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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 5206 02-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

സർ�ാർ �ാ�് �ടി�ിക

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. ��േ�ാളി െമാ�ീൻ
Dr. R. Bindu

(ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ-സാ�ഹ�നീതി വ��് മ�ി)

(എ)

സം�ാനെ� ഏെത�ാം അനാഥാലയ�ൾ�്
ഏത് വർഷം �തൽ എ� �ക വീതമാണ് സർ�ാർ
�ാ�് �ടി�ിക നൽകാ��െത� വിവരം
ലഭ�മാ�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

(എ) അനാഥാലയ�ൾ�് നട� സാ��ിക വർഷം
70716391/- �പ �ാ�് �ടി�ിക അ�വദി�ി��്.
ബാ�ി�� �ാ�് �ടി�ിക അധിക
ധനാ�മതിയി�െട ലഭ�മാ��തി�� നടപടികൾ
സ�ീകരി�  ്വ��. �ാ�് �ടി�ിക നൽകാ��ത്
സംബ�ി� വിശദാംശം അ�ബ�മായി

േചർ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ



അനുബനന

സസ്ഥാപനതത്തിനന്റെ പപരന വത്തിലസ്ഥാസവന വര്ഷന തുക (രൂപ)
പസ്നേഹസ്ഥാലയന, മുതലപകസ്ഥാടന, ഇടുകത്തി 2019-20

2020-21

5,47,457

 1,41,874
അസസ്സീസത്തി പസ്നേഹസ്ഥാരന, നരത്തിയമസ്ഥാറ, ഇടുകത്തി 2019-20

 2020-21

18,48,000

 1,80,520
നസന്റെന്റ് പജസ്ഥാണ് ഓഫന്റ് പഗസ്ഥാഡന്റ്, കട്ടപ്പന (നമെന), 
ഇടുകത്തി

2019-20 7,76,203

നസന്റെന്റ് പജസ്ഥാണ് ഓഫന്റ് പഗസ്ഥാഡന്റ്, കട്ടപ്പന (വത്തിമെന), 
ഇടുകത്തി

2019-20 7,82,783

കസ്ഥാര നത്തിവസ്ഥാസന്റ്, പരപ്പന്റ്, ഇടുകത്തി 2020-21 1,49,108

പഗ്രേസന്റ് റസ്സീഹസ്ഥാബത്തിലത്തിപറ്റേഷന നസന്റെര്, പചേറ്റുകുഴത്തി, 
ഇടുകത്തി

2020-21 1,77,759

പദേവദേസ്ഥാന നസന്റെര്(വത്തിമെന) പസ്ഥാല, പകസ്ഥാട്ടയന 2020-21 88,761

പദേവദേസ്ഥാന നസന്റെര് (നമെന) പസ്ഥാല, പകസ്ഥാട്ടയന 2020-21 92,165

പസ്നേഹസ്ഥാലയന, പസ്ഥാല, കരൂര് പത്തി ഒ, പകസ്ഥാട്ടയന 2020-21 1,07,829

ദേയസ്ഥാ ഭവന, പസ്ഥാല, പകസ്ഥാട്ടയന 2020-21 56,929

നസന്റെന്റ് വത്തിനസന്റെന്റ് നപസ്ഥാവത്തിഡനസന്റ് ഹഹൗസന്റ്, 
പസ്ഥാല, പകസ്ഥാട്ടയന

2020-21 98,636

എലസ്സീന സസ്ഥാപ്പത്തിപയസ്ഥാ ഓള്ഡന്റ് ഏജന്റ് പഹസ്ഥാന, പസ്ഥാല, 
പകസ്ഥാട്ടയന

2020-21 58,204

പപകസ്ഥാടത്തി ആതുരസ്ഥാലയന, നകസ്ഥാചത്തിടപ്പസ്ഥാടത്തി, 
പകസ്ഥാട്ടയന

2020-21 48,152

FBA നസ്രതന്റ് ആശ്രമെന, വസ്ഥാഴൂര്, പകസ്ഥാട്ടയന 2018-19

 2020-21

6,49,345

3,05,415
കൃപസ്ഥാലയന, മെണത്തിയനകുളന, പകസ്ഥാട്ടയന 2018-19

 2020-21

2,13,908

         99,210
ആശ ഭവന, നനനമെണത്തി, പകസ്ഥാട്ടയന 2018-19 298414



നബതന്റ് ലപഹന ആശ്രമെന, വണ്ടനപസ്ഥാതല, 
പകസ്ഥാട്ടയന

2018-19

2020-21

4,41,337

       1,37,630
പജസ്ഥാസന്റ് ഗത്തിരത്തി, ഏറ്റുമെസ്ഥാനൂര്, പകസ്ഥാട്ടയന 2018-19

2020-21

2,16,084

1,05,336
പസ്നേഹ സദേന, മുണ്ടന കുനന്റ് പകസ്ഥാട്ടയന 2018-19

2020-21

2,78,653

1,25,866
പമെഴത്തി പഹസ്ഥാന, നചേത്തുപുഴ, പകസ്ഥാട്ടയന 2018-19

2020-21

5,50,491

2,21,344
നബതന്റ് ലപഹന ഭവന, കസ്ഥാഞത്തിരപ്പളളത്തി, പകസ്ഥാട്ടയന 2018-19

2020-21

6,49,346

3,05,416
ആശ നത്തിലയന ഇനസത്തിറ്റേറ്റ്യൂട്ടന്റ് പഫസ്ഥാര് 
ഹസ്ഥാന്റെത്തികകസ്ഥാപന്റ്ഡന്റ്, നലത്തിചത്തിറ, പകസ്ഥാട്ടയന

2018-19

    2020-21

1,86,062

88,664
ആപവ മെറത്തിയ റസ്സീഹസ്ഥാബത്തിലത്തിപറ്റേഷന നസന്റെര്, 
അരവത്തിത്തുറ, പകസ്ഥാട്ടയന

2018-19

   2020-21

2,67,132

1,24,050
കുഞചന മെത്തിഷണറത്തി ആശ ഭവന, പമെനമുറത്തി, 
പകസ്ഥാട്ടയന

2018-19

 2020-21

4,20,000

1,75,560
കുഞചന മെത്തിഷണറത്തി ഭവന, രസ്ഥാമെപുരന, പകസ്ഥാട്ടയന 2020-21 1,00,320

നലത്തിടയന ആശ്രമെന, കസ്ഥാഞത്തിരപ്പളളത്തി, പകസ്ഥാട്ടയന 2020-21 1,05,336

നസന്റെന്റ് ആനസന്റ് ഭവന, പുതനചേത്തിറ, തൃശ്ശൂര് 2019-20

2020-21

89,425
1,79,421

ആള് നസയത്തിന്റെന്റ്സന്റ് പസസ്ഥാഷകല നസന്റെര്, പുല്ലൂര്, 
തൃശ്ശൂര്

2019-20

2020-21

1,68,916
1,83,142

നപനത്തിയല വത്തിപലജന്റ്, മുരത്തിയസ്ഥാടന്റ്, തൃശ്ശൂര് 2019-20 1,61,830
നത്തിര്മ്മല സദേന എടകളത്തൂര്, തൃശ്ശൂര്  2019-20  

  2020-21

3,14,522
3,13,883

ശസ്ഥാനത്തി നത്തിപകതന, ചേത്തിറ്റേത്തിലപ്പത്തിളളത്തി, തൃശ്ശൂര് 2019-20
   2020-21

2,15,776
1,71,088

മെറസ്സീന പഹസ്ഥാന, ചേസ്ഥാരത്തിറ്റേബത്തിള് ട്രസന്റ്, കുനനകുളന, 
തൃശ്ശൂര്

2020-21 2,59,918

പചേരമെസ്ഥാന മെസ്ഥാലത്തികന്റ് മെനസത്തില, നകസ്ഥാടുങ്ങല്ലൂര്, 
തൃശ്ശൂര്

2020-21 1,50,031

തണല ശത്തിശു മെനത്തിരന, മെസ്ഥായന്നൂര്, തൃശ്ശൂര് 2020-21 2,33,951



സലഫത്തിയ ഓര്ഫപനജന്റ്, കരത്തിങ്കനസ്ഥാടന്റ്, പട്ടസ്ഥാമത്തി, 
പസ്ഥാലകസ്ഥാടന്റ് 

2019-20 3,25,348

മെഹൗണ്ടന്റ് സസ്സീന, പതത്തിരത്തിപ്പസ്ഥാല,
പസ്ഥാലകസ്ഥാടന്റ്

2019-20 6,59,784

സമെസ്ത പകരള ദേസ്ഥാറുല ഇസസ്ഥാന യതസ്സീനഖസ്ഥാന, 
വലപ്പുഴ, പസ്ഥാലകസ്ഥാടന്റ്

2019-20 18,14,258

ദേസ്ഥാറുല അനവറുല ഇസസ്ഥാമെത്തിയ അനസ്ഥാഥ അഗതത്തി 
മെനത്തിരന, നപരത്തിപങ്ങസ്ഥാട്ടുകുറുശത്തി, പസ്ഥാലകസ്ഥാടന്റ്

2019-20 6,39,268

സത്തിദേത്തിഖുള് അക്ബര്, പമെഴത്തൂര്, തൃതസ്ഥാല, 
പസ്ഥാലകസ്ഥാടന്റ്

2019-20 10,46,521

വത്തിമെല ഹൃദേയസ്ഥാശ്രമെന, തൂവ്വൂര്, മെലപ്പുറന, 2020-21 19,89,365

കസ്ഥാര ഭവന ഓള്ഡന്റ് ഏജന്റ് പഹസ്ഥാന, കലപ്പറ്റേ, 
വയനസ്ഥാടന്റ്

2019-20 97,856

പസ്നേഹ സദേന ഓള്ഡന്റ് ഏജന്റ് പഹസ്ഥാന, റസ്ഥാട്ടപകസ്ഥാലത്തി,
കലപ്പറ്റേ, വയനസ്ഥാടന്റ്

2019-20 1,02,819

പസ്നേഹ നത്തിപകതന ഓള്ഡന്റ് ഏജന്റ് പഹസ്ഥാന, 
പസ്ഥാലപ്പറമ, കണ്ണൂര്

2020-21 3,91,968

നസന്റെന്റ് നതപരസ പഹസ്ഥാന, പട്ടുവന, കണ്ണൂര് 2020-21 1,13,477

മെരത്തിയന നസന്റെര്, ബകളന, കണ്ണൂര് 2020-21 24,671

കൃപ ചേസ്ഥാരത്തിറ്റേബത്തിള് ട്രസന്റ്, നനടുനമസ്ഥായത്തില, കണ്ണൂര് 2019-20

2020-21

6,42,311

5,16,440
നസന്റെന്റ് പജസ്ഥാസഫന്റ് പുവര് പഹസ്ഥാന, പുനപ, 
ആലപ്പുഴ

2019-20 1,32,538

പസ്നേഹ ഭവന, ആനപറമത്തില, തലവടത്തി, എടതത, 
ആലപ്പുഴ

2019-20 31,02,356

മെരത്തിയന ദേത്തിവക കസ്ഥാരണകസ്ഥാലയന, നപസ്ഥാനസ്ഥാടന്റ്, 
ആലപ്പുഴ

2019-20 1,81,400

പസ്നേഹ ഭവന വത്തിസത്തിപറ്റേഷന പകസ്ഥാണ്നവന്റെന്റ്, 
കലവൂര്, ആലപ്പുഴ

2019-20 3,10,346

മെരത്തിയ സദേന, പളത്തിപതസ്ഥാടന്റ്, ആലപ്പുഴ 2019-20 5,80,233

പമെസ്ഥാനസത്തിപഞസ്ഥാര് പജസ്ഥാസഫന്റ് കണ്ടതത്തില 
നമെപമ്മസ്ഥാറത്തിയല ചേസ്ഥാരത്തിറ്റേബത്തിള് ട്രസന്റ്, ആലപ്പുഴ

2019-20    64,190

മെരത്തിയന ഭവന, പുനപ, പറവൂര്, ആലപ്പുഴ    2019-20 12,95,618



അഭയ ഭവന നസസ്ഥാപസറ്റേത്തി, തത്തിരവല, 
പതനനതത്തിട്ട

2019-20 5,00,000

ബ്രദേര്. പഫസ്ഥാര്ചേറ്റ്യൂപണറ്റേന്റ്സന്റ് നമെപമ്മസ്ഥാറത്തിയല 
ഓള്ഡന്റ് ഏജന്റ് പഹസ്ഥാന, അടൂര് പത്തി ഒ, കറുവറ്റേ, 
പതനനതത്തിട്ട

2019-20    7,856

മെസ്ഥാര് ഡയനസ്സീഷകസന്റ് ബസ്ഥാലത്തിക ഭവന, മെഹൗണ്ടന്റ് 
ചേസ്ഥാപബസ്ഥാര് പകസ്ഥാണ്നവന്റെന്റ്, നതപങ്ങലത്തി പത്തി ഒ, കുറ്റൂര്,
തത്തിരവല – 689106

2019-20 80,000


