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2021-22 ബ�ജ�ി� േപാഷകാഹാര പരിപാടിക� ഉ�െ�െട�� സാ�ഹ� �ര�ിതത� 
േ�മ േമഖല ് ആെക 69304.00 ല�ം $പയാണ് വകയി()ിയി*�ത്.  വ,�്/ഏജ/സി
തിരി0� 2021-22െല വിഹിതം താെഴ േച345.

1 സാ�ഹ�നീതി വ,�് ഡയറ:േറ�്

2 വനിതാ ശി< വികസന ഡയറ:േറ�്

3 േകരള സാ�ഹ��ര�ാ മിഷ/

4 ജയി� വ,�്

5 േകരള സം>ാന വനിതാ വികസന േകാ3�േറഷ/

6 േകരള വനിതാ ക?ീഷ/

7 േകരള സം>ാന വികലാംഗേ�മ േകാ3�േറഷ/

8 നാഷണ� ഇ/Bി�CD് ഓഫ് GീH് ആI് ഹിയറിംഗ്

9 ൈവകല�K�വ3Lാ�� േB�് ക?ീഷണേറ�്

10 ൈസനികേ�മ വ,�്

11 േകരള സം>ാന ബാലാവകാശ സംര�ണ ക?ീഷ/

12 ൈഹേLാടതി

12 വനിതാ ശി< വികസന ഡയറ:േറ�്

13 ആേരാഗ�േസവന ഡയറ:േറ�് 

ശാരീരിക ൈവകല�K�വ(െട MനരധിവാസOം അവ3L് െമHെ�D ജീവിതOം ഉറ�ാLാ/
േവQി 1979-� >ാപിതമായതാണ് േകരള സം>ാന വികലാംഗ േ�മ േകാ3�േറഷ/.  താെഴ 
പറ�R പരിപാടികSെട K/ഗണനാ Tമ)ിU� നട)ി�ിനായി 2021-22-� 1300.00 ല�ം $പ
WാI് -ഇ/-എYഡ് ആയി വകെകാ�ി45.  പരിപാടിക� താെഴ െകാZ)ിരി45.

� ൈഹെടക് ലിംപ്, ഇലേ\ാണിക് വീ� െചയ3, ശ]ാ^സരണ േസാ_് െവയ`� 
ലാേaാ�്, പവ3 െബഡ് എRിവ േപാU� ആbനിക ഉപകരണcSേട�ം 



577

dേത�കാവശ�c�4� മ�് ആbനിക സാമWികSേട�ം സഹായ ഉപകരണcSേട�ം 
സൗജന� വിതരണം.

� ൈവകല�K�വ3L് ൈസഡ് വീേലാZfടിയ േമാേDാൈറgഡ് hD`കSെട വിതരണം
ൈസഡ് വീേലാZ fടിയ േമാേDാൈറgഡ്  hD`ക� സiസിഡി

� ൈവകല�െസൗjദപരOം dാlരാ4Rmമായ  സാേnതിക dദ3ശനOം പരിശീലന 
േകoOം

� ഭിRേശഷിLാ3Lാ�� ബqജനാവേബാധന പരിപാടി

� സ�യം െതാഴി� പrതി (ബാn് േലാt സiസിഡി); സ�യം സഹായ vwക�L്
സഹായം

� വികലാംഗരായ േലാDറി ഏജxമാ34� സാy)ിക സഹായം (സiസിഡി)

� സ�യം െതാഴിലിന് വാz ലഭി4Rതിന് ഈട് ന�കാ/ കഴിവി|ാ)വ3L് സ�യം 
െതാഴിലിന് സാy)ിക സഹായം

� മരണെ�Dവ(െട അവേശഷി4R വാzാ mക�ം  പലിശ�ം പിഴ പലിശ�ം എ}തി ത��,
ഒ�)വണ തീ3�ാL�, NHFDC േലാt സiസിഡി എRിവ dകാരK� വാzാ mക 
തിരിHടവി� വീ� വ()ിയവ(െട പലിശ�ം പിഴ പലിശ�ം നി3)ി വ�ക

� ദാരി��േരഖ ് താെഴ�� വിഭാഗc�L് എ/.എH്.എഫ്.ഡി.സി േലാണിനാ�� 
സiസിഡി. എ/.എH്.എഫ്. ഡി. സി. േലാണിെI സം>ാന വിഹിതം

� ഭിR േശഷിLാരായവ3L് െdാഫിഷ�/സി അവാ3ഡ്

� �(തരമായ ൈവകല�K� ,Dിക�L് േവQി >ിര നിേ�പ പrതി

� സം>ാന റിേസാ�് െസI3

� പാറ�ാലയിെല �rസദനം
സഹായ ഉപകരണcSെട േഷാ�Kക�, ഇ-േBാ3
വാഹനcൾ വാടക� എZLൽ  
പrതി നി3�ഹണ െചലവ്

എം.ആ3.എസ്.ടി. �ണി�് – നി3?ാണം, അ�,��ണി, ഉപകരണcെള dവ3)ന സ�മാL�, 
പരിശീലനം.

�ക(ം ബധിര(മായവ3L് Mനരധിവാസം ന�കRേതാെടാ�ം ഉRത വിദ�ാഭ�ാസം 
സാധ�മാ4ക എR ല��േ)ാെടയാണ് 1997-� നാഷണ� ഇ/Bി�CD് ഓഫ് GീH് ആI് 
ഹിയറിംഗ് എR >ാപനം mടcിയത്.  �വണ ൈവകല�K� ,Dിക�Lായി വിവിധ േകാ�ക�, 
േക�വി ശ�ിയിെല ,റവ് വിലയി()Uം കെQ)Uം, dാരംഭ ഇടെപടUം MനരധിവാസOം 
എRിവയാണ് >ാപന)ിെI dവ3)നc�. ആശയവിനിമയ)ി^ം മ�K� ൈവകല�c�
ബാധിHmമായ വ��ികെള കെQ)Uം MനരധിവാസOം ഉRത വിദ�ാഭ�ാസം ന�കUമാണ് 
ല��c�.  നിഷിെന ഒ( മികH േകoമായി വികസി�ി4Rതിന് അLാദമിക െകDിടം, �ിനിL�
െകDിടം േഹാB� എRിവ നി3?ിേLQmQ്.  അധികമായി ആവശ�K� mക ായി കി�ബി/മ� 
ധനകാര� ഏജ/സികെള സമീപിLാ/ നി3േ�ശിHി*Q്. mട3 dവ3)നc� �വെട െകാZ45.
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� ഹിയറിംഗ് ആI് GീH് ലാംേഗ�ജ് ഡിേസാ3ഡ3 പരിപാടി, നCേറാ ഡവല�െമI് സയ/സ്
പരിപാടി

� മന:�ാ�ം, ആേരാഗ� അ^ബ� േസവനc�

� dാരംഭ ഇടെപട� പrതിക�.

� വിവര സാേnതിക വിദ�

� ഉRത വിദ�ാഭ�ാസ അടി>ാന പrതിക�, അLാഡമിക് പരിപാടിക�
mട3 പരിപാടിക�Lായി, 2021-22-� 1700.00 ല�ം $പ വകയി(�5. ഇതി� നി5ം 
അഡീഷണ� അLാദമിക െകDിട)ിെI അടി>ാന സൗകര� വികസന)ി^ േവQി�� 
ആശയ $പക�ന, dാഥമിക എBിേമ�് എRിവ ായി ഒ( വിഹിതം വിനിേയാഗിLാORതാണ്.

ൈവകല�K�വ34 േവQി നട�ിലാ4R വിവിധ വികസനേ�മ കാര�c�L് േന�ത�ം 
ന�,Rതിനായി േകoസ3Lാ3 അംഗപരിമിത3Lാ�� േദശീയനയം (പി.ഡ�ി�.ഡി. ആ:്) 
1995-� പാ ാ4ക�Qായി.  സം>ാനെ) വിവിധ വ,wക� നട�ിലാ4R പരിപാടിക�
ഏേകാപി�ി4Rതി^ം ൈവകല�K�വ(െട േനDc�Lായി mക വിനിേയാഗി45േQാ എR് 
നിരീ�ി4Rതി^മായി 1999-� േകരള)ി� േB�് ക?ീഷണേറ�് $പീകരി0. (പി.ഡ�¡.ഡി. 
ആ:്) 1995 ^ പകരമായി Mതിയ (പി.ഡ�¡.ഡി.ആ:്) 2016 നിലവി� വRി*Q്.   താെഴ പറ�R 
dവ3)നc� നട�ാLാ/ 2021-22-� 220.00 ല�ം $പ വകയി(�5.

� Mനരധിവാസ)ിനാ�� ഗേവഷണOം വികസനOം

� ൈകw¥കം, ല¦േലഖക�, െച`M¥കc� എRിവ�െട അHടി�ം dസിrീകരണOം 

� അHടി, ഇലേ\ാണിക് മാധ�മc� വഴി�� അവേബാധന പരിപാടി

� ൈവകല�K�വ3Lാ�� >ാപനcSെട പരിേശാധന നട)�

� ൈവകല�K�വ3Lാ�� അദാല)്, സി�ി§ക� എRിവ സംഘടി�ിL�

� ൈവകല�K�വ3L് നിയമസഹായOം ഉപേദശം ന�കUം

� ൈവകല�K�വ34േവQി�� വിേനാദc�/സാം©ാരിക കായിക dവ3)നc�

� േബാധവª Lരണ പരിപാടി, െസമിനാ`ക�

� dദ3ശനേബാ3ഡ്, ൈ«ഡ് എRിവ�െട നി3?ാണOം dദ3ശനOം.  

� ൈവകല�K�വ(െട സാഹിത�രചനക�4� അവാ3ഡ്

പാ3ശ�വ�LരിLെ�D വിഭാഗcSെട ഉRമന)ിനായി താെഴ പറ�R സാ�ഹ� 
നിയമcSം അ¬ാരാ സേ?ളനcSം നയcSം  നട�ിലാേLQത് േനാഡ� ഏജ/സിയായ 
സാ�ഹ�നീതി വ,�ാണ്. താെഴ പറ�R dവ3)നc� നട�ാLാ/ 2021-22-� 1300.00 ല�ം 
$പ വകയി(�5.

� ആ3.പി.ഡ®.�.ഡി ആ:് 2016, ��സ്.

� െമയിIന/സ് ആI് െവ�ഫയ3 ഓഫ് േപരI്സ് ആI് സീനിയ3 സി�ിസtസ്
ആ:്, 2007, ��സ്.

� െdാേബാഷ/ ഓഫ് ഓഫേI�് ആ:് 1958, ��സ്.
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� �ാ�െ�ജ�ഡ	 േപ�സ് ആ�് 2019, ��സ്.

� നാഷണ� ��് ആ�് 1999

� േകരള േബാ�� $� ആ�്, 1961

� േകരള ൈസേ'ാേസാഷ(� റിഹാബിലിേ-ഷ� രജിേ.ഷ� �� 2012.

� സ/ഹ0ിെല പാ	ശ2വ4'രി'െ56 വിഭാഗ9:െട സംര=ണ>മായി ബAെ56 
മB ആCക�

� വേയാജന നയം, 2013.

� സംDാന അംഗ പരിമിത നയം 2015.

� സ	'ാ	-െപാGജന പHാളി0ം സംബAിയായ നയം 2013.

� ൈവകല(JKവLെട അവകാശ9:ം അതിെM നി	ബAമNാ0 െപLമാ- 
ച69:െട സംര=ണ>ം 2007.

� �ാ�െ�ജ�ഡ	 േപാളിസി 2015.

� മാRകാ ഭിSേശഷി സൗUദ പWായXക� Dാപി'Yം എNാ പWായ0ിYം 
ഭിSേശഷി'ാെര സഹായി[Sതിനായി സS\ പി]ണ^ം.

� ഭിSേശഷി _6ികെള ദെ0`[Sവ	, േഫാ�	 െകയറിെന`[Sവ	 എSിവ	[K 
സഹായ>ം ദെ0`'� ഏജ�സിക�[K പി]ണ^ം

� ഭിSേശഷി'ാLെട അവകാശ9� സംബAിc് ക(ാdയിeക�, fLതര പാരാെgജിക് 
േരാഗിക�[ം ക2ാhി െgജിക് േരാഗിക�[ം ഒ-തവണ സഹായം.

� മാനസിക േരാഗം േഭദമായവLെട jനരധിവാസ0ിeK െപLമാ- ച6ം തlാറാ[ക^ം 
SOP  നട5ാ[ക^ം SOS മാRകാ േഹാJക� Dാപി'Yം.

� mnതി േ=ാഭ9:ം മB oരp9:ം ബാധിc സാ/ഹ( നീതി വ_5ിെM rമതലയിYK 
വിഭാഗ9�'് ആശ2ാസ jനരധിവാസ mവ	0ന9�.

� വ_5ിYK എNാ സാ/ഹ( നിയമ9:ം നട5ാ'Yം Jകളി� sചി5ിc ആCക:ം �:ക:ം 
േപാളിസിക:മായി ബAെ56 പ\തിക�/mവ	0ന9�

� നാഷണ� ��് ആ�് ശuിെ5`XSതിeK എNാ mവ	0ന9:ം

� RPWD Act 2016 നട5ാ[Sതിനാ^K mവ	0ന9�

� സംDാന0ിനകXം jറXം ഉwായിxK വ	yീയ ലഹളകളി� ഇരയായവ	[K 
Dാപന േസവന9� ഉ�െ5െട^K പരിചരണ സംര=ണം.

� പാ	ശ2വ4nത വിഭാഗ'ാLെട പരിര=, സംര=ണം, jനരധിവാസം, ശാuീകരണം 
എSിവ J�നി	0ി^K സ	'ാ	 നയ9:ം. അp	 േദശീയ ഉടdടിക:ം

� വികലാംഗ െസ�സസ് േഡ- േശഖരണ>ം jG'Yം, ഭിSേശഷി'ാ	[K വ(uിഗത 
സംര=ണ പ\തി^െട Gട	 mവ	0ന9:ം jനരധിവാസ>ം.
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� 2018-െല േകരള0ിെല mളയം ബാധിc പാ	ശ2വ4'രി'െ56 _ ം̀ബ9�'്
ൈസേകാേസാഷ(� േടാേമാെകയ	 ഉ�െ5െട^K ആശ2ാസ jനരധിവാസ 
mവ	0ന9�. 

� സാ/ഹ( നീതി വ_5ി� റിസ	c് & ൈഗഡ�സ് െസ� Dാപി'�

� നിഷി� ദ2ിഭാഷാ $� Dാപി'�

� പാ	ശ2വ4'രി'െ56വLെട േ=മ0ിനായി ശി}ശാലക�/ 
െസമിനാ~ക�/ൈനjണ(വികസനം/േബാധവ4'രണ പരിപാടിക� എSിവ 
സംഘടി5ി[ക.

� കലാകായിക േമഖലകളി� ഭിSേശഷി'ാLെട ഫലmദമായ പHാളി0ം 

ഉറ5ാ[Sതിനായി ‘േ��ം’ പ\തി

� ‘വിജയാ�തം’ പ\തി-ഭിSേശഷി'ാLെട വിദ(ാഭ(സ രംഗെ0 േന69� അംഗീകരി'�

� ‘സഹചാരി’ പ\തി സമാനരായവLെട ��ക:െട പി]ണേയാെട ഭിSേശഷി'ാLെട 
ഉ�െ5`0� വിദ(ാഭ(ാസം േmാ�ാഹി5ി'�

� പരിര= – ഭിSേശഷി'ാ	'് അടിയpിര സഹായ0ിനാ^K പരിപാടി.

� മാനസിക െവ�വിളിക� േനരി`Sവ	'ാ^K സമ� പാേ'� mകാരം എ�.ജി.ഒ ക:െട 
പി]ണേയാെട ഒL േമഖലയി� ഒL jതിയ ഭവനെമHിYം മാനസിക െവ� 
വിളിേനരി`Sവ	'ായി Dാപി'� (ഈ േമഖലയിെല എ�.ജി.ഒ കെള എംപാന�
െച�Sതി�െട).

� മല�റ0് ഭിSേശഷി'ാ	'ായി േ�ാബ� എബിലി-ി വിേNജ്.   

� വീ`കളി� കഴി^S ഭിSേശഷി'ാ	'് സാ/ഹ(ാധി�ിത ശാരീരിക-മന:ശാ�
ഇടെപടYക�. 

� എ�േഡാസ�ഫാ� oരിത ബാധിത	[K jനരധിവാസ �ാമം Dാപി'�

� ലഹരി വിJu mവ	0ന9�.

� സാ/ഹ( സഹായേ0ാെട^K േഹാJക�

� ഇp(ാഗവെമMിെM പ\തിയായ ജിNാതല ഭിSേശഷി jനരധിവാസ പ\തി^െട 
സംDാന തല mവ	0ന9� നട5ാ[ക. (ഏേകാപനം, സാ/ഹ( നിയമ9�
നട5ാ'�, േമ�േനാ6തിനാ^K H R)

� എ�.ജി.ഒ.ക�/തേ�ശസ2യംഭരണDാപന9�/െക.എസ്.എസ്.എം./നിഷ്/നി�െമ	/ഇം
ഹാ�സ്/നിംഹാ�സ്/സ2യംഭരണ Dാപന9� എSിവLെട സഹകരണേ0ാെട 
അംഗപരിമിതെര Jഖ(ധാരയിേല'് െകാ�വLSതിeK mവ	0ന9�

� mത(ാശ പ\തി - എ�.ജി.ഒ.ക:െട സഹായേ0ാെട അേpവാസിക:െട jനരധിവാസ>ം 
വീ`കളിേല'് മാ-ിതാമസി5ി'Yം.

� �ര= െmാജ�് നട5ാ'�- ആേരാഗ(/ തേ�ശഭരണ/എ�.ജി.ഒ./േപാലീസ് വ_�ക:െട 
സംേയാജിതമായ mവ	0നം Jേഖന സാ/ഹ(ാധി�ിത jനരധിവാസ േmാജ�്.
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� മാനസിക േരാഗികളായിxKവെര സ/ഹ0ി� jനസംേയാജി5ി[Sതിനായി 
െmാഫഷണYക:െട പി]ണേയാെട ഫലmദമായി പരിശീലി5ി[Sതിനായി റി'വറി 
െഫസിലിേ-ഷ� െസM~ക� Gട�ക-ഇംഹാ�സ്.

� സാ/ഹ( ഭിSേശഷി പരിപാലന>ം jനരധിവാസ പരിപാടി^ം സംDാനമാെക 
വ(ാപി5ി[SതിeK mവ	0ന9�.

� ഭിSേശഷി'ാെര Jഖ(ധാരയിേല'് െകാ�വLSതിനായി ‘ഒ5ം’ പ\തി.  േകാഴിേ'ാട് 
ജിNയി� ൈപല-് െmാജ�് വിജയകരമായി നട5ിലാ'ി വL�.

� മി� വിവാഹിത	'് �ര=ിത േഹാJക�

� വിദ(ാഭ(ാസ സഹായം, ട�ഷ� ഫീസ്, യാ�ാബ0, പഠന ഉപകരണ9� വാ9ാeK 
സഹായം,  വിേനാദ പരിപാടിക�, ൈല�റി സംവിധാനം, ചികി�ാ െചലവ് Gട9ിയ 
സൗകര(9� െവാേ'ഷണ� െ�യിനിംഗ് െസM	 ഉ�െ5െട^K Dാപന9ളിെല  
അേpവാസിക�'് ന�_ക.

� �\ിപരമായ െവ�വിളിക� േനരി`SവLെട ശാuീകരണ>ം െ�ഷ(� $:കളി�
ഉ�െ5`0ാeK mേത(ക സഹായ പാേ'�ം.

� അംഗപരിമിതLെട കേലാ�വം സംഘടി5ി'�.

� ഭിSേശഷി'ാ	'ായി എമ	ജ�സി േകാ� െസMേറാ`�ടിയ െതാഴി�സഹായ േപാ	6Yം 
െതാഴി� വ_�ം മ-് േ�'് േഹാ�േഡ മായി സഹകരിc് െതാഴിലവസര9:ം.

� ഒ.സി.ബി ^മായി ബAെ56 mവ	0ന9:ം, വ_5ിെM കീഴിYK jനരധിവാസ 
Dാപന9:ം ഒ.സി.ബി.യി� രജി�	 െച¡ Dാപന9�'് െമാൈബ� ¢£ഷ 
േസവന9:ം

� ഡി-ഇ��ി-�ഷണൈലേസഷ� േmാ�സാഹി5ി[SതിെM ഭാഗമായി േ=മ 
Dാപന9ളിെല അേpവാസികെള jനരധിവസി5ി'ാeം അവെര Jഖ(ധാരയിേല'് 
െകാ�വLSതിeം  അവെര വീ`കളി� തിരിെക െകാw് വLSതിeJK ധനസഹായം 
ന�_ക.

� jന	ജനി പ\തി നട5ാ'�.

� വയനാട് െവാേ'ഷണ� െ�യിനിംഗ് െസM	 െചല>ക�, .ീ-് ൈല-് െmാജ�്.

� തിLവനpjരം ജനറ� േഹാ�ി-ലിെല ഒ�പതാം വാ	ഡി� അ¤ി-് െച¡ിxK 
നിരാലംബLെട jനരധിവാസം.

� െതറാ5ി േസവന9� ആവശ(JK ഭിSേശഷി _6ിക�'് (ഒL ല=0ി� താെഴ 
വLമാനJKവ	'്) അംഗീnത െതറാ5ി െസM~ക� Jേഖന േസവനം ന�_SതിeK  
ധനസഹായം.

� ഓ�ിേയാെജനിസിസ് ഇംെപ	െഫ� ബാധിcവ	, _�േരാഗം േഭദമായവ	,  ആസിഡ് 
അ¦മണ0ിe ഇരയായവ	 എSിവ	'ാ^K പ\തിക� കെwXSതിeം പഠനം 
നടXSതിeം Gട	 നടപടിക:ം.
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� നാഷണ� ��് ആ�് mകാരം ഭിSേശഷി_6ിക:െട മാതാ'�'് ഉപജീവന പി]ണ 
െmാജ�് മാനസിക െവ� വിളി േനരി`Sവ	'ായി എബിലി-ി െഫ�്, േജാബ് െഫയ	

� എc്.ഐ.വി.ബാധിതLെട jനരധിവാസം.

� മB പ\തിക:െട പരിധിയി� വരാ0 അ	ഹത^Kവ	'് ധനസഹായം.

� വ(uിഗത fണേഭാuാ'�'് േവwി^K പ\തിക� ൈകകാര(ം െച�Sതിനായി 
ജിNാ ഓഫീ�ക�/ഡയറ�േറ-് -� mേത(ക െസ� ¨പീകരി[ക.  സാ/ഹ( നീതി 
വ_5ാണ് പ\തി നട5ാ'ാeK  േനാഡ� വ_5്.

� വിദ(ാകിരണം െmാജ�്-അംഗപരിമിതരായവLെട മ'�'് േ©ാള	ഷി5്.

� വിദ(ാേജ(ാതി േmാജ�്- അംഗപരിമിതരായ വിദ(ാ	ªിക�'് «ണിേഫാമിeം പഠന 
ഉപകരണ9�[ം ധനസഹായം.

� സ2ാ�യ പ\തി- ശാരീരിക ൈവകല(ം/മാനസിക െവ�വിളിക� ബാധിc _6ിക:െട (അ¬ 
മാ�JKവ	) ര=ാക	0ാവിന് സ2യം െതാഴി� പ\തി.

� മാRേജ(ാതി- അAയായ/ഭിSേശഷി'ാരായ അ¬മാ	'് ധനസഹായം.

� ഭിSേശഷി'ാ	'് വിര വിദ(ാഭ(ാസ0ിeK സാd0ിക സഹായം 

� ഭിSേശഷി'ാ	'് Gല(താ പരീ= എ®താeK സഹായം 

� പരിണയം - ഭിSേശഷി'ാരായ �ീക�[ം ഭിSേശഷി'ാLെട മ'�[ം വിവാഹ 
സഹായം.

� ഓൈല� നിഷ് ഇMറാ�ീവ് ഡിസബിലി-ി അവയ	െനസ് െസമിനാ	.

� െവാേ'ഷണ� െതറാ5ി¯ക�'് അeേയാജ(മായ േകാ ക� ¨പ ക}ന െച�ക^ം 
നി�െമ	/നിഷ്/എസ്.ഐ.ഡി. Gട9ിയവയി�െട െmാഫഷണYക:െട jനരധിവാസ>ം.

� ഓ	ഫേനജ് കേ�ാ� േബാ	ഡിെM കീഴിYK Dാപന9ളിെല ഉേദ(ാഗD	'്
പരിശീലനം.

� വ_5ി� കീഴിYK വിവിധ പ\തിക:െട നി	°ഹണം, ഐ.ഇ.സി. mവ	0ന9� ഭരണ 
െചല>ക�. 

� സാ/ഹ( നിയമ9� ഫലmദമായി  നട5ാ[Sതിന് പഠന9:ം ഗേവഷണ9:ം

ജയി� വിJuരായവ	 ഏെറ^ം ജീവി'ാനായി ഒL സംരംഭം ആരംഭി'ാeK /ലധന 
നിേ=പം കെw0ാ� mയാസെ5`�w്.   ത4ഫലമായി സാ/ഹ(പരമായി സ2ീകരി'െ5ടാ0 
ജീവേനാപാധിക� സ2ീകരി[വാ� അവ	 പലേ5ാ®ം നി	ബAി'െ5`�. തട>കാLെട 
സ2ഭാവ0ിെM അടിDാന0ിYം അവരിൽ fണകരമായ മാ-ം ഉwാ[Sതിeമായി കാലാവധി 
²ർ0ിയാ'ാെതതെS അവെര േമാചി5ി[Sത് സർ'ാർ നയമാണ്.  ജയി� േമാചിതരായ 
തട>കാ	 _റ´കാലേ0'് െmാേബഷ� ഉേദ(ാഗDLെട നിരീ=ണ0ിലായിരി[ം. ഈ 
കാലയളവി� അവെര fണകരമായി jനരധിവസി5ിേ'wതാണ്.  2021-22 വ	ഷ0ി� താെഴ 
പറ^S mവ	0ന9�'ായി 250.00 ല=ം ¨പ വകയിLX�. സാ/ഹ( നീതി വ_5ാണ് 
പ\തി നട5ാ[Sത്.
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��കാല ��വാളിക�, �� തട�കാ�, െ�ാേബഷണ�മാ�, അവ�െട ��ംബ��
എ�ിവ� ായി "വെട പറ%� &ാ'് ഇ�-എ*ഡ് പ,തിക� നട.ാ ിവ�/.

–

� ��കാല ��വാളിക�, �� തട�കാ�, െ�ാേബഷണ�മാ� എ�ിവ�1ം സ3യം െതാഴിലി5
സഹായം

� നി�7നരാ%9 ��വാളിക:െട ആ<ിത�19 =നരധിവാസ പ,തി.

� തട�കാ�െട%ം അതി?മ@ിനിരയായവ�െട%ം �Aിക� ് വിദCാഭCാസ സഹായം

� തട�കാ�െട മ � ് െ�ാഫഷണF േകാGക�19 വിദCാഭCാസ സഹായം.

� ��വാളിക�1ം ��വാളിക:െട ആ<ിത� എ�ിവ� ് സ3യം െതാഴിF പരിപാടി

� �� തട�കാ�, െ�ാേബഷണ�മാ�, ആദC ��വാളിക�, അതി?മ@ിെ' ഇരക�
എ�ിവ� ് ൈന=ണCം ആ�Iി Jം =നരധിവാസ പരിപാടിക:ം

� േരാഗം േഭദമായ മാനസിക േരാഗികളായ തട�കാ� ് എ�.ജിഒ ക� �േഖന ൈസേ ാ 
േസാഷCF =നരധിവാസം

� �� തട�കാ�, െ�ാേബഷണ�മാ�, ആദC ��വാളി, അതി?മ@ിനിരയായവ� ്
സാOഹCതല ൈസേ ാ േസാഷCF പരിപാടി

� െ�ാേബഷ� സPദായ@ി� കീഴിF ‘േന�വഴി’ െ�ാജR് നട.ാ F

� തട�കാ�െട മക� ് വിവാഹധനസഹായം

� ��തട�കാ�, െ�ാേബഷണ�മാ�, ��വാളിക� എ�ിവ� ് Sാപനപര =നരധിവാസം.

� �� തട�കാ�, ആ<ിത� എ�ിവെര സംബTിU് സമ& പഠനം

� േന�വഴി െ�ാജR്- വിലയി�@F പഠനം

� േകരള@ിെല െ�ാേബഷ� ഓഫീXക� �േഖന നട.ാ1� &ാ'് ഇ� എ*ഡ് 
പരിപാടിക:െട വിലയി�@F

� േന�വഴി വ�.ിെ' Yട�U

� അതി?മ@ിനിരയായവ�െട െപZമ � ് വിവാഹ ധനസഹായം

� അതി?മ@ിനിരയായവ� ് സ3യം െതാഴിF [ണി�്

� ��തട�കാ�, െ�ാേബഷണ�മാ�, ജാമC@ിJ9 ��വാളിക�, പേരാളിJ9വ�
എ�ിവ� ായി െ�ാേബഷ� േഹാം.

� േകരള@ിെല =റേ\ാ ് നിവാസിക� ായി =നരധിവാസ@ി5ം 
=ന:സംേയാജന@ി5മായി പ,തി ]പീകരി Jം നട.ാ Jം

� ^ീ/=�ഷ െ�ാേബഷണ�മാ�1ം, ��കാല തട�കാ�1ം, പേരാളിJ9വ�1ം എ�.ജി.ഒ 
%മായി േച��് �േതCക െ�ാേബഷ� േഹാ�ക� Sാപി F

� ജീവ പരCaം ശിcയ5ഭവി1� തട�കാ� ായി ജയിF വ�dമായി േച��് സാOഹC 
േസവന പരിപാടി നട.ാ1ക.
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� മാനസികാേരാഗ
 േക�ളി� താമസി�� മാനസിക േരാഗം േഭദമായ തട�കാ�െട 
�നരധിവാസം

� ��കാല തട�കാ!, #$വാളിക%െട ആ'ിത!, #$(ത
)ിേല!െ*+വ!, ആദ
മാ,- 
െ.ാേബഷണ!മാ!, എ�ിവ!3ായി സാ4ഹ
ാധി6ിതമായ മാനസിക സാ4ഹിക ഇടെപട�
പരിപാടിക9.

� ജയി� േമാചിതരായ വനിതതട�കാ!3് .േത
ക പരിപാടിക9

� സാ4ഹ
 നീതി ഡയറAേറ$ി� െ.ാേബഷBം സാ4ഹ
 .തിേരാധ)ിBമായി .േത
ക 
െസ� Cാപി�ക

� .തിവാദം ഒE തീ!*ാ3�, െ.ാേബഷ�, േബാ!F� G9 സHദായം, മാനസിക 
സാ4ഹിക ഇടെപടIക9, സാ4ഹ
 .തിേരാധ)ിB- േF$് േഹാ9േഡJിBം െപാK 
ജന)ിBം െക�സ,െട പിLണേയാെട സഹായം .

� േകരള നിയമ അ3ാദമി,െട പിLണേയാെട നിയമ ഉേദ
ാഗC!3് പരിശീലനം,

� എPാ ജിPകളിIം തട�കാ�െട ആ'ിത!�ം, ��കാല തട�കാ!�ം
െ.ാേബഷണ!മാ!�ം ��കാല അേQവാസിക9�മായി CBO ക9 Cാപി��തിB- 
.വ!)ന9. 

� െ.ാേബഷനിIം സാ4ഹ
 .തിേരാധ)ിIം നാഷണ� െസമിനാRക9 സംഘടി*ി�ക.

� ��കാല#$വാളിക9, ജാമ
)ി� കഴി,�വ!, �� തട�കാ!, ദരിUരായ #$വാളിക%െട 
ആ'ിത! എ�ിവ!�ം സാV)ിക സഹായ�ം നWപരിഹാര�ം ന�#�.

� അതിXമ)ിനിരയായവ!3് ൈന�ണ
 വികസന പരിശീലന�ം അനQര Z[ ഷക%ം 
ന�#ക

� സ\യം െതാഴി� ]ണി^ക9 സ_ീകരി��തിേനാ െ`aെbc് സൗകര
)ിന് 
േവeിേയാ സഹായം.

� ഗേവഷണ പരിപാടിക9/പഠന9, bാ!+് െ.ാേബഷ�

� സംCാന/ജിPാതല ശിhശാലക9 സംഘടി*ി3�, അംഗീ(ത Cാപനമായ ‘ടിi്’ െc 
സഹായേ)ാെട െ.ാേബഷBമായി ബjെ*+ േF3്  േഹാ9േഡJ് പരിശീലനം.

� #$വാളിക%െട ആ'ിത!�ം kരQെ) അതിജീവിlവ!�ം വിAിം സേ*ാ!+്
ബmേറാ.

� േമ�േനാ+)ിI- #$വാളിക%െട ഇലേnാണിക് േമാണി+റിംഗ്, േഷാ!+് ഫിലി�9െ*െട 
ഐ.ഇ.സി. .വ!)ന9 വികസി*ി�ക

ജയിൽ ഭരണം നവീകരി��തിെc ഭാഗമായി വ#*് ഒ� ദീർഘകാല െ.ാജs് tപകൽപന 
െചuിve് . ഈ പxതി .കാര�- .വർ)നൾ zവെട േചർ�{.

� സി3യിെല പരിശീലനാ!|ിക93് ആ,ധ9 വാ�

� ജയിIകളി� Cാപിlിv- സൗേരാ!_ `ാ}കെള ഓ��ിഡിേല3് മാ$�

� േകാ+യം ജിPാ ജയിലി� പ�! െഫ�സിംഗ്

� ഇ-ഫയ� മാേന�െമc് സിF)ിന് എ.എം.സി. 

� കVm+Rം .ിcRം വാ�

� ഇ�3ി ജിPാ ജയിലി� ജനേറ$! Cാപി3�

� പാല3ാട് ജിPാ ജയിലി� �.eിന് ക\ാേ+J് നി!�ാണം.
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� ചീേമനി Kറ� ജയിലി� േറാഡ് ടാറിം�ം അ$#$*ണിക%ം

� വി�! ജിPാ ജയിലി� z^മതി� നി!�ാണം.

� ജയിIകളി� z^മതിIക%െട ഉയരം �vക, അ$#$*ണിക%ം െമയിcന��ം

� ക�! വനിതാ ജയിലി� നി{ം േദശീയ പാതയിേല3് േറാ� നി!�ാണം

� തി�വനനത�രം സികയിെല കVm+! ലാബിെc െക+ിട)ിെc അ$#$പണിക%ം 
െമയിcന��ം

� മീനlി� സ�യിലി� വീഡിേയാ േകാ�ഫറ�സിംഗ് ��ം േFാ! ��ം നി!�ാണം

� ക�! സ�യിലി� വി�േഡാ െസ�ക9 മാ$ി വ�Iം െസPിെc േമ��ര 
അ$#$*ണിക%ം െമയിcന��ം

� േകാഴിേ3ാട് െ�ഷ
� സ�യിലി� സിംഗി9 െസ�ം േടാെയ�^ം നി!�ാണം.

� 4വാ^�ഴ .േത
കജയിലി� േFാ! �മിനാ,- വനിതാ േ�ാ3ിെc േമ��രയിട�

� ആല�! സ�യിലി� കിl� േ�ാ3ിെc െമയിcന�സ് .�)ിക9

� വടകര �റ� ജിPാ ജയിലി� ഒ�ാം ഘ+ നി!മമാണം

� തി�വനQ�രം െസ��� ജയിലി� േറാഡ് െമയിcന�സ്

� ആല�ഴ ജിPാ ജയിലി� z^മതി� നി!�ാണം

� െചRകിട അ$#$*ണിക%ം നി!�ാണ�ം െമയിcന�സ് .�)ിക%ം

� 3 െസ��� .ിസ�കളിെല,ം 2 Kറ� ജയിIകളിെല,ം േടായ�$് സൗകര
9
വ!xി*ി3�

�കളി� .തിപാദിlിv- .വ!)ന93ായി 2021-22 ബ�ജ$ി� 1200.00 ല�ം 
tപ വകയി�E{.

വ#*ിെc കീഴി� 14 ജിPാ ഓഫീ�ക%ം 31 േ�മ Cാപന%ം 17 െ.ാേബഷ�
ഓഫീ�ക%ം ഒ� ഡയറAേറ^ം .വ!)ി¡ വ�{ െമlെ*+ േസവന)ിനായി എPാ പ¢ാ)ല 
സൗകര
%ം ഉറ*ാേ3eതാണ്.  ഇK �ടാെത വ#*ിെല ഉേദ
ാഗC!3് െ�ഷൈല£ഡ് 
പരിശീലനം ന�കി ഉ)രവാദിത\%ം zമതലക%ം ഫല.ദമാ,ം കാര
�മമാ,ം െച¤ാ�
കഴിയ)3വിധം .ാ¥മാ�ക,ം െചേ¤eതാണ്. സാ4ഹ
 നീതി വ#*ാണ് ഈ പxതി,െട 
നി!�ഹണം നടE�ത്.  
2021-22-� താെഴ*റ,� പരിപാടിക9 ഈ പxതിയി� നി!േ¦ശി�{.

� വിവിധ വ#�കളിലായി ഭി�േശഷി3ാ!3് േവeി,- വിവിധ 
പxതിക9(േക�/സംCാന) നിരീ�ി��തിന് ഓ�ൈല� സിFം ത¤ാറാ�ക.

� ഡയറAേറ$്, സബ് ഓഫീ�ക9, േ�മ Cാപന9 എ�ിവയി� ഇ- ഗേവണ��ം
ഇ.േ�മ,മായി ബjെ*+ എPാ .വ!)ന%ം.

� ബേയാെമ�ിക് പ©ിംഗ് സിFം വാ!ഷിക പരിപാലന�ം െമlെ*�)Iം േªാ�ബാc് 
കണ�Bക9�- ]സ! ചാ!«ക%ം േഡ$ാ ചാ!«ക%ം

� കVm+Rക%ം അBബj ഉപകരണ%ം വാIം അ$#$*ണി,ം.

� വിവിധ പxതികളിെല വ
¬ിഗത �ണേഭാ¬ാ3%െട വിവര� ഒ� `ാ$് േഫാമി�
െകാവ��തിനായി ഓ�ൈല� സിFം.
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� സാ4ഹ
 നീതിവ#*് നട*ാ�� വിവിധ വിഭാഗ93ാ,- പxതിക%െട അവേലാകന 
പഠന9 �റE- ഏജ�സി �േഖന നടEക

� സാ4ഹ
 നീതി വ#*ിെc കീഴിI- വിഭാഗ93ായി മ^ വ#�ക9 നട*ാ��
പരിപാടിക%െട പഠന�ം വിശകലന�ം.

� സംര�ണ Cാപന%െട േസാഷ
� ആഡി$്  നടE�തിനായി ഗേവഷണ പഠന%ം 
േസാഷ
� ആഡി$് മാന\� ത¤ാറാ�ക,ം.

� സാ4ഹ
 നീതി വ#*് ൈകകാര
ം െച°� വിവിധ വിഷയളി� ഗേവഷണ�ം പഠന�ം
നട{ വ�� പxതിക%െട വിലയി�)Iം.

� വി.ടി.സി.ക9 നവീകരി3�

� വ#*ിെc എPാ െതാഴി� പരിശീലന േക�%െട,ം എPാ .വ!)ന%ം (േഹാF�
സൗകര
ം, ഉhാദന ]ണി$് Cാപി3�, യ± സാമ�ിക9 വാ�).

� വ#*ിB കീഴിI- േ�മ Cാപനളിെല വ
ത
² സഹായിക%െട േസവന9�- 
െചല�ക9

� വാഹന9 വാടക�് എ��ക, കeം െചu വാഹന93് പകരം �തിയ വാഹന9
വാ�.

� സാ4ഹ
 നീതി ഓഫീ�ക%െട,ം േ�മ Cാപന%െട,ം നവീകരണം, ആ³നിക 
വ´3രണം, അ$#$*ണിക9 എ�ിവ നട*ാ3Iം Kട!{ െകാeിരി�� 
.വ!)ന%െട നട)ി�ം.

� ഡയറAേറ$ി� ഡിസബിലി$ി റിസ!l് ആc് ൈഗഡ�സ് െസ� Cാപി�ക.

� സാ4ഹ
 നീതി വ#*ിെc പxതിക9 െപാKജനളിേല3 ് എ)ി��തിന ് െഹ�*്
െഡµ്, െമയിcന�സ് �ിബmണ�, നാഷണ� �F് എ�ിവ,െട .വ!)ന)ിBം 
നി!�ഹണ)ിBം മBഷ
 വിഭവ േശഷി ലഭ
മാ�ക, സ!3ാ! പxതികെള #റിl് 
അവേബാധം ഉeാ�ക, ആവശ
3ാ!3് അേപ�ക9 ന�കാ� സഹായി�ക, 
കളA!മാ!�ം ആ!.ഡി.ഒ മാ!�ം സഹായം ന�#ക.

� എ�.ജി.ഒ. ക93് അംഗീകാരം ന�#� .Xിയ െമlെ*�)�, അBബj െചല�ക9

� ഫയ� തീ!*ാ3� അദാലEക9, ഡയറAേറ$ിIം സബ് ഓഫീ�കളിIം Zചീകരണ 
യ¶ം എ�ിവ നടEക.

� വ
¬ിഗത പxതിക9 ൈകകാര
ം െച°�തിനായി .േത
ക െസ� tപീകരി�ക 
(പ¢ാ)ല സൗകര
�ം മBഷ
 വിഭവ േശഷി,ം ഉ9െ*െട )

� മാനസിക െവ�വിളിക9 േനരി��വ!3ാ,- ‘.ിയാ േഹാം’ നട*ാ��തിB- 
.വ!)ന%ം മാF! `ാ� ത¤ാറാ3Iം, HMDC െയ മാ·ക േഹാമായി 
ഉയ!E�തിB- .വ!)ന9

� വ#*ിB �തിയ െക+ിട നി!�ാണം.

� ഖര മാലിന
 സം¸രണ സിFം Cാപി3�

� തി�വനQ�രം, േകാഴിേ3ാട്, വയനാട് �x മ¹ിരളി� ദVതിമാ!3് േഹാ�ക9
നി!�ി3�

� വ#� ഓഫീ�കളിെല,ം Cാപന%െട,ം െമയിcന��ം അ$#$പണിക%ം 

� പി.ഡബº.ഡി അPാെത മ^ ഏജ�സിക9 �േഖന നട*ാ3ിയ .തിബj�¬ േകരള 
.വ!)ന%െട െചല�ക9.
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� ഭി�േശഷി3ാ!, ഭി�േശഷി3ാ!3ായി .വ!)ി�� Cാപന9, ഏ$�ം നP 
.വ!)നം നടE� ജിP, തേ¦ശഭരണCാപനം എ�ിവ!3ായി അവാ!ഡ്

� ഓ!ഫേനജ് ക�േ�ാ9 േബാ!ഡിെല കൗ�സില!മാ!� ഓണേററിയം

� പാരാെ`ജിക് േക�ം Cാപി��തിB- .വ!)ന9

� രാമവ!��രെ) മാനസിക േരാഗം നിയ±ിതമായവ!�ം േഭദമായവ!�ം ‘വീം േഹാം’
ഭവനം Cാപി3�

സാ4ഹ
നീതി വ#*ിെല ഉേദ
ാഗC�െട zമതലക%ം കടമക%ം »ത
!ഹമായി 
നി!�ഹി��തിന് .േത
ക പരിശീലനം ആവശ
മാണ്.  വിവിധ വിഭാഗ)ിI- ഉേദ
ാഗC!3്
ഇ�സ!�ീസ് പരിശീലന പരിപാടിക9 സംഘടി*ിേ3eKe്.  സാ4ഹ
 നീതി വ#*ാണ് ഈ 
.വ!)ന%െട നി!�ഹണ ഏജ�സി

� പരിശീലനം/െസമിനാ!/വ!3്േഷാ*് , എ�ിവ സംCാന/ജിPാ തല)ി�
സംഘടി*ി3�.

� രാജ
െ) മഹ)ായ Cാപന9 �േഖന ഉയ!� ഉേദ
ാഗC!�- പരിശീലന 
പരിപാടിക%ം സ¹!ശന%ം.

� പരിശീലന സഹായി ത¤ാറാ�ക, വ#*ിെc വിവിധ പരിശീലന പരിപാടികൾ 
സംേയാജി*ി�ക

� െ�യിനി് റിേസാJ് ¼9 tപീകരി�ക

� സാ4ഹ
 നീതി മാന\� ത¤ാറാ3Iം കാര
�മത വ!ധി*ി3Iം പരിശീലന)ിെc 
ആവശ
കത വിലയി�)Iം

� െ�യിനിംഗ് ഇ�Fി$m+് Cാപി�ക, മBഷ
 വിഭവേശഷി

� എPാ മ¹ിര)ിെല,ം അേQവാസിക93് ൈന�ണ
 വികസന�ം െതാഴി�
ന�#�തിB- െസ�ം നട*ാ�ക.

� പരിശീലന പരിപാടി,െട ഭാഗമാ,- ഹാ9 വാടക, താമസ സൗകര
 െചല�ക9, റിേസാJ് 
േപJണിB- െചല�ക9, പെ½���വ!3് യാ¾ാെചലവ്, വാഹന9 വാടക�് 
എ�3� എ�ിവ,െട െചല�ക9.

�കളി� പറ¿ിv- .വ!)ന93ായി 2021-22 ബ�ജ$ി� 600.00 ല�ം tപ 
വകയി�E{.

വി�¬ഭടÀാ�െട,ം അവ�െട ആ'ിത!��- േ�മ�ം �നരധിവാസ�ം ൈസനിക 
േ�മ വ#*് നട*ിലാ3ി വ�{.  വി�¬ ഭടÀാ!�ം, വിധവക9�ം �ന!നിയമന)ിBം, സ\യം 
െതാഴിലിBമായി .ാ¥രാ�� മÁര പരീ�ക9�േവeി പരിശീലനം ന�കാ� വ#*് 
ഉേ¦ശി�{.  2021-22 വ!ഷം zവെട പറ,� .�)ിക93ായി 80.00 ല�ം tപ 
വകയി�E{.

� വി�¬ ഭടÀാ!�ം വിധവക9�ം ആ'ിത!�ം �നരധിവാസ പരിശീലനം ന�#ക.

� തി�വനQ�രം, േകാഴിേ3ാട്, ·Ã! എ�ിവിടളി� .വ!)ി�� 4�് കVm+!
പരിശീലന േക�9 നടEക.

� വിധവക9�ം ആ'ിത!�ം ]ണിേഫാം, വÄ നി!�ാണ ]ണി$്.

� സൗേരാ!_ െ.ാജA്.

� െകÅേസാ� നീതി െമഡി3�സ്
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െസ��� ജയിIക9, Kറ� ജയിIക9, ജിPാ ജയിIക9, െ�ഷ
� സ�യിIക9, സബ് 
ജയിIക9, വനിതാ ജയിIക9 േബാ!F� G9 എ�ിവയാണ് സംCാന)് .വ!)ി�� 
Cാപന9. 2020-21-� താെഴ പറ,� പരിപാടിക9 ��ഗണനാടിCാന)ി�
നട*ിലാേ3eതാണ്.  

� സി.സി.ടി.വി. സംവിധാന)ിെc വാ!ഷിക പരിപാലനം.

� അേQവാസിക93് െതാഴി� പരിശീലനം

� വാ!ഷിക ജയി� േ�മ ദിവസം, റിÆഷ� േകാJ്, സംCാന തല െസമിനാ! എ�ിവ 
സംഘടി*ി�ക.

� Kട! വിദ
ാഭ
ാസ പരിപാടി/േയാഗാÇാസ്.

� 3 െസ��� .ിസ�കളി� ക\ാറൈc� േ�ാ� നി!�ാണം

� ചീേമനി Kറ� ജയിലി� ജാ3് ഹാ�േറാ��ടിയ JCBഎÈേവ$!

� ജയിIകളി� പ�ിക് അ�i് സിFം 

� വി�! െസ��� .ിസണി� A, B, C, D േ�ാ3് അടിയQിര അ$#$*ണിക9, �തിയ 
കിണRം െസÉ$ിക് ടാÊം, Zചീകരണ `ാc്

� ജയിIകളിെല അ�3ള നി!�ാണ�ം �ന�xാരണ�ം

� ആല�! സ�യിലി� െസËിക് ടാÊം മലിനജല #ഴി നി!�ാണം.

� ഇ�3ി, പാല3ാട് ജിPാജയിIകളി� ച*ാ)ി ഉeാ�� െമഷീ� വാ�.

� പാല3ാട് ജിPാ ജയിലി� മിനി�ാA! വാ�

� വി�! െസ��� .ിസണി� െനÌ ]ണി$ിനായി വാ!പിംഗ് െമഷീ� വാ�

� അേQവാസിക93് Zചിയായ േടായ് െല$് സൗകര
9

� തവÍ! െസ��� .ിസണി�, മാ¸് ത¤ാറാ�� െമഷീ� വാ�, Îേമ3ിംഗ് 
]ണി$ിെc വി�ലീകരണം.

�കളി� പറ¿ിv- .വ!)ന93ായി 2021-22-ബ�ജ$ി� 750.00 ല�ം tപ
വകയി�E{.

സ!3ാരിെc വിവിധ സാ4ഹ
നിയമ%ം പxതിക%ം നട*ിലാ�� േനാഡ� വ#*ാണ് 
സാ4ഹ
 നീതി വ#*്.  എ�ാ� Ðരിപ�ം ജന%ം സാ4ഹ
നീതി വ#*ിÑെട നട*ാ�� 
േസവനെള�റിl് അ¶രാണ്.  അതിനാ� ഈ വ#*ിÑെട ലഭ
മാ�� േസവനെള�റിl് 
പ¾-Òശ
-'ാവ
 മാധ
മളിÑെട,ം  ഡിജി$�, സാ4ഹ
 മാx
മളിÑേട,ം ശിhശാലക9, 
ച!lാേയാഗ9, .തിേരാധ സംഘടിത .വ!)ന9 എ�ിവയിÑെട െപാKജനെള 
േബാധവ�3രിേ3eത് അത
ാവശ
മാണ്.  ഐ. ഇ. സി കാVയി� �േഖന േസവന9�-  
ആവശ
കത അറി,�തിBം ഇടനില3ാെര  ഒഴിവാ��തിBം കഴി,{. സാ4ഹ
 നീതി ദിനം, 
വേയാജനദിനം, �തിർ�പൗരÀാേരാ�- അധിേ�പ .തിേരാധ ദിനം, െ.ാേബഷ� ദിനം, േലാക 
അ9ഷിേമJ് ദിനം, േലാക വികലാംഗ ദിനം,  മBഷ
ാവകാശദിനം, സ!3ാ! തീ�മാന.കാര�- 
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�ാധാന��� മ	 ദിനാചരണ��ം വ��് ആചരി���്. 
ഐ.ഈ.സി.�വ� ന��െട ഭാഗമായി 2021-22-( )വെട പറ,- �വ� ന�. /ടി 

നട െ�0�.

� വ��ിെ1 വിവിധ പ2തികെള �റി6ം 7തിയ സംരംഭ�െള,ം �റി8് വിവര�.
അറിയി�-തിന് വിദ:;െട സഹായേ ാെട ഐ.ഇ.സി പ2തി,ം മാധ�മ ?ാ@ം 
തAാറാ�ക.

� മBര �CിയയിDെട െ�ാഫഷണ( മീഡിയ കIസ.J1്/പLിസിMി ഏജPസി,െട 
േസവനം ഉപേയാഗിR(.

� പS-Tശ�-Vവ� മാ2�മ�ളിWെട നയ��ം പരിപാടിക�ം അറിയി�ക, ൈSമാസിക 
ഔേദ�ാഗിക �സി2ീകരണമായ “[നീതി”�സി2ീകരണം

� െത;\ നാടക�., േറാ]േഷാ, റിയാലിMിേഷാ എ-ിവ സംഘടി�ി8് 
അവകാശാടിaാന ിDെട ആbക., നയ�. എ-ിവ സംബdി8് അവേബാധം 
ഉ�ാ�ക.

�കളി( പറ,- �വ� ന�.Rായി 2021-22-െല ബ]ജMി(
വകയി;e�.

സംaാന ് എPേഡാസ.ഫാP fലം gരിതമ@ഭവി�-വ�R് ആശhാസ നടപടിക.
ൈകെRാi-തിനാണ് ഈ jട� പ2തി ലk�മി0-ത്.  എPേഡാസ.ഫാP fലം 
ശAാവലംബികളായ േരാഗിക.R് 2200 lപ നിരRിWം, വികലാംഗ െപPഷP വാm- 
േരാഗിക.R് 1,700 lപ, മ	� േരാഗിക.R് 1,200 lപ വീത\ം ധനസഹായം ന(കിവ;�.  
ഇjേപാെല ഈ വിഭാഗ ി(െ�J �0ംബ�ളിെല ഒ-് �ത( ഏഴ് വെര pാqകളി( പഠി�- 
വിദ�ാ�sിക.R് 2000 lപ, 8 �ത( 10 വെര 3000 lപ, 11-ഉം 12-ഉം pാqകളി( ഉ�വ�R് 4000

lപ എ-ീ നിരRി( ധനസഹായം ന(�-ത് jടേര�താണ്.  എPേഡാസ.ഫാP fലം gരിതം 
അ@ഭവി�- t�u ശAാവലംബികളായവ�, മാനസികേരാഗിക. എ-ിവെര പരിചരി�-വ�R്
700 lപ ധനസഹായമായി ന(�-താണ് (�Pകാലെ ,ം 7തിയതാ,�വ��ം).  
എPേഡാസ.ഫാP ബാധിത േമഖലയി( അംഗ പരിമിതരായ �Jിക�െട (18 വയzി( താെഴ) 
7നരധിവാസം െമ8െ�0e-തിനായി മാ{കാ ശി| 7നരധിവാസ േക}ം ആരംഭി6. പക(
പരിപാലന േക}�െള,ം ബ]സ് ~�കെള,ം നവീകരി�-തി@ം പ2തി വിഭാവനം െച��. 
ഈ േക}��െട മാ�� നി�േ�ശ�. �കാര�� പ�ാ ല സൗകര��., ഉപകരണ�., 
പരിശീലന�., �@ഷ� വിഭവേശഷി എ-ിവ,ം എPേഡാസ.ഫാP ബാധിത��� മ	 ആേരാഗ� 
സംരkണം, എPേഡാസ.ഫാP gരിത�R് 7നരധിവാസ െസ( 7നരധിവാസ സഹായം,
�ളിയാ� പ�ായ ി( 7നരധിവാസ �ാമം aാപി�-തി@� �ാരംഭ െചല\ക. എ-ീ 
�വ� ന�.Rായാണ് jക വകയി; ിയി��ത്.  ഈ പരിപാടി േകരള സാfഹ�[രkാ 
മിഷP വഴി നട�ാ�-താണ്.  2021-22-( 1900.00 ലkം lപ വകയി;e�. ഇതി( 8 0 % 
�ീക.Rായി �തീkി��.

സാfഹ�നീതി വ��ിെ1 കീഴി( 31 േkമ aാപന��ം വനിതാശി| വ��ിെ1 കീഴി( 44 
aാപന��ം �വ� ി��.  നിലവിW� �ാഫ് പാേMI �കാരം ഈ aാപന�ളിW� 
അേ�വാസിക�െട പരിചരണ ിന് ന�ിംഗ് �ാഫിെന/പരിചരണ �ാഫിെന നിയമി8ിJി�.  മിR 
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aാപന��ം അപര�ാ�മായ �ാേഫാെടയാണ് �വ� ി�-ത്.  ഇ രം aാപന�ളിെല 
അേ�വാസിക�െട എuം അ@വദനീയമായ എuേ Rാ. വ�2ി8് വ;-തിനാ( ഈ 
aാപന�. [ഗമമായി നട ിെRാ� േപാ�വാP കഴി,-ി�. KSSM ഈ aാപന�ളിെല 
താമസRാ;െട ആവശ� ിന@സരി8് അധിക മ@ഷ� വിഭവ േശഷി ന(��.  െ�ാജ�് 
�ാഫി@� േഹാണേററിയ\ം അലവP[ക�ം �േത�ക പരിശീലന പരിപാടി,െട െചല\ക.
എ-ിവയാണ് �വ� ന�.. ഈ പ2തി സാfഹ� നീതി വ��ിെ1,ം വനിതാശി| 
വികസനവ��ിെ1,ം പി�ണേയാെട സാfഹ� [രkാമിഷP നട�ാ��. 2021--22-( 200 .00 
ലkം lപ വകയി;e�. ഇതി( 76% വനിതാ �ണേഭാ�ാR.Rായി �തീkി��.

േകരള ിെല വേയാജന��െട എuം അ0  കാല ായി വ�2ി6വ;-തായിRാണാം.
രാജ�e �ായമായവ;െട ജനസംഖ� /0തൽ േകരള ിലാണ്(12.7 ശതമാനം, 2011 െസPസസ്).
�തി�-വ;െട േkമ�വ� ന�.R് േവ�ി,� പരിപാടികളാണ് ഈ പ2തിയി(
ഉ.െ�0 ിയിരി�-ത്.  ആേരാഗ� സംരkണം, കൗIസിലിംഗ്, െഹ(�് െഡ�് സൗകര�ം, 
പാലിേയMീവ് െകയ�, ആം�ലPസ് സൗകര�ം, സാfഹ� പി�ണ പരിപാടി jട�ിയ സൗജന� 
േസവന�. ഇതിDെട ലഭ�മാ�ം. 6 േകാ��േറഷ@കളിWം 85 �നിസി�ാലിMികളിWം, 3
േLാ�കളിWം ഈ പരിപാടി നട���്.  േ�ാജ�് �ാഫിെ1 േഹാണേററിയം, മ;-്, 
ഉപകരണ�., െമാൈബ( pിനി�ക.�� വാഹന വാടക, ഓഫീസ് െചല\ക., �േത�ക ദിന 
ആേഘാഷ�., വിേനാദപരിപാടിക. �േത�ക പരിശീലന പരിപാടിക., വേയാജന��െട 
���.Rായി �േത�ക �ീനിംഗ് ക�ാ�ക. സംഘടി�ി�ക, പരസ�ം, അവേബാധനം, സാfഹ� 
ഉ.െ�0 ( പരിപാടി jട�ിയവ � െചല\ക. ഈ പ2തിയി( നി-് വഹി�-താണ്. ഈ 
പരിപാടി േകരള സാfഹ� [രkാ മിഷP നട�ാ�-താണ്.
2021-22-( ബ]ജMി( 2400.00 ലkം lപ വകയി;e�. ഇതി( 65% േപ� �ീകളാെണ-് 
�തീkി��.

��ഖ ആ|പSികളിൽ േരാഗിക�െട /െട നിൽ�-വർRായി ഒ; േനരെ  സൗജന� 
ഭkണം ന(കാP ഈ പ2തി ലk�മി0�.  2009-( േകാഴിേRാട് െമഡിR( േകാേളജ് 
ആ|പSിയി( ആദ�മായി ആരംഭി8 ഈ പരിപാടി ഇേ�ാ. ജി�ാ േഹാമിേയാ ആ|പSി, മല¢റം, 
തി;വന�7രം െമഡിR( േകാേളജ്, എസ്.എ.Mി. ആ|പSി, തി;വന�7രം, െകാ�ം ജി�യിെല 
താDRാ|പSി, ജി�ാ ആ|പSി, സ�Rാ� ജനറ( ആ|പSി എ-ിവടി�ളിWം നട�ാRി 
വ;�. ഭkണ ി@� െചലവ്(േലല ിDെട), പരസ�ം, അവേബാധം jട�ിയ 
�വ� ന�.Rായി 2021-22-( 50.00 ലkം lപ വകയി;e�.  ഈ പ2തി നട�ാ�-ത് 
േകരള സാfഹ� [രkാ മിഷനാണ്.  

ബാല� ി( െ- �Jികളിെല Vവണ ൈവകല�ം തിരി8റി£ാ( അവെര 
7നരധിവസി�ിRാ@� ഏM\ം ഫല�ദമായ മാ��മാണ് േകാ¤ളിയ� ഇം?ാേ1ഷP ശ�Cിയ.  
റീജിയണ( /േ�M്തല സാേ¥തിക ക¦ിMിക. െതരെ£0�- �Jിക.R് േകാ¤ളിയ�
ഇം§ളാ1് ശ�Cിയ െതരെ£0Rെ�J ആ|പSിക. വഴി നട ാ@ം സ�ജറി കഴി£ 
�Jിക.R് ആഡിേയാ െവ�ബ( ഹബിലിേMഷന് ധനസഹായം ന(കാ@മാണ് ഈ പ2തി 
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ലk�മി0-ത്.  ഈ പരിപാടി േകരള സാfഹ�[രkാമീഷP �േഖന നട�ാ�ം.  4 വ�ഷ വാറ1ി 
ഉ.െ�െട ഇം?ാ1ിെ1 വില, പഴയ ഇം?ാ¨ക�െട വാറ1ി ദീ�ഘി�ി�ക. ആഡിേയാ െവ�ബ(
ഹാബിലിേMഷP, ©ീ8് െതറാ�ി�ിെ1 േഹാണേററിയം, േഡാ��മാ�, ©ീ8് െതറാ�ിªക.,

െതറാ�ിªക. എ-ിവ��� പരിശീലനം, സ�ജറി നട ിയ �Jിക�െട,ം രkിതാR�െട,ം
/Jാ« സംഘടി�ിR(, സ�Rാ� െമഡിR( േകാേള¬കളിWം മ	 ��ഖമായ ആ|പSികളിWം 
അത�ാവശ� ഉപകരണ�. വാmക,ം പ�ാ ല സൗകര�ം ഒ;�ക,ം െച�ക, jട�
പരിേശാധന,ം വിലയി; Wം, Vവണ ൈവകല��� �Jിക.R് േനരെ ,� ഇടെപടWക.,
േസാഷ�( ആഡിM് നടeക, െടിR( ക¦ിMി അംഗ�.�� ടി.എ./ഡി.എ. പരസ�ം, 
േബാധവ®Rരണം എ-ീ െചല\ക. വഹിRാP 2021-22-( 800 .00 ലkം lപ വകയി;e�.

േകരള സാfഹ� [രkാ മിഷP ഏെM0�- േkമ പരിപാടിക.�ം വ��ിഗത ആ@/ല� 
പ2തിക.�ം ഫ�് സhlപിRാ@� ഒ; ധനാഗമ മാ��മായിJാണ് ഈ പ2തി 
lപെ�0 ിയി��ത്.  േകരള ിെല ജന��െട വിവിധ�ളായ ആവശ��. നിറേവMാP തR 
വിധ ി( അടിaാന ഫ�് കെ� ാ@� ഒ; ഉദ�മമാണ് ഈ പ2തി.  ഇ�കാരം 
സhlപി�- jക ഭരണപരമായ ആവശ��.േRാ പ2തി നട�ാ�-തി@� മതിയായ 
െചല\ക.േRാ ഒരിRWം ഉപേയാഗി�-ത�.  ഈ �േവശനമാ�� ിDെട ദാതാവ് ഒ0�- 
ഓേരാ നയാൈപസ,ം ഒ; െതരെ£0Rെ�J �ണേഭാ�ാവിെ1 ആവശ� ിന് മാSം 
െചലവഴി�-jം ദാതാവിന് െചലവ് സംബdി8 എ�ാ കണ�ക�ം പരിേശാധി�-തിന് 
അവസരം ലഭി�-jമാണ്.  അേതാെടാ�ംതെ- സാ¯ ിക സാfഹിക ഓഡി	ക.
ബാധകമാ�-jമാണ്.  ഈ പരിപാടി,െട ഭരണപരമായ െചല\ക., ഓവ�െഹഡ് ചാ�°ക.,

െവ±ൈസM് നട ി�്, ധനസമാഹരണ ക�ാ¯്, ഫീ(ഡ് ഇPവ�ിേഗഷPസ്, പ2തി 
നി�േ�ശ��െട �ാേയാഗിക വിലയി; (, വിവിധ പ2തികെള �റി6� �ചാരണ 
ക�ാ¯യി@ക., െ�ാജ�് �ാഫിന് േഹാണേററിയം എ-ിവ വഹിRാP 2021-22-( 100.00 ലkം 
lപ വകയി;e�. േകരള സാfഹ� [രkാമിഷനാണ് പ2തി നട�ാ�-ത് .

RPWD ആ�് 2016 �കാരം ൈവകല� േമഖലയി( lപക²ന െച³ി�� ഈ പ2തിയിWെട 
ൈവകല�ം തട,ക, നവജാത ശി|Rളിെല പരിേശാധന, �ാരംഭ നി�uയ ി@ം �ാരംഭ 
ഇടെപടലി@�� സൗകര���െട ´ംഖല aാപി�ക,ം �ാവ� ികമാRWം, ൈവകല�ം 
നിയµി�ക, �േത�ക ൈവകല��.�� �തിേരാധ പ2തിക. ജീവിത സഹായിക. ന(�ക 
എ-ിവ ആേരാഗ�ം, സാfഹ� നീതി, വിദ�ാഭ�ാസം, പJിക വ�� വികസനം, േപാലീസ്, റവന¶, തേ�ശ 
സhയംഭരണ aാപനം, മ	 സ�Rാ� സ�Rാരിതര ഏജPസിക., സംഘടനക. എ-ിവ,െട 
സംേയാജന ിDെട നട�ാ��. ൈവകല�ം തട,ക, അതിെ1 മാേന·െമ1് 
എ-ിവയിW�ായി�� 7തിയ മാM��മായി േച�-് നി�െകാ�് എz്.ഐ.ഡി. പരിപാടിക.
നട�ാRാP േവ�ി ഡിസബിലിMി മാേന·െമ1ി( ഒ; ൈറM്സ് െബയി¸ഡ് ൈലഫ് ൈസRി.
അേ�ാ8് അ@യാS (ഒെ ാ;മി8് േപാ�ക) എ- ഒ; സമീപനം 2017-18 �ത( ഒ; ക�ാ¯യിP
േമാഡി( സംഘടി�ി6 വ;�. േകരള സാfഹ� [രkാ മിഷനാണ് ഈ പ2തി നട�ിലാ�-ത്.  
2021-22-െല �വ� ന�. താെഴ നി�േ�ശി��.
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അ@യാS,െട കീഴി( aാപി8ി�� �ാരംഭ നി�uയ ി@� ചിJെ�0 ിയി��
´ംഖല ശ�ിെ�0േ �j�്.  �ാരംഭ നി�uയ ി@ം �ാരംഭ ഇടെപടലി@�� 
സൗകര��േളാെട ഏ�ലി ഇ1� െവPഷ@ േവ�ി,� ഓ�ഗൈന¸ഡ് െനM് വ�R് jടmക 
െ©ഷ�( അംഗനവാടിക., മാ{ക ശി| 7നരധിവാസ േക}�., സാMൈലM് ഇ1�െവPഷP
െസ1¹ക., െമാൈബ( ഇ1�െവPഷP ºണി	ക., ഡി»ി�് ഏ�ലി ഇ1�െവPഷP െസ1�, 
റീജിയണ( ഏ�ലി ഇ1�െവPഷP െസ1¹ക. അെപ¼് aാപന�. എ-ിവയിDെടയാണ്
�വ� ന�. നട�ാ�-ത്. എ�ാ ജി�കളിWം ഡി»ി�് ഏ�ലി ഇ1�െവPഷP െസ1¹ക.
aാപി�- �വ� ന�. 2020-21- ( t� ീകരിRാP ഉേ�ശി��. സ�Rാ� െമഡിR(
േകാേള¬കളി( REIC ക., ഭി-േശഷിRാ�� െഹ(�് ൈലP േസവന�., ഭി-േശഷി 
�Jിക.R് െ©ഷ�( അംഗPവാടിക., ജി�ാതല ിW� �ാരംഭ ഇടെപട( �വ� ന��െട 
ഏേകാപനം, െമാൈബ( ഇ1�െവPഷP െസ1¹ക., IEC �വ� ന�., മാ{ക ശി| 
7നരധിവാസ േക}�. എ-ിവ നട�ാRാനായി 2021-22-( 1316.46 ലkം
വകയി; ിയിരി��.

ൈവകല� പരിപാടി,െട ഭാഗമായി ജനനസമയ ് �Jികളി( ഹിയറിംഗ് �ീനിംഗ് നട ാP
ഒേJാ അകhാ�ിക് എവിഷP �ീേന�് 66 അ¦മാ��ം �Jിക.��� സ�Rാ� ആ|പSികളി(
ന(കിയി;�.  ക�പിടി8 െക½[ക. േമാണിJ� െച�-തി@ം jട� നടപടി 
സhീകരി�-തി@മായി ഈ 66 ആ|പSികളി( ഓേരാ ¾നിയ� പLിക് േന�ിെന കരാ�
അടിaാന ി( നിയമി8ി;�.  കാേതാരം ഉപ െ�ാജ�ി( എ�ാ നവജാത ശി|R�െട,ം 
േക.വിശ�ി ജനി6 കഴി£് ഒ; മാസ ി@�ി( തെ- പരിേശാധി�ക,ം 3,6,18 മാസ�ളി(
ഇടെപടWക. നി�േ�ശി�ക,ം െച��. േക.വി ശ�ി കെ� ാ@� ഉപകരണ�., 
േക.വി ശ�ിയി�ാ വ��� സമ� ൈലഫ് േകാ�് പ2തി നട�ാ�ക, ‘കാേതാരം’�േഖന 
aാപന�. ശ�ിെ�0 (, െമാൈബ( ഇ1�െവPഷP ºണി	ക.R് ഉപകരണ�., OAE

ക. വാ�Wം സംരkണ\ം, ¾നിയ� പLിക് െഹ( ് ന�ി@� കാര�േശഷി വികസി�ിR(,
ഓണേററിയം, േസാ¿് െവയ� െഡവല§െമ1് ആ1് െമയി1നPസ് പരിശീലന പരിപാടിക., 
ആരംഭ ിWം േശഷ\ം ഉ� ഇP?ാ1് െതറാ�ി,ം 7നരധിവാസ\ം, Vവണ സഹായിക., 
�Jികെള ~�കളി( �േവശി�ിRWം jട� �À ിക�ം എ-ീ �വർ ന�ളാണ് 
ഉേ�ശി8ി��ത്. ഈ �À ിക.Rായി 2021-22-( 250.00 ലkം lപ വകയി;e�.

RPWD 2016 ആ�് �കാരം ഓJിസം െ©Áം ഡിേസാ�ഡ� ഒ; സ¥ീ�u ൈവകല� 
വിഭാഗ ി(െ�J േവഗ ി( വ�ാപി6 വ;- �ഖ�മായ ഞര� ൈവകല�മാണ്. നിലവിW� 
�വ� ന�. ശ�ിെ�0eക,ം അപകടസാധ�ത,� �ാമ നഗര, അ�2 നഗര, നഗര 
ജനസംഖ�യി( എ എസ് ഡി,� ധാരാളം �Jികെള ൈകകാര�ം െച�-തി@� ഒ; സംഘടിത 
തµം വികസി�ി�ക,ം നട�ാ�ക,ം െചേA�താണ്.  ഉചിതമായ ചികിBക., രkാക�{
അവേബാധം, പരിശീലന പരിപാടിക. എ-ിവയിDെട �ാരംഭ കെ� ലി@ം ഇടെപടലി@ം എ ഡി 
എസ് ഉ� വ��ിക�െട ൈവവിധ�മാ�- ആവശ��. നിറേവ	-തിനായി ഒ; െ�ാഫഷണ(
ടീമിെന തAാറാ�-തി@ം ഓJിസം െ�ാജ�് ലk�മി0�.  ആറ് സ�Rാ� െമഡിR(
േകാേള¬കളിWം േകാഴിേRാട് ഇംഹാPസിWം ഓJിസം േക}�. aാപി8ി��്. Ã§മറിെല
RARRC ,െട,ം നിലവിW� ആJിസം െസ1¹ക�െട,ം ശ�ിെ�0 (, ഓJിസം ബാധി8 ,വ 
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ജനത ം അവ;െട സഹായിക.�ം ൈന7ണ� വികസന പരിപാടിക., നിലവിW� ഓJിസം 
െസ1¹ക., റീജിയണ( ഓJിസം 7നരധിവാസ േക}ം, NIPMR, പരിശീലന പരിപാടിക., മ	 
െചല\ക. എ-ിവÄായി എ.എസ്.ഡി. ഉ� �Jിക�െട വ�ത�Åമായ ആവശ��.
നട�ാ�-തിനായി വിദÆ ടീമിെന തAാറാ�ക എ-ിവ വഹിRാP 2021-22-( lപ 
വകയി;e�.

അംഗപരിമിതെര സfഹ ിെ1 �ഖ�ധാരയിേലR് െകാ�വരാP െപാj സfഹ ിെ1 
ഇടെപടWം സഹായ\ം ആവശ�മാണ്. െപാj സhകാര� പ¥ാളിേ ാെട വിവിധ കഴി\ക�� 
�2ിപരമായ ൈവകല��� �Jികെള 7രധിവസി�ി�-തിനായി Çതനമായ പ2തിക.
വിഭാവനം െച��.  അംഗൈവകല�ം �തിേരാധി�-തി@� 7തിയ പ2തിക., പരിപാലന\ം 
7നരധിവാസ\ം പരിശീലന��ം ശി²ശാല,ം സംഘടി�ിR(, ഭരണെചലവ്, മM് െചല\ക.
എ-ിവ വഹിRാP 2021-22( 200.00 ലkം lപ വകയി;e�.

2015 െല അംഗ പരിമിത െസPസസ് �കാരം േകരള ിെല അംഗ പരിമിത� 793937 ആണ്.  
2016 െല ആ�. പി. ഡLÉ.ഡി ആ�് �കാരം എ�ാവ��ം നി�ബdമാ,ം വികലാംഗ സ�JിഫിRM് 
ന(േക�താണ്. അ@യാSാ ക�ാ¯യിെ1 ഭാഗമായി ,.ഡിഐ.ഡി കാ�Êകെള 
ഉ.െ�0 ിയി��്. ,.ഡി. ഐ.ഡി. കാ�Êക. നട�ാ�-തി@ം മ	 �വ� ന�.�മായി 
100.00 ലkം lപ 2021-22-( വകയി;e�.

െപാjനിര ി( കാË- അനാഥരായി�� മാനസിക േരാഗിക.R് അടിയ�ിര 
സംരkണ\ം 7നരധിവാസ\ം ഉറ�ാ�ക എ-താണ് ഈ jട� പ2തിെകാ�് ഉേ�ശി�-ത്.  
ഈ പ2തി�കാരം ജി�ാ േക}�ളി( �റ£പkം ഒ; ഭവനെമ¥ിWം ഇവ�R് േവണം എ- 
രീതിയി( jട�ാ@� �ാ1്  അംഗീÍത എP.ജി.ഒ.ക.R് ന(�-താണ്.  േകരള രജിേ»ഷP
ഓഫ് ൈസേRാ-േസാഷ�( റീഹാബിലിേMഷP െസ1� േഫാ� െമ1ലി ഇ( േപ�Iസ് നിയമം, 
2012-െ1 Î.-2 (എ8്) �കാര�� അനാഥരായ മാനസികേരാഗിക�ം, /ടാെത ൈ�വM് 
aാപന�. ഉ.െ�െട,� മാനസികാേരാഗ� േക}�ളി( നി�ം േരാഗം േഭദമായിJ് വി0ത(
െചAെ�Jവ;മായിരി�ം ഈ പ2തി,െട �ണേഭാ�ാR..   ഓ�ഫേനജ് കേÏാ.
േബാ�ഡിെ1 കീഴിW� 124 രജി�� െച³ ൈസേRാേസാഷ�( 7നരധിവാസ േക}�ളിെല 40
േക}�.R് ധനസഹായം ന(കി വ;�. സാfഹ� നീതി വ��് ഈ പ2തി,െട നി�Ðഹണ 
വ��ായി �വ� ി�ം. 2021-22-( പ2തി jട;-തിനായി 400.00 ലkം lപ ബ]ജMി(
വകയി;e�.

സംaാന ആÑSണ േബാ�Êം സാfഹ� നീതി വ�¢ം േച�-് മാനസിക 
ൈവകല���വ�� േവ�ി മ@ഷ� വിഭവ േശഷി,.െ�െട സഹായ സംവിധാനം തAാറാ�-തിന് 
ഒ; പരിപാടി വികസി�ി8ി;�.  ഈ േമഖലയി( െമ8മായി �വ� ി�- അംഗീÍത 
എP.ജി.ഒ.ക./തേ�ശഭരണ aാപന�./സി.ബി.ഒ.ക. എ-ിവ,െട പ¥ാളി േ ാെട 
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പരിപാടി നട�ിലാ
�താണ്.  2016-െല ആ�.പി.ഡ��.ഡി. ആ�് �കാര�� ഭി� േശഷി#ാ$െട 
അവകാശാധി(ിത േസവന*+ ന,-�തിനായി േസവന*/ം പരിപാടിക/ം നട�ാ
�തി1 
2റെമ ആേരാഗ6, വിദ6ാഭ6ാസ, സാ9ഹ6 ;ര<, ൈന2ണ6 വികസനം, റി>ിേയഷ? എ�ിവAം 
നിB�ഷി
C.  ഭി� േശഷി#ാ�#ായി �വ�Dി
� Eാപന*/െട രജിേGഷ? സംബIിJം 
ആ�ി, �തിപാദി
C.  സ�#ാ� Eാപന*+#് എKാ �വ�Dന*/ം േനരിL് ഏെNOD് 
നട�ാ#ാ? കഴിയിK. ആ�ിെQ െസ<? 55 �കാരം വിവിധ പSതിക+ നട�ാ
�തിനായി 
സംEാനDിെQ സാTDിക Eിതി#1സരിU് രജിV� െചX Eാപന*+#് ധന 
സഹായDി1� YാQ് ന,കാെമC നിZ�ഷിUി[\്.  െതാഴി,, ൈന2ണ6 വികസന]ം 
െതാഴി, 2നരധിവാസ]ം �േഖന സാTDിക ;ര<ിതത_ം, നഗര /Yാമ പaാDല*ളി,
സാ9ഹ6ാധി(ിത 2നരധിവാസ പരിപാടിക+ എKാ തലDിcം മ1ഷ6 വിഭവേശഷി 
വികസനDിനാA� ൈന2ണ6 പരിശീലന പിeണക+ എ�ിവ നട�ാ#ാനാണ് ഉേgശി
�ത്.

� െതാഴി, 2നരധിവാസDിcെടAം ൈന2ണ6 വികസനDിhെടAം െതാഴിcം സാTDിക 
;ര<ിതത_]ം ഉറ�ാ
�തി1� പSതിക+

� എKാ തലDിcം മ1ഷ6േശഷി വികസന �വ�Dന*+#ായി പരിശീലനDി1ം 
ൈന2ണ6 വികസനDി1ം പിeണ ന,-� പSതിക+.

� എKാ വിഭാഗDിc�� ഭി�േശഷി#ാ�
� െതാഴി, പരിശീലന േകi*/െട 
�വ�Dനം.

� 1999, നാഷണ, kV് ആ�് �കാര�� മാനസിക ൈവകല6��വ�#ായി പിeണAം 
2നരധിവാസ]ം ന,-� ജീവിത സഹായ പSതിക+.

� ഭി� േശഷി#ാ�#ാA� വിlമ േകiം, പക, പരിപാലന േകi*+/െഷ,േNഡ് വ�#്
േഷാmക+

� സ�#ാ� അംഗീകാരDി1േശഷം എ?.ജി.ഒ.ക+ നി�േgശി
� മo pതന പSതിക+

� നഗര-Yാമ �േദശ*ളി, സാ9ഹ6ാധി(ിത 2നരധിവാസ പരിപാടിക+
വ6ാപി�ി
�തി1� പSതിക+

� ഐ.സി.Nി. അധി(ിത പരിശീലനDിhെട ഭി� േശഷി#ാെര ശാrീകരി
ക.

� ബIെ�Lവ�#ായി െസമിനാsക+/ശിtശാലക+/ േബാധവu#രണ പരിപാടിക+.

� എ?.ജി.ഒ.ക/െട അേപ<ക+ േശഖരി
�തിനാA� േകiഗവvെമQിെQ ഇ-അ1ധാ?
േപാ�Lലി1 സഹായമായി ഓvെല? േപാ�L, തyാറാ
ക.

സഹായ]ം സംര<ണ]ം ന,-� Eാപന*െള സഹായി
�തിനായി സ�#ാ$ം 
െപാz സ9ഹ]ം ത{ിc� -NമN സംേയാജനDി1ം |ത6�ഹമായ പ}ാളിDDി1ം ~പം 
െകാO
ക എ�താണ് എ?.ജി.ഒ. ചL��െകാ\് ഉേgശി
�ത്. സംഘടനക/െട �?കാല 
ചരി�ം, �വ�Dന പരിചയം, ആഡിN് േരഖക+, ഈ രംഗ�� �ാഗ,ഭ6ം zട*ിയ കാര6*+
കണ#ിെലOD് �|ത എ?.ജി.ഒ.ക+ അംഗീ�തമായവ ആയിരി#ണെമ�് ഉറ�ാ#ിയ േശഷം 
മാ�ം െതെരെ�Oേ#\താണ്. ഈ സംവിധാനം �േഖന നിലവിc� േഹാ�കെള 
�വ�Dി�ി
�തി1 മാ�മK, സ�#ാ� പ}ാളിDേDാെട Eാപന*+ zട��തി1ം 
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എ?.ജി.ഒ.കെള േ�ാ�ാഹി�ി
�തി1മായി അDരം എ?.ജി.ഒ.ക+#് ഒ$ നിaിത ശതമാനം 
സ�#ാ� വിഹിതം ന,കാ]�zം ബാ#ി അവ� വഹിേ#\zമാണ്.  2021-22-, ഓേരാ 
വിഭാഗ*ളിcം ഒ$ േകiെമ}ിcം മാ�കാേഹാം ആകD# രീതിയി, േസവന*/ം സൗകര6*/ം 
അ�ാരാ� നിലവാരDി േല
യ���തി1േgശി
C.
പSതിAെട േമ, �വ�Dന*+#ായി 2021-22 ബ�ജNി, 500.00 ല<ം ~പ വകയി$�C,

നാഷണ, kV് ആ�് 1999-െQ പരിധിയി, വ$� ഭി�േശഷി#ാ�
� ഒ$ ആേരാഗ6 
ഇ?ഷ_റ?സ് പSതിയാണിത്.  ഈ പSതി �കാരം ഓLിസം, െസറി�, പാ+സി, മാനസിക 
ൈവകല6ം, മ+Lി�ി+ ഡിസബിലിNീസ് എ�ിവ ബാധിUവ�#്  ഒ$ ല<ം ~പAെട ഇ?ഷ_റ?സ്
കവേറജ് ന,-C. ഈ zക നിലവി, എ?േറാ+ െചXി[�വ�
ം ഇ?ഷ_റ?സ് 2z
�തി1ം 
2zതായി വ$� അേപ<ക�
മാണ്. സാ9ഹ6 നീതി വ-�് ഈ പSതിAെട നി�വഹണ 
ഏജ?സി ആയിരി
ം.  നാഷണ, kV് ആ�് 1999 �കാരം ~പീകരിUി[� �ാേദശികതല 
ക{ിNികളിhെടAം സംEാന േനാഡ, ഏജ?സി െസQ� �േഖനAമാണ് പSതി നട�ാ
�ത്. 
ആേരാഗ6 ഇ?�റ?സ് 2z#cം 2zതായി േച�#cം നാഷണ, kV് ആ�് �കാര�� 
�ാേദശിക തല ക{ിNിക+/SNAC ശrിെ�O��തി1� വിവിധ �വ�Dന*+, വിവിധ 
േബാധവu#രണ ക6ാTയി1ക+, ദിനാേഘാഷ*+ ഐ.ഇ.സി. �വ�Dന*+ എ�ിവ ഈ 
പSതിയി, ഉ+െ�OC. ഈ പSതി#ായി 2021-22 ബ�ജNി, 220.00 ല<ം ~പ
വകയി$�C.

േകരളDിെല എKാ സ�#ാ�/െപാzേമഖലാ Eാപന*/ം �തിബI�r]ം 
അംഗപരിമിത സൗ�ദ അ�രീ<��zമാ#ാ? ഈ പSതി ല<6മിOC. സംEാന സ�#ാ�
േസവന*+ സാധ6മാ-�തി, നിലവി, ഭി� േശഷി#ാ� നിരവധി ��*+ േനരിOC. 2015 

അംഗപരിമിത$െട െസൻസസ് �കാരം സംEാന� 2.16% - ൽ അധികം വ6rിക/\്.  ഈ 
പSതി �കാരം റാ�ക+, ൈകവരിക+, തട�*ളിKാD ലി�ക+, വിlമ�റിക+, ശൗച 
�റിക+, �യ�ിയിെല �േത6ക ചി�*+, ഇzേപാc� മN് അടിEാന സൗകര6*+
നി�{ി
വാ? ഉേgശി
C.  ക��ജിKയി, പSതി നട�ാ
കAം മലmറം, വയനാട് ജിKക+#്
zക ൈകമാsകAം െച�.  2018-19, 2019-20 വ�ഷ*ളി, മo ജിKക+#് ഒ�ാം ഘL �വ�Dിക+
zട*ാനായി zക അ1വദിUി[\്. ജിKക+  ടാെത െസ>LറിേയN്, േറാ¡ക+, ഓഫീ;ക+, 
െപാz പാ�
ക+, വായന ശാലക+, െവ£ൈസoക+, ഓഫീ;ക+ എ�ിവAം 
�തിബI�rമാ#ാ? ഉേgശി
C.  ആ¤സബി+ ഇ�6 ക6ാTയിനി, ഉ+െ�ടാD 
ജിKകളിെലAം സംEാനDിെQAം അ¤സബി+ ആഡിN് നട��തി1� ആവശ6*+  ടി 
ഇതി, ഉ+െ�OC. 2021-22-,  Oത, ജിKകെള ഈ പSതിയിc+െ�O��തി1ം ജിKക+

zക അ1വദി#ാ1ം േകാഴിേ#ാട് ജിKയിെല ബീJകെളAം ഉ+െ�O�C.  വ$ം വ�ഷ*ളി,
ഇ�6യിെല ആദ6െD ബാരിയ� ¥ീ സംEാനമാകാ? ല<6മിOC. സാ9ഹ6നീതി വ-�ാണ് ഈ 
പSതിAെട നടDി�് ഏജ?സി. 2021-22 വ�ഷം ഈ പSതി¦ായി 900.00 ല<ം ~പ
വകയി$�C.

�തി��വ$െട ജനസംഖ6ാ1പാതം 2026-, 18-20 ശതമാനമാ-െമ�ാണ് �തീ<ി
�ത്. 
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അzെകാ§തെ� �തി��വേരാO� അധിേ<പ*+ നട#ാ? സാധ6തA� വിവിധ 
രീതികേളAം വിവിധ തല*േളAം -റിU് േബാധവ,#രണം സാധ6മാ-� തരDിc� 
പSതിക/ം പരിപാടിക/ം നട�ിലാ#ാനാണ് ഉേgശി
�ത്.  ഇതിെQ അടിEാനDി,
വേയാജന*/െട േ<മDിനായി വിവിധ പരിപാടിക+ നട�ിലാ#ാ? തീ$മാനിUി[\്.  സാ9ഹ6 
നീതി വ-�ാണ് പSതി നട�ാ
�ത്. 2021-22 വ�ഷം ഈ പSതി¦ായി 650.00 ല<ം ~പ
വകയി$�C.

2021-22-, നട�ാ#ാ1േgശി
� �വ�Dന*+. 

� സ_യംസഹായ ¨S മ©ിര*+/ൈപസ ന,േക\ ¨Sസദന*+/റിLയ�െമQി1 
േശഷ��വ�#ാA� േഹാ�ക+ എ�ിവ എ?.ജി.ഒ.ക/െട സഹായേDാെട നട�ാ
ക.

� വേയാ അªതം പSതി നട�ാ#,

� ¨S സദന*ളി, േയാഗ, െമഡി#, ക6ാT്, മ«സിക് െതറാ�ി, േഹാ�Lിക+U� െതറാ�ി, 
കൗvസിലിംഗ് േസവന*+. 

� 80 വയ�ി1 �കളി, �ായ�� �തി��വ�#് �േത6ക േഹാ�ക+

� �തി�� ദTതിക+#് ¨S മ©ിരDി, �േത6ക �റിക+

� വേയാജന*+
 േവ\ി ഐ.സി.Nി. എേനബി+ഡ് സ_ത¬ ജീവിതം സാധ6മാ
ക.

� ക�� ജിKയിെല പിണറായിയി, 2തിയ ¨S മ©ിരം.

� െസ#Q് ഇ�ിംസ് െ�ാജ�് �േഖന ഈ േമഖലയി, �വ�Dി
� എ?.ജി.ഒ.ക/െടAം 
മo ഏജ?സിക/െടAം സഹായേDാെട ¨Sമ©ിര*ളിെല േസവന*+ െമUെ�O�ക.
ക��, െകാKം, മലmറം ¨Sസദന*ളി, പSതി ആരംഭിUി[\്.

� തേgശ ഭരണ Eാപന*/െടേയാ (50:50) മo ഏജ?സിക/െടേയാ സഹായേDാെട 
എKാ ജിKകളിcം മാ�കാ സായം �ഭ േഹാ�ക+Eാപി#cം >ിയാ°കമായzം 
ആേരാഗ6പരമായzമായ �ായമാകലി1� ഒ$ ±ബ് ആയി �വ�Dി#ാ? ത#വ²ം 
2റ�� Eലം വേയാജനം പാ�#് ആയി ഉപേയാഗിേ#\ ആവശ6കത 
ഉ+െ#ാ§െകാ\് ജിKയി, ഒെര²ം എ}ിcം Eാപി
കAം െച³ക 

� സായം�ഭ േഹാ�ക+/മാ�ക സായം�ഭേഹാ�ക+/മ+Lി സ�´ീസ് പക,
പരിപാലന േകi*+.

� ¨S മ©ിര*ളിെല �തി��വരി, സ_യം സഹായ µmക+ ~പീകരി
കAം 
റിേവാ+വിംഗ് ഫ\് ന,കcം.

� ജിKാ ഓഫീ;കളി, നിയമ സഹായ െസ¶ം ഡയറ�േറNി, �തി��വ�െ#തിെരA� 
അധിേ<പം തടയാനായി െസ¶ം ~പീകരി
ക

� �തി��വ�#ായി േപാലീസ്, ആ�ല?;ം സ�´ീസ് അല�L് സിV]ം.

� വേയാഹ·ം – ¨S�#ായി ഭവന േസവനം 

� വേയാേ<മ കാ+ െസQ� : റിേവ¸് ക_ാറൈQനിc� �തി��വ$െട ;ര<Aം 
ആേരാഗ6ാവEAം ഉറ�ാ
�തിനായി കാ+ െസQ� �വ�Dി
C.  എKാ ദിവസ]ം 
രാവിെല 6 മണി�ത, രാ�ി 10 മണിവെര �വ�Dി
C.  േകi സ�#ാരിെQ 
പിeണേയാെട �തി��വ�#ായി ഒ$ െഹ,ൈ¹? േസവനം Eാപി#ാ? നടപടിക+
സ_ികരിJ വ$C.

� �തി�� പൗരºാ$െട സ_D് പരിപാലനDിനായി ഒ$  kV് ~പവu#രി
ക.
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� �തി�� പൗരºാ$െട ശാരീരിക �വ�Dന*+ ആേരാഗ6പരമായ ജീവിത ചര6 എ�ിവ  
സംബIിU സാ9ഹ6ാധി(ിത പരിപാടിക+, വേയാസംഗമം.

� -Oംബlീ/അംഗനവാടിക+ �േഖന ആവശ6�� �തി��വ�#് ദാരിദ6 നി�{ാ�»ന 
പരിപാടിക/ം േപാഷകാഹാരം ന,കcം.

� സ_�ം വീOകളി, തനിെയ താമസി
� �തി��വ�#് സാേ}തിക സഹായേDാെട 
എKാ അത6ാവശ6 േസവന*/ം ന,-�തിന ് സീനിയ� സിNിസv സേ�ാ�L്
െസാൈസNി Eാപി
ക

� ¼�²മാAം ശyാവലംബികളായ �തി�� പൗരºാ$െട സംര<ണDി1േവ\ി 
പാലിേയNീവ് െകയ� െനN് വ�#് ഉ+െ�െടA� വേയാജന സൗ�ദ തേgശ സ_യംഭരണ 
Eാപന*+ വ6വEാപിതമാ
ക.

� ;ധ�ശനം – �തി��വ�#ാA� പSതി, സായ�നം.

� വേയാജന പാ�#്.

� മ©ഹാസം പSതി - �തി�� പൗരºാ�#് ��ിമ പK് െവ#,.

� -Lികേളാ ബ½#േളാ ഇKാD നി�Sനരായ മാതാപിതാ#+
� പSതിക+.

� വേയാ മ¾രം പSതി നട�ാ#,- �തി�� പൗരºാ�#് സൗജന6മായി �േമഹം 
പരിേശാധി
�തി1� സ»ീകരണ*+

� . ¨S മ©ിര*/െട മാന_, 2z#,.

� െമയിQന?സ് ആQ് െവ,െഫയ� ഓഫ് പാരQ്സ് ആQ് സീനിയ� സിNിസvസ് ആ�്  
2007-െQ ഫല�ദമായ നി�´ഹണം. േക;ക+ െപെL�് തീ��ാ#ാനായി കരാ�
അടിEാനDിc� െട¿ി#, അസിVÀകളാ, 27 െമയിQന?സ് kിബ«ണcക+
�വ�Dി
C.  ജിKാ സാ9ഹ6 നീതി ഓഫീസ�മാരാണ് െമയിQന?സ് ഓഫീസ�മാ�.

� സംEാന തലDി, ഒ$ ക{ീഷ? Eാപി#,

� ആേരാഗ6പര]ം >ിയാ°ക]മായ വാ�Sക6െD-റിU് അവേബാധം ന,ക,.

� �തി��വ$െട അവകാശ*+ സംര<ി
�തിനായി േബാധവu#രണം, അഡ_#സി, 
മാധ6മ ക6ാTയി?.

� �തി��വെര സംര<ി
�തി1ം വേയാജനാധിേ<പം തടA�തി1ം തല�റക/െട 
അ�രം പരിഹരി#ാ1മായി -Lിക+
� േബാധവu#രണ ക6ാTയി?.

� �തി�� പൗരºാ$െട േ<മ]മായി ബIെ�L് �വ�Dി
� മN് വ-mക+ തേgശ 
സ_യംഭരണ Eാപന*+ എ�ിവയിെല ഉേദ6ാഗE�#് അവേബാധം ÂÃി#,

� �തി�� പൗരºാ$െട േ<മ]ം പരിപാലന]ം സംബIിU നയം േബാധവu#രണ 
പരിപാടി.

� വ-�ി1 കീഴിc� ¨S മ©ിര*ളിെല പരിചരണ സഹായിക+#് േഹാണേററിയം

� 2018, 2019 േകരളDിെല �ളയDി,െ�L �തി�� പൗരºാ�
� ആശ_ാസ 
2നരധിവാസ-പരിപാടിക+.

� ¨S മ©ിര*/െട സാ9ഹ6 ഓഡിN് നടDcം നിലവാര�� സംര<ണം ഉറ�ാ#cം

� െപാzEാപന*+, ഉപേയാഗ വ|#+, പaാDല സൗകര6*+ എ�ിവ 
വേയാജന സൗ�ദപരമാ#ിDീ�
ക.
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� �തി��വ$െട സഹായിക+
� പരിശീലന*+, ആേരാഗ6 സംര<ണം, കാര6േശഷി 
വികസന പരിപാടിക+.

� �തി��വ�#് സഹായമായ പSതിക/ം പരിപാടിക/ം ~പീകരി
�തിനായി ��ഖ 
അ#ാദമിക Eാപന*/െട പിeണേയാെട ഗേവഷണ]ം േഡാക�െമേQഷ1ം.

ഇ�6യി, ആദ6മായി ഭി�ലിംഗ#ാ�#ായി[� േപാളിസി നട�ാ#ിയ സംEാനം 
േകരളമാണ്. Äരിഭാഗം േപ$ം വ6rിത_ം െവളിെ�ODാ? വി�ഖതA�വരാണ്. ഇതി,  Oത,
േപ$ം ൈദനംദിന ജീവിത മാ�ÅDിനായി മKിO�വ$മാണ്.  ഇവെര സ9ഹDിെQ 
�ഖ6ധാരയിേല#് െകാ§വരാ?  Oത, lS ആവശ6മാണ്. േകരളDി, നടDിയ ഭി�േശഷി 
െസ?സസ് �കാരം 1187 ഭി�േശഷി#ാരായ ഭി�ലിംഗ#ാരാണ്.  ഭി�േശഷി#ാ�#ാA� 
പSതിക+ ~പീകരി
േTാ+ ഇത് lSിേ#\താണ്.  ഭി� ലിംഗ#ാ$െട േ<മDിനായി 
വിവിധ പSതിക+ നട�ിലാ#ാ1േgശി
C. സാ9ഹ6 നീതി വ-�ാണ് ഈ പSതി നട�ാ
�ത്.

2021-22-, നട�ാ
� �ധാന �വ�Dന*+.

� ഭി�േശഷി#ാ�#് െതാഴി, പരിശീലനDിന് സാTDിക സഹായം

� െമഡി#, ഉപേദശ  �കാര�� ഏz ആÆപ�ിയിcം െസ¤് റി-അസയിQ്െമQ്  സ�ജറി 
നട��തിന് 5 ല<ം ~പ വെര സഹായം.

� ഭി� ലിംഗ#ാ�#് എസ്.ആ�.എസ്. സ�ജറി
 േശഷം സഹായം ന,ക,.

� ഭി�ലിംഗ#ാരായ വിദ6ാ�Çിക+#് വിദ6ാഭ6ാസDിനായി േÈാള�ഷി�്

� മ�ര പരീ<ക+ എÉz�തിന് ഭി� ലിംഗ വിദ6ാ�Çിക+#് സാTDിക സഹായം. 

� ഭി�ലിംഗ വിദ6ാ�Çിക+#് സാTDിക സഹായം.

� ൈവദ6 സഹായ]ം ഭ<6ധാന6#ിoം ഉ+െ�െടA� േകാവിഡാന�ര 2നരധിവാസ 
പSതിക+

� ഐഡ?ഡിNി കാ�¡ ന,കcം zട� �വ�Dന*/ം.

� ഭി�ലിംഗ േമഖലയി, �വ�Dി
� എ?.ജി.ഒ.ക/െട/സി.സി.ഒ.ക/െട സഹായDാ,
ഭി�ലിംഗ െഹ,�് ൈല? (24x7), ൈ>സിസ് മാേനÊെമQ് െസQ� ആരംഭി#,

� വിദË മാധ6മ ഏജ?സിെയ ഉപേയാഗിU് അെഡ_ാ#സി ക6ാTയി?.

� ഭി�ലിംഗ#ാ$െട േ<മDിനായി �വ�Dി
� എ?.ജി.ഒ.ക+, സിബി.ഒ-ക+

� ഭി� ലിംഗ വിഭാഗ#ാ�
 േവ\ിA� സ�#ാ� പSതിക+ സംബIിU് അവെര 
അറിയി#ാ? െമാൈബ, ആ�് വികസി�ി#,.

� ഭി�ലിംഗ വിഭാഗDിന് വിവാഹ ധനസഹായം

� ഭി�ലിംഗ#ാ�#് എU്.ഐ.വി. സീേറാ സ�´യല?സ് െസQ� ആരംഭി#,

� ഭി�ലിംഗ#ാ�#ായി കരിയ� ഡവല�്െമQ് ഹബ്.

� എ?.ജി.ഒ.ക+ �േഖന ഭി�ലിംഗ#ാ�#ാA� േഷാ�L് േV േഹാ�ക+/;ര<ാ   
േകi*+/പരിപാലന േകi*+.
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� ഭി�ലിംഗ�ാ	െട ജനസംഖ��ായി ഓ�ൈല� സ�േ� നട�ക.

� ഭി� ലിംഗ വിഭാഗ�ിെ  സ��ാ� പ"തിക$െട %േയാജനം സംബ'ി( ്    സ�േ�
നട�*.

� വിവിധ ഗേവഷണ.$ം പഠന.$ം.

� െപാ0ജന.െള %േത�കി(് ര3ിതാ�4, 56ംബാംഗ.4, വിദ�ാഭ�ാസ 8ാപന.ളിെല 
ടീ(ിംഗ് ആ ് േനാ� -ടീ(ിംഗ് ;ാഫ്, വിദ�ാ�=ി സ>ഹം, െതാഴി*, എംേCാDെമ ്, 
തേFശ സHയംഭരണം, ആേരാഗ�ം, േപാലീസ് മI ബ'െJK വ5Lക4 എ�ീ വ5Lകളിെല 
ഉേദ�ാഗ8� 0ട.ിയവ�NO PQ േബാധന പരിപാടിക4.

� ഭി� ലിംഗ�ാ� സി.ബി.ഒ.ക4, ജ;ീസ് േബാ�ഡ് അംഗ.4 എ�ിവ��ായി വിവിധ 
ശിUശാലക$ം പരിശീലന പരിപാടിക$ം സംഘടിJി�*.

� ഭി� ലിംഗ കേലാ*സവം.

� ഐ.ഇ.സി. %വ��ന.4�ായി ആവശ�മായ മYഷ� വിഭവ േശഷി ലഭ�മാNക.

� 60 വയZിന് [കളി\O അഗതികളായ ഭി�ലിംഗ�ാ��് െപ�ഷ�

� െമഡി�* ഇ�ഷHറ�^ പ"തി ത_ാറാNക`ം നടJാNക`ം െചbക

� േകരള സം8ാന വനിത വികസന േകാ�Jേറഷ� [േഖന സHയം െതാഴി* വാc ന*ക*.

� ഭി� ലിംഗ�ാ��ായി െസ* dപീകരിNക/ഭി� ലിംഗ േ3മ %വ��ന.4
നടJാN�തിYം ഏേകാപിJിN�തിYം dപവg�രിN�തിYമായി സാ>ഹ� നീതി 
ഡയറhേറiി* മYഷ� വിഭവ േശഷി.

� ഭി�ലിംഗ�ാ��ായി വിവിധ ൈനjണ� വികസന പരിപാടിക4 സംഘടിJിNക.
2021-22-* ഈ പ"തി നടJാ�ാ� 500.00.ല3ം dപ വകയി	�o.

വിവിധതരം ൈവകല�.െള [തി��വരി\ം 5Kികളി\ം [�pKി കെq�\ം ഇടെപട\ം 
പരിപാലനrം jനരധിവാസrം ഗേവഷണrമായി ബ'െJK േസവന.4 നട�� 
8ാപനമാണ് നിപ് മ�.  ഈ 8ാപന�ി* ൈകകാര�ം െചb� [ഖ� ൈവകല�.4, ഞരt 
വികസനrമായി ബ'െJK ൈവകല�.4 േകuവി, സംസാര ൈവകല�.4, നെKvിYO 
3ത.4, ചലന ൈവകല�ം, w	തരമായ ഞരt സംബ'മായ തകരാxക4, മ4KിJി4
ൈവകല�.4 %േത�കിyം െസറിz* പാ4സി എ�ിവയാണ്. വിലയി	�ലിെ  
അടി8ാന�ി* സമ{ പ"തി %വ��ന രീതി�Y|തമായ ല3�.$ം േനK.$െട 
പ"തി`ം jനരധിവാസ ടിം ത_ാറാ�ിയി}q്.  56ംബ പരിപാലന�ിനായി ൈനjണ� 
പരിശീലനം, െതറാJി പരിപാടി എ�ിവ നട��തിനായി മാതാപിതാ�4NO പരിശീലന�ിYം 
%ദ�ശന�ിYമായി േ%ാ{ാം Cാ� ത_ാറാ�ിയി}q്. 

പ"തി`െട നട�ിJിനായി 2021-22 ബ�ജiി* 800.00 ല3ം dപ വകയി	�o.
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ര� സംബ'മായ േരാഗ.ളായ ഹീേമാഫീലിയ, സി�ി4െസ* അനീമിയ, തേലേZമിയ
w	തരമായ ഞരt ൈവകല� േരാഗ.ളായ മ4KിJി4 �ിേറാസിസ്, പാ��ി�സ�സ് േരാഗം
എ�ിവ 2016-െല അംഗപരിമിത	െട അവകാശ നിയമ %കാരം ൈവകല�മായി ഉ4െJ6�ിയി}q്.  
2015-െല ഭി�േശഷി െസ�സസ് %കാരം ഈ വിഭാഗ�ി*െJK 7168 വ��ിക$O ഇവ	െട 
jനരധിവാസ�ിനായി ൈവകല� നിയ�ണ പ"തി ത_ാറാNകയാണ് ഈ പ"തിെകാq് 
ഉേFശിN�ത്. ഈ പ"തി`െട നിർ�ഹണ�ിനായി 2021-22 ബ�ജiി* 200.00 ല3ം dപ
വകയി	�o.

േകരള�ിെല 2018\ം 2019 \ം ഉqായ %ളയ�ിY േശഷം �രിതബാധിത %േദശ.ളി*
സഹായ ഉപകരണ.$ം മIം ന�െJK അംഗപരിമിതെര കെq��തിനായി ഒ	 സ�േ�
നട�ക`qായി.  ഏകേദശം 50000 ഭി�േശഷി�ാ� %ളയ �രിത�ി*െJKവരാണ്.  
%ളയ�ി*െJK അംഗപരിമിത��് സഹായ ഉപകരണ.4 ന*5�തിനായി 2021-22
വ�ഷ�ി* 50.00 ല3ം dപ വകയി	�o.  ഈ പ"തി നടJാN�ത് േകരള സാ>ഹ� 
^ര3ാ മിഷനാണ്.

ഭി�േശഷി�ാ��് സാ�വ�ിക %േവശന സാധ�ത ൈകവരിN�തിനായി ആരംഭി( 
പരിപാടിയാണ് ആ�സബി4 ഇ�� ക�ാ�യി�.  ഭി�േശഷി�ാ��് %തിബ'[� പരി8ിതി 
ലഭ�മാ�ാനായി തി	വന�jരം ജിvയിെല 28 െപാ0 െകKിട.$െട jന:�മീകരണ 
%വ��ിക4�ായി േക� സ��ാ� 859.59 ല3ം dപ`െട അYമതി ന*5ക`ം 50 ശതമാനം 
0ക ആദ�ഗ�വായി 0ക അYവദിNക`ം െച�.  ബാ�ി`O 50 ശതമാനം 0ക jന:�മീകരണ  
%��ിക4 ���ീകരിN�തിനായി വ	ം വ�ഷ.ളി* അYവദിN�താണ്.  തി	വന�jരം 
ജിvയി* 23 െപാ0 െകKിട.4pടി കെq�ിയി}O0ം അ�സ് ആഡിIക4 നട�ക`ം 
െച�ി}O0മാണ്.  അ�സ് ആഡിIക4, അ�സബിലിiി ;ാേ �ക4 സംബ'ി( പരിശീലനrം 
മാനദ�.4 േമാണിK� െചb�തിYം വിലയി	��തിYം സം8ാന വിഹിത�ി*നിoം 0ക 
വകയി	േ�qതാണ്.  ഈ %വ��ന.4�ായി 30.00ല3ം dപ 2021-22 ബ�ജiി*
വകയി	�o.

മയN മ	�ിനടിമെJK വ��ികെള`ം 56ംബ.െള`ം വിദ�ാഭ�ാസം, pKിേ(��*, 
jനരധിവാസം എ�ിവയി�െട മയN മ	�് ഉപേയാഗ�ിെ  %തിpല അന�രഫല.4
5റ��തിYO േദശീയ ക�� പ"തിയാണിത്. മയN മ	�ിനടിമെJK വ��ികെള 
കെq��തിYം, കൗ�സിലിംഗ്, %േചാദനം, അന�ര ^ര3, jനരധിവാസം എ�ിവ 
സാ>ഹ�ാധി�ിതമായി ന*കി മയN മ	o ഉപേയാഗ�ി* നിo േമാചിJിNകെയ�താണ് 
ഉേFശ�ം.  കാര�േശഷി വ�"ിJി�*, %േത�ക ഇടെപട*, േബാധവ*�രണം ഉ4െJെട`O
%വ��ിക4�ായി 2018-19-* േക� സ��ാ� 135 ല3ം dപ അYവദി(ി}O0ം 2019-20-* 135 
ല3ം dപ വകയി	�ിയി}O0മാ5o. പ"തി`െട ഭാഗമായി േമാണിKറിംഗ്, വിലയി	�*, 
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ഐ.ഈ.സി. %വ��ന.4, േസാഷ�* ആഡിi് എ�ിവ�ാവശ�മായ 0ക സം8ാന
വിഹിത�ി* നിoം വഹിേ�qതാണ്.  ഇതിനായി 2021-22-* ബ�ജiി* 30.00ല3ം dപ 
വകയി	�o.

�� തകരാxക4, ��/കര4 മാiിവ�* ശ��ിയ നട�ിയവ�, ഹീേമാഫീലിയ`ം 
ബ'െJK േരാഗ.$ം, സി�ി4 െസ* അനീമിയ എ�ിവ ബാധി(് ചികി�യിലിരിN� 4 വിഭാഗം 
േരാഗിക4�് ധനസഹായം ന*5� പ"തിയാണ്.  ഈ നാ\ വിഭാഗ�ി\മായി ഏകേദശം 
10,000 �രിതമYഭവിN� േരാഗിക$q്. ഈ വിഭാഗ�ി*െപKവ��് ധനസഹായം 

അYവദിN�തിYO പ"തിയാണിത്. സമാശHാസം I – ബി.പി.എ*. 56ംബ�ി*െJK0ം ഒ	 

മാസ�ി* ഒ	 തവണെയ ി\ം ഡയാലിസിസ് െചb� �� േരാഗിക4�് %തിമാസം 1100 dപ 

ന*5o. സമാശHാസം II – ഒ	 ല3�ി* താെഴ വ	മാന[Oവ�Nം ��/കര4 മാiിവ�*

ശ��ിയ� വിേധയമായി}Oവ�Nം %തിമാസം 1100 dപ ന*5o. വ	മാന പരിധി ഒ	 ല3ം 
dപയാണ്. സമാശHാസം III ഹീേമാഫീലിയ`ം ബ'െJK േരാഗ.$ം ബാധി(ി}O േരാഗിക4�്
(8,9,11,13 ¢ഡ് ഫാhറി\O 5റവ്) %തിമാസം 1100 dപ ന*5o.  ഇതിന് വ	മാന പരിധി 
ബാധകമv. സമാശHാസം IV- ബി.പി.എ* വിഭാഗ�ി*െJK പKിക വ�¤ വിഭാഗ�ാരvാ� 
സി�ി4െസ* അനീമിയ േരാഗിക4�് %തിമാസം 2000 dപ നിര�ി* സഹായം ന*5o.

പ"തി %വ��ന.4�ായി 2021-22-* 500.00 ല3ം dപ വകയി	�o.

�ീക4�് െമ(െJK അവസര.4 %ദാനം െച�െകാq് അവ	െട ശാ�ീകരണrം 
എvാതര�ി\O വികസനrം നടJാNക എ� ല3�േ�ാെട 1988-* േകരള സം8ാന വനിതാ 
വികസന േകാ�Jേറഷ� dപീകരിy.  േകാ�Jേറഷെ  %വ��നകാലം [തേല`O %ധാന 
%വ��ന.ളിെലാ�ാണ് േദശീയ ധനകാര� േകാ�Jേറഷെ  സഹായേ�ാെട സHയം െതാഴി*
വാc അYവദിN�ത്.   2021-22-* താെഴ പറ`� പരിപാടിക4 നടJിലാ�ാ� 1864.00 ല3ം 
dപ വകയി	�o.

� വനിതക4�് സHയം െതാഴിലിYO വാcാ പ"തി (എ�.ബി.സി.എഫ്.ഡി.സി./
എ�.എം.ഡി.എഫ്.സി./ എ�.എസ്.എഫ്.ഡി.സി/എ�.എസ്.ടി.എഫ്.ഡി.സി.

� സHയം െതാഴി* വാcാ പ"തി (െപാ0വിഭാഗം)

� ഇ.ഡി.പി. /േബാധവgകരണ ക�ാtക4/ െതാഴി* പരിശീലനം/%ദ�ശന.4 [തലായവ.

� വ��ിംഗ് rമ�സ് േഹാ;*/ഓഫീസ് േകാംC�ിെ പരിപാലനം

� സ�േ�, റിേJാ�K് ആ ് േഡാNെമേ ഷ�.

� ആ��വ ¥ചിതHrം %ത¦*Jാദനാേരാഗ� േബാധവ*�രണrം

� ^ര3ിത താമസ പരിപാടി

� §ഷ് അJ് േക�.4 8ാപി�*

� പKിക വ�¤ �ീക4�ായി ഇ {iഡ് ൈനjണ� വികസന േക�ം

� �ീക4�ാ`O jതിയ പരിശീലന സംരംഭ.$4െJെട`O ഫിനിഷിംഗ് ¨4
പരിപാടിക4 (റീ(്)

� േകാേള©കളി* വനിതാെസ*


