File No.DWCD/1882/2022-WEC2

“ഭരണഭാഷ-മാതൃഭാഷ”

No. DWCD/1882/2022-WEC2

വനിത ശിശുവികസന ഡയറക്ടറുടട
കാര്യാലയം,
പൂജപ്പുര,തിരുവനന്തപുരം
തീയതി : 01/07/2022
E-Mail:directorate.wcd@kerala.gov.in
Phone No.0471–2346534

പരിപതം

വിഷയം:-

വനിതാ ശിശുവികസന വകുപ--'മംഗല്യ പദതി '-വിധവാ പുനനവിവാഹ
ധനസഹായം-2022-23-വനഷതത്തേയ്ക്കപ അതപേകഷകൾ ഓൺലലൻകൾ ടവെപ
ലസറ്റപ മുതനന േണിക്തപ- നിനതദശശഷകൾ സംെന്ധിചപ:-

സൂചന:-

1. സ.ഉ(സാധാ)നം.472/സാതേവ. തീയതി: 12/11/2018.
2. ഈ കാര്യാലയത്തേിടല 8/6/2019 ടല ഇ 11/24251/WCD നമ്പന
ഉത്തേരവപ

സാധുക്കളായ വിധവകഷകൾ, നിയമപരമായി വിവാഹ തമാചനം തനടിയവന
എ്ിവരുടട പുനന വിവാഹത്തേിനപ 25,000/- രൂപ ധനസഹായം നകക് മംഗല്യ
പദതി 2008 മുതക സംസ്ാനത്തേപ നടുിലാക്കി വരുന. സൂചന (2) പ്രകാരം വകുപ
മുതനടന നടുിലാക്കി വരു് പദതികുടട നിനവഹണ ചുമതല ജി്ലാ വനിതാ
ശിശുവകിസന ഓഫീസനമാനക്കപ നകകി ഉത്തേരവായിിടപ. ആകയാക മംഗല്യ പദതി
പ്രകാരം ഓൺലലനായി അതപേ സീീകരിക്തിനളള നടപടി ജി്ലാ വനിതാ
ശിശുവികസന ഓഫീസനമാന സീീകരിതക്കടതാണപ . ഈ പദതി പ്രകാരം ആനുല്യം
ലഭിക്തിനളള മാനദണശഷകൾ ചുവടട തചനകന.
1. അതപേക
2.

െി.പി.എക. / മുൻകൾഗണനാ വിഭാഗത്തേികടപടതായിരിക്കണം.

ഭനത്തോവിടന്റെ മരണം മലം വിധവയാവുകകും, നിയമ പ്രകാരം വിവാഹ െന്ധം
തവനടപടുത്തേിയതപ
നിമിത്തേം
വിധവയ്ക്കപ
സമാനമായി
തീന്ിിളള
കടുംെശളികടുട വനിതകുമാണപ ഈ പദതിുടട പരിധിയിക വരു്തപ .

3. പുനനവിവാഹം

െന്ധടുട വിവാഹ രജി്ാന മുമ്പാടക രജി്ന ടചയപ
സനടിഫിക്കറ്റപ അതപേതയാടടാും ഹാജരാക്കണം.

4. വനഷത്തേിക

എ്ലാ

സമയവുകം

മംഗല്യ പദതിയതവടി

വകുിടന്റെ
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ടവലബ്സൈറ്റിലൂടട അതപേിക്കാവുക്താണപ .
മാസത്തേിനകം അതപേ സമനുിചിരിക്കണം.

പുനനവിവാഹം

നട്പ

6

5. 18

നം 50 നം മതദ്യ പ്രായമുളള വിധവകുടട പുനനവിവാഹത്തേിനാണപ
ധനസഹായം അനവദിക്തപ .

6. ധനസഹായത്തേിനളള

അതപേകഷകൾ താടഴുറു് തരനകഷകൾ സഹിതം
ഓൺലലനായി ശിശുവികസന പദതി ഓഫീസന മുതനന ജി്ലാ വനിതാ
ശിശുവികസന ഓഫീസനക്കപ നകതകടതാണപ .

a.

ആദ്യ വിവാഹത്തേിടല ഭനത്തോവിടന്റെ മരണ സനടിഫിക്കറ്റപ .

b.

വിവാഹ െന്ധം തവനടപടുത്തേിയതപ സംെന്ധിചപ തകാടതി ഉത്തേരവപ .

c.

െി.പി.എക. / മുൻകൾഗണനാ വിഭാഗത്തേിക ഉഷകൾടുടതപ സംെന്ധിച തരന (തറഷൻകൾ
കാനഡിടന്റെ തകാുി) സാേ്യടുടുത്തേിയതപ.

d.

അതപേകുടട ൊകപ പാസപ ബക്കിടന്റെ പകനുപ.

e.

പുനനവിവാഹം രജി്ന ടചയ് സംെന്ധിച സനടിഫിക്കറ്റിടന്റെ പകനുപ
(സാേ്യടുടുത്തേിയതപ )

ഓൺലലനായി ലഭ്യമായ അതപേകഷകൾ ശിശുവികസന പദതി ഓഫീസനമാന
പരിതശാധിചപ ധനസഹായത്തേിനപ അനഹതുളളതാടണ്പ ഉറുപ വരുത്തേിയതശഷം
മാതതമ ജി്ലാ വനിതാ ശിശുവികസന ഓഫീസനമാനക്കപ ഓൺലലനായി നകകാൻകൾ
പാടുളള.

അതപേിതക്കട വിധം
• www.schemes.wcd.kerala.gov.in എ് ടവെപ ലസറ്റപ സനനശികക
• ടപാ്ജന പദതികഷകൾ- അതപോ തപാനടക എ് ടവെപതപജിക "എശടന
അതപേിക്കാം" എ് ടമനവിക കിക്കപ ടച്ക . ടപാ്ജന പദതികഷകൾ
അതപോ തപാനടക എ് ടവെപതപജപ എശടന പ്രവനത്തേികന എനം
അതപേ സമനുിതക്കടതപ എശടനടയനം വിശദമാക്കിുള തപജപ ്റന
വരും. അതിടല നിനതദശശഷകൾ ശദതയാടട പാലിചപ തേമപദതികഷകൾക്കപ
അതപേിക്കാവുക്താണപ. ുസന മാനീക www.schemes.wcd.kerala.gov.in എ്
ടവെപ ലസറ്റിക ലഭ്യമാണപ .
മംഗല്യ പദതി പ്രകാരം ധനസഹായം നകക്തിനളള അതപേകഷകൾ
ശിശുവികസന പദതി ഓഫീസനമാന ഓൺലലനായി സീീകരിതക്കട്ം, െന്ധടുട
ജി്ലാ വനിതാ ശിശുവികസന ഓഫീസനമാനക്കപ നകതകട്മാണപ . ഇപ്രകാരം 2022-23
സാമ്പത്തേിക വനഷം ലഭിചിിളള അതപേകഷകൾ പരിതശാധിചപ ധനസഹായം
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ലഭിക്തിനപ അനഹതുളളവുടട ലിറ്ം ആവശ്യമായ ഫടിടന്റെ വിശദാംശവുകം ജി്ലാ
വനിതാ ശിശുവികസന ഓഫീസനമാന 2023 ടഫബ്രുവരി 15 നകം വനിതാ ശിശുവികസന
ഡയറക്ടനക്കപ നകതകടതാണപ. 2023 ടഫബ്രുവരി 15 തശഷം ജി്ലാതലത്തേിക
ലഭ്യമാക് അതപേകഷകൾ അടുത്തേ സാമ്പത്തേിക വനഷത്തേിതലയ്ക്കപ പരിഗണിതയ്ക്കടതാണപ .

വനിത ശിശു വികസന ഡയറക്ടനക്കപ തവടി ടി
1. എ്ലാ
2. എ്ലാ

DWCDO മാനകം
CDPO മാനകം

പകനുപ:
1. സൂപ്രടപ, ആഡിറ്റപ ടസേൻകൾ
2. ഫിനാൻകൾസപ ഓഫീസന
3. ഡയറക്ടറുടട സി.എ
4. അഡീഷണക ഡയറക്ടന / തജായിന്റെപ ഡയറക്ടന
5. ത്ാക്കപ ഫയക / ടസ്പെയന

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyanka G
Date: 2022.07.01 15:16:41 IST
Reason: Approved
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‘മംഗല്യ പദതി’
വിധവാ പുനനവിവാഹ ധനസഹായത്തേിനളള അതപേ

1 അതപേകുടട തപരപ, അഡ്രസപ, പിൻകൾതകാഡപ, തഫാൺ നം.

:

2 അതപേകുടട ജനന തീയതി
:
3 മരണമടഞ്ഞ ഭനത്തോവിടന്റെ തപരപ , വിലാസം (മരണ സനടിഫിക്കറ്റപ ഹാജരാക്കണം) :
4 മരണമടഞ്ഞയാുടട വിധവയാണപ അതപേക എ്പ ടതളിയിക്തിനളള തരന :
5 വിവാഹെന്ധം തവനടപടുത്തേിയതാടണകിക വിവാഹ െന്ധം തവനടപടുത്തേിയ :
തകാടതി ഉത്തേരവിടന്റെ പകനുപ
6 പുനന വിവാഹം കഴിച ഭനത്തോവിടന്റെ തപരപ , അഡസപ, വിവാഹ സനടിഫിക്കറ്റപ
:
7 പുനനവിവാഹം, രജിത്ഷൻകൾ നം, തീയതി (വിവാഹ സനടിഫിക്കറ്റപ ഹാജരാക്കണം) :
8 അതപേകുടട ടതാഴിക, വരുമാനം
9 പുനനവിവാഹം ടചയ ഭനത്തോവിടന്റെ ടതാഴിക, വരുമാനം
10 അതപേകടയ ആശയിചപ കഴിു് കടികുടട വിശദ വിവരം
11 ഭനത്തോവിടന ആശയിചപ കഴിു് കടികുടട വിശദ വിവരം
12 ഇതുാഷകൾ താമസിക് ജി്ല, തബ്ലാക്കപ, ഗ്രാമപഞ്ചായത്തേപ
13 ൊകപ അക്കൗടപ നമ്പന
IFSC
ബ്രാഞ്ചപ
സ്ലം
തീയതി

:

:

:
:
:
:
:
:
:
:

അതപേകുടട കുപ, തപരപ

അതപേക അതപേതയാടടാും അപപ തലാഡപ ടചതയ്യട തരനകഷകൾ
a.

ആദ്യ വിവാഹത്തേിടല ഭനത്തോവിടന്റെ മരണ സനടിഫിക്കറ്റപ .

b.

വിവാഹ െന്ധം തവനടപടുത്തേിയതപ സംെന്ധിചപ തകാടതി ഉത്തേരവപ .

c.

െി.പി.എക. / മുൻകൾഗണനാ വിഭാഗത്തേിക ഉഷകൾടുടതപ സംെന്ധിച തരന (തറഷൻകൾ
കാനഡിടന്റെ തകാുി) സാേ്യടുടുത്തേിയതപ.

d.

അതപേകുടട ൊകപ പാസപ ബക്കിടന്റെ പകനുപ.

e.

പുനനവിവാഹം രജി്ന ടചയ് സംെന്ധിച സനടിഫിക്കറ്റിടന്റെ പകനുപ
(സാേ്യടുടുത്തേിയതപ
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ശിശു വികസന പദതി ഓഫീസന അപപ തലാഡപ ടചതയ്യട സാേ്യപതശഷകൾ
സി.ഡി.പി.ക.ുടട ശുപാനശ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(ഓഫീസപ സീക)

സി.ഡി.പി.ക.ുടട കുപ, സീക

ജി്ലാ വനിത ശിശു വികസന ഓഫീസന അപപ തലാഡപ ടചതയ്യട സാേ്യപതശഷകൾ
ജി്ലാ വനിതാ ശിശുവികസന ഓഫീസറുടട ശുപാനശ
മംഗല്യ പദതി പ്രകാരം ശീമതി.....................................................................................................................
--------------- ധനസഹായത്തേിനപ അനഹയാണപ. ധനസഹായം
അനവദിക്കാവുക്താണപ.
സ്ലം :
തീയതി :

(സീക)
ജി്ലാ വനിതാ ശിശുവികസന ഓഫീസന

