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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 358 28-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

െകയർ േഹാം പ�തി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. പി.പി. �േമാദ്,
�ീ. �രളി െപ�െന�ി, 
�ീ. പി.വി.അൻവർ, 

�ീ എം എസ്  അ�ൺ �മാർ 

Shri. V. N. Vasavan
(സഹകരണ- രജിേ�ഷൻ വ��് മ�ി)

(എ) സം�ാന�് �ര�സമയ�് ജന�െള
സഹായി��േതാെടാ�ം �നരധിവാസ
പ�തികൾ�് �പം െകാ���തിെ� ഭാഗമായി
ആരംഭി� െകയർ േഹാം പ�തി�െട
വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ;

(എ) 2018 ൽ സം�ാന��ായ �ളയ �ര��ിൽ

സ�ർണമാ�ം വീട്  ന�െ��വെര
�നരധിവസി�ി��തിനായി സഹകരണ
സംഘ��െട സഹായേ�ാെട സഹകരണ വ��്
നട�ിലാ�ി വ�� ഭവന നിർ�ാണ പ�തിയാണ്
െകയർ േഹാം. െകയർ േഹാം പ�തി�െട ആദ�

ഘ��ിൽ സം�ാനെ�ാ�ാെക 2,000 വീ�കൾ
നിർ�ി� നൽ��തിനാണ് സർ�ാർ
തീ�മാനി�ി��ത്. അധികമായി വീ�കൾ നിർ�ി�
നൽകണെമ� അേപ� പരിഗണി� ,് പ�തി
�കാരം നിർ�ിേ�� വീ�ക�െട എ�ം 2092
ആയി ഉയർ�. ജി�ാ കള�ർമാർ ലഭ�മാ��
പ�ികയിൽ നി�ാണ് �ണേഭാ�ാ�െള

നി�യി�ി��ത്. െകയർേഹാം പ�തിയിൽ
ഉൾെ���ി ഭവന നിർ�ാണം നട��തിന്
വീെടാ�ിന് 5 ല�ം �പയാണ് അ�വദി��ത്.
ഈ �കയിൽ സം�ാന �ര� �തികരണ
നിധിയിൽ നി�ളള സഹായ�ം, ഉൾെ���.
പ�തി �കാരം നൽ�� �ക�് �റെമ
�ണേഭാ�ാ�ൾ, നിർ�ാണ േമൽേനാ�ം
വഹി�� സഹകരണ സംഘം, സഹകാരികൾ,
സ�� സംഘടനകൾ, െപാ�ജന�ൾ
എ�ിവരിൽ നി�� സംഭാവന, സ��േസവനം
എ�ിവ വീട്  നിർ�ാണ�ിനായി

വിനിേയാഗി�ി��്. െകയർ േഹാം പ�തി
�കാര�ളള വീ�ക�െട നിർ�ാണ �വർ�ന�ൾ

2018 ഡിസംബറിൽ ആരംഭി�. 2021 ഒേ�ാബർ 11
വെര പ�തി �കാരം സം�ാനെ�ാ�ാെക 2074
വീ�ക�െട നിർ�ാണം �ർ�ീകരി�ി��്. 15
വീ�ക�െട നിർ�ാണ �വർ�ന�ൾ വിവിധ
ഘ��ളിലായി നട� വരികയാണ്. േശഷി�� 3
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വീ�ക�െട നിർ�ാണം േഡാക�െമേ�ഷൻ
ഘ��ിലാണ്. ൈവകിലഭി� �ണേഭാ� പ�ിക,
�തി�ല കാലാവ� ഉൾെ�െട�ളള സാേ�തിക
���ളാലാണ് ടി 3 വീ�ക�െട നിർ�ാണ
�വർ�ന�ൾ ആരംഭി�ാൻ കഴിയാ�ത്.
െകയർ േഹാം പ�തി�െട ര�ാം ഘ�
�വർ�ന�ൾ ആരംഭി�ി��്. ര�ാം ഘ��ിൽ

സ��മായി �മി�ം താമസ �ല�ം

ഇ�ാ�വർ�് സം�ാനെ� 14 ജി�കളി�ം
ൈലഫ് മിഷൻ നിർേ�ശി� �ല�്

ഭവനസ��യ�ൾ നിർ�ി� നൽ��തിനാണ്
തീ�മാനി�ി��ത്. ��ർ ജി�യിൽ നിർ�ി��
ഭവന സ��യ�ിെ� നിർ�ാണ �വർ�ന�ൾ

�ർ�ിയായി��്. മ� ജി�കളിൽ ര�ാം ഘ�
പ�തി നിർ�ഹണം �ാരംഭ ഘ��ിലാണ്.

(ബി) ��ത പ�തി ആവി�രി��തി�െട ല��മി�
കാര��ൾ എെ�ാെ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ;
പ�തി നിലവിൽ ഏത് ഘ��ിലാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ?

(ബി) 2018 ൽ സം�ാന��ായ �ളയ �ര��ിൽ

സ�ർണമാ�ം വീട്  ന�െ��വെര
�നരധിവസി�ി��തിനായി ഒ�ാം ഘ��ിൽ

സം�ാനെ�ാ�ാെക 2,000 വീട്  നിർ�ി�്
നൽ�ക എ�ത് ല��മി�ാണ് സഹകരണ വ��്
െകയർ േഹാം പ�തി ആവി�രി�്

നട�ിലാ�ിയത്. റവന� വ��്, ജി�ാ കള�ർ
എ�ിവ�െട അധികമായി വീ�കൾ നിർ�ി�
നൽകണെമ� അേപ� പരിഗണി� ,് പ�തി
�കാരം നിർ�ിേ�� വീ�ക�െട എ�ം വിവിധ
ഘ��ളായി വർ�ി�ി�  ്നിലവിൽ 2092
വീ�കളാണ് നിർ�ി�  ്നൽ��ത്. പ�തി �കാരം
സം�ാന െ�ാ�ാെക 2,000 വീട്  നിർ�ി�്
നൽ�ക എ� ല��ം �ർ�ീകരി�ി��്. 2021
ഒേ�ാബർ 11 വെര പ�തി �കാരം
സം�ാനെ�ാ�ാെക 2074 വീ�ക�െട നിർ�ാണം
�ർ�ീകരി�ി��്. 15 വീ�ക�െട നിർ�ാണ
�വർ�ന�ൾ വിവിധ ഘ��ളിലായി നട�
വരികയാണ്. േശഷി�� 3 വീ�ക�െട നിർ�ാണം
േഡാക�െമേ�ഷൻ ഘ��ിലാണ്. 2018 �ം 2019
�ം ഉ�ായ െവ�െ�ാ��ി�ം

��തിേ�ാഭ�ി�ം വീ�ം �ല�ം ന�െ��വെര
�നരധിവസി�ി��തിനായി സം�ാനെ� 14
ജി�കളി�ം ൈലഫ് മിഷൻ നിർേ�ശി� �ല�്

ഭവനസ��യ നിർ�ാണം ഏെ���ക എ�താണ്
ര�ാം ഘ��ിൽ െകയർ േഹാം പ�തി�െട
ല��ം. ��ർ ജി�യിൽ നിർ�ി�� ഭവന
സ��യ�ിെ� നിർ�ാണ �വർ�ന�ൾ

�ർ�ിയായി��്. മ� ജി�കളി�ം പ�തി
നട�ിലാ��തി�� നടപടികൾ സ�ീകരി�്
വ��.
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െസ�ൻ ഓഫീസർ


