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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 ഞരലധലയല ല വന്ന�  .  ഓദരര  ഗഗ്രമീര

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

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. 
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അവകാേധി അധ്ഷ്ഠ്തധി നീര്കണഷൾധി 

 തതൊരിലല  കരർറലനപ  ദവുണലയ�ു  ദഫെരദടരകൾ  ആദേ്കരു്ടങ്ലല ഞഞ്രയയലല നലന്നപ

എട�യലര�ന്ന�.  എന്നരല  തതൊരിലല കരർറപ  ഞ�തൊ�സലയദപ്രൾ   തതൊരിലുര്ലകൾ  സസവനം്

ചലുവലുരരപ ദഫെരദടര എട�യപ നലകലയതൊപ. 

 ഫെയല  ഞരലദശരധന  നടയലയദപ്രൾ  റലമരൻറപ  ദഫെരമലല  ആവശ്മരയ  തതൊരിലല

ദേലവസ്ടങ്തട തൊീെതൊല ദരഖതപ്ട�യലയലര�ന്നല്. അതൊ�തകരുണപ തൊതന്ന 15 ദേലവസയലന�ുലല

തതൊരിലല ുിലചലര�ദന്നര എന്നപ കതുണയരൻ സരധലചല്. എന്നരല തതൊരിലുര്ലു�മരയല ചർച

നടയലയദപ്രൾ 15 ദേലവസയലന�ുലല തതൊരിലല ുിലച് എന്നപ മനസലുരസരൻ സരധലച്. 

 തതൊരിലുര്ലകദ്രടപ  ചർച നടയലയ തൊലതന  അടലസ്ഥരനയല ല  എ്ര  തതൊരിലുര്ലക്്ം്

5 കല. മീ ച�റ്റ്വലന�ുലുരരപ     ദജരുല തചെ്ന്നതൊപ എന്നപ അറലയരൻ സരധലച്. 

    തതൊഴിലിടങളിൽ പപഥമ ശുപശൂഷ കിറ്,   കുടിതവളം ,  തണൽ സൗകര്ം

എനിവയുണ്.കകയുറ,   ബൂട് എനിവ ലഭിചിടില.

     കഴിഞ സൊമതിക വർഷതിൽ 100    ദിവസതത തതൊഴിൽ ദിനങൾ     ലഭിചത് ഒരു

  കുടുംബതിതല തതൊഴിൽ കൊർഡിലൊണ്.    ആകുടുംബതിതല 2  തതൊഴിലൊളികൾ 50 ദിവസം

   വീതം തതൊഴിൽ തചയ്തൊണ് 100   തതൊഴിൽ ദിനങൾ പൂർതികരിചത്. 

     ആദ് കൊലങളിൽ തതൊഴിൽ പൂർതികരിച് 15    ദിവസതിനുളിൽ വവതനം ലഭിചിരിനു.

      എനൊൽ ഇവപൊൾ വവതനം ലഭികൊൻ കൊല തൊമസം വനരിടുനു,  2  മൊസവതൊ്മരയല

 വവതനം ലഭിചിടില.     ഇതരം സൊഹചര്ങളിൽ നഷ്ടപരിഹൊരം ലഭികുനതിനുള

  അവകൊശതതകുറിച് തതൊഴിലൊളികൾ  ക്അറിവുഉണൊയിരുനില. 

       തൽസമയസൊമൂഹികപരിവശൊധനക്ത്മൊയിനടതുനതൊയിഅറിയൊൻകഴിഞടില.

                                          

                               ദസാഷ്യൽധി ഓഡ്റ്ധി രീത്ോസ്ഗതം

•ദബ്ലരസപ  തൊുയലു�ം്  ഗഗ്രമഞഞ്രയയ�  തൊുയലു�ം്  ഞദതൊല  നലർവഹര   ഉദദേ്രഗ്സ്ഥനരയ

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

തൊ�ട്ടങലയവര�മരയല  ദബ്ലരസപ   റലദസരിപസപ   ദഞിപ സ്  നടയലയ   കൂടലയരദുരചനയലല
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ഉര�യലരലഞതൊലനന�സരലചപ   തൊ�ടർഗഞഗകലയകൾ ആസൂഗതൊരം്  തചെ്കയ�ം്   ദസരഷ്ല ഓറലറ്റപ

ഗഗ്രമ  സിര  തൊീയതൊല  നലചയലസ�കയ�ം് തചെ്ന്ന�.

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

ഞരലദശരധലസല 

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

തചയപതൊ ഗഞവർയലക്്തട അ്വ�കൾ ഞരലദശരധലച് . 

•ഗ്�രദിരക്തരസദ്രടപ 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   ഗഗാമ പഞ്ചാaത്ത്ധി തപാതുവ്വരഷൾ

വിസ്തീർരണം 21.97sq.km

ജനസംഖ് 17355

വൊർഡുകൾ 13

വലദ്ജപ വവങൂർതവസ്

വബൊക് കൂവപടി

തൊലൂക് കുനതുനൊട്

ജില എറണൊകുളം
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                           പര്ദോധനa്ക്്കധി വ്ദധaമാക്ക്aധി ഗപവ്ത്ത്കൾ

നമർ വർസപ ദകരറപ വർസപ

1 1608004003/IC/318024 ഞ�ിസരട്കര കനരല ഞ�നര�ദരരരം് ch0.00m to

600m

2 1608004003/WH/302943 തൊ�ര�യലചലറ ആിം് കൂടു�ം് വശ്ടങ്ലല 

ഫെുവരകക്ഷ്യകൾ നടീു�ം്

3 1608004003/IC/317903 ദകരടനരടപ തവസ്റ്റപ ഗബ്രരഞ്പ കനരല 

ഞ�നര�ദരരരം് ch 2830.00m to 3230.00 m

ഫaൽധി ധി പര്ദോധന

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 .
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◾ കവ്ധി ദപജ്

വരർഷലക  മരസ്റ്റർ  സർസ�ുർ ഗഞകരരം്  ഒര�   വർസപ   ഫെയുലല ഉുണരദകുണതൊരരപ കവർ ദഞജപ.

AMC ഗഞകരരമ�ു കവർ ദഞജപ ഉുണരയലര�ന്നല്.  വരർറപ 7 തു ദനരസലയ 3 ഫെയുലു�ം് കവർ ദഞജപ

ഇ്രയലര�ന്ന�. 

◾ തചക്്കധി ല്സ്

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

ദരഖതപ്ട�ദയുണ ദരഖയരരപ തചസപ ുലസ്റ്റപ.

  AMC    പപകൊരമുള തചക് ലിസ് ഉണൊയിരുനില.

◾ആ️ക്ഷൻപാ്ഷൻധി ധി ദകാപ്പ്
ഒര�  ജനകീയ  ഇടതഞടുലതന ദനർ  സരക്ഷ്ം്  തതൊ്ലയല  സ�ന്ന ദരഖയരരപ  ആക്ഷൻ  പരൻ

ദകരപ്ല.ഗഗ്രമസി  നലർദദശലസ�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

    പരിവശൊധിച 3  ഫയലി  ലും     ആകൻപൊൻ വകൊപി ഉണൊയിരുനു.

◾ എസ്ദമറ്

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

ദരഖയരരപ  എസ്റ്റലദമറ്റപ.

   തസക്ൂറിൽ     നിതനടുത വിശദമൊയ വകൊപിയൊണ് ഫയലിൽ സൂകിചിരുനത്.

    ജനകീയ ഭൊഷയിൽ ഉള  എസിവമറ് ഉം ഉണൊയിരുനു.  ഇത്അഭിനൊർഹമൊണ്.

   ബനതപട ഉവദ്ൊഗസതന ഒപ്,     സീൽ ഉണൊയിരുനു എനൊൽ തീയതി

വരഖപടുതിയിരുനില. 

•വപഡൊയിംങ് ,  ഡികസൻഉണൊയിരുനു.

◾ സാദങ്കേത്കധി അനുമത്ധി 

 ഒരു പപവർതിക്    സൊവങതിക ഉവദ്ൊഗസരുതട അനുമതി ലഭിചു   എനതിനുള ആധികൊരിക

  വരഖയൊണ് സൊവങതികഅനുമതി.



7

        സൊവങതികഅനുമതിയുതട തസക്ൂർ വകൊപി ഉണൊയിരുനു.  

    ബനതപട ഉവദ്ൊഗസതന ഒപ്,   സീൽ ഉണൊയിരുനു.   എനൊൽ date

വരഖതപടുതിയിരുനില.

◾ ഭരണാനുമത്

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

ഞഞ്രയയപ ിരര സമലതൊല നലക�ന്ന അം്ഗ്ീകരരമരരപ ിരരരന�മതൊല.

 ഫയലുകളി  ൽ  തസക്ൂറിൽ   നിതനടുത ഭരണൊനുമതിയുതട  വകൊപിയൊണ്

സൂകിചിരികുനത്.

    പഞൊയത് തസപകടറിയുതട ഒപ് ഉണൊയിരുനു.   എനൊൽ സീൽ ,   തീയതി എനിവ

ഉണൊയിരുനില. 

◾  സംദaാജ്തധി പദ്ധത്ധി 

    ഞരലദശരധലച 3 ഫെയു�ക്്ം്  സം്ദയരജലതൊ  ഞദതൊല അ്രയലര�ന്ന� 

 ◾ തതാഴ്ല്നുള്ളധി അദപക

 തതൊരിലല  ആവശ്തപ്ട്തകരുണ�ു അദഞക്ഷ ഫെയുലല  കരകതൊ്മരയല  സൂക്ഷലദസുണതൊ�ുണപ .

തതൊരിലല ആവശ്തപ്ടപ 15 ദേലവസയലനകം് തതൊരിലല ുിലദചര എന്നറലയരന�ു ദരഖ  കൂടലയരരലതൊപ.

  വനൊകിയ 3 ഫയലുകളിലും റലമരൻറപ    വഫൊം പൂർണമൊയി പൂരിപിചിടല്രയലര�ന്ന� 

    അവപകനൽകിയ തീയതി വരഖതപടുതിയിരുനില.

 തതൊരിലുര്ലകൾ കൂടമരയരരപ അദഞക്ഷ നലകലയലരലസ�ന്നതൊപ 

◾  ഗപവ്ത്ത്ധി അനുവദ്ചത്ധി സം്ന്ചധി ദഫാംധി 

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

     പപവൃതിഅനുവദിച വഫൊം ഉണൊയിരുനു.

◾ ഇധി മസ്ധി ദറാൾ

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

അടലസ്ഥരന  ദരഖയരരപ  ഇ  മസ്റ്റർ  ദറരൾ .  ഞരലദശരധലച 3  ഫെയു�ക്ലു�ം്   മസ്റ്റർദറരൾ
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ഉുണരയലര�ന്ന� .  ഇതൊലല തതൊരിലുര്ലകൾ ഒപ്്കൾ,  അവര�തട തതൊരിലല ദേലന്ടങൾ,  കൂുല എന്നലവ

ദരഖതപ്ട�യലയലട്ുണപ. 

   ഫയലിതല മ    സർ വറൊളിൽ   തവടിതിരതലുകൾ ഉണൊയിരുനില

   തതൊഴിലൊളികളുതട ഹൊജർ കൃത്മൊയി   വരഖ തപടുതിയിടുണ്. 

      ആയുധം മൂർച കൂടുനതിനുള കൂലി     വ്കമൊയി വരഖ തപടുതിയിടുണ്

 BDO  യ�തട  ഒപ് ,    സീൽ എനിവ ഉണൊയിരുനു.   തീയതി  ഇലൊയിരുനു.  ഓവർസലയർ

ഞരലദശരധലചലട്ുണപ. 

◾ തമഷ്തമന ്ധി ധി ്ുക്്ക

 

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

ദരഖയരരപ  തമഷർതമന പ  ബ്ര�സപ.  ഞരലദശരധലച എ്ര  ഫെയു�ക്ലു�ം്  തമഷർതമൻറപ  ബ്ര�സപ

ഉുണരയലര�ന്ന�. 

◾ തമറീര്aൽധി ്്ൽധി വൗച്ധി 

ഞരലദശരധലച 3 ഫെയു�ം് തമറ്റീരലയലസപ വർസപ  അ്രയലര�ന്ന�. 

◾ ദവജ്ധി ല്സ്

 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  ്കമരറ�ന്നതൊലനപ  ദവുണല

തൊെരറരസ�ന്ന ഗഞധരനതപ്ട ഒന്നരരപ ദവജപ ുലസ്റ്റപ. 

   ഞരലദശരധലച 3 ഫെയുലു�ം് ദവജപ ുലസ്റ്റപ ഉുണരയലര�ന്നല്. ഞകരം് ഫെയുലതന മ�ൻവശതൊപ ദവജപ

ുലസ്റ്റപ നമർ എി�തൊലയലട്ുണപ.

◾ ഫണ്ട്ധി ധി ഗടാ്ഷൻസ്ഫ്ധി ധി ഓ്ഡ്

 ദവജപ ുലസ്റ്റപ 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� 

 FTO  കൾ  മസ്റ്റർ ദറര്്കൾസപ  അന�ഞരതൊലകം് ആയലര�ന്ന�. 
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◾ ഗപവ്ത്ത്ധി പത്ത്തീകരണധി സാക്യപഗതം

  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 .

     ഗഞവരകയല ഞൂർയലകരലച സരക്ഷ്ഞഗതൊം് ഞരലദശരധലച  ഫെയുലല ഒന്ന�ം് ഉുണരയലര�ന്നല്.

◾ മസ്ധി ദറാൾധി മതവ്തമ്ഷൻറ്ധി സ്ല്പ്്പധി ധി 

 ഒര�  ഗഞവർയലയ�തട  ഓദരര  ഘടയലു�ം്  ,  മരസ്റ്റർദറരൾ  അന�വദേലചതൊപ  മ�തൊല  ദവതൊനം് 

നലക�ന്നതൊപ  വതരയ�ു ഓദരര   ഘട്ടങ്്ം്  ഏതതൊരതസ തൊലെതൊലക്ലുരരപ  നടന്നതൊപ  എന്നപ  

മനസലുരസരന�ു ദരഖയരരപ മരസ്റ്റർ ദറരൾ മൂദവതമന പ  സലഞപ.  

        ടൊകിംഗ് വഫൊം എലൊ ഫയലിലും ഉണൊയിരുനു. 

    ബനതപട ഉവദ്ൊഗസർ സർടികഫ  തചയ്തിടുണൊയിരുനു. 

◾ ദഫാദടാഗഗാഫ്

 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  ഘട ദഫെരദടരക്്ം്  ദനരസലയ  2  ഫെയുലല  സൂക്ഷലചലര�ന്ന�.ഒര�

ഫെയുലല ദഫെരദടര ഇ്രയലര�ന്ന�.

◾ ദറാaൽറ്ധി 

 കരം് അടച രസീതൊലതന ദകരപ്ലയ�ുണരയലര�ന്നല് .  എ്ര ഗഞവർയലയ�ം്  കനരല ഞ�നര�ദരരരം്

ആയലര�ന്ന�.

◾ ജ്ദaാധി ടാഗ്ഡ്ധി ദഫാദടാസ്

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

ഈ ഫെയുലല കതുണയലയല്.
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◾ സസറ്ധി ഡaറ്

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

്സറ്റപ റയറല.

  ഗഞവരകയല ആരം്ിലച തൊീയതൊല  അവസരനലച തൊീെതൊല ദരഖതപ്ട�യലയലര�ന്ന�

 .ഞൂരലപ്ലച തചസപ  ുലസ്റ്റപ  ,  തഗഞരജകപറ്റപ  മീറ്റലം്ഗ്പ ,  തതൊരിലുര്ലക്്തട സരക്ഷ്ഞഗതൊം്  ,

വലജലുൻസപ ദമരരലറ്ററലം്ഗ്പ  കമലറ്റല റലദപ്രർടപ  എന്നലവ വ്ക്തമരയല ദരഖതപ്ട�യലയ

്സറ്റപ റയറല എ്ര ഫെയു�ം് ഉുണരയലര�ന്ന�.

◾ ദസാഷ്യൽധി ഓഡ്റ്ധി റ്ദപ്പാ്ട്ധി ധി 

 ഞരലദശരധലച 3 ഫെയുലു�ം് ദസരഷ്ല ഓറലറ്റപ റലദപ്രർടപ  ദകരപ്ല ഇ്രയലര�ന്ന�. 

രജ്സറുകളുടടെ തടധി പര്ദോധന

ഞഞ്രയയലല 7 രജലസ്റ്ററ�ക്്ം് കരകതൊ്തൊദയരതട സൂക്ഷലചലരലസ�ന്ന� 

1.അദലാദക്കഷ്ഷൻധി ധി ഓഫ്ധി വ്ക്്ക,ദപa്തമന ്ധി ഓഫ്ധി ദവജസ്ധി ആ്ഷൻഡ്ധി ഡ്മാ്ഷൻഡ്ധി 
ദഫാ്ധി വ്ക്്ക

 രജലസ്റ്റർ തസതഗകടറല സർടല്ഫെ തചയപതൊലട്ുണപ 

 2017  മ�തൊല  2019  വതരയ�ു  റലമരന്ക്്തട വലവരം്  തരജലസ്റ്ററലല

ദരഖതപ്ട�യലയലട്ുണപ.

2. തമറ്ര്aൽധി രജ്സ് 

   2016  മ�തൊല  2019  വതരയ�ു തമറ്റീരലയു�കൾതട വലവര്ടങ്രരപ  തരജലസ്റ്ററലല

സൂക്ഷലചലരലസ�ന്നതൊപ. എന്നരല ഈ വലവര്ടങൾ അഞൂർണമരരപ .

 രജലസ്റ്റർ തസഗകടറല സർടല്ഫെ തചയപതൊലട്ുണപ.

 എ്ര വരർറ�ക്്തടയ�ം് വലവര്ടങൾ തരജലസ്റ്ററലു�ുണപ.

3. വ്ക്്കധി രജ്സ്

 . 2013-2019 വതരയ�ു കരുയ്വലതു വർസ�കൾ രജലസ്റ്ററലല സൂക്ഷലചലട്ുണപ.
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 തസതഗകടറല രജലസ്റ്റർ സർടല്ഫെ തചയപതൊലട്ുണപ.

 കരകതൊ്മരയല രജലസ്റ്റർ  സൂക്ഷലസ�ന്നതൊപ  അിലനദാർരർഹമരരപ.

4. തതാഴ്ൽധി കാ്ഡ്ധി വ്തരണധി രജ്സ്

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

രജലസ്റ്ററലല സൂക്ഷലചലട്ുണപ.

   തതൊരിലല   കരർറലനപ രജലസ്റ്റർ തചയപതൊ  155 ആ്്ക്്തട ദഞരപ,  ദമലവലുരസം്,  ദഫെരദടര

ഇവതയ്രം് കരകതൊ്മരയല രജലസ്റ്ററലല ദരഖതപ്ട�യലയലട്ുണപ. 

 രജലസ്റ്റർ തസഗകടറല സർടല്ഫെ തചയപതൊലട്ുണപ

5. പരാത്ധി ധി രജ്സ്

 രജലസ്റ്റർ തസഗകടറല സർടല്ഫെ തചയപതൊലട്ുണപ.

 2013 മ�തൊല 2019 തമയപ മരസം് വതരയ�ു ഞരരതൊലകൾ കരകതൊ്മരയല സൂക്ഷലചലട്ുണപ.

 ഞരരതൊലക്്ം്,അതൊലദേു�ുണരയ  ഞരലദശരധനക്്ം്,നടഞടലക്്ം്  തരജലസ്റ്ററലല 

എി�തൊലയലട്ുണപ. അതൊ�കൂടരതതൊ ദഞപ്റലല എി�തൊല തൊെരറരസലയ ഞരരതൊലക്്ം് രജലസ്റ്ററലല

കരരരൻ സരധലച്.

6. ഗഗാമസഭധി രജ്സ്

 രജലസ്റ്റർ തസഗകടറല  സർടല്ഫെ തചയപതൊലട്ുണപ. 

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

സം്ബ്രഗലച വലവര്ടങ്്മരരപ രജലസ്റ്ററലല ഉുതൊപ.

7.അസറ്ധി രജ്സ്

 രജലസ്റ്റർധി ധി സർടല്ഫെ തചയപതൊലട്ുണപ.

 രജലസ്റ്റർ കരകതൊ്മരയല  എ്ര വരർറലതുയ�ം് വലവര്ടങൾ എി�തൊല സൂക്ഷലചലട്ുണപ.
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വധി ധി ധി ധി ക്കുകളുടടെ മാa്ധി ്നതപടധി ന്രീകണഷധി ധി ൾധി ധി 

                 1.വരർറപ 7 ഞ�ിസരട്കര കനരല ഞ�നര�ദരരരം് ch 0.00m to 600.00m

നമർ വർസപ വർസപ ദകരറപ ആരം്ിലച 

തൊീയതൊല

അവസരനല

ച

തൊീയതൊല

എസ്റ്റലദമറ്റപ

തൊ�ക

ചലുവരസല

യ 

തൊ�ക

1 ഞ�ിസരട്കര 

കനരല 

ഞ�നര�ദരരര

ംം് 600m

1608004003/IC/

318024

6/12/2018 27/12/2018 32000 29322

എസ്റ്റലദമറ്റലല കനരുലതന നീ്ം് എം് ബ്ര�സലല കനരുലതന 
നീ്ം്

അ്തന്നട�സരൻ കിലഞ 
കനരുലതന നീ്ം്

600 മീറ്റർ 600 മീറ്റർ 650 മീറ്റർ

 ◾ ഫെീലറപ വലസലറ്റല്ടങലല നലന്നപ കതുണട�യ വലവര്ടങൾ :- 

• എസ്റ്റലദമറ്റ്ം്  എം് ബ്ര�സ�ം് ഗഞകരരം്  600 മീറ്റർ  ആരപ  കനരു�കൾ   കരട�  തചയല ,തച്ല  ദകരരല

ക്ഞ� വരകയലയരസലയതൊപ.  അ്തവട�പ്ലല നലന്നപ  650  മീറ്റർ ുിലച്.  ഫെീലറപ ദവരലഷലദസഷനലല

ജലദയര ഗടരസർ ആപലദസഷൻ വില അ്തവട�യതൊലല നലന്ന�ം് 650 മീറ്റർ ുിലച്.

• കനരല തതൊരിലു�റപ്പ തതൊരിലുര്ലകൾ നന്നരസലയതൊപ കൂടരതതൊ അട�യലതട തഞരലയരർവരുല 

കനരല നവീകരരയലതന ിരഗ്മരയല  നന്നരസലയതൊലനരല വരകയലയരയരരപ കരരരൻ കിലഞതൊപ.

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

നലന്നറലയരൻ കിലഞതൊപ.

• കനരുലതന CIB ദബ്രരർറപ തതൊരടപ ദചർന്നപ കലടസ�ന്ന വരർറപ 6 തന ിരഗ്മരയ കനരുലല ആരപ 

കരരരൻ സരധലചതൊപ. 

• തതൊരിലുര്ലകൾസ�  ഗഞവർയല സമയതൊപ  കെ്റ,കരു�റ  എന്നലവ നലകലയലര�ന്നല്.
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ഗഞതൊലദരരധര  ഗ്�്ലകകൾ  മരഗതൊമരരപ  ുി്മരസലയലര�ന്നതൊപ.

• ജലദയര ഗടരസർ ആപലദസഷൻ ഉഞദയരഗ്ലചരരപ കനരുലതന അ്വപ എട�യതൊപ.

            2.വരർറപ 7 തൊ�ര�യലചലറ ആിം് കൂടു�ം് വശ്ടങ്ലല ഫെുവരകക്ഷ്യകൾ നടീു�ം്.

നമർ വർസപ വർസപ ദകരറപ ആരം്ിലച 

തൊീയതൊല

അവസരനല

ച തൊീയതൊല

എസ്റ്റലദമറ്റപ 

തൊ�ക

ചലുവരയ 

തൊ�ക

1 തൊ�ര�യലചലറ ആിം് 

കൂടു�ം് വശ്ടങ്ലല 

ഫെുവരകക്ഷ്യക

ൾ നടീു�ം്

1608004003/WH/ 

302943

7/1/2019 15/1/2019 114000 112270

◾ ഫെീലറപ വലസലറ്റല്ടങലല കതുണയലയ വലവര്ടങൾ :-

• ഞരല  ഞൂർയലയരസല മരസ്ടങൾ  കിലഞതൊലനരല   ഓറലറ്റപ  സമയയപ  ചലറയ�തട ച�റ്റ്ം് ഒരരൾ

തഞരസയലല  വതര കരട�  വ്ർന്നലര�ന്ന�.

• ചലറയലല തവുവ�ം്, ഞരയു�ം് നലറഞലര�ന്നതൊലനരല  തച്ല  ദകരരല ക്ഞതൊപ എഗതൊയ്വലുരരപ

എന്ന�ുതൊപ  അ്തന്നട�സരൻ  ഓറലറ്റപ ടീമലനപ   സരധലചല്.

• ചലറയ�തട ച�റ്റ്ം് 10 ഫെുവരകക്ഷ്തൊകൾ നടീല ഗഞവർയലയലല ഉുണരയലര�ന്ന�. ഇതൊലനരവശരകമരയ 

്തൊകൾ തതൊരിലുര്ലകൾ വീടലല നലന്നപ തകരുണ� വരലകയരയലര�ന്ന� എന്നപ ദമറ്റലല നലന്നപ അറലയരൻ 

കിലഞ�.എന്നരല ഇവ അവലതട കരരരൻ കിലഞല്.കരടപ നലറഞപ കലടന്നലര�ന്ന�. 

•  തതൊരിലുര്ലകൾസ�  ഗഞവർയല സമയതൊപ  കെ്റ,കരു�റ  എന്നലവ നലകലയലര�ന്നല്.ഗഞതൊലദരരധര

ഗ്�്ലകകൾ  മരഗതൊമരരപ  ുി്മരസലയലര�ന്നതൊപ.

• ചലറയലതു തവും് കരകഷലയരവശരക്ടങൾസരയരരപ ഉഞദയരഗ്ലസ�ന്നതൊപ.

• ഗഞവർയലയ�തട CIB ദബ്രരർറപ ഗഞവർയല ഇടയലല  ഉുണരയലര�ന്നല്. എന്നരല എം്  ബ്ര�സലല Cib 

യ�തടതൊരയല  2550 രൂഞ  കരരരൻ സരധലച്. 

         

              3.വരർറപ 7 ദകരടനരടപ തവസ്റ്റപ ഗബ്രരഞ്പ കനരല ഞ�നര�ദരരരം്

നമർ വർസപ വർസപ ദകരറപ ആരം്ിലച 

തൊീയതൊല

അവസരനലച 

തൊീയതൊല

എസ്റ്റലദമറ്റപ 

തൊ�ക

ചലുവരയ 

തൊ�ക

1 ദകരടനരടപ 1608004003/IC/ 23/10/2018 29/10/2018 105100 103802
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തവസ്റ്റപ ഗബ്രരഞ്പ 

കനരല 

ഞ�നര�ദരരര

ംം്

317903

എസ്റ്റലദമറ്റലല കനരുലതന നീ്ം് എം് ബ്ര�സലല കനരുലതന 

നീ്ം്

അ്തന്നട�സരൻ കിലഞ 

കനരുലതന നീ്ം്

400 മീറ്റർ 400 മീറ്റർ 460 മീറ്റർ

◾ ഫെീലറപ വലസലറ്റല്ടങലല കതുണയലയ വലവര്ടങൾ :-

• എസപറലദമറ്റ്ം് എം് ബ്ര�സ�ം് ഗഞകരരം്  400 മീറ്റർ  ആരപ  കനരു�കൾ   കരട�  തചയല ,തച്ല  ദകരരല

ക്ഞ�  വരകയലയരസലയതൊപ.  ഫെീലറപ  ഞരലദശരധനയലല   ജലദയര  ഗടരസർ  ആപലദസഷൻ  വില

അ്തവട�യതൊലല നലന്ന�ം് 460 മീറ്റർ ുിലച്.

•  ഗഞവർയല  സമയയപ തതൊരിലുര്ലകൾസപ കെ്റ,കരു�റ,  എന്നലവ  നലകലയലടല്.  ഗഞധലദരരധ

ഗ്�്ലകകൾ മരഗതൊമരരപ  നലകലയലര�ന്നതൊപ.  

•  കനരുലതന  ഗഞവർയലകൾ അഞകട സരധ്തൊകൾ ഉുതൊരരപ   കരകതൊ്മരയ മ�ൻ കര�തൊു�കൾ

സസീകരലസരതതൊയരരപ ഞു ഗഞരയയലു�ുവർ  ഈ ഗഞവർയല തചെ്ന്നതൊപ.

• ഗഞവർയലയ�തട CIB ദബ്രരർറപ ്സറ്റലല ഉുണരയലര�ന്ന�.

                               

                                                കതണ്ടത്തലുകളുടടെ ംധി ന്രീകണഷളുടടെ ംധി 

*ഞഞ്രയയലല സൂക്ഷലദസുണ ഏിപ തരജലസ്റ്ററ�കൾ കരകതൊ്തൊദയരതട സൂക്ഷലക�ന്ന�. 

*വല  എം്  സല  യം�തട ഞരലദശരധന  കരകതൊ്മരയല  നടസ�കയ�ം്  അതൊപ  ്സറ്റപ  റയറലയലല

ദരഖതഞട�യലയലരലസ�ന്നതൊരയ�ം് കതുണയല. 

*തതൊരിലു�റപ്പ  ഉദദേ്രഗ്സ്ഥർ മലകച രീതൊലയലല ഗഞവർയലകൾ ആസൂഗതൊരം് തചെ്കയ�ം് നടപ്ലല

ആക�ന്നതൊ�മരയല കതുണയല. 

*ഉദദേ്രഗ്സ്ഥർ  ഗഞവർയല  ഇട്ടങൾ  സദാർർശലസ�കയ�ം്  തതൊരിലുര്ലകൾകപ  ദവുണ മരർഗ്

നലർദദേശ്ടങൾ നുപകരറ�ുതൊരയ�ം് കതുണയല. 

* ആയ�ധ്ടങ്്തട വരടക കരകതൊ്മരയല തതൊരിലുര്ലകൾസപ ുിലസ�ന്ന�ുണപ. 
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*  ഞഞ്രയയലല  നലന്നപ  അന�വദേലസ�ന്ന അ്വ�ക്ലല  ക�ിലകൾ  നലർമലസ�വരൻ  ിൂവ�ടമകൾ

വലസമതൊം് ഗഞകടലപ്ലസ�ന്നതൊരയല മനസലുരയല. 

* തതൊരിലുലട്ടങ്്തട അിരവം് ദനരലട�ന്ന�. 

*ഞരലദശരധന നടയലയ 3 ഗഞവർയല ഇട്ടങ്ലല  ഒന്നലല മരഗതൊം് cib ഉുണരയലര�ന്നല്. 

*മികരു്ടങ്ലല  ദനരതയ തതൊരിലല  അവസരനലപ്ലസരന�ു അന�വരദേം്  നലകരതമന്ന�

തതൊരിലുര്ലകൾ അവശ്തപ്ട്. 

                                                 ️️️️️നന്ദ്

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

സമയബ്രഗലതൊമരയല   തൊീർസരൻ   ദസരഷ്ല  ഓറലറ്റപ  ടീമലതന സഹരയലച ബ്രഹ�മരനതഞട

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

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

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

മ്ന്ട്സ്ധി റ്ദപ്പാ്ട്ധി ധി 

അജുണ

 ഈശസരഗഞരർതന

 അധ്ക്ഷതന തൊലരതഞട�സല 

സസരഗ്തൊം് : വലഞലൻ ഞ�നയലല (വരർറപ തമമർ)

 ആമ�ഖം് :BRP മരലയ ദമരൾ സ്റ്റീഫെൻ 

റലദപ്രർടപ അവതൊരരം് : VRP അഞ്ജ�  തക. എസപ

                                                                     VRP അഞ്ജലതൊ രവല 

                                                                    VRP എലമല ഷരജ� 
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ചർച 

 നദാർല: VRP അഞ്ജലതൊ രവല 

സ്ഥും് :എടസര ദകര്നല 172 -ആം് നമർ അം്ഗ്ൻവരടല 

തൊീയതൊല :4 /11/ 2019

 സമയം്: 3: 15pm 

 കൂവപ്ടല ദബ്ലരസലതു മ�ടസ�ി ഗഗ്രമ ഞഞ്രയയലതു വരർറപ 7 തു ദസരഷ്ല ഓറലറ്റപ ഗഗ്രമസി 4 /

11 /2019, 3 :15 p.m നപ  എടസര ദകര്നല 172 നമർ അം്ഗ്ൻവരടലയലല ഈശസര ഗഞരർതനദയരതട 

ആരം്ിലച്. തതൊരിലുര്ലക്ലല നലന്ന�ം്അധ്ക്ഷനരയല ദമരല ദജരരലതയ തൊലരതഞട�യ�.  

ദയരഗ്യലനപ ഏിരം് വരർറലതു തമമർ ബ്രലബ്രലൻ ഞ�നയലല സസരഗ്തൊം് ഞറഞ�. അധ്ക്ഷനരയല 

തതൊരതഞട�യ ദമരല ദജരരല അധ്ക്ഷ ഗഞസം്ഗ്ം് നടയല. ദസരഷ്ല ഓറലറ്റലം്ഗ്പ ഉദദശ 

ുക്ഷ്്ടങ്്ം്, ഗഞരധരന്വ�ം് ഉൾതസരുലച്തകരുണപ BRP മരലയ ദമരൾ ആമ�ഖഗഞിരഷരം് നടയല. 

ഞഞ്രയയലലനലന്നപ തതൊരിലു�റപ്പ വലിരഗ്യലതു ഓവർസീയർ ഗശീമതൊല ജയഗശീ ഞതങ്കട�യ� VRP 

മരരരയ അഞ്ജ�, അഞ്ജലതൊ, എലമല എന്നലവർ  റലദപ്രർടപ അവതൊരലപ്ലച്. ഞരലദശരധലച മൂന്നപ 

ഫെയു�ക്്തട കതുണയു�കൾ, 7 രജലസ്റ്ററ�കൾ,  22 ദറരക്്തമന പസപ  എന്നലവയ�തടയ�ം് ,ഫെീലറപ 

ഞരലദശരധനയ�തടയ�ം്,   തതൊരിലുര്ലക്്മരയല നടയലയ ചർചയലല നലന്ന�ം് ുിലച വലവര്ടങ്്തടയ�ം്

അടലസ്ഥരനയലല തൊെരറരസലയ റലദപ്രർടരരപ അവതൊരലപ്ലചതൊപ.

                                      ️️️

️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️*️ഗപധാനധി ന്രീകണഷൾ

 ഫയലുകളും രജിസറുകളും കൃത്തവയൊതട സൂകികുനതിന്  ഉവദ്ൊഗസർ എടുകുന 
പരിപശമം അഭിനനനൊർഹമൊണ്.

 പപവൃതിയിടങളിൽ തണൽ, പപഥമശുപശൂഷ കിറ്,  തവളം എനിവയുണ്.

 ഡിമൊൻഡ് കൃത്മൊയി നൽകുനുതണങിലും വഫൊം പൂർണമൊയി പൂരിപിചിടില. 

ആയതിനൊൽ  15 ദിവസതിനകം തതൊഴിൽ ലഭിവചൊ  എനതിന് വ്കതയില.

 വിജിലൻസ് ആൻഡ് വമൊണിററിങ് കമിറിയുതട പരിവശൊധന പപവർതിയിടങളിൽ  

കൃത്മൊയി നടകുകയും അത് കസറ്റപ റയറലല  വരഖതപടുതുകയും തചയുനു.
 തതൊഴിലിടങളുതട അഭൊവവും  തതൊഴിൽ ദിനങളുതട കുറവും തതൊഴിലൊളികൾ വനരിടുന 
ഒരു പപശ്നമൊണ്.

 ഏതറടുത പപവർതികളിൽ ആവർതനവിരസത കൊണുനു. കൂടുതൽ ഉപവയൊഗ്മൊയ 
പപവർതികൾ ഏതറടുവകണതൊണ്. തപൊതുവൊയി ചർച നടതി പപവർതികൾ 
കതണതണം.

 പരിവശൊധിച മൂന് പപവർതിയിടങളിൽ രണ് പപവർതികൾകൊണ് CIB കൊണൊൻ 
സൊധിചത്. ഒരു പപവർതിക ്CIB കൊണൊൻ കഴിഞില.

 തപൊതു ജനങളുതട പങൊളിതം തതൊഴിലുറപ് പദതിയുതട വിജയതിന് അനിവൊര്മൊണ്. 
വൊർഡിതല തപൊതുജനങളുതട അഭിപപൊയങളും നിർവദശങളും ഒഴിചുകൂടൊനൊവൊത 
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ഒനൊണ്. പഗൊമസഭകളിലൂതടയും അയൽകൂടചർചകളിലൂതടയും തതൊഴിലുറപുപദതിയിൽ 
ഏതറടുകൊവുന പപവർതികൾ കതണതി ഗുണവമനയും ഉറപുവരുതണം.

 തതൊഴിൽ കൊർഡ് കൃത്മൊയി പൂരിപിചിരുനില.

 വവതനം മൊസങൾകുവശഷമൊണ് ലഭികുനത്. ഇത് തതൊഴിലൊളികളുതട എണം 
കുറയുനതിന് കൊരണമൊകുനു.

       തൊ�ടർന്നപ റലദപ്രർടലൻ ദമല ചർച നന്ന� 

                                                       ️️️️*️ച്ചa്ൽധി വനധി വ്ഷaഷൾ

 തതൊഴിൽദിനങളുതട കുറവ് തതൊഴിലൊളികൾ പരൊതിയൊയി പറഞു. JLG വപൊതലയുള 
വർകുകൾ ഏതറടുകൊൻ തതൊഴിലൊളികൾ തൊലര്ം കൊണികുനില. കനൊലുകളുതടയും , 
വതൊടുകളുതടയും പപവർതികളൊണ ്തതൊഴിലൊളികൾക് തൊലര്ം. ഇകൊരണതൊൽ തതന 
തതൊഴിൽദിനങൾ  കുറയുനു എന് ഓവർസീയർ മറുപടി പറഞു. മൂന് 
വർഷമൊയിതരിശൊയി കിടകുന ഭൂമിയിലൊണ്JLG വർകുകൾ  അനുവദികുനത്. 

ഇതരതിലുള തരിശുഭൂമികൾ കതണതൊൻ തതൊഴിലൊളികൾ ബുദിമുട് പപകടിപിചു.
 സ്നം ഭൂമിയിൽ JLG  പപകൊരം കൃഷിതചയൊവമൊ എന്  തതൊഴിലൊളികൾ സംശയം വചൊദിചു. 
മൂന് വർഷമൊയി തരിശൊയി  കിടകുന ഭൂമിയിൽ കൃഷി ഓഫീസർ 
സൊക്തപടുതുകയൊതണങിൽ തതൊഴിൽ അനുവദികൊതമന് ഓവർസിയർ മറുപടി 
പറഞു.

 JLG  പപവർതനങൾകൊയി മൂനുവർഷവതകൊണ് ഭൂമി പൊടതിന് എടുകുനത്. 

എനൊൽ ഒരു വർഷം മൊപതമൊണ് തതൊഴിലുറപ് വജൊലി തചയൊൻ സൊധികുനത്. ഇത്  ഒരു 
പപശ്നമൊയി തതൊഴിലൊളികൾ ചൂണികൊടി.

 ഭൂവുടമകൾ തതൊഴിലുറപ് പപവർതനങൾകൊയി കരമടച രസീതുകളും,  JLG 

പപവർതനങൾക ്ഒപിട മുപദപപതങ്്ം്  തരുനതിനു വിസമതം കൊണികുനു. 

 ഈ സൊമതികവർഷം അനുവദികുന തതൊഴിലുകൾ ഏതതലൊം ആതരന്നപ  
തതൊഴിലൊളികൾ വചൊദിചു. വബൊക ്തലതിൽ തഫസിലിവറവറഴ്സിനൊയി സംഘടിപിചിരുന 
കൊസിൽ വമറ് പതങടുതിരുനു. അതിനൊൽ ഇതിനുള മറുപടി വമറ് ശൊന രൊജൻ നൽകി. 
ഈ സൊമതിക വർഷം പപധൊന്ം നൽകുനത് വ്കിഗത വർകുകളൊയ ആടിൻ കൂട് 
വകൊഴികൂട്  തുടങിയവകൊണ്. 

 ബൂട്, കയുറ എനിവ തതൊഴിലൊളികൾക് ഇല. ഇതിന് പഞൊയത് തലതിൽ ചർച നടതി
തീരുമൊനം ഉണൊകൊതമന ്വൊർഡ് തമമർ ഉറപുനൽകി.

 ഭൂവുടമകൾ അവരുതട പൊടങൾ തതൊഴിലുറപ്പപവർതനങൾക് നൽകുനതിൽ 
വിസമതം കൊണികുനതൊയി തതൊഴിലൊളികൾ പറഞു. എനൊൽ ഇതരം 
സൊഹചര്ങളിൽ ഉടമകതള വനരിൽ കണ് കൊര്ങൾ വബൊധ്തപടുതൊൻ തയൊറൊതണന് 
വൊർഡ് തമമർ മറുപടി നൽകി.

 തതൊഴിലൊളികൾ കനൊലുകൾ, വതൊടുകൾ തുടങിയ പപവൃതികൾ കൂടുതൽ 
അനുവദികണതമന് ആവശ്തപടു. എനൊൽ ഈ സൊമതിക വർഷം പപളയ ബൊധിത 
പപവദശങളിതല വതൊടുകളും കനൊലുകളും ആണ് പപവർതികൾകൊയി അനുവദികുനത്. 

എനൊൽ മുടകുഴ പഞൊയതിൽ ഈ വർഷം പപളയം ബൊധിചിടില. അതുതകൊണ് ഈ 
പപവൃതിയുതട കൊര്തിൽ തീരുമൊനമൊയിടിതലന ്ഓവർസിയർ മറുപടി നൽകി.

 തതൊഴിലൊളികളിൽ ചിലർക് ആയുധങൾ ലഭിചിടില എന് പരൊതി പറഞു. എനൊൽ 
ആദ്കൊലങളിൽ ADS ഫണ് ഉപവയൊഗിച് തതൊഴിലൊളികൾക് ആവശ്മൊയ ആയുധങൾ 
തതൊഴിലൊളികൾ വൊങിയിരുനു.ഇതിതന  കൃത്മൊയ കണകുകൾ പഞൊയതിന് 
ലഭിചിടില. നിലവിൽ ആയുധങൾ തകൊണുവരുന തതൊഴിലൊളികൾക് അതിതന വൊടക 
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വവതനയലതനരപ്ം്  ലഭികുനുണ് അതിനൊൽ ആയുധങൾ സ്യം തകൊണുവരികയൊണ് 
ഉചിതതമന്  ഓവർസിയർ മറുപടി നൽകി.

 തതൊഴിലൊളികൾ വവതന വർധനവും,സമയ പുനപകമീകരണവും (9-4) ആവശൃതപടു. 
വമറ്മൊർക്  സമയം നഷ്ടവും, അധിക ചിലവും വരുനതിനൊൽ പപവത്ക വവതനം 
അനുവദികണതമന് ആവശൃതപടു.

 മഴകൊലങളിൽ ഹൊജർ നഷ്ടമൊകൊതത പപവർതി വനരതത അവസൊനിപികണതമന ്
തതൊഴിലൊളികൾ ആവശൃതപടു.

 ഡിമൊന ് നൽകുവമൊൾ പഞൊയതിൽ നിന് കകപറ് രസീത് വമറ്മൊർക് ലഭിചിരുനില. 

എനൊൽ ഇനി മുതൽ രസീത് പഞൊയതിൽ നിന് ലഭൃമൊകതമന് ഓവർസിയർ മറുപടി 
നൽകി.

 പൊടതത കൃഷി പപവർതനങൾ തചയുവൊൻ പപൊയമൊയ തതൊഴിലൊളികൾക് ശൊരീരിക 
ബുദിമുടുകൾ വനരിടുനതൊയി തതൊഴിലൊളികൾ പറഞു.

 വകൊഴികൂട്, ആടിൻ കൂട്, തതൊഴുത് എനിവ പരിമിതമൊയ സലത് നിർമിചൊൽ 
അയൽവൊസികൾ അസംതൃപ്തി പപകടിപികുതമന ്തതൊഴിലൊളികൾപറഞു. അതിനൊൽ  
തതന ഇതരം പപവർതനങളിൽ ഏർതപടുവൊൻ തതൊഴിലൊളികൾ തൊൽപരൃകുറവ് 
പപകടിപിചു.

 വറൊഡിതന കൊട് തവടുന പപവർതികൾ വവണതമന ്തതൊഴിലൊളികൾ ആവശൃതപടു. 
എനൊൽ കൊട് തവടുന പപവർതികൾ ഇലതയനും, ഈ സൊമതിക വർഷം 
നടപിലൊവകണ പപവർതികളുതട ആകന് പൊൻ തയൊറൊയിടുതണനും അനുമതി 
ലഭിചൊൽ മൊപതവമ പപവർതികളുതട കൊരൃങളിൽ കൂടുതൽ വൃകത 

ഉണൊകുകയ�ുൂതയന്ന�ം് ഓവർസിയർ മറുപടി പറഞു.

ചർചതസരട�വലല VRP അഞ്ജലതൊ രവല നദാർല ഞറഞ�. റലദപ്രർടപ ഞരസരസല. 5.00pm നപ 

ദയരഗ് നടഞടലകൾ അവസരനലപ്ലച്. 
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