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ആമുഖം

ഇന്യയിൽ സപോേപോരണകപോരപോയ ജനങ്ങളരുനട നതപോഴിൽ നചയരുവപോനരുള്ള അവ്രപോ്നത

സംരക്ഷിച്ട് നിലനിർതരുന്നതിനപോയി 2005 നസേ്ട്റംേർ അഞപോം തീയതി പദ്ീയ ശഗപോേീണ

നതപോഴിലരുറ്്ട് നിയേം നിലവിൽ വന്നരു. അവിദഗ്ധ ്രപോയി്ര നതപോഴിലിൽ ഏർന്ടപോൻ

സന്നദ്ധതയരുള്ള ശഗപോേശേപദ്ങ്ങളിൽ അേിവസികരുന്ന ഏനതപോരരു ്രരുടരുംേതിനരും ഒരരു

സപോമ്പതി്ര വർഷം 100 ദിവസതിൽ ്രരുറയപോത നതപോഴിൽ ഉറ്പോകരുന്നപതപോനടപോ്ം

ഗരുണപേന്മയരുള്ളതരും സപോയിയപോയിടരുള്ളതരും ഉൽേപോദനക്ഷേവരുേപോയ ആസ്ി്രളരുനട സൃഷിയപോണ്ട്

ഈ േദ്ധതിയരുനട േരുഖ്യ ലക്ഷ്യം.ദരിശദരരുനട ഉേജീവനവരും ആയി േനന്ട വിഭവപോടിതറ

്കിന്ടരുതരു്രയരും സപോേൂഹി്രേപോയി േിപന്നപോകം നിൽകരുന്ന എലപോ ്രരുടരുംേങ്ങനളയരും

േദ്ധതിയിൽ ഉൾന്ടരുതരു്രയരും േഞപോയത്ട് രപോജ്ട് സപോേനങ്ങനള ്കിന്ടരുതരു്ര എന്നതരും

ഇതിൻനറ ലക്ഷ്യേപോണ്ട്.

േവ്ധിദശഷതകൾ

 നിയേതിൻനറ േിൻേലേരുള്ളഅവ്രപോ്പോേിഷ്ിതേദ്ധതി

 ശഗപോേേഞപോയത്ട് ശേപദ്ത്ട് തപോേസികരുന്ന 18 വയസ്ട് േൂർതിയപോയ

ഏനതപോരപോൾകരും േദ്ധതിയിൽേങപോളിയപോ്രപോം

 സ്ട്ശതീകരും േരുരരുഷനരും തരുല്യ പവതനം

 േരിസിതിസംരക്ഷണം്രപോർഷി്ര പേഖലയിനലഅടിസപോനസൗ്രര്യ

വി്രസനംഎന്നിവയ്ട്ക്ട് േരുൻഗണന

 നതപോഴിലപോളി്രൾതനന്ന ശേവർതി്രൾ്രന്ടെതരു്രയരുംആസൂശതണനത

സഹപോയികരു്രയരും നചയരുന്നരു

 ആസൂശതണതിലരും നിർവഹണതിലരും തി്രഞ്ഞസരുതപോര്യത

 ്രരപോറരു്രപോനര ഇടനിലകപോപരപോ ഇല

 നേപോതരുജന േങപോളിതപതപോനട പലേർേഡ്ജറ്ട്

 േപോങ്ട് പേപോപസപോഫീസ്ട് വഴി േപോശതം പവതനവിതരണം

 സ്ട്ശതീ്രൾക്ട് േരുൻഗണന

 ്രമ്പ്യൂടർ്ൃംഖലവഴിയരുള്ള പേപോണിററിംഗ്ട് സംവിേപോനം

 ശഗപോേസഭ േദ്ധതിഓ്ിറ്ട് നചയരുന്നരു

പദ്ീയ ശഗപോേീണ നതപോഴിലരുറ്്ട് േദ്ധതി ശേ്രപോരം ശഗപോേേഞപോയത്ട് ശേപദ്ത്ട് നട്ിലപോകരുന്ന

േരുഴരുവൻ ശേവൃതി്രളരും പസപോഷ്യൽഓ്ിറിങ്ങിനരുവിപേയേപോകണനേന്ന17(2) വ്രരു്്ട്

നിഷ്കർഷികരുന്നരു േദ്ധതി ശേവർതനനത്റിയരും നേപോതരു േനംചിലവഴികരുന്നതിനന്റിയരും

േൗരസേൂഹംനടതരുന്ന േരസ്യവരുംസ്വതശനവരുേപോയേരിപ്പോേനയപോണ്ട്ആണ്ട് പസപോഷ്യൽ

ഓ്ിറ്ട്അഥവപോസപോേൂഹി്രേരിപ്പോേന .നതപോഴിലരുറ്്ട് നിയേശേ്രപോരംവർഷതിൽ

ര്ടെരുതവണപസപോഷ്യൽഓ്ിറ്ട് ശഗപോേസഭ്രൾഎലപോവപോർ്ിലരും്രൃത്യേപോയി

നടപത്ടെതപോണ്ട്പസപോഷ്യൽഓ്ിറ്ട് ലൂനടഅഴിേതി ഇലപോതപോകരുന്നതിനരുംസരുതപോര്യത ഉറ്രു

വരരുതരുന്നതിനരും്രപോര്യക്ഷേതവർേി്ികരുന്നതിന്ട് സത്ഭരണം ഉറ്പോകരുന്നതിനരും

്രഴിയരുന്നരു.േദ്ധതി േണം്രിയപോയ രീതിയിൽചിലവഴിചിടരു്ടെ്ട്എന്നരും േണം നചലവഴിച്ട്

അതരുന്രപോ്ടെ്ട് േദ്ധതിയരുനട ലക്ഷ്യംക്രവരിചിടരു്ടെ്ട്എന്നരും ഗരുണപഭപോകപോകളരുനട

ജീവിതതിൽഗരുണ്രരേപോയരും ്രപോര്യേപോയ േപോറം ഉ്ടെപോയിടരു്ടെ്ട്എന്ന്ട് പസപോഷ്യൽ്രന്ടെതപോൻ
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്രഴിയരുന്നരുസംസപോനസർകപോർ പസപോഷ്യൽഓ്ിറ്ട് നടപത്ടെരീതിസംേനിച്ട് ഉതരവ്ട്

േരുറന്ടരുവിചിടരു്ടെ്ട്.പസപോഷ്യൽഓ്ിറ്ട്ത് ശഗപോേസഭയരുനടവിജയം

ജനേങപോളിതആണ്ട്.പസപോഷ്യൽഓ്ിറ്ട്ത്ശഗപോേസഭയരുനടതീയതി, പവദിഎന്നിവനിശ്ചയിച 5

ദിവസം േരുമ്പ്ട് ജനങ്ങൾക്ട്വിവരം നൽ്രിയിരികണംേദ്ധതിആസൂശതണം. നിർവഹണം,

പേപോണിററിംഗ്ട് തരുടങ്ങിഎലപോവ്യകി്രളരും പസപോഷ്യൽഓ്ിറ്ട് ശഗപോേസഭയിൽനിർേനേപോയരും

േനങടരുകണം.േഹപോതപോ ഗപോനി പദ്ീയ ശഗപോേീണ നതപോഴിലരുറ്്ട്േദ്ധതിയിൽ സരുഗേവരും

സരുതപോര്യവരുേപോയി പസപോഷ്യൽഓ്ിറ്ട് നടതരുന്നതിന്ട് പ്രരളതിൽ സ്വതശനചരുേതലയരുള്ള

പസപോഷ്യൽഓ്ിറ്ട് യൂണിറ്ട് 31 1 2017 നിലവിൽവന്നരു

1.രീത്ധിശാേ്ഗതം

പസപോഷ്യൽഓ്ിറ്ട് റിപസപോഴ്്ട് നേര്ട്സൺ ശേവർതിഫയൽേരിപ്പോേന,ഫീൽ്്ട്സന്ദർ്നം,

നതപോഴിലപോളി്രളരുംആയരുള്ളഅഭിേരുഖം,എംഐഎസ്ട് േരിപ്പോേനഎന്നിവനയ

അടിസപോനേപോകിയപോണ്ട് പസപോഷ്യൽഓ്ിറ്ട് റിപ്പോർട്ട് തയപോറപോകിയിടരുള്ളത്ട്. തപോനഴ േറയരുന്ന

രീതിഅവലംേിചപോണ്ട്ഈറിപ്പോർട്ട് തയപോറപോകിയിടരുള്ളത്ട്.

1. ഓഡ്ധിറ് പാൻ

1.1 ഓ്ിറ്ട്ത്പപോൻ തയപോറപോകൽ

1.2 ഓഫീസ്ട്സന്ദർ്നേരിേപോടി്രൾ

2. അഭ്ധിമുഖം

2.1 േി്ിഒ, േഞപോയത്ട് ശേസി്ൻറ്ട്, ജനശേതിനിേി്രൾ, നസശ്രടറി &സപോഫ്ട്

2.2 പേറ്ട്, നതപോഴിലപോളി്രൾ,്രർഷ്രർ, നതപോഴിലിന്ട് പേപോ്രപോതനതപോഴിൽ്രപോർ്്ട് ഉടേ്രൾ

3. ഫയൽപ്പര്ധിദശാധന

3.1 നേപോതരു ശേവർതി്രൾ,വ്യകിഗത ശേവർതി്രൾ

3.2 പരഖ്രളരുനട ഉള്ളടകം -സരുതപോര്യത, േരിേൂർണത

4. ഫീൽഡ്േന്ദർശനം, ന്ധിരീക്ഷണം

4.1 േൂർതിയപോയ നതപോഴിലിടം, നടന്നരുന്രപോ്ടെിരികരുന്ന നതപോഴിലിടം

5. റഫറൻേ്

5.1 വി്രസനപരഖ, വപോർഷി്രേദ്ധതി പരഖ,എംഐഎസ്ട്, രജിസറരു്രൾ

6. വ്ധിവരങ്ങളുതട ദഗകാഡീകരണം

6.1 പശ്രപോസ്ട് നവരിഫിപകഷൻ,അവസപോനവടചർച

7. കരട് റ്ധിദപാർട് തയാറാകൽ
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2.േഞപോയത്ട്ത്അട്ധിസാനവ്ധിവരങ്ങൾ

1 ജില േപോലകപോട്ട്ത്

2 പ്പോക്ട്ത് ആലതൂർ

3 അതിരരു്രൾ

്രിഴക്ട് ആലതൂർ ശഗപോേ േഞപോയത്ട്ത്

േടിഞ്ഞപോറ്ട് മംഗളം പുഴ

നതക്ട്ത് മംഗലം പുഴ,വ ടക്കഞ്ചേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്ത്

വടക്ട് തരൂർ , കുത്തനൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്, ഗായത്രി

പുഴ, 

4 വിസ്ീർണം 30.46ച. ്രി. േി

5 വപോർ്്ട്ത്്രളരുനടഎണം 17

6 ജനസംഖ്യ 26839

7 സ്ത്രീകള് 13993

8 പുരുഷന്മാര് 12846

9 പട്ടികജാതി ജനസംഖ്യ 5945

10 പട്ടിക വര്ഗ ജനസംഖ്യ 10

11 സാക്ഷരത 79.34%

3.വാർഡ്ധിതനകുറ്ധിചുള്ളഅട്ധിസാനവ്ധിവരം

1 അതിരരു്രൾ

1.1 വടക്ട് തരൂർ ശഗപോേേഞപോയത്ട്,

ഗപോയശതി്രുഴ

1.2 നതക്ട്ത് േംഗലം േരുഴ, േരുതരുപകപോട്ട്

ശഗപോേ േഞപോയത്ട്



8

1.3 ്രിഴക്ട് േപോടൂർ

1.4 േടിഞ്ഞപോറ്ട് തൃശൂര്ട് ജില, പപോഴി

4.തതാഴ്ധിലുറപ് പ്പദ്ധത്ധിഅട്ധിസാനവ്ധിവരം

അട്ധിസാനവ്ധിവരം കാവശ്ശേരി വപോർ്്ട്ത് 1

1 Total No. of Job Cards issued 4709 395

2 Total No. of Active Job Cards 3286 252

3 Total no. of Job cards ST 10 -

4 Total no. of Job cards SC 865 50

4 Persondays Generated so far 110647 -

5 Total No of HHs completed 100 Days of

Wage Employment

103 9

Total Expenditure 325.39 lakh 12,19,921( oct1 to

march31)

5.ഓഡ്ധിറ്ട്നു വ്ധിദധയമാക്ധിയ ഗപ്പവൃത്ധികളുതട ല്ധിസ്

ഗകമ

നമ്പർ ഗപ്പവൃത്ധിയുതട ദപ്പര് വർക്ട്

ഐ,ഡ്ധി

കാലയളവ് ച്ധിലവ

ഗപ്പവൃത്ധി

േ്ധിനങ്ങൾ

1

പ്പീചദ്ാട് ഗപ്പദേശത്നീർചാൽ

േംരക്ഷണം

FP/344669

18.12.2018

to

23.12.2018

154422 500

2

ഗായഗത്ധിപ്പുഴയ്ധിൽപാഴ്ധി മുതൽ

കാർത്യായന്ധികടവ് വതരപ്പുഴ

േംരക്ഷണം

WH/286418

18.03.2019

to

24.03.2019

276863

985

3

കടംബ്ധിട്ധിഫാംചാനൽമണ്നീകം

തചയൽ

Ic/215093 30.11.18 to

07.12.2018

184500
649
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4

മംഗളംപ്പുഴയ്ധിൽദതാണ്ധികടവ്

മുതൽപാഴ്ധിവതരപ്പുഴേംരക്ഷണം

WH/ 286446

06.03.2019

to

10.03.2019

283200
1100

5 ഒനാംവാർഡ്ധിൽദ്ലേശം

അനുഭവ്ധികുന വ്ധിഭാഗങ്ങളുതട

കുടുംബങ്ങള്ധിൽ ഭ്തൂവ്ധികേനം

LD/330946

26. 01.2019

to 01. 02.

2019

296546
908

6 ലൈഫ് പദ്ധതിയിലെ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക്

ഭവന നിർമ്മാണ വും ഭൂമി വികസനവും (

മോളി )

IF/347605 29.03.2018 to

24.08.2018

24390

90

6.അവകാശഅധ്ധിഷ്്ധിതന്ധിരീക്ഷണങ്ങൾ

േഹപോതഗപോനി പദ്ീയ ശഗപോേീണ നതപോഴിലരുറ്്ട് നിയേതിലൂനട ശഗപോേീണ ജനതയ്ട്ക്ട്

നതപോഴിൽ നല്കനേടരുന്നപതപോനടപോ്ം അവരരുനട േതരു അവ്രപോ്ങ്ങളരും

സംരക്ഷികനേടരുന്നരു.

1. സൗജന്യേപോയി നതപോഴിൽ്രപോർ്്ട് ലഭികരുവപോൻഉള്ളഅവ്രപോ്ം- നഷ്്യൂൾ 2;

ഖണി്ര 1-5, വപോർഷി്ര േപോസർസർകരുലർഅദ്ധ്യപോയം-3

2. അപേക്ഷിച്ട്

15ദിവസതിനരുള്ളിൽനതപോഴിൽലഭികരുവപോനരുള്ളഅവ്രപോ്വരുംആയതിന്ട്നറ

ക്ര്റരു റസീതരു ലഭികരുന്നതിനരുംഉള്ളഅവ്രപോ്ം- നഷ്്യൂൾ 1; ഖണി്ര 8,

നഷ്്യൂൾ 2; ഖണി്ര 6-13

3. അനലങിൽനതപോഴിലിലപോയ്മപവതനംലഭികരുവപോനരുള്ളഅവ്രപോ്ംആദ്യനത 30

ദിവസം (1/4 &േിന്നീടരുള്ളദിവസങ്ങളിൽ 1/2)

4. നഷൽഫ്ട്ഓഫ്ട്പശേപോജക്്ട്തയപോറപോകരുവപോനരുള്ളഅവ്രപോ്ം

5. അഞ്ട്്രിപലപോേീററിനരുള്ളിൽനതപോഴിൽലഭികപോനരുള്ളഅവ്രപോ്ംഅനലങിൽപവ

തനതിന്ട്നറ ത്10%അേി്രംലഭികരുവപോനരുള്ളഅവ്രപോ്ം

6. ്രരുടിനവള്ളം, വിശ്േസൗ്രര്യം,

ശേഥേ്രുശ്ൂഷസൗ്രര്യംഇവലഭികരുന്നതിനരുള്ളഅവ്രപോ്ംനഷ്്യൂൾ 2;

ഖണി്ര 23-28

7. 15 ദിവസതിനരുള്ളിൽപവതനംലഭികരുന്നതിനരുള്ളഅവ്രപോ്ം
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8. പവതനവിതരണതിനല്രപോലതപോേസതിന്ട്

ത്നഷേരിഹപോരംലഭികരുവപോനരുഉള്ളഅവ്രപോ്ം

9. സേയേനിതേപോയരുള്ളേരപോതിേരിഹപോരതിനരുള്ളഅവ്രപോ്ം

10. പസപോഷ്യൽഓ്ിറ്ട്നടതരുന്നതിനരുള്ളഅവ്രപോ്ം

പസപോഷ്യൽ ഓ്ിറിലൂനട ശേവൃതി്രളരുനട േരിപ്പോേനയരും അപതപോനടപോ്ം

നതപോഴിലപോളി്രളരുനട േതരു അവ്രപോ്ങ്ങളരും സംരക്ഷികനേടരുന്നരു നവന്നരും

വിലയിരരുതരുന്നരു

.അവ്രപോ്അേിഷ്ിതേപോയ നിരീക്ഷണങ്ങൾതപോനഴ്റയരുന്നരു.

നതപോഴിൽ്രപോർ്്ട്ത്ലഭ്യേപോ്രരുന്നത്ട്സംേനിചരു

 നതപോഴിലരുറ്രു നിയേം നഷ്്യൂൾ 2 േപോര 1 അനരുസരിച്ട് 18 വയസ്ട്

േൂർതിയപോയഏനതപോരപോളരും നതപോഴിൽ്രപോർ്ിന്ട്അപേക്ഷിചപോൽ 15

ദിവസതിനരുള്ളിൽ പഫപോപടപോ േതിച നതപോഴിൽ്രപോർ്്ട് പ്രശന്ദസർകപോർ

നചലവിൽലഭികപോനരുള്ളഅവ്രപോ്േപോണ്ട് നിയേം നൽ്രരുന്നത്ട്.

നിരീക്ഷണം

 395 നതപോഴിൽ്രപോർ്രുള്ള ഈവപോർ്ിൽ 252 പേർസജീവേപോയി നതപോഴിൽ

നചയരുന്നവരപോണ്ട്. 2018-19 കാലയളവില്തൊഴില്കാര്ഡിന് അപേക്ഷിച

എല്ലാവര്ക്കും തൊഴില്കാര്ഡ് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട് . നതപോഴിലപോളി്രൾസ്വനം

നചലവിലപോണ്ട് േരുതിയ നതപോഴിൽ്രപോർ്ിൽ പഫപോപടപോ േതിചത്ട് എന്നരും

േനസിലപോകപോൻസപോേിചരു ഇതരു അവകാശ ലംഘനമാണ്

തതാഴ്ധിൽആവശ്യ തപ്പടുനത്േംബന്ധിച

അപേക്ഷിചരു പതിനഞ്ചു ദിവസതിനരുള്ളിൽ നതപോഴിൽ ലഭിയ്ട്കരുവപോനരുള്ള അവ്രപോ്വരും ആയതിന്ട്നറ

ക്രേറ്ട് രസീത്ട് ലഭിയ്ട്കരുവപോനരുള്ളഅവ്രപോ്ം

നിരീക്ഷണം

 പ്പര്ധിദശാധ്ധിചത്ധിൽ തതാഴ്ധിൽലഭ്യമാദകണ്ടരീത്ധിഎഗപ്പകാരം

ആതണന് തതാഴ്ധിലാള്ധികൾക് അറ്ധിവ്ധില്ല.

.നതപോഴിലിലപോയ്മ പവതനം ലഭികരുവപോനരുള്ളഅവ്രപോ്ം

 നതപോഴിലരുറ്്ട് നിയേ ശേ്രപോരം നതപോഴിൽആവ്്യനേടരു ്രഴിഞ്ഞപോൽ

േതിനഞ്ട് ദിവസതിനരുള്ളിൽ നതപോഴിൽ നൽ്രിയിരികണം.

 അനലങിൽനതപോഴിലിലപോയ്മപവതനംലഭികരുവപോനരുള്ളഅവ്രപോ്ംആദ്യനത
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30 ദിവസം (1/4 &േിന്നീടരുള്ളദിവസങ്ങളിൽ 1/2)

നിരീക്ഷണം

 15 ദിവസതിന്രതരുതനന്നനതപോഴിൽലഭിചിരരുന്നരു 100 നതപോഴിൽ ദിനങ്ങൾകരുള്ള

അവ്രപോ്േരു്ടെപോയിടരും ്രഴിഞ്ഞസപോമ്പതി്രവർഷതിൽ്രപോ്രി നതപോഴിൽ

ദിനങ്ങൾ േപോശതേപോണ്ട്ഈവപോർ്ിനല നതപോഴിലപോളി്രൾക്ട് ലഭ്യേപോയിടരുള്ളത്ട്.

 252 പേര്ട് ആ്ര്ട്റീവ്ട് നതപോഴിലപോളി്രൾ ഉള്ളഈവപോർ്ിൽ്രഴിഞ്ഞ

സപോമ്പതി്രവർഷതിൽ 9 പേർകരു നൂറരു നതപോഴിൾ ദിനങ്ങൾ

ലഭ്യേപോയത്ട്.

പജപോലിസലത്ട്,്രരുടിനവള്ളം,തണൽ,ശേഥേ്രുശ്ൂഷ്രിറരു്രൾ,

എന്നിവലഭികരുന്നതിനരുള്ളഅവ്രപോ്ം.

 നതപോഴിലരുറ്്ട് നിയേ ശേ്രപോരം ശേവൃതി നടകരുന്ന സലത്ട്

്രരുടിനവള്ളം,തണൽ ,ശേഥേ ്രുശ്ൂഷ ്രിറ്ട് ,്രയരുറ ്രപോലരുറ എന്നിവ ശേവൃതി

നട്ിലപോകരുന്ന സപോേനം വഴി സൗജന്യ േപോയി നതപോഴിലപോളി്രൾക്ട്

ലഭിന്ര്ടെപോതപോണ്ട്

നിരീക്ഷണം

 നിലവിൽ്രരുടിനവള്ളം ലഭ്യേപോയിടരു്ടെ്ട് ശേഥേ്രുശ്ൂഷയ്ട്കരുള്ള

്രിറ്ട്,തണൽ,എന്നിവ ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട് എന്നപോണ്ട്ഫീൽ്്ട് വിസിറ്ട് നചയരുന്ന

സേയത്ട് നതപോഴിലപോളി്രളിൽ നിന്നരും പേറ്ട്ത്േപോരിൽ നിന്നരും േനസിലപോകപോൻ

സപോേിചത്ട്. ്രയരുറ്രളരും ്രപോലരുറ്രളരും േതിയപോയഅളവിൽലഭ്യേപോക്കണം എന്നരും

ആവ്്യന്ടിരരുന്നരു.

പ്പദ്ധത്ധിആരംഭമീറ്ധിംഗ്ധിൽപ്പത്ടുകുവാനുള്ളഅവകാശം

 നതപോഴിൽ ഉറ്രു നിയേം നഷ്്യൂൾഇരരുേതി ര്ടെരു ശേ്രപോരം ഒരരു േദ്ധതി

ആരംഭികരുന്നത്ട് േരുൻേ്ട് േദ്ധതിസംേനിച േരുഴരുവൻ്രപോര്യങ്ങളരും

്രൃത്യേപോയി നതപോഴിലപോളി്രനള പേപോേ്യ ന്ടരുതരുന്നതിന്ട്േനനേട

നിർവഹണഉപദ്യപോഗസന്ട്നറയരും ,വപോർ്്ട്ത്നേമ്പർ,സപോപങതി്ര ഉപദ്യപോഗസർ

എന്നിവരരുനടസപോനിേ്യതിൽഏനതന്ട്്രിലരും നേപോതരുസലപതപോ

നതപോഴിലിടങ്ങളിൽവച്ട് േദ്ധതിആരംഭ േീറിംഗ്ട് നടപത്ടെതരു്ടെ്ട്.
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നിരീക്ഷണം

 നിലവിൽവപോർ്ിൽ ശേവ്ട്ർതിതരുടങ്ങരുന്നതിനരു േരുൻേ്ട് േദ്ധതിആരംഭ

േീറിങ്ട് ്രൂടപോറരു്ടെ്ട് എന്നപോണ്ട് നതപോഴിലപോളി്രളരുേപോയരുള്ളസംസപോരതിലരും

കസറ്ട് ്യറി േരിപ്പോേിചപ്പോഴരും േനസിലപോകപോൻസപോേിചത്ട്.

തതാഴ്ധില്ധിടങ്ങള്ധിൽഏതതന്ക്ധിലും തരത്ധിൽ ഉള്ളഅപ്പകടംേംഭവ്ധിചാൽ

ച്ധിക്ധിത്യക്ട്ആവശ്യമയ്ധിവരുനമുഴുവൻച്ധിലവുകളും തതാഴ്ധിലാള്ധിക്

ലഭ്യമാക്കണം

നിരീക്ഷണം

ഓ്ിറ്ട് ്രപോലയളവിൽഅേ്രടങ്ങൾഒന്നരുംസംഭവിചിടില.ത്

പ്പരാത്ധി പ്പര്ധിഹാരം

 നതപോഴിലരുറ്്ട് നിയേ നഷ്്യൂൾ േനതപോൻേതരു ശേ്രപോരം

സേയേനിതേപോയി േരപോതി േരിഹപോരതിനരുള്ളഅവ്രപോ്ം

നിഷ്കർഷികരുന്നരു.േദ്ധതിയരുേപോയിേനനേട േരപോതി്രൾ പഫപോൺ േരുപഖന

പടപോൾ ശഫീ നമ്പർ ഉേപയപോഗിചരും പരഖപോേൂലംഎഴരുതി നൽ്രിയരും ഇ

നേയിൽവഴിയരുംഅയകപോവരുന്നതപോണ്ട്...

 18004255720 എന്ന പടപോൾ ശഫീ നമ്പറിൽ േരപോതി്രൾ പരഖനേടരുതപോം

എന്നരുള്ളവിവരം നതപോഴിലപോളി്രളിൽ ലഭ്യേപോകണം

നിരീക്ഷണം

 18004255720എന്നപടപോൾ ശഫീ നമ്പറിൽേരപോതി്രൾ പരഖനേടരുതപോംഎന്നരുള്ള

വിവരം നതപോഴിലപോളി്രളിൽലഭ്യേല.

 ഫീല്ഡ്സന്ദര്ശനവേളയില് തൊഴിലാളികളും ആയുള്ള കൂടികാഴ്ചയില്നിലവില്

ഓഫീസില്ചെന്നു പരാതി പറയാറില്ല ് എന്നാണ്പറയുന്നത.്അതിനെ കുറിച്ച്

തൊഴിലാളികൾക്ക് അറിവില്ലായിരുന്നു.

 േറരുള്ളേരപോതി്രൾേരപോതി രജിനസരിൽ പരഖന്ടരുത്രയരും നചയിതിരികരുന്നരു

അഞുക്ധിദലാമീറർചുറളവ്ധിൽതതാഴ്ധിൽലഭ്ധികുവാനുള്ളഅവകാശം(Schedule 2

Para 18 )

 നതപോഴിലപോളിയരുനടതപോേസസലതരുനിന്ന്ട്അഞ്ട്്രിപലപോേീറർചരുറളവിലലനതപോഴി

ൽലഭികരുന്നനതങിൽപവതനതിന്ട്നറ 10

്തേപോനം്രൂടിഅേി്രപവതനംലഭികരുന്നതിനരുള്ളഅവ്രപോ്ം

നിരീക്ഷണം
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 ഒപരവപോർ്ിൽതനന്നയരുള്ളേണി്രളപോണ്ട് നതപോഴിലപോളി്രൾ നചയ്രു

വരരുന്നത്ട്

ദോഷ്യൽഓഡ്ധിറ്ട്നടതുവാനുള്ളഅവകാശം

 നതപോഴിലരുറ്്ട് േദ്ധതിയിൽഏനറടരുതരുനട്ിലപോകരുന്ന േരുഴരുവ്ട്ഴ്ട്ൻ

ശേവൃതി്രളരും പസപോഷ്യൽ ഓ്ിറ്ട്ത് നരു വിപേയേപോകണനേന്ന്ട് നസക്ഷൻ

17(2) നിഷ്കർഷികരുന്നരു

 നിയേം അനരു്പോസികരും പ്രകാരം ഉള്ള പസപോഷ്യൽ ഓ്ിറ്ട്ത് ശേശ്രിയ

ഇതരുവനരനടന്നിടില.

9 . രജ്ധിസർട്പ്പര്ധിദശാധന

പ്രശന്ദ സർകപോറിന്ട്നറ നിർപദ് ശേ്രപോരം തപോനഴ േറയരുന്ന ഏഴരു രജിസറരു്രൾ നിർേനേപോയരും

ശഗപോേേഞപോയതിൽസൂക്ഷിപ്ര്ടെപോതപോണ്ട്

 AMC ശേ്രപോരേരുള്ള 7 ര ജിസറരു്രൾഉ്ടെപോയിരരുന്ന.

1. തതാഴ്ധിൽകാർഡ് രജ്ധിസർട്

 നതപോഴിൽ്രപോർ്ിനരുള്ള ്രരുടരുംേപോപേക്ഷയരുനട രജിസർ ആണ്ട്നതപോഴിൽ്രപോർ്്ട്

രജിസർ. AMC ശേ്രപോരേരുള്ളനതപോഴിൽ്രപോട്ട് രജിസർ്രപോണപോൻസപോേിചരു.

2 ഗഗാമേഭരജ്ധിസർ

 ഓ്ിറിനരു വിപേയേപോകിയ ഒന്നപോം വപോർ്ിനല ശഗപോേസഭരജിസർ

േരിപ്പോേിചപ്പോൾ നതപോഴിലരുറ്രു േദ്ധതിയിൽ ഏനറടരുപക്ടെ

േദ്ധതി്രൾ ശഗപോേസഭയിൽ ചർച നചയ്രു തീരരുേപോനിചതപോയി ്രപോണരുവപോൻ

സപോേിചരു.

3 ഡ്ധിമാൻഡ്അദലാദകഷൻ/ദവതനരജ്ധിസർ

 പ്പര്ധിദശാധ്ധിചത്ധിൽ തവള്ളദപ്പപറ്ധിൽക്തൂടായ്ധിഎഴുത്ധി ദമറ്ട്തന

ഏൽപ്ധിച് തഗഫണ്ട്ഓഫീേ്ധിൽനൽകുന രീത്ധിയാണ്

അവലംബ്ധിച്ധിര്ധികുനത് . ഇങ്ങതനലഭ്ധികുനഅദപ്പക്ഷകൾകു

രേീത്ധിയും നാൽകാറുണ്ട് വളതരനല്ലഡ്ധിമാൻഡ് രീത്ധിയാണ്

 ആയതുതകാണ്ട് ഒന്നാം വാർഡ്ധിൽപ്പര്ധിദശാധനയ്ക് വ്ധിദധയമാക്ധിയ

ഗപ്പവൃത്ധികളുതട ഡ്ധിമാൻഡ്കതണ്ടത്ധിതയ്്ധിലും ‘ഓദരാ

ഗപ്പവർത്ധിയുതടയുംഡ്ധിമാൻഡ്അതാത്ഫയല്ധിൽ

േ്തൂക്ഷ്ധികുനതായ്ധിര്ധികുംഅഭ്ധികാമ്യം.

4.വർക് രജ്ധിസർ:
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 ശേവൃതിയരുനട ലിസരും ചിലവരുംവി്ദപോം്ങ്ങളരുംസംേനിച്ട് രജിസർ

 2018 -19 കാലയളവ്ധിൽ തചയുവാൻ ഉദ്ദേശ്ധിച്ധിരുന മുഴുവൻ

ഫയലുകളുദടയും വ്ധിവരങ്ങൾവർക്ട്രജ്ധിസറ്ധിൽ ഉണ്ട്

എം,തെഎ.എേ്ൽന്ധിനുംഡൗൺദലാഡ് തചയ്ു

േ്തൂക്ഷ്ധിച്ധിരിക്കുന്നു

5ആസ്്ധിരജ്ധിസർ: (സിരആസ്ി്രളരുനട രജിസർ)

 2019 ജനരുവരി േപോസം വനര നതപോഴിലരുറ്്ട് േദ്ധതിയരുേപോയി േനന്ട്ട്

നചയരുന്ന ശേവർതി്രളരുനട പേരരും വിവരങ്ങളരും നല രീതിയിൽ

എഴരുതിസൂക്ഷിചിടരു്ടെ്ട്.

6 പ്പരാത്ധി രജ്ധിസർ:

 എം ജി എൻആർഇഎൻഎസ് വിഭാഗത്തില്വരരുന്നേരപോതി്രൾ

രജിസറിൽസൂക്ഷിചിരികരുന്നരു. 2019 നല ഒരരു േരപോതി

പരഖന്ടരുതിയിരികരുന്നരു.

തമറീര്ധിയൽരജ്ധിസർ :

 തമറീര്ധിയൽരജ്ധിസർപ്പര്ധിദശാധ്ധിചത്ധിൽകഴ്ധിഞ്ഞവർഷംതമറീര്ധിയൽ

ഉപ്പദയാഗ്ധിച്തചയുവാൻോധ്ധിച്ധിര്ധികുന.ഗപ്പവൃത്ധികളുതട തമറീര്ധിയൽ

വ്ധിവരങ്ങൾതമറീര്ധിയൽരജ്ധിസറ്ധിൽ േ്തൂക്ഷ്ധിച്ധിടുണ്്ട.

9.2ഗപ്പവൃത്ധിഫയല്ധിതല 22 ദരഖകൾ
വപോർഷി്ര േപോസർ സർ്രരുലർ ശേ്രപോരം ഒരരു ശേവൃതി ഫയലിൽ തപോനഴേറയരുന്ന

ഇരരുേതിര്ടെരു പരഖ്രൾനിർ്ബ്ബനേപോയരും ഉ്ടെപോയിരിപക്ടെപോതപോണ്ട്

1.കവർദപ്പജ്

 േരിപ്പോേിച 6ഫയലരു്രളിൽ വപോർഷി്ര േപോസർസർകരുലർ ശേ്രപോരേരുള്ള

്രവർപേജ്കപോണപോൻസപോേിച്ചില

2.തചക്ട്ല്ധിേ്ട്റ്

 വർക്ട്ഫയലിൽസൂക്ഷിചിരികരുന്നവിവരങ്ങളരുനടേടി്രയരും,

അവയരുനടപേജ്നമ്പറരുംപരഖന്ടരുപത്ടെനചക്ിലിസ്ട്ഫയലിൽസൂക്ഷിപക്ടെതപോണ്ട്.

േരിപ്പോേിച6 ഫയലരു്രളിൽ്രപോണപോൻ്രഴിഞ്ഞില

3.ആക്ഷൻപാൻ

 ഒരരു ജന്രീയഇടനേടലിന്ട്നറ പനർസപോക്ഷ്യം നതളിയികരുന്ന പരഖയപോണ്ട്

ആക്ഷൻപപോൻ. പ്രപോ്ി.ശഗപോേസഭ നിർപ്ദേ്ികരുന്ന ശേവർതി്രൾനഷൽഫ്ട്



15

ഓഫ്ട് പശേപോജക്ിപലക്ട് േപോറരു്രയരും ഇതിൽനിന്നരും േരുൻഗണനഅടിസപോനതിൽ

അതപോത്ട്സപോമ്പതി്രവർഷതിൽആവ്്യേരുള്ള ശേവർതി നതരനഞ്ഞടരുത്ട്

ആക്ഷൻപപോൻതയപോറപോകരു്രയരും നചയരും .ആക്ഷൻപപോനിൽ ഉൾന്ട

ശേവർതിതനന്നയപോപണപോ നട്ിലപോകിയത്ട്എന്ന്ട് േനസിലപോകരുന്നതിനരും

ആക്ഷൻപപോൻ പ്രപോ്ിഉേ്രരികരുന്നരു

 .േരിപ്പോേിചഫയലരു്രളിൽ ഒന്നിൽ പേപോലരും AMC ശേ്രപോരം നിർേനേപോയരും

ഉ്ടെപോയിരിപക്ടെആക്ഷൻപപോനിൻനറ പ്രപോ്ി്രപോണപോൻ

സപോേിചില.എന്നിരരുന്നപോലരും നതപോഴിലരുറ്്ട് വിഭപോഗംഓഫീസിൽേഞപോയതിനല

േരുഴരുവൻആക്ഷൻപപോനരുംകേൻ്്ട് നചയ്രു വൃതിയപോയിസൂക്ഷിചിരികരുന്നരു

 ഇതിന്ട്നറ ഒരരു പ്രപോ്ിഫയലിൽ്രൂടിസൂക്ഷിന്ര്ടെപോതപോണ്ട്

4.എസ്ധിദമറ്ഡ്ധിസേൻആൻഡ്ദഗഡായ്ധിങ്

 സാങ്കേതികഎസ്റ്റിമേറ്റ് പദ്ധതിയിൽഏറ്റെടുക്കുന്ന ഓരോ

പ്രവർത്തിക്കും സംസ്ഥാനസർക്കാർചുമതലപ്പെടുത്തിയഅധികാര

സ്ഥാനത്തിന്റെ അനുമതിയോടുകൂടിയസാങ്കേതികഎസ്റ്റിമേറ്റ്

ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്.ഓരോപ്രവർത്തിക്കും എസ്റ്റിമേറ്റിന്റെ

സംക്ഷിപ്തം,ഡിസൈൻ,പ്രവർത്തിയുടെ പ്രതീക്ഷിത നേട്ടങ്ങൾ

വിശദീകരിക്കുന്നസാങ്കേതിക കുറിപ്പ് തുടങ്ങിയവ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതും

സെക്വർസോഫ്റ്റ് വെയറിലൂടെ ഓൺലൈനായി അനുമതികൾ

ലഭ്യമാക്കേണ്ടതുമാണ്

പരിശോധിച്ച ഫയലുകളില്ലാംഡീറ്റൈൽഡ്എസ്റ്റിമേറ്റ്ഉണ്ടായിരുന്ന. എ

സ്റ്റിമേറ്റ് പ്രവര്ത്തികളുടെഡ്രോയിങ് പവനറ തനന്നസൂക്ഷിചിരികരുന്നരു.

5.ഭരണാനുമതി

 ഒരരു വപോർ്ിൽ ഒരരു വർഷം നട്ിലപോകരുന്ന നതപോഴിലരുറ്്ട് േദ്ധതി

ശേവർതനങ്ങൾക്ട് േഞപോയത്ട് ഭരണസേിതി നൽ്രരുന്ന

അംഗീ്രപോരേപോണ്ട് ഭരണപോനരുേതിേരിപ്പോേിചഫയലരു്രളിൽ

ഭരണപോനരുേതി പ്രപോ്ിസൂക്ഷിചിട്ടുണ്ട്

6.ോദ്ത്ധികാനുമത്ധി

 പരിശോധിച്ച6ഫയലുകളിൽസാങ്കേതികാനുമതി സെക്യൂറിൽ

നിന്നെടുത്ത സാങ്കേതികനുമതിയുടെ കോപ്പി എന്നിവ

സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട.്

7.േംദയാജ്ധിതപ്പദ്ധത്ധി(കൺദവർജൻേ്)
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ഫയലിൽ്രൺപവർജൻസ്ട്സൂചി്ികരുന്ന പരഖ്രല്കാണാൻസാധിച്ചില്ല.

8.ഡ്ധിമാൻഡ്ദഫാം

 പ്പര്ധിദശാധ്ധിചത്ധിൽ തവള്ളദപ്പപറ്ധിൽക്തൂടായ്ധിഎഴുത്ധി ദമറ്ട്തന

ഏൽപ്ധിച് തഗഫണ്ട്ഓഫീേ്ധിൽനൽകുന രീത്ധിയാണ്

അവലംബ്ധിച്ധിര്ധികുനത് . ഇങ്ങതനലഭ്ധികുനഅദപ്പക്ഷകൾകു

രേീത്ധിയും നൽകാറുണ്ട് വളതരനല്ലഡ്ധിമാൻഡ് രീത്ധിയാണ്

ഒന്നാംവാർഡ്ധിൽപ്പര്ധിദശാധനയ്ക് വ്ധിദധയമാക്ധിയ 6ഫയലുകള്ധിലും

ഡ്ധിമാൻഡ് ദഫാറംകാണുവാൻോധ്ധിചു.

9.വർക്അദലാദകഷൻദഫാം

 നതപോഴിൽ ആവ്്യന്ടവർകരു നതപോഴിൽ അനരുവദിചരുന്രപോ്ടെരുള്ള

വർക്ട്അപലപോപകഷൻ പഫപോം ഫയലില് കാണാന് സാധിച്ചില്ല.

എന്നിരുന്നാലും വേറെഫയലിൽ സൂക്ഷിചിരിക്കുന്നു.

10.ഇമസർ ദറാൾ

 നതപോഴിലപോളി്രൾനതപോഴിൽനചയരുന്നതീയതി,

ദിവസംഉൾന്നടഹപോജർപരഖന്ടരുതരുന്നതിനരുള്ളഅടിസപോനപരഖ

യപോണ്ട്ഇേസർ പറപോൾ.

ഇതിൽപ്പോക്ട്ന്വലേ്ട്നേൻറ്ട്ഓഫീസർ,േഞപോയന്്ശ്രടറിഎന്നി

വർഒ്രും, സീലരും പരഖനേടരുപത്ടെതപോണ്ട്. എന്നപോൽ ഇ-േസർ

പറപോളരു്രളിൽ പ്പോക്ട്ന്വലേ്ട്നേൻറ്ട്ഓഫീസർ,

േഞപോയന്്ശ്രടറിഎന്നിവർ ഒ്രും, സീലരും

പരഖനേടരുതിയിടരുന്ടെങിലരും തീയതി പരഖന്ടരുതിയതപോയി

്രപോണപോൻസപോേിചില

.ഇതിൽ നതപോഴിലപോളി്രളരുനട ഒ്രു്രൾ, അവരരുനട നതപോഴിൽദിനങ്ങൾ,

.്രൂലിഎന്നിവപരഖന്ടരുതിയിടരു്ടെ്ട്

പ്പര്ധിദശാധ്ധിച വർക്ട്ഫയലുകള്ധിതല േസർ

പറപോളിൽനതപോഴിലിന്ട്ഹപോജരപോവരുന്ന ദിവസം േരു്രളിൽ ഒ്്ട്

പരഖന്ടരുതിയിടില, േസർ പറപോളുകള്എല്ലാം തന്നെ പൂര്ണമായി

പൂരിപ്പിച്ച ഇരിക്കുന്നു. മസ്റ്റർ റോൽപരിശോധിച്ച്

ഉപദ്യപോഗസൻ ഒപ്പുവെച്ചിട്ടില്ല.

 തചക് ലീഫ് ദനാളം ഗപ്പാധാന്യംവരുനഇ മേ്തറർ

ദറാള്ധിൽ ഉള്ളതവട്ധി ത്ധിരുതലുകൾന്ധിർബനമായും

ഒഴ്ധിവാദകണ്ടതാണ്.
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11.തമഷർതമൻറ്പ്പുസ്കം (M Book)

 എലപോഫയലരു്രളിലരും M book ഉ്ടെപോയിരരുന്നരു.

 നേഷർനേൻറ്ട്േരുകിൽനമ്പർ പേജ്നമ്പർ എന്നിവചില

ഫയലരു്രളിൽ പരഖന്ടരുതിയിടില.്്ട്

 ഇതിൽ ശേവർതിആരംഭികരുന്നതിനരു േരുമ്പരുള്ളഅളവരും

പരഖന്ടരുപത്ടെതപോണ്ട്.

 േനന്ടഉപദ്യപോഗസർഅതപോയത്ട്ഓവർസിയർ,

എൻജിനീയർഎന്നിവരരുനടഒ്്ട്നേഷർനേന്ട്റ്ട്ത്േരുകിൽ

ഉ്ടെപോയിരരുന്നരുഎങിലരുംചിലയിടങ്ങളിൽഎലപോംതനന്നതീയതിപരഖ

ന്ടരുതപോനതഒ്ിടിരികരുന്നത്ട്.

12.തമറീര്ധിയൽല്ധിസ്

 നേറീരിയൽലിസ്ട് പ്രപോ്ി്രപോണപോൻ ്രഴിഞ്ഞരു.

13.ദവജ് ല്ധിസ്ട്

 നതപോഴിലപോളി്രൾഎശതദിവസംപജപോലിനചയ്രുഎന്നതിന്ട്അടി

സപോനന്ടരുതി അവർക്ട് നൽപ്ര്ടെതരു്രഅതപോയത്ട്്രൂലി,

ആയരുേങ്ങൾക്ട് ന്രപോടരുകരുന്ന വപോട്ര,

േൂർച്രൂടരുന്നതിനരുള്ള തരു്ര എന്നിവ

എലപോം്രപോണിചരുന്രപോ്ടെ്ട് േണം ക്രേപോറരുന്നതയപോറപോകരുന്ന

ശേേപോനന്ട ഒന്നപോണ്ട് പവജ്ട് ലിസ്ട്ത്

 േസർപറപോൾ ശേ്രപോരേരുള്ള പവജ്ട് ലിസ്ട്ത് എല്ലാ

ഫയലരു്രളിലും വൃത്തിയായി സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു.

14.മസർദറാൾ /ഫയൽമാറസ്ധിപുകൾ

 ഒരരുേസർപറപോൾഅവസപോനിച്ട് 3 ദിവസതിന്രംതനന്ന

അളവരു്രൾേനന്ട ഉദ്യപോഗസൻ

പരഖന്ടരുതണംഎന്ന്ട്നിയേം

അനരു്പോസികരുന്നരു.അളവരു്രളിൽ ശ്രേപകടരു്രൾ

ഉ്ടെപോയപോപലപോ, ഉേപയപോഗികരുന്ന നേറീരിയലിന്ട്നറ

്ര്വപോളിറിയിൽനിലവപോരം്രരുറയ്ട്കരു്രപയപോ,

ഉയർന്നഎസിപേറ്ട്്രപോണികരു്രപയപോനചയരുന്നത്ട്നിയേവിരരു

ദ്ധേപോവരു്രയരുംനസക്ഷൻ 25അനരു്പോസികരുന്ന്ിക്ഷക്ട്

വിപേയേപോപവ്ടെിവരരു്രയരുംനചയരും.

 6 ഫ യലുകളിലും ഫയൽട്രാക്കിംഗ്ഫോംഅഥവാ

മസ്റ്്ട്റർപറപോൾേൂവ്ട്നേൻറ്ട്സി്്ട്ഫായലുകളില്

ഉണ്ടായിരുന്നു.

15. നേറീരിയൽവൗചർേിൽ
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 സിറിസൺ ഇൻഫർപേഷൻ പേപോർ്്ട് എസിപേറിൽ

നവചിരരുനന്നങിലും ഫീൽ്്ട് േരിപ്പോേനയിൽ

്രപോണരുവപോൻസപോേിചില.

16.ഫണ്ട്ട്രാൻസ്ഫർഓർഡർ(FTO)’

 പരിശോധിച്ച 6 ഫ യലുകളില്

ഫണ്ട്ട്രാൻസ്ഫർഓർഡർ(FTO)’ഹാര്ഡ്കോപ്പി

േ്തൂക്ഷ്ധിച്ധിട്ധില്ല. എന്ധിരുനാലുംഎംബുക്ധിന്തറ

പ്പുറക്ധിലും രജ്ധിസറ്ധിൽ ദരഖതപടുത്ധി

വച്ധിര്ധികുനു.

17. റോയൽറ്റി

 േരിപ്പോേന വിപേയേപോകിയ ഒരരു വർക്ട്ത്ഫയലിലരും

പറപോയൽറിേപോേ്രേല

18.ദഫാദടാഗഗാഫ്

 ശേവർതിതരുടങ്ങരുന്നതിന്മരുമ്പ്ട്ശേവർതിനടന്നരുന്രപോ

്ടെിരികരുപമ്പപോൾ,

ശേവർതിേൂർതീ്രരിചരു്രഴിയരുപമ്പപോൾ

തരുടങ്ങിയഓപരപോഘടതിനലയരുംപഫപോപടപോ്രൾഫയ

ലിൽസൂക്ഷികണനേന്നരു നിഷ്കർഷിചിരികരുന്നരു

 ഇതരതിലരുള്ള ഒരുഘട്ടത്തിലുള്ള ഫോട്ടോയും

്രപോണപോൻസപോേിചില.കലഫ്ട് േദ്ധതിയരുനട ഒരരു

പഫപോപടപോ നവചിടരു്ടെ്ട്. പ്രപോ്ി്രള്ട് പവനറ തനന്ന

സൂക്ഷിചിരികരുന്നരു.

19 .ജ്ധിദയാടാഗ്ഡ്ദഫാദടാേ്

 ശേവർതിസലം തിരിചറിയരുന്നതിനരുള്ള

ഉേപോേിയപോണ്ട് ജിപയപോപയപോടപോഗ്ട്്്ട്പഫപോപടപോസ്ട്. എന്നപോൽ

ഇവ േരിപ്പോേനയ്ട്ക്ട് വിപേയേപോകിയ ഒരരു ഫയലിൽ

പേപോലരും ്രപോണപോൻ ്രഴിഞ്ഞില പ്രപോ്ി്രൾ പവനറ

സൂക്ഷിചിരികരുന്നരു.

20ഗപ്പവൃത്ധിപ്പ്തൂർതീകരണോക്ഷ്യപ്പഗതം

 േരിപ്പോേിച്ട് ഫയലരു്രളിൽ ശേവർതി ശേവർതി

േൂർതീ്രരണസപോക്ഷ്യേശതം്രപോണപോൻ്രഴിഞ്ഞരു.
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21. ദോഷ്യൽഓഡ്ധിറ്റ്ധിദപാർട്

 എഎംസി ശേ്രപോരേരുള്ള പസപോഷ്യൽഒ്പോ്ിറ്ട് നട്പോകരുന്നത്ട്

ഇപ്പോഴപോണ്ട്.

22.സേറ്ഡയറ്ധി

 സംസപോനസർകപോരിന്ട്നറനിർപ്ദേ്ശേ്രപോരംവർക്ട്ഫയലിൽസൂക്ഷി

പക്ടെ22 േനതപരഖയപോണ്ട്കസറ്ട്്യറി.

 പ്പര്ധിദശാധനയ്ക് വ്ധിദധയമാക്ധിയതപ്പാതു ഗപ്പവൃത്ധികൾ 6

എണ്ണത്തിനും ്സേറ്ഡയറ്ധിേ്തൂക്ഷ്ധിച്ധിരുനു.

 കസറ്ട്്യറിയരുനട ്രവർപേജിൽ ശേവർതിനയ്രരുറിചരുള്ള

 ശേപോഥേി്രവിവരങ്ങൾഏനതപോരരുവ്യകികരുംേനസിലപോകപോൻേറരുന്ന

രീതിയിൽഉ്ടെപോപ്ര്ടെതപോണ്ട്.ശേവർതിആരംഭികരുന്നദിവസംശേവർ

തിഅവസപോനതീയതിഎസിപേറ്ട്തരു്ര,ശേവൃതി ദിനങ്ങൾ ,എന്നിവ

ഉ്ടെപോയിരരുന്നരു.

 േണിസലനതനസൗ്രര്യങ്ങളരുനടലഭ്യതഅടങ്ങിയനചക്ിസ്ട്േൂർ

ണേപോയരും േൂരി്ിച ഇരികരുന്നരു.

 കസറ്ട്്യറിയരുനട ഒരരു ഭപോഗേപോണ്ട്

പശേപോജക്്ട്ഇനീഷ്യൽേീറിങ്ങ്ട്.ഒരരുശേവൃതിതരുടങ്ങരുന്നതിനരു

േരുമ്പ്ട്ശേവർതിനയകരുറിചരുളളവിവരങ്ങൾേങരുവയ്ട്കരുന്ന

തരുംഅതരുപേപോനലഒരരുശേവർതിഎങ്ങനനനചയണനേ

ന്ന്ട്നതപോഴിലപോളി്രൾക്ട്്രൃത്യേപോയഅവപേപോേംഉ്ടെപോകിഎ

ടരുകരുന്നതിനരുംവപോർ്്ട്നേമ്പർ, സപോഫ്ട്ത്

എന്നിവരരുനടഅേ്യക്ഷതയിൽ്രൂടരുന്നപയപോഗേപോണ്ട്േദ്ധതി

ആരംഭേീറിങ്ങ്ട്.എ

ലപോംപേൽേറഞ്ഞഅേി്രപോരി്രളരുനടസപോന്നിേ്യതിൽേദ്ധ

തിആരംഭേീറിംങ്ങ്ട് നടതിയതപോയിപേപോേ്യന്ടരു.

അതുപോലെപണിആയുധങ്ങളുടെ വാടക

നല്കിയുട്ടെണ്ടെങ്കിലും ഏതുതരംആയുധമാണ് ഉപയോഗിച്ച്

എന്നും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

 കസറ്ട്്യറിയരുനട ഒരരു ഭപോഗേപോണ്ട്

വിജിലൻസ്ട്ആൻ്്ട്പേപോണിററിങ

്രമിറി.വിജിലൻസ്ട്ആൻ്്ട്പേപോണിററി കമിറി

യരുനടറിപ്പോർട്ട്ഉ്ടെപോയിരരുനന്നങിലരുംഅഭിശേപോയങ്ങൾപരഖ

ന്ടരുതിയിടരു്ടെയിരരുന്നില.ഓപരപോവപോർ്ിനലശേവർതന

ങ്ങനളനിരീക്ഷികരുന്നതിനരും്രൂടരുതൽനേചന്ടരുതരുന്നതി

നരുേപോയി്രപോര്യക്ഷേേപോയശേവർതിപക്ടെവരരുംആണ്ട്. വി

എം.സിയിൽഅംഗങ്ങൾആയിരിപക്ടെത്ട്.

 കസറ്ട്്യറി േനറപോരരു ഒരരു ഭപോഗേപോണ്ട് സന്ദർ്്ര്രരുറി്്ട്:

 ശേവൃതിയരുനടഓപരപോഘടങ്ങളിലരുള്ളേരുപരപോഗതിവിലയിരരു

തരുന്നതിനരും,

നതപോഴിലപോളി്രളരുനടശേശ്നങ്ങൾേനസിലപോകരുന്നതിനരും,

േദ്ധതിനിർവഹണഏജൻസിയരുനടഉപദ്യപോഗസർ,

ജനശേതിനിേി്രൾ, VMC
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അംഗങ്ങൾഎന്നിവർശേവൃതിനടകരുപമ്പപോൾസലസന്ദർ്

നംനടപത്ടെതപോണ്ട്.കസറ്ട്്യറി്രളിൽ,

സന്ദർ്്രരരുനടപേരരും,ഒ്രും,

പരഖന്ടരുതിയിരരുനന്നങിലരും, ്രരുറി്്ട്ഉ്ടെപോയിരരുന്നില.

 കസറ്ട്്യറി യിൽ ഉ്ടെപോയിരിപ്ര്ടെ േനറപോരരു

ശേേപോനനേട ഭപോഗേപോണ്ട് നതപോഴിലപോളി്രളരുനടസപോക്ഷിേശതം

,േസർപറപോളിൽഒ്രുനവചനതപോഴിലപോളി്രൾശേവൃതിനചയ്രു

എന്നരും, പേറ്ട്പേൽപനപോടംവഹിചരുഎന്നരുംനതളിയികരുന്ന

ആേി്രപോരി്ര

പരഖയപോണ്ട്സപോക്ഷിേശതംേരിപ്പോേിച്ട്ഫയലരു്രളിൽഉള്ള

കസറ്ട്്യറിയിൽഎലപോംനതപോഴിലപോളി്രൾസപോക്ഷ്യന്ടരുതി

യിരരുന്നരു.

10.ഗപ്പവർത്ധികളുതട പ്പര്ധിദശാധനവ്ധിവരണം

1. ഗപ്പവൃത്ധിയുതടപേര് : പ്പീചദ്ാട് ഗപ്പദേശതതനീർചാൽേംരക്ഷണം - FP/344669

എസ്റ്റിമാറ്റ് തുക : 200000/-

ചിലവായ തുക : 154422

ശേവർതിആരംഭിചതീയതിത് : 18.12.18

േൂർതീ്രരിചതീയതി : 23.12.18

നതപോഴിൽ ദിനങൾത്ത് : 500

M. Bookതമഷർതമൻറ് :- 15000sqm area covered

ശേവർതിസലംസന്ദർ്ിചപ്പോൾ നിലവിൽ്രപോടരുേിടിചരു്രിടകരുന്നഅവസയപോണ്ട്. ര്ടെരുവ്ങ്ങളിൽ

നിന്നരും േണിടിഞ്ഞ്ട്തപോയരും്രപോണപോൻസപോേിചരു.

2.പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് : ഗായഗത്ധിപ്പുഴയ്ധിൽ പ്്പളാഴ്ധി മുതൽകാർത്യായന്ധികടവ് വതരപ്പുഴ

േംരക്ഷണം -WH/286418

എസ്റ്റിമാറ്റ് തുക : 350000/-

ചിലവപോയതരു്ര : 276863/-

ശേവർതിആരംഭിചതീയതിത് : 13.03.2019
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േൂർതീ്രരിചതീയതി : 24.03.2019

നതപോഴിൽ ദിനങൾത്ത് : 985

M. bookനേഷർനേൻറ്ട്:- 31800sqm area covered

പപോഴിേരുതൽേരുതൽ്രപോർത്യപോയനി്രടവ്ട്വനരതടയണന്രടിയതപോയിഅറിയപോൻസപോേിചരു.്കേപോയ

ശേളയനതതരുടർന്ന്ട്തടയണേൂർണേപോയരുംത്രർന്നിരികരുന്നരു.സന്ദർ്നപവളയിൽതടയണഒന്നരുംതനന്ന

്രപോണരുവപോൻസപോേിചില.

3. ഗപ്പവൃത്ധിയുതട ദപ്പര് കടംപ്പ്ധിട്ധി ജലദേചനകാഡകനാൽ മണ് നീകം

തചയൽ - IC/215093

എസ്റ്റിമാറ്റ് തുക 200000/-

ചിലവപോയതരു്ര : 184500

ശേവർതിആരംഭിചതീയതിത് 30.11.2018

േൂർതീ്രരിചതീയതി 07.12.2018

നതപോഴിൽ ദിനങൾത്ത് 649

M.book നേഷർനേൻറ്ട്:- 19000sqm area covered

കാടകനാല്ധിൽമണ്നീകം തചയ്തായ്ധിഅറ്ധിയാൻോധ്ധിചുഎനാൽന്ധിലവ്ധിൽപ്പുല്ലു ന്ധിറഞ്ഞു

ക്ധിടകുകയാണ്.

കാർഷ്ധികആവശ്യങ്ങൾകായ്ധി ജലദേചനത്ധിന് ഒനാംവാർഡ്ധിതനയും രണ്ടാംവാർഡ്ധിതനയും

ബന്ധിപ്ധികുനകനാൽആണ്ഇത്.

എനാൽ ഗപ്പളയതതതുടർന്കനാല്ധിൽവീണ്ടും മണ്അട്ധിഞ്ഞ് പ്പകുത്ധിദയാളം മ്തൂട്ധിക്ധിടകുനു.

4.പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് : മംഗലം പുഴയിൽ തോണി കടവ് മുതൽ പ്ളാഴി വരെ പുഴ സംരക്ഷണം

WH/286446

എസ്റ്റിമാറ്റ് തുക 350000

ചിലവപോയ 283200

ശേവർതിആരംഭിചതീയതിത് 06.03.2019

േൂർതീ്രരിചതീയതി 10.03.2019

നതപോഴിൽ ദിനങൾത്ത് : 1100

M.bookതമഷർതമൻറ്:- 3600sqm area covered

ദതാണ്ധികടവ് മുതൽപ്്പട്ളാഴ്ധിവതര തടയണതകട്ധിയതായ്ധിഅറ്ധിയാൻോധ്ധിചു. മണുതകാണ്്ട
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ന്ധിറചമണൽചാക്തകടുകൾഇദപാഴുംഅവ്ധിതടകാണുനുണ്്ടഎന്ധിരുനാലും ഗപ്പളയതത

തുടർന്തടയണപ്പ്തൂർണമായുംതകർന്ധിര്ധികുനു . മണൽചാക്തകടുകൾക്മുകള്ധിൽക്തൂട്ധി

മംഗലംപ്പുഴ േമൃദ്ധ്ധിയായ്ധി ഒഴുകുനഅവസയാണ്സലംേന്ദർശ്ധിചദപാൾകാണാൻോധ്ധിചത്.

5.പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് - ഒനാംവാർഡ്ധിൽ ദ്ലേശംഅനുഭവ്ധികുനവ്ധിഭാഗങ്ങളുതട

കുടുംബങ്ങള്ധിൽ ഭ്തൂവ്ധികേനം LD/330946

എസ്റ്റിമാറ്റ് തുക 300000/-

ചിലവപോയതരു്ര - : 296546

ശേവർതിആരംഭിചതീയതിത്- : 26.01.2019

േൂർതീ്രരിചതീയതി- : 01.02.2019

നതപോഴിൽദിനങൾത്-ത് : 908

M. Bookതമഷർതമൻറ് :- 15075sqm area covered

എല്ലാവീടുകള്ധിലും മഴകുഴ്ധികളും ,ബണ്ട്, ദവസ്കുഴ്ധികളും എടുതതായ്ധിഅറ്ധിയാൻോധ്ധിചു.

ദവസ്കുഴ്ധികൾപ്പലതും ഉപ്പദയാഗശ്തൂന്യമായതും, മറു പ്പല ദവസ്കുഴ്ധികൾേ്ധിമൻറ് , മണല്

മുതലായവതവച് തകട്ധി ദവസ് തവള്ളം ദപ്പാകാനുംവീടുകള്ധിൽഉപ്പദയാഗ്ധികുനു.

േന്ദർശനദവളയ്ധിൽ ഗപ്പളയതതതുടർന്കുഴ്ധികൾപ്പകുത്ധി മ്തൂട്ധിയതായുംകാണാൻോധ്ധിചു.

ബണ്ടുകൾപ്പകുത്ധിദയാളം മഴയ്ധിൽതകർന്ധിര്ധികുനു, മറു ച്ധില ബണ്ട്ധിൽ മഞ്ഞൾതവചതായ്ധി

കാണാൻോധ്ധിചു.

6.ഗപ്പവൃത്ധിയുതടദപ്പര-് സലഫ്പ്പദ്ധത്ധിയ്ധിൽഗുണദഭാകാകൾക്ഭവനന്ധിർമാണംവും

ഭ്തൂവ്ധികേനവും. ( ദമാള്ധി ) - IF/347606

എസ്റ്റിമാറ്റ് തുക 24390

ചിലവപോയതരു്ര- 24390

ശേവർതിആരംഭിചതീയതിത്- 29.03.2018

േൂർതീ്രരിചതീയതി- 24.08..18

നതപോഴിൽദിനങൾത്-ത് 90

M. Book നേഷർനേൻറ്ട് :-

ഒന്നപോംഘടം 28@271=7588/-

ര്ടെപോംഘടം 24@271=6504/-
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േൂന്നപോംഘടം10@271=2710/-

നപോലപോംഘടം28@271=7588/-

നേപോതംതരു്ര=24390/-

വീട്ട് സന്ദർ്ിചപ്പോൾനപോല്ട്ഘടങ്ങളപോയി 90 ദിവസനതേണി നചയ്തപോയരും

വീടരുേണി ഏ്രപദ്ംേൂർതീ്രരിച്ട് തപോയരും്രപോണപോൻസപോേിചരു.

11.CIB-േ്ധിറ്ധിേൺഇൻഫർദമഷൻ ദബാർഡ്

നതപോഴിലരുറ്്ട് േദ്ധതിയരുനടസരുതപോര്യത ഉറ്പോകരുന്നതിനരു പവ്ടെിയരുള്ളഒരരു ഉേപോേിയപോണ്ട്

സിറിസൺഇൻഫർപേഷൻ പേപോർ്്ട് Para 25(a), schedule 1അനരുസരിച്ട് ഒരരു ശേവർതിയരുനട

അടിസപോനവിവരങ്ങൾഅതപോയത്ട്എസിപേറ്ട് തരു്രസപോേന പവതനഘട്രങ്ങൾയഥപോർത്ഥ

നചലവ്ട് നതപോഴിൽ ദിനങ്ങൾതരുടങ്ങിയവിവരങ്ങൾസപോേപോരണജനങ്ങൾകരും

ഗരുണപഭപോകപോകൾകരും േനസിലപോ്രരുന്ന രീതിയിൽ ശേദർ്ി്ിപക്ടെത്ട്അനിവപോര്യേപോണ്ട്..ഈ

പേപോർ്്ട്സപോേിപക്ടെത്ട്ഓപരപോ ശേവർതിയരുനടയരുംആരംഭഘടതിൽആണ്ട്.ഓപരപോ

ശേവർതികരുംഅനരുസൃതേപോയി നിഷ്കർഷിചിടരുള്ളഅളവരു്രളിൽ ഉള്ളപേപോർ്രു്രൾ

സിേൻറ്ട്ഉം പ്രപോൺശ്രീറരും ഉേപയപോഗിച്ട് നിർമിച്ട്സപോേികണനേന്ന്ട് നിയേം

അനരു്പോസികരുന്നരു്ടെ്ട്. ഇരരുമ്പ്ട് ,ടിൻ ,ഫ്ട്ളക്്ട്ഷീറരു്രൾതരുടങ്ങിയവ ഉേപയപോഗിചിടരുള്ള

പേപോർ്രു്രൾസപോേികരുന്നത്ട് നിയേവിരരുദ്ധേപോണ്ട്. നിർമപോണനചലവ്ട് വ്യകിഗത

ശേവർതി്രൾക്ട് 3000 രൂേയരും നേപോതരു ശേവർതി്രൾക്ട് 5000 രൂേയരുംആണ്ട് േരേപോവേി ചിലവ്ട്

എന്നപോണ്ട്ആനരുവൽേപോസർസർകരുലർനിഷ്കർഷികരുന്നത്ട്. സിഐേിഅടങ്ങരുന്നഒരരു പഫപോപടപോ

വർക്ട്ഫയലിൽ ഉൾന്ടരുതണംഎന്നത്ട് നിർേനേപോണ്ട്.–

േരിപ്പോേനയ്ക്ട് വിപേയേപോയ നതപോഴിൽഇടങ്ങളിൽ 6 ഇടതരുംസിറിസൺഇൻഫർപേഷൻ

പേപോർ്്ട് സപോേിചതപോയി്ര്ടെിരിന്നില.

12.ദറാസ്ാർേ്ധിനം

നതപോഴിൽആവ്്യ്രത്രൃത്യേപോയിരജിസർനചയരുന്നതിനരുംനതപോഴിലപോളി്രളരുനടഅർഹത്രളരുംഅ

വ്രപോ്ങ്ങളരുംഅവനരപേപോേ്യന്ടരുതരുന്നതിനരുംേദ്ധതി്രൾേരിഹരികരുന്നതിനരുേപോയിപറപോസ്പോ

ർദിനംസംഘടി്ിപക്ടെതപോണ്ട്.പറപോസ്പോർദിനംആചരികരുന്നതിനരുേരുൻേപോയിവിവരവിദ്യപോഭ്യപോസ

വ്യപോേനശേവർതനങ്ങൾസംഘടി്ികരുന്നരു്ടെ്ട്എന്ന്ട്ജിലപോപശേപോശഗപോംപ്രപോ്ിപനറർഉറ്രുവരരുപത

്ടെതപോണ്ട്.പറപോസ്പോർ്രല്ടെർസംേനിച്ട്ശഗപോേേഞപോയതരു്രനളശേപത്യ്രേപോയിപേപോേവൽകരി

പക്ടെതപോണ്ട്.പറപോസ്പോർദിനംസംഘടി്ികരുന്നതിൻനറചരുേതല്രളരുംഉതരവപോദിത്വങ്ങളരുംസം

സപോനസർകപോർജിലപോപശേപോശഗപോംപ്രപോ്ിപനറർരൂേീ്രരിചിടരുള്ളശേതിേപോസേടി്രഅനരുസരിച്ട്ത

നന്നപറപോസ്പോർദിനംസംഘടി്ികരുന്നരുഎന്ന്ട്ജിലപോപശേപോശഗപോംപ്രപോർ്ിപനറർഉറ്രുവരരുപത്ടെതപോണ്ട്

.

ഈേടി്രശഗപോേവി്രസനേശനപോലയവരുേപോയരുംനേപോതരുജനങ്ങളരുേപോയരുംേങരുനവപക്ടെതരുംഒരരുേപോസ

തിനലപോരികൽശഗപോേേഞപോയത്ട്തലതിൽസംഘടി്ിപക്ടെതപോണ്ട്.ശഗപോേേഞപോയത്ട്ശേസി്

ൻറ്ട്നിപയപോഗികന്ടശഗപോേേഞപോയതിനലഭപോരവപോഹിദിനപോചരണതിൽഅേ്യക്ഷതവഹിപക്ടെ

തപോണ്ട്.ഇത്ട്നടതരുന്നതിനരുംനടേടിശ്രേങ്ങൾപരഖന്ടരുതരുന്നതിനരുള്ളസ്വയംസഹപോയസംഘങ്ങ

ളരുനടനഫ്പറഷൻഅംഗങ്ങൾഎന്നിവർകപോണ്ട്.

പറപോസ്പോർദിനംആചരികരുന്നത്ട്നിശ്ചയികന്ടിടരുള്ളദിവസംനടതരുന്നതിനപോയിഉപദ്യപോഗസനര

നിപയപോഗിപക്ടെതപോണ്ട്.ഈപയപോഗതിൽേിനിറ്ട്സ്ട്നേപോതരുജനങ്ങൾക്ട്േരിപ്പോേികരുന്നതിനരും

പസപോഷ്യൽഓ്ിറിനരുംലഭ്യേപോപക്ടെതരു്ടെ്ട്.
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സംസപോനസർകപോർദിനംസംഘടി്ികരുന്നതംേനിചറിപ്പോർടരു്രൾപ്ഖരികരുന്നതപോണ്ട്.

സംസപോനസർകപോർനതപോഴിൽആവ്്യ്രതസംേനിച്ട്ജിലപോതലറിപ്പോർടരു്രൾേതിവപോയിഅവ

പലപോ്രനംനചപയ്ടെതപോണ്ട്

13.വിജിലൻസ്ട്ആൻ്്ട്ത്പേപോണിററിംഗ്ട് ്രമിറി
ഓപരപോ ശഗപോേേഞപോയതിലരുംഅഞ്ട്അംഗങ്ങളരുള്ളജപോശഗത പേൽപനപോടസേിതി രൂേീ്രരിപക്ടെതപോണ്ട്. ഇതിൽ

േടി്രജപോതി-േടി്രവർഗവിഭപോഗങ്ങൾക്ട് പവ്ടെശത ശേപോേപോന്യം നൽപ്ര്ടെതരും േ്രരുതി പേർസ്ട്ശതീ്രൾ

ആയിരിപക്ടെതരുേപോണ്ട്.അദ്ധ്യപോേ്രർഅംഗനവപോടി വർകർസ്വയംസഹപോയസംഘതിനലഅംഗങ്ങൾ

പസപോഷ്യൽഓ്ിറ്ട് റിപസപോഴ്്ട് പേഴ്ൺേപോർ ഉേപഭപോകൃസേിതി്രൾയരുവജനക്ല്ബ്ബരു്രൾ നേപോതരുസേൂഹ

സംഘടന്രൾതരുടങ്ങിയവരിൽനിന്നരും VMCഅംഗങ്ങനള നതരനഞ്ഞടരുകപോവരുന്നതപോണ്ട്ഏറവരും്രരുറഞ്ഞ

്രപോലയളവിപലക്ട് VMC നയനിയേിപക്ടെത്ട് ശഗപോേസഭയപോണ്ട്. ശേവർതിസലസന്ദർ്നം

നതപോഴിലപോളി്രളരുേപോയിആ്യവിനിേയംനടതൽ ,പരഖ്രളരുനട േരിപ്പോേന ,ശേവർതിസല

സൗ്രര്യങ്ങളരുനട േരിപ്പോേന ,ശേവർതി്രളരുനട ഗരുണനിലവപോരം നിർണയികൽ,തരു്രനിർണയം

ശേവർതിയിൽഉടനീളേരുള്ളറിപ്പോർടിംഗ്ട് ശേവർതിയരുനടസ്വഭപോവനതസംേനിചരുള്ളഗരുണേരേപോയ

വിലയിരരുതൽഎന്നിവയപോണ്ട് ശേേപോനചരുേതല. VMCഎലപോ ശേവർതി്രളരും േരിപ്പോേിപക്ടെതരും േൂല്യ

നിർണയരജിസറിൽ പരഖന്ടരുപത്ടെതരും പസപോഷ്യൽഓ്ിറ്ട് സേയത്ട്അവ ശഗപോേസഭയിൽ

സേർ്ിപക്ടെതരുേപോണ്ട് VMC റിപ്പോർട്ട് ഒരരു നേപോതരു പരഖയപോയി്രരരുപത്ടെതരുംആവ്്യന്ടരുന്നതിനനരുസരിച്ട്

ഒരരു നേപോതരു പരഖയപോയി േഞപോയത്ട് നിന്നരും ലഭിപക്ടെതരുേപോണ്ട്.

Sn Name Designation

1 സരുപരശന്ദൻ.എ പാടശേഖരസെക്രറ്ററി

2 സരുരജ നതപോഴിലരുറ്്ട് നതപോഴിലപോളി

3 സരസ്വതി നതപോഴിലരുറ്്ട് നതപോഴിലപോളി

4 ഉണിയപോർച വനിതഅംഗം

5 റഹ്ട്ത്േത്ട് വനിതപോഅംഗം

ഇശതയരും പേർവിജിലൻസ്ട്ത്ആൻ്്ട് പേപോണിററിങ്ട് ്രമിറിഅംഗങ്ങൾആക്ടിവായി ഉന്ടെ്രിലരും

നിലവിൽ നതപോഴിലരുറ്്ട് ശേവർതി നചയരുന്നവർതനന്നയപോണ്ട്അംഗങ്ങൾആയരുള്ളത്ട്.

അതരുന്രപോ്ടെരുതനന്നവിഎംസിേരുനസംഘടി്ിപക്ടെത്ട്ആണ്ട്.

സോഷ്യല്ഓഡിറ്റ്ഗ്രാമസഭയുടെതീരുമാനങ്ങള്

1.പഫപോപടപോേതി്ിചനതപോഴിൽ്രപോർ്്ട്സൗജന്യേപോയിനൽ്രണംഎന്നഭരണസേിതിയരുനടഅംഗീ്രപോരംപവണം

എന്ന്ട്തീരരുേപോനേപോയി.

2. 15 ദിവസതിന്രംനതപോഴിൽ്രിടിയിനലങിൽനതപോഴിലിലപോ പവതനതിന്ട് ശഫ്ടെ്ട്ഓഫീസ്ട്വഴിഅപേക്ഷ

ന്രപോടരുകപോംഎന്ന്ട്തീരരുേപോനേപോയി.

3.നതപോഴിലിലപോ പവതനതിന്ട്അപേക്ഷികരുന്നത്ട് പേറ്ട്വഴിയപോകപോൻതീരരുേപോനേപോയി.
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4.നതപോഴിലപോളി്രളരുനടേരപോതി്രൾേരപോതിരജിസറിൽപരഖന്ടരുതണനേന്ന്ട്തീരരുേപോനേപോയി.

5.ഭൂവി്രസനംനചയരുപമ്പപോൾ അതപോത്ട് നതപോഴിലപോളി്രളരുനട പേര്ട് ്രൃത്യേപോയിവ്യകേപോകണനേന്നരും

തീരരുേപോനിചരു.

6. 22 പരഖ്രളരുംഫയലിൽസൂക്ഷികപോംഎന്ന്ട്തീരരുേപോനേപോയി.

7.സി.ഐ.േി.നവകപോനരുള്ളതീരരുേപോനംഭരണസേിതിവഴിഎടരുതിടരു്ടെ്ട്.

8. V.M.Cേരുനസംഘടി്ികപോനരുംതീരരുേപോനിചരു.

ന്ധിർദ്ദേശങ്ങൾ

 നതപോഴിലരുറ്രുേദ്ധതിഇനിയരുംവിജയ്രരേപോയിേരുപന്നപോട്ട്ന്രപോ്ടെരുപേപോ്രരുന്നതിന്ട്ഉപദ്യപോഗസതലതിലരും

ഭരണതലതിലരുംഒരരുപേപോനലേപോനദണങ്ങൾകനരുസൃതേപോയിശേവർതി്രൾനട്ിലപോപക്ടെതരു്ടെ്ട്.

നനപോഴിലപോളി്രളരുംനേയ്ട്റ്ട്േപോരരുംനതപോഴിലരുറ്രുേദ്ധതിയിൽശേവർതികരുന്നസപോഫരു്രളരുംഅവരരുനടനിയ

േംഅനരു്പോസികരുന്ന്രൃത്യേപോയനിർപ്ദേ്ങ്ങൾേപോലിപക്ടെതരു്ടെ്ട്.

ഇതരതിലരുള്ള്രരുറചരുനിർപ്ദേ്ങ്ങൾഅനരുേനേപോയിപചർതിടരു്ടെ്ട്. (അനരുേനം്രപോണരു്ര)

 നഷ്്യൂൾ 1നലേപോര4ൽ അനരുേന േപോര 2 അനരുസരിച്ട് 60

്തേപോനംശേവർതി്രൾആസ്ിവർദ്ധി്ികരുന്നതരും്രപോര്ട്ഷി്രപോനരുേനശേവൃതി്രൾആയിരികപോൻ

ശ്ദ്ധികണം .

എന്നപോൽഇപ്പോളനതസപോഹചര്യതിൽ്രൂടരുതൽഭൂവി്രസനശേവർതി്രളരുംആസ്ിവര്ട്േി്ികരുന്നതപോ

പയപോ്രൃഷിനേചന്ടരുതരുന്നതപോപയപോ്രപോണരുന്നില.

 വരമ്പരു്രൾ്രൃഷിപയപോഗ്യേപോകിയതപോയി്ര്ടെില. ആടപലപോട്രം, വപോതംന്രപോലി, എരരുക്ട്, ആര്യപവ്്ട്,

തരുടങ്ങിയഔഷേി്രൾകജവപവലികരുഉേപയപോഗികരുന്നത്ട്ഔഷേസസ്യേരിേപോലനതിനരുംലഭ്യത

കരുംസഹപോയ്രേപോ്രരും. (അനരുേനം്രപോണരു്ര)

 അവ്രപോ്അേിഷിതേപോയനിയേേരിരക്ഷപയപോട്കൂടിയേദ്ധതിഒപടനറജനങ്ങൾക്ട്ഗരുണശേദേപോ്രരുന്നരു .

എന്നപോൽഈശേവർതി്രൾനതരനഞ്ഞടരുകരുന്നതരുംനടതി്രും്രൃത്യേപോയചർച്രളിലൂനടയരുംതപ്ദേ്ീയ

േപോയവസ്രുത്രൾഅനരുസരിചരുംഅല.

ശേവർതി്രൾഅനരുപയപോജ്യേപോയവതനന്നയപോപണപോഎന്ന്ട്േരിപ്പോേനയരുംനടതി്ിനനസേയത്ട്്രൃത്യ

േപോയപേപോണിററിങ്ങരുംഅവപലപോ്രനങ്ങളരുംനചപയ്ടെതരു്ടെ്ട്എന്നപോൽേപോശതപേേദ്ധതിയരുനടആവ്്യ്രത

യരുംഗരുണപേന്മയരുംഉറ്രുവരരുതപോൻ്രഴിയൂ.

ഇനലങിൽനപോളിതരുവനരയപോയിടരുംേദ്ധതിയിനലനടതി്ിനലേപോളിച്രൾ്രിയപോംവിേം്രന്ടെതപോ

പനപോനതറപോയിനചയ്തിൻനറവി്്രലനംഅടിസപോനന്ടരുതിപേപോരപോയ്മ്രൾേരിഹരികരുന്നതിപനപോഇന്ന

നതനടതി്രുരീതിയിൽസപോേ്യേപോ്രരുന്നില.

േദ്ധതിയരുനടലക്ഷ്യവരുംഗരുണഫലങ്ങളരുംപസപോഷ്യൽഓ്ിറ്ട്ശേശ്രിയയിലൂനടഒരരുസപോേൂഹി്രവരുംേപോരി
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സിതി്രവരുേപോയേരിപ്പോേനനടതിയപോൽേപോശതപേപേപോരപോയ്മ്രൾേരിഹരിച്ട്ശേപദ്തിൻനറയരുംജന

ങ്ങളരുനടയരുംേരുപരപോഗതിപനടപോനപോവരു്രയരുള്ളരു

ഉപ്പേംഗഗഹം
ഇനിശേവർതി്രൾതിരനഞ്ഞടരുകരുപമ്പപോൾഅതീവജപോശഗതേരുലർപത്ടെതരു്ടെ്ട്.

ഭൂേിനയേരുനരരുജീവി്ികരുന്നതിനരു൦അതരുവഴിസരുസിരവി്രസനംസപോേ്യേപോ്രരുന്നതിനരുംല്ര്ട്ത്ഷ്യംനവചിടരുള്ള

നതപോഴിലരുറ്രുേദ്ധതിയരുനടപപോനിംഗ്ട്

നടതി്്ട്എന്നിവസപോേൂഹി്രേപോരിസി്രേപോനദണങ്ങൾേപോലിച്ട്ന്രപോ്ടെ്ട്്പോസ്ട്ശതീയേപോയിതനന്നനട്ിലപോപക

്ടെതരു്ടെ്ട്.

എങ്ങനനനയങിലരുംശേവർതി്രൾനട്ിലപോകിനചലവ്ട്്രൂടരു്രഎന്നരുംനതപോഴിലപോളി്രൾനക്പോഴിൽദിനങ്ങൾ്രൂടരു

്രഎന്നരുംേപോശതേപോവരരുത്ട്നിലേപോടരു്രൾ.

വ്യകേപോയ്രപോഴ്ച്പോടിലപോനതഅ്പോസ്ട്ശതീയേപോയരീതിയിൽശേവർതി്രൾനതനരനഞ്ഞടരുകരുന്നതരുംനചയരുന്നതരും

,

്രപോലപോനരുസൃതേലപോതശേവർതി്രൾനചയരുന്നതരുംഇതിന്ട്നറയഥപോർത്ഥലക്ഷ്യനത്രളങന്ടരുതരുന്നതപോയിവി

ഷേപതപോനടപനപോകിനിൽപക്ടെിവരരുന്നത്ട്ആ്ങപോജന്രേപോണ്ട്

ഈസപോേൂഹി്രേരിപ്പോേനഒരരുഉയിർനതഴരുപന്നൽ്ിനരുസപോേ്യേപോ്രരുനേന്നശേത്യപോ്പയപോനടഈറിപ്പോർട്ട്സേർ

്ികരുന്നരു.

ത്പസപോഷ്യൽഓ്ിറ്ട് ശേവർതനങ്ങളിൽേങപോളിയപോയിആയവർ .

 വാർഡ് തമമ്പർെട്

 പ്പഞായത് ഉദേ്യാഗസർ

 തതാഴ്ധിലുറപ്വ്ധിഭാഗം ഉദേ്യാഗസർ

 വാർഡ്ധിതലതതാഴ്ധിലാള്ധികൾെട്

 ദമറ് മാർ

 കുടുംബഗശീ ഗപ്പവർതകർ

അനരുേനം- 1-

മഹാതാഗാന്ധി ദേശീയ ഗഗാമീണതതാഴ്ധിലുറപ്പ്പദ്ധത്ധി ഗപ്പകാരംഏതറടുകാവുന ഗപ്പവൃത്ധികൾ :

വ്ധിഭാഗംഎ-ശേ്രൃതി വിഭവേരിേപോലനവരുേപോയിേനന്ട നേപോതരു ശേവൃതി്രൾ.

 ്രരുടിനവള്ള പശസപോതസരു്രൾ ഉൾ്നടയരുള്ള ഭൂഗർഭ ജല വിതപോനം ഉയർതരുന്നതിനപോവ്്യേപോയ

അടിയണ്രൾ,േൺതടയണ്രൾ, നചക്ട്്പോേരു്രൾ,തരുടങ്ങിയവ

 നീർതടതിന്ട്നറ സേശഗ േരിേപോലനതിനരുത്രരുന്ന ന്രപോ്ടെൂർ േ്ടെരു്രൾ,ഭൂേി

തടരുതിരികൽ,ഗ്യപോേിപയപോൻനിര്ട്േിതി്രൾ

വ്ധിഭാഗം ബ്ധി-ഖണി്ര അഞിൽ േരപോേർ്ികരുന്ന ്രരുടരുംേങ്ങൾക്ട് ജീവപനപോേപോേി നേചന്ടരുതരുവപോനരുള്ള

ശേവൃതി്രൾ. (േി േി എൽ ,േടി്ര ജപോതി, േടി്രവർ്ം, വിേവ്രൾ, ഭിന്നപ്ഷികപോർ, ഐഎകവ

ഗരുണപഭപോകപോകൾ.)

 ഇവരരുനട ഭൂേിയിൽ ഉൽ്പോദന ക്ഷേത വര്ട്േി്ികരുന്നതിനപോവ്്യേപോയ ഭൂവി്രസനവരും

,്രരുളം ,്രിണർതരുടങ്ങിയ ജലലഭ്യതയ്ട്ക്ട്ആവ്്യേപോയ ശേവൃതി്രൾ.

 േഴവർ്ങ്ങൾ,േടരുനൂൽ,പതപോടവിള്രൾതരുടങ്ങിയവയരുനട്രൃഷിശേവൃതി്രൾ.

 േൃഗ േരിേപോലനവരുേപോയി േനന്ടരു ്രന്നരു്രപോലി നതപോഴരുതരു്രൾ,ആടിന്ട്്രൂട്ട്
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,പ്രപോഴികൂട്ട്,േന്നികൂട്ട് തരുടങ്ങിയവ്യകിഗതആസി്രൾ.

 സർകപോർ ഭവന നിർേപോണ േദ്ധതി്രളിൽ ഉൾന്ടരുതി നിർമികരുന്ന വീടരു്രൾക്ട്

അവിദഗ്ദ ്രപോയി്ര നതപോഴിൽ.

 േത്യേനന ശേവർതനങ്ങൾ പശേപോതപോഹി്ികരുന്നതിനരുഅടിസപോന നസൗ്രര്യങ്ങളപോയ

േൽസ്യം ഉണകരു പ്രശന്ദങ്ങൾ,സൂക്ഷി്്ട് പ്രശന്ദങ്ങൾ േല്ട്സ്യശ്രരുഷിക്ട് ആവ്്യേപോയ

അടിസപോന നസൗ്രര്യങ്ങൾഎന്നിവ.

വ്ധിഭാഗംേ്ധി- പദ്ീയ ശഗപോേീണ ഉേജീവന േിഷന്ട്നറ നിേനന്രൾക്ട് വിപേയേപോയി ശേവർതികരുന്ന സ്വയം

സഹപോയസംഘങ്ങൾക്ട് നേപോതരുഅടിസപോന നസൗ്രര്യ വി്രസനം.

 സ്വയം സഹപോയ സംഘങ്ങളരുനട ഉേജീവന ശേവർതനങ്ങൾകപോവ്്യേപോയ വർക്ട് നഷ്്ട്ത്

നിർേപോണം.

 ്രപോർഷിപ്രപോൽ്ന്നങ്ങളരുനടസംഭരണതിവ്്യേപോയ ന്രടിടങ്ങളരുനട നിർമപോണം.

 കജവവളനിർമപോണയൂണിറരു്രൾതരുടങ്ങിയവ.

വ്ധിഭാഗംഡ്ധി-ശഗപോേീണഅടിസപോന നസൗ്രര്യ വി്രസന ശേവൃതി്രൾ.

 േപോലിന്യസംസ്കരണസംവിേപോനങ്ങൾ.

 അങണവപോടിസ്കൂൾ തരുടങ്ങിയവയ്ട്ക്ട് ്രകൂസ്ട് നിർമപോണം.

 ഒറന്ടരു ്രിടകരുന്ന ശഗപോേങ്ങനളയരും,ശഗപോേീണ ഉല്പോദന പ്രശന്ദങ്ങനളയരും നിലവിലരുള്ള

പറപോ്രു്രളരുേപോയി േനി്ികരുന്നതിനപോവ്്യേപോയ എലപോ ്രപോലപോവസയിലരും

ഉേപയപോഗികപോൻേറരുന്ന ശഗപോേീണ പറപോ്രു്രൾ,ഓട്രൾ,്രലരുങരു്രൾ,നട്പോത്രൾ .

 നേപോതരു്രളിസലങ്ങൾ

 നവള്ളന്പോകം, വരൾചപോ നിയശനണ ശേവൃതി്രൾ.

 ശഗപോേ േഞപോയതരു്രൾ,വനിതപോ സ്വയം സഹപോയ സംഘങ്ങളരുനട നഫ്പറ ഷനരു്രൾ,

ശഗപോേീണ ചന്രൾ,അങണവപോടി്രൾ, ശേ്രൃതി പക്ഷപോഭ േപോേിതർകരുള്ള അഭയ പ്രശന്ദങ്ങൾ

തരുടങ്ങിയവയ്ട്ക്ട് ന്രടിട നിർമപോണം.

 നതപോഴിലരുറ്്ട് േദ്ധതി ശേ്രപോരം ഏനറടരുകരുന്ന നിർമപോണ ശേവൃതി്രൾകപോ വ്്യേപോയ

നിർമപോണസപോേശഗി്രളരുനട ഉൽ്പോദനം.

 നതപോഴിലരുറ്്ട്ശേ്രപോരം സൃഷ്ട്ടികന്ട നേപോതരു ആസ്ി്രളരുനട അറ്രരുറ്ണി്രൾ

തരുടങ്ങിയവ.

അനരുേനം2 -

വ്ധിവ്ധിധതലത്ധിലുള്ളഉദേ്യാഗസരുതടചുമതലകൾ.

ദമറ്ട്മാരുതടചുമതലകൾ.

ശേവൃതിസലങ്ങളിൽ ശേവൃതിയരുനട പേൽപനപോടം.

 നതപോഴിൽ്രപോർ്ിൽആവ്്യേരുള്ളവിവരങ്ങൾപരഖന്ടരുതരു്ര.

 േസർ പറപോളിൽനതപോഴിലപോളി്രളരുനടഹപോജർ ഉറ്രുവരരുതരു്ര.

 പേറ്ട്േപോരരുനട േരി്ീലനങ്ങളിൽേനങടരുകരു്ര.അറിവരു്രൾ നതപോഴിലപോളി്ര

ളരുേപോയി േങരുനവകരു്ര

 ശേവൃതിഇടങ്ങളിൽആവ്്യ േപോയ നസൗ്രര്യങ്ങൾഉപ്ടെപോഎന്ന്ട് ഉറ്രുവരരുതരു്ര

 കസറ്ട്്യറിയിൽ പേപോണിററിംഗിന്ട് വരരുന്ന ഉപദ്യപോഗസനരന്രപോ്ടെ്ട് ഒ്്ട് വയ്ട്്ികണം

 നതപോഴിലപോളി്രൾക്ട് അവരരുനട േതരു അവ്രപോ്ങ്ങനള ്രരുറിച്ട് േറഞ്ഞരു ന്രപോടരുകരു്രയരും

അവനര പേപോേപോവത്ട്്രരികരു്രയരും നചയരു്ര

 േരുതിയ നതപോഴിൽ ഇടങ്ങൾ ്രന്ടെതരുവപോനരും േരുതിയ നതപോഴിൽ ആസൂശതണം നചയരുവപോനരും

നതപോഴിലപോളി്രനളസഹപോയികരു്ര .

 ്രൃത്യേപോയി പസപോഷ്യൽഓ്ിറ്ട്ത്ശഗപോേസഭയിലരും,നശേപോജ്ര്ട്റ്ട്ത്േീറിങ്ങിലരും േരി്ീലന്ര്യപോമ്പിലരും

േനങടരുകരു്ര.

 േറരു നതപോഴിലപോളി്രൾക്ട് ്രൂടി പേറ്ട്ത് ന്ട്നറ ചരുേതല്രളിപലക്ട് ്രടന്നരു വരപോനരുള്ള സപോഹചര്യം

ഉ്ടെപോകരു്ര
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 നതപോഴിലപോളി്രളരുേപോയി നിരനര സമ്പർകം േരുലർതരു്രയരും ്രൂടരുതൽ േനം

സപോേികരു്രയരും നചയരു്ര.

ഓവർേീയർ /എഞ്ധിനീയർ

 ശേവൃതി്രളരുനടഎസിപേറ്ട് തയപോറപോകൽ.

 ശേവൃതിയരുനട സപോപങതി്ര ്രപോര്യങ്ങളരും അളവരു്രളരും നതപോഴിലപോളി്രൾക്ട് േറഞ്ഞരു

ന്രപോടരുകരു്ര.

 ശേവൃതിയരുനട അളവരു്രൾ പരഖന്ടരുതി ്രൂലിനൽ്രരുന്നതി നപോവ്്യേപോയ നടേടി്രൾ

നചയരു്ര.

പ്പഞായത് തേഗകടറ്ധി /അേ്ധിസന് തേഗകടറ്ധി

 േദ്ധതിയരുനട പേൽപനപോടം.

 േിലരു്രൾഅംഗീ്രരികൽ.

 നതപോഴിലപോളി്രളരുനട പവതനം യഥപോസേയം അവരരുനട എനകൗ്ടെിൽ എതിനയന്നത്ട് ഉറ്രു

വരരുതൽ.

 േസർ പറപോള്ട് സപോക്ഷ്യന്ടരുതി നതപോഴിൽഅനരുേതി നൽ്രരു്ര,

തതാഴ്ധിലാള്ധികളുതടകടമകൾ.

 നതപോഴിലിടങ്ങളിൽസേയ്രൃത്യതേപോലികരു്ര.

 പശേപോജ്ര്ട്റ്ട്ത്േീറിംഗ്ട്, നതപോഴിലരുറ്്ട് ശഗപോേസഭ്രൾ,പസപോഷ്യൽ ഓ്ിറ്ട്ത്ശഗപോേസഭ്രൾ എന്നിവയിൽ

േനങടരുകരു്ര.

 ഏൽ്ികരുന്ന പജപോലി്രൾ്രൃത്യതപയപോനട േൂർതീ്രരികരു്ര.

ദിവസവരും നതപോഴിൽആരംഭികരുന്നതിനരു േരുമ്പരും പ്ഷവരും േസർ പറപോളിൽ ഒ്രു്രൾ പരഖന്ടരുതരു്ര

അനുബന്ധം 3

അെവുകളെ സ്ധംബന്ധിച്ച് 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 .
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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


