
വനിതാ ശിശുവികസന വകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടെ നെപെിക്രമങ്ങള് 

(ഹാജര് :  അനുപമ T.V IAS) 

 

 

ഉത്തരവ് നം. ICDS/B1/15052/21     തീയതി: 08.11.2021 

======================     =============== 
 

വിഷയം :വനിതാ    ശിശുവികസന   വകുപ്പ്   -   സംയയാജിത ശിശു വികസന പദ്ധതി - 
വിഭിന്ന യശഷി കുട്ടികൾക്കായി സ്ടപഷയൽ അങ്കണവാെി പദ്ധതി – പ്രവൃത്തി 
നിര്വഹിുന്നന്നതിനുഅഅ അനുമതി നകകിയും ം ്ട് ് അനുവചിചും ം ഉത്തരവ് 
പുറടപ്പടുവിുന്നന്നു. 

 

പരാമര്ശം : 1) സ.ഉ.(സാധാ) നം.335/2021/സാനീവ. തീയതി : 21/5/21. 

                          2) ഈ കാരയാലയത്തിടല 06.05.2021,18.06.2021  എന്നീ തിയ്യതികഅിടല 
ഇയത നമ്പർ കത്തുകളം 12.10.2021 ടല ഇയത നമ്പർ ഉത്തരവം . 

                        3) എറണാകുഅം യപ്രാഗ്ാം ഓ്ീസറുടെ 11.10.2021 ടല PO/EKM/A4-521/20 
നമ്പർ കത്ത്.  

 
വിഭിന്ന യശഷിയും ള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഐ സി ഡി എസ് പദ്ധതി മുയേന പ്രയതയക പരിരക്ഷ 

നൽകുന്നതിനായി ടമച്ചടപ്പട്ട ഭൗതീക സാഹചരയമുള്ളതം വിഭിന്നയശഷിയും ള്ള കുട്ടികൾക്ക് 

എത്തിയച്ചരാൻ യാത്രാ സൗകരയവമുള്ള  അങ്കണവാെികടഅ (വിവിധ പഞ്ചായത്തുകഅിൽ നിന്നും) 

ടതടരടെടുത്ത് സവിയശഷ അങ്കണവാെികഅാക്കി മാറ്റുന്നതിനും പ്രസ്തുത അങ്കണവാെികഅിടല 

വർക്കർമാർക്ക് പ്രയതയക പരിശീലനവം കുട്ടികളടെ മാനസിക ആയരാഗ്യ പരിരക്ഷ സംബന്ധിച്ച് 

മാതാ പിതാക്കൾക്ക് വിചഗ്ദ്ധർ മുയേന കൗൺസിലിംഗ്് നൽകുന്നതിനും െി അങ്കണവാെികഅിൽ 

തയേശ സവയം ഭരണ സ്ഥാപനം മുയേന  സ്ടപഷയൽ എഡൂയക്കറ്ററിടെ യസവനം 

ലഭയമാക്കിടക്കാട് ് സ്ടപഷയൽ അങ്കണവാെി പദ്ധതി നെപ്പിലാുന്നന്നതിനും പരാമര്ശം(1) 

പ്രകാരം ഉത്തരവായിട്ടുട് ് . 

 

സംസ്ഥാനത്തിടല 142 അങ്കണവാെികടഅ ടതടരടെടുത്ത്  barrier free accessibility 

സൗകരയം ഒരുുന്നന്നതിനും   വിഭിന്നയശഷി സൗഹൃചമാുന്നന്നതിനുമായി ഒരു അങ്കണവാെിക്ക് 2 

ലക്ഷം രൂപ നിരക്കിക വിനിയയാഗ്ിുന്നന്നതിനും  പരാമര്ശം(1) ഉത്തരവ് പ്രകാരം സര്ക്കാര് 

അനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുട് ്. 

 



 
സ്ടപഷയൽ അങ്കണവാെികൾക്ക്    barrier free access facililty സൗകരയം   ഒരുുന്നന്നതിനായി 
ടചലവഴിക്കാവന്ന ്ട് ിടെ വിശചാംശം. 
Construction of ramp, disabled friendly toilet, 
Partitions, Handrails, and Allied construction for 
making barrier free  

  

Rs.1,00,000.00/- 

Purchase of special furnitures, wheel chair, other 
equipments, landscaping, play area and allied works 

 

Rs.1,00,000.00/- 

TOTAL Rs.200000.00/-Per Anganwadi 

 

  ഇത്തരത്തിൽ സ്ടപഷയൽ അങ്കണവാെികൾക്ക് ഭൗതീക സാഹചരയം ഒരുുന്നന്നതിനായി 

എറണാകുഅം ജില്ലയിൽ നിന്നും 4    അങ്കണവാെികടഅ CDPO മുോന്തിരം കടട് ത്തിയിരുന്നു . െി 

ടപ്രായപ്പാസലുകൾ അംഗ്ീകരിചും ടകാട് ് ഓയരാ അങ്കണവാെികൾുന്നം 2 ലക്ഷം രൂപ നിരക്കിൽ  

ആടക 8,00,000/- രൂപയിൽ (എട്ട് ലക്ഷം രൂപ മാത്രം) യകന്ദ്ര വിഹിതമായ (60%) 4,80,000/-

രൂപ (നാല്  ലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരം രൂപ മാത്രം) 2235-02-102-33(01) Plan 

ശീര്ഷകത്തിക നിന്നും, സംസ്ഥാന വിഹിതമായ (40%) 3,20,000/-രൂപ (മൂന്ന് ലക്ഷത്തി 

ഇരുപതിനായിരം രൂപ മാത്രം) 2235-02-102-33 (02) P ശീര്ഷകത്തിക നിന്നും എറണാകുഅം 

ജില്ലാ വനിത ശിശു വികസന ഓ്ീസർമാർക്ക്  അനുവചിച്ച് ടകാണ്ടം ഇതിനാക ഉത്തരവാകുന്നു. 

 

ഇപ്രകാരം ജില്ലാ വനിത ശിശു വികസന ഓ്ീസർമാർക്ക് ലഭയമാുന്നന്ന തക  ചുവടെ 

പറയും ം പ്രകാരം  ശിശു വികസന പദ്ധതി ഓ്ീസർമാർക്ക് അെിയന്തിരമായി 

അനുവചിയക്കട് താണ് . 

SI 

No 

 

 

Name of 

district Name of 

project 

Name of 

Panchayath/ 

Muncipality 

Anganwa

di center 

no 

Amount allotted to CDPO 

Central 
share(60%) 
2235-02-
102-33(01) 
Plan 

State share 
(40%)2235-
02-102-
33(01) Plan 

Total 
amount 
allotted 

1 
 

 

 

 

Vazhakkulam 

Additional 

Keezhmad 

panchayath 
42 120000 80,000 200000 

2 
Kochi  

urban 1 

Kochi 

coorporation 
95 120000 80,000 200000 



3 
Ernakulam Kochi  

urban 1 

Kochi 

coorporation 
116 120000 80,000 200000 

4 Vypin Edavanakkad 79 120000 80,000 200000 

TOTAL 480000 320000 800000 

 

സ് ടപഷയൽ അങ്കണവാെി പദ്ധതിയിൽ ഉൾടപ്പട്ട സിവിൽ വർുന്നകൾ LSGD 

എഞ്ചിനീയറിംഗ്് വിഭാഗ്ം മുയേന നിർവഹിയക്കട് താണ് .നവീകരണ പ്രവൃത്തി  പൂര്ത്തീകരികുന്ന്ന 

മുറയ്ക്ക് LSGD എഞ്ചിനീയറിംഗ്് വിഭാഗ്ത്തിക നിന്നും കരാര് തകകുന്അഅ ഫ്നക ബില്ലുകൾ,   

കംപ്ലീഷ സര്ട്ടി്ിക്കറ്റ് എന്നിവയും ടെ അെിസ്ഥാനത്തിൽ ശിശു വികസന പദ്ധതി ഓ്ീസര് 

കരാറുകാരന് തക അനുവചിയക്കട് താണ്. 

 

സ് ടപഷയൽ അങ്കണവാെി പദ്ധതിക്കായും ള്ള വാങ്ങലുകൾ യറാർ പർയച്ചസ് മാനവലിൽ 

നിഷ്കർഷിുന്നന്ന വയവസ്ഥകൾ,സർക്കാർ ഉത്തരവകൾ പാലിചും ടകാട് ് സി .ഡി.പി. ഒ മാർ 

യനരിയട്ടാ അടക്രഡിറ്റസ് ഏജൻസികൾ മുോന്തിരയമാ വാങ്ങാവന്നതാണ് . പ്രസ്തുത പദ്ധതിക്കായി 

അനുവചിച്ചിട്ടുള്ള 2  ലക്ഷം രൂപയിൽ അധികരിുന്നന്ന പക്ഷം ആയത് സൂപ്പർഫവസർ മുയേന 

ബന്ധടപ്പട്ട തയേശ സവയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങഅിൽ നിന്നും പ്രയതയക  യപ്രാജക്ട് മുയേന 

കടട് ത്തുന്നതിന് ബന്ധടപ്പട്ട ശിശുവികസന പദ്ധതി ഓ്ീസർമാർ നെപെി 

സവീകരിയക്കട് താണ് .      

 

 യപ്രാഗ്ാം  ഓ്ീസര് കൃതയമായ ഇെയവഅകഅിക പദ്ധതി പ്രവർത്തനത്തിടെ പുയരാഗ്തി 

അവയലാകനം നെത്തി നിശ്ചിത സമയത്തിനുഅഅിക അങ്കണവാെികളടെ നവീകരണം 

പൂര്ത്തീകരിചും  എന്ന് ഉറപ്പാക്കി സാക്ഷയപത്രം,റിയപ്പാര്ട്ട്, യക്രാഡീകരിച്ച യും  സി എന്നിവ ഈ 

കാരയാലയത്തിക സമര്പ്പിയക്കട് താണ്.  പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി നിശ്ചയമായും ം 2021-22 സാമ്പത്തിക 

വര്ഷത്തിനകം തടന്ന പൂര്ത്തിയായക്കട് താണ്. ആയതിന് CDPO മാർ തയേശ സവയം ഭരണ 

സ്ഥാപന യമധാവികളമായി യനരിൽ ബന്ധടപ്പട്ട് പദ്ധതി നിർവഹണത്തിന് നെപെി 

സവീകരിയക്കട് താണ് . 

 

 



4 അങ്കണവാെികള്ക്ക് 2 ലക്ഷം രൂപ യൂണിറ്റ് യകാറിക വിഭിന്നയശഷി സൗഹൃചമായ 

സ് ടപഷയൽ അങ്കണവാെി യകന്ദ്രങ്ങഅാക്കി പരിവര്ത്തനം ടചുന്നന്നതിയലക്ക് ആവശയമായ 

8,00,000/- രൂപ (എട്ട് ലക്ഷം രൂപ മാത്രം) വിനിയയാഗ്ിുന്നന്നതിന് അനുമതി നല്കിയും ം ഉത്തരവ് 

പുറടപ്പടുവിുന്നന്നു. 

                               
                                                                                                      (ഒപ്പ്)      
                                                                             വനിത ശിശുവികസന ഡയറക്ടര് 
 

ജില്ലാ വനിത ശിശു വികസന ഓ്ീസർ, എറണാകുഅം 

പകര്പ്പ്: 
1) യപ്രാഗ്ാം ഓ്ീസര്, എറണാകുഅം 

2) ബന്ധടപ്പട്ട  CDPO മാര്ുന്നം.  
3) ബന്ധടപ്പട്ട തയേശ സവയം ഭരണ യമധാവിക്ക് (സി.ഡി .പി .ഒ മുോന്തിരം ) 
4) സൂപ്രട് ് (എ) ടസക്ഷ (്ട് ് അനുവചിുന്നന്നതിനായി) 
5) സൂപ്രട് ് പ്ലാനിംഗ്് ടസക്ഷ  
6) യറാക്ക് ്യക/സ്ടപയര് 

                                                                              ഉത്തരവിൻ പ്രകാരം 

 

                                                                                   

                                                                               സൂപ്രട് ് 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


