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 കമ്മ്യൂണിറ്ി കിച്ചന് 
കാര്യക്ഷമമാക്കണം
കമ്മ്യൂണിറ്ി കിച്ചനില് നിന്നും അര്ഹ-
രായഗുണഭ�ാക്ാക്കള്കക്ക്ക  അതിന്റെണ 
ആനുകൂല്നും ല�ിക്കുന്നതിന്ക എല്ാആനി-
ന്െറ്ര്ൊരനും ഊരസെിതി �ാരവാഹികളനും 
ക്രത്ൊയി ശ്രദ്ിക്കണനും. അത്ക കാര്ക്ഷ-
െൊയി നടക്കുന്നതിനു പ്രധാന പങ്്ക വഹി-
ക്കുന്ന ഒന്നാണ്ക അതുൊയി ബന്ധന്പട്ിട്ടു-
ള്ള പണെിടപാടുകള്.
അതിനാല് ഓഭരാ ൊസവനും നടന്ന കമ്മ്യൂ-
ണിറ്ി കിച്ചന് ബില്ലുകള് അടുത്ത ൊസനും 
5-നു മുന്കപ്കണ ഓഫീസില് എത്തിക്കണനും.
ഓഭരാ ബില്ിന്റെയനും ഗുണഭ�ാക്ാക്കള-
ന്ട എണ്ണവനും, ദിവസവനും നിശ്ചയിക്കുന്നത്ക 
അവര് നല്കിയ ന്വബ്കസസറ്്ക കണക്കു-
കളന്ട അടിസ്ാനത്തില് ആണ്ക.ഓഭരാ 
അനിന്െട്ര്കൊസരനും കമ്മ്യൂണിറ്ി കിച്ച-
ന്നലടക്കുന്നതിന്റെ കൃത്ൊയ കണക്കുക-
ള് അതാത്ക ദിവസങ്ങളില് ഓഫീസില് 
എത്തിക്കാതിരന്നാല് ആ ദിവസന്ത്ത 
കൂലി ആ അയല്ക്കൂട്ത്തിനു നഷ്ടൊകു-
ന്. ആയതിനാല് കമ്മ്യൂണിറ്ി കിച്ചന് 
നടക്കുന്നതിന്ന്റെ കൃത്ൊയ കണക്കുക-
ള് ഓഫീസില് എത്തിഭയാ എന്ന്ക ഓഭരാ  
ഊര്ക  ആനിന്െറ്ര്ൊഭരാ ഊരസെിതി 
�ാരവാഹികഭളാ അയല്ക്കൂട് അനുംഗങ്ങഭളാ 
യഥാസെയനും ഉത്തരവാദിത്വത്തന്പട്വന്ര 
അഭന്വഷിച്ച്ക ഉറെപ്്ക വരഭത്തണ്ടതാണ്ക. ഈ 
കണക്കുകളന്ട അടിസ്ാനത്തില് ആണ്ക 
കമ്മ്യൂണിറ്ി കിച്ചന് ഫണ്ട്ക    സര്ക്കാരില് 
നിന്നും  ല�ിക്കുന്നത്ക.

ബാലവി�വ ഭക�ത്തിന്ന്റെ കീഴില്  
പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ഭ്ാള് ഭകരളാ പദ്-
തിയില് പ്ലസ്ക  വണ് പ്രഭവശനനും  ആരനും-
�ിച്ചിരിക്കുന്. എവിന്ടയനും അഡ്ിഷന് 
കിട്ാത്ത ആദിവാസി ഭെഖലയിന്ല വി-
ദ്ാര്തികള്ക്ക്ക അഭപക്ഷിക്കാവന്ന-
താണ്ക. ന്കാഭെഴ്്ക , ഹയുൊനിറ്ീസ്ക ബാച്ചു-
കളിലായി 60 വിദ്ാര്തികള്ക്കാ� 
അഡ്ിഷന് നല്കുക. 

ത�ാഴിലുറപ്പ് ത�ാഴിലാളികള്ക്കപ് 
ആശ്ാസമായി കകരള സര്ക്കാര് 
എത്തുന്നു ,കുടംബശ്രീയിലൂതെ...

പ്ലസപ്  വണ് പ്രകവശനം

െഹാത്ാഗാന്ധി ഭദശീയ ഗ്ാെീണ ന്താ-
ഴിലുറെപ്്ക പദ്തിയില് പണിന്യടുക്കു-
ന്ന അട്പാടിയിന്ലയനും വയനാടിന്ലയനും 
ആദിവാസികളായ ന്താഴിലുറെപ്്ക ന്താഴി-
ലാളികള്ക്ക്ക ആശ്വാസനും പകര്ന് അവ-
ര്ക്ക്ക മുന് കൂര് ആയി ന്താഴിലുറെപ്്ക കൂലി 
നല്ാന് ഒരങ്ങുകയാണ്ക  “ന്താഴിലുറെപ്്ക 
മുന് കൂര് ഭവതന വിതരണ പദ്തി”യിലൂ-
ന്ട. അട്പാടിയില് തുടക്കത്തില് ചിണ്ടക്കി 
ഊരിലുനും തുടര്ന്ന്ക അട്പാടി മുഴുവനുനും ഈ 
പദ്തി വ്ാപിപ്ിക്കുനും.
ന്താഴിലുറെപ്ില് പണിന്യടുക്കുന്നവര്ക്ക്ക 
കൂലി കിട്ാന് സവകുന്നത്ക ന്കാണ്ട്ക ദിവ-
ഭസനയള്ള ചിലവകള്ക്ക്ക ആദിവാസി 
ജനതയ്ക്ക വളന്ര ബുദ്ിമുട്ാണ്ക. ഈന്യാര 
ബുദ്ിമുട്്ക  െനസിലാക്കിയാണ്ക ഇത്ത-
രത്തിലുള്ള ന്താഴിലാളികള്ക്ക്ക മുന് കൂര് 
ഭവതന പദ്തി നടപ്ിലാക്കുന്നത്ക.

പ്രക�്യക�കള്

 കുടുനുംബശ്രീ ഊരസെിതി മുഖാന്ത-
രൊണ്ക ന്താഴിലുറെപ്്ക ഭവതനനും മുന്കൂറൊയി 
ന്താഴിലാളികളന്ട ബാങ്്ക അന്ക്കകൌണ്ടില് 
നല്കുന്നത്ക. മുന് കൂര് കൂലി ആവശ്മുള്ള-
വര് ൊത്നും ഊരസെിതിയില്   അഭപക്ഷ 
നല്കണനും
 250/-രൂപ പ്രകാരൊണ്ക ഓഭരാ 
ആഴ്ചയനും പണിന്യടുത്ത എണ്ണതിനനുസ-
രിച്ക ന്താഴിലാളികളന്ട ബാങ്്ക അന്ക്കകൌ-
ണ്ടില് ഊരസെിതി മുന് കൂര് കൂലി നല്കുക.
 251/- രൂപ പ്രകാരനും ന്താഴിലു-
റെപ്്ക പദ്തിയിന്ല കൂലി കിട്ടുന്ന സെയ-
ത്ത്ക ൊത്നും ഊരസെിതി നല്കിയ തുക 
തിരിന്ക ന്താഴിലുറെപ്്ക ന്താഴിലാളിയ-
ന്ട ബാങ്്ക അന്ക്കകൌണ്ടില് നിന്നും ബാങ്്ക 
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സ്കത്ീകളന്ട ഭഷാപ്്ക  തുടങ്ങാനുള്ള പദ്-
തിയനും  സ്കത്ീകള്ക്ക്ക ഭെശന് പണി പഠി-
പ്ികാനുനും ഒരങ്ങുകയാണ്ക  കുടുനുംബശ്രീ. 
അട്പാടിയില് ആദിവാസി ജനതക്ക്ക  
ഓഭരാ വര്ഷവനും ഒരപാട്ക വീടുകള് അനു-
വദിക്കുന്ണ്ട്ക. ഈ വീടുകള്ക്ക്ക കട്കളനും 
ജനല്, വാതില് എന്നിവന്യല്ാനും ധാരാ-
ളൊയി ആവശ്ൊയി വരനും. ഈ ആവ-
ശ്കതകള് മുന് നിര്ത്തിയാണ്ക കുടുനുംബ-
ശ്രീ പുതിന്യാര ബിസ്ിന്നസ്്ക  സനുംഘനും 
രൂപികരിക്കുന്നത്ക. വീട്ക നിര്ൊണ സാ-
െഗ്ഹികള് തുടങ്ങുന്ന സനുംഘങ്ങള്ക്ക്ക പ്ര-
ഭത്കനും പരിശീലനനും നല്കുകയനും അതി-
നുള്ള യന്കത്ങ്ങള് അനുവദിച്ചു ഭഷാപ്്ക 
തുടങ്ങാനുള്ള സഹായങ്ങളനും അനുവദിക്കുനും. 
നിങ്ങള് തുടങ്ങുന്ന  ഇത്തരനും കുടുനുംബശ്രീ 
ഭഷാപുകളില് നിന്ന്ക  ആദിവാസി ജനത-
യന്ട വീട്ക നിര്െിക്കാനുള്ള സാധനങ്ങള് 
എടുക്കുന്നതിനുള്ള പിന്തുണ സനുംവിധാന-
ങ്ങള് സര്ക്കാര് നടത്തുകയനും ന്ചയ്നും.
ശ്രദ്ിഭക്കണ്ട കാര്ങ്ങള്

1. കൂടുതല് ഊരകള്ക്ക്ക എത്തിന്പ-
ടാന് പറ്റുന്ന രീതിയില് നല് ഭറൊഡനും ന്വള്ള 
സകൌകര്മുള്ള ഊരകള്ക്കായിരിക്കുനും ഈ 
യൂനിറ്്ക ഉചിതെയിരിക്കുക.
2. നല് ആഭരാഗ്മുള്ള സ്കത്ീകള് 
ആയിരിക്കണനും ഈ സനുംഘത്തില് ഉണ്ടാ-
ഭകണ്ടത്ക. 18-40 വയസു വന്ര പ്രായമുള്ള  
സ്കത്ീകള്ക്ക്ക മുന്ഗണന നല്കണനും 
3. ഒര ഗ്രൂപ്ില് ചുരങ്ങിയത്ക 7 ഭപര്ക 
എങ്ിലുനും ഉണ്ടാകണനും. 
4. ഒന്നില് കൂടുതല്ഊരകളിന്ല 
സ്കത്ീകള്ക്കുനും ഒര ഗ്രൂപ്്ക ആയി ഈ 
യൂനിറ്്ക നടത്താവന്നതാണ്ക.
ഭെശന് പണി ഇനി അട്പാടിയിന്ല 
ആദിവാസി സ്കത്ീകളനും ന്ചയ്നും.
ഇന്ന്ക ഭകരളത്തില് ഒരപാട്ക ന്താഴിലവ-

സരങ്ങളനും കൂലിയനും കിട്ടുന്ന ന്താഴില് ഭെ-
ഖലയാണ്ക നിര്ൊണ പ്രവര്ത്തികള്. ബനും-
ഗാളികളനും െറ്റുനും കയ്യടക്കിന്കാണ്ടിരിക്കുന്ന 
ഈ ഭജാലിക്കിന് ഇന്ന്ക വളന്ര കൂടുതല് 
ന്താഴിലാളികന്ളയനും ആവശ്ൊണ്ക. പു-
രഷന്ാര് ൊത്നും ന്ചയ്തുവരന്ന ഈ ഭജാലി 
ഇഭപ്ാള് സ്കത്ീകളനും ഏന്റ്ടുത്തു ന്ചയ്തുവ-
രന്നഭതാന്ട  കുടുനുംബശ്രീന്യ സനുംബന്തിച്ചു 
വളന്ര അ�ിൊനിക്കാവന്ന ഒന്നാണ്ക. ഭക-
രളത്തില് പല സ്ലങ്ങളിലുനും കുടുനുംബശ്രീ 
സ്കത്ീകള് ഇഭപ്ാള്  ഭെശന്പണി പഠിച്ചു 
വീടുകള് പണിയാന് തുടങ്ങിയത്ക അതി-
ശഭയാക്ിയാണ്ക. അട്പാടിയില് ഓഭരാ 
വര്ഷവനും ഒരപാട്ക വീടുകള് സര്ക്കാര് 
നമുക്ക്ക അനുവദിച്ചു തരന്നത്ക. അങ്ങന്ന-
ന്യങ്ില് നമ്മള്ക്കുനും  ആ വീടുകള് ഏന്റ്-
ടുത്ത്ക ന്കാണ്ട്ക നിര്കമ്മിക്കാവന്നന്തയള്ളൂ.
പ്രക�്യക�കള്

 സലഫ്ക െിഷന് പദ്തിയില് 
അടുത്ത വര് ഒരപാട്ക വീടുകള് അട്പാ-
ടിയില് വരികയാണ്ക. ഇത്യനും വീടുകള് 
ന്കട്ാന് ഒരപാട്ക ഭെശന്പണിക്കാര് 
ആവശ്ൊണ്ക.
 നിലവില് 800/- മുതല് 1200/- 
വന്ര ഭെശന് പണിക്കാര്ക്ക്ക കൂലി ല�ിക്കു-
ന്ണ്ട്ക.
 സ്കത്ീകള്ക്ക്ക  53 ദിവസനും ഭെശന് 
പണി അട്പാടിയില് തന്ന്ന പഠിപ്ിക്കുനും.
 ഇത്യനും ദിവസനും 200/- രൂപ 
സ്റൈപറെ്കറ്്ക ആയി ഓഭരാ ദിവസവനും ല�ി-
കുകയനും ന്ചയ്നും.
ഈ ന്താഴില്  പഠിച്ക ഭെശന് ഭജാലി 
ന്ചയ്യാന് താല്പര്മുള്ള ആഭരാഗ്മുള്ള കുടുനും-
ബശ്രീ അനുംഗങ്ങളന്ട വിവരങ്ങള് കുടുനുംബ-
ശ്രീ ഊരസെിതി മുഖാന്തരനും ഓഫീസില് 
ന്സപ്നുംബര് 17 നകനും  എത്തിക്കണനും.

ഊരസെിതിക്ക തിരിന്ക എടുത്ത്ക നല്കുനും.

    2000 കുടുനുംബശ്രീ അനുംഗങ്ങള്കക്ക്ക 
ന്താഴില് നല്കാന് വിപുലൊയ പദ്തി-
യൊയി കുടുനുംബശ്രീ
അട്പാടിയന്ട ഭൂപ്രഭദശത്തിന്റെ പ്രഭത്-
കത അനുസരിച്ക കുടുനുംബശ്രീയില് അനും-
ഗൊയവര്ക്ക്ക ഊരിനു അനുഭയാജ്ൊയ 
ന്താഴില് സനുംരനും�ങ്ങള് ആരനും�ിക്കാനായി 
കുടുനുംബശ്രീ വലിന്യാര ന്ദകൌത്നും ഏന്റ്ടു-
ക്കുകയാണ്ക. ഊരിന്ല ഏറ്വനും പാവന്പട് 
സ്കത്ീകള്ക്ക്ക മുന്ഗണന നല്ിന്കാണ്ടയി-
രിക്കുനും പദ്തി നടപ്ില് വരത്തുക.
           അധികനും ബുദ്ിമുട്ില്ാത്ത രീ-
തിയിലുള്ള ആട്ക –ൊട്ക വളര്കതലുകള്ക്ക്ക 
മുന്ഗണന നല്കിന്കാണ്ടു ഊരിനുനും സ്ീ-
കള്ക്കുനും അനുഭയാജ്ൊയ വരൊനനും ല�ി-
ക്കുന്ന െറ്റു ന്താഴില് സനുംരനും�ങ്ങങള് അട്പ-
ടിയില് കുടുനുംബശ്രീയന്ട കീഴില് തുടങ്ങുനും.

ശ്ദ്ികക്കണ്ട കാര്യങ്ങള്

        ഊരിന്റെ ആവശ്കതകളനും ബുദ്ിമു-
ട്ടുകളനും അനുഭയാജ്ൊയ സാഹചര്ങ്ങളനും  
െനസിലാക്കി നടപ്ിലാക്കാന് കഴിയന്ന 
ന്താഴിലുകള് ആയിരിക്കണനും ന്തരന്ഞെ-
ടുഭക്കണ്ടത്ക.
 വിധവകള്, അവിവാഹിതരായ 
അമ്മൊര്, കിടപ്്ക ഭരാഗികളനും ൊരകഭരാ-
ഗികളനും  ൊനസിക ന്വല്ലുവിളികള് ഭനരി-
ടുന്ന അനുംഗങ്ങള് ഉള്ളവരനും ഉള്ള വീടിന്ല 
കുടുനുംബശ്രീ അങ്ങള്ക്ക്ക മുന്ഗണന 
നല്കണനും.
 ഒര ഊരില് നിന്ന്ക പരൊവധി  12  
ഭപര്ക എന്ന ഭതാതില് ഗുണഭ�ാക്കന്ള 
ഊരസെിതി ന്തരന്ഞെടുത്ത്ക അവരന്ട 
വിശദ്ദവിവരങ്ങള് 2018 സപ്നുംബര് 17 നകനും 
കുടുനുംബശ്രീ ഓഫീസില് എത്തിഭകണ്ടതാ-
ണ്ക. 
 ഊരസെിതി നല്കുന്ന ലി്റൈി-
ല് നിന്നും ന്താഴിലിന്റെ ആവശ്കതയനും 
പ്രസക്ിയനും നിലനില്പ്നും പരിഭശാധിച്ക 
അന്തിെൊയി അനുഭയാജ്രായ ന്താഴില് 
സനുംരനുംബകന്ര കുടുനുംബശ്രീ തിന്രന്ഞെടു-
ക്കുകയനും ആ ന്താഴില് സനുംര�ങ്ങള് ആരനും-
�ിക്കാന് ഭലാണ്/സാമ്പത്തിക സഹായ-
ങ്ങള് കുടുനുംബശ്രീ നല്കുകയനും ന്ചയ്നും.
 പരിശീലനനും ആവശ്മുള്ള ന്താ-
ഴിലുകള്ക്ക്ക കുടുനുംബശ്രീ പ്രഭത്കനും  പരി-
ശീലനനും നല്കുന്നതായിരിക്കുനും.
നിര്മാണ കമഖലയില് സപ്്രീകള്ക്കപ് പരിശരീ-
ലനവം ത�ാഴിലും
വീട്ക നിര്ൊണത്തിനുള്ള സിെറെ്ക കട്കളനും 
ഭഹാഭളാബ്ിക്നും ഉണ്ടാക്കാന് താല്പര്മുള്ള 
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അട്പ്ാടിആദിവാസിസെഗ്വികസനപ-
ദ്തി കുടുനുംബശ്രീ െിഷന്ന്റെ ഭനതൃത്വത്തില് 
അഗളി, പുതൂര്, ഭഷാളയൂര്, കുറുമ്പഎന്നീ-
നാല്ക പഞ്ായത്ത്ക സെിതിയിഭലക്കുള്ള 
ന്തരന്ഞെടുപ്്ക 2018 ജൂസലൊസനും 20 
ന്നടത്തുകയണ്ടായി. അതാത്ക പഞ്ായത്ത്ക 
സെിതി പരിധിയില് വരന്ന ഊര സെി-
തികളില് നിന്നും ന്തരന്ഞെടുക്കന്പ്ട് 
പ്രസിഡന്റെ്ക, ന്സക്രട്റെിഎന്നിവര് അട-
ങ്ങുന്നതാ�  ഭക്വാറെനും. അഭതാന്ടാപ്നുംത-
ന്ന്ന ആഭരാഗ്നും, വിദ്ാ�്ാസനും, ഉപജീ-
വനനും, സാമൂഹ്വികസന, എനുംഐഎസ്ക , 
എന്നീ വിഷയഅടിസ്ാന ഭവാളണ്ടിയര്-
ൊര് ഉള്ന്പ്ന്ട ഏഴ്ക ഭപര്ക്കാ� ഭവാട്്ക 
ഉണ്ടായിരന്നത്ക. ഊരസെിതിപ്രസിഡ-
റെ്ക, ന്സക്രട്റെി എന്നിവയില്നിന്ൊ� 
പഞ്ായത്ത്ക  സെിതി പ്രസിഡറെ്ക, ന്സക്ര-
ട്റെി, ഭജായിന്റെ്കന്സക്രട്റെി, ട്രഷറെര് എന്നീ 
നാല്ക �ാരവാഹികന്ള ന്തരന്ഞെടുക്കുന്ന-
ത്ക. അതാതു വിഷയ അടിസ്ാന ഭവാള-
ണ്ടിയര്ൊരില്നിന്നും ചര്ച്ചന്ചയ്ാണ്ക 5 
വിഷയത്തിലുമുള്ള അടിസ്ാനഭവാളണ്ടി-
യര്ൊന്ര  ന്തരന്ഞെടുക്കുന്നത്ക. 9 അന്ല്-
ങ്ില് 2 എക്ിക്യൂട്ീവ്കകമ്മിറ്ി അനുംഗങ്ങ-
ന്ള ഉള്ന്പ്ടുത്തി 11 അനുംഗകമ്മിറ്ിയാ�  
ന്തരന്ഞെടുക്കന്പ്ടുന്നത്ക. 10 മുതല് 2 
െണിവന്ര സെയനും നല്കിയ ന്തരന്ഞെടു-
പ്ില് നിശ്ചയിക്കന്പ്ട് മൂന്നില് രണ്ട്ക  എന്ന 
ഭക്വാറെനും നാല്ക  പഞ്ായത്ത്കസെിതിയിലുനും-
തികയാത്തതിനാല് ന്തരന്ഞെടുപ്്ക നട-
പടിക്രെനും 2018 ജൂസലൊസനും 26 ഭലക്ക്ക 
മൂന്നില് ഒന്ന്ക ഭക്വാറെത്തില് ൊറ്ിന്വച്ചു. 
വിവിധ സ്ലങ്ങളില്ന്വച്ച്ക നടന്ന ന്ത-
രന്ഞെടുപ്ില് അഗളി, പുതൂര്, ഭഷാളയൂര് 
എന്നീ 3 പഞ്ായത്ത്ക സെിതിയനും ന്തര-
ന്ഞെടുപ്്ക   നടപടിക്രെനും പൂര്ത്തികരിച്ചു. 
കുറുമ്പ പഞ്ായത്ത്കസെിതി രണ്ടാനുംതവ-
ണയനുംഭക്വാറെനും തികയാത്തതിനാല് 2018 
ജൂസല 31 ഭലക്ക്കൊറ്ിന്വച്ചു. 31 നു നടന്ന 
ന്തരന്ഞെടുപ്ില് മുഴുവന് ഭക്വാറെഭത്താന്ട 
കുറുമ്പ പഞ്ായത്ത്ക സെിതി ന്തരന്ഞെടു-
പ്നും വിജയകരൊയി പൂര്ത്തികരിച്ചു.  ന്ത-
രന്ഞെടുപ്്ക നിരീക്ഷകരായി പാലക്കാട്ക 
കുടുനുംബശ്രീ ജില്ാെിഷന് എ.ഡി.എനും.സി 
ശ്രീ.ദിഭനശ്ക , ഡി.പി.എനും ശ്രീെതി.
സബിത ന്തരന്ഞെടുപ്്ക ചുെതലക്കായി-
ഭ്ാക്ക്ക  ഭകാര്ഡിഭനറ്ര്ൊരായ ശ്രീ.രാ-
ഹുല്,ശ്രീെതി.െീര എന്നിവരനും പന്ങ്ടുത്തു.

പഞ്ായത്പ് സമി�ി ത�രതഞെടപ്പ് -2018
ക്രനം കപരപ് സ്ാനം ഊരിന്തറ കപരപ്
1 വഞ്ി കല്ന്, പ്രസിഡറെ്ക  ഒസത്തിയര്
2 ദീപ രഭെഷ്കുൊര് ന്സക്രട്റെി  ന്കാല്നുംകടവ്ക
3 ശാന്തി രഭെശ്ക ഭജായിന്റെ്ക.ന്സക്രട്റെി  ചിണ്ടക്കി
4 സരസ്വതി ട്രഷറെര്  കുന്നനുംചാള
5 സൂര് വിദ്ാ�്ാസനും  കള്ളെല
6 ൊയ ആഭരാഗ്നും  ഗുഡ്ഡയര്
7 ഭരശി പഴനിസ്വാെി ഉപജീവനനും  നക്കുപതി ഊര്ക
8 ബിന്ദു .ന്ക സാമൂഹികവികസനനും  ഭെന്ല കണ്ടിയൂര്
9 സുെതി എനും.ഐ.എസ്ക  കുന്നനുംചാള

ക്രനം കപരപ് സ്ാനം ഊരിന്തറ കപരപ്
1 വഞ്ി കല്ന്, പ്രസിഡറെ്ക  ഒസത്തിയര്
2 ദീപ രഭെഷ്കുൊര് ന്സക്രട്റെി  ന്കാല്നുംകടവ്ക
3 ശാന്തി രഭെശ്ക ഭജായിന്റെ്ക.ന്സക്രട്റെി  ചിണ്ടക്കി
4 സരസ്വതി ട്രഷറെര്  കുന്നനുംചാള
5 സൂര് വിദ്ാ�്ാസനും  കള്ളെല
6 ൊയ ആഭരാഗ്നും  ഗുഡ്ഡയര്
7 ഭരശി പഴനിസ്വാെി ഉപജീവനനും  നക്കുപതി ഊര്ക
8 ബിന്ദു .ന്ക സാമൂഹികവികസനനും  ഭെന്ല കണ്ടിയൂര്
9 സുെതി എനും.ഐ.എസ്ക  കുന്നനുംചാള

ക്രനം കപരപ് സ്ാനം ഊരിന്തറ കപരപ്
1 ലക്ഷിചന്ക്രന് പ്രസിഡറെ്ക ഭെന്ലതുടുക്കി
2 ആശ രാജു ന്സക്രട്റെി താന്ഴതുടുക്കി
3 വള്ളി മുരകന് ഭജായിന്റെ്ക.ന്സക്രട്റെി താന്ഴഭൂതയാര്
4 ശാന്തി ചന്ക്രന് ട്രഷറെര് താന്ഴആനവായ്ക
5 സൂര് വിദ്ാ�്ാസനും  കള്ളെല
6 ലക്ഷി സുബ്െണ്ന് ആഭരാഗ്നും താന്ഴആനവായ്ക
7 ഭരശി പഴനിസ്വാെി ഉപജീവനനും  നക്കുപതി ഊര്ക
8 സരസ്വതി ഉപജീവനനും പഴയൂര്
9 വീരഭ�ാജന് എനും.ഐ.എസ്ക ഭെന്ലഭൂതയാര്

ക്രനം കപരപ് സ്ാനം ഊരിന്തറ കപരപ്
1 ദീപ W/o മുരകന് പ്രസിഡറെ്ക ചുണ്ടകുളനും
2 ന്സലീന W/o ഷണ്മുഖന് ന്സക്രട്റെി വരഗനുംപാടി
3 ശിവലക്ഷി W/o െരതന് ഭജായിന്റെ്ക.ന്സക്രട്റെി ന്വങ്ക്കടവ്ക
4 രങ്മ്മ വാസു ട്രഷറെര് വയലൂര്
5 വള്ളി .ആര്.ന്ക വിദ്ാ�്ാസനും ഭകാഴിക്കൂടനും
6 കാളിയമ്മാള് കനകരാജ്ക ആഭരാഗ്നും വണ്ണാന്തറെ
7 രങ്ി W/o ന്വള്ളിങ്ിരി ഉപജീവനനും ന്പട്ിക്കല്
8 കവിത .ആര് W/o ബിനു സാമൂഹികവികസനനും വയലൂര്
9 സരസ്വതി .വി എനും.ഐ.എസ്ക ചുണ്ടകുളനും
10 ഭജ്ാതിെണി.വി.എന് ന്െമ്പര് കള്ളക്കര
11 പാപ് ന്പാന്സ്വാെി ന്െമ്പര് കൂത്താടിച്ചാള

2018 – 19 അഗളി പഞ്ായത്പ് സമി�ിയികലക്കപ് ത�രതഞെടക്കതപ്ട്ടവര്

2018 –19  പുതൂര്പഞ്ായത്പ് സമി�ിയികലക്കപ് ത�രതഞെടക്കതപ്ട്ടവര്

2018 –19  ക�ാളയൂര്പഞ്ായത്പ് സമി�ിയികലക്കപ് ത�രതഞെടക്കതപ്ട്ടവര്

2018 –19  കുറുമ്പപഞ്ായത്പ് സമി�ിയികലക്കപ് 
ത�രതഞെടക്കതപ്ട്ടവര്
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 ഭകന്ക്രീകൃത രീതിയില് 
മുഴുവന്അയല്ക്കൂട്ങ്ങളഭടയനും 
വിവരഭശഖരണത്തിനുനും കാര്ക്ഷെൊയി 
അവന്യ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനുനും 
ഭവണ്ടിയാണു NRLM ആരനും�ിച്ചത്ക. 
വിവിധങ്ങളായ കമ്മ്യൂണിറ്ി 
ഫണ്ടുകളന്ട ഉപഭയാഗങ്ങളനും ,അവയന്ട 
തിരിച്ചടവകളനും ഒറ്ഭനാട്ത്തില് വിവിധ 
വകുപ്കള്ക്കു െനസിലാക്കുന്നതിന്ക 
NRLM MIS ഫലപ്രദൊണ്ക. നിലവില് 
663 അയല്ക്കൂട്ങ്ങളാണ്ക നാലു 
പഞ്ായത്ത്ക സെിതികള്ക്ക്ക 
കീഴിലായി പ്രവര്ത്തിക്കുന്നത്ക. 
154 അനിഭെറ്ര്ൊരാണ്ക നിലവില് 
132 ഊരസെിതികളിന്ല MIS 
പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ഏഭകാപിക്കുന്നത്ക. 
ഫണ്ടുകളന്ട വിനിഭയാഗന്ത്ത 
കുറെിച്ചുള്ള കൃത്ൊയ വിവരനും തുടര്ന്ള്ള 
പ്രവര്ക ത്തനത്തിന്ക അത്ാവശ്ൊയ 
ഘടകനും ആണ്ക . തുടര് ഫണ്ടുകള് 
അനുവദിക്കുന്നതിനുനും െറ്റുനും സ്ിതിവിവര 
കണക്കുകള് അത്ാവശ്ൊണ്ക. 
ഓഭരാ ൊസവനും 3-ാ൦ തീയതിക്ക്ക MIS 
വിവരങ്ങള് അതാതു പഞ്ായത്തു സെിതി 

പുതിയ പഞ്ായത്ത്ക സെിതിക്കുള്ളപ-
രിശീലനപരിപാടി ഭധാണി്റൈാര്ട്്കല് 
ന്വച്ച്ക 2018 ഓഗ്റൈ്കൊസനും 8,9 തീയതി-
കളില് നടത്തുകയണ്ടായി. കുടുനുംബശ്രീ 
പാലക്കാട്ക ജില്ാെിഷന് ഭകാര്ഡിഭനറ്റുനും 
അട്പ്ാടി സെഗ് ആദിവാസി വികസന-
പദ്തിയന്ട സി.ഒ.ഒ / എ.പി.ഒ എന്നീ 
ചാര്ജുകള് വഹിക്കുന്ന ശ്രീ.ന്സയ്ലവി-
പരിശീലന പരിപാടി ഉത്കഘാടനനും ന്ചയ്തു. 
ഈ പദ്തിയില് വിവിധ തസ്ികകളില് 
പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ്റൈാഫുകള് പദ്തിയന്ട 
ഇതുവന്രയള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങന്ളക്കുറെിച്ച്ക 
െനസിലാക്കിന്കാടുക്കുകയനും ഓഭരാ പ്ര-

പഞ്ായത്പ് സമി�ി പരിശരീലനം
വര്ത്തനങ്ങളിലുനും പഞ്ായത്ത്ക  സെി-
തിയന്ട ഉത്തരവാദിത്വങ്ങള് എന്ന്താ-
ന്ക്കയാന്ണന്ന്ക വിവരിക്കുകയനും ന്ചയ്തു. 
പഞ്ായത്ത്ക സെിതിയന്ട ഘടന,െീറ്ിനുംഗ്ക 
കൂഭടണ്ട വിധനും, പഞ്ായത്ത്ക  സെിതിയി-
ന്ല ഓഭരാ ആളകളന്ടയനും ഉത്തരവാദിത്വനും 
എന്നിവ െനസിലാക്കിന്കാടുത്തു.വിവിധ 
കലാപരിപാടികഭളാടുനും കൂടി രണ്ട്കദിവസനും 
നീണ്ടുനിന്ന പരിശീലനപരിപാടിയില് 
പഞ്ായത്ത്കസെിതി പുതിയ ഉത്തരവാദി-
ത്വങ്ങള് ഏന്റ്ടുത്തുന്കാണ്ട്കപ്രവര്ത്തിക്കു-
വാന്തയ്യാറൊയി എന്ള്ളത്ക ഈ പരിശീ-
ലനത്തിന്റെ വിജയൊയി കാണുന്.

ബാലവി�വ ഭക�ബാലഭഗാത്ാനുംഗങ്ങള്-
ക്ക്ക   സനുംഘടിപ്ിച്ച ഭനതൃത്വ പരിശീലനനും 
കുട്ികളില് പുതുെയണര്ത്തി . കുട്ികള-
ന്ട അവകാശങ്ങള് സനുംരക്ഷിക്കാനുനും , 
അവകാശ ഭബാധാമുണര്ത്തുന്ന കലാപ-
രിപാടികളനും സനുംഘടിപ്ിക്കുക വഴി ജനാ-
ധിപത് പ്രക്രിയയില്  പങ്ാളികളാക്കുക 
എന്ന ലക്ഷ്ഭത്താന്ടയാണ്ക  2015 ല്  
ബാലഭഗാത് സ�കള് രൂപീകരിച്ചത്ക . 
നിലവില്  136 ബാലഭഗാത്സ�കളനും  23 
ബാലഭഗാത്സെിതിയനും   3 ബാലഭഗാത് 
പഞ്ായത്തുനും പ്രവര്ത്തിക്കുന്. ദ്വിദിന 
പരിശീലന പരിപാടിയില് 80  ഊരകളി-
ല് നിന്നായി 160  വിദ്ാര്തികള് പരി-
ശീലനത്തില് പന്ങ്ടുത്തു.

 ബാലകഗാ് പഞ്ായത്പ്  : 
പരിശരീലനം ശ്കദ്യമായിപ്രഭത്ക പദ്തി പ്രവര്ത്തനക്ഷെൊക്കുന്നതിന്ക  NRLM- MIS 

അക്കകൌണ്ടറെ്ക ൊന്ര ഏല്പിഭക്കണ്ടതാണ്ക 
. ഓഭരാ പഞ്ായത്തു സെിതിക്കുനും 
അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള RP         ൊര് പ്രസ്തുത 
വിവരങ്ങള് NRLM MIS ന്വബ്കസസറ്ില് 
അഭപ്ലാഡ്ക ന്ചയ്ന്നതാണ്ക . ഇത്തരനും 
വിവരങ്ങള് നല്കാത്ത പക്ഷനും തുടര്  
ഫണ്ടുകള് പ്രസ്തുത അയല്ക്കൂട്ങ്ങള്ക്കു 
ല�ിക്കുന്നതല് . അതിനാല് ഓഭരാ 
അനിഭെറ്ര് ൊരനും അവരന്ട ഊരകളില് 
നിന്നും കൃത്ൊയ വിവരങ്ങള് മുടക്കനും 
വരാന്ത ഭശഖരിഭക്കണ്ടതാണ്ക. എല്ാ 
അനിഭെറ്ര്ൊര്ക്കുനും കുടുനുംബശ്രീ ഭ്റൈറ്്ക 
െിഷന് കീഴില് MIS പരിശീലനനും 
ന്സപ്നുംബര്ക അവസാനഭത്താടുകൂടി 
നല്ക കുന്നതാണ്ക.

വ്ത്സ് വിഷയങ്ങളൊയി  എല്ാ 
ൊസവനും രണ്ടാനും ശനി,ഞായര് ദിവസങ്ങ-
ളില് ബാലഭഗാത് പഞ്ായത്ത്ക പരിശീ-
ലനനും സനുംഘടിപ്ിക്കുന്. ബാലപഞ്ായ-
ത്ത്ക അനുംഗങ്ങള്, വിദ്ാ�്ാസ ആനിഭെറ്ര്, 
കണ്വിനര് തുടങ്ങിയവര് സനുംബന്ധിക്കുക

അറിയിപ്പ്

അട്പ്ാടിആദിവാസിസെഗ്വികസനപ-
ദ്തികുടുനുംബശ്രീെിഷനില്പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന 
4 പഞ്ായത്ത്കസെിതിപുതിയ�ാരവാ-
ഹികളന്ടസത്പ്രതിജ്ാച്ചടങ്ങ്കആഗ-
്റൈ്കൊസനും1ന്കകിലഓഡിഭറ്ാറെിയത്തില്-
ന്വച്ച്ക 2 െണിക്ക്കനടത്തുകയണ്ടായി.
പാലക്കാട്കകുടുനുംബശ്രീജില്ാെിഷന്-
ഭകാര്ഡിഭനറ്ര്അട്പ്ാടിസെഗ്ആദി-
വാസിവികസനപദ്തിയന്ടസി.ഒ.ഒ 
/ എ.പി.ഒഎന്നീചാര്ജുകള്വഹിക്കു-
ന്നശ്രീ.ന്സയ്ലവിസത്പ്രതിജ്വാ-
ചകനുംന്ചാല്ിന്ക്കാടുത്തു. അന്തന്ന്ന  
പുതിയപഞ്ായത്ത്കസെിതികളന്ട-
ആദ്െീറ്ിനുംഗ്നടത്തുകയനുംഅതില്പഞ്ാ-
യത്ത്കസെിതിഅക്കകൌണ്ട്കപുതിയപ്രസി-
ഡണ്ട്ക,ന്സക്രട്റെിഎന്നിവരന്ടഭപരില്ൊ-
റ്ിനല്കുന്നത്നുംബന്ധിച്ച്കതീരൊനനുംഎ-
ടുക്കുകയനുംന്ചയ്തു. വിവിധഊരകളിലായി-
പ്രവര്ത്തിക്കുന്നആനിഭെറ്ര്ൊര്, സി-
ആര്പിൊര്, ബ്ിഡ്കജ്കഭകാഴ്്കഅധ്ാപകര്, 
ഒരസെിതി�ാരവാഹികള്, െറ്്കകുടുനുംബ-
ശ്രീഅനുംഗങ്ങള്, പിഎനുംയ, എന്നിവര്ഈ-
ചടങ്ങിന്കസാക്ഷ്നുംവഹിച്ചു.

സ�്യപ്ര�ിജ്ഞ തെയ്തു
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