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1. ഭിന്നകശഷികാരായ വിദയാര്ക്ഥിേള്ക്ക് കകാളര്ക്ഷിപ്പ്
നല്ൄന്ന പദ്ധതി
ന്നാം ക്ലാസ്സ് മുതല് മരാ ഷണല്/പിജികോഴ്സുേള്ക്ക് പഠിക്കുന്ന ഭിന്നകശഷികാരായ
ൄട്ടിേള്ക്ക് കകാളര്ക്ഷിപ്പ് നല്ൄന്ന പദ്ധതി.
 അകപക്ഷേമെ
ൄടംബവാര്ക്ഷിേ
വരുമാനം
36,000/രൂപയില്
അധിേരികരുത്.
 കകാളര്ക്ഷിപ്പിനായി
അകപക്ഷിക്കുന്നതിമെ
മുന്വര്ക്ഷം
ൄറഞ്ഞത്
40%
മാര്ക്ക്
കനടിയിരികണം.
 അകപക്ഷ
ബന്ധമപ്പട്ട
ജില്ലാ
സാമൂഹയനീതിഒ ീസര്ക്ക് അദ്ധയയന
വര്ക്ഷം ആരംഭിച്ച് 3 മാസത്തിനുള്ളില്
സമര്ക്പ്പികണം.
 അര്ക്ഹതമപട്ട അകപക്ഷേര്ക്ക് തകേശ
സൃയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക് മുകേന
കകാളര്ക്ഷിപ്പ് വിതരണം മചയ്യുന്നു.

കേണി

ദിവസ
വിദയാര്ക്ഥിേ
ള്ക്ക്

കഹാസ്റ്റല്
വിദയാര്ക്ഥിേ
ള്ക്ക്

റീകഡഴ്സ്
ആലവന്സ്

Class 1 to Class 4

300

----

200

Class 5 to Class 10

500

----

200

+1, +2, IT Equivalent courses

750

1000

300

Degree, Polytechnic, Equivalent
1000
training courses, (Implant training)

1500

400

Professional, PG courses

1500

400

1000

2. വിദയാേിരണം പദ്ധതി
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ഭിന്നകശഷികാരായ മാതാപിതാകളുമട മകള്ക്ക് ന്നാം ക്ലാസ്സ് മുതല് പിജി
/മരാ ഷണല്
കോഴ്സുേള്ക്ക്
പഠിക്കുന്നതിനായി
(സര്ക്കാര്ക്/എയ്ഡഡ്
സ്ഥാപനങ്ങളിമല സര്ക്കാര്ക് അംഗീെത കോഴ്സുേള്ക്ക്)കകാളര്ക്ഷിപ്പ്നല്ൄന്ന പദ്ധതി.
1 ലക്ഷം രൂപ വരുമാന പരിധി.
•
•
•
•

•

1മുതല് 5 വമര-കകാളര്ക്ഷിപ്പ് നിരക്-300/-രൂപ
6മുതല് 10 വമര-കകാളര്ക്ഷിപ്പ് നിരക്-500/-രൂപ
+1, +2, ITI തത്തുലയമായ മറൃ് കോഴ്സുേള്ക്-കകാളര്ക്ഷിപ്പ് നിരക്-750/-രൂപ
ഡിഗ്രി, പിജി, മപാളിമടക്നിക് തത്തുലയമായ മെയിനിംഗ് കോഴ്സുേള്ക്,
മരാ ഷണല് കോഴ്സുേള്ക്-കകാളര്ക്ഷിപ്പ് നിരക്-1000/-രൂപ
അകപക്ഷ ബന്ധമപ്പട്ട ജില്ലാ സാമൂഹയനീതി ഒ ീസര്ക്ക് അദ്ധയയന വര്ക്ഷം
ആരംഭിച്ച് 2 മാസത്തിനുള്ളില് സമര്ക്പ്പികണം.

3. വിദയാകജയാതി പദ്ധതി
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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 30ൄട്ടിേള്ക്ക്)
 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)
 കപാസ്റ്റ് ഗ്രാകജൃഷന്-പഠകനാപേരണങ്ങള്ക്ക്-3000 രൂപ (രു ജില്ലയില് 20ൄട്ടിേള്ക്ക്)
 അകപക്ഷ ബന്ധമപ്പട്ട ജില്ലാ സാമൂഹയനീതി ഒ ീസര്ക്ക് അദ്ധയയന വര്ക്ഷം ആരംഭിച്ച് 2
മാസത്തിനുള്ളില് സമര്ക്പ്പികണം.

4. ഭിന്നകശഷികാരായ വിദയാര്ക്ഥിേള്ക്ക് തുലയതാ പരീക്ഷ
എഴുതുന്നതിനുള്ള ധനസഹായ പദ്ധതി
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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.
• വിശദ വിവരങ്ങള്ക്ക് ബന്ധമപ്പട്ട ജില്ലാ സാമൂഹയനീതി ഒ ീസമറ
സമീപിക്കുേ.

5. മാതൃകജയാതി പദ്ധതി
ോഴ്ചവവേലയമുള്ള മാതാവിന് രസവാനന്തരം തമെ ൄഞ്ഞിമന
പരിചരിക്കുന്നതിന് രതിമാസം 2000/- രൂപ നിരകില് ൄട്ടിയ്ക്ക് 2
വയസ്സാൄന്നതുവമര ധനസഹായംനല്ൄന്ന പദ്ധതി.
• ോഴ്ചവവേലയം മതളിയിക്കുന്ന മമഡികല് കബാര്ക്ഡ് സര്ക്ട്ടി ികറൃിമെ
പേര്ക്പ്പ്
• ആശുപത്രിയില്നിന്നുള്ള ഡിസ്ചാര്ക്ജ്സര്ക്ട്ടി ികറൃ്.
• വരുമാന സര്ക്ട്ടി ികറൃ് (ബി.പി.എല് ആമണങ്കില് കറഷന് ോര്ക്ഡിന്മറ
പേര്ക്പ്പ്)
• ബാങ്ക്പാസ്ബുകിമെബന്ധമപ്പട്ടകപജ്
• വരുമാന പരിധി1 ലക്ഷം രൂപ.
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6. ഭിന്നകശഷിയുള്ള വനിതേള്ക് /മാതാപിതാകളുമട മപണ്മകള്ക്ക്കുള്ള
വിവാഹ ധനസഹായ പദ്ധതി “പരിണയം”.
വിേലാംഗതൃംമൂലം
സാമ്പത്തിേ
കക്ലശമനുഭവിക്കുന്നവരുമട
മപണ്മകമളയും/ വിേലാംഗരായ മപണ്ൄട്ടിേമളയും നിയമാനുസൃതം
വിവാഹം മചയ്തയയ്ക്കുന്നതിനുള്ള ചിലവികലയ്ക്കായി സാമ്പത്തിേ സഹായം
നല്ൄന്നതിനായി സാമൂഹയനീതി വൄപ്പ് മുകേന നടപ്പിലാക്കുന്ന
പദ്ധതിയാണ്“പരിണയം”.
• ഗുണകഭാക്താകള്ക്ക് റൃ തവണ ധനസഹായമായി 30,000/ രൂപ
വിതരണം മചയ്യുന്നു.
• അകപക്ഷേമെ ൄടംബവാര്ക്ഷിേ വരുമാനം 1 ലക്ഷം രൂപയില്
അധിേരികരുത്.
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7. ഭിന്നകശഷിയുള്ളവര്ക്ക് ചിേിത്സാ ധനസഹായ
പദ്ധതി
സംസ്ഥാന സര്ക്കാര്ക് വിേലാംഗ ദുരിതാശൃാസനിധിയായി
കോര്ക്പ്പസ്
ണ്ില് നികക്ഷപിച്ചിട്ടുള്ള തുേയില് നിന്നും
ലഭിക്കുന്ന
പലിശത്തുേ ഉപകയാഗിച്ച് വിേലാംഗരായ
വയക്തിേള്ക്ക് റൃതവണ പരമാവധി 5,000 രൂപ വമര
ചിേിത്സാധനസഹായം അനുവദിക്കുന്ന പദ്ധതി.
•
•
•
•

(വരുമാന പരിധി- ഗ്രാമങ്ങളില്20,000/-, നഗരങ്ങളില്-24,000/- രൂപ)
ചിേിത്സയിലാമണന്നുള്ള കഡാക്ടര്ക് സര്ക്ട്ടി ികറൃ്
ോഴ്ച
വവേലയം,
കേള്ക്വിവവേലയം,
MR,
അസ്ഥിസംബന്ധമായ
വവേലയമുള്ളവര്ക്, എന്നീ വിഭാഗത്തില്മപ്പടന്നവരാണ് ഗുണകഭാക്താേള്ക്.
അകപക്ഷ ബന്ധമപ്പട്ട ജില്ലാ സാമൂഹയനീതി ഒ ീസര്ക്ക് സമര്ക്പ്പികണം.
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8. ശാരീരിേ മവല്ലുവിളിേള്ക്/ോഴ്ചപരമായ മവല്ലുവിളിേള്ക്
കനരിടന്ന അഭിഭാഷേര്ക്ക് എക്സ്ഗ്കഗ്രഷയ, റീകഡഴ്സ്
അലവന്സ് എന്നിവ നല്ൄന്ന പദ്ധതി
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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 റൃതവണ3000/രൂപയും അനുവദിക്കുന്നു.
• ഫുള്ക്വടം റീഡര്ക് അസിസ്റ്റെ് ഉമണ്ന്നുള്ള കോടതിയിമല രിവസഡിംഗ് ഒ ീസറുമട
സാക്ഷയപത്രം, കയാഗയത മതളിയിക്കുന്ന സര്ക്ട്ടി ികറൄേളുമട സാക്ഷയപത്രം ഹാജരാേണം.
• വായനാസഹായി SSLC പാസായിരികണം
• അകപക്ഷ ബന്ധമപ്പട്ട ജില്ലാ സാമൂഹയനീതി ഒ ീസര്ക്ക് സമര്ക്പ്പികണം.

9.സൃാേയ പദ്ധതി
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തീവ്ര ശാരീരിേ മാനസിേ മവല്ലുവിളി കനരിടന്ന വയക്തിേമള
സംരക്ഷിക്കുന്ന
ബി.പി.എല്
ൄടംബത്തില്മപ്പട്ട
മാതാവിന്/രക്ഷേര്ക്ത്താവിന്(സ്ത്രീ ആയിരികണം) സൃയം മതാഴില്
ആരംഭിക്കുന്നതിന് റൃതവണ ധനസഹായം നല്ൄന്ന പദ്ധതി.
• റൃതവണധനസഹായമായി35,000/- രൂപ അനുവദിക്കുന്നു.
• എട്ടാംക്ലാസ്സ് വിദയാഭയാസം ലഭിച്ചിരികണം.
• മാനസിേ മവല്ലുവിളി 70% -ല് ടതലള്ള വയക്തിേളുമട മാതാവ് / രക്ഷേര്ക്ത്താവിന്
മുന്ഗണന.
• വിധവേള്ക്,ഭര്ക്ത്താവ് ഉകപക്ഷിച്ചു കപായ സ്ത്രീേള്ക്,നിയമപരമായി വിവാഹകമാചനം കനടിയ
സ്ത്രീേള്ക്, ഭര്ക്ത്താവ് ജീവിച്ചിരുന്നിട്ടും വിവാഹബന്ധം കവര്ക്മപടത്താമത ഭര്ക്ത്താവില് നിന്നും
സഹായം
ലഭയമാോത്ത
സ്ത്രീേള്ക്,അവിവാഹിതരായ
അമ്മമാര്ക്
എന്നിവര്ക്ക്
അകപക്ഷികാവന്നതാണ്.
• സൃയം മതാഴില് സംബന്ധിച്ച് വിശദമായ മരാജക്റ്് റികപ്പാര്ക്ട്ട് സഹിതം അകപക്ഷ
ബന്ധമപ്പട്ട ജില്ലാ സാമൂഹയനീതി ഒ ീസര്ക്ക് സമര്ക്പ്പികണം.

10. ഭിന്നകശഷികാര്ക്ക്
കകാളര്ക്ഷിപ്പ് പദ്ധതി.

വിദൂര

വിദയാഭയാസത്തിന്

ഭിന്നകശഷിയുള്ളവര്ക്ക്
ഒപ്പണ് യുണികവഴ്സ്റൃി കരാഗ്രാം,
വരവറൃ്
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.
• വരുമാന പരിധി 1 ലക്ഷം രൂപ.
• കേന്ദ്രസര്ക്കാരുേളുമട മകറൃമതങ്കിലം പദ്ധതിയില് മപടന്ന ധനസഹായം
ലഭിക്കുന്നവര്ക്ക് ഈ പദ്ധതി രോരം ധനസഹായം ലഭിക്കുേയില്ല.
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11. വിജയാമൃതം പദ്ധതി
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വവേലയകത്താട് മപാരുതി വിദയാഭയാസ സ്ഥാപനങ്ങളില് കപായി/വീട്ടിലിരുന്ന് പഠിച്ച് ഡിഗ്രി, പി.ജി /
മരാ ഷണല് കോഴ്സ് 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.
• ഡിഗ്രി തലത്തില് ആര്ക്ട്സ് വിഷയത്തില് 60 ശതമാനവം സയന്സ് വിഷയത്തില് 80
ശതമാനവം / അതില് ടതല് മാര്ക്ക് േരസ്ഥമാകിയവരുമായ വിദയാര്ക്ഥിേളാണ്
ഗുണകഭാക്താകള്ക്.
• പിജി/ മരാ ഷനല് കോഴ്സുേള്ക്ക് 60 ശതമാനവം /അതില് ടതല് മാര്ക്ക്
േരസ്ഥമായിരികണം.
• അകപക്ഷേര്ക് സര്ക്കാര്ക്/ സര്ക്കാര്ക് അംഗീെത സ്ഥാപനങ്ങള്ക്/ കോകളജുേള്ക്/ മറൃ് അംഗീെത
സ്ഥാപനങ്ങള്ക് ( പാരലല് കോകളജ്, വിദൂര വിദയാഭയാസം) എന്നിവിടങ്ങളില് നിന്നും
ആദയഅവസരത്തില് തമന്ന പാസായിരികണം.



12. സഹചാരി പദ്ധതി
പരസഹായം ആവശയമായ40%നു മുേളില് വവേലയമുള്ള ൄട്ടിേമള പഠനത്തിലം
മറൃ് ോരയ നിര്ക്വഹണങ്ങളിലം സഹായിക്കുന്ന/കരാത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന NSS/NCC/SPC
യൂണിറൃിമനആദരിക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതി.
ഇതു ടാമത ഭിന്നകശഷികാരുമട അവോശ സംരക്ഷണത്തിനായി RPWD ACT
2016, NATIONAL TRUST ACT 1999 എന്നീ നിയമങ്ങള്ക് നടപ്പിലാകി വരിേയും
മചയ്യുന്നു.
• ഗവണ്മമെ്/ എയിഡഡ്/ മരാമ ഷണല് കോകളജുേള്ക് ഉള്ക്പ്പമടയുള്ള
വിദയാഭയാസ സ്ഥാപനങ്ങളിമല ഭിന്നകശഷികാരായ ൄട്ടിേമള സഹായിക്കുന്ന
യൂണിറൃിമന ആണ് ആദരിക്കുന്നത്.
• ജില്ലയില് നിന്നും മിേച്ച3 യുണിറൃിന് ആണ് അവാര്ക്ഡ് നല്ൄന്നത്.
• വിദയാഭയാസ സ്ഥാപനം ഭിന്നകശഷി സൗഹൃദമാക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്ന
യുണിറൃിമനയും അവാര്ക്ഡിന് പരിഗണിക്കും.
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13.മിേ വിവാഹ ധനസഹായ പദ്ധതി
പട്ടിേജാതി/പട്ടിേവര്ക്ഗം
ഴിമേ
മിേവിവാഹം
മചയ്തത്
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.
• നിയമപരമായി വിവാഹം രജിസ്റ്റര്ക് മചയ്തവര്ക്ക് 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.
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14. പരിരക്ഷ പദ്ധതി
അടിയന്തിര സാഹചരയങ്ങള്ക് കനരികടണ്ിവരുന്ന അംഗപരിമിതര്ക്ക്
സഹായം നല്ൄന്നതിനുള്ള പദ്ധതി.
• അപേടങ്ങള്ക്/ആക്രമണങ്ങള്ക്/രെതി ദുരന്തങ്ങള്ക് എന്നിവയ്ക്ക് ഇരയാൄന്ന
അംഗപരിമിതരാണ് ഗുണകഭാക്താകള്ക്.
• അടിയന്തിര സഹായമായതിനാല് വരുമാന പരിധി ഴിവാകിയിട്ടുണ്്.
• 25,000/രൂപ
വമര
ജില്ലാ
സാമൂഹയനീതി
ഒ ീസര്ക്ക്
വിനികയാഗികാവന്നതാണ്.
ആയതിന്
മുേളിലള്ള
തുേ
വിനികയാഗിക്കുന്നതിന്
കമാണിട്ടറിംഗ്
േമ്മിറൃിയുമട
അനുമതി
ലഭയമാകകണ്താണ്.
• അകപക്ഷ
അതാത്
ജില്ലാ
സാമൂഹയനീതി
ഒ ീസര്ക്മുകേന
സമര്ക്പ്പികകണ്താണ്.
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15. സഹായ ഉപേരണ വിതരണ പദ്ധതി
അംഗപരിമിതരുമട െതയ നിര്ക്വഹണത്തിന് തടസ്സമാൄന്ന
വവേലയം മറിേടകാനുതൄന്ന സഹായ ഉപേരണങ്ങള്ക്
നല്ൄന്ന പദ്ധതി.
രകതയേതേള്ക്
• വരുമാനപരിധി രു ലക്ഷം രൂപ
• അകപക്ഷേന് ആവശയമപ്പടന്ന സഹായ ഉപേരണം ഉപകയാഗിക്കുന്നതിന്
അകപക്ഷേന് രാപ്തിയുമണ്ന്നുള്ള മമഡികല് ഒ ീസറുമട സാക്ഷയപത്രം.
• സര്ക്കാര്ക്/സര്ക്കാര്ക്ഇതര സ്ഥാപനങ്ങളില് നിന്നും രു തവണ ഉപേരണം
ലഭിച്ചവര്ക് ടി പദ്ധതി രോരം അര്ക്ഹരല്ല.
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16. വയക്തിഗത പരിപാലന പദ്ധതി
ഭിന്നകശഷികാരുമട വയക്തിഗത ആവശയങ്ങള്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന്
വിവര കശേരണം നടത്തുന്ന പദ്ധതി.
• ഇതിലൂമട ഒകരാ ഭിന്നകശഷികാരമെയും വയക്തിഗത ആവശയങ്ങള്ക്
മനസ്സിലാകി അതിലൂമട അവര്ക്കനുകയാജയമായ പദ്ധതിേള്ക് രൂപീേരിക്കുന്നു.
• മതരമഞ്ഞടത്ത അങ്കണവാടി രവര്ക്ത്തേര്ക് മുകേന വിവരങ്ങള്ക് കശേരിച്ച്
അനുബന്ധ വൄപ്പുേള്ക് മുകേന പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നതാണ്.
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17. ബാരിയര്ക് ഫ്രീ കേരള
സംസ്ഥാനമത്ത എല്ലാ മപാതു മേട്ടിടങ്ങളും
സൗഹൃദമാക്കുന്നതിന് ഉകേശിച്ചുള്ള പദ്ധതി.

അംഗപരിമിത

• േണ്ണൂര്ക് ജില്ലമയ സമ്പൂര്ക്ണ അംഗപരിമിത സൗഹൃദ ജില്ലയായി
രേയാപിച്ചിട്ടുണ്്.
• മലപ്പുറം, വയനാട് ജില്ലേമള ടി സമ്പൂര്ക്ണ അംഗപരിമിത സൗഹൃദ
ജില്ലേളായി ോലതാമസം ടാമത രേയാപിക്കുന്നതാണ്.
• മറൄ ജില്ലേളിമല മപാതു ോരയാലയങ്ങള്ക് ഭിന്നകശഷി സൗഹൃദമാക്കുന്നതിന്
നടപടി സൃീേരിച്ചു വരുന്നു.

18

18. നിരാമയ പദ്ധതി
സംസ്ഥാനമത്ത അംഗപരിമിതര്ക്ക്
നല്ൄന്നതിനുള്ള പദ്ധതി.

ആകരാഗയ

ഇന്ുറന്സ്

• നാഷണല് െസ്റ്റ് രജിസ്റ്റര്ക് മചയ്ത സംഘടനേള്ക് വഴി നടപ്പിലാക്കുന്ന
കീമുേളില് രധാനമപ്പട്ട ന്നാണ് നിരാമയ ഇന്ഷൂറന്സ് കീം.
• രുലക്ഷം രൂപ വമര വാര്ക്ഷിേ ചിേിത്സാ മചലവ് ലഭിക്കുന്നു.
• പദ്ധതിയില് കചരുന്നതിന് ബി.പി.എല് വിഭാഗം 250 രൂപയും, എ.പി.എല്
വിഭാഗം500 രൂപയും രീമിയം തുേ അടകണം.
• കേരളത്തില് ഈ രീമിയം തുേ സംസ്ഥാന സര്ക്കാര്ക് കസ്റ്ററൃ് കനാഡല്
ഏജന്സി മസെര്ക് വഴി അടക്കുന്നു.
• എല്ലാവര്ക്ഷവം എരില്1 മുതല് മാര്ക്ച്ച്31 വമരയാണ് പദ്ധതി ോലാവധി.
• എല്ലാവര്ക്ഷവം കപാളിസി പുതുകണം. പുതുക്കുന്നതിന് ബി.പി.എല് വിഭാഗം50
രൂപയും, എ.പി.എല് വിഭാഗം 250 രൂപയും രീമിയം തുേ അടകണം. ഈ
തുേയും കേരളത്തില് സംസ്ഥാന സര്ക്കാര്ക് തമന്നയാണ് അടക്കുന്നത്.
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19. പുനര്ക്ജനി പദ്ധതി
അട്ടപ്പാടി
കലാകിമല
മാനസിേകരാഗ
പുനരധിവസിപ്പിക്കുന്നതിന് ഉകേശിച്ചുള്ള പദ്ധതി.

ബാധിതമര

• പുനര്ക്ജനിഎന്ന കപരില് കക്ഷമ കേന്ദ്രം ആരംഭിക്കുന്നതിന് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്്.
• ആകരാഗയ വൄപ്പ്, പട്ടിേ വര്ക്ഗ വിേസന വൄപ്പ്, നാഷണല് മഹല്ത്ത്
മിഷന് എന്നീ വൄപ്പുേളുമട സഹേരണകത്താമട നടത്തുന്നു.
• പാലകാട് നിര്ക്മ്മിതി കേന്ദ്ര മുകേന മേട്ടിട നവീേരണ രവര്ക്ത്തനങ്ങള്ക്
സൃീേരിച്ചു വരുന്നു.

20. സ്റ്റീ ന് കഹാകിങ്സ് മസെര്ക് ക ാര്ക് എക്സ്ഗലന്സ്
(SHCE)
േലാോയിേ ബൗദ്ധിേ കമേലേളില് മിേവ് മതളിയിച്ചിട്ടുള്ള
അംഗപരിമിതരായ ൄട്ടിേള്ക്ക് മിേച്ച രീതിയില് പഠന
സാധയതേള്ക് ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിനുള്ള പദ്ധതി.
• NISH/NIPMR ആസ്ഥാനമാകി
അനുമതിലഭയമായിട്ടുണ്്.

രവര്ക്ത്തനമാരംഭിക്കുന്നതിന്

സര്ക്കാര്ക്
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21.നാഷണല് െസ്റ്റ് ലീഗല് ഗാര്ക്ഡിയന്ഷിപ്പ്
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

ഒട്ടിസം, മസറിബ്രല് പാള്ക്സി, ബുദ്ധിമാന്ദ്യം, മള്ക്ട്ടിപ്പിള്ക് ഡിമസബിലിറൃി എന്നിവ ബാധിച്ച വയക്തിേളുമട
കക്ഷമത്തിനായുള്ള നിയമം.
ഇത്തരം വയക്തിേമള േഴിയുന്നത്ര സൃന്തം ൄടംബങ്ങള്ക്ക്കുള്ളില് തമന്ന ജീവികാന് സഹായിക്കുന്നതിന്
മസൗേരയങ്ങള്ക് രുക്കുേ.
നിയമപരമായ രക്ഷാേര്ക്തൃതൃം(ലീഗല് ഗാര്ക്ഡിയന്ഷിപ്പ്) നല്ൄന്നതിന് നടപടി സൃീേരിക്കുേ.
നിയമപരമായ രക്ഷാേര്ക്ത്താവിമന നീകം മചയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടി സൃീേരിക്കുേ.
ഇത്തരം വയക്തിേളുമട സൃത്തിന് സംരക്ഷണം നല്ൄേ.
രജിസ്റ്റര്ക് മചയ്ത സംഘടനേള്ക് വഴി നാഷണല് െസ്റ്റിമെ വിവിധ കീമുേള്ക്നടപ്പിലാക്കുേ
ൄട്ടിക് 18 വയസ്സാൄന്നതു വമര എല്ലാ രക്ഷിതാകളും അവരുമട ൄട്ടിേളുമട നിയമപരമായ
രക്ഷിതാകളായിരിക്കും.
നാഷണല് െസ്റ്റ് വവേലയങ്ങളുള്ള വയക്തിേള്ക്ക് 18 വയസ്സ് േഴിഞ്ഞാലം നിയമപരമായ
തീരുമാനങ്ങള്ക് വേമോള്ളുന്നതിന് രാപ്തരാമണന്ന് േരുതുന്നില്ല.
ഇവരുമട സൃത്ത് സംബന്ധമായും മറൄമുള്ള ോരയങ്ങളില് ഇവമര രതിനിധീേരിക്കുന്നതിന്
നിയമപരമായ രക്ഷാേര്ക്തൃതൃം അനുവദിച്ച് നല്കേണ്ിയിരിക്കുന്നു.
ജില്ലാ േളക്ടര്ക് മചയര്ക്മാനായ നാഷണല് െസ്റ്റിമെ കലാകല് മലവല് േമ്മറൃികാണ് ഇത്
നല്ൄന്നതിനുള്ള അധിോരം.
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22.അംഗപരിമിത നിയമനം
PWD Act 1995-ല് നിഷ്ക്കര്ക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളതു രോരം സര്ക്കാര്ക്
സര്ക്വീസില് 3% സംവരണം ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് നടപടി
സൃീേരിക്കുന്നു.
• 2677 സൂപ്പര്ക്നൂമററി തസ്തിേേള്ക് സൃഷ്ടിച്ച് താല്കാലിേ
അടിസ്ഥാനത്തില് വിവിധ വൄപ്പുേളില് കസവനം അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുള്ള
2131 അംഗപരിമിതര്ക്ക് സ്ഥിര നിയമനം നല്േിയിട്ടുണ്്.
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23. അംഗപരിമിതര്ക്ക്കുള്ള ദിനാചരണവം സംസ്ഥാന
അവാര്ക്ഡ് വിതരണവം
എല്ലാ വര്ക്ഷവം ഡിസംബര്ക്3-ന് അംഗപരിമിത ദിനമായി ആചരിച്ചു വരുന്നു.
• ജില്ലാതലത്തില് അംഗപരിമിതര്ക്കായി ോയിേ കമളയും, േലാപരിപാടിേളും
സംഘടിപ്പിക്കുന്നു.
• ടാമത വൄപ്പു മന്ത്രിയുമട കനതൃതൃത്തില് രു ജില്ലയില് സംസ്ഥാനതല
ആകഘാഷങ്ങള്ക് സംഘടിപ്പിക്കുന്നു.
• ടി ദിവസം അംഗപരിമിതര്ക്ക്കുള്ള സംസ്ഥാന അവാര്ക്ഡ് വിതരണം മചയ്യുന്നു.
• മിേച്ച അംഗപരിമിത ജീവനകാര്ക്, അംഗപരിമിത കസവനം നടത്തുന്ന മിേച്ച
സ്ഥാപനങ്ങള്ക്, ടതല് അംഗപരിമിതര്ക്ക് കജാലി നല്ൄന്ന മിേച്ച
സ്ഥാപനങ്ങള്ക് എന്നീ കമേലേളിലാണ് അവാര്ക്ഡ് നല്ൄന്നത്.
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24.സര്ക്കാര്ക് മതാഴില് പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങള്ക്
സംസ്ഥാനത്ത്
ഭിന്നകശഷികാരുമട
രവര്ക്ത്തിക്കുന്നു.

തിരുവനന്തപുരത്തും
കോഴികകാടമായി
രണ്് മതാഴില് പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങള്ക്

• ടി
സ്ഥാപനങ്ങള്ക്
മുകേന,
ഭിന്നകശഷികാര്ക്ക്
ബുക്
വബന്ഡിംഗ്, മലതര്ക് വര്ക്ക്സ്ഗ്, ഗാര്ക്മമെ് കമകിംഗ് എന്നിവയില്
പരിശീലനം നല്േി വരുന്നു.
• ഇകതാമടാപ്പം മേല്കൊണ് നടത്തുന്ന  DCA-DTP കോഴ്സുേളിലം
പരിശീലനം നല്ൄന്നു.
• സാമ്പത്തിേമായി പികന്നാകം നില്ക്കുന്ന പരിശീലനാര്ക്ഥിേള്ക്ക്
വസ്റ്റപെ് അനുവദിക്കുന്നു.
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25.വസകകാ കസാഷയല് റീഹാബിലികറൃഷന് പദ്ധതി
കേരള വസകകാ കസാഷയല് റൂള്ക് 2012 രോരം രജിസ്റ്റര്ക് മചയ്തിട്ടുള്ള
സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കാണ് വസകകാ കസാഷയല് ഗ്രാെ്-ഇന്-എയ്ഡ് നല്േി
വരുന്നത്.
ഇരോരം രജികേഷന് ഉള്ള സ്ഥാപനങ്ങള്ക് അതാത് ജില്ലാ
സാമൂഹയനീതി ഒ ീസുേളില് ഗ്രാന്-ഇന്-എയ്ഡ് ലഭിക്കുന്നതിനായി അകപക്ഷ
സമര്ക്പ്പികകണ്തും, ലഭയമായ അകപക്ഷേള്ക് അതാത് ജില്ലാ സാമൂഹയനീതി
ഒ ീസര്ക്മാര്ക് ഉള്ക്മപ്പട്ട ജില്ലാ തല അവരസല് േമ്മിറൃി സ്ഥാപനങ്ങള്ക്
സന്ദ്ര്ക്ശിച്ച് റികപ്പാര്ക്ട്ട് തയ്യാറാക്കുേയും, അര്ക്ഹതയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് ജില്ലാ
സാമൂഹയനീതിഒ ീസര്ക് ഗ്രാെ്-ഇന്-എയ്ഡ്-ന് ശുപാര്ക്ശ മചയ്ത് സാമൂഹയനീതി
ഡയറക്ടകററൃില് രസ്തുത അകപക്ഷേള്ക് സമര്ക്പ്പികകണ്താണ്. നിലവില് 29
NGOേള്ക്ക് ഈ പദ്ധതി രോരമുള്ള ഗ്രാന്-ഇന്-എയ്ഡ് ലഭിക്കുന്നുണ്്.
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26.വവേലയമുളളവര്ക്കായുള്ള സര്ക്കാര്ക് സ്ഥാപനങ്ങള്ക്
1. ആശാഭവന്(6 എണം)
മാനസിേ കരാഗ മുക്തരും സംരക്ഷിക്കുവാന് ആരുമില്ലാത്തവര്ക്ക്കും കവണ്ിയുള്ളത്. സ്ത്രീേള്ക്ക്കും
പുരുഷന്മാര്ക്ക്കും മവകവമറ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്.
2. രതയാശാ ഭവന്(1 എണം)
ബുദ്ധി വവേലയമുള്ള രായപൂര്ക്ത്തിയായ സ്ത്രീേമള സംരക്ഷിക്കുന്നു.
3. രതീക്ഷാ ഭവന്(1 എണം)
ബുദ്ധി വവേലയമുള്ള രായപൂര്ക്ത്തിയായ പുരുഷന്മാമര സംരക്ഷിക്കുന്നു.
4. കഹാം ക ാര്ക് മമെലി ചലഞ്ച്ഡ് ചില്രന്(1)
ബുദ്ധിമാന്ദ്യമുള്ള 4-നും 16-നും ഇടയില് രായമുള്ള ൄട്ടിേള്ക്ക് രകതയേ പരിശീലനം നല്േി
സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി കോഴികകാട് ജില്ലയില് രവര്ക്ത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനം.
5. ഭിന്നകശഷി സദനങ്ങള്ക്(3 എണം)
ഭിന്നകശഷിയുള്ളവമര സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായിട്ടുള്ള സ്ഥാപനം. സ്ത്രീേള്ക്ക്കും പുരുഷന്മാര്ക്ക്കും
മവകവമറ സ്ഥാപനം.
6. ഭിന്നകശഷികാരായ ൄട്ടിേളുമട സദനം(1 എണം)
ഭിന്നകശഷിയുള്ള ൄട്ടിേമള സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും, ഇവര്ക്ക് വിദയാഭയാസം, വവദയ സഹായം
എന്നിവ നല്ൄന്നതിനുമായി രവര്ക്ത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനം.
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27. സര്ക്കാര്ക്സഹായം എന്.ജി..േള്ക്/മറൄ ഏജന്സിേള്ക് മുകേന
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ഇെര്ക്മനറൃ് മടകക്നാളജി സംവിധാനം ഉപകയാഗമപ്പടത്തി ഭിന്നകശഷികാരുമട
മാതാപിതാകള്ക്ക്/ രക്ഷേര്ക്ത്താകള്ക്ക് പരിശീലനവം അവകബാധവം നല്ൄന്നത് NIDAS
കരാജക്ട് NISH മുകേന നടപ്പിലാക്കുന്നു.

ൄട്ടിേളിമല പഠന വവേലയം,Attention Deficit, Hyper Activity Disorder എന്നിവ മുന്റായി
േമണ്ത്തി ഉചിതമായ ചിേിത്സാ മാര്ക്ഗങ്ങളിലൂമട ോലികറൃ് യൂണികവഴ്സിറൃി വസകകാളജി
വിഭാഗത്തിമെ സഹേരണകത്താമട മലപ്പുറം ജില്ലയില് നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ് “Early
Identification and community Based Intervention Programme for Children with Hearing Disability
andADHD”.

േമ്പൂട്ടര്ക് പരിശീലനം, ടാമത മതാഴില് പരിശീലനം, ക്കുകപഷണല് മതറാപ്പി എന്നിവ
നല്ൄന്നതിന് വിവിധ എന്.ജി..േള്ക്ക് ധനസഹായം നല്ൄന്നു.

കോഴികകാട്, മലപ്പുറം ജില്ലേളിമല വൄപ്പിനു േീഴിമല കക്ഷമ സ്ഥാപനങ്ങളിമല
അകന്തവാസിേള്ക്ക് േൗണ്സിലിംഗ് നല്ൄന്ന District Psychiatric Rehabilitation Project (DPRP)
കോഴികകാട് IMHANS മുകേന നടപ്പിലാക്കുന്നു.

വയനാട് ജില്ലയിമല ആദിവാസി വിഭാഗങ്ങളുമട മാനസിോകരാഗയ പരിപാലനത്തിനായി
കോഴികകാട് IMHANS മുകേന Mobile Mental Health Centre കരാജക്ട് നടപ്പിലാക്കുന്നു.

മുച്ചിറി, മുറി അണാക് എന്നീ മുേ വവേലയകത്താട ടി ജനിക്കുന്ന ൄട്ടിേള്ക്ക് പത്തനംതിട്ട
മസെ് കതാമസ് മള്ക്ട്ടി മെഷയാലിറൃി കഹാെിറൃല് സൗജനയ ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തുന്നു.ഇത്തരം
ൄട്ടിേമള േമണ്ത്തുന്നതിനും, േയാമ്പുേള്ക് സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനും, ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് വികധയരാൄന്ന
ൄട്ടിേമള അനുഗമിക്കുന്ന വബസ്റ്റാന്കഡഴ്സിന് യാത്രാ മചലവ് നല്ൄന്നതിനും വൄപ്പ്
ധനസഹായം നല്േി വരുന്നു.

മാനസിേ കരാഗ ബാധിതര്ക്കായി കോഴികകാട് IMHANS മുകേനയും മാനസിേ മവല്ലുവിളി
കനരിടന്നവര്ക്കായി ആദര്ക്ശ് ചാരിറൃബിള്ക് െസ്റ്റ് എറണാൄളം, മ യ്ത്ത് ഇന്തയ പാലകാട്
എന്നിവ മുകേനയും മഡ മേയര്ക് മസെറുേള്ക് നടപ്പാക്കുന്നു.

മാനസിേ മവല്ലുവിളി കനരിടന്നവര്ക്ക് Corrective Surgery നടത്തുന്നതിനും അംഗപരിമിതമര
മുേയധാരയികലയ്ക്ക് മോണ്ടു വരുന്നതിനായി മറൃ് കക്ഷമ പരിപാടിേള്ക് സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനുമായി
VKM െസ്റ്റ് മുകേന മമാബിലിറൃി മിഷന് എന്ന പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നു.

ബുദ്ധി വിോസ വവേലയം കനരിടന്നതിനായി കനരമത്തയുള്ള ഇടമപടല്, ചിേിത്സ,
പുനരധിവാസം, മതാഴില് പരിശീലനം, കബാധവല്കരണം എന്നിവയ്ക്കായി ോലികറൃ്
സര്ക്വേലാശാല വസകകാളജി വിഭാഗം CDMRP എന്ന പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നു.

വീല് മചയറില് േഴിയുന്നവര്ക്ക് വീട്ടിലിരുന്ന് സൃയം മതാഴില് മചയ്ത് വരുമാനം
േമണ്ത്തുന്നതിനായി All Kerala Wheel Chair Rights Federation എന്ന സംഘടനയ്ക്ക് ധനസഹായം
അനുവദിക്കുന്നു.

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിമല മതരമഞ്ഞടത്ത 27 സ്കൂളുേളിമല എപ്പിമലപ്സി (അപസ്മാരം)
ബാധിതരായ 10-18 വയസ്സ് വമര രായമുള്ള ൄട്ടിേള്ക്ക് എപ്പിമലപ്സി മേയര്ക്, വിദഗ്ധ
പരിചരണം, കബാധവല്കരണം എന്നിവ നല്ൄന്ന പദ്ധതിയാണ് “Growing Beyond Barriers
EpilepsyCarethroughSchools”.േീ.ചിത്തിര തിരുനാള്ക് ഇന്സ്റ്റിറൃൂട്ട് ക ാര്ക് മമഡികല്
സയന്സ് & മടകക്നാളജി മുകേനയാണ് രസ്തുത പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത് .

ബാംഗ്ലൂര്ക് ആസ്ഥാനമായ NIMHANS –മെ സഹായകത്താമട കോഴികകാട് ജില്ലയില് വപലറൃ്
അടിസ്ഥാനത്തില് േമ്മുണിറൃി കബസ്ഡ് അസിസ്റ്റഡ് ലിവിംഗ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നു

28. ജയില് തടവോരുമട ആേിതര്ക്ക് സൃയം
മതാഴില് േമണ്ത്തുന്നതിനുള്ള ധനസഹായ പദ്ധതി

28

ജയില് തടവിന് ശിക്ഷികമപ്പട്ടവരുമട ൄടംബാംഗങ്ങള്ക്ക് സൃയം മതാഴില്
േമണ്ത്തന്നതിന് റൃത്തവണയായി 15,000/-രൂപ ധനസഹായം നല്ൄന്ന
പദ്ധതി.
• അഞ്ചു വര്ക്ഷകമാ അതില് ടതകലാ ോലം ശിക്ഷികമപ്പട്ട് ജയിലില് േഴിഞ്ഞുവരുന്ന
വയക്തിേളുമട ആേിതര്ക്കാണ് ധനസഹായത്തിനുള്ള അര്ക്ഹത ഉണ്ായിരിക്കുന്നത്.
• ൄറൃവാളിേളുമട ആേിതമരന്ന നിലയില് ഭാരയ/ ഭര്ക്ത്താവ് , മതാഴില് രഹിതരും
അവിവാഹിതരുമായ
മേന്/
മേള്ക്
എന്നിവര്ക്കാണ്
രസ്തുത
സഹായം
അനുവദിക്കുന്നത്.
• അകപക്ഷേന്BPL ലിസ്റ്റില് ഉള്ക്മപ്പടന്നവരായിരികണം.
• ൄറൃെതയങ്ങളില് ഉള്ക്മപ്പട്ടിട്ടുള്ള അകപക്ഷേമര ധനസഹായത്തിന് പരിഗണിക്കുന്നതല്ല.
• അകപക്ഷ അതാത് ജില്ലാ മരാകബഷന് ഒ ീസര്ക് മുകേന സമര്ക്പ്പികകണ്താണ്.

29. ജയില് തടവോരുമട ൄട്ടിേള്ക്ക്കുള്ള വിദയാഭയാസ
ധനസഹായ പദ്ധതി
ബി.പി.എല് ോരായ ജയില് തടവോരുമട (സ്ത്രീ തടവോരുമട മകളും,പുരുഷന് ദീര്ക്ഘോലമായി
ജയില് ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്നതും മൂലം സ്ത്രീേള്ക് ൄടംബ നാഥേളാൄന്ന ൄടംബത്തിമല)ൄട്ടിേള്ക്ക്
വിദയാഭയാസ ധനസഹായം നല്ൄന്ന പദ്ധതിയാണിത്.
• ൄട്ടിേളുമട ആഹാരം,വസ്ത്രം,സ്കൂള്ക് ീസ് തുടങ്ങിയ മചലവേള്ക്കായി തുേ അനുവദിക്കുന്നു.
• 5വയസ്സിന് താമഴയും ന്നാം ക്ലാസ് മുതല് അഞ്ചാം 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.
• അകപക്ഷ അതാത് ജയില് സൂരണ്ിന് സമര്ക്പ്പികകണ്താണ്.
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30.ജയില് തടവോരുമട ൄട്ടിേള്ക്ക്കുള്ള മരാ ഷണല്
വിദയാഭയാസ ധനസഹായ പദ്ധതി
ജയില്
തടവോരുമട
ൄട്ടിേള്ക്ക്
മരാ ഷണല്
വിദയാഭയാസത്തിനായി റൃത്തവണയായി പരമാവധി 1 ലക്ഷം
രൂപവമര ധനസഹായം നല്ൄന്ന പദ്ധതിയാണിത്.
• BPL ലിസ്റ്റില് ഉള്ക്മപ്പട്ടിരികണം
• ജീവപരയന്തകമാ വധശിക്ഷകയ്ക്കാ ശിക്ഷികമപ്പട്ട തടവോരുമട ൄട്ടിേള്ക് ആയിരികണം.(ഏറൃവം
ൄറഞ്ഞത് 2 വര്ക്ഷമായി ജയിലില് േഴിയുന്ന ൄറൃവാളിേളുമട മകള്ക് ആയിരികണം)
• നിര്ക്ബന്ധമായും സര്ക്കാര്ക് മമറിറൃില് 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.
• അകപക്ഷേള്ക് അതാത് അദ്ധയയന വര്ക്ഷം ജയില് സൂരണ്് മുകേന നല്കേണ്താണ് .
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31.
മുന്
ൄറൃവാളിേള്ക്,
മരാകബഷണര്ക്മാര്ക്
എന്നിവര്ക്കായുളള ധനസഹായ പദ്ധതി
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ദാരിദ്രമായ സാമ്പത്തിേസാഹചരയങ്ങളില് നിന്നുള്ള മുന്ൄറൃവാളിേള്ക്,
കമല്കനാട്ടത്തിനു വികധയമാകി വച്ചിരിക്കുന്ന ൄറൃവാളിേള്ക്, തിരുത്തലിന്
കവണ്ികയാ
അല്ലാമതകയാ
ഉള്ള
സ്ഥാപനങ്ങളിമല
മുന്
അകന്തവാസിേള്ക്
(എക്സ്ഗ്പൂപ്പിള്ക്സ്)
എന്നിവരുമട
സാമൂഹിേ
പുനരധിവാസത്തിമെ ഭാഗമായി സൃയംമതാഴില് േമണ്ത്തുന്നതിന്
നിലവില്15,000/- രൂപയാണ് നല്േി വരുന്നത്.
• അകപക്ഷേര്ക് BPL പരിധിയില്മപ്പട്ടവരായിരികണം.
• ബന്ധമപ്പട്ട
മരാകബഷന്
ഒ ീസര്ക്കാണ്
അകപക്ഷ
സമര്ക്പ്പികകണ്ത്.

32. അതിക്രമത്തിനിരയായവരുമട മകള്ക്ക്കുള്ള വിദയാഭയാസ ധനസഹായ
പദ്ധതി
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അതിക്രമത്തിനിരയായി മോല്ലമപ്പട്ടവരുകടയും, േിടപ്പിലായവമരയും/ഗുരുതരമായി പരികകറൃവരുമടയും മകള്ക്ക് വിദയാഭയാസത്തിനുള്ള
ധനസഹായം അനുവദിക്കുന്ന രുപദ്ധതി.

• അകപക്ഷേര്ക് BPL പരിധിയില്മപ്പട്ടവരായിരികണം, ൄടംബംത്തിമെ വാര്ക്ഷിേ വരുമാനം രു ലക്ഷം രൂപയില്
താമഴയായിരികണം.
• ബന്ധമപ്പട്ടമരാകബഷന് ഒ ീസര്ക്കാണ് അകപക്ഷ സമര്ക്പ്പികകണ്ത്.
• ൄട്ടിേളുമടയും ഇകപ്പാഴമത്ത രക്ഷിതാവിമെയും സംയുക്ത അകപക്ഷകയാമടാപ്പം താമസിക്കുന്ന സ്ഥലമത്ത വാര്ക്ഡ്
മേൗണ്സിലര്ക്/മമമ്പര്ക് അമല്ലങ്കില് പഞ്ചായത്ത്/നഗരസഭാ അധയക്ഷ/അധയക്ഷന് അമല്ലങ്കില് സ്ഥലമത്ത കസ്റ്റഷന് ഹൗസ്
ഒ ീസര്ക് എന്നിവരില് ആമരങ്കിലം സര്ക്ട്ടി ികറൃ് നല്േണം.
• താമഴപറയുന്ന ധനസഹായ പദ്ധതിയില് നിന്നും തുേ വേപ്പറൃിമകാണ്ിരിക്കുന്ന ൄട്ടിേള്ക്ക് വീണ്ടും തുേ അനുവദികില്ല.
a) സാമൂഹയ സുരക്ഷാ മിഷമെ കേഹപൂര്ക്വം പദ്ധതി.
b) സംകയാജിത ശിശുസംരക്ഷണ പദ്ധതിയുമട വിജ്ഞാനദീപ്തി അഥവാ കൊണ്സര്ക്ഷിപ്പ് പദ്ധതി.
c) വനിതേള്ക് ഗൃഹനാഥരായവരുമട മകള്ക്ക് വനിതാ ശിശുവിേസന വൄപ്പ് നല്ൄന്ന ധനസഹായം
d) തടവോരുമട മകള്ക്ക് സാമൂഹയനീതി വൄപ്പ് നല്ൄന്ന വിദയാഭയാസ ധനസഹായം.
• ഡിഗ്രീ തലം മുതല് വരുന്ന കോഴ്സുേളില് സര്ക്കാര്ക്/എയ്ഡഡ് സ്ഥാപനങ്ങളില് പഠിക്കുന്ന വിദയാര്ക്ഥിേള്ക്ക്കും അണ് എയ്ഡഡ്
സ്ഥാപനങ്ങളില് മമരിറൃ് സീറൃില് പഠിക്കുന്ന വിദയാര്ക്ഥിേള്ക്ക്കും ധനസഹായത്തിന് അര്ക്ഹത ഉണ്ായിരിക്കും.
• ൄറൃെതയംനടന്ന്5 വര്ക്ഷത്തിനുള്ളില് ജില്ലാ മരാകബഷന് ഒ ീസില് അകപക്ഷിച്ചിരികണം.
• രു വര്ക്ഷം അനുവദിച്ചാല് ൄട്ടിയുമട വിദയാഭയാസം തുടരുന്നതിനായി സ്കൂള്ക് കോകളജ് കമധാവികയാ പുതുതായി വിദയാഭയാസത്തിന്
കചര്ക്ന്ന സ്ഥാപന് കമധാവികയാ സാക്ഷയമപ്പടത്തുന്ന പക്ഷം തുടര്ക് വര്ക്ഷങ്ങളിലം തുേ അനുവദികാവന്നതാണ്.
• ൄട്ടിയുമടയുംഇകപ്പാഴമത്ത രക്ഷിതാവിമെയും സംയുക്ത അകൗണ്ിലായിരിക്കും തുേ വേമാറുേ.
• കറാഡപേടങ്ങളില്മോല്ലമപ്പടന്നവരുമട ൄടംബത്തിന് ഈ പദ്ധതിയില് നിന്നും തുേ അനുവദികില്ല.

33. മാനാസിോകരാഗയകേന്ദ്രത്തില് േഴിയുന്ന വിചാരണ തടവോരുമടയും കോടതി
വിടതല് മചയ്തിട്ടും മാനസിോകരാഗയ കേന്ദ്രത്തില് േഴിയുന്നവരുമടയും പുനരധിവാസ
പദ്ധതി
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കോടതി വിടതല് മചയ്തിട്ടും മാനസിോകരാഗയ കേന്ദ്രങ്ങളില് േഴിഞ്ഞു വരുന്ന ഇരുപകതാളം കപര്ക് നിലവിലണ്്.
ടാമത വിചാരണ തടവോരായ നിരവധികപര്ക് മാനസിോകരാഗയകേന്ദ്രങ്ങളില് േഴിഞ്ഞുവരുന്നുണ്്.
ഇത്തരകാമര
പുനരധിവസിപ്പിക്കുന്നതുമായി
ബന്ധമപ്പട്ട്
വസകകാകസാഷയല്
സ്ഥാപനങ്ങളുമട
സഹേരണകത്താമട നടപ്പിലാകി വരുന്ന പദ്ധതി. മറൃ് അതയാവശയ ചിേിത്സേള്ക്ക് (ഹൃദയാഘാതം,
അപേടങ്ങള്ക്) ഗവ. കഡാക്ടറുമട സര്ക്ട്ടി ികറൃ് രോരം തുേ അനുവദിക്കുന്നതാണ്.
രു വയക്തിക് രു വര്ക്ഷം നല്ോവന്ന സാമ്പത്തിേ സഹായം ചുവമട കചര്ക്ക്കുന്നു
ഭക്ഷണം

2500 x12

30,000/-

മരുന്ന്

600x 12

7,200/-

വസ്ത്രം
വയക്തി ശുചിതൃം
ആമേ

1,500/80x 12

960/39,660/-

34. അനാഥാലയങ്ങളില് സംരക്ഷികമപ്പടന്ന അകന്തവാസിേള്ക്ക്
മതാഴിലധിഷ്ഠിത സാകങ്കതിേ വിദയാഭയാസം ഉള്ക്മപ്പമടയുള്ള ഉന്നത
വിദയാഭയാസത്തിന് സാമ്പത്തിേ സഹായം നല്ൄന്ന പദ്ധതി.

35. കബാര്ക്ഡ് ഒ ് േണ്കൊള്ക് ക ാര്ക് ഒര്ക് കനജ് ആെ് അദര്ക്
ചാരിറൃബിള്ക് കഹാം അംഗീോരമുള്ള വനിതാ കക്ഷമ സ്ഥാപനങ്ങളിമല
അകന്തവാസിേള്ക്ക്കുള്ള വിവാഹ ധനസഹായം.

36. ഇതു ടാമത Probation of Offenders Act 1958, Kerala Probation of
Offenders Rule 1960, എന്നിവയിമല വയവസ്ഥേള്ക്ക് വികധയമായി
വിവിധ പദ്ധതി രവര്ക്ത്തനങ്ങള്ക് നടത്തിവരുന്നു.
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37.തിരിച്ചറിയല് ോര്ക്ഡ് വിതരണം
ൊന്സ്മജന്ഡര്ക്
വയക്തിേള്ക്ക്
തങ്ങളുമട
സൃതൃം
മവളിമപ്പടത്തുന്നതിനായി യാമതാരു കരേയും നിലവിലില്ലാത്ത
സാഹചരയത്തില് സര്ക്കാര്ക് ഇടമപട്ടുമോണ്് വൄപ്പ് മുകേന
തിരിച്ചറിയല് ോര്ക്ഡ് നല്േി വരുന്നു. നിലവില് ഒണ് വലന്
സംവിധാനത്തിലൂമടയാണ് തിരിച്ചറിയല് ോര്ക്ഡ് നല്േി വരുന്നത്.
• സി-ഡിറൃ് എന്ന സര്ക്കാര്ക് സ്ഥാപനം മുകേന രു ഒണ്വലന്
കമാഡൂള്ക് തയ്യാറാക്കുേയും ഒകരാ വയക്തിേള്ക്ക് സവികശഷ
തിരിച്ചറിയല് നമ്പര്ക് ലഭയമാക്കുേയും ആ നമ്പറിലൂമട എല്ലാ
കീമുേേളും ബന്ധമപ്പടത്തുേയും മചയ്തിട്ടുണ്്.
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38.സമനൃയ തുടര്ക്വിദയാഭയാസ പദ്ധതി
പാതി വഴിയില് വിദയാഭയാസം ഉകപക്ഷികകണ്ി വന്ന മുഴുവന്
ൊന്സ്മജന്ഡര്ക്
വയക്തിേള്ക്ക്കും
തുടര്ക്വിദയാഭയാസം
സാധയമാക്കുന്നതിനായി കേരള സംസ്ഥാന സാക്ഷരത മിഷന്
അകതാറിറൃി മുകേന രസ്തുത പദ്ധതി നടപ്പിലാകി വരുന്നു.
പഠിതാകള്ക്ക്
വിദയാഭയാസ
ധനസഹായവം
താമസ
സൗേരയവം ഇകതാമടാപ്പം നടപ്പാകി വരുന്നു.
അടിസ്ഥാന സാക്ഷരത, നാലാം തരം, എഴാം തരം, പത്താം
തരം, പന്ത്രണ്ാം തരം എന്നീ വിദയാഭയാസ പദ്ധതിേള്ക് ആണ്
നടപ്പിലാകിയിട്ടുള്ളത്.
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39.ൊ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.
• സ്കൂള്ക്വിദയാര്ക്ഥിേള്ക്ക് രതിമാസം1000 രൂപയും
• ഹയര്ക് മസകണ്റി വിദയാര്ക്ഥിേള്ക്ക് രതിമാസം 1500
രൂപയും
• കോകളജ് വിദയാര്ക്ഥിേള്ക്ക് രതിമാസം 2000 രൂപയും
ആണ് കകാളര്ക്ഷിപ് തുേ.
• ഇതിനായി അകപക്ഷേള്ക് ൊന്സ്മജന്ഡര്ക് മസല്ലികലക്
സമര്ക്പ്പികാവന്നതാണ്.
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40.ൊന്സ്മജന്ഡര്ക് വിദയാര്ക്ഥിേള്ക്ക് കഹാസ്റ്റല് സൗേരയം
നല്ൄന്ന പദ്ധതി
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ൊന്സ്മജന്ഡര്ക് വിഭാഗത്തിനായിനിലവില് കഹാസ്റ്റല്സൗേരയം
ലഭയമല്ലാത്ത
സാഹചരയത്തിലം,
ഭൂരിഭാഗം
വയക്തിേളും
ൄടംബങ്ങളില്
നിന്ന്
പുറന്തള്ളമപ്പട്ടതിനാലം
അത്തരം
വിദയാര്ക്ഥിേള്ക്ക്
താമസിക്കുന്ന
സ്ഥലമത്ത
വാടേ
നല്ൄന്നതിനായിരതിമാസം4000 രൂപ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്്.
• സര്ക്കാര്ക്/ എയിഡഡ്/ അണ് എയിഡഡ്/ മസല് ്
ിനാന്സിംഗ് സ്ഥാപനങ്ങളില് പഠിക്കുന്ന വിദയാര്ക്ഥിേളാണ്
ഗുണകഭാക്താകള്ക്.

41.സംരംഭേതൃ വിേസന പരിശീലന പരിപാടി
സംസ്ഥാനമത്ത
ൊന്സ്മജന്ഡര്ക്
സമൂഹത്തിനു
സ്ത്രീേള്ക്ക്കും പുരുഷന്മാര്ക്ക്കും പ്പം തുലയമായ അവസരങ്ങളും
അവോശങ്ങളും ഉറപ്പാകകണ്താണ്.രസ്തുത ലേ്ഷയം 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
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42.എച്ച്.ഐ.വി സീകറാ സര്ക്വവലന്സ് മസെര്ക്
സംസ്ഥാനത്ത് ആമേമാനമുള്ള ൊന്സ്ജന്ഡര്ക് സമൂഹത്തിന്
മതാഴില് കമേലയിമല പികന്നാകാവസ്ഥ ോരണം സമൂഹം
അംഗീേരികാത്ത പല മതാഴിലേളും മചയ്യുന്നതിന് കരരിപ്പിക്കുന്ന
സാഹചരയം നിലവിലണ്്.
അത്തരം മതാഴില് മചകയ്യണ്ിവരുന്നവരില് HIV ഉള്ക്മപ്പമട പല
ആകരാഗയരശ്നങ്ങളും േണ്ടുവരുന്നുണ്്. ഈ സാഹചരയത്തില് HIV
വിമുക്തമായ രു സമൂഹം മേട്ടിപ്പടക്കുേ എന്ന ലക്ഷയകത്താമട
സാമൂഹയ കക്ഷമ കബാര്ക്ഡ് വഴി പദ്ധതി നടപ്പിലാകിയിട്ടുണ്്.
മസെറിമെ രവര്ക്ത്തനം െതയമായ ഇടകവളേളില്  വിലയിരുത്തി
വരുന്നുണ്്.
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43. 24×7ൊന്സ്മജന്ഡര്ക്മഹല്പ്വലന്
സംസ്ഥാനത്ത്
സാമൂഹയ
നീതി
വൄപ്പിമെ
കമല്കനാട്ടത്തില് 24×7 ൊന്സ്മജന്ഡര്ക് മഹല്പ് വലന്
ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്്.
• േമ്മൂണിറൃി
േൗണ്സിലറിമെ കസവനം
ഏതു
സമയത്തും രശ്നങ്ങള്ക് അഭിമുേീേരിക്കുന്ന വയക്തിക്
ലഭിക്കുന്നതാണ്.
• ലഭിക്കുന്നപരാതിേള്ക്മകതിമര ഉചിതമായ നടപടിേള്ക്
വൄപ്പ് സൃീേരിച്ചുവരുന്നുണ്്.
• കപാലീസിമെകസവനം അതയാവശയമായിടത്ത് ആയത്
എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടിേളും വൄപ്പ് സൃീേരിച്ചു
വരുന്നു.
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44. ബൂട്ടിഷന്പരിശീലന പദ്ധതി
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കേരളത്തിമല ൊന്സ്മജന്ഡര്ക് വയക്തിേളുമട ഉന്നമനത്തിനു
കവണ്ി രവര്ക്ത്തിക്കുന്ന സംഘടനയായ ധൃയ ൊന്സ്മജന്കഡഴ്സ്
ആര്ക്ട്സ് ആന്ഡ് ചാരിറൃബില് കസാവസറൃിയും (എറണാൄളം)
സാമൂഹയനീതി വൄപ്പും സംയുക്തമായി നടത്തുന്ന ബുട്ടിഷന്
പരിശീലന പദ്ധതി വിജയേരമായി പൂര്ക്ത്തീേരിച്ചിട്ടുണ്്.
• ഗുണകഭാക്താകമള മതമരമഞ്ഞടക്കുന്നത് സാമൂഹയനീതി വൄപ്പില്
രവര്ക്ത്തിക്കുന്നൊന്സ്മജന്ഡര്ക് മസല്ലിമെ കനതൃതൃത്തിലാണ്.
• പരിശീലന പരിപാടിയുമട ോലാവധി3 മാസം.
• പഠിതാകള്ക്ക് രതിമാസം രു നിശ്ചിത തുേ വസ്റ്റപ്പന്ഡ്
നല്ൄന്നതാണ്.

45.തയ്യല് മമഷീന് വിതരണ പദ്ധതി
നിലവില് പല വിധത്തിലള്ള വികവചനങ്ങള്ക്ക്കും, അവോശലംഘനങ്ങള്ക്ക്കും
വികധയരാകേണ്ി വരുന്ന ൊന്സ്ജന്ഡര്ക് സമൂഹത്തിന് രകതയേ പരിഗണന
നല്േി സാമൂഹയ പുന:രധിവാസം ഉറപ്പാകകണ്തുണ്്.
• അയതുരോരം തയ്യല് പഠിച്ച് രവര്ക്ത്തിപരിചയമുള്ള ൊന്സ്ജന്ഡര്ക്
വയക്തിേള്ക്ക് സൃയം മതാഴില് േമണ്ത്തുന്നതിനായി തയ്യല് മമഷീന് വിതരണം
മചയ്യുന്ന പദ്ധതി വൄപ്പ് നടപ്പിലാകിയിട്ടുണ്്.
• സംസ്ഥാനത്ത് ആേമാനമുള്ള 100 ൊന്സ്ജന്ഡര്ക് വയക്തിേള്ക്ക് തയ്യല്
മമഷീന് നല്ൄവാന് ആണ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് .
• മമഷീനുേള്ക് ജില്ലേളില് വിതരണം മചയ്തുവരുന്നു.
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46.ലിംഗമാറൃ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കുള്ള ധനസഹായം
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കേരളത്തിമല ൊന്സ്മജന്ഡര്ക് വയക്തിേള്ക് രധാനമായും കനരിടന്ന മവല്ലുവിളിയാണ് ശാരീരിേ മാറൃം.
ഇതിനായി ഭീമമായ തുേ ൊന്സ്മജന്ഡര്ക്വയക്തിേള്ക് ചിലവാകകണ്ി വരുന്നുണ്്.
പുരുഷനില് നിന്നും സ്ത്രീയികലക്കും സ്ത്രീയില് നിന്നും പുരുഷനികലക്കും ഉണ്ാൄന്ന ശാരീരിേ മാറൃത്തിന്
ലിംഗമാറൃ
ശസ്ത്രക്രിയ
അനിവാരയമാണ്.
ലിംഗമാറൃ
ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക്
വികധയരായ
ൊന്സ്മജന്ഡര്ക്വയക്തിേള്ക്ക് പരമാവധി രണ്ടു ലക്ഷം രൂപ വീതമാണ് ധനസഹായം
നല്േിവരുന്നത്.
• അകപക്ഷേന് വൄപ്പ് നല്ൄന്ന ൊന്സ്മജന്ഡര്ക് ID card, കമല് വിലാസം മതളിയിക്കുന്നതിനുള്ള
കരേ(Voters ID, Aadhaar) എന്നിവ ഉണ്ായിരികണം.
• ലിംഗമാറൃശസ്ത്രക്രിയേള്ക്ക് അനുകയാജയമായ അടിസ്ഥാന സൗേരയങ്ങള്ക് ലഭയമായിട്ടുള്ള ഏമതങ്കിലം
ആശുപത്രിയില് ലിംഗമാറൃ ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തിയ കശഷം വയക്തമായ ചിേിത്സാ റികപ്പാര്ക്ട്ട്, കഡാക്ടറുമട
സാക്ഷയപത്രം, എന്നിവ ഹാജരാകകണ്താണ്.
• ലിംഗമാറൃത്തിനായുള്ള
ആദയഘട്ട
ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക്
വികധയരായവര്ക്ക്കും
എല്ലാഘട്ടങ്ങളും
പൂര്ക്ത്തിേരിച്ചവര്ക്ക്കും വയക്തമായ കരേേളുമട അടിസ്ഥാനത്തില് അകപക്ഷ സമര്ക്പ്പികാവന്നതാണ്.
• രായപരിധി18 വയസ്സ്പൂര്ക്ത്തിയായിരികണം.
• നിശ്ചിത മാതൃേയിലള്ള അകപക്ഷേള്ക് ആവശയമായ കരേേള്ക്, ബാങ്ക് അകൗണ്് നമ്പര്ക് (IFSC
ഉള്ക്മപ്പമട) സഹിതം സാമൂഹയനീതി ഡയറക്ടര്ക്ക് സമര്ക്പ്പികകണ്താണ്.

47. SRS േഴിഞ്ഞ ൊന്സ്മജന്ഡര്ക് വയക്തിേള്ക്ക് കപാഷോഹാരത്തിനും
തുടര്ക്ചിേിത്സയ്ക്കും സാമ്പത്തിേ സഹായം നല്ൄന്ന പദ്ധതി
എസ്.ആര്ക്.എസ് േഴിഞ്ഞ ൊന്സ്മജന്ഡര്ക് വയക്തിേള്ക്ക് സര്ക്ജറി
േഴിഞ്ഞ് 12 മാസകത്തക് കപാഷോഹാരം വാങ്ങുന്നതിനും മറൄ
അനുബന്ധ ചിലവേള്ക്ക്കുമായി 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 മചയ്ത് വരുേയും മചയ്യുന്നു.
• അകപക്ഷേള്ക് വൄപ്പില്രവര്ക്ത്തിക്കുന്നൊന്സ്മജന്ഡര്ക് മസല്ലില്
കനരിട്ട്നല്ോവന്നതാണ്.
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48.സൃയം മതാഴില് ധനസഹായം
നിലവില് പല വിധത്തിലള്ള വികവചനങ്ങള്ക്ക്കും, 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.
. ൊന്സ്മജന്ഡര്ക്ഐ.ഡി ോര്ക്ഡ് നിര്ക്ബന്ധമായും ഉണ്ായിരികണം.
• കമല്വിലാസം മതളിയിക്കുന്ന കരേ (ഇലക്ഷന് ഐ.ഡി/ആധാര്ക്/വരവിംഗ് വലസന്സ്
/പാസ് കപാര്ക്ട്ട്/സി.ബി.യുമട അംഗതൃം മതളിയിക്കുന്ന കരേ(അംഗതൃ നമ്പര്ക് സഹിതം)
• ബാങ്ക് പാസ് ബുകിമെ മുന്കപജിമെ പേര്ക്പ്പ്(ബാങ്കിമെ കപര്, ബ്രാഞ്ച്,IFSC ഉള്ക്മപ്പടന്നത്)
• മചയ്യാനുകേശിക്കുന്ന സൃയംമതാഴിലിമെ വിശദമായ കരാജക്ട് മരാകപ്പാസല്.
• രായ പരിധി18-നും55-നും മകദ്ധയ.
. നിശ്ചിതമാതൃേയിലള്ള അകപക്ഷ മരാജക്റ്ിമെ വിശദമായ രൂപകരേ സഹിതം സാമൂഹയനീതി
ഡയറക്ടര്ക്ക് സമര്ക്പ്പികകണ്താണ്.
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49.വനിതാ വിേസന കോര്ക്പ്പകറഷന് വഴി സൃയം മതാഴിലിനുള്ള
വായ്പ പദ്ധതി
ൊന്സ്മജന്ഡര്ക് വയക്തിേള്ക്ക് വയക്തിപരമാകയാ, സംഘം കചര്ക്കന്നാ
മതാഴില് സംരംഭം തുടങ്ങുന്നതിനായിയുള്ള പദ്ധതിയാണ് ഇത്.
•വനിതാ വിേസന കോര്ക്പ്പകറഷന് മുകേന ആയിരിക്കും തുേ നല്േമപ്പടേ.
•രു സംരംഭേര്ക്കകാ സംരംഭേതൃത്തികനാ 3 ലക്ഷം രൂപ വമര ആയിരിക്കും
നല്ൄേ.
•രാരംഭ ഘട്ടമമന്ന നിലയില് സംസ്ഥനമത്ത10 അംഗങ്ങല്കായിരിക്കും തുേ
നല്ൄേ.
•രസ്തുത പദ്ധതി രോരം സൃയം മതാഴില് േമണ്ത്തി ൊന്സ്മജന്ഡര്ക്
വയക്തിേമള സൃയം പരയാപ്ത്തരകാന് േഴിയും.
• അകപക്ഷേള്ക്വൄപ്പില് രവര്ക്ത്തിക്കുന്ന ൊന്സ്മജന്ഡര്ക് മസല്ലില് കനരിട്ട്
നല്ോവന്നതാണ്.

50.ൊന്സ്മജന്ഡര്ക് വയക്തിേള്ക്ക്വരവിംഗ്പരിശീലനം
സംസ്ഥാനമത്ത ൊന്സ് മജന്ഡര്ക് വയക്തിേള്ക്ക് സൃയം മതാഴില്
േമണ്ത്തി ഉപജീവനമാര്ക്ഗം േമണ്ത്തുന്നതിനായി വരവിംഗ്
പരിശീലനം നല്ൄന്ന പദ്ധതി സാമൂഹയനീതി വൄപ്പ് നടപ്പിലാകി വരുന്നു.
• രു ജില്ലയില് 5
വീതം ൊന്സ്മജന്ഡര്ക് വയക്തിേള്ക്ക്
വരവിംഗ് പരിശീലനം നല്ോനാണ് രാരംഭ ഘട്ട തീരുമാനം.
• ഇതിന് രോരം 14 ജില്ലേളിലം അകപക്ഷ സൃീേരിക്കുേയും ജില്ലാ
ൊന്സ്മജന്ഡര്ക് ജസ്റ്റിസ് കബാര്ക്ുേളുമട അംഗീോരകത്താമട
ഗുണകഭാക്താകളുമട ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുേയും മചയ്തിട്ടുണ്്.
• 2018 മാര്ക്ച്ച് മാസം തമന്ന പരിശീലന പരിപാടിക്കുള്ള നടപടിേള്ക്
ആരംഭിച്ചു േഴിഞ്ഞു.
• രസ്തുതപദ്ധതി എല്ലാ ജില്ലേളിലം നടപ്പിലാകി വരുന്നു.
• അകപക്ഷേള്ക് അതാത് ജില്ലാ സാമൂഹയനീതി ഒ ീസര്ക്ക്
സമര്ക്പ്പികകണ്താണ്.
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51. ൊന്സ്മജന്ഡര്ക്
നല്ൄന്നപദ്ധതി

ദമ്പതിേള്ക്ക്

വിവാഹധനസഹായം

നിയമപരമായി
വിവാഹം
മചയ്ത
ൊ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.
• അകപക്ഷേള്ക് വൄപ്പില് രവര്ക്ത്തിക്കുന്ന ൊന്സ്മജന്ഡര്ക്
മസല്ലില് കനരിട്ട് നല്ോവന്നതാണ്.
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52.മേയര്ക് കഹാം/കഷാര്ക്ട്കസ്റ്റ കഹാമുേള്ക്
മേയര്ക് കഹാം /കഷാര്ക്ട് കസ്റ്റ കഹാമുേള്ക് കേരളത്തിമല വിവിധ
േമ്മൂണിറൃി കബസ്ഡ് ര്ക്ഗവനകസഷമെ േീഴില്
രവര്ക്ത്തിക്കുന്നതായിരിക്കും .
• രാരംഭ ഘട്ടമമന്ന നിലയില് കേരളത്തില് 5 മേയര്ക് കഹാം /
കഷാര്ക്ട് കസ്റ്റ കഹാമുേള്ക് അരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടിേള്ക്
പൂര്ക്ത്തീേരിച്ചിട്ടുമുണ്്.
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53.വനപുണയ വിേസന പരിശിലന പരിപാടി

ൊന്സ്മജന്ഡര്ക്വയക്തിേള്ക്ക് അവരുമട വിദയാഭയാസ കയാഗയതക്കും
അഭിരുചിക്കും അനുസരിച്ചുള്ളമതാഴില്േമണ്ത്തുന്നതിനുകവണ്ിയാണ്
രസ്തുത പദ്ധതി ആവിഷ്കരിക്കുന്നത്.സര്ക്കാര്ക്/സര്ക്കാരിതര ഏജന്സി
മുകേന രസ്തുത പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള രാരംഭ നടപടിേള്ക്
പൂര്ക്ത്തീേരിച്ചിട്ടുണ്്.
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54. സായംരഭാകഹാം പദ്ധതി
തകേശസൃയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക് നടത്തുന്ന വകയാജന പരിപാലന കേന്ദ്രങ്ങള്ക്ക് അധിേ സൗേരയങ്ങള്ക്
മോടത്തുമോണ്് അപ്കഗ്രഡ് മചയ്യുന്ന സായംരഭാ കഹാം പദ്ധതി
ബന്ധമപ്പട്ട പഞ്ചായത്ത്/ മുന്സിപ്പാലിറൃി/ കോര്ക്പ്പകറഷനിമല 60 വയസ്സ് േഴിഞ്ഞ മുതിര്ക്ന്ന പൗരന്മാമരയാണ്
ഗുണകഭാക്താകളായി പരിഗണിക്കുന്നത്. ൄറഞ്ഞത്20 ഗുണകഭാക്താകള്ക്മകങ്കിലം രു സായംരഭ കഹാമിലമട
കസവനം നല്ോവന്നതാണ്.
.60 വയസ്സ് േഴിഞ്ഞവര്ക്ക് പഞ്ചായത്ത് തലത്തില് പേല് ത്തുടന്നതിന് സൗേരയമമാരുക്കുേ.
. വൃദ്ധജനങ്ങള്ക്ക് മാനസിേ ശാരീരിേ ഉല്ലാസത്തിന് ഉതൄന്ന തരത്തിലള്ള രവര്ക്ത്തനങ്ങള്ക് സായംരഭ
ഭവനങ്ങളില് രുക്കുേ.
. വൃദ്ധ പരിപാലന നിയമങ്ങമളയും, മാനസിേവം ശാരീരിേവം ആകരാഗയേരവമായ വിഷയങ്ങമളയും
സംബന്ധിച്ച് ആഴ്ചയില് രു ദിവസം ഏമതങ്കിലം നിയമ വിദഗ്ദ്ധര്ക്, കപാലീസ് ഒ ീസര്ക്മാര്ക്, മമഡികല്
ഒ ീസര്ക്മാര്ക്, വസകകാകസാഷയല് േൗണ്സിലര്ക്മാര്ക് എന്നിവര്ക് മുോന്തിരം ക്ലാസുേള്ക് സംഘടിപ്പിക്കുേ.
. മാനസിേ ശാരീരിേ ഉല്ലാസത്തിന് ഉതൄന്ന കയാഗ ക്ലാസുേള്ക് ആഴ്ചയില് രു ദിവസമമങ്കിലം
സംഘടിപ്പിക്കുേ.
. ശാരീരിേ പരിരക്ഷയ്ക്കു ആവശയമായ മമഡികല് പരികശാധന െതയമായ ോലയളവേളില് നടത്തുേ.
. കപാഷോഹാരക്കുറവള്ള വൃദ്ധജനങ്ങള്ക്ക് 2 കനരമമങ്കിലം പഞ്ചായത്തുേളുമട സഹായകത്താമട ഭക്ഷണം
എത്തിച്ച് മോടക്കുേ.
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55.മന്ദ്ഹാസം പദ്ധതി
ദാരിദ്രയകരേയ്ക്കു താമഴയുള്ള മുതിര്ക്ന്ന പൗരന്മാര്ക്ക് െത്രിമ ദന്തനിര സൗജനയമായി
വച്ചുപിടിപ്പിച്ചു മോടക്കുന്ന മന്ദ്ഹാസം പദ്ധതി
• ദാരിദ്രയകരേയ്ക്ക് താമഴയുള്ള60 വയസ്സു തിേഞ്ഞവര്ക്
• പല്ലുേള്ക് പൂര്ക്ണമായും നഷ്ടമപ്പട്ടവരും, അതമല്ലങ്കില് ഭാഗീേമായി നഷ്ടമപ്പട്ട്
അവകശഷിക്കുന്നവ
ഉപകയാഗകയാഗയമല്ലാത്തതിനാല്
പറിച്ചു
നീകകണ്
അവസ്ഥയിലള്ളവര്ക്.
• െത്രിമ പല്ലുേള്ക് മവയ്ക്കുന്നതിന് അനുകയാജയമമന്ന് കയാഗയത കനടിയ ദന്തിസ്റ്റ്
നിശ്ചിത ക ാറത്തില് സക്ഷയമപ്പടതിയവര്ക്.
• രാള്ക്ക്പരമാവധി ലഭിക്കുന്ന ധനസഹായതുേ5,000/- രൂപയാണ്
• എന്നാല് ഭാഗീേമായി മാത്രം പല്ലുേള്ക് മാറൃി മവയ്ക്കുന്നതിന് ഈ പദ്ധതിയുമട
ആനുൄലയം അനുവദിക്കുന്നതല്ല.
• ഒകരാഘട്ടത്തില് 1500
ഗുണകഭാക്താകമള
മതരമഞ്ഞടത്ത്
പല്ലുേള്ക്
നല്ോവന്നതാണ്
• അകപക്ഷേള്ക് നിര്ക്േിഷ്ട കരേേകളാമടാപ്പം അതാത് ജില്ലാ സാമൂഹയനീതി
ഒ ീസര്ക്ക് സമര്ക്പ്പികകണ്താണ്.
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56.വകയാ അമൃതം പദ്ധതി

സംസ്ഥാനമത്ത
ഗവ.വൃദ്ധസദനങ്ങളിമല
താമസകാര്ക്ക്
ആയൂര്ക്കവദ
ചിേിത്സയുമട
രകയാജനം ലഭയമാക്കുന്ന വകയാ അമൃതം പദ്ധതി
57. മൂസിേ്മതറാപ്പി
സംസ്ഥാനമത്ത
വൃദ്ധസദനങ്ങളിമല
താമസകാര്ക്ക്
ശാരീരിേവം മാനസിേവമായ ഉല്ലാസം രദാനം മചയ്യുന്ന
മൂസിേ് മതറാപ്പി
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58. വകയാമധുരംപദ്ധതി

ദാരിദ്രയകരേയ്ക്കു താമഴയുള്ള മുതിര്ക്ന്ന പൗരന്മാര്ക്ക്
രക്തത്തിമല ഗ്ലൂകകാസിമെ അളവ് െതയമായും
പതിവായും
നിരീക്ഷിയ്ക്കുന്നതിന്
ഗ്ലൂകകാമീറൃര്ക്
സൗജനയമായി നല്കുന്ന വകയാമധുരം പദ്ധതി
59.മാതൃോ സായംരഭാ കഹാം പദ്ധതി
വകയാജനങ്ങള്ക്ക്
പേല്
സമയം
ഉല്ലാസപൂര്ക്വം
ചിലവഴിക്കുന്നതിനും സൃയം മതാഴില് പരിശീലിക്കുന്നതിനും
തിരുവനന്തപുരം
ജില്ലയില്
മനയ്യാറൃിന്േര
മുനിസിപ്പാലിറൃിയുമട സഹേരണകത്താമട ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ള
മാതൃോ സായംരഭാ കഹാം പദ്ധതി(Multi Service Day care
Centre).
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60. മാതൃോസായംരഭാ കഹാം പദ്ധതി
വകയാജനങ്ങള്ക്ക്
വിവിധ
കസവനങ്ങളും
ശുശ്രൂഷാ
സംവിധാനങ്ങളും ലഭയമാക്കുന്ന മാതൃോ സായംരഭാ കഹാം
പദ്ധതി
കോഴികകാട്
ജില്ലയില്
HLFPPT
യുമട
സഹേരണകത്താട
ടി
നടപ്പാക്കുന്നതിന്
ണ്്
വേമാറിയിട്ടുണ്്
61.കയാഗാ മതറാപ്പി
വൃദ്ധസദനങ്ങളിമല
താമസകാരുമട
ആകരാഗയ
സംരക്ഷണത്തിനായി നടപ്പാക്കുന്ന കയാഗാ മതറാപ്പി
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62. മസകെ്ഇന്നിംഗസ് കരാജക്ട്

സംസ്ഥാനമത്ത
വൃദ്ധസദനങ്ങമള
കദശീയ
നിലവാരത്തികലയ്ക്ക് ഉയര്ക്ത്തുന്നതിന് ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുള്ള
മസകെ് ഇന്നിംഗസ് കരാജക്ട്
63. Psycho Social Care for Elderly in Old Age Homes in Kerala
Project
സംസ്ഥാനമത്ത
ഗവ.വൃദ്ധസദനങ്ങളിമല
താമസകാര്ക്ക്കും
ജീവനകാര്ക്ക്കും ക്രിയാത്മേമായ മാനസിേ സ്ഥിതി നിലനിര്ക്ത്തി
ഉത്സാഹവം ഉണര്ക്വം രദാനം മചയ്യുന്നതിന് NIMHANS മായി
സഹേരിച്ച് നടപ്പാക്കുന്ന Psycho Social Care for Elderly in Old Age
Homes in Kerala Project
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64. മടക്നികല് അസിസ്റ്റന്റുമാമര നിയമിക്കുന്ന പദ്ധതി
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മാതാപിതാകളുകടയും മുതിര്ക്ന്ന പൗരന്മാരുകടയും കക്ഷമവം സംരക്ഷണവം
സംബന്ധിച്ച നിയമം സംസ്ഥാനത്ത്
ലരദമായി നടപ്പിലാക്കുന്നതിന്
എല്ലാ
മമയിെനന്സ്
വെബൂണലേളിലം
ഒകരാ
മടക്നികല്
അസിസ്റ്റന്റുമാമര നിയമിക്കുന്ന പദ്ധതി വൄപ്പ് നടപ്പാകിയിട്ടുണ്്.

65. വെബൂണലേളില് വിചാരണയ്ക്കായി വമന്നത്തുന്ന വകയാജനങ്ങള്ക്കായി
പദ്ധതി
വെബൂണലേളില്
വിചാരണയ്ക്കായി
വമന്നത്തുന്ന
വകയാജനങ്ങള്ക്കായി ഇരിപ്പിട സൗേരയം , ചായ,
ലഘുഭക്ഷണം, മവള്ളം എന്നിവ നല്കുന്നതിനായി വൄപ്പ്
പദ്ധതി ആവിഷ്കരിക്കുേയും നടപ്പാക്കുേയും മചയ്തിട്ടുണ്്.

66. 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 ബാധിച്ച് നിരാേയരായി 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 ബഡ്ജറൃില് നിന്നും ണ്് അനുവദിച്ചു
വരുന്നു. ഈ പദ്ധതിയുമട േീഴില് അവശരും ഉകപക്ഷികമപ്പട്ടവരുമായ
അഗതിേമള ഭക്ഷണം, വസ്ത്രം, മരുന്ന് എന്നിവ ലഭയമാകി പുനരധിവാസ
കേന്ദ്രത്തിമലത്തിക്കുന്നതിന് ജില്ലാ സാമൂഹയനീതി ഒ ീസര്ക്മാര്ക്ക് “േരുതല്
നിധി” അനുവദിക്കുന്നുണ്്.
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67.
മുതിര്ക്ന്ന
പൗരന്മാരുമട
കക്ഷമത്തിനായി
മാതാപിതാകളുകടയും മുതിര്ക്ന്ന പൗരന്മാരുകടയും കക്ഷമവം
സംരക്ഷണവം സംബന്ധിച്ച നിയമം 2007, മുതിര്ക്ന്ന
പൗരന്മാര്ക്ക്കു കവണ്ിയുള്ള സംസ്ഥാന നയം2013 എന്നിവ
നിലവിലണ്്. രസ്തുത നിയമങ്ങള്ക്ക് വികധയമായുള്ള
വിവിധ പദ്ധതിരവര്ക്ത്തനങ്ങള്ക് നടത്തിവരുന്നു.
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