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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 6667 11-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

െപൺ��ികൾ�� പ�തികൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ േതാമസ്  െക േതാമസ് ,
�ീ. രാമച�ൻ കട���ി, 
�ീ. െക.പി.േമാഹനൻ 

Dr. R. Bindu
(ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ-സാ�ഹ�നീതി വ��് മ�ി)

(എ)
സം�ാന�് െപൺ��ികൾ�് ��തൽ
�ര�െയാ���തിന് സാ�ഹിക നീതി വ��്
വഴി എെ�ാെ� �തിയ പ�തികൾ
നട�ിലാ�ാൻ ഉേ�ശി�� എ�് വ��മാ�േമാ;

(എ) സം�ാന�് െപൺ��ികൾ�്
�ര�െയാ���തി�ളള പ�തികൾ
വനിതാശി� വികസന വ��് �േഖനയാണ്
നട�ിലാ�ി വ��ത്. പ�തികൾ സംബ�ി�ളള

വിശദാംശ�ൾ അ�ബ�മായി ഉളളട�ം
െച��.

(ബി) സാ�ഹിക നീതി വ��് വഴി െപൺ��ിക�െട
ചികി�ാ ആവശ��ൾ�് നൽകിവ�� സഹായ
ധനം കാേലാചിതമായി പരി�രി��തിന്
നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ; അറിയി�േമാ?

(ബി)
സാ�ഹിക നീതി വ��് വഴി െപൺ��ിക�െട
ചികി�ാ ആവശ��ൾ�് �േത�കമായി സഹായ
ധനം നൽ�� പ�തികെളാ�ം നിലവിലി�.

െസ�ൻ ഓഫീസർ



അനുബനന

കനൽ കർമ്മ പദ്ധതതി 

സനസസ്ഥാനതത്ത്  സസ്ത്രീകൾകക്കെതതികരെയുള്ള  വതിവതിധതരെന  അതതിക്രമങ്ങൾ  ഫലപ്രദമസ്ഥായതി

തടയുന്നതതിനസ്ഥായതി  വനതിതസ്ഥാ  ശതിശുവതികസന  വകുപത്ത്  "കനൽ"   കർമ്മ  പദ്ധതതി  ആവതിഷ്ക്കരെതിചത്ത്

നടപതിലസ്ഥാക്കെതിയതിട്ടുണത്ത്. വതിവതിധ ദൃശശ്യ മസ്ഥാധശ്യമങ്ങൾ വഴതി പ്രചസ്ഥാരെണ പ്രവർതങ്ങൾ നടപതിലസ്ഥാക്കുകയുന

കചയതിട്ടുണത്ത്. അതതിക്രമതതിനതിരെയസ്ഥായ സസ്ത്രീകൾക്കെത്ത് വവണതി 181 കഹെലത്ത് ലലൻ നമ്പർ  24 മണതിക്കൂറന

പ്രവർതതിക്കുന. 

ലതിനഗ  അസമതതന,  ഗസ്ഥാർഹെതിക  പസ്ത്രീഡനങ്ങൾ,  സസ്ത്രീകൾകക്കെതതികരെയുള്ള  അതതിക്രമങ്ങൾ,

എന്നതിവകക്കെതതികരെ  gender  relations  and  Women  Legislation   എന്നസ്ത്രീ  വതിഷയങ്ങളതിൽ  ICDS

സൂപർലവസർമസ്ഥാർക്കെത്ത്  ഏകദതിന  ഓൺലലൻ  കട്രെയതിനതിനഗത്ത്  നൽകതിയതിട്ടുണത്ത്.  ICDS

സൂപർലവസർമസ്ഥാർ അതതത്ത്  പഞസ്ഥായതത്ത്/കസക്ടർ  തലതതിൽ എലസ്ഥാ കവള്ളതിയസ്ഥാഴ്ചയുന  9.30

മണതി  മുതൽ  1  മണതി  വകരെ  അതതിക്രമങ്ങൾക്കെതിരെയസ്ഥാകുന്ന  സസ്ത്രീകൾക്കെത്ത്  ആവശശ്യമുള്ള  നതിയമ

സഹെസ്ഥായവന,  പരെതിരെക്ഷയുന  ലഭശ്യമസ്ഥാക്കുന്നതതിനുന  സസൗജനശ്യ  നതിയമ  സഹെസ്ഥായന,  കസൗൺസതിലതിനഗത്ത്,

ലവദശ്യ  സഹെസ്ഥായന,  വപസ്ഥാലസ്ത്രീസത്ത്  സഹെസ്ഥായന  എന്നതിവ  വവണതുകണങതിൽ,  ആവശശ്യമസ്ഥായ  മസ്ഥാർഗ

നതിർവദശങ്ങൾ നൽകതി ബനകപട്ട ഉവദശ്യസ്ഥാഗസരുകട വസവനന ലഭശ്യമസ്ഥാക്കുന.

  കപസ്ഥാതു  ജനങ്ങളതിൽ  Gender  Awareness  നടതതി  ലതിനഗ  സമതതന  ഉറപസ്ഥാക്കുക  എന്ന

ലക്ഷശ്യവതസ്ഥാകട സനസസ്ഥാനകത മുഴുവൻ അനഗനവസ്ഥാടതി പ്രവർതകർക്കുന ഗസ്ഥാർഹെതിക, ലലനഗതിക,

സസ്ത്രീധന  പസ്ത്രീഡനങ്ങകളപറതിയുന,  സസ്ത്രീകൾക്കുള്ള  നതിയമ  പരെതിരെക്ഷകയപറതിയുന  ഓൺലലൻ

വബസ്ഥാധവൽക്കെരെണ കസ്ഥാസന  നൽകതിയതിട്ടുണത്ത്.  എലസ്ഥാ അനഗനവസ്ഥാടതി വർക്കെർമസ്ഥാർക്കുന പരെതിശസ്ത്രീലനന

നലതിയതിരെതിക്കുന്നതതിനസ്ഥാൽ ഇതരെതതിലുള്ള  ബുദ്ധതിമുട്ടുകളുള്ള സസ്ത്രീകളുകട  വതിവരെങ്ങൾ  അറതിയുന്ന

പക്ഷന പ്രസ്ഥാഥമതിക വസവനന അനഗനവസ്ഥാടതി  വർക്കെർ വഴതിയുന ആവശശ്യകമങതിൽ സൂപർലവസർക്കെത്ത്

റതിവപസ്ഥാർട്ടത്ത്  കചയ്യുന്ന രെസ്ത്രീതതിയതിലുന സനവതിധസ്ഥാനന ഒരുക്കെതിയതിട്ടുണത്ത്.    'പറയസ്ഥാന,  പരെതിഹെരെതിയസ്ഥാന'  എന്ന

ലകപ്പുസ്തകന ഇതതിവലക്കെസ്ഥായതി തയസ്ഥാറസ്ഥാക്കെതിയതിട്ടുണത്ത്. 



സനസസ്ഥാനതത്ത് സസ്ത്രീ സരെക്ഷ ഉറപസ്ഥാക്കെസ്ഥാൻ ലതിനഗ അസമതതന, സസ്ത്രീധന ഗസ്ഥാർഹെതിക പസ്ത്രീഡനന

ഇവകക്കെതതികരെ വതിവതിധ ദൃശശ്യ ശ്രവശ്യ മസ്ഥാധശ്യമങ്ങൾ വഴതിയുന വസസ്ഥാഷശ്യൽ മസ്ത്രീഡതിയ വഴതിയുന വശ്യസ്ഥാപക

പ്രചരെണന  നടതതി  വരുന.  വകുപത്ത്  ആവതിഷത്ത് ക്കെരെതിചത്ത്  നടപതിലസ്ഥാക്കെതി  വരുന്ന  വതിവതിധ  സരെക്ഷസ്ഥാ

പദ്ധതതികകളക്കുറതിച്ചുള്ള വപസ്ഥാസ്റ്ററകളുന,  കചറ  വസ്ത്രീഡതിവയസ്ഥാകളുന  വസസ്ഥാഷശ്യൽ മസ്ത്രീഡതിയ,  വറഡതിവയസ്ഥാ

വതിവതിധ മസ്ഥാഗസതിനുകൾ എന്നതിവ മുഖസ്ഥാനതിരെന പ്രചരെതിപതിച്ചു വരുന.

   ലതിനഗ സമതതന യുവസ്ഥാക്കെളതിൽ നതിന്നത്ത് തുടങ്ങണകമന്ന ഉവദ്ദേശവതസ്ഥാകട സനസസ്ഥാനകത

മുഴുവൻ വകസ്ഥാവളജുകളതിലുന പരെതിശസ്ത്രീലനന ലഭതിച റതിവസസ്ഥാഴത്ത് വപഴൺ മുഖസ്ഥാനതിരെന NCC, NSS, വകസ്ഥാവളജത്ത്

യൂണതിയൻ,  യുവജന  കമ്മസ്ത്രീഷൻ  എന്നതിവരുകട  സഹെകരെണവതസ്ഥാകട  Gender   Awareness

Campaign  സനഘടതിപതിക്കെസ്ഥാനുള്ള നടപടതികൾ പുവരെസ്ഥാഗമതിച്ചു വരുന.  കപസ്ഥാതു സലങ്ങളതിൽ സസ്ത്രീ

ശസ്ഥാകസ്ത്രീകരെണ  വപസ്ഥാസ്റ്ററകൾ  പതതിപതിക്കുന്നതതിനുന,  സസ്ത്രീധനതതികനതതികരെ  വബസ്ഥാധവൽക്കെരെണന

നടത്തുവസ്ഥാൻ  വതിവസ്ഥാഹെ  മണ്ഡപങ്ങൾ,  തവദ്ദേശസതയനഭരെണ  സസ്ഥാപങ്ങൾ,  രെജതിവസ്ട്രേഷൻ

ഓഫസ്ത്രീസകൾ, വപസ്ഥാലസ്ത്രീസത്ത് വസ്റ്റഷനുകൾ എന്നതിവതിടങ്ങളതിൽ ബഹ. വനതിതസ്ഥാ ശതിശു വതികസന വകുപത്ത്

മനതിയുകട സവന്ദേശന ആവലഖനന കചയ കസ്ഥാർഡുകൾ വനതിതസ്ഥാ ശതിശു വതികസന വകുപത്ത് മുവഖന

ലഭശ്യമസ്ഥാക്കെതി, ആയതത്ത് ദമ്പതതിമസ്ഥാർക്കെത്ത് വതിതരെണന കചയ്യുന്നതതിനുള്ള നടപടതികളുന പുവരെസ്ഥാഗമതിയ്ക്കുന. 

സസ്ത്രീകളുകട സരെക്ഷക്കെസ്ഥായതി വകുപത്ത് ആവതിഷ്ക്കരെതിചത്ത് നടപതിലസ്ഥാക്കെതി വരുന്ന മറത്ത് സനവതിധസ്ഥാനങ്ങൾ

ചുവകട വചർക്കുന. 

 ഗസ്ഥാർഹെതിക  അതതിക്രമങ്ങളതിൽ നതിനന സസ്ത്രീകൾക്കുള്ള സനരെക്ഷണ നതിയമന 2005  പ്രകസ്ഥാരെന

വകരെളതതികല  14  ജതിലകളതിലുന  വനതിതസ്ഥാ  സനരെക്ഷണ  ഓഫസ്ത്രീസർ  വസവനമനുഷതിക്കുന.  ഈ

നതിയമന  നടപതിലസ്ഥാക്കുന്നതതികന്റെ  ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായതി  83  സർവസ്ത്രീസത്ത്  കപ്രസ്ഥാലവഡതിനഗത്ത്  കസന്റെറകളുന  13

കഷൽട്ടർ വഹെസ്ഥാമുകളുന പ്രവർതതിച്ചു വരുനണത്ത്. 

ലലനഗതികസ്ഥാതതിക്രമങ്ങൾക്കെത്ത്  വതിവധയരെസ്ഥാകുന്ന  സസ്ത്രീകൾക്കുന  കുട്ടതികൾക്കുന  പ്രതതിവരെസ്ഥാധന,

സനരെക്ഷണന,  നതിയമ  നടതതിപത്ത്  പുനരെധതിവസ്ഥാസന  എന്നതിവയതിലൂകട  സമൂഹെതതികന്റെ



മുഖശ്യധസ്ഥാരെയതികലതതിക്കുന്നതതിനുള്ള  'നതിർഭയ'  വപസ്ഥാളതിസതികൾ  നടപതിലസ്ഥാക്കുനണത്ത്.  18  കഷൽട്ടർ

വഹെസ്ഥാമുകളുന വപസ്ഥാവകസ്ഥാ അതതിജസ്ത്രീവതിതകൾക്കെസ്ഥായതി നടത്തുനണത്ത്.

സസ്ത്രീകളുകട  വതിവതിധ  പ്രശ്നങ്ങൾ  വകൾക്കുന്നതതിനുന  പരെതിഹെസ്ഥാരെന  നതിർവദ്ദേശതിക്കുന്നതതിനുമസ്ഥായതി

ഓൺലലൻ പദ്ധതതിയസ്ഥായ 'കസ്ഥാവതസ്ഥാർതത്ത് ' , അതതിക്രമതതിനതിരെയസ്ഥായ വനതിതകൾവക്കെസ്ഥാ കുട്ടതിവക്കെസ്ഥാ

അവരുകട  പ്രതതിനതിധതിവക്കെസ്ഥാ  പരെസ്ഥാതതി  സമർപതിക്കെസ്ഥാൻ  കഴതിയുന്ന  രെക്ഷസ്ഥാദൂതത്ത്  പദ്ധതതി  തപസ്ഥാൽ

വകുപ്പുമസ്ഥായതി സഹെകരെതിച്ചു നടതതിവരുന. അതതിക്രമങ്ങൾ വനരെതിടുന്ന സസ്ത്രീകളുകടയുന കുട്ടതികളുകടയുന

പരെസ്ഥാതതികൾ  അറതിയതിക്കുന്നതതിനത്ത്  9400080292  എന്ന  വസ്ഥാട്ടത്ത്സസ്ഥാപത്ത്  കഹെൽപത്ത്  ലലൻ  നമ്പർ

പ്രവർതതിക്കുന. 

   ഗസ്ഥാർഹെതിക  -  ലലനഗതിക അതതിക്രമതതിനതിരെയസ്ഥായ സസ്ത്രീകൾക്കുന കുട്ടതികൾക്കുന സനരെക്ഷണന

നൽകുന്നതതിനസ്ഥായതി  എലസ്ഥാ ജതിലകളതിലുന  'വൺ   വസ്റ്റസ്ഥാപത്ത്  കസന്റെറകൾ  '  പ്രവർതതിച്ചു വരുന.

ലവദശ്യസഹെസ്ഥായന കസൗൺസതിലതിനഗത്ത്,  വപസ്ഥാലസ്ത്രീസത്ത്  സഹെസ്ഥായന,  നതിയമ സഹെസ്ഥായന,  കഷൽട്ടർ എന്നതി

വസവങ്ങൾ പ്രസ്തുത കസന്റെറതിൽ ലഭശ്യമസ്ഥാക്കുന. 

അതതിക്രമതതിനതിരെയസ്ഥായ സസ്ത്രീകളുകടയുന കുട്ടതികളുകടയുന പുനരെധതിവസ്ഥാസതതിനസ്ഥായതി വകന്ദ്ര സർക്കെസ്ഥാർ

പദ്ധതതിയസ്ഥായ  സതസ്ഥാധസ്ഥാർ  ഗ്രഹെത്ത്  പ്രകസ്ഥാരെന  പ്രവർതതിക്കുന്ന  കഷൽട്ടർ  വഹെസ്ഥാമുകളുന  വകുപത്ത്

നടത്തുനണത്ത്.

സസ്ത്രീധന  നതിവരെസ്ഥാധന  നതിയമന  ഫലപ്രദമസ്ഥായതി  നടപതിലസ്ഥാക്കുന്നതതിനസ്ഥായതി   വകരെളസ്ഥാ  സസ്ത്രീധന

നതിവരെസ്ഥാധന  (വദദഗതതി)  ചട്ടങ്ങൾ  2021  പ്രകസ്ഥാരെന  വനതിതസ്ഥാ  ശതിശു  വതികസന  ഡയറക്ടകറ  ചസ്ത്രീഫത്ത്

ഡസൗറതി കപ്രസ്ഥാഹെതിബതിഷൻ ഓഫസ്ത്രീസർ ആയുന 14 ജതിലകളതികലയുന ജതിലസ്ഥാ വതികസന ഓഫസ്ത്രീസർമസ്ഥാകരെ

സസ്ത്രീധന നതിവരെസ്ഥാധന ഓഫസ്ത്രീസർമസ്ഥാരെസ്ഥായുന നതിവയസ്ഥാഗതിചതിട്ടുണത്ത്. പരെസ്ഥാതതികൾ ജതിലസ്ഥാ സസ്ത്രീധനനതിവരെസ്ഥാധന

ഓഫസ്ത്രീസർമസ്ഥാർക്കെത്ത് നലസ്ഥാവന്നതുന നതിയമ സഹെസ്ഥായന വതടസ്ഥാവന്നതുമസ്ഥാണത്ത്.

  'കനൽ'  കർമ്മ പദ്ധതതി വഴതി സസ്ത്രീകൾക്കെത്ത് നതിയമ സഹെസ്ഥായന കസൗൺസതിലതിനഗത്ത് എന്നതിവ നൽകതി



വരുന.  കൂടസ്ഥാകത കസ്ഥാവതസ്ഥാർതത്ത് പദ്ധതതി പ്രകസ്ഥാരെന സസ്ത്രീകളുകട വതിവതിധ പ്രശ്നങ്ങൾ സസൗജനശ്യമസ്ഥായതി

വകൾക്കുകയുന,  നതിയവമസ്ഥാപവദശന,  വപസ്ഥാലസ്ത്രീസത്ത്  സഹെസ്ഥായന  Psychological  aid  എന്നതിവയുന നൽകതി

വരുന.  സസ്ത്രീധന നതിവരെസ്ഥാധന നതിയമന ഫലപ്രദമസ്ഥായതി നടപതിലസ്ഥാക്കുന്നതതിനസ്ഥായതി  14  ജതിലകളതികലയുന

ജതിലസ്ഥാ  വനതിതസ്ഥാ  ശതിശു  വതികസന  ഓഫസ്ത്രീസർമസ്ഥാകരെ  സസ്ത്രീധന  നതിവരെസ്ഥാധന  ഓഫസ്ത്രീസർമസ്ഥാരെസ്ഥായതി

നതിവയസ്ഥാഗതിചതിട്ടുണത്ത്.  പരെസ്ഥാതതികൾ  ജതിലസ്ഥാ  സസ്ത്രീധന  നതിവരെസ്ഥാധന  ഓഫസ്ത്രീസർമസ്ഥാർക്കെത്ത്  നലസ്ഥാവന്നതുന

നതിയമസഹെസ്ഥായന  വനടസ്ഥാവന്നതുമസ്ഥാണത്ത്.  ഗസ്ഥാർഹെതിക  അതതിക്രമങ്ങളതിൽ  നതിന്നത്ത്  സസ്ത്രീകൾക്കുള്ള

സനരെക്ഷണ  നതിയമന  2005   പ്രകസ്ഥാരെന  പരെസ്ഥാതതികൾ  സതസ്ത്രീകരെതിക്കുന്നതതിനുന  സസൗജനശ്യ  നതിയമ

സഹെസ്ഥായന നൽകുന്നതതിനുന ജതിലസ്ഥാ  വനതിതസ്ഥാ സനരെക്ഷണ ഓഫസ്ത്രീസർമസ്ഥാകരെയുന  83  SPC  കളതികല

ലസ്ത്രീഗൽ കസൗൺസതിലർമസ്ഥാകരെയുന നതിവയസ്ഥാഗതിചതിട്ടുണത്ത്.

    ലലനഗതികസ്ഥാതതിക്രമങ്ങൾക്കുത്ത്  വതിവധയരെസ്ഥാകുന്ന  സസ്ത്രീകൾക്കുന  കുട്ടതികൾക്കുന  പ്രതതിവരെസ്ഥാധന,

സനരെക്ഷണന  നതിയമ  നടതതിപത്ത്  പുനരെധതിവസ്ഥാസന  എന്നതിവയതിലൂകട  സമൂഹെതതികന്റെ

മുഖശ്യധസ്ഥാരെയതികലതതിക്കുന്നതതിനുള്ള 'നതിർഭയ' വപസ്ഥാളതിസതികൾ നടപതിലസ്ഥാക്കുനണത്ത്. 

   സസ്ത്രീകൾക്കെത്ത്  സരെക്ഷതിതമസ്ഥായ കതസ്ഥാഴതിലതിടവന  അവകസ്ഥാശവന  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതതിനുന  കതസ്ഥാഴതിൽ

സലതത്ത്  സസ്ത്രീകൾക്കെത്ത്  വനകരെയുണസ്ഥാകുന്ന  ലലനഗതിക  പസ്ത്രീഡനന  (തടയലുന  നതിവരെസ്ഥാധതിക്കെലുന,

പരെതിഹെസ്ഥാരെവന) നതിയമന 2013 നടപതിലസ്ഥാക്കുന്നതതിനുമസ്ഥായതി ബനകപട്ടത്ത് സർക്കെസ്ഥാർ, അർദ്ധ സർക്കെസ്ഥാർ,

സതകസ്ഥാരെശ്യ സസ്ഥാപങ്ങളതികലയുന ജസ്ത്രീവനക്കെസ്ഥാർക്കെത്ത് ഓൺലലൻ കട്രെയതിനതിനഗത്ത് നൽകതിയതിട്ടുണത്ത്. POSH

ACT  2013 സനബനതിചത്ത് ഹെസ്ഥാൻഡത്ത് ബുക്കെത്ത് പ്രതിന്റെത്ത് കചയ്തു സർക്കെസ്ഥാർ /  അർദ്ധസർക്കെസ്ഥാർ/ സതകസ്ഥാരെശ്യ

സസ്ഥാപങ്ങൾ  എന്നതിവതിടങ്ങളതിൽ  വതിതരെണന  കചയതിട്ടുണത്ത്.  ഈ  നതിയമന  സഗമമസ്ഥായതി

നടപതിലസ്ഥാക്കുന്നതതിനസ്ഥായതി വകുപതികല 258 ശതിശു വതികസന പദ്ധതതി ഓഫസ്ത്രീസർമസ്ഥാകരെ 13/08/2018 കല

സസ്ഥാ.  ഉ  (സസ്ഥാ.ധസ്ഥാ  )നന  .489  /  2018  /  സസ്ഥാ.നസ്ത്രീ.വ  ഉതരെവത്ത്  പ്രകസ്ഥാരെന  ഇതുമസ്ഥായതി  ബനകപട്ടത്ത്

വനസ്ഥാഡൽ ഓഫസ്ത്രീസർമസ്ഥാരെസ്ഥായതി നതിവയസ്ഥാഗതിചതിട്ടുണത്ത്.  ഇതതിവനസ്ഥാടനുബനതിചത്ത് പുതതിയ ജസ്ത്രീവനക്കെസ്ഥാർക്കെത്ത്

വബസ്ഥാധവൽക്കെരെണന  നൽകുന്നതതിനസ്ഥായതി  ഒരു  ലക്ഷന  ബുക്കെത്ത്  കലറത്ത്  നൽകതിയതിട്ടുണത്ത്.  കപസ്ഥാതു

ജനങ്ങൾക്കെതിടയതിൽ  ഈ  നതിയമന  സനബനതിച  വബസ്ഥാധവൽക്കെരെണന  ഓൺലലൻ  വഴതിയുന

വസസ്ഥാഷശ്യൽ മസ്ത്രീഡതിയ വഴതിയുന നൽകതി വരുനണത്ത്. 



കപസ്ഥാൻ വസ്ഥാക്കെത്ത് പദ്ധതതി

ലശശവ വതിവസ്ഥാഹെന നതിയമപരെമസ്ഥായതി നതിവരെസ്ഥാധതിക്കുകയുന ആയതത്ത് ക്രതിമതിനൽ കുറമസ്ഥാക്കുകയുന

കചയതിട്ടുകണങതിലുന ആയതത്ത് നമ്മുകട സമൂഹെതതിൽ ഇവപസ്ഥാഴുന തുടർനകകസ്ഥാണതിരെതിക്കുകയസ്ഥാണത്ത്.

   ലശശവ വതിവസ്ഥാഹെന കപസ്ഥാതുജനങ്ങളുകട പങസ്ഥാളതിതവതസ്ഥാകട തടയുന്നതതിനത്ത് വവണതി ലശശവ

വതിവസ്ഥാഹെന  നടക്കെസ്ഥാക്കുന്നതതിനു  മുൻപത്ത്  വതിവരെന  നൽകുന്ന  വശ്യകതിക്കെത്ത്  2500/-  രൂപ  നതിരെക്കെതിൽ

ഇൻസന്റെസ്ത്രീവത്ത്  നൽകുന.  ഇപ്രകസ്ഥാരെന  വതിവരെന  നൽകുന്ന വശ്യകതിയുകട വപരുന  തതിരെതിചറതിയതക്കെ

വതിവരെങ്ങളുന പരെസശ്യകപടുത്തുകവയസ്ഥാ വതിവരെസ്ഥാവകസ്ഥാശ നതിയപ്രകസ്ഥാരെന നൽകുകവയസ്ഥാ കചയ്യുന്നതല.

വതിവസ്ഥാഹെന കഴതിഞ്ഞു നൽകുന്ന വതിവരെതതിനത്ത് ഇൻസന്റെസ്ത്രീവതിനത്ത് അർഹെത ഉണസ്ഥായതിരെതിക്കുന്നതല. 

   വതിവരെന നൽകുന്നതതിനസ്ഥായതി ഇൻവഫസ്ഥാർമർ ബനകപട്ട വനതിതസ്ഥാ ശതിശു വതികസന ഓഫസ്ത്രീസർ/

ശതിശു വതികസന പദ്ധതതി ഓഫസ്ത്രീസർ എന്നതിവരുകട വഫസ്ഥാണതിവലവക്കെസ്ഥാ ponvaakkuwcd@gmail .com

എന്ന ഇകമയതിൽ വഴതിവയസ്ഥാ വതിവരെന അറതിയതിക്കെസ്ഥാവന്നതസ്ഥാണത്ത് 


