
“ഭരണ ഭാഷ –മാതൃഭാഷ” 
വനിതാ ശിശു വികസന ഡയറക്ടറുടെ നെപെിക്രമങ്ങള് 

(ഹാജർ: അനുപമ റ്റി.വി IAS) 

   വിഷയം   :-വനിതാ ശിശു വികസന വകുപ്പ്- ഐ.സി.ഡി.എസ് – അങ്കണവാെി ക്ലബ്ബിങ്    
ടരാപ്പ്പാസലിപ്േൽ അനുമതി നൽകി ഉത്തരവ് പുറടപ്പടുവിക്കുന്നു.  

 
പരാമര്ശം:-1.സർക്കാരിടെ 19.11.2020 ടല സ .ഉ (സാ ധാ )നം .655 / 2020 സാ നീ വ 

നമ്പർ സർക്കാർ ഉത്തരവ് . 
                2. ഈ കാരയാലയത്തിൽ നിന്നുള്ള 23.10.2020, 09.12.2020, 29.01.2021 

എന്നീ തിയ്യതികളിടല ഇപ്ത നമ്പർ രകാരമുള്ള കത്തുകൾ 
                       3. 26.02.2021 ടല പത്തനംതിട്ട പി .ഒ യുടെ നമ്പർ C4 -1641 / 20 നമ്പർ 

കത്ത്  
                       4. 10.02.2020,28.10.2021 എന്നീ തിയ്യതികളിടല  പാലക്കാെ്  പി .ഒ യുടെ 

നമ്പർ ബി -1739 / 19 നമ്പർ കത്ത്. 
                       5. 20.07.2021 ടല പാലക്കാെ്  പി .ഒ യുടെ നമ്പർ ബി DWICDS/870/21 

നമ്പർ കത്ത്. 
                       6. 03.08.2021 ടല കണ്ണൂർ പി .ഒ യുടെ നമ്പർ PO/KNR/B -2053 / 20 നമ്പർ 

കത്ത്. 
ഉത്തരവ് നം:ICDS/B1-9568/2021                                        തീയതി: 08.11.2021  

 

സംസ്ഥാനത്ത് നിലവിലുളള അങ്കണവാെി പ്സവനങ്ങള് കൂടുതല് ടമച്ചടപ്പടുത്തുന്നതിനും 

സാമൂഹയാധിഷ്ഠിതമായും കാപ്ലാചിതമായും പരിഷ്കരിക്കുന്നതിടെയും ഭാഗമായി സാദ്ധ്യമായ 

സ്ഥലങ്ങളില് അധിക ബാധയതയില്ലാടത രപ്ടാ മൂപ്ന്നാ അങ്കണവാെികള് ക്ലബ് ടചയ്യുകപ്യാ രട് 

അങ്കണവാെിയും ക്രഷുമായി ക്ലബ്ബ് ടചയ്യുകപ്യാ ടചയ്ത് രാവിടല 7 AM മുതല് വവകുപ്ന്നരം 7 PM 

വടര രവര്ത്തിക്കുന്നതിനും അങ്കണവാെി വര്ക്കര്/ടഹൽപ്പർ ഷിഫ്റ്റെിസ്ഥാനത്തിൽ പ്ജാലി 

ടചയ്യുന്നതിനും  സംസ്ഥാനത്തിൽ അങ്കണവാെികടള ക്ലബ്ബ് ടചയ്ത് ഷിഫ്റ്റെിസ്ഥാനത്തിൽ 

രവർത്തിക്കുന്നതിനുമായുള്ള മാർഗ്ഗ നിർപ്േശം പരാമർശം (1) രകാരം സർക്കാർ അംഗീകരിച്ച് 

ഉത്തരവായിട്ടുള്ളതാണ് . 

ഇത്തരത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തിടല അങ്കണവാെികടള പരിപ്ശാധിച്ച് അങ്കണവാെി ക്ലബ്ബിങ് 

വഗഡ് വലൻ രകാരം ക്ലബ്ബ് ടചയ്ത് രവർത്തിക്കാവുന്ന അങ്കണവാെികടള കടടത്തി ഉചിതമായ 

ടരാപ്പ്പാസലുകൾ സമർപ്പിക്കുന്നതിന് പരാമർശം (2) രകാരം നിർപ്േശം നൽകിയിരുന്നു . 

പരാമർശം 3,4,5 രകാരം പത്തനംതിട്ട , പാലക്കാെ് ,കണ്ണൂർ എന്നീ ജില്ലകളിൽ നിന്നും 

അങ്കണവാെികളുടെ ടരാപ്പ്പാസലും ബന്ധടപ്പട്ട പഞ്ചായത്ത് തീരുമാനവും ലഭയമായിട്ടുട് . 



അരകാരം പരാമർശം 1 ടല സർക്കാർ പുറടപ്പടുവിച്ചിട്ടുള്ള അങ്കണവാെി ക്ലബ്ബിങ് മാർഗ്ഗ 

നിർപ്േശങ്ങളുടെയും ഈ കാരയാലയത്തിടല പരാമർശം (2) ടല നിർപ്േശങ്ങളുടെയും  

അെിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രാഗ്ാം ഓഫീസർമാരിൽ നിന്നും ലഭയമായിട്ടുള്ള ടരാപ്പ്പാസലുകൾ 

പരിഗണിച്ച് രസ്തുത പരാമർശം 1,2 മാർഗ്ഗ നിർപ്േശങ്ങൾക്ക് വിപ്ധയമായി സംസ്ഥനത്തിടല 

ചുവടെ പറയുന്ന ജില്ലകളിടല അങ്കണവാെികടള  ക്ലബ്ബ് ടചയ്ത് ഷിഫ്റ്റെിസ്ഥാനത്തിൽ 

രവർത്തിക്കുന്നതിന് അനുമതി നൽകി ഉത്തരവ് പുറടപ്പടുവിക്കുന്നു . 

അങ്കണവാെികൾ ക്ലബ്ബ് ടചയ്ത് രവർത്തിക്കുന്നതിനായി ടതടരടെടുത്തിട്ടുള്ള  
അങ്കണവാെികളുടെ വിശദാംശം 

ക്രമ 

നം 

ജില്ല പ്രാജക്ടിടെ പ്പര് പഞ്ചായത്ത് / 

മുൻസിപ്പാലിറ്റി   

ക്ലബ്ബ് ടചയ്യുന്ന 

അങ്കണവാെികൾ 

1 പത്തനംതിട്ട പന്തളം  ആറന്മുള  
ഗ്ാമ പഞ്ചായത്ത് 

ടസെർ .നം 35,  ( മാതൃക 
അങ്കണവാെി) & 
ടസെർ .നം 34,32 

2 പാലക്കാെ് ചിറ്റൂർ അഡീഷണൽ ചിറ്റൂർ മുൻസിപ്പാലിറ്റി, 
തത്തമംഗലം 

ടസെർ .നം 85 & 105 

3 പാലക്കാെ് ചിറ്റൂർ അഡീഷണൽ ചിറ്റൂർ മുൻസിപ്പാലിറ്റി, 
തത്തമംഗലം 

ടസെർ .നം 88 & 104 

4 പാലക്കാെ് ചിറ്റൂർ അഡീഷണൽ ചിറ്റൂർ മുൻസിപ്പാലിറ്റി, 
തത്തമംഗലം 

ടസെർ .നം 107& 93 

5 പാലക്കാെ് ചിറ്റൂർ അഡീഷണൽ ചിറ്റൂർ മുൻസിപ്പാലിറ്റി, 
തത്തമംഗലം 

ടസെർ .നം 96& 95 

6 പാലക്കാെ് ചിറ്റൂർ അഡീഷണൽ ചിറ്റൂർ മുൻസിപ്പാലിറ്റി, 
തത്തമംഗലം 

ടസെർ .നം 103 & 97 

7 പാലക്കാെ് പാലക്കാെ് പാലക്കാെ്   
മുൻസിപ്പാലിറ്റി 

ടസെർ .നം 153,  ( മാതൃക 
അങ്കണവാെി) & 
ടസെർ .നം 154,156 

8 കണ്ണൂർ കണ്ണൂർ അർബൻ കണ്ണൂർ നഗരസഭ ടസെർ .നം 22,  ( മാതൃക 
അങ്കണവാെി) & 
ടസെർ .നം 14,55 

       

പ്മൽ അങ്കണവാെികളിൽ സർക്കാർ അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള മാർഗ്ഗ നിർപ്േശമനുസരിച്ച് ഭൗതീക 

സാഹചരയങ്ങൾ സജ്ജമാക്കുകയും അങ്കണവാെി ജീവനക്കാടര ഷിഫ്റ്റെിസ്ഥാനത്തിൽ 

ക്രമീകരിക്കുന്നതെക്കമുള്ള നെപെികൾ സവീകരിച്ച് അങ്കണവാെികൾ ക്ലബ്ബ് ടചയ്ത് 



രവർത്തിക്കുന്നതിനായുള്ള നെപെികൾ സവീകരിപ്ക്കടതാണ് . അങ്കണവാെി ക്ലബ്ബിങ്ങിനായുള്ള 

സർക്കാർ അംഗീകൃത മാർഗ്ഗ നിർപ്േശങ്ങൾ അനുബന്ധമായി പ്ചർക്കുന്നു .             

                                                                                                    (ഒപ്പ്)   
                                                                                 വനിത ശിശു വികസന ഡയറക്ടര് 

1. ബന്ധടപ്പട്ട ജില്ലാ വനിത ശിശു വികസന  ഓഫീസർമാർക്ക് 
2. ബന്ധടപ്പട്ട പ്രാഗ്ാം ഓഫീസർമാർക്കും 
3. ബന്ധടപ്പട്ട ശിശു വികസന പദ്ധ്തി ഓഫീസർമാർക്കും 
4. ടവബ് വസറ്റിൽ രസിദ്ധ്ീകരിക്കുന്നതിന് 
5. പ്റാക്ക് ഫയൽ / സ് ടപയർ 

                                                                           ഉത്തരവിൻ രകാരം  

 

                                                                             സൂരട് 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




























