
ജലജരീവന് മിഷടറെ ഭാഗമായി കുടും
ബശ്രീ അുംഗങ്ങള്ക്ട് ടതാഴിലവസ
രങ്ങള് ലഭ്മായതിടനക്കുറിച്ചട് 
Making An Impact 480ല് എഴുതി
യിരുന്നുവലലൊ. ലകരെത്തിടല ജല
വിഭവ വകുപെട് നെപെിലാക്കുന്ന ജല
ജരീവന് മിഷടറെ ഇുംലൈിടമറെിങട് 
സലപൊര്ട്ടട് ഏജന്സിയായി ശ്രവ
ര്ത്തിക്ാനള്ള അവസരവും െില 
്രഞ്ായത്തുകെില് കുടുംബശ്രീയ്കട് 
ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലകരെത്തിടല എലൊ 
തലദ് സ്ഥാ്രനങ്ങെിലും ജലജരീവ
ന് മിഷടറെ ലശ്രാജക്ടുകള് ഇുംലൈിടമ
റെട് ടെയ്ാനള്ള ഏജന്സികള് 
(്രദ്ധതി നിര്വ്വ�ണ ഏജന്സികള്)
നിലവിലണ്ട്. ജലജരീവന് മിഷടറെ 

ജലജരീവന് മിഷനില് 
ഇുംലൈിടമറെിങട് സലപൊര്ട്ടട് 
ഏജന്സിയായി കുടുംബശ്രീ

ഭാഗമായി വിഭാവനും ടെയ്ന്ന ശ്രവര്ത്തനങ്ങള് 
ടെന്ഡര് വഴിലയാ ടക്വാലട്ടഷന് വഴിലയാ ഏടറെടത്തട് 
നെത്തുന്ന ഈ ്രദ്ധതി നിര്വ്വ�ണ ഏജന്സികടെ 
്രിന്തുണയ്കന്ന ഇുംലൈിടമറെിങട് സലപൊര്ട്ടട് ഏജന്സി
യായി 262 ്രഞ്ായത്തുകെില് ശ്രവര്ത്തിക്ാന് 
കുടുംബശ്രീടയ ടതരടഞ്ഞടത്തിരിക്കുകയാണട്.  

ജലജരീവന് മിഷടറെ ഇുംലൈിടമറെിങട് സലപൊര്ട്ടട് 
ഏജന്സിയായി ശ്രവര്ത്തിക്ാന് എന്.ജി.ഒക
ള്ക്കുും സര്ക്ാര് മിഷനകള്ക്കുും അവസരുമുടണ്ന്നട് 
മനസ്സിലാക്ിയലതാടെയാണട് സാധ്മായ ്രഞ്ാ
യത്തുകെിടലാടക് കുടുംബശ്രീ മുലഖന ഈ ശ്രവ
ര്ത്തനങ്ങള് ഏടറെടക്ാടമന്ന ഉറപെില് ഞങ്ങള് 
ടെന്ഡര് നെ്രെിശകമങ്ങെില് ്രടങ്ടത്തതട്. ഇലത
ത്തുെര്ന്നട് 262 ്രഞ്ായത്തുകെില് ഇുംലൈിടമറെിങട് 
സലപൊര്ട്ടട് ഏജന്സിയായി ശ്രവര്ത്തിക്ാനള്ള 
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ജലജരീവന് മിഷനില് 
ഇുംലൈിടമറെിങട് സലപൊര്ട്ടട് 
ഏജന്സിയായി കുടുംബശ്രീ

കുടുംബശ്രീയ്കട് ഇുംലൈിടമറെിങട് സലപൊ
ര്ട്ടട് ഏജന്സിയായി ശ്രവര്ത്തിക്ാ
ന് അവസരും ലഭിച്ച ്രഞ്ായത്തുക
െില് സി.ഡി.എസുകടെയാകുും 
കുടുംബശ്രീ െരീമിടറെ ലമല്ലനാട്ടും 
എല്പെിക്കുക. ഇുംലൈിടമറെിങട് സലപൊ
ര്ട്ടട് ഏജന്സിയായി ശ്രവര്ത്തിക്ാ
നള്ള അവസരും ലഭിച്ചതിലൂടെ സും
സ്ഥാനടത്താട്ടാടക 750ലലടറ 
ലപെര്ക്ട് വരുമാനും ലനെിടക്ാടക്ാ
ന് കഴിയുും.

കുടുംബശ്രീയ്കട് ജലജരീവന് മിഷടറെ 
ഇുംലൈിടമറെിങട് സലപൊര്ട്ടട് ഏജന്സി
യായി ശ്രവര്ത്തിക്ാന് അവസരും 
ലഭിച്ച ്രഞ്ായത്തുകളുടെ വി്ദാും
്ങ്ങള് https://www.kudum 
bashree.org/pages/895 എന്ന 
ലിങ്ില് ലഭ്മാണട്. ഈ ലകാവിഡട് 
ശ്രതിസന്ിക്ിെയില് ശ്രവര്ത്തന
ങ്ങള് ആരുംഭിക്ാന് കഴിഞ്ഞിട്ടിടലെ
ങ്ിലും ലലാകഡഡൗണ് ഇെവട് ലഭിക്കു
ന്ന ഉെന് തടന്ന ഏജന്സിയുടെ 
ഭാഗമാകാന് താത്്രര്മുള്ളവടര 
ടതരടഞ്ഞടത്തട് ശ്രവര്ത്തനങ്ങള് 
ഉെന് തടന്ന തുെങ്ങാനള്ള നിര്ലദ്ും 
നല്കിക്ഴിഞ്ഞു. ശ്രവര്ത്തനങ്ങള് 
ആരുംഭിച്ചല്ഷും ഇലതക്കുറിച്ചട് വരീ
ണ്ടുടമഴുതാും.

അവസരും കുടുംബശ്രീയ്കട് ലഭിക്കുകയായിരുന്നു. മറെട് 
്രഞ്ായത്തുകെില് ശ്രാലദ്ികമായ എന്.ജി.ഒക
ൊണട് സലപൊര്ട്ടട് ഏജന്സിയായി ശ്രവര്ത്തിക്കുന്ന
തട്. അവസരും ലഭിച്ച ഇെങ്ങെിടലാടക് ഈ ശ്രവ
ര്ത്തനും മികച്ച രരീതിയില് നെപെിലാക്ാനള്ള 
ശ്മവമായി മുലന്നാട്ടട് ല്രാകുകയാണട് ഇലപൊള് കു
ടുംബശ്രീ മിഷന്. 

രണ്ട് രരീതിയിലാണട് ഇുംലൈിടമറെിങട് സലപൊര്ട്ടിങട് 
ഏജന്സിയുടെ ശ്രവര്ത്തനും നെത്താന് ജലജരീവന് 
മിഷന് ആവ്്ടപെട്ടിരിക്കുന്നതട്. ്രദ്ധതി നിര്വ്വ�
ണും 7 മാസും ടകാണ്ട് പൂര്ത്തിയാലക്ണ് സ്ഥല
ങ്ങെില് 5 ല്രടര നിയമിച്ചട് ടകാണ്ട് അവരുടെ 
ലനതൃത്വത്തില് ശ്രവര്ത്തനങ്ങള് നെത്തണും. ്രദ്ധതി 
നിര്വ്വ�ണും 18 മാസും ടകാണ്ട് പൂര്ത്തിയാലക്ണ് 
്രഞ്ായത്തുകെില് 3 ല്രര്ക്ാണട് ഏജന്സിയുടെ 
ഭാഗമായി ഉ്രജരീവന അവസരും ലഭിക്കുക. ജലജരീ
വന് മിഷടറെ ലക്്ങ്ങളുടെ കൃത്മായി പൂര്ത്തിയാ
ക്ല്, ്രദ്ധതി നിര്വ്വ�ണും എന്നിവയുടെ ലമല്ലനാ
ട്ടും നെലത്തണ്തുും ശ്ര്ട് നങ്ങളുടണ്ങ്ില് 
്രരി�രിച്ചട് ്രദ്ധതി നിര്വ്വ�ണും സുഗമമാലക്ണ്തുും 
്രഞ്ായത്തിടനയുും നിര്വ്വ�ണ ഏജന്സിടയയുും 
്രിന്തുണയട് ലക്ണ്തുും ഇുംലൈിടമറെിങട് സലപൊര്ട്ടിങട് 
ഏജന്സിയാണട്. 

ഒരു ്രഞ്ായത്തില് ഏഴട് മാസടത്ത ശ്രവര്ത്തന
ങ്ങള്ക്ട് 8.30 ലക്ും രൂ്രയുും 18 മാസടത്ത ശ്രവ
ര്ത്തനങ്ങള്ക്ട് ആടക 17.26 ലക്ും രൂ്രയുമാണട് 
ഇുംലൈിടമറെിങട് സലപൊര്ട്ടട് ഏജന്സിക്ട് ലഭിക്കുക. 
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