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മഹാതാമാന്ധി ദദേ്ിയധധ ധഗമാമീണ്രധ ധതതാഴ്ലുറപ്്പധപദത്ധ ധ

ി ദസാഷ്യൽധഓഡ്റ്ധറ്ി ദപ്പാപോ്ർ

           എറണ്രാകുളം

കൂവപടി  ബബോക്
 മുടകുഴ പഞോയത്
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ആമുഖം

ദദേശീയ  ഗഗ്രമീര  തതൊരിലു�റപ്പ  നലയമം്  2005-ുപ  വലജരഞനം്  തചയപതൊ�.  എങ്കലു�ം്  ,  2005-ല

ഞരർുതമന പ  ഞരസരസലയ  മഹരതരഗ്രഗല  ദദേശീയ  ഗഗ്രമീര  തതൊരിലു�റപ്പ  നലയമം്,  2006

തഫെഗബ്ര�വരല 2-നപ രരജ്യപ തൊ�ടസം് ക�റലച്. മൂന്നപ ഘട്ടങ്രയല. 2008-ല നമ�തട രരജ്തയ എ്

ജല്ക്ലദുയ�ം്  ഗഗ്രമീര  ദമഖുകൾ  ഈ   നലയമയലതന ഞരലധലയലല വന്ന�  .  ഓദരര  ഗഗ്രമീര

ക�ട�ം്ബ്രയലന�ം്  ഒര�  സരമയലകവർഷം്  100  ദേലവസതയ അവലദേഗ്പദ തതൊരില ല   ദേലന്ടങൾ   

ആവശ്രധലഷപഠലതൊമരയല ഗഞദേരനം് തചെ്ന്നദതൊരതടരപ്ം് ഗഞകരകതൊലവലിവ ഞരലഞരുനവ�മരയല ബ്രഗതപ്ട

തഞരതൊ�  ആസപതൊലക്്ം്  ദേ�ർബ്രു  ജന  വലിരഗ്്ടങൾസരയല  ഈട�റ്റതൊ�ം്  ഗ്�രദമേയ�ുതൊ�ം്

ഉല്പരദേനക്ഷതൊയ�്്  ഉഞജീവനരസപതൊലക്്ം് സരകഷപടലസ�കയരരപ ഈ ഞദതൊലയ�തട മ�ഖ്ുക്ഷ്ം്.

          

  നലയമദിദേഗ്തൊല  വര�യല  'മഹരതരഗ്രഗല'  എന്ന വരസപ  ദദേശീയ  ഗഗ്രമീര  തതൊരിലു�റപ്പ

നലയമയലതന ആരം്ിയല ല  കൂടല  ദചർസ�കയ�ം്  തചയപതൊലട്ുണപ.  100  ശതൊമരനം്  നഗ്ര

ജനസം്ഖ്യ�ു ജല്കത്രിലതക രരജ്തയ എ്ര  ജല്ക്്ം്  ഗഞസപതൊ�തൊ  നലയമയലതന

ഞരലധലയലുരസതപ്ടലട്ുണപ.  നലയമയലതന ആവശ്കതൊയപ സപ ആന�ഞൂരകമരയല  എ്രം്

സം്സ്ഥരന്ടങ്്ം്  മഹരതരഗ്രഗല  ദദേശീയ  ഗഗ്രമീര  തതൊരിലു�റപ്പ  നലയമ  ഞദതൊല  വലജരഞനം്

തചയപതൊലട്ുണപ.  നലയമയലു�ം് ഞടലകയലു�ം് കരുരകരു്ടങ്ലല വര�യ�ന്ന ദിദേഗ്തൊലകൾ സം്സ്ഥരന

ഞദതൊലയലു�ം്  ഉൾതസരുലദസുണതൊരരപ.  മഹരതരഗ്രഗല ദദേശീയ ഗഗ്രമീര തതൊരിലു�റപ്പ  നലയമം്

ഗഗ്രമീര തതൊരിലുര്ലൾസപ ഒര� കൂടം് അവകരശ്ടങൾ   നുപക�ന്ന�ുണപ.

 

ദദേശലയ ഗഗ്രമീര തതൊരിലു�റപ്് ഞദതൊല ഗഞകരരം് ഗഗ്രമ ഞഞ്രയയപ   ഗഞദദേശയപ  നടപ്ലയലുരസ�ന്ന

എ്ര ഗഞവർയലക്്ം് ദസരഷ്ല ഓറലറ്റലനപ വലദധയമരസരതമന്നപ നലയമയലതു 17  ആം് വക�പ്പ

നലഷപകർഷലസ�ന്ന�.ഞദതൊല  ഗഞവർയനതയപ്റ്റലയ�ം്  തഞരതൊ�  ധനം്  തചുവിലസ�ന്നതൊലതനഞറ്റലയ�ം്

ഞൗര സമൂഹം്  നടയ�ന്ന ഞരസ്വ�ം് സസതൊഗതൊവ�മരയ ഞരലദശരധനയരരപ ദസരഷ്ല ഓറലറ്റപ. 

അവകാേധഅധ്ഷ്ഠ്തധനീര്കണ്രഷധ ധൾധ ധ



3

 തതൊരിലല  കരർറലനപ  ദവുണലയ�ു  ദഫെരദടരകൾ   തതൊരിലുര്ലകൾ  സസവനം്  ചലുവലുരരപ

നലക�ന്നതൊപ.

 ഫെയല  ഞരലദശരധന  നടയലയദപ്രൾ  റലമരൻറപ  ദഫെരമലല  ആവശ്മരയ  തതൊരിലല

ദേലവസ്ടങ്്തട തൊീെതൊല  ദരഖതപ്ട�യലയലര�ന്നല് .  അതൊ�തകരുണപ  തൊതന്ന 15

ദേലവസയലന�ുലല  തതൊരിലല  ുിലചലര�ദന്നര  എന്നപ  കുണയരൻ  സരധലചല്.  എന്നരല

തതൊരിലുര്ലക്്മരയല ചർച നടയലയദപ്രൾ 15  ദേലവസയലന�ുലല തതൊരിലല ുിലച് എന്നപ

മനസലുരസരൻ സരധലച്. 

 ഗഗ്രമസിയലല  ഞതങ്കട�സരറ�ുതൊരയല  തതൊരിലുര്ലകൾ  ഞറഞ�തവങ്കലു�ം്  ഞദതൊല

ആസൂഗതൊരയലല അവർ ഞതങ്കട�യലര�ദന്നര  എന്ന കരര്ം്  വ്കമ്.

 തതൊരിലുലടം് സനർശലചപ  ,തതൊരിലുര്ലകദ്രടപ  സം്സരരലചതൊലതന  അടലസ്ഥരനയലല  എ്ര

തതൊരിലുര്ലക്്ം്  5Km ച�റ്റ്വലന�ുലുരരപ  ദജരുല തചെ്ന്നതൊപ എന്നപ  മനസലുരയല. 

     ആക്ട് പപകാരമുള കൂലി തതാഴിലാളികൾക് ലഭികുനുണ്.

       തതാഴിലാളികളളാട് സംസാരിചതിൽ നിനും സമയ ബനിതമായി കൂലി ലഭികുനില എന്

 അറിയുവാൻസാധിച .ു

 തതൊരിലു ര ല്കൾസപ ഫെസപ എയപറപ ദബ്രരകപസപ , കരു�റ,  കെ്റ എന്നലവ ു ി്മ്രയലര�ന്ന�.തൊര ലുന�ു

ഷീറ്റപ തതൊരിലു ര ല്കൾ ഞലരലതവട�യപ വര്ടങലയലര�ന്ന�.

 ദവതൊനം്  15 ദേലവസയലന�ുലല  ുി്മ് എന്ന�ം്  ഇദപ്രൾ  നലുവലല  തചയപതൊ  തതൊരിലുലനപ

കൂുല  ുിലചലടല് എന്ന�ം്  തതൊരിലുര്ലകൾ  ഞറഞൂ .  ഇയരം്  സരഹചര്്ടങ്ലല

നഷപടഞരലഹരരം്  ുിലസരന�ു അവകരശം്  ഉുണപ  എന്നതൊലതന ക�റലചപ  തതൊരിലുര്ലകൾകപ

കരര്മരയ അറലവല്രയലര�ന്ന�. 

                      ി ദസാഷ്യൽധഓഡ്റ്ധരീത്ോസ്ഗതം

•ദബ്ലരസപ  തൊുയലു�ം്  ഗഗ്രമഞഞ്രയയ�  തൊുയലു�ം്  ഞദതൊല  നലർവഹര   ഉദദേ്രഗ്സ്ഥനരയ

ദബ്ലരസപഓഫെീസർ  (BDO),  ഞഞ്രയയപതൊ�  തസഗകടറല,  മറ്റപ   നലർവഹര  ഉദദേ്രഗ്സ്ഥർ

തൊ�ട്ടങലയവര�മരയല  ദബ്ലരസപ   റലദസരിപസപ   ദഞിപ സ്  നടയലയ   കൂടലയരദുരചനയലല

ഉര�യലരലഞതൊലനന�സരലചപ   തൊ�ടർഗഞഗകലയകൾ ആസൂഗതൊരം്  തചെ്കയ�ം്   ദസരഷ്ല ഓറലറ്റപ

ഗഗ്രമ  സിര  തൊീയതൊല  നലചയലസ�കയ�ം് തചെ്ന്ന�.

•കിലഞ 6  മരസയലല തചയപതൊ ഗഞവരകയലക്്തട ഫെയു�കൾ ,  7  രജലസറ�കൾ  ,  MIS  എന്നലവ

ഞരലദശരധലസല 
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•ഞരലദശരധലച ഫെയു�ക്്തട  അടലസ്ഥരനയലല  ഗഞവർയല  ഇട്ടങൾ  ഞരലദശരധലസ�കയ�ം് ,

തചയപതൊ ഗഞവർയലക്്തട അ്വ�കൾ ഞരലദശരധലച് . 

•ഗ്�രദിരകരസദ്രടപ ഗഞവരകയലയ�തട ഗ്�രഫെു്ടങൾ  ചർച തചയപതൊ� ,  തതൊരിലല  കരർറപ

എട�യലട്ുവതരയ�ം്, സജീവ തതൊരിലുര്ലകത്യ�ം്  കുണപ   ആവശ്മരയ വലവര്ടങൾ ദശഖരലച് . 

•വലവരദശഖരരരർതം്  ഞഞ്രയയലതു ഉദദേ്രഗ്സ്ഥർ ,  ഓഫെീസലതു ജീവനസരർ ,  ദബ്ലരസപ

ഞഞ്രയയലതു ഉദദേ്രഗ്സ്ഥർ ,   തഞരതൊ�ജന്ടങൾ എന്നലവതര അിലമ�ഖ്ടങൾസ�ം് ചർചകൾസ�ം്

ദഫെരസസപ ഗഗ്ൂപ്പ റലസപകഷന�ം് വലദധയമരസല.  

•ഫെീലറപ  ഗഞവർയന്ടങ്്തടയ�ം്,  ഫെയല  ഞരലദശരധനയ�തടയ�ം്  അടലസ്ഥരനയലല  റലദപ്രർടപ

തൊയരറരസല

മുടക്കുഴ   ഗമാമ പഞ്ചാിയത്്തധതപാതുവ്വരഷൾ

വിസ്തീകരണം 21.97sq.km

ജനസംഖ് 17355

വാർഡുകൾ 13

വിലജ് ളവങൂർതവസ്

ളബാക് കൂവപടി
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താലൂക് കുനതുനാട്

ജിലാ എറണാകുളം

പര്ി ദോധനിയ്ക്്കധവ്ി ദധിയമാക്ക്ിയധ ധധധധഗപവപത്ത്കൾധ ധ

നമർ വർസപ ദകരറപ      വർസപ 

1 1608004003/IC/317900 തൊ�ര�യലസര കനരല ഞ�നര�ദരരരം്.

2 1608004003/IC/320440 ഗഞ്യതസട�തൊല ദനരലട ദതൊരട�ക്്ം് കനക്്ം്

 ഞ�നര�ദരരരം്.
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ഫിയൽധപര്ി ദോധന

മഹരത ഗ്രഗല ദദേശീയ ഗഗ്രമീര തതൊരിലു�റപ്പ ഞദതൊലയലല തചെ്ന്ന ഓദരര വർസലന�ം് ഗഞദതൊ്കം്

ഫെയല സൂക്ഷലദസുണതൊരരപ .  അതൊലല ഓദരര ഫെയുലന�ം്  22  ദറരക�തമന പസപ  ഉുണരയലരലസരം്.

ഈ 22 ദറരക�തമന പസപ ഞരലദശരധലച വലവര്ടങൾ.

◾ കവപധി ദപജ്

വരർഷലക  മരസർ  സർസ�ുർ ഗഞകരരം്  ഒര�   വർകപ ഫെയുലല ഉുണരദകുണതൊരരപ കവർ ദഞജപ

•AMC ഗഞകരരമ�ു കവർ ദഞജപ ഉുണരയലര�ന്നല്.

• വരർറപ 6 തു ഞരലദശരധലച  2 ഫെയുലു�ം് കവർ ദഞജപ ഇ്രയലര�ന്ന�.

◾ തചക്്കധല്സ്

വർസപ  ഫെയുലല  സൂക്ഷലചലരലസ�ന്ന വലവര്ടങ്്തട ഞടലകയ�ം് ,  അവയ�തട ദഞജപ  നമറ�ം്

ദരഖതപ്ട�ദയുണ ദരഖയരരപ തചസപ ുലസപ. 

    •ഞരലദശരധലച 2 ഫെയുലു�ം് AMC ഗഞകരരമ�ു തചസപ ുലസപ ഉുണരയലര�ന്നല്.

◾ ആകൻപ്ലാൻധധി ദകാപ്പ്

ഒര�  ജനകീയ  ഇടതഞടുലതന ദനർ  സരക്ഷ്ം്  തതൊ്ലയല  സ�ന്ന ദരഖയരരപ  ആക്ഷൻ  പരൻ

ദകരപ്ല.ഗഗ്രമസി  നലർദദ്ദ ശലസ�ന്ന ഗഞവർയലകൾ  തഷലഫെപ  ഓഫെപ  ദഗഞരജകപടലദുസപ  മരറ്റ്കയ�ം്

ഇതൊലലനലന്ന�ം്  മ�ൻഗ്രന  അടലസ്ഥരനയലല  അതൊരതൊപ  സരമയലക  വർഷയലല  ആവശ്മ�ു

ഗഞവർയല തതൊരതഞട�യപ ആക്ഷൻ പരൻ തൊെരറരസ�കയ�ം് തചെ്ം് . ആക്ഷൻ പരനലല ഉൾതപ്ട

ഗഞവർയല  തൊതന്നയരദരര  നടപ്ലുരസലയതൊപ  എന്നപ  മനസലുരസ�ന്നതൊലന�ം്  ആക്ഷൻപരൻ  ദകരപ്ല

ഉഞകരലസ�ന്ന�. ഈ സരമയലക വർഷതയ ആക്ഷൻ പരനലല ഗഞസപതൊ�തൊ ഞദതൊല ഉൾതപ്ടലട്ു

എന്ന വലവരം് വർസപ ഫെയുലല വദരുണതൊരരപ.

   പരിളശാധിച 2    ഫയലിലുംആകൻപാൻ ളകാപി ഉണായിരുനു.

◾ എസ്ി ദമറ്

ഒര�  ഗഞവർയല  എ്ടങതന,  എഗതൊ അ്വലനപ  തചെരം്  എന്നപ  സരദങ്കതൊലകമരയല  ഗഞതൊലഞരദേലസ�ന്ന

ദരഖയരരപ  എസലദമറ്റപ. ഞരലദശരധനസപ  വലദദേയമരസലയ എ്ര ഫെയുലു�ം് എസലദമറ്റപ ഉുണരയലര�ന്ന�
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  പരിളശാധിച 2   ഫയലുകളിലും തസക്ൂറലല     നിതനടുത എസിളമറിതന ളകാപി

സൂകിചിടുണ്. 

    ജനകീയ ഭാഷയിൽ ഉളഎസിളമ  റും ഉണായിരുനു.

   ബനതപട ഉളദ്ാഗസതന ഒപ്,     സീൽ ഉണായിരുനു എനാൽ തീയതി

ളരഖപടുതിയിരുനില. 

 ദഗറരയല്ടങ�ം് റലസസന�ം് സൂക്ഷലചലരലസ�ന്ന� ഇതൊപ വ്തര അിലനനനരർഹമരരപ ..

◾ സാി ദങ്കേത്കധഅനുമത്ധ

     ഒരു പപവർതിക് സാളങതിക ഉളദ്ാഗസരുതട അനുമതി ലഭിചു   എനതിനുള ആധികാരിക

  ളരഖയാണ് സാളങതികഅനുമതി.

  പരിളശാധിച 2 ഫയലുകളി  ലും     സാളങതിക അനുമതി ഉണായിരുനു

    ഫയലുകളിൽ തസക്ൂർ നിതനടുത   ളകാപിയാണ് സൂകിചിരികുനത്.  

    ബനതപട ഉളദ്ാഗസതന ഒപ്,   സീൽ ഉണായിരുനു.   എനാൽ തീയതി

ളരഖതപടുതിയിരുനില.

◾ ഭരണ്രാനുമത്

 ഒര� വരർറലല ഒര� വർഷം് നടപ്ലുരസ�ന്ന തതൊരിലു�റപ്പ ഞദതൊല ഗഞവർയന്ടങൾസപ ഞഞ്രയയപ

ിരര സമലതൊല നലക�ന്ന അം്ഗ്ീകരരമരരപ ിരരരന�മതൊല.

  ഫയലുകളിൽ തസക്ൂറിൽ   നിതനടുത ഭരണാനുമതിയുതട ളകാപിയാണ്

സൂകിചിരികുനത്.

    പഞായത് തസപകടറിയുതട ഒപ് ഉണായിരുനു.   എനാൽ സീൽ ,   തീയതി എനിവ

ഉണായിരുനില.

 ◾ സംി ദിയാജ്തധപദത്ധ

    ഞരലദശരധലച 2 ഫെയു�ക്്ം്  സം്ദയരജലതൊ  ഞദതൊലയ്രയലര�ന്ന�. 

 ◾ തതാഴ്ല്നുള്ളധഅി ദപക

 തതൊരിലല  ആവശ്തപ്ട്തകരുണ�ു അദഞക്ഷ ഫെയുലല  കരകതൊ്മരയല  സൂക്ഷലദസുണതൊ�ുണപ .

തതൊരിലല ആവശ്തപ്ടപ 15 ദേലവസയലനകം് തതൊരിലല ുിലദചര എന്നറലയരന�ു ദരഖ  കൂടലയരരലതൊപ.

  പരിളശാധിച 2    ഫയലുകളിലും ഡിമാന ് ളഫാം ഉണായിരുന്ന� .തതൊരിലുര്ലകൾ കൂടമരയരരപ

തതൊരിലല ആവശ്തപ്ടലരലസ�ന്നതൊപ. 
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 തതൊരിലല  ആവശ്തപടുതകാണുളഅളപക  യിൽ കരകതൊ്മരയ തൊീെതൊല 

ദരഖ തഞട�യയലര�ന്നല്. 

 ◾ ഗപവപത്ത്ധഅനുവദ്ചത്ധസം്ന്ചധി ദഫാംധ

ഗഞവർയല  നലകല എന്നതൊലതന ദരഖയരരപ ഗഞവർയല അന�വദേലച് തകരുണ�ു ദഫെരം്. 

  പരിളശാധിച 2  ഫയലിലും     പപവർതിഅനുവദിചു തകാണുള ളഫാം ഉണായിരുനു. 

◾ ഇധമസപധി ദറാൾ

 തതൊരിലുര്ലകൾ തതൊരിലല തചെ്ന്ന തൊീയതൊല,  ദേലവസം് ഉൾതപ്തട ഹരജർ ദരഖതപ്ട�യ�ന്നതൊലന�ു

അടലസ്ഥരന ദരഖയരരപ ഇ മസർ  ദറരൾ.  

  എലാ ഫയലി     ലും മസർ ളറാൾ കൃത്മായി സൂകിചിടുണ്. 

  മസർ ളറാളി   ൽ തവടിതിരതലുകൾ ഇലായിരുനു. 

 ഹരജർ ശരിയാ  യി ളരഖതപടുതിയിടുണ്. 

 ഞരല  ആയ�ധ്ടങ്്തട മൂർച കൂട്ന്നതൊലന�ു വരടക ,     ളവതനം എലാം വ്കമായി

എഴുതിയിടുണ്.

 BDO   ഒപ് ,    സീൽ എനിവ ഉണായിരുനു.   തീയതി ഇലായിരുനു.ഓവർസീയർ

പരിളശാധിചിടുണ്. 

◾ തമഷപതമന ്ധധ്ുക്്ക

 

ഗഞവർയല  തൊ�ട്ടങ�ന്നതൊലനപ  മ�മ�ം്  ദശഷവ�ം്  അ്വ�കൾ  ദരഖതപ്ട�യ�ന്നതൊലന�ു അടലസ്ഥരന

ദരഖയരരപ തമഷർതമന പ  ബ്ര�സപ. 

    പപവ്തി വിശദമായി എഴുതിയിടുണ്.

   തമഷർതമന ്ബുക്  തസപകടറി സാക്തപടുതിയിടുണ്.

 പപീ-   തമഷർതമന ്അളവുകൾ ഉണായിരുനു. 

◾ തമറീര്ിയൽധ്്ൽധവൗചപധ
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 തമറ്റീരലയല  ഉഞദയരഗ്ലചലട്ു ഗഞവർയലക്ലല അവയലല ഉഞദയരഗ്ലച സരധന സരമഗഗ്ലക്്തട

ബ്രല്്ക്്ം് വൗചറ�ക്്ം് ഫെയുലല  സൂക്ഷലദസുണതൊ�ുണപ. 

  പരിളശാധിച 2    ഫയലുകളും തമറീരിയൽസ് വർക്അലായിരുനു. 

◾ ി ദവജ്ധല്സ്

 തതൊരിലുര്ലകൾ  എഗതൊ ദേലവസം്  ദജരുല  തചയപതൊ�  എന്നതൊലനപ  അടലസ്ഥരനതപ്ട�യല  അവർസപ

നലദകുണ തൊ�ക  അതൊരയതൊപ  ദവതൊനം് ,  ആയ�ധ്ടങൾസപ  തകരട�സ�ന്ന വരടക ,  മൂർച

കൂട്ന്നതൊലന�ു തൊ�ക  എന്നലവ  എ്രം്  കരരലച്  തകരുണപ  ഞരം്  സകമരറ�ന്നതൊലനപ  ദവുണല

തൊെരറരസ�ന്ന ഗഞധരനതപ്ട ഒന്നരരപ ദവജപ ുലസപ. 

 ദവജപ  ുലസപ  ഉുണരയലര�ന്നല്.  ഞകരം്  ഫെയുലതന മ�ൻവശയപ  ദവജപ  ുലസപ  നമർ

എി�തൊലയലട്ുണപ.

◾ ഫണ്ധധഗടാൻസ്ഫപധധഓപഡപ

 ദവജപ ുലസപ ഗഞകരരം് തതൊരിലുര്ലകൾസപ ദവതൊനം് നലകലയതൊലന�ു  ദരഖയരരപ ഫെുണപ ഗടരൻസപഫെർ

ഓർറർ.   ഗഞവർയലയലല ചലുവരയ മ�ി�വൻ തൊ�കയ�ം് ആർസപ, എദപ്രൾ നലകല എന്ന�ുതൊലതന

അടലസ്ഥരന  വലവര്ടങൾ  ദരഖതപ്ട�യ�ന്ന ഫെുണപ  ഗടരൻസപഫെർ  ഓർറർ   എ്ര  ഫെയുലു�ം്

നലർബ്രഗമരയ�ം് കരദരുണതൊരരപ .

  ഞരലദശരധലച എ്ര ഫെയുലു�ം് FTO ഉുണരയലര�ന്ന�. 

 മസർ ദറര്ലനപ ആന�ഞരതൊലകമരയ F T O ആയലര�ന്ന� എ്ര ഫെയുലു�ം്. 

◾ ഗപവപത്ത്ധപതപത്തീകരണ്രധധസാക്യപഗതം

  ഗഞവർയലയ�തട അടലസ്ഥരന വലവര്ടങൾ ദരഖതപ്ട�യല ഗഞവർയല ഞൂർയീകരലച് കിലയ�ദമരൾ

ഞൂർയീകരലച്  എന്നപ  സരക്ഷ്തപ്ട�യ�വരൻ  ഉഞകരലസ�ന്ന ഒര�  ദരഖയരരപ  കം്പീഷൻ

സർടലഫെലസറ്റപ  അഥവര ഗഞവർയല  ഞൂർയീകരര സരക്ഷ്ഞഗതൊം് .

 ഞരലദശരധലച 2 ഫെയുലു�ം്  ഗഞവർയല ഞൂർയീകരര സരക്ഷ്ഞഗതൊം്  ഉുണരയലര�ന്നല്.

◾ മസപധി ദറാൾധമതവ്തമൻറ്ധസ്ല്പ്്പധധ
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 ഒര�  ഗഞവർയലയ�തട  ഓദരര  ഘടയലു�ം്  ,  മരസർദറരൾ  അന�വദേലചതൊപ  മ�തൊല  ദവതൊനം് 

നലക�ന്നതൊപ  വതരയ�ു ഓദരര   ഘട്ടങ്്ം്  ഏതതൊരതസ തൊലെതൊലക്ലുരരപ  നടന്നതൊപ  എന്നപ  

മനസലുരസരന�ു ദരഖയരരപ മരസർ ദറരൾ മൂദവതമന പ  സലഞപ. 

      ടാകിംഗ് ളഫാം എലാ ഫയലിലും ഉണായിരുനു. 

     ബനതപട ഉളദ്ാഗസർ ഞരലദശരധലചലട്ുണപ. 

◾ ി ദഫാി ദോർാഗമാഫ്

 ഗഞവർയല  തൊ�ട്ടങ�ന്നതൊലനപ  മ�മപ  ഗഞവർയല  നടന്ന�  തകരുണലരലസ�ദമരൾ,  ഗഞവർയല

ഞൂർയീകരലച്  കിലയ�ദമരൾ തൊ�ട്ടങലയ   ഓദരര  ഘടയലതുയ�ം്  ദഫെരദടരകൾ  ഫെയുലല

സൂക്ഷലസരതമന്നപ നലഷപകർഷലചലരലസ�ന്ന� .

 ഗഞവരകയല  തൊ�ട്ടങ�ന്നതൊലനപ  മ�മപ  ,  ഗഞവരകയല  നടന്ന�  തകരുണലരലസദമരൾ,  ഞൂർയലകരലചപ

കിലഞലട്ു ഓദരര ഘടയലദുയ�ം് ദഫെരദടരഗഗ്രഫെപ  ദനരസലയ 2 ഫെയുലല സൂക്ഷലചലര�ന്ന�.

◾ ി ദറാിയൽറ്

      കനാലിതനയും ളതാടുകളുതടയും പപവർതിആയതിനാൽ ളറായൽറി ഉണായിരുനില. 

◾ ജ്ി ദിയാധടാമ്ഡ്ധി ദഫാി ദോർാസ്

ഗഞവർയല സ്ഥും് തൊലരലചറലയ�ന്നതൊലന�ു ഉഞരധലയരരപ ജലദയര ടരഗ്പറപ ദഫെരദടരസപ.  എന്നരല ഇവ

ഫെയുലല കതുണയലയല്. 

◾ സസറ്ധഡിയറ്

ഗഞവർയല സ്ഥുതയ എ്ര വലവര്ടങ്്ം്  ദരഖതപ്ട�യ�ന്നതൊലന�ു   ആധലകരരലക ദരഖയരരപ  

സസറ്റപ റയറല.

 ഗഞവരകയല ആരം്ിലച തൊീയതൊല അവസരനലച തൊീയതൊല  ദരഖതപ്ട�യലയലര�ന്ന�.

 ഞൂരലപ്ലച തചസപ ുലസപ  ,  ദഗഞരജകപറ്റപ  മീറ്റലം്ഗ്പ   ,  തതൊരിലുര്ലക്്തട സരക്ഷ്ഞഗതൊം്  ,

വലജലുൻസപ ദമരരലറ്ററലം്ഗ്പ  കമലറ്റല റലദപ്രർടപ  എന്നലവ വ്കമരയല ദരഖതപ്ട�യലയ

സസറ്റപ റയറല  എ്ര ഫെയുലു�ം് ഉുണരയലര�ന്ന�.

രജ്സറുകളുടടെ തടധപര്ി ദോധന

ഞഞ്രയയലല ഏി� തരജലസറ�ക്്ം് കരകതൊ്മരയല സൂക്ഷലചലരലസ�ന്ന�. 
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1.അി ദലാി ദക്കഷൻധഓഫ്ധവപക്്ക,ി ദപിയ്തമന ്ധഓഫ്ധി ദവജസ്ധആൻഡ്ധഡ്മാൻഡ്ധ
ി ദഫാപധവപക്്ക

•രജലസർ തസതഗകടറല സർടലസഫെ തചയപതൊലട്ുണപ 

•2017 മ�തൊല 2019 വതരയ�ു  റലമരന്ക്്തട വലവരം് തരജലസറലല ദരഖതപ്ട�യലയലട്ുണപ.

2. തമറ്ര്ിയൽധരജ്സപ 

•2016  മ�തൊല  2019   വതരയ�ു തമറ്റീരലയു�കൾതട വലവര്ടങ്രരപ  രജലസറലല

സൂക്ഷലചലരലസ�ന്നതൊപ. എന്നരല ഈ വലവര്ടങൾ അഞൂർണമരരപ .

•രജലസർ തസഗകടറല സർടലസഫെ തചയപതൊലട്ുണപ.

•എ്ര വരർറ�ക്്തടയ�ം് വലവര്ടങൾ രജലസറലു�ുണപ.

3. വപക്്കധരജ്സപ

• 2013-2019 വതരയ�ു കരുയ്വലതു വർസ�കൾ രജലസറലല സൂക്ഷലചലട്ുണപ.

•തസതഗകടറല രജലസർ സർടലസഫെ തചയപതൊലട്ുണപ.

•കരകതൊ്മരയല രജലസർ  സൂക്ഷലസ�ന്നതൊപ  അിലനനരർഹമരരപ.

4. തതാഴ്ൽധകാപഡ്ധവ്തരണ്രധരജ്സപ

   • 2016  മ�തൊല 2019 വതരയ�ു തതൊരിലല കരർറപ  വലതൊരരം് നടയലയ വലവര്ടങൾ രജലസറലല

സൂക്ഷലചലട്ുണപ. 

 •  തതൊരിലല   കരർറലനപ  രജലസർ  തചയപതൊ  155 ആ്്ക്്തട ദഞരപ,  ദമലവലുരസം്,  ദഫെരദടര

ഇവതയ്രം് കരകതൊ്മരയല രജലസറലല ദരഖതപ്ട�യലയലട്ുണപ. 

• രജലസർ തസഗകടറല സർടലസഫെ തചയപതൊലട്ുണപ

5. പരാത്ധധരജ്സപ

•രജലസർ തസഗകടറല സർടലസഫെ തചയപതൊലട്ുണപ.

•2013 മ�തൊല 2019 തമയപ മരസം് വതരയ�ു ഞരരതൊലകൾ കരകതൊ്മരയല സൂക്ഷലചലട്ുണപ.
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•ഞരരതൊലക്്ം്,അതൊലദേു�ുണരയ  ഞരലദശരധനക്്ം്,നടഞടലക്്ം്  തരജലസറലല   എി�തൊലയലട്ുണപ.

അതൊ�കൂടരതതൊ ദഞപ്റലല എി�തൊല തൊെരറരസലയ ഞരരതൊലക്്ം് രജലസറലല കരരരൻ സരധലച്.

6. ഗമാമസഭധരജ്സപ

•രജലസർ തസഗകടറല  സർടലസഫെ തചയപതൊലട്ുണപ. 

•2016 മ�തൊല 2019 വതരയ�ു  ഗഗ്രമസി മലനലടപസ�ം് ,ദമറ്റപമരര�തട ഞരലശീുന ഞരലഞരടല സം്ബ്രഗലച

വലവര്ടങ്്മരരപ രജലസറലല ഉുതൊപ.

7.അസറ്ധരജ്സപ

•രജലസർധധസർടലസഫെ തചയപതൊലട്ുണപ.

•രജലസർ  കരകതൊ്മരയല   എ്ര  വരർറലതുയ�ം്  വലവര്ടങൾ  എി�തൊല  സൂക്ഷലചലട്ുണപ.

                             വരർറപ 6 തൊ�ര�യലസര കനരല ഞ�നര�ദരരരം് ch.00m to 700m.

നമ

ർ

വർസപ വർസപ ദകരറപ ആരം്ിലച 

തൊീയതൊല

അവസരനലച 

തൊീയതൊല

എസലദമറ്റപ 

തൊ�ക

ചലുവരസലയ 

തൊ�ക

1   തൊ�ര�യലസര 

കനരല 

ഞ�നര�ദരരരം്

1608004003/IC/ 

317900

30/10/18 8/11/18 40, 000 37602

എസലദമറ്റലല കനരുലതന നീ്ം് എം് ബ്ര�സലല കനരുലതന 

നീ്ം്

അ്തന്നട�യ കനരുലതന 

നീ്ം്

700 മീറ്റർ 700 മീറ്റർ 910 മീറ്റർ

 ◾ ഫെീലറപ വലസലറ്റല്ടങലല കതുണയലയ വലവര്ടങൾ :-
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* എസപറലദമറ്റ്ം് എം് ബ്ര�സ�ം് ഗഞകരരം്  700 മീറ്റർ  ആരപ  കനരു�കൾ   കരട�  തചയല ,തച്ല  ദകരരല

ക്ഞ� വരകയലയരസലയതൊപ.   ജലദയര ഗടരസർ ആപലദസഷൻ വില  അ്തവട�യദപ്രൾ  910  മീറ്റർ

ുിലച്.

* ഞരല  ഞൂർയലയരസല മരസ്ടങൾ  കിലഞതൊലനരല   ഓറലറ്റപ  സമയയപ കനരുലതന ച�റ്റ്ം് ഒരരൾ

തഞരസയലല  വതര കരട�  വ്ർന്നലര�ന്ന�.

* തതൊരിലു�റപ്പ ഗഞവർയന്ടങൾ ന് രീതൊലയലല നടന്നലര�ന്ന� എന്നരരപ   സമീഞവരസലക്ലല 

നലന്നറലയരൻ കിലഞതൊപ.

* ഗഞവർയലയ�തട CIB ദബ്രരർറപ സസറ്റലല ഉുണരയലര�ന്ന�. 

*ജലദയര ഗടരസർ ആപലദസഷൻ ഉഞദയരഗ്ലചരരപ അ്വ�കൾ എട�യതൊപ. 

                വരർറപ 6 ഗഞ്യതസട�തൊല ദനരലട കനക്്ം് ദതൊരട�ക്്ം് ഞ�നര�ദരരരം് റീചപ  - 1

നമ

ർ

വർസപ വർസപ ദകരറപ ആരം്ിലച 

തൊീയതൊല

അവസരനലച

തൊീയതൊല

എസലദമറ്റപ 

തൊ�ക

ചലുവരസലയ

തൊ�ക

1 ഗഞ്യതസട�തൊല 

ദനരലട ദതൊരട�ക്്ം് 

കനക്്ം് 

ഞ�നര�ദരരരം്

1608004003/IC/320

440

24-11-18 11-2-19 3, 00, 000 2,92, 350

          

        

നമർ

ദതൊരടപ എസലദമറ്റലല 

കനരുലതന നീ്ം്

 എം് ബ്ര�സലല 

കനരുലതന നീ്ം്

അ്തന്നട�യ 

കനരുലതന നീ്ം്

1  മരദുരടലഞരടം് ദതൊരടപ 450m 450m 300m

2 ദതൊസനം്  ദതൊരടപ 220m 220m 110m
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3 വടയം്ക�്ം് ുീറലങപ ചരനല 1150m 1150m 540m

4 ഞൂയ�ര�യലപ്രടം് ുീറലങപ 

ചരനല 

900m 900m 330m

5 എ്മരടം് തൊ�ര�യല കവു ദതൊരടപ

 

1315m 1315m 630m

6 മരദുരടലപ്രടം് സക ദതൊരടപ 390m 390m 200m

7 മ�ടസ�ി വുലയ ദതൊരടപ 650m 650m 310m

 ◾ ഫെീലറപ വലസലറ്റല്ടങലല കതുണയലയ വലവര്ടങൾ :-

 *ദതൊരട�കൾ ഒന്ന�ം് തൊതന്ന  കരകതൊരകമരയല അ്തന്നട�സ�വരൻ സരധലചല്. ദതൊരടലനപ 

ഇര�കരക്ലു�ം്   നടപ്രതൊ  ഇ്രയലര�ന്ന�.  ഗഞവരകയല  ഞൂർയീകരലചപ  നര്്കൾ   കിലഞതൊലനരല

ദതൊരടലനപ ഇര�കരക്ലു�ം്  കരട�കയറല കലടസ�കയരയലര�ന്ന�. ജലദയര ഗടരസർ

ആപലദസഷൻ വിലയരരപ ദതൊരട�ക്്തട അ്വപ എട�യതൊപ.

*തതൊരിലു�റപ്പ  ഗഞവർയന്ടങൾ  ന് രീതൊലയലല  നടന്നലര�ന്ന�തയന്നപ  സമീഞവരസലക്ലല  നലന്നപ

അറലയരൻ കിലഞ�.

* ഗഞവർയലയ�തട CIB ദബ്രരർറപ സസറ്റലല കരരരൻ കിലഞ�.

കതണത്തലുകളുടടെ ംധന്രീകണ്രഷളുടടെ ംധധധധധധധധധധധധ

* ഞഞ്രയയലല സൂക്ഷലദസുണ 7 രജലസറ�കൾ കരകതൊ്തൊദയരതട സൂക്ഷലചലട്ുണപ.

*  വല.എമപ.സല.  യ�തട ഞരലദശരധന  കരകതൊ്മരയല  നടസ�കയ�ം്  അതൊപ  സസറ്റപ  റയറലയലല

ദരഖതപ്ട�യലയതൊ�ം് കരരരനപ കിലഞ�.
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*  തതൊരിലു�റപ്പ  ഉദദേ്രഗ്സ്ഥർ  മലകച രീതൊലയലല  ഗഞവർയന്ടങൾ  ആസൂഗതൊരം്  തചെ്കയ�ം്

നടപ്ലുരസ�ന്ന�തുണന്ന�ം് മനസലുരസരൻ കിലഞ�.

*  ഉദദേ്രഗ്സ്ഥർ  ഗഞവർയലയലട്ടങൾ  സനർശലസ�കയ�ം്  തതൊരിലുര്ലകൾസപ  ദവുണ

മരർഗ്നലർദദ്ദശ്ടങൾ നലക�ന്ന�തുണന്ന�ം് അറലയരൻ  കിലഞ�

  * തതൊരിലു ര ല്കൾസപ കനരല,  കരനര തൊ�ട്ടങലയവയ�തട  ഗഞവർയന്ടങൾസപ  ഇറ്ടങ�ം്

മ�ൻഞപ  ദരരഗ്  ഗഞധലദരരധ  ഗ്�് ലകകൾ  ആശ വർസർ മരർ വില  ു ി്മരകരറ�ുണപ 

* തതൊരിലു ര ല്കൾ ദവതൊന വർധനവ�ം്  തതൊരിലല  സമയം്  9 മരല മ�തൊല 4 മരല  വതര  ആകരതമന്ന�ം്

ആവശ്തപ്ട.്

*തതൊരിലു ര ല്കൾസപ ആയ�ധ്ടങ ്്തട വരടക കരകതൊ്മരയല ു ിലസ�ന്ന�ുണപ. 

*കിലഞ സരമയലക  വർഷം്  150  തതൊരിലല  ദേലന്ടങൾ  ഉുണരയലര�ന്ന�.13  തതൊരിലു ര ല്കൾ 100  ഞരല

ഞൂർയീകരലചലട്ുണപ.120 മ�തൊല 130 തതൊരിലല ദേലന്ടങൾ വതര തതൊരിലു ര ല്കൾസപ ു ിലചലട്ുണപ. 

*  തതൊരിലുലട്ടങ്ലതു ദഫെരദടര   എട�സ�ന്നതൊലന�ം്   ദഫെരദടരസരടപ  തൊ�ട്ടങലയ  മറ്റപ  ചലുവ�കൾസ�ം്

തതൊരിലുര്ലക്ലല  നലന്ന�മരരപ  ഞരം്  ഞലരലസ�ന്നതൊപ.  ആദേ് കരു്ടങ്ലല  ADS ഫെുണപ 

ഉഞദയരഗ്ലചലര�ന്ന�.

*ADS  ഫെുണലല നലന്നപ ുിലസ�ന്ന ഞരം് ഉഞദയരഗ്ഗഞദേമരക�ം് വലധം്  ഉഞദയരഗ്ലസ�വരൻ അന�വരദേം്

ദവരതമന്നപ തതൊരിലുര്ലകൾ ആവശ്തപ്ട്. 

*തതൊരിലു�റപ്പ  തതൊരിലുര്ലക്ലല  ദരരഗ്ലക്രയവർസപ  സരമയലക  സഹരയം്  അന�വദേലസരം്

എന്നപ *തതൊരിലുര്ലകൾ ആവശ്തപ്ട്. 

*അതൊ്രവശ് സരഹചര്്ടങ്ലല  അറ്റൻറൻസപ  നഷപടമരവരതതൊ ദനരതയ ദഞരവരൻ  അന�വരദേം്

നലകരതമന്നപ തതൊരിലുര്ലകൾ ഞറഞ�. 

*തതൊരിലുലട്ടങൾ  ക�റവരതരന്ന�ം്  APL   ക�ട�ം്ബ്ര്ടങ്ലു�ം്  ഞരട്ടങ്ലു�ം്  എ്രം്  ഞരലയരൻ

അന�വരദേം് ുിലചരല  കൂട�തൊല തതൊരിലുലട്ടങൾ കതുണയരൻ സരധലസ�തമന്നപ  തതൊരിലുര്ലകൾ

അവകരശതപ്ട്.
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*  മരസർ  ദറരൾ  വര്ടങരന�ം്  തൊലരലതക നലകരന�തമ്രം്  ചലു  സരഹചര്്ടങ്്ല  ദബ്ലരസലല

ദഞരദകുണല  വരരറ�ുണപ  .ഇതതൊ്രം്  തൊതന്ന ദമറ്റ്മരർകപ  സരമയലക  നഷപടവ�ം്  സമയ  നഷപടവ�ം്

വര�യല തവസ�ന്ന�. ഇതൊലനപ ഒര� ഞരലഹരരം് ദവരതമന്നപ തതൊരിലുര്ലകൾ ആവശ്തപ്ട്.  

* ഞരലദശരധന നടയലയ 2 ഗഞവർയല സ്ഥുയ�ം് CIB ഉുണരയലര�ന്ന�. 

                                                              നന്ദ്

മ�ടസ�ി ഗഗ്രമ ഞഞ്രയയലതു 2018-19 സരമയലക  വർഷയലതു  ദസരഷ്ല ഓറലറ്റപ ഗഞഗകലയ

സമയബ്രഗലതൊമരയല   തൊീർസരൻ   ദസരഷ്ല  ഓറലറ്റപ  ടീമലതന സഹരയലച ബ്രഹ�മരനതഞട

ഞഞ്രയയപ  ഗഞസലറന പ  ,  തസകടറല,  അസലസന പ  തസകടറല,  ിരരസമലതൊല  അം്ഗ്്ടങൾ,വരർറപ

തമമർ  ,  തതൊരിലു�റപ്പ  വലിരഗ്ം്  ഉദദേ്രഗ്സ്ഥർ  ,  ഫെീലറ�  തൊു  ഗഞവർയന്ടങൾസപ   സഹരയലച

ദമറ്റപമരർ, തതൊരിലുര്ലകൾ എന്നലവർസ�ു നനല ഗഞദതൊ്കം് ദരഖതഞട�യ�ന്ന�.

     മ്ന്ട്ധസ്ധറ്ി ദപ്പാപോ്ർധധ

അജുണ

•  ഈശസരഗഞരർതന

 • അധ്ക്ഷതന തൊലരതഞട�സല

 • സസരഗ്തൊം് : സരുല സരജ� (ദമറ്റപ)

 • ആമ�ഖം് :VRP എലമല ഷരജ� 

  • റലദപ്രർടപ അവതൊരരം് :      VRP അഞ്ജലതൊ രവല 

                                                                   VRP എലമല ഷരജ� 

                                         

•ചർച 

• നനല: VRP അഞ്� തക.എസപ.

• സ്ഥും് : ഞ�ി�സരടപ എല.ഞല. സപകൂൾ

• തൊീയതൊല :10/11/ 2019
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 • സമയം്: 3: 00 pm 

 കൂവപ്ടല ദബ്ലരസലതു മ�ടസ�ി ഗഗ്രമ ഞഞ്രയയലതു വരർറപ 6 തു ദസരഷ്ല ഓറലറ്റപ 

ഗഗ്രമസി 10 /11 /2019, 3 :00 p.m നപ  തൊ�ര�യല ഞ�ി�സരടപ എല.ഞല.സപകൂ്ലല ഈശസര 

ഗഞരർതനദയരതട ആരം്ിലച്. തതൊരിലുര്ലക്ലല നലന്ന�ം്അധ്ക്ഷയരയല ഓമന 

ക�ഞലസണതന തൊലരതഞട�യ�.  ദയരഗ്യലനപ ദമറ്റപ സരുല സരജ�  സസരഗ്തൊം് ഞറഞ�. 

അധ്ക്ഷനരയല തതൊരതഞട�യ ഓമന ക�ഞലസണൻ അധ്ക്ഷ ഗഞസം്ഗ്ം് നടയല. 

ദസരഷ്ല ഓറലറ്റലം്ഗ്പ ഉദദ്ദശ ുക്ഷ്്ടങ്്ം്, ഗഞരധരന്വ�ം് ഉൾതസരുലച്തകരുണപ VRP  

അഞ്ജലതൊ രവല ആമ�ഖഗഞിരഷരം് നടയല. ഞഞ്രയയലലനലന്നപ തതൊരിലു�റപ്പ വലിരഗ്യലതു

റരറ്റര എൻഗടല ഓപ്ദററ്റർ ഗശീമതൊല സൗമരക ഞതങ്കട�യ�, VRP മരരരയ അഞ്ജലതൊ, എലമല 

എന്നലവർ  റലദപ്രർടപ അവതൊരലപ്ലച്. ഞരലദശരധലച രുണപ ഫെയു�ക്്തട കതുണയു�കൾ, 7 

രജലസറ�കൾ,  22 ദറരക്്തമന പസപ  എന്നലവയ�തടയ�ം് ,ഫെീലറപ ഞരലദശരധനയ�തടയ�ം്,   

തതൊരിലുര്ലക്്മരയല നടയലയ ചർചയലല നലന്ന�ം് ുിലച വലവര്ടങ്്തടയ�ം്  

അടലസ്ഥരനയലല തൊെരറരസലയ റലദപ്രർടരരപ അവതൊരലപ്ലചതൊപ.

                                                    *ഗപധാനധന്രീകണ്രഷൾ

• ഫെയു�ക്്ം് രജലസറ�ക്്ം് കരകതൊ്തൊദയരതട സൂക്ഷലസ�ന്നതൊലനപ  ഉദദേ്രഗ്സ്ഥർ എട�സ�ന്ന ഞരലഗശമം്

അിലനനനരർഹമരരപ.

• റലമരൻറപ കരകതൊ്മരയല നലക�ന്ന�തുണങ്കലു�ം് ദഫെരം് ഞൂർരമരയല ഞൂരലപ്ലചലടല്. ആയതൊലനരല  15 

ദേലവസയലനകം് തതൊരിലല ുിലദചര  എന്നതൊലനപ വ്കതൊയല്.

• തതൊരിലല ദേലന്ടങ്്തട ക�റവ�ം്, ദവതൊനം് മരസ്ടങൾസപ ദശഷം് ുിലസ�ന്നതൊ�തകരുണ�ം് ആകപടീവപ 

തതൊരിലുര്ലക്്തട എണം് ക�റയ�ന്ന�.

• വലജലുൻസപ ആൻറപ ദമരരലറ്ററലങപ കമലറ്റലയ�തട ഞരലദശരധന ഗഞവർയലയലട്ടങ്ലല  കരകതൊ്മരയല 

നടസ�കയ�ം് അതൊപ സസറ്റപ റയറലയലല  ദരഖതപ്ട�യ�കയ�ം് തചെ്ന്ന�.

• തതൊരിലുലട്ടങ്്തട അിരവവ�ം്  തതൊരിലല ദേലന്ടങ്്തട ക�റവ�ം് തതൊരിലുര്ലകൾ ദനരലട�ന്ന ഒര� 

ഗഞശപനമരരപ.

 • ഏതറ്റട�സ�ന്ന  ഗഞവർയലക്ലല ആവർയനവലരസതൊ കരര�ന്ന�. കൂട�തൊല ഉഞദയരഗ്്മരയ 

ഗഞവർയലകൾ ഏതറ്റട�ദസുണതൊരരപ. തഞരതൊ�വരയല ചർച നടയല ഗഞവർയലകൾ കതുണയരം്.

• ഗഞവരകയലയലട്ടങ്ലല തൊരല, ഗഞഥമശ�ഗശൂഷ കലറ്റപ,  തവും് എന്നലവയ�ുണപ.

• ഞരലദശരധലച രുണപ ഗഞവർയലയലട്ടങ്ലല രുണപ ഗഞവർയലസ�ം് CIB കരരരൻ സരധലച്. 

• തതൊരിലുര്ലകൾസപ സകയ�റ, ബ്രൂടപ എന്നലവയല്. അതൊലനരല വ്തര മുലനമരയ കരനക്ലു�ം്, 

ദതൊരട�ക്ലു�ം് ഗഞവർയല തചെരൻ തതൊരിലുര്ലകൾ ഏതറ ബ്ര�ദലമ�ട്ന്ന�.
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• കിലഞ സരമയലക വർഷം് 150 തതൊരിലല ദേലന്ടങൾ അന�വദേലചദപ്രൾ ിൂരലിരഗ്ം് 

തതൊരിലുര്ലകൾസ�ം് 100 ല കൂട�തൊല തതൊരിലല ദേലന്ടങൾ ുിലച്.

•തതൊരിലല കരർറ�ം് മസർ ദറര്്ക്്ം് തവടലയലരയു�കൾ ഇ്രതതൊ ഞൂർണമരയ�ം് ഞൂരലപ്ലച് 

സൂക്ഷലസ�ന്ന�.തൊ�ടർന്നപ റലദപ്രർടലൻ ദമല ചർച നടന്ന� 

             * ചപചിയ്ൽധവന്നധവ്ഷിയഷൾ

• ദവതൊനം് 350 രൂഞയ�ം്, തതൊരിലല സമയം് 9 മ�തൊല 4 വതര ആസരതമന്ന�ം്  തതൊരിലുര്ലകൾ 

ആവശരകതപ്ട്.

• തതൊരിലല ദേലന്ടങൾ ക�റവരതരന്നപ തതൊരിലുര്ലകൾ ഞരരതൊല ഞറഞ�. എന്നരല മ�ടസ�ി 

ഞഞ്രയയലതു 16 ഓ്ം് തതൊരിലുര്ലകൾസപ അട�യ ആിപചദയരതട 100 ഞരല 

ഞൂർയലയരക�തമന്ന�ം് ഞു തതൊരിലുര്ലക്്ം് റലമരന പ തചെരൻ മടല  കരരലസ�ന്ന�. ഞഞ്രയയലല 

നലന്നപ വല്ലസ�ദമരിരരപ റലമരന പ വസ�ന്നതൊപ.തതൊരിലുര്ലക്്തട ഈ സമീഞനം് തകരുണരരപ 

തതൊരിലല ദേലന്ടങൾ ക�റയ�ന്നതതൊന്ന�ം് ഉദദേ്രഗ്സ്ഥ മറ�ഞടല ഞറഞ�.

• ദതൊരട�ക്ലു�ം്, കനരു�ക്ലു�ം് കൂട�തൊല ഗഞവർയല ദേലന്ടങൾ ദവരതമന്നപ തതൊരിലുര്ലകൾ 

ആവശരകതപ്ട്. ആക്ഷൻ പരൻ തൊെരറരസല നലകലയലട്തുണന്ന�ം് അന�വരദേം് ുിലസ�ന്ന മ�റയപസപ 

മരഗതൊദമ ഈ സരമയലക വർഷം് അന�വദേലസ�ന്ന ഗഞവർയലയ�തട കരരരകയലല വ്കതൊ 

വര�കതയന്നപ ഉദദേ്രഗ്സ്ഥ മറ�ഞടല നലകല.

• ഗഞവരകയല ദേലനം് 150 ആസ�ദമര എന്ന തതൊരിലുര്ലക്്തട സം്ശയയലനപ ST തതൊരിലുര്ലകൾസപ 200 

ഗഞവരകയല ദേലന്ടങൾസ�ു അന�വരദേം്മ�തുണന്ന�ം് അ്രയവർസപ 100 ഗഞവരകയല ദേലന്ടങ്രരപ 

തൊലസരും് അന�വദേലസ�ന്നതതൊന്ന�ം് ഉദദേ്രഗ്സ്ഥ സൗമ് മറ�ഞടല നലകല.

• ഗഞവരകയല ദേലന്ടങൾ ക�റഞതൊപ 150 ദേലവസ്ടങൾ ആസരദമന്നപ തതൊരിലുര്ലകൾ ആവശരകതപ്ട്.

• കനരു�ക്്തടയ�ം് ദതൊരട�ക്്തടയ�ം് തതൊരിലു�റപ്പ ഗഞവരകയലകൾ ഞൂർയീകരലചരല മരഗതൊദമ 

കരകഷല ആവശരക്ടങൾസ�ു ജുദസചന സൗകരരകം് ുിലസൂ. അതൊ�തകരുണപ കനരു�ക്്തടയ�ം് 

ദതൊരട�ക്്തടയ�ം് ഗഞവർയലകൾ മ�ടസമല്രതതൊ അന�വദേലസരതമന്നപ തതൊരിലുര്ലകൾ 

ആവശരകതപ്ട്.

•  ദറരറലതന കരടപ തവട്ന്ന ഗഞവർയലകൾ ദവരതമന്നപ തതൊരിലുര്ലകൾ ആവശരകതപ്ടദപ്രൾ കരടപ 

തവട്ന്ന ഗഞവർയലകൾ അന�വദേലസ�ന്നതൊപ ക�റവരതരന്നപ  ഉദദേ്രഗ്സ്ഥ മറ�ഞടല ഞറഞ�.

• ദമറ്റലനപ തതൊരിലുര്ലകത് അദഞക്ഷലചപ സരമയലക നഷപടവ�ം് സമയം് നഷപടവ�ം് കൂട�തൊുരരപ. 

ആയതൊലനരല ദമറ്റ്മരർസപ ഗഞദതൊ്ക ആന�കൂു്ം് ുിരകമരസരതമന്നപ ദമറ്റപമരർ ആവശരകതപ്ട്.

• ADS ഫെുണപ ആദേരകകരു്ടങ്ലല തതൊരിലുര്ലകൾസപ ഗഞദയരജനകരമരയ രീതൊലയലല ആയ�ധ്ടങ്്ം് 

മറ്റ്ം് വര്ടങ�വരൻ ഉഞദയരഗ്ലചലര�ന്ന�. എന്നരല ഇദപ്രല ADS ഫെുണലതു തൊ�ക തതൊരിലുര്ലകൾസപ 

വലനലദയരഗ്ലസരൻ കിലയരയ അവസ്ഥയരരപ. ഇതൊലതനരര� ഞരലഹരരം് ദവരതമന്നപ തതൊരിലുര്ലകൾ 

ആവശരകതപ്ട്. ഈ കരരരകം് ദബ്ലരസലു�ം്, ഓറലറ്റല്ടങലു�ം് ഗശദയലലതപ്ട�യലയലട്തുണന്ന�ം് 

അന�കൂുമരയ മറ�ഞടല ഗഞതൊീക്ഷലസ�ന്ന�തയന്ന�ം് ഉദദേ്രഗ്സ്ഥ മറ�ഞടല നലകല.
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• അതൊ്രവശ്ഘട്ടങ്ലല ഹരജർ നഷപടമരകരതതൊ തതൊരിലല നലർയരൻ  അന�വരദേം് ദവരതമന്നപ 

തതൊരിലുര്ലകൾ ആവശരകതപ്ട്. എന്നരല അതൊലന�ു നലയമം് ഇത്ന്നപ ഗശീമതൊല സൗമരക മറ�ഞടല 

നലകല.

• JLG ഗഞവർയന്ടങൾ തചെരൻ ിൂവ�ടമകൾ കരം് അടച രസീദതൊര, ഒപ്ലട മ�ഗദേഞഗതൊ്ടങദ്ര തൊര�വരൻ

വലസമതൊലസ�ന്ന�. അതൊലനരല തതൊരിലുര്ലകൾ ഇയരം് ഗഞവരകയലകൾ ഏതറ്റട�സരറല്.

• APL ക�ട�ം്ബ്ര്ടങ്ലല ഗഞവരകയല അന�വദേലസരതമന്നപ തതൊരിലുര്ലകൾ ആവശരകതപ്ട്. APL 

ക�ട�ം്ബ്ര്ടങത് ഞൂർണമരയല ഒിലവരസലയലടല്രതയന്നപ ഉദദേ്രഗ്സ്ഥ മറ�ഞടല നലകല.

• റലമരന പ നലക�ദമരൾ സകഞറ്റപ രസീതൊപ വര്ടങരതമന്നപ തതൊരിലുര്ലകൾസപ അറലയല്രയലര�ന്ന�. 

എന്നരല ഇനല മ�തൊല തതൊരിലുര്ലകൾ ഇതൊപ വര്ടങരതമന്നപ ഞറഞ�.

ചർചതസരട�വലല VRP അഞ്� തക.എസപ. നനല ഞറഞ�. റലദപ്രർടപ ഞരസരസല. 4.30 pm നപ ദയരഗ് 

നടഞടലകൾ അവസരനലപ്ലച്.
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