
അർഹത മാനദ�ം - സഹായഹസ്തം 
  
േകരള�ിൽ വിധവകളാകു� സ്�തീകള�െട എ�ം കൂടി വരു�തായി      
കണ�ുകൾ സൂചി�ി�ു�ു . െചറു�പായ�ിൽ വിധവകളാേക�ി    
വരു� സ്�തീകൾ�് അവരുെട കു�ികള�െട സംര�ണം , വിദ�ാഭ�ാസം      
എ�ിവയ്�് �പയാസം അനുഭവിേ��ി വരു�ു�് . സാ��ികമായി     
പിേ�ാ�ം നിൽ�ു� കുടുംബ�ിെല വിധവകളായ സ്�തീകൾ�്     
നിലവിൽ വിധവ െപൻഷൻ മാ�തമാണ് ലഭ�മാകു�ത് . ഈ      
സാഹചര��ിൽ സാ��ികമായി പിേ�ാ�ം നിൽ�ു� 55 വയ�ിനു      
താെഴ �പായമു� വിധവകളായ സ്�തീകൾ�് സ�യം െതാഴിൽ െചയ്ത്       
വരുമാനമാർ�ം കെ��ു�തിന് ഒ��വണ സഹായമായി 30,000/-     
രൂപ അനുവദി�ു� 'സഹായഹസ്തം ' എ� പ�തി സൂചന �പകാരം       
2018-19 വർഷം മുതൽ നട�ിലാ�ി വരു�ു . ഒരു ജി�യിൽ 10        
േപർ�ാണ് സഹായം അനുവദി�ു�ത് . പ�തിയുെട നട�ി�്     
സംബ�ി� വിവര�ൾ ചുവെട േചർ�ു�ു . 
1. ഒരു ല�ം രൂപയിൽ താെഴ വാർഷിക വരുമാനമു� 55 വയ�ിൽ         
താെഴ �പായമു� വിധവകള�െട കുടുംബ�ിെ� പുനരധിവാസ�ിനു�     
പ�തിയാണ്  'സഹായഹസ്തം ' 

2. ഈ പ�തി േകരള സം�ാന�ിന് മുഴുവൻ ബാധകമായിരി�ും . 

3. സം�ാന ഗവൺെമ� ് ഉ�രവ് പുറെ�ടുവി� 11.09.2018 തീയതി       
മുതൽ ഈ പ�തി നിലവിൽ വ�ി���താണ് . 

4. െതാഴിൽ സംരംഭം ആരംഭി�ു�തിന് ഒ��വണ �ഗാ�ായി 30,000/-       
രൂപ അനുവദി�ു�ു . 

  

അർഹത മാനദ�ം 

1. സാ��ികമായി പിേ�ാ�ം നിൽ�ു� 55 വയ�ിന് താെഴ       
�പായമു� വിധവകൾ , വിവാഹ േമാചിതർ , ഭർ�ാവിനാൽ     
ഉേപ�ി�െ��വർ എ�ിവരാണ് ഈ പ�തിയുെട ഗുണേഭാ�ാ�ൾ 

2. സംരംഭം ഒ�യ്േ�ാ �ഗൂ�ാേയാ (വനിതാ കൂ�ായ്മ , കുടുംബ�ശീ ,       
വിധവാ സംഘം etc.) നട�ാവു�താണ് . ഒരു ജി�യിൽ നി�ും       
പരമാവധി  10 േപർ�് ധനസഹായം നൽകു�ു . 

3. കുടുംബ�ശീ യൂണി��കൾ , സ�യം സഹായ സംഘ�ൾ , വനിത       
കൂ�ായ്മകൾ തുട�ിയ �ഗൂ��കളിൽ ഉൾെ��വർ�് മുൻഗണന     
ഉ�ായിരി�ു�താണ് . 

4. ഗുണേഭാ�ാവിെ� വാർഷിക വരുമാനം 1 ല�ം രൂപയിൽ       
താെഴയായിരി�ണം (BPL/മുൻഗണന വിഭാഗ�ിൽ ഉൾെ�ടു�വർ�്    
മുൻഗണന നൽേക�താണ് ) 
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5.  18 വയ�ിൽ താെഴയു� കു�ികൾ ഉ� വിധവകൾ�് മുൻഗണന 

6. ഭി�േശഷി�ാരായ മ�ള��വർ , െപൺകു�ികൾ മാ�തം ഉ�വർ      
എ�ിവർ�് മുൻഗണന നൽകു�താണ് . 

7. ആശ�ാസകിരണം െപൻഷൻ , വിധവ െപൻഷൻ ലഭി�ു�വർ �ും      
അേപ�ി�ാവു�താണ് . 

8. തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപനം വഴിേയാ മ�് സർ�ാർതല�ിേലാ      
സ�യംെതാഴിൽ െച���തിന് ധനസഹായം ലഭി�ി��� വിധവകൾ ഈ      
ആനുകൂല��ിന് അർഹര� . 

9. സഹായഹസ്തം പ�തി �പകാരം മുൻവർഷം ധനസഹായം ലഭി�വർ       
അേപ�ി�ുവാൻ പാടു�ത� . 

10. മുൻവർഷം അേപ�ി�ി�് ധനസഹായം ലഭി�ാതിരു� അർഹരായ      
ഗുണേഭാ�ാ�ൾ ഉെ��ിൽ അവർ�് മുൻഗണന നൽേക�താണ് . 

11. വിധവകെള കൂടാെത വിവാഹേമാചിതർ , ഭർ�ാവ്     
ഉേപ�ി�െ��വർ എ�ിവരും ഈ ധനസഹായ�ിനർഹരാണ് . 

മ�് നിബ�നകൾ 

1. ഒ��വണ ധനസഹായം െകാ�് തുട�ു� െതാഴിൽ      
സംരംഭം ചുരു�ിയത്  5 വർഷെമ�ിലും നട�ാ�ിയിരി�ണം 

2. ഏെത�ിലും കാരണവശാൽ പ�തി 5 വർഷ�ിന് മു�്       
നിർ�ുകയാെണ�ിേലാ അേപ�യിെല വിവര�ളിൽ എെ��ിലും    
അപാകത കെ��ുകയാെണ�ിേലാ ധനസഹായം ഉപേയാഗി�്    
വാ�ിയ ആസ്തികൾ വകു�് ക�ുെക�ി തുടർ നടപടി      
സ�ീകരി�ു�താണ് . 

3. ഓേരാ 6 മാസം കൂടുേ�ാഴും പ�തി സംബ�ി� റിേ�ാർ�്        
ഗുണേഭാ�ാവ് ശിശു വികസന പ�തി ഓഫീസർ മുേഖന ജി�ാ വനിത        
ശിശു വികസന ഓഫീസർ�് നൽേക�താണ് . 

4. ഓേരാ 6 മാസം കൂടുേ�ാഴും ജി�ാ വനിത ശിശു വികസന         
ഓഫീസർ പ�തി നിർ�ഹണം വിലയിരുേ��തും ജി�യിെല മുഴുവൻ      
ഗുണേഭാ�ാ�െളയും സംബ�ി� റിേ�ാർ�് വകു�് ഡയറക്ടർ�്     
സമർ�ിേ��തുമാണ് . 

5. ധനസഹായം അനുവദി�് നൽകു�വരുെട േപരും വിശദ      
വിവരവും ജി�ാ വനിത ശിശു വികസന ഓഫീസർമാർ �പേത�ക       
രജി�റിൽ എഴുതി സൂ�ിേ��താണ് . 

6. അേപ�കർ സ�യം െതാഴിൽ സംരംഭ�ിെ� വിശദവിവരം      
ബഡ്ജ�് സഹിതം അേപ�േയാെടാ�ം അപ് -േലാഡ് െചേ��താണ് .     
ജി�ാതല േമാണി�റിംഗ് ആ� ് ഇവാല��േവഷൻ ക�ി�ി െതരെ�ടു�      
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ഗുണേഭാ�ാ�ള�മായി ജി�ാ വനിത ശിശു വികസന ഓഫീസർമാർ      
എ�ഗിെമ� ് വ�തിനുേശഷം ധനസഹായം ഗുണേഭാ�ാവിെ� ബാ�്     
അ�ൗ�ിേല�്  �ടാൻസ്ഫർ �കഡി�് െചേ��താണ് . 

 
 
 
അേപ�ിേ�� വിധം 

� schemes.wcd.kerala.gov.in എ� െവബ്ൈസ�് സ�ർശി�ുക 

� െപാതുജന പ�തികൾ- അേപ�ാ േപാർ�ൽ എ� െവബ്േപജിൽ      
"എ�െന അേപ�ി�ാം" എ� െമനുവിൽ �ി�് െച��ക. െപാതുജന       
പ�തികൾ അേപ�ാ േപാർ�ൽ എ� െവബ്േപജ് എ�െന      
�പവർ�ി�ു�ു എ�ും അേപ� സമർ�ിേ��ത് എ�െനെയ�ും     
വിശദമാ�ിയു� േപജ് തുറ�ു വരും. അതിെല നിർേ�ശ�ൾ      
�ശ�േയാെട പാലി�് േ�മപ�തികൾ�് അേപ�ി�ാവു�താണ്.    
മലയാള�ിലും ഇം�ീഷിലുമു� യുസർ മാന�ൽ    
schemes.wcd.kerala.gov.in എ� െവബ്ൈസ�ിൽ ലഭ�മാണ്. 

 

സം�ാന വനിത ശിശു വികസന വകു�് നട�ിലാ�ു� 
െപാതുജന�ൾ�ായു� വിവിധ സ്കീമുകൾ ഓൺൈലനായി 

അേപ�ിേ�� വിധം 

● നി�ള�െട ക����റിൽ �ബൗസർ ഓ�ൺ െച��ക 

● ഈ �ബൗസറിൽ schemes.wcd.kerala.gov.in എ� URL അ�ഡ�് 

ബാറിൽ ൈട�് െച��ക. അേ�ാൾ താെഴ കാണുംവിധം ഒരു േപജ് 

ഓ�ൺ ആയി വരും. 

P/21 



 

● നി�ൾ പുതുതായി രജി�ർ െച��� ആളാെണ�ിൽ പുതുതായി 

രജി�ർ െച�ാൻ എ� ബ�ൺ �ി�് െച��ക. അേ�ാൾ താെഴ 

കാണു� വിധ�ിൽ ഒരു രജിസ്േ�ടഷൻ േപജ് ലഭിയ്�ും 
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● ഈ േപജിൽ നി�ള�െട യഥാർ� േപര്(in English), െമാൈബൽ 

ന�ർ, ഡിസ്േ� േബാക്സിൽ കാണു� െസക��രി�ി േകാഡ് 

എ�ിവ ൈട�് െചയ്തതിനുേശഷം രജി�ർ ബ�ൺ �ി�് 

െച��ക. ഉടൻതെ� നി�ൾ രജി�ർ െചയ്ത സമയ�ു 
നൽകിയ െമാൈബൽ ന�റിേലയ്�് ഒരു ഒ.ടി.പി ലഭിയ്�ും  

● താെഴ കാണു� ഒ.ടി.പി േവരിഫിേ�ഷൻ േപജിൽ നി�ള�െട 

െമാൈബലിൽ വ� ഒ.ടി.പി നൽകി സബ്മി�് െച��ക 

 

● തുടർ�് വരു� രജിസ്േ�ടഷൻ േപജിൽ അേപ�കർ േപര്, വയ�്, 

െമാൈബൽ ന�ർ എ�ിവയും വ��ിപരമായ വിവര�ൾ 

അപ്േഡ�് െച��കയും േവണം.  
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● അതിനുേശഷം ഒരു 'user name', 'passward' എ�ിവ നൽകി രജി�ർ 

ബ�ൺ �ി�് െചയ്ത് രജിസ്േ�ടഷൻ പൂർ�ിയാ�ണം. തുടർ�് 

കാണു� back buttonനിൽ �ി�് െചയ്ത് േഹാം േപജിേലയ്�് 

എ�ുകയും അവിെട േനരെ� �കിേയ�് െചയ്ത user name, 
passward എ�ിവയും െസക��രി�ി േകാഡും നൽകി േലാഗിൻ 

െച��ക 

 

 

● തുടർ�ു വരു� രജിസ്േ�ടഷൻ േപജിൽ വളെര �ശ�േയാെട 

അേപ�കെ� വിവര�ൾ സബ്മി�് െച�ണം. ഈ വിവര�ൾ 
ആണ് അേപ� േ�പാ��് െച���തിനായി ഉപേയാഗി�ു�ത്. 
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● ബാ�് അ�ൗ�് ന�ർ, IFSC Code എ�ിവ കറക്ട് ആയി 

നൽകിയാേല �ബാ�് ഡിസ്േ� െച��കയു��. അതിനുേശഷം 

update changes ബ�ൺ �ി�് െച��ക.  

● തുടർ�ു വരു� േപജിൽ ഇടതു വശ�് കാണു� Dash boardൽ 
'Schemes' എ� ബ�ൺ �ി�് െച��ക. അേ�ാൾ വനിത 

ശിശുേ�മ വകു�ിെ� േനതൃത��ിൽ നട�ാ�ു� വിവിധ 

സ്കീമുകൾ സപ്ൈള െച���തിനു� dash board 

കാണാവു�താണ്.  

 

അേപ�കൾ താൻ അേപ�ി�ു� സ്കീമിെ� dash board-ൽ 

കാണു� 'Apply new' ബ�ൺ �ി�് െചയ്ത് വിവിധ സ്കീമുകൾ�് 

നിബ�നകൾ�നുസൃതമായി അേപ� സമർ�ി�ാവു�താണ്. 

 

● അേപ� സബ്മി�് െച��േ�ാൾ അതിന് അനുബ�മായ വിവിധ 

േരഖകൾ സ്കീമുകൾ�നുസരി�് നിർേ�ശി�ിരി�ു� �ല�് 

അപ്േഡ�് െച��ക. 
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● അേ�ാഡ് െചേ�� േരഖകൾ സ്കാൻ െചയ്ത് pdf േഫാർമാ�ിൽ 

250KBയ്�് താെഴയു�തും ആയിരി�ണം.  

● അതിനുേശഷം 'Declaration check button' �ി�് െചയ്തേശഷം 

സബ്മി�് െച��ക.  
● നി�ള�െട അ�ിേ�ഷൻ CDPO �് forward  െച�െപടും 

● CDPO നി�ള�െട അേപ� െവരിൈഫ െച���തിന് മുൻപ് വെര 

നി�ള്�് അേപ�യിലു� വിവര�ൾ തിരു�ാവു�താണ്. 

 

അേപ�േയാെടാ�ം  അപ് -േലാഡ്  െചേ��  േരഖകൾ 

1. തിരി�റിയൽ കാർഡിെ� േകാ�ി (ആധാർ/ ഇല�ൻ ID) 
2. േറഷൻ കാർഡ് േകാ�ി 

3. വിേ�ജ് ഓഫീസർ നൽകു� വരുമാന സർ�ിഫി��്     

(BPL/മുൻഗണനാ വിഭാഗ�ിൽെ��വർ�് വരുമാന സർ�ിഫി��്    
ഹാജരാേ��തി�) 

4. അേപ�ക വിധവയാെണ�ും പുനർവിവാഹം   

െചയ്തി�ി�ാെയ�ുമു� വിേ�ജ് ഓഫീസറുെട സർ�ിഫി�� ്

5. സ�യം െതാഴിൽ പ�തി �പകാരം ധനസഹായം അനുവദി�ി�ി�      

എ�ു� �ഗാമപ�ായ�്/ നഗരസഭ/േകാർ�േറഷൻ െസ�ക�റിയുെട    

സർ�ിഫി��്. 
6. സ�യം െതാഴിൽ പ�തി �പകാരം ആരംഭി�ുവാനുേ�ശി�ു�     

പ�തിയുെട വിശദവിവരവും  എ�ിേമ��ം. 
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