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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 2727 13-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

പ�ികജാതി പ�ികവർ� വിഭാഗ��െട സമ� �േരാഗതി

േചാദ�ം ഉ�രം
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(പ�ികജാതി, പ�ികവർ�, പി�ാ� വിഭാഗ േ�മ-േദവസ�ം
വ��് മ�ി )

(എ)

പ�ികജാതി പ�ികവർ� വിഭാഗ��െട സമ�
�േരാഗതി�ായി സ�ീകരി�ി�� നടപടികൾ
വിശദമാ�ാേമാ?

(എ) പ�ികജാതി വിഭാഗ��െട സമ� �േരാഗതി
ല��മാ�ി നട�ാ�� വിവിധ പ�തിക�െട
വിവര�ൾ അ�ബ�ം - 1 ആ�ം, പ�ികവർ�
വിഭാഗ��െട സമ� �േരാഗതി�ായി നട�ാ��
വിവിധ പ�തിക�െട വിവര�ൾ അ�ബ�ം - 2
ആ�ം േചർ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ
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പട്ടികജാതി വികസന വകുപ്പ്
പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിൽപ്പെ�ടുന്നവരുപ്പെ� സമഗ്ര പുര�ാഗതി  ലക്ഷ്യമാക്കി ന��ാക്കുന്ന വിവിധ പദ്ധതി

പ്രവർത്തനങ്ങൾ
1. ഭൂ�ഹിതർക്ക് ഭവന നിർമ്മാണത്തിനായുള്ള ഭൂമി.
2. സ്പിൽ ഓവർ ഭവനങ്ങളുപ്പെ�യും പൂർത്തീക�ിക്കാത്ത ഭവനങ്ങളുപ്പെ�യും പൂർത്തീക�ണവും 

പഠനമുറകളുപ്പെ� നിർമ്മാണവും.
3. പട്ടികവിഭാഗത്തിപ്പെല ദുർബല വിഭാഗത്തിനുള്ള വികസന പ�ിപാ�ികൾ.
4. ഭവന �ഹിത പട്ടികജാതിക്കാർക്ക് ഭവന പദ്ധതി.
5. പട്ടികജാതി ഉപപദ്ധതികളിൽ ഉൾപ്പെ�ട്ട പ്രരത്യക രപ്രാജക്ടുകൾക്കായുള്ള പൂൾഡ് ഫണ്ട്.
6. പട്ടികജാതി വികസന വകു�ിപ്പെH നവീക�ണവും ഇ-ഗരവണൻസ് സം�ംഭങ്ങളും.
7. പട്ടികജാതി ഉപപദ്ധതി പ്രകാ�മുള്ള രകാർ�സ് ഫണ്ട് (നിർണ്ണായക വി�വ് നികത്തൽ 

പദ്ധതി).
8. രക�ള സംസ്ഥാന പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ്ഗ വികസന പ്പെഫഡരറഷൻ ഓഹ�ി മൂലധന വിഹിതം.
9. പട്ടികജാതി യുവതികൾക്ക് വിവാഹ ധനസഹായം.
10. പ്പെവള്ളായണിയിലുള്ള അയ്യങ്കാളി പ്പെമരമ്മാറിയൽ രമാഡൽ റസിഡൻഷ്യൽ രസ്പാർ�്സ് സ്കൂൾ 

ഉൾപ്പെ�പ്പെ�യുള്ള രമാഡൽ റസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂളുകളുപ്പെ� ന�ത്തി�്.
11. പട്ടികജാതി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള ധനസഹായം.
12.പട്ടികജാതി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള ധനസഹായം – പാലക്കാ�് പ്പെമഡിക്കൽ 

രകാരളജ് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ.
13. പ്പെതാഴിലിനും പ�ിശീലനത്തിനും മാനവ വിഭവ രശഷി വികസനത്തിനുമുള്ള സഹായം.
14. വാത്സല്യ നിധി.
15. രക�ള സംസ്ഥാന പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ്ഗ വികസന രകാർ�രറഷൻ ലിമിറ്റഡ്.
16.പൗ�ാവകാശ സം�ക്ഷണ നിയമവും 1989 പ്പെല അതിക്രമങ്ങൾ ത�യൽ നിയമവും ന��ാക്കൽ

(50 ശതമാനം സംസ്ഥാന വിഹിതം)
17. രഡാ.അംരബദ്ക്കർ ഗ്രാമ വികസന പദ്ധതി.
18. ആര�ാഗ്യ സം�ക്ഷണ പ�ിപാ�ി.
19. രപാസ്റ്റ് പ്പെമട്രിക് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അധിക സംസ്ഥാന സഹായം. 

100   ശതമാനം രകന്ദ്ര സഹായമുള്ള രകന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾ  
1. പട്ടികജാതി ഉപപദ്ധതിയ്ക്കുള്ള പ്രരത്യക രകന്ദ്ര സഹായം (എസ്.സി.എ  ടു  എസ്.സി.എസ്.പി)
2. പട്ടികജാതി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് രപാസ്റ്റ് പ്പെമട്രിക്ക് രlാളർഷിപ്പുകൾ.
3. പട്ടികജാതി വിദ്യാർത്ഥികളുപ്പെ� നിലവാ�ം പ്പെമച്ചപ്പെ�ടുത്തൽ.
4. പ്പെപൺകുട്ടികളുപ്പെ� രഹാസ്റ്റൽ നിർമ്മാണം (രപാസ്റ്റ് പ്പെമട്രിക്) ബാബു ജഗജീവൻ റാം ഛത്രവാസ് 

രയാജന.
5. ഒമ്പതും പത്തും ക്ലാസുകളിൽ പഠിക്കുന്ന പട്ടികജാതി വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായുള്ള പ്രീപ്പെമട്രിക് 

രlാളർഷി�്.
6. ശുചീക�ണത്തിലും ആര�ാഗ്യരശാഷണത്തിന് സാധ്യതയുള്ളതുമായ പ്പെതാഴിലുകളിൽ 

ഏർപ്പെ�ട്ടി�ിക്കുന്നവരുപ്പെ� കുട്ടികൾക്കായുള്ള പ്രീപ്പെമട്രിക് രlാളർഷി�്.
7. പ്രധാൻമന്ത്രി ആദർശ് ഗ്രാമം രയാജന (പി.എം.എ.ജി.വൈവ)

മറ്റ് രകന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾ
1. ആൺകുട്ടികളുപ്പെ� രഹാസ്റ്റൽ നിർമ്മാണം (50 ശതമാനം രകന്ദ്ര വിഹിതം)
2. പൗ�ാവകാശ സം�ക്ഷണ നിയമവും 1989 പ്പെല അതിക്രമങ്ങൾ ത�യൽ നിയമവും ന��ാക്കൽ
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പട്ടികവര്ഗ്ഗ വികസന വകുപ്പ്
പട്ടികവർഗ്ഗക്കാരുപ്പെ�  സമഗ്ര  പുര�ാഗതിക്കായി  വിദ്യാഭ്യാസം,  ആര�ാഗ്യം,

അ�ിസ്ഥാന  സൗക�്യവികസനം,  സാമൂഹ്യ  സു�ക്ഷിതത്വം  എന്നീ  രമഖലകളിൽ
ഉൾപ്പെ�ടുത്തി വകു�് സ്വീക�ിച്ചിട്ടുള്ള ന�പ�ികൾ ചുവപ്പെ� രചർക്കുന്നു. 
എ  )   വിദ്യാഭ്യാസ �ംഗം  

• പട്ടികവർഗ്ഗ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ ആനുകുല്യങ്ങൾ ആനുവദിക്കുന്നു. 
• വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക്  പ്പെമച്ചപ്പെ�ട്ട  വിദ്യാഭ്യാസം  നൽകുന്നതിനും  ദുർഘ�

പ്രരദശങ്ങളിലുള്ള  വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക്  വിദ്യാഭ്യാസ  സൗക�്യങ്ങൾ
അനുവദിക്കുന്നതിനുമായി  രമാഡൽ  റസിഡൻഷ്യൽ  സ് കൂളുകൾ,  പ്രീപ്പെമട്രിക്
രഹാസ്റ്റലുകൾ, രപാസ്റ്റ്  പ്പെമട്രിക് രഹാസ്റ്റലുകൾ എന്നിവ പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

• പ്രീവൈപ്രമറി വിദ്യാഭ്യാസ �ംഗത്ത്  നഴ്സറി സ് കൂളുകൾ, ഏകാദ്ധ്യാപക വിദ്യാലയങ്ങൾ,
പ്പെപ�ിപതറ്റിക്  രക്രന്ദങ്ങൾ എന്നിവ ന�ത്തി വരുന്നു.

• വ്യവസായിക പ�ിശീലന രക്രന്ദങ്ങളും ഉത്പാദന പ�ിശീലന രകന്ദ്രങ്ങളും  ന�ത്തി
വരുന്നു.

• പഠനത്തിൽ മികവ് പുലർത്തുന്ന കുട്ടികൾക്ക് അയ്യങ്കാളി �ാലH് രlാളർഷി�്.
• എസ്.എസ്.എൽ.സി./+2  രതാറ്റ  വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും  റഗുലർ  വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും

�്യൂരട്ടാറിയലുകളിൽ രചർന്ന് പഠിക്കുന്നതിന് ധനസഹായം.
• രകാരളജ്  വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക്  പഠന  വിരനാദ  യാത്രകൾക്ക്  ധനസഹായം

നൽകുന്നരതാപ്പെ�ാ�ം  പ്രരത്യക  ദുർബല  രഗാത്ര  വിഭാഗക്കാർക്ക്  ഭാ�ത  ദർശനൻ
പ�ിപാ�ിയും.

• 75  ശതമാനത്തിലധികം  വരുമാനമുള്ള  വിദ്യാർത്ഥികളുപ്പെ�  �ക്ഷിതാക്കൾക്കുള്ള
പ്രരത്യക ഇൻപ്പെസHീവ്.

• വിദ്യാഭ്യാസ നിലവാ�ം പ്പെമച്ചപ്പെ�ടുത്തുന്നതിന് രകാളനികളിൽ സാമൂഹ്യ പഠന മുറി.
• ഭാഷാ  പ്രശ്നം  പ�ിഹ�ിക്കുന്നതിനും  രഗാത്ര  ഭാഷയിൽ  അധ്യയനം  സാധ്യമാക്കുന്ന

തിനുമായി രഗാത്ര ബന്ധു പ്പെമHർ �ീച്ചർമാരുപ്പെ� നിയമനം.
• ഉന്നത പഠനത്തിന് ലാപ് ര�ാപ്.
• വിരദശ പഠനത്തിന് ധനസഹായം. 

2.   ആര�ാഗ്യ �ംഗം   
• എല്ലാ  സർക്കാർ  ആശുപത്രികളിലും  പ്പെമഡിക്കൽ  രകാരളജുകളിലും  റീജിയണൽ

ക്യാൻസർ പ്പെസHറുകളിലും ശ്രീ ചിത്തി� തിരുനാൾ പ്പെമഡിക്കൽ പ്പെസHർ മുതലായ
ഉന്നത ചികിത്സാ  രക്രന്ദങ്ങളിൽ ചികിത്സാ സൗക�്യം.

• പട്ടികവർഗ്ഗക്കാ�ായ  ര�ാഗികൾക്ക്  ചികിത്സാസഹായം,  ചികിത്സാ  അനുബന്ധ
പ്പെചലവുകൾ, മ�ണാനന്ത� പ്പെചലവുകൾ എന്നിവയ്ക്കായി ജില്ലാതലത്തിൽ 5000/- രൂപ
വപ്പെ�യും ഡയറക്ടർ തലത്തിൽ  10,000/-  രൂപ വപ്പെ�യും അതിനുമുകളിൽ സർക്കാർ
തലത്തിലും ധനസഹായം 

• പ്പെമാവൈബൽ  പ്പെമഡിക്കൽ  യൂണിറ്റുകൾ,  ഒ.പി.  ക്ലീനിക്കുകൾ,  ആംബുലൻസ് 
രസവനങ്ങൾ



• ഗർഭിണികളുപ്പെ�യും  മുലയൂട്ടുന്ന  അമ്മമാരുപ്പെ�യും  നവജാത  ശിശുക്കളുപ്പെ�യും
പ�ിച�ണത്തിനായി ജനനിജന്മ�ക്ഷ.

3)   അ�ിസ്ഥാന സൗക�്യ വികസനം  
• പിന്നാക്കം  നിൽക്കുന്ന  രകാളനികളിൽ  അ�ിസ്ഥാനസൗക�്യ  വികസനത്തിനായി

അംരബദ്ക്കർ പ്പെസറ്റിൽപ്പെമH്  വികസന പദ്ധതി.
• അ�ിസ്ഥാന  സൗക�്യ  വികസനം,  ശുചിത്വം,  ജീവരനാപാധി  എന്നിവയ്ക്കായി

രകാർ�സ്  ഫണ്ട്  വിനിരയാഗിച്ചുള്ള വികസന പദ്ധതികൾ.
• വീടുകളുപ്പെ� അറ്റകുറ്റ പണികൾക്ക്  ധനസഹായം.
• ഒറ്റപ്പെ�ട്ട്  കി�ക്കുന്ന പട്ടികവർഗ്ഗക്കാർക്കായി പി.പ്പെക. കാളൻ കുടുംബരക്ഷമ പദ്ധതി..
• വിവിധ പദ്ധതികളിലൂപ്പെ� ഭൂമിയും പുന�ധിവാസവും ലക്ഷ്യമിടുന്നതിനായി ആദിവാസി

പുന�ധിവാസ വികസന മിഷൻ. 
4)   സാമുഹ്യ സു�ക്ഷാ പദ്ധതികൾ  

• പ്രരത്യക ദുർബല വിഭാഗക്കാർക്കും വനത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന പട്ടികവർഗ്ഗക്കാർക്കുമായി
പ്രരത്യക പാരക്കജ് .

• പഞ്ഞ  (മൺസുൺ)  മാസങ്ങളിൽ  ഭക്ഷ്യസു�ക്ഷ  ഉറ�്  വരുത്തുന്ന  ഭക്ഷ്യസു�ക്ഷാ
പദ്ധതി.

• മാതാപിതാക്കൾ സം�ക്ഷിക്കാനില്ലാത്ത കുട്ടികൾക്ക് വൈകത്താങ്ങ്  പദ്ധതി.
• നിർധന�ായ പ്പെപൺകുട്ടികൾക്ക്  വിവാഹ ധനസഹായം.
• പട്ടികവർഗ്ഗ പ്രരമാട്ടർമാർ, കമ്മിറ്റഡ്  രസാഷ്യൽ വർക്കർമാർ എന്നിവരുപ്പെ� രസവനം.
• മിശ്രവിവാഹം മൂലം കഷ്ടത അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് ധനസഹായം.


