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1. ഭിന്നകശഷികാരായ വിദയാര്ക്ഥിേള്ക്ക് കകാളര്ക്ഷിപ്പ് 
നല്ൄന്ന പദ്ധതി 

ന്നാം ക്ലാസ്സ് മുതല് മരാ ഷണല് /  പിജി കോഴ്സുേള്ക്ക് പഠിക്കുന്ന 
ഭിന്നകശഷികാരായ ൄട്ടിേള്ക്ക് കകാളര്ക്ഷിപ്പ് നല്ൄന്ന പദ്ധതി. 

 
അകപക്ഷേമെ ൄടംബവാര്ക്ഷിേ വരുമാനം 36,000/- രൂപയില് 
അധിേരികരുത്. 

കകാളര്ക്ഷിപ്പിനായിഅകപക്ഷിക്കുന്നതിമെമുന്വര്ക്ഷം ൄറഞ്ഞത്40% 
മാര്ക്ക് കനടിയിരികണം. 

അകപക്ഷ ബന്ധമപ്പട്ട ജില്ലാ സാമൂഹയനീതി ഒ ീസര്ക്ക് 
സമര്ക്പ്പികണം. 

അര്ക്ഹതമപട്ടഅകപക്ഷേര്ക്ക് തകേശ സൃയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക് 
മുകേന കകാളര്ക്ഷിപ്പ്  വിതരണം മെയ്യുന്നു. 
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2. വിദയാേിരണം പദ്ധതി 
ഭിന്നകശഷികാരായ മാതാപിതാകളുമട മകള്ക്ക് ന്നാം ക്ലാസ്സ് മുതല് പിജി
/മരാ ഷണല് കോഴ്സുേള്ക്ക് പഠിക്കുന്നതിനായി (സര്ക്കാര്ക്/എയ്ഡഡ് 
സ്ഥാപനങ്ങളിമല സര്ക്കാര്ക് അംഗീെത കോഴ്സുേള്ക്ക്)കകാളര്ക്ഷിപ്പ്നല്ൄന്ന പദ്ധതി. 

• 1മുതല് 5 വമര-കകാളര്ക്ഷിപ്പ്  നിരക്-300/-രൂപ 
• 6മുതല് 10 വമര-കകാളര്ക്ഷിപ്പ്  നിരക്-500/-രൂപ 
• +1, +2, ITI തത്തുലയമായ മറ്റ് കോഴ്സുേള്ക്-കകാളര്ക്ഷിപ്പ്  
നിരക്-750/-രൂപ 

• ഡിഗ്രി, പിജി, മപാളിമടക്നിക് തത്തുലയമായ മെയിനിംഗ് 
കോഴ്സുേള്ക്,മരാ ഷണല് കോഴ്സുേള്ക്-കകാളര്ക്ഷിപ്പ്  
നിരക്-1000/-രൂപ 
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3. വിദയാകജയാതി പദ്ധതി 

ഗവ./എയ്ഡഡ് സ്ഥാപനങ്ങളില് പഠിക്കുന്ന മ്പതാം ക്ലാസ്സു മുതല് പി.ജി കോഴ്സുവമര
40ശതമാനകമാ അതില് ടതകലാ ഭിന്നകശഷിയുള്ള വിദയാര്ക്ഥിേള്ക്ക് യൂണിക ാം, 
പഠകനാപേരണങ്ങള്ക് എന്നിവ വാങ്ങുന്നതിനുള്ള ധനസഹായം നല്ൄന്ന പദ്ധതി. 

 9 മുതല് 10ക്ലാസ്സ്-പഠകനാപേരണങ്ങള്ക്ക്-1000രൂപ (രു 
ജില്ലയില് 50 ൄട്ടിേള്ക്ക്)--യുണിക ാം-1500 രൂപ (രു ജില്ലയില് 30
ൄട്ടിേള്ക്ക്) 

 Plus one, Plus two, ITI, കപാളിമടക്നിക്, VHSC------
പഠകനാപേരണങ്ങള്ക്ക്-2000 രൂപ (രു ജില്ലയില് 50 ൄട്ടിേള്ക്ക്)-
-യുണിക ാം-1500രൂപ (രു ജില്ലയില് 30ൄട്ടിേള്ക്ക്) 

ഡിഗ്രീ, ഡികലാമ, മരാമ ഷണല് കോഴ്സ്---
പഠകനാപേരണങ്ങള്ക്ക്-3000 രൂപ (രു ജില്ലയില് 25ൄട്ടിേള്ക്ക്) 

 കപാസ്റ്്  ഗ്രാകജൃഷന്-പഠകനാപേരണങ്ങള്ക്ക്-3000 രൂപ (രു 
ജില്ലയില് 20ൄട്ടിേള്ക്ക്) 
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4. ഭിന്നകശഷികാരായ വിദയാര്ക്ഥിേള്ക്ക് തുലയതാ പരീക്ഷ  
എഴുതുന്നതിനുള്ള ധനസഹായ പദ്ധതി 

SSLC, +2 തുലയതാ പരീക്ഷ എഴുതുന്നതിനായി 
ഭിന്നകശഷികാരായ വിദയാര്ക്ഥിേള്ക്ക് കോഴ്സ്  ീസ്/പരീക്ഷാ 
 ീസ് നല്ൄന്ന പദ്ധതി. 
• ഭിന്നകശഷി 40%വം അതിനുമുേളിലം 
• APL, BPL വയതയാസമില്ലാമത ധനസഹായം അനുവദിക്കുന്നു. 
• നിലവില് 10th ക്ലാസ്സ്  തുലയതാ പരീക്ഷയ്ക്ക് 2350/- രൂപയും ഹയര്ക് 
മസകെറി തുലയതാകോഴ്സ് ന്നാം വര്ക്ഷം 2950/-രൂപയും ഹയര്ക് 
മസകെറി തുലയതാകോഴ്സ്രണ്ാംവര്ക്ഷം1950/-രൂപയുംരൂപയുമാണ്. 
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5. മാതൃകജയാതി പദ്ധതി 

ോഴ്ചവവേലയമുള്ള മാതാവിന് രസവാനന്തരം തമെ ൄഞ്ഞിമന
പരിെരിക്കുന്നതിന് രതിമാസം 2000/- രൂപ നിരകില് ൄട്ടിയ്ക്ക് 2 
വയസ്സാൄന്നതുവമര ധനസഹായംനല്ൄന്ന പദ്ധതി. 

• ോഴ്ചവവേലയം മതളിയിക്കുന്ന മമഡികല് കബാര്ക്ഡ് സര്ക്ട്ടി ികറ്റിമെ  
പേര്ക്പ്പ് 

• ആശുപത്രിയില്നിന്നുള്ള ഡിസ്ൊര്ക്ജ്സര്ക്ട്ടി ികറ്റ്. 
• വരുമാനസര്ക്ട്ടി ികറ്റ് (ബി.പി.എല് ആമണങ്കില് കറഷന് ോര്ക്ഡിന്മറ
പേര്ക്പ്പ്) 

• ബാങ്ക്പാസ് ബുകിമെബന്ധമപ്പട്ടകപജ് 



6   6. ഭിന്നകശഷിയുള്ള വനിതേള്ക് /മാതാപിതാകളുമട 
മപണ്മകള്ക്ക്കുള്ള വിവാഹ ധനസഹായ പദ്ധതി 
“പരിണയം”. 
വിേലാംഗതൃംമൂലം സാമ്പത്തിേ കക്ലശമനുഭവിക്കുന്നവരുമട 
മപണ്മകമളയും/ വിേലാംഗരായ മപണ്ൄട്ടിേമളയും 
നിയമാനുസൃതം വിവാഹം മെയ്തയയ്ക്കുന്നതിനുള്ള 
െിലവികലയ്ക്കായി സാമ്പത്തിേ സഹായം നല്ൄന്നതിനായി 
സാമൂഹയനീതി വൄപ്പ് മുകേന നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ്
“പരിണയം”.ഗുണകഭാക്താകള്ക്ക് റ്റ തവണ 
ധനസഹായമായി30,000/ രൂപ വിതരണം മെയ്യുന്നു. 
അകപക്ഷേമെ ൄടംബവാര്ക്ഷിേ വരുമാനം 36,000/- 
രൂപയില് അധിേരികരുത്. 
 



7   7. ഭിന്നകശഷിയുള്ളവര്ക്ക് െിേിത്സാ ധനസഹായ 
പദ്ധതി 

സംസ്ഥാന സര്ക്കാര്ക് വിേലാംഗ ദുരിതാശൃാസനിധിയായി 
കോര്ക്പ്പസ്  ണ്ില് നികക്ഷപിച്ചിട്ടുള്ള തുേയില് നിന്നും 
ലഭിക്കുന്ന പലിശത്തുേ ഉപകയാഗിച്ച് വിേലാംഗരായ 
വയക്തിേള്ക്ക് റ്റതവണ പരമാവധി 5,000 രൂപ വമര 
െിേിത്സാധനസഹായം അനുവദിക്കുന്ന പദ്ധതി. 



8   8. ശാരീരിേ മവല്ലുവിളിേള്ക്/ോഴ്ചപരമായ മവല്ലുവിളിേള്ക് 
കനരിടന്ന അഭിഭാഷേര്ക്ക് എക്സ്ഗ്കഗ്രഷയ, റീകഡഴ്സ് 
അലവന്സ് എന്നിവ നല്ൄന്ന പദ്ധതി 

സാമൂഹയനീതി വൄപ്പ് മുകേന കേരള സംസ്ഥാനമത്ത 
കോടതിേളില് രാക്ടീസ് നടത്തുന്ന അന്ധരും അസ്ഥിതി 
വവേലയം ബാധിച്ചവരുമായ അഭിഭാഷേരുമട 
വായനാസഹായിക്കുള്ള റികഡഴ്സ് അലവന്സ് ആയി 
രതിമാസം 4000/- രൂപയാണ് നല്ൄന്നത്. ധനസഹായ 
പദ്ധതിയുമട ോലാവധി8 വര്ക്ഷവമാണ്. 
  
അഭിഭാഷേര്ക്ക് നിയമപുസ്തേം, മരാ ഷനല് സൂട്ട് 
വാങ്ങുന്നതികലയ്ക്കായി എക്സ്ഗ്കഗ്രഷയ കനാണ് മറകറിംഗ് 
 ണ്ായി റ്റതവണ3000/രൂപയും അനുവദിക്കുന്നു. 



9   9.സൃാശ്രയ പദ്ധതി  

തീവ്ര ശാരീരിേ മാനസിേ മവല്ലുവിളി കനരിടന്ന വയക്തിേമള 
സംരക്ഷിക്കുന്ന ബി.പി.എല് ൄടംബത്തില്മപ്പട്ട 
മാതാവിന്/രക്ഷേര്ക്ത്താവിന്(സ്ത്രീ ആയിരികണം) സൃയം മതാഴില് 
ആരംഭിക്കുന്നതിന് റ്റതവണ ധനസഹായം നല്ൄന്ന പദ്ധതി. 

• റ്റതവണധനസഹായമായി35,000/- രൂപ അനുവദിക്കുന്നു. 
• എട്ടാംക്ലാസ്സ്  വിദയാഭയാസം ലഭിച്ചിരികണം. 
• മാനസിേമവല്ലുവിളി70% -ല് ടതലള്ളവയക്തിേളുമടമാതാവ്

/ രക്ഷേര്ക്ത്താവിന്മുന്ഗണന. 
• വിധവേള്ക്,ഭര്ക്ത്താവ് ഉകപക്ഷിച്ചു കപായ സ്ത്രീേള്ക്,നിയമപരമായി 
വിവാഹകമാെനം കനടിയ സ്ത്രീേള്ക്, ഭര്ക്ത്താവ് ജീവിച്ചിരുന്നിട്ടും 
വിവാഹബന്ധം കവര്ക്മപടത്താമത ഭര്ക്ത്താവില് നിന്നും 
സഹായം ലഭയമാോത്ത സ്ത്രീേള്ക്,അവിവാഹിതരായ അമ്മമാര്ക് 
എന്നിവര്ക്ക് അകപക്ഷികാവന്നതാണ്. 



10   10. ഭിന്നകശഷികാര്ക്ക് വിദൂര വിദയാഭയാസത്തിന് 
കകാളര്ക്ഷിപ്പ് പദ്ധതി. 
 ഭിന്നകശഷിയുള്ളവര്ക്ക് ഒപ്പണ് യുണികവഴ്സ്റ്റി കരാഗ്രാം, വരവറ്റ് 
രജിസ്സ്മെഷന് എന്നിവ വഴി വീട്ടില് തമന്ന ഇരുന്ന് പഠിക്കുന്നതിന് 
കകാളര്ക്ഷിപ്പ്  നല്ൄന്ന രു പദ്ധതിയാണിത്. അംഗപരിമിതര്ക്കിടയിമല 
വിദയാഭയാസ പികന്നാകാവസ്ഥ പരിഹരിക്കുന്നതിന് ഈ പദ്ധതി
സഹായേമാവം. 

രജിസ്സ്മെഷന്  ീ,കോഴ്സ് ീ/ടുഷന് ീ,പരീക്ഷാ ീസ്,പുസ്തേങ്ങള്ക്,
പഠകനാപേരണങ്ങള്ക്,എന്നിവയ്ക്ക് ആവശയമായ തുേയാണ് കകാളര്ക്ഷിപ്പായി 
അനുവദിക്കുേ.ഇത് പരമാവധി 10,000/-രൂപയായി നിജമപ്പടത്തിയിട്ടുണ്്. 



11   11. വിജയാമൃതം പദ്ധതി 
 

വവേലയകത്താട് മപാരുതി വിദയാഭയാസ സ്ഥാപനങ്ങളില് 
കപായി/വീട്ടിലിരുന്ന് പഠിച്ച്ഡിഗ്രി,പി.ജി / മരാ ഷണല്കോഴ്സ് എന്നീ 
തലത്തില് ഉന്നത വിജയം േരസ്ഥമാകിയ ഭിന്നകശഷികാരായ 
വിദയാര്ക്ഥിേള്ക്ക് കരാത്സാഹനം എന്ന തരത്തില് േയാഷ് അവാര്ക്ഡ് 
നല്ൄന്ന രു പദ്ധതിയാണ് വിജയാമൃതം. ഇത്തരകാമര 
വിദയാഭയാസത്തിലൂമട അറിവ് സമ്പാദിക്കുന്നതിനും അവോശങ്ങള്ക് 
കനടിമയടക്കുന്നതിനും സമൂഹത്തിമെ മുേയ ധാരയികലയ്ക്ക് എത്തിക്കുവാനും 
സാധിക്കുന്നു. 
 



12   12. സഹൊരി പദ്ധതി 

പരസഹായം ആവശയമായ 40%നു മുേളില് വവേലയമുള്ള ൄട്ടിേമള 
പഠനത്തിലം മറ്റ് ോരയ നിര്ക്വഹണങ്ങളിലം 
സഹായിക്കുന്ന/കരാത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന NSS/NCC/SPC യൂണിറ്റിമന
ആദരിക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതി. 
ഇതു ടാമത ഭിന്നകശഷികാരുമട അവോശ സംരക്ഷണത്തിനായി
RPWD ACT 2016, NATIONAL TRUST ACT 1999 എന്നീ നിയമങ്ങള്ക് 
നടപ്പിലാകി വരിേയും മെയ്യുന്നു. 



13   13.മിശ്ര വിവാഹ ധനസഹായ പദ്ധതി 

പട്ടിേജാതി/പട്ടിേവര്ക്ഗം ഴിമേ മിശ്രവിവാഹം മെയ്തത് മൂലം 
സാമ്പത്തിേബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന ദമ്പതിമാര്ക്ക് ധനസഹായം നല്ൄന്ന 
പദ്ധതി സാമൂഹയനീതി വൄപ്പ് മുകേന നടപ്പിലാക്കുന്നു. പദ്ധതി മുകേന 
അനുവദിക്കുന്ന സാമ്പത്തിേ ധനസഹായം 30,000/- രൂപയാകി 
വര്ക്ദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്്. 
• ദമ്പതിമാരുമടവാര്ക്ഷിേ വരുമാന പരിധി1,00,000/- രൂപയാണ്. 
• നിയമപരമായിവിവാഹം രജിസ്റ്ര്ക് മെയ്തവര്ക്ക് മാത്രകമ ധനസഹായത്തിന് 
അര്ക്ഹതയുള്ളു. 

• ദമ്പതിേള്ക്ക്ധനസഹായത്തിന് രു തവണ മാത്രകമ അര്ക്ഹതയുള്ളു. 
• ധനസഹായമായിനല്ൄന്നതുേ വയവസായം ആരംഭികാന്, സ്ഥലംവാങ്ങല്, 
ഭവന നിര്ക്മ്മാണം തുടങ്ങിയ മൂലധനനികക്ഷപങ്ങള്ക്ക് കവണ്ി 
വിനികയാഗിമകണ്താണ്. 

• അകപക്ഷ വിവാഹത്തിനുകശഷം രു വര്ക്ഷത്തിനുകശഷം രണ്് വര്ക്ഷത്തിനേം 
സമര്ക്പ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാേണം. 





14   14. ജയില് തടവോരുമട ആശ്രിതര്ക്ക് സൃയം 
മതാഴില് േമണ്ത്തുന്നതിനുള്ള ധനസഹായ പദ്ധതി 

ജയില് തടവിന് ശിക്ഷികമപ്പട്ടവരുമട ൄടംബാംഗങ്ങള്ക്ക് സൃയം മതാഴില് 
േമണ്ത്തന്നതിന് റ്റത്തവണയായി 15,000/-രൂപ ധനസഹായം നല്ൄന്ന 
പദ്ധതി. 
• അഞ്ചുവര്ക്ഷകമാ അതില് ടതകലാ ോലം ശിക്ഷികമപ്പട്ട് ജയിലില് േഴിഞ്ഞുവരുന്ന 
വയക്തിേളുമട ആശ്രിതര്ക്കാണ് ധനസഹായത്തിനുള്ള അര്ക്ഹത ഉണ്ായിരിക്കുന്നത്. 

• ൄറ്റവാളിേളുമട ആശ്രിതമരന്ന നിലയില് ഭാരയ/ ഭര്ക്ത്താവ്, മതാഴില് രഹിതരും 
അവിവാഹിതരുമായ മേന്/ മേള്ക് എന്നിവര്ക്കാണ് രസ്തുത സഹായം 
അനുവദിക്കുന്നത്. 

• അകപക്ഷേന്BPL ലിസ്റ്ില് ഉള്ക്മപ്പടന്നവരായിരികണം. 



15   15. ജയില് തടവോരുമട ൄട്ടിേള്ക്ക്കുള്ള വിദയാഭയാസ 
ധനസഹായ പദ്ധതി 

ബി.പി.എല് ോരായ ജയില് തടവോരുമട ൄട്ടിേള്ക്ക് 
വിദയാഭയാസ ധനസഹായ പദ്ധതിയാണിത്. 

• ൄട്ടിേളുമട ആഹാരം,വസ്ത്രം,സ്കൂള്ക്  ീസ്  തുടങ്ങിയ മെലവേള്ക്കായി തുേ 
അനുവദിക്കുന്നു. 

• 5വയസ്സിന് താമഴയും ന്നാം ക്ലാസ് മുതല് അഞ്ാം ക്ലാസ് വമരയും പഠിക്കുന്ന 
ൄട്ടിേള്ക്ക് രതിവര്ക്ഷം 3,000/- രൂപയും  

• ആറാം ക്ലാസ്സ്  മുതല് പത്താം ക്ലാസ്സ്  വമര 5,000/- രൂപയും  
• +1,+2 ക്ലാസ്സുേളില് പഠിക്കുന്നവര്ക്ക് 7,500/- രൂപയും  
• ഡിഗ്രി,മരാ ഷണല് കോഴ്സുേള്ക്ക് പഠിക്കുന്നവര്ക്ക് 10,000/- രൂപയും ലഭിക്കുന്നു. 



16   16. ജയില് തടവോരുമട ൄട്ടിേള്ക്ക്കുള്ള മരാ ഷണല് 
വിദയാഭയാസ ധനസഹായ പദ്ധതി 

ജയില് തടവോരുമട ൄട്ടിേള്ക്ക് മരാ ഷണല് 
വിദയാഭയാസത്തിനായി റ്റത്തവണയായി പരമാവധി 1 ലക്ഷം 
രൂപവമര ധനസഹായം നല്ൄന്ന പദ്ധതിയാണിത്. 

• BPL ലിസ്റ്ില് ഉള്മപ്പട്ടിരികണം 
• ജീവപരയന്തകമാ വധശിക്ഷകയ്ക്കാ ശിക്ഷികമപ്പട്ട തടവോരുമട ൄട്ടിേള്ക് 
ആയിരികണം.(ഏറ്റവം ൄറഞ്ഞത് 2 വര്ക്ഷമായി ജയിലില് േഴിയുന്ന 
ൄറ്റവാളിേളുമട മകള്ക് ആയിരികണം) 

• നിര്ക്ബന്ധമായും സര്ക്കാര്ക് മമറിറ്റില് രകവശനം ലഭിച്ച വിദയാര്ക്ഥിേള്ക് 
ആയിരികണം. 

• ഹയര്ക്മസകന്ഡറി തലത്തില് 70%കമാ അതിലധിേകമാ മാര്ക്ക് ലഭിച്ചിരികണം.
(ടതല് അകപക്ഷേര്ക് ഉണ്ാൄന്ന പക്ഷം മാര്ക്കിമെ ശതമാനം മാനദണ്ഡമാകി 
മുന്ഗണന നല്ൄന്നതാണ്). 

• രു ൄടംബത്തില് ന്നില് ടതല് ൄട്ടിേള്ക് ഉമണ്ങ്കിലം അനുലം 
നല്ൄന്നതാണ്. 



17   17. മുന് ൄറ്റവാളിേള്ക്, മരാകബഷണര്ക് എന്നിവര്ക്കായുളള 
ധനസഹായ പദ്ധതി 

ദാരിദ്രമായ സാമ്പത്തിേസാഹെരയങ്ങളില് നിന്നുള്ള മുന്ൄറ്റവാളിേള്ക്, 
കമല്കനാട്ടത്തിനു വികധയമാകി വച്ചിരിക്കുന്ന ൄറ്റവാളിേള്ക്, തിരുത്തലിന് 
കവണ്ികയാ അല്ലാമതകയാ ഉള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിമല മുന് 
അകന്തവാസിേള്ക് (എക്സ്ഗ്പൂപ്പിള്ക്സ്) എന്നിവരുമട സാമൂഹിേ 
പുനരധിവാസത്തിമെ ഭാഗമായി സൃയംമതാഴില് േമണ്ത്തുന്നതിന് 
നിലവില് 15,000/- രൂപയാണ് നല്േി വരുന്നത്. ബന്ധമപ്പട്ട 
മരാകബഷന് ഒ ീസര്ക്കാണ് അകപക്ഷ സമര്ക്പ്പികകണ്ത്. 



18   18. അനാഥാലയങ്ങളില് സംരക്ഷികമപ്പടന്ന 
അകന്തവാസിേള്ക്ക് മതാഴിലധിഷ്ഠിത സാകങ്കതിേ വിദയാഭയാസം 
ഉള്ക്മപ്പമടയുള്ള ഉന്നത വിദയാഭയാസത്തിന് സാമ്പത്തിേ 
സഹായം നല്ൄന്ന പദ്ധതി. 
 
 
19. കബാര്ക്ഡ് ഒ ് േണ്കൊള്ക് ക ാര്ക് ഒര്ക് കനജ് ആെ് അദര്ക് 
ൊരിറ്റബിള്ക് കഹാം അംഗീോരമുള്ള വനിതാ കക്ഷമ 
സ്ഥാപനങ്ങളിമല അകന്തവാസിേള്ക്ക്കുള്ള വിവാഹ 
ധനസഹായം. 
 
ഇതു ടാമതProbation of Offenders Act 1958, Kerala Probation of 
Offenders Rule 1960, എന്നിവയിമല വയവസ്ഥേള്ക്ക് 
വികധയമായി വിവിധ പദ്ധതി രവര്ക്ത്തനങ്ങള്ക് നടത്തിവരുന്നു. 





19   20. തിരിച്ചറിയല് ോര്ക്ഡ്  വിതരണം 

ൊന്സ്മജന്ഡര്ക് വയക്തിേള്ക്ക് തങ്ങളുമട സൃതൃം 
മവളിമപ്പടത്തുന്നതിനായി യാമതാരു കരേയും നിലവിലില്ലാത്ത 
സാഹെരയത്തില് സര്ക്കാര്ക് ഇടമപട്ടുമോണ്് വൄപ്പ് മുകേന 
തിരിച്ചറിയല് ോര്ക്ഡ്  നല്േി വരുന്നു. നിലവില് ഒണ് വലന് 
സംവിധാനത്തിലൂമടയാണ് തിരിച്ചറിയല് ോര്ക്ഡ് നല്േി വരുന്നത്. 



20   21. സമനൃയ തുടര്ക്വിദയാഭയാസ പദ്ധതി 

പാതി വഴിയില് വിദയാഭയാസം ഉകപക്ഷികകണ്ി വന്ന മുഴുവന് 
ൊന്സ്മജന്ഡര്ക് വയക്തിേള്ക്ക്കും തുടര്ക്വിദയാഭയാസം 
സാധയമാക്കുന്നതിനായി കേരള സംസ്ഥാന സാക്ഷരത മിഷന് 
അകതാറിറ്റി മുകേന രസ്തുത പദ്ധതി നടപ്പിലാകി വരുന്നു. 
അടിസ്ഥാന സാക്ഷരത, നാലാം തരം, എഴാം തരം, പത്താം 
തരം, പന്ത്രണ്ാം തരം എന്നീ വിദയാഭയാസ പദ്ധതിേള്ക് ആണ് 
നടപ്പിലാകിയിട്ടുള്ളത്. 



21   22. ൊന്സ്മജന്ഡര്ക് കകാളര്ക്ഷിപ്പ് 

നിലവില് സ്കൂളുേളില്/കോകളജുേളില് പഠനം 
നടത്തിമകാണ്ിരിക്കുന്ന ൊന്സ്മജന്ഡര്ക് വയക്തിേള്ക്ക് 
വിദയാഭയാസ കകാളര്ക്ഷിപ്  നല്േി വരുന്നു. സ്കൂള്ക്തലം മുതല് 
മരാമ ഷണല് ഡിഗ്രീ തലം വമരയുള്ള ൊന്സ്മജന്ഡര്ക് 
വിദയാര്ക്ഥിേള്ക്ക് ഈ ധനസഹായം ലഭിക്കുന്നതാണ്. സ്കൂള്ക് 
വിദയാര്ക്ഥിേള്ക്ക് രതിമാസം1000 രൂപയുംഹയര്ക്മസകണ്റി 
വിദയാര്ക്ഥിേള്ക്ക് രതിമാസം 1500 രൂപയും  കോകളജ് 
വിദയാര്ക്ഥിേള്ക്ക് രതിമാസം 2000 രൂപയും ആണ് 
കകാളര്ക്ഷിപ്  തുേ. 



22   23. ൊന്സ്മജന്ഡര്ക്  വിദയാര്ക്ഥിേള്ക്ക്  കഹാസ്റ്ല് സൗേരയം 
നല്ൄന്ന പദ്ധതി 

ൊന്സ്മജന്ഡര്ക് വിഭാഗത്തിനായി നിലവില് 
കഹാസ്റ്ല്സൗേരയം ലഭയമല്ലാത്ത സാഹെരയത്തിലം, 
ഭൂരിഭാഗം വയക്തിേളും ൄടംബങ്ങളില് നിന്ന് 
പുറന്തള്ളമപ്പട്ടതിനാലം അത്തരം വിദയാര്ക്ഥിേള്ക്ക്
താമസിക്കുന്ന സ്ഥലമത്ത വാടേ നല്ൄന്നതിനായി
രതിമാസം4000 രൂപ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്്. 



23   24. സംരംഭേതൃ വിേസന പരിശീലന പരിപാടി 

സംസ്ഥാനമത്ത    ൊന്സ്മജന്ഡര്ക്   സമൂഹത്തിനു    
സ്ത്രീേള്ക്ക്കും 
പുരുഷന്മാര്ക്ക്കും പ്പം തുലയമായ അവസരങ്ങളും അവോശങ്ങളും 
ഉറപ്പാകകണ്താണ്.രസ്തുത ലേ് ഷയം മുന്നിര്ക്ത്തി 
അതിജീവനത്തിനു ഇവമര രാപ്തരാക്കുന്നതിനായ് സംരംഭേതൃ  
വിേസന പരിശീലനത്തിന് പദ്ധതി നടപ്പിലാകിയിട്ടുണ്്. 
സര്ക്കാര്ക് സ്ഥാപനമായ C-STED  മുകേനയാണ് ഈ പദ്ധതി 
നടപ്പിലാകിയിട്ടുള്ളത്.  ഇതിമെ ആദയഘട്ടം പൂര്ക്ത്തിയായിട്ടുണ്്. 90  
ൊന്സ്മജന്ഡര്ക് വയക്തിേള്ക്കാണ് ഈ പരിശീലനം 
നല്േിയിട്ടുള്ളത് 



24   25. എച്ച്.ഐ.വി സീകറാ  സര്ക്വവലന്സ് മസെര്ക് 

സംസ്ഥാനത്ത് ആമേമാനമുള്ള ൊന്സ്ജന്ഡര്ക് സമൂഹത്തിന് 
മതാഴില് കമേലയിമല പികന്നാകാവസ്ഥ ോരണം സമൂഹം 
അംഗീേരികാത്ത പല മതാഴിലേളും മെയ്യുന്നതിന് കരരിപ്പിക്കുന്ന 
സാഹെരയം നിലവിലണ്്. 
അത്തരം മതാഴില് മെകേണ്ിവരുന്നവരില് HIV ഉള്ക്മപ്പമട പല 
ആകരാഗയരശ്നങ്ങളും േണ്ടുവരുന്നുണ്്. ഈ സാഹെരയത്തില് HIV 
വിമുക്തമായ രു സമൂഹം മേട്ടിപ്പടക്കുേ എന്ന ലക്ഷയകത്താമട 
സാമൂഹയ കക്ഷമ കബാര്ക്ഡ് വഴി പദ്ധതി നടപ്പിലാകിയിട്ടുണ്്. 
മസെറിമെ രവര്ക്ത്തനം െതയമായ ഇടകവളേളില്  വിലയിരുത്തി 
വരുന്നുണ്്. 



25   26.   24×7മഹല്പ് വലന് 

സംസ്ഥാനത്ത് സാമൂഹയ നീതി വൄപ്പിമെ 
കമല്കനാട്ടത്തില്24×7 ൊന്സ്മജന്ഡര്ക്  മഹല്പ് വലന് 
ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്്. 
• േമ്മൂണിറ്റി േൗണ്സിലറിമെ കസവനം ഏതു 
സമയത്തും രശ്നങ്ങള്ക് അഭിമുേീേരിക്കുന്ന വയക്തിക് 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 

• ലഭിക്കുന്നപരാതിേള്ക്മകതിമര ഉെിതമായ നടപടിേള്ക് 
വൄപ്പ് സൃീേരിച്ചുവരുന്നുണ്്. 

• കപാലീസിമെകസവനം അതയാവശയമായിടത്ത് ആയത് 
എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടിേളും വൄപ്പ് സൃീേരിച്ചു 
വരുന്നു. 



26   27. ബൂട്ടിഷന് പരിശീലന പദ്ധതി 

കേരളത്തിമല ൊന്സ്മജന്ഡര്ക് വയക്തിേളുമട ഉന്നമനത്തിനു 
കവണ്ി രവര്ക്ത്തിക്കുന്ന സംഘടനയായ ധൃയ ൊന്സ്മജന്കഡഴ്സ് 
ആര്ക്ട്സ് ആന്ഡ്  ൊരിറ്റബില് കസാവസറ്റിയും (എറണാൄളം) 
സാമൂഹയനീതി വൄപ്പം സംയുക്തമായി നടത്തുന്ന ബുട്ടിഷന് 
പരിശീലന പദ്ധതി വിജയേരമായി പൂര്ക്ത്തീേരിച്ചിട്ടുണ്്. 



27   28. തേല് മമഷീന് വിതരണ പദ്ധതി 

നിലവില് പല വിധത്തിലള്ള വികവെനങ്ങള്ക്ക്കും, അവോശലംഘനങ്ങള്ക്ക്കും 
വികധയരാകേണ്ി വരുന്ന ൊന്സ്ജന്ഡര്ക് സമൂഹത്തിന് രകതയേ പരിഗണന 
നല്േി സാമൂഹയ പുന:രധിവാസം ഉറപ്പാകകണ്തുണ്്. 
  
• അയതുരോരം തേല് പഠിച്ച ് രവര്ക്ത്തിപരിെയമുള്ള ൊന്സ്ജന്ഡര്ക് 
വയക്തിേള്ക്ക് സൃയം മതാഴില് േമണ്ത്തുന്നതിനായി തേല് മമഷീന് വിതരണം 
മെയ്യുന്ന പദ്ധതി വൄപ്പ് നടപ്പിലാകിയിട്ടുണ്്. 

• സംസ്ഥാനത്ത് ആേമാനമുള്ള 100  ൊന്സ്ജന്ഡര്ക് വയക്തിേള്ക്ക് തേല് 
മമഷീന് നല്ൄവാന് ആണ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. 

• മമഷീനുേള്ക് ജില്ലേളില് വിതരണം മെയ്തുവരുന്നു. 



28   29. ലിംഗമാറ്റ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കുള്ള  ധനസഹായം 

കേരളത്തിമല ൊന്സ്മജന്ഡര്ക് വയക്തിേള്ക് രധാനമായും കനരിടന്ന 
മവല്ലുവിളിയാണ്  ശാരീരിേ മാറ്റം. ഇതിനായി ഭീമമായ തുേ 
ൊന്സ്മജന്ഡര്ക്വയക്തിേള്ക് െിലവാകകണ്ി വരുന്നുണ്്. 
പുരുഷനില് നിന്നും സ്ത്രീയികലക്കും  സ്ത്രീയില് നിന്നും പുരുഷനികലക്കും 
ഉണ്ാൄന്ന ശാരീരിേ മാറ്റത്തിന്  ലിംഗമാറ്റ ശസ്ത്രക്രിയ അനിവാരയമാണ്. 
ലിംഗമാറ്റ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് വികധയരായ  ൊന്സ്മജന്ഡര്ക്വയക്തിേള്ക്ക് 
പരമാവധി രണ്ടു ലക്ഷം രൂപ വീതമാണ് ധനസഹായം  നല്േിവരുന്നത്. 



29   30. SRS േഴിഞ്ഞ ൊന്സ്മജന്ഡര്ക് വയക്തിേള്ക്ക് 
കപാഷോഹാരത്തിനും തുടര്ക്െിേിത്സയ്ക്കും   സാമ്പത്തിേ 
സഹായം നല്ൄന്ന പദ്ധതി എസ്.ആര്ക്.എസ് േഴിഞ്ഞ ൊന്സ്മജന്ഡര്ക് വയക്തിേള്ക്ക് സര്ക്ജറി 
േഴിഞ്ഞ് 12 മാസകത്തക് കപാഷോഹാരം വാങ്ങുന്നതിനും മറ്റു 
അനുബന്ധ െിലവേള്ക്ക്കുമായി രു നിശ്ചിത തുേ വൄപ്പ് 
വേയിരുത്തിയിട്ടുണ്്. രതിമാസം 3000/- രൂപയാണ് വൄപ്പ് നല്േി 
വരുന്നത്. 
• ഒകരാ മാസവം നിശ്ചിത തുേ ലഭിക്കുന്നതുമൂലം എസ്.ആര്ക്.എസ് 
േഴിഞ്ഞ ൊന്സ്ജന്ഡര്ക് വയക്തിേളുമട ആകരാഗയം നല്ല രീതിയില് 
നിലനിര്ക്ത്തുന്നതിനായി സഹായേരമാവം. 
• ഇതിനായുള്ള അകപക്ഷേള്ക് സൃീേരിക്കുേയും, അര്ക്ഹരായവര്ക്ക് 
ധനസഹായം വിതരണം മെയ്ത് വരുേയും മെയ്യുന്നു. 



30   31. സൃയം മതാഴില് ധനസഹായം 

നിലവില് പല വിധത്തിലള്ള വികവെനങ്ങള്ക്ക്കും, 
അവോശലംഘനങ്ങള്ക്ക്കും വികധയരാകേണ്ി വരുന്ന 
ൊന്സ്ജന്ഡര്ക് സമൂഹത്തിന് രകതയേ പരിഗണന നല്േി സാമൂഹയ 
പുന:രധിവാസം ഉറപ്പാകകണ്തുണ്്. ഇതികലകായി ഇവര്ക്ക് 
സൃന്തമായി മതാഴില് േമണ്ത്തുന്നതിനുള്ള സാമ്പത്തിേ സഹായം 
അനുവദിച്ചിട്ടുണ്്. 
മതാഴില് സംരംഭം തുടങ്ങുന്നതിനായി രു വയക്തിക് 50,000/- രൂപ 
എന്ന രീതിയിലാണ് പദ്ധതി നടപ്പിലാകിയിട്ടുള്ളത്. ഈ പദ്ധതി 
രോരം നിലവില് 62 കപര്ക്ക്  ആദയഗഡുവം 8 കപര്ക്ക് രണ്ാം 
ഗഡുവം  അനുവദിച്ചിട്ടുണ്്. 



31   32. വനിതാ വിേസന കോര്ക്പ്പകറഷന് വഴി സൃയം മതാഴിലിനുള്ള  
വായ്പ പദ്ധതി 

ൊന്സ്മജന്ഡര്ക് വയക്തിേള്ക്ക് വയക്തിപരമാകയാ, സംഘം കെര്ക്കന്നാ 
മതാഴില് സംരംഭം തുടങ്ങുന്നതിനായിയുള്ള പദ്ധതിയാണ് ഇത്. 
•വനിതാ വിേസന കോര്ക്പ്പകറഷന് മുകേന ആയിരിക്കും തുേ നല്േമപ്പടേ. 
•രു സംരംഭേര്ക്കകാ സംരംഭേതൃത്തികനാ 3  ലക്ഷം രൂപ വമര ആയിരിക്കും 
നല്ൄേ. 
•രാരംഭ ഘട്ടമമന്ന നിലയില് സംസ്ഥനമത്ത 10 അംഗങ്ങല്കായിരിക്കും തുേ 
നല്ൄേ. 
•രസ്തുത പദ്ധതി രോരം സൃയം മതാഴില് േമണ്ത്തി ൊന്സ്മജന്ഡര്ക്
വയക്തിേമള സൃയം പരയാപ്ത്തരകാന് േഴിയും. 
•30 ലക്ഷം രൂപയാണ് രസ്തുത പദ്ധതികായി വേയിരുത്തിയിരിക്കുന്നത്. 



32   33. വൈവിംഗ് പരിശീലനം 

സംസ്ഥാനമത്ത ൊന്സ്മജന്ഡര്ക് വയക്തിേള്ക്ക് സൃയം മതാഴില് 
േമണ്ത്തി ഉപജീവനമാര്ക്ഗം േമണ്ത്തുന്നതിനായി വൈവിംഗ് 
പരിശീലനം നല്ൄന്ന പദ്ധതി സാമൂഹയനീതി വൄപ്പ് നടപ്പിലാകി വരുന്നു. 
• രു ജില്ലയില് 5  വീതം ൊന്സ്മജന്ഡര്ക് വയക്തിേള്ക്ക്  
വൈവിംഗ് പരിശീലനം നല്ോനാണ് രാരംഭ ഘട്ട തീരുമാനം. 

• ഇതിന് രോരം 14 ജില്ലേളിലം അകപക്ഷ സൃീേരിക്കുേയും ജില്ലാ 
ൊന്സ്മജന്ഡര്ക് ജസ്റ്ിസ്  കബാര്ക്ഡുേളുമട അംഗീോരകത്താമട 
ഗുണകഭാക്താകളുമട ലിസ്റ്് തോറാക്കുേയും മെയ്തിട്ടുണ്്. 

• 2018 മാര്ക്ച്ച ് മാസം തമന്ന പരിശീലന പരിപാടിക്കുള്ള നടപടിേള്ക് 
ആരംഭിച്ചു േഴിഞ്ഞു. 

• രസ്തുതപദ്ധതി എല്ലാ ജില്ലേളിലം നടപ്പിലാകി വരുന്നു. 



33   34. ൊന്സ്മജന്ഡര്ക്  ദമ്പതിേള്ക്ക്  വിവാഹധനസഹായം 
നല്ൄന്നപദ്ധതി 

നിയമപരമായി വിവാഹം മെയ്ത ൊന്സ്മജന്ഡര്ക്  
ദമ്പതിേള്ക്കാണ് ഈ പദ്ധതി ലഭയമാൄന്നത്. 
• 30,000/- രൂപയാണ് ധനസഹായമായി ലഭയമാൄന്നത്. 
• വിവാഹകശഷം 6 മാസത്തിനു കശഷവം രു 
വര്ക്ഷത്തിനേവം ധനസഹായതിനായുള്ള അകപക്ഷ 
സമര്ക്പ്പികകണ്താണ്. 

• അകപക്ഷേരില് രാള്ക് മാത്രം ൊന്സ്മജന്ഡര്ക്  
വയക്തിയാമണങ്കിലം ധനസഹായത്തിന്  അര്ക്ഹത 
ഉണ്ായിരിക്കുന്നതാണ്. 



34   35. മേയര്ക് കഹാം/കഷാര്ക്ട്കസ്റ് കഹാമുേള്ക് 

മേയര്ക് കഹാം /കഷാര്ക്ട് കസ്റ് കഹാമുേള്ക് കേരളത്തിമല വിവിധ 
േമ്മൂണിറ്റി കബസ്ഡ് ര്ക്ഗവനകസഷമെ േീഴില് 
രവര്ക്ത്തിക്കുന്നതായിരിക്കും . 
• രാരംഭ ഘട്ടമമന്ന നിലയില് കേരളത്തില്  5  മേയര്ക് കഹാം /
കഷാര്ക്ട് കസ്റ് കഹാമുേള്ക് അരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടിേള്ക് 
പൂര്ക്ത്തീേരിച്ചിട്ടുമുണ്്. 



35   36. വനപുണയ വിേസന പരിശിലന പരിപാടി 

ൊന്സ്മജന്ഡര്ക്വയക്തിേള്ക്ക്അവരുമട വിദയാഭയാസ കയാഗയതക്കും 
അഭിരുെിക്കും അനുസരിച്ചുള്ളമതാഴില്േമണ്ത്തുന്നതിനുകവണ്ിയാണ് 
രസ്തുത പദ്ധതി ആവിഷ്കരിക്കുന്നത്.സര്ക്കാര്ക്/സര്ക്കാരിതര ഏജന്സി
മുകേന രസ്തുത പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള രാരംഭ നടപടിേള്ക് 
പൂര്ക്ത്തീേരിച്ചിട്ടുണ്്. 





36   37. സായംരഭാ കഹാം പദ്ധതി 

തകേശസൃയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക് നടത്തുന്ന 
വകയാജന പരിപാലന കേന്ദ്രങ്ങള്ക്ക് അധിേ 
സൗേരയങ്ങള്ക് മോടത്തുമോണ്് അപ്കഗ്രഡ് മെയ്യുന്ന 
സായംരഭാ കഹാം പദ്ധതി 

38. മന്ദഹാസം പദ്ധതി 

ദാരിദ്രയകരേയ്ക്കു താമഴയുള്ള മുതിര്ക്ന്ന പൗരന്മാര്ക്ക് 
െത്രിമ ദന്തനിര സൗജനയമായി വച്ചുപിടിപ്പിച്ചു 
മോടക്കുന്ന മന്ദഹാസം പദ്ധതി 



37   39. വകയാ അമൃതം പദ്ധതി 

സംസ്ഥാനമത്ത ഗവ.വൃദ്ധസദനങ്ങളിമല 
താമസകാര്ക്ക്  ആയൂര്ക്കവദ െിേിത്സയുമട 
രകയാജനം ലഭയമാക്കുന്ന വകയാ അമൃതം പദ്ധതി 

40. മൂസിേ് മതറാപ്പി 

സംസ്ഥാനമത്ത വൃദ്ധസദനങ്ങളിമല താമസകാര്ക്ക് 
ശാരീരിേവം മാനസിേവമായ ഉല്ലാസം രദാനം മെയ്യുന്ന 
മൂസിേ് മതറാപ്പി 



38   41. വകയാമധുരം പദ്ധതി 

ദാരിദ്രയകരേയ്ക്കു താമഴയുള്ള മുതിര്ക്ന്ന പൗരന്മാര്ക്ക് 
രക്തത്തിമല ഗ്ലൂകകാസിമെ അളവ് െതയമായും 
പതിവായും നിരീക്ഷിയ്ക്കുന്നതിന് ഗ്ലൂകകാമീറ്റര്ക് 
സൗജനയമായി നല്കുന്ന വകയാമധുരം പദ്ധതി 

42. മാതൃോ സായംരഭാ കഹാം പദ്ധതി 

വകയാജനങ്ങള്ക്ക് പേല് സമയം ഉല്ലാസപൂര്ക്വം 
െിലവഴിക്കുന്നതിനും സൃയം മതാഴില് പരിശീലിക്കുന്നതിനും 
തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയില് മനോറ്റിന്േര 
മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുമട സഹേരണകത്താമട ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ള 
മാതൃോ സായംരഭാ കഹാം പദ്ധതി(Multi Service Day care 
Centre).  



39   43. മാതൃോസായംരഭാ കഹാം പദ്ധതി 

44. കയാഗാ മതറാപ്പി 

വൃദ്ധസദനങ്ങളിമല താമസകാരുമട ആകരാഗയ 
സംരക്ഷണത്തിനായി നടപ്പാക്കുന്ന കയാഗാ മതറാപ്പി 

വകയാജനങ്ങള്ക്ക് വിവിധ കസവനങ്ങളും ശുശ്രൂഷാ 
സംവിധാനങ്ങളും ലഭയമാക്കുന്ന മാതൃോ സായംരഭാ കഹാം 
പദ്ധതി കോഴികകാട് ജില്ലയില് HLFPPT യുമട 
സഹേരണകത്താട ടി നടപ്പാക്കുന്നതിന്  ണ്് 
വേമാറിയിട്ടുണ്് 



40   45. മസകെ് ഇന്നിംഗസ് കരാജക്ട് 

46. Psycho Social Care for Elderly in Old Age Homes in Kerala 
Project  
സംസ്ഥാനമത്ത ഗവ.വൃദ്ധസദനങ്ങളിമല താമസകാര്ക്ക്കും 
ജീവനകാര്ക്ക്കും ക്രിയാത്മേമായ മാനസിേ സ്ഥിതി 
നിലനിര്ക്ത്തി ഉത്സാഹവം ഉണര്ക്വം രദാനം മെയ്യുന്നതിന്
NIMHANS മായി സഹേരിച്ച ്നടപ്പാക്കുന്നPsycho Social Care 
for Elderly in Old Age Homes in Kerala Project  

സംസ്ഥാനമത്ത വൃദ്ധസദനങ്ങമള കദശീയ 
നിലവാരത്തികലയ്ക്ക് ഉയര്ക്ത്തുന്നതിന് ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുള്ള 
മസകെ് ഇന്നിംഗസ് കരാജക്ട് 



41   47. മടക്നികല് അസിസ്റ്ന്റുമാമര നിയമിക്കുന്ന പദ്ധതി 

48.വെബൂണലേളില് വിൊരണയ്ക്കായി വമന്നത്തുന്ന വകയാജനങ്ങള്ക്കായി 
പദ്ധതി 
വെബൂണലേളില് വിൊരണയ്ക്കായി വമന്നത്തുന്ന 
വകയാജനങ്ങള്ക്കായി ഇരിപ്പിട സൗേരയം , ൊയ, 
ലഘുഭക്ഷണം, മവള്ളം എന്നിവ നല്കുന്നതിനായി വൄപ്പ് 
പദ്ധതി ആവിഷ്കരിക്കുേയും നടപ്പാക്കുേയും മെയ്തിട്ടുണ്്. 

മാതാപിതാകളുകടയും മുതിര്ക്ന്ന പൗരന്മാരുകടയും കക്ഷമവം സംരക്ഷണവം 
സംബന്ധിച്ച നിയമം സംസ്ഥാനത്ത്  ലരദമായി നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് 
എല്ലാ മമയിെനന്സ് വെബൂണലേളിലം ഒകരാ മടക്നികല് 
അസിസ്റ്ന്റുമാമര നിയമിക്കുന്ന പദ്ധതി വൄപ്പ് നടപ്പാകിയിട്ടുണ്്. 



42   49. എറണാൄളം ജില്ലയില് മുഴുവന് സമയ ഡിമമന്ഷയാ മേയര്ക് 
മസെര്ക്, തൃശൂര്ക് ജില്ലയില് പേല് പരിപാലന കഡ മേയര്ക് 
മസെര്ക്  

ARDSI യുമട സഹേരണകത്താട ടി സംസ്ഥാനത്ത് എറണാൄളം ജില്ലയില് 
മുഴുവന് സമയ ഡിമമന്ഷയാ മേയര്ക് മസെര്ക്, തൃശൂര്ക് ജില്ലയില് പേല് 
പരിപാലന കഡ മേയര്ക് മസെര്ക് എന്നിവ വൄപ്പിമെ ചുമതലയില് 
രവര്ക്ത്തിച്ചു വരുന്നു. 
അനാകരാഗയം ബാധിച്ച ് നിരാശ്രയരായി മതരുവേളില് അലഞ്ഞു 
തിരിയുന്നവര്ക്ക്കും കരാഗം കഭദമായതിനു കശഷം ആരും സൃീേരികാനില്ലാമത 
ആശുപത്രിേളില് േഴിയുവാന് നിര്ക്ബന്ധിതരായ ദുര്ക്ബല ജനവിഭാഗങ്ങള്ക്ക് 
സംരക്ഷണം നല്ൄന്ന പദ്ധതിയാണ്.   ടി പദ്ധതി രോരം തിരുവനന്തപുരം, 
എറണാൄളം ജില്ലേളിമല 6 സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് പാര്ക്ശൃവല്കരിക 
മപ്പട്ടിരിക്കുന്നവര്ക്കായി നീകിയിട്ടുള്ള ബഡ്ജറ്റില് നിന്നും  ണ്് അനുവദിച്ചു 
വരുന്നു.  ഈ പദ്ധതിയുമട േീഴില് അവശരും ഉകപക്ഷികമപ്പട്ടവരുമായ 
അഗതിേമള ഭക്ഷണം, വസ്ത്രം, മരുന്ന് എന്നിവ ലഭയമാകി പുനരധിവാസ 
കേന്ദ്രത്തിമലത്തിക്കുന്നതിന് ജില്ലാ സാമൂഹയനീതി ഒ ീസര്ക്മാര്ക്ക് “േരുതല് 
നിധി” അനുവദിക്കുന്നുണ്്. 



43   

ഇതു ടാമത മുതിര്ക്ന്ന പൗരന്മാരുമട കക്ഷമത്തിനായി 
മാതാപിതാകളുകടയും മുതിര്ക്ന്ന പൗരന്മാരുകടയും കക്ഷമവം 
സംരക്ഷണവം സംബന്ധിച്ച നിയമം 2017, മുതിര്ക്ന്ന 
പൗരന്മാര്ക്ക്കു കവണ്ിയുള്ള സംസ്ഥാന നയം2013 എന്നിവ 
നിലവിലണ്്. രസ്തുത നിയമങ്ങള്ക് ക് വികധയമായുള്ള 
വിവിധ പദ്ധതിരവര്ക്ത്തനങ്ങള്ക് നടത്തിവരുന്നു. 
 



   


