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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 2732 13-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

മി�വിവാഹം െച� എസ് .സി. വിഭാഗ�ിൽെ��വർ�് സാ��ിക സഹായം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീമതി കാന�ിൽ ജമീല
Shri K. Radhakrishnan

(പ�ികജാതി, പ�ികവർ�, പി�ാ� വിഭാഗ േ�മ-േദവസ�ം
വ��് മ�ി )

(എ) മി�വിവാഹം െച� എസ് .സി.
വിഭാഗ�ിൽെ��വർ�് വ��് �ഖാ�ിരം
നൽ�� സാ��ിക സഹായം എ�യാെണ�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(എ)
മി� വിവാഹം െച� പ�ികജാതി
വിഭാഗ�ിൽെ��വർ�് വ��് �ഖാ�ിരം 75,000/-
�പ ധനസഹായമായി അ�വദി��.

(ബി)

ഈ ആ��ല�ം ലഭി��തി�� അർഹതാ
മാനദ��ൾ എെ��ാമാെണ�ം അേപ�
എവിെടയാണ് നൽേക�െത�ം അറിയി�േമാ;
അേപ�േയാെടാ�ം നൽേക� േരഖകൾ
എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) മി�വിവാഹ ധനസഹായം ലഭി��തിന്
പ�ാളികളിൽ ഒരാൾ പ�ികജാതി�ം മെ�യാൾ
പ�ിേകതര സ�ദായ�ിൽെ���ം ആയിരി�ണം.
വിവാഹ േശഷം ഒ� വർഷം കഴി�് ��്
വർഷ�ിനകം അേപ� ബ�െ�� േ�ാ�്/
�നിസി�ാലി�ി/േകാർ�േറഷൻ പ�ികജാതി
വികസന ഓഫീസിൽ സമർ�ി�ണം. ഇതി� �റെമ
അേപ� സമർ�ി�ാനായി ഒ� വർഷം �ടി
അധിക സമയമായി അ�വദി�  ്നൽകിയി��്.
അേപ�േയാെടാ�ം ര�് േപ�െട�ം ജാതി
സർ�ിഫി��്, ദ�തികളിൽ പ�ികജാതി
വിഭാഗ�ിൽെ��യാ�െട വ�മാന സർ�ിഫി��്,
ബാ�് പാസ്  ��ിെ� േകാ�ി, ആധാർ,
സഹവാസ സർ�ിഫി��്, വിവാഹ സർ�ിഫി��്
എ�ിവ ഹാജരാ�ണം. വ�മാന പരിധി 1,00,000/-
�പയിൽ കവിയാൻ പാടി�.

(സി)
െകായിലാ�ി മ�ല�ിെല പ�ലായനി
േ�ാ�് എസ് .സി.ഡി. ഓഫീസ് , െകായിലാ�ി
നഗരസഭ എസ് .സി.ഡി. ഓഫീസ് , േമലടി
എസ് .സി.ഡി. ഓഫീസ്  എ�ിവിട�ളിൽ നി�ം
നൽകിയ അേപ�കളിൽ എ�െയ��ിന്

ധനസഹായം അ�വദി�ാൻ ബാ�ി�െ��ം
എ� �ത�� അേപ�കൾ�ാണ് സഹായം
നൽകാ��െത�ം വിശദമാ�ാേമാ?

(സി) െകായിലാ�ി മ�ല�ിെല പ�ലായനി േ�ാ�്
പ�ികജാതി വികസന ഓഫീസിൽ നി�ം ലഭി� 30
അേപ�കൾ�ം െകായിലാ�ി നഗരസഭ
പ�ികജാതി വികസന ഓഫീസിൽ നി�ം ലഭി� 8
അേപ�കൾ�ം, േമലടി േ�ാ�് പ�ികജാതി
വികസന ഓഫീസിൽ നി�ം ലഭി� 16
അേപ�കൾ�ം ധനസഹായം അ�വദി�ാൻ
ബാ�ി��്. 22.06.2020 തീയതി �തൽ ലഭി�
അേപ�കൾ�ാണ് ധനസഹായം അ�വദി�ാൻ
ബാ�ി��ത്.
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