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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

8 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 512 20-03-2023 - ൽ മ�പടി�്

പ�ികജാതി, പ�ികവർ��ാർ�ാ�� ഭവന നിർ�ാണ പ�തി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. െക.പി.���ദ് ��ി മാ�ർ,
�ീ. എ. സി. െമായ്  തീൻ , 
�ീ. എം. എം. മണി, 

�ീ എം എസ്  അ�ൺ �മാർ 

�ീ. െക. രാധാ��ൻ
(പ�ികജാതി, പ�ികവർ�, പി�ാ� വിഭാഗേ�മ�ം
േദവസ��ം പാർലെമ�റികാര��ം വ��് മ�ി)

(എ) സം�ാന�് പ�ികജാതി, പ�ികവർ��ാർ�ായി
ഭവന നിർ�ാണ�ിന് ഈ വർഷം
വകയി��ിയിരി�� �കെയ�െയ�്
അറിയി�ാേമാ; ഇവർ�ായി ൈലഫ് പ�തിയിൽ
എ� വീ�ക�െട നിർ�ാണം വ��്
ഏെ���ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(എ) സം�ാന സർ�ാരിെ� സമ� പാർ�ിട
പ�തിയായ ൈലഫ് മിഷൻ �േഖനയാണ്
നിലവിൽ സം�ാനെ� ��വൻ ഭവനരഹിതർ�ം
ഭവന നിർ�ാണ ധനസഹായം അ�വദി�
വ��ത്. പ�ികജാതിയിെല �ർബല
വിഭാഗ�ൾ�ായി �േത�കം നട�ിലാ�� �ർബല
�നരധിവാസ പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി�ം പ�ിക
വർഗ വിഭാഗ�ൾ�ായി ആദിവാസി �നരധിവാസ
മിഷൻ പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി�ം മാ�ം
പ�ികജാതി പ�ിക വർഗ വികസന വ��കൾ
�േഖന നിലവിൽ ഭവന നിർ�ാണ ധനസഹായം
അ�വദി���് . ഭവനരഹിതരായ പ�ികജാതി
പ�ികവർഗ വിഭാഗ �ണേഭാ�ാ�ൾ�് ഭവന
നിർ�ാണ�ിന് ധനസഹായം
അ�വദി��തിനായി ൈലഫ് മിഷന് �ക
ൈകമാ�കയാണ് നിലവിൽ വ��് െച��ത്.
ഇതിനായി നട� സാ��ിക വർഷം പ�ികജാതി
വികസന വ��് വകയി��ിയി�� 300 േകാടി
�പ�ം പ�ികവർ� വികസന വ��്
വകയി��ിയി�� 140 േകാടി �പ�ം ഉൾെ�െട
440 േകാടി �പ ൈലഫ് മിഷന് അ�വദി�്
നൽകിയി��്. കഴി� സാ��ിക വർഷം ഈ
ഇന�ിൽ 418 േകാടി �പയാണ് പ�ികജാതി
പ�ികവർഗ വികസന വ��കൾ ൈലഫ് മിഷന്
ൈകമാറിയത്. ഇതി� �റെമ പ�ികജാതി
പ�ികവർഗ വിഭാഗ��െട ഭവനനിർ�ാണം, ഭവന
�ന��ാരണം, ഭവന �ർ�ീകരണം എ�ിവ�െട
�ിൽ ഓവർ പ�തികൾ�ം പഠന�റി, േസഫ്
എ�ീ പ�തികൾ�മായി നട� സാ��ിക

വർഷം 205 േകാടി �പ പ�ികജാതി വികസന
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വ��ം 57.5 േകാടി �പ പ�ികവർ� വികസന
വ��ം വകയി��ിയി��്

(ബി)

വാസേയാഗ�മ�ാ� വിധ�ിൽ ജീർ�ി�
വീ�ക�െട �നർനിർ�ാണ�ി�ം �ലസൗകര�ം

�റ� വീ�കളിൽ അധിക�റി നിർ�ി��തി�ം
ആവി�രി�ി�� പ�തിക�െട വിശദാംശം
ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) സം�ാനെ� വിവിധ വ��കളിൽ നി�് 
അ�വദി� നൽകിയ ഭവന നിർ�ാണ ധനസഹായ
�ക �ർ�മാ�ം ൈക��ിയി�ം നിർ�ാണം
�ർ�ീകരി�ാ��ം സ��മായി ഭവന
നിർ�ാണം ആരംഭി�്  നിർ�ാണം
�ർ�ീകരി�ാ��മായ �ണേഭാ�ാ��െട

ഭവന �ർ�ീകരണ�ിനാ�� പ�തി
പ�ികജാതി പ�ികവർ� വികസന വ��കൾ വഴി
നട�ിലാ�ിയി��. എ�ാൽ സാേ�തികമായി
���ി �ർ�ീകരി�െ�െ��ി�ം പല വീ�ക�ം
�ർ�തയിൽ എ��ി� എ� കെ��ലിെ�

ഭാഗമായി ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�
േശഷം "േസഫ്" എ� േപരിൽ ഒ� �തിയ പ�തി
ആവി�രി�് നട�ിലാ�ക��ായി. ഭവന
�ർ�ീകരണ�ം �ന��ാരണ�ം മ�ം ല��മാ�ി
ആരംഭി� േസഫ് പ�തി �കാരം പ�ികജാതി
വിഭാഗ�ിൽെ�� �ണേഭാ�ാ �ൾ�് ര�്
ല�ം �പ�ം പ�ികവർ� വിഭാഗകാർ�് ര�ര
ല�ം �പ�ം അ�വദി� വ��.

(സി)

നിർ�ാണം പാതി വഴിയിലായ ഇ�രം വീ�ക�െട
പണി �ർ�ീകരി��തിന് �േത�ക പ�തി
ആവി�രി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

(സി) സം�ാനെ� വിവിധ വ��കളിൽ നി�് 
അ�വദി� നൽകിയ ഭവന നിർ�ാണ ധനസഹായ
�ക �ർ�മാ�ം ൈക��ിയി�ം നിർ�ാണം
�ർ�ീകരി�ാ��ം സ��മായി ഭവന
നിർ�ാണം ആരംഭി�്  നിർ�ാണം
�ർ�ീകരി�ാ��മായ �ണേഭാ�ാ��െട

ഭവന �ർ�ീകരണ�ിനാ�� പ�തി
പ�ികജാതി പ�ികവർ� വികസന വ��കൾ വഴി
നട�ിലാ�ിയി��. എ�ാൽ സാേ�തികമായി
���ി �ർ�ീകരി�െ�െ��ി�ം പല വീ�ക�ം
�ർ�തയിൽ എ��ി� എ� കെ��ലിെ�

ഭാഗമായി ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�
േശഷം "േസഫ്" എ� േപരിൽ ഒ� �തിയ പ�തി
ആവി�രി�് നട�ിലാ�ക��ായി. ഭവന
�ർ�ീകരണ�ം �ന��ാരണ�ം മ�ം ല��മാ�ി
ആരംഭി� േസഫ് പ�തി �കാരം പ�ികജാതി
വിഭാഗ�ിൽെ�� �ണേഭാ�ാ �ൾ�് ര�്
ല�ം �പ�ം പ�ികവർ� വിഭാഗകാർ�് ര�ര
ല�ം �പ�ം അ�വദി� വ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ
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