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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 2723 13-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

പിേ�ാ� വിഭാഗ വികസന വ��ിെ� േമഖലാ ഓഫീ�കൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ സി എ�  ്���,
�ീ. പി. ടി. എ. റഹീം, 
�ീ. പി.പി. ചി�ര�ൻ, 
�ീ. െക. േ�ം�മാർ 

Shri K. Radhakrishnan
(പ�ികജാതി, പ�ികവർ�, പി�ാ� വിഭാഗ േ�മ-േദവസ�ം

വ��് മ�ി )

(എ) സം�ാന�് പിേ�ാ� വിഭാഗ വികസന
വ��ിെ� �വർ�നം ��തൽ
കാര��മമാ��തിനായി ��തായി േമഖലാ
ഓഫീ�കൾ ആരംഭി�ി�േ�ാ; െതാഴിൽ
സംബ�മായ പ�തികൾ ഉൾെ�െട��
വിഷയ�ൾ�് ഓഫീ�മായി
ബ�െ�േട�തിനാൽ എ�ാ ജി�യി�ം േമഖലാ
ഓഫീ�കൾ ആരംഭി�� കാര�ം
പരിഗണി��േ�ാ;

(എ)
പിേ�ാ� വിഭാഗ വികസന വ��ിെ� �വർ�നം

��തൽ കാര��മമാ��തിനായി, ��തായി ര�
േമഖലാ ഓഫീ�കൾ െകാ�ം, പാല�ാട്  എ�ീ
ജി�കളിൽ അ�വദി�ക�ം �വർ�നം

ആരംഭി�ക�ം െച�ി��്. എ�ാ ജി�കളി�ം
ഓഫീ�കൾ ആരംഭി�� വിഷയം പരിേശാധി�
വ��.

(ബി)

പിേ�ാ� വിഭാഗ വികസന വ��് �േഖന
നട�ിലാ�ിവ�� വിദ�ാഭ�ാസ, വികസന േ�മ
പ�തികൾ എെ��ാമാണ്; വിശദാംശം
ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) പി�ാ� വിഭാഗ വികസന വ��് �േഖന
നട�ിലാ�ിവ�� വിദ�ാഭ�ാസ, വികസന േ�മ
പ�തികൾ �വെട േചർ��. 1. ഒ.ഇ.സി.
�ീെമ�ിക് ധനസഹായം. 2. ഒ.ബി.സി. �ീെമ�ിക്
േ�ാളർഷി�് (50% CSS). 3. ഒ.ഇ.സി.
േപാ�്െമ�ിക് ധനസഹായം. 4. ഒ.ബി.സി.
േപാ�്െമ�ിക് േ�ാളർഷി�് (100% CSS). 5.
ഓവർസീസ്  േ�ാളർഷി�്. 6. എംേ�ായബിലി�ി
എൻഹാൻെ��് േ�ാ�ാം. 7. അഡ�േ��്സ്
�ാ�്. 8. പര�രാഗത കരകൗശല പണി�ാർ�ളള
ൈന�ണ� വികസന പരിശീലന�ി�ം

�ൾകി�ി��ളള ധനസഹായം. 9. പര�രാഗത
മൺപാ� നിർ�ാണ െതാഴിലാളികൾ�ളള
ധനസഹായം. 10. പര�രാഗത ബാർബർ
െതാഴിലാളികൾ�ളള ധനസഹായം. 11. കരിയർ
ഇൻ ൈ�വ�് ഇൻഡ�ി � പ�ിക് ൈ�വ�്
പാർ�ിസിേ�ഷൻ. 12. വിശ�കർ�ജർ�ളള
െപൻഷൻ. 13. �ംഭാര േകാളനി അടി�ാന

സൗകര� വികസന പ�തി. വിശദാംശ�ൾ,
അ�ബ�മായി േചർ��.

(സി) വിവിധ േമഖലകളിൽ െതാഴിൽ പരിശീലന�ി�ം (സി) നിലവിൽ ൈന�ണ� വികസന�ി�ം, �ൾകി�്
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െതാഴിൽ സാധ�ത വർ�ി�ി��തി�ം
പ�തി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

ന��തി�മാ�� പ�തി, ആേ�ാെമാൈബൽ,
േഹാ�ൽ മാേനെ��്, േലാജി�ിക് മാേനെ��്
എ�ീ േകാ�കൾ കഴി�വർ�് ൈ�െ�േ�ാ��ടി
പരിശീലനം നൽകി സ�കാര� േമഖലയിൽ െതാഴിൽ
ലഭ�മാ��തി�� പ�തി എ�ിവ നട�ാ�ി
വ��. ��തൽ പ�തികൾ നട�ിലാ�ാ��
സാധ�ത പരിേശാധി� വ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ



അനുബന്ധം

പിന്നാക്ക വിഭാഗ വികസന വകുപ്പ് നടപ്പിലാക്കി
വരുന്ന വിദ്യാഭയാസ   -   വികസന േമ ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ

1 .  ഒ  .  ഇ  .  സി പ്രീമെമട്രിക് വിദ്യാഭയാസാനുകൂലയങ്ങൾ

       സംസ്ഥാനെത്തെ സർക്കാർ/എയ്ഡഡ്/അൺ എയ്ഡഡ്/അഫിലിേമ യേറ്റഡ് സ്കൂളുകളിൽ

1  മുതൽ  10  വെരെ  ക്ലാസ്സുകളിൽ  പഠിക്കുന്ന  മറ്റർഹ  സമുദ്ായേങ്ങളിെല  വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക്

പട്ടികജാതി  വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക്  സമാനമായേ  വിദ്യാഭയാസാനുകൂലയം  അനുവദ്ിക്കുന.

ഒ.ഇ.സി. സമുദ്ായേങ്ങൾക്ക് വരുമാന പരെിധി ഇല. തത്തുലയ സമുദ്ായേങ്ങൾക്ക് 6 ലക്ഷേം രൂപ.

ആനുകൂലയ തുക േമ നരെിട്ട് വിദ്യാർത്ഥികളുെട ബാങ്ക് അെക്കൌണ്ടിേമ ലക്കു നൽകുന. 

വിദ്യാഭയാസാനുകൂലയ നിരെക്ക് ചുവെട േമ ചേർക്കുന

ഒ.ഇ.സി ഗ്രാന്റ് നിരെക്ക്

ക്ലാസ്സ്
   ലപ്സം ഗ്രാന്റ്

    (എലാ സ്കുളുകൾക്കും)

ഫീമ-റീമ-ഇേമ മ്പേഴ്സ്െമന്റ് 
(അണ് എയ്ഡഡ് /

അഫിലിേമ യേറ്റഡ്)

  എൽ.പി വിഭാഗം Rs.750/- Rs.1333/-

  യ.പി വിഭാഗം Rs.900/- Rs.1333/-

  ൈഹസ്കൂൾ വിഭാഗം Rs.1000/- Rs.2000/-

R Repeaters-നു േമ മൽ പ്രകാരെമുളള തുകയെട 50% മാത്രം

2. ഒ  .  ബി  .  സി പ്രീമെമട്രിക് േമ സ്കോളർഷിപ്പ്   (50% CSS)

        50%  േമ കന്ദ്ര സഹായേേമ ത്തൊെട പിന്നാക്ക വിഭാഗ വികസന വകുപ്പ് നടപ്പിലാക്കുന്ന

പദ്ധതിയോണിത്.  സംസ്ഥാനെത്തെ  സർക്കാർ/സർക്കാർ  എയ്ഡഡ്  സ്കൂളുകളിൽ  1  മുതൽ

10  വെരെ  ക്ലാസ്സുകളിൽ  പഠിക്കുന്ന,  കുടുംബ  വാർഷിക  വരുമാനം  2.5  ലക്ഷേം  രൂപയേിൽ

അധികരെിക്കാത്തെ ഒ.ബി.സി സമുദ്ായേത്തെിൽെപ്പട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പ്രതിവർഷം  1500/-രൂപ

േമ സ്കോളർഷിപ്പ് അനുവദ്ിക്കുന.  ഫണ്ടിെന്റ ലഭയതയ്ക്കനുസരെിച്ച് കുടിയേ മാർക്ക്,  കുറഞ്ഞ കുടുംബ

വാർഷിക വരുമാനം  എന്നിവയെട അടിസ്ഥാനത്തെിലാണ്  േമ സ്കോളർഷിപ്പ്  അനുവദ്ിക്കുന്നത്.

േമ സ്കോളർഷിപ്പ്  തുക  ഇ-ഗ്രാന്റ്സ്  മുേമ ഖേന  േമ നരെിട്ട്  വിദ്യാർത്ഥികളുെട  ബാങ്ക്  അെക്കൌണ

കളിേമ ലക്കു നൽകുന.



3. ഒ  .  ഇ  .  സി േമ പാസ്റ്റ്െമട്രിക് വിദ്യാഭയാസാനുകൂലയങ്ങൾ

        +2 മുതൽ Ph.D വെരെയളള േമ കാഴ്സുകളിൽ പ്രേമ വശനം േമ നടുന്ന ഒ.ഇ.സി, ഒ.ബി.സി(എച്ച്)

വിഭാഗം  വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക്  വിദ്യാഭയാസാനുകൂലയം  നൽകുന്ന പദ്ധതിയോണ്. സംസ്ഥാനത്തെ്

േമ പാസ്റ്റ് െമട്രിക് തലത്തെില് പഠിക്കുന്നവര്ക്കും സംസ്ഥാനത്തെിനു പുറത്തെ് അംഗീമകൃത സ്ഥാപന

ങ്ങളില് പഠിക്കുന്നവര്ക്കും േമ കന്ദ്ര ഏജന്സിയെട അേമ ലാട്ട് െമന്റ് പ്രകാരെം പ്രേമ വശനം ലഭിച്ച

വിദ്യാര്ത്ഥികള്ക്കും  സ് േമ കാളര്ഷിപ്പ്  അനുവദ്ിക്കുന. ഒ.ഇ.സി  സമുദ്ായേങ്ങൾക്ക്  വരുമാന

പരെിധി ഇല. തത്തുലയ സമുദ്ായേങ്ങൾക്ക് 6 ലക്ഷേം രൂപ. ഇ-ഗ്രാന്റ്സ് േമ പാർട്ടൽ മുേമ ഖേനയോണ്

അേമ പക്ഷേ സമർപ്പിേമ ക്കണ്ടത്.  തുക  േമ നരെിട്ട്  വിദ്യാർത്ഥികളുെട  ബാങ്ക്  അെക്കൌണകളിേമ ലക്കു

നൽകുന.

              കുമാരെപിള്ള കമ്മീമഷൻ റിേമ പ്പാർട്ടിെന്റ അടിസ്ഥാനത്തെിൽ  SEBC വിഭാഗത്തെിൽെപ്പട്ട

സർക്കാർ/എയ്ഡഡ്  സ്ഥാപനങ്ങളിെല  വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും,  സവാശ്രയേ  എഞ്ചിനീമയേറിംഗ്

േമ കാഴ്സുകളിെല  വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും  സർക്കാർ  നിരെക്കിലുളള  ഫീമസ്  അനുവദ്ിക്കുന.  1  ലക്ഷേം

രൂപയോണ്  കുടുംബ  വാർഷിക  വരുമാന  പരെിധി.  ഇ-ഗ്രാന്റ്സ്  േമ പാർട്ടൽ  മുേമ ഖേനയോണ്

അേമ പക്ഷേ സമർപ്പിേമ ക്കണ്ടത്.  തുക  േമ നരെിട്ട്  വിദ്യാർത്ഥികളുെട  ബാങ്ക്  അെക്കൌണകളിേമ ലക്കു

നൽകുന.

4. ഒ  .  ബി  .  സി േമ പാസ്റ്റ്െമട്രിക് േമ സ്കോളർഷിപ്പ്   ( 100% CSS)

                  100% േമ കന്ദ്ര സഹായേേമ ത്തൊെട പിന്നാക്ക വിഭാഗ വികസന വകുപ്പ് നടപ്പിലാക്കുന്ന

പദ്ധതിയോണ്  ഒ.ബി.സി  േമ പാസ്റ്റ്െമട്രിക്  േമ സ്കോളർഷിപ്പ്.  സംസ്ഥാനെത്തെ ഒ.ബി.സി  വിഭാഗ

ത്തെിൽെപ്പട്ട ഹയേർ െസക്കന്ററി വിദ്യാർത്ഥികൾ,  സംസ്ഥാനത്തെിനകത്തെ്  CA/CMA/ICWA/CS

േമ കാഴ്സുകളിൽ  പഠിക്കുന്നവർ,  സംസ്ഥാനത്തെിനു  പുറത്തെ്  േമ ദ്ശീമയേ  പ്രാധാനയമുളള  വിദ്യാഭയാസ

സ്ഥാപനങ്ങളിൽ  അഖേിേമ ലന്ത്യാടിസ്ഥാനത്തെിൽ  നടത്തുന്ന  െതരെെഞ്ഞടുപ്പു  രെീമതി  പ്രകാരെം

പ്രേമ വശനം ലഭിച്ച വിദ്യാർത്ഥികൾ എന്നിവർക്കാണ് േമ സ്കോളർഷിപ്പ് ലഭിക്കുന്നതിന് അർഹതയ

ളളത്. കുടുംബ വാർഷിക വരുമാന പരെിധി 2.5 ലക്ഷേം രൂപ. ഹയേർ െസക്കന്ററി വിദ്യാർത്ഥികൾ

ഇ-ഗ്രാന്റ്സ് േമ പാർട്ടൽ മുേമ ഖേനയോണ് അേമ പക്ഷേ സമർപ്പിേമ ക്കണ്ടത്.

േമ കാഴ്സ് ടയൂഷൻ ഫീമസ് െമയേിന്റനന്സ്
അലവന്സ്ഇന്റർമീമഡിയേറ്റ് ൈഫനൽ

CA 18000/- 17000/- 350*10=3500/-
CMA/ICWA 20000/- 17000/- 350*10=3500/-
CS 18000/- - 350*10=3500/-



         5. ഓവർസീമസ് േമ സ്കോളർഷിപ്പ്

 ഒ.ബി.സി വിഭാഗങ്ങളിൽെപ്പട്ട ഉന്നത പഠന നിലവാരെം പുലർത്തെിവരുന്ന വിദ്യാർത്ഥി

കൾക്ക്  വിേമ ദ്ശ  സർവ്വകലാശാലകളിൽ  െമഡിക്കൽ/എഞ്ചിനീമയേറിങ്/പയൂവർ  സയേൻസ്/

അഗ്രികൾച്ചർ/മാേമ നജ്മെമന്റ് േമ കാഴ്സുകളിൽ ഉപരെിപഠനം നടത്തുന്നതിനുളള അവസരെം ഒരുക്കി

നടപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതിയോണിത്. 2014  മുതൽ ആവിഷ്കരെിച്ച് നടപ്പിലാക്കി വരുന. പരെമാവധി  10

ലക്ഷേം രൂപയോണ് േമ സ്കോളർഷിപ്പ് അനുവദ്ിക്കുന്നത്. 6  ലക്ഷേം രൂപയോണ് കുടുംബ വാർഷിക

വരുമാന പരെിധി.        

6. എംേമ പ്ലോയേബിലിറ്റി  എൻഹാൻെസ്മെന്റ് േമ പ്രാഗ്രാം

പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങളുെട െതാഴിൽ ക്ഷേമത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായേി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക്

മത്സരെ പരെീമക്ഷേ, െതാഴിൽ പരെിശീമലനം എന്നിവയ്ക്ക് ധനസഹായേം നൽകുന്ന പദ്ധതിയോണിത്.

ഈ പദ്ധതിയേിൽ 4 ഘടകങ്ങളാണ് ഉൾെപ്പടുത്തെിയേിട്ടുളളത്.

  a) െമഡിക്കൽ/എഞ്ചിനീമയേറിംഗ്, ബാങ്കിംഗ്, സിവിൽ സർവ്വീമസ്, UGC/JRF, GATE/MAT

      പരെീമക്ഷോ പരെിശീമലന ധനസഹായേം

 2013  സാമ്പേത്തെിക  വർഷം  തുടക്കമിട്ട  ഈ  പദ്ധതിയേിൽ  2017-18  ൽ

UGC/JRF,GATE/MAT എന്നീമ പരെിശീമലന ഇനങ്ങൾ കൂടി ഉൾെപ്പടുത്തെി .

പരെിശീമലന ഇനം
കുടുംബ

വാർഷിക
വരുമാനം

പരെമാവധി
ടയൂഷൻ
ഫീമസ്

െമയേിന്റനൻസ്
അലവൻസ്

ആെക
അനുവദ്ിക്കുന്ന

പരെമാവധി തുക
െമഡിക്കൽ/എഞ്ചിനീമയേ
റിംഗ് എൻട്രൻസ്

2 ലക്ഷേം 20000/- 10000/- 30000/-

ബാങ്കിംഗ് 2 ലക്ഷേം 10000/- 10000/- 20000/-
സിവിൽ സർവ്വീമസ് 4.5 ലക്ഷേം 15000/- 10000/- 25000/-
UGC/JRF,GATE/MAT 2.5 ലക്ഷേം 15000/- 10000/- 25000/-

b).  ഒ.ബി.സി െപ്രാഫഷണൽസിനുളള സവയേം െതാഴിൽ വായ

        പിന്നാക്ക  വിഭാഗ  വികസന  േമ കാർപ്പേമ റഷെന്റ  സഹകരെണേമ ത്തൊെട

നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായേി  2017-18  ൽ തുടക്കമിട്ട ഈ പദ്ധതി പ്രകാരെം,  ഒ.ബി.സി വിഭാഗ

ത്തെിൽെപ്പട്ട െപ്രാഫഷണലുകൾക്ക് സ്റ്റാർട്ട് അപ് സംരെംഭങ്ങൾ ആരെംഭിക്കുന്നതിനായേി

പരെമാവധി  10  ലക്ഷേം  രൂപ  വെരെ  വായ  അനുവദ്ിക്കുന.  വായാ  തുകയെട  20%

(പരെമാവധി  2  ലക്ഷേം രൂപ)  പിന്നാക്ക വിഭാഗ വികസന വകുപ്പ്  സബ്സിഡി ആയേി

നൽകുന.  സംരെംഭകൻ  സബ്സിഡി  കഴിച്ചുളള  തുകയം  അതിെന്റ  പലിശയമാണ്

തിരെിച്ചടേമ യ്ക്കണ്ടി വരുന്നത്.



c) ,  ബി.പി.ൽ വിഭാഗത്തെിൽെപ്പട്ടവർക്കുളള സവയേം െതാഴിൽ വായ

        പിന്നാക്ക വിഭാഗ വികസന വകുപ്പും,  േമ കരെള സംസ്ഥാന പിന്നാക്ക വിഭാഗ

വികസന േമ കാർപ്പേമ റഷനും സംയക്തമായേി നടപ്പിലാക്കുന്ന ഈ പദ്ധതി പ്രകാരെം ദ്ാരെിദ്ര്യ

േമ രെഖേയ്ക്കു താെഴയളള മറ്റ് പിന്നാക്ക വിഭാഗത്തെിൽെപ്പട്ട കുടുംബങ്ങൾക്ക് സവയേം െതാഴിൽ

സംരെംഭങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നതിന്  പരെമാവധി  1  ലക്ഷേം രൂപ വെരെ വായ അനുവദ്ിക്കുന.

2020-21 മുതൽ എംേമ പ്ലോയേബിലിറ്റി എൻഹാൻെസ്മെന്റ് േമ പ്രാഗ്രാമിെന്റ പുതിയേ ഘടകമായേി

ഉൾെപ്പടുത്തെി പ്രാവർത്തെികമാക്കി വരുന.  സമയേബന്ധിതമായേി തവണ തുക തിരെിച്ചട

യ്ക്കുന്നവർക്ക്  പിന്നാക്ക വിഭാഗ വികസന വകുപ്പ്  വായാ തുകയെട  50% (പരെമാവധി

25,000/-രൂപ) സബ്സിഡി ആയേി നൽകുന.

d). പ്രളയേ ബാധിത പ്രേമ ദ്ശങ്ങളിെല പരെമ്പേരൊഗത െതാഴിലാളി വർഗ്ഗ 

      സമുദ്ായേങ്ങൾക്കുളള ധനസഹായേം.

              2019-20 സാമ്പേത്തെിക വർഷം മുതൽ ആവിഷ്കരെിച്ച് നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതിയോണിത്.

പ്രളയേ ബാധിത പ്രേമ ദ്ശങ്ങളിെല പിന്നാക്ക വിഭാഗത്തെിൽെപ്പട്ട പരെമ്പേരൊഗത െതാഴിൽ

െചേയ്യുന്നവർക്ക്  െതാഴിൽ േമ മഖേല അഭിവൃദ്ധിെപ്പടുത്തുന്നതിനായേി  പരെമാവധി  25,000/-

രൂപ വെരെ  മാനദ്ണ്ഡങ്ങൾക്കു വിേമ ധയേമായേി ധനസഹായേം അനുവദ്ിക്കുന.

          7.  അഡവേമ ക്കറ്റ് ഗ്രാന്റ്

2012-13  മുതൽ  ആവിഷ്കരെിച്ച്  നടപ്പിലാക്കി  വരുന.  അഭിഭാഷക  െകൌൺസിലിൽ

എൻേമ റാൾ െചേയ്ത നിയേമ ബിരുദ്ധാരെികൾക്ക് പ്രാക്ടീമസ് െചേയ്യുന്നതിന് പ്രതിവർഷം  12,000/-

രൂപ വീമതം  3  വർഷേമ ത്തെക്ക് ധനസഹായേം അനുവദ്ിക്കുന്ന പദ്ധതിയോണിത്.  ആരെംഭത്തെിൽ

7,500/-  രൂപ ആയേിരുന്നത്  2017  മുതൽ  12,000/-  രൂപയോക്കി വർദ്ധിപ്പിച്ചു.  വരുമാന പരെിധി

1 ലക്ഷേം രൂപ

8. പരെമ്പേരൊഗത കരെെകൌശല പണിക്കാർക്കുളള ൈനപുണയ വികസന     
   പരെിശീമലനത്തെിനും ടൂൾകിറ്റിനുമുളള ധനസഹായേം

2016-17  സാമ്പേത്തെിക  വർഷം  മുതൽ  ആവിഷ്കരെിച്ച്  നടപ്പിലാക്കി  വരുന.  പിന്നാക്ക

സമുദ്ായേങ്ങളിൽെപ്പട്ട പരെമ്പേരൊഗത െതാഴിൽ േമ മഖേലയേിെല െതാഴിലാളികളുെട ൈനപുണയം

വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും  ടൂൾകിറ്റ്  നൽകുന്നതിനുമുളള  പദ്ധതിയോണിത്.  60  വയേസ്സുവെരെയളള

വരൊണ് ആനുകൂലയത്തെിന് അർഹരൊയേിട്ടുളളത്.  കുടുംബ വാർഷിക വരുമാന പരെിധി  1  ലക്ഷേം

രൂപ. പരെമാവധി 20,000/- രൂപയോണ് ആനുകൂലയം അനുവദ്ിക്കുന്നത്.



9. പരെമ്പേരൊഗത മൺപാത്ര നിർമ്മാണ െതാഴിലാളികൾക്കുളള ധനസഹായേം

                 2012-13 മുതൽ ആവിഷ്കരെിച്ചു നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന ഈ പദ്ധതി പ്രകാരെം പരെമ്പേരൊഗത

മൺപാത്ര നിർമ്മാണ െതാഴിലാളികൾക്ക് െതാഴിൽ നവീമകരെിക്കുന്നതിനും യേന്ത്രസാമഗ്രികൾ

വാങ്ങുന്നതിനും േമ വണ്ടി 50,000/- രൂപ വീമതം ധനസഹായേം നൽകുന. 60 വയേസ്സുവെരെയളളവ

രൊണ് ആനുകൂലയത്തെിന് അർഹരൊയേിട്ടുളളത്.കുടുംബ വാർഷിക വരുമാന പരെിധി 1 ലക്ഷേം രൂപ.

10. പരെമ്പേരൊഗത ബാർബർ െതാഴിലാളികൾക്കുളള ധനസഹായേം

        പരെമ്പേരൊഗത  ബാർബർ  െതാഴിലാളികൾക്ക്  ബാർബർേമ ഷാപ്പ്  നവീമകരെിക്കുന്നതിന്

പരെമാവധി  25000  /-രൂപ  വെരെ  വിവിധ  ഗഡുക്കളായേി  ഗ്രാന്റ്  അനുവദ്ിക്കുന്ന  ഈ  പദ്ധതി

2015-16  സാമ്പേത്തെിക  വർഷം  മുതൽ  നടപ്പിലാക്കി  വരുന.  60  വയേസ്സുവെരെയളളവരൊണ്

ആനുകൂലയത്തെിന് അർഹരൊയേിട്ടുളളത്. കുടുംബ വാർഷിക വരുമാന പരെിധി 1 ലക്ഷേം രൂപ.

        11 .  ഓേമ ട്ടാെമാൈബല് േമ മഖേലയേില് െതാഴില് പരെിശീമലനം

   െപാതു  സവകാരെയ  പങ്കാളിത്തെേമ ത്തൊെട  ആേമ ട്ടാെമാൈബൽ  േമ മഖേലയേിൽ  ഡിേമ പ്ലോമ/

ഐ.റ്റി.ഐ/ഐ.റ്റി.സി  േമ കാഴ്സ്  പൂർത്തെിയോക്കിയേവർക്ക്  പരെിശീമലനം  നൽകുകയം,  പ്രമുഖേ

സ്ഥാപനങ്ങളിൽ  െതാഴിൽ  ഉറപ്പാക്കുകയം  െചേയ്യുന്ന  പദ്ധതിയോണിത്.  2013-14  മുതൽ

നടപ്പിലാക്കി വരുന. 2  ലക്ഷേം രൂപയോണ് വരുമാന പരെിധി.  പ്രതിമാസം  8000/-  രൂപ വീമതം

ആനുകൂലയം അനുവദ്ിച്ചു നൽകുന.

12. വിശവകർമ്മജർക്കുളള െപൻഷൻ

               2013 സാമ്പേത്തെിക വർഷം മുതൽ പിന്നാക്ക വിഭാഗ വികസന വകുപ്പ് മുേമ ഖേന 60 വയേസ്സ്

തികഞ്ഞ പരെമ്പേരൊഗത വിശവകർമ്മ െതാഴിലിൽ ഏർെപ്പട്ടിരുന്നവർക്കു് പ്രതിമാസം െപൻഷൻ

അനുവദ്ിക്കുന്ന പദ്ധതിയോണിത്.  തുടക്കത്തെിൽ  500/-  രൂപ ആയേിരുന്നത്  പല ഘട്ടങ്ങളായേി

വർദ്ധിപ്പിച്ച് നിലവിൽ 1400/- രൂപ െപൻഷൻ നൽകി വരുന. െപൻഷൻ തുക ഗുണേമ ഭാക്താ

ക്കളുെട ബാങ്ക് അെക്കൌണ്ടിേമ ലക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ െചേയ്തു നൽകുന.

13.  കുംഭാരെ േമ കാളനി അടിസ്ഥാന െസൌകരെയ വികസന പദ്ധതി

       പരെമ്പേരൊഗത കളിമൺപാത്ര നിർമ്മാണ െതാഴിലാളികൾ അധിവസിക്കുന്ന കുംഭാരെ

േമ കാളനികളുെട സമഗ്ര വികസനത്തെിന് േമ വണ്ടി ആവിഷ്കരെിച്ച് നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതിയോണിത്.

2018-19 ബജറ്റിൽ കുംഭാരെ േമ കാളനി അടിസ്ഥാന െസൌകരെയ വികസന പദ്ധതിക്കായേി 1 േമ കാടി

രൂപ  അനുവദ്ിച്ചു.  വർക്ക്  െഷഡ്,  ചൂള,  കമ്മയൂണിറ്റി  ഹാൾ,  േമ റാഡ്  തുടങ്ങിയേവയെട

നിർമ്മാണം,  കുടിെവള്ള പദ്ധതി  തുടങ്ങിയേവ ഈ പദ്ധതിയേിൽ ഉൾെപ്പടുന. ഗ്രാമപഞ്ചായേ

ത്തെിെന്റ സഹകരെണേമ ത്തൊെടയോണ് ഈ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത്. 


