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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 87 06-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

എസ്  .സി., എസ് .ടി. വിഭാഗ�ൾ�് ഭവന നിർ�ാണ ധനസഹായം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീമതി െക.െക.രമ,
�ീ. എ . പി . അനിൽ �മാർ , 
�ീ. െക. ബാ� (��ണി�റ), 
�ീ. എൽേദാസ്  പി. ���ി�ിൽ 

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

വ��് മ�ി )

(എ)

സം�ാന�് എസ്  . സി., എസ്  . ടി.
വിഭാഗ�ൾ�് ഭവന നിർ�ാണ�ിനായി നൽകി
വ�� സഹായധനം പര�ാ�മ� എ�ത്
��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇ�ാര�ം
ഗൗരവേ�ാെട കാ�േമാ;

(എ) 2018-19 സാ��ിക വർഷം �തൽ ൈലഫ്
മിഷൻ �ഖാ�ിരമാണ് ഭവനനിർ�ാണ
ധനസഹായ പ�തി നട�ാ�ി വ��ത്. 4 ല�ം

�പ നിര�ിലാണ് പ�ികജാതി വിഭാഗ�ിന് ഭവന
നിർ�ാണ�ിന് ധനസഹായം അ�വദി��ത്.
ൈലഫ് മിഷൻ �േഖന പ�ികവർ�
സേ�ത�ൾ��ിൽ അ�വദി�� വീ�കൾ�് 6
ല�ം �പ നിര�ി�ം, പ�ിക വർ�
സേ�ത�ൾ�് �റ� താമസി�� പ�ികവർ�
വിഭാഗ�ിൽെ�� �ണേഭാ�ാവിന് 4 ല�ം

�പ�െട ധനസഹായ�ം അ�വദി��. അതീവ
�ർഘട �േദശ�ളിൽ നിർ�ി�� വീ�കൾ�്
നിർ�ഹണ ഉേദ�ാഗ�െ� ശിപാർശ�െട
അടി�ാന�ിൽ ��ത �ക�െട 20%
അധിക�ം അ�വദി���്. ഇതി� �റേമ ഭവന
നിർ�ാണ ���ികൾ മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ
�ാമീണ െതാഴി�റ�് പ�തിയി�ൾെ���ി 90
���ി ദിന��ം ലഭ�മാ���്. ഭവന നിർ�ാണ
ധനസഹായം, വർ�ി� വ�� നിർ�ാണ
െചല�കൾ�് ആ�പാതികമായി വർ�ി�ി��
കാര�ം സർ�ാർ പരിേശാധി��താണ്.

(ബി) സം�ാന�് നിർ�ാണ സാമ�ിക�െട
വിലവർ�ന�ം �ലി വർ�ന�ം കാരണം ഭവന
നിർ�ാണെ�ലവ് ഭീമമായി വർ�ി�ിരി��
സാഹചര��ിൽ പ�ികജാതി, പ�ികവർ�
വിഭാഗ�ൾ�് നൽകി വ�� ഭവന നിർ�ാണ
ധനസഹായ �ക വർ�ി�ി�ാൻ നടപടി
സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) 2018-19 സാ��ിക വർഷം �തൽ ൈലഫ്
മിഷൻ �ഖാ�ിരമാണ് ഭവനനിർ�ാണ
ധനസഹായ പ�തി നട�ാ�ി വ��ത്. 4 ല�ം

�പ നിര�ിലാണ് പ�ികജാതി വിഭാഗ�ിന് ഭവന
നിർ�ാണ�ിന് ധനസഹായം അ�വദി��ത്.
ൈലഫ് മിഷൻ �േഖന പ�ികവർ�
സേ�ത�ൾ��ിൽ അ�വദി�� വീ�കൾ�് 6
ല�ം �പ നിര�ി�ം, പ�ിക വർ�
സേ�ത�ൾ�് �റ� താമസി�� പ�ികവർ�
വിഭാഗ�ിൽെ�� �ണേഭാ�ാവിന് 4 ല�ം
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�പ�െട ധനസഹായ�ം അ�വദി��. അതീവ
�ർഘട �േദശ�ളിൽ നിർ�ി�� വീ�കൾ�്
നിർ�ഹണ ഉേദ�ാഗ�െ� ശിപാർശ�െട
അടി�ാന�ിൽ ��ത �ക�െട 20%
അധിക�ം അ�വദി���്. ഇതി� �റേമ ഭവന
നിർ�ാണ ���ികൾ മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ
�ാമീണ െതാഴി�റ�് പ�തിയി�ൾെ���ി 90
���ി ദിന��ം ലഭ�മാ���്. ഭവന നിർ�ാണ
ധനസഹായം, വർ�ി� വ�� നിർ�ാണ
െചല�കൾ�് ആ�പാതികമായി വർ�ി�ി��
കാര�ം സർ�ാർ പരിേശാധി��താണ്.

(സി)
സം�ാനെ� ��വൻ പ�ികജാതി, പ�ികവർ�
��ംബ�ൾ�ം ഭവനം നിർ�ി�  ്നൽ��തിന്
�േത�ക പ�തി നട�ാ�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ ?

(സി) നിലവിൽ നവേകരള മിഷെ� ഭാഗമായി
നട�ിലാ�ിയ ൈലഫ് മിഷൻ പ�തി �േഖനയാണ്
പ�ികജാതി പ�ികവർ� വിഭാഗ�ൾ�് വീട്
അ�വദി��ത്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


