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ആമുഖം

kzm-X-{ -́ym-\-́ c `mc-X-̄ nÂ {KmaoW P\-X-bpsS D¶-a-\-̄ nepw sa -̈s¸« PohnX kml-
N-cyw Dd-̧ m-¡p-¶-Xn\pw thn P\-§-sf-bmsI I£n-t -̀Z-a-t\-y- I®n tNÀ¡p¶ {]hÀ¯-
\-§-fnÂ H¶mWv ""almßm-KmÔn tZiob {KmaoW sXmgn-ep-d¸v ]²Xn"".2005
പ്ഥാർലതമൻറ്പ്ഥാസ്ഥാകിയമഹ്ഥാത്ഥാ്്ഥാനിദേശീയഗ്്ഥാമീണതെ്ഥാഴില്പുറപ്പുനിയമതിന്അടിസ്ഥാ

നതിൽരൂപംതെ്ഥാട്പുതിട്പുള്ളപദ്ധെിയ്ഥാണ്മഹ്ഥാത്ഥാ്്ഥാനിദേശീയഗ്്ഥാമീണതെ്ഥാഴില്പുറപ്പദ്ധെി.

അവിേഗ്ധെ്ഥായിെതെ്ഥാഴിലിൽഏർതപട്ഥാൻസന്നദ്ധെയ്പുള്ളഗ്്ഥാമഗപദേശങ്ങളിൽഅധിവസിക്പുന്ന

ഏതെ്ഥാര്പുെ്പുട്പുംബതിന്പുംഒര്പുസ്ഥാമ്പതിെവർഷം100
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േിവസതിൽെ്പുറയ്ഥാതെതെ്ഥാഴിൽഉറപ്ഥാക്പുന്നദെ്ഥാതട്ഥാപംഅെ്പുവഴിനിഷ്കർഷിക്പുെതപട്്പുണ

ദമന്മയ്പുള്ളെ്പുംഉള്ളെ്പുമ്ഥായഉൽപ്ഥാേനകമെസൃഷിയ്പുംആണ്ഈപദ്ധെിയ്പുതടമ്പുഖ്ലക്ം.2005

തസപ്റംബർപ്ഥാർലതമൻറ്പ്ഥാസ്ഥാകിയ2006തെഗബ്പുവരിയിൽഇന്യിൽ200ജില്ലെളിൽപദ്ധെിആ

രംഭിച്പു.വയന്ഥാട്്ഥാലക്ഥാട്ില്ലെളിൽ2006ഈപദ്ധെിെ്പുടങ്ങി.2007ഇട്പുകിെ്ഥാസർദെ്ഥാട്ില്ലെളില്പും

ആരംഭിച്പു.2008മറ്പുജില്ലെളിദലക്പദ്ധെിവ്്ഥാപിപിച്പു.ദെഗ്ദ്രസർക്ഥാർപ്പുറതപട്പുവിക്പുന്നമ്ഥാർ്

നിർദ്ദേശങ്ങൾഅന്പുസരിച്ആയിരിക്പുംപദ്ധെിയ്പുതടനടതിപ്.

ഇന്ത്യയിതലസാധാരണജനങ്ങളുതെതൊഴിലിനുള്ളഅവകാശംനിയമപരമായിസംരകികുന്നെിനുംചൂഷണാധിഷ്ഠിെമായതൊഴിൽബ
ന്ധങ്ങളിൽനിന്നുംതൊഴിലാളികതളദമാചിപികുന്നെിനുംസഹായകമാണ്ദേശീയഗ്ാമീണതൊഴിലുറപ്നിയമം.െദ്ദേശസ്വയംഭരണസാപനങ്ങളു
തെദനെൃെ്വതിൽഇെനിലകാതരഒഴിവാകിതകാണ്സുൊര്ത്യംആയിടാണ്പദ്ധെിആസൂെ്ണംതചയ്െ്നെപിലാകുന്നെ്.സമൂഹതിതലഏറ്റവുംപി
ദന്നാകാവസയിൽനിൽകുന്നജനവിഭാഗങ്ങതളോരിേ്്ത്യതിൽനിന്ന്ദമാചിപികുന്നെിനുംസ്െ്ീശാകീകരണതിനുതൊഴിലുറപ്പദ്ധെിയുതെ
സാധ്ത്യെകൾപ്ദയാജനതപെുതുകഎന്നുള്ളൊണ്ഗവൺതമൻറിൻതറകാഴ്ചപാെ്. പ്കൃെിവിഭവപരിപാലനം, പരിസിെി
പുനഃസാപനംഎന്നിവയ്ക്മുൻഗണനനൽകിവരുന്നു.

പദ്ധതിയുടെസവിശേഷതകൾ

1.നിയമതിൻതറപിൻബലമ്പുള്ളഅവെ്ഥാശ്ഥാധിഷ്ിെപദ്ധെി

2.ഗ്്ഥാമപഞ്ഥായത്ഗപദേശത്െ്ഥാമസിക്പുന്ന18വയസ്പൂർതിയ്ഥായ.

ഏതെ്ഥാര്ഥാൾക്പുംപദ്ധെിയിൽപങ്ഥാളിെള്ഥാെ്ഥാം

3.സ്ഗെീക്പുംപ്പുര്പുഷന്പുംെ്പുല്ദവെനം

4.പരി ്ണന

5.തെ്ഥാഴില്ഥാളിെൾെതന്നസഹ്ഥായിക്പുെയ്പുംതെയ്പുന്ന്പു

സിെിസംരകണം,െ്ഥാർഷിെദമഖലയിതലഅടിസ്ഥാനസൗെര്വിെസനം,എന്നിവ

യ്ക് മ്പുൻ്ണന .

6.തെ്ഥാഴില്ഥാളിെൾെതന്നഗപവർതിെൾെത്ടെത്പുെയ്പുംഅെിന്പുള്ളആസൂഗെണതത

സഹ്ഥായിക്പുെയ്പുംതെയ്പുന്ന്പു.

7.ആസൂഗെണതില്പുംനിർവഹണതില്പുംെിെഞ്ഞസ്പുെ്ഥാര്െ.

8.െര്ഥാറ്പുെ്ഥാദര്ഥാഇടനിലക്ഥാദര്ഥാഇല്ല.

9.ദവധനസ്ഥാധനഅന്പുപ്ഥാെം60:40.

10.തപ്ഥാെ്പുജനപങ്ഥാളിതദത്ഥാതടയ്പുള്ളദലബർബഡ്റ്

11. ബ്ഥാങ്/ദപ്ഥാസ്റ്റ്ഓെീസ് വഴി മ്ഥാഗെംദവേനവിെരണം.

12.സ്ഗെീെൾക്്പുൻ്ണനെ്പുറഞ്ഞെ്1/3ഭ്ഥാ്ം തെ്ഥാഴില്ഥാളിെൾസ്ഗെീെള്ഥായിരികണം.

13. െമ്പ്ൂടർസംവിധ്ഥാനം വഴിയ്പുള്ള ദമ്ഥാണിററിം്് സംവിധ്ഥാനം .

14. ഗ്്ഥാമസഭെതന്നപദ്ധെിഓഡിറ്തെയ്പുന്ന്പു-ദസ്ഥാഷ്ൽഓഡിറ്സംവിധ്ഥാനം.

15.തെ്ഥാഴില്പുറപ്പദ്ധെിഗപെ്ഥാരംഎല്ല്ഥാഗപവർതിെള്പുംദസ്ഥാഷ്ൽഓഡിറിങ്ങിന്പുവിദധയ

മ്ഥാകണതമന്ന 17(2)നിഷ്കർഷിക്പുന്ന്പു.
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ശസാഷ്യൽഓഡിറ്കപകകിയ

1പശ്ഥാതലംഒര്പുകൽ

ദ്്ഥാക്ക്തലതില്പുംഗ്്ഥാമപഞ്ഥായത്െലതില്പുംപദ്ധെിനിർവഹണഉദേ്്ഥാ്സന്ഥായ

ദ്്ഥാക്ഓെീസർ (BDO), പഞ്ഥായത്ത്സെഗെടറി,

മറ്നിർവഹണഉദേ്്ഥാ്സർെ്പുടങ്ങിയവര്പുമ്ഥായിദ്്ഥാക്റിദസ്ഥാഴ്സ്ദപഴത്സെൺനടതിയ

െൂടിയ്ഥാദല്ഥാെനയിൽഉര്പുതിരിഞ്ഞെിനന്പുസരിച്

െ്പുടർഗപഗെിയെൾആസൂഗെണംതെയ്പുെയ്പുംദസ്ഥാഷ്ൽഓഡിറ്ഗ്്ഥാമസഭ്ഥാെീയെിനിശ

യിക്പുെയ്പുംതെയ്പുന്ന്പു.

2.ഫയൽപരിശോധന

ദസ്ഥാഷ്ൽഓഡിറ്ഗപഗെിയആരംഭിചിരിക്പുന്നെിയെിയ്ക്

മ്പുൻപ്പുള്ളആറ്മ്ഥാസക്ഥാലയളവിൽവ്ഥാർഡിതലഗപവൃതിെയല്പുെൾ, ഏഗഴജിസറ്പുെൾ,

അദെ്ഥാതട്ഥാപംഅന്പുബനദരഖെള്പുംസൂക്പരിദശ്ഥാധനനടത്പുന്ന്പു.

3. കപവൃതിസ്ഥലപരിശോധന

ഓദര്ഥാഗപവൃതിയ്പുംഎസിദമറിൽഗപെിപ്ഥാേിക്പുന്നഅളവില്പും്്പുണതില്പുംനടപില്ഥാ

കിയിട്പുദ്ടെ്ഥാഎന്ന്പുംആഗപവൃതിയ്പുതട്്പുണെലതിന്തറ

വ്്ഥാപ്ക്തിെിടതപട്പുത്പുെയ്പുംഗപസ്ക്ത്പുെതെ്ഥാഴിലിടങ്ങളിൽതെ്ഥാഴില്ഥാളിെൾക്ക്ലഭിദക്ടെഅ

വെ്ഥാശആന്പുെൂല്ങ്ങൾലഭിചിട്പുദ്ടെ്ഥാഎന്ന്പും

ഗപവൃതിസലപരിദശ്ഥാധനയിലൂതടലക്ംതവക്പുന്ന്പു.

4.വീെുവീൊന്തരംഉള്ളവിവരശേഖരണം

പദ്ധെി്്പുണദഭ്ഥാക്ഥാകള്പുതടവീട്പുവീട്ഥാനരംതെന്ന്ദനരിൽെ്ടെ്പദ്ധെിയ്പുതടനിർവഹ

ണതതക്പുറിച്പും്്പുണെലതതക്പുറിച്പുമ്പുള്ള

അഭിഗപ്ഥായങ്ങള്പുംനിർദ്ദേശങ്ങള്പുംസ്വരൂപിക്പുന്ന്പു.

5. ടതളിവ്ശേഖരണം

െയൽപരിദശ്ഥാധന, ഗപവൃതിസലപരിദശ്ഥാധന,

വീട്പുവീട്ഥാനരംഉള്ളവിവരദശഖരണംെ്പുടങ്ങിയഓഡിറ്ഗപഗെിയെത്ടെതല്പുെള്പുതടവ

സ്ക്ത്പുനിഷ്മ്ഥായതെളിവ്ദശഖരണംനടത്പുന്ന്പു.

6.സാമൂഹ്യ  ശോധവൽക്കരണം

സ്ഥാമൂഹ്ഇടതപടല്പുെളിലൂതടപദ്ധെിവിജയംഉറപ്പുവര്പുതിപൗര്ഥാവദബ്ഥാധം

ഉയർത്പുെയ്പുംദസ്ഥാഷ്ൽഓഡിറ്ഗപഗെിയവിജയിപിക്പുെയ്പുംതെയ്പുന്നെിന്ആവശ്

മ്ഥായദബ്ഥാധവൽകരണംഗപവർതനങ്ങൾനടപില്ഥാക്പുന്ന്പു.

7. റിശ്ാർട്തയാറാക്കൽ

ദസ്ഥാഷ്ൽഓഡിറ്ഗപഗെിയയിതലെത്ടെതല്പുെള്പുംനി്മനങ്ങള്പും, നിർദ്ദേശങ്ങള്പും

ദസ്ഥാഷ്ൽഓഡിറ്ഗ്്ഥാമസഭയിൽെർചതെയ്ക്ത്അം്ീെ്ഥാരംനടത്പുന്നെിന്ഥാവശ്മ്ഥായെര

ട്റിദപ്ഥാർട്െയ്ഥാറ്ഥാക്പുന്ന്പു.

8. ശസാഷ്യൽഓഡിറ്ക്ാമസഭ

പശ്ഥാതലംഒര്പുകൽെർചയിൽനിശയികതപടേിനതിൽസൗെര്ഗപേമ്ഥായസല

ത്ഗ്്ഥാമസഭദെർന്ന്െരട്റിദപ്ഥാർട്അവെരണവ്പും, െർചയ്പും, നിർദ്ദേശങ്ങള്പും,

െിര്പുതൽഗപഗെിയെള്പും,

അം്ീെ്ഥാരംദനടിതയട്പുക്പുെയ്പുംെ്പുടർനടപടിെള്പുംകെതെ്ഥാള്ള്പുന്ന്പു
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പദ്ധധിയുടെ മറു വിേദാംേങ്ങൾ

a) കപകൃതിവിഭവപരിപാലനതിന്കപാധാന്യം

ഗപെൃെിവിഭവപരിപ്ഥാലനംഗപ്ഥാധ്ഥാന്ംനൽെ്പുെവഴിഈപദ്ധെിസ്പുസിരവിെസനംലക്മിട്പു

ന്ന്പു.

െഠിനമ്ഥായവരൾച,ശകമ്ഥായമത്്ഥാലിപ്,ഇവമൂലംഉ്ടെ്ഥാെ്പുന്നകജവസമ്പതിൻതറദശ്ഥാഷണം

െ്പുടങ്ങിയവെലഗപേമ്ഥായിെടയ്ഥാന്പുംസംരകിക്ഥാന്പുംഅെ്പുവഴിപരിസിെിപ്പുനഃസ്ഥാപനതി

ന്അന്പുദയ്ഥാജ്മ്ഥായവിധതില്പുള്ളഗപവർതിെൾഏതറട്പുക്ഥാന്പുംെഴിയ്പുംവിധമ്ഥാണ്ആണ്തെ്ഥാഴി

ല്പുറപ്പദ്ധെിഗെമീെരിചിട്പുള്ളെ.്

അെ്ഥാെ്ഗപദേശതതസ്ഥാമൂഹിെസ്ഥാമ്പതിെഭൂമിശ്ഥാസ്ഗെപരമ്ഥായഘടെങ്ങതളമ്പുൻനിർതിപ

ഞ്ഥായതിതലെ്ഥാർഷിെവിെസനം,ഗപെൃെിവിഭവപരിപ്ഥാലനം,ഗ്്ഥാമീണഅടിസ്ഥാനസൗെര്ങ്ങ

ള്പുതടവിെസനംഎന്നിവതെ്ഥാഴില്പുറപ്പദ്ധെിയിലൂതടകെവരിക്പുന്നെ്ഥാണ്.എന്ന്ഥാൽപദ്ധെിെൾ

ജലസംരകണഗപവർതിെൾക്്ഥാഗെമ്ഥാണ്ഗപ്ഥാധ്ഥാന്ംനൽെിയിരിക്പുന്നെ്എന്ന്മനസില്ഥാക്ഥാൻ

സ്ഥാധിച്പു

b)ഫലകപാപ്ിലക്യമിടുടകാണുള്ളപദ്ധതി

തെ്ഥാഴില്ഥാളിെള്പുതടവര്പുമ്ഥാനതില്പും,സമ്പ്ഥാേ്തില്പുംഉ്ടെ്ഥാെ്പുന്നവർദ്ധനവ്,ഗപെൃെിവിഭവ

പരിപ്ഥാലന,ഉല്്ഥാേനം,ഉല്്ഥാേനകമെ,ഭൂ്ർഭജലവിെ്ഥാനംഎഗെഉയർത്ഥാൻസ്ഥാധിച്പുെ്പുടങ്ങിയസൂ

െെങ്ങൾഉപദയ്ഥാ്ിച്ഥായിരിക്പുംെലഗപ്ഥാപ്ക്തിവിലയിര്പുത്പുന്നെ്..ജലസംരകണഗപവർതിയിൽമ

ഴക്പുഴിെൾ,ബ്ടെ്പുെൾയഥ്ഥാസ്ഥാനങ്ങളിൽെതന്നയ്ഥാണ്നിർമിചിരിക്പുന്നെ്.ഈഗപവർതിെൾ

മൂലംെലഗപ്ഥാപ്ക്തിസൃഷിചെ്ഥായിെ്ഥാണ്പുവ്ഥാൻസ്ഥാധിച്പു .

c) പങാളിതസമീപനം

തെ്ഥാഴില്ഥാളിെള്പുതടഅഭിഗപ്ഥായങ്ങൾക്്പുനിയപരി്ണനനൽെിയ്പുള്ളപദ്ധെിരൂപീെരണസമീപ

നമ്ഥാണ്തെ്ഥാഴില്പുറപ്പദ്ധെിയിൽസ്വീെരിചിട്പുള്ളെ്. തെ്ഥാഴിൽനൽെ്പുന്നെിന്മ്പുൻ്ണനയ,

ഗപ്ഥാധ്ഥാന്വ്പുംനൽെ്പുന്നെിന്ഥാൽഉദേ്്ഥാ്സര്പുതടഎൻജിനീയർമ്ഥാര്പുതടമറ്പുള്ളവര്പുതടനിർദ്ദേശങ്ങ

ൾഅല്ലമറിച്തെ്ഥാഴില്ഥാളിെള്പുതടഅഭിഗപ്ഥായങ്ങള്ഥാണ്തെ്ഥാഴില്പുറപ്പദ്ധെിെണകിതലട്പുത്തെ്ഥാ

ഴില്ഥാളിപകത്പുനിന്ന്പുതെ്ഥാ്ടെ്തെ്ഥാ്ടെ്വിഭ്ഥാവനംതെയ്പുന്നപദ്ധെിഎന്നനിലയിൽആസൂഗെണ

തിന്വിവിധഘടങ്ങളിൽതെ്ഥാഴില്ഥാളിെൾക്്പങ്ഥാളിതംപദ്ധെിഉറപ്ഥാക്പുന്ന്പു.

ആർതക്ഥാതകയ്ഥാണ്തെ്ഥാഴിൽദവ്ടെെ്എഗെേിവസദതക്എവിതടയ്ഥാണ്ഇെിന്ഥാവശ്മ്ഥായഗപവ

ർതിെൾഎതന്ഥാതകആയിരികണംെ്പുടങ്ങിയെ്ഥാര്ങ്ങൾതെ്ഥാഴില്ഥാളിെൾെതന്നെീര്പുമ്ഥാനി

ക്പുെഅെന്പുസരിച്പദ്ധെിെൾരൂപീെരിക്പുെയ്പുംതെയ്പുന്ന്പു.എന്ന്ഥാൽപദ്ധെിനടതിപില്പുംആ

സൂഗെണതില്പുംതെ്ഥാഴില്ഥാളിെള്പുതടഅഭിഗപ്ഥായംപരി്ണിചെ്ഥായിെ്ഥാണ്പുവ്ഥാൻസ്ഥാധിച്പു

.െഴിഞ്ഞസ്ഥാമ്പതിെവർഷതിന്പുദശഷംഇെ്പുവതരയ്പുംതെ്ഥാഴില്ഥാളിെൾആർക്പുംെതന്നതെ്ഥാഴി

ൽലഭ്മ്ഥായിടില്ല.

d) ശലേർേഡ്ജറ്

പദ്ധെിെൾആസൂഗെണംതെയ്ക്തിര്പുന്നെ.്എന്ന്ഥാൽസമയം(എദപ്ഥാഴ്ഥാണ്,െ്ടെ്റ്റ്എഗെയ്പുദ്ടെ്ഥാഅെിന്

ആന്പുപ്ഥാെിെമ്ഥായിതെ്ഥാഴിൽഎന്നരീെിയിൽആയിര്പുന്ന്പുമ്പുൻെ്ഥാലങ്ങളിൽപണിദവ്ടെെ്),സ

ലം

(എവിതടയ്ഥാണ്പണിദവ്ടെെ)്,മന്പുഷ്ദശഷി(ആർതക്ഥാതകയ്ഥാണ്പണിദവ്ടെെ്),ആവശ്മ്ഥായ

വിഭവം(എഗെതെലദ്വേ്ടെിവര്പും)െ്പുടങ്ങിയവതയഅടിസ്ഥാനതപട്പുതിയ്പുള്ളഒര്പുബഹ്പുമ്പുഖെർ

മപരിപ്ഥാടിയ്ഥാണ്തെ്ഥാഴില്പുറപ്പദ്ധെിയിൽമ്പുഖ്മ്ഥായ്പുംആസൂഗെണംതെയതപദട്ടെെ്.ഇെിന്വ്

കമ്ഥായ ഒര്പുദലബർബഡ്റ്അനിവ്ഥാര്മ്ഥാണ്.

തെ്ഥാഴില്പുറപ്പദ്ധെിയ്പുതടഏറവ്പുംഗപധ്ഥാനതപടഘടെങ്ങള്ഥാണ്ദലബർബഡ്റ,്അെിനന്പുസരിച
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െയ്ഥാറ്ഥാകതപട്പുന്നവ്ഥാർഷിെെർമപദ്ധെിയ്പും.ദലബർബഡ്റ്ആധ്ഥാരമ്ഥാകിയ്ഥാണ്ഓദര്ഥാവർഷ

തതയ്പുംധനെ്ഥാര്ബഡ്റ്െീര്പുമ്ഥാനിക്പുന്നെ്.അത്പുലഭമ്ഥായിപണിെിട്പുന്നെ്ഥാലയളവ്

ഒഴിവ്ഥാകിതക്ഥാ്ടെ്പുംഎന്ന്ഥാൽതെ്ഥാഴിൽആവശ്െെയ്പുമ്ഥായിബനിപിച്പുതെ്ഥാ്ടെ്െയ്ഥാറ്ഥാകിയഒ

ന്ന്ഥായിരിക്പുംദലബർബഡ്റ.്ഓദര്ഥാഗപവർതിയ്പുംഎന്ഥാണ്തെദയ്ടെെ്,െൃെ്മ്ഥായസമയഗെമം,

എന്നിവദലബർബഡ്റിൽഉൾതക്ഥാള്ളിചിരിക്പും.

അെ്പുദപ്ഥാതലെതന്നഒറതപടരീെിയിൽപദ്ധെിനിർവഹണംനടത്പുന്നെിന്പെരംവിവിധവിെസ

നപദ്ധെിെള്പുമ്ഥായിസംദയ്ഥാജിപിച്തെ്ഥാ്ടെ്ഥായിരിക്പുംതെ്ഥാഴില്പുറപ്പദ്ധെിനടപ്ഥാക്പുെ.

ഇതരംഗപവർതിെൾവിവിധസലങ്ങളിൽആവർതിക്പുന്നെ്ഒഴിവ്ഥാകിസംദയ്ഥാജനസ്ഥാധ്െ

െൾവിശെലനംതെയ്ക്ത്പുദലബർബഡ്റ്ഭ്ഥാ്മ്ഥായിദെർദക്ടെെ്പു്ടെ്.

പഞ്ഥായത്പുെൾതെ്ഥാഴില്പുറപ്പദ്ധെിയ്പുതടആസൂഗെണതില്പുംനിർവഹണതില്പുംമെിയ്ഥായ

സ്ഥാദങെിെപിന്പുണമറ്പുവെ്പുപ്പുെൾനൽദെ്ടെെ്ഥാണ്െൃഷിമൃ്സംരകണം,കീരവിെസനം,

പിഡ്്്പുഡി,ജില്ല്ഥാശ്പുെിെ്വസമിെി,ജലവിഭവം,വനംഎന്നിവെ്പുപ്പുെള്പുതടസഹെരണവ്പുംപഞ്ഥാ

യത്പുെള്പുതടപദ്ധെിരൂപീെരണതിൽവളതരഗപധ്ഥാനതപടെ്ഥാണ്സഹ്ഥായദത്ഥാതട്ഥാപംവെ്പുപ്പുെ

ള്പുതടയ്പുംപഞ്ഥായതിതലവിെസനപദ്ധെിസoദയ്ഥാജിപിക്പുന്നെ്പുമ്ഥാണ്.

e) ടതാഴിൽഅനുവദിക്കൽ

എന്ന്ഥാദണ്ഥാതെ്ഥാഴിലിന്അദപകിചെ്അന്ന്പുമ്പുെൽ15തെ്ഥാഴിൽേിവസതിനെംലഭിചിരികണം,

അഗപെ്ഥാരംതെ്ഥാഴിൽഅന്പുവേിച്പുതെ്ഥാ്ടെ്പുള്ളദരഖ്ഥാമൂലമ്പുള്ളഅറിയിപ്തെ്ഥാഴില്ഥാളിക്ക്നൽെണം.

പഞ്ഥായതിൽതെ്ഥാഴിൽഅദപകലഭിച്പുെഴിഞ്ഞ്ഥാൽപഞ്ഥായത്തസഗെടറിക്ഗപസ്ക്ത്പുെ

ആളിതന നടന്ന്പുതെ്ഥാ്ടെിരിക്പുന്നഏതെങില്പുംഗപവർതിയിദലക് ഉപദയ്ഥാ്ിക്ഥാം.

അങ്ങതനയ്ഥാതണങിൽനടന്ന്പുതെ്ഥാ്ടെിരിക്പുന്നഗപവർതിയിൽഇയ്ഥാതളെൂടിഅധിെമ്ഥായിനി

ദയ്ഥാ്ിച്പുതെ്ഥാ്ടെ്ബനതപടവർക്അറിയിപ്നൽെിയ്ഥാൽമെി.

അെിന് അദപകെത്റെ വ്ഥാർഡ്പും , പണിനടന്ന്പുതെ്ഥാ്ടെിരിക്പുന്നവ്ഥാർഡ്പുംഒന്ന്ആെണതമന്നില്ല.

ഇനിഅഥവ്ഥാനടന്ന്പുതെ്ഥാ്ടെിരിക്പുന്നഗപവർതിയിൽഅഗപെ്ഥാരംഉപദയ്ഥാ്ിക്ഥാൻെഴിയിതല്ലങി

ൽ,ആവശ്ക്ഥാര്ഥായി 10 ദപതരങില്പുംഉത്ടെങിൽപ്പുെിയഒര്പുഗപവർതിആരംഭിക്ഥാവ്പുന്നെ്ഥാണ്.

ഗപവൃതിആരംഭിക്ഥാൻഅന്പുമെിനൽെിയഉതരവിൻതറപെർപ്ബനതപടദ്്ഥാക്ദഗപ്ഥാഗ്്ഥാം

ഓെീസറ്പുതടഅറിവിദലക്ഥായിഅയച്പുതെ്ഥാട്പുകണം.

ഒര്പുദെ്ഥാപിവിജിലൻസ്ആൻഡ്ദമ്ഥാണിററിംഗ്കമിറിതെയർമ്ഥാന്പുംഅയച്പുതെ്ഥാട്പുകണം.

വ്കമ്ഥായെ്ഥാരണങ്ങള്ഥാൽനിശിെസമയതിനെംഎതനങില്പുംഅദപകെർതക്ക്ത്ഥാഴിൽഅന്പു

വേിക്പുവ്ഥാൻഗ്്ഥാമപഞ്ഥായതിന്െഴിയ്പുന്നിതല്ലങിൽഅക്ഥാര്ംഉടതനെതന്നദ്്ഥാക്ദഗപ്ഥാഗ്്ഥാംഓ

െീസതറദരഖ്ഥാമൂലംഅറിയിദക്ടെെ്ഥാണ.്

ഒര്പുപഞ്ഥായതിൽദജ്ഥാലിനൽെ്ഥാൻെഴിഞ്ഞിതല്ലങിൽതെ്ഥാടട്പുതപഞ്ഥായതിൽദജ്ഥാലിനൽെ്ഥാ

ന്പുള്ളഉതരവ്ഥാേിെ്വംദ്്ഥാക്ദഗപ്ഥാഗ്്ഥാംഓെീസിൽനികിപ്ക്തമ്ഥാണ്.

ദമൽപറഞ്ഞരീെിെൾഒന്ന്പുംെതന്നനന്ന്ഥായിെ്ഥാണ്പുവ്ഥാൻസ്ഥാധിചില്ല.

f)പദ്ധതിരൂപീകരണം

തെ്ഥാഴിൽനൽെ്പുന്നെിന്മ്പുൻ്ണനയ്പുംഗപ്ഥാധ്ഥാന്വ്പുംനൽെ്പുന്നെിന്ഥാൽഉദേ്്ഥാ്സദര്ഥാഎഞിനീ

യർമ്ഥാതരതവക്പുന്നനിർദ്ദേശങ്ങൾഅല്ലമറിച്തെ്ഥാഴില്ഥാളിെള്പുതടഅഭിഗപ്ഥായങ്ങൾആണ്തെ്ഥാഴില്പു

റപ്പദ്ധെിയിൽെണകിതലട്പുദക്ടെെ.്തെ്ഥാഴില്ഥാളിപകത്നിന്ന്തെ്ഥാ്ടെ്വിഭ്ഥാവനംതെയതപദട

്ടെഈപദ്ധെിയിൽആർതക്ഥാതകയ്ഥാണ്തെ്ഥാഴിൽദവ്ടെെ്, എഗെേിവസദതക്ആണ്,

എവിതടയ്ഥാണ്തെ്ഥാഴിലിന്അന്ഥാവശ്മ്ഥായഗപവർതിെൾനടദത്ടെത്പുടങ്ങിയെ്ഥാര്ങ്ങൾതെ്ഥാ

ഴില്ഥാളിെൾെതന്നെീര്പുമ്ഥാനിക്പുെയ്പുംഅെന്പുസരിച്പദ്ധെിരൂപീെരിക്പുെയ്പുംദവണം.

നിയമംഇെ്ഥാണ്എന്നഇരിതകപദ്ധെിരൂപീെരണതിൽതെ്ഥാഴില്ഥാളിെള്പുതടപങ്ഥാളിതംഉള്ളെ്ഥാ

യിദബ്ഥാധ്തപടിടില്ല.

g) പദ്ധതികപാരംഭമീറിം്്
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ഓദര്ഥാഗപവർതിയ്പുംആരംഭിക്പുന്നെിന്പുമ്പുമ്പ്സലതത്വച്ദെര്പുന്നതെ്ഥാഴില്ഥാളിെള്പുതടയ്പുംനിർ

വഹണവ്പുമ്ഥായിബനതപടഉദേ്്ഥാ്സര്പുതടയ്പുംസംയ്പുകദയ്ഥാ്മ്ഥാണ്പദ്ധെിഗപ്ഥാരംഭമീറിം്്.ഈ

ദയ്ഥാ്തിൽതവച്ഥാണ്ഗപവർതിയ്പുതടസ്വഭ്ഥാവം,എസിദമറിന്വിശേ്ഥാംശങ്ങൾ, ദജ്ഥാലിഎങ്ങതന,

ആതര്ഥാതക, എഗെസമയംതെ്ഥാ്ടെ്പൂർതിയ്ഥാകണം,

അെിന്എതന്ഥാതകതെ്ഥാഴില്പുപെരണങ്ങൾആവശ്മ്ഥായിവര്പുംഎന്ന്വിശേീെരിദക്ടെെ്ഥാണ്.

ഈവിശേീെരണംതെ്ഥാഴില്ഥാളിക്ദബ്ഥാധ്തപട്പുെയ്പുംതെ്ഥാഴില്ഥാളിെള്പുതടഅഭിഗപ്ഥായങ്ങള്പുംനിർ

ദ്ദേശങ്ങള്പുംആര്ഥാഞ്ഞ്ഗപവർതിനിർ്വേഹണംനടന്നെ്ഥായിദബ്ഥാധ്തപടിടില്ല.

h) ടതാഴിലിെസൗകര്യങ്ങൾ

ഗപവർതിസലത്തെ്ഥാഴില്ഥാളിെൾക്ഭകണംെഴിക്പുന്നെിന്പുംവിഗശമിക്പുന്നെിന്പുംമറ്പുംദവ

്ടെമിനിമംസൗെര്ങ്ങൾഏർതപട്പുതിഇരികണം.

െ്പുറസ്ഥായഗപദേശങ്ങളിൽഗപവർതിക്പുന്നസ്ഗെീെൾക്ഗപ്ഥാഥമിെസൗെര്ങ്ങൾനിർവഹിക്ഥാന്പു

ള്ളസംവിധ്ഥാനംആവശ്തമങിൽഒര്പുകണം.ഗപവർതിസലതതസൗെര്ങ്ങൾഒര്പുക്പുന്നസ

ത്സനമ്ഥായ്പും,ആവശ്െെയ്പുതടഅടിസ്ഥാനതില്പുംആയിരികണം.

ഗപസ്ക്ത്പുെെിലവ്പുെൾകത്സെെ്സനമ്ഥായവൗചറ്പുെള്പുംഉ്ടെ്ഥായിരികണം.എന്ന്ഥാൽപരിദശ്ഥാധിച്ഗപവർ

തിെളിൽപതങട്പുതതെ്ഥാഴില്ഥാളിെളിൽനിന്ന്മനസില്ഥാക്ഥാൻെഴിഞ്ഞദതൽപറഞ്ഞസൗെര്

ങ്ങൾഒന്ന്പുംെതന്നഉദേ്്ഥാ്സെലതിൽനിന്ന്പുംലഭ്മ്ഥായില്ലഎന്ന്പുംപെരംതെ്ഥാഴില്ഥാളിെൾെതന്ന

അവര്പുതടെയിൽനിന്ന്പുംെ്ഥാശ്പുമ്പുടകിഈസൗെര്ങ്ങതളല്ല്ഥാംതെ്ഥാഴിൽസലത്

ലഭ്മ്ഥാകിയിര്പുന്ന്പു.

i) ചികിതാസഹായം

ഗപവർതിെിടയിൽഒര്പുതെ്ഥാഴില്ഥാളിക്പരിക്പുപറിയ്ഥാൽഅടിയനരഗപഥമശ്പുഗശൂഷനൽെ്ഥാൻമ

െിയ്ഥായസ്ഥാമഗ്ിെൾഗപവർതിസല്ത്സെൂകിചിരികണം.ഇെിൻതറഉപദയ്ഥാ്തിന്റ്റ്ദമറിന്റ്റ്

പരിശീലനവ്പുംനൽെിയിരികണം,എന്ന്ഥാൽദെ്ഥാകസ്ഗ്ൂപ്ഡിസ്കഷൻതെ്ഥാഴില്ഥാളിെളിൽനി

ന്ന്പുംഅറിയ്ഥാൻെഴിഞ്ഞെ്അപെടംസംഭവിചിട്പുംമെിയ്ഥായെിെിതലഭിചിടില്ല എന്ന്പും

െിെില്സ സഹ്ഥായം ലഭിക്പുതമന്ന്പുള്ള അവെ്ഥാശതതപറി തെ്ഥാഴില്ഥാളിെളിെൾക്

അറിയില്ലര്പുന്ന്പുതവന്ന്പും പര്ഥാെിതപട്പു ..

j)വേതനം

െൃെ്സമയദത്വെനംതെ്ഥാഴില്ഥാളിെൾക്ക്ലഭ്മ്ഥാകണതമന്ന്നിയമംനിഷ്കർഷിക്പുദമ്പ്ഥാൾതെ്ഥാഴി

ല്ഥാളിെൾക്െൃെ്സമയദത്വെനംലഭിക്പുന്നെ്ഥായിമനസില്ഥാക്ഥാൻെഴിഞ്ഞില്ല.

ദെഗ്ദ്രസർക്ഥാരിൽനിന്ന്പുംെ്ടെ്ലഭിക്പുന്നെിന്പുള്ളെ്ഥാലെ്ഥാമസംആണ്െ്ഥാരണതമന്ന്ഉദേ്്ഥാ്സ

രിൽനിന്ന്പുംമനസില്ഥാക്ഥാൻെഴിഞ്ഞെ്.

ഗപവർതിെ്പുടങ്ങിനിശിെേിവസതിനെംലഭിചിതല്ലങിൽ

1936തപയ്തമൻറ്ഓദെ്വജസ്ആക്്ഗപെ്ഥാരംതെ്ഥാഴില്ഥാളിെൾക്ക്നഷപരിഹ്ഥാരതിന്അദപകിക്ഥാം.

നഷപരിഹ്ഥാരംവിധിച്ഥാൽെൂലിതെ്ഥാട്പുക്ഥാൻ

െ്ഥാമസിചെിന്െ്ഥാരണക്ഥാര്ഥായഉദേ്്ഥാ്സർഉതരവ്ഥാേിെൾആെ്പുന്ന്പു

k) ദുർേലണ്ജനവിഭാ്ങ്ങളുടെഭൂമിയിൽമണ്ണ്ജലസംരകണംസംേനിച്

ഖണിെ 5 ഗപെിപ്ഥാേിക്പുന്നപടിെജ്ഥാെി,പടിെവർഗ്ഗവിഭ്ഥാ്ങ്ങൾ,ന്ഥാദട്ഥാടിെൾ,

വന്ഥാവെ്ഥാശദരഖഗപെ്ഥാരംഭൂമിലഭിചവർ,

അഞ്ഏകറിൽെവിയ്ഥാതെഭൂമിയ്പുള്ളെ്ഥാർഷിെെട്ഥാശ്വ്ഥാസനിയമഗപെ്ഥാരംെർഷെൻഎന്ന്നിർ

വചിചിട്പുള്ളവര്പുതടയ്പുംഭൂമിയിൽതെ്ഥാഴില്പുറപ്പദ്ധെിഗപെ്ഥാരംമ്്ജലസംരകണംസംരകണ

ഗപവർതിെൾഏതറട്പുക്ഥാവ്പുന്നെ്ഥാണ.്

എന്ന്ഥാൽഗപവർതിെൾഏതറട്പുക്പുദമ്പ്ഥാൾമ്പുൻ്ണന്ഥാഗെമംപ്ഥാലികതപദട്ടെെ്പുമ്ഥാണ്എ

ന്നിരിതക,നിയമംഅന്പുശ്ഥാസിക്പുന്നെിദന്നതരവിപരീെമ്ഥായിതെറ്പുെിടന്ഥാമമ്ഥാഗെെർഷെര്പുതട

ഭൂമിയില്ഥാണ്ഗപവർതിെൾമികെ്പുംനടന്ന്പുവര്പുന്നെ്

k)ടഹൽ്്പലൻ
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 തെ്ഥാല്ലംജില്ലയിതലതഹൽപ്കലൻനമ്പർ(18004257800)

 പ്വർതിക്പുന്നെ്ഥായ്ഥാണ്ദബ്ഥാധ്തപടെ് എന്ന്ഥാൽ തെ്ഥാഴില്ഥാളിെൾക് ഇെിതനക്പുറിച്

അറിവ്പുള്ളെ്ഥായിഅറിയ്ഥാൻെഴിഞ്ഞില്ല.  

sXmgn-em-fn-IÄ¡v Nne IS-a-IÄ IqSn \nÀh-ln-t¡-- _m-[-y-X-bp-v.

1. IrX-y-k-a-b¯v sXmgnÂ Øe¯v lmP-cmbn H¸v hbv¡p-I.
2. sXmgn-ep-d¸v {Kma-k-̀ -bv¡pw-tkm-j-yÂ HmUnäv {Kma-§Ä¡pw IrX-y-am-bn-]-s¦-Sp-¡p-

I.
3. ]Wn-Ø-e¯v ¹mÌnIv hkvXp-¡Ä-D-]-tbm-Kn-¡p-hmt\m I¯n-bv¡p-hm-t\m-]m-Sp-f-f-

X-Ã.
4. C³t^mÀta-j³t_mÀUv Bcw-̀ -L-«-̄ nÂ Xs¶-\nÀ_-Ô-am-bpw-h-bvt¡--Xm-Wv.
5. {]IrXn kwc-£-W-̄ n-\v-B-h-i-y-amb {]hr-̄ n-IÄ Gsä-Sp¯v \S-̧ n-em-¡p-I.
6. BkvXn krjvSn-¡p¶ {]hr-̄ n-IÄI-s¯n taän-s\-bpw-]-©m-b¯v A[n-Ir-X-sc-

bpw-A-dn-bn-¡p-I.

alm-ßm-KmÔn tZiob {Kmao-W-sXm-gn-ep-d¸v ]²Xn {]Imcw ]²-Xn-bnÂ DÄs¸-
Sp-t¯-Xpw sXmgn-em-fn-IÄ¡v th-X-c-̄ n-ep-ff B\p-Iq-e-y-§-sf-¡p-dn¨pw AXp-ambn
_Ô-s¸« Bh-i-y-I-X-sb-¡p-dn¨pw Bap-J-̄ nÂ {]kvXm-hn-̈ n-«p-v. taÂ{]-Imcw
{]kvXm-hn-̈ n-«p-ff hnh-c-§-fp-sS-A-Sn-Øm-\-̄ nÂ NÀ -̈sN-¿-s¸« Hmtcm hn`m-K-hpw-Cu-]-
²-Xnbv¡v AX-ym-́ m-t]-£n-X-am-Wv.

sXmgn-em-fn-I-fp-sSbpw Ah-cpsS B\p-Iq-e-y-§-fp-sSbpw Ipdn¨vHcp X\-Xmb hni-
Zo-I-cWw Cu dnt¸mÀ«v apJm-́ ncw sXmgn-em-fn-I-fmb \n§-fn-te¡v F¯n-¡p-hm³R-
§Ä¡v km[n-¡pw. Cu dnt¸mÀ«ns â ASn-Øm-\-̄ nÂ \n§Ä¡v {]m]vX-am-¡m³I-gn-
bp¶ H«-\-
h[n hkvXp-]-c-amb Imc-y-§Ä \½p¡v ssIh-cn-¡p-hm³km-[-y-am-Ipw. Cu Hcp Bap-J-̄ n-
eqsS dnt¸mÀ«nsâ `mK-am-Im³\n-§Ät¡-hÀ¡pw Ign-b-s«.

അവകാേങ്ങടളസംേനിച്

മഹ്ഥാത്ഥാ്്ഥാനിദേശീയഗ്്ഥാമീണതെ്ഥാഴില്പുറപ്പദ്ധെിഗപെ്ഥാരംതെ്ഥാഴില്ഥാളിെൾക്ക്ലഭിദക്ടെഅവ

െ്ഥാശങ്ങതളക്പുറിച്പുംഏതറട്പുദക്ടെഗപവർതിെതളെ്പുറിച്പും,തെ്ഥാഴില്പുറപ്നിയമതില്പും2016തല

മ്ഥാസർസർക്പുലറില്പുംവിശേമ്ഥായിഗപെിപ്ഥാേിചിട്പു്ടെ്.

ടതാഴിലാളികളുടെ 10അവകാേങ്ങൾ

1) sXmgnÂ ImÀUv e`n-¡p-hm-\p-ff Ah-Imiw (Schedule 2 para1)
2) At]-£n¨v 15 Znh-k-̄ n-\p-f-fnÂ sXmgnÂ e`n-¡p-hm-\p-ff Ah-Im-ihpw Bb-Xnsâ

ssI¸äv ckoXv e`n-¡p-¶-Xn-\p-ap-ff Ah-Imiw(Schedule 1 para1)
3) AsÃ-¦nÂ sXmgn-en-Ãmbva thX\w e`n-¡p-hm-\p-ff Ah-Im-iw(-B-Z-ys¯ 30 Znhkw

1/4 & ]n¶o-Sp-ff Znh-k-§-fnÂ 1/2 Znh-kw( Section 7(1))
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4) sjÂ^v Hm^v t{]mPIvSv X¿m-dm-¡p-hm-\p-ff Ah-Imiw (Schedule1 para 9)

5) Intem aoä-dn-\p-f-fnÂ sXmgnÂ e`n-¡p-hm-\p-ff Ah-Imiw , AsÃ-¦nÂ thX\w

6) ¯nsâ 10% A[nIw (Schedule2 para 18)
7) IpSn-sh-ffw, hn{ia kuI-cyw, {]Ya ip{iqj kuI-cyw Ch e`n-¡p-hm-\p-ff Ah-

Imiw(Schedule 2 para23)ടതാഴിൽസ്ഥലത്വച്അപകെംസംഭവിച

ചികിതശതെുന്നത് തികചുംസൗണ്ജന്യമാണ(് schedulle2para26)

8) 15 Znh-k-̄ n-\p-f-fnÂ thX\w e`n-¡p-hm-\p-ff Ah-Imiw (Schedule 2 para 29)

9) thX\ hnX-c-W-̄ nse Ime-Xm-a-k-̄ n\v \jvS-]-cn-lmcw e`n-¡p-hm-\p-ff Ah-Imiw
(Sec 3 sub sec 2)

10) ka-b-_-Ôn-X-am-bp-ff ]cmXn ]cn-lm-c-̄ n-\pff Ah-Imiw (Sec 3 sub sec 3).

11) tkmj-yÂ HmUnäv \S-̄ p-¶-Xn-\p-ff Ah-Imiw (Sec 17)

sXmgn-em-fn-I-fp-am-bn- _-Ô-s¸« {]iv\-§Ä

 സോഷ്യല്ഓഡിറ്മായി ബന്ധപ്പെട്ട സോക്കേ് ഗ്രൂ്പെ്ഡിേ്കഷനില്69പൊഴിലാളികള്പപ്കെട്തുത്തു .

 പൊഴിലാളികള്ക്ക് അവര്തുപട അവകാശങ്ങപള്പെറി അറിവില്ലര്തുന്തു .അെിനാല് െപന പൊഴിലിന്തു അസപക്ഷ

നല്ക്തുനെ് ഉള്പ്പെപട സമറ്ആണ് നിര്വഹിചിരിക്ക്തുനെ് .(Schedule 1 para1)
 പൊഴിലിടങ്ങളില് പവച് അപകടം ഉ്ടൊയിട്ട്തുപ്ടെ്കെില്തും പൊഴിലാളികള്അവര്തുപട കകയില് നിന്തുമാണ് െ്തുക

ചിലവാക്ക്തുനെ് .

 പൊഴിലിട േൗകര്യങ്ങള് ആയ പ്ഥമ ശ്തുശ്്തുക്ഷ കിറ് ,െണല് േൗകര്യം ,ക്തുടിപവളം െ്തുടങ്ങിയവ

പൊഴിലാളികള്ക്ക് ലഭിക്ക്തുനില്ലന്തു പൊഴിലാളികള് പരാെിപ്പെട്ട്തു .(Schedule 2 para23) യുടെ നിയമ

ലംഘനമാണ്ഇവിടെസംഭവിചിരിക്കുന്നത് .

 മാലിന്യങ്ങളില്ഇറങ്ങി പൊഴില്പചയ്തുസ്ാള്ഉപസയാഗിക്കാന്മാേ്ക്ക്,ഗ്ലൗേ്,ബരൂട്ട് െ്തുടങ്ങിയവ

പഞായതില്നിന്തും ലഭ്യമാക്കി െരണപമന് പൊഴിലാളികള്ആവശ്യപ്പെട്ട്തു .

 സമറ് പൊഴില്തുറ്പെ് മായി ബന്ധപ്പെട്ട്തുള ആവശ്യങ്ങള്ക്ക് പഞായതില് സപാക്തുനെിന്തും ,സോസടാസ്തുകള്

എട്തുക്ക്തുനെ്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചിലവ്തുകള് അവര്തുപട കകയില് നിന്തുമാണ് െ്തുക ചിലവഴിക്ക്തുനെ്.ഇെിന്തു

പരിഹാരം കപ്ടെതി നല്കണപമന് പൊഴിലാളികള്തും ആവശ്യപ്പെട്ട്തു .

 സവെനം കൃെ്യമായി ലഭിക്ക്തുനില്ലന്തു പൊഴിലാളികള് പരാെിപ്പെട്ട്തു.തെ്ഥാഴില്തെയ്ക്ത്പു 15

േിവസതിന്പുള്ളില് ദവെനം (Schedule 2 para 29)തിന്തറ നിയമ ലംഘനമ്ഥാണ്

ഇെില്സം ഭവിചിരിക്പുന്നെ് .െ്പുട്ഥാതെ െ്പുെ െൃെ്മ്ഥായി

ലഭ്മ്ഥാകതതില്ഉദേ്്ഥാ്സ െലതിതല

വിഴ്ചയ്ഥാതണന്ന്ദബ്ഥാധ്തപട്പുെയ്പും തെയ്ക്ത്പു.

2018-

2019സാമ്പതികവര ്ഷടതശസാഷ്യൽഓഡിറിനുതിരട്ഞെെുതകപവർതി

കൾ
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{I
a
-\-
¼
À

{]hÀ¯n-
bpsS
tImUv

{]hÀ¯n-bpsS t]cv FÌn-
taäv
XpI

Nne-
hmb
XpI

{]hÀ¯n
Bcw-`n¨
XobXn

{]hÀ¯
n
]qÀ¯n-
I-cn¨v
XobXn

1 LD/33374
5

ടതക്കുംഭാ്ംനീർതെതിൽ

ഉള് ടപടഭൂമിയില ്ണ്ജലസംരക

ണകപവര് തനങ്ങള് 

47833
0

42237
6

04.03.19 12.03.19

2 LD/23678
2

ടതക്കുംഭാ്ംനീർതെതിൽ

ഉള് ടപടഭൂമിയില ്ണ്ജലസംരക

ണകപവര് തനങ്ങള് 

30522
8

26979
3

21.12.18 19.01.19

3 LD/23678
1

ടതക്കുംഭാ്ംനീർതെതിൽ

ഉള് ടപടഭൂമിയില ്ണ്ജലസംരക

ണകപവര് തനങ്ങള് 

31219
4

28918
2

28.09.18 07.11.18

4 WC/29856
0

ടതക്കുംഭാ്ംനീർതെതിൽ

ഉള് ടപടഭൂമിയില ്ണ്ജലസംരക

ണകപവര് തനങ്ങള് 

48025
7

36533
3

28.06.18 08.08.18

5 LD/23678
0

ടതക്കുംഭാ്ംനീർതെതിൽ

ഉള് ടപടഭൂമിയില ്ണ്ജലസംരക

ണകപവര് തനങ്ങള് 

29840
2

26803
2

30.08.18 19.09.18

6 IF/355201 പലഫ് ഭവനനിര് മാണം 25290 25290 27.09.2018 21.05.201
9

7 IF/356020 പലഫ് ഭവനനിര് മാണം 25290 25290 09.10.2018 21.05.201
9

8 IF/356291 പലഫ് ഭവനനിര് മാണം 25290 25009 31.07.2018 11.03.201
9

പഞായതിൽസൂകിശക്കണ 7രണ്ജിസ്റ്ററുകൾ

പഞ്ഥായതിൽസൂകിദക്ടെവ്ഥാർഷിെമ്ഥാസർസർക്പുലർഗപെ്ഥാരം7

രജിസറ്പുെൾനിർബനമ്ഥായ്പുംപഞ്ഥായതിൽസൂകിദക്ടെെ്ഥാണ്തെക്പുംഭ്ഥാ്ംപഞ്ഥായ

ത്തെ്ഥാഴില്പുറപ്പദ്ധെിയ്പുമ്ഥായിബനതപഗടജിസറ്പുെള്പുംസൂകിചിട്പു്ടെ്.

അെിതനെ്പുറിച്പുള്ളവിവരങ്ങൾെ്പുവതടദെർക്പുന്ന്പു.

1. sXmgnÂ ImÀUn-\p-ff IpSpw_ At]-£-bp-sS cPn-ÌÀ
2. {Kmak` -tkm-j-yÂ BUnäv, {Kma-k` aoänwKv cPn-ÌÀ
3. sXmgnÂ Bh-i-y-s¸-«Xpw sXmgnÂ sImSp-̄ Xpw kw_-Ôn¨ cPn-ÌÀ
4. {]hÀ¯n-bpsS enÌpw Nnehpw hnin-Zmw-i-§fpw kw_-Ôn¨ cPn-ÌÀ
5. Ønc BkvXn-I-fpsS cPn-ÌÀ
6. ]cmXn cPn-ÌÀ
7. km[\ cPn-ÌÀ
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1.sXmgnÂ ImÀUn-\p-ff IpSpw_ At]-£-bp-sS cPn-ÌÀ

 2011 മ്പുെല്തെ്ഥാഴില്െ്ഥാര്ഡ്നല്െിയവര്പുതടവിവരങ്ങൾെ്ഥാണ്പുവ്ഥാൻെഴിഞ്ഞ്പു.

 16.1.17 മ്പുെൽ .5.18വതര 106 തെ്ഥാഴിൽെ്ഥാർഡ്പുെൾനല്കിട്പു്ടെ് .

 തെ്ഥാഴിൽെ്ഥാർഡ്റ്റ്ഉടമെള്പുതട ദെ്ഥാദട്ഥാെൾരജിസറിൽ സ്പുകിചിര്പുന്നില്ല.

2.{]hÀ¯n-bpsS enÌpw Nnehpw hnin-Zmw-i-§fpw kw_-Ôn¨ cPn-ÌÀ

 പഞായത് തസക്ടറി ഒപ് തവചിടുള്ള211പ്വര്തികളുതെ hnin-Zmw-i-
§fpwരജിസര്െളില്ദരഖതപട്പുെിര്പുന്ന്പു.

 പരിദശ്ഥാധിചഗപവെിെള്പുതടരജിസര്െളില്hnin-Zmw-i-§fpwദരഖതപട്പുെിര്പുന്ന്പു.

3.km[\ cPn-ÌÀ

 2017--2018,2018-----------2019ദമറിരിയല്രജിസര്െള്ഥാണ്പരിദശ്ഥാധിചെ്.ഗപവർതിയ്പുമ്ഥായി

ബനതപടവിവരങ്ങള്ദരഖതപട്പുതിര്പുന്ന്പു.

4.]cmXn cPn-ÌÀ
 2017 -2018ല്4പര്ഥാെിെള്ആഗണജിസര്തെയ്ക്തിരിക്പുന്നെ്

 മൂന്ന്പര്ഥാെിെള്ദവെനംലഭിക്പുനില്ലഎന്ന്പുംഒര്ംതെ്ഥാഴില്ലഭിക്പുന്നില്ലന്ന്പുമ്ഥാണ്പര്ഥാ

െി.

 ദവെനംലഭിക്പുന്നില്ലഎന്നപര്ഥാെിയിൽബ്ഥാങ്അകൗ്ടെ്റ്റ്ആധ്ഥാർ

ലിങ്തെയ്ഥാതെിന്ഥാൽആണ്എന്ന്െത്ടെത്പുെയ്പും പിന്നീട്ഈ

പര്ഥാെിപരിഹരിചെ്ഥായ്പും െീയെി ഉൾതപതട ദരഖതപട്പുതിരിക്പുന്ന്പു.

 വ്ഥാർഡ്റ്റ്എന്നിവ്ഥാർഡ്പുെളിതല തെ്ഥാഴില്ഥാളിെൾക് തെ്ഥാഴിൽലഭിക്പുന്നില്ലന്ന്ഥായിര്പുന്ന്പു

പര്ഥാെി.(16.02.2018) പര്ഥാെി പരിഹ്ഥാരമ്ഥായിഅട്പുത്പുള്ളവ്ഥാർഡ്പുെളിദലക് തെ്ഥാഴിൽ

നൽെി 27.02.2018ന് പര്ഥാെി പരിഹരിചെ്ഥായി ദരഖതപട്പുതിരിക്പുന്ന്പു.

5.Ønc BkvXn-I-fpsS cPn-ÌÀ
 വതരയ്പുള്ളഗപവര്തിെള്മ്ഥാഗെമ്ഥാഗണജിസറിൽദരഖതപട്പുെിരിക്പുന്നെ്.

 രജിസറിൽഎല്ല്ഥാംവിവരങ്ങള്പുംദരഖതപട്പുതിടില്ല.

6.sXmgnÂ Bh-i-y-s¸-«Xpw sXmgnÂ sImSp-̄ Xpw kw_-Ôn¨ cPn-ÌÀ

 2017-

18സ്ഥാമ്പതിെവര്ഷതതരജിസര്ആണ്പരിദശ്ഥാധിചെ്,13വ്ഥാര്ഡിദലയ്പുംതെ്ഥാഴില്ആവ

ശ്തപടെ്പും ,തെ്ഥാഴില്തെ്ഥാട്പുതെ്പുംഅയവിവരങ്ങള്ദരഖതപട്പുതിര്പുന്ന്പു.

7.{Kma-k` aoänwKv cPn-ÌÀ, {Kmak` -tkm-j-yÂ BUnäv

 പഞ്ഥായത്വ്ഥാര്ഡ്സഭരജിസര്െതന്നയ്ഥാണ്ഗ്്ഥാമസഭമിനിട്ദഗസഖതപട്പുതിരിക്പുന്നെ്.

 പരിദശ്ഥാധിചരജിസര്ആകന്പ്ഥാന്അം്ിെരിച്പുഎന്ന്മ്ഥാഗെമ്ഥാദഗണഖതപട്പുെിരിക്പുന്നെ്.

 2011-

2017വതരഉള്ളദസ്ഥാഷ്ല്ഓഡിറ്രജിസര്പരിദശ്ഥാധിചെില്എല്ല്ഥാംവ്ഥാര്ഡ്പുെളിതലയ്പുംഗപവ

ര്തിെളില്അപ്ഥാെെെള്ഒന്ന്പുംമില്ലന്ന്ഥാണ്

ദരഖതപട്പുതിരിക്പുന്നെ്.
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^bÂ ]cn-tim-Z-\-bnÂ Is-¯nb hnhcw

tI{µ kÀ¡mÀ \nÀt±-i-{]-Imcw Hcp hÀ¡v ^b-enÂ Xmsg ]d-
bp¶ tcJ-IÄ \nÀ_-Ô-ambpw kq£n-t¡--Xm-Wv.

1. IhÀt]Pv
2. sN¡v enÌv
3. B£³ ¹m³/sjÂ^v hÀ¡v F¶n-h-bpsS AwKo-I-cn-̈ tIm¸n
4. kmt¦XnI FÌn-ta-äpw, Unssk\pw AS-§p¶ kmt¦-XnI A\p-a-Xn-

bpsS tIm¸n.
5. `c-Wm-\p-a-Xn-bp-sSbpw km¼-̄ n-I-A-\p-a-Xn-bp-sSbpw tIm¸n
6. I¬hÀP³kv hnin-Zmw-i-§Ä
7. sXmgn-em-fnIÄ sXmgnÂ Bh-i-y-s -̧«p-sIm-p-ff At]£
8. sXmgnÂ-A-\p-h-Zn-̈ p-sIm-p-ff t\m«o-knsâ tIm¸n
9. ]qcn-̧ n¨ aÌÀ tdmfnsâ tIm¸n
10. sajÀsaâv _p¡nsâ tIm¸n
11. km[-\-§Ä hm§p-¶-Xn-\p-ff I-z-t«-j³ £Wn-̈ -Xnsâ Iw]m-cn-äohv

tÌävsaânsâ saän-cn-bÂ kss¹ HmÀU-dnsâ tIm¸n.
12. thPv enÌv
13. thX-\-̄ nsâ km[-\-§Ä¡v ]W-a-S-̈ -Xnsâ F^v. Sn.H bpsS tIm¸n
14. saäo-cn-bÂ hu -̈dnsâ _nÃp-I-fp-sSbpw tIm¸n.
15. tdmbÂän AS-̈ - ckoXnsâ tIm¸n
16. aq¶v L«-§-fm-bp-ff sXmgn-ensâ t^mt«m-IÄ
17. ]qÀ¯n-I-cn¨ kÀ«n-̂ n-¡-änsâ tIm¸n
18. aÌÀ tdmÄ aqhvsaâv Én¸v
19. BkvXn-bp-sS Potbm-SmKv t^mt«m-IÄ
20. tkmj-yÂ HmUn-änsâ dnt¸mÀ«v ദകാപി

21. sskäv Ubdn
22. aäp A\p-_-Ô-tc-J-IÄ

കവർശപണ്ജ്

വ്ഥാർഷിെ മ്ഥാസർസർക്പുലർ ഗപെ്ഥാരമ്പുള്ളെവർദപജ്രിദശ്ഥാധിച

െയല്പുെളില്െ്ഥാണ്പുവ്ഥാന്സ്ഥാധിചില്ല.െവര്ദപജില്ദരഖതപട്പുദത്ടെവിവരങ്ങള്

ച്പുവിതട ദെര്ക്പുന്ന്പു

1.െവർദപജിൽഗപവർതിയ്പുതടദപര,്

2.ഗപവർതിനടന്നവർഷം,

3.അം്ീെൃെതഷൽെ്ഓെ്വർകിൽഗപവർതിയ്പുതടസീരിയൽനമ്പർ

4.ഗപവർതിയ്പുതടെ്ഥാറ്റി, 

5.ഗപവർതിആരംഭിചെീയെി,
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6.ഗപവർതിപൂർതീെരിചെീയെി,

7.എസിദമറ്െ്പുെ,

8.തഗപ്ഥാജെ്റ്ഇമ്ക്ലിതമൻറ്തെയ്ക്തഏജൻസി

9.ഗപവർതിയ്പുതടദെ്ഥാഡ,്

10.ഗപവർതിനടന്നസലം,

11.ഗപവർതിയ്പുതട ആതെെിലവ്ഥായെ്പുെ,

12.ജിദയ്ഥാട്ഥാ്്അസറ്ഐഡി,

13.GPSതല്ഥാദകഷൻ

14.ദമറ്/സ്ഥാദങെിെവിേഗ്ധര്

15.ദസ്ഥാഷ്ൽഓഡിറ്

.വ്ഥാർഷിെമ്ഥാസർസർക്പുലർഗപെ്ഥാരമ്പുള്ളെവർദപജ്ഫയലിൽ

സൂകിദക്ടെെ്പുംഅെ്പൂർ്മ്ഥായ്പുംപൂരിപിദക്ടെെ്പുമ്ഥാണ് .

ടചക്ിസ്റ്റ്ഓഫ്ശഡാക്യുടമന്റ്       
   

പരിദശ്ഥാധിചെയല്പുെളില്തെക്ക്ലിസ്െ്ഥാണ്ഥാൻസ്ഥാധിചില്ല .

വാർഷികകർമപദ്ധതിയുടെപകർ്്

പരിദശ്ഥാധിചെയല്പുെളില്തെക്ക്ലിസ്െ്ഥാണ്ഥാൻസ്ഥാധിചില്ല .
.

വിേദമായസാശങതികഎസ്റ്റിശമറിന്ടറ  പകർ്്

വിശേമ്ഥായസ്ഥാദങെിെഎസിദമറിന്തറ പെർപ്മൂന്ന്ഗപവർതിെയലില്പും

െ്ഥാണ്പുവ്ഥാൻസ്ഥാധിച്പു തസെ്ൂറിൽ നിന്ന്പുംലഭിച ദെ്ഥാപിആയിര്പുന്ന്പു

െയലിൽസൂകിചിര്പുന്നെ് ഇെിൽസീൽ, ഒപ,്

െീയെിഎന്നിവദരഖതപട്പുതിയിര്പുന്നില്ല,

തഗപ്ഥാജെ്റ്റിദപ്ഥാർട്അഥവ്ഥാഎസിദമറ്റിദപ്ഥാർട്ഉ്ടെ്ഥായിര്പുന്നില്ലവിശേമ്ഥായഎസിദമറ്

അന്ഥാലിസിസ്ഓെ്ദററ്,

ലീഡ്ദഗഡ്ഥായിങ്&ലിെ്റ്സ്റ്ദററ്തമന്റ്ഇവഉൾതപട്പുതിയിര്പുന്ന്പു

എന്ന്ഥാൽഎസിദമറിൽ&ഡികസൻസർദ്വേദഡറഎന്നിവദെർതിടില്ല

.ജനെീയഎസിദമറ്പരിദശ്ഥാധിചെയല്പുെളില്െത്ടെതിയില്ല.

സാശങതിക/ ഭരണഅനുമതിയുടെപകർ്്  

സ്ഥാദങെിെ /ഭരണഅന്പുമെിയ്പുതടപെർപ്

പരിദശ്ഥാധിചെയല്പുെളില്െ്ഥാണ്പുവ്ഥാന്സ്ഥാധിച്പു.സ്ഥാദങെിെെമിറിയിതലഅം്ങ്ങള്പു

തടദപര,്ഒപ,്സീൽ,െീയെി,എന്നിവദരഖതപട്പുതിയിര്പുന്ന്പു.

ടതാഴിൽആവേ്യട്ടുടകാണുള്ളഅശപക

പരിദശ്ഥാധിചഎല്ല്ഥാംെയല്പുെളില്പും മസ്ററർ ദറ്ഥാള്പുെളില്പും ഉൾതപടെ്പും ,ദഗപ്ഥാജക്്

മീറിം്ിൽ പദങ്ങട്പുതതെ്ഥാഴില്ഥാളിെൾഎല്ല്ഥാര്പും തെ്ഥാഴിൽആവശ്തപട്പുതെ്ഥാ്ടെ്പുള്ള

അദപകനൽെിര്പുന്ന്പു .എന്ന്ഥാൽഎന്ന് മ്പുെൽഎന്ന് വതര തെ്ഥാഴിൽ ദവണതമന്ന്

ആവശ്തപടിടില്ല.

ടതാഴിൽ  നൽകിയസംേനിചവിവരങ്ങൾ  



SAU KollamPage 13

തെ്ഥാഴിലിന് ഉള്ളഅദപകനല്കിയെിൻ ഗപെ്ഥാരം തെ്ഥാഴിൽഅന്പുവേിചെ്സംബനിച

വിവരങ്ങൾ ഗപവർതിെയലിൽ െ്ടെില്ല.

ഇമസ്ററർശറാൾ

ഗപവർതിയ്പുമ്ഥായിബനതപടമസ്ററർ ദറ്ഥാള്പുെൾപരിദശ്ഥാധിച െയല്പുെളിൽ

െ്ഥാണ്പുവ്ഥാൻസ്ഥാധിച്പു. മസ്ററർദറ്ഥാളിൽ BDO യ്പുതട ഒപ്,

സീൽഇവദരഖതപട്പുതിയിട്പു്ടെ്എന്ന്ഥാൽെീയെിദരഖതപട്പുതിരിടില്ല.

തസതഗെടറിയ്പുതടഒപ്,സീല്പും മ്ഥാഗെമ്ഥാണ്ദെർതിട്പുള്ളെ,് െീയെി

ദരഖതപട്പുതിരിടില്ല.

മസ്ററർദറ്ഥാളിൽതവടിതിര്പുതല്പുെൾഇല്ല്ഥാതെ്അഭിന്ദ്രന്ഥാർഹമ്ഥാണ.്

മസ്ററർദറ്ഥാളിൽതെ്ഥാഴിൽതെയ്ക്തെീയെി, ആതെഹ്ഥാജർ, േിവസദവെനം, മസ്ററർ

ദറ്ഥാൾഗപെ്ഥാരമ്പുള്ളദവെനം, തെ്ഥാഴില്പുപരണങ്ങള്പുതടവ്ഥാടെ, തെ്ഥാഴില്ഥാളിെള്പുതടഒപ്,

ദമറിന്തറഒപ,്മസ്ററർദറ്ഥാൾപരിദശ്ഥാധിചആളിന്തറ /

ഉദേ്്ഥാ്സന്തറഒപ്എന്നിവെൃെ്മ്ഥായിദരഖതപട്പുതിയിട്പു്ടെ്

എന്ന്ഥാൽമസ്ററർദറ്ഥാളിൽഎംബ്പുക്ക്നമ്പർ, ദപജ്ക്നമ്പർ ഇവ ദരഖതപട്പുതിയിടില്ല.

ടമഷർടമന്റ്  േുക്ക്

തമഷർതമന്റ്ബ്പുക്പരിദശ്ഥാധിച മൂന്ന്ഗപവർതി െയലില്പും ഗപവർതിയ്പുമ്ഥായി

ബനതപട എംബ്പുക്െ്ഥാണ്പുവ്ഥാൻ സ്ഥാധിച്പു. എംബ്പുകിൽ എംബ്പുക്ക്നമ്പർ, ദപജ്ക്നമ്പർ,

എന്നിവെൃെ്മ്ഥായിദരഖതപട്പുതിയിട്പു്ടെ്എംബ്പുതകത്സെർടികെഡ്ആണ്,

എംബ്പുകിൽ ഓവർസിയറിന്തറദപര്, ഒപ്, സീൽഎന്നിവദരഖതപട്പുതിയിട്പു്ടെ്..

എംബ്പുകിൽLSGD എഞിനീയറ്പുതടദപര,് ഒപ് , സീൽ എന്നിവദരഖതപട്പുതിയിട്പു്ടെ്.

എന്ന്ഥാൽെീയെിദരഖതപട്പുതിടില്ല. ഗപവർതി അന്പുവേിചെ്പുമ്ഥായി

ബനതപടവിവരങ്ങള്പും അളവ്പുെള്പും െൃെ്മ്ഥായിദരഖതപട്പുതിയിട്പു്ടെ.്

എംബ്പുകിൽഅടങൽെ്പുെയ്പുംയഥ്ഥാർത്ഥെിലവ്പുംെമില്പുള്ളവ്െ്്ഥാസംദരഖതപട്പു

തിയിടില്ല.

ശവജിസ്റ്റ്

ദവജിസ്പരിദശ്ഥാധിചമൂന്ന്ഗപവർതിെയലില്പുംMISൽനിന്ന്പുംഎട്പുത ദവജിസിന്തറ

പെർപ് ഉ്ടെ്ഥായിര്പുന്ന്പു.

ഫണ്കൊൻസ്ഫർഓർഡർ

MISൽനിന്ന്പുംഎട്പുതെ്ടെ്ഗട്ഥാൻസ്ഫർഓർഡറിന്തറ പെർപ്മൂന്ന്ഗപവർതി

െയലില്പുംഉ്ടെ്ഥായിര്പുന്ന്പു.

ശറായൽറി

വ്കി്െ്്പുണദഭ്ഥാക്ഥാകള്പുതട െരമടചരസീെിന്തറ പെർപ്എല്ല്ഥാം ഗപവർതി

െയലില്പും സൂകിചിട്പു്ടെ.്

മൂന്ന്ഘട   ശഫാശടാക്ാഫ്
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ഗപവർതിയ്പുമ്ഥായിബനതപടവിവിധഘടങ്ങളിൽഉള്ളദെ്ഥാദട്ഥാെൾ (ഗപ്ഥാരംഭ, മധ്,

അവസ്ഥാന) ഗപവർതിെയലിൽ സൂകിദക്ടെെ്ഥാണ.്എന്ന്ഥാൽ

പരിദശ്ഥാധിചഗപവർതിെയല്പുെളില്ദെ്ഥാദട്ഥാഗ്്ഥാഫ്കൾസൂകിചടില്ല.

കപവർതിപൂർതീകരണസാക്യപകതം

പരിദശ്ഥാധിചഗപവർതിെയല്പുെളിൽ ഗപവർതി പൂർതീെരണസ്ഥാക്പഗെം

െത്ടെത്ഥാന്ഥായില്ല.

മസ്ററർശറാൾ  മൂവ്ടമന്റ്സിപ് /ഫയൽകൊക്കിം്്

ഗപവർതിയ്പുമ്ഥായിബനതപടെയൽഗട്ഥാകിം്്എല്ല്ഥാം ഗപവർതിെയലില്പും

െ്ഥാണ്പുവ്ഥാൻസ്ഥാധിച്പു.ഇെിൽ ഒപ്പും െീയെിയ്പും ദരഖതപട്പുതിയിട്പു്ടെ്..

ണ്ജിശയാൊ്്ഡ്ശഫാശടാക്ാഫ്്

പരിദശ്ഥാധിചഗപവർതിെയല്പുെളില്ജിദയ്ഥാട്ഥാ്്ഡ്ദെ്ഥാദട്ഥാഗ്്ഥാഫത്സെ്െ്ഥാണ്പുവ്ഥാൻസ്ഥാധിചി

ല്ല.

ശസാഷ്യൽഓഡിറ്റിശ്ാർട്

ഗപവർതിയ്പുമ്ഥായിബനതപട ദസ്ഥാഷ്ൽഓഡിറ്റിദപ്ഥാർട് ഗപവർതി

െയല്പുെളില്സൂകിചിടില്ല.

പസറ്ഡയറി

 ഗപവർതിയ്പുമ്ഥായിബനതപടകസറ്ഡയറിഎല്ല്ഥാം ഗപവർതിെയലില്പും

സൂകിചട്പു്ടെ.്വർക്ദെ്ഥാഡ,് ഗപവർതിആരംഭിചെീയെി, ഗപവർതി

പൂർതീെരിചെീയെി,

ആതെഗപവർതിേിനങ്ങൾഎന്നിവദരഖതപട്പുതിയിടില്ല.

 തെക്ക്ലിസ് : തെക്ക്ലിസ്ഡയറിയില്പു്ടെ,്പൂർ്മ്ഥായ്പുംദരഖതപട്പുതിയിട്പു്ടെ്.

 തഗപ്ഥാജെ്റ്ഇനിഷ്റിഗീറിം്്വിശേ്ഥാoശങ്ങൾകസറ്ഡയറിയിൽദരഖതപട്പുതി

യിട്പു്ടെ.്

 തെ്ഥാഴില്ഥാളിെള്പുതടസ്ഥാക്പഗെംഉൾതപട്പുതിയിട്പു്ടെ.്

 െിെിതതെലവ്സംബനിചവിവരങ്ങൾദെർതിടില്ല.

 പണിയ്ഥായ്പുധങ്ങള്പുതടവ്ഥാടെസംബനിചവിവരങ്ങൾദരഖതപട്പുതിയിട്പു്ടെ്.

വിണ്ജിലൻസ്&മോണിറ്ററിങ്

 വിജിലൻസ്&ദമ്ഥാണിററിങമിറിയ്പുതടഒപ്പുംഗപവർതതയക്പുറിച്പുള്ളവിശേംശ

ങ്ങൾദരഖതപട്പുതിയിട്പു്ടെ.്

 ഓദര്ഥാ വ്ഥാർഡില്പും വിജിലൻസ&്ദമ്ഥാണിററിങമിറിയ്പുതടഘടന മ്പുെൽ

െ്പുറയ്ഥാതെഅം്ങ്ങൾ ഉ്ടെ്ഥാെണതമന്ന്ഥാണ് .െ്പുട്ഥാതെ ഗപവർതിയ്പുതട വിവിധ
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ഘടങ്ങളിതല പ്പുദര്ഥാ്െി ,െിര്പുതല്പുെൾ ,നിർദേശങ്ങള്പും യഥ്ഥാസമയം

പഞ്ഥായതിൽ ദരഖ്ഥാമൂലം നൽദെ്ടെെ്പും ,ഉദേ്്ഥാ്സർഇെ് വർക്റ്റ്െയലിൽ

ഉൾതക്ഥാള്ളിതെ്ടെ്ഥാെ്പുമ്ഥാണ്

 വിജിലൻസ്&ദമ്ഥാണിററി െമിറിയ്പുതട ഗപവർതനങ്ങൾശകിതപട്പുത്പുദമ്പ്ഥാൾ

ഗപവർതിെളിള്പുതടസ്ഥാമ്പുഹിെആസ്ക്തി സൃഷ്ടിക്പുെയ്പുംഅെ് പദ്ധെിയ്പുതട

ഗപവർതനങ്ങൾക് വിജയംകെവരിക്പുെയ്പും തെയ്പുന്ന്പു .

സന്ദർേകകുറി്്

 സ്ദ്രർശെെ്പുറിപിൽദപര്,ഔദേ്്ഥാ്ിെദമൽവില്ഥാസം

സ്ദ്രർശദന്ഥാദ്ദേശംഎന്നിവദരഖതപട്പുതിയിട്പു്ടെ.്

 ഓവര്സിയര്,അസിസന്റ്തസഗെടറി ,വ്ഥാര്ഡ്തമമ്പര്,െ്പുടങ്ങിയവര്കസറ്

സ്ദ്രര്ശനംനടതിയെ്ഥായി ദരഖതപട്പുതിട്പു്ടെ് .

 ഇെില്ഗപവര്തിതെയ്പുന്നതെ്ഥാഴില്ഥാളിെള്പുതടഹ്ഥാജര്മ്ഥാഗെമ്ഥാണ്

ദരഖതപട്പുതിരിക്പുന്നെ.്

 അദെ്ഥാടപം ഗപവര്തിയ്പുതട പ്പുദര്ഥാ്െിയ്പുംകസറില്തവച്അപെടം

സംഭവിച്ഥാല്അെ്പും ദരഖതപട്പുദത്ടെെ്ഥാണ് .

hÀ¡v sskänÂ t\cn«v ]cn-tim-[\ \S¯n Af-hp-IÄ FSp-¯-Xnsâhni-Zmw-i-§Ä

തെക്കുംഭാഗം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പള്ളിക്കോടി വാര്ഡിലെ മണ്ണ് ജലസംരക്ഷണ

പ്രവര്ത്തികളുടെ ഫീല്ഡ്സന്ദര്ശനത്തില്കണ്ടെത്തിയ വിവരങ്ങള്ചുവിടെ ചേര്ക്കുന്നു.

 LD/333745,LD/236782.LD/236781,WC/298560,LD/236780 എന്നി ഗപവര്തിെള്പുതട

സലങ്ങള് ആണ് സ്ദ്രര്ശിചെ് .സ്ദ്രര്ശിച ഗപവര്തി സലങ്ങളില്

സൃഷ്ടികതപട ആസ്ക്തിെള് ഒന്ന്പുംെതന്ന െൃപ്ക്തിെരമ്ഥാല്ലയിര്പുന്ന്പു .ഓദര്ഥാ

ഗപവര്തിെളില്പും െിലവഴിച െ്പുെ നഷതപട്പുതിതയന്ന്പു

വിലയിര്പുദത്ടെെ്ഥാണ.്

 മ്് ജലസംരകണതിതല ഓദര്ഥാ ഗപവര്തിെളില്പും 4 ലകം വതര െ്പുെ

െിലവഴിച്ഥാണ് ഗപവര്തിെള് നടതിയെ് .ഈ െ്പുെ െിലവഴിചെില് നിന്ന്പും

യ്ഥാതെ്ഥാര്പു സ്ഥാമ്പുഹിെ ആസ്ക്തിയ്പും സൃഷ്ടിക്ഥാന് െഴിഞ്ഞില്ല എന്നെ്പും

പഞ്ഥായത് െലതില്പും ഉദേ്്ഥാ്സെലതില്നിന്ന്പും വീഴ്ഴ്ച സംഭവിചെയ്പും

െൃെ്മ്ഥായി മനസില്ഥാക്പുന്ന്പു .

 60ഓളംവര്പുന്നെരഗപദേശതതഭ്പുടമെള്പുതട ഭ്പുമിയില്തപ്ഥാെ്പുപണം െിലവഴിച്പു

നടതിയ ഗപവര്തിെള് ഒന്ന്പും െതന്ന നിലനില്ക്പുന്നെ്ഥായി െ്ഥാണ്പുവ്ഥാന്

സ്ഥാധിചില്ല. ഗപവര്തിയില്സൃഷ്ടികതപട്പുന്ന ആസ്ക്തിെള് 3വര്ഷം
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നിലനില്കനതമന്നിരിതക 6 മ്ഥാസം ദപ്ഥാല്പും നിലനില്ക്പുന്നില്ലന്നെ്പും, െൃഡെ

ഇല്ലന്നെ്പും മ്ഥാണ്സെ്ം .

 ഭൂഉടമെള്പുതട ആവശ്ഗപെ്ഥാരം തെയ്ക്ത്പു നല്െ്പുന്ന ഗപവര്തിെള്

്്പുണദഭ്ഥാക്ഥാകള് സംരകിച്പു ഗപദയ്ഥാജനതപട്പുത്പുന്നില്ല എന്നെ്പും ഈ

ഗപവര്തിെള്പുതട ദപ്ഥാര്ഥായ്െള്െതന്നയ്ഥാണ്

 മണ് ബ്ടെ്പുെള് എസിദമറ് ഗപെ്ഥാരമ്പുള്ള എ്തില് െൃെ്െ

ഉ്ടെ്ഥായിര്പുതന്നങില്പും നീളതില്പും വീെിയില്പും അളവ്പുെള്െൃെ്മല്ലയിര്പുന്ന്പു

.ആസ്ക്തിെള് സൃഷ്ടിദക്ടെ ഗപവര്തിെള് ഒന്ന്പും െതന്ന െലം െ്ടെില്ലന്ന്

മ്ഥാഗെമല്ല തെ്ഥാഴില്ഥാളിെള്പുതട െ്ഥായിെ്ഥാദ്ധ്വ്ഥാനെിന്പു െലവ്പും െ്ടെില്ല .അെിന്ഥാല്

െതന്നഇെിന്ഥായി െിലവഴിചെ്പുെ പ്ഥാഴവ്പുെയ്പും തെയ്ക്ത്പുതവന്ന്പു മനസില്ഥായി .

 കജവദവലി നിര്മിചിരിക്പുന്നസലങ്ങളില്അെ് നിലനില്ക്പുെയ്പുംഎന്ന്ഥാല്

മഴ ക്പുഴി നിര്വഹണതിന്തറ െ്ഥാര്തില് എ്തില്പും,അളവില്പും

,സ്ഥാനതില്പും വീഴ്ച സംഭവിചെ്ഥായി െ്ഥാണതപട്പു. െ്ഥാരണം മിക മഴെ്പുഴിെള്പും

നിെന്നെ്ഥായ്പും, വഴ, തെങ്ങ്, െ്പുടങ്ങിയവ നട്പുപിടിപിെിരിക്പുന്നെയ്പും

,െപ്പുെവറ്പുെള് ,മ്ഥാലിന്ങ്ങള് െ്പുടങ്ങിയവ നിദകപിചെയ്പും െ്ഥാണതപട്പു

.തെ്ഥാഴില്ഥാളിെള്പുതട പരമ്പര്ഥാ്െ അറിവ്പുെള് ഗപദയ്ഥാജന തപട്പുതി ഗപവര്തി

നിര്വഹിചിര്പുതന്നങില്ആസ്ക്തിസൃഷ്ടിക്പുമ്ഥായിര്പുന്ന്പു

 LD/236781 എന്ന ഗപവര്തിയില് മിക ഭൂഉടമെള്പും പള്ളിദക്ഥാടി വ്ഥാര്ഡിതല

െ്ഥായല് െീരത്പും ,തസന്റ.്തസബ്ഥാസ്ന് െ്പുര്പുതില്പും ഉള്ള ഭൂമിയില്

ഉള്തപടെ്ഥാണ്. 4വശവ്പുംെയല്ഥാല്െ്പുറതപട് െിടക്പുന്നഈഭൂഗപദേശത് മ്് ജല

സംരകണതിന്തറ ആവശ്െെ ഒട്പുംെതന്നയില്ല .ജലനിധി കപപ് കലന്

ആണ് ഈ ഗപദേശതത ഏെ െ്പുടിതവള്ള ദഗസ്ഥാെസ്.ഈ ഗപവര്തിെള്ക്ഥായി

െിലവഴിചെ്പുെനഷ്ടമ്ഥാതയന്ന്പുെതന്നമനസില്ഥാക്ഥാന്സ്ഥാധിച്പു

 വ്ഥാസ്ക്തവതില് ഭൂഗപെൃെിയ്പുതട ഘടന മനസില്ഥാക്ഥാതെയ്ഥാണ് െ്പുര്പുത്

ഗപദേശങ്ങള് .ഗപവര്തി ആസ്പുഗെണതില് ഗപദേശതത െര്ഷെര്പുതടയ്പും

തെ്ഥാഴില്ഥാളിെള്പുതടയ്പും അഭിഗപ്ഥായങ്ങള്െണകിതലട്പുക്ഥാതെ്പും െൂട്ഥാതെ ഈ

ഘടങ്ങളില് പഞ്ഥായത് െലതില് നിന്ന്പും െൃെ്മ്ഥായ ഇടതപടല്പുെള്

ന്നടന്നിര്പുതന്നങില്ഗപവര്തിക്ഥായിെിലവഴിചനഷമ്ഥാെില്ലയിര്പുന്ന്പു .

 െ്പുര്പുത് ഗപദേശതത ഭൂമി െൃഷികന്പുദയ്ഥാജ്മ്ഥാതല്ലന്ന്പു ദബ്ഥാധ്മ്ഥാണ് .പെരം

തെ്ഥാഴില്പുറപ്പദ്ധെിയില്ഉള്തപട്പുതി ആസ്ക്തി സൃഷ്ടിക്പുന്നെ്പും ഭ്പുഗപെൃെിക്

ഉപദയ്ഥാ് ഗപധ്ഥാമ്ഥായ ഗപവര്തിെള്ഥായ െണ്ദവര്തജന്സ് ഗപവര്തിെള്

അെ്ഥായെ് െിഷറീസ് ഡിപ്ഥാര്ട്തമന്റ് മ്ഥായി ബനതപട്പു അക്വെള്തചര്
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,െ്ടെല്ദനഴത്സെ്റി,പശ്പുതെ്ഥാഴ്പുത,്െ്ഥാറ്ഥാവിന് െൂട്,െ്പുടങ്ങിയ ഗപവര്തിെള്

ഏതറട്പുത്പു നടത്പുന്നെില്മ്പുന്് ണനനല്ദെ്ടെെ്ഥാണ് .

 െ്പുര്പുതില്മ്്ജലസംരകണ ഗപവര്തിെള്തെയ്ക്ത സലങ്ങള്സ്ദ്രര്ശിചെില്

മഴസമയത് മ്് ഒലിച്പുദപ്ഥായി ന്ഥാശംസംഭവിചെ്ഥായിെ്ഥാണതപട്പു .

 ദമല്പറഞ്ഞ 5 ഗപവര്തിയ്പുതട സലങ്ങള്സ്ദ്രര്ശിചെില്ഒര്പു ഗപവര്തിയ്പുതട

മ്ഥാഗെം ഡിസ്ദപ ദബ്ഥാര്ഡ് മ്ഥാഗെമ്ഥാണ് സ്ഥാപിചിരിക്പുന്നെ് .എന്ന്ഥാല് െയല്

പരിദശ്ഥാധന നടതിയ സമയത് ല്ഡിസ്ദപ ദബ്ഥാര്ഡിന് ഉള്തപതട ഉള്ള

െ്പുെയ്ഥാണ്ബില്എഴ്പുെിരിക്പുന്നെ് .

 ഉദേ്്ഥാ്സ െലതില് െൃെ്മ്ഥായ ദമല്ദന്ഥാടം ഇല്ല്ഥാതെ്പും ഗപവര്തിയ്പുതട

ആസ്പുഗെണതില്പും നിര്വഹണതില്പും നല്ലദപ്ഥാതല വിഴ്ച് സംഭവിചിട്പുള്ളെയ്പും

മനസില്ഥാക്ഥാന്സ്ഥാധിച്പു .

 ്്പുണദഭ്ഥാക്ഥാകതള െിരതഞ്ഞട്പുക്പുന്നെില് ഖണിെ 5ല് പറഞ്ഞിരിക്പുന്ന

െ്പുട്പുംബങ്ങള്ക് മ്പുന്് ണന നല്കിരിക്പുന്നെ്ഥായി അറിയ്പുവ്ഥാന്െഴിഞ്ഞ്പു.ദശഷം

മ്ഥാഗെമ്ഥാണ് ഭ്പുടമെള്പുതട ഭൂമിയില് ഗപവര്തിനടന്നിരിക്പുന്നെ് .

 കലെ് ഭവന നിര്മ്ഥാണ പദ്ധെിയില്ഉള്തപട ഷീല ദജ്ഥാസെ്(IF/3552010 എന്ന്ഥാ

വ്കിക് വീട് പണി പൂര്തിെരിചിരിക്പുന്നെ്ഥായി െ്ഥാണ്പുവ്ഥാന് സ്ഥാധിച്പു .

എന്ന്ഥാല് തെ്ഥാഴില്പുറപ് പദ്ധെി ഗപെ്ഥാരമ്പുള്ള ദവെനം 7500രൂപ മ്ഥാഗെമ്ഥാണ്

ലഭിചിരിക്പുന്നെ് .െൂട്ഥാതെ കലെ് പദ്ധെി ഗപെ്ഥാരമ്പുള്ള ദവെനം 1 ലകം രൂപ

ഇനിയ്പും ലഭ്മ്ഥായിടില്ല .പ്പുറത്പു നിന്ന് പലിശക് െടംവങ്ങിയ്ഥാണ് വീട് പണി

പൂര്തിെരിചിരിക്പുന്നെ.്ഈ അവസയില്ഥാണ് തെ്ഥാഴില്പുറപ് പദ്ധെിയില്

നിന്ന്പും ലഭിദക്ടെ ദവെനം ലഭിക്ഥാതെ ്്പുണദഭ്ഥാക്ഥാകതള

നഷതിലകിരിക്പുന്നെ് .ഇെ് ഉദേ്്ഥാ്സര്പുതട ഭ്ഥാ്ത് നിന്ന്പുള്ള വിഴ്ച്

ആതണന്ന് െൂ്ടെിക്ഥാട്പുന്ന്പു .

 െയല്പരിദശ്ഥാധനയില് VMC അം്ങ്ങള് ഗപവര്തി സലം സ്ദ്രര്ശിക്പുെയ്പും

അഭിഗപ്ഥായം ദരഖതപട്പുത്പുെയ്പും തെയ്ക്തിരിക്പുന്നെ്ഥായി െ്ഥാണ്പുവ്ഥാന് സ്ഥാധിച്പു

.എന്ന്ഥാല് VMC അം്ങ്ങള്പുതട െൃെ്മ്ഥായ ദമല്ദന്ഥാടം ലഭിചിര്പുതന്നങില്ഈ

ഗപവര്തിെളില് വീഴ്ച സംഭവിക്ഥാതെയ്പും ഗപവര്തിെള്ക്ഥായി െിലവഴിച

െ്പുെ ഗപദയ്ഥാജനതപട്പുെയ്പും ആസ്ക്തിസൃഷ്ടിക്പുവ്ഥാന്പുംസ്ഥാധിക്പുമ്ഥായിര്പുന്ന്പു .

 തെ്ഥാഴില്ഥാളിെള്ക് തെ്ഥാഴില്പും ദവെനവ്പും ഉറപക്പുന്നദെ്ഥാടപം െതന്ന

സ്ഥാമ്പുഹിെ ആസ്ക്തി സൃഷിക്പുന്നെ്പും അെ് പരിപ്ഥാലിക്പുന്നെില്പും

ആസ്പുഗെണനതില്പും നടതിപില്പും പഞ്ഥായത് െലതില്പും ഉദേ്്ഥാ്സര്പുതട

ഭ്ഥാ്ത് നിന്ന്പുംെൂട്പുെല്ഗശദ്ധ ദെഗ്ദ്രിെരിതക്ടെ്ഥാെ്ഥാണ് .
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 െൂട്ഥാതെ ദമറിരിയല്ഗപവര്തിെളില് ഉള്തപട ദെ്ഥാഴിക്പുട് നിര്മ്ഥാണം

നടന്നിര്പുന്നസലം സ്ദ്രര്ശിക്പുെയ്പും മ്ഥാര്ച് ന്പൂര്തിയ്ഥാകിയ

ഈഗപവര്തിെള്പുതട ദവെനം ലഭിചിട്പു്ടെ,് എന്ന്ഥാല്ദമറിരിയല്െ്പുെ ഇെ്പുവതര

്്പുണദഭ്ഥാക്ഥാകള്ക്ക്ല ലഭ്മ്ഥായിടില്ല. തെ്ഥാഴില്തെയ്ക്ത്പു 15 േിവസതിന്പുള്ളില്

ദവെനം (Schedule 2 para 29)തിന്തറ നിയമലംഘനമ്ഥാണ്

ഇെില്സംഭവിചിരിക്പുന്നെ്. െ്പുട്ഥാതെ െ്പുെെൃെ്മ്ഥായി

ലഭ്മ്ഥാകതതില്ഉദേ്്ഥാ്സെലതിതല വിഴ്ചയ്ഥാതണന്ന്ദബ്ഥാധ്തപട്പുെയ്പും

തെയ്ക്ത്പു.
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അ\p-_Ôw1 (\nÀt±-i-§Ä)

1. sXmgn-em-fn-IÄ¡v

 sXmgn-em-fn-IÄ Ah-cpsS Ah-Im-i-§-sf-Ip-dn¨v t_m[-hm-·m-cm-Ip-I-bpw-Ah
IrX-y-ambn t\Sn-sb-Sp-¡p-hm³{i-an-¡p-I-bpw-thWw

 sXmgn-em-fn-IÄ ]©m-b-¯n-tebv¡v tcJ-IÄ \ÂIp-t¼mÄ skÂ^w Aä-
ÌUv tIm¸n kaÀ¸n-¡Ww

 sXmgn-em-fn-IÄ Iq«w tNÀ¶v AhÀ¡m-h-i-y-amb {]hr-¯n-IÄ Xnc-sª-Sp-¡p-
Ibpw F§s\ tPmen sN¿-W-sa¶pw F§s\ NÀ¨ sNbvXhÀ¡v Ie-À
X¿m-dm-t¡--Xm-Wv. {]hÀ¯-\-§Ä Xocp-am-\n-¡p-t¼mÄ Hmtcm amk-¯nsâ
bpwk-hn-ti-j-X-Ifpw KpW-§fpw IW-¡n-se-Sp¯v thWw {]hÀ¯-\-§Ä
Xocp-am-\n-¡m³

 hÀ¡v Ie-À A\p-k-cn¨v sXmgn-em-fn-IÄ¡v ]pXnb Xc-¯n-ep-ff sXmgnepw
sXmgn-en-Shpw Is-¯p-hm\pw \nÀt±-in-¡p-hm\pw Ah-Im-i-apv CXp-hgn
100 Znhkw sXmgnÂ ]qÀ®-ambpw e`-y-am-hm¯ sXmgn-em-fn-IÄ¡v A[n-I-ambn
sXmgnÂ e`-y-am-hp-Ibpw 100 {]hr¯n Zn\-§Ä ]qÀ¯n-I-cn-¡p-hm³km-[n-¡p-I-
bpw-sN-¿pw

 \nba {]Imcw A\p-h-Z-\o-b-amb A{Xbpw {]hr¯n Znh-k-§Ä tNmZn¨p
hmt§--Xm-Wv.-C-Xn-\mbn Unamâv sN¿p-I-bpw-A-Xn\p ssI¸-äp-sNbvXp
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XobXn h¨v ckoXv hmt§--Xp-am-Wv.

 sXmgn-em-fn-IÄ Ah-cpsS Ah-Im-i-§-sf-Ip-dn¨v t_m[-hm-·m-cp-hp-¶-tXm-sSm-
¸w-A-h-cpsS D¯-c-hm-Zn-X-z-§-sf-Ip-dn-¨pw-Ir-X-y-ambn ka-b-¯v lmP-cmbn
tPmensN-¿p-I. IrXy Ir{Xn-a-§Ä¡v Iq«p \nÂ¡m-Xn-cn-¡p-I. t_m[m-·m-cm-
tI--Xm-Wv.

 sXmgn-ep-d¸v {Kma k`-bnÂ IrX-y-ambn ]s¦-Sp¯v ]²Xn \nÀt±-i-§fpw A`n-
{]m-b-§fpw Adn-bn-¡p-I.

2) taä-dp-IÄ¡v

 sskäv Ub-dn, aÌÀ tdmÄ F¶nh IrX-y-ambn ]qcn-¸n-¡-Ww. amÌÀtdm-fnÂ sh«n-
Xn-¯n-cp-¯-ep-IÄ ]mSn-Ã. `qan-]m-«-¯n-s\-Sp-¡p-t¼mÄkÀ¡mÀamÀ¤ \nÀt±-i-§Ä
]d-ªn-cn-¡p-¶-Xp-t]mse aq¶v hÀj-s¯-sb-¦nepw IcmÀ {]Imcw ]m«-¯n\p
FSp-¡m³ {ian-¡Ww

 taäp-amÀ X§Ä¡p e`n¨ ]cn-io-e\w A\p-k-cn¨v sXmgn-em-fn-IÄ sXmgn-en-s\-¡p-
dn¨v hy-àX \ÂIWw

 sXmgnÂImÀUv IrX-y-ambn ]qcn-¸n¨v sXmgn-em-fn-IÄ¡v \ÂIp-I. bmsXmcp
Imc-W-h-im-epw-ta-äp-amÀ sXmgnÂ ImÀUv I¿nÂ kq£n-¡m-Xn-cn-¡pI.

 ]Wn-Ø-e¯v Bh-i-y-amb kuI-c-y-§Ä Dtm F¶v taäv Dd-¸p-h-cp-¯p-I.

 sskäv Ub-dnÂ tamWn-ä-dn-§n-s\-¯p¶ DtZ-ym-K-Ø-sc-sImv H¸p-h-¸n-¡-Ww.

 sXmgn-em-fn-IÄ¡v Ah-cp-sS-]¯v Ah-Im-i-§-sf-¸än ]d-ªp-sIm-Sp-¡p-Ibpw
Ahsc t_m[-hm-·m-cm-¡p-Ibpw sN¿p-I.

 ]pXnb sXmgn-en-S-§Ä Is-¯p-hm\pw ]pXnb sXmgnÂ Bkq-{X-Ww-sN-¿p-
hm³sXm-gn-em-fn-Isf klm-bn-¡p-Ibpw sN¿p-I.

 IrX-y-ambn tkmj-yÂ HmUn-än-§nepw {Kma-k-`-bn-epw-t{]m-PIv« aoän-§nepw ]cn-io-
e\ Iym-¼nepw ]s¦-Sp-¡p-I.

 aäp sXmgn-em-fn-IÄ¡v IqSn taä-nsâ Npa-X-e-I-fn-tebv¡v IS-¶p-h-cp-hm-\p-ff
kml-N-c-yhpw kµÀi`pw Hcp-¡n-sIm-Sp-¡Ww

 sXmgn-em-fn-I-fp-ambn \nc´ck¼À¡w ]peÀ¯p-I-bpw-Iq-Sp-XÂ _Ôw Øm]n-
¡p-I-bpw-sN-¿p-I.

3) DtZ-ym-K-ØÀ¡v

 AÀl-amb FÃm IpSpw-_mw-K-§-sfbpw sXmgnÂ ImÀUnÂ DÄs¸-Sp-¯p-¶-Xn-\m-
bpw-sXm-gnÂ Bh-i-y-s¸-Sp-¶-Xn-\mbpw Dff hnh-c-hn-Úm-\-h-ym-]\ {]hÀ¯-
നങ്ങള്Gsä-Sp-¡p-I.

 {]hr¯n Øew-]-cn-tim-[n¨v Xs¶-F-Ìn-tTäv IrX-y-am-bn-X-¿m-td-¡--Xm-Wv. DuXn
s]cn-¸n-¨Xpw Bh-i-y-h-kvXp-hmb FÌn-taäv X¿m-dm-¡p-¶-Xmbn Nne {]hÀ¯n-I-fn-
se-¦n-epw-Im-Wm³km-[n-¨n-«p-v.

 sXmgn-em-fn-IÄ¡v Ah-cp-sS-A-h-Im-i-§-sf-Ip-dn¨v t_m[-hÂ¡-c-Ww-\ÂIWw

 ]©m-b¯v _n.-]n.H/sP.-]n.-kn.-X-e-¯nÂ ]²Xn \S-¯n-¸nse ]ptcm-K-Xn-Ir-X-y-ambn
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tamWn-ä-dnwKv \S-¯Ww

 sXmgn-ep-d-¸v]-²-Xn-bpsS \nÀh-l-W-s¯-¡p-dn¨pw {]hr-¯n-sb-¡p-dn¨pw tamWn-ä-dn-
§-s\-Ip-dn¨pw sXmgn-em-fn-IÄ¡pw taä-amÀ¡pw-hn-Pn-e³kv Bâv tamWn-än-dnwKv
AwK-§Ä¡pw P\-{]-Xn-\n-[n-IÄ¡pw aXn-bmb ]cn-io-e\w \ÂtI--Xm-Wv.

 tamWn-ä-dn-§n-\m-bn-F-¯p-hÀ¡vsskäv Ub-dn-bnÂ H¸n-S-Ww. {]-hr-¯n-bp-sS-^-b-en-
epw-G-Xp-tc-J-bnepw H¸n-Sp¶ DtZ-ym-K-ØÀ-A-h-cp-sS-t]cpw Øm\-hpw- Xo-b-Xn-bpw -ko-
epw- tc-J-s¸-Sp-¯Ww

 {]hr¯n ^b-enÂ kq£n-t¡ tcJ-IÄ IrX-b-ambn kq£n-¡Ww tI{µ kÀ¡m-
cnsâ C¡m-c-y-¯n-ep-ff amÀ¤-\nÀt±iw IrX-y-am-bn-]m-en-t¡--Xm-Wv.

 FÌn-taäv P\-Iob `mj-bnÂ sXmgn-em-fn-IÄ¡v a\-kn-em-hp¶ coXn-bn-em-hWw

 ]²Xn Bcw` aoänwKv IrX-y-amb coXn-bnÂ \S-¯-Ww. CXvU-b-dn-bnÂ IrX-y-am-bn-tc-
J-s¸-Sp-¯p-¶p-sh¶v Dd-¸m-¡pI

 te_À _UvPäv hmÀjnI IÀ½-]-²-Xn, sjÂ^v Hm^vs{]m-PvIvSv hÀ¡v IW-evSÀ-F-
¶nh X¿m-dp-¡p-¶-XnÂ sXmgn-em-fn-I-fp-sS-bpw-Kp-W-t`m-àm-¡-fp-sS-bpw-{]m-tZ-inI
hnZ-KvZ-cp-sSbpw ]¦m-fn-¯w-D-d-¸m-¡Ww

 {Kma-]-©m-b-¯vPn-Ã-þ-t»m¡v DtZ-ym-KØXe-§-fnÂ {]hÀ¯n-IÄIÀi-\-ambpw ]cn-
tim-[n-t¡--Xm-Wv.

 ]©m-b-¯nÂ {]ZÀin-¸n-¨n-«p-f-f-slÂ¸v sse³ \¼-dnsâ Imc-y-£-aX hÀ²n-¸n-¡p-I.
]©m-b-¯nsâ aäp {i²-bm-IÀjn-¡p¶ s]mXp-bn-S-§-fn-seÃmw (N-´, A¦¬hm-Sn,
kvIqÄ, apX-em-bh ) Xs¶ Cu \¼À Øm]n-¡Ww

 {]hr¯n Øes¯ {]hÀ¯\ coXn-IÄ sXmgn-em-fn-I-fpsS {]hÀ¯-I-\-§-fp-sS-\n-e-
hm-cw, {]-hÀ¯\coXn, {]hr¯n Øes¯ `q{]-I-[Xn XpS§n Imc-y-§Ä DtZ-ym-K-
ØÀ \ocn-£n-t¡ Hcp-A-Sn-Øm\ LS-I-am-Wv.

 ]cm-Xn-I-fp-ambn F¯p¶ sXmgn-em-fn-I-fpsS {]iv\-§Ä Imc-y-£-a-X-tbmSp IqSn
]cn-lmcw ImtW--Xm-Wv.

 ]cm-Xn-bp-ambn sXmgn-em-fn-IÄ F¯n-bmÂ sXmgn-ep-d¸v \nb-a-{]-Imcw,]cmXn
\ÂIn 7(G-gv) Znh-k-¯n-\p-f-fnÂ \ÂIn-bn-«p-ff ]cm-Xn-bp-sS-A-Sn-b-´nc \ne-]mSv
F´m-sW-¶v]-cm-Xn-¡m-cs\ Adn-bn-t¡--Xm-Wv. sXmgn-ep-d¸v ]²-Xn-bp-ambn _Ô-
s¸« GXp-hn-h-c-hpw-hn-h-cm-h-Im-i-¯nsâ 7þmw hIp-¸nÂ {]Xn-]m-Zn-¡p¶ coXn-bnÂ
Hcp \nÝnX ka-b-]-cn-[n-¡p-f-fnÂ ]cm-Xn-¡m-c-\p-]-cm-Xn-bp-sS-a-dp-]Sn \ÂI-W-sa-¶v-
Cu-h-Ip¸v {]Xn-]m-Zn-¡p-¶-Xv.

4) {Kma-]-©m-b-¯n-t\mSv

 IrX-y-amb CS-th-f-bnÂ{Km-a-k-`-tkm-j-yÂ HmUnäv {Kma k` F¶nh \S-¯Ww.

 IqSp-XÂ ]²-Xn-Ifpw ag-¡p-gn-IfmWv sNbvXn-cn-¡p-¶-Xv. Ønc BØn-bp-ff
{]hÀ¯-\-§Ä Xnc-sª-Sp-¡-Ww. Irjn kw_-Ô-amb ]²-Xn-IÄXn-c-sª-Sp-¡p-
t¼mÄ ]©m-b-¯n\p ssIam-dn-¡n-«nb LS-I-Øm-]-\-amb Irjn-`-h-\nse DtZ-ym-K-
Ø-cpsS tkh-\w-IqSn {]tbm-P-\-s¸-Sp-t¯--Xm-Wv. CXv]-²-Xn-bpsS KpW-ta-·-
bpw-km-¼-¯nI £a-X-bpw-D-d-¸m-¡p-¶-Xn-\p-A-X-ym-´m-t]-£n-X-am-Wv.

 Ct¸m-gs¯ hnPn-e³kv B³Uv tamWn-ä-dnwKv I½n-än-bnse AwK-§Ä 5hÀj-am-bn-
Xp-S-cp-¶-Xm-bn-a-\-Ên-em-¡p-¶p.-km-aq-ln-I-ambhni-zm-k-X-bpw-tkh-k-\-a-\-kvXn-Xn-bp-
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ap-f-f-Aw-K-§-sf-tNÀ¯v hnPn-e³kv-Bâv tamWn-ä-dnwKv I½nän ]p\Àkw-L-Sn-¸n-t¡-
-Xm-Wv. Ah-cpsS{]hÀ¯n\p Ime-b-fhp \nÝ-bn-¡Ww.

 Imem-h-Ø-¡-\p-k-cn¨v thWw-]-²-Xn-IÄ Xnc-sª-Sp-¡m³.

 Pe-kw-c-£W {]Ir-Xn-hn-`h ]cn-]m-e-\-¯n-\m-bp-ff {]hÀ¯nIÄ ]²-Xn-bnÂ DÄs¸-
Sp-¯Ww.

 sXmgn-ep-d¸v D]-I-c-W-§Ä KpW-\n-e-hm-c-ap-f-fXpw kv{Xo kulr-Z-hpw-B-sW-¶pw-D-d-
¸p-h-cp-¯Ww.

 sXmgn-ep-d¸v ]²Xn \S-¸n-em-¡p-¶-Xn\p hn\n-tbm-Kn-¡p¶ XpI-bv¡p-f-f-t\-«-ap-m-
Ip-¶p-s¶p Dd-¸m-¡Ww.

Imem-h-Øbv¡v A\p-k-cn¨pw `q{]-Ir-Xnbv¡vA-\p-k-cn¨pw hÀjhpw sXmgn-ep-d¸v
]²Xn Bcw-`n-¡p-¶-Xn\p ap¼mbn hy-à-amb coXn-bn-ep-f-fXpw IrX-y-tbm-sS-Iq-sS-bp-f-f-
Xpw-B-b-ImÀjnI Ie-À sXmgn-em-fn-I-fp-ambn tNÀ¶v X¿m-dm-t¡--Xp-amWv. AXn-
\mbn ]pXnb sXmgn-epw, sXmgnÂ coXn-Ifpw Is-t¯--Xp-v.-amdn hcp¶ Imem-h-
Ø-I-W-¡n-se-Sp-¯p-sImv Hmtcm sXmgn-epI-fpw-G-sä-Sp-¡p-I-bm-sW-¦nÂ sXmgn-em-fn-
IÄ¡pw `q{]-Ir-Xn-bv¡pw-Iq-Sp-XÂ D]-Im-c-]-{Z-am-Ipw.

A\p-_Ôw2 (hn-hn[ Xe-¯n-ep-ffDtZ-ym-K-Ø-cp-sS-Np-a-X-e-IÄ)

taäv
o {]hr-¯n-bpsS taÂt\m«w
o sXmgnÂ ImÀUnÂ Bh-i-y-ap-ff hnh-c-§Ätc-J-s¸-Sp-¯p-I. Afhv tcJ-s¸-Sp-

¯p-hm-\p-f-f-sa-jÀsaâv_p¡v{]-hÀ¯n Øe¯v kq£n-¡pI
o Znh-khpw sXmgn-em-fn-I-fpsS lmPÀ aÌÀtdm-fnÂ Dd-¸p-h-cp-¯p-I. ]qÀ¯n-

bmb aÌÀtdm-fp-IÄ Umäm F³{Sn- Hm-¸-td-ä-dpsS ]¡ÂF-¯n-bv¡p-I.
o Umäm F³{Sn Hm¸-td-äÀ
o aÌÀtdmÄhn-X-c-W-¯n-\vk-lm-bn-¡p-I.-]qÀ¯n-bmb aÌÀtdm-fp-IÄta-änÂ

\n¶pw-k-zo-I-cn¨v hÀ¡v_n-Ãp-IÄ ]qÀ¯n-I-cn¨v thX-\-hn-X-c-W-¯n\v \S-]-Sn-k-zo-I-
cn-bv¡p-I. cPn-Ì-dp-IÄkq-£n-¡p-I. sXmgn-em-fn-I-fp-Ss-th-X\w (Un-_n-än)
aptJ\ F¯n-sb¶v Dd-¸m-¡p-I.

o HmhÀkn-bÀ/F©n-\n-bÀ
o {Kma-k-`m-Xo-cp-am-\-{]-Imcw {]hr-¯n-IÄI-s-¯p-I, {]mY-an-I-F-Ìn-ta-ävX-¿m-dm-

¡p-I. {]hr-¯n-bpsS kmt¦-Xn-I-amb Imc-y-§Ä taän\pw sXmgn-em-fn-IÄ¡pw hni-
Z-am-¡p.-{]-hr-¯n-bpsS Af-hp-IÄ tcJ-s¸-Sp-¯p-I, sN¡v sajÀsN-¿p-I.

]©m-b-¯vsk-{I-«dn/Akn-Ìâvsk-{I-«dn

1. sk{I-«-dn-sXm-gn-ep-d¸v ]²Xn-bpsS taÂt\m«w {]hr-¯n-bpsS _nÃp-IÄ bYm-k-
abw AwKo-I-cn-bv¡p-I. sXmgn-em-fn-I-fpsS thX\w bYm-k-abw Un.-_n.-än. apJm-
´ncw sXmgn-em-fn-I-fpsS A¡u-nÂ F¯n-sb¶v Dd-¸m-¡p-I.

t»m¡vt{]m{Kmw Hm^o-kÀ

 ]©m-b-¯p-I-sf-sXm-gn-ep-d¸v ]²-Xn-bpsS sjÂ^v Hm^vt{]m-PIvSv X¿m-dm-



SAU KollamPage 23

¡p-¶-Xnepw hntI-{µo-Ir-Xm-kq-{X-W-¯nepw klm-bn-¡p-I.

 ]©m-b-¯p-I-fpsS sXmgn-ep-d¸v ]²-Xn-bpsS \nÀÆ-lW taÂt\m-«w-h-ln-¡p-
Ibpw \nÀh-Æ-lWw tamWn-äÀsN-¿p-I.

A\p-_Ôw3(sXmgn-ep-d¸v ]²-Xn-IÄ Gsä-Sp¯ sN¿m³ ]änb {]hÀ¯n-IÄ)

hn`mKw F {]IrXn hn`h ]cn-]m-e-\-hp-ambn _Ô-s¸« s]mXp {]hÀ¯n-IÄ

1. IpSn-sh-ff t{kmX-Êp-IÄ DÄs¸-sS-bp-ff `qKÀK Pe-hn-Xm\w DbÀ¯p-¶-Xn\v
Bh-iy amb ASn-bW-IÄ(under ground dykes), a¬ XS-b-W-IÄ AW-IÄ,
sN¡v Umap-IÄ, XpS-§n-bh Pe-kw-c-£-W-¯n\pw Pe-sIm-bv¯n\pw klm-b-I-c-
amb \nÀ½n-Xn-IÄ.

2. Hcp \nÀ¯-S-¯ns\â ka{K ]cn-]m-e-\-¯n\p DX-Ip¶ CS-s]-S-ep-I-fmb
tImqÀ {U©p-IÄ, X«v Xncn-¡Â (terracing) tImqÀ _WvUp-IÄ IÂX-S-
b-W-IÄ, Kym-_n-tbm¬ \nÀ½n-Xn-IÄ \ocp-dhv {]tZ-i-¯nsâ ]cn-t]m-jWw XpS-
§nb \oÀ¯S ]cn-]m-e\ {]hÀ¯n-IÄ.

3. kq£va sNdp-InS Pe-tk-N\ {]hÀ¯n-Ifpw tXmSp-IÄ/I\mÂ F¶n-h-bpsS
\nÀ½m-Ww ]p\p-cp-²m-cWw sabnâ-\³kv F¶o {]hÀ¯n-Ifpw

4. Pe-tk-N\ Ipf-§-fp-sS-bpw aäv Pe-t{km-X-Êp-I-fp-sSbpw Bgw Iq«Â DÄs¸-sS-
bp-ff ]c-¼-cm-KX Pe-t{kXÊp-I-fpsS ]p\-cp-²m-c-Whpw.

5. IS-tem-c-§-fnepw Ipf§-fpsS Acn-In-epw-I-\mÂ _p-I-fnepw tdmUp-I-fpsS
Hmc-¯n\pw h\-`q-an-bnepw aäv s]mXp-`q-an-bnepw ^h-hr-£-§Ä AS-¡-ap-ff acw
h¨p-]n-Sn-¸n-¡epw h\-hÂ¡-c-Whpw Ch-bnÂ \n¶pw e`n-¡p¶ BZm-b-¯nsâ
Ah-Imiw IWnI 5 {]Xn-]m-[n-¡p¶ IpSpw-_-§Ä¡v \ÂtI--Xm-Wv.

6. s]mXp-`q-an-bnse `qhn-I-k\ {]hÀ¯n-I-fpw

hn`mKw _n kaq-l-¯nÂ Ah-iX A\p-`-hn-¡p¶ hn`m-K-§Ä¡p-ff hy-àn-KX
BkvXn-IÄ (JWvUnI 5 Â ]cm-aÀin-¡p¶ IpSpw-_-§Ä¡v am{Xw)

1. JWvUnI 5 Â ]cm-aÀin-¡p¶ IpSpw-_-§Ä¡v `qan-bpsS DÂ]m-Z\ £aX hÀ²n-
¸n-¡p-¶-Xn-\mbn `qhn-I-k-\hpw InW-dp-IÄ, Ipf-§Ä aäv Pe-sImbv¯p \nÀ½n-
Xn-IÄ F¶n-h DÄs¸-sS-bp-ff Pe-tk-N-\-¯n\v Bh-i-y-amb ASn-Øm\ kuI-c-y-
§Ä e`-y-am-¡mÂ

2. ]g-Ir-jn, ]«p-\qÂIr-jn, tXm«-hnf Irjn, ^mw t^mdkv{Sn F¶n-h-bn-eqsS
BXnPo-h\w sa -̈s¸-Sp-¯Â.

3. JWvUnI 5 Â kqNn-¸n-¡p¶ IpSpw-_-§-fpsS Xcn-ip-`qan/]mgv `qan hnI-kn-¸n¨v
Irjn¡v A\p-tbm-P-y-am-¡Â.

4. Cµncm Bhmkv tbmP\ {]Im-ctam tI{µ/kwØm\ kÀ¡m-cp-IÄ Bhn-jvI-cn-
¡p¶ aäv `h\ \nÀ½m-W-]-²-Xn-IÄ {]Im-ctam Gsä-Sp-¡p¶ `h\ \nÀ½m-W-
¯nse AhnZvKvZ ImbnI sXmgnÂ LSIw.

5. arK-]-cn-]m-e\w t{]mÂkm-ln-¸n-¡p-¶-Xn-\pffASn-Øm\ kuI-c-y-§-fmb tImgn-
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¡q-Sv, B«n³Iq-Sv, ]«n-Iq-Sv, sXmgp-¯v, ]pÂs¯m«n F¶n-h-bpsS \nÀ½m-Ww.
6. aÕ-y-_-Ô-\-{]-hÀ¯-\-§Ä t{]mÂkm-ln-¸n-¡p-¶-Xn\v DX-Ip¶ ASn-kvYm\

kuI-c-y-§-fmb aÕyw DW-¡p¶ tI{µ-§Ä, aÕyw kq£n-¡p¶ tI{µ-§Ä
F¶nh \nÀ½n-¡epw hÀj-Im-e¯v am{Xw shffw DX-Ip¶ s]mXp-Ip-f-§-fnÂ
aÕyw hfÀ¯p-¶-Xn\v ASn-Øm\ kuI-cyw Hcp-¡Â.

hn`mKw kn tZiob {KmaoW D]-Po-h\ anjsâ \n_-Ô-\-IÄ A\p-k-cn-¡p¶ kzbw
klmb kwL-§Ä¡v s]mXp ASn-Øm\ kuI-c-y-§Ä

1. ImÀjn-tImÂ]-¶-§-fpsS CuSpä kw`-c-W-k-u-I-cyw DÄs¸-sS-bp-ff hnf-sh-Sp-¸n-
\p-tijw Bh-i-y-amb hcp¶ kuI-c-y-§Ä ssPh hfw F¶n-hbv¡v Bh-iy-amb
kuI-c-y-§Ä, Ømbn-bmb ASn-Øm-\-ku-I-c-y-§Ä krjvSn-¡pI hgn. ImÀjn-
tImÂ¸m-Z\ £aX hÀ²n-¸n-¡p-¶-Xn-\p-ff {]hÀ¯n-Ifpw

2. kzbw klmb kwL-§-fpsS D]-Po-h\ {]hÀ¯-\-§Ä¡v Bh-i-y-amb s]mXp-
hÀ¡v sjUp-I-fpsS \nÀ½m-Whpw

hn`mKw Un {KmaoW ASn-Øm\ kuI-c-y-§Ä

1. \nÀt±-in-¡-s¸« am\-Z-WvU-§Ä¡v A\p-kr-X-ambn Jc-{Z-hy amen-\-y-kw-kv¡-c-W-
¯n\pw Xpd-Êmb ae-aq-{X-hn-kÀÖ-\hpw CÃm-Xm-¡p-¶-Xn-\p-thn kz-X-{ -́
amtbm kÀ¡mÀ hIp-¸p-I-fpsS CXc]²-Xn-I-fp-ambn kwtbm-Pn-¸n¨vsImtm hy-
àn-KX I¡q-kp-IÄ kvIqÄ tSmbve-äp-IÄ A¦-W-hmSn tSmbve-äp-IÄ XpS-§nb
{KmaoW ipNn-X-zhpw ambn _Ô-s¸« {]hÀ¯n-IÄ.

2. Häs¸-«p-In-S-¡p¶ {Kma-§-fp-sSbpw \nÀ±njvT {Km-aoW DXv]-¶-tI-{µ-§-fp-sSbpw
\ne-hn-ep-ff tdmUv irwJ-e-bp-ambn _Ôn-¸n-¡p-¶-Xn-\p-ff FÃm Ime-h-Ø-bnepw
D]-tbm-Kn-¡m³ ]äp¶ {KmaoW tdmUp-I-fpsS \nÀ½m-Whpw HmS-IÄ, Ien-¦p-IÄ,
F¶nh DÄs¸-sS-bp-ff {Kma-¯nse CuSpä DÄtdm-Up-I-fp-sSbpw hoYn-I-fp-sSbpw
\nÀ½m-Ww.

3. Ifn-Ø-e-§-fpsS \nÀ½m-Whpw
4. shf-f-s]m¡ \nb-{´W kwc-£-W-{]-hÀ¯n-IÄ, shf-f-sI¡v Hgn-hm-¡p-¶-Xn-\p-

ff Pew \nÀK-a\ {]hÀ¯n-IÄ. ag-sh-ffw sI«n-\nÂ¡p¶ Xmgv¶ s]mXp-Ø-
e§fpsS sa- -̈s¸-Sp-¯Â. Xoc-{]-tZ-i-§-fpsS kwc-£-W-¯n-\p-ff tÌmw hm«À
s{Sbn-\p-IÄ F¶nh DÄs¸-sS-bp-ff s]mXp ASn-Øm\ kuI-c-y-§Ä , tdmUp-I-
fpsS ]p\-cp-²m-cWw, Zpc´ {]Xn-tcm[ X¿m-sd-Sp-¸p-IÄ sa-s-¸-Sp-¯-¶-Xn-\p-ff
{]hÀ¯n-Ifpw.

5. {Kma ]©m-b-¯p-IÄ, h\nXm kzbw klmb kwL-§-fpsS s^U-td-j-\p-IÄ
sImSp-¦mäp _m[n-XÀ¡p-ff A`-b-tI-{µ-§Ä, AwK-W-hm-Sn-tI{µ-§Ä, {KmaoW
N -́IÄ F¶n-hbv¡v Bh-i-y-ap-ff sI«n-S-§-fpsS \nÀ½m-Whpw {Kma/t»m¡v Xe
{Inan-täm-dn-b-§-fpsS \nÀ½m-Whpw.

6. tZiob `£-y-kp-c£m \nbaw 2013 (20/2013) se hy-h-Ø-Ifpw \S-¸n-em-¡p-¶-Xn\v
Bh-i-y-ambn hcp¶ `£y[m\y kw`-c-W-I-fpsS \nÀ½m-W-hpw

7. almßmKmÔn tZiob {KmaoW sXmgn-ep-d¸v \nb-a-{]-Imcw Gsä-Sp-¡p¶ \nÀ½m-
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W-{]-hÀ¯n-I-fpsS FÌn-ta-änsâ `mK-ambn hcp¶ \nÀ½m-W-km-a-{Kn-I-fpsS
DÂ]m-Z\hpw.

8. alm-ßm-KmÔn tZiob {KmaoW sXmgn-ep-d-¸v \nb-a-{]-Imcw krjvSn-¡-s¸«
{KmaoW s]mXp BkvXn-I-fpsS Aä-Ip-ä-]-Wn-Ifpw. CXv kw_-Ôn¨v kwØm\
kÀ¡m-cp-ambn IqSn-bm-tem-N\ \S¯n tI{µ kÀ¡mÀ hnÚm-]\w sN¿p¶ aäv
GsXmcp {]hÀ¯nbpw.

A\p-_Ôw 4

{Ia-\-¼À t]cv sXmgnÂ ImÀUv \¼À

1. വസന്തകുമാരി KL-13-003-005-008/40
2. ശമഴ്സിടണ്ജയിംസ് KL-13-003-005-008/28

3. ടഹല ്മ KL-13-003-005-008/36

4. അന്നമ KL-13-003-005-008/98

5. ടെയിസി KL-13-003-005-008/

6. സുധര് മ KL-13-003-005-008/50

7. സശരാണ്ജ KL-13-003-005-008/66

8. ലത KL-13-003-005-008/89

9. ടണ്ജശനാവ KL-13-003-005-008/78
10. ശമരി പാ്ചൻ KL-13-003-005-008/99

11. കാര് മലി KL-13-003-005-008/154

12. ഡയാന ശമരി KL-13-003-005-008/3573

13. റിമ ടക്ഹരി KL-13-003-005-008/99

14. അൽശഫാൻസ KL-13-003-005-008/39

15. ോർേര KL-13-003-005-008/20

16. മാ്ി KL-13-003-005-008/82

17. ശണ്ജാളി KL-13-003-005-008/12

18. േിേിയാന KL-13-003-005-008/120

19 ശമരി ശയാഹന്നാൻ KL-13-003-005-008/32

20 ശോഭ ശയേുദാസൻ KL-13-003-005-008/121

21 മഞു ശണ്ജാസ് KL-13-003-005-008/98

22 ശഷർലി ശണ്ജാസഫ് KL-13-003-005-008/23
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23 ഷീല KL-13-003-005-008/65

24 അഞില KL-13-003-005-008/55

25 ആന്റണി KL-13-003-005-008/4836

26 പാ്ചൻ KL-13-003-005-008/99

27 കേീകുമാരൻപിള്ള KL-13-003-005-008/1

28 ടണ്ജയിൻ KL-13-003-005-008/36

29 ശമാളി KL-13-003-005-008/6

30 ്ീത KL-13-003-005-008/53

31 ശമരി ഇന്ദു KL-13-003-005-008/102

32 ഉഷ KL-13-003-005-008/74

33 സുധ മാർശക്കാസ് KL-13-003-005-008/27

34 സണ്ജിതകുമാരി KL-13-003-005-008/5267

35 മറിയാമ KL-13-003-005-008/125

36 റുേി രാണ്ജൻ KL-13-003-005-008/100

37 ലീല KL-13-003-005-008/41

38 ശറാസ്ലി KL-13-003-005-008/49

39 ലീലാമപിള്ള KL-13-003-005-008/127

40 ലളിത KL-13-003-005-008/59

41 ടെസ്റ്റിമിന KL-13-003-005-008/89

42 കപസന്നകുമാരി KL-13-003-005-008/133

43 ഭകദ മണി KL-13-003-005-008/94

44 അൽശഫാൻസ KL-13-003-005-008/19

45 ഇന്ദിരപിള്ള KL-13-003-005-008/1

46 മിനികുടി KL-13-003-005-008/60

47 ്ിരിണ്ജമണി KL-13-003-005-008/84

48 സിസിലി ടക്ഹരി KL-13-003-005-008/3547

49 ശമരി ശണ്ജാർണ്ജ് KL-13-003-005-008/24

50 വിണ്ജയകുമാരി KL-13-003-005-008/379

51 ഗശീദേവിപിള്ള KL-13-003-005-008/69
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52 ത്യത്സെി KL-13-003-005-008/30

53 ശ്ഥാലിനിഇ്ദ്രിരപിള്ള KL-13-003-005-008/15

54 ഗശീ ദേവി KL-13-003-005-008/56

55 ലക്ിെ്പുടിപിള്ള KL-13-003-005-008/62

56 തസലസ്ിന KL-13-003-005-008/17

57 സരസ്വെിപിള്ള KL-13-003-005-008/63

58 ഗപസിന KL-13-003-005-008/130

59 െിദല്ഥാമിന KL-13-003-005-008/42

60 ഭ്ഥാരെി KL-13-003-005-008/84

61 രമ്ഥാദേവി KL-13-003-005-008/61

62 തറയ്ചല് KL-13-003-005-008/81

63 റീതദജ്ഥാണ്സന് KL-13-003-005-008/55

64 ക്ഥാര ദയശ്പുേ്ഥാസ് KL-13-003-005-008/990

65 ലില്ലി ദജ്ഥാസ് KL-13-003-005-008/34

66 തഗെടിന KL-13-003-005-008/14

67 ജസിന ദബബി KL-13-003-005-008/35

68 ഹില്ട ഗബിദട്ഥാ KL-13-003-005-008/5

69 ദരെ്നമപിള്ള KL-13-003-005-008/54

tkmj-yÂ BUnäv
]s¦-Sp-¯-hÀ

1.Kmb{Xn sI. BÀ,t»m¡v dntkmgvkv t]gvk¬, Nh-d, sImÃw

2.സൂരണ്ജ ്.എസ്, MSW രണാംവർഷവിദ്യാർഥിനിഅമൃതവിേ്വവിദ്യാപീഠം

klm-bn- -̈hÀ
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1) {io സി.അനിൽകുമാർ , ]©m-b¯v {]kn-Uâv, ടതക്കുംഭാ്ം , sImÃw
2) വാര്ഡ്പമ്ര്,]©m-b¯v kanXn AwK-§fpw, Poh-\-¡mcpw
3) sImÃw sP.-]n.-kn, Nhd _n.-Un.H , tPmbnâv _n. Un. H, ]©m-b¯v sk{I-«dn

&അസിസ്റ്റൻറ്ടസകകടറി,

4) taäp- ശരത്നമപിള്ള ,ഹിൽെ , sXmgn-em-fn-Ifpw
5) {io ]oäÀ {]Zo]v , PnÃm dntkmgvkv t]gvk¬, സോഷ്യല്ഓഡിറ്sImÃw
6) alm-ßm-KmÔn tZiob {KmaoW sXmgn-ep-d¸v \nbaw tkmj-yÂ HmUnäv skmsskän

tIcfm Sow

Gramsabha Meeting Minutes


