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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 1502 07-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

സാ��ിക സംവരണം ലഭി��തി�ളള മാനദ��ൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. െക. േ�ം�മാർ
Shri. K. Rajan 

(റവന�-ഭവനനിർ�ാണ വ��് മ�ി)

(എ) �േ�ാ� വിഭാഗ�ിെല സാ��ികമായി

പിേ�ാ�ം നിൽ��വർ�് ഏർെ���ിയ

സംവരണാ��ല�ം ലഭി��തി��
മാനദ��ൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) ��ാ� വിഭാഗ�ളിെല പി�ാ��ാർ�് 10%
സംവരണം സം�ാന�് നട�ിലാ�ിെകാ�്
12.02.2020 ൽ സ.ഉ.(എം.എസ്) നം. 02/2020/
ഉ.ഭ.പ.വ., 03/03/2020 െല സ.ഉ. (എം.എസ്) നം.
5/2020/ഉ.ഭ.പ.വ. എ�ീ ഉ�ര�കൾ സം�ാന

സർ�ാർ �റെ��വി�ി��്. േക� സർ�ാർ
ആവശ��ൾ�ായി 14.03.2019 ൽ G.O(MS) No.
52/19/GAD ന�ർ ഉ�രവ് �കാരം നിർേ�ശ�ൾ
�റെ��വി�ി��താണ്. േക� സർ�ാർ
�റെ��വി� ഉ�രവിൻ �കാരം സംവരണം
ലഭി��തിനാ�� മാനദ��ൾ �വെട
േചർ��. 1. അേപ�കർ പ�ികജാതി,
പ�ികവർ�ം, മ�് പി�ാ� വിഭാഗ�ൾ എ�ീ
സംവരണ വിഭാഗ�ിൽെ�ടാ�വരായിരി�ണം

അേപ�കെ� ��ംബ വാർഷിക വ�മാനം എ�്
ല�ം �പയിൽ �റവായിരി�ണം. 2. ��ംബ
വ�മാനം എ�തിൽ എ�ാ�ര�ി��

വ�മാന�ം ഉൾെ���. 3. അേപ�കൻ/
അേപ�ക, മാതാപിതാ�ൾ, 18 വയ�ിൽ താെഴ
�ായ�� സേഹാദരൻ/സേഹാദരി, അേപ�കൻ/
അേപ�ക�െട പ�ാളി, 18 വയ�ിൽ താെഴ��
��ികൾ, എ�ിവർ സാ��ിക സംവരണ�ിന്

അർഹരായവവ�െട ' ��ംബം' എ�
നിർവചന�ിൽ ഉൾെ���. 4. അേപ�കെ�
��ംബ�ിന് 5 ഏ�റിൽ ��തൽ �ഷി �മി
ഉ�ാവാൻ പാടി�. 5. 1000 സ്ക�യർ ഫീ�ിൽ
താെഴ�� വീട്  ആയിരി�ണം. 6. േനാ�ിൈഫഡ്
�ൻസി�ാലി�ിയിൽ 100 സ്ക�യർ യാർഡിൽ
താെഴ�ം േനാ�ിൈഫഡ്  അ�ാ�
�ൻസി�ാലി�ിയിൽ 200 സ്ക�യർ യാർഡിൽ
താെഴ�ം വ� മാ�േമ ഉ�ാവാൻ പാ�� എ�്
നി�ർഷി�ി��്. ��ാ� വിഭാഗ�ളിെല
പി�ാ��ാർ�് 10% സംവരണം സം�ാന�്
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നട�ിലാ�ിെകാ�� ഉ�ര�കളിൽ �വെട
പറ�ം �കാര�� മാനദ��ൾ നി�ർഷി��.
1. അേപ�കർ പ�ികജാതി, പ�ികവർ�ം, മ�്
പി�ാ� വിഭാഗ�ൾ എ�ീ സംവരണ
വിഭാഗ�ിൽെ�ടാ�വരായിരി�ണം. 2.
അേപ�കൻ/ അേപ�ക, മാതാപിതാ�ൾ, 18
വയ�ിൽ താെഴ �ായ�� സേഹാദരൻ/
സേഹാദരി, അേപ�കൻ/അേപ�ക�െട പ�ാളി,
18 വയ�ിൽ താെഴ�� ��ികൾ, എ�ിവർ
സാ��ിക സംവരണ�ിന് അർഹരായവ�െട '
��ംബം' എ� നിർവചന�ിൽ ഉൾെ���.
��ികൾ എ�തിൽ ദെ��� ��ിക�ം
ഉൾെ���. 3. അേപ�കെ� ��ംബ വാർഷിക
വ�മാനം നാല് ല�ം �പേയാ, അതിൽ താെഴേയാ
ആയിരി�ണം. ��ംബ വാർഷിക വ�മാനം
കണ�ാ�േ�ാൾ �വെട േചർ��വ ഒഴിെക��
മെ��ാ വ�മാന�ം പരിഗണിേ��താണ്. i.
�നിസി�ാലി�ി/ �ൻസി�ൽ േകാർ�േറഷൻ
�േദശ�ളിെല പരിധി നിർ�യി�െ��ി��
ഹൗസ്  േ�ാ�കളിൽ നി�� കാർഷിക വ�മാനം.
ii. സാ�ഹ� �ര�ാ െപൻഷ�കൾ iii. ��ംബ
െപൻഷൻ iv. െതാഴിലി�ാ� േവതനം v.
ഉ�വബ� vi. വിരമി�ൽ ആ��ല��ൾ vii.
യാ�ാബ� 4. അേപ�കെ� ��ംബ �സ��്

�ാമപ�ായ�് �േദശ�ളാെണ�ിൽ 2.5
ഏ�റി�ം �നിസി�ൽ �േദശ�ളിലാെണ�ിൽ 75
െസ�ി�ം, �നിസി�ൽ േകാർ�േറഷൻ
�േദശ�ളിലാെണ�ിൽ 50 െസ�ി�ം
അധികരി�ാൻ പാടി�. 5. �ാമപ�ായ�്

�േദശ�ളി�ം, �നിസി�ൽ അെ��ിൽ �നിസി�ൽ
േകാർ�േറഷൻ �േദശ�ളി�മായി അേപ�കെ�
��ംബ�ിന് �സ��് ഉെ��ിൽ അതിെ�
ആെക �വി�തി 2.5 ഏ�റിൽ അധികരി�ാൻ
പാടി�. 6. �ൻസി�ൽ �േദശ�ളി�ം �ൻസി�ൽ
േകാർ�േറഷൻ �േദശ�ളി�മായി അേപ�കെ�
��ംബ�ിന് �സ��് ഉെ��ിൽ അതിെ�
ആെക �വി�തി 75 െസ�ിൽ അധികരി�ാൻ
പാടി� 7. �വി�തി കണ�ാ��തിന്
സം�ാന�ിനക�ം �റ��� �മി
കണ�ിെല���താണ്. 8. �മി (Land) എ�തിൽ
എ�ാ�രം �മി�ം ഉൾെ��ം. 9. ��ംബ�ിെ�

ഉടമ�തയി�� ആെക ഹൗസ്  േ�ാ�ിെ�
വി�തി �നിസി�ൽ �േദശ�ളിൽ 20 െസ�ി�ം,
�നിസി�ൽ േകാർ�േറഷൻ �േദശ�ളിൽ 15
െസ�ി�ം അധികരി�ാൻ പാടി�.

(ബി) ഏത് അധികാരിയിൽ നി�ം ലഭ�മാ�ിയ (ബി) ��ാ� വിഭാഗ�ളിെല പി�ാ��ാർ�് 10%



3 of 3

സർ�ിഫി��ാണ് ഈ ആ��ല�ം ലഭി�ാനായി
ഹാജരാേ��ത്; വിശദമാ�ാേമാ;

സംവരണം ലഭ�മാ��തിന്,
സം�ാനാവശ��ിന് വിേ�ജ്  ഓഫീസറിൽ നി�ം
േക� സർ�ാർ ആവശ��ൾ�് തഹസീൽദാരിൽ
നി�മാണ് സർ�ിഫി��് ലഭ�മാേ��ത്.

(സി)

��ത സർ�ിഫി��ി�� അേപ�േയാെടാ�ം
സമർ�ിേ�� േരഖകൾ എെ��ാമാണ്;
വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ?

(സി) അേപ�കെ��ം മാതാപിതാ��െട�ം �ൾ
സർ�ിഫി��്, കരം അട� രസീത്, േറഷൻ കാർഡ് ,
മാതാപിതാ�ൾ േജാലി ഉ�വരാെണ�ിൽ
അവ�െട ശ�ള സർ�ിഫി��് എ�ിവ�െട
പകർ�ക�ം ��ംബ�ിെ� ഉടമ�തയി�� വ�
വകക�െട വിശദാംശ�ൾ എ�ിവ �ടാെത
നി�ിത േഫാറ�ിൽ ഒ� സത�വാങ്�ല�ം
അേപ�കർ സമർ�ിേ��താണ്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


