വനിത ശിശുവികസന വകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടെ നെപെിക്രമങ്ങള്
(ഹാജര് : അനുപമ T.V IAS)

: വനിത ശിശുവികസന വകുപ്പ് - സംയയാജിത ശിശു വികസന പദ്ധതി - വിഭിന്ന
യശഷി കുട്ടികൾക്കായി സ്ടപഷയൽ അങ്കണവവാെി പദ്ധതി - യകാഴിയക്കാെ് ,മലപ്പുറം
നവീകരണവം
സാധ്യമല്ലാത്ത
അങ്കണവവാെികടെ
ഒഴിവാക്കി
പകരം
അങ്കണവവാെികടെ ഉൾടപ്പടുത്തി യഭദഗതി ഉത്തരവ് പുറടപ്പടുവിക്കുന്നു .
പുറടപ്പടുവിക്കുന്നു.
പരാമര്ശം 1): സ.ഉ.(സാധ്ാ) നം.335/2021/സാനീവ. തീയതി : 21/5/21.
വിഷയം

2): ഈ കാരയാലയത്തിടല 06.05.2021,18.06.2021 എന്നീ തിയ്യതികെിടല ICDS /
B1-39936/13 ഇയത നമ്പർ കത്തുകൾ .
3): ഈ കാരയാലയത്തിടല 12.10.2021,08.11.2021 എന്നീ തിയ്യതികെിടല ICDS /
B1-15052/21 ഇയത നമ്പർ ഉത്തരവുകൾ .
4): യകാഴിയക്കാെ് യരാഗ്ാം ഓഫീസറുടെ 01.11.2021,11.11.2021 എന്നീ
തിയ്യതികെിടല ബി -1011 നമ്പർ കത്തുകൾ.
5): മലപ്പുറം യരാഗ്ാം ഓഫീസറുടെ 01.11.2021 ടല ബി -413 നമ്പർ കത്ത്

ഉത്തരവ് നം. ICDS/B1/15052/21

തീയതി: 04.12.2021

വിഭിന്ന യശഷിയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഐ സി ഡി എസ് പദ്ധതി മുയേന രയതയക പരിരക്ഷ
നൽകുന്നതിടെ ഭാഗമായി സ്ടപഷയൽ അങ്കണവവാെി പദ്ധതി നെപ്പിലാക്കുന്നതിന് പരാമര്ശം(1)
രകാരം സർക്കാർ അനുമതി ലഭിക്കുകയുണ്ടായി . സ്ടപഷയൽ അങ്കണവവാെി പദ്ധതിക്കായി
വിവിധ് ജില്ലകെിൽ നിന്നും ലഭയമായിട്ടുള്ള 80 അങ്കണവവാെികൾ 2 ലക്ഷം രൂപ യൂണവിറ്റ് യകാസ്റ്റില്
വിഭിന്നയശഷി സൗഹൃദമായ

അങ്കണവവാെി യകന്ദ്രങ്ങൊക്കി പരിവര്ത്തനം ടയുന്നന്നതിയലക്ക്

പരാമർശം (3 )രകാരം ഇതിയനാെകം അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
പരാമർശം (3) രകാരം അനുമതി നൽകിയ അങ്കണവവാെികെിൽ സാധ്യമല്ലാത്ത
അങ്കണവവാെികൾക്ക് പകരം പുതിയ അങ്കണവവാെികൾക്ക് അനുമതി നൽകുവാൻ യകാഴിയക്കാെ്
,മലപ്പുറം യരാഗ്ാം ഓഫീസർമാർ / ശിശു വികസന പദ്ധതി ഓഫീസർമാർ പരാമർശം (4),(5)
രകാരം അഭയർഥിച്ചിരുന്നു .
രസ്തുത സാഹയരയത്തിൽ

യരാഗ്ാം ഓഫീസർമാർ

ഓഫീസർമാരുടെ അഭയർഥന പരിഗണവിച്ച് പരാമർശം 3

/ ശിശു വികസന പദ്ധതി

രകാരം അനുമതി നൽകിയിരുന്നതം

നവീകരണവം സാധ്യമല്ലാത്തതമായി റിയപ്പാർട്ട് ടയയ്തിട്ടുള്ളതമായ 5 അങ്കണവവാെികടെ ഒഴിവാക്കി
പകരം

അങ്കണവവാെികൾക്ക് ചുവടെ യയർത്തിരിക്കും രകാരം സ്ടപഷയൽ അങ്കണവവാെി

പദ്ധതിക്ക് അനുമതി നൽകി പരാമർശം 3 ഉത്തരവ് യഭതഗതി ടയയ്ത് ഉത്തരവ് പുറടപ്പടുവിക്കുന്നു.

ക്രമ
നം

1
2

ജില്ല

യരാജക്റ്റിടെ
യപര്

അനുമതി നൽകിയിരുന്ന
പകരം അനുമതി നൽകുന്ന
തയേശ സവയം ഭരണവ
തയേശ സവയം ഭരണവ
സ്ഥാപനവും
സ്ഥാപനവും അങ്കണവവാെി
അങ്കണവവാെി ടസെർ
ടസെർ നമ്പരും
നമ്പരും

മലപ്പുറം

`താനൂർ
അഡീഷണവൽ

ഒഴൂർ

36

ടപരുമണ്ണക്ലാരി

6

യകാഴിയക്കാെ്

ടകാടുവള്ളി
അഡീഷണവൽ

പുതപ്പാെി

105

പുതപ്പാെി

99
108

3

യകാഴിയക്കാെ്

ടകാടുവള്ളി

4

യകാഴിയക്കാെ്

പന്തലായനി

ടകാടുവള്ളി
മുൻസിപ്പാലിറ്റി
മൂൊെി
പഞ്ചായത്ത്

5

യകാഴിയക്കാെ്

ബാലുയേരി

ബാലുയേരി

5

താമരയേരി

94

മൂൊെി പഞ്ചായത്ത് 97

38

പനങ്ങാെ്

38

ബന്ധടപ്പട്ട ശിശു വികസന പദ്ധതി ഓഫീസർമാർ പരാമർശം (3) ഉത്തരവിടല
നിബന്ധനകൾ പാലിച്ചുടകാണ്ട് ആവശയമായ തെർനെപെികൾ സവീകരിയക്കണ്ടതാണവ് . യമൽ
യഭദഗതികയൊടെ പരാമർശം (3) ഉത്തരവുകൾ നിലനിൽക്കുന്നതാണവ്.
(ഒപ്പ്)

വനിത ശിശുവികസന ഡയറക്ടര്
ജില്ലാ വനിത ശിശു വികസന ഓഫീസർ, യകാഴിയക്കാെ് ,മലപ്പുറം
പകര്പ്പ്:
1) യരാഗ്ാം ഓഫീസര്, യകാഴിയക്കാെ് ,മലപ്പുറം
2) ബന്ധടപ്പട്ട CDPO മാര്ക്കും.
3) ബന്ധടപ്പട്ട തയേശ സവയം ഭരണവ യമധ്ാവിക്ക് (സി.ഡി .പി .ഒ മുോന്തിരം )
4) സൂരണ്ട് (എ) ടസക്ഷന് (ഫണ്ട് അനുവദിക്കുന്നതിനായി)
5) സൂരണ്ട് പ്ലാനിംഗ് ടസക്ഷന്
6) യസ്റ്റാക്ക് ഫയല്/സ്ടപയര്
ഉത്തരവിൻ രകാരം

സൂരണ്ട്

