
 

9.12 ഷാമൂസയ സുയക്ഷിതതവവും ക്ഷക്ഷഭവും 

 2020-21 ഫഡ്ജറൃില്  ക്ഷഩാശഔാസായ ഩയിഩാടിഔള്  ഉള്പെപടള സാമ ഷാമൂസയ സുയക്ഷിതതവ 

ക്ഷക്ഷഭ ക്ഷഭകറയ്ക്ക് ആപഔ 68130.00 റക്ഷും യ്യൄഩമാണ് ഴഔമിയ്യൃത്തിമിട്ടുസാമത്.  ഴകുെ്/ഏജന്ഷി 

തിയിച്ചുസാമ 2020-21പറ ഴിസിതും താപള ക്ഷങര്ക്കുന്നു. 

                                                                                             (ഴിസിതും: 68130.00 റക്ഷും യ്യൄഩ) 

ക്രഭ 

നമ്പര്ക്ക  
ഴകുെ്/ഏജന്ഷി 

ഴഔമിയ്യൃത്തിമ 

ഴിസിതും 

(യ്യൄഩ റക്ഷത്തില് ) 

 ഷാമൂസിഔ സുയക്ഷിതതവവും ക്ഷക്ഷഭവും  

1 ഷാമൂസയനീതി ഴകുെ് ഡമരക്ടക്ഷരറൃ് 5440.00 

2 ഴനിതാ വിശു ഴിഔഷന ഡമരക്ടക്ഷരറൃ് 18306.00 

3 ക്ഷഔയല ഷാമൂസയസുയക്ഷാ ഭിശന്  15780.00 

4 ജമില്  ഴകുെ് 1850.00 

5 ക്ഷഔയല ഷുംസ്ഥാന ഴനിതാ ഴിഔഷന ക്ഷഔാര്ക്കെക്ഷരശന്  2511.00 

6 ക്ഷഔയല ഴനിതാ ഔമ്മീശന്  540.00 

7 ക്ഷഔയല ഷുംസ്ഥാന ഴിഔറാുംഖക്ഷക്ഷഭ ക്ഷഔാര്ക്കെക്ഷരശന്  1300.00 

8 നാശണല്  ഇന്റിറൃഓഫ് ് ഒപ് ച് ീന്റ് ആി് സിമരിുംഖ് 1700.00 

9 വഴഔറയമുസാമഴര്ക്കകാള സാമ ക്ഷററൃ് ഔമ്മീശണക്ഷരറൃ് 220.00 

10 വഷനിഔക്ഷക്ഷഭ ഴകുെ് 90.00 

11 ക്ഷഔയല ഷുംസ്ഥാന ഫാറാഴഔാവ ഷുംയക്ഷണ ഔമ്മീശന്  250.00 

 ഷാമൂസിഔ സുയക്ഷിതതവവും ക്ഷക്ഷഭവും ആപഔ 47987.00 

 ക്ഷഩാശഔാസായും  

12 ഴനിതാ വിശു ഴിഔഷന ഡമരക്ടക്ഷരറൃ് 20032.00 

13 ആക്ഷയാഖയക്ഷഷഴന ഡമരക്ടക്ഷരറൃ്  111.00 

 ക്ഷഩാശഔാസായും ആപഔ 20143.00 

 ആപഔ പഭാത്തും 68130.00 

 

ഷാമൂസയ നീതി ഴകുെ് 

1. ക്ഷഔയല ഷുംസ്ഥാന ഴിഔറാുംഖ ക്ഷക്ഷഭ ക്ഷഔാര്ക്കെക്ഷരശന്  

(ഴിസിതും: 1300.00റക്ഷും യ്യൄഩ) 

 വായീയിഔ വഴഔറയമുസാമഴയ്യൃപട പുനയധിഴാഷവും അഴര്ക്കക് പഭന്റപെഫ്  ജീഴിതവും ഉരൊകാന്  

ക്ഷഴണ്ടി 1979-ല്  സ്ഥാഩിതഭാമതാണ് ക്ഷഔയല ഷുംസ്ഥാന ഴിഔറാുംഖ ക്ഷക്ഷഭ ക്ഷഔാര്ക്കെക്ഷരശന്.  താപള 

ഩരള ന്ന ഩയിഩാടിഔളുപട മുന്ഖണനാ ക്രഭത്തിുളസാമ നടത്തിെിനാമി 2020-21-ല്  1300.00 റക്ഷും യ്യൄഩ 

ഗ്രാി് -ഇന്-എയ്ഡ് ആമി ഴഔപഔാസാമിുന്നു.  ഩയിഩാടിഔള്  താപള പഔാടുത്തിയിുന്നു. 

“ശുബമാത്രാ” ഩദ്ധതി   

 വസപടഔ് റിുംഩ്, ഇറക്ഷരാണിഔ് ഴീല്  പങമര്ക്ക, വബ്ദനുഷയണ ക്ഷഷാഫ്റ്റ് പഴമറുസാമ റാക്ഷടാെ്, 
ഩഴര്ക്ക  പഫഡ് എന്നിഴ ക്ഷഩാുളസാമ ആധുനിഔ ഉഩഔയണങ്ങളുക്ഷടള ും പ്രക്ഷതയഔാഴവയങ്ങള്ുസാമ 

ഭറൃ് ആധുനിഔ ഷാഭഗ്രിഔളുക്ഷടള ും ഷസാമ ഉഩഔയണങ്ങളുക്ഷടള ും ഷൗജനയ ഴിതയണും. 
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 വഴഔറയമുസാമഴര്ക്കക് ക്ഷഭാക്ഷഫ് ാവര ഡ് ഴാസനങ്ങളുപട ഴിതയണും; ക്ഷഭാക്ഷഫ് ാവര ഡ്  മുങക്ര 
ഴാസനങ്ങള്ുസാമ ഷഡഷിഡി. 

 വഴഔറയ ഷൗഹൃദഩയവും പ്രാപ്തരായാുന്നമാഭാമ  ഷാക്ഷിതിഔ പ്രദര്ക്കവനവും ഩയിവീറന ക്ഷഔ്ദ്രവവും 

 ബിന്നക്ഷവശികാര്ക്കകാള സാമ ഫാവജനാഴക്ഷഫാധന ഩയിഩാടി 

 എും.ആർ.എഷ്.ടി   ഴർക് ക്ഷശാഩ്  
“ആവവാഷും” ഩദ്ധതി 

 ഷവമും പതാളില്  ഩദ്ധതി (ഫാി് ക്ഷറാണ്  ഷഡഷിഡി); ഷവമും ഷസാമ ഗ്രൂപ്പുഔള്ക് 
ഷസാമും 

 ഴിഔറാുംഖയാമ ക്ഷറാഫ് രി ഏജന്റുഭാര്ക്കുസാമ ഷാമ്പത്തിഔ ഷസാമും (ഷഡഷിഡി) 

 ഷവമും പതാളിറിന് ഴായ്പ റബിുന്നതിന് ഈട് നല്ഔാന്  ഔളിഴില്ലാത്തഴര്ക്കക് ഷവമും 
പതാളിറിന് ഷാമ്പത്തിഔ ഷസാമും 

 ഭയണപെഫ് ഴയ്യൃപട അഴക്ഷവശിുന്ന ഴായ്പാ മാഔ എഴുതി തസാമല് , ഴായ്പാ മാഔ തിയിന്റടഴില്  ഴീഴ്ച 
ഴയ്യൃത്തിമഴയ്യൃപട ഩിള ഩറിവ നിര്ക്കത്തി ഴകുഔ 

 ദായിദ്ര്യക്ഷയകയ്ക്ക് താപളള സാമ ഴിബാഖങ്ങള്ക് എന്.എന്റ്.എപ്.ഡി.ഷി ക്ഷറാണിനാള സാമ 
ഷഡഷിഡി.  എന്.എന്റ്.എപ്. ഡി. ഷി. ക്ഷറാണിപി ഷുംസ്ഥാന ഴിസിതും 

“സസ്തദാനും”  ഩദ്ധതി  

 ബിന്ന ക്ഷവശികായാമഴര്ക്കക് പപ്രാപിശയന്ഷി അഴാര്ക്കഡ് 

 ഗുയ്യൃതയഭാമ വഴഔറയമുസാമ കുഫ് ിഔള്ക് ക്ഷഴണ്ടി സ്ഥിയ നിക്ഷക്ഷഩ ഩദ്ധതി 

 ഷുംസ്ഥാന രിക്ഷഷാഴ്സ് പഷിര്ക്ക  

“െും”  ഩദ്ധതി 

 ഩാരശ്ശാറമിപറ വൃദ്ധഷദനും 

“തണല് ” ഩദ്ധതി 

 ഷസാമ ഉഩഔയണങ്ങളുപട ക്ഷശാറൂമുഔള്, ഇ-ക്ഷറാര്ക്ക   

 ഴാസനങ്ങൾ ഴാടഔകു എടുകൽ   
 

ഩദ്ധതി നിര്ക്കവസണ പങറഴ് 

നാുള ജില്ലഔലില്  ജില്ലാ ഒപീസുഔള് . 

പുതിമഗടഔങ്ങള്  

 എും.ആര്ക്ക.എഷ്.ടി. ഔണ്ണൂര്ക്ക  

2. നാശണല്  ഇന്റിറൃഓഫ് ് ഒപ് ച് ീന്റ് ആി് സിമരിുംഖ് 

(ഴിസിതും: 1700.00 റക്ഷും യ്യൄഩ) 

 മൂഔയ്യൃും ഫധിയയ്യൃഭാമഴര്ക്കക് പുനയധിഴാഷും നല്ഔന്നക്ഷതാപടാെും ഉന്നത ഴിദയാബയാഷും 

ഷാധയഭാുഔ  എന്ന റക്ഷയക്ഷത്താപടമാണ് 1997-ല്  നാശണല്  ഇന്റിറൃഓഫ് ് ഒപ് ച് ീന്റ് ആി് 

സിമരിുംഖ് എന്ന സ്ഥാഩനും മാടങ്ങിമത്.  ശ്രഴണ വഴഔറയമുസാമ കുഫ് ിഔള്കാമി ഴിഴിധ ക്ഷഔാകഔള്, 

ക്ഷഔഴ്ഴി വക്തിമിപറ കുരഴ് ഴിറമിയ്യൃത്തുളും ഔപണ്ടത്തുളും, പ്രായുംബ ഇടപഩടുളും പുനയധിഴാഷവും 
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എന്നിഴമാണ് സ്ഥാഩനത്തിപി പ്രഴര്ക്കത്തനങ്ങള് .  ആവമഴിനിഭമത്തിനുും ഭറൄമുസാമ വഴഔറയങ്ങള്  

ഫാധിന്റമാഭാമ ഴയക്തിഔപല ഔപണ്ടത്തുളും പുനയധിഴാഷവും ഉന്നത ഴിദയാബയാഷും നല്ഔുളഭാണ് 

റക്ഷയങ്ങള്.  നിശിപന ഭിഔഴിപി ക്ഷഔ്ദ്രവഭാമി ഴിഔഷിെിുന്നതിന് അഡീശണല്  അകാഡഭിഔ 

പഔഫ് ിടും, ക്ലിനികല്  പഔഫ് ിടും ക്ഷസാറല്  എന്നിഴ നിര്ക്കമ്മിക്ഷകണ്ടമാണ്ട്.  4 ഴര്ക്കശ ഔാറമലഴിറാമി 

ക്ഷഴണ്ടി ഴയ്യൃന്ന എറിക്ഷഭറൃ് മാഔ 99.68 ക്ഷഔാടി യ്യൄഩമാണ്.  ഈ ഴറിമ മാഔയ്ക്കാമി ഔിഫ്ഫി/ഭറൄ 

ധനഔായയ ഏജന്ഷിഔപല ഷഭീഩികാന്  നിര്ക്കക്ഷേവിന്റിട്ടുണ്ട്.  എന്നിയ്യൃന്നാുളും ഔയാമ്പഷ് ഩശ്ചാത്തറ 

ഴിഔഷന ഩയിഩാടിഔള്കാമി (ഭൂഭി ഴിഔഷനും , അഡീശണല്  അകാദഭിഔ് പഔഫ് ിടും , ഴിദയാര്ക്കഥി 

ക്ഷസാറല്  , ഉസാമിുളസാമ ക്ഷരാഡുഔളുും ഒടഔളുും ) യ്യൃ മാഔ ഴഔമിയ്യൃത്തുന്നു . 

 സിമരിുംഖ് ആി് ച് ീന്റ് റാുംക്ഷഖവജ് ഡിക്ഷഷാര്ക്കഡര്ക്ക  ഩയിഩാടി, നഓക്ഷരാ ഡഴറപ്പഭി് ഷമന്ഷ്   
     ഩയിഩാടി 

 ഭന:ശ്ശാസ്ത്രും, ആക്ഷയാഖയ അനുഫന്ധ ക്ഷഷഴനങ്ങള്  

 പ്രായുംബ ഇടപഩടല്  ഩദ്ധതിഔള് . 

 ഴിഴയ ഷാക്ഷിതിഔ ഴിദയ 

 ഉന്നത ഴിദയാബയാഷ അടിസ്ഥാന ഩദ്ധതിഔള് , അകാഡഭിഔ് ഩയിഩാടിഔള്  

മാടര്ക്ക  ഩയിഩാടിഔള്ുും, ഔയാമ്പഷ് ഩശ്ചാത്തറ ഴിഔഷനത്തിനുഭാമി 2020-21-ല്    1700.00 റക്ഷും യ്യൄഩ 

ഴഔമിയ്യൃത്തുന്നു. 

3. വഴഔറയമുസാമഴര്ക്കുസാമ ക്ഷററൃ് ഔമ്മീശണക്ഷരറൃ് 

(ഴിസിതും: 220 .00 റക്ഷും യ്യൄഩ) 

 വഴഔറയമുസാമഴര്ക്കു ക്ഷഴണ്ടി നടെിറാുന്ന ഴിഴിധ ഴിഔഷനക്ഷക്ഷഭ ഔായയങ്ങള്ക് ക്ഷനവംതവും 

നല്കുന്നതിനാമി ക്ഷഔ്ദ്രവഷര്ക്കകാര്ക്ക  അുംഖഩയിഭിതര്ക്കകാള സാമ ക്ഷദവീമനമും (ഩി.ഡയു.ിള .ഡി. ആക്ട്) 

1995-ല്  ഩാസ്സാുഔള ണ്ടാമി.  ഷുംസ്ഥാനപത്ത ഴിഴിധ ഴകുപ്പുഔള്  നടെിറാുന്ന ഩയിഩാടിഔള്  

ഏക്ഷഔാഩിെിുന്നതിനുും വഴഔറയമുസാമഴയ്യൃപട ക്ഷനഫ് ങ്ങള്കാമി മാഔ ഴിനിക്ഷമാഖിുന്നുക്ഷണ്ടാ എന്ന് 

നിയീക്ഷിുന്നതിനുഭാമി 1999-ല്  ക്ഷഔയലത്തില്  ക്ഷററൃ് ഔമ്മീശണക്ഷരറൃ് യ്യൄഩീഔയിച്ചു. (ഩി.ഡയു.ു.ഡി. 

ആക്ട്) 1995 നു ഩഔയഭാമി പുതിമ (ഩി.ഡയു.ു.ഡി.ആക്ട്) 2016 നിറഴില്  ഴന്നിട്ടുണ്ട്.   താപള ഩരള ന്ന 

പ്രഴര്ക്കത്തനങ്ങള്  നടൊകാന്  2020-21-ല്  220.00 റക്ഷും യ്യൄഩ ഴഔമിയ്യൃത്തുന്നു. 

 പുനയധിഴാഷത്തിനാള സാമ ഖക്ഷഴശണവും ഴിഔഷനവും 

 വഔപ്പുസ്തഔും, റഘുക്ഷറകഔള് , പങറുപുസ്തഔങ്ങള്  എന്നിഴള പട പ്രഷിദ്ധീഔയണവും  

 അന്റടി, ഭാഖഷീനുഔള്, ഇറക്ഷരാണിഔ് ഭാധയഭങ്ങള്  ഴളിള സാമ അഴക്ഷഫാധും സൃഷ്ടികുളും  

 വഴഔറയമുസാമഴര്ക്കകാള സാമ സ്ഥാഩനങ്ങളുപട ഩയിക്ഷവാധന നടത്തല്   

 വഴഔറയമുസാമഴര്ക്കകാള സാമ അദാറത്ത്, ഷിറൃിങ്ങുഔള്  എന്നിഴ ഷുംഗടിെികല്   

 വഴഔറയമുസാമഴര്ക്കക് നിമഭഷസാമവും ഉഩക്ഷദവും നല്ഔുളും 

 വഴഔറയമുസാമഴര്ക്കുക്ഷഴണ്ടിള സാമ ഴിക്ഷനാദങ്ങള്/ഷാുംസ്ക്കായിഔ ഔാമിഔ പ്രഴര്ക്കത്തനങ്ങള്  

 ക്ഷഫാധഴത്ക കയണ ഩയിഩാടി, പഷഭിനാറുഔള്  (അമ്മ പഔമര്ക്ക  , അമ്മ ടിന്റര്ക്ക) എന്നിഴ 
ഷുംഗടിെികുളും 

 പ്രദര്ക്കവനക്ഷഫാര്ക്കഡ്, വൈഡ് എന്നിഴള പട നിര്ക്കമ്മാണവും പ്രദര്ക്കവനവും.   

 വഴഔറയമുസാമഴയ്യൃപട ഷാസിതയയങനഔള്ുസാമ അഴാര്ക്കഡ് 
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4. ഩാര്ക്കവവഴത്കഔയികപെടുന്നഴര്ക്കകാമി ഷാമൂസയ സുയക്ഷിതതവ ഷുംയുംബങ്ങള്  

(ഴിസിതും: 1300.00 റക്ഷും യ്യൄഩ) 

 ഩാര്ക്കവവഴല്കയികപെഫ്  ഴിബാഖങ്ങളുപട ഉന്നഭനത്തിനാമി താപള ഩരള ന്ന ഷാമൂസയ 

നിമഭങ്ങളുും അന്തായാഷ്ട്ര ഷക്ഷമ്മലനങ്ങളുും നമങ്ങളുും  നടെിറാക്ഷകണ്ടത് ക്ഷനാഡല്  ഏജന്ഷിമാമ 

ഷാമൂസയനീതി ഴകുൊണ്. താപള ഩരള ന്ന പ്രഴര്ക്കത്തനങ്ങള്  നടൊകാന്  2020-21-ല്  1300.00 റക്ഷും 

യ്യൄഩ ഴഔമിയ്യൃത്തുന്നു. 

 ആര്ക്ക.ഩി.ഡബ്ലു.ള .ഡി ആക്ട് 2016 

 പഭമിിനന്ഷ് ആി് പഴല്പമര്ക്ക  ഒപ് ക്ഷഩയി്ഷ് ആി് ഷീനിമര്ക്ക  ഷിറൃിഷണ്ഷ് 
ആക്ട്, 2007. 

 നാശണല്  ട്രറ് ആക്ട് 1999 

 ഴക്ഷമാജന നമും, 2013. 

 ഷുംസ്ഥാന അുംഖ ഩയിഭിത നമും 2015. 

 ഷര്ക്കകാര്ക്ക-പഩാമാജന ഩിാലിത്തും ഷുംഫന്ധിമാമ നമും 2013. 

 വഴഔറയമുസാമഴയ്യൃപട അഴഔാവങ്ങളുും അതിപി നിര്ക്കഫന്ധഭല്ലാത്ത പഩയ്യൃഭാറൃ 
ങഫ് ങ്ങളുപട ഷുംയക്ഷണവും 2007. 

 ട്രാന്പ ജന്ഡര്ക്ക  ക്ഷഩാലിഷി 2015. 

 ക്ഷഔയല വഷക്ഷകാക്ഷഷാശയല്  രിസാഫിറിക്ഷറൃശന്  യജിക്ഷേശന്  റൂള്  2012. 

എ. ഩാര്ക്കവവഴത്കകയികപെഫ് ഴര്ക്കകാള സാമ ഷാമൂസയ സുയക്ഷിതതവും ഉരൊുന്നതിനുും ഷാമ്പത്തിഔ 

ഷസാമവും സ്ഥാഩനഩയ ഩിന്തുണ നല്കുന്നതിനുഭാള സാമ പ്രഴര്ക്കത്തനങ്ങള് . 

2020-21-ല്  നിര്ക്കക്ഷേവിന്റിട്ടുസാമ പ്രധാന പ്രഴര്ക്കത്തനങ്ങള്  

പുതിമ നിര്ക്കക്ഷേവങ്ങള്  

 ഭാവംഔാ ബിന്നക്ഷവശി ഷൗഹൃദ ഩഞ്ചാമത്തുഔള്  സ്ഥാഩികുളും എല്ലാ ഩഞ്ചാമത്തിുളും 

ബിന്നക്ഷവശികാപയ ഷസാമിുന്നതിനാമി ഷന്നദ്ധ ഩിന്തുണള ും. 

 ഭാനഷിഔ പഴല്ലുഴിലിഔള്  ക്ഷനയിടുന്നഴര്ക്കകാള സാമ ഷഭഗ്ര ഩാക്ഷക്ര പ്രഔായും എന്.ജി. ഔളുപട 
ഩിന്തുണക്ഷമാപട യ്യൃ ക്ഷഭകറമില്  യ്യൃ പുതിമ ബഴനപഭിിുളും ഭാനഷിഔ പഴല്ലു 

ഴിലിക്ഷനയിടുന്നഴര്ക്കകാമി സ്ഥാഩികല്  (ഈ ക്ഷഭകറമിപറ എന്.ജി. ഔപല എുംഩാനല്  

പങയ്യുന്നതിലൂപട). 

  പതരാെി ക്ഷഷഴനങ്ങള്  ആഴവയമുസാമ ബിന്നക്ഷവശി കുഫ് ിഔള്ക് (യ്യൃ റക്ഷത്തില്  താപള 
ഴയ്യൃഭാനമുസാമഴര്ക്കക്) അുംഖീകൃത പതരാെി പഷിറുഔള്  മുക്ഷകന ക്ഷഷഴനും നല്കുന്നതിനുസാമ  

ധനഷസാമും. 

 നഴീഔയിന്റ ഩയിണമും ഩദ്ധതി -ബിന്നക്ഷവശികായാമ സ്ത്രീഔപല ഴിഴാസും പങയ്യുന്ന 

ഴയക്തിഔള്ുും ബിന്നക്ഷവശികായാമ സ്ത്രീഔളുപട ഭകപല ഴിഴാസും പങയ്യുന്നഴര്ക്കുും ഴിഴാസ 

ധനഷസാമും.  ബിന്നക്ഷവശികാപയ ഷവക്ഷഭധമാ ഴിഴാസും പങയ്യുന്നഴര്ക്കക്  ഇന്പഷിീഴ്. 

 ഒറിക്ഷമാപജനിഷിഷ് ഇുംപഩര്ക്കപപക്ട ഫാധിന്റഴര്ക്ക, കുഷ്ഠക്ഷയാഖും ക്ഷബദഭാമഴര്ക്ക ,  ആഷിഡ് 
അക്രഭണത്തിനു ഇയമാമഴര്ക്ക  എന്നിഴര്ക്കകാള സാമ ഩദ്ധതിഔള്  ഔപണ്ടത്തുന്നതിനുും ഩഠനും 

നടത്തുന്നതിനുമുസാമ മാടര്ക്ക  നടഩടിഔള് . 
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 ബിന്നക്ഷവശി കുഫ് ിഔപല ദപത്തടുുന്നഴര്ക്കുും ക്ഷപാറര്ക്ക  പഔമരിപനടുുന്നഴര്ക്ക  എന്നിഴര്ക്കുമുസാമ 
ഷസാമവും ദപത്തടുകല്  ഏജന്ഷിഔള്ുസാമ ഩിന്തുണള ും 

 ബിന്നക്ഷവശികായ്യൃപട അഴഔാവങ്ങള്  ഷുംഫന്ധിന്റ് ഔയാമ്പമിനുഔള്, ഗുയ്യൃതയ ഩായാപെജിഔ് 
ക്ഷയാഖിഔള്ക് റൃതഴണ ഷസാമും. 

 നാശണല്  ട്രറ് ആക്ട് പ്രഔായും ബിന്നക്ഷവശികുഫ് ിഔളുപട ഭാതാകള്ക് “ജീഴിത ഭാര്ക്കഗ ഩിന്തുണ 
പപ്രാജക്ട്” ഭാനഷിഔ പഴല്ലു ഴിലി ക്ഷനയിടുന്നഴര്ക്കകാമി എഫിറിറൃി പപറ്, ക്ഷജാഫ് പപമര്ക്ക  

 .ഷി.ഫി ള ഭാമി ഫന്ധപെഫ്  പ്രഴര്ക്കത്തനങ്ങള് , .ഷി.ഫി.മില്  യജിറര്ക്ക  പങയ്ത 
സ്ഥാഩനങ്ങള്ക് പഭാവഫല്  ശുശ്രൂശ ക്ഷഷഴനങ്ങള്  

 ഭാനഷിഔ ക്ഷയാഖും ക്ഷബദഭാമഴയ്യൃപട പുനയധിഴാഷത്തിനുസാമ പഩയ്യൃഭാറൃ ങഫ് ും തയ്യാരാുഔള ും 
SOP  നടൊുഔള ും SOS ഭാവംഔാ ക്ഷസാമുഔള്  സ്ഥാഩികുളും. 

 പ്രകൃതി ക്ഷക്ഷാബങ്ങളുും ഭറൄ ദുയന്തങ്ങളുും ഫാധിന്റ ഷാമൂസയ നീതി ഴകുെിപി ചുഭതറമിുളസാമ 
ഴിബാഖങ്ങള്ക് ആവവാഷ പുനയധിഴാഷ പ്രഴര്ക്കത്തനങ്ങള്, ഭറപ്പുരത്ത് 

ബിന്നക്ഷവശികാര്ക്കകാമി ക്ഷ ാഫല്  എഫിറിറൃി ഴിക്ഷല്ലജ്.    

ഭറൄ പ്രഴര്ക്കത്തനങ്ങള്  

 ഴകുെിപി ഔീളില്  ഴയ്യൃന്ന ഷാമൂസയ നിമഭ നിര്ക്കമ്മാണങ്ങളുപട നടത്തിപ്പുും ക്ഷഭല്  ഴയക്തഭാകിമ 
നിമഭങ്ങള് , ആക്ടുഔള്, നമങ്ങള്  എന്നിഴ പ്രഔായമുസാമ ഩദ്ധതിഔളുും പ്രഴര്ക്കത്തനങ്ങളുും 

നടൊകുളും. 

 2018-പറ ക്ഷഔയലത്തിപറ പ്രലമും ഫാധിന്റ ഩാര്ക്കവവഴത്കകയികപെഫ്  കുടുുംഫങ്ങള്ക ്
വഷക്ഷഔാക്ഷഷാശയല്  ക്ഷടാക്ഷഭാപഔമര്ക്ക  ഉള്പെപടള സാമ ആവവാഷ പുനയധിഴാഷ 

പ്രഴര്ക്കത്തനങ്ങള് . 

 ഒണ്വറന്  നിശ് ഇിരാക്ടീഴ് ഡിഷഫിറിറൃി അഴമര്ക്കപനഷ് പഷഭിനാര്ക്ക . 

 പുനര്ക്കജനി ഩദ്ധതി നടൊകല് . 

 ഴമനാട് പഴാക്ഷകശണല്  പട്രമിനിുംഖ് പഷിര്ക്ക  പങറവഔള് . 

 ഴീടുഔലില്  ഔളിള ന്ന ബിന്നക്ഷവശികാര്ക്കക് ഷാമൂസയാധിഷ്ഠിത വായീയിഔ-ഭനവാസ്ത്ര 

ഇടപഩടുളഔള് .  

 ഴിദയാബയാഷ ഷസാമും, ടഓശന്  പീഷ്, മാത്രാഫത്ത, ഩഠന ഉഩഔയണങ്ങള്   ഴാങ്ങാനുസാമ 

ഷസാമും,  ഴിക്ഷനാദ ഩയിഩാടിഔള് , വറബ്രരി ഷുംഴിധാനും, ങിഔിത്സാ പങറഴ് മാടങ്ങിമ 

ഷൗഔയയങ്ങള് , പഴാക്ഷകശണല്  പട്രമിനിുംഖ് പഷിര്ക്ക  ഉള്പെപടള സാമ സ്ഥാഩനങ്ങലിപറ  

അക്ഷന്തഴാഷിഔള്ക് നല്കുഔ. 

 ഷുംസ്ഥാനത്തിനഔത്തുും പുരത്തുും ഉണ്ടാമിട്ടുസാമ ഴര്ക്കഗീമ റസലഔലില്  ഇയമാമഴര്ക്കുസാമ 

സ്ഥാഩന ക്ഷഷഴനങ്ങള്  ഉള്പെപടള സാമ ഩയിങയണ ഷുംയക്ഷണും. 

 ഡി-ഇന്റിറൃഓശണവറക്ഷഷശന്  ക്ഷപ്രാല്ഷാസിെിുന്നതിപി ബാഖഭാമി ക്ഷക്ഷഭ 

സ്ഥാഩനങ്ങലിപറ അക്ഷന്തഴാഷിഔപല പുനയധിഴഷിെികാനുും അഴപയ മുകയധായമിക്ഷറക് 

പഔാണ്ടുഴയ്യൃന്നതിനുും  പുന സ്ഥാഩികാനുും  ധനഷസാമും നല്കുഔ. 

 ഩാര്ക്കവവഴത്കകൃത ഴിബാഖകായ്യൃപട ഩയിയക്ഷ, ഷുംയക്ഷണും, പുനയധിഴാഷും, വാക്തീഔയണും 

എന്നിഴ മുന്നിര്ക്കത്തിള സാമ ഷര്ക്കകാര്ക്ക  നമങ്ങള് , അന്തര്ക്കക്ഷദവീമ ഔണ്പഴന്ശന്  എന്നിഴമില്  
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ഴയക്തഭാകിമിട്ടുസാമമാും ക്ഷഔ്ദ്രവ ഷര്ക്കകാര്ക്ക  അുംഖീഔയിന്റമാഭാമ ഴയഴസ്ഥഔളുപടള ും 

ഩദ്ധതിഔളുപടള ും നിര്ക്കവസണും. 

 പഴാക്ഷകശണല്  പതരാെിസ്റ്റുഔള്ക് അനുക്ഷമാജയഭാമ ക്ഷഔാകഔള്  യ്യൄഩ ഔല്പന പങയ്യുഔള ും 
നിഩ് പഭര്ക്ക/നിശ്/എഷ്.ഐ.ഡി. മാടങ്ങിമഴമിലൂപട പപ്രാപശണുളഔളുപട പുനയധിഴാഷവും. 

 എന്ക്ഷഡാഷള്പാന്  ദുയിത ഫാധിതര്ക്കക് പുനയധിഴാഷ ഗ്രാഭും സ്ഥാഩികല്  

 അുംഖഩിയിഭിതയ്യൃപട ഴയക്തി ഩയിഩാറന ഩദ്ധതിള പട മാടര്ക്ക  പ്രഴര്ക്കത്തിഔളുും പുനയധിഴാഷവും. 

 റസയി ഴിമുക്ത പ്രഴര്ക്കത്തനങ്ങള് . 

 പ്രക്ഷതയഔ സ്ക്കൂളുഔള്ക് പ്രക്ഷതയഔ ഷസാമ ഩാക്ഷകജ്. 

 ഷാമൂസയ നിമഭ നിര്ക്കമ്മാണങ്ങള്  ക്ഷഭാണിറൃര്ക്ക  പങയ്യുന്നതിനുും ഷുംക്ഷമാജിെിുന്നതിനുും 
നടൊുന്നതിനുഭാമി ഭനുശയ ഴിബഴക്ഷവശി ഉള്പെപടള സാമ സ്ഥിയ ഷുംഴിധാനും (രിഷര്ക്കന്റ് & 

വഖഡന്ഷ് പഷല് ) 

 ഭറൄ ഩദ്ധതിഔളുപട ഩയിധിമില്  ഴയാത്തഴര്ക്കുസാമ ധനഷസാമും. 

 അുംഖഩയിഭിതയ്യൃപട ഔക്ഷറാത്സഴും ഷുംഗടിെികല് . 

 ഇന്തയാഖഴണ്പഭിിപി ഩദ്ധതിമാമ ജില്ലാതറ ബിന്നക്ഷവശി പുനയധിഴാഷ ഩദ്ധതിള പട 
ഷുംസ്ഥാന തറ പ്രഴര്ക്കത്തനങ്ങള്  നടൊുഔ. 

 എന്റ്.ഐ.ഴി.ഫാധിതയ്യൃപട പുനയധിഴാഷും. 

 എന്.ജി..ഔള്/തക്ഷേവഷവമുംബയണസ്ഥാഩനങ്ങള്/പഔ.എഷ്.എഷ്.എും./നിശ്/നിഩ് 

പഭര്ക്ക /ഇുംസാന്ഷ്/നിുംസാന് ഷ്/ഷവമുംബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്  എന്നിഴയ്യൃപട 

ഷസഔയണക്ഷത്താപട അുംഖഩയിഭിതപയ മുകയധായമിക്ഷറക് പഔാണ്ടുഴയ്യൃന്നതിനുസാമ 

പ്രഴര്ക്കത്തനങ്ങള്  

 ഩാര്ക്കവവഴത്കകയികപെഫ് ഴയ്യൃപട ക്ഷക്ഷഭത്തിനാമി വില്പവാറഔള് / 

പഷഭിനാറുഔള്/വനപുണയഴിഔഷനും/ക്ഷഫാധഴത്കകയണ ഩയിഩാടിഔള്  എന്നിഴ 

ഷുംഗടിെിുഔ. 

 േീറൃ് വററൃ് പപ്രാജക്ട് നടൊകല് . 

 പ്രതയാവ ഩദ്ധതി - എന്.ജി..ഔളുപട ഷസാമക്ഷത്താപട അക്ഷന്തഴാഷിഔളുപട പുനയധിഴാഷവും 
ഴീടുഔലിക്ഷറക് ഭാറൃിതാഭഷിെികുളും. 

 ബിന്നക്ഷവശികാര്ക്കകാമി എഭര്ക്കജന്ഷി ക്ഷഔാള്  പഷിക്ഷരാടുകൂടിമ പതാളില്ഷസാമ ക്ഷഩാര്ക്കഫ് ല് . 

 സുയക്ഷ പപ്രാജക്ട് നടൊകല് - ആക്ഷയാഖയ/തക്ഷേവബയണ/എന്.ജി../ക്ഷഩാറീഷ് ഴകുപ്പുഔളുപട 
ഷുംക്ഷമാജിതഭാമ പ്രഴര്ക്കത്തനും മുക്ഷകന ഷാമൂസയാധിഷ്ഠിത പുനയധിഴാഷ ക്ഷപ്രാജക്ട്. 

 ഷസാമ ഉഩഔയണങ്ങളുപട ഈ-ക്ഷറാര്ക്ക - സ്ഥാഩികുളും പ്രഴര്ക്കത്തനങ്ങളുും ക്ഷഭാണിറൃരിുംഗുും 

ഭനുശയ ഴിബഴ ക്ഷവശിള ും  

 ഭാനഷിഔ ക്ഷയാഖിഔലാമിട്ടുസാമഴപയ ഷമൂസത്തില്  പുനഷുംക്ഷമാജിെിുന്നതിനാമി 

പപ്രാപശണുളഔളുപട ഩിന്തുണക്ഷമാപട പ്രക്ഷമാജന പ്രദഭാമി ഩയിവീറിെിുന്നതിനാമി രികഴരി 

പപഷിറിക്ഷറൃശന്  പഷിറുഔള്  മാടങ്ങുഔ. 

 ഷാമൂസയ ബിന്നക്ഷവശി ഩയിഩാറനവും പുനയധിഴാഷ ഩയിഩാടിള ും ഷുംസ്ഥാനഭാപഔ 

ഴയാഩിെിുന്നതിനുസാമ പ്രഴര്ക്കത്തനങ്ങള് . 
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 ഒര്ക്കപക്ഷനജ് ഔണ്ക്ഷട്രാള്  ക്ഷഫാര്ക്കഡിപി ഔീളിുളസാമ സ്ഥാഩനങ്ങലിപറ ഉക്ഷദയാഖസ്ഥര്ക്കക് 
ഩയിവീറനും. 

 ഴകുെിന്  ഔീളിുളസാമ ഴിഴിധ ഩദ്ധതിഔളുപട നിര്ക്കവസണും, ഐ.ഇ.ഷി. പ്രഴര്ക്കത്തനങ്ങള്  ബയണ 
പങറവഔള് .  

 തിയ്യൃഴനന്തപുയും ജനരല്  ക്ഷസാച് ിറൃറിപറ ന്ഩതാും ഴാര്ക്കഡില്  അഡ്മിറൃ പങയ്തിട്ടുസാമ 
നിയാറുംഫയ്യൃപട പുനയധിഴാഷും. 

 ഭിശ്ര ഴിഴാസിതര്ക്കക് സുയക്ഷിത ക്ഷസാമുഔള്  

 RPWD Act 2016 നടൊുന്നതിനാള സാമ പ്രഴര്ക്കത്തനങ്ങള്  

 

ഫി.അുംഖഩയിഭിതര്ക്കകാള സാമ ഴകുപ്പുതറ മാടര്ക്ക  ഩദ്ധതിഔള്   

ഐ.ഇ.ഷി. പ്രഴര്ക്കത്തനങ്ങളുള്പെപട ഴകുെിന്  ഔീളിുളസാമ ചുഴപട ഩരള ന്ന മാടര്ക്ക  ഩദ്ധതിഔളുപട 

നടത്തിപ്പുും ഗുണക്ഷബാക്താകള്ക് ഩദ്ധതിഔളുപട പ്രക്ഷമാജനും ഉരൊുന്നതിന് ക്ഷഫാധഴത്കകയണ 

ഩയിഩാടിഔള് . 

 ഴിദയാഔിയണും പപ്രാജക്ട്-അുംഖഩയിഭിതയാമഴയ്യൃപട ഭകള്ക് ക്ഷസ്ക്കാലര്ക്കശിെ്. 

 ഴിദയാക്ഷജയാതി ക്ഷപ്രാജക്ട്- അുംഖഩയിഭിതയാമ ഴിദയാര്ക്കഥിഔള്ക് ഫോണിക്ഷപാഭിനുും ഩഠന 
ഉഩഔയണങ്ങള്ുും ധനഷസാമും. 

 ഷവാശ്രമ ഩദ്ധതി- വായീയിഔ വഴഔറയും/ഭാനഷിഔ പഴല്ലുഴിലിഔള്  ഫാധിന്റ 
കുഫ് ിഔളുപട (അമ്മ ഭാത്രമുസാമഴര്ക്ക) ഭാതാഴിന് ഷവമും പതാളില്  ഩദ്ധതി. 

 ഭാവംക്ഷജയാതി - അന്ധയ്യൃും/ബിന്നക്ഷവശികായാമ അമ്മഭാര്ക്കക് ധനഷസാമും. 

 ഴിജമാമൃതും ഩദ്ധതി. 

 ഷസങായി ഩദ്ധതി. 

 ബിന്നക്ഷവശികാര്ക്കക് ഴിവിയ ഴിദയാബയാഷത്തിനുസാമ ഷാമ്പത്തിഔ ഷസാമും  

 ബിന്നക്ഷവശികാര്ക്കക് മാറയതാ ഩയീക്ഷ എഴുതാനുസാമ ഷസാമും  

 ഩയിണമും - ബിന്നക്ഷവശികായാമ സ്ത്രീഔള്ുും ബിന്നക്ഷവശികായ്യൃപട ഭകള്ുും ഴിഴാസ 
ഷസാമും. 

 ഩയിയക്ഷ – ബിന്നക്ഷവശികാര്ക്കക് അടിമന്തിയ ഷസാമത്തിനാള സാമ ഩയിഩാടി. 
 

 

5. അനന്തയ ശുശ്രൂശ, മാടര്ക്ക  ക്ഷഷഴനങ്ങള്, ഇയഔളുപട പുനയധിഴാഷും 

               (ഴിസിതും: 250.00 റക്ഷും യ്യൄഩ) 

 ജമില്  ഴിമുക്തയാമഴര്ക്ക  ഏപരള ും ജീഴികാനാമി യ്യൃ ഷുംയുംബും ആയുംബികാനുസാമ മൂറധന 

നിക്ഷക്ഷഩും ഔപണ്ടത്താന്  പ്രമാഷപെടുന്നുണ്ട്.   തത്കപറഭാമി ഷാമൂസയഩയഭാമി ഷവീഔയികപെടാത്ത 

അഴയ്യൃപട ജീഴക്ഷനാഩാധിഔള്  ഷവീഔയിുഴാന്  അഴര്ക്ക  ഩറക്ഷൊഴുും നിര്ക്കഫന്ധികപെടുന്നു. തടവഔായ്യൃപട 

ഷവബാഴത്തിപി അടിസ്ഥാനത്തിുളും അഴയിൽ ഗുണഔയഭാമ ഭാറൃും ഉണ്ടാുന്നതിനുഭാമി ഔാറാഴധി 

പൂർത്തിമാകാപതതപന്ന അഴപയ ക്ഷഭാങിെിുന്നത് ഷർകാർ നമഭാണ്.  ജമില്  ക്ഷഭാങിതയാമ 

തടവഔാര്ക്ക  കുരച്ചുഔാറക്ഷത്തക് ഉക്ഷദയാഖസ്ഥയ്യൃപട നിയീക്ഷണത്തിറാമിയിുും. ഈ ഔാറമലഴില്  

അഴപയ ക്ഷനഫ് മുണ്ടാഔത്തകഴിധും പുനയധിഴഷിെിക്ഷകണ്ടതാണ്.  2020-21 ഴര്ക്കശത്തില്  താപള ഩരള ന്ന 
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പ്രഴര്ക്കത്തനങ്ങള്കാമി 250.00 റക്ഷും യ്യൄഩ ഴഔമിയ്യൃത്തുന്നു.  ഷാമൂസയ നീതി ഴകുൊണ് ഩദ്ധതി 

നടൊുന്നത്. 

 മുന്ഔാറ കുറൃഴാലിഔള്, മുന്  തടവഔാര്ക്ക, പപ്രാക്ഷഫശണര്ക്കഭാര്ക്ക  അഴയ്യൃപട കുടുുംഫങ്ങള്കാമി 

ചുഴപട ഩരള ന്ന ഗ്രാി് ഇന്-എയ്ഡ് ഩദ്ധതിഔള്  നടൊകിഴയ്യൃന്നു. 

 മുന്ഔാറ കുറൃഴാലിഔള്, മുന്  തടവഔാര്ക്ക, പപ്രാക്ഷഫശണര്ക്കഭാര്ക്ക  എന്നിഴര്ക്കുും ഷസാമും 

 നിര്ക്കേനയാള സാമ കുറൃഴാലിഔള്ുസാമ ഩദ്ധതി. 

 തടവഔായ്യൃപട കുഫ് ിഔള്ക് ഴിദയാബയാഷ ഷസാമും 
 

2020-21-ല്  നടൊകാനുക്ഷേവിുന്ന പ്രധാന പ്രഴര്ക്കത്തനങ്ങള് . 

പുതിമ നിര്ക്കക്ഷേവങ്ങള്  

 ക്ഷഔയലത്തിപറ പുരക്ഷമ്പാക് നിഴാഷിഔള്കാമി പുനയധിഴാഷത്തിനുും 
പുന:ഷുംക്ഷമാജനത്തി നുഭാമി ഩദ്ധതി യ്യൄഩീഔയികുളും നടൊകുളും 

 സ്ത്രീ/പുയിശ പപ്രാക്ഷഫശണര്ക്കുും, മുന്ഔാറ തടവഔാര്ക്കുും, ഩക്ഷയാലിുളസാമഴര്ക്കുും എന്.ജി. 
ള ഭാമി ക്ഷങര്ക്കന്ന് പ്രക്ഷതയഔ പപ്രാക്ഷഫശന്  ക്ഷസാമുഔള്  സ്ഥാഩികല്  

 ജീഴ ഩയയന്തും വിക്ഷമനുബഴിുന്ന തടവഔാര്ക്കകാമി ജമില്  ഴകുപ്പുഭാമി ക്ഷങര്ക്കന്ന് ഷാമൂസയ 
ക്ഷഷഴന ഩയിഩാടി നടൊുഔ. 

 ഭാനഷിഔാക്ഷയാഖയ ക്ഷഔ്ദ്രവങ്ങലില്  താഭഷിുന്നഭാനഷിഔ ക്ഷയാഖും ക്ഷബദഭാമ തടവഔായ്യൃപട 
പുനയധിഴാഷും 

 മുന്ഔാറ തടവഔാര്ക്ക, കുറൃഴാലിഔളുപട ആശ്രിതര്ക്ക, കുറൃകൃതയത്തിക്ഷറര്ക്കപെഫ് ഴര്ക്ക, ആദയഭാള സാമ 
പപ്രാക്ഷഫശണര്ക്കഭാര്ക്ക, എന്നിഴര്ക്കകാമി ഷാമൂസയാധിഷ്ഠിതഭാമ ഭാനഷിഔ ഷാമൂസിഔ 

ഇടപഩടല്  ഩയിഩാടിഔള്  ഇന്തയമിപറ വഷക്ഷകാ ക്ഷഷാശയല്  അകാദഭിഔ് ഇന്റിറൃഓഫ് ിപി 

ഷസാമക്ഷത്താപട നടൊുഔ. 

 ജമില്  ക്ഷഭാങിതയാമ ഴനിതതടവഔാര്ക്കക് പ്രക്ഷതയഔ ഩയിഩാടിഔള്  

 ഷാമൂസയ നീതി ഡമരക്ടക്ഷരറൃില്  പപ്രാക്ഷഫശനുും ഷാമൂസയ പ്രതിക്ഷയാധത്തിനുഭാമി പ്രക്ഷതയഔ 
പഷല്  സ്ഥാഩിുഔ 

 പ്രതിഴാദും ത്തു തീര്ക്കൊകല്, പപ്രാക്ഷഫശന്, ക്ഷഫാര്ക്കറര്ക്ക  സ്ക്കൂള്  ഷമ്പ്രദാമും, ഭാനഷിഔ 
ഷാമൂസിഔ ഇറപഩടുളഔള്, ഷാമൂസയ പ്രതിക്ഷയാധത്തിനുസാമ ക്ഷററൃ് ക്ഷസാള്ക്ഷഡഴ്സിനുും പഩാമാ 

ജനത്തിനുും പഔല്ഷള പട ഩിന്തുണക്ഷമാപട ക്ഷപ്രാത്സാസനും. 

 ക്ഷഔയല നിമഭ അകാദഭിള പട ഩിന്തുണക്ഷമാപട നിമഭ ഉക്ഷദയാഖസ്ഥര്ക്കക് ഩയിവീറനും, 

  എല്ലാ ജില്ലഔലിുളും തടവഔായ്യൃപട ആശ്രിതര്ക്കുും, മുന്ഔാറ തടവഔാര്ക്കുും 
പപ്രാക്ഷഫശണര്ക്കഭാര്ക്കുും മുന്ഔാറ അക്ഷന്തഴാഷിഔള്ുഭാമി CBO ഔള്  

സ്ഥാഩിുന്നതിനുസാമ പ്രഴര്ക്കത്തനങ്ങള് .  

  പപ്രാക്ഷഫശനിുളും ഷാമൂസയ പ്രതിക്ഷയാധത്തിുളും നാശണല്  പഷഭിനാറുഔള്  ഷുംഗടിെിുഔ. 
 

ഭറൄ പ്രഴര്ക്കത്തനങ്ങള്  

 പപ്രാക്ഷഫശന്  ഷമ്പ്രദാമത്തിന്  ഔീളില്  ക്ഷനര്ക്കഴളി വഩററൃ് പപ്രാജക്ട് നടൊകല്  
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 മുന്ഔാറകുറൃഴാലിഔള്, ജാഭയത്തില്  ഔളിള ന്നഴര്ക്ക, മുന്  തടവഔാര്ക്ക, ദയിദ്ര്യാമ 
കുറൃഴാലിഔളുപട ആശ്രിതര്ക്ക  എന്നിഴര്ക്കുും  ഷാമ്പത്തിഔ ഷസാമവും നഷ്ടഩയിസായവും 

നല്കുല് . 

 അതിക്രഭത്തിനിയമാമഴര്ക്കക് വനപുണയ ഴിഔഷന ഩയിവീറനവും അനന്തയ ശുശ്രൂ ശഔളുും 
നല്കുഔ  

 ഷവമും പതാളില്  ഫോണിറൄഔള്  ഷജ്ജീഔയിുന്നതിക്ഷനാ പെയ്പെി് ഷൗഔയയത്തിന് 
ക്ഷഴണ്ടിക്ഷമാ ഷസാമും/ തടവഔായ്യൃപട ഭകളുപട ഴിഴാസും 

 ഖക്ഷഴശണ ഩയിഩാടിഔള്/ഩഠനങ്ങള് , ൊര്ക്കഫ് ് പപ്രാക്ഷഫശന്  

 ഷുംസ്ഥാന/ജില്ലാതറ വില്പവാറഔള്  ഷുംഗടിെികല്, അുംഖീകൃത സ്ഥാഩനഭാമ „ടിസ്സ്‟ 
പി  ഷസാമക്ഷത്താപട പപ്രാക്ഷഫശനുഭാള ും ഫന്ധപെഫ്  ക്ഷറക്  ക്ഷസാള്ക്ഷഡഴ്സ് ഩയിവീറനും. 

 ക്ഷഭല്ക്ഷനാഫ് ത്തിുളസാമ കുറൃഴാലിഔളുപട ഇറക്ഷരാണിഔ് ക്ഷഭാണിഫ് രിുംഖ,് ക്ഷശാര്ക്കഫ് ് 
പിറിമുള്പെപട ഐ.ഇ.ഷി. പ്രഴര്ക്കത്തനങ്ങള്  ഴിഔഷിെിുഔ 

 കുറൃഴാലിഔളുപട ആശ്രിതര്ക്കുും ദുയന്തപത്ത അതിജീഴിന്റഴര്ക്കുും ഴിക്ടിും ഷക്ഷൊര്ക്കഫ് ്   
         ഫഓക്ഷരാ. 

 

6.ജമിുളഔളുപട നഴീഔയണും 

                  (ഴിസിതും: 1150.00 റക്ഷും യ്യൄഩ) 

ജമിൽ ബയണും നഴീഔയിുന്നതിപി ബാഖഭാമി ഴകുെ് യ്യൃ ദീർഗഔാറ പപ്രാജക്റ്റ് 

യ്യൄഩഔൽഩന പങയ്തിട്ടുണ്ട് . ഈ ഩദ്ധതി പ്രഔായമുസാമ പ്രഴർത്തനങ്ങൾ ചുഴപട ക്ഷങർുന്നു. 

 പനട്ടുഔാല് ക്ഷത്തയി മാരന്ന ജമിറില്  പഭറൃല്  പപന്ഷിുംഖ്  

 തഴന്നൂര്ക്ക  പഷന്ട്രല്  പ്രിഷണില്  ജറഴിതയണ ഷമ്പ്രദാമും 

 ഴടഔയ റൂരറില്  ജില്ലാ ജമില്  

 പഭമിിനന്സുും പങറുപ്രവൃത്തിഔളുും 

 അമാപ്സ് ആെിക്ഷകശന് -2020 ഴാര്ക്കശിഔ ഩയിഩാറനും 

 ജമിുളഔലില്  ക്ഷപാക്ഷഫ് ാ ക്ഷഔാെിമര്ക്ക  

 ജമിുളഔലിപറ ഒപ് ഗ്രിഡ് ഷൗക്ഷയാര്ക്കജ്ജ ൊന്റുഔപല ഒണ്ഗ്രിഡിക്ഷറക് ഭാറൃല്  

 ഷികമില്  ഩയിവീറനത്തിന് ആഴവയഭാമ ആള ധങ്ങള്   

 ജമിുളഔലില്  സുയക്ഷാ ഉഩഔയണങ്ങള്  
 

മുഔലില്  പ്രതിഩാദിന്റിട്ടുസാമ പ്രഴര്ക്കത്തനങ്ങള്കാമി 2020-21 ഫഡ്ജറൃില്  1150.00 റക്ഷും യ്യൄഩ 

ഴഔമിയ്യൃത്തുന്നു. 

6. ബയണ ഷുംഴിധാനും പഭന്റപെടുത്തല്   

 (ഴിസിതും:600.00റക്ഷും യ്യൄഩ) 

 ഴകുെിപി ഔീളില്  14 ജില്ലാ ഒപീസുഔളുും 31 ക്ഷക്ഷഭ സ്ഥാഩനങ്ങളുും യ്യൃ ഡമരക്ടക്ഷരറൄും  

പ്രഴര്ക്കത്തിച്ചു ഴയ്യൃന്നു പഭന്റപെഫ്  ക്ഷഷഴനത്തിനാമി എല്ലാ ഩശ്ചാത്തറ ഷൗഔയയങ്ങളുും 

ഉരൊക്ഷകണ്ടതാണ്.  ഇമാ കൂടാപത ഴകുെിപറ ഉക്ഷദയാഖസ്ഥര്ക്കക് പച് ശവറ ഡ് ഩയിവീറനും നല്ഔി 

ഉത്തയഴാദിതവങ്ങളുും ചുഭതറഔളുും പറപ്രദഭാള ും ഔായയക്ഷഭഭാള ും പങയ്യാന്  ഔളിമത്തകഴിധും 
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പ്രാപ്തരാഭാുഔള ും പങക്ഷയ്യണ്ടതാണ്. 

2020-21-ല്  താപളെരള ന്ന ഩയിഩാടിഔള്  ഈ ഩദ്ധതിമില്  നിര്ക്കക്ഷേവിുന്നു. 

പുതിമ പ്രഴര്ക്കത്തനങ്ങള്   

 ബിന്നക്ഷവശികാര്ക്കകാമി ഴിഴിധ ഴകുപ്പുഔള്  നടെിറാുന്ന ഩദ്ധതിഔളുപടള ും ഩയിഩാടിഔളുപടള ും 
ക്ഷഭാണിഫ് രിുംഖിനുസാമ ഒണ്വറന്  ൊറൃ് ക്ഷപാും 

 ഩായാപെജിഔ് ക്ഷഔ്ദ്രവും സ്ഥാഩിുന്നതിനുസാമ പ്രഴര്ക്കത്തനങ്ങള്  

 ഴി.ടി.ഷി.ഔള്  നഴീഔയികല്  

 ഷാമൂസയ നീതിഴകുെ് നടൊുന്ന ഴിഴിധ ഴിബാഖങ്ങള്കാള സാമ ഩദ്ധതിഔളുപട അഷപെി് 
ഇുംഩാക്ട് റഡി പുരത്തുസാമ ഏജന്ഷി മുക്ഷകന നടത്തുഔ 

 ഷാമൂസയ നീതി ഴകുെിപി ഔീളിുളസാമ ഴിബാഖങ്ങള്കാമി ഭറൄ ഴകുപ്പുഔള്  നടൊുന്ന 
ഩയിഩാടിഔളുപട ഩഠനവും ഴിവഔറനവും 

 ഭാനഷിഔ പഴല്ലു ഴിലിഔള്  ക്ഷനയിടുന്നഴര്ക്കകാള സാമ പ്രിമാ ക്ഷസാും നടൊുന്നതിനുസാമ 
പ്രഴര്ക്കത്തനങ്ങളുും ഭാറര്ക്ക  ൊന്  തയ്യാരാകുളും 

 ബിന്നക്ഷവശികാര്ക്ക, ബിന്നക്ഷവശികാര്ക്കകാമി പ്രഴര്ക്കത്തിുന്ന സ്ഥാഩനങ്ങള്, ഏറൃവും നല്ല 

പ്രഴര്ക്കത്തനും നടത്തുന്ന ജില്ല, തക്ഷേവബയണസ്ഥാഩനും എന്നിഴര്ക്കകാമി അഴാര്ക്കഡ് 

 കയ ഭാറിനയ ഷുംസ്ക്കയണ ഷിറും സ്ഥാഩികല്  

 യാഭഴര്ക്കമ്മപുയപത്ത ഭാനഷിഔ ക്ഷയാഖും നിമ്ിതഭാമഴര്ക്കുും ക്ഷബദഭാമഴര്ക്കുും  „ഴീണ്ടുും ക്ഷസാും‟ 
ബഴനും സ്ഥാഩികല്  

 തിയ്യൃഴനന്തപുയും, ക്ഷഔാളിക്ഷകാട്, ഴമനാട് വൃദ്ധ ഭദിരിയങ്ങലില്  ദമ്പതിഭാര്ക്കക് ക്ഷസാമുഔള്  
നിര്ക്കമ്മികല്  

 ഴകുെിനു ഔീളിുളസാമ ക്ഷക്ഷഭ സ്ഥാഩനങ്ങലിപറ ഴയതയസ്ത ഷസാമിഔളുപട ക്ഷഷഴനങ്ങള്ുസാമ 

പങറവഔള്  

എ. ഭറൄ പ്രഴര്ക്കത്തനങ്ങള്  

 ഷാമൂസയ നീതി ഒപീസുഔളുപടള ും ക്ഷക്ഷഭ സ്ഥാഩനങ്ങളുപടള ും നഴീഔയണും, ആധുനിഔ 

ഴത്കകയണും, അറൃകുറൃെണിഔള്  എന്നിഴ നടൊകുളും മാടര്ക്കന്നു പഔാണ്ടിയിുന്ന 

പ്രഴര്ക്കത്തനങ്ങളുപട നടത്തിപ്പുും. 

 ഡമരക്ടക്ഷരറൃില്  ഡിഷഫിറിറൃി രിഷര്ക്കന്റ് ആി് വഖഡന്ഷ് പഷല്  സ്ഥാഩിുഔ. 

 ഴകുെിപി പതാളില്  ഩയിവീറന ക്ഷഔ്ദ്രവങ്ങളുപട എല്ലാ പ്രഴര്ക്കത്തനങ്ങളുും (നഴീഔയണും, 
ക്ഷസാറല്  ഷൗഔയയങ്ങള്, ഉത്കഩാദന ഫോണിറൄഔള്  സ്ഥാഩികല്, മ് ഷാഭഗ്രിഔള്  ഴാങ്ങല് ) 

മാടങ്ങിമഴ. 

 ഷുംയക്ഷണ സ്ഥാഩനങ്ങളുപട ക്ഷഷാശയല്  ആഡിറൃ്  നടത്തുന്നതിനാമി ഖക്ഷഴശണ നടഩടിഔള് , 

ക്ഷഷാശയല്  ആഡിറൃ് ഭാനവല്  തയ്യാരാുഔ. 

 ഴിഴിധ ഩദ്ധതിഔലിപറ എല്ലാ ഴയക്തിഖത ഗുണക്ഷബാക്താകളുപടള ും ഴിഴയങ്ങള്  
ക്ഷയകപെടുത്തുന്നതിന് ഒണ്വറന്  ഷിറും തയ്യാരാുഔ. 

 എന്.ജി.. ഔള്ക് അുംഖീഔായും നല്കുന്ന പ്രക്രിമ പഭന്റപെടുത്തല് . 
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 ഴാസനങ്ങള്  ഴാടഔയ്ക്ക് എടുുഔ, ഔണ്ടും പങയ്ത ഴാസനങ്ങള്ക് ഩഔയും പുതിമ ഴാസനങ്ങള്  
ഴാങ്ങല് . 

 ഡമരക്ടക്ഷരറൃ്, ഷഫ് ഒപീസുഔള്, ക്ഷക്ഷഭ സ്ഥാഩനങ്ങള്  എന്നിഴമില്  ഇ- ഖക്ഷഴണന്ഷ് 

 ഇ.ക്ഷക്ഷഭള ഭാമി ഫന്ധപെഫ്  എല്ലാ പ്രഴര്ക്കത്തനങ്ങളുും. 

 ഫക്ഷമാപഭട്രിഔ് ഩഞ്ചിുംഖ് ഷുംഴിധാനും പഭന്റപെടുത്തുളും, ഴാര്ക്കശിഔ ഩയിഩാറനവും ക്ഷബ്രാഡ് 
ഫാി് ഔണക്ഷന്  ഫോഷര്ക്ക  ങാര്ക്കുഔളുും ക്ഷഡറൃാ ങാര്ക്കുഔളുും 

 ഔമ്പഓഫ് റുഔളുും അനുഫന്ധ ഉഩഔയണങ്ങളുും ഴാങ്ങുളും അറൃകുറൃെണിള ും.  ക്ഷക്ഷഭ 
സ്ഥാഩനത്തിക്ഷറക് ഉഩഔയണങ്ങളുും പുനയ്യൃഩക്ഷമാഖ ഷാധനങ്ങളുും ഴാങ്ങല് . 

 ഷാമൂസയ നീതി ഴകുെിപി ഩദ്ധതിഔള്  പഩാമാജനങ്ങലിക്ഷറക ് എത്തിു ന്നതിന ് പസല്െ ്
പഡസ്ക്, പഭമിിനന്ഷ് ട്രിഫഓണല്, നാശണല്  ട്രറ് എന്നിഴള പട പ്രഴര്ക്കത്തനത്തിനുും 

നിര്ക്കവസണത്തിനുും ഭനുശയ ഴിബഴ ക്ഷവശി റബയഭാുഔ, ഷര്ക്കകാര്ക്ക  ഩദ്ധതിഔപല കുരിന്റ് 

അഴക്ഷഫാധും ഉണ്ടാുഔ, ആഴവയകാര്ക്കക് അക്ഷഩക്ഷഔള്  നല്ഔാന്  ഷസാമിുഔ, 

ഔലക്ടര്ക്കഭാര്ക്കുും ആര്ക്ക.ഡി. ഭാര്ക്കുും ഷസാമും നല്കുഔ. 

 പമല്  തീര്ക്കൊകല്  അദാറത്തുഔള്, ഡമരക്ടക്ഷരറൃിുളും ഷഫ് ഒപീസുഔലിുളും ശുങീഔയണ 
മജ്ഞും എന്നിഴ നടത്തുഔ. 

 ഩി.ഡഫു.ഡി അല്ലാപത ഭറൄ ഏജന്ഷിഔള്  മുക്ഷകന നടൊകിമ പ്രതിഫന്ധമുക്ത ക്ഷഔയല 
പ്രഴര്ക്കത്തനങ്ങളുപട പങറവഔള് . 

 ഴകുപ്പു ഒപീസുഔലിപറള ും സ്ഥാഩനങ്ങളുപടള ും പഭമിിനന്സുും അറൃകുറൃഩണിഔളുും  

 ഴയക്തിഖത ഩദ്ധതിഔള്  വഔഔായയും പങയ്യുന്നതിനാമി പ്രക്ഷതയഔ പഷല്  യ്യൄഩീഔയിുഔ 
(ഩശ്ചാത്തറ ഷൗഔയയവും ഭനുശയ ഴിബഴ ക്ഷവശിള ും ഉള്പെപട ) 

 HMDC പമ ഭാവംഔ ക്ഷസാഭാമി ഉമര്ക്കത്തുന്നതിനുസാമ പ്രഴര്ക്കത്തനങ്ങള്   

 ഴകുെിനു പുതിമ പഔഫ് ിട നിര്ക്കമ്മാണും. 
 

ഷി. ഴകുെ് ഉക്ഷദയാഖസ്ഥര്ക്കക് ഩയിവീറനവും ഔളിവ പഭന്റപെടുത്തുളും 

 ഷാമൂസയനീതി ഴകുെിപറ ഉക്ഷദയാഖസ്ഥയ്യൃപട ചുഭതറഔളുും ഔടഭഔളുും സ്തുതയര്ക്കസഭാമി 

നിര്ക്കവസിുന്നതിന് പ്രക്ഷതയഔ ഩയിവീറനും ആഴവയഭാണ്.  ഴിഴിധ ഴിബാഖത്തിുളസാമ ഉക്ഷദയാഖസ്ഥര്ക്കക് 

ഇന്ഷര്ക്കവീഷ് ഩയിവീറന ഩയിഩാടിഔള്  ഷുംഗടിെിക്ഷകണ്ടമാണ്ട്.   

 ഩയിവീറനും/പഷഭിനാര്ക്ക/ഴര്ക്കക്ക്ഷശാെ് , എന്നിഴ  ഷുംസ്ഥാന/ജില്ലാ തറത്തില്  

ഷുംഗടിെികല് . 

 യാജയപത്ത ഭസത്താമ സ്ഥാഩനങ്ങള്  മുക്ഷകന ഉമര്ക്കന്ന ഉക്ഷദയാഖസ്ഥര്ക്കുസാമ ഩയിവീറന 

ഩയിഩാടിഔളുും ഷദിരര്ക്കവനങ്ങളുും. 

 ഖക്ഷഴശണവും ഩഠനങ്ങള്  എന്നിഴ ഷുംഗടിെികല്  

 ഩയിവീറന ഷസാമി തയ്യാരാുഔ , ഴകുെിപി ഴിഴിധ ഩയിവീറന ഩയിഩാടിഔൾ 

ഷുംക്ഷമാജിെിുഔ 

 പട്രമിനിങ്ങ് രിക്ഷഷാഴ്സ് പൂള്  യ്യൄഩീഔയിുഔ 

 ഷാമൂസയ നീതി ഭാനവല്  തയ്യാരാകല്  മുക്ഷകന ഩയിവീറനത്തിപി ആഴവയഔത ഴിറമിയ്യൃത്തുളും 
ഔളിഴ് ഴര്ക്കധിെികുളും 
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 ഴകുെിപി പട്രമിനിങ്ങ് ഇൻറിറൃഓഫ് ് സ്ഥാഩിുഔ 

 എല്ലാ ഭദിരിയത്തിപറള ും അക്ഷന്തഴാഷിഔള്ക് വനപുണയ ഴിഔഷനവും പതാളില്  
നല്കുന്നതിനുസാമ പഷല്ലുും നടൊുഔ. 

 ഩയിവീറന ഩയിഩാടിള പട ബാഖഭാള സാമ സാള്  ഴാടഔ, താഭഷ ഷൗഔയയ പങറവഔള്, രിക്ഷഷാഴ്സ് 
ക്ഷഩഴ്സണിനുസാമ പങറവഔള്, ഩപിടുുന്നഴര്ക്കക് മാത്രാപങറഴ്, ഴാസനങ്ങള്  ഴാടഔയ്ക്ക് 

എടുകല്  എന്നിഴള പട പങറവഔള് . 

    ഷാമൂസയ നീതി ഴകുൊണ് ഈ ഩദ്ധതിള പട നിര്ക്കവസണും നടത്തുന്നത്.   

    മുഔലില്  ഩരഞ്ഞിട്ടുസാമ പ്രഴര്ക്കത്തനങ്ങള്കാമി 2020-21 ഫഡ്ജറൃില്  600.00 റക്ഷും യ്യൄഩ 

ഴഔമിയ്യൃത്തുന്നു. 

8.ഴിമുക്തബടന്മാര്ക്ക/ഴിധഴഔള്/ആശ്രിതര്ക്ക  എന്നിഴര്ക്കുസാമ ഩയിവീറനും 

(ഴിസിതും: 90 .00 റക്ഷും യ്യൄഩ) 

 ഴിമുക്തബടന്മായ്യൃപടള ും അഴയ്യൃപട ആശ്രിതര്ക്കുമുസാമ ക്ഷക്ഷഭവും പുനയധിഴാഷവും വഷനിഔ 

ക്ഷക്ഷഭ ഴകുെ് നടെിറാകി ഴയ്യൃന്നു.  ഴിമുക്ത ബടന്മാര്ക്കുും, ഴിധഴഔള്ുും പുനര്ക്കനിമഭനത്തിനുും, ഷവമും 

പതാളിറിനുഭാമി പ്രാപ്തരായാുന്ന  ഭത്സയ ഩയീക്ഷഔള്ുക്ഷഴണ്ടി ഩയിവീറനും നല്ഔാന്  ഴകുെ് 

ഉക്ഷേവിുന്നു. 2020-21 ഴര്ക്കശും ചുഴപട ഩരള ന്ന പ്രവൃത്തിഔള്കാമി 90.00  റക്ഷും യ്യൄഩ ഴഔമിയ്യൃത്തുന്നു. 

 ഴിമുക്ത ബടന്മാര്ക്കുും ഴിധഴഔള്ുും ആശ്രിതര്ക്കുും  പുനയധിഴാഷ ഩയിവീറനും നല്കുഔ. 

 തിയ്യൃഴനന്തപുയും, ക്ഷഔാളിക്ഷകാട്, വംശ്ശൂര്ക്ക  എന്നിഴിടങ്ങലില്  പ്രഴര്ക്കത്തിുന്ന മൂന്ന് ഔമ്പഓഫ് ര്ക്ക  
ഩയിവീറന ക്ഷഔ്ദ്രവങ്ങള്  നടത്തുഔ. 

 ഴിധഴഔള്ുും ആശ്രിതര്ക്കുും ഫോണിക്ഷപാും, ഴസ്ത്ര നിര്ക്കമ്മാണ ഫോണിറൃ്. 

 ഷൗക്ഷയാര്ക്കജ്ജ പപ്രാജക്ട്. 

 പഔകക്ഷഷാണ്  നീതി പഭഡികല്ഷ് (പുതിമത്) 

9. ജമില്പുസാമിഔളുപട ക്ഷക്ഷഭും 

(ഴിസിതും: 700.00 റക്ഷും യ്യൄഩ)  

 പഷന്ട്രല്  ജമിുളഔള് , മാരന്ന ജമിുളഔള് , ജില്ലാ ജമിുളഔള് , പച് ശയല്  ഷബ്ജമിുളഔള് , ഷഫ് 

ജമിുളഔള് , ഴനിതാ ജമിുളഔള്  ക്ഷഫാര്ക്കറല്  സ്ക്കൂള്  എന്നിഴമാണ് ഷുംസ്ഥാനത്ത് പ്രഴര്ക്കത്തിുന്ന 

സ്ഥാഩനങ്ങള് . 2020-21-ല്  താപള ഩരള ന്ന ഩയിഩാടിഔള്  മുന്ഖണനാടിസ്ഥാനത്തില്  

നടെിറാക്ഷകണ്ടതാണ്.   

 ഷി.ഷി.ടി.ഴി. ഷുംഴിധാനത്തിപി ഴാര്ക്കശിഔ ഩയിഩാറനും. 

 ഇടുകി ജില്ലാ ജമിറില്  ഷി.ഷി.ടി.ഴി. ഷര്ക്കക്ഷവറന്ഷ് ഷുംഴിധാനും. 

 അക്ഷന്തഴാഷിഔള്ക് പതാളില്  ഩയിവീറനും 

 ഴാര്ക്കശിഔ ജമില്  ക്ഷക്ഷഭ ദിഴഷും, രിഫ്രശന്  ക്ഷഔാഴ്സ്, ഷുംസ്ഥാന തറ പഷഭിനാര്ക്ക  എന്നിഴ 

ഷുംഗടിെിുഔ. 

 മാടര്ക്ക  ഴിദയാബയാഷ ഩയിഩാടി/ക്ഷമാഖാക്ലാഷ്. 

 തിയ്യൃഴനന്തപുയും ജില്ലാ ജമിറില്  ഷദിരര്ക്കവഔര്ക്കക് ഔാത്തിയ്യൃപ്പു ക്ഷഔ്ദ്രവും 

 ഴനിതാ മാരന്ന ജമില്  & ഔരക്ഷണല്  ക്ഷസാും തിയ്യൃഴനന്തപുയും  - ഉല്പന്നങ്ങള്  

ഴിറൃളിുന്നതിനാമി ഓഫ് ് പററൃ്. 

 ഴനിത ക്ഷയു.ാകിനു മുഔലില്  ക്ഷഭല്ൂയ പ്രഴര്ക്കത്തനങ്ങള്, ക്ഷഫാര്ക്കറല്  സ്ക്കൂലില്  ക്ഷഖറൃ്. 
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 ഴിയ്യൂര്ക്ക  ഷഫ് ജമിറില്  ഴാസന പശഡ്, ഭളപഴസാമ ഷുംബയണി. 

 ഔണ്ണൂര്ക്ക  പഷന്ട്രല്  പ്രിഷണ്, ങീക്ഷഭനി മാരന്ന ജമില്, മൂഴാറൄ പുള പച് ശയല്  ഷഫ് ജമില്, 
ആറത്തൂര്ക്ക, ഔണ്ണൂര്ക്ക  ഷബ്ജമിുളഔള്  എന്നിഴിടങ്ങലില്  ഩയു.ിഔ് അഡ്രസ്സ് ഷിറും. 

 തിയ്യൃഴനന്തപുയത്തുും എരണാകുലത്തുും ട്രാന്ഷ് പജന്ഡര്ക്ക  ക്ഷയു.ാക് 

 ങീക്ഷഭനി, പനട്ടുഔാല്ക്ഷത്തയി മാരന്ന ജമിുളഔലില്  ഭിന്നല്  യക്ഷാങാറഔും 

 ക്ഷഔാഫ് മും ജില്ലാ ജമിറില്, തിയ്യൃഴനന്തപുയും ഴനിതാ ജമില്  & ഔരക്ഷണല്  ക്ഷസാും, 

പഔാഫ് ായകയ പച് ശയല്  ഷബ്ജമില്, ഭഫ് ാക്ഷഞ്ചയി ഷഫ് ജമില്  എന്നിഴിടങ്ങലില്   

ഇറരിഔ്/ക്ഷഷാലാര്ക്ക  പപന്ഷിുംഖ് 

 ജമിുളഔലില്  തടവഔാര്ക്കകാമി പടറിഴിശന്  

 തിയ്യൃഴനന്തപുയും പഷന്ട്രല്  പ്രിഷണ്   & ഔരക്ഷണല്  ക്ഷസാും ഔപറൃീയിമമില്  നൂതന അടുകല 
ഉഩഔയണങ്ങള്  

 ആുളഴ ഷബ്ജമിറില്  ക്ഷടാമലറൃ് ക്ഷയു.ാു നിര്ക്കമ്മാണും 

 മൂഴാറൄപുള പച് ശയല്  ഷബ്ജമിറിപറ ചുറൄഭതില്  അറൃകുറൃഩണിഔള്  

 എരണാകുലും ഷബ്ജമിറില്  പുതിമ ക്ഷടാമ് ററൃ് ക്ഷയു.ാുും പഷപ്റൃിഔ് ടാങ്കും 

 ക്ഷഔാളിക്ഷകാട് ജില്ലാജമിറില്  പ്രധാന അറൃകുറൃഩണിഔള്  

 തിയ്യൃഴനന്തപുയും മാരന്ന ഴനിതാജമില്  & ഔരക്ഷണല്  ക്ഷസാും അറൃകുറൃഩണിഔള്  

 തിയ്യൃഴനന്തപുയും ഷബ്ജമില്  - ഭണ്ണു ജറ ഷുംയക്ഷണ പ്രവൃത്തിഔള് . 

 തിയ്യൃഴനന്തപുയും പഷന്ട്രല്  പ്രിഷണ്  & ഔരക്ഷണല്  ക്ഷസാഭില്  ഭാനുപാക്ടരിഫോണിറൃിപി 

ക്ഷഭല്ൂയ അറൃകുറൃെണിഔള്, പഡ്രമിക്ഷനജ് ഷിറും അറൃകുറൃഩണിഔള് . 

 ഴിയ്യൂര്ക്ക  പഷന്ട്രല്  പ്രിഷണ്  & ഔരക്ഷണല്ക്ഷസാഭില്  ആശുഩത്രിപഔഫ് ിടത്തിപിള ും 

ഐപഷാക്ഷറശന്  ഴാര്ക്കഡിിള ും അറൃകുറൃെണിഔള് . 

മുഔലില്  ഩരഞ്ഞിട്ടുസാമ പ്രഴര്ക്കത്തനങ്ങള്കാമി 2020-21-ഫഡ്ജറൃില്  700.00 റക്ഷും യ്യൄഩ 

ഴഔമിയ്യൃത്തുന്നു. 

10. ക്ഷദവീമ ദിന/ഴായാങയണങ്ങളുും ഐ.ഇ.ഷി. പ്രഴര്ക്കത്തനങ്ങളുും  

(ഴിസിതും: 80.00 റക്ഷും യ്യൄഩ) 

 ഷര്ക്കകായിപി ഴിഴിധ ഷാമൂസയനിമഭങ്ങളുും ഩദ്ധതിഔളുും നടെിറാുന്ന ക്ഷനാഡല്  ഴകുൊണ് 

ഷാമൂസയ നീതി ഴകുെ്.  എന്നാല്  ഭൂയിഩക്ഷും ജനങ്ങളുും ഷാമൂസയനീതി ഴകുെിലൂപട നടൊുന്ന 

ക്ഷഷഴനങ്ങപലുരിന്റ് അജ്ഞയാണ്.  അതിനാല്  ഈ ഴകുെിലൂപട റബയഭാുന്ന ക്ഷഷഴനങ്ങപലുരിന്റ് 

ഩത്ര-ദൃവയ-ശ്രാഴയ ഭാധയഭങ്ങലിലൂപടള ും  ഡിജിറൃല്, ഷാമൂസയ ഭാദ്ധയഭങ്ങലിലൂക്ഷടള ും വില്പവാറഔള്, 

ങര്ക്കന്റാക്ഷമാഖങ്ങള്, പ്രതിക്ഷയാധ ഷുംഗടിത പ്രഴര്ക്കത്തനങ്ങള്  എന്നിഴമിലൂപട പഩാമാജനങ്ങപല 

ക്ഷഫാധഴല്കയിക്ഷകണ്ടത് അതയാഴവയഭാണ്.  ഐ. ഇ. ഷി ഔാമ്പമിന്  മുക്ഷകന ക്ഷഷഴനങ്ങള്ുസാമ  

ആഴവയഔത അരിള ന്നതിനുും ഇടനിറകാപയ  ളിഴാുന്നതിനുും ഔളിള ന്നു. ഷാമൂസയ നീതി ദിനും, 

ഴക്ഷമാജനദിനും, മുതിർന്നഩൗയന്മാക്ഷയാടുസാമ അധിക്ഷക്ഷഩ പ്രതിക്ഷയാധ ദിനും,   പപ്രാക്ഷഫശന്  ദിനും, ക്ഷറാഔ 

അള്ശിക്ഷഭഴ്സ് ദിനും, ക്ഷറാഔ ഴിഔറാുംഖ ദിനും,  ഭനുശയാഴഔാവദിനും, ഷര്ക്കകാര്ക്ക  തീയ്യൃഭാനപ്രഔായമുസാമ 

പ്രാധാനയമുസാമ ഭറൄ ദിനാങയണങ്ങളുും ഴകുെ് ആങയിുന്നുണ്ട്.  

ഐ.ഈ.ഷി.പ്രഴര്ക്കത്തനങ്ങളുപട ബാഖഭാമി 2020-21-ല്  ചുഴപട ഩരള ന്ന പ്രഴര്ക്കത്തനങ്ങള്  കൂടി 

നടത്തപെടുന്നു. 
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 ഴകുെിപി ഴിഴിധ ഩദ്ധതിഔപല കുരിച്ചുും പുതിമ ഷുംയുംബങ്ങപലള ും കുരിന്റ് ഴിഴയങ്ങള്  
അരിമിുന്നതിന് ഴിദഗ്ദ്ധയ്യൃപട ഷസാമക്ഷത്താപട ഐ.ഇ.ഷി ഩദ്ധതി തയ്യാരാുഔ. 

 ഭത്സയ പ്രക്രിമമിലൂപട പപ്രാപശണല്  ഭീഡിമ ഔണ്ഷള്ഫ് ി്/ഩയു.ിഷിറൃി ഏജന്ഷിള പട 
ക്ഷഷഴനും ഉഩക്ഷമാഖികല് . 

 ഩത്ര-ദൃവയ-ശ്രഴയ ഭാദ്ധയഭങ്ങലിുളപട നമങ്ങളുും ഩയിഩാടിഔളുും അരിമിുഔ, വത്രഭാഷിഔ 

ഓക്ഷദയാഖിഔ പ്രഷിദ്ധീഔയണഭാമ „സുനീതി‟പ്രഷിദ്ധീഔയണും 

 പതയ്യൃവ നാടഔങ്ങള്, ക്ഷരാഡ്ക്ഷശാ, രിമാറിറൃിക്ഷശാ എന്നിഴ ഷുംഗടിെിന്റ് 

അഴഔാവാടിസ്ഥാനത്തിലൂപട ആക്ടുഔള്, നമങ്ങള്  എന്നിഴ ഷുംഫന്ധിന്റ് അഴക്ഷഫാധും 

ഉണ്ടാുഔ. 

മുഔലില്  ഩരള ന്ന പ്രഴര്ക്കത്തനങ്ങള്കാമി  2020-21-പറ ഫഡ്ജറൃില്  80.00 റക്ഷും യ്യൄഩ 

ഴഔമിയ്യൃത്തുന്നു. 

11. എന്ക്ഷഡാഷള്പാന്  ദുയിതഫാധിതര്ക്കുസാമ ഷുംക്ഷമാജിത ഩാക്ഷകജ് 

(ഴിസിതും:  1900.00റക്ഷും യ്യൄഩ) 

 ഷുംസ്ഥാനത്ത് എന്ക്ഷഡാഷള്പാന്  മൂറും ദുയിതഭനുബഴിുന്നഴര്ക്കക് ആവവാഷ നടഩടിഔള്  

വഔപകാള്ളുന്നതിനാണ് ഈ മാടര്ക്ക  ഩദ്ധതി റക്ഷയഭിടുന്നത്.  എന്ക്ഷഡാഷള്പാന്  മൂറും 

വയ്യാഴറുംഫിഔലാമ ക്ഷയാഖിഔള്ക് 2200 യ്യൄഩ നിയകിുളും, ഴിഔറാുംഖ പഩന്ശന്  ഴാങ്ങുന്ന 

ക്ഷയാഖിഔള്ക് 1,700 യ്യൄഩ, ഭറൄസാമ ക്ഷയാഖിഔള്ക് 1,200 യ്യൄഩ ഴീതവും ധനഷസാമും നല്ഔിഴയ്യൃന്നു.  

ഇമാക്ഷഩാപറ ഈ ഴിബാഖത്തില്പെഫ്  കുടുുംഫങ്ങലിപറ ന്ന് മുതല്  ഏള് ഴപയ ക്ലാസ്സുഔലില്  ഩഠിുന്ന 

ഴിദയാര്ക്കഥിഔള്ക് 2000 യ്യൄഩ, 8 മുതല്  10 ഴപയ 3000 യ്യൄഩ, 11-ഉും 12-ഉും ക്ലാസ്സുഔലില്  ഉസാമഴര്ക്കക് 4000 

യ്യൄഩ എന്നീ നിയകില്  ധനഷസാമും നല്കുന്നത് മാടക്ഷയണ്ടതാണ്.  എന്ക്ഷഡാഷള്പാന്  മൂറും ദുയിതും 

അനുബഴിുന്ന പൂര്ക്കണ വയ്യാഴറുംഫിഔലാമഴര്ക്ക , ഭാനഷിഔക്ഷയാഖിഔള്  എന്നിഴപയ ഩയിങയിുന്നഴര്ക്കക് 

700 യ്യൄഩ ധനഷസാമഭാമി നല്കുന്നതാണ് (മുന്ഔാറപത്തള ും പുതിമതാള സാമഴര്ക്കുും).  

എന്ക്ഷഡാഷള്പാന്  ഫാധിത ക്ഷഭകറമില്  അുംഖ ഩയിഭിതയാമ കുഫ് ിഔളുപട (18 ഴമസ്സില്  താപള) 

പുനയധിഴാഷും പഭന്റപെടുത്തുന്നതിനാമി ഭാവംഔാ വിശു പുനയധിഴാഷ ക്ഷഔ്ദ്രവും ആയുംബിച്ചു, ഈ 

ക്ഷഔ്ദ്രവങ്ങളുപട ഭാര്ക്കഗ നിര്ക്കക്ഷേവങ്ങള്  പ്രഔായമുസാമ ഩശ്ചാത്തറ ഷൗഔയയങ്ങള്, ഉഩഔയണങ്ങള് , 

ഩയിവീറനങ്ങള് , മുനുശയ ഴിബഴക്ഷവശി എന്നിഴള ും എന്ക്ഷഡാഷള്പാന്  ഫാധിതര്ക്കുസാമ ഭറൄ ആക്ഷയാഖയ 

ഷുംയക്ഷണും, എന്ക്ഷഡാഷള്പാന്  ദുയിതര്ക്കക് പുനയധിഴാഷ പഷല്  പുനയധിഴാഷ ഷസാമും, 

മുലിമാര്ക്ക  ഩഞ്ചാമത്തില്  പുനയധിഴാഷ ഗ്രാഭും സ്ഥാഩിുന്നതിനുസാമ പ്രായുംബ പങറവഔള്  എന്നീ 

പ്രഴര്ക്കത്തനങ്ങള്കാമാണ് മാഔ ഴഔമിയ്യൃത്തിമിട്ടുസാമത്.  ഈ ഩയിഩാടി ക്ഷഔയല ഷാമൂസയസുയക്ഷാ 

ഭിശന്  ഴളി നടൊുന്നതാണ്.  2020-21-ല്  1900.00 റക്ഷും യ്യൄഩ ഴഔമിയ്യൃത്തുന്നു. ഇതില്  8 0 % 

സ്ത്രീഔള്കാമി പ്രതീക്ഷിുന്നു. 

12. ക്ഷക്ഷഭ സ്ഥാഩനങ്ങലിപറ അക്ഷന്തഴാഷിഔള്ുസാമ ഩയിങയണ ഩദ്ധതി 

(ഴിസിതും: 200.00 റക്ഷും യ്യൄഩ) 

 ഷാമൂസയനീതി ഴകുെിപി ഔീളില്  31 ക്ഷക്ഷഭ സ്ഥാഩനങ്ങളുും ഴനിതാവിശു ഴകുെിപി ഔീളില്  44 

സ്ഥാഩനങ്ങളുും പ്രഴര്ക്കത്തിുന്നു.  നിറഴിുളസാമ റാപ് ഩാക്ഷറൃണ്  പ്രഔായും ഈ സ്ഥാഩനങ്ങലിുളസാമ 

അക്ഷന്തഴാഷിഔളുപട ഩയിങയണത്തിന് നഴ്സിുംഖ് റാപിപന/ഩയിങയണ റാപിപന നിമഭിന്റിഫ് ില്ല.  ഭിക 

സ്ഥാഩനങ്ങളുും അഩയയാപ്തരാഭാമ റാക്ഷപാപടമാണ് പ്രഴര്ക്കത്തിുന്നത്.  ഇത്തയും സ്ഥാഩനങ്ങലിപറ 

അക്ഷന്തഴാഷിഔളുപട എണും അനുഴദനീമഭാമ എണക്ഷത്തകാള്  ഴര്ക്കദ്ധിന്റ് ഴയ്യൃന്നതിനാല്  ഈ 

സ്ഥാഩനങ്ങള്  സുഖഭഭാമി നടത്തിപകാണ്ടു ക്ഷഩാകുഴാന്  ഔളിള ന്നില്ല. KSSM ഈ സ്ഥാഩനങ്ങലിപറ 
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താഭഷകായ്യൃപട ആഴവയത്തിനനുഷയിന്റ് അധിഔ ഭനുശയ ഴിബഴ ക്ഷവശി നല്കുന്നു.  പപ്രാജക്ട് 

റാപിനുസാമ ക്ഷസാണക്ഷരരിമവും അറഴന്സുഔളുും പ്രക്ഷതയഔ ഩയിവീറന ഩയിഩാടിള പട പങറവഔള്  

എന്നിഴമാണ് പ്രഴര്ക്കത്തനങ്ങള് . ഈ ഩദ്ധതി ഷാമൂസയ നീതി ഴകുെിപിള ും ഴനിതാവിശു 

ഴിഔഷനഴകുെിപിള ും ഩിന്തുണക്ഷമാപട ഷാമൂസയ സുയക്ഷാഭിശന്  നടൊുന്നു.  2020--21-ല്     200 .00 

റക്ഷും യ്യൄഩ ഴഔമിയ്യൃത്തുന്നു. ഇതില്  76% ഴനിതാ ഗുണക്ഷബാക്താകള്കാമി പ്രതീക്ഷിുന്നു. 

13. ഴക്ഷമാഭിത്രും 

(ഴിസിതും: 2400.00 റക്ഷും യ്യൄഩ) 

 ക്ഷഔയലത്തിപറ ഴക്ഷമാജനങ്ങളുപട എണും അടുത്ത ഔാറത്താമി ഴര്ക്കദ്ധിച്ചുഴയ്യൃന്നതാമികാണാും. 

യാജയത്തു പ്രാമഭാമഴയ്യൃപട ജനഷുംകയ കൂടുതൽ ക്ഷഔയലത്തിറാണ്(13.6%).  65 ഴമസ്സിന് മുഔലില്  

പ്രാമമുസാമഴയ്യൃപട ക്ഷക്ഷഭപ്രഴര്ക്കത്തനങ്ങള്ക് ക്ഷഴണ്ടിള സാമ ഩയിഩാടിഔലാണ് ഈ ഩദ്ധതിമില്  

ഉള്പെടുത്തിമിയിുന്നത്.  ആക്ഷയാഖയ ഷുംയക്ഷണും, ഔൗണ്ഷിറിുംഖ്, പസല്െ് പഡസ്ക് ഷൗഔയയും, 

ഩാറിക്ഷമറൃീഴ് പഔമര്ക്ക , ആുംബുറന്ഷ് ഷൗഔയയും, ഷാമൂസയ ഩിന്തുണ ഩയിഩാടി മാടങ്ങിമ ഷൗജനയ 

ക്ഷഷഴനങ്ങള്  ഇതിലൂപട റബയഭാുും. 6 ക്ഷഔാര്ക്കെക്ഷരശനുഔലിുളും 85 മുനിഷിൊറിറൃിഔലിുളും, 2 

ക്ഷയു.ാുഔലിുളും ഈ ഩയിഩാടി നടുന്നുണ്ട്.  അഴക്ഷവശിുന്ന ജില്ലഔലില്  യ്യൃ ക്ഷയു.ാക് ഩഞ്ചാമത്തില്  

ഴീതും ഩദ്ധതി നടൊകാന്  തീയ്യൃഭാനിന്റിട്ടുണ്ട്.  ക്ഷപ്രാജക്ട് റാപിപി ക്ഷസാണക്ഷരരിമും, ഭയ്യൃന്ന്, 

ഉഩഔയണങ്ങള് , പഭാവഫല്  ക്ലിനിുഔള്ുസാമ ഴാസന ഴാടഔ, ഒപീഷ് പങറവഔള് , പ്രക്ഷതയഔ ദിന 

ആക്ഷഗാശങ്ങള് , ഴിക്ഷനാദഩയിഩാടിഔള്  പ്രക്ഷതയഔ ഩയിവീറന ഩയിഩാടിഔള് , ഴക്ഷമാജനങ്ങളുപട 

പ്രശ്നങ്ങള്കാമി പ്രക്ഷതയഔ സ്ക്രീനിുംഖ് ഔയാമ്പുഔള്  ഷുംഗടിെിുഔ, ഩയഷയും, അഴക്ഷഫാധനും, ഷാമൂസയ 

ഉള്പെടുത്തല്  ഩയിഩാടി മാടങ്ങിമഴകുസാമ പങറവഔള്  ഈ ഩദ്ധതിമില്  നിന്ന് ഴസിുന്നതാണ്.  ഈ 

ഩയിഩാടി ക്ഷഔയല ഷാമൂസയ സുയക്ഷാ ഭിശന്  നടൊുന്നതാണ്. 

  2020-21-ല്  ഫഡ്ജറൃില്  2400.00 റക്ഷും യ്യൄഩ ഴഔമിയ്യൃത്തുന്നു.  ഇതില്  65% ക്ഷഩര്ക്ക  

സ്ത്രീഔലാപണന്ന് പ്രതീക്ഷിുന്നു. 

14. ഴിവെ് ഴിമുക്ത നഖയും 

 (ഴിസിതും: 50 .00 റക്ഷും യ്യൄഩ) 

 പ്രമുക ആശുഩത്രിഔലിൽ ക്ഷയാഖിഔളുപട കൂപട നിൽുന്നഴർകാമി യ്യൃ ക്ഷനയപത്ത ഷൗജനയ 

ബക്ഷണും നല്ഔാന്  ഈ ഩദ്ധതി റക്ഷയഭിടുന്നു.  2009-ല്  ക്ഷഔാളിക്ഷകാട് പഭഡികല്  ക്ഷഔാക്ഷലജ് 

ആശുഩത്രിമില്  ആദയഭാമി ആയുംബിന്റ ഈ ഩയിഩാടി ഇക്ഷൊള്  ക്ഷസാഭിക്ഷമാ ആശുഩത്രി, ഭറപ്പുരും, 

തിയ്യൃഴനന്തപുയും പഭഡികല്  ക്ഷഔാക്ഷലജ്, എഷ്.എ.റൃി. ആശുഩത്രി, തിയ്യൃഴനന്തപുയും, പഔാല്ലും ജില്ലമിപറ 

താലൂകാശുഩത്രി, ജില്ലാ ആശുഩത്രി, ഷര്ക്കകാര്ക്ക  ജനരല്  ആശുഩത്രി എന്നിഴടിങ്ങലിുളും നടൊകി 

ഴയ്യൃന്നു.  ബക്ഷണത്തിനുസാമ പങറഴ്(ക്ഷററത്തിലൂപട), ഩയഷയും, അഴക്ഷഫാധും മാടങ്ങിമ 

പ്രഴര്ക്കത്തനങ്ങള്കാമി 2020-21-ല്  50.00  റക്ഷും യ്യൄഩ ഴഔമിയ്യൃത്തുന്നു.  ഈ ഩദ്ധതി നടൊുന്നത് 

ക്ഷഔയല ഷാമൂസയ സുയക്ഷാ ഭിശനാണ്.   

15. ക്ഷഔാക്ലിമര്ക്ക  ഇുംൊക്ഷിശന്  ഩദ്ധതി (ശ്രുതി തയുംഖും) 

(ഴിസിതും: 800.00 റക്ഷും യ്യൄഩ) 

 ഫാറയത്തില്ത്തപന്ന കുഫ് ിഔലിപറ ശ്രഴണ വഴഔറയും തിയിന്റരിഞ്ഞാല്  അഴപയ 

പുനയധിഴഷിെികാനുസാമ ഏറൃവും പറപ്രദഭാമ ഭാര്ക്കഗഭാണ് ക്ഷഔാകലിമര്ക്ക  ഇുംൊക്ഷിശന്  വസ്ത്രക്രിമ.  

രീജിമണല്  /ക്ഷററൃ്തറ ഷാക്ഷിതിഔ ഔമ്മിറൃിഔള്  പതയപഞ്ഞടുുന്ന കുഫ് ിഔള്ക് ക്ഷഔാകലിമര്ക്ക  

ഇുംപ്ലാി് വസ്ത്രക്രിമ പതയപഞ്ഞടുകപെഫ്  ആശുഩത്രിഔള്  ഴളി നടത്താനുും ഷര്ക്കജരി ഔളിഞ്ഞ 

കുഫ് ിഔള്ക് ആഡിറൃരി പഴര്ക്കഫല്  സഫിറിക്ഷറൃശന് ധനഷസാമും നല്ഔാനുഭാണ് ഈ ഩദ്ധതി 

റക്ഷയഭിടുന്നത്.  ഈ ഩയിഩാടി ക്ഷഔയല ഷാമൂസയസുയക്ഷാഭീശന്  മുക്ഷകന നടൊുും.  4 ഴര്ക്കശ ഴാരിി 
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ഉള്പെപട ഇുംൊിിപി ഴിറ, ഩളമ ഇുംൊന്റുഔളുപട ഴാരിി ദീര്ക്കഗിെിുഔ. ആഡിക്ഷമാ പഴര്ക്കഫല്  

സാഫിറിക്ഷറൃശന് , ച് ീന്റ് പതരാെിറിപി ക്ഷസാണക്ഷരരിമും, ക്ഷഡാക്ടര്ക്കഭാര്ക്ക , ച് ീന്റ് പതരാെിസ്റ്റുഔള് , 

പതരാെിസ്റ്റുഔള്  എന്നിഴര്ക്കുസാമ ഩയിവീറനും, ഷര്ക്കജരി നടത്തിമ കുഫ് ിഔളുപടള ും യക്ഷിതാകളുപടള ും 

കൂഫ് ായ്മ ഷുംഗടിെികല് , ഷര്ക്കകാര്ക്ക  പഭഡികല്  ക്ഷഔാക്ഷല്രഔലിുളും ഭറൄ പ്രമുകഭാമ ആശുഩത്രിഔലിുളും 

അതയാഴവയ ഉഩഔയണങ്ങള്  ഴാങ്ങുഔള ും ഩശ്ചാത്തറ ഷൗഔയയും യ്യൃുഔള ും പങയ്യുഔ, മാടര്ക്ക  

ഩയിക്ഷവാധനള ും ഴിറമിയ്യൃത്തുളും, ശ്രഴണ വഴഔറയമുസാമ കുഫ് ിഔള്ക് ക്ഷനയപത്തള സാമ ഇടപഩടുളഔള്  

ക്ഷഷാശയല്  ആഡിറൃ് നടത്തുഔ, പടക്നികല്  ഔമ്മിറൃി അുംഖങ്ങള്ുസാമ ടി.എ./ഡി.എ. ഩയഷയും, 

ക്ഷഫാധഴത്കകയണും  എന്നീ പങറവഔള്  ഴസികാന്  2020-21-ല്   800 .00 റക്ഷും യ്യൄഩ ഴഔമിയ്യൃത്തുന്നു. 

16. ഴീ പഔമര്ക്ക  

(ഴിസിതും: 100.00 റക്ഷും യ്യൄഩ) 

 ക്ഷഔയല ഷാമൂസയ സുയക്ഷാ ഭിശന്  ഏപറൃടുുന്ന ക്ഷക്ഷഭ ഩയിഩാടിഔള്ുും ഴയക്തിഖത ആനുകൂറയ 

ഩദ്ധതിഔള്ുും പണ്ട് ഷവയ്യൄഩികാനുസാമ യ്യൃ ധനാഖഭ ഭാര്ക്കഗഭാമിഫ് ാണ് ഈ ഩദ്ധതി 

യ്യൄഩപെടുത്തിമിട്ടുസാമത്.  ക്ഷഔയലത്തിപറ ജനങ്ങളുപട ഴിഴിധങ്ങലാമ ആഴവയങ്ങള്  നിരക്ഷഴറൃാന്  തക 

ഴിധത്തില്  അടിസ്ഥാന പണ്ട് ഔപണ്ടത്താനുസാമ യ്യൃ ഉദയഭഭാണ് ഈ ഩദ്ധതി.  ഇപ്രഔായും 

ഷവയ്യൄഩിുന്ന മാഔ ബയണഩയഭാമ ആഴവയങ്ങള്ക്ഷകാ ഩദ്ധതി നടൊുന്നതിനുസാമ ഭതിമാമ 

പങറവഔള്ക്ഷകാ യികുളും ഉഩക്ഷമാഖിുന്നതല്ല.  ഈ പ്രക്ഷഴവനഭാര്ക്കഗത്തിലൂപട ദാതാഴ് ടുുന്ന 

ഒക്ഷയാ നമാവഩഷള ും യ്യൃ പതയപഞ്ഞടുകപെഫ്  ഗുണക്ഷബാക്താഴിപി ആഴവയത്തിന് ഭാത്രും 

പങറഴളിുന്നമാും ദാതാഴിന് പങറഴ് ഷുംഫന്ധിന്റ എല്ലാ ഔണുഔളുും ഩയിക്ഷവാധിുന്നതിന് 

അഴഷയും റബിുന്നമാഭാണ്.  അക്ഷതാപടാെുംതപന്ന ഷാമ്പത്തിഔ ഷാമൂസിഔ ഒഡിറൄഔള്  

ഫാധഔഭാുന്നമാഭാണ്.  ഈ ഩയിഩാടിള പട ബയണഩയഭാമ പങറവഔള് , ഒഴര്ക്കപസഡ് ങാര്ക്കുഔള് , 

പഴഡവഷറൃ് നടത്തിെ്, ധനഷഭാസയണ ഔയാമ്പ്, പീല്ഡ് ഇന്ഴറിക്ഷഖശന്ഷ്, ഩദ്ധതി 

നിര്ക്കക്ഷേവങ്ങളുപട പ്രാക്ഷമാഖിഔ ഴിറമിയ്യൃത്തല് , ഴിഴിധ ഩദ്ധതിഔപല കുരിച്ചുസാമ പ്രങായണ 

ഔയാമ്പമിനുഔള്, പപ്രാജക്ട് റാപിന് ക്ഷസാണക്ഷരരിമും എന്നിഴ ഴസികാന്  2020-21-ല്    100.00 റക്ഷും 

യ്യൄഩ ഴഔമിയ്യൃത്തുന്നു. 

17.ഷുംസ്ഥാന ഷര്ക്കകാര്ക്ക  പ്രക്ഷതയഔ താല്െയയും എടുത്ത് നടൊുന്ന വഴഔറയമുസാമഴര്ക്കുസാമ ഩദ്ധതി – 

വഴഔറയും തടമല്  , പ്രായുംബ നിര്ക്കണമും, പ്രായുംബ ഇടപഩടല് , ഴിദയാബയാഷും, പതാളില്  അഴഷയങ്ങള്  

സൃഷ്ടികുളും പുനയധിഴാഷവും 

(ഴിസിതും: 2100.00 റക്ഷും യ്യൄഩ) 

 RPWD ആക്ട് 2016 പ്രഔായും വഴഔറയ ക്ഷഭകറമില്  യ്യൄഩഔല്പന പങയ്തിട്ടുസാമ ഈ ഩദ്ധതിമിുളപട 

വഴഔറയും തടള ഔ, നഴജാത വിശുകലിപറ ഩയിക്ഷവാധന, പ്രായുംബ നിര്ക്കണമത്തിനുും പ്രായുംബ 

ഇടപഩടറിനുമുസാമ ഷൗഔയയങ്ങളുപട ശുംഖറ സ്ഥാഩിുഔള ും പ്രാഴര്ക്കത്തിഔഭാകുളും, വഴഔറയും 

നിമ്ിുഔ, പ്രക്ഷതയഔ വഴഔറയങ്ങള്ുസാമ പ്രതിക്ഷയാധ ഩദ്ധതിഔള് , ജീഴിത ഷസാമിഔള്  നല്കുഔ 

എന്നിഴ ആക്ഷയാഖയും, ഷാമൂസയ നീതി, ഴിദയാബയാഷും, ഩഫ് ിഔ ഴര്ക്കഗ ഴിഔഷനും, ക്ഷഩാറീഷ്, രഴനു, തക്ഷേവ 

ഷവമുംബയണ സ്ഥാഩനും, ഭറൄ ഷര്ക്കകാര്ക്ക  ഷര്ക്കകായിതയ ഏജന്ഷിഔള്, ഷുംഗടനഔള്  എന്നിഴള പട 

ഷുംക്ഷമാജനത്തിലൂപട നടൊുന്നു. വഴഔറയും തടള ഔ, അതിപി ഭാക്ഷനജ്പഭി് 

എന്നിഴമിുളണ്ടാമിട്ടുസാമ പുതിമ ഭാറൃങ്ങളുഭാമി ക്ഷങര്ക്കന്ന് നിന്നുപഔാണ്ട് എസ്സ്.ഐ.ഡി. ഩയിഩാടിഔള്  

നടൊകാന്  ക്ഷഴണ്ടി ഡിഷഫിറിറൃി ഭാക്ഷനജ്പഭിില്  യ്യൃ വരറൃ്ഷ് പഫമി ഡ് വറപ് വഷകിള്  

അക്ഷപ്രാന്റ് “അനുമാത്ര” (പത്തായ്യൃഭിന്റ് ക്ഷഩാകുഔ) എന്ന യ്യൃ ഷഭീഩനും 2017-18 മുതല്  യ്യൃ 

ഔയാമ്പമിന്  ക്ഷഭാഡില്  ഷുംഗടിെിച്ചു ഴയ്യൃന്നു.  ക്ഷഔയല ഷാമൂസയ സുയക്ഷാ ഭിശപി ഔീളില്  യ്യൃ 

ഉഩഭിശനിലൂപടമാണ് ഈ ഩദ്ധതി നടെിറാുന്നത്.  2020-21-പറ പ്രഴര്ക്കത്തനങ്ങള്  താപള 
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നിര്ക്കക്ഷേവിുന്നു. 

i. ഴാക്സിക്ഷനശന്  - എും.എും.ആര്ക്ക . & റുഫല്ലാ 

ജനന ഷഭമത്തു തപന്ന വഴഔറയും ഷുംബഴിുന്നതിനുസാമ ഔായണങ്ങലാണ് മുണ്ടിനീയ്, 

അഞ്ചാുംഩനി, റുപഫല്ല എന്നിഴ.  ഈ അഩഔടാഴസ്ഥപമ തയണും പങയ്യുന്നതിനാമി എല്ലാ 

വിശുകള്ുും ഷര്ക്കകാര്ക്ക  ആശുഩത്രിഔള്  മുക്ഷകന എും.എും.ആര്ക്ക  ഴാക്സിക്ഷനശന്  നല്ക്ഷഔണ്ടമാണ്ട്.  2020-

21-ക്ഷറക്  എും.എും.ആര്ക്ക  ഴാക്സിപി 4,50,000 ക്ഷഡാസുഔള്  ആഴവയഭാണ്.  എും.എും.ആര്ക്ക. ഴാക്സിന്  

ഴാങ്ങുന്നതിനുും ഫന്ധപെഫ്  ഐ.ഇ.ഷി. പ്രഴര്ക്കത്തനങ്ങള്കാമി 2020-21 ഫഡ്ജറൃില്   100.00  റക്ഷും 

യ്യൄഩ ഴഔമിയ്യൃത്തുന്നു. 

ii. ഡിേിക്ട് ഏര്ക്കറി ഇിര്ക്കപഴന്ശന്  പഷിറുഔള്  

അനുമാത്രള പട ഔീളില്  സ്ഥാഩിന്റിട്ടുസാമ പ്രായുംബ നിര്ക്കണമത്തിനുസാമ ങിഫ് പെടുത്തിമിട്ടുസാമ 

ശുംകറ വക്തിപെടുക്ഷത്തണ്ടമാണ്ട്.  പ്രായുംബ നിര്ക്കണമത്തിനുും പ്രായുംബ ഇടപഩടറിനുമുസാമ 

ഷൗഔയയങ്ങക്ഷലാപട ഏര്ക്കറി ഇിര്ക്ക  പഴന്ശനു ക്ഷഴണ്ടിള സാമ ഒര്ക്കഖവന ഡ് പനറൃ് ഴര്ക്കക് മാടങ്ങുഔ 

(പച് ശയല്  അുംഖനഴാടിഔള്, ഭാവംഔ വിശു പുനയധിഴാഷ ക്ഷഔ്ദ്രവങ്ങള് , ഷാറൃവററൃ് ഇിര്ക്കപഴന്ശന്  

പഷിറുഔള്, പഭാവഫല്  ഇിര്ക്കപഴന്ശന്  ഫോണിറൄഔള്, ഡിേിക്ട് ഏര്ക്കറി ഇിര്ക്കപഴന്ശന്  പഷിര്ക്ക, 

രീജിമണല്  ഏര്ക്ക റി ഇിര്ക്കപഴന്ശന്  പഷിറുഔള് ) അപഩക്സ് സ്ഥാഩനങ്ങള്  എന്നിഴമിലൂപടമാണ് 

പ്രഴര്ക്കത്തനങ്ങള്  നടൊുന്നത് . എല്ലാ ജില്ലഔലിുളും ഡിേിക്ട് ഏര്ക്കറി ഇിര്ക്കപഴന്ശന്  പഷിറുഔള്  

സ്ഥാഩിുന്ന പ്രഴര്ക്കത്തനങ്ങള്  2020-21-   ല്  പൂര്ക്കത്തീഔയികാന്  ഉക്ഷേവിുന്നു. ഩശ്ചാത്തറ 

ഴിഔഷനും, ഡി.ഇ.ഐ.ഷി. ഔലിക്ഷറക് ഉഩഔയണങ്ങള്  ഴാങ്ങല്, ഭനുശയ ഴിബഴും, ഩയിവീറനങ്ങള് , 

പ്രായുംബ നിര്ക്കണമത്തില്  ക്ഷഫാധഴത്കകയണും  ഷുംസ്ഥാനതറ ഷഭിതിള പട ശുഩാര്ക്കവ പ്രഔായും 

ബിന്നക്ഷവശികാര്ക്കക് ആഴവയാനുഷയണമുസാമ ഉഩഔയണങ്ങള് , റാപിനുും ക്ഷഔാ-ഒര്ക്കഡിക്ഷനറൃന്മാര്ക്കുും 

ഒണക്ഷരരിമും, ബയണ പങറവഔള് , എന്നീ പ്രഴര്ക്കത്തനങ്ങള്ക്  ആഴവയഭാമ പങറഴ് ഴസികാന്  

2020-21-ല്    1150.00 റക്ഷും ഴഔമിയ്യൃത്തിമിയിുന്നു 

iii. ഫോണിക്ഷഴഴ്സല്  സിമരിുംഖ്/ഔണ്ജനിറൃല്  അക്ഷനാഭറി സ്ക്രീനിുംഖ് ഩയിഩാടി 

വഴഔറയ ഩയിഩാടിള പട ബാഖഭാമി ജനനഷഭമത്ത് കുഫ് ിഔലില്  സിമരിുംഖ് സ്ക്രീനിുംഖ് 

നടത്താന്   ക്ഷഫ് ാ അഔവാറിഔ് എഴിശന്  സ്ക്രീക്ഷനഴ്സ് 66 അമ്മഭാര്ക്കുും കുഫ് ിഔള്ുമുസാമ ഷര്ക്കകാര്ക്ക  

ആശുഩത്രിഔലില്  നല്ഔിമിയ്യൃന്നു.  ഔണ്ടുഩിടിന്റ പഔയ്സുഔള്  ക്ഷഭാണിഫ് ര്ക്ക  പങയ്യുന്നതിനുും മാടര്ക്ക  നടഩടി 

ഷവീഔയിുന്നതിനുഭാമി ഈ 66 ആശുഩത്രിഔലില്  ഒക്ഷയാ ജൂനിമര്ക്ക  ഩയു.ിഔ് ക്ഷനഴ്സിപന ഔയാര്ക്ക  

അടിസ്ഥാനത്തില്  നിമഭിന്റിയ്യൃന്നു.  ഔാക്ഷതായും ഉഩ പപ്രാജക്ടില്  എല്ലാ നഴജാത വിശുകളുപടള ും 

ക്ഷഔള്ഴിവക്തി ജനിച്ചു ഔളിഞ്ഞ് യ്യൃ ഭാഷത്തിനുസാമില്  തപന്ന ഩയിക്ഷവാധിുഔള ും 3,6,18 ഭാഷങ്ങലില്  

ഇടപഩടുളഔള്  നിര്ക്കക്ഷേവിുഔള ും പങയ്യുന്നു.  ക്ഷഔള്ഴി വക്തി ഔപണ്ടത്താനുസാമ ഉഩഔയണങ്ങള്, 

ക്ഷഔള്ഴി വക്തിമില്ലാത്തഴര്ക്കുസാമ ഷഭഗ്ര വറപ് ക്ഷഔാഴ്സ് ഩദ്ധതി നടൊുഔ, ഔാക്ഷതായും മുക്ഷകന 

സ്ഥാഩനങ്ങള്  വക്തിപെടുത്തല്, പഭാവഫല്  ഇിര്ക്ക പഴന്ശന്  ഫോണിറൄഔള്ക് ഉഩഔയണങ്ങള് , OAE 

ഔള്  ഴാങ്ങുഔള ും ഷുംയക്ഷണവും, JPHN, നുസാമ ഔളിവ ഴിഔഷിെികല് , ഒണക്ഷരരിമും, ക്ഷഷാഫ്റ്റ് പഴമര്ക്ക  

പഡഴറപ്പഭി് ആി് പഭമിിനന്ഷ് ഩയിവീറന ഩയിഩാടിഔള്, ആയുംബത്തിുളും ക്ഷവശവും ഉസാമ 

ഇന്ൊി് പതരാെിള ും പുനയധിഴാഷവും, ശ്രഴണ ഷസാമിഔള്, മാടര്ക്ക  പ്രവൃത്തിഔളുും കുഫ് ിഔപല 

സ്കൂളുഔലില്  പ്രക്ഷഴവിെിുഔള ും  എന്നീ പ്രഴർത്തനങ്ങലാണ് ഉക്ഷേവിന്റിട്ടുസാമത്. ഈ പ്രവൃത്തിഔള്കാമി 

2020-21-ല്  250.00 റക്ഷും യ്യൄഩ ഴഔമിയ്യൃത്തുന്നു. 
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iv. ഒഫ് ിഷും, പച് രും ഡിഷ്ഒര്ക്കഡറുസാമ കുഫ് ിഔളുപട പുനയധിഴാഷ ഩയിഩാടിഔള്  

RPWD 2016 ആക്ട് പ്രഔായും ഒഫ് ിഷും പച് രും ഡിക്ഷഷാര്ക്കഡര്ക്ക  യ്യൃ ഷിീര്ക്കണ വഴഔറയ 

ഴിബാഖത്തില്പെഫ്  ഩഔര്ക്കന്റ ഴയാധിമിക്ഷറക് ക്ഷഴഖത്തില്  ഴയാഩിച്ചു ഴയ്യൃന്ന മുകയഭാമ ഞയമ്പു 

വഴഔറയഭാണ്. അനുക്ഷമാജയഭാമ ങിഔിത്സായീതി മുക്ഷകന പ്രായുംബ ഔപണ്ടത്തുളും പ്രായുംബ ഇടപഩടുളും 

നടത്തുഔ, ഩയിവീറന ഩയിഩാടിഔള്  എന്നിഴ പപ്രാജക്ട് റക്ഷയഭിടുന്നു.   

നിറഴിുളസാമ പ്രഴർത്തനങ്ങൾ വക്തിപെടുത്തുഔള ും അഩഔടഷാധയതള സാമ ഗ്രാഭ -നഖയ , അര്ക്കദ്ധ-നഖയ, 

നഖയ ജനഷുംകയമിൽ എ  എഷ്  ഡിള സാമ ധായാലും കുഫ് ിഔപല വഔഔായയും പങയ്യുന്നതിനുസാമ യ്യൃ 

ഷുംഗടിത ത്ും ഴിഔഷിെിുഔള ും നടൊുഔള ും പങക്ഷയ്യണ്ടതാണ്.  ഉങിതഭാമ ങിഔിത്സഔൾ, 

യക്ഷാഔർവം അഴക്ഷഫാധും, ഩയിവീറന ഩയിഩാടിഔൾ എന്നിഴമിലൂപട പ്രായുംബ  ഔപണ്ടത്തറിനുും 

ഇടപഩടറിനുും  എ.എഷ്.ഡി  ഉസാമ ഴയക്തിഔളുപട വഴഴിധയഭാർന്ന ആഴവയങ്ങൾ നിരക്ഷഴറൄന്നതിനാമി 

യ്യൃ പപ്രാപശണൽ ടീഭിപന തയ്യാരാുന്നതിനുും ഒഫ് ിഷും ക്ഷപ്രാജക്ട് റക്ഷയഭിടുന്നു  .ആര് ഷർകാർ 

പഭഡികൽ ക്ഷഔാക്ഷല്രഔലിുളും ക്ഷഔാളിക്ഷകാട് ഇുംസാന്ഷ് ഒഫ് ിഷും ക്ഷഔ്ദ്രവങ്ങൾ സ്ഥാഩിന്റിട്ടുണ്ട് . ഒഫ് ിഷും 

പ്രായുംബത്തില്  ഔപണ്ടത്തുളും പ്രായുംബ ഇടപഩടുളഭാമി ഏര്ക്കറി ഇിര്ക്കപഴന്ശന്  പഷിര്ക്ക  ആയുംബിുഔ, 

അനുക്ഷമാജയഭാമ ങിഔിത്സാ യീതിഔള്  റബയഭാുഔ, ഖഴണ്പഭി് പഭഡികല്  ക്ഷഔാക്ഷല്രഔള്  ഒഫ് ിഷും 

പഷിര്ക്ക  വക്തിപെടുത്തുഔ, ഒഫ് ിഷും പുനയധിഴാഷത്തിനാമി ക്ഷഭകറാ ക്ഷഔ്ദ്രവും, നിഩപഭരിന്  ഖക്ഷഴശണും, 

എല്ലാ ക്ഷഭകറഔലിുളും ഒഫ് ിഷും പഷിറുഔള്ക് ഩിന്തുണ നല്കുഔ ഭാതാഩിതാകളുപട വാക്തീഔയണും, 

റാഫുഔള്ക് ക്ഷസാണക്ഷരരിമും ജീഴിത ഷസാമ ഷൗഔയയങ്ങള്  സ്ഥാഩികല്, ഭാതാഩിതാകളുപട 

ഗ്രൂപ്പുഔളുഭാമി ക്ഷമാജിച്ചു നില്ുഔ.  ഩയിവീറന ഩയിഩാടിഔള്, ഭറൄ പങറവഔള്  എന്നിഴയ്ക്കാമി 

എ.എഷ്.ഡി. ഉസാമ കുഫ് ിഔളുപട ഴയതയസ്തഭാമ ആഴവയങ്ങള്  നടൊുന്നതിനാമി ഴിദഗ്ദ ടീഭിപന 

തയ്യാരാുഔ എന്നിഴ ഴസികാന്  2020-21-ല്  400.00 റക്ഷും യ്യൄഩ ഴഔമിയ്യൃത്തുന്നു. 

v. ഩയിവീറനും, വില്ഩവാറഔള് , ഖക്ഷഴശണും പുതിമ ഷുംയുംബങ്ങള്  ആയുംബികല്  

അുംഖഩയിഭിതപയ ഷമൂസത്തിപി മുകയധായമിക്ഷറക് പഔാണ്ടുഴയാന്  പഩാമാ ഷമൂസത്തിപി 

ഇടപഩടുളും ഷസാമവും ആഴവയഭാണ്. ഴയതയസ്ത ഔളിവഔളുസാമ ഭാനഷിഔ പഴല്ലുഴിലിഔള്  ക്ഷനയിടുന്ന 

കുഫ് ിഔപല പുന:യധിഴഷിെിുന്നതിനാമി പഩാമാ ഷവഔായയ ഩിാലിത്തക്ഷത്താപടള സാമ നൂതന ഩദ്ധതിള ും 

ഴിബാഴനും പങയ്യുന്നു.  അുംഖവഴഔറയും പ്രതിക്ഷയാധിുന്നതിനുസാമ പുതിമ ഩദ്ധതിഔള്, ഩയിഩാറനവും 

പുനയധിഴാഷവും ഩയിവീറനങ്ങളുും വില്പവാറള ും ഷുംഗടിെികല്, ബയണപങറഴ്, ഭറൃ് പങറവഔള്  

എന്നിഴ ഴസികാന്  2020-21ല്  200.00 റക്ഷും യ്യൄഩ ഴഔമിയ്യൃത്തുന്നു. 

18. ഴിഔറാുംഖര്ക്കക് ഴിഔറാുംഖ ഷര്ക്കഫ് ിപികറൄും തിയിന്റരിമല്  ഔാര്ക്കഡുും നല്ഔല്  

(ഴിസിതും: 100.00റക്ഷും യ്യൄഩ) 

2015 പറ അുംഖ ഩയിഭിത പഷന്ഷഷ് പ്രഔായും ക്ഷഔയലത്തിപറ അുംഖ ഩയിഭിതര്ക്ക  793937 ആണ്.  

2016 പറ ആര്ക്ക. ഩി. ഡയു.ഓ.ഡി ആക്ട് പ്രഔായും എല്ലാഴര്ക്കുും നിര്ക്കഫന്ധഭാള ും ഴിഔറാുംഖ ഷര്ക്കഫ് ിപികറൃ് 

നല്ക്ഷഔണ്ടതാണ്.  അനുമാത്രാ ഔയമ്പമിപി ബാഖഭാമി ള .ഡിഐ.ഡി ഔാര്ക്കഡുഔപല 

ഉള്പെടുത്തിമിട്ടുണ്ട്. ഔയാമ്പുഔള്  ഷുംഗടിെികല്, നിറഴിുളസാമ ഐ.ഡി.ഔാര്ക്കഡ് ള .ഡി. ഐ.ഡി. 

ഔാര്ക്കഡാമി ഭാറൄഔ, ഔാര്ക്കഡുഔലില്ലാത്തഴര്ക്കക് പുതിമ ള .ഡി.ഐഡി. ഔാര്ക്കഡുഔള്  നല്കുഔ, 

റാഫുഔള് ക് ഩയിവീറനും, ക്ഷഫാധഴത്കകയണും, ഷാക്ഷിതിഔ ഷസാമവും പ്രക്ഷതയഔ ഴിറമിയ്യൃത്തുളഔളുും 

പ്രങായണും എന്നിഴയ്ക്കാമി  100.00 റക്ഷും യ്യൄഩ 2020-21-ല്  ഴഔമിയ്യൃത്തുന്നു. 

19. ഭാനഷിഔ ക്ഷയാഖമുസാമ അനാഥര്ക്കുസാമ വഷക്ഷകാ ക്ഷഷാശയല്  ഩയിഩാടി 

(ഴിസിതും:400.00 റക്ഷും യ്യൄഩ) 

 പഩാമാനിയത്തില്  ഔാണുന്ന അനാഥയാമിട്ടുസാമ ഭാനഷിഔ ക്ഷയാഖിഔള്ക് അടിമന്തിയ 
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ഷുംയക്ഷണവും പുനയധിഴാഷവും ഉരൊുഔ എന്നതാണ് ഈ മാടര്ക്ക  ഩദ്ധതിപഔാണ്ട് ഉക്ഷേവിുന്നത്.  

ഈ ഩദ്ധതിപ്രഔായും ജില്ലാ ക്ഷഔ്ദ്രവങ്ങലില്  കുരഞ്ഞഩക്ഷും യ്യൃ ബഴനപഭിിുളും ഇഴര്ക്കക് ക്ഷഴണും എന്ന 

യീതിമില്   മാടങ്ങാനുസാമ ഗ്രാി്  അുംഖീകൃതഭാമ എന്.ജി..ഔള്ക് നല്കുന്നതാണ്.  ക്ഷഔയല 

യജിക്ഷേശന്  ഒപ് വഷക്ഷകാ-ക്ഷഷാശയല്  രീസാഫിറിക്ഷറൃശന്  പഷിര്ക്ക  ക്ഷപാര്ക്ക  പഭിറി ഇല്  

ക്ഷഩഴ്സണ്ഷ് നിമഭും, 2012-പി റൂള് -2 (എന്റ്) പ്രഔായമുസാമ അനാഥയാമ ഭാനഷിഔക്ഷയാഖിഔളുും, കൂടാപത 

വപ്രഴറൃ് സ്ഥാഩനങ്ങള്  ഉള്പെപടള സാമ ഭാനഷിഔാക്ഷയാഖയ ക്ഷഔ്ദ്രവങ്ങലില്  നിന്നുും ക്ഷയാഖും ക്ഷബദഭാമിഫ് ് 

ഴിടുതല്  പങയ്യപെഫ് ഴയ്യൃഭാമിയിുും ഈ ഩദ്ധതിള പട ഗുണക്ഷബാക്താകള് .   ഒര്ക്കപക്ഷനജ് ഔക്ഷട്രോാള്  

ക്ഷഫാര്ക്കഡിപി ഔീളിുളസാമ 124 യജിറര്ക്ക  പങയ്ത വഷക്ഷകാക്ഷഷാശയല്  പുനയധിഴാഷ ക്ഷഔ്ദ്രവങ്ങലിപറ 35 

ക്ഷഔ്ദ്രവങ്ങള്ക് ധനഷസാമും നല്ഔി ഴയ്യൃന്നു. ഷാമൂസയ നീതി ഴകുെ് ഈ ഩദ്ധതിള പട നിര്ക്കവസണ 

ഴകുൊമി പ്രഴര്ക്കത്തിുും. 2020-21-ല്  ഩദ്ധതി മാടയ്യൃന്നതിനാമി 400.00 റക്ഷും യ്യൄഩ ഫഡ്ജറൃില്  

ഴഔമിയ്യൃത്തുന്നു. 

20.ഩാര്ക്കവവഴല്കയികപെഫ്  ഴിബാഖത്തിനാമി എന്.ജി..ഔള്/തക്ഷേവ ഷവമുംബയണ 

സ്ഥാഩനങ്ങള്/ഷവാശ്രമ സ്ഥാഩനങ്ങള്  എന്നിഴള പട ഷസാമക്ഷത്താപടള സാമ ഷഭഗ്ര ഩദ്ധതിഔള്  

അതിജീഴനും  

                      (ഴിസിതും: 500.00 റക്ഷും യ്യൄഩ) 

 ഷുംസ്ഥാന ആസൂത്രണ ക്ഷഫാര്ക്കഡുും ഷാമൂസയ നീതി ഴകുപ്പുും ക്ഷങര്ക്കന്ന് ഭാനഷിഔ 

വഴഔറയമുസാമഴര്ക്കു ക്ഷഴണ്ടി ഭനുശയ ഴിബഴ ക്ഷവശിള ള്പെപട ഷസാമ ഷുംഴിധാനും തയ്യാരാുന്നതിന് 

യ്യൃ ഩയിഩാടി ഴിഔഷിെിന്റിയ്യൃന്നു.  ഈ ക്ഷഭകറമില്  പഭന്റഭാമി പ്രഴര്ക്കത്തിുന്ന അുംഖീകൃത 

എന്.ജി..ഔള്/തക്ഷേവബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്/ഷി.ഫി..ഔള്  എന്നിഴള പട ഩിാലിത്തക്ഷത്താപട 

ഩയിഩാടി നടെിറാൂന്നതാണ്.  2016-പറ ആര്ക്ക.ഩി.ഡയു.ു.ഡി. ആക്ട് പ്രഔായമുസാമ ബിന്ന ക്ഷവശികായ്യൃപട 

അഴഔാവാധിഷ്ഠിത ക്ഷഷഴനങ്ങള്  നല്കുന്നതിനാമി ക്ഷഷഴനങ്ങളുും ഩയിഩാടിഔളുും നടൊുന്നതിനു 

പുരപഭ ആക്ഷയാഖയ, ഴിദയാബയാഷ, ഷാമൂസയ സുയക്ഷ, വനപുണയ ഴിഔഷനും, രിക്രിക്ഷമശന്  എന്നിഴള ും 

നിഷ്ക്കര്ക്കശിുന്നു.  ബിന്ന ക്ഷവശികാര്ക്കകാമി പ്രഴര്ക്കത്തിുന്ന സ്ഥാഩനങ്ങളുപട യജിക്ഷേശന്  ഷുംഫന്ധിച്ചുും 

ആക്ടില്  പ്രതിഩാദിുന്നു.  ഷര്ക്കകാര്ക്ക  സ്ഥാഩനങ്ങള്ക് എല്ലാ പ്രഴര്ക്കത്തനങ്ങളുും ഏപറൃടുത്ത് 

നടൊകാന്  ആക്ടിപി പഷക്ഷന്  55 പ്രഔായും ഴിഴിധ ഩദ്ധതിഔള്  നടൊുന്നതിനാമി 

ഷുംസ്ഥാനത്തിപി ഷാമ്പത്തിഔ സ്ഥിതികനുഷയിന്റ് യജിറര്ക്ക  പങയ്ത സ്ഥാഩനങ്ങള്ുസാമ ധന 

ഷസാമത്തിനുസാമ ഗ്രാി് നിഷ്കര്ക്കശിന്റിട്ടുണ്ട്.  പതാളില്, വനപുണയ ഴിഔഷനവും പതാളില്  

പുനയധിഴാഷവും മുക്ഷകന ഷാമ്പത്തിഔ സുയക്ഷിതതവും, നഖയ /ഗ്രാഭ ഩശ്ചാത്തറങ്ങലില്  

ഷാമൂസയാധിഷ്ഠിത പുനയധിഴാഷ ഩയിഩാടിഔള്  എല്ലാ തറത്തിുളും ഭനുശയ ഴിബഴക്ഷവശി 

ഴിഔഷനത്തിനാള സാമ വനപുണയ ഩയിവീറന ഩിന്തുണഔള്  എന്നിഴ നടൊകാനാണ് ഉക്ഷേവിുന്നത്.            

 

1.എന്.ജി..ഔളുപട ഩദ്ധതിഔള്ക് ഩിന്തുണ നല്കുന്ന അതിജീഴനത്തിപി ഔീളിുളസാമ മാടര്ക്ക  ഩദ്ധതിഔള് . 

 എല്ലാ ഴിബാഖത്തിുളമുസാമ ബിന്നക്ഷവശികാര്ക്കുസാമ പതാളില്  ഩയിവീറന ക്ഷഔ്ദ്രവങ്ങളുപട 
പ്രഴര്ക്കത്തനും (ക്ഷഔ്ദ്രവ ഖഴണ്പഭി് ഡിഡിആര്ക്കഎഷ് ഷസാമും നിര്ക്കത്തി ഴന്റതിനാല്  

ഷുംസ്ഥാനും ഩിന്തുണ നല്ക്ഷഔണ്ടമാണ്ട്). 

 ബിന്ന ക്ഷവശികാര്ക്കകാള സാമ ഴിശ്രഭ ക്ഷഔ്ദ്രവും, ഩഔല്  ഩയിഩാറന ക്ഷഔ്ദ്രവങ്ങള്/പശല്ക്ഷറൃഡ് ഴര്ക്കക് 
ക്ഷശാപ്പുഔള്   

 ഐ.ഷി.റൃി. അധിഷ്ഠിത ഩയിവീറനത്തിലൂപട ബിന്ന ക്ഷവശികാപയ വാക്തീഔയിുഔ. 

 1999, നാശണല്  ട്രറ് ആക്ട് പ്രഔായമുസാമഭാനഷിഔ വഴഔറയമുസാമഴര്ക്കകാമി ഩിന്തുണള ും 
പുനധിഴാഷവും നല്കുന്ന ജീഴിത ഷസാമ ഩദ്ധതിഔള് . 
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 പഷഭിനാറുഔള്/വില്പവാറഔള്/ഫന്ധപെഫ് ഴര്ക്കകാമി ക്ഷഫാധഴത്കകയണ ഩയിഩാടിഔള് . 

 എന്.ജി..ഔളുപട അക്ഷഩക്ഷഔള്  ക്ഷവകയിുന്നതിനാള സാമ ക്ഷഔ്ദ്രവഖഴണ്പഭിിപി ഇ-അനുധാര്ക്ക  

ക്ഷഩാര്ക്കഫ് റിനു ഷസാമഭാമി ഒണ്പറി് ക്ഷഩാര്ക്കഫ് ല്  തയ്യാരാുഔ. 

 ഷര്ക്കകാര്ക്ക  അുംഖീഔായത്തിനുക്ഷവശും എന്.ജി..ഔള്  നിര്ക്കക്ഷേവിുന്ന ഭറൄ നൂതന ഩദ്ധതിഔള്  

2.ക്ഷക്ഷഭ സ്ഥാഩനങ്ങള്പ്രഴര്ക്കത്തിെികാനുസാമ ഷര്ക്കകാര്ക്ക  എന്.ജി.. കൂട്ടുപഔഫ് ്  

ഷസാമവും ഷുംയക്ഷണവും നല്കുന്ന സ്ഥാഩനങ്ങപല ഷസാമിുന്നതിനാമി ഷര്ക്കകായ്യൃും 

പഩാമാ ഷമൂസവും തമ്മിുളസാമ കുറൃഭറൃ ഷുംക്ഷമാജനത്തിനുും സ്തുതയര്ക്കസഭാമ കുട്ടുപഔഫ് ിനുും യ്യൄഩും പഔാടുുഔ 

എന്നതാണ് എന്.ജി.. ങഫ് ൂടപഔാണ്ട് ഉക്ഷേവിുന്നത്.  ഷുംഗടനഔളുപട മുന്ഔാറ ങയിത്രും, 

പ്രഴര്ക്കത്തന ഩയിങമും, ആഡിറൃ് പ്രസ്താഴനഔള്, ഈ യുംഖത്തുസാമ പ്രാഖല്ബയും മാടങ്ങിമ ഔായയങ്ങള്  

ഔണകിപറടുത്ത് പ്രസ്തുത എന്.ജി..ഔള്  അുംഖീകൃതഭാമഴ ആമിയികണപഭന്ന് ഉരൊകിമ ക്ഷവശും 

ഭാത്രും പതപയപഞ്ഞടുക്ഷകണ്ടതാണ്. ഈ ഷുംഴിധാനും മുക്ഷകന നിറഴിുളസാമ ക്ഷസാമുഔപല 

പ്രഴര്ക്ക ത്തിെിുന്നതിനു ഭാത്രഭല്ല ഷര്ക്കകാര്ക്ക  ഩിാലിത്തക്ഷത്താപട സ്ഥാഩനങ്ങള്  മാടങ്ങുന്നതിനുും 

എന്.ജി..ഔപല ക്ഷപ്രാത്സാസിെിുന്നതിനുഭാമി അത്തയും എന്.ജി..ഔള്ക് യ്യൃ നിശ്ചിത വതഭാനും 

ഷര്ക്കകാര്ക്ക  ഴിസിതും നല്ഔാവന്നമാും ഫാകി അഴര്ക്ക  ഴസിക്ഷകണ്ടമാഭാണ്.  2020-21-ല്  ഒക്ഷയാ 

ഴിബാഖങ്ങലിുളും യ്യൃ ക്ഷഔ്ദ്രവപഭിിുളും ഭാവംഔാക്ഷസാും ആഔത്തക യീതിമില്  ക്ഷഷഴനങ്ങളുും 

പഷൗഔയയങ്ങളുും അന്തായാഷ്ട്ര നിറഴായത്തി ക്ഷറുമര്ക്കത്തുന്നതിനുക്ഷേവിുന്നു.  

ഩദ്ധതിള പട ക്ഷഭല്  പ്രഴര്ക്കത്തനങ്ങള്കാമി 2020-21 ഫഡ്ജറൃില്  500.00 റക്ഷും യ്യൄഩ ഴഔമിയ്യൃത്തുന്നു, 

21. നിയാഭമ ആക്ഷയാഖയ ഇന്ശവരന്ഷ് ഩദ്ധതി 

(ഴിസിതും: 200.00റക്ഷും യ്യൄഩ) 

 നാശണല്  ട്രറ് ആക്ട് 1999-പി ഩയിധിമില്  ഴയ്യൃന്ന ബിന്നക്ഷവശികാര്ക്കുസാമ യ്യൃ ആക്ഷയാഖയ 

ഇന്ശവരന്ഷ് ഩദ്ധതിമാണിത്.  ഈ ഩദ്ധതി പ്രഔായും ഒഫ് ിഷും, പഷരിബ്രല്  ഩാള്ഷി, ഭാനഷിഔ 

വഴഔറയും, ഭള്ഫ് ിെിള്  ഡിഷഫിറിറൃീഷ് എന്നിഴ ഫാധിന്റഴര്ക്കക്  യ്യൃ റക്ഷും യ്യൄഩള പട ഇന്ശവരന്ഷ് 

ഔഴക്ഷരജ് നല്കുന്നു. ഈ മാഔ നിറഴില്  എന്ക്ഷരാള്  പങയ്തിട്ടുസാമഴര്ക്കുും ഇന്ശവരന്ഷ് പുമാുന്നതിനുും 

പുമാതാമി ഴയ്യൃന്ന അക്ഷഩക്ഷഔര്ക്കുഭാണ്. ഷാമൂസയ നീതി ഴകുെ് ഈ ഩദ്ധതിള പട നിര്ക്കഴസണ 

ഏജന്ഷി ആമിയിുും.  നാശണല്  ട്രറ് ആക്ട് 1999 പ്രഔായും യ്യൄഩീഔയിന്റിട്ടുസാമ പ്രാക്ഷദവിഔതറ 

ഔമ്മിറൃിഔലിലൂപടള ും ഷുംസ്ഥാന ക്ഷനാഡല്  ഏജന്ഷി പഷിര്ക്ക  മുക്ഷകനള ഭാണ് ഩദ്ധതി നടൊുന്നത്.  

ആക്ഷയാഖയ ഇന്ൂരന്ഷ് പുമാകുളും പുമാതാമി ക്ഷങര്ക്കകുളും നാശണല്  ട്രറ് ആക്ട് പ്രഔായമുസാമ 

പ്രാക്ഷദവിഔ തറ ഔമ്മിറൃിഔള് /SNAC വക്തിപെടുത്തുന്നതിനുസാമ ഴിഴിധ പ്രഴര്ക്കത്തനങ്ങള് , ഴിഴിധ 

ക്ഷഫാധഴത്കകയണ ഔയാമ്പമിനുഔള് , ഐ.ഇ.ഷി. പ്രഴര്ക്കത്തനങ്ങള്  എന്നിഴ ഈ ഩദ്ധതിമില്  

ഉള്പെടുന്നു.  ഈ ഩദ്ധതികാമി 2020-21 ഫഡ്ജറൃില്  200.00 റക്ഷും യ്യൄഩ ഴഔമിയ്യൃത്തുന്നു. 

22. പ്രതിഫന്ധ മുക്ത ക്ഷഔയലാ ഩദ്ധതി 

(ഴിസിതും: 900.00 റക്ഷും യ്യൄഩ) 

ക്ഷഔയലത്തിപറ എല്ലാ ഷര്ക്കകാര്ക്ക/പഩാമാക്ഷഭകറാ സ്ഥാഩനങ്ങളുും പ്രതിഫന്ധമുക്തവും 

അുംഖഩയിഭിത ഷൗഹൃദ അന്തയീക്ഷമുസാമമാഭാകാന്  ഈ ഩദ്ധതി റക്ഷയഭിടുന്നു.  ഷുംസ്ഥാന ഷര്ക്കകാര്ക്ക  

ക്ഷഷഴനങ്ങള്  ഷാധയഭാകുന്നതില്  നിറഴില്  ബിന്ന ക്ഷവശികാര്ക്ക  നിയഴധി പ്രശ്നങ്ങള്  ക്ഷനയിടുന്നു. 2015 

അുംഖഩയിഭിതയ്യൃപട പഷൻഷഷ് പ്രഔായും ഷുംസ്ഥാനത്തു 2.16% - ൽ അധിഔും ഴയക്തിഔളുണ്ട്.  ഈ 

ഩദ്ധതി പ്രഔായും രാമ്പുഔള് , വഔഴയിഔള് , തടസ്സങ്ങലില്ലാത്ത റിഫ്റ്റുഔള് , ഴിശ്രഭമുരിഔള് , വൗങ 

മുരിഔള് , ബ്രമലിമിപറ പ്രക്ഷതയഔ ങിഹ്നങ്ങള് , ഇമാക്ഷഩാുളസാമ ഭറൃ് അടിസ്ഥാന ഷൗഔയയങ്ങള്  

നിര്ക്കമ്മിുഴാന്  ഉക്ഷേവിുന്നു.  ഔണ്ണൂര്ക്കജില്ലമില്  ഩദ്ധതി നടൊുഔള ും ഭറപ്പുരും, ഴമനാട് ജില്ലഔള്ക് 
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മാഔ വഔഭാറുഔള ും പങയ്തു.  ജില്ലഔള്  കൂടാപത പഷക്രഫ് രിക്ഷമറൃ്, ക്ഷരാഡുഔള്, ഒപീസുഔള്  എന്നിഴള ും 

പ്രതിഫന്ധമുക്തഭാകാന്  ഉക്ഷേവിുന്നു.  ആക്സഷഫിള്  ഇന്തയ ഔയാമ്പമിനില്  ഉള്പെടാത്ത 

ജില്ലഔലിപറള ും ഷുംസ്ഥാനത്തിപിള ും അക്സഷഫിള്  ആഡിറൃ് നടത്തുന്നതിനുസാമ ആഴവയങ്ങള്  കൂടി 

ഇതില്  ഉള്പെടുന്നു. ഫായിമര്ക്ക  ഫ്രീ ഭനഞ്ചിര സ്കവമരിുളും സുഫാശ് ഩാര്ക്കകിുളും(എരണാകുലും) 

പ്രക്ഷഴവനും, ഫായിമര്ക്ക  ഫ്രീ സ്ക്കൂളുഔള്  സ്ഥാഩിുഔ.  2020-21-ല്  കൂടുതല്  ജില്ലഔപല ഈ 

ഩദ്ധതിമിുളള്പെടുത്തുന്നതിനുും (പഔാല്ലും, ഩത്തനുംതിഫ് , ആറപ്പുള, ക്ഷഔാഫ് മും, എരണാകുലും, വംശ്ശൂര്ക്ക, 

ക്ഷഔാളിക്ഷകാട്, ഩാറകാട്) മാടര്ക്ക  ഗഫ് ത്തിക്ഷറുസാമ ജില്ലഔള് ക് മാഔ അനുഴദികാനുും ഉക്ഷേവിുന്നു.  

ഴയ്യൃും ഴര്ക്കശങ്ങലില്  ഇന്തയമിപറ ആദയപത്ത ഫായിമര്ക്ക  ഫ്രീ ഷുംസ്ഥാനഭാഔാന്  റക്ഷയഭിടുന്നു. 

ഷാമൂസയനീതി ഴകുൊണ് ഈ ഩദ്ധതിള പട നടത്തിെ് ഏജന്ഷി.  2020-21 ഴര്ക്കശും ഈ ഩദ്ധതിയ്ക്കാമി 

900.00 റക്ഷും യ്യൄഩ ഴഔമിയ്യൃത്തുന്നു. 

23. ഷാമും പ്രബ 

(ഴിസിതും: 650.00 റക്ഷും യ്യൄഩ) 

മുതിര്ക്കന്നഴയ്യൃപട ജനഷുംകയാനുഩാതും 2026-ല്  18-20 വതഭാനഭാകുപഭന്നാണ് പ്രതീക്ഷിുന്നത്. 

അമാപഔാണ്ടുതപന്ന മുതിര്ക്കന്നഴക്ഷയാടുസാമ അധിക്ഷക്ഷഩങ്ങള്  നടകാന്  ഷാധയതള സാമ ഴിഴിധ 

യീതിഔക്ഷലള ും ഴിഴിധ തറങ്ങക്ഷലള ും കുരിന്റ് ക്ഷഫാധഴല്കയണും ഷാധയഭാകുന്ന തയത്തിുളസാമ 

ഩദ്ധതിഔളുും ഩയിഩാടിഔളുും നടെിറാകാനാണ് ഉക്ഷേവിുന്നത്.  ഇതിപി അടിസ്ഥാനത്തില്  

ഴക്ഷമാജനങ്ങളുപട ക്ഷക്ഷഭത്തിനാമി ഴിഴിധ ഩയിഩാടിഔള്  നടെിറാകാന്  തീയ്യൃഭാനിന്റിട്ടുണ്ട്.  ഷാമൂസയ 

നീതി ഴകുൊണ് ഩദ്ധതി നടൊുന്നത്.  2020-21 ഴര്ക്കശും ഈ ഩദ്ധതിയ്ക്കാമി 650.00 റക്ഷും യ്യൄഩ 

ഴഔമിയ്യൃത്തുന്നു. 

 

 

2020-21-ല്  നടൊകാനുക്ഷേവിുന്ന പ്രഴര്ക്കത്തനങ്ങള് .  

പുതിമ പ്രഴര്ക്കത്തനങ്ങള്  

 തക്ഷേവ ബയണ സ്ഥാഩനങ്ങളുപടക്ഷമാ (50:50) ഭറൄ ഏജന്ഷിഔളുപടക്ഷമാ ഷസാമക്ഷത്താപട 

എല്ലാ ജില്ലഔലിുളും ഭാവംഔാ ഷാമും പ്രബ ക്ഷസാമുഔള്സ്ഥാഩികുളും ക്രിമാത്മഔഭാമമാും 

ആക്ഷയാഖയഩയഭാമമാഭാമ പ്രാമഭാഔറിനുസാമ യ്യൃ ക്ലഫ് ആമി പ്രഴര്ക്കത്തികാന്  തകഴണും 

പുരത്തുസാമ സ്ഥറും ഴക്ഷമാജനും ഩാര്ക്കക് ആമി ഉഩക്ഷമാഖിക്ഷകണ്ട ആഴവയഔത 

ഉള്പകാണ്ടുപഔാണ്ട് ജില്ലമില്  പയണും എിിുളും രിക്ഷട്രാ പിഫ് ിുംഖ് നടത്തുഔള ും പങയ്യുഔ  

 മുതിര്ക്കന്ന ഩൗയന്മാര്ക്ക/പഩന്ശന്ഔായ്യൃപട ഷുംഗടനഔള്  എന്നിഴള പട ഷസഔയണക്ഷത്താപട 
ഇന്പര്ക്കക്ഷഭശന്  പഷിര്ക്ക/മുതിര്ക്കന്നഴര്ക്കപകതിപയള സാമ അധിക്ഷക്ഷഩും തടമാനുസാമ പഷല്, 

മുതിര്ക്കന്നഴയ്യൃപട ക്ഷക്ഷഭത്തിനാമി 24 ഭണിൂറുും പ്രഴര്ക്കത്തിുന്ന ഔാള്  പഷിര്ക്ക  സ്ഥാഩികല്  

 വൃദ്ധ ഭദിരിയങ്ങലിപറ മുതിര്ക്കന്നഴയില്  ഷവമും ഷസാമ ഗ്രൂപ്പുഔള്  യ്യൄഩീഔയിുഔള ും 
രിക്ഷഴാള്ഴിുംഖ് പണ്ട് നല്ഔുളും. 

 ജില്ലാ ഒപീസുഔലില്  നിമഭ ഷസാമ പഷല്ലുും ഡമരക്ടക്ഷരറൃില്  മുതിര്ക്കന്നഴര്ക്കപകതിപയള സാമ 
അധിക്ഷക്ഷഩും തടമാനാമി പഷല്ലുും യ്യൄഩീഔയിുഔ 

 80 ഴമസ്സിനു മുഔലില്  പ്രാമമുസാമ മുതിര്ക്കന്നഴര്ക്കക് പ്രക്ഷതയഔ ക്ഷസാമുഔള്  

 ഴകുെിനു ഔീളിുളസാമ വൃദ്ധ ഭദിരിയങ്ങലിപറ ഩയിങയണ ഷസാമിഔള്ക് ക്ഷസാണക്ഷരരിമും 
ഭറൄ മാടര്ക്ക  ഩദ്ധതിഔള്  

 ഷാമുംപ്രബ ക്ഷസാമുഔള്/ഭാവംഔ ഷാമുംപ്രബക്ഷസാമുഔള്/ഭള്ഫ് ി ഷര്ക്കവീഷ് ഩഔല്    
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       ഩയിഩാറന ക്ഷഔ്ദ്രവങ്ങള് .  

 ഷവമുംഷസാമ വൃദ്ധ ഭദിരിയങ്ങള്/വഩഷ നല്ക്ഷഔണ്ട വൃദ്ധഷദനങ്ങള് /രിഫ് മര്ക്കപഭിിനു 
ക്ഷവശമുസാമഴര്ക്കകാള സാമ ക്ഷസാമുഔള്  എന്നിഴ എന്.ജി..ഔളുപട ഷസാമക്ഷത്താപട നടൊുഔ. 

 പഷകി് ഇന്നിുംഗ്ഷ് പപ്രാജക്ട് മുക്ഷകന ഈ ക്ഷഭകറമില്  പ്രഴര്ക്കത്തിുന്ന എന്.ജി..ഔളുപടള ും 
ഭറൄ ഏജന്ഷിഔളുപടള ും ഷസാമക്ഷത്താപട വൃദ്ധഭദിരിയങ്ങലിപറ ക്ഷഷഴനങ്ങള്  പഭന്റപെടുത്തുഔ. 

 ഭദിരസാഷും ഩദ്ധതി - മുതിര്ക്കന്ന ഩൗയന്മാര്ക്കക് കൃത്രിഭ ഩല്ല് പഴകല് . 

 കുഫ് ിഔക്ഷലാ ഫന്ധുകക്ഷലാ ഇല്ലാത്ത നിര്ക്കദ്ധനയാമ ഭാതാഩിതാകള്ുസാമ ഩദ്ധതിഔള് . 

 ആക്ഷയാഖയഩയവും ക്രിമാത്മഔവഭാമ ഴാര്ക്കദ്ധഔയപത്തകുരിന്റ് അഴക്ഷഫാധും നല് ഔല് . 

 ഴക്ഷമാ ഭധുയും ഩദ്ധതി നടൊകല്  

 ഴക്ഷമാ അമൃതും ഩദ്ധതി നടൊകല്  

 2018 ക്ഷഔയലത്തിപറ പ്രലമത്തില്പെഫ്  മുതിര്ക്കന്ന ഩൗയന്മാര്ക്കുസാമ ആവവാഷ പുനയധിഴാഷ-

ഩയിഩാടിഔള്  

 കുടുുംഫശ്രീ/അുംഖനഴാടിഔള്  മുക്ഷകന ആഴവയമുസാമ മുതിര്ക്കന്നഴര്ക്കക് ദായിദയ നിര്ക്കമ്മാര്ക്കജ്ജന 
ഩയിഩാടിഔളുും ക്ഷഩാശഔാസായും നല്ഔുളും. 

 വൃദ്ധ ഭദിരിയങ്ങളുപട ഷാമൂസയ ഒഡിറൃ് നടത്തുളും നിറഴായമുസാമ ഷുംയക്ഷണും ഉരൊകുളും 

 മുതിര്ക്കന്നഴര്ക്കകാമി ക്ഷഩാറീഷ്, ആമ്പുറന്സുും ഷര്ക്കവീഷ് അറര്ക്കഫ് ് ഷിറവും. 

 മുതിര്ക്കന്ന ഩൗയന്മായ്യൃപട ഷവത്ത് ഩയിഩാറനത്തിനാമി യ്യൃ  ട്രറ് യ്യൄഩഴത്കകയിുഔ. 

 മുതിര്ക്കന്ന ദമ്പതിഔള്ക് വൃദ്ധ ഭദിരിയത്തില്  പ്രക്ഷതയഔ മുരിഔള്  

 പഩാമാസ്ഥാഩനങ്ങള്, ഉഩക്ഷമാഖ ഴസ്തുകള് , ഩശ്ചാത്തറ ഷൗഔയയങ്ങള്    

     എന്നിഴ ഴക്ഷമാജന ഷൗഹൃദഩയഭാകിത്തീര്ക്കുഔ. 

 ഴക്ഷമാജനങ്ങള്ു ക്ഷഴണ്ടി ഐ.ഷി.റൃി. എക്ഷനഫിള്ഡ് ഷവത് ജീഴിതും      
     ഷാധയഭാുഔ. 

 വൃദ്ധ ഭദിരിയങ്ങളുപട ഭാനവല്  പുമാകല് . 

 ജീഴിത ങയയഔപലള ും വായീയിഔ പ്രഴര്ക്കത്തനങ്ങപലള ും ആക്ഷയാഖയഩയഭാമ ജീഴിത ങയയ എന്നിഴ 
ഷുംഫന്ധിന്റ ഷാമൂസയാധിഷ്ഠിത ഩയിഩാടിഔള് , ഴക്ഷമാഷുംഖഭും. 

 ഷവന്തും ഴീടുഔലില്   തനിപമ താഭഷിുന്ന മുതിര്ക്കന്നഴര്ക്കക് ഷാക്ഷിതിഔ ഷസാമക്ഷത്താപട 
എല്ലാ അതയാഴവയ ക്ഷഷഴനങ്ങളുും നല്കുന്നതിന ് ഷീനിമര്ക്ക  ഷിറൃിഷണ്  ഷക്ഷൊര്ക്കഫ്  

പഷാവഷറൃി സ്ഥാഩിുഔ 

 മുതിര്ക്കന്ന ഩൗയന്മായ്യൃപട ക്ഷക്ഷഭവഭാമി ഫന്ധപെഫ് ് പ്രഴര്ക്കത്തിുന്ന ഭറൃ് ഴകുപ്പുഔള്  തക്ഷേവ 
ഷവമുംബയണ സ്ഥാഩനങ്ങള്  എന്നിഴമിപറ ഉക്ഷദയാഖസ്ഥര്ക്കക് അഴക്ഷഫാധും സൃഷ്ടികല്  

 പഭമിിനന്ഷ് ആി് പഴല്പപമര്ക്ക  ഒപ് ഩായി്ഷ് ആി് ഷീനിമര്ക്ക  ഷിറൃിഷണ്ഷ് ആക്ട്  
2007-പി പറപ്രദഭാമ നിര്ക്കവസണും ഡിഎല്എഷ്എ, ട്രിഫഓണുളഔള്  എന്നിഴള പട 

ഩിന്തുണക്ഷമാപട അദാറത്തുഔള് .  പഭമിിനന്ഷ് ട്രിഫഓണറിുളസാമ ക്ഷഔാണ്ഷിറിക്ഷമശന്  

ഒപീഷര്ക്കഭാര്ക്കക് ഒണക്ഷരരിമും നല് കുഔ. 
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 പൂര്ക്കണഭാള ും വയ്യാഴറുംഫിഔലാമ മുതിര്ക്കന്ന ഩൗയന്മായ്യൃപട ഷുംയക്ഷണത്തിനുക്ഷഴണ്ടി 
ഩാറിക്ഷമറൃീഴ് പഔമര്ക്ക  പനറൃ് ഴര്ക്കക് ഉള്പെപടള സാമ ഴക്ഷമാജന ഷൗഹൃദ തക്ഷേവ ഷവമുംബയണ 

സ്ഥാഩനങ്ങള്  ഴയഴസ്ഥാഩിതഭാുഔ. 

 വൃദ്ധ ഷദനങ്ങലില്  ക്ഷമാഖ, പഭഡികല്  ഔയാമ്പ്, ഭഓഷിഔ് പതരാെി, ക്ഷസാര്ക്കഫ് ിഔള്ന്റര്ക്ക  പതരാെി, 

ഔൗണ്ഷിറിുംഖ് ക്ഷഷഴനങ്ങള് , ഭയ്യൃന്നുും അനുഫന്ധ ഷാഭഗ്രിഔളുും, ഉമര്ക്കന്ന ഷാക്ഷിതിഔ ഴിദയ 

ഷജ്ജീഔയിന്റ പഫഡുഔള് , ഴീല്പങമര്ക്ക  എന്നിഴ ക്ഷഩാുളസാമ ങറന ഷസാമിഔള്  മാടങ്ങിമഴ 

ഴാങ്ങുഔ. 

 ഷുംസ്ഥാന തറത്തില്  യ്യൃ ഔമ്മീശന്  സ്ഥാഩികല്  

 ഷാമൂസയ നീതി ഴകുെ് ഡമരക്ടക്ഷരറൃില്  ഴക്ഷമാജനങ്ങള്ു ക്ഷഴണ്ടി യ്യൃ ഴക്ഷമാജന പഷല്  
സ്ഥാഩിുഔ.  വൃദ്ധജനങ്ങപല ഷുംയക്ഷിുന്നതിനുും ഴക്ഷമാജനാധിക്ഷക്ഷഩും തടള ന്നതിനുും 

ക്ഷഴണ്ടി സ്കൂള് , ക്ഷഔാക്ഷല്രഔലിലൂപട കുഫ് ിഔള്ക് അഴക്ഷഫാധ ഩയിഩാടിഔള്  നടത്തുഔ.   

24. ബിന്നറിുംഖകാര്ക്കകാള സാമ ഩദ്ധതി-ഭളഴില്ല് 

  (ഴിസിതും: 500.00 റക്ഷും യ്യൄഩ) 

ഇന്തയമില്  ആദയഭാമി ബിന്നറിുംഖകാര്ക്കകാമിട്ടുസാമ ക്ഷഩാലിഷി നടൊകിമ ഷുംസ്ഥാനും 

ക്ഷഔയലഭാണ്.  ഉക്ഷേവും 1187 അുംഖഩയിഭിതയാമ ബിന്ന റിുംഖകാര്ക്ക  ക്ഷഔയലത്തില്  ഉപണ്ടന്നാണ് 2015-16-

പറ അുംഖഩയിഭിത ഷര്ക്കക്ഷവ ഴയക്തഭാുന്നത്. ഭൂയിബാഖും ക്ഷഩയ്യൃും ഴയക്തിതവും പഴലിപെടുത്താന്  

ഴിമുകതള സാമഴയാണ്.  ഇതില്  കൂടുതല്  ക്ഷഩയ്യൃും വദനുംദിന ജീഴിത ഭാര്ക്കഗത്തിനാമി ഭല്ലിടുന്നഴയ്യൃഭാണ്.  

ഇഴപയ ഷമൂസത്തിപി മുകയധായമിക്ഷറക് പഔാണ്ടുഴയാന്  കൂടുതല്  ശ്രദ്ധ ആഴവയഭാണ്.  ബിന്ന 

റിുംഖകായ്യൃപട ക്ഷക്ഷഭത്തിനാമി ഴിഴിധ ഩദ്ധതിഔള്  നടെിറാകാനുക്ഷേവിുന്നു. ഷാമൂസയ നീതി 

ഴകുൊണ് ഈ ഩദ്ധതി നടൊുന്നത്. 

2020-21-ല്  നടൊുന്ന പ്രധാന പ്രഴര്ക്കത്തനങ്ങള് . 

പുതിമ പ്രഴര്ക്കത്തനങ്ങള്  

 ബിന്നറിുംഖകായ്യൃപട ഗ്രൂപ്പുഔള്ക് ഷുംയുംബങ്ങള്  മാടങ്ങുന്നതിന് ഷസാമും 

 ഷര്ക്കജരി ഔളിഞ്ഞ ബിന്നറിുംഖകായ്യൃപട ആക്ഷയാഖയ പ്രശ്നങ്ങള്  ഩയിക്ഷവാധിന്റരിള ന്നതിനാമി 

ഩഠനും നടത്തുഔ 

 ഭത്സയെയീക്ഷഔള്ക് തയ്യാപരടുുന്നതിനാമി ബിന്നറിുംഖഔാര്ക്കക് ഩയിവീറനും, ഉന്നത 
ഴിദയാബയാഷത്തിനുും, പതാളില്  ഉന്നതികാള ും ഷസാമും 

 

മാടര്ക്ക  പ്രഴര്ക്കത്തനങ്ങള്  

 ബിന്നറിുംഖകാര്ക്കകാള സാമ ക്ഷശാര്ക്കഫ് ് ക്ഷറ ക്ഷസാമുഔള്/സുയക്ഷാ ക്ഷഔ്ദ്രവങ്ങള്/ഩയിഩാറന  
ക്ഷഔ്ദ്രവങ്ങള്  

 ബിന്നറിുംഖ ഴിബാഖത്തില്  ഴയക്തിഔള്ുും ഗ്രൂപ്പുഔള്ുും പതാളില്    ഩയിവീറനത്തിനുും ഷവമും 
പതാളിറിനുും ഷാമ്പത്തിഔ ഷസാമും നല്കുഔ. 

 ബിന്നറിുംഖകായ്യൃപട ജനഷുംകയയ്ക്കാമി ഒണ്വറന്  ഷര്ക്കക്ഷവ നടത്തുഔ. 

 ബിന്നറിുംഖകാര്ക്കകാമി ഴിഴിധ വനപുണയ ഴിഔഷന ഩയിഩാടിഔള്  ഷുംഗടിെിുഔ. 

 ബിന്നറിുംഖകായ്യൃപട ക്ഷക്ഷഭത്തിനാമി പ്രഴര്ക്കത്തിുന്ന എന്.ജി..ഔള് , ഷിഫി.-ഔള്    
     എന്നിഴയ്യൃഭാമി ക്ഷങര്ക്കന്നുസാമ ക്ഷക്ഷഭ ഩയിഩാടിഔള്  ഷുംഗടിെികുളും ക്ഷക്ഷഭ ഩദ്ധതിഔളുും.  
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 ങിഔിത്സ നിര്ക്കക്ഷേവ പ്രഔായും ഏമാ ആശുഩത്രിമിുളും പഷക്സ് രി-അഷമിി്പഭി്  ഷര്ക്കജരി 
നടത്തുന്നതിന് 2 റക്ഷും യ്യൄഩ ഴപയ ഷസാമും. 

 ഐഡന്ഡിറൃി ഔാര്ക്ക ഡു നല്ഔുളും മാടര്ക്ക  പ്രഴര്ക്കത്തനങ്ങളുും. 

 ബിന്നറിുംഖ ക്ഷഭകറമില്  പ്രഴര്ക്കത്തിുന്ന എന്.ജി..ഔളുപട/ഷി.ഷി..ഔളുപട ഷസാമത്താല്  
ബിന്നറിുംഖ പസല്െ് വറന്  (24x7), വക്രഷിഷ് ഭാക്ഷനജ്പഭി് പഷിര്ക്ക  ആയുംബികല്  

 ഴിദഗ്ദ ഭീഡിമല്  ഏജന്ഷിപമ ഉഩക്ഷമാഖിന്റ് അപഡവാകഷി ഔയാമ്പമിന് . 

 പഩാമാജനങ്ങപല പ്രക്ഷതയഔിന്റ് യക്ഷിതാകള് , കുടുുംഫ അുംഖങ്ങള് , ഴിദയാബയാഷ 
സ്ഥാഩനങ്ങലിപറ ടീന്റിുംഖ് ആി് ക്ഷനാണ്  -ടീന്റിുംഖ് റാപ്, ഴിദയാബയാഷ സ്ഥാഩനങ്ങലിപറ 

ഴിദയാര്ക്കഥി ഷമൂസും, പതാളില് , എുംക്ഷൊയ്പഭി്, തക്ഷേവ ഷവമുംബയണും, ആക്ഷയാഖയും, ക്ഷഩാറീഷ് 

ഭറൄ ഫന്ധപെഫ്  ഴകുപ്പുഔള്  എന്നീ ഴകുപ്പുഔലിപറ ഉക്ഷദയാഖസ്ഥര്ക്ക  ക്ഷഔ്ദ്രവീഔയിന്റ് പഔാണ്ടുസാമ സൂക്ഷ്മ 

ക്ഷഫാധന ഩയിഩാടിഔള് . 

 ബിന്ന റിുംഖ ഔക്ഷറാല്ഷഴവും ഴിഴിധ ഷാമൂസയ പ്രഴര്ക്കത്തനങ്ങള്ുും ഷാമ്പത്തിഔ       
ഷസാമും ഴളി ഩിന്തുണ നല്ഔുളും 

 ബിന്ന റിുംഖ ഴിബാഖത്തിപി ഷര്ക്കകാര്ക്ക  ഩദ്ധതിഔളുപട പ്രക്ഷമാജനും ഷുംഫന്ധിന്റ ്     ഷര്ക്കക്ഷവ 
നടത്തല് . 

 60 ഴമസ്സിന് മുഔലിുളസാമ അഖതിഔലാമ ബിന്നറിുംഖകാര്ക്കക് പഩന്ശന്  

 ബിന്ന റിുംഖ ഴിബാഖകാര്ക്കു ക്ഷഴണ്ടിള സാമ ഷര്ക്കകാര്ക്ക  ഩദ്ധതിഔള്  ഷുംഫന്ധിന്റ് അഴപയ 
അരിമികാന്  പഭാവഫല്  ആെ് ഴിഔഷിെികല് . 

 ബിന്ന റിുംഖകാര്ക്കകാമി പഷല്  യ്യൄഩീഔയിുഔ/ബിന്ന റിുംഖ ക്ഷക്ഷഭ പ്രഴര്ക്കത്തനങ്ങള്  
നടൊുന്നതിനുും ഏക്ഷഔാഩിെിുന്നതിനുും യ്യൄഩഴത്കകയിുന്നതിനുഭാമി ഷാമൂസയ നീതി 

ഡമരക്ടക്ഷരറൃില്  ഭനുശയ ഴിബഴ ക്ഷവശി. 

 സ്കൂളുഔലില്  നിന്നുും പഔാളിഞ്ഞ്ക്ഷഩാക് കൂടുതുളസാമ പ്രക്ഷദവങ്ങലില്  ഉങിതഭാമ 

ഴിദയാബയാഷത്തിനുസാമ ഷാമ്പത്തിഔ ഷസാമും,  

 ബിന്നറിുംഖകാര്ക്കക് എന്റ്.ഐ.ഴി. ഷീക്ഷരാ ഷര്ക്കവമറന്ഷ് പഷിര്ക്ക  ആയുംബികല്  

 ഴിഴിധ ഖക്ഷഴശണങ്ങളുും ഩഠനങ്ങളുും. 

 ബിന്നറിുംഖ ഴിബാഖത്തിന് ഴിഴാസ ധനഷസാമും 

 ഐ.ഇ.ഷി. പ്രഴര്ക്കത്തനങ്ങള്കാമി ആഴവയഭാമ ഭനുശയ ഴിബഴ ക്ഷവശി റബയഭാുഔ. 

 ബിന്ന റിുംഖകാര്ക്ക  ഷി.ഫി..ഔള്, ജറീഷ് ക്ഷഫാര്ക്കഡ് അുംഖങ്ങള്  എന്നിഴര്ക്കകാമി ഴിഴിധ 
വില്പവാറഔളുും ഩയിവീറന ഩയിഩാടിഔളുും ഷുംഗടിെികല് . 

 ബിന്നറിുംഖകായാമ ഴിദയാര്ക്കഥിഔള്ക് ഴിദയാബയാഷത്തിനാമി ക്ഷസ്കാലര്ക്കശിെ് 

 ഭത്സയ ഩയീക്ഷഔള്  എഴുമാന്നതിന് ബിന്ന റിുംഖ ഴിദയാര്ക്കഥിഔള്ക് ഷാമ്പത്തിഔ ഷസാമും.  

 പഭഡികല്  ഇന്ശവരന്സു ഩദ്ധതി തയ്യാരാുഔള ും നടൊുഔള ും പങയ്യുഔ 

 ബിന്ന റിുംഖകാര്ക്കക് എഷ്.ആര്ക്ക.എഷ്. ഷര്ക്കജരിു ക്ഷവശും ഷസാമും നല്ഔല് . 

 ക്ഷഔയല ഷുംസ്ഥാന ഴനിത ഴിഔഷന ക്ഷഔാര്ക്കെക്ഷരശന്  മുക്ഷകന ഷവമും പതാളില്  ഴായ്പ നല്ഔല് . 

        2020-21-ല്  ഈ ഩദ്ധതി നടൊകാന്  500.00.റക്ഷും യ്യൄഩ ഴഔമിയ്യൃത്തുന്നു. 
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25. നാശണല്  ഇന്റിറൃഓഫ് ് ഒപ് പിഷികല്  പഭഡിഷിന്ആി് രീസാഫിറിക്ഷഫ് ശന്  

      (ഴിസിതും: 600.00 റക്ഷും യ്യൄഩ) 

ഴിഴിധതയും വഴഔറയങ്ങളുസാമ മുതിര്ക്കന്നഴയിുളും കുഫ് ിഔലിുളും മുന്കൂഫ് ി ഔപണ്ടത്തുളും ഇടപഩടുളും 

ഩയിഩാറനവും പുനയധിഴാഷവും ഖക്ഷഴശണവഭാമി ഫന്ധപെഫ്  ക്ഷഷഴനങ്ങള്  നടത്തുന്ന 

സ്ഥാഩനഭാണ് നിഩ് പഭര്ക്ക.  ഈ സ്ഥാഩനത്തില്  വഔഔായയും പങയ്യുന്ന മുകയ വഴഔറയങ്ങള് , ഞയമ്പു 

ഴിഔഷനവഭാമി ഫന്ധപെഫ്  വഴഔറയങ്ങള്  ക്ഷഔഴ്ഴി, ഷുംഷായ വഴഔറയങ്ങള്, നപഫ് ല്ലിനുസാമ 

ക്ഷതങ്ങള്, ങറന വഴഔറയും, ഗുയ്യൃതയഭാമ ഞയമ്പു ഷുംഫന്ധഭാമ തഔയാറുഔള്, ഭള്ഫ് ിെിള്  

വഴഔറയങ്ങള്  പ്രക്ഷതയഔിച്ചുും പഷരിബ്രല്  ഩാള്ഷി എന്നിഴമാണ്.  വഴഔറയങ്ങള്  വഔഔായയും 

പങയ്യുന്ന ഭിഔഴിപി ക്ഷഔ്ദ്രവഭാമി ഴലര്ക്കന്നു പഔാണ്ടിയിുന്ന ടി. സ്ഥാഩനത്തില്  2020-21-ല്  ചുഴപട 

ഩരള ന്ന പ്രഴര്ക്കത്തനങ്ങള്  നടൊകാന്  ഉക്ഷേവിുന്നു.  

2020-21-ല്  നടൊുന്ന പ്രധാന പ്രഴര്ക്കത്തനങ്ങള് . 

 ഔുക്ഷഩശണല്  പതരാെി ക്ഷഔാഴ്സിപി ഷൗഔയയങ്ങള്  പഭന്റപെടുത്തല്, പ്രക്ഷതയഔ 
ഴിദയാബയാഷും, വഴഔറയവഭാമി ഫന്ധപെഫ്  ഭറൃ് അകാദഭിഔ് ഩയിഩാടിഔള്  

 പ്രായുംബ നിര്ക്കണമും വക്തിപെടുത്തല്, വഴഔറയും ഩയിസയികല്, പുനയധിഴാഷ 
ഷൗഔയയങ്ങള്  

 ഩയിസ്ഥിതി ഷൗഹൃദഩയഭാമ പ്രതിഫന്ധമുക്ത സുയക്ഷിത ഔയാമ്പഷ് 

 ഓഫ് ് രീന്റ് പ്രഴര്ക്കത്തനങ്ങള്  പഭന്റപെടുത്തല്  

 അകാദഭിഔ, ക്ഷസാറല്  ക്ഷയു.ാുഔളുപട നിര്ക്കമ്മാണും 

 പച് ശല്  സ്ക്കൂലിപറ കുഫ് ിഔള്ക് ഉന്റ ബക്ഷണ ഩയിഩാടി 

 നപഫ് ല്ലിനു ക്ഷതും ഷുംബഴിന്റഴയ്യൃപട പുനയധിഴാഷ ഫോണിറൃ് വക്തിപെടുത്തല്  

 മാടര്ക്കന്നു ഴയ്യൃന്ന ഩദ്ധതിഔള്ക് ആഴവയഭാമ മാഔ 

ഩദ്ധതിള പട നടത്തിെിനാമി 2020-21 ഫഡ്ജറൃില്  600.00 റക്ഷും യ്യൄഩ 

ഴഔമിയ്യൃത്തുന്നു. 

26.  പ്രതിക്ഷയാധും, പ്രായുംബ നിര്ക്കണമും, ഔപണ്ടത്തല്, ക്ഷയാഖനിഴായണും, യക്തഷുംഫന്ധഭാമമാും    

     നാഡീഴഓസ ഷുംഫന്ധഭാമമാഭാമ വഴഔറയങ്ങളുപട നിമ്ണും 

      (ഴിസിതും: 200.00റക്ഷും യ്യൄഩ) 

 യക്ത ഷുംഫന്ധഭാമ ക്ഷയാഖങ്ങലാമ സീക്ഷഭാപീറിമ, ഷികിള്പഷല്  അനീഭിമ, തക്ഷറക്ഷസ്സഭിമ 

ഗുയ്യൃതയഭാമ ഞയമ്പു വഴഔറയ ക്ഷയാഖങ്ങലാമ ഭള്ഫ് ിെിള്  ൈിക്ഷരാഷിഷ്, ഩാര്ക്കകിന്ഷണ്ഷ് ക്ഷയാഖും 

എന്നിഴ 2016-പറ അുംഖഩയിഭിതയ്യൃപട അഴഔാവ നിമഭ വഴഔറയഭാമി ഉള്പെടുത്തിമിട്ടുണ്ട്.  2015-

പറ ബിന്നക്ഷവശി പഷന്ഷഷ് പ്രഔായും ഈ ഴിബാഖത്തില്പെഫ്  7168 ഴയക്തിഔളുസാമ ഇഴയ്യൃപട 

പുനയധിഴാഷത്തിനാമി വഴഔറയ നിമ്ണ ഩദ്ധതി തയ്യാരാുഔമാണ് ഈ ഩദ്ധതിപഔാണ്ട് 

ഉക്ഷേവിുന്നത്. ഈ ഩദ്ധതിള പട നിർവസണത്തിനാമി 2020-21 ഫഡ്ജറൃില്  200.00 റക്ഷും യ്യൄഩ  

ഴഔമിയ്യൃത്തുന്നു. 

27. പ്രലമ ഫാധിതയാമ അുംഖഩയിഭിതര്ക്കക് ഷസാമ ഉഩഔയണങ്ങള്  

       (ഴിസിതും: 50.00റക്ഷും യ്യൄഩ) 

 ക്ഷഔയലത്തില്  2018 ുളും 2019 ുളും ഉണ്ടാമ  പ്രലമത്തിനു ക്ഷവശും ദുയിതഫാധിത പ്രക്ഷദവങ്ങലില്  

ഷസാമ ഉഩഔയണങ്ങളുും ഭറൄും നഷ്ടപെഫ്  അുംഖഩയിഭിതപയ ഔപണ്ടത്തുന്നതിനാമി യ്യൃ ഷര്ക്കക്ഷവ 

നടത്തുഔള ണ്ടാമി.  ഏഔക്ഷദവും 50000 ബിന്നക്ഷവശികാര്ക്ക  പ്രലമ ദുയിദത്തില്പെഫ് ഴയാണ്.  
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പ്രലമത്തില് പെഫ്  അുംഖഩയിഭിതര്ക്കക് ഷസാമ ഉഩഔയണങ്ങള്  നല്കുന്നതിനാമി 2020-21 

ഴര്ക്കശത്തില്  50.00 റക്ഷും യ്യൄഩ ഴഔമിയ്യൃത്തുന്നു.  ഈ ഩദ്ധതി നടൊുന്നത് ക്ഷഔയല ഷാമൂസയ 

സുയക്ഷാ ഭിശനാണ്. 

 

പുതിമ ഩദ്ധതിഔള്   

28. ആക്സഷഫിള്  ഇന്തയ ഔയാമ്പമിന്   

                                             (ഴിസിതും : 30.00റക്ഷും യ്യൄഩ) 

 ബിന്നക്ഷവശികാര്ക്കക് ഷാര്ക്കഴത്രിഔ പ്രക്ഷഴവന ഷാധയത വഔഴയിുന്നതിനാമി ആയുംബിന്റ 

ഩയിഩാടിമാണ് ആക്സഷഫിള്  ഇന്തയ ഔയാമ്പമിന്.  ബിന്നക്ഷവശികാര്ക്കക് പ്രതിഫന്ധമുക്ത ഩയിസ്ഥിതി 

റബയഭാകാനാമി തിയ്യൃഴനന്തപുയും ജില്ലമിപറ 28 പഩാമാ പഔഫ് ിടങ്ങള്  രിക്ഷട്രാപിറൃിുംഖ് 

പ്രഴര്ക്കത്തിഔള്കാമി ക്ഷഔ്ദ്രവ ഷര്ക്കകാര്ക്ക  859.59 റക്ഷും യ്യൄഩള പട അനുഭതി നല്കുഔള ും 50 വതഭാനും 

മാഔ ആദയഖഡുഴാമി മാഔ അനുഴദിുഔള ും പങയ്തു.  ഫാകിള സാമ 50 വതഭാനും മാഔ രിക്ഷട്രാപിറൃിുംഖ് 

പ്രവൃത്തിഔള്  പൂര്ക്കത്തീഔയിുന്നതിനാമി ഴയ്യൃന്ന ഴര്ക്കശും അനുഴദിുന്നതാണ്.  തിയ്യൃഴനന്തപുയും 

ജില്ലമില്  23 പഩാമാ പഔഫ് ിടങ്ങള്കൂടി ഔപണ്ടത്തിമിട്ടുസാമമാും അക്സഷ് ആഡിറൄഔള്  നടത്തുഔള ും 

പങയ്തിട്ടുസാമമാഭാണ്.  അക്സഷ് ആഡിറൄഔള്, അക്സഷഫിറിറൃി റാക്ഷിഡുഔള്  ഷുംഫന്ധിന്റ ഩയിവീറനവും 

ഭാനദണ്ഡങ്ങള്  ക്ഷഭാണിഫ് ര്ക്ക  പങയ്യുന്നതിനുും ഴിറമിയ്യൃത്തുന്നതിനുും ഷുംസ്ഥാന ഴിസിതത്തില്നിന്നുും മാഔ 

ഴഔമിയ്യൃക്ഷത്തണ്ടതാണ്.  ഈ പ്രഴര്ക്കത്തനങ്ങള്കാമി 30.00റക്ഷും യ്യൄഩ 2020-21 ഫഡ്ജറൃില്  

ഴഔമിയ്യൃത്തുന്നു. 

29.  ഭമു ഭയ്യൃന്ന് ഉഩക്ഷമാഖും കുരകുന്നതിനുസാമ ക്ഷദവീമ ഔര്ക്കമ്മ ഩദ്ധതി  

        (ഴിസിതും: 30.00റക്ഷും യ്യൄഩ) 

 ഭമു ഭയ്യൃന്നിനടിഭപെഫ്  ഴയക്തിഔപലള ും കുടുുംഫങ്ങപലള ും ഴിദയാബയാഷും, കൂഫ് ിക്ഷന്റര്ക്കകല്, 

പുനയധിഴാഷും എന്നിഴമിലൂപട ഭമു ഭയ്യൃന്ന് ഉഩക്ഷമാഖത്തിപി പ്രതികൂറ അനന്തയപറങ്ങള്  

കുരകുന്നതിനുസാമ ക്ഷദവീമ ഔര്ക്കമ്മ ഩദ്ധതിമാണിത്.  ഭമു ഭയ്യൃന്നിനടിഭപെഫ്  ഴയക്തിഔപല 

ഔപണ്ടത്തുന്നതിനുും, ഔൗണ്ഷിറിുംഖ്, പ്രക്ഷങാദനും, അനന്തയ സുയക്ഷ, പുനയധിഴാഷും എന്നിഴ 

ഷാമൂസയാധിഷ്ഠിതഭാമി നല്ഔി ഭമു ഭയ്യൃന്നു ഉഩക്ഷമാഖത്തില്  നിന്നു ക്ഷഭാങിെിുഔപമന്നതാണ് 

ഉക്ഷേവയും.  ഔളിവ ഴര്ക്കദ്ധിെികല്, പ്രക്ഷതയഔ ഇടപഩടല്, ക്ഷഫാധഴത്കകയണും ഉള്പെപടള സാമ 

പ്രഴര്ക്കത്തിഔള്കാമി 2018-19-ല്  ക്ഷഔ്ദ്രവ ഷര്ക്കകാര്ക്ക  135 റക്ഷും യ്യൄഩ അനുഴദിന്റിട്ടുസാമമാും 2019-20-ല്  135 

റക്ഷും യ്യൄഩ ഴഔമിയ്യൃത്തിമിട്ടുസാമമാഭാകുന്നു.  ഩദ്ധതിള പട ബാഖഭാമി ക്ഷഭാണിഫ് രിുംഖ്, ഴിറമിയ്യൃത്തല്, 

ഐ.ഈ.ഷി. പ്രഴര്ക്കത്തനങ്ങള്, ക്ഷഷാശയല്  ആഡിറൃ് എന്നിഴയ്ക്കാഴവയഭാമ മാഔ ഷുംസ്ഥാന 

ഴിസിതത്തില്  നിന്നുും ഴസിക്ഷകണ്ടതാണ്.  ഇതിനാമി 2020-21-ല്  ഫഡ്ജറൃില്    30.00റക്ഷും യ്യൄഩ 

ഴഔമിയ്യൃത്തുന്നു. 

30. ഷഭാവവാഷും       

                                                                               (ഴിസിതും: 500.00റക്ഷും യ്യൄഩ) 

 വൃക തഔയാറുഔള് , വൃക/ഔയള്  ഭാറൃിഴയ്ക്കല്  വസ്ത്രക്രിമ നടത്തിമഴര്ക്ക, സീക്ഷഭാപീറിമള ും 

ഫന്ധപെഫ്  ക്ഷയാഖങ്ങളുും, ഷികിള്  പഷല്  അനീഭിമ എന്നിഴ ഫാധിന്റ് ങിഔിത്സമിറിയിുന്ന 4 ഴിബാഖും 

ക്ഷയാഖിഔള്ക് ധനഷസാമും നല്കുന്ന ഩദ്ധതിമാണ്.  ഈ നാുള ഴിബാഖത്തിുളഭാമി ഏഔക്ഷദവും 

10,000 ദുയിതഭനുബഴിുന്ന ക്ഷയാഖിഔളുണ്ട്.  ഈ ഴിബാഖത്തില്പഩഫ് ഴര്ക്കക് ധനഷസാമും 

അനുഴദിുന്നതിനുസാമ ഩദ്ധതിമാണിത്.  ഷഭാവവാഷും 1 -ഫി.ഩി.എല്. കുടുുംഫത്തില്പെഫ് മാും യ്യൃ 
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ഭാഷത്തില്  യ്യൃ തഴണപമിിുളും ഡമാറിഷിഷ് പങയ്യുന്ന വൃക ക്ഷയാഖിഔള്ക് പ്രതിഭാഷും 1100 യ്യൄഩ 

നല്കുന്നു.  ഷഭാവവാഷും II - യ്യൃ റക്ഷത്തില്  താപള ഴയ്യൃഭാനമുസാമഴര്ക്കുും വൃക/ഔയള്  ഭാറൃിഴയ്ക്കല്  

വസ്ത്രക്രിമകു ഴിക്ഷധമഭാമിട്ടുസാമഴര്ക്കുും പ്രതിഭാഷും 1100 യ്യൄഩ നല്കുന്നു. ഴയ്യൃഭാന ഩയിധി യ്യൃ റക്ഷും 

യ്യൄഩമാണ്. ഷഭാവവാഷും III - സീക്ഷഭാപീറിമള ും ഫന്ധപെഫ്  ക്ഷയാഖങ്ങളുും ഫാധിന്റിട്ടുസാമ ക്ഷയാഖിഔള്ക് 

(8,9,11,13 യു.ഡ് പാക്ടരിുളസാമ കുരഴ്) പ്രതിഭാഷും 1100 യ്യൄഩ നല്കുന്നു.  ഇതിന് ഴയ്യൃഭാന ഩയിധി 

ഫാധഔഭല്ല. ഷഭാവവാഷും IV- ഫി.ഩി.എല്  ഴിബാഖത്തില്പെഫ്  ഩഫ് ിഔ ഴര്ക്കഗ ഴിബാഖകായല്ലാത്ത 

ഷികിള്പഷല്  അനീഭിമ ക്ഷയാഖിഔള്ക് പ്രതിഭാഷും 2000 യ്യൄഩ നിയകില്  ഷസാമും നല്കുന്നു. 

ഩദ്ധതി പ്രഴര്ക്ക ത്തനങ്ങള്കാമി 2020-21-ല്    500.00റക്ഷും യ്യൄഩ ഴഔമിയ്യൃത്തുന്നു. 

 

 

ഴനിതാ വിശു ഴകുെ് 

31. ക്ഷഔയല ഷുംസ്ഥാന ഴനിതാ ഴിഔഷന ക്ഷഔാര്ക്കെക്ഷരശന്   

(ഴിസിതും: 1886.00 റക്ഷും യ്യൄഩ) 

 സ്ത്രീഔള്ക് പഭന്റപെഫ്  അഴഷയങ്ങള്  പ്രദാനും പങയ്തുപഔാണ്ട് അഴയ്യൃപട വാക്തീഔയണവും 

എല്ലാതയത്തിുളസാമ ഴിഔഷനവും നടൊുഔ എന്ന റക്ഷയക്ഷത്താപട 1988-ല്  ക്ഷഔയല ഷുംസ്ഥാന ഴനിതാ 

ഴിഔഷന ക്ഷഔാര്ക്കെക്ഷരശന്  യ്യൄഩീഔയിച്ചു.  ക്ഷഔാര്ക്കെക്ഷരശപി പ്രഴര്ക്കത്തനഔാറും മുതക്ഷറള സാമ പ്രധാന 

പ്രഴര്ക്കത്തനങ്ങലിപറാന്നാണ് ക്ഷദവീമ ധനഔായയ ക്ഷഔാര്ക്കെക്ഷരശപി ഷസാമക്ഷത്താപട ഷവമും പതാളില്  

ഴായ്പ അനുഴദിുന്നത്.   2020-21-ല്  താപള ഩരള ന്ന ഩയിഩാടിഔള്  നടെിറാകാന്  1886.00 റക്ഷും 

യ്യൄഩ ഴഔമിയ്യൃത്തുന്നു. 

 ഴനിതഔള്ക് ഷവമും പതാളിറിനുസാമ ഴായ്പാ ഩദ്ധതി (എന്.ഫി.ഷി.എപ്.ഡി.ഷി./ 
എന്.എും.ഡി.എപ്.ഷി./ എന്.എഷ്.എപ്.ഡി.ഷി). 

 ഷവമും പതാളില്  ഴായ്പാ ഩദ്ധതി (പഩാമാഴിബാഖും) 

 ഇ.ഡി.ഩി. ക്ഷപ്രാഗ്രാും, ക്ഷഫാധഴത്കഔയണ ഔയാമ്പുഔള് , പതാളില്  ഩയിവീറനവും പ്രദര്ക്കവനങ്ങളുും 

 ഴര്ക്കകിുംഖ് വഭന്ഷ് ക്ഷസാറല്/ഒപീഷ് പഔഫ് ിടങ്ങളുപട ഩയിഩാറനും 

 പതാളിറിനുും ഩയിവീറന ഩയിഩാടികുഭാമി പറഩ് 

 ഷര്ക്കക്ഷവ, രിക്ഷൊര്ക്കഫ് ് ആി് ക്ഷഡാുപഭക്ഷിശന് . 

 ആര്ക്കത്തഴ ശുങിതവവും പ്രതുല്ൊദനാക്ഷയാഖയ ക്ഷഫാധഴല്കയണവും 

 സുയക്ഷിത താഭഷ ഩയിഩാടി 

 ഫ്രശ് അെ് ക്ഷഔ്ദ്രവങ്ങള്  സ്ഥാഩികല്  

 ഩഫ് ിഔ ഴര്ക്കഗ സ്ത്രീഔള്കാമി ഇിഗ്രറൃഡ് വനപുണയ ഴിഔഷന ക്ഷഔ്ദ്രവും 

 സ്ത്രീഔള്കാള സാമ പിനിശിുംഖ് സ്ക്കൂള്  ഩയിഩാടിഔള്  (രീന്റ്) 

 ക്ഷഔാക്ഷല്രഔലില്  ഴനിതാപഷല്  

 ഴനിതാ ഇന്പര്ക്കക്ഷഭശന്  ഷസാമ ക്ഷഔ്ദ്രവും (24/7) 

 Shawp ക്ഷഫാധഴല്കയണും, ഐ.ഷി.ഷി. യ്യൄഩീഔയണും 

 ക്ഷഫാധയും- ക്ഷഩാറീഷിനാള സാമ റിുംഖക്ഷബദും ഷുംഫന്ധിന്റ സൂഷ്മക്ഷഫാധന ഩയിവീറന ഩയിഩാടി. 
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