
വയ ോജന ഹെല്പ്പ്    14567 
 
മുതിര്ന്ന ന്മാോെ ഹ് യമവും സം കസംമമവും സം 
 മവുയംോക്കി യേന്ദ്ര കര്ന്ക്കോമി ഹ  
ധനകെോ യതോഹ് എല്പ്ഡര്ന്   എന നദ്ധതി 
കസംസ്ഥോനത് ന്പി ോക്കി വെ ന്നു.  കോമൂെയനീതി 
വകുപ് യനമിട്ടോം് നമ്മുഹ് കസംസ്ഥോനത്  
എല്പ്ഡര്ന്   നദ്ധതി ന്ത്തുനത്. മുതിര്ന്ന 
ന്മാോര്ന്ക്ക് ടവെ ഹ് ടവേോള് 
കസംമമവുിക്കുനതിനസം ടവ യന്ിഹ ടുക്കുനതിനസം 
നമോതിേ നമിെമിക്കുനതിനസം യേോവിഡ് 
േോ ഘട്ടതില്പ് ടനഭവിക്കുന പ്രതികന്ധിേക്ക് 
നമിെോമസം േഹെത്തുനതിനസം 14567 എന യ്ോരീ 
നമ്പ ില്പ് എല്പ്ഡര്ന്   നദ്ധതി പ്രവര്ന്തിച്ച 
വെ ന്നു.  
 

നദ്ധതി ിലൂഹ്  ഭയംോകുന യകവന് 
 

 കസംസ്ഥോനഹത വിവിധ കര്ന്ക്കോര്ന് വകുപ്പുേ 
വയ ോജന്ക്കുയവെി  ഭയംോക്കുന 
യകവന് കസംബന്ധിച്ച വിവമ്, 
ടതുംോ ി ബന്ധഹപട്ടിട്ടുള്ള നമോതിേ, 
ഹന ഷ , കര്ന്ക്കോര്ന് കനദ്ധ സ്ഥോനന് 
ന്ത്തുന വൃദ്ധ കദന്, വയ ോജന 
കസംമമവും യേന്ദ്ര് എനിവഹ  
കസംബന്ധിച്ചള്ള വിവമ്. 

 ംോതോനിതോക്കളുഹ്യസം മുതിര്ന്ന ന്മാോെ യ്യസം 
യമവും സം കസംമമവും സം കസംബന്ധിച്ച നി ംസം 
2007ംോ ി ബന്ധഹപട്ട കെോ ്, ംറ്റ് 
നി ംകെോ ്, മുതിര്ന്ന ന്മാോര്ന്ക്ക് 
യനഹമയള്ള ടതിക്രം്ഹക്കതിഹമ 
ആവളയംോ  ഇ്ഹന്ലുേ. 

 വയ ോജന് യനമിടുന ംോനകിേ 
പ്ര ോക്ക്കുസം യേോവിഡോനമാനമ ംോനകിേ 
കസംഘര്ന്ഷ്ക്കുമുള്ള നിണം. 

 ടഗതിേളോ  വയ ോജന്ളുഹ് പുനമധിവോകസം, 
ംോനകിേ സം ളോമീമിേ ംോ  ചൂഷംസം യനമിടുന 
പ്രോ ംോ വര്ന്ക്കുള്ള കെോ ്. 

 
 
 
 

  യേമള കര്ന്ക്കോര്ന് 
കോമൂെയനീതി വകുപ് 

 
വയ ോമമവു നദ്ധതി 
 
കസംമമവുിക്കോ  ആെ സം ഇല്ലോതവെ സം 
ടതിക്രം്ക്ക് ഇമ ോ വെ സം വഴി ില്പ് 
ഉയനമവുിക്കഹപട്ടവെ ംോ  മുതിര്ന്ന ന്മാോര്ന്ക്ക് 
ട്ി മാനിമ കോെചമയ്ളില്പ് കസംമമവുംസം, 
ചിേിത്സ, തോംക ക്േമയസം, എനിവ 
 ഭയംോക്കുനതിനോ ി കോമൂെയനീതി വകുപ് യനമിട്ട് 
ന്പി ോക്കുന നദ്ധതി. യംല്പ് ന ഞ്ഞ നദ്ധതി വഴി 
കെോ ് ആവളയമുള്ളവര്ന് ജില്ല കോമൂെയനീത 
ഓഫീകിയ ോ, 14567 എന എല്പ്ഡര്ന്   യ്ോ രീ 
നമ്പ ിയ ോ ബന്ധഹപയ്െതോം്. 
 
കര്ന്ക്കോര്ന് വൃദ്ധ കദന് 
 

60 വ സ്സ് േഴിഞ്ഞ ആെ സം 
കസംമമവുിക്കോനില്ലോതയതോ നിമോശ്ര യമോ ആ  
മുതിര്ന്ന ന്മാോെ ഹ് യമവുംസം, കസംമമവുംസം, 
പുനമധിവോകസം എനിവ  മവുയംോക്കി യേമളതില്പ് 14 
ജില്ലേളി ോ ി 16 കര്ന്ക്കോര്ന് വൃദ്ധ കദന്   
പ്രവര്ന്തിച്ച വെ ന്നു.   

ബന്ധഹപടുേ 

Phone: 0471-2306040 
Email: swdkerala@gmail.com 
Web: sjd.kerala.gov.in 

                  facebook.com/sjd.suneethi 

                  youtube.com/c/SocialJusticeKerala 

 

 

 

കോമൂെയനീതി ഡ  ക്ടയ റ്റ് 
വിേോക് ഭവ , 
തിെ വനമാനപുമസം,  
യഫോണ്: 0471 2306040 

 

 

 

  

 

 

 

കോമൂെയനീതി വകുപ് 
 

 

 
മുതിര്ന്ന ന്മാോയമോടുള്ള 

ടതിക്രം്ഹക്കതിഹമയള്ള 
യബോധവല്പ്ക്കമം ദിനസം 

ജൂണ് 15 

 

 

 



ംോതോനിതോക്കളുഹ്യസം മുതിര്ന്ന ന്മ ംോെ ഹ്യസം 
യമവും സം കസംമമവും സം കസംബന്ധിച്ച നി ംസം 2007  
 
ംോതോനിതോക്കളുഹ്യസം മുതിര്ന്ന ന്മ ംോെ ഹ്യസം 
യമവും സം കസംമമവും സം കസംബന്ധിച്ച നി ംസം 
യേമളതില്പ് നി വില്പ് വനത് 2008 ലുസം ടനബന്ധ 
ചട്ട് നി വില്പ് വനത് 2009 ലുംോം്. വയ ോജന 
കസംമമവും നി ംസം ന്പോക്കുനതിന് ഹം ി  ന ക് 
ൈബൂംലുേളോ ി ചുംത ഹപടുതി ിട്ടുള്ളത് (RDO) 
 വനൂ ഡിവിഷംല്പ് ഓഫീകര്ന്ംോഹമ ോം്. 
വയ ോജന്ളുംോ ി ബന്ധഹപട്ട ഹം ി  ന ക് 
യേസുേ, ബന്ധഹപട്ട കവത്തു തര്ന്ക്ക്, ംറ്റ് 
നമോതിേ തു്്ി വയഹ് വര്ന്ദ്ധനവ് മൂ സം 
യേമളതിലു്നീളസം ൈബൂംലുേളില്പ് 
തീര്ന്പോക്കോഹത േി്ക്കുന യേസുേളുഹ് എ സം വ ി  
യതോതില്പ് വര്ന്ദ്ധിച്ചിെ ന കോെചമയതില്പ് 
ഹം ിന്റന ക് ൈബൂംലുേളിഹ  യേക് 
ന്തിപിന് RDO ംോഹമ കെോ ിക്കുനതിനോ ി 
ൈബൂംലുേളില്പ് ഓയമോ ഹ്ക്നിക്കല്പ് 
ടകിസ്റ്റന്റുംോഹമ നി ംിക്കുന നദ്ധതി കോമൂെയനീതി 
വകുപ് ആവിഷ്ക്കമിക്കുേയസം ന്പോക്കുേയസം ഹചയ്യുന്നുെ്. 
ഇതമതില്പ് 27 ൈബൂംലുേളി ോ ി 27 
ഹ്ക്നിക്കല്പ് ടകിസ്റ്റന്റുംോഹമയസം ടവെ ഹ് 
പ്രവര്ന്തന് നിമീമവുിക്കുനതിന് ഒെ  യസ്റ്ററ്റ് യേോ-
ഓര്ന്ഡിയനറ്റടഹ് യകവന സം  ഭയംോക്കി ിട്ടുെ്. 
 
എമാനോം് ംോതോനിതോക്കളുഹ്യസം മുതിര്ന്ന 
ന്മാോെ യ്യസം കസംമമവും സം യമവും സം കസംബന്ധിച്ച 
നി ംസം ? 

 ംോതോനിതോക്കളുഹ്യസം മുതിര്ന്ന ന്മാോെ യ്യസം 
യമവുംതിനസം കസംമമവുംതിനസം ഇമാനയ  
ഭമംഘ്ന ഉ പ്പു നല്പ്േി ിട്ടുള്ളതുംോ  
േോമയ് ന്പില്പ് വെ ത്തുനതിന് യവെി ോം് 
2007-ല്പ് ഈ നി ംസം നി വില്പ് വനത്. 

 തഹന്റ കവമാനസം കമ്പോദയസം ഹേോയെോ 
ഉ്ംസ്ഥത ിലുള്ള കവത്തുഹേോയെോ കവ സം 
കസംമമവുിക്കോ  േഴി ോഹത വെ ന 
ംോതോനിതോക്കക്കുസം മുതിര്ന്ന ന്മാോര്ന്ക്കുസം ഈ 
നി ംതിഹന്റ ഗുംസം  ഭയംോകുസം. 

 

  

 

ആര്ന്ഹക്കല്ലോംോം് ഈ നി ംതിഹന്റ പ്രയ ോജനസം 
 ഭിക്കുേ ? 

 ംോതോനിതോക്കക്കുസം മുതിര്ന്ന ന്മാോര്ന്ക്കുസം 
ഈ നി ംപ്രേോമസം ംക്കളില്പ് നിയനോ 
ബന്ധുക്കളില്പ് നിയനോ യനമക്കുട്ടിേളില്പ് നിയനോ 
ജീവനോസംളതിനസം കസംമമവുംതിനസം 
ടവേോളഹപ്ോസം. 

  ഥോര്ന്ഥ ംോതോനിതോക്ക, 
ദഹതടുക്ക ിലൂഹ്യള്ള ംോതോനിതോക്ക, 
മെോനച്ഛ , മെോനമ്മ എനിവര്ന്ക്ക് ഈ 
നി ംതി ഹ  പ്രയ ോജനസം  ഭിക്കുസം. 

 
നി ം പ്രേോമസം ടയനമവുേര്ന്ക്ക് എ്ഹന പ്രയ ോജനസം 
 ഭിക്കുസം ? 

 കവ സം വെ ംോനസം േഹെതോനോേോത 
ംോതോനിതോക്കക്കുസം മുതിര്ന്ന ന്മാോര്ന്ക്കുസം ഈ 
നി ം പ്രേോമസം ടയനമവു നല്പ്േോസം. 

 ഇതിനോ ി പ്രയതയേസം സ്ഥോനിച്ച ൈിബൂം ി ോം് 
ടയനമവു നല്പ്യേെത്. 

 പ്രോ പൂര്ന്തി ോ  ംക്കളുസം യനമക്കുട്ടിേളുസം ഈ 
നി ംതിഹന്റ നമിധി ില്പ് വെ സം.  

 ംക്ക ഇല്ലോത മുതിര്ന്നവര്ന് േോ യളഷസം 
ത്ളുഹ് വസ്തുവേേ നിണ്ര്ന്ച്ചോവേോള 
പ്രേോമസം േവളസം  ഭിക്കുനവമില്പ് നിയനോ 
ജീവിതേോ സം ത്ളുഹ് വസ്തു േവളസം വച്ച ്
ഉനയ ോഗിക്കുനവമില്പ് നിയനോ ജീവനോസംള സം 
യമവും സം ആവളയഹപ്ോസം. 

 നമംോവധി 10,000/- രൂന വഹമ പ്രതിംോകസം 
ജീവനോസംളംോ ി  ഭിക്കോസം. 

 
എവിഹ് ടയനമവു നല്പ്േംസം ? 

 ടയനമവുേ  തോംകിക്കുനയതോ ടവകോനസം 
തോംകിച്ചയതോ ആ  ജില്ല ിഹ  
ഹം ി  ന ക് ൈിബൂം ില്പ് ( വനു 
ഡിവിഷംല്പ് ഓഫീകില്പ്) ജീവനസംളതിനോ ി 
ടയനമവു നല്പ്േോസം. 

 ടഹല്ലങ്കില്പ് എതിര്ന്േമവുി തോംകിക്കുന ജില്ല ിഹ  
ൈിബൂം ില്പ് ടയനമവു നല്പ്േോസം. 

 
 
 
 

  കസംമമവുംതിനള്ള ടയനമവു 

 കവമാനംോ ി ടയനമവു നല്പ്േോ  
കോധിക്കോതവര്ന്ക്ക് ംയറ്റഹതങ്കിലുസം വയതികിേ 
മുഖോമാനമയംോ മജിസ്റ്റര്ന് ഹചയ്ത കസംഘ്നേ 
വഴിയ ോ ടയനമവു നല്പ്േോസം. 

 ൈിബൂം ിന് കവയംധ ോയസം യേഹകടുക്കോസം. 

 ൈിബൂം ിഹന്റ ഉതമവ് പ്രേോമസം ജീവനോസംളസം 
നല്പ്േോതവര്ന്ഹക്കതിഹമ വോ ന്റ് പു ഹപടുവിച്ച 
ഒെ  ംോകസം വഹമയ ോ നംസം ട്യ്ക്കുനത് 
വഹമയ ോ ജ ില്പ്ളിമവു വിധിക്കോസം. 

 
വസ്തു ഇ്നോടുേളുസം ടകോധുവോക്കോസം 
 

 ംോതോനിതോക്കക്കുസം മുതിര്ന്ന ന്മാോര്ന്ക്കുസം  
ജീവനോസംള സം യമവും സം നല്പ്േോനള്ള 
നി ംതിഹ  വകുപ് 23 പ്രേോമസം 24/09/2008-ന് 
യളഷസം ത് വയവസ്ഥേക്ക് വിയധ ംോ ി 
ംക്കക്ക്/ടവേോളിേക്ക് േനല്കി  
ക്ര വിക്ര ് മുതിര്ന്നവെ ഹ് ടയനമവു 
പ്രേോമസം ആവളയഹംങ്കില്പ് ൈിബൂം ിന് 
 ദ്ദോക്കോ നതോം്. 

 

 
 

 


