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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 6004 09-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

പ�ികജാതി െപൺ��ിക�െട സമ� വികസന�ം �രഹിത ഭവന രഹിത�െട �നരധിവാസ�ം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. പി.വി.അൻവർ,
�ീ ഡി െക �രളി, 
�ീ ഒ . ആർ. േക�, 
�ീ. പി. മ�ി��ി 

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

വ��് മ�ി )

(എ) സം�ാന�് പ�ികജാതി വിഭാഗ�ിൽെ��

െപൺ��ിക�െട സമ� വികസന�ിനായി

�േത�ക പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ;
വിശദാംശ�ൾ നൽകാേമാ;

(എ) വ��് നൽ�� എ�ാ വിദ�ാഭ�ാസ ആ��ല���ം,
�േത�കമായ േഹാ�ൽ സൗകര���ം
െപൺ��ികൾ�് ലഭ�മാണ്. പ�ികജാതി
വിഭാഗ�ിൽെ�� ��ംബ�ളിെല
െപൺ��ികൾ�് 75000/- �പ
വിവാഹധനസഹായ പ�തി �കാരം വ��് നൽകി
വ���്. പ�ികജാതി വിഭാഗ�ിൽെ��

െപൺ��ിക�െട സമ� വികസന�ിനായി

സാ��ികമായി പി�ാ�ം നിൽ�� ഒ� ല�ം
�പ വെര വ�മാന പരിധിയിൽ ഉ�
മാതാപിതാ��െട െപൺ��ികൾ�് വാ�ല�നിധി

എ� േപരിൽ ഇൻഷ�റൻസ്  അധി�ിത സമ�
വികസന പ�തി നട�ിലാ��. പ�ികജാതി
െപൺ��ിക�െട ഉ�മന�ിനായി പ�ികജാതി
വികസന വ��ം എൽ.ഐ.സി. ഓഫ് ഇ���ം
സം��മായി നട�ിലാ�� ടി പ�തി�് വ��്
1,38,000/- �പ നാല് ഗ��ളായി െപൺ��ി�െട
േപരിൽ നിേ�പി��. െപൺ��ി�് 18 വയ�്
�ർ�ിയാ�േ�ാൾ എൽ.ഐ.സി. 3,00,000/-
�പ ഇൻഷ�ർ െച�െ�� െപൺ��ി�് നൽ��.
01.04.2017 �തൽ ജനി� െപൺ��ികെളയാണ്
ഈ പ�തിയിൽ ഉൾെ���ിയി��ത്. െപൺ��ി
ജനി�  ്9 മാസ�ി��ിൽ ബ�െ�� േ�ാ�് /
�നിസി�ാലി�ി/േകാർ�േറഷൻ പ�ികജാതി
വികസന ഓഫീ�കളിൽ അേപ� സമർ�ി�ണം.
മാനദ��ൾ നിേ�പ �ക �ീമിയം 1)
െപൺ��ി ജനി�  ്9 മാസ�ി��ിൽ രജി�ർ
െച�ിരി�ണം 2) ആദ� 90 ദിവസ�ി� �ിൽ
നവജാത ശി�വിന് േവ� �തിേരാധ
��ിവ�കൾ എ��ിരി�ണം 39,000/- ആദ�
ഗ� 1) െപൺ��ി�് 5 വയ�്
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�ർ�ിയായിരി�ണം 2) ൈ�മറി �ളിൽ
�േവശനം േനടിയി��ായിരി�ണം. �ടാെത
നി�ിത �ായ�ി��ിൽ എ�േ�� ബാ�ി��
�തിേരാധ ��ിവ�കൾ എ��ിരി�ണം.
36,000/- ര�ാം ഗ� അ�ാം തര�ിേല�്

�േവശനം േന�ക�ം 10 വയസ്  �ർ�ിയാ�ക�ം

െച�ണം. ആയത് െഹ�ാ�ർ/ �ിൻസി�ാൾ
സാ��െ���ിയിരി�ണം 33,000/- ��ാം ഗ�
െപൺ��ി പ�ാംതരം പാ�ാ�ക�ം 15 വയ�്
�ർ�ിയാ�ക�ം േവണം. പ�ാംതരം

പാസായതിെ� സർ�ിഫി��് സാ��െ���ിയത്

ഹാജരാ�ണം. 30,000/- നാലാം ഗ� ആെക
നിേ�പ �ക 1,38,000

(ബി)

പ�ികജാതി െപൺ��ിക�െട വിവാഹ�ിനായി

ധനസഹായം നൽ�� �േത�ക പ�തി
നിലവി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) നിലവി��്. പ�ികജാതി െപൺ��ിക�െട
വിവാഹ�ിനായി 75,000/- �പ നിര�ിൽ
ധനസഹായം അ�വദി� വ��. ധനസഹായം
അ�വദി��തി�� വ�മാന പരിധി 1,00,000/-
�പയാണ്. ടി ധനസഹായം
അ�വദി��തിനായി ബ�െ�� േ�ാ�്
�നിസി�ാലി�ി/േകാർ�േറഷൻ പ�ികജാതി
വികസന ഓഫീ�കളിൽ അേപ�
സമർ�ിേ��താണ്.

(സി)

�രഹിത�ം ഭവനരഹിത�മായ പ�ികജാതി
വിഭാഗ�ിൽെ�� അവശവിഭാഗ��െട
�നരധിവാസ�ിനായി �േത�ക പ�തി
ആവി�രി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ നൽകാേമാ?

(സി) �മിയി�ാ� പ�ികജാതിയിൽെ��വർ�് �രഹിത
�നരധിവാസ പ�തി �കാരം �ാമ �േദശ�്

�റ�ത് 5 െസ�് �മി�ം �നിസി�ൽ
േകാർ�േറഷൻ �േദശ�് �റ�ത് 3 െസ�്
�മി�ം വാ��തിന് �ാമ/�നിസി�ൽ/
േകാർ�േറഷ�കളിൽ യഥാ�മം 3,75,000/-,
4,50,000/-, 6,00,000/- �പ �ാ�് ആയി
പ�ികജാതി വികസന വ��് അ�വദി��. ഈ
�ക�് ലഭി�ാ�� പരമാവധി �മി
വാേ��താണ്. തേ�ശ സ�യംഭരണ
�ാപന�ൾ ത�ാറാ�� ൈലഫ് ലി�ിൽ
നി�ാണ് �ണേഭാ�ാ�െള െതരെ����ത്.
ഭവന നിർ�ാണ പ�തി വ��് േനരി�്
നട�ിലാ��ി�. ൈലഫ് മിഷെ� സ�ർ�
പാർ�ിട പ�തിയിൽ ഉൾെ���ിയാണ് നിലവിൽ
പ�ികജാതി വിഭാഗ�ാർ�� ഭവന നിർ�ാണ
പ�തി നട�ിലാ��ത്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


