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ത�ൊഴിലുറപ്പ് ത�ൊഴിലാളികള്ക്ക്
ആശ്വാസമായി കേരള സര്ക്കാര്
എത്തുന്നു ,കുടുംബശ്രീയിലൂടെ...
മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ ത�ൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയില് പണിയെടുക്കുന്ന അട്ടപാടിയിലെയും വയനാടിലെയും
ആദിവാസികളായ ത�ൊഴിലുറപ്പ് ത�ൊഴിലാളികള്ക്ക് ആശ്വാസം പകര്ന്നു അവര്ക്ക് മുന്കൂര് ആയി ത�ൊഴിലുറപ്പ് കൂലി
നല്കാന് ഒരുങ്ങുകയാണ് “ത�ൊഴിലുറപ്പ്
മുന്കൂര് വേതന വിതരണ പദ്ധതി”യിലൂടെ. അട്ടപാടിയില് തുടക്കത്തില് ചിണ്ടക്കി
ഊരിലും തുടര്ന്ന് അട്ടപാടി മുഴുവനും ഈ
പദ്ധതി വ്യാപിപ്പിക്കും.
ത�ൊഴിലുറപ്പില് പണിയെടുക്കുന്നവര്ക്ക്
കൂലി കിട്ടാന് വൈകുന്നത് ക�ൊണ്ട് ദിവസേനയുള്ള ചിലവുകള്ക്ക് ആദിവാസി
ജനതയ്ക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഈയ�ൊരു
ബുദ്ധിമുട്ട്
മനസിലാക്കിയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ത�ൊഴിലാളികള്ക്ക് മുന്കൂര്
വേതന പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത്.

പ്രത്യേകതകള്
കുടുംബശ്രീ ഊരുസമിതി മുഖാന്തരമാണ് ത�ൊഴിലുറപ്പ് വേതനം മുന്കൂറായി
ത�ൊഴിലാളികളുടെ ബാങ്ക് അക്കൌണ്ടില്
നല്കുന്നത്. മുന്കൂര് കൂലി ആവശ്യമുള്ളവര് മാത്രം ഊരുസമിതിയില് അപേക്ഷ
നല്കണം
250/-രൂപ പ്രകാരമാണ് ഓര�ോ
ആഴ്ചയും പണിയെടുത്ത എണ്ണതിനനുസരിച് ത�ൊഴിലാളികളുടെ ബാങ്ക് അക്കൌണ്ടില് ഊരുസമിതി മുന്കൂര് കൂലി നല്കുക.
251/- രൂപ പ്രകാരം ത�ൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിലെ കൂലി കിട്ടുന്ന സമയത്ത് മാത്രം ഊരുസമിതി നല്കിയ തുക
തിരികെ ത�ൊഴിലുറപ്പ് ത�ൊഴിലാളിയുടെ ബാങ്ക് അക്കൌണ്ടില് നിന്നും ബാങ്ക്
(അടുത്ത പേജില്)

കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചന്
കാര്യക്ഷമമാക്കണം
കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചനില് നിന്നും അര്ഹരായഗുണഭ�ോക്താക്കള്ക്ക്
അതിന്റെണ
ആനുകൂല്യം ലഭിക്കുന്നതിന് എല്ലാആനിമെറ്റര്മാരും ഊരുസമിതി ഭാരവാഹികളും
ക്രത്യമായി ശ്രദ്ധിക്കണം. അത് കാര്യക്ഷമമായി നടക്കുന്നതിനു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്ന ഒന്നാണ് അതുമായി ബന്ധപെട്ടിട്ടുള്ള പണമിടപാടുകള്.
അതിനാല് ഓര�ോ മാസവും നടന്ന കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചന് ബില്ലുകള് അടുത്ത മാസം
5-നു മുന്പ്ണ ഓഫീസില് എത്തിക്കണം.
ഓര�ോ ബില്ലിന്റെയും ഗുണഭ�ോക്താക്കളുടെ എണ്ണവും, ദിവസവും നിശ്ചയിക്കുന്നത്
അവര് നല്കിയ വെബ്സൈറ്റ് കണക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില് ആണ്.ഓര�ോ
അനിമെട്ടര്മാസരും കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചന്നലടക്കുന്നതിന്റെ കൃത്യമായ കണക്കുകള് അതാത് ദിവസങ്ങളില് ഓഫീസില്
എത്തിക്കാതിരുന്നാല് ആ ദിവസത്തെ
കൂലി ആ അയല്ക്കൂട്ടത്തിനു നഷ്ടമാകുന്നു. ആയതിനാല് കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചന്
നടക്കുന്നതിന്റെ കൃത്യമായ കണക്കുകള് ഓഫീസില് എത്തിയ�ോ എന്ന് ഓര�ോ
ഊര് ആനിമെറ്റര്മാര�ോ ഊരുസമിതി
ഭാരവാഹികള�ോ അയല്ക്കൂട്ട അംഗങ്ങള�ോ
യഥാസമയം ഉത്തരവാദിത്വത്തപെട്ടവരെ
അന്വേഷിച്ച് ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടതാണ്. ഈ
കണക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില് ആണ്
കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചന് ഫണ്ട് സര്ക്കാരില്
നിന്നും ലഭിക്കുന്നത്.

പ്ലസ്വണ് പ്രവേശനം
ബാലവിഭവ കേ�ത്തിന്റെ കീഴില്
പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന സ്കോള് കേരളാ പദ്ധതിയില് പ്ലസ്വണ് പ്രവേശനം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു. എവിടെയും അഡ്മിഷന്
കിട്ടാത്ത ആദിവാസി മേഖലയിലെ വിദ്യാര്ത്ഥികള്ക്ക് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. ക�ൊമേഴ്സ്, ഹ്യുമാനിറ്റീസ് ബാച്ചുകളിലായി 60 വിദ്യാര്ത്ഥികള്ക്കാ�
അഡ്മിഷന് നല്കുക.
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ഊരുസമിതിക് തിരികെ എടുത്ത് നല്കും. സ്ത്രീകളുടെ ഷ�ോപ്പ് തുടങ്ങാനുള്ള പദ്ധതിയും സ്ത്രീകള്ക്ക് മേശന് പണി പഠി2000 കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങള്ക്ക് പ്പികാനും ഒരുങ്ങുകയാണ്കുടുംബശ്രീ.
ത�ൊഴില് നല്കാന് വിപുലമായ പദ്ധതി- അട്ടപാടിയില് ആദിവാസി ജനതക്ക്
യുമായി കുടുംബശ്രീ
ഓര�ോ വര്ഷവും ഒരുപാട് വീടുകള് അനുഅട്ടപാടിയുടെ ഭൂപ്രദേശത്തിന്റെ പ്രത്യേ- വദിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ വീടുകള്ക്ക് കട്ടകളും
കത അനുസരിച് കുടുംബശ്രീയില് അം- ജനല്, വാതില് എന്നിവയെല്ലാം ധാരാഗമായവര്ക്ക് ഊരിനു അനുയ�ോജ്യമായ ളമായി ആവശ്യമായി വരും. ഈ ആവത�ൊഴില് സംരംഭങ്ങള് ആരംഭിക്കാനായി ശ്യകതകള് മുന് നിര്ത്തിയാണ് കുടുംബകുടുംബശ്രീ വലിയ�ൊരു ദ�ൌത്യം ഏറ്റെടു- ശ്രീ പുതിയ�ൊരു ബിസ്സിനെസ്സ് സംഘം
ക്കുകയാണ്. ഊരിലെ ഏറ്റവും പാവപെട്ട രൂപികരിക്കുന്നത്. വീട് നിര്മാണ സാസ്ത്രീകള്ക്ക് മുന്ഗണന നല്കിക�ൊണ്ടയി- മഗ്രഹികള് തുടങ്ങുന്ന സംഘങ്ങള്ക്ക് പ്രരിക്കും പദ്ധതി നടപ്പില് വരുത്തുക.
ത്യേകം പരിശീലനം നല്കുകയും അതിഅധികം ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്ത രീ- നുള്ള യന്ത്രങ്ങള് അനുവദിച്ചു ഷ�ോപ്പ്
തിയിലുള്ള ആട് –മാട് വളര്തലുകള്ക്ക് തുടങ്ങാനുള്ള സഹായങ്ങളും അനുവദിക്കും.
മുന്ഗണന നല്കിക�ൊണ്ടു ഊരിനും സ്രീ- നിങ്ങള് തുടങ്ങുന്ന ഇത്തരം കുടുംബശ്രീ
കള്ക്കും അനുയ�ോജ്യമായ വരുമാനം ലഭി- ഷ�ോപുകളില് നിന്ന് ആദിവാസി ജനതക്കുന്ന മറ്റു ത�ൊഴില് സംരംഭങ്ങങള് അട്ടപ- യുടെ വീട് നിര്മിക്കാനുള്ള സാധനങ്ങള്
ടിയില് കുടുംബശ്രീയുടെ കീഴില് തുടങ്ങും. എടുക്കുന്നതിനുള്ള പിന്തുണ സംവിധാനങ്ങള് സര്ക്കാര് നടത്തുകയും ചെയ്യും.
ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങള്
ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങള്
ഊരിന്റെ ആവശ്യകതകളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും അനുയ�ോജ്യമായ സാഹചര്യങ്ങളും
മനസിലാക്കി നടപ്പിലാക്കാന് കഴിയുന്ന
ത�ൊഴിലുകള് ആയിരിക്കണം തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത്.
വിധവകള്, അവിവാഹിതരായ
അമ്മമാര്, കിടപ്പ് ര�ോഗികളും മാരകര�ോഗികളും മാനസിക വെല്ലുവിളികള് നേരിടുന്ന അംഗങ്ങള് ഉള്ളവരും ഉള്ള വീടിലെ
കുടുംബശ്രീ
അങ്ങള്ക്ക്
മുന്ഗണന
നല്കണം.
ഒരു ഊരില് നിന്ന് പരമാവധി 12
പേര് എന്ന ത�ോതില് ഗുണഭ�ോക്തകളെ
ഊരുസമിതി തെരഞ്ഞെടുത്ത് അവരുടെ
വിശദ്ദവിവരങ്ങള് 2018 സപ്തംബര് 17 നകം
കുടുംബശ്രീ ഓഫീസില് എത്തികേണ്ടതാണ്.
ഊരുസമിതി നല്കുന്ന ലിസ്റ്റില് നിന്നും ത�ൊഴിലിന്റെ ആവശ്യകതയും
പ്രസക്തിയും നിലനില്പ്പും പരിശ�ോധിച്
അന്തിമമായി അനുയ�ോജ്യരായ ത�ൊഴില്
സംരംബകരെ കുടുംബശ്രീ തിരെഞ്ഞെടുക്കുകയും ആ ത�ൊഴില് സംരഭങ്ങള് ആരംഭിക്കാന് ല�ോണ്/സാമ്പത്തിക സഹായങ്ങള് കുടുംബശ്രീ നല്കുകയും ചെയ്യും.
പരിശീലനം ആവശ്യമുള്ള ത�ൊഴിലുകള്ക്ക് കുടുംബശ്രീ പ്രത്യേകം പരിശീലനം നല്കുന്നതായിരിക്കും.
നിര്മാണ മേഖലയില് സ്ത്രീകള്ക്ക് പരിശീലനവും ത�ൊഴിലും
വീട് നിര്മാണത്തിനുള്ള സിമന്റ് കട്ടകളും
ഹ�ോള�ോബ്രിക്സും ഉണ്ടാക്കാന് താല്പര്യമുള്ള

1.
കൂടുതല് ഊരുകള്ക്ക് എത്തിപെടാന് പറ്റുന്ന രീതിയില് നല്ല റ�ോഡും വെള്ള
സൗകര്യമുള്ള ഊരുകള്ക്കായിരിക്കും ഈ
യൂനിറ്റ് ഉചിതമയിരിക്കുക.
2.
നല്ല ആര�ോഗ്യമുള്ള സ്ത്രീകള്
ആയിരിക്കണം ഈ സംഘത്തില് ഉണ്ടാകേണ്ടത്. 18-40 വയസു വരെ പ്രായമുള്ള
സ്ത്രീകള്ക്ക് മുന്ഗണന നല്കണം
3.
ഒരു ഗ്രൂപ്പില് ചുരുങ്ങിയത് 7 പേര്
എങ്കിലും ഉണ്ടാകണം.
4.
ഒന്നില്
കൂടുതല്ഊരുകളിലെ
സ്ത്രീകള്ക്കും ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആയി ഈ
യൂനിറ്റ് നടത്താവുന്നതാണ്.
മേശന് പണി ഇനി അട്ടപാടിയിലെ
ആദിവാസി സ്ത്രീകളും ചെയ്യും.
ഇന്ന് കേരളത്തില് ഒരുപാട് ത�ൊഴിലവ-
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സരങ്ങളും കൂലിയും കിട്ടുന്ന ത�ൊഴില് മേഖലയാണ് നിര്മാണ പ്രവര്ത്തികള്. ബംഗാളികളും മറ്റും കയ്യടക്കിക�ൊണ്ടിരിക്കുന്ന
ഈ ജ�ോലിക്കിന്നു ഇന്ന് വളരെ കൂടുതല്
ത�ൊഴിലാളികളെയും ആവശ്യമാണ്. പുരുഷന്മാര് മാത്രം ചെയ്തുവരുന്ന ഈ ജ�ോലി
ഇപ്പോള് സ്ത്രീകളും ഏറ്റെടുത്തു ചെയ്തുവരുന്നത�ോടെ കുടുംബശ്രീയെ സംബന്തിച്ചു
വളരെ അഭിമാനിക്കാവുന്ന ഒന്നാണ്. കേരളത്തില് പല സ്ഥലങ്ങളിലും കുടുംബശ്രീ
സ്ത്രീകള് ഇപ്പോള് മേശന്പണി പഠിച്ചു
വീടുകള് പണിയാന് തുടങ്ങിയത് അതിശയ�ോക്തിയാണ്. അട്ടപാടിയില് ഓര�ോ
വര്ഷവും ഒരുപാട് വീടുകള് സര്ക്കാര്
നമുക്ക് അനുവദിച്ചു തരുന്നത്. അങ്ങനെയെങ്കില് നമ്മള്ക്കും ആ വീടുകള് ഏറ്റെടുത്ത് ക�ൊണ്ട് നിര്മ്മിക്കാവുന്നതെയുള്ളൂ.
പ്രത്യേകതകള്
	ലൈഫ് മിഷന് പദ്ധതിയില്
അടുത്ത വർ ഒരുപാട് വീടുകള് അട്ടപാടിയില് വരികയാണ്. ഇത്രയും വീടുകള്
കെട്ടാന് ഒരുപാട് മേശന്പണിക്കാര്
ആവശ്യമാണ്.
നിലവില് 800/- മുതല് 1200/വരെ മേശന് പണിക്കാര്ക്ക് കൂലി ലഭിക്കുന്നുണ്ട്.
സ്ത്രീകള്ക്ക് 53 ദിവസം മേശന്
പണി അട്ടപാടിയില് തന്നെ പഠിപ്പിക്കും.
ഇത്രയും ദിവസം 200/- രൂപ
സ്റ്റൈപന്റ്റ്റ് ആയി ഓര�ോ ദിവസവും ലഭികുകയും ചെയ്യും.
ഈ ത�ൊഴില് പഠിച് മേശന് ജ�ോലി
ചെയ്യാന് താല്പര്യമുള്ള ആര�ോഗ്യമുള്ള കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങളുടെ വിവരങ്ങള് കുടുംബശ്രീ ഊരുസമിതി മുഖാന്തരം ഓഫീസില്
സെപ്ടംബര് 17 നകം എത്തിക്കണം.
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പഞ്ചായത്ത് സമിതി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് -2018

അട്ടപ്പാടിആദിവാസിസമഗ്രവികസനപ-

ദ്ധതി കുടുംബശ്രീ മിഷൻറെ നേതൃത്വത്തിൽ
അഗളി, പുതൂർ, ഷ�ോളയൂർ, കുറുമ്പഎന്നീനാല് പഞ്ചായത്ത് സമിതിയിലേക്കുള്ള
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് 2018 ജൂലൈമാസം 20
ന്നടത്തുകയുണ്ടായി. അതാത് പഞ്ചായത്ത്
സമിതി പരിധിയിൽ വരുന്ന ഊരു സമിതികളിൽ നിന്നും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട
പ്രസിഡൻറ്, സെക്രട്ടറിഎന്നിവർ അടങ്ങുന്നതാ� ക്വോറം. അത�ോട�ൊപ്പംതന്നെ ആര�ോഗ്യം, വിദ്യാഭ്യാസം, ഉപജീവനം, സാമൂഹ്യവികസന, എംഐഎസ് ,
എന്നീ വിഷയഅടിസ്ഥാന വ�ോളണ്ടിയർമാർ ഉൾപ്പെടെ ഏഴ് പേര്ക്കാ� വ�ോട്ട്
ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഊരുസമിതിപ്രസിഡന്റ്, സെക്രട്ടറി എന്നിവയിൽനിന്നുമാ�
പഞ്ചായത്ത് സമിതി പ്രസിഡന്റ്, സെക്രട്ടറി, ജ�ോയിൻറ്സെക്രട്ടറി, ട്രഷറർ എന്നീ
നാല് ഭാരവാഹികളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. അതാതു വിഷയ അടിസ്ഥാന വ�ോളണ്ടിയർമാരിൽനിന്നും ചർച്ചചെയ്താണ് 5
വിഷയത്തിലുമുള്ള അടിസ്ഥാനവ�ോളണ്ടിയർമാരെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. 9 അല്ലെങ്കിൽ 2 എക്സിക്യൂട്ടീവ്കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തി 11 അംഗകമ്മിറ്റിയാ�
തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നത്. 10 മുതൽ 2
മണിവരെ സമയം നൽകിയ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട മൂന്നിൽ രണ്ട് എന്ന
ക്വോറം നാല് പഞ്ചായത്ത്സമിതിയിലുംതികയാത്തതിനാൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടപടിക്രമം 2018 ജൂലൈമാസം 26 ലേക്ക്
മൂന്നിൽ ഒന്ന് ക്വോറത്തില് മാറ്റിവെച്ചു.
വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽവെച്ച് നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അഗളി, പുതൂർ, ഷ�ോളയൂർ
എന്നീ 3 പഞ്ചായത്ത് സമിതിയും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടപടിക്രമം പൂർത്തികരിച്ചു.
കുറുമ്പ പഞ്ചായത്ത്സമിതി രണ്ടാംതവണയുംക്വോറം തികയാത്തതിനാൽ 2018
ജൂലൈ 31 ലേക്ക്മാറ്റിവെച്ചു. 31 നു നടന്ന
തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മുഴുവൻ ക്വോറത്തോടെ
കുറുമ്പ പഞ്ചായത്ത് സമിതി തെരഞ്ഞെടുപ്പും വിജയകരമായി പൂർത്തികരിച്ചു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നിരീക്ഷകരായി പാലക്കാട്
കുടുംബശ്രീ ജില്ലാമിഷൻ എ.ഡി.എം.സി
ശ്രീ.ദിനേശ് , ഡി.പി.എം ശ്രീമതി.
സബിത തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചുമതലക്കായിബ്ലോക്ക് ക�ോർഡിനേറ്റർമാരായ ശ്രീ.രാഹുൽ,ശ്രീമതി.മീര എന്നിവരും പങ്കെടുത്തു.

2018 – 19 അഗളി പഞ്ചായത്ത് സമിതിയിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവർ

ക്രനം
1
2
3
4
5
6
7
8
9

പേര്
വഞ്ചി കല്ലൻ,
ദീപ രമേഷ്കുമാർ
ശാന്തി രമേശ്
സരസ്വതി
സൂര്യ
മായ
രേശി പഴനിസ്വാമി
ബിന്ദു .കെ
സുമതി

സ്ഥാനം
പ്രസിഡന്റ്
സെക്രട്ടറി
ജ�ോയിൻറ്.സെക്രട്ടറി
ട്രഷറർ
വിദ്യാഭ്യാസം
ആര�ോഗ്യം
ഉപജീവനം
സാമൂഹികവികസനം
എം.ഐ.എസ്

ഊരിൻറെ പേര്
ഒസത്തിയുർ
ക�ൊല്ലംകടവ്
ചിണ്ടക്കി
കുന്നംചാള
കള്ളമല
ഗുഡ്ഡയുർ
നക്കുപതി ഊര്
മേലെ കണ്ടിയൂർ
കുന്നംചാള

2018 –19 പുതൂർപഞ്ചായത്ത് സമിതിയിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവർ
ക്രനം പേര്
സ്ഥാനം
ഊരിൻറെ പേര്
1
വഞ്ചി കല്ലൻ,
പ്രസിഡന്റ്
ഒസത്തിയുർ
2
ദീപ രമേഷ്കുമാർ
സെക്രട്ടറി
ക�ൊല്ലംകടവ്
3
ശാന്തി രമേശ്
ജ�ോയിൻറ്.സെക്രട്ടറി
ചിണ്ടക്കി
4
സരസ്വതി
ട്രഷറർ
കുന്നംചാള
5
സൂര്യ
വിദ്യാഭ്യാസം
കള്ളമല
6
മായ
ആര�ോഗ്യം
ഗുഡ്ഡയുർ
7
രേശി പഴനിസ്വാമി
ഉപജീവനം
നക്കുപതി ഊര്
8
ബിന്ദു .കെ
സാമൂഹികവികസനം
മേലെ കണ്ടിയൂർ
9
സുമതി
എം.ഐ.എസ്
കുന്നംചാള
2018 –19 ഷ�ോളയൂർപഞ്ചായത്ത് സമിതിയിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവർ
ക്രനം പേര്
സ്ഥാനം
ഊരിൻറെ പേര്
1
ദീപ W/o മുരുകൻ
പ്രസിഡന്റ്
ചുണ്ടകുളം
2
സെലീന W/o ഷണ്മുഖൻ സെക്രട്ടറി
വരഗംപാടി
3
ശിവലക്ഷ്മി W/o മരുതൻ ജ�ോയിൻറ്.സെക്രട്ടറി വെങ്കക്കടവ്
4
രങ്കമ്മ വാസു
ട്രഷറർ
വയലൂർ
5
വള്ളി .ആർ.കെ
വിദ്യാഭ്യാസം
ക�ോഴിക്കൂടം
6
കാളിയമ്മാൾ കനകരാജ് ആര�ോഗ്യം
വണ്ണാന്തറ
7
രങ്കി W/o വെള്ളിങ്കിരി
ഉപജീവനം
പെട്ടിക്കൽ
8
കവിത .ആർ W/o ബിനു സാമൂഹികവികസനം
വയലൂർ
9
സരസ്വതി .വി
എം.ഐ.എസ്
ചുണ്ടകുളം
10
ജ്യോതിമണി.വി.എൻ
മെമ്പർ
കള്ളക്കര
11
പാപ്പ പ�ൊന്നുസ്വാമി
മെമ്പർ
കൂത്താടിച്ചാള

ക്രനം
1
2
3
4
5
6
7
2018 –19 കുറുമ്പപഞ്ചായത്ത് സമിതിയിലേക്ക്
8
തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവർ
9

പേര്
ലക്ഷ്മിചന്ദ്രൻ
ആശ രാജു
വള്ളി മുരുകൻ
ശാന്തി ചന്ദ്രൻ
സൂര്യ
ലക്ഷ്മി സുബ്രമണ്യൻ
രേശി പഴനിസ്വാമി
സരസ്വതി
വീരഭ�ോജൻ

3

സ്ഥാനം
പ്രസിഡന്റ്
സെക്രട്ടറി
ജ�ോയിൻറ്.സെക്രട്ടറി
ട്രഷറർ
വിദ്യാഭ്യാസം
ആര�ോഗ്യം
ഉപജീവനം
ഉപജീവനം
എം.ഐ.എസ്

ഊരിൻറെ പേര്
മേലെതുടുക്കി
താഴെതുടുക്കി
താഴെഭൂതയാർ
താഴെആനവായ്
കള്ളമല
താഴെആനവായ്
നക്കുപതി ഊര്
പഴയൂർ
മേലെഭൂതയാർ

വാർത്തകൾ, അറിയിപ്പുകൾ
പഞ്ചായത്ത് സമിതി പരിശീലനം
പുതിയ പഞ്ചായത്ത് സമിതിക്കുള്ളപരിശീലനപരിപാടി
ധ�ോണിസ്റ്റാർട്ട്ൽ
വെച്ച് 2018 ഓഗസ്റ്റ്മാസം 8,9 തീയതികളിൽ നടത്തുകയുണ്ടായി. കുടുംബശ്രീ
പാലക്കാട് ജില്ലാമിഷന് ക�ോർഡിനേറ്ററും
അട്ടപ്പാടി സമഗ്ര ആദിവാസി വികസനപദ്ധതിയുടെ സി.ഒ.ഒ / എ.പി.ഒ എന്നീ
ചാർജുകൾ വഹിക്കുന്ന ശ്രീ.സെയ്തലവിപരിശീലന പരിപാടി ഉത്ഘാടനം ചെയ്തു.
ഈ പദ്ധതിയിൽ വിവിധ തസ്തികകളിൽ
പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്റ്റാഫുകൾ പദ്ധതിയുടെ
ഇതുവരെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച്
മനസിലാക്കിക�ൊടുക്കുകയും ഓര�ോ പ്ര-

വർത്തനങ്ങളിലും പഞ്ചായത്ത്
സമിതിയുടെ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വിവരിക്കുകയും ചെയ്തു.
പഞ്ചായത്ത് സമിതിയുടെ ഘടന,മീറ്റിംഗ്
കൂടേണ്ട വിധം, പഞ്ചായത്ത് സമിതിയിലെ ഓര�ോ ആളുകളുടെയും ഉത്തരവാദിത്വം
എന്നിവ മനസിലാക്കിക�ൊടുത്തു.വിവിധ
കലാപരിപാടികള�ോടും കൂടി രണ്ട്ദിവസം
നീണ്ടുനിന്ന
പരിശീലനപരിപാടിയിൽ
പഞ്ചായത്ത്സമിതി പുതിയ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തുക�ൊണ്ട്പ്രവർത്തിക്കുവാൻതയ്യാറായി എന്നുള്ളത് ഈ പരിശീലനത്തിന്റെ വിജയമായി കാണുന്നു.

പ്രത്യേക പദ്ധതി പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കുന്നതിന് NRLM- MIS
കേന്ദ്രീകൃത രീതിയിൽ
മുഴുവൻഅയൽക്കൂട്ടങ്ങളുടേയും
വിവരശേഖരണത്തിനും കാര്യക്ഷമമായി
അവയെ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനും
വേണ്ടിയാണു NRLM ആരംഭിച്ചത്.
വിവിധങ്ങളായ കമ്മ്യൂണിറ്റി
ഫണ്ടുകളുടെ ഉപയ�ോഗങ്ങളും ,അവയുടെ
തിരിച്ചടവുകളും ഒറ്റന�ോട്ടത്തിൽ വിവിധ
വകുപ്പുകൾക്കു മനസിലാക്കുന്നതിന്
NRLM MIS ഫലപ്രദമാണ്. നിലവിൽ
663 അയൽക്കൂട്ടങ്ങളാണ് നാലു
പഞ്ചായത്ത് സമിതികൾക്ക്
കീഴിലായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.
154 അനിമേറ്റർമാരാണ് നിലവിൽ
132 ഊരുസമിതികളിലെ MIS
പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏക�ോപിക്കുന്നത്.
ഫണ്ടുകളുടെ വിനിയ�ോഗത്തെ
കുറിച്ചുള്ള കൃത്യമായ വിവരം തുടർന്നുള്ള
പ്രവര്ത്തനത്തിന് അത്യാവശ്യമായ
ഘടകം ആണ് . തുടർ ഫണ്ടുകൾ
അനുവദിക്കുന്നതിനും മറ്റും സ്ഥിതിവിവര
കണക്കുകൾ അത്യാവശ്യമാണ്.
ഓര�ോ മാസവും 3-ാ൦ തീയതിക്ക് MIS
വിവരങ്ങൾ അതാതു പഞ്ചായത്തു സമിതി

അക്കൗണ്ടന്റ് മാരെ ഏല്പിക്കേണ്ടതാണ്
. ഓര�ോ പഞ്ചായത്തു സമിതിക്കും
അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള RP
മാർ പ്രസ്തുത
വിവരങ്ങൾ NRLM MIS വെബ്സൈറ്റിൽ
അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് . ഇത്തരം
വിവരങ്ങൾ നൽകാത്ത പക്ഷം തുടർ
ഫണ്ടുകൾ പ്രസ്തുത അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾക്കു
ലഭിക്കുന്നതല്ല . അതിനാൽ ഓര�ോ
അനിമേറ്റർ മാരും അവരുടെ ഊരുകളിൽ
നിന്നും കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ മുടക്കം
വരാതെ ശേഖരിക്കേണ്ടതാണ്. എല്ലാ
അനിമേറ്റർമാർക്കും കുടുംബശ്രീ സ്റ്റേറ്റ്
മിഷൻ കീഴിൽ MIS പരിശീലനം
സെപ്തംബര് അവസാനത്തോടുകൂടി
നല്കുന്നതാണ്.

അറിയിപ്പ്
വ്യത്യസ്ത വിഷയങ്ങളുമായി
എല്ലാ
മാസവും രണ്ടാം ശനി,ഞായര് ദിവസങ്ങളില് ബാലഗ�ോത്ര പഞ്ചായത്ത് പരിശീലനം സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. ബാലപഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങള്, വിദ്യാഭ്യാസ ആനിമേറ്റര്,
കൺവിനര് തുടങ്ങിയവര് സംബന്ധിക്കുക
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സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു
അട്ടപ്പാടിആദിവാസിസമഗ്രവികസനപദ്ധതികുടുംബശ്രീമിഷനിൽപ്രവർത്തിക്കുന്ന
4 പഞ്ചായത്ത്സമിതിപുതിയഭാരവാഹികളുടെസത്യപ്രതിജ്ഞാച്ചടങ്ങ്ആഗസ്റ്റ്മാസം1ന്കിലഓഡിറ്റോറിയത്തിൽവെച്ച് 2 മണിക്ക്നടത്തുകയുണ്ടായി.
പാലക്കാട്കുടുംബശ്രീജില്ലാമിഷൻക�ോർഡിനേറ്റർഅട്ടപ്പാടിസമഗ്രആദിവാസിവികസനപദ്ധതിയുടെസി.ഒ.ഒ
/ എ.പി.ഒഎന്നീചാർജുകൾവഹിക്കുന്നശ്രീ.സെയ്തലവിസത്യപ്രതിജ്ഞവാചകംച�ൊല്ലിക്കൊടുത്തു. അന്നുതന്നെ
പുതിയപഞ്ചായത്ത്സമിതികളുടെആദ്യമീറ്റിംഗ്നടത്തുകയുംഅതിൽപഞ്ചായത്ത്സമിതിഅക്കൗണ്ട്പുതിയപ്രസിഡണ്ട്,സെക്രട്ടറിഎന്നിവരുടെപേരിൽമാറ്റിനൽകുന്നത്സംബന്ധിച്ച്തീരുമാനംഎടുക്കുകയുംചെയ്തു. വിവിധഊരുകളിലായിപ്രവർത്തിക്കുന്നആനിമേറ്റർമാർ, സിആർപിമാർ, ബ്രിഡ�്ജ്കോഴ്സ്അധ്യാപകർ,
ഒരുസമിതിഭാരവാഹികൾ, മറ്റ്കുടുംബശ്രീഅംഗങ്ങൾ, പിഎംയു, എന്നിവർഈചടങ്ങിന്സാക്ഷ്യംവഹിച്ചു.

ബാലഗ�ോത്ര പഞ്ചായത്ത് :
പരിശീലനം ശ്രദ്ധേയമായി

ബാലവിഭവ കേ�ബാലഗ�ോത്രാംഗങ്ങൾക്ക് സംഘടിപ്പിച്ച നേതൃത്വ പരിശീലനം
കുട്ടികളില് പുതുമയുണര്ത്തി . കുട്ടികളുടെ അവകാശങ്ങള് സംരക്ഷിക്കാനും ,
അവകാശ ബ�ോധാമുണർത്തുന്ന കലാപരിപാടികളും സംഘടിപ്പിക്കുക വഴി ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയില് പങ്കാളികളാക്കുക
എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ്
2015 ല്
ബാലഗ�ോത്ര സഭകള് രൂപീകരിച്ചത് .
നിലവില് 136 ബാലഗ�ോത്രസഭകളും 23
ബാലഗ�ോത്രസമിതിയും 3 ബാലഗ�ോത്ര
പഞ്ചായത്തും പ്രവര്ത്തിക്കുന്നു. ദ്വിദിന
പരിശീലന പരിപാടിയില് 80 ഊരുകളില് നിന്നായി 160 വിദ്യാര്ത്ഥികള് പരിശീലനത്തില് പങ്കെടുത്തു.

