ഭരണഭാഷ-മാതൃഭാഷ
നമ്പര് :ഐസിഡിഎസ് ബി1/39936/13

വനിതാ ശിശുവികസന ഡയറക്ടറററ്റ്,
പൂജപ്പുര, തിരുവനന്തപുരം.
റ ാണ് : 0471-2346508
ഇ-മമയില് :directorate.wcd@kerala.gov.in
തിയതി : 06.05.2021

വനിതാ ശിശുവികസന ഡയറക്ടര്.

എല്ലാ റരാഗ്ാം ഓ ീസർമാർക്കം
എല്ലാ സി ഡി പി ഒ മാർക്കം
സർ,
വിഷയം :

വ.ശി.വി.വ – സംറയാജിത ശിശു വികസന പദ്ധതി - വിഭിന്ന റശഷി
കുട്ടികൾക്കായി സ്മപഷയൽ അങ്കണവാടി പദ്ധതി -അങ്കണവാടികൾ
മതരമെടുക്കന്നതിള്ള മ മാർഗ ന നിർറംശം
- സംബന്ധിച്ച്

സൂചന (1) :

സംസ്ഥാനത്ത് രവർത്തിക്കന്ന 33115 അങ്കണവാടികൾ വഴിയാണ് ഐ സി ഡി എസ്
പദ്ധതിയിമെ വിവിധ റസവനങ്ങൾ ഗുണറഭാക്താക്കൾക്കായി നൽകി വരുന്നത് .വിഭിന്ന
റശഷിയുള മ കുട്ടികൾക്ക് പെ കാരണങ്ങൾ മകാണ്ടം ഈ പദ്ധതിയുമട റസവനം െഭിക്കാമത
വരുന്നുണ്ട് . അത്തരത്തിലുള്ള മ ധാരാ ം കുട്ടികൾ സംസ്ഥാനതുണ്ണ്ട് . അവരുമട ചികിത്സക്കം
ആറരാഗ്യ പരിരക്ഷക്കമായി അങ്കണവാടികൾ മുറേനയുള മ രറതയക റസവനങ്ങൾ ഒന്നും തമന്ന
നിെവിൽ സംജ്ജീകരിച്ചിട്ടില്ല . ആയതിനാൽ MR, Autism, Cerebral palsy, multiple
Disorder….. etc എന്നീ വിഭാഗ്ങ്ങ ിൽമെടുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഐ സി ഡി എസ് പദ്ധതിയിൽക്കൂടി
റരതയക പരിരക്ഷ നൽകുന്നതിന് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് .
മമച്ചമെട്ട ഭൗതീക സാഹചരയമുള മതം ഭിന്നറശഷിയുള മ കുട്ടികൾക്ക് എത്തിറച്ചരാൻ
യാത്രാ സൗകരയമുള മ അങ്കണവാടികമ വവിവിധ പ്ായതുണ്ക ിൽ നിന്നും) മതമരമെടുത്ത്
സവിറശഷ അങ്കണവാടിക ാക്കി മാറ്റുന്നതിള്ം രസ്തുത അങ്കണവാടിക ിമെ വർക്കർമാർക്ക്
രറതയക പരിശീെനവം കുട്ടികളുമട മാനസിക ആറരാഗ്യ പരിരക്ഷ സംബന്ധിച്ച് മാതാ

പിതാക്കൾക്ക് വിദഗ്ദ്ധർ മുറേന കൗൺസിെിംഗും സ്മപഷയൽ അങ്കണവാടിക ിൽ സ്മപഷയൽ
എഡൂറക്കറ്ററിമെ റസവനവം െക്ഷയമിടുന്നു .
സ്മപഷയൽ അങ്കണവാടികമ കമണ്ടതുണ്റമ്പാൾ ബഡ് സ്കൂൾ ഇല്ലാത്ത പ്ായതുണ് ിൽ
നിന്നും കമണ്ടത്താവന്നതാണ് . സ്മപഷയൽ അങ്കണവാടികൾക്ക് ചുവമട പറയുന്ന അടിസ്ഥാന/
ഭൗതീക സൗകരയങ്ങൾ ക്രമീകരിറക്കണ്ടതണ്ട് .
 Barrier free access to the Special Anganawadies and within the Anganawadi
 അങ്കണവാടി മകട്ടിടത്തിന് ക്ലാസ്സ് റം ,റേ ഏരിയ ,മതറാെിക്കള മ സൗകരയം
 അങ്കണവാടി മകട്ടിടത്തിൽ റാംപ് ,മറയിൽ സൗകരയവം സ്ഥെ സൗകരയം
 അങ്കണവാടി മകട്ടിടം
- Drinking water, furniture, washing facililties
- Slip resistant floor, windows with grill
- Electrified
- Nature friendly എന്നിവ ഉറപ്പുവരുറത്തണ്ടതാണ് .
 സ്മപഷയൽ അങ്കണവാടിക ിൽ വിഭിന്ന റശഷി കുട്ടികൾക്കായുള മ രീ -പ്രരമറി
ആക്ടിവിറ്റിക്കള മ സൗകരയം.
 Pictured walls, Special Charts, Jumbo Numbers, Puzzles, Flash Cards, Toys for
children with special needs എന്നിവ െഭയമാക്കന്നു .
 ഒരു സ്മപഷയൽ അങ്കണവാടിയിൽ കുറെത് ഒരു വീൽ മചയർ ഉണ്ടായിരിക്കം .
 സ്മപഷയൽ അങ്കണവാടിക ിൽ ഭിന്നറശഷി സൗഹൃദമായ റടായ്െറ്റ് സൗകരയം
 തറംശ സവയം ഭരണ സ്ഥാപനം മുറേന
െഭയമാക്കന്നു .

സ്മപഷയൽ എഡൂറക്കറ്ററിമെ റസവനം

ആയതിറെക്ക് ചുവമട പറയുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങൾക്ക് വിറധയമായി വിവിധ റരാജക്ടുക ിൽ
നിന്നും 142 അങ്കണവാടികമ

മതമരമെടുത്ത് സ്മപഷയൽ അങ്കണവാടികൾക്കായുള മ

അടിസ്ഥാന സൗകരയം ഒരുക്കാവന്നതാണ് .മതമരമെടുത്ത അങ്കണവാടികൾക്ക് 2 െക്ഷം രൂപ
വീതം വിനിറയാഗ്ിച്ച് പദ്ധതിയിൽ രതിപാദിക്കന്ന (barrier free) അടിസ്ഥാന സൗകരയങ്ങൾ
ഒരുക്കന്നതിനാണ് െക്ഷയമിടുന്നത് .
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സ്മപഷയൽ അങ്കണവാടി പദ്ധതി -2021 -22
1

അങ്കണവാടി സ്ഥിതി മചയ്യുന്ന ജില്ല

2

റരാജക്ടിമെ റപര്

3

അങ്കണവാടി മസെർ നം :,വാർഡ് ,
പ്ായത്ത്

4

അങ്കണവാടിക്ക്

സവന്തമായുള മ

സ്ഥെത്തിമെ വിസ്തീർണ്ണം
5

അങ്കണവാടി മകട്ടിടത്തിമെ വിസ്തീർണ്ണം
വsq .feet )

6
7
8

തറംശ സവയം ഭരണ സ്ഥാപനം മുറേന
സ്മപഷയൽ എഡൂറക്കറ്ററിമെ റസവനം
നൽകാൻ കഴിയുറമാ?
അങ്കണവാടിയിൽ ramp & rail
നിർമ്മിക്കന്നതിന് സൗകരയമുറണ്ടാ ?.
അങ്കണവാടിയിൽ
പ്രവദുതി,
കുടിമവള മം െഭയതയുറണ്ടാ ?

9

10

അങ്കണവാടി മകട്ടിടത്തിന് പുറത്ത്
ക ിസ്ഥെം
െഭയമാറണാ
?
െഭയമാമണങ്കിൽ അതിമെ വിസ്തീർണ്ണം
അങ്കണവാടിയിൽ
വാഹനം
എത്തിറച്ചരുന്നതിന് സൗകരയമുറണ്ടാ ?

11

വർക്കർ /മഹൽെർ / എന്നിവർ സ്ഥിര
നിയമനം െഭിച്ചവരാറണാ ?

12

ടി

അങ്കണവാടിയിൽ

എത്തിറച്ചരാൻ

കഴിയുന്ന ഭിന്നറശഷി കുട്ടികളുമട എണ്ണം

ശിശു വികസന പദ്ധതി ഓ ീസർ

