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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 6659 11-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

അനാഥരായ ���ൾ�� പ�തികൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീമതി ഒ എസ്  അംബിക
Dr. R. Bindu

(ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ-സാ�ഹ�നീതി വ��് മ�ി)

(എ) അനാഥരായ ���ൾ�് േവ�ി എെ��ാം
പ�തികളാണ് സർ�ാർ നട�ിലാ��ത് എ�്
അറിയി�േമാ;

(എ) അനാഥരായ ���െള സംര�ി��
േ�മ�ാപന�ളിെല (അനാഥാലയ�ൾ)
��ികൾ�് േവ�ി നട�ിലാ�� പ�തികൾ
�വെട േചർ��. 1. പ�ാം �ാസ്  പാ�ാ��
എ�ാ ��ികൾ�ം �സ്  വ�ിന് സർ�ാർ
��കളിൽ �േവശനം നൽ��. 2. �സ്  �
കഴി� ��ികൾ�് െതാഴിലധി�ിത സാേ�തിക
വിദ�ാഭ�ാസ പഠന�ിന് സാ��ിക സഹായം
നൽ��. 3. താെഴ�റ�� േകാ�കൾ�്
അനാഥാലയ�ളിെല ��ികൾ�് സീ�് സംവരണം
െച�ി��്:- a) േകരള�ിെല ഐ.�ി.ഐ/
ഐ.�ി.സി. എ�ിവിട�ളിൽ 5 സീ�് വീതം. b)
െട�്ൈ�ൽ െടേ�ാളജി ഡിേ�ാമ, ഓേ�ാ
െമാൈബൽ എ�ിനീയറിംഗ് ഡിേ�ാമ, �ി�ിംഗ്
െടേ�ാളജി ഡിേ�ാമ, സിവിൽ - ഇല�ി�ൽ-
െമ�ാനി�ൽ ഡിേ�ാമ എ�ിവ�് ഓേരാ സീ�്
വീതം. c) ജനറൽ ന�ിംഗ് ആ�് മിഡ്  ൈവഫറി
േകാ�ിന് - 3% d) ഡിഫാം േകാ�ിന് 4 സീ�കൾ
(തി�വന��രം, ആല�ഴ, േകാ�യം, േകാഴിേ�ാട്
ജി�കളിെല ഗവൺെമ�് ഫാർമസി േകാേള�കളിൽ
ഓേരാ സീ�് വീതം) e) DMLT(ML) േകാ�ിന് 2
സീ�കൾ (തി�വന��രം, േകാഴിേ�ാട്
ജി�കളിെല ഗവൺെമ�് െമഡി�ൽ
േകാേള�കളിൽ ഓേരാ സീ�് വീതം) f) DRT(RT)
േകാ�ിന് ഒ� സീ�് (േകാഴിേ�ാട്  ഗവൺെമ�്
െമഡി�ൽ േകാേളജിൽ ) g) DOTT (OT) േകാ�ിന്
ഒ� സീ�് (��ർ ഗവൺെമ�് െമഡി�ൽ
േകാേളജിൽ) h) DHI(HI) േകാ�ിന് 4 സീ�കൾ
(തി�വന��രം, PHTS-ൽ - 3 സീ�്, പാല�ാട്
ഗവൺെമ�് പാരാെമഡി�ൽ ഇൻ�ി���ിൽ ഒ�
സീ�് (for SC/ST) i) ഹയർ െസ��റി�ം,
െവാേ�ഷണൽ ഹയർ െസ��റി�ം
അർഹത�� എ�ാ ��ികൾ�ം �േവശനം
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ഉറ�ാ��. j) േകാഴിേ�ാട്  െമഡി�ൽ
േകാേളജിൽ ഫാർമസി േകാ�് െ�യിനിംഗിന് 10%
സീ�്. 4. േ�മ�ാപന�ളിെല െപൺ��ിക�െട
വിവാഹ�ിന് 50,000/- �പ ധനസഹായമായി
നൽ��. 5. േ�മ�ാപന�ളിൽ

താമസി�ി��വർ, ഇേ�ാ�ം താമസി��വർ
എ�ീ വിഭാഗ�ൾ�് എംേ�ാെ��് എ�്േച�ിൽ

േപര് രജി�ർ െച�ാൽ ഇ�ർവ�വിന് �ൻഗണന
ഉ�്. േകരള പി.എസ് .സി.യിൽ അേപ�
സമർ�ി��തിന് 10 വർഷെ� വയ�ിള��്.
�സ്-� വിന് േശഷം െതാഴിലധി�ിത സാേ�തിക
വിദ�ാഭ�ാസം ഉൾെ�െട�� ഉ�ത പഠന�ി��

സാ��ിക സഹായ പ�തി. 1.
അനാഥാലയ�ളിൽ സംര�ി�െ���വർ�്
�സ്  �വിന് േശഷം െതാഴിലധി�ിത സാേ�തിക
വിദ�ാഭ�ാസം ഉൾെ�െട�� ഉ�തപഠന�ിന്

സാ��ികസഹായം നൽ�� പ�തി
നിലവി��്. േക� സം�ാന സർ�ാ�കേളാ
�ണിേവ�ി�ികേളാ അംഗീകരി�ി�� എയ്ഡഡ് /
സ�ാ�യ �ാപന�ൾ ഉൾെ�െട��
�ാപന�ൾ നട�� റ�ലർ േകാ�കളിൽ
ആയിരി�ണം പഠനം നടേ��ത്.
ധനസഹായ�ിന് അർഹതെ�� േകാ�കൾ താെഴ
പറ��:- a) േക�-സം�ാന സർ�ാ�ക�െട
എൻ�ൻസ്  ക�ീഷണർ നട��
പരീ�ാേയാഗ�ത േനടി �േവശനം േന��
െ�ാഫഷണൽ േകാ�കൾ. b) േക�-സം�ാന

സർ�ാ�ക�െട ഏജൻസികേളാ വ��കേളാ
നട�� എൻ�ൻസ്  പരീ�കളി�െട �േവശനം
േന�� േകാ�കൾ. c)േക�-സം�ാന

�ണിേവ�ി�ിക�െട അംഗീ�ത െറ�ലർ
േകാ�കൾ�് സർ�ാർ അംഗീ�ത േകാേള�കളിൽ
ഉ� പഠന�ിന്. d) േക�-സം�ാന സർ�ാർ
അംഗീകരി�ി�� െതാഴിലധി�ിത സാേ�തിക
വിദ�ാഭ�ാസ േകാ�കൾ, പാരാെമഡി�ൽ േകാ�കൾ
�തലായവ. ധനസഹായം a) േകാ�് ഫീസ്
�ർ�മാ�ം (ബ�െ�� �ാപന�ിൽ നി��
രസീ�ക�െട അടി�ാന�ിൽ) b)
റസിഡൻഷ�ൽ അേ�ാമേഡഷൻ ഫീസ്
�ർ�മാ�ം (ബ�െ�� �ാപന�ിൽ നി��
രസീതിെ� അടി�ാന�ിൽ). c) �ാപന�ിന്

െവളിയി�� േഹാ��കളിൽ താമസി��
പഠനമാെണ�ിൽ പരമാവധി 1000/- �പ
�തിമാസം. d) െട�് ��ക�െട �ർ�മായ
െചല�കൾ (ബ�െ�� �ാപന�ിെ�

സർ�ിഫി��ിെ��ം ബി�ിെ��ം
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അടി�ാന�ിൽ) e) �ണിേഫാം, വ�ം,
�തിവർഷം പരമാവധി 2000/- �പ.

(ബി)
സർ�ാർ അംഗീകാര�� എ�
അനാഥാലയ�ളാണ് സം�ാന�്

�വർ�ി��ത്; അംഗീകാരമി�ാ�
അനാഥാലയ�ൾ �വർ�ി��േ�ാ;
വിശദമാ�േമാ?

(ബി) ��ികെള സംര�ി�� 859 േ�മ�ാപന�ൾ

(അനാഥാലയ�ൾ) ഓർഫേനജ്  കൺേ�ാൾ
േബാർഡിെ� അംഗീകാരേ�ാെട

�വർ�ി���്. ��ികെള സംര�ി��
േ�മ�ാപന�ൾ അംഗീകാരം ഇ�ാെത
സം�ാന�് �വർ�ി��തായി

��യിൽെ��ി�ി�.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


