
വനിത ശിശു വികസന വകുപ്പ്  
്രപധാനമ്രന്തി മാതൃ വന്ദന േയാജന(PMMVY) 

ഗർഭിണികളായ സ്്രതീകള�െടയും മുലയുട്ട�ന്ന 
അമ്മമാരുെടയും േപാഷണ നിലവാരം ഉയർത്തുക, ആേരാഗ� 
പരിരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുക എന്നീ ലക്ഷ�ങ്ങേളാെട വനിത ശിശു 
വികസന വകുപ്പ് വഴി നടപ്പിലാക്കിവരുന്ന േക്രന്ദാവിഷ്കൃത 
പദ്ധതിയാണ് ്രപധാനമ്രന്തി മാതൃ വന്ദന േയാജന(PMMVY).  2017 
ജനുവരി  മുതൽ ആരംഭിച്ച ഈ പദ്ധതി ്രപകാരം ആദ� 
്രപസവത്തിനു 5000 രൂപ ധനസഹായം ഗുണേഭാക്താക്കള�െട 
ബാങ്ക് അെക്കൗണ്ടിേലക്ക് േനരിട്ട് ലഭ�മാക്കുന്നു.  
 

പദ്ധതി മാനദണ്ഡങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി 3 ഗഡുക്കളായാണ് ആനുകൂല�ം 
ലഭ�മാക്കുന്നത്. േക്രന്ദ/സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാർ, െപാതു േമഖല 
ജീവനക്കാർ എന്നിവർ ഒഴിെക മറ്റ� ്രപസവാനുകൂല�ങ്ങൾ ഒന്നും ലഭിക്കാത്ത 
എല�ാ സ്്രതീകൾക്കും അവരുെട ആദ� ്രപസവത്തിനു ഈ പദ്ധതി ്രപകാരം 
ആനുകൂല�ത്തിനു അർഹതയുണ്ട്. 
 
നിബന്ധനകൾ 
 

ഗഡു നിബന്ധന തുക 
ഒന്നാം  
ഗഡു 

അവസാന മാസമുറ തീയതി 
കഴിഞ്ഞു 150  ദിവസത്തിനകം 
ആേരാഗ� േക്രന്ദത്തിേലാ ,

 രജിസ്റ്റർ അങ്കണവാടിയിേലാ

1000 

രണ്ടാം  
ഗഡു 

അവസാന മാസമുറ തീയതി 
കഴിഞ്ഞു ഒരു പരിേശാധന 
എങ്കിലും നടത്തിയിരിക്കണം  

2000 

മൂന്നാം 
ഗഡു 

ജനനം രജിസ്റ്റർ െചയ്ത് ആദ�ഘട്ട 
്രപതിേരാധ കുത്തിൈവയ്പ്പ�കൾ 
പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കണം 

2000 

അേപക്ഷ നൽകുന്നതിനായി അടുത്തുള്ള അങ്കണവാടി േക്രന്ദവുമായി 
ബന്ധെപ്പടുക. 



ആദ� സഹ്രസ ദിനങ്ങൾ 

 
 
അമ്മയുെട ഗർഭാവസ്ഥയിെല 9 മാസം  മുതൽ  കുട്ടിയ്ക്ക 2വയസ്സ്  തികയുന്നതു 
വെരയുള്ള  ആദ� 1000 ദിനങ്ങൾ കുട്ടിയുെട  വളർച്ചയിൽ പരമ ്രപധാനമാണ്.   
ഗർഭിണികളിെല ന�ൂന േപാഷണം  ശിശു മരണത്തിനും അനാേരാഗ�മുള്ള  
കുഞ്ഞുങ്ങള�െട ജനനത്തിനും  കാരണമാകുന്നു.   ഇത് തടയുന്നതിനായി വിഭാവന 
െചയ്ത  പദ്ധതിയാണ് ആദ� സഹ്രസ ദിന പദ്ധതി.   പദ്ധതിയുെട  ലക്ഷ�ങ്ങൾ 
താെഴ പറയുന്നവയാണ്.   
 

1. ജനനത്തിന് േശഷം ആദ� ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ  മുലയൂട്ടൽ 
2. ആദ� ആറ് മാസം സമ്പൂർണ്ണ  മുലയൂട്ടൽ 
3. ആറ് മാസത്തിന് േശഷം  ശരിയായ  പൂരകാഹാരം   
4. ശുചിത�ം 
5. ്രപതിേരാധ കുത്തിവയ്പുകൾ   
6. കുട്ടികളിെല ൈവകല�ം  മുൻകൂട്ടി കെണ്ടത്തൽ 

ഗുണേഭാക്താക്കൾ 
ഗർഭിണികൾ, മുലയൂട്ട�ന്ന     അമ്മമാർ, 2 വയസ്സിനു താെഴ  ്രപായമുള്ള    

 കുട്ടികൾ  എന്നിവരാണ് പദ്ധതിയുെട ഗുണേഭാക്താക്കൾN  ആദ� ഘട്ടമായി 
 സംസ്ഥനത്ത് 11 ICDS  േ്രപാജക്ടുകളിൽ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കി വരുന്നു. 

 
അർഹതാ മാനദണ്ഡം  
എല�ാ ഗർഭിണികള�ം മുയൂട്ട�ന്ന അമ്മമാരും  രണ്ട് വയസ്സിന് താെഴയുള്ള 
കുട്ടികള�ം  ഈ   പദ്ധതിയുെട  ഗുണേഭാക്താക്കളാകാൻ അർഹതയുള്ളവരാണ്.  
ഗർഭിണികൾക്കും മുലയുട്ട�ന്ന അമ്മമാർക്കും നൽകുന്ന ്രപേത�ക ഭക്ഷ� മി്രശിതം  
േഡാക്ടറുെട  നിർേദ്ദശ്രപകാരം മാ്രതമാണ്  നൽകുന്നത്.   

 
ലഭ�മാകുന്ന േസവനങ്ങൾ 

• ്രപേത�ക  ഭക്ഷ� മി്രശിതം 
• IFA  ഗുളികകൾ 

• ആേരാഗ� പരിേശാധന 
• ആേരാഗ�  േപാഷണ  േബാധവൽക്കരണം 



അേപക്ഷ നൽേകണ്ട വിധം: 
അർഹരായ  ഗുണേഭാക്താക്കൾക്ക്  അടുത്തുള്ള  അങ്കണവാടിയിൽ   േപര് 
രജിസ്റ്റർ  െചയ്യാവുന്നതാണ്   .അേപക്ഷ ്രപേത�ക ഇതിനായി  നൽേകണ്ടതില�. 
 
േസവന ലഭ�ത: 
മൂന്ന്  മാസത്തിെലാരിക്കൽ ഗർഭിണികൾക്കും മുലയൂട്ട�ന്ന അമ്മമാർക്കുമായി  
െമഡിക്കൽ ക�ാമ്പ്  സംഘടിപ്പിക്കുന്നു  .അർഹതയുള്ളവർക്ക്  അങ്കണവാടിയിൽ 
നിന്നും  ്രപതിമാസം  ്രപേത�കം തയ്യാറാക്കിയ  ഭക്ഷ� മി്രശിതം  4.5 കിേലാ വീതം 
വിതരണം  െചയ്യ�ന്നു   .ആേരാഗ�  മാസത്തിെലാരിക്കൽ  േപാഷണ  
വിദ�ാഭ�ാസ �ാസുകള�ം  അങ്കണവാടികളിൽ ഇവർക്കായി നടത്തിന്നു  . 
 
പരാതി പരിഹാരം: 
പരാതികൾ  ബന്ധെപ്പട്ട  CDPO  യുെട ഓഫീസിൽ  നൽേകണ്ടതാണ്. 

അനുപൂരക േപാഷകാഹാര പദ്ധതി 

 
 
വളർച്ചയുെട ഓേരാ ഘട്ടത്തിലും നിർേദ്ദശിച്ചിട്ട�ളള േപാഷകാഹാരത്തിന്െറ 
അളവും ദിവസവും ആഗീരണം െചയ്യെപ്പടുന്ന േപാഷകാഹാരത്തിന്െറ അളവും 
തമ്മിലുളള അന്തരം കുറയ്ക്കുന്നതിന്  ആവിഷ്ക്കരിച്ചിട്ട�ളള േപാഷകാഹാര 
പദ്ധതിയാണ് അനുപൂരക േപാഷകാഹാര പദ്ധതി. ഈ പദ്ധതിയിലൂെട 6 മാസം 
മുതൽ 6 വയസ് വെരയുളള കുട്ടികൾ, ഗുരുതരമായ തൂക്കക്കുറവുളള കുട്ടികൾ, 
ഗർഭിണികൾ, മുലയൂട്ട�ന്ന അമ്മമാർ എന്നിവർക്ക് അനുപൂരക േപാഷകാഹാരം 
ലഭ�മാക്കുന്നു. 
GOI നിഷ്ക്കർഷിട്ട�ളളതും, അങ്കണവാടിയിലൂെട വിവിധ വിഭാഗങ്ങൾക്കും 
അനുവദിക്കുന്ന േപാഷകാഹാരങ്ങള�ം േപാഷക മൂല�ങ്ങള�ം ചുവെട 
േചർക്കുന്നു. 
 

1. 6 മാസം മുതൽ 3 വയസ് വെരയുളള കുട്ടികൾ 
 ഒരു കുട്ടിയ്ക്ക് ഒരു ദിവസം 500 കേലാറി ഊർജ്ജം ്രപധാനം െചയ്യ�ന്നതും, 12-15 

്രഗാം േ്രപാട്ടീൻ അടങ്ങിയിട്ട�ളള ഭക്ഷണം, 6 മാസം മുതൽ 3 വയസ് വെരയുളള 
കുട്ടികൾക്ക് അങ്കണവാടിയിലൂെട അമൃതം െപാടിയായി (േസായ, േഗാതമ്പ്, 
കപ്പലണ്ടി, പഞ്ചസാര എന്നിവ അടങ്ങിയത്) മാസത്തിൽ രണ്ട് തവണ 
വിതരണം െചയ്തുവരുന്നു. ദിവസം 135 ്രഗാം എന്ന നിരക്കിൽ മാസം 25 



ദിവസേത്തയ്ക്കാണ് അമൃതം െപാടി നൽകുന്നത്. 
2. 3 വയസ് മുതൽ 6 വയസ് വെരയുളള കുട്ടികൾ 
     ഒരു കുട്ടിയ്ക്ക് ഒരു ദിവസം 500 കേലാറി ഊർജ്ജം ലഭിക്കുന്നതും 12-15 ്രഗാം 
േ്രപാട്ടീൻ അടങ്ങിയിട്ട�ളളതുമായി ഭക്ഷണം, അങ്കണവാടിയിൽ എത്തുന്ന 3 
വയസ് മുതൽ 6 വയസ് വെരയുളള കുട്ടികൾക്ക് ്രപഭാത ഭക്ഷണം, ഉച്ചഭക്ഷണം, 
ജനറൽ ഫീഡിംഗ് എന്നിവ നൽകി വരുന്നു. 
 

3. ഗുരുതരമായ ഭാരക്കുറവുളള കുട്ടികൾ 
  6 വയസ് മുതൽ 6 വയസ് വെരയുളള കുട്ടികൾക്ക്, ഒരു കുട്ടിയ്ക്ക് ഒരു ദിവസം 
800 കേലാറി ഊർജ്ജവും,  22-25 ്രഗാം േ്രപാട്ടീനും അടങ്ങിയിട്ട�ളള ഭക്ഷണം ഇത്തരം 
കുട്ടികൾക്ക് ഇരട്ടി അളവിൽ േറഷനായി നൽകി വരുന്നു. 
4. ഗർഭിണികൾ പാലൂട്ട�ന്ന അമ്മമാർ 
ഇത്തരം വിഭാഗങ്ങൾക്ക് ഒരു ദിവസം 600 കേലാറി ഊർജ്ജവും,  18-20 ്രഗാം 
േ്രപാട്ടീനും ലഭിക്കത്തക്ക വിധത്തിലുളള പാകം െചയ്യാത്ത ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ 
ജനറൽ ഫീഡിംഗിൽ ഉൾെപ്പടുത്തി േറഷനായി നൽകുന്നു. 
 
ഗുണേഭാക്താക്കൾ  
6 വയസ് മുതൽ 6 വയസ് വെരയുളള കുട്ടികൾ,                             ഗുരുതരമായ 
ഭാരക്കുറവുളള കുട്ടികൾ, ഗർഭിണികൾ, പാലൂട്ട�ന്ന അമ്മമാർN 
 
അർഹത /  േയാഗ�ത  
അങ്കണവാടിയിൽ രജിസ്റ്റർ െചയ്തിട്ട�ളള എല�ാ  6 വയസ് മുതൽ 6 വയസ് 
വെരയുളള കുട്ടികൾ, ഗുരുതരമായ ഭാരക്കുറവുളള കുട്ടികൾ, ഗർഭിണികൾ, 
പാലൂട്ട�ന്ന അമ്മമാർ എന്നിവർ അനുപൂരക േപാഷകാഹാര പദ്ധതിയ്ക്ക് 
േയാഗ�രാണ്. 
 
േസവന ഇനം 
അനുപൂരക േപാഷകാഹാര പദ്ധതിയുെട േസവനം ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങള�െട 
രൂപത്തിൽ ലഭ�മാക്കുന്നു. 
 
അേപക്ഷിക്കുന്ന വിധം / അേപക്ഷാ ഫാറം - അനുപൂരക േപാഷകാഹാര 
പദ്ധതിയുെട േസവനം ലഭ�മാക്കുന്നതിന് ്രപേത�ക അേപക്ഷ നൽേകണ്ടതില�. 
 
േസവനം ലഭ�മാക്കൽ  
അനുപൂരക േപാഷകാഹാര പദ്ധതി തേദ്ദശ സ�യംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ മുേഖന 
നടപ്പിലാക്കി വരുന്നു.  6 മാസം മുതൽ 3 വയസ് വെരയുളള കുട്ടികൾക്ക്  അമൃതം 
െപാടി മാസത്തിൽ രണ്ട് തവണ േടക്ക് േഹാം േറഷനായി നൽകി വരുന്നു.  
അങ്കണവാടികളിൽ എത്തുന്ന 3 വയസ്സ് മുതൽ 6 വയസ് വെരയുളള കുട്ടികൾക്ക് 
്രപഭാത ഭക്ഷണം, ഉച്ച ഭക്ഷണം, ജനറൽ ഫീഡിംഗ് എന്നിവ (്രപതിമാസം                             25  
ദിവസങ്ങൾI നൽകി വരുന്നു.  ഗർഭിണികൾ, പാലൂട്ട�ന്ന അമ്മമാർ എന്നിവർക്ക് 
GOI നിഷ്ക്കർഷിച്ചിട്ട�ളള ്രപകാരം േപാഷക മൂല�ം ലഭിക്കത്തക്ക വിധത്തിലുളള 
പാകം െചയ്യാത്ത ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ അങ്കണവാടികളിലൂെട വിതരണം 



െചയ്തു വരുന്നു.  ്രപാേദശിക താൽപ്പര�ങ്ങൾ, ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങള�െട ലഭ�ത, 
പഞ്ചായത്തുകള�െട തീരുമാനം എന്നിവയുെട അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഓേരാ 
അങ്കണവാടിയിലും വിതരണം െചയ്യ�ന്ന ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ 
വ�ത�സ്തെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 
 
പരാതി പരിഹാരം 
ഏെതങ്കിലും ഗുണേഭാക്താവിന് േപാഷകാഹാരം യഥാസമയം ലഭ�മാക്കാെത 
വന്നാൽ, അങ്കണവാടിതല േമാണിറ്ററിംഗ് & സേപ്പാർട്ടിംഗ് കമ്മിറ്റി (ALMC) / 
സൂപ്പർൈവസർ O സിഡിപിഒ എന്നിവർക്ക് പരാതി നൽകാവുന്നതാണ്. 

സമ്പുഷ്ട േകരളം (Poshan Abhiyaan) 

േപാഷണ ൈവകല�ങ്ങൾ പരിഹരിച്ച് 
ആേരാഗ�മുള്ള ഒരു തലമുറെയ 
വാർെത്തടുക്കുന്നതിനാണ് ഈ േപാഷണ 
ദൗത�ം ഊന്നൽ നൽകുന്നത്  
 
പദ്ധതിയുെട ്രപധാന ലക്ഷ�ങ്ങൾ: 
1. കുട്ടികൾക്കിടയിെല മുരടിപ്പ് (0-6 

വയസ്സ്) 6% കുറയ്ക്കുക 
2. കുറഞ്ഞ ജനന ഭാരം 6% കുറയ്ക്കുക 
3. കുട്ടികൾക്കിടയിൽ വിളർച്ച (6 മാസം മുതൽ 59 മാസം വെര) 6% കുറയ്ക്കുക 
4. സ്്രതീകൾക്കും കൗമാരക്കാരായ െപൺകുട്ടികൾക്കും ഇടയിൽ വിളർച്ച 9% 

കുറയ്ക്കുക 
5. കുട്ടികൾക്കിടയിെല േപാഷകാഹാരക്കുറവ് (0-6 വയസ്സ്) 6% കുറയ്ക്കുക 

അർഹരായ ഗുണേഭാക്താക്കൾ 
• കൗമാര ്രപായക്കാരായ െപൺകുട്ടികൾ  
• ഗർഭിണികൾ  

• പാലൂട്ട�ന്ന അമ്മമാർ 
• 0-6 വയസ് വെര  ്രപായമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ  

്രപധാന ഘടകങ്ങൾ 
• ഇൻഫർേമഷൻ കമ്പ�ൂട്ടർ െടക്േനാളജി ്രപാപ്തമാക്കിയ സ്കീമുകള�െട 

തത്സമയ നിരീക്ഷണ (ഐസിടി-ആർടിഎം) 
• സ്മാർട്ട് േഫാണുകള�െടയും ടാബ്െലറ്റ�കള�െടയും സംഭരണം 

• വളർച്ചാ നിരീക്ഷണ ഉപകരണങ്ങള�െട സംഭരണം 

• Incremental Learning Approach (ILA): 
• മാതൃ-ശിശു േപാഷകാഹാരം െമച്ചെപ്പടുത്തുന്നതിനായി സ�ഭാവമാറ്റെത്ത 

േ്രപാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനുമായി കമ്മ�ൂണിറ്റി 
അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പരമ്പരാഗത ഇവന്റുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു 



• വിവിധ േപാഷകാഹാര, ആേരാഗ� സംബന്ധിയായ സർക്കാർ പദ്ധതികളിൽ 
ലഭ�മായ ആനുകൂല�ങ്ങെളക്കുറിച്ച് അവേബാധം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും 
വിവരങ്ങൾ ്രപചരിപ്പിക്കുന്നതിനും ഐഇസി ത്രന്തം ലക്ഷ�മിടുന്നു 

അഭയ കിരണം 

സ�ന്തമായി  വീേടാ സ്ഥിര വരുമാനേമാ ഇല�ാത്ത അഭയ സ്ഥാനമില�ാെത കഴിയുന്ന  
വിധവകള�െട (ഭർത്താവ് മരിച്ചവർ, ഭർത്താവ് ഉേപക്ഷിച്ച് 7 വർഷം   അയവർI  
ജീവിതം െമച്ചെപ്പടുത്തുന്നതിനും അവെര സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുമാണ് ഈ പദ്ധതി 
ലക്ഷ�മിടുന്നത്.  ഇങ്ങെനയുള്ള  വിധവകെള സംരക്ഷിക്കുന്ന കുടുംബത്തിെല 
ഉത്തരവാദിത�െപ്പട്ട വ�ക്തിയ്ക്ക്  മാസം 1000 രൂപ ധനസഹായം നൽകുന്ന 
പദ്ധതിയാണ് 'അഭയ കിരണം'  
പദ്ധതി മാനദണ്ഡം 

1. ഗുണേഭാക്താവായി െതരഞ്ഞടുക്കുന്ന അഗതികളായ വിധവകൾക്ക്  50 
വയസ്സിന്  മുകളിൽ ്രപായമുണ്ടായിരിക്കണം. 

2. വാർഷിക  വരുമാന പരിധി ഒരു ലക്ഷം  രൂപയിൽ കവിയാൻ പാടില�. 
3. സ�ന്തമായി വീേടാ സ്ഥലേമാ ഉണ്ടായിരിക്കുവാൻ പാടില�. 
4. സർവ്വീസ് െപൻഷൻOഫാമിലി െപൻഷൻ  എന്നിവ ൈകപ്പറ്റ�ന്നവരാകരുത്. 
5. ്രപായ പൂർത്തിയായ  മക്കൾ ഉണ്ടായിരിക്കുവാൻ  പാടില�. 
6. അേപക്ഷക വിധവയാെണന്നും (ഭർത്താവ് മരിച്ചവേരാ ഭർത്താവ് 

ഉേപക്ഷിച്ച്  7  വർഷമായവേരാ ആെണന്നും)  ബന്ധുവിന്െറ  
പരിചരണത്തിൽ  കഴിയുന്ന  വ�ക്തിയാെണന്നും  വിേല�ജ് ഓഫീസർ 
സർട്ടിൈഫ െചയ്തിരിക്കണം. 

7. അേപക്ഷക ഏെതങ്കിലും സ്ഥാപനത്തിെല അേന്തവാസിയാകാൻ പാടില�. 
 
അേപക്ഷിേക്കണ്ട വിധവും ഹാജരാേക്കണ്ട േരഖകള�ം 
 



1. അേപക്ഷ േഫാറം (നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ളത്.) 
2. വയസ്സ് െതളിയിക്കുന്നതിനുള്ള േരഖകൾ  Hസ്കുൂൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്,  

ഇലക്ഷൻ  ഐ.ഡി കാർഡ്, ആധാർ കാർഡ് എന്നിവയിൽ ഏെതങ്കിലും 
േകാപ്പി) 

3. വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് /മുൻഗണനാ ലിസ്റ്റിൽെപ്പട്ട േറഷൻ  കാർഡ് േകാപ്പി 
4. അേപക്ഷക ബന്ധുവിന്െറ   സംരക്ഷണത്തിലാെണന്നും  

വിധവയാെണന്നുമുള്ള  േരഖ (വിേല�ജ് ഓഫീസർ നൽകിയത്  
മാനദണ്ഡത്തിൽ  കാണിച്ച ്രപകാരം) 

5. അേപക്ഷകയുെടയും സംരക്ഷണം നൽകുന്നയാളിന്േറയും േപരിലുള്ള 
േജായിന്റ്  അക്കൗണ്ട്   ബാങ്ക് പാസ്സ് ബുക്ക് േകാപ്പി . 

6. അേപക്ഷകൾ ശിശു വികസന പദ്ധതി ഓഫീസർ മുേഖെന 
സമർപ്പിേക്കണ്ടതാണ്. 

 

അതിജീവിക 

കുടുംബനാഥനന്െറ ഏക ആ്രശയത്തിൽ  കഴിഞ്ഞിരുന്ന  കുടുംബങ്ങളിൽ  
ഗൃഹനാഥൻ ഗുരുതരമായ അസുഖത്താൽ കിടപ്പിലാവുകേയാ  േരാഗം മൂലം 
മരണെപ്പടുകേയാ  െപട്ടന്നുണ്ടാകുന്ന  അപകടങ്ങളാൽ  മരണെപ്പടുകേയാ  
കിടപ്പിലാവുകേയാ െചയ്യ�േമ്പാൾ  സ്ഥിരവരുമാനം ഇല�ാത്തതിനാലും േജാലി 
െചയ്യാനുള്ള 

ആേരാഗ�മില�ാത്തതിനാലും നിത� െചലവിനും  കുട്ടികള�െട വിദ�ാഭ�ാസത്തിനും  
ആശുപ്രതി െചലവുകൾക്കും മറ്റ�ം മാർഗ്ഗമില�ാെത  തെന്ന ബുദ്ധിമുട്ട�ന്ന അവസ്ഥ  
െപട്ടന്ന്  സംജാതമാകുന്നു.  ഇ്രപകാരം  േരാഗികളായ സ്്രതീകൾ വിധവകൾ  , 
ഭർത്താവ് ഗുരുതര അസുഖത്താൽ കിടപ്പിലായവർ, വിവാഹ േമാചിതരായ  
സ്്രതീകൾ  ഉള്ള കുടുംബം  ഭർത്താവ്  ഉേപക്ഷിക്കെപ്പട്ട കുടുംബത്തിെല   
സ്്രതീകൾ എന്നിവർ എല�ാം തെന്ന   ഈ അവസ്ഥ  അഭിമുഖീകരിേക്കണ്ടി 
വരുന്നുണ്ട്.  കൂടാെത   ബാങ്ക് േലാെണടുത്തും മറ്റ�ം നിർമ്മിച്ച  വീടുകള�െട 
വായ്പാ തിരിച്ചടവ്, ചികിത്സയ്ക്ക് േവണ്ടി  എടുത്ത േലാൺ,  ഭർത്താവിന്െറ 
അസുഖം, ചികിത്സ, മരണം എന്നിവമൂലം തിരിച്ചടവ് മുടങ്ങുന്നത് കാരണം    
സ്്രതീയ്ക്ക് ഇത്  ബാധ�തയായി വരികയും ജപ്തി ഭീഷണി േനരിടുന്ന  അവസ്ഥ 
സംജാതമാകുകയും െചയ്യ�ന്നു.      ഇത് പലേപ്പാഴും  കൂട്ട ആത്മഹത�യിേലയ്ക്ക്  
എത്തിേച്ചരുന്ന സന്ദർഭങ്ങള�ം  ഉണ്ടാകുന്നു. 
 
്രപകൃതിേക്ഷാഭം മൂലവും മറ്റ് കാരണങ്ങളാലും വീടിന് നാശനഷ്ടം സംഭവിച്ച് 
അന്തിയുറങ്ങാൻ  സുരക്ഷിതമായ  വീടില�ാെത ്രടയിനിൽ യാ്രത െചയ്ത് 
കുട്ടികള�െട സംരക്ഷണം ഉറപ്പാക്കിയ അമ്മെയക്കുറിച്ച�ള്ള  വാർത്തകൾ സമൂഹ 



മനസാക്ഷിെയ െഞട്ടിക്കുന്നതാണ്.  ഭർത്താവിന്െറ മാരകമായ അസുഖത്തിന് 
ചികിത്സക്ക്  േലാെണടുത്ത്  കടെക്കണിയിലായി ജപ്തി നടപടി േനരിടുന്നവെര 
കുറിച്ച�ള്ള വാർത്തകള�ം  പ്രത മാധ�മങ്ങളിലൂെട പുറത്ത് വന്നിട്ട�ണ്ട്. 
 
ഇ്രപകാരം   ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന  സ്്രതീകൾക്ക്  ഒറ്റത്തവണ  ധനസഹായം 
നൽകുന്നതിന് 'അതിജീവിക' എന്ന പദ്ധതിക്ക്    സൂചന ്രപകാരം ഭരണാനുമതി 
ലഭ�മായിട്ട�ണ്ട്. 
 
നിർവ്വഹണം 

ജില�ാ വനിതാ ശിശു വികസന ഓഫീസർക്കാണ്  അേപക്ഷ സമർപ്പിേക്കണ്ടത്. 
വിമൺ െ്രപാട്ടക്ഷൻ ഓഫീസർ, േ്രപാ്രഗാം ഓഫീസർ, ശിശു വികസന പദ്ധതി   
ഓഫീസർ,  സൂപ്പർൈവസർ എന്നിവർക്കും അേപക്ഷ സ�ീകരിക്കാവുന്നതും ഇവ 
ജില�ാ വനിതാ ശിശു വികസന ഓഫീസർക്ക് ൈകമാേറണ്ടതുമാണ്. 
 
ലഭ�മായ അേപക്ഷകളിൽ ജില�ാ വനിതാ ശിശു വികസന ഓഫീസർ  വിശദമായ 
അന�ഷണം നടത്തി  സർക്കാരിൽ നിന്നും ഇക്കാര�ത്തിന് ധനസഹായം 
ലഭിച്ചവെര ഒഴിവാക്കി  മാർഗ്ഗേരഖയിൽ പറഞ്ഞവിധം 
ദുരിതമനുഭവിക്കുന്നവരാെണന്ന്  ഉറപ്പാക്കി  റിേപ്പാർട്ട്   തയ്യാറാക്കി   ജില�ാതല 
കമ്മിറ്റി  (ജില�ാതല േമാണിറ്ററിംഗ്   ആന്റ് ഇവാല�ുേവഷൻ  കമ്മിറ്റി)  കൂടി 
അർഹരായ അേപക്ഷകെര  പരിഗണിച്ച് ധന സഹായത്തിന് വനിത ശിശു 
വികസന ഡയറക്ടർക്ക്  ശുപാർശ െചേയ്യണ്ടതാണ്. . പരമാവധി  50,000/-  
രൂപവെര ജില�ാതല േമാണിറ്ററിംഗ്  കമ്മിറ്റിയ്ക്ക് ശുപാർശ െചയ്യാവുന്നതാണ്. 
കമ്മിറ്റിയുെട തീരുമാനം സഹിതം  ജില�ാ വനിതാ ശിശു വികസന ഓഫീസർ  
അേലാട്ട്െമന്റിനായി   വനിതാ ശിശു വികസന ഡയറക്ടർക്ക്  െ്രപാേപ്പാസൽ 
നൽേകണ്ടതാണ്. ഇ്രപകാരം ലഭിക്കുന്ന െ്രപാേപ്പാസൽ  സംസ്ഥാന സമിതിയുെട 
അംഗീകാരത്തിന് വിേധയമായി  ധനസഹായം അനുവദിച്ച് നൽകുന്നതാണ്.    
അേലാട്ട്െമന്െറ്  ബന്ധെപ്പട്ട ജില�ാ വനിതാ ശിശു വികസന ഓഫീസർക്ക്  
ഡയറക്ടേററ്റിൽ നിന്ന്  നൽകുന്നതും തുക ഗുണേഭാക്താവിന് DBT  
െചേയ്യണ്ടതുമാണ്. 
 
 
ഗുണേഭാക്തക്കൾ 
 

1. ഭർത്താവ് /കുട്ടികൾO കുടുംബനാഥ  എന്നിവർ േരാഗബാധിതരായി കിടപ്പ� 
േരാഗിയുള്ള കുടുംബം 

2. ്രപകൃതി ദുരന്തത്താേലാ,  മനുഷ� വിപത്തിനാേലാ  വീട് നഷ്ടെപ്പട്ട്/ നാശം 
3. സംഭവിച്ച്  വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കാൻ കഴിയാെത ബുദ്ധിമിട്ട�ന്ന  സ്്രതീ 

കുടുംബ നാഥയായ കുടുംബം. 
4. കട ബാധ�ത  മൂലം കുടുംബനാഥ ജപ്തി ഭീഷണി  േനരിടുന്ന കുടുംബം. 
5. ഭർത്താവിന്െറ അസുഖം/വിേയാഗം മൂലം മക്കള�െട 

പഠനത്തിന്/ആ്രശിതരുെട ചികിത്സയ്ക്കും ബുദ്ധിമുട്ട�ന്ന സ്്രതീ കുടുംബ 



നാഥയായ കുടുംബം. 
6. അസുഖം ബാധിച്ച്  മറ്റാരും േനാക്കാനില�ാെത കഷ്ടെപ്പടുന്ന സ്്രതീ 
7. അേപക്ഷകരായ സ്്രതീകള�െട   ്രപായം 50 വയസ്സിൽ താെഴ ആയിരിക്കണം. 

 
അനാേരാഗ�ം നിമിത്തം േജാലി െചയ്യാൻ സാധിക്കാത്ത സ്്രതീകൾക്കു മാ്രതേമ ഈ 
സ്കീമിനു കീഴിൽ അർഹതയുണ്ടായിരിക്കുകയുള്ള�. (ഹൃേ്രദാഗം, 
അംഗപരിമിതി, കിഡ്നി/ലിവർ സംബന്ധമായ  േരാഗങ്ങൾ  ക�ാൻസർ, 
തളർവാതം മറ്റ് ഗുരുതര േരാഗങ്ങൾI. അേപക്ഷകർ േമൽ വിഭാഗത്തിൽെപ്പടു 
ന്നവരാെണന്ന് െതളിയിക്കു ന്നതിനുള്ള േരഖകൾ, െമഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് 
എന്നിവ ഹാജരാേക്കണ്ടതും ജീവിത അവസ്ഥ സംബന്ധിച്ച�ം 
അഭിമുഖീകരിേക്കണ്ടി വരുന്ന ജീവിത ദുരിതങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച�ം ഒരു റിേപ്പാർട്ട് 
െവള്ള േപപ്പറിൽ തയ്യാറാക്കി അേപക്ഷേയാെടാപ്പം ഉൾെപ്പടുേത്തണ്ടതുമാണ്. 
    
അർഹത മാനദണ്ഡം 
 

1. അേപക്ഷകരുെട വാർഷിക കുടുംബ വരുമാനം 50,000/- രൂപയിൽ 
താെഴയായിരിക്കണം. 

2. അേപക്ഷകർക്ക് ്രപായ പൂർത്തിയായ െതാഴിൽ െചയ്യ�ന്ന മക്കൾ 
(ബുദ്ധിമാന്ദ�ം ഉള്ളവർ, അവിവാഹിതരായ െപൺകുട്ടികൾ ഉള്ളവർ, 
കിടപ്പ് േരാഗികൾ  ഉള്ള കുടുംബം ഒഴിെക) ഉണ്ടായിരിക്കരുത്. 

3. സർക്കാർ തലത്തിൽ  ധനസഹായം ലഭിച്ചവർ Hമുഖ�മ്രന്തിയുെട 
ദുരിതാശ�ാസ നിധിയിൽ നിന്നും  മറ്റ�ം  ) ഈ സഹായത്തിന് അർഹരല�. 

 
സമൂഹത്തിൽ ഏറ്റവും ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന സ്്രതീകൾക്ക് അടിയന്തിര 
ഘട്ടത്തിൽ ധനസഹായം (ഒറ്റത്തവണ) നൽകുന്നതിന് ഈ പദ്ധതി ലക്ഷ�മിടുന്നു. 
ആകയാൽ മാനദണ്ഡ ്രപകാരമല�ാെത ലഭിക്കുന്ന  അേപക്ഷകൾ ജില�ാതല 
േമാണിറ്ററിംഗ് കമ്മറ്റിയിേലയ്ക്ക് പരിഗണിേക്കണ്ടതില�.  ഏറ്റവും 
അർഹരാെണന്ന്  അന�ഷിച്ച് േബാദ്ധ�െപ്പട്ട അേപക്ഷകൾ  മാ്രതെമ ജില�ാതല  
േമാണിറ്ററിംഗ് കമ്മിറ്റിയുെട പരിഗണനയ്ക്ക് നൽകാവൂ.   ഇ്രപകാരം  
ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന  കുടുംബങ്ങള�െട  വിവരങ്ങൾ പലേപ്പാഴും പ്രത, ദൃശ� 
മാദ്ധ�മങ്ങൾ വഴിയും േസാഷ�ൽ മീഡിയ വഴിയും വഴി ജന ്രശദ്ധയിൽ വരുന്ന 
സന്ദർഭങ്ങൾ   ഉണ്ടാകാറുണ്ട്.  ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ അേപക്ഷ 
നൽകിയിെല�ങ്കിൽേപാലും ഇവരുെട  വീടുകൾ സന്ദർശിച്ച് ധനസഹായത്തിന് 
അർഹരാണ് എന്ന് േബാദ്ധ�െപ്പടുന്ന പക്ഷം  ഇവരിൽ  നിന്നും അേപക്ഷ എഴുതി 
വാങ്ങി തുടർ നടപടി സ�ീകരിേക്കണ്ടതാണ്.    ആയതിനുള്ള നടപടിയും (ജില�ാതല 
ഓഫീസർമാർ, ശിശുവികസന പദ്ധതി ഓഫീസർമാർ,സൂപ്പർൈവസർമാർI 
ൈകെകാേള്ളണ്ടതാണ്.   ഇത്തരത്തിൽ  ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന ആള�കൾക്ക്  
േവണ്ടി മറ്റ്  ബന്ധുക്കൾ പരിചയക്കാർ, സന്നദ്ധ ്രപവർത്തകർ  എന്നിവർ 
നൽകുന്നു  അേപക്ഷയും പരിഗണിച്ച് മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് തുടർ നടപടി 
സ�ീകരിക്കാവുന്നതാണ്.     
 



പടവുകൾ 

േകരളത്തിൽ ജനങ്ങള�െട ആയുർ 
ൈദർഘ�ം 

വർദ്ധിച്ചിട്ട�ണ്ടങ്കിലും അപകടങ്ങൾ, െപട്ടന്നുള്ള മരണം എന്നിവ ഏറി 
വരുന്നതായും പലേപ്പാഴും ഇങ്ങെനയുള്ള വിധി ൈവപരീത�ത്തിന് 
ഇരയാകുന്നത്   പുരുഷൻമാരും അതിൽ തെന്ന ഭുരിഭാഗവും  കുടുംബ 
നാഥൻമാരുമാണ്.   ഇത്തരത്തിൽ വിധവകളാക്കെപ്പടുന്ന  സ്്രതീകള�ം കുട്ടികള�ം 
അരക്ഷിതാവസ്ഥയിലും അനാഥത�ത്തിലുമാണ് തുടർന്ന്   ജീവിക്കുന്നത്   ഇത്തരം 
കുടുംബത്തിൽെപ്പടുന്ന കുട്ടികെളയും കുടുംബങ്ങെളയും സംരക്ഷിേക്കണ്ടതും  
പുനരുദ്ധരിേക്കണ്ടതും ഭരണ വിഭാഗത്തിന്െറ ്രപധാന കടമകളിെലാന്നായി 
കാേണണ്ടതുണ്ട്. വിധവകളായ സ്്രതീകള�െട കുടുംബത്തിന്െറ ഭാവി 
സുരക്ഷിതമാക്കുന്നതിനായി  അവരുെട  വിവിധ െ്രപാഫഷണൽ  േകാഴ്സുകളിൽ 
പഠിക്കുന്ന കുട്ടികള�െട ട�ൂഷൻ ഫീസ്, േഹാസ്റ്റൽ ഫീസ്  എന്നിവയ്ക്ക്  
ധനസഹായം നൽകുക എന്നതാണ് 'പടവുകൾ'  എന്ന ഉന്നത വിദ�ാഭ�ാസ 
ധനസഹായ പദ്ധതി െകാണ്ട് ഉേദ്ദശിക്കുന്നത്. 

പദ്ധതി മാനദണ്ഡം 
1. സർക്കാർOസർക്കാർ എയ്ഡഡ്  വിദ�ാഭ�ാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പഠിക്കുന്ന 

 െ്രപാഫഷണൽ  േകാഴ്സ് (MBBS, Engineering, MBA) ന് പഠിക്കുന്ന 
വിധവകള�െട മക്കളാണ് ഈ പദ്ധതിയുെട ഗുണേഭാക്താക്കൾN 

2. ഓേരാ േകാഴ്സിനും നിശ്ചയിച്ചിട്ട�ള്ള ട�ൂഷൻ ഫീസ്  നൽകുന്നു.  കൂടാെത 
േഹാസ്റ്റൽ  ഫീസ് (െമസ് ഫീസ് ഉൾെപ്പെട) നൽകുന്നു. 

3. െമഡിക്കൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇൻഡ�/ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്െറ 
കീഴിലുള്ള  സർവ്വകലാശാലകൾ അംഗീകരിച്ചിട്ട�ള്ള  േകാേളജുകളിൽ 
പഠിക്കുന്നവരും േകരളത്തിൽ സ്ഥിതാമസമാക്കിയവരുമായിരിക്കണം. 

4. കുടുംബത്തിന്െറ വാർഷിക  വരുമാനം  3 ലക്ഷം രൂപയിൽ  കവിയാൻ 
പാടില�. 

5. പഠിക്കുന്ന സ്ഥാപനത്തിെല ട�ൂഷൻ ഫീസ്, േഹാസ്റ്റൽ ഫീസ് എന്നിവ 
സംബന്ധിച്ച്  നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള സാക്ഷ�പ്രതം ഹാജരാേക്കണ്ടതാണ്. 

6. സർക്കാരിൽ നിന്നും മറ്റ് സ്േകാളർഷിപ്പ�കൾ വാങ്ങുന്നവർ ഈ 
ധനസഹായത്തിന്  അർഹരല�.   

7. അങ്കണവാടി വർക്കർOെഹൽപ്പർ, ആശാവർക്കർമാർ, പാർട്ട് ൈടം 
കണ്ടിജന്റ്  ജീവനക്കാർ ഒഴിെകയുള്ള  സർക്കാർ ജീവനക്കാർ  ഈ 
ആനുകൂല�ത്തിന്  അർഹരല�. 

8. ഒരു കുടുംബത്തിെല രണ്ട് േപർക്ക് ധനസഹായത്തിന് അർഹതയുണ്ട്. 



9. അേപക്ഷകൾ ശിശു വികസന പദ്ധതി ഓഫീസർക്ക്  നൽേകണ്ടതാണ്. 
 
ധനസഹായത്തിന് അേപക്ഷിേക്കണ്ട  വിധവും  ഹാജരാേക്കണ്ട േരഖകള�ം 
 

1. അേപക്ഷാ േഫാറം 
2. േകാഴ്സ്, േഹാസ്റ്റൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് 
3. വിദ�ാർത്ഥിയുെട മാതാവ്  വിധവയാെണന്നും  പുനർ വിവാഹം  

നടന്നിട്ടില�ാെയന്നുമുള്ള  േരഖ (വിേല�ജ് ഓഫീസർ നൽകുന്നത്) 
4. അേപക്ഷകയുെട ബാങ്ക് പാസ്സ് ബുക്ക് േകാപ്പി 
5. മുൻവർഷം ധനസഹായം ലഭിച്ചിട്ട�െണ്ടങ്കിൽ ഫീസടച്ച രസീതുകള�െട  

പകർപ്പ�ം   ധനസഹായ തുക ഫീസ്  തുകെയക്കാൾ അധികരിക്കുന്നില� എന്ന 
സാക്ഷ�പ്രതവും. 

 

മംഗല�  

സാധുക്കളായ വിധവകൾ, നിയമപരമായി 
വിവാഹ ബന്ധം  േവർെപ്പടുത്തിയവർ 
എന്നിവരുെട പുനർ വിവാഹത്തിന് 25,000/- 
രൂപ ധനസഹായം നൽകുന്ന പദ്ധതിയാണ് 
'മംഗല�' പദ്ധതി. 
 
 
പദ്ധതി മാനദണ്ഡം 
1. അേപക്ഷകർ ദാരി്രദ� േരഖയ്ക്ക് 

താെഴയുള്ളവർ (മുൻഗണനാ ലിസ്റ്റിൽ 
 ഉൾെപ്പട്ടവർI ആയിരിക്കണം. 

2. ഭർത്താവിന്െറ മരണം കാരണം വിധവയായി  
തീർന്നവർ നിയമ്രപകാരം  വിവാഹ  േമാചനം േനടിയവർ, ഭർത്താവ് 
ഉേപക്ഷിച്ച് 7 വർഷം കഴിഞ്ഞവർ,   ഭർത്താവിെന കാണാതായി 7 വർഷം 
കഴിഞ്ഞവർ എന്നിവർക്കാണ് അർഹത. 

3. പുനർ വിവാഹം രജിസ്റ്റർ  െചയ്തിരിക്കണം. 
4. അേപക്ഷകർ  18 നും 50 നും മേദ്ധ� ്രപായമുള്ളവർ ആയിരിക്കണം. 
5. വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് 6 മാസത്തിനകം അേപക്ഷ  സമർപ്പിക്കണം. 
 
അേപക്ഷിേക്കണ്ട വിധം 
 
1. അേപക്ഷ േഫാറം (നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ളത്.) 
2. ആദ� വിവാഹത്തിെല ഭർത്താവിന്െറ മരണ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് 
3. വിവാഹ ബന്ധം േവർെപ്പടുത്തിയവർ ആയതിന്െറ  േകാടതി ഉത്തരവ് 

 /ഭർത്താവിെന കാണാതായവർ, ഭർത്താവ് ഉേപക്ഷിച്ചവർ എന്നിവർക്ക് 
വിേല�ജ്  ഓഫീസർ നൽകുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. 



4. അേപക്ഷകയുെട  ജനനതീയതി െതളിയിക്കുന്ന േരഖ 
5. പുനർ വിവാഹം  രജിസ്റ്റർ െചയ്ത  സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്െറ പകർപ്പ് 
6. അേപക്ഷകയുെട ബാങ്ക് പാസ്സ് ബുക്കിന്െറ പകർപ്പ് 
7. േറഷൻ  കാർഡിന്െറ േകാപ്പി 
 

സഹായഹസ്തം 

സാമ്പത്തികമായി പിേന്നാക്കം  നിൽക്കുന്ന 
55 വയസ്സിന് താെഴ ്രപായമുള്ള  
വിധവകൾക്കു് സ�യം െതാഴിൽ െചയ്യ�ന്നതിന് 
ധനസഹായം നൽകുന്ന പദ്ധതിയാണ് 
'സഹായഹസ്തം' ജില�ാതല  േമാണിറ്ററിംഗ് 
ആന്റ് ഇവാല�ൂഷൻ കമ്മിറ്റി 
െതരഞ്ഞടുക്കുന്ന ഗുണേഭാക്താവിന് 
30,000/- രൂപ  ഒറ്റത്തവണ ധനസഹായം നൽകുന്നു.  
ഒരു ജില�യിൽ  നിന്നും ഒരു വർഷം 10 േപർക്ക്  
ഇ്രപകാരം  ധനസഹായം അനുവദിക്കുന്നു. 
 
അർഹത മാനദണ്ഡം 
 
1. സാമ്പത്തികമായി പിേന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന 55 വയസ്സിൽ താെഴ ്രപായമുള്ള 

 വിധവകളാണ് ഈ പദ്ധതിയുെട ഗുണേഭാക്താക്കൾN 
2. കുടുംബ്രശീ യൂണിറ്റ�കൾ, സ�യം സഹായ സംഘങ്ങൾ, വനിതാ കൂട്ടായ്മ്കൾ 

 തുടങ്ങിയ ്രഗൂപ്പ�കളിൽ അംഗങ്ങളായിട്ട�ള്ളവർക്ക് മുൻഗണന  
ഉണ്ടായിരിക്കും. 

3. ഗുണേഭാക്താവിന്െറ  വാർഷിക വരുമാനം ഒരു ലക്ഷം രൂപയിൽ 
 താെഴയായിരിക്കണം. 

4. 18 വയസ്സിൽ താെഴ ്രപായമുള്ള കുട്ടികൾ  ഉള്ളവർ, ഭിന്നേശഷിക്കാരായ 
മക്കൾ,   െപൺകുട്ടികൾ മാ്രതമുള്ള കുടുംബം  എന്നിവർക്ക് മുൻഗണന 
നൽകുന്നതാണ്.   

5. ഈ പദ്ധതി  ്രപകാരം മുൻപ് ധന സഹായം ലഭിച്ചിട്ട�ള്ളവർ  മറ്റ് സർക്കാർ 
 വകുപ്പ�കളിൽ നിന്ന്  സ�യം െതാഴിൽ െചയ്യ�ന്നതിന്  ധനസഹായം 
 ലഭിച്ചിട്ട�ള്ളവർ എന്നിവർ ഈ ധനസഹായത്തിന് അർഹരല�. 

6. ഒറ്റത്തവണ  ധനസഹായം െകാണ്ട്  തുടങ്ങുന്ന സംരഭം കുറഞ്ഞത് 5 
 വർഷെമങ്കിലും  നടപ്പാക്കിയിരിക്കണം. 

 
പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്ന  വിധം 
 
ഓേരാ വർഷവും  ശിശു വികസന പദ്ധതി ഓഫീസർ മുേഖെന അേപക്ഷകൾ 

സ�ീകരിച്ച്  ജില�ാതല േമാണിറ്ററിംഗ്  ആന്റ് ഇവാല�ൂേവഷൻ കമ്മിറ്റി  
അർഹരായ ഗുണേഭാക്താക്കെള കണ്ടത്തുന്നു. 

  



വനിതകൾ ഗൃഹനാഥരായിട്ട�ള്ള  കുടുംബങ്ങളിെല  കുട്ടികൾക്ക് 
വിദ�ാഭ�ാസ ധനസഹായം     

വനിതകൾ ഗൃഹനാഥരായിട്ട�ള്ള കുടുംബങ്ങളിെല  കുട്ടികൾക്ക് അർഹമായ 
ധനസഹായം  നൽകി അവർക്ക് സ�യം പര�പ്തത േനടുന്നതിനും അവെര 
സമൂഹത്തിന്െറ മുഖ�ധാരയിേലയ്ക്ക് എത്തിക്കുന്നതിനുമാണ് ഈ പദ്ധതി 
ലക്ഷ�മിടുന്നത്.   

ഈ പദ്ധതി ്രപകാരം ഒരു അദ്ധ�ായന വർഷത്തിൽ  അനുവദിക്കുന്ന   തുക    
1. 5th  �ാസ്സ് വെരയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഒരദ്ധ�ായന വർഷം 3000/- രൂപ  

നൽകുന്നു. 
2. 6th �ാസ് മുതൽ10-◌ാ◌ം �ാസ്സ് വെരയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഒരദ്ധ�ായന വർഷം  

5000/- രൂപ  നൽകുന്നു. 
3. +1, +2 �ാസ്സ�കളിൽ പഠിക്കുന്നവർക്ക് 7500/- രൂപ നൽകുന്നു.                           
4. ഡി്രഗി തലത്തിലും അതിനു മുകളിലും പഠിക്കുന്ന വിദ�ാർത്ഥികൾക്ക് 10000 

രൂപ  അനുവദിക്കുന്നു. 

പദ്ധതി മാനദണ്ഡം 
1. അേപക്ഷകർ മുൻഗണനാ വിഭാഗത്തിൽ Hബി.പി.എൽI 

ഉൾെപ്പട്ടവരായിരിക്കണം. 
2. വിദ�ാർത്ഥികൾ സർക്കാർ സ്കുൂൾ Oേകാേളജുകളിേലാ 

പഠിക്കുന്നവരായിരിക്കണം. 
3. വിവാഹ േമാചിതർ, ഭർത്താവ് ഉേപക്ഷിച്ചവർ, ഭർത്താവിെന കാണാതായി 

ഒരു  വർഷം കഴിഞ്ഞവർ എന്നിവരുെട മക്കൾ ഈ ധനസഹായത്തിന് 
 അർഹരാണ്.   

4. ഭർത്താവിന് നെട്ടല�ിന് ക്ഷതേമറ്റ് /പക്ഷാഘാതം കാരണം  േജാലി െചയ്യ�വാനും 
 കുടുംബം പുലർത്തുവാനും കഴിയാത്തവിധം കിടപ്പിലായ കുടുംബങ്ങളിെല 
വിദ�ാർത്ഥികൾക്ക് ധനസഹായത്തിന് അർഹതയുണ്ട്.   (സർക്കാർ 
േഡാക്ടർമാർ  നൽകുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കണം. 

5. നിയമപരമായ വിവാഹത്തിലൂെടയല�ാെത അമ്മമാരായ വനിതകള�െട 
മക്കൾക്ക്  വിദ�ാഭ�ാസ ധനസഹായത്തിന് അർഹതയുണ്ട്. 

6. HIV, AIDS  ബാധിതർ  സാമൂഹികമായി  വിേവചനം  അനുഭവിക്കുന്നവർ 
 തുടങ്ങിയ  കുടുംബത്തിെല കുട്ടികൾ HAPL) ധനസഹായത്തിന് അർഹരാണ്. 

  
അേപക്ഷിേക്കണ്ട വിധവും ഹാജരാേക്കണ്ട േരഖകള�ം 
 
1. അേപക്ഷ േഫാറം (നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ളത്.) 
2. മറ്റ് സ്േകാളർഷിപ്പ് ഒന്നും  ലഭിക്കുന്നില�ാെയന്നുള്ള വിദ�ാഭ�ാസ 

അധികാരിയുെട  സാക്ഷ�പ്രതം.. 
3. മുൻഗണനാ വിഭാഗത്തിൽ ഉൾെപ്പടുന്നത് സംബന്ധിച്ച  േരഖ (േറഷൻ 

കാർഡിന്െറ  േകാപ്പി) 
4. ഭർത്താവ് ഉേപക്ഷിച്ചത്/വിവാഹ േമാചനം  േനടിയത് /ഭർത്താവിെന 



 കാണാതായിട്ട് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞത്  സംബന്ധിച്ച് വിേല�ജ്  ഓഫീസർ  
 നൽകുന്ന സാക്ഷ� പ്രതം. 

5. അേപക്ഷകൾ  ശിശു വികസന പദ്ധതി ഓഫീസർമാർക്ക്  സമർപ്പിേക്കണ്ടതാണ്. 
 

ആശ�ാസനിധി 

അതി്രകമങ്ങൾ അതിജീവിച്ച 
സ്്രതീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കും 
ഗുരുതരമായ ക്ഷതങ്ങേളാ 
േരാഗങ്ങേളാ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്.  
ആസിഡ് അതി്രകമങ്ങൾ 
അതിജീവിച്ചവർക്ക് പലേപ്പാഴും 
ജീവിതകാലം മുഴുവൻ 
ഘട്ടംഘട്ടമായുള്ള ശാരീരിക മാനസിക 
ചികിത്സകൾ േവണ്ടിവരുന്നു.  
ഇത്തരത്തിലുള്ളവർക്ക് അടിയന്തിര ധനസഹായെമന്ന നിലയിൽ ആരംഭിച്ച 
പദ്ധതിയാണ് ആശ�ാസനിധി.  വനിതസംരക്ഷണ ഓഫീസറും ജില�ാ 
ശിശുസംരക്ഷണ ഓഫീസറും തയ്യാറാക്കിയ അേന�ഷണ റിേപ്പാർട്ട�ം ശുപാർശയും 
സമർപ്പിക്കുന്നതിന്െറ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വനിതശിശുവികസന വകുപ്പ് 
ഡയറക്ടർ ധനസഹായം അർഹതെപ്പട്ടവരുെട ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിേലക്ക് 
നിേക്ഷപിക്കുന്നു. 
 
അർഹരായ ഗുണേഭാക്താക്കൾ 
ൈലംഗീകാതി്രകമം അതിജീവിച്ചവർ, ആസിഡ് ആ്രകണം അതിജീവിച്ച സ്്രതീകള�ം 
കുട്ടികള�ം, ഗാർഹിക പീഡനത്തിന് വിേധയരായവർ, ഹീനമായ 
ലിംഗവിേവചനം അതിജീവിച്ചവർ 
 
ആവശ�മായ േരഖകൾ 

1. അതി്രകമത്തിനിരയായവരുെട േപര്, േമൽവിലാസം (േഫാൺ നം. സഹിതം) 
2. വനിത സംരക്ഷണ ഓഫീസർ/ജില�ാ ശിശുസംരക്ഷണ ഓഫീസറുെട ശുപാർശ 

റിേപ്പാർട്ട് 
3. എഫ് .ഐ.ആർ/ഡി.ഐ.ആർ  
4. ബാങ്ക് പാസ് ബുക്ക് 
5. ആധാർ 
6. െമഡിക്കൽ റിേപ്പാർട്ട് 
7. ലീഗൽ റിേപ്പാർട്ട് 
8. േപാലീസ് റിേപ്പാർട്ട് 

േസവനതരം 
ഇത്തരത്തിലുള്ള കുറ്റകൃത�ങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ െചയ്യെപ്പടുകേയാ സ�േമധയാ 



െവളിെപ്പടുകേയാ െചയ്താൽ വനിതശിശുവികസന വകുപ്പ് ഡയറക്ടർ 
പുറെപ്പടുവിച്ചിട്ട�ള്ള നിർേദ്ദശങ്ങൾക്കനുസരണമായി കുട്ടികള�െട പരാതിയിൽ 
ജില�ാ ശിശുസംരക്ഷണ ഓഫീസറും സ്്രതീകള�െട പരാതിയിൽ വനിത സംരക്ഷണ 
ഓഫീസറും പരാതി നിർഭയ െസല�ിന്െറ സംസ്ഥാന േകാർഡിേനറ്ററുെട 
്രശദ്ധയിൽെകാണ്ടുവേരണ്ടതും തുടർനടപടികൾ സ�ീകരിക്കുന്നതുമാണ്.   
 
സാമ്പത്തിക സഹായം 
വിവിധ പരാതികളിൽ ആശ�ാസധനമായി അനുവദിക്കാവുന്ന തുകയുെട 

വിശദാംശം ചുവെട േചർക്കുന്നു. 
 
്രകമ 
നം. പരിക്കിന്െറ വിശദാംശങ്ങൾ 

കുറഞ്ഞ 
പരിധി 

ഉയർന്ന 
പരിധി 

1 
േപാക്േസാ നിയമ്രപകാരം 

രജിസ്റ്റർ െചയ്ത േകസുകൾ 
50,000/- 

രൂപ 
1,00,000/- 

രൂപ 

  ·         ൈലംഗീകാതി്രകമം     

  
·         രൂക്ഷമായ 

ൈലംഗീകാതി്രകമം     

2 

ബലാത്സംഗം/്രകൂരമായ 
ബലാത്സംഗം/ 
്രപകൃതിവിരുദ്ധ ൈലംഗീക 
കുറ്റകൃത�ങ്ങൾ 

50,000/- 
രൂപ 

1,00,000/- 
രൂപ 

3 ജീവിത നഷ്ടം 50,000/- 
രൂപ 

1,00,000/- 
രൂപ 

4 
ഗാർഹിക പീഡനം മൂലം 

ഗുരുതരമായ ശാരീരിക 
പരിക്ക്/മാനസിക പരിക്ക് 

25,000/- 
രൂപ 

50,000/- 
രൂപ 

5 
മനുഷ�ക്കടത്തലിൽ നിന്ന് 

രക്ഷെപ്പട്ട സ്്രതീകള�ം 
കുട്ടികള�ം  

25,000/- 
രൂപ 

50,000/- 
രൂപ 

6 
ആസിഡ് ആ്രകമണത്തിന് 

വിേധയരായവർ 
1,00,000/- 

രൂപ 
2,00,000/- 

രൂപ 

7 
ബലാത്സംഗം മൂലം 

ഗർഭിണികളായവർ 
50,000/- 

രൂപ 
1,00,000/- 

രൂപ 

8 
ശരീരത്തിന്െറ ഏെതങ്കിലും 

അവയവേമാ ഭാഗേമാ 
നഷ്ടെപ്പടുന്നത് 

50,000/- 
രൂപ 

1,00,000/- 
രൂപ 

9 
ആ്രകമണത്തിന്െറ 

ഫലമായുണ്ടാകുന്ന ഗർഭം 
അലസൽ 

50,000/- 
രൂപ 

1,00,000/- 
രൂപ 

10 െപാള്ളലിന് വിേധയരായവർ 50,000/- 
രൂപ 

1,00,000/- 
രൂപ 

 
എവിെടയാണ് അേപക്ഷ സമർപ്പിേക്കണ്ടത് 
ജില�ാ ശിശുസംരക്ഷണ ഓഫീസ്/ജില�ാ വനിത സംരക്ഷണ ഓഫീസ്. 



 
േസവന രീതി 
ജില�ാ വനിത സംരക്ഷണ ഓഫീസറും ജില�ാ ശിശുസംരക്ഷണ ഓഫീസറും 

തയ്യാറാക്കി സമർപ്പിക്കുന്ന അേന�ഷണ റിേപ്പാർട്ടിന്െറയും ശുപാർശ 
തുകയുെടയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ വനിത ശിശുവികസന വകുപ്പ് ഡയറക്ടർ 
േസ്റ്ററ്റ് നിർഭയെസൽ േകാർഡിേനറ്റർ മുേഖന നടപടി സ�ീകരിക്കുന്നതാണ്.  
സ്്രതീകൾക്ക് അവരുെട അെക്കൗണ്ടിേലക്കും ്രപായപൂർത്തിയാകാത്ത 
കുട്ടികൾക്ക് കുട്ടിയുെടയും രക്ഷിതാവിന്െറയും േപരിലുള്ള േജായിന്റ് 
അെക്കൗണ്ടിേലക്ക് േനരിട്ട് 5 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ശുപാർശ െചയ്യ�ന്ന ഇടക്കാല 
ദുരിതാശ�ാസ തുക 5 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ വിതരണംെചയ്യ�ം. 

 
സർവ്വീസ് ഫ്േളാ പാേറ്റൺ 
ജില�ാ വനിത സംരക്ഷണ ഓഫീസറും ജില�ാ ശിശുസംരക്ഷണ ഓഫീസറു തയ്യാറാക്കി 
സമർപ്പിക്കുന്ന അേന�ഷണ റിേപ്പാർട്ടിന്െറയും ശുപാർശ തുകയുെടയും 
അടിസ്ഥാനത്തിൽ വനിത ശിശുവികസന വകുപ്പ് ഡയറക്ടർ േസ്റ്ററ്റ് നിർഭയെസൽ 
േകാർഡിേനറ്റർ മുേഖന നടപടി സ�ീകരിക്കുന്നതാണ്.  സ്്രതീകൾക്ക് അവരുെട 
അെക്കൗണ്ടിേലക്കും ്രപായപൂർത്തിയാകാത്ത കുട്ടികൾക്ക് കുട്ടിയുെടയും 
രക്ഷിതാവിന്െറയും േപരിലുള്ള േജായിന്റ് അെക്കൗണ്ടിേലക്ക് േനരിട്ട് 5 
ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ശൂപാർശ െചയ്യ�ന്ന ഇടക്കാല ദുരിതാശ�ാസ തുക 5 
ദിവസത്തിനുള്ളിൽ വിതരണം െചയ്യ�ം.  ഏെതങ്കിലും വിധത്തിൽ 
പീഡനത്തിന്/ആ്രകമണത്തിന് വിേധയാരായവർ മരണെപ്പടുകയാെണങ്കിൽ 
ആശ�ാസ ധനസഹായം അവരുെട ബന്ധുക്കള�െട (അച്ഛന്െറേയാ/ 
അമ്മയുെടേയാ) ബാങ്ക് അെക്കൗണ്ടിേലക്ക് തുക നിേക്ഷപിക്കുന്നതാണ്. 
 

േബഠി ബച്ചാേവാ േബഠി പഠാേവാ 

രാജ�ത്ത്  ആൺകുട്ടികള�െടയും െപൺകുട്ടികള�െടയും 
അനുപാതം കുറഞ്ഞ് വരുന്നതിന്െറ 
അടിസ്ഥാനത്തിൽ ്രപസ്തുത വിഷയം ഒരു മാസ് 
ക�ാമ്പയിനായി ഉയർത്തി െകാണ്ട് െപൺകുട്ടികള�െട 
ശാക്തീകരണം, വിദ�ാഭ�ാസം  എന്നിവ ലക്ഷ�മാക്കി 
രാജ�ത്ത് െതരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ട 100 ജില�കളിൽ 
നടപ്പിലാക്കുന്ന േക്രന്ദാവിഷ്കൃത പദ്ധതിയാണ്  േബഠി 
ബച്ചാേവാ േബഠി പഠാേവാ.  േകരളത്തിൽ തൃശ്ശ�ർ ജില�യിലാണ് ഈ പദ്ധതി 
നടപ്പിലാക്കുന്നത്. 
 
  



ൈകതാങ്ങ് 

സ്്രതീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കുെമതിരായ അതി്രകമങ്ങള�െട എണ്ണം വർദ്ധിച്ചതിന്െറ 
പശ്ചാത്തലത്തിൽ, ഇത്തരം അതി്രകമങ്ങൾ തടയുന്നതിനുള്ള ്രപതിേരാധ 
നടപടികൾ 

േ്രപാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി വിവിധ സർക്കാർ വകുപ്പ�കൾ വിവിധ 
േമഖലകളിൽ കൂട്ടായി ്രപവർത്തിക്കുന്നു. ‘ൈകതാങ്ങ് ’ പദ്ധതി എന്ന 
സംരംഭത്തിന്െറ ഭാഗമായി കുടുമ്പ്രശീ, ആശാ വർേക്കഴ്സ്,  മഹിലാ്രപദാൻ 
ഏജന്റുമാർ, ജനൈമ്രതി േപാലീസ്, യൂത്ത് �ബ്ബ�കൾ, െറസിഡന്റ്സ് 
അേസാസിേയഷനുകൾ തുടങ്ങിയവയ്െക്കാപ്പം ഒരു ്രപതികരണ സംഘം 
രൂപീകരിക്കുന്നതിന് ഈ വകുപ്പ�കൾ ഉൾെപ്പടുത്തിയിട്ട�ണ്ട്. 
 
സംസ്ഥാനത്ത് തിരെഞ്ഞടുത്ത  പഞ്ചായത്തുകളിൽ ഈ പദ്ധതി നടപ്പാക്കും. 
തിരെഞ്ഞടുത്ത ഓേരാ വാർഡിലും മദ�പാനം, മയക്കുമരുന്ന് ഉപേയാഗം എന്നിവ 
മൂലം തകർന്ന കുടുംബങ്ങെളയും ദുർബല കുടുംബങ്ങെളയും ്രപതികൂലമായി 
ബാധിച്ച കുടുംബങ്ങെളയും തിരിച്ചറിയുക, അവർക്ക് ആവശ�മായ സാമൂഹിക 
പിന്തുണ നൽകിെക്കാണ്ട് അവെര സമൂഹത്തിന്െറ മുഖ�ധാരയിേലക്ക് 
െകാണ്ടുവരിക എന്നിവയാണ് പദ്ധതിയുെട ്രപധാന ലക്ഷ�ം. ്രപതിബദ്ധതയുള്ള 
ഒരു സാമൂഹ� ്രപവർത്തകൻ വിവിധ വകുപ്പ�കള�മായി ഏേകാപിപ്പിക്കുകയും 
അതുവഴി അത്തരം നിരാലംബരായ കുടുംബങ്ങൾക്ക് സഹായം നൽകുകയും 
െചയ്യ�ം. 
   

്രശദ്ധ 

സ്്രതീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കുെമതിരായ അതി്രകമങ്ങള�െട എണ്ണം 
വർദ്ധിച്ച�െകാണ്ടിരിക്കുന്ന നിലവിെല സാഹചര�ത്തിൽ, വനിത ശിശുവികസന  
വകുപ്പ് ഉേദ�ാഗസ്ഥർക്കും േസവന ദാതാക്കൾക്കും നിയമപരമായ അവേബാധം 
നൽകുന്ന ‘്രശദ്ധ’ എന്ന പുതിയ പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമിട്ട�. സ്്രതീകള�െടയും 
കുട്ടികള�െടയും അവകാശങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാനും അത്തരം 
അതി്രകമങ്ങൾെക്കതിെര ്രപവർത്തിക്കാനുള്ള സാമൂഹിക 
ഉത്തരവാദിത്തെത്തക്കുറിച്ച് െവളിച്ചം വീശാനും കഴിയുന്ന ഒരു അംഗീകൃത 
സമൂഹം െകട്ടിപ്പടുക്കുകെയന്നതാണ് ഈ പദ്ധതി. 
 



അത്തരം അ്രകമങ്ങെള െചറുക്കുന്നതിനുള്ള 
ഫല്രപദമായ ത്രന്തെമന്ന നിലയിൽ വിവിധ 
സ്്രതീകള�മായി ബന്ധെപ്പട്ട 
നിയമനിർമ്മാണങ്ങൾക്ക് കീഴിൽ നൽകുന്ന 
അടിസ്ഥാന നിയമപരമായ അവകാശങ്ങെളയും 
പരിഹാരങ്ങെളയും കുറിച്ച് ്രപാേയാഗിക അറിവ് 
െപാതുജനങ്ങൾക്ക് നൽകും. ഈ സംരംഭത്തിന്െറ 
ഭാഗമായി വിവിധ വകുപ്പ�തല 
ഉേദ�ാഗസ്ഥർ, േസവന ദാതാക്കൾ, െറസിഡൻഷ�ൽ േകാേളജുകൾ, യൂത്ത് 
�ബ്ബ�കൾ, റസിഡന്റ്സ് അേസാസിേയഷനുകൾ, േവാളന്റിയർമാർ, മഹിളാ 
്രപദാൻ ഏജന്റുമാർ, ആശാ വർേക്കഴ്സ്, സാക്ഷരത  േ്രപരക് എന്നിവർക്ക് 
േബാധവൽക്കരണ �ാസുകൾ നൽകും. 

 

കൗമാരക്കാരായ െപൺകുട്ടികൾക്ക് ൈസേക്കാ-േസാഷ�ൽ േസവനങ്ങൾ 

ഒരു േയാഗ�തയുള്ള േലഡി കൗൺസിലർ തിരെഞ്ഞടുത്ത സ്കൂള�കളിൽ 
ഏർെപ്പടുന്നു. കൗമാരക്കാരായ െപൺകുട്ടികൾക്ക് കൗൺസിലിംഗ് മാർഗ്ഗനിർേദ്ദശൾ 
നൽകുന്നു.  
 
കടമകൾ  

1. സ്കൂള�കളിൽ പഠിക്കുന്ന െപൺകുട്ടിക്ക് കൗൺസിലിംഗ് നൽകുക.  
2. സമ്മർ �ാസുകൾ നടത്തുന്നു.  
3. രക്ഷാകർതൃ വിദ�ാഭ�ാസം.  
4. ആേരാഗ� വിദ�ാഭ�ാസവും ്രപാേദശിക സ�യംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള�ം 

േപാലുള്ള മറ്റ് വകുപ്പ�കള�മായി ഏേകാപിപ്പിച്ച് ആേരാഗ� 
പരിേശാധനയും അനുബന്ധ ്രപവർത്തനങ്ങള�ം നടപ്പാക്കുന്നു. 

5. അങ്കണവാടികളിെല  കൗൺസിലിംഗ് - അമ്മമാർക്കും കൗമാരക്കാരായ 
െപൺകുട്ടികള�െട �ബ്ബിനുമുള്ള േമാണിറ്ററിംഗ് കമ്മിറ്റി േയാഗങ്ങളിൽ 
പെങ്കടുക്കാൻ ഈ കൗൺസിലർമാർക്ക് ടിഎ നൽകെപ്പടുന്നു.  

േമൽപ്പറഞ്ഞ വിഹിതം കൂടാെത സാനിറ്ററി നാപ്കിൻ െവൻഡിംഗ് െമഷീന്െറ 
അറ്റകുറ്റപ്പണികള�ം പുനരധിവാസവും, നാപ്കിന്െറ  വില, നാപ്കിന്െറ 
സർക്കാർ വിഹിതം, കൗൺസിലർമാർക്ക് ഓണേററിയം, ടിഎ, പുതിയ 
കൗൺസിലിംഗ് േക്രന്ദങ്ങളിേലക്ക് അടിസ്ഥാന സൗകര�ങ്ങൾ എന്നിവക്കും 
ധനസഹായം   ഏർെപ്പടുത്തിയിട്ട�ണ്ട്. 



  



സ്ഥാപനങ്ങൾ  

എന്െറ കൂട് 

നിരാലംബരായ സ്്രതികൾക്കും കുട്ടികൾക്കും രാ്രതി 
കാലങ്ങളിൽ സുരക്ഷിതമായി താമസിക്കുവാൻ ഒരു 
രാ്രതികാല അഭയേക്രന്ദം എന്ന ആശയത്തിന്െറ 
അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിഭാവനം െചയ്ത എന്െറ കൂട് 
പദ്ധതി സംസ്ഥാനത്ത് േകാഴിേക്കാട്, 
തിരുവനന്തപുരം ജില�കളിൽ നടപ്പിലാക്കുന്നു. 2015-
ൽ േകാഴിേക്കാട് കസബ േപാലീസ് േസ്റ്റഷനു സമീപവും 
2018-ൽ തിരുവനന്തപുരം തമ്പാനൂർ ബസ് 
െടർമിനലിെല K.T.D.F.C െകട്ടിടത്തിലും ്രപവർത്തനം ആരംഭിച്ച�. 
 
ഗുണേഭാക്താക്കൾOേയാഗ�ത 
 സ്്രതികൾL കുട്ടികൾL 12 വയസ്സിനു താെഴയുള്ള ആൺകുട്ടികൾ 
എന്നിവർക്കാണ് ്രപേവശനം അനുവദിക്കുന്നത്.  അശരണരായ വനിതകൾക്ക് 
മുൻഗണന ഉണ്ടായിക്കുന്നതാണ്.  (കുട്ടികൾക്ക് മാ്രതമായി അഡ്മിഷൻ 
അനുവദിക്കുന്നതല�.) 
 
േസവനം 
സ്ഥാപനത്തിന്െറ ്രപവർത്തന സമയം ൈവകുേന്നരം 7 മണി മുതൽ പിേറ്റന്ന് 
രാവിെല 7 മണി വെരയാമ്. 
 
്രപേവശനം 

1. െവള�പ്പിനു 3 മണിവെര എത്തുന്നവർക്ക് ആവശ�െമങ്കിൽ ്രപേവശനം 
അനുവദിക്കുന്നതായിരിക്കും. 

2. രാ്രതി 8 മണി വെര ്രപേവശനം േനടുന്ന താമസക്കാർക്ക് സൗജന� രാ്രതി 
ഭക്ഷണം ഉണ്ടായിരിേക്കണ്ടതാണ്. 

ഹാജരാേക്കണ്ട േരഖ 
 സർക്കാർ അംഗീകൃത ID കാർഡിന്െറ അസൽ 
 
നിബന്ധനകൾ 

1. മാസത്തിൽ ഒരാൾക്ക് പരമാവധി 3 ദിവസേത്തയ്ക്ക് മാ്രതമാണ് ്രപേവശനം 
അനുവദിക്കുക. 

2. അടിയന്തിര സാഹചര�ങ്ങളിൽ 3 ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ താമസിേക്കണ്ടി 
വന്നാൽ അധികമായി േവണ്ടി വരുന്ന ഓേരാ ദിവസത്തിനു 150/- രുപ 
്രകമത്തിൽ അടച്ച് ്രപേവശനം േനടാവുന്നതാണ്. 



3. ്രഫഷ് ആകുന്നതിനു മാ്രതമായി ്രപേവശനം അനുവദിയ്ക്കുന്നതല�.  
ഏെതങ്കിലും ്രപേത�ക സാഹചര�ങ്ങളിൽ ്രഫഷ് ആകുന്നതിന് മാ്രതം 
്രപേവശനം േവണ്ടി വന്നാൽ 100/- രൂപ അടച്ച് ്രപേവശനം േനടാവുന്നതാണ്. 

പരാതികൾOആേക്ഷപങ്ങൾ 
സ്ഥാപനത്തിന്െറ ്രപവർത്തനം, ജീവനക്കാരുെട െപരുമാറ്റം എന്നിവ 
സംബന്ധിച്ച�ള്ള പാരാതികൾL നിർേദ്ദശങ്ങൾ ഉെണ്ടങ്കിൽ ബന്ധെപ്പട്ട ജില�ാ 
വനിതാ ശിശു വികസന ഓഫീസേറേയാ അെല�ങ്കിൽ വനിതാ ശിശു വികസന 
ഡയറക്ടെര സമീപീക്കാവുന്നതാണ്. 

വൺ േഡ േഹാം (ഏകദിന വസതി) 

തലസ്ഥാന നഗരിയിൽ അടിയന്തിര ആവശ�ങ്ങൾക്കായി വിവിധ ജില�കളിൽ 
നിന്ന് തനിച്ച് എത്തുന്ന സ്്രതീകൾക്ക് സുരക്ഷിത താമസ സൗകര�ം 
ഏർെപ്പടുത്തുക എന്ന ലക്ഷ�േത്താെട ഒരു ഏകദിന വസതി (One Day Home) എന്ന 
പദ്ധതി തിരുവനന്തപുരം തമ്പാനൂർ KSRTCെടർമിനൽ േസ്റ്റഷനിൽ ഉള്ള െകട്ടിട 
സമുചയത്തിെല 8-◌ാ0 നിലയിൽ തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭയുെട സംയുക്ത 
പങ്കാളിത്തേത്താെട നടപ്പിലാക്കുന്നതിനു സൂചന (1) ്രപകാരം ഭരണാനുമതി 
ലഭിച്ചിരുന്നു. 

മാർഗ്ഗ നിർേദ്ദശങ്ങൾ 
1. തിരുവനന്തപുരം തലസ്ഥാന നഗരിയിൽ അടിയന്തിര ആവശ�ങ്ങൾക്കായി 

എത്തുന്ന സ്്രതീകൾL െപൺകൂട്ടികൾL അമ്മമാേരാെടാപ്പമുള്ള 12 
വയസ്സ�വെരയുള്ള ആൺകുട്ടികൾ എന്നിവർക്കാണ് ്രപേവശനം 
അനുവദിക്കുന്നത്.  അശരണരായ  വനിതകൾക്ക് മുൻഗണന 
ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.  

2. ടി സ്ഥാപനത്തിന്െറ ്രപേവശന സമയം രാവിെല 6 മണി മുതൽ ൈവകുേന്നരം 7 
മണി വെരയാണ്.   

3. ്രപേവശനത്തിന് അഡ�ാൻസ് ബുക്കിംഗ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല�. 
4. ്രപേവശന സമയത്ത് തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തിയതിന്െറ കാരണം 

ജീവനക്കാെര േബാധ�െപ്പടുേത്തണ്ടതാണ്. 
5. ്രഫഷ് ആകുന്നതിന് മാ്രതമായി ്രപേവശനം അനുവദിക്കുന്നതല�.   
6. ഒരാൾക്ക് 1 ദിവസേത്തയ്ക്കു് മാ്രതമാണ്  ്രപേവശനം അനുവദിക്കുക.  ഒരു 

ദിവസത്തിന് 250 രൂപയാണ് ഫീസ്.  അടിയന്തര സാഹചര�ങ്ങളിൽ  3 
ദിവസംവെര ്രപേവശനം അനുവദിക്കുന്നതാണ്.  ഒരു ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ 
താമസിേക്കണ്ടി വന്നാൽ അധികമായി േവണ്ടി വരുന്ന ഓേരാ ദിവസത്തിനും 
300/-രൂപ ്രകമത്തിൽ അടച്ച് ്രപേവശനം േനടാവുന്നതാണ്.   3 ദിവസത്തിനു 
കൂടുതൽ അനുവദനീയമല�. 

7. അഡ്മിഷൻ സമയത്ത് ഒറിജിനൽ ഐ.ഡി. ്രപൂഫ് ഹാജരാേക്കണ്ടതാണ്. 
8. മറ്റ�ള്ള താമസകാർക്കും ജീവനക്കാർക്കും ബുദ്ധിമുട്ട�ണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള 

െപരുമാറ്റം അനുവദനീയമല�.  താമസക്കാർ സ്ഥാപനത്തിൽ അച്ചടക്കം 
പാലിേക്കണ്ടതാണ്. 



9. സ്ഥപനത്തിെല വസ്തുവകകേളാ, ഉപകരണങ്ങേളാ  േകടുവരുത്തുവാൻ 
പാടുള്ളതല�. േകട് വരുത്തിയാൽ േകടായ വസ്തുവിന്െറ വിലയ്ക്ക് 
തുല�മായ തുക ൈഫൻ ആയി ഈടാക്കുന്നതാണ്. 

10. താമസക്കാരുെട സാധന സാമ്രഗികൾ അവരവർ തെന്ന സൂക്ഷിേക്കണ്ടതാണ്. 
11. സ്ഥാപനത്തിൽ താമസിക്കുന്നവർ മറ്റ�ള്ള താമസക്കാർക്ക് 

ബുദ്ധിമുട്ട�ണ്ടാകാത്ത വിധത്തിൽ െമാൈബൽ േഫാൺ 
ഉപേയാഗിേക്കണ്ടതാണ്.   

12. സ്ഥാപനത്തിന്െറ ്രപവർത്തനം ജീവനക്കാരുെട െപരുമാറ്റം എന്നിവ 
സംബന്ധിച്ച് എെന്തങ്കിലും പരാതികൾL  നിർേദ്ദശങ്ങൾ ഉെണ്ടങ്കിൽ 
directorate.wcd@kerala.gov.in  എന്ന ഇ-െമയിൽ വിലാസത്തിേലാ ഓഫീസ് 
്രപവർത്തി സമയങ്ങളിൽ 0471-2346508 എന്ന േഫാൺ നമ്പരിേലാ 
അറിയിക്കാവുന്നതാണ്. 

13. സ്ഥാപനത്തിെല ജീവനക്കാരുെട ബന്ധുക്കെള  അനധികൃതമായി 
സ്ഥാപനത്തിൽ താമസിപ്പിക്കാൻ പാടുള്ളതല�. 

14. േമൽ നിർേദ്ദശങ്ങൾ വകുപ്പിെല ജീവനക്കാർ ഉൾെപ്പെടയുള്ള എല�ാ 
താമസക്കാർക്കും ബാധകമായിരിക്കും. 
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നിർഭയ 

വനിത ശിശുവികസന വകുപ്പിന്െറ കീഴിൽ 
േസ്റ്ററ്റ് നിർഭയെസൽ മുേഖന സ്്രതീകൾക്കും 
കുട്ടികൾക്കുെമതിെരയുള്ള ൈലംഗീക 
അതി്രകമങ്ങൾ തടയുന്നതിനുേവണ്ടി 
േകരള സർക്കാർ GO(MS)17/2012/SWD dt. 
13.3.2012 ്രപകാരം അംഗീകരിച്ച് നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന 
നൂതന നയപരിപാടിയാണ് നിർഭയനയം  .

, പീഡനം ൈലംഗീക , ൈലംഗീകാതി്രകമം
 മനുഷ�ക്കടത്ത് വൃത്തിക്കുേവണ്ടിയുള്ള ൈലംഗീക

നിർഭയേപാളിസി മുൻതൂക്കം നൽകുന്നത്   . ്രപകാരം നിർഭയേപാളിസി
 തടയുന്നതിന് അതി്രകമം ൈലംഗീക കുട്ടികൾക്കുെമതിെരയുള്ള സ്്രതീകൾക്കും
 പുനരധിവാസവും, നിയമനടത്തിപ്പ്, സംരക്ഷണം, ്രപതിേരാധം

ഇട േമഖലകളിെല ്രപധാന നാല് എന്നീ പുനേരകീകരണവും െപടലുകളാണ് 
േസ്റ്ററ്റ് നിർഭയെസൽ ലക്ഷ�മിടുന്നത്. 

 

വിമൺ ആന്റ് ചിൽ്രഡൻ േഹാം 

വനിത ശിശുവികസന വകുപ്പിന്െറ കീഴിെല േസ്റ്ററ്റ് 
നിർഭയ െസല�ിന്െറ േനതൃത�ത്തിൽ ൈലംഗീക 
അതി്രകമങ്ങൾ അതിജീവിച്ചവർക്ക് സുരക്ഷിത 
അഭയം നൽകുന്നതിന് നിലവിൽ പതിമൂന്ന് 
േഹാമുകൾ തിരുവനന്തപുരം  , െകാല�ം

, വയനാട്, മലപ്പ�റം, തൃശ്ശ�ർ, ഇടുക്കി, എറണാകുളം
ക, പാലക്കാട്, േകാഴിേക്കാട് ◌ാസർേഗാഡ്  , കണ്ണ�ർ

 േമൽേനാട്ടത്തിൽ ൈദനംദിന സന്നദ്ധസംഘടനകള�െട ജില�കളിൽ എന്നീ
, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പ�ഴ ഇല�ാത്ത േഹാം നിലവിൽ.  ്രപവർത്തിച്ച�വരുന്നു

 സന്നദ്ധ എന്ന െസാൈസറ്റി സമഖ� മഹിള േകരള ജില�കളിൽ േകാട്ടയം
 നടപടികൾ ത�രിത ആരംഭിക്കാനുള്ള േഹാം േമൽേനാട്ടത്തിൽ സംഘടനയുെട

സ�ീകരിച്ച�വരുന്നു   . താമസക്കാരുെട േഹാമുകളിെല ചിൽ്രഡൻ ആന്റ് വിമൺ
, ശീലനംപരി െതാഴിൽ, വിദ�ാഭ�ാസം പുനരധിവാസത്തിനാവശ�മായ

 േഹാമുകളിലൂെട എന്നിവ നിയമസഹായം, ൈവദ�സഹായം, െകൗൺസിലിംഗ്
നൽകിവരുന്നു.  

 



എസ്.ഒ.എസ്. േമാഡൽ െഷൽട്ടർ േഹാം  

12 വയസ്സിനു താെഴയുള്ള ൈലംഗീക അതി്രകമങ്ങൾ 
അതിജീവിച്ചവർക്ക് തിരുവനന്തപുരം ജില�യിൽ 16.11.18 ൽ 
േമാഡൽ െഷൽട്ടർ േഹാം ്രപവർത്തനം ആരംഭിച്ച�.  
തിരുവനന്തപുരം ജില�യിെല എസ്.ഒ.എസ്. േഹാമിൽ 
തിരുവനന്തപുരം, െകാല�ം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പ�ഴ ജില�കളിെല 
ൈലംഗീക അതി്രകമങ്ങൾ അതിജീവിച്ചവർക്ക് 
സുരക്ഷിത േഹാം ഉറപ്പാക്കും.  കാസർേഗാഡ്, കണ്ണ�ർ, േകാഴിേക്കാട്, മലപ്പ�റം, 
വയനാട് ജില�കളിെല കുട്ടികൾക്കായി േകാഴിേക്കാട് ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള 
അടിയന്തിര നടപടികൾ സ�ീകരിച്ച�വരുന്നു.  

േഹാം േഫാർ െമന്റൽ െഹൽത്ത് 

വിമൺ ആന്റ് ചിൽ്രഡൻ േഹാമിെല നിലവിെല താമസക്കാരിൽ മാനസിക 
െവല��വിളി േനരിടുന്നവരും കടുത്ത മാനസിക ആഘാതം ഉള്ളവർക്കും ്രപേത�ക 
പരിചരണം ആവശ�മുള്ളവർക്കുേവണ്ടിയുള്ള േഹാം ജൂൈല 1 മുതൽ 
്രപവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നതാണ്. 

വൺേസ്റ്റാപ്പ് െസന്റർ (OSC) 

സ്്രതീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കുെമതിെര വർദ്ധിച്ച�വരുന്ന അതി്രകമങ്ങൾ 
തടയുന്നതിനും അതി്രകമങ്ങൾ അതിജീവിച്ചവർക്ക് ആവശ�മായ വീഡിേയാ 
േകാൺഫറൻസിംഗ് സംവിധാനം, എമർജൻസി േഷാട്ട് േസ്റ്റ േഹാം, 
ൈവദ�സഹായം, െകൗൺസിലിംഗ്, േപാലീസിന്െറ സഹായം, നിയമസഹായം, 
സുരക്ഷിത അഭയം എന്നീ േസവനങ്ങൾ ഒരു കുടക്കീഴിൽ ഉറപ്പ�വരുത്തി 
ആവർത്തിച്ച് ഇരയാക്കെപ്പടുന്ന സാഹചര�ം ഒഴിവാക്കി 24 മണിക്കൂറും 
്രപവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനമാണ് സഖി വൺേസ്റ്റാപ്പ് െസന്റർ.  േക്രന്ദ 
സർക്കാരിന്െറ 100% ധനസഹായേത്താടം വനിതശിശുവികസന വകുപ്പിെല േസ്റ്ററ്റ് 
നിർഭയെസൽ േനാഡൽ ഏജൻസിയായി ജില�ാ കളക്ടർ അദ്ധ�ക്ഷനായ ടാസ്ക് 
േഫാഴ്സ് കമ്മിറ്റിയുെട േനതൃത�ത്തിലാണ് സ്കീം നടപ്പിലാക്കുന്നത്.  
തിരുവനന്തപുരം, തൃശ്ശ�ർ, മലപ്പ�റം, കണ്ണ�ർ, വയനാട് എന്നീ ജില�കളിൽ 
നിലവിൽ സ്ഥാപനം ്രപവർത്തിക്കുന്നു.  2018-19 സാമ്പത്തിക വർഷം ബാക്കി 9 
ജില�കളിൽ കൂടി വൺേസ്റ്റാപ്പ് െസന്റർ ആരംഭിക്കുന്നതിന് ഫണ്ട് 
അനുവദിക്കുകയും ്രപവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള അടിയന്തിര നടപടികൾ 
സ�ീകരിച്ച�വരുന്നു. 
 



ഉജ്ജ�ല പദ്ധതി   

ൈലംഗിക ചൂഷണംതടയുക, ചൂഷണത്തിനിരയായവെര േമാചിപ്പിക്കുക, അവെര 
പുനരധിവസിപ്പിക്കുക, പുനേരകീകരിക്കുക, 
സമൂഹത്തിേലയ്ക്ക് തിരിച്ച� െകാണ്ടുവരുക 
തുടങ്ങിയ ്രപവർത്തനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനു 
അംഗീകൃത സംഘടനകൾക്ക് ധനസഹായം 
അനുവദിക്കുന്ന േക്രന്ദാവിഷ്കൃത 
പദ്ധതിയാണ് ഉജ്ജ�ല. 
ടി പദ്ധതി ്രപകാരം മാനദണ്ഡങ്ങൾക്ക് 
വിേധയമായി prevention ഇനത്തിൽ ഒരു 
േഹാമിനു 1,00,000/- രൂപയും Rehabilitation  ഇനത്തിൽ 
ഒരു േഹാമിനു 25,23,500/- രൂപയും എന്ന 
നിരക്കിൽ 60:30:10 എന്ന അനുപാതത്തിൽ 
യഥാ്രകമം േക്രന്ദം, സംസ്ഥാനം, സംഘടന എന്നിവർ 
വഹിക്കുന്നു. 
 
ലക്ഷ�ങ്ങൾ 

1. േബാധവത്ക്കരണ പരിപാടികൾ െസമിനാറുകൾL ്രപഭാഷണങ്ങൾ 
എന്നിവ വഴി ജനങ്ങളിൽ അവേബാധം സൃഷ്ടിച്ച് സ്്രതീകളിേലയും 
കുട്ടികളിേലയും ൈലംഗിക ചൂഷണം തടയുക. 

2. ചൂഷണം നടന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നും ഇരകെള േമാചിപ്പിച്ച് സുരക്ഷിത 
സ്ഥലങ്ങളിൽ എത്തിയ്ക്കുക. 

3. ചൂഷണത്തിന് ഇരയായവർക്ക് താമസം, വസ്്രതം, ഭക്ഷണം, കൗൺസലിംഗ്, 
ൈവദ�സഹായം, നിയമ സഹായം, െതാഴിൽ പരിശീലനം എന്നിവ നൽകി 
പുനരധിവസിപ്പിക്കുക. 

4. ചൂഷണത്തിനു ഇരയായവെര പുനേരകീകരിച്ച് കുടുംബത്തിേലക്കും 
സമൂഹത്തിേലയ്ക്കും തിരിെക എത്തിക്കുക. 

5. ചുഷണത്തിനിരയായ ്രപവാസികെള പുനരധിവസിപ്പിക്കുക. 
6. നിലവിൽ 3 േഹാമുകളാണ് ഉജ്ജ�ല പദ്ധതി ്രപകാരം ്രപവർത്തിച്ച� 

വരുന്നത്. 
7. കൾച്ചറൽ അക്കാഡമി േഫാർ പീസ്, എറണാകുളം – Prevention and 

Rehabilitation. 
8. െസന്റ് ബർണഡിറ്റ് േഹാം േഫാർ വിമൻL േകാഴിേക്കാട് – Rehabilitation. 
9. പി.സേരാജിനി അമ്മ സ്മാരക മഹിളാ സമാജം, മേഞ്ചരി, മലപ്പ�റം. – 

Prevention. 



സ�ധാർ ഗൃഹ് 

ദുഷ്കരമായ 
സാഹചര�ങ്ങളിലും വിവിധ ജീവിത ്രപതിസന്ധികളിലും ചൂഷ്ണത്തിനു 
വിേധയമാകുന്ന സ്്രതീകൾക്കും െപൺകുട്ടികൾക്കും താൽക്കാലിക 
താമസസൗകര�ം, പുനരധിവാസം, ൈവദ�സഹായം, നിയമസഹായം മുതലായവ 
നൽകി ജീവിത്തിേലയ്ക്ക് തിരിെക െകാണ്ടുവരിക എന്ന ലക്ഷ�േത്താെട 
ആവിഷ്കരിച്ച േക്രന്ദാവിഷ്കൃത പദ്ധതിയാണ് സ�ധാർ ഗൃഹ്.  പദ്ധതി 
നടത്തിപ്പിനാവശ�മായ തുക 60:40 എന്ന അനുപാത്തിൽ േക്രന്ദ സംസ്ഥാന 
സർക്കാരുകൾ വഹിക്കുന്നു.  ്രപസ്തുത പദ്ധതി NGOകൾ മുേഖനയാണ് 
നടപ്പിലാക്കുന്നത്. 
ലക്ഷ�ങ്ങൾ 
1. സാമ്പത്തിക സാമൂഹികമായും ബുദ്ധിമുട്ട�ന്ന ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന 

സ്്രതീകൾക്കും െപൺകുട്ടികൾക്കും താൽക്കാലിക താമസ സൗകര�ം, ഭക്ഷണം, 
ൈവദ�സഹായം, നിയമ സഹായം എന്നിവ നൽകുക. 

2. ദുഷ്ക്കര സാഹചര�ങ്ങളിലും വിവിധ ജീവിത ്രപതിസന്ധികളിലും െപട്ട് 
മാനസികമായി തളർന്ന സ്്രതികൾക്ക് ൈവകാരിത പിന്തുണ നൽകി 
ജീവിതത്തിേലയ്ക്ക് തിരിെക െകാണ്ടു വരികയ 

3. നിയമസഹായവും പിന്തുണയും നൽകി അവെര കുടുംബ 
ജീവിതത്തിേലയ്ക്കും സമൂഹത്തിേലയ്ക്കും തിരിെക െകാണ്ടുവരിക. 

4. മാനസികവും സാമ്പത്തികവുമായി അവെര പുനരധിവസിപ്പിക്കുക. 
5. മാനസിക പിരിമുറക്കമനുഭവിക്കുന്ന സ്്രതീകള�െട ്രപശ്നങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി 

അവർക്ക് േവണ്ടുന്ന സഹായങ്ങൾ െചയ്തുെകാടുക്കുക. 
6. മാനസിക സമ്മർദ്ദത്തിൽനിന്നുള്ള കാരണങ്ങൾ േബാധ�മാക്കി അവെര അതിൽ 

നിന്നും മുക്തരാക്കി പുതിയ ജീവിതത്തിേലയ്ക്ക് െകാണ്ടുവരുക. 

 

േസവനങ്ങൾ  
• ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന സ്്രതികൾക്ക് താൽക്കാലിക താമസസൗകര�ം, ഭക്ഷണം, 

ൈവദ� സഹായം നൽകുക. 
• െതാഴിൽ പരിശീലനങ്ങൾ നൽകി സ്്രതീകെള പുനരധിവസിപ്പിക്കുക. 
• കൗൺസലിംഗ് നൽകുക. 



• നിയമസഹായം നൽകുക. 

ഗുണേഭാക്താക്കൾ 
1. ഉേപക്ഷിക്കെപ്പട്ടതും സാമൂഹികമായും സാമ്പത്തികമായും 

പിന്തുണയില�ാത്തവർN 
2. ്രപകൃതി ദുരന്തങ്ങളിൽെപ്പട്ട് വീട് നഷ്ടെപ്പട്ടവർN 
3. ജയിൽ േമാചിതമായ സ്്രതീകൾN 
4. ഗാർഹിക പീഡനം, കുടുംബ്രപശ്നം എന്നിവകാരണം വീട് 

ഉേപക്ഷിക്കെപ്പട്ടവർN 
5. ൈലംഗിക ചൂഷണത്തിനിരയായവർN 

നിബന്ധനകൾ 
1. ഗാർഹീക പീഡനം േനരിട്ടവർക്ക് പരമാവധി 1 വർശം വെര താമസ 

സൗകര�ം. 
2. മറ്റ� വിഭാഗത്തിൽെപ്പട്ടവർക്ക് പരമാവധി 3 വർഷം വെര താമസസൗകര�ം 

. 
3. 55 വയസ്സിനു േമൽ ്രപായമുള്ള സ്്രതീകൾക്ക് പരമാവധി 5 വർഷംവെര 

താമസ സൗകര�ം ലഭിക്കുന്നു.  അതിനു േശഷം അവെര വൃദ്ധ സദനങ്ങളിൽ 
പാർപ്പിക്കുന്നു. 

4. േമൽ പറഞ്ഞ സ്്രതീകൾക്ക് ഒപ്പമുള്ള 18 വയസ്സ�വെരയുള്ള 
െപൺകുട്ടികൾL 8 വയസ്സ�വെരയുള്ള ആൺകുട്ടികൾ എന്നിവെര സ�ധാർ 
ഗൃഹിൽ താമസിക്കവാൻ അനുവദിക്കുന്നു. 

 

സർവ്വീസ് െ്രപാൈവഡിംഗ് െസന്റർ  

ഗാർഹികാതി്രകമങ്ങൾക്ക് ഇരയായ വനിതകൾക്ക് ആവശ�മായ േസവനങ്ങൾ 
നൽകുന്നതിന് സർക്കാർ വിജ്ഞാപനം െചയ്തിട്ട�ള്ള സർവ്വീസ് െ്രപാൈവഡിംഗ് 
െസന്ററുകൾ ഗാർഹികാതി്രകമങ്ങളിൽ നിന്നും സ്്രതീകെള സംരക്ഷിക്കുന്ന 
ആക്ട്, 2005 (ഇനി മുതൽ ആക്ട്, 2005 എന്ന് പരാമർശിക്കെപ്പടുന്നത്)ന്െറ 
നടത്തിപ്പിൽ ്രപധാന പങ്ക് വഹിേക്കണ്ട ഏജൻസികളാണ്. 

• ആക്ട്, 2005 െസക്ഷൻ 10(1) ്രപകാരം, െസാൈസറ്റീസ് രജിസ്േ്രടഷൻ ആക്ട്, 
1860 അെല�ങ്കിൽ കമ്പനി ആക്ട്, 1956/2013 ്രപകാരം രജിസ്റ്റർ െചയ്തിട്ട�ള്ളതും 
സ്്രതീകള�േടയും കുട്ടികള�േടയും സംരക്ഷണത്തിന് (നിയമ സഹായം, 
ൈവദ�സഹായം, സാമ്പത്തിക സഹായം തുടങ്ങിയ കാര�ങ്ങൾI 
്രപവർത്തിക്കുകയും െചയ്യ�ന്ന ഏെതങ്കിലും സന്നദ്ധ സംഘടനകെളയാണ് 
േസവനദാതാക്കൾ HServicing Providing Centre) ആയി വിജ്ഞാപനം 
െചയ്തിട്ട�ള്ളത്. 



• ആക്ട്, 2005 െസക്ഷൻ 30 ്രപകാരം േസവനദാതാക്കൾ 1860െല ഇന്ത�ൻ ശിക്ഷാ 
നിയമത്തിെല 21-◌ാ◌ം വകുപ്പിൽ നിർവ്വചിച്ചിരിക്കുന്ന പ�ിക്ക് െസർവന്റ് 
എന്ന ഗണത്തിൽെപ്പടുന്നു. 

 ആക്ട്, 2005ന്െറ നടത്തിപ്പിനും ഗാർഹിക പീഡനത്തിന് ഇരയാകുന്ന 
വനിതകൾക്ക് അടിയന്തിരവും കാര�ക്ഷമവുമായ േസവനങ്ങൾ 
ലഭ�മാക്കുന്നതിനുമായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ എല�ാ ജില�കളിലും വനിത 
സംരക്ഷണ ഓഫീസർമാെര നിയമിക്കുകയും, േസവനദാതാക്കൾ, ചികിത്സാ 
സംവിധാനങ്ങൾ, െഷൽട്ടർ േഹാമുകൾ എന്നിവെയ വിജ്ഞാപനം െചയ്യ�കയും 
െചയ്തിട്ട�ണ്ട്. 
 
േസവനദാതാക്കള�െട ചുമതലകൾ 

1. പരാതിക്കാരിയുെട താത്പര� ്രപകാരം നിശ്ചിത േഫാറത്തിൽ ഗാർഹിക 
സംഭവ റിേപ്പാർട്ട് തയ്യാറാക്കി ബന്ധെപ്പട്ട മജിസ്േ്രടട്ട്, െ്രപാട്ടക്ഷൻ ഓഫീസർ 
എന്നിവർക്ക് നൽേകണ്ടതാണ്. 

2. പരാതിക്കാരിയുെട താത്പര� ്രപകാരം, ഒത്തുതീർപ്പ് ്രശമങ്ങൾ 
നടേത്തണ്ടതുെണ്ടങ്കിൽ ഇരുകക്ഷികെളയും വിളിച്ച് വരുത്തി 
ഒത്തുതീർപ്പിന് ്രശമിേക്കണ്ടതാണ്. 

3. ്രപശ്ന പരിഹാരത്തിനായി ഫാമിലി കൗൺസലിംഗ് ആവശ�മാണ് എന്ന് 
േബാദ്ധ�െപ്പടുന്ന പക്ഷം േസവനദാതാവിന്െറ ഓഫീസിൽ O വനിത 
സംരക്ഷണ ഓഫീസിൽ O മറ്റ് അംഗീകൃത കൗൺസലിംഗ് െസന്ററുകളിൽ 
ലഭ�മായ സൗജന� ഫാമിലി കൗൺസലിംഗ് േസവനങ്ങൾക്കായി 
ഇരുകക്ഷികെളയും വിേധയമാേക്കണ്ടതാണ്. 

4. അതി്രകമത്തിനിരയായ ആെള ൈവദ�പരിേശാധനയ്ക്ക് 
വിേധയമാക്കുകയും പരിേശാധനാ റിേപ്പാർട്ട് ബന്ധെപ്പട്ട േപാലീസ് 
ഉേദ�ാഗസ്ഥൻ, വനിത സംരക്ഷണ ഓഫീസർ എന്നിവർക്ക് 
നൽേകണ്ടതുമാണ്. 

5. പരാതിക്കാരി ആവശ�െപ്പടുന്ന പക്ഷം െഷൽട്ടർ േഹാമിൽ 
്രപേവശിപ്പിക്കുകയും ഈ വിവരം ഗാർഹികാതി്രകമം നടന്നതായി പറയുന്ന 
സ്ഥലെത്ത േപാലീസ് േസ്റ്റഷനിൽ റിേപ്പാർട്ട് െചേയ്യണ്ടതുമാണ്. 

6. പരാതിക്കാരിയ്ക്ക് ആക്ട്, 2005 ്രപകാരം ലഭ�മാകുന്ന േസവനങ്ങളായ 
സൗജന� നിയമ സഹായം, വനിത സംരക്ഷണ ഓഫീസറുെട േസവനം, െഷൽട്ടർ 
േഹാം, ആേരാഗ� പരിചരണം എന്നിവയും IPC 498A ്രപകാരം േകസ് ഫയൽ 
െചയ്യാെമന്നതിെനപ്പറ്റിയുള്ള അറിവും സൗജന� നിയമ സഹായവും 
നൽേകണ്ടതാണ്. 

7. ഉത്തമ വിശ�ാസേത്താെട എടുത്ത നടപടിമൂലമുണ്ടാകുന്ന ഏെതങ്കിലും 
നഷ്ടത്തിന് അന�ായേമാ, േ്രപാസിക�ൂഷൻ നടപടികേളാ 
േസവനദാതാവിെനതിെര നിലനിൽക്കുന്നതല�. 

 
നിർവ്വഹിേക്കണ്ട േസവനങ്ങൾ 

1. പരാതിക്കാരുെട അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിച്ച�െകാണ്ടുള്ള േസവനങ്ങൾ 
2. പരാതിക്കാരായ സ്്രതീകള�െട അവകാശങ്ങേളയും അന്തസ്സിേനയും 



സംരക്ഷിച്ച� െകാണ്ടുള്ള േസവനങ്ങൾ അടിയന്തിരമായും കാര�ക്ഷമമായും 
ലഭ�മാേക്കണ്ടതാണ്. 

3. പരാതിക്കാരുെട സുരക്ഷിതത�ം 
4. സ്്രതീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കും എതിെര സമൂഹത്തിൽ നടക്കുന്ന എല�ാത്തരം 

അതി്രകമങ്ങൾക്കും മുൻവിധികളില�ാത്ത സമീപനം േസവനദാതാവ് 
ൈകെക്കാേള്ളണ്ടതാണ്. ഗാർഹിക പീഡനത്തിന് ഇരയാകുന്ന 
സ്്രതീകള�െടയും കുട്ടികള�െടയും സംരക്ഷണത്തിന് ്രപഥമ പരിഗണന 
നൽേകണ്ടതും ആവശ�െമങ്കിൽ അവെര സുരക്ഷിതമായ 
അഭയേക്രന്ദത്തിേലക്ക് (Shelter Home) മാേറ്റണ്ടതുമാണ്. 

5. സ്്രതീ ശാക്തീകരണം 
6. ഗാർഹികാതി്രകമങ്ങളിൽ നിന്ന് പരാതിക്കാെര 

സംരക്ഷിക്കുന്നതിേനാെടാപ്പം അവെര തങ്ങള�െട അവകാശങ്ങെള കുറിച്ച് 
േബാധവൽക്കരിക്കുന്നതിനും ശാരീരികവും മാനസികവും 
സാമ്പത്തികവുമായി ശക്തിെപ്പടുത്തുന്നതിനും ആവശ�മായ 
്രപവർത്തനങ്ങൾ േസവനദാതാക്കൾ നടേത്തണ്ടതാണ്. വനിത ശിശു 
വികസന വകുപ്പ്, േകരള സാമൂഹ� േക്ഷമ േബാർഡ്, സർക്കാറിന്െറ മറ്റ് 
വകുപ്പ�കൾ എന്നിവരുമായി േചർന്ന് സ�യം െതാഴിൽ പരിശീലനങ്ങൾ 
നൽകി, സ�യം സംരംഭകരായി മാറാനും അങ്ങെന സാമ്പത്തികമായി ശക്തി 
േനടാനും സ്്രതീകെള ്രപാപ്തരാക്കുന്നതിന് ആവശ�മായ നടപടികൾ 
എടുേക്കണ്ടതാണ്. 

7. വിേവചന രഹിതമായ േസവനങ്ങള�ം സ്്രതീപക്ഷ കാഴ്ച്ചപ്പാേടാടുകൂടിയ 
െപരുമാറ്റവും 

8. സമൂഹത്തിെല എല�ാ തട്ടിലും എല�ാ ്രപായത്തിലുമുള്ള സ്്രതീകേളാട് 
വിേവചന രഹിതമായും മുൻവിധികളില�ാെതയും സഹാനുഭൂതിേയാെടയും 
േസവനങ്ങൾ നൽേകണ്ടതാണ്. െസന്ററിെല ജീവനക്കാർ സ്്രതീപക്ഷ 
കാഴ്ച്ചപ്പാടുള്ളവർ ആണ് എന്നും ആവശ�മായ പരിശീലനം ലഭിച്ചിട്ട�ണ്ട് 
എന്നും േസവനദാതാവ് ഉറപ്പ� വരുേത്തണ്ടതാണ്. 

9. പരാതിക്കാരിയുെട അഭി്രപായങ്ങൾ മുഖവിലയ്ക്ക് എടുക്കുക 
10. ആക്ട്, 2005 ്രപകാരമുള്ള നടപടികൾ എടുക്കുന്നതിനും മറ്റ് േസവനങ്ങൾ 

നൽകുന്നതിനും മുമ്പ് പരാതിക്കാരിയുെട അഭി്രപായങ്ങൾ 
മുഖവിലയ്െക്കടുേക്കണ്ടതും തുടർനടപടികൾ ൈകെക്കാള്ള�ന്നതിനുള്ള 
അനുമതി പരാതിക്കാരിയിൽ നിന്നും വാങ്ങിയിരിേക്കണ്ടതുമാണ്. 

11. സുരക്ഷിതവും സ�കാര�ത ഉറപ്പ� നൽകുന്നതുമായ അന്തരീക്ഷം 
12. പരാതി നൽകാൻ വരുന്ന സ്്രതീകൾക്ക് അവരുെട പരാതികൾ 

അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന് സുരക്ഷിതവും സ�കാര�ത ഉറപ്പ� നൽകുന്നതുമായ 
സാഹചര�ം ഒരുേക്കണ്ടതാണ്. പരാതിക്കാരുെട വിവരങ്ങൾ രഹസ�മായി 
സൂക്ഷിേക്കണ്ടതും അവരിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ, േരഖകൾ, 
പരാതികൾ എന്നിവ െസന്ററിൽ സുരക്ഷിതമായി 
സൂക്ഷിച്ചിരിേക്കണ്ടതുമാണ്. സ്്രതീസൗഹൃദമായ ഓഫീസ് (കുടിെവള്ളം, 
മുലയൂട്ടൽ സൗകര�ം, പരാതിക്കാർക്ക് ഇരിക്കാനുള്ള സംവിധാനം, 
കൗൺസിലിംഗിന് ്രപേത�കം മുറി, േടായിെലറ്റ്) േസവനദാതാവ് 



ഉറപ്പാേക്കണ്ടതാണ്. 
 

LIST OF SERVICE PROVIDING CENTRES DURING 2019-20  
under PWDV Act, 2005 

 
Sl. 

No. Name & Address of the Institution District SPC attached with 

1.  
 

Kerala Working Women’s Association,  
Near Contonment House, Vikas Bhavan P.O 
(FCC),  Ph:0471-2727683, 2318273, 
Mob:9447586780 kwwa1973@gmail.com 
Location : Police Women’s Cell, Mettukada, 
Thiruvananthapuram 

Thiruvananthapuram Police Women’s Cell &Family 
Counseling Centre 
(Govt. Building) 

2.  
 

Kerala Mahila Samakhya Society 
T.C.20/1652, “KALPANA”, Kunjalummoodu, 
Karamana P.O.,  Thiruvananthapuram-695 002 , 
Ph:0471-2913214, 2913212 
keralasamakhya@gmail.com 

Thiruvananthapuram Govt. Autonomous Body 

3.  Kerala Working  Women’s  Association,  
Near Contonment House, Vikas Bhavan P.O. 
TVM.(SSH), Ph : 0471- 2318273 
kwwa1973@gmail.com 
Location : Arya Nagar, Padmini Varki Smarakam, 
Manikandeswaram, Nettayam, 
Thiruvananthapuram 

Thiruvananthapuram Attached with Swadhar Greh 

4.  Abhaya, Athani ,Vanchiyoor, Tvm 
Ph:0471-2462620, 2465627 
abhaya.2007@rediffmail.com 

Thiruvananthapuram Attached with Swadhar Greh 

5.  Desasevini Vanitha Samajam, 
Thenguvila, Puthalam, Kottukal P.O. Tvm.  
Ph:0471-2267984,  9995724298 
saranalayamssh@gmail.com 

Thiruvananthapuram Attached with Swadhar Greh 

6.  Karunya Charitable Society, Karunya Bhavan, 
Vettinadu, Vattappara, Tvm., 
Ph : 9447221047, 0472-2585996 
karunyakerala@gmail.com 
Location : Vembayam Grama Panchayath Office 

Thiruvananthapuram Vembayam Grama Panchayath 
Office &Family Counselling 
Centre 

7.  Govt. Mahila Mandiram,  
Poojappura, Tvm-695012, Ph : 0471-2340126,  
mahilamandiram13@gmail.com 
Location : WPO Office, Poojappura 

Thiruvananthapuram Govt. Mahila Mandiram 

8.  Institution for Rural Development,  
Powathil Building, 1st Floor, Amboori P.O. Tvm. 
695505,  Ph : 0471-2246258, 9447033784, 
9447002720,   irdkerala@gmail.com 

Thiruvananthapuram Own office Building 

9.  Cheru Resmi Centre, Velankanni Junction, 
Valiyathura, Tvpm-695008, 9447016761 
cheruresmi.tvm@gmail.com 

Thiruvananthapuram Own office building at Coastal 
Area 

10.  Sthree Sakthy Mahila Samajam, 
Edassery, Chellamcode, 

Thiruvananthapuram Own Office Building 

mailto:kwwa1973@gmail.com
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Nedumangad, Thiruvananthapuram-695541, Ph : 
0472-2800808, 9446303051, 
kumarisasikala@gmail.com 

11.  Joseph Memorial Mahila Samajam 
Elavanikara, Veliyamcode P.O., 
Neyyattinkara, Thiruvananthapuram-695512, Ph 
: 0471-2297128, 9446532304 
jmmselavanikkara1@gmail.com 

Thiruvananthapuram Own Office Building 

12.  Sreenikethan Centre for Social Development, 
Chathannoor P.O., Kollam 
Ph : 0474-3206883, 2593093, 2001415 
srndcollege@gmail.com 

Kollam Attached with Family 
Counseling Center 

13.  International Centre for Study & Development, 
Pulamon PO, Kottarakkara, Kollam,  Ph : 
9961042176 
icsdircavalakam@gmail.com 

Kollam Police Women’s Cell & Family 
Counseling Centre 
(Govt. Building) 

14.  Govt. Mahila Mandiram, 
Karikodu, Kollam , Ph : 0474-2714890 
sjd.klm1@gmail.com 

Kollam Govt. Mahila Mandiram 

15.  Trust of Mahatma Gandhi International  
Charities, Gandhi Bhavan.P.O.,  
P.B. No.39, Pathanapuram, Kollam 689695, Ph : 
0475-2355573, 2355507 
gandhibhavan@gmail.com 

Kollam Attached with DV Shelter Home 
& Kerala Legal Services 
Authority Centre 

16.  Nazareth Asramam 
Othera P.O.,  Thiruvalla, Pathanamthitta – 
689546, Ph : 0469-2625099, 2656416 
nazarethasramam@yahoo.com 
Location : Govt. Ayurveda Hospital, Nanoor, 
Thiruvalla 

Pathanamthitta Nanoor Govt. Ayurveda Hospital 
Building 

17.  Govt. Mahila Mandiram, 
Keezhukkara, Kozhencherry, Pathanamthitta  Ph 
: 0468-2310057 
mahilamandirampta@gmail.com 

Pathanamthitta Govt. Mahila Mandiram 

18.  Gandhi Smaraka Grama Seva Centre,  
Kanjikuzhy, S.L. Puram. P.O., Cherthala 
Alappuzha 688523, Ph : 0478-2861493, 2865493, 
9495443096 
gandhikendram50@gmail.com 

Alappuzha Own Office Building 

19.  Snehanikethan Charitable Society, 
PP VIII-324, Pathiyoor East, Panniyoor P.O., 
Alappuzha. Ph:0479-2435208, 9495310388 
directorsnehanikethan@gmail.com 

Alappuzha CDPO Office Muthukulam 

20.  Govt. Mahila Mandiram,  
Alissery, Alappuzha - 688001 
Ph : 04772-251232, 9447231307 
mahilamandiramalpy@gmail.com 

Alappuzha Govt. Mahila Mandiram 

21.  George Education Medical& Charitable Society,  
Court Junction, Mavelikkara, Alappuzha. 
Ph : 0471-2723171, 9495463660 
gemsfoundation@gmail.com 

Alappuzha Attached with CDPO Office, 
Mavelikkara 

mailto:srndcollege@gmail.com
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22.  Huda Trust Service Providing Centre 
Huda Trust Hospital,  Kumarapuram P.O, 
Harippad, Alappuzha, Ph : 0479-2412005 
hudatrusthospital@yahoo.co.in 

Alappuzha Attached with Huda Trust 
Hospital 

23.  Jawaharlal Memorial Social Welfare & Public  Co-
operation Centre, Thalayolaparambu P.O. 
Kottayam-686605, 04829-236175, 
jawaharcentre@yahoo.com 

Kottayam Own Office Building 
&WPO Office 

24.  Govt. Mahila Mandiram,  
Kallara P.O., Kottayam-686611 
Ph: 0482-9269420, mmktym@gmail.com 

Kottayam Govt. Mahila Mandiram 

25.  Kottayam Social Service Society,  
Chaithanya, Thellakom, P.O, Kottayam 
ksss@ksss.in, info@ksss.in 

Kottayam Own Office Building 

26.  Archana Women’s Centre 
Jyothi Jeeva Poorna Trust, Punnathura Kavala, 
Vettimukal, Ettumanoor P.O., Kottayam-686631 
0481-2533694, archanajjpt@gmail.com 

Kottayam Own Office Building& & WPO 
Office 

27.  Karoor Rural Development Society, 
Ist Floor, Panayudama Sangham Building,   
Pala, Kottayam - 686 575, Ph : 04822 - 312693 , 
krdsspcpala@gmail.com 

Kottayam Own Office Building& WPO 
Office 

28.  Sopanam Family Counselling Centre,  
Adimaly P.O. Idukki, Ph:04864-222949 
sopanamadimalyc@gmail.com 

Idukki Attached with Family 
Counseling Center 

29.  Solidarity Movement of India,  
Central Committee, Cheruthony, Idukki 685606, 
Ph : 04862-239256, 9447162353 
solidarityspcidukki@gmail.com 

Idukki Attached with Family 
Counseling Center 

30.  Voluntary Orgaization for Social Action & Rural 
Development (VOSARD), Kumily, Idukki, Ph : 
04869-223850 vosard@gmail.com 

Idukki Attached with Family 
Counseling Center 

31.  Savior International Charitable Society,  
Saviors Home, New man college Road, 
Thodupuzha East P.O.,Pin-685585 
Ph:04862-226451,9249883224 
saviourshome@gmail.com 

Idukki Own Office Building  

32.  Govt. Vridha Vikalanga Sadanam, Muthalakodam 
P.O., Pazhukkakulam, Thodupuzha, Idukki-
685605 
Ph : 0486-2211024 

Idukki Govt. Vridha Vikalanga 
Sadanam & 
WPO Office 

33.  District Women’s Council, 
Idukki Colony P.O., Idukki-685602 
Ph : 0486 2233094,  idwcidukki@yahoo.com 

Idukki Attached with Swadhar Greh 

34.  De- Paul Education Trust, 
De- Paul Nagar, Ankamali South, Ankamali, 
Ernakulam. Ph : 0484-6535638, 2452527 
cstc@depaul.edu.in 

Ernakulam Govt. Aided College& Attached 
with Social work department 

35.  Vimala Mahila Samajam, 
FCC Provincial House, Nirmala Bhavan, 
Muvattupuzha P.O.,  Ernakulam - 686661  

Ernakulam Muvattupuzha Police station 
&Family counseling Centre 

mailto:ksss@ksss.in


Ph : 0484-2832670, 2834546, 9495382034 
vimala.mahilasamajam@yahoo.in 

36.  Cultural Academy for Peace, 
Door No. 41/1964, 1st Floor, Piyalli Road, 
Ernakulam North, Kochin -682018.  
 Ph:0484-2369433,2385188 
culturalacademy@gmail.com 

Ernakulam Attached with ujjwala Home 
administration Office 

37.  Rajagiri College of Social Sciences, 
 Rajagiri P.O. Kalamassery, Ernakulam 683104, 
Ph : 0484-2550881,2555564 
rajservice@rajagiri.edu 

Ernakulam Govt. Aided College &attached 
with Social work department 

38.  Legal Industrial & Socio Educatonal society of  
India, Opp.Vimala Gri Public School, 
Kothamangalam, Ernakulam -686691.  
Ph : 0485-2825136, lissindiaspc@gmail.com 

Ernakulam Attached with Family 
Counseling Center 

39.  People’s Council for Social Justice, 
ACM Lord, AC City Building, Mathai Manjooran 
Road, Opp: Mangalavanam, Near High Court of 
Kerala, Ernakulam-18,  Ph:0484-2390080, 
2390140 
pcsjchn@gmail.com 

Ernakulam Attached with CDPO Office, 
Thevara& Family Counseling 
Centre 

40.  St. Jude Family Counselling Centre,  
Near TELK, Angamali South, Ernakulam 683576,   
Ph : 0484-6491282,  fccstjude@gmail.com 

Ernakulam Govt. Aided College &Attached 
with Family Counseling Center 

41.  Govt. Mahila Mandiram,  
Champakkara, Poonithura P.O,  Ernakulam,  
Ph : 0484-2303664 
mahilamandiramekm@gmail.com 

Ernakulam Govt. Mahila Mandiram 

42.  Kerala Vocational Training Centre, 
Karthika Building , West Nada, Kodungalloor, 
Thrissur-680664, Ph : 0480-2809490, 2809290,  
kvtckdr@gmail.com 

Thrissur Attached with Family 
Counseling Center 

43.  Vimala Community Extension Centre.  
Vimala College, Thrissur-680009 
Ph : 0487-2321265,   
vimala.fcc@gmail.com 

Thrissur Govt. Aided College & Attached  
with Family Counseling Center 

44.  Kasthurba Gandhi National Memorial Trust, 
Nedupuzha, Vadakkancherry, 
Thrissur, Ph : 0484-324466 
kgnmtkeralabranch@gmail.com 

Thrissur Attached  with Family 
Counseling Center 

45.  Pavana Service Society, St.Joseph’s College 
Campus  Irinjalakuda 
Thrissur 680681, Ph : 0480-2829210 
darsanapavana@gmail.com 

Thrissur Govt. Aided College & Attached  
with Family Counseling Center 

46.  Apex Voluntary Agency for Rural Development, 
AVARD Bhavan, Chalakudy, Thrissur,  Ph : 0480-
2701964, 2707964 
avardbhavan@gmail.com 

Thrissur Attached  with Family 
Counseling Center 

47.  Govt. Mahila Mandiram,  
Ramavarmapuram, Thrissur 
Ph : 0487-2327258 

Thrissur Govt. Mahila Mandiram 



supdtmahilamandiramtcr@gmail.com 

48.  Jananeethi,  
P.B. No.8,  Mullakkara, Mannuthy P.O,  
Thrissur-680651.  Ph:0487-2373479 
jananeethi@jananeethi.org 

Thrissur Own Office Building 

49.  Center for Science and Technology for Rural 
Development, Near Civil Station,  
Ayyanthole, Thrissur- 680003 
costfordayyanthole@gmail.com 

Thrissur Own Office Building 

50.  Kuriakose Elias Service Society, 
KESS Bhavan, Naikanal,  Thrissur-680001, 
Ph : 0487-2335516, Fax-2335029, 
Kesster_tcr@bsnl.in, kesstcr@gmail.com 

Thrissur Own Office Building 

51.  Brain Society, Mala P.O. Thrissur-680732,  
Ph : 0480-2896977,9746592707 
brainsocietyindia@gmail.com 

Thrissur Own Office Building 

52.  People’s Service Society, 
Diocesan Pastoral Centre, Chakkanthara, 
Palakkad 678006, Ph : 0491-2520395, 2527784,  
psspngo@gmail.com 

Palakkad On the process to shift Govt 
Building 

53.  Social Service League,  
Mercy College, Palakkad 
PIN-678006, Ph : 0491-2515528,2543328 
mercycollegespc@gmail.com 

Palakkad Govt. Aided College& Attached 
with Family Counseling Center 

54.  Govt. Mahila Mandiram,   
Muttikulangara, Palakkad  
PIN-678594,  Ph : 0491-2552658 
mmppkd@gmail.com 

Palakkad Govt. Mahila Mandiram 

55.  Human Resource Development Charitable 
Society, Sahrudaya Public Library, Mannarkad 
P.O., Palakkad-678582, Ph : 9846507696 
hrdcspalakkad@gmail.com 

Palakkad On the process to shift Govt 
Building 

56.  Attapady Social Service Organisation 
ASSO Bhavan, Pakulam,Thavalam P.O.    
Palakkad-678582, Ph : 0492-4253237 
assoattappady@gmail.com 

Palakkad Own Office Building 

57.  Intergrated Community Development Centre 
(ICDC), Sreekrishnapuram, Katampazhipuram 
P.O., Palakkad-678633, Ph : 0466-2203688 
icdcskp@gmail.com 

Palakkad Own Office Building 

58.  P. Sarojini Amma Smaraka Mahila Samajam, 
Kovilakom Road , Manjeri , Malappuram,  
Ph : 9447168435, 0483-2760028 
manjerimahilasamajam@gmail.com 

Malappuram Attached with family counseling 
centre & Ujjwala scheme 
administration office 

59.  National Service Society, 
NSS institute Building, Perinthalmanna,  
Malappuram. 679322, Ph :  0493-3227843 
nasscentre@gmail.com 

Malappuram Attached with Swadargreh 

60.  Govt. Mahila Mandiram, Malappuram Govt. Mahila Mandiram 

mailto:Kesster_tcr@bsnl.in
mailto:nasscentre@gmail.com


Rescue Home Compound, Thavanoor,   
Malappuram-679573,  Ph : 0494-2126671 
mahilamandiramthavanur@gmail.com 

61.  Mujahid Education Trust, 7/194 A, M Square 
Complex, Pavamani Road, P.B.No.60, Calicut.  
(FCC Malappuram) Ph: 0495-2720434, 
metfccmlp@gmail.com 

Malappuram Attached with Family 
Counseling Center 

62.  Kerala Mahila Samakhya Society,  
District Office Malappuram, Near Police Station, 
Nilambur,  Malappuram, Ph : 9447111271 
samakhyamalappuram@gmail.com 

Malappuram Govt. Autonomous Body 

63.  Govt : Short Stay Home, 
Near Juvanile Complex, Vellimadukunnu,  
Kozhikode -673012 ,  Ph : 0495-2731883 
shortstaykkd@gmail.com 

Kozhikkode Govt. Short Stay Home 

64.  Kerala Soap Industries Federation, 
Building No.5/664, Arricadu, Nallalom Road, 
Nallalom,  Kozhikode 673027  
 Ph:0495-2420769, soapfed@gmail.com 

Kozhikkode Own Office Building 

65.  Anweshi, Women’s Counselling Centre,          
Kottoli P.O., Kuthiravattom, Kozhikode  673016,  
Ph: 0495-2744370, 2744128 
anweshicalicut@gmail.com 

Kozhikkode Own Office  Building 

66.  Integrated Development Centre 
Thamarassery, KC Tower, Opp. Mini Civil Station, 
Thamarassery, Kozhikkode-673573,  Ph : 0495-
2220300, idcthamarassery@yahoo.com 

Kozhikkode Own Office Building 

67.  Mahatma Arts and Sports Club 
Kalpathur P.O., Meppayur, Kozhikkode 
Ph : 9495050740, 9846495901 
mahathmaravattamangalam@gmail.com 

Kozhikkode Own Office Building 

68.  Womens Voice 
Thazhekuppadi P.O., P.B. No.13, 
Sulthan Batheri P.O. 673592 
Ph : 9847122846,04936-221080 
womensvoice05@gmail.com 

Wayand Pulpally ICDS Office, Wayanad 

69.  Parathottam Karshaka Vikasana Samithy, 
Varayal.P.O., Thalappuzha, Mananthawadi, 
Wayanad,  Ph : 04935-270318, 256217 
pkvs2012@gmail.com 

Wayand ICDS Office Mananthawadi 

70.  Arshabharath Bahujana  Bodhavalkarana 
Gramavikasana samithi, Central Office, 
Nathamkuny, Wayanad Ph:  04936-282500,  
281889, arshabharathdvs@gmail.com 

Wayand Attached with Family 
Counseling Center 

71.  Neethivedi, MTC building,  Kakkavayal, 
Kalpetta North P.O., Wayanad.673122 
Ph:04936-204266, 9447640378 
neethivedhi@gmail.com 

Wayand Kalpetta ICDS Office, Wayanad 

72.  Social Action Group for Science Technology & 
Humanity in Rural Areas, Pazhayangadi, Ezhome 
P.O., Kannur 670334  

Kannur Attached with Family 
Counseling Center 



Ph : 0497-2870131, 9447749131 
sasthra.org@gmail.com 

73.  Tellichery Social Service Society,  
P.B.No.70, Tellicherry, Kannur 
Ph : 0490-2342270, 2325797 
tessstellicherry1966@gmail.com 

Kannur Govt. Building& Attached with 
Family Counseling Center 

74.  Govt. Mahila Mandiram,  
Nethaji Road, Chirakkara P. O. 
Thalassery, Kannur 670104 
 Ph: 0490-2321511, mahilatly@gmail.com 

Kannur Govt. Mahila Mandiram 

75.  Malabar Social Service Society,  
Sreepuram, Pallikunnu P.O, Kannur 670004, Ph : 
0497 – 2701833, info@masss.in 

Kannur Own Office Building 

76.  Peoples Action for Community Empowerment 
(PACE), Bus Stand, Chalode, Edayannur PO, 
Kannur-670595, Ph : 9946678858, 9995551080, 
9497300402, kannurpace@gmail.com 

Kannur Own Office building &Attached 
with Kaval Project 

77.  Hrudayaram Psycho Centre 
Civil Station P.O., Talap, Kannur-670002 
Ph : 9496618759, 0497 - 2708001 
hrmspc2013@gmail.com 

Kannur Own Office Building&attached 
with psycho socio centre 

78.  Govt. Mahila Mandiram 
 Paravanadukkom P.O., Kasargode 
Ph : 04994-235201 srdthankachi@gmail.com 

Kasargod Govt. Mahila Mandiram 

79.  Mujahid Education Trust   
17/194 A, Msquare Complex,Pavamani Road, 
P.B.No.60 Calicut, (FCC, Kasargod) 
Ph : 0495 2720601, 04994291771 
metfcckgd@gmail.com 

Kasargod Attached with Family 
Counseling Center 

 

ഫാമിലി കൗൺസില�ിംഗ് െസൻറർ   

ഗാർഹിക അതി്രകമങ്ങളിൽ നിന്നും വനിതകെള സംരക്ഷിക്കുന്ന നിയമം 2005 
ഫല്രപദമായി നടപ്പിലാക്കുന്നതിൻെറ ഭാഗമായി േകരള സംസ്ഥാന സാമൂഹ� േക്ഷമ 
േബാർഡിൻെറ കീഴിൽ  39 ഫാമിലി കൗൺസിലിംഗ് െസൻററുകൾ നിലവിലുണ്ട്. 
േക്രന്ദ സാമൂഹ� േക്ഷമ േബാർഡിൻെറ നിർേദ്ദശ ്രപകാരം ഫാമിലി കൗൺസിലിംഗ് 
െസൻററുകൾ േകരള സംസ്ഥാന സാമൂഹ� േക്ഷമ േബാർഡിെലയും സംസ്ഥാന 
സർക്കാർ ്രപതിനിധികള�മായി സംയുക്തമായി സന്ദർശിച്ച് ്രപവർത്തനം 
വിലയിരുത്തുകയും ്രപവർത്തനം െമച്ചെപ്പടുത്തുന്നതിനുളള നിർേദ്ദശം 
നൽകുകയും െചയ്യ�ന്നു. ്രപവർത്തനം തൃപ്തികരമായ െസൻററുകൾക്ക് പദ്ധതി 
്രപകാരമുളള ധന സഹായം സംസ്ഥാന േബാർഡിൽ നിന്നും വിതരണം െചയ്യ�ന്നു. 

 
LIST of Family Counselling Centres during  2019-20 
Thiruvananthapuram 
1 Karunya FCC, Nalanchira 0472-2585996 
2 Loyola FCC, Sreekariyam 0471-2595097 
3 Joseph Memorial Mahila Samajam FCC, 

Neyyattinkara 
0471-2275752 



4 FCC, Womens Cell, TVM 0471-2318273 
Kollam 
5 Sreeniketan FCC, Chathnnor 0474-2593412 
6 Jawahar Balabhavan FCC, Kadappakada 0474-2745303 
7 ICSD FCC, Pulamon PO, Kottarakkara 0474-2470075 
Pathanamthitta 
8 Kodumon FCC, Aycadu 9947744249 
9 Nazareth FCC, Othera PO 0469-2609529 
Alappuzha 
10 Gems Hospital FCC, Mavelikara 0479-2301449 
11 FCC, Harippad 0479-2412005 
Kottayam 
12 Mandiram Hospital FCC, Manganam PO 0481-2578393 
13 Jawaharlal Memorial FCC, 

Thalayolaparambu 
04829-236175 

Idukki 
14 Sopanam FCC, Adimali 04864-222949 
15 PDS FCC Kattapana 04869-232197 
16 VOSARD FCC, Kumily 04869-223850 
17 Solidarity Movement of India, FCC, 

Kanjikuzhi 
9447162353/9526762872 

Ernakulam 
18 St Jude Home Science 

Institute,FCC,Karukutty Po 
954864-222949 

19 LISS India FCC, Kothamangalam 0485-2825136 
20 PCSJ FCC, Valanjambalam 0484-2358107 
21 Vimala Mahila Samajam FCC, 

Muvattupuzha 
0485-2834546 

22 Rajagiri FCC, Kalamassery 0484-2550785 
Thrissur 
23 Vimala Community Extension FCC 0487-2321265 
24 AVARD FCC, Chalakudy 0480-2701964/ 2707964 
25 PSS FCC, Irinjalakuda 0487-2829210 
26 Kasturba Gram FCC, Nedupuzha 0487-2449648 
27 Kerala Vocational training Centre FCC, 

Kodungalloor 
0480-2809490 

Palakkad 
28 FCC, Mercy College, Palakkad 0491-2543328 
29 Peoples Service Society, Palakkad 0491-2520395 
Malappuram 
30 Solace FCC, Manjeri 0483-2768420 
31 Mujahid Education Trust FCC, 

Mylappuram 
0483-734942 

Kannur 
32 SASTHRA FCC, Pazhayangadi 0497-2871844 
33 TSSS FCC, Thalassery 0490-323245 
Wayanad 
34 ABBGS FCC, Meppadi 04936-282500 
35 Parathottam Karsharaksha FCC Varayal 

PO 
04935-256217 

Kasaragod 



36 Mujahid Education Trust FCC, Nulluppady 0495-2720601 
37 Kottoor Social Welfare Society 9446260592 
Kozhikkode 
38 Vanitha Welfare Society FCC, Vadakara 0495-2523764 
39 Soya Mahila Samajam FCC, Kozhikode 0495-2324180 

 
 
ഗാർഹിക അതി്രകമങ്ങൾക്ക് ഇരയായ സ്്രതീകൾക്കുള്ള 
െഷൽട്ടർ േഹാമുകൾ 
2005െല ഗാർഹികാതി്രകമങ്ങളിൽ നിന്നും സ്്രതീകെള സംരക്ഷിക്കുന്ന ആക്ട്  
്രപകാരം സർക്കാർ വിജ്ഞാപനം വഴി നിലവിൽ വന്നിട്ട�ള്ള താത്കാലിക അഭയ 
േക്രന്ദം ആണ് െഷൽട്ടർ േഹാം. ഗാർഹികപീഡനത്തിന് ഇരയാകുന്ന 
വനിതകൾക്കും അവരുെട കുട്ടികൾക്കും താൽക്കാലിക താമസവും ആഹാരവും 
വസ്്രതവും നിയമസഹായവും ൈവദ�സഹായവും കൗൺസലിംഗും െതാഴിൽ 
പരിശീലനവും നൽേകണ്ടത് അത�ാവശ�മായതിനാൽ ഗാർഹികപീഡനത്തിന് 
ഇരയായവർക്ക് മാ്രതമായി ഓേരാ ജില�യിലും െതരെഞ്ഞടുത്ത സന്നദ്ധ 
സംഘടനകൾ വഴി 2014-15 വർഷം മുതൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻെറ 
ധനസഹായേത്താെട സാമൂഹ�േക്ഷമ േബാർഡ് നടപ്പിലാക്കി വരുന്നു. ടി 
പദ്ധതിയിൻകീഴിൽ സംസ്ഥാനത്ത് 10 െഷൽട്ടർേഹാമുകൾ നിലവിൽ 
്രപവർത്തിക്കുന്നു.  
സൗജന� ഭക്ഷണം, സൗജന� താമസസൗകര�ം, സൗജന� വസ്്രതം, കൗൺസിലിംഗ്, 
സൗജന� നിയമസഹായം, ൈവദ�സഹായം, െവാേക്കഷണൽ െ്രടയിനിംഗ്, 
കുട്ടികള�െട സംരക്ഷണത്തിനുള്ള സൗകര�ങ്ങൾ എന്നിവയാണ് െഷൽട്ടർേഹാം 
വഴി ലഭിക്കുന്ന േസവനങ്ങൾN 
 

LIST OF DV SHELTER HOME DURING 2019-20  
Sl. No. Name & Address of the Institution 

1.  The Dale View,  
Punalal P. O., Poovachal, Thiruvananthapuram 695575,   
Ph : 0472 – 2882063, 9446173063, 8893884463 

2.  Gandhi Bhavan International Trust,  
Gandhiji Nagar, Kundayam P.O., Pathanapuram,  
Kollam 689695, Ph : 0475 – 2355573, 9946251200 

3.  Quilon Social Service Society 
Fathima Road, Kollam – 691013,  
Ph : 0474 – 2797438, 9447155677, 9496780638 

4.  Association for Social Involvement in India (ASSISI),  
ASSISSI Shelter Home, Paingana,  Mundakayam P.O.,  
Kottayam 686513, Ph : 8547798447 

5.  Saint John of God Hospitality Society 
Kattapana South PO, Ambalakavala, Idukki 685515 
Ph:04868 251450 

6.  District Women’s Council, 



Jilla Panchayath Junction, Painavu, Idukki Colony P.O.,  
Idukki-685602,  Ph : 0486 2233094, 9447253787,  

7.  Mujahid Education Trust, 
5/395 Near Vengali Fly over, Elathur Post, Kozhikode – 
673 303,  
Ph : 0495 – 2720601, 8547098370 

8.  Parathottam Karshaka Vikasana Samithy, 
Varayal P.O., Thalappuzha, Mananthavadi, 
Wayanad, Ph: 04935 256217, 9496103165 

9.  SASTHRA Family Counseling Centre 
Ezhome P. O., Payangadi, Kannur – 670303,  
Ph : 0497 – 2871844 , 2870535 

10.  Snehasadan Rehabilitation Centre for Mentally Ill 
Snehasadan Shelter Home, Padannakkadu 
(PO),Kanjangad 
Ph : 9496112390, 0467- 2200884 

 

മഹിള ശക്തി േക്രന്ദ (MSK) 

്രഗാമീണ വനിതകൾക്ക് െതാഴിൽ ൈനപുണ� പരിശീലനം, സാേങ്കതിക 
പരിജ്ഞാനം, േപാഷകാഹാര ആേരാഗ� പദ്ധതി എന്നീ േസവനങ്ങൾ ഒേര 
ഉറവിടത്തിൽ നിന്നും ലഭ�മാക്കി വനിതകെള ശാക്തീകരിക്കുക എന്ന 
ഉേദ്ദശ�േത്താെട ആരംഭിച്ച േക്രന്ദാവിഷ്കൃത പദ്ധതിയാണ് മഹിളാ ശക്തി േക്രന്ദ.  
മഹിളാ ശക്തി േക്രന്ദയുെട ്രപവർത്തനങ്ങൾ വിവിധ തട്ട�കളായിട്ടാണ് 
നടപ്പിലാക്കുന്നത്.  2018-19 സാമ്പത്തിക വർഷം തൃശ്ശ�ർ ജില�യിൽ District Level 
Centre for Women (DLCW) ആരംഭിക്കുന്നതിനം തൃശ്ശ�ർ ജില�യിെല െതരെഞ്ഞടുത്ത 
നാലു േ�ാക്കുകളിലും വയനാട് ജില�യിെല 4 േ�ാക്കുകളിലും േ�ാക്കുതലത്തിൽ 
പദ്ധതി ആരംഭിക്കുന്നതിന്   ഭരണാനുമതി ലഭിച്ച�ം 1,23,74,000/- രൂപയുെട ഫണ്ട് 
അനുവദിച്ച�ം ഉത്തരവായിട്ട�ണ്ട്.  കൂടാെത ബാക്കിയുള്ള 12 ജില�കളിലും 
ആരംഭിക്കുന്നതാണ്.   
 
മാർഗ്ഗ നിർേദ്ദശങ്ങൾ 
 ജില�ാ തലത്തിൽ കളക്ടേററ്റ അെല�ങ്കിൽ ജില�ാ പഞ്ചായത്ത് എന്നിവരിൽ 
ഏെതങ്കിലും ഒന്നിെന ആസ്ഥാനമാക്കി DLCW ്രപവർത്തിക്കാവുന്നതും ഇതുവഴി 
സ്്രതീ ശാക്തീകരണ പദ്ധതികൾL േ്രപാ്രഗാമുകൾL േസവനങ്ങൾ Hേബട്ടി ബച്ചാേവാ 
േബട്ടി പഠാേവാ, വൺ േസ്റ്റാപ്പ് െസന്റർL വുമൺ െഹൽപ്പ് ൈലൻL സ�ാധാര് 
്രഗഹ്, ഉജ്ജ�ല) ്രഗാമങ്ങളിൽ എത്തിച്ച് െകാണ്ട് സംസ്ഥാനതലേത്തയും േബാക്ക് 
തലേത്തയും ഒന്നിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ചങ്ങലയായി ്രപവർത്തിേക്കണ്ടതാണ്. 
ജില�ാ തലത്തിൽ ്രപവർത്തിക്കുന്ന DLRCW (District Level Resource Centre for Women) 
ന്െറ ഓഫീസ് ്രപവർത്തനങ്ങൾക്കായി ഒരു വനിതാ െവൽഫയർ ഓഫീസറും 2 
ജില�ാ േകാർഡിേനറ്റർമാരും ഉണ്ടായിരിക്കും.  ഇവെര കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 
നിയമിക്കുന്നു.  ജില�ാ കളക്ടർ അദ്ധ�ക്ഷനായുളള ജില�ാതല കർമ്മേസന (Task 
Force) ആണ് െസലക്ഷൻ നടപടികൾ സ�ീകരിക്കുന്നതാണ്.  ഈ െസലക്ഷൻ 



നടപടികൾ കമ്മിറ്റിയിൽ 5 –ൽ കുറയാത്ത അംഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും.  ഇതിൽ 
രണ്ട് േപർ വനിതകള�െട വിഷയങ്ങള�മായി ബന്ധെപ്പട്ട കാര�ങ്ങൾ ൈകകാര�ം 
െചയ്യ�ന്ന സന്നദ്ധ സംഘടകളിൽ (Registered with NGO Portal) നിേന്നാ 
െതരെഞ്ഞടുക്കെപ്പടുന്നവർ ആയിരിക്കും. 
 
ചുമതലകള�ം ഉത്തരവാദിത�ങ്ങള�ം 
1. സർക്കാർ പദ്ധതികൾL േ്രപാ്രഗാമുകൾL േസവനങ്ങള്  എന്നിവെയ കുറിച്ച�ള്ള 

വിവരങ്ങൾ ലഭ�മാക്കുക. 
2. സംസ്ഥാനതലേത്തയും േ�ാക്ക് തലേത്തയും ഒന്നിപ്പിത്ത്  PMMSK, BBBP  

പദ്ധതികള�െട നിർവ്വഹണെത്ത സഹായിക്കുക. 
3. േ�ാക്ക്/വിേല�ജ് തലത്തിലുള്ള  student volunteer മാരുെട ്രപവർത്തന 

ഏേകാപനം. 
4. സർക്കാർ പദ്ധതികളിൽ അേപക്ഷിക്കുേമ്പാൾ സ്്രതീകൾക്കുണ്ടാകുന്ന 

ബുദ്ധിമുട്ട�കൾ പരിഹരിക്കുക. 
5. വിവിധ വകുപ്പ�കള�െട ഏേകാപനവുമായി ബന്ധെപ്പട്ട് വിവിധ മിറ്റിംഗുകൾ 

സംഘടിപ്പിക്കുക. 
6. വിവിധ പദ്ധതികൾL േ്രപാ്രഗാമുകൾL െ്രടയിനിംഗുകൾ എന്നിവയുെട േമൽ 

േനാട്ടം. 
7.  SRCW നു പദ്ധതി സംബന്ധിച്ച പുേരാഗതി റിേപ്പാർട്ട് സമർപ്പിക്കുക. 
8. സംസ്ഥാന സർക്കാർOവനിതാ ശിശുവികസന വകുപ്പ് നല്കുന്ന മറ്റ� 

്രപവർത്തനങ്ങള�െട നടത്തിപ്പ്. 

വുമൺ െവൽഫയർ ഓഫീസർക്ക് േവണ്ട അടിസ്ഥാന േയാഗ�ത 
1. ഹ�ുമാനിറ്റിസിേലാ േസാഷ�ൽ സയൻസിേലാ ഉള്ള മാസ്റ്റർ ബിരുദം 

(വനിതകള�മായി ബന്ധെപ്പട്ട പദ്ധതികൾO േ്രപാ്രഗാമുകൾ നിർവ്വഹണം 
നടത്തിയുള്ള പരിചയം ഉണ്ടായിരിക്കണം. 

2. ്രപാേദശിക ഭാഷ ൈകകാര�ം െചയ്യാവാനുള്ള ്രപാവീണ�ം. 
3. കംപ�ൂട്ടർ പരിജ്ഞാനം ഉണ്ടായിരിക്കണം (MIS-ൽ റിേപ്പാർട്ട് െചയ്യാനുള്ള 

കഴിവ്). 
4. പരാമാവധി ്രപായപരിധി 35 വയസ്സ്. 
5. DLCW ആരംഭിക്കുന്ന ജില�യിെല താമസ്സക്കാർക്കും സ്്രതീകൾക്കും മുൻഗണന 

നൽകുന്നു. 

ജില�ാ േകാഡിേനറ്റമാർക്ക് േവണ്ട േയാഗ�ത 
1. ഹ�ുമാനിറ്റീസ്/േസാഷ�ൽ വർക്കിേലാ ഉള്ള ബിരുദം. 
2. സ്്രതീകള�മായി ബന്ധെപ്പട്ട ്രപശ്ങ്ങൾOവിഷയങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് ൈകകാര�ം 

െചയ്ത് പരിജ്ഞാനം. 
3. കംപ�ൂട്ടർ പരിജ്ഞാനം. 
4. പരാമാവധി ്രപായപരിധി 35 വയസ്സ് 
5. സ്്രതീകൾക്ക് DLCW ആരംഭിക്കുന്ന ജില�കളിെല സ്ഥിര താമസക്കാർക്ക് 

മുൻഗണന. 



District Level Task Force – ്രപവർത്തനങ്ങൾ 
 DLCW –ന്െറ ്രപവർത്തനം േമാണിറ്റർ െചയ്യ�ന്നതും വിലയിരുത്തുന്നതും ജില�ാ 

കളക്ടർ അദ്ധ�ക്ഷനായിട്ട�ളള കർമ്മേസനയാണ്  കൂടാെത DLCW െല 
ജീവനക്കാരുെട അറ്റൻഡന്റസ് ്രപവർത്തനം DLCW നൽകുന്ന ്രപതിമാസ 
റിേപ്പാർട്ട് എന്നിവ പരിേശാധിച്ച് റിേപ്പാർട്ട് അയയ്ക്കുന്നു.  Block Level Committee 
(BLC) –െയ േനാമിേനറ്റ് െചയ്യ�ന്നതും നയിക്കുന്നതും ജില�ാ കള്ക്ടർ 
അദ്ധ�ക്ഷനായുള്ള കർമ്മ േസനയാണ്.  കൂടാെത �ാക്ക് തലത്തിൽ BLCW (Block 
Level Centre for Women) ന്െറ ്രപവർത്തനങ്ങൾക്ക് േമൽ േനാട്ടം 
വഹിക്കുന്നതിനായി ഒരു ഉേദ�ാഗസ്ഥെന േനാഡൽ ഓഫീസറായി േനാമിേനറ്റ് 
െചയ്യ�ന്നുണ്ട്. 

Block Level Committee 
 േക്രന്ദ സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ വിവിധ വകുപ്പ�കൾ വഴി സ്്രതീകൾക്കാടി 

നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതികൾL സ്കീമുകൾL നിയമങ്ങൾ എന്നിവെല സംബന്ധിച്ച് 
്രഗാമീണ സ്്രതീകെള േബാധവൽക്കരിക്കുന്നതിനും അവർക്ക് ഈ സഹായങ്ങൾ 
ലഭിക്കുന്നതിന് േവണ്ട സാഹചര�ം സൃഷ്ടിക്കുകയുമാണ്.  Block Level MSK 
്രപധാനമായും ലക്ഷ�മിടുന്നത്.  ഈ ്രപവർത്തനങ്ങൾ ്രഗാമീണ തലത്തിൽ 
എത്തിക്കുന്നത ഹയർ െസക്കന്ററി സ്കൂള�കൾL േകാേളജുകൾ 
എന്നിവിടങ്ങളിെല 200 student volunteers (NSS, NCC) മുേഖനയാണ് ഇവർക്ക് 
ആവശ�മായ പരിശീലനം Block Level Committee മുേഖന നൽകുന്നു.  ഇങ്ങെന 
പരിശീലനം  ലഭിക്കുന്ന students volunteers ഫീൽഡ് തലത്തിൽ ്രപവർത്തിച്ച് 
സ്്രതീകൾക്കായി വിവിധ വകുപ്പ�കൾ മുഖന സംസ്ഥാന/േക്രന്ദ സർക്കാരുകൾ 
നടപ്പിലാക്കിയിട്ട�ള്ള പദ്ധതികൾL സ്കീമുകൾL നിയമങ്ങൾ എന്നിവ 
സംബന്ധിച്ച് േബാധവത്കരണം നൽകുന്നു.  Students Volunteers  -ന്െറ കമ്മ�ുണിറ്റി 
്രപവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഒരാൾക്ക് ഒരു മണിക്കൂറിന് 50 രൂപ ്രകമത്തിൽ ഒരു 
ദിവസത്തിൽ 6 മണിക്കൂർ ്രപവർത്തിക്കുന്നതിന് 300 രൂപും 100 രൂപ TA യും 
നൽകുന്നു.  അങ്ങെന students volunteers –ന് ഒരു ദിവസം 400 രൂപ നൽകുന്നു.  
(പരാമാവധി ഒരു വർഷം 25 ദിവസം) കൂടാെത ഇവരുെട സാമൂഹ� 
്രപവർത്തനങ്ങൾക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകാവുന്നതാണ്.  MSK Block Level Committee 
യിൽ താെഴ പറയുന്ന െമമ്പർമാർ ഉണ്ടായിരിക്കും. 

• ജില�ാ കളക്ടർ DLCW േനാമിറ്റ് െചയ്യ�ന്ന ഉേദ�ാഗസ്ഥ ്രപതിനിധി. 
• ജില�യിെല േകാേളജുകളിൽ നിന്നുള്ള 4 ഫാക്കൽറ്റികൾN 
• േ�ാക്ക് തലത്തിൽ നിന്നും ഒരു സർക്കാർ ്രപതിനിധി (സി.ഡി.പി.ഒ) 
• വനികൾക്കായുള്ള SHC ്രഗൂപ്പിൽ നിന്നും ജില�ാകളക്ടർODLCW േനാമിേനറ്റ് 

െചയ്യ�ന്ന രണ്ടു േപർN 

2018-19 വർഷം വയനാട് ജില�യിെല 4 േ�ാക്കുകളിലും തൃശ്ശ�ർ കണ്ണ�ർ 
ജില�കളിൽ നിന്നും 2 േ�ാക്കുകൾ വീതവും ഉൾെപ്പെട ആേക 8 േ�ാക്കുകളിൽ 
MSK Block Level Committee ആരംഭിേക്കണ്ടതാണ്. 

MSK Block Level Function. 
• വനിതാ ്രഗൂപ്പ�കളിൽ അംഗങ്ങൾ അല�ാത്ത ്രഗാമീണ സ്്രതീകെള ഇതിൽ 

ആംഗങ്ങൾ ആക്കിെകാണ്ട് വനിതാ ്രഗൂപ്പ�കെള ശക്തിെപ്പടുത്തുക. 



• തേദ്ദശ സ�യംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിെല ്രഗാമ സഭകളിൽ സ്്രതികള�െട 
്രപാതിനിധ�ം ഉറപ്പ� വരുത്തുക. 

• തേദ്ദശ സ�യംഭര സ്ഥാപനങ്ങള�െട ്രപവർത്തനങ്ങളിലും അങ്കണവാടി 
്രപവർത്തനങ്ങളിലും വനിതകള�െട ്രപാതിനിധ�ം വർദ്ധിപ്പിക്കുക. 

• ്രഗാമീണ സ്്രതീകള�െട ജീവിത നിലവാരം ഉയർത്തുന്നതിനായി സ്്രതികൾക്കായി 
സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കുന്ന വിവിധ പദ്ധതികെള സംബന്ധിച്ച് ഇവെര 
േബാധവത്കരിക്കുക. 

• സ്്രതികൾക്കായി സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതികൾക്ക് േവണ്ടി 
അേപക്ഷിക്കുന്നതിനും നിലവിലുള്ള സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾ എങ്ങെന 
ഉപേയാഗെപ്പടുത്താം എന്ന് ്രഗാമീണ സ്്രതീകൾത്ത് േബാധവത്കരണം നൽകുക. 

• BBBP implement െചയ്യ�ന്നതിന് District Level Committee for Women (DLCW) െന 
സഹായിക്കുക. 

• വനിതാ ശാക്തീകരണത്തിനായി ്രപവർത്തിക്കുന്ന വിവിധ സന്നദ്ധ 
സംഘടനകെള കൂടി സഹകരിക്കുന്നതിന് സാഹചര�ം ഒരുക്കുക. 

• സ്്രതീകൾക്കായുള്ള സ�യം സംഘം (SHG), വനിതാ സംഘടനകൾ എന്നിവയുെട 
്രപവർത്തനങ്ങൾ താെഴതട്ട് മുതൽ ഏേകാപിപ്പിക്കുന്നതിന് 
േ്രപാത്സാഹിപ്പിക്കുക. 

MSK Block Level Centre Location. 
 േ�ാക്ക് തലത്തിൽ െതരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ട അങ്കണവാടി െസന്ററുകൾL 

ഐ.സി.ഡി.എസ് ഓഫീസ്, പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് എന്നിവയിൽ ഏെതങ്കിലും 
ഒന്നിെന MSK Block Level ഓഫീസറാക്കി ്രപവർത്തിക്കാവുന്നതും ഇവിെട വഴി 
Students volunteers ന് ബന്ധെപ്പടുന്നതിനും േ�ാക്ക് െലവൽ ്രപവർത്തനങ്ങൾ 
നടത്തുന്നതിനുള്ള േക്രന്ദങ്ങളാത്തി ഇവെയ മാറ്റാവുന്നതുമാണ്. 

MSK Block Level Resource 
MSK യുെട േ�ാക്ക് െലവൽ പരിപാടികൾ ്രപധാനമായും നടത്തുന്നത്  Students 

Volunteers മുേഖനയാണ്.  ഇതിനായി NSS/NCC െകഡറ്റ�കൾ ഉൾെപ്പെട Students 
Volunteers ന് പരിശീലനം നൽകുന്നു.  ഓേരാ വിദ�ാർത്ഥിയും 200 മണിക്കൂർ H6 
മാസത്തിനുള്ളിൽI സന്നദ്ധ ്രപവർത്തനം നടേത്തണ്ടതുണ്ട്. 

 ഇതിേലക്ക് െതരെഞ്ഞടുക്കെപ്പടുന്ന വിദ�ാർത്ഥികൾക്കായി 3 ദിവസെത്ത 
Orientation Training നൽകുന്നു.  പരിശീലന പരിപാടി BLC മുേഖന നടത്തുന്നു.  
സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന വിവിധ പദ്ധതികൾ സ്കീമുകൾOനിയമങ്ങൾ 
എന്നിവെയക്കുറിച്ച് വിദ�ാർത്ഥികൾക്ക് േബാധവത്കരണം നൽകുന്നതിനായി 
BLC െതരെഞ്ഞടുക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങെളേയാ വ�ക്തികേളേയാ സന്നദ്ധ 
സംഘടുേളേയാ ഉപേയാഗിക്കാവുവ്വതാണ്.  ഇ്രപകാരം ഒരു േ�ാക്കിൽ നിന്നും 
100 വിദ�ാർത്തികൾക്ക് പരീശീലനം നൽകുന്നു.  ഇങ്ങെന ്രപവർത്തനം നടത്തുന്ന 
വിദ�ാർത്ഥികൾക്ക് സാമൂഹ� ്രപവർത്തനം നടത്തിയതിനുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് 
നൽകുന്നു.  വിദ�ാർത്ഥികെള െതരെഞ്ഞടുക്കുേമ്പാൾ െപൺകുട്ടികൾക്ക് 
മുൻഗണന നൽകുന്നു. 

 



വർക്കിംഗ് വിെമൻ േഹാസ്റ്റൽ ്രഗാന്റ്   

േജാലി െചയ്യ�ന്ന സ്്രതീകൾക്ക് 
സുരക്ഷിതവും കര�്രപദവുമായ 
താമസസൗകര�ം ലഭ�മാക്കുക, 
അവരുെട കുട്ടികൾക്ക് േഡ െകയർ സൗകര�ം, 
സാധ�മാകുന്നിടെത്തല�ാം നഗര, അർദ്ധ നഗര, 
അെല�ങ്കിൽ ്രഗാമീണ േമഖലകളിൽ േപാലും 
സ്്രതീകൾക്ക് െതാഴിലവസരങ്ങൾ 
ലഭ�മാക്കുക എന്നതാണ് പദ്ധതിയുെട ലക്ഷ�ം. 
പുതിയ േഹാസ്റ്റൽ െകട്ടിടങ്ങള�െട 
നിർമ്മാണം, നിലവിലുള്ള േഹാസ്റ്റൽ 
െകട്ടിടങ്ങള�െട വിപുലീകരണം, 
വാടക സ്ഥലത്ത് േഹാസ്റ്റൽ െകട്ടിടങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള പദ്ധതികെള 
സഹായിക്കുന്നു. ഈ സ്കീമിന് കീഴിൽ ്രപവർത്തിക്കുന്ന വർക്കിംഗ് വിെമൻ 
േഹാസ്റ്റൽ എല�ാ േജാലിെചയ്യ�ന്ന സ്്രതീകൾക്കും ജാതി, മതം, ൈവവാഹിക നില 
മുതലായവയുമായി യാെതാരു വ�ത�ാസവുമില�ാെത ലഭ�മാക്കും. ഈ സ്കീം  
േജാലിെചയ്യ�ന്ന സ്്രതീകൾക്ക് േവണ്ടിയുള്ളതാെണങ്കിലും, േജാലിക്ക് പരിശീലനം 
േനടുന്ന സ്്രതീകെള അത്തരം േഹാസ്റ്റലുകളിൽ പാർപ്പിക്കാം,  അത്തരം 
പരിശീലകർ േഹാസ്റ്റലിന്െറ െമാത്തം േശഷിയുെട 30% ത്തിൽ കൂടുതൽ ആവരുത്. 
േജാലിെചയ്യ�ന്ന സ്്രതീകള�െട മതിയായ എണ്ണം ലഭ�മല�ാത്തേപ്പാൾ മാ്രതേമ 
അത്തരം േഹാസ്റ്റലുകളിൽ താമസിക്കാൻ പാടുള്ള�. േജാലി െചയ്യ�ന്ന സ്്രതീകള�െട 
കുട്ടികൾ, െപൺകുട്ടികൾക്ക് 18 വയസ്സ് വെര, ആൺകുട്ടികൾക്ക് 5 വയസ്സ് വെര 
അത്തരം േഹാസ്റ്റലുകളിൽ അവരുെട അമ്മമാർെക്കാപ്പം താമസിക്കാം. 

സാമ്പത്തിക സഹായ ഘടകങ്ങൾ 
1. വർക്കിംഗ് വിമൻ േഹാസ്റ്റലിനായി െകട്ടിടം പണിയുന്നതിനായി േക്രന്ദ 

സർക്കാർ, സംസ്ഥാനങ്ങൾ / യുടി (േനാർത്ത് ഈസ്റ്റ് , ഹിമാലയൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾ 
ഒഴിെകയുള്ളവ), നടപ്പാക്കൽ ഏജൻസികൾ എന്നിവയ്ക്കിടയിലുള്ള െചലവ് 
പങ്കിടൽ അനുപാതം 60:15:25 ആയിരിക്കും.  

2. േഹാസ്റ്റലുകൾ വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ സാമ്പത്തിക സഹായം: 
വാടക തുക സംസ്ഥാന പിഡ��ുഡി / ജില�ാ കളക്ടർ 
വിലയിരുത്തുന്നതായിരിക്കും. േക്രന്ദസർക്കാർ, സംസ്ഥാനങ്ങൾ / യുടികൾ, 
നടപ്പിലാക്കുന്ന ഏജൻസികൾ എന്നിവയ്ക്കിടയിലുള്ള വാടക തുകയുെട 
െചലവ് പങ്കിടൽ അനുപാതം 60:15:25 ആയിരിക്കും. താമസക്കാരിൽ  നിന്ന് 
ലഭിക്കുന്ന വാടക അറ്റകുറ്റപ്പണി, വീട്ട�േജാലി, സുരക്ഷാ േസവനം, ഓഫീസ് 
സ്ഥാപനം, ജലത്തിനും ൈവദ�ുതി ചാർജുകൾക്കുമായുള്ള െചലവ്, െമസ് 
ഒഴിെകയുള്ള മേറ്റെതങ്കിലും സഹായ േസവനങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി 
ഉപേയാഗിക്കും. 

3. (സി) 50000 രൂപ നിരക്കിൽ ഒറ്റത്തവണ ആവർത്തിക്കാത്ത ്രഗാന്റ്. 
ഫർണിച്ചറുകൾ വാങ്ങുന്നതിനായി േഹാസ്റ്റൽ ആരംഭിക്കുേമ്പാൾ (കിടക്ക 
ഉൾെപ്പെട) ഒരു തടവുകാരന് 7500/- രൂപ നിശ്ചിത അനുപാതത്തിൽ അതായത് 



60:40 െകാടുക്കും. , േമശ, കേസര, അൽമിറ മുതലായവ) ഫർണിച്ചറുകൾ. 
േ്രപാജക്ട് അനുമതി സമിതി (പിഎസ്സി) അംഗീകരിച്ച വാഷിംഗ് െമഷീൻ, 
ഗീസർ / േസാളാർ വാട്ടർ ഹീറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്നിവയുെട െചലവ് 
ഇം�ിെമന്റിംഗ് ഏജൻസിക്ക് തിരിെക നൽകും, കൂടാെത രസീതുകൾ 
സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അന്തിമ ഗഡുവും. 

4. കന്േറാൺെമന്റ് േബാർഡുകൾ, സിആർപിഎഫ് മുതലായ സർക്കാർ 
ഏജൻസികള�െട കാര�ത്തിൽ, േമജർ െഹഡ് “2235” ൽ നിന്ന് ഈ ഏജൻസികൾക്ക് 
േനരിട്ട് ഫണ്ട് നൽകും. വർക്കിംഗ് വുമൺ േഹാസ്റ്റലിനായി െകട്ടിട 
നിർമ്മാണത്തിന് േക്രന്ദ സർക്കാരും ഈ നടപ്പാക്കൽ ഏജൻസികള�ം തമ്മിലുള്ള 
െചലവ് പങ്കിടൽ അനുപാതം 75:25 ആയിരിക്കും. 

5. കഴിഞ്ഞ അഞ്ചുവർഷത്തിൽ േഹാസ്റ്റൽ ശരിയായി പരിപാലിച്ചിട്ട�െണ്ടങ്കിൽ 
വാഷിംഗ് െമഷീനുകൾ, ഗീസറുകൾ / േസാളാർ വാട്ടർ ഹീറ്ററുകൾ എന്നിവ 
മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള ്രഗാന്റുകൾ അഞ്ച് വർഷത്തിെലാരിക്കൽ 
അനുവദിക്കും. 

6. െകട്ടിട നിർമ്മാണത്തിനായി െപാരുത്തെപ്പടുന്ന ്രഗാന്റ് (50:50) േകാർപ്പേററ്റ് 
ഭവനങ്ങൾക്ക് പദ്ധതി ്രപകാരം െപാതു ഭൂമിയിൽ മാ്രതം വാഗ്ദാനം െചയ്യാം. 
േകാർപ്പേററ്റ് പങ്കാളിത്തത്തിന്െറ ഘടകത്തിനായി, ഓേരാ പങ്കാളിയുെടയും 
സാമ്പത്തിക സംഭാവനെയ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ധാരണാപ്രതവും പദ്ധതിയുെട 
നിരീക്ഷണത്തിന്െറയും ആനുകാലിക മൂല�നിർണ്ണയത്തിന്െറയും 
ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ സർക്കാർക്കിടയിൽ ഒപ്പിടും. ഇന്ത�, സംസ്ഥാന സർക്കാർ 
അത്തരം നിർേദ്ദശം ലഭിക്കുേമ്പാൾ പങ്കാളി ഓർഗൈനേസശനുമായി  
ഇക്കാര�ത്തിൽ ഒരു  ധാരണാപ്രതം യഥാസമയം ഒപ്പിടും. 

7. . എന്നിരുന്നാലും, ആവശ�െമങ്കിൽ ഇന്റർ-െസ അേലാേക്കഷൻ മാറ്റാൻ 
ഡ��ുസിഡി മ്രന്താലയത്തിന് വിേവചനാധികാരം ഉണ്ടായിരിക്കും. 

അേപക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏജൻസികൾ / ഓർഗൈനേസഷനുകൾ 
 (i) വനിതാ വികസന േകാർപ്പേറഷനുകൾ, വനിതാ ധനകാര� േകാർപ്പേറഷനുകൾ 

ഉൾെപ്പെടയുള്ള സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഏജൻസികൾ. 
(ii) കന്േറാൺെമന്റ് േബാർഡുകൾ ഉൾെപ്പെടയുള്ള നഗര മുനിസിപ്പൽ 

േബാഡികൾ 
(iii) പഞ്ചായത്തിരാജ് സ്ഥാപനങ്ങൾ 
(iv) സ�യംസഹായ സംഘങ്ങൾ (സ�യം സഹായ ്രഗൂപ്പ�കൾ) 
(v) അംഗീകൃത േകാേളജുകൾ / സർവ്വകലാശാലകൾ 
(vi) ഈ േമഖലകളിൽ ്രപവർത്തിച്ചതായി െതളിയിക്കെപ്പട്ട സിവിൽ െസാൈസറ്റി 

ഓർഗൈനേസഷനുകൾ 


