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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

4 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 66 24-02-2022 - ൽ മ�പടി�്

പ�ികജാതി, പ�ികവർ� വിഭാഗ�ൾ�ാ�� വികസന പ�തികൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. ടി. പി .രാമ��ൻ,
�ീ. പി.വി.അൻവർ, 

�ീമതി ഒ എസ്  അംബിക, 
�ീ. െക.എം.സ�ിൻേദവ് 

Shri K. Radhakrishnan
(പ�ികജാതി, പ�ികവർ�, പി�ാ� വിഭാഗേ�മ�ം
േദവസ��ം പാർലെമ�റികാര��ം വ��് മ�ി)

(എ) സം�ാന�് പ�ികജാതി, പ�ികവർ�
വിഭാഗ��െട ഉ�മനം ല��മി�് അടി�ാന

സൗകര� വികസന�ിനായി ഈ സർ�ാർ
നട�ിയി�� �വർ�ന�ൾ

വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) ഉ�്. പ�ികജാതി വികസന വ��മായി ബ�െ��്

അടി�ാന സൗകര� വികസന�ിനായി �വെട
േചർ�ിരി�� പ�തികളാണ് നട�ിലാ�ി
വ��ത് :- 1. ഭവന �ർ�ീകരണ പ�തി 2.
�രഹിത �നരധിവാസ പ�തി 3. അംേബദ്�ർ
�ാമം പ�തി 4. �ർബല വിഭാഗ �നരധിവാസ
പ�തി 5. േകാർ�സ്  ഫ�് ഉപേയാഗി��
േകാളനിക�െട അടി�ാന സൗകര� വികസനം.
പ�ികവർ� വികസന വ��മായി ബ�െ��്

സം�ാനെ� പ�ികവർ� സേ�ത��െട
പിേ�ാ�ാവ� പരിഹരി��തി�ം അടി�ാന

സൗകര� വികസന�ി�മായി പ�ിക വർ�
വികസന വ��് നട�ിലാ�ി വ�� പ�തിയാണ്
അംേബദ്കർ െസ�ിൽെമൻറ്  വികസന പ�തി.
അടിയ�ിരമായി നട�ിലാേ�� അടി�ാന

സൗകര��ൾ, സാ��ിക വികസന
�വർ�ന�ൾ, വനിതകൾ�ം ��ികൾ�മാ��
േ�മ �വർ�ന�ൾ, പ�ികവർ�
സേ�ത�ളിെല ഭവനരഹിതരായ
പ�ികവർ��ാർ�് ഭവനം, ഭവന �ന��ാരണം,
�ടിെവ� വിതരണ പ�തികൾ, �ചിത�
പരിപാടികൾ, നട�ാത, നട�ാലം �തലായ
അടി�ാന സൗകര� വികസന പ�തികൾ,
ജീവേനാപാധിക�െട വിതരണം �ട�ിയവ ഈ
പ�തിയിൽ നട�ാ��. പ�ിക വർ�
സേ�ത��െട അടി�ാന സൗകര�
വികസന�ിനായി േകാർ�സ്  ഫ�് പ�തിയിൽ
ഉൾെ���ി ജി�ാതല�ി�ം സം�ാനതല

വർ�ിംഗ് ��് അംഗീകരി�ം വിവിധ പ�തികൾ
നട�ിലാ�ി വ���്. പ�ാ�ല േമഖലകളി�ം
വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലകളി�ം മ�് സാ��ിക ഉ�മന
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കാര��ി�ം േകാർ�സ്  ഫ�ിൽ ഉൾെ���ി

വിവധ പ�ികവർ� സേ�ത�ളിൽ േറാഡ് , പാലം,
ൈവദ�തി, �ടിെവ�ം,ക��ണി�ി ഹാൾ �ട�ിയ
സൗകര���ം, െതാഴി�ം മ�് വ�മാനദായക
സംരംഭ��ം ��ി�വാനായി��്.

(ബി) ��ത വിഭാഗ�ൾ�് വിദ�ാഭ�ാസം
നൽ��തിനായി വിഭാവനം െച�ി��
പ�തികളിൽ ഈ സർ�ാരിെ� കാല�്

നട�ിയി�� �ധാന �വർ�ന�ൾ

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) താെഴ പറ�� വിവിധ വിദ�ാഭ�ാസ ആ��ല�

പ�തികൾ പ�ികജാതി വികസന വ��്
ആവി�രി�  ്നട�ിലാ�ി വ��. �ീ.അ��ാളി
ടാല�് െസർ�  ്േ�ാളർഷി�് േമാഡൽ
റസിഡൻഷ�ൽ �ൾ �ീെമ�ിക് േ�ാളർഷി�്
സ�ിൈഡസ്ഡ്  േഹാ�ൽ 9, 10 �ാ�കളിൽ
പഠി��വർ�് �ീെമ�ിക് േ�ാളർഷി�് അംഗീ�ത
എയ്ഡഡ്  ��കളിൽ പഠി��വർ�് ട�ഷൻ
ഫീസ്  റീഇംേബ�്െമ�് േപാ�്െമ�ിക്
േഹാ��കൾ േഹാ�ൽ സൗകര�ം ലഭ�മ�ാ�
വിദ�ാർ�ികൾ�് ൈ�വ�് അേ�ാമേഡഷൻ
ഉ�ത വിജയം േന��വർ�് �േത�ക
േ�ാ�ാഹന സ�ാനം. റാ�് േജതാ�ൾ�്
സ�ർ�െമഡൽ െമഡി�ൽ എ�ിനീയറിംഗ്

�േവശന പരീ��് �േത�ക പരിശീലനം �സ്  �
പഠന�ി�േശഷ�� എൻ�ൻസ്  േകാ�ിംഗ്
ൈ�മറി/െസ��റി എഡ�േ�ഷൻ എയ്ഡ് . ലാപ്
േടാ�് വാ��തി�� ധനസഹായം.
െ�തേ�ാ�് വാ��തി�� സഹായം.
ഇൻഡ�ിയൽ െ�യിനിംഗ് ഇൻ�ി���കൾ
ബി�ദ/ബി�ദാന�ര ബി�ദ കലാേകാ�കളിൽ
പഠി�� പ�ികജാതി വിദ�ാർ�ികൾ�് പഠന
പരിശീലേനാപകരണ�ൾ വാ��തിന്
ധനസഹായം പ�ികവർ� വിഭാഗ�ൾ�്
വിദ�ാഭ�ാസം നൽ��തിനായി വിഭാവനം
െച�ി�ളള പ�തികളിൽ ഈ സർ�ാരിെ�
കാല�് നട�ിയി�ളള �ധാന �വർ�ന�ൾ

�വെട േചർ��. �ീ-െമ�ിക് േ�ാളർഷി�് �ീ-
െമ�ിക് േ�ാളർഷി�് 9,10 �ാ�കൾ (100% CSS)
േപാ�്െമ�ിക് േ�ാളർഷി�് പ�തി
വിേദശപഠന�ിന് ധനസഹായം
അന�സം�ാനപഠനം അ��ാളി െമേ�ാറിയൽ
ടാലൻറ്  െസർ�  ്ആൻറ്  െഡവലപ്െമൻറ്  പ�തി
സമർ�രായ പ�ികവർ� വിദ�ാർ�ികൾ�്

�േത�ക േ�ാ�ാഹന ധനസഹായം െമഡി�ൽ/
എ�ിനീയറിംഗ് േകാ�കൾ�് �േവശനം
ലഭി�വർ�ളള ധനസഹായം പ�ികവർ�
വിദ�ാർ�ികൾ�് െപാ� �േവശനപരീ�ാ
പരിശീലനം ലാേ�ാ�് വിതരണം സാ�ഹ� പഠന�റി
േഗാ�ബ� പ�തി എം.ആർ.എ�കൾ,
േഹാ��കൾ േഗാ�സാരഥി പ�തി
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(സി)

ൈന�ണ� വികസനം, െതാഴിൽ, ഉപജീവന
പരിപാടികൾ�ായി നട�ിയി��

�വർ�ന�ൾ ല���ിെല�ി��തിന്

സാധി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

(സി) ഉ�്. പ�ികജാതി വിഭാഗ�ിൽെ�� െതാഴിൽ
രഹിതർ�് സം�ാന�ം വിേദശ�ം െതാഴിൽ
ലഭി��തി�ം സ�യംെതാഴിൽ സംരംഭ�ൾ
ആരംഭി��തി�ം വിവര സാേ�തിക ഇല�ി�ൽ
& ഓേ�ാ െമാൈബൽ എ�ിനീയറിംഗ്,
െട�്ൈ�ൽ ഡിൈസനിംഗ് എ�ി�െന വിവിധ
േമഖലകളിൽ െതാഴിൽ േന��തിന് ൈന�ണ�
വികസന പരിശീലന പരിപാടി വ��് സംഘടി�ി�
വ��. െതാഴിൽ:- െതാഴിൽ പ�തി �കാരം
സ�യം െതാഴിൽ സ�ിഡി പ�തി�ം വിേദശ�്

െതാഴിൽ േതടി േപാ��വർ�് ധനസഹായം
അ�വദി�� പ�തി�ം നട�ിലാ�ി വ��.
ഉപജീവന പരിപാടികൾ:- 1. വിവാഹധനസഹായ
പ�തി 2. മി�വിവാഹധനസഹായ പ�തി 3.
ഏകവ�മാനദായകൻ മരണമട���ലം

ധനസഹായം അ�വദി�� പ�തി 4. എസ്  സി
എ � എസ്  സി പി പ�തി 5. �രഹിത
�നരധിവാസ പ�തി 6. �ർബലവിഭാഗ�ൾ��
വിവിധ ധനസഹായം പ�ികവർ� വിഭാഗ��െട
ഉ�മന�ി�ം �ിരവ�മാന�ം െതാഴി�ം ഉറ�്
വ���തി�മായി വിവിധ ൈന�ണ� വികസന,
െതാഴിൽ, ഉപജീവന പരിപാടികൾ ആവി�രി�്

നട�ിലാ�ി വ��. ൈന�ണ� വികസനം:-
പ�ികവർഗ �വതീ �വാ�ൾ�ായി
സം�ാന�ിന് അക�ം �റ��� �ശ�
െതാഴിൽ ൈന�ണ� വികസന �ാപന��മായി

േചർ�് െതാഴിലധി�ിത ൈന�ണ� വികസന
പരിശീലന�ൾ സംഘടി�ി��. െതാഴിൽ,
ഉപജീവന പരിപാടികൾ:- െതാഴിൽ പരിശീലന
പരിപാടിയിൽ ഉൾെ��� �ധാന പ�തിയാണ്
േഗാ�ജീവിക. 2016-17 വർഷം �തൽ ആരംഭി� ടി
പ�തി �കാരം 1170 െതാഴിൽ രഹിതെര
കെ��ി േമ�ിരി, കാർെപ�റി, ഇല�ീഷ�ൻ,
�ംബിംഗ്, വയറിംഗ്, ൈ�വിംഗ് �ട�ിയ
ഇന�ി�� പരിശീലനം നൽകിയ�വഴി
പ�ികവർഗ�ിെല ഒ�നവധി േപർ ��ത
േമഖലകളിൽ െതാഴിൽ െച� വ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


