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ആരവമായി ആട്ടം-2K18

ആദിവാസി വികസന
പദ്ധതി കുടുംബശ്രീ മിഷൻ ബാല
വിഭവ കേ�ം സംഘടിപ്പിച്ച ബാല
ഗ�ോത്ര കല�ോത്സവം ആട്ടം 2018
സമാപിച്ചു. ഡിസംബർ27, 28, 29
തീയതികളിലായി
അരങ്ങേറിയ
അട്ടപ്പാടിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ കലാ
മാമാങ്കത്തിൽ 136 ബാലഗ�ോത്ര
സഭകളിൽ നിന്നു 2000 കുട്ടികൾ
പങ്കെടുത്തു. കുട്ടികളുടെ സർഗ്ഗശേഷി
പരിപ�ോഷിപ്പിക്കുക, സ്കൂൾ കല�ോത്സവങ്ങളിൽ ഗ�ോത്ര വിഭാഗത്തിൽ
പെട്ട കുട്ടികളുടെ പങ്കാളിത്തം വർദ്ധിപ്പിക്കുക,
കല�ോത്സവവേദികളിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കപ്പെട്ട ഗ�ോത്ര
കലകൾ മത്സര വേദികളിലേക്ക്
ക�ൊണ്ടുവരികയും പുത്തൻ തലമുറയിൽ ഇത്തരം കലകള�ോടുള്ള സ്വീകാര്യത വർധിപ്പിക്കുക, തുടങ്ങിയ
ഉദ്ദേശലക്ഷ്യങ്ങള�ോട്
കൂടിയാണ്
പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത്. 70
ഇനങ്ങളിൽ നടന്ന മത്സരങ്ങളിൽ
പരമ്പരാഗത
ഗ�ോത്രകലകളായ
ആദിവാസി നൃത്തം, ആദിവാസി
ഭാഷ നാടകം, ആദിവാസി ഭാഷ
പ്രസംഗം, പെറെ താളം എന്നി
പരിപാടികൾക്ക് നല്ല മത്സരമായിരുന്നു. കല�ോത്സവ വേദികളിൽ മാറി

ആട്ടം- 2k18 ന്റെ വിജയികളായ കള്ളക്കര ട്രോഫിയുമായി

നിൽക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് മുന്നോട്ട്
വരാൻ ഇത�ൊരു തുടക്കമാകും എന്ന്
പ്രശസ്ത സിനിമ സംവിധായിക
ലീല സന്തോഷ് ഉൽഘാടനം ചെയ്തു
ക�ൊണ്ടു സംസാരിച്ചു. ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റ് ഈശ്വരി രേശൻ ആദ്യക്ഷത
വഹിച്ചു. അഗളി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീമതി. ലക്ഷ്മി ശ്രീകുമാർ,
ഐ റ്റി ഡി പി പ്രോജക്ട് ഓഫീസർ
കൃഷ്ണ പ്രകാശ്, കുടുംബശ്രീ ജില്ലാ
മിഷൻ ക�ോർഡിനേറ്റർ സൈതലവി,
പഞ്ചായത്ത് സമിതി അംഗങ്ങളായ

മേളയില് നിന്ന്...

ആട്ടം- 2k18 ന്റെ ഉത്ഘാടനം ഗ�ോത്ര സിനിമാ സംവിധായിക ലീല സന്തോഷ്നിര്വഹിക്കുന്നു,

13

പാപ കാരത്തുർ, ദീപ ചുണ്ടാകുളം
തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. സിന്ധു
വി സ്വാഗതവും കരുണാകരൻ കെ
പി നന്ദിയും പറഞ്ഞു. വാശിയേറിയ
കലാ മത്സരങ്ങളിൽ ഓവറ�ോൾ ചാമ്പ്യൻമാരായത് കള്ളക്കര ഊരും,
രണ്ടാം സ്ഥാനത്തു പ�ൊട്ടിക്കൽ
ഊരും വരാഗംപാടി മൂന്നാം സ്ഥാനത്തും എത്തി. ഗജേന്ദ്രൻ കുൽക്കൂർ
കലാപ്രതിഭ പട്ടംവും കലാതിലക
പട്ടം വിഷ്ണു പ്രിയ ദുണ്ടുർ, ദീപിക ദാസന്നൂർ എന്നിവർ പങ്കിട്ടെടുത്തു.

പ�ോഷകാഹാര വിദ്യാഭ്യാസ കേന്ദ്രം
രണ്ടാംഘട്ട പരിശീലനം നടത്തി.

പ�ോഷകാഹാര

വിദ്യാഭ്യാസ കേന്ദ്രം രണ്ടാംഘട്ട
പരിശീലനം നടത്തി. 22 ഊര്
സമിതികൾ
കേന്ദ്രീകരിച്ച് എല്ലാ വീടുകളിലും പ�ോഷകാഹാരം എത്തിക്കുക എന്ന
ലക്ഷ്യത്തോടെ ഊര് സമിതികളെ ശക്തിപ്പെടുത്താനും കമ്യൂണിറ്റി
കിച്ചണുകളിൽനിന്നും
ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ഗുണഭ�ോക്താക്കൾക്ക് പ�ോഷകാഹാരം
ഉറപ്പുവരുത്താനുമായി പരിശീലന പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത്. ഷ�ോളയൂർ പഞ്ചായത്തിലെ വരകംപാടി, മൂലഗംഗൽ,
വെള്ളകുളം, വയലൂർ, താഴെ
സാമ്പാർക�ോട്, ബ�ോഡിചാള,
വണ്ണാന്തറ എന്നീ ഊര് സമി-

തികളും അഗളി പഞ്ചായത്തിലെ നകുപതി, മാമണ, മന്തിമല,
കുന്നൻചാള, നരസിമുക്ക്, ഓന്തമല, ക�ൊല്ലംകടവ്, ഒസത്തിയൂർ
എന്നീ ഊര് സമിതികളും പുതൂർ
പഞ്ചായത്തിലെ ദ�ോഡ്ഡുഗട്ടി, നടു
മൂലക്കൊമ്പ്, കൽപ്പട്ടി, നൈനാം
പെട്ടി, പാലൂർ, വല്ലവട്ടി, താഴെ
ഉമ്മത്താംമ്പടി എന്നീ ഊര്
സമിതികളുമാണ് ഈ ഘട്ടത്തിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ ഘട്ടത്തിലാണ്
പ�ോഷകാഹാര വിദ്യാഭ്യാസ
പരിപാടി
നടപ്പിലാക്കുന്നത്.
ഇതിൽ പ്രധാനമായും പ�ോഷകാഹാരക്കുറവുള്ള കുട്ടികൾ,
ഗർഭിണികൾ കൗമാരപ്രായത്തിലുള്ള കുട്ടികൾ എന്നിവരെ
കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള തുടർപ്രവർ-
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ത്തനങ്ങൾ പ്രധാനഘടകമാണ്.
പ�ോഷകാഹാരം, വ്യക്തിശുചിത്വം, പരിസരശുചിത്വം, കീടനാശിനികളുടെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ, പാരമ്പര്യ ഭക്ഷണത്തെ
കുറിച്ചുള്ള അറിവ് തുടങ്ങിയവ
ഈ ക്ലാസുകളിൽ ചർച്ചചെയ്യപ്പെടുന്നു. രണ്ടാംഘട്ടത്തിൽ
ഊരു സന്ദർശനം, ഒന്നു മുതൽ
രണ്ടു ഏക്കർവരെ പച്ചക്കറി
കൃഷി, പരമ്പരാഗത ഭക്ഷണം
മൂന്നുദിവസമെങ്കിലും കഴിക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കൽ, പ�ോഷകാഹാരക്കുറവുള്ള കുട്ടികളെ പ്രത്യേകമായി ഊര് സമിതിയുടെ
നേതൃത്വത്തിൽ
പരിപാലനം
നടത്തൽ,
തുടങ്ങിയവയാണ്
ഈ കേ�ത്തിലൂടെ ചെയ്തുവരുന്നത്.

സ്കോൾ കേരള പ്രത്യേക ബാച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.

കു

ടുംബശ്രീ മിഷൻ നടപ്പിലാക്കുന്ന അട്ടപ്പാടി സമഗ്ര ആദിവാസി
വികസന പദ്ധതിയുടെ കീഴിൽ
ആരംഭിച്ച സ്കോൾ കേരള പ്രത്യേക
ബാച്ച് ഉദ്ഘാടനം
ഡിസംബർ
15ന് അഗളി ക്യാമ്പ് സെന്ററിൽ
വച്ച് ബഹു.എം. ബി. രാജേഷ് എം
പി നിർവഹിച്ചു. ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ട് ശ്രീമതി ഈശ്വരൻ
രേഷൻ അധ്യക്ഷയായി. ഈവർഷം
പ്ലസ് വൺ പ്രവേശനം ലഭിക്കാത്ത അട്ടപ്പാടി ആദിവാസി സമൂഹത്തിൽനിന്നുള്ള കുട്ടികളുടെ തുടർപഠനം സാധ്യമാക്കുന്നതിനായി
കേരള സർക്കാരിൻറെ ഹയർസെക്കൻഡറി വിദൂര വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതിയായ സ്കൂൾ കേരള പദ്ധതിയുടെ
പ്രയ�ോജനം ഉൾക്കൊണ്ടുക�ൊണ്ടാണ് പ്രത്യേക പ്ലസ് വൺ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ്, ക�ൊമേഴ്സ് ബാച്ചുകൾ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. സ്കോൾ കേരള
പ്രത്യേക ബാച്ച് കൂടാതെ അട്ടപ്പാടി

സമഗ്ര ആദിവാസി വികസന പദ്ധതി
മികവിനെ കേന്ദ്രം, ത�ൊഴിലുറപ്പ്
മുൻകൂർ വേതന വിതരണപദ്ധതി,
മഹിളാ മിത്ര ഒന്നാംഘട്ട ഗുണഭ�ോക്തൃ
സംഗമം എന്നിവയുടെയും ഉദ്ഘാടനം എം പി നിർവഹിച്ചു. കുടുംബശ്രീ
മിഷൻ സമഗ്ര ആദിവാസി വികസന
പദ്ധതി പ്രോഗ്രാം മാനേജർ സിന്ധു,
കുടുംബശ്രീ ജില്ലാ മിഷൻ ക�ോർഡി-

നേറ്റർ പി. സൈതലവി, അഗളി
പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ട് ശ്രീലക്ഷ്മി
ശ്രീകുമാർ, പഞ്ചായത്ത് സമിതി
നേതാക്കളായ വഞ്ചി കല്ലൻ ഒസത്തിയുർ, ദീപ ചുണ്ടകുളം, പാപ്പാ കാരത്തൂർ, ലക്ഷ്മി ച�ൻ പുതൂർ, നഞ്ചൻ
മൂപ്പൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു.

മികവ് തെളിയിക്കാന് മെച്ചിന പള്ളി

ആദിവാസി സമഗ്ര വികസനത്തിന്ഉണര്വേകിക്കൊണ്ട് മെച്ചിന പള്ളി : മികവിന്റെ കേ�ം പാലക്കാട് എം പി എം ബി
രാജേഷ് വയലൂരില് വച്ച് ഉത്ഘാടനം
ചെയ്തു. ആദിവാസി സ്ത്രീകളുടെ നേതൃ
ത്വത്തില് നടപ്പിലാക്കുന്ന കേരളത്തിലെആദ്യത്തെ പരിശീലന കേന്ദ്രമാണ് ഇത്.
പഠനം, പരിശീലനം, പരദര്ശനം എന്നീ
മൂന്ന് തലത്തിലുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങളാണ്
ഇവിടെ നടത്തുക.കേരളത്തിനകത്തും പുറത്തുമുള്ളവര്ക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് പരിശീലനം ലഭിക്കും.

മെച്ചിന പള്ളിയുടെ ഉത്ഘാടനം പാലക്കാട് എം പി എം ബി
രാജേഷ് നിര്വഹിക്കുന്നു

വന് വിജയമായി ആദ്യ ബാച്ച് പരിശീലനം
കുടുംബശ്രീ സ്നേഹിതാ കൗൺസിലേഴ്സ് ,
സർവീസ് പ്രോവൈഡഴ്സ് ആദ്യ ബാച്ച്
പരിശീലനം വയലൂര് മെച്ചിന പള്ളിയില്
വച്ച ഡിസംബര് 19, 20, 21 തിയതികളില്
നടത്തുകയുണ്ടായി.അട്ടപ്പാടി എന്ന് പത്ര
മാധ്യമങ്ങളില് കൂടി അറിയുന്നവര് മുതല്
ഇവിടെ ജ�ോലി ചെയ്തവര് വരെയുള്ള കേരളത്തിലെ വിവിധ ജില്ലകളില് നിന്ന്നുമുള്ള 26 ആളുകള് അടങ്ങിയതായിരുന്നു
ആദ്യ ബാച്ച്. സ്ഥാപന രൂപീകരണവും
കാര്യശേഷി വികസനവും, സാമൂഹിക ഉല്
ചേര്ക്കലും സാമൂഹിക വികസനവും,
നൈപുണ്യ വികസനവും ഉപജീവനവും,
വിവിധ വകുപ്പുകളുമായി സംയ�ോജന പ്രവര്ത്തനങ്ങള് , എന്നീ പദ്ധതിയുടെ നാല്
പ്രധാനപെട്ട ഘടകങ്ങളില് നിന്നു ക�ൊണ്ട്
ആര�ോഗ്യം, വിദ്യാഭ്യാസം ,ഉപജീവനം,
സാമൂഹ്യ വികസനം, സ്ഥാപന രൂപീകര-
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ണം എന്നീ വിഷയങ്ങളില് പരിശീലനം
ലഭിച്ച ആദിവാസി സമൂഹത്തില് നിന്നുമുള്ള റിസ�ോഴ്സ് പെഴ്സോന്മാര് അവരുടെ അനുഭവങ്ങളിലൂടെ ക്ലാസുകള് നല്കുകയുണ്ടായി.
പരിപാടിയിലൂടെ പഠനം, വിവിധ ഊര്
സന്ദര്ശനം, കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചന്, ബ്രിഡ്ജ്
ക�ോഴ്സ്, പരമ്പരാഗത കൃഷി, ഊരിന്റെ
സാമൂഹിക ഘടന, ആദിവാസി കല
എന്നിവ നേരിട്ട കണ്ട മനസിലാക്കുവാനും പദ്ധതിയുടെ ഗുണഭ�ോക്താക്കളെ കണ്ട്
പദ്ധതി പ്രവര്ത്തനങ്ങളും ആദിവാസി മേഖലയിലെ വികസനവും മനസിലാക്കുവാനും സാധിച്ചു എന്നത് പരിശീലനത്തിന്റെ
വിജയമായി കാണുന്നു. വയലൂര് ഊരുമൂപ്പന്, ഊരുസമിതി ഭാരവാഹികള്, ആനിമെ�ർമാര് പി എം യു അംഗങ്ങള് എന്നിവര്
ഈ മൂന്ന് ദിവസം നീണ്ടു നിന്ന പരിശീലന
പരിപാടിയില് പങ്കെടുത്തു.

വാർത്തകൾ, അറിയിപ്പുകൾ
ശ്രീമുരുഗൻ ഇലെക്ട്രിക്കൽസ്
കുടുംബശ്രീത�ൊഴിൽസംരംഭങ്ങൾ
-പരിശീലനപരിപാടി

കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്ന
വിവിധ ത�ൊഴിലുകളിലേക്കുള്ള ഗുണഭ�ോക്താക്കളെ
തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള
പരിശീലന പരിപാടി ജനു 12 മുതൽ
20 വരെ വാർഡ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ
നടക്കും. കുടുംബശ്രീയിലൂടെയും ബാങ്ക്മുഖാന്തരവുംല�ോൺആവശ്യമുള്ളവർഈ
പരിശീലനപരിപാടിയിൽ
പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്.കൂടുതൽവിവരങ്ങൾക്കായിആനിമേറ്ററുമായിബന്ധപ്പെടണം

യുവജനത�ൊഴിൽസംരംഭങ്ങൾ
കുടുംബശ്രീയുടെ കീഴിൽ യുവജനത�ൊഴിൽ സംരംഭങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ത�ൊഴിൽ
സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നു.

AES-PSC പരിശീലനകേ�ം

ജനുവരി 11നു മ�ി ഉത്ഘാടനംചെയ്യും
അട്ടപ്പാടിയിലെ ആദിവാസി യുവതിയുവാക്കൾക്ക്സർക്കാർ ജ�ോലി നേടിക�ൊടുക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ
ആരംഭിക്കുന്ന
പരിശീലനകേന്ദ്രം
൯ജനുവരി 11നു യാഥാർഥ്യമാകുന്നു.
നായ്ക്കർപാടി ഊരിലെ ശ്രീഭരതൻ പി
അശ�ോക്,ഗ�ോട്ടിയാർകണ്ടി ഊരിലെ
ഉണ്ണി.R, ഇലെച്ചിവഴി ഊരിലെഅജിത് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ്
അട്ടപ്പാടി എഡ്യൂക്കേഷൻ സ�ൊസൈറ്റി
AES PSC പരിശീലന കേന്ദ്രം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അഗളിയിലെ സിവിൽസ്റ്റേഷൻകെട്ടിടത്തിൽ ആരംഭിക്കുന്ന
ഈ സ്ഥാപനം ബഹു .തദ്ദേശകാര്യാവകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ AC മ�ൊയ്തീൻ ഉത്ഘാടനം ചെയ്യും. ആദിവാസി വിഭാഗത്തിൽപെട്ടവർക്ക് പരിശീലനത്തിൽ
ഫീസിളവ് ഉണ്ടായിരിക്കും. വിദഗ്ദ്ധരായ
അദ്ധ്യാപകരുടെ സേവനം ഈ PSC
ക�ോച്ചിങ്സെന്ററിൽ ലഭ്യമാക്കുന്നതായിരിക്കും. രജിസ്ട്രേഷൻകാര്യങ്ങൾക്ക്വിളിക്കുക-9061968527

മേലെ താവളം കേന്ദ്രീകരിച്ചു കുടുംബശ്രീയുടെ കീഴിൽ ഇലെക്ട്രിക്കൽഷ�ോപ്പ്ആരംഭിച്ചു.നമ്മുടെ ഊരുകളിലെ
വിദ്യാഭ്യാസമ്പന്നരായ സ്വയംത�ൊഴിൽ
ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് നടത്തപെടുന്ന ത�ൊഴിൽ വികസന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ
ഷ�ോപ്പ്
ആരംഭിച്ചത് .വീടുകളിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഇലെക്ട്രിക്കൽ സാധങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിന�ോട�ൊപ്പം പ്ലംബിങ്ങും, വയറിങ�്ജോലികളും
ഈ
സ്ഥാപനം
മുഖാന്തരം ചെയ്തു ക�ൊടുക്കും. അഗ-

ളിപഞ്ചായത്ത്പ്രെസിഡന്റ്ശ്രീമതി .
ശ്രീലക്ഷ്മിശ്രീകുമാർ ഷ�ോപ്പ് ഉത്ഘാടനംചെയ്തു. DDUGKY പദ്ധതിയിൽ കൂടി
ത�ൊഴിൽ പരിശീലനം ലഭിച്ച നക്പതി
ഊരിലെ
വിനീത്കുമാർ , ഭൂതിവഴി
ഊരിലെ മന�ോജ്കുമാർ , പാലൂരിലെ
മണികണ്ഠൻ , ബിജു , സ്വർണ്ണഗദയിലെ മണികണ്ഠൻ എന്നിവരാണ് ഷ�ോപ്പ്
നടത്തുന്നത്.
ഇലെക്ട്രിക്കൽസാധനങ്ങളും വീടുകളുടെവയറിംഗ് ,പ്ലംബിംഗ�്ജോലികളും
ആവശ്യമുള്ളവർ
9072412053, 8157918556 നമ്പറുകളിൽ
ബന്ധപ്പെടേണ്ടതാണ്

ട്രാൻസാക്ഷൻ ബേസ്ഡ് MIS
അട്ടപ്പാടി സ്പെഷ്യൽ പ്രോജക്ടിന്റെഭാഗമായ സ്പെഷ്യൽ അയൽക്കൂട്ടങ്ങളിൽ 26
എണ്ണം ട്രാൻസാക്ഷൻ ബേസ്ഡ്എംഐസ്നു കീഴിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞു .ഓഡിറ്റ്പൂർത്തിയായഅയൽക്കൂട്ടങ്ങളാണ്
ഇവയെല്ലാം. ഇതുമൂലം ബുക്ക്കീപ്പിങ്ങിന്റെ ക്വാളിറ്റി വളരെയധികം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ കഴിയും.അയൽക്കൂട്ടങ്ങളുടെ
വിശ്വസ്തത അംഗങ്ങൾക്കിടയിലും ബാങ്കുകൾ പ�ോലെയുള്ള ധനകാര്യസ്ഥാ-

പനങ്ങളിളിലും മറ്റും വർധിപ്പിക്കാൻ
TBMIS രീതി സഹായകമാണ്. വളരെഫലപ്രദമായതീരുമാനങ്ങൾ കൈക�ൊള്ളുന്നതിനു അയൽക്കൂട്ടങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ TBMIS മുഘേന സാധിക്കും
.വളരെ കൃത്യതമായ അക്കൗണ്ടിംഗ്
ഇതുമുഘേനസാധിക്കും .ആറുമാസത്തിനകം മുഴുവൻ സ്പെഷ്യൽഅയൽക്കൂട്ടങ്ങളെയും TBMIS നുകീഴിൽക�ൊണ്ടുവരികയാണ്സ്പെഷ്യൽ പദ്ധതി ലക്ഷ്യം
വയ്ക്കുന്നത്

മുന്കൂര് വേതന പദ്ധതി

മെച്ചിന പള്ളി - മികവിെ� കേ�ം
വഴി പരിശീലനം നേടിയ ആദ്യ ബാച്ച്.

ത�ൊഴിലുറപ്പ് മുൻകൂർ വേതന വിതരണ
പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി 26 ഊര്
സമിതികളിൽ 3 ലക്ഷം രൂപ വീതം
7800000/- രൂപ നൽകി. അഗളി
പഞ്ചായത്ത് സമിതിക്കു കീഴിലെ 9
ഊര് സമിതികൾ, ഷ�ോളയൂർ പഞ്ചായത്ത്സമിതിക്ക് കീഴിലെ 5 ഊര് സമിതികൾ, പുതൂർ പഞ്ചായത്ത് സമിതിക്ക് കീഴിലെ 12 ഊര് സമിതികൾക്ക്
MGNREGS മുൻകൂർ വേതന വിതരണ
പദ്ധതി എന്ന പേരിൽ ഊര് സമിതി
ആരംഭിച്ച ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ 3
ലക്ഷം രൂപ വീതം ലഭിച്ചു. ഇതനുസരിച്ചു 10 ഊര് സമിതികളിൽ നിന്നായി
202 ത�ൊഴിലാളികൾ വേതനം ആവശ്യപ്പെടുകയും ഊര് സമിതിയുമായി
ധാരണ പത്രം ഒപ്പ് വെക്കുകയും അത്
അനുസരിച്ചു മുൻകൂർ വേതന ഇനത്തിൽ
490130 രൂപ നൽകി.
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