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ICDS/B1-1092/2020    വനിതശിശു വികസന ഡയറക്ടറററ്റ്  
                പൂജപ്പുര, തിരുവനന്തപുരം.            
                    തീയതി :22.01.2021    
                         ഇ-മമയില് directorate.wcd@kerala.gov.in
       റ ാണ് നമ്പര് 0471-2346534 

 
വനിത ശിശു വികസന ഡയറക്ടര് 

 
 
എല്ലാ ജില്ല വനിതാ ശിശു വികസന ഓ ീസർമാർക്കം 
റരാഗ്ാം ഓ ീസർമാർക്കം   
ശിശു വികസന പദ്ധതി ഓ ീസർമാർക്കം 
 
സര്, 
 
   വിഷയം:-വനിത ശിശു വികസന വകുപ്പ് – ഐസിഡിഎസ് മിഷന് - 2020-21 വര്ഷമെ   

IEC രവര്െ നള്ക്കായുള്ള ഫണ്   ് വിനിറയാകിക്ക്ത് -  സംബന്ധിച്ച്. 
 

     സൂചന:- ഈ കാരയാലയെ ില് നിന്നുഫണ് 01/12/2020  തീയതിയിമല   ഇറത നമ്പർ   
നമ്പര് ഉെ രവ്.    

    
  2019-20 സാമ്പെ ിക വര്ഷമെ  IEC രവര്െ നള്ക്കായി ണവാടണവാ ി 

തലെ ില് ഒരു ണവാടണവാ ിക് 1000/-രൂപ ക്രമെ ില് റകന്ദ്രസര്കാര് 60 : 40  

ണനുപാതെ ില് ണനുവദിച്ചിട്ടുഫണ് തുക 2020-21 സാമ്പെ ിക വര്ഷമെ    ില്നിന്നും 

സൂചന ഉെ രവ് രകാരമുഫണ് ഇനള്ക്കായി ണവാടണവാ ി തലെ ില് 

വിനിറയാകിക്ക്തിനും എല്ലാ ശിശു വികസന പദ്ധതി ഓ ീസര്മാര്ക്കം തുക ണനുവദിച്ച് 

ഉെ രവായിരുന്നു.   

  IEC രവര്െ നള്ക്ക് ണവാടണവാ ി തലെ ില് ണനുവദിച്ചിട്ടുഫണ് തുക 

വിനിറയാകിക്ക്തിന് ചുവമ  പറയുള്ള ് മാര്ഗ നിര്റേശള്ക് പാലിറക താണ്.   

 1. 2020-21 വര്ഷമെ  IEC രവര്െ നള്ക്കായി ചുവമ  പറയുള്ള ് ര ് റ ാഷര് 

രിന്റ് മചയ്ത് വിതരണം മചറേ താണ്.   

       i) ണവാടണവാ ി ഗുണറഭാക്താകക്കായിട്ടുഫണ് റ ാഷര് (മഞ്ഞ) 

   ii)സാമൂഹിക പവാടാളിെ െ ിമന്റ ഭാകമായി കുടംബശ്രീ ണംകള്ക്കായിട്ടുഫണ് 

 റ ാഷര് (പച്ച) 
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  റമല് പരാമര്ശിച്ചിട്ടുഫണ് റ ാഷറിമന്റ റസാറ്റു ക റകാപ്പി wcd.kerala.gov.in എ് 

website ല്നി ്് download മചോവു്താണ്. 

            2.  റമല് പരാമര്ശിച്ചിട്ടുഫണ് റ ാഷര് മൾട്ടി കളറില് A3 സസസിൽ gsm-130 ആർട്ട് 

റപപ്പറിൽ/മാപ്പിലെ ് (mappilath paper) റപപ്പറില് രിന്റ് മചയ്ത് വിതരണം 

മചറേ താണ്. 

        3. ണവാടണവാ ി ഗുണറഭാക്താകക്കായിട്ടുഫണ് റ ാഷര് രിന്റ് മചയ്യു്തിന് ഒരു 

ണവാടണവാ ിക് 300/- രൂപയുള്ള ം കുടംബശ്രീ ണംകള്ൾകായുള്ള ഫണ് റ ാഷർ രിന്റ് 

മചയ്യു്തിന് ഒരു ണവാടണവാ ിക് 200/- രൂപയുള്ള മാണ് വകയിരുെ ിയിട്ടുഫണ്ത്.   ി 

ര ് റ ാഷറുകളം ഒരു ണവാടണവാ ിക് കുറഞ്ഞത് 40 എണ്ണം വീതം ക്രമെ ില് 

CDPO തലെ ിൽ രിന്റ് മചറേ താണ്.  

      4. IEC രവര്െ നെ ിമന്റ ഭാകമായി പുതുതായി മതരമഞ്ഞടകമപ്പട് പഞ്ചായെ ് 

ഭരണസമിതി/കൗണ്സില് ണംകള്ക്ക് ICDS പദ്ധതികമളക്കറിച്ച് 

റബാധവല്കരണം നൽകു്്തിനും, ALMSC ണംകള്ക്കായുള്ള ഫണ് 

റബാധവല്കരണം ന ുന്ന്തിനായി ചുവമ  പറയുള്ള ് വിഷയള്ക് 

ഉക്മകാഫണ്ികൊണ്മകാ ് റരാഗ്ാം സം് ിപ്പിറക താണ്. 

    1. സംറയാജിത ശിശു വികസന പദ്ധതിയുള്ള ം റസവനള്ളം 

   2.ണവാടണവാ ികളമ  ഭൗതീക സാഹചരയം  മമച്ചമപ്പടുന്ന്തിന് 

സവീകരികാവു് രവർെ നള്ൾ . 

    3. സമ്പൂഷ്ടറകരളം പദ്ധതിയുള്ള ം സാമൂഹികാധിഷ്ഠിത പരിപാ ികളം  

    4.  ICDS വഴി ന പ്പിലാക്ക് വിവിധ പദ്ധതികൾ,   ് വകയിരുെ ൽ 

            5. വനിതാ ശിശു വികസന വകുപ്പ് വഴി നൽകു് മറ്റു റസവനള്ളം 

ധനസഹായപദ്ധതികളം 

                            6. ണവാടണവാ ി വഴി ലഭിക്ക് മറ്റു  റസവനള്ക് 

                            7. ഐ .സി .ഡി .എസ് രവർെ നവുമായി ബന്ധമപ്പട്ട വിവിധ സമിതികൾ, 

ണംകള്ള  ഉെ രവാദിെ വും ചുമലതകളം 

                            8. ജാഗ്താ സമിതി 
                            9. VHND-Village Health Nutrition & Sanitation Committee 

വാര്്തല ആറരാകയ ശുചിതവ റപാഷണ സമിതി 
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Annexture-1 

വിഷയം 1 :സംയയോജിത ശിശു വികസന പദ്ധതിയം യസവനങ്ങളം 

കുട്ടികളടെ സമഗ്ര വികസനവം  അവകോശ സംരക്ഷണ  സോക്ഷോത്കോരവം സോധ്യമോകുന്ന തരത്തില് 

1975 ഒയടോബര് 2 ന് സംയയോജിത  ശിശുവികസന യസവന പദ്ധതി നിലവില് വന്നു.   ഈ യസവന 

പദ്ധതി അങ്കണവോെികള് വഴി  നെപ്പിലോക്കുന്നു.  നിലവില് സംസ്ഥോനത്ത് 258  ICDS യരോജക്ടുകളം 

അതിടെ കീഴിലോയി 33115 അങ്കണവോെികളം രവര്ത്തിച്ചു വരു വനുന്നു.   

യസവനങ്ങള്  

1. അനുപൂരക യപോഷകോഹോരം 

2. യരോഗ രതിയരോധ് കുത്തിവയ്പ് 

3. ആയരോഗയ പരിയശോധ്ന 

4. പരോമര്ശ യസവനം 

5. സ്കൂള് പൂര്വ അനാപിോരിക വിായോായോസം 

6. ആയരോഗയ  യപോഷണ വിായോായോസം.  

ലക്ഷയങ്ങള് 

1. ജനനം മുതല് ആറു വയസുവടരയള്ള കുഞ്ഞൂങ്ങളടെ യപോഷക ആയരോഗയ നിലവോരം 

ടമച്ചടപ്പടുത്തുക. 

2. ശിശുക്കളടെ ശരിയോയ മോനസിക ശോരീരിക സോമൂഹിക വികസനത്തിന് ആവശയമോയ 

അെിത്തറ ഇടുക.   

3. ശിശുമരണം, മോതൃമരണം, യരോഗോവസ്ഥ, യപോഷക ാോരിദ്ര്യം എന്നിവ സംാവിക്കുന്നത്  

കുറയ്ക്കുക.   

4. ശിശുവികസനം യരോത്സോഹിപ്പിക്കുന്നതിന്  യവണ്ടിയള്ള വിവിധ് വകുപ്പുകളടെ നയങ്ങളം 

നെപെികളം ഫലരാമോയി ഏയകോപിക്കുക. 

5. ശരിയോയ യപോഷക ആയരോഗയ ആവശയങ്ങള്  നിറയവറ്റുന്നതിന് അമ്മമോടര രോപ്തരോക്കുന്ന  

വിധ്ത്തില് ശരിയോയ ആയരോഗയ യപോഷക വിായോായോസം നല്കുക.   
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6 മോസം 
മുതൽ 3 
വയസ്സ് 
വടരയള്ള 
കുട്ടികൾ 

അനുപൂരക 
യപോഷകോഹോ
രം ,അമൃതം 
നൂട്രിമിക് സ് 

സമയബന്ധി
തമോയ 
രീതിയരോധ് 
കുത്തിടവപ്പു
കൾ 

വളർച്ച 
നിരീക്ഷണം,
Early 
stimulation,
Detection of 
disability 

ആയരോഗയ 
പരിയശോധ്
ന 

റഫറൽ 
യസവനം 

രക്ഷിതോ
ക്കൾക്കു
ള്ള 
യപോഷകോ
ഹോര 
ആയരോഗയ 
വിായോായോ
സം 

ാവന 
സന്ദർശ
നവം 
,സോമൂ
ഹയോധ്ി
ഷ്ഠിത 
പരിപോ
െികളം 
(കുഞ്ഞൂ
ണ്, 
സീമന്ത 
സംഗമം 
/ ാമ്പതി 
സംഗമം
, വർണ്ണ 
സംഗമം
) 

3 മോസം 
മുതൽ 6 
വയസ്സ് 
വടരയള്ള 
കുട്ടികൾ 

സ്കൂൾ പൂർവ 
അനാപിോരി
ക 
വിായോായോസം, 
അനുപൂരക 
യപോഷകോഹോ
രം 

ECCE Day 
ശശശവ 
പൂർവകോല 
പരിിരണവം 
വിായോായോസ
വം, സ്കൂൾ  
ടറഡിനസ് 

അനുപൂരക 
യപോഷകോ
ഹോരം 

സമയബ
ന്ധിതമോയ 
രീതിയരോ
ധ് 
കുത്തിടവ
പ്പുകൾ, 
 

വളർച്ച 
നിരീക്ഷ
ണം, 
റഫറൽ 
യസവനം 

രക്ഷിതോ
ക്കൾക്കു
ള്ള 
യപോഷകോ
ഹോര 
ആയരോഗയ 
വിായോായോ
സം 

ഗർാിണികൾ അനുപൂരക 
യപോഷകോഹോ
രം 

ആസൂത്രിത 
ഗർാധ്ോരണം
, 
രീതിയരോധ് 
കുത്തിടവപ്പു
കൾ, IFA 
Tablets 

രസവകോല 
പരിയശോധ്ന
യം പരോമർശ 
യസവനവം 

യപോഷകോ
ഹോര 
ആയരോഗയ 
വിായോായോ
സം 

കുഞ്ഞിടെ 
ആായ 1000 
ാിവസങ്ങൾ 
,യബോധ്വ
ൽക്കരണം 

PMMVY 
1st & 2 
nd   

മുലയൂട്ടുന്ന 
അമ്മമോർ 

അനുപൂരക 
യപോഷകോഹോ
രം ആായടത്ത 
6 മോസം വടര 

രസവോനന്ത
ര 
പരിയശോധ്ന
യം പരോമർശ 
യസവനവം 

സമ്പൂർണ്ണ 
മുലയൂട്ടൽ, 
യബോധ്വൽ
ക്കരണം 

കുഞ്ഞിടെ 
ആായ 
1000 
ാിവസങ്ങ
ൾ 
,യബോധ്വ
ൽക്കരണം 

PMMVY,
3rd  

യപോഷകോ
ഹോര 
ആയരോഗയ 
വിായോായോ
സം 

കാമോര 
രോയക്കോരോയ 
ടപൺകുട്ടിക
ൾ     

അനുപൂരക 
യപോഷകോഹോ
രം 

ആയരോഗയ 
പരിയശോധ്ന
യം പരോമർശ 
യസവനവം 

കാമോര  
ക്ലോസ്, 
കാമോര  
ക്ലബ്ബ് 

വളർച്ച 
നിരീക്ഷ
ണം ,BMI 
/വിളർച്ച 
നിർണ്ണയം 

സ്കൂൾ 
ടകോഴിഞ്ഞ് 
യപോക്ക്  
തെയക 

ശസ
യക്കോ 
യസോഷയ
ൽ 
കാൺസി
ലറുടെ 
യസവനം 
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വിഷയം. 2 : അങ്കണവോെികളടെ ാാതീക സോഹിരയം  ടമച്ചടപ്പടുത്തുന്നതിന് 

സവീകരിക്കോവന്ന രവർത്തനങ്ങൾ  

അങ്കണവോെിയടെ ാാതികസോഹിരയം ടമച്ചടപ്പടുത്തിന്നതില് തയേശസവയം ാരണ വകുപ്പിടെ 
സമയ ബന്ധിതമോയ ഇെടപെല് അനിവോരയമോണ്.  ശിശു സുരക്ഷയം അവനുടെ വികോസവം 
മോനസിക ഉല്ലോസവം ഉറപ്പോക്കുന്നതിന് സാകരയങ്ങള് ടമച്ചടപ്പടുത്തകു എന്നത് 

അതയോന്തോയപക്ഷിതമോണ്.  ശുദ്ധമോയി ടവള്ളം ടവളിച്ചം, സുരക്ഷിതമോയ ടകട്ടിെം – നിര്മ്മിക്കലം, 
പുതുക്കലം, ഫര്ണിച്ചര് മറ്റ് ഉപകരണങ്ങള് വോങ്ങല് എന്നിവ വോര്ഡ് ടമമ്പറുടെയം മറ്റ് 
അായതയകോംക്ഷികളോയ വയക്തികളടെയം കൂട്ടോയ്മകളടെയം സഹകരണയത്തോടെ നെപ്പില് 
വനുത്തുന്നതിന് ALMSC രയതയക ഊന്നല് നല്യകണ്ടതുണ്ട്.   

 

വിഷയം. 3 : സമ്പൂഷ്ടയകരളം പദ്ധതിയം സോമൂഹികോധ്ിഷ്ഠിത പരിപോെികളം 

സമ്പൂഷ്ടയകരളം 
യകരളത്തിടല അമ്മോരിലം കുട്ടികളിലം ഉണ്ടോകുന്ന യപോഷണക്കുറവ് പരിഹരിക്കുക എന്ന 
ലക്ഷയയത്തോടെ യപോഷന് അാിയോടെ ( National Nutrition Mission – NNM) ാോഗമോയി 
സംസ്ഥോന വനിത ശിശു വികസന വകുപ്പ് ആവിഷ്കരിച്ച പദ്ധതിയോണ് സമ്പുഷ്ടയകരളം. 
 
ലക്ഷയങ്ങള് 

 ആറു വയസ്സുവടരയള്ള കുട്ടികളില് കോണുന്ന വളര്ച്ചോ മുരെിപ്പ്, യപോഷണക്കുറവ്, വിളര്ച്ച 
എന്നിവ കുറയ്ക്കുക. 

 സ്ത്രീകളിലം കാമോരക്കോരിലം കോണുന്ന വിളര്ച്ച കുറയ്ക്കുക. 

 തൂക്കക്കുറവള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളടെ ജനനസോദ്ധയത കുറയ്ക്കുക. 

 സമ്പൂര്ണ മുലയൂട്ടല് സോധ്യമോക്കുക. 

 സ്ത്രീകളിടലയം കുട്ടികളിടലയം അമിതാോരം കുറയ്ക്കുക. 

 ആായ 1000 ാിനങ്ങളടെ രോധ്ോനയത്തിനു ഊന്നല് നല്കുക. 
 
ഈ ലക്ഷയങ്ങള് മുന്നിര്ത്തി നൂട്രീഷന് പോരെിംഗ് ക്ലിനിക്കും അയതോടെോപ്പം 
സോമൂഹികോധ്ിഷ്ഠിത പരിപോെികളം നെപ്പിലോക്കി വനുന്നു. 
 
  നൂട്രീഷന് & പോരെിംഗ് ക്ലീനിക് 
 സ്ത്രീകളിലം കുട്ടികളിലം കോണുന്ന നൂനയപോഷണം, വളര്ച്ചോ മുരെിപ്പ്, അനീമിയ എന്നിവ 
തെയന്നതിനോയി യപോഷകോഹോര വിാഗ്ധ്ടെ യസവനം നൂട്രിഷന് & പോരെിംഗ് ക്ലിനിക്ക് വഴി 
നെപ്പിലോക്കി വനുന്നു.  എല്ലോ യലോക്കുകളിലം ആഴ്ചയില് രണ്ടു ാിവസം നയട്രിഷനിസ്റ്റിടെ 
യസവനം നല്കി വനുന്നു.  
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സോമൂഹികോധ്ീഷ്ഠിത പരിപോെികള് -  (Community Based Events) 
 

i.  സീമന്തസംഗമം 

 സുരക്ഷിത ഗര്ാോവസ്ഥക്കായോയി ഗര്ാിണിയയയം കുടുംബോഗങ്ങടളയം ആയരോഗയ 
യപോഷണ പരിിരണം സജ്ജമോക്കുകു. 

 ആയരോഗയ വകുപ്പും / ഐസിഡിഎസില് നിന്നും ലായമോക്കുന്ന യസവനങ്ങടള കുറിച്ച് 
അവയബോധ്ം നല്കുകു. 

 ഗര്ാോവസ്ഥയില് ആവശയമോയ രയതയക പരിിരണവം ശ്രദ്ധയം നല്യകണ്ടതിടെ 
ആവശയകത കുടുംബോംഗങ്ങടളടും സുഹൃത്തുക്കടളയം യബോധ്വത്കരിക്കുക. 

 PMMVY, JSY  ആനുകലയടത്ത കുറിച്ച് അവയബോധ്ം സൃഷ്ടിക്കുക 
ഗുണയാോക്തോക്കള് - ഗര്ാിണിയം  കുടുംബവം 
 

ii. കുഞ്ഞൂണ് 

 6 മോസം മുതല് പരിപൂരക യപോഷകോഹോരം നല്യകണ്ടതിടെ ആവശയകത 
യബോധ്യടപ്പടുത്തുന്നു. 

 കുട്ടികള് രോയാശികമോയി ലായമോക്കോവന്ന സമൃദ്ധമോയ ആഹോരം നല്യകണ്ടതിടെ 
ആവശയകതടയപ്പറ്റി അവയബോധ്ം നല്കുക. 

 6 മോസം പൂര്ത്തിയോക്കിയ കുട്ടികള്ക്ക് പരിപൂരക യപോഷകോഹോരം നല്കുന്നുടണ്ടന്ന് 
ഉറപ്പോക്കുക. 
ഗുണയാോക്തോക്കള് - 6 മോസം രോയം ഉള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളം കുടുംബവം 
 

iii. ാമ്പതീ സംഗമം 

 അമ്മയടെയം കുട്ടിയടെയം ആയരോഗയ യപോഷണ നിലവോരം ടമച്ചടപ്പടുത്തുക. 

 അമ്മയടെയം കുട്ടിയടെയം യപോഷണം ഉറപ്പു വനുത്തുവോന് ാര്ത്തോവിന് അവയബോധ്ം 
നല്കുക. 

 പുനുഷന്മോടര ഉത്തരവോാിതവമുള്ള പിതൃതവത്തിയലക്ക് നയിക്കുക. 
ഗുണയാോക്തോക്കള് - നവാമ്പതികളം കുടുംബോഗങ്ങളം 
 

iv. നിര്മ്മല് സംഗമം 

 ടപോതുജന ആയരോഗയത്തിടെ രോധ്ോനയടത്തക്കുറിച്ചു വരും യരോഗ നിരക്ക് കുറയ്ക്കുന്നത് 
സംബന്ധിച്ചു വരുള്ള അവയബോധ്ം സൃഷ്ടിക്കുക 

 ഗുണയാോക്തോക്കള് - അങ്കണവോെി ഗുണയാോക്തോക്കള് (PM/LM/AG/Pre schoolers) 
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v.  വര്ണ്ണസംഗമം 

 അങ്കണവോെികളിടല കാമോര ക്ലോസ്സുകള് ശക്തിടപ്പടുത്തുക. 

 കാമോരക്കോരില് യനതൃപോെവം സോമൂഹിക അവയബോധ്വം നല്കുക. 

 ആയരോഗയപരമോയ ജീവിത ശശലികള് രൂപടപ്പടുത്തുക. 

 മോനസികോയരോഗയം യപോഷിപ്പിക്കുക. 

 കരിയര് ശഗഡന്സ് നല്കുക 
ഗുണയാോക്തോക്കള് - കാമോരരോയക്കോര് 

 
ഇതു കൂെോടത കോലോനുസൃതമോയി സോമൂഹിക രസക്തി ഉള്ളതും ടപോതുജനശ്രദ്ധ 
അനുവോരയവമോയ പരിപോെികളം നെപ്പലോക്കുന്നു.  രയവശയനോത്സവം, ബോലികോാിനം 
തുെങ്ങിയവ.. 
 

വിഷയം. 4 : ICDS വഴി നെപ്പിലോക്കുന്ന വിവിധ് പദ്ധതികൾ, ഫണ്ട് 
വകയിനുത്തൽ 

 
ക്രമ 
ന
മ്പര് 

പദ്ധതിയ
ടെ യപര് 

ഗുണാക്തോക്ക
ള് 

മോനാണ്ഡങ്ങള് ആവശയമോയ യരഖകള് തുക 

1 രധ്ോനമ
ന്ത്രി 
മോതൃവന്ദന 
യയോജന           
( pmmvy) 

ആായമോയി 
ഗര്ാിണിയോ
കുന്ന സ്ത്രീകള് 

-നിയമപരമോയി  വിവോഹം 
കഴിച്ചവര് 
-19 വയസ്സ് പൂര്ത്തീയോയവര് 
-ആായ ഗര്ാം   
- മയറ്റടതങ്കിലം   
പദ്ധതിരകോരം രസവ 
ധ്നസഹോയം 
ലായമോകോത്തവർ   
- യകന്ദ്ര/സംസ്ഥോന 
സര്ക്കോര് 
ടപോതുയമഖലോസ്ഥോപനങ്ങ
ളില് ടിയ്യോത്തവര്,                       
- ശമ്പളയത്തോടൂകൂെിയ 
രസവോവധ്ി 
ലാിക്കോത്തവര്. 
അയപക്ഷകര് 
അങ്കണവോെികലില് 
സമര്പ്പിയക്കണ്ടതോണ്. 

ആായ ഗഡു 
യഫോം . 1എ ( MCP card  ടെ 
യകോപ്പി, ഗുണയാോക്തോവിടെ 
ആാോര് യകോപ്പി, ആധ്ോര് 
സീഡ് ടിയ്ത ബോങ്ക് 
അക്കാണ്ടിടെ യകോപ്പി) 
രണ്ടോം ഗഡു 
യഫോം . ബി  (( MCP card  
ടെ യകോപ്പി,, ANC തീയതി 
കോണിക്കുന്ന യരഖ) 
മൂന്നോം ഗഡു 
യഫോം  - സി (Birth 
Certificate) കുഞ്ഞിടെ 
ആായഘട്ട രതിയരോധ് 
കുത്തിടവയ്പ്പ്പ് 
നല്കിയിരിക്കണം 

1000/- 
 
 
 
 
 
2000/- 
 
 
 
 
2000/- 
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വിഷയം .5 :വനിതോ ശിശു വികസന വകുപ്പ് വഴി നൽകുന്ന മറ്റു യസവനങ്ങളം 

ധ്നസഹോയപദ്ധതികളം 
 

വനിത സംരക്ഷണ കോരയോലയം (WPO) 

 വനിതകള്ക്ക് യനടരയള്ള ഗോര്ഹിക പീഡനങ്ങളം ശലഗീംക അതിക്രമങ്ങള്, 

ടതോഴിലിെങ്ങളലം മറ്റ് ടപോതു സ്ഥലങ്ങളിലമുള്ള പീഡനങ്ങള് എന്നിവ അറിയിക്കുന്നതിനും 

നിയമപരമോയ സാജനയ യസവനങ്ങള് ലായമോകുന്നതിന് യവണ്ടി രവര്ത്തിക്കുന്നു.  ഗോര്ഹിക 

പീഡനത്തിടനതിടര സ്ത്രീകള്ക്കു മോത്രയമ നിയമരകോരം പരോതി നല്കോന് കഴിയ. 

 ആര്ടക്കതിടരയോണ്  

 പീഡനത്തിനിരയോയ സ്ത്രീകളമോയി ഗോര്ഹിക ബന്ധത്തില് എര്ടപ്പട്ടിരിക്കുന്ന 

രോയപൂര്ത്തിയോയ ഏടതോനു പുനുഷനും അടല്ലങ്കില് അയോളടെ ബന്ധുവിനും (സ്ത്രീകള്ക്കും) 

പരോതി നല്കോം. 

എങ്ങടന / എവിടെ പരോതിടപ്പെോം 

 ടരോട്ടക്ഷന് ഓഫീസര് 

 യപോലീസ് ഉയായോഗസ്ഥന് 

 യസവനാോതോവ് 

 ഫസ്റ്റ് ക്ലോസ്സ് ജുഡീഷയല് മജിയേറ്റ് 
എന്നിവര്ക്ക് ടെലിയഫോ  വഴി അടല്ലങ്കില് യരഖോമുലം പരോതി നല്കോവന്നതോണ്. 

 
ക്രമ 
ന
മ്പര് 

പദ്ധതിയടെ 
യപര് 

ഗുണാക്തോക്കള് മോനാണ്ഡങ്ങള് ആവശയമോയ യരഖകള് തുക 

1 പെവകള് അംഗീകൃത 
ടരോഫഷണല് 
യകോഴ്സ് 
ടമറിറ്റെിസ്ഥോന
ത്തിൽ പഠിക്കുന്ന 
വിായോര്ഥികള് 

1.വിധ്വയടെ മകന് 
/മകള് 
2.ടമറിറ്റ് 
അെിസ്ഥോനത്തില് 
സര്ക്കോര്/എയ്പ്ഡഡ് 
സ്ഥോപനങ്ങളില് 
പഠിക്കുന്നവര് 
3.യകന്ദ്ര സംസ്ഥോന 
സര്ക്കോനുകള് 
അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള 
ടരോഫഷണല് യകോഴ്സുകള്        

1.അയപക്ഷോയഫോം 
2.യകോഴ്സ് ഫീസ് സംബന്ധിച്ച് 
വിായോലയ യമലധ്ികോരിയടെ 
സോക്ഷയപത്രം വിയല്ലജ് 
ഓഫീസര് നല്കിയ വിധ്വോ 
സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് 
 3.വനുമോന സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് 
4.അെിസ്ഥോന വിായോായോസ 
യയോഗയത സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് 
 5.മുന്വര്ഷം  ധ്നസഹോയം 
ലാിച്ചവര് െൂഷന് ഫീസ്, 

 
 
3000/- 
 
- 
10,000/- 
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4.കുടുംബ വോര്ഷിക 
വനുമോനം 3 ലക്ഷം 
5.സര്ക്കോര് തലത്തില് 
നിന്നും മറ്റ് 
യകോളര്ഷിപ്പുകള് 
ലാിക്കോത്തവര് 
6.അങ്കണവോെി വര്ക്കര് / 
ടഹല്പ്പര് / ആശോവര്ക്കര് 
പോര്ട്ട്ശെം കണ്ടിജെ് 
ജീവനക്കോര് ഒഴിടക ഉള്ള 
സര്ക്കോര് ജീവനക്കോനുടെ 
മക്കള്ക്ക് അര്ഹതയില്ല 

യഹോസ്റ്റല് ഫീസ്, ടമസ് ഫീസ് 
എന്നിവയടെ രസീത് 
6. ധ്നസഹോയ തുക യമല് 
പറഞ്ഞ തുകയില് 
അധ്ികരിക്കുന്നില്ല എന്ന 
അയപക്ഷകയടെ 
സോക്ഷയപത്രം.  

 

2 മംഗലയ വിധ്വകള്, 
നിയമപരമോയി 
വിവോഹയമോിിത
രോയ 18-50 
വയസു വടര 
രോയമുള്ള 
വനിതകള് 

വിധ്വ, നിയമപരമോയി 
വിവോഹയമോിിതര് 

പുനര് വിവോഹത്തിടെ 
ടതളിവ്,വിവോഹയമോിനത്തി
ടെ യരഖോ, നിയമോനുസൃത 
പുനഃ വിവോഹ രജിസ് യട്രഷൻ 
യരഖ, BPL/ മുൻഗണന 
വിാോഗത്തിൽ ഉൾടപ്പട്ടത് 
സംബന്ധിച്ച യരഖ(Ration card 
copy), SSLC  certificate, 
Bank passbook copy, death 
certificate 

25000/- 

3 അായ 
കിരണം 

വിധ്വകളടെ 
അടുത്ത 
ബന്ധക്കള് 

50 വയസ്സിനു മുകളില് 
രോയമുള്ള വിധ്വകടള 
സംരക്ഷിക്കുന്നവര് 

വിധ്വയോടണന്നും 
ബന്ധുക്കളടെ 
സംരക്ഷണത്തിലോടണന്നും 
ടതളിയിക്കുന്ന വിയല്ലജ് 
ഓഫീസറുടെ സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ്, 
വനുമോന സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ്, BPL 
certificate, അയപക്ഷകയടെ 
/അയപക്ഷകടെ ബോങ്ക് പോസ്സ് 
ബുക്ക് യകോപ്പി   

1000/- 
per 
month 

4  സഹോയ 
ഹസ്തം 

55 വയസ്സില് 
തോടഴയള്ള 
വിധ്വകള് 

55 വയസ്സില് തോടഴയള്ള 
വിധ്വ 

വയസ്സു ടതളിയിക്കുന്ന 
certificate, income 
certificate, Ration card copy, 
Bank pass book copy, 
അയപക്ഷക വിധ്വയോടണന്നും 

10,000/- 
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പുന:വിവോഹം ടിയ്തിട്ടില്ല 
എന്നുമുള്ള വിയല്ലജ് 
ഓഫീസറുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. 
 

5 വനിതകള് 
ഗൃഹനോഥരോ
യവനുടെ 
കുട്ടികള്ക്കു
ള്ള 
വിായോായോസ 
ധ്നസഹോയം 

കുട്ടികള് അച്ഛന് ഉയപക്ഷിച്ചു വരു 
യപോയയതോ, മോരക 
യരോഗത്തോല് അച്ഛന് 
കിെപ്പിലോയയതോ 
ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികള് 

Death certificate /  കിെപ്പു 
യരോഗിയോടണന്ന ടതളിവ്,   BPL 
certificate, ration card,   മറ്റു 
യകോളര്ഷിപ്പുകള് ലാിച്ചിനുന്നില്ല 
എന്ന് സ്കൂള് യമധ്വി നല്കുന്ന 
സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ്, സ്കൂള് 
സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ്, 
അയപക്ഷകയടെയം കുട്ടിയടെയം 
യപരിലള്ള യജോയിെ് അക്കാണ്ട് 
ബോങ്ക് പോസ്സ് ബുക്ക് യകോപ്പി 

3000/- 
മുതൽ 
10000/- 
വടര 

6 ആശവോസനി
ധ്ി 

സ്ത്രീകളം, 
കുട്ടികളം 

1.ആസിഡ് ആക്രമണം 
2.ഗോര്ഹിക പീഡനം 
3.ശലംഗിക 
അതിക്രമങ്ങല്ക്ക് 
ഇരയോയ സ്ത്രീകളം, 
കുട്ടികളം. 
അയപക്ഷ 
സമര്പ്പിയക്കണ്ടത് –
DCPO / WPO 

ബന്ധടപ്പട്ട ജില്ലയിടല 
സംരക്ഷണ ഓഫീസര് / ജില്ല 
ശിശു സംരക്ഷണ ഓഫീസര് 
എന്നിവനുടെ ഹ്രസവ റിയപ്പോര്ട്ട് 
FID / DIRബോങ്ക് പോസ് ബുക്ക് 
യകോപ്പി ആധ്ോര് യകോപ്പി 
ിികിത്സ വിവരങ്ങള് നിയമ 
റിയപ്പോര്ട്ട് യപോലീസ് റിയപ്പോര്ട്ട് 

 
25000/- 
രൂപ   
മുതല്     
1 ലക്ഷം 
വടര  

 

വിഷയം .6 :അങ്കണവോെി വഴി ലാിക്കുന്ന മറ്റു  യസവനങ്ങള് 

 

1. സംയയോജിത ശിശു സംരക്ഷണ സമിതി  - ICPS  

   കുട്ടികള്ക്ക് യനടരയള്ള ശോരീരിക മോനസിക ശലംഗിക പീഡനങ്ങള് തെയന്നതിനും 

അവനുടെ അവകോശങ്ങളം ഉത്തമ തോല്പരയങ്ങളം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും യവണ്ടി ആവിഷ്കരിച്ച 

സമഗ്ര പദ്ധതിയോണ് സംയയോജിത ശിശു സംരക്ഷണ പദ്ധതി. 

ലക്ഷയംഗ്രൂപ്പ് 

 നിയമവമോയി ടപോനുത്തടപ്പെോത്ത കുട്ടികള് 

 നിയമവമോയി സമ്പര്ക്കത്തിയലര്ടപ്പടുന്ന കുട്ടികള് 
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 രയതയക പരിിരണവം ശ്രദ്ധയം ആവശയമുള്ള കുട്ടികള് 

 ഏടതങ്കിലം തരത്തില് അതിക്രമത്തിന് ഇരയോയ കുട്ടികള് 

 ബോലയവലയില് ഏര്ടപ്പയെണ്ടി വനുന്ന കുട്ടി 

 ടതനുവില് അലയന്നതും ാിക്ഷ യോിിക്കുന്നതുമോയ കുട്ടികള് 

 മോതോപിതോക്കള്ക്ക് സംരക്ഷിക്കോന് യശഷിയില്ലോത്തതിനോല് ബുദ്ധിമുട്ടനുാവിക്കുന്ന കുട്ടികള് 

 തീര്ത്തും അനോഥരോയ കുട്ടികള് 

 HIV  ബോധ്ിതനോയ കുട്ടികള് 

 മായം, മയക്കുമനുന്ന് തുെങ്ങിയ ലഹരി പാോര്ഥങ്ങള്ക്ക് അെിമടപ്പട്ട കുട്ടികള് 

സതവരമോയി യസവനം ലായമോകുന്നതിന് land line, mobile എന്നിവയില് നിന്നും 

വിളിക്കോവന്ന യെോള് ഫ്രീ നമ്പര് - 1098 

 

2. ശസയക്കോ യസോഷയല് പദ്ധതി 

 കോമോരക്കോനുടെ ശോരീരിക മോനസിക സോമൂഹിക രശ്നങ്ങള് പരിഹരിക്കുന്നതിനും 

സമഗ്ര വികമനത്തിനും യവണ്ടി ഓയരോ ഐസിഡിഎസ് യരോജട് ഓഫീസ് പരിധ്ി 

ഉള്ടപ്പട്ടിട്ടുള്ള സര്ക്കോര്, അര്ദ്ധ സര്ക്കോര് സ്കൂളകളിലം ശസയക്കോ യസോഷയല് 

കാണ്ടസിലര്മോനുടെ യസവനം ലായമോണ്.  258 ഐസിഡിഎസ് ടെ കീഴില് വനുന്ന എല്ലോ 

അങ്കണവോെി കാമോര ക്ലബ്, മയാഴ്സ് മീറ്റിംഗ് എന്നിവയില് കാ സിലര്മോനുടെ സജീവ 

പങ്കോളിത്തം ഉണ്ട്.  കുട്ടികളടെ കുടുംബങ്ങളിയലക്കും കാ സിലര്മോര് എത്തി രശ്ന പരിഹോരം 

നെത്തോറുണ്ട്. 
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വിഷയം .7 : ഐ .സി .ഡി .എസ് രവർത്തനവമോയി ബന്ധടപ്പട്ട വിവിധ് 

സമിതികൾ, അംഗങ്ങളടെ ഉത്തരവോാിത്തവം ചുമലതകളം 
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വിഷയം. 8 : ജോഗ്രതോ സമിതി 
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വിഷയം .9 :VHND-Village Health Nutrition & Sanitation Committee 

വോര്്തല ആയരോഗയ ശുിിതവ യപോഷണ സമിതി 
 ഓയരോ രയാശടത്തയം ജനങ്ങളടെ  ആയരോഗയ സംരക്ഷണം  യപോഷണ നിലവോരം ഉയര്ത്തല്, 
ശുിിതവ സംവിധ്ോനങ്ങള് ടമച്ചടപ്പടുത്തി ടപോതു സ്ഥലങ്ങളില്  ശുിിതവ ശീലങ്ങള്  
വളര്ത്തിടയടുക്കല് എന്നിവ ലക്ഷയമോക്കി രവര്ത്തിക്കുന്നതിന്  നിര്ബന്ധമോയം  വോര്ഡുതലത്തില് 
രൂപീകരിയക്കണ്ട  സമിതിയോണ് വോര്ഡുതല  ആയരോഗയ ശുിിതവ യപോഷണ സമിതി. 
 
അംഗങ്ങള്  
ടിയര്മോന്  - വോര്ഡ് ടമമ്പര് 
ക വീനര്  - ആശവര്ക്കര് 
അംഗങ്ങള് കുറഞ്ഞത് (15 യപര്) -  

1. JPHN 
     2. അങ്കണവോെി രവര്ത്തക / 
          രവര്ത്തകര് (ഒനു വോര്ഡില് ഒന്നിലധ്ികം  അങ്കണവോെികള്   ഉടണ്ടങ്കില് ) 
     3. Primary School  അധ്യോപകരില് നിന്നും ഒരോള്. 
     4. Water Authority രതിനിധ്ി 
     5. MGNRGA യരോഗ്രോം ഫീല്ഡ്  യകോര്ഡിയനറ്റര് 
     6. സോമൂഹയ അധ്ിഷ് ഠിത സംഘെനകളടെ ഓയരോ രതിനിധ്ികള്. 
     7. കുടുംബശ്രീ ADS ടിയര് യപഴ്സ  രധ്ിനിധ്ി. 
     8. വിവിധ് വിാോഗങ്ങളിടല ഗുണയാോക്തോക്കളടെ  രതിനിധ്ികള് 
            (ഗര്ാിണികള്, പോലൂട്ടുന്ന അമ്മമോര്) 
      (കൂെോടത  പഞ്ചോയത്ത്  ടസക്രട്ടറി, ടമഡിക്കല് ആഫീസര്, ICDS സൂപ്പര്ശവസര് 
തുെങ്ങിയവര്ക്കും പടങ്കടുക്കോവന്നതോണ്.) 
Note: 50% അംഗങ്ങള് സ്ത്രീകളോയിരിക്കണം. SC/STരതി നിധ്ിയം ഉണ്ടോയിരിക്കണം.  
ഉയേശയലക്ഷയങ്ങൾ 

 ഗര്ാിണികളടെ രജിയേഷന്. 

 ഗര്ാകോല പരിയശോധ്ന 

 രസവോനന്തര പരിയശോധ്ന 

 കുട്ടികളടെ  വളര്ച്ചോ നിരീക്ഷണം 

 ഗര്ാിണികള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും ഉള്ള  യരോഗ രതിയരോധ് കുത്തിവളകള്. 
 9  മോസം മുതല് 5 വയസ്സുവടരയള്ള കുട്ടികള്ക്ക് Vitamin A വിതരണം. 
 ആയരോഗയ ശുിിതവ യപോഷണ യബോധ്വല്ക്കരണ ക്ലോസുകള് 
 പരോമര്ശ യസവനം ഉറപ്പ് വനുത്തുക. 

 

***** 



kwtbmPn-X- in-ip- hn-I-k\- tkh-\- ]-²-Xn

h-\n-X- in-ip- hnIk\ h-Ip-¸v

 Ip-«n-I-fpsS ka-{K- hn-I-k\-hpw A-h-Im-i kw-c-£-W- km-£m-Xv 
¡m-c-hpw- e£yan«psIm≠v 1975 HtÎm_-À- 02 \p- kwtbmPn-X- in-ip- 
hn-I-k\-  tkh-\ ]-²-Xn- \n-ehn-Â- h-¶p-.

 ICDS A-Y-h-m- kwtbmPn-X- in-ip- hn-I-k\- tkh-\- ]-²-Xn-bpsS 
tkh-\-§-Ä- \-Â-Ip-¶- A-Sn-kvYm-\- bq-Wn-äp-I-fm-bn- kw-kvYm-\-¯v 
\nehnÂ 33115 A-¦-W-hm-Sn-I-Ä- {]-h-À-¯n¡p-¶p. AtXm-sSm¸w- 258 in-ip- 
hn-I-k\- ]-²-Xn- Hm-^o-kÀ-am-cpw- 14 -t{]m{Kmw- Hm-^o-kÀ-am-cpw- kw-kvYm-\-¯v 
{]-h-À-¯n-¡p-¶p-. 

-Kp-Wt`màm-¡-Ä-
• B-dp- h-b-Ên-Â- Xmsgbp-Å- Ip-«n-I-Ä- 

• K-À-`n-Wn-I-Ä-

• ap-e-bq-«p-¶- A-½-am-À- 

• I-u-am-c-¡m-cm-b- -s]¬-Ip-«n-I-Ä- 

• 15 apXÂ- 45 h-b-Êv hsc {]m-b-ap-Å-

 kv{Xo-I-Ä- (Reproductive Age)

-tkh-\-§-Ä-
• A-\p-]q-c-I- -t]mj-Im-lm-cw- 

•- tcmK- {]-Xntcm[- Ip-¯n-h-bv¸v 

• BtcmKy- ]-cntim[-\- 

• ]-cm-a-À-i- tkh-\w (d-^-d-Â- tkh-\w-)-

• kvIq-Ä- ]q-À-h- A-\-u-]-Nm-cn-I- hn-Zym-`m-kw- 

• BtcmKy- -t]mj-W- hn-Zym-`m-kw

• P\\-w a-p-XÂ B-d-p hb-Ê-v h-s-c-b-p-Å I-p-ª-p-§-f-p-s-S t-]-m-j-I B-t-c-m-K-y \-n-e-mh-c-w 
s-a-¨-s-¸-S-p-¯-p-I.

• i-n-i-p-¡-f-p-s-S i-c-nb-m-b a-m-\k-n-I i-m-c-oc-n-I k-m-a-ql-n-I h-n-I-k-\-¯-n-\-v B-h-i-ya-m-b A-S-n-
¯-d C-S-p-I.

• i-n-i-p-a-c-W-w-, t-c-m-K-m-hØ, -t]mj-Im-lm-c- Ip-d-hv F¶-n-hbpsS \nc¡v I-p-d-bv¡-p-I.

• Ip-«n-I-fpsS ka-{K- hn-I-k\w- km-[y-am-¡p-¶-Xn-\p h-nh-n-[ h-I-p-¸-p-I-f-neqs-S 
\S¸nem¡p¶ ]²XnIfpw \-b-§f-p-w ^-e-{-]-Z-a-m-b-n G-t-I-m-]n¸-n-¡-p-I.

• i-c-nb-mb t-]-m-j-W B-t-c-m-K-y i-n-£-W-¯-n-e-q-s-S I-p-«-n-I-f-p-s-S k-m-[-m-cW t-]-m-j-I B-t-c-m-K-y 
B-h-i-y-§Ä \-n-d-t-h-ä-p-¶-X-n-\-v c-£n-Xm-¡sf {-]-m-]-v-X-c-m-¡-p-¶ h-n-[-¯-nÂ  
c-£n-Xm-¡Ä¡v i-c-nb-m-b B-t-c-m-K-y t-]-m-j-W h-n-Z-y-m-`-y-m-k-w \Â-I-p-I.

e-£y-§-Ä

NB : kvIo-ap-I-fp-am-bn- _-Ôs¸«- kw-i-b-§-Ä-¡pw- a-äp 

hn-h-c-§-Ä-¡pw- G-ä-hpw- A-Sp-¯p-Å- A¦Whm-Sn- 

{]-h-À-¯Isb-tbm, sF-.kn-.Un-.F-kv. kq-¸-Àssh-

ktdtbm, in-ip-hn-I-k\- ]-²-Xn- Hm-^o-kdp-amtbm 

_-Ôs¸Sp-I- 

sskt¡m tkm-jyÂ ]²Xn

Iu-am-c-¡m-cp-sS im-cocn-I am-\kn-I km-aqln-I {]-iv-\-§Ä ]-cn-l-cn-¡p-

¶-Xn\pw ka-{K hn-I-k-\-¯n\pw th- ≠n sskt¡m tkm-jyÂ ]²Xn-

bpsS Io-gn-Â- kvIq-Ä- I-u-¬-kntegvkns\ kvIq-fp-I-fn-Â- \ntbmKn-¨n-«p-≠v. 

C-h-cpsS tkh-\w- A-¦-W-hm-Sn-I-fn-epw- -{]-tbmP-\s¸Sp-¯p-¶p-

1. B-izm-k-\n-[n
• B-kn-Uv B-{Ia-Ww/KmÀln-I ]oU\w/ ssewKn-I A-Xn-{I-a-§Ä 

Xp-S-§n-b-h-bv-¡v Ccbm-b kv-{Xo-IÄ¡pw Ip-«n-IÄ¡pw th- ≠n-bp-Å 

[-\-k-lmbw.

• e-`y-am-Ip-¶ Xp-I. 25000þ100000/þ- cq] hsc.

• At]-£ \Â-tI -≠Xv - P-nÃ-m i-n-i-p k-wc£-W H-m-^-okÀ / h-\-n-X-m 

k-wc£-W H-m-^-okÀ.

2. ]-S-hp-IÄ
• AwKoIrX s{]m-^-j-WÂ tIm-gv-kn\v sadnäv ASnØm\¯nÂ  

]Tn-¡p-¶ hn-ZymÀ-°nIÄ (hn-[-h-I-fm-b 

kv-{Xo-I-fpsSþa¡Ä) ¡p-Å [-\-k-lm-bw

• At]-£ \Â-tI -≠Xv þ in-ip-hnI-k-\ ]-²Xn Hm-^o-kÀ aptJ\

3. aw-Key 
• hn-[-h-IÄ-/ \n-b-a-]-c-am-bn hn-hm-l-tam-Nn-X-cmb 18þ50 h-b-kp-h-sc-bp-Å 

h-\-n-X-IÄ-¡-pÅ ]p-\À hnhm-l [-\-klm-b ]-²Xn.

• e-`y-am-Ip-¶ Xp-I þ 25,000/-þ cq-]

• A-t]-£  \Â-tI ≠Xv þin-ip-hnI-k-\ ]-²Xn Hm-^o-kÀ aptJ\

4. A-`-b-Inc-Ww
• 50 h-b-kn-\p ap-I-fn-ep-Å hn-[-hI-sf kw-c-£n-¡p-¶ A-Sp-¯ _-Ôp-

¡Ä-¡p-Å [-\-k-lm-bw

• e-`y-am-Ip-¶ Xp-I. {]-Xn-am-kw 1000/-þ cq-]

• At]-£ \Â-tI -≠Xv þ in-ip-hnI-k-\ ]-²Xn Hm-^o-kÀ aptJ\

5. klm-b l-kv-Xw

• 55 h-b-knÂ Xm-sg-bp-Å hn-[-h-IÄ-¡v kz-bw sXm-gnÂ sN-¿p-¶-Xn-\mbn 

Hä¯hWbmbn \ÂIp¶ [-\-k-lm-bw

• e-`y-am-Ip-¶ XpI : 10,000/þ- cq-]

• At]-£ \Â-tI ≠Xv þ in-ip-hnI-k-\ ]-²Xn Hm-^o-kÀ aptJ\

6. h-\n-X-IÄ Kr-l-\m-Ycm-b Ip-Spw-_-§-fn-se Ip-«n-IÄ-¡p-Å 

hn-Zym-`ym-k [-\-k-lm-bw

• A-Ñ³ D-t]-£n-¨p t]m-btXm/ amc-I-tcm-Kw Im-cWw A-Ñ³  

In-S-¸n-em-btXm B-bhcpsS Ip-«n-IÄ

• e-`y-am-Ip-¶ XpI þ 3000-þ10000/þ- cq-] h-sc- (hmÀ-jnIw)

• At]-£ \-ev-tI -≠Xv þ in-ip-hnI-k-\ ]-²Xn Hm-^o-kÀ aptJ\

sF-.kn-.Un-.F-kv {]-h-À-¯-\-hp-am-bn- _-Ôs¸« 

hn-hn-[- kan-Xn-I-Ä-

1. A-¦-W-hm-Sn- X-e tamWn-ä-dn-§v & k-t¸mÀ-«v I-½n-än 
(ALMSC - Anganwadi Level Monitoring and Support Committee)

L-S-\
hm-À-Uv -sa¼-À- (-sNb-À-am-³-), A-¦-W-hm-Sn- h-À-¡-À-, ICDS kq-¸-ÀsshkÀ 
{]tZis¯ a-ln-fm- kam-P-¯nse 2 Aw-K-§-Ä, kz-bw- klm-b- k-w-L-§-

Child line - 1098 | Women help line - 181

  h-\n-X- in-ip- hnIk\ h-Ip-¸v ]q-P-¸p-c,- Xn-cp-h-\´-]pcw- 695012

PH : 04712346508, 2346538 / Email : directorate.wcd.gov.in

f-ns-e  2 -t]À-, PHC bnse -saUn-¡-Â- Hm-^o-kÀ-, s]mXp- kaq-l-¯n-Â- \n-¶pw 
3 -t]À- (A-[ym-]-I-À-/ dn-«-. kÀ-¡m-À-, DtZymK-kvY-À-/ {]o- kvIq-Ä- 
Ip-«n-I-fpsS c-£-I-À-¯m-¡-Ä-), B-i- h-À-¡-À-am-cn-Â- \n-¶pw- 2 
{]-Xn-\n-[n-I-Ä.

Np-a-X-e-I-Ä
• a-m-k-¯-nÂ H-c-pX-hW t-b-m-K-w I-q-S-n A-¦-W-hm-Sn- {]-h-À-¯-\-§-Ä- hn-e-

bn-cp-¯p-I. 

• hm-À-Uv X-e- BtcmKy- - -t]mj-W- - ip-Nn-X-z- kan-Xn- tbmK-§-fn-Â- 
A-¦-W-hm-Sn- {]-h-À-¯-I-cpsS ]-¦m-fn-¯w- D-d-¸v h-cp-¯p-I- 

• A-¦-W-hm-Sn-I-fpsS  `-u-Xn-I- km-l-N-cy-§-Ä-, `-£y- h-kvXp-¡-fpsS 
e-`y-X- F-¶n-h- hn-e-bn-cp-¯n- -sa¨s¸Sp-¯p-¶-Xn-\v \-S-]-Sn-I-Ä- kzo-I-cn-
¡p-I- 

• {]mtZin-I-am-bn- ]-cn-l-cn-¡m-³- I-gn-bm-¯- {]-iv\-§-Ä- -t»m¡v/ Pn-Ãm 
X-e-¯n-Â- {i-²-bn-Âs]Sp-¯p-I- A-¦-W-hm-Sn- kµ-À-in-¨v 
{]-h-À-¯-\-§-Ä- `w-Kn-bm-bn- \-S-¡p-¶p- F-¶v D-d-¸v h-cp-¯p-I-bpw- {]o- 
kvIq-Ä- F-³tdmÄsa³-dv h-À-[n-¸n-¡p-¶-Xn-\v klm-bn-¡p-I-bpw- -sN¿p-I-

2. hm-À-Uv X-e- BtcmKy -- ip-Nn-X-z- - -t]mj-W- kanXn 
(VHNSC) Village Health, Nutrition & Sanitation Committe 
Hmtcm {]tZis¯bpw- P-\-§-fpsS BtcmKy- kw-c-£-Ww-, -t]mj-W- 
\n-e-hm-cw- D-b-À-¯-Â-, ip-Nn-X-z- kw-hn-[m-\-§-Ä- -sa¨s¸Sp-¯n- -s]mXp- 
kvY-e-§-fn-Â- ip-Nn-X-z- io-e-§-Ä- h-f-À-¯nsbSp-¡-Â- F-¶n-h- e-£y-am-¡n- 
{]-h-À-¯n-¡p-¶-p. {]-Xn-am-kw- H-cp- \n-Ýn-X- Zn-h-kw-Zn-\m-N-c-Ww- \-S-¯p-¶p-.

3. Pm-{K-Xm k-anXn.
kv-{Xo-Ifpw s]¬-Ip-«n-Ifpw I-£n-I-fm-bn-«p-Å ]-c-m-X-nIÄ Xt±-i  
kz-bw`-c-W kw-hn-[m-\-¯n-eq-sS kzo-I-cn-¡p-Ibpw B-h-iyam-b \n-b-a 
k-lmbw, D-]-tZiw, ]-cn-lm-cw F¶n-h \Â-Ip-Ibpw sN-¿p¶p.
hmÀ-Uv X-e Pm-{K-Xm k-an-XnIÄ/ ]-©mb-¯v X-e Pm-{K-Xm k-an-Xn h-gn 

]-cm-Xn-IÄ kzo-I-cn-¡p¶p.

A¦Whm-Sn-  sk. \w., Øew : ..................................................................

{]hÀ¯IcpsS t]cv            : ..................................................................



k¼-p-ã t-Ic-f-w
t-I-c-f-¯-n-s-e A-½-a-m-c-ne-p-w I-p-«-n-I-f-ne-p-w 
D-≠m-I-p¶     t-]-m-j-W-¡-pd-h-v    ]-c-n-l-c-n¡-p-I 
F-¶ e-£-y-t-¯-m-s-S t-]-m-j¬ 
A-`-n-b-m-s-â (National Nutrition Mission 
- NNM) `-m-K-a-m-b-n k-wØ-m-\ h\-n-X  
i-n-i-p h-nI-k-\ h-I-p-¸-v B-h-n-j-vI-c-n-¨ 
]-²-X-n-b-m-W-v k-¼-p-ã t-I-cf-w. C-u 
]-²-X-n-b-p-s-S `-m-K-a-m-b-n A-¦-W-h-m-S-n- 
h-À¡-Àam-À¡v h-n-Xc-W-w s-N-b-v-X-n-«pÅ 
k-v-a-mÀ-«-v t-^-m-W-p-IÄ h-g-n I-p-«-n-I-f-p-s-S 
t-]-m-j-W \-n-e-h-m-c-w XÂka-b-w 
\-o-c-o£-W-w (Real Time Monitoring) \S-¯-n 
h-n-e-b-n-c-p-¯-p-hm³ k-m-[-n-¡-p-¶-X-m-W-v. 

6 am-kw-
ap-X-Â-
3 h-b-Êv 
hscbp-Å- 
Ip-«n-I-Ä

A-\p-]q-c-I-
t]mj-Im- 
lm-cw-, 
A-ar-Xw- 
\yq-{Sn-an-Ivkv

ka-b 

-_-Ôn-X-am-b- 
{]-Xntcm[-
Ip-¯n-
sh¸p-I-Ä-

h-f-À-¨-
\n-co-£Ww-,
Early 
Stimulation,
Detection of 
Disability

BtcmKy-
]-cntim[-\-

d-^-d-Â-
tkh-\w-

c-£n-Xm-
¡Ä¡p-Å-

t]mjIlm-c- 
BtcmKy-  
hn-Zym-`ym-kw-

 
`h\
kµÀi\
hpw, 
km-aq-ln-
Im-[n-jvTn-X- 
]-cn- 
]m-Sn-I-fpw

(ko-a-´- 

kw-K-aw-, 

Ip-ªq-Wv, 

Z-¼-Xn- 

kw-K-aw-, 

\n-À-a-e- 

kw-K-aw-, 

h-À-W- 

kw-K-aw-)

3 h-b-Êv
ap-X-Â-
6 h-b-Êv
hscbp-Å-
Ip-«n-I-Ä

A-\p-]q-c-I-
t]mj-Im-
lm-cw

ka-b 
-_-Ôn-X-am-b 
{]-Xntcm[-
Ip-¯n-
sh¸p-I-Ä
BtcmKy-
]-cntim[-
\-bpw-
-

h-f-À-¨-
\n-co-£-
Ww-, 
d-^-d-Â-
tkh-\-w

ECCE 

-þssii-h-
]q-À-Æ-Im-e-
]-cn-N-c-W-hpw-
þhn-Zym-̀ ykhpw- 
þkvIq-Ä- 
-sdUn-\-kv 

kvIq-Ä-
]q-À-Æ-
A-\-u-]- 
Nm-cn-I- 
hn-Zym-`ym-

kw-

c-£n-Xm-
¡Ä-¡p-Å

t]mj-Im-
lm-c-
BtcmKy-
hn-Zym-̀ ym-kw

K-À-`n-Wn-
I-Ä-

A-\p-]q-c-I-
t]mj-Im-
lm-cw

B-kq-{Xn-X- 
K-À -̀[m-c-Ww, 
{]-Xntcm[-
Ip-¯n-
sh¸p-I-Ä
IFA Tablet

{]-kh-]q-À-Æ-
Im-e- ]-cn-
tim[-\-
bpw- 
]-cm-a-À-i- 
tkh\hpw

Ipªnsâ 

B-Zy 1000 

Zn-h-k§Ä- 

þt_m[

hÂ--¡cWw

PMMVY

H-¶mw- 

K-Up-, 

c-ïmw- 

K-Up

t]mj-Im-
lm-c-
BtcmKy-
hn-Zym-`ym-
kw

ap-e-bq-
«p-¶-
A-½-am-À-

A-\p-]q-c-I- 
t]mj-Imlm-cw-
B-Zys¯
6 am-kw- 
hsc

{]-khm-\-´-c-
]-cntim[-
\-bpw-
]-cm-a-À-i-

tkh-\-hpw-

k-¼-qÀ® 
ap-e-bq-«-Â

t_m[

hÂ--¡cWw

Ipªnsâ 

B-Zy 1000 

Zn-h-k§Ä- 

þt_m[

hÂ--¡cWw

PMMVY 

aq-¶mw- 

K-Up- 

t]mj-Im-
lm-c-
BtcmKy-
hn-Zym-`ym-
kw

I-u-am-c-
¡m-cm-b- 
Ip-«n-I-Ä-

I-u-am-c-
{]m-b-¡m-cm-b- 
s]¬Ip-«n-
I-Ä-¡v  
A-\p-]q-c-I-
t]mj-Im-
lm-cw-

BtcmKy-
]-cntim[-
\-bpw-
]-cm-a-À-i-
tkh-\-hpw

h-f-À-¨-
\n-co-£-
Ww-
BMI/
h-nf-À-¨-
\n-À-W-bw-

I-u-am-c-
¢m-kv/
I-u-am-c-
¢-_p-IÄ

kvIq-Ä- 
sImgn-
ªp
t]m¡v
X-S-bp-I-

sskt¡m 
tkm-jyÂ 
Iu¬kn
edpsS
tkh\w

• B-Zy 1000 Zn-h-kw þ -H-cp- Ipªnsâ Po-hn-X-¯n-Â- B-Zy 1000 
Zn-h-kw, A-Xm-b-Xv B-Zy- -tImiw- A-½-bpsS K-À-`-]m-{X-¯n-Â- 
D-SseSp-¡p-¶Xv ap-X-Â- P-\n-¨v- c-≠p- h-b-Êp- hscbp-Å- 1000 Zn-h-k§-Ä-  
h-fscb-[n-Iw- \n-ÀWm-b-Ihpw- {]m-[m-\y-tadnb-Xp-am-Wv. Fs´¶m-Â- Cu- 
Im-e-L-«-¯n-em-Wv Ip-ªn-sâ h-f-À-¨- G-ä-hpw- X-z-cn-X- K-Xn-bn-ep-Å-Xv. 
Cu- ka-b¯v A-½-amscbpw- Ip-«n-Isfbpw- F-{X-am-{Xw- t]mjn-̧ n-¡p-I-bpw- 
]-cn-]m-en-¡p-I-bpw- -sN¿p¶p- F-¶-Xv H-cp- Ip-«n-bpsS h-f-cm-\pw 
]-Tn-¡m-\pw- A-`n-hr²n- {]m-]n-¡m-\pw- D-Å- I-gn-hns\ B-g-¯n-Â- 
kzm-[o-\n-¡p-¶p-. Im-c-Ww-, B-Zys¯ 1000 Zn-h-k§-fn-Â-  H-cp- Ip-«n-bpsS 
a-kvXn-jvIw-, \m-Uohyq-lw- F-¶n-h-  DÄs¸sS h-f-À-¶v  hn-I-kn-¨v  
A-h-cpsS B-Po-h-\m-´- BtcmKy-¯n-\v A-Sn-¯-d- ]-Wn-bp-I-bp-am-Wv.

• k-¼-qÀ® ap-e-bq-«-Â- þ in-ip-¡-Ä-¡v P-\-\w- ap-X-Â- (-P\n¨v 
H-cp- a-Wn-¡q-dn-\p-Ån-Â) B-Zy- 6 am-kw- hsc ap-e-¸m-Â- 
am-{Xw- \-Â-Ip-¶p- F-¶v D-d-¸p- h-cp-¯p-¶-Xn-\p-Å -D-Zya-amWv k-¼-qÀ® 
ap-e-bq-«-Â-. Xp-S-À-¶v ]q-c-I-lm-cw- B-cw-`nt¡≠Xpw- C-Xnt\m-sSm¸w- 2 
h-b-Êp-hsc ap-e-bq-«-Â- Xp-Stc≠-Xp-am-Wv.

tkh-\-§-Ä-

ECCE  Early Child hood Care & Education : CBE  Community Based Events
PMMVY  Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana IFA Tablet Iron & Folic Acid Tablets

kwtbmPn-X- in-ip- hn-I-k\- tkh-\- ]-²-Xn-bpsS 
e-£y-§-Ä- km-£m-XvI-cn-¡p-¶-Xn-\p-w tkh-\-§-Ä- 

Im-cy-£-a-am-¡p-¶-Xn-\pam-bn- \-S-¸n-em-¡p-¶ 
hn-hn-[- ]-²-Xn-I-Ä- 

km-aq-ln-Im-[n-jvTn-X- ]-cn-]m-Sn-I-Ä-  
(Communitty Based Events CBE)

1. ko-a-´- kw-K-aw-
kp-c-£n-X- K-À-`m-h-kvY-bv¡m-bn- K-À-`n-Wntbbpw-  Ip-Spw-_mw-K-§sfbpw-  
BtcmKy- -t]mj-W- ]-cn-N-c-W- Im-cy-§-fn-Â- kÖ-am-¡p-I-. 
Kp-Wt`màm-¡-Ä- : K-À-`n-Wn-bpw- Ip-Spw-_-hpw- 

2 Ip-ªq-Wv
6 am-kw- ap-X-Â- ap-e-¸m-ens\m¸w- a-äp- B-lm-c-§-fpw- \-ÂtIï-Xn-sâ 
B-h-iy-I-X- -t_m[ys¸Sp-¯p-I-. 
Kp-Wt`màm-¡-Ä- : 6 am-kw- {-]-m-ba-m-b- Ip-ªpw- Ip-Spw-_-hpw- 

3 Z-¼-Xn- kw-K-aw-
Z-¼-Xn-am-cn-Â- B-kq-{Xn-X- K-À`-[m-c-Ww, K-À`[m-c-W- C-Sthf- (Ip-ªp-§-Ä- 
X-½n-ep-Å- {]m-b- hy-Xym-k¯n-sâ B-h-iy-I-X-) am-Xr- in-ip- BtcmKy- 
-t]mj-W-¯n-sâ {]m-[m-\yw- F¶nh -t_m[ys¸Sp-¯p-I-. in-ip- ]-cn-N-c-W-
¯n-Â- Xp-ey- ]-¦m-fn-¯-hpw- D-¯-c-hm-Zn-¯-hpw- D-d-¸p-h-cp-¯p-I.

Kp-Wt`màm-¡-Ä- : Z-¼-Xn-I-fpw- Ip-Sp-_-mwK-§-fpw- 

4 \n-À-½e- kw-K-aw-
A-¦-W-hm-Sn-I-fpw- ]-cn-kc-hpw- -s]mXp-P-\- ]-¦m-fn-¯t¯m-sS Xt±i-kz-
bw-`-c-W- kvYm-]-\-§-Ä ap-Jm-´n-cw ip-No-I-cn-¨v -tamSn- ]n-Sn-¸n-¡p-¶-Xn-\pw- 
kaq-l-¯n-\v ip-Nn-X-z- k-tµiw- \-Â-Ip-¶-Xn-\pw, hy-àn-ip-Nn-X-zw- 
D-d-¸m-¡p-¶-Xn-\pw- 
Kp-Wt`màm-¡-Ä- : A¦-W-hm-Sn- Kp-Wt`màm-¡-Ä

5 h-À-®- kw-K-aw-
A-¦-W-hm-Sn-I-fnse I-u-am-c- ¢m-kp-I-Ä- i-àns¸Sp-¯p-I-. I-u-am-c- 
Ip-«n-I-fpsS -t\Xr-]m-S-hw-, km-aq-ln-I- A-ht_m[w,- Po-hn-X- -ss\]p-Wyw-, 

\-y-q-{-S-o-j³ & ]-m-câ-n-w-K-v ¢-n-\-nI-v

k-v-{-X-o-I-f-ne-p-w I-p-«-n-I-f-ne-p-w I-m-W-p-¶ 

\-y-q\-t-]-m-jW-w-, h-fÀ-¨-m-a-p-c-S-n-¸-v-, A-\-oa-n-b, AanX 

`mcw F¶-n-h X-S-b-p-¶-X-n-\-m-b-n t-]-m-j-I-ml-m-c 

h-n-Z-K-v-[-s-â t-kh-\-w

{]hÀ¯\w B-g-v-N-b-nÂ c-≠-v Z-n-hk-w.

h-\n-X in-ip- hnIk\ h-Ip-¸v apJm´cw \ÂIp¶ 
t-k-h-\-§fpw ]²XnIfpw

Pn-Ãm- h-\n-Xm- in-ip-hn-I-k\- Hm-^o-kÀ- 

h-Ip-̧ n-sâ Pn-Ãm-X-e- -ta[m-hn-bm-bn- \n-b-an-̈ n-«p-Å-Xpw-, h-Ip-̧ p-h-gn- \-S-̧ n-em-

¡p-¶- F-Ãm- ]-²-Xn-I-fpsS -t\Xr-X-zw- h-ln-¡p-¶- DtZymK-kvY-cm-Wn-h-À.

h-\n-Xm kwc-£-W Im-cym-ebw (WPO)

h-\n-X-Isf Km-À-ln-I- ]o-U-\-̄ n-Â- \n-¶v kw-c-£n-¡p-¶- \n-b-aw- 2005 \-S-̧ n-

em-¡m-³- 14 Pn-Ã-I-fn-Â- h-\n-Xm- kw-c-£-W- Hm-̂ o-kÀ-amsc \n-b-an-̈ n-«p-≠v.

i-n-i-p-k-w-c£W-w (ICPS)

I-p-«-n-IÄ-¡-v t-\-s-c-b-p-Å i-m-c-o-c-n-I-, a-m-\k-n-I s-s-e-wK-o-I ]-o-U-\-§Ä 

X-S-b-p-¶-X-n-\-p-w Ah-c-p-s-S- -A-h-I-m-i-§f-p-w D-¯-a X-mÂ-]-c-y-§f-p-w 

k-w-c-£-n-¡-p-¶-X-n-\-p t-h-≠n {-]-hÀ-¯-n-¡-p¶-p.

\n-b-a- ]-cn-Úm-\w- F-¶n-h- h-f-À-¯p-I-.
Kp-Wt`màm-¡-Ä- : I-uam-c-{]m-b-¡m-À-

C-h- Iq-SmsX Im-em-\p-kr-X-am-bn- km-aq-ln-I- {]-kàn- D-Å-Xpw- -s]mXp-P-\- 
-{i²- A-\n-hm-cy-hpw- ]¦mfn¯hpam-b- ]-cn-]m-Sn-I-fpw- \-S-¸n-em-¡p-¶p.- 
D-Z-. {]thit\mÕhw-, _m-en-I-Zn-\w, hn-hn-[- Zn-\m-N-c-W-§-Ä-, 
sP³- Bt´mf-³- (-t]mj-³- am-, -t]mj-³- ]-I-z-mU-)-

PMMVY ({]-[m-\-a-{´n- am-Xr-h-µ-\- -tbmP-\-)
B-Zy- K-À-`-[m-c-W-¯n-\p- kÀ-¡m-À- [-\-klm-bw- 5000 cq-]--  

Kp-Wt`màm-¡-Ä- þ B-Zyambn- K-À-`-nWnbm-Ip¶ kv{XoIÄ 

\n-b-a-]-c-am-bn- hn-hm-lw- I-gn-¨-h-À-, 19 h-b-Êv ]q-À-¯n-bm-b-h-À-, B-Zy- K-À-`w- 

atä-sX¦n-epw- ]-²-Xn- {]-Im-cw- {]-kh- [-\-klm-bw- e-`y-am-Im-¯-h-À-,  

i-¼-ft¯mSp- Iq-Sn-b- {]-khm-h-[n- e-`y-am-Im-¯-h-À-

• tI{µ- / kw-kvYm-\- kÀ-¡m-À- / s]mXptaJ-em- kvYm-]-\-§-fn-Â- tPmen- 

-sN¿p¶h-À- AÀlcÃ

[-\-klm-bw- e-`n-¡p-hm-³- F-´v -sN¿-Ww-?

K-À-`n-Wn-bmsW¶v A-dn-ªm-ep-S-³- A-¦-W-hm-Sn- h-À-¡-À-/BtcmKy-{]-h-

À-¯-I-À/B-i- C-h-cn-Â- Bsc-sb¦n-epw- A-dn-bn-¡p-I-. A-¦-W-h-m-S-n-b-nÂ 

c-P-n-k-v-äÀ s-N-¿-p-Ib-p-w \-nÀ-±-n-ã At-]£ t-^-m-d-w _-Ô-s-¸-« -t-c-J-IÄ 

k-l-n-X-w \Â-I-p-Ib-p-w t-h-W-w. 

K-Up- \n-_-Ô-\-I-Ä- Xp-I

H-¶mw- K-Up-
150 Zn-h-k¯n-\p-Ån-Â- K-À-`w- c-Pn-kvä-À-

sNbvXn-cn-¡-Ww-.
Rs. 1000/-

c-ïmw- K-Up-

180 Zn-h-k¯n-\p-Ån-Â-

H-cp- ANC/B-ip-]-{Xn-

]-cntim[-\ F-¦n-epw- 

I-gn-ªn-cn-¡-Ww-.-

Rs. 2000/-

aq-¶mw- K-Up

Ip-«n-bpsS P-\-\w- c-Pn-kvä-À-

-sNbvXn-cn-¡-Ww-. Ip-«n-¡v

B-ZyL« (First Cycle) {]-Xntcm[-

Ip-¯nshbv]v \-Â-In-bn-cn-¡-Ww-.

Rs. 2000/-



Ip-Spw-_-{io-bpsS kl-I-c-Ww- A-\n-hm-cy-am-b 

sF- kn- Un- F-kv L-S-I-§-Ä-
$ A-¦-W-hm-Sn- {]tZis¯ Kp-Wt`màm-¡Ä ICDS tkh-\-§-Ä- kzo-I-cn- 

¡p-¶Xn\v- Ip-Spw-_-{io-bpsS kl-I-c-Ww- A-\n-hm-cy-amWv- 

$ ICDS sâ  tkh-\-§-fpw- ]-²-Xn-I-fpw- -s]mXp-kaq-l-¯n-Â- {]-N-cn-¸n-¡p-¶-Xn-Â 
A-¦-W-hm-Sn- {]-h-À-¯-Isc klm-bn-¡p-¶Xn\v.

 D-Zm-: {]o- kvIq-Ä- F-³tdmÄsa³-dv, {]o-Xntcm[- Ip-¯nshbv¸v, A-\p-]q-c-I- -t]mj-Im-
lm-cw- F¶nh.

$ ICDS sâ B-`n-ap-Jy-¯n-Â- \-S-¯p-¶- Zn-\m-N-c-W-§-Ä-, km-aq-lym-[n-jvTn-X- 
]-cn-]m-Sn-I-Ä Xp-S-§n-b-h-bn-Â- -s]mXp-P-\- ]-¦m-fn-¯w- h-À-²n-¸n-¡p-¶-Xn-\p- A-¦-Whm-Sn 
{]-h-À-¯-Isc klm-bn-¡p-¶Xn\v-.

$ {]mtZin-I-am-bn- A-¦-W-hm-Sn- {]-h-À-¯-\w-, {]-h-À-¯-I-cpsS C-Ss]S-Â- F-¶n-h-bpsS 
Im-cy-£-a-X h-À-[n-¸n-¡p-¶-Xn-\v. 

$ Pm-{K-Xm- kan-Xn- {]-h-À-¯-\-§-Ä- i-àns¸Sp-¯p-¶-Xn-\pw- kv{Xo-I-Ä-¡pw- Ip-«n-I-Ä-
¡psaXnscbp-Å- A-Xn-{I-a-§-Ä- {i-²-bn-Âs¸«m-Â- B-b-Xv Pm-{K-Xm- kan-Xn-bpsS 
ap-³-]msI -sIm≠p-h-cp-¶-Xn-\v.

$ BtcmKy- -t]mj-W- Zn-\w-, BtcmKy- ip-Nn-X-z- -t]mj-W- kan-Xn- F-¶n-h-bpsS Dt±i- 
e-£y-§-Ä- ^-e-{]-Z-am-bn- \n-À-Æ-ln-¡p-¶-Xn-\v A-¦-W-hm-Sn- {]-h-À-¯-I-À-, B-im-h-À-¡-À- 
F-¶n-h-Às¡m¸w- Hs¯mcpan¨v {]-h-À-¯n-¡p--¶Xn\v-.

$ in-ip- kw-c-£-W-hp-am-bn-- _-Ôs¸«- hn-j-b-§-fn-Â- ^-e-{]-Z-am-bn- C-Ss]Sp-¶-Xn-\v.

{]-m-Xn-\n-[yw- h-ln-¡p-¶- kan-Xn-I-Ä-

1. A-¦-W-hm-Sn- -seh-Â- -tamWn-«-dnw-Kv & k-t¸mÀ-«v I-½n-än- (ALMSC)
2. hm-À-Uv / ]-©m-b-¯v / ap-\n-kn-¸m-en-än- / -tImÀ-]tdj-³- X-e-§-fnse Pm-{K-X- kan-Xn-I-Ä- 

3. hm-À-Uv Xe BtcmKy- ip-Nn-X-z- -t]mj-W- kan-Xn- (VHSNC)

3. hm-À-Uv X-e- BtcmKy þ ip-Nn-X-z þ t]mj-W- kan-Xn- 

kanXnbpsS LS\

Hmtcm {]tZis¯bpw- P-\-§-fpsS BtcmKy- kw-c-£-Ww-, -t]mj-W- \n-e-hm-cw- D-b-À-

¯-Â-, ip-Nn-X-z- kw-hn-[m-\-§-Ä- -sa¨s¸Sp-¯n- -s]mXp- kvY-e-§-fn-Â- ip-Nn-X-z- io-e-§-Ä- 

h-f-À-¯nsbSp-¡-Â- F-¶n-h- e-£y-am-¡n- {]-h-À-¯n-¡p-¶-Xn-\v \n-À-_-Ô-am-bpw- cq-]o-I-

cnt¡≠ kan-Xn-bm-Wv hm-À-Uv X-e- BtcmKy- ip-Nn-X-z- -t]mj-W- kan-Xn-.

sNb-À-am-³- hm-À-Uv -sa¼-À- - -

I-¬-ho-\-À B-i- h-À-¡-À- -

Aw-K-§-Ä

(Ip-d-ª-Xv 15 -t]À-)

$ JPHN 
$ A-¦-W-hm-Sn- {]-h-À-¯-I- / {]-h-À-¯-

I-À- (H-¶n-e-[n-Iw- A-¦-W-hm-Sn-I-Ä- 
Ds≠¦n-Â-)

-$ ss{]a-dn- kvIq-Ä- A-[ym-]-I-cn-Â- \n-¶pw- 
H-cm-Ä- 

$ hm-«-À- AtXmdn-än- {]-Xn-\n-[n- 
$ MGNREGA -t{]m{Kmw- ^o-Â-Uv 

-tIm-À-Unt\ä-À- 
$ km-aq-lym-[n-jvTn-X- kw-L-S-\-I-fpsS 

Hmtcm {]-Xn-\n-[n-I-Ä- 
$ Ip-Spw-_-{io- ADS -sNb-Àt]gvk¬-/ 

{]-Xn-\n-[n- 
$ hn-hn-[- hn-`m-K-§-fnse Kp-Wt`màm- 

¡-fpsS {]-Xn-\n-[n-I-Ä- 
(K-À-`n-Wn-I-Ä-,  
]m-eq-«p-¶- A-½-am-À- Xp-S-§n-b-h-À-, 
Iq-SmsX ]-©m-b-¯v sk{I-«-dn-, -saUn-
¡-Â- Hm-^o-kÀ-, PHC, ICDS kq-¸-À 
sshkÀ- Xp-S-§n-b-h-À-¡pw- 
]s¦Sp-¡m-hp-¶-Xm-Wv)

NOTE: 
50% Aw-K-§-Ä- kv{Xo-I-Ä- B-bn-cn-¡-Ww- 
SC/ST {]m-Xn-\n-[yw- D-≠m-bn-cn-¡-Ww-

$ K-À-`n-Wn-I-fpsS c-Pn-kv-t{Sj-³- 

$ K-À-`-Im-e- ]-cntim[-\- 

$ {]-khm-\-´-c- ]-cntim[-\- 

$ Ip-«n-I-fpsS h-f-À-¨- \n-co-£-Ww- 

$ K-À-`n-Wn-I-Ä-¡pw- Ip-«n-I-Ä-¡pw- D-Å- -tcmK- {]-Xntcm[- Ip-¯n-h-bv]p-I-Ä- 

$   9 am-kw- ap-X-Â- 6 h-b-Êv hscbp-Å- Ip-ªp-§-Ä-¡v -sshä-an-³- A \-Â-Ip-I-.
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ap-\n-kn-¸m-en-än-

-s]mXp- kan-Xn- 

hm-À-Uv 

I-u-¬-kn-e-À-

$ Aw-K-kw-Jy- (30-þ40)
$ hm-À-Unse F- Un- F-kv F-Ivkn-Iyq-«o-hv 

I-½n-än- Aw-K-§-Ä- 2 -t]À (H-cm-Ä- h-\n-X-)
$ A¦W-hm-Sn h-À-¡-À-am-À- 
$ A-Xm-Xv hm-À-Unse c-Pn-kvä-À- -sNbvX- 

¢-ºp-I-Ä -/ {K-Ùim-e-I-Ä- / kam-P-
§-Ä- Xp-S-§n-b-h-bn-Â- \n-¶pw- Hmtcm 
h-\n-X- {]-Xn-\n-[n-I-Ä- 

$ cm-{ão-b- ]m-À-«n-I-fn-Â- \n-¶pw- Hmtcm 

{]-Xn-\n-[n-I-Ä- 

ap-\n-kn-¸m-en-än-

-\n-À-Æl-W-

kan-Xn- 

hm-À-Uv 

I-u-¬-kn-e-À--

A¦W-hm-Sn 

h-À-¡-À- /

kan-Xn-

Xn-csªSp-

¡p-¶- 

H-cp- h-\n-X- 

A-w-Kw

$ I-À-j-I- kan-Xn-I-Ä -/ kam-P-§-Ä- 
Xp-S-§n-b-h-sb {]-Xn-\n-[o-I-cn-¨-v 2 -t]À 
(H-cm-Ä- h-\n-X-) 
hm-À-Unse 2 {]-Xn-\n-[n-I-Ä-  

$ cm-{ão-b-]m-À«n-Isf  {]-Xn-\n-[o-I-cn-¨ 
2 -t]À (H-cm-Ä- h-\n-X-)

-$ s]mXp- k½-X-\m-b- dn-«tbUv 
DtZymKØÀ / h-¡o-Â-/ -tUmÎ-À- F-¶n-

h-cn-Â- \n-¶v 2 -t]À  
(H-cm-Ä- h-\n-X-)

$ hm-À-Unse JPHN/JHI

-tImÀ-]tdj-³- hm-À-Uv 

I-u-¬-kn-e-À-

sF- kn- 

Un- F-kv 

kq-¸-À- 

-sshkÀ- 

$ ADS Â- \n-¶v 2 t]À 
$ hn-hn-[- kwL-S-\-I-fn-Â- \n-¶m-bn- 2 t]À 

(H-cm-Ä- h-\n-X-)
$ cm-{ão-b- ]m-À-«n-I-fpsS {]-Xn-\n-[n-bm-bn- 

H-cm-Ä- 
-$ s]mXp- k½-X-\m-b-/dn-«tbUv 

DtZymKØÀ/h-¡o-Â-/ -tUmÎ-À- 

F-¶n-h-cn-Â- \n-¶v 2 -t]À (H-cm-Ä- h-\n-X-)
$ kvY-e-w- SI 
$ hm-À-Unse BtcmKy- {]-h-À-¯-I- 

$ K-À-`-Im-e-¯pw- {]-khm-\-´-c-hpw- {i-²nt¡≠- hn-j-b-§-Ä-, 6 h-b-Ên-Â- Xmsgbp-Å- 

Ip-ªp-§-fpsS A-½-am-À- {i-²nt¡≠- hn-j-b-§-Ä- F-¶n-h-bpsS -t_m[-h-XvI-c-W- 

¢m-Êp-I-Ä- \-Â-Ip-I-.

-$ Ip-«n-I-fn-Â- D-≠m-Ip-¶- -sshI-ey-§-Ä-  ImteIq-«n-- \n-À-®-bn¡p-I.

$ ]-cm-a-À-i- tkh-\w- D-d-¸p-h-cp-¯p-I-.

$ hm-À-Uv X-e- ip-No-I-c-Ww,- hy-àn- ip-Nn-X-zw-, Po-hn-X- -ssien- -tcmK-§-Ä,- kmw-{I-an-I- 

-tcmK-§-Ä- Xp-S-§n-b- hn-j-b-§-fpsS -t_m[-h-XvI-c-W-hpw,- Du-À-Pn-X- C-Ss]S-epw- 

\-S-¯p-I-.

kwtbmPn-X- in-ip- hn-I-k\- ]-²-Xn-bneqsS A-\p-]q-c-I- 
-t]mj-Im-lm-cw-, -tcmK-{]-Xntcm[- Ip-¯nshbv¸v 
BtcmKy- ]-cntim[-\-, ]-cm-a-À-i- tkh-\w- (-d^--dÂ- 
tkh-\-§-Ä-), kvIq-Ä- ]q-À-h- A-\-u-]-Nm-cn-I- 
hn-Zym-`ym-kw-, BtcmKy- -t]mj-W-  hn-Zym-`ym-kw- F-¶o 
tkh-\-§-Ä- e-`y-am-Ip-¶- G-ä-hpw- Xmsg X-«n-ep-Å- 
hn-`-h- -tI{µ-§-fm-Wv A-¦-W-hm-Sn-I-Ä-. \n-e-hn-Â- 
33115 A-¦-W-hm-Sn-I-fpw- 258 ICDS -t{]mP-Îp-I-fpw-, 
14 -t{]m{Kmw- Hm-^o-kp-I-fpw- kw-kvYm-\-¯p- {]-h-À-
¯n-¡p-¶p-. C-Xn-eqsS in-ip-a-c-W- \n-c-¡v Ip-d-¡p-I- 
BtcmKy-\n-e-hm-cw- -sa¨s¸Sp-¯p-I- ap-X-em-b-h- e-£y-an-Sp-¶p- A-¦-W-hm-Sn-I-fn-eqsS 
\-Â-Ip-¶- tkh-\-§-Ä- Kp-Wt`màm-¡-fn-Â- F-¯n-¡p-¶-Xn-\pw- km-aq-ly- ]-¦m-fn-¯w 
D-d-¸m-¡p-¶-Xn-\pw- A-¦-W-hmSn-I-fpsS kp-K-a-am-b- {]-h-À-¯-\-¯n-\v Ip-Sp-_-{io-bpsSbpw,- 
a-äp- kz-bw- klm-b- kw-L-§-fpsSbpw- ]-¦v h-fsc {]--kIvX-am-Wv. 

h-\n-X- in-ip- hnIk\ h-Ip-¸v

kwtbmPn-X- in-ip- hn-I-k\- tkh-\- ]-²-Xn-bpw-
Ip-Spw-_-{io- Aw-K-§-fpw-

NB : kvIo-ap-I-fp-am-bn- _-Ôs¸«- kw-i-b-§-Ä-¡pw- a-äp hn-h-c-§-Ä-

¡pw- G-ä-hpw- A-Sp-¯p-Å- A¦Whm-Sn- {]-h-À-¯Isb-tbm, sF-.kn-.

Un-.F-kv. kq-¸-Àsshktdtbm, in-ip-hn-I-k\- ]-²-Xn- Hm-^o-kdp-amtbm 

_-Ôs¸Sp-I- 
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 kzm-X-{´ym-\-´-cw- kv{Xo-I-fpsSbpw- Ip-«n-I-fpsSbpw- A-h-kvY- -sa¨s]Sp-

¯p-¶-Xn-\v At\Iw- \n-b-a-§-Ä-¡v \-½psS cm-{ãw- cq-]w- -sImSp-¯p-. Hmtcm \n-b-a-

§-fpw- \-S-¸m-¡p-¶-Xn-\v kw-hn-[m-\-§-Ä- H-cp-¡n-bn-«ps≠¦n-epw- km-aq-ly-\o-Xn-bn-Â- 

Gsd ]n-¶n-em-b- kv{Xo-I-Ä-¡pw- Ip-«n-I-Ä-¡pw- C-h- A-{]m-]yambn Xs¶ Xp-S-À-¶p-. 

]-©m-b-¯v cm-Pv \n-b-aw- {]mtZin-I-kÀ-¡m-cp-I-Ä-¡v `-c-W-L-S-\m-\p-kr-X-am-bn- Xs¶ 

km-aq-ly-\o-Xn- D-d-¸m-¡p-¶-Xn-\pw- kaq-l-¯n-Â- \n-e-\n-Â-¡p-¶- A-\mtcmKy-I-c-am-b- 

{]-h-W-X-I-Äs¡Xnsc -t_m[-h-XvI-c-Ww- \-S-¯p-¶-Xn-\pw- B-h-iy-am-b- A-[n-Imc-§-Ä- 

\-Â-In-bn-«p-≠v. C-Xn-sâ A-Sn-kvYm-\-¯n-em-Wv h-\n-Xm-I-½o-j-³- \n-b-a-w A\pimkn¡p¶  

{]Imcw {]mtZin-I- X-e- C-Ss]S-Â- kw-hn-[m-\-am-bn- 1997-Â- Pm-{K-Xm- kan-Xn-I-fpsS 

cq-]o-I-c-Ww- \n-À-tZin-¡s¸«-Xv.

2. Pm-{K-X- kan-Xn-I-Ä-

Pm-{K-Xm- kan-Xn- L-S-\- þ hn-hn-[- X-e-§-Ä

Xt±i- kz-bw- 
`-c-W 

kvYm-]-\w- 

A-[y-£-³-/

A-[y-£-
I-¬-ho-\-À- Aw-K-§-Ä-

{Km-a-]-©m-b-¯v {Km-a-]-©m-b-¯v

{]-kn-U-âv

ICDS 
kq-¸-À 

sshkÀ

1. {Km-a-]-©m-b-¯nse H-cp- h-\n-Xm-  

-sa¼-À-

2. kvY-es¯ -t]meo-kv CI / SI

3. SC/ST hn-`m-K-¯nse H-cp- km-

aq-ly- {]-hÀ-¯-I- Cu- hn-`m-K-

¯nse h-\n-Xm- ]-©m-b-¯v 

-sa¼-À-

4. PHCbnse -saUn-¡-Â- Hm-^o-kÀ-

5. Ip-Spw-_-{io- - kn- Un- F-kv 

-sNb-Àt]gvk¬- hm-À-Unse Pm-

{K-Xm- kan-Xn- I-¬-ho-\-À-am-cn-Â- 

\n-¶pw- Xn-csªSp-¡s¸Sp-¶- 

H-cp- {]-Xn-\n-[n-.

6. H-cp- h-\n-Xm- h-¡o-Â-

ap-³-kn-¸m-en-än- ap-³-kn-¸-Â- 

sNb-À

t]gvk¬-

ICDS 
kq-¸-À 

sshkÀ

-1. t£a-Im-cy- kväm-³-Un-§v I-½n-än- 

-sNb-Àt]gvk¬-

2. H-cp- h-\n-Xm- I-u-¬-kn-e-À- 

3. kvY-es¯ CI / AhÀ 

\ntbmKn¡p-¶- SI

4. SC/ST hn-`m-K-¯nse H-cp 

km-aq-ly- {]-h-À-¯-I- 

5. H-cp- h-\n-Xm- -tUmÎ-À- 

6. hm-À-Uv X-e- Pm-{K-Xm- kan-Xn- 

I-¬-ho-\-À-am-cn-Â- \n-¶pw- H-cm-Ä-

7. Ip-Spw-_-{io- - kn- Un- F-kv - 

sNb-Àt]gvk¬-

8. H-cp- km-aq-ly- {]-h-À-¯-I-

9. H-cp- h-\n-Xm- h-¡o-Â

-tImÀ-]tdj-³ -tab-À- tImÀ-]

tdj-\nse 

ko-\n-b-À- 
CDPO

1. sU]yq-«n- -tab-À-

2. t£a-Im-cy- kväm-³-Un-§v I-½n-än- 

-sNb-Àt]gvk¬-

3. DYSP / AhÀ \ntbmKn¡p-¶- 

CI/h-\n-Xm- skÃnse CI/SI

4. H-cp- h-\n-Xm- -tUmÎ-À-

5. SC/ST hn-`m-K-¯nse km-aq-ly- 

{]-h-À-¯-I-

6. H-cp- km-aq-ly- {]-h-À-¯-I-

7. H-cp- I-u-¬-kenw-Kv hn-Z-Kv[-

8. h-\n-Xm- h-¡o-Â-

Pn-Ã- Pn-Ãm- {Km-a- 

]-©m-b-¯v

{]-kn-U-âv

Pn-Ãm- 

h-\n-Xm 

in-ip- 

hn-I-k\- 

Hm-^o-kÀ--

1. {Km-a-]-©m-b-¯v A-tkmkn 

tbj-³- \m-a-\n-Àt±iw- -sN¿p-¶ 

H-cp- h-\n-Xm- {Km-a-]-©m-b-¯v 

{]-kn-U-âv

2. t»m¡v ]-©m-b-¯v A-tkmkn 

tbj-³- \m-a-\n-Àt±iw- -sN¿p-¶- 

H-cp- h-\n-Xm- -t»m¡v ]-©m-b-¯v 

{]-kn-U-âv

3. ap-³-kn-¸-Â-  A-tkmkntbj-³- 

\m-a-\n-Àt±iw- -sN¿p-¶- H-cp- ap-³-

kn-¸-Â- -sNb-Àt]gvk¬-

4. Pn-Ãm- -t]meo-kv kq-{]-≠v 

5. -dh-\yp- Un-hn-j-W-Â- Hm-^o-kÀ-

6. hp-a-¬- -s{]m«-£-³- Hm-^o-kÀ-

7. SC/ST hn-`m-K-¯nse km-aq-ly- 

{]-h-À-¯-I-

8. 2 km-aq-ly- {]-h-À-¯-I-À-

9. h-\n-Xm- h-¡o-Â-

hm-À-Uv X-e- Pm-{-K-X- kan-Xn-bpsS L-S-\-

kan-Xn- A-[y-£-³/
A-[y-£-- 

I-¬-ho-\-À- Aw-K-§-Ä- 

{Km-a-]-©m-b-̄ v

-s]mXp-kan-Xn- 

hm-À-Uv 

-sa¼-À- 

A¦W-hm-Sn 

h-À-¡-À

$ Aw-K-kw-Jy- (30-þ40)
$ hm-À-Unse ADS F-Ivkn-Iyq-«o-hv I-½n-än- 

Aw-K-§-Ä- 7 -t]À
$ SC/ST- {]-Xn-\n-[n-I-Ä- 2 t]À ( H-cm-Ä- 

h-\n-X- )
$ A¦W-hm-Sn- h-À-¡-À-am-À- 
$ A-Xm-Xv hm-À-Unse c-Pn-kvä-À- -sNbvX- 

¢-ºp-I-Ä -/ {K-Ùim-e-I-Ä- / kam-P-
§-Ä- Xp-S-§n-b-h-bn-Â- \n-¶pw- Hmtcm 
h-\n-X- {]-Xn-\n-[n-I-Ä-

$ cm-{ão-b- ]m-À-«n-I-fn-Â- \n-¶pw- Hmtcm 
{]-Xn-\n-[n-I-Ä-

{Km-a-]-©m-b-Xv 

\n-À-Æl-W-

kan-Xn-

hm-À-Uv 

-sa¼-À- 

kan-Xn- 

Xn-csªSp-

¡p-¶- 

H-cp- h-\n-X- 

A-wKw- 

$ hm-À-Unse F- Un- F-kv Â- \n-¶v 2 {]-Xn-
\n-[n-I-Ä-

$ h-\n-X- kwL-S-\-I-Ä- {K-Ùim-e-I-Ä- / 
kam-P-§-Ä-/hm-b-\-im-e-I-Ä--/¢-ºp-I-Ä- 
F-¶n-hsb {]-Xn-\n-[o-I-cn-¨-v H-cm-Ä-

$ cm-{ão-b-]m-À«n-Isf {]-Xn-\n-[o-I-cn-¨v 
2 t]À (H-cm-Ä- h-\n-X-)

$ -s]mXp-k½-X-\m-b- / dn-«tbUv  
DtZymKØÀ/h-¡o-Â-/ -tUmÎ-À- 
F-¶n-h-cn-Â- \n-¶v 2 -t]À (H-cm-Ä- h-\n-X-)

1. Anganwadi Level Monitoring and Supporting
Committee (ALMSC)

L-S-\ Np-a-X-e-I-Ä
tbmK- 

Im-e-b-f-hv

•	hm-À-Uv -sa¼-À- 
(-sNb-À-am-³-),

•	A-¦-W-hm-Sn- h-À-¡-À 
(I-¬-ho-\-À) 

•	ICDS 
kq-¸-ÀsshkÀ

•	{]tZis¯ a-ln-
fm- kam-P-¯nse 2 
Aw-K-§-Ä,

•	kz-bw- klm-b 
k-w-L-§-f-ns-e 
2 -t]À- 

•	PHC bnse -saUn-
¡-Â- Hm-^o-kÀ- 

•	s]mXp- kaq-l-
¯n-Â- \n-¶pw HcmÄ- 
(A-[ym-]-I-À-/ 
dn-«-. kÀ-¡m-À-, 
DtZymK-kvY-À

•	{]o- kvIq-Ä- Ip-«n-I-
fpsS c-£-I-À-¯m-
¡-Ä-),

•	B-i- h-À-¡-À-am-cn-Â- 
\n-¶pw- 
2 {]-Xn-\n-[n-I-Ä

BsI 11 AwK§Ä

•	t-b-m-K-w I-q-S-n A-¦-W-hm-Sn- 

{]-h-À-¯-\-§-Ä- hn-e-bn-cp-

¯p-I. 

•	hm-À-Uv X-e- BtcmKy-  

-t]mj-W- - ip-Nn-X-z- 

kanXn- tbmK-§-fn-Â- 

A-¦-W-hm-Sn- {]-h-À-¯-I-

cpsS ]-¦m-fn-¯w- D-d-¸v 

h-cp¯p-I- 

•	A-¦-W-hm-Sn-I-fpsS  

`-u-Xn-I- km-l-N-cy-§-Ä-, 

`-£y- h-kvXp-¡-fpsS 

e-̀ y-X- F-¶n-h- hn-e-bn-cp-̄ n- 

-sa¨s¸Sp-¯p-¶-Xn-\v 

\-S-]-Sn-I-Ä- kzo-I-cn-¡p-I- 

•	{]mtZin-I-am-bn- ]-cn-l-cn-

¡m-³- I-gn-bm-¯- {]-iv\-

§-Ä- -t»m¡v/ Pn-Ãm 

X-e-¯n-Â- {i-²-bn-Â 

s]Sp-¯p-I- A-¦-W-hm-Sn 

kµ-À-in-¨v  {]-h-À-¯-

\-§-Ä- Imcy£aambn- 

\-S-¡p-¶p- F-¶v D-d-¸v 

h-cp-¯p-I-bpw- {]o- kvIq-Ä- 

F-³tdmÄsaâ v h-À-²n-¸n-

¡p-¶-Xn-\v klm-bn-¡p-I-bpw- 

-sN¿p-I

am-k¯n-Â-

H-cp-X-h-W-

sF-.kn-.Un-.F-kv {]-h-À-¯-\-hp-am-bn- _-Ôs¸« 
hn-hn-[- kan-Xn-I-Ä-


