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ആമുഖം

ഇന്യയ്കിൽ ോോരണകാരായ ജേങ്ങളകുനട നതാഴ്കിൽ നചയകുവാേകുള്ള അവ്രാശനത

േംരക്ഷ്കിച് േ്കിലേ്കിരതകുന്നത്കിോയ്കി 2005 നേേ്റംേര അഞാം തരീയത്കി പദശരീയ ശഗാമരീണ

നതാഴ്കിലകുറ്് േ്കിയമം േ്കിലവ്കിൽ വന്നകു. അവ്കിദഗ്ധ ്രായ്കി്ര നതാഴ്കില്കിൽ ഏരന്ടാൻ

േന്നദ്ധതയകുള്ള ശഗാമശേപദശങ്ങള്കിൽ അേ്കിവേ്കികകുന്ന ഏനതാരകു ്രകുടകുംേത്കിേകും ഒരകു

ോമ്പത്കി്ര വരഷം 100 ദ്കിവേത്കിൽ ്രകുറയാത നതാഴ്കിൽ ഉറ്ാകകുന്നപതാനടാ്ം

ഗകുണപമന്മയകുള്ളതകും സായ്കിയായ്കി്കുള്ളതകും ഉൽോദേക്ഷമവകുമായ ആസ്്കി്രളകുനട േൃഷ്കിയാണ്

ഈ േദ്ധത്കിയകുനട മകുഖ്യ ലക്ഷ്യം.ദര്കിശദരകുനട ഉേജരീവേവകും ആയ്കി േനന്് വ്കിഭവാട്കിതറ

ശക്കിന്ടകുതകു്രയകും ോമ്തൂഹ്കി്രമായ്കി േ്കിപന്നാകം േ്കിൽകകുന്ന എ്ലോ ്രകുടകുംേങ്ങനളയകും

േദ്ധത്കിയ്കിൽ ഉൾന്ടകുതകു്രയകും േഞായത് രാജ് സാേേങ്ങനള ശക്കിന്ടകുതകു്ര എന്നതകും

ഇത്കിൻനറ ലക്ഷ്യമാണ്.

േവ്ധിദശഷതേൾ

 േ്കിയമത്കിൻനറ േ്കിൻേലമകുള്ളഅവ്രാശാേ്കിഷ്്കിതേദ്ധത്കി

 Yശഗാമേഞായത് ശേപദശത് താമേ്കികകുന്ന 18 വയസ് േ്തൂരത്കിയായ

ഏനതാരാൾകകും േദ്ധത്കിയ്കിൽേങാള്കിയാ്രാം

 േ്ശതരീകകും േകുരകുഷേകും തകുല്യ പവതേം

 േര്കിസ്കിത്കിേംരക്ഷണം്രാരഷ്കി്ര പമഖലയ്കിനലഅട്കിസാേേൗ്രര്യ

വ്കി്രേേംഎന്ന്കിവയ്ക് മകുൻഗണേ

 നതാഴ്കിലാള്കി്രൾതനന്ന ശേവരത്കി്രൾ്രന്ടെതകു്രയകുംആേ്തൂശതണനത

േഹായ്കികകു്രയകും നചയകുന്നകു

 ആേ്തൂശതണത്കിലകും േ്കിരവഹണത്കിലകും ത്കി്രഞ്ഞേകുതാര്യത

 ്രരാറകു്രാനര ഇടേ്കിലകാപരാ ഇ്ലേ

 നോതകുജേ േങാള്കിതപതാനട പലേരേഡ്ജറ്

 ോങ് പോപസാഫരീേ് വഴ്കി മാശതം പവതേവ്കിതരണം

 േ്ശതരീ്രൾക് മകുൻഗണേ

 ്രമ്പ്യ്തൂ്രശൃംഖലവഴ്കിയകുള്ള പമാണ്കിററ്കിംഗ് േംവ്കിോേം

 ശഗാമേഭ േദ്ധത്കിഓ്്കിറ് നചയകുന്നകു

പദശരീയ ശഗാമരീണ നതാഴ്കിലകുറ്് േദ്ധത്കി ശേ്രാരം ശഗാമേഞായത് ശേപദശത് േട്്കിലാകകുന്ന

മകുഴകുവൻ ശേവൃത്കി്രളകും പോഷ്യൽഓ്്കിറ്കിങ്ങ്കിേകുവ്കിപേയമാകണനമന്ന17(2) വ്രകു്്

േ്കിഷ്രഷ്കികകുന്നകു േദ്ധത്കി ശേവരതേനത്റ്കിയകും നോതകു േേംച്കിലവഴ്കികകുന്നത്കിനേ്റ്കിയകും

േൗരേമ്തൂഹംേടതകുന്ന േരേ്യവകുംേ്വതശനവകുമായേര്കിപശാേേയാണ്ആണ് പോഷ്യൽ

ഓ്്കിറ്അഥവാോമ്തൂഹ്കി്രേര്കിപശാേേ .നതാഴ്കിലകുറ്് േ്കിയമശേ്രാരംവരഷത്കിൽ

ര്ടെകുതവണപോഷ്യൽഓ്്കിറ് ശഗാമേഭ്രൾഎ്ലോവാര്്കിലകും്രൃത്യമായ്കി

േടപത്ടെതാണ്പോഷ്യൽഓ്്കിറ് ല്തൂനടഅഴ്കിമത്കി ഇ്ലോതാകകുന്നത്കിേകുംേകുതാര്യത ഉറ്കു

വരകുതകുന്നത്കിേകും്രാര്യക്ഷമതവരേ്കി്്കികകുന്നത്കിേ് േത്ഭരണം ഉറ്ാകകുന്നത്കിേകും

്രഴ്കിയകുന്നകു.േദ്ധത്കി േണംശര്കിയായ രരീത്കിയ്കിൽച്കിലവഴ്കിച്കി്കു്ടെ്എന്നകും േണം നചലവഴ്കിച്

അതകുന്രാ്ടെ് േദ്ധത്കിയകുനട ലക്ഷ്യംക്രവര്കിച്കി്കു്ടെ്എന്നകും ഗകുണപഭാകാകളകുനട

ജരീവ്കിതത്കിൽഗകുണ്രരമായകും ്രാര്യമായ മാറം ഉ്ടൊയ്കി്കു്ടെ്എന്ന് പോഷ്യൽ്രന്ടെതാൻ

്രഴ്കിയകുന്നകുേംസാേേരകാര പോഷ്യൽഓ്്കിറ് േടപത്ടെരരീത്കിേംേന്കിച് ഉതരവ്
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േകുറന്ടകുവ്കിച്കി്കു്ടെ്.പോഷ്യൽഓ്്കിറ്ട്ട് ശഗാമേഭയകുനടവ്കിജയം

ജേേങാള്കിതആണ്.പോഷ്യൽഓ്്കിറ്ട്ട്ശഗാമേഭയകുനടതരീയത്കി, പവദ്കിഎന്ന്കിവേ്കിശ്ചയ്കിച 5

ദ്കിവേം മകുമ്പ് ജേങ്ങൾക്വ്കിവരം േൽ്ര്കിയ്കിര്കികണംേദ്ധത്കിആേ്തൂശതണം. േ്കിരവഹണം,

പമാണ്കിററ്കിംഗ് തകുടങ്ങ്കിഎ്ലോവ്യക്കി്രളകും പോഷ്യൽഓ്്കിറ് ശഗാമേഭയ്കിൽേ്കിരേനമായകും

േനങടകുകണം.മഹാതാ ഗാന്കി പദശരീയ ശഗാമരീണ നതാഴ്കിലകുറ്്േദ്ധത്കിയ്കിൽ േകുഗമവകും

േകുതാര്യവകുമായ്കി പോഷ്യൽഓ്്കിറ് േടതകുന്നത്കിേ് പ്രരളത്കിൽ േ്വതശനചകുമതലയകുള്ള

പോഷ്യൽഓ്്കിറ് യ്തൂണ്കിറ് 31 1 2017 േ്കിലവ്കിൽവന്നകു

1.രീത്ധിശാേ്ഗതം

പോഷ്യൽഓ്്കിറ് റ്കിപോഴ്് നേര്േൺ ശേവരത്കിഫയൽേര്കിപശാേേ,ഫരീൽ്്േന്ദരശേം,

നതാഴ്കിലാള്കി്രളകുംആയകുള്ളഅഭ്കിമകുഖം,എംഐഎേ് േര്കിപശാേേഎന്ന്കിവനയ

അട്കിസാേമാക്കിയാണ് പോഷ്യൽഓ്്കിറ് റ്കിപ്ാര്് തയാറാക്കിയ്കി്കുള്ളത്. താനഴ േറയകുന്ന

രരീത്കിഅവലംേ്കിചാണ്ഈറ്കിപ്ാര്് തയാറാക്കിയ്കി്കുള്ളത്.

1. ഓഡ്ധിറ് പാൻ

1.1 ഓ്്കിറ്ട്ട്പാൻ തയാറാകൽ

1.2 ഓഫരീേ്േന്ദരശേേര്കിോട്കി്രൾ

2. അഭ്ധിമുഖം

2.1 േ്കി്്കിഒ, േഞായത് ശേേ്കി്ൻറ്, ജേശേത്കിേ്കിേ്കി്രൾ, നേശ്ര്റ്കി &സാഫ്

2.2 പമറ്, നതാഴ്കിലാള്കി്രൾ,്രരഷ്രര, നതാഴ്കില്കിേ് പോ്രാതനതാഴ്കിൽ്രാര്് ഉടമ്രൾ

3. ഫയൽപ്പര്ധിദശാധന

3.1 നോതകു ശേവരത്കി്രൾ,വ്യക്കിഗത ശേവരത്കി്രൾ

3.2 പരഖ്രളകുനട ഉള്ളടകം -േകുതാര്യത, േര്കിേ്തൂരണത

4. ഫീൽഡ്േന്ദർശനം, ന്ധിരീക്ഷണം

4.1 േ്തൂരത്കിയായ നതാഴ്കില്കിടം, േടന്നകുന്രാ്ടെ്കിര്കികകുന്ന നതാഴ്കില്കിടം

5. റഫറൻേ്

5.1 വ്കി്രേേപരഖ, വാരഷ്കി്രേദ്ധത്കി പരഖ,എംഐഎേ്, രജ്കിസറകു്രൾ

6. വ്ധിവരങ്ങളുതട ദഗോഡീേരണം

6.1 പശ്രാേ് നവര്കിഫ്കിപകഷൻ,അവോേവ്ചരച

7. േരട് റ്ധിദപാർട് തയാറാകൽ
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2.േഞായത്ട്ട്അട്ധിസാനവ്ധിവരങ്ങൾ

1 ജ്കി്ലേ ോലകാട്ട്ട്

2 പ്ാക്ട്ട് ആലത്തൂര

3 അത്കിരകു്രൾ

്ര്കിഴക് എരി്കിമായകുര േഞായത്ട്ട്

േട്കിഞ്ഞാറ് ്രാവപ്ശേര്കി േഞായത്ട്ട്
നതക്ട്ട് വടകപഞര്കി പമലാരപ്രാട് പഞ്ചായത്തുകൾ

വടക് കുത്തന്നൂര്പഞ്ചായത്തുകള്

4 വ്കിസ്രീരണം 19.62 ച.km

5 വാര്്ട്ട്്രളകുനടഎണം 16

6 ജേേംഖ്യ 24796

7 സ്ത്രീകള് 13030

8 പുരുഷന്മാര് 11766

9 പട്ടികജാതി ജേേംഖ്യ 2785

10 പട്ടിക വര്ഗ ജേേംഖ്യ

11 സാക്ഷരത 92%

3.വാർഡ്ധിതനേുറ്ധിചുള്ളഅട്ധിസാനവ്ധിവരം

1 അത്കിരകു്രൾ

1.1 വടക് ഗാന്കി ജംക്ഷൻ, തൃ്ാള്തൂര

വാര്കു്രൾ

1.2 നതക്ട്ട് നതകകുമകുറ്കി വാര്്

1.3 ്ര്കിഴക് േകുത്കിയങംവാര്്

1.4 േട്കിഞ്ഞാറ് ്രാ്കുപ്ശേര്കി വാര്്

2 വ്കിസ്രീരണം
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3 ജേേംഖ്യ 2000

3.3 എസ്സി കുടുംബങ്ങള്എണ്ണം 11

4 വരീടകു്രളകുനടഎണം 450

4.തതാഴ്ധിലുറപ് പ്പദ്ധത്ധിഅട്ധിസാനവ്ധിവരം

അട്ധിസാനവ്ധിവരം ആലത്തൂര വാര്്ട്ട് 8

1 Total No. of Job Cards issued 3831

2 Total No. of Active Job Cards 1950 66

3 Total no. of SC Job cards 490

4 Persondays Generated so far 79117 3902

5 Total No of HHs completed 100 Days of

Wage Employment

133 15

Total Expenditure

2.3285cr 243760

5.ഓഡ്ധിറ്ട്നു വ്ധിദധയമാക്ധിയ ഗപ്പവൃത്ധിേളുതട ല്ധിസ്

ഗേമ

നമ്പ

ർ

ഗപ്പവൃത്ധിയുതട ദപ്പര് വർക്ട്

ഐ,ഡ്ധി

ോലയളവ് ച്ധിലവ

ഗപ്പവൃ

ത്ധി

േ്ധിന

ങ്ങൾ

1 തവള്ളഓതട പ്പാവംടീപ്പാടദശഖരം

േൃഷ്ണൻേുട്ധിഎന്ധിവരുതട ഭ്തൂമ്ധിയ്ധിൽമണ്

ജലേംരക്ഷണം.

IF/363447 26/10/2018

to

01/11/2018

11482 34

2 തവള്ളഓതടപ്പാവംടീപ്പാടദശഖരം

ശ്ധിവരാമൻഎന്ധിവരുതട ഭ്തൂമ്ധിയ്ധിൽമണ്

ജലേംരക്ഷണം

IF / 363442

2/11/2018 to

8/11/2018
11400

36

3 തവള്ളഓതടപ്പാവംടീപ്പാടദശഖരംവീ.

അച്യുതൻഎന്ധിവരുതട ഭ്തൂമ്ധിയ്ധിൽമണ്

ജല േംരക്ഷണം

IF/ 356765 12/11/2018TO

18/11/2018
10025

31

4 തതാഴ്ധിൽഉറപ് പ്പദ്ധത്ധി ഉതട ഭാഗം മായ്ധി

മല്ധിേ 8/35എന്ധിവരുതട ഭ്തൂമ്ധിയ്ധിൽമണ്ജല IF/ 313680

07/03/2019

TO

4875 15
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േംരക്ഷണം. 13/03/2019

5 തവള്ളഓതടപ്പാവംടീപ്പാടദശഖരംേമലം

എന്ധിവരുതട ഭ്തൂമ്ധിയ്ധിൽമണ്ജല

േംരക്ഷണം

IF/ 363430

26/10/2018

to

01/11/2018

9200
28

6 തവള്ളഓതടപ്പാവംടീപ്പാടദശഖരംശേു

േള എന്ധിവരുതട ഭ്തൂമ്ധിയ്ധിൽമണ്ജല

േംരക്ഷണം

IF/ 363432 02/11 / 2018

TO

08/11/ 2018

10025 31

7 തവള്ളഓതടപ്പാവംടീപ്പാടദശഖരം

േുധരൻ എന്ധിവരുതട ഭ്തൂമ്ധിയ്ധിൽമണ്ജല

േംരക്ഷണം

IF/356766 12/11/2018

To

18/11/2018

8650 26

8 തവള്ളഓതടപ്പാവംടീപ്പാടദശഖരം

േുന്ധിത. ർ എന്ധിവരുതട ഭ്തൂമ്ധിയ്ധിൽമണ്

ജലേംരക്ഷണം

IF/363431 26/10/2018

To

01/11/2018

10850 34

9 േ്തൂര്യഅപൻേുളം മുതൽ നര്ധിയാൻ

പ്പറദേ ദതാട്ധിൽ ഗേഷ്വുഡ്തടയണ

ന്ധിർമാണം.

IC/212784 20/12/18

To

23/13/18

119135 421

10 തവള്ളഓതടപ്പാവംടീപ്പാടദശഖരം

സമേ്ഇൽ രാജ് എന്ധിവരുതട ഭ്തൂമ്ധിയ്ധിൽ

മണ്ജലേംരക്ഷണം

IF / 363428 26/10/2018

To

1/11/2018

10850 34

11 തവള്ളഓതടപ്പാവംടീപ്പാടദശഖരം രാജു

എന്ധിവരുതട ഭ്തൂമ്ധിയ്ധിൽമണ്ജല

േംരക്ഷണം

IF/ 363425 2/11/2018

To

8/11/2018

7550 22

12 തവള്ളഓതടപ്പാവംടീപ്പാടദശഖരം

േുഗോമണ്ധിയൻ എന്ധിവരുതട ഭ്തൂമ്ധിയ്ധിൽ

മണ്ജലേംരക്ഷണം

IF/ 363445 2/11/2018

To

8/11/2018

11125 35

13 തവള്ളഓതടപ്പാവംടീപ്പാടദശഖരം ഓമന

എന്ധിവരുതട ഭ്തൂമ്ധിയ്ധിൽമണ്ജല

േംരക്ഷണം

IF/364364 12/11/2018

To

18/11/2018

7825 23

14 തവള്ളഓതടപ്പാവംടീപ്പാടദശഖരം ഓമന

എന്ധിവരുതട ഭ്തൂമ്ധിയ്ധിൽമണ്ജല

േംരക്ഷണം

IF / 364362 2/11/2018

To

8/11/2018

11400 33

6.അവോശഅധ്ധിഷ്്ധിതന്ധിരീക്ഷണങ്ങൾ

മഹാതഗാന്കി പദശരീയ ശഗാമരീണ നതാഴ്കിലകുറ്് േ്കിയമത്കില്തൂനട ശഗാമരീണ ജേതയ്ക്

നതാഴ്കിൽ േല്നേടകുന്നപതാനടാ്ം അവരകുനട േതകു അവ്രാശങ്ങളകും

േംരക്ഷ്കികനേടകുന്നകു.

1. േൗജേ്യമായ്കി നതാഴ്കിൽ്രാര്് ലഭ്കികകുവാൻഉള്ളഅവ്രാശം- നഷ്്യ്തൂൾ 2;

ഖണ്കി്ര 1-5, വാരഷ്കി്ര മാസരേരകകുലരഅദ്ധ്യായം-3

2. അപേക്ഷ്കിച്

15ദ്കിവേത്കിേകുള്ള്കിൽനതാഴ്കിൽലഭ്കികകുവാേകുള്ളഅവ്രാശവകുംആയത്കിേ്നറ

ക്ര്റകു റേരീതകു ലഭ്കികകുന്നത്കിേകുംഉള്ളഅവ്രാശം- നഷ്്യ്തൂൾ 1; ഖണ്കി്ര 8,
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നഷ്്യ്തൂൾ 2; ഖണ്കി്ര 6-13

3. അന്ലേങ്കിൽനതാഴ്കില്കി്ലോയ്മപവതേംലഭ്കികകുവാേകുള്ളഅവ്രാശംആദ്യനത 30

ദ്കിവേം (1/4 &േ്കിന്നരീടകുള്ളദ്കിവേങ്ങള്കിൽ 1/2)

4. നഷൽഫ്ഓഫ്പശോജക്്തയാറാകകുവാേകുള്ളഅവ്രാശം

5. അഞ്്ര്കിപലാമരീററ്കിേകുള്ള്കിൽനതാഴ്കിൽലഭ്കികാേകുള്ളഅവ്രാശംഅന്ലേങ്കിൽപവ

തേത്കിേ്നറ ട്ട്10%അേ്കി്രംലഭ്കികകുവാേകുള്ളഅവ്രാശം

6. ്രകുട്കിനവള്ളം, വ്കിശശമേൗ്രര്യം,

ശേഥമശകുശശ്തൂഷേൗ്രര്യംഇവലഭ്കികകുന്നത്കിേകുള്ളഅവ്രാശംനഷ്്യ്തൂൾ 2;

ഖണ്കി്ര 23-28

7. 15 ദ്കിവേത്കിേകുള്ള്കിൽപവതേംലഭ്കികകുന്നത്കിേകുള്ളഅവ്രാശം

8. പവതേവ്കിതരണത്കിനല്രാലതാമേത്കിേ്

ട്ട്േഷേര്കിഹാരംലഭ്കികകുവാേകുഉള്ളഅവ്രാശം

9. േമയേന്കിതമായകുള്ളേരാത്കിേര്കിഹാരത്കിേകുള്ളഅവ്രാശം

10. പോഷ്യൽഓ്്കിറ്േടതകുന്നത്കിേകുള്ളഅവ്രാശം

പോഷ്യൽ ഓ്്കിറ്കില്തൂനട ശേവൃത്കി്രളകുനട േര്കിപശാേേയകും അപതാനടാ്ം

നതാഴ്കിലാള്കി്രളകുനട േതകു അവ്രാശങ്ങളകും േംരക്ഷ്കികനേടകുന്നകു നവന്നകും

വ്കിലയ്കിരകുതകുന്നകു

.അവ്രാശഅേ്കിഷ്്കിതമായ േ്കിരരീക്ഷണങ്ങൾതാനഴ്റയകുന്നകു.

നതാഴ്കിൽ്രാര്്ട്ട്ലഭ്യമാ്രകുന്നത്േംേന്കിചകു

 നതാഴ്കിലകുറ്കു േ്കിയമം നഷ്്യ്തൂൾ 2 ോര 1 അേകുേര്കിച് 18 വയസ്

േ്തൂരത്കിയായഏനതാരാളകും നതാഴ്കിൽ്രാര്്കിേ്അപേക്ഷ്കിചാൽ 15

ദ്കിവേത്കിേകുള്ള്കിൽ പഫാപ്ാ േത്കിച നതാഴ്കിൽ്രാര്് പ്രശന്ദേരകാര

നചലവ്കിൽലഭ്കികാേകുള്ളഅവ്രാശമാണ് േ്കിയമം േൽ്രകുന്നത്.

േ്കിരരീക്ഷണം

 . 2018-19 കാലയളവില്തൊഴില്കാര്ഡിന് അപേക്ഷിചഎല്ലാവര്ക്കും തൊഴില്

കാര്ഡ് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട് . നതാഴ്കിലാള്കി്രൾേ്വനം നചലവ്കിലാണ് േകുത്കിയ

നതാഴ്കിൽ്രാര്്കിൽ പഫാപ്ാ േത്കിചത് എന്നകും മേേ്കിലാകാൻോേ്കിചകു ഇതകു

അവകാശ ലംഘനമാണ്

തതാഴ്ധിൽആവശ്യ തപ്പടുനത്േംേന്ധിച
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അപേക്ഷ്കിചകു പതിേഞ്ചു ദ്കിവേത്കിേകുള്ള്കിൽ നതാഴ്കിൽ ലഭ്കിയ്കകുവാേകുള്ള അവ്രാശവകും ആയത്കിേ്നറ

ക്രേറ് രേരീത് ലഭ്കിയ്കകുവാേകുള്ളഅവ്രാശം

േ്കിരരീക്ഷണം

 പ്പര്ധിദശാധ്ധിചത്ധിൽ തവള്ളദപ്പപറ്ധിൽേ്തൂടായ്ധിഎഴുത്ധി ദമറ്ട്തന

ഏൽപ്ധിച് തഗഫണ്ഓഫീേ്ധിൽനൽേുന രീത്ധിയാണ്

അവലംേ്ധിച്ധിര്ധികുനത് . ഇങ്ങതനലഭ്ധികുനഅദപ്പക്ഷേൾകു

രേ്ധിതും ലഭ്ധികാറ്ധില്ല

.നതാഴ്കില്കി്ലോയ്മ പവതേം ലഭ്കികകുവാേകുള്ളഅവ്രാശം

 നതാഴ്കിലകുറ്് േ്കിയമ ശേ്രാരം നതാഴ്കിൽആവശ്യനേ്കു്രഴ്കിഞ്ഞാൽ േത്കിേഞ് ദ്കിവേത്കിേകുള്ള്കിൽ

നതാഴ്കിൽേൽ്ര്കിയ്കിര്കികണം.

 അന്ലേങ്കിൽനതാഴ്കില്കി്ലോയ്മപവതേംലഭ്കികകുവാേകുള്ളഅവ്രാശംആദ്യനത30 ദ്കിവേം (1/4

&േ്കിന്നരീടകുള്ളദ്കിവേങ്ങള്കിൽ 1/2)

േ്കിരരീക്ഷണം

 15 ദ്കിവേത്കിേ്രതകുതനന്നനതാഴ്കിൽലഭ്കിച്കിരകുന്നകു 100 നതാഴ്കിൽ ദ്കിേങ്ങൾകകുള്ള

അവ്രാശമകു്ടൊയ്കി്കും ്രഴ്കിഞ്ഞോമ്പത്കി്രവരഷത്കിൽ 60േകും80േകും ഇടയ്കിലകുള്ള

നതാഴ്കിൽ ദ്കിേങ്ങൾ മാശതമാണ്ഈവാര്്കിനല നതാഴ്കിലാള്കി്രൾക്

ശേപയാജേനേടകുത്കിയ്കിട്തൂളകു

പജാല്കിസലത്,്രകുട്കിനവള്ളം,തണൽ,ശേഥമശകുശശ്തൂഷ്ര്കിറകു്രൾ,എന്ന്കിവലഭ്കികകുന്നത്കിേകുള്ളഅവ്രാശം.

 നതാഴ്കിലകുറ്് േ്കിയമ ശേ്രാരം ശേവൃത്കി േടകകുന്ന സലത് ്രകുട്കിനവള്ളം,തണൽ ,ശേഥമ ശകുശശ്തൂഷ

്ര്കിറ് ,്രയകുറ ്രാലകുറ എന്ന്കിവ ശേവൃത്കി േട്്കിലാകകുന്ന സാേേം വഴ്കി േൗജേ്യ മായ്കി

നതാഴ്കിലാള്കി്രൾക്ലഭ്കിന്ര്ടൊതാണ്

േ്കിരരീക്ഷണം

 േ്കിലവ്കിൽ്രകുട്കിനവള്ളം ലഭ്യമായ്കി്കു്ടെ് ശേഥമശകുശശ്തൂഷയ്കകുള്ള്ര്കിറ്,തണൽ,എന്നിവ

കഴിഞ്ഞ 6 മാസത്തെ പ്രവര്ത്തികളില്ലഭ്യമായിട്ടില്ല എന്നാണ്ഫരീൽ്് വ്കിേ്കിറ് നചയകുന്ന

േമയത് നതാഴ്കിലാള്കി്രള്കിൽേ്കിന്നകും പമറ്ട്ട്മാര്കിൽേ്കിന്നകും മേേ്കിലാകാൻോേ്കിചത്.

്രയകുറ്രളകും്രാലകുറ്രളകും മത്കിയായഅളവ്കിൽലഭ്യമാക്കണം എന്നകുംആവശ്യന്്്കിരകുന്നകു.

പ്പദ്ധത്ധിആരംഭമീറ്ധിംഗ്ധിൽപ്പത്കെടുകുവാനുള്ളഅവോശം

 നതാഴ്കിൽ ഉറ്കു േ്കിയമം നഷ്്യ്തൂൾ ഇരകുേത്കി ര്ടെകു ശേ്രാരം ഒരകു േദ്ധത്കിആരംഭ്കികകുന്നത്

മകുൻേ് േദ്ധത്കിേംേന്കിച മകുഴകുവൻ്രാര്യങ്ങളകും്രൃത്യമായ്കി നതാഴ്കിലാള്കി്രനള പോേ്യ

ന്ടകുതകുന്നത്കിേ്േനനേ്േ്കിരവഹണഉപദ്യാഗസേ്നറയകും ,വാര്്ട്ട്

നമമ്പര,ോപങത്കി്ര ഉപദ്യാഗസരഎന്ന്കിവരകുനടോേ്കിേ്യത്കിൽഏനതേ്്ര്കിലകും നോതകു

സലപതാ നതാഴ്കില്കിടങ്ങള്കിൽവച് േദ്ധത്കിആരംഭ മരീറ്കിംഗ് േടപത്ടെതകു്ടെ്.
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േ്കിരരീക്ഷണം

 േ്കിലവ്കിൽവാര്്കിൽ ശേവ്രത്കിതകുടങ്ങകുന്നത്കിേകു മകുൻേ് േദ്ധത്കിആരംഭ മരീറ്കിങ് ്ര്തൂടാറകു്ടെ്

എന്നാണ് നതാഴ്കിലാള്കി്രളകുമായകുള്ളേംോരത്കിലകുംകേറ്്യറ്കി േര്കിപശാേ്കിചപ്ാഴകും

മേേ്കിലാകാൻോേ്കിചത്.

തതാഴ്ധില്ധിടങ്ങള്ധിൽഏതതന്േ്ധിലുംതരത്ധിൽഉള്ളഅപ്പേടംേംഭവ്ധിചാൽച്ധിേ്ധിത്യക്ട്

ആവശ്യമയ്ധിവരുനമുഴുവൻച്ധിലവുേളും തതാഴ്ധിലാള്ധിക്ലഭ്യമാക്കണം

േ്കിരരീക്ഷണം

അേ്രടം ഒന്നകുംേംഭവ്കിച്കി്്കി്ലേഎന്നാണ് നതാഴ്കിലാള്കി്രളകു മായകുള്ള ശഗ്തൂ്്ട്ട്

ചരചയ്കിൽേ്കിന്ന് മേേ്കിലാകാൻോേ്കിചത്ട്ട്.

പ്പരാത്ധി പ്പര്ധിഹാരം

 നതാഴ്കിലകുറ്് േ്കിയമ നഷ്്യ്തൂൾ േനതാൻേതകു ശേ്രാരംേമയേന്കിതമായ്കി േരാത്കി

േര്കിഹാരത്കിേകുള്ളഅവ്രാശംേ്കിഷ്രഷ്കികകുന്നകു.േദ്ധത്കിയകുമായ്കിേനനേ്േരാത്കി്രൾ

പഫാൺമകുപഖേ പടാൾ ശഫരീ േമ്പര ഉേപയാഗ്കിചകും പരഖാമ്തൂലംഎഴകുത്കി േൽ്ര്കിയകും ഇ നമയ്കിൽ

വഴ്കിയകുംേമര്്കികാവകുന്നതാണ.്..

 18004255720എന്ന പടാൾ ശഫരീ േമ്പറ്കിൽേരാത്കി്രൾ പരഖനേടകുതാംഎന്നകുള്ളവ്കിവരം

നതാഴ്കിലാള്കി്രള്കിൽലഭ്യമാകണം

േ്കിരരീക്ഷണം

 18004255720എന്നപടാൾ ശഫരീ േമ്പറ്കിൽേരാത്കി്രൾ പരഖനേടകുതാംഎന്നകുള്ള

വ്കിവരം നതാഴ്കിലാള്കി്രള്കിൽലഭ്യമ്ലേ.

 ഫീല്ഡ്സന്ദര്ശനവേളയില് തൊഴിലാളികളും ആയുള്ള കൂടികാഴ്ചയില്നിലവില്

ഓഫീസില്ചെന്നു പരാതി പറയാറുണ്ട് എന്നാണ്പറയുന്നത് എന്ആര്ആര്ജിഎസ്

വിഭാഗത്തില്വരുന്ന പരാതികള്വിഎഎല്എആര്ഇ നല്ല രീതിയില്ഓരോപരാതിക്കും

ഓരോപുതിയഫയലുകള്തുറക്കുകയും തുടര്നടപടികള്സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തതായി

കാണാന്കഴിഞ്ഞു വളരെ നല്ല പരാതിപരിഹാരസംവിധാനമാണ്.പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ 6

മാസത്തില്3പരാതികള്രജ്കിനസര്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തി കണ്ടു എന്നാല്അതുമായി

ബന്ധപ്പെട്ട ഫയലുകള്കാണാന്കഴിഞ്ഞില്ല.പരാതികള്താഴെ പറയുന്നവ

 മേറ്റ് മാരെ മാറ്റുന്നത്

 മറകുള്ളേരാത്കി്രൾേരാത്കി രജ്കിനസര്കിൽ പരഖന്ടകുത്രയകും േര്കിഹാരം

്രാണകു്രയകും നചയ്കിത്കിര്കികകുന്നകു

അഞുേ്ധിദലാമീറർചുറളവ്ധിൽതതാഴ്ധിൽലഭ്ധികുവാനുള്ളഅവോശം(Schedule 2 Para 18 )
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 നതാഴ്കിലാള്കിയകുനടതാമേസലതകുേ്കിന്ന്അഞ്്ര്കിപലാമരീറരചകുറളവ്കില്ലേനതാഴ്കി

ൽലഭ്കികകുന്നനതങ്കിൽപവതേത്കിേ്നറ 10

ശതമാേം്ര്തൂട്കിഅേ്കി്രപവതേംലഭ്കികകുന്നത്കിേകുള്ളഅവ്രാശം

േ്കിരരീക്ഷണം

 ഒപരവാര്്കിൽതനന്നയകുള്ളേണ്കി്രളാണ് നതാഴ്കിലാള്കി്രൾ നചയ്കു വരകുന്നത്

ദോഷ്യൽഓഡ്ധിറ്ട്നടതുവാനുള്ളഅവോശം

 നതാഴ്കിലകുറ്് േദ്ധത്കിയ്കിൽ ഏനറടകുതകു േട്്കിലാകകുന്ന മകുഴകുവ്ഴ്ൻ

ശേവൃത്കി്രളകും പോഷ്യൽ ഓ്്കിറ്ട്ട് േകു വ്കിപേയമാകണനമന്ന് നേക്ഷൻ 17(2)

േ്കിഷ്രഷ്കികകുന്നകു

 േ്കിയമം അേകുശാേ്കികകും ശേ്രാരം ഉള്ള പോഷ്യൽ ഓ്്കിറ്ട്ട് ശേശ്ര്കിയ ഇതകുവനര

േടന്ന്കി്്കി്ലേ.

9 . രജ്ധിസർട്പ്പര്ധിദശാധന

പ്രശന്ദ േരകാറ്കിേ്നറ േ്കിരപദശ ശേ്രാരം താനഴ േറയകുന്ന ഏഴകു രജ്കിസറകു്രൾ േ്കിരേനമായകും

ശഗാമേഞായത്കിൽേ്തൂക്ഷ്കിപ്ര്ടൊതാണ്

 AMC ശേ്രാരമകുള്ള 7 രജ്കിസറകു്രൾഉ്ടൊയ്കിരകുന്നകു .

1. തതാഴ്ധിൽോർഡ് രജ്ധിസർട്

 നതാഴ്കിൽ്രാര്്കിേകുള്ള ്രകുടകുംോപേക്ഷയകുനട രജ്കിസര ആണ്നതാഴ്കിൽ്രാര്്

രജ്കിസര.ട്ട്2018-19 ്രാലയളവ്കിൽ േഞായത്കിൽ േ്കിന്നകും പുതിയ കാര്ഡുകള് 333

എണ്ണംഅേകുവദ്കിച്കി്കു്ടെ്. 561പേരകായാണ് ്രാര്്അേകുവദ്കിച്കിര്കികകുന്നത്

2 ഗഗാമേഭരജ്ധിസർ

 ഓ്്കിറ്കിേകു വ്കിപേയമാക്കിയ .8ആം വാര്്കിനല ശഗാമേഭരജ്കിസര

േര്കിപശാേ്കിചപ്ാൾ നതാഴ്കിലകുറ്കു േദ്ധത്കിയ്കിൽ ഏനറടകുപക്ടെ

േദ്ധത്കി്രൾ ശഗാമേഭയ്കിൽ ചരച നചയ്കു തരീരകുമാേ്കിചതായ്കി ്രാണകുവാൻ

ോേ്കിചകു

3 ഡ്ധിമാൻഡ്അദലാദകഷൻ/ദവതനരജ്ധിസർ

 പ്പര്ധിദശാധ്ധിചത്ധിൽ തവള്ളദപ്പപറ്ധിൽേ്തൂടായ്ധിഎഴുത്ധി ദമറ്ട്തന

ഏൽപ്ധിച് തഗഫണ്ഓഫീേ്ധിൽനൽേുന രീത്ധിയാണ്

അവലംേ്ധിച്ധിര്ധികുനത് .

4.വർക് രജ്ധിസർ:
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 ശേവൃത്കിയകുനട ല്കിസകും ച്കിലവകുംവ്കിശദാംശങ്ങളകുംേംേന്കിച് രജ്കിസര

 2018 19 ോലയളവ്ധിൽ തചയുവാൻ ഉദ്ദേശ്ധിച്ധിരുന മുഴുവൻ

ഫയലുേളുദടയും വ്ധിവരങ്ങൾവർക്ട്രജ്ധിസറ്ധിൽ ഉണ്

എം,തെഎ.എേ്ൽന്ധിനുംഡൗൺദലാഡ് തചയ്ു

േ്തൂക്ഷ്ധിച്ധിരിക്കുന്നു

5ആസ്്ധിരജ്ധിസർ: (സ്കിരആസ്്കി്രളകുനട രജ്കിസര)

 2019 ജേകുവര്കി മാേം വനര നതാഴ്കിലകുറ്് േദ്ധത്കിയകുമായ്കി േനന്്്

നചയകുന്ന ശേവരത്കി്രളകുനട പേരകും വ്കിവരങ്ങളകും േ്ലേ രരീത്കിയ്കിൽ

എഴകുത്കിേ്തൂക്ഷ്കിച്കി്കു്ടെ്

6 പ്പരാത്ധി രജ്ധിസർ:

 േരാത്കി്രനളാന്നകും്രാണാൻ്രഴ്കിഞ്ഞ്കി്ലേ.

തമറീര്ധിയൽരജ്ധിസർ :

 തമറീര്ധിയൽരജ്ധിസർപ്പര്ധിദശാധ്ധിചത്ധിൽഈോലയളവ്ധിൽതമറീര്ധിയൽ

ഉപ്പദയാഗ്ധിച് വർകുേതളാനും ഉണായ്ധിരുന്ധില്ല.

9.2ഗപ്പവൃത്ധിഫയല്ധിതല 22 ദരഖേൾ
വാരഷ്കി്ര മാസര േര്രകുലര ശേ്രാരം ഒരകു ശേവൃത്കി ഫയല്കിൽ താനഴേറയകുന്ന

ഇരകുേത്കിര്ടെകു പരഖ്രൾേ്കിര്ബ്ബനമായകും ഉ്ടൊയ്കിര്കിപക്ടൊതാണ്

1.േവർദപ്പജ്

 േര്കിപശാേ്കിച14 ഫയലകു്രള്കിൽ വാരഷ്കി്ര മാസരേരകകുലര ശേ്രാരമകുള്ള

്രവരപേജ്ാണാൻോേ്കിച്ചു

2.തചേ്ട്ല്ധിേ്ട്റ്

 വരക്ഫയല്കിൽേ്തൂക്ഷ്കിച്കിര്കികകുന്നവ്കിവരങ്ങളകുനടേ്്കി്രയകും,

അവയകുനടപേജ്നമ്പറകുംപരഖന്ടകുപത്ടെനചക്്കില്കിസ്ഫയല്കിൽേ്തൂക്ഷ്കിപക്ടെതാണ്.

േര്കിപശാേ്കിച 14 ഫയലകു്രള്കിൽ, േ്കിയമ ശേ്രാരം പവ്ടെ 22 പരഖ്രൾ ്രകു േ്രരം

18 എണം മാശതപമ ്രാണാൻോേ്കിചകുളകു.

3.ആക്ഷൻപാൻ

 ഒരകു ജേ്രരീയഇടനേടല്കിേ്നറ പേരോക്ഷ്യം നതള്കിയ്കികകുന്ന പരഖയാണ്

ആക്ഷൻപാൻ. പ്രാ്്കി.ശഗാമേഭ േ്കിരപ്ദേശ്കികകുന്ന ശേവരത്കി്രൾനഷൽഫ്

ഓഫ് പശോജക്്കിപലക് മാറകു്രയകും ഇത്കിൽേ്കിന്നകും മകുൻഗണേഅട്കിസാേത്കിൽ

അതാത്ോമ്പത്കി്രവരഷത്കിൽആവശ്യമകുള്ള ശേവരത്കി നതരനഞ്ഞടകുത്

ആക്ഷൻപാൻതയാറാകകു്രയകും നചയകും .ആക്ഷൻപാേ്കിൽ ഉൾന്്

ശേവരത്കിതനന്നയാപണാ േട്്കിലാക്കിയത്എന്ന് മേസ്കിലാകകുന്നത്കിേകും

ആക്ഷൻപാൻ പ്രാ്്കിഉേ്രര്കികകുന്നകു

 .േര്കിപശാേ്കിചഫയലകു്രള്കിൽ ഒന്ന്കിൽ പോലകും AMC ശേ്രാരം േ്കിരേനമായകും

ഉ്ടൊയ്കിര്കിപക്ടെആക്ഷൻപാേ്കിൻനറ പ്രാ്്കി്രാണാൻ
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ോേ്കിച്കി്ലേ.എന്ന്കിരകുന്നാലകും നതാഴ്കിലകുറ്് വ്കിഭാഗംഓഫരീേ്കിൽേഞായത്കിനല

മകുഴകുവൻആക്ഷൻപാേകുംകേൻ്് നചയ്കു വൃത്കിയായ്കിേ്തൂക്ഷ്കിച്കിര്കികകുന്നകു

 ഇത്കിേ്നറ ഒരകു പ്രാ്്കിഫയല്കിൽ്ര്തൂട്കിേ്തൂക്ഷ്കിന്ര്ടൊതാണ്

4.എസ്ധിദമറ്ഡ്ധിസേൻആൻഡ്ദഗഡായ്ധിങ്

 സാങ്കേതികഎസ്റ്റിമേറ്റ് പദ്ധതിയിൽഏറ്റെടുക്കുന്ന ഓരോ

പ്രവരത്തിക്കും സംസ്ഥാനസരക്കാരചുമതലപ്പെടുത്തിയഅധികാര

സ്ഥാനത്തിന്റെ അനുമതിയോടുകൂടിയസാങ്കേതികഎസ്റ്റിമേറ്റ്

ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്.ഓരോപ്രവരത്തിക്കും എസ്റ്റിമേറ്റിന്റെ

സംക്ഷിപ്തം,ഡിസൈൻ,പ്രവരത്തിയുടെ പ്രതീക്ഷിത നേട്ടങ്ങൾ

വിശദീകരിക്കുന്നസാങ്കേതിക കുറിപ്പ് തുടങ്ങിയവ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതും

സെക്വരസോഫ്റ്റ് വെയറിലൂടെ ഓൺലൈനായി അനുമതികൾ

ലഭ്യമാക്കേണ്ടതുമാണ്

പരിശോധിച്ച ഫയലുകളില്ലാംഡീറ്റൈൽഡ്എസ്റ്റിമേറ്റ്ഉണ്ടായിരുന്നു....

ഒരുഫയലിലുംപ്രൊജക്റ്റ്റിപ്പോരട്ട് ഉണ്ടായിരിന്നു ,ജനകീയഎസ്റ്റിമേറ്റ്

പ്രവര്ത്തികളുടെഡ്രോയിങ് എന്നിവ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല

5.ഭരണാനുമതി

 ഒരകു വാര്്കിൽ ഒരകു വരഷം േട്്കിലാകകുന്ന നതാഴ്കിലകുറ്് േദ്ധത്കി

ശേവരതേങ്ങൾക് േഞായത് ഭരണേമ്കിത്കി േൽ്രകുന്ന

അംഗരീ്രാരമാണ് ഭരണാേകുമത്കിേര്കിപശാേ്കിചഫയലകു്രള്കിൽ

ഭരണാേകുമത്കി പ്രാ്്കിേ്തൂക്ഷ്കിച്കിട്ടുണ്ട.്

6.ോദ്കെത്ധിോനുമത്ധി

 പരിശോധിച്ച14ഫയലുകളിൽസാങ്കേതികാനുമതി

കവര്പ്പജസ്െക്യൂറിൽ നിന്നെടുത്ത സാങ്കേതികനുമതിയുടെ

കോപ്പി എന്നിവ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട.്ബന്ധപ്പെട്ട

ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഒപ്പ്സീൽ തീയതി മുതലായവയും കാണാൻ

സാധിച്ചു.

7.േംദയാജ്ധിതപ്പദ്ധത്ധി(േൺദവർജൻേ്)



16

പ്പര്ധിദശാധ്ധിച ഒരു ഫയൽലും േൺദവർജൻേ്ോധേംഅല്ല.

8.ഡ്ധിമാൻഡ്ദഫാം

 പ്പര്ധിദശാധ്ധിചത്ധിൽ തവള്ളദപ്പപറ്ധിൽേ്തൂടായ്ധിഎഴുത്ധി ദമറ്ട്തന

ഏൽപ്ധിച് തഗഫണ്ഓഫീേ്ധിൽനൽേുന രീത്ധിയാണ്

അവലംേ്ധിച്ധിര്ധികുനത് . പ്പരാത്ധി ഗഫണ്ഓഫീേ് വഴ്ധി നൽേ്ധി രേ്ധിത

അദപാതള ലഭ്യമാകുന രീത്ധിയ്ധിദലക് മാറണം.

8 വൊർഡ്ധിൽപ്പര്ധിദശാധനയ്ക് വ്ധിദധയമാക്ധിയ ഗപ്പവൃത്ധിേളുതട

ഡ്ധിമാൻഡ്കതണത്ധിതയ്കെ്ധിലും ‘ഓദരാ ഗപ്പവർത്ധിയുതടയുംഡ്ധിമാൻഡ്

അപ്ധിദകഷൻഅതാത്ഫയല്ധിൽേ്തൂക്ഷ്ധികുനതായ്ധിര്ധികും

അഭ്ധിോമ്യം.

9.വർക്അദലാദകഷൻദഫാം

 നതാഴ്കിൽ ആവശ്യന്്വര്ട്ട്കകു നതാഴ്കിൽ അേകുവദ്കിചകുന്രാ്ടെകുള്ള

വരക്അപലാപകഷൻ പഫാം ഫയലില് കാണാന് സാധിച്ചു. പക്ഷെ

ബദ്ധപെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്നെ മാരുടെ പേരും, സീൽ കാണാൻ

സാധിച്ചില്ല.

10.ഇമസർ ദറാൾ

 നതാഴ്കിലാള്കി്രൾനതാഴ്കിൽനചയകുന്നതരീയത്കി,

ദ്കിവേംഉൾന്നടഹാജരപരഖന്ടകുതകുന്നത്കിേകുള്ളഅട്കിസാേപരഖ

യാണ്ഇമസര പറാൾ.

.ഇത്കിൽ നതാഴ്കിലാള്കി്രളകുനട ഒ്കു്രൾ, അവരകുനട നതാഴ്കിൽദ്കിേങ്ങൾ,

.്ര്തൂല്കിഎന്ന്കിവപരഖന്ടകുത്കിയ്കി്കു്ടെ്

പരിശോധിച്ച 14വര്ക്ക്ഫയലുകളിലെ മസ്റ്റര റോളിൽതൊഴിലിന്

ഹാജരാവുന്ന ദിവസം മുകളില്ഒപ്പ് പരഖനേടകുത്കിയ്കിരകുന്നകു മസ്റ്റര

റോളുകള്എല്ലാം പൂര്ണമായി പൂരിപ്പിച്ചതായ് കാണാന്കയിഞ്ഞു.

11.തമഷർതമൻറ്പ്പുസ്േം (M Book)

 എ്ലോഫയലകു്രള്കിലകും M book ഉ്ടൊയ്കിരകുന്നകു.

 നമഷരനമൻറ്േകുക്കിൽേമ്പര പേജ്നമ്പര

ഇവപരഖന്ടകുത്കിയ്കി്കു്ടെ്

 . മനസരപറാൾേമ്പര , ഉ്ടെ്.

 ബനന്്ഉപദ്യാഗസരഅതായത്ഓവരേ്കിയര,

എൻജ്കിേരീയരഎന്ന്കിവരകുനടഒ്്നമഷരനമേ്റ്ട്ട്േകുക്കില്ട്ട്

ഉ്ടൊയ്കിരകുന്നകു.

12.തമറീര്ധിയൽല്ധിസ്

 നമറരീര്കിയൽരജ്കിസരേര്കിപശാേ്കിചത്കിൽ്രഴ്കിഞ്ഞ6 മാേത്കിൽഒരകു ശേവരത്കിയകും

നമറരീര്കിയൽഉേപയാഗ്കിച് നചയ്്കി്്കി്ലേ.
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13.ദവജ് ല്ധിസ്ട്

 നതാഴ്കിലാള്കി്രൾഎശതദ്കിവേംപജാല്കിനചയ്കുഎന്നത്കിേ്അട്കി

സാേന്ടകുത്കി അവരക് േൽപ്ര്ടെതകു്രഅതായത്്ര്തൂല്കി,

ആയകുേങ്ങൾക് ന്രാടകുകകുന്ന വാട്ര,

മ്തൂരച്ര്തൂ്കുന്നത്കിേകുള്ള തകു്ര എന്ന്കിവ

എ്ലോം്രാണ്കിചകുന്രാ്ടെ് േണം ക്രമാറകുന്നതയാറാകകുന്ന

ശേോേന്് ഒന്നാണ് പവജ് ല്കിസ്ട്ട്

 മസരപറാൾ ശേ്രാരമകുള്ള പവജ് ല്കിസ്ട്ട് എല്ലാ

ഫയലകു്രള്കിലും്രാണാൻ ോേ്കിചകു.

14.മസർദറാൾ /ഫയൽമാറസ്ധിപുേൾ

 ഒരകുമസരപറാൾഅവോേ്കിച് 3 ദ്കിവേത്കിേ്രംതനന്ന

അളവകു്രൾേനന്് ഉദ്യാഗസൻ

പരഖന്ടകുതണംഎന്ന്േ്കിയമം

അേകുശാേ്കികകുന്നകു.അളവകു്രള്കിൽ ശ്രമപകടകു്രൾ

ഉ്ടൊയാപലാ, ഉേപയാഗ്കികകുന്ന നമറരീര്കിയല്കിേ്നറ

്ര്വാള്കിറ്കിയ്കിൽേ്കിലവാരം്രകുറയ്കകു്രപയാ,

ഉയരന്നഎസ്കിപമറ്്രാണ്കികകു്രപയാനചയകുന്നത്േ്കിയമവ്കിരകു

ദ്ധമാവകു്രയകുംനേക്ഷൻ 25അേകുശാേ്കികകുന്നശ്കിക്ഷക്

വ്കിപേയമാപവ്ടെ്കിവരകു്രയകുംനചയകും.

 .14ഫയലുകളിലും ഫയൽട്രാക്കിംഗ്ഫോംഅഥവാ

മസ്റ്റരറോൾമൂവ്മെൻറ്സ്ലിപ്പ് ഫായലുകളില്

ഉണ്ടായിരുന്നു.

 ആക്ഷൻപാൻയ്തൂണ്കിഖ് ഐ്്കി പരഖനേടകുത്കി്്കി്ലേ.

15. തമറീര്ധിയൽവൗചർേ്ധിൽ

 പര്കിപശാേ്കിചഫയലകു്രള്കിൽ നമറരീര്കിയൽ ഉേപയാഗ്കിചകുള്ള

ശേവൃത്കി ഉ്ടൊയ്കിരകുന്ന്കി്ലേ.

16.ഫണ്ട്ട്രാൻസ്ഫർഓർഡർ(FTO)’

 പരിശോധിച്ച ഫയലുകളില്

ഫണ്ട്ട്രാൻസ്ഫർഓർഡർ(FTO)’ഹാര്ഡ്കോപ്പി

സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്

17. റോയൽറ്റി

 േര്കിപശാേേ വ്കിപേയമാക്കിയ ഒരകുവരക്ട്ട്ഫയല്കിലകും പറായൽറ്കി

ോേ്രമ്ലേ
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18.ദഫാദടാഗഗാഫ്

 ശേവരത്കിതകുടങ്ങകുന്നത്കിന്മകുമ്പ്ശേവരത്കിേടന്നകുന്രാ്ടെ്കിര്കികകുപമ്പാ

ള്ട്ട്, ശേവരത്കിേ്തൂരതരീ്രര്കിചകു്രഴ്കിയകുപമ്പാള്ട്ട്

തകുടങ്ങ്കിയഓപരാഘ്ത്കിനലയകുംപഫാപ്ാ്രൾഫയല്കിൽേ്തൂക്ഷ്കിക

ണനമന്നകുേ്കിഷ്രഷ്കിച്കിര്കികകുന്നകു

 ഇതരത്കിലകുള്ള ഒരു ഒരു ഫോട്ടോയും കാണാൻസാധിച്ചില്ല.

19 .ജ്ധിദയാടാഗ്ഡ്ദഫാദടാേ്

 ശേവരത്കിസലം ത്കിര്കിചറ്കിയകുന്നത്കിേകുള്ള ഉോേ്കിയാണ്

ജ്കിപയാപയാടാഗ്്്പഫാപ്ാേ്. എന്നാൽ ഇവ േര്കിപശാേേയ്ക്

വ്കിപേയമാക്കിയ ഒരകുഫയല്കിൽ പോലകും്രാണാൻോേ്കിച്കി്ലേ.

20ഗപ്പവൃത്ധിപ്പ്തൂർതീേരണോക്ഷ്യപ്പഗതം

 േര്കിപശാേ്കിച14ഫയല്കിൽ ശേവ്രത്കിേ്തൂരത്കി്രരണ

ോക്ഷ്യേശതം്രാണാൻോേ്കിചകു .

21. ദോഷ്യൽഓഡ്ധിറ്റ്ധിദപാർട്

 എഎംേ്കി ശേ്രാരമകുള്ള പോഷ്യൽഒിാ്്കിറ് േട്ാകകുന്നത്

ഇപ്ാഴാണ്.

22.സേറ്ഡയറ്ധി

 േംസാേേരകാര്കിേ്നറേ്കിരപ്ദേശശേ്രാരംവരക്ഫയല്കിൽേ്തൂക്ഷ്കി

പക്ടെ22 മനതപരഖയാണ്കേറ്്യറ്കി.

 പ്പര്ധിദശാധനയ്ക് വ്ധിദധയമാക്ധിയ 14ഫയൽലുേള്ധിൽ

സേറ്ഡയറ്ധിേ്തൂക്ഷ്ധിച്ധിരുനു.

 കേറ്്യറ്കിയകുനട ്രവരപേജ്കിൽ ശേവരത്കിനയ്രകുറ്കിചകുള്ള

 ശോഥമ്കി്രവ്കിവരങ്ങൾഏനതാരകുവ്യക്കികകുംമേസ്കിലാകാൻേറകുന്ന

രരീത്കിയ്കിൽഉ്ടൊപ്ര്ടെതാണ്.ശേവരത്കിആരംഭ്കികകുന്നദ്കിവേംശേവര

ത്കിഅവോേതരീയത്കിഎസ്കിപമറ്തകു്ര,ശേവൃത്കി ദ്കിേങ്ങൾ ,എന്ന്കിവ

്രവരപേജ്കിൽ ഉ്ടൊയ്കിരകുന്നകു.

 േണ്കിസലനതനേൗ്രര്യങ്ങളകുനടലഭ്യതഅടങ്ങ്കിയനചക്്കിസ്േ്തൂര

ണമായകും േ്തൂര്കി്ച്കിരകുന്ന്കി്ലേ..

 കേറ്്യറ്കിയകുനട ഒരകു ഭാഗമാണ്

പശോജക്്ഇേരീഷ്യൽമരീറ്കിങ്ങ്.ഒരകുശേവൃത്കിതകുടങ്ങകുന്നത്കിേകു

മകുമ്പ്ശേവരത്കിനയകകുറ്കിചകുളളവ്കിവരങ്ങൾേങകുവയ്കകുന്ന

തകുംഅതകുപോനലഒരകുശേവരത്കിഎങ്ങനേനചയണനമ

ന്ന്നതാഴ്കിലാള്കി്രൾക്്രൃത്യമായഅവപോേംഉ്ടൊക്കിഎ

ടകുകകുന്നത്കിേകുംവാര്്നമമ്പര, സാഫ്ട്ട്

എന്ന്കിവരകുനടഅേ്യക്ഷതയ്കിൽ്ര്തൂടകുന്നപയാഗമാണ്േദ്ധത്കി

ആരംഭമരീറ്കിങ്ങ്.േര്കിപശാേ്കിച്ഫയലകു്രള്കിൽ 9എണ്ണത്തിന്

ഉള്ളസൈറ്റ്ഡയറിയില്എ്ലോംപമൽേറഞ്ഞഅേ്കി്രാര്കി്രളകുനട

ോന്ന്കിേ്യത്കിൽേദ്ധത്കിആരംഭമരീറ്കിംങ്ങ്
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േടത്കിയതായ്കിപോേ്യന്്കു.എന്നാല്അതില്ചിലതിൽ

ആരും ഒപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തിയതായി കണ്ടില്ല.അതുപോലെ

പണിആയുധങ്ങളുടെ വാടക നല്കിയുട്ടെണ്ടെങ്കിലും ഏതുതരം

ആയുധം ഉപയോഗിച്ച് എന്നു രേഖ പ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

 കേറ്്യറ്കിയകുനട ഒരകു ഭാഗമാണ്

വ്കിജ്കിലൻേ്ആൻ്്പമാണ്കിററ്കിങ

്രമ്കിറ്കി.വ്കിജ്കിലൻേ്ആൻ്്പമാണ്കിററ്കി കമ്കിറ്കി

യകുനടറ്കിപ്ാര്്ഉ്ടൊയ്കിരകുനന്നങ്കിലകുംഅഭ്കിശോയങ്ങൾപരഖ

ന്ടകുത്കിയ്കി്കു്ടെയ്കിരകുന്ന്കി്ലേ.ഓപരാവാര്്കിനലശേവരതേ

ങ്ങനളേ്കിരരീക്ഷ്കികകുന്നത്കിേകും്ര്തൂടകുതൽനമചന്ടകുതകുന്നത്കി

േകുമായ്കി്രാര്യക്ഷമമായശേവരത്കിപക്ടെവരകുമാണ്വ്കി.എം.

േ്കിയ്കിൽഅംഗങ്ങൾആയ്കിര്കിപക്ടെത്.

 കേറ്്യറ്കി മനറാരകു ഒരകു ഭാഗമാണ് േന്ദരശ്ര്രകുറ്കി്്:

 ശേവൃത്കിയകുനടഓപരാഘ്ങ്ങള്കിലകുള്ളേകുപരാഗത്കിവ്കിലയ്കിരകു

തകുന്നത്കിേകും,

നതാഴ്കിലാള്കി്രളകുനടശേശ്നങ്ങൾമേസ്കിലാകകുന്നത്കിേകും,

േദ്ധത്കിേ്കിരവഹണഏജൻേ്കിയകുനടഉപദ്യാഗസര,

ജേശേത്കിേ്കിേ്കി്രൾ, VMC

അംഗങ്ങൾഎന്ന്കിവരശേവൃത്കിേടകകുപമ്പാൾസലേന്ദരശ

േംേടപത്ടെതാണ്.കേറ്്യറ്കി്രള്കിൽ,

േന്ദരശ്രരകുനടപേരകും,ഒ്കും,

പരഖന്ടകുത്കിയ്കിരകുനന്നങ്കിലകും, ്രകുറ്കി്്ഉ്ടൊയ്കിരകുന്ന്കി്ലേ.

 കേറ്്യറ്കി യ്കിൽ ഉ്ടൊയ്കിര്കിപ്ര്ടെ മനറാരകു

ശേോേനേ് ഭാഗമാണ് നതാഴ്കിലാള്കി്രളകുനടോക്ഷ്കിേശതം

,മസരപറാള്കിൽഒ്കുനവചനതാഴ്കിലാള്കി്രൾശേവൃത്കിനചയ്കു

എന്നകും,പമറ്പമൽപോ്ംവഹ്കിചകുഎന്നകുംനതള്കിയ്കികകുന്നആ

േ്കി്രാര്കി്രപരഖയാണ്ോക്ഷ്കിേശതംേര്കിപശാേ്കിച്ഫയലകു്ര

ള്കിൽഉള്ളകേറ്്യറ്കിയ്കിൽഎ്ലോംനതാഴ്കിലാള്കി്രൾോക്ഷ്യ

ന്ടകുത്കിയ്കിരകുന്നകു.

േ്കിരരീക്ഷണം :കേറ്്യറ്കിയ്കിൽ VMCഅംഗങ്ങളായ്കി 2

പേരകുനട ഒ്കുമാശതമാണ് ്രാണാോയത്. ്രകുറ്കി്്

്രാണാോയ്കി്ലേ.

14.ഗപ്പവർത്ധിേളുതടപ്പര്ധിദശാധനവ്ധിവരണം

1.പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് വെളളട പാവൊടീ പാടശേഖരം കൃഷ്ണൻ കുട്ടി എന്നിവരുടെ

ഭൂമിയിൽ മണ്ണ് ജല സംരക്ഷണം. IF / 363447

എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക 12000

ചിലവായ തുക 10850
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പി്രവരത്കിആരംഭ്കിചതരീയത്കിട്ട് 26/10/2018

േ്തൂരതരീ്രര്കിചതരീയത്കി 01/11/2018

നതാഴ്കിൽ ദ്കിേങൾട്ട്ട്ട് 34

M.book ദമഷർ ്് : 840 metre square, 57.00metre cube

ശേവരത്കിസലം േന്ദരശ്കിചപ്ാൾ്രാണാൻ ോദ്കിചനത പതാട് ന്ര്ാൻ പവ്ടെ്കി മണ് എടകുതത് അവരകുനട

വരീ്്കിൽ േ്കിപക്ഷേ്കിച്കിര്കികകുന്നകു . അതകുന്രാ്ടെ് ഉടക്കിപയാ ഏര്കിയ്രളകും , മഴ്രകുഴ്കി ്രളകും േശ്കിചകു

പോയ്കിര്കി്രകുന്നകു. ശേവരത്കിയകുനട ഭാഗമായ്കി 8 ്രകുഴ്കി േരീരമ്കിചതായ്കി പമറ്ട്ട് േറഞകു . 4 മഴ്രികുഴ്കിഎടകുതത്കിൽ

എ്ലോം വായ നവച്കി്കു്ടെ്. ഏര്കിയ എടകുതത് േ്തൂരണമായകും ്രാണാൻ ോേ്കിച്കി്ലേ,എന്നാലകും ശേവരത്കിയകുനട

ഭാഗമായ്കി നചയ് പവ്ടെ, േയര , മഞ്ഞൾ എന്ന്കിവ ഭ്തൂമ്കിയ്കിൽ ്രാണാൻ ോേ്കിചകു.

2.പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് തവള്ളടപ്പാതവാടീ പ്പാടദശഖരംശ്ധിവരാമൻ

എന്ധിവരുതട ഭ്തൂമ്ധിയ്ധിൽ മണ് ജല േംരക്ഷണം If 363442

എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക 12000

ചിലവായ തുക 11400

ശേവരത്കിആരംഭ്കിചതരീയത്കിട്ട് . 2/11/2018

േ്തൂരതരീ്രര്കിച തരീയത്കി 8/11/2018

നതാഴ്കിൽ ദ്കിേങൾട്ട്ട്ട് 36

Mbook ദമഷർ ്് : 900 metre square, 58.35 metre cube

പമൽ േറഞ ശേവരത്കി ഫരീൽ്്കിൽ േന്ദരശ്കിചപ്ാൾ ്രാണാൻ ോേ്കിചനത 1 പവസ് ്രകുഴ്കി

േരീരമ്കിചതായ്കി യാണ് , ്രകുഴ്കി്രൾഎ്ലോം മകുട്കി പോയ്കി്കു്ടെ്. ശേളയം മ്തൂലം ോശം േംഭവ്കിചകു എന്നതായ്കിരകുന്നകു

ഉടമ േറഞത്,ഏര്കിയ എടകുതത്കിൽ എ്ലോം മഞ്ഞൾ, േയര, പചമ്പ് , പചേഎന്ന്കിവ ഇപ്ാഴകും േരീൽ്രകുേ്തൂ. മഴ

്രകുഴ്കി േരീരമ്കിചനതലം ശേളയത്കിൽോശംേംഭവ്കിച്കിടകു്ടെ്. 2 മഴ ്രകുഴ്കിയകും , പവനറ്രകുഴ്കി്രൾഎടകുതത്കിൽ

വാഴ നവച്കി്കു്ടെ്.

3.പ്രവൃത്തിയുടെ ദപ്പര് : തവളളട പ്പാതവാടീ പ്പാടാദശഖരംവീഅച്യുതൻ എന്ധിവരുതട

ഭ്തൂമ്ധിയ്ധിൽ മണ് ജല േംരക്ഷണം IF/ 356765

എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക 12000

ചിലവായ തുക 10025

ശേവരത്കിആരംഭ്കിചതരീയത്കിട്ട് 12/11/2018

േ്തൂരതരീ്രര്കിചതരീയത്കി 18/11/2018

നതാഴ്കിൽ ദ്കിേങൾട്ട്ട്ട് 31
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Mbook ദമഷർ ്് : 900 metre square, 42.00metre cube

ഈ ഗപ്പവർത്ധി േന്ദരശ്കിചപ്ാൾഅവ്കിനട ്രൃത്യ മായ്കി േരീരമ്കി്രനേ് ഏര്കിയ്രളകും , ്രകുഴ്കി്രളകും ്രാണാൻ

ോേ്കിചകു. വനളനര വല്കിയ ഭ്തൂമ്കി യാണ് ഉടമ്രകുള്ളനത , 4ഏര്കിയ്രൾ േരീരമ്കിച്കിടകു്ടെ് ഇത്കിൽ ഒന്ന്കിൽ ്രകുര്രാ,

േ്കിനന്ന ഒന്ന്കിൽ പചേ, പചമ്പ് , നവ്ടെയ്ക എന്ന്കിവ ്ര്ടെകു. 4 വാഴ ്രകുഴ്കി്രള്കിൽ വാഴ നവച്കി്കു്ടെ്, 3 മഴ

്രകുഴ്കിയകും 1പവസ് ്രകുഴ്കി യകും മകുട്കി പോയ്കി്കു്ടെ്.

4.പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് തതാഴ്ധിൽഉറപ് പ്പദ്ധത്ധിയ്ധിൽ ഉള്ളമല്ധിേ 8/35

എന്ധിവരുതട ഭ്തൂമ്ധിയ്ധിൽ ജല േംരക്ഷണം

എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക 5000

ചിലവായ തുക 4875

പി്രവരത്കിആരംഭ്കിചതരീയത്കി 07/3/2019

േ്തൂരതരീ്രര്കിചതരീയത്കി 13/3/2019

നതാഴ്കിൽ ദ്കിേങൾട്ട്ട്ട് 15

Mbook മേഷര്ഴ്സ് : 27.50 metre cube

ഇവരുടെ ഭൂമി പ്രവർത്തിയുടെ ഭാഗമായി സന്ദർശനം നടത്തിയപ്പോൾഏരിയ കളും കുഴികളും

നീർമിച്ചു എന്ന് മേറ്റ് പറഞു. പക്ഷെ അവിടെ 6 മഴ കുഴി ഒന്നും കാണാൻസാധിച്ചില്ല.

പ്രവർത്തിയുടെ ഭാഗമായി കുഴി നീർമിച്ചത്തിൽ വാഴ വെച്ചിരിക്കുന്നു. വേസ്റ്റ് മുടുവനായി

നീർമികപെട്ട വേസ്റ്റ് കുഴി എലാം തന്നെ മുടി പോയിരിക്കുന്നു.

5 പ്രവർത്തിയുടെ പേര് തവളളടപ്പാതവാടീ പാടാശേഖരം കമലം IF 363430

എന്നിവരുടെ ഭൂമിയിൽ മണ്ണ് ജല സംരക്ഷണം.

എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക 12000

ചിലവായ തുക 9200

ശേവരത്കിആരംഭ്കിചതരീയത്കിട്ട് 26/102018

േ്തൂരതരീ്രര്കിചതരീയത്കി 01/11/2018

നതാഴ്കിൽ ദ്കിേങൾട്ട്ട്ട് 28

M. Book measures 640 metre square , 48.00 metre cube

പമൽ േറഞ്ഞശേവരത്കിയകുനട ഫരീൽ്് േന്ദരശ്കിചപോൾ 4്രകുഴ്കി േരീരമ്കിചകു

ന്രാടകുതകു എന്ന് പമറ്േറഞകു.അത്കിൽ 2്രകുഴ്കിയ്കിൽ വായേ്കിൽ്രകുേകു്ടെ.്മപറ ര്ടെകു

്രകുഴ്കി മഴ്രകുഴ്കിആണ്അത് ്രൃത്യമായ അളവ്കിൽ േ്കിരമ്കിച്കിടകു്ടെ് 1 ½ cmേരീളവകും ,

വരീത്കിയകും ഉ്ടെ്. 4ഏര്കിയ്രള്കിൽ നവ്ടെയ്ക,േയര,േചമകുള്ര്, പചമ്പ് എന്ന്കിവ
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വച്കി്കു്ടെ്.

6 ഗപ്പവൃത്തിയുടെ പേര് തവളളട പാവടീ പാടശേഖരം ശകുതല IF/ 363432 എന്നിവരുടെ

ഭൂമിയിൽ മണ്ണ് ജല സംരക്ഷണം.

എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക 12000

ചിലവായ തുക … 10025

പി്രവരത്കിആരംഭ്കിചതരീയത്കിട്ട് 2/11/18

േ്തൂരതരീ്രര്കിചതരീയത്കി 08/11/18

നതാഴ്കിൽ ദ്കിേങൾട്ട്ട്ട് 31

M.book ദമഷർ ്് : 600 metre square, 55.00 metre cube

ഈ ഫരീൽ്് േന്ദരശേം േടത്കിയപ്ാൾ്രാണാൻ ോദ്കിചനത ശേവരത്കിയകുനട ഭാഗമായ്കി വരീട് ഉടമന്ര

കജവ പവല്കി േരീരമ്കിചകു ന്രാടകുതകു, േനക്ഷ പ്രാൺശ്രരീറ് വരക്ട്ട് നചയ്പ്ാൾ പവല്കി മകുഴകുവേകും േശ്കിചകു.

ഏര്കിയ എടകുതത്കിൽ വാഴ, പചമ്പ്, േയര , നവ്ടെയ്കഎന്ന്കിവ ്രാണാൻ ോേ്കിചകു.

7.പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് തവളളടപാവടീ പാടശേഖരം സുന്ദരൻ IF/ 356766 എന്നിവരുടെ

ഭൂമിയിൽ മണ്ണ് ജല സംരക്ഷണം.

എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക 12000

ചിലവായ തുക 8650

ശേവരത്കിആരംഭ്കിചതരീയത്കിട്ട് 12/11/18

േ്തൂരതരീ്രര്കിച തരീയത്കി 18/11/2018

നതാഴ്കിൽ ദ്കിേങൾട്ട്ട്ട് 26

Mbook ദമഷർ ്് : 400 metre square, 53 metre cube

പമൽ േറഞ്ഞശേവരത്കി േന്ദരശേംേടത്കിയപ്ാൾ ഫരീൽ്്കിൽ ഏര്കിയ ്രളകും ്രകുഴ്കി്രളകും

്ര്ടെകു.്രാണാൻ ോേ്കിച്രകുഴ്കിൽ വഴനവച്കിര്കികകുന്നകു. മറകു ്രകുഴ്കി്രൾ ഒന്ന് പവസ് ്രകുഴ്കിയകും ,

മഴ ്രകുഴ്കിയകും ആണ്. മഴ്രകുഴ്കി േ്തൂരണമായകും േശ്കിചകു, പവസ് ്രകുഴ്കിയ്കിൽ ച്് ്രകുട്കി േ്കിറഞ

്ര്കിടകകുന്നതായ്കി ്രാണാൻ ോേ്കിചകു.

8.പ്രവൃത്തിയുടെ ദപ്പര് തവളളട പാവടീ പാടശേഖരം സുനിത . ർ IF 363431 എന്ധിവരുതട

ഭ്തൂമ്ധിയ്ധിൽ മണ് ജല േംരക്ഷണം.

എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക 12000
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ചിലവായ തുക 10850

ശേവരത്കിആരംഭ്കിചതരീയത്കിട്ട് 26/10/2018

േ്തൂരതരീ്രര്കിചതരീയത്കി 01/11/2018

നതാഴ്കിൽ ദ്കിേങൾട്ട്ട്ട് 34

Mbook ദമഷർ ്് : 840 metre square, 57.00 metre cube

േന്ദരശേം േടത്കിയപ്ാൾ ്രാണാൻ ോേ്കിചത് നതങ്ങ്കിൻതടംഏര്കിഎടകുകൽ

തകുടങ്ങ്കിയ ശേവൃത്കി്രളാണ് നചയ്്കി്കുള്ളത്.എര്കിയ്കിൽേയര, പചമ്പ്, പചേഎന്ന്കിവ

്രാണാൻ ോേ്കിചകു. 3മഴ ്രകുഴ്കി്രാണാൻ്രഴ്കിഞ്ഞകു.

9.പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് േ്തൂര്യഅപൻ േുളം മുതൽ നര്ധിയമം പ്പറദേ വതര

തതാട് ഗേഷ് വുഡ് തടയണ ന്ധിർമാണം . IC/212784

എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക 125000

ചിലവായ തുക 119135

ശേവരത്കിആരംഭ്കിചതരീയത്കിട്ട് 20/12/18

േ്തൂരതരീ്രര്കിചതരീയത്കി 23/12/18

നതാഴ്കിൽ ദ്കിേങൾട്ട്ട്ട് 421

Mbook മേഷര്ഴ്സ് : 6369 metre square, 4.55/metre square, 2389.50 metre square, 35.77/metre square

ഈ ഗപ്പവർത്ധി േന്ദർശ്ധിചദപ്പാൾ തടയണ ഒനും ോണാൻ ോധ്ധിച്ധില്ല, േൃത്യമായ്ധി

തടയണ നീമ്ധിചതായ്ധി ദമറ്ട് പ്പറഞു. തടയണ നീർമ്ധിചത് മണൽ ചാേ്ധി ലാക്ധി

ഓദരാ തട്ധി േദപാർട്ആയ്ധി വചആണ് എനും അത് േൃത്യ മായ്ധി തള്ള്ധിദപായ

ഭാഗം പ്പുനസാപ്പ്ധികാൻോധ്ധിചു പ്പതക്ഷ അത് അളനു ദനാകാൻ പ്പറ്ധിയ്ധില്ല, എല്ലാ

ഇടതും ോട പ്പ്ധിടചേ്ധിടകുനു.

10 പ്രവർത്തിയുടെ പേര് തവളളട പാവടീ പാടശേഖരം സമേ്ധിൽ രാജ് ഭ്തൂമ്ധിയ്ധിൽ

മണ് ജല േംരക്ഷണം If 363428

എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക 12000

ചിലവായ തുക 10850

ശേവരത്കിആരംഭ്കിചതരീയത്കിട്ട് 26/10/18
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േ്തൂരതരീ്രര്കിചതരീയത്കി 1/11/2018

നതാഴ്കിൽ ദ്കിേങൾട്ട്ട്ട് 34

M. Book measures 840 metre square @ 4.55/metre square, 57 metre cube@ 105.69/metre cube

ഈ ഭ്തൂമ്ധിയ്ധിൽ ഫീൽഡ് വ്ധിേ്ധിറ് തചയ്ദപാൾ എല്ലാ ഗപ്പവർത്ധിേളും തീർചും

നല്ല രീത്ധിയ്ധിൽ നടനത്ആയ്ധി ോണാൻ ോധ്ധിചു.ഏര്ധിയേള്ധിൽ പ്പചമുളേ് ,

തവണയ്ക,വായുത്ധിന്ധിങ്ങ, പ്പയർ, ദചന, ദചമ്പ് എന്ധിവയും േുഴ്ധിയ്ധിൽവാഴ

യും നീർമ്ധിോതപ്പട്ധിടുണ്. മഴ േുഴ്ധി തീർതും മുട്ധി ദപ്പായതായ്ധി േണു.

ഇവരുതട ഭ്തൂമ്ധിയ്ധിൽ േുവാ, േ്തൂർോഎന്ധിവയും ഗപ്പവർത്ധിയുതട ഭാഗമായ്ധി

േൃഷ്ധിതചയ്്ധിടുണ്.

11.പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് : തവളളട പാവടീ പാടശേഖരം രാജു

എന്ധിവരുതട ഭ്തൂമ്ധിയ്ധിൽ മണ് ജല േംരക്ഷണം IF/ 363425

എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക 12000

ചിലവായ തുക 7550

പി്രവരത്കിആരംഭ്കിചതരീയത്കിട്ട് 2/11/18

േ്തൂരതരീ്രര്കിചതരീയത്കി 8/11/18

നതാഴ്കിൽ ദ്കിേങൾട്ട്ട്ട് 22

M.book ദമഷർ ്് : 900metre square@ 4.55/metre square , 20.80metre cube @ 105.69metre cube

ഈ ശേവരത്കി വ്കിേ്കിറ് നചയ്പ്ാൾ ഏര്കിയ്രള്കിൽ േയര, വായകുത്കിേങ്ങ, നവ്ടെയ്കഎന്ന്കിവയകും, ഒരകു മഴ

്രകുഴ്കിയ്കിൽ ്രൃത്യ മായ്കി ്രാണാൻ ോേ്കിചകു. ത്കി്രചകും 3 ്രകുഴ്കി്രൾ ആണ് ശേവരത്കി ശേ്രാരം .

ഉ്ടൊക്കിയത്കിൽ ര്ടെകു എണം പവസ് ്രകുഴ്കി്രളാണ്

12.പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് തവള്ളടപ്പാതവാടീ പ്പാടദശഖരംേുഗേമാന്യൻ

എന്ധിവരുതട ഭ്തൂമ്ധിയ്ധിൽ മണ് ജല േംരക്ഷണം If 363445

എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക 12000

ചിലവായ തുക 11125

ശേവരത്കിആരംഭ്കിചതരീയത്കിട്ട് 2/11/18

േ്തൂരതരീ്രര്കിച തരീയത്കി 8/11/18

നതാഴ്കിൽ ദ്കിേങൾട്ട്ട്ട് 35

Mbook ദമഷർ ്് : 900 metre square,@ 4.55/metre cube, 57.00metre cube@ 605.69metre cube

ശേവരതേഭാഗ.മായ്കി ഈ ഭ്തൂമ്കിയ്കിൽ 5മഴ്രകുഴ്കിേരീരമ്കിച്കി്കുള്ളതായറ്കിഞ്ഞകു .േനക്ഷ ശേളയം

മ്തൂലം മഴ ്രകുഴ്കി ഒന്നകും ്രാണാൻോേ്കിച്കി്ലേ. ്രകുഴ്കി േരീരമ്കിചത്കിൽ വാഴയകും, മറഒന്ന്കിൽ

പവസ്ഉം മകുട്കിയാതായ്കി്ര്ടെകു.ഏര്കിയ്രള്കിൽ എ്ലോം തകാള്കി, പചമ്പ്,േയര, പവ്ടെ,അവരാ,േകു

നചട്കിഎന്ന്കിവ്രാണാൻ കഴിഞ്ഞു

13.പ്രവൃത്തിയുടെ ദപ്പര് : തവളളട പ്പാതവാടീ പ്പാടാദശഖരം ഓമന എന്ധിവരുതട
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ഭ്തൂമ്ധിയ്ധിൽ മണ് ജല േംരക്ഷണം IF/364364

എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക 12000

ചിലവായ തുക 7825

ശേവരത്കിആരംഭ്കിചതരീയത്കിട്ട് 12/11/2018

േ്തൂരതരീ്രര്കിചതരീയത്കി 18/11/2018

നതാഴ്കിൽ ദ്കിേങൾട്ട്ട്ട് 23

Mbook ദമഷർ ്് : 750 metre squar@ 4.55.00metre square, 28.65metre cube@ 105.68/metre cube

ഈ ഭ്തൂമ്ധിയ്ധിൽ ഫയൽ ദരഖ തപ്പടുത്ധിയ ഗപ്പോരം സജവ ദവല്ധി നീർമ്ധിചതായ്ധി

േണു. ദവല്ധി പ്പ്തൂർണമായും സജവംഎതനപ്പറയാൻോധ്ധിക്ധില്ല, ോരണം അത്ധിൽ

േീമതോനയാണ് േുടുതലും ഉപ്പദയാഗ്ധിച്ധിര്ധിേുനതത. ദവസ് േുഴ്ധി ചപ്

േത്ധികവനായ്ധി ഉപ്പദയാഗ്ധികുനതായ്ധി ഉടമ പ്പറഞു. മഴേുഴ്ധി നശ്ധിചു. മറു േുഴ്ധി

ഇൽ വാഴ തവചു.ഏര്ധിയേള്ധിൽ ദചന, മഞ്ഞൾ,പ്പുള്ളതതറ്ധിഎന്ധിവ തവച്ധിടുണ്.

14.പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് തവളളട പ്പാതവാടീ പ്പാടാദശഖരം ദമാഹനൻ

എന്ധിവരുതട ഭ്തൂമ്ധിയ്ധിൽ ജല േംരക്ഷണം If / 364362

എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക 12000

ചിലവായ തുക : 11400

പ്രവരത്തിആരംഭിച്ച തീയതി 2/11/18

പി്തൂരതരീ്രര്കിചതരീയത്കി 11/11/18

നതാഴ്കിൽ ദ്കിേങൾട്ട്ട്ട് 33

Mbook ദമഷർ ്് : 900 metre square @ 4.55 metre square, 46.50 metre cube@105.69 metre cube

ഫരീൽ്്കിൽ വ്കിേ്കിറ് േടത്കിയപ്ാൾ ഏര്കിയ്രള്കിൽ ്രൃത്യമായ്കി മഞ്ഞൾ,േയര, പവ്ടെ

എന്ന്കിവ്ര്ടെകു.്രകുഴ്കിേരീരമ്കിചത് ശേളയംമ്തൂലം േശ്കിചകു.്രകുഴ്കി്രൾ ഒന്നകും ്രാര്യമായ്കി്രാണാൻ

്രയ്കിഞ്ഞ്ലേ.

11.CIB-േ്ധിറ്ധിേൺഇൻഫർദമഷൻ ദോർഡ

നതാഴ്കിലകുറ്് േദ്ധത്കിയകുനടേകുതാര്യത ഉറ്ാകകുന്നത്കിേകു പവ്ടെ്കിയകുള്ളഒരകു ഉോേ്കിയാണ്

േ്കിറ്കിേൺഇൻഫരപമഷൻ പോര്് Para 25(a), schedule 1അേകുേര്കിച് ഒരകു ശേവരത്കിയകുനട

അട്കിസാേവ്കിവരങ്ങൾഅതായത്എസ്കിപമറ് തകു്രോേേ പവതേഘട്രങ്ങൾയഥാരത്ഥ

നചലവ് നതാഴ്കിൽ ദ്കിേങ്ങൾതകുടങ്ങ്കിയവ്കിവരങ്ങൾോോരണജേങ്ങൾകകും

ഗകുണപഭാകാകൾകകും മേസ്കിലാ്രകുന്ന രരീത്കിയ്കിൽ ശേദരശ്കി്്കിപക്ടെത്അേ്കിവാര്യമാണ്..ഈ

പോര്്സാേ്കിപക്ടെത്ഓപരാ ശേവരത്കിയകുനടയകുംആരംഭഘ്ത്കിൽആണ്.ഓപരാ

mailto:cube@105.69
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ശേവരത്കികകുംഅേകുേൃതമായ്കി േ്കിഷ്രഷ്കിച്കി്കുള്ളഅളവകു്രള്കിൽ ഉള്ളപോര്കു്രൾ

േ്കിമൻറ്ഉം പ്രാൺശ്രരീറകും ഉേപയാഗ്കിച് േ്കിരമ്കിച്സാേ്കികണനമന്ന് േ്കിയമം

അേകുശാേ്കികകുന്നകു്ടെ്. ഇരകുമ്പ് ,ട്കിൻ ,ഫ്ളക്്ഷരീറകു്രൾതകുടങ്ങ്കിയവ ഉേപയാഗ്കിച്കി്കുള്ള

പോര്കു്രൾസാേ്കികകുന്നത് േ്കിയമവ്കിരകുദ്ധമാണ്. േ്കിരമാണനചലവ് വ്യക്കിഗത

ശേവരത്കി്രൾക് 3000 ര്തൂേയകും നോതകു ശേവരത്കി്രൾക് 5000 ര്തൂേയകുംആണ് േരമാവേ്കി ച്കിലവ്

എന്നാണ്ആേകുവൽമാസരേരകകുലരേ്കിഷ്രഷ്കികകുന്നത്. േ്കിഐേ്കിഅടങ്ങകുന്നഒരകു പഫാപ്ാ

വരക്ഫയല്കിൽ ഉൾന്ടകുതണംഎന്നത് േ്കിരേനമാണ്.–

േര്കിപശാേേയ്് വ്കിപേയമായ നതാഴ്കിൽഇടങ്ങള്കിൽഒര്കിടതകും CIB ്രാണാൻോേ്കിച്കി്ലേ.

12.ദറാസ്ാർേ്ധിനം

നതാഴ്കിൽആവശ്യ്രത്രൃത്യമായ്കിരജ്കിസരനചയകുന്നത്കിേകുംനതാഴ്കിലാള്കി്രളകുനടഅരഹത്രളകുംഅവ്രാശങ്ങളകും

അവനരപോേ്യന്ടകുതകുന്നത്കിേകുംേദ്ധത്കി്രൾേര്കിഹര്കികകുന്നത്കിേകുമായ്കിപറാസ്ാരദ്കിേംേംഘട്കി്്കിപക്ടെതാ

ണ്.പറാസ്ാരദ്കിേംആചര്കികകുന്നത്കിേകുമകുൻോയ്കിവ്കിവരവ്കിദ്യാഭ്യാേവ്യാേേശേവരതേങ്ങൾേംഘട്കി്്കികകുന്നകു

്ടെ്എന്ന്ജ്കി്ലോപശോശഗാംപ്രാ്്കിപേറരഉറ്കുവരകുപത്ടെതാണ്.പറാസ്ാര്രല്ടെരേംേന്കിച്ശഗാമേഞായതകു

്രനളശേപത്യ്രമായ്കിപോേവൽകര്കിപക്ടെതാണ്.പറാസ്ാരദ്കിേംേംഘട്കി്്കികകുന്നത്കിൻനറചകുമതല്രളകുംഉതര

വാദ്കിത്വങ്ങളകുംേംസാേേരകാരജ്കി്ലോപശോശഗാംപ്രാ്്കിപേറരര്തൂേരീ്രര്കിച്കി്കുള്ളശേത്കിമാേേ്്കി്രഅേകുേര്കി

ച്തനന്നപറാസ്ാരദ്കിേംേംഘട്കി്്കികകുന്നകുഎന്ന്ജ്കി്ലോപശോശഗാംപ്രാര്്കിപേറരഉറ്കുവരകുപത്ടെതാണ്.

ഈേ്്കി്രശഗാമവ്കി്രേേമശനാലയവകുമായകുംനോതകുജേങ്ങളകുമായകുംേങകുനവപക്ടെതകുംഒരകുമാേത്കിനലാര്കിക

ൽശഗാമേഞായത്തലത്കിൽേംഘട്കി്്കിപക്ടെതാണ്.ശഗാമേഞായത്ശേേ്കി്ൻറ്േ്കിപയാഗ്കികന്്ശഗാമേ

ഞായത്കിനലഭാരവാഹ്കിദ്കിോചരണത്കിൽഅേ്യക്ഷതവഹ്കിപക്ടെതാണ്.ഇത്േടതകുന്നത്കിേകുംേടേട്കിശ്രമങ്ങ

ൾപരഖന്ടകുതകുന്നത്കിേകുള്ളേ്വയംേഹായേംഘങ്ങളകുനടനഫ്പറഷൻഅംഗങ്ങൾഎന്ന്കിവരകാണ്.

പറാസ്ാരദ്കിേംആചര്കികകുന്നത്േ്കിശ്ചയ്കികന്്്കി്കുള്ളദ്കിവേംേടതകുന്നത്കിോയ്കിഉപദ്യാഗസനരേ്കിപയാഗ്കിപക

്ടെതാണ്.ഈപയാഗത്കിൽമ്കിേ്കിറ്േ്നോതകുജേങ്ങൾക്േര്കിപശാേ്കികകുന്നത്കിേകുംപോഷ്യൽഓ്്കിറ്കിേകുംലഭ്യമാ

പക്ടെതകു്ടെ്. േംസാേേരകാരദ്കിേംേംഘട്കി്്കികകുന്നതംേന്കിചറ്കിപ്ാര്കു്രൾപശഖര്കികകുന്നതാണ്.

േംസാേേരകാരനതാഴ്കിൽആവശ്യ്രതേംേന്കിച്ജ്കി്ലോതലറ്കിപ്ാര്കു്രൾേത്കിവായ്കിഅവപലാ്രേംനച

പയ്ടെതാണ്

13.വ്കിജ്കിലൻേ്ആൻ്്ട്ട്പമാണ്കിററ്കിംഗ് ്രമ്കിറ്കി
ഓപരാ ശഗാമേഞായത്കിലകുംഅഞ്അംഗങ്ങളകുള്ളജാശഗത പമൽപോ്േമ്കിത്കി ര്തൂേരീ്രര്കിപക്ടെതാണ്. ഇത്കിൽ

േ്്കി്രജാത്കി-േ്്കി്രവരഗവ്കിഭാഗങ്ങൾക് പവ്ടെശത ശോോേ്യം േൽപ്ര്ടെതകും േ്രകുത്കി പേര േ്ശതരീ്രൾ

ആയ്കിര്കിപക്ടെതകുമാണ്.അദ്ധ്യാേ്രരഅംഗേവാട്കി വരകരേ്വയംേഹായേംഘത്കിനലഅംഗങ്ങൾ

പോഷ്യൽഓ്്കിറ് റ്കിപോഴ്് പേഴ്ൺമാര ഉേപഭാകൃേമ്കിത്കി്രൾയകുവജേക്ല്ബ്ബകു്രൾ നോതകുേമ്തൂഹ

േംഘടേ്രൾതകുടങ്ങ്കിയവര്കിൽേ്കിന്നകും VMCഅംഗങ്ങനള നതരനഞ്ഞടകുകാവകുന്നതാണ്ഏറവകും്രകുറഞ്ഞ

്രാലയളവ്കിപലക് VMC നയേ്കിയമ്കിപക്ടെത് ശഗാമേഭയാണ്. ശേവരത്കിസലേന്ദരശേം

നതാഴ്കിലാള്കി്രളകുമായ്കിആശയവ്കിേ്കിമയംേടതൽ ,പരഖ്രളകുനട േര്കിപശാേേ ,ശേവരത്കിസല

േൗ്രര്യങ്ങളകുനട േര്കിപശാേേ ,ശേവരത്കി്രളകുനട ഗകുണേ്കിലവാരം േ്കിരണയ്കികൽ,തകു്രേ്കിരണയം

ശേവരത്കിയ്കിൽഉടേരീളമകുള്ളറ്കിപ്ാര്്കിംഗ് ശേവരത്കിയകുനടേ്വഭാവനതേംേന്കിചകുള്ളഗകുണേരമായ

വ്കിലയ്കിരകുതൽഎന്ന്കിവയാണ് ശേോേചകുമതല. VMCഎ്ലോ ശേവരത്കി്രളകും േര്കിപശാേ്കിപക്ടെതകും മ്തൂല്യ

േ്കിരണയരജ്കിസറ്കിൽ പരഖന്ടകുപത്ടെതകും പോഷ്യൽഓ്്കിറ്േമയത്അവ ശഗാമേഭയ്കിൽ

േമര്്കിപക്ടെതകുമാണ് VMC റ്കിപ്ാര്് ഒരകു നോതകു പരഖയായ്കി്രരകുപത്ടെതകുംആവശ്യന്ടകുന്നത്കിേേകുേര്കിച്

ഒരകു നോതകു പരഖയായ്കി േഞായത് േ്കിന്നകും ലഭ്കിപക്ടെതകുമാണ.്

Sn Name Designation

1
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2

3

4

5

വ്കിജ്കിലൻേ്ട്ട്ആൻ്്ട്ട്പമാണ്കിററ്കിംഗ് ്രമ്കിറ്കിയ്കിൽ േ്കിയമ ശേ്രാരം 5അംഗങ്ങൾപവണം, േനക്ഷ

ഫയല്കിൽ 2 പേരകുനട പേരകും , ഒ്കും . മാശതപമ ്രാണാൻോേ്കിചകുള്ള്തൂ. ്രകുറ്കി്കു്രൾഒന്നകും

്ര്ടെ്കി്ലേ

പോഷ്യൽഓ്്കിറ് ശഗാമേഭ തരീരകുമാേങൾ

1) പഫാപ്ാ േത്കി്്കിച നതാഴ്കിൽ്രാര്്േൗജേ്യമായ്കിേൽ്രണനമന്ന് ഭരണേമ്കിത്കിയകുനട

അംഗരീ്രാരം പവണനമന്നകുംതരീരകുമാേമായ്കി.

2) 15 ദ്കിവേത്കിേകുള്ള്കിൽനതാഴ്കിൽലഭ്കിച്കി്്കിന്ലേങ്കിൽനതാഴ്കില്കി്ലോ പവതേത്കിേ്

അപേക്ഷ്കികാൻ ശഫ്ടെ്ഓഫരീേ്വഴ്കിയകുള്ളേ്കിരപ്ദേശം.

3) നതാഴ്കില്കി്ലോ പവതേത്കിേ് ഉള്ളഅപേക്ഷപമറ്വഴ്കിയാകാൻതരീരകുമാേമായ്കി.

4) പവതേംകവ്രകുന്നത്കിേ്അപേക്ഷ ശഫ്ടെ്ഓഫരീേ്വഴ്കിേൽ്രാൻതരീരകുമാേമായ്കി

തരീരകുമാേമായ്കി.

5) നതാഴ്കിലാള്കി്രളകുനടേരാത്കി്രൾേരാത്കി രജ്കിസര പരഖന്ടകുതകുവാൻതരീരകുമാേമായ്കി.

6) വ്കിഎംേ്കി അംഗങ്ങനളേകുേഃേംഘട്കി്്കികാൻതരീരകുമാേമായ്കി

7) ഫയലകു്രള്കിൽആക്ഷൻപാേ്റ് പ്രാ്്കി ഉൾന്ടകുതകുവാൻതരീരകുമാേമായ്കി.

8) േകുരക്ഷാഉേ്രരണങ്ങളായക്രയകുറ്രളകും്രാൽഉറ്രളകുംതകുടങ്ങ്കിയവലഭ്യമാ്രാൻ

തരീരകുമാേമായ്കി

9) ോങ് മ്തൂലം ഉ്ടൊ്രകുന്ന ശേശ്നങ്ങൾക്േരാത്കിേൽ്രകുവാൻതരീരകുമാേമായ്കി.

10) നതാഴ്കിലാള്കി്രനളന്രാ്ടെ്അേ്കി്ര പജാല്കി നചയ്കി്്കികകുന്നകുഎന്നകുള്ളേരാത്കി

േര്കിഹര്കികകുവാൻതരീരകുമാേമായ്കി.

11) എേ്എയകുവകും,േഞായതകും്ര്തൂ്ായ്കി ശേവരത്കിചആക്ഷൻപാേ്കിേ് പവ്ടെനതാഴ്കിൽ

്രന്ടെതാൻതരീരകുമാേമായ്കി.

നോതകുേ്കിരപ്ദേശങ്ങളകും ശഗാമേഭയ്കിൽഅവതര്കി്്കിചകു.

േ്കിരപ്ദേശങ്ങൾ

 നതാഴ്കിലകുറ്് േദ്ധത്കി ശേ്രാരം നതാഴ്കിലാള്കി്രൾഇപ്ാൾനചയകുന്ന പജാല്കിവളനര്ര്തൂടകുതൽ

ആണ്എന്ന് നതാഴ്കിലാള്കി്രളകും NREGS ഉദപയാഗസരകുംഅഭ്കിശോയന്്കു. നതാഴ്കിലകുറ്്

േദ്ധത്കി ശേ്രാരംഒരകു sq m്രാട് നവ്്കി മാറാൻ 2.05, 4.55ര്തൂേയകും.1്ര്യ്തൂേ്കി്ര് മരീറര മണ്

മാറ്കിയാൽഏ്രപദശം 90ര്തൂേയകും മാശതംആണ്ലഭ്കികകുന്നത്.ഇത് PWD

േൽ്രകുന്നത്കിപേകാൾവളനരഅേ്കി്രം്രകുറവാണ്.അത് പോനലതനന്ന 60വയേ്കിേകു

പമനല ശോയംആയവരാണ് നതാഴ്കിൽ ഉറ്് േണ്കി്ര്തൂടകുതൽആയ്കിനചയകുന്നത്.അവരക്

ഈഅളവ്കിൽേണ്കിഎടകുകാൻോപങത്കി്രംആയ്കിോേ്കികകു്രയ്കി്ലേ.അത്കിോൽ

നതാഴ്കിൽ ഉറ്് േണ്കിയ്കിനല പമൽേറഞ്ഞ അളവ് േകുേേര്കിപശാേ്കികകു്രയകും പവ്ടെമാറം

ന്രാ്ടെകുവരണംഎന്നകും നതാഴ്കിലാള്കി്രളകും NREGS ഉപദ്യാഗസരകുംേ്കിരപ്ദേശ്കിചകു.

 ഒരകു നതാഴ്കിൽ്രാര്്കിൽ 100നതാഴ്കിൽ ദ്കിേങ്ങൾ എന്നത്കിേ് േ്രരംഒരകുവ്യക്കിക് 100

നതാഴ്കിൽ ദ്കിേങ്ങൾഎന്നേ്കിരപ്ദേശവകും ശഗാമേഭയ്കിൽേ്കിന്ന് ഉ്ടൊയ്കി.

 നതാഴ്കിലകുറ്കുേദ്ധത്കിഇേ്കിയകുംവ്കിജയ്രരമായ്കിമകുപന്നാ്്ന്രാ്ടെകുപോ്രകുന്നത്കിേ്ഉപദ്യാഗസതലത്കിലകും
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ഭരണതലത്കിലകുംഒരകുപോനലമാേദണങ്ങൾകേകുേൃതമായ്കിശേവരത്കി്രൾേട്്കിലാപക്ടെതകു്ടെ.്

നനാഴ്കിലാള്കി്രളകുംനമയ്റ്മാരകുംനതാഴ്കിലകുറ്കുേദ്ധത്കിയ്കിൽശേവരത്കികകുന്നസാഫകു്രളകുംഅവരകുനടേ്കിയ

മംഅേകുശാേ്കികകുന്ന്രൃത്യമായേ്കിരപ്ദേശങ്ങൾോല്കിപക്ടെതകു്ടെ.്ഇതരത്കിലകുള്ള്രകുറചകുേ്കിരപ്ദേശങ്ങ

ൾഅേകുേനമായ്കിപചരത്കി്കു്ടെ.് (അേകുേനം്രാണകു്ര)

 .നഷ്്യ്തൂൾ 1നലോര4ൽ അേകുേന ോര 2 അേകുേര്കിച് 60

ശതമാേംശേവരത്കി്രൾആസ്്കിവരദ്ധ്കി്്കികകുന്നതകും്രാര്ഷ്കി്രാേകുേനശേവൃത്കി്രൾആയ്കിര്കികാൻ

ശശദ്ധ്കികണം .

എന്നാൽഇപ്ാളനതോഹചര്യത്കിൽ്ര്തൂടകുതൽഭ്തൂവ്കി്രേേശേവരത്കി്രളകുംആസ്്കിവര്േ്കി്്കികകുന്നതാ

പയാ്രൃഷ്കിനമചന്ടകുതകുന്നതാപയാ്രാണകുന്ന്കില്

. …

ആടപലാട്രം,വാതംന്രാ്ലേ്കി,എരകുക്,ആര്യപവ്്,തകുടങ്ങ്കിയഔഷേ്കി്രൾകജവപവല്കികകുഉേപയാഗ്കികകു

ന്നത്ഔഷേേേ്യേര്കിോലേത്കിേകുംലഭ്യതകകുംേഹായ്രമാ്രകും. (അേകുേനം്രാണകു്ര)

 . എ്ലോ ഗകുണപഭാകാകളകും നതാഴ്കിൽ്രാര്് ഉള്ളവരാനണന്ന് ഉറ്കുവരകുതണം.

 നതാഴ്കിൽ സലനത ഫസ്എയ്്േ് പോക്്ട്ട് േരീരേദ്ധമായകും പവണം എന്ന് േ്കിരപദശ്കിചകു.

 ്്കിമാൻ്് പഫാം nregsഓഫരീേ്കിൽേ്വരീ്രര്കികാനത ശഫ്ടെ്ഓഫരീേ്കിൽേ്വരീ്രര്കികണം.

 ഫയല്കിൽഎ്ലോ പരഖ്രളകുംഅറാച് നചയ്്കിര്കികണം.

 അവ്രാശഅേ്കിഷ്കിതമായേ്കിയമേര്കിരക്ഷപയാട്്തൂട്കിയേദ്ധത്കിഒപ്നറജേങ്ങൾക്ഗകുണശേദമാ്രകുന്നകു

ഉപ്പേംഗഗഹം

ഇേ്കിശേവരത്കി്രൾത്കിരനഞ്ഞടകുകകുപമ്പാൾഅതരീവജാശഗതേകുലരപത്ടെതകു്ടെ്.

ഭ്തൂമ്കിനയേകുേരകുജരീവ്കി്്കികകുന്നത്കിേകു൦അതകുവഴ്കിേകുസ്കിരവ്കി്രേേംോേ്യമാ്രകുന്നത്കിേകുംല്ര്ട്ട്ഷ്യംനവച്കി്കുള്ള

നതാഴ്കിലകുറ്കുേദ്ധത്കിയകുനടപാേ്കിംഗ്നടത്കി്്എന്ന്കിവോമ്തൂഹ്കി്രോര്കിസ്കി്രമാേദണങ്ങൾോല്കിച്ന്രാ്ടെ്ശാ

േ്ശതരീയമായ്കിതനന്നേട്്കിലാപക്ടെതകു്ടെ്.

എങ്ങനേനയങ്കിലകുംശേവരത്കി്രൾേട്്കിലാക്കിനചലവ്്ര്തൂ്കു്രഎന്നകുംനതാഴ്കിലാള്കി്രൾനക്ാഴ്കിൽദ്കിേങ്ങൾ്ര്തൂ്കു

്രഎന്നകുംമാശതമാവരകുത്േ്കിലോടകു്രൾ.

വ്യകമായ്രാഴ്ച്ാട്കി്ലോനതഅശാേ്ശതരീയമായരരീത്കിയ്കിൽശേവരത്കി്രൾനതനരനഞ്ഞടകുകകുന്നതകുംനചയകുന്നതകും

,

്രാലാേകുേൃതമ്ലോതശേവരത്കി്രൾനചയകുന്നതകുംഇത്കിേ്നറയഥാരത്ഥലക്ഷ്യനത്രളങന്ടകുതകുന്നതായ്കിവ്കി

ഷമപതാനടപോക്കിേ്കിൽപക്ടെ്കിവരകുന്നത്ആശങാജേ്രമാണ്

ഈോമ്തൂഹ്കി്രേര്കിപശാേേഒരകുഉയ്കിരനതഴകുപന്നൽ്്കിേകുോേ്യമാ്രകുനമന്നശേത്യാശപയാനടഈറ്കിപ്ാര്്േമര

്്കികകുന്നകു.

പോഷ്യൽഓ്്കിറ്ട്ട്ശേവരതേങ്ങള്കിൽേങാള്കി്രൾആയവര

 വാർഡ്ട്തമമ്പർ

 പ്പഞായത്ട്ഉദേ്യാഗസർ

 തതാഴ്ധിലുറപ് വ്ധിഭാഗം ഉദേ്യാഗസർ

 വാർഡ്ധിതലതതാഴ്ധിലാള്ധിേൾ

 ദമറ്ട്മാർ

 േുടുംേഗശീ ഗപ്പവർതേർ
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അേകുേനം- 1-

മഹാതാഗാന്ധി ദേശീയ ഗഗാമീണതതാഴ്ധിലുറപ്പ്പദ്ധത്ധി ഗപ്പോരംഏതറടുകാവുന ഗപ്പവൃത്ധിേൾ :

വ്ധിഭാഗംഎ-ശേ്രൃത്കി വ്കിഭവേര്കിോലേവകുമായ്കിേനന്് നോതകു ശേവൃത്കി്രൾ.

 ്രകുട്കിനവള്ള പശോതസകു്രൾ ഉൾ്നടയകുള്ള ഭ്തൂഗരഭ ജല വ്കിതാേം ഉയരതകുന്നത്കിോവശ്യമായ

അട്കിയണ്രൾ,മൺതടയണ്രൾ, നചക്്ാമകു്രൾ,തകുടങ്ങ്കിയവ

 േരീരതടത്കിേ്നറ േമശഗ േര്കിോലേത്കിേകുത്രകുന്ന ന്രാ്ടെ്തൂര േ്ടെകു്രൾ,ഭ്തൂമ്കി

ത്കുത്കിര്കികൽ,ഗ്യാേ്കിപയാൻേ്കിര്മ്കിത്കി്രൾ

വ്ധിഭാഗം േ്ധി-ഖണ്കി്ര അഞ്കിൽ േരാമരശ്കികകുന്ന ്രകുടകുംേങ്ങൾക് ജരീവപോോേ്കി നമചന്ടകുതകുവാേകുള്ള

ശേവൃത്കി്രൾ. (േ്കി േ്കി എൽ ,േ്്കി്ര ജാത്കി, േ്്കി്രവര്ം, വ്കിേവ്രൾ, ഭ്കിന്നപശഷ്കികാര, ഐഎകവ

ഗകുണപഭാകാകൾ.)

 ഇവരകുനട ഭ്തൂമ്കിയ്കിൽ ഉൽ്ാദേ ക്ഷമത വര്േ്കി്്കികകുന്നത്കിോവശ്യമായ ഭ്തൂവ്കി്രേേവകും

,്രകുളം ,്ര്കിണരതകുടങ്ങ്കിയ ജലലഭ്യതയ്ക്ആവശ്യമായ ശേവൃത്കി്രൾ.

 േഴവര്ങ്ങൾ,േ്കുേ്തൂൽ,പതാ്വ്കിള്രൾതകുടങ്ങ്കിയവയകുനട്രൃഷ്കിശേവൃത്കി്രൾ.

 മൃഗ േര്കിോലേവകുമായ്കി േനന്്കു ്രന്നകു്രാല്കി നതാഴകുതകു്രൾ,ആ്്കിേ്്ര്തൂട്

,പ്രാഴ്കിക്തൂട,്േന്ന്കിക്തൂട് തകുടങ്ങ്കിയവ്യക്കിഗതആസ്കി്രൾ.

 േരകാര ഭവേ േ്കിരമാണ േദ്ധത്കി്രള്കിൽ ഉൾന്ടകുത്കി േ്കിരമ്കികകുന്ന വരീടകു്രൾക്

അവ്കിദഗ്ദ ്രായ്കി്ര നതാഴ്കിൽ.

 മത്യേനേ ശേവരതേങ്ങൾ പശോതാഹ്കി്്കികകുന്നത്കിേകുഅട്കിസാേ നേൗ്രര്യങ്ങളായ

മൽേ്യം ഉണകകു പ്രശന്ദങ്ങൾ,േ്തൂക്ഷ്കി്് പ്രശന്ദങ്ങൾ മല്േ്യശ്രകുഷ്കിക് ആവശ്യമായ

അട്കിസാേ നേൗ്രര്യങ്ങൾഎന്ന്കിവ.

വ്ധിഭാഗംേ്ധി- പദശരീയ ശഗാമരീണ ഉേജരീവേ മ്കിഷേ്നറ േ്കിേനേ്രൾക് വ്കിപേയമായ്കി ശേവരത്കികകുന്ന േ്വയം

േഹായേംഘങ്ങൾക്നോതകുഅട്കിസാേ നേൗ്രര്യ വ്കി്രേേം.

 േ്വയം േഹായ േംഘങ്ങളകുനട ഉേജരീവേ ശേവരതേങ്ങൾകാവശ്യമായ വരക് നഷ്്ട്ട്

േ്കിരമാണം.

 ്രാരഷ്കിപ്രാൽ്ന്നങ്ങളകുനടേംഭരണത്കിവശ്യമായ ന്ര്്കിടങ്ങളകുനട േ്കിരമാണം.

 കജവവളേ്കിരമാണയ്തൂണ്കിറകു്രൾതകുടങ്ങ്കിയവ.

വ്ധിഭാഗംഡ്ധി-ശഗാമരീണഅട്കിസാേ നേൗ്രര്യ വ്കി്രേേ ശേവൃത്കി്രൾ.

 മാല്കിേ്യേംസ്രണേംവ്കിോേങ്ങൾ.

 അങണവാട്കിസ്്തൂൾ തകുടങ്ങ്കിയവയ്ക്്രക്തൂേ് േ്കിരമാണം.

 ഒറന്്കു ്ര്കിടകകുന്ന ശഗാമങ്ങനളയകും,ശഗാമരീണ ഉല്ാദേ പ്രശന്ദങ്ങനളയകും േ്കിലവ്കിലകുള്ള

പറാ്കു്രളകുമായ്കി േന്കി്്കികകുന്നത്കിോവശ്യമായ എ്ലോ ്രാലാവസയ്കിലകും

ഉേപയാഗ്കികാൻേറകുന്ന ശഗാമരീണ പറാ്കു്രൾ,ഓട്രൾ,്ര്ലേകുങകു്രൾ,േട്ാത്രൾ .

 നോതകു്രള്കിസലങ്ങൾ

 നവള്ളന്ാകം, വരൾചാ േ്കിയശനണ ശേവൃത്കി്രൾ.

 ശഗാമ േഞായതകു്രൾ,വേ്കിതാ േ്വയം േഹായ േംഘങ്ങളകുനട നഫ്പറ ഷേകു്രൾ,

ശഗാമരീണ ചന്രൾ,അങണവാട്കി്രൾ, ശേ്രൃത്കി പക്ഷാഭ ോേ്കിതരകകുള്ള അഭയ പ്രശന്ദങ്ങൾ

തകുടങ്ങ്കിയവയ്ക് ന്ര്്കിട േ്കിരമാണം.

 നതാഴ്കിലകുറ്് േദ്ധത്കി ശേ്രാരം ഏനറടകുകകുന്ന േ്കിരമാണ ശേവൃത്കി്രൾകാ വശ്യമായ

േ്കിരമാണോമശഗ്കി്രളകുനട ഉൽ്ാദേം.

 നതാഴ്കിലകുറ്്ശേ്രാരം േൃഷ്്്കികന്് നോതകു ആസ്്കി്രളകുനട അറ്രകുറ്ണ്കി്രൾ

തകുടങ്ങ്കിയവ.

അേകുേനം:വ്ധിവ്ധിധതലത്ധിലുള്ളഉദേ്യാഗസരുതടചുമതലേൾ.
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ദമറ്ട്മാരുതടചുമതലേൾ.

ശേവൃത്കിസലങ്ങള്കിൽ ശേവൃത്കിയകുനട പമൽപോ്ം.

 നതാഴ്കിൽ്രാര്്കിൽആവശ്യമകുള്ളവ്കിവരങ്ങൾപരഖന്ടകുതകു്ര.

 മസര പറാള്കിൽനതാഴ്കിലാള്കി്രളകുനടഹാജര ഉറ്കുവരകുതകു്ര.

 പമറ്മാരകുനട േര്കിശരീലേങ്ങള്കിൽേനങടകുകകു്ര.അറ്കിവകു്രൾ നതാഴ്കിലാള്കി്ര

ളകുമായ്കി േങകുനവകകു്ര

 ശേവൃത്കിഇടങ്ങള്കിൽആവശ്യ മായ നേൗ്രര്യങ്ങൾഉപ്ടൊഎന്ന് ഉറ്കുവരകുതകു്ര

 കേറ്്യറ്കിയ്കിൽ പമാണ്കിററ്കിംഗ്കിേ് വരകുന്ന ഉപദ്യാഗസനരന്രാ്ടെ് ഒ്് വയ്്്കികണം

 നതാഴ്കിലാള്കി്രൾക് അവരകുനട േതകു അവ്രാശങ്ങനള ്രകുറ്കിച് േറഞ്ഞകു ന്രാടകുകകു്രയകും

അവനര പോോവത്്രര്കികകു്രയകും നചയകു്ര

 േകുത്കിയ നതാഴ്കിൽ ഇടങ്ങൾ ്രന്ടെതകുവാേകും േകുത്കിയ നതാഴ്കിൽ ആേ്തൂശതണം നചയകുവാേകും

നതാഴ്കിലാള്കി്രനളേഹായ്കികകു്ര .

 ്രൃത്യമായ്കി പോഷ്യൽഓ്്കിറ്ട്ട്ശഗാമേഭയ്കിലകും,നശോജ്ര്റ്ട്ട്മരീറ്കിങ്ങ്കിലകും േര്കിശരീലേ്ര്യാമ്പ്കിലകും

േനങടകുകകു്ര.

 മറകു നതാഴ്കിലാള്കി്രൾക് ്ര്തൂട്കി പമറ്ട്ട് േ്നറ ചകുമതല്രള്കിപലക് ്രടന്നകു വരാേകുള്ള ോഹചര്യം

ഉ്ടൊകകു്ര

 നതാഴ്കിലാള്കി്രളകുമായ്കി േ്കിരനര േമ്പരകം േകുലരതകു്രയകും ്ര്തൂടകുതൽ േനം

സാേ്കികകു്രയകും നചയകു്ര.

ഓവർേീയർ /എഞ്ധിനീയർ

 ശേവൃത്കി്രളകുനടഎസ്കിപമറ് തയാറാകൽ.

 ശേവൃത്കിയകുനട ോപങത്കി്ര ്രാര്യങ്ങളകും അളവകു്രളകും നതാഴ്കിലാള്കി്രൾക് േറഞ്ഞകു

ന്രാടകുകകു്ര.

 ശേവൃത്കിയകുനട അളവകു്രൾ പരഖന്ടകുത്കി ്ര്തൂല്കിേൽ്രകുന്നത്കി ോവശ്യമായ േടേട്കി്രൾ

നചയകു്ര.

പ്പഞായത് തേഗേടറ്ധി /അേ്ധിസന് തേഗേടറ്ധി

 േദ്ധത്കിയകുനട പമൽപോ്ം.

 േ്കി്ലേകു്രൾഅംഗരീ്രര്കികൽ.

 നതാഴ്കിലാള്കി്രളകുനട പവതേം യഥാേമയം അവരകുനട എനകൗ്ടെ്കിൽ എത്കിനയന്നത് ഉറ്കു

വരകുതൽ.

 മസര പറാള് ോക്ഷ്യന്ടകുത്കി നതാഴ്കിൽഅേകുമത്കി േൽ്രകു്ര,

തതാഴ്ധിലാള്ധിേളുതടേടമേൾ.

 നതാഴ്കില്കിടങ്ങള്കിൽേമയ്രൃത്യതോല്കികകു്ര.

 പശോജ്ര്റ്ട്ട്മരീറ്കിംഗ,് നതാഴ്കിലകുറ്് ശഗാമേഭ്രൾ,പോഷ്യൽ ഓ്്കിറ്ട്ട്ശഗാമേഭ്രൾ എന്ന്കിവയ്കിൽ

േനങടകുകകു്ര.

 ഏൽ്്കികകുന്ന പജാല്കി്രൾ്രൃത്യതപയാനട േ്തൂരതരീ്രര്കികകു്ര.

 ദ്കിവേവകും നതാഴ്കിൽ ആരംഭ്കികകുന്നത്കിേകു മകുമ്പകും പശഷവകും മസര പറാള്കിൽ ഒ്കു്രൾ

പരഖന്ടകുതകു്ര

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

അധ്യക്ഷ ബ്ലോക്ക് റിസോഴ്സ് പേര്സണ് ഡിസ്ട്രിക്ട് റിസോഴ്സ് പേര്സണ്


