
കഽടഽുംബശ഼ മ഻ഷൻ 

അന്നരദഺയ഻ന഻  
അട്ടപ്പഺട഻ കമ്മ്ൿാണ഻റ്റ഻ ക഻ച്ചൻ
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രശ്ചഺത്തലും/ രശ്നങ്ങൾ- 2013 വീര

• ശ഻ശഽമരണും കാട഻യ അവസ്ഥ 
• മഺതി മരണും ഉണ്ടഺകഽന്ന അവസ്ഥ 
• ഒറ്റീപ്പട്ടവർക്കഽ ഭക്ഷണും ഇലലഺത്ത അവസ്ഥ 
• കഽട്ട഻കൾക്ക് സ്കാള഻ൽ ുരഺകഽന്നത഻നഽ മഽൻപ് ഭക്ഷണും ഇലലഺത്ത 

അവസ്ഥ 
• ഗർഭ഻ണ഻കൾക്കഽ  ുവണ്ടത ശദ്ധ ക഻ട്ടഺത്ത അവസ്ഥ
• ക഻ടപ്പ഻ലഺയവർക്കഽ ആുരഺഗൿും ുമഺശമഺകഽന്ന അവസ്ഥ 
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നടത്ത഻യ രര഻ഹഺര മഺർഗങ്ങൾ

• സഺമാഹൿ ന഼ത഻ വകഽപ്പ഻ൽ ന഻ന്നഽും അുംഗൻവഺട഻ വഴ഻
ഭക്ഷണും നൽക഻ 

• രട്ട഻ക വർഗ വ഻കസന വകഽപ്പ഻ൽ ന഻ന്നഽും ഭക്ഷണ 
സഺധനങ്ങൾ നൽക഻ 

• അുംഗൻവഺട഻ യഽീട ുനതിതവത്ത഻ൽ കമ്മ്ൿാണ഻റ്റ഻ 
ക഻ച്ചൻ തഽടങ്ങ഻
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2014 മഽതൽ നടത്ത഻പ്പ് കഽടഽുംബശ഼ 

ഫണ്ട് ലഭൿമഺക്കഽന്നത് 

രട്ട഻ക വർഗ വ഻കസന വകഽപ്പപും , സഺമാഹൿ ന഼ത഻ 
വകഽപ്പപും
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കമ്മ്ൿാണ഻റ്റ഻ ക഻ച്ചൻ/രവർത്തനര഼ത഻ 

• സമാഹ അടഽക്കള ഊര് സമ഻ത഻യഽീട ുനതിതവത്ത഻ൽ 
• നടത്ത഻പ്പ് കഽടഽുംബശ഼ അയൽക്കാട്ടും
• രലചരക്കഽ  സഺധനങ്ങൾ മഺുവല഻ ുറഺറ഻ൽ ന഻ന്നഽും
• ഓുരഺ മഺസവഽും ുവീറ ുവീറ കഽടഽുംബശ഼ക്ക് രഺചക 

ചഽമതല
• രവർത്തനും ുമൽുനഺട്ടത്ത഻ന് ഊരഽ സമ഻ത഻യഽും, 

അന഻ുമറ്റർമഺരഽും 
• വ഻റകഽ ുശഖരണും ചഽമതല അയൽക്കാട്ടങ്ങൾക്ക്.
• രഺതങ്ങൾ  ഊരഽസമ഻ത഻ യഽീട ുമൽുനഺട്ടത്ത഻ൽ. 
• രഺചകും ീചയ്യപന്നത഻ന് ുവണ്ട തഺത്കഺല഻ക ീഷഡ് 

ന഻ർമഺണും കഽടഽുംബശ഼ വഴ഻
• ന഻ലവ഻ലഽള്ള കമ്മ്ൿാണ഻റ്റ഻ ഹഺളപകൾ അടഽക്കള ആകഽന്നഽ.
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ഗഽണുഭഺക്തഺക്കൾ 

• ഗർഭ഻ണ഻കൾ
• മഽലയാട്ടപന്ന അമ്മ്മഺർ
• 1 വയസ്സ് മഽതൽ 6 വയസ്സ് വീരയഽള്ള കഽട്ട഻കൾ
• കൗമഺര രഺയക്കഺർ
• മഺനസ഻ക ീവലലപവ഻ള഻ ുനര഻ടഽന്നവർ
• ക഻ടപ്പ഻ലഺയ ുരഺഗ഻കൾ
• 60 വയസ്സ഻നഽ മഽകള഻ലഽള്ളവർ
• ബ഻ഡ്് ുകഺഴ്സ഻ൽ ഉള്ള കഽട്ട഻കൾ
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ഭക്ഷണ അളവ് - ഒരഽ വൿക്ത഻ക്ക് ഒരഽ ദ഻വസും 
• ധഺനൿും – 130 ഗഺും ( കഽട്ട഻കൾ 80 ഗഺും)
• രയർ വർഗ്ഗങ്ങൾ - 80 ഗഺും
• എണ്ണ- 5  ഗഺും
• രലവൿഞ്ജനങ്ങൾ- 5 ഗഺും
• രച്ചക്കറ഻കൾ/ ഇലക്കറ഻കൾ 

രഺചകും ീചയ്യപന്നത഻ന് – 3 രാര ഒരഽ വൿക്ത഻ക്ക് 
രച്ചക്കറ഻കൾ ഇലക്കറ഻കൾ ഉരുയഺഗ഻ക്കഽന്നത഻നഽ -3 

രാര ഒരഽ വൿക്ത഻ക്ക് 
വ഻റക് ുശഖര഻ക്കഽന്നത഻ന് -3 രാര ഒരഽ വൿക്ത഻ക്ക് 

 ഒരഽ വൿക്ത഻ക്ക്  30 രാര ആീക ീചലവ് 
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രവർത്തനും ഇതഽ വീര 
വര്ഷും നടപ്പ഻ലഺ

ക്ക഻യ 
കമ്മ്ൿാണ഻

റ്റ഻ 
ക഻ച്ചണഽക

ളപീട 
എണ്ണും 

ഭക്ഷണും 
ലഭ഻ച്ച 

ഗഽണുഭഺക്തഺ
ക്കളപീട 
എണ്ണും

ലഭ഻ച്ച ഫണ്ട് ച഻ലവഴ഻
ച്ച ഫണ്ട് 

കഽടഽുംബശ഼
വഴ഻ 

ീചലവഴ഻ച്ച
ത് 

അഡ്ജറ്
ീചയ്തത്/ 
ീകഺടഽക്കഺ

ൻ 
ബഺക്ക഻യഽ

ള്ളത് 
രട്ട഻കവർഗ 

വ഻കസന 
വകഽപ്പ്

സഺമാഹൿ ന഼ത഻ 
വകഽപ്പ്

2013-14 വ഻വരങ്ങൾ സഺമാഹൿ ന഼ത഻ വകഽപ്പ഻ൽ 48 ലക്ഷും

2014-15 291 20198 0 മഽഴഽവൻ തഽക -

2014-15 
(കഽടഽുംബശ഼ീയ 
ഏല്ര഻ച്ചത഻നഽ 

ുശഷും)

484 34084 0 0 5697390 1843547

2015-16 1431 123165 1.86 ുകഺട഻ 2 ുകഺട഻ 53028818 14433051

2016-17 1424 141988 3 .5ുകഺട഻ 3 ുകഺട഻ 79906409 14906409

2017 (ഏര഻ൽ 
മഽതൽ 

ജാൺ വീര)

449 48037 1.34 ുകഺട഻ 0 24445994 11034760

2017 ജാൂല മഽതൽ 
ീസപ്തുംബര് 30 

വീര

391 35618 0 0

17659912

17659912

ആീക
4470 403090

6.7 ുകഺട഻ 5 ുകഺട഻ 185538523 59877679



ന഻ലവ഻ീല അവസ്ഥ 

• കഴ഻ഞ്ഞ വർഷങ്ങള഻ലഺയ഻ വന്ന അധ഻ക ച഻ലവഽകൾ 
2,92,63,842 രാര രട്ട഻ക വർഗ്ഗ വ഻കസന വകഽപ്പ഻ൽ ന഻ന്നഽും 
ക഻ട്ടഺൻ ഉണ്ട്. രസ്തഽത ഫണ്ട഻ന്ീറ ഫയൽ 
ുരഺസസ്സ഻ലഺണ്.

• രട്ട഻ക വർഗ വ഻കസന വകഽപ്പ഻ൽ ന഻ന്നഽും ലഭ഻ുക്കണ്ടത് -
4,55,30,250 രാര- ഫയൽ ുരഺസസ്സ഻ലഺണ് 

• സഺമാഹൿ ന഼ത഻ വകഽപ്പ഻ൽ ന഻ന്നഽും ലഭ഻ുക്കണ്ടത് 3 ുകഺട഻
രാര

Sl No Name of the panchayath No of hamlet in which community 

kitchen started

No of hamlet  continuing 

community kitchen

No of community 

kitchen not 

functioning

1 SHOLAYUR 56 35 21

2 PUDHUR 54 23 31

3 AGALI 81 51 31

TOTAL 191 109 83
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