
1 of 2

15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 4502 29-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

ആദിവാസി േമഖലകളിൽ ഭവന നിർ�ാണ സഹായം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. െക. െജ. മാക് സി

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

വ��് മ�ി )

(എ) സം�ാന�് എ� ആദിവാസി

��ംബ��െ��് അറിയി�ാേമാ;
(എ)

1,47,181 പ�ികവർ� ��ംബ�ൾ ഉ�്.

(ബി) ആദിവാസി േമഖലകളിൽ നിലവി�ളള ഭവന

നിർ�ാണ ധനസഹായ പ�തികൾ

എെ��ാമാണ്; കഴി� പ�് വർഷ�ിനിെട

��ത പ�തികൾ �േഖന എ� ��ംബ�ൾ�്

ഭവന നിർ�ാണ സഹായം ലഭ�മാ�ിയി��്;
അതിൽ എ� ഭവന നിർ�ാണം നട�;
ഇതിേല�ായി എ� �ക വിനിേയാഗി�;
വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ൈലഫ് മിഷൻ പ�തി �േഖനയാണ് നിലവിൽ

ഭവനരഹിതരായ പ�ികവർ� വിഭാഗ�ാർ�ം വീട്

അ�വദി� വ��ത്. ആയത് ��്

ഘ��ളായാണ് നട�ിലാ��ത്. ഒ�ാം

ഘ��ിൽ �ൻ വർഷ�ളിൽ വിവിധ പ�തികൾ

�കാരം അ�വദി��ം 31.03.2016��ിൽ

�ർ�ീകരി�ി�ി�ാ��മായ വീ�ക�െട

�ർ�ീകരണ�ം, ര�ാം ഘ��ിൽ �മി��

ഭവനരഹിതർ�� ഭവനനിർ�ാണ�ം, ��ാം

ഘ��ിൽ �രഹിത ഭവനരഹിത ��ംബ�ൾ�്

�മി�ം വീ�ം നൽ�ക എ��മാണ്

നട�ിലാ��ത്. �ടാെത, ലാ�് ബാ�്

പ�തിയി�െട �മി വാ�ി �നരധിവസി�ി��

പ�ികവർ��ാർ�് ആദിവാസി �നരധിവാസ

മിഷൻ �േഖന�ം വീട്  അ�വദി�  ്വ���്.
ൈലഫ് മിഷൻ ഒ�ാം ഘ��ിൽ അ�വദി�

12,022 വീ�കളിൽ 11,377 വീ�ക�ം,
ര�ാംഘ��ിൽ അ�വദി� 3380 വീ�കളിൽ

2748 വീ�ക�ം, ��ാംഘ��ിൽ അ�വദി� 487
വീ�കളിൽ 265 വീ�ക�ം �ർ�ീകരി�ി��്.
�ടാെത ടി.ആർ.ഡി.എം �േഖന അ�വദി� 4634
വീ�കളിൽ 2595 വീ�ക�ം �ർ�ീകരി�ി��്.
കഴി� 10 വർഷം വ��ിെ� ഭവന നിർ�ാണ

ശീർഷക�ിൽ നി�ം അ�വദി� �ക�െട വിവരം

�വെട േചർ��. വർഷം �ക (�പ) 2011-12 - 15
േകാടി, 2012-13 - 25 േകാടി, 2013-14 - 27.5
േകാടി, 2014-15 - 33 േകാടി, 2015-16 - 113.73
േകാടി, 2016-17 - 46.2936 േകാടി, 2017-18 -
114.82 േകാടി, 2018-19 - 137.85 േകാടി, 2019-20
- 76.09 േകാടി, 2020-21 - 61.64 േകാടി �ടാെത,
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2019-20 സാ��ിക വർഷം 64.46 േകാടി

�പ�ം, 2020-21 വർഷം 140 േകാടി �പ�ം

പ�ികവർ� വിഭാഗ�ാ�െട ഭവന

നിർ�ാണ�ിനായി ൈലഫ് മിഷന് പ�ികവർ�

വികസന വ��് അ�വദി�  ്നൽകിയി��്.
ടി.ആർ.ഡി.എം �േഖന�� ഭവന നിർ�ാണ

പ�തി�ായി 91,41,04,085/-�പ�ം കഴി � 10
വർഷം െചലവഴി�ി��്.

(സി) ��ത പ�തി നട�ി�ിൽ ഉേദ�ാഗ�

തല�ളി��ായ ഫ�് ത�ി�്

��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(സി)
��യിൽെ��ി��്.

(ഡി) എ�ിൽ ��ത ത�ി�മായി ബ�െ��് എ�

േക�കൾ രജി�ർ െച�െവ�ം എ�

േപർെ�തിെര നടപടി സ�ീകരി�െവ�ം

അറിയി�ാേമാ; ന�മായ എ� �ക കെ��ി

അർഹരായവർ�് ലഭ�മാ�ിെയ�തിെ�

വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) 2 േക�കൾ നിലവി��്. ഒരാൾെ�തിെര��

േകസ്  വിജിലൻസ്  അേന�ഷണ ഘ��ിലാണ്.
മെ�ാ�ിൽ എഫ്.ഐ.ആർ രജി�ർ െച�് േകസ്

അേന�ഷണം നട� വ��. അേന�ഷണം

�ർ�ിയാ�� �റ�് മാ�േമ ന�മായ �ക�െട

വിവര�ൾ തി�െ���വാൻ സാധി�ക��.

(ഇ) സർ�ാർ കണ�് �കാരം നിലവിൽ സ��മായി

ഭവനം ഇ�ാ� എ� ആദിവാസി ��ംബ���്;
��ത ��ംബ�ൾ�് �ടി ഭവനം ഉറ�ാ�ാൻ

സത�രമായി സ�ീകരി�ാ�േ�ശി�� നടപടികൾ

വിശദമാ�ാേമാ?

(ഇ) �രഹിത ഭവനരഹിതരായ 7443 േപെര�ം, �മി��

ഭവനരഹിതരായ 12690 േപേര�ം പ�ികവർ�

വികസന വ��് കെ��ിയി��്. ഇ�രം

��ംബ�ൾ�് ൈലഫ് മിഷൻ പ�തി �േഖന ഭവന

നിർ�ാണ ധനസഹായം അ�വദി� വ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


