
1 of 4

15 -ാം േകരള നിയമസഭ

8 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 522 20-03-2023 - ൽ മ�പടി�്

പ�ിക േഗാ�വർ��ളിൽെപ�വർ�ാ�� �ധാന പ�തികൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ ഐ ബി സതീഷ് ,
�ീമതി െക. െക. ൈശലജ ടീ�ർ , 

�ീ ഒ . ആർ. േക�, 
�ീ. ആ�ണി േജാൺ 

�ീ. െക. രാധാ��ൻ
(പ�ികജാതി, പ�ികവർ�, പി�ാ� വിഭാഗേ�മ�ം

േദവസ��ം പാർലെമ�റികാര��ം വ��് മ�ി)

(എ) സം�ാന�് പ�ിക
േഗാ�വർ��ളിൽെപ�വ�െട �േരാഗതി�ായി
നട�ിലാ�� �ധാന പ�തികെള�റി�്
അറിയി�ാേമാ?

(എ) പ�ികവർ� വിഭാഗ�ളിൽെ��വ�െട
�േരാഗതി�ായി വിവിധ പ�തികൾ സർ�ാർ
ആവി�രി�്  നട�ിലാ�ി വ���് . പ�തിക�െട
വിശദാംശ�ൾ �വെട േചർ��.

1. വിദ�ാഭ�ാസ രംഗം

പ�ികവർ� വിദ�ാർ�ികൾ�്  െമ�െ��
വിദ�ാഭ�ാസം �ദാനം െച��തിന്  22 േമാഡൽ
റസിഡൻഷ�ൽ സ്  ��കൾ �വർ�ി��.

�ർഘട �േദശ�ളി�� വിദ�ാർ�ികൾ�് 
വിദ�ാഭ�ാസ സൗകര��ൾ അ�വദി��തിനായി
�ീെമ�ിക് േഹാ��കൾ, േപാ�്  െമ�ിക്
േഹാ��കൾ എ�ിവ �വർ�ി��.

പ�ികവർ� വിദ�ാർ�ികൾ�്  വിദ�ാഭ�ാസ
േ�ാളർഷി�ക�ം �ാ�ക�ം നൽകി വ��.

വിേദശെ� മിക� സർ�കലാശാലകളിൽ
പഠന�ിന്  ഇ�പ�ി അ�്  ല�ം �പ വെര
സ്  േകാളർഷി�്  നൽകി വ��.

ഇ��യിെല മിക� പരിശീലന �ാപന�ളിൽ

സിവിൽ സർവീസ്   പരീ� പരിശീലനം. 

ഉ�ത പഠന�ി� ലാേ�ാ�് . 

വിദ�ാഭ�ാസ നിലവാരം െമ�െ����തിന് 
േകാളനികളിൽ സാ�ഹ� പഠന �റികൾ.

ഭാഷാ ��ം പരിഹരി��തി�ം
ആയാസരഹിതമായി അധ�യനം
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സാധ�മാ��തി�മായി െമ�ർ ടി�ർമാ�െട
നിയമനം.

എസ്  .എസ്  .എൽ.സി/ ��്  � പരീ�കളിൽ ��വൻ
എ �സ്   ലഭി��വർ�ം എ�ിനിയിംഗ് /
െമഡി�ൽ �േവശന പരീ�യിെല റാ�്
േജതാ�ൾ�ം സ�ർ� െമഡൽ.

�ല�താ പരീ� വിജയി��വർ�ം െപാ�
പരീ�കളിൽ വിജയികളാ��വർ�ം
െമറിേടാറിയസ്  അവാർഡ്  .

75ശതമാന�ിലധികം ഹാജ�� വിദ�ാർ�ിക�െട

ര�ിതാ�ൾ�� �േത�ക ഇൻെസ�ീവ് .

പഠന�ിൽ മികവ്  �ലർ�� ��ികൾ�് 
അ��ാളി ടാല�്  സ്  േകാളർഷി�് .

എസ്  .എസ്  .എൽ.സി/ +2 േതാ� വിദ�ാർ�ികൾ�ം

റ�ലർ വിദ�ാർ�ികൾ�ം ട�േ�ാറിയ�കളിൽ
േചർ�്  പഠി��തിന്  ധനസഹായം.

േകാേളജ്   വിദ�ാർ�ികൾ�്  പഠന വിേനാദ
യാ�കൾ�്  ധനസഹായം

നൽ��തിേനാെടാ�ം �േത�ക �ർബല േഗാ�
വിഭാഗ�ാർ�്  ഭാരത ദർശൻ പരിപാടി
സംഘടി�ി��. 

വ�വസായിക പരിശീലന േക���ം ഉത്പാദന
പരിശീലന േക���ം നട�ി വ��. 

�ീൈ�മറി വിദ�ാഭ�ാസ രംഗ�്  േമാഡൽ �ീ
��കൾ നട�ി വ��. 

2) ആേരാഗ� രംഗം

എ�ാ സർ�ാർ ആ�പ�ികളി�ം െമഡി�ൽ
േകാേള�കളി�ം റീജിയണൽ ക�ാൻസർ
െസ��കളി�ം �ീ ചി�ിര തി�നാൾ െമഡി�ൽ
െസ�ർ �തലായ ഉ�ത ചികി�ാ േക��ളി�ം
ചികി�ാ സൗകര�ം.

പ�ികവർ��ാരായ േരാഗികൾ�്  ചികി�ാ

സഹായം, ചികി�ാ അ�ബ� െചല�കൾ,
എ�ിവ�ായി ജി�ാതല�ിൽ 5000/- �പ വെര�ം
ഡയറ�ർ തല�ിൽ 25,000/- �പ വെര�ം
അതി� �കളിൽ സർ�ാർ തല�ി�ം

ധനസഹായം
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െമാൈബൽ െമഡി�ൽ �ണി�കൾ, ഒ.പി.
�ീനി�കൾ, ആം�ലൻസ്   േസവന�ൾ.

ഗർഭിണിക�െട�ം �ല��� അ�മാ�െട�ം
നവജാത ശി���െട�ം പരിചരണ�ിനായി

ജനനിജ�ര�

3) അടി�ാന സൗകര� വികസനം

പി�ാ�ം നിൽ�� േകാളനികളിൽ അടി�ാന

സൗകര� വികസന�ിനായി അംേബദ്�ർ
െസ�ിൽെമ�്  വികസന പ�തി.

േകാളനിക�െട ൈവദ�തീകരണം, േറാ�കൾ,
�ടിെവളളം, ക��ണി�ി ഹാ�കൾ 

��ജല വിതരണ പ�തികൾ.

േകാളനികളിൽ ഇ�ർെന�്  കണ�ിവി�ി. 

അടി�ാന സൗകര� വികസനം, �ചിത�ം,
ജീവേനാപാധി എ�ിവ�ായി േകാർ�സ്   ഫ�് 
വിനിേയാഗി�� വികസന പ�തികൾ

SAFE പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി വീ�ക�െട
അ��� പണികൾ�ം �ർ�ീകരണ�ി�ം

ധനസഹായം 

വിവിധ പ�തികളി�െട �മി�ം �നരധിവാസ�ം
ല��മി��തിനായി ആദിവാസി �നരധിവാസ
വികസന മിഷൻ 

ഒ�െ��്  കിട�� പ�ികവർ��ാർ�ായി പി.െക.
കാളൻ ��ംബ േ�മ പ�തി.

4) സാ�ഹ� �ര�ാ പ�തികൾ

�േത�ക �ർബല വിഭാഗ�ാർ�ം വന�ിൽ

ജീവി�� പ�ികവർ��ാർ�മായി �േത�ക
പാേ�ജ്  .

പ� (മൺ�ൺ) മാസ�ളിൽ ഭ���ര� ഉറ�് 
വ��� ഭ���ര�ാ പ�തി.

മാതാപിതാ�ൾ സംര�ി�ാനി�ാ� ��ികൾ�് 
ൈക�ാ�്  പ�തി.

നിർധനരായ െപൺ��ികൾ�്  വിവാഹ
ധനസഹായം.

TRACE പ�തി �േഖന പ�ികവർ� േ�ാേമാ�ർ,
ക�ി�ഡ്   േസാഷ�ൽ വർ�ർ, അ�ഡി�ഡ്  
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എൻജിനീയർ എ�ിവ�െട േസവനം ലഭ�മാ��.

മി�വിവാഹം �ലം ക�ത അ�ഭവി��വർ�് 
ധനസഹായം.

വ��ിെ� കീഴി�� ഫാ�ക�െട �ന��ാരണം.

വിവിധ കാർഷിക വികസന പ�തികൾ

െതാഴി�റ�്  പ�തിയിൽ �റ്   അധിക �വർ�ി

ദിന�ൾ നൽ�� ൈ�ബൽ �സ്   പ�തി.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


