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പ ോഷൻ അഭിയോൻ  ദ്ധതി 

2022 സെപ്തംബർ 1 മുതൽ 7 വസെ പ ോഷകോഹോെ വോെം ആപ ോഷിക്കോൻ പകന്ദ്ര 

ഗവൺസമനറ് ് ദ്ധതിയിടുന്നു. അതിനോൽ നമ്മുസട െോജ്യസെ എല്ലോ പ ോഷകോഹോെ, ഭക്ഷണ 

 ദ്ധതികളും ചർച്ച സചയ്യുകയും ഈ കോലയളവിൽ അവയുസട വിജ്യ നിെക്ക ്

വിലയിെുെുകയും സചയ്യുന്നു. 

പ ോഷൻ അഭിയോൻ  ദ്ധതി 2018 മോർച്ച ്8 ന ്െോജ്സ്ഥോനിൽ ആെംഭിച്ചു. ഗർഭിണികൾ, 

മുലയൂട്ടുന്ന അമ്മമോർ, 0 മുതൽ 6 വയസ്സുവസെയുള്ള കുട്ടികൾ എന്നിവെുസട പ ോഷകോഹോെ 

െോഹചെയങ്ങൾ സമച്ചസെടുെുന്നതിനുളള് ഇന്ത്യോ ഗവൺസമന്റിനസ്റ ന്ദ് ധോന 

 െി ോടിയോണ ്പ ോഷൻ അഭിയോൻ അസല്ലങ്കിൽ നോഷണൽ നയൂന്ദ്ടീഷൻ മിഷൻ (NNM). 

പ ോഷകോഹോെക്കുറവ് മറികടക്കുന്നതിലും കുട്ടികൾക്ക ്നന്നോയി  ോകം സചയ്ത ഭക്ഷണം 

നൽകുന്നതിലും പ ോഷൻ അഭിയോൻ  ദ്ധതി ( ി ിഎെ)് നിർണോയക  ങ്ക ്വഹിക്കുന്നു. 

സ ോതു അസല്ലങ്കിൽ െർക്കോർ-എയ്ഡഡ് സ്കൂ ളുകളിസല പേശീയ ഉച്ചഭക്ഷണെിന ് കെമോയി 

ഈ  ദ്ധതി നിലവിൽ വന്നു. 

പകെള  ിഎെെ്ി  െീക്ഷയ്പക്കോ മപേസതങ്കിലും െർക്കോർ  െീക്ഷയ്പക്കോ ന്ദ്ശമിക്കുന്ന 

ഉപേയോഗോർത്ഥികൾക്കുള്ള പലഖനമോണിത.് 

പ ോഷൻ അഭിയോൻ  ദ്ധതിയുടെ സവിപേഷതകൾ 

2021 മുതൽ 2026 വസെയുള്ള 5 വർഷപെക്ക ്1.31 ന്ദ്ടിലയൺ ബജ്േിൽ ആെംഭിച്ച പകന്ദ്ര 

ധനെഹോയ  ദ്ധതിയോണ ് ിഎം പ ോഷൻ അഭിയോൻ  ദ്ധതി.  ദ്ധതിക്ക ്കീഴിലുള്ള 

ഭക്ഷണെിനസ്റയും അവയുസട നടെിെിനസ്റയും ഗതോഗതെിനസ്റയും മുഴുവൻ 

ചിലവും പകന്ദ്ര െർക്കോർ വഹിക്കുന്നു, എന്നോൽ  ോചകസച്ചലവ,്  ോചകക്കോർക്കും 

സതോഴിലോളികൾക്കും ശമ്പളം തുടങ്ങിയ  ടകങ്ങൾ െംസ്ഥോനവുമോയി 60:40 എന്ന 

അനു ോതെിൽ വിഭജ്ിച്ചിെിക്കുന്നു. 

കവപേജ് 

നമ്മുസട െോജ്യസെ 11.20 ലക്ഷം െക്ൂളുകളിൽ  ഠിക്കുന്ന ഏകപേശം 11.80 പകോടി 

കുട്ടികസള െഹോയിക്കോനോണ ്പ ോഷൻ അഭിയോൻ  ദ്ധതി 2021 ലക്ഷയമിടുന്നത.് ഈ 

അഭിമോനകെമോയ  ദ്ധതി ന്ദ് കോെം, നമ്മുസട െോജ്യസെ സ ോതു, െർക്കോർ-എയ്ഡഡ് െ്

കൂളുകളിൽ അംഗൻവോടികളിസല കുട്ടികൾക്കും ഒന്നു മുതൽ എട്ടോം ക്ലോെുകളിൽ 

 ഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കും ഉച്ചഭക്ഷണം ലഭയമോക്കിയിട്ടുണ്്ട. 

ന്ദ് ീ-പ്ന്ദ് മറി സ്കൂ ൾ വിേയോർത്ഥികൾക്ക ്ഉച്ചഭക്ഷണം വി ുലസെടുെുന്നത ്പേശീയ 

വിേയോഭയോെ നയെിനസ്റ (NEP) 2020-നസ്റ ഒെു ന്ദ് ധോന ശു ോർശയോയിെുന്നു. 
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ആത്മനിർഭർ ഭോരത ് 

ന്ദ് ോപേശിക െമൂഹസെ െഹോയിക്കുന്നതിനും ആത്മനിർഭർ ഭോെത ് ദ്ധതിയുസട 

ലക്ഷയങ്ങൾ പ്കവെിക്കുന്നതിനുമോയി പ ോഷൻ  ദ്ധതി നടെിലോക്കുന്നതിൽ ഫോർമർ 

സന്ദ് ോഡയൂെർ ഓർഗപ്നപെഷനും (എഫ്പിഒ), വനിതോ െവയം െഹോയ െം ങ്ങളും 

(എെ്എച്ച്ജ്ി) ന്ദ് ധോനമന്ദ്ന്ത്ി പ ോഷൻ അഭിയോൻ  ദ്ധതിയിൽ ഉൾസെടും. 

പസോഷയൽ ഓഡിറ്്റ 

പ ോഷൻ  ദ്ധതിയുസട നടെിെ ്നിെീക്ഷിക്കുന്നതിന,് എല്ലോ െംസ്ഥോന ജ്ില്ലയിസലയും 

ഓപെോ സ്കൂ ളിലും പെോഷയൽ ഓഡിേ ്നിർബന്ധമോക്കും. ഫീൽഡ് െരർശനെിലൂസട 

പ ോഷൻ  ദ്ധതിയുസട നടെിെ ്നിെീക്ഷിക്കോൻ പകോപളജ്് വിേയോർത്ഥികളുസട െഹോയം 

പതടുന്നു. 

പ ോഷകോഹോര ഉദ്യോനം 

െക്ൂളിൽ പ ോഷകോഹോെ ഉേയോനങ്ങളും  ച്ചക്കറി ഫോമുകളും വികെിെിക്കുന്നതിന ്ഇത ്

പന്ദ് ോത്സോഹിെിക്കും, ഇത ്വിേയോർത്ഥികൾക്ക ്അധിക പ്മപന്ദ്കോ നയൂന്ദ്ടിയന്റുകളും 

ധോതുക്കളും നൽകോൻ ഉ പയോഗിക്കും. ന്ദ് ോപേശിക വി ണികളിലും  ൂപന്ത്ോട്ടങ്ങളിലും 

ലഭയമോയ  ച്ചക്കറികൾ അടിസ്ഥോനമോക്കി  ോചക മത്സെങ്ങൾ നടെുന്നതിനും ഭക്ഷണ 

സമനു െൂ കൽെന സചയ്യുന്നതിനും സ്കൂ ളിസന പന്ദ് ോത്സോഹിെിക്കും. 

സപ്ലിടെന്േേി നയൂട്െീഷൻ 

ഏസതങ്കിലും അനുബന്ധ ഭക്ഷയവസ്തുക്കൾ ഉൾസെസട ഉയർന്ന വിളർച്ച െംസ്ഥോനെിപനോ 

ജ്ില്ലപക്കോ പ ോഷൻ  ദ്ധതി നൽകുന്നു. െംസ്ഥോനെിന ്ന്ദ് ോപേശിക  ച്ചക്കറികപളോ 

 ഴങ്ങപളോ  ോപലോ പ ോലുള്ള മേ ്പ ോഷക ഭക്ഷണങ്ങപളോ ഉൾസെടുെണസമങ്കിൽ, 

പകന്ദ്രെിനസ്റ അനുമതിപയോസട അവ  ട്ടികയിൽ ഉൾസെടുെോം. 

തിഥി പഭോജൻ 

പ ോഷൻ അഭിയോൻ  ദ്ധതിയിൽ തിഥി പഭോജ്ൻ എന്ന ആശയവും ഉൾസെടുെിയിട്ടുണ്്ട, 

അതിൽ െവകോെയ െക്ൂളുകളിൽ നിന്നുള്ള വിേയോർത്ഥികൾ,  ോർശവവൽക്കെിക്കസെട്ട 

വിഭോഗെിപലോ  ിന്നോക്ക െമുേോയെിപലോ ഉള്ള കുട്ടികളുമോയി മോെെിൽ 

ഒെിക്കസലങ്കിലും െവപമധയോ ഉച്ചഭക്ഷണം  ങ്കിടോൻ പന്ദ് ോത്സോഹിെിക്കുന്നു. ന്ദ് പതയക 

ഉത്സവങ്ങളിപലോ അവെെങ്ങളിപലോ ആളുകൾ വിേയോർത്ഥികൾക്ക ്ന്ദ് പതയക ഭക്ഷണം 

നൽകുന്ന ഒെു െന്നദ്ധ കമ്മയൂണിേി  ങ്കോളിെ  െി ോടിയോണ് തിഥി പഭോജ്ൻ. 

പ ോഷകോഹോര വിദ്ഗ്ധൻ 

സ്കീം അനുെെിച്ച,് ഓപെോ സ്കൂ ളിലും ഒെു പ ോഷകോഹോെ വിേഗ്ധസന നിയമിക്കുന്നു, ഭോെം, 

പബോഡി മോെ ്ഇൻഡക്സ് (ബിഎംഐ), ഹീപമോപലോബിൻ അളവ ്മുതലോയവ  തിവോയി 

 െിപശോധനകൾ നടെുന്നതിനുള്ള ഉെെവോേിെമോണ.്. 
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പ ോഷൻ ട്െോക്കർ ആപ്ലിപക്കഷൻ 

പ ോഷകോഹോെ വിതെണം സമച്ചസെടുെുന്നതിനും െുതോെയത സകോണ്ടുവെുന്നതിനുമോയി 

ഒെു സമോപ്ബൽ ആപ്ലിപക്കഷൻ ആെംഭിച്ചു 

പെവനങ്ങള.് ഇത ്എല്ലോ അങ്കണവോടി/ബോലവതിക പകന്ദ്രങ്ങൾ (AWC), അംഗൻവോടി 

വർക്കർമോർ, ഗുണപഭോക്തോക്കൾ എന്നിവെുസട തത്സമയ ന്ദ്ടോക്കിംഗും നിെീക്ഷണവും 

െോധയമോക്കുന്നു. 

Also, read Midday Meal Scheme 

പ ോഷൻ അഭിയോൻ  ദ്ധതിയുടെ തൂണുകൾ 

പ ോഷൻ അഭിയോൻ  ദ്ധതി, അസല്ലങ്കിൽ പേശീയ പ ോഷകോഹോെ മിഷന ്ന്ദ് ധോനസെട്ട  5 

തൂണുകൾ ഉണ്ട-് 

 പ ോഷൻ അഭിയോൻ ഐസിഡിഎസ-്പകോെൺ ആപ്ലിപക്കഷൻ പസോഫ്റ്റ്റ്

ടവയർ (സിഎഎസ്) 

െംസ്ഥോന-പേശീയ തലങ്ങളിലുടനീളമുള്ള അങ്കണവോടികൾ / ബോലവോടികകളിൽ ഫീൽഡ ്

വർക്കർമോസെ പജ്ോലി സചയ്യോനും  െി ോടികൾ നിെീക്ഷിക്കോനും െഹോയിക്കുന്ന 

സമോപ്ബൽ അധിഷഠ്ിത ആപ്ലിപക്കഷനോണ ്പ ോഷൻ അഭിയോൻ ഐെിഡിഎെ-്

െിഎഎെ.് പ ോഷകോഹോെ  ദ്ധതിയിൽ  ൗെന്മോെുസട  ങ്കോളിെം ശക്തിസെടുെുന്നതിന ്

ഐടി ന്ദ് ോപ്തമോക്കിയ പകോൾ സെനറ്റുകൾ ഉ പയോഗിക്കോനും പ ോഷൻ അഭിയോൻ 

 ദ്ധതിയിടുന്നു. 

 കൺപവർജൻസ ്ആക്ഷൻ പ്ലോനിംഗ ്

പ ോഷകോഹോെ ഫലങ്ങൾ സമച്ചസെടുെുന്നതിനുള്ള ഏപകോ ിതവും പന്ദ്കോെ-്സെക്ടറൽ 

ന്ദ്ശമങ്ങസള  ിന്ത്ുണയ്ക്കുന്നതിനോയി െംസ്ഥോന-പേശീയ തലങ്ങളിൽ ഒെു കൺപവർജ്ൻെ ്

നയൂന്ദ്ടീഷൻ ആക്ഷൻ പ്ലോൻ വികെിെിക്കുന്നതും ന്ദ് വർെനക്ഷമമോക്കുന്നതും ഇതിൽ 

ഉൾസെടുന്നു. 

ജ്ല ശുചീകെണം, ആപെോഗയവും കുടുംബവും, ന്ദ്ഗോമവികെനം, വിേയോഭയോെം തുടങ്ങിയ 

പ ോഷകോഹോെ ഫലങ്ങളിൽ െംഭോവന സചയ്യുന്ന എല്ലോ നിർണോയക പ്ലൻ വകുെുകളും 

ഇതിൽ ഉൾസെടുന്നു. 

 ഇൻട്കിടെനേ്ൽ പേണിംഗ ്അപട് ോച്ച ്(ഐഎൽഎ) വഴി പ ോഷൻ അഭിയോൻ 

ഐസിഡിഎസ ്ഓഫ്റീസർെോരുടെ/ട് വർത്തകരുടെ പേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കൽ 

അംഗൻവോടി അസല്ലങ്കിൽ ബോലവോടി ന്ദ് വർെകർ നിലവിലുള്ള െൂെർപ്വെർ 

മീേിംഗുകൾ ഉ പയോഗിച്ച ്കോെയക്ഷമത വർദ്ധിെിക്കുന്ന  െി ോടിയിൽ ന്ദ് വർെിക്കുന്നു. 
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 ജൻ ആപദോളൻ (ബിപഹവിയർ പേഞ്്ച കമ്മ്യൂണിപക്കഷനും കമ്മ്യൂണിറ്റി 

ടെോബിലേപസഷനും) 

ഇതിനർത്ഥം പകോംപ്ലിസമന്ററി ഫീഡിംഗ,് ഗർഭകോല  െിചെണം, മുലയൂട്ടൽ, വളർച്ചോ 

നിെീക്ഷണവും പന്ദ് ോത്സോഹനവും, വിളർച്ച തടയൽ, വയറിളക്കം എന്നിവ ഉൾസെടുന്ന 

ന്ദ് ധോന െോപങ്കതിക പമഖലകളിൽ ജ്നങ്ങൾക്കിടയിൽ സ്കീം അവപബോധം 

െൃഷ്ടിക്കുന്നതിനോയി ബഹുജ്ന മോധയമ ആശയവിനിമയവും കമ്മയൂണിേി അധിഷ്ഠ ിത 

കോസമ്പയ്നുകളും വികെിെിക്കുന്നതിലും ന്ദ് വർെനക്ഷമമോക്കുന്നതിലും ന്ദ്ശദ്ധ 

പകന്ദ്രീകെിക്കുന്നതിനുള്ള തന്ദ്ന്ത്ം െൃഷ്ടിക്കുക എന്നതോണ.് മോപനജ്സ്മന്റ,് ന്ദ് തിപെോധ 

കുെിവയ്െ,് വിേോമിൻ എ, ശുചിതവം എന്നിവയും ഇതിൽ ഉൾസെടുന്നു. 

കുടിസവള്ളവും ശുചിതവവും, ആപെോഗയവും കുടുംബപക്ഷമവും, ന്ദ്ഗോമവികെനം, സ്കൂ ൾ 

വിേയോഭയോെം,  ഞ്ചോയെിെോജ് ്സ്ഥോ നങ്ങൾ, െവയം െഹോയ െം ങ്ങൾ (എെഎ്ച്ച്ജ്ി) 

എന്നിവയുൾസെസട ഒന്നിലധികം  ങ്കോളികളിപലക്കും ഇത ്ന്ദ്ശദ്ധ പകന്ദ്രീകെിക്കുന്നു. 

 ട് കെന പട് ോത്സോഹനങ്ങൾ 

കോെയക്ഷമത വർദ്ധിെിക്കുന്നതിസനോെം, പെവന വിതെണം സമച്ചസെടുെുന്നതും ഈ 

 ദ്ധതിയിൽ ആെൂന്ദ്തണം സചയ്യണം. 

പദ്േീയ പ ോഷകോഹോര െിഷൻ (എൻഎൻഎം) - പ ോഷൻ 

െോഹ് 

2021 സെ ്േംബറിൽ പ ോഷൻ അഭിയോനസ്റ പ ോഷൻ മോ ആപ ോഷിച്ചു. ജ്നങ്ങൾക്കിടയിൽ 

പ ോഷകോഹോെെിനസ്റ ന്ദ് ോധോനയസെക്കുറിച്ച ്സ ോതു അവപബോധം െൃഷ്ടിക്കുക 

എന്നതോയിെുന്നു ന്ദ് ധോന ലക്ഷയം, െോമൂഹികവും സ െുമോേ െവുമോയ മോേെിലും 

ആശയവിനിമയെിലും പ ോഷൻ മോയുസട ന്ദ് ധോന ന്ദ്ശദ്ധ പകന്ദ്രീകെിച്ചു. 

 POSHAN MAAH ന്ദ് ധോനമോയും ഒ ്േിമൽ മുലയൂട്ടൽ, അനീമിയ, ഗർഭകോല  െിചെണം, 

വളർച്ചോ നിെീക്ഷണം, അതോയത ്ഉയെം, ശുചിതവം, ഭക്ഷണന്ദ്കമം, ശുചിതവം, 

സ ൺകുട്ടികളുസട വിേയോഭയോെം, ആപെോഗയകെമോയ ഭക്ഷണം മുതലോയവസയ 

അടിസ്ഥോനമോക്കിയുള്ളതോണ.് 

 60 േശലക്ഷെിലധികം  ുെുഷന്മോെും 120 േശലക്ഷെിലധികം െ്ന്ദ്തീകളും 130 

േശലക്ഷം കുട്ടികളും പ ോഷൻ മോ  ദ്ധതി ഫലന്ദ് േമോയി നടെിലോക്കോൻ എെി. ഇത ്

വളസെ വിജ്യകെമോയ ഒെു  െി ോടിയോയിെുന്നു, സവറും മുെത ്േിവെം സകോണ്്ട 30 

പകോടിയിലധികം ഗുണപഭോക്തോക്കളിപലക്ക ്എെി. 
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പ ോഷൻ അഭിയോൻ  ദ്ധതിയുടെ േക്ഷയങ്ങൾ 

പ ോഷൻ അഭിയോൻ  ദ്ധതി ഇനിെറയുന്നവ ലക്ഷയമിടുന്നു - 

 ഗുണപഭോക്തോക്കളുസട പ ോഷകോഹോെക്കുറവ് ന്ദ് തിവർഷം 2% കുറയ്ക്കുക 

 കുട്ടികളുസട വളർച്ച മുെടിെ ്ന്ദ് തിവർഷം 2% കുറയ്ക്കുക. 

 കുറഞ്ഞ ജ്നന ഭോെം ന്ദ് തിവർഷം 2% കുറയ്ക്കുക. 

 വിളർചച് ന്ദ് തിവർഷം 3% കുറയ്ക്കുക. 

പ ോഷൻ അഭിയോൻ  ദ്ധതിയുടെ ട് ോധോനയം 

ന്ദ് ധോനമന്ദ്ന്ത്ി പ ോഷൻ അഭിയോൻ  ദ്ധതിയുസട ടോഗപ്്ലൻ െഹി പ ോഷൻ പേശ ്പറോഷൻ 

എന്നോണ,് അതോയത ്ഗർഭിണികൾക്കും ശിശുക്കൾക്കും മുലയൂട്ടുന്ന അമ്മമോർക്കും 

മതിയോയ പ ോഷകോഹോെം നൽകുക എന്നതോണ ്ഈ  ദ്ധതി ലക്ഷയമിടുന്നത.് പ ോഷൻ 

അഭിയോൻ  ദ്ധതി ഇന്ത്യയിസല യുവോക്കളുസട െൂക്ഷ്മ പ ോഷണവും പ ോഷകോഹോെക്കുറവും 

 െിഹെിക്കോൻ െഹോയിക്കുന്ന ഒെു മികച്ച  ദ്ധതിയോണ.്  േോെിന്ദ്േയ നിർമ്മോർജ്നം , നല്ല 

ആപെോഗയം, പക്ഷമം തുടങ്ങിയ െുസ്ഥിെ വികെന ലക്ഷയങ്ങൾ നിറപവേോനും ഇത ്

െഹോയിക്കുന്നു. 
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