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ആമുഖം

ഇന്യയ്കിൽ ോോരണകാരായ ജനങ്ങളുനട നതാഴ്കിൽ നചയുവാനുള്ള അവകാശനത

േംരക്ഷ്കിച് ന്കിലന്കിരതുന്നത്കിനായ്കി 2005 നേേ്റംേര അഞാം തരീയത്കി പദശരീയ ശഗാമരീണ

നതാഴ്കിലുറ്് ന്കിയമം ന്കിലവ്കിൽ വന്നു. അവ്കിദഗ്ധ കായ്കിക നതാഴ്കില്കിൽ ഏരന്ടാൻ

േന്നദ്ധതയുള്ള ശഗാമശേപദശങ്ങള്കിൽ അേ്കിവേ്കികുന്ന ഏനതാരു കുടുംേത്കിനും ഒരു

ോമ്പത്കിക വരഷം 100 ദ്കിവേത്കിൽ കുറയാത നതാഴ്കിൽ ഉറ്ാകുന്നപതാനടാ്ം

ഗുണപമന്മയുള്ളതും സായ്കിയായ്കി്ുള്ളതും ഉൽോദനക്ഷമവുമായ ആസ്്കികളുനട േൃഷ്കിയാണ്

ഈ േദ്ധത്കിയുനട മുഖ്യ ലക്ഷ്യം.ദര്കിശദരുനട ഉേജരീവനവും ആയ്കി േനന്് വ്കിഭവാട്കിതറ

ശക്കിന്ടുതുകയും ോമ്തൂഹ്കികമായ്കി േ്കിപന്നാകം ന്കിൽകുന്ന എ്ലോ കുടുംേങ്ങനളയും

േദ്ധത്കിയ്കിൽ ഉൾന്ടുതുകയും േഞായത് രാജ് സാേനങ്ങനള ശക്കിന്ടുതുക എന്നതും

ഇത്കിൻനറ ലക്ഷ്യമാണ്.

േവ്ധിദശഷതേൾ

 ന്കിയമത്കിൻനറ േ്കിൻേലമുള്ളഅവകാശാേ്കിഷ്്കിതേദ്ധത്കി

 ശഗാമേഞായത് ശേപദശത് താമേ്കികുന്ന 18 വയസ് േ്തൂരത്കിയായ

ഏനതാരാൾകും േദ്ധത്കിയ്കിൽേങാള്കിയാകാം

 േ്ശതരീകും േുരുഷനും തുല്യ പവതനം

 േര്കിസ്കിത്കിേംരക്ഷണംകാരഷ്കിക പമഖലയ്കിനലഅട്കിസാനേൗകര്യ

വ്കികേനംഎന്ന്കിവയ്ക് മുൻഗണന

 നതാഴ്കിലാള്കികൾതനന്ന ശേവരത്കികൾകന്ടെതുകയുംആേ്തൂശതണനത

േഹായ്കികുകയും നചയുന്നു

 ആേ്തൂശതണത്കിലും ന്കിരവഹണത്കിലും ത്കികഞ്ഞേുതാര്യത

 കരാറുകാനര ഇടന്കിലകാപരാ ഇ്ലേ

 നോതുജന േങാള്കിതപതാനട പലേരേഡ്ജറ്

 ോങ് പോപസാഫരീേ് വഴ്കി മാശതം പവതനവ്കിതരണം

 േ്ശതരീകൾക് മുൻഗണന

 കമ്പ്യ്തൂ്രശൃംഖലവഴ്കിയുള്ള പമാണ്കിററ്കിംഗ് േംവ്കിോനം

 ശഗാമേഭ േദ്ധത്കിഓ്്കിറ് നചയുന്നു

പദശരീയ ശഗാമരീണ നതാഴ്കിലുറ്് േദ്ധത്കി ശേകാരം ശഗാമേഞായത് ശേപദശത് നട്്കിലാകുന്ന

മുഴുവൻ ശേവൃത്കികളും പോഷ്യൽഓ്്കിറ്കിങ്ങ്കിനുവ്കിപേയമാകണനമന്ന17(2) വകു്്

ന്കിഷ്കരഷ്കികുന്നു േദ്ധത്കി ശേവരതനനത്റ്കിയും നോതു േനംച്കിലവഴ്കികുന്നത്കിനന്റ്കിയും

േൗരേമ്തൂഹംനടതുന്ന േരേ്യവുംേ്വതശനവുമായേര്കിപശാേനയാണ്ആണ് പോഷ്യൽ

ഓ്്കിറ്അഥവാോമ്തൂഹ്കികേര്കിപശാേന .നതാഴ്കിലുറ്് ന്കിയമശേകാരംവരഷത്കിൽ

ര്ടെുതവണപോഷ്യൽഓ്്കിറ് ശഗാമേഭകൾഎ്ലോവാര്്കിലുംകൃത്യമായ്കി

നടപത്ടെതാണ്പോഷ്യൽഓ്്കിറ് ല്തൂനടഅഴ്കിമത്കി ഇ്ലോതാകുന്നത്കിനുംേുതാര്യത ഉറ്ു

വരുതുന്നത്കിനുംകാര്യക്ഷമതവരേ്കി്്കികുന്നത്കിന് േത്ഭരണം ഉറ്ാകുന്നത്കിനും

കഴ്കിയുന്നു.േദ്ധത്കി േണംശര്കിയായ രരീത്കിയ്കിൽച്കിലവഴ്കിച്കി്ു്ടെ്എന്നും േണം നചലവഴ്കിച്

അതുനകാ്ടെ് േദ്ധത്കിയുനട ലക്ഷ്യംകകവര്കിച്കി്ു്ടെ്എന്നും ഗുണപഭാകാകളുനട

ജരീവ്കിതത്കിൽഗുണകരമായും കാര്യമായ മാറം ഉ്ടൊയ്കി്ു്ടെ്എന്ന് പോഷ്യൽകന്ടെതാൻ

കഴ്കിയുന്നുേംസാനേരകാര പോഷ്യൽഓ്്കിറ് നടപത്ടെരരീത്കിേംേന്കിച് ഉതരവ്

േുറന്ടുവ്കിച്കി്ു്ടെ്.പോഷ്യൽഓ്്കിറ്ട്ട് ശഗാമേഭയുനടവ്കിജയം
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ജനേങാള്കിതആണ്.പോഷ്യൽഓ്്കിറ്ട്ട്ശഗാമേഭയുനടതരീയത്കി, പവദ്കിഎന്ന്കിവന്കിശ്ചയ്കിച 5

ദ്കിവേം മുമ്പ് ജനങ്ങൾക്വ്കിവരം നൽക്കിയ്കിര്കികണംേദ്ധത്കിആേ്തൂശതണം. ന്കിരവഹണം,

പമാണ്കിററ്കിംഗ് തുടങ്ങ്കിഎ്ലോവ്യക്കികളും പോഷ്യൽഓ്്കിറ് ശഗാമേഭയ്കിൽന്കിരേനമായും

േനങടുകണം.മഹാതാ ഗാന്കി പദശരീയ ശഗാമരീണ നതാഴ്കിലുറ്്േദ്ധത്കിയ്കിൽ േുഗമവും

േുതാര്യവുമായ്കി പോഷ്യൽഓ്്കിറ് നടതുന്നത്കിന് പകരളത്കിൽ േ്വതശനചുമതലയുള്ള

പോഷ്യൽഓ്്കിറ് യ്തൂണ്കിറ് 31 1 2017 ന്കിലവ്കിൽവന്നു

1.രീത്ധിശാേ്ഗതം

പോഷ്യൽഓ്്കിറ് റ്കിപോഴ്് നേര്േൺ ശേവരത്കിഫയൽേര്കിപശാേന,ഫരീൽ്്േന്ദരശനം,

നതാഴ്കിലാള്കികളുംആയുള്ളഅഭ്കിമുഖം,എംഐഎേ് േര്കിപശാേനഎന്ന്കിവനയ

അട്കിസാനമാക്കിയാണ് പോഷ്യൽഓ്്കിറ് റ്കിപ്ാര്് തയാറാക്കിയ്കി്ുള്ളത്. താനഴ േറയുന്ന

രരീത്കിഅവലംേ്കിചാണ്ഈറ്കിപ്ാര്് തയാറാക്കിയ്കി്ുള്ളത്.

1. ഓഡ്ധിറ് പാൻ

1.1 ഓ്്കിറ്ട്ട്പാൻ തയാറാകൽ

1.2 ഓഫരീേ്േന്ദരശനേര്കിോട്കികൾ

2. അഭ്ധിമുഖം

2.1 േ്കി്്കിഒ, േഞായത് ശേേ്കി്ൻറ്, ജനശേത്കിന്കിേ്കികൾ, നേശക്റ്കി &സാഫ്

2.2 പമറ്, നതാഴ്കിലാള്കികൾ,കരഷകര, നതാഴ്കില്കിന് പോകാതനതാഴ്കിൽകാര്് ഉടമകൾ

3. ഫയൽപ്പര്ധിദശാധന

3.1 നോതു ശേവരത്കികൾ,വ്യക്കിഗത ശേവരത്കികൾ

3.2 പരഖകളുനട ഉള്ളടകം -േുതാര്യത, േര്കിേ്തൂരണത

4. ഫീൽഡ്േന്ദർശനം, ന്ധിരീക്ഷണം

4.1 േ്തൂരത്കിയായ നതാഴ്കില്കിടം, നടന്നുനകാ്ടെ്കിര്കികുന്ന നതാഴ്കില്കിടം

5. റഫറൻേ്

5.1 വ്കികേനപരഖ, വാരഷ്കികേദ്ധത്കി പരഖ,എംഐഎേ്, രജ്കിസറുകൾ

6. വ്ധിവരങ്ങളുതട ദഗോഡീേരണം

6.1 പശകാേ് നവര്കിഫ്കിപകഷൻ,അവോനവ്ചരച

7. േരട് റ്ധിദപാർട് തയാറാകൽ

േഞായത്ട്ട്അട്ധിസാനവ്ധിവരങ്ങൾ

1 ജ്കി്ലേ ോലകാട്ട്ട്
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2 പ്ാക്ട്ട് ആലത്തൂര

3 അത്കിരുകൾ

ക്കിഴക് എരിമയൂര്േഞായത്

േട്കിഞ്ഞാറ് കാവശ്ശേരി പഞ്ചായത്ത്ട്ട്

നതക്ട്ട് വടകപഞര്കി പമലാരപകാട് പഞ്ചായത്തുകൾ

വടക് കുത്തന്നൂര്പഞ്ചായത്തുകള്

4 വ്കിസ്രീരണം 19.62ച. ക്കി. മ്കി

5 വാര്്ട്ട്കളുനടഎണം 16

6 ജനേംഖ്യ 24796

7 സ്ത്രീകള് 13030

8 പുരുഷന്മാര് 11766

9 പട്ടികജാതി ജനേംഖ്യ 2785

10 സാക്ഷരത 92ശതമാനം

4.തതാഴ്ധിലുറപ് പ്പദ്ധത്ധിഅട്ധിസാനവ്ധിവരം
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അട്ധിസാനവ്ധിവരം ആലത്തൂര വാര്്ട്ട് 9

1 Total No. of Job Cards issued 3831 332

2 Total No. of Active Job Cards 1950 126

3 Total no. of Job cards ST

4 Total no. of Job cards SC 490

4 Persondays Generated so far 79117 1349(9ശേവൃത്കിയ്കിൽ

ന്കിന്ന് )

5 Total No of HHs completed 100 Days of

Wage Employment

133 10

Total Expenditure 2.3285cr

393525(9ശേവൃത്കിയ്കിൽ

ന്കിന്ന് )

5.ഓഡ്ധിറ്ട്നു വ്ധിദധയമാക്ധിയ ഗപ്പവൃത്ധിേളുതട ല്ധിസ്

ഗേമ

നമ്പ

ർ

ഗപ്പവൃത്ധിയുതട ദപ്പര് വർക്ട്

ഐ,ഡ്ധി

ോലയളവ് ച്ധിലവ

ഗപ്പവൃ

ത്ധി

േ്ധിന

ങ്ങൾ

1 ദചനദങ്ങാട്പ്പാടദശഖരംചഗന്ദൻഭ്തൂമ്ധിയ്ധിൽ

ഭ്തൂമ്ധിയ്ധിൽമണ്ജലേംരക്ഷണം

IF377441 30/01/2019-

05/02/2019
11125 35

2 ദചനദങ്ങാട്പ്പാടദശഖരം ഗപ്പേന്നേുമാര്ധി

ഭ്തൂമ്ധിയ്ധിൽമണ്ജലേംരക്ഷണം

IF364361 10/10/2018-

18/10/2018

9475 29

3 ദചനദങ്ങാട്പ്പാടദശഖരംചഗന്ദൻതേ

ഭ്തൂമ്ധിയ്ധിൽമണ്ജലേംരക്ഷണം

IF377430 30/01/2019-

05/02/2019

11125 35

4 ദചനദങ്ങാട്പ്പാടദശഖരം Mഅബുൽ

റഹാൻ ഭ്തൂമ്ധിയ്ധിൽമണ്ജലേംരക്ഷണം

IF377438 30/01/2019-

30/01/2019
6725 19

5 ചേനങ്ങോട് പാടശേഖരം നബീസ ഭൂമിയിൽ

മണ്ണ് ജലസംരക്ഷണം

IF377440 30/01/2019-

05/02/2019
11125 35

6 ചേനങ്ങോട് പാടശേഖരം ബാലൻ R ഭൂമിയിൽ

മണ്ണ് ജലസംരക്ഷണം

IF377317 30/01/2019-

30/01/2019
11125 35

7 സ്വാമിയാർ ദുരൈ ഡാം കായ്ച്ചലിൽ

ബ്രഷ്വൂഡ് തടയണ നിർമ്മാണം

IC/212802 03/12/2018-

09/12/2018
58000 200

8 മലക്കുളം മുതൽഎഴുതാൻകാട് വരെ

പോത്തുണ്ടി കനാൽബ്രഷ്വൂഡ് തടയണ

നിർമാണം

IC/212800 31/10/2018-

06/11/2018
79250 278
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9 മലക്കുളം മുതൽഎഴുതാൻകാട് വരെ ചേരാമംഗലം

കനാൽസംരക്ഷണവും വൃക്ഷത്തൈ വച്ചു

സംരക്ഷണവും.

IC/212811 27/09/2018-

27/03/2018
195575 693

6.അവോശഅധ്ധിഷ്്ധിതന്ധിരീക്ഷണങ്ങൾ

മഹാതഗാന്കി പദശരീയ ശഗാമരീണ നതാഴ്കിലുറ്് ന്കിയമത്കില്തൂനട ശഗാമരീണ ജനതയ്ക് നതാഴ്കിൽ

നല്കനേടുന്നപതാനടാ്ംഅവരുനട േതുഅവകാശങ്ങളുംേംരക്ഷ്കികനേടുന്നു.

േൗജന്യമായ്കി നതാഴ്കിൽകാര്് ലഭ്കികുവാൻഉള്ളഅവകാശം- നഷ്്യ്തൂൾ 2; ഖണ്കിക 1-5,

വാരഷ്കിക മാസരേരകുലരഅദ്ധ്യായം-3

അപേക്ഷ്കിച് 15ദ്കിവേത്കിനുള്ള്കിൽനതാഴ്കിൽലഭ്കികുവാനുള്ളഅവകാശവുംആയത്കിന്നറ

കക്റു റേരീതു ലഭ്കികുന്നത്കിനുംഉള്ളഅവകാശം- നഷ്്യ്തൂൾ 1; ഖണ്കിക 8, നഷ്്യ്തൂൾ 2;

ഖണ്കിക 6-13

അന്ലേങ്കിൽനതാഴ്കില്കി്ലോയ്മപവതനംലഭ്കികുവാനുള്ളഅവകാശംആദ്യനത 30 ദ്കിവേം (1/4

&േ്കിന്നരീടുള്ളദ്കിവേങ്ങള്കിൽ 1/2)

നഷൽഫ്ഓഫ്പശോജക്്തയാറാകുവാനുള്ളഅവകാശംu

അഞ്ക്കിപലാമരീററ്കിനുള്ള്കിൽനതാഴ്കിൽലഭ്കികാനുള്ളഅവകാശംഅന്ലേങ്കിൽപവതനത്കിന്നറ

10%അേ്കികംലഭ്കികുവാനുള്ളഅവകാശം

കുട്കിനവള്ളം, വ്കിശശമേൗകര്യം,

ശേഥമശുശശ്തൂഷേൗകര്യംഇവലഭ്കികുന്നത്കിനുള്ളഅവകാശംനഷ്്യ്തൂൾ 2; ഖണ്കിക 23-28

15 ദ്കിവേത്കിനുള്ള്കിൽപവതനംലഭ്കികുന്നത്കിനുള്ളഅവകാശം

പവതനവ്കിതരണത്കിനലകാലതാമേത്കിന് നഷേര്കിഹാരംലഭ്കികുവാനുഉള്ളഅവകാശം

േമയേന്കിതമായുള്ളേരാത്കിേര്കിഹാരത്കിനുള്ളഅവകാശം

പോഷ്യൽഓ്്കിറ്നടതുന്നത്കിനുള്ളഅവകാശം

പോഷ്യൽ ഓ്്കിറ്കില്തൂനട ശേവൃത്കികളുനട േര്കിപശാേനയും അപതാനടാ്ം നതാഴ്കിലാള്കികളുനട

േതുഅവകാശങ്ങളുംേംരക്ഷ്കികനേടുന്നു നവന്നുംവ്കിലയ്കിരുതുന്നു

.അവകാശഅേ്കിഷ്്കിതമായ ന്കിരരീക്ഷണങ്ങൾതാനഴ്റയുന്നു.

നതാഴ്കിൽകാര്്ട്ട്ലഭ്യമാകുന്നത്േംേന്കിചു

നതാഴ്കിലുറ്ു ന്കിയമം നഷ്്യ്തൂൾ 2 ോര 1 അനുേര്കിച് 18 വയസ് േ്തൂരത്കിയായഏനതാരാളും

നതാഴ്കിൽകാര്്കിന്അപേക്ഷ്കിചാൽ 15 ദ്കിവേത്കിനുള്ള്കിൽ പഫാപ്ാ േത്കിച നതാഴ്കിൽകാര്്

പകശന്ദേരകാര നചലവ്കിൽലഭ്കികാനുള്ളഅവകാശമാണ് ന്കിയമം നൽകുന്നത്.

ന്കിരരീക്ഷണം

2018-19 കാലയളവില്തൊഴില്കാര്ഡിന് അപേക്ഷിചഎല്ലാവര്ക്കും തൊഴില്കാര്ഡ്



10

ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട് . നതാഴ്കിലാള്കികൾേ്വനം നചലവ്കിലാണ് േുത്കിയ നതാഴ്കിൽകാര്്കിൽ

പഫാപ്ാ േത്കിചത്എന്നും മനേ്കിലാകാൻോേ്കിചു ഇതു അവകാശ ലംഘനമാണ്

തതാഴ്ധിൽആവശ്യ തപ്പടുന്നത്േംബന്ധിച്

അപേക്ഷ്കിചു പതിനഞ്ചു ദ്കിവേത്കിനുള്ള്കിൽ നതാഴ്കിൽ ലഭ്കിയ്കുവാനുള്ള അവകാശവും

ആയത്കിന്നറകകേറ് രേരീത് ലഭ്കിയ്കുവാനുള്ളഅവകാശം

ന്കിരരീക്ഷണം

പ്പര്ധിദശാധ്ധിചത്ധിൽ തവള്ളദപ്പപറ്ധിൽേ്തൂടായ്ധിഎഴുത്ധി ദമറ്ട്തനഏൽപ്ധിച് nregs

ഓഫീേ്ധിൽനൽേുന്ന രീത്ധിയാണ്അവലംബ്ധിച്ധിര്ധികുന്നത് . ഇങ്ങതനലഭ്ധികുന്ന

അദപ്പക്ഷേൾകു രേീത് ലഭ്ധികാറ്ധില്ല.

.നതാഴ്കില്കി്ലോയ്മ പവതനം ലഭ്കികുവാനുള്ളഅവകാശം

നതാഴ്കിലുറ്് ന്കിയമ ശേകാരം നതാഴ്കിൽആവശ്യനേ്ുകഴ്കിഞ്ഞാൽ േത്കിനഞ്

ദ്കിവേത്കിനുള്ള്കിൽ നതാഴ്കിൽനൽക്കിയ്കിര്കികണം.

അന്ലേങ്കിൽനതാഴ്കില്കി്ലോയ്മപവതനംലഭ്കികുവാനുള്ളഅവകാശംആദ്യനത 30 ദ്കിവേം (1/4

&േ്കിന്നരീടുള്ളദ്കിവേങ്ങള്കിൽ 1/2)

ന്കിരരീക്ഷണം

15 ദ്കിവേത്കിനകതുതനന്നനതാഴ്കിൽലഭ്കിച്കിരുന്നു 100 നതാഴ്കിൽ ദ്കിനങ്ങൾകുള്ള

അവകാശമു്ടൊയ്കി്ും കഴ്കിഞ്ഞോമ്പത്കികവരഷത്കിൽ 60 നും 80നും ഇടയ്കിലുള്ളനതാഴ്കിൽ

ദ്കിനങ്ങൾ മാശതമാണ്ഈവാര്്കിനല നതാഴ്കിലാള്കികൾക് ലഭ്യമായ്കി്ുള്ളത്.

പജാല്കിസലത്,കുട്കിനവള്ളം,തണൽ,ശേഥമശുശശ്തൂഷക്കിറുകൾ, എന്ന്കിവലഭ്കികുന്നത്കിനുള്ള

അവകാശം.

നതാഴ്കിലുറ്് ന്കിയമ ശേകാരം ശേവൃത്കി നടകുന്ന സലത് കുട്കിനവള്ളം,തണൽ ,ശേഥമ

ശുശശ്തൂഷ ക്കിറ് ,കയുറ കാലുറ എന്ന്കിവ ശേവൃത്കി നട്്കിലാകുന്ന സാേനം വഴ്കി േൗജന്യ മായ്കി

നതാഴ്കിലാള്കികൾക് ലഭ്കിനക്ടൊതാണ്

ന്കിരരീക്ഷണം

ന്കിലവ്കിൽകുട്കിനവള്ളം ലഭ്യമായ്കി്ു്ടെ് ശേഥമശുശശ്തൂഷയ്കുള്ളക്കിറ് കയ്യുറ കാലുറ കഴിഞ്ഞ 6

മാസത്തെ പ്രവര്ത്തികളില്ലഭ്യമായിട്ടില്ല എന്നാണ്ഫരീൽ്് വ്കിേ്കിറ് നചയുന്നേമയത്

നതാഴ്കിലാള്കികള്കിൽന്കിന്നും പമറ്ട്ട്മാര്കിൽന്കിന്നും മനേ്കിലാകാൻോേ്കിചത്. കയുറകളും

കാലുറകളും മത്കിയായഅളവ്കിൽലഭ്യമാക്കണം.
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പ്പദ്ധത്ധിആരംഭമീറ്ധിംഗ്ധിൽപ്പത്കെടുകുവാനുള്ളഅവോശം

നതാഴ്കിൽ ഉറ്ു ന്കിയമം നഷ്്യ്തൂൾഇരുേത്കി ര്ടെു ശേകാരം ഒരു േദ്ധത്കിആരംഭ്കികുന്നത് മുൻേ്

േദ്ധത്കിേംേന്കിച മുഴുവൻകാര്യങ്ങളുംകൃത്യമായ്കി നതാഴ്കിലാള്കികനള പോേ്യ

ന്ടുതുന്നത്കിന്േനനേ് ന്കിരവഹണഉപദ്യാഗസന്നറയും ,വാര്്ട്ട്നമമ്പര,ോപങത്കിക

ഉപദ്യാഗസരഎന്ന്കിവരുനടോന്കിേ്യത്കിൽഏനതന്ക്കിലും നോതുസലപതാ

നതാഴ്കില്കിടങ്ങള്കിൽവച് േദ്ധത്കിആരംഭ മരീറ്കിംഗ് നടപത്ടെതു്ടെ്.

ന്കിരരീക്ഷണം

ന്കിലവ്കിൽവാര്്കിൽ ശേവ്രത്കിതുടങ്ങുന്നത്കിനു മുൻേ് േദ്ധത്കിആരംഭ മരീറ്കിങ് ക്തൂടാറു്ടെ്

എന്നാണ് നതാഴ്കിലാള്കികളുമായുള്ളേംോരത്കിലുംകേറ്്യറ്കി േര്കിപശാേ്കിചപ്ാഴും

മനേ്കിലാകാൻോേ്കിചത്.

തതാഴ്ധില്ധിടങ്ങള്ധിൽഏതതന്േ്ധിലും തരത്ധിൽ ഉള്ളഅപ്പേടംേംഭവ്ധിചാൽ

ച്ധിേ്ധിത്യക്ട്ആവശ്യമയ്ധി വരുന്ന മുഴുവൻച്ധിലവുേളും തതാഴ്ധിലാള്ധിക് ലഭ്യമാക്കണം

ന്കിരരീക്ഷണം

ആരകുംഅേകടംേംഭവ്കിചതായ്കിഅറ്കിയാൻകഴ്കിഞ്ഞ്കി്ലേ.

പ്പരാത്ധി പ്പര്ധിഹാരം

നതാഴ്കിലുറ്് ന്കിയമ നഷ്്യ്തൂൾേനതാൻേതു ശേകാരംേമയേന്കിതമായ്കി േരാത്കി

േര്കിഹാരത്കിനുള്ളഅവകാശംന്കിഷ്കരഷ്കികുന്നു.േദ്ധത്കിയുമായ്കിേനനേ് േരാത്കികൾ

പഫാൺമുപഖന പടാൾ ശഫരീ നമ്പര ഉേപയാഗ്കിചും പരഖാമ്തൂലംഎഴുത്കി നൽക്കിയും ഇ നമയ്കിൽ

വഴ്കിയുംേമര്്കികാവുന്നതാണ.്..

18004255720 എന്ന പടാൾ ശഫരീ നമ്പറ്കിൽേരാത്കികൾ പരഖനേടുതാംഎന്നുള്ളവ്കിവരം

നതാഴ്കിലാള്കികള്കിൽലഭ്യമാകണം

ന്കിരരീക്ഷണം

18004255720എന്ന പടാൾ ശഫരീ നമ്പറ്കിൽേരാത്കികൾ പരഖനേടുതാംഎന്നുള്ളവ്കിവരം

നതാഴ്കിലാള്കികള്കിൽലഭ്യമ്ലേ.

മറുള്ളേരാത്കികൾേരാത്കി രജ്കിനസര്കിൽ പരഖന്ടുതകയും േര്കിഹാരംകാണുകയും

നചയ്കിത്കിര്കികുന്നു

അഞുേ്ധിദലാമീറർചുറളവ്ധിൽതതാഴ്ധിൽലഭ്ധികുവാനുള്ളഅവോശം(Schedule 2 Para 18 )

നതാഴ്കിലാള്കിയുനടതാമേസലതുന്കിന്ന്അഞ്ക്കിപലാമരീറരചുറളവ്കില്ലേനതാഴ്കിൽലഭ്കികുന്നനത

ങ്കിൽപവതനത്കിന്നറ 10 ശതമാനംക്തൂട്കിഅേ്കികപവതനംലഭ്കികുന്നത്കിനുള്ളഅവകാശം

ന്കിരരീക്ഷണം

ഒപരവാര്്കിൽതനന്നയുള്ളേണ്കികളാണ് നതാഴ്കിലാള്കികൾ നചയ്ു വരുന്നത്
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ദോഷ്യൽഓഡ്ധിറ്ട്നടതുവാനുള്ളഅവോശം

നതാഴ്കിലുറ്് േദ്ധത്കിയ്കിൽ ഏനറടുതു നട്്കിലാകുന്ന മുഴുവ്ഴ്ൻ ശേവൃത്കികളും പോഷ്യൽ

ഓ്്കിറ്ട്ട്നു വ്കിപേയമാകണനമന്ന് നേക്ഷൻ 17(2) ന്കിഷ്കരഷ്കികുന്നു

ന്കിയമംഅനുശാേ്കികും ശേകാരം ഉള്ളപോഷ്യൽഓ്്കിറ്ട്ട്ശേശക്കിയഇതുവനരനടന്ന്കി്്കി്ലേ.

9 . രജ്ധിസർപ്പര്ധിദശാധന

പകശന്ദ േരകാറ്കിന്നറ ന്കിരപദശ ശേകാരം താനഴ േറയുന്ന ഏഴു രജ്കിസറുകൾ ന്കിരേനമായും

ശഗാമേഞായത്കിൽേ്തൂക്ഷ്കിപക്ടൊതാണ്

AMC ശേകാരമുള്ള 7രജ്കിസറുകൾഉ്ടൊയ്കിരുന്നു.

1.തതാഴ്ധിൽോർഡ് രജ്ധിസർ

നതാഴ്കിൽകാര്്കിനുള്ള കുടുംോപേക്ഷയുനട രജ്കിസര ആണ്നതാഴ്കിൽകാര്് രജ്കിസര. 2018-19

കാലയളവ്കിൽ േഞായത്കിൽ ന്കിന്നും പുതിയ കാര്ഡുകള് 333 എണ്ണം അനുവദ്കിച്കി്ു്ടെ്.

561പേരകായാണ് കാര്്അനുവദ്കിച്കിര്കികുന്നത്

2 ഗഗാമേഭരജ്ധിസർ

ഓ്്കിറ്കിനു വ്കിപേയമാക്കിയ .േതാം വാര്്കിനല ശഗാമേഭരജ്കിസര േര്കിപശാേ്കിചപ്ാൾ

നതാഴ്കിലുറ്ു േദ്ധത്കിയ്കിൽ ഏനറടുപക്ടെ േദ്ധത്കികൾ ശഗാമേഭയ്കിൽ ചരച നചയ്ു

തരീരുമാന്കിചതായ്കികാണുവാൻോേ്കിചു .

3 ഡ്ധിമാൻഡ്അദലാദകഷൻ/ദവതനരജ്ധിസർ

പ്പര്ധിദശാധ്ധിചത്ധിൽഡ്ധിമാൻഡ് േ്തൂടായ്ധിഎഴുത്ധി ദമറ്ട്തനഏൽപ്ധിച് nregsഓഫീേ്ധിൽ

നൽേുന്ന രീത്ധിയാണ്അവലംബ്ധിച്ധിര്ധികുന്നത് .

4.വർക് രജ്ധിസർ:

ശേവൃത്കിയുനട ല്കിസും ച്കിലവുംവ്കിശദാംശങ്ങളുംേംേന്കിച് രജ്കിസര

2018 19 ോലയളവ്ധിൽ തചയുവാൻ ഉദ്ദേശ്ധിച്ധിരുന്ന മുഴുവൻഫയലുേളുദടയും

വ്ധിവരങ്ങൾവർക്ട്രജ്ധിസറ്ധിൽ ഉണ്എം.ഐ.എേ് ഇൽന്ധിന്നുംഡൗൺദലാഡ് തചയ്ു

േ്തൂക്ഷ്ധിച്ധിരിക്കുന്നു

5ആസ്്ധിരജ്ധിസർ: (സ്കിരആസ്്കികളുനട രജ്കിസര)

2019 ജനുവര്കി മാേം വനര നതാഴ്കിലുറ്് േദ്ധത്കിയുമായ്കി േനന്്് നചയുന്ന ശേവരത്കികളുനട

പേരും വ്കിവരങ്ങളും ന്ലേ രരീത്കിയ്കിൽഎഴുത്കിേ്തൂക്ഷ്കിച്കി്ു്ടെ്.

6 പ്പരാത്ധി രജ്ധിസർ:

പരാതികളൊന്നും കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.

7.തമറീര്ധിയൽരജ്ധിസർ :
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തമറീര്ധിയൽരജ്ധിസർപ്പര്ധിദശാധ്ധിചത്ധിൽേഴ്ധിഞ്ഞവർഷംതമറീര്ധിയൽ ഉപ്പദയാഗ്ധിചു

പ്പദ്ധത്ധി നടന്നതായ്ധിഅറ്ധിയാൻ ോധ്ധിച്ധിര്ധികുന്ന.ഗപ്പവൃത്ധിേളുതട തമറീര്ധിയൽ

വ്ധിവരങ്ങൾതമറീര്ധിയൽരജ്ധിസറ്ധിൽ േ്തൂക്ഷ്ധിച്ധിടുണ്.

9.2ഗപ്പവൃത്ധിഫയല്ധിതല 22 ദരഖേൾ

വാരഷ്കിക മാസര േരകുലര ശേകാരം ഒരു ശേവൃത്കി ഫയല്കിൽ

താനഴേറയുന്നഇരുേത്കിര്ടെു പരഖകൾന്കിര്ബ്ബനമായും ഉ്ടൊയ്കിര്കിപക്ടൊതാണ്

1.േവർദപ്പജ്

േര്കിപശാേ്കിച5ഫയലുകള്കിൽ വാരഷ്കിക മാസരേരകുലര ശേകാരമുള്ള കവരപേജ്കാണാൻ

ോേ്കിച്ചിചു .

2.തചേ്ട്ല്ധിേ്ട്റ്

വരക്ഫയല്കിൽേ്തൂക്ഷ്കിച്കിര്കികുന്നവ്കിവരങ്ങളുനടേ്്കികയും,

അവയുനടപേജ്നമ്പറുംപരഖന്ടുപത്ടെനചക്്കില്കിസ്ഫയല്കിൽേ്തൂക്ഷ്കിപക്ടെതാണ്.

േര്കിപശാേ്കിച ഫയലുകള്കിൽ 18 പരഖകളുനട കവര പേജ് ആണ് കാണാനായത്.

അത്കിനല മുഴുവൻ പരഖകളുംകാണാൻകഴ്കിഞ്ഞ്കി്ലേ.

3.ആക്ഷൻപാൻ

ഒരു ജനകരീയഇടനേടല്കിന്നറ പനരോക്ഷ്യം നതള്കിയ്കികുന്ന പരഖയാണ്ആക്ഷൻപാൻ.

പകാ്്കി.ശഗാമേഭ ന്കിരപ്ദേശ്കികുന്ന ശേവരത്കികൾനഷൽഫ്ഓഫ് പശോജക്്കിപലക് മാറുകയും

ഇത്കിൽന്കിന്നും മുൻഗണനഅട്കിസാനത്കിൽഅതാത്ോമ്പത്കികവരഷത്കിൽആവശ്യമുള്ള

ശേവരത്കി നതരനഞ്ഞടുത്ആക്ഷൻപാൻതയാറാകുകയും നചയും .ആക്ഷൻപാന്കിൽ

ഉൾന്് ശേവരത്കിതനന്നയാപണാ നട്്കിലാക്കിയത്എന്ന് മനസ്കിലാകുന്നത്കിനുംആക്ഷൻപാൻ

പകാ്്കിഉേകര്കികുന്നു

.േര്കിപശാേ്കിചഫയലുകള്കിൽ AMC ശേകാരം ന്കിരേനമായും ഉ്ടൊയ്കിര്കിപക്ടെആക്ഷൻ

പാന്കിൻനറ പകാ്്കികാണാൻോേ്കിച്കി്ലേ.എന്ന്കിരുന്നാലും നതാഴ്കിലുറ്് വ്കിഭാഗം

ഓഫരീേ്കിൽേഞായത്കിനല മുഴുവൻആക്ഷൻപാനുംകേൻ്് നചയ്ു വൃത്കിയായ്കി

േ്തൂക്ഷ്കിച്കിര്കികുന്നു

ഇത്ധിന്തറ ഒരു ദോപ്ധിഫയല്ധിൽേ്തൂട്ധിേ്തൂക്ഷ്ധിതേണാതാണ്

4.എസ്ധിദമറ്ഡ്ധിസേൻആൻഡ്ദഗഡായ്ധിങ്

സാങ്കേതികഎസ്റ്റിമേറ്റ് പദ്ധതിയിൽഏറ്റെടുക്കുന്ന ഓരോപ്രവരത്തിക്കും സംസ്ഥാനസരക്കാര

ചുമതലപ്പെടുത്തിയഅധികാരസ്ഥാനത്തിന്റെ അനുമതിയോടുകൂടിയസാങ്കേതികഎസ്റ്റിമേറ്റ്

ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ.്ഓരോപ്രവരത്തിക്കും എസ്റ്റിമേറ്റിന്റെ സംക്ഷിപ്തം,ഡിസൈൻ,

പ്രവരത്തിയുടെ പ്രതീക്ഷിത നേട്ടങ്ങൾവിശദീകരിക്കുന്നസാങ്കേതിക കുറിപ്പ് തുടങ്ങിയവ

ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതും സെക്വരസോഫ്റ്റ് വെയറിലൂടെ ഓൺലൈനായി അനുമതികൾ

ലഭ്യമാക്കേണ്ടതുമാണ്
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പരിശോധിച്ച ഫയലുകളില്ലാംഡീറ്റൈൽഡ്എസ്റ്റിമേറ്റ്ഉണ്ടായിരുന്നു....എല്ലാ

ഫയലിലുംപ്രൊജക്റ്റ്റിപ്പോരട്ട് ഉണ്ടായിരിന്നു.

5.ഭരണാനുമതി

ഒരു വാര്്കിൽഒരു വരഷംനട്്കിലാകുന്ന നതാഴ്കിലുറ്് േദ്ധത്കി ശേവരതനങ്ങൾക്

േഞായത് ഭരണേമ്കിത്കി നൽകുന്നഅംഗരീകാരമാണ് ഭരണാനുമത്കിേര്കിപശാേ്കിച

ഫയലുകള്കിൽ ഭരണാനുമത്കി പകാ്്കിേ്തൂക്ഷ്കിച്കിട്ടുണ്ട്.

6.ോദ്കെത്ധിോനുമത്ധി

പരിശോധിച്ച6ഫയലുകളിൽസാങ്കേതികാനുമതി കവര്പ്പജസ്െക്യൂറിൽ നിന്നെടുത്ത

സാങ്കേതികനുമതിയുടെ കോപ്പി എന്നിവസൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്.ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ

ഒപ്പ്സീൽ തീയതി മുതലായവയും കാണാൻസാധിച്ചു.

7.േംദയാജ്ധിതപ്പദ്ധത്ധി(േൺദവർജൻേ്)

പ്പര്ധിദശാധ്ധിചവർകുേൾക്കൺപവരജൻേ്ോേകമ്ലേ

8.ഡ്ധിമാൻഡ്ദഫാം

േര്കിപശാേ്കിചത്കിൽ നവള്ളപേ്റ്കിൽക്തൂ്ായ്കിഎഴുത്കി പമറ്ട്ട്നനഏൽ്്കിച് nregsഓഫരീേ്കിൽ

നൽകുന്ന രരീത്കിയാണ്അവലംേ്കിച്കിര്കികുന്നത്. ശഫ്ടെ്ഓഫരീേ്കിൽനൽക്കി നറേ്കിേ്റ്

കക്റുന്ന രരീത്കിയ്കിപലകു മാറണം.

9 വാര്്കിൽേര്കിപശാേനയ്ക് വ്കിപേയമാക്കിയ ശേവൃത്കികളുനട

്്കിമാൻഡ്കന്ടെത്കിനയങ്കിലും ‘ഓപരാ ശേവരത്കിയുനടയും്്കിമാൻ്്അതാത്

ഫയല്കിൽേ്തൂക്ഷ്കികുന്നതായ്കിര്കികുംഅഭ്കികാമ്യം.

9.വർക്അദലാദകഷൻദഫാം

നതാഴ്കിൽ ആവശ്യന്്വരകു നതാഴ്കിൽ അനുവദ്കിചുനകാ്ടെുള്ള വരക്അപലാപകഷൻ പഫാം

ഫയലില്കാണാന്സാധിച്ചു.

10.ഇമസർ ദറാൾ

നതാഴ്കിലാള്കികൾനതാഴ്കിൽനചയുന്നതരീയത്കി,

ദ്കിവേംഉൾന്നടഹാജരപരഖന്ടുതുന്നത്കിനുള്ളഅട്കിസാനപരഖയാണ് ഇമസര പറാൾ.

ഇത്കിൽപ്ാക്ന്വലേ്നമൻറ്ഓഫരീേര,േഞായന്്ശക്റ്കിഎന്ന്കി

വരഒ്ും, േരീലും പരഖനേടുപത്ടെതാണ്. ഇ-മസര പറാളുകള്കിൽ

പ്ാക്ന്വലേ്നമൻറ്ഓഫരീേര, േഞായന്്ശക്റ്കിഎന്ന്കിവര

ഒ്ും, േരീലും, ത്കിയത്കിയും പരഖനേടുത്കിയ്കി്ു്ടെ്.
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.ഇത്കിൽ നതാഴ്കിലാള്കികളുനട ഒ്ുകൾ, അവരുനട നതാഴ്കിൽദ്കിനങ്ങൾ,

.ക്തൂല്കിഎന്ന്കിവപരഖന്ടുത്കിയ്കി്ു്ടെ്.

11.തമഷർതമൻറ്പ്പുസ്േം (M Book)

എ്ലോഫയലുകള്കിലും M book ഉ്ടൊയ്കിരുന്നു.

നമഷരനമൻറ്േുക്കിൽനമ്പര പേജ്നമ്പരഇവപരഖന്ടുത്കിയ്കി്ു്ടെ്

മനസരപറാൾനമ്പര ഉ്ടെ് .

േനന്് ഉപദ്യാഗസരഅതായത്ഓവരേ്കിയര, എൻജ്കിനരീയരഎന്ന്കിവരുനട ഒ്്നമഷരനമന്റ്ട്ട്

േുക്കിൽ ഉ്ടെ്.

12.തമറീര്ധിയൽല്ധിസ്

നമറരീര്കിയൽ രജ്കിസരേര്കിപശാേ്കിചത്കിൽകഴ്കിഞ്ഞ6 മാേത്കിൽഒരു ശേവരത്കി നമറരീര്കിയൽ

ഉേപയാഗ്കിച് നചയ്്കി്ു്ടെ്. ശേവൃത്കികളുനട നമറരീര്കിയൽവ്കിവരങ്ങൾനമറരീര്കിയൽ രജ്കിസറ്കിൽ

േ്തൂക്ഷ്കിച്കി്ു്ടെ്.

13.ദവജ് ല്ധിസ്ട്

നതാഴ്കിലാള്കികൾഎശതദ്കിവേംപജാല്കിനചയ്ുഎന്നത്കിന്അട്കിസാനന്ടുത്കി അവരക്

നൽപക്ടെതുകഅതായത്ക്തൂല്കി, ആയുേങ്ങൾക് നകാടുകുന്ന വാടക, മ്തൂരചക്തൂ്ുന്നത്കിനുള്ള

തുക എന്ന്കിവ എ്ലോംകാണ്കിചുനകാ്ടെ് േണം കകമാറുന്നതയാറാകുന്ന ശേോനന്് ഒന്നാണ്

പവജ് ല്കിസ്ട്ട്

മസരപറാൾ ശേകാരമുള്ള പവജ് ല്കിസ്ട്ട്എല്ലാഫയലുകള്കിലുംകാണാൻകഴ്കിഞ്ഞു.

14.മസർദറാൾ /ഫയൽമാറസ്ധിപുേൾ

ഒരുമസരപറാൾഅവോന്കിച് 3 ദ്കിവേത്കിനകംതനന്നഅളവുകൾേനന്് ഉദ്യാഗസൻ

പരഖന്ടുതണംഎന്ന്ന്കിയമംഅനുശാേ്കികുന്നു.അളവുകള്കിൽ ശകമപകടുകൾ ഉ്ടൊയാപലാ,

ഉേപയാഗ്കികുന്ന നമറരീര്കിയല്കിന്നറ ക്വാള്കിറ്കിയ്കിൽന്കിലവാരംകുറയ്കുകപയാ,

ഉയരന്നഎസ്കിപമറ്കാണ്കികുകപയാനചയുന്നത്ന്കിയമവ്കിരുദ്ധമാവുകയുംനേക്ഷൻ 25

അനുശാേ്കികുന്നശ്കിക്ഷക്വ്കിപേയമാപവ്ടെ്കിവരുകയുംനചയും.

എ്ലോഫയലുകളിലും ഫയൽട്രാക്കിംഗ്ഫോംഅഥവാ മസ്റ്്റരപറാൾമ്തൂവ്നമൻറ്സ്കി്്ഫായലുകളില്

ഉണ്ടായിരുന്നു.

ആക്ഷൻപാന്കിന്നറ യ്തൂണ്കിക് id പരഖന്ടുത്കിയ്കി്്കി്ലേ.

15. നമറരീര്കിയൽവൗചരേ്കിൽ

േര്കിപശാേ്കിച ഒരു ശേവൃത്കിക് നമറരീര്കിയൽേ്കി്ലേുകൾേ്തൂക്ഷ്കിച്കി്ു്ടെ്.

16.ഫണ്ട്ട്രാൻസ്ഫർഓർഡർ(FTO)

പരിശോധിച്ച ഫയലുകളില്ഫണ്ട്ട്രാൻസ്ഫരഓരഡര(FTO)ഹാര്ഡ്കോപ്പി സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്.

17. റോയൽറ്റി
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േര്കിപശാേനക്ട്ട് വ്കിപേയമാക്കിയ ഒരു വരക്ട്ട്ഫയല്കിലും പറായൽറ്കിോേകമ്ലേ

18.ദഫാദടാഗഗാഫ്

ശേവരത്കിതുടങ്ങുന്നത്കിന്മുമ്പ്ശേവരത്കിനടന്നുനകാ്ടെ്കിര്കികുപമ്പാൾ,

ശേവരത്കിേ്തൂരതരീകര്കിചുകഴ്കിയുപമ്പാൾ

തുടങ്ങ്കിയഓപരാഘ്ത്കിനലയുംപഫാപ്ാകൾഫയല്കിൽേ്തൂക്ഷ്കികണനമന്നു

ന്കിഷ്കരഷ്കിച്കിര്കികുന്നു

ഇതരത്കിലുള്ള ഒരു പഫാപ്ാകളും കാണാൻോേ്കിച്കി്ലേ.

19.ജ്ധിദയാടാഗ്ഡ്ദഫാദടാേ്

ശേവരത്കിസലം ത്കിര്കിചറ്കിയുന്നത്കിനുള്ള ഉോേ്കിയാണ് ജ്കിപയാപയാടാഗ്്്പഫാപ്ാേ്. എന്നാൽ

ഇവേര്കിപശാേനയ്ക് വ്കിപേയമാക്കിയഒരുഫയല്കിൽ പോലുംകാണാൻോേ്കിച്കി്ലേ.

20ഗപ്പവൃത്ധിപ്പ്തൂർതീേരണോക്ഷ്യപ്പഗതം

േര്കിപശാേ്കിചഫയലുകള്കിൽ ശേവ്രത്കിേ്തൂരത്കികരണോക്ഷ്യേശതംകാണാൻോേ്കിചു .

21. ദോഷ്യൽഓഡ്ധിറ്റ്ധിദപാർട്

എഎംേ്കി ശേകാരമുള്ള പോഷ്യൽഒ്ാ്്കിറ് നട്ാകുന്നത് ഇപ്ാഴാണ്.

22.സേറ്ഡയറ്ധി

േംസാനേരകാര്കിന്നറന്കിരപ്ദേശശേകാരംവരക്ഫയല്കിൽേ്തൂക്ഷ്കിപക്ടെ 22 മനതപരഖയാണ്

കേറ്്യറ്കി.

പ്പര്ധിദശാധ്ധിചഎല്ലാഫയലുേൾകുംസേറ്ഡയറ്ധി ഉണായ്ധിരുന്നു.

കേറ്്യറ്കിയുനടകവരപേജ്കിൽ ശേവരത്കിനയ

കുറ്കിചുള്ളശോഥമ്കികവ്കിവരങ്ങൾഏനതാരുവ്യക്കികുംമനസ്കിലാകാൻേറുന്നരരീത്കിയ്കിൽഉ്ടൊ

പക്ടെതാണ്.ശേവരത്കിആരംഭ്കികുന്നദ്കിവേംശേവരത്കിഅവോനതരീയത്കിഎസ്കിപമറ്തുക,ശേവൃ

ത്കി ദ്കിനങ്ങൾ ,എന്ന്കിവകവരപേജ്കിൽ ഉ്ടൊയ്കിരുന്നു.

കേറ്്യറ്കിയുനട ഒരു ഭാഗമാണ്

പശോജക്്ഇനരീഷ്യൽമരീറ്കിങ്ങ്.ഒരുശേവൃത്കിതുടങ്ങുന്നത്കിനുമുമ്പ്ശേവരത്കിനയകുറ്കിചുളളവ്കിവര

ങ്ങൾേങുവയ്കുന്നതുംഅതുപോനലഒരുശേവരത്കിഎങ്ങനനനചയണനമന്ന്നതാഴ്കിലാള്കിക

ൾക്കൃത്യമായഅവപോേംഉ്ടൊക്കിഎടുകുന്നത്കിനുംവാര്്നമമ്പര, സാഫ്ട്ട്

എന്ന്കിവരുനടഅേ്യക്ഷതയ്കിൽക്തൂടുന്നപയാഗമാണ്േദ്ധത്കിആരംഭമരീറ്കിങ്ങ്.10ആംവാര്്കിൽ

േണ്കികൾതുടങ്ങുന്നത്കിനു മുൻേ് േദ്ധത്കിആരംഭ മരീറ്കിംഗ് നടന്ന്കി്ു്ടെ്.

കേറ്്യറ്കിയുനട ഒരു ഭാഗമാണ് വ്കിജ്കിലൻേ്ആൻ്്പമാണ്കിററ്കി കമ്കിറ്കി

യുനടറ്കിപ്ാര്്ഉ്ടൊയ്കിരുനന്നങ്കിലുംഅഭ്കിശോയങ്ങൾപരഖന്ടുത്കിയ്കി്ു്ടെയ്കിരുന്ന്കി്ലേ.ഓപരാ

വാര്്കിനലശേവരതനങ്ങനളന്കിരരീക്ഷ്കികുന്നത്കിനുംക്തൂടുതൽനമചന്ടുതുന്നത്കിനുമായ്കികാര്യ

ക്ഷമമായശേവരത്കിപക്ടെവരുമാണ് വ്കി.എം.േ്കിയ്കിൽഅംഗങ്ങൾആയ്കിര്കിപക്ടെത്.
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കേറ്്യറ്കി മനറാരു ഒരു ഭാഗമാണ് േന്ദരശകകുറ്കി്്:

ശേവൃത്കിയുനടഓപരാഘ്ങ്ങള്കിലുള്ളേുപരാഗത്കിവ്കിലയ്കിരുതുന്നത്കിനും,

നതാഴ്കിലാള്കികളുനടശേശ്നങ്ങൾമനസ്കിലാകുന്നത്കിനും,

േദ്ധത്കിന്കിരവഹണഏജൻേ്കിയുനടഉപദ്യാഗസര, ജനശേത്കിന്കിേ്കികൾ, VMC

അംഗങ്ങൾഎന്ന്കിവരശേവൃത്കിനടകുപമ്പാൾസലേന്ദരശനംനടപത്ടെതാണ്.

കേറ്്യറ്കികള്കിൽ, ഒരാളുനട ഒ്് മാശതപമക്തൂടുതൽകാണാൻകഴ്കിഞ്ഞുള്ളു

കേറ്്യറ്കി യ്കിൽ ഉ്ടൊയ്കിര്കിപക്ടെ മനറാരു ശേോനനേ് ഭാഗമാണ്

നതാഴ്കിലാള്കികളുനടോക്ഷ്കിേശതം

,മസരപറാള്കിൽഒ്ുനവചനതാഴ്കിലാള്കികൾശേവൃത്കിനചയ്ുഎന്നും,

പമറ്പമൽപനാ്ംവഹ്കിചുഎന്നുംനതള്കിയ്കികുന്നആേ്കികാര്കിക

പരഖയാണ്ോക്ഷ്കിേശതംേര്കിപശാേ്കിച

ഫയലുകള്കിൽഉള്ളകേറ്്യറ്കിയ്കിൽഎ്ലോംനതാഴ്കിലാള്കികൾോക്ഷ്യന്ടുത്കിയ്കിരുന്നു.

ന്കിരരീക്ഷണം :

VMCഅംഗങ്ങൾആയ്കി 2 പേര മാശതംആണ് ഉ്ടൊയ്കിരുന്നത്അവരുനട പേരും ഒ്ും മാശതംആണ്

കാണാൻോേ്കിചത്.അവരുനടകുറ്കി്് കാണാൻോേ്കിച്കി്ലേ.

10.ഗപ്പവർത്ധിേളുതടപ്പര്ധിദശാധനവ്ധിവരണം

1.പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്:പചനപങ്ങാട് ോടപശഖരംചശന്ദൻ ഭ്തൂമ്കിയ്കിൽ ഭ്തൂമ്കിയ്കിൽ മണ് ജല

േംരക്ഷണം

ച്കിലവായതുക:11125

ശേവരത്കിആരംഭ്കിചതരീയത്കിട്ട്: 30/01/2019

േ്തൂരതരീകര്കിചതരീയത്കി: 5/02/2019

നതാഴ്കിൽ ദ്കിനങൾ:35

ന്കിരരീക്ഷണം : ശേവരത്കിനടന്നസലത് വാഴ, നതങ്ങ്എന്ന്കിവകൃഷ്കി ഉള്ളതായ്കികാണാൻ

ോേ്കിചു. ശേവരത്കി നകാ്ടെ് 3 മരീറര നരീളത്കിൽവരീത്കിയും ഉള്ളഏര്കിഎടുത്കി്ു്ടെ്. 6മരീറര

നരീളവും 1 മരീറരവരീത്കിയും ഉള്ള 8ഏര്കികാണാൻോേ്കിചു. ഭാഗ്കികംആയ്കി ഉള്ള 50 മഴകുഴ്കി

കാണാൻോേ്കിചു.

2. ഗപ്പവൃത്ധിയുതട ദപ്പര് : പചനപങ്ങാട് ോടപശഖരം ശേേന്നകുമാര്കി ഭ്തൂമ്കിയ്കിൽ മണ്

ജലേംരക്ഷണം

ച്കിലവായതുക:9475

ശേവരത്കിആരംഭ്കിചതരീയത്കിട്ട്:10/10/2018

േ്തൂരതരീകര്കിചതരീയത്കി:18/10/2018
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നതാഴ്കിൽ ദ്കിനങൾ:29

ന്കിരരീക്ഷണം :ശേവരത്കിനടന്നസലത്വാഴ, നതങ്ങ്ക്തൂടാനത ഇടകൃഷ്കിആയ്കിതുവരകൃഷ്കി

കാണാൻോേ്കിചു.ഏകപദശം 25 നതങ്ങ് ഉള്ളകൃഷ്കിയ്കിടതു 10ഏര്കിയുംഏകപദശം 50

മഴകുഴ്കിയുംകാണാൻോേ്കിചു. 6മരീറര നരീളവും 1മരീറരവരീത്കിയും ഉള്ള 10ഏര്കി. 1/2മരീറര

നരീളവുംവരീത്കിയും ഉള്ള 30 കുഴ്കി 1 മരീറര നരീളവുംവരീത്കിയും ഉള്ള 25 കുഴ്കി കാണാൻോേ്കിചു.

3.പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്.:പചനപങ്ങാട് ോടപശഖരം ചശന്ദൻ നക ഭ്തൂമ്കിയ്കിൽ മണ് ജലേംരക്ഷണം

ച്കിലവായതുക :11125

ശേവരത്കിആരംഭ്കിചതരീയത്കിട്ട്:30/01/2019

േ്തൂരതരീകര്കിചതരീയത്കി:05/02/2019

നതാഴ്കിൽ ദ്കിനങൾട്ട്ട്ട്:35

ന്കിരരീക്ഷണം :ന്ലേ രരീത്കിയ്കിൽ മണ് കയാലന്കിരമ്കിചതായ്കികാണാൻകഴ്കിഞ്ഞു. വ്കിളവ്എടു്്

േമയംആയത് നകാ്ടെുഅളവ് പരഖ നേടുതാൻകഴ്കിഞ്ഞ്കി്ലേ.

4.പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് -. പചനപങ്ങാട് ോടപശഖരം Mഅബുൽ റഹാൻ ഭ്തൂമ്കിയ്കിൽ മണ്

ജലേംരക്ഷണം

ച്കിലവായതുക -6725

ശേവരത്കിആരംഭ്കിചതരീയത്കിട്ട്-30/01/2019-

േ്തൂരതരീകര്കിചതരീയത്കി-:30/01/2019 :

നതാഴ്കിൽദ്കിനങൾട്ട്-ട്ട്:19

ന്കിരരീക്ഷണം :ശേവരത്കിനടന്നസലത് നതങ്ങ്, വാഴകൃഷ്കികാണാൻോേ്കിചുഏകപദശം 100

ഓളം നതങ്ങ് 50ഓളംവാഴകാണാൻോേ്കിചു. 6 മരീറര നരീളം 1/2മരീറരവരീത്കി ഉള്ള 4എര്കി 1/2മരീറര

നരീളംവും വരീത്കിയും ഉള്ള 15ഓളംകുഴ്കിയുംകാണാൻോേ്കിചു.ശേവരത്കി നകാ്ടെുകൃഷ്കിക്

ഗുണംലഭ്കിചുഎന്ന്അറ്കിയാൻകഴ്കിഞ്ഞു.

5.ഗപ്പവൃത്ധിയുതടദപ്പര-് ചേനങ്ങോട് പാടശേഖരം നബീസ ഭൂമിയിൽ മണ്ണ് ജലസംരക്ഷണം

ച്കിലവായതുക-11125

ശേവരത്കിആരംഭ്കിചതരീയത്കിട്ട്-:30/01/2019

േ്തൂരതരീകര്കിചതരീയത്കി-05/02/2019

നതാഴ്കിൽദ്കിനങൾട്ട്-35

ന്കിരരീക്ഷണം: ശേപദശംേന്ദരശനേമയത് നതങ്ങ്, വാഴ മഞ്ഞൾഎന്ന്കിവകൃഷ്കി നചയുന്നതായ്കി

കാണാൻോേ്കിചു. മഴനവള്ളത്കിന്നറഒഴുക് മ്തൂലംഭാഗ്കികംആയ്കി്ുള്ളകുഴ്കിയുംഏര്കിആണ്

കാണാൻോേ്കിചത്. 10 നതങ്ങ് 5വാഴകാണാൻോേ്കിചു. 1മരീറര നരീളവുംവരീത്കിയും ഉള്ള 3 മഴ

കുഴ്കി. 4മരീറര നരീളം 1/2മരീറരവരീത്കി ഉള്ള 4ഏര്കി, 5 മരീറര നരീളം 1/2മരീറരവരീത്കി ഉള്ള 2ഏര്കിആണ്

എടുതത്
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6.ശേവരത്കിയുനട പേര്.ചേനങ്ങോട് പാടശേഖരംബാലൻ R ഭൂമിയിൽ മണ്ണ് ജലസംരക്ഷണം

ച്കിലവായതുക.11125

ശേവരത്കിആരംഭ്കിചതരീയത്കി.30/01/2019

േ്തൂരതരീകര്കിചതരീയത്കി.30/01/2019

നതാഴ്കിൽ ദ്കിനങ്ങൾ.:35

ന്ധിരീക്ഷണം:ശേവരത്കിനടന്നസലംേന്ദര്ശ്കികുപമ്പാൾമഞ്ഞൾ,നതങ്ങ്,വാഴ,കവുങ്ങുതുടങ്ങ്കി

യകൃഷ്കികാണാൻോേ്കിചു.നതാഴ്കിൽഉറ്്േദ്ധത്കിശേകാരം മഴകുഴ്കി,എര്കി, നതങ്ങ്കിന് തടം

എടുതതായ്കികാണാൻോേ്കിചു. നമാത 80 നേന്റ്സലത് 15 നതങ്ങ്കിന് തടംഎടുതതായ്കി

കാണാൻോേ്കിചു. 3മരീറര നരീളം 1/2 മരീറരവരീത്കിയുള്ള 10ഏര്കി 1/2മരീറരവരീത്കിയും 4മരീറര

നരീളവും ഉള്ള 4ഏര്കി 15 മഴകുഴ്കിഎന്ന്കിവകാണാൻോേ്കിചു.

7.ശേവരത്കിയുനട പേര്.സ്വാമിയാര ദുരൈ ഡാം കായ്ച്ചലിൽ ബ്രഷ്വൂഡ് തടയണ നിരമ്മാണം

ച്കിലവായതുക. 58000

ശേവരത്കിആരംഭ്കിച തരീയത്കി.03/12/2018

േ്തൂരതരീകര്കിച തരീയത്കി.09/12/2018

നതാഴ്കിൽ ദ്കിനങ്ങൾ.: 200

ന്ധിരീക്ഷണം :ശേവൃത്കിനടന്ന പതാട്കിന്നറ 2 ഭാഗതുംകാട് േ്കിട്കിചുക്കിടകുന്നു. പതാട്കിൽ

ജലത്കിന്നറ ഒഴ്കിക്േേുഗമമായ്കി നടകുന്നു.ശേപദശത് ന്കിന്ന് ലഭ്കിച േ്, ോഴ് മരം

തുടങ്ങ്കിയത് ഉേപയാഗ്കിച്ആണ് ശേഷ്വു്് തടയണന്കിരമ്കിചത്എന്ന്അറ്കിയാൻോേ്കിചു.

8.ശേവരത്കിയുനട പേര്. മലക്കുളം മുതൽ എഴുതാൻകാട് വരെ പോത്തുണ്ടി കനാൽ ബ്രഷ്വൂഡ് തടയണ

നിരമാണം

ച്കിലവായതുക. 79250

ശേവരത്കിആരംഭ്കിച തരീയത്കി.31/10/2018

േ്തൂരതരീകര്കിച തരീയത്കി.06/11/2018

നതാഴ്കിൽ ദ്കിനങ്ങൾ.: 278

ന്കിരരീക്ഷണം :കനാല്കിന്നറ ര്ടെ് ഭാഗത്ട്ട്ഉള്ളകാട് നവ്ുകയും ശേഷ് വു്് തടയണന്കിരമാണം

ആണ് നചയ് ശേവരത്കി. ോഴ് മരം, േ്, നചറു മരങ്ങൾഉേപയാഗ്കിച്ആണ് ശേഷ് വു്് തടയണ

ന്കിരമ്കിചത്എന്ന്അറ്കിയാൻോേ്കിചു.േന്ദരശനേമയത്കനാൽല്കിന്നറ 2 ഭാഗവുംകാട്

േ്കിട്കിചുക്കിടകുന്നു. ന്ലേ രരീത്കിയ്കിൽ പതാട്കിൽ ഒഴ്കിക് നടകുന്നു്ടെ്ട്ട്.

9.ശേവരത്കിയുനട പേര്. മലക്കുളം മുതൽ എഴുതാൻകാട് വരെ ചേരാമംഗലം കനാൽ സംരക്ഷണവും

വൃക്ഷത്തൈ വച്ചു സംരക്ഷണവും

ച്കിലവായതുക. 195575

ശേവരത്കിആരംഭ്കിച തരീയത്കി.27/09/2019

േ്തൂരതരീകര്കിച തരീയത്കി.27/03/2018

നതാഴ്കിൽ ദ്കിനങ്ങൾ.: 693

ന്കിരരീക്ഷണം :കാനല്കിന്റ 2 ഭാഗതുംകാട് നവ്്കി നതള്കികുകയും, കനാല്കിന്നറആഴംേ്തൂരവ

സ്കിയ്കിൽആകുകയുംആയ്കിരുന്നു േദ്ധത്കി നകാ്ടെ് ഉള്ളലക്ഷ്യം. കനാല്കിന്നറ ര്ടെ് ഭാഗതും
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കാട് േ്കിട്കിചുക്കിടകുന്നു.കനാല്കിൽന്ലേ രരീത്കിയ്കിൽ നവള്ളംഒഴുകുന്നു്ടെ്.കാട് ഉള്ളത് നകാ്ടെ്

തനന്നഅളവുകൾ പരഖ നേടുതാൻോേ്കിച്കി്ലേ.

11.CIB-േ്ധിറ്ധിേൺഇൻഫർദമഷൻ ദബാർഡ്

നതാഴ്കിലുറ്് േദ്ധത്കിയുനടേുതാര്യത ഉറ്ാകുന്നത്കിനു പവ്ടെ്കിയുള്ളഒരു ഉോേ്കിയാണ്

േ്കിറ്കിേൺഇൻഫരപമഷൻ പോര്് Para 25(a), schedule 1അനുേര്കിച് ഒരു ശേവരത്കിയുനട

അട്കിസാനവ്കിവരങ്ങൾഅതായത്എസ്കിപമറ് തുകോേന പവതനഘടകങ്ങൾയഥാരത്ഥ

നചലവ് നതാഴ്കിൽ ദ്കിനങ്ങൾതുടങ്ങ്കിയവ്കിവരങ്ങൾോോരണജനങ്ങൾകും

ഗുണപഭാകാകൾകും മനസ്കിലാകുന്ന രരീത്കിയ്കിൽ ശേദരശ്കി്്കിപക്ടെത്അന്കിവാര്യമാണ്..ഈ

പോര്്സാേ്കിപക്ടെത്ഓപരാ ശേവരത്കിയുനടയുംആരംഭഘ്ത്കിൽആണ്.ഓപരാ

ശേവരത്കികുംഅനുേൃതമായ്കി ന്കിഷ്കരഷ്കിച്കി്ുള്ളഅളവുകള്കിൽ ഉള്ളപോര്ുകൾ

േ്കിമൻറ്ഉം പകാൺശകരീറും ഉേപയാഗ്കിച് ന്കിരമ്കിച്സാേ്കികണനമന്ന് ന്കിയമം

അനുശാേ്കികുന്നു്ടെ്. ഇരുമ്പ് ,ട്കിൻ ,ഫ്ളക്്ഷരീറുകൾതുടങ്ങ്കിയവ ഉേപയാഗ്കിച്കി്ുള്ള

പോര്ുകൾസാേ്കികുന്നത് ന്കിയമവ്കിരുദ്ധമാണ്. ന്കിരമാണനചലവ് വ്യക്കിഗത

ശേവരത്കികൾക് 3000 ര്തൂേയും നോതു ശേവരത്കികൾക് 5000 ര്തൂേയുംആണ് േരമാവേ്കി ച്കിലവ്

എന്നാണ്ആനുവൽമാസരേരകുലരന്കിഷ്കരഷ്കികുന്നത്. േ്കിഐേ്കിഅടങ്ങുന്നഒരു പഫാപ്ാ

വരക്ഫയല്കിൽ ഉൾന്ടുതണംഎന്നത് ന്കിരേനമാണ്.–

േര്കിപശാേനയ്ക് വ്കിപേയമായ നതാഴ്കിൽഇടങ്ങള്കിൽ 4ടത് CIBസാേ്കിചതായ്കിക്ടെ്കിര്കിന്ന്കി്ലേ.2ടത്

കാണാൻകഴ്കിഞ്ഞു

12.ദറാസ്ാർേ്ധിനം

നതാഴ്കിൽആവശ്യകതകൃത്യമായ്കിരജ്കിസരനചയുന്നത്കിനുംനതാഴ്കിലാള്കികളുനടഅരഹതകളുംഅ

വകാശങ്ങളുംഅവനരപോേ്യന്ടുതുന്നത്കിനുംേദ്ധത്കികൾേര്കിഹര്കികുന്നത്കിനുമായ്കിപറാസ്ാ

രദ്കിനംേംഘട്കി്്കിപക്ടെതാണ്.പറാസ്ാരദ്കിനംആചര്കികുന്നത്കിനുമുൻോയ്കിവ്കിവരവ്കിദ്യാഭ്യാേ

വ്യാേനശേവരതനങ്ങൾേംഘട്കി്്കികുന്നു്ടെ്എന്ന്ജ്കി്ലോപശോശഗാംപകാ്്കിപനറരഉറ്ുവരുപത

്ടെതാണ്.പറാസ്ാരകല്ടെരേംേന്കിച്ശഗാമേഞായതുകനളശേപത്യകമായ്കിപോേവൽകര്കി

പക്ടെതാണ്.പറാസ്ാരദ്കിനംേംഘട്കി്്കികുന്നത്കിൻനറചുമതലകളുംഉതരവാദ്കിത്വങ്ങളുംേം

സാനേരകാരജ്കി്ലോപശോശഗാംപകാ്്കിപനറരര്തൂേരീകര്കിച്കി്ുള്ളശേത്കിമാേേ്്കികഅനുേര്കിച്ത

നന്നപറാസ്ാരദ്കിനംേംഘട്കി്്കികുന്നുഎന്ന്ജ്കി്ലോപശോശഗാംപകാര്്കിപനറരഉറ്ുവരുപത്ടെതാണ്

.

ഈേ്്കികശഗാമവ്കികേനമശനാലയവുമായുംനോതുജനങ്ങളുമായുംേങുനവപക്ടെതുംഒരുമാേ

ത്കിനലാര്കികൽശഗാമേഞായത്തലത്കിൽേംഘട്കി്്കിപക്ടെതാണ്.ശഗാമേഞായത്ശേേ്കി്

ൻറ്ന്കിപയാഗ്കികന്്ശഗാമേഞായത്കിനലഭാരവാഹ്കിദ്കിനാചരണത്കിൽഅേ്യക്ഷതവഹ്കിപക്ടെ

താണ്.ഇത്നടതുന്നത്കിനുംനടേട്കിശകമങ്ങൾപരഖന്ടുതുന്നത്കിനുള്ളേ്വയംേഹായേംഘങ്ങ

ളുനടനഫ്പറഷൻഅംഗങ്ങൾഎന്ന്കിവരകാണ്.

പറാസ്ാരദ്കിനംആചര്കികുന്നത്ന്കിശ്ചയ്കികന്്്കി്ുള്ളദ്കിവേംനടതുന്നത്കിനായ്കിഉപദ്യാഗസനര

ന്കിപയാഗ്കിപക്ടെതാണ്.ഈപയാഗത്കിൽമ്കിന്കിറ്േ്നോതുജനങ്ങൾക്േര്കിപശാേ്കികുന്നത്കിനും

പോഷ്യൽഓ്്കിറ്കിനുംലഭ്യമാപക്ടെതു്ടെ്.

േംസാനേരകാരദ്കിനംേംഘട്കി്്കികുന്നതംേന്കിചറ്കിപ്ാര്ുകൾപശഖര്കികുന്നതാണ്.

േംസാനേരകാരനതാഴ്കിൽആവശ്യകതേംേന്കിച്ജ്കി്ലോതലറ്കിപ്ാര്ുകൾേത്കിവായ്കിഅവ

പലാകനംനചപയ്ടെതാണ്
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13.വ്കിജ്കിലൻേ്ആൻ്്ട്ട്പമാണ്കിററ്കിംഗ് കമ്കിറ്കി

ഓപരാ ശഗാമേഞായത്കിലുംഅഞ്അംഗങ്ങളുള്ളജാശഗത പമൽപനാ്േമ്കിത്കി

ര്തൂേരീകര്കിപക്ടെതാണ്. ഇത്കിൽേ്്കികജാത്കി-േ്്കികവരഗവ്കിഭാഗങ്ങൾക് പവ്ടെശത ശോോന്യം

നൽപക്ടെതും േകുത്കി പേരേ്ശതരീകൾആയ്കിര്കിപക്ടെതുമാണ്.അദ്ധ്യാേകരഅംഗനവാട്കി

വരകരേ്വയംേഹായേംഘത്കിനലഅംഗങ്ങൾപോഷ്യൽഓ്്കിറ് റ്കിപോഴ്് പേഴ്ൺമാര

ഉേപഭാകൃേമ്കിത്കികൾയുവജനക്ല്ബ്ബുകൾനോതുേമ്തൂഹേംഘടനകൾതുടങ്ങ്കിയവര്കിൽ

ന്കിന്നും VMCഅംഗങ്ങനള നതരനഞ്ഞടുകാവുന്നതാണ്ഏറവുംകുറഞ്ഞകാലയളവ്കിപലക് VMC

നയന്കിയമ്കിപക്ടെത് ശഗാമേഭയാണ്. ശേവരത്കിസലേന്ദരശനം നതാഴ്കിലാള്കികളുമായ്കി

ആശയവ്കിന്കിമയംനടതൽ ,പരഖകളുനട േര്കിപശാേന ,ശേവരത്കിസലേൗകര്യങ്ങളുനട

േര്കിപശാേന ,ശേവരത്കികളുനട ഗുണന്കിലവാരം ന്കിരണയ്കികൽ,തുകന്കിരണയം

ശേവരത്കിയ്കിൽ ഉടനരീളമുള്ളറ്കിപ്ാര്്കിംഗ് ശേവരത്കിയുനടേ്വഭാവനതേംേന്കിചുള്ള

ഗുണേരമായവ്കിലയ്കിരുതൽഎന്ന്കിവയാണ് ശേോന ചുമതല. VMCഎ്ലോ ശേവരത്കികളും

േര്കിപശാേ്കിപക്ടെതും മ്തൂല്യ ന്കിരണയരജ്കിസറ്കിൽ പരഖന്ടുപത്ടെതും പോഷ്യൽഓ്്കിറ്

േമയത്അവ ശഗാമേഭയ്കിൽേമര്്കിപക്ടെതുമാണ് VMC റ്കിപ്ാര്് ഒരു നോതു പരഖയായ്കി

കരുപത്ടെതുംആവശ്യന്ടുന്നത്കിനനുേര്കിച് ഒരു നോതു പരഖയായ്കി േഞായത് ന്കിന്നും

ലഭ്കിപക്ടെതുമാണ.്

വ്കിജ്കിലൻേ്ട്ട്ആൻ്്ട്ട്പമാണ്കിററ്കിംഗ് കമ്കിറ്കിഅംഗങ്ങൾ നിലവിലുള്ളതായി അറിയാന്കഴിഞ്ഞില്ല

വ്കി.ട്ട്എട്ട്ംേ്കി.േുന:രൂപീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്

സോഷ്യല്ഓഡിറ്റ്ഗ്രാമസഭയുടെ തീരുമാനങ്ങള്

 ഫോട്ടോപതിപ്പിച്ച തൊഴിൽ കാരഡ്സൗജന്യമായി നൽകണമെന്നും ഭരണ

സമിതിയുടെഅംഗീകാരം വേണമെന്നുംതരീരുമാനംആയ്കി.

 15 ദിവസത്തിനകം തൊഴിൽ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽതൊഴിലില്ലാ വേതനത്തിന്

അപേക്ഷിക്കാൻഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് വഴി ഉള്ള നിരദ്ദേശം.

 തൊഴിലില്ലാ വേതനത്തിന് അപേക്ഷിക്കുന്നത് മേറ്റ് വഴിആക്കാൻ തീരുമാനമായി.

 വേതനം വൈകിയാൽഅപേക്ഷ കൊടുക്കണംഎന്നും ഫ്രണ്ട് ഓഫീസിൽനൽകണം

എന്നും തീരുമാനമായി.

 തൊഴിലാളികളുടെപരാതി പരാതി രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തണമെന്ന് തീരുമാനമായി.

 വിഎംസിഅംഗങ്ങളെപുനസംഘടിപ്പിക്കണമെന്നും തീരുമാനമെടുത്തു.

 ശേവരത്കിഫയല്കിൽ 22 പരഖകൾഉൾനേടുതാൻതരീരുമാനംആയ്കി.

 എ്ലോ നതാഴ്കിലാള്കികൾകുംേരമാവേ്കി 100നതാഴ്കിൽ ദ്കിനങ്ങൾ നൽകാൻേദ്ധത്കി

ആേ്തൂശതണചരചനടതാൻതരീരുമാനംആയ്കി.

 തൊഴിൽഇടത് നടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾഎല്ലാംസൈറ്റ് ഡയറി യിൽഎഴുതാൻ തീരുമാനം

ആയി.

 എല്ലാപൂരത്തീകരിച്ച പ്രവരത്തിയുടെയുംഫോട്ടോയുടെ കോപ്പിഫയലിൽ
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സൂകിഷിക്കാൻ തീരുമാനംആയി

 ന്ധിർദ്ദേശങ്ങൾ

 തതാഴ്ധിലുറപ് പ്പദ്ധത്ധി ഗപ്പോരം തതാഴ്ധിലാള്ധിേൾഇദപാൾ തചയുന്ന ദജാല്ധി

വളതരേ്തൂടുതൽആണ്എന്ന് തതാഴ്ധിലാള്ധിേളും NREGS ഉേദയാഗസരും

അഭ്ധിഗപ്പായതപടു. തതാഴ്ധിലുറപ് പ്പദ്ധത്ധി ഗപ്പോരം ഒരു sq m ോട് തവട്ധി

മാറാൻ 2.05, 4.55 ര്തൂപ്പയും.1 േ്യ്തൂബ്ധിേ് മീറർ മണ് മാറ്ധിയാൽഏേദേശം 90

ര്തൂപ്പയും മാഗതംആണ് ലഭ്ധികുന്നത്. ഇത് PWD നൽേുന്നത്ധിദനകാൾ

വളതരഅധ്ധിേംേുറവാണ.്അത് ദപ്പാതലതതന്ന 60വയേ്ധിനു ദമതല

ഗപ്പായംആയവരാണ് തതാഴ്ധിൽ ഉറപ് പ്പണ്ധിേ്തൂടുതൽആയ്ധി തചയുന്നത്.

അവർക്ഈഅളവ്ധിൽപ്പണ്ധിഎടുകാൻോദ്കെത്ധിേംആയ്ധി

ോധ്ധികുേയ്ധില്ല.അത്ധിനാൽ തതാഴ്ധിൽ ഉറപ് പ്പണ്ധിയ്ധിതല ദമൽപ്പറഞ്ഞ

അളവ് പ്പുനപ്പര്ധിദശാധ്ധികുേയും ദവണമാറം തോണുവരണംഎന്നും

തതാഴ്ധിലാള്ധിേളും NREGS ഉദേ്യാഗസരുംആവശ്യതപടു.

 നതാഴ്കിലുറ്ുേദ്ധത്കിഇന്കിയുംവ്കിജയകരമായ്കിമുപന്നാ്്നകാ്ടെുപോകുന്നത്കിന്ഉ

പദ്യാഗസതലത്കിലുംഭരണതലത്കിലുംഒരുപോനലമാനദണങ്ങൾകനുേൃതമാ

യ്കിശേവരത്കികൾനട്്കിലാപക്ടെതു്ടെ്.

നനാഴ്കിലാള്കികളുംനമയ്റ്മാരുംനതാഴ്കിലുറ്ുേദ്ധത്കിയ്കിൽശേവരത്കികുന്നസാഫു

കളുംഅവരുനടന്കിയമംഅനുശാേ്കികുന്നകൃത്യമായന്കിരപ്ദേശങ്ങൾോല്കിപക്ടെ

തു്ടെ്. ഇതരത്കിലുള്ളകുറചുന്കിരപ്ദേശങ്ങൾഅനുേനമായ്കിപചരത്കി്ു്ടെ്.

(അനുേനംകാണുക)

 നഷ്്യ്തൂൾ 1നലോര4ൽ അനുേന ോര 2 അനുേര്കിച് 60

ശതമാനംശേവരത്കികൾആസ്്കിവരദ്ധ്കി്്കികുന്നതുംകാര്ഷ്കികാനുേനശേവൃത്കി

കൾആയ്കിര്കികാൻശശദ്ധ്കികണം.ക്തൂടുതൽ ഭ്തൂവ്കികേനശേവരത്കികളും

ആസ്്കിവര്േ്കി്്കികുന്നതായുംകൃഷ്കിനമചന്ടുതുന്നതായുംകാണുന്നു.

 ോരശ്വവൽകര്കികന്് കുടുംേങ്ങൾകും SC, BPL, േ്ശതരീകൾ

ഗൃഹനാഥയായ്കി്ുള്ള വരീടുകൾ ശാരരീര്കിക മാനേ്കിക നവ്ലേുവ്കിള്കി പനര്കിടുന്നവര

തുടങ്ങ്കിയ എ്ലോവരകും nregs ന്നറ ഗുണം ലഭ്കിചു എന്നുറ്ുവരുത്കിയ പശഷം

APL കുടുംേങ്ങൾക് േണ്കിഅനുവദ്കികാൻ ശശദ്ധ്കികണം.

 എ്ലോ ഗുണപഭാകാകളും നതാഴ്കിൽകാര്് ഉള്ളവരാനണന്ന് ഉറ്ുവരുതണം.

 േണ്കി നചയ്്കി്ുള്ള ഓപരാ കഫല്കിനും ഓപരാ CIB സാേ്കികണം. മരുന്ന്, പോര്്ട്ട്

മുതലായവയുനടേ്കി്ലേ്കേറ്്യറ്കി പയാനടാ്ംഓഫരീേ്കിൽഏൽ്്കികണം.

 കയുറയുംകാലുറയുംആവശ്യമായ പജാല്കികൾകുഅനുവദ്കികണം.

 ്്കിമാൻ്് പഫാം nregsഓഫരീേ്കിൽേ്വരീകര്കികാനത ശഫ്ടെ്ഓഫരീേ്കിൽേ്വരീകര്കികണം.

 VMC േുനേംഘട്കി്്കികണം.

 േണ്കിയുനട വ്കിവ്കിേഘ്ങ്ങള്കിലുള്ള CIB പയാടുക്തൂട്കിയ പഫാപ്ാശഗഫ്ഫയല്കിൽേ്തൂക്ഷ്കികണം.

 ഫയല്കിൽഎ്ലോ പരഖകളുംഅറാച് നചയ്്കിര്കികണം.

അവകാശഅേ്കിഷ്കിതമായന്കിയമേര്കിരക്ഷപയാട്ക്തൂട്കിയേദ്ധത്കിഒപ്നറജനങ്ങൾക്ഗുണശേദമാകുന്നു
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ഉപ്പേംഗഗഹം

ഇന്കിശേവരത്കികൾത്കിരനഞ്ഞടുകുപമ്പാൾഅതരീവജാശഗതേുലരപത്ടെതു്ടെ്.

ഭ്തൂമ്കിനയേുനരുജരീവ്കി്്കികുന്നത്കിനു൦അതുവഴ്കിേുസ്കിരവ്കികേനംോേ്യമാകുന്നത്കിനുംലക്ട്ട്

ഷ്യംനവച്കി്ുള്ളനതാഴ്കിലുറ്ുേദ്ധത്കിയുനടപാന്കിംഗ്

നടത്കി്്എന്ന്കിവോമ്തൂഹ്കികോര്കിസ്കികമാനദണങ്ങൾോല്കിച്നകാ്ടെ്ശാേ്ശതരീയമായ്കിത

നന്നനട്്കിലാപക്ടെതു്ടെ്.

എങ്ങനനനയങ്കിലുംശേവരത്കികൾനട്്കിലാക്കിനചലവ്ക്തൂ്ുകഎന്നുംനതാഴ്കിലാള്കികൾനക്ാഴ്കിൽ

ദ്കിനങ്ങൾക്തൂ്ുകഎന്നുംമാശതമാവരുത്ന്കിലോടുകൾ.

വ്യകമായകാഴ്ച്ാട്കി്ലോനതഅശാേ്ശതരീയമായരരീത്കിയ്കിൽശേവരത്കികൾനതനരനഞ്ഞടുകുന്ന

തുംനചയുന്നതും ,

കാലാനുേൃതമ്ലോതശേവരത്കികൾനചയുന്നതുംഇത്കിന്നറയഥാരത്ഥലക്ഷ്യനതകളങന്ടു

തുന്നതായ്കിവ്കിഷമപതാനടപനാക്കിന്കിൽപക്ടെ്കിവരുന്നത്ആശങാജനകമാണ്

ഈോമ്തൂഹ്കികേര്കിപശാേനഒരുഉയ്കിരനതഴുപന്നൽ്്കിനുോേ്യമാകുനമന്നശേത്യാശപയാനടഈറ്കി

പ്ാര്്േമര്്കികുന്നു.

പോഷ്യൽഓ്്കിറ്ട്ട്ശേവരതനങ്ങള്കിൽേങാള്കികൾആയവര

 വാർഡ്ട്തമമ്പർ

 പ്പഞായത്ട്ഉദേ്യാഗസർ

 തതാഴ്ധിലുറപ് വ്ധിഭാഗം ഉദേ്യാഗസർ

 വാർഡ്ധിതല തതാഴ്ധിലാള്ധിേൾ

 ദമറ്ട്മാർ

 േുടുംബഗശീ ഗപ്പവർതേർ

അനുേനം- 1-

മഹാതാഗാന്ധി ദേശീയ ഗഗാമീണതതാഴ്ധിലുറപ് പ്പദ്ധത്ധി ഗപ്പോരംഏതറടുകാവുന്ന

ഗപ്പവൃത്ധിേൾ :

വ്ധിഭാഗംഎ-ശേകൃത്കിവ്കിഭവ േര്കിോലനവുമായ്കിേനന്് നോതു ശേവൃത്കികൾ.

 കുട്കിനവള്ള പശോതസുകൾ ഉൾ്നടയുള്ള ഭ്തൂഗരഭ ജല വ്കിതാനം

ഉയരതുന്നത്കിനാവശ്യമായ അട്കിയണകൾ,മൺ തടയണകൾ, നചക്

്ാമുകൾ,തുടങ്ങ്കിയവ

 നരീരതടത്കിന്നറ േമശഗ േര്കിോലനത്കിനുതകുന്ന നകാ്ടെ്തൂര േ്ടെുകൾ,ഭ്തൂമ്കി

ത്ുത്കിര്കികൽ,ഗ്യാേ്കിപയാൻ ന്കിര്മ്കിത്കികൾ
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വ്ധിഭാഗം ബ്ധി-ഖണ്കിക അഞ്കിൽ േരാമരശ്കികുന്ന കുടുംേങ്ങൾക് ജരീവപനാോേ്കി

നമചന്ടുതുവാനുള്ള ശേവൃത്കികൾ. (േ്കി േ്കി എൽ ,േ്്കിക ജാത്കി, േ്്കികവര്ം, വ്കിേവകൾ,

ഭ്കിന്നപശഷ്കികാര,ഐഎകവഗുണപഭാകാകൾ.)

 ഇവരുനട ഭ്തൂമ്കിയ്കിൽ ഉൽ്ാദന ക്ഷമത വര്േ്കി്്കികുന്നത്കിനാവശ്യമായ

ഭ്തൂവ്കികേനവും ,കുളം ,ക്കിണര തുടങ്ങ്കിയ ജല ലഭ്യതയ്ക് ആവശ്യമായ

ശേവൃത്കികൾ.

 േഴവര്ങ്ങൾ,േ്ുന്തൂൽ,പതാ്വ്കിളകൾതുടങ്ങ്കിയവയുനടകൃഷ്കിശേവൃത്കികൾ.

 മൃഗ േര്കിോലനവുമായ്കി േനന്്ു കന്നുകാല്കി നതാഴുതുകൾ,ആ്്കിന്ക്തൂട്

,പകാഴ്കിക്തൂട,്േന്ന്കിക്തൂട് തുടങ്ങ്കിയവ്യക്കിഗതആസ്കികൾ.

 േരകാര ഭവന ന്കിരമാണ േദ്ധത്കികള്കിൽ ഉൾന്ടുത്കി ന്കിരമ്കികുന്ന

വരീടുകൾക്അവ്കിദഗ്ദ കായ്കിക നതാഴ്കിൽ.

 മത്യേനന ശേവരതനങ്ങൾ പശോതാഹ്കി്്കികുന്നത്കിനു അട്കിസാന

നേൗകര്യങ്ങളായ മൽേ്യം ഉണകു പകശന്ദങ്ങൾ,േ്തൂക്ഷ്കി്് പകശന്ദങ്ങൾ

മല്േ്യശകുഷ്കിക്ആവശ്യമായഅട്കിസാന നേൗകര്യങ്ങൾഎന്ന്കിവ.

വ്ധിഭാഗം േ്ധി- പദശരീയ ശഗാമരീണ ഉേജരീവന മ്കിഷന്നറ ന്കിേനനകൾക് വ്കിപേയമായ്കി

ശേവരത്കികുന്നേ്വയംേഹായേംഘങ്ങൾക് നോതുഅട്കിസാന നേൗകര്യവ്കികേനം.

 േ്വയം േഹായ േംഘങ്ങളുനട ഉേജരീവന ശേവരതനങ്ങൾകാവശ്യമായ

വരക് നഷ്്ട്ട്ന്കിരമാണം.

 കാരഷ്കിപകാൽ്ന്നങ്ങളുനട േംഭരണത്കിവശ്യമായ നക്്കിടങ്ങളുനട

ന്കിരമാണം.

 കജവവളന്കിരമാണയ്തൂണ്കിറുകൾതുടങ്ങ്കിയവ.

വ്ധിഭാഗംഡ്ധി-ശഗാമരീണഅട്കിസാന നേൗകര്യവ്കികേന ശേവൃത്കികൾ.

 മാല്കിന്യേംസ്കരണേംവ്കിോനങ്ങൾ.

 അങണവാട്കിസ്ക്തൂൾതുടങ്ങ്കിയവയ്ക് കക്തൂേ് ന്കിരമാണം.

 ഒറന്്ു ക്കിടകുന്ന ശഗാമങ്ങനളയും,ശഗാമരീണ ഉല്ാദന പകശന്ദങ്ങനളയും

ന്കിലവ്കിലുള്ള പറാ്ുകളുമായ്കി േന്കി്്കികുന്നത്കിനാവശ്യമായ എ്ലോ

കാലാവസയ്കിലും ഉേപയാഗ്കികാൻ േറുന്ന ശഗാമരീണ പറാ്ുകൾ, ഓടകൾ,

ക്ലേുങുകൾ,നട്ാതകൾ .

 നോതുകള്കിസലങ്ങൾ

 നവള്ളന്ാകം, വരൾചാ ന്കിയശനണ ശേവൃത്കികൾ.

 ശഗാമ േഞായതുകൾ,വന്കിതാ േ്വയം േഹായ േംഘങ്ങളുനട നഫ്പറ

ഷനുകൾ, ശഗാമരീണ ചനകൾ,അങണവാട്കികൾ, ശേകൃത്കി പക്ഷാഭ

ോേ്കിതരകുള്ളഅഭയ പകശന്ദങ്ങൾതുടങ്ങ്കിയവയ്ക് നക്്കിട ന്കിരമാണം.

 നതാഴ്കിലുറ്് േദ്ധത്കി ശേകാരം ഏനറടുകുന്ന ന്കിരമാണ ശേവൃത്കികൾകാ

വശ്യമായന്കിരമാണോമശഗ്കികളുനട ഉൽ്ാദനം.

 നതാഴ്കിലുറ്്ശേകാരം േൃഷ്്്കികന്് നോതു ആസ്്കികളുനട

അറകുറ്ണ്കികൾതുടങ്ങ്കിയവ.

അനുേനം:വ്ധിവ്ധിധതലത്ധിലുള്ള ഉദേ്യാഗസരുതട ചുമതലേൾ.

ദമറ്ട്മാരുതട ചുമതലേൾ.

ശേവൃത്കിസലങ്ങള്കിൽ ശേവൃത്കിയുനട പമൽപനാ്ം.

 നതാഴ്കിൽകാര്്കിൽആവശ്യമുള്ളവ്കിവരങ്ങൾപരഖന്ടുതുക.
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 മസര പറാള്കിൽ നതാഴ്കിലാള്കികളുനടഹാജര ഉറ്ുവരുതുക.

 പമറ്മാരുനട േര്കിശരീലനങ്ങള്കിൽേനങടുകുക.അറ്കിവുകൾനതാഴ്കിലാള്കിക

ളുമായ്കി േങുനവകുക

 ശേവൃത്കി ഇടങ്ങള്കിൽ ആവശ്യ മായ നേൗകര്യങ്ങൾ ഉപ്ടൊ എന്ന് ഉറ്ു

വരുതുക

 കേറ് ്യറ്കിയ്കിൽ പമാണ്കിററ്കിംഗ്കിന് വരുന്ന ഉപദ്യാഗസനര നകാ്ടെ് ഒ്്

വയ്്്കികണം

 നതാഴ്കിലാള്കികൾക് അവരുനട േതു അവകാശങ്ങനള കുറ്കിച് േറഞ്ഞു

നകാടുകുകയുംഅവനര പോോവത്കര്കികുകയും നചയുക

 േുത്കിയ നതാഴ്കിൽ ഇടങ്ങൾ കന്ടെതുവാനും േുത്കിയ നതാഴ്കിൽ ആേ്തൂശതണം

നചയുവാനും നതാഴ്കിലാള്കികനളേഹായ്കികുക .

 കൃത്യമായ്കി പോഷ്യൽ ഓ്്കിറ്ട്ട് ശഗാമേഭയ്കിലും,നശോജക്റ്ട്ട് മരീറ്കിങ്ങ്കിലും

േര്കിശരീലനക്യാമ്പ്കിലും േനങടുകുക.

 മറു നതാഴ്കിലാള്കികൾക് ക്തൂട്കി പമറ്ട്ട് ന്നറ ചുമതലകള്കിപലക് കടന്നു വരാനുള്ള

ോഹചര്യം ഉ്ടൊകുക

 നതാഴ്കിലാള്കികളുമായ്കി ന്കിരനര േമ്പരകം േുലരതുകയും ക്തൂടുതൽ േനം

സാേ്കികുകയും നചയുക.

ഓവർേീയർ /എഞ്ധിനീയർ

 ശേവൃത്കികളുനടഎസ്കിപമറ് തയാറാകൽ.

 ശേവൃത്കിയുനട ോപങത്കിക കാര്യങ്ങളും അളവുകളും നതാഴ്കിലാള്കികൾക്

േറഞ്ഞുനകാടുകുക.

 ശേവൃത്കിയുനട അളവുകൾ പരഖന്ടുത്കി ക്തൂല്കിനൽകുന്നത്കി നാവശ്യമായ

നടേട്കികൾനചയുക.

പ്പഞായത് തേഗേടറ്ധി /അേ്ധിസന് തേഗേടറ്ധി

 േദ്ധത്കിയുനട പമൽപനാ്ം.

 േ്കി്ലേുകൾഅംഗരീകര്കികൽ.

 നതാഴ്കിലാള്കികളുനട പവതനം യഥാേമയം അവരുനട എനകൗ്ടെ്കിൽ

എത്കിനയന്നത് ഉറ്ു വരുതൽ.

 മസര പറാള് ോക്ഷ്യന്ടുത്കി നതാഴ്കിൽഅനുമത്കി നൽകുക,

തതാഴ്ധിലാള്ധിേളുതടേടമേൾ.

 നതാഴ്കില്കിടങ്ങള്കിൽേമയകൃത്യതോല്കികുക.

 പശോജക്റ്ട്ട് മരീറ്കിംഗ്, നതാഴ്കിലുറ്് ശഗാമേഭകൾ,പോഷ്യൽ ഓ്്കിറ്ട്ട് ശഗാമേഭകൾ

എന്ന്കിവയ്കിൽേനങടുകുക.

 ഏൽ്്കികുന്ന പജാല്കികൾകൃത്യതപയാനട േ്തൂരതരീകര്കികുക.

 ദ്കിവേവും നതാഴ്കിൽ ആരംഭ്കികുന്നത്കിനു മുമ്പും പശഷവും മസര പറാള്കിൽ

ഒ്ുകൾ പരഖന്ടുതുക



26

അനുബന്ധം – 1

അെവുകളെ സ്ധംബന്ധിച്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കുള്ള അഭ്ധിപോയങ്ങള് :

ആലത്തൂര്ബ്ലോക്കിലെ വ്കിവ്കിധ പഞലോയത്തുകള്കിലെ ഗലോമസഭകള്കില് കരട് റ്കിബ്ലോർട് അവതര്കി്്കിച്ചബ്ലോൾ

എലലോ ഗലോമസഭകള്കിലും ഉയര്ന്നു വന്കിട്ടുള്ള സമലോനമലോയ അഭ്കിപലോയങ്ങള് ബ്ലോഡീകര്കിച്ച് ഇബതലോലടലോ്ും

ബേര്ക്കു്ന്നു :

1.അളവുകൾ കൃത്യമലോയ്കി പര്കിബേലോധ്കിച്ചലോൽ ലതലോഴ്കിെലോള്കികൾക് 271 രൂപ കൂെ്കി ലകലോടു്ക്കുവലോൻ കഴ്കിയ്കില.

2.ഭൂര്കിപകും ലതലോഴ്കിെലോള്കികളും പലോയമുള്ളവരലോണ് .ഇവർ ഒരു ദ്കിവസും മല്ണെടുത്തു മലോറ്റുന തരത്കിൽ ഉള്ള

ബേലോെ്കികൾക് വെ്കിയ കഷും അനുഭവ്കിച്ചു വരു്ന്നുണ് .

3.ഒരു ദ്കിവസും മൂന് എും ക്യൂബ് മല്ണെടുത് മലോറ്കിയലോൽ മലോത്രമലോണ് 271 രൂപ ലകലോടുകലോൻ സലോധ്കി്ക്കുക. ഈ

കണക് വച്ച് ബനലോക്കിയലോൽ ഒരു ലതലോഴ്കിെലോള്കിക് ഒരു ദ്കിവസും ഒരു എും ക്യൂബ് മ്ണെ് ബപലോലും എടുത്തു

മലോറ്റുനത്കിന് സലോധ്കി്ക്കുന്കില .അങ്ങലനയലോവുബ്ലോൾ ലതലോഴ്കിെലോള്കികളലട കൂെ്കി കുറയുവലോൻ സലോധ്യതയുണ് .ഈ

രീത്കി ലവച്ചുലകലോണ് ഉബദ്യലോഗസ്ഥലര കുറല്ടുത്തുനത് േര്കിയല .

4.കൂെ്കി മുഴുവന് ലകലോടുത്കിലലങ്കിൽ ഭരണസമ്കിത്കിയുലട ഭലോഗത് ന്കിന് സമ്മർദും ഉണലോകു്ന്നു.

5.ബസലോഷ്യൽ ഓഡ്കിറ് ഗലോമസഭയ്കിൽ ഉബദ്യലോഗസ്ഥലര ആബകപ്കി്ക്കുനത് േര്കിയല .

6.സുംസ്ഥലോന സർകലോർ ഇബ്ലോൾ ന്കിശ്ചയ്കിച്ച്കിട്ടുള്ള ബററ് പകലോരും ലതലോഴ്കിെലോള്കികൾക് കൂെ്കി ത്കികച്ചു ലകലോടുകലോൻ

പറലോത അവസ്ഥയുണ് .

7.സർകലോർ ന്കിശ്ചയ്കിച്ച്കിട്ടുള്ള കൂെ്കി ന്കിരക് അട്കിയന്തരമലോയ്കി ബഭദഗത്കി ലേയ്യണലമന് ഉബദ്യലോഗസ്ഥർ

ആവേ്യല്ട്ടു.

............................................................................................................................

അധ്യക്ഷ ബ്ലോക്ക് റിസോഴ്സ് പേര്സണ് ഡിസ്ട്രിക്ട് റിസോഴ്സ് പേര്സണ്


