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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 2744 13-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

പ�ികജാതി/പ�ികവർ� മി� വിവാഹിതർ�� ധനസഹായം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ എം രാജേഗാപാലൻ
Shri K. Radhakrishnan

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

(എ) പ�ികജാതി/പ�ികവർ� വിഭാഗ�ളിൽെ�� മി�
വിവാഹിതർ�് വിവാഹ ധനസഹായമായി
നൽ�� 75,000/- �പ 2017 �തൽ ഫ�ിെ�
അപര�ാ�ത �ലം �ട�ി കിട�� കാര�ം
��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(എ) ��യിൽെ��ി��്. ഫ�ിെ� അപര�ാ�ത �ലം
പ�ികജാതി/പ�ികവർ� വിഭാഗ�ളിൽെ��
�വായിര�ി ��േറാളം മി�വിവാഹ ധനസഹായ
അേപ�കൾ ധനസഹായം അ�വദി�ാെത
�ട�ി�ിട���്.

(ബി)

ഈ സഹായം എേ�ാൾ ലഭ�മാ�ാൻ കഴി�െമ�്
വ��മാ�ാേമാ?

(ബി) പ�ികജാതി വിഭാഗ�ിൽ മി�വിവാഹ
ധനസഹായം, അതി�മ�ിന് ഇരയാ��
വർ�� ആശ�ാസ ധനസഹായം എ�ിവ
അ�വദി��തിനായി 2225-01-800-86 (പി)
ശീർഷക�ിൽ (50% CSS) 20 േകാടി �പയാണ്
2021-22 വർഷം ബഡ്ജ�ിൽ വകയി��ി

യി��ത്. ടി �ക അപര�ാ�തമായതിനാൽ നട�്
വർഷം 10 േകാടി �പ �ടി അ�വദി��തി�ം
അ�� വർഷം ബഡ്ജ�് വിഹിതം 30 േകാടി
�പയായി ഉയർ��തി�� െ�ാേ�ാസലിൽ
സർ�ാർ നടപടികൾ സ�ീകരി�വ��. പ�ികവർ�
വിഭാഗ�ിൽ മി�വിവാഹ ധനസഹായ�ിനായി

േനാൺ �ാൻ ശീർഷകം 2225-02-198-50-ൽ
�തിവർഷം വകയി��� 25,00,000/-�പ
െകാ�് യഥാസമയം ധനസഹായം അ�വദി�ാൻ
കഴിയാ� സാഹചര�ം നിലവി��്. ടി �തിസ�ി

ഒഴിവാ��തിനായി അതി�മം തടയൽ നിയമം
നട�ാ��തിെല ഘടക പ�തിയായ
"മി�വിവാഹ ധനസഹായം" 2225-02-800-68
(�ാൻ) ശീർഷക�ിൽ നി��ടി മി�വിവാഹ
ധനസഹായം അ�വദി��തി�� അ�മതി
ലഭി��തിനാ�� െ�ാേ�ാസലിൽ സർ�ാർ
നടപടികൾ സ�ീകരി�വ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ
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