
 

താതാൽൽ ര പ ംര പ ം  ണിണി

          2022-23 സാ ിക വർഷ ിൽ െപാ വിതരണ ംഖല െട േസാഷ ൽ ആഡി ിംഗ്

നട തിനായി സർ ാർ ഒ  േകാടി പയാണ് അ വദി ി ത്. ടി ക വിനിേയാഗി ്

െകാ ് സം ാനെ  എ  േറഷൻകടക െട (ആെക േറഷൻ കടക െട എ ം – 14,113)

േസാഷ ൽ ആഡി ിംഗ് നട വാൻ സാധി െമ  വിശദമായ വിവരം അട ിയ Expression of

Interest ബ െ  സർ ാർ / സർ ാരിതര എജൻസികൾ, ണിേവ ി ികൾ, േകാേള കൾ

എ ിവിട ളിൽ നി ം ണി  െകാ .

          െപാ വിതരണ ംഖല െട േസാഷ ൽ ആഡി ിംഗ് നിർവഹിേ ത് വെട േചർ

ഘടക െള അടി ാനെ ിയായിരി ണം. 2022-23 സാ ിക വർഷ ിൽ

െപാ വിതരണ ംഖല െട േസാഷ ൽ ആഡി ിംഗ് നട തിന് താൽ ര  എജൻസികൾ

Expression of Interest ( EOI) / താൽ ര പ ം 30/09/2022 ൈവ േ രം 05.00 മണി കം

െപാ വിതരണ ഉപേഭാ കാര വ ് ക ീഷണ െട കാര ാലയ ിൽ തപാൽ മാർ േമാ, ഇ-

െമയിൽ ഖാ ിരേമാ ലഭ മാേ താണ്.

വിലാസം / ഇ-െമയിൽ ഐ.ഡി അ ബ മായി േചർ .

 

Sl.No Parameters  

1 NFSA implementation in Kerala  

2 Identification of eligible households  

Methodology for Social Audit

3 Selection of shops  

4 Training of Social Auditors  
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5 Social Audit in progress awareness of entitlements

6 PMGKAY entitlements. Multiple schemes and kits  

7 Awareness of card category. Extension and Awareness activities  

8 Updating number of household members on each card  

9 Reports of discrepancies in distribution of different categories of rice  

10 Quality of food grains  

11 Exhibiting samples of foodgrains  

12 Billing Process  

13 Giving a bill after every transaction  

14 Lack of awareness of prices of ration items  

15 Weighing process  

16 Positioning of the weighing machine  

17 Clear view of the display screen  

18 Ensuring Calibration  

19 Overall maintenance of the Ration Shop  

20 Cleanliness  

21 Biometric authentication  

22 Having to go more than once to collect monthly rations  

23 Citizen Information Boards  

24 Cancelling Suspending Licenses  

25 Making use of portability  

26 Monthly SMS  
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27
Inappropriate categorization of AAY and PHH households.

Crisis of the elderly

 

 

വിലാസം – െപാ വിതരണ ഉപേഭാ കാര  ക ീഷണർ

                െപാ വിതരണ ഉപേഭാ കാര  ക ീഷണ െട കാര ാലയം

                പ ി ് ഓഫീസ് േകാ ്, വികാസ് ഭവൻ പി.ഒ 695033

Email ID- commissionercsandcakerala@gmail.com,  ccsdsection@gmail.com

   

 

 
                                                                                                                                      ഒ ്ഒ ്/-/-

െപാ വിതരണെപാ വിതരണ  ഉപേഭാ കാരഉപേഭാ കാര   ക ീഷണക ീഷണർർ

1. േനാ ീസ് േബാർഡ് - െപാ വിതരണ ഉപേഭാ കാര  ക ീഷണ െട കാര ാലയം

2. www.civilsupplieskerala.gov.in - െപാ വിതരണ ഉപേഭാ കാര  വ ിെ  െവ ൈസ ്

////അംഗീകാരേ ാെടഅംഗീകാരേ ാെട////
 

േറഷനിംഗ്േറഷനിംഗ്  കകൺൺേ ാളേ ാളർർ

 

"This is an E-office document , does not require Signature in ink".
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