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\-§-fnÂ H¶mWv ""almßm-KmÔn tZiob {KmaoW sXmgn-ep-d¸v ]²Xn"".2005
പ്ഥാർലതമൻറ്പ്ഥാസ്ഥാകിയമഹ്ഥാത്ഥാ്്ഥാനിദേശീയഗ്്ഥാമീണതെ്ഥാഴില്പുറപ്പുനിയമതിന്അടിസ്ഥാ

നതിൽരൂപംതെ്ഥാട്പുതിട്പുള്ളപദ്ധെിയ്ഥാണ്മഹ്ഥാത്ഥാ്്ഥാനിദേശീയഗ്്ഥാമീണതെ്ഥാഴില്പുറപ്പദ്ധെി.

അവിേഗ്ധെ്ഥായിെതെ്ഥാഴിലിൽഏർതപട്ഥാൻസന്നദ്ധെയ്പുള്ളഗ്്ഥാമഗപദേശങ്ങളിൽഅധിവസിക്പുന്ന

ഏതെ്ഥാര്പുെ്പുട്പുംബതിന്പുംഒര്പുസ്ഥാമ്പതിെവർഷം100

േിവസതിൽെ്പുറയ്ഥാതെതെ്ഥാഴിൽഉറപ്ഥാക്പുന്നദെ്ഥാതട്ഥാപംഅെ്പുവഴിനിഷ്കർഷിക്പുെതപട്്പുണ

ദമന്മയ്പുള്ളെ്പുംഉള്ളെ്പുമ്ഥായഉൽപ്ഥാേനകമെസൃഷിയ്പുംആണ്ഈപദ്ധെിയ്പുതടമ്പുഖ്ലക്ം.2005

തസപ്റംബർപ്ഥാർലതമൻറ്പ്ഥാസ്ഥാകിയ2006തെഗബ്പുവരിയിൽഇന്യിൽ200ജില്ലെളിൽപദ്ധെിആ

രംഭിച്പു.വയന്ഥാട്്ഥാലക്ഥാട്ില്ലെളിൽ2006ഈപദ്ധെിെ്പുടങ്ങി.2007ഇട്പുകിെ്ഥാസർദെ്ഥാട്ില്ലെളില്പും

ആരംഭിച്പു.2008മറ്പുജില്ലെളിദലക്പദ്ധെിവ്്ഥാപിപിച്പു.ദെഗ്ദ്രസർക്ഥാർപ്പുറതപട്പുവിക്പുന്നമ്ഥാർ്

നിർദ്ദേശങ്ങൾഅന്പുസരിച്ആയിരിക്പുംപദ്ധെിയ്പുതടനടതിപ്.

ഇന്ത്യയിതലസാധാരണജനങ്ങളുതെതൊഴിലിനുള്ളഅവകാശംനിയമപരമായിസംരകികുന്നെിനുംചൂഷണാധിഷ്ഠിെമായതൊഴിൽബ
ന്ധങ്ങളിൽനിന്നുംതൊഴിലാളികതളദമാചിപികുന്നെിനുംസഹായകമാണ്ദേശീയഗ്ാമീണതൊഴിലുറപ്നിയമം.െദ്ദേശസ്വയംഭരണസാപനങ്ങളു
തെദനെൃെ്വതിൽഇെനിലകാതരഒഴിവാകിതകാണ്സുൊര്ത്യംആയിടാണ്പദ്ധെിആസൂെ്ണംതചയ്െ്നെപിലാകുന്നെ്.സമൂഹതിതലഏറ്റവുംപി
ദന്നാകാവസയിൽനിൽകുന്നജനവിഭാഗങ്ങതളോരിേ്്ത്യതിൽനിന്ന്ദമാചിപികുന്നെിനുംസ്െ്ീശാകീകരണതിനുതൊഴിലുറപ്പദ്ധെിയുതെ
സാധ്ത്യെകൾപ്ദയാജനതപെുതുകഎന്നുള്ളൊണ്ഗവൺതമൻറിൻതറകാഴ്ചപാെ്.  പ്കൃെിവിഭവപരിപാലനം,
പരിസിെിപുനഃസാപനംഎന്നിവയ്ക്മുൻഗണനനൽകിവരുന്നു.

പദ്ധേിയുടടസവിതേഷേകൾ

1.നിയമതിൻതറപിൻബലമ്പുള്ളഅവെ്ഥാശ്ഥാധിഷ്ിെപദ്ധെി

2.ഗ്്ഥാമപഞ്ഥായത്ഗപദേശത്െ്ഥാമസിക്പുന്ന18

വയസ്പൂർതിയ്ഥായ.ഏതെ്ഥാര്ഥാൾക്പുംപദ്ധെിയിൽപങ്ഥാളിെള്ഥാെ്ഥാം

3.സ്ഗെീക്പുംപ്പുര്പുഷന്പുംെ്പുല്ദവെനം

4.പരിസിെിസംരകണം,െ്ഥാർഷിെദമഖലയിതലഅടിസ്ഥാനസൗെര്വിെസനം,എന്നിവ

യ്ക്മ്പുൻ്ണന

5.തെ്ഥാഴില്ഥാളിെൾെതന്നസഹ്ഥായിക്പുെയ്പുംതെയ്പുന്ന്പു

6.തെ്ഥാഴില്ഥാളിെൾെതന്നഗപവർതിെൾെത്ടെത്പുെയ്പുംഅെിന്പുള്ളആസൂഗെണതതസഹ്ഥായി

ക്പുെയ്പുംതെയ്പുന്ന്പു.

7.ആസൂഗെണതില്പുംനിർവഹണതില്പുംെിെഞ്ഞസ്പുെ്ഥാര്െ.

8.െര്ഥാറ്പുെ്ഥാദര്ഥാഇടനിലക്ഥാദര്ഥാഇല്ല.

9.ദവധനസ്ഥാധനഅന്പുപ്ഥാെം60:40.

10.തപ്ഥാെ്പുജനപങ്ഥാളിതദത്ഥാതടയ്പുള്ളദലബർബഡ്റ്

11.ബ്ഥാങ്/ദപ്ഥാദ്്ഥാെീസ്വഴിമ്ഥാഗെംദവേനവിെരണം.

12.സ്ഗെീെൾക്്പുൻ്ണനെ്പുറഞ്ഞെ്1/3ഭ്ഥാ്ം തെ്ഥാഴില്ഥാളിെൾസ്ഗെീെള്ഥായിരികണം.

13.െമ്പ്ൂടർസംവിധ്ഥാനംവഴിയ്പുള്ളദമ്ഥാണിററിംഗ്ംവിധ്ഥാനം.

14. ഗ്്ഥാമസഭെതന്നപദ്ധെിഓഡിറ്തെയ്പുന്ന്പു-ദസ്ഥാഷ്ൽഓഡിറ്സംവിധ്ഥാനം.

15.തെ്ഥാഴില്പുറപ്പദ്ധെിഗപെ്ഥാരംഎല്ല്ഥാഗപവർതിെള്പുംദസ്ഥാഷ്ൽഓഡിറിങ്ങിന്പുവിദധയമ്ഥാകണ
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തമന്ന 17(2)നിഷ്കർഷിക്പുന്ന്പു.

തേവലക്കര{Kma ]©m-b¯v

തെ്ഥാല്ലംജില്ലയ്പുതടവടക്പുപടിഞ്ഞ്ഥാറ്പുള്ളെര്പുന്ഥാ്പള്ളിെ്ഥാലൂകിൽെവറബ്ദള്ഥാകിൽഓണ്ഥാട്പു

െരെ്ഥാർഷിെദമഖലയ്പുതടതെക്പുഭ്ഥാ്ത്ഥായ്ഥാണ്ദെവലകരപഞ്ഥായത്സിെിതെയ്പുന്നെ്.15.71

െെ്പുരഗശെിദല്ഥാമീറർവിസ്ീർണ്ണമ്പുള്ളദെവലകരപഞ്ഥായത്െവറബ്ദള്ഥാകിതലസ്ഥാമ്ഥാന്ംവി

സ്ൃെിെൂടിയപഞ്ഥായത്പുെളിതല്ഥാന്ന്ഥാണ്.45,000-

തിന്പുമ്പുെളിൽജനസംഖ്യ്പുള്ളഈപഞ്ഥായത്ജനസ്ഥാഗ്ദ്രെയില്പുംമ്പുന്നില്ഥാണ്.ദെവലകരപ

ഞ്ഥായതിൽഒര്പുെെ്പുരഗശെിദല്ഥാമീററിന്പുള്ളിൽഏെദേശം3000-

ദത്ഥാളംആള്പുെൾെിങ്ങിപ്ഥാർക്പുന്ന്പു.അഷമ്പുടിക്ഥായലിന്തറഓരത്സിെിതെയ്പുന്നദെവലക

രപഞ്ഥായത്തെങ്ങിൻദെ്ഥാപ്പുെള്പുംവയദലലെള്പുംനിറഞ്ഞ്പുഗപെൃെിരമണീയമ്ഥായഭൂഗപദേശമ്ഥാ

ണ്.െല്ലടയ്ഥാറിന്തറയ്പുംഅഷമ്പുടിെ്ഥായലിന്തറയ്പുംസം്മംഇവിതടയ്ഥാണ്.

വിത്ലേജ് തേവലക്കര

ത്ാക്ക്പഞായത് Nhd
ോലൂക്ക്

കരുനാഗപ്പളി

ജി്ലോ sImÃw
അസം്ിമണ്ഡലം Nhd

തലാകസഭാമണ്ഡലം sImÃw
വിസ്തീർണം 15.71ചേുരശേകതീമി

ജനസംഖ്യ 42977
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പുരുഷൻമാർ 20278

സ്ശേതീകൾ 22699

പടികജാേി 4150

ജനസാശ്ദ്രേ 2569/ചേുരശേകതീമി

വതീടുകൾ 10473

സാക്ഷരോനിരക്ക് 96%

വാർഡുകൾ 23

ടോഴിലുറപ്പ്ടോഴിലാളികൾ 7033

Sc ടോഴിലാളികൾ 503

തസാഷ്യൽഓഡിറിനുേിരട്ഞെടുതശപവർതികൾ

{Ia
-\-¼À

{]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
WC/326632

തകായിക്കരിനതീർ

േടതിടലജല

സംരക്ഷണശപവ

ർതനങ്ങൾ

244799 228690 26/09/2018 16/10/2018

2 WC/332872 തകായിക്കരിനതീർ

േടതിടലജല

സംരക്ഷണശപവ

ർതനങ്ങൾ

215609 198837 02/11/2018 12/12/2018

3 WC/324062 BPL/SC/വിധവഎ

നിവരുടടഭൂമി

യിടലഭൂവികസ

നം

228690 135353 14/08/2018 19/09/2018

4 WC/332871 തകായിക്കരിനതീർ

േടതിടലജല

സംരക്ഷണശപവ

ർതനങ്ങൾ

215609 198933 02/11/2018 11/12/2018

5 RS/332761
PMAY/ഭവനനിർ

മാണം,തജാൺസ

ൺ

26390 12000 15/09/2018 06/11/2018

6 IF/295232 IHHL/
തജാൺസൺ

15996 16492 09/01/2018 06/03/2018

പദ്ധെിയ്പുതടമ്പുഖ്ഘടെങ്ങൾ
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a) ശപകൃേിവിഭവപരിപാലനതിന്ശപാധാന്യം

ഗപെൃെിവിഭവപരിപ്ഥാലനംഗപ്ഥാധ്ഥാന്ംനൽെ്പുെവഴിഈപദ്ധെിസ്പുസിരവിെസനംലക്മിട്പു

ന്ന്പു.

െഠിനമ്ഥായവരൾച,ശക്തമ്ഥായമതണ്ണ്ഥാലിപ്,ഇവമൂലംഉ്ടെ്ഥാെ്പുന്നജജവസമ്പതിൻതറദശ്ഥാഷണം

െ്പുടങ്ങിയവെലഗപേമ്ഥായിെടയ്ഥാന്പുംസംരകിക്ഥാന്പുംഅെ്പുവഴിപരിസിെിപ്പുനഃസ്ഥാപനതി

ന്അന്പുദയ്ഥാജ്മ്ഥായവിധതില്പുള്ളഗപവർതിെൾഏതറട്പുക്ഥാന്പുംെഴിയ്പുംവിധമ്ഥാണ്ആണ്തെ്ഥാഴി

ല്പുറപ്പദ്ധെിഗെമീെരിചിട്പുള്ളെ.്

അെ്ഥാെ്ഗപദേശതതസ്ഥാമൂഹിെസ്ഥാമ്പതിെഭൂമിശ്ഥാസ്ഗെപരമ്ഥായഘടെങ്ങതളമ്പുൻനിർതിപ

ഞ്ഥായതിതലെ്ഥാർഷിെവിെസനം,ഗപെൃെിവിഭവപരിപ്ഥാലനം,ഗ്്ഥാമീണഅടിസ്ഥാനസൗെര്ങ്ങ

ള്പുതടവിെസനംഎന്നിവതെ്ഥാഴില്പുറപ്പദ്ധെിയിലൂതടജെവരിക്പുന്നെ്ഥാണ്.എന്ന്ഥാൽപദ്ധെിെൾ

ജലസംരകണഗപവർതിെൾക്്ഥാഗെമ്ഥാണ്ഗപ്ഥാധ്ഥാന്ംനൽെിയിരിക്പുന്നെ്എന്ന്മനസില്ഥാക്ഥാൻ

സ്ഥാധിച്പു

b)ഫലശപാപ്ിലക്ഷ്യമിടുടകാണുളപദ്ധേി

തെ്ഥാഴില്ഥാളിെള്പുതടവര്പുമ്ഥാനതില്പും,സമ്പ്ഥാേ്തില്പുംഉ്ടെ്ഥാെ്പുന്നവർദ്ധനവ്,ഗപെൃെിവിഭവപരി

പ്ഥാലനം,ഉല്്ഥാേനം,ഉല്്ഥാേനകമെ,ഭൂ്ർഭജലവിെ്ഥാനംഎഗെഉയർത്ഥാൻസ്ഥാധിച്പുെ്പുടങ്ങിയസൂെെ

ങ്ങൾഉപദയ്ഥാ്ിച്ഥായിരിക്പുംെലഗപ്ഥാപ്ിവിലയിര്പുത്പുന്നെ്..ജലസംരകണഗപവർതിയിൽമഴ

ക്പുഴിെൾ,ബ്ടെ്പുെൾയഥ്ഥാസ്ഥാനങ്ങളിൽഅല്ലനിർമിചിരിക്പുന്നെ്.ഈഗപവർതിെൾമൂലംഎ

വിതടയ്പുംെലഗപ്ഥാപ്ിസൃഷിചെ്ഥായിെ്ഥാണ്പുവ്ഥാൻസ്ഥാധിചില്ല.

c) പങാളിതസമതീപനം

തെ്ഥാഴില്ഥാളിെള്പുതടഅഭിഗപ്ഥായങ്ങൾക്്പുനിയപരി്ണനനൽെിയ്പുള്ളപദ്ധെിരൂപീെരണസമീപ

നമ്ഥാണ്തെ്ഥാഴില്പുറപ്പദ്ധെിയിൽസ്വീെരിചിട്പുള്ളെ്. തെ്ഥാഴിൽനൽെ്പുന്നെിന്മ്പുൻ്ണനയ,

ഗപ്ഥാധ്ഥാന്വ്പുംനൽെ്പുന്നെിന്ഥാൽഉദേ്്ഥാ്സര്പുതടഎൻജിനീയർമ്ഥാര്പുതടമറ്പുള്ളവര്പുതടനിർദ്ദേശങ്ങ

ൾഅല്ലമറിച്തെ്ഥാഴില്ഥാളിെള്പുതടഅഭിഗപ്ഥായങ്ങള്ഥാണ്തെ്ഥാഴില്പുറപ്പദ്ധെിെണകിതലട്പുത്തെ്ഥാ

ഴില്ഥാളിപകത്പുനിന്ന്പുതെ്ഥാ്ടെ്തെ്ഥാ്ടെ്വിഭ്ഥാവനംതെയ്പുന്നപദ്ധെിഎന്നനിലയിൽആസൂഗെണ

തിന്വിവിധഘടങ്ങളിൽതെ്ഥാഴില്ഥാളിെൾക്്പങ്ഥാളിതംപദ്ധെിഉറപ്ഥാക്പുന്ന്പു.

ആർതക്ഥാതകയ്ഥാണ്തെ്ഥാഴിൽദവ്ടെെ്എഗെേിവസദതക്എവിതടയ്ഥാണ്ഇെിന്ഥാവശ്മ്ഥായഗപവ

ർതിെൾഎതന്ഥാതകആയിരികണംെ്പുടങ്ങിയെ്ഥാര്ങ്ങൾതെ്ഥാഴില്ഥാളിെൾെതന്നെീര്പുമ്ഥാനി

ക്പുെഅെന്പുസരിച്പദ്ധെിെൾരൂപീെരിക്പുെയ്പുംതെയ്പുന്ന്പു.എന്ന്ഥാൽപദ്ധെിനടതിപില്പുംആ

സൂഗെണതില്പുംതെ്ഥാഴില്ഥാളിെള്പുതടഅഭിഗപ്ഥായംപരി്ണിചെ്ഥായിഎവിതടയ്പുംെ്ഥാണ്പുവ്ഥാൻസ്ഥാ

ധിചില്ലെഴിഞ്ഞസ്ഥാമ്പതിെവർഷതിന്പുദശഷംഇെ്പുവതരയ്പുംതെ്ഥാഴില്ഥാളിെൾആർക്പുംെതന്ന

തെ്ഥാഴിൽലഭ്മ്ഥായിടില്ല.

d) തലബർബഡ്ജറ്

പദ്ധെിെൾആസൂഗെണംതെയ്ിര്പുന്നെ.്എന്ന്ഥാൽസമയം(എദപ്ഥാഴ്ഥാണ്ഗെ്ടെ്എഗെയ്പുദ്ടെ്ഥാഅെിന്

ആന്പുപ്ഥാെിെമ്ഥായിതെ്ഥാഴിൽഎന്നരീെിയിൽആയിര്പുന്ന്പുമ്പുൻെ്ഥാലങ്ങളിൽപണിദവ്ടെെ്),സ

ലം

(എവിതടയ്ഥാണ്പണിദവ്ടെെ)്,മന്പുഷ്ദശഷി(ആർതക്ഥാതകയ്ഥാണ്പണിദവ്ടെെ്),ആവശ്മ്ഥായ

വിഭവം(എഗെതെലദ്വേ്ടെിവര്പും)െ്പുടങ്ങിയവതയഅടിസ്ഥാനതപട്പുതിയ്പുള്ളഒര്പുബഹ്പുമ്പുഖെർ

മപരിപ്ഥാടിയ്ഥാണ്തെ്ഥാഴില്പുറപ്പദ്ധെിയിൽമ്പുഖ്മ്ഥായ്പുംആസൂഗെണംതെയതപദട്ടെെ്.

ഇെിന്വ്ക്തമ്ഥായ ഒര്പുദലബർബഡ്റ്അനിവ്ഥാര്മ്ഥാണ്.

തെ്ഥാഴില്പുറപ്പദ്ധെിയ്പുതടഏറവ്പുംഗപധ്ഥാനതപടഘടെങ്ങള്ഥാണ്ദലബർബഡ്റ,്അെിനന്പുസരിഗചൂപ

തപട്പുത്പുന്നവ്ഥാർഷിെെർമപദ്ധെിയ്പും.ദലബർബഡ്റ്ആധ്ഥാരമ്ഥാകിയ്ഥാണ്ഓദര്ഥാവർഷതത

യ്പുംധനെ്ഥാര്ബഡ്റ്െീര്പുമ്ഥാനിക്പുന്നെ്.
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അത്പുലഭമ്ഥായിപണിെിട്പുന്നെ്ഥാലയളവ്ഒഴിവ്ഥാകിതെ്ഥാ്ടെ്പും,

എന്ന്ഥാൽതെ്ഥാഴിൽആവശ്െെയ്പുമ്ഥായിബനിപിച്പുതെ്ഥാ്ടെ്െയ്ഥാറ്ഥാകിയഒന്ന്ഥായിരിക്പുംദലബർ

ബഡ്റ.്ഓദര്ഥാഗപവർതിയ്പുംഎന്ഥാണ്തെദയ്ടെെ്,െൃെ്മ്ഥായസമയഗെമം,എന്നിവദലബർബഡ്റി

ൽഉൾതക്ഥാള്ളിചിരിക്പും.

അെ്പുദപ്ഥാതലെതന്നഒറതപടരീെിയിൽപദ്ധെിനിർവഹണംനടത്പുന്നെിന്പെരംവിവിധവിെസ

നപദ്ധെിെള്പുമ്ഥായിസംദയ്ഥാജിപിച്തെ്ഥാ്ടെ്ഥായിരിക്പുംതെ്ഥാഴില്പുറപ്പദ്ധെിനടപ്ഥാക്പുെ.

ഇതരംഗപവർതിെൾവിവിധസലങ്ങളിൽആവർതിക്പുന്നെ്ഒഴിവ്ഥാകിസംദയ്ഥാജനസ്ഥാധ്െ

െൾവിശെലനംതെയ്്പുദലബർബഡ്റ്ഭ്ഥാ്മ്ഥായിദെർദക്ടെെ്പു്ടെ്.

പഞ്ഥായത്പുെൾതെ്ഥാഴില്പുറപ്പദ്ധെിയ്പുതടആസൂഗെണതില്പുംനിർവഹണതില്പുംമെിയ്ഥായ

സ്ഥാദങെിെപിന്പുണമറ്പുവെ്പുപ്പുെൾനൽദെ്ടെെ്ഥാണ്െൃഷിമൃ്സംരകണം,കീരവിെസനം,

പിഡബ്്പുഡി,ജില്ല്ഥാശ്പുെിെ്വസമിെി,ജലവിഭവം,വനംഎന്നിവെ്പുപ്പുെള്പുതടസഹെരണവ്പുംപഞ്ഥാ

യത്പുെള്പുതടപദ്ധെിരൂപീെരണതിൽവളതരഗപധ്ഥാനതപടെ്ഥാണ്സഹ്ഥായദത്ഥാതട്ഥാപംവെ്പുപ്പുെ

ള്പുതടയ്പുംപഞ്ഥായതിതലവിെസനപദ്ധെിസoദയ്ഥാജിപിക്പുന്നെ്പുമ്ഥാണ്.

d) ടോഴിൽഅനുവദിക്കൽ

എന്ന്ഥാദണ്ഥാതെ്ഥാഴിലിന്അദപകിചെ്അന്ന്പുമ്പുെൽ15തെ്ഥാഴിൽേിവസതിനെംലഭിചിരികണം,

അഗപെ്ഥാരംതെ്ഥാഴിൽഅന്പുവേിച്പുതെ്ഥാ്ടെ്പുള്ളദരഖ്ഥാമൂലമ്പുള്ളഅറിയിപ്തെ്ഥാഴില്ഥാളിക്ക്നൽെണം.

പഞ്ഥായതിൽതെ്ഥാഴിൽഅദപകലഭിച്പുെഴിഞ്ഞ്ഥാൽപഞ്ഥായത്തസഗെടറിക്ഗപസ്്പുെആതള

നിലവിൽനടന്ന്പുതെ്ഥാ്ടെിരിക്പുന്നഏതെങില്പുംഗപവർതിയിദലക്ഉപദയ്ഥാ്ിക്ഥാം.

അങ്ങതനയ്ഥാതണങിൽനടന്ന്പുതെ്ഥാ്ടെിരിക്പുന്നഗപവർതിയിൽഇയ്ഥാതളെൂടിഅധിെമ്ഥായിനി

ദയ്ഥാ്ിച്പുതെ്ഥാ്ടെ്ബനതപടവർക്അറിയിപ്നൽെിയ്ഥാൽമെി.

അെിന്അദപകെൻതറവ്ഥാർഡ്പും, പണിനടന്ന്പുതെ്ഥാ്ടെിരിക്പുന്നവ്ഥാർഡ്പുംഒന്ന്ആെണതമന്നില്ല.

ഇനിഅഥവ്ഥാനടന്ന്പുതെ്ഥാ്ടെിരിക്പുന്നഗപവർതിയിൽഅഗപെ്ഥാരംഉപദയ്ഥാ്ിക്ഥാൻെഴിയിതല്ലങി

ൽ,ആവശ്ക്ഥാര്ഥായി 10 ദപതരങില്പുംഉത്ടെങിൽപ്പുെിയഒര്പുഗപവർതിആരംഭിക്ഥാവ്പുന്നെ്ഥാണ്.

ഗപവൃതിആരംഭിക്ഥാൻഅന്പുമെിനൽെിയഉതരവിൻതറപെർപ്ബനതപടദബ്ഥാക്ദഗപ്ഥാഗ്്ഥാം

ഓെീസറ്പുതടഅറിവിദലക്ഥായിഅയച്പുതെ്ഥാട്പുകണം.

ഒര്പുദെ്ഥാപിവിജിലൻസ്ആൻഡ്ദമ്ഥാണിററിംഗ്കമിറിതെയർമ്ഥാന്പുംഅയച്പുതെ്ഥാട്പുകണം.

വ്ക്തമ്ഥായെ്ഥാരണങ്ങള്ഥാൽനിശിെസമയതിനെംഎതനങില്പുംഅദപകെർതക്്ഥാഴിൽഅന്പു

വേിക്പുവ്ഥാൻഗ്്ഥാമപഞ്ഥായതിന്െഴിയ്പുന്നിതല്ലങിൽഅക്ഥാര്ംഉടതനെതന്നദബ്ഥാക്ദഗപ്ഥാഗ്്ഥാംഓ

െീസതറദരഖ്ഥാമൂലംഅറിയിദക്ടെെ്ഥാണ.്

ഒര്പുപഞ്ഥായതിൽദജ്ഥാലിനൽെ്ഥാൻെഴിഞ്ഞിതല്ലങിൽതെ്ഥാടട്പുതപഞ്ഥായതിൽദജ്ഥാലിനൽെ്ഥാ

ന്പുള്ളഉതരവ്ഥാേിെ്വംദബ്ഥാക്ദഗപ്ഥാഗ്്ഥാംഓെീസിൽനികിപ്മ്ഥാണ്.

ദമൽപറഞ്ഞരീെിെൾഒന്ന്പുംെതന്നനന്ന്ഥായിെ്ഥാണ്പുവ്ഥാൻസ്ഥാധിചില്ല.

e)പദ്ധേിരൂപതീകരണം

തെ്ഥാഴിൽനൽെ്പുന്നെിന്മ്പുൻ്ണനയ്പുംഗപ്ഥാധ്ഥാന്വ്പുംനൽെ്പുന്നെിന്ഥാൽഉദേ്്ഥാ്സദര്ഥാഎഞിനീ

യർമ്ഥാതരതവക്പുന്നനിർദ്ദേശങ്ങൾഅല്ലമറിച്തെ്ഥാഴില്ഥാളിെള്പുതടഅഭിഗപ്ഥായങ്ങൾആണ്തെ്ഥാഴില്പു

റപ്പദ്ധെിയിൽെണകിതലട്പുദക്ടെെ.്തെ്ഥാഴില്ഥാളിപകത്നിന്ന്തെ്ഥാ്ടെ്വിഭ്ഥാവനംതെയതപദട

്ടെഈപദ്ധെിയിൽആർതക്ഥാതകയ്ഥാണ്തെ്ഥാഴിൽദവ്ടെെ്, എഗെേിവസദതക്ആണ്,

എവിതടയ്ഥാണ്തെ്ഥാഴിലിന്അന്ഥാവശ്മ്ഥായഗപവർതിെൾനടദത്ടെത്പുടങ്ങിയെ്ഥാര്ങ്ങൾതെ്ഥാ

ഴില്ഥാളിെൾെതന്നെീര്പുമ്ഥാനിക്പുെയ്പുംഅെന്പുസരിച്പദ്ധെിരൂപീെരിക്പുെയ്പുംദവണം.

നിയമംഇെ്ഥാണ്എന്നഇരിതകപദ്ധെിരൂപീെരണതിൽതെ്ഥാഴില്ഥാളിെള്പുതടപങ്ഥാളിതംഉള്ളെ്ഥാ

യിദബ്ഥാധ്തപടിടില്ല.
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f) പദ്ധേിശപാരംഭമതീറിംഗ്

ഓദര്ഥാഗപവർതിയ്പുംആരംഭിക്പുന്നെിന്പുമ്പുമ്പ്സലതത്വച്ദെര്പുന്നതെ്ഥാഴില്ഥാളിെള്പുതടയ്പുംനിർ

വഹണവ്പുമ്ഥായിബനതപടഉദേ്്ഥാ്സര്പുതടയ്പുംസംയ്പുക്തദയ്ഥാ്മ്ഥാണ്പദ്ധെിഗപ്ഥാരംഭമീറിം്്. ഈ

ദയ്ഥാ്തിൽതവച്ഥാണ്ഗപവർതിയ്പുതടസ്വഭ്ഥാവം,എ്ിദമറിന്വിശേ്ഥാംശങ്ങൾ,

ദജ്ഥാലിഎങ്ങതന,ആതര്ഥാതക,എഗെസമയംതെ്ഥാ്ടെ്പൂർതിയ്ഥാകണം,

അെിന്എതന്ഥാതകതെ്ഥാഴില്പുപെരണങ്ങൾആവശ്മ്ഥായിവര്പും എന്ന് വിശേീെരിദക്ടെെ്ഥാണ്.

ഈവിശേീെരണംതെ്ഥാഴില്ഥാളിക്ദബ്ഥാധ്തപട്പുെയ്പുംതെ്ഥാഴില്ഥാളിെള്പുതടഅഭിഗപ്ഥായങ്ങള്പുംനിർ

ദ്ദേശങ്ങള്പും ആര്ഥാഞ്ഞ്ഗപവർതിനിർ്വേഹണംനടന്നെ്ഥായിദബ്ഥാധ്തപടിടില്ല.

g) ടോഴിലിടസൗകര്യങ്ങൾ

ഗപവർതിസലത്തെ്ഥാഴില്ഥാളിെൾക്ഭകണംെഴിക്പുന്നെിന്പുംവിഗശമിക്പുന്നെിന്പുംമ

റ്പുംദവ്ടെമിനിമംസൗെര്ങ്ങൾഏർതപട്പുതിഇരികണം.

െ്പുറസ്ഥായഗപദേശങ്ങളിൽഗപവർതിക്പുന്നസ്ഗെീെൾക്ഗപ്ഥാഥമിെസൗെര്ങ്ങൾനിർവ

ഹിക്ഥാന്പുള്ളസംവിധ്ഥാനംആവശ്തമങിൽഒര്പുകണം.ഗപവർതിസലതതസൗെര്ങ്ങ

ൾഒര്പുക്പുന്നസത്സനമ്ഥായ്പും,ആവശ്െെയ്പുതടഅടിസ്ഥാനതില്പുംആയിരികണം.

ഗപസ്്പുെെിലവ്പുെൾക്െ്സനമ്ഥായവൗചറ്പുെള്പുംഉ്ടെ്ഥായിരികണം.എന്ന്ഥാൽപരിദശ്ഥാധിച്ഗപവർ

തിെളിൽപതങട്പുതതെ്ഥാഴില്ഥാളിെളിൽനിന്ന്മനസില്ഥാക്ഥാൻെഴിഞ്ഞദതൽപറഞ്ഞസൗെര്

ങ്ങൾഒന്ന്പുംെതന്നഉദേ്്ഥാ്സെലതിൽനിന്ന്പുംലഭ്മ്ഥായില്ലഎന്ന്പുംപെരംതെ്ഥാഴില്ഥാളിെൾെതന്ന

അവര്പുതടെയിൽനിന്ന്പുംെ്ഥാശ്പുമ്പുടകിഈസൗെര്ങ്ങതളല്ല്ഥാംതെ്ഥാഴിൽസലത്ത്ലഭ്മ്ഥാകിയിര്പു

ന്ന്പു.

h) ചികിതാസഹായം

ഗപവർതിെിടയിൽഒര്പുതെ്ഥാഴില്ഥാളിക്പരിക്പുപറിയ്ഥാൽഅടിയനരഗപഥമശ്പുഗശൂഷനൽെ്ഥാൻമ

െിയ്ഥായസ്ഥാമഗ്ിെൾഗപവർതിസലത്ൂകിചിരികണം.ഇെിൻതറഉപദയ്ഥാ്തിദന്മറിതനപരി

ശീലനവ്പുംനൽെിയിരികണം,എന്ന്ഥാൽദെ്ഥാകസ്ഗ്ൂപ്ഡിസ്കഷൻതെ്ഥാഴില്ഥാളിെളിൽനിന്ന്പുംഅ

റിയ്ഥാൻെഴിഞ്ഞെ്അപെടംസംഭവിചിട്പുംമെിയ്ഥായെിെിതലഭ്ംആകിയില്ല,

എന്ന്ഥാണ്.െിെിത്ഥാസഹ്ഥായംലഭ്മ്ഥാകണതമന്ന്അവെ്ഥാശതതതെ്ഥാഴില്ഥാളിെൾക്അെിതനപ

റിഅറിവില്ല്ഥാതെ്പുതെ്ഥാ്ടെ്അെ്നിദഷധിചെ്ഥായിെ്ഥാണ്ഥാൻെഴിഞ്ഞ്പു.

I)തവേനം

െൃെ്സമയദത്വെനംതെ്ഥാഴില്ഥാളിെൾക്ത്ലഭ്മ്ഥാകണതമന്ന്നിയമംനിഷ്കർഷിക്പുദമ്പ്ഥാൾതെ്ഥാ

ഴില്ഥാളിെൾക്െൃെ്സമയദത്വെനംലഭിക്പുന്നെ്ഥായിമനസില്ഥാക്ഥാൻെഴിഞ്ഞില്ല.

ദെഗ്ദ്രസർക്ഥാരിൽനിന്ന്പുംെ്ടെ്ലഭിക്പുന്നെിന്പുള്ളെ്ഥാലെ്ഥാമസംആണ്െ്ഥാരണതമന്ന്ഉദേ്്ഥാ്

സരിൽനിന്ന്പുംമനസില്ഥാക്ഥാൻെഴിഞ്ഞെ.്

ഗപവർതിെ്പുടങ്ങിനിശിെേിവസതിനെംലഭിചിതല്ലങിൽ

1936തപയ്തമൻറ്ഓദെ്വജസ്ആക്്ഗപെ്ഥാരംതെ്ഥാഴില്ഥാളിെൾക്ക്നഷപരിഹ്ഥാരതിന്അദപകി

ക്ഥാം. നഷപരിഹ്ഥാരംവിധിച്ഥാൽെൂലിതെ്ഥാട്പുക്ഥാൻ 

െ്ഥാമസിചെിന്െ്ഥാരണക്ഥാര്ഥായഉദേ്്ഥാ്സർഉതരവ്ഥാേിെൾആെ്പുന്ന്പു.

j) ദുർബലജനവിഭാഗങ്ങളുടടഭൂമിയിൽമണ്ജലസംരക്ഷണംസംബനിച്

ഖണിെ 5ഗപെിപ്ഥാേിക്പുന്നപടിെജ്ഥാെി,പടിെവർഗ്ഗവിഭ്ഥാ്ങ്ങൾ,ന്ഥാദട്ഥാടിെൾ,

വന്ഥാവെ്ഥാശദരഖഗപെ്ഥാരംഭൂമിലഭിചവർ,അഞ്ഏകറിൽെവിയ്ഥാതെഭൂമിയ്പുള്ളെ്ഥാർഷിെെ

ട്ഥാശ്വ്ഥാസനിയമഗപെ്ഥാരംെർഷെൻഎന്ന്നിർവചിചിട്പുള്ളവര്പുതടയ്പുംഭൂമിയിൽതെ്ഥാഴില്പുറ

പ്പദ്ധെിഗപെ്ഥാരംമണ്ണ്ജലസംരകണംസംരകണഗപവർതിെൾഏതറട്പുക്ഥാവ്പുന്നെ്ഥാണ്.

എന്ന്ഥാൽഗപവർതിെൾഏതറട്പുക്പുദമ്പ്ഥാൾമ്പുൻ്ണന്ഥാഗെമംപ്ഥാലികതപദട്ടെെ്പുമ്ഥാണ്എ

ന്നിരിതക,നിയമംഅന്പുശ്ഥാസിക്പുന്നെിദന്നതരവിപരീെമ്ഥായിതെറ്പുെിടന്ഥാമമ്ഥാഗെെർഷെര്പു

തടഭൂമിയില്ഥാണ്ഗപവർതിെൾമികെ്പുംനടന്ന്പുവര്പുന്നെ്
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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«.

അവകാേങ്ങടളസംബനിച്

മഹ്ഥാത്ഥാ്്ഥാനിദേശീയഗ്്ഥാമീണതെ്ഥാഴില്പുറപ്പദ്ധെിഗപെ്ഥാരംതെ്ഥാഴില്ഥാളിെൾക്ത്ലഭിദക്ടെഅവ

െ്ഥാശങ്ങതളക്പുറിച്പുംഏതറട്പുദക്ടെഗപവർതിെതളെ്പുറിച്പും,തെ്ഥാഴില്പുറപ്നിയമതില്പും2016തല

മ്ഥാ്ർസർക്പുലറില്പുംവിശേമ്ഥായിഗപെിപ്ഥാേിചിട്പു്ടെ്.

ടോഴിലാളികളുടട10അവകാേങ്ങൾ

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))

4) sjÂ^v Hm^v t{]mPIvSv X¿m-dm-¡p-hm-\p-ff Ah-Imiw (Schedule1 para 9)
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5) Intem aoä-dn-\p-f-fnÂ sXmgnÂ e`n-¡p-hm-\p-ff Ah-Imiw , AsÃ-¦nÂ
thX\w¯nsâ 10% A[nIw (Schedule2 para 18)

6) IpSn-sh-ffw, hn{ia kuI-cyw, {]Ya ip{iqj kuI-cyw Ch e`n-¡p-hm-\p-ff Ah-
Imiw(Schedule2para23)ടോഴിൽസ്ഥലത്ത്വച്

അപകടംസംഭവിചചികിതതേടുനേ് േികചുംസൗജന്യമാണ്( schedulle2para26)

7) 15 Znh-k-̄ n-\p-f-fnÂ thX\w e`n-¡p-hm-\p-ff Ah-Imiw (Schedule 2 para 29)

8) 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)

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

10) tkmj-yÂ HmUnäv \S-̄ p-¶-Xn-\p-ff Ah-Imiw (sec 17).

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

 തെ്ഥാഴില്പുറപ്പദ്ധെിമ്ഥാനേണമന്പുസരിച്പുള്ളനിയമഗപെ്ഥാരം15

േിവസതിന്പുള്ളിൽലഭിദക്ടെതെ്ഥാഴിൽലഭ്മ്ഥായിടില്ല .

 തെ്ഥാഴിൽ തെയ്െിന് െൃെ്സമയത് ദവെനംലഭിക്പുന്നില്ല.

 എ്ിദമറ്ഗപെ്ഥാരംഅല്ല്ഥാതെഅധിെംദജ്ഥാലിെൾഭൂവ്പുടമെള്പുതടആവശ്ഗപെ്ഥാരംതെയ്്പു

തെ്ഥാട്പുക്പുന്ന്പുത്ടെന്ന്തെ്ഥാഴില്ഥാളിെളിൽനിന്ന്പുംഅറിയ്ഥാൻെഴിഞ്ഞ്പു.ആവശ്തപട്പുന്നഗപ

വർതിെൾതെയ്്പുതെ്ഥാട്പുതിതല്ലങിൽഅട്പുതവർഷംഗപവർതിതെയ്പുന്നെിന്ഥായി`qanവ
ിിട്പുനൽെില്ലഅെിന്ഥാല്ഥാണ്ഇവർഇങ്ങതനഅധിെംദജ്ഥാലിതെയ്പുെയ്ഥാണ്അറിയ്ഥാൻെഴി

ഞ്ഞ്പു.വ്ഥാഴക് െ്പുഴി എട്പുക്പുെ ,വ്ഥാഴ നട്പുനല്ക്പുെ െ്പുടങ്ങിയവ ).ഗപവർതി നടക്പുദമ്പ്ഥാൾ

ഉദേ്്ഥാ്സര്പുതട ദമൽദന്ഥാടംെൃെ്മ്ഥായിര്പുതന്നങിൽഈവീഴ്ച സംഭവികില്ല്ഥായിര്പുന്ന്പു.

 തെ്ഥാഴിൽഇടങ്ങളിൽലഭിദക്ടെഅടിസ്ഥാനസൗെര്ങ്ങള്ഥായെ്്എയ്ഡ്ദബ്ഥാെ്സൗെ

ര്ം, െ്പുടിതവള്ളംെ്പുടങ്ങിയവലഭിചിടില്ലഎന്ന്അറിയ്ഥാൻെഴിഞ്ഞ്പു(E1)

 െിലഭൂമിെള്പുംനേീെടങ്ങള്പുംഗപവർതിെ്പുടങ്ങ്പുദമ്പ്ഥാൾആേ്ംെതന്നമ്ഥാലിന്ങ്ങൾനീകം

തെയ്െിന്പുദശഷംമ്ഥാഗെദമഗപവർതിച്പുെ്പുടങ്ങ്ഥാൻസ്ഥാധിക്പു.എന്ന്ഥാൽഈമ്ഥാലിന്ങ്ങളിൽ

ഇറങ്ങിദജ്ഥാലിതെദയ്ടെിവര്പുദമ്പ്ഥാൾജെയ്പുറ,െ്ഥാല്പുറ,െ്പുടങ്ങിയപഞ്ഥായത്ഭ്ഥാ്ത്പുനി

ന്ന്പുംനൽെ്പുന്നിതല്ലന്ന്പുംപെരംപ്ഥാ്ികവറ്പുെൾഉപദയ്ഥാ്ിച്ഥാണ്ദജ്ഥാലിതെയ്പുന്നതെ്ഥാഴി

ല്ഥാളിെൾപര്ഥാെിതപട്പു.(E2)

 തെ്ഥാഴിൽസലത്

വച്അപെടങ്ങൾസംഭവിചെ്ഥായ്പുംജഗപവറ്ആശ്പുപഗെിയിൽെിെിതദെടിbെി

ന്ഥാൽആന്പുെൂല്ംലഭികില്ല എന്ന്

പഞ്ഥായത്ഭ്ഥാ്ത്പുനിന്ന്പുംനിർദ്ദേശിചെിന്ഥാൽആര്പുംെതന്നആന്പുെൂല്തിന്അദപ

കനൽെിയിടില്ല.(E3)

 ഡിസ്ദപദബ്ഥാർഡിന്പുള്ളെ്പുെതെ്ഥാഴില്ഥാളിെളിൽനിന്ന്പുംദമറിൽനിന്ന്പുമ്ഥാണ്ഈട്ഥാക്പുന്ന

തെന്ന്പുംഇെ്പുവതരെിരിതെലഭിചിടില്ലഎന്ന്അറിയ്ഥാൻെഴിഞ്ഞ്പു(.E4)

 മൂന്ന്പുേിവസംതെ്ഥാഴിൽപതങട്പുതിതല്ലങിൽന്ഥാല്ഥാംേിവസംപഞ്ഥായതിൽതെന്ന്അദപ

കനൽെിയെിന്പുദശഷംഅധിെൃെര്പുതടസമെംദനടിയ്ഥാൽമ്ഥാഗെദമഗപവർതിയിൽപ

തങട്പുക്ഥാൻസ്ഥാധിക്പുെയ്പുള്ളൂഎന്ന്തെ്ഥാഴില്ഥാളിെളിൽനിന്ന്പുംഅറിയ്ഥാൻെഴിഞ്ഞ്പു.(E5)

 എ്ിദമറിൽ പറഞ്ഞിരിക്പുന്ന ഗപവർതി അല്ല്ഥാതെ ഭ്പുടമെൾ ആവശ്തപട്പുന്ന

ഗപവർതിെൾെൂതടഅധിെം തെയ്്പു നൽെ്പുന്ന്പുത്ടെന്ന് തെ്ഥാഴില്ഥാളിെൾപര്ഥാെിതപട്പു.
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]©m-b-¯nÂ kq£n-t¡ 7 cPn-Ì-dp-IÄ

tI{µ kÀ¡m-cnsâ \nÀt±-i-{]-Imcw Xmsg ]d-bp¶ 7 cPn-Ì-dp-IÄ \nÀ_-Ô-ambpw
{Kma-]-©m-b¯v kq£n-t¡--Xm-Wv.

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

കടണതലുകൾ

2018 െ്ഥാലയളവിതലെ്ഥാതഴപറയ്പുന്നരജി്റ്പുെൾപരിദശ്ഥാധനയ്ക്ത്ലഭ്മ്ഥായിര്പുന്നില്ല

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

2.സിരആസ്ിെള്പുതടരജി്ർ

3.]cmXnരജി്ർ

ലഭ്യമായരജിസ്റ്ററുകൾ

1.sXmgnÂ ImÀUn-\p-ff IpSpw_ At]-£-bp-sS cPn-ÌÀ
2.{Kmak` -tkm-j-yÂ BUnäv, {Kma-k` aoänwKv cPn-ÌÀ
3.{]hÀ¯n-bpsS enÌpw Nnehpw hnin-Zmw-i-§fpw kw_-Ôn¨ cPn-ÌÀ.
4. km[\ cPn-ÌÀ

 ഗപവർതിതയസംബനിചവിശേമ്ഥായവിവരങ്ങൾെ്ഥാല്ഥാെ്ഥാലങ്ങളിൽനിർദ്ദേശികതപട്പു

ന്ന

രജി്റ്പുെളിൽദരഖതപട്പുതിസൂകിദക്ടെെ്ഥാണ്ഇെ്പദ്ധെിയ്പുതടസ്പുെ്ഥാര്െയ്പുംെൃ

െ്െയ്പുംഉറപ്ഥാക്ഥാൻഗപവർതനംഉറപ്ഥാക്ഥാൻദവ്ടെിയ്ഥാണ്.

 എന്ന്ഥാൽപഞ്ഥായതിൽനിന്ന്പുംലഭിചരജി്റ്പുെൾമികെ്പുംഅപൂർണ്ണമ്ഥായ്ഥാണ്െ്ഥാണ്ഥാൻ

സ്ഥാധിചെ്.

 ഗ്്ഥാമസഭരജി്റിൽനിന്ന്പുംമനസില്ഥാക്ഥാൻസ്ഥാധിചെ്ഗ്്ഥാമസഭയിതലഅജ്ടെ,

െർച്ഥാവിഷയങ്ങൾ,എട്പുതെീര്പുമ്ഥാനങ്ങള്പുതട,

മിനിറ്സ്ഒന്ന്പുംെതന്നദരഖതപട്പുതിയിടില്ല.

 പതങട്പുക്പുന്നആള്പുെള്പുതടദപര്പുംഒപ്പുംമ്ഥാഗെമ്ഥാദഗണഖതപട്പുതിയിരിക്പുന്നെ്.

 MGNREGSഉദേ്്ഥാ്സര്പുതടഅന്ഥാസയ്ഥാണ്ഇെിൽനിന്ന്പുംമനസില്ഥാക്ഥാൻസ്ഥാധിക്പുന്നെ്.
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ഈെ്ഥാര്തിൽപഞ്ഥായത്നിർവഹണഉദേ്്ഥാ്സര്പുതടഭ്ഥാ്ത്പുനിന്ന്പുംെൃെ്മ്ഥായഗശദ്ധ

തെല്പുദത്ടെെ്ഥാണ്.

 Is- -̄ep-Ifpw \nÀt±-i-§fpw

1. s]mXp-P-\-§Ä¡n-S-bnÂ sXmgn-ep-d¸v ]²-Xn-sb-Ip-dn¨v Adn-hp-v. F¶mÂ
sXmgn-em-fn-IÄ¡v Ah-cpsS Ah-Im-i-§sf Ipdn¨v IrX-y-amb [mc-W-bn-Ã.

2. sXmgn-ep-d¸v ]²Xn Ah-Im-i-ambn sXmgn-em-fn-IÄ¡v ImWm³ km[n-¡p-¶nÃ, adn¨v
]©m-b¯v \ÂIp¶ B\p-Iq-e-ambn am{Xsa CXns\ ImWm³ km[n-¡p-¶p-f-fp.

3. sXmgn-ep-d¸v \nbaw sXmgn-em-fn-IÄ¡v Dd¸v \ÂIp¶ sXmgnÂ kuI-c-y-§-fmb
kpc£m D]-I-c-W-§Ä e -̀y-ambn F¶v _Ô-s¸-«-hÀ Dd¸p-h-cp-̄ Ww.am-en-\-y-§-
fnÂ apJ-cn-X-amb -a-®nepw Pe-̄ nepw ]Wn-sb-Sp-¡p-t¼mÄ ]e-hn[¯nepfftcm-K-
§Ä ]I-cm³ km[-y-X-bp-v. CXv Hgn-hm-¡m³ kpc£m D]-I-cWw e -̀y-am-t¡--Xm-
Wv.

4. \nb-a-{]-Imcw `q DS-a-IÄ Ah-cpsS `qan-bnÂ sXmgn-ep-d¸v ]²-Xn-{]-Imcw Irjn -
tbm-K-y-am-¡m³ At]£ \ÂImsX Xs¶ sXmgnÂsNbXvv sImSp-̄ -Xm-bn-«mWv
a\-Ên-em-¡m³ Ign-ª-Xv. ]cn-tim-[n¨ {]hÀ¯n-I-fnÂ `qD-S-a-IÄ H¶pw Xs¶
sXmgnÂ sNbvX-Xmbn ImWm³ km[n-̈ n-Ã.

5. {]hÀ¯n sXsc-sª-Sp-¡pt¼mÄ `q{]-Ir-Xnbv¡v A\p-tbm-P-y-am-b, B {]tZ-i¯v
sN¿m³ ]äp¶ {]hÀ¯n-IÄ BsW¶v DtZ-ym-K-ØÀ Dd-̧ p-h-cp-X-t¯--Xm-Wv.

6. `qcn-̀ mKw ag-Ip-gn-Ifnepw Ncn-hn\p A\p-k-cnt¨m, shffw Cd-§p-¶-Xn-\p-thn
Nmep-I-tfm \nÀ½n-̈ -Xmbn ImWm³ km[n-̈ n-Ã.

7. Hcp ag-¡p-gn-bpsS ]c-am-h-[n Imem-h[n “5” hÀj-am-sW-¶n-cns¡ N¸p-N-h-dp-IÄ,
hmg, F¶n-h-bv¡p-ff Ipgn-I-fmbn amdn-b-Xm-bn-«mWv ImWm³ km[n-̈ -Xv.

8. എ്ിദമറ്ഗപെ്ഥാരംമ്ഥാഗെമല്ലഉടമെള്പുതടആവശ്ംഗപെ്ഥാരവ്പുംഗപവർതിെൾതെയ്്പുതെ്ഥാട്പു

തെ്ഥായിെ്ഥാണ്പുവ്ഥാൻസ്ഥാധിച്പു.ഇതിെച്പുംതെറ്ഥായരീെിയില്ഥാണ്ഗപവർതനംനടന്നിട്പു

ള്ളെ്.ഇെ്ഉദേ്്ഥാ്സര്പുതടഭ്ഥാ്ത്പുനിന്ന്പുംഗശദ്ധിദക്ടെെ്ഥാണ്.

9. kmaq-ly k¶² kwL-S-\-I-fpsS, F³.Pn.HIfpsS ]¦m-fn¯w F§pta ImWm³
Ign-ªn-Ã. sXmgn-ep-d¸v ]²Xn Bkq-{X-W-̄ nÂ k¶² kwL-S-\-I-fpsS ]¦m-
fn¯w {]tX-yIw sImp-htcXm-Wv.

10. Fw.-Pn.-F³. BÀ. C.Pn. Fkv Ìm^p-IÄ¡v ]²Xn Bkq-{X-W-̄ ntem ]²-Xn-IÄ
hn`m-h\w sN¿p-¶-Xntem sXmgn-ep-d-̧ v \nb-§-fntem hm«ÀsjUv amt\-Pvsaâv
sSIv\n-¡p-I-fntem, ssPh-ssh-hn-²yw \ne-\nÀ¯p-¶-Xntem th{X ]cnRvPm\w
Df-f-Xmbn ImWm³ km[n-̈ n-Ã. AXn-\mÂ Ìm^p-IÄ¡v CXn-te¡v Bh-iyamb
]cn-io-e-\-§Ä e`n-t¡-Xv AX-ym-h-i-y-am-sW¶v t_m[-y-s¸-Sp-̄ p-¶p.

11. {Inbm-ßI NÀ -̈bn-eqsS sXmgn-em-fn-I-fpsS ]c-¼-cm-KX Adn-hns\ {]tbm-P-\-s¸-
Sp¯n, Ah-cpsS A`n-{]m-b-§-fpÄs¸-Sp¯n, sXmgn-ep-d¸v {Kma-k-̀ -bnÂ DbÀ¶p-h-
cp¶ \nÀt±-i-§Ä DÄsIm-p-thWw DtZ-ym-K-ØÀ sXmgnÂ Xnc-sª-Sp-t¡--Xv.

^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.
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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 tIm¸v
21. sskäv Ubdn
22. aäp A\p-_-Ô-tc-J-IÄ

 െവർദപജ്̂ benÂസൂകിക്പുന്നെ്പദ്ധെിയ്പുതടസ്പുെ്ഥാര്െഉറപ്പുവര്പുതന്നെിന്ഥാണ്.ഗപ

വൃതിതയപറിഎല്ല്ഥാഅടിസ്ഥാനവിവരങ്ങള്പുംഅടങ്ങ്പുന്നദരഖയ്ഥാണിെ്.പരിദശ്ഥാധിച6

െയല്പുെളില്പുംെവർദപജ്ക്ഥാണ്പുവ്ഥാൻസ്ഥാധിചില്ല.

 ഒര്പുെയൽഉ്ടെ്ഥാദെ്ടെ22 ദരഖെൾ

ഏതെ്ഥാതകതയന്ന്എഗെദത്ഥാളംവ്ക്തെദയ്ഥാതടദരഖെൾസൂകിചിരിക്പുന്ന്പുഎന്ന്തെ

ക്ത്ലി്്പരിദശ്ഥാധിച്ഥാൽമനസില്ഥാെ്പും.എന്ന്ഥാൽപരിദശ്ഥാധിച6െയല്പുെളില്പും

തെക്ത്ലി്്െ്ഥാണ്പുവ്ഥാൻസ്ഥാധിചില്ല.

 സ്ഥാദങെിെഎ്ിദമറ്പദ്ധെിയിൽഏതറട്പുക്പുന്നഓദര്ഥാഗപവർതിക്പുംസംസ്ഥാനസർ

ക്ഥാർെ്പുമെലതപട്പുതിയഅധിെ്ഥാരസ്ഥാനതിന്പുള്ളഉദേ്്ഥാ്സര്പുതടഅന്പുമെിദയ്ഥാതട

എ്ിദമറ്െയ്ഥാറ്ഥാകിസൂകിദക്ടെെ്ഥാണ്.

 പരിദശ്ഥാധിച6െയല്പുെളില്പുംതസെ്്പുർദസ്ഥാെ്റ് തവയറിൽനിന്ന്പുംലഭിക്പുന്നസ്ഥാദങെി

െഎ്ിദമറ്ആണ്ഉ്ടെ്ഥായിര്പുന്നെ.്

 ജനെീയഎ്ിദമറ്പരിദശ്ഥാധിച6െയല്പുെളില്പുംെ്ഥാണ്പുവ്ഥാൻസ്ഥാധിചില്ല.

 നിയമംഅന്പുശ്ഥാസിക്പുന്നെരതിൽതെ്ഥാഴില്ഥാളിെൾക്വർഷതിൽ100

േിവസതതതെ്ഥാഴില്പും,തെ്ഥാഴിൽലഭിചിതല്ലങിൽതെ്ഥാഴിലില്ല്ഥായ്്ഥാദവെനംലഭികണതമങി
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ൽതെ്ഥാഴില്ഥാളിെൾനൽെ്പുന്നഅദപകയിൽവ്ക്തെഅനിവ്ഥാര്മ്ഥാണ്.

 AMCനിർദേശിക്പുന്നെരതിൽഅന്പുദേേം3A,3Bഗപെ്ഥാരമ്പുള്ളനിർ്ദേിഷദെ്ഥാറതിൽഅ

ദപകനൽദെ്ടെെ്പു്ടെ്.

 ദമൽപറഞ്ഞരീെിയില്പുള്ളഡിമ്ഥാൻഡ്ദെ്ഥാമ്പുെൾഒന്ന്പുംെതന്നപരിദശ്ഥാധിച6

െയല്പുെളില്പുംെ്ഥാണ്പുവ്ഥാൻസ്ഥാധിചില്ല.

 പദ്ധെിയ്പുതട്്പുണനിലവ്ഥാരംഉറപ്ഥാക്ഥാൻഗപവർതിെൾസംബനിചതെളിവ്പുെൾദശഖ

രിക്ഥാന്പുംദെ്ഥാദട്ഥാെൾസഹ്ഥായെമ്ഥാെ്പുംആെ്പും

 {]hÀ¯n-bp-ambn _Ô-s¸«v FSp-t¡ t^mt«m-IÄ AXm-bXv {]hÀ¯n-bp-sS
Bcw`w {]hÀ¯n \S-¶p-sIm-n-cn-¡p-t¼mÄ {]hÀ¯n ]qÀ¯n-I-cn-̈ -Xn-\p-tijw
F¶o t^mt«m-IÄ ]cn-tim-[-\bv¡v hnt[-b-am-¡nb ^b-ep-I-fnÂ
സൂകിദക്ടെെ്ഥാണ.്

 ഇെിന്പുപ്പുറദമ ജിദയ്ഥാട്ഥാ്്ദെ്ഥാദട്ഥാസ്പുെൾസൂകിദക്ടെെ്ഥാണ്.

 6െയല്പുെളിൽ“RS/332761

IHHLഒദരദ്ജില്പുള്ള”ര്ടെ്ദെ്ഥാദട്ഥാെൾമ്ഥാഗെമ്ഥാണ്െ്ഥാണ്ഥാൻെഴിഞ്ഞെ്.ബ്ഥാകിയ്പുള്ളഅ

ഞ്പുെയല്പുെള്പുംദെ്ഥാദട്ഥാെൾഒന്ന്പുംെതന്നെ്ഥാണ്ഥാൻെഴിഞ്ഞില്ല.

 ഓദര്ഥാമ്ർദറ്ഥാള്പുെളില്പുെമ്പ്ൂടർസംവിധ്ഥാനം(EMUSTERROLL)വഴിഇലെ്ദഗട്ഥാണിെ്ആയി

അടയ്ഥാളതപട്പുതിയസവിദശഷെിരിചറിയൽനമ്പര്പും(UNIQUE IDENTITY

NUMBER)തെ്ഥാഴിൽആവശ്തപടതെ്ഥാഴില്ഥാളിെള്പുതടദപര്പുംവിവരവ്പുംഉൾതപട്പുദത്ടെെ്പു

്ടെ്.

 മ്ർദറ്ഥാള്പുെളില്പുംഗ്്ഥാമപഞ്ഥായതിതലഅധിെ്ഥാരതപട്പുതിയഉദേ്്ഥാ്സൻ/ദബ്ഥാ

ക്ദഗപ്ഥാഗ്്ഥാംഓെീസർഒപിടിരിദെ്ടെെ്ഥാണ്.മ്പുെളിൽനിർബനമ്ഥായ്പുംഉ്ടെ്ഥായിരികണ

തമന്നദെഗ്ദ്രസർക്ഥാർനിർദ്ദേശിചിട്പുള്ളഎല്ല്ഥാവിവരങ്ങള്പുംഉൾതപട്പുദത്ടെെ്ഥാണ്.

 പരിദശ്ഥാധിച6െയല്പുെളില്പുംമ്ർ ദറ്ഥാള്പുെളില്പുംഎം

ബ്പുക്ക്നമ്പര്പുംദപജ്ക്നമ്പർഎന്നിവദരഖതപട്പുതിയിര്പുന്നില്ല.

 മ്ർദറ്ഥാള്പുെൾ്ൗരവദത്ഥാതടജെെ്ഥാര്ംതെദയ്ടെെ്ഥാണ്എന്ന്ഥാൽഈദരഖഅലക്

െദയ്ഥാതടയ്ഥാണ്ഉദേ്്ഥാ്സർജെെ്ഥാര്ംതെയ്ിരിക്പുന്ന്പുഎന്ന്മനസില്ഥാക്ഥാൻസ്ഥാധിച്പു.

 ഒര്പുഗപവർതിയിൽഎതന്ഥാതകഗപവർതനങ്ങൾനടന്ന്പു,അളവ്പുെൾഎന്ന്പുള്ളതെല്ല്ഥാംഎ

ല്ല്ഥാംെൃെ്മ്ഥായിദരഖതപട്പുതിസ്പുഗപധ്ഥാനദരഖയ്ഥാണ്എംബ്പുക്.അെിന്ഥാൽെതന്നഎംബ്പു

കിൽഅളവ്പുെൾദരഖതപട്പുത്പുന്നഉദേ്്ഥാ്സർഅവര്പുതടദപര,്സ്ഥാനം,ഒപ്.െീയെി,സ

ിീൽഎന്നിവെൃെ്മ്ഥായിദരഖതപട്പുദത്ടെെ്പു്ടെ്.

 പരിദശ്ഥാധിച്എംബ്പുകിൽതലല്ല്ഥാംെത്ടെതിയിരിക്പുന്നെ്ഒദരദപ്ഥാര്ഥായ്െൾെതന്നയ്ഥാ

ണ്അെ്െ്പുവതടദെർക്പുന്ന്പു

1. ഗപവൃതിയ്പുതടtImUv,ASനമ്പർ,TS നമ്പർെ്പുടങ്ങിയവദരഖതപട്പുതിയിടില്ല.

2. എംബ്പുകിൽതസഗെടറിഒപ്മ്ഥാഗെമ്ഥാദഗണഖതപട്പുതിയിരിക്പുന്നെ്.െീയെി,സീൽ

ദരഖതപട്പുതിയിടില്ല.

3. ഗപവൃതിതയപറിയ്പുള്ളവിശേ്ഥാംശങ്ങൾഎംബ്പുകിൽഎഴ്പുെിദെർതിടില്ല.

4. ഒര്പുഎംബ്പുകിൽെതന്നപലവ്ഥാർഡ്പുെള്പുതട
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പലവർക്പുെള്പുതടവിശേ്ഥാംശങ്ങൾഎഴ്പുെിദചർതിരിക്പുന്ന്പു.പഞ്ഥായതിൽനിന്ന്പും

എംബ്പുക്പുെൾലഭിക്ഥാതെിന്ഥാല്ഥാണ്ഇങ്ങതനദരഖതപട്പുത്പുന്ന്പുഎന്ന്MGNREGS

AE.AOവിശേീെരണംെന്ന്പു.

 തസെ്്പുർദസ്ഥാെ്റ ്തവയറിൽനിന്ന്പുംഎട്പുതിരിക്പുന്നസ്ഥാദങെിെഅന്പുമെിയ്ഥാണ്പരി

ദശ്ഥാധിച് 6 െയല്പുെളില്പുംസൂകിചിരിക്പുന്നെ്.

 തസെ്്പുർദസ്ഥാെ്റ ്തവയറിൽനിന്ന്പുംഎട്പുതിരിക്പുന്നഭരണ്ഥാന്പുമെിയ്ഥാണ്പരിദശ്ഥാധിച് 6

െയല്പുെളില്പുംസൂകിചിരിക്പുന്നെ്.

 ഗ്്ഥാമസഭെീര്പുമ്ഥാനതിന്പഞ്ഥായത്ഭരണസമിെിനൽെ്പുന്നഅന്പുമെിപഗെതിൻതറഒര്പു

ദെ്ഥാപിെയൽസൂകിദക്ടെെ്പു്ടെ്ഈെ്ഥാര്തിൽപഞ്ഥായത്ഭരണസമിെിയ്പുംനിർവ

ഹണഉദേ്്ഥാ്സര്പുംഗശദ്ധിദക്ടെെ്ഥാണ്.

 പരിദശ്ഥാധിച്െയല്പുെളിൽRS/332761,IF/295232എന്നീെയല്പുെളിൽഒഴിതെബ്ഥാകിതയല്ല്ഥാം

െയല്പുെളില്പുംFTO/തവജി്്എന്നിവസൂകിചിര്പുന്ന്പു.

 ജസറ്ഡയറിയിൽതഗപ്ഥാജെ്റ്മീറിങ്ങിൽപതങട്പുതഎല്ല്ഥാതെ്ഥാഴില്ഥാളിെള്പുതടയ്പുംദപര്പുെ

ൾമ്ർ ദറ്ഥാള്പുെളിൽവന്നിട്പു്ടെ്

 .RS/332761,IF/295232എന്നീെയല്പുെളിൽജസറ്ഡയറിലഭ്മ്ഥായിര്പുന്നില്ല.

 VMCഅം്ങ്ങള്പുതടദപര്പുംഒപ്പുംമ്ഥാഗെമ്ഥാദഗണഖതപട്പുതിയിരിക്പുന്നെ്,സ്ഥാനദപര്പുെൾദര

ഖതപട്പുതിയിര്പുന്നില്ല.മ്ഥാഗെമല്ലഗപവർതിതയപറിയ്പുള്ള

യ്ഥാതെ്ഥാര്പുവിശേ്ഥാംശങ്ങള്പുംഅം്ങ്ങൾദരഖതപട്പുതിയിടില്ല.

 വിഎംസിഅം്ങ്ങള്പുതടെ്പുമെലെൾെൃെ്മ്ഥായിപ്ഥാലിചിടില്ലഎന്ന്ഥാണ്ഇെിൽനിന്ന്പുംമന

സില്ഥാക്ഥാൻസ്ഥാധിക്പുന്നെ്.

 തെ്ഥാഴില്പുപെരണവ്ഥാടെയ്പുംദെർന്ന്ഥാണമ്്ർദറ്ഥാള്പുെളിൽആതെദരഖതപട്പുതിയിരി

ക്പുന്നെ്എന്ന്ഥാൽജസറ്ഡയറിആഭ്ഥാ്ംപൂരിപിക്ഥാതെഅപൂർണ്ണമ്ഥായ്ഥാണ്പരിദശ്ഥാധിച

െയല്പുെളിൽഎല്ല്ഥാംഎല്ല്ഥാംെ്ഥാണ്പുവ്ഥാൻസ്ഥാധിചെ്.

 ഗപവർതിസലസൗെര്ങ്ങതളപറിജസറ്ഡയറിയിൽഒന്ന്പുംെതന്നദരഖതപട്പുതിയിര്പു

ന്നില്ല.

 സ്ദ്രർശെെ്പുറിപിൽMGNREGSAEമ്ഥാഗെമ്ഥാണ്ഒദഗപഖതപട്പുതിരിക്പുന്നെ്.ഇെിൽഅഭിഗപ്ഥാ

യംദരഖതപട്പുദത്ടെസ്ഥാനത്ഗപവർതിതയപറിയ്പുള്ളവിശേ്ഥാംശങ്ങൾഒന്ന്പുംെതന്നദര

ഖതപട്പുതിയിടില്ല.

പരിതോധിച ^b-enÂ ലഭ്യമ്ലോതതരഖകൾ

1. B£³ ¹m³/sjÂ^v hÀ¡v F¶n-h-bpsS AwKo-I-cn-̈ tIm¸n

2. I¬hÀP³kv hnin-Zmw-i-§Ä
3 .sXmgn-em-fnIÄ sXmgnÂ Bh-i-y-s¸-«p-sIm-p-ff At]£
4 .sXmgnÂ-A-\p-h-Zn-̈ p-sIm-p-ff t\m«o-knsâ tIm¸n
5. thX-\-̄ nsâ km[-\-§Ä¡v ]W-a-S-̈ -Xnsâ F^v. Sn.H bpsS tIm¸n
6. saäo-cn-bÂ hu -̈dnsâ _nÃp-I-fp-sSbpw tIm¸n.
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7. tdmbÂän AS-̈ - ckoXnsâ tIm¸n
8. aq¶v L«-§-fm-bp-ff sXmgn-ensâ t^mt«m-IÄ
9. ]qÀ¯n-I-cn¨ kÀ«n-̂ n-¡-änsâ tIm¸n
10. BkvXn-bp-sS Potbm-SmKv t^mt«m-IÄ
11. tkmj-yÂ HmUn-änsâ dnt¸mÀ«v tIm¸n

പരിതോധിചഫയലുകളുടടഫതീൽഡ്പരിതോധനയുമായിബനടപ്പടുളവിവരങ്ങൾ

hÀ¡v sskänÂ t\cn«v ]cn-tim-[\ \S¯n Af-hp-IÄ FSp-¯-Xnsâhni-Zmw-i-§Ä
WC/326632,WC/332872,WC/324062,WC/332871പരിതോധിചശപവർതികളുടടവിേ

ദാംേങ്ങൾചുവടടതചർക്കുനു.

 ഗപെൃെിവിഭവങ്ങള്പുതടപരിപ്ഥാലനതിന്പുംസ്ഥാമൂഹ്ആസൃഷിക്പുന്നെിന്പുസഹ്ഥായിക്പു

ന്നഗപവർതിെൾഏറവ്പുംെൂട്പുെൽനടപില്ഥാക്ഥാൻപറ്പുന്നപഞ്ഥായത്ഥാണ്ദെവലകരഗ്്ഥാ

മപഞ്ഥായത്.എന്ന്ഥാൽനിലവിൽമണ്ണ്ജലസംരകണഗപവർതനങ്ങൾമ്ഥാഗെമ്ഥാണ്ഈപ

ഞ്ഥായതിൽനടപില്ഥാക്പുന്നെ്.

 ഈഗപവൃതിെള്പുതടആവശ്െെയ്പുംഗപദയ്ഥാജനവ്പുംഎന്ഥാതണന്ന്പറഞ്ഞ്പുെര്ഥാൻതെ്ഥാഴി

ല്ഥാളിെൾക്പുംഉടമെൾക്പുംസ്ഥാധിചിടില്ല.ആയെിന്ഥാൽെതന്നഈ

ഈഗപവർതിെൾകആ്സ്ി സൃഷിക്പുവ്ഥാൻെഴിഞ്ഞിടില്ലഎന്ന്മനസില്ഥായി.

 എ്ിദമറിൽപറഞ്ഞഗപെ്ഥാരമ്പുള്ളനീളതില്പുംവീെിയില്പുംഅല്ലഗപവർതനങ്ങൾനടപി

ല്ഥാക്ഥാൻെഴിഞ്ഞെ്.

 തെയ്പുന്നഗപവർതിയ്പുതടഅളവ്എഗെതയന്ന്,തെലവ്ഥാക്പുന്നെ്പുെഎഗെയ്ഥാണ്തെ്ഥാഴില്ഥാളി

െദള്ഥാടവിശേീെരിച്പുനൽെിയിടില്ല.

 മണ്ണ്ജലസംരകണഗപവർതനംആതണങില്പുംമികെ്പുംെൃഷിക്ഥായിഭൂമിഒര്പുക്പുന്നെ്ഥാ

ണ്െ്ഥാണ്പുവ്ഥാൻസ്ഥാധിചെ.്

 ഭൂവ്പുടമയ്ഥായനജ്്പു്ദേീൻപ്പുരയിടതിൽഗപവർതിെള്പുംഒന്ന്പുംെതന്നതെയ്െ്ഥായിെ്ഥാണ്പുവ്ഥാൻ

സ്ഥാധിചില്ല.

 സീനതഎ്ന്നഭൂവ്പുടമയ്പുതടഭൂമിയിൽഗപവർതിെൾതെയ്ിട്പുള്ളെ്ഥായിതെ്ഥാഴില്ഥാളിെൾ

അവെ്ഥാശതപട്പുഎന്ന്ഥാൽഈസലത്ഇദപ്ഥാൾപ്പുെ്പുെ്ഥായിവീട്പുവച്പുഅെിന്ഥാൽഗപവർ

തിെൾഒന്ന്പുംെതന്നെ്ഥാണ്പുവ്ഥാൻസ്ഥാധിചില്ല.

 ഭൂവ്പുടമെളിൽആര്പുംെതന്നഗപവർതിയിൽപതങട്പുതിടില്ലഅറിയ്പുവ്ഥാൻസ്ഥാധിച്പു.

 ഭ്പുടമെള ്ആവശ്തപട്ഥാത ഗപവര് തിെള്ഥാണ് ഭ്പുമിെളില് തെയ്ിരിക്പുന്ന്പു തവന്ന്പു

െീല് ഡ്സ്ദ്രര് ശനതില് മനസില്ഥാക്പുവ്ഥാന് സ്ഥാധിച്പു .പെ്പുെിയിദലതറ മഴക്പുഴിെള്പും

മണ ്ബ്ടെ്പുെള്പും നിെതിയെയ്പുംെ്ഥാണതപട്പുെയ്പു്ടെ്ഥായി .

മഴകുഴികൾ
 എ്ിദമറിൽ160(WC/324062(50),WC/332871(30),WC/326632(50),WC/332872(30))മഴെ്പുഴിെൾആണ്പു

ള്ളെ്.പറഞ്ഞിരിക്പുന്നഎണ്ണവ്പുംഅളവ്പുംെ്ഥാണ്പുവ്ഥാൻസ്ഥാധിചില്ല.

 മികമഴക്പുഴിെളില്പുംമ്ഥാലിന്ംനിദകപിചെ്ഥായിെൂട്ഥാതെവ്ഥാഴ,തെങ്ങ്െ്പുടങ്ങിയനട്പുവ
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ചിരിക്പുന്നെ്ഥായിെ്ഥാണ്പുവ്ഥാൻസ്ഥാധിച്പു.

മൺബണുകൾ

 എ്ിദമറിൽ40(WC/324062(10),WC/332871(10),WC/326632(10),WC/332872(10))ഇഗപെ്ഥാരമ്ഥാണ്ബ്ടെ്പു

െള്പുതടഅളവ്പുെൾ.

 മികബ്ടെ്പുെള്പും,തെങ്ങിനടംഎട്പുത്പുംഅെിർവരമ്പ്പുെൾെിരിച്പുംആണ്െ്ഥാണതപടെ്

.

 നീളം,വീെി,എണ്ണംെ്പുടങ്ങിയവയിൽെൃെ്െഇല്ല്ഥായിര്പുന്ന്പു.

സിറിസൺഇൻതഫാർതമഷൻതബാർഡ്

 ദബ്ഥാർഡ്സ്ഥാപിചിട്പുത്ടെങില്പുംഒന്ന്പുംെതന്നവ്ക്തമ്ഥായിദരഖതപട്പുതിയിടില്ല

ദല്ഥാദ്്ഥാ,തെ്ഥാഴിൽേിനം,അടങൽെ്പുെ,ദവേനംെ്പുടങ്ങിയവമ്ഥാഗെമ്ഥാണ്ഉള്ളെ്.ഇെിൽതെ്ഥാ

ഴിൽേിനം,അടങൽെ്പുെ,ദവേനംഎന്നിവദരഖതപട്പുതിയിടില്ല.

5.IHHL/RS/332761(തജാൺസൺ)

 ഖണിെ5പര്ഥാമർശിക്പുന്നെ്പുട്പുംബതിന്ഥാണ്െകൂസ്ക്നിർമ്ഥാണംനടതിയിരിക്പുന്നെ്.

 െകൂസ്ക്നിർമ്ഥാണംപൂർതീെരിചനിലയില്ഥാണ്െ്ഥാണ്പുവ്ഥാൻസ്ഥാധിചെ്.

6.PMAY/IF/295232(തജാൺസൺ )

 വീട്പുപണിഇദപ്ഥാഴ്പുംപൂർതീെരിക്ഥാതനിലയില്ഥാണ്െ്ഥാണ്പുവ്ഥാൻസ്ഥാധിചെ്.

 66േിവസതതഅവിേഗ്ധതെ്ഥാഴിൽേിനംനൽെിയെ്ഥായിതെ്ഥാഴിൽെ്ഥാർഡിൽപരിദശ്ഥാധിച

െിൽനിന്ന്പുംമനസില്ഥാക്പുവ്ഥാൻസ്ഥാധിച്പു

A\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-
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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
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¯-\-M-MÄ Gsä-
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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
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
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{]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-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-
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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.

2. 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-¡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.
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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-¡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,
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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-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. മാർടഗറ് KL-13-003-005-009/4197
2. സ്ത്വർഗ്ഗരാജി KL-13-003-005-009/233
3. ലലലാബതീവി KL-13-003-005-009/4256
4. ജമതീല KL-13-003-005-009/4162
5. മറിയംബതീവി KL-13-003-005-009/4257
6. ോന്തകുമാരിഅമ KL-13-003-005-009/4235
7. സേിഅമ KL-13-003-005-009/4258
8. മണിയമ KL-13-003-005-009/4260
9. ഷതീജ KL-13-003-005-009/4129
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10. ജലജ KL-13-003-005-009/4041
11. സതീനത് KL-13-003-005-009/4218
12. േേികല KL-13-003-005-009/238
13. റഷതീദാബതീവി KL-13-003-005-009/4237
14. ഷതീജബതീവി KL-13-003-005-009/4255
15. ടകരമ KL-13-003-005-009/239
16. ഷതീജ KL-13-003-005-009/3883
17. വാസന്തിഅമ KL-13-003-005-009/266
18. ലളിേഅമ KL-13-003-005-009/269
19. ഫാതിമകു്ഞെ് KL-13-003-005-009/264
20. ലസനബകു്ഞെ് KL-13-003-005-009/4214
21. റഹിയാനത് KL-13-003-005-009/19
22. ഫാതിമകു്ഞെ് KL-13-003-005-009/4215
23. ഓസിലബതീവി KL-13-003-005-009/1367
24. ഷാഹിദാബതീവി KL-13-003-005-009/1368
25.  ഷഹബാനത്ബതീവി KL-13-003-005-009/1409
26. ആന്ദ്രം KL-13-003-005-009/236
27. അംബിക KL-13-003-005-009/251
28. ഗതീേവിതനാദ് KL-13-003-005-009/1941
29. രജനി KL-13-003-005-009/4222
30. ബതീനതലറസ് KL-13-003-005-009/4141
31. ഷഹബാനത് KL-13-003-005-009/1999
32. നതീസ KL-13-003-005-009/1407
33. രാധഅയ്യപ്പൻ KL-13-003-005-009/55
34. സലതീന KL-13-003-005-009/1871
35. ജമതീലഇശബാഹിംകുടി KL-13-003-005-009/1408
36. ജയ.P KL-13-003-005-009/4261
37. ടപാനമ KL-13-003-005-009/4263
38. ശപഭവേിഅമ KL-13-003-005-009/1940
39. രാജി രേതീഷ് KL-13-003-005-009/4132
40. ചശ്ദ്രിക

സുശബഹ്മണ്യൻപിള
KL-13-003-005-009/234

41. ലലലബതീവിഹമതീദ്ു്ഞെ് KL-13-003-005-009/1927
42. രാഗിണിഅമ KL-13-003-005-009/4250
43. രാജി KL-13-003-005-009/4131
44. കുÂkwബതീവി KL-13-003-005-009/4029

45. മിശസിയബതീവി KL-13-003-005-009/4030
46. രമണിയമ KL-13-003-005-009/252
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tkmj-yÂ BUnäv
]s¦-Sp-¯-hÀ

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

2) അഞ്ജലി,MSW രണാംവർഷവിദ്യാർഥിനിഅമൃേവിേ്ത്വവിദ്യാപതീഠം

3)  അർജുൻ ,MSWരണാംവർഷവിദ്യാർതിഅമൃേവിേ്ത്വവിദ്യാപതീഠം

4) രമ്യ,MSWരണാംവർഷവിദ്യാർഥിനിഅമൃേവിേ്ത്വവിദ്യാപതീഠം

5)ആരേി,MSW രണാംവർഷവിദ്യാർഥിനിഅമൃേവിേ്ത്വവിദ്യാപതീഠം

6)അരുൺ,MSW രണാംവർഷവിദ്യാർതിഅമൃേവിേ്ത്വവിദ്യാപതീഠം

klm-bn- -̈hÀ

1) {io ലവ.േിഹാബ് , ]©m-b¯v {]kn-Uâv, തേവലക്കര, sImÃw
2) ]©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

&അസിസ്റ്റൻറ്ടസശകടറി,

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

tIcfm Sow

Gramsabha Minutes


