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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 5974 09-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

പ�ികജാതി വിദ�ാർ�ികൾ�് വിേദശപഠന�ിന് ധനസഹായം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ െക � ജനീഷ്  �മാർ,
�ീ. പി. ടി. എ. റഹീം, 

�ീ. എം.വിജിൻ, 
�ീ. െക. േ�ം�മാർ 

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

വ��് മ�ി )

(എ)

സം�ാന�് പ�ികജാതി വിദ�ാർ�ികൾ�്

െ�ാഫഷണൽ േകാ�കൾ ഉൾെ�െട ഉ�ത

വിദ�ാഭ�ാസം ലഭ�മാ��തിന് വ��ിന് കീഴിെല

�ാപന�ൾ മാേനജ്  െച���ൾെ�െട

എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�വ��ത്;
വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) സം�ാന�് പ�ികജാതി വിദ�ാർ�ികൾ�്

െ�ാഫഷണൽ േകാ�കൾ ഉൾെ�െട ഉ�ത

വിദ�ാഭ�ാസം ലഭ�മാ��തിന് വ��ിന് കീഴി��

എ�ാ വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�ളിെല�ം പ�ികജാതി

വിഭാഗം വിദ�ാർ�ിക�െട �േവശനം,
വിദ�ാഭ�ാസാ��ല�ം �ട�ിവെയ�ാം

നട�ിലാ��തി�� �മതല ബ�െ��

അസി��് ജി�ാ പ�ികജാതി വികസന

ഓഫീസർമാർ�ാണ്. അർഹരായ അേപ�കർ�്

ഇ-�ാ�്സ്  3.0 േപാർ�ൽ �േഖന �ാപന

േമധാവികൾ യഥാവിധി ജി�ാ പ�ികജാതി വികസന

ഓഫീ�കളിേല�് അ�ക�ം അവിെട നി�ം

അ�വൽ വാ�ി അ�വൽ ലഭി��

അേപ�കളിേ�ൽ �ാപന േമധാവികൾ െ�യിം

േ��് െമ�് അയ�� �റ�് വിദ�ാഭ�ാസാ��ല�ം

വിദ�ാർ�ികൾ�് ബാ�് അ�ൗ�ിൽ

അ�വദി��. ഇതിൻേമൽ ഉ�ാ�� പരാതികൾ

ഡയറ�ർ േനരി�് പരിേശാധി�  ്നടപടി

സ�ീകരി��താണ്.

(ബി) േകരള�ിന് �റ�ം വിേദശ�ം പഠനം

നട��തിനായി പ�ികജാതി വിദ�ാർ�ികൾ�്

ധനസഹായം നൽ�� പ�തി നിലവി�േ�ാ;
വിേദശ�് െതാഴിൽ േന��തിന് �േത�കമായ

സഹായം നൽ��േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ

നൽകാേമാ;

(ബി) ഉ�്. േകരള�ി� �റ�് മ�് സം�ാന�ളിെല

അംഗീ�ത �ാപന�ളിൽ പഠി�� പ�ികജാതി

വിഭാഗം വിദ�ാർ�ികൾ�് സ.ഉ.(അ�ടി)50/2009/
പജപവവിവ, തീയതി, 02.07.2009 ഉ�രവ്

�കാര�ം, േക� സർ�ാരിെ� കാലാകാല�ളിൽ

ഇറ�� ൈഗഡ്  ൈലൻ �കാര�ം ഗവ: ഓഫ്

ഇ��/ ഗവ: ഓഫ് േകരള േ�ാളർഷി�് അ�വദി�്

വ���്. പ�ികജാതി വിദ�ാർ�ികൾ�്

വിേദശ�് പഠി��തിനായി 04.10.2017-െല

G.O.(MS)81/17/SCSTDD ഉ�രവിെല

മാനദ��കാരം അ��ല�ം അ�വദി���്.
അേപ�ി�� സമയ�് അേപ�കന് 35 വയ�്
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കഴി�വാൻ പാടി�. TIMES-െ� േലാക റാ�ിെ�

500 വെര�� �ണിേവ�ി�ികളിൽ പി.ജി. പഠനം

നട��വർ�ാണ് ആ��ല�ം നൽ��ത്.
അേപ�കൻ േയാഗ�ത പരീ�യിൽ 55%-ൽ
�റയാ� മാർ�് േനടിയിരി�ണം. ഇം�ീഷ്

പരി�ാനം കാണി��തി��

IELTS/GRE/TOEFL എ�ിവയിൽ ഏെത�ി�ം

െട�് പാ�ായിരി�ണം. വിേദശ�് അ�ിഷൻ

ആകാൻ േപാ�� േകാ�്സി�� unconditional
ഓഫർ െല�ർ ലഭി�ിരി�ണം. G.O.
(MS)22/2019/SCSTDD, dated, 19.03.2019
�കാരം പരമാവധി 25 ല�ം �പ ട�ഷൻ ഫീസ് ,
ലിവിംഗ് എ�്െപൻ�്, വിമാനയാ�ാ ചാർ�്,
വിസ ചാർ�്, ഇൻഷ�റൻസ്  എ�ിവ�ായി

അ�വദി��. അഭ��വിദ��ം ഏെത�ി�ം

െതാഴിൽ േമഖലയിൽ ൈന�ണ��ം പരിശീലന�ം

ലഭി� പ�ികജാതി �വതീ �വാ�ൾ�് വിേദശ�്

െതാഴിൽ േന��തിന് യാ��ം വിസ

സംബ�മായ െചല�കൾ�മായി 1,00,000/-�പ

വെര ധനസഹായം നൽ��. ഇൻഡ�ൻ

പാസ് േപാർ�്, വിേദശ െതാഴിൽ ദാതാവിൽ നി�ം

ലഭി� െതാഴിൽ കരാർപ�ം, വിസ എ�ിവ

സഹിതം അേപ� നൽേക�താണ്. വാർഷിക

വ�മാനം 2,50,000/-�പയിൽ താെഴ വ�മാന��

20�ം 50�ം മേ�� �ായ��വർ�ാണ്

അേപ�ി�ാൻ അർഹത.

(സി)

പ�ികജാതി വിഭാഗ�ിൽെ��വ�െട സമ�

ആേരാഗ� പരിര��ം ചികി��മായി �േത�ക

നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

(സി) പ�ികജാതി വിഭാഗ�ിൽെ��വ�െട സമ�

ആേരാഗ� പരിര��ം ചികി��മായി ആേരാഗ�

ഇൻഷ�റൻസ്  പ�തി നട�ിലാ��തി��

നടപടി സ�ീകരി�  ്വ��. മാരകമായ േരാഗ�ൾ

ബാധി�വ�ം അത�ാഹിത�ളിൽെ��വ�മായ ഒ�

ല�ം �പയിൽ താെഴ വാർഷിക വ�മാന��

പ�ികജാതി വിഭാഗ�ിന് ആേരാഗ� �ര�ാ

പ�തി �കാരം 50,000/- �പ വെര ചികിൽസാ

ധനസഹായം അ�വദി���്. ഇവരിൽ �ദയ

ശ��ിയ, ക�ാൻസർ, കിഡ്നി തകരാർ �തലായ

��തരമായ േരാഗ�ൾ�് പരമാവധി 1,00,000/-
�പ വെര�ം നൽ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


