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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 753 06-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

പ�ികജാതി /പ�ികവർ� വിഭാഗ�ൾ�് വീട്

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ വി ശശി,
�ീ പി എസ്  �പാൽ, 

�ീ. വി. ആർ. �നിൽ�മാർ, 
�ീമതി സി. െക. ആശ 

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

വ��് മ�ി )

(എ)

സം�ാനെ� �രഹിതരായ പ�ികജാതി,
പ�ികവർ� വിഭാഗ�ൾ�് �ല�ം വീ�ം

ലഭി��തി�േവ�ി ആവി�രി�ി�� പ�തികൾ

എെ��ാെമ�് വിശദീകരി�േമാ;

(എ) പ�ികജാതി വികസന വ��് �രഹിത �നരധിവാസ

പ�തി �കാരം പ�ികജാതി വിഭാഗ�ിൽെ��

�രഹിതരായ ��ംബ�ൾ�് �ാമ�േദശ�്

�റ�ത് 5 െസ�് �മി�ം, �നിസി�ൽ/
േകാർ�േറഷൻ �േദശ�് �റ�ത് 3 െസ�്

�മി�ം വാ��തിന് �ാമ/�നിസി�ൽ/
േകാർ�േറഷൻ �േദശ�ളിൽ യഥാ�മം

3,75,000/-�പ�ം, 4,50,000/-�പ�ം, 6,00,000/-
�പ�ം �ാ�ായി അ�വദി���്. ഈ �ക�്

ലഭി�ാ�� പരമാവധി �മി വാേ��താണ്.
തേ�ശ സ�യം ഭരണ �ാപന�ൾ ത�ാറാ��

ൈലഫ് ലി�ിൽ നി�ാണ് �ണേഭാ�ാ�െള

െതര െ����ത്. ഭവന നിർ�ാണ�ിനായി

ൈലഫ് മിഷൻ �േഖനയാണ് ധനസഹായം

അ�വദി��ത്. വ��ിൽ നി�ം �മി

ലഭി�വർ�ം, മ�് ഏജൻസികളിൽ നി�ം �മി

ലഭി�ി��വർ�ം ഭവന നിർ�ാണ�ി�� �ക

ൈലഫ് മിഷൻ �േഖന നൽ��താണ്. െക�ിട

സ��യ��ം ൈലഫ് മിഷൻ �േഖന

നിർ�ി���്. പ�ികവർ� വികസന വ��്

�രഹിതരായ ��വൻ പ�ികവർ� ��ംബ�ൾ�ം

വനാവകാശ നിയമം, നി�ി�  വന�മി വിതരണം,
റവന� �മി വിതരണം, ലാ�് ബാ�് പ�തി എ�ീ

പ�തികളിലായി �മി വിതരണം െച��തി��

നടപടികൾ �േരാഗമി� വ���്. �മി അ�വദി�

�ല�ളിൽ വീട്  നിർ�ി��തി��

ധനസഹായം നൽകി വ���്.

(ബി) പ�ികജാതി, പ�ികവർ� വിഭാഗ�ൾ�് വീട്

വ��തി�േവ�ി നി�ി�  വന�മി വിതരണം

െച��തി�� പ�തി നിലവി�േ�ാ; ഇതിന്

േക� സർ�ാരിെ� അ�മതി ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) പ�ികജാതി വികസന വ��ിൽ നി�ി�  വന �മി

വിതരണം െച�� പ�തി നിലവിലി�. പ�ികവർ�

വികസന വ��്, ബ�.��ീം േകാടതി വിധി

�കാരം േക� സർ�ാരിെ� അ�മതിേയാെട
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ലഭ�മായ നി�ി�  വന�മിയിൽ നി�ം

കാസർേഗാഡ് , വയനാട് , പാല�ാട് , മല�റം എ�ീ

ജി�കളിലായി 4731 പ�ികവർ�

�ണേഭാ�ാ�ൾ�് 5333.14 ഏ�ർ നി�ി�

വന�മി വിതരണം െച�ി��്.

(സി)

��ത പ�തി �കാര�� ആ��ല��ൾ

ലഭി��തി�� മാനദ��ൾ

എെ��ാമാെണ�് വിശദീകരി�േമാ;

(സി) പതി�  ്നൽ�വാൻ കെ��� �മി�് േവ�ി

അർഹതരായ പ�ികവർ��ാരിൽ നി�ം

അേപ�കൾ സ�ീകരി�  ്ലഭി�� അേപ�ക�െട

കരട്  ലി�് ത�ാറാ�ി ജി�ാ മിഷൻ

ആേ�പ��ം അഭി�ായ��ം

േരഖെ����തിനായി �സി�െ����. കരട്

ലി�് ഊ����ിെ��ം ജനകീയ ക�ി�ി�െട�ം

പരിേശാധന�ം �പാർശ�ം പരിഗണി�്

�ി.ആർ.ഡി.എം ജി�ാ മിഷൻ അ�ിമ ലി�്

ത�ാറാ��. �രഹിതർ, ഏ��ം �റവ്

�മി��വർ എ� �മ�ിലാണ് �ണേഭാ�

ലി�ിെ� �ൻഗണന�മം.

(ഡി)
ലാ�് ബാ�് പ�തി �കാരം വിലനിർ�യം

�ർ�ീകരി� �മി പ�ികജാതി, പ�ികവർ�

വിഭാഗ�ിെല അർഹരായവർ�് വിതരണം

െച��തി�േവ�ി സ�ീകരി� നടപടികൾ

വിശദീകരി�േമാ?

(ഡി) പ�ികവർ� വികസന വ��ിെ� ലാ�് ബാ�്

പ�തി �കാരം 53.27 ഏ�ർ �മി വാ�ിയതിൽ

15.7 ഏ�ർ �മി 108 േപർ�് വിതരണം െച�.
േശഷി�� 37.57 ഏ�ർ �മി വിതരണം

െച��തി�� നടപടികൾ സ�ീകരി� വ��.
�ടാത 19.96 ഏ�ർ �മി �ടി വാ��തി��

ഭരണാ�മതി നൽകിയി��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


