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STATE SCHEMES 2021-22 

Sl. 

No. 
Scheme Name 

Outlay for 

2021-22 

( in lakh) 

Page No. 

1 

Development of Anganwadi Centres as 

Community Resource Centres for Women and 

Children - A life cycle Approach-XLVI-2235-02-

102-56 

1000 5 

2 
Psycho Social Services to Adolescent Girls-XLVI-

2235-02-102-62 (1) 
2680 6 

3 
Ente Koodu – Shelter homes for Destitutes-

[XLVI] 2235-02-101-75 
50 6 

4 
Construction of Model Anganwadies-XLVI-4235-

02-102-96 
300 7 

5 
Construction of Nirbhaya Homes-XLVI-4235-02-

103-99 
100 7 

6 
First  1000 Days Programme for Infants in 

Attappadi-XLVI-2235-02-102-50 
350 7-8 

7 Nirbhaya Programmes-XLVI-2235-02-103-68 (1) 900 8-10 

8 
Programmes on Gender Awareness and Gender 

Advisory Board-XLVI-2235-02-103-68 (2) 
100 10 

9 

Programmes on Women Empowerment and 

Women Welfare Institutions.-XLVI-2235-02-103-

68 (3) 

1400 11-13 

10 
Anganawadi centres and Creche.-XLVI-2235-02-

102-42 
116 13-14 

11 

Integrated Rural Technology Centre Training 

Programme to Anganwadi Workers in Pre-School 

Education-XLVI-2235-02-102-41 

150 14 

12 
Juvenile Justice Fund for Implementation of Child 

Protection Activities-XLVI-2235-02-106-91 
10 14-15 
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13 

Upgradation of Social Justice Offices, 

Institutionsand Vocational Training Centres-

XLVI-2235-02-001-89 

400 15-16 

14 
Modernization of Social Justice Offices and 

Welfare Institutions-XLVI-4235-02-103-96 
200 16 

15 
Mdernization of Existing Social Welfare 

Institutions-XLVI-4235-02-103-97 
330 17 

16 
In service Training to Departmental Officers under 

WCD-XLVI-2235-02-001-88 
70 18 

17 

Documentation and Publicity including 

Observance of National Days and Weeks under 

WCD-XLVI-2235-02-103-59 

60 18-19 

18 
Govt.-NGO Partnership in Managing Welfare 

Institutions under WCD-XLVI-2235-02-103-58 
30 19-20 

19 
Immediate Relief Fund for Survivors of Violence-

XLVI-2235-02-103-57 
200 20 

20 
Our Responsibility to Children (ORC)-XLVI-

2235-02-102-36 (1) 
400 20-21 

21 
Kaval ,Karuthal,Saranabalyam, Bhadram, 

Marga Jyothi-XLVI-2235-02-102-36 (2) 
900 21-24 

22 
Construction of Anganwadi centres with LSGD-

XLVI-4235-02-102-87 
1100 24-25 

23 
Restoration of Anganwadi Centres Damaged due 

to Flood-XLVI-4235-02-102-86 
20 25 

24 Kaithiri Nalam-[XLVI] 2235-02-103-53 0.1 25 

25 

Establishment of Apex training centre and 

Balabhavan at Pinarayi Grama panchayath-[XLVI] 

2235-02-102-27 

100 25-26 

26 
Skill Development training and employment for 

women(new scheme) – 2235-02-103-51 
25 26 

TOTAL 10991.54  
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CENTRAL SCHEME 2021-22 

Sl. 

No. 
Scheme Name 

Outlay for 

2021-22 

( in lakh) 

Page No. 

1 
Integrated Child Development Service (60% 

CSS)-XLVI-2235-02-102-47 
47000 

27 

2 
National Nutrition Mission 80% CSS-XLVI-

2235-02-102-28 
8159 

27-28 

3 
Integrated Child Protection Scheme (CSS)-

XLVI-2235-02-102-61 
2500 

28-29 

4 
ICDS Training Programme (60%CSS)-XLVI-

2235-02-102-44 
300 

29 

5 

Construction of Anganwadi Centres under 

MGNREGS in convergence with ICDS-60% 

CSS-XLVI-4235-02-102-89 

406.5 

29 

6 

Rajiv Gandhi Scheme for Empowerment of 

Adolescent Girls(50% CSS)-XLVI-2235-02-

102-40 

50 

30 

7 Ujjawala 78 30-31 

8 
Swadhar Greh Scheme (60% CSS)-XLVI-2235-

02-103-65 
113 

31 

9 
National Creche Scheme (60%CSS)-XLVI-

2235-02-102-38 
783 

31-32 

10 
Pradhan Manthri Mathru Vandana Yojna (60% 

CSS)-XLVI-2235-02-103-56 
7500 

32 

11 
Upgradation of Anganwadi Centres (60 %CSS)-

XLVI-2235-02-102-33 
800 

32-33 

12 
Construction of Baby Friendly Toilets in 

Anganwadis (60% CSS)-XLVI-2235-02-102-31 
0.1 

 

33 
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13 
Providing Drinking Water Facility in Anganwadi 

Centres-XLVI-2235-02-102-30 
0.1 

33 

14 
Mahila Shakti Kendra (60 % CSS)-XLVI-2235-

02-103-54 
200 

33-34 

15 
Procurement of Aadhar enrollment Kit – 2235-

02-102-32 
1160 

34 

16 
 Supplementary Nutrition Programme 2235-02-

102-39 
35213 

34-35 

Total 104263  
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സംസ്ഥാന പദ്ധതികള്                                                                                             
1. അങ്കണവാടി സ്ഥാപനങ്ങളള വനിതകള്കം ൄള്ികള്കം വവണ്ടിയുളള കമ്മ്യൂണിറ്റി 

റിവസാഴ്സ് ളസന്ററുകളാക്കി വികസിപ്പികന്നതിനുളള പ്രവര്ത്തനം. 

HA:2235-02-102-56     (വിഹിതം :1000.00 ലക്ഷം രൂപ) 

  സമൂഹത്തിന്റെ സൃാഭാവിഔ മാറൃങ്ങള്ക്ക് ൃതമായതമായി രീകളുടഔയും  സമ  സമ  
വിഔസനസമ, രീകളുടഔള്ക്  പരിവര്ത്ത്തനത്തിന്റെ പ്രതിനിധിയാന്റണന്നുളള തിരിച്ചറിവ്, വിഔസന 
പങ്കാളിയായി രീകളുട ൃസമഖടഔരികന്റെടുഔ തു ങ്ങിയവയാണ് ഈ പദ്ധതിന്റഔാണ്ട് 
ഉംേശിക്കുന്നത്. . ആവശയാധിഷ് ഠിതമായ ംസവനങ്ങയുന്റ  സസമംയാജനസമ, വിഭവങ്ങള്ക് , 
പശൄാത്തല സൗഔരയസമ, മതമഷയവിഭവംശഷി എന്നിവ സമനൃയിെിച്ച് ൃങ്കണവാ ിഔന്റള 
ഔമ്മ്യൂണിറൃി റിംസാഴ്സ് ംഔന്ദ്രമാകി വിഔസിെികാന്  ഉംേശിക്കുന്നു. താന്റഴപറ ന്ന 
പ്രവര്ത്ത്തനങ്ങള്ക്  ഏന്ററൃടുക്കുന്നു. 

 ഔൗമാരപ്രായത്തിന്റല ന്റപണ്കൄട്ടികിഔള്ക്ക്കുസമ ആണ്കൄട്ടികിഔള്ക്ക്കുമുളള കളള ് ്. 

 ൃങ്കണവാ ി ന്റഔട്ടികി  നിര്ത്മ്മ്യാണപുസമ ുദനധാദ്ധാരണപുസമ. 

 ICDS, ൃങ്കണവാ ി ംസവനങ്ങയുമായി  ന്ധന്റെട്ടിക് സസമസ്ഥാന ൃവാര്ത്ഡ് നൄഔ. 

 ംഖാത്ര വര്ത്ഗകാര്ത്  ൃധിവസിക്കുന്ന സ്ഥലന്റത്ത ൃങ്കണവാ ി ംഔന്ദ്രടഔരിച്ചുളളതുസമ 
പ്രംദശിഔ ംഖാത്ര ഭാഷയിലുളളതുമായ പ്രട-സ്ക്കൂള്ക്  പഠനസമ. 

 ECCE പാഠയ പദ്ധതി ുദതുക , ഔിളിന്റകാഞ്ച  ംപാന്റല ളള ECCE പ്രവര്ത്ത്തനങ്ങള്ക് , 
ംസാഷയ  ആഡിറൃ്. 

 ആവശയമുളള കളള പ്രംദശങ്ങളി  ഔമ്മ്യൂണിറൃി ൃടുകള. 

 ൃങ്കണവാ ി വര്ത്കര്ത്മാര്ത്ക്കുസമ ന്റഹെര്ത്മാര്ത്ക്കുസമ ഐഡന്ഡിറൃി ഔാര്ത്ഡ്. 

 ൃങ്കണവാ ി ൄട്ടികിഔള്ക്ക് ഫോണിം ാസമ നകഔ. 

 ൃങ്കണവാ ിഔളി  പ്രംവശംനാസവസമ ന ്ഔ. 

 വളര്ത്ച്ചാ മുളള കര ിളള കളള ൄട്ടികിഔള്ക്ക്കുസമ പ്രംതയഔ ആവശയങ്ങയുള ൄട്ടികിഔള്ക്ക്കുസമ ൃങ്കണവാ ി 
ംഔന്ദ്രങ്ങള്ക്  സ്ഥാപിക്കുഔ. 

 വവഔലയത്തിന്റെ പ്രാരസമഭ ഔന്റണ്ടത്തലുഔള്ക് , വളര്ത്ച്ചാ മുളള കര ിെ്, ൄട്ടികിഔളിന്റല 
ംപാഷഔാഹാര ൄറപുഔള്ക്  എന്നിവയ്ക്കുളള പദ്ധതിഔള്ക് . 

 ICDS സൂെര്ത്വവസര്ത്മാര്ത് , ൃങ്കണവാ ി ജടവനകാര്ത്ക് റിരഷര്ത്  പരിശടലനസമ. 2021-
22  ഡ്ജറൃി  ംമെറ പ് പ്രവര്ത്ത്തനങ്ങള്ക്കായി 1000.00 ലക്ഷസമ രൂപ 
വഔയിധാ്ന്നു. 
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2. കൗമാരപ്രായക്കാരായ ളപണ്കൄള്ികള്ക്ക് വവണ്ടിയുളള കസവക്കാ-വസാഷയല്  സര്ത്വീസ്        

    HA: 2235-02-102-62     (വിഹിതം: 2680.00 ലക്ഷം രൂപ) 

 
  2008-09 വര്ത്ഷത്തി  ഔിംശാരി ശക്തിംയാജന പദ്ധതി ന്റ  ഔടഴി  163 
ന്റതരന്റ പ്ടുത്ത സ്ക്കൂയുഔളി  ഈ പരിപാ ി ആരസമഭിച്ചു. 2009-10  സസമസ്ഥാന 
പദ്ധതിയി  ഉള്ക്ന്റെടു്ഔ സമ വസംകാംസാഷയ  സര്ത്വടസ് എന്ന് ുദനര്ത്  
നാമഔരണസമ ന്റെയ്യുഔ സമ ന്റെയ്തു. ഇംൊള്ക്  ഈ പദ്ധതി 1012 സ്ക്കൂയുഔളി  പ്രവര്ത്ത്തിക്കുന്നു. 
സ്ക്കൂയുഔളി  ഔൗമാരപ്രായകാരായ വിദയാര്ത്ഥിനിഔള്ക്ക്കുസമ മറൃ് വിദയാര്ത്ഥിനിഔള്ക്ക്കുസമ 
ഔൗണ്കസിലിസമംസമ മാര്ത്ഗനിര്ത്ംേശങ്ങയുസമ നഔാതമസമ സ്ക്കൂയുഔളി  ംയാഖയത ളള ധാ 
ഔൗണ്കസിലന്ററ നിംയാഖിക്കുന്നു. ഔൗണ്കസിലര്ത്മാര്ത്ക്കുളള  ംഹാണംററിയസമ, TA, 
ംവനകാല ്ാുംഔയുസമ രക്ഷിതാകള്ക്ക് ൃവം ാധന ്ാുംഔയുസമ സസമഗ ിെിക്കുഔ 
എന്നിവയ്ക്കായി തുഔ വഔയിധാത്തിയിരിക്കുന്നു. ഈ ഔൗണ്കസിലര്ത്മാര്ത്ക് 
ൃങ്കണവാ ിഔളിന്റല ംഖള്ക്സ്  ്കളഔളി  ൃമ്മ്യമാംര സമ ഔൗമാരപ്രായകാരായ 
ന്റപണ്കൄട്ടികിഔന്റള സമ ഔൗണ്കസിലിസമഖ് ന ്ന്ന ംമാണിറൃറിസമഖ് ഔമ്മ്യിറൃി ംയാഖങ്ങളി  
പന്റങ്കടുക്കുന്നതിതമളള TA സമ നകന്നു. സ്ക്കൂള്ക്  ഔൗണ്കസിലര്ത്മാര്ത്ക് ംഹാണംററിയസമ, 
വസംകാംസാഷയ  സ്ക്കൂള്ക്  ഔൗണ്കസിലര്ത്മാര്ത്ക്കു  വനുദണയ വിഔസനസമ, സ്ക്കൂള്ക്  
ഔൗണ്കസിലര്ത്മാധാന്റ  പ്രതിമാസ ൃവംലാഔന ംയാഖങ്ങള്ക് , ൃ ിസ്ഥാന 
സൗഔരയങ്ങള്ക് , ഐഡന്ഡിറൃി ഔാര്ത്ഡ് നകല  എന്നിവയാണ്. പ്രവര്ത്ത്തനങ്ങള്ക് . 
 ഈ പദ്ധതിയ്ക്കായി 2021-22  ഡ്ജറൃി  2680.00 ലക്ഷസമ രൂപ വഔയിധാ്ന്നു. 
 

3. എളന്റ ട് 

           HA-2235-02-101-75       (വിഹിതം: 50.00 ലക്ഷം രൂപ) 

 
ൃഖതിഔളായ രീകളുടഔള്ക്ക്കുസമ  ൄട്ടികിഔള്ക്ക്കുസമ (12 വയസ്സിന് താന്റഴ ള്ള ആണ്ക   ൄ ട്ടികിഔള്ക് ) 
രാത്രിയി  സൗജനയമായി ൃഭയസമ നൄന്നതിനാ ള്ള പദ്ധതിയാണിത്.  
തിധാവനന്തുദര്സമ ംഔാഴിംകാട്ടസമ  ഇത് പ്രവര്ത്ത്തിച്ചു വധാന്നു.  രാത്രി 8 മണിവന്റര 
വധാന്നവര്ത്ക് സൗജനയ ഭക്ഷണസമ നൄന്നു. വിവിധ ആവശയങ്ങള്ക്കായി 
പട്ടികണങ്ങളിന്റല്ന്ന (തിധാവനന്തുദരസമ, ംഔാഴിംകാ ്) രീകളുടഔള്ക്ക്കുസമ ൄട്ടികിഔള്ക്ക്കുമാണ് 
ഈ സൗഔരയസമ ഉംേശിച്ചിട്ടള്ളത്.  2021-22   പദ്ധതി ന ത്തിെിനായി 50.00 ലക്ഷസമ 
രൂപ വഔയിധാ്ന്നു.   
 

 
 



7 

 

4.  അങ്കണവാടി വകന്ദ്രങ്ങളുളട  നിര്ത്മ്മ്യാണ ം  ളമ്പെളപ്പതലത ം   
HA : 4235-02-102-96     (വിഹിതം-300.00  ലക്ഷം) 
 
 2016-2017 മുളള കത  ൃങ്കണവാ ി ന്റഔട്ടികി  നിര്ത്മ്മ്യാണത്തിന്  വയതയയൂണ ഫോണിറൃ് 
ംഔാസ്റ്റി  60:40 എന്ന നിരകി  വൄെിന്റെ സമ  തംേശഭരണ  സ്ഥാപനത്തിന്റെ സമ  
തുഔ വഔയിധാത്തി ൃതമമതി നഔി വധാന്നു.  പ്രസ്തുത ശടര്ത്ഷഔസമ ന്റപാതുമരാമത്ത്  
വിഭാഖസമ െട ് എഞ്ചിനടയര്ത്   ഒെംററൄ ന്റെയ്തു  വധാന്നുണ്ട്.  ൃങ്കണവാ ി ന്റഔട്ടികി  
നിര്ത്മ്മ്യാണങ്ങള്ക്  ുദംരാഖതിയിലുമാണ്.  മുളള കന്  വര്ത്ഷങ്ങളി  ൃതമമതി നഔിയ 
ംജാലിഔള്ക്   2020-21   പൂര്ത്ത്തിയാഔാത്തത് ന്റഔാണ്ട് 2021-22 ലുസമ തുഔ ആവശയമായി 
വധാന്നു.  2021-22  ഡ്ജറൃി  ഇതിനായി 300.00 ലക്ഷസമ രൂപ വഔയിധാ്ന്നു.   
 

5. നിര്ത്ഭയ പദ്ധതി (അഭയ വകന്ദ്രങ്ങളുളടയും വണ്കവറാപ്പ് വകന്ദ്രങ്ങളുളടയും നിര്ത്മ്മ്യാണം.) 

HA: 4235-02-103-99      (വിഹിതം : 100.00 ലക്ഷം രൂപ) 

 

 നിര്ത്ഭയ ന്റസ  14 ജില്ലഔളിലായി 15 വനിതാശിശു ംഹാമുളള കഔയുസമ 14 വണ്കംസ്റ്റാെ് 
ംഔന്ദ്രങ്ങയുസമ സ്ഥാപിച്ചിട്ടണ്ട്. ഇതി  ഔാസര്ത്ംഖാഡ്, ംഔാഴിംകാ ്, വയനാ ്, 
തിധാവനന്തുദരസമ, തൃശൂര്ത്, എറണാൄളസമ ജില്ലഔളി  ന്റഔട്ടികി ങ്ങള്ക്  പൂര്ത്ത്തടഔരിച്ചതുസമ 
നിര്ത്മ്മ്യാണത്തിന്റെ വിവിധ ഗട്ടികങ്ങളിലുളളതുസമ ഉള്ക്ന്റെടുന്നു. പടഢനത്തിന് 
വിംധയരായ രീകളുടഔന്റള ുദനരധിവസിെിക്കുന്നതിതമളള ൃഭയ ംഔന്ദ്രങ്ങള്ക്  തു ങ്ങാന്  
ഈ പദ്ധതി ലക്ഷയമിടുന്നു. ന്റതാഴിലുസമ വധാമാനദായഔ മാര്ത്ഗങ്ങയുസമ ഔന്റണ്ടത്താന്  
ംവണ്ടി ളള ജടവിത വനുദണയ വിദയാഭയാസസമ ഈ ംഔന്ദ്രത്തിലൂന്റ  രീകളുടഔള്ക്ക ്
നൄന്നതാണ്. 2014-15 വര്ത്ഷത്തി  ആരസമഭിച്ച ഈ പദ്ധതി ന്റ  തു ര്ത്ച്ചന്റയംന്നാണസമ 
ംഹാമുളള കഔളില്ലാത്ത ധാ ജില്ലയി  വനിതാ ശിശു ഭവനസമ തു ങ്ങാന്  പദ്ധതി 
ലക്ഷയമിടുന്നു. മാതയഔാ വനിതാ ശിശു ഭവനങ്ങയുന്റ  നിര്ത്മ്മ്യാണംത്താന്റ ാെസമ 
ന ന്നുവധാന്നതുസമ ുദതിയതുമായ നിര്ത്ഭയ ന്റഷട്ടികര്ത്  ംഹാമുളള കഔയുന്റ  പ്രവര്ത്ത്തനപുസമ വണ്ക  
ംസ്റ്റാെ് ംഔന്ദ്രങ്ങയുന്റ  നിര്ത്മ്മ്യാണപുസമ ഈ പദ്ധതി ന്റ  പ്രവര്ത്ത്തനങ്ങളാണ്.  
ഈ പദ്ധതികായി 2021-22 -  100.00 ലക്ഷസമ രൂപ വഔയിധാ്ന്നു. 
 

6. ശിശുക്കള്കളള ത്യളത തയിരം ്ിവസ പരിപാടി 

 HA-2235-02-102-50     (വിഹിതം :350 ലക്ഷം രൂപ) 

 
രീകളുടഔയുന്റ  ഖര്ത്ഭധാരണപുസമ (270 ദിവസസമ) ൄട്ടികിഔയുന്റ  രണ്ടാസമ ജന്മദിനപുസമ (730 

ദിവസസമ) ഇ യിലുളള ആദയ ആയിരസമ ദിവസങ്ങള്ക്  ൄട്ടികിഔയുന്റ  ജടവിതത്തിന്റല വളന്റര 
സങ്കടര്ത്ണപുസമ നിര്ത്ണായഔപുമായ ഔാലഗട്ടികമാണ്. ഖര്ത്ഭഔാല്ണ്ടാൄന്ന 
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ംപാഷഔാഹാരക്കുറവ് ൄട്ടികി ന്റ  ആംരാഖയഔരമായ വളര്ത്ച്ചന്റയ സമ വിഔാസന്റത്ത സമ 
സാരമായി  ാധിക്കുന്നു. ഖര്ത്ഭാവസ്ഥയി  ംപാഷഔാഹാരക്കുറപുളള ൄട്ടികിയ്ക്ക് 
വശശവത്തി  തന്റന്ന മരിക്കുന്നതിന് ഔാരണമാൄഔ സമ ജടവിതഔാലസമ മുളള കഴുവന്  
ന്റപധാമാറൃ വവഔലയസമ ഉണ്ടാഔാതമസമ മാരഔമായ ആംരാഖയ പ്രശ്നങ്ങയുസമ 
വവഔലയങ്ങയുണ്ടാഔാതമസമ ഔാരണമാൄന്നു. ൄട്ടികിഔളിന്റല ംപാഷഔാഹാരക്കുറവ് 
ജടവതമതന്റന്ന ഭടഷണിയാൄന്നു. ഇത് ൄട്ടികി ന്റ  പ്രതിംരാധ ശക്തി ൄറയ്കാതമസമ 
സാധാരണ ംരാഖങ്ങളായ നൂംമാണിയ, വയറിളകസമ എന്നട ംരാഖങ്ങള്ക്   ാധിച്ച് 
ൃപഔ ത്തിന്റപ ാതമസമ ഇ യാൄന്നു. ൄട്ടികി ന്റ  ആദയ 1000 ദിവസങ്ങളി  
ൃതമംയാജയമായ വളര്ത്ച്ച സമ വിഔസനപുസമ ഉറെിക്കുന്നതിനായി ൃമ്മ്യ ന്റ  
ആംരാഖയപുസമ ുംകഔരമായ ജടവിതത്തിതമസമ പ്രംതയഔ ഊന്ന  നംഔണ്ടതാണ്. 
ശിശുകയുന്റ  ശരിയായ വിഔാസത്തിന് ആദയന്റത്ത ആയിരസമ ദിവസത്തിന്റെ പ്രാധാനയസമ 
സസമ ന്ധിച്ച് വിവാഹത്തിതമമുളള കമ്പായി  വതട വാകള്ക്ക്കു ഔൗണ്കസിലിസമഖ് നഔ  
ംപാഷഔാഹാരസമ, ഖര്ത്ഭാവസ്ഥയിലുസമ മുളള കലഫോട്ടിക  സമയ്സമ ംരാഖ പ്രതിംരാധ ആഹാരസമ, 
ംരാഖ പ്രതിംരാധ ശക്തി, മുളള കലഫോട്ടികലിന്റെ പ്രാധാനയസമ ൃതമംയാജയമായ മറൄ പൂരഔ 
ംപാഷഔാഹാരങ്ങള്ക്  ൄട്ടികിഔള്ക്ക് നഔ  എന്നിവ ഈ പദ്ധതിയിന്റെടുത്തിയിട്ടളള 
പരിപാ ിഔളാണ്.  
  ൄട്ടികിഔളിന്റല ംപാഷഔാഹാരാവസ്ഥ ന്റമച്ചന്റെടു്ന്നതിനായി ംഔന്ദ്ര സര്ത്കാര്ത്  
ൃസമഖടഔരിച്ചിട്ടളള ധാ തന്ത്രമാണ് ഫുഡ് ം ാര്ത്ട്ടികി ിംകഷന് . 2018-19   ൃമയതസമ 
നൂട്രിമിക്സിന്റെ വമംരാനൂട്രിയന്റ് ം ാര്ത്ട്ടികി ിംകഷന്  സസമസ്ഥാനമാന്റഔ 
വയാപിെിച്ചു. ഇത് 2021-22 ലുസമ തു ധാന്നതാണ്. ഇതു  ാന്റത വപലറൃ ിസ്ഥാനത്തി  
പ്രടസ്കൂള്ക്  ൄട്ടികിഔള്ക്ക്   വറസ് ം ാര്ത്ട്ടികി ിംകഷന്  ആരസമഭിച്ചു. ംപ്രാജക്ടിന്റെ 
വിജയഔരമായ ഈ പ്രവര്ത്ത്തനസമ പരിഖണിച്ച് തടരംദശ മലമ്പ്രംദശങ്ങളി  
ന്റതരന്റ പ്ടുത്ത 10 ICDS ംപ്രാജക്ടുഔളി   ി 2018-19   വയാപിെിച്ചു. 2021-22   
ജില്ലയി  2 ഐ.സി.ഡി.എസ് ംപ്രാജക്ട് എന്ന രമത്തി  തടരംദശ, പട്ടികിഔ വര്ത്ഗ, 
മലമ്പ്രംദശങ്ങളി  വയാപിെികാന്  ഉംേശിക്കുന്നു. പ്രസ്തുത പരിപാ ി എല്ലാ ജില്ലയിലുസമ 
വയാപിെികാന്  ഉംേശിക്കുന്നു. ഈ പദ്ധതി ന്റ  ം ാധവത്കരണസമ, ൃവംലാഔനസമ, 
വിലയിധാത്ത  ഉള്ക്ന്റെന്റ  ളള പ്രവര്ത്ത്തനങ്ങള്ക്കായി 2021-22  ഡ്ജറൃി  350.00 
ലക്ഷസമ ധാപ വഔയിധാ്ന്നു.  

 
വനിതാ വികസന പരിപാടികള്    (വിഹിതം : 2400.00 ലക്ഷം രൂപ) 

 
7. നിര്ത്ഭയ   
    HA : 2235-02-103-68(1)     900 ലക്ഷം 
  സസമസ്ഥാന നിര്ത്ഭയ ംപാളിസി വിഭാവനസമ ന്റെ്ിട്ടളള 
 ലക്ഷയങ്ങള്ക്കതമായതമായി പരിപാ ിഔള്ക്  ആസൂത്രണസമ ന്റെ്ിരിക്കുന്നു.  
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 വലസമഖിഔാതിരമങ്ങള്ക്  ത  ന്നത് ഉറൊക , ഇരഔള്ക്ക്കു ന്റമച്ചന്റെട്ടിക സസമരക്ഷണ 
 ംസവനങ്ങള്ക്  നഔ , താന്റഴത്തട്ടികി  നിന്നുളള ഇ ന്റപ ട , സാമൂഹയ ംമംനാട്ടിക 
 സസമവിധാനസമ,  ലപ്രദമായ ുദനരധിവാസസമ, ൃനന്തര ശുശ്രൂഷ പരിപാ ി മുളള കംകന 
 ഇരഔന്റള ൃതിജടവികാന്  പ്രാപ്തരാക്കുഔ എന്നട പ്രവര്ത്ത്തനങ്ങള്ക്ക് ഊന്ന  
 നൄന്നു.  താന്റഴ പറ ന്ന പ്രവര്ത്ത്തനങ്ങള്ക്  നിര്ത്ംേശിക്കുന്നു. 

 നിലവിലുളള 15 ന്റഷട്ടികര്ത്  ംഹാമുളള കഔയുന്റ  പ്രവര്ത്ത്തനസമ, ുദതിയ 2 ന്റഷട്ടികര്ത്  ംഹാമുളള കഔള്ക്  
സ്ഥാപിക . 

 സ്കൂയുഔളിലുസമ ംഔാംളജുഔളിലുസമ ഔാമ്പയിതമഔള്ക് . 

 ഐ.ഇ.സി. പരിപാ ിഔള്ക് , പ്രതിംരാധ പരിപാ ിഔള്ക് , സൂക്ഷ്മം ാധ പരിപാ ിഔള്ക് . 

 ആഫ്റ്റര്ത്  ന്റഔയര്ത്ംഹാമുളള കഔയുന്റ  ന ത്തിെ്. 

 നിര്ത്ഭയ ന്റഷട്ടികര്ത്  ംഹാമുളള കഔളിന്റല സമ ണ്ക  ംസ്റ്റാെ് ംഔന്ദ്രങ്ങളിന്റല സമ ഉംദയാഖസ്ഥര്ത്ക്കുസമ 
മറൄ ംസ്റ്റക് ംഹാള്ക്ംഡഴ്സിതമമുളള കളള പരിശടലനപുസമ, ഔഴിവ് വര്ത്ദ്ധിെികാതമളള 
പരിപാ ിഔയുസമ. 

 ജില്ലാതല നിര്ത്ഭയാ എമര്ത്ജന്സി റംണാണ്കസ്  ടമുളള കഔയുന്റ  രൂപടഔരണപുസമ ന ത്തിളള കസമ  

 ജില്ലാ നിര്ത്ഭയ ഔമ്മ്യിറൃിഔന്റള ശക്തിന്റെടുത്ത . 

 മാനസിഔാംരാഖയ പ്രശ്നങ്ങള്ക്  ഉളളവര്ത്ക്കുസമ കളദ്ധിമാമുളളയമുളള കളള ൄട്ടികിഔള്ക്ക്കുമായി 
ംഹാമുളള കഔള്ക്  

 ംതംജാമയ ൃനന്തര പരിരക്ഷ ംഹാസമ (വനുദണയസമ, ന്റതാഴി  പരിശടലനസമ) 

 ന്റഷട്ടികര്ത്  ംഹാമിന്റല ൃംന്തവാസിഔള്ക്ക് വിവാഹ ധനസഹായസമ 

  ഹുവിധ ംഔന്ദ്രടെത വര്ത്ക്ംഷാെ് 

 സമ  ുംരക്ഷാ ംഔന്ദ്രസമ 

 POSCO ൃതിജടവിച്ചവര്ത്കായി ഡി-ഇന്സ്റ്റിറൃൂഷണവലംസഷന്  

 POSCO ഇരഔള്ക്ക്കുസമ ൃതിജടവിച്ചവര്ത്ക്കുസമ ഔാവ  മാതൃഔയിലുളള 
സാമൂഹയാധിഷ്ഠിതമായ മാനസിഔ സാമൂഹയ ുദനരധിവാസ പരിപാ ി 

 വലസമഖിഔാതിരമത്തിനിരയായ ൄട്ടികിഔയുന്റ  സാമൂഹയാധിഷ്ഠിത ുദനരധിവാസസമ 

 എസ്..എസ്. മാതൃഔാംഹാമുളള കഔള്ക്  

 ലടഖ  ന്റസ , ഭരണ ന്റെലവ് 
 

 സസമസ്ഥാനത്ത് നിലവി  15 വനിതഔള്ക്ക്കുസമ ൄട്ടികിഔള്ക്ക്കുമാ ളള ംഹാമുളള കഔള്ക്  
സ്ഥാപിച്ചിട്ടണ്ട്.  നിലവി  ൃഭയ ംഔന്ദ്രസമ, ആഹാരസമ, വിദയാഭയാസസമ, ന്റതാഴി  
എന്നിവയ്ക്കു ുദറന്റമ ംയാഖാ, സസമഖടതസമ, രാഫ്റ്റ്, ഔലഔള്ക് , ംണാര്ത് ്സ്, ജടവിത 
വനുദണയ വിദയാഭയാസസമ എന്നിവ വനിതഔയുന്റ  സമ ൄട്ടികിഔയുന്റ  സമ  ഭവനങ്ങളിന്റല 
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പ്രവര്ത്ത്തനങ്ങയുന്റ  ഭാഖമാംകണ്ടതാണ്.    തൃശൂരിന്റല രാമവര്ത്മ്മ്യുദരത്ത് 200  
ൃംന്തവാസിഔള്ക്കായി ധാ മാതൃഔാ വനിതാ ശിശുമമുളളിരസമ ആരസമഭികാന്  
ഉംേശിക്കുന്നു.   ംഹാമുളള കഔള്ക്  ഇല്ലാത്ത പത്തനസമതിട്ടിക ജില്ലയി  ധാ ംഹാന്റമങ്കിലുസമ  
സ്ഥാപിംകണ്ടത് ൃതയാവശയമാണ്.  ധാ  SOS  ംഹാസമ തിധാവനന്തുദരത്ത് 
പ്രവര്ത്ത്തിച്ചുവധാന്നതുസമ മന്ററൃാന്റരണത്തിന് 2020-21 -  ൃതമമതി ലഭിച്ചിട്ടളളതുമാൄന്നു.  
പ്രംതയഔ ആവശയങ്ങള്ക്  ഉളള ൄട്ടികിഔന്റള ആവശയങ്ങള്ക്  സാധയമാക്കുന്ന പ്രംതയഔ 
ംഹാമിംലക് മാറൄവാന്  തടധാമാനിച്ചിട്ടണ്ട്.   ഇതിനായി തൃശൂരി  
‘മാനസിഔാംരാഖയത്തിതമളള ംഹാസമ’ ആരസമഭിച്ചു.  പഠനസമ പൂര്ത്ത്തിയാകി വിവിധ 
ന്റതാഴിലിംലര്ത്ന്റെ ാന്  താപരയമുളള കളള ൃതിജടവിച്ചവര്ത്കായി  എറണാൄളസമ 
എ കാട്ടവയലി  ംതാംജാമയ ൃനന്തര പരിരക്ഷ ംഹാസമ ആരസമഭികാന്  
തടധാമാനിച്ചിട്ടണ്ട്.  സൃഔാരയ ന്റപാതുസ്ഥലങ്ങളിംലാ, ംജാലിസ്ഥലംത്താ, 
സമൂഹത്തിംലാ, ൄടുസമ ത്തിംലാ ൃതിരമസമ ംനരിം ണ്ടിവന്ന രീകളുടഔള്ക്ക് പിണണ 
നഔാനാ സമ മറൄ പ്രശ്നങ്ങള്ക്ക് പരിഹാരപുസമ പിണണ നൄഔ മാണ് 
.എസ്.സി.ഔയുന്റ  ഉംേശയസമ.  വലസമഖിഔ പടഡനസമ, വലസമഖിഔാതിരമസമ, 
ൄടുസമ ത്തിന്റല ൃരമസമ, തട്ടികിന്റകാണ്ടു ംപാഔ , മാനയത സസമ ന്ധിച്ച ൄറൃങ്ങള്ക് , 
ആസിഡ് ൃപഔ ങ്ങള്ക്  എന്നിവ ംനരിം ണ്ടി വന്ന്  .എസ്.സി.യി  എ്ന്ന 
ദു:കിതരായ രീകളുടഔള്ക്ക് 24 മണിക്കൂര്ത്  പ്രംതയഔ ംസവനങ്ങള്ക്  നൄന്നതാണ്.  
നിലവി  14 ജില്ലഔളിലായ് 14 ണ്കംസ്റ്റാെ് ംഔന്ദ്രങ്ങള്ക്  പ്രവര്ത്ത്തിച്ചുവധാന്നു.  ുംസ്ഥിര 
വിഔസന ലക്ഷയങ്ങള്ക്  ംന ിന്റയടുകാനായി ലക്ഷയമിടുന്ന ഇത്തരസമ പ്രവര്ത്ത്തനങ്ങള്ക്  
ന്റപാതു സ്ഥല്സമ സൃഔാരയ സ്ഥലങ്ങളിലുസമ രീകളുടഔള്ക്ക്കുസമ ൄട്ടികിഔള്ക്ക്കുസമ എതിന്റര ളള 
ൃതിരമങ്ങയുസമ, ദുധാപംയാഖപുസമ ഔ ത്തലുസമ ഇല്ലാതാകാന്  സഹായഔമാക്കുന്നു. 
 

8. ളെന്ഡര്ത്  അവവബാധന പരിപാടികള്     
  HA -2235-02-103-68(2)   100 ലക്ഷം 

 ന്റജന്ഡര്ത്  ൃവഡൃസറുന്റ  സമ ജടവനകാധാം  സമ ശമ്പളപുസമ ൃലവന്ുംഔയുസമ മറൄ ഭരണ 
ന്റെലപുഔയുസമ. 

 വിവിധ ംസ്റ്റക് ംഹാള്ക്ംഡഴ്സിതമ ം ാധവകരണ പരിപാ ി ംജാലിസ്ഥലത്ത് 
സ്ത്രീഔള്ക്ന്റകതിന്റര ളള വലസമഖടഔാതിരമസമ (ത യ , നിംരാധനസമ, പരിഹാരസമ) ആക്ട് 
2013 ന്റെ നിര്ത്വഹണസമ. 

 ന്റജന്ഡര്ത്   ഡ്ജറൃിസമഖ്, ന്റജന്ഡര്ത്  ആഡിറൃിസമഖ് 

 ന്റപാതുജനത്തിന് ന്റജന്ഡര്ത്  സൂഷ്മ ം ാധന പരിപാ ിഔള്ക്  
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9.    സ്ത്രീശാക്തീകരണ പരിപാടികളും വനിതാവക്ഷമ സ്ഥാപനങ്ങളും   

HA 2235-02-103-68(3)    1400 ലക്ഷം    

      

 1. സ്ത്രീകളുമായി ബധപ്ളപ്പള് നിയമങ്ങളുളതലം പിതുണ ണ സപ്രദാ്ായം സ്ഥാപിക്ക ം 

  വശശവ വിവാഹ നിംരാധന ആക്ട് 2006, രീകളുടധന നിംരാധന നിയമസമ 1961 
മാതൃ ആതമലയ നിയമസമ 1861, രീകളുടഔന്റള ൃപമാനിക  നിയമസമ (പ്രതിംരാധസമ) 1986, 
ഖാര്ത്ഹിഔ പടഡനത്തി  നിന്നുസമ സസമരക്ഷണസമ നിയമസമ 2006 എന്നിവ ന ൊക .  
ന്റതാഴി  സ്ഥലന്റത്ത രീകളുടഔള്ക്ന്റകതിന്റര ളള വലസമഖിഔാതിരമസമ (ത യലുസമ 
പരിഹാരപുസമ) നിയമസമ, 2013 

 

 വശശവ വിവാഹ പ്രതിംരാധത്തിതമളള പ്രവര്ത്ത്തനങ്ങയുസമ ഔയാമ്പയിതമഔയുസമ, 
രീകളുടധന നിംരാധനസമ, ന്റപണ്കൄട്ടികി ന്റ  ൃന്തര്ത്ംദശടയ ദിനാെരണസമ, വശശവ 
വിവാഹസമ പ്രതിംരാധികാനായി ൃറിപു നൄന്നവര്ത്ക് ഇന്ന്റസെടവ്. 

 ഖാര്ത്ഹിഔ പടഡനത്തിനിരയായവര്ത്ക് നിയമ ഔൗണ്കസിലിസമഖ് 
നൄന്നതിനാ ളള സഹായ ംഔന്ദ്രങ്ങള്ക്ക് സഹായസമ നഔ , ംപ്രാജക്ട് 
സ്റ്റാ ിതമളള ംഹാണംററിയസമ. 

 ഖാര്ത്ഹിഔ പടഡനത്തിനിരയായവര്ത്ക്കുളള ന്റഷട്ടികര്ത്  ംഹാമുളള കഔള്ക്  
ന ്ന്നതിതമളള  ണ്ട്. 

 വനിത ന്റപ്രാട്ടികക്ഷന്  ഒ ടസര്ത്മാധാന്റ  ന്റമസഞ്ചര്ത്മാര്ത്ക് ംഹാണംററിയസമ. 

 ഖാര്ത്ഹിഔ പടഡനത്തിനിരയായവര്ത്ക് / ൃതിജടവിച്ചവര്ത്ക്കുസമ ുദനരധിവാസ 
പദ്ധതി. 

 പ്രംതയഔ ംസവനങ്ങള്ക്ക്കു ംവണ്ടി ളള സൗഔരയങ്ങയുസമ ുദതിയ ംസവന 
ംഔന്ദ്രങ്ങള്ക്  സ്ഥാപികലുസമ. 

 വനിതഔയുമായി  ന്ധന്റെട്ടിക എല്ലാ നിയമങ്ങയുസമ, െട്ടികങ്ങയുസമ മാര്ത്ഗ 
നിര്ത്ംേശങ്ങയുസമ ന െിലാക്കുഔ. 

 ഇംെണ  പരാതി ഔമ്മ്യിറൃി സമ പ്രാംദശിഔ പരാതി ഔമ്മ്യിറൃി സമ 
ശക്തിന്റെടുത്ത , സിറൃിസമഖ്  ടസ്. 
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2. സര്ത്ക്കാര്ത്    വഹാമുകള്     പ്രവര്ത്തിപ്പിക്കല് ,    പുനരധിവാസ ം   സുരക്ഷയും 
ശക്തിളപ്പതലതല്  

 വനിതാ ംക്ഷമ സ്ഥാപനങ്ങളിലുളള ൃംന്തവാസിഔള്ക്ക്  ൂഷന്   ടസ്, 
താമസന്റച്ചലവ്, പഠന ഉപഔരണങ്ങള്ക്  ഉള്ക്ന്റെന്റ  ളള വിദയാഭയാസ 
സഹായസമ, സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് ൃ ിസ്ഥാന സൗഔരയങ്ങള്ക് . 

 വനിതാ ംക്ഷമ സ്ഥാപനങ്ങളിലുളള ൃംന്തവാസിഔള്ക്ക്കുസമ മുളള കന്  
ൃംന്തവാസിഔള്ക്ക്കുസമ ദുരിത  ാധിതരായ രീകളുടഔള്ക്ക്കുസമ ന്റതാഴി  
പരിശടലനസമ നഔലുസമ, സൃയസമ ന്റതാഴിലിന് ധനസഹായസമ നഔലുസമ, 
ന്റതാഴി  പരിശടലന ഫോണിറൃ് ആരസമഭികലുസമ. 

 സര്ത്കാര്ത്  / സര്ത്കാര്ത്  എയിഡഡ ് ന്റഷട്ടികര്ത്  ംഹാമിന്റല വനിതഔള്ക്ക് 
സമ്പൂര്ത്ണ ുദനരധിവാസസമ. 

 വണ്കംഡ ംഹാമുളള കഔയുന്റ  ന ത്തിളള കസമ സ്ഥാപികലുസമ 

 ംേഹ സസമഖമസമ മുളള കന്  ൃംന്തവാസിഔയുന്റ  വാര്ത്ഷിഔ  ിംച്ചരലുസമ 
വിജയഔരമായ പ്രവര്ത്ത്തനങ്ങയുന്റ  പ്രദര്ത്ശനപുസമ. 

 ശാരടരിഔപുസമ മാനസിഔപുമായ ആംരാഖയസമ ന്റമച്ചന്റെടു്ന്നതിതമളള 
സഹായസമ / ംയാഖ പരിശടലനസമ. 

3. ളെന്ഡര്ത്  ളസന്സിറ്റിവിറ്റി ളമ്പെളപ്പതലതല്  

 ന്റജന് ഡറുമായി  ന്ധന്റെട്ടിക ം ാധവകരണ ഔയാുഔള്ക് , 
ന്റസമിനാറുഔള്ക് , പരിശടലന പരിപാ ിഔള്ക് , സര്ത്ംവഔള്ക്  

 വിവിധ വിഭാഖത്തിന്റെട്ടികവധാന്റ  ുദനരധിവാസത്തിന് ൃതമംയാജയമായ 
പദ്ധതിഔള്ക്  രൂപടഔരിക്കുന്നതിന് പദവി പഠനസമ / സാഹെരയ വിശഔലനസമ 
/ സര്ത്ംവഔള്ക്  / പഠനങ്ങയുസമ (വിധവഔള്ക്  / ൃവിവാഹിതര്ത്  / വിവാഹ 
ംമാെനസമ ംന ിയവര്ത്  / റൃയ്ക്കു താമസിക്കുന്നവര്ത് / പാര്ത്ശൃവകരികന്റെട്ടിക 
വനിതഔള്ക്  / ദുഷ്കരമായ സാഹെരയങ്ങളിന്റല രീകളുടഔള്ക് ) 

4. പാര്ത്ശൃവല്ക്കരിക്കളപ്പള് ം അസൗകരയമുളള മായ സ്ത്രീകള്ക്ക് സായനഹയനീതി 

1. വനിതഔയുന്റ  ന്റതാഴി  പങ്കാളിത്തസമ വര്ത്ദ്ധിെിക്കുന്നതിതമളള 
പ്രവര്ത്ത്തനങ്ങള്ക് , ന്റതാഴി  നഔ . 

2. വനിതഔംള സമ ൄട്ടികിഔംള സമ തട്ടികിന്റകാണ്ടുസമ ംപാൄന്നത് 
പ്രതിംരാധികാനായി വിവരസമ ൃറിയിക്കുന്നവര്ത്ക് ഇന്ന്റസെടവ്. 

3. വൄെ് ഉംദയാഖസ്ഥര്ത്ക്കുസമ ംസവന ദായഔര്ത്ക്കുസമ നിയമ ം ാധവകരണസമ 
– ശ്രദ്ധ 

4. വലസമഖിഔ ന്റതാഴിലാളിഔയുന്റ  ുദനരധിവാസത്തിതമളള ന്റപ്രാജക്ട്. 
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5. വനിത ഗൃഹനാഥയായിട്ടളള ൄടുസമ ങ്ങള്ക്ക് ധനസഹായസമ. 
6. പാര്ത്ശൃവകിരകന്റെട്ടിക വനിതഔള്ക്ക് ുംരക്ഷ സമ സസമരക്ഷണപുസമ / 

ഔൗണ്കസിലിസമഖ്. 
7. മഹിളാ മമുളളിരത്തിന്റല ൃംന്തവാസിഔയുന്റ  വിവാഹത്തിന് ധനസഹായസമ. 
8. ൃഭയഔിരണസമ 
9. സഹായഹയൂണസമ ന്റപ്രാജക്ട് 
10. ൃതിജടവിഔ 
11. വനിതാ രത്ന ുദരസ്ക്കാരസമ വിവിധ ംമകലഔളി  പ്രവര്ത്ത്തിക്കുന്ന മഹനടയ 

വനിതഔള്ക്ക് ൃസാധാരണമായ ംനട്ടികസമ വഔവരിച്ചതിതമളള ൃവാര്ത്ഡ് & 
വനിതാദിന ആംഗാഷങ്ങള്ക് . 

12. സവധരയസമ മുളള കംന്നാട്ടിക് പദ്ധതി ന്റ  വിവിധ പ്രവര്ത്ത്തനങ്ങള്ക്  
13. വഔത്താങ്ങ് പദ്ധതി 
14. ംപാസ്റ്റ് പാര്ത്ട്ടികസമ ഡിപ്രഷന്  -ം ാധവകരണ പരിപാ ി 
15. മസമഖലയ പദ്ധതി 
16. വനിതഔള്ക്ക്കുളള വിവിധ പദ്ധതിഔള്ക്കായി ുദതിയ ംസാഫ്റ്റ് ന്റവയര്ത് , 

ആപ്ലിംകഷന് , ംഡറൃാം സ്. 
17. ജാ താ സമിതി ശക്തിന്റെടുത്ത  
18. ദുരിത  ാധിതരായ രീകളുടഔള്ക്ക് െിഔി ാ ഇ ന്റപ ലുഔള്ക്  
 

 2021-22 -  2400.00 ലക്ഷസമ രൂപ ഈ പദ്ധതികായി വഔയിധാ്ന്നു.  
ഇതി  900.00 ലക്ഷസമ രൂപ ംതംജാമയ ഉള്ക്ന്റെന്റ  ളള നിര്ത്ഭയാ പരിപാ ിഔള്ക്ക്കുസമ 
100.00 ലക്ഷസമ രൂപ ന്റജന്ഡര്ത്  ൃവം ാധന പരിപാ ിഔള്ക്ക്കുസമ 1400.00 ലക്ഷസമ രൂപ 
വനിതാ ശാക്തടഔരണ പരിപാ ിഔള്ക്ക്കുമാണ്. 

 
10. അങ്കണവാടി വകന്ദ്രങ്ങളും ക്രഷം 

 H/A: 2235-02-102-42      (വിഹിതം : 116.00 ലക്ഷം രൂപ) 

 
 ംഔരളത്തിന്റല നഖര പ്രംദശങ്ങളി  (മുളള കനിസിൊലിറൃിഔള്ക് , ംഔാര്ത്െംറഷതമഔള്ക് ) 

 ൃങ്കണവാ ി ന്റസന്ററുഔള്ക്  ൃടുത്തടുത്തായാണ് ഔാണന്റെടുന്നത്. നഖര 
 പ്രംദശങ്ങളി  ൃങ്കണവാ ി ംഔന്ദ്രങ്ങയുന്റ  പരിധിയി  വധാന്ന സ്ഥലസമ വളന്റര ൄറപുസമ, 
 ംണംഭാക്താകള്ക്  ൃങ്കണവാ ി ംഔന്ദ്രങ്ങയുന്റ  സമടപ്മാണ്. ഈ സാഹെരയത്തി  
 മുളള കഔളി  പറ പ് ൃങ്കണവാ ി ംഔന്ദ്രങ്ങന്റള സസമംയാജിെിച്ച് രാവിന്റല 7 മണി മുളള കത  
 വവൄംന്നരസമ 6 മണി വന്റര ഷിഫ്റ്റുഔളായി പ്രവര്ത്ത്തിക്കുന്ന ൃങ്കണവാ ി ംഔന്ദ്രമായി 
 മാറൃാന്  ഉംേശിക്കുന്നു. ഈ ൃങ്കണവാ ി ംഔന്ദ്രത്തിന്റല ജടവനകാന്റര സസമംയാജിത 
 ൃങ്കണവാ ി ംഔന്ദ്രത്തിംലയ്ക്ക് നിംയാഖിക്കുന്നതുസമ ൃവര്ത്ക് ഷിഫ്റ്റ് ൃ ിസ്ഥാനത്തി  
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 ംജാലി ന്റെയ്യാപുന്നതുമാണ്. നാഷണ  രഷ് സ്കടമിലുള്ക്ന്റെടുന്ന രുംഔയുസമ ഇംത 
 രടതിയി  ൃങ്കണവാ ിഔയുമായി സസമംയാജിെികാപുന്നതാണ്.  ഈ ൃങ്കണവാ ി 
 ംഔന്ദ്രങ്ങള്ക്  3 വയസ്സുളള ന്റപണ്കൄട്ടികിഔള്ക്ക്  സ്കൂള്ക്  സമയസമ ഔഴി പ്് ധാ ുംരക്ഷിത 
 ംഔന്ദ്രമാ സമ പ്രവര്ത്ത്തിക്കുന്നതാണ്. രഷിന്റെ പ്രവര്ത്ത്തനത്തിനായി ടുത  
 ൃ ിസ്ഥാന സൗഔരയങ്ങള്ക്  ധാംകണ്ടതുണ്ട്. രഷിന്റല ൄട്ടികിഔയുന്റ  ംപാഷഔ 
 ആവശയങ്ങള്ക്ക്കുസമ തുഔ ഉള്ക്ന്റെടുന്നു. ൃങ്കണവാ ി /രുംമായി സസമംയാജിെിക , 
 നാഷണ  രഷ് പദ്ധതി വര്ത്കര്ത്മാര്ത്ക്കുസമ ംഹാെര്ത്മാര്ത്ക്കുമുളള കളള ൃലവന്ുംസമ 
 ംഹാണംററിയപുസമ എന്നട പ്രവര്ത്ത്തനങ്ങള്ക്  ന ൊക്കുന്നു.  
  ഈ പദ്ധതി ന്റ  പ്രവര്ത്ത്തനങ്ങള്ക്കായി 2021.22   116.00 ലക്ഷസമ രൂപ
 വഔയിധാ്ന്നു. 
 
11. അങ്കണവാടി പ്രവര്ത്തകര്ത്കളള ളിയിനിം ്    
 HA: 2235-02-102-41    (വിഹിതം : 150.00 ലക്ഷം രൂപ) 

 
 ൃങ്കണവാ ി വര്ത്കര്ത്മാധാന്റ  ൃഭാവത്തി  ൃങ്കണവാ ി ന്റഹെര്ത്മാര്ത്ക്    

 ൃങ്കണവാ ി പ്രവര്ത്ത്തിെിക്കുന്നതിതമളള പരിശടലന പരിപാ ി ആവശയമാണ് (ECCE 
 പാഠയ പദ്ധതി ൃധിഷ്ഠിതമായ വിഷയങ്ങള്ക് ) ംദശടയ വിദയാഭയാസ നയത്തിന്റെ 
 ൃ ിസ്ഥാനത്തിലുളള ആവശയഔതയിന്റല മാറൃങ്ങള്ക്കതമസരിച്ച് ൃങ്കണവാ ി 
 വര്ത്കര്ത്മാര്ത്ക്  ഔാരയംശഷി വിഔസിെിക  പരിശടലനത്തിന്റെ ആവശയഔത,  
 വിശഔലനസമ, പഠന സഹായി തയ്യാറാക , ൃങ്കണവാ ി ജടവനകാര്ത്ക് 
 പരിശടലനസമ, പരിശടലഔര്ത്ക്കുളള പരിശടലനസമ എന്നിവയാണി പ്രവര്ത്ത്തനങ്ങള്ക് . 
 വനിതാ ശിശുവിഔസനപുമായി  ന്ധന്റെട്ടിക് ൃസമഖടഔയത ഫോണിംവഴ്സിറൃിഔളിലുസമ 
 സ്ഥാപനങ്ങളിലുസമ സര്ത്ട്ടികി ികറൃ് ംഔാഴ്സ് ന്റെയ്യുന്നതിന് ൃങ്കണവാ ി 
 വര്ത്കര്ത് /ന്റഹെര്ത്മാര്ത്ക്കുളള ംഔാഴ്സ്  ടുംസമ ഇതി  നിന്നുസമ വഹികാപുന്നതാണ്.  

2021-22   150.00 ലക്ഷസമ രൂപ വഔയിധാ്ന്നു.  
 

12.  ൄള്ികളുളട സംരക്ഷണ മായി ബധപ്ളപ്പള് പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  നടപ്പിലാകന്നതിവലകള്ള  
     ജുവകനല്  െറീസ് ഫണ്ട്  

HA: 2235-02-106-91      (വിഹിതം : 10.00 ലക്ഷം രൂപ) 
 
 ജുവവന  ജസ്റ്റടസ് ംമാഡ  റൂള്ക്സിന്റെ റൂള്ക്  (83) ൃതമസരിച്ച് ഈ 

 നിയമത്തിന്റെ സമ റൂള്ക്സിന്റെ സമ ഔടഴി  വധാന്ന ൄട്ടികിഔയുന്റ  ംക്ഷമത്തിതമസമ 
 ുദനരധിവാസത്തിതമമായി ധാ ജുവവന  ജസ്റ്റിസ്  ണ്ട് സസമസ്ഥാന സര്ത്കാര്ത്    

രൂപടഔരികണന്റമന്ന് നിഷ്കര്ത്ഷിച്ചിട്ടണ്ട്. ഇതിന്റെ ൃ ിസ്ഥാനത്തി  സസമസ്ഥാന 
 സര്ത്കാര്ത്  മതിയായ  ഡ്ജറൃ് വിഹിതസമ ജുവവന  ജസ്റ്റടസ്  ണ്ടിനായി മാറൃിന്റവച്ച് 
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 ൄട്ടികിഔയുന്റ  സസമരക്ഷണപുമായി  ന്ധന്റെട്ടിക പ്രവര്ത്ത്തനങ്ങള്ക് , വിവിധ ശിശു സസമരക്ഷണ 
 ംഔന്ദ്രങ്ങളിന്റല ൃംന്തവാസിഔള്ക്ക് വവദയസഹായസമ, പ്രെതി ദുരന്തത്തിന്റെ 
 ഇരഔള്ക്ക് ധനസഹായസമ, വലസമഖിഔ ൃതിരമത്തിതമസമ മാനസിഔ പടഡനത്തിതമസമ 
 ഇരയായ ൄട്ടികിഔള്ക് , എച്ച്.ഐ.വി.  ാധിതരായ മാതാപിതാകള്ക് /മാനസിഔ 
 വവഔലയമുളള കള്ള മാതാപിതാകള്ക് /ഔി െിലായ മാതാപിതാകള്ക് /മാരഔമായ ംരാഖസമ 
  ാധിച്ച മാതാപിതാകന്റള ആശ്രയിക്കുന്ന ൄട്ടികിഔള്ക് , സാമ്പത്തിഔമായി പിംന്നാകസമ 
 നിക്കുന്ന മാതാപിതാകയുന്റ  മകള്ക് , എയ്ഡ്സ്/എച്ച്.ഐ.വി.  ാധിതരായ 
 ൄട്ടികിഔള്ക് , എെിന്റലപ്സി, ന്റസറിബ്ര  പള്ക്സി, ഒട്ടികിസസമ  ാധിച്ച ൄട്ടികിഔള്ക് , 
 മയക്കുമധാന്നിന ിമയായ ൄട്ടികിഔള്ക് , തട്ടികിന്റകാണ്ടുംപാഔലിനി യായ ൄട്ടികിഔള്ക് , 
 താമസിക്കുന്നതിനായി ഭവനംമാ ന്റഷട്ടികംറാ ഇല്ലാത്ത ൄട്ടികിഔള്ക് , ന്റതധാപു ൄട്ടികിഔള്ക് , 
  ാലംവലയി  ഏര്ത്ന്റെട്ടികിട്ടള്ള ൄട്ടികിഔള്ക്  എന്നിവര്ത്കായി വിനിംയാഖികാപുന്നതാണ്. 
 ഇതു ാന്റത ജുവവന  ജസ്റ്റടസ്  ണ്ട് തരന്റെടു്ന്നതിന് ജനങ്ങളി  നിന്നുള്ള 
 സസമഭാവന സമ സൃടഔരികാന്റമന്ന് വയവസ്ഥന്റെടുത്തിയിട്ടണ്ട്. വനിത ശിശു വിഔസന 
 വൄെ് ഈ  ണ്ടിന്റെ നിര്ത്വഹണ ഏജന്സി ആയി പ്രവര്ത്ത്തിക്കുസമ. പദ്ധതി 
 ന ത്തിെിനായി 2021-22  ജുവവന  ജസ്റ്റടസ്  ണ്ടിനായി 10.00ലക്ഷസമ രൂപ 
 വിഹിതമായി വഔയിധാ്ന്നു.  

 

13. വനിത ശിശുവികസന ഓഫീസുകളുളടയും സ്ഥാപനങ്ങളുളടയും നിലവാരം           
 ളമ്പെളപ്പതലതല്  

             HA-2235-02-001-89                      (വിഹിതം 400.00 ലക്ഷം രൂപ)   

 
  ൄട്ടികിഔള്ക് , വനിതഔള്ക്  തു ങ്ങിയവധാന്റ  സസമരക്ഷണത്തിതമസമ 

ുദനരധിവാസത്തിതമമായി വനിത ശിശുവിഔസന വൄെ് ംക്ഷമ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്  
പ്രവര്ത്ത്തിക്കുന്നു.  ഈ  സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് ൃറൃൄറൃെണിഔയുസമ ടുതലാ ളള 
നിര്ത്മ്മ്യാണപുസമ ആവശയമാണ്.   ൃസമഖടെത നിര്ത്മ്മ്യാണ ഏജന്സിഔന്റളന്റകാണ്ട് ംക്ഷമ 
സ്ഥാപനങ്ങയും  സമ ഒ ടുംഔയും  സമ ുദതുകലുസമ ൃതയാവശയ ൃറൃൄറൃെണിഔയുസമ  
ന്റെംയ്യണ്ടതുണ്ട്.  ന ന്നു ന്റഔാണ്ടിരിക്കുന്ന ംജാലിഔള്ക്  പൂര്ത്ത്തിയാക്കുഔ നിര്ത്മ്മ്യാണ 
ംജാലിഔയുന്റ  ൃവംശഷിക്കുന്ന തുഔഔള്ക്  നൄഔ എന്നിവ സമ വനിത ശിശുവിഔസന 
വൄെിന്റെ സമ ജില്ലാ വനിത ശിശു വിഔസന ഒ ടുംഔയും  സമ ുദതിയതുസമ ന ന്നു 
വധാന്നതുമായ     നിര്ത്മ്മ്യാണ പ്രവര്ത്ത്തനങ്ങയുസമ ഇതിലുള്ക്ന്റെടുന്നു. 2021-22  താന്റഴ 
പറ ന്ന പരിപാ ിഔള്ക്  ന െിലാകാന്  400.00 ലക്ഷസമ രൂപ വഔയിധാ്ന്നു. 
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2021-22-ല്  നടപ്പാകന്ന പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  
 

 വനിത ശിശു വിഔസന ഒ ടുംഔളി  വാഹനങ്ങള്ക്  വാ ഔയ്ക്ക് എടുക . 

 ഒ ടസര്ത്മാധാന്റ  വാഹന വാ ഔ. 

 സി. .ജി. സിസമ വൄെിലുളള ഒ ടസര്ത്മാധാന്റ  ം ാെ് ൃെ് ൊര്ത്ജ്ജുഔള്ക് . 

 വൄെിന്റെ ന്റവ ്വസറൃ് വിഔസനപുസമ ന്റമയിെനന്ുംസമ വിവര സാംങ്കതിഔ 
 വിദയ മായി  ന്ധന്റെട്ടിക ംസവനങ്ങള്ക് , വാര്ത്ഷിഔ പരിപാലന ന്റെലപുഔള്ക് , ഇെര്ത്  
 ന്റനറൃ്  ൊര്ത്ജ്ജുഔള്ക്  പശൄാത്തല സൗഔരയങ്ങള്ക് , IT ഹാര്ത്ഡ് ന്റവയര്ത് /ംസാഫ്റ്റ് ന്റവയര്ത്  
 വാങ്ങ  എന്നിവ ഡയറക്ടംററൃിലുസമ ജില്ലാ ഒ ടുംഔളിലുസമ ന ൊക്കുഔ. 

 തു ര്ത്  പദ്ധതിഔയുന്റ  പൂര്ത്ത്തടഔരണപുസമ ുദതിയ ന്റഔട്ടികി  നിര്ത്മ്മ്യാണപുസമ. 

 എല്ലാ ഒ ടുംഔളിലുസമ പഞ്ചിസമഖ് സമ്പ്രദായസമ സ്ഥാപികലുസമ പരിപാലനപുസമ. 

 ഡയറക്ടംററൃി  IT സൗഔരയങ്ങള്ക്  ന്റമച്ചന്റെടു്ന്നതിതമസമ വടഡിംയാ 
 ംഔാണ്ക റന്സിസമഖ്  റൂസമ തയ്യാറാകലുസമ. 

 ജില്ലാ വനിത ശിശു വിഔസന ഒ ടുംഔളി  ഒ ടസ് വാ ഔ ള്ക്ന്റെന്റ  ളള 
 പശൄാത്തല സൗഔരയങ്ങള്ക് . 

 ഖംവഷണപുസമ ൃനാലിസിസ് വിസമംസമ  നിര്ത്മ്മ്യാണ വിഭാഖപുസമ. 

 IEC പ്രവര്ത്ത്തനങ്ങള്ക് , ൃഡൃകസി സമ ം ാധവകരണ പരിപാ ിഔയുസമ. വൄെ്  
 പദ്ധതിഔയുന്റ  ൃവംലാഔന ംയാഖങ്ങള്ക് , ൃവം ാധന പരിപാ ിഔള്ക്  എന്നിവയ്ക്കുളള 
  ണ്ട്. 

 ദുരിതമതമഭവിക്കുന്ന വനിതഔള്ക്ക്കുസമ ൄട്ടികിഔള്ക്ക്കുസമ സഹായത്തിനായി മുളള കന്റായി വാപ 
 നൄന്നതിതമ ജില്ലാ ഉംദയാഖസ്ഥര്ത്ക് തുഔ ൃതമവദിക . 

 സ്ഥാപനങ്ങളിന്റല ൃംന്തവാസിഔള്ക്ക് സഹായിഔള്ക്  - പരിശടലന പരിപാ ിഔള്ക് , 
 ംഹാണംററിയസമ. 

 ജില്ലാതല വനിത ശിശു വിഔസന ഒ ടുംഔളി  ന്റഹെ് ഡസ്ക്ക്. 

 തു ങ്ങിയ പ്രവൃത്തിഔള്ക്  പൂര്ത്ത്തിയാകലുസമ ുദതിയ നിര്ത്മ്മ്യാണപുസമ.  
 

14. വനിത ശിശു വികസന ഓഫീസുകളുളടയും സ്ഥാപന ം നവീകരണം                        

HA-4235-02-103-96                        (വിഹിതം 200.00 ലക്ഷം രൂപ)   

 

 ഡയറക്ടംററൃിംല സമ  മറൄ സ്ഥാപനങ്ങയും  സമ ന ന്നുന്റഔാണ്ടിരിക്കുന്ന 
 പ്രവൃത്തിഔള്ക്  പൂര്ത്ത്തിയാകാതമസമ ഡയറക്ടംററൃിന്റെ വിുദലടഔരണപുസമ ുദതുക  
 പ്രവൃത്തിഔയുസമ നിര്ത്മ്മ്യാണസമ എന്നിവയ്ക്കായി 200.00 ലക്ഷസമ രൂപ വഔയിധാ്ന്നു. 
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15. നിലവി ളള വനിത ശിശു സ്ഥാപനങ്ങളുളട നവീകരണം  

HA-4235-02-103-97                    (വിഹിതം 330.00 ലക്ഷം രൂപ)   

 
  നിലവിലുളള ംക്ഷമ സ്ഥാപനങ്ങയുന്റ  ൃറൃൄറൃെണിഔയുസമ ടുതലായി 
 ംവണ്ടിവധാന്ന നിര്ത്മ്മ്യാണങ്ങയുസമ ൃതയാവശയമാണ്. ംക്ഷമ സ്ഥാപനങ്ങയുന്റ  സമ 
ഒ ടുംഔയും  സമ ൃറൃൄറൃെണിഔയുസമ നവടഔരണ പ്രവൃത്തിഔയുസമ ൃസമഖടെത 
ഏജന്സിഔള്ക്  മുളള കംകന ന ൊക്കുന്നതിതമസമ ന ന്നു വധാന്ന പ്രവര്ത്ത്തനങ്ങള്ക്  ൃടുത്ത 
സാമ്പത്തിഔ വര്ത്ഷസമ  പൂര്ത്ത്തിയാകാതമസമ നിര്ത്മ്മ്യാണ പ്രവൃത്തിഔള്ക്ക് നഔാതമളള 
 ാകി തുഔ നഔലുസമ 2021-22 -  താന്റഴ പറ ന്ന പരിപാ ിഔള്ക്  ന െിലാകാന്  
330.00 . ലക്ഷസമ രൂപ വഔയിധാ്ന്നു. 

 
 2021-22  -ല്  നടപ്പാകന്ന പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  
 

 വനിത ശിശു വിഔസന വൄെിതമ ഔടഴിലുളള ഡയറക്ടംററൃിംെ സമ സ്ഥാപനങ്ങയും  സമ 
നിര്ത്മ്മ്യാണസമ, ുദനധാദ്ധാരണസമ, വിുദലടഔരണസമ. 

 തു ര്ത്  പദ്ധതിഔയുന്റ  പൂര്ത്ത്തടഔരണസമ. 

 ICPSന്റെ സസമസ്ഥാന ഒ ടസ് ുദതിയ ന്റഔട്ടികി സമ. 

 JJB, CWC ന്റഔട്ടികി ങ്ങയുന്റ  ുദനധാദ്ധാരണസമ/നിര്ത്മ്മ്യാണസമ. 

 JJ ംഹാമുളള കഔയുസമ ൃനന്തര ശുശ്രൂഷാ ംഹാമുളള കഔയുസമ ശിശു സൗഹൃദംഹാമുളള കഔളാക . 

 തൃശൂരി  മാസ്റ്റര്ത്  പ്ലാന്  ഇന്സ്റ്റിറൃൂഷന്  ംഔാസമപ്ലക്സ് ന ൊക .   
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16. വൄപ്പ് ഉവ്യാ സ്ഥരുളട കഴിവ് ളമ്പെളപ്പതലതല്  - വനിത ശിശു വികസന വൄപ്പ്  

 HA : 2235-02-001-88       വിഹിതം 70.00 ലക്ഷം രൂപ. 

 
 സാമൂഹയനടതി വൄെിന്റല ഉംദയാഖസ്ഥധാന്റ  ചുമതലഔയുസമ ഔ മഔയുസമ 

ഔാരയംശഷിംയാന്റ  സമ  ലപ്രദമാ സമ നിര്ത്വഹിക്കുന്നതിന് പരിശിലനസമ 
ആവശയമാണ്. ൃങ്കണവാ ി ഭാരവാഹിഔള്ക്  ഉള്ക്ന്റെന്റ  വിവിധ വിഭാഖത്തിലുളള 
ഉംദയാഖസ്ഥര്ത്ക്   ഇന്സര്ത്വടസ് പരിശടലന പരിപാ ിഔള്ക്  
സസമഗ ിെിംകംണ്ടതുണ്ട്. വൄെി  ുദതുതായി ംെര്ത്ന്നവര്ത്ക്കുസമ സ്ഥാനഔയറൃസമ 
ലഭിച്ചവര്ത്ക്കുസമ ഒ ടസ് ന പ ി രമങ്ങന്റളക്കുറിച്ച് ഇന്ഡക്ഷന് /ഒറിയംെഷന്   
പരിശടലനസമ നംഔണ്ടതുണ്ട്. നിലവിലുളള സാമൂഹയ നിയമനിര്ത്മ്മ്യാണപുസമ െട്ടികങ്ങയുസമ 
ന െിലാംകണ്ട ഉത്തരവാദിതൃങ്ങള്ക് , ന ത്തിെ്, മാര്ത്ഗംരകഔള്ക് , വൄെിന്റെ 
ന ത്തിെ് ന പ ിരമങ്ങള്ക്  തു ങ്ങിയവ സമ പരിെയന്റെടുംത്തണ്ടതുണ്ട്. വൄെ് 
ഉംദയാഖസ്ഥരല്ലാത്ത പ്രാഥമിഔ ംസ്റ്റക് ംഹാള്ക്ംഡഴ്സിന്റെ ഔഴിപുയര്ത്ംത്തണ്ടതുസമ 
ആവശയമാണ്. ംജാലി ന്റെയ്യുന്നവര്ത്ക്കുസമ മറൃ് ംസ്റ്റക് ംഹാള്ക്ംഡഴ്സിതമസമ ൃവധാന്റ  
ംജാലിഔയുസമ ഉത്തരവാദിതൃങ്ങയുസമ ഔാരയംശഷിംയാന്റ  സമ  ലപ്രദമാ സമ 
നിര്ത്വഹിക്കുവാന്  ഔഴി സമ വിധസമ ൃവധാന്റ  ഔഴിപുസമ ൃറിപുസമ മംനാഭാവപുസമ 
ന്റമച്ചന്റെടു്ന്നതിനായി വിദഗ്ദധാം  സമ വനുദണയസമ ംന ിയ വയക്തിഔയും  സമ 
പിണണ ആവശയമാണ്. താന്റഴ പറ ന്ന പ്രവര്ത്ത്തനങ്ങള്ക്കായി 2021-22  ഡ്ജറൃി  
70.00 ലക്ഷസമ രൂപ വഔയിധാ്ന്നു. 

 രാജയന്റത്ത മഹത്തായ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്  മുളള കംകന എല്ലാതലത്തിന്റല സമ 
ആ ടസര്ത്മാര്ത്ക്കുളള പരിശടലന പരിപാ ിഔള്ക് . 

 പരിശടലന സഹായി തയ്യാറാക്കുഔ, വൄെിന്റെ വിവിധ പരിശടലന പരിപാ ിഔള്ക്  
സസമംയാജിെിക്കുഔ. 

 AWTC/MLTC ഇന്രക്ടര്ത് , രഷ് ജടവനകാര്ത് , ന്റഷട്ടികര്ത്ംഹാസമ ജടവനകാര്ത് , SPC,FCC  
ജടവനകാര്ത്  ഉള്ക്ന്റെന്റ  എല്ലാ ഒ ടസര്ത്മാര്ത്ക്കുസമ മറൃ് ഉംദയാഖസ്ഥര്ത്ക്കുസമ സ്ക്കൂള്ക്  
ഔൗണ്കസിലര്ത്മാര്ത്ക്കുസമ പരിശടലനസമ. 

 വൄെിന്റല ഉംദയാഖസ്ഥര്ത്ക്കുസമ ൃങ്കണവാ ി വര്ത്കര്ത്മാര്ത്ക്കുസമ ൃസമഖടെത 
സ്ഥാപനങ്ങളി  നിന്നുസമ സര്ത്ട്ടികി ികറൃ് ംഔാകഔള്ക് . 
 

17.  വ്ശീയ ്ിന/വാരാചരണങ്ങള്  ഉള്ളപ്പളടയുളള പ്രചരണ ം വഡാകുളമവന്റഷനും – വനിത 
 ശിശു വികസന വൄപ്പ് 
  HA: 2235-02-103-59       (വിഹിതം 60 ലക്ഷംരൂപ) 

  ഭാരത സര്ത്കാരിന്റെ വനിത ശിശു വിഔസന മന്ത്രാലയത്തിലൂന്റ  ളള വിവിധ 
സാമൂഹയനിയമങ്ങയുസമ പദ്ധതിഔയുസമ ന െിലാക്കുന്ന ംനാഡ  വൄൊണ് വനിത ശിശു 
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വിഔസന വൄെ്. എന്നാ  ഭൂരിപക്ഷസമ ജനങ്ങയുസമ വൄെിലൂന്റ  ന ൊക്കുന്ന 
ംസവനങ്ങന്റളക്കുറിച്ച് ൃജ്ഞരാണ്. ൃതിനാ  ഈ വൄെിലൂന്റ  ലഭയമാക്കുന്ന 
ംസവനങ്ങന്റളക്കുറിച്ച് പത്ര-ദൃശയ-ശ്രാവയ മാദ്ധയമങ്ങളിലൂന്റ  സമ ഡിജിറൃ , സാമൂഹയ 
മാദ്ധയമങ്ങളിലൂന്റ  സമ ം ാധവകരണസമ ന ത്താന്  ഉംേശിക്കുന്നു. സസമസ്ഥാന, 
ംദശടയ, ൃന്തര്ത്ംദശടയ ദിനങ്ങയുസമ പ്രധാനന്റെട്ടിക ആചകളഔയുസമ വൄെ് ആംഗാഷിച്ച് 
വധാന്നു. IEC പദ്ധതി വിഔസിെിക്കുന്നതിതമളള ന്റെലവ് വഹിക്കുവാന്  ംവണ്ടി വവദഗ്ദയ 
പിണണ, ന്റതധാവ് നാ ഔങ്ങള്ക്  സസമഗ ിെിക്കുഔ, ൃവഔാശങ്ങന്റളക്കുറിച്ച് ൃറിവ് 
നകന്നതിനായി ംറാഡ്ംഷാഔള്ക്  ന ്ഔ. പത്ര ദൃശയശ്രവയ മാദ്ധയമങ്ങളിലൂന്റ  ളള 
പരിപാ ിഔയുസമ നയങ്ങയുസമ പ്രെരിെിക്കുഔ എന്നിവ ഈ പദ്ധതിയി  ഉള്ക്ന്റെടുന്നു. 
ഇതിംലയ്ക്കുളള ന്റെലപുഔള്ക്ക് 2021-22ന്റല  ഡ്ജറൃി  60.00 ലക്ഷം രൂപ 
വഔയിധാ്ന്നു. 

 
18. വക്ഷമ സ്ഥാപനങ്ങള്  പ്രവര്ത്തിപ്പിക്കാനുളള സര്ത്ക്കാര്ത്  എന് .െി.ഒ പങ്കാളിതം- വനിതാ 
 ശിശു വൄപ്പ്. 

HA: 2235-02-103-58      (വിഹിതം : 30.00 ലക്ഷം രൂപ) 
 

വലസമഖിഔാതിരമങ്ങള്ക്, CNCP,CCL, ഖാര്ത്ഹിഔ പടഡനസമ എന്നിവയ്ക്ക് 
ഇരയായിട്ടളള ൄട്ടികിഔള്ക്  രീകളുടഔള്ക് , ന്റപണ്കൄട്ടികിഔള്ക്  എന്നിവധാന്റ  പരിെരണത്തിനായി 
വനിതാ ശിശു വൄെ് ൄന്ററയധിഔസമ ംക്ഷമസ്ഥാപനങ്ങള്ക്  ന ്ഔ സമ ൃതിന് 
ംമംനാട്ടികസമ വഹിക്കുഔ സമ ന്റെയ്യുന്നു. ഈ സ്ഥാപനങ്ങളിന്റല ൃംന്തവാസിഔളി  
ൄംറയധിഔസമ ംപര്ത്  വിവിധ തരത്തിലുളള പ്രശ്നങ്ങയുളളവരാണ്. സര്ത്കാര്ത്  
സസമവിധാനത്തിന് ൃതിംെതായ പരിമിതിഔള്ക്  ഏന്ററ ഉന്റണ്ടങ്കിലുസമ ഈ രസമഖത്ത് 
എടുത്ത് പറയത്തക ംസവനങ്ങള്ക്  സര്ത്കാര്ത്  നൄന്നുണ്ട്. ംക്ഷമസ്ഥാപനങ്ങയുന്റ  
ആവശയസമ ഇംൊള്ക്  ടുതലായതിനാ  സര്ത്കാരിന്റെ ഔടഴി  പ്രവര്ത്ത്തിക്കുന്ന 
പരിെരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്  ആവശയത്തിനില്ലാത്ത സ്ഥിതിയാണുളളത്. ഈ 
സാഹെരയസമ ഔണകിലടുത്ത് സര്ത്കാര്ത്  എന് .ജി. പങ്കാളിത്തത്തി  ംക്ഷമ 
സ്ഥാപനങ്ങള്ക്  പ്രവര്ത്ത്തിെികാതമളള നയരൂപടഔരണത്തിന് ലക്ഷയമിടുന്നു. 
സര്ത്കാധാസമ ന്റപാതുസമൂഹപുസമ തമ്മ്യിലുളള ൄറൃമറൃ സസമംയാജനത്തിതമസമ സ്തുതയര്ത്ഹമായ 
പങ്കാളിത്തത്തിതമസമ രൂപസമ ന്റഔാടുക്കുഔ എന്നതാണ് എന് .ജി. െട്ടികക്കൂ ് ന്റഔാണ്ട് 
ഉംേശിക്കുന്നത്. ദുരിതമതമഭവിക്കുന്ന യൂണടഔള്ക്ക്കുസമ  ൄട്ടികിഔള്ക്ക്കുസമ സാമൂഹയധിഷ്ഠിത 
ംസവനങ്ങള്ക് , സ്ഥാപനങ്ങള്ക്  പ്രവര്ത്ത്തിക്കുന്നതുമായി  ന്ധന്റെട്ടിക് ഖംവഷണപുസമ 
ംഡാഔുന്റമംെഷതമസമ, JJ ആക്റ്റ് പ്രഔാരമുളള കളള എന് .ജി..ഔള്ക്ക്  ാെ് 
ൃതമവദിക്കുന്നതിതമസമ, ൃവിവാഹിതരായ ൃമ്മ്യമാര്ത്ക് ുദതിയ പദ്ധതി 
തു ങ്ങുന്നതിതമസമ വിഭാവനസമ ന്റെയ്യുന്നു. വിവിധ നിയമങ്ങള്ക്  ന ൊക്കുന്നതിനായി 
സ്ഥാപനങ്ങയുന്റ  പരിപാലനത്തി  ന്റപാതുസൗഔരയ പങ്കാളിത്തസമ വിഭാവനസമ ന്റെയ്യുന്നു. 
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വനിതാ ശിശുവിഔസന വൄെ് ഈ പദ്ധതി ന്റ  നിര്ത്വഹണവൄൊയി 
പ്രവര്ത്ത്തിക്കുസമ. 2021-22   30.00 ലക്ഷസമ രൂപ വഔയിധാ്ന്നു. 

 
19. അടിയന്തിര തശൃാസ ഫണ്ട്    

HA : 2235-02-103-57     (വിഹിതം : 200.00ലക്ഷം രൂപ) 
 

വലസമഖിഔ ൄറൃ െതയങ്ങള്ക് , ആസിഡ് ആരമണങ്ങള്ക് , രീകളുടഔള്ക്ന്റകതിന്റര ള്ള 
ആരമസമ, ഖാര്ത്ഹിഔ ആരമണങ്ങള്ക് , നിഷ്ടൂരമായ ൄറൃെതയങ്ങള്ക്  എന്നിവയ്ക്ക് 
ഇരയായിട്ടള്ള രീകളുടഔള്ക്ക്കുസമ ൄട്ടികിഔള്ക്ക്കുസമ ൃ ിയന്തിര ആശൃാസസമ നൄന്നതിനാണ് 
ഈ പദ്ധതി ലക്ഷയമിടുന്നത്. ഇത്തരത്തി  പടഡിെികന്റെട്ടികവര്ത്ക്കു ന്റപന്റട്ടികന്നുതന്റന്ന 
സഹായസമ നംഔണ്ടത് ൃതയാവശയമാണ്. നിയമ പ്രഔാരമുളള കള്ള വിക്ടിസമ 
ംഔാമ്പന്ംസഷന്   ംണ്ടാ മറൄ ഏന്റതങ്കിലുസമ ംഔാമ്പന്ംസഷംനാ പരിഖണികാന്റത 
സഹായസമ നൄന്നതാണ്. ംമ  വിഭാഖത്തിന്റെടുന്നവരാണ് പദ്ധതി ന്റ  
ംണംഭാക്താകള്ക് . ഈ പദ്ധതി ന ൊക്കുന്നതിന് 2021-22 -  200.00ലക്ഷസമ രൂപ 
വഔയിധാ്ന്നു.  

 
20. ഔവര്ത്  ളറവപാണ്കസിബില്റ്റി തല ചില്ഡ്രന്  ഉള്ളപ്പളട ൄള്ികള്ക്കായുള്ള  സതന സംസ്ഥാന 

പദ്ധതികള്    
HA : 2235-02-102-36(1)                                    (വിഹിതം 400.00ലക്ഷം രൂപ) 
 

ഈ പദ്ധതിയിന്  ഔടഴി  ചുവന്റ  പറ ന്ന പരിപാ ിഔള്ക്  ന െിലാക്കുന്നു.  
 

1. ഓവര്ത്  ന്ററംണാണ്കസി ില്റൃി ടു െിഡ്രന്  (.ആര്ത് .സി) :- JJ ആക്ട്  ലപ്രദമായി 
ന ൊക്കുന്നതിതമ ൄട്ടികിഔയുന്റ  ൃവഔാശങ്ങയുമായി  ന്ധന്റെട്ടിക 
സസമസ്ഥാനത്തിനാവശയമായ നൂതന പരിപാ ിഔള്ക്  ന ൊകാതമംേശിച്ചുള്ള 
പദ്ധതിയാണിത്. ഐ.സി.പി.എസ്.ന്റെ ധാ ൃവിഭാജയ ഗ ഔമാണ്. .ആര്ത് .സി. 
ൄട്ടികിഔയുന്റ  സസമരക്ഷണത്തിതമസമ വിഔസനത്തിതമസമ ഉത്തരവാദിതൃന്റെട്ടിക വിവധ 
സര്ത്കാര്ത് /സര്ത്കാരിതര ഏജന്സിഔയുന്റ  - വിദയാഭയാസസമ, ആംരാഖയസമ, തംേശ ഭരണസമ 
വൄളള കഔയും  സമ സിവി  സമൂഹസമ എന്നിവധാന്റ  സ്ക്കൂള്ക്  ംഔന്ദ്രടെതമായ ധാ പങ്കാളിത്ത 
പദ്ധതിയാണ് .ആര്ത് .സി. ജടവിത വനുദണയ വിഔസനസമ, നന്നായി വളര്ത്ത്ത , 
 ലഹടനതഔള്ക്  പരിഹരിക , ന്റമച്ചന്റെട്ടിക ഉപംദശങ്ങള്ക്  നൄഔ, ന്റമച്ചന്റെട്ടിക രക്ഷാ 
ഔര്ത്തൃതൃസമ എന്നിവയിലൂന്റ  ൄട്ടികിഔയുന്റ  ന്റമച്ചന്റെട്ടിക ുംരക്ഷിതതൃപുസമ വിഔാസപുസമ ഈ 
പദ്ധതി ലക്ഷയമിടുന്നു. പ്രവര്ത്ത്തനങ്ങള്ക്  ചുവന്റ  പറ ന്നു. 
 സൃഭാവ രൂപടഔരണസമ, വവഔാരിഔസമ, സാമൂഹയപുസമ മറൄമായ പ്രശ്നങ്ങള്ക്  ംനരിടുന്ന 
ൄട്ടികിഔയുന്റ  ഔാരയംശഷി വിഔസനപുസമ ഇ ന്റപ ലുഔയുസമ 
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 സ്മാര്ത്ട്ടിക് 4 0 – ജടവിത വനുദണയ പരിപാ ി 
 നൂതന പരിപാ ി 
 ഐ ഇ സി പ്രവര്ത്ത്തനങ്ങള്ക്  
 ംമംനാട്ടികപുസമ വിലയിധാത്തലുസമ, മറൄ ന്റെലപുഔള്ക്  
 ORC ടുത  സ്ക്കൂയുഔളിംലക് വയാപിെിക  
 ഖംവഷണപുസമ പഠനപുസമ 
 DRC-യി  ംഔുംഔള്ക്  വഔഔാരയസമ ന്റെയ്യുന്ന വസംകാളജിസ്റ്റിതമസമ 
വസഔയട്രിസ്റ്റിതമസമ ംഹാണംററിയസമ 

 ORC, DRC എന്നിവ എല്ലാ ജില്ലഔളിലുസമ സ്ഥാപിക  
 
21. കാവല് , കരുതല് , ശരണബാലയം, ഭദ്രം, മാര്ത്ഗവെയാതി  

HA : 2235-02-102-36(2)   വിഹിതം( 900.00ലക്ഷം രൂപ) 
 

1. കാവല് :- നിയമ പ്രശ്നങ്ങളുള്ള ൄള്ികള്ക്ക് കസവക്കാ വസാഷയല്  ളകയര്ത്  

 നിയമ പ്രശ്നങ്ങയുള്ള ൄട്ടികിഔള്ക്ക് ംഔരള സര്ത്കാര്ത് ,  ാഗ്ലൂരിന്റല നിസമഹാന്സ്  
സ്ഥാപനപുമായി ംെര്ത്ന്ന് ആരസമഭിച്ച പരിപാ ിയാണിത്. ഇത്തരസമ ൄട്ടികിഔന്റള 
ുദനരധിവസിെിക്കുവാതമസമ ുദന:സസമംയാജിെികാതമമുളള കള്ള ധാ സമ്പ്രദായമാണിത്. 
ന ൊകാതമംേശിക്കുന്ന പ്രവര്ത്ത്തനങ്ങള്ക്  ചുവന്റ  പറ ന്നു.  
 ഭവന സമുളളര്ത്ശനസമ, മാനസിഔാംരാഖയസമ നിര്ത്ണയിക  
 നിയമ പ്രശ്നങ്ങയുള്ള ൄട്ടികിഔയുന്റ  മാതാപിതാകള്ക്ക് രക്ഷഔര്ത്ത്താകയുന്റ  
പരിശടലന പരിപാ ി മുളള കംകന ഒറിയംെഷന്  

 ൄട്ടികിഔള്ക്ക് വയക്തിഖത ഔൗണ്കസിലിസമഖ് 
 നിയമ പ്രശ്നങ്ങയുള്ള ൄട്ടികിഔള്ക്ക് ജടവിത വനുദണയ വിദയാഭയാസസമ 
 ദടര്ത്ഗഔാല സസമരക്ഷണസമ ആവശയമായ ൄട്ടികിഔള്ക്ക് വസംകാ ംസാഷയ  ന്റഔയര്ത്  
തു ധാന്നതിന്. 

2. കാവല്  പ്ലസ് :- (ുംരക്ഷിതപുസമ സസമരക്ഷണപുസമ ആവശയമായ ൄട്ടികിഔള്ക്ക് 
സാമൂഹയാധിഷ്ഠിത ുദനരധിവാസപുസമ വടന്റണ്ടടുകലുസമ) :- ുംരക്ഷ സമ സസമരക്ഷണപുസമ 
ആവശയമായ ൄട്ടികിഔള്ക്ക് മാനസിഔ സാമൂഹയ ുംരക്ഷ സമ പിണണ സമ സസമരക്ഷണപുസമ 
നഔലുസമ ംപാംക്സാ ഇരഔയുന്റ  ദുരിതാവസ്ഥയിലുള്ള മറൄ ൄട്ടികിഔയുസമ നിയമ 
പ്രശ്നങ്ങളിന്റെടുന്നിന്റല്ലന്ന് ഉറളള ക വധാ്ഔ മാണ് പദ്ധതി ന്റ  ലക്ഷയസമ. 

3. ളെ ളെ തക്ടിളന്റ കീഴില് വരുന്ന ൄള്ികളുളട അനന്തര ശുശ്രൂഷാ പിതുണ ണ :-  

 18 വയസ്സു പ്രായമായ നിയമ പ്രശ്നങ്ങയുള്ള ൄട്ടികിഔള്ക്ക് ുംരക്ഷിതതൃപുസമ 
സസമരക്ഷണപുസമ ആവശയമുളള കള്ള ൄട്ടികിഔള്ക്  ,വിഷമഔരമായ സാഹെരയങ്ങളി  ഉള്ള 



22 

 

ൄട്ടികിഔള്ക്  എന്നിവന്റര സമൂഹത്തിംലക് ുദനസസമംയാജിെിക്കുന്നതിതമ സാമ്പത്തിഔ 
സഹായസമ നൄന്നു. 

4. ശരണബാലയം:- ബാലവവല ,  ാല ഭിക്ഷാ നസമ, ഔ ത്ത , ന്റതധാപു 
ൄട്ടികിഔള്ക്  എന്നിവ മുളള കക്തമായ സസമസ്ഥാനമായി ഉറൊക്കുഔയാണ് പദ്ധതി ന്റ  ലക്ഷയസമ.  
എല്ലാ ജില്ലഔളിലുസമ ന െിലാകി വധാന്ന  പരിപാ ി ഈ വര്ത്ഷപുസമ തു രാന്  
ഉംേശിക്കുന്നു. 

5. ഭദ്രം:- ംഔരള സസമസ്ഥാന  ാലവഔാശ ഔമ്മ്യടഷന്റെ നിര്ത്ംേശ പ്രഔാരസമ 
ംപാംക്സാ ന്റജ.ന്റജ ആക്ട് എന്നിവ സസമ ന്ധിച്ച് സ്കൂള്ക്  ൄട്ടികിഔള്ക്ക്കുള്ള ം ാധവകരണ 
പരിപാ ിയാണ് ഭദ്രസമ. ഈ വര്ത്ഷസമ  700 എയ്ഡഡ്/ൃണ്ക  എയ്ഡഡ് സ്കൂയുഔളി  
ന ൊകാന്  തടധാമാനിച്ചിട്ടണ്ട.്  ംപാംക്സാ സസമ ന്ധിച്ച  ൄട്ടികിഔള്ക്ക്കുസമ  
ന്റപാതുജനത്തിതമസമ ൃറിവ് നൄന്നതിതമസമ  ഐ.ഇ.സി ന്റമറൃടരിയസ് 
വിഔസിെിക്കുന്നതിതമസമ  ലക്ഷയമിടുന്നു.   

6. മാര്ത്ഗ വെയാതി:- ശിശു സസമരക്ഷണ ംഔന്ദ്രങ്ങളിന്റല ൃംന്തവാസിഔയുന്റ  
ംക്ഷമത്തിനാ ള്ള നൂതന ംപ്രാജക്ടുഔള്ക്  ന ൊക്കുഔ.  ഉന്നത വിദയാഭയാസ 
സൗഔരയങ്ങള്ക്   ലഭയമാക്കുഔ.  ജടവിത  വനുദണയ വിദയാഭയാസസമ, IT സമ  ഔായിഔ 
ഉപഔരണങ്ങയുസമ ൃവാര്ത്ുഔയുസമ വസ്റ്റന്റപറുകളഔയുസമ ൄട്ടികിഔയുന്റ  സസമസ്ഥാന /ജില്ലാ ന്റ സ്റ്റ് 
ന ്ഔ സസമസ്ഥാന ംണാണ്കസര്ത്ഷിെ് പരിപാ ിഔള്ക്  വിഞ്ജാന ദടപ്തി ന്റജ.ന്റജ 
ംഹാമിന്റല  ൃംന്തവാസിഔള്ക്ക് ുദനധാദ്ധാരണത്തിതമള്ള  ധനസഹായസമ വശശവ 
ഭിക്ഷാ നസമ ൄട്ടികിഔന്റള ഔ ത്ത , വശശവ വിവാഹസമ എന്നിവ  ത യാതമള്ള 
പരിപാ ിഔള്ക്  ന്റപണ്കൄട്ടികിഔള്ക്ക്കുള്ള ന്റജ.ന്റജ ംഹാമുളള കഔള്ക്  ടുത  ജില്ലഔളിംലയ്ക്ക് 
വയാപിെിക  ന്റണഷയവലസ്ഡ് ദന്റത്തടുക  ഏജന്സിഔന്റള  സ്ഥാപിക്കുഔ  
ഒെണ്ക  ന്റഷട്ടികറുഔള്ക്  പ്രംതയഔ ആവശയമുളള കള്ള ൄട്ടികിഔള്ക്ക് ംഹാസമ ശിശു സൗഹൃദ  
ംഔാ തിഔള്ക് , ൄട്ടികിഔള്ക്കായി  എന്ട്രി  ംഹാമുളള കഔള്ക്  ,ന്റസകെ് ന്റലവ  ംഹാമുളള കഔള്ക്   
ലഹരി വിംമാെന ംഔന്ദ്രസമ  എന്നിവ ആരസമഭികലുസമ ന ത്തിളള കസമ എന്നിവ ഇതി  
ഉള്ക്ന്റെടുന്നു.  

7. കിന്ഷിപ്പ് വഫാറര്ത്ളകയര്ത് :-       ശിശു സസമരക്ഷണ     സ്ഥാപനത്തി     
താമസിക്കുന്ന       ൄട്ടികിഔള്ക്ക്  ന്ധുകയുന്റ ംയാ ൄട്ടികിഔളില്ലാത്തതുസമ, ൄട്ടികി മായി 
ൄടുസമ   ന്ധമുളള കള്ള മാതാപിതാകള്ക്ംകാ പൂര്ത്ണ  സസമരക്ഷണസമ  ൄട്ടികിഔള്ക്ക് 
ലഭയമാകാതമള്ള പദ്ധതിയാണിത.്  സ്ഥാപനവത്ഔരണസമ ൄറയ്ക്കുന്നതിതമസമ  ൄട്ടികിഔള്ക്ക് 
ൄടുസമ ാന്തരടക്ഷസമ ലഭയമാക്കുന്നതിതമസമ   ന്ധുകള്ക്ക് സാമ്പത്തിഔ സഹായസമ  
നൄന്നു.   



23 

 

8. കരുതല്  പര്ത്ശം:- ഉത്തരവാദിതൃപരമായി ൄട്ടികിഔന്റള വളര്ത്്ന്നതിന് 
ുദതുതായി ആരസമഭിച്ച പദ്ധതിയാണിത്.  ജില്ലാതലങ്ങളിന്റല ഔൗണ്കസിലിസമഖ് 
ംസവനങ്ങള്ക്    ശക്തിന്റെടുത്താന്  ഉംേശിക്കുന്നു.  

9. വപാവസാ:- പ്രസ്തുത നിയമപുസമ െട്ടികപുസമ  ലപ്രദമായി ന ൊക്കുന്നതിന്റെ  
ഭാഖമായി വലസമഖിഔാതിരമത്തിനിരയായ  ൄട്ടികിഔള്ക്ക്  എല്ലാ തരത്തിലുള്ള 
പിണണ സമ  ുദനരധിവാസപുസമ ൃതയാവശയമാണ്.  ഇവര്ത്ക് ംഔുംസമ വിൊരണ സമ 
ന ക്കുന്ന ഔാലയളവി   വിവിധ തരത്തിലുള്ള  സഹായങ്ങള്ക്  നൄന്നു.  ചുവന്റ   
പറ ന്ന പ്രവര്ത്ത്തനങ്ങള്ക്  ന ൊകാതമംേശിക്കുന്നു.  

 വിവിധ ശിശുംക്ഷമ സ്ഥാപനങ്ങളിന്റല ൄട്ടികിഔള്ക്കായി പ്രായത്തിതമ 
ൃതമംയാജയമായ  പാഠയപദ്ധതി സമ  വിദയാഭയാസപരമായ ഉപഔരണങ്ങയുസമ 
വിഔസിെിക്കുഔ.   വിവിധ ംസ്റ്റക് ംഹാള്ക്ംസഴ്സിതമ ഐ.ഇ.സി  ഉപഔരണങ്ങള്ക്  
തയ്യാറാക്കുഔ, ുദതുകിയ പരിശടലന പരിപാ ിഔള്ക്  സസമഗ ിെിക്കുഔ ശിശു 
സസമരക്ഷണ നയസമ വിഔസിെിക്കുഔ.  

 വിൊരണ ന്റ  ഗട്ടികങ്ങളി  ൃഭിഭാഷഔധാന്റ  സഹായസമ വിദഗ്ദ്ധര്ത് , ൃദ്ധയാപഔര്ത് , 
ന്റണഷയ  ൃദ്ധയാപഔര്ത് ,ന്റതാഴി  പരിശടലനസമ, ുദനരധിവാസ പിണണ എന്നിവ 
ൄട്ടികിഔള്ക്ക്  നൄന്നു.   

 ൃ ിയന്തിര സാഹെരയങ്ങളി  െിഔി  ംസവനങ്ങള്ക്  യാത്ര ന്റെലപുഔള്ക്  , 
നിയമസഹായസമ തു ങ്ങിയവ നൄന്നു. 

 
മറ്റ് പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  

 ഔധാത , ദുരിത  ാധിതരായ ൄട്ടികിഔയുന്റ  ംഡറൃ  ാങ്ക് ,സ്ഥാപംനതര 
 വല് കരണസമ  

 ഔലഔള്ക് , ഔായിഔസമ വിവര സാംങ്കതിഔ വിദയാ എന്നിവ ഉള്ക്ന്റെന്റ  
 ൄട്ടികിഔള്ക്കായി നൂതന പരിപാ ിഔള്ക്   സ്ഥാപനങ്ങളിംലയ്ക്ക് ഉപഔരണങ്ങയുസമ 
  ര്ത്ണിച്ചറുഔയുസമ  വാങ്ങ   

 ൃവാര്ത്ുഔള്ക് , വസ്റ്റപെ്, െിഡ്രന്സ് ന്റ സ്റ്റ്. 

 ന്റജ.ന്റജ ംഹാസമ എല്ലാ ജില്ലയിംലയ്ക്കുസമ വയാപിക  പ്രംതയഔ ദന്റത്തടുക  
 ുദതുതായി ആരസമഭിക . 

 പ്രംതയഔ ആവശയങ്ങയുള്ള ൄട്ടികിഔള്ക്ക് ംഹാസമ ,എന്ട്രി ംഹാമുളള കഔള്ക്  ,ന്റസകെ് 
 ന്റലവ  ംഹാമുളള കഔള്ക് , ൄട്ടികിഔള്ക്ക് ലഹരി വിംമാെന ംഔന്ദ്രസമ എന്നിവ 
 സ്ഥാപിക  ന്റജ.ന്റജ ംഹാസമ DCPU ഒ ടസ്, സി.ഡബ്ലി .സി ന്റജ.ന്റജ. ി 
 എന്നിവ ന്റ  ന്റെലപുഔള്ക്  ംപാംക്സാ ംഔാ തിഔള്ക്  ശിശു സൗഹൃദമാക . 
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 ഐ.ഇ.സി പ്രവര്ത്ത്തനങ്ങള്ക് , പരിശടലനസമ, ൃഡൃകസി സമ, ം ാധവല്ക്കരണ 
 പരിപാ ി സമ ൄട്ടികിഔയുന്റ  സസമരക്ഷണത്തിനായി  പ്രൊരണസമ, മറൄ 
 പ്രവര്ത്ത്തനങ്ങള്ക്  ,  ന്ധന്റെട്ടിക വിഷയത്തി   ഖംവഷണസമ, ംഡാഔുന്റമംെഷന് .  

 ഔാവ  -  എക്സിറൃ് പ്ലാന് , NGO ഔള്ക്  മുളള കംകന  മതമഷയ വിഭവ ംശഷി വസംകാ 
 ംസാഷയ  ഇ ന്റപ ലുഔള്ക് . 

 ൃമ്മ്യന്റത്താട്ടികി  സ്ഥാപികലുസമ പരിപാലനപുസമ 

 ൄട്ടികിഔയുന്റ  വള്ക്നറ ിലിറൃി മാെിസമഖ് 

 ൃപഔ  സാധയത ള്ള ൄട്ടികിഔള്ക്ക്  ുംരക്ഷിതതൃത്തിതമസമ 
 പരിംപാഷണത്തിതമമുളള കള്ള ൃന്തരടക്ഷസമ  ഉറൊകാതമള്ള പ്രവര്ത്ത്തനങ്ങള്ക് .   

 ൄട്ടികിഔളിന്റല മയക്കുമധാന്നുപംയാഖപുസമ ലഹരി ഉപംയാഖപുസമ ത  ന്നതിതമള്ള 
ഔയാമ്പയിതമഔയുസമ ുദനരധിവാസ  സൗഔരയങ്ങയുസമ.   
 

ശിശു മന്ദിരങ്ങളില്  നിന്ന വിള്യയ്ക്കുന്ന ൄള്ികളുളട പുനരധിവാസതിനായുള്ള  അനന്തര വഹാമുകള്  
 

 ൄടുസമ ംമാ മറൃ് പിണണംയാ ഇല്ലാന്റത സ്ഥാപനത്തിലൂന്റ  സസമരക്ഷണസമ ലഭിച്ച് 
ൄട്ടികിഔള്ക്ക് 18 വയസ് പ്രായമാൄന്ന മുളള കറയ്ക്ക് സ്ഥാപനത്തി  നിന്നുസമ സൃതന്ത്ര ജടവിതസമ 
നയികാന്   സാദ്ധയമാൄന്നതിനായി  ൃനന്തര  സസമരക്ഷണ ംഹാമുളള കഔള്ക്   
ന ൊക്കുന്നതിനാണ് പദ്ധതി ലക്ഷയമിടുന്നത്.   ഈ ൄട്ടികിഔള്ക്ക് ൃവധാന്റ  
ഔഴിവിനതമസരിച്ച്  വനുദണയ വിഔസനസമ നഔി പരിശടലിെിക്കുഔ സമ  വൄെിന്റെ 
ഔടഴിലുള്ള  ൃതമംയാജയമായ സ്ഥാപനങ്ങളിലുസമ /ഔമ്പനിഔളിലുസമ ന്റതാഴി  നഔാതമസമ  
ഉംേശിക്കുന്നു.    

 ഈ പദ്ധതി ന്റ  പ്രവര്ത്ത്തനങ്ങള്ക്കായി 1300.00 ലക്ഷസമരൂപ 2021-22   
വഔയിധാ്ന്നു.   

22. മാതൃക അങ്കണവാടികളുളടയും സ്മാര്ത്ള്് (ശിശു സൗഹയ്പരമായ ം നൂതനമായി 
രൂപകല്പ്പന ളചത ം) അങ്കണവാടികളുളടയും ളകള്ിടങ്ങളുളട തവേശ ഭരണ 
സ്ഥാപനങ്ങളുമായി വചര്ത്ുളള നിര്ത്മ്മ്യാണം.  

           HA : 4235-02-102-87               (വിഹിതം :1100.00 ലക്ഷം രൂപ) 
 

2020-ന്റല ുദതിയ വിദയാഭയാസ നയസമ വിഭാവനസമ ന്റെയ്യുന്നത് ന്റമച്ചന്റെട്ടിക 
പശൄാത്തല സൗഔരയങ്ങയുസമ ഇ.സി.സി.ഇ പദ്ധതികാ ളള സൗഔരയങ്ങയുസമ ഉളള 
ുദതിയ തലമുളള കറ ൃങ്കണവാ ിഔള്ക്  നിര്ത്മ്മ്യികാനാണ്. ശിശു . സൗഹൃദപരമായ ം ായലറൃ്, 
ശിശു സൗഹയദ ന്റപയിെിസമഖ്, ചുറൄമതി , ഔളിസ്ഥലസമ എന്നിവ ഉള്ക്ന്റെട്ടിക ുദതിയ 
ൃങ്കണവാ ി ന്റഔട്ടികി  നിര്ത്മ്മ്യാണപുസമ നിലവിലുളള ൃങ്കണവാ ിഔയുന്റ  നവടഔരണപുസമ 
ഈ പദ്ധതി ലക്ഷയമിടുന്നു. . നൂതനമായ ൃ ിസ്ഥാന സൗഔരയങ്ങംളാന്റ  സ്മാര്ത്ട്ടിക് 
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ൃങ്കണവാ ി ന്റഔട്ടികി  നിര്ത്മ്മ്യാണസമ വൄെ് ഉംേശിക്കുന്നു. ഇതി  ്ാസ്റൂസമ, ൃടുകള, 
രിംയറൃടവ് ംസാണ്ക , വഡനിസമഖ് ഏരിയ,ഓട്ടിക് ംഡാര്ത്  ംപ്ല ഏരിയ, വാഷ്റൂസമ എന്നിവ 
ഉള്ക്ന്റെടുന്നു. സ്ഥലത്തിന്റെ ലഭയതയ്കതമസരിച്ച് വിവിധ തരസമ പ്ലാതമഔള്ക്  വൄെ് 
തയ്യാറാകിയിട്ടണ്ട്. നിശൄിത തുഔ വൄളള ക നൄഔ സമ  ാകി തംേശഭരണ 
സ്ഥാപനത്തി  നിന്നുസമ ഔന്റണ്ടംത്തണ്ടതുമാണ്. ൃങ്കണവാ ി ന്റഔട്ടികി ത്തിന് 
വൄെിന്റെ സമ തംേശ ഭരണസ്ഥാപനത്തിന്റെ സമ 60:40 എന്ന ൃതമപാതത്തി  14.50 
ലക്ഷസമ രൂപ 2016-17 മുളള കത  ൃതമവദിച്ചു വധാന്നു. ഇതിപ്രഔാരസമ 171 ൃങ്കണവാ ിഔയുന്റ  
നിര്ത്മ്മ്യാണത്തിതമളള വൄളള ക വിഹിതപുസമ 1370 ൃങ്കണവാ ിഔയുന്റ  ുദനധാദ്ധാരണ . 
പ്രവൃത്തി ഔള്ക്ക്കു 60% തുഔ സമ ഈ വര്ത്ഷസമ വഔയിധാംത്തണ്ടതുണ്ട്. ൃതമമതി 
നഔിയിധാന്നവ 2019-20, 2020-21 വര്ത്ഷത്തി  പൂര്ത്ണമായി 
ന െിലാകിയിട്ടികില്ലാത്തതിനാ  1541 ൃങ്കണവാ ിഔയുന്റ  നിര്ത്മ്മ്യാണ പ്രവൃത്തിഔയുന്റ  
 ില്ലുഔള്ക്ക് ആവശയമായ തുഔ നഔാന്  2021-22   വഔയിധാംത്തണ്ടതുണ്ട.് സ്മാര്ത്ട്ടിക ് 
ൃങ്കണവാ ിഔയുന്റ  നിര്ത്മ്മ്യാണപുസമ ന്റമയിെനന്ുംസമ ഈ പദ്ധതിയി  ഉള്ക്ന്റെടുന്നു. 

 ഈ പദ്ധതികായി 2021-22   1100.00 ലക്ഷസമ രൂപ വഔയിധാ്ന്നു. 
 

23. പ്രളയതില്  വകതലപാതലകള്  സംഭവി്പെ  അങ്കണവാടികളുളട പുനരുദ്ധാരണം  
HA-4235-02-102-86                ( വിഹിതം: 20.00 ലക്ഷം രൂപ) 

 പ്രെതി ദുരന്തത്തി  നാശസമ സസമഭവിച്ച ൃങ്കണവാ ി ംഔന്ദ്രങ്ങയുന്റ  
ുദനര്ത്  നിര്ത്മ്മ്യാണസമ ന ത്താന്  ഈ പദ്ധതി ലക്ഷയമിടുന്നു.  ഇതിനായി 2021-22   
20.00 ലക്ഷസമ രൂപ  ഡ്ജറൃി  വഔയിധാ്ന്നു.   

 
24. കകതിരി നാളം   
  HA-2235-02-103-53      (വിഹിതം: 0.10 ലക്ഷം രൂപ) 
 

  പാര്ത്ശൃവകരികന്റെട്ടികവര്ത്ക്കുസമ പ്രളയദുരിതസമ  ാധിച്ചവര്ത്ക്കുസമ പ്രെതി 
ദുരന്തങ്ങള്ക്കിരയായവര്ത്ക്കുസമ ന്റതാഴി  പരിശടലനസമ നഔി ജടവിത മാര്ത്ഗസമ 
ഔന്റണ്ടത്താന്  സഹായിക്കുന്നതിന് ഉംേശിച്ചിട്ടള്ളതാണ് ഈ പദ്ധതി.   ഈ പദ്ധതി 
ന ത്തിെിനായി    2021-22   ം ാകണ്ക  ന്റപ്രാവിഷനായി 0.10 ലക്ഷസമ രൂപ 
വഔയിധാ്ന്നു.    

  

25. പിണറായി ഗ്രാമ പഞ്ചായതില്  അളപസ് പരിശീലന വകന്ദ്രം സ്ഥാപിക്കല്    

HA-2235-02-102-27           (വിഹിതം: 100.00 ലക്ഷം രൂപ) 

 വൄെിന്റല ICDS ഉംദയാഖസ്ഥര്ത്ക്കുസമ സൂെര്ത്വവസര്ത്മാര്ത്ക്കുസമ പരിശടലനസമ 
നൄവാനായി പിണറായിയിലുള്ള  പരിശടലന ംഔന്ദ്രസമ ന്റമച്ചന്റെടുംത്തണ്ടത് 
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ആവശയമാണ്.  വൄെിന്റെ പദ്ധതിഔയുന്റ  നിര്ത്വഹണസമ സസമ ന്ധിച്ചുസമ  ന്ധന്റെട്ടിക മറൃ് 
മിഷന്  സസമ ന്ധിച്ച പരിശടലന പരിപാ ിഔയുസമ  ശില്പശാലഔയുസമ ംയാഖങ്ങയുസമ  
ന്റസമിനാറുഔയുസമ ഈ ംഔന്ദ്രത്തി  വച്ച് ന ത്താപുന്നതാണ്.  സസമസ്ഥാനതല ൃന്റപക്സ് 
പരിശടലന ംഔന്ദ്രസമ സ്ഥാപികാതമസമ  ഉംേശിക്കുന്നു.  ഒംര സമയസമ ന്നി  ടുത  
പരിശടലന പരിപാ ിഔള്ക്  ന ്ഔ,  ന്റമച്ചന്റെട്ടിക ംസവനങ്ങള്ക് , ഔാരയംശഷി 
വര്ത്ദ്ധിെിക , പാഠയപദ്ധതിയ്ക്കു് ുദറന്റമ ള്ള  പ്രവര്ത്ത്തിഔളി  ൄട്ടികിഔള്ക്ക് 
പരിശടലനസമ നഔ  ഉയര്ത്ന്ന ഉംദയാഖസ്ഥര്ത്ക്കുളള  പരിശടലനപുസമ എല്ലാ 
വിഭാഖത്തിലുമുളള കളള പരിശടലഔര്ത്ക്കുളള പരിശടലനപുസമ നഔ  എന്നിവയാണ് 
പദ്ധതി ന്റ  ലക്ഷയങ്ങള്ക് .  ഈ പദ്ധതിയ്ക്കായി 2021-22 -  100.00 ലക്ഷസമ രൂപ 
വഔയിധാ്ന്നു.   
 

26. വനിതകള്ക്ക് കനപുണയ വികസന പരിശീലന ം ളതാഴി ം    
 HA: 2235-02-103-51     (വിഹിതം: 25.00 ലക്ഷം രൂപ) 
 

  രാജയത്ത് ുംസ്ഥിര വിഔസനസമ വഔവരിക്കുന്നതിന്  നമ്മുന്റ  സമൂഹത്തി  
വനിത ശാക്തടഔരണപുസമ  ലിസമഖപദവി സമതൃപുസമ  ൃതയാന്താംപക്ഷിതമാണ്.  
വനുദണയ വിഔസനത്തിലൂന്റ  ംണപരമായ വിദയാഭയാസത്തിലൂന്റ  സമ രീകളുടഔന്റള സമ 
ൄട്ടികിഔന്റള സമ ശാക്തടഔരിംകണ്ടതാണ്.  വനുദണയത്തിലുള്ള ൄറവ് 
പരിഹരിക്കുന്നതിന് ചുവന്റ  പറ ന്ന പ്രവര്ത്ത്തനങ്ങള്ക്  ന ൊകാതമംേശിക്കുന്നു. 

 രീകളുടഔളിന്റല വനുദണയത്തിലുള്ള ൄറവ് പരിഹരിക്കുന്നതിനായി എല്ലാ ജില്ലഔളിലുസമ 
മഹിളാ ശക്തിംഔന്ദ്രപുമായി സസമംയാജിെിച്ചുന്റഔാണ്ട് വനുദണയംഔന്ദ്രങ്ങള്ക്  

 സര്ത്കാര്ത്  ംമകലയിന്റല സമ സൃഔാരയംമകലയിന്റല സമ മറൃ് വനുദണയ ഏജന്സിഔയു 
(ന്റഔയ്സ്, ൄടുസമ ശ്രട) മായി സഹഔരിക  

 വയവസായ വൄളള കസമ ഔിന്ര മായി സസമംയാജിച്ച് രീകളുടഔള്ക്കായി വയവസായ 
ഫോണിറൄഔള്ക്  സ്ഥാപിക  

 രീകളുടഔള്ക്കായി ന്റതാഴി  ംമള സസമഗ ിെിക  

 മറൄ സര്ത്കാര്ത്  വൄളള കഔയുസമ ഏജന്സിഔയുമായി സഹഔരിച്ച് വനിത ന്റതാഴി  
ംപാര്ത്ട്ടിക  വിഔസിെിക്കുഔ സമ പരിപാലിക്കുഔ സമ ന്റെയ്യ . 

പദ്ധതി പ്രവര്ത്ത്തനങ്ങള്ക്കായി 2021-22 -  25 ലക്ഷസമ രൂപ വഔയിധാ്ന്നു. 
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വകന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികള്  

1. സംവയാെിത ശിശു വികസന വസവനങ്ങള്  (60%CSS) 

 Head of Account – 2235-02-102-47    (വിഹിതം – 47000.00 ലക്ഷം രൂപ) 

 ആറ് വയസ്സിന് താന്റഴ ള്ള ൄട്ടികിഔയുന്റ  ആവശയങ്ങള്ക്  ന ത്തിന്റകാടുക്കുന്നതിനായി 
ംദശടയതലത്തി  ന ൊക്കുന്ന ധാ ൃഹഹത്തായ പരിപാ ിയാണ് സസമംയാജിത ശിശു 
വിഔസന ംസവനങ്ങള്ക് .  ൄട്ടികി ന്റ  വശശവവസ്ഥയി  ൃവധാന്റ  ആംരാഖയ ംപാഷഔാഹാര 
ആവശയങ്ങള്ക്  ൃമ്മ്യ ന്റ  ംപാഷഔാഹാര ആവശയങ്ങളി  നിന്നുസമ മാറൃി നിര്ത്ത്തിന്റകാണ്ട് 
പരിഖണികാനാവില്ല.  ഈ പരിപാ ിയി  ഖര്ത്ഭിണിഔള്ക് , പാലൂട്ടൂന്ന ൃമ്മ്യമാര്ത് , 
ഔൗമാരപ്രായകാരായ ന്റപണ്കൄട്ടികിഔള്ക്  എന്നിവധാള്ക്ന്റെടുന്നു.   ൃങ്കണവാ ി ംഔന്ദ്രങ്ങളിലൂന്റ  
ധാ സസമംയാജിത പാംകജായി താന്റഴെറ ന്ന ംസവനങ്ങള്ക്  ഇതിന്റെ ംണംഭാക്താകള്ക്ക ് 
എത്തിച്ചു നഔാനാണ് ഈ പദ്ധതിയിലൂന്റ  ശ്രമിക്കുന്നത്. 

 പൂരഔ ംപാഷഔാഹാരസമ 

 പ്രതിംരാധ ൄത്തിന്റവയ്െ് 

 ആംരാഖയ പരിംശാധന  

 റ റ  സര്ത്വടുംഔള്ക്  

 ആംരാഖയ ംപാഷഔാഹാര വിദയാഭയാസസമ 

 പ്രട-സ്ക്കൂള്ക്  വിദയാഭയാസസമ 
 ഐ.സി.ഡി.എസ് പദ്ധതി ന ൊക്കുന്നത് 33115 ൃങ്കണവാ ി ംഔന്ദ്രങ്ങയുന്റ  
ധാ ൃഹഹത് ശൃസമഖലയിലൂന്റ യാണ്.  പദ്ധതി ന ൊകാതമള്ള ഭരണപരമായ 
ന്റെലപുഔള്ക് , ഓഷധ ഔിറൃിന്റെ ന്റെലവ്, ഭാരസമ ൃളകാതമള്ള ഉപഔരണങ്ങള്ക് , 
ൃങ്കണവാ ി ംഔന്ദ്രങ്ങള്ക്കാവശയമായ പ്രട-സ്ക്കൂള്ക്  വിദയാഭയാസ ഔിറൃ്, ഐ.ഇ.സി 
പ്രവര്ത്ത്തനങ്ങള്ക് , ൃങ്കണവാ ി ആഔസ്മിഔ ന്റെലപുഔള്ക് , ഫോണിം ാസമ, 
ഐ.സി.ഡി.എസ് ഉംദയാഖസ്ഥധാന്റ  ൃവംലാഔന ംയാഖസമ, ഐ.സി.ഡി.എസ് 
മാര്ത്ഗനിര്ത്ംേശ പ്രഔാരമുളള കള്ള എല്ലാ പ്രവര്ത് ത്തനങ്ങയുസമ തു ങ്ങിയവ ന ൊകാതമള്ള 
ന്റെലവ് ഈ ശടര്ത്ഷഔത്തിന്റെടുസമ.  2021-22 -  പദ്ധതി തു രാന്  47000.00 ലക്ഷസമ 
രൂപ വഔയിധാ്ന്നു.  

 
2. നാഷണല്  നൂിീഷന്  മിഷന്  (വപാഷന്  അഭിയാന് )  ( 80%CSS) 
    Head of Account -  2235-02-102-28                    (വിഹിതം 8159.00 ലക്ഷം രൂപ) 
    

  രീകളുടഔയുന്റ  സമ ൄട്ടികിഔയുന്റ  സമ ംപാഷഔാഹാര വയവസ്ഥ ന്റമച്ചന്റെടു്ന്നതിനായി 
തസമയ ംമാണിട്ടികറിസമഖ് ംപാഷഔാഹാരപുമായി  ന്ധന്റെട്ടിക് വൄളള കഔളിന്റല വിവിധ 
പദ്ധതിഔള്ക്  സസമംയാജിെിച്ച് ന ൊക്കുതമംേശിക്കുന്ന പദ്ധതിയാണിത്.  ംഔന്ദ്ര 



28 

 

സര്ത്കാര്ത്  2018 മാര്ത്ച്ച് 8 -ന് ചുവന്റ  പറ ന്ന ലക്ഷയങ്ങ  വഔവരികാനായി ംപാഷന്  
ൃഭിയാന്  (നാഷണ ) നയട്രടഷന്  മിഷന്  ആരസമഭിച്ചു.  ൄട്ടികിഔളിന്റല വളര്ത്ച്ച മുളള കര ിെ് 6% 
മായി ൄറയ്ക്കുഔ   (0-6 വയസ്), ജനനസമയന്റത്ത തൂകക്കുറവ് 6% മായി ൄറയ്ക്കുഔ.  
ൄട്ടികിഔളിന്റല വിളര്ത്ച്ച 6% മായി ൄറയ്ക്കുഔ (6 മാസസമ മുളള കത  59 മാസസമ പ്രായമുളള കള്ള), 
രീകളുടഔളിന്റല സമ ഔൗമാരപ്രായകാരായ ന്റപണ്കൄട്ടികിഔളിന്റല സമ വിളര്ത്ച്ച 9 ശതമാനമായി 
ൄറയ്ക്കുഔ, ൄട്ടികിഔളിന്റല ംപാഷഔാഹാര ൄറവ് 6 ശതമാനമായി ൄറയ്ക്കുഔ (0-6) 
എന്നിവയാണ് ലക്ഷയങ്ങള്ക് .  സാമൂഹയാധിഷ്ഠിത സസമഭവങ്ങള്ക് , മാതമഷയ വിഭവംശഷി, 
നൂതന പരിപാ ിഔള്ക്  , ഐ.ഇ.സി, ഡാറൃാ പ്ലാന് , ഐ.എ .എ പരിശടലനസമ, 
സി.എ.എസ് പരിശടലനപുസമ ഇന്ന്റസെടപുസമ എന്നിവയാണ് പ്രവര്ത്ത്തനങ്ങള്ക് .  പദ്ധതി 
ന ൊകാനായി 2021-22   8159.00 ലക്ഷസമ രൂപ വഔയിധാ്ന്നു.  
  

3. സംവയാെിത ശിശു സംരക്ഷണ പദ്ധതി   (60%CSS) 
    H/A: 2235-02-102-61      (വിഹിതം: 2500.00 ലക്ഷം രൂപ)   
 

  ൄട്ടികിഔന്റള  ലപ്രദമാ സമ ഔാരയപ്രാപ്തിംയാന്റ  സമ സസമരക്ഷിക്കുന്നതിനായി 
‘ൄട്ടികിഔയുന്റ  ൃവഔാശ സസമരക്ഷണസമ’, ‘ൄട്ടികിഔയുന്റ  താത്പരയസമ’ എന്നട മൗലിഔ 
തതൃങ്ങളി  ൃധിഷ്ഠിതമായ ധാ സമ്പ്രദായസമ യാഥാര്ത്ഥയമാകാതമളള സര്ത്കാരിന്റെ 
പദ്ധതിയാണ് സസമംയാജിത ശിശു സസമരക്ഷണ പദ്ധതി. വയതയസ്ഥ 
സാഹെരയങ്ങളിലുളള ൄട്ടികിഔള്ക്ക്കുസമ  ദുരിതഔരമായ സാഹെരയത്തിലുളള ൄട്ടികിഔള്ക്ക്കുസമ 
സര്ത്കാരിംെ സമ സമൂഹത്തിന്റെ സമ പങ്കാളിത്തംത്താന്റ  ുംരക്ഷിത പരിതസ്ഥിതി 
ായഷ്ടിക്കുഔ എന്നതാണ് പദ്ധതി ന്റ  ലക്ഷയസമ പ്രവര്ത്ത്തനങ്ങള്ക്  ന ൊകാനായി 
വിവിധ ഗ ഔങ്ങയുസമ ICPS  ഉള്ക്ന്റെടുന്നു. (1) സസമസ്ഥാന ശിശു സസമരക്ഷണ 
ന്റസാവസറൃി. (2) ജില്ലാ  ശിശു സസമരക്ഷണ ഫോണിറൃ് (3) ശിശു ംക്ഷമ ഔമ്മ്യിറൃിഔള്ക്  (4) 
ജൂവവന  ജസ്റ്റിസ് ം ാര്ത്ഡ് (5) ന്റജ.ന്റജ.ആക്ട് 2015 പ്രഔാരമുളള കളള 
ശിശുകള്ക്കാ ളള സ്ഥാപനങ്ങള്ക്  (6) ംസ്റ്ററൃ് ൃംഡാപ്ക്ഷന്  റിംസാഴ്സ് ഏജന്സി 
എന്നിവ സമ ഈ പദ്ധതി ന്റ  ഗ ഔങ്ങളായി പ്രവര്ത്ത്തിക്കുന്നു. ൃതയാവശയ 
ംസവനങ്ങന്റള സ്ഥാപനവകരിക്കുന്നതിതമസമ എല്ലാതലത്തിലുമുളള കളള ഔഴിപുഔന്റള 
വളര്ത്ത്താതമസമ ഗ നഔള്ക്  ശക്തിന്റെടുത്താതമസമ ശിശു സസമരക്ഷണ ംസവനങ്ങള്ക്കായി 
ംഡറൃാ ം ുംസമ ൃറിപുസമ ഉണ്ടാകാതമസമ, ൄടുസമ ത്തിലുസമ സമൂഹത്തിലുസമ ൄട്ടികിഔയുന്റ  
സസമരക്ഷണസമ ന്റമച്ചന്റെടുത്ത , എല്ലാതലങ്ങളിലുസമ ൃതമംയാജയമായ  ഇെര്ത്  ന്റസക്ടറ  
ന്ററംണാണ്കസ്  ഉറെ് വധാ്ഔ  എന്നിവ സര്ത്കാര്ത്  ന ൊകാതമംേശിക്കുന്നു. 
 ലപ്രദമായ ഇ ന്റപ ലുഔള്ക്  രൂപടഔരികാതമസമ ന ൊകാതമസമ ൃനന്തര  ലങ്ങള്ക്  
നിരടക്ഷിക്കുന്നതിതമമായി ശിശു ുംരക്ഷ ംഡറൃാ മാംനജ്ന്റമെ് സിസ്റ്റപുസമ വിഭാവനസമ 
ന്റെയ്യുന്നു.  NGO ംഹാമുളള കഔള്ക്ക്കുളള സഹായപുസമ ICPS മാര്ത്ഗ  നിര്ത്ംേശ പ്രഔാരമുളള കളള മറൃ് 
എല്ലാ ഗ ഔങ്ങയുസമ പദ്ധതിയിന്റല മറൄ പ്രവര്ത്ത്തനങ്ങളാണ്. 
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 ഈ പദ്ധതി ന െിലാകാതമളള ന്റെലവ് ംഔന്ദ്ര സസമസ്ഥാന സര്ത്കാധാഔള്ക്  60: 
40  എന്ന ൃതമപാതത്തിലാണ് വഹിക്കുന്നത്.  2021-22 -   2500 ലക്ഷസമ രൂപ 
വിഹിതമായി വഔയിധാ്ന്നു. 
 

4.  ഐ.സി.ഡി.എസ് പരിശീലന പരിപാടി  (60 CSS) 
HA-2235-02-102-44      (വിഹിതം : 300.00 ലക്ഷം രൂപ) 
 
 സമൂഹ മാറൃത്തിന്റെ ഏജറുകളമാരായി ICDS ഉംേയാഖസ്ഥന്റര വളര്ത്ത്തിന്റയടുക്കുഔ 
എന്നതാണ് ICDS പരിശടലന പരിപാ ി ന്റ  ലക്ഷയസമ. വശശവ ഔാല 
സസമരക്ഷണത്തിലുസമ വിഔാസത്തിലുസമ ംണംമന്മ വര്ത്ദ്ധിെിക്കുന്നതിനായി ICDS 
ഉംേയാഖസ്ഥര്ത്ക് നൄന്ന പരിശടലന പരിപാ ി ധാ ംദശടയ സസമരസമഭമാണ്. 
നിലവി  ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂെര്ത്വവസര്ത്മാര്ത്ക് ആയി ധാ മിഡി  ന്റലവ  
പരിശടലന ംഔന്ദ്രപുസമ ൃങ്കണവാ ി വര്ത്കര്ത് /ന്റഹെര്ത്മാര്ത്ക് 12 പരിശടലന 
ംഔന്ദ്രങ്ങയുസമ പ്രവര്ത്ത്തിക്കുന്നു. ംഔന്ദ്രസര്ത്കാരിന്റെ ൃതമമതിക്കുസമ ംഔന്ദ്ര വിഹിതസമ 
ൃതമവദിക്കുന്നതിതമമായി എല്ലാ വര്ത്ഷപുസമ സസമസ്ഥാന പരിശടലന ആക്ഷന്  പ്ലാന്  
(STRAP) തയ്യാറാകി ംഔന്ദ്രസര്ത്കാരിന് ൃയയ്ക്കാറുണ്ട്. ICDS സൂെര്ത്വവസര്ത്മാര്ത്ക്കുസമ 
ൃങ്കണവാ ി ജടവനകാര്ത്ക്കുസമ ംജാലി സസമ ന്ധമാ സമ റിരഷര്ത്  
പരിശടലനത്തിനാ സമ 300.00 ലക്ഷസമ രൂപ 2021-22   വഔയിധാ്ന്നു. 
 

5. എം.െി.എന് .തര്ത് .െി.എസ്.-യുമായി വചര്ത്ുളള ൃങ്കണവാ ി നിര്ത്മ്മ്യാണം (60 %CSS)  
H/A-4235-02-102-89     (വിഹിതം:406.5ലക്ഷം രൂപ) 
 
 എസമ.ജി.എന് .ആര്ത് .ജി.എ. മായി ംെര്ത്ന്നുളള ൃങ്കണവാ ി ന്റഔട്ടികി ങ്ങള്ക് 
 നിര്ത്മ്മ്യിക്കുന്നതിനാ ളള ധാ ഭാരത സര്ത്കാര്ത്  പദ്ധതിയാണിത്. ഒംരാ ന്റഔട്ടികി  
 നിര്ത്മ്മ്യാണത്തിതമസമ എസമ.ജി.എന് .ആര്ത് .ജി.എ. പദ്ധതിയി  നിന്നുസമ 5 ലക്ഷപുസമ 60:40 
ൃതമപാതത്തി  ംഔന്ദ്ര സസമസ്ഥാന വിഹിതമായി 2 ലക്ഷപുസമ ലഭിക്കുന്നു. നിര്ത്മ്മ്യാണ 
ന്റെലവിന്റെ ൃവംശഷിക്കുന്ന തുഔ  ന്ധന്റെട്ടിക തംേശ സൃയസമഭരണ സ്ഥാപനത്തി  
നിന്നുസമ ഔന്റണ്ട്സമ. ഈ സാമ്പത്തിഔ വര്ത്ഷസമ ൃങ്കണവാ ി ംഔന്ദ്രങ്ങള്ക്  
നിര്ത്മ്മ്യികാതമംേശിക്കുന്നു. 2021-22   ഈ പദ്ധതി ന്റ  ന ത്തിെിനായി 406.5 ലക്ഷസമ 
രൂപ വഔയിധാ്ന്നു. 
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6.  കൗമാരപ്രായക്കാരായ ളപണ്കൄള്ികളുളട ശാക്തീകരണതിനുള്ള പദ്ധതി (50 %CSS) 

HA : 2235-02-102-40     (വിഹിതം : 50.00ലക്ഷം രൂപ) 
 

ഈ പദ്ധതി/(മുളള കന്ുദള്ള സ ല പദ്ധതി) ഔൗമാരപ്രായകാരായ 
ന്റപണ്കൄട്ടികിഔയുന്റ  ആംരാഖയ ംപാഷഔാഹാര നിലവാരപുസമ വനുദണയ വിഔസനപുസമ 
ഉയര്ത്്ന്നതിന് ലക്ഷയമിടുന്നു. മാനസിഔമാ സമ, വവഔാരിഔമാ സമ,  
മന:ശാരീകളുപരമാ സമ പ്രാധാനയംമറിയ ഗട്ടികമാണ് വശശവത്തിതമസമ രീകളുടതൃത്തിതമസമ 
ഇ യിലുള്ള ഔാലഗട്ടികസമ. മാനവ വിഭവ വിഔസനന്റത്ത ലക്ഷയസമ ന്റവച്ചുള്ള വിഔസന 
പരിപാ ിഔളിനിന്നു ഔൗമാരകാരായ ന്റപണ്കൄട്ടികിഔന്റള മാറൃി നിര്ത്ത്തിയാ  
ൄട്ടികിഔയുന്റ  സമ മായ വിഔസനത്തിതമള്ള ജടവിത െര സമടപനസമ 
പരിഹരികന്റെ ാന്റത നിക്കുന്നതാണ്. സാഖ് പദ്ധതി ന്റ  ുദതിയ മാനദണ്ധ 
പ്രഔാരസമ സ്കൂളി  ംപാഔാത്ത 11 മുളള കത  14 വയസ്സു വന്റര ള്ള ഔൗമാരപ്രായകാരായ 
ന്റപണ്കൄട്ടികിഔന്റള ലക്ഷയസമ ന്റവച്ച് രൂപടഔരിച്ച പദ്ധതിയാണിത്.  
 ചുവന്റ  പറ ന്ന പ്രവര്ത്ത്തനങ്ങള്ക്  ന ൊക്കുന്നതിനായി 2021-22  

 50.00ലക്ഷസമ രൂപ വഔയിധാ്ന്നു.  
1. ഔൗമാരപ്രായകാരായ ന്റപണ്കൄട്ടികിഔന്റള സൃയസമ പ്രാപ്തരാക്കുഔ. ൃവധാന്റ  
ശാക്തടഔരണസമ 

2. ംപാഷഔാഹാര ൃംരാഖയ പരിപാലനസമ 
3. ആംരാഖയസമ, ശുെിതൃസമ, എന്നിവന്റയെറൃി ള്ള ൃവം ാധനസമ 
4. ജടവിത വനുദണയസമ, ന്റതാഴി  വനുദണയസമ, ഭാവനാധിഷ്ഠിത വനുദണയസമ എന്നിവ 
ന്റമച്ചന്റെടു്ഔ. 

5. സ്ക്കൂള്ക്  വിട്ടിക് ംപാൄന്ന ഔൗമാരകാരായ ന്റപണ്കൄട്ടികിഔള്ക്ക് ം ാര്ത്മ /ംനാണ്ക  
ം ാര്ത്മ  വിദയാഭയാസസമ നൄഔ 

6. പി. എച്ച്.സി., സി.എച്ച്.സി., ംപാസ്റ്റ് ഒ ടസ്,  ാങ്ക്, ംപാലടസ് ംസ്റ്റഷന്  തു ങ്ങിയ 
ന്റപാതുംസവനങ്ങന്റളക്കുറിച്ചുള്ള വിവരപുസമ ഉപംദശപുസമ നൄഔ. 

7. പദ്ധതിയി  ംപാഷഔാഹാര പരിപാ ിഔള്ക് , ംപാഷഔാഹാര പരിപാ ിഔളിന്റെ ാത്ത 
പ്രവര്ത്ത്തനങ്ങള്ക്  എന്നിവ ഉള്ക്ന്റെടുന്നു.  

 
7. ഉജ്ജ്ൃല – 60%css  

HA: 2235-02-103-63                                              (വിഹിതം : 78.00 ലക്ഷം രൂപ) 
 

വലസമഖിഔ ദുധാപംയാഖത്തിനായി തട്ടികിന്റകാണ്ടു ംപായവന്റര 
ുദനരധിവസിെിക്കുഔ, മതമഷയക ത്ത് ത യ , രക്ഷന്റെടുത്ത , ുദധാനരധിവാസസമ, 
ഔ ത്തന്റെട്ടിക ഇരഔന്റള വലസമഖിഔ ദുധാപംയാഖസമ ന്റെയ്യുന്നത് ത യ  എന്നിവയ്ക്കാ ള്ള 
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സമ  പദ്ധതിയാണ് ഉജ്ജ്ൃല. വനിതാ ശിശു വിഔസന മന്ത്രാലയസമ ഈ പദ്ധതി ന്റ  
മാര്ത്ഗ നിര്ത്ംേശങ്ങള്ക്  ുദതുകിയിട്ടണ്ട്. ുദതുകിയ നിരക് പ്രഔാരസമ 
ംഔന്ദ്ര/സസമസ്ഥാന/നിര്ത്വഹണ ഏജന്സിഔയുന്റ  വിഹിത ഗ ന 60:30:10 എന്ന 
നിരകിലാണ്. ഈ പദ്ധതിയ്ക്കുള്ള  ാെ് സസമസ്ഥാന ഖവണ്കന്റമെ് മുളള കംകനയാണ് 
ൃതമവദിക്കുന്നത്. നിലവി  3 സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കാണ് ഈ പദ്ധതി മുളള കംകന സഹായസമ 
ലഭിക്കുന്നത്. പദ്ധതിഔയുന്റ  ന ത്തിെിനായി 2021-22  78.00 ലക്ഷസമ രൂപ 
വഔയിധാ്ന്നു.  

 
8. സൃാധാര്ത്  ഗ്രഹ് (60 : 40)  

HA: 2235-02-103-65      (വിഹിതം : 113.00 ലക്ഷം) 
 

സൃാധാര്ത്  ംഹാമുളള കഔയുസമ ംഷാര്ത്ട്ടിക് ംസ്റ്റ ംഹാമുളള കഔയുസമ സസമംയാജിെിച്ച ഭാരത 
സര്ത്കാര്ത്    2016-17 -  സൃാധാര്ത്   ഹ് എന്ന ുദതിയ പദ്ധതി ആരസമഭിച്ചു. ുദതുകിയ 
മാര്ത്ഗ നിര്ത്ംേശ പ്രഔാരസമ ഈ പദ്ധതി ന്റ  ംഔന്ദ്ര സസമസ്ഥാന വിഹിത ഗ ന 60 : 40 
എന്ന നിരകിലാണ്. ഭവനസമ, ഭക്ഷണസമ, വരീകളുസമ, ംരാഖ െിഔി , ുംരക്ഷ 
എന്നിവയില്ലാത്തതുസമ സാമൂഹയ സാമ്പത്തിഔ പിണണയില്ലാത്തതുമായ ദുരിത 
 ാധിതരായ രീകളുടഔയും  സമ ഖാര്ത്ഹിഔ പട ഡനന്റത്ത ൃതിജടവിച്ചവര്ത്ക്കുസമ പ്രാഥമിഔ 
ആവശയങ്ങള്ക്  നൄഔയാണ് ഈ പദ്ധതിയിലൂന്റ  ലക്ഷയമിടുന്നത്. ഖാര്ത്ഹിഔ 
ൃരമണത്തിനിരയായവര്ത്ക് ധാ വര്ത്ഷസമ വന്റര താമസികാപുന്നതാണ്. മറൄ 
പടഡനങ്ങള്ക്ക് ഇരയായവര്ത്ക് പരമാവധി 3 വര്ത്ഷസമ വന്റര താമസികാപുന്നതാണ്. 
55 വയസ്സിതമ മുളള കഔളി  പ്രായമുളള കളള രീകളുടഔള്ക്ക് 5 വര്ത്ഷസമ  താമസികാപുന്നതുസമ പിന്നട ് 
വൃദ്ധ സദനങ്ങളിംലംകാ മറൄ സ്ഥാപനങ്ങളിംലംകാ മാറൃാപുന്നതാണ്. ഈ 
വിഭാഖത്തിന്റെടുന്നവംരാന്റ ാെമുളള കള്ള ൄട്ടികിഔംള സമ താമസിെികാപുന്നതാണ്. 18 
വയസ്സു വന്റര ള്ള ന്റപണ്കൄട്ടികിഔംള സമ 8 വയസ്സു വന്റര ള്ള ആണ്കൄട്ടികിഔംള സമ 
താമസിെികാപുന്നതാണ്. ംഔരളത്തി  7 ംഹാമുളള കഔള്ക്  സൃാധാര്ത്   ഹ് ആയി 
പ്രവര്ത്ത്തിച്ചു വധാന്നു. ംഔരള സസമസ്ഥാന സാമൂഹയ ംക്ഷമ ം ാര്ത്ഡ് ആണ് ഈ പദ്ധതി 
ന ൊക്കുന്നത്. പദ്ധതി ന ൊക്കുന്നതിന് 2021-22  ംയാഖയരായ 
സസമഗ നഔളിനിന്നുസമ ൃംപക്ഷഔള്ക്  സൃടഔരിക്കുഔ സമ തു ര്ത്ന്നു വധാന്ന ംഹാമുളള കഔള്ക്ക് 
തുഔ ൃതമവദിക്കുന്നതിതമസമ ഉംേശിക്കുന്നു. ഈ പദ്ധതി ന്റ  ന ത്തിെിനായി 2021-22  
ഔാലയളവി  113.00ലക്ഷസമ രൂപ വഔയിധാ്ന്നു.  

 
9. നാഷണല്  ക്രഷ് സ്ീം – 60%CSS 
 HA: 2235-02-102-38     (വിഹിതം 783.00 ലക്ഷം രൂപ) 

ഉംദയാഖസ്ഥ മാതാപിതാകള്ക്ക് ംജാലി സമയത്ത് ൄട്ടികിഔന്റള ുംരക്ഷിതമായി 
ഏെിക്കുന്നതിതമള്ള സൗഔരയമാണ് രഷ്. ഇവിന്റ  ൄട്ടികിഔയുന്റ  സമ മായ 
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വിഔസനത്തിതമള്ള സാഹെരയങ്ങള്ക്  ധാക്കുന്നതായിരിക്കുസമ. പഔ  വടട്ടികി  നിന്ന് മാറി 
നിംകണ്ടി വധാന്ന 6 വയസ്സു വന്റര ള്ള ൄട്ടികിഔള്ക്ക് സസമരക്ഷണപുസമ ഉപദശപുസമ 
നൄന്നതിതമസമ ംമംനാട്ടികസമ വഹിക്കുന്നതിതമസമ ഈ പദ്ധതി വിഭാവനസമ ന്റെയ്യുന്നു. 
പദ്ധതി ന്റ  ംഔന്ദ്ര സസമസ്ഥാന NGO വിഹിത ഗ ന യഥാരമസമ 60:30:10 എന്ന 
ൃതമപാതത്തിലാണ്. ൄട്ടികിഔയുന്റ  ആംരാഖയ ംപാഷഔാവസ്ഥ ന്റമച്ചന്റെടുത്ത , 
ശാരടരിഔ മാനസിഔ വവഔാരിഔ വിഔാസസമ ംപ്രാ ാഹിെിക , ന്റമച്ചന്റെട്ടിക ശിശു 
സസമരക്ഷണസമ നൄന്നതിന് മാതാപിതാകള്ക്ക്കുസമ പരിപാലഔര്ത്ക്കുസമ ൃറിപു നൄഔ, 
സമൂഹത്തിന്റല ഉംദയാഖസ്ഥ മാതാപിതാകയുന്റ  ൄട്ടികിഔള്ക്ക് (6 മാസസമ മുളള കത  6 വയസ്സു 
വന്റര ള്ള ൄട്ടികിഔള്ക്ക്) പഔ  പരിപാലന സൗഔരയങ്ങള്ക്  എന്നിവയാണ് ന ൊകാന്  
ഉംേശിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിഔള്ക് . പദ്ധതി ന ത്തിെിനായി 2021-22  783.00 ലക്ഷസമ രൂപ 
വഔയിധാ്ന്നു.  

 
10. പ്രധാനമന്ത്രി മാതൃ വന്ദന വയാെന  (60 ശതമാനം     വിഹിതം) 

HA -2235-02-103-56     (വിഹിതം :7500.00 ലക്ഷം രൂപ) 
 

ഖര്ത്ഭിണിഔള്ക്  പാലൂട്ടന്ന ൃമ്മ്യമാര്ത്  എന്നിവര്ത്കായി ആരസമഭിച്ച ംഔന്ദ്രാവിഷ്കൃത 
പദ്ധതിയാണിത്. ഇവരി  ന്റമച്ചന്റെട്ടിക ആംരാഖയപുസമ നല്ല ശടലങ്ങയുസമ 
വളര്ത്ത്തിന്റയടുക്കുഔ എന്നതാണ് പദ്ധതി ന്റ  ലക്ഷയസമ. പ്രസ്തുത ഔാലയളവി  
ൃവര്ത്ക്കുണ്ടാൄന്ന വധാമാന നഷ്ടത്തിന് പരിഹാരമായി ധനസഹായസമ നൄഔ വഴി 
പ്രസവത്തിതമ മുളള കുസമ പിന്ുദസമ  മതിയായ വിശ്രമസമ ലഭിക്കുന്നു. ംണംഭാക്താകയുന്റ  
ആദയന്റത്തക്കുട്ടികിക് മാത്രസമ 5000/- രൂപ ധനസഹായസമ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ആദയമായി 
ഖര്ത്ഭസമ ധരിക്കുന്ന രീകളുടഔളി  ന്റമച്ചന്റെട്ടിക ആംരാഖയപുസമ നല്ല ശടലങ്ങയുസമ 
ംപ്രാ ാഹിെികാനായി ലക്ഷയമിടുന്നു. ംണംഭാക്താവിന്റെ ൃകൗണ്ടിംലക് പ്രസവ 
സഹായസമ നൄഔ, സസമസ്ഥാന ജില്ലാ പി.എസമ.എസമ.വിവവ ന്റസല്ലിന്റെ പ്രവര്ത്ത്തന 
ന്റെലപുഔള്ക് , ന്റെക്സി  ണ്ടിന്റെ ഔടഴിലുളള ഐ.ഇ.സി. പ്രവര്ത്ത്തനങ്ങള്ക്  എന്നിവ 
ന ൊകാന്  ലക്ഷയമിടുന്നു. ംഔരളത്തിലുളള ംണംഭാക്താകയുന്റ  ഏഔംദശ ഔണക്കു 
പ്രഔാരസമ ഈ പദ്ധതി ന െിലാക്കുന്നതിനായി 2021-22  ഡ്ജറൃി  7500.00ലക്ഷസമ 
രൂപ വഔയിധാ്ന്നു. 

 
11. അങ്കണവാടി വകന്ദ്രങ്ങളുളട അറ്റൄറ്റപ്പണികള്   (60%CSS) 

HA -2235-02-102-33     (വിഹിതം – 800.00 ലക്ഷം രൂപ) 
 

 സൃന്തമായ ന്റഔട്ടികി ത്തി  പ്രവര്ത്ത്തിക്കുന്ന  ൃങ്കണവാ ിഔള്ക്ക് ന്റഔട്ടികി ങ്ങള്ക്   
തഔര്ത്ന്ന ൃവസ്ഥയിലായതിനാ  ൃതിന് ൃറൃൄറൃെണിഔയുസമ ുദനധാദ്ധാരണപുസമ 
ആവശയമാണ്.  ംഔന്ദ്ര സസമസ്ഥാന വിഹിത ഗ ന 60:40 എന്ന  രമത്തി  



33 

 

ൃങ്കണവാ ിയ്ക്ക് 2 ലക്ഷസമ രൂപ സമ വാര്ത്ഷിഔ പരിപാലനത്തിനായി 3000 രൂപ സമ 
ൃറൃൄറൃെണിഔള്ക്ക്കുസമ ന്റമയിെനന്സിതമസമ  ൃതമവദിക്കുന്ന ൃങ്കണവാ ി 
ംഔന്ദ്രങ്ങളിന്റല  ംണംഭാക്താകള്ക്ക്   ന്റമച്ചന്റെട്ടിക  ംസവനസമ നൄഔ എന്നതാണ്  
ലക്ഷയസമ  ഇതിനായി 2021-22   ഡ്ജറൃി  800 ലക്ഷസമ രൂപ വഔയിധാ്ന്നു.  
 

12. അങ്കണവാടികളില്  ശിശു സൗഹൃ് വടായ് ലറ്റുകള്  (60%CSS) 
HA -2235-02-102-31      (വിഹിതം:-0.1  ലക്ഷം രൂപ ) 

 
 ൄട്ടികിഔള്ക്ക് ലളിതമായി ഉപംയാഖികാന്  ഔഴിയത്തക തരത്തിലുള്ള 
ം ായ് ലറൄഔള്ക്  ൃങ്കണവാ ിഔളി  നിര്ത്മ്മ്യിക്കുഔ എന്നതാണ് പദ്ധതിന്റഔാണ്ട് 
ഉംേശിക്കുന്നത്. ൃങ്കണവാ ിഔളിന്റല ൄട്ടികിഔള്ക്ക് ന്റമച്ചന്റെട്ടിക പശൄാത്തല 
സൗഔരയങ്ങള്ക്  നൄഔ സമ ആംരാഖയഔരമായ രടതിഔള്ക്  ൄട്ടികിഔളി  വളര്ത്ത്താതമസമ 
വശശവത്തി  തന്റന്ന ം ായ് ലറൃ് ഉപംയാഖസമ ംപ്രാ ാഹിെിക്കുൄ സമ ന്റെയ്യുന്നു.    
ഈ പദ്ധതി ന്റ  ംഔന്ദ്ര-സസമസ്ഥാന വിഹിത ഗ ന 60:40 എന്ന നിരകിലാണ്.   
സൃച്ഛ ഭാരത ആക്ഷന്  പ്ലാന്  മാര്ത്ഗ നിര്ത്ംേശ പ്രഔാരസമ നിര്ത്മ്മ്യിംകണ്ട ം ായ് ലറൃിന് ധാ 
ൃങ്കണവാ ിയ്ക്ക് 12,000 രൂപ നിരകി  ൃതമവദിക്കുന്നു.  ഈ പദ്ധതിയ്ക്കായി 
2021-22  0.1 ലക്ഷസമ രൂപ വഔയിധാ്ന്നു.    
 

13. അങ്കണവാടികളില്  ൄടിളവള്ള സൗകരയങ്ങള്  (60%CSS) 
HA -2235-02-102-30       (വിഹിതം: 0.1 ലക്ഷം രൂപ) 
 
  ൃങ്കണവാ ിഔളി  ആവശയമായ പാെഔത്തിതമസമ, ൄ ിക്കുന്നതിതമമായി 
ുംരക്ഷിതമായ ന്റവള്ളസമ ലഭയമാകി ംണംഭാക്താകള്ക്ക് ന്റമച്ചന്റെട്ടിക ംസവനങ്ങള്ക്  
ന ൄ ഔ എന്നതാണ് പദ്ധതി ന്റ  ഉംേശസമ.  ംഔന്ദ്ര ഖവണ്കന്റമെ് ധാ ൃങ്കണവാ ിയ്ക്ക് 
10000/- രൂപ നിരകിലാണ് ൃതമവദിക്കുന്നത്.   ഈ പദ്ധതി ന്റ  ംഔന്ദ്ര –സസമസ്ഥാന 
വിഹിത ഗ ന  60:40  എന്ന നിരകിലാണ്.  2021-22   പദ്ധതി തു ംരണ്ടതുസമ 
ൄ ിന്റവള്ള സൗഔരയങ്ങള്ക്  ആവശയമായിട്ടള്ള സസമസ്ഥാനത്തിന്റല എല്ലാ 
ൃങ്കണവാ ിഔള്ക്ക്കുസമ സഹായസമ നൄന്നതാണ്.  ഈ  പദ്ധതി ന്റ   ന ത്തിെിനായി 
2021-22  ഡ്ജറൃി   0.1 ലക്ഷസമ രൂപ വഔയിധാ്ന്നു.  
 

14.  മഹിളാ ശക്തി വകന്ദ്രം  ((60%CSS) 
HA -2235-02-103-54        (വിഹിതം: 200.00 ലക്ഷം രൂപ) 
 
 ഈ ുദതിയ പദ്ധതി വിവിധ തലങ്ങളി  പ്രവര്ത്ത്തികാന്  വിഭാവനസമ ന്റെയ്യുന്നു.  
ംദശടയ തലത്തിലുസമ  സസമസ്ഥാന തലത്തിലുസമ രീകളുടഔയുമായി  ന്ധന്റെട്ടിക പ്രശ്നങ്ങള്ക്  
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പരിഹരിക്കുന്നതിന് സര്ത്കാരിന് പിണണ നഔാന്  സസമവിധാനങ്ങയുള്ളതുംപാന്റല   
ജില്ലാ/ ്ംളാക് തല ംഔന്ദ്രങ്ങള്ക്  MSKയ്ക്ക് പിണണ നല്  ൄ ന്നതിംനാന്റ ാെസമ 640 
ജില്ലഔളി  ഗട്ടികസമ ഗട്ടികമായി വനിത ശാക്തടഔരണ പദ്ധതിഔള്ക്ക്കുസമ (BBBP ഉള്ക്ന്റെന്റ )  
പിണണ നൄന്നു.    എസമ.എസ്.ന്റഔ ംബ്ലാക്തല പരിപാ ിഔളി  ഭാഖമായി ഏറൃപുസമ 
പിംന്നാകസമ നിക്കുന്ന 115 ംബ്ലാക്കുഔളി  വിദയാര്ത്ഥി സന്നദ്ധ പ്രവര്ത്ത്തഔര്ത്  മുളള കംകന  
സാമൂഹയ പങ്കാളിത്തസമ  ഉംേശിക്കുന്നു. സര്ത്കാരിന്റെ വിവിധ പദ്ധതിഔന്റള ൄറിച്ചുസമ 
പരിപാ ിഔന്റള ൄറിച്ചുസമ സാമൂഹയ പ്രശ്നങ്ങന്റള ൄറിച്ചുസമ   ം ാധവകരിക്കുന്നതിന് 
വിദയാര്ത്ഥി ംവാളണ്ടിയര്ത്മാര്ത്  രടയാത്മഔമായി പ്രവര്ത്ത്തിക്കുന്നു.   ഇത് ധാ 
ംബ്ലാകിന്റല രീകളുടഔയുന്റ  ജടവിതത്തിന് മാറൃമുളള കണ്ടാകാന്  സഹായിക്കുന്നു.  
(ംബ്ലാക്കുഔളില്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളി   ത്ലയമായ ഭരണ ഫോണിറൃ്) ഈ  പദ്ധതിയ്ക്ക് തുഔ 
ൃതമവദിക്കുന്നത്  60:40 എന്ന  ൃതമപാതത്തിലാണ്.  
സസമസ്ഥാനതല/ജില്ലാതല/ംബ്ലാക്തല റിംസാഴ്സ് ന്റസെറുഔയുസമ   ന്ധന്റെട്ടിക 
പ്രവര്ത്ത്തനങ്ങള്ക്ക്കുമായി 2021-22  ഡ്ജറൃി  200.00 ലക്ഷസമ രൂപ വഔയിധാ്ന്നു.  
 

15.  തധാര്ത്  എന്വറാള്ളമന്റ് കിറ്റ് വാങ്ങല്  (60%CSS) 
 2235-02-102-32     (വിഹിതം – 1160.00 ലക്ഷം രൂപ) 
 

 ആധാര്ത്  എന്ംറാള്ക്ന്റമെ് ഔിറൃ് 1.50 ലക്ഷസമ രൂപ നിരകി  258 
ഐസിഡിഎസ് ഒ ടുംഔളി  വാങ്ങുന്നതിന് ംഔന്ദ്ര സര്ത്കാര്ത്  ൃതമമതി 
നഔിയിട്ടണ്ട്.  ന്റഡസ്ക് ം ാെ് ഔമ്പൂട്ടികര്ത് , ലാെ്ം ാെ്,  ാന്റബ്ലറൃ്, സ്കാനര്ത് , പ്രിെര്ത് ,   പി 
എസ് എന്നിവ ഔിറൃി  ഉള്ക്ന്റെടുന്നു.  ംഔന്ദ്ര സസമസ്ഥാന വിഹിത ഗ ന 60:40  
ൃതമപാതത്തിലാണ്.  2021-22 -  1160.00 ലക്ഷസമ രൂപ വഔയിധാ്ന്നു. 
 

16. പൂരക വപാഷകാഹാര പരിപാടി (50 ശതമാനം വകന്ദ്ര വിഹിതം) 
2235-02-102-39    (വിഹിതം – 35213.00 ലക്ഷം രൂപ) 
 
 ഐ.സി.ഡി.എസ് -ന്റെ ധാ പ്രധാന ഗ ഔമാണ് പൂരഔ ംപാഷഔാഹാര പരിപാ ി 
ഐ.സി.ഡി.എസ് പദ്ധതി ന്റ  ഗ ന പ്രഔാരസമ, ചുവന്റ  സൂെിെിച്ചിരിക്കുന്ന 
മാനദണ്ഡപ്രഔാരമുളള കള്ള പൂരഔ ംപാഷഔാഹാരസമ നംഔണ്ടത് സസമസ്ഥാനങ്ങയുന്റ  
ഉത്തരവാദിതൃമാണ്.   

ഗുണവഭാക്താക്കള്  കവലാറി വപ്രാള്ീന്  (ഗ്രാം) 
ൄട്ടികിഔള്ക്  (6-72 മാസസമ) 500 12-15 

ംധാതരമായി ഭാരക്കുറപുള്ള ൄട്ടികിഔള്ക്   
(6-72 മാസസമ) 

800 20-25 

ഖര്ത്ഭിണിഔയുസമ മുളള കലഫോട്ടന്ന ൃമ്മ്യമാധാസമ 600 18-20 
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 പൂരഔ ംപാഷഔാഹാരസമ നംഔണ്ട ചുമതല സസമസ്ഥാനങ്ങള്ക്കാന്റണങ്കിലുസമ, 2005-06 
മുളള കത  ംഔന്ദ്രസര്ത്കാര്ത്  സസമസ്ഥാനങ്ങള്ക്ക് ധനസഹായസമ ൃതമവദിച്ചു വധാന്നു.  വിവിധ 
വിഭാഖസമ ംണംഭാക്താകള്ക്ക്കുള്ള ധനപരമായ മാനദണ്ഡപ്രഔാരസമ ൃതമവദനടയമായ തുഔ ന്റ  
50% തുഔംയാ, ൃന്റല്ലങ്കി  യഥാര്ത്ഥ ന്റെലവിന്റെ 50 ശതമാനംമാ എതാംണാ ൄറവായ തുഔ 
ൃത് ൃതമവദിക്കുന്നു.  
 സസമസ്ഥാന സര്ത്കാരിന്റെ വിംഔന്ദ്രടെതാുംത്രണസമ എന്നട പരിപാ ിഔളിലൂന്റ  
ൃങ്കണവാ ിഔയുന്റ  ംമംനാട്ടികപുസമ നിയന്ത്രണപുസമ പൂരഔ ംപാഷഔാഹാര പരിപാ ി 
ന െിലാംകണ്ട ഉത്തരവാദിതൃപുസമ  ന്ധന്റെട്ടിക തംേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് പൂര്ത്ണമായി 
വഔമാറൃസമ ന്റെ്ിട്ടണ്ട്.  ഐ സി ഡി എസ് മാനദണ്ഡ പ്രഔാരസമ നിശൄയിച്ചിട്ടള്ള ംപാഷഔമൂലയസമ  
ൃ ങ്ങിയ പ്രാംദശിഔ സാഹെരയങ്ങള്ക്ക് ംയാജിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ആഹാര സാധനങ്ങള്ക്  
ന്റതരന്റ പ്ടുകാതമള്ള സൃാതന്ത്രയസമ തംേശ  ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക്കുണ്ട്.  
ംപാഷഔാഹാരത്തിതമള്ള തംേശഭരണ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ന്റെലപുഔള്ക്  നിര്ത് ന്ധിതമായ 
ന്റെലപുഔളി  ഉള്ക്ന്റെടുത്തി സര്ത്കാര്ത്  ഉത്തരവായിട്ടണ്ട്.  ഇതിന്  പ്രഔാരസമ സസമസ്ഥാനത്ത് 258 
ഐ സി ഡി എസ് ംപ്രാജക്ടുഔയുന്റ  ഔടഴി  33115 ൃങ്കണവാ ിഔള്ക്  മുളള കംകന പൂരഔ 
ംപാഷഔാഹാര പരിപാ ി തംേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്  ന ൊകി വധാന്നു.  തംേശഭരണ 
സ്ഥപാനങ്ങള്ക്  ന ൊകി വധാന്നതിനാ  ന്റെലവിന്റെ 50 ശതമാനസമ തുഔ, ൃതാത് സസമസ്ഥാന 
വിഹിതസമ വഹിക്കുന്നത് തംേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളാണ്.  ംശഷിക്കുന്ന 50 ശതമാനസമ തുഔ 
ംഔന്ദ്രാവിഷ്കൃത വിഹിതമായി ലഭിക്കുന്ന മുളള കറക് തംേഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക്കു മ കി 
ന്റഔാടുക്കുന്നതാണ്. 
 2021-22   പദ്ധതി ന ൊകാന്  35213.00 ലക്ഷസമ രൂപ ംഔന്ദ്ര വിഹിതമായി 
പ്രതടക്ഷിക്കുന്നു. 
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