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ആമുഖം

ഇന്യയ്കിൽ ോോരണകാരായ ജനങ്ങളുനട നതാഴ്കിൽ നചയുവാനുള്ള അവ്രാശനത

േംരക്ഷ്കിച് ന്കിലന്കിരതുന്നത്കിനായ്കി 2005 നേേ്റംേര അഞാം തീയത്കി പദശീയ കഗാമീണ

നതാഴ്കിലുറ്് ന്കിയമം ന്കിലവ്കിൽ വന്നു. അവ്കിദഗ്ധ ്രായ്കി്ര നതാഴ്കില്കിൽ ഏരന്ടാൻ

േന്നദ്ധതയുള്ള കഗാമകേപദശങ്ങള്കിൽ അേ്കിവേ്കികുന്ന ഏനതാരു ്രുടുംേത്കിനും ഒരു

ോമ്പത്കി്ര വരഷം 100 ദ്കിവേത്കിൽ ്രുറയാത നതാഴ്കിൽ ഉറ്ാകുന്നപതാനടാ്ം

ഗുണപമന്മയുള്ളതും സായ്കിയായ്കി്ുള്ളതും ഉൽോദനക്ഷമവുമായ ആസ്്കി്രളുനട േൃഷ്കിയാണ്

ഈ േദ്ധത്കിയുനട മുഖ്യ ലക്ഷ്യം.ദര്കികദരുനട ഉേജീവനവും ആയ്കി േനന്് വ്കിഭവാട്കിതറ

ശക്കിന്ടുതു്രയും ോമ്തൂഹ്കി്രമായ്കി േ്കിപന്നാകം ന്കിൽകുന്ന എ്ലോ ്രുടുംേങ്ങനളയും

േദ്ധത്കിയ്കിൽ ഉൾന്ടുതു്രയും േഞായത് രാജ് സാേനങ്ങനള ശക്കിന്ടുതു്ര എന്നതും

ഇത്കിൻനറ ലക്ഷ്യമാണ്.

േവ്ധിദശഷതേൾ

 ന്കിയമത്കിൻനറ േ്കിൻേലമുള്ളഅവ്രാശാേ്കിഷ്്കിതേദ്ധത്കി

 കഗാമേഞായത് കേപദശത് താമേ്കികുന്ന 18 വയസ് േ്തൂരത്കിയായ

ഏനതാരാൾകും േദ്ധത്കിയ്കിൽേങാള്കിയാ്രാം

 േ്കതീകും േുരുഷനും തുല്യ പവതനം

 േര്കിസ്കിത്കിേംരക്ഷണം്രാരഷ്കി്ര പമഖലയ്കിനലഅട്കിസാനേൗ്രര്യ

വ്കി്രേനംഎന്ന്കിവയ്ക് മുൻഗണന

 നതാഴ്കിലാള്കി്രൾതനന്ന കേവരത്കി്രൾ്രന്ടെതു്രയുംആേ്തൂകതണനത

േഹായ്കികു്രയും നചയുന്നു

 ആേ്തൂകതണത്കിലും ന്കിരവഹണത്കിലും ത്കി്രഞ്ഞേുതാര്യത

 ്രരാറു്രാനര ഇടന്കിലകാപരാ ഇ്ലേ

 നോതുജന േങാള്കിതപതാനട പലേരേഡ്ജറ്

 ോങ് പോപസാഫീേ് വഴ്കി മാകതം പവതനവ്കിതരണം

 േ്കതീ്രൾക് മുൻഗണന

 ്രമ്പ്യ്തൂ്രശൃംഖലവഴ്കിയുള്ള പമാണ്കിററ്കിംഗ് േംവ്കിോനം

 കഗാമേഭ േദ്ധത്കിഓ്്കിറ് നചയുന്നു

പദശീയ കഗാമീണ നതാഴ്കിലുറ്് േദ്ധത്കി കേ്രാരം കഗാമേഞായത് കേപദശത് നട്്കിലാകുന്ന

മുഴുവൻ കേവൃത്കി്രളും പോഷ്യൽഓ്്കിറ്കിങ്ങ്കിനുവ്കിപേയമാകണനമന്ന17(2) വ്രു്്

ന്കിഷ്കരഷ്കികുന്നു േദ്ധത്കി കേവരതനനത്റ്കിയും നോതു േനംച്കിലവഴ്കികുന്നത്കിനന്റ്കിയും

േൗരേമ്തൂഹംനടതുന്ന േരേ്യവുംേ്വതകനവുമായേര്കിപശാേനയാണ്ആണ് പോഷ്യൽ

ഓ്്കിറ്അഥവാോമ്തൂഹ്കി്രേര്കിപശാേന .നതാഴ്കിലുറ്് ന്കിയമകേ്രാരംവരഷത്കിൽ

ര്ടെുതവണപോഷ്യൽഓ്്കിറ് കഗാമേഭ്രൾഎ്ലോവാര്്കിലും്രൃത്യമായ്കി

നടപത്ടെതാണ്പോഷ്യൽഓ്്കിറ് ല്തൂനടഅഴ്കിമത്കി ഇ്ലോതാകുന്നത്കിനുംേുതാര്യത ഉറ്ു

വരുതുന്നത്കിനും്രാര്യക്ഷമതവരേ്കി്്കികുന്നത്കിന് േത്ഭരണം ഉറ്ാകുന്നത്കിനും

്രഴ്കിയുന്നു.േദ്ധത്കി േണംശര്കിയായ രീത്കിയ്കിൽച്കിലവഴ്കിച്കി്ു്ടെ്എന്നും േണം നചലവഴ്കിച്

അതുന്രാ്ടെ് േദ്ധത്കിയുനട ലക്ഷ്യംക്രവര്കിച്കി്ു്ടെ്എന്നും ഗുണപഭാകാകളുനട
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ജീവ്കിതത്കിൽഗുണ്രരമായും ്രാര്യമായ മാറം ഉ്ടൊയ്കി്ു്ടെ്എന്ന് പോഷ്യൽ്രന്ടെതാൻ

്രഴ്കിയുന്നുേംസാനേരകാര പോഷ്യൽഓ്്കിറ് നടപത്ടെരീത്കിേംേന്കിച് ഉതരവ്

േുറന്ടുവ്കിച്കി്ു്ടെ്.പോഷ്യൽഓ്്കിറ്ട്ട് കഗാമേഭയുനടവ്കിജയം

ജനേങാള്കിതആണ്.പോഷ്യൽഓ്്കിറ്ട്ട്കഗാമേഭയുനടതീയത്കി, പവദ്കിഎന്ന്കിവന്കിശ്ചയ്കിച 5

ദ്കിവേം മുമ്പ് ജനങ്ങൾക്വ്കിവരം നൽ്ര്കിയ്കിര്കികണംേദ്ധത്കിആേ്തൂകതണം. ന്കിരവഹണം,

പമാണ്കിററ്കിംഗ് തുടങ്ങ്കിഎ്ലോവ്യക്കി്രളും പോഷ്യൽഓ്്കിറ് കഗാമേഭയ്കിൽന്കിരേനമായും

േനങടുകണം.മഹാതാ ഗാന്കി പദശീയ കഗാമീണ നതാഴ്കിലുറ്്േദ്ധത്കിയ്കിൽ േുഗമവും

േുതാര്യവുമായ്കി പോഷ്യൽഓ്്കിറ് നടതുന്നത്കിന് പ്രരളത്കിൽ േ്വതകനചുമതലയുള്ള

പോഷ്യൽഓ്്കിറ് യ്തൂണ്കിറ് 31 1 2017 ന്കിലവ്കിൽവന്നു

1.രീത്ധിശാേ്ഗതം

പോഷ്യൽഓ്്കിറ് റ്കിപോഴ്് നേര്േൺ കേവരത്കിഫയൽേര്കിപശാേന,ഫീൽ്്േന്ദരശനം,

നതാഴ്കിലാള്കി്രളുംആയുള്ളഅഭ്കിമുഖം,എംഐഎേ് േര്കിപശാേനഎന്ന്കിവനയ

അട്കിസാനമാക്കിയാണ് പോഷ്യൽഓ്്കിറ് റ്കിപ്ാര്് തയാറാക്കിയ്കി്ുള്ളത്. താനഴ േറയുന്ന

രീത്കിഅവലംേ്കിചാണ്ഈറ്കിപ്ാര്് തയാറാക്കിയ്കി്ുള്ളത്.

1. ഓഡ്ധിറ് പാൻ

1.1 ഓ്്കിറ്ട്ട്പാൻ തയാറാകൽ

1.2 ഓഫീേ്േന്ദരശനേര്കിോട്കി്രൾ

2. അഭ്ധിമുഖം

2.1 േ്കി്്കിഒ, േഞായത് കേേ്കി്ൻറ്, ജനകേത്കിന്കിേ്കി്രൾ, നേക്ര്റ്കി &സാഫ്

2.2 പമറ്, നതാഴ്കിലാള്കി്രൾ,്രരഷ്രര, നതാഴ്കില്കിന് പോ്രാതനതാഴ്കിൽ്രാര്് ഉടമ്രൾ

3. ഫയൽപ്പര്ധിദശാധന

3.1 നോതു കേവരത്കി്രൾ,വ്യക്കിഗത കേവരത്കി്രൾ

3.2 പരഖ്രളുനട ഉള്ളടകം -േുതാര്യത, േര്കിേ്തൂരണത

4. ഫീൽഡ്േന്ദർശനം, ന്ധിരീക്ഷണം

4.1 േ്തൂരത്കിയായ നതാഴ്കില്കിടം, നടന്നുന്രാ്ടെ്കിര്കികുന്ന നതാഴ്കില്കിടം

5. റഫറൻേ്

5.1 വ്കി്രേനപരഖ, വാരഷ്കി്രേദ്ധത്കി പരഖ,എംഐഎേ്, രജ്കിസറു്രൾ

6. വ്ധിവരങ്ങളുതട ദഗോഡീേരണം

6.1 പക്രാേ് നവര്കിഫ്കിപകഷൻ,അവോനവ്ചരച

7. േരട് റ്ധിദപാർട് തയാറാകൽ

2.േഞായത്ട്ട്അട്ധിസാനവ്ധിവരങ്ങൾ

1 ജ്കി്ലേ ോലകാട്ട്ട്
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2 പ്ാക്ട്ട് ആലത്തൂര

3 അത്കിരു്രൾ

്ര്കിഴക് േ്ലേശ്ശന പതങുറ്കിശ്ശ്കി േഞായതു്രൾ.

േട്കിഞ്ഞാറ് ആലത്തൂര്രുതന്തൂര േഞായതു്രൾ.

നതക്ട്ട് പമലാരപ്രാട് േഞായത്ട്ട്

വടക് പതങുറ്കിശ്ശ്കി്രുഴൽമന്നം്രുതന്ന്തൂര

േഞായതു്രൾ.

4 വ്കിസ്ീരണം 33.67ച. ്ര്കി. മ്കി

5 വാര്്ട്ട്്രളുനടഎണം 18

6 ജനേംഖ്യ 30621

7 സ്ത്രീകള് 15659

8 പുരുഷന്മാര് 14962

9 പട്ടികജാതി ജനേംഖ്യ 6607

10 പട്ടിക വര്ഗ ജനേംഖ്യ 27

11 സാക്ഷരത 92%

4.തതാഴ്ധിലുറപ് പ്പദ്ധത്ധിഅട്ധിസാനവ്ധിവരം

അട്ധിസാനവ്ധിവരം എരുമയ്തൂര. വാര്്ട്ട് 15

1 Total No. of Job Cards issued 5181

2 Total No. of Active Job Cards 4191

3 Total no. of Job cards ST

4 Total no. of Job cards SC 1173

4 Persondays Generated so far 108713 4130

5 Total No of HHs completed 100 Days of

Wage Employment

85

6

Total Expenditure

31358668 1032450

5.ഓഡ്ധിറ്ട്നു വ്ധിദധയമാക്ധിയ ഗപ്പവൃത്ധിേളുതട ല്ധിസ്
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ഗേമ

നമ്പ

ർ

ഗപ്പവൃത്ധിയുതട ദപ്പര് വർക്ട്

ഐ,ഡ്ധി

ോലയളവ് ച്ധിലവ

ഗപ്പവൃ

ത്ധി

േ്ധിന

ങ്ങൾ

1 അങ്കമശാലമുതൽതചങ്കാരംവതരയുള്ള

ജലദേചനേനാൽേംരക്ഷണം.

IC/212678 17.10.2018 to

29.10.2018

95150 425

2 തൃപാള്തൂർവാർഡ്ധിതല

പ്പാർശ്വവൽകര്ധികതപടതചറുേ്ധിട

നാമമാഗതേർഷേരുതട സലത്

തോകർണ്ധിഫാം ദപ്പാണ്

ന്ധിർമാണം.(നാരായണൻഅങ്കമശാല )

WC/294619 06.03.2019 to

05.04.2019

122840 435

3 തചങ്കാരംനീർതടത്ധിൽഉൾതപട

േൃഷ്ധിഭ്തൂമ്ധിയ്ധിൽമൺേയാല

ന്ധിർമാണം.(പ്പാവകാട്

പ്പാടദശഖരേമ്ധിത്ധി)

WC/294684 17.10.2018 to

12.11.2018
317350 1435

4 പ്പാവകാട് ഗായഗത്ധിപുഴ

പ്പുനരുജീവനവുംേംരക്ഷണവും.

WH/286323 5.03.2019 to

15.03.19

135850 494

5 SC,BPL,IAY തചറുേ്ധിടനാമമാഗത

േർഷേരുതടസലത് മഴകുഴ്ധി

ഭ്തൂവ്ധിേേനം.

LD/313905 12.01.19 to

15.03.19
43360 160

6 SC,BPL,IAY തചറുേ്ധിടനാമമാഗത

േർഷേരുതടസലത് ഭ്തൂവ്ധിേേനം.

LD/313909 30.08.18 to

1.09.18
44000 160

7 തൃപ്പാളൂർ വാർഡിലെ പ്രളയക്കെടുതിയിൽ

നാശം സംഭവിച്ച ഡ്രൈനേജ് കളുടെ വെള്ളക്കെട്ട്

ഒഴിവാക്കൽ.

FP/345540 29.1.19 to

4.02.19
110000 400

8 ചെങ്കാരം മലമ്പുഴ കനാൽ വൃക്ഷത്തൈ

വച്ചുപിടിപ്പിക്കൽ കയർ ഭൂവസ്ത്രം

ഉപയോഗിച്ചു പാർശ്വഭിത്തി സംരക്ഷണവും.

IC/212676 29.9.18 to

7.10.18
163900 621

6.അവോശഅധ്ധിഷ്്ധിതന്ധിരീക്ഷണങ്ങൾ

മഹാതഗാന്കി പദശീയ കഗാമീണ നതാഴ്കിലുറ്് ന്കിയമത്കില്തൂനട കഗാമീണ ജനതയ്ക്

നതാഴ്കിൽ നല്കനേടുന്നപതാനടാ്ം അവരുനട േതു അവ്രാശങ്ങളും

േംരക്ഷ്കികനേടുന്നു.

1. േൗജന്യമായ്കി നതാഴ്കിൽ്രാര്് ലഭ്കികുവാൻഉള്ളഅവ്രാശം- നഷ്്യ്തൂൾ 2;

ഖണ്കി്ര 1-5, വാരഷ്കി്ര മാസരേരകുലരഅദ്ധ്യായം-3

2. അപേക്ഷ്കിച്

15ദ്കിവേത്കിനുള്ള്കിൽനതാഴ്കിൽലഭ്കികുവാനുള്ളഅവ്രാശവുംആയത്കിന്നറ

ക്ര്റു റേീതു ലഭ്കികുന്നത്കിനുംഉള്ളഅവ്രാശം- നഷ്്യ്തൂൾ 1; ഖണ്കി്ര 8,

നഷ്്യ്തൂൾ 2; ഖണ്കി്ര 6-13
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3. അന്ലേങ്കിൽനതാഴ്കില്കി്ലോയ്മപവതനംലഭ്കികുവാനുള്ളഅവ്രാശംആദ്യനത 30

ദ്കിവേം (1/4 &േ്കിന്നീടുള്ളദ്കിവേങ്ങള്കിൽ 1/2)

4. നഷൽഫ്ഓഫ്പകോജക്്തയാറാകുവാനുള്ളഅവ്രാശം

5. അഞ്്ര്കിപലാമീററ്കിനുള്ള്കിൽനതാഴ്കിൽലഭ്കികാനുള്ളഅവ്രാശംഅന്ലേങ്കിൽപവ

തനത്കിന്നറ ട്ട്10%അേ്കി്രംലഭ്കികുവാനുള്ളഅവ്രാശം

6. ്രുട്കിനവള്ളം, വ്കികശമേൗ്രര്യം,

കേഥമശുകശ്തൂഷേൗ്രര്യംഇവലഭ്കികുന്നത്കിനുള്ളഅവ്രാശംനഷ്്യ്തൂൾ 2;

ഖണ്കി്ര 23-28

7. 15 ദ്കിവേത്കിനുള്ള്കിൽപവതനംലഭ്കികുന്നത്കിനുള്ളഅവ്രാശം

8. പവതനവ്കിതരണത്കിനല്രാലതാമേത്കിന്

ട്ട്നഷേര്കിഹാരംലഭ്കികുവാനുഉള്ളഅവ്രാശം

9. േമയേന്കിതമായുള്ളേരാത്കിേര്കിഹാരത്കിനുള്ളഅവ്രാശം

10. പോഷ്യൽഓ്്കിറ്നടതുന്നത്കിനുള്ളഅവ്രാശം

പോഷ്യൽ ഓ്്കിറ്കില്തൂനട കേവൃത്കി്രളുനട േര്കിപശാേനയും അപതാനടാ്ം

നതാഴ്കിലാള്കി്രളുനട േതു അവ്രാശങ്ങളും േംരക്ഷ്കികനേടുന്നു നവന്നും

വ്കിലയ്കിരുതുന്നു

.അവ്രാശഅേ്കിഷ്്കിതമായ ന്കിരീക്ഷണങ്ങൾതാനഴ്റയുന്നു.

നതാഴ്കിൽ്രാര്്ട്ട്ലഭ്യമാ്രുന്നത്േംേന്കിചു

 നതാഴ്കിലുറ്ു ന്കിയമം നഷ്്യ്തൂൾ 2 ോര 1 അനുേര്കിച് 18 വയസ്

േ്തൂരത്കിയായഏനതാരാളും നതാഴ്കിൽ്രാര്്കിന്അപേക്ഷ്കിചാൽ 15

ദ്കിവേത്കിനുള്ള്കിൽ പഫാപ്ാ േത്കിച നതാഴ്കിൽ്രാര്് പ്രകന്ദേരകാര

നചലവ്കിൽലഭ്കികാനുള്ളഅവ്രാശമാണ് ന്കിയമം നൽ്രുന്നത്.

ന്കിരീക്ഷണം

 2018-19 കാലയളവില്തൊഴില്കാര്ഡിന് അപേക്ഷിചഎല്ലാവര്ക്കും തൊഴില്കാര്ഡ്

ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട് . നതാഴ്കിലാള്കി്രൾേ്വനം നചലവ്കിലാണ് േുത്കിയ നതാഴ്കിൽ

്രാര്്കിൽ പഫാപ്ാ േത്കിചത് എന്നും മനേ്കിലാകാൻോേ്കിചു ഇതു അവകാശ

ലംഘനമാണ്

തതാഴ്ധിൽആവശ്യ തപ്പടുന്നത്േംബന്ധിച്ച

അപേക്ഷ്കിചു പതിനഞ്ചു ദ്കിവേത്കിനുള്ള്കിൽ നതാഴ്കിൽ ലഭ്കിയ്കുവാനുള്ള അവ്രാശവും ആയത്കിന്നറ
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ക്രേറ് രേീത് ലഭ്കിയ്കുവാനുള്ളഅവ്രാശം

ന്കിരീക്ഷണം

 പ്പര്ധിദശാധ്ധിച്ചത്ധിൽ തതാഴ്ധിലാള്ധിേൾ ഗഗ്തൂപായ്ധി വ്യക്ധിഗതമായും

ദമറ്ധില്തൂതടയാണ് തതാഴ്ധിൽആവശ്യതപടുന്നത്. ഗഗ്തൂപ് ഡ്ധിമാൻഡ് form

തവള്ളദപ്പപറ്ധിൽഎഴുത്ധിആണ് NREGS വ്ധിഭാഗത്ധിന് നൽേുന്നത്.

.നതാഴ്കില്കി്ലോയ്മ പവതനം ലഭ്കികുവാനുള്ളഅവ്രാശം

 നതാഴ്കിലുറ്് ന്കിയമ കേ്രാരം നതാഴ്കിൽആവശ്യനേ്ു്രഴ്കിഞ്ഞാൽ േത്കിനഞ് ദ്കിവേത്കിനുള്ള്കിൽ

നതാഴ്കിൽനൽ്ര്കിയ്കിര്കികണം.

 അന്ലേങ്കിൽനതാഴ്കില്കി്ലോയ്മപവതനംലഭ്കികുവാനുള്ളഅവ്രാശംആദ്യനത30 ദ്കിവേം (1/4

&േ്കിന്നീടുള്ളദ്കിവേങ്ങള്കിൽ 1/2)

ന്കിരീക്ഷണം

 15 ദ്കിവേത്കിന്രതുതനന്നനതാഴ്കിൽലഭ്കിച്കിരുന്നു 100 നതാഴ്കിൽ ദ്കിനങ്ങൾകുള്ള

അവ്രാശമു്ടൊയ്കി്ും ്രഴ്കിഞ്ഞോമ്പത്കി്രവരഷത്കിൽ 35നും45നും ഇടയ്കിലുള്ള

നതാഴ്കിൽ ദ്കിനങ്ങൾ മാകതമാണ്ഈവാര്്കിനല നതാഴ്കിലാള്കി്രൾക് ലഭ്യമായ്കി്ുള്ളത്.



പജാല്കിസലത്,്രുട്കിനവള്ളം,തണൽ,കേഥമശുകശ്തൂഷ്ര്കിറു്രൾ,എന്ന്കിവലഭ്കികുന്നത്കിനുള്ളഅവ്രാശം.

 നതാഴ്കിലുറ്് ന്കിയമ കേ്രാരം കേവൃത്കി നടകുന്ന സലത് ്രുട്കിനവള്ളം,തണൽ ,കേഥമ ശുകശ്തൂഷ

്ര്കിറ് ,്രയുറ ്രാലുറ എന്ന്കിവ കേവൃത്കി നട്്കിലാകുന്ന സാേനം വഴ്കി േൗജന്യ മായ്കി

നതാഴ്കിലാള്കി്രൾക്ലഭ്കിന്ര്ടൊതാണ്

ന്കിരീക്ഷണം

 ന്കിലവ്കിൽ്രുട്കിനവള്ളം ലഭ്യമായ്കി്ു്ടെ് കേഥമശുകശ്തൂഷയ്കുള്ള്ര്കിറ്,ട്ട്,എന്നിവ കഴിഞ്ഞ 6

മാസത്തെ പ്രവര്ത്തികളില്ലഭ്യമായിട്ടില്ല എന്നാണ്ഫീൽ്് വ്കിേ്കിറ് നചയുന്നേമയത്

നതാഴ്കിലാള്കി്രള്കിൽന്കിന്നും പമറ്ട്ട്മാര്കിൽന്കിന്നും മനേ്കിലാകാൻോേ്കിചത്. ്രയുറ്രളും

്രാലുറ്രളും മത്കിയായഅളവ്കിൽലഭ്യമാക്കണം എന്നുംആവശ്യന്്്കിരുന്നു.

പ്പദ്ധത്ധിആരംഭമീറ്ധിംഗ്ധിൽപ്പതങ്കടുകുവാനുള്ളഅവോശം

 നതാഴ്കിൽ ഉറ്ു ന്കിയമം നഷ്്യ്തൂൾ ഇരുേത്കി ര്ടെു കേ്രാരം ഒരു േദ്ധത്കിആരംഭ്കികുന്നത്

മുൻേ് േദ്ധത്കിേംേന്കിച മുഴുവൻ്രാര്യങ്ങളും്രൃത്യമായ്കി നതാഴ്കിലാള്കി്രനള പോേ്യ

ന്ടുതുന്നത്കിന്േനനേ്ന്കിരവഹണഉപദ്യാഗസന്നറയും ,വാര്്ട്ട്

നമമ്പര,ോപങത്കി്ര ഉപദ്യാഗസരഎന്ന്കിവരുനടോന്കിേ്യത്കിൽഏനതന്്ര്കിലും നോതു

സലപതാ നതാഴ്കില്കിടങ്ങള്കിൽവച് േദ്ധത്കിആരംഭ മീറ്കിംഗ് നടപത്ടെതു്ടെ്.

ന്കിരീക്ഷണം

 ന്കിലവ്കിൽവാര്്കിൽ കേവ്രത്കിതുടങ്ങുന്നത്കിനു മുൻേ് േദ്ധത്കിആരംഭ മീറ്കിങ് ്ര്തൂടാറു്ടെ്
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എന്നാണ് നതാഴ്കിലാള്കി്രളുമായുള്ളേംോരത്കിലുംകേറ്്യറ്കി േര്കിപശാേ്കിചപ്ാഴും

മനേ്കിലാകാൻോേ്കിചത്.

തതാഴ്ധില്ധിടങ്ങള്ധിൽഏതതന്േ്ധിലുംതരത്ധിൽഉള്ളഅപ്പേടംേംഭവ്ധിച്ചാൽച്ധിേ്ധിത്യക്ട്

ആവശ്യമയ്ധിവരുന്നമുഴുവൻച്ധിലവുേളും തതാഴ്ധിലാള്ധിക്ലഭ്യമാക്കണം

ന്കിരീക്ഷണം

 അപകടമുണ്ടായാൽ മേറ്റ് ആണ് തൽക്കാലം ചിലവ് ഏറ്റെടുക്കുന്നത് മറ്റുള്ളഅേ്രടം

ഒന്നുംേംഭവ്കിച്കി്്കി്ലേഎന്നാണ് നതാഴ്കിലാള്കി്രളു മായുള്ള കഗ്തൂ്്ട്ട്ചരചയ്കിൽന്കിന്ന്

മനേ്കിലാകാൻോേ്കിചത്ട്ട്

പ്പരാത്ധി പ്പര്ധിഹാരം

 നതാഴ്കിലുറ്് ന്കിയമ നഷ്്യ്തൂൾ േനതാൻേതു കേ്രാരംേമയേന്കിതമായ്കി േരാത്കി

േര്കിഹാരത്കിനുള്ളഅവ്രാശംന്കിഷ്കരഷ്കികുന്നു.േദ്ധത്കിയുമായ്കിേനനേ്േരാത്കി്രൾ

പഫാൺമുപഖന പടാൾ കഫീ നമ്പര ഉേപയാഗ്കിചും പരഖാമ്തൂലംഎഴുത്കി നൽ്ര്കിയും ഇ നമയ്കിൽ

വഴ്കിയുംേമര്്കികാവുന്നതാണ.്..

 18004255720എന്ന പടാൾ കഫീ നമ്പറ്കിൽേരാത്കി്രൾ പരഖനേടുതാംഎന്നുള്ളവ്കിവരം

നതാഴ്കിലാള്കി്രള്കിൽലഭ്യമാകണം

ന്കിരീക്ഷണം

 18004255720എന്നപടാൾ കഫീ നമ്പറ്കിൽേരാത്കി്രൾ പരഖനേടുതാംഎന്നുള്ള

വ്കിവരം നതാഴ്കിലാള്കി്രള്കിൽലഭ്യമ്ലേ.

 ഫീല്ഡ്സന്ദര്ശനവേളയില് തൊഴിലാളികളും ആയുള്ള കൂടികാഴ്ചയിൽ നിലവിൽ

അത്തരത്തിലുള്ള ഒ രു സംവിധാനം ഉള്ളതായി അറിയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.

 നതാഴ്കിൽ ദ്കിനങ്ങൾ്രുറവാണ്എന്ന്അറ്കിയാൻ്രഴ്കിഞ്ഞു



അഞുേ്ധിദലാമീറർചുറളവ്ധിൽതതാഴ്ധിൽലഭ്ധികുവാനുള്ളഅവോശം(Schedule 2 Para 18 )

 നതാഴ്കിലാള്കിയുനടതാമേസലതുന്കിന്ന്അഞ്്ര്കിപലാമീറരചുറളവ്കില്ലേനതാഴ്കി

ൽലഭ്കികുന്നനതങ്കിൽപവതനത്കിന്നറ 10

ശതമാനം്ര്തൂട്കിഅേ്കി്രപവതനംലഭ്കികുന്നത്കിനുള്ളഅവ്രാശം

ന്കിരീക്ഷണം

 ഒപരവാര്്കിൽതനന്നയുള്ളേണ്കി്രളാണ് നതാഴ്കിലാള്കി്രൾ നചയ്ു വരുന്നത്

ദോഷ്യൽഓഡ്ധിറ്ട്നടതുവാനുള്ളഅവോശം

 നതാഴ്കിലുറ്് േദ്ധത്കിയ്കിൽ ഏനറടുതു നട്്കിലാകുന്ന മുഴുവ്ഴ്ൻ

കേവൃത്കി്രളും പോഷ്യൽ ഓ്്കിറ്ട്ട് നു വ്കിപേയമാകണനമന്ന് നേക്ഷൻ 17(2)

ന്കിഷ്കരഷ്കികുന്നു
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 ന്കിയമം അനുശാേ്കികും കേ്രാരം ഉള്ള പോഷ്യൽ ഓ്്കിറ്ട്ട് കേക്ര്കിയ ഇതുവനര

നടന്ന്കി്്കി്ലേ.

9 . രജ്ധിസർട്പ്പര്ധിദശാധന

പ്രകന്ദ േരകാറ്കിന്നറ ന്കിരപദശ കേ്രാരം താനഴ േറയുന്ന ഏഴു രജ്കിസറു്രൾ ന്കിരേനമായും

കഗാമേഞായത്കിൽേ്തൂക്ഷ്കിപ്ര്ടൊതാണ്

 AMC കേ്രാരമുള്ള 7 രജ്കിസര ഉ്ടൊയ്കിരുന്നു.

1. തതാഴ്ധിൽോർഡ് രജ്ധിസർട്

 നതാഴ്കിൽ്രാര്്കിനുള്ള്രുടുംോപേക്ഷയുനട രജ്കിസരആണ്നതാഴ്കിൽ്രാര്്

രജ്കിസര.ട്ട്

2 ഗഗാമേഭരജ്ധിസർ

 തചദയണ ഗപ്പവൃത്ധി മുൻഗണന അട്ധിസാനത്ധിൽ ഗഗാമേഭ

രജ്ധിസറ്ധിൽ ോണാൻോധ്ധിച്ചു.

 ഓ്്കിറ്കിനു വ്കിപേയമാക്കിയ 15 വാര്്കിനല കഗാമേഭരജ്കിസര

േര്കിപശാേ്കിചപ്ാൾ നതാഴ്കിലുറ്ു േദ്ധത്കിയ്കിൽ ഏനറടുപക്ടെ

േദ്ധത്കി്രൾ കഗാമേഭയ്കിൽ ചരചനചയ്ു തീരുമാന്കിചതായ്കി ്രാണുവാൻ

ോേ്കിചു.

3 ഡ്ധിമാൻഡ്അദലാദകഷൻ/ദവതനരജ്ധിസർ

 പ്പര്ധിദശാധ്ധിച്ചത്ധിൽ തവള്ളദപ്പപറ്ധിൽേ്തൂടായ്ധിഎഴുത്ധി ദമറ്ട്തന

ഏൽപ്ധിച് തഗഫണ്ഓഫീേ്ധിൽനൽേുന്ന രീത്ധിയാണ്

അവലംബ്ധിച്ച്ധിര്ധികുന്നത് . ഇങ്ങതനലഭ്ധികുന്നഅദപ്പക്ഷേൾകു

രേീത്ധിയും നാൽോറുണ് വളതരനല്ലഡ്ധിമാൻഡ് രീത്ധിയാണ്

 ഓദരാ ഗപ്പവർത്ധിയുതടയുംഡ്ധിമാൻഡ്അതാത്ഫയല്ധിൽ

േ്തൂക്ഷ്ധികുന്നതായ്ധിര്ധികുംഅഭ്ധിോമ്യം.

4.വർക് രജ്ധിസർ:

 കേവൃത്കിയുനട ല്കിസും ച്കിലവുംവ്കിശദാംശങ്ങളുംേംേന്കിച് രജ്കിസര

 2018 19 ോലയളവ്ധിൽ തചയുവാൻ ഉദ്ദേശ്ധിച്ച്ധിരുന്ന മുഴുവൻ

ഫയലുേളുദടയും വ്ധിവരങ്ങൾവർക്ട്രജ്ധിസറ്ധിൽ ഉണ്

എം,തെഎ.എേ്ൽന്ധിന്നുംഡൗൺദലാഡ് തചയ്ു

േ്തൂക്ഷ്ധിച്ച്ധിരിക്കുന്നു

5ആസ്്ധിരജ്ധിസർ: (സ്കിരആസ്്കി്രളുനട രജ്കിസര)

 2019 ജനുവര്കി മാേം വനര നതാഴ്കിലുറ്് േദ്ധത്കിയുമായ്കി േനന്്്

നചയുന്ന കേവരത്കി്രളുനട പേരും വ്കിവരങ്ങളും ന്ലേ രീത്കിയ്കിൽ
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എഴുത്കിേ്തൂക്ഷ്കിച്കി്ു്ടെ് ഗുണഭോകതക്കുളുടെ പേര് കൂടീ ചേര്ക്കേണ്ടതാണ്



6 പ്പരാത്ധി രജ്ധിസർ:

 േരാത്കി ഒന്നും്രാണാൻോേ്കിച്കി്ലേ

7.തമറീര്ധിയൽരജ്ധിസർ :

 തമറീര്ധിയൽരജ്ധിസർപ്പര്ധിദശാധ്ധിച്ചത്ധിൽേഴ്ധിഞ്ഞവർഷംതമറീര്ധിയൽ

ഉപ്പദയാഗ്ധിച്ച്തചയുവാൻോധ്ധിച്ച്ധിര്ധികുന്ന.ഗപ്പവൃത്ധിേളുതട തമറീര്ധിയൽ

വ്ധിവരങ്ങൾതമറീര്ധിയൽരജ്ധിസറ്ധിൽ േ്തൂക്ഷ്ധിച്ച്ധിടുണ്.

9.2ഗപ്പവൃത്ധിഫയല്ധിതല 22 ദരഖേൾ
വാരഷ്കി്ര മാസര േര്രുലര കേ്രാരം ഒരു കേവൃത്കി ഫയല്കിൽ താനഴേറയുന്ന

ഇരുേത്കിര്ടെു പരഖ്രൾന്കിര്ബ്ബനമായും ഉ്ടൊയ്കിര്കിപക്ടൊതാണ്

1.േവർദപ്പജ്

 േര്കിപശാേ്കിച8ഫയലു്രള്കിൽ വാരഷ്കി്ര മാസരേരകുലര കേ്രാരമുള്ള

്രവരപേജ്കാണാൻോേ്കിചു.

2.തചേ്ട്ല്ധിേ്ട്റ്

 വരക്ഫയല്കിൽേ്തൂക്ഷ്കിച്കിര്കികുന്നവ്കിവരങ്ങളുനടേ്്കി്രയും,

അവയുനടപേജ്നമ്പറുംപരഖന്ടുപത്ടെനചക്്കില്കിസ്ഫയല്കിൽേ്തൂക്ഷ്കിപക്ടെതാണ്.

3.ആക്ഷൻപാൻ

 ഒരു ജന്രീയഇടനേടല്കിന്നറ പനരോക്ഷ്യം നതള്കിയ്കികുന്ന പരഖയാണ്

ആക്ഷൻപാൻ. പ്രാ്്കി.കഗാമേഭ ന്കിരപ്ദേശ്കികുന്ന കേവരത്കി്രൾനഷൽഫ്

ഓഫ് പകോജക്്കിപലക് മാറു്രയും ഇത്കിൽന്കിന്നും മുൻഗണനഅട്കിസാനത്കിൽ

അതാത്ോമ്പത്കി്രവരഷത്കിൽആവശ്യമുള്ള കേവരത്കി നതരനഞ്ഞടുത്

ആക്ഷൻപാൻതയാറാകു്രയും നചയും .ആക്ഷൻപാന്കിൽ ഉൾന്്

കേവരത്കിതനന്നയാപണാ നട്്കിലാക്കിയത്എന്ന് മനസ്കിലാകുന്നത്കിനും

ആക്ഷൻപാൻ പ്രാ്്കിഉേ്രര്കികുന്നു

 .േര്കിപശാേ്കിചഫയലു്രള്കിൽ ഒന്ന്കിൽ പോലും AMC കേ്രാരം ന്കിരേനമായും

ഉ്ടൊയ്കിര്കിപക്ടെആക്ഷൻപാന്കിൻനറ പ്രാ്്കി്രാണാൻ

ോേ്കിച്കി്ലേ.എന്ന്കിരുന്നാലും നതാഴ്കിലുറ്് വ്കിഭാഗംഓഫീേ്കിൽേഞായത്കിനല

മുഴുവൻആക്ഷൻപാനുംകേൻ്് നചയ്ു വൃത്കിയായ്കിേ്തൂക്ഷ്കിച്കിര്കികുന്നു

 ഇത്കിന്നറ ഒരു പ്രാ്്കിഫയല്കിൽ്ര്തൂട്കിേ്തൂക്ഷ്കിന്ര്ടൊതാണ്

4.എസ്ധിദമറ്ഡ്ധിസേൻആൻഡ്ദഗഡായ്ധിങ്
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 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

 ഒരു വാര്്കിൽ ഒരു വരഷം നട്്കിലാകുന്ന നതാഴ്കിലുറ്് േദ്ധത്കി

കേവരതനങ്ങൾക് േഞായത് ഭരണേമ്കിത്കി നൽ്രുന്ന

അംഗീ്രാരമാണ് ഭരണാനുമത്കിേര്കിപശാേ്കിചഫയലു്രള്കിൽ

ഭരണാനുമത്കി പ്രാ്്കിേ്തൂക്ഷ്കിച്കിട്ടുണ്ട്

6.ോദങ്കത്ധിോനുമത്ധി

 പരിശോധിച്ച8ഫയലുകളിൽസാങ്കേതികാനുമതി

കവര്പ്പജസ്െക്യൂറിൽ നിന്നെടുത്ത സാങ്കേതികനുമതിയുടെ

കോപ്പി എന്നിവ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട.്ബന്ധപ്പെട്ട

ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഒപ്പ്സീൽ തീയതി മുതലായവയും കാണാൻ

സാധിച്ചു.

7.േംദയാജ്ധിതപ്പദ്ധത്ധി(േൺദവർജൻേ്)

പ്പര്ധിദശാധ്ധിച്ചേനാൽവർകുേൾക്്രൺപവരജൻേ്ോേ്രമാണ്

ഫയല്കിൽ്രൺപവരജൻേ്േ്തൂച്കി്്കികുന്ന പരഖ്രല്േ്തൂക്ഷ്കിച്കിര്കിക്കുന്നു

8.ഡ്ധിമാൻഡ്ദഫാം

 പ്പര്ധിദശാധ്ധിച്ചത്ധിൽ തവള്ളദപ്പപറ്ധിൽേ്തൂടായ്ധിഎഴുത്ധി ദമറ്ട്തന

ഏൽപ്ധിച് തഗഫണ്ഓഫീേ്ധിൽനൽേുന്ന രീത്ധിയാണ്

അവലംബ്ധിച്ച്ധിര്ധികുന്നത് . ഇങ്ങതനലഭ്ധികുന്നഅദപ്പക്ഷേൾകു

രേീത്ധിയും നൽോറുണ് വളതരനല്ലഡ്ധിമാൻഡ് രീത്ധിയാണ്

15-ആം വാർഡ്ധിൽപ്പര്ധിദശാധനയ്ക് വ്ധിദധയമാക്ധിയ

ഗപ്പവൃത്ധിേളുതട ഡ്ധിമാൻഡ്കതണത്ധിതയങ്ക്ധിലും ‘ഓദരാ
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ഗപ്പവർത്ധിയുതടയുംഡ്ധിമാൻഡ്അതാത്ഫയല്ധിൽ

േ്തൂക്ഷ്ധികുന്നതായ്ധിര്ധികുംഅഭ്ധിോമ്യം.

9.വർക്അദലാദകഷൻദഫാം

 നതാഴ്കിൽ ആവശ്യന്്വര്ട്ട്കു നതാഴ്കിൽ അനുവദ്കിചുന്രാ്ടെുള്ള

വരക്അപലാപകഷൻ പഫാംഫയലില്കാണാന്സാധിച്ചില്ല

10.ഇമസർ ദറാൾ

 നതാഴ്കിലാള്കി്രൾനതാഴ്കിൽനചയുന്നതീയത്കി,

ദ്കിവേംഉൾന്നടഹാജരപരഖന്ടുതുന്നത്കിനുള്ളഅട്കിസാനപരഖ

യാണ്ഇമസര പറാൾ.

ഇത്കിൽപ്ാക്ന്വലേ്നമൻറ്ഓഫീേര,േഞായന്്ക്ര്റ്കിഎന്ന്കി

വരഒ്ും, േീലും പരഖനേടുപത്ടെതാണ്. എന്നാൽ ഇ-മസര്ട്ട്

പറാളു്രള്കിൽ പ്ാക്ന്വലേ്നമൻറ്ഓഫീേര,

േഞായന്്ക്ര്റ്കിഎന്ന്കിവര ഒ്ും, േീലും

പരഖനേടുത്കിയ്കി്ുന്ടെങ്കിലും തീയത്കി പരഖന്ടുത്കിയതായ്കി

്രാണാൻോേ്കിച്കി്ലേ

 Check leaf ദനാളം ഗപ്പാധാന്യംവരുന്നഇ മേ്തറർ ദറാള്ധിൽ

ഉള്ളതവട്ധി ത്ധിരുതലുേൾന്ധിർബനമായും

ഒഴ്ധിവാദകണതാണ്.

11.തമഷർതമൻറ്പ്പുസ്േം (M Book)

 എ്ലോഫയലു്രള്കിലും M book ഉ്ടൊയ്കിരുന്നു.

 നമഷരനമൻറ്േുക്കിൽനമ്പര പേജ്നമ്പര

ഇവപരഖന്ടുത്കിയ്കി്ു്ടെ്

 AS,TS നമ്പരപരഖന്ടുത്കിയ്കി്്കി്ലേ. മനസരപറാൾനമ്പര , ഇ്ലേ.

 ഇത്കില്ട്ട് കേവരത്കിആരംഭ്കികുന്നത്കിനു മുമ്പുള്ളഅളവും

പരഖന്ടുപത്ടെതാണ്.

 േനന്്ഉപദ്യാഗസരഅതായത്ഓവരേ്കിയര,

എൻജ്കിനീയരഎന്ന്കിവരുനടഒ്്നമഷരനമന്റ്ട്ട്േുക്കില്ട്ട്

ഉ്ടൊയ്കിരുന്നുഎങ്കിലുംച്കിലയ്കിടങ്ങള്കിൽഎ്ലോംതനന്നതീയത്കിപരഖ

ന്ടുതാനതഒ്്കി്്കിര്കികുന്നത്.

12.തമറീര്ധിയൽല്ധിസ്



13.ദവജ് ല്ധിസ്ട്

 നതാഴ്കിലാള്കി്രൾഎകതദ്കിവേംപജാല്കിനചയ്ുഎന്നത്കിന്അട്കി
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സാനന്ടുത്കി അവരക് നൽപ്ര്ടെതു്രഅതായത്്ര്തൂല്കി,

ആയുേങ്ങൾക് ന്രാടുകുന്ന വാട്ര,

മ്തൂരച്ര്തൂ്ുന്നത്കിനുള്ള തു്ര എന്ന്കിവ

എ്ലോം്രാണ്കിചുന്രാ്ടെ് േണം ക്രമാറുന്നതയാറാകുന്ന

കേോനന്് ഒന്നാണ് പവജ് ല്കിസ്ട്ട്



14.മസർദറാൾ /ഫയൽമാറസ്ധിപുേൾ

 ഒരുമസരപറാൾഅവോന്കിച് 3 ദ്കിവേത്കിന്രംതനന്ന

അളവു്രൾേനന്് ഉദ്യാഗസൻ

പരഖന്ടുതണംഎന്ന്ന്കിയമം

അനുശാേ്കികുന്നു.അളവു്രള്കിൽ ക്രമപകടു്രൾ

ഉ്ടൊയാപലാ, ഉേപയാഗ്കികുന്ന നമറീര്കിയല്കിന്നറ

്ര്വാള്കിറ്കിയ്കിൽന്കിലവാരം്രുറയ്കു്രപയാ,

ഉയരന്നഎസ്കിപമറ്്രാണ്കികു്രപയാനചയുന്നത്ന്കിയമവ്കിരു

ദ്ധമാവു്രയുംനേക്ഷൻ 25അനുശാേ്കികുന്നശ്കിക്ഷക്

വ്കിപേയമാപവ്ടെ്കിവരു്രയുംനചയും.



15. നമറീര്കിയൽവൗചരേ്കിൽ



16.ഫണ്ട്ട്രാൻസ്ഫർഓർഡർ(FTO)’

 പരിശോധിച്ച ഫയലുകളില്

ഫണ്ട്ട്രാൻസ്ഫർഓർഡർ(FTO)’ഹാര്ഡ്കോപ്പി

സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്

17. റോയൽറ്റി

 േര്കിപശാേന വ്കിപേയമാക്കിയ ഒരുവരക്ട്ട്ഫയല്കിലും പറായൽറ്കി

ോേ്രമ്ലേ

18.ദഫാദടാഗഗാഫ്

 കേവരത്കിതുടങ്ങുന്നത്കിന്മുമ്പ്കേവരത്കിനടന്നുന്രാ്ടെ്കിര്കികുപമ്പാ

ള്ട്ട്, കേവരത്കിേ്തൂരതീ്രര്കിചു്രഴ്കിയുപമ്പാള്ട്ട്

തുടങ്ങ്കിയഓപരാഘ്ത്കിനലയുംപഫാപ്ാ്രൾഫയല്കിൽേ്തൂക്ഷ്കിക

ണനമന്നുന്കിഷ്കരഷ്കിച്കിര്കികുന്നു

 ഇതരത്കിലുള്ള ഒരുഘട്ടത്തിലുള്ള ഫോട്ടോയുടെ ബ്ലാക്ക്ആന്ഡ്

വൈറ്റ് ഫോട്ടോ കോപ്പി സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് പീന്നീടുള്ളവ്കിവ്കിേ
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ഘ്ങ്ങള്കിനല പഫാപ്ാ്രളുംഒന്നുംതനന്നനോതുകേവൃത്കി്രള്കിൽ

്രാണാൻോേ്കിച്കി്ലേ.

19 .ജ്ധിദയാടാഗ്ഡ്ദഫാദടാേ്

 കേവരത്കിസലം ത്കിര്കിചറ്കിയുന്നത്കിനുള്ള ഉോേ്കിയാണ്

ജ്കിപയാപയാടാഗ്്്പഫാപ്ാേ്. എന്നാൽ ഇവ േര്കിപശാേനയ്ക്

വ്കിപേയമാക്കിയ ഒരുഫയല്കിൽ പോലും്രാണാൻോേ്കിച്കി്ലേ.

20ഗപ്പവൃത്ധിപ്പ്തൂർതീേരണോക്ഷ്യപ്പഗതം

 േര്കിപശാേ്കിച5ഫയല്കിൽ കേവ്രത്കിേ്തൂരത്കി്രരണ

ോക്ഷ്യേകതം്രാണാൻ്രഴ്കിഞ്ഞ്കി്ലേ

21. ദോഷ്യൽഓഡ്ധിറ്റ്ധിദപാർട്

 എഎംേ്കി കേ്രാരമുള്ള പോഷ്യൽഒിാ്്കിറ് നട്ാകുന്നത്

ഇപ്ാഴാണ്.

22.സേറ്ഡയറ്ധി

 േംസാനേരകാര്കിന്നറന്കിരപ്ദേശകേ്രാരംവരക്ഫയല്കിൽേ്തൂക്ഷ്കി

പക്ടെ22 മനതപരഖയാണ്കേറ്്യറ്കി.

 കേറ്്യറ്കിയുനട ്രവരപേജ്കിൽ കേവരത്കിനയ്രുറ്കിചുള്ള

 കോഥമ്കി്രവ്കിവരങ്ങൾഏനതാരുവ്യക്കികുംമനസ്കിലാകാൻേറുന്ന

രീത്കിയ്കിൽഉ്ടൊപ്ര്ടെതാണ്.കേവരത്കിആരംഭ്കികുന്നദ്കിവേംകേവര

ത്കിഅവോനതീയത്കിഎസ്കിപമറ്തു്ര,കേവൃത്കി ദ്കിനങ്ങൾ ,എന്ന്കിവ

്രവരപേജ്കിൽ ഉ്ടൊയ്കിരുന്നു.

 േണ്കിസലനതനേൗ്രര്യങ്ങളുനടലഭ്യതഅടങ്ങ്കിയനചക്്കിസ്േ്തൂര

ണമായും േ്തൂര്കി്ച്കിരുന്ന്കി്ലേ..

 കേറ്്യറ്കിയുനട ഒരു ഭാഗമാണ്

പകോജക്്ഇനീഷ്യൽമീറ്കിങ്ങ്.ഒരുകേവൃത്കിതുടങ്ങുന്നത്കിനു

മുമ്പ്കേവരത്കിനയകുറ്കിചുളളവ്കിവരങ്ങൾേങുവയ്കുന്ന

തുംഅതുപോനലഒരുകേവരത്കിഎങ്ങനനനചയണനമ

ന്ന്നതാഴ്കിലാള്കി്രൾക്്രൃത്യമായഅവപോേംഉ്ടൊക്കിഎ

ടുകുന്നത്കിനുംവാര്്നമമ്പര, സാഫ്ട്ട്

എന്ന്കിവരുനടഅേ്യക്ഷതയ്കിൽ്ര്തൂടുന്നപയാഗമാണ്േദ്ധത്കി

ആരംഭമീറ്കിങ്ങ്.

 കേറ്്യറ്കിയുനട ഒരു ഭാഗമാണ്

വ്കിജ്കിലൻേ്ആൻ്്പമാണ്കിററ്കിങ

്രമ്കിറ്കി.വ്കിജ്കിലൻേ്ആൻ്്പമാണ്കിററ്കി കമ്കിറ്കി

യുനടറ്കിപ്ാര്്ഉ്ടൊയ്കിരുനന്നങ്കിലുംഅഭ്കികോയങ്ങൾപരഖ

ന്ടുത്കിയ്കി്ു്ടെയ്കിരുന്ന്കി്ലേ.ഓപരാവാര്്കിനലകേവരതന

ങ്ങനളന്കിരീക്ഷ്കികുന്നത്കിനും്ര്തൂടുതൽനമചന്ടുതുന്നത്കി

നുമായ്കി്രാര്യക്ഷമമായകേവരത്കിപക്ടെവരുമാണ്വ്കി.എം.

േ്കിയ്കിൽഅംഗങ്ങൾആയ്കിര്കിപക്ടെത്.
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 കേറ്്യറ്കി മനറാരു ഒരു ഭാഗമാണ് േന്ദരശ്ര്രുറ്കി്്:

 കേവൃത്കിയുനടഓപരാഘ്ങ്ങള്കിലുള്ളേുപരാഗത്കിവ്കിലയ്കിരു

തുന്നത്കിനും,

നതാഴ്കിലാള്കി്രളുനടകേശ്നങ്ങൾമനസ്കിലാകുന്നത്കിനും,

േദ്ധത്കിന്കിരവഹണഏജൻേ്കിയുനടഉപദ്യാഗസര,

ജനകേത്കിന്കിേ്കി്രൾ, VMC

അംഗങ്ങൾഎന്ന്കിവരകേവൃത്കിനടകുപമ്പാൾസലേന്ദരശ

നംനടപത്ടെതാണ്.കേറ്്യറ്കി്രള്കിൽ,

േന്ദരശ്രരുനടപേരും,ഒ്ും,

പരഖന്ടുത്കിയ്കിരുനന്നങ്കിലും, ്രുറ്കി്്ഉ്ടൊയ്കിരുന്ന്കി്ലേ.

 കേറ്്യറ്കി യ്കിൽ ഉ്ടൊയ്കിര്കിപ്ര്ടെ മനറാരു

കേോനനേ് ഭാഗമാണ് നതാഴ്കിലാള്കി്രളുനടോക്ഷ്കിേകതം

,മസരപറാള്കിൽഒ്ുനവചനതാഴ്കിലാള്കി്രൾകേവൃത്കിനചയ്ു

എന്നും, പമറ്പമൽപനാ്ംവഹ്കിചുഎന്നുംനതള്കിയ്കികുന്ന

ആേ്കി്രാര്കി്ര

പരഖയാണ്ോക്ഷ്കിേകതംേര്കിപശാേ്കിച്ഫയലു്രള്കിൽഉള്ള

കേറ്്യറ്കിയ്കിൽഎ്ലോംനതാഴ്കിലാള്കി്രൾോക്ഷ്യന്ടുത്കി

യ്കിരുന്നു.

10.ഗപ്പവർത്ധിേളുതടപ്പര്ധിദശാധനവ്ധിവരണം

1.പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് അങ്കമശാലമുതൽതചങ്കാരംവതരയുള്ളജലദേചനേനാൽ

േംരക്ഷണം

ചിലവായ തുക 480975

കേവരത്കിആരംഭ്കിചതീയത്കിട്ട് 17.10.2018

േ്തൂരതീ്രര്കിചതീയത്കി 29.1018

നതാഴ്കിൽ ദ്കിനങൾട്ട്ട്ട് 425

കേവരത്കിസലംേന്ദരശ്കിചപ്ാൾ്രാട്രനാല്കിനല ര്ടെുവശവും്രാടുനവ്്കി മനണടുകുന്നത്ആയ്കിരുന്നു

കേവരത്കി. േണ്കി േ്തൂരത്കിയാനയങ്കിലും നചട്കി്രൾവളരന്നത്കിനാൽേ്തൂരണമായും്രാണാൻോേ്കിച്കി്ലേ്രൃഷ്കി

സലപതകുള്ള കേോന ജലപേചന മാരഗമാണ് ഇത്.

2പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് പ്പാർശ്വവൽകര്ധികതപടതചറുേ്ധിടനാമമാഗത

േർഷേരുതടസലത് തോകർണ്ധിന്ധിർമാണം.
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ച്കിലവായതു്ര : 122840

കേവരത്കിആരംഭ്കിചതീയത്കിട്ട് : 6.3.2019

േ്തൂരതീ്രര്കിചതീയത്കി : 5.4..2019

നതാഴ്കിൽ ദ്കിനങൾട്ട്ട്ട് :435

വരക്തുടങ്ങുന്നത്കിനുമുമ്പ് ്രാര്് ്ര്കി്്കിയ്കിരുനന്നങ്കിലും വീ്ടെും്രാടുേ്കിട്കിചു്ര്കിടകുന്നുഅളവ്

്രൃത്യമാണ്.നതാഴ്കിലുറ്്അംഗത്കിന് തനന്നയാണ് പ്രാകരന്കിരമ്കിച ന്രാടുത്കിര്കികുന്നത്.

3. ഗപ്പവൃത്ധിയുതട ദപ്പര് തചങ്കാരം നീർതടത്ധിൽ ഉൾതപടേൃഷ്ധിഭ്തൂമ്ധിയ്ധിൽ

മൺേയാലന്ധിർമാണം ( പ്പാവകാട് പ്പാടദശഖരേമ്ധിത്ധി)

ച്കിലവായതു്ര : 317350

കേവരത്കിആരംഭ്കിചതീയത്കിട്ട് 17.10.2018

േ്തൂരതീ്രര്കിചതീയത്കി 12.11.2018

നതാഴ്കിൽ ദ്കിനങൾട്ട്ട്ട് 1435

നചങാരം നീരതടത്കിനലോലകാട് ോടപശഖരത്കിനല മൺവരമ്പ് ന്കിരമാണസലംേന്ദരശ്കിചപ്ാൾ

വളനരന്ലേരീത്കിയ്കിൽനചയ്തായ്കി്രാണാൻോേ്കിചുഈ കേവരത്കിയ്കില്തൂനട നതാഴ്കിലാള്കി്രൾക്്ര്തൂടുതൽ

നതാഴ്കിലു്രൾലഭ്യമായ്കിഎന്ന് നതാഴ്കിലാള്കി്രൾന്കിനന്ന മനസ്കിലാകാൻോേ്കിചു.

4.പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്. പ്പാവകാട് ഗായഗത്ധിപുഴ പ്പുനരുജീവനവുംേംരക്ഷണവും.

ച്കിലവായ 135850

കേവരത്കിആരംഭ്കിചതീയത്കിട്ട് 6.3.19

േ്തൂരതീ്രര്കിചതീയത്കി 15.3.19

നതാഴ്കിൽ ദ്കിനങൾട്ട്ട്ട് : 494

േന്ദരശ്കിചപ്ാൾ്രാടുനവ്്കിഅത്്രാണാൻോേ്കിചു േരുവകതന്്കി്ുന്ടെങ്കിലും്രുറചു മാകതപമ്രാണാൻ
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ോേ്കിചു കേളയംവന്നത്കിനാൽമ്കികതും നശ്കിചതായ്കി്രാണാൻോേ്കിചു.

5.പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് -. SC,IAY,BPL തചറുേ്ധിട നാമമാഗതേർഷേരുതടസലത് മഴകുഴ്ധി

ഭ്തൂവ്ധിേേനം.

ച്കിലവായതു്ര - 43360

കേവരത്കിആരംഭ്കിചതീയത്കിട്ട്- :12.1.19

േ്തൂരതീ്രര്കിചതീയത്കി- : 15.1.19

നതാഴ്കിൽദ്കിനങൾട്ട്-ട്ട് : 160

േര്കിപശാേനയ്കിൽേമയേര്കിേ്കി മ്തൂലം മഴകുഴ്കി്രൾ്രുറചു്രാണുവാൻോേ്കിചുള്ളു്രഴ്കിഞ്ഞ കേളയത്കിൽ

അവനയ്ലോം നചള്കി മ്തൂട്കിയഅവസയ്കിലാണ് ്ര്ടെത് . ച്കിലത്കിൽവാഴന്് തായും്ര്ടെു.

6.ഗപ്പവൃത്ധിയുതടദപ്പര-് SC,BPL,IAY, തചറുേ്ധിടനാമമാഗതേർഷേരുതട ഭ്തൂവ്ധിേേനം.

ച്കിലവായതു്ര- 43360

കേവരത്കിആരംഭ്കിചതീയത്കിട്ട്- 12.1.19

േ്തൂരതീ്രര്കിചതീയത്കി- 15.1.19

നതാഴ്കിൽദ്കിനങൾട്ട്-ട്ട് 160

പ്പുല്ലു നീകം തചയലും മഴകുഴ്ധിന്ധിർമാണവുംആയ്ധിരുന്നു ഗപ്പവർത്ധിേൾേമയപ്പര്ധിമ്ധിത്ധി മ്തൂലം

എസ്ധിദമറ്ധിൽഉള്ളമുഴുവൻേുഴ്ധിേളുംോണാൻോധ്ധിച്ച്ധില്ല

7. ഗപ്പവർത്ധിയുതട ദപ്പര.് തൃപാള്തൂർവാർഡ്ധിതല ഗപ്പളയതകടുത്ധിേളും നാശംേംഭവ്ധിച്ച തഗഡയ്ധിദനജ്

േളുതട തവള്ളതകട്ഒഴ്ധിവാകൽ.

ച്ധിലവായതുേ.110000

ഗപ്പവർത്ധിആരംഭ്ധിച്ചതീയത്ധി.29.1.19

പ്പ്തൂർതീേര്ധിച്ചതീയത്ധി.4.2.19

തതാഴ്ധിൽേ്ധിനങ്ങൾ.400

സലംപ്പര്ധിദശാധ്ധിച്ചത്ധിൽഏേദേശംഎല്ലാപ്പണ്ധിതചയ്തായ്ധിോണാൻോധ്ധിച്ചു േുറച്ചു ഭാഗം

ോടുമ്തൂട്ധിയഅവസയ്ധിലായ്ധിരുന്നു
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8 .ഗപ്പവൃത്ധിയുതട ദപ്പര് . തചങ്കാരം മലമ്പുഴേനാൽവൃക്ഷസതതവച്ച് പ്പ്ധിട്ധിപ്ധികൽേയർ

ഭ്തൂവേ്ഗതം ഉപ്പദയാഗ്ധിച്ച് പ്പാർശ്വഭ്ധിത്ധിേംരക്ഷണം.

ച്ധിലവായതുേ.163900

ഗപ്പവർത്ധിആരംഭ്ധിച്ചത്ധിയത്ധി.29.9.2018

പ്പ്തൂർതീേര്ധിച്ചതീയത്ധി.7.10.2018

തതാഴ്ധിൽേ്ധിനങ്ങൾ.621

സലം േന്ദർശ്ധിച്ചദപാൾേനാൽവൃത്ധിയാക്ധിടുണായ്ധിരുന്നുവൃക്ഷസതവച്ചുപ്പ്ധിട്ധിപ്ധിച്ചത്ധിൽ

ച്ധിലത് ോണാനായ്ധി മറ് ച്ധിലത് ഉണങ്ങ്ധിയന്ധിലയ്ധിലുമായ്ധിരുന്നു. തവള്ളംേയറുന്ന

ഗപ്പദേശമായത്ധിനാൽേയർഭ്തൂവേ്ഗതം ഉപ്പദയാഗ്ധിച്ചുള്ളപ്പാർശ്വഭ്ധിത്ധിേംരക്ഷണം

ഗപ്പാദയാഗ്ധിേമല്ലാതത്ധിനാൽ അത് തചയ്്ധില്ല.എന്നാണ്അറ്ധിയാൻേഴ്ധിഞ്ഞത.്

11.CIB-േ്ധിറ്ധിേൺഇൻഫർദമഷൻ ദബാർഡ്

നതാഴ്കിലുറ്് േദ്ധത്കിയുനടേുതാര്യത ഉറ്ാകുന്നത്കിനു പവ്ടെ്കിയുള്ളഒരു ഉോേ്കിയാണ്

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

അട്കിസാനവ്കിവരങ്ങൾഅതായത്എസ്കിപമറ് തു്രോേന പവതനഘട്രങ്ങൾയഥാരത്ഥ

നചലവ് നതാഴ്കിൽ ദ്കിനങ്ങൾതുടങ്ങ്കിയവ്കിവരങ്ങൾോോരണജനങ്ങൾകും

ഗുണപഭാകാകൾകും മനസ്കിലാ്രുന്ന രീത്കിയ്കിൽ കേദരശ്കി്്കിപക്ടെത്അന്കിവാര്യമാണ്..ഈ

പോര്്സാേ്കിപക്ടെത്ഓപരാ കേവരത്കിയുനടയുംആരംഭഘ്ത്കിൽആണ്.ഓപരാ

കേവരത്കികുംഅനുേൃതമായ്കി ന്കിഷ്കരഷ്കിച്കി്ുള്ളഅളവു്രള്കിൽ ഉള്ളപോര്ു്രൾ

േ്കിമൻറ്ഉം പ്രാൺക്രീറും ഉേപയാഗ്കിച് ന്കിരമ്കിച്സാേ്കികണനമന്ന് ന്കിയമം

അനുശാേ്കികുന്നു്ടെ്. ഇരുമ്പ് ,ട്കിൻ ,ഫ്ളക്്ഷീറു്രൾതുടങ്ങ്കിയവ ഉേപയാഗ്കിച്കി്ുള്ള

പോര്ു്രൾസാേ്കികുന്നത് ന്കിയമവ്കിരുദ്ധമാണ്. ന്കിരമാണനചലവ് വ്യക്കിഗത

കേവരത്കി്രൾക് 3000 ര്തൂേയും നോതു കേവരത്കി്രൾക് 5000 ര്തൂേയുംആണ് േരമാവേ്കി ച്കിലവ്

എന്നാണ്ആനുവൽമാസരേരകുലരന്കിഷ്കരഷ്കികുന്നത്. േ്കിഐേ്കിഅടങ്ങുന്നഒരു പഫാപ്ാ

വരക്ഫയല്കിൽ ഉൾന്ടുതണംഎന്നത് ന്കിരേനമാണ്.–

12.ദറാസ്ാർേ്ധിനം

നതാഴ്കിൽആവശ്യ്രത്രൃത്യമായ്കിരജ്കിസരനചയുന്നത്കിനുംനതാഴ്കിലാള്കി്രളുനടഅരഹത്രളുംഅവ്രാശങ്ങളും

അവനരപോേ്യന്ടുതുന്നത്കിനുംേദ്ധത്കി്രൾേര്കിഹര്കികുന്നത്കിനുമായ്കിപറാസ്ാരദ്കിനംേംഘട്കി്്കിപക്ടെതാ

ണ്.പറാസ്ാരദ്കിനംആചര്കികുന്നത്കിനുമുൻോയ്കിവ്കിവരവ്കിദ്യാഭ്യാേവ്യാേനകേവരതനങ്ങൾേംഘട്കി്്കികുന്നു

്ടെ്എന്ന്ജ്കി്ലോപകോകഗാംപ്രാ്്കിപനറരഉറ്ുവരുപത്ടെതാണ്.പറാസ്ാര്രല്ടെരേംേന്കിച്കഗാമേഞായതു

്രനളകേപത്യ്രമായ്കിപോേവൽകര്കിപക്ടെതാണ്.പറാസ്ാരദ്കിനംേംഘട്കി്്കികുന്നത്കിൻനറചുമതല്രളുംഉതര

വാദ്കിത്വങ്ങളുംേംസാനേരകാരജ്കി്ലോപകോകഗാംപ്രാ്്കിപനറരര്തൂേീ്രര്കിച്കി്ുള്ളകേത്കിമാേേ്്കി്രഅനുേര്കി

ച്തനന്നപറാസ്ാരദ്കിനംേംഘട്കി്്കികുന്നുഎന്ന്ജ്കി്ലോപകോകഗാംപ്രാര്്കിപനറരഉറ്ുവരുപത്ടെതാണ്.

ഈേ്്കി്രകഗാമവ്കി്രേനമകനാലയവുമായുംനോതുജനങ്ങളുമായുംേങുനവപക്ടെതുംഒരുമാേത്കിനലാര്കിക

ൽകഗാമേഞായത്തലത്കിൽേംഘട്കി്്കിപക്ടെതാണ്.കഗാമേഞായത്കേേ്കി്ൻറ്ന്കിപയാഗ്കികന്്കഗാമേ

ഞായത്കിനലഭാരവാഹ്കിദ്കിനാചരണത്കിൽഅേ്യക്ഷതവഹ്കിപക്ടെതാണ്.ഇത്നടതുന്നത്കിനുംനടേട്കിക്രമങ്ങ

ൾപരഖന്ടുതുന്നത്കിനുള്ളേ്വയംേഹായേംഘങ്ങളുനടനഫ്പറഷൻഅംഗങ്ങൾഎന്ന്കിവരകാണ്.

പറാസ്ാരദ്കിനംആചര്കികുന്നത്ന്കിശ്ചയ്കികന്്്കി്ുള്ളദ്കിവേംനടതുന്നത്കിനായ്കിഉപദ്യാഗസനരന്കിപയാഗ്കിപക
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്ടെതാണ്.ഈപയാഗത്കിൽമ്കിന്കിറ്േ്നോതുജനങ്ങൾക്േര്കിപശാേ്കികുന്നത്കിനുംപോഷ്യൽഓ്്കിറ്കിനുംലഭ്യമാ

പക്ടെതു്ടെ്. േംസാനേരകാരദ്കിനംേംഘട്കി്്കികുന്നതംേന്കിചറ്കിപ്ാര്ു്രൾപശഖര്കികുന്നതാണ്.

േംസാനേരകാരനതാഴ്കിൽആവശ്യ്രതേംേന്കിച്ജ്കി്ലോതലറ്കിപ്ാര്ു്രൾേത്കിവായ്കിഅവപലാ്രനംനച

പയ്ടെതാണ്

13.വ്കിജ്കിലൻേ്ആൻ്്ട്ട്പമാണ്കിററ്കിംഗ് ്രമ്കിറ്കി

ഓപരാ കഗാമേഞായത്കിലുംഅഞ്അംഗങ്ങളുള്ളജാകഗത പമൽപനാ്േമ്കിത്കി ര്തൂേീ്രര്കിപക്ടെതാണ്. ഇത്കിൽ

േ്്കി്രജാത്കി-േ്്കി്രവരഗവ്കിഭാഗങ്ങൾക് പവ്ടെകത കോോന്യം നൽപ്ര്ടെതും േ്രുത്കി പേര േ്കതീ്രൾ

ആയ്കിര്കിപക്ടെതുമാണ്.അദ്ധ്യാേ്രരഅംഗനവാട്കി വരകരേ്വയംേഹായേംഘത്കിനലഅംഗങ്ങൾ

പോഷ്യൽഓ്്കിറ് റ്കിപോഴ്് പേഴ്ൺമാര ഉേപഭാകൃേമ്കിത്കി്രൾയുവജനക്ല്ബ്ബു്രൾ നോതുേമ്തൂഹ

േംഘടന്രൾതുടങ്ങ്കിയവര്കിൽന്കിന്നും VMCഅംഗങ്ങനള നതരനഞ്ഞടുകാവുന്നതാണ്ഏറവും്രുറഞ്ഞ

്രാലയളവ്കിപലക് VMC നയന്കിയമ്കിപക്ടെത് കഗാമേഭയാണ്. കേവരത്കിസലേന്ദരശനം

നതാഴ്കിലാള്കി്രളുമായ്കിആശയവ്കിന്കിമയംനടതൽ ,പരഖ്രളുനട േര്കിപശാേന ,കേവരത്കിസല

േൗ്രര്യങ്ങളുനട േര്കിപശാേന ,കേവരത്കി്രളുനട ഗുണന്കിലവാരം ന്കിരണയ്കികൽ,തു്രന്കിരണയം

കേവരത്കിയ്കിൽഉടനീളമുള്ളറ്കിപ്ാര്്കിംഗ് കേവരത്കിയുനടേ്വഭാവനതേംേന്കിചുള്ളഗുണേരമായ

വ്കിലയ്കിരുതൽഎന്ന്കിവയാണ് കേോനചുമതല. VMCഎ്ലോ കേവരത്കി്രളും േര്കിപശാേ്കിപക്ടെതും മ്തൂല്യ

ന്കിരണയരജ്കിസറ്കിൽ പരഖന്ടുപത്ടെതും പോഷ്യൽഓ്്കിറ്േമയത്അവ കഗാമേഭയ്കിൽ

േമര്്കിപക്ടെതുമാണ് VMC റ്കിപ്ാര്് ഒരു നോതു പരഖയായ്കി്രരുപത്ടെതുംആവശ്യന്ടുന്നത്കിനനുേര്കിച്

ഒരു നോതു പരഖയായ്കി േഞായത് ന്കിന്നും ലഭ്കിപക്ടെതുമാണ.്

1 ്രേീര വാര്് നമമ്പര

2 ശാന്കി

3 ഉണ്കി്രൃഷ്ണൻ

4 േീവ്കി്രു്്കി

5 ഇന്ദ്കിര

6 വേന

7 രജ്കിത

ഇകതയും പേരവ്കിജ്കിലൻേ്ട്ട്ആൻ്്ട്ട്പമാണ്കിററ്കിംഗ് ്രമ്കിറ്കിഅംഗങ്ങൾആക്ടിവായി ഉന്ടെ്ര്കിലും

ന്കിലവ്കിൽ നതാഴ്കിലുറ്് കേവരത്കി നചയുന്നവരതനന്നയാണ്അംഗങ്ങൾആയു

ള്ളത്.അതുന്രാ്ടെ് വ്കി.ട്ട്എട്ട്ംേ്കി.േുന:േംഘട്കി്്കിപക്ടെതു്ടെ്

ഗഗാമേഭാതീരുമാനം

19/10/2019 ശന്ധിയാഴ്ച 5 മണ്ധിദയാടുേ്തൂട്ധി 15 വാർഡ്ധിതല ഗഗാമേഭആരംഭ്ധിച്ചു. വാർഡ്

തമമ്പർശാന്ധിഎല്ലാവതരയുംേ്വാഗതം തചയ്ു.ആമുഖമായ്ധിബ്ധിആർപ്പ്ധി രാദേഷ്

ഏടൻേംോര്ധിച്ചുതുടങ്ങ്ധിആേ്യമായ്ധി ദോഷ്യൽഓഡ്ധിറ്എനാതണന്ന്

പ്പറയുന്നത്ധിന് മുൻപ്പായ്ധി ഭരണഘടന ഗപ്പത്ധിജ്ഞതതാഴ്ധിലാള്ധിേൾക്
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തചാല്ല്ധിതകാടുതു. ദോഷ്യൽഓഡ്ധിറ് ല്തൂതട നമൾഎനാണ് ഉദ്ദേശ്ധികുന്നതതന്നും

തതാഴ്ധിലാള്ധിേൾക് പ്പറഞ്ഞുമനസ്ധിലാക്ധി തോടുതു. ദശഷംഅധ്യക്ഷസാനദതക്

തതാഴ്ധിലാള്ധിേള്ധിൽന്ധിന്നുംേ്തൂടുതൽ തതാഴ്ധിൽലഭ്ധിച്ച തതാഴ്ധിലാള്ധിയായേുമാര്ധി

അമതയത്ധിരതഞ്ഞടുതു.അധ്യക്ഷയുതടഅനുവാേദതാതട VRPഅന്ധിതതയ

ദോഷ്യൽഓഡ്ധിറ് റ്ധിദപാർട്അവതര്ധിപ്ധികാൻക്ഷണ്ധിച്ചു. റ്ധിദപാർട്ധിൽേഴ്ധിഞ്ഞ

ആറുമാേത്ധിനുള്ള്ധിൽനടന്ന ഗപ്പവർത്ധിേതളേുറ്ധിച്ച് വ്ധിശേമായ്ധി

തതാഴ്ധിലാള്ധിേൾക് പ്പറഞ്ഞുതോടുതു.അത്ധിനുദശഷം ദശഷം തതാഴ്ധിലാള്ധിേളുതട

അവോശങ്ങതളേുറ്ധിച്ച് BRP രാദേദഷടൻേംോര്ധിച്ചു.അത്ധിന്ധിടയ്ധിൽവർഷം 100

തതാഴ്ധിൽ േ്ധിനങ്ങതളേുറ്ധിച്ചുംഅത് േണ്എതുന്നത്ധിതനേുറ്ധിച്ചും

തതാഴ്ധിലാള്ധിേൾക് മനേ്ധിലാക്ധി തോടുകദവപ്പഞായത്ട്അധ്ധിേൃതർ

ഇടതപ്പടുേയുംഅത്എങ്ങതനേണ്എതുംഎന്ന് ദോഷ്യൽഓഡ്ധിറ്അംഗങ്ങദളാട്

ദചാേ്ധിച്ചു.ന്ധിയമാനുേരണം മാഗതദമ തതാഴ്ധിൽത്ധിര്ധിഞ്ഞുഎടുകാവ്തൂഎന്ന്

തര്ക്കാത്തല ് ഗഗാമേഭപ്പ്തൂർതീേര്ധികാൻേഴ്ധിയാതത ഗഗാമേഭാതീരുമാനം

എടുകാതതആറു മണ്ധിദയാടുേ്തൂട്ധിഅവോന്ധിപ്ധിദകണ്ധിവന്നു.

ന്ധിർദ്ദേശങ്ങൾ

 നതാഴ്കിലുറ്ുേദ്ധത്കിഇന്കിയുംവ്കിജയ്രരമായ്കിമുപന്നാ്്ന്രാ്ടെുപോ്രുന്നത്കിന്ഉപദ്യാഗസതലത്കിലും

ഭരണതലത്കിലുംഒരുപോനലമാനദണങ്ങൾകനുേൃതമായ്കികേവരത്കി്രൾനട്്കിലാപക്ടെതു്ടെ.്

നനാഴ്കിലാള്കി്രളുംനമയ്റ്മാരുംനതാഴ്കിലുറ്ുേദ്ധത്കിയ്കിൽകേവരത്കികുന്നസാഫു്രളുംഅവരുനടന്കിയ

മംഅനുശാേ്കികുന്ന്രൃത്യമായന്കിരപ്ദേശങ്ങൾോല്കിപക്ടെതു്ടെ.്

ഇതരത്കിലുള്ള്രുറചുന്കിരപ്ദേശങ്ങൾഅനുേനമായ്കിപചരത്കി്ു്ടെ.് (അനുേനം്രാണു്ര)

 നഷ്്യ്തൂൾ 1നലോര4ൽ അനുേന ോര 2 അനുേര്കിച് 60

ശതമാനംകേവരത്കി്രൾആസ്്കിവരദ്ധ്കി്്കികുന്നതും്രാര്ഷ്കി്രാനുേനകേവൃത്കി്രൾആയ്കിര്കികാൻ

കശദ്ധ്കികണം .

എന്നാൽഇപ്ാളനതോഹചര്യത്കിൽ്ര്തൂടുതൽഭ്തൂവ്കി്രേനകേവരത്കി്രളുംആസ്്കിവര്േ്കി്്കികുന്നതാ

പയാ്രൃഷ്കിനമചന്ടുതുന്നതാപയാ്രാണുന്ന്കി്ലേ.

 വരമ്പു്രൾ്രൃഷ്കിപയാഗ്യമാക്കിയതായ്കി്ര്ടെ്കി്ലേ. ആടപലാട്രം, വാതംന്രാ്ലേ്കി, എരുക്, ആര്യപവ്്,

തുടങ്ങ്കിയഔഷേ്കി്രൾകജവപവല്കികുഉേപയാഗ്കികുന്നത്ഔഷേേേ്യേര്കിോലനത്കിനുംലഭ്യത

കുംേഹായ്രമാ്രും. (അനുേനം്രാണു്ര)

 അവ്രാശഅേ്കിഷ്കിതമായന്കിയമേര്കിരക്ഷപയാട്ക്തൂട്കിയേദ്ധത്കിഒപ്നറജനങ്ങൾക്ഗുണകേദമാ്രുന്നു .

എന്നാൽഈകേവരത്കി്രൾനതരനഞ്ഞടുകുന്നതുംനടത്കി്ും്രൃത്യമായചരച്രള്കില്തൂനടയുംതപ്ദേശീയ

മായവസ്ുത്രൾഅനുേര്കിചുംഅ്ലേ.

കേവരത്കി്രൾഅനുപയാജ്യമായവതനന്നയാപണാഎന്ന്േര്കിപശാേനയുംനടത്കി്്കിനനേമയത്്രൃത്യ

മായപമാണ്കിററ്കിങ്ങുംഅവപലാ്രനങ്ങളുംനചപയ്ടെതു്ടെ്എന്നാൽമാകതപമേദ്ധത്കിയുനടആവശ്യ്രത

യുംഗുണപമന്മയുംഉറ്ുവരുതാൻ്രഴ്കിയ്തൂ.

ഇന്ലേങ്കിൽനാള്കിതുവനരയായ്കി്ുംേദ്ധത്കിയ്കിനലനടത്കി്്കിനലോള്കിച്രൾശര്കിയാംവ്കിേം്രന്ടെതാ

പനാനതറായ്കിനചയ്ത്കിൻനറവ്കിശ്രലനംഅട്കിസാനന്ടുത്കിപോരായ്മ്രൾേര്കിഹര്കികുന്നത്കിപനാഇന്ന

നതനടത്കി്ുരീത്കിയ്കിൽോേ്യമാ്രുന്ന്കി്ലേ.
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േദ്ധത്കിയുനടലക്ഷ്യവുംഗുണഫലങ്ങളുംപോഷ്യൽഓ്്കിറ്കേക്ര്കിയയ്കില്തൂനടഒരുോമ്തൂഹ്കി്രവുംോര്കി

സ്കിത്കി്രവുമായേര്കിപശാേനനടത്കിയാൽമാകതപമപോരായ്മ്രൾേര്കിഹര്കിച്കേപദശത്കിൻനറയുംജന

ങ്ങളുനടയുംേുപരാഗത്കിപനടാനാവു്രയുള്ളു

ഉപ്പേംഗഗഹം

ഇന്കികേവരത്കി്രൾത്കിരനഞ്ഞടുകുപമ്പാൾഅതീവജാകഗതേുലരപത്ടെതു്ടെ്.ഭ്തൂമ്കിനയേുനരുജീവ്കി്്കികുന്ന

ത്കിനു൦അതുവഴ്കിേുസ്കിരവ്കി്രേനംോേ്യമാ്രുന്നത്കിനുംല്ര്ട്ട്ഷ്യംനവച്കി്ുള്ളനതാഴ്കിലുറ്ുേദ്ധത്കിയുനടപാ

ന്കിംഗ്നടത്കി്്എന്ന്കിവോമ്തൂഹ്കി്രോര്കിസ്കി്രമാനദണങ്ങൾോല്കിച്ന്രാ്ടെ്ശാേ്കതീയമായ്കിതനന്നനട്്കി

ലാപക്ടെതു്ടെ്.എങ്ങനനനയങ്കിലുംകേവരത്കി്രൾനട്്കിലാക്കിനചലവ്്ര്തൂ്ു്രഎന്നുംനതാഴ്കിലാള്കി്രൾനക്ാഴ്കി

ൽദ്കിനങ്ങൾ്ര്തൂ്ു്രഎന്നുംമാകതമാവരുത്ന്കിലോടു്രൾ.വ്യകമായ്രാഴ്ച്ാട്കി്ലോനതഅശാേ്കതീയമായരീത്കിയ്കി

ൽകേവരത്കി്രൾനതനരനഞ്ഞടുകുന്നതുംനചയുന്നതും്രാലാനുേൃതമ്ലോതകേവരത്കി്രൾനചയുന്നതുംഇത്കി

ന്നറയഥാരത്ഥലക്ഷ്യനത്രളങന്ടുതുന്നതായ്കിവ്കിഷമപതാനടപനാക്കിന്കിൽപക്ടെ്കിവന്നത്ആശങാജന്ര

മാണ്ഈോമ്തൂഹ്കി്രേര്കിപശാേനഒരുഉയ്കിരനതഴുപന്നൽ്്കിനുോേ്യമാ്രുനമന്നകേത്യാശപയാനടഈറ്കിപ്ാര

്്േമര്്കികുന്നു.

േപിാഷ്യൽഓ്്കിറ്ട്ട്കേവരതനങ്ങള്കിൽേങാള്കി്രൾആയവര

അനുേനം- 1-

മഹാതാഗാന്ധി ദേശീയ ഗഗാമീണതതാഴ്ധിലുറപ്പ്പദ്ധത്ധി ഗപ്പോരംഏതറടുകാവുന്ന ഗപ്പവൃത്ധിേൾ :

വ്ധിഭാഗംഎ-കേ്രൃത്കി വ്കിഭവേര്കിോലനവുമായ്കിേനന്് നോതു കേവൃത്കി്രൾ.

 ്രുട്കിനവള്ള പകോതസു്രൾ ഉൾ്നടയുള്ള ഭ്തൂഗരഭ ജല വ്കിതാനം ഉയരതുന്നത്കിനാവശ്യമായ

അട്കിയണ്രൾ,മൺതടയണ്രൾ, നചക്്ാമു്രൾ,തുടങ്ങ്കിയവ

 നീരതടത്കിന്നറ േമകഗ േര്കിോലനത്കിനുത്രുന്ന ന്രാ്ടെ്തൂര േ്ടെു്രൾ,ഭ്തൂമ്കി

ത്ുത്കിര്കികൽ,ഗ്യാേ്കിപയാൻന്കിര്മ്കിത്കി്രൾ

വ്ധിഭാഗം ബ്ധി-ഖണ്കി്ര അഞ്കിൽ േരാമരശ്കികുന്ന ്രുടുംേങ്ങൾക് ജീവപനാോേ്കി നമചന്ടുതുവാനുള്ള

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

ഗുണപഭാകാകൾ.)

 ഇവരുനട ഭ്തൂമ്കിയ്കിൽ ഉൽ്ാദന ക്ഷമത വര്േ്കി്്കികുന്നത്കിനാവശ്യമായ ഭ്തൂവ്കി്രേനവും

,്രുളം ,്ര്കിണരതുടങ്ങ്കിയ ജലലഭ്യതയ്ക്ആവശ്യമായ കേവൃത്കി്രൾ.

 േഴവര്ങ്ങൾ,േ്ുന്തൂൽ,പതാ്വ്കിള്രൾതുടങ്ങ്കിയവയുനട്രൃഷ്കികേവൃത്കി്രൾ.

 മൃഗ േര്കിോലനവുമായ്കി േനന്്ു ്രന്നു്രാല്കി നതാഴുതു്രൾ,ആ്്കിന്്ര്തൂട്

,പ്രാഴ്കിക്തൂട,്േന്ന്കിക്തൂട് തുടങ്ങ്കിയവ്യക്കിഗതആസ്കി്രൾ.

 േരകാര ഭവന ന്കിരമാണ േദ്ധത്കി്രള്കിൽ ഉൾന്ടുത്കി ന്കിരമ്കികുന്ന വീടു്രൾക്

അവ്കിദഗ്ദ ്രായ്കി്ര നതാഴ്കിൽ.

 മത്യേനന കേവരതനങ്ങൾ പകോതാഹ്കി്്കികുന്നത്കിനുഅട്കിസാന നേൗ്രര്യങ്ങളായ

മൽേ്യം ഉണകു പ്രകന്ദങ്ങൾ,േ്തൂക്ഷ്കി്് പ്രകന്ദങ്ങൾ മല്േ്യക്രുഷ്കിക് ആവശ്യമായ

അട്കിസാന നേൗ്രര്യങ്ങൾഎന്ന്കിവ.

വ്ധിഭാഗംേ്ധി- പദശീയ കഗാമീണ ഉേജീവന മ്കിഷന്നറ ന്കിേനന്രൾക് വ്കിപേയമായ്കി കേവരത്കികുന്ന േ്വയം

േഹായേംഘങ്ങൾക്നോതുഅട്കിസാന നേൗ്രര്യ വ്കി്രേനം.

 േ്വയം േഹായ േംഘങ്ങളുനട ഉേജീവന കേവരതനങ്ങൾകാവശ്യമായ വരക് നഷ്്ട്ട്

ന്കിരമാണം.

 ്രാരഷ്കിപ്രാൽ്ന്നങ്ങളുനടേംഭരണത്കിവശ്യമായ ന്ര്്കിടങ്ങളുനട ന്കിരമാണം.

 കജവവളന്കിരമാണയ്തൂണ്കിറു്രൾതുടങ്ങ്കിയവ.
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വ്ധിഭാഗംഡ്ധി-കഗാമീണഅട്കിസാന നേൗ്രര്യ വ്കി്രേന കേവൃത്കി്രൾ.

 മാല്കിന്യേംസ്കരണേംവ്കിോനങ്ങൾ.

 അങണവാട്കിസ്ക്തൂൾ തുടങ്ങ്കിയവയ്ക്്രക്തൂേ് ന്കിരമാണം.

 ഒറന്്ു ്ര്കിടകുന്ന കഗാമങ്ങനളയും,കഗാമീണ ഉല്ാദന പ്രകന്ദങ്ങനളയും ന്കിലവ്കിലുള്ള

പറാ്ു്രളുമായ്കി േന്കി്്കികുന്നത്കിനാവശ്യമായ എ്ലോ ്രാലാവസയ്കിലും

ഉേപയാഗ്കികാൻേറുന്ന കഗാമീണ പറാ്ു്രൾ,ഓട്രൾ,്ര്ലേുങു്രൾ,നട്ാത്രൾ .

 നോതു്രള്കിസലങ്ങൾ

 നവള്ളന്ാകം, വരൾചാ ന്കിയകനണ കേവൃത്കി്രൾ.

 കഗാമ േഞായതു്രൾ,വന്കിതാ േ്വയം േഹായ േംഘങ്ങളുനട നഫ്പറ ഷനു്രൾ,

കഗാമീണ ചന്രൾ,അങണവാട്കി്രൾ, കേ്രൃത്കി പക്ഷാഭ ോേ്കിതരകുള്ള അഭയ പ്രകന്ദങ്ങൾ

തുടങ്ങ്കിയവയ്ക് ന്ര്്കിട ന്കിരമാണം.

 നതാഴ്കിലുറ്് േദ്ധത്കി കേ്രാരം ഏനറടുകുന്ന ന്കിരമാണ കേവൃത്കി്രൾകാ വശ്യമായ

ന്കിരമാണോമകഗ്കി്രളുനട ഉൽ്ാദനം.

 നതാഴ്കിലുറ്്കേ്രാരം േൃഷ്്്കികന്് നോതു ആസ്്കി്രളുനട അറ്രുറ്ണ്കി്രൾ

തുടങ്ങ്കിയവ.

അനുേനം:വ്ധിവ്ധിധതലത്ധിലുള്ളഉദേ്യാഗസരുതടചുമതലേൾ.

ദമറ്ട്മാരുതടചുമതലേൾ.

കേവൃത്കിസലങ്ങള്കിൽ കേവൃത്കിയുനട പമൽപനാ്ം.

 നതാഴ്കിൽ്രാര്്കിൽആവശ്യമുള്ളവ്കിവരങ്ങൾപരഖന്ടുതു്ര.

 മസര പറാള്കിൽനതാഴ്കിലാള്കി്രളുനടഹാജര ഉറ്ുവരുതു്ര.

 പമറ്മാരുനട േര്കിശീലനങ്ങള്കിൽേനങടുകു്ര.അറ്കിവു്രൾ നതാഴ്കിലാള്കി്ര

ളുമായ്കി േങുനവകു്ര

 കേവൃത്കിഇടങ്ങള്കിൽആവശ്യ മായ നേൗ്രര്യങ്ങൾഉപ്ടൊഎന്ന് ഉറ്ുവരുതു്ര

 കേറ്്യറ്കിയ്കിൽ പമാണ്കിററ്കിംഗ്കിന് വരുന്ന ഉപദ്യാഗസനരന്രാ്ടെ് ഒ്് വയ്്്കികണം

 നതാഴ്കിലാള്കി്രൾക് അവരുനട േതു അവ്രാശങ്ങനള ്രുറ്കിച് േറഞ്ഞു ന്രാടുകു്രയും

അവനര പോോവത്്രര്കികു്രയും നചയു്ര

 േുത്കിയ നതാഴ്കിൽ ഇടങ്ങൾ ്രന്ടെതുവാനും േുത്കിയ നതാഴ്കിൽ ആേ്തൂകതണം നചയുവാനും

നതാഴ്കിലാള്കി്രനളേഹായ്കികു്ര .

 ്രൃത്യമായ്കി പോഷ്യൽഓ്്കിറ്ട്ട്കഗാമേഭയ്കിലും,നകോജ്ര്റ്ട്ട്മീറ്കിങ്ങ്കിലും േര്കിശീലന്ര്യാമ്പ്കിലും

േനങടുകു്ര.

 മറു നതാഴ്കിലാള്കി്രൾക് ്ര്തൂട്കി പമറ്ട്ട് ന്നറ ചുമതല്രള്കിപലക് ്രടന്നു വരാനുള്ള ോഹചര്യം

ഉ്ടൊകു്ര

 നതാഴ്കിലാള്കി്രളുമായ്കി ന്കിരനര േമ്പരകം േുലരതു്രയും ്ര്തൂടുതൽ േനം

സാേ്കികു്രയും നചയു്ര.

ഓവർേീയർ /എഞ്ധിനീയർ

 കേവൃത്കി്രളുനടഎസ്കിപമറ് തയാറാകൽ.

 കേവൃത്കിയുനട ോപങത്കി്ര ്രാര്യങ്ങളും അളവു്രളും നതാഴ്കിലാള്കി്രൾക് േറഞ്ഞു

ന്രാടുകു്ര.

 കേവൃത്കിയുനട അളവു്രൾ പരഖന്ടുത്കി ്ര്തൂല്കിനൽ്രുന്നത്കി നാവശ്യമായ നടേട്കി്രൾ

നചയു്ര.

പ്പഞായത് തേഗേടറ്ധി /അേ്ധിസന് തേഗേടറ്ധി

 േദ്ധത്കിയുനട പമൽപനാ്ം.

 േ്കി്ലേു്രൾഅംഗീ്രര്കികൽ.
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 നതാഴ്കിലാള്കി്രളുനട പവതനം യഥാേമയം അവരുനട എനകൗ്ടെ്കിൽ എത്കിനയന്നത് ഉറ്ു

വരുതൽ.

 മസര പറാള് ോക്ഷ്യന്ടുത്കി നതാഴ്കിൽഅനുമത്കി നൽ്രു്ര,

തതാഴ്ധിലാള്ധിേളുതടേടമേൾ.

 നതാഴ്കില്കിടങ്ങള്കിൽേമയ്രൃത്യതോല്കികു്ര.

 പകോജ്ര്റ്ട്ട്മീറ്കിംഗ,് നതാഴ്കിലുറ്് കഗാമേഭ്രൾ,പോഷ്യൽ ഓ്്കിറ്ട്ട്കഗാമേഭ്രൾ എന്ന്കിവയ്കിൽ

േനങടുകു്ര.

 ഏൽ്്കികുന്ന പജാല്കി്രൾ്രൃത്യതപയാനട േ്തൂരതീ്രര്കികു്ര.

 ദ്കിവേവും നതാഴ്കിൽ ആരംഭ്കികുന്നത്കിനു മുമ്പും പശഷവും മസര പറാള്കിൽ ഒ്ു്രൾ

പരഖന്ടുതു്ര

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

അധ്യക്ഷ ബ്ലോക്ക് റിസോഴ്സ് പേര്സണ് ഡിസ്ട്രിക്ട് റിസോഴ്സ് പേര്സണ്


