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ICDS പദ്ധതിയുടെ മഹത്തായ 45 വർഷം ക ാേം നാളിതുവടര 

അഭിമുഖീേരിക്കാത്ത കോവിഡ് വയാപന പശ്ചാത്ത ത്തിൽ 

പരിമിതമായ രീതിയിൽ ആക ാഷിക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

ആയതിൻടെ അെിസ്ഥാനത്തിൽ 2020 ഒേ്കൊബർ 2 മുതൽ 

സംസ്ഥാനടത്താട്ടാടേയുള്ള ICDS ഓഫീസുേൾ, അങ്കണവാെിേൾ 

എന്നിവ കേന്ദ്രീേരിച്ചു 45 ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന േയാമ്പയിൻ 

പരിപാെിേൾ സം െിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള രൂപകരഖ  
 

കന്ദ്പാന്ദ്്ാം ഓഫീസ ്

ജില്ലാത  ICDS Cell, തിരുവനന്തപുരം 

 



 

 

 

1.ടവളിച്ചം 
2020 ഒേ്കൊബർ 2 ന ്

പടങ്കെുകക്കണ്ടവർ- അങ്കണവാടി പ്രവർത്തകർ , വവൽവെയർ കമ്മിറ്റി 

അംഗങ്ങൾ, ഗുണഭ ാക്താക്കൾ 

മാർ്നിർകേശങ്ങൾ  

 എല്ലാ അങ്കണവാടികളിലും വിളക്്ക/ഭേരാത് /വെഴുകുതിരി  

വതളിയിക്കുക. ഗുണഭ ാക്താക്കൾ അവരുവട വീടുകളിലും 

വതളിയിക്കുക. 

 CDPO മിേച്ച ഒരു കഫാകട്ടാ തിരടെെുത്തു  03 /10/2020 നേം  NNM 

സ്റ്റാഫ് ന്ടെ സഹായകത്താടെ ജില്ലയിട  NNM ന്ടെ Email ക ക്ക ്

അയക്കുേ (nnmtvm@gmail.com) 

2.അങ്കണവാെി എൻടെ  

മ ർവാെി 

2020 ഒേ്കൊബർ 2 മുതൽ 30 വടര 

 പടങ്കെുകക്കണ്ടവർ - ഗുണഭ ാക്താക്കളായ കുട്ടികളും അവരുവട 

അമ്മൊരും 

മാർ്നിർകേശങ്ങൾ  

 അമ്മൊർ അങ്കണവാടി ഭേവനങ്ങവള കുറിച്ും അങ്കണവാടി 

പ്രവർത്തകരുവട  െികവുറ്റ പ്രവർത്തനങ്ങവള  കുറിച്ും 

അനു വക്കുറിപ്പുകൾ  വീഡിഭയാ രൂഭരണ തയ്യാറാക്കുന്നു. 

 1 െുതൽ 2 െിനിറ്റിൽ താവഴയുള്ള വീഡിഭയാ 

 അമ്മയും കുട്ടിയും  വീഡിഭയായിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. 

 അങ്കണവാടി പ്രവർത്തകരുവട േവാധീനം വയക്തൊക്കുന്ന 

വാക്കുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം. 

 വീഡിഭയാ പ്രേിദ്ധീകരിക്കാൻ അമ്മൊരുവട  അനുെതി  

വാങ്ങണം. 

 CDPO മിേച്ച ഒരു  വീഡികയാ തിരടെെുത്തു 0 1 /11/20  NNM 

സ്റ്റാഫ് ന്ടെ സഹായകത്താടെ ജില്ലയിട  NNM ന്ടെ Email ക ക്ക ്

അയക്കുേ (nnmtvm@gmail.com) 

mailto:nnmtvm@gmail.com


 

 

3.ഓർമക്കുെുപ്പ ്

2020 ഒേ്കൊബർ 2 മുതൽ 30 വടര 

പടങ്കെുകക്കണ്ടവർ - അങ്കണവാടികളിൽ നിന്നും രഠിച്ിറങ്ങിയ 

േെൂഹത്തിന്വറ വിവിധ തലങ്ങളിൽ പ്രാഗൽ യം വതളിയിച് 

വയക്തികൾ. 

മാർ്നിർകേശങ്ങൾ  

 അങ്കണവാടികളിൽ നിന്നും രഠിച്ിറങ്ങിയ േെൂഹത്തിന്വറ 

വിവിധ തലങ്ങളിൽ പ്രാഗൽ യം വതളിയിച് വയക്തികവള 

കവണ്ടത്തി , ോക്ഷ്യം എഴുതി തരാൻ  തയ്യാറുള്ള രക്ഷ്ം 

നിർഭേശിക്കുക . 

 ഡയറക്ടറിൽ നിന്നും അനുെതി ല ിക്കുഭപാൾ എഴുതി വാങ്ങുക. 

 CDPO മാർക്ക ്enter ടെയ്യാനുള്ള  ിങ്്ക ന േ്ും.  08/10/20 enter ടെയ്ത  ്

ന േ്ുേ. 

 

 

 

4.നമ്മുടെ അങ്കണവാെി 

2020 ഒേ്കൊബർ 2 മുതൽ 8 വടര 

അങ്കണവാടികവള കുറിച്് ഭകരളത്തിവല പ്രെുഖ കലാ, ോംേക്ാരിക , 

കായിക വയക്തിതവങ്ങളുവട േഭേശങ്ങൾ അവരുവട ഭൊഭട്ടാ േഹിതം 

വകുപ്പിന്വറ വവബസ്േറ്റിലും, ോെൂഹിക ൊധയെങ്ങളിലും 

പ്രേിദ്ധീകരിക്കുക 

മാർ്നിർകേശങ്ങൾ 

 CDPO മാർക്ക ്enter ടെയ്യാനുള്ള  ിങ്്ക ന േ്ും.  08/10/20  enter ടെയ്ത  ്

ന േ്ുേ. 

 

 

 

 



 

 

 

5.കപാഷണമന്ദ്ന്തം 

2020 ഒേ്കൊബർ 4 ന് 

പടങ്കെുകക്കണ്ടവർ - THR ഗുണഭ ാക്താക്കളായ കുട്ടികൾ  

മാർ്നിർകേശങ്ങൾ  

 3 വയസ്സിൽ  താവഴ പ്രായെുള്ള കുട്ടികള്ക്്ക THR ഉരഭയാഗിച്് പ്ര ാത 

 ക്ഷ്ണം  

 CDPO മിേച്ച ഒരു കഫാകട്ടാ തിരടെെുത്തു  03 /10/2020 നേം  NNM 

സ്റ്റാഫ് ന്ടെ സഹായകത്താടെ ജില്ലയിട  NNM ന്ടെ Email ക ക്ക ്

അയക്കുേ (nnmtvm@gmail.com)  

 

 

 

 

6.അന്നും ഇന്നും 

2020 ഒേ്കൊബർ 5 ന ്

1990 നു െുൻരും 2015 നു ഭശഷവും ഉള്ള ഭൊഭട്ടാകൾ 

മാർ്നിർകേശങ്ങൾ  

 ഭൊഭട്ടാകൾ അങ്കണവാടി പ്രവർത്തകർ  ഒരുെിച്ു നിവന്നടുതഭതാ 

,കുട്ടികളുവട കൂവട നിവന്നടുതഭതാ ആകാം 

   ഭൊഭട്ടാ എടുത്ത വർഷവും അങ്കണവാടി നപറും ഭരഖവപ്പടുത്തി 

CDPO െുഖാന്തരം നൽകുക. 

  ഭയമായ എല്ലാ കഫാകട്ടാേളും അങ്കണവാെി നമ്പർ , വർഷം , 

പഞ്ചായത്ത് എന്നീ വിവരങ്ങൾ അെിക്കുെിപ്പ് ടോെുത്തു Word 

file തയാൊക്കി ജില്ലാത  NNM െീമിന് കേമാെുേ 

 

 

 



 

 

7.അങ്കണവാെിേൾ  

മാറ്റങ്ങളി ൂടെ 

2020 ഒേ്കൊബർ 6 ന് 

മാർ്നിർകേശങ്ങൾ  

 ഒഭര അങ്കണവാടിയുവട വകട്ടിടത്തിന്വറ രഴയ കാല ഭൊഭട്ടാ യും 

രുതിയ ഭൊഭട്ടാ യും ല യൊക്കുക 

  ഭയമായ എല്ലാ കഫാകട്ടാേളും അങ്കണവാെി നമ്പർ , വർഷം , 

പഞ്ചായത്ത് എന്നീ വിവരങ്ങൾ അെിക്കുെിപ്പ് ടോെുത്തു Word 

file തയാൊക്കി ജില്ലാത  NNM െീമിന് കേമാെുേ 

 

 

 

 

8.ന്ദ്േിയാത്മേത 

2020 ഒേ്കൊബർ 7 ന ്

മാർ്നിർകേശങ്ങൾ  

 അങ്കണവാടി പ്രവർത്തകർ പ്രാഭേശികൊയി ല ിക്കുന്നതും വേലവ ്

കുറഞ്ഞതുൊയ വസ്തു ക്കൾ ഉരഭയാഗിച്് രഠഭനാരകരണങ്ങൾ 

കരകൗശല വസ്തു ക്കൾ നിർെിക്കുന്നതിന്വറ വീഡിഭയാ  

 5 െിനുട്ടിൽ താവഴയുള്ള വീഡിഭയാ. 

 CDPO മിേച്ച ഒരു  വീഡികയാ തിരടെെുത്തു 0 9 /10/20  NNM 

സ്റ്റാഫ് ന്ടെ സഹായകത്താടെ ജില്ലയിട  NNM ന്ടെ Email ക ക്ക ്

അയക്കുേ (nnmtvm@gmail.com) 

 

 

 

 

mailto:nnmtvm@gmail.com


 

 

9.അങ്കണവാെി 

സാമൂഹിേമാറ്റത്തിന്ടെ 

വാതായനം 

2020 ഒേ്കൊബർ 8 മുതൽ 12 വടര 

 

പടങ്കെുകക്കണ്ടവർ - എട്ടാം ക്ലാസ്സ് െുതൽ 12 ക്ലാസ്സ് വവര രഠിക്കുന്ന 

കുട്ടികൾ  

ഉരന്നയാേ െത്സരം -  അങ്കണവാടിവയ കുറിച്്  അവർക്കുള്ള കാഴ്ചരാട് 

രങ്കു വവക്കുക. 

വിഷയം - അങ്കണവാെി സാമൂഹിേ മാറ്റത്തിന്ടെ വാതായനം 

മാർ്നിർകേശങ്ങൾ  

 200 വാക്കിൽ കവിയാവത എഴുതണം 

 രേനകൾ  ഭൊഭട്ടാ / സ്കാൻ വേയ്ഭതാ നൽകാം 

 CDPO മിേച്ച ഒരു  ഉപന്നയാസം  തിരടെെുത്തു 0 9 /10/20  NNM 

സ്റ്റാഫ് ന്ടെ സഹായകത്താടെ ജില്ലയിട  NNM ന്ടെ Email ക ക്ക ്

അയക്കുേ (nnmtvm@gmail.com) 

 

10.ഓർമടച്ചപ്പ് തുെക്കുകമ്പാൾ  

2020 ഒേ്കൊബർ 12 ന ്

 പടങ്കെുകക്കണ്ടവർ- നിലവിവല /സ്ഥിരം worker /Helper 

മാർ്നിർകേശങ്ങൾ  

 അനു വങ്ങള് ഒരു ഭരജില ്(150 -200 വാക്്ക) കവിയാവത രങ്കുവവക്കുക  

 േഭന്താഷകരൊയ അനു വങ്ങൾ രങ്കുവവക്കുക. 

 അരകീർത്തി രരൊയവ ഒഴിവാക്കുക. 

 Worker -1 എണ്ണം     Helper  -1   എണ്ണം തിരടെെുത്തു 14  /10/20  NNM 

സ്റ്റാഫ് ന്ടെ സഹായകത്താടെ ജില്ലയിട  NNM ന്ടെ Email ക ക്ക ്

അയക്കുേ (nnmtvm@gmail.com) 



 

 

11.കേടയ്യഴുത്ത് ന്ദ്പതി 

2020 ഒേ്കൊബർ 13 ന ്

പടങ്കെുകക്കണ്ടവർ - അങ്കണവാടി പ്രവർത്തകർ  

മാർ്നിർകേശങ്ങൾ  

 അങ്കണവാടിയുവട ഇന്നവത്ത വളർച്വയ കുറിച്്  2 ഭരജിൽ 

കവിയാവത കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കുക  

 ഒരു രകർപ്പ് അങ്കണവാടിയിൽ േൂക്ഷ്ിക്കുക 

 െികച്തിനു അവാർഡ് ഉണ്ട് 

  ടന്ദ്പാജേ്റ്്റ ത ത്തിൽ മിേച്ച ഒടരണ്ണം Word file തയാൊക്കി 

ജില്ലാത  NNM െീമിന് കേമാെുേ. 

 

 

 

12.ഞങ്ങളി ൂടെ… 

2020 ഒേ്കൊബർ 14 ന ്

പടങ്കെുകക്കണ്ടവർ - കൗൊരക്കാരായ ആൺകുട്ടികളും 

വരൺകുട്ടികളും   

വീഡിഭയാ നിർെിച്ു നൽകുക  

വിഷയം - അങ്കണവാെി യുടെ സമൂഹത്തിട  സവാധീനം 

മാർ്നിർകേശങ്ങൾ  

 അങ്കണവാടിവയ കുറിച്് ആ അങ്കണവാടിയ്ക്്ക കീഴിലുള്ള 

കൗൊരക്കാരായ കുട്ടികൾ 2 െിനിറ്റിലധികം സേർഥ്യംവരാത്ത 

വീഡിഭയാ അങ്കണവാടിയുവട െുന്നിൽ നിന്ന ് തയ്യാറാക്കണം 

 ഗുണഭ ാക്താക്കളുവടയും േെൂഹത്തിന്വറയും അ ിപ്രായം 

ഭരഖവപ്പടുത്താം 

 രാശ്ചാത്തല േംഗീതം , അനിഭെഷൻ  ഇവ ഉരഭയാഗിക്കാം 

 Boy-1   Girl - 1  എണ്ണം     തിരടെെുത്തു          16 /10/20  NNM സ്റ്റാഫ് ന്ടെ 

സഹായകത്താടെ ജില്ലയിട  NNM ന്ടെ Email ക ക്ക ്അയക്കുേ 

(nnmtvm@gmail.com) 

 



 

 

 

13.ത മുെേളി ൂടെ 

2020 ഒേ്കൊബർ 15 ന ്

മാർ്നിർകേശങ്ങൾ  

 ഓഭരാ കുടുംബത്തിലും ഉള്ള അങ്കണവാടികളിൽ രഠിച് രഭണ്ടാ 

െൂഭന്നാ തലെുറകളിൽവപ്പട്ട ആൾക്കാരുവട ഒന്നിച്ുള്ള പ്ഗൂപ്പ് 

ഭൊഭട്ടാ  / വേൽെി 

 ഭൊഭട്ടാ പ്രേിദ്ധീകരിക്കാനുള്ള അനുെതി വാങ്ങണം 

 ല യൊയ എല്ലാ ഭൊഭട്ടാകളും അയക്കുക 

  ഭയമായ എല്ലാ കഫാകട്ടാേളും അങ്കണവാെി നമ്പർ , വർഷം , 

പഞ്ചായത്ത് എന്നീ വിവരങ്ങൾ അെിക്കുെിപ്പ് ടോെുത്തു Word 

file തയാൊക്കി ജില്ലാത  NNM െീമിന് കേമാെുേ 

 

 

 

 

 

14.േടയ്യാപ്പ് 

ICDS ൻവറ 45 ആം വാർഷികത്തിന്വറ  ാഗൊയി വകുപ്പ ്െപ്ന്തിയും 

വകുപ്പിവല ഉന്നത ഉഭേയാഗസ്ഥരും തിരവഞ്ഞടുത്ത അങ്കണവാടി 

ഗുണഭ ാക്താക്കളുൊയും അവരുവട കുടുംബവുൊയും ഭനരിട്്ട 

േംവേിക്കുന്നതായിരിക്കും. 

മാർ്നിർകേശങ്ങൾ 

 ഒരു കന്ദ്പാടജക്ടിൽ നിന്നും ഒരു ്ുണകഭാക്താവിൻടെ കപര് 

നിർകദശികക്കണ്ടതാണ് 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

15.കവെിട്ട വഴിേൾ 

 

ഭകാവിഡ് കാലവത്ത ൊതൃക പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാഴ്ചവച് അങ്കണവാടി 

പ്രവർത്തകരും  വകുപ്പിവല ഉന്നത ഉഭേയാഗസ്ഥരുൊയി പ്രവർത്തനങ്ങൾ 

രങ്കിടുന്നതിനുള്ള വേെിനാർ. 

മാർ്നിർകേശങ്ങൾ 

 ഒരു അങ്കണവാെി വർക്കെിന്ടെ കപര് 10/10/2020 ന് അേം 

നിർകദശികക്കണ്ടതാണ്. 

 

 

16. മുകന്ന നെന്നവർ… 

2020 ഒേ്കൊബർ 19 ന ്

മാർ്നിർകേശങ്ങൾ 

 േൂപ്പർസവേർൊർ അതാതു രഞ്ചായത്തിവല വിരെിച് വർക്കർ / 

വഹൽപ്പർ െരണവപ്പട്ട വർക്കർ വഹൽപ്പർ എന്നിവരുവട ലിസ്റ്റ ്

വർഷം തിരിച്ു തയാറാക്കുക 

 ലിസ്റ്റ ്enter വേയ്യുന്നതിന് google sheet നൽകുന്നതാണ്  

 വിരെിച് വർക്കർ / വഹൽപ്പർ ൊരുൊയി ഓൺസലൻ 

ൊധയെങ്ങളിലൂവട േംോരിക്കുകയും അവരുവട േുഖവിവരങ്ങൾ 

ഭോേിച്റിയുകയും വേയ്യുക. 

 

 

 

 

 

 



 

 

17. േുെുംബങ്ങളുമായി  

അൽപകനരം 

2020 ഒേ്കൊബർ 21 ന ്

മാർ്നിർകേശങ്ങൾ 

 േൂപ്പർസവേർ & CDPO പ്രീേ്കൂൾ കുട്ടികൾ അവരുവട 

ൊതാരിതാക്കൾ എന്നിവരുൊയി “അങ്കണവാെി അവരിൽ 

വരുത്തിയ സവാധീനടത്ത” കുറിച്് ഓൺസലൻ പ്ലാറ്റഭൊം 

െുഭഖന േംവേിക്കുക . 

 

18. നാളടത്ത  

അമ്മമാകരാടൊത്ത ്

2020 ഒേ്കൊബർ 23 ന ്

മാർ്നിർകേശങ്ങൾ 

 േൂപ്പർസവേർ & CDPO ഗർ ിണികളുൊയി “അങ്കണവാെി 

അവരിൽ വരുത്തിയ സവാധീനടത്ത” കുറിച്് ഓൺസലൻ 

പ്ലാറ്റഭൊം െുഭഖന േംവേിക്കുക . 

 

 

19. െരിന്ദ്തത്തി ൂടെ… 

2020 ഒേ്കൊബർ 28 ന ്

മാർ്നിർകേശങ്ങൾ 

 ICDS ഓെീേ് േരിപ്തം ഭരഖവപ്പടുത്തുക  

 ഓെീേിൻവറ ആരം ം  

 നാളിതുവവര പ്രവർത്തിച് വകട്ടിടങ്ങളിലൂവട  

 ജീവനക്കാരുവൊത്തുള്ള രഴയകാല ഭൊഭട്ടാകൾ  

 പ്രവർത്തിച്ു വിരെിച്ു ഭരായവർ / െരണവപ്പട്ടവർ  

 ഇവവയല്ലാം Word file തയാൊക്കി ജില്ലാത  NNM െീമിന് 

കേമാെുേ. 



 

 

  

20. അതിജീവനം 

2020 നവംബർ 2 ന ്

മാർ്നിർകേശങ്ങൾ 

 അങ്കണവാടിയിൽ നിന്നും രഠിച്ിറങ്ങിയ  ിന്നഭശഷിക്കാരായ 

വയക്തികളിൽ നിന്നും അങ്കണവാടിവയ കുറിച്ുള്ള ോക്ഷ്യം 

(ഭൊഭട്ടാ/സ്കാൻ) എഴുതി വാങ്ങുക. 

 Word file തയാൊക്കി ജില്ലാത  NNM െീമിന് കേമാെുേ. 

 

 

21. ഭിന്നകശഷി േ ാപരിപാെി 

2020 നവംബർ 6 ന ്

മാർ്നിർകേശങ്ങൾ 

 അങ്കണവാടിയിൽ നിന്നും രഠിച്ിറങ്ങിയ  ിന്നഭശഷിക്കാരായ 

വയക്തികളുവട കലാരരൊയ കഴിവുകളുവട ഭൊഭട്ടാ , വീഡിഭയാ  

etc . 

 NNM സ്റ്റാഫ് ന്ടെ സഹായകത്താടെ ജില്ലയിട  NNM ന്ടെ Email 

ക ക്ക ്അയക്കുേ (nnmtvm@gmail.com) 

 

 

 

22. അമ്മയും േുെും 

2020 നവംബർ 9 ന ്

മാർ്നിർകേശങ്ങൾ 

 3 വയസ്സിൽ താവഴയുള്ള THR വാങ്ങുന്ന കുഞ്ഞും അമ്മയും 

ഒരുെിച്ുള്ള ഭൊഭട്ടാകൾ ഭശഖരിക്കുക 

 Word file തയാൊക്കി ജില്ലാത  NNM െീമിന് കേമാെുേ 



 

 

 

23. ന്ദ്പച്ഛന്ന കവഷം 

2020 നവംബർ 12 ന് 

മാർ്നിർകേശങ്ങൾ 

 3 വയസ്സിനും ഇടയിൽ പ്രായെുള്ള കുട്ടികളുവട പ്രച്ഛന്ന ഭവഷ 

െത്സരം 

 Word file തയാൊക്കി ജില്ലാത  NNM െീമിന് കേമാെുേ 

 

 

24. േുെുംബ െിന്ദ്തം 

2020 നവംബർ 14 ന് 

മാർ്നിർകേശങ്ങൾ 

 നിലവിൽ അങ്കണവാടി ഗുണഭ ാക്താക്കളായ കുട്ടികളും 

അവരുവട കുടുംബവും ഒരുെിച്് എടുത്ത ഭൊഭട്ടാകൾ അയക്കുക. 

 Word file തയാൊക്കി ജില്ലാത  NNM െീമിന് കേമാെുേ 

 

25. അങ്കണവാെിയിട   

േ ാഹൃദയം 

2020 നവംബർ 16 ന് 

മാർ്നിർകേശങ്ങൾ 

 അങ്കണവാടി ജീവനക്കാരുവട േർഗ്ഗാത്മകഭശഷികൾ വീഡിഭയാ , 

ഓഡിഭയാ, ഭൊഭട്ടാ  ഉൾവപ്പവട അയക്കുക 

  ഭയമായതിൽ മിേച്ചവ NNM സ്റ്റാഫ് ന്ടെ സഹായകത്താടെ 

ജില്ലയിട  NNM ന്ടെ Email ക ക്ക ്അയക്കുേ (nnmtvm@gmail.com) 


