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ധാരണാപത്രം
വ്യാവ്സായിക

പരിശീലന

വ്കുപ്പിന്

കീഴിലുളള

ഐ.ടി.ഐകളിൽ

പപാഷകാഹാര പദ്ധതി നടത്തിപ്പിനുും ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതി നടത്തിപ്പിനുമായി
കുടുുംബശ്ശീ
കക്ഷിയായുും

ജില്ലാമിഷൻ

പകാ-ഓർഡിപനറ്റർ

ശ്പിൻസിപ്പാൾ,

ഗവ്.ഐ.ടി.ഐ

..........................ജില്ല

ഒന്ാും

....................................രണ്ാും

പ
കക്ഷിയായുും .................... (വ്ർഷും) ....................(മാസും)..................തീയതി പരസ്ര
ധാരണയിൽ ഒപ്പുവ്യ്കുന് കരാർ.
വ്യാവ്സായിക

പരിശീലന

വ്കുപ്പിന്റെ

പരിധിയിലുളള

ഐ.ടി.ഐകളിറല പപാഷകാഹാര പദ്ധതി/ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതി കുടുുംബശ്ശീ
മുപേന നടപ്പിലാകുന്തിന് സർകാർ ഉത്തരവ്് (ഉത്തരവ്് നും.സ.ഉ (കക)
നും.29/2020/റതാഴിൽ
..............................

തീയതി

ജില്ലയിറല

നടപ്പിലാകുന്തിന്

25.05.2020

ഗവ്.

ലഭയമായതിന്റെ

ഐ.ടി.ഐ

കുടുുംബശ്ശീ

കമപശ്കാ

....................

അടിസ്ഥാനത്തിൽ
ൽ

ടി

എന്െർകശ്പസ്

പദ്ധതികൾ

യൂണിറ്റുകറള

ചുമതലറപ്പടുത്തുന്തിനുും ഈ യൂണിറ്റുകൾ മികച്ച പസവ്നും നടത്തുന്തിനുും
പ സമ്മതശ്പകാരും തയ്യാൊകുന് ധാരണാപശ്തും.
പവ്ണ്ി പരസ്ര
ഒന്ാം കക്ഷിയുടെ ഉത്തരവാദിരവങ്ങൾ
ട ആവ്ശയറപ്പട്ടതു ശ്പകാരും
1. വ്യാവ്സായിക പരിശീലന വ്കുപ്പ് ഡയെക്ർ
..................... ജില്ലയിറല ഗവ്. .ഐ.ടി.ഐ .........................

ൽ പപാഷകാഹാര

പദ്ധതി/ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതി എന്ീ പസവ്നങ്ങൾകായി ഒരു കമപശ്കാ
എന്െർകശ്പസസ് യൂണിറ്റിറന ഈ കരാർ ഒപ്പിട്ടതിന് ഏഴ് ദിവ്സത്തിനകും
കുടുുംബശ്ശീ

ജില്ലാ

മിഷൻ

പകാ-ഓർഡിപനറ്റർ

.............

(ജില്ല)

അനുവ്ദികുന്താണ്.
2. ടി യൂണിറ്റിന് ആവ്ശയമായ പരിശീലനും യൂണിപ

ാും, ഐ.ഡി കാർഡ്,

മാർഗ്ഗനിർപേശങ്ങൾ എന്ിവ് നൽകുും.
3. കമപശ്കാ സുംരുംഭ യൂണിറ്റുകളുറട പസവ്നത്തിൽ മികച്ച ഗുണനിലവ്ാരും
ഉെപ്പുവ്രുത്തുന്ുറണ്ന്ുും,
നൽകുന്ുറണ്ന്ുും

സമയബന്ധിതമായി
ഭക്ഷണത്തിന്റെ

അളവ്്

ഭക്ഷണും
കരാർ
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ശ്പകാരമുള്ളതാറണന്ുും

മികച്ചതാറണന്ുും

ബന്ധറപ്പട്ട

കുടുുംബശ്ശീ

സി.ഡി.എസുും കുടുുംബശ്ശീ ജില്ലാ മിഷനിറല കമപശ്കാ എന്െർകശ്പസ്
ടീും (എ.ഡി.എും.സി, ഡി.പി.എും, പലാക് പകാ-ഓർഡിപനറ്റർ) മുപേന
വ്ിലയിരുത്തുും.
4. പപാഷകാഹാര

പദ്ധതി

ആവ്ിഷ്കരിച്ചിട്ടുള്ള

ഐ.ടി.ഐകളിൽ

ഇപതാറടാപ്പും അനുബന്ധും - I ആയി നൽകിയിട്ടുളള റമനു ശ്പകാരവ്ുളള
ഭക്ഷണപദാർത്ഥങ്ങളുും

ഉച്ചഭക്ഷണ

പദ്ധതി

ആവ്ിഷ്കരിച്ചിട്ടുള്ള

ഐ.ടി.ഐകളിൽ ഇപതാറടാപ്പും അനുബന്ധും - II ആയി നൽകിയിട്ടുളള
റമനു

ശ്പകാരമുളള

ഭക്ഷണ

പദാർത്ഥങ്ങളുും

കൃതയമായ

അളവ്ിൽ

തടസ്സമുണ്ാകാത്ത

വ്ിധും

സവാദിഷ്ടമായി വ്ിതരണും നടത്തുും.
5. റശ്ടയിനികളുറട

റശ്ടയിനിുംഗിന്

ഐ.ടി.ഐയിറല

ശ്പിൻസിപ്പാൾ

നിർപേശികുന്

സമയത്ത്

ഭക്ഷണ

വ്ിതരണും നടത്തുന്താണ്. ഭക്ഷണും തയ്യാർ റചയ്യുന്തിന് ആവ്ശയമായ
ഉപകരണങ്ങൾ, പാശ്തങ്ങൾ എന്ിവ് ടി യൂണിറ്റ് റകാണ്് വ്രുും.
6. കലസൻസുകൾ

ആവ്ശയമാകുന്

പക്ഷും

ആയത്

യൂണിറ്റുകൾ

എടുകുന്ുറണ്ന്് ഉെപ്പുവ്രുത്തുും.
7. ഐ.ടി.ഐകളിൽ

ദിവ്പസന

വ്ിതരണും

റചയ്യുന്

ഭക്ഷണത്തിന്റെ

കണകുകൾ ഒരു രജിസ്റ്റെിൽ എഴുതി സൂക്ഷിപകണ്തുും ആയത് രണ്ാും
കക്ഷിയുറട പരിപശാധനയ്ക് വ്ിപധയമാപകണ്തുമാണ്.
ത
8. യൂണിറ്റിന്റെ ശ്പവ്ർത്തനും തൃപ്ികരമറല്ലന്്
രണ്ാും കക്ഷി അെിയികുന്
മുെയ്ക് ഭക്ഷണ വ്ിതരണത്തിന് തടസ്സും ഉണ്ാകാത്തവ്ിധും ടീമിറന മാറ്റി
പുതിയ യൂണിറ്റിന് കരാർ നൽകാവ്ുന്താണ്.
9. ഭക്ഷയസുരക്ഷാ സർട്ടി
റഹൽത്ത്

റചക്അപ്

ികറ്റ്, യൂണിറ്റ് അുംഗങ്ങൾ സമയാസമയങ്ങളിൽ
റചയ്തതിന്റെ

സർട്ടി

ികറ്റ്

എന്ിവ്

രണ്ാും

കക്ഷികു മുമ്പിൽ ഹാജരാപകണ്താണ്. ശ്പവ്ർത്തനും ആരുംഭികുന്തിന്
മുമ്പ് ടി സർട്ടി

ികറ്റുകൾ രണ്ാുംകക്ഷിയ്ക് സമർപ്പിപകണ്താണ്.
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10. യൂണിറ്റുംഗങ്ങൾ

കിച്ചൺ/ഹാൾ

പരിപാലിപകണ്താണ്.
നടത്തുന്തുും

എന്ിവ്

ഭക്ഷണും

വ്ൃത്തിയുളള

പാകും

ശുചിതവപത്താടുകൂടി

റചയ്യുന്തുും

സാഹചരയത്തിൽ

വ്ിതരണും

ആയിരികണും.

ഭക്ഷണാവ്ശിഷ്ടങ്ങൾ, മറ്റ് അവ്ശിഷ്ടങ്ങൾ എന്ിവ് നീകും റചപയ്യണ്
പൂർണ്ണമായ ചുമതല ടി യൂണിറ്റിന് ആയിരികുും. ഇതുമായി ബന്ധറപ്പട്ടുളള
ഹരിത ചട്ടും കൃതയമായുും പാലികുന്താണ്.
പകാവ്ിഡ്-19

പപാലുളള

പകർച്ചവ്യാധികറള

തടയുന്തിനായി

കാലാകാലങ്ങളിൽ സർകാർ പുെറപ്പടുവ്ിച്ചിട്ടുളള മാർഗ്ഗനിർപേശങ്ങൾ
കൃതയമായുും പാലിക്കേണ്ടതാണ്.

രണ്ാംകക്ഷിയുടെ ഉത്തരവാദിരവങ്ങൾ
1. യൂണിറ്റിന്റെ

സുഗമമായ

ശ്പവ്ർത്തനത്തിന്

ആവ്ശയമായ

സ്ഥലസൗകരയങ്ങൾ ലഭയമാകുും.
2. സുംരുംഭ യൂണിറ്റിറല അുംഗങ്ങൾക് അതയാവ്ശയ സൗകരയങ്ങൾകായി
പടായ്്ലറ്റ്, മറ്റ് അടിസ്ഥാനസൗകരയങ്ങൾ എന്ിവ് ലഭയമാകുും.
3. ഉത്തരവ്് അനുസരിച്ചുളള നിരകുകൾ ശ്പകാരും ഓപരാ മാസപത്തയുും
ബില്ലുകൾ

സമർപ്പികുന്തിനനുസരിച്ച്

തുക

യൂണിറ്റുകൾക്

കകമാെുന്തായിരികുും. രജിസ്റ്റർ പരിപശാധിച്ച് എല്ലാ മാസവ്ുും 15-ാാ
തീയതിയ്കകും യൂണിറ്റിന് തുക അനുവ്ദികാവ്ുന്താണ്.
4. യൂണിറ്റിന്റെ ശ്പവ്ർത്തനത്തിന് പമൽപനാട്ടും വ്ഹികുന്തിനുും ഭക്ഷണും
പരിപശാധികുന്തിനുും ഒരു ഉപദയാഗസ്ഥറന പനാഡൽ ഓ
അപേഹത്തിന്റെ

കീഴിൽ

ഒരു

കമ്മറ്റിറയ

ീസൊയുും

ചുമതലറപ്പടുപത്തണ്തുും

ആയത് ഒന്ാും കക്ഷിറയ അെിയിപകണ്തുമാണ്.
5. യൂണിറ്റിന്റെ ശ്പവ്ർത്തനത്തിനാവ്ശയമായ സ്ഥലസൗകരയും, കവ്ദയുതി,
റവ്ളളും എന്ിവ് അനുവ്ദികുന്താണ്.
6. ഉത്തരവ്്

ശ്പകാരും

നിശ്ചയിച്ചിട്ടുളള

റമനുവ്ിൽ

നിന്ന്

ഏറതങ്കിലുും

തരത്തിൽ മാറ്റമുണ്ടാകുന്ന പക്ഷം (ഭക്ഷണും റകാടുകുന് ഓർഡെിൽ)
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ആയത്

കുെഞ്ഞത്

രണ്്

ദിവ്സും

മുറമ്പങ്കിലുും

യൂണിറ്റിറന

അെിയികുന്താണ്.
7. ഭക്ഷണും

വ്ിതരണും

റചയ്യുന്

പവ്ളയിൽ

ഉണ്ാകുന്

തിരകുകൾ

നിയശ്രികുന്താണ്.
8. ഓപരാ ദിവ്സവ്ുും ഭക്ഷണും വ്ിതരണും നടത്തുന് റശ്ടയിനികളുറട എണ്ണും
(പശ്ടഡ് തിരിച്ച്) പനാഡൽ ഓ
അതാത്

ദിവ്സങ്ങളിൽ

ീസർ എഴുതി സൂക്ഷിപകണ്തുും അത്

ശ്പിൻസിപ്പാൾ

പരിപശാധിച്ച്

രജിസ്റ്റർ

സാക്ഷയറപ്പടു പത്തണ്തുമാണ്.
ടപാരുധാരണ
1. പപാഷകാഹാര

ക ിച്ചിട്ടുള്ള
ആവ്ിഷ്ര

പദ്ധതി

ഐടിഐകളിൽ

ഒരു

റശ്ടയിനിക് 15 രൂപ എന് നിരകിൽ രണ്ാും കക്ഷി ഒന്ാും കക്ഷിയ്ക്
തുക അനുവ്ദിപകണ്താണ്.
ഐ.ടി.ഐകളിൽ

ഉച്ചഭക്ഷണ

പദ്ധതി

നടപ്പിലാകിയിട്ടുളള

ക ിച്ചിട്ടുളള
ആവ്ിഷ്ര

പെറ്റിറന

സുംബന്ധിച്ച

വ്ിശദവ്ിവ്രങ്ങൾ അനുബന്ധും II ൽ ഉൾറപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്്. ഒന്ാും കക്ഷി
അതാതുമാസറത്ത

ബിൽ

അടുത്തമാസും

ഹാജരാപകണ്തുും

രണ്ാും

കക്ഷി

ടി

5-ാാ

തുക

തീയതിയ്ക്

എല്ലാ

മാസവ്ുും

മുമ്പ്
15-ാാ

തീയതിയ്കുള്ളിൽ ഒന്ാും കക്ഷിയ്ക് കകമാപെണ്തുമാണ്.
2. ഒന്ാുംകക്ഷി ചുമതലറപ്പടുത്തുന് സൂക്ഷ് മ സുംരുംഭ യൂണിറ്റിന്റെ കരാർ
കാലാവ്ധി ഒരു വ്ർഷപമാ അറല്ലങ്കിൽ അടുത്ത സർകാർ ഉത്തരവ്്
വ്രുന്തുവ്റരപയാ മാശ്തമായിരികുും.
3. കരാർ വ്യവ്സ്ഥകൾ പാലികാത്ത പക്ഷും ഇരു കക്ഷികളുും ചർച്ച റചയ്ത്
ഒരു

മാസറത്ത

പനാട്ടീസ്

നൽകി

പ ും
പരസ്ര

കരാർ

അവ്സാനിപ്പികാവ്ുന്താണ്.
4. ഒന്ാുംകക്ഷി നൽകിയ യൂണിറ്റ് ശ്പതീക്ഷിച്ച മികവ്് പുലർത്തിയിറല്ലങ്കിൽ
രണ്ാുംകക്ഷിയുറട നിർപേശശ്പകാരും ശ്പസ്ുത ത യൂണിറ്റിറന മാറ്റി മററ്റാരു
യൂണിറ്റിറന പസവ്നത്തിനായി ലഭയമാകുന്താണ്.
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5. ഒന്ാും

കക്ഷി

സ്ഥാപനത്തിന്റെ

നൽകുന്

യൂണിറ്റുകൾ

നിയമങ്ങൾക്

രണ്ാുംകക്ഷിയുറട

വ്ിപധയമായി

ശ്പവ്ർത്തനും

നടത്തുന്താണ്.
6. രണ്ാുംകക്ഷിയുറട

സ്ഥാപനത്തിന്റെ

അച്ചടക

നിലവ്ാരും

ടി

യൂണിറ്റുകൾ കർശനമായി പാലിപകണ്താണ്.
7. യൂണിറ്റിൽ

കൂടുതൽ

പപർ

കുെയ്കകണറമങ്കിപലാ

ആവ്ശയറമങ്കിപലാ

പ
പരസ്ര

നിലവ്ിലുളളവ്റര

ധാരണപയാറട

ആയത്

നിർവ്വഹികാവ്ുന്താണ്.
8. സുംരുംഭ യൂണിറ്റിറല അുംഗങ്ങൾക് തുടർ പരിശീലനും ആവ്ശയറമങ്കിൽ
ഒന്ാുംകക്ഷി നൽകുന്താണ്.
ന
ട ,
9. ഇതുമായി ബന്ധറപ്പട്ട ശ്പശ്ങ്ങ
ൾ കുടുുംബശ്ശീ എക്ിസ കയുട്ടീവ്് ഡയെക്ർ
വ്യാവ്സായിക

പരിശീലന

വ്കുപ്പ്

ട
ഡയെക്ർ

എന്ിവ്ർ

ഉൾറപ്പട്ട

സുംസ്ഥാനതല കമ്മിറ്റി കൂടി പരിഹരികുന്തായിരികുും.
10. രണ്ാും

കക്ഷിയ്കായി

സ്ഥാപനങ്ങളിപലയ്പകാ,

വ്ിതരണത്തിന്

തയ്യാൊകുന്

വ്യക്തികൾപകാ

ഭക്ഷണും

വ്ിതരണും

മറ്റ്

റചയ്യാൻ

പാടുള്ളതല്ല.

പമൽ നിബന്ധനകൾ ശ്പകാരും ഒന്ാും കക്ഷിയുും രണ്ാും കക്ഷിയുും
ധാരണാപശ്തത്തിൽ ഒപ്പ് റവ്ച്ച് റകാള്ളുന്ു.

ഒന്ാും കക്ഷി

രണ്ാും കക്ഷി

.....................

.............................

....................ജില്ല

...........സ്ഥാപനും

സാക്ഷികൾ

കക്ഷികൾ
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1.

1.

2.

2
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അനുബന്ധം - I
ടെനു:- പപാഷകാഹാര പദ്ധരി
ശ്കമ നും.
1
2
3

ഇനും
പാൽ 150 ml + ഒരു പുഴുങ്ങിയ മുട്ട
പാൽ 150 ml + ഏത്തപ്പഴും 150 ശ്ഗാും
പാൽ 150 ml + 2 slice brown bread 50 gms

(ടി റമനു ശ്പകാരമുളള വ്ിഭവ്ങ്ങൾ ഓപരാ ദിവ്സവ്ുും കൃതയമായ അളവ്ിൽ മാെി
മാെി വ്ിതരണും നടപത്തണ്താണ്)
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അനുബന്ധം- II
ടെനു :- ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധരി
ശ്കമ
നും.
1
2
3
4
5
6
7
8

9

10
11

ഇനും

അളവ്്

െിമാർക്ക്സ്

പചാെ്
അവ്ിയൽ
പതാരൻ
സാമ്പാർ/പരിപ്പ് കൂടാറത
രസും/പമാര്
കിച്ചടി
പയർ വ്ർഗ്ഗങ്ങൾ

ആവ്ശയത്തിന്
03 പടബിൾ സ്ൂപ ൺ
03 പടബിൾ സ്ൂപ ൺ
ആവ്ശയാനുസരണും
രണ്് കെികൾ
03 പടബിൾ സ്ൂപ ൺ
സസയാഹാരും
കഴികുന്വ്ർക്
അച്ചാർ
01 പടബിൾ സ്ൂപ ൺ
മത്സ്യും/പകാഴിയിെച്ചി/ആട്ടിെച്ചി 100 ശ്ഗാും
ആഴ്ചയിൽ ഒരു
ദിനും മത്സ്യും ഒരു
ദിനും
പകാഴിയിെച്ചി
ഒരു ദിനും
ആട്ടിെച്ചി
സ്റപഷയൽ റവ്ജിപറ്റെിയൻ
03 പടബിൾ സ്ൂപ ൺ
റവ്ജിപറ്റെിയൻ
വ്ിഭവ്ും
ഊണ് നൽകുന്
ആഴ്ചയിറല ഒരു
ദിനും ടി വ്ിഭവ്ും
നൽപകണ്താണ്.
പപ്പടും
ഒറരണ്ണും
ചൂടുറവ്ളളും
ആവ്ശയാനുസരണും
ആഴ്ചയിൽ

02

ദിനും

മുകളിൽ

പെഞ്ഞിരികുന്

റമനു

ശ്പകാരും

റവ്ജിപറ്റെിയൻ ഊണുും ഒരു ദിനും സ്റപഷയൽ റവ്ജിപറ്റെിയൻ വ്ിഭവ്പത്താട്
കൂടിയുളള റവ്ജിപറ്റെിയൻ ഊണുും ഒരു ദിനും ഊണുും മത്സ്യവ്ുും ഒരു ദിനും
ഊണുും പകാഴിയിെച്ചിയുും ഒരു ദിനും ഊണുും ആട്ടിെച്ചിയുമാണ് വ്ിതരണും
നടപത്തണ്ത്.
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ഉച്ചഭക്ഷണത്തിന്റെ ഒരു റശ്ടയിനികുളള ഒരു ദിവ്സറത്ത നിരക് ചുവ്റട
പചർകുും ശ്പകാരും ആയിരികുന്താണ്.

ദിവ്സും

1
2
3

4

5

6

7

ഇനും (ആഴ്ചയിൽ)

റവ്ജിപറ്റെിയൻ
ഊണ്
റവ്ജിപറ്റെിയൻ ഊണ്
റവ്ജിപറ്റെിയൻ ഊണ്
(സ്റപഷയൽ
റവ്ജിപറ്റെിയൻ വ്ിഭവ്ും
അടകും)
പനാൺ റവ്ജിപറ്റെിയൻ
ഊണ് (മത്സ്യും അടകും)
പനാൺ റവ്ജിപറ്റെിയൻ
ഊണ് (ചികൻ കെി
അടകും)
പനാൺ റവ്ജിപറ്റെിയൻ
ഊണ് (മട്ടൻ കെി
അടകും)
ആറക

Date:് 22.07.2020

500 ൽ കൂടുതൽ
റശ്ടയിനികൾക്
ഉച്ചഭക്ഷണും
വ്ിതരണും
നടത്തുന്
ഐ.ടി.ഐയിറല
നിരക് (ഒരു
റശ്ടയിനിക്)

500 ൽ കുെവ്്
റശ്ടയിനികൾ
ഉച്ചഭക്ഷണും
വ്ിതരണും നടത്തുന്
ഐ.ടി.ഐയിറല
നിരക് (ഒരു
റശ്ടയിനിക്)

30

30

30

30

35

35

50

55

55

60

125

130

325 രൂപ

340 രൂപ

