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ANNUAL PLAN WRITE UP 2022-23  
STATE SCHEMES  

Sl.No. Name of Scheme 
Head of Account 

Out lay 
 (Rs. in Lakh) 

 
Page No. 

1 Nirbhaya Programmes- 2235-02-103-68 (1) 900.00 3 

2 Programmes  on Gender Awareness and 
Gender Advisory Board 

2235-02-103-68 (2) 100.00 4 

3 Programmes On Women Empowerment 
And Women Welfare Institutions. 

2235-02-103-68 (3) 1400.00 5 

4 Upgradation of Women and Child 
Offices, Institutions and Vocational 
Training Centers     

2235-02-001-89 400.00 8 

5 Modernisation of Women and Child 
Offices and Welfare Institutions 

4235-02-103-96 200.00 9 

6 Modernisation of Existing Women & 
Child Institutions 

4235-02-103-97 330.00 9 

7 In Service Training To Departmental 
Officers Under WCD 

2235-02-001-88 70.00 9 

8 Development Of Anganwadi Centres As 
Community Resource Centres For 
Women And Children - A Life Cycle 
Approach 

2235-02-102-56 1100.00 10 

9 Psycho Social Services to Adolescent 
Girls 

2235-02-102-62 (1) 3000.00 11 

10 Documentation And Publicity Including 
Observance Of National Days And Weeks 
Under Wcd- 

2235-02-103-59 60.00 11 

11 Gender Park 2235-02-103-80 1000.00 12 

12 Construction Of Anganwadi Centres 
With LSGD 

4235-02-102-87 1100.00 13 

13 Construction Of Nirbhaya Homes 4235-02-103-99 150.00 13 

14 Govt.-NGO Partnership in managing 
Welfare Institutions Under WCD 

2235-02-103-58 30.00 13 

15 First 1000 Days Programme For Infants  2235-02-102-50 350.00 14 

16 
Mobile Crèche  And Day Care Centres 
For The Children Of Migrant Labours. 

2235-2-102-42 116.00 15 

17 Training To Anganwadi Functionaries 2235-2-102-41 150.00 16 

18 Juvenile Justice Fund For 
Implementation Of Child Protection 
Activities 

2235-2-106-91 10.00 16 

19 Immediate Relief Fund For Survivors Of 
Violence- 

2235-02-103-57 200.00 17 

20 Our Responsibility To Children (Orc)- 2235-02-102-36 (1) 500.00 17 

21 Kaval, Karuthal, Saranabalyam, Bhadram, 2235-02-102-36 (2) 1000.00 18 

22 Construction and Modernization Of 
Anganwadi buildings 

4235-02-102-96 200.00 22 

23 

Restoration of Anganwadi  Centre 
damaged due to flood 

4235-02-102-86 20.00 22 

24 Establishment Of Apex Training Centre 
And Balabhavan at  Pinarayi Grama 

2235-02-102-27 100.00 22 
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Panchayat 

25 Entekoodu 2235-02-101-75 50.00 23 

26 Kaithirinaalam 2235-02-103-53 10.00 23 

27 Skill Development Training and 
Employment for Women 

2235-02-103-51 1.00 23 

28 Fare food inclusion of Egg and Milk in  
Anganwadi Menu 

2235-02-102-22 6150.00 24 

29 Assistance to Children orphaned by 
Covid-19 Pandemic  

2235-02-102-21 200.00 24 

 TOTAL        18897 

 

II.CENTRAL  SCHEMES 

SL.No.  Name of scheme Head of Account Outlay  
(Rs. in Lakh) 

 
Page No. 

1 Integrated Child Protection Scheme 2235-02-102-61 3250.00 25 

2 ICDS Training  Programme (60%CS) 2235-02-102-44 300.00 26 

3 Pradhan Manthri Mathruvandana Yojna 
(60% CS) 

2235-02-103-56 7500.00 26 

4 Construction Of Anganwadi Centres Under 
MGNREGS  in Convergence With ICDS 
(60% CS) 

4235-02-102-89 1.50 
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5 Rajiv Gandhi Scheme For Empowerment 
Of Adolescent Girls(50% CS)- 

2235-02-102-40 50.00 27 

6 Swadhaar Greh(60% CS) 2235-02-103-65 120.00 28 

7 Ujjwala (60% CS) 2235-02-103-49 90.00 29 

8 National Crèche  Scheme 
(60% CS) 

2235-02-102-20 783.00 29 

9 Upgradation Of Anganwadi centres  (60% 
CS) 

2235-02-102-33 1.00 30 

10 Construction Of Baby Friendly Toilets In 
Anganwadis(60% CS) 

2235-02-102-31 1.00 30 

11 Providing Drinking Water Facility In 
Anganwadicentres (60% CS) 

2235-02-102-30 1.50 30 

12 Mahila Shakti Kendra (60% CS) 2235-2-103-54 200.00 31 

13 Procurement Of Aadhar Enrolment 
Kit(60% Css) 

2235-02-102-32 1160.00 31 

14 Integrated Child Development Service 
(60% CS) 

2235-02-102-47 47000.00 32 

15 National Nutrition Mission (80% CS) 2235-02-102-28 8160.00 33 

16 Supplementary Nutrition  Programme     

(50 %CS) 

2235-02-102-39 15000.00 33 

 TOTAL  83618.00 
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1. വനിതാ വികസന പരിപാടികള്     
നിര്ഭയ 
   HA : 2235-02-103-68(1) (വിഹിതം : 900.00 ലക്ഷം രൂപ) 

 സംസ്ഥാന നിര്ഭയ ോപാളിസി വിഭാവനം െയ്ി്ടുളളള ലക്ഷഷ്യങ്ങള്ക്കനുസൃതസൃതമായി 
പരിപാടിഔ്  ആസൂത്രണം െയയ്യുന്നതാണ്.  ലലംഖിഔാതിക്രമ്ങള്  തടയുന്നത് ഉറപ്പാക്കുഔ, 
സാമൂഹഷ്യങ നിരീക്ഷണ സംവിധാനത്തിലൂെടയും താെഴത്തട്ടിൽ നിന്നുള്ള ഇടെപടലിലൂെടയും, 
ഇരഔ്ക്കു െമ്പെെപ്പട്ട സംരക്ഷണ ോസവന്ങള്  നൽകുഔ, ഫലപ്രദമായ   പുനരധിവാസം, 
അനന്തര ശുശ്രൂഷ എന്നിവ മുോകന ഇരഔെള അതിജീവിക്കാന്  പ്രാപ്തരാക്കുഔ എന്നീ 
പ്രവര്ത്തന്ങള്ക്ക് ഊന്നൽ  നൽകുന്നു.  താെഴ പറയുന്ന പ്രവര്ത്തന്ങള്  
നടപ്പിലാക്കുന്നതാണ്. 

 വനിതഔളുോടയും കുട്ടിഔളുോടയും 16 ഭവന്ങള്, 3 എസ്  എസ് ഭവന്ങള്, 1 
ആഫ്റ്റര്െഔയര് ോഹാം, 1 െമന്റൽ െഹൽത്ത് ോഹാം എന്നിവയുെട നടത്തിപ്പ്. 

 രണ്ട് പുതിയ ോഹാമുഔ് ആരംഭിക്കുഔ. 
 ആഫ്റ്റര് െഔയര് ോഹാമുഔ് ആരംഭിക്കുഔ. 
 പത്തനംതിട്ടയിൽ രു പുതിയ നിര്ഭയ ോഹാം ആരഭിക്കുഔ. 
 ഐ.ഇ.സി. പരിപാടിഔ് ,  സ്കൂളുഔളിലം ോഔാോളജുഔളിലം ഔഷ്യങാമ്പയിനുസൃതഔ്, പ്രതിോരാധ 
പരിപാടിഔ് . 

 ആഫ്റ്റര്  െഔയര്ോഹാമുഔളുെട നടത്തിപ്പ്. 
 നിര്ഭയ െഷൽട്ടര്  ോഹാമുഔളിെലയും വണ്  ോറാപ്പ് ോഔന്ദ്ര്ങളളിെലയും 
ഉോദഷ്യങാഖസ്ഥര്ക്കും നിര്ഭയയുെട മറ്റു ോറക്ക് ോഹാ്ോഡഴ്സിനിനുസൃതമുളള പരിശീലനവം, 
ഔാരഷ്യങോശഷി വര്ധിപ്പിക്കാനുസൃതളള പരിപാടിഔളും. 

 ജില്ലാതല നിര്ഭയാ എമര്ജന്സി റോണാണ്സ് ടീമുഔളുെട രൂപീഔരണവം നടത്തിപ്പം  
 ജില്ലാ നിര്ഭയ ഔ്ി്ിഔെള ശ്ിെപ്പുതത്തൽ . 
 സ്ത്രീഔളുോടയും കുട്ടിഔളുോടയും ോഹാമിെല എല്ലാ താമസക്കാര്ക്കും ലനപുണഷ്യങ 
വിഔസനവം െതാഴിൽ പരിശീലനവം. 

 മാനസിഔാോരാഖഷ്യങ പ്രശ്ന്ങള്  ഉളളവര്ക്കും ിമധിമാമുളളഷ്യങമുളള കുട്ടിഔ്ക്കുമായി 
ോഹാമുഔ്  

 ോതോജാമയ അനന്തര സുരക്ഷാ ഭവനം. (ലനപുണഷ്യങം, െതാഴിൽ  പരിശീലനം). 
 മ്ട്ടി ഔണവര്ജന്സ് വര്ക്ക്ോഷാപ്പ്. 
 സമഗ്ര സുരക്ഷാ ോഔന്ദ്രം. 
 SOS ോമാഡൽ ോഹാമിെന്റ നിലവാരം ഉയര്ത്തുഔ. 
 െഷൽട്ടര്  ോഹാമിെല അോന്തവാസിഔ്ക്ക് വിവാഹ ധനസഹായം. 
 POCSO അതിജീവി്പെവര്ക്കായി ഡി-ഇന്റി്േഷണലലോസഷന് . 
 POCSO ഇരഔ്ക്കും അതിജീവി്പെവര്ക്കും ഔാവൽ  മാതൃഔയിലളള 
സാമൂഹഷ്യങാധിഷ്ഠിതമായ മാനസിഔ സാമൂഹഷ്യങ പുനരധിവാസ പരിപാടി. 

 ലലംഖിഔാതിക്രമത്തിനിരയായ കുട്ടിഔളുെട സാമൂഹഷ്യങാധിഷ്ഠിത പുനരധിവാസം.  
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 ലീഖൽ  െസൽ, ഭരണ െയലവ്. 

 വനിതഔ്ക്കും കുട്ടിഔ്ക്കുമായുളള 21 ോഹാമുഔ്  നിലവിൽ സംസ്ഥാനത്ത് 
സ്ഥാപി്പെി്ടുളണ്ട്. പാര്പ്പിടം, ഭക്ഷണം, വിദഷ്യങാഭഷ്യങാസം, െതാഴിൽ എന്നിവയ്ക്കു പുറോമ ോയാഖ, 
സംഖീതം, ക്രാഫ്റ്റ്, ഔലഔ്, ോണാര്ട്സ്, ജീവിത ലനപുണഷ്യങ വിദഷ്യങാഭഷ്യങാസം എന്നിവയും 
വനിതാ ശിശുഭവന്ങളളിെല പ്രവര്ത്തന്ങളളുെട ഭാഖമാോക്കണ്ടതാണ്.  പത്തനംതിട്ട 
ജില്ലയിൽ രു വനിതാ ശിശുഭവനെമങ്കിലം സ്ഥാപിക്കാന് ലക്ഷഷ്യങമിുതന്നു. പ്രോതഷ്യങഔ 
പരിഖണന ആവശഷ്യങമുള്ള കുട്ടിഔെള ോവോറ രു ഭവനത്തിോലക്ക് മാറ്റുവാന് ഉോിശിക്കുന്നു.   
ഇതിനായി രു ഭവനം തൃശ്ശൂരിൽ ഔെണ്ടത്തുഔയും െയ്ി്ടുളണ്ട്.  അതിക്രമ്ങളെള 
അതിജീവി്പെവര്ക്ക് ത്ങളളുെട പഠനം പൂര്ത്തിയാക്കിയ ോശഷം താല്പരഷ്യങമുള്ള വിവിധ 
െതാഴിലിൽ ഏര്െപ്പുതവാന് ഉോിശിച്ചുള്ളതാണ് എറണാകുളത്ത് എടക്കാ്ടുളവയലിൽ 
പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ോതോജാമയ ആഫ്റ്റര് െഔയര് ോഹാം. 

 സവഔാരഷ്യങ/െപാതുസ്ഥല്ങളളിോലാ, ോജാലി സ്ഥലോത്താ, സമൂഹത്തിോലാ, 
കുുതംബത്തിോലാ അതിക്രമം ോനരിോടണ്ടിവന്ന സ്ത്രീഔ്ക്ക് പിന്തുണ നൽകുഔെയന്നതാണ്  
.എസ്.സി ഔളുെട ഉോിശം. ലലംഖിഔ പീഡനം, ലലംഖിഔാതിക്രമം, കുുതംബത്തിൽ 
നിന്നും ോനരിോടണ്ടി വരുന്ന അക്രമം, മനുസൃതഷഷ്യങക്കടത്ത്, മാനഷ്യങത സംബന്ധി്പെ കു്്ങള്, 
ആസിഡ് അപഔട്ങള്  എന്നിവ ോനരിോടണ്ടി വന്നതു മൂലം  .എസ്.സി.യിൽ  എത്തുന്ന 
സ്ത്രീഔ്ക്ക് 24 മണിക്കൂര്  പ്രോതഷ്യങഔ ോസവന്ങള്  നൽകുന്നതാണ്. നിലവിൽ  14 
ജില്ലഔളിലായി  14 വണ്ോറാപ്പ് ോഔന്ദ്ര്ങള്  പ്രവര്ത്തിച്ചുവരുന്നു.  െപാതു സ്ഥലത്തും 
സവഔാരഷ്യങ സ്ഥല്ങളളിലം സ്ത്രീഔ്ക്കും കുട്ടിഔ്ക്കും എതിെരയുളള അതിക്രമ്ങളളും, 
ദുരുപോയാഖവം മനുസൃതഷഷ്യങഔടത്തലം ഇല്ലാതാക്കാന്  ഇത്തരം പ്രവര്ത്തന്ങള്  
സഹായഔമാക്കുന്നു.  

(II) ജെന്ഡര്  അവബബാധന പരിപാടികള്     

  HA -2235-02-103-68(2)    (വിഹിതം : 100 ലക്ഷം രൂപ) 

 െജന്ഡര്  അലഡവസറുെടയും ജീവനക്കാരുോടയും ശമ്പളവം അലവന്സുഔളും മറ്റു ഭരണ 
െയലവഔളും. 

 ഐ.ഇ.സി പ്രവര്ത്തനത്തിൽ ഏര്െപ്പട്ട വിവിധ ോറക്ക് ോഹാ്ോഡഴ്സിനിനുസൃത 
ോബാധവൽക്കരണ പരിപാടി  

 ോജാലിസ്ഥലത്ത് സ്ത്രീഔ്െക്കതിെരയുളള ലലംഖീഔാതിക്രമം (തടയൽ, നിോരാധനം, 
പരിഹാരം) ആക്ട് 2013 െന്റ നിര്വഹണം. 

 െജന്ഡര്  ബഡ്ജ്ിംഖ്, െജന്ഡര്  ആഡി്ിംഖ് 

 െപാതുജനത്തിന് െജന്ഡര്  സൂഷ്മ ോബാധന പരിപാടിഔ്  
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(III) സ്ത്രീശാക്തീകരണ പരിപാടികളം വനിതാബക്ഷമ സ്ഥാപനങ്ങളം   

HA 2235-02-103-68(3)    (വിഹിതം : 1400 ലക്ഷം)         

 1. സ്ത്രീഔളുമായി ബന്ധെപ്പട്ട നിയമ നിര്്ാണ്ങളളും പിന്തുണ സംവിധാന്ങളളും 
 നടപ്പിലാക്കുഔ. 

  ലശശവ വിവാഹ നിോരാധന ആക്ട് 2006, സ്ത്രീധന നിോരാധന നിയമം 1961, 
മാതൃ ആനുസൃതകൂലഷ്യങ നിയമം 1861, ഇന്ഡീസന്റ് െറപ്രെസോന്റഷന് ഒഫ് വിമന് 
(പ്രതിോരാധം) 1986, ഖാര്ഹിഔ പീഡനത്തിൽ  നിന്നും സംരക്ഷണം നിയമം 2006 
,െതാഴിൽ  സ്ഥലെത്ത സ്ത്രീഔ്െക്കതിെരയുളള ലലംഖിഔാതിക്രമം (തടയലം 
പരിഹാരവം) നിയമം 2013 എന്നിവ നടപ്പാക്കുഔ. 

 ലശശവ വിവാഹ പ്രതിോരാധത്തിനുസൃതളള പ്രവര്ത്തന്ങളളും ഔഷ്യങാമ്പയിനുസൃതഔളും, 
സ്ത്രീധന നിോരാധനം, െപണ്കുട്ടിഔളുെട അന്ത്രാരാഷ്ട്ര ദിനായരണം, ലശശവ 
വിവാഹം തടയുന്നതിനായി അതു സംബന്ധി്പെ് വിവരം അറിയിക്കുന്നവര്ക്കുള്ള  
ഇന്െസന്റീവ്. 

 ഖാര്ഹിഔ പീഡനത്തിനിരയായവര്ക്ക് നിയമ ഔസണ്സിലിംഖ് 
നൽകുന്നതിനായുളള സഹായ ോഔന്ദ്ര്ങള് ക്കുള്ള (സര്വീസ് െപ്രാലവഡിംഖ് 
െസന്റര്, ഫാമിലി ഔസണ്സിലിംഖ് െസന്റര് ) സഹായവം, അനുസൃതബന്ധ 
െയലവഔളും, ോപ്രാജക്ട് റാഫിനുസൃതളള ോഹാണോററിയം. 

 ഖാര്ഹിഔ പീഡനത്തിനിരയായവര്ക്കുളള െഷൽട്ടര്  ോഹാമുഔ്  
നടത്തുന്നതിനുസൃതളള ഫണ്ട്. 

 വനിത െപ്രാട്ടക്ഷന്  ഒഫീസര്മാരുെട െമസചര്ര്മാര്ക്ക് ോഹാണോററിയം. 
 ഖാര്ഹിഔ പീഡനത്തിനിരയായവര് ക്കും/അതിജീവി്പെവര്ക്കും പുനരധിവാസ 

പധതി. 
 പ്രോതഷ്യങഔ ോസവന്ങള്ക്കു ോവണ്ടിയുളള സസഔരഷ്യങ്ങളളും പുതിയ ോസവന 

ോഔന്ദ്ര്ങള്  സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുസൃതം. 
 ദുരിതമനുസൃതഭവിക്കുന്ന സ്ത്രീഔ്ക്ക് സാമൂഹിഔ സംരക്ഷണം ഉറപ്പാക്കുഔ. 
 വനിതഔളുമായി ബന്ധെപ്പട്ട എല്ലാ നിയമ്ങളളും, യട്ട്ങളളും മാര്ഗ 

നിര്ോിശ്ങളളും നടപ്പിലാക്കുഔ. 
 ഇോന്റണൽ  പരാതി ഔ്ി്ിയും പ്രാോദശിഔ പരാതി ഔ്ി്ിയും 

ശ്ിെപ്പുതത്തുഔ. സി്ിംഖ് ഫീസും, യാത്രാബത്തയും ഉ്പ്പെട. 
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2. സര്കാര്    ബഹാമുകളജട   പ്രവര്ത്തനം, ഭവനങ്ങളിജല    പുനരധിവാസവം   
സുരക്ഷയം ശക്തിജെടുത്തുന്നതിനുള്ള പരിപാടികള് 

 വനിതാ ോക്ഷമ സ്ഥാപന്ങളളിലളള അോന്തവാസിഔ്ക്ക് ടേഷന്  ഫീസ്, 
താമസെ്പെലവ്, പഠന ഉപഔരണ്ങള്  ഉ്െപ്പെടയുളള വിദഷ്യങാഭഷ്യങാസ 
സഹായം, സ്ഥാപന്ങള്ക്ക് ോവണ്ട അടിസ്ഥാന സസഔരഷ്യങ്ങള്  രുക്കുഔ. 

 വനിതാ ോക്ഷമ സ്ഥാപന്ങളളിലളള അോന്തവാസിഔ് ക്കും മുന്  
അോന്തവാസിഔ്ക്കും ദുരിത ബാധിതരായ സ്ത്രീഔ്ക്കും െതാഴിൽ  
പരിശീലനം നൽകുഔ, സവയം െതാഴിലിന് ധനസഹായം നൽ കുഔ, 
െതാഴിൽ  പരിശീലന യൂണി്് ആരംഭിക്കുഔ. 

 സര്ക്കാര്  / സര്ക്കാര്  എയിഡഡ ് െഷൽട്ടര്  ോഹാമിെല വനിതഔ്ക്ക് 
സമ്പൂര്ണ പുനരധിവാസം. 

 വണ്ോഡ ോഹാമുഔ് സ്ഥാപിക്കുഔ, അവയുെട പരിപാലനവം. 
 “ോേഹ സംഖമം”- മുന്  അോന്തവാസിഔളുെട വാര്ഷിഔ കൂടിോ്പെരലം 

ലഔവരി്പെ ോനട്ട്ങളളുെട അവതരണവം. 
 ശാരീരിഔവം മാനസിഔവമായ ആോരാഖഷ്യങം െമ്പെെപ്പുതത്തുന്നതിനുസൃതളള 

സഹായം / ോയാഖ പരിശീലനം.  

3. ജെന്ഡര്  ജസന്സിറ്റിവിവിറ്റിവി ജമചപ്ജെടുത്ത്  

 െജന് ഡറുമായി ബന്ധെപ്പട്ട ോബാധവൽക്കരണ ഔഷ്യങാമ്പുഔ്, 
െസമിനാറുഔ്, പരിശീലന പരിപാടിഔ്, സര്ോവഔ് . 

 വിവിധ വിഭാഖത്തിൽെപ്പട്ടവരുെട (വിധവഔ്/അവിവാഹിതര്  /വിവാഹ 
ോമായനം ോനടിയവര്/ ്യ്ക്കു താമസിക്കുന്നവര്/പാര്ശവവൽക്കരിക്കെപ്പട്ട 
വനിതഔ്/ ദുഷ്കരമായ സാഹയരഷ്യങ്ങളളിെല സ്ത്രീഔ് ) പുനരധിവാസത്തിന് 
അനുസൃതോയാജഷ്യങമായ പധതിഔ്  രൂപീഔരിക്കുന്നതിന് സാഹയരഷ്യങ 
വിശഔലനം /സര്ോവഔ്  / പഠന്ങള്. 

 ലിംഖപദവി സമതവവം സ്ത്രീ ശാ്ീഔരണ നയവം. 
 വിവാഹപൂര്വ ഔസണ്സിലിംഖ്. 
 ഔപ്പാസി്ി ബിൽഡിംഖ് പധതിഔ്. 
 ലിംഖപദവി സമതവം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുസൃതം, െതാഴിൽ പങ്കാളിത്തം 

വര്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുസൃതം, െതാഴിൽ ോമകലയിോലക്ക് വീണ്ടം 
പ്രോവശിക്കുന്നതിനുസൃതമുള്ള പധതിഔ് വിഔസിപ്പിക്കുഔ. 

 വനിതാ ോനതാക്കെള മുന് നിരയിോലക്ക് െഔാണ്ടവരുന്നതിനുസൃതള്ള 
പധതിഔ് അവലംബിക്കുഔ. 

 ലലംഖിഔ െതാഴിലാളിഔ്ക്കും അവരുെട കുട്ടിഔ്ക്കുമുള്ള പുനരധിവാസ 
പധതി. 
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4. പാര്ശവവ്കരികജെതും ം അവശത അനുഭവിക്കുന്ന മായ സ്ത്രീകള് ക്കുള്ള 
 സാമൂഹയനീതി 

 വനിതഔളുെട െതാഴിൽ  പങ്കാളിത്തം വര്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുസൃതളള 
പ്രവര്ത്തന്ങളളും, െതാഴിൽ  നൽകുന്നതിനുസൃതമുള്ള പധതിഔളും. 

 സ്ത്രീഔോളയും കുട്ടിഔോളയും ഔടത്തുന്നത് തടയുന്നതിനായുള്ള പധതിഔ്, 
രഹസഷ്യങ വിവരം അറിയിക്കുന്നവര് ക്കുള്ള ഇന്െസന്റീവ്. 
 

 പാര്ശവവൽക്കിരക്കെപ്പട്ട വനിതഔ്ക്ക് സുരക്ഷയും സംരക്ഷണവം / 
ഔസണ്സിലിംഖ്. 

 ോപാറ് പാര്ട്ടം ഡിപ്രഷന്  -ോബാധവൽക്കരണ പരിപാടി 
 ലലംഖിഔ െതാഴിലാളിഔളുെട പുനരധിവാസത്തിനുസൃതളള െപ്രാജക്ട്. 
 മംഖലഷ്യങ പധതി 
 വനിത ഗൃഹനാഥയായി്ടുളളള കുുതംബ്ങള്ക്ക് ധനസഹായം 
 അഭയഔിരണം 
 സഹായഹസ്തം െപ്രാജക്ട് 
 അതിജീവിഔ 
 മഹിളാ മമുളളിരത്തിെല അോന്തവാസിഔളുെട വിവാഹത്തിന് 

ധനസഹായം. 
 ശ്രധ- വകുപ്പ് ഉോദഷ്യങാഖസ്ഥര്ക്കും ോസവന ദായഔര്ക്കും നിയമ്ങളെള 

കുറിച്ചുളള ോബാധവൽക്കരണം  
 ലഔത്താ്ങള് – പധതി 
 “ സലധരഷ്യങം മുോന്നാട്ട് ” പധതിയുെട വിവിധ പ്രവ൪ത്തന്ങള് 
 വനിതാരത്ന പുരസ്ക്കാരം - വിവിധ ോമകലഔളിൽ  പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന 

മഹനീയ വനിതഔ്ക്ക് അസാധാരണമായ ോനട്ടം ലഔവരി്പെതിനുസൃതളള 
അവാര്ഡ് വ വനിതാദിന ആോഗാഷ്ങളളും. 

 വനിതഔ്ക്കുളള വിവിധ പധതിഔ്ക്കായി പുതിയ ോസാഫ്റ്റ് െവയര്, 
ആപ്ലിോക്കഷന്  എന്നിവ തയ്യാറാക്കുഔ. 

 ജാഗ്രതാ സമിതി ശ്ിെപ്പുതത്തുഔ. 
 ദുരിത ബാധിതരായ സ്ത്രീഔ്ക്ക് യിഔി ാ ഇടെപടലഔ്  

 ോഔരള വമണ് െവബ് ോപാര്ട്ടലിെന്റ പരിപാലനം. 

 2022-23 ൽ 2400.00 ലക്ഷം രൂപ ഈ പധതിക്കായി വഔയിരുത്തുന്നു.  ഇതിൽ  
900.00 ലക്ഷം രൂപ ോതോജാമയ ഉ്െപ്പെടയുളള നിര്ഭയ പരിപാടിഔ്ക്കും 100.00 
ലക്ഷം രൂപ െജന്ഡര്  അവോബാധന പരിപാടിഔ്ക്കും 1400.00 ലക്ഷം രൂപ വനിതാ 
ശാ്ീഔരണ പരിപാടിഔ്ക്കുമാണ്. 
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2.          വനിത ശിശുവികസന വകുെിജല ഭരണസംവിധാനം ജമചപ്ജെടുത്തുക.  

എ. വനിതാ ശിശുവികസന ഓഫീസുകളബടയം സ്ഥാപനങ്ങളബടയം നവീകരണം     

HA-2235-02-001-89                      (വിഹിതം : 400.00 ലക്ഷം രൂപ)   

  കുട്ടിഔളുോടയും വനിതഔളുോടയും സംരക്ഷണത്തിനുസൃതം പുനരധിവാസത്തിനുസൃതമായി 
വനിത ശിശുവിഔസന വകുപ്പിനുസൃത ഔീഴിൽ വിവിധ ോക്ഷമ സ്ഥാപന്ങള്  പ്രവര്ത്തിച്ചു 
വരുന്നു.  അംഖീകൃത ഏജന്സിഔ് മുോകന നടന്നുവരുന്ന ോക്ഷമ സ്ഥാപന്ങളളുോടയും 
ഒഫീസുഔളുോടയും അ്കു്പ്പണിഔ്ക്കും നവീഔരണ പ്രവര്ത്തന്ങള്ക്കുമാണ് തുഔ 
വഔയിരുത്തിയിരിക്കുന്നത്.    ഡയറക്ടോറ്ിോന്റയും    ജില്ലാ   വനിതാ   ശിശുവിഔസന          
ഒഫീസുഔളുോടയും നിലവിലള്ളതും പുതിയതുമായ നിര്്ാണ്ങള്ക്കുള്ള തുഔ ഇതിൽ 
ഉ്െപ്പുതത്തിയിരിക്കുന്നു.  2022-23 ൽ താെഴപ്പറയുന്ന പരിപാടിഔ് നടപ്പിലാക്കാന്  
400.00 ലക്ഷം രൂപ വഔയിരുത്തുന്നു. 

2022-23-്  നടെിലാക്കുവാന് ലക്ഷയമിടുന്ന പ്രവര്ത്തികള് 
 വനിത ശിശു വിഔസന ഒഫീസുഔളിലം ഡയറക്ടോറ്ിലം വനിത െപ്രാട്ടക്ഷന് 
ഒഫീസര്മാര്ക്കും വാഹന്ങള്  വാടഔയ്ക്ക് എുതക്കുഔ. 

 വകുപ്പിലളള ഉോദഷ്യങാഖസ്ഥര്ക്ക് സി.യു.ജി. സിം ോടാപ്പ് അപ്പ് യാര്ുഔ് . 
 വകുപ്പിെന്റ െവബ്ലസ്് വിഔസനവം െമയിന്റനന്സും വിവര സാോങ്കതിഔ വിദഷ്യങയുമായി 
ബന്ധെപ്പട്ട ോസവന്ങള്, വാര്ഷിഔ പരിപാലന െയലവഔ്, ഇന്റര് െന്്  യാര്ുഔ്  
ഡയറക്ടോറ്ിലം ജില്ലാ ഒഫീസുഔളിലം പശൄാത്തല സസഔരഷ്യങ്ങള്  എന്നിവ നടപ്പാക്കുഔ. 
IT ഹാര്ഡ് െവയര് /ോസാഫ്റ്റ് െവയര്  വാങ്ങുഔ.  

 തുടര്  പധതിഔളുെട പൂര്ത്തീഔരണവം പുതിയ െഔട്ടിട നിര്്ാണവം. 
 എല്ലാ ഒഫീസുഔളിലം പചര്ിംഖ് സമ്പ്രദായം സ്ഥാപിക്കലം പരിപാലനവം. 
 ഡയറക്ടോറ്ിൽ  IT സസഔരഷ്യങ്ങള്  െമ്പെെപ്പുതത്തുന്നതിനുസൃതം വീഡിോയാ ോഔാണ്ഫറന്സിംഖ്  
റം തയ്യാറാക്കുന്നതിനുസൃതം. 

 ജില്ലാ വനിത ശിശു വിഔസന ഒഫീസുഔളിൽ  ഒഫീസ് വാടഔയു്െപ്പെടയുളള 
പശൄാത്തല സസഔരഷ്യങ്ങള് . 

 ഖോവഷണവം അനാലിസിസ് വിംഗം നി൪്ാണ വിഭാഖവം. 
 IEC പ്രവര്ത്തന്ങള് , അഡവക്കസിയും ോബാധവൽക്കരണ പരിപാടിഔളും, വകുപ്പ്  
പധതിഔളുെട അവോലാഔന ോയാഖ്ങള്, അവോബാധന പരിപാടിഔ്  എന്നിവയ്ക്കായുള്ള 
ഫണ്ട്. 

 ദുരിതമനുസൃതഭവിക്കുന്ന വനിതഔ്ക്കും കുട്ടിഔ്ക്കും ധനസഹായം നൽകുന്നതിനായി ജില്ലാ 
ഉോദഷ്യങാഖസ്ഥര്ക്ക് തുഔ അനുസൃതവദിക്കുഔ. 

 സ്ഥാപന്ങളളിെല അോന്തവാസിഔ് ക്കുള്ള സഹായിഔ്  - പരിശീലന പരിപാടിഔ്, 
ോഹാണോററിയം. 

 ജില്ലാതല വനിത ശിശു വിഔസന ഒഫീസുഔളിൽ  െഹൽപ്പ് ഡസ്ക്ക്. 
 ഡയറക്ടോറ്്, സബ് ഒഫീസുഔ്, ോക്ഷമ സ്ഥാപന്ങള്, എന്നിവിട്ങളളിൽ ഫര്ണി്പെര്, 
െമഷിനറിഔ്, ഉപഔരണ്ങള് എന്നിവ വാങ്ങുഔ. 



9 
 
 
ബി.  വനിത ശിശു വികസന ഓഫീസുകളജടയം സ്ഥാപനങ്ങളബടയം നവീകരണം                        

HA-4235-02-103-96                        (വിഹിതം 200.00 ലക്ഷം രൂപ)   
 
ഡയറക്ടോറ്ിെന്റ നിര്്ാണം, നവീഔരണം, വിപുലീഔരണ പ്രവര്ത്തന്ങള് 

എന്നിവയ്ക്കും ഡയറക്ടോറ്ിലം മറ്റു സ്ഥാപന്ങളളിലം നടന്നുെഔാണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിഔ്  
പൂര്ത്തിയാക്കുന്നതിനുസൃതം തുഔ വഔയിരുത്തിയിരിക്കുന്നു. പ്രവര്ത്തിഔ് 
നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി 200.00 ലക്ഷം രൂപ വഔയിരുത്തുന്നു. 

 
സി. നിലവിലുളള വനിത ശിശു സ്ഥാപനങ്ങളജട നവീകരണം  

HA-4235-02-103-97                    (വിഹിതം 330.00 ലക്ഷം രൂപ)   
 

 നിലവിലളള ോക്ഷമ സ്ഥാപന്ങളളിൽ നിര്്ാണ പ്രവര്ത്തിഔളും അ്കു്പ്പണിഔളും 
അതഷ്യങാവശഷ്യങമാണ്. ോക്ഷമ സ്ഥാപന്ങളളുെടയും ഒഫീസുഔളുോടയും അ്കു്പ്പണിഔളും 
നവീഔരണ പ്രവൃത്തിഔളും അംഖീകൃത ഏജന്സിഔ്  മുോകന നടപ്പാക്കുന്നതിന് 2022-23 ൽ 
330.00 ലക്ഷം രൂപ വഔയിരുത്തുന്നു.  
2022-23  -്  നടൊക്കുന്ന പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  
 വനിത ശിശു വിഔസന വകുപ്പിനുസൃത ഔീഴിലളള ഡയറക്ടോറ്ിോന്റയും സ്ഥാപന്ങളളുോടയും 
നിര്്ാണം, പുനരുധാരണം, വിപുലീഔരണം. 

 ICPSെന്റ സംസ്ഥാന ഒഫീസിന് പുതിയ െഔട്ടിടം. 
 JJB, CWC െഔട്ടിട്ങളളുെട പുനരുധാരണം/നിര്്ാണം. 
 JJ ോഹാമുഔളും അനന്തര ശുശ്രൂഷ ോഹാമുഔളും ശിശു സസഹൃദോഹാമുഔളാക്കുഔ . 
 തൃശൂരിൽ  മാറര്  പ്ലാന്  ഇന്റി്േഷന്  ോഔാംപ്ലക്സ് നടപ്പാക്കുഔ. 

 
3.  വനിത ശിശു വികസന വകുെിജല ഉബദയാഗസ്ഥര്ക്കുള്ള പരിശീലനപരിപാടികള്.  

HA : 2235-02-001-88        (വിഹിതം 70.00 ലക്ഷം രൂപ) 
 

 വനിത ശിശുവിഔസന വകുപ്പിെല ഉോദഷ്യങാഖസ്ഥരുെട ചുമതലഔളും ഔടമഔളും 
ഔാരഷ്യങോശഷിോയാെടയും ഫലപ്രദമായും നിര്വഹിക്കുന്നതിന് പരിശിലനം ആവശഷ്യങമാണ്. 
അങ്കണവാടി ഭാരവാഹിഔ്  ഉ്െപ്പെട വിവിധ വിഭാഖത്തിലളള ഉോദഷ്യങാഖസ്ഥര്ക്ക്   
ഇന്സര്വീസ് പരിശീലന പരിപാടിഔ്  സംഗടിപ്പിോക്കോണ്ടതുണ്ട്. വകുപ്പിൽ  പുതുതായി 
ോയര്ന്നവര്ക്കും സ്ഥാനഔയ്ം ലഭി്പെവര്ക്കും ഒഫീസ് നടപടി ക്രമ്ങളെളക്കുറി്പെ് 
ഇന്ഡക്ഷന്/ഒറിയോന്റഷന്   പരിശീലനം നൽോഔണ്ടതുണ്ട്. നിലവിലളള സാമൂഹഷ്യങ 
നിയമനിര്്ാണവം യട്ട്ങളളും നടപ്പിലാോക്കണ്ട ഉത്തരവാദിതവ്ങള്, നടത്തിപ്പ്, 
മാര്ഗോരകഔ്, വകുപ്പിെന്റ നടത്തിപ്പ് , നടപടിക്രമ്ങള്  തുട്ങളിയവയും 
മനസ്സിലാോക്കണ്ടതുണ്ട്. വകുപ്പ് ഉോദഷ്യങാഖസ്ഥരല്ലാത്ത പ്രാഥമിഔ ോറക്ക് ോഹാ്ോഡഴ്സിനിെന്റ 
ഔഴിവ് വര്ധിപ്പിോക്കണ്ടതും ആവശഷ്യങമാണ്. ഭാരവാഹിഔ്ക്ക് അവരുെട ോജാലിഔളും 
ഉത്തരവാദിതവ്ങളളും ഔാരഷ്യങോശഷിോയാെടയും ഫലപ്രദമായും നിര്വഹിക്കുവാന്  ഔഴിയും വിധം 
അവരുെട ഔഴിവം അറിവം മോനാഭാവവം െമ്പെെപ്പുതത്തുന്നതിനായി വിദഗ്ദരുോടയും ലനപുണഷ്യങം 
ോനടിയ വഷ്യങ്ിഔളുോടയും പിന്തുണ ആവശഷ്യങമാണ്. താെഴ പറയുന്ന പ്രവര്ത്തന്ങള്ക്കായി 
2022-23 ബഡ്ജ്ിൽ  70.00 ലക്ഷം രൂപ വഔയിരുത്തുന്നു. 
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 രാജഷ്യങെത്ത പ്രമുക സ്ഥാപന്ങള്  മുോകന എല്ലാ വിഭാഖ്ങളളിലമുള്ള ഉോദഷ്യങാഖസ്ഥര്ക്ക്  
പരിശീലന പരിപാടിഔ്  സംഗടിപ്പിക്കുഔ. 

 പരിശീലന സഹായി തയ്യാറാക്കുഔ, വകുപ്പിെന്റ വിവിധ പരിശീലന പരിപാടിഔ്  
സംോയാജിപ്പിക്കുഔ. 

 AWTC/MLTC ഇന്രക്ടര് മാര്, ക്രഷ് ജീവനക്കാര്, െഷൽട്ടര്ോഹാം ജീവനക്കാര് , SPC, FCC  
ജീവനക്കാര്  ഉ്െപ്പെട എല്ലാ ഒഫീസര്മാര്ക്കും മ്് ജീവനക്കാര്ക്കും സ്ക്കൂ്  
ഔസണ്സിലര്മാര്ക്കും പരിശീലനം നൽകുഔ. 

 വകുപ്പിെല ഉോദഷ്യങാഖസ്ഥര്ക്കും അങ്കണവാടി വര്ക്കര്മാര്ക്കും അംഖീകൃത സ്ഥാപന്ങളളിൽ  
നിന്നും വനിതാ ശിശുവിഔസനവമായി ബന്ധെപ്പട്ട സര്ട്ടിഫിക്ക്് ോഔാകഔ്  
പഠിക്കുന്നതിനുസൃതള്ള സഹായം.  
  

4.  അങ്കണവാടി സ്ഥാപനങ്ങജള വനിതകള്ക്കും കുതുംികള്ക്കും ബവുിയളള കൂണിറ്റണിറ്റിവി റിബസാ   
ജസന്ററുകളാകി വികസിെിക്കുന്നതിനുളള പ്രവര്ത്തനം.   

HA: 2235-02-102-56     (വിഹിതം : 1100.00 ലക്ഷം രൂപ)
  

  സമൂഹത്തിെന്റ മാ്്ങള്ക്ക് അനുസൃതസൃതമായി സ്ത്രീഔളുോടയും കുട്ടിഔളുോടയും  സമഗ്ര 
വിഔസനം, പരിവര്ത്തനത്തിെന്റ പ്രതിനിധിയാണ് സ്ത്രീഔ്  എന്നുള്ള അവോബാധം, 
വിഔസന പങ്കാളിയായി സ്ത്രീ അംഖീഔരിക്കെപ്പുതഔ തുട്ങളിയവയാണ് ഈ പധതിെഔാണ്ട് 
ഉോിശിക്കുന്നത്. ആവശഷ്യങാധിഷ്ടിതമായ ോസവന്ങളളുെട സംോയാജനം, വിഭവ്ങള്, 
പശൄാത്തല സസഔരഷ്യങം, മനുസൃതഷഷ്യങവിഭവോശഷി എന്നിവ സമനവയിപ്പി്പെ് അങ്കണവാടിഔെള 
ഔ്േണി്ി റിോസാഴ്സിന് ോഔന്ദ്രമാക്കി വിഔസിപ്പിക്കാന്  ഉോിശിക്കുന്നു. താെഴപറയുന്ന 
പ്രവര്ത്തന്ങള്  നടപ്പിലാക്കുവാന് ലക്ഷഷ്യങമിുതന്നു. 
 ഔസമാരപ്രായത്തിെല െപണ്കുട്ടിഔ്ക്കും ആണ്കുട്ടിഔ്ക്കുമുളള ്ബ്. 
 അങ്കണവാടി െഔട്ടിട നിര്്ാണവം പുനരുധാരണവം. 
 ോഖാത്ര വര്ഗക്കാര്  അധിവസിക്കുന്ന സ്ഥലെത്ത അങ്കണവാടി ോഔന്ദ്രീഔരിച്ചുളളതും 
പ്രോദശിഔ ോഖാത്ര ഭാഷയിലളളതുമായ പ്രീ-സ്ക്കൂ്  പഠനം. 

 അങ്കണവാടിഔളിൽ  പ്രോവശോനാൽസവം സംഗടിപ്പിക്കുഔ. 
 ICDS, അങ്കണവാടി ോസവന്ങളളുമായി ബന്ധെപ്പട്ട് സംസ്ഥാന അവാര്ഡ് നൽകുഔ. 
 ആവശഷ്യങമുളള പ്രോദശ്ങളളിൽ  സാമൂഹഷ്യങ അുതക്കള. 
 ോസാഷഷ്യങൽ  ആഡി്്. 
 ECCE പാഠഷ്യങ പധതി പുതുക്കൽ, ഔിളിെക്കാചര്ൽ  ോപാെലയുളള ECCE പ്രവര്ത്തന്ങള് ,  
 അങ്കണവാടി വര്ക്കര്മാര്ക്കും െഹൽപ്പര്മാര്ക്കും ഐഡന്ഡി്ി ഔാര്ഡ്. 
 അങ്കണവാടി കുട്ടിഔ്ക്ക് യൂണിോഫാം നകഔ. 
 വളര്്പൊ മുരടിപ്പളള കുട്ടിഔ്ക്കും പ്രോതഷ്യങഔ പരിഖണന ആവശഷ്യങമുള്ള കുട്ടിഔ്ക്കും 
അങ്കണവാടി ോഔന്ദ്ര്ങള്  സ്ഥാപിക്കുഔ. 

 ലവഔലഷ്യങ്ങള് പ്രാരംഭത്തിൽ ഔെണ്ടത്തുഔ, വളര്്പൊ മുരടിപ്പ്, കുട്ടിഔളിെല 
ോപാഷഔാഹാര കുറവഔ്  എന്നിവയ്ക്കുളള പധതിഔ് . 
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 ICDS സൂപ്പര്ലവസര് മാര്, അങ്കണവാടി ജീവനക്കാര്  എന്നിവര്ക്ക് റിഫ്രഷര്  
പരിശീലനം.  

 സ്കൂ് പഠനം നിര്ത്തിയ (ോരാപ്പ് ഓട്ട് ) 14 വയസ്സിനുസൃത മുഔളിലള്ള കുട്ടിഔ്ക്ക് 
െതാഴിൽ പരിശീലനം, ോപാഷഔാഹാര വിതരണം ഉ്പ്പെടയുള്ള സഹായ്ങള്. 

 എല്ലാ തോിശ ഭരണസ്ഥാപന്ങളളിലം ോപാഷഔാഹാര ്ിനിക്കുഔ്. 
 
      2022-23 ബഡ്ജ്ിൽ  ോമൽപ്പറ പ് പ്രവര്ത്തന്ങള്ക്കായി 1100.00 ലക്ഷം രൂപ 
വഔയിരുത്തിയിരിക്കുന്നു. 

 
5. കൗമാരപ്രായകാരായ ജപണ്കകുതുംികള്ക  ബവുിയളള സസബകാ-ബസാഷയ്  സര്വീസ         
    HA: 2235-02-102-62      (വിഹിതം: 3000.00 ലക്ഷം രൂപ) 
 
 2008-09 വര്ഷത്തിൽ  ‘ഔിോശാരി ശ്ിോയാജന’ പധതിയുെട ഔീഴിൽ  163 
െതരെ പ്ുതത്ത സ്ക്കൂളുഔളിൽ  ഈ പരിപാടി ആരംഭിച്ചു. 2009-10ൽ  സംസ്ഥാന പധതിയിൽ  
ഉ്െപ്പുതത്തുഔയും ലസോക്കാോസാഷഷ്യങൽ  സര്വീസ് എന്ന് പുനര്  നാമഔരണം െയയ്യുഔയും 
െയയ്തു. നിലവിൽ ഈ പധതി 1012 സ്ക്കൂളുഔളിോലക്ക് വഷ്യങാപി്പെി്ടുളണ്ട്. സ്ക്കൂളുഔളിൽ  
ഔസമാരപ്രായക്കാരായ വിദഷ്യങാര്ഥിനിഔ്ക്കും മ്് വിദഷ്യങാര്ഥിനിഔ്ക്കും ഔസണ്സിലിംഗം 
മാര്ഗനിര്ോിശ്ങളളും നൽ കുവാനായി ോയാഖഷ്യങത ോനടിയ രു ഔസണ്സിലെറ സ്കൂളിൽ 
നിോയാഖിക്കുന്നതാണ്. ഔസണ്സിലര്മാര്ക്കുളള  ോഹാണോററിയം, TA ോവനൽക്കാല 
്ാസുഔളും രക്ഷിതാക്ക്ക്ക് അവോബാധന ്ാസുഔളും സംഗടിപ്പിക്കുന്നതിനുസൃതമായി തുഔ  
വഔയിരുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഈ ഔസണ്സിലര്മാര്ക്ക് അങ്കണവാടിഔളിെല ോഖ്സ്  
്ിമഔളിൽ  അ്മാോരയും ഔസമാരപ്രായക്കാരായ െപണ്കുട്ടിഔെളയും ഔസണ്സിലിംഖ് 
നടത്തുന്ന ോമാണി്റിംഖ് ഔ്ി്ി മീ്ിംഗഔളിൽ പെങ്കുതക്കുന്നതിനുസൃതളള TAയും നകന്നു.  
 
(1)സ്ക്കൂ്  ഔസണ്സിലര്മാര്ക്ക് ോഹാണോററിയം, (2) ലസോക്കാോസാഷഷ്യങൽ  സ്ക്കൂ്  
ഔസണ്സിലര്മാര്ക്കു  ലനപുണഷ്യങ വിഔസനം, (3) അടിസ്ഥാന സസഔരഷ്യങ വിഔസന്ങള് (4) 
െടലി ഔസണ്സിലിംഖ് ഉ്പ്പെടയുള്ള മറ്റു യിലവഔ് (5) സ്ക്കൂ്  ഔസണ്സിലര്മാരുെട 
പ്രതിമാസ അവോലാഔന ോയാഖ്ങള്, ഐഡന്ഡി്ി ഔാര്ഡ് വിതരണം െയയ്യൽ  
എന്നിവയാണ് പധതിയിൽ ഉ്െപ്പുതത്തിയിരിക്കുന്ന പ്രവര്ത്തന്ങള് . 
 ഈ പധതിയ്ക്കായി 2022-23 െല ബഡ്ജ്ിൽ  3000.00 ലക്ഷം രൂപ 
വഔയിരുത്തിയിരിക്കുന്നു. 
 

6. വനിത ശിശു വികസന വകുെിജന്റ കീഴി് ബദശീയ ദിന/വാരാചരണങ്ങള്  ഉള്ജെജടയളള 
പ്രചാരണവം ബഡാകുജമബന്റഷനും.  
  HA: 2235-02-103-59      (വിഹിതം 60.00 ലക്ഷംരൂപ) 
 

 ഭാരത സര്ക്കാരിെന്റ വനിത ശിശു വിഔസന മന്ത്രാലയത്തിലൂെടയുളള വിവിധ 
സാമൂഹഷ്യങനിയമ്ങളളും പധതിഔളും നടപ്പിലാക്കുന്ന ോനാഡൽ  വകുപ്പാണ് വനിത ശിശു 
വിഔസന വകുപ്പ്. എന്നാൽ  ഭൂരിപക്ഷം ജന്ങളളും വകുപ്പിലൂെട നടപ്പാക്കുന്ന 
ോസവന്ങളെളക്കുറി്പെ് അജ്ഞരാണ്. അതിനാൽ  ഈ വകുപ്പിലൂെട ലഭഷ്യങമാക്കുന്ന 
ോസവന്ങളെളക്കുറി്പെ് പത്ര-ദൃശഷ്യങ-ശ്രവഷ്യങ മാധഷ്യങമ്ങളളിലൂെടയും ഡിജി്ൽ, സാമൂഹഷ്യങ 
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മാധഷ്യങമ്ങളളിലൂെടയും ോബാധവൽക്കരണം നടത്താന്  ഉോിശിക്കുന്നു. സംസ്ഥാന, ോദശീയ, 
അന്തര്ോദശീയ തലത്തിെല പ്രധാന ദിന്ങളളും ആഴ്്പെഔളും വകുപ്പ് ആോഗാഷി്പെ് വരുന്നു. 
വിദഗ്ദ പിന്തുണോയാെട  IEC പധതി വിഔസിപ്പിക്കുന്നതിനുസൃതളള െയലവ്, െതരുവ് നാടഔ്ങള്  
സംഗടിപ്പിക്കുഔ,  അവഔാശ്ങളെളക്കുറി്പെ് അറിവ് നകന്നതിനായി ോറാഡ്ോഷാഔ്  നടത്തുഔ,  
പത്ര ദൃശഷ്യങശ്രവഷ്യങ മാധഷ്യങമ്ങളളിലൂെടയുളള പരിപാടിഔളും നയ്ങളളും പ്രയരിപ്പിക്കുഔ എന്നിവ ഈ 
പധതിയിൽ  ഉ്െപ്പുതന്നു.  ഇതിോലയ്ക്കുളള െയലവഔ്ക്ക് 2022-23െല ബഡ്ജ്ിൽ  60.00 
ലക്ഷം രൂപ വഔയിരുത്തിയിരിക്കുന്നു.  പധതിയുെട 50% ഗണോഭാ്ാക്ക് 
വനിതഔളായിരിക്കും എന്ന്  പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. 
 
7.  ജെന്ഡര് പാര്ക  
H A 2235-02-103-80      വിഹിതം (1000.00 ലക്ഷം രൂപ) 
 

  ലിംഖ പദവി സമതവെത്തക്കുറി്പെ് പഠിക്കുന്നതിനുസൃതം ഖോവഷണ നടത്തുന്നതിനുസൃതമായി സംസ്ഥാന 
സര്ക്കാരും, അക്കാദമിഔ സമൂഹവം, െപാതു സമൂഹവം ന്നിക്കുന്ന രു ോവദിയായാണ് ജന്ഡര് 
പാര്ക്കിെന ോഔരള സര്ക്കാര് വിഭാവനം െയ്ത്.  നൂതനവം നവീനവമായ ഇടെപടലഔ് 
നടത്തുഔയും സ്ത്രീഔളുെട ശാ്ീഔരണത്തിനുസൃതം ലിംഖപദവി സമതവത്തിനുസൃതം ോനരിട്ട് പിന്തുണയും 
ഇതിലൂെട നൽകുന്നു.  സമൂഹം അടിോ്പെൽപ്പിക്കുന്ന സാമൂഹിഔ-സാമ്പത്തിഔ-രാഷ്ട്രീയ അതിരുഔ് 
മറിഔടക്കുന്നതിനുസൃതം, സംസ്ഥാനത്തിോന്റയും രാജഷ്യങത്തിോന്റയും സാമ്പത്തിഔ, സാംസ്ക്കാരിഔ, 
സാമൂഹിഔ വിഷയ്ങളളിോലയ്ക്ക് സംഭാവന നൽകുന്നതിനുസൃതം ട്രാന്സ് ജന്ഡറുഔ് ഉ്പ്പെടയുള്ള 
എല്ലാ വിഭാഖക്കാര്ക്കും ജന്ഡര് പാര്ക്ക് അനുസൃതോയാജഷ്യങമായ ഇടം നൽകുന്നു. ദക്ഷിോണന്തഷ്യങന് 
ോമകലയിെല ലിംഖ പദവി സമതവത്തിനായി തുലഷ്യങ പങ്കാളിഔളായി പ്രവര്ത്തിക്കുന്നതിന് 2020 
ഡിസംബറിൽ ജന്ഡര് പാര്ക്കും യു എന് വമണം ത്ിൽ ധാരണാപത്രം പ്പ വച്ചു.  2022-23 
ൽ വിഭാവനം െയയ്യുന്ന പധതി പ്രവര്ത്ത്ങള് ചുവെട പറയുന്നു.  

 ജന്ഡര് പാര്ക്ക് ഔഷ്യങാമ്പസിെന്റ ആദഷ്യങഗട്ടത്തിെന്റ നിര്്ാണ/പരിപാലന 
പ്രവര്ത്തന്ങള് 

 അന്താരാഷ്ട്ര വനിതാ വിപണന ോഔന്ദ്രം 
 IIGD വിമണ് ഇന് സലറനബി് എന്റര് െപ്രണര്ഷിപ്പ് െഫോല്ലാഷിപ്പ് 
ോപ്രാഗ്രാം (WISE) 

 ഔപ്പാസി്ി വിഔസന പരിപാടിഔ്. 
 ഔഷ്യങാമ്പസിനുസൃത പുറത്തുള്ള പ്രവര്ത്തന്ങള്, ഭരണെയലവഔ് 
 ലപതൃഔ മേസിയം (വിപുലീഔരണം) 
 ജന്ഡര് ലലബ്രറി, ോഡാഔുെമോന്റഷന് െസന്റര് (വിപുലീഔരണം) 
 ജന്ഡര് സംബന്ധി്പെ ഖോവഷണവം വിഔസനവം 
 ലിംഖപദവി അവോബാധം –ോസാഷഷ്യങൽ മീഡിയ പ്ലാ്്ോഫാമുഔളിലൂെടയുള്ള 
ആശയവിനിമയം. 

 ഇന്ക്ലൂസീവ് ആര്ട്ട്- ആംഫി തീോയ്ര് 
ഈ പധതിയുെട പ്രവര്ത്തന്ങള്ക്കായി 2022-23 ൽ 1000.00 ലക്ഷം രൂപ 

വഔയിരുത്തിയിരിക്കുന്നു. 
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8.  തബേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളമായി ബചര്ന്നുജകാ  ു  മാതയക അങ്കണവാടികളബടയം  

സ്മാര്തും  അങ്കണവാടി ജകതുംിടങ്ങളബടയം (ശിശു സൗഹയദപരമായ ം മാതനമായി 
രൂപക്െന ജചതും ം) നിര്ൂാണം.  

           HA : 4235-02-102-87               (വിഹിതം : 1100.00 ലക്ഷം രൂപ) 

െമ്പെെപ്പട്ട പശൄാത്തല സസഔരഷ്യങ്ങളളും, ഇ.സി.സി.ഇ പധതിക്കായുളള സസഔരഷ്യങ്ങളളും 
ഉളള പുതിയ തലമുറയിൽെപ്പട്ട അങ്കണവാടിഔ് നിര്്ിക്കാനാണ് 2020 െല പുതിയ 
വിദഷ്യങാഭഷ്യങാസ നയം വിഭാവനം െയയ്യുന്നത്. ശിശു സസഹഷ്യങദപരമായ ോടായിെല്്, ശിശു 
സസഹഷ്യങദ െപയിന്റിംഖ്, ചുറ്റുമതിൽ , ഔളിസ്ഥലം എന്നിവ ഉ്െപ്പട്ട പുതിയ അങ്കണവാടി 
െഔട്ടിട നിര്്ാണവം നിലവിലളള അങ്കണവാടിഔ് ശിശു സസഹൃദപരമായി 
നവീഔരിക്കുവാനുസൃതം ഈ പധതി ലക്ഷഷ്യങമിുതന്നു. നൂതനമായ അടിസ്ഥാന സസഔരഷ്യങ്ങളോളാുത 
കൂടിയ സ്മാര്ട്ട് അങ്കണവാടി െഔട്ടിട നിര്്ാണവം വിഭാവനം െയയ്യുന്നു. ഇതിൽ  ്ാസ്റം, 
അുതക്കള, ക്രിോയ്ീവ് ോസാണ് , ലഡനിംഖ് ഏരിയ,ഓട്ട് ോഡാര് , ഇ൯ ോഡാര്   ോപ്ല ഏരിയ, 
വാഷ്റം എന്നിവ ഉ്െപ്പുതന്നു. സ്ഥലത്തിെന്റ ലഭഷ്യങതയ്കനുസൃതസരി്പെ് വിവിധ തരം പ്ലാനുസൃതഔ്  
തയ്യാറാക്കിയി്ടുളണ്ട്. െഔട്ടിടത്തിെന്റ വിസ്തൃതി അനുസൃതസരി്പെ്  നിശൄിത തുഔ വകുപ്പ നൽകുഔയും 
ബാക്കി തോിശഭരണ സ്ഥാപനത്തിൽ  നിന്നും ഔെണ്ടോത്തണ്ടതുമാണ്.  

അങ്കണവാടിഔളുോടയും സ്മാര്ട്ട് അങ്കണവാടിഔളുോടയും  നിര്്ാണവം പുനരുധാരണവം 
ഈ പധതിയിൽ   ഉ്െപ്പുതന്നു.  ഈ  പധതിക്കായി   2022-23  ൽ    1100.00  ലക്ഷം   രൂപ 
വഔയിരുത്തിയിരിക്കുന്നു. 
9. നിര്ഭയ പ്ധതതി (അഭയ ബകന്ദ്രങ്ങളജടയം വണ്കബറാെ  ബകന്ദ്രങ്ങളജടയം നിര്ൂാണം.) 

HA: 4235-02-103-99      (വിഹിതം : 150.00 ലക്ഷം രൂപ) 
 
14 ജില്ലഔളിലായി, 16 വനിതാശിശു ോഹാമുഔളും 14 വണ്  ോറാപ് ോഔന്ദ്ര്ങളളും 1 ആഫ്റ്റര് 

െഔയര് ോഹാമും, 1 െമന്റൽ െഹൽത്ത് ോഹാമും നിര്ഭയ െസൽ നിര്്ി്പെി്ടുളണ്ട്. പീഢനത്തിന് 
വിോധയരായ സ്ത്രീഔെള പുനരധിവസിപ്പിക്കുന്നതിനുസൃതളള  അഭയ ോഔന്ദ്ര്ങള്  തുട്ങളാന്  ഈ 
പധതി ലക്ഷഷ്യങമിുതന്നു. െതാഴിലം വരുമാനദായഔ മാര്ഗ്ങളളും ഔെണ്ടത്താന് ോവണ്ടിയുളള 
ജീവിത ലനപുണഷ്യങ വിദഷ്യങാഭഷ്യങാസം ഈ ോഔന്ദ്ര്ങളളിലൂെട സ്ത്രീഔ്ക്ക് നൽകുന്നതാണ്. മാതഷ്യങഔാ 
വനിതാ ശിശു ഭവന്ങളളുെട നിര്്ാണോത്താെടാപ്പം നടന്നുവരുന്നതും പുതിയതുമായ നിര്ഭയ 
െഷൽട്ടര്  ോഹാമുഔളുെട പ്രവര്ത്തനവം വണ്  ോറാപ്പ് ോഔന്ദ്ര്ങളളുെട നിര്്ാണവം ഈ 
പധതിയുെട പ്രവര്ത്തന്ങളളിൽെപ്പുതന്നു. ഇുതക്കി, പത്തനംതിട്ട എന്നിവിട്ങളളിലായി വനിത 
ശിശുഭവന്ങളളും കൂടാെത പ്രോതഷ്യങഔ പരിഖണന ആവശഷ്യങമുള്ള കുട്ടിഔ്ക്കായി രു ഭവനം 
തൃശ്ശൂരിൽ വിഭാവനം െയയ്യുന്നു. 

ഈ പധതിക്കായി 2022-23 -ൽ  150.00 ലക്ഷം രൂപ വഔയിരുത്തിയിരിക്കുന്നു. 
 

10.  വനിതാ ശിശു വകുെിജന്റ കീഴിലുള്ള ബക്ഷമ സ്ഥാപനങ്ങളജട നടത്തിെിനായി സര്കാര്  
 എന് .െി.ഒ കൂട്ടുജകതും -  

HA: 2235-02-103-58      (വിഹിതം : 30.00 ലക്ഷം രൂപ) 

ലലംഖീഔാതിക്രമ്ങള് ക്കിരയായി്ടുളള്ളതും, ഖാര്ഹിഔ പീഡനത്തിന് 
ഇരയായി്ടുളളളതുമായ കുട്ടിഔ് , സ്ത്രീഔ് , െപണ്കുട്ടിഔ്  എന്നിവരുോടയും, പരിഖണനയും 
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നിയമസംരക്ഷണവം ആവശഷ്യങമുള്ള കുട്ടിഔളുോടയും (CNCP) നിയമപ്രശ്ന്ങളളുള്ള കുട്ടിഔളുോടയും 
(CCL) പരിയരണത്തിനായി വനിതാ ശിശു വകുപ്പ് വളെരയധിഔം ോക്ഷമസ്ഥാപന്ങള്  
നടത്തുഔയും ോമൽോനാട്ടം വഹിക്കുഔയും െയയ്യുന്നു. ഈ സ്ഥാപന്ങളളിെല അോന്തവാസിഔ്ക്ക് 
പലോപ്പാഴം വിവിധ തരത്തിലളള പ്രശ്ന്ങളളുണ്ട്. ഈ രംഖത്ത് എുതത്ത് പറയത്തക്ക 
ോസവന്ങള്  സര്ക്കാര്  നൽകുന്നുണ്ട്. ോക്ഷമസ്ഥാപന്ങളളുെട ആവശഷ്യങം ഇോപ്പാ്  
കൂുതതലായതിനാൽ  സര്ക്കാരിെന്റ ഔീഴിൽ  പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന പരിയരണ സ്ഥാപന്ങള്  
ആവശഷ്യങത്തിനില്ലാത്ത സ്ഥിതിയാണളളത്. ഈ സാഹയരഷ്യങം ഔണക്കിലുതത്ത് സര്ക്കാര്  
എന് .ജി.   കൂ്ടുളെഔട്ടിൽ   ോക്ഷമ സ്ഥാപന്ങള്  പ്രവര്ത്തിപ്പിക്കാനുസൃതളള നയരൂപീഔരണത്തിന്  
ലക്ഷഷ്യങമിുതന്നു. സര്ക്കാരും െപാതുസമൂഹവം ത്ിലളള കു്മ് സംോയാജനത്തിനുസൃതം 
സ്തുതഷ്യങര്ഹമായ കൂ്ടുളെഔട്ടിനുസൃതം രൂപം െഔാുതക്കുഔ എന്നതാണ് എന് .ജി. യട്ടക്കൂട് െഔാണ്ട് 
ഉോിശിക്കുന്നത്. എന് ജി  മുോകന സ്ഥാപന്ങളളുെട നടത്തിപ്പിോനാ, JJ ആക്റ്റ് പ്രഔാരം എന്. 
ജി. ോഹാമുഔ്ക്ക് ഗ്രാന്റ് ആോയാ ഈ തുഔ ഉപോയാഖിക്കാവന്നതാണ്.  ദുരിതമനുസൃതഭവിക്കുന്ന 
സ്തീഔ്ക്കും  കുട്ടിഔ്ക്കും സാമൂഹഷ്യങാധിഷ്ഠിത ോസവന്ങള് , സ്ഥാപന്ങള്  
പ്രവര്ത്തിക്കുന്നതുമായി ബന്ധെപ്പട്ട് ഖോവഷണവം ോഡാഔുെമോന്റഷനുസൃതം, JJ ആക്റ്റ് പ്രഔാരം 
വനിതഔ്ക്കും ശിശുക്ക്ക്കും ോസവനം നൽകുന്ന എന് .ജി..ഔ്ക്ക്  ഗ്രാന്റ് 
അനുസൃതവദിക്കുന്നതിനുസൃതം, അവിവാഹിതരായ അ്മാര്ക്ക് പുതിയ ോഹാം തുടങ്ങുന്നതിനുസൃതം പധതി 
വിഭാവനം െയയ്യുന്നു.   

2022-23 ൽ  30.00 ലക്ഷം രൂപ വഔയിരുത്തിയിരിക്കുന്നു. പധതിയുെട 50% 
ഗണോഭാ്ാക്ക് വനിതഔളായിരിക്കും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. 
 
11. ശിശുകള്ക്കുളള തദയജത്ത തയിരം ദിവസ പരിപാടി 

HA-2235-02-102-50      (വിഹിതം :350 ലക്ഷം രൂപ) 
സ്ത്രീഔളുെട ഖര്ഭധാരണത്തിെന്റയും (270 ദിവസം) കുട്ടിഔളുെട രണ്ടാം ജന്മദിനത്തി 

െന്റയും (730 ദിവസം) ഇടയിലളള ആദഷ്യങ ആയിരം ദിവസ്ങള്  കുട്ടിഔളുെട ജീവിതത്തിെല 
വളെര സങ്കീര്ണവം നിര്ണായഔവമായ ഔാലഗട്ടമാണ്. ഖര്ഭഔാലത്തുണ്ടാകുന്ന 
ോപാഷഔാഹാരക്കുറവ് കുട്ടിയുെട ആോരാഖഷ്യങഔരമായ വളര്്പെെയയും വിഔാസെത്തയും സാരമായി 
ബാധിക്കുന്നു. ഖര്ഭാവസ്ഥയിൽ  ോപാഷഔാഹാരക്കുറവളള കുട്ടി, ലശശവത്തിൽ  തെന്ന 
മരിക്കുന്നതിന് ഔാരണമാകുഔയും ജീവിതഔാലം മുഴവന്  മാരഔമായ ആോരാഖഷ്യങ പ്രശ്ന്ങളളും 
ലവഔലഷ്യങ്ങളളുണ്ടാഔാനുസൃതം ഔാരണമാകുന്നു. കുട്ടിഔളിെല ോപാഷഔാഹാരക്കുറവ് ജീവനുസൃതതെന്ന 
ഭീഷണിയാകുന്നു. ഇത് കുട്ടിയുെട പ്രതിോരാധ ശ്ിെയ കുറയ്കാനുസൃതം സാധാരണ ോരാഖ്ങളളായ 
നേോമാണിയ, വയറിളക്കം എന്നീ ോരാഖ്ങള്  ബാധി്പെ് അപഔടത്തിൽെപടാനുസൃതം ഇടയാകുന്നു. 
 കുട്ടിയുെട ആദഷ്യങ 1000 ദിവസ്ങളളിൽ  അനുസൃതോയാജഷ്യങമായ വളര്്പെയും വിഔസനവം 
ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി അ്യുെട ആോരാഖഷ്യങത്തിനുസൃതം ോക്ഷമത്തിനുസൃതം പ്രോതഷ്യങഔ ഊന്നൽ  
നൽോഔണ്ടതാണ്. ശിശുക്കളുെട ശരിയായ വിഔാസത്തിന്, ആദഷ്യങെത്ത ആയിരം 
ദിവസത്തിെന്റ പ്രാധാനഷ്യങം സംബന്ധി്പെ ് .വിവാഹത്തിനുസൃതമുമ്പായി യുവതീയുവാക്ക്ക്കു 
ഔസണ്സിലിംഖ് നൽഔൽ  , ഖര്ഭധാരണത്തിനുസൃത മുന്പുള്ള ോഫാളിക്കാസിഡ് സപ്ലിെമോന്റഷന്, 
ശരിയായ ോപാഷഔാഹാരം, മുലയൂട്ടലിെന്റ പ്രാധാനഷ്യങം പ്രതിോരാധ കുത്തിെവയ്പ്, കുട്ടിഔ്ക്ക് 6 
മാസം പ്രായത്തിൽ അനുസൃതോയാജഷ്യങമായ മറ്റു പൂരഔ ോപാഷഔാഹാര്ങള്  മുതലായവയാണ് ഈ 
പധതിയിൽെപ്പുതത്തിയി്ടുളളള പരിപാടിഔ്.  മാതൃ മരണ നിരക്കും ശിശുമരണ നിരക്കും 
കുറക്കുന്നതിൽ പധതി വിജയി്പെതിനാൽ, സംസ്ഥാനെത്ത തീരോദശ മലോയാര  
ോമകലഔളിെല െതെരെ പ്ുതത്ത 28 ഐ.സി.ഡി.എസ് പധതിഔളിോലക്ക് കൂടി വഷ്യങാപിപ്പിച്ചു.  
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2022-23 ൽ  കൂുതതൽ  തീരോദശ, മലോയാര ോമകലഔളിെല ICDS ോപ്രാജക്ടുഔളിെലക്ക് കൂടി 
വഷ്യങാപിപ്പിക്കുവാന്  ലക്ഷഷ്യങമിുതന്നു . 
കുട്ടിഔളിെല ോപാഷഔാഹാരാവസ്ഥ െമ്പെെപ്പുതത്തുന്നതിനായി ോഔന്ദ്ര സര്ക്കാര്  

അംഖീഔരി്പെി്ടുളളള രു നയമാണ് ഫുഡ് ോഫാര്ട്ടിഫിോക്കഷന് . 2018-19 ൽ  അമഷ്യങതം 
നേട്രിമിക്സിെന്റ ലമോക്രാനേട്രിയന്റ് ോഫാര്ട്ടിഫിോക്കഷന്  സംസ്ഥാനമാെഔ വഷ്യങാപിപ്പിച്ചു. ഇത് 
2022-23 ലം തുടരുന്നതാണ്. ഇതു കൂടാെത, പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ  ആരംഭി്പെ പ്രീസ്കൂ്  
കുട്ടിഔ്ക്കുള്ള   ലറസ് ോഫാര്ട്ടിഫിോക്കഷന്  എല്ലാ ജില്ലഔളിോലക്കും വഷ്യങാപിപ്പിക്കുവാന് 
ലക്ഷഷ്യങമിുതന്നു. പധതിെയ സംബന്ധി്പെ ോബാധവൽക്കരണം, അവോലാഔനം,  വിലയിരുത്തൽ 
ഉ്പ്പെടയുള്ള പ്രവര്ത്തന്ങള്ക്കായി 2022-23 ബഡ്ജ്ിൽ  350.00 ലക്ഷം രുപ 
വഔയിരുത്തിയിരിക്കുന്നു. 

 
12. അങ്കണവാടി ബകന്ദ്രങ്ങളം ക്രഷം 

 H/A: 2235-02-102-42      (വിഹിതം : 116.00 ലക്ഷം രൂപ) 
ോഔരളത്തിെല നഖര പ്രോദശ്ങളളിൽ  (മുന് സിപ്പാലി്ിഔ് , ോഔാര്പ്പോറഷനുസൃതഔ് ) 

അങ്കണവാടി െസന്ററുഔ്  അുതത്തുതത്തായാണ് ഔാണെപ്പുതന്നത്. ഇവിെട അങ്കണവാടിഔളുെട 
പരിധിയിൽ വരുന്ന പ്രോദശം വളെര പരിമിതമാണ്.  കൂടാെത ഗണോഭാ്ാക്ക്  ഈ 
അങ്കണവാടിഔളിൽ നിന്ന് വളെര അഔെലയുമല്ല. ഈ സാഹയരഷ്യങത്തിൽ  മുഔളിൽ  പറ പ് 
അങ്കണവാടി ോഔന്ദ്ര്ങളെള സംോയാജിപ്പി്പെ് രാവിെല 7 മണി മുതൽ  ലവകുോന്നരം 6 മണി 
വെര ഷിഫ്റ്റുഔളായി പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന അങ്കണവാടി ോഔന്ദ്ര്ങളളായി മാ്ാന്  ഉോിശിക്കുന്നു. ഈ 
അങ്കണവാടി ോഔന്ദ്രത്തിെല ജീവനക്കാെര സംോയാജിത അങ്കണവാടി ോഔന്ദ്രത്തിോലയ്ക്ക് 
നിോയാഖിക്കുഔയും അവര്ക്ക് ഷിഫ്റ്റ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ  ോജാലി െയയ്യാവന്നതുമാണ്. 
നാഷണൽ  ക്രഷ് സ്കീമില്െപ്പുതന്ന ക്രുംഔളും ഇോത രീതിയിൽ  അങ്കണവാടിഔളുമായി 
സംോയാജിപ്പിക്കാവന്നതാണ്.  3 വയസ്സിനുസൃത താെഴയുള്ള കുട്ടിഔ്ക്ക് ക്രഷ് ആയും 3-6 വയസ്സു 
വെരയുള്ള കുട്ടിഔ്ക്ക് പ്രീ സ്കൂ് ആയും ഔസമാരക്കാരായ െപണ്കുട്ടിഔ്ക്ക് സ്കൂ്  സമയം 
ഔഴി പ്് രു സുരക്ഷിത ോഔന്ദ്രമായും ഈ അങ്കണവാടി ോഔന്ദ്ര്ങള് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നതാണ്. 
ക്രഷിെന്റ പ്രവര്ത്തനത്തിനായി കൂുതതൽ  അടിസ്ഥാന സസഔരഷ്യങ്ങള്  രുോക്കണ്ടതുണ്ട്. 
ക്രഷിെല കുട്ടിഔളുെട ോപാഷഔ ആവശഷ്യങ്ങള്ക്കും തുഔ വഔയിരുോത്തണ്ടതുണ്ട്.   

 അങ്കണവാടിഔ്/ക്രുംഔ് സംോയാജിപ്പിക്കുന്നതിനുസൃത ോവണ്ട ഭരണ 
െയലവഔ്, നാഷണൽ  ക്രഷ് പധതിയില്െപ്പട്ട വര്ക്കര്മാര്ക്കും െഹൽപ്പര്മാര്ക്കുമുളള 
അലവന്സും ോഹാണോററിയവം, പ്രവര്ത്തന രഹിതമായ ക്രുംഔളുെട പുനര്മാ്ം സംബന്ധി്പെ 
െയലവഔ് എന്നീ പ്രവര്ത്തന്ങളളാണ് ഉ്െപ്പുതന്നത്.    
ഈ പധതിയുെട പ്രവര്ത്തന്ങള്ക്കായി 2022-23 ൽ  116.00 ലക്ഷം രൂപ 
വഔയിരുത്തിയിരിക്കുന്നു.  
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13. അങ്കണവാടി പ്രവര്ത്തകര്ക്കുളള ജെയിനിംഗ   
   

HA: 2235-02-102-41                                                    (വിഹിതം : 150.00 ലക്ഷം രൂപ) 

അങ്കണവാടി വര്ക്കര്മാരുെട അഭാവത്തിൽ  അങ്കണവാടി െഹൽപ്പര്മാര്ക്ക് 
അങ്കണവാടിഔ് പ്രവര്ത്തിപ്പിക്കുന്നതിനുസൃതളള പരിശീലന പരിപാടി ആവശഷ്യങമാണ് (ECCE 
പാഠഷ്യങ പധതി അധിഷ്ഠിതമായ വിഷയ്ങള് ) പധതി ലക്ഷഷ്യങ്ങള് ഇവെയല്ലാമാണ്.  (1) 
ോദശീയ വിദഷ്യങാഭഷ്യങാസ നയത്തിൽ നിഷഔര്ഷിക്കുന്ന മാ്്ങള് പ്രഔാരം അങ്കണവാടി 
വര്ക്കര്മാര്ക്ക് ഔഴിവ് വിഔസിപ്പിക്കുന്നതിനുസൃതള്ള പരിശീലനം (2) െടയിനിംഖ് നീഡ് 
അനാലിസിസ് (3)  പഠന സഹായി തയ്യാറാക്കൽ (4)  അങ്കണവാടി ജീവനക്കാര്ക്കുള്ള 
പരിശീലനം, (5) പരിശീലഔര്ക്കുളള പരിശീലനം.  വനിതാ ശിശുവിഔസനവമായി 
ബന്ധെപ്പട്ട് അംഖീഔഷ്യങത യൂണിോവഴ്സിനി്ിഔളിലം സ്ഥാപന്ങളളിലം സര്ട്ടിഫിക്ക്് ോഔാഴ്സിന് 
െയയ്യുന്നതിന് അങ്കണവാടി വര്ക്കര് /െഹൽപ്പര്മാര്ക്കുളള ോഔാഴ്സിന് ഫീസും ഇതിൽ  നിന്നും 
വഹിക്കാവന്നതാണ്. 2022-23 ൽ  150.00 ലക്ഷം രൂപ വഔയിരുത്തിയിരിക്കുന്നു. 
 
14  കുതുംികളജട സംരക്ഷണവമായി ബന്ധജെതും പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  നടെിലാക്കുന്നതിബലക്കുള്ള  
    ജുവസന്  െറീസ  ഫ  ു  

HA: 2235-02-106-91      (വിഹിതം : 10.00 ലക്ഷം രൂപ) 
ജുവലനൽ  ജറീസ് ോമാഡൽ  റ്സിെന്റ റ്  (83) അനുസൃതസരി്പെ് ഈ നിയമത്തിെന്റയും 

റ്സിെന്റയും ഔീഴിൽ  വരുന്ന കുട്ടിഔളുെട ോക്ഷമത്തിനുസൃതം പുനരധിവാസത്തിനുസൃതമായി രു 
ജുവലനൽ  ജറിസ് ഫണ്ട് സംസ്ഥാന സര്ക്കാര്  രൂപീഔരിക്കണെമന്ന് നിഷ്കര്ഷി്പെി്ടുളണ്ട്. 
കുട്ടിഔളുെട സംരക്ഷണവമായി ബന്ധെപ്പട്ട് വിവിധ പ്രവര്ത്തിഔ്ക്ക് തുഔ 
വിനിോയാഖിക്കാവന്നതാണ്. വിവിധ ശിശു സംരക്ഷണ ോഔന്ദ്ര്ങളളിെല അോന്തവാസിഔ്ക്ക് 
ലവദഷ്യങസഹായം, പ്രകൃതി ദുരന്തത്തിന് ഇരയായവര് ക്കുളള  ധനസഹായം, ലലംഖിഔ 
അതിക്രമത്തിനുസൃതം മാനസിഔ പീഡനത്തിനുസൃതം ഇരയായ കുട്ടിഔ് ക്ക്, എ്പെ്.ഐ.വി. 
ബാധിതരായ മാതാപിതാക്ക് /മാനസിഔ ലവഔലഷ്യങമുള്ള മാതാപിതാക്ക് /ഔിടപ്പിലായ 
മാതാപിതാക്ക് /മാരഔമായ ോരാഖം ബാധി്പെ മാതാപിതാക്കെള  തുട്ങളിയവെര 
ആശ്രയിക്കുന്ന കുട്ടിഔ് , സാമ്പത്തിഔമായി പിോന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളുെട 
മക്ക് , എയ്ഡ്സ്/എ്പെ്.ഐ.വി. ബാധിതരായ കുട്ടിഔ് , എപ്പിെലപ്സി, െസറിബ്രൽ  പ്സി, 
ഒട്ടിസം ബാധി്പെ കുട്ടിഔ് , മയക്കുമരുന്നിനടിമയായ കുട്ടിഔ് , 
തട്ടിെക്കാണ്ടോപാഔലിനിടയായ കുട്ടിഔ് , താമസിക്കുന്നതിനായി ഭവനം   ഇല്ലാത്ത കുട്ടിഔ് , 
െതരുവ കുട്ടിഔ് , ബാലോവലയിൽ ഏര്െപ്പട്ടി്ടുളള്ള കുട്ടിഔ്, അപഔട്ങള് മൂലം ഗരുതരമായ 
പരിക്കുഔ് അനുസൃതഭവിക്കുന്നവര് എന്നിവര്ക്കായി തുഔ വിനിോയാഖിക്കാവന്നതാണ്. 
ഇതുകൂടാെത ജുവലനൽ  ജറീസ് ഫണ്ടിോലക്ക് ജന്ങളളിൽ നിന്നുള്ള സംഭാവനയും 
സവീഔരിക്കാെമന്ന് വഷ്യങവസ്ഥെപ്പുതത്തിയി്ടുളണ്ട്.    വനിത ശിശു വിഔസന വകുപ്പ് ഈ 
ഫണ്ടിെന്റ നിര്വഹണ ഏജന്സി ആയി പ്രവര്ത്തിക്കും.  

പധതി നടത്തിപ്പിനായി 2022-23 ൽ  10.00 ലക്ഷം രൂപ വഔയിരുത്തിയിരിക്കുന്നു. 
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15. അതിക്രമങ്ങള്കിരയായവര്ക്കുള്ള അടിയന്തിര തശവാസ ഫ  ു    

HA : 2235-02-103-57     (വിഹിതം : 200.00ലക്ഷം രൂപ) 

ലലംഖിഔ കു് കൃതഷ്യങ്ങള് , ആസിഡ് ആക്രമണ്ങള് , സ്ത്രീഔ്െക്കതിെരയുള്ള 
ആക്രമം, ഖാര്ഹിഔ ആക്രമണ്ങള് , നിഷ്ടൂരമായ കു്കൃതഷ്യങ്ങള്  എന്നിവയ്ക്ക് ഇരയായി്ടുളള്ള 
സ്ത്രീഔ്ക്കും കുട്ടിഔ്ക്കും അടിയന്തിര ആശവാസം നൽകുന്നതിനാണ് ഈ പധതി 
ലക്ഷഷ്യങമിുതന്നത്. ഇത്തരത്തിൽ  പീഡിപ്പിക്കെപ്പട്ടവര്ക്കു െപെട്ടന്നുതെന്ന സഹായം 
നൽോഔണ്ടത് അതഷ്യങാവശഷ്യങമാണ്. വിക്ടിം ോഔാമ്പന്ോസഷന്  ഫോണ്ടാ നിയമവഷ്യങവസ്ഥഔ് 
പ്രഔാരം നൽകുന്ന മറ്റു ഏെതങ്കിലം നഷ്ടപരിഹാരോമാ പരിഖണിക്കാെത ഈ തുഔ 
അനുസൃതവദിക്കാവന്നതാണ്. ോമൽ  വിഭാഖത്തിൽെപ്പുതന്നവരാണ് പധതിയുെട ഗണോഭാ്ാക്ക് . 
ഈ പധതി നടപ്പാക്കുന്നതിന് 2022-23 -ൽ  200.00 ലക്ഷം രൂപ വഔയിരുത്തിയിരിക്കുന്നു. 
 
16. ഔവര്  ജറബപാണ്കസിബിലിറ്റിവി ടു ചി്രന്  ഉള്ജെജട കുതുംികള്കായള്ള മാതന സംസ്ഥാന 

പ്ധതതികള്    
HA : 2235-02-102-36(1)                                    (വിഹിതം 500.00 ലക്ഷം രൂപ) 

1. ഓവര്  െറോണാണ്സിബിലി്ി ുത യിൽരന്  (.ആര് .സി) :- JJ ആക്ട് ഫലപ്രദമായി 
നടപ്പാക്കുന്നതിനുസൃതോവണ്ടി കുട്ടിഔളുെട അവഔാശ്ങളളുമായി ബന്ധെപ്പട്ട് 
സംസ്ഥാനത്തിനാവശഷ്യങമായ നൂതന പരിപാടിഔ്  നടപ്പാക്കാനുസൃതോിശിച്ചുള്ള 
പധതിയാണിത്. ഐ.സി.പി.എസ്.െന്റ രു അവിഭാജഷ്യങ ഗടഔമാണ്. .ആര് .സി. 
കുട്ടിഔളുെട സംരക്ഷണത്തിനുസൃതം വിഔസനത്തിനുസൃതം ഉത്തരവാദിതവെപ്പട്ട വിവിധ 
സര്ക്കാര് /സര്ക്കാരിതര ഏജന്സിഔളുെട - വിദഷ്യങാഭഷ്യങാസം, ആോരാഖഷ്യങം, തോിശ ഭരണം, 
സിവിൽ  സമൂഹം- എന്നിവരുെട സ്ക്കൂ്  അധിഷ്ഠിതമായ രു കൂട്ടായ്മയുെട ശ്രമമാണ് 
.ആര് .സി. ജീവിത ലനപുണഷ്യങ വിഔസനം, സാമര്ഥഷ്യങോത്താെട വളര്ത്തുഔ, 
ദുരിത്ങള് പരിഹരിക്കുഔ, െമ്പെെപ്പട്ട ഉപോദശ്ങള്  നൽകുഔ, െമ്പെെപ്പട്ട 
രക്ഷാഔര്തൃത്തം എന്നിവയിലൂെട കുട്ടിഔളുെട െമ്പെെപ്പട്ട സുരക്ഷിതതവവം വിഔാസവം 
ഈ പധതി ലക്ഷഷ്യങമിുതന്നു. പ്രവര്ത്തന്ങള്  ചുവെട പറയുന്നു. 

 സവഭാവ രൂപീഔരണം, ലവഔാരിഔവം, സാമൂഹഷ്യങപരവം ഉ് പ്പെടയുള്ള പ്രശ്ന്ങള്  
ോനരിുതന്ന കുട്ടിഔളുെട ഔഴിവ് വിഔസനവം ഇടെപടലഔളും 

 സ്മാര്ട്ട് 40 – ജീവിത ലനപുണഷ്യങ പരിപാടി 
 ഐ ഇ സി പ്രവര്ത്തന്ങള്  
 ോമൽോനാട്ടവം വിലയിരുത്തലം, മറ്റു െയലവഔ്  
 സ്കൂ് ഔസണ്സിലര്മാരുെട ോസവനം ലഭഷ്യങമായ കൂുതതൽ സ്കൂളുഔളിോലക്ക് ORC 
വഷ്യങാപിപ്പിക്കുഔ 

 ഖോവഷണവം പഠനവം 
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 DRC-യിൽ  ോഔസുഔ്  ലഔഔാരഷ്യങം െയയ്യുന്ന ലസോക്കാളജിറിനുസൃതം 
ലസഔഷ്യങാട്രിറിനുസൃതം ോഹാണോററിയം 

 നൂതന പരിപാടിഔ്, ഔ്േണി്ി അധിഷ്ഠിത ഇടെപടൽ, 
പാര്ശവവൽക്കരിക്കെപ്പട്ട സമൂഹത്തിോലയും ആദിവാസി െസ്ിൽെമന്റുഔളിോലയും 
കുട്ടിഔളുെട സമഗ്രമായ വിഔസനത്തിനുസൃതം തുടര്്പെയായ ഇടെപടലഔ്. 

 ORC, DRC എന്നിവ എല്ലാ ജില്ലഔളിലം സ്ഥാപിക്കുഔ. 
 ORC യുെട പ്രവര്ത്ത്ങള് യു പി വിഭാഖത്തിോലക്കു കൂടി വഷ്യങാപിപ്പിക്കുഔ 

 ഭരണനിര്വഹണ െയലവഔ് 

II  കാവ് , കരുത് , ശരണബാലയം, ഭദ്രം, മാര്ഗബെയാതി  
HA : 2235-02-102-36(2)                       (വിഹിതം 1000. 00ലക്ഷം രൂപ) 

1 കാവ് :- നിയമ പ്രശ്നങ്ങളള്ള കുതുംികള്ക  സസബകാ ബസാഷയ്  ജകയര്  

സംസ്ഥാനത്ത് നിയമ പ്രശ്ന്ങളളുള്ള കുട്ടിഔ്ക്ക് ബാരിലെരിെല നിംഹാന് സിെന്റ 
സാോങ്കതിഔ സഹായോത്താെട ആരംഭി്പെ  പരിപാടിയാണിത്. ഇത്തരം കുട്ടിഔെള 
പുനരധിവസിപ്പിക്കുവാനുസൃതം പുന:സംോയാജിപ്പിക്കാനുസൃതമുള്ള രു സമ്പ്രദായമാണിത്. 
നടപ്പാക്കാനുസൃതോിശിക്കുന്ന പ്രവര്ത്തന്ങള്  ചുവെട പറയുന്നു.  

 ഭവന സമുളളര്ശനം, മാനസിഔാോരാഖഷ്യങം നിര്ണയിക്കൽ  
 നിയമ പ്രശ്ന്ങളളുള്ള കുട്ടിഔളുെട മാതാപിതാക്ക്ക്ക് ോപരന്റ് മാോനജ്െമന്റ് 
ോപ്രാഗ്രാം 

 കുട്ടിഔ്ക്ക് വഷ്യങ്ിഖത ഔസണ്സിലിംഖ് 
 നിയമ പ്രശ്ന്ങളളുള്ള കുട്ടിഔ്ക്ക് ജീവിത ലനപുണഷ്യങ വിദഷ്യങാഭഷ്യങാസം 
 ദീര്ഗഔാല സംരക്ഷണം ആവശഷ്യങമായ കുട്ടിഔ്ക്ക് ലസോക്കാ ോസാഷഷ്യങൽ  െഔയര്  
തുടരുഔ. 

2 കാവ്  പ്ലസ  :- (സുരക്ഷിതതവവം സംരക്ഷണവം ആവശഷ്യങമായ കുട്ടിഔ്ക്ക് 
സാമൂഹഷ്യങാധിഷ്ഠിത പുനരധിവാസം) :- സുരക്ഷയും സംരക്ഷണവം ആവശഷ്യങമായ 
കുട്ടിഔ്ക്ക് ബോയാ ലസോക്കാ ോസാോഷഷ്യങാ െഔയര് നൽകുഔ,  മാനസിഔ സാമൂഹഷ്യങ 
സുരക്ഷയും പിന്തുണയും സംരക്ഷണവം നൽകുഔ, ോപാോക്സാ ഇരഔളും 
ദുരിതാവസ്ഥയിലള്ള മറ്റു കുട്ടിഔളും നിയമ പ്രശ്ന്ങളളിൽെപ്പുതന്നിെല്ലന്ന് ഉറപ്പ വരുത്തുഔ 
ഇവെയല്ലാമാണ് പധതിയുെട ലക്ഷഷ്യങം. 

3  നിനവ  

കുതുംികളജടയം, കൗമാരകാരുജടയം തത്മഹതയ തടയന്നതിനുള്ള തത്മഹതയാ 
പ്രതിബരാധ ജസല്ലം ബഗറ്റിവ  കീബെ   സബൊര്തും  ബപ്രാഗ്രാമും- ആത്മഹതഷ്യങാ പ്രതിോരാധ 
െസല്ലിനുസൃത ഔീഴിലള്ള ആത്മഹതഷ്യങ പ്രതിോരാധ പരിപാടിയാണ് ‘നിനവ്’, ശാസ്ത്രീയ 
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പഠന്ങള്, ഖോവഷണ്ങള്, പരിശീലന്ങള് എന്നിവ നടത്താനുസൃതം കുട്ടിഔ്ക്കിടയിൽ 
െമ്പെെപ്പട്ട മാനസിഔാോരാഖഷ്യങത്തിെന്റ പ്രാധാനഷ്യങെത്തകുറി്പെ് അവോബാധം 
പ്രയരിപ്പിക്കുവാനുസൃതം  ലക്ഷഷ്യങമി്ടുളള്ളതാണ് ആത്മഹതഷ്യങ പ്രതിോരാധ െസൽ. 

4. ജെ ജെ തക്ടിജന്റ കീഴിവ    വരുന്ന കുതുംികളജട അനന്തര ശുശ്രൂഷ പിന്തുണ :-  

നിയമ പ്രശ്ന്ങളളുള്ള കുട്ടിഔ് ക്കും,  സുരക്ഷിതതവവം സംരക്ഷണവം ആവശഷ്യങമുള്ള 
കുട്ടിഔ് ക്കും,  വിഷമഔരമായ സാഹയരഷ്യങ്ങളളിൽ  ഉള്ള  18 വയസ്സു പ്രായമായ 
കുട്ടിഔ് ക്കും ധനസഹായം നൽകുന്നതിനുസൃതം  അവെര സമൂഹത്തിോലക്ക് 
പുനസംോയാജിപ്പിക്കുന്നതിനുസൃതം പധതി ലക്ഷഷ്യങമിുതന്നു.   
5. ശരണബാലയം:- ബാലോവല, ബാല ഭിക്ഷാടനം, മനുസൃതഷഷ്യങക്കടത്ത്, 
െതരുവിൽ അലയുന്ന കുട്ടിഔ്  എന്നിവയിൽ നിന്നും മു്മായ സംസ്ഥാനമാക്കി 
മാറ്റുഔ എന്നതാണ് പധതിയുെട ലക്ഷഷ്യങം.  എല്ലാ ജില്ലഔളിലം നടപ്പാക്കി വരുന്ന 
പരിപാടി ഈ വര്ഷവം തുടരാന്  ഉോിശിക്കുന്നു. 

6. മാര്ഗോജഷ്യങാതി:- 

 ശിശുസംരക്ഷണ ോഔന്ദ്ര്ങളളിെല അോന്തവാസിഔളുെട ോക്ഷമത്തിനായി 
നൂതന െപ്രാജക്ടുഔ് നടപ്പിലാക്കുഔ. 

 ഉന്നത വിദഷ്യങാഭഷ്യങാസ സസഔരഷ്യങ്ങള് ലഭഷ്യങമാക്കുഔ, ജീവിത ലനപുണഷ്യങ 
വിദഷ്യങാഭഷ്യങാസം, ഐടി യും, ഔായിഔ ഉപഔരണ്ങളളും അവാര്ഡുഔളും 
ലറപന്ഡുഔളും  

 കുട്ടിഔളുെട സംസ്ഥാന/ജില്ലാ െടറ് നടത്തുഔ 

 സംസ്ഥാന ോണാണ്സര്ഷിപ്പ് പരിപാടിഔ്-വിജ്ഞാന ദീപ്തി  

 െജ െജ ോഹാമിെല അോന്തവാസിഔ്ക്ക് ധനസഹായം നൽകുഔ, 
ലശശവ ഭിക്ഷാടനം, കുട്ടിഔെള ഔടത്തൽ, ലശശവ വിവാഹം എന്നിവ 
തടയുന്നതിനുസൃതള്ള പധതിഔ്. 

 െപണ്കുട്ടിഔ്ക്കുള്ള െജ െജ ോഹാമുഔ് കൂുതതൽ ജില്ലഔളിോലക്ക് 
വഷ്യങാപിപ്പിക്കുഔ, െണഷഷ്യങലലസ്ഡ് ദെത്തുതക്കൽ ഏജന്സിഔ് 
സ്ഥാപിക്കുഔ, ഒപ്പണ് െഷൽട്ടറുഔ്, പ്രോതഷ്യങഔ പരിഖണന 
ആവശഷ്യങമുള്ള കുട്ടിഔ്ക്കുള്ള ഭവനം. 

 ശിശു സസഹൃദ ോഔാടതിഔ് സ്ഥാപിക്കുഔ. 

 കുട്ടിഔ്ക്കായി എന്ട്രി ോഹാമുഔ്, െസക്കന്ഡ് െലവൽ ോഹാമുഔ് 
സ്ഥാപിക്കുഔ. 

 ലഹരി വിോമായന ോഔന്ദ്രം എന്നിവ ആരംഭിക്കുഔയും, അവയുെട 
നടത്തിപ്പം 
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 7. ഔിന്ഷിപ്പ് ോഫാറര് െഔയര് & ഗ്രൂപ്പ് ോഫാറര് െഔയര് 

            കുട്ടിഔളുെട    രക്ഷിതാവല്ലാത്ത   എന്നാൽ കുട്ടിയുമായി കുുതംബ ബന്ധമുള്ള 
 ബന്ധുക്കോളാ, മറ്റുള്ളവോരാ, ശിശുസംരക്ഷണ സ്ഥാപന്ങളളിൽ പാര്പ്പി്പെിരിക്കുന്ന 
 കുട്ടിഔ്ക്ക് മുഴവന് സമയ പരിയരണം നൽകുന്നതിനുസൃത ോവണ്ടിയാണിത്.  കുട്ടിഔ് 
 സ്ഥാപനത്തിൽ തെന്ന താമസിക്കുന്നത് കുറയ്ക്കുന്നതിനുസൃതം, കുട്ടിഔ്ക്ക് 
 കുുതംബാന്തരീക്ഷം ലഭഷ്യങമാക്കുന്നതിനുസൃതം അവരുെട ബന്ധുക്ക്ക്ക് സാമ്പത്തിഔ 
 സഹായം നൽകുന്നതിനുസൃതം ലക്ഷഷ്യങമിുതന്നു. 

8. കരുത്  പര് ശം:- ഉത്തരവാദിതവപരമായി കുട്ടിഔെള വളര്ത്തുന്നതിന് 
പുതുതായി ആരംഭി്പെ പധതിയാണിത്.  ജില്ലാതല്ങളളിെല ഔസണ്സിലിംഖ് 
ോസവന്ങള്    ശ്ിെപ്പുതത്താന്  ഉോിശിക്കുന്നു.  

9. ബപാബസാ:- പ്രസ്തുത നിയമവം യട്ടവം ഫലപ്രദമായി നടപ്പാക്കത്തതിെന്റ  
ഭാഖമായി ലലംഖിഔാതിക്രമത്തിനിരയായ  കുട്ടിഔ്ക്ക്  എല്ലാ തരത്തിലള്ള 
പിന്തുണയും  പുനരധിവാസവം അതഷ്യങാവശഷ്യങമാണ്.  ഇവര്ക്ക് ോഔസും വിയാരണയും 
നടക്കുന്ന ഔാലയളവിൽ   വിവിധ തരത്തിലള്ള  സഹായ്ങള്  നൽകുന്നു.  ചുവെട  
പറയുന്ന പ്രവര്ത്തന്ങള്  നടപ്പാക്കാനുസൃതോിശിക്കുന്നു.  

 വിവിധ ശിശുോക്ഷമ സ്ഥാപന്ങളളിെല കുട്ടിഔ്ക്കായി പ്രായത്തിനുസൃത 
അനുസൃതോയാജഷ്യങമായ  പാഠഷ്യങപധതിയും  വിദഷ്യങാഭഷ്യങാസത്തിനുസൃതള്ള ഉപഔരണ്ങളളും 
വിഔസിപ്പിക്കുഔ,   വിവിധ ോറക്ക് ോഹാ്ോസഴ്സിനിനുസൃതള്ള ഐ.ഇ.സി  െമ്ീരിയൽ, 
പുതുക്കിയ പരിശീലന പരിപാടിഔ്  സംഗടിപ്പിക്കുഔ, ശിശു സംരക്ഷണ 
നയം വിഔസിപ്പിക്കുഔ.  

 വിയാരണയുെട ഗട്ട്ങളളിൽ  പരിഭാക്ഷഔരുെട സഹായം, വിദഗ്ദ്ധര്, 
അധഷ്യങാപഔര്, െണഷഷ്യങൽ  അധഷ്യങാപഔര്,െതാഴിൽ  പരിശീലനം, പുനരധിവാസ 
പിന്തുണ എന്നിവ കുട്ടിഔ്ക്ക്  നൽകുന്നു.   

 അടിയന്തിര സാഹയരഷ്യങ്ങളളിൽ  യിഔി  ോസവന്ങള്  യാത്ര െയലവഔ്  , 
നിയമസഹായം എന്നിവ നൽകുന്നു. 

10.  ശിശു മന്ദിരങ്ങളി്  നിന്ന തിരിചപ്യയ്ക്കുന്ന കുതുംികളജട പുനരധിവാസത്തിനായള്ള  
 അനന്തര ബഹാമുകള്  

 കുുതംബോമാ മ്് പിന്തുണോയാ ഇല്ലാെത സ്ഥാപനത്തിലൂെട സംരക്ഷണം ലഭി്പെ 
കുട്ടിഔ്ക്ക് 18 വയസ് പ്രായമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് സ്ഥാപനത്തിൽ  നിന്നും സവതന്ത്ര ജീവിതം 
നയിക്കാന്   സാധഷ്യങമാകുന്നതിനായി  അനന്തര  സംരക്ഷണ ോഹാമുഔ്   
നടപ്പാക്കുന്നതിനാണ് പധതി ലക്ഷഷ്യങമിുതന്നത്.   ഈ കുട്ടിഔ്ക്ക് അവരുെട 
ഔഴിവിനനുസൃതസരി്പെ്  ലനപുണഷ്യങ വിഔസനം നൽഔി പരിശീലിപ്പിക്കുഔയും  വകുപ്പിെന്റ 
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ഔീഴിലള്ള  അനുസൃതോയാജഷ്യങമായ സ്ഥാപന്ങളളിലം /ഔമ്പനിഔളിലം െതാഴിൽ  നൽഔാനുസൃതം  
ഉോിശിക്കുന്നു.    

11. മറ്റിവ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്   

 ഔരുതൽ, ദുരിത ബാധിതരായ കുട്ടിഔളുെട ോഡ് ബാങ്ക് ,സ്ഥാപോനതരവല് ക്കരണം  

 ഔലഔ്, ഔായിഔം വിവര സാോങ്കതിഔ വിദഷ്യങാ എന്നിവ ഉ്െപ്പെട കുട്ടിഔ്ക്കായി 
നൂതന പരിപാടിഔ്   സ്ഥാപന്ങളളിോലയ്ക്ക് ഉപഔരണ്ങളളും ഫര്ണി്പെറുഔളും  
വാ്ങളൽ   

 അവാര്ഡുഔ്, ലറപന്റ്, കുട്ടിഔളുെട െഫറ്  

 െജ.െജ ോഹാം എല്ലാ ജില്ലയിോലയ്ക്കും വഷ്യങാപിക്കൽ , പ്രോതഷ്യങഔ ദെത്തുതക്കൽ  
ോഔന്ദ്ര്ങള് പുതുതായി ആരംഭിക്കൽ . 

 പ്രോതഷ്യങഔ ആവശഷ്യങ്ങളളുള്ള കുട്ടിഔ്ക്ക് ോഹാം സ്ഥാപിക്കൽ, എന്ട്രി ോഹാമുഔളും 
,െസക്കന്റ് െലവൽ  ോഹാമുഔളും, കുട്ടിഔ്ക്ക് ലഹരി വിോമായന ോഔന്ദ്രം, െജ.െജ 
ോഹാം െയലവഔ്. DCPU ഒഫീസ്, സി.ഡബ്ലിയു.സി െജ.െജ.ബി,  ോപാോക്സാ 
ോഔാടതിഔ്  ശിശു സസഹൃദമാക്കൽ . 

  ഐ.ഇ.സി പ്രവര്ത്തന്ങള്, പരിശീലനം, അഡവക്കസിയും, ോബാധവല്ക്കരണ 
പരിപാടിയും, കുട്ടിഔളുെട സംരക്ഷണത്തിനായി  പ്രയാരണം, മറ്റു പ്രവര്ത്തന്ങള്, 
ബന്ധെപ്പട്ട വിഷയത്തിൽ   ഖോവഷണം, ോഡാഔുെമോന്റഷന് .  

 ഔാവൽ  എക്സി്് പ്ലാന് , NGO ഔ്  മുോകന മനുസൃതഷഷ്യങ വിഭവ ോശഷി ലസോക്കാ 
ോസാഷഷ്യങൽ  ഇടെപടലഔ് . 

 അ്െത്താട്ടിൽ  സ്ഥാപിക്കുഔ, അവയുെട പരിപാലനവം 

 കുട്ടിഔളുെട വ്നറബിലി്ി മാപ്പിംഖ് 

 അപഔട സാധഷ്യങതയുള്ള കുട്ടിഔ്ക്ക്  സുരക്ഷിതതവത്തിനുസൃതം 
പരിോപാഷണത്തിനുസൃതമുള്ള അന്തരീക്ഷം  ഉറപ്പാക്കാനുസൃതള്ള പ്രവര്ത്തന്ങള് .   

 കുട്ടിഔളിെല മയക്കുമരുന്നുപോയാഖവം ലഹരി ഉപോയാഖവം തടയുന്നതിനുസൃതം 
ഔഷ്യങാമ്പയിനുസൃതഔളും പുനരധിവാസ  സസഔരഷ്യങ്ങളളും.   

 ശിശു സംരക്ഷണ സ്ഥാപന്ങളളിൽ താമസിക്കുന്ന കുട്ടിഔളുെട 
പുനരധിവാസത്തിനുസൃതള്ള നൂതന പരിപാടിഔ് 

 ശിശു സംരക്ഷണവമായി ബന്ധെപ്പട്ട ഖോവഷണ്ങളളും പഠന്ങളളും.  

 CDS, DCPU, CWC, JJB, ലയൽഡ് െഔയര് സ്ഥാപന്ങള്, മറ്റു JJ ോറക്ക് 
ോഹാ്ോഡഴ്സിന് എന്നിവര്ക്കായുള്ള പരിശീലന്ങള്/വര്ക്ക് 
ോഷാപ്പഔ്/അവോലാഔന ോയാഖം 
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ഈ പധതിയുെട പ്രവര്ത്തന്ങള്ക്കായി 1500.00 ലക്ഷം രൂപ 2022-23 ൽ 
വഔയിരുത്തിയിരിക്കുന്നു. 

17  അങ്കണവാടി ജകതുംിട  നിര്ൂാണവം  നവീകരണവം   
HA : 4235-02-102-96     (വിഹിതം - 200.00  ലക്ഷം) 
 

 2016-2017 മുതൽ  അങ്കണവാടി െഔട്ടിട നിര്്ാണത്തിന്  വഷ്യങതഷ്യങസ്ത യൂണി്് ോഔാറിൽ  
അനുസൃതമതി നൽഔി വരുന്നു. ോനരെത്ത അനുസൃതമതി നൽഔിയ പ്രവര്ത്തിഔ് 
പൂര്ത്തീഔരിക്കാത്തതിനാൽ, അവയുെട പൂര്ത്തീഔരണത്തിനായി 2022-23 ബഡ്ജ്ിൽ 
200.00 ലക്ഷം രൂപ വഔയിരുത്തിരിക്കുന്നു.       
   

18.   പ്രളയത്തി്  ബകടുപാടുകള്  സംഭവിചപ്  അങ്കണവാടികളജട പുനരു്ധതാരണം  
HA-4235-02-102-86                ( വിഹിതം: 20.00 ലക്ഷം രൂപ)

 പ്രകൃതി ദുരന്തത്തിൽ  നാശം സംഭവി്പെ അങ്കണവാടി ോഔന്ദ്ര്ങളളുെട പുനര്  നിര്്ാണം 
നടത്താന്  ഈ പധതി ലക്ഷഷ്യങമിുതന്നു.  ഇതിനായി 2022-23 ൽ  20.00 ലക്ഷം രൂപ ബഡ്ജ്ിൽ  
വഔയിരുത്തിയിരിക്കുന്നു. 
19.  പിണറായി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തി്  അജപസ  പരിശീലന ബകന്ദ്രം സ്ഥാപിക്    

HA-2235-02-102-27           (വിഹിതം: 100.00 ലക്ഷം രൂപ) 
 

 ഐ.സി.ഡി.എസ് പധതിയും, അനുസൃതബന്ധ പധതിഔളും കൃതഷ്യങമായി 
നടപ്പാക്കുന്നതുമായി ബന്ധെപ്പട്ട വിഷയ്ങളളിൽ ഐ.സി.ഡി.എസ് പ്രവര്ത്തഔര്ക്കും ICDS  
സൂപ്പര്ലവസര്മാര്ക്കും പരിശീലനം നൽകുന്നതിനുസൃതം, അതുമായി ബന്ധെപ്പട്ട 
വര്ക്ക്ോഷാപ്പഔ്, മീ്ിംഗഔ്, െസമിനാറുഔ് എന്നിവ നടത്തുന്നതിനുസൃതമായി പിണറായിെല  
പരിശീലന ോഔന്ദ്രം അെപക്സ് െട്രയിനിംഖ് െസന്റര് ആയി െമ്പെെപ്പുതോത്തണ്ടത് ആവശഷ്യങമാണ്. 
സംസ്ഥാന തലത്തിലള്ള അെപക്സ് പരിശീലന ോഔന്ദ്രവം ബാലഭവനുസൃതം സ്ഥാപിക്കാന് 
ലക്ഷഷ്യങമിുതന്നു.  ോര സമയം ന്നിൽ കൂുതതൽ പരിശീലന പരിപാടിഔ് നടത്തുഔ, െമ്പെെപ്പട്ട 
ോസവന്ങള്, ഔഴിവ വര്ധിപ്പിക്കുഔ, പാഠഷ്യങപധതിക്ക്   പുറെമയുള്ള  പ്രവര്ത്തിഔളിൽ  
കുട്ടിഔ്ക്ക് പരിശീലനം നൽകുഔ,  ഉയര്ന്ന ഉോദഷ്യങാഖസ്ഥര്ക്കുളള  പരിശീലനവം, എല്ലാ 
വിഭാഖത്തിലമുള്ള പരിശീലഔര്ക്കുള്ള പരിശീലനവം നൽകുഔ എന്നിവയാണ് പധതിയുെട 
ലക്ഷഷ്യങ്ങള് .   

 ഈ പധതിയ്ക്കായി 2022-23 ൽ  100.00 ലക്ഷം രൂപ വഔയിരുത്തിയിരിക്കുന്നു.  
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20.  എജന്റ കൂട  
 HA-2235-02-101-75       (വിഹിതം: 50.00 ലക്ഷം രൂപ) 
 തിരുവനന്തപുരത്തും ോഔാഴിോക്കാ്ടുളം ആണ് എെന്റ കൂട് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നത്. നഖരത്തിൽ 
വിവിധ ആവശഷ്യങ്ങള്ക്കായി എത്തുന്ന സ്ത്രീഔ്ക്കും  കുട്ടിഔ്ക്കും (12 വയസ്സിന് താെഴയുള്ള 
ആണ്  കുട്ടിഔ് )  രാത്രിയിൽ   സസജനഷ്യങമായി അഭയം നൽകുന്നതിനായുള്ള പധതിയാണിത്. 
രാത്രി 8 മണിവെര വരുന്നവര്ക്ക് സസജനഷ്യങ ഭക്ഷണം നൽകുന്നു. 2022-23 ൽ  ഈ പധതി 
എറണാകുളത്ത് ആരംഭിക്കാന്  ലക്ഷഷ്യങമിുതന്നു. 2022-23 ൽ  പധതി നടത്തിപ്പിനായി 50.00 
ലക്ഷം രൂപ വഔയിരുത്തിയിരിക്കുന്നു. 
 
21.  സകത്തിരി നാളം   

  HA-2235-02-103-53       (വിഹിതം: 10.00 ലക്ഷം രൂപ) 

 2005 െല ഡിസാറര് മാോനജ്െമന്റ് ആക്ട് പ്രഔാരം പ്രകൃതി ദുരന്തം ോനരിുതന്ന 
വഷ്യങ്ിഔ്ക്ക് സഹായവം സംരക്ഷണവം നൽഔാനുസൃതള്ള പ്രാഥമിഔ ഉത്തരവാദിതവം 
സംസ്ഥാനത്തിനാണ്. സ്ത്രീഔളുോടയും കുട്ടിഔളുോടയും സുരക്ഷക്കും സവഔാരഷ്യങതയ്ക്കും പ്രോതഷ്യങഔ ശ്രധ 
ആവശഷ്യങമാണ്.  കൂടാെത ഭക്ഷണം, പാര്പ്പിടം, വസ്ത്രം, ശുയിതവവൽക്കരണം, ലവദഷ്യങസഹായം, 
വിദഷ്യങാഭഷ്യങാസ ആവശഷ്യങ്ങള്, ഔസണ്സിലിംഖ് തുട്ങളിയവയുെട ആവശഷ്യങ്ങള് 
പരിഹരിക്കുന്നതിന് വനിത ശിശു വിഔസന വകുപ്പ് മറ്റു വകുപ്പഔളുെട പങ്കാളിത്തോത്താെട 
സംസ്ഥാനെത്ത ദുരന്ത ബാധിതര്ക്ക് സഹായം ഉറപ്പാോക്കണ്ടതാണ്.  ഈ പധതി 
നടത്തിപ്പിനായി 2022-23 ൽ 10.00 ലക്ഷം രൂപ വഔയിരുത്തിരിക്കുന്നു. 

22. വനിതകള്ക  സനപുണയ വികസന പരിശീലനവം ജതാഴിലും    

 HA -2235-02-103-51     (വിഹിതം: 1.00 ലക്ഷം രൂപ) 

 രാജഷ്യങത്ത് സുസ്ഥിര വിഔസനം ലഔവരിക്കുന്നതിന്  നമ്മുെട സമൂഹത്തിൽ  വനിത 
ശാ്ീഔരണവം  ലിംഖപദവി സമതവവം  അതഷ്യങാന്താോപക്ഷിതമാണ്.  ലനപുണഷ്യങ 
വിഔസനത്തിലൂെടയും ഗണപരമായ വിദഷ്യങാഭഷ്യങാസത്തിലൂെടയും സ്ത്രീഔെളയും കുട്ടിഔെളയും 
ശാ്ീഔരിോക്കണ്ടതാണ്.  ലനപുണഷ്യങത്തിലള്ള കുറവ് പരിഹരിക്കുന്നതിന് ചുവെട പറയുന്ന 
പ്രവര്ത്തന്ങള്  നടപ്പാക്കാനുസൃതോിശിക്കുന്നു. 

 സ്ത്രീഔളിെല ലനപുണഷ്യങത്തിലള്ള കുറവ് പരിഹരിക്കുന്നതിനായി എല്ലാ ജില്ലഔളിലം 
മഹിളാ ശ്ിോഔന്ദ്രവമായി സംോയാജിപ്പിച്ചുെഔാണ്ട് ലനപുണഷ്യങോഔന്ദ്ര്ങള്  

 സര്ക്കാര്  ോമകലയിെലയും സവഔാരഷ്യങോമകലയിെലയും മ്് ലനപുണഷ്യങ 
ഏജന്സിഔളുമായി (െഔഡിസ്ക്, െഔയ്സ്, കുുതംബശ്രീ) സഹഔരിക്കുഔ 
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 വഷ്യങവസായ വകുപ്പം ഔിന്ഫ്രയുമായി സംോയാജി്പെ് സ്ത്രീഔ്ക്കായി വഷ്യങവസായ 
യൂണിറ്റുഔ്  സ്ഥാപിക്കൽ  

 ഈ ോമകലയിലള്ള മ്് ഏജന്സിഔളുമായി സഹഔരി്പെ് സ്ത്രീഔ്ക്കായി െതാഴിൽ  ോമള 
സംഗടിപ്പിക്കുഔ. 

 മറ്റു സര്ക്കാര്  വകുപ്പഔളും ഏജന്സിഔളുമായി സഹഔരി്പെ് വനിത െതാഴിൽ  ോപാര്ട്ടൽ  
വിഔസിപ്പിക്കുഔയും പരിപാലിക്കുഔയും െയയ്യുഔ. 
 പധതി പ്രവര്ത്തന്ങള്ക്കായി 2022-23 -ൽ  1.00 ലക്ഷം രൂപ 
വഔയിരുത്തിയിരിക്കുന്നു. 

23.  അങ്കണവാടികളിജല ജമനുവി് മുതുംയം പാലും ഉള്ജെടുത്തുക (പുതിയ പ്ധതതി) 
 HA:  2235-02-102-22     (വിഹിതം-6150.00 ലക്ഷം രൂപ)  
ോഔരളത്തിെല കുട്ടിഔളുെട ോപാഷഔാഹാര നിലവാരം വളെര ആശങ്കയുണ്ടാക്കുന്നു.  വളര്്പെ 
മുരടി്പെ കുട്ടിഔളുെട എണം 23.4 ശതമാനമായും, ഭാരക്കുറവള്ള കുട്ടിഔളുോടത് 19.7% 
ശതമാനമായും ഉയര്ന്നു എന്നാണ് NFHS-5 ഡാ്ാ പ്രഔാരമുള്ള കുട്ടിഔളുെട ോപാഷഔാഹാര 
നിലവാരം സൂയിപ്പിക്കുന്നത്.  ഈ ോപാരായ്മഔ് പരിഹരിക്കുന്നതിനുസൃതം, സുസ്ഥിര വിഔസന 
ലക്ഷഷ്യങമായ ‘ോനാ ഹംഖര്’ ലഔവരിക്കുന്നതിനുസൃതം, അങ്കണവാടി കുട്ടിഔ്ക്ക് ആഴ്്പെയിൽ 2 
ദിവസം മുട്ടയും, രണ്ട് ദിവസം പാലം അങ്കണവാടി െമനുസൃതവിൽ ഉ്െപ്പുതത്തുവാന് തീരുമാനിച്ചു.  
പധതിയുെട നടത്തിപ്പിനായി 2022-23 ബഡ്ജ്ിൽ 6150.00 ലക്ഷം രൂപ 
വഔയിരുത്തിയി്ടുളണ്ട്. 
24. ബകാവിഡ  -19 മഹാമാരി മൂലം അനാഥരായ കുതുംികള്ക  സഹായം (പുതിയ പ്ധതതി) 
 HA   2235-02-102-21                   (വിഹിതം-200.00 ലക്ഷം രൂപ) 
ോഔാവിഡ്-19 മൂലം മാതാപിതാക്കളിൽ രാോളോയാ അെല്ലങ്കിൽ ഇരുവോരയും നഷ്ടെപ്പട്ട 
കുട്ടിഔെള സഹായിക്കുന്നതിന് സംസ്ഥാന സര്ക്കാര് സമഗ്രമായ പുനരധിവാസ പാോക്കജ് 
പ്രകഷ്യങാപി്പെി്ടുളണ്ട്.  പുനരധിവാസ പാോക്കജിൽ ഇനി പറയുന്നവ ഉ്െപ്പുതന്നു- (1) കുട്ടിയുെട 
ോപരിൽ 3.00 ലക്ഷം രൂപ നിോക്ഷപിക്കുന്നതാണ് (2) ഒോരാ കുട്ടിക്കും 18 വയസ്സു 
തിഔയുന്നതുവെര പ്രതിമാസം 2000/- രുപ അനുസൃതവദിക്കുന്നതാണ് (3)  മോ്െതങ്കിലം 
അടിയന്തിര സഹായം ആവശഷ്യങമായി വരുന്നവ.  പധതി തുടരുന്നതിന് 2022-23  ബഡ്ജ്ിൽ 
200.00 ലക്ഷം രൂപ വഔയിരുത്തിയി്ടുളണ്ട്. 
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ബകന്ദ്രാവിഷ്കൃത പ്ധതതികള്  

 

1 . സംബയാെിത ശിശു സംരക്ഷണ പ്ധതതി   (60% ബകന്ദ്ര വിഹിതം) 
 
Head of Account:  2235-02-102-61 (1 )       (ബകന്ദ്രവിഹിതം: 1950.00 ലക്ഷം രൂപ)  
Head of Account 2235-02-102-61 (2 )           (സംസ്ഥാനവിഹിതം:1300.00 ലക്ഷം രൂപ)

        ( തജക  3250.00 ലക്ഷം രൂപ) 
 
 കുട്ടിഔെള ഫലപ്രദമായും ഔാരഷ്യങപ്രാപ്തിോയാെടയും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി ‘കുട്ടിഔളുെട 
അവഔാശ സംരക്ഷണം’, ‘കുട്ടിഔളുെട താത്പരഷ്യങം’ എന്നീ മസലിഔ തതവ്ങളളിൽ  
അധിഷ്ഠിതമായ രു സമ്പ്രദായം യാഥാര്ഥഷ്യങമാക്കാനുസൃതളള സര്ക്കാരിെന്റ പധതിയാണ് 
സംോയാജിത ശിശു സംരക്ഷണ പധതി. ദുര്ബ്ബല സാഹയരഷ്യങ്ങളളിൽ നിന്നുള്ളവരും, ദുരിതം 
അനുസൃതഭവിക്കുന്നവരുമായ കുട്ടിഔ്ക്ക് സര്ക്കാരിോന്റയും സമൂഹത്തിോന്റയും പങ്കാളിത്തോത്താെട 
സുരക്ഷിത പരിസ്ഥിതി സൃഷ്ടിക്കുഔ എന്നതാണ് പധതിയുെട ലക്ഷഷ്യങം. 
 
  പ്രവര്ത്തന്ങള്  നടപ്പാക്കാനായി വിവിധ ഗടഔ്ങള്   ICPSൽ  ഉ്െപ്പുതന്നു. (1) 
സംസ്ഥാന ശിശു സംരക്ഷണ െസാലസ്ി. (2) ജില്ലാ  ശിശു സംരക്ഷണ യൂണി്് (3) ശിശു 
ോക്ഷമ ഔ്ി്ിഔ്  (4) ജൂവലനൽ  ജറിസ് ോബാര്ഡ് (5) െജ.െജ.ആക്ട് 2015 പ്രഔാരമുളള 
ശിശുക്ക്ക്കായുളള സ്ഥാപന്ങള്  (6) ോറ്് അോഡാപ്ക്ഷന്  റിോസാഴ്സിന് ഏജന്സി 
എന്നിവയും ഈ പധതിയുെട ഗടഔ്ങളളായി പ്രവര്ത്തിക്കുന്നു. അതഷ്യങാവശഷ്യങ ോസവന്ങളെള 
സ്ഥാപനവൽക്കരിക്കുന്നതിനുസൃതം ഔഴിവഔ്  വിവിധ തലത്തിൽ  വിഔസിപ്പിക്കുന്നതിനുസൃതം , ശിശു 
സംരക്ഷണ ോസവന്ങള്ക്കായി ോഡ്ാ ോബസ് രൂപീഔരിക്കുന്നതിനുസൃതം, കുുതംബത്തിലം 
സമൂഹത്തിലം കുട്ടിഔളുെട സംരക്ഷണം െമ്പെെപ്പുതത്തുന്നതിനുസൃതം, എല്ലാതല്ങളളിലം 
അനോയാജഷ്യങമായ ഇന്റര്  െസക്ടറൽ  െറോണാണ്സ്  ഉറപ്പ് വരുത്തുഔ  തുട്ങളിയവ  
നടപ്പാക്കാനുസൃതോിശിക്കുന്നു. ഫലപ്രദമായ ഇടെപടലഔ്  രൂപീഔരിക്കാനുസൃതം നടപ്പാക്കാനുസൃതം 
അനന്തര ഫല്ങള്  നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനുസൃതമായി ശിശു സുരക്ഷ ോഡ്ാ മാോനജ്െമന്റ് സിറവം 
വിഭാവനം െയയ്യുന്നു.  NGO  ോഹാമുഔ്ക്കുളള സഹായവം ICPS മാര്ഗ നിര്ോിശ പ്രഔാരമുളള 
എല്ലാ ഗടഔ്ങളളും പധതിയിെല മറ്റു പ്രവര്ത്തന്ങളളാണ്. 
  
 ഈ പധതി നടപ്പിലാക്കാനുസൃതള്ള െയലവ് ോഔന്ദ്ര സംസ്ഥാന സര്ക്കാരുഔ് 60:40 എന്ന 
അനുസൃതപാതത്തിലാണ് വഹിക്കുന്നത്.  2022-23 ൽ 3250.00 ലക്ഷം രൂപ ഈ പധതിക്ക് 
വഔയിരുത്തിയിരിക്കുന്നു. 
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2. ഐ.സി.ഡി.എസ  പരിശീലന പരിപാടി  (60% ബകന്ദ്ര വിഹിതം) 
 

Head of Account  2235-02-102-44(1)         (ബകന്ദ്രവിഹിതം: 180.00 ലക്ഷം രൂപ)  
Head of Account  2235-02-102-44(2)    (സംസ്ഥാനവിഹിതം:120.00 ലക്ഷം രൂപ) 

(തജക : 300.00 ലക്ഷം രൂപ) 
 

സാമൂഹിഔ പരിവര്ത്തനത്തിന് സഹായഔമാകുന്ന രീതിയിൽ ഐ.സി.ഡി.എസിെന്റ 
എല്ലാ പ്രവര്ത്തഔോരയും പ്രാപ്തരാക്കുഔ എന്നതാണ് ഐ.സി.ഡി.എസ് പരിശീലന 
പരിപാടിയുെട ലക്ഷഷ്യങം. ലശശവ ഔാല പരിയരണത്തിെന്റയും, വിഔസനത്തിെന്റയും  
ഗണോമന്മ വര്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി ICDS ഉോദഷ്യങാഖസ്ഥര്ക്ക്   നൽഔിവരുന്ന ഈ പരിശീലന 
പരിപാടി ോദശീയതലത്തിൽ ആരംഭി്പെ രു  സംരംഭമാണ്. നിലവിൽ  ഐ.സി.ഡി.എസ് 
സൂപ്പര്ലവസര്മാര്ക്ക് ആയി രു മിഡിൽ  െലവൽ  പരിശീലന ോഔന്ദ്രവം അങ്കണവാടി 
വര്ക്കര് /െഹൽപ്പര്മാര്ക്ക് 12 പരിശീലന ോഔന്ദ്ര്ങളളും രു എന്.ജി. യുെട ഔീഴിൽ 
പ്രവര്ത്തിക്കുന്നു. ോഔന്ദ്രസര്ക്കാരിെന്റ അനുസൃതമതിക്കും ോഔന്ദ്ര വിഹിതം അനുസൃതവദിക്കുന്നതിനുസൃതമായി 
എല്ലാ വര്ഷവം സംസ്ഥാന പരിശീലന ആക്ഷന്  പ്ലാന്  (STRAP) തയ്യാറാക്കി 
ോഔന്ദ്രസര്ക്കാരിന് നൽഔാറുണ്ട്. ICDS സൂപ്പര്ലവസര്മാര്ക്കും അങ്കണവാടി ജീവനക്കാര്ക്കും 
ോജാലി സംബന്ധമായും റിഫ്രഷര്  പരിശീലനത്തിനായും , ോഔന്ദ്ര സംസ്ഥാന വിഹിതമായി 
300 ലക്ഷം രൂപ  2022-23 ൽ  വഔയിരുത്തിയിരിക്കുന്നു. 

 
3. പ്രധാനമന്ത്രി മാതയവന്ദന ബയാെന      (60 ശതമാനം ബകന്ദ്ര വിഹിതം) 
 

Head of Account  2235-02-103-56(1)           (ബകന്ദ്ര വിഹിതം: 4500.00 ലക്ഷം രൂപ) 
Head of Account  2235-02-103-56(2)      (സംസ്ഥാനവിഹിതം:3000.00 ലക്ഷം രൂപ) 

(തജക : 7500.00 ലക്ഷം രൂപ) 
 

ഖര്ഭിണിഔ്  പാലൂ്ടുളന്ന അ്മാര്  എന്നിവര്ക്കായി ആരംഭി്പെ ോഔന്ദ്രാവിതത 
പധതിയാണിത്. സ്ത്രീഔളുെട ഖര്ഭഔാല ആോരാഖഷ്യങം െമ്പെെപ്പുതത്തുഔ എന്ന 
ലക്ഷഷ്യങോത്താെടയാണ് പധതി ആരംഭി്പെത്.  പ്രസ്തുത ഔാലയളവിൽ  അവര്ക്കുണ്ടാകുന്ന 
വരുമാന നഷ്ടത്തിന് പരിഹാരമായി ധനസഹായം നൽകുന്നതു വഴി,  പ്രസവത്തിനുസൃത മുമ്പും 
പിന്പും മതിയായ വിശ്രമം ലഭിക്കുന്നു. ഗണോഭാ്ാക്കളുെട ആദഷ്യങെത്ത കുട്ടിക്ക് മാത്രം 
5000/- രൂപ ധനസഹായം ലഭിക്കുന്നതാണ്. (1) ഗണോഭാ്ാവിെന്റ അക്കസണ്ടിോലക്ക് ധന 
സഹായം നൽകുഔ (2)  പി.എം.എം.വി.ലവ െസല്ലിെന്റ സംസ്ഥാന ജില്ലാതലത്തിലള്ള 
പ്രവര്ത്തന െയലവഔ്  (3) െെക്സി ഫണ്ടിെന്റ ഔീഴിലളള ഐ.ഇ.സി പ്രവര്ത്തന്ങള്  
എന്നിവയാണ്  നടപ്പാക്കാന്  ലക്ഷഷ്യങമിുതന്നത്.  ഈ പധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി 2022-23 
ബഡ്ജ്ിൽ  7500.00 ലക്ഷം രൂപ വഔയിരുത്തിയിരിക്കുന്നു. 
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4. എം.െി.എന് .തര് .ഇ.െി. എ-യമായി ബചര്ന്നുളള അങ്കണവാടി നിര്ൂാണം  

          (60 ശതമാനം ബകന്ദ്ര  വിഹിതം) 
  

Head of Account 4235-02-102-89(1)                        (ബകന്ദ്ര വിഹിതം: 0.90 ലക്ഷം രൂപ) 
Head of Account 4235-02-102-89(2)                  (സംസ്ഥാനവിഹിതം: 0.60 ലക്ഷം രൂപ) 

(തജക : 1.50 ലക്ഷം രൂപ) 
 

ോഔന്ദ്ര സംസ്ഥാന സര്ക്കാരുഔ് 60:40 എന്ന അനുസൃതപാതത്തിൽ രു അങ്കണവാടിക്ക് 
2.00 ലക്ഷം രൂപ എന്ന നിരക്കിൽ,  അങ്കണവാടി െഔട്ടിട്ങള്  നിര്്ിക്കുന്നതിന് ോഔന്ദ്ര 
സര്ക്കാര് തുഔ അനുസൃതവദിക്കുന്നു. 2022-23 ൽ ഈ പധതിയുെട നടത്തിപ്പിനായി 1.50 ലക്ഷം 
രൂപ വഔയിരുത്തിയിരിക്കുന്നു. 

 
5  കൗമാരപ്രായകാരായ ജപണ്കകുതുംികളജട ശാക്തീകരണത്തിനുള്ള പ്ധതതി  

 (50 ശതമാനം CSS ) 
Head of Account  : 2235-02-102-40(1)                       (ബകന്ദ്ര വിഹിതം: 25.00 ലക്ഷം രൂപ) 
Head of Account  : 2235-02-102-40(2)                 (സംസ്ഥാനവിഹിതം: 25.00 ലക്ഷം രൂപ)
  

                                                                         (തജക : 50.00 ലക്ഷം രൂപ) 

ഔസമാരപ്രായക്കാരായ െപണ്കുട്ടിഔളുെട ആോരാഖഷ്യങ ോപാഷഔാഹാര നിലവാരവം 
ലനപുണഷ്യങ വിഔസനവം െമ്പെെപ്പുതത്തുന്നതിന് ഈ പധതി ലക്ഷഷ്യങമിുതന്നു. (മുന്പുണ്ടായിരുന്ന 
സബല പധതിക്കു പഔരം) മാനസിഔമായും, ലവഔാരിഔമായും, മനശാസ്ത്രപരമായും 
പ്രാധാനഷ്യങോമറിയ ഗട്ടമാണ് ലശശവത്തിനുസൃതം സ്ത്രീതവത്തിനുസൃതം ഇടയിലള്ള ഔാലഗട്ടം. മനുസൃതഷഷ്യങ 
വിഭവ വിഔസനെത്ത ലക്ഷഷ്യങം െവച്ചുള്ള വിഔസന പരിപാടിഔളിൽനിന്നു ഔസമാരക്കാരായ 
െപണ്കുട്ടിഔെള മാ്ി നിര്ത്തിയാൽ  കുട്ടിഔളുെട സമഗ്രമായ വിഔസനത്തിനുസൃതള്ള ലലഫ് 
ലസക്കി് അോപ്രാ്പെ് പൂര്ണമാഔില്ല.  സ്കൂളിൽ  ോപാഔാത്ത 11 മുതൽ  14 വയസ്സു വെരയുള്ള 
ഔസമാരപ്രായക്കാരായ െപണ്കുട്ടിഔെള ലക്ഷഷ്യങം െവ്പെ് രൂപീഔരി്പെ പധതിയാണിത്. 
ോപാഷഔാഹാര പരിപാടിഔളിൽെപ്പടാത്ത പ്രവര്ത്തന്ങളളും പധതിയിൽെപ്പുതന്നു. 

ചുവെട പറയുന്ന പ്രവര്ത്തന്ങള്  നടപ്പാക്കുന്നതിനായി 2022-23ൽ  50.00 ലക്ഷം രൂപ 
വഔയിരുത്തിയിരിക്കുന്നു. 

1. ഔസമാരപ്രായക്കാരായ െപണ്കുട്ടിഔെള സവയം പ്രാപ്തരാക്കുഔ. അവരുെട 
ശാ്ീഔരണം 

2. ോപാഷഔാഹാരവം, അോരാഖഷ്യങ പരിപാലനവം 

3. ആോരാഖഷ്യങം, ശുയിതവം, എന്നിവെയപ്പ്ിയുള്ള അവോബാധം 
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4. ജീവിത ലനപുണഷ്യങം, െതാഴിൽ  ലനപുണഷ്യങം, എന്നിവ െമ്പെെപ്പുതത്തുഔ. 

5. സ്ക്കൂളിൽ ോപാഔാത്ത ഔസമാരക്കാരായ െപണ്കുട്ടിഔ്ക്ക് ോഫാര്മൽ /ോനാണ്  ോഫാര്മൽ  
വിദഷ്യങാഭഷ്യങാസം നൽകുഔ 

6. പി. എ്പെ്.സി., സി.എ്പെ്.സി., ോപാറ് ഒഫീസ്, ബാങ്ക്, ോപാലീസ് ോറഷന്  തുട്ങളിയ 
െപാതുോസവന്ങളെളക്കുറിച്ചുള്ള വിവരവം ഉപോദശവം നൽകുഔ. 

 
6  സവാധാര്  ഗ്രഹ  (60 ശതമാനം CSS) 

Head of Account : 2235-02-103-65(1)       (ബകന്ദ്ര വിഹിതം: 72.00 ലക്ഷം രൂപ) 
Head of Account : 2235-02-103-65(2)  (സംസ്ഥാനവിഹിതം: 48.00 ലക്ഷം രൂപ)  

(തജക :120.00 ലക്ഷം രൂപ) 

സവാധാര്  ോഹാമുഔളും ോഷാര്ട്ട് ോറ ോഹാമുഔളും സംോയാജിപ്പി്പെ് ഭാരത സര്ക്കാര്    
2016-17 -ൽ  സവാധാര്  ഗ്രഹ് എന്ന പുതിയ പധതി ആരംഭിച്ചു. ഈ പധതിയുെട ോഔന്ദ്ര 
സംസ്ഥാന വിഹിത ഗടന 60 : 40 എന്ന നിരക്കിലാണ്. ഭവനം, ഭക്ഷണം, വസ്ത്രം, ോരാഖ 
യിഔി , സുരക്ഷ എന്നിവയില്ലാത്തവരും സാമൂഹഷ്യങ സാമ്പത്തിഔ പിന്തുണയില്ലാത്തതുമായ 
ദുരിത ബാധിതരായ സ്ത്രീഔളുോടയും ഖാര്ഹിഔ പീഡനെത്ത അതിജീവി്പെവരുോടയും പ്രാഥമിഔ 
ആവശഷ്യങ്ങള്  നൽകുഔയാണ് ഈ പധതിയിലൂെട ലക്ഷഷ്യങമിുതന്നത്. ഖാര്ഹിഔ 
അക്രമണത്തിനിരയായവര്ക്ക് സവാധാര്  ഗ്രഹിൽ  രു വര്ഷം വെര താമസിക്കാവന്നതാണ്.  
മറ്റു പീഡന്ങള്ക്ക് ഇരയായവര്ക്ക് പരമാവധി 3 വര്ഷം വെര താമസിക്കാവന്നതാണ്. 55 
വയസ്സിനുസൃത മുഔളിൽ  പ്രായമുള്ള സ്ത്രീഔ്ക്ക് 5 വര്ഷം വെര താമസിക്കാവന്നതും, തുടര്ന്ന് വൃധ 
സദന്ങളളിോലോക്കാ മറ്റു സ്ഥാപന്ങളളിോലോക്കാ മാോറണ്ടതാണ്.  

ഈ വിഭാഖത്തിൽെപ്പുതന്ന സ്ത്രീഔോളാെടാപ്പമുള്ള കുട്ടിഔോളയും 
താമസിപ്പിക്കാവന്നതാണ്. 18 വയസ്സു വെരയുള്ള െപണ്കുട്ടിഔോളയും 8 വയസ്സു വെരയുള്ള 
ആണ്കുട്ടിഔോളയും അവരുെട അ്മാരുെട കൂെട താമസിപ്പിക്കാവന്നതാണ്. ോഔരളത്തിൽ  7 
ോഹാമുഔ്  സവാധാര്  ഗ്രഹ് ആയി പ്രവര്ത്തിച്ചു വരുന്നു. ോഔരള സംസ്ഥാന സാമൂഹഷ്യങ ോക്ഷമ 
ോബാര്ഡ് ആണ് ഈ പധതി നടപ്പാക്കുന്നത്. പധതി നടപ്പാക്കുന്നതിന് 2022-23ൽ  
ോയാഖഷ്യങരായ സംഗടനഔളിൽനിന്നും അോപക്ഷഔ്  സവീഔരിക്കുഔയും, പ്രവര്ത്തിച്ചു വരുന്ന 
ോഹാമുഔ്ക്ക് തുഔ അനുസൃതവദിക്കുന്നതിനുസൃതം ഉോിശിക്കുന്നു. ഈ പധതിയുെട നടത്തിപ്പിനായി 
2022-23  ഔാലയളവിൽ  120.00 ലക്ഷം രൂപ ോഔന്ദ്ര-സംസ്ഥാനവിഹിതമായി 
വഔയിരുത്തിയിരിക്കുന്നു. 
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7. ഉജ്ജ്വല – (60 ശതമാനം CSS) 
Head of Account : 2235-02-103-49(1)              (ബകന്ദ്ര വിഹിതം: 60.00 ലക്ഷം രൂപ) 
Head of Account : 2235-02-103-49(2)        (സംസ്ഥാനവിഹിതം: 30.00 ലക്ഷം രൂപ) 

(തജക : 90.00 ലക്ഷം രൂപ)       

മനുസൃതഷഷ്യങക്കടത്ത് തടയുന്നതിനുസൃതം ഇരയായവെര രക്ഷെപ്പുതത്തുന്നതിനുസൃതം, 
പുനരധിവസിപ്പിക്കുന്നതിനുസൃതമുള്ള സമഗ്രമായ പധതിയാണ് ഉജ്ജ്വല. ോഔന്ദ്ര/സംസ്ഥാന/ 
നിര്വഹണ ഏജന്സിഔളുെട വിഹിത ഗടന 60:30:10 എന്ന നിരക്കിലാണ്. ഈ പധതിയ്ക്കുള്ള 
ഗ്രാന്റ ്സംസ്ഥാന ഖവണ്െമന്റ ്മുോകനയാണ ്അനുസൃതവദിക്കുന്നത.് നിലവിൽ  3 സ്ഥാപന്ങള്ക്ക ്
ഈ പധതി മുോകന സഹായം ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. പധതിയുെട നടത്തിപ്പിനായി 2022-23 ൽ 
90.00 ലക്ഷം രൂപ വഔയിരുത്തിയിരിക്കുന്നു. 
 

8. നാഷണ്  ക്രഷ  സ്ീം – (60 ശതമാനം CSS) 

 
Head of Account : 2235-02-102-20 (1)      (ബകന്ദ്ര വിഹിതം: 522.00 ലക്ഷം രൂപ) 
Head of Account : 2235-02-102-20 (2)      (സംസ്ഥാനവിഹിതം: 261.00 ലക്ഷം രൂപ) 

                         (തജക : 783.00 ലക്ഷം രൂപ) 
   

ഉോദഷ്യങാഖസ്ഥരായ മാതാപിതാക്ക്ക്ക് ോജാലി സമയത്ത് കുട്ടിഔെള സുരക്ഷിതമായി 
ഏൽപ്പിക്കുന്നതിനുസൃതള്ള സസഔരഷ്യങമാണ് ക്രഷ്. ഇവിെട കുട്ടിഔളുെട സമഗ്രമായ 
വിഔസനത്തിനുസൃതള്ള സാഹയരഷ്യങ്ങള്  രുക്കുന്നതായിരിക്കും. വീട്ടിൽ  നിന്ന് പഔൽ  സമയം 
മാറി നിൽോക്കണ്ടി വരുന്ന 6 വയസ്സു വെരയുള്ള കുട്ടിഔ്ക്ക് സംരക്ഷണം നൽകുന്നതിനുസൃതം 
അവെര പരിയരിക്കുന്നതിനുസൃതം ഈ പധതി വിഭാവനം െയയ്യുന്നു.   പധതിയുെട ോഔന്ദ്ര 
സംസ്ഥാന NGO വിഹിത ഗടന യഥാക്രമം 60:30:10 എന്ന അനുസൃതപാതത്തിലാണ്. കുട്ടിഔളുെട 
ആോരാഖഷ്യങ ോപാഷഔാവസ്ഥ െമ്പെെപ്പുതത്തൽ , ശാരീരിഔ മാനസിഔ ലവഔാരിഔ വിഔാസം 
ോപ്രാൽസാഹിപ്പിക്കൽ, െമ്പെെപ്പട്ട ശിശു സംരക്ഷണം നൽകുന്നതിന് മാതാപിതാക്ക്ക്കും / 
പരിപാലഔര്ക്കും അറിവ നൽകുഔ, സമൂഹത്തിെല ഉോദഷ്യങാഖസ്ഥ മാതാപിതാക്കളുെട 
കുട്ടിഔ്ക്ക് (6 മാസം മുതൽ  6 വയസ്സു വെരയുള്ള കുട്ടിഔ്ക്ക്) പഔൽ  സമയത്ത് പരിപാലന 
സസഔരഷ്യങ്ങള്  നൽകുഔ എന്നിവയാണ് നടപ്പാക്കാന്  ഉോിശിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിഔ് . പധതി 
നടത്തിപ്പിനായി 2022-23ൽ   783.00 ലക്ഷം രൂപ വഔയിരുത്തിയിരിക്കുന്നു. 
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9. അങ്കണവാടി ബകന്ദ്രങ്ങളജട അറ്റിവകുറ്റിവെണികള്   (60% CSS) 

 
Head of Account 2235-02-102-33 (1)   (ബകന്ദ്ര വിഹിതം: 0.60 ലക്ഷം രൂപ) 
Head of Account 2235-02-102-33 (2)           (സംസ്ഥാനവിഹിതം: 0.40 ലക്ഷം രൂപ) 

(തജക : 1.00 ലക്ഷം രൂപ) 
 

 സവന്തമായ െഔട്ടിടത്തിൽ  പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന  അങ്കണവാടിഔ്ക്ക് െഔട്ടിട്ങള്   തഔര്ന്ന 
അവസ്ഥയിലായതിനാൽ  അതിന് അ്കു്പ്പണിഔളും പുനരുധാരണവം ആവശഷ്യങമാണ്.  
അങ്കണവാടി ോഔന്ദ്ര്ങളളിൽ ഗണോഭാ്ാക്ക്ക്ക് െമ്പെെപ്പട്ട ോസവനം നൽകുഔ എന്നതാണ് 
ലക്ഷഷ്യങം.  ഇതിനായി 2022-23  ബഡ്ജ്ിൽ  1.00 ലക്ഷം രൂപ വഔയിരുത്തിയിരിക്കുന്നു.  

 

10. അങ്കണവാടികളി്  ശിശു സൗഹൃദ ബടായ  ലറ്റുകള്  (60% CSS) 
Head of Account 2235-02-102-31(1)    (ബകന്ദ്ര വിഹിതം: 0.60 ലക്ഷം രൂപ) 
Head of Account 2235-02-102-31(2)   (സംസ്ഥാനവിഹിതം: 0.40 ലക്ഷം രൂപ)
  

(തജക : 1.00 ലക്ഷം രൂപ) 
 
 കുട്ടിഔ്ക്ക് ലളിതമായി ഉപോയാഖിക്കാന്  ഔഴിയുന്ന തരത്തിലള്ള ോടായ് ലറ്റുഔ്  
അങ്കണവാടിഔളിൽ  നിര്്ിക്കുഔ എന്നതാണ് പധതിെഔാണ്ട് ഉോിശിക്കുന്നത്.  
അങ്കണവാടിഔളിെല കുട്ടിഔ്ക്ക് െമ്പെെപ്പട്ട പശൄാത്തല സസഔരഷ്യങ്ങള്  നൽകുന്നതിനുസൃതം 
ആോരാഖഷ്യങഔരമായ രീതിഔ്  കുട്ടിഔളിൽ  വളര്ത്താനുസൃതം ലശശവത്തിൽ  തെന്ന ോടായ് ല്് 
ഉപോയാഖം ോപ്രാ ാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുസൃതം ലക്ഷഷ്യങമിുതന്നു.    ഈ പധതിയുെട ോഔന്ദ്ര-സംസ്ഥാന 
വിഹിത ഗടന 60:40 എന്ന നിരക്കിലാണ്.   സവച്ഛ ഭാരത ആക്ഷന്  പ്ലാന്  മാര്ഗ നിര്ോിശ 
പ്രഔാരം നിര്്ിോക്കണ്ട ോടായ് ല്ിന് രു അങ്കണവാടിയ്ക്ക് 12,000 രൂപ നിരക്കിൽ  
അനുസൃതവദിക്കുന്നു.  ഈ പധതിയ്ക്കായി 2022-23 ൽ   1.00 ലക്ഷം രൂപ വഔയിരുത്തിയിരിക്കുന്നു. 

11.  അങ്കണവാടികളി്  കുടിജവള്ള സൗകരയങ്ങള്  (60% CSS) 
Head of Account 2235-02-102-30(1)        (ബകന്ദ്ര വിഹിതം: 0.90 ലക്ഷം രൂപ) 
Head of Account 2235-02-102-30(2)   (സംസ്ഥാനവിഹിതം: 0.60 ലക്ഷം രൂപ)  

                                           (തജക : 1.50 ലക്ഷം രൂപ) 
 അങ്കണവാടിഔളിൽ  പായഔത്തിനുസൃതം കുടിെവള്ളത്തിനുസൃതമായി മതിയായ ശുധ ജലം 
ലഭഷ്യങമാക്കി ഗണോഭാ്ാക്ക്ക്ക് െമ്പെെപ്പട്ട ോസവന്ങള്  നൽകുഔ എന്നതാണ് പധതിയുെട 
ഉോിശം.  ോഔന്ദ്ര ഖവണ്െമന്റ് രു അങ്കണവാടിയ്ക്ക് 10000/- രൂപ നിരക്കിലാണ് 
അനുസൃതവദിക്കുന്നത്.   ഈ പധതിയുെട ോഔന്ദ്ര –സംസ്ഥാന വിഹിത ഗടന  60:40  എന്ന 
നിരക്കിലാണ്.     2022-23 ലം   പധതി തുടരുന്നതാണ്.    കുടിെവള്ള    സസഔരഷ്യങ്ങള്   
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ആവശഷ്യങമായി്ടുളള്ള സംസ്ഥാനത്തിെല എല്ലാ അങ്കണവാടിഔ്ക്കും സഹായം നൽകുന്നതാണ്.    
ഈ  പധതിയുെട  നടത്തിപ്പിനായി 2022-23 ബഡ്ജ്ിൽ   1.50 ലക്ഷം രൂപ 
വഔയിരുത്തിയിരിക്കുന്നു.  

 

12.  മഹിളാ ശക്തി ബകന്ദ്രം  (60% CSS) 
Head of Account  2235-02-103-54 (1)                  (ബകന്ദ്ര വിഹിതം: 120.00 ലക്ഷം രൂപ) 
Head of Account  2235-02-103-54 (2)             (സംസ്ഥാനവിഹിതം: 80.00 ലക്ഷം രൂപ) 

(തജക : 200.00 ലക്ഷം രൂപ) 
വിവിധ തല്ങളളിലള്ള പ്രവര്ത്തനമാണ് മഹിളാ ശ്ി ോഔന്ദ്രം  വിഭാവനം 

െയയ്യുന്നത്.  ോദശീയ തലത്തിലം  സംസ്ഥാന തലത്തിലം സ്ത്രീഔളുമായി ബന്ധെപ്പട്ട പ്രശ്ന്ങള്  
പരിഹരിക്കുന്നതിന് സര്ക്കാരിന് പിന്തുണ നൽഔാന്  സംവിധാന്ങളളുള്ളതുോപാെല   
ജില്ലാ/ബ്ോളാക്ക് തല ോഔന്ദ്ര്ങള്  MSKയ്ക്ക് പിന്തുണ നല്  കുന്നതിോനാെടാപ്പം 640 ജില്ലഔളിൽ  
ഗട്ടം ഗട്ടമായി വനിത ശാ്ീഔരണ പധതിഔ്ക്കും (BBBP ഉ്െപ്പെട)  പിന്തുണ നൽകുന്നു.    
എം.എസ്.െഔ ോബ്ലാക്ക്തല പരിപാടിഔളുെട ഭാഖമായി, ഏ്വം പിോന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന 115 
ോബ്ലാക്കുഔളിൽ  വിദഷ്യങാര്ഥി സന്നധ പ്രവര്ത്തഔര്  മുോകന  സാമൂഹഷ്യങ പങ്കാളിത്തം  
ഉോിശിക്കുന്നു. സര്ക്കാരിെന്റ വിവിധ പധതിഔെള കുറിച്ചും, പരിപാടിഔെള കുറിച്ചും, കൂടാെത 
സ്ത്രീഔളുെട ജീവിതെത്ത ബാധിക്കുന്ന സാമൂഹഷ്യങ പ്രശ്ന്ങളെള കുറിച്ചും ോബാധവൽക്കരിക്കുന്നതിന് 
വിദഷ്യങാര്ഥി ോവാളണ്ടിയര്മാര്  ക്രീയാത്മഔമായി പ്രവര്ത്തിക്കുന്നു, (ോബ്ലാക്കുഔളില്ലാത്ത 
സ്ഥല്ങളളിൽ   തത്തുലഷ്യങമായ ഭരണ യൂണി്് ).  ഈ  പധതിയ്ക്ക് തുഔ അനുസൃതവദിക്കുന്നത്  60:40 
എന്ന  അനുസൃതപാതത്തിലാണ്.  സംസ്ഥാനതല/ജില്ലാതല/ോബ്ലാക്ക്തല റിോസാഴ്സിന് െസന്ററുഔളും  
ബന്ധെപ്പട്ട പ്രവര്ത്തന്ങള് ക്കുമായി 2022-23 ബഡ്ജ്ിൽ  200.00 ലക്ഷം രൂപ 
വഔയിരുത്തിയിരിക്കുന്നു. 

13.  തധാര്  എന്ബറാള്ജമന്റ  കിറ്റിവ  വാങുക ക (60% CSS) 

Head of Account 2235-02-102-32 (1)                      (ബകന്ദ്ര വിഹിതം: 696.00 ലക്ഷം രൂപ) 
Head of Account 2235-02-102-32 (2)             (സംസ്ഥാനവിഹിതം: 464.00 ലക്ഷം രൂപ) 

                                         (തജക : 1160.00 ലക്ഷം രൂപ)    
 
 ആധാര്  എന്ോറാ്െമന്റ് ഔി്് 258 ഐസിഡിഎസ് ഒഫീസുഔളിോലക്ക് 1.50 ലക്ഷം 
രൂപ നിരക്കിൽ  വാങ്ങുന്നതിനായി ോഔന്ദ്ര സര്ക്കാര്  അനുസൃതമതി നൽഔിയി്ടുളണ്ട്.  െഡസ്ക് ോടാപ്പ് 
ഔമ്പേട്ടര്, ലാപ്പ്ോടാപ്പ്, ടാെബ്ല്്, സ്കാനര്, ഫിംഖര് പ്രിന്റ് സ്കാനര്, ഐറിസ് സ്കാനര്, പ്രിന്റര്, യു 
പി എസ് എന്നിവ ഔി്ിൽ  ഉ്െപ്പുതന്നു.  ോഔന്ദ്ര സംസ്ഥാന വിഹിത ഗടന 60:40  
അനുസൃതപാതത്തിലാണ്.  2022-23 -ൽ  1160.00 ലക്ഷം രൂപ  വഔയിരുത്തിയിരിക്കുന്നു. 
പധതിയുെട 50% ഗണോഭാ്ാക്ക് വനിതഔളായിരിക്കും. 
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  ബപാഷകാഹാരം 
 
14.  സംബയാെിത ശിശു വികസന ബസവനങ്ങള്  (60 CSS വിഹിതം) 
 

 Head of Account – 2235-02-102-47 (1)                 (ബകന്ദ്ര വിഹിതം: 28200.00 ലക്ഷം രൂപ) 
Head of Account – 2235-02-102-47 (2)            (സംസ്ഥാനവിഹിതം: 18800.00 ലക്ഷം രൂപ) 

(തജക : 47000.00 ലക്ഷം രൂപ) 
 
 ആറ് വയസ്സിന് താെഴയുള്ള കുട്ടിഔളുെട ആവശഷ്യങ്ങള്  നടത്തിെക്കാുതക്കുന്നതിനായി 
ോദശീയതലത്തിൽ  നടപ്പാക്കുന്ന രു ബൃഹത്തായ പരിപാടിയാണ് സംോയാജിത ശിശു 
വിഔസന ോസവന്ങള് .  കുട്ടിയുെട ലശശവവസ്ഥയിൽ  അവരുെട ആോരാഖഷ്യങ ോപാഷഔാഹാര 
ആവശഷ്യങ്ങള്  അ്യുെട ോപാഷഔാഹാര ആവശഷ്യങ്ങളളിൽ  നിന്നും മാ്ി നിര്ത്തിെക്കാണ്ട് 
പരിഖണിക്കാനാവില്ല.  ഈ പരിപാടിയിൽ  ഖര്ഭിണിഔ്, പാലൂട്ടൂന്ന അ്മാര്, 
ഔസമാരപ്രായക്കാരായ െപണ്കുട്ടിഔ്  എന്നിവരു്െപ്പുതന്നു.   അങ്കണവാടി ോഔന്ദ്ര്ങളളിലൂെട 
രു സംോയാജിത പാോക്കജായി താെഴപ്പറയുന്ന ോസവന്ങള്  ഇതിെന്റ ഗണോഭാ്ാക്ക്ക്ക ് 
എത്തിച്ചു നൽഔാനാണ് ഈ പധതിയിലൂെട ശ്രമിക്കുന്നത്. 

 പൂരഔ ോപാഷഔാഹാരം 

 പ്രതിോരാധ കുത്തിെവയ്പ്പ് 

 ആോരാഖഷ്യങ പരിോശാധന  

 റഫറൽ  സര്വീസുഔ്  

 ആോരാഖഷ്യങ ോപാഷഔാഹാര വിദഷ്യങാഭഷ്യങാസം 

 പ്രീ-സ്ക്കൂ്  വിദഷ്യങാഭഷ്യങാസം 
 
ഐ.സി.ഡി.എസ് പധതി നടപ്പാക്കുന്നത് 33115 അങ്കണവാടി ോഔന്ദ്ര്ങളളുെട രു 
ബൃഹത് ശൃംകലയിലൂെടയാണ്.  പധതി നടപ്പാക്കാനുസൃതള്ള ഭരണപരമായ െയലവഔ്, 
ഓഷധ ഔി്ിെന്റ െയലവ്, ഭാരം അളക്കാനുസൃതള്ള ഉപഔരണ്ങള്, അങ്കണവാടി 
ോഔന്ദ്ര്ങള്ക്കാവശഷ്യങമായ പ്രീ-സ്ക്കൂ്  വിദഷ്യങാഭഷ്യങാസ ഔി്്, ഐ.ഇ.സി പ്രവര്ത്തന്ങള്, 
അങ്കണവാടിഔ്ക്ക് ോവണ്ടി വരുന്ന അപ്രതീക്ഷിത െയലവഔ്, യൂണിോഫാം, 
ഐ.സി.ഡി.എസ് ഉോദഷ്യങാഖസ്ഥരുെട അവോലാഔന ോയാഖം, ഐ.സി.ഡി.എസ് 
മാര്ഗനിര്ോിശ പ്രഔാരമുള്ള എല്ലാ പ്രവര്ത്തന്ങളളും നടപ്പാക്കാനതിനുസൃതള്ള െയലവ് 
തുട്ങളിയവ ഈ ശീര്ഷഔത്തിൽെപ്പുതം.  2022-23 -ൽ  പധതി തുടരാന്  47000.00 
ലക്ഷം രൂപ വഔയിരുത്തിയിരിക്കുന്നു.  
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15. നാഷണ്  നണിറ്റെീഷന്  മിഷന്  (ബപാഷന്  അഭിയാന് )  ( 80 ശതമാനം CSS) 

Head of Account -  2235-02-102-28 (1)              (ബകന്ദ്ര വിഹിതം: 6528.00 ലക്ഷം രൂപ) 
Head of Account -  2235-02-102-28 (2)            (സംസ്ഥാനവിഹിതം: 1632.00 ലക്ഷം രൂപ) 

(തജക : 8160.00 ലക്ഷം രൂപ) 
    

  സ്ത്രീഔളുെടയും കുട്ടിഔളുെടയും ോപാഷഔാഹാരവഷ്യങവസ്ഥ െമ്പെെപ്പുതത്തുന്നതിനായി 
തൽസമയ ോമാണിട്ടറിംഗം കൂടാെത ഇതുമായി ബന്ധെപ്പട്ട വിവിധ വകുപ്പഔളിെല പധതിഔ്  
സംോയാജിപ്പിച്ചുെഔാണ്ട് നടപ്പാക്കുനുസൃതോിശിക്കുന്ന രു പധതിയാണിത്.  ോഔന്ദ്ര സര്ക്കാര്  2018 
മാര്്പെ് 8 -ന് ചുവെട പറയുന്ന ലക്ഷഷ്യങ്ങളൽ  ലഔവരിക്കാനായി ോപാഷന്  അഭിയാന്  
(നാഷണൽനഷ്യങട്രീഷന്  മിഷന്  ) എന്ന പധതി ആരംഭിച്ചു.  കുട്ടിഔളിെല വളര്്പെ മുരടിപ്പ് 6% 
മായി കുറയ്ക്കുഔ   (0-6 വയസ് ), ജനനസമയെത്ത തൂക്കക്കുറവ് 6% മായി കുറയ്ക്കുഔ.  കുട്ടിഔളിെല 
വിളര്്പെ 6% മായി കുറയ്ക്കുഔ (6 മാസം മുതൽ  59 മാസം പ്രായമുള്ള), സ്ത്രീഔളിലം 
ഔസമാരപ്രായക്കാരായ െപണ്കുട്ടിഔളിെലയും വിളര്്പെ 9 ശതമാനമായി കുറയ്ക്കുഔ, കുട്ടിഔളിെല 
ോപാഷഔാഹാര കുറവ് 6 ശതമാനമായി കുറയ്ക്കുഔ (0-6) എന്നിവയാണ് ലക്ഷഷ്യങ്ങള്.  
സാമൂഹഷ്യങാധിഷ്ഠിത പരിപാടിഔ്, മനുസൃതഷഷ്യങ വിഭവോശഷി, നൂതന ആശയം, ഐ.ഇ.സി, ഡാ്ാ 
പ്ലാന്, ഐ.എൽ.എ പരിശീലനം, സി.എ.എസ് പരിശീലനവം ഇന്െസന്റീവം എന്നിവയാണ് 
പ്രവര്ത്തന്ങള്.  പധതി നടപ്പാക്കാനായി 2022-23 ൽ  8160.00 ലക്ഷം രൂപ 
വഔയിരുത്തിയിരിക്കുന്നു.    

 
16. പൂരക ബപാഷകാഹാര പരിപാടി (50 ശതമാനം ബകന്ദ്ര വിഹിതം) 

H-A  2235-02-102-39                        (ബകന്ദ്ര വിഹിതം: 15000.00 ലക്ഷം രൂപ) 
 ഐ.സി.ഡി.എസ് -െന്റ രു പ്രധാന ഗടഔമാണ് പൂരഔ ോപാഷഔാഹാര പരിപാടി 
ഐ.സി.ഡി.എസ് പധതിയുെട ഗടന പ്രഔാരം, ചുവെട സൂയിപ്പി്പെിരിക്കുന്ന 
മാനദണ്ഡപ്രഔാരമുള്ള പൂരഔ ോപാഷഔാഹാരം നൽോഔണ്ടത് സംസ്ഥാന്ങളളുെട 
ഉത്തരവാദിതവമാണ്.   

ഗുണബഭാക്താകള്  കബലാറി ബപ്രാതുംീന്  (ഗ്രാം) 
കുട്ടിഔ്  (6-72 മാസം) 500 12-15 
ഗരുതരമായി ഭാരക്കുറവള്ള 
കുട്ടിഔ്  (6-72 മാസം) 

800 20-25 

ഖര്ഭിണിഔളും മുലയൂ്ടുളന്ന 
അ്മാരും 

600 18-20 

  
 പൂരഔ ോപാഷഔാഹാരം നൽോഔണ്ട ചുമതല സംസ്ഥാന്ങള്ക്കാെണങ്കിലം, 2005-06 
മുതൽ  ോഔന്ദ്രസര്ക്കാര്  സംസ്ഥാന്ങള്ക്ക് ധനസഹായം അനുസൃതവദിച്ചു വരുന്നു.  വിവിധ 
വിഭാഖം ഗണോഭാ്ാക്ക്ക്കുള്ള ധനപരമായ മാനദണ്ഡപ്രഔാരം അനുസൃതവദനീയമായ തുഔയുെട 
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50% തുഔോയാ, അെല്ലങ്കിൽ  യഥാര്ഥ െയലവിെന്റ 50 ശതമാനോമാ എതാോണാ കുറവായ തുഔ 
അത് അനുസൃതവദിക്കുന്നു.  
  
 ോഔരളത്തിൽ, വിോഔന്ദ്രീകൃതാസുത്രണം നടപ്പിലാക്കിയതിലൂെട അങ്കണവാടിഔളുെട 
ോമൽോനാട്ടവം നിയന്ത്രണവം കൂടാെത പൂരഔ ോപാഷഔാഹാര പരിപാടി നടപ്പിലാോക്കണ്ട 
ഉത്തരവാദിതവവം ബന്ധെപ്പട്ട തോിശഭരണ സ്ഥാപന്ങള്ക്ക് പൂര്ണമായി ലഔമാ്ം 
െയ്ി്ടുളണ്ട്.  ഐ സി ഡി എസ് മാനദണ്ഡ പ്രഔാരം നിര്ോിശി്പെി്ടുളള്ള ോപാഷഔമുലഷ്യങം 
അട്ങളിയ പ്രാോദശിഔ സാഹയരഷ്യങ്ങള്ക്ക് ോയാജിക്കുന്ന തരത്തിലള്ള ആഹാര സാധന്ങള്  
െതരെ പ്ുതക്കാനുസൃതള്ള സവാതന്ത്രഷ്യങം തോിശ  ഭരണ സ്ഥാപന്ങള്ക്കുണ്ട്.  
ോപാഷഔാഹാരത്തിനുസൃതള്ള െയലവഔ്  തോിശഭരണ സ്ഥാപനത്തിെന്റ  നിര്ബന്ധിത 
െയലവഔളിൽ  ഉ്െപ്പുതത്തുവാന് സര്ക്കാര്  ഉത്തരവായി്ടുളണ്ട്.  ഇതിന്  പ്രഔാരം സംസ്ഥാനത്ത് 
258 ഐ സി ഡി എസ് ോപ്രാജക്ടുഔളിലായി 33115 അങ്കണവാടിഔ്  മുോകന പൂരഔ 
ോപാഷഔാഹാര പരിപാടി തോിശഭരണ സ്ഥാപന്ങള്  നടപ്പാക്കി വരുന്നു.  തോിശഭരണ 
സ്ഥാപ്ങളളിലൂെട പധതി നടപ്പാക്കി വരുന്നതിനാൽ  െയലവിെന്റ 50 ശതമാനം തുഔ, അതാത് 
സംസ്ഥാന വിഹിതം വഹിക്കുന്നത് തോിശ ഭരണ സ്ഥാപന്ങളളാണ്.  ോശഷിക്കുന്ന 50 
ശതമാനം തുഔ ോഔന്ദ്രാവിതത വിഹിതമായി ലഭിക്കുന്ന മുറക്ക് തോിഭരണ സ്ഥാപന്ങള്ക്കു 
അനുസൃതവദിക്കുന്നതാണ്. 
2022-23 ൽ  പധതി നടപ്പാക്കാന്  15000.00 ലക്ഷം രൂപ ോഔന്ദ്ര വിഹിതമായി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. 

 


