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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 5887 08-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

െകയർ േകരള പ�തി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. എം. എം. മണി,
�ീമതി � �തിഭ , 
�ീ. െക. േ�ം�മാർ, 
�ീ. എ. രാജ 

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

(എ) സം�ാന�് �ളയബാധിതർ�് �രിതാശ�ാസ�ം
�നരധിവാസ�ം നൽ��തിനായി ആരംഭി�

െകയർ േകരള പ�തി�െട വിശദാംശ�ൾ
നൽകാേമാ;

(എ) 2018 - ൽ സം�ാന��ായ �ളയ
�ര��ിെ� ഫലമായി വീ�ം സ����ം
ജീവേനാപാധിക�ം ന�െ�� ��ംബ��െട
�നരധിവാസ�ിെ� ഭാഗമായി സം�ാന

സഹകരണ വ��് െകയർ േകരള എ� േപരിൽ
പ�തികൾ ആവി�രി�  ്നട�ിലാ�ി വ��.
െകയർ േഹാം, െകയർ േലാൺ, െകയർ േ�സ്
എ�ി�െന 3 ഘടക പ�തികളാണ് െകയർ
േകരള പ�തിയിൽ ഉൾെ��ി��ത്. ഏ��ം
�ധാനെ�� ഉപപ�തിയാണ് �ളയ �ര��ിൽ

സ�ർ�മാ�ം വീട്  ന�െ��വർ�് സഹകരണ
സംഘ ��െട സഹായേ�ാെട വീട്  നിർ�ി�്
നൽ�� െകയർ േഹാം പ�തി. 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
�ിയി��ത്. എ�ി�ം 2021 ഒേ�ാബർ 11 വെര
2074 വീ�ക�െട നിർ�ാണം �ർ�ീകരി�ി��്.
െകയർ േഹാം പ�തി�െട ര�ാം ഘ�
�വർ�ന�ൾ ആരംഭി�ി��്. ര�ാം ഘ��ിൽ

സ��മായി �മി�ം താമസ �ല�ം

ഇ�ാ�വർ�് സംസഥാനെ� 14 ജി�കളി�ം
ൈലഫ് മിഷൻ നിർേ�ശി� �ല�്

ഭവനസ��യ�ൾ നിർ�ി� നൽ��തിനാണ്
തീ�മാനി�ി��ത്. സം�ാന സർ�ാർ
�ഖ�ാപി� റീസർജ�് േകരള േലാൺ �ീം((RKLS)
എ� പ�തി �കാരം സം�ാനെ� സഹകരണ
�ാപന�ൾ   ��ംബ�ീ അയൽ��
സംവിധാന�ി�െട െകയർേലാൺ പ�തി �കാരം
വാ� അ�വദി�ി��്. �ളയാന�ര േകരള�ിെല

�രിതബാധിതരായ ജന��െട ആേരാഗ�
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സംര�ണം, ��ികൾ�് പഠേനാപകരണ�ൾ
ലഭ�മാ�ൽ, െപാ�വായ േസവന�ൾ ലഭ�മാ�ൽ
എ�ിവ�ായി ആവി�രി�  ്നട�ിലാ�ി വ��
പ�തിയാണ് െകയർ േ�സ് . പ�തിക�െട
�വർ�നം വിലയി��ി േമൽ നടപടികൾ
നിർേ�ശി��തിന് വിവിധ ക�ി�ികെള
നിേയാഗി�ി��്.

(ബി)

��ത പ�തി�് കീഴി�ളള ഉപ പ�തികളായ
െകയർേഹാം, െകയർ േലാൺ, െകയർ േ�സ്
എ�ിവ�െട �വർ�നം വിലയി��ിയി�േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) 2018 - ൽ സം�ാന��ായ �ളയ
�ര��ിെ� ഫലമായി വീ�ം സ����ം
ജീവേനാപാധിക�ം ന�െ�� ��ംബ��െട
�നരധിവാസ�ിെ� ഭാഗമായി സം�ാന

സഹകരണ വ��് െകയർ േകരള എ� േപരിൽ
പ�തികൾ ആവി�രി�  ്നട�ിലാ�ി വ��.
െകയർ േഹാം, െകയർ േലാൺ, െകയർ േ�സ്
എ�ി�െന 3 ഘടക പ�തികളാണ് െകയർ
േകരള പ�തിയിൽ ഉൾെ��ി��ത്. ഏ��ം
�ധാനെ�� ഉപപ�തിയാണ് �ളയ �ര��ിൽ

സ�ർ�മാ�ം വീട്  ന�െ��വർ�് സഹകരണ
സംഘ ��െട സഹായേ�ാെട വീട്  നിർ�ി�്
നൽ�� െകയർ േഹാം പ�തി. 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
�ിയി��ത്. എ�ി�ം 2021 ഒേ�ാബർ 11 വെര
2074 വീ�ക�െട നിർ�ാണം �ർ�ീകരി�ി��്.
െകയർ േഹാം പ�തി�െട ര�ാം ഘ�
�വർ�ന�ൾ ആരംഭി�ി��്. ര�ാം ഘ��ിൽ

സ��മായി �മി�ം താമസ �ല�ം

ഇ�ാ�വർ�് സംസഥാനെ� 14 ജി�കളി�ം
ൈലഫ് മിഷൻ നിർേ�ശി� �ല�്

ഭവനസ��യ�ൾ നിർ�ി� നൽ��തിനാണ്
തീ�മാനി�ി��ത്. സം�ാന സർ�ാർ
�ഖ�ാപി� റീസർജ�് േകരള േലാൺ �ീം((RKLS)
എ� പ�തി �കാരം സം�ാനെ� സഹകരണ
�ാപന�ൾ   ��ംബ�ീ അയൽ��
സംവിധാന�ി�െട  െകയർേലാൺ പ�തി
�കാരം വാ� അ�വദി�ി��്. �ളയാന�ര
േകരള�ിെല �രിതബാധിതരായ ജന��െട
ആേരാഗ� സംര�ണം, ��ികൾ�്
പഠേനാപകരണ�ൾ ലഭ�മാ�ൽ, െപാ�വായ
േസവന�ൾ ലഭ�മാ�ൽ എ�ിവ�ായി
ആവി�രി�  ്നട�ിലാ�ി വ�� പ�തിയാണ്
െകയർ േ�സ് . പ�തിക�െട �വർ�നം

വിലയി��ി േമൽ നടപടികൾ നിർേ�ശി��തിന്
വിവിധ ക�ി�ികെള നിേയാഗി�ി��്.
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(സി) സമീപ കാല��ായ ��തി �ര���െട�ം
�ളയെ��തി�െട�ം പ�ാ�ല�ിൽ

�രിതബാധിതെര െകയർ േഹാം പ�തിയിൽ
ഉൾെ����തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;
വിശദമാ�ാേമാ?

(സി) സമീപ കാല��ായ ��തി �ര���െട�ം
�ളയെ��തി�െട�ം പ�ാ�ല�ിൽ

�രിതബാധിതെര െകയർ േഹാം പ�തിയിൽ
ഉൾെ����ത് സർ�ാർ പരിേശാധി��താണ്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


