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മഹാതാഗാന്ധി ദേശീയ ഗഗാമീണതതാഴ്ധിലുറപ്ന്ധിയമം

ദോഷ്യൽഓഡ്ധിറ്ട്തോസേറ്ധി ദേരള (MGNSASK)

2018-19

ശകമ

േമ്പര

ഉള്ളടകം പപജ്

േമ്പര

1 കവര പപജ്

1

2 ഉള്ളടകം

2

3 ഭ്തൂപടം 3

4 ആമുഖം 4

5 രരീത്കിശാസ്ശതം 5

6 പഞായത്ട്ട്അട്കിസാേവ്കിവരങ്ങൾ 6

7 വാര്്കിനേകുറ്കിചുള്ളഅട്കിസാേവ്കിവരം 6

8 നതാഴ്കിലുറ്് പദ്ധത്കിഅട്കിസാേവ്കിവരം 7

9 ഓ്്കിറ്ട്ട്േു വ്കിപേയമാക്കിയ ശപവൃത്കികളുനട ല്കിസ് 8

10 അവകാശഅേ്കിഷ്്കിതേ്കിരരീക്ഷണങ്ങൾ 9

11 7രജ്കിസരട്ട്പര്കിപശാേേ 12

12 ശപവരത്കിഫയല്കിനല 22 പരഖകൾ 13

13 ശപവരത്കികളുനടപര്കിപശാേേവ്കിവരണം 18

14 CIB- സ്കിറ്കിസൺഇൻഫരപമഷൻ പോര്് 22

15 പറാസ്ാരദ്കിേം 22

16 വ്കിജ്കിലൻസ്ആൻ്്ട്ട്പമാണ്കിററ്കിംഗ് കമ്കിറ്കി 23
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17 ഗ്രാമസഭതീരുമാനങ്ങള്േ്കിരപ്ദേശങ്ങൾ 23

18 ഉപസംശഗഹം 25

18 അേുേനം-തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയില്

ഏറ്റെടുത്തു നടത്തുന്ന പ്രവൃത്തികള്

25

19 അേുേനം2വ്കിവ്കിേതലത്കിലുള്ള

ഉപദ്യാഗസരുനട ചുമതല

26

ഭ്തൂപ്പടം

ആലത്തൂർപ്പഞായത്ട്
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WARD MAP

ആമുഖം

ഇന്യയ്കിൽ സാോരണകാരായ ജേങ്ങളുനട നതാഴ്കിൽ

നചയുവാേുള്ള അവകാശനത സംരക്ഷ്കിച് േ്കിലേ്കിരതുന്നത്കിോയ്കി

2005 നസപ്റംേര അഞാം തരീയത്കി പദശരീയ ശഗാമരീണ നതാഴ്കിലുറ്്

േ്കിയമം േ്കിലവ്കിൽ വന്നു. അവ്കിദഗ്ധ കായ്കിക നതാഴ്കില്കിൽ ഏരന്ടാൻ

സന്നദ്ധതയുള്ള ശഗാമശപപദശങ്ങള്കിൽ അേ്കിവസ്കികുന്ന ഏനതാരു

കുടുംേത്കിേും ഒരു സാമ്പത്കിക വരഷം 100 ദ്കിവസത്കിൽ കുറയാത

നതാഴ്കിൽ ഉറ്ാകുന്നപതാനടാ്ം ഗുണപമന്മയുള്ളതും

സായ്കിയായ്കി്ുള്ളതും ഉൽപാദേക്ഷമവുമായ ആസ്്കികളുനട

സൃഷ്കിയാണ് ഈ പദ്ധത്കിയുനട മുഖ്യ ലക്ഷ്യം.ദര്കിശദരുനട ഉപജരീവേവും

ആയ്കി േനന്് വ്കിഭവാട്കിതറ ശക്കിന്ടുതുകയും

സാമ്തൂഹ്കികമായ്കി പ്കിപന്നാകം േ്കിൽകുന്ന എലാ കുടുംേങ്ങനളയും

പദ്ധത്കിയ്കിൽ ഉൾന്ടുതുകയും പഞായത് രാജ് സാപേങ്ങനള

ശക്കിന്ടുതുക എന്നതും ഇത്കിൻനറ ലക്ഷ്യമാണ്.

േവ്ധിദശഷതേൾ
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 േ്കിയമത്കിൻനറപ്കിൻേലമുള്ളഅവകാശാേ്കിഷ്്കിതപദ്ധത്കി

 ശഗാമപഞായത് ശപപദശത് താമസ്കികുന്ന 18 വയസ്

പ്തൂരത്കിയായഏനതാരാൾകും പദ്ധത്കിയ്കിൽപങാള്കിയാകാം

 സ്ശതരീകും പുരുഷേും തുല്യ പവതേം

 പര്കിസ്കിത്കിസംരക്ഷണംകാരഷ്കിക പമഖലയ്കിനല

അട്കിസാേസൗകര്യ വ്കികസേംഎന്ന്കിവയ്ക് മുൻഗണേ

 നതാഴ്കിലാള്കികൾതനന്ന ശപവരത്കികൾകന്ടെതുകയും

ആസ്തൂശതണനതസഹായ്കികുകയും നചയുന്നു

 ആസ്തൂശതണത്കിലും േ്കിരവഹണത്കിലും ത്കികഞ്ഞ

സുതാര്യത

 കരാറുകാനര ഇടേ്കിലകാപരാ ഇല

 നപാതുജേ പങാള്കിതപതാനട പലേരേഡ്ജറ്

 ോങ് പപാപസാഫരീസ്വഴ്കി മാശതം പവതേവ്കിതരണം

 സ്ശതരീകൾക് മുൻഗണേ

 കമ്പ്യ്തൂ്രശൃംഖലവഴ്കിയുള്ളപമാണ്കിററ്കിംഗ് സംവ്കിോേം

 ശഗാമസഭപദ്ധത്കിഓ്്കിറ് നചയുന്നു

പദശരീയ ശഗാമരീണനതാഴ്കിലുറ്് പദ്ധത്കി ശപകാരം ശഗാമപഞായത്

ശപപദശത് േട്്കിലാകുന്ന മുഴുവൻ ശപവൃത്കികളും പസാഷ്യൽ

ഓ്്കിറ്കിങ്ങ്കിേു വ്കിപേയമാകണനമന്ന17(2) വകു്് േ്കിഷ്കരഷ്കികുന്നു

പദ്ധത്കി ശപവരതേനത്റ്കിയും നപാതു

േേംച്കിലവഴ്കികുന്നത്കിനേ്റ്കിയും പൗരസമ്തൂഹം േടതുന്ന പരസ്യവും

സ്വതശനവുമായ പര്കിപശാേേയാണ്ആണ് പസാഷ്യൽഓ്്കിറ്അഥവാ

സാമ്തൂഹ്കികപര്കിപശാേേ .നതാഴ്കിലുറ്് േ്കിയമശപകാരം വരഷത്കിൽ

ര്ടെുതവണപസാഷ്യൽഓ്്കിറ് ശഗാമസഭകൾഎലാവാര്്കിലും

കൃത്യമായ്കി േടപത്ടെതാണ്പസാഷ്യൽഓ്്കിറ് ല്തൂനടഅഴ്കിമത്കി

ഇലാതാകുന്നത്കിേുംസുതാര്യത ഉറ്ു വരുതുന്നത്കിേും കാര്യക്ഷമത

വരേ്കി്്കികുന്നത്കിേ് സത്ഭരണം ഉറ്ാകുന്നത്കിേും കഴ്കിയുന്നു.പദ്ധത്കി

പണംശര്കിയായ രരീത്കിയ്കിൽച്കിലവഴ്കിച്കി്ു്്ടെഎന്നും പണം നചലവഴ്കിച്

അതുനകാ്്ടെ പദ്ധത്കിയുനട ലക്ഷ്യംകകവര്കിച്കി്ു്്ടെഎന്നും

ഗുണപഭാകാകളുനട ജരീവ്കിതത്കിൽഗുണകരമായും കാര്യമായ മാറം

ഉ്ടൊയ്കി്ു്്ടെഎന്ന് പസാഷ്യൽകന്ടെതാൻകഴ്കിയുന്നുസംസാേ
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സരകാര പസാഷ്യൽഓ്്കിറ് േടപത്ടെരരീത്കിസംേന്കിച് ഉതരവ്

പുറന്ടുവ്കിച്കി്ു്്ടെ.പസാഷ്യൽഓ്്കിറ്ട്ട് ശഗാമസഭയുനട വ്കിജയം

ജേപങാള്കിതആണ്.പസാഷ്യൽഓ്്കിറ്ട്ട്ശഗാമസഭയുനട തരീയത്കി, പവദ്കി

എന്ന്കിവേ്കിശ്ചയ്കിച 5 ദ്കിവസം മുമ്പ് ജേങ്ങൾക്വ്കിവരം

േൽക്കിയ്കിര്കികണംപദ്ധത്കിആസ്തൂശതണം. േ്കിരവഹണം, പമാണ്കിററ്കിംഗ്

തുടങ്ങ്കിഎലാവ്യക്കികളും പസാഷ്യൽഓ്്കിറ് ശഗാമസഭയ്കിൽ

േ്കിരേനമായും പനങടുകണം.മഹാതാഗാന്കി പദശരീയ ശഗാമരീണ

നതാഴ്കിലുറ്്പദ്ധത്കിയ്കിൽ സുഗമവുംസുതാര്യവുമായ്കി പസാഷ്യൽ

ഓ്്കിറ് േടതുന്നത്കിേ് പകരളത്കിൽ സ്വതശനചുമതലയുള്ള

പസാഷ്യൽഓ്്കിറ് യ്തൂണ്കിറ് 31 1 2017 േ്കിലവ്കിൽവന്നു

1.രീത്ധിശാേ്ഗതം

പസാഷ്യൽഓ്്കിറ് റ്കിപസാഴ്് നപര്സൺ ശപവരത്കിഫയൽപര്കിപശാേേ,

ഫരീൽ്്സന്ദരശേം, നതാഴ്കിലാള്കികളുംആയുള്ളഅഭ്കിമുഖം, എംഐ

എസ്പര്കിപശാേേഎന്ന്കിവനയഅട്കിസാേമാക്കിയാണ് പസാഷ്യൽ

ഓ്്കിറ് റ്കിപ്ാര്് തയാറാക്കിയ്കി്ുള്ളത്. താനഴ പറയുന്ന രരീത്കി

അവലംേ്കിചാണ്ഈറ്കിപ്ാര്് തയാറാക്കിയ്കി്ുള്ളത്.

1. ഓഡ്ധിറ് പാൻ

1.1 ഓ്്കിറ്ട്ട്പാൻതയാറാകൽ

1.2 ഓഫരീസ്സന്ദരശേപര്കിപാട്കികൾ

2. അഭ്ധിമുഖം

2.1 േ്കി്്കിഒ, പഞായത് ശപസ്കി്ൻറ്, ജേശപത്കിേ്കിേ്കികൾ,

നസശക്റ്കി &സാഫ്

2.2 പമറ്, നതാഴ്കിലാള്കികൾ, കരഷകര, നതാഴ്കില്കിേ് പപാകാത

നതാഴ്കിൽകാര്് ഉടമകൾ

3. ഫയൽപ്പര്ധിദശാധന

3.1 നപാതു ശപവരത്കികൾ, വ്യക്കിഗത ശപവരത്കികൾ

3.2 പരഖകളുനട ഉള്ളടകം -സുതാര്യത, പര്കിപ്തൂരണത

4. ഫീൽഡ്േന്ദർശനം, ന്ധിരീക്ഷണം

4.1 പ്തൂരത്കിയായ നതാഴ്കില്കിടം, േടന്നുനകാ്ടെ്കിര്കികുന്ന നതാഴ്കില്കിടം

5. റഫറൻേ്
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5.1 വ്കികസേപരഖ, വാരഷ്കികപദ്ധത്കി പരഖ,എംഐഎസ്,

രജ്കിസറുകൾ

6. വ്ധിവരങ്ങളുതട ദഗോഡീേരണം

6.1 പശകാസ് നവര്കിഫ്കിപകഷൻ,അവസാേവ്ചരച

7. േരട് റ്ധിദപാർട് തയാറാകൽ

2.പഞായത്ട്ട്അട്ധിസാനവ്ധിവരങ്ങൾ

1 ജ്കില പാലകാട്ട്ട്

2 പ്ാക്ട്ട് ആലത്തൂര

3 അത്കിരുകൾ

ക്കിഴക് എരിമയൂര്പഞായത്

പട്കിഞ്ഞാറ് കാവശ്ശേരി പഞ്ചായത്ത്ട്ട്

നതക്ട്ട് വടകപഞര്കി പമലാരപകാട് പഞ്ചായത്തുകൾ

വടക് കുത്തന്നൂര്പഞ്ചായത്തുകള്

4 വ്കിസ്രീരണം 19.62ച. ക്കി. മ്കി

5 വാര്്ട്ട്കളുനടഎണം 16

6 ജേസംഖ്യ 24796

7 സ്ത്രീകള് 13030

8 പുരുഷന്മാര് 11766

9 പട്ടികജാതി ജേസംഖ്യ 2785

10 സാക്ഷരത 92ശതമാനം
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3.വാർഡ്ധിതനേുറ്ധിചുള്ളഅട്ധിസാനവ്ധിവരം

1 അത്കിരുകൾ

1.1 വടക് ോങ്ട്ട്പറാ്്, തൃ്ാള്തൂര

1.2 നതക്ട്ട് കാ്ുപശര്കി, നപര്കിങ്ങുളം

1.3 ക്കിഴക് കുന്നകാട്

1.4 പട്കിഞ്ഞാറ് ശത്കിപാല്തൂര്, നപര്കിങ്ങുളം

2 വ്കിസ്രീരണം

3 ജേസംഖ്യ

3.3 എസ്സി കുടുംബങ്ങള്എണ്ണം

4 വരീടുകളുനടഎണം

4.തതാഴ്ധിലുറപ് പ്പദ്ധത്ധിഅട്ധിസാനവ്ധിവരം

അട്ധിസാനവ്ധിവരം ആലത്തൂര വാര്്ട്ട് 6

1 Total No. of Job Cards issued 3831

2 Total No. of Active Job Cards 1950 60

3 Total no. of Job cards ST

4 Total no. of Job cards SC 490

4 Persondays Generated so far 79117 517(9ശപവരത്കി

യ്കിൽേ്കിന്ന്)

5 Total No of HHs completed 100 Days of

Wage Employment

133 1

Total Expenditure

2.3285 254199(9ശപവര

ത്കിയ്കിൽ േ്കിന്ന്
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)

5.ഓ്്കിറ്ട്ട്േു വ്കിപേയമാക്കിയ ശപവൃത്കികളുനട ല്കിസ്

ശക

മ

േ

മ്പ

ര

ശപവൃത്കിയുനട പപര്

വരക്ട്ട്

ഐ,്്കി

കാലയ

ളവ്

ച്കില

വ്

ശപ

വൃ

ത്കി

ദ്കിേ

ങ്ങ

ൾ

1 പകൽവരീട് മണ്

ജലസംരക്ഷണം

LD/231455 10/12/18

To

16/12/18

21975 69

2 പസറ് വാരഹൗസ് പകാമ്പൗ്്ടെ

മണ് ജലസംരക്ഷണം

LD/231454 23/11/18

To

29/11/18

23900 76

3 വള്ളകുന്നം പാടപശഖരം

േല്കരീസ് A ഭ്തൂമ്കിയ്കിൽ

ജലസംരക്ഷണം

IF/348425 1/11/201

8

To

7/11/201

8

11400 36
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4 വള്ളകുന്നം പാടപശഖരം

പാരവത്കിഎന്ന്കിവരുനട മണ്

ജലസംരക്ഷണം

IF/348395 26/10/20

18

To

1/11/201

8

10575 31

5 ജ്കി യു പ്കിസ്ക്തൂൾ പകാമ്പൗ്്ടെ

മണ് ജലസംരക്ഷണം

LD231460 18/12/20

18

To

24/12/20

18

23950 76

6 ശഗാമപഞായത്വാ്ര

അപതാറ്കിറ്കിഓഫരീസ്

പകാമ്പൗ്്ടെ മണ്

ജലസംരക്ഷണം

LD/231453 18/12/20

18

To

24/12/20

18

20324 63

7 േര്കിയം പറമ്പ് മുതൽ

വള്ളകുന്നംവനര പതാ്്കിൽ

ശേഷ്ഫു്് തടയണ.

IC/212735 26/2/201

9

To

4/3/2019

11932

5

94

8 വള്ളകുന്നം പാടപശഖരം

ഉണ്കികൃഷ്ണൻ ഭ്തൂമ്കിയ്കിൽ മണ്

ജലസംരക്ഷണം

IF/348384 26/10/20

18

To

1/11/201

8

11400 36

9 വളകുന്ന

പാടപശഖരംമുഹമദ്ട്ട്യ്തൂസഫ്.

N ഭ്തൂമ്കിയ്കിൽ മണ്

ജലസംരക്ഷണം.

IF/348383 1/11/201

8

To

7/11/201

8

11400 36
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6.അവോശഅധ്ധിഷ്്ധിതന്ധിരീക്ഷണങ്ങൾ

മഹാതഗാന്കി പദശരീയ ശഗാമരീണ നതാഴ്കിലുറ്് േ്കിയമത്കില്തൂനട ശഗാമരീണ

ജേതയ്ക് നതാഴ്കിൽ േല്കനപടുന്നപതാനടാ്ം അവരുനട പതു

അവകാശങ്ങളുംസംരക്ഷ്കികനപടുന്നു.

1. സൗജേ്യമായ്കി നതാഴ്കിൽകാര്് ലഭ്കികുവാൻഉള്ളഅവകാശം-

നഷ്്യ്തൂൾ 2; ഖണ്കിക 1-5, വാരഷ്കിക മാസരസരകുലരഅദ്ധ്യായം-

3

2. അപപക്ഷ്കിച്

15ദ്കിവസത്കിേുള്ള്കിൽനതാഴ്കിൽലഭ്കികുവാേുള്ളഅവകാശവുംആ

യത്കിേ്നറകക്റു റസരീതു ലഭ്കികുന്നത്കിേുംഉള്ളഅവകാശം-

നഷ്്യ്തൂൾ 1; ഖണ്കിക 8, നഷ്്യ്തൂൾ 2; ഖണ്കിക 6-13

3. അനലങ്കിൽനതാഴ്കില്കിലായ്മപവതേംലഭ്കികുവാേുള്ളഅവകാശംആ

ദ്യനത30 ദ്കിവസം (1/4 &പ്കിന്നരീടുള്ളദ്കിവസങ്ങള്കിൽ 1/2)

4. നഷൽഫ്ഓഫ്പശപാജക്്തയാറാകുവാേുള്ളഅവകാശം

5. അഞ്ക്കിപലാമരീററ്കിേുള്ള്കിൽനതാഴ്കിൽലഭ്കികാേുള്ളഅവകാശംഅ

നലങ്കിൽപവതേത്കിേ്നറ ട്ട്10%

അേ്കികംലഭ്കികുവാേുള്ളഅവകാശം

6. കുട്കിനവള്ളം, വ്കിശശമസൗകര്യം,

ശപഥമശുശശ്തൂഷസൗകര്യംഇവലഭ്കികുന്നത്കിേുള്ളഅവകാശംനഷ

്്യ്തൂൾ 2; ഖണ്കിക 23-28

7. 15 ദ്കിവസത്കിേുള്ള്കിൽപവതേംലഭ്കികുന്നത്കിേുള്ളഅവകാശം

8. പവതേവ്കിതരണത്കിനലകാലതാമസത്കിേ്

ട്ട്േഷപര്കിഹാരംലഭ്കികുവാേുഉള്ളഅവകാശം

9. സമയേന്കിതമായുള്ളപരാത്കിപര്കിഹാരത്കിേുള്ളഅവകാശം
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10. പസാഷ്യൽഓ്്കിറ്േടതുന്നത്കിേുള്ളഅവകാശം

പസാഷ്യൽ ഓ്്കിറ്കില്തൂനട ശപവൃത്കികളുനട പര്കിപശാേേയും

അപതാനടാ്ം നതാഴ്കിലാള്കികളുനട പതു അവകാശങ്ങളും

സംരക്ഷ്കികനപടുന്നു നവന്നും വ്കിലയ്കിരുതുന്നു

.അവകാശഅേ്കിഷ്്കിതമായ േ്കിരരീക്ഷണങ്ങൾതാനഴ്റയുന്നു.

നതാഴ്കിൽകാര്്ട്ട്ലഭ്യമാകുന്നത്സംേന്കിചു

 നതാഴ്കിലുറ്ു േ്കിയമം നഷ്്യ്തൂൾ 2 പാര 1 അേുസര്കിച് 18 വയസ്

പ്തൂരത്കിയായഏനതാരാളും നതാഴ്കിൽകാര്്കിേ്അപപക്ഷ്കിചാൽ

15 ദ്കിവസത്കിേുള്ള്കിൽ പഫാപ്ാ പത്കിച നതാഴ്കിൽകാര്് പകശന്ദ

സരകാര നചലവ്കിൽലഭ്കികാേുള്ളഅവകാശമാണ് േ്കിയമം

േൽകുന്നത.്

േ്കിരരീക്ഷണം

 2018-19 കാലയളവില്തൊഴില്കാര്ഡിന് അപേക്ഷിചഎല്ലാവര്ക്കും

തൊഴില്കാര്ഡ് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട് . നതാഴ്കിലാള്കികൾസ്വനം

നചലവ്കിലാണ് പുത്കിയ നതാഴ്കിൽകാര്്കിൽ പഫാപ്ാ പത്കിചത്

എന്നും മേസ്കിലാകാൻസാേ്കിചു ഇതു അവകാശലംഘനമാണ്

തതാഴ്ധിൽആവശ്യ തപ്പടുന്നത്േംബന്ധിച്

അപപക്ഷ്കിചു പതിേഞ്ചു ദ്കിവസത്കിേുള്ള്കിൽ നതാഴ്കിൽ

ലഭ്കിയ്കുവാേുള്ള അവകാശവും ആയത്കിേ്നറ കകപറ് രസരീത്

ലഭ്കിയ്കുവാേുള്ളഅവകാശം

േ്കിരരീക്ഷണം

 പ്പര്ധിദശാധ്ധിചത്ധിൽതവള്ളദപ്പപറ്ധിൽേ്തൂടായ്ധിഎഴുത്ധി

ദമറ്ട്തനഏൽപ്ധിച് nregsഓഫീേ്ധിൽനൽേുന്ന

രീത്ധിയാണ്അവലംബ്ധിച്ധിര്ധികുന്നത് . ഇങ്ങതന

ലഭ്ധികുന്നഅദപ്പക്ഷേൾകുരേീത്ലഭ്ധികാറ്ധില്ല.
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.നതാഴ്കില്കിലായ്മ പവതേം ലഭ്കികുവാേുള്ളഅവകാശം

 നതാഴ്കിലുറ്് േ്കിയമ ശപകാരം നതാഴ്കിൽആവശ്യനപ്ു

കഴ്കിഞ്ഞാൽ പത്കിേഞ് ദ്കിവസത്കിേുള്ള്കിൽ നതാഴ്കിൽ

േൽക്കിയ്കിര്കികണം.

 അനലങ്കിൽനതാഴ്കില്കിലായ്മപവതേംലഭ്കികുവാേുള്ളഅവകാശം

ആദ്യനത30 ദ്കിവസം (1/4 &പ്കിന്നരീടുള്ളദ്കിവസങ്ങള്കിൽ 1/2)

േ്കിരരീക്ഷണം

 15 ദ്കിവസത്കിേകതുതനന്നനതാഴ്കിൽലഭ്കിച്കിരുന്നു 100 നതാഴ്കിൽ

ദ്കിേങ്ങൾകുള്ളഅവകാശമു്ടൊയ്കി്ും കഴ്കിഞ്ഞസാമ്പത്കിക

വരഷത്കിൽ 60 േും 80േും ഇടയ്കിലുള്ളനതാഴ്കിൽ ദ്കിേങ്ങൾ

മാശതമാണ്ഈവാര്്കിനല നതാഴ്കിലാള്കികൾക്ലഭ്യമായ്കി്ുള്ളത്.

പജാല്കിസലത്,കുട്കിനവള്ളം,തണൽ,ശപഥമശുശശ്തൂഷക്കിറുകൾ,

എന്ന്കിവലഭ്കികുന്നത്കിേുള്ളഅവകാശം.

 നതാഴ്കിലുറ്് േ്കിയമ ശപകാരം ശപവൃത്കി േടകുന്ന സലത്

കുട്കിനവള്ളം,തണൽ ,ശപഥമ ശുശശ്തൂഷ ക്കിറ് ,കയുറ കാലുറ

എന്ന്കിവ ശപവൃത്കി േട്്കിലാകുന്ന സാപേം വഴ്കി സൗജേ്യ

മായ്കി നതാഴ്കിലാള്കികൾക്ലഭ്കിനക്ടൊതാണ്

േ്കിരരീക്ഷണം

 േ്കിലവ്കിൽകുട്കിനവള്ളം ലഭ്യമായ്കി്ു്്ടെ ശപഥമശുശശ്തൂഷയ്കുള്ള

ക്കിറ്കയ്യുറ കാലുറ കഴിഞ്ഞ 6 മാസത്തെ പ്രവര്ത്തികളില്

ലഭ്യമായിട്ടില്ല എന്നാണ്ഫരീൽ്് വ്കിസ്കിറ് നചയുന്നസമയത്

നതാഴ്കിലാള്കികള്കിൽേ്കിന്നും പമറ്ട്ട്മാര്കിൽേ്കിന്നും മേസ്കിലാകാൻ

സാേ്കിചത്. കയുറകളും കാലുറകളും മത്കിയായഅളവ്കിൽ

ലഭ്യമാക്കണം.
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പ്പദ്ധത്ധിആരംഭ മീറ്ധിംഗ്ധിൽപ്പത്കെടുകുവാനുള്ളഅവോശം

 നതാഴ്കിൽ ഉറ്ു േ്കിയമം നഷ്്യ്തൂൾ ഇരുപത്കി ര്ടെു

ശപകാരം ഒരു പദ്ധത്കിആരംഭ്കികുന്നത് മുൻപ് പദ്ധത്കി

സംേന്കിച മുഴുവൻകാര്യങ്ങളും കൃത്യമായ്കി

നതാഴ്കിലാള്കികനള പോേ്യ ന്ടുതുന്നത്കിേ്േനനപ്

േ്കിരവഹണഉപദ്യാഗസേ്നറയും ,വാര്്ട്ട്

നമമ്പര,സാപങത്കിക ഉപദ്യാഗസരഎന്ന്കിവരുനട

സാേ്കിേ്യത്കിൽഏനതേ്ക്കിലും നപാതുസലപതാ

നതാഴ്കില്കിടങ്ങള്കിൽവച് പദ്ധത്കിആരംഭ മരീറ്കിംഗ്

േടപത്ടെതു്്ടെ.

േ്കിരരീക്ഷണം

 േ്കിലവ്കിൽവാര്്കിൽ ശപവ്രത്കിതുടങ്ങുന്നത്കിേു മുൻപ്

പദ്ധത്കിആരംഭ മരീറ്കിങ് ക്തൂടാറു്്ടെഎന്നാണ്

നതാഴ്കിലാള്കികളുമായുള്ളസംസാരത്കിലുംകസറ്്യറ്കി

പര്കിപശാേ്കിചപ്ാഴും മേസ്കിലാകാൻസാേ്കിചത്.

തതാഴ്ധില്ധിടങ്ങള്ധിൽഏതതന്േ്ധിലുംതരത്ധിൽഉള്ളഅപ്പേടം

േംഭവ്ധിചാൽച്ധിേ്ധിത്യക്ട്ആവശ്യമയ്ധിവരുന്നമുഴുവൻ

ച്ധിലവുേളും തതാഴ്ധിലാള്ധിക്ലഭ്യമാക്കണം

േ്കിരരീക്ഷണം

 ആരകുംഅപകടംസംഭവ്കിചതായ്കിഅറ്കിയാൻകഴ്കിഞ്ഞ്കില.

പ്പരാത്ധി പ്പര്ധിഹാരം

 നതാഴ്കിലുറ്് േ്കിയമ നഷ്്യ്തൂൾ പനതാൻപതു ശപകാരം

സമയേന്കിതമായ്കി പരാത്കി പര്കിഹാരത്കിേുള്ളഅവകാശം

േ്കിഷ്കരഷ്കികുന്നു.പദ്ധത്കിയുമായ്കിേനനപ്പരാത്കികൾ

പഫാൺമുപഖേ പടാൾ ശഫരീ േമ്പര ഉപപയാഗ്കിചും പരഖാമ്തൂലം

എഴുത്കി േൽക്കിയും ഇ നമയ്കിൽവഴ്കിയും

സമര്്കികാവുന്നതാണ്...

 18004255720എന്ന പടാൾ ശഫരീ േമ്പറ്കിൽപരാത്കികൾ

പരഖനപടുതാംഎന്നുള്ളവ്കിവരം നതാഴ്കിലാള്കികള്കിൽ
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ലഭ്യമാകണം

േ്കിരരീക്ഷണം

 18004255720എന്ന പടാൾ ശഫരീ േമ്പറ്കിൽപരാത്കികൾ

പരഖനപടുതാംഎന്നുള്ളവ്കിവരം നതാഴ്കിലാള്കികള്കിൽ

ലഭ്യമല.

 മറുള്ളപരാത്കികൾപരാത്കി രജ്കിനസര്കിൽ പരഖന്ടുതകയും

പര്കിഹാരംകാണുകയും നചയ്കിത്കിര്കികുന്നു

അഞുേ്ധിദലാമീറർചുറളവ്ധിൽതതാഴ്ധിൽലഭ്ധികുവാനുള്ളഅവോ

ശം(Schedule 2 Para 18 )

 നതാഴ്കിലാള്കിയുനടതാമസസലതുേ്കിന്ന്അഞ്ക്കിപലാമരീറര

ചുറളവ്കിലലനതാഴ്കിൽലഭ്കികുന്നനതങ്കിൽപവതേത്കിേ്നറ

10

ശതമാേംക്തൂട്കിഅേ്കികപവതേംലഭ്കികുന്നത്കിേുള്ളഅവകാ

ശം

േ്കിരരീക്ഷണം

 ഒപരവാര്്കിൽതനന്നയുള്ളപണ്കികളാണ് നതാഴ്കിലാള്കികൾ

നചയ്ു വരുന്നത്

ദോഷ്യൽഓഡ്ധിറ്ട്നടതുവാനുള്ളഅവോശം

 നതാഴ്കിലുറ്് പദ്ധത്കിയ്കിൽ ഏനറടുതു േട്്കിലാകുന്ന

മുഴുവ്ഴ്ൻ ശപവൃത്കികളും പസാഷ്യൽ ഓ്്കിറ്ട്ട്േു

വ്കിപേയമാകണനമന്ന് നസക്ഷൻ 17(2) േ്കിഷ്കരഷ്കികുന്നു

 േ്കിയമം അേുശാസ്കികും ശപകാരം ഉള്ള പസാഷ്യൽ

ഓ്്കിറ്ട്ട്ശപശക്കിയ ഇതുവനരേടന്ന്കി്്കില.

9 . രജ്ധിസ്റ്റർട്പ്പര്ധിദശാധന

പകശന്ദ സരകാറ്കിേ്നറ േ്കിരപദശ ശപകാരം താനഴ പറയുന്ന ഏഴു
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രജ്കിസറുകൾേ്കിരേനമായും ശഗാമപഞായത്കിൽസ്തൂക്ഷ്കിപക്ടൊതാണ്

 AMC ശപകാരമുള്ള 5രജ്കിസറുകൾഉ്ടൊയ്കിരുന്നു.

1. തതാഴ്ധിൽോർഡ് രജ്ധിസ്റ്റർട്

 നതാഴ്കിൽകാര്്കിേുള്ള കുടുംോപപക്ഷയുനട രജ്കിസര

ആണ്നതാഴ്കിൽകാര്് രജ്കിസര.ട്ട്2018-19 കാലയളവ്കിൽ

പഞായത്കിൽ േ്കിന്നും പുതിയ കാര്ഡുകള് 333 എണ്ണം

അേുവദ്കിച്കി്ു്്ടെ. 561പപരകായാണ് കാര്്

അേുവദ്കിച്കിര്കികുന്നത്

2 ഗഗാമേഭരജ്ധിസ്റ്റർ

 ഓ്്കിറ്കിേു വ്കിപേയമാക്കിയ .പതാം വാര്്കിനല

ശഗാമസഭരജ്കിസര പര്കിപശാേ്കിചപ്ാൾ നതാഴ്കിലുറ്ു

പദ്ധത്കിയ്കിൽ ഏനറടുപക്ടെ പദ്ധത്കികൾ ശഗാമസഭയ്കിൽ

ചരച നചയ്ു തരീരുമാേ്കിചതായ്കി കാണുവാൻസാേ്കിചു .

3 ഡ്ധിമാൻഡ്അദലാദകഷൻ/ദവതനരജ്ധിസ്റ്റർ

 പ്പര്ധിദശാധ്ധിചത്ധിൽഡ്ധിമാൻഡ്േ്തൂടായ്ധിഎഴുത്ധി

ദമറ്ട്തനഏൽപ്ധിച് nregsഓഫീേ്ധിൽ നൽേുന്ന

രീത്ധിയാണ്അവലംബ്ധിച്ധിര്ധികുന്നത് .

4.വർക് രജ്ധിസ്റ്റർ:

 ശപവൃത്കിയുനട ല്കിസും ച്കിലവും വ്കിശദാംശങ്ങളും

സംേന്കിച് രജ്കിസര

 2018 19 ോലയളവ്ധിൽതചയുവാൻഉദ്ദേശ്ധിച്ധിരുന്ന

മുഴുവൻഫയലുേളുദടയുംവ്ധിവരങ്ങൾവർക്ട്

രജ്ധിസ്റ്ററ്ധിൽ ഉണ്എം.ഐ.എേ് ഇൽനി്ധിന്നും

ഡൗൺദലാഡ് തചയ്ുേ്തൂക്ഷ്ധിച്ധിരിക്കുന്നു

5ആസ്്ധിരജ്ധിസ്റ്റർ: (സ്കിരആസ്്കികളുനട രജ്കിസര)

 2019 ജേുവര്കി മാസം വനര നതാഴ്കിലുറ്്

പദ്ധത്കിയുമായ്കി േനന്്് നചയുന്ന
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ശപവരത്കികളുനട പപരും വ്കിവരങ്ങളും േല

രരീത്കിയ്കിൽഎഴുത്കിസ്തൂക്ഷ്കിച്കി്ു്്ടെ.

6 പ്പരാത്ധി രജ്ധിസ്റ്റർ:

 പരാതികളൊന്നും കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.

തമറീര്ധിയൽരജ്ധിസ്റ്റർ :

 തമറീര്ധിയൽരജ്ധിസ്റ്റർപ്പര്ധിദശാധ്ധിചത്ധിൽേഴ്ധിഞ്ഞവ

ർഷംതമറീര്ധിയൽ

ഉപ്പദയാഗ്ധിച്തചയുവാൻോധ്ധിച്ധിര്ധികുന്ന.ഗപ്പവൃ

ത്ധിേളുതട തമറീര്ധിയൽവ്ധിവരങ്ങൾ

തമറീര്ധിയൽരജ്ധിസ്റ്ററ്ധിൽ േ്തൂക്ഷ്ധിച്ധിടുണ്.

9.2ഗപ്പവൃത്ധിഫയല്ധിതല 22 ദരഖേൾ

വാരഷ്കിക മാസരസരകുലര ശപകാരം ഒരു ശപവൃത്കി

ഫയല്കിൽ താനഴപറയുന്ന ഇരുപത്കിര്ടെു പരഖകൾ േ്കിര്ബ്ബനമായും

ഉ്ടൊയ്കിര്കിപക്ടൊതാണ്

1.േവർദപ്പജ്

 പര്കിപശാേ്കിചഫയലുകള്കിൽ വാരഷ്കിക

മാസരസരകുലര ശപകാരമുള്ള കവരപപജ്കാണാൻ

സാേ്കിചു.

2.തചേ്ട്ല്ധിേ്ട്റ്

 വരക്ഫയല്കിൽസ്തൂക്ഷ്കിച്കിര്കികുന്നവ്കിവരങ്ങളുനടപ്്കികയും,

അവയുനടപപജ്നമ്പറുംപരഖന്ടുപത്ടെനചക്്കില്കിസ്ഫയല്കിൽ

സ്തൂക്ഷ്കിപക്ടെതാണ്. പര്കിപശാേ്കിച ഫയലുകള്കിൽ 18

പരഖകളുനട കവര പപജ് ആണ് കാണാോയത്. അത്കിനല

മുഴുവൻ പരഖകളും കാണാൻകഴ്കിഞ്ഞ്കില.

3.ആക്ഷൻപാൻ

 ഒരു ജേകരീയഇടനപടല്കിേ്നറ പേരസാക്ഷ്യം

നതള്കിയ്കികുന്ന പരഖയാണ്ആക്ഷൻപാൻ.

പകാ്്കി.ശഗാമസഭേ്കിരപ്ദേശ്കികുന്ന ശപവരത്കികൾ നഷൽഫ്



18

ഓഫ് പശപാജക്്കിപലക് മാറുകയും ഇത്കിൽേ്കിന്നും മുൻഗണേ

അട്കിസാേത്കിൽഅതാത് സാമ്പത്കികവരഷത്കിൽ

ആവശ്യമുള്ള ശപവരത്കി നതരനഞ്ഞടുത്ആക്ഷൻപാൻ

തയാറാകുകയും നചയും .ആക്ഷൻപാേ്കിൽ ഉൾന്്

ശപവരത്കിതനന്നയാപണാേട്്കിലാക്കിയത്എന്ന്

മേസ്കിലാകുന്നത്കിേുംആക്ഷൻപാൻ

പകാ്്കിഉപകര്കികുന്നു

 .പര്കിപശാേ്കിചഫയലുകള്കിൽ AMC ശപകാരം

േ്കിരേനമായും ഉ്ടൊയ്കിര്കിപക്ടെആക്ഷൻപാേ്കിൻനറ

പകാ്്കി കാണാൻസാേ്കിച്കില.എന്ന്കിരുന്നാലും നതാഴ്കിലുറ്്

വ്കിഭാഗംഓഫരീസ്കിൽപഞായത്കിനല മുഴുവൻആക്ഷൻ

പാേുംകേൻ്് നചയ്ു വൃത്കിയായ്കിസ്തൂക്ഷ്കിച്കിര്കികുന്നു

 ഇത്കിേ്നറ ഒരു പകാ്്കിഫയല്കിൽക്തൂട്കി

സ്തൂക്ഷ്കിനക്ടൊതാണ്

4.എസ്റ്റ്ധിദമറ്ഡ്ധിസേൻആൻഡ്ദഗഡായ്ധിങ്

 സാങ്കേതികഎസ്റ്റിമേറ്റ് പദ്ധതിയിൽഏറ്റെടുക്കുന്ന

ഓരോപ്രവരത്തിക്കും സംസ്ഥാനസരക്കാര

ചുമതലപ്പെടുത്തിയ അധികാര സ്ഥാനത്തിന്റെ

അനുമതിയോടുകൂടിയ സാങ്കേതികഎസ്റ്റിമേറ്റ്

ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്.ഓരോപ്രവരത്തിക്കും

എസ്റ്റിമേറ്റിന്റെ സംക്ഷിപ്തം,ഡിസൈൻ,

പ്രവരത്തിയുടെ പ്രതീക്ഷിത നേട്ടങ്ങൾ

വിശദീകരിക്കുന്ന സാങ്കേതിക കുറിപ്പ് തുടങ്ങിയവ

ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതും സെക്വരസോഫ്റ്റ് വെയറിലൂടെ

ഓൺലൈനായി അനുമതികൾ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതുമാണ്

പരിശോധിച്ച

ഫയലുകളില്ലാംഡീറ്റൈൽഡ്എസ്റ്റിമേറ്റ്ഉണ്ടായിരുന്നു....
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ഒരുഫയലിലുംപ്രൊജക്റ്റ്റിപ്പോരട്ട് ഉണ്ടായിരിന്നു.

5.ഭരണാനുമതി

 ഒരു വാര്്കിൽഒരു വരഷം േട്്കിലാകുന്ന

നതാഴ്കിലുറ്് പദ്ധത്കി ശപവരതേങ്ങൾക്പഞായത്

ഭരണസമ്കിത്കി േൽകുന്നഅംഗരീകാരമാണ്

ഭരണാേുമത്കിപര്കിപശാേ്കിചഫയലുകള്കിൽ

ഭരണാേുമത്കി പകാ്്കിസ്തൂക്ഷ്കിച്കിട്ടുണ്ട്.ഒപ്പോടുകൂടിയ

സൈൻഇല്ല.

6.ോദ്കെത്ധിോനുമത്ധി

 പരിശോധിച്ച6ഫയലുകളിൽസാങ്കേതികാനുമതി

കവര്പ്പജ്സെക്യൂറിൽ നിന്നെടുത്ത

സാങ്കേതികനുമതിയുടെ കോപ്പി എന്നിവ

സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്.ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ

ഒപ്പ്സീൽ തീയതി മുതലായവയും കാണാൻസാധിച്ചു.

ഒപ്പോടുകൂടിയസൈൻഇല്ല.

7.േംദയാജ്ധിതപ്പദ്ധത്ധി(േൺദവർജൻേ്)

പ്പര്ധിദശാധ്ധിചവർകുേൾക്കൺപവരജൻസ്ോേകമല

8.ഡ്ധിമാൻഡ്ദഫാം

 പ്പര്ധിദശാധ്ധിചത്ധിൽതവള്ളദപ്പപറ്ധിൽേ്തൂടായ്ധിഎഴുത്ധി

ദമറ്ട്തനഏൽപ്ധിച് nregsഓഫീേ്ധിൽനൽേുന്ന

രീത്ധിയാണ്അവലംബ്ധിച്ധിര്ധികുന്നത്. ഗഫണ്

ഓഫീേ്ധിൽനൽേ്ധി തറേ്ധിപ്്പറ്സേപറുന്ന

രീത്ധിയ്ധിദലകു മാറണം.

6ആം വാർഡ്ധിൽപ്പര്ധിദശാധനയ്ക്വ്ധിദധയമാക്ധിയ

ഗപ്പവൃത്ധിേളുതട ഡ്ധിമാൻഡ്കതണത്ധിതയ്കെ്ധിലും

‘ഓദരാ ഗപ്പവർത്ധിയുതടയുംഡ്ധിമാൻഡ്അതാത്

ഫയല്ധിൽേ്തൂക്ഷ്ധികുന്നതായ്ധിര്ധികുംഅഭ്ധിോമ്യം.
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9.വർക്അദലാദകഷൻദഫാം

 നതാഴ്കിൽ ആവശ്യന്്വര്ട്ട്കു നതാഴ്കിൽ

അേുവദ്കിചുനകാ്ടെുള്ള വരക്അപലാപകഷൻ

പഫാംഫയലില്കാണാന്സാധിച്ചു.

10.ഇമസ്റ്റർ ദറാൾ

 നതാഴ്കിലാള്കികൾനതാഴ്കിൽനചയുന്നതരീയത്കി,

ദ്കിവസംഉൾന്നടഹാജരപരഖന്ടുതുന്നത്കിേുള്ള

അട്കിസാേപരഖയാണ് ഇമസര പറാൾ.

ഇത്കിൽപ്ാക്ന്വലപ്നമൻറ്ഓഫരീസര,പഞായ

ന്്ശക്റ്കിഎന്ന്കിവരഒ്ും, സരീലും

പരഖനപടുപത്ടെതാണ്. ഇ-മസര്ട്ട് പറാളുകള്കിൽ

പ്ാക്ന്വലപ്നമൻറ്ഓഫരീസര,

പഞായന്്ശക്റ്കിഎന്ന്കിവര ഒ്ും, സരീലും,

ത്കിയത്കിയും പരഖനപടുത്കിയ്കി്ു്്ടെ.

.ഇത്കിൽ നതാഴ്കിലാള്കികളുനട ഒ്ുകൾ, അവരുനട

നതാഴ്കിൽദ്കിേങ്ങൾ,

.ക്തൂല്കിഎന്ന്കിവപരഖന്ടുത്കിയ്കി്ു്്ടെ.

11.തമഷർതമൻറ്പ്പുസ്േം (M Book)

 എലാഫയലുകള്കിലും M book ഉ്ടൊയ്കിരുന്നു.

 നമഷരനമൻറ്േുക്കിൽേമ്പര പപജ്നമ്പര

ഇവപരഖന്ടുത്കിയ്കി്ു്്ടെ

 മനസരപറാൾേമ്പര ഉ്്ടെ .

 േനന്് ഉപദ്യാഗസരഅതായത്ഓവരസ്കിയര,

എൻജ്കിേരീയരഎന്ന്കിവരുനട ഒ്്നമഷരനമേ്റ്ട്ട്

േുക്കില്ട്ട്ഉ്്ടെ.

12.തമറീര്ധിയൽല്ധിസ്്റ്റ

 നമറരീര്കിയൽ രജ്കിസരപര്കിപശാേ്കിചത്കിൽകഴ്കിഞ്ഞ6

മാസത്കിൽഒരു ശപവരത്കി നമറരീര്കിയൽ ഉപപയാഗ്കിച്

നചയ്്കി്ു്്ടെ. ശപവൃത്കികളുനട നമറരീര്കിയൽവ്കിവരങ്ങൾ

നമറരീര്കിയൽ രജ്കിസറ്കിൽസ്തൂക്ഷ്കിച്കി്ു്്ടെ.

13.ദവജ് ല്ധിസ്്റ്റട്
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 നതാഴ്കിലാള്കികൾഎശതദ്കിവസംപജാല്കിനചയ്ുഎ

ന്നത്കിേ്അട്കിസാേന്ടുത്കി അവരക്

േൽപക്ടെതുകഅതായത്ക്തൂല്കി,

ആയുേങ്ങൾക് നകാടുകുന്ന വാടക,

മ്തൂരചക്തൂ്ുന്നത്കിേുള്ള തുക എന്ന്കിവ

എലാംകാണ്കിചുനകാ്്ടെ പണം

കകമാറുന്നതയാറാകുന്ന ശപോേന്്

ഒന്നാണ് പവജ് ല്കിസ്ട്ട്

 മസരപറാൾ ശപകാരമുള്ള പവജ് ല്കിസ്ട്ട് എല്ലാ

ഫയലുകള്കിലുംകാണാൻകഴ്കിഞ്ഞു.

14.മസ്റ്റർദറാൾ /ഫയൽമാറസ്ധിപുേൾ

 ഒരുമസരപറാൾഅവസാേ്കിച് 3

ദ്കിവസത്കിേകംതനന്നഅളവുകൾ

േനന്് ഉദ്യാഗസൻ

പരഖന്ടുതണംഎന്ന്േ്കിയമം

അേുശാസ്കികുന്നു.അളവുകള്കിൽ

ശകമപകടുകൾ ഉ്ടൊയാപലാ,

ഉപപയാഗ്കികുന്ന നമറരീര്കിയല്കിേ്നറ

ക്വാള്കിറ്കിയ്കിൽേ്കിലവാരം കുറയ്കുകപയാ,

ഉയരന്നഎസ്കിപമറ്കാണ്കികുകപയാനചയുന്ന

ത്േ്കിയമവ്കിരുദ്ധമാവുകയുംനസക്ഷൻ 25

അേുശാസ്കികുന്നശ്കിക്ഷക്

വ്കിപേയമാപവ്ടെ്കിവരുകയുംനചയും.

 എലാഫയലുകളിലും ഫയൽട്രാക്കിംഗ്ഫോം

അഥവാ മസ്റ്്റരപറാൾമ്തൂവ്നമൻറ്സ്കി്്

ഫായലുകളില്ഉണ്ടായിരുന്നു.

 ആക്ഷൻപാേ്കിേ്നറ യ്തൂണ്കിക് id

പരഖന്ടുത്കിയ്കി്്കില.

15. നമറരീര്കിയൽവൗചരേ്കിൽ

 പര്കിപശാേ്കിച ഒരു ശപവൃത്കിക്

നമറരീര്കിയൽേ്കിലുകൾസ്തൂക്ഷ്കിച്കി്ു്്ടെ.

16.ഫണ്ട്ട്രാൻസ്ഫർഓർഡർ(FTO)
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 പരിശോധിച്ച ഫയലുകളില്

ഫണ്ട്ട്രാൻസ്ഫർഓർഡർ(FTO)ഹാര്ഡ്

കോപ്പി സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.

17. റോയൽറ്റി

 പര്കിപശാേേക്ട്ട് വ്കിപേയമാക്കിയ ഒരു

വരക്ട്ട്ഫയല്കിലും പറായൽറ്കിോേകമല

18.ദഫാദടാഗഗാഫ്

 ശപവരത്കിതുടങ്ങുന്നത്കിന്മുമ്പ്ശപവരത്കിേട

ന്നുനകാ്ടെ്കിര്കികുപമ്പാള്ട്ട്,

ശപവരത്കിപ്തൂരതരീകര്കിചുകഴ്കിയുപമ്പാള്ട്ട്

തുടങ്ങ്കിയഓപരാഘ്ത്കിനലയുംപഫാപ്ാക

ൾഫയല്കിൽസ്തൂക്ഷ്കികണനമന്നു

േ്കിഷ്കരഷ്കിച്കിര്കികുന്നു

 ഇതരത്കിലുള്ള ഒരു പഫാപ്ാകളും

കാണാൻസാേ്കിച്കില.

19.ജ്ധിദയാടാഗ്ഡ്ദഫാദടാേ്

 ശപവരത്കിസലം ത്കിര്കിചറ്കിയുന്നത്കിേുള്ള

ഉപാേ്കിയാണ് ജ്കിപയാപയാടാഗ്്്പഫാപ്ാസ്.

എന്നാൽ ഇവ പര്കിപശാേേയ്ക്

വ്കിപേയമാക്കിയ ഒരു ഫയല്കിൽ പപാലും

കാണാൻസാേ്കിച്കില.

20ഗപ്പവൃത്ധിപ്പ്തൂർതീേരണോക്ഷ്യപ്പഗതം

 പര്കിപശാേ്കിചഫയലുകള്കിൽ ശപവ്രത്കി

പ്തൂരത്കികരണസാക്ഷ്യപശതംകാണാൻ

സാേ്കിചു .

21. ദോഷ്യൽഓഡ്ധിറ്റ്ധിദപാർട്

 എഎംസ്കി ശപകാരമുള്ള പസാഷ്യൽഒ്ാ്്കിറ്

േട്ാകുന്നത് ഇപ്ാഴാണ്.

22.സേറ്ഡയറ്ധി

 സംസാേസരകാര്കിേ്നറേ്കിരപ്ദേശശപകാരം
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വരക്ഫയല്കിൽസ്തൂക്ഷ്കിപക്ടെ22

മനതപരഖയാണ്കസറ്്യറ്കി.

 പ്പര്ധിദശാധ്ധിചഎല്ലാഫയലുേൾകും

സേറ്ഡയറ്ധി ഉണായ്ധിരുന്നു.

 കസറ്്യറ്കിയുനട കവരപപജ്കിൽ

ശപവരത്കിനയ

കുറ്കിചുള്ളശപാഥമ്കികവ്കിവരങ്ങൾഏനതാരു

വ്യക്കികുംമേസ്കിലാകാൻപറുന്നരരീത്കിയ്കി

ൽഉ്ടൊപക്ടെതാണ്.ശപവരത്കിആരംഭ്കികു

ന്നദ്കിവസംശപവരത്കിഅവസാേതരീയത്കിഎ

സ്കിപമറ്തുക,ശപവൃത്കി ദ്കിേങ്ങൾ ,എന്ന്കിവ

കവരപപജ്കിൽ ഉ്ടൊയ്കിരുന്നു.

 കസറ്്യറ്കി യുനട ഒരു ഭാഗമാണ്

പശപാജക്്ഇേരീഷ്യൽമരീറ്കിങ്്ങ.ഒരുശപവൃത്കിതു

ടങ്ങുന്നത്കിേുമുമ്പ്ശപവരത്കിനയകുറ്കിചുളള

വ്കിവരങ്ങൾപങുവയ്കുന്നതുംഅതുപപാനല

ഒരുശപവരത്കിഎങ്ങനേനചയണനമന്ന്നതാഴ്കി

ലാള്കികൾക്കൃത്യമായഅവപോേംഉ്ടൊ

ക്കിഎടുകുന്നത്കിേുംവാര്്നമമ്പര, സാഫ്ട്ട്

എന്ന്കിവരുനടഅേ്യക്ഷതയ്കിൽക്തൂടുന്നപയാഗ

മാണ്പദ്ധത്കിആരംഭമരീറ്കിങ്്ങ.10ആം

വാര്്കിൽപണ്കികൾതുടങ്ങുന്നത്കിേു മുൻപ്

പദ്ധത്കിആരംഭ മരീറ്കിംഗ് േടന്ന്കി്ു്്ടെ.

 കസറ്്യറ്കി യുനട ഒരു ഭാഗമാണ്

വ്കിജ്കിലൻസ്ആൻ്്പമാണ്കിററ്കി കമ്കിറ്കി

യുനടറ്കിപ്ാര്്ഉ്ടൊയ്കിരുനന്നങ്കിലുംഅഭ്കി

ശപായങ്ങൾപരഖന്ടുത്കിയ്കി്ു്ടെയ്കിരുന്ന്കില.

ഓപരാവാര്്കിനലശപവരതേങ്ങനളേ്കിരരീ

ക്ഷ്കികുന്നത്കിേുംക്തൂടുതൽനമചന്ടുതുന്ന

ത്കിേുമായ്കികാര്യക്ഷമമായശപവരത്കിപക്ടെ

വരുമാണ്

വ്കി.എം.സ്കിയ്കിൽഅംഗങ്ങൾആയ്കിര്കിപക്ടെ

ത്.

 കസറ്്യറ്കി മനറാരു ഒരു ഭാഗമാണ്

സന്ദരശകകുറ്കി്്:

 ശപവൃത്കിയുനടഓപരാഘ്ങ്ങള്കിലുള്ളപുപരാ

ഗത്കിവ്കിലയ്കിരുതുന്നത്കിേും,

നതാഴ്കിലാള്കികളുനടശപശ്നങ്ങൾമേസ്കിലാകു

ന്നത്കിേും,
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പദ്ധത്കിേ്കിരവഹണഏജൻസ്കിയുനടഉപദ്യാഗ

സര, ജേശപത്കിേ്കിേ്കികൾ, VMC

അംഗങ്ങൾഎന്ന്കിവരശപവൃത്കിേടകുപമ്പാൾ

സലസന്ദരശേംേടപത്ടെതാണ്.

കസറ്്യറ്കികള്കിൽ, ഒരാളുനട ഒ്് മാശതപമ

ക്തൂടുതൽകാണാൻകഴ്കിഞ്ഞുള്ളു

 കസറ്്യറ്കി യ്കിൽ ഉ്ടൊയ്കിര്കിപക്ടെ

മനറാരു ശപോേനപ് ഭാഗമാണ്

നതാഴ്കിലാള്കികളുനടസാക്ഷ്കിപശതം

,മസരപറാള്കിൽഒ്ുനവചനതാഴ്കിലാള്കികൾശപ

വൃത്കിനചയ്ുഎന്നും,

പമറ്പമൽപോ്ംവഹ്കിചുഎന്നുംനതള്കിയ്കികു

ന്നആേ്കികാര്കിക

പരഖയാണ്സാക്ഷ്കിപശതംപര്കിപശാേ്കിച

ഫയലുകള്കിൽഉള്ളകസറ്്യറ്കിയ്കിൽഎലാം

നതാഴ്കിലാള്കികൾസാക്ഷ്യന്ടുത്കിയ്കിരുന്നു.

 േ്കിരരീക്ഷണം :VMCഅംഗങ്ങൾആയ്കി 2 പപര

മാശതംആണ്കാണാൻസാേ്കിചത്അവരുനട

പപരും ഒ്ും കാണാൻസാേ്കിചു.എന്നാൽ

സന്ദരശകകുറ്കി്് കാണാൻസാേ്കിച്കില.

10.ഗപ്പവർത്ധിേളുതടപ്പര്ധിദശാധനവ്ധിവരണം

1.പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് പകൽവരീട് മണ് പഹാ്ടെമണ് ജലസംരക്ഷണം

എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക 25000

ചിലവായ തുക 21975

ശപവരത്കിആരംഭ്കിചതരീയത്കി 10/12/18

പ്തൂരതരീകര്കിചതരീയത്കി 16/12/18

നതാഴ്കിൽ ദ്കിേങൾ 69

Mbook പമഷരഴ്് : 470 മരീറര സ്ക്വയര@35.77 മരീറര സ്ക്വയര, 21.00 മരീറര

ക്യ്തൂേ്@165.69 മരീറരക്യ്തൂേ്

േ്കിരരീക്ഷണം :പകൽവരീട്കിേ്നറ മുന്ന്കിലും പ്കിറക്കിലും ഉള്ളപപാ്്കിൽ
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ആണ് ശപവരത്കിേടന്നത്.കാട് നവ്്കി പകൽവരീട്കിപലക്ട്ട്ഉള്ളവഴ്കിയും

പര്കിസരവും ഇപ്ാഴും വൃത്കിയായ്കിസ്തൂക്ഷ്കിച്കിര്കികുന്നു.വഴ്കികു

അടുത് ഉള്ളപപാ്്കിൽ 6ഏര്കിഎടുത്കി്ു്്ടെ.അത്കിൽേലനയാരു

പ്തൂപതാ്ം കാണാൻസാേ്കിചു.ശപവരത്കി നകാ്ടെു പകൽവരീട്കിേു ഗുണം

ലഭ്കിചത് കാണാൻകഴ്കിഞ്ഞു.

2.പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് പസറ്വേര്ഹൌസ് പകാമ്പൗ്്ടെ മണ്

ജലസംരക്ഷണം

എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക 30000

ചിലവായ തുക 23900

ശപവരത്കിആരംഭ്കിചതരീയത്കി 23/11/18

പ്തൂരതരീകര്കിചതരീയത്കി 29/11/18

നതാഴ്കിൽ ദ്കിേങൾ 76

Mbook ദമഷർ ്് : 840 മീറർേ്േ്വയർ@4.57 മീറർേ്േ്വയർ, 57.15

മീറർേ്യ്തൂബ്@105.64മീറർേ്യ്തൂബ്

ന്ധിരീക്ഷണം:േന്ദർശനേമയത് ഗപ്പദേശത്േൃഷ്ധി ഒന്നും

ോണാൻേഴ്ധിഞ്ഞ്ധില്ല.ഏര്ധിഎടുതത്ധിന്തറയുംേുഴ്ധി

എടുതത്ധിന്തറയുംച്ധില ഭാഗംോണാൻോധ്ധിചു.ഗപ്പവർത്ധി

നടന്നച്ധിലഇത്ോട് പ്പ്ധിട്ധിചുതുടങ്ങ്ധിഇര്ധികുന്നു.തമചതപ്പട

പ്പര്ധിപ്പാലനംഅർഹ്ധികുന്ന ഗപ്പദേശം.

3.പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് വള്ളേുന്നംപ്പാടദശഖരംബല്കീേ് A

ഭ്തൂമ്ധിയ്ധിൽജലേംരക്ഷണം

എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക 12000

ചിലവായ തുക 11400

ശപവരത്കിആരംഭ്കിചതരീയത്കി 1/11/2018
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പ്തൂരതരീകര്കിചതരീയത്കി 7/11/2018

നതാഴ്കിൽ ദ്കിേങൾ 36

Mbook പമഷരഴ്് : 840square meter @ 4.57per square meter , 57.15cubic merter

@105.64cubic meter, 435 cubic merter@20.10/ cubic meter

േ്കിരരീക്ഷണം:ഏകപദശം 20 നസേ്റ് ഭ്തൂമ്കിയ്കിൽആണ് ശപവരത്കിേടന്നു

ഇര്കികുന്നതു.വാഴ, നചറുനചട്കി കൾകാണാൻസാേ്കിചു.ശപപദശംകാട്

പ്കിട്കിചു ക്കിടകുന്നത് കാണാൻസാേ്കിചു. കുറച് ക്തൂട്കി േല രരീത്കിയ്കിൽ

കൃഷ്കിക് ശപാപദശനതഉപപയാഗ നപടുതാംഎന്ന് പതാന്ന്കി.

ശപളയത്കിൽോേ്കിചസലംആയതു നകാ്ടെുകൃഷ്കി േശ്കിചുഎന്ന്

അറ്കിയാൻസാേ്കിചു.

4.പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് വള്ളകുന്നംപാടപശഖരം പാരവത്കി

എന്ന്കിവരുനട മണ് ജലസംരക്ഷണം

എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക 12000

ചിലവായ തുക 10575

ശപവരത്കിആരംഭ്കിചതരീയത്കി 26/10/2018

പ്തൂരതരീകര്കിചതരീയത്കി 1/11/2018

നതാഴ്കിൽ ദ്കിേങൾ 31

Mbook പമഷരഴ്് : 840square meter @ 4.55per square meter , 57.75 cubic merter

@105.69cubic meter, 105.69 cubic merter@20.10/ cubic merter

േ്കിരരീക്ഷണം ശപവരത്കിേടന്നസലതുകുഴ്കിഎടുതത്കിേ്നറ

ഭാഗങൾ ഭാഗ്കികംആയ്കികാണാൻസാേ്കിചു.ഏകപദശം 20 നസേ്റ്

സലത് പചേ, ചരീരതുടങ്ങ്കിയകൃഷ്കികൾകാണാൻസാേ്കിചു.ഈ

സലത്കുറച് ക്തൂട്കി നമചനപ്കൃഷ്കി േടതാൻകഴ്കിയും.സന്ദരശേ

സലത്കുറച് ഭാഗം കാട് പ്കിട്കിചു ക്കിടകുന്നത് കാണാൻകഴ്കിഞ്ഞു.

5.പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് ജ്കി യു പ്കിസ്ക്തൂൾ പകാമ്പൗ്്ടെ മണ്

ജലസംരക്ഷണം
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എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക 25000

ചിലവായ തുക 23950

ശപവരത്കിആരംഭ്കിചതരീയത്കി 18/12/2018

പ്തൂരതരീകര്കിചതരീയത്കി 24/12/2018

നതാഴ്കിൽ ദ്കിേങൾ 76

Mbook പമഷരഴ്് : 475square meter @ 475per square meter , 34.67cubic merter

@34.64 cubic meter.

േ്കിരരീക്ഷണം:സ്ക്തൂള്കിേ്നറ പ്കിറക്കിൽആയ്കികാട് നവ്്കിഏര്കിഎടുത്കി്ു്്ടെ

എന്ന്അറ്കിയാൻകഴ്കിഞ്ഞു.സന്ദരശേം േടതുന്നസമയത്കാണാൻ

കഴ്കിഞ്ഞ്കില.ശപവരത്കിേടന്നസലത് വാഴകൃഷ്കികാണാൻസാേ്കിചു.േല

രരീത്കിയ്കിൽകൃഷ്കി നചയ്ട്ട്താൽസ്ക്തൂൾ േ്നറആവശ്യത്കിേ് ഉള്ളപചകറ്കി

ലഭ്കികുംഎന്ന് കരുതുന്നു.

6.പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് ശഗാമപഞായത്വാ്രഅപതാറ്കിറ്കിഓഫരീസ്

പകാമ്പൗ്്ടെ മണ് ജലസംരക്ഷണം

എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക 25000

ചിലവായ തുക 20324

ശപവരത്കിആരംഭ്കിചതരീയത്കി 18/12/2018

പ്തൂരതരീകര്കിചതരീയത്കി 24/12/2018

നതാഴ്കിൽ ദ്കിേങൾ 63

Mbook പമഷരഴ്് : 480square meter @ 4805per square meter , 35.77cubic merter

@35.77 cubic meter.

േ്കിരരീക്ഷണം:ആലത്തൂരപഞായത്ട്ട്ത്കിേു പ്കിറക്കിൽആയ്കിഏകപദശം

20 നസേ്റ് ഭ്തൂമ്കിയ്കിൽആണ് ശപവരത്കിേടന്നത്. ശപവരത്കിേടന്നസലം

ഇപ്ാൾകാട് പ്കിട്കിചു ക്കിടകുന്നതായ്കി കാണാൻസാേ്കിചു.അത്കിേു
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ഇടയ്കിൽകുറചു ഉപകാരശപദം നചട്കികൾകാണാൻസാേ്കിചു.പചമ്പ്

കൃഷ്കികാണാൻസാേ്കിചു. എര്കിഎടുതഭാഗം ഭാഗ്കികമായ്കി കാണാൻ

സാേ്കിചു.കൃഷ്കിക്അേുപയാജ് മായസലംആണ്. കുറച്ക്തൂട്കി നമച

നപ്സംരക്ഷണംലഭ്കിചാൽേല രരീത്കിയ്കിൽകൃഷ്കി േടതാവുന്നത്

ആണ്.

7.പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് േര്കിയം പറമ്പ് മുതൽവള്ളകുന്നംവനര

പതാ്്കിൽ ശേഷ്ഫു്് തടയണ.

എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക 125000

ചിലവായ തുക 119325

ശപവരത്കിആരംഭ്കിചതരീയത്കി 26/2/2019

പ്തൂരതരീകര്കിചതരീയത്കി 4/3/2019

നതാഴ്കിൽ ദ്കിേങൾ 94

Mbook പമഷരഴ്് : 3690square meter @ 35.77per square meter , 3690cubic merter

@105.69 cubic meter.

േ്കിരരീക്ഷണം:ശപപദശനതകൃഷ്കിആവശ്യങ്ങൾക്ട്ട്പവ്ടെജലം ഒഴുക്കി

എതുന്നത്ഈ തോടിലൂടെയാണ്.പതാട്കിൽ തടയണകെട്ടി ജലത്കിേ്

കുത്തൊഴുക്ക്സുഗമമക്കുകയാണ് ശപവരത്കിയുനട ലക്ഷ്യം.സന്ദരശേ

സമയത് നവള്ളത്കിേ് ഒഴുക് ഉള്ളത്കിോൽഅളവ് പരഖന്ടുതാൻ

കഴ്കിഞ്ഞ്കില.

8.പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് വള്ളകുന്നംപാടപശഖരം ഉണ്കികൃഷ്ണൻ

ഭ്തൂമ്കിയ്കിൽ മണ് ജലസംരക്ഷണം

എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക 12000

ചിലവായ തുക 11400
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ശപവരത്കിആരംഭ്കിചതരീയത്കി 26/10/2018

പ്തൂരതരീകര്കിചതരീയത്കി 1/11/208

നതാഴ്കിൽ ദ്കിേങൾ 36

Mbook പമഷരഴ്് : 900square meter @ 4.55per square meter , 57.10cubic merter

@105.69 cubic meter.

ന്ധിരീക്ഷണം.ശപവരത്കിേടന്നസലത്േല രരീത്കിയ്കിൽകൃഷ്കി േടത്കി

വരുന്നു.സന്ദരശേസമയത് നതങ്ങ്, വാഴ, പചമ്പ്, മരചരീേ്കി ത്തൂങ്ങ്കിയ

വ്കിവ്കിേതരത്കിൽ ഉള്ളകൃഷ്കികാണാൻസാേ്കിചു.ഈ ശപവരത്കി മ്തൂലം

ഈ ശപപദശത്കിേ് ഗുണം ഉ്ടൊയതായ്കി കാണാൻസാേ്കിചു.

9.പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് വളകുന്നപാടപശഖരംമുഹമദ്ട്ട്യ്തൂസഫ്. N

ഭ്തൂമ്കിയ്കിൽ മണ് ജലസംരക്ഷണം.

എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക 12000

ചിലവായ തുക 11400

ശപവരത്കിആരംഭ്കിചതരീയത്കി 1/11/2018

പ്തൂരതരീകര്കിചതരീയത്കി 7/11/2018

നതാഴ്കിൽ ദ്കിേങൾ 36

Mbook പമഷരഴ്് : 840square meter @ 4.57per square meter , 57.00 cubic merter

@105.64/ cubic meter.

േ്കിരരീക്ഷണം:സന്ദരശേസമയത്വ്കിളഞ്ഞുേ്കിൽകുന്നപാടപശഖരം

കാണാൻസാേ്കിചു. 2018 േവംേര മാസം േടന്ന ശപവൃത്കിആയത്

നകാ്്ടെകാണാൻകഴ്കിഞ്ഞ്കില.എന്നാൽ മണ് കയാല േ്കിരമാണം

ആയ്കിരുന്നുഎന്ന്അറ്കിയാൻസാേ്കിചു.

11.CIB-േ്ധിറ്ധിേൺഇൻഫർദമഷൻദബാർഡ്

നതാഴ്കിലുറ്് പദ്ധത്കിയുനടസുതാര്യത ഉറ്ാകുന്നത്കിേു പവ്ടെ്കിയുള്ള

ഒരു ഉപാേ്കിയാണ്സ്കിറ്കിസൺഇൻഫരപമഷൻ പോര്് Para 25(a), schedule 1

അേുസര്കിച് ഒരു ശപവരത്കിയുനടഅട്കിസാേവ്കിവരങ്ങൾഅതായത്
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എസ്കിപമറ് തുകസാേേ പവതേഘടകങ്ങൾയഥാരത്ഥനചലവ് നതാഴ്കിൽ

ദ്കിേങ്ങൾതുടങ്ങ്കിയവ്കിവരങ്ങൾസാോരണജേങ്ങൾകും

ഗുണപഭാകാകൾകും മേസ്കിലാകുന്ന രരീത്കിയ്കിൽ ശപദരശ്കി്്കിപക്ടെത്

അേ്കിവാര്യമാണ്..ഈ പോര്്സാപ്കിപക്ടെത്ഓപരാ

ശപവരത്കിയുനടയുംആരംഭഘ്ത്കിൽആണ്.ഓപരാ ശപവരത്കികും

അേുസൃതമായ്കി േ്കിഷ്കരഷ്കിച്കി്ുള്ളഅളവുകള്കിൽ ഉള്ളപോര്ുകൾ

സ്കിമൻറ്ഉം പകാൺശകരീറും ഉപപയാഗ്കിച് േ്കിരമ്കിച്സാപ്കികണനമന്ന്

േ്കിയമംഅേുശാസ്കികുന്നു്്ടെ. ഇരുമ്പ് ,ട്കിൻ ,ഫ്ളക്്ഷരീറുകൾതുടങ്ങ്കിയവ

ഉപപയാഗ്കിച്കി്ുള്ള പോര്ുകൾസാപ്കികുന്നത് േ്കിയമവ്കിരുദ്ധമാണ്.

േ്കിരമാണനചലവ്വ്യക്കിഗത ശപവരത്കികൾക് 3000 ര്തൂപയും നപാതു

ശപവരത്കികൾക് 5000 ര്തൂപയുംആണ്പരമാവേ്കി ച്കിലവ്എന്നാണ്

ആേുവൽമാസരസരകുലരേ്കിഷ്കരഷ്കികുന്നത്. സ്കിഐേ്കിഅടങ്ങുന്ന

ഒരു പഫാപ്ാ വരക്ഫയല്കിൽ ഉൾന്ടുതണംഎന്നത് േ്കിരേനമാണ്.–

12.ദറാസ്ാർേ്ധിനം

നതാഴ്കിൽആവശ്യകതകൃത്യമായ്കിരജ്കിസരനചയുന്നത്കിേുംനതാഴ്കിലാള്കിക

ളുനടഅരഹതകളുംഅവകാശങ്ങളുംഅവനരപോേ്യന്ടുതുന്നത്കിേും

പദ്ധത്കികൾപര്കിഹര്കികുന്നത്കിേുമായ്കിപറാസ്ാരദ്കിേംസംഘട്കി്്കിപക്ടെ

താണ്.പറാസ്ാരദ്കിേംആചര്കികുന്നത്കിേുമുൻപായ്കിവ്കിവരവ്കിദ്യാഭ്യാസ

വ്യാപേശപവരതേങ്ങൾസംഘട്കി്്കികുന്നു്്ടെഎന്ന്ജ്കിലാപശപാശഗാംപകാ

്്കിപേറരഉറ്ുവരുപത്ടെതാണ്.പറാസ്ാരകല്ടെരസംേന്കിച്ശഗാമപ

ഞായതുകനളശപപത്യകമായ്കിപോേവൽകര്കിപക്ടെതാണ്.പറാസ്ാരദ്കി

േംസംഘട്കി്്കികുന്നത്കിൻനറചുമതലകളുംഉതരവാദ്കിത്വങ്ങളുംസംസാ

േസരകാരജ്കിലാപശപാശഗാംപകാ്്കിപേറരര്തൂപരീകര്കിച്കി്ുള്ളശപത്കിമാസപ്്കി

കഅേുസര്കിച്തനന്നപറാസ്ാരദ്കിേംസംഘട്കി്്കികുന്നുഎന്ന്ജ്കിലാപശപാ

ശഗാംപകാര്്കിപേറരഉറ്ുവരുപത്ടെതാണ്.

ഈപ്്കികശഗാമവ്കികസേമശനാലയവുമായുംനപാതുജേങ്ങളുമായുംപങു

നവപക്ടെതുംഒരുമാസത്കിനലാര്കികൽശഗാമപഞായത്തലത്കിൽസം

ഘട്കി്്കിപക്ടെതാണ്.ശഗാമപഞായത്ശപസ്കി്ൻറ്േ്കിപയാഗ്കികന്്ശഗാമ

പഞായത്കിനലഭാരവാഹ്കിദ്കിോചരണത്കിൽഅേ്യക്ഷതവഹ്കിപക്ടെതാ

ണ്.ഇത്േടതുന്നത്കിേുംേടപട്കിശകമങ്ങൾപരഖന്ടുതുന്നത്കിേുള്ളസ്വ

യംസഹായസംഘങ്ങളുനടനഫ്പറഷൻഅംഗങ്ങൾഎന്ന്കിവരകാണ്.

പറാസ്ാരദ്കിേംആചര്കികുന്നത്േ്കിശ്ചയ്കികന്്്കി്ുള്ളദ്കിവസംേടതുന്ന

ത്കിോയ്കിഉപദ്യാഗസനരേ്കിപയാഗ്കിപക്ടെതാണ്.ഈപയാഗത്കിൽമ്കിേ്കി

റ്സ്നപാതുജേങ്ങൾക്പര്കിപശാേ്കികുന്നത്കിേുംപസാഷ്യൽഓ്്കിറ്കിേുംല

ഭ്യമാപക്ടെതു്്ടെ.

സംസാേസരകാരദ്കിേംസംഘട്കി്്കികുന്നതംേന്കിചറ്കിപ്ാര്ുകൾ

പശഖര്കികുന്നതാണ്.
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സംസാേസരകാരനതാഴ്കിൽആവശ്യകതസംേന്കിച്ജ്കിലാതലറ്കിപ്ാര

്ുകൾപത്കിവായ്കിഅവപലാകേംനചപയ്ടെതാണ്

13.വ്കിജ്കിലൻസ്ആൻ്്ട്ട്പമാണ്കിററ്കിംഗ് കമ്കിറ്കി

ഓപരാ ശഗാമപഞായത്കിലുംഅഞ്അംഗങ്ങളുള്ളജാശഗത പമൽപോ്

സമ്കിത്കി ര്തൂപരീകര്കിപക്ടെതാണ്. ഇത്കിൽപ്്കികജാത്കി-പ്്കികവരഗ

വ്കിഭാഗങ്ങൾക് പവ്ടെശത ശപാോേ്യം േൽപക്ടെതും പകുത്കി പപര

സ്ശതരീകൾആയ്കിര്കിപക്ടെതുമാണ്.അദ്ധ്യാപകരഅംഗേവാട്കി വരകര

സ്വയംസഹായസംഘത്കിനലഅംഗങ്ങൾ പസാഷ്യൽഓ്്കിറ് റ്കിപസാഴ്്

പപഴ്ൺമാര ഉപപഭാകൃസമ്കിത്കികൾയുവജേക്ല്ബ്ബുകൾ നപാതുസമ്തൂഹ

സംഘടേകൾതുടങ്ങ്കിയവര്കിൽേ്കിന്നും VMCഅംഗങ്ങനള

നതരനഞ്ഞടുകാവുന്നതാണ്ഏറവും കുറഞ്ഞകാലയളവ്കിപലക് VMC

നയേ്കിയമ്കിപക്ടെത് ശഗാമസഭയാണ്. ശപവരത്കിസലസന്ദരശേം

നതാഴ്കിലാള്കികളുമായ്കിആശയവ്കിേ്കിമയം േടതൽ ,പരഖകളുനട

പര്കിപശാേേ ,ശപവരത്കിസലസൗകര്യങ്ങളുനട പര്കിപശാേേ

,ശപവരത്കികളുനട ഗുണേ്കിലവാരം േ്കിരണയ്കികൽ, തുകേ്കിരണയം

ശപവരത്കിയ്കിൽ ഉടേരീളമുള്ളറ്കിപ്ാര്്കിംഗ് ശപവരത്കിയുനടസ്വഭാവനത

സംേന്കിചുള്ളഗുണപരമായവ്കിലയ്കിരുതൽഎന്ന്കിവയാണ് ശപോേ

ചുമതല. VMCഎലാ ശപവരത്കികളും പര്കിപശാേ്കിപക്ടെതും മ്തൂല്യ

േ്കിരണയരജ്കിസറ്കിൽ പരഖന്ടുപത്ടെതും പസാഷ്യൽഓ്്കിറ്

സമയത്അവ ശഗാമസഭയ്കിൽസമര്്കിപക്ടെതുമാണ് VMC റ്കിപ്ാര്്

ഒരു നപാതു പരഖയായ്കി കരുപത്ടെതുംആവശ്യന്ടുന്നത്കിേേുസര്കിച്

ഒരു നപാതു പരഖയായ്കി പഞായത്േ്കിന്നും ലഭ്കിപക്ടെതുമാണ്.

Sn Name Designation

1

2

3
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4

5

VMCപുനസ്സംഘടിപ്പിക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്.

സോഷ്യല്ഓഡിറ്റ്ഗ്രാമസഭയുടെ തീരുമാനങ്ങള്

 ഫോട്ടോപതിപ്പിച്ചതൊഴിൽകാരഡ്സൗജന്യമായി

നൽകണമെന്നും ഭരണസമിതിയുടെഅംഗീകാരംവേണമെന്നും.

 15 ദിവസത്തിനകംതൊഴിൽ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽതൊഴിലില്ലാ

വേതനത്തിന്അപേക്ഷിക്കാൻഫ്രണ്ട്ഓഫീസ് വഴി ഉള്ള നിരദ്ദേശം.

 തൊഴിലില്ലാവേതനത്തിന്അപേക്ഷിക്കുന്നത് മേറ്റ് വഴി

ആക്കാൻതീരുമാനമായി.

 വേതനംവൈകിയാൽഅപേക്ഷകൊടുക്കണംഎന്നുംഫ്രണ്ട്

ഓഫീസിൽനൽകണംഎന്നും തീരുമാനമായി.

 തൊഴിലാളികളുടെപരാതിപരാതി രജിസ്റ്ററിൽ

രേഖപ്പെടുത്തണമെന്ന് തീരുമാനമായി.

 വിഎംസിഅംഗങ്ങളെപുനസംഘടിപ്പിക്കണമെന്നും

തീരുമാനമെടുത്തു.

 തൊഴിൽചെയ്യുന്നതിന് ഇടയിൽഅപകടംസംഭവിച്ചലക്ഷ്മി

തൊഴിൽകാരഡ്നമ്പര 122പരാതി കൊടുക്കാൻതീരുമാനംആയി.

 മേറ്റ്മാര്ക്ക്പഞ്ചായത്ത്അടിസ്ഥനത്തിൽപ്രാക്ടിക്കൽ

ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കാൻതീരുമാനംആയി.

 തൊഴിൽഇടത് നടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾഎല്ലാംസൈറ്റ് ഡയറി

യിൽഎഴുതാൻതീരുമാനംആയി.

 എല്ലാപൂരത്തീകരിച്ചപ്രവരത്തിയുടെയുംഫോട്ടോയുടെ

കോപ്പിഫയലിൽസൂകിഷിക്കാൻതീരുമാനംആയി
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ന്ധിർദ്ദേശങ്ങൾ

 നതാഴ്കിലുറ്് പദ്ധത്കി ശപകാരം നതാഴ്കിലാള്കികൾഇപ്ാൾ നചയുന്ന

പജാല്കി വളനരക്തൂടുതൽആണ്എന്ന് നതാഴ്കിലാള്കികളും NREGS

ഉദപയാഗസരുംഅഭ്കിശപായന്്ു. നതാഴ്കിലുറ്് പദ്ധത്കി ശപകാരം

ഒരു sq mകാട് നവ്്കി മാറാൻ 2.05, 4.55 ര്തൂപയും.1 ക്യ്തൂേ്കിക് മരീറര മണ്

മാറ്കിയാൽഏകപദശം 90 ര്തൂപയും മാശതംആണ്ലഭ്കികുന്നത്. ഇത്

PWD േൽകുന്നത്കിപേകാൾവളനരഅേ്കികംകുറവാണ്.അത്

പപാനലതനന്ന 60 വയസ്കിേു പമനല ശപായംആയവരാണ് നതാഴ്കിൽ

ഉറ്് പണ്കിക്തൂടുതൽആയ്കി നചയുന്നത.്അവരക്ഈഅളവ്കിൽ

പണ്കിഎടുകാൻസാപങത്കികംആയ്കിസാേ്കികുകയ്കില.അത്കിോൽ

നതാഴ്കിൽ ഉറ്് പണ്കിയ്കിനല പമൽപറഞ്ഞ അളവ്

പുേപര്കിപശാേ്കികുകയും പവ്ടെമാറം നകാ്ടെുവരണംഎന്നും

നതാഴ്കിലാള്കികളും NREGS ഉപദ്യാഗസരുംആവശ്യന്്ു.

 നതാഴ്കിലുറ്ുപദ്ധത്കിഇേ്കിയുംവ്കിജയകരമായ്കിമുപന്നാ്്നകാ്ടെുപപാ

കുന്നത്കിേ്ഉപദ്യാഗസതലത്കിലുംഭരണതലത്കിലുംഒരുപപാനലമാ

േദണങ്ങൾകേുസൃതമായ്കിശപവരത്കികൾേട്്കിലാപക്ടെതു്്ടെ.

നനാഴ്കിലാള്കികളുംനമയ്റ്മാരുംനതാഴ്കിലുറ്ുപദ്ധത്കിയ്കിൽശപവര

ത്കികുന്നസാഫുകളുംഅവരുനടേ്കിയമംഅേുശാസ്കികുന്നകൃത്യ

മായേ്കിരപ്ദേശങ്ങൾപാല്കിപക്ടെതു്്ടെ.

ഇതരത്കിലുള്ളകുറചുേ്കിരപ്ദേശങ്ങൾഅേുേനമായ്കിപചരത്കി്ു

്്ടെ. (അേുേനംകാണുക)

 നഷ്്യ്തൂൾ 1നലപാര4ൽ അേുേന പാര 2 അേുസര്കിച് 60

ശതമാേംശപവരത്കികൾആസ്്കിവരദ്ധ്കി്്കികുന്നതുംകാര്ഷ്കികാേു

േനശപവൃത്കികൾആയ്കിര്കികാൻശശദ്ധ്കികണം.ക്തൂടുതൽ

ഭ്തൂവ്കികസേശപവരത്കികളും ആസ്്കിവര്േ്കി്്കികുന്നതായും

കൃഷ്കിനമചന്ടുതുന്നതായും കാണുന്നു.

 പാരശ്വവൽകര്കികന്് കുടുംേങ്ങൾകും SC, BPL, സ്ശതരീകൾ

ഗൃഹോഥയായ്കി്ുള്ള വരീടുകൾ ശാരരീര്കിക മാേസ്കിക നവലുവ്കിള്കി
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പേര്കിടുന്നവര തുടങ്ങ്കിയ എലാവരകും nregs േ്നറ ഗുണം ലഭ്കിചു

എന്നുറ്ുവരുത്കിയ പശഷം APL കുടുംേങ്ങൾക് പണ്കി

അേുവദ്കികാൻ ശശദ്ധ്കികണം.

 എലാ ഗുണപഭാകാകളും നതാഴ്കിൽ കാര്് ഉള്ളവരാനണന്ന്

ഉറ്ുവരുതണം.

 പണ്കി നചയ്്കി്ുള്ള ഓപരാ കഫല്കിേും ഓപരാ CIB സാപ്കികണം.

മരുന്ന്, പോര്്ട്ട്മുതലായവയുനട േ്കില് കസറ്്യറ്കി പയാനടാ്ം

ഓഫരീസ്കിൽഏൽ്്കികണം.

 കയുറയും കാലുറയും ആവശ്യമായ പജാല്കികൾകു

അേുവദ്കികണം.

 ്്കിമാൻ്് പഫാം nregs ഓഫരീസ്കിൽ സ്വരീകര്കികാനത ശഫ്്ടെ

ഓഫരീസ്കിൽസ്വരീകര്കികണം.

 VMC പുേസംഘട്കി്്കികണം.

 പണ്കിയുനട വ്കിവ്കിേ ഘ്ങ്ങള്കിലുള്ള CIB പയാടുക്തൂട്കിയ പഫാപ്ാശഗഫ്

ഫയല്കിൽസ്തൂക്ഷ്കികണം.

 ഫയല്കിൽഎലാ പരഖകളുംഅറാച് നചയ്്കിര്കികണം.

ഉപ്പേംഗഗഹം

ഇേ്കിശപവരത്കികൾത്കിരനഞ്ഞടുകുപമ്പാൾഅതരീവജാശഗതപുലരപത്ടെ

തു്്ടെ. വ്യക്കിഗത ഗുണപഭാകാകനള കന്ടെതുപമ്പാൾ ക്തൂടുതൽ

താനഴത്്കിലുള്ളവനരയും പര്കിഗണ്കികണം.

എങ്ങനേനയങ്കിലുംശപവരത്കികൾേട്്കിലാക്കിനചലവ്ക്തൂ്ുകഎന്നും

നതാഴ്കിലാള്കികൾനക്ാഴ്കിൽദ്കിേങ്ങൾക്തൂ്ുകഎന്നുംമാശതമാവരുത്േ്കിലപാ

ടുകൾ.

ഈസാമ്തൂഹ്കികപര്കിപശാേേഒരുഉയ്കിരനതഴുപന്നൽ്്കിേുസാേ്യമാകുനമ

ന്നശപത്യാശപയാനടഈറ്കിപ്ാര്്സമര്്കികുന്നു.
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പസാഷ്യൽഓ്്കിറ്ട്ട്ശപവരതേങ്ങള്കിൽപങാള്കികൾആയവര

 വാർഡ്ട്തമമ്പർ

 പ്പഞായത്ട്ഉദേ്യാഗസർ

 തതാഴ്ധിലുറപ് വ്ധിഭാഗം ഉദേ്യാഗസർ

 വാർഡ്ധിതലതതാഴ്ധിലാള്ധിേൾ

 ദമറ്ട്മാർ

അേുേനം- 1-

മഹാതാഗാന്ധി ദേശീയ ഗഗാമീണതതാഴ്ധിലുറപ് പ്പദ്ധത്ധി ഗപ്പോരം

ഏതറടുകാവുന്ന ഗപ്പവൃത്ധിേൾ :

വ്ധിഭാഗം എ-ശപകൃത്കി വ്കിഭവ പര്കിപാലേവുമായ്കി േനന്് നപാതു

ശപവൃത്കികൾ.

 കുട്കിനവള്ള പശസാതസുകൾ ഉൾ്നടയുള്ള ഭ്തൂഗരഭ ജല

വ്കിതാേം ഉയരതുന്നത്കിോവശ്യമായ അട്കിയണകൾ,മൺ

തടയണകൾ, നചക്്ാമുകൾ,തുടങ്ങ്കിയവ

 േരീരതടത്കിേ്നറസമശഗ പര്കിപാലേത്കിേുതകുന്ന നകാ്ടെ്തൂര

േ്ടെുകൾ,ഭ്തൂമ്കി ത്ുത്കിര്കികൽ,ഗ്യാേ്കിപയാൻേ്കിര്മ്കിത്കികൾ

വ്ധിഭാഗം ബ്ധി-ഖണ്കിക അഞ്കിൽ പരാമരശ്കികുന്ന കുടുംേങ്ങൾക്

ജരീവപോപാേ്കി നമചന്ടുതുവാേുള്ള ശപവൃത്കികൾ. (േ്കി പ്കി എൽ

,പ്്കിക ജാത്കി, പ്്കികവര്ം, വ്കിേവകൾ, ഭ്കിന്നപശഷ്കികാര, ഐഎകവ

ഗുണപഭാകാകൾ.)

 ഇവരുനട ഭ്തൂമ്കിയ്കിൽ ഉൽ്ാദേ ക്ഷമത

വര്േ്കി്്കികുന്നത്കിോവശ്യമായ ഭ്തൂവ്കികസേവും ,കുളം

,ക്കിണര തുടങ്ങ്കിയ ജല ലഭ്യതയ്ക് ആവശ്യമായ

ശപവൃത്കികൾ.

 പഴവര്ങ്ങൾ,പ്ുേ്തൂൽ,പതാ്വ്കിളകൾ തുടങ്ങ്കിയവയുനട

കൃഷ്കിശപവൃത്കികൾ.

 മൃഗ പര്കിപാലേവുമായ്കി േനന്്ു കന്നുകാല്കി
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നതാഴുതുകൾ,ആ്്കിേ്ക്തൂട് ,പകാഴ്കിക്തൂട്,പന്ന്കിക്തൂട്

തുടങ്ങ്കിയവ്യക്കിഗതആസ്കികൾ.

 സരകാര ഭവേ േ്കിരമാണ പദ്ധത്കികള്കിൽ ഉൾന്ടുത്കി

േ്കിരമ്കികുന്നവരീടുകൾക്അവ്കിദഗ്ദ കായ്കിക നതാഴ്കിൽ.

 മത്യേനേ ശപവരതേങ്ങൾ പശപാതാഹ്കി്്കികുന്നത്കിേു

അട്കിസാേ നസൗകര്യങ്ങളായ മൽസ്യം ഉണകു

പകശന്ദങ്ങൾ,സ്തൂക്ഷ്കി്് പകശന്ദങ്ങൾ മല്സ്യശകുഷ്കിക്

ആവശ്യമായഅട്കിസാേ നസൗകര്യങ്ങൾഎന്ന്കിവ.

വ്ധിഭാഗം േ്ധി- പദശരീയ ശഗാമരീണ ഉപജരീവേ മ്കിഷേ്നറ േ്കിേനേകൾക്

വ്കിപേയമായ്കി ശപവരത്കികുന്ന സ്വയം സഹായ സംഘങ്ങൾക് നപാതു

അട്കിസാേ നസൗകര്യ വ്കികസേം.

 സ്വയം സഹായ സംഘങ്ങളുനട ഉപജരീവേ

ശപവരതേങ്ങൾകാവശ്യമായവരക് നഷ്്ട്ട്േ്കിരമാണം.

 കാരഷ്കിപകാൽ്ന്നങ്ങളുനട സംഭരണത്കിവശ്യമായ

നക്്കിടങ്ങളുനട േ്കിരമാണം.

 കജവവളേ്കിരമാണയ്തൂണ്കിറുകൾതുടങ്ങ്കിയവ.

വ്ധിഭാഗംഡ്ധി-ശഗാമരീണഅട്കിസാേ നസൗകര്യ വ്കികസേ ശപവൃത്കികൾ.

 മാല്കിേ്യസംസ്കരണസംവ്കിോേങ്ങൾ.

 അങണവാട്കിസ്ക്തൂൾ തുടങ്ങ്കിയവയ്ക്കക്തൂസ് േ്കിരമാണം.

 ഒറന്്ു ക്കിടകുന്ന ശഗാമങ്ങനളയും,ശഗാമരീണ ഉല്ാദേ

പകശന്ദങ്ങനളയും േ്കിലവ്കിലുള്ള പറാ്ുകളുമായ്കി

േന്കി്്കികുന്നത്കിോവശ്യമായ എലാ കാലാവസയ്കിലും

ഉപപയാഗ്കികാൻ പറുന്ന ശഗാമരീണ പറാ്ുകൾ, ഓടകൾ,

കലുങുകൾ,േട്ാതകൾ .

 നപാതു കള്കിസലങ്ങൾ

 നവള്ളന്ാകം, വരൾചാ േ്കിയശനണ ശപവൃത്കികൾ.

 ശഗാമ പഞായതുകൾ,വേ്കിതാ സ്വയം സഹായ

സംഘങ്ങളുനട നഫ്പറ ഷേുകൾ, ശഗാമരീണ

ചനകൾ,അങണവാട്കികൾ, ശപകൃത്കി പക്ഷാഭ

ോേ്കിതരകുള്ള അഭയ പകശന്ദങ്ങൾ തുടങ്ങ്കിയവയ്ക്

നക്്കിട േ്കിരമാണം.

 നതാഴ്കിലുറ്് പദ്ധത്കി ശപകാരം ഏനറടുകുന്ന േ്കിരമാണ

ശപവൃത്കികൾകാ വശ്യമായ േ്കിരമാണ സാമശഗ്കികളുനട
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ഉൽ്ാദേം.

 നതാഴ്കിലുറ്്ശപകാരം സൃഷ്്്കികന്് നപാതു

ആസ്്കികളുനടഅറകുറ്ണ്കികൾതുടങ്ങ്കിയവ.

അേുേനം 2:വ്ധിവ്ധിധതലത്ധിലുള്ളഉദേ്യാഗസരുതടചുമതലേൾ.

ദമറ്ട്മാരുതട ചുമതലേൾ.

ശപവൃത്കിസലങ്ങള്കിൽ ശപവൃത്കിയുനട പമൽപോ്ം.

 നതാഴ്കിൽ കാര്്കിൽ ആവശ്യമുള്ള വ്കിവരങ്ങൾ

പരഖന്ടുതുക.

 മസര പറാള്കിൽ നതാഴ്കിലാള്കികളുനടഹാജര ഉറ്ു വരുതുക.

 പമറ്മാരുനട പര്കിശരീലേങ്ങള്കിൽ പനങടുകുക. അറ്കിവുകൾ

നതാഴ്കിലാള്കിക

ളുമായ്കി പങുനവകുക

 ശപവൃത്കി ഇടങ്ങള്കിൽ ആവശ്യ മായ നസൗകര്യങ്ങൾ ഉപ്ടൊ

എന്ന് ഉറ്ു വരുതുക

 കസറ് ്യറ്കിയ്കിൽ പമാണ്കിററ്കിംഗ്കിേ് വരുന്ന ഉപദ്യാഗസനര

നകാ്്ടെ ഒ്് വയ്്്കികണം

 നതാഴ്കിലാള്കികൾക്അവരുനട പതുഅവകാശങ്ങനളകുറ്കിച്

പറഞ്ഞു നകാടുകുകയും അവനര പോോവത്കര്കികുകയും

നചയുക

 പുത്കിയ നതാഴ്കിൽ ഇടങ്ങൾ കന്ടെതുവാേും പുത്കിയ

നതാഴ്കിൽ ആസ്തൂശതണം നചയുവാേും നതാഴ്കിലാള്കികനള

സഹായ്കികുക .

 കൃത്യമായ്കി പസാഷ്യൽ ഓ്്കിറ്ട്ട് ശഗാമസഭയ്കിലും,നശപാജക്റ്ട്ട്

മരീറ്കിങ്ങ്കിലും പര്കിശരീലേക്യാമ്പ്കിലും പനങടുകുക.

 മറു നതാഴ്കിലാള്കികൾക് ക്തൂട്കി പമറ്ട്ട് േ്നറ ചുമതലകള്കിപലക്

കടന്നു വരാേുള്ളസാഹചര്യം ഉ്ടൊകുക

 നതാഴ്കിലാള്കികളുമായ്കി േ്കിരനര സമ്പരകം പുലരതുകയും

ക്തൂടുതൽേനംസാപ്കികുകയും നചയുക.

ഓവർേീയർ /എഞ്ധിനീയർ
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 ശപവൃത്കികളുനടഎസ്കിപമറ് തയാറാകൽ.

 ശപവൃത്കിയുനട സാപങത്കിക കാര്യങ്ങളും അളവുകളും

നതാഴ്കിലാള്കികൾക്പറഞ്ഞു നകാടുകുക.

 ശപവൃത്കിയുനടഅളവുകൾ പരഖന്ടുത്കി ക്തൂല്കിേൽകുന്നത്കി

ോവശ്യമായേടപട്കികൾ നചയുക.

പ്പഞായത് തേഗേടറ്ധി /അേ്ധിസ്റ്റന് തേഗേടറ്ധി

 പദ്ധത്കിയുനട പമൽപോ്ം.

 േ്കിലുകൾഅംഗരീകര്കികൽ.

 നതാഴ്കിലാള്കികളുനട പവതേം യഥാസമയം അവരുനട

എനകൗ്ടെ്കിൽഎത്കിനയന്നത് ഉറ്ു വരുതൽ.

 മസര പറാള്സാക്ഷ്യന്ടുത്കി നതാഴ്കിൽഅേുമത്കി േൽകുക,

തതാഴ്ധിലാള്ധിേളുതടേടമേൾ.

 നതാഴ്കില്കിടങ്ങള്കിൽസമയകൃത്യതപാല്കികുക.

 പശപാജക്റ്ട്ട് മരീറ്കിംഗ്, നതാഴ്കിലുറ്് ശഗാമസഭകൾ,പസാഷ്യൽ

ഓ്്കിറ്ട്ട്ശഗാമസഭകൾഎന്ന്കിവയ്കിൽപനങടുകുക.

 ഏൽ്്കികുന്ന പജാല്കികൾ കൃത്യതപയാനട

പ്തൂരതരീകര്കികുക.

 ദ്കിവസവും നതാഴ്കിൽ ആരംഭ്കികുന്നത്കിേു മുമ്പും പശഷവും

മസര പറാള്കിൽ ഒ്ുകൾ പരഖന്ടുതുക

…………………………………………………………………………………………...................

അധ്യക്ഷ ബ്ലോക്ക് റിസോഴ്സ് പേര്സണ് ഡിസ്ട്രിക്ട് റിസോഴ്സ് പേര്സണ്


