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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 തതൊരിലല ദേലന്ടങ ൾ   

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. 

അവകാേധി അധ്ഷ്ഠ്തധി നീര്കണഷൾധി ധി 

 തതൊരിലല  കരർറലനപ  ദവുണലയ�ു  ദഫെരദടരകൾ   തതൊരിലുര്ലകൾ  സസവനം്  ചലുവലുരരപ

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  കുണയരൻ  സരധലചല്.  എന്നരല
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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  തൊരമസസ്ഥുയലതന   5 കല  മീ     ച�റ്റ്വലന�ുലുരരപ       ദജരുല

തചെ്ന്നതൊപ എന്നപ  മനസലുരയല. 

    തതൊഴിലിടങളിൽ പപഥമ ശുപശൂഷ കിറ്,  കുടിതവളം ,    തണൽസൗകര്ം എനിവയുണ്

     ആക്ട് പപകൊരമുള കൂലി തതൊഴിലൊളികൾക് ലഭികുനുണ്.

       തതൊഴിലൊളികളളൊട് സംസൊരിചതിൽ നിനും സമയ ബനിതമൊയി കൂലി ലഭികുനില എന്

 അറിയുവൊൻസൊധിച .ു

 തതൊരിലു ര ല്കൾകപ  കരു�റക ്്ം് കെ്റക ്്ം് ു ി്മ്രയലര�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�. 

                          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

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

എട�യലട്ുവതരയ�ം്, സജീവ തതൊരിലുര്ലകത്യ�ം്  കുണപ   ആവശ്മരയ വലവര്ടങൾ ദശഖരലച് . 
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•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 പഞ്ചാơത്ത്ധി തപാതുവ്വരഷൾ

വിസ്തീകരണം 21.97sq.km

ജനസംഖ് 17355

വൊർഡുകൾ 13

വിലജ് ളവങൂർതവസ്

ളബൊക് കൂവപടി

തൊലൂക് കുനതുനൊട്

ജിലൊ എറണൊകുളം
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പര്ദോധനơ്ക്്കധി വ്ദധơമാക്ക്ơധി ധി ധി ധി ധി ഗപവ്ത്ത്കൾധി ധി 

നമർ വർസപ ദകരറപ      വർസപ 

1 1608004003/IC/318027 മ�ടസ�ി തവസ്റ്റപ M.D. കനരല ഞ�നര�ദരരരം് 
ch.00m to 800m.

2 1608004003/IC/318026 ഗഞ്യസരടപ F.C. കനരല ഞ�നര�ദരരരം് ch.00m 

to 1200m.

3 1608004003/IC/320444 ഗഞ്യതസട�തൊല ദനരലട ദതൊരട�ക്്ം് കരനക്്ം് 

ഞ�നര�ദരരരം് റീചപ -1

4 1608004003/IC/318028 ഞരുണലസരടപ F.C.കനരല ഞ�നര�ദരരരം് ch .00m 

to 1100 m.

5 1608004003/IF/ 306248 ഖണ്ഡലക 5 ല ഞരരമർശലസ�ന്ന വലിരഗ്്ടങ്്തട 

ിൂമലയലല കെരു നലർമരരം്.

ഫơൽധി 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.

◾ കവ്ധി ദപജ്

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

•AMC ഗഞകരരമ�ു കവർ ദഞജപ ഉുണരയലര�ന്നല്.

• വരർറപ 8 തു ഞരലദശരധലച   5 ഫെയുലു�ം് കവർ ദഞജപ   ഇ്രയലര�ന്ന�.

◾ തചക്്കധി ല്സ്

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

ദരഖതപ്ട�ദയുണ ദരഖയരരപ തചസപ ുലസ്റ്റപ. 
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    •ഞരലദശരധലച 5 ഫെയുലു�ം് AMC ഗഞകരരമ�ു തചസപ ുലസ്റ്റപ ഉുണരയലര�ന്നല്.

◾ ആകൻപ്ലാൻധി ധി ദകാപ്

ഒര�  ജനകീയ ഇടതഞടുലതന ദനർ സരക്ഷ്ം്  തതൊ്ലയലസ�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.

   പരിളശൊധിച 5     ഫയലിലുംആകൻപൊൻ ളകൊപി ഉണൊയിരുനു.

◾ എസ്ദമറ്

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

ദരഖയരരപ  എസ്റ്റലദമറ്റപ. ഞരലദശരധനസപ  വലദദേയമരസലയ എ്ര ഫെയുലു�ം് എസ്റ്റലദമറ്റപ ഉുണരയലര�ന്ന�

  പരിളശൊധിച 5   ഫയലുകളിലും തസക്ൂറലല     നിതനടുത എസിളമറിതന ളകൊപി

സൂകിചിടുണ്. 

    ജനകീയ ഭൊഷയിൽ ഉളഎസിളമ  റും ഉണൊയിരുനു.

   ബനതപട ഉളദ്ൊഗസതന ഒപ്,     സീൽ ഉണൊയിരുനു എനൊൽ തീയതി

ളരഖപടുതിയിരുനില. 

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

◾ സാദങ്കേത്കധി അനുമത്ധി 

     ഒരു പപവർതിക് സൊളങതിക ഉളദ്ൊഗസരുതട അനുമതി ലഭിചു   എനതിനുള ആധികൊരിക

  ളരഖയൊണ് സൊളങതികഅനുമതി

  പരിളശൊധിച 5 ഫയലുകളി  ലും     സൊളങതിക അനുമതി ഉണൊയിരുനു

   ഫയലുകളിൽ തസക്ൂറലല  നിതനടുത   ളകൊപിയൊണ് സൂകിചിരികുനത്.  

    ബനതപട ഉളദ്ൊഗസതന ഒപ്,   സീൽ ഉണൊയിരുനു.   എനൊൽ തീയതി

ളരഖതപടുതിയിരുനില.

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

ിരര സമലതൊല നലക�ന്ന അം്ഗ്ീകരരമരരപ ിരരരന�മതൊല.

  ഫയലുകളിൽ തസക്ൂറിൽ   നിതനടുത ഭരണൊനുമതിയുതട ളകൊപിയൊണ്

സൂകിചിരികുനത്.

    പഞൊയത് തസപകടറിയുതട ഒപ് ഉണൊയിരുനു.   എനൊൽ സീൽ ,   തീയതി എനിവ

ഉണൊയിരുനില.

 ◾ സംദơാജ്തധി പദത്ധി 

    ഞരലദശരധലച 5 ഫെയു�ക്്ം്  സം്ദയരജലതൊ  ഞദതൊലയ്രയലര�ന്ന�. 

 ◾ തതാഴ്ല്നുള്ളധി അദപക

 തതൊരിലല  ആവശ്തപ്ട്തകരുണ�ു അദഞക്ഷ ഫെയുലല  കരകതൊ്മരയല  സൂക്ഷലദസുണതൊ�ുണപ .

തതൊരിലല ആവശ്തപ്ടപ 15 ദേലവസയലനകം് തതൊരിലല ുിലദചര എന്നറലയരന�ു ദരഖ  കൂടലയരരലതൊപ.

  പരിളശൊധിച 5    ഫയലുകളിലും ഡിമൊന ് ളഫൊം ഉണൊയിരുന്ന� .

 എന്നരല തൊീയതൊലകൾ കരകതൊ്മരയല എി�തൊലയലടല്.  തതൊരിലുര്ലകൾ കൂടമരയരരപ  തതൊരിലല

ആവശ്തപ്ടലരലസ�ന്നതൊപ. 

 ◾ ഗപവ്ത്ത്ധി അനുവദ്ചത്ധി സം്ന്ചധി ദഫാംധി 

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

  പരിളശൊധിച 5  ഫയലിലും     പപവർതിഅനുവദിചു തകൊണുള ളഫൊം ഉണൊയിരുനു. 

◾ ഇധി മസ്ധി ദറാൾ

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

അടലസ്ഥരന ദരഖയരരപ ഇ മസ്റ്റർ  ദറരൾ.  

  എലൊ ഫയലി     ലും മസർ ളറൊൾ കൃത്മൊയി സൂകിചിടുണ്. 

  മസർ ളറൊളി   ൽ തവടിതിരതലുകൾ ഇലൊയിരുനു. 

 ഹരജർ ശരിയൊ  യി ളരഖതപടുതിയിടുണ്. 
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 ഞരല  ആയ�ധ്ടങ്്തട മൂർച കൂട്ന്നതൊലന�ു വരടക ,     ളവതനം എലൊം വ്കമൊയി

എഴുതിയിടുണ്.

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

പരിളശൊധിചിടുണ്. 

◾ത️മഷ്തമന ്ധി ധി ്ുക്്ക

 

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

ദരഖയരരപ തമഷർതമന പ  ബ്ര�സപ. 

    പപവ്തി വിശദമൊയി എഴുതിയിടുണ്.

  പഞൊയത് പപസിഡന ്,     തസപകടറി എനിവരുതട ഒപ് ളനൊകിയ 2 ഫ  യലിൽ ഇലൊയിരുനു.

    ഒപ് ഉള ഫയലിൽ തീയതി ഇലൊയിരുനു.  

◾ തമറീര്ơൽധി ്്ൽധി വൗച്ധി 

 തമറ്റീരലയല  ഉഞദയരഗ്ലചലട്ു ഗഞവർയലക്ലല അവയലല ഉഞദയരഗ്ലച സരധന സരമഗഗ്ലക്്തട

ബ്രല്്ക്്ം് വൗചറ�ക്്ം് ഫെയുലല  സൂക്ഷലദസുണതൊ�ുണപ. 

  പരിളശൊധിച 5    ഫയലുകളും തമറീരിയൽസ് വർക്അലൊയിരുനു. 

◾ 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  സകമരറ�ന്നതൊലനപ  ദവുണല

തൊെരറരസ�ന്ന ഗഞധരനതപ്ട ഒന്നരരപ ദവജപ ുലസ്റ്റപ. 

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

എി�തൊലയലട്ുണപ.

◾ ഫണ്ധി ധി ഗടാൻസ്ഫ്ധി ധി ഓ്ഡ്

 ദവജപ ുലസ്റ്റപ ഗഞകരരം് തതൊരിലുര്ലകൾസപ ദവതൊനം് നലകലയതൊലന�ു  ദരഖയരരപ ഫെുണപ ഗടരൻസപഫെർ

ഓർറർ.   ഗഞവർയലയലല ചലുവരയ മ�ി�വൻ തൊ�കയ�ം് ആർസപ, എദപ്രൾ നലകല എന്ന�ുതൊലതന
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അടലസ്ഥരന  വലവര്ടങൾ  ദരഖതപ്ട�യ�ന്ന ഫെുണപ  ഗടരൻസപഫെർ  ഓർറർ   എ്ര  ഫെയുലു�ം്

നലർബ്രഗമരയ�ം് കരദരുണതൊരരപ .

  ഞരലദശരധലച എ്ര ഫെയുലു�ം് FTO ഉുണരയലര�ന്ന�. 

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

◾ ഗപവ്ത്ത്ധി പത്ത്തീകരണധി ധി 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 .

 ഞരലദശരധലച 5 ഫെയുലു�ം്  ഗഞവർയല ഞൂർയീകരര സരക്ഷ്ഞഗതൊം്  ഉുണരയലര�ന്നല്.

◾ മസ്ധി ദറാൾധി മതവ്തമൻറ്ധി സ്ല്പ്ധി 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 ളഫൊം എലൊ ഫയലിലും ഉണൊയിരുനു. 

     ബനതപട ഉളദ്ൊഗസർ ഞരലദശരധലചലട്ുണപ. 

◾ 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 യലദുയ�ം്  ദഫെരദടരഗഗ്രഫെപ   ദനരസലയ  5 ഫെയുലല

സൂക്ഷലചലര�ന്ന�.

◾ ദറാơൽറ്

        കരം അടച രസീതിതന ളകൊപി ളനൊകിയ ഒരു ഫയലിൽ ഉണൊയിരുനു.   ബൊകി എലൊ

    പപവർതിയും കനൊൽ പുനരുദൊരണം ആയിരുനു.
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◾ ജ്ദơാധി ടാഗ്ഡ്ധി ദഫാദടാസ്

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

ഫെയുലല കതുണയലയല്. 

◾ സസറ്ധി ഡơറ്

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

സസറ്റപ റയറല.

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

 ഞൂരലപ്ലച തചസപ ുലസ്റ്റപ  ,  ദഗഞരജകപറ്റപ  മീറ്റലം്ഗ്പ   ,  തതൊരിലുര്ലക്്തട സരക്ഷ്ഞഗതൊം്  ,

വലജലുൻസപ ദമരരലറ്ററലം്ഗ്പ  കമലറ്റല റലദപ്രർടപ  എന്നലവ വ്കമരയല ദരഖതപ്ട�യലയ

സസറ്റപ റയറല  എ്ര ഫെയുലു�ം് ഉുണരയലര�ന്ന�.

രജ്സറുകളുടടെ തടധി പര്ദോധന

ഞഞ്രയയലല ഏി� തരജലസ്റ്ററ�ക്്ം് കരകതൊ്മരയല സൂക്ഷലചലരലസ�ന്ന�. 

1.അദലാദക്കഷൻധി ഓഫ്ധി വ്ക്്ക,ദപơ്തമന ്ധി ഓഫ്ധി ദവജസ്ധി ആൻഡ്ധി ഡ്മാൻഡ്ധി 
ദഫാ്ധി വ്ക്്ക

•രജലസ്റ്റർ തസതഗകടറല സർടലസഫെ തചയപതൊലട്ുണപ 

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

2. തമറ്ര്ơൽധി രജ്സ് 

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

സൂക്ഷലചലരലസ�ന്നതൊപ. എന്നരല ഈ വലവര്ടങൾ അഞൂർണമരരപ .

•രജലസ്റ്റർ തസഗകടറല സർടലസഫെ തചയപതൊലട്ുണപ.

•എ്ര വരർറ�ക്്തടയ�ം് വലവര്ടങൾ രജലസ്റ്ററലു�ുണപ.

3. വ്ക്്കധി രജ്സ്



11

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

•തസതഗകടറല രജലസ്റ്റർ സർടലസഫെ തചയപതൊലട്ുണപ.

•കരകതൊ്മരയല രജലസ്റ്റർ  സൂക്ഷലസ�ന്നതൊപ  അിലനനരർഹമരരപ.

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 സർടലസഫെ തചയപതൊലട്ുണപ

5. പരാത്ധി ധി രജ്സ്

•രജലസ്റ്റർ തസഗകടറല സർടലസഫെ 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  സർടലസഫെ തചയപതൊലട്ുണപ. 

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

വലവര്ടങ്്മരരപ രജലസ്റ്ററലല ഉുതൊപ.

7.അസറ്ധി രജ്സ്

•രജലസ്റ്റർധി ധി സർടലസഫെ തചയപതൊലട്ുണപ.
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•രജലസ്റ്റർ  കരകതൊ്മരയല   എ്ര  വരർറലതുയ�ം്  വലവര്ടങൾ  എി�തൊല  സൂക്ഷലചലട്ുണപ.

                         വ   ്  ക്കുകളുടടെ മാơ്ധി ്നതപടധി ന്രീകണഷ  ൾ  

വരർറപ 8 മ�ടസ�ി തവസ്റ്റപ M.D. കനരല ഞ�നര�ദരരരം് ch.00m to 800m.

നമ

ർ

വർസപ വർസപ ദകരറപ ആരം്ില

ച 

തൊീയതൊല

അവസരനല

ച തൊീയതൊല

എസ്റ്റലദമ

റ്റപ തൊ�ക

ചലുവരസല

യ തൊ�ക

1 മ�ടസ�ി 

തവസ്റ്റപ M.D. 

കനരല 

ഞ�നര�ദരരര

ംം്

1608004003/IC/ 

318027

31-10-18 9-11-18 77000 74310

എസ്റ്റലദമറ്റലല കനരുലതന നീ്ം് എം് ബ്ര�സലല കനരുലതന 

നീ്ം്

അ്തന്നട�യ കനരുലതന 

നീ്ം്

800 മീറ്റർ 800 മീറ്റർ 810 മീറ്റർ

 ✓ ഫെീലറപ വലസലറ്റല്ടങലല കതുണയലയ വലവര്ടങൾ :-

* എസപറലദമറ്റ്ം് എം് ബ്ര�സ�ം് ഗഞകരരം്  800 മീറ്റർ  ആരപ  കനരു�കൾ   കരട�  തചയല ,തച്ല  ദകരരല

ക്ഞ�  വരകയലയരസലയതൊപ.   ഫെീലറപ  ഞരലദശരധന  ജലദയര  ഗടരസർ  ആപലദസഷൻ  വില

അ്തവട�യദപ്രൾ 810 മീറ്റർ ുിലച്.

*  ഞരല  ഞൂർയലയരസല മരസ്ടങൾ  കിലഞതൊലനരല   ഓറലറ്റപ   സമയതൊപതൊപ  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 8 ഗഞ്യസരടപ F.C. കനരല ഞ�നര�ദരരരം് Ch .0m to 1200m

നമ

ർ

വർസപ വർസപ ദകരറപ ആരം്ില

ച 

അവസരനല

ച തൊീയതൊല

എസ്റ്റലദമ

റ്റപ തൊ�ക

ചലുവരസല

യ തൊ�ക
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തൊീയതൊല

1 ഗഞ്യസരടപ F.C.

കനരല 

ഞ�നര�ദരരര

ംം്

1608004003/IC/ 

318026

31-10-18 5-11-18 80100 77622

എസ്റ്റലദമറ്റലല കനരുലതന നീ്ം് എം് ബ്ര�സലല കനരുലതന 

നീ്ം്

അ്തന്നട�യ കനരുലതന 

നീ്ം്

1200 മീറ്റർ 1200 മീറ്റർ 1350 മീറ്റർ

 ✓ ഫെീലറപ വലസലറ്റല്ടങലല കതുണയലയ വലവര്ടങൾ :-

*എസപറലദമറംപറ�ം്  എം് ബ്ര�സ�ം് ഗഞകരരം്  1200 മീറ്റർ  ആരപ  കനരു�കൾ   കരട�  തചയല ,തച്ല

ദകരരല  ക്ഞ�  വരകയലയരസലയതൊപ.  ഫെീലറപ  ഞരലദശരധന  ജലദയര  ഗടരസർ  ആപലദസഷൻ  വില

അ്തവട�യദപ്രൾ 1350 മീറ്റർ ുിലച്.

*  കനരല നലറതയ ഞ�്പ ഞലടലചപ കലടസ�കയരയലര�ന്ന� .  എന്നരല തതൊരിലു�റപ്പ ഗഞവർയന്ടങൾ ന്

രീതൊലയലല നടന്നലര�ന്ന�തയന്നപ സമീഞവരസലക്ലല നലന്നപ അറലയരനപ കിലഞ�..

* ഗഞവർയലയ�തട CIB ദബ്രരർറപ സസറ്റലല കരരരൻ കിലഞ�.

ഗഞ്യതസട�തൊല ദനരലട ദതൊരട�ക്്ം് കരനക്്ം് ഞ�നര�ദരരരം് റീചപ -1 

നമ

ർ

വർസപ വർസപ ദകരറപ ആരം്ില

ച 

തൊീയതൊല

അവസരനല

ച തൊീയതൊല

എസ്റ്റലദമ

റ്റപ തൊ�ക

ചലുവരസല

യ തൊ�ക

1 ഗഞ്യതസട�തൊല

ദനരലട 

ദതൊരട�ക്്ം് 

കരനക്്ം് 

ഞ�നര�ദരരര

ംം് റീചപ -1

1608004003/IC/ 

320444

30-01-19 21-02-19 155100 151590

ദതൊരടപ എസ്റ്റലദമറ്റലതു നീ്ം്. M ബ്ര�സലു�ു അ്തന്നട�യ നീ്ം്
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നീ്ം് 

മരദുരടലപ്രടം് ദതൊരടപ 1475 m 1475m 1150 m

മരദുരടലപ്രടം് 

സകദയരടപ

700 m 700m 550 m

ക�ിലസരട്തൊരിം് ദതൊരടപ 800 m 800m 680 m 

അമരുണം് ദതൊരടപ 400 m 400m 310 m

മൂുയപസമറ്റം് ദതൊരടപ 150 m 150m 120 m

 ✓ ഫെീലറപ വലസലറ്റല്ടങലല കതുണയലയ വലവര്ടങൾ :-

* ദതൊരട�ക്്തടയ�ം്, കരനക്്തടയ�ം് കരകതൊരകമരയ അ്തവട�സരൻ സരധലചല്. ദതൊരടലതന 

ഇര�കരക്ലല നടപ്രതൊ ഇ്രയലര�ന്ന�. ഗഞവർയല കിലഞപ നര്്കൾ കിലഞതൊലനരല തൊതന്ന 

ദതൊരട�കൾ മ�ി�വൻ കരടപ കയറല കലടസ�കയരയലര�ന്ന�. ജലദയരഗടരസർ ആപലദസഷൻ വിലയരരപ 

ദതൊരട�കൾ അ്തവട�യതൊപ.

*  ഗഞവർയലയ�തട CIB  ദബ്രരർറപ  സസറ്റലല  കരരരൻ  കിലഞല്.എന്നരല  എം്  ബ്ര�സലല  CIB

യ�തടതൊരയല 2550 രൂഞ കരരരൻ സരധലച്.

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

നലന്നറലയരൻ കിലഞതൊപ.

വരർറപ 8 ഞരുണലസരടപ F.C. കനരല ഞ�നര�ദരരരം് Ch.00m to 1100m 

നമ

ർ

വർസപ വർസപ ദകരറപ ആരം്ില

ച 

തൊീയതൊല

അവസരനല

ച തൊീയതൊല

എസ്റ്റലദമ

റ്റപ തൊ�ക

ചലുവരസല

യ തൊ�ക

1 ഞരുണലസരടപ 

F.C. കനരല 

ഞ�നര�ദരരര

ംം്

1608004003/IC/ 

318028

20-11-18 26-11-18 56000 51060

എസ്റ്റലദമറ്റലല കനരുലതന നീ്ം് എം് ബ്ര�സലല കനരുലതന 
നീ്ം്

അ്തന്നട�യ കനരുലതന 
നീ്ം്

1100 മീറ്റർ 1100 മീറ്റർ 1250 മീറ്റർ
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 ✓ ഫെീലറപ വലസലറ്റല്ടങലല കതുണയലയ വലവര്ടങൾ :-

*  എസപറലദമറ്റ്ം്  എം് ബ്ര�സ�ം് ഗഞകരരം്  1100 മീറ്റർ  ആരപ  കനരു�കൾ   കരട�  തചയല  ,തച്ല

ദകരരല  ക്ഞ�  വരകയലയരസലയതൊപ.  ഫെീലറപ  ഞരലദശരധന  ജലദയര  ഗടരസർ  ആപലദസഷൻ  വില

അ്തവട�യദപ്രൾ 1250 മീറ്റർ ുിലച്.

* തതൊരിലുര്ലകൾ ന് രീതൊലയലല വരകയലയരസലയലര�ന്ന�തയന്നപ സമീഞവരസലകൾ സരക്ഷരകതപ്ട�യല.

*  ഗഞവർയലയ�തട CIB  ദബ്രരർറപ  സസറ്റലല  കരരരൻ  സരധലചല്.   എന്നരല  എം്  ബ്ര�സലല  CIB

യ�തടതൊരയല 2550 രൂഞ കരരരൻ സരധലച്

വരർറപ 8 ഖണ്ഡലക 5 ല ഞരരമർശലസ�ന്ന വലിരഗ്്ടങ്്തട ിൂമലയലല കെരു നലർമരരം് 

നമ

ർ

വർസപ ദകരറപ വർസപ ആരം്ില

ച

തൊീയതൊല

അവസരനല

ച തൊീയതൊല

എസ്റ്റലദമ

റ്റപ തൊ�ക

ചലുവരസല

യ തൊ�ക

1 1608004003/IF/

306248

ഖണ്ഡലക  5 ല

ഞരരമർശലസ�

ന്ന

വലിരഗ്്ടങ്്തട

ിൂമലയലല

കെരു

നലർമരരം് 

29-12-18 5-01-19 105039 103290

                                             അനു്നം

നമ

ർ

ഗ്�രദിരകരവല

തന  ദഞരപ 

ഗഞവർയല എസ്റ്റലദമ

റ്റപ/ 

തമഷരപ

തമന പ 

ബ്ര�സപ  

ഞരലദശരധനയല

ല  

കതുണയലയ 

അ്വപ 

റലമരർകപസപ 
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ഗഞകരരം്-

അ്വപ

1 ആനനവ്ല വരി ക�ില 15 എണ

ംം് 
15.60m2

ക�ിലക്ലല വരി കൾ  

നടലര�ന്ന�. അതൊലനരല 

തൊതന്ന അ്തവട�സരൻ 

സരധലചല്. 

നലുതമരര�സ

ല 

360.00m
2

360.00m2 കരടപ നലറഞപ 

കലടസ�ന്ന�.  

നലുതമരര�സലയതൊലനപ 

ദശഷമരരപ ക�ിലകൾ 

എട�യതൊപ എന്നപ 

ഉടമസ്ഥദരരടപ ദചരദേലചപ 

ഉറപ്പ വര�യല. 

കെരു 15.60m2 14.15m2 കെരു ന് രീതൊലയലല 
ഞൂർയീകരലചലട്ുണപ. 

3 ദജരയല മിസ�ില , 

വരിസ�ില 

392 എ

ണം് 
91.116m
2

80 എണം് കരട�  ദകറലയതൊ�ം്, 

മൂടലയതൊ�മരയ  ക�ിലകൾ

അ്ന്ന� 
തൊലടതപ്ട�യരൻ 
സരധലസരയവയരയലര�
ന്ന�.ിരഗ്ലകമരതയങ്കലു�ം് 
കുണ ക�ിലക്്തട 
എണം് എട�യ�. 

വരിസ�ിലക്ലതു്രം് 
വരിക്്ം് തതൊ്ടങലൻ 
സതൊക്്ം് 
കവ�്ടങ�ക്്ം് 
നടലരലസ�ന്ന� 

4 ുക്ഷപമല ക�ടപ്ൻ കെരു 8.00m2 8.15m2 കെരു നലർമരരം് ന് 
രീതൊലയലല 
ഞൂർയീകരലചലട്ുണപ. 

5 സൗദേരമലനല നലുതമരര�സ 150m2 150m2 നലും് കരകഷലസപ 
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ല, അന�ദയരജ്മരസല 

വരരം് എട�യ� 

തകരട�യലര�ന്ന�. കപ് 

നടപ ഞറലച്. 

6 ഉണല നലുതമരര�സ

ല, 

450.00m2 450.00m2 നലുതമരര�സല കരകഷലസപ 
അന�ദയരജ്മരസല 
ഞറമലല 
വരരതമട�യലട്ുണപ 
കപ്യ�ം് 
നടലരലസ�ന്നതൊരയല 
കുണ�.  

7 ഞരദമശസരൻ നലുതമരര�സ

ല, 

468.00m2 468.00m2 നലുതമരര�സല 
വരര്ടങൾ എട�യപ 
നലകലയലരലസ�ന്ന� കപ് 
നടപ ഞറലചതൊലനരല 
വരര്ടങൾ ഇടലഞ� 
ദഞരയലര�ന്ന�.  

8 സ�ഗബ്രമര്ൻ ക�ിലകൾ 28 എണ

ംം് 
5.04m2

12 എണം് നലകന്ന� ദഞരയ 
ക�ിലകൾ കരരരൻ 
കിലഞ� 
അ്തവട�സരൻ 
കിലഞല്  

9 അപ്്ക�ടൻ വരിസ�ില 27 എണ

ംം് 
4.86m2

ക�ിലക്ലതു്രം് 
വരിയ�ം് കവ�്ടങലൻ 
സതൊക്് നടലരലസ�ന്ന� 

10 ഗ്ലരലജ ക�ിലകൾ 84 എണ

ംം് 
15.12m2

ക�ിലകൾ മിമൂും് 
മണലടലഞപ നലകന്നലര�ന്ന�.
അ്തവട�സരൻ 
സരധലചല് 

11 സണല ക�ിലകൾ 283 എ

ണം് 
89.775m
2

ക�ിലക്ലല റബറലന�ു 
വ്മലടപ 
മൂടലയലര�ന്നതൊലനരല 
അ്തവട�സരൻ 
സരധലചല്. വരിക്്ം് 
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നടലരലസ�ന്ന� 

 ✓ ഖണ്ഡലക 5 ല ഞരരമർശലസ�ന്ന വലിരഗ്്ടങ്്തട ിൂമലയലല കെരു നലർമരരം്

* ഗഞവർയല  ഞരലദശരധന  സമയയപ ഗഞവർയല തചയപതൊലര�ന്ന ഞു ഗഞദദേശ്ടങ്ലു�ം്

മിസ�ിലകദ്ര  വരരദമര  കരരരൻ  സരധലചല് എന്നരല  ഉടമസ്ഥദരരട�ം്  ,ഞരലസര

വരസലകദ്രട�ം്  ദചരദേലചതൊലതന അടലസ്ഥരനയലല  തതൊരിലു�റപ്പ  ഗഞവർയന്ടങൾ

ന് രീതൊലയലല നടന്നലര�ന്നതൊരയല മനസലുരസരൻ സരധലച് 

*നലുതമരര�സല  എന്ന ഗഞവർയലയലല  ഉൾതപ്ട�യലയരരപ  വരരം്

എട�യലരലസ�ന്നതൊപ. അതൊലനരല തൊതന്ന വരരയലതന മരഗതൊമരയ�ു അ്വ�കൾ എം്

ബ്ര�സലല നലഷപകർഷലചലര�ന്നല് .

*  അ്തവട�സരൻ   കരു  തൊരമസം്  ദനരലടതൊലനരല  മിസ�ിലക്്ം്  വരര്ടങ്്ം്

കരട�കയറലദയര മണപ ഇടലദഞര നശലചലര�ന്ന�. 

*  മിസ�ിലകൾ  ിരഗ്ലകമരയല  ഒതസ മരഗതൊമരരപ  കരരരൻ  സരധലചതൊപ ,   നീ്ദമര

വീതൊലദയര ആിദമര അ്തന്നട�സരൻ സരധലചല് .

* ിരഗ്ലകമരതയങ്കലു�ം് കുണ ക�ിലകത് ആസപഞദേമരസലയരരപ എണം്  എട�യതൊപ. 

* ഞുയലട്ടങ്ലു�ം് വരര്ടങ്ലല കപ്  നടപ വല്തവട�പ്പ കിലഞലര�ന്ന� 

*  വരിസ�ിലകൾ  എ്രം്  തൊതന്ന ഗഞദയരജന  കരമരയ  രീതൊലയലല  വരിക്്ം്

കവ�്ടങ�ക്്ം് തതൊ്ടങലൻ സതൊക്്ം് നടലര�ന്നതൊരയല കുണ�. 

*  ഉടമസ്ഥദരരടപ  സം്സരരലചതൊലല നലന്ന�ം്  അവർ സം്ഗതൊഞപതൊർ ആതരന്ന�ം്  ഞദതൊല

ഗഞദയരജന  കരമരതരന്ന�ം് മനസലുരയല 

*  കെരുക്്തട ഞരല  ന് രീതൊലയലല  ഞൂർയീകരലചലരലസ�ന്ന�  ഇതൊപ

അിലനനനരർഹമരരപ 

                          * ഗഞവർയല നടന്ന ഗഞദദേശതൊപ CIB ഉുണരയലര�ന്ന� 
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കതണത്തലുകളുടടെ ംധി ന്രീകണഷളുടടെ ംധി ധി ധി ധി ധി ധി ധി ധി ധി ധി ധി ധി 

*️ഞഞ്രയയലല സൂക്ഷലദസുണ 7 രജലസ്റ്ററ�കൾ കരകതൊ്തൊദയരതട സൂക്ഷലചലട്ുണപ.

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

ദരഖതപ്ട�യലയതൊ�ം് കരരരനപ കിലഞ�.

*  തതൊരിലു�റപ്പ  ഉദദേ്രഗ്സ്ഥർ  മലകച രീതൊലയലല  ഗഞവർയന്ടങൾ  ആസൂഗതൊരം്  തചെ്കയ�ം്

നടപ്ലുരസ�ന്ന�തുണന്ന�ം് മനസലുരസരനപ കിലഞ�.

*  ഉദദേ്രഗ്സ്ഥർ  ഗഞവർയലയലട്ടങൾ  സനർശലസ�കയ�ം്  തതൊരിലുര്ലകൾസപ  ദവുണ

മരർഗ്നലർദദ്ദശ്ടങൾ നലക�ന്ന�തുണന്ന�ം്  കതുണയല 

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

ഗഞധലദരരധ  ഗ്�് ലകകൾ  ആശ വർസർ മരർ വില  ു ി്മരകരറ�ുണപ  എന്നപ കതുണയല. 

*ഗഞവർയലക ്്തട  ഗ്�രദിരകരസൾ  എ്രവര�ം്  തൊതന്ന തതൊരിലു �റപ്പ  ഗഞവർയ്ടങ ല്ല  സം്തൊരകഞപതൊർ

ആതരന്ന� മനസലു രസല. 

*  തതൊരിലു ര ല്കൾ ദവതൊന വർധനവ�ം്   തതൊരിലല  സമയം്  9 മ�തൊല  4.30  വതര  ആകരതമന്ന�ം്

ആവശ്തപ്ട.്

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

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

ഉഞദയരഗ്ലചലര�ന്ന� .

*മരസ്റ്റദറരൾ 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. 

*തതൊരിലു ലടയ�  വചപ  സം്ിവലച അഞകടയലനപ   കരകതൊ്മരയല   നഷപട   ഞരലഹരരം്   ുിലചലര�ന്നതൊരയല

തതൊരിലു ര ല്കൾ  ഞറഞ�. 

*തതൊരിലുലട്ടങൾ ക�റവരതരന്ന�ം് APL  ക�ട�ം്ബ്ര്ടങ്ലു�ം് ഞരട്ടങ്ലു�ം് ഗഞവർയലസ�ു അന�വരദേം്

ുിലചരല   കൂട�തൊല  തതൊരിലുലട്ടങൾ  കതുണയരൻ  സരധലസ�തമന്നപ  തതൊരിലുര്ലകൾ

അവകരശതപ്ട് 

*ശരീര ദവദേനയപസ�ു  മര�ന്ന�കൾ  ുി്മരസരതമന്ന�ം് തതൊരിലുര്ലകൾ ആവശ്ം് ഉന്നയലച് .
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*മരര  ആവശ്ം്  തൊ�ട്ടങലയ  അതൊ്രവശ് സരഹചര്്ടങ്ലല  അറ്റൻറൻസപ  നഷപടമരവരതതൊ

ദനരതയ ദഞരവരൻ അന�വരദേം് നലകരതമന്നപ തതൊരിലുര്ലകൾ ഞറഞ� 

*ഞരലദശരധന  നടയലയ  5  ഗഞവർയലക്ലല  3  ഗഞവർയലക്്തട CIB  ദബ്രരർറപ  സസറ്റലല

ഉുണരയലര�ന്ന�.2 ഗഞവർയലക്്തട CIB ഉുണരയലര�ന്നല്.

                                                                   ️️️️️️️️️️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�ു നനല ഗഞദതൊ്കം് ദരഖതഞട�യ�ന്ന�.

മ്ന്ട്സ്ധി റ്ദപാ്ട്  

അജുണ

 ഈശസരഗഞരർതന 

അധ്ക്ഷതന തൊലരതഞട�സ�ല 

 സസരഗ്തൊം് : വരർറപ 8 ദമറ്റപ സ�ജരതൊ സ�ദേർശനൻ 

ആമ�ഖം് :BRP മരലയ ദമരൾ സ്റ്റീഫെൻ 

റലദപ്രർടപ അവതൊരരം് :VRP അഞ്ജ�K.S

                                                                     VRP എലമല ഷരജ� 

                                                                     VRP അഞ്ജലതൊ രവല 

നനല  :   VRP എലമല ഷരജ� 
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സ്ഥും് :ഞരുണലസരടപ ഗഞലയദേർശലനല ഹരൾ 

സമയം് :11:00 am

തൊീയതൊല: 4 /11 /2019

 കൂവപ്ടല ദബ്ലരസലതു മ�ടസ�ി ഗഗ്രമഞഞ്രയയലതു വരർറപ 8 തു ദസരഷ്ല ഓറലറ്റപ ഗഗ്രമസി 4 /

11 /2019,  11:00am നപ  ഈശസര ഗഞരർതനദയരതട ആരം്ിലച്. തതൊരിലുര്ലക്ലല നലന്ന�ം് 

അധ്ക്ഷയരയല രരജമ രരധകരകഷപരതന തൊലരതഞട�യ�. ദയരഗ്യലനപ എടരം് വരർറലതു ദമറ്റപ 

സ�ജരതൊ സ�ദേർശനൻ സസരഗ്തൊം് ഞറഞ�. ബ്രലആർഞല മരലയ ദമരൾ ദസരഷ്ല ഓറലറ്റല്ടങലതന  

ഉദദ്ദശ ുക്ഷ്്ടങ്്ം് ഗഞരധരന്വ�ം് ഉൾതസരുലച്തകരുണപ ആമ�ഖഗഞിരഷരം് നടയല. 

ഞഞ്രയയലലനലന്നപ തതൊരിലു�റപ്പ വലിരഗ്യലതു എ ഇ   ഗശീമതൊല  ഷലബ്രല, ഓവർസലയർ   ഗശീമതൊല 

ജയഗശീ,  റരറ്റര എൻഗടല ഓഫെീസർ ഗശീമതൊല സൗമ്,  എന്നലവർ ഞരുണലസരടപ ഗഞലയദേർശലനല ഹര്ലല 

സം്ഘടലപ്ലച ദസരഷ്ല ഓറലറ്റപ ഗഗ്രമസിയലല ഞതങ്കട�യ�.

 വല ആർ ഞല മരരരയ അഞ്ജ� , അഞ്ജലതൊ, എലമല  എന്നലവർ റലദപ്രർടപ അവതൊരലപ്ലച്. ഞരലദശരധലച 

അഞ്� ഫെയു�ക്്തട കതുണയു�കൾ 22 ദറരക്്തമനസപ  7 രജലസ്റ്ററ�കൾ എന്നലവയ�തടയ�ം് 

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

വലവര്ടങ്്തടയ�ം് അടലസ്ഥരനയലല  തൊെരറരസലയ റലദപ്രർടരരപ  അവതൊരലപ്ലചതൊപ.

*️ഗപധാനധി ന്രീകണഷൾധി 

ഗഞവർയന്ടങൾ ആസൂഗതൊരം് തചെ്ന്നതൊലു�ം് നടപ്ലുരസ�ന്നതൊലു�ം്  ഉദദേ്രഗ്സ്ഥർ കരര്ക്ഷമമരയല

ഗഞവർയലസ�ന്ന�

ഫെയു�ക്്ം് രജലസ്റ്ററ�ക്്ം് കരകതൊ്തൊദയരതട സൂക്ഷലസ�ന്നതൊലനപ ഉദദേ്രഗ്സ്ഥർ എട�സ�ന്ന ഞരലഗശമം് 

അിലനനനരർഹമരരപ

ഗഞവർയലക്്തട ഗ്�രദിരകരസൾ തതൊരിലു�റപ്പ ഗഞവർയന്ടങ്ലല സം്തൊരകഞപതൊർ ആതരന്നപ 

കതുണയല

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

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

ഗഞവർയല ഇട്ടങ്ലല തൊരല ഫെസ്റ്റപ എയപറപ ദബ്രരകപസപ തവും് എന്നലവയ�ുണപ

തഞരതൊ� ജന്ടങ്്തട ഞങ്കര്ലയവ�ം്  നലർദദ്ദശ്ടങ്്ം് തതൊരിലു�റപ്പ ഗഞവർയന്ടങ്ലല 

ഒിലച്കൂടരനരവരയ ഘടകമരരപ അതൊലനരല തൊതന്ന അയലസൂട്ടങ്ലു�ം്  ഗഗ്രമസിക്ലു�ം് 

തഞരതൊ�ജന ഞങ്കര്ലയം് ഉറപ്രസലതസരുണപ ചർചകൾ നടയ�കയ�ം് ുിലസ�ന്ന നലർദദ്ദശ്ടങൾ 

ഉഞദയരഗ്ലച് തതൊരിലു�റപ്പ  ഗഞവർയന്ടങൾ കൂട�തൊല കരര്ക്ഷമമരസരവ�ന്നതൊ�മരരപ.
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റലമരൻറപ കരകതൊ്മരയല നലക�ന്ന�തുണങ്കലു�ം് ദഫെരം് ഞൂർണമരയല ഞൂരലപ്ലചലടല്  ആയതൊലനരല 15 

ദേലവസയലനകം് തതൊരിലല  ുിലദചര  എന്നതൊലല വ്കതൊയല്

ദവതൊനം് ുിലസ�ന്നതൊലന�ു കരുതൊരമസവ�ം് തതൊരിലു�റപ്ലതു  9 മരല മ�തൊല 5 മരല വതര യ�ു 

സമയഗകമവ�ം് തതൊരിലുര്ലക്ലല ഗഞയരസം് ഉുണരസ�ന്ന�

ഞരലദശരധലച  5 ഗഞവർയല ഇട്ടങ്ലല മൂന്നപ ഗഞവർയലകൾസരരപ  സല ഐ ബ്രല  ദബ്രരർറപ 

കരരരൻ സരധലചതൊപ 2 ഗഞവർയലകൾസപ സല ഐ ബ്രല  കരരരൻ സരധലചല്

തതൊരിലുലട്ടങ്ലല സം്ിവലച അഞകട്ടങൾസപ കരകതൊ്മരയ നഷപടഞരലഹരരം് ുിലചലര�ന്ന� എന്നപ 

കതുണയല

 തൊ�ടർന്നപ റലദപ്രർടലൻദമല ചർച നടന്ന�

️*ച്ചơ്ൽധി വനധി വ്ഷơഷൾ

തതൊരിലുര്ലകൾസപ സകയ�റ കരു�റ എന്നലവ ുി്മ് എന്നതൊലനപ മറ�ഞടലയരയല എ ഇ  സം്സരരലച് 

ആദേ്കരു്ടങ്ലല ആയ�ധ്ടങ്്തട വരടക  എ റല സപ ഫെുണലദുസപ ആരപ വന്നലര�ന്നതൊപ.ഇതൊലല  

ഒര�വലതൊം്  ഉഞദയരഗ്ലചപ തതൊരിലുര്ലകൾസപ ആവശ്മരയ സരധന്ടങൾ വര്ടങലയലര�ന്ന�. എ റല സപ 

ഫെുണലല ഇദപ്രി�ം് വലനലദയരഗ്ലസരൻ കിലയരതതൊ  നത്രര� തൊ�ക യ�ുണപ ഇതൊപ 

വലനലദയരഗ്ഗഞദേമരസരൻ ദവുണല    ഈ കരര്ം് ബ്രല റല ഒ യ�തട  ഗശദയലലതപ്ട�യലയലട്ുണപ.

ഞല എചപ സല യലല നലന്നപ തതൊരിലുര്ലകൾസപ ഫെസ്റ്റപ എയപറപ ദബ്രരകപസപ നുപകലയലട്ുണപ 

ആശരവർസർമരർ മ�ദഖന ഗഞതൊലദരരധ മര�ന്ന�ക്്ം് ുി്മരസരർ ഉുണപ

റലമരൻറപ നലക�ദമരൾ തതൊരിലുര്ലകൾസപ സകപ്റ്റപ രസീതൊപ ുിലസരറല് ഇതൊലനപ ഞരലഹരരം് 

കതുണയരം് എന്നപ ഉദദേ്രഗ്സ്ഥർ ഞറഞ�

ിൂവ�ടമകൾ കരം് അടച രസീതൊലതന ദകരപ്ലകൾ നലകരൻ വലസമതൊലസ�ന്നതൊ� മൂും് 

തതൊരിലുര്ലകൾസപ സസവനം് ചലുവലല ദരഖക്്തട ദകരപ്ല എട�ദസുണല വര�ന്ന� എന്നപ  

തതൊരിലുര്ലകൾ ഞരരതൊലതപ്ട്,  ഇനലമ�തൊല ഉടമക്ലല നലന്നപ ദനരലടപ കരം് അടച രസീതൊലതന 

ദകരപ്ലകൾ വര്ടങലയരല മതൊലതയന്നപ  എ ഇ മറ�ഞടല നലകല.

മരരരവശ്ം് തൊ�ട്ടങലയ അതൊ്രവശ്ഘട്ടങ്ലല ഹരജർ നഷപടമരകരതതൊ തതൊരിലല സ്ഥുയപ നലന്നപ 

ദഞരകരൻ തതൊരിലുര്ലകൾ അന�വരദേം് ദചരദേലച് എന്നരല അതൊലന�ു നലയമം് ഇത്ന്ന�ം് ഒര� 

ഗഞവർയല ദേലവസം് രരവലതുയ�ം് സവകലട്ം് ആയല മരസ്റ്റദറര്ലല  രുണ� ഒപ്പ   ദരഖതപ്ട�യലയരല 

മരഗതൊദമ അന്നതയ ദവതൊനം്  ുിലസ�കതയന്നപ ഉദദേ്രഗ്സ്ഥർ മറ�ഞടല നലകല

തതൊരിലു�റപ്പ സമയം് 9 മരല മ�തൊല നരുപ മരല വതര ആസരതമന്നപ തതൊരിലുര്ലകൾ  

ആവശ്തപ്ട്
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തതൊരിലുര്ലകൾസപ ദവതൊനം് വർധലപ്ലസരതമന്ന�ം് ദമറ്റപ   മരർസപ അധലകതചുവ�ം് സമയനഷപടവ�ം് 

ഉുതൊ�തകരുണപ മൂന്നപ ഗഞവർയല ദേലന്ടങ്്തട കൂുല അധലകമരയല ുിലസരതമന്നപ  ദമറ്റ്മരർ 

ആവശ്തപ്ട്

വുലയ കനരു�ക്്തട  ഗഞവർയല ദേലന്ടങൾ കൂടല  തൊരരതമന്നപ തതൊരിലുര്ലകൾ ആവശ്തപ്ട്,  

അന്സം്സ്ഥരന തതൊരിലുര്ലകൾ ഇതൊലു�ം്  ക�റചപ സമയയലു�ം് ക�റവപ ദവതൊനയലു�ം് കനരല 

ഗഞവർയന്ടങൾ തചെരറ�ുതൊരയല തഞരലയരർവരുല ഉദദേ്രഗ്സ്ഥർ അിലഗഞരയതപ്ടതൊരയല എ ഇ  

മറ�ഞടല നലകല

തതൊരിലുര്ലകൾ ഗഞവർയല ഇട്ടങ്്ം്  ഗഞവർയല ദേലന്ടങ്്ം് ക�റവരതരന്നപ ഞരരതൊലതപ്ട്. ഇതൊലന� 

മറ�ഞടലയരയല ഉദദേ്രഗ്സ്ഥർ ഞറഞതൊപ തതൊരിലുര്ലകൾ  JLG  ഗഗ്ൂപ്്കൾ രൂഞീകരലചപ കരകഷല തചെരൻ 

തൊെരറ്,  അ്ടങതന തചെരൻ തൊെരറരതരങ്കലല കൂട�തൊല  തതൊരിലല ദേലന്ടങൾ ുിലസ�ം്

വീട�ക്ലല നലന്ന�ം് മറ്റ്ം് വൻദതൊരതൊലല മരുലന്്ടങൾ കനരുലല നലദക്ഷഞലസ�ന്ന�  ഇതൊപ ഗഞവർയല 

സമയയപ തതൊരിലുര്ലകൾസപ ബ്ര�ദലമ�ട്ുണരസ�ന്ന� ഇതൊപ ഞല എസപ സല യ�തടയ�ം് തഞരലയരർ 

വരുലയ�തടയ�ം്  ഗശദയലല തഞട�യലയലട്ുണപ എന്നപ ഉദദേ്രഗ്സ്ഥർ മറ�ഞടല നലകല

രുണ� ഗഞവർയലയലല സലഐ ബ്രല  ഉുണരയലര�ന്നല്. ഇതൊലതുരന്നപ സപഞലല  ഓവർ വർസപ 

ആയതൊലനരല ദബ്രരർറപ തവചലടല്, എന്നരല മതറ്റരന്നലല ദബ്രരർറപ   ഉതുണന്നപ ദമറ്റലനപ  

അറലവല്രയലര�ന്ന�. ചർചയലല ഓവർസലയർ ദബ്രരർറപ ഉതുണന്നപ അിലഗഞരയതപ്ട്

ഞ�തൊ�തൊരയല ദചര�ന്നവർസപ ആയ�ധം് തൊര�ദമര എന്ന�ു ദചരദേ്യലനപ ആയ�ധം് വീടലലനലന്നപ 

തകരുണ�വരലകയരതരങ്കലല കരകതൊ്മരയല അതൊലന�ു വരടക അസൗുണലല വര�ം് എന്നപ  എ ഇ 

മറ�ഞടല ഞറഞ�

 ചർചയപതസരട�വലല വല ആർ ഞല  എലമല  ഷരജ� നനല ഞറഞ�. റലദപ്രർടപ ഞരസരസല 1.00pm ഓതട  

ദയരഗ് നടഞടലകൾ അവസരനലപ്ലച്.
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