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കേരള സംസ്ഥാന സർക്കാർ
പദ്ധതിേൾ
കേരള സംസ്ഥാന സർക്കാർ പദ്ധതിേളള ക്കുറിച്ച്
LGS എക്ാസ മിന് കേണ്ടിയുള്ള മലയാളം കനാട്ട്സാണ്
ഇേിളെ നൽേിയിരിക്കുന്നത്…

േുെുംബശ്രീയുളെ ളെയർമാൻ തകേരസവയംഭരണ
േേുപ്പ് മശ്രിയാണ്.

അശ്േമത്തിന് ഇരയാേുന്ന സ്ശ്തീേൾക്കും
േുട്ടിേൾക്കും കേണ്ടി േുെുംബശ്രീ ആരംഭിച്ച
അഭയകേശ്രം സ്കനഹിത ആണ്.

സമൂഹത്തിളല പരമദരിശ്ദരായ അഗതിേളുളെ
പുനരധിോസത്തിനായുള്ള േുെുംബശ്രീ പദ്ധതി
ആശ്രയ എന്ന കപരിൽ അറിയളപ്പെുന്നു.

േിെപ്പുകരാഗിേളുളെ രുശ്രൂഷേർക്ക് ശ്പതിമാസം 525
രൂപ ളപൻഷൻ നൽേുന്ന സംസ്ഥാന സർക്കാർ
പദ്ധതിയാണ് ആരവാസേിരണം.

ോണാതാേുന്ന േുട്ടിേളള േളണ്ടത്താൻ കേരള
ഗേളെന്റ് രൂപം നൽേിയ പദ്ധതിയാണ്
ഓപ്പകറഷൻ ോത്സലയ.
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േുെുംബശ്രീയുളെ ളതാഴിലില്ലായ്മ നിർമ്മാർജ്ജന
പദ്ധതി അറിയളപ്പെുന്നത് കേരളശ്രീ എന്ന
കപരിലാണ്.

കേരളാ സർക്കാർ അേയേദാനം
കശ്പാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി ആരംഭിച്ച പദ്ധതി
മൃതസഞ്ജ ീേനി.

ചെൽഡ് ചലനിന്ളറ കൊൾശ്രീ നമ്പർ 1098 ആണ്.
തങ്ങളുകെതല്ലാത്ത ോരണങ്ങളാൽ ജയിലിലായ
ശ്പോസി മലയാളിേൾക്ക് ജയിൽ കമാെിതനാേുന്ന
സമയത്ത് േിമാന െിക്കറ്റ് നൽേുന്നത് പദ്ധതി സവപ് ന
സാരലയം എന്ന കപരിൽ അറിയളപ്പെുന്നു.

ലഹരിളക്കതിളര കബാധേൽക്കരണത്തിനായി
കേരള സർക്കാർ ആരംഭിച്ച പദ്ധതി സുകബാധം
എന്ന കപരിൽ അറിയളപ്പെുന്നു. ഇതിന്ളറ ശ്ബാൻഡ്
അംബാസിഡർ മമ്മൂട്ടിയാണ്.

േീെുേളിൽ ഒറ്റളപ്പട്ട േഴിയുന്നേർ, േിെപ്പിലായേർ,
തീശ്േ മാനസിേകരാഗിേൾ എന്നിേർക്ക് മരുന്ന്,
ഭക്ഷണം, പരിെരണം എന്നിേ ഉറപ്പാക്കാൻ കേരള
സർക്കാർ ശ്പഖ്യാപിച്ച പദ്ധതിയാണ് േനിേ്.

എയ്ഡസ
് ് കബാധേൽക്കരണത്തിനു കേണ്ടി കേരള
സർക്കാർ ആരംഭിച്ച പദ്ധതി ആയുർദളം.
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കേരള സർക്കാരിന്ളറ സൗജനയ ോൻസർ െിേിത്സ
പദ്ധതി സുേൃതമാണ്.

കേരളത്തിളല േിദയാലയങ്ങളള ലഹരി
േിമുക്തമാക്കുേ എന്ന ലക്ഷയകത്താളെ
ക ിച്ച “ക്ലീൻ േയാമ്പസ് കസര്
ആേിഷ്ര
േയാമ്പസ്” പദ്ധതിയുളെ ശ്ബാൻഡ് അംബാസിഡർ
മമ്മൂട്ടിയാണ്.

പാതകയാരങ്ങളിൽ േിശ്രമകേശ്രം ഒരുക്കാനുള്ള
സംസ്ഥാന സർക്കാർ പദ്ധതി ”കെേ് എ കശ്ബക്ക്”
എന്നറിയളപ്പെുന്നു.

സമ്പൂർണ ശ്പാഥമിേ േിദയാഭയാസം ലക്ഷയമിട്ട്
സംസ്ഥാന സാക്ഷരതാ മിഷൻ നെപ്പിലാക്കിയ
പദ്ധതിയാണ് അതുലയം. ദിലീപാണ് അതുലയം
പദ്ധതിയുളെ ശ്ബാൻഡ് അംബാസിഡർ.

കോകളജ് േിദയാർത്ഥിേളുളെ ചനപുണയ കരഷി
േർദ്ധിപ്പിക്കാനായി കേരള സർക്കാർ ആരംഭിച്ച
പദ്ധതിയാണ് ളയസ് കേരള.

മാരേകരാഗങ്ങൾ കനരിെുന്ന സാധാരണക്കാർക്ക്
കേശ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുേൾ സംയുക്തമായി
നെപ്പിലാക്കിയ എഴുപതിനായിരം രൂപയുളെ സമശ്ഗ
ആകരാഗയ ഇൻഷൂറൻസ് പദ്ധതി “െിസ് പ്ലസ്” ആണ്.
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അേിോഹിതരായ അമ്മമാർ, േിോഹകമാെിതരായ
േനിതേൾ, േിധേേൾ എന്നീ
പികന്നാക്കാേസ്ഥയിലുള്ള േനിതേൾക്കായി കേരള
സർക്കാർ ആരംഭിച്ച സവയം ളതാഴിൽ പദ്ധതി
രരണയ എന്ന കപരിൽ അറിയളപ്പെുന്നു.

സംസ്ഥാനളത്ത കറാഡപേെങ്ങൾ
േുറയ്ക്കുന്നതിന്ളറ ഭാഗമായി കേരള സർക്കാർ
ആരംഭിച്ച രുഭയാശ്ത പദ്ധതിയുളെ ഗുഡ്േിൽ
അംബാസഡർ കമാഹൻലാലാണ്.

അമ്മത്താട്ടിൽ
o അനാഥരായ നേജാത രിരുക്കളള ഏളറ്റെുക്കാനുള്ള
കേരള സംസ്ഥാന രിരുകക്ഷമസമിതിയുളെ
സംരംഭമാണ് അമ്മളത്താട്ടിൽ.

o 2002 നേംബർ 14 ന് തിരുേനരപുരത്താണ്
അമ്മളത്താട്ടിൽ സംരംഭം സ്ഥാപിച്ചത്.
അമ്മളത്താട്ടിലിൽ ആദയം ലഭിച്ച േുഞ്ഞ് നിതയ
ആണ്.
o രണ്ടാമളത്ത അമ്മളത്താട്ടിൽ തുെങ്ങിയത്
തൃശ്ശൂരിലാണ്.അമ്മളത്താട്ടിൽ പദ്ധതി തുെങ്ങിയ
ന ൊണ്.
ഇരയയിളല ആദയ സംസ്ഥാനം തമിഴ്ാ

WWW.PCSNET.IN

ന ട്ടിൽ അമ്മളത്താട്ടിൽ പദ്ധതി
o 1992 ലാണ് തമിഴ്ാ
ക ിച്ചത്.
ആേിഷ്ര

പ്പതീക്ഷാ ഭവൻ

o ബുദ്ധിചേേലയമുള്ള ശ്പായപൂർത്തിയായ
പുരുഷന്മാർക്കുള്ള സ്ഥാപനമാണ്
പരീക്ഷാഭേൻ.

o മലപ്പുറം ജില്ലയിളല തേനൂരിൽ ആണ് ഇത്
സ്ഥിതിളെയ്യുന്നത്.

താകലാലം പദ്ധതി

o േുട്ടിേളിലുണ്ടാേുന്ന ഹൃകശ്ദാഗം,
േൃക്കകരാഗങ്ങൾ, ളസറിശ്ബൽ പാൾസി,
ഓട്ടിസം അസ്ഥി ചേേലയങ്ങൾ
ഉൾളപ്പളെയുള്ള കരാഗങ്ങൾക്കു സർജറി
ഉൾളപ്പളെയുള്ള സൗജനയെിേിത്സ നൽേുന്ന
പദ്ധതിയാണ് താകലാലം പദ്ധതി.

o 2010 ജനുേരിയിലാണ് താകലാലം പദ്ധതി
ആരംഭിച്ചത്.
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o പദ്ധതിയുളെ ശ്പകയാജനം ലഭിക്കുന്നത് 18
േയസ്സിന് താളഴയുള്ളേർക്കാണ്.

നിർഭയ
o സ്ശ്തീേൾക്കും േുട്ടിേൾക്കുളമതിളരയുള്ള
ചലംഗിേ അതിശ്േമങ്ങൾ തെയുന്നതിനുള്ള
സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്ളറ നൂതന പദ്ധതിയാണ്
നിർഭയ.

o 2014 ളരശ്ബുേരി 14 ന് യുപിഎ അധയക്ഷ
കസാണിയ ഗാന്ധിയാണ് ഉദ്ഘാെനം ളെയ്തത്.

o നിർഭയ ദിനമായി ആെരിക്കുന്നത് ഡിസംബർ
16നാണ്.

സ്കനഹപൂർവ്വം

മാതാപിതാക്കളിൽ ആളരങ്കിലും
മരിച്ചുകപാേുേയും ജീേിച്ചിരിക്കുന്നയാൾക്ക്
അനാകരാഗയത്താലും സാമ്പത്തിേ
പരാധീനതയാലും േുട്ടിേളള സംരക്ഷിക്കാൻ
േഴിയാത്ത അേസ്ഥയിൽ അേർക്ക് ശ്പതിമാസം
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ധനസഹായം അനുേദിക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ്
സ്കനഹപൂർവ്വം.

പ ശം
സ്കനഹസ്ർ
o അേിോഹിതരായ അമ്മമാർക്കുള്ള ശ്പതിമാസ
പ രം.
ധന സഹായ പദ്ധതിയാണ് സ്കനഹസ്ർ

o ശ്പതിമാസം 1,000 രൂപയാണ് ലഭിക്കുന്ന
അലേൻസ്.

പ്ശുതി തരംഗം
o ബധിരരും മൂേരുമായ േുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക്
കോക്ലിയാർ ഇംപ്ലാന്കറഷൻ സർജറിയിലൂളെ
കേൾേിയും സംസാര കരഷിയും
ലഭയമാക്കാനുള്ള പദ്ധതിയാണ് ശ്രുതി തരംഗം.

o മൂന്നു േയസ്സുേളരയുള്ള േുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ആണ്
ഈ പദ്ധതിയുളെ ശ്പകയാജനം ലഭിക്കുേ.

എന്ത്െ േൂട്
അഗതിേളും ളതരുകോരങ്ങളിൽ
േഴിയുന്നേരുമായ സ്ശ്തീേൾക്ക് സുരക്ഷിതമായി
അരിയുറങ്ങാനുള്ള സംേിധാനമാണ് എന്ളറ േൂെ്.
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സ്കനഹസാന്ത്വനം
ോസർകോെ് ജില്ലയിളല എൻകഡാസൾരാൻ
ബാധിതർക്ക് ശ്പതിമാസ ളപൻഷൻ നൽേുന്ന
പദ്ധതിയാണ് സ്കനഹ സവാരനം.

സമാശവാസം
ദാരിശ്ദയകരഖ്ക്ക് താളഴയുള്ള േുെുംബങ്ങളിളല
േൃക്ക കരാഗിേളള സഹായിക്കാനുള്ള പദ്ധതിയാണ്
സമാരവാസം.

വകയാമിപ്തം
65 േയസ്സിനുമുേളിൽ ശ്പായമുള്ള േകയാജനങ്ങളുളെ
ആകരാഗയ സംരക്ഷണം ഉറപ്പുേരുത്താനുള്ള
പദ്ധതിയാണ് േകയാമിശ്തം.

പ്പതയാശ
സാമ്പത്തിേമായി പികന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന
േുെുംബങ്ങളിളല ളപൺേുട്ടിേളുളെ
േിോഹത്തിന് ധനസഹായം നൽോനുള്ള
പദ്ധതിയാണ് ശ്പതയാര.
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കഗാപ്തസാരഥി
യാശ്താ സൗേരയം േുറഞ്ഞ ശ്പകദരങ്ങളിളല
ആദയോസി േിദയാർഥിേളള സ്ൂക ളിളലത്തിക്കാൻ
ക ിച്ച
സംസ്ഥാന പട്ടിേേർഗ്ഗ േേുപ്പ് ആേിഷ്ര
പദ്ധതിയാണ് കഗാശ്തസാരഥി.

ലലഫ്
ഭൂരഹിതരില്ലാത്ത കേരളം ആണ് ചലര്
പദ്ധതിയുളെ ലക്ഷയം.
കേരള സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്ളറ സമ്പൂർണ
പാർപ്പിെ നിർമാണ പദ്ധതിയാണ് ചലര്.
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