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കുടുംബ�ശീ 

കുടുംബവിേശഷം

എ�. ഹരികിേഷാർ ഐഎഎ�
(എ�സിക�ൂ	ീ� ഡയറ�ടർ, കുടുംബ�ശീ)

ഒരു വീടു സ��മാ�ു
ക എ�� എ!ാവരുെട

യും സ�#നം. സ��മായ വീടു േന
ടാനും വീടു നിർമി�ാനാവശ�മായ 
ധനസഹായം ലഭി�ാനും കുടുംബ
�ശീയുെട ൈക/ാ0 ്എേ2ാഴും ഉ5ാകും.

നഗര0ളിൽ ‘എ!ാവർ �ും ഭവനം’ എ� 
ആശയം മുൻനിർ/ി സ��മായി ;ഥലമു
= (എ�ാൽ വീടി!ാ/) വർ�ും ഭവന നിർ
മാണ/ിനു മൂ�ുല?ം രൂപ ധനസഹായം 
ലഭ�മാവു� ‘�പധാനമAി ആവാ; േയാജ
ന’ (പിഎംഎൈവ) എ� േകC പDതിയുെട 
േകരള/ിെല േനാഡൽ ഏജൻസി കുടുംബ
�ശീയാG. നഗര�പേദശ/ു താമസി�ു�
വരും മൂ�ുല?ം രൂപയിലധികം വാർഷിക 
വരുമാനമി!ാ/വരും സ��മായി മൂ�ു െസ
n ്;ഥലം ഉ=വർ�ുമാണു വീടു നിർമാണ
/ിനു ധനസഹായം ഇതിേനാടകം 25,000 ൽപ
രം േപർ�ു ധനസഹായം നൽകി�ഴിOു. 

വീടു നിർമാണ/ിനു= ധനസഹായം 
േകരള സർ�ാരിെn നവേകരള  ആ� ഷൻ 
Pാനിെല ‘ൈലQ’ പDതിയിലൂെടയും ലഭി
�ും. ‘ൈലQ’ എ� പDതിയുെട സമ�ഗ 
സർേവ കുടുംബ�ശീ സംഘടനാ സംവിധാ
നംവഴി ഇേ2ാൾ നട�ുെകാ5ിരി�ുകയാ
G. സ��മായി ;ഥലമു= എ!ാവർ�ും 
വീടു നിർമി�ാൻ ധനസഹായം നൽകുക 
എ�താണു ‘ൈലഫി’െn �പധാന ല?�ം. 
സർേവ പൂർ/ിയാ�ി ഗുണേഭാ�താ�ളു
െട അ�ിമപ	ിക േമV ആദ�വാരേ/ാെട 
പWായ/ുകളിൽ �പസിDീകരി�ും. ഏതു 
തേXശ സ�യംഭരണ ;ഥാപനമായാലും ;ഥ
ലമുെ5Yിൽ വീടു നിർമി�ാനു= ധനസ
ഹായം ‘ൈലഫിലൂെട’ ലഭി�ും). ഈ ഗുണ
േഭാ�തൃലി;\ിൽ േപരിെ!Yിൽ പWായ
/ു െസ�ക	റി� ് അേപ? നൽകാവു�
തും അർഹരാെണYി ൽ അേപ? പരിഗണി
]ു സർേവ നട/ി ലി;\ിൽ േപരുേചർ�ാൻ 

അവസരം ലഭി�ു�തുമാG. ;ഥ
ലം സ��മായി ഇ!ാ/വരാെണYിൽ 

സർ�ാർഭൂമി ലഭ�മാ�ി _ാ\ുകൾ നിർമി]ു 
നൽകാനാണു ‘ൈലQ’ പDതിയിൽ േകരള 
ഗവൺെമn ്വിഭാവനം െചVത�. ;ഥലമി!ാ
/വെര�ൂടി ഉൾെ2ടു/ിയാണു കുടുംബ
�ശീ സർേവ നട/ിയ�.

െതാഴിലേന�ഷി]ു നഗര0ളിേല�ു േച
േ�റു�വരുെട എaം കൂടിയേതാെട നഗ 
ര�പേദശ0ളിെല താൽ�ാലിക താമസ�ാ
രുെട എaവും കൂടിയി	ു5.് നഗര�പേദശ
0ളിൽ ;ഥല/ിെn വില �ഗാമ0ളിെല
�ാൾ കൂടുതലായതിനാൽ സ��മായി ;ഥ
ലം വാ0ാേനാ വീടു നിർമി�ാേനാ പലർ
�ും സാധി]ുെവ�ു വരി!. േലാെണടു/ു 
വീടു വV�ു�തിെന2\ി ചി�ി�ു� കുറ
]ുേപെരYിലും നഗര�പേദശ0ളിൽ ഉ5ാ
കും. വീടു നിർമി�ാൻ എടു�ു� േലാണി
െn പലിശ കുറ]ുെകാടു�ു� ‘െ�കഡി\ ്ലി
Yb് സcസിഡി ;കീം’ (സിഎൽഎ;എ
;) കുടുംബ�ശീ വഴി നട2ാ�ു� പിഎംഎ
ൈവ പDതിയിൽ ഉ5.് 

ഈ പ�തി�പകാരം
1. �പതിവർഷം ആറുല?ം വെര വാർഷി

ക വരുമാനമു=വർ എടു�ു� ആറുല?ം 
രൂപ വെരയു= ഭവനവാVപV� ്ആറര ശത
മാനം പലിശ ഇളവു ലഭി�ു�ു.

2. �പതിവർഷം പA5ുല?ം രൂപവെര 
വാർഷിക വരുമാനമു=വർ എടു�ു� ഒൻപ
തു ല?ം രൂപ വെരയു= ഭവന വാVപV�് 
നാലു ശതമാനം പലിശ ഇളവു ലഭി�ു�ു.

3. �പതിവർഷം പതിെന	ു ല?ം രൂപ വെര 

വാർഷിക വരുമാനമു=വർ എടു
�ു� പA5ു ല?ം രൂപ വെരയു
= േലാണിനു മൂ�ു ശതമാനം പലിശ
യിളവു ലഭി�ു�ു.

ദാരിfേരഖV�ു താെഴയു=വർ�ു മാ
�തമ!, ഉയർ� വരുമാന�ാർ�ും പലിശയി
ളവു ലഭി�ു� ഈ പDതിയുെട േനാഡൽ 
ഏജൻസിയും കുടുംബ�ശീയാG. ഇവിെട സൂ
ചി2ി] വാVപാപരിധിയിൽ അനുവദി]തി
െന�ാൾ കൂടുതലായി എടു�ു� േലാണി
h അതതു ബാYുകൾ നിiകർഷി]ി	ു= 
പലിശ നൽകിയാൽ മതി. 20 വർഷമാണു വാ
Vപ തിരി]ടവിെn കാലാവധി. വരുമാന നി
കുതി നൽകു�വർ�ും സർ�ാർ ഉേദ�ാഗ
;ഥർ�ുെമ!ാം ഈ പDതിയുെട ആനുകൂ
ല�ം േനടാം.

നിർമാണരംഗ�ും 
കുടുംബ�ശീ സാ�ിധ�ം
 എറണാകുളം ജി!യിെല എടV�ാ	ു വയ

ലിൽ എ	ു വനിതാ സംരംഭകർ േചർ�ു തുട
0ിയ ‘നിർമാണ യൂണി\’് ആണു വീടു െക
	ു� േജാലി വളയി	 ൈകകളിൽ ഭ�ദമാെണ
�ു ;ഥിരമായി െതളിയി]�. മൂ�ുവർഷമാ
യി �പവർ/ി�ു� ഈ യൂണി\ ്അൻപതില
ധികം വീടു നിർമാണ �പവൃ/ികൾ ഏെ\ടു
/ു പൂർ/ിയാ�ി�ഴിOു.

ഈ കർമനിരതരായ വനിതാ സംരംഭകരു
െട �പവർ/ന/ിൽ നി�ു �പേചാദനം ഉൾ
െ�ാ5 ്െക	ിട നിർമാണരംഗ/ു താൽപര�
മു= ;�തീകൾ�ു പരിശീലനം നൽകി ‘നിർ
മാണ യൂണി\ുകളാ�ി മാ\ാനും വീടുനിർമാ
ണം നട/ാൻ േവ5 മുഴുവൻ സാേYതിക 
സഹായവും നൽകാനു= പDതിയും കുടും
ബ�ശീ ആവിiകരി]ി	ു5.് െക	ിട നിർമാണ 
രംഗ/ു മുൻപരിചയം ഉ= സർ�ാർ അംഗീ
കരി] ഏജൻസികളുെട / നിർമാണ കkനി
കളുെട സഹായേ/ാെടയാണു പരിശീലനം 
നൽകുക. ഇതിേനാടകം 14 ജി!കളിലുമായി 
320ൽ അധികം േപർ ഈ പരിശീലനം േനടി�
ഴിOു. ഇവരിൽനി�ു താൽപര�മു=വർ 
ഒ/ുേചർ�ു ‘നിർമാണ യൂണി\ുകൾ’ തുട
0ണെമ�ാണു ഞ0ളുെട സ�#നം. താൽ
പര�മു= ;�തീകൾെ�!ാം കട�ുവരാനും 
വലിയ ഉയർ]V�ു സാധ�തയു= ഈ േമ
ഖലയിൽ സ��മായ ഇടംേനടാനും സാധി�ു
െമ�ാണു ഞ0ളുെട വിശ�ാസം.

വിവിധ പDതികളിലൂെടയും അ!ാെതയും 
വീടുകളുെടയും _ാ\ുകളുെടയും നിർമാണം 
ഇേ2ാൾ വർധി]ുവരു�ു5.് വീടു നിർമാ
ണ സാമ�ഗികൾ നിർമി�ു� (ഇiടിക, േഹാ
േളാേnാ�,് േസാളിb േnാ�,് േകാൺ�കീ
\ ്റിo മുതലായവ) യൂണി\ുകൾ�ും വലിയ 
സാധ�തകളും കൂടുതൽ വരുമാനം ലഭി�ാൻ 
അവസര0ളും തുറ�ുകി	ുകയാG. ഇ�പ
കാരം ‘ബിൽഡിo െമ\ീരിയൽ മാനുഫാ�ച
റിo യൂണി\ുകൾ തുട0ാൻ മുേ�ാ	ുവരു
� കുടുംബ�ശീ വനിതകൾ� ്എ!ാ സഹാ
യവും (പരിശീലനം, സcസിഡി തുട0ിയവ) 
നൽകാനും േ�പാpാഹനം നൽകാനും തീരു
മാനി]ി	ു5.് നിർമാണരംഗ/ു പുതിയ അവ
സര0ൾ ഒരു�ിയും അർഹരായവർ�ു ഭവ
നനിർമാണ ധനസഹായം ലഭ�മാ�ാൻ മുൻ
ൈകെയടു/ും ശ�തമായ ചുവടുവVപു 
ല?�മി	ു കുടുംബ�ശീ മുേ�റുകയാG.

സ��നഭവനം 
സ�"മാ#ാം


