
NOON FEEDING PLANNER PLUS 2013 

CLICK HERE TO DOWNLOAD NOONFEEDING PLANNER PLUS

     സൾ ഉചഭകണപദതിയമായി ബനെപട വിവിധ രജിസറകൾ തയാറാകക എനത് വളെരേയെറ 
ശമകരമായ ഒര േജാലിയാണ്.  അത് എളപമാകാൻ സഹായികന ഒര വർക്ബകാണിത്.  EXCEL 
2007  (MS  OFFICE  2007)  ലാണ്  ഇത്  തയാറാകിയിരികനത്.   EXCEL  2007  അെലങിൽ 
2010  ഇൻസാൾ   െചയിടിലാത  കമയടറകളിൽ  ഇത്  പർണരപതിൽ  പവർതികില. ഇത് 
ഉപേയാഗിച്  NMP I , K 2, Consolidated Noonfeeding Attendance Register, School Monthly Data 
Capture Format, Noonfeeding Accounts Register, Statement of Expenditure എനിവ തയാറാകാനം 
െചലവകൾ  കമീകരികാനം  കഴിയം. 
    
   എലാ  സളകൾകം  ഉപേയാഗികാവന  തരതിലാണ്  ഇതിെന  പതിയ  േവർഷൻ  1.2 
തയാറാകിയിരികനത്.   Basic  Data  എന  ഷീറിൽ Sanctioned  Feeding Strength  കതയമായി 
നൽകിയാൽ  അതിനനസരിചള  കണക്  വനെകാളം.   
    
 Macro Enable  െചയാത ഒര സാധാരണ വർക്ബക്   മാതമാണിത്.    ഈ വർക്ബകിെന   ഒര 
േകാപി കമയടറിൽ സകിച അതിൽനിനം ഓേരാ േകാപി ഓേരാ മാസേതകം എടത ഉപേയാഗികാം. 
 ഡാറ  േചർത്  ആവശയമായ  രജിസറകളെട  പിന്  എടത  കഴിഞ  േശഷം  ആ  ഫയൽ  ഡിലീറ്  
െചയകേയാ സകികകേയാ ആവാം.  സകികെനങിൽ ആ ഫയലിന ആ മാസതിെന േപര് േചർത് 
േസവ്  െചയ്താൽ  പിനീട്  എടത്  ഉപേയാഗികാൻ  എളപമാവം .
വർക്ബകിെന താെഴ ഭാഗത് ഇതിലള ഷീറകളെട േപരകൾ  കാണാം.

     Click to enlarge image

        ഇതിൽ Basic Data  എന ഷീറിലാണ് സളിെനകറിചള അടിസാന വിവരങൾ േചർകനത്. 
ഇത് സകിചവയന േകാപിയിൽ േചർത് വചാൽ പിനീട് മാേറണതില.
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      ഇതിൽ വിവരങൾ േചർതികഴിഞാൽ അടത ഷീറ് ആയ Monthly Data യിൽ ആ മാസെത 
കടികളെടയം അരിയെടയം കണക്  േചർകാം.  

     Monthly Data  ഷീറിൽ ആദയം െകാലം, മാസം എനിവ പച കളികളിൽ മാറി െകാടകക.  പിനീട് 
'Date'  എന   േകാളതിന  താെഴ  ഭകണം  െകാടത  തിയതികൾ  േചർതിെകാടകാം.   (ഭകണം 
െകാടകാത ദിവസമാണ്  അരി െകാണവനെതങിൽ ആ ദിവസം കടി  ഉൾെപടതാം.   എനാൽ ആ 
ദിവസം കടികളെട എണം േചർകരത്.   '0'  എനം േചർകാൻ പാടില.   േചർതാൽ Feeding Days 
എണം  കടിേപാകം.)   അതിന്  േശഷം  ഓേരാ  കാസിെലയം  ആണകടികളെടയം  െപണകടികളെടയം 
എണം ഓേരാ ദിവസേതതം േചർകക.   5  മതൽ  8  വെര കാസകളിെല എണം േചർകാൻ മെറാര 
േടബിൾ താെഴയണ്.   കടികളെട എണം മഴവൻ േചർതികഴിഞാൽ ആ മാസതിെന ആരംഭതിൽ 
ഉള േസാക് Opening stock of Rice എന കളിയിൽ േചർകക.
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അതിനേശഷം ആ മാസം ലഭിച അരിയെട  അളവ്  ലഭിച തിയതിക്  േനെര േചർകക.NMP I,  K2, 
 MDCF,  Consolidated  NF  Attendance  Register എനിവ  തയാറാകാൻ  ഇതയം  മതിയാകം.ഇനി 
'PLANNER' എന ഷീറ് പരിചയെപടാം.
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  ഉചഭകണപരിപാടി പാൻെചയനതിനം അകൗണ്കൾ തയാറാകനതിനമാണ് ഇത് .   ഉച ഭകണം 
െകാടത  ദിവസങളിൽ   െചലവഴിച  തക  ഇനം  തിരിച  േചർതിെകാടകണം.    അേപാൾ ആ 
ദിവസങളിേലക് ലഭികാവന കകിംഗ്  ചാർജം മറ െചലവകൾകായള പരമാവധിതകയം അതിൽ  
െചലവഴിചതകയം എത തക ബാലൻസ് ആയി ഉെണനം മകളിൽ കാണാം.   ഇതനസരിച്  ഭകണം 
െമചെപടതകേയാ  െചലവ്  ചരകകേയാ  െചയാം.   ഇതിൽ  േരഖെപടതന  വിവരങളാണ് 
അകൗണകളിേലക് േപാകനത്.

       MDCF േഫാർമാറിൽ പച നിറതിലള കളികളിൽ ആവശയമളിടത് വിവരങൾ േചർകാം. 
 മാർക് െചേയണ കളികളിൽ പിന് എടതകഴിഞ േശഷം ടിക് മാർക് ഇടാം .

    Noon feeding Accounts Register ൽ മാസാരംഭതിൽ ഉള  ബാലൻസ് േചർകണം.  ഇത് കഴിഞ 
മാസെത  അകൗണ്  േനാകി  അതിൽ  കാണന  അവസാനദിവസെത  ബാലൻസ്  േചർകണം. 
 PLANNER ൽ െകാടത സംഖയകൾ അെകൗണീൽ വനിരികം.  ബാങിൽ നിനം പണം പിൻവലിച 
ദിവസം അത് േചർകക.  അെകൗണീൽ ഏെതങിലം ഇനതിെന േപര് മാറിെകാടകണെമങിൽ അത് 
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അെകൗണിെന  പറതള  പച  കളികളിൽ  േചർതി  െകാടതാൽ   അത്  അെകൗണീൽ 
വനെകാളം.

    
        Statrment  of  Expenditure  എന  ഷീറിൽ  സാധനങളെട  അളവ്  േവണെമങിൽ 
േചർതിെകാടകാം.  വൗചർ  നമറിെന  അവസാനഭാഗം  പടികയ്  പറതള  പച  കളിയിൽ 
േചർതിെകാടതാൽ അതിനനസരിച്  Voucher No  േകാളതിൽ വനെകാളം.   കഴിഞ മാസെത 
അവസാനെത െവൗചറിന തടർചയായി നമർ നൽകണെമങിൽ കഴിഞ മാസെത നമർ മാതം 
അതിനായി നലിയ കളിയിൽ േചർകക.

      ഇനി പിന് എടകനത് എങിെനെയന് േനാകാം .   വിൻേഡായെട മകളിെല വലേത മലയിൽ 
കാണന ഐകണിൽ കിക് െചയ്താൽ വരന ലിസിൽ കാണന 'Print' കിക് െചയക.
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