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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 765 06-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

'അംേബദ്കർ �ാമം' പ�തി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. േസവ�ർ ചി�ില�ി�ി

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

വ��് മ�ി )

(എ)

2016-2021 കാലയളവിൽ 'അംേബദ്കർ �ാമം'
പ�തി �കാരം വട�ാ േ�രി നിേയാജക

മ�ല�ിൽ പ�തികൾ അ�വദി�ി�േ�ാ;
വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(എ) വട�ാേ�രി നിേയാജകമ�ല�ിൽ നി�ം

2016-21 കാലയളവിൽ അംേബദ്കർ �ാമവികസന

പ�തി �കാരം െവടി�ാറ േകാളനി, െവ�ാംേകാ�്

േകാളനി, െറയിൽേവ േ�ഷൻ േകാളനി, കാര��്

േകാളനി, വരടിയം അംേബദ്കർ േകാളനി, കവറ

പാ�ാനഗർ േകാളനി, പാരി�ാട്  എ�ീ

േകാളനികെള െതരെ���ി��്.

(ബി) അ�കാരം അ�വദി�െ�� പ�തിക�െട

�വർ�ന �േരാഗതി പ�ികെ���ി

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി)
വിവര�ൾ അ�ബ�മായി

ഉൾെ���ിയിരി��.

(സി)

2016-21 കലയളവിൽ വട�ാേ�രി

മ�ല�ിൽ നട�ിലാ�ിയ പ�തിക�െട

വിവര�ൾ പ�ികതിരി�  ്ലഭ�മാ�ാേമാ?

(സി) I സ�ഹ�േ�മം, സാ��ിക വികസന പ�തികൾ

�രഹിത ഭവന രഹിത �നരധിവാസ പ�തി,
പഠന�റി, ഭവന �ർ�ീകരണം, ഭവന

�ന��ാരണം, വിവാഹ ധനസഹായം, മി�

വിവാഹ ധനസഹായം, ആേരാഗ� �ര�ാ പ�തി,
ഏകവ�മാനദായകൻ മരണെ�� ��ംബ�ൾ��

ധനസഹായം, വിേദശ�് െതാഴിൽ േന��തിന്

ധനസഹായം, വാ�ല� നിധി, സ�യം െതാഴിൽ

പ�തി, സ�യംപര�ാ�  �ാമം, അംേബദ്കർ �ാമ

വികസന പ�തി, േകാർ�സ്  ഫ�് പ�തികൾ. II
വിദ�ാഭ�ാസാ��ല��ൾ വിദ�ാർ�ികൾ��

ലം�ം�ാ�്, ൈ���്, േ�ാളർഷി�്, ട�ഷൻ ഫീ റീ

ഇംേപ�്െമ�്, ൈ�മറി/െസ��റി എയ്ഡ് ,
�േത�ക േ�ാ�ാഹന സ�ാനം, റാ�്

േജതാ�ൾ�് സ�ർ� െമഡൽ, എ�റൻസ്

േകാ�ിംഗ്, ലാ�് േടാ�്, െ�തേ�ാ�്

വാ��തി�� ധനസഹായം എ�ിവ

നൽകിയി��്. III നിയമാധി�ിത േസവനം -
പ�ികജാതി പ�ികവർ� (അതി�മം തടയൽ)
നിയമ�കാരം അതി�മ�ിനിരയാ��വർ�ം/
ആ�ിതർ�ം ആശ�ാസ ധനസഹായം.
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