
1.റിസർജന്റ് കേരള ക�ോൺ സറ് േീം എന്ോൽ 
എന്ോണറ്? 
2018 ഓഗസ്റിൽ നമ്മുടെ സംസ്ോനത്റ് 
ഉണ്ോയ പ്രേൃതിക്ോഭത്ിൽ വീെമുേൾകമും 
വീട്മുപേരണങ്ങൾകമും നോശനഷ്ം സംഭവിച്ചവർകറ് 
തിരിച്ചെവറ് ഉറപ്മുവരമുത്ിടകോണ്റ് ഗോർഹിേ 
ഉപേരണങ്ങൾ വോങ്ങോനമും ഉപജീവകനോപോധിേൾ 
കനെമുന്തിനമുമോയി േമുെമുംബശ്ീ അംഗമോയ േമുെമും
ബനോഥയറ് കറ് 100000 രൂപവടര നൽേമുന്തിനമുള്ള 
വോയ്ോ പദ്ധതിയോണിതറ്. 

2.ഈ പദ്ധതിനെത്ിപ്ിടന സംബന്ിച്ച 
വിശദവിവരങ്ങൾകോയി പരികശോധികകണ് 
കരഖേൾ ഏടതലോം?
   സ.ഉ.(കേ)326/2018/റവ.തീയതി 7/9/2018 സർകോർ 
ഉത്രവറ്.- റിസർജന്റ് കേരള ക�ോൺ സറ് േീം 
പ്രഖ്ോപിച്ചമുടേോണ്മുള്ള റവന്മു വേമുപ്ിടന് ഉത്രവറ്
http://www.kudumbashree.org/pages/711
  പദ്ധതി േമുെമുംബശ്ീ വഴി നെപ്ി�ോകമുന്തറ് 
സംബന്ിച്ച വിശദമോയ നെപെിക്രമങ്ങൾകോയി - 
13/9/2018 ട� േമുെമുംബശ്ീ എേറ് സിേ്ൂട്ീവറ് ഡയറക്ടറമുടെ 
8943/സി/2018/KSHO നം സർകമു�ർ പരികശോധിച്ചോൽ 
മതിയോേമും
http://www.kudumbashree.org/pages/711
   റിസർജന്റ് കേരള ക�ോൺ സറ് േീം വഴി േമുെമുംബശ്ീ 
അയൽകൂട്ങ്ങൾകറ് നോഷണക�സറ്ഡറ്, ടഷഡ്ൂൾഡറ് 
ബോങ്മുേൾേളിൽനിന്റ് വോയ് �ഭ്മോേമുന്തിടന 
സംബന്ിച്ച വ്വസ്േൾ 15/9/2018 ട� 
KeralaSLBC/61/122/SK/2018 നം എസറ്.എൽ.ബി.സി 
മിനിട്റ് സറ് -ൽ നിന്മും�ഭ്മോേമും
http://www.kudumbashree.org/pages/711
  15/09/2018-ൽ സഹേരണ വേമുപ്റ് രജിസറ്്ോർ 

പമുറടപ്െമുവിച്ച സിബി(3)17523/2018-ട� പരിപത്രത്ിൽ 
സഹേരണബോങ്മുേൾേളിൽനിന്റ് വോയ് 
�ഭ്മോേമുന്തിടന സംബന്ിച്ച വ്വസ്േളമുണ്റ്.
http://www.kudumbashree.org/pages/711

3.ഈ പദ്ധതിയമുടെ നെത്ിപ്റ് ആർകോണറ്?
സ.ഉ.(കേ)326/2018/റവ.തീയതി 7/9/2018 സർകോർ 
ഉത്രവമു പ്രേോരം േമുെമുംബശ്ീ എേറ് സിേ്മുട്ീവറ് 
ഡയറക്ടർകോണറ് ഈ പദ്ധതിയമുടെ നെത്ിപ്റ് ചമുമത�.
 
4.ഈ വോയ്യമുടെ ഗമുണകഭോക്ോകൾ 
ആടരലോമോണറ്?
സർകോർ പ്രഖ്ോപിച്ച ഒറ്റ പ്രോവശ്ടത് ആശ്ോസ 
ധനസഹോയമോയ 10000/ രൂപയ്കറ് അർഹരോയ 
പ്രേൃതിക്ോഭബോധിത പ്രകദശങ്ങളിട� േമുെമുംബശ്ീ  
അയൽകൂട്ോംഗമോണറ്  ഈ പദ്ധതിയമുടെ ഗമുണ
കഭോക്ോകൾ. 

5.ഈ വോയ് േമുെമുംബശ്ീ അംഗങ്ങൾകറ് മോത്രകമ 
�ഭികമുേയമുകള്ളോ?
േമുെമുംബശ്ീ അംഗങ്ങൾകോണറ് ഈ വോയ് �ഭികമുേ. 
എന്ോൽ േമുെമുംബശ്ീ അംഗങ്ങളലോത്വർകറ് അവരമുടെ 
ടതോട്െമുത്മുള്ള അയൽകൂട്ത്ിൽ അംഗമോേമുന് 
മമുറയ്കറ് ഈ വോയ് �ഭികമും. വോയ്യ്കറ് അർഹതയമുള്ള 
േമുെമുംബത്ിട� ഒരമു വനിത അയൽകൂട്ത്ിൽ 
അംഗമോേോൻ അകപ് സമർപ്ിച്ചോൽ ആ 
അയൽകൂട്ത്ിട� അംഗസംഖ് ഇരമുപതിൽ 
തോടഴയോടണങ്ിൽ അംഗത്ം നികഷധികോൻ പോെില.

6.റിസർജന്റ് കേരള വോയ് എന്ിടനലോം 
ഉപകയോഗികോം?
പ്രളയത്ിൽ നഷ്ടപ്ട് ഗൃകഹോപേരണങ്ങൾ 
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വോങ്ങമുന്തികനോ (ഉദോഹരണത്ിനറ് െിവി, ഫ്ിഡ്റ്, 
മിേറ് സി, ഗ്ോസറ് സറ് ററൗ, ഫർണിച്ചർ,ടമത്, േമുകർ 
മമുത�ോയവ), വീെീടന് ടചറിയ അറ്റേമുറ്റ പണിേൾകോയി  
സോധനങ്ങൾ  വോങ്ങമുന്തികനോ (വീെമു പൂർണ്ണമോകയോ 
ഭോഗിേമോകയോ നഷ്ടപ്ട്വർകമുള്ള ധനസഹോയം 
സർകോർ ത�ത്ിൽ പ്രകത്േം പരിഗണികമും), 
നഷ്മോയ  ഉപജീവകനോപോധിേൾ (കേോഴി, ആെറ് 
മമുത�ോയ മമുതൽമമുെകറ് േമുറഞ്ഞ സംരഭങ്ങൾ 
മോത്രം) എന്ിവ കനെമുന്തികനോ  ഈ വോയ്ോ തമുേ 
ഉപകയോഗികോവമുന്തോണറ്. 

7.അയൽകൂട്ോംഗത്ം നികഷധിച്ചോൽ എന്മു 
ടചയ്യണം?
േമുെമുംബശ്ീ സി ഡി എസറ് ടമമ്പർ ടസക്രട്റികകോ 
ടചയർകപഴറ് സകനോ പരോതി നൽേണം. അവർ 
ഇെടപട്റ് പ്രശന പരിഹോരം ഉണ്ോകമും.
 
8.ഒരമു പമുതിയ അംഗം അയൽകൂട്ത്ിൽ 
കചർന്ോ�മുെൻ വോയ് �ഭികമുകമോ?
ഇല, അയൽകൂട്ത്ിൽ കചർന്റ് ത്രിഫറ്റ്ററ് പ്രവർത്നം 
ആരംഭികമുന് മമുറയ്കറ് മോത്രകമ വോയ്കമുള്ള അകപ് 
പരിഗണികമുേയമുള്ളമു. നി�വി�മുള്ള അംഗങ്ങളമുടെ 
അകപ്േൾ ടസപറ്റ്റംബർ മോസം 15,16 തീയതിേളിൽ 
േൂെമുന് അയൽകൂട് കയോഗങ്ങളിൽ ചർച്ച ടചയ്മു 
തീരമുമോനടമെമുത്റ് വോയ്കോയി ശമുപോർശ ടചയ്യമും. 
വോയ്ോ വിതരണം ത്രിതടപ്െമുത്മുവോൻ ഇതറ് 
ആവശ്മോണറ്. ഈ വോയ്യ്കറ് ഒറ്റത്വണമോത്രമല 
അകപ്ികോവമുന്തറ്. േൂെമുതൽ അംഗങ്ങൾ 
കചരമുന് പ്ം അവരമുടെ വോയ്ോ അകപ്േൾ 
തമുെർന്മുള്ള ആഴറ്ച്ചേളിൽ ബോങ്ിൽ എത്ിച്ചോൽ വോയ് 
�ഭികമും. 31/12/2018 വടര നൽേമുന് അകപ്േൾ 
പരിഗണികമും അതമുടേോണ്റ് പമുതിയ അംഗങ്ങൾ 
കചർന്റ് മീറ്റിംഗിൽ പടങ്െമുത്റ് ത്രിഫറ്റ്ററ് പ്രവർത്നം 
ആരംഭിച്ചറ് അകപ്േൾ കക്രോഡീേരിച്ചറ് കശഷം ക�ോൺ 
അകപ് നൽേോവമുന്തോണറ്.

9.സർകോർ പ്രഖ്ോപിച്ച വോയ്ോ പദ്ധതികറ് 
എലോവർകമും അവേോശമികല?
പ്രേൃതിക ോ്ഭബോധിത പ്രകദശങ്ങളിട� നിവോസിേളിൽ 
സർകോർ ധനസഹോയമോയ 10,000 രൂപ �ഭിച്ചവർകറ് 
മോത്രമോയി ഈ പദ്ധതി പരിമിതടപ്െമുത്ിയിട്മുണ്റ്. 
ഇപ്രേോരം ധനസഹോയം �ഭിച്ച േമുെമുംബശ്ീ  
േമുെമുംബങ്ങളിട� േമുെമുംബശ്ീ അംഗത്ിനോണറ് ഈ 
വോയ്കറ് അർഹതയമുള്ളതറ്.

10. ഈ പദ്ധതി എന്ിനോണറ് േമുെമുംബശ്ീ 
മമുകഖന നെപ്ി�ോകമുന്തറ്?
നോ�മുവർഷം ടേോണ്മു തിരിച്ചെകകണ് വോയ്യോണിതറ്. 
ഈ വോയ്കറ് അകപ്േ ഈെറ് നൽകേണ്തില. 
േമുെമുംബശ്ീ അയൽകൂട്ത്ിടന് ഈെികമേ�ോണറ് വോയ് 
അനമുവദികമുന്തറ്. റിസർവറ് ബോങ്റ് മോർഗ്ഗനിർകദേശങ്ങൾ 

പ്രേോരം ഈെിലോത് വോയ്േൾ സ്യം സഹോയ 
സംഘങ്ങൾകറ് മോത്രകമ നൽേോൻ ബോങ്മുേൾകറ് േഴിയൂ. 
േമുെമുംബശ്ീയോണറ് സംസ്ോന സർകോരിടന് Zmcn{Zy 

നിർമ്ോർജ്ജന ഏജൻസി. സർകോർ ഉെമസ്തയി�മുള്ള 
േമുെമുംബശ്ീ വഴി നെപ്ി�ോകമുന്തി�ൂടെ കവഗത്ിൽ 
അർഹരോയവരിക�കറ് ഈ വോയ് എത്ികോൻ 
േഴിയമും. അതമുടേോണ്മു േൂട്മുത്രവോദിത്മമുള്ളതമും 
േഴിഞ്ഞ ഇരമുപതമു വർഷമോയി സൂക്ഷ്മ വോയ്ോ 
പ്രവർത്നരംഗത്റ് സ്മുത്ർഹമോയി പ്രവർത്ികമുന് 
േമുെമുംബശ്ീ മമുകഖന ഈ പദ്ധതി നെപ്ി�ോകമുന്തോണറ് 
ഈ പദ്ധതിയമുടെ വിജയത്ിനമുസഹോയേരം. വോയ് 
ആവശ്മമുള്ള സർകോരിടന് ഒറ്റ തവണ ധനസഹോയം 
�ഭിച്ച േമുെമുംബത്ിട� വനിതേൾകറ് േമുെമുംബശ്ീ 
അയൽകൂട്ത്ിൽ അംഗത്ടമെമുത്റ് വോയ്യ്കറ് 
അകപ്ികോൻ േഴിയമുടമന്തിനോൽ എലോവർകമും 
വോയ് �ഭികമുന്തിനമുള്ള സൗേര്ം ഉണ്റ്. 

11. വോയ്കറ് അകപ്ികകണ്തിനറ് പ്രകത്േ 
േോ�വധി ഉകണ്ോ?
ഉണ്റ്, നി�വി�മുള്ള അർഹരോയ അയൽകൂട്ോംഗങ്ങൾ 
ഈ മോസം 18-ോം തീയതികേം അകപ്േൾ 
സമർപ്ികണം. എലോവരമുടെയമും അകപ്േൾ 
�ഭികമുന്തമുവടര േത്ിരമുന്ോൽ വോയ്ോ 
വിതരണത്ിനറ് േോ�തോമസം കനരിെമും. ഇതിനോ�ോണറ് 
നി�വി�മുള്ള അംഗങ്ങളമുടെ അകപ്േൾ ആദ്ം 
തടന് ബോങ്ിക�കറ് ശമുപോർശ ടചയ്യമുന്തറ്. 
പമുതമുതോയി അയൽകൂട്ങ്ങളിൽ കചർന്വരമും 
ഏടതങ്ി�മും േോരണവശോൽ ആദ്ഘട്ത്ിൽ അകപ് 
സമർപ്ികോൻ േഴിയോത്വർകമും അെമുത് ഘട്ത്ിൽ 
അകപ്ികോവമുന്തോണറ്. 2018 ഡിസംബർ 31 വടര 
വോയ്യ്കറ്  അകപ്ികമുന്തിനമു േഴിയമും.

12. ഇതറ് വ്ക്ിഗത വോയ്യോകണോ അകതോ 
അയൽകൂട് വോയ്യോണോ?
ബോങ്മുേൾ അയൽകൂട് വോയ്യോയിട്ോണറ് 
അനമുവദികമുന്തറ്. അയൽകൂട്ങ്ങൾ വ്ക്ിഗത 
അകപ്േകറ് വോയ് �ഭ്മോകമും. 

13. അകപ്യ്കറ് മറ്റമു നിബന്േളിലോടത ഒരമു 
�്ം രൂപ വോയ്യോയി �ഭികമുകമോ?
അകപ്േയമുടെ ആവശ്ം വസ്മുനിഷ്ഠമോയി അയൽകൂട്ം 
പരികശോധിച്ചറ് ആവശ്മമുള്ള തമുേയോയിരികമും 
ശമുപോർശ ടചയ്യമുേ. ആവശ്ത്ിനനമുസരിച്ചറ് ഒരമു 
�്ം രൂപവടര ഒരമു അംഗത്ിനറ്  വോയ്യോയി 
�ഭികോൻ അയൽകൂട്ങ്ങൾകറ് ശമുപോർശ ടചയ്യോം.

14.എടന്ലോം േോര്ങ്ങൾ പരിഗണിച്ചോണറ് 
വോയ്യമുടെ പരിധി നിശ്ചയികമുന്തറ്?
അകപ്േയമുടെ ആവശ്ങ്ങളമും തിരിച്ചെവറ് കശഷിയമും 
പരിഗണിച്ചോണറ് വോയ്യമുടെ പരിധി നിശ്ചയികമുന്തറ്. 
ഉദോ. ഒരംഗം തടന് നഷ്ടപ്ട് അ�മോര, െി വി, േകസരേൾ, 
ടമത്, പോത്രങ്ങൾ എന്ിവടയലോം േണകോകി 30000 



രൂപ ആവശ്ടപ്ട്ോൽ അയൽകൂട്ം ഇതമു പരികശോധിച്ചറ് 
വോയ്കറ് ശമുപോർശ ടചയ്യമും. എന്ോൽ മടറ്റോരംഗം 
തടന് നഷ്ങ്ങടളലോം േൂെി േണകിട�െമുത്റ് 150000 
രൂപ ആവശ്ടപ്ട്ോൽ ഈ അംഗത്ിനറ് പരമോവധി 
അനമുവദികോവമുന് തമുേയോയ ഒരമു �്ത്ിനമു 
മോത്രകമ അർഹതയമുണ്ോയിരികമുേയമുള്ളമു. 

വോയ്ോകപ് പരികശോധിച്ചറ് അകപ്േയമുടെ 
നോശനഷ്ങ്ങളമുടെ വിവരങ്ങൾ വസ്മുനിഷ്ഠമോയി 
അളകമുേയമും, ഇവരമുടെ മമുൻേോ�ടത് തിരിച്ചെവറ് 
സ്ഭോവവമും, വോയ് തിരിച്ചെവിനമുള്ള േഴിവറ്, 
നി�വിട� ബോധ്ത എന്ിവ േണകോകി അവർകറ് 
അനമുവദികോവമുന് പരമോവധി വോയ് തമുേ (ഒരമു 
�്ത്ിൽ േവിയരമുതറ്) േണകോകകണ്തോണറ്. 
േൂെോടത ബോങ്മുേൾ അയൽകൂട്ത്ിനറ് യോടതോരമു 
ഈെമുമിലോടത അനമുവദികമുന് പരമോവധി വോയ് തമുേ 
10 �്മോയതിനോൽ( പരോമർശം- എസറ്.എൽ.ബി.സി 
മിനിട്റ് സറ്, സഹേരണ വേമുപ്റ് രജിസറ് ോർ പമുറടപ്െമുവിച്ച 
പരിപത്രം) അയൽകൂട്ത്ിനറ് അകപ്ികോവമുന് 
പരമോവധി വോയ് തമുേ 10 �്ം രൂപയിൽ േവിയോനമും 
പോെില.

15.ഗമുണകഭോക്ോവറ് ആർകോണറ് വോയ്യ്കമുള്ള 
അകപ് നൽകേണ്തറ്? ഇതിനറ് നിശ്ചിത 
മോതൃേയമുകണ്ോ? ഇതമു എവിടെ നിന്മും 
�ഭികമും?
ഗമുണകഭോക്ോവോയ േമുെമുംബശ്ീ അംഗം അവർ 
അംഗമോയിട്മുള്ള അയൽകൂട്ത്ിനോണറ് വോയ്യ്കമുള്ള 
അകപ് നൽകേണ്തറ്. ഇതിനമു നിശ്ചിത 
മോതൃേയമുണ്റ്. അയൽകൂട് ഭോരവോഹിേൾ, എ 
ഡി എസറ് ഭോരവോഹിേൾ. സി ഡി എസറ് ഓഫീസറ് 
എന്ിവെങ്ങളിൽ നിന്മും അകപ്യമുടെ മോതൃേ 
�ഭികമും. േമുെമുംബശ്ീ ടവബറ് കസറ്റിൽ നിന്മും അകപ് 
�ഭികമും. (http://www.kudumbashree.org/Storage//
files/t6r4o_rkls-circular.pdf) പമുതമുതോയി കചർന് 
അംഗവമും ഇകത നെപെിക്രമമോണറ് പോ�ികകണ്തറ്. 

16. ഈ വോയ്കറ് ഗമുണകഭോക്ോവറ് പ�ിശ 
നൽകേണ്തമുകണ്ോ?
വോയ്യമുടെ 9% വടരയമുള്ള പ�ിശ സർകോർ 
വഹികമുന്തോണറ്. 

17. വോയ്യമുടെ േോ�ോവധി എത്രയോണറ്?
36 മോസം  മമുതൽ 48  മോസം വടരയോയിരികമും 
തിരിച്ചെവമു േോ�ോവധി. 

18.അയൽകൂട്ം ഏതമു ബോങ്ിനോണറ് ക�ോൺ 
അകപ് സമർപ്ികകണ്തറ്?
അയൽകൂട്ത്ിടന് അകൗണ്റ് ഏതമു ബോങ്ി�ോകണോ 
ആ ബോങ്ി�ോണറ് അകപ്ികകണ്തറ്.വോയ്ോ 
അകപ്യിൽ ത്രിതഗതിയിൽ നെപെി സ്ീേരികോൻ 

ബോങ്മുേൾകറ് (പരോമർശം- എസറ്.എൽ.ബി.സി 
മിനിട്റ് സറ്, സഹേരണ വേമുപ്റ് രജിസറ് ോർ പമുറടപ്െമുവിച്ച 
പരിപത്രം) നിർകദേശം നൽേിയിട്മുണ്റ്. 

19. വോയ്ോ തിരിച്ചെവറ് എന്റ് മമുത�ോണറ് 
ആരംഭികകണ്തറ്?
വോയ്യമുടെ തിരിച്ചെവിനറ് സർകോർ ആറമു മോസകത്കറ് 
കമോകറോകട്ോറിയം പ്രഖ്ോപിച്ചിട്മുണ്റ്. എന്ോൽ വോയ് �ഭിച്ച 
അംഗം ടതോട്െമുത് മോസം മമുതൽ അവർകോവമുന് 
തമുേ (ഉദോ. പത്മുരൂപ മമുതൽ അംഗത്ിടന് 
സോമ്പത്ിേ കശഷി അനമുസരിച്ചറ് എത്ര തമുേ 
കവണടമങ്ി�മും) അയൽകൂട്ത്ിൽ അെകോം. ഈ തമുേ 
കമോകറോകട്ോറിയം േോ�ോവധി േഴിയമുകമ്പോൾ അയൽകൂട്ം 
ബോങ്ിക�കറ് അെകമുന്തോണറ്. കമോകറോകട്ോറിയം 
േോ�ോവധി േഴിയമുന്തമുവടര തിരിച്ചെവിനോയി 
േത്ിരമുന്ോൽ 2000 രൂപയമുടെ മമുേളിൽ തിരിച്ചെവറ് 
കവണ്ി വരമും. ഇതറ് ഒഴിവോകമുന്തിനമും ടചറിയ 
തമുേ ആടണങ്ി�മും ക്രമമോയി തിരിച്ചെകമുകമ്പോൾ 
അംഗങ്ങളമുടെ തിരിച്ചെവറ് സ്ഭോവം നി�നിർത്മുന്തിനമും 
ഇതമു സഹോയേരമോേമും.
 
20. ഗമുണകഭോക്ോവറ് പ�ിശ കചർത്ോകണോ 
മോസഗഡമുകൾ അെകകണ്തറ്?
അടത, പ�ിശ കചർത്മുള്ള മോസ ഗഡമുകളോണറ് 
ഗമുണകഭോക്ോവറ് അെകകണ്തറ്. പ�ിശ തമുേ ഓകരോ 
ആറമുമോസം േൂെമുകമ്പോഴമും ഗമുണകഭോക്ോവിടന് 
അകൗണ്ിക�കറ് തിരിടേ നൽേമുന്തോണറ്. 

21. പതിനോയിരം രൂപയമുടെ ധനസഹോയം 
�ഭിച്ച ഒരമു േമുെമുംബത്ിൽ നിന്മും ഒന്ിൽ 
േൂെമുതൽ േമുെമുംബശ്ീ അംഗങ്ങൾ ഉടണ്ങ്ിൽ 
ഇവർടകലോം വോയ്കറ് അർഹതയമുകണ്ോ?
ഒരമു േമുെമുംബത്ിൽ നിന്മും ഒരമു വനിതകമു മോത്രകമ 
വോയ് �ഭികമുേയമുള്ളമു. 

22. ഈ വോയ് �ഭികമുന്തിനോയി ഏടതങ്ി�മും 
കരഖേൾ ഒപ്ിട്മു നൽകേണ്തമുകണ്ോ?
ഉണ്റ്, �ികങ്ജറ് ക�ോണിൽ അയൽകൂട്ോംഗങ്ങളമും ബോങ്മും 
തമ്ിൽ ഒരമു ഇന്ർകസ േോരോറിൽ ഒപ്ിെോറമുടണ്ന്റ് 
നിങ്ങൾകറ് അറിയോമലോ? അതമുകപോട� ഇവിടെയമും ഒരമു 
200 രൂപ പത്രത്ിൽ ഒരമു ഇന്ർകസ േരോർ ഒപ്ിെണം. 
ഈ വോയ് വ്ക്ിഗതമോയതിനോൽ വോയ് �ഭികമുന് 
അംഗം റവന്മു സ്റോമ്പറ് ഒട്ിച്ച ഒരമു സത്വോങറ്മൂ�ം 
എഴമുതി ഒപ്ിട്മു അയൽകൂട്ത്ിനമു ടേോെമുകണം. ഈ 
സത്വോങറ്മൂ�ത്ിടന് മോതൃേ ഉത്രവികനോടെോപ്ം 
അയൽകൂട്ങ്ങൾകറ് �ഭ്മോകിയിട്മുണ്റ്.

23.ഈ വോയ്യ്കറ് ഏടതങ്ി�മും തരത്ി�മുള്ള 
ഫീസറ് ആർടകങ്ി�മും നൽകേണ്തമുകണ്ോ?
ഇല. �ികങ്ജറ് ക�ോണിട�ന് കപോട� ഈ വോയ് 



�ഭികമുന്തിനമും യോടതോരമു വിധ ഫീസമും എവിടെയമും 
നൽകേണ്തില. അപ്രേോരം ആടരങ്ി�മും  ആവശ്ടപ്ട്ോൽ 
േമുെമുംബശ്ീ ജിലോമിഷൻ കേോർഡികനറ്റടറ ഈവിവരം 
അറിയികോവമുന്തോണറ്.

24.ആർ ടേ എൽ എസറ് വോയ് �ഭികമുവോൻ 
ആരമുടെടയങ്ി�മും ശമുപോർശ ആവശ്മോകണോ?
സർകോരിടന് പതിനോയിരം രൂപയമുടെ സമോശ്ോസ 
ധനസഹോയം േിട്ിയ േമുെമുംബമോടണങ്ിൽ ആ 
േമുെമുംബത്ിട� വനിത അംഗമോയ അയൽകൂട്ത്ിടന് 
ശമുപോർശ മോത്രം മതി. ബോഹ്മോയ ഒരമു ഇെടപെ�മും 
ഇകോര്ത്ിൽ അനമുവദനീയമല.

25.പമുതമുതോയി അയൽകൂട്ങ്ങൾ രൂപീേരിച്ചോൽ 
ഈ പദ്ധതിയനമുസരിച്ചറ് വോയ് �ഭികമുകമോ
േമുെമുംബശ്ീ സംഘെനയമുടെയമും ബോങ്മുേളമുകെയമും 
നി�വിട� വ്വസ്യനമുസരിച്ചറ്  ഒരമു അയൽകൂട്ം 
രൂപീേരിച്ചറ് 6 മോസമോയോൽ മോത്രകമ വോയ്യ്കറ് 
അർഹതയമുള്ളൂ. എന്ോൽ നി�വിട� സോഹചര്ം 
േണകിട�െമുത്റ് പമുതിയ അയൽകൂട്ങ്ങൾ 
രൂപീേരികടപ്ട്ിട്മുടണ്ങ്ിൽ അതോതറ് ബോങ്ിടന് 
വികവചന അധിേോരത്ിനനമുസരിച്ചറ് ഉചിതമോയ 
തീരമുമോനം കേടകോള്ളോവമുന്തോണറ്. ഏതോയോ�മും 
ഇത്രം അയൽകൂട്ങ്ങൾ എത്രയമും കവഗം ഒരമു ബോങ്റ് 
അകൗണ്റ് തമുറകമുേയമും അയൽകൂട്പ്രവർത്നങ്ങൾ 
ആരംഭികമുേയമും ടചയ്യമുന്തറ് ഉചിതമോയിരികമും.

േമുെമുംബശ്ീ
സംസ്ോന Zmcn{Zy നിര്മ്ോര്ജ്ജന മിഷന്

തകദേശസ്യംഭരണ വേമുപ്റ്, കേരള സര്കോര്,
്ിഡ ബിലഡിംഗറ്, ടമഡികല കേോകളജറ് പി ഒ, തിരമുവനന്പമുരം


