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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 85 06-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

എ�ാ പ�ികജാതി, പ�ിക േഗാ� ��ംബ�ൾ�ം വീട്

േചാദ�ം ഉ�രം
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േഡാ.െക.ടി.ജലീൽ, 
�ീ ഒ . ആർ. േക�, 
�ീ. പി.പി. �േമാദ് 

Shri K. Radhakrishnan
(പ�ികജാതി, പ�ികവർ�, പി�ാ� വിഭാഗ േ�മ-േദവസ�ം

വ��് മ�ി )

(എ) സം�ാന�് അ�വർഷ�ി��ിൽ ��വൻ

പ�ികജാതി, പ�ിക േഗാ� ��ംബ�ൾ�ം വീട്

നൽ�െമ� സർ�ാരിെ� �ഖ�ാപിത ല��ം

േന��തിന് േവ�ി നട�� �വർ�ന�ൾ

എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(എ) നവേകരള മിഷെ� ഭാഗമായ ൈലഫ് മിഷൻ

പ�തി �േഖനയാണ് സം�ാനെ� ��വൻ

പ�ികജാതി, പ�ിക വർ� വിഭാഗ�ിൽെ��വർ�ം

വീട്  അ�വദി� നൽ��ത്. ഇതിന് �റെമ,
പ�ികവർ��ാർ�് ലാ�് ബാ�് പ�തിയി�െട

�മി വാ�ി നൽകി�ം ആദിവാസി �നരധിവാസ

മിഷൻ �േഖന വീട്  നൽകി�ം

�നരധിവസി�ി���്. അ�് വർഷ�ി��ിൽ

അർഹരായ ��വൻ പ�ികവർ� ��ംബ�ൾ�ം ടി

പ�തികളി�െട വീട്  ലഭ�മാ�വാൻ കഴി��

വിധമാണ് പ�തി�െട �വർ�നം നട�

വ��ത്. ൈലഫ് മിഷൻ പ�തി�െട ര�ാം

ഘ��ിൽ ൈലഫ് മിഷൻ ത�ാറാ�ിയ �മി��

ഭവനരഹിത�െട ലി�ിൽ ഉൾെ�� 22,224
പ�ികജാതി�ാരിൽ 12,985 േപെര ഭവന

നിർ�ാണ�ിന് അർഹെര�് കെ��ിയി��.
അവരിൽ 12,147 �ണേഭാ�ാ�ൾ വീടിെ�

നിർ�ാണം ആരംഭി�ക�ം 9,931 വീ�കൾ

�ർ�ീകരി�ക�ം െച�ി��്. ൈലഫ് മിഷൻ

��ാം ഘ��ിൽ �മിയി�ാ� ഭവനരഹിത�െട

ലി�ിൽ ഉൾെ�� 7,241 പ�ികജാതി�ാരിൽ 5,117
�ണേഭാ�ാ�ൾ വീടിെ� നിർ�ാണം

ആരംഭി�ക�ം 1,934 വീ�കൾ �ർ�ീകരി�ക�ം

െച�ി��്. സ��മായി �മിയി�ാ�

ഭവനരഹിത�െട ലി�ിൽ ഉൾെ��വർ�്

സം�ാന�ിെ� വിവിധ ഭാഗ�ളിൽ ഭവന

സ��യ�ൾ നിർ�ി� നൽ��തി�ം പ�തി

ല��മി��. ൈലഫ് മിഷൻ ത�ാറാ�ിയ ലി�ി�ം

അഡീഷണൽ ലി�ി�ം ഉൾെ��വർ

ഉൾെ�െട�� 1,50,000 പ�ികജാതി

�ണേഭാ�ാ�ൾ�് അ�� 5 വർഷ�ി��ിൽ
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ഭവനനിർ�ാണ ധനസഹായം

അ�വദി��തി�� നടപടി�ം ൈലഫ് മിഷൻ

സ�ീകരി� വ���്.

(ബി)

മ�് ജനവിഭാഗ��െട കാര��ിൽ നി�ം

വ�ത��മായി പ�ിക േഗാ��ളിൽെ��വർ�്

അ�വദി� വീ�കളിൽ ��ിെലാ�ിൽ താെഴ

എ�ം മാ�േമ നിർ�ാണം

�ർ�ിയായി��െവ� കാര�ം പരിഗണി�  ്ഇത്

പരിഹരി�ാൻ �േത�കം �� പതി�ി�േമാ;

(ബി) ൈലഫ് മിഷൻ 2-ാം ഘ��ിൽ (�മി��

ഭവനരഹിതർ) അർഹെര�് കെ��ിയ 3,556
പ�ികവർ� �ണേഭാ�ാ�ളിൽ, വിവിധ

കാരണ�ളാൽ എ�ിെമ�് വ�ി�ി�ാ� 176
േപെരാഴി�  ്3,380 േപർ�് വീട്  അ�വദി�തിൽ

2,748 േപർ (81.30%) ഭവനനിർ�ാണം

�ർ�ീകരി�ി��്. േശഷി��വ�െട നിർ�ാണം

�േരാഗമി� വരികയാണ്. ൈലഫ്  മിഷെ� �ാരംഭ

പ�ികയി�ൾെ�ടാ��ം എ�ാൽ

േശാചനീയാവ�യി�� വീ�കളിൽ

താമസി���മായ 16,070 പ�ികവർ�

�ണേഭാ�ാ�ാ�െട പ�ിക ൈലഫ് മിഷന്

ൈകമാറിയി��. അതിൽ 10,916 േപ�െട

അർഹത ൈലഫ് മിഷൻ അംഗീകരി�ക�ം 5,177
േപർ കരാർ വ�ക�ം െച�ി��്. ഇവ�െട

���ികൾ �ർ�ീകരി�ാൻ ൈ�ബൽ

എ�്�ൻഷൻ ഓഫീസർമാർ /പ�ികവർഗ

െ�ാേമാ�ർമാർ എ�ിവ�െട േമൽേനാ��ം

ഉറ�വ��ിയി��്.

(സി) ൈലഫ് മിഷെ� അർഹത ലി�ിൽ

ഉൾെ�ടാ��ം എ�ാൽ വാസേയാഗ�മ�ാ�

വീ�കളിൽ കഴി��വ�മായ പ�ികജാതി, പ�ിക

േഗാ��ളിൽെ�� ��ംബ��െട കണ�്

ലഭ�മാേണാ; ഇവെര�ടി അർഹത ലി�ിൽ

ഉൾെ���ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;
വിശദമാ�േമാ?

(സി) പ�ികവർ� വികസന വ��് ൈലഫ് മിഷെ�

അർഹതാ ലി�ിൽ ഉൾെ�ടാ��ം എ�ാൽ

േശാച�മായ വീ�കളിൽ താമസി���മായ 16,070
പ�ിക വർ��ാെര വ��് നട�ിയ സർേ�

�കാരം കെ��ക�ം, ടി ലി�് �ടർ

നടപടികൾ�ായി ൈലഫ് മിഷന് ൈകമാ�ക�ം

െച�ി��്. ആയതിൽ ൈലഫ് മിഷൻ

അർഹെര�് കെ��ിയ 12,931 േപരിൽ 10,916
േപെര ൈലഫ് മിഷൻ ക�ി�ി അംഗീകരി�ി��്.
പ�ികജാതി വികസന വ��് ൈലഫ് മിഷൻ

ത�ാറാ�ിയ �രഹിത ഭവനരഹിത�െട�ം,
�മി�� ഭവനരഹിത�െട�ം ലി�ിൽ

ഉൾെ�ടാെത േപായ അർഹരായ

പ�ികജാതിവിഭാഗ�ാെര �ടി ൈലഫ് മിഷനിൽ

ഉൾെ����തിനായി വ��് കെ��ിയ 36399
�രഹിത ഭവനരഹിത�െട�ം, 49105 �മി��

ഭവനരഹിത�െട�ം പ�ിക ൈലഫ് മിഷൻ

ൈകമാറിയി��്. ആയതിൽ തേ�ശ സ�യം ഭരണ

�ാപന�ൾ അർഹത പരിേശാധി�  ്21773
�രഹിത ഭവനരഹിതേര�ം, 35078 �മി��

ഭവനരഹിതേര�ം �ടി ൈലഫ് മിഷൻ

അഡീഷണൽ ലി�ായി ഉൾെ���ിയി��്.
ഇവർ�ം വാസേയാഗ�മായ വീട്  നിർ�ി��തിന് 4
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ല�ം �പ നിര�ിൽ ധനസഹായം

അ�വദി��തിന് ൈലഫ് മിഷൻ നടപടി

സ�ീകരി�ി��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


