
1

മഹാതാഗാന്ധി ദേശീയഗഗാമീണതതാഴ്ധിലുറപ്പ്പദ്ധത്ധി
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ആമുഖം

ഇന്യയ്കിൽ സാോരണകാരായ ജേങ്ങളകുകട കതാഴ്കിൽ കചയകുവാേകുള്ള അവൊശകത

സംരക്ഷ്കിച് േ്കിലേ്കിരതകുന്നത്കിോയ്കി 2005 കസപ്റംേര അഞാം തരീയത്കി പദശരീയ ശഗാമരീണ

കതാഴ്കിലകുറ്് േ്കിയമം േ്കിലവ്കിൽ വന്നകു. അവ്കിദഗ്ധ ൊയ്കിെ കതാഴ്കില്കിൽ ഏരക്ടാൻ

സന്നദ്ധതയകുള്ള ശഗാമശപപദശങ്ങള്കിൽ അേ്കിവസ്കികകുന്ന ഏകതാരകു െകുടകുംേത്കിേകും ഒരകു

സാമ്പത്കിെ വരഷം 100 ദ്കിവസത്കിൽ െകുറയാത കതാഴ്കിൽ ഉറ്ാകകുന്നപതാകടാ്ം

ഗകുണപമന്മയകുള്ളതകും സായ്കിയായ്കി്കുള്ളതകും ഉൽപാദേക്ഷമവകുമായ ആസ്്കിെളകുകട സൃഷ്കിയാണ്

ഈ പദ്ധത്കിയകുകട മകുഖ്യ ലക്ഷ്യം.ദര്കിശദരകുകട ഉപജരീവേവകും ആയ്കി േനക്് വ്കിഭവാട്കിതറ

ശക്കിക്ടകുതകുെയകും സാമ്തൂഹ്കിെമായ്കി പ്കിപന്നാകം േ്കിൽകകുന്ന എലാ െകുടകുംേങ്ങകളയകും

പദ്ധത്കിയ്കിൽ ഉൾക്ടകുതകുെയകും പഞായത് രാജ് സാപേങ്ങകള ശക്കിക്ടകുതകുെ എന്നതകും

ഇത്കിൻകറ ലക്ഷ്യമാണ്.

േവ്ധിദശഷതേൾ

 േ്കിയമത്കിൻകറ പ്കിൻേലമകുള്ളഅവൊശാേ്കിഷ്്കിതപദ്ധത്കി

 ശഗാമപഞായത് ശപപദശത് താമസ്കികകുന്ന 18 വയസ് പ്തൂരത്കിയായ

ഏകതാരാൾകകും പദ്ധത്കിയ്കിൽപങാള്കിയാൊം

 സ്ശതരീകകും പകുരകുഷേകും തകുല്യ പവതേം

 പര്കിസ്കിത്കിസംരക്ഷണംൊരഷ്കിെ പമഖലയ്കികലഅട്കിസാേസൗെര്യ

വ്കിെസേംഎന്ന്കിവയ്ക് മകുൻഗണേ

 കതാഴ്കിലാള്കിെൾതകന്ന ശപവരത്കിെൾെക്ടെതകുെയകുംആസ്തൂശതണകത

സഹായ്കികകുെയകും കചയകുന്നകു

 ആസ്തൂശതണത്കിലകും േ്കിരവഹണത്കിലകും ത്കിെഞ്ഞസകുതാര്യത

 െരാറകുൊകര ഇടേ്കിലകാപരാ ഇല

 കപാതകുജേ പങാള്കിതപതാകട പലേരേഡ്ജറ്

 ോങ് പപാപസാഫരീസ് വഴ്കി മാശതം പവതേവ്കിതരണം

 സ്ശതരീെൾക് മകുൻഗണേ

 െമ്പ്യ്തൂ്രശൃംഖലവഴ്കിയകുള്ള പമാണ്കിററ്കിംഗ് സംവ്കിോേം

 ശഗാമസഭ പദ്ധത്കിഓ്്കിറ് കചയകുന്നകു

പദശരീയ ശഗാമരീണ കതാഴ്കിലകുറ്് പദ്ധത്കി ശപൊരം ശഗാമപഞായത് ശപപദശത് േട്്കിലാകകുന്ന

മകുഴകുവൻ ശപവൃത്കിെളകും പസാഷ്യൽഓ്്കിറ്കിങ്ങ്കിേകുവ്കിപേയമാകണകമന്ന17(2) വെകു്്

േ്കിഷ്രഷ്കികകുന്നകു പദ്ധത്കി ശപവരതേകത്റ്കിയകും കപാതകു േേംച്കിലവഴ്കികകുന്നത്കികേ്റ്കിയകും

പൗരസമ്തൂഹംേടതകുന്ന പരസ്യവകുംസ്വതശനവകുമായപര്കിപശാേേയാണ്ആണ് പസാഷ്യൽ

ഓ്്കിറ്അഥവാസാമ്തൂഹ്കിെപര്കിപശാേേ .കതാഴ്കിലകുറ്് േ്കിയമശപൊരംവരഷത്കിൽ

ര്ടെകുതവണപസാഷ്യൽഓ്്കിറ് ശഗാമസഭെൾഎലാവാര്്കിലകുംെൃത്യമായ്കി

േടപത്ടെതാണ്പസാഷ്യൽഓ്്കിറ് ല്തൂകടഅഴ്കിമത്കി ഇലാതാകകുന്നത്കിേകുംസകുതാര്യത ഉറ്കു

വരകുതകുന്നത്കിേകുംൊര്യക്ഷമതവരേ്കി്്കികകുന്നത്കിേ് സത്ഭരണം ഉറ്ാകകുന്നത്കിേകും
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െഴ്കിയകുന്നകു.പദ്ധത്കി പണംശര്കിയായ രരീത്കിയ്കിൽച്കിലവഴ്കിച്കി്കു്ടെ്എന്നകും പണം കചലവഴ്കിച്

അതകുകൊ്ടെ് പദ്ധത്കിയകുകട ലക്ഷ്യംകെവര്കിച്കി്കു്ടെ്എന്നകും ഗകുണപഭാകാകളകുകട

ജരീവ്കിതത്കിൽഗകുണെരമായകും ൊര്യമായ മാറം ഉ്ടൊയ്കി്കു്ടെ്എന്ന് പസാഷ്യൽെക്ടെതാൻ

െഴ്കിയകുന്നകുസംസാേസരകാര പസാഷ്യൽഓ്്കിറ് േടപത്ടെരരീത്കിസംേന്കിച് ഉതരവ്

പകുറക്ടകുവ്കിച്കി്കു്ടെ്.പസാഷ്യൽഓ്്കിറ്ട്ട് ശഗാമസഭയകുകടവ്കിജയം

ജേപങാള്കിതആണ്.പസാഷ്യൽഓ്്കിറ്ട്ട്ശഗാമസഭയകുകടതരീയത്കി, പവദ്കിഎന്ന്കിവേ്കിശ്ചയ്കിച 5

ദ്കിവസം മകുമ്പ് ജേങ്ങൾക്വ്കിവരം േൽെ്കിയ്കിര്കികണംപദ്ധത്കിആസ്തൂശതണം. േ്കിരവഹണം,

പമാണ്കിററ്കിംഗ് തകുടങ്ങ്കിഎലാവ്യക്കിെളകും പസാഷ്യൽഓ്്കിറ് ശഗാമസഭയ്കിൽേ്കിരേനമായകും

പകങടകുകണം.മഹാതാ ഗാന്കി പദശരീയ ശഗാമരീണ കതാഴ്കിലകുറ്്പദ്ധത്കിയ്കിൽ സകുഗമവകും

സകുതാര്യവകുമായ്കി പസാഷ്യൽഓ്്കിറ് േടതകുന്നത്കിേ് പെരളത്കിൽ സ്വതശനചകുമതലയകുള്ള

പസാഷ്യൽഓ്്കിറ് യ്തൂണ്കിറ് 31 1 2017 േ്കിലവ്കിൽവന്നകു

1.രീത്ധിശാേ്ഗതം

പസാഷ്യൽഓ്്കിറ് റ്കിപസാഴ്് കപര്സൺ ശപവരത്കിഫയൽപര്കിപശാേേ,ഫരീൽ്്സന്ദരശേം,

കതാഴ്കിലാള്കിെളകുംആയകുള്ളഅഭ്കിമകുഖം,എംഐഎസ് പര്കിപശാേേഎന്ന്കിവകയ

അട്കിസാേമാക്കിയാണ് പസാഷ്യൽഓ്്കിറ് റ്കിപ്ാര്് തയാറാക്കിയ്കി്കുള്ളത്. താകഴ പറയകുന്ന

രരീത്കിഅവലംേ്കിചാണ്ഈറ്കിപ്ാര്് തയാറാക്കിയ്കി്കുള്ളത്.

1. ഓഡ്ധിറ് പാൻ

1.1 ഓ്്കിറ്ട്ട്പാൻ തയാറാകൽ

1.2 ഓഫരീസ്സന്ദരശേപര്കിപാട്കിെൾ

2. അഭ്ധിമുഖം

2.1 േ്കി്്കിഒ, പഞായത് ശപസ്കി്ൻറ്, ജേശപത്കിേ്കിേ്കിെൾ, കസശെ്റ്കി &സാഫ്

2.2 പമറ്, കതാഴ്കിലാള്കിെൾ,െരഷെര, കതാഴ്കില്കിേ് പപാൊതകതാഴ്കിൽൊര്് ഉടമെൾ

3. ഫയൽപ്പര്ധിദശാധന

3.1 കപാതകു ശപവരത്കിെൾ,വ്യക്കിഗത ശപവരത്കിെൾ

3.2 പരഖെളകുകട ഉള്ളടകം -സകുതാര്യത, പര്കിപ്തൂരണത

4. ഫീൽഡ്േന്ദർശനം, ന്ധിരീക്ഷണം

4.1 പ്തൂരത്കിയായ കതാഴ്കില്കിടം, േടന്നകുകൊ്ടെ്കിര്കികകുന്ന കതാഴ്കില്കിടം

5. റഫറൻേ്

5.1 വ്കിെസേപരഖ, വാരഷ്കിെപദ്ധത്കി പരഖ,എംഐഎസ്, രജ്കിസറകുെൾ

6. വ്ധിവരങ്ങളുതട ദഗോഡീേരണം

6.1 പശൊസ് കവര്കിഫ്കിപകഷൻ,അവസാേവ്ചരച

7. േരട് റ്ധിദപാർട് തയാറാകൽ

2.പഞായത്ട്ട്അട്ധിസാനവ്ധിവരങ്ങൾ
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1 ജ്കില പാലകാട്ട്ട്

2 പ്ാക്ട്ട് ആലത്തൂര

3 അത്കിരകുെൾ

െ്കിഴക് എരിമയൂര്പഞായത്

പട്കിഞ്ഞാറ് കാവശ്ശേരി പഞ്ചായത്ത്ട്ട്

കതക്ട്ട് വടകപഞര്കി പമലാരപൊട് പഞ്ചായത്തുകൾ

വടക് കുത്തന്നൂര്പഞ്ചായത്തുകള്

4 വ്കിസ്രീരണം 19.62ച. െ്കി. മ്കി

5 വാര്്ട്ട്െളകുകടഎണം 16

6 ജേസംഖ്യ 24796

7 സ്ത്രീകള് 13030

8 പുരുഷന്മാര് 11766

9 പട്ടികജാതി ജേസംഖ്യ 2785

10 സാക്ഷരത 92ശതമാനം

3.വാർഡ്ധിതനേുറ്ധിചുള്ളഅട്ധിസാനവ്ധിവരം

1 അത്കിരകുെൾ

1.1 വടക് ഗാന്കി ജംഗ്ഷൻ, െകുന്നകാട്

വാര്കുെൾ

1.2 കതക്ട്ട് വരീഴകുമല, മകുട്ല്തൂര

1.3 െ്കിഴക് കപര്കിങകുളം,കതകകുമകുറ്കി

വാര്കുെൾ

1.4 പട്കിഞ്ഞാറ് െകുന്നകാട്

2 വ്കിസ്രീരണം

3 ജേസംഖ്യ

3.3 എസ്സി കുടുംബങ്ങള്എണ്ണം
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4 വരീടകുെളകുകടഎണം

4.തതാഴ്ധിലുറപ് പ്പദ്ധത്ധിഅട്ധിസാനവ്ധിവരം

അട്ധിസാനവ്ധിവരം ആലത്തൂര വാര്്ട്ട് 10

1 Total No. of Job Cards issued 3831

2 Total No. of Active Job Cards 1950 178

3 Total no. of Job cards SC 491

4 Persondays Generated so far 79117 7939

4 Total no. ofHHS completed 100 Days of

Wage Employment

133 13

5 Total Expenditure 2.3285cr 1529999

5.ഓഡ്ധിറ്ട്നു വ്ധിദധയമാക്ധിയ ഗപ്പവൃത്ധിേളുതട ല്ധിസ്

ഗേമ

നമ്പ

ർ

ഗപ്പവൃത്ധിയുതട ദപ്പര് വർക്ട്

ഐ,ഡ്ധി

ോലയള

വ്

ച്ധിലവ്

ഗപ്പവൃ

ത്ധി

േ്ധിന

ങ്ങൾ

1

േ്തൂദരാട് ജലദേചനോടകനാൽ

േംരക്ഷണം.

IC/212812 05.10.18

to

11.10.18

87150 306

2 ോടുദ്ശേര്ധിപ്പാടദശഖരംഷ്ധിഫാന്ധി 10/188

ഭ്തൂമ്ധിയ്ധിൽമണ്ജലേംരക്ഷണം IF/363422 26.12.18

To

30.02.18

11105
33

3 പ്രളയകെടുത്തിഇൽ തകർന്നു പോയ

കട്ടുശേരി കാവിൽപൊറ്റ മലബളള

റോഡ്

RC/ 275069 22.11.2018

To

03.12.2019

79621 271

4 ോടുദശര്ധി പ്പാടദശഖരം

േുഞ്ഞ

മ്മ

എന്നിവരുടെ ഭ്തൂമ്ധിയ്ധിൽ മണ് ജല

േംരക്ഷണം

IF/ 362659 12.12.18

To

18.12.18

9750 30
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5 േ്തൂദരാടമന് പാടശേഖരം ഉഷ

പാർവതി എന്നിവരുടെ ഭൂമിയിൽ മണ്ണ്

ജല സംരക്ഷണം

IF / 356797 01.11.2018

To

07.11.2018

9750 30

6 േ്തൂദരാടമന് പ്പാടദശഖരം

േതീശ

ൻ

എന്നിവരുടെ ഭ്തൂമ്ധിയ്ധിൽ മണ് ജല

േംരക്ഷണം

IF/356794 08.11.2018

To

14.11.2018

11400 36

7 േ്തൂദരാടമന് പാടാശേകരം വി രവി

എന്നിവരുടെ ഭൂമിയിൽ മണ്ണ് ജല

സംരക്ഷണം

IF/356773 01.11.2018

TO

07.11.2018

11400 36

8 ഗപ്പളയതകടുത്ധിയ്ധിൽ

തേർ

നുദപ്പാ

യ

വാദവ

ല്ധി

ശ്മശാനം മൺ ദറാഡ്

RC /276852 14.12.2018

To

20.12.2018

73050 258

9 േ്തൂദരാടമന് പ്പാടദശഖരം ഗൗതമൻ

തേഡ്ധിഎന്ധിവരുതട ഭ്തൂമ്ധിയ്ധിൽ

മണ്

ജലേംരക്ഷണം

IF /356777 01.11.2018

To

07.11.2018

9750 30

10 േ്തൂദരാടമന് പ്പാടദശഖരംേുഞൻ

തേ

എന്ധിവരുതട ഭ്തൂമ്ധിയ്ധിൽ മണ് ജല

േംരക്ഷണം

IF/356903 01.11.2018

To

07.11.2018

9750 30

11 ോടുദ്ശേര്ധി LPസ്്തൂൾ ദോമ്പൗണ്

മണ് ജലേംരക്ഷണം

LD/231546 14.12.2018

To

20.12.2018

15925 47

12 ോടുദ്ശേര്ധി പ്പാടദശഖരംഷണുഖൻ

എന്ധിവരുതട ഭ്തൂമ്ധിയ്ധിൽ മണ് ജല

േംരക്ഷണം

IF/363265 26.12.2018

To

30.12.2018

8100 24

13 വാന്തൂർനീർതടത്ധിൽ

മൺേ

യാല

ന്ധിർമ്മാണം

WC /298185 13.10.2018

To

19.10.2018

169897 579
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14 ോടുദ്ശേര്ധി തപ്പാതുഭ്തൂമ്ധി /ദഫാതറസ്

ഏര്ധിയയ്ധിൽഫയർസലൻേട്ധിങ്

േല്ലുേയാല.

LD0/231570 11.02.2019

To

17.02.2019

302000 1253

15 തവള്ളാട് േ്ധിഴകുംപ്പുറം ദറാഡ്

ദോൺഗേീറ്

RC /273160 27.12.2018

To

31.12.2018

382049 118+5

6.അവോശഅധ്ധിഷ്്ധിതന്ധിരീക്ഷണങ്ങൾ

മഹാതഗാന്കി പദശരീയ ശഗാമരീണ കതാഴ്കിലകുറ്് േ്കിയമത്കില്തൂകട ശഗാമരീണ ജേതയ്ക്

കതാഴ്കിൽ േല്കപടകുന്നപതാകടാ്ം അവരകുകട പതകു അവൊശങ്ങളകും

സംരക്ഷ്കികകപടകുന്നകു.

1. സൗജേ്യമായ്കി കതാഴ്കിൽൊര്് ലഭ്കികകുവാൻഉള്ളഅവൊശം- കഷ്്യ്തൂൾ 2;

ഖണ്കിെ 1-5, വാരഷ്കിെ മാസരസരകകുലരഅദ്ധ്യായം-3

2. അപപക്ഷ്കിച്

15ദ്കിവസത്കിേകുള്ള്കിൽകതാഴ്കിൽലഭ്കികകുവാേകുള്ളഅവൊശവകുംആയത്കിേ്കറ

കെ്റകു റസരീതകു ലഭ്കികകുന്നത്കിേകുംഉള്ളഅവൊശം- കഷ്്യ്തൂൾ 1; ഖണ്കിെ 8,

കഷ്്യ്തൂൾ 2; ഖണ്കിെ 6-13

3. അകലങ്കിൽകതാഴ്കില്കിലായ്മപവതേംലഭ്കികകുവാേകുള്ളഅവൊശംആദ്യകത 30

ദ്കിവസം (1/4 &പ്കിന്നരീടകുള്ളദ്കിവസങ്ങള്കിൽ 1/2)

4. കഷൽഫ്ഓഫ്പശപാജക്്തയാറാകകുവാേകുള്ളഅവൊശം

5. അഞ്െ്കിപലാമരീററ്കിേകുള്ള്കിൽകതാഴ്കിൽലഭ്കികാേകുള്ളഅവൊശംഅകലങ്കിൽപവ

തേത്കിേ്കറ ട്ട്10%അേ്കിെംലഭ്കികകുവാേകുള്ളഅവൊശം

6. െകുട്കികവള്ളം, വ്കിശശമസൗെര്യം,

ശപഥമശകുശശ്തൂഷസൗെര്യംഇവലഭ്കികകുന്നത്കിേകുള്ളഅവൊശംകഷ്്യ്തൂൾ 2;

ഖണ്കിെ 23-28

7. 15 ദ്കിവസത്കിേകുള്ള്കിൽപവതേംലഭ്കികകുന്നത്കിേകുള്ളഅവൊശം



10

8. പവതേവ്കിതരണത്കികലൊലതാമസത്കിേ്

ട്ട്േഷപര്കിഹാരംലഭ്കികകുവാേകുഉള്ളഅവൊശം

9. സമയേന്കിതമായകുള്ളപരാത്കിപര്കിഹാരത്കിേകുള്ളഅവൊശം

10. പസാഷ്യൽഓ്്കിറ്േടതകുന്നത്കിേകുള്ളഅവൊശം

പസാഷ്യൽ ഓ്്കിറ്കില്തൂകട ശപവൃത്കിെളകുകട പര്കിപശാേേയകും അപതാകടാ്ം

കതാഴ്കിലാള്കിെളകുകട പതകു അവൊശങ്ങളകും സംരക്ഷ്കികകപടകുന്നകു കവന്നകും

വ്കിലയ്കിരകുതകുന്നകു

.അവൊശഅേ്കിഷ്്കിതമായ േ്കിരരീക്ഷണങ്ങൾതാകഴ്റയകുന്നകു.

കതാഴ്കിൽൊര്്ട്ട്ലഭ്യമാെകുന്നത്സംേന്കിചകു

 കതാഴ്കിലകുറ്കു േ്കിയമം കഷ്്യ്തൂൾ 2 പാര 1 അേകുസര്കിച് 18 വയസ്

പ്തൂരത്കിയായഏകതാരാളകും കതാഴ്കിൽൊര്്കിേ്അപപക്ഷ്കിചാൽ 15

ദ്കിവസത്കിേകുള്ള്കിൽ പഫാപ്ാ പത്കിച കതാഴ്കിൽൊര്് പെശന്ദസരകാര

കചലവ്കിൽലഭ്കികാേകുള്ളഅവൊശമാണ് േ്കിയമം േൽെകുന്നത്.

േ്കിരരീക്ഷണം

 2018-19 കാലയളവില്തൊഴില്കാര്ഡിന് അപേക്ഷിചഎല്ലാവര്ക്കും തൊഴില്കാര്ഡ്

ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട് . കതാഴ്കിലാള്കിെൾസ്വനം കചലവ്കിലാണ് പകുത്കിയ കതാഴ്കിൽ

ൊര്്കിൽ പഫാപ്ാ പത്കിചത് എന്നകും മേസ്കിലാകാൻസാേ്കിചകു ഇതകു അവകാശ

ലംഘനമാണ്

തതാഴ്ധിൽആവശ്യ തപ്പടുനത്േംബന്ധിച്

അപപക്ഷ്കിചകു പതിേഞ്ചു ദ്കിവസത്കിേകുള്ള്കിൽ കതാഴ്കിൽ ലഭ്കിയ്കകുവാേകുള്ള അവൊശവകും ആയത്കിേ്കറ

കെപറ് രസരീത് ലഭ്കിയ്കകുവാേകുള്ളഅവൊശം

േ്കിരരീക്ഷണം

 പ്പര്ധിദശാധ്ധിചത്ധിൽ തവള്ളദപ്പപറ്ധിൽേ്തൂടായ്ധിഎഴുത്ധി ദമറ്ട്തന

ഏൽപ്ധിച് nregsഓഫീേ്ധിൽനൽേുന രീത്ധിയാണ്

അവലംബ്ധിച്ധിര്ധികുനത് . ഇങ്ങതനലഭ്ധികുനഅദപ്പക്ഷേൾകു

രേീത് ലഭ്ധികാറ്ധില്ല.

.കതാഴ്കില്കിലായ്മ പവതേം ലഭ്കികകുവാേകുള്ളഅവൊശം

 കതാഴ്കിലകുറ്് േ്കിയമ ശപൊരം കതാഴ്കിൽആവശ്യകപ്കുെഴ്കിഞ്ഞാൽ പത്കിേഞ് ദ്കിവസത്കിേകുള്ള്കിൽ

കതാഴ്കിൽേൽെ്കിയ്കിര്കികണം.

 അകലങ്കിൽകതാഴ്കില്കിലായ്മപവതേംലഭ്കികകുവാേകുള്ളഅവൊശംആദ്യകത30 ദ്കിവസം (1/4
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&പ്കിന്നരീടകുള്ളദ്കിവസങ്ങള്കിൽ 1/2)

േ്കിരരീക്ഷണം

 15 ദ്കിവസത്കിേെതകുതകന്നകതാഴ്കിൽലഭ്കിച്കിരകുന്നകു 100 കതാഴ്കിൽ ദ്കിേങ്ങൾകകുള്ള

അവൊശമകു്ടൊയ്കി്കും െഴ്കിഞ്ഞസാമ്പത്കിെവരഷത്കിൽ 60 േകും 80േകും ഇടയ്കിലകുള്ള

കതാഴ്കിൽ ദ്കിേങ്ങൾ മാശതമാണ്ഈവാര്്കികല കതാഴ്കിലാള്കിെൾക് ലഭ്യമായ്കി്കുള്ളത്.

പജാല്കിസലത്,െകുട്കികവള്ളം,തണൽ,ശപഥമശകുശശ്തൂഷെ്കിറകുെൾ,എന്ന്കിവലഭ്കികകുന്നത്കിേകുള്ളഅവൊശം.

 കതാഴ്കിലകുറ്് േ്കിയമ ശപൊരം ശപവൃത്കി േടകകുന്ന സലത് െകുട്കികവള്ളം,തണൽ ,ശപഥമ ശകുശശ്തൂഷ

െ്കിറ് ,െയകുറ ൊലകുറ എന്ന്കിവ ശപവൃത്കി േട്്കിലാകകുന്ന സാപേം വഴ്കി സൗജേ്യ മായ്കി

കതാഴ്കിലാള്കിെൾക്ലഭ്കികെ്ടൊതാണ്

േ്കിരരീക്ഷണം

 േ്കിലവ്കിൽെകുട്കികവള്ളം ലഭ്യമായ്കി്കു്ടെ് ശപഥമശകുശശ്തൂഷയ്കകുള്ളെ്കിറ് കയ്യുറ കാലുറ

കഴിഞ്ഞ 6 മാസത്തെ പ്രവര്ത്തികളില്ലഭ്യമായിട്ടില്ല എന്നാണ്ഫരീൽ്് വ്കിസ്കിറ് കചയകുന്ന

സമയത് കതാഴ്കിലാള്കിെള്കിൽേ്കിന്നകും പമറ്ട്ട്മാര്കിൽേ്കിന്നകും മേസ്കിലാകാൻസാേ്കിചത്.

െയകുറെളകുംൊലകുറെളകും മത്കിയായഅളവ്കിൽലഭ്യമാക്കണം.

പ്പദ്ധത്ധിആരംഭമീറ്ധിംഗ്ധിൽപ്പത്കെടുകുവാനുള്ളഅവോശം

 കതാഴ്കിൽ ഉറ്കു േ്കിയമം കഷ്്യ്തൂൾ ഇരകുപത്കി ര്ടെകു ശപൊരം ഒരകു പദ്ധത്കിആരംഭ്കികകുന്നത്

മകുൻപ് പദ്ധത്കിസംേന്കിച മകുഴകുവൻൊര്യങ്ങളകുംെൃത്യമായ്കി കതാഴ്കിലാള്കിെകള പോേ്യ

ക്ടകുതകുന്നത്കിേ്േനകപ്േ്കിരവഹണഉപദ്യാഗസേ്കറയകും ,വാര്്ട്ട്

കമമ്പര,സാപങത്കിെ ഉപദ്യാഗസരഎന്ന്കിവരകുകടസാേ്കിേ്യത്കിൽഏകതേ്െ്കിലകും കപാതകു

സലപതാ കതാഴ്കില്കിടങ്ങള്കിൽവച് പദ്ധത്കിആരംഭ മരീറ്കിംഗ് േടപത്ടെതകു്ടെ്.

േ്കിരരീക്ഷണം

 േ്കിലവ്കിൽവാര്്കിൽ ശപവ്രത്കിതകുടങ്ങകുന്നത്കിേകു മകുൻപ് പദ്ധത്കിആരംഭ മരീറ്കിങ് െ്തൂടാറകു്ടെ്

എന്നാണ് കതാഴ്കിലാള്കിെളകുമായകുള്ളസംസാരത്കിലകുംകസറ്്യറ്കി പര്കിപശാേ്കിചപ്ാഴകും

മേസ്കിലാകാൻസാേ്കിചത്.

തതാഴ്ധില്ധിടങ്ങള്ധിൽഏതതന്േ്ധിലുംതരത്ധിൽഉള്ളഅപ്പേടംേംഭവ്ധിചാൽച്ധിേ്ധിത്യക്ട്

ആവശ്യമയ്ധിവരുനമുഴുവൻച്ധിലവുേളും തതാഴ്ധിലാള്ധിക്ലഭ്യമാക്കണം

േ്കിരരീക്ഷണം

 10ആംവാര്്കിൽആരകകുംഅപെടംസംഭവ്കിചതായ്കിഅറ്കിയാൻെഴ്കിഞ്ഞ്കില.

പ്പരാത്ധി പ്പര്ധിഹാരം
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 കതാഴ്കിലകുറ്് േ്കിയമ കഷ്്യ്തൂൾ പകതാൻപതകു ശപൊരംസമയേന്കിതമായ്കി പരാത്കി

പര്കിഹാരത്കിേകുള്ളഅവൊശംേ്കിഷ്രഷ്കികകുന്നകു.പദ്ധത്കിയകുമായ്കിേനകപ്പരാത്കിെൾ

പഫാൺമകുപഖേ പടാൾ ശഫരീ േമ്പര ഉപപയാഗ്കിചകും പരഖാമ്തൂലംഎഴകുത്കി േൽെ്കിയകും ഇ കമയ്കിൽ

വഴ്കിയകുംസമര്്കികാവകുന്നതാണ.്..

 18004255720എന്ന പടാൾ ശഫരീ േമ്പറ്കിൽപരാത്കിെൾ പരഖകപടകുതാംഎന്നകുള്ളവ്കിവരം

കതാഴ്കിലാള്കിെള്കിൽലഭ്യമാകണം

േ്കിരരീക്ഷണം

 18004255720എന്നപടാൾ ശഫരീ േമ്പറ്കിൽപരാത്കിെൾ പരഖകപടകുതാംഎന്നകുള്ള

വ്കിവരം കതാഴ്കിലാള്കിെള്കിൽലഭ്യമല.

 മറകുള്ളപരാത്കിെൾപരാത്കി രജ്കികസര്കിൽ പരഖക്ടകുതെയകും പര്കിഹാരം

ൊണകുെയകും കചയ്കിത്കിര്കികകുന്നകു

അഞുേ്ധിദലാമീറർചുറളവ്ധിൽതതാഴ്ധിൽലഭ്ധികുവാനുള്ളഅവോശം(Schedule 2 Para 18 )

 കതാഴ്കിലാള്കിയകുകടതാമസസലതകുേ്കിന്ന്അഞ്െ്കിപലാമരീറരചകുറളവ്കിലലകതാഴ്കി

ൽലഭ്കികകുന്നകതങ്കിൽപവതേത്കിേ്കറ 10

ശതമാേംെ്തൂട്കിഅേ്കിെപവതേംലഭ്കികകുന്നത്കിേകുള്ളഅവൊശം

േ്കിരരീക്ഷണം

 ഒപരവാര്്കിൽതകന്നയകുള്ളപണ്കിെളാണ് കതാഴ്കിലാള്കിെൾ കചയ്കു വരകുന്നത്

ദോഷ്യൽഓഡ്ധിറ്ട്നടതുവാനുള്ളഅവോശം

 കതാഴ്കിലകുറ്് പദ്ധത്കിയ്കിൽ ഏകറടകുതകു േട്്കിലാകകുന്ന മകുഴകുവ്ഴ്ൻ ശപവൃത്കിെളകും

പസാഷ്യൽഓ്്കിറ്ട്ട്േകു വ്കിപേയമാകണകമന്ന് കസക്ഷൻ 17(2) േ്കിഷ്രഷ്കികകുന്നകു

 േ്കിയമം അേകുശാസ്കികകും ശപൊരം ഉള്ള പസാഷ്യൽ ഓ്്കിറ്ട്ട് ശപശെ്കിയ ഇതകുവകര

േടന്ന്കി്്കില.

9 . രജ്ധിസർട്പ്പര്ധിദശാധന

പെശന്ദ സരകാറ്കിേ്കറ േ്കിരപദശ ശപൊരം താകഴ പറയകുന്ന ഏഴകു രജ്കിസറകുെൾ േ്കിരേനമായകും

ശഗാമപഞായത്കിൽസ്തൂക്ഷ്കിപെ്ടൊതാണ്

 AMC ശപൊരമകുള്ള 7രജ്കിസറകുെൾഉ്ടൊയ്കിരകുന്നകു.

1. തതാഴ്ധിൽോർഡ് രജ്ധിസർട്

 കതാഴ്കിൽൊര്്കിേകുള്ള െകുടകുംോപപക്ഷയകുകട രജ്കിസര ആണ്കതാഴ്കിൽൊര്്

രജ്കിസര.ട്ട്2018-19 ൊലയളവ്കിൽ പഞായത്കിൽ േ്കിന്നകും പുതിയ കാര്ഡുകള് 333

എണ്ണംഅേകുവദ്കിച്കി്കു്ടെ്. 561പപരകായാണ് ൊര്്അേകുവദ്കിച്കിര്കികകുന്നത്
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2 ഗഗാമേഭരജ്ധിസർ

 ഓ്്കിറ്കിേകു വ്കിപേയമാക്കിയ .പതാം വാര്്കികല ശഗാമസഭരജ്കിസര

പര്കിപശാേ്കിചപ്ാൾ കതാഴ്കിലകുറ്കു പദ്ധത്കിയ്കിൽ ഏകറടകുപക്ടെ

പദ്ധത്കിെൾ ശഗാമസഭയ്കിൽ ചരച കചയ്കു തരീരകുമാേ്കിചതായ്കി ൊണകുവാൻ

സാേ്കിചകു .

3 ഡ്ധിമാൻഡ്അദലാദകഷൻ/ദവതനരജ്ധിസർ

 പ്പര്ധിദശാധ്ധിചത്ധിൽഡ്ധിമാൻഡ് േ്തൂടായ്ധിഎഴുത്ധി ദമറ്ട്തനഏൽപ്ധിച് nregs

ഓഫീേ്ധിൽ നൽേുന രീത്ധിയാണ്അവലംബ്ധിച്ധിര്ധികുനത് .

4.വർക് രജ്ധിസർ:

 ശപവൃത്കിയകുകട ല്കിസകും ച്കിലവകുംവ്കിശദാംശങ്ങളകുംസംേന്കിച് രജ്കിസര

 2018 19 ോലയളവ്ധിൽ തചയുവാൻ ഉദ്ദേശ്ധിച്ധിരുന മുഴുവൻ

ഫയലുേളുദടയും വ്ധിവരങ്ങൾവർക്ട്രജ്ധിസറ്ധിൽ ഉണ്എം.ഐ.

എേ് ഇൽനി്ധിനുംഡൗൺദലാഡ് തചയ്ുേ്തൂക്ഷ്ധിച്ധിരിക്കുന്നു

5ആസ്്ധിരജ്ധിസർ: (സ്കിരആസ്്കിെളകുകട രജ്കിസര)

 2019 ജേകുവര്കി മാസം വകര കതാഴ്കിലകുറ്് പദ്ധത്കിയകുമായ്കി േനക്്്

കചയകുന്ന ശപവരത്കിെളകുകട പപരകും വ്കിവരങ്ങളകും േല രരീത്കിയ്കിൽ

എഴകുത്കിസ്തൂക്ഷ്കിച്കി്കു്ടെ്.

6 പ്പരാത്ധി രജ്ധിസർ:

 പരാതികളൊന്നും കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.

തമറീര്ധിയൽരജ്ധിസർ :

 തമറീര്ധിയൽരജ്ധിസർപ്പര്ധിദശാധ്ധിചത്ധിൽേഴ്ധിഞ്ഞവർഷംതമറീര്ധിയൽ

ഉപ്പദയാഗ്ധിച്തചയുവാൻോധ്ധിച്ധിര്ധികുന.ഗപ്പവൃത്ധിേളുതട തമറീര്ധിയൽ

വ്ധിവരങ്ങൾതമറീര്ധിയൽരജ്ധിസറ്ധിൽ േ്തൂക്ഷ്ധിച്ധിടുണ്.

9.2ഗപ്പവൃത്ധിഫയല്ധിതല 22 ദരഖേൾ
വാരഷ്കിെ മാസര സരെകുലര ശപൊരം ഒരകു ശപവൃത്കി ഫയല്കിൽ താകഴപറയകുന്ന

ഇരകുപത്കിര്ടെകു പരഖെൾേ്കിര്ബ്ബനമായകും ഉ്ടൊയ്കിര്കിപക്ടൊതാണ്

1.േവർദപ്പജ്

പര്കിപശാേ്കിച5ഫയലകുെള്കിൽ വാരഷ്കിെ മാസരസരകകുലര ശപൊരമകുള്ള െവരപപജ്ാണാൻ

സാേ്കിച്ചു. Geotag asset ID, TA/JE/BFTയുടെ പേരും കാണാൻസാധിച്ചില്ല.

2.തചേ്ട്ല്ധിേ്ട്റ്

 വരക്ഫയല്കിൽസ്തൂക്ഷ്കിച്കിര്കികകുന്നവ്കിവരങ്ങളകുകടപ്്കിെയകും,

അവയകുകടപപജ്നമ്പറകുംപരഖക്ടകുപത്ടെകചക്്കില്കിസ്ഫയല്കിൽസ്തൂക്ഷ്കിപക്ടെതാണ്.

പര്കിപശാേ്കിച ഫയലകുെള്കിൽ 18 പരഖെളകുകട കചക് ല്കിസ് ആണ്
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ൊണാോയത്. അത്കികല മകുഴകുവൻ പരഖെളകും ൊണാൻ െഴ്കിഞ്ഞ്കില. പപജ്

േമ്പപരാടകുെ്തൂട്കിയതായ്കിരകുന്ന്കില കചക് ല്കിസ്.

3.ആക്ഷൻപാൻ

 ഒരകു ജേെരീയഇടകപടല്കിേ്കറ പേരസാക്ഷ്യം കതള്കിയ്കികകുന്ന പരഖയാണ്

ആക്ഷൻപാൻ. പൊ്്കി.ശഗാമസഭ േ്കിരപ്ദേശ്കികകുന്ന ശപവരത്കിെൾകഷൽഫ്

ഓഫ് പശപാജക്്കിപലക് മാറകുെയകും ഇത്കിൽേ്കിന്നകും മകുൻഗണേഅട്കിസാേത്കിൽ

അതാത്സാമ്പത്കിെവരഷത്കിൽആവശ്യമകുള്ള ശപവരത്കി കതരകഞ്ഞടകുത്

ആക്ഷൻപാൻതയാറാകകുെയകും കചയകും .ആക്ഷൻപാേ്കിൽ ഉൾക്്

ശപവരത്കിതകന്നയാപണാ േട്്കിലാക്കിയത്എന്ന് മേസ്കിലാകകുന്നത്കിേകും

ആക്ഷൻപാൻ പൊ്്കിഉപെര്കികകുന്നകു

 .പര്കിപശാേ്കിചഫയലകുെള്കിൽ AMC ശപൊരം േ്കിരേനമായകും ഉ്ടൊയ്കിര്കിപക്ടെ

ആക്ഷൻപാേ്കിൻകറ പൊ്്കിൊണാൻസാേ്കിച്കില.എന്ന്കിരകുന്നാലകും

കതാഴ്കിലകുറ്് വ്കിഭാഗംഓഫരീസ്കിൽപഞായത്കികല മകുഴകുവൻആക്ഷൻപാേകും

കേൻ്് കചയ്കു വൃത്കിയായ്കിസ്തൂക്ഷ്കിച്കിര്കികകുന്നകു

 ഇത്കിേ്കറ ഒരകു പൊ്്കിഫയല്കിൽെ്തൂട്കിസ്തൂക്ഷ്കികെ്ടൊതാണ്

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.

5.ഭരണാനുമതി

 ഒരകു വാര്്കിൽ ഒരകു വരഷം േട്്കിലാകകുന്ന കതാഴ്കിലകുറ്് പദ്ധത്കി

ശപവരതേങ്ങൾക് പഞായത് ഭരണസമ്കിത്കി േൽെകുന്ന

അംഗരീൊരമാണ് ഭരണാേകുമത്കിപര്കിപശാേ്കിചഫയലകുെള്കിൽ

ഭരണാേകുമത്കി പൊ്്കിസ്തൂക്ഷ്കിച്കിട്ടുണ്ട.്ഡേറ്റോടുകൂടിയസൈൻ

ഇല്ല.

6.ോദ്കെത്ധിോനുമത്ധി
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 പരിശോധിച്ച6ഫയലുകളിൽസാങ്കേതികാനുമതി

കവര്പ്പജസ്െക്യൂറിൽ നിന്നെടുത്ത സാങ്കേതികനുമതിയുടെ

കോപ്പി എന്നിവ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട.്ബന്ധപ്പെട്ട

ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഒപ്പ്സീൽ തീയതി മുതലായവയും കാണാൻ

സാധിച്ചു.ഡേറ്റോടുകൂടിയസൈൻ ഇല്ല.

7.േംദയാജ്ധിതപ്പദ്ധത്ധി(േൺദവർജൻേ്)

പ്പര്ധിദശാധ്ധിചവർകുേൾക്െൺപവരജൻസ്ോേെമല

8.ഡ്ധിമാൻഡ്ദഫാം

 പ്പര്ധിദശാധ്ധിചത്ധിൽ തവള്ളദപ്പപറ്ധിൽേ്തൂടായ്ധിഎഴുത്ധി ദമറ്ട്തന

ഏൽപ്ധിച് nregsഓഫീേ്ധിൽനൽേുന രീത്ധിയാണ്

അവലംബ്ധിച്ധിര്ധികുനത്. ഗഫണ്ഓഫീേ്ധിൽനൽേ്ധി തറേ്ധിപ്പ്റ്

സേപറുന രീത്ധിയ്ധിദലകു മാറണം.

10ആം വാർഡ്ധിൽപ്പര്ധിദശാധനയ്ക് വ്ധിദധയമാക്ധിയ ഗപ്പവൃത്ധിേളുതട

ഡ്ധിമാൻഡ്തണത്ധിതയ്കെ്ധിലും ‘ഓദരാ ഗപ്പവർത്ധിയുതടയുംഡ്ധിമാൻഡ്

അതാത്ഫയല്ധിൽേ്തൂക്ഷ്ധികുനതായ്ധിര്ധികുംഅഭ്ധിോമ്യം.

9.വർക്അദലാദകഷൻദഫാം

 കതാഴ്കിൽ ആവശ്യക്്വര്ട്ട്കകു കതാഴ്കിൽ അേകുവദ്കിചകുകൊ്ടെകുള്ള

വരക്അപലാപകഷൻ പഫാംഫയലില്കാണാന്സാധിച്ചു.

10.ഇമസർ ദറാൾ

 കതാഴ്കിലാള്കിെൾകതാഴ്കിൽകചയകുന്നതരീയത്കി,

ദ്കിവസംഉൾക്കടഹാജരപരഖക്ടകുതകുന്നത്കിേകുള്ളഅട്കിസാേപരഖ

യാണ് ഇമസര പറാൾ.

ഇത്കിൽപ്ാക്ക്വലപ്കമൻറ്ഓഫരീസര,പഞായക്്ശെ്റ്കിഎന്ന്കി

വരഒ്കും, സരീലകും പരഖകപടകുപത്ടെതാണ്. ഇ-മസര്ട്ട് പറാളകുെള്കിൽ

പ്ാക്ക്വലപ്കമൻറ്ഓഫരീസര, പഞായക്്ശെ്റ്കിഎന്ന്കിവര

ഒ്കും, സരീലകും, ത്കിയത്കിയകും പരഖകപടകുത്കിയ്കി്കു്ടെ്.

.ഇത്കിൽ കതാഴ്കിലാള്കിെളകുകട ഒ്കുെൾ, അവരകുകട കതാഴ്കിൽദ്കിേങ്ങൾ,

.െ്തൂല്കിഎന്ന്കിവപരഖക്ടകുത്കിയ്കി്കു്ടെ്.

11.തമഷർതമൻറ്പ്പുസ്േം (M Book)

 എലാഫയലകുെള്കിലകും M book ഉ്ടൊയ്കിരകുന്നകു.

 കമഷരകമൻറ്േകുക്കിൽേമ്പര പപജ്നമ്പര

ഇവപരഖക്ടകുത്കിയ്കി്കു്ടെ്

 മകസരപറാൾേമ്പര ഉ്ടെ് .
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 േനക്് ഉപദ്യാഗസരഅതായത്ഓവരസ്കിയര, എൻജ്കിേരീയര

എന്ന്കിവരകുകട ഒ്്കമഷരകമേ്റട്്ട്േകുക്കില്ട്ട്ഉ്ടെ്.

12.തമറീര്ധിയൽല്ധിസ്

 കമറരീര്കിയൽരജ്കിസരപര്കിപശാേ്കിചത്കിൽെഴ്കിഞ്ഞ6 മാസത്കിൽഒരകു ശപവരത്കി

കമറരീര്കിയൽഉപപയാഗ്കിച് കചയ്്കി്കു്ടെ്. ശപവൃത്കിെളകുകട കമറരീര്കിയൽവ്കിവരങ്ങൾ

കമറരീര്കിയൽരജ്കിസറ്കിൽസ്തൂക്ഷ്കിച്കി്കു്ടെ്.

13.ദവജ് ല്ധിസ്ട്

 കതാഴ്കിലാള്കിെൾഎശതദ്കിവസംപജാല്കികചയ്കുഎന്നത്കിേ്അട്കി

സാേക്ടകുത്കി അവരക് േൽപെ്ടെതകുെഅതായത്െ്തൂല്കി,

ആയകുേങ്ങൾക് കൊടകുകകുന്ന വാടെ,

മ്തൂരചെ്തൂ്കുന്നത്കിേകുള്ള തകുെ എന്ന്കിവ

എലാംൊണ്കിചകുകൊ്ടെ് പണം കെമാറകുന്നതയാറാകകുന്ന

ശപോേക്് ഒന്നാണ് പവജ് ല്കിസ്ട്ട്

 മസരപറാൾ ശപൊരമകുള്ള പവജ് ല്കിസ്ട്ട് എല്ലാ

ഫയലകുെള്കിലുംൊണാൻെഴ്കിഞ്ഞകു.

14.മസർദറാൾ /ഫയൽമാറസ്ധിപുേൾ

 ഒരകുമസരപറാൾഅവസാേ്കിച് 3 ദ്കിവസത്കിേെംതകന്ന

അളവകുെൾേനക്് ഉദ്യാഗസൻ

പരഖക്ടകുതണംഎന്ന്േ്കിയമം

അേകുശാസ്കികകുന്നകു.അളവകുെള്കിൽ ശെമപകടകുെൾ

ഉ്ടൊയാപലാ, ഉപപയാഗ്കികകുന്ന കമറരീര്കിയല്കിേ്കറ

െ്വാള്കിറ്കിയ്കിൽേ്കിലവാരംെകുറയ്കകുെപയാ,

ഉയരന്നഎസ്കിപമറ്ൊണ്കികകുെപയാകചയകുന്നത്േ്കിയമവ്കിരകു

ദ്ധമാവകുെയകുംകസക്ഷൻ 25അേകുശാസ്കികകുന്നശ്കിക്ഷക്

വ്കിപേയമാപവ്ടെ്കിവരകുെയകുംകചയകും.

 എലാഫയലുകളിലും ഫയൽട്രാക്കിംഗ്ഫോംഅഥവാ

മസ്റ്്റരപറാൾമ്തൂവ്കമൻറ്സ്കി്്ഫായലുകളില്

ഉണ്ടായിരുന്നു.

 ആക്ഷൻപാേ്കിേ്കറ യ്തൂണ്കിെ് id പരഖക്ടകുത്കിയ്കി്്കില.

15. കമറരീര്കിയൽവൗചരേ്കിൽ

 പര്കിപശാേ്കിച ഒരകു ശപവൃത്കിക് കമറരീര്കിയൽ േ്കിലകുെൾ

സ്തൂക്ഷ്കിച്കി്കു്ടെ്.

16.ഫണ്ട്ട്രാൻസ്ഫർഓർഡർ(FTO)

 പരിശോധിച്ച ഫയലുകളില്

ഫണ്ട്ട്രാൻസ്ഫർഓർഡർ(FTO)ഹാര്ഡ്കോപ്പി

സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.
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17. റോയൽറ്റി

 പര്കിപശാേേക്ട്ട് വ്കിപേയമാക്കിയ ഒരകുവരക്ട്ട്ഫയല്കിലകും

പറായൽറ്കിോേെമല

18.ദഫാദടാഗഗാഫ്

 ശപവരത്കിതകുടങ്ങകുന്നത്കിന്മകുമ്പ്ശപവരത്കിേടന്നകുകൊ്ടെ്കിര്കികകുപമ്പാ

ള്ട്ട്, ശപവരത്കിപ്തൂരതരീെര്കിചകുെഴ്കിയകുപമ്പാള്ട്ട്

തകുടങ്ങ്കിയഓപരാഘ്ത്കികലയകുംപഫാപ്ാെൾഫയല്കിൽസ്തൂക്ഷ്കിക

ണകമന്നകുേ്കിഷ്രഷ്കിച്കിര്കികകുന്നകു

 ഇതരത്കിലകുള്ള ഒരു പഫാപ്ാെളകും ൊണാൻസാേ്കിച്കില.

19.ജ്ധിദയാടാഗ്ഡ്ദഫാദടാേ്

 ശപവരത്കിസലം ത്കിര്കിചറ്കിയകുന്നത്കിേകുള്ള ഉപാേ്കിയാണ്

ജ്കിപയാപയാടാഗ്്്പഫാപ്ാസ്. എന്നാൽ ഇവ പര്കിപശാേേയ്ക്

വ്കിപേയമാക്കിയ ഒരകുഫയല്കിൽ പപാലകുംൊണാൻസാേ്കിച്കില.

20ഗപ്പവൃത്ധിപ്പ്തൂർതീേരണോക്ഷ്യപ്പഗതം

 പര്കിപശാേ്കിചഫയലകുെള്കിൽ ശപവ്രത്കിപ്തൂരത്കിെരണ

സാക്ഷ്യപശതംൊണാൻസാേ്കിചകു .

21. ദോഷ്യൽഓഡ്ധിറ്റ്ധിദപാർട്

 എഎംസ്കി ശപൊരമകുള്ള പസാഷ്യൽഒ്ാ്്കിറ് േട്ാകകുന്നത്

ഇപ്ാഴാണ്.

22.സേറ്ഡയറ്ധി

 സംസാേസരകാര്കിേ്കറേ്കിരപ്ദേശശപൊരംവരക്ഫയല്കിൽസ്തൂക്ഷ്കി

പക്ടെ22 മകതപരഖയാണ്കസറ്്യറ്കി.

 പ്പര്ധിദശാധ്ധിചഎല്ലാഫയലുേൾകുംസേറ്ഡയറ്ധി

ഉണായ്ധിരുനു.

 കസറ്്യറ്കിയകുകട െവരപപജ്കിൽ ശപവരത്കികയ

െകുറ്കിചകുള്ളശപാഥമ്കിെവ്കിവരങ്ങൾഏകതാരകുവ്യക്കികകുംമേസ്കിലാ

കാൻപറകുന്നരരീത്കിയ്കിൽഉ്ടൊപെ്ടെതാണ്.ശപവരത്കിആരംഭ്കികകുന്ന

ദ്കിവസംശപവരത്കിഅവസാേതരീയത്കിഎസ്കിപമറ്തകുെ,ശപവൃത്കി

ദ്കിേങ്ങൾ ,എന്ന്കിവെവരപപജ്കിൽ ഉ്ടൊയ്കിരകുന്നകു.

 കസറ്്യറ്കിയകുകട ഒരകു ഭാഗമാണ്

പശപാജക്്ഇേരീഷ്യൽമരീറ്കിങ്ങ്.ഒരകുശപവൃത്കിതകുടങ്ങകുന്നത്കിേകു

മകുമ്പ്ശപവരത്കികയകകുറ്കിചകുളളവ്കിവരങ്ങൾപങകുവയ്കകുന്ന

തകുംഅതകുപപാകലഒരകുശപവരത്കിഎങ്ങകേകചയണകമ

ന്ന്കതാഴ്കിലാള്കിെൾക്െൃത്യമായഅവപോേംഉ്ടൊക്കിഎ

ടകുകകുന്നത്കിേകുംവാര്്കമമ്പര, സാഫ്ട്ട്

എന്ന്കിവരകുകടഅേ്യക്ഷതയ്കിൽെ്തൂടകുന്നപയാഗമാണ്പദ്ധത്കി
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ആരംഭമരീറ്കിങ്ങ്.10ആംവാര്്കിൽപണ്കിെൾ

തകുടങ്ങകുന്നത്കിേകു മകുൻപ് പദ്ധത്കിആരംഭ മരീറ്കിംഗ്

േടന്ന്കി്കു്ടെ്.

 കസറ്്യറ്കിയകുകട ഒരകു ഭാഗമാണ്

വ്കിജ്കിലൻസ്ആൻ്്പമാണ്കിററ്കി കമ്കിറ്കി

യകുകടറ്കിപ്ാര്്ഉ്ടൊയ്കിരകുകന്നങ്കിലകുംഅഭ്കിശപായങ്ങൾപരഖ

ക്ടകുത്കിയ്കി്കു്ടെയ്കിരകുന്ന്കില.ഓപരാവാര്്കികലശപവരതേ

ങ്ങകളേ്കിരരീക്ഷ്കികകുന്നത്കിേകുംെ്തൂടകുതൽകമചക്ടകുതകുന്നത്കി

േകുമായ്കിൊര്യക്ഷമമായശപവരത്കിപക്ടെവരകുമാണ്

വ്കി.എം.സ്കിയ്കിൽഅംഗങ്ങൾആയ്കിര്കിപക്ടെത്.

 കസറ്്യറ്കി മകറാരകു ഒരകു ഭാഗമാണ് സന്ദരശെെകുറ്കി്്:

 ശപവൃത്കിയകുകടഓപരാഘ്ങ്ങള്കിലകുള്ളപകുപരാഗത്കിവ്കിലയ്കിരകു

തകുന്നത്കിേകും,

കതാഴ്കിലാള്കിെളകുകടശപശ്നങ്ങൾമേസ്കിലാകകുന്നത്കിേകും,

പദ്ധത്കിേ്കിരവഹണഏജൻസ്കിയകുകടഉപദ്യാഗസര,

ജേശപത്കിേ്കിേ്കിെൾ, VMC

അംഗങ്ങൾഎന്ന്കിവരശപവൃത്കിേടകകുപമ്പാൾസലസന്ദരശ

േംേടപത്ടെതാണ്.കസറ്്യറ്കിെള്കിൽ, ഒരാളകുകട ഒ്്

മാശതപമെ്തൂടകുതൽൊണാൻെഴ്കിഞ്ഞകുള്ളകു

 കസറ്്യറ്കി യ്കിൽ ഉ്ടൊയ്കിര്കിപെ്ടെ മകറാരകു

ശപോേകപ് ഭാഗമാണ് കതാഴ്കിലാള്കിെളകുകടസാക്ഷ്കിപശതം

,മസരപറാള്കിൽഒ്കുകവചകതാഴ്കിലാള്കിെൾശപവൃത്കികചയ്കു

എന്നകും, പമറ്പമൽപോ്ംവഹ്കിചകുഎന്നകുംകതള്കിയ്കികകുന്ന

ആേ്കിൊര്കിെ പരഖയാണ്സാക്ഷ്കിപശതംപര്കിപശാേ്കിച

ഫയലകുെള്കിൽഉള്ളകസറ്്യറ്കിയ്കിൽഎലാംകതാഴ്കിലാള്കിെൾ

സാക്ഷ്യക്ടകുത്കിയ്കിരകുന്നകു.

 േ്കിരരീക്ഷണം :VMCഅംഗങ്ങൾആയ്കി 2 പപര മാശതംആണ്

ൊണാൻസാേ്കിചത്അവരകുകട പപരകും ഒ്കുംൊണാൻ

സാേ്കിചകു.എന്നാൽസന്ദരശെെകുറ്കി്് ൊണാൻസാേ്കിച്കില.

10.ഗപ്പവർത്ധിേളുതടപ്പര്ധിദശാധനവ്ധിവരണം
1.പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് േ്തൂദരാട് ജലദേചന ോട േനാൽേംരക്ഷണം IC/212812

എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക 100000

ചിലവായ തുക 87150

ശപവരത്കിആരംഭ്കിചതരീയത്കി 05.10.2018
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പ്തൂരതരീെര്കിചതരീയത്കി 11.10.2018

കതാഴ്കിൽ ദ്കിേങൾട്ട്ട്ട് 306

Mbook ദമഷർ ്് : 4452square meter @ 4.55per square meter , 576 cubic meter @90.78/ cubic meter, 435 cubic

merter@20.10/ cubic meter

കൂരോട് ജലരേചന കനാലിൽ ഏകരേശം 2 km നീളതിലും. 75 m വീതിയിലും കനാലിൽ പണിചചയ്തിേികുനു
മഴചപയ്ത് ചിലയിടങ്ങളിൽ മണ് കുതിചയാലിചുരപായിേികുനു. കനാലിന്ചെ ഇേുവശങ്ങളിലും കാടുപിടിചുകിടകുനു.
CIB വചിടുണ്.

2.പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് ോടുദ്ശേര്ധി പ്പാടദശഖരം ഷ്ധിഫാന്ധി 10/188 ഭ്തൂമ്ധിയ്ധിൽ മണ്

ജലേംരക്ഷണം IF/363422

എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക 12000

ചിലവായ തുക 11105

ശപവരത്കിആരംഭ്കിചതരീയത്കി 26.12.2018

പ്തൂരതരീെര്കിചതരീയത്കി 30.02.2018

കതാഴ്കിൽ ദ്കിേങൾട്ട്ട്ട് 33

Mbook ദമഷർ ്് : 900 square meter@4.55/ square meter, 50.88 cubic meter @105.69/ cubic meter

ഷിഫാനിയുചട വീടുവളപിലുള്ള ചതങ്ങുകൾക് തടം എടുതിേികുനു. ചിലയിനം പചകെികളും കിഴങ്ങുവർഗങ്ങളും കൃഷി

ചചയ്തിേികുനു ചിലവാകിയ തുകരയാളം പ്രവർതി കാണാൻ കഴിഞില്ല.വീടുപെമിന്ചെ കുെചു ഭാഗം

ഇടവിളകചളാനുമില്ലാചത കിടകുനു .പെമിൽ പുതിയ വീട് വനതിനാൽ ഉപരയാഗിച കൂടുതൽ സ്ഥലം കാണാനായില്ല.

3.പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് പ്രളയകെടുത്തിഇൽ തകർന്നു പോയ കട്ടുശേരി കാവിൽപൊറ്റ

മലബളള റോഡ് RC 275069

എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക 100005

ചിലവായ തുക 79621

പ്രവൃത്കിആരംഭ്കിചതരീയത്കിട്ട് 22/11/18

പ്തൂരതരീെര്കിചതരീയത്കി 3/12/2018

കതാഴ്കിൽ ദ്കിേങൾട്ട്ട്ട് 271

M.book ദമഷർ ്് : 38 meter square @129.66/meter square, 294metersquare @35.77/ meter square, 1854meter square
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@129.66/meter square.

മലമ്പള്ളപറാ്്ഏെപദശം 110m േരീളത്കിലകും 3 m വരീത്കിയ്കിലകും േ്കിരമ്കിച്കി്കു്ടെ്. മഴകപയ്് മണ്

െകുത്കികയാല്കിചകുപപായ രരീത്കിയ്കിലാണ് ൊണാൻസാേ്കിചത്. മൺപറാ്്ആണ് േ്കിരമ്കിച്കി്കുള്ളത്.

Mേകുക്കിൽപറഞ്ഞഅളവ്കിലാണ് പറാ്് ൊണാോയത്. CIB വച്കി്കു്ടെ്. ശപളയം പറാ്്കിേ് ോശം

വരകുത്കിയ്കിര്കികകുന്നകു.

4.പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് ോടുദശര്ധി പ്പാടദശഖരം േുഞ്ഞമ്മ എന്നിവരുടെ

ഭ്തൂമ്ധിയ്ധിൽ മണ് ജലേംരക്ഷണം IF/ 362659

എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക 12000

ചിലവായ തുക 9750

ശപവരത്കിആരംഭ്കിചതരീയത്കിട്ട് 12/12/2018

പ്തൂരതരീെര്കിച തരീയത്കി 18/12/2018

കതാഴ്കിൽ ദ്കിേങൾട്ട്ട്ട് 30,

Mbook ദമഷർ ്് : 600 മീറർ square @4.55/meter square , 52cubic meter @105.69/cubic meter

ൊ്കുപ്ശേര്കി ശപളയോേ്കിത ശപപദശമാണ്. െകുഞ്ഞമയകുകടെൃഷ്കിയ്കിടംസന്ദരശ്കിചപ്ാൾപലതരം

പചകറ്കിെൾെൃഷ്കി കചയ്്കിരകുന്നതായ്കിൊണാൻെഴ്കിഞ്ഞകു. പകക്ഷ ശപളയത്കിേ്റ തരീശവത

ൊരണംെ്തൂടകുതൽവ്കിളവകു്ടൊയതായ്കിെ്ടെ്കില. െകുകറ ഭാഗം േശ്കിചകുപപായ്കിര്കികകുന്നകു.

5. ഗപ്പവൃത്തിയുടെ പേര് േ്തൂദരാടമന് പാടശേഖരം ഉഷ പാർവതി എന്നിവരുടെ ഭൂമിയിൽ മണ്ണ്

ജല സംരക്ഷണം IF / 356797

എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക 12000

ചിലവായ തുക 9750

പ്്രവരത്കിആരംഭ്കിചതരീയത്കിട്ട് 1/11/2018

പ്തൂരതരീെര്കിചതരീയത്കി 7.11.2018

കതാഴ്കിൽ ദ്കിേങൾട്ട്ട്ട് 30

M.book ദമഷർ ്് : 47.00cubic meter @105.69/cubic meter, 840metersquare @4.44/metersquare.

കതങ്ങ്കിൻതടംഎടകുത്കിരകുന്നകു. െപമ്പാസ് െകുഴ്കി എടകുത്കി്കു്ടെ്. േലരരീത്കിയ്കിൽ

പചകറ്കിെൃഷ്കി

കചയ്്കിര്കികകുന്നകു.മണ്കികേ പരമാവേ്കി ഉപപയാഗ്കിച്കി്കു്ടെ്. ഒ്കുമ്കിക ഇേങ്ങളകും െൃഷ്കി.

കചയ്്കിര്കികകുന്നകു ഈ പദ്ധത്കി േന്നായ്കി ശപപയാജേക്ടകുത്കിയ്കിര്കികകുന്നകു.

6.പ്രവൃത്തിയുടെ ദപ്പര് േ്തൂദരാടമന് പ്പാടദശഖരംേതീശൻ എന്നിവരുടെ

ഭ്തൂമ്ധിയ്ധിൽ മണ് ജല േംരക്ഷണം IF/356794
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എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക 12000

ചിലവായ തുക 11400

ശപവരത്കിആരംഭ്കിചതരീയത്കിട്ട് 8/11/2018

പ്തൂരതരീെര്കിചതരീയത്കി 14/11/2018

കതാഴ്കിൽ ദ്കിേങൾട്ട്ട്ട് 36

Mbook ദമഷർ ്് : 900meter square @4.55/metersquare, 56.34cubicmeter@105.69/cubicmeter.

മഴകകുഴ്കിഎടകുത്കിരകുന്നകുഎന്നാൽവാഴവചേ്കിലയ്കിലാണ് ൊണാോയത്. പചകറ്കി

െൃഷ്കിക് േ്കിലകമാരകുക്കിയത് െ്തൂടകുതൽൊണാോയ്കില. മരങ്ങൾ ഉള്ളപറമ്പായ്കിരകുന്നകു.

ൊടകുപ്കിട്കിചകുെ്കിടകകുന്നകു.ഈതവണസ്വനമായ്കി െൃഷ്കി കചയ് കവ്ടെ, പയര, മഞ്ഞൾ,

പൊവൽ മകുതലായവകയൊണാോയകുള്ളകു.

7.പ്രവർത്തിയുടെ പേര് േ്തൂദരാടമന് പാടാശേകരം വി രവി എന്നിവരുടെ ഭൂമിയിൽ

മണ്ണ് ജല സംരക്ഷണം IF/356773

എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക 12000

ചിലവായ തുക 11400

ശപവരത്കിആരംഭ്കിചതരീയത്കി 01/11/18

പ്തൂരതരീെര്കിചതരീയത്കി 07/11/18

കതാഴ്കിൽ ദ്കിേങൾട്ട്ട്ട് 36

M. Book measures: 900meter square@4.55/metersquare, 54.5cubic meter@105.69/cubicmeter

െപമ്പാസ് െകുഴ്കി, മഴ െകുഴ്കിയകും കതങ്ങകുെൾക് തടകമടകുതതായകും ൊണാൻ

െഴ്കിഞ്ഞകു.െ്കിഴങ്ങകു വരഗ്ഗങ്ങൾെൃഷ്കി കചയ്്കി്കു്ടെ്. പദ്ധത്കി പരമാവേ്കി

ശപപയാജേക്ടകുത്കിയ്കി്കു്ടെ്. കതാഴ്കിൽൊര്് ൊണാൻ െഴ്കിഞ്ഞ്കില

8.പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് ഗപ്പളയതകടുത്ധിയ്ധിൽതേർനുദപ്പായവാദവല്ധി ശ്മശാനം

മൺ ദറാഡ് RC 276852

എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക 100000

ചിലവായ തുക 73050

ശപവരത്കിആരംഭ്കിചതരീയത്കിട്ട് 14.12.18

പ്തൂരതരീെര്കിചതരീയത്കി 20.12.18

കതാഴ്കിൽ ദ്കിേങൾട്ട്ട്ട് 258
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Mbook ദമഷർ ്:്1955 metersquare @35.77/meter square.

3.5m വീത്ധിയ്ധിലും 150m നീളത്ധിലും മണ് ദറാഡ് ന്ധിര്മ്ധിചതായ്ധിേണു

ഇരുവശങ്ങളുംോടുപ്പ്ധിട്ധിചുേ്ധിടകുനുേടുതമഴയ്ധിൽ മണ് ഒല്ധിചുദപ്പായ്ധി

േുഴ്ധിേൾ ര്തൂപ്പതപട്ധിര്ധികുനു ഗപ്പളയത്ധിൽമണ് ദറാഡ്് ദേട് പ്പാട് േംഭവ്ധിചത്

ോണാൻോധ്ധിചു.ഈ ദറാഡ് ദോൺഗേീറ് ദറാഡ്ആക്ധി മാറ്ധിയാൽ ജനങ്ങൾ

ക്ട്ഉപ്പോര മാേുംഎന്േരുതുനു.

9.പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് േ്തൂദരാടമന് പ്പാടദശഖരം ഗൗതമൻ തേഡ്ധി

എന്ധിവരുതട ഭ്തൂമ്ധിയ്ധിൽ മണ് ജലേംരക്ഷണം IF 356777

എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക 12000

ചിലവായ തുക 9750

ശപവരത്കിആരംഭ്കിചതരീയത്കിട്ട് 01/11/18

പ്തൂരതരീെര്കിചതരീയത്കി 07/11/18

കതാഴ്കിൽ ദ്കിേങൾട്ട്ട്ട് 30

Mbook ദമഷർ ്:് 900metersquare@4.55/metersquare, 46.575cubicmeter@105.69/cubicmeter.

പ്പചകറ്ധി േൃഷ്ധി തചയ്്ധിര്ധികുനുവാഴ, മറു വ്ധിളേളും േൃഷ്ധി തചയ്്ധിടുണ്

ഉരുള്തപ്പാടലുണായ ഗപ്പദേശമായത്ധിനാൽേുതറതയല്ലാം

നശ്ധിചുദപ്പായ്ധിര്ധികുനു.എനാലുംഈ ഗപ്പവർത്ധിമ്തൂലം ഗപ്പദേശതതേൃഷ്ധിക്

ഉപ്പോരം ഉണായത്ആയ്ധിഅറ്ധിയാൻോധ്ധിചു.

10.പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് േ്തൂദരാടമന് പ്പാടദശഖരംേുഞൻതേ

എന്ധിവരുതട ഭ്തൂമ്ധിയ്ധിൽ മണ് ജലേംരക്ഷണം IF356903

എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക 12000

ചിലവായ തുക 9750

ശപവരത്കിആരംഭ്കിചതരീയത്കിട്ട് 01.11.18

പ്തൂരതരീെര്കിചതരീയത്കി 07.11.18

കതാഴ്കിൽ ദ്കിേങൾട്ട്ട്ട് 30

Mbook ദമഷർ ്:് 900metersquare@4.55/metersquare, 48.90cubicmeter@105.69/cubicmeter.

മഴകുഴ്ധിഎടുത്ധിടുണ്എനാൽേുഴ്ധിേൾോണാൻോധ്ധിച്ധില്ല തതങ്ങ്ധിൻതടം

എടുത്ധിടുണ് പ്പചകറ്ധികൃഷ്ധി തചയ്്ധിടുണ് ദവല്ധിോല്ധിൽ മണ് ഇട്ധിടുണ്. പ്പുത്ധിയവീട്

വനത്ധിനാൽേൃഷ്ധി തചയ്സലം മുഴുവനായ്ധി ോണാൻേഴ്ധിഞ്ഞ്ധില്ല.

11.പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് ോടുദ്ശേര്ധി LPസ്്തൂൾ ദോമ്പൗണ് മണ് ജലേംരക്ഷണം

LD231546
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എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക 25000

ചിലവായ തുക 15925

ശപവരത്കിആരംഭ്കിചതരീയത്കിട്ട് 14.12.18

പ്തൂരതരീെര്കിചതരീയത്കി 20.12.18

കതാഴ്കിൽ ദ്കിേങൾട്ട്ട്ട് 47

Mbook ദമഷർ ്:് 370metersquare@35.77/metersquare.

ഒരു ദവസ് േുഴ്ധിഎടുത്ധിടുണ്എനാൽ മുകാൽ ഭാഗദതാളം മ്തൂട്ധിദപായ്ധിര്ധികുനു

പ്പുല്ലു തവട്ധി വൃത്ധിയാക്ധി ഗഗൗണ്ധിതല തവള്ളം ദപ്പാേുനത്ധിനായ്ധി 10m നീളത്ധിലും

25cm താ്്ചയ്ധിലും ചാൽഎടുത്ധിടുണ് വാഴകൃഷ്ധി തചയ്്ധിടുണ്.ഗപ്പളയംബാധ്ധിച

ഗപ്പദേശംആയ്ധിട് ദപ്പാലും ഗപ്പവർത്ധി തോണു ഉണാേ്ധിയേുതറ ഭാഗംോണാൻ

ോധ്ധിചു.

12.പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് ോടുദ്ശേര്ധി പ്പാടദശഖരംഷണുഖൻ എന്ധിവരുതട

ഭ്തൂമ്ധിയ്ധിൽ മണ് ജലേംരക്ഷണം IF363265

എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക 12000

ചിലവായ തുക 8100

ശപവരത്കിആരംഭ്കിചതരീയത്കിട്ട് 26.12.18

പ്തൂരതരീെര്കിചതരീയത്കി 30.12.18

കതാഴ്കിൽ ദ്കിേങൾട്ട്ട്ട് 24

Mbook ദമഷർ ്:് 400metersquare@4.55/metersquare, 46.5cubicmeter@105.69/cubicmeter.

പ്പചകറ്ധി േൃഷ്ധി തചയ്്ധിടുണ്. മഞ്ഞളുംോണാൻേഴ്ധിഞ്ഞു. 10 േുഴ്ധിേൾ 1 m

വീത്ധിയ്ധിലും 1m നീളത്ധിലും 75 cmആഴത്ധിലുംആണ്ട്േുഴ്ധിഎടുതത്എന്

അറ്ധിയാൻോധ്ധിചു. എല്ലാത്ധിലും വാഴവചതായ്ധി ോണാൻേഴ്ധിഞ്ഞു.

13. പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് വാന്തൂർനീർതടത്ധിൽമൺേയാലന്ധിർമ്മാണംWC 298185

എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക 250000

ചിലവായ തുക 169897

ശപവരത്കിആരംഭ്കിചതരീയത്കിട്ട് 13.10.18

പ്തൂരതരീെര്കിചതരീയത്കി 19.10.18

കതാഴ്കിൽ ദ്കിേങൾട്ട്ട്ട് 579

Mbook ദമഷർ ്:് 4545cubicmeter@ 35.77/cubicmeter
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ശരാശര്ധി 1.5m വീത്ധിയ്ധിൽആണ് മൺേയാലന്ധിർമ്ധിച്ധിര്ധികുനു. വരമ്പുേൾ

പ്പുല്ലുന്ധിറഞ്ഞ്ധിടുണ്. CIB വച്ധിടുണ്.ച്ധിലയ്ധിടങ്ങള്ധിൽ

മണ്ധിളേ്ധിയ്ധിടുണ്.വ്ധിളതവടുപ് നടകുനത്ധിനാൽ മണ് േയാലനടനയുതട

നീളംഎടുകാൻേഴ്ധിഞ്ഞ്ധില്ല.

14. പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് ോടുദ്ശേര്ധി തപ്പാതുഭ്തൂമ്ധി /ദഫാതറസ്ഏര്ധിയയ്ധിൽഫയർ

സലൻേട്ധിങ് േല്ലുേയാല. LD231570

എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക 400000

ചിലവായ തുക 302000

ശപവരത്കിആരംഭ്കിചതരീയത്കിട്ട് 11.02.19

പ്തൂരതരീെര്കിചതരീയത്കി 17.02.19

കതാഴ്കിൽ ദ്കിേങൾട്ട്ട്ട് 1253

Mbook ദമഷർ ്:് 5200metersquare@35.77/metersquare,153.60cubicmeter@720/cubicmeter

ൊ്കു തരീ പടരാത്കിര്കികാോയ്കി ഫയരകലൻെ്്കിങ് േ്കിരമ്കിച്കിതായ്കിഅറ്കിയാൻ

െഴ്കിഞ്ഞകു.ശപളയംോേ്കിച ശപപദശംആയ്കി്് പപാലകുംഫയരകലൻെ്്കിങ് ൊണാൻെഴ്കിഞ്ഞകു.

കസമ്കിസ്ട്ട്െ്കിൽ്് ,അൺസ്ട്ട്െ്കിൽ്് വരപകഴ്് പജാല്കി കചയ്്കി്കു്ടെ്. െയാലകകു മകുെള്കിലകുംൊട്

പ്കിട്കിച്കിര്കികകുന്നകു.ൊടകുപ്കിട്കിചകുെ്കിടകകുന്നത്കിോൽഅളവ് പരഖക്ടകുതാൻെഴ്കിഞ്ഞ്കില.

15. പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് തവള്ളാട് േ്ധിഴകുംപ്പുറം ദറാഡ് ദോൺഗേീറ് RC 273160

എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക 400000

ചിലവായ തുക 382049

ശപവരത്കിആരംഭ്കിചതരീയത്കിട്ട് 27.12.18

പ്തൂരതരീെര്കിചതരീയത്കി 31.12.18

കതാഴ്കിൽ ദ്കിേങൾട്ട്ട്ട് 118 unskilled

5 skilled

Mbook പമഷരഴ്്: 306metersquare @35.77/metersquare ,46.33cubicmeter @6672.41/cubicmeter.

107 meter േരീളത്കിലകും 3.3 meter വരീത്കിയ്കിലകും പറാ്് േ്കിരമ്കിച്കിര്കികകുന്നകു.ഘനം 15cm.പറാ്്കിേ്

പെടകുപാടകുെകളാന്നകുംതകന്നഇല. CIB വച്കി്കു്ടെ്. പകക്ഷകതാഴ്കിൽദ്കിേങ്ങൾ 120

എകന്നഴകുത്കികാണകുന്നകു.ഈ ശപവൃത്കി മ്തൂലം ശപപദശകതജേങ്ങൾക്ട്ട്വളകരഅേ്കിെം ഉപൊരം

ഉള്ളതായ്കിഅറ്കിയാൻെഴ്കിഞ്ഞകു.

11.CIB-േ്ധിറ്ധിേൺഇൻഫർദമഷൻ ദബാർഡ്

കതാഴ്കിലകുറ്് പദ്ധത്കിയകുകടസകുതാര്യത ഉറ്ാകകുന്നത്കിേകു പവ്ടെ്കിയകുള്ളഒരകു ഉപാേ്കിയാണ്
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സ്കിറ്കിസൺഇൻഫരപമഷൻ പോര്് Para 25(a), schedule 1അേകുസര്കിച് ഒരകു ശപവരത്കിയകുകട

അട്കിസാേവ്കിവരങ്ങൾഅതായത്എസ്കിപമറ് തകുെസാേേ പവതേഘടെങ്ങൾയഥാരത്ഥ

കചലവ് കതാഴ്കിൽ ദ്കിേങ്ങൾതകുടങ്ങ്കിയവ്കിവരങ്ങൾസാോരണജേങ്ങൾകകും

ഗകുണപഭാകാകൾകകും മേസ്കിലാെകുന്ന രരീത്കിയ്കിൽ ശപദരശ്കി്്കിപക്ടെത്അേ്കിവാര്യമാണ്..ഈ

പോര്്സാപ്കിപക്ടെത്ഓപരാ ശപവരത്കിയകുകടയകുംആരംഭഘ്ത്കിൽആണ്.ഓപരാ

ശപവരത്കികകുംഅേകുസൃതമായ്കി േ്കിഷ്രഷ്കിച്കി്കുള്ളഅളവകുെള്കിൽ ഉള്ളപോര്കുെൾ

സ്കിമൻറ്ഉം പൊൺശെരീറകും ഉപപയാഗ്കിച് േ്കിരമ്കിച്സാപ്കികണകമന്ന് േ്കിയമം

അേകുശാസ്കികകുന്നകു്ടെ്. ഇരകുമ്പ് ,ട്കിൻ ,ഫ്ളക്്ഷരീറകുെൾതകുടങ്ങ്കിയവ ഉപപയാഗ്കിച്കി്കുള്ള

പോര്കുെൾസാപ്കികകുന്നത് േ്കിയമവ്കിരകുദ്ധമാണ്. േ്കിരമാണകചലവ് വ്യക്കിഗത

ശപവരത്കിെൾക് 3000 ര്തൂപയകും കപാതകു ശപവരത്കിെൾക് 5000 ര്തൂപയകുംആണ് പരമാവേ്കി ച്കിലവ്

എന്നാണ്ആേകുവൽമാസരസരകകുലരേ്കിഷ്രഷ്കികകുന്നത്. സ്കിഐേ്കിഅടങ്ങകുന്നഒരകു പഫാപ്ാ

വരക്ഫയല്കിൽ ഉൾക്ടകുതണംഎന്നത് േ്കിരേനമാണ്.–

പര്കിപശാേേയ്് വ്കിപേയമായ കതാഴ്കിൽഇടങ്ങള്കിൽ 10 ഇടത് CIBസാപ്കിചതായ്കിെ്ടെ്കിര്കിന്ന്കില.5

ഇടത്ൊണാൻെഴ്കിഞ്ഞകു

12.ദറാസ്ാർേ്ധിനം

കതാഴ്കിൽആവശ്യെതെൃത്യമായ്കിരജ്കിസരകചയകുന്നത്കിേകുംകതാഴ്കിലാള്കിെളകുകടഅരഹതെളകുംഅവൊശങ്ങളകും

അവകരപോേ്യക്ടകുതകുന്നത്കിേകുംപദ്ധത്കിെൾപര്കിഹര്കികകുന്നത്കിേകുമായ്കിപറാസ്ാരദ്കിേംസംഘട്കി്്കിപക്ടെതാ

ണ്.പറാസ്ാരദ്കിേംആചര്കികകുന്നത്കിേകുമകുൻപായ്കിവ്കിവരവ്കിദ്യാഭ്യാസവ്യാപേശപവരതേങ്ങൾസംഘട്കി്്കികകുന്നകു

്ടെ്എന്ന്ജ്കിലാപശപാശഗാംപൊ്്കിപേറരഉറ്കുവരകുപത്ടെതാണ്.പറാസ്ാരെല്ടെരസംേന്കിച്ശഗാമപഞായതകു

െകളശപപത്യെമായ്കിപോേവൽകര്കിപക്ടെതാണ്.പറാസ്ാരദ്കിേംസംഘട്കി്്കികകുന്നത്കിൻകറചകുമതലെളകുംഉതര

വാദ്കിത്വങ്ങളകുംസംസാേസരകാരജ്കിലാപശപാശഗാംപൊ്്കിപേറരര്തൂപരീെര്കിച്കി്കുള്ളശപത്കിമാസപ്്കിെഅേകുസര്കി

ച്തകന്നപറാസ്ാരദ്കിേംസംഘട്കി്്കികകുന്നകുഎന്ന്ജ്കിലാപശപാശഗാംപൊര്്കിപേറരഉറ്കുവരകുപത്ടെതാണ്.

ഈപ്്കിെശഗാമവ്കിെസേമശനാലയവകുമായകുംകപാതകുജേങ്ങളകുമായകുംപങകുകവപക്ടെതകുംഒരകുമാസത്കികലാര്കിക

ൽശഗാമപഞായത്തലത്കിൽസംഘട്കി്്കിപക്ടെതാണ്.ശഗാമപഞായത്ശപസ്കി്ൻറ്േ്കിപയാഗ്കികക്്ശഗാമപ

ഞായത്കികലഭാരവാഹ്കിദ്കിോചരണത്കിൽഅേ്യക്ഷതവഹ്കിപക്ടെതാണ്.ഇത്േടതകുന്നത്കിേകുംേടപട്കിശെമങ്ങ

ൾപരഖക്ടകുതകുന്നത്കിേകുള്ളസ്വയംസഹായസംഘങ്ങളകുകടകഫ്പറഷൻഅംഗങ്ങൾഎന്ന്കിവരകാണ്.

പറാസ്ാരദ്കിേംആചര്കികകുന്നത്േ്കിശ്ചയ്കികക്്്കി്കുള്ളദ്കിവസംേടതകുന്നത്കിോയ്കിഉപദ്യാഗസകരേ്കിപയാഗ്കിപക

്ടെതാണ്.ഈപയാഗത്കിൽമ്കിേ്കിറ്സ്കപാതകുജേങ്ങൾക്പര്കിപശാേ്കികകുന്നത്കിേകുംപസാഷ്യൽഓ്്കിറ്കിേകുംലഭ്യമാ

പക്ടെതകു്ടെ്. സംസാേസരകാരദ്കിേംസംഘട്കി്്കികകുന്നതംേന്കിചറ്കിപ്ാര്കുെൾപശഖര്കികകുന്നതാണ്.

സംസാേസരകാരകതാഴ്കിൽആവശ്യെതസംേന്കിച്ജ്കിലാതലറ്കിപ്ാര്കുെൾപത്കിവായ്കിഅവപലാെേംകച

പയ്ടെതാണ്

13.വ്കിജ്കിലൻസ്ആൻ്്ട്ട്പമാണ്കിററ്കിംഗ് െമ്കിറ്കി
ഓപരാ ശഗാമപഞായത്കിലകുംഅഞ്അംഗങ്ങളകുള്ളജാശഗത പമൽപോ്സമ്കിത്കി ര്തൂപരീെര്കിപക്ടെതാണ്. ഇത്കിൽ

പ്്കിെജാത്കി-പ്്കിെവരഗവ്കിഭാഗങ്ങൾക് പവ്ടെശത ശപാോേ്യം േൽപെ്ടെതകും പെകുത്കി പപര സ്ശതരീെൾ

ആയ്കിര്കിപക്ടെതകുമാണ്.അദ്ധ്യാപെരഅംഗേവാട്കി വരകരസ്വയംസഹായസംഘത്കികലഅംഗങ്ങൾ

പസാഷ്യൽഓ്്കിറ് റ്കിപസാഴ്് പപഴ്ൺമാര ഉപപഭാകൃസമ്കിത്കിെൾയകുവജേക്ല്ബ്ബകുെൾ കപാതകുസമ്തൂഹ

സംഘടേെൾതകുടങ്ങ്കിയവര്കിൽേ്കിന്നകും VMCഅംഗങ്ങകള കതരകഞ്ഞടകുകാവകുന്നതാണ്ഏറവകുംെകുറഞ്ഞ

ൊലയളവ്കിപലക് VMC കയേ്കിയമ്കിപക്ടെത് ശഗാമസഭയാണ്. ശപവരത്കിസലസന്ദരശേം

കതാഴ്കിലാള്കിെളകുമായ്കിആശയവ്കിേ്കിമയംേടതൽ ,പരഖെളകുകട പര്കിപശാേേ ,ശപവരത്കിസല

സൗെര്യങ്ങളകുകട പര്കിപശാേേ ,ശപവരത്കിെളകുകട ഗകുണേ്കിലവാരം േ്കിരണയ്കികൽ,തകുെേ്കിരണയം

ശപവരത്കിയ്കിൽഉടേരീളമകുള്ളറ്കിപ്ാര്്കിംഗ് ശപവരത്കിയകുകടസ്വഭാവകതസംേന്കിചകുള്ളഗകുണപരമായ

വ്കിലയ്കിരകുതൽഎന്ന്കിവയാണ് ശപോേചകുമതല. VMCഎലാ ശപവരത്കിെളകും പര്കിപശാേ്കിപക്ടെതകും മ്തൂല്യ
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േ്കിരണയരജ്കിസറ്കിൽ പരഖക്ടകുപത്ടെതകും പസാഷ്യൽഓ്്കിറ്സമയത്അവ ശഗാമസഭയ്കിൽ

സമര്്കിപക്ടെതകുമാണ് VMC റ്കിപ്ാര്് ഒരകു കപാതകു പരഖയായ്കിെരകുപത്ടെതകുംആവശ്യക്ടകുന്നത്കിേേകുസര്കിച്

ഒരകു കപാതകു പരഖയായ്കി പഞായത് േ്കിന്നകും ലഭ്കിപക്ടെതകുമാണ്.

Sn Name Designation

1 ഗൗതമൻ

നിലവിൽ ഗൗതമൻ മാത്രമാണ് VMCയിൽആക്റ്റീവ് ആയി കാണുന്നത.്അഭിപ്രായങ്ങൾ കാണുന്നില്ല.

VMCപുനസ്സംഘടിപ്പിക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ.്

സോഷ്യല്ഓഡിറ്റ്ഗ്രാമസഭയുടെ തീരുമാനങ്ങള്

 ഫോട്ടോപതിപ്പിച്ച തൊഴിൽ കാരഡ്സൗജന്യമായി നൽകണമെന്നും ഭരണ

സമിതിയുടെഅംഗീകാരം വേണമെന്നും.

 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.

 തൊഴിൽചെയ്യുന്നതിന് ഇടയിൽഅപകടംസംഭവിച്ച ലക്ഷ്മി തൊഴിൽ കാരഡ് നമ്പര

122പരാതി കൊടുക്കാൻ തീരുമാനംആയി.

 മേറ്റ്മാര്ക്ക് പഞ്ചായത്ത്അടിസ്ഥനത്തിൽപ്രാക്ടിക്കൽ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കാൻ

തീരുമാനംആയി.

 തൊഴിൽഇടത് നടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾഎല്ലാംസൈറ്റ് ഡയറി യിൽഎഴുതാൻ തീരുമാനം

ആയി.

 എല്ലാപൂരത്തീകരിച്ച പ്രവരത്തിയുടെയുംഫോട്ടോയുടെ കോപ്പിഫയലിൽ

സൂകിഷിക്കാൻ തീരുമാനംആയി

ന്ധിർദ്ദേശങ്ങൾ
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 തതാഴ്ധിലുറപ് പ്പദ്ധത്ധി ഗപ്പോരം തതാഴ്ധിലാള്ധിേൾഇദപാൾ തചയുന ദജാല്ധി വളതര

േ്തൂടുതൽആണ്എന് 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 മാഗതം

ആണ് ലഭ്ധികുനത.് ഇത് PWD നൽേുനത്ധിദനകാൾവളതരഅധ്ധിേംേുറവാണ്.

അത് ദപ്പാതലതതന 60വയേ്ധിനു ദമതല ഗപ്പായംആയവരാണ് തതാഴ്ധിൽ ഉറപ്

പ്പണ്ധിേ്തൂടുതൽആയ്ധി തചയുനത.്അവർക്ഈഅളവ്ധിൽപ്പണ്ധിഎടുകാൻ

ോദ്കെത്ധിേംആയ്ധിോധ്ധികുേയ്ധില്ല.അത്ധിനാൽ തതാഴ്ധിൽ ഉറപ് പ്പണ്ധിയ്ധിതല

ദമൽപ്പറഞ്ഞ അളവ് പ്പുനപ്പര്ധിദശാധ്ധികുേയും ദവണമാറം തോണുവരണം

എനും തതാഴ്ധിലാള്ധിേളും NREGS ഉദേ്യാഗസരുംആവശ്യതപടു.

 കതാഴ്കിലകുറ്കുപദ്ധത്കിഇേ്കിയകുംവ്കിജയെരമായ്കിമകുപന്നാ്്കൊ്ടെകുപപാെകുന്നത്കിേ്ഉപദ്യാഗസതലത്കിലകും

ഭരണതലത്കിലകുംഒരകുപപാകലമാേദണങ്ങൾകേകുസൃതമായ്കിശപവരത്കിെൾേട്്കിലാപക്ടെതകു്ടെ.്

കനാഴ്കിലാള്കിെളകുംകമയ്റ്മാരകുംകതാഴ്കിലകുറ്കുപദ്ധത്കിയ്കിൽശപവരത്കികകുന്നസാഫകുെളകുംഅവരകുകടേ്കിയ

മംഅേകുശാസ്കികകുന്നെൃത്യമായേ്കിരപ്ദേശങ്ങൾപാല്കിപക്ടെതകു്ടെ.്

ഇതരത്കിലകുള്ളെകുറചകുേ്കിരപ്ദേശങ്ങൾഅേകുേനമായ്കിപചരത്കി്കു്ടെ.് (അേകുേനംൊണകുെ)

 കഷ്്യ്തൂൾ 1കലപാര4ൽ അേകുേന പാര 2 അേകുസര്കിച് 60

ശതമാേംശപവരത്കിെൾആസ്്കിവരദ്ധ്കി്്കികകുന്നതകുംൊര്ഷ്കിൊേകുേനശപവൃത്കിെൾആയ്കിര്കികാൻ

ശശദ്ധ്കികണം.െ്തൂടകുതൽ ഭ്തൂവ്കിെസേശപവരത്കിെളകും ആസ്്കിവര്േ്കി്്കികകുന്നതായകും

െൃഷ്കികമചക്ടകുതകുന്നതായകുംൊണകുന്നകു.

 പാരശ്വവൽകര്കികക്് െകുടകുംേങ്ങൾകകും SC, BPL, സ്ശതരീെൾ ഗൃഹോഥയായ്കി്കുള്ള വരീടകുെൾ

ശാരരീര്കിെ മാേസ്കിെ കവലകുവ്കിള്കി പേര്കിടകുന്നവര തകുടങ്ങ്കിയ എലാവരകകും nregs േ്കറ ഗകുണം ലഭ്കിചകു

എന്നകുറ്കുവരകുത്കിയ പശഷം APL െകുടകുംേങ്ങൾെ് പണ്കിഅേകുവദ്കികാൻ ശശദ്ധ്കികണം.

 എലാ ഗകുണപഭാകാകളകും കതാഴ്കിൽൊര്് ഉള്ളവരാകണന്ന് ഉറ്കുവരകുതണം.

 പണ്കി കചയ്്കി്കുള്ള ഓപരാ കഫല്കിേകും ഓപരാ CIB സാപ്കികണം. മരകുന്ന്, പോര്്ട്ട് മകുതലായവയകുകട

േ്കില്കസറ്്യറ്കി പയാകടാ്ംഓഫരീസ്കിൽഏൽ്്കികണം.

 െയകുറയകുംൊലകുറയകുംആവശ്യമായ പജാല്കിെൾകകുഅേകുവദ്കികണം.

 ്്കിമാൻ്് പഫാം nregsഓഫരീസ്കിൽസ്വരീെര്കികാകത ശഫ്ടെ്ഓഫരീസ്കിൽസ്വരീെര്കികണം.

 VMC പകുേസംഘട്കി്്കികണം.

 പണ്കിയകുകട വ്കിവ്കിേഘ്ങ്ങള്കിലകുള്ള CIB പയാടകുെ്തൂട്കിയ പഫാപ്ാശഗഫ്ഫയല്കിൽസ്തൂക്ഷ്കികണം.

 ഫയല്കിൽഎലാ പരഖെളകുംഅറാച് കചയ്്കിര്കികണം.

 അവൊശഅേ്കിഷ്കിതമായേ്കിയമപര്കിരക്ഷപയാട്്തൂട്കിയപദ്ധത്കിഒപ്കറജേങ്ങൾക്ഗകുണശപദമാെകുന്നകു ...

ഉപ്പേംഗഗഹം
ഇേ്കിശപവരത്കിെൾത്കിരകഞ്ഞടകുകകുപമ്പാൾഅതരീവജാശഗതപകുലരപത്ടെതകു്ടെ്. വ്യക്കിഗത ഗകുണപഭാകാകകള

െക്ടെതകുപമ്പാൾ െ്തൂടകുതൽ താകഴത്്കിലകുള്ളവകരയകും പര്കിഗണ്കികണം.

എങ്ങകേകയങ്കിലകുംശപവരത്കിെൾേട്്കിലാക്കികചലവ്െ്തൂ്കുെഎന്നകുംകതാഴ്കിലാള്കിെൾകക്ാഴ്കിൽദ്കിേങ്ങൾെ്തൂ്കു

െഎന്നകുംമാശതമാവരകുത്േ്കിലപാടകുെൾ.

ഈസാമ്തൂഹ്കിെപര്കിപശാേേഒരകുഉയ്കിരകതഴകുപന്നൽ്്കിേകുസാേ്യമാെകുകമന്നശപത്യാശപയാകടഈറ്കിപ്ാര്്സമര

്്കികകുന്നകു.

പസാഷ്യൽഓ്്കിറ്ട്ട്ശപവരതേങ്ങള്കിൽപങാള്കിെൾആയവര
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 വാർഡ്ട്തമമ്പർ

 പ്പഞായത്ട്ഉദേ്യാഗസർ

 തതാഴ്ധിലുറപ് വ്ധിഭാഗം ഉദേ്യാഗസർ

 വാർഡ്ധിതലതതാഴ്ധിലാള്ധിേൾ

 ദമറ്ട്മാർ

അേകുേനം- 1-

മഹാതാഗാന്ധി ദേശീയ ഗഗാമീണതതാഴ്ധിലുറപ്പ്പദ്ധത്ധി ഗപ്പോരംഏതറടുകാവുന ഗപ്പവൃത്ധിേൾ :

വ്ധിഭാഗംഎ-ശപെൃത്കി വ്കിഭവപര്കിപാലേവകുമായ്കിേനക്് കപാതകു ശപവൃത്കിെൾ.

 െകുട്കികവള്ള പശസാതസകുെൾ ഉൾ്കടയകുള്ള ഭ്തൂഗരഭ ജല വ്കിതാേം ഉയരതകുന്നത്കിോവശ്യമായ

അട്കിയണെൾ,മൺതടയണെൾ, കചക്്ാമകുെൾ,തകുടങ്ങ്കിയവ

 േരീരതടത്കിേ്കറ സമശഗ പര്കിപാലേത്കിേകുതെകുന്ന കൊ്ടെ്തൂര േ്ടെകുെൾ,ഭ്തൂമ്കി

ത്കുത്കിര്കികൽ,ഗ്യാേ്കിപയാൻേ്കിര്മ്കിത്കിെൾ

വ്ധിഭാഗം ബ്ധി-ഖണ്കിെ അഞ്കിൽ പരാമരശ്കികകുന്ന െകുടകുംേങ്ങൾക് ജരീവപോപാേ്കി കമചക്ടകുതകുവാേകുള്ള

ശപവൃത്കിെൾ. (േ്കി പ്കി എൽ ,പ്്കിെ ജാത്കി, പ്്കിെവരഗ്ഗം, വ്കിേവെൾ, ഭ്കിന്നപശഷ്കികാര, ഐഎകവ

ഗകുണപഭാകാകൾ.)

 ഇവരകുകട ഭ്തൂമ്കിയ്കിൽ ഉൽ്ാദേ ക്ഷമത വര്േ്കി്്കികകുന്നത്കിോവശ്യമായ ഭ്തൂവ്കിെസേവകും

,െകുളം ,െ്കിണരതകുടങ്ങ്കിയ ജലലഭ്യതയ്ക്ആവശ്യമായ ശപവൃത്കിെൾ.

 പഴവരഗ്ഗങ്ങൾ,പ്കുേ്തൂൽ,പതാ്വ്കിളെൾതകുടങ്ങ്കിയവയകുകടെൃഷ്കിശപവൃത്കിെൾ.

 മൃഗ പര്കിപാലേവകുമായ്കി േനക്്കു െന്നകുൊല്കി കതാഴകുതകുെൾ,ആ്്കിേ്െ്തൂട്

,പൊഴ്കിക്തൂട,്പന്ന്കിക്തൂട് തകുടങ്ങ്കിയവ്യക്കിഗതആസ്കിെൾ.

 സരകാര ഭവേ േ്കിരമാണ പദ്ധത്കിെള്കിൽ ഉൾക്ടകുത്കി േ്കിരമ്കികകുന്ന വരീടകുെൾക്

അവ്കിദഗ്ദ ൊയ്കിെ കതാഴ്കിൽ.

 മത്യേനേ ശപവരതേങ്ങൾ പശപാതാഹ്കി്്കികകുന്നത്കിേകുഅട്കിസാേ കസൗെര്യങ്ങളായ

മൽസ്യം ഉണകകു പെശന്ദങ്ങൾ,സ്തൂക്ഷ്കി്് പെശന്ദങ്ങൾ മല്സ്യശെകുഷ്കിക് ആവശ്യമായ

അട്കിസാേ കസൗെര്യങ്ങൾഎന്ന്കിവ.

വ്ധിഭാഗംേ്ധി- പദശരീയ ശഗാമരീണ ഉപജരീവേ മ്കിഷേ്കറ േ്കിേനേെൾക് വ്കിപേയമായ്കി ശപവരത്കികകുന്ന സ്വയം

സഹായസംഘങ്ങൾക്കപാതകുഅട്കിസാേ കസൗെര്യ വ്കിെസേം.

 സ്വയം സഹായ സംഘങ്ങളകുകട ഉപജരീവേ ശപവരതേങ്ങൾകാവശ്യമായ വരക് കഷ്്ട്ട്

േ്കിരമാണം.

 ൊരഷ്കിപൊൽ്ന്നങ്ങളകുകടസംഭരണത്കിവശ്യമായ കെ്്കിടങ്ങളകുകട േ്കിരമാണം.

 കജവവളേ്കിരമാണയ്തൂണ്കിറകുെൾതകുടങ്ങ്കിയവ.

വ്ധിഭാഗംഡ്ധി-ശഗാമരീണഅട്കിസാേ കസൗെര്യ വ്കിെസേ ശപവൃത്കിെൾ.

 മാല്കിേ്യസംസ്രണസംവ്കിോേങ്ങൾ.

 അങണവാട്കിസ്്തൂൾ തകുടങ്ങ്കിയവയ്ക്െക്തൂസ് േ്കിരമാണം.

 ഒറക്്കു െ്കിടകകുന്ന ശഗാമങ്ങകളയകും,ശഗാമരീണ ഉല്ാദേ പെശന്ദങ്ങകളയകും േ്കിലവ്കിലകുള്ള

പറാ്കുെളകുമായ്കി േന്കി്്കികകുന്നത്കിോവശ്യമായ എലാ ൊലാവസയ്കിലകും

ഉപപയാഗ്കികാൻപറകുന്ന ശഗാമരീണ പറാ്കുെൾ,ഓടെൾ,െലകുങകുെൾ,േട്ാതെൾ .

 കപാതകുെള്കിസലങ്ങൾ

 കവള്ളക്ാകം, വരൾചാ േ്കിയശനണ ശപവൃത്കിെൾ.

 ശഗാമ പഞായതകുെൾ,വേ്കിതാ സ്വയം സഹായ സംഘങ്ങളകുകട കഫ്പറ ഷേകുെൾ,

ശഗാമരീണ ചനെൾ,അങണവാട്കിെൾ, ശപെൃത്കി പക്ഷാഭ ോേ്കിതരകകുള്ള അഭയ പെശന്ദങ്ങൾ

തകുടങ്ങ്കിയവയ്ക് കെ്്കിട േ്കിരമാണം.

 കതാഴ്കിലകുറ്് പദ്ധത്കി ശപൊരം ഏകറടകുകകുന്ന േ്കിരമാണ ശപവൃത്കിെൾകാ വശ്യമായ



29

േ്കിരമാണസാമശഗ്കിെളകുകട ഉൽ്ാദേം.

 കതാഴ്കിലകുറ്്ശപൊരം സൃഷ്്്കികക്് കപാതകു ആസ്്കിെളകുകട അറെകുറ്ണ്കിെൾ

തകുടങ്ങ്കിയവ.

അേകുേനം 2:വ്ധിവ്ധിധതലത്ധിലുള്ളഉദേ്യാഗസരുതടചുമതലേൾ.

ദമറ്ട്മാരുതടചുമതലേൾ.

ശപവൃത്കിസലങ്ങള്കിൽ ശപവൃത്കിയകുകട പമൽപോ്ം.

 കതാഴ്കിൽൊര്്കിൽആവശ്യമകുള്ളവ്കിവരങ്ങൾപരഖക്ടകുതകുെ.

 മസര പറാള്കിൽകതാഴ്കിലാള്കിെളകുകടഹാജര ഉറ്കുവരകുതകുെ.

 പമറ്മാരകുകട പര്കിശരീലേങ്ങള്കിൽപകങടകുകകുെ.അറ്കിവകുെൾ കതാഴ്കിലാള്കിെ

ളകുമായ്കി പങകുകവകകുെ

 ശപവൃത്കിഇടങ്ങള്കിൽആവശ്യ മായ കസൗെര്യങ്ങൾഉപ്ടൊഎന്ന് ഉറ്കുവരകുതകുെ

 കസറ്്യറ്കിയ്കിൽ പമാണ്കിററ്കിംഗ്കിേ് വരകുന്ന ഉപദ്യാഗസകരകൊ്ടെ് ഒ്് വയ്്്കികണം

 കതാഴ്കിലാള്കിെൾക് അവരകുകട പതകു അവൊശങ്ങകള െകുറ്കിച് പറഞ്ഞകു കൊടകുകകുെയകും

അവകര പോോവത്െര്കികകുെയകും കചയകുെ

 പകുത്കിയ കതാഴ്കിൽ ഇടങ്ങൾ െക്ടെതകുവാേകും പകുത്കിയ കതാഴ്കിൽ ആസ്തൂശതണം കചയകുവാേകും

കതാഴ്കിലാള്കിെകളസഹായ്കികകുെ .

 െൃത്യമായ്കി പസാഷ്യൽഓ്്കിറ്ട്ട്ശഗാമസഭയ്കിലകും,കശപാജെ്റ്ട്ട്മരീറ്കിങ്ങ്കിലകും പര്കിശരീലേെ്യാമ്പ്കിലകും

പകങടകുകകുെ.

 മറകു കതാഴ്കിലാള്കിെൾക് െ്തൂട്കി പമറ്ട്ട് േ്കറ ചകുമതലെള്കിപലക് െടന്നകു വരാേകുള്ള സാഹചര്യം

ഉ്ടൊകകുെ

 കതാഴ്കിലാള്കിെളകുമായ്കി േ്കിരനര സമ്പരകം പകുലരതകുെയകും െ്തൂടകുതൽ േനം

സാപ്കികകുെയകും കചയകുെ.

ഓവർേീയർ /എഞ്ധിനീയർ

 ശപവൃത്കിെളകുകടഎസ്കിപമറ് തയാറാകൽ.

 ശപവൃത്കിയകുകട സാപങത്കിെ ൊര്യങ്ങളകും അളവകുെളകും കതാഴ്കിലാള്കിെൾക് പറഞ്ഞകു

കൊടകുകകുെ.

 ശപവൃത്കിയകുകട അളവകുെൾ പരഖക്ടകുത്കി െ്തൂല്കിേൽെകുന്നത്കി ോവശ്യമായ േടപട്കിെൾ

കചയകുെ.

പ്പഞായത് തേഗേടറ്ധി /അേ്ധിസന് തേഗേടറ്ധി

 പദ്ധത്കിയകുകട പമൽപോ്ം.

 േ്കിലകുെൾഅംഗരീെര്കികൽ.

 കതാഴ്കിലാള്കിെളകുകട പവതേം യഥാസമയം അവരകുകട എകകൗ്ടെ്കിൽ എത്കികയന്നത് ഉറ്കു

വരകുതൽ.

 മസര പറാള് സാക്ഷ്യക്ടകുത്കി കതാഴ്കിൽഅേകുമത്കി േൽെകുെ,

തതാഴ്ധിലാള്ധിേളുതടേടമേൾ.

 കതാഴ്കില്കിടങ്ങള്കിൽസമയെൃത്യതപാല്കികകുെ.

 പശപാജെ്റ്ട്ട്മരീറ്കിംഗ,് കതാഴ്കിലകുറ്് ശഗാമസഭെൾ,പസാഷ്യൽ ഓ്്കിറ്ട്ട്ശഗാമസഭെൾ എന്ന്കിവയ്കിൽ

പകങടകുകകുെ.

 ഏൽ്്കികകുന്ന പജാല്കിെൾെൃത്യതപയാകട പ്തൂരതരീെര്കികകുെ.

 ദ്കിവസവകും കതാഴ്കിൽ ആരംഭ്കികകുന്നത്കിേകു മകുമ്പകും പശഷവകും മസര പറാള്കിൽ ഒ്കുെൾ

പരഖക്ടകുതകുെ
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അേകുേനം- 3

അെവുകളെ സംബന്ധിച്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കുള്ള അഭ്ധിപോയങ്ങള് :

ആലത്തൂര് ബ്ലോക്കിലെ 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


