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ആമുഖം

ഇന്യയ്കിൽ സാോരണകാരായ ജനങ്ങളുനട നതാഴ്കിൽ നചയുവാനുള്ള അവ്രാശനത

സംരക്ഷ്കിച് ന്കിലന്കിരതുന്നത്കിനായ്കി 2005 നസപ്റംേര അഞാം തീയത്കി പദശീയ കഗാമീണ

നതാഴ്കിലുറ്് ന്കിയമം ന്കിലവ്കിൽ വന്നു. അവ്കിദഗ്ധ ്രായ്കി്ര നതാഴ്കില്കിൽ ഏരന്ടാൻ

സന്നദ്ധതയുള്ള കഗാമകപപദശങ്ങള്കിൽ അേ്കിവസ്കികുന്ന ഏനതാരു ്രുടുംേത്കിനും ഒരു

സാമ്പത്കി്ര വരഷം 100 ദ്കിവസത്കിൽ ്രുറയാത നതാഴ്കിൽ ഉറ്ാകുന്നപതാനടാ്ം

ഗുണപമന്മയുള്ളതും സായ്കിയായ്കി്ുള്ളതും ഉൽപാദനക്ഷമവുമായ ആസ്്കി്രളുനട സൃഷ്കിയാണ്

ഈ പദ്ധത്കിയുനട മുഖ്യ ലക്ഷ്യം.ദര്കികദരുനട ഉപജീവനവും ആയ്കി േനന്് വ്കിഭവാട്കിതറ

ശക്കിന്ടുതു്രയും സാമ്തൂഹ്കി്രമായ്കി പ്കിപന്നാകം ന്കിൽകുന്ന എലാ ്രുടുംേങ്ങനളയും

പദ്ധത്കിയ്കിൽ ഉൾന്ടുതു്രയും പഞായത് രാജ് സാപനങ്ങനള ശക്കിന്ടുതു്ര എന്നതും

ഇത്കിൻനറ ലക്ഷ്യമാണ്.

േവ്ധിദശഷതേൾ

 ന്കിയമത്കിൻനറ പ്കിൻേലമുള്ളഅവ്രാശാേ്കിഷ്്കിതപദ്ധത്കി

 കഗാമപഞായത് കപപദശത് താമസ്കികുന്ന 18 വയസ് പ്തൂരത്കിയായ

ഏനതാരാൾകും പദ്ധത്കിയ്കിൽപങാള്കിയാ്രാം

 സ്കതീകും പുരുഷനും തുല്യ പവതനം

 പര്കിസ്കിത്കിസംരക്ഷണം്രാരഷ്കി്ര പമഖലയ്കിനലഅട്കിസാനസൗ്രര്യ

വ്കി്രസനംഎന്ന്കിവയ്ക് മുൻഗണന

 നതാഴ്കിലാള്കി്രൾതനന്ന കപവരത്കി്രൾ്രന്ടെതു്രയുംആസ്തൂകതണനത

സഹായ്കികു്രയും നചയുന്നു

 ആസ്തൂകതണത്കിലും ന്കിരവഹണത്കിലും ത്കി്രഞ്ഞസുതാര്യത

 ്രരാറു്രാനര ഇടന്കിലകാപരാ ഇല

 നപാതുജന പങാള്കിതപതാനട പലേരേഡ്ജറ്

 ോങ് പപാപസാഫീസ് വഴ്കി മാകതം പവതനവ്കിതരണം

 സ്കതീ്രൾക് മുൻഗണന

 ്രമ്പ്യ്തൂ്രശൃംഖലവഴ്കിയുള്ള പമാണ്കിററ്കിംഗ് സംവ്കിോനം

 കഗാമസഭ പദ്ധത്കിഓ്്കിറ് നചയുന്നു
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പദശീയ കഗാമീണ നതാഴ്കിലുറ്് പദ്ധത്കി കപ്രാരം കഗാമപഞായത് കപപദശത് നട്്കിലാകുന്ന

മുഴുവൻ കപവൃത്കി്രളും പസാഷ്യൽഓ്്കിറ്കിങ്ങ്കിനുവ്കിപേയമാകണനമന്ന17(2) വ്രു്്

ന്കിഷ്കരഷ്കികുന്നു പദ്ധത്കി കപവരതനനത്റ്കിയും നപാതു േനംച്കിലവഴ്കികുന്നത്കിനന്റ്കിയും

പൗരസമ്തൂഹംനടതുന്ന പരസ്യവുംസ്വതകനവുമായപര്കിപശാേനയാണ്ആണ് പസാഷ്യൽ

ഓ്്കിറ്അഥവാസാമ്തൂഹ്കി്രപര്കിപശാേന .നതാഴ്കിലുറ്് ന്കിയമകപ്രാരംവരഷത്കിൽ

ര്ടെുതവണപസാഷ്യൽഓ്്കിറ് കഗാമസഭ്രൾഎലാവാര്്കിലും്രൃത്യമായ്കി

നടപത്ടെതാണ്പസാഷ്യൽഓ്്കിറ് ല്തൂനടഅഴ്കിമത്കി ഇലാതാകുന്നത്കിനുംസുതാര്യത ഉറ്ു

വരുതുന്നത്കിനും്രാര്യക്ഷമതവരേ്കി്്കികുന്നത്കിന് സത്ഭരണം ഉറ്ാകുന്നത്കിനും

്രഴ്കിയുന്നു.പദ്ധത്കി പണംശര്കിയായ രീത്കിയ്കിൽച്കിലവഴ്കിച്കി്ു്ടെ്എന്നും പണം നചലവഴ്കിച്

അതുന്രാ്ടെ് പദ്ധത്കിയുനട ലക്ഷ്യംക്രവര്കിച്കി്ു്ടെ്എന്നും ഗുണപഭാകാകളുനട

ജീവ്കിതത്കിൽഗുണ്രരമായും ്രാര്യമായ മാറം ഉ്ടൊയ്കി്ു്ടെ്എന്ന് പസാഷ്യൽ്രന്ടെതാൻ

്രഴ്കിയുന്നുസംസാനസരകാര പസാഷ്യൽഓ്്കിറ് നടപത്ടെരീത്കിസംേന്കിച് ഉതരവ്

പുറന്ടുവ്കിച്കി്ു്ടെ്.പസാഷ്യൽഓ്്കിറ്ട്ട് കഗാമസഭയുനടവ്കിജയം

ജനപങാള്കിതആണ്.പസാഷ്യൽഓ്്കിറ്ട്ട്കഗാമസഭയുനടതീയത്കി, പവദ്കിഎന്ന്കിവന്കിശ്ചയ്കിച 5

ദ്കിവസം മുമ്പ് ജനങ്ങൾക്വ്കിവരം നൽ്ര്കിയ്കിര്കികണംപദ്ധത്കിആസ്തൂകതണം. ന്കിരവഹണം,

പമാണ്കിററ്കിംഗ് തുടങ്ങ്കിഎലാവ്യക്കി്രളും പസാഷ്യൽഓ്്കിറ് കഗാമസഭയ്കിൽന്കിരേനമായും

പനങടുകണം.മഹാതാ ഗാന്കി പദശീയ കഗാമീണ നതാഴ്കിലുറ്്പദ്ധത്കിയ്കിൽ സുഗമവും

സുതാര്യവുമായ്കി പസാഷ്യൽഓ്്കിറ് നടതുന്നത്കിന് പ്രരളത്കിൽ സ്വതകനചുമതലയുള്ള

പസാഷ്യൽഓ്്കിറ് യ്തൂണ്കിറ് 31 1 2017 ന്കിലവ്കിൽവന്നു

1.രീത്ധിശാേ്ഗതം

പസാഷ്യൽഓ്്കിറ് റ്കിപസാഴ്് നപര്സൺ കപവരത്കിഫയൽപര്കിപശാേന,ഫീൽ്്സന്ദരശനം,

നതാഴ്കിലാള്കി്രളുംആയുള്ളഅഭ്കിമുഖം,എംഐഎസ് പര്കിപശാേനഎന്ന്കിവനയ

അട്കിസാനമാക്കിയാണ് പസാഷ്യൽഓ്്കിറ് റ്കിപ്ാര്് തയാറാക്കിയ്കി്ുള്ളത്. താനഴ പറയുന്ന

രീത്കിഅവലംേ്കിചാണ്ഈറ്കിപ്ാര്് തയാറാക്കിയ്കി്ുള്ളത്.

1. ഓഡ്ധിറ് പാൻ

1.1 ഓ്്കിറ്ട്ട്പാൻ തയാറാകൽ

1.2 ഓഫീസ്സന്ദരശനപര്കിപാട്കി്രൾ

2. അഭ്ധിമുഖം

2.1 േ്കി്്കിഒ, പഞായത് കപസ്കി്ൻറ്, ജനകപത്കിന്കിേ്കി്രൾ, നസക്ര്റ്കി &സാഫ്

2.2 പമറ്, നതാഴ്കിലാള്കി്രൾ,്രരഷ്രര, നതാഴ്കില്കിന് പപാ്രാതനതാഴ്കിൽ്രാര്് ഉടമ്രൾ

3. ഫയൽപ്പര്ധിദശാധന

3.1 നപാതു കപവരത്കി്രൾ,വ്യക്കിഗത കപവരത്കി്രൾ

3.2 പരഖ്രളുനട ഉള്ളടകം -സുതാര്യത, പര്കിപ്തൂരണത

4. ഫീൽഡ്േന്ദർശനം, ന്ധിരീക്ഷണം

4.1 പ്തൂരത്കിയായ നതാഴ്കില്കിടം, നടന്നുന്രാ്ടെ്കിര്കികുന്ന നതാഴ്കില്കിടം

5. റഫറൻേ്

5.1 വ്കി്രസനപരഖ, വാരഷ്കി്രപദ്ധത്കി പരഖ,എംഐഎസ്, രജ്കിസറു്രൾ
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6. വ്ധിവരങ്ങളുതട ദഗോഡീേരണം

6.1 പക്രാസ് നവര്കിഫ്കിപകഷൻ,അവസാനവ്ചരച

7. േരട് റ്ധിദപാർട് തയാറാകൽ

2.പഞായത്ട്ട്അട്ധിസാനവ്ധിവരങ്ങൾ

1 ജ്കില പാലകാട്ട്ട്

2 പ്ാക്ട്ട് ആലത്തൂര

3 അത്കിരു്രൾ

്ര്കിഴക് ആലത്തൂരപഞായത്

പട്കിഞ്ഞാറ് മംഗലം പ്പുഴ

നതക് മംഗലംപുഴ , വടകപഞര്കി പഞായത്

വടക് തര്തൂര കഗാമപഞായത്,്രുതന്തൂര

കഗാമപഞായത്, ഗായകത്കി്ുഴ

4 വ്കിസ്ീരണം 3046k.m

5 വാര്്ട്ട്്രളുനടഎണം 17

6 ജനസംഖ്യ 26839

7 സ്ത്രീകള് 13993

8 പുരുഷന്മാര് 12846

9 പട്ടികജാതി ജനസംഖ്യ 5945

10 പട്ടിക വര്ഗ ജനസംഖ്യ

11 സാക്ഷരത 79.34ശതമാനം

3.വാർഡ്ധിതനേുറ്ധിചുള്ളഅട്ധിസാനവ്ധിവരം
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1 അത്കിരു്രൾ

1.1 വടക് മംഗലം പുഴ

1.2 നതക്ട്ട് ്രപല്ുള്ള്കി i

1.3 ്ര്കിഴക് പീചാം പഗാ്്

1.4 പട്കിഞ്ഞാറ്് നതന്ന്കിലാപുരം

4.തതാഴ്ധിലുറപ് പ്പദ്ധത്ധിഅട്ധിസാനവ്ധിവരം

അട്ധിസാനവ്ധിവരം ്രാവപ്ശേര്കി വാര്്ട്ട് 2

1 Total No. of Job Cards issued 4709 261

2 Total No. of Active Job Cards 3286 172

3 Total no. of Job cards ST

4 Total no. of Job cards SC 865

4 Persondays Generated so far 110647

5 Total No of HHs completed 100 Days of

Wage Employment

103 13

Total Expenditure 325.39lak 1176627

5.ഓഡ്ധിറ്ട്നു വ്ധിദധയമാക്ധിയ ഗപ്പവൃത്ധിേളുതട ല്ധിസ്

ഗേമ

നമ്പ

ർ

ഗപ്പവൃത്ധിയുതട ദപ്പര് വർക്ട്

ഐ,ഡ്ധി

ോലയളവ് ച്ധിലവ

ഗപ്പവൃ

ത്ധി

േ്ധിന

ങ്ങൾ

1

ഗായഗത്ധിപ്പുഴയ്ധിൽആറ്ധിൻച്ധിറകടവ്

ോർത്യായന്ധിേടവ്പ്പുഴേംരക്ഷണം.

WH/286469 28.02.19

to

06.03.19

298577 1100

2 രണാംവാർഡ്ധിൽ ദ്ലേശംഅനുഭവ്ധികുന്ന

വ്ധിഭാഗങ്ങളുതടേുടുംബങ്ങള്ധിൽ

ഭ്തൂവ്ധിേേനം .

LD/330948 23.01.19

to

02.02.19

290000
990
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3 രണാംവാർഡ്ധിൽ ദ്ലേശംഅനുഭവ്ധികുന്ന

വ്ധിഭാഗങ്ങളുതട േുടുംബങ്ങള്ധിൽ

ഭ്തൂവ്ധിേേനം. (ലതാനടകാവ്.)

LD/233954

17.01.19

To

21.01.19
24989

69

4

പ്പാട്തൂർപ്പുതൻ ഗഗാമം മണ്നീകം

തചയൽ.

IC/215292 23.11.18

TO

29.11.18

108639
393

5 പ്പാട്തൂർ ഗപ്പദേശത്നീർചാൽേംരക്ഷണം. FP/344670 25.12.18

To

31.12.18

154422 420

6 പോരുളി പാടം ജലസേചന കാടാ കനാൽ മണ്ണ്

നീക്കം ചെയ്യൽ, കയർ ഭൂവസ്ത്രം

ഉപയോഗിച്ച് പാർശ്വഭിത്തി സംരക്ഷണം.

IC/215297 1.12.18

to

18.12.18 150000

391

7 ആശുപത്രി പടി ജലസേചന കനാൽ മണ്ണ്

നീക്കം ചെയ്യൽ കയർ ഭൂവസ്ത്രം ഉപയോഗിച്ച്

പാർശ്വഭിത്തി സംരക്ഷണം.

IC/215153 1.12.18

To

06.12.18

150000 344

6.അവോശഅധ്ധിഷ്്ധിതന്ധിരീക്ഷണങ്ങൾ

മഹാതഗാന്കി പദശീയ കഗാമീണ നതാഴ്കിലുറ്് ന്കിയമത്കില്തൂനട കഗാമീണ ജനതയ്ക്

നതാഴ്കിൽ നല്കനപടുന്നപതാനടാ്ം അവരുനട പതു അവ്രാശങ്ങളും

സംരക്ഷ്കികനപടുന്നു.

1. സൗജന്യമായ്കി നതാഴ്കിൽ്രാര്് ലഭ്കികുവാൻഉള്ളഅവ്രാശം- നഷ്്യ്തൂൾ 2;

ഖണ്കി്ര 1-5, വാരഷ്കി്ര മാസരസരകുലരഅദ്ധ്യായം-3

2. അപപക്ഷ്കിച്

15ദ്കിവസത്കിനുള്ള്കിൽനതാഴ്കിൽലഭ്കികുവാനുള്ളഅവ്രാശവുംആയത്കിന്നറ

ക്ര്റു റസീതു ലഭ്കികുന്നത്കിനുംഉള്ളഅവ്രാശം- നഷ്്യ്തൂൾ 1; ഖണ്കി്ര 8,

നഷ്്യ്തൂൾ 2; ഖണ്കി്ര 6-13

3. അനലങ്കിൽനതാഴ്കില്കിലായ്മപവതനംലഭ്കികുവാനുള്ളഅവ്രാശംആദ്യനത 30

ദ്കിവസം (1/4 &പ്കിന്നീടുള്ളദ്കിവസങ്ങള്കിൽ 1/2)

4. നഷൽഫ്ഓഫ്പകപാജക്്തയാറാകുവാനുള്ളഅവ്രാശം

5. അഞ്്ര്കിപലാമീററ്കിനുള്ള്കിൽനതാഴ്കിൽലഭ്കികാനുള്ളഅവ്രാശംഅനലങ്കിൽപവ

തനത്കിന്നറ ട്ട്10%അേ്കി്രംലഭ്കികുവാനുള്ളഅവ്രാശം

6. ്രുട്കിനവള്ളം, വ്കികശമസൗ്രര്യം,
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കപഥമശുകശ്തൂഷസൗ്രര്യംഇവലഭ്കികുന്നത്കിനുള്ളഅവ്രാശംനഷ്്യ്തൂൾ 2;

ഖണ്കി്ര 23-28

7. 15 ദ്കിവസത്കിനുള്ള്കിൽപവതനംലഭ്കികുന്നത്കിനുള്ളഅവ്രാശം

8. പവതനവ്കിതരണത്കിനല്രാലതാമസത്കിന്

ട്ട്നഷപര്കിഹാരംലഭ്കികുവാനുഉള്ളഅവ്രാശം

9. സമയേന്കിതമായുള്ളപരാത്കിപര്കിഹാരത്കിനുള്ളഅവ്രാശം

10. പസാഷ്യൽഓ്്കിറ്നടതുന്നത്കിനുള്ളഅവ്രാശം

പസാഷ്യൽ ഓ്്കിറ്കില്തൂനട കപവൃത്കി്രളുനട പര്കിപശാേനയും അപതാനടാ്ം

നതാഴ്കിലാള്കി്രളുനട പതു അവ്രാശങ്ങളും സംരക്ഷ്കികനപടുന്നു നവന്നും

വ്കിലയ്കിരുതുന്നു

.അവ്രാശഅേ്കിഷ്്കിതമായ ന്കിരീക്ഷണങ്ങൾതാനഴ്റയുന്നു.

നതാഴ്കിൽ്രാര്്ട്ട്ലഭ്യമാ്രുന്നത്സംേന്കിചു

 നതാഴ്കിലുറ്ു ന്കിയമം നഷ്്യ്തൂൾ 2 പാര 1 അനുസര്കിച് 18 വയസ്

പ്തൂരത്കിയായഏനതാരാളും നതാഴ്കിൽ്രാര്്കിന്അപപക്ഷ്കിചാൽ 15

ദ്കിവസത്കിനുള്ള്കിൽ പഫാപ്ാ പത്കിച നതാഴ്കിൽ്രാര്് പ്രകന്ദസരകാര

നചലവ്കിൽലഭ്കികാനുള്ളഅവ്രാശമാണ് ന്കിയമം നൽ്രുന്നത്.

ന്കിരീക്ഷണം

 261നതാഴ്കിൽ്രാര്ുള്ള ഈവാര്്കിൽ 172പപരസജീവമായ്കി നതാഴ്കിൽ

നചയുന്നവരാണ.് 2018-19 കാലയളവില്തൊഴില്കാര്ഡിന് അപേക്ഷിച

എല്ലാവര്ക്കും തൊഴില്കാര്ഡ് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട് . നതാഴ്കിലാള്കി്രൾസ്വനം

നചലവ്കിലാണ് പുത്കിയ നതാഴ്കിൽ്രാര്്കിൽ പഫാപ്ാ പത്കിചത് എന്നും

മനസ്കിലാകാൻസാേ്കിചു ഇതു അവകാശ ലംഘനമാണ്

തതാഴ്ധിൽആവശ്യ തപ്പടുന്നത്േംബന്ധിച

അപപക്ഷ്കിചു പതിനഞ്ചു ദ്കിവസത്കിനുള്ള്കിൽ നതാഴ്കിൽ ലഭ്കിയ്കുവാനുള്ള അവ്രാശവും ആയത്കിന്നറ

ക്രപറ് രസീത് ലഭ്കിയ്കുവാനുള്ളഅവ്രാശം

ന്കിരീക്ഷണം

 പ്പര്ധിദശാധ്ധിചത്ധിൽ തതാഴ്ധിലാള്ധിേൾ ഗഗ്തൂപായ്ധിവ്യക്ധിഗതമായും

ദമറ്ല്തൂതടയാണ് തതാഴ്ധിൽആവശ്യതപടുന്നത് .തൊഴിലുറപ്പ് വിഭാഗത്തില്

നേരിട്ടാണ് അപേക്ഷ കൊടുക്കുന്നത് ഫ്രെണ്ട് ഓഫീസ് വഴി അല്ല
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.നതാഴ്കില്കിലായ്മ പവതനം ലഭ്കികുവാനുള്ളഅവ്രാശം

 നതാഴ്കിലുറ്് ന്കിയമ കപ്രാരം നതാഴ്കിൽആവശ്യനപ്ു്രഴ്കിഞ്ഞാൽ പത്കിനഞ് ദ്കിവസത്കിനുള്ള്കിൽ

നതാഴ്കിൽനൽ്ര്കിയ്കിര്കികണം.

 അനലങ്കിൽനതാഴ്കില്കിലായ്മ പവതനംലഭ്കികുവാനുള്ളഅവ്രാശംആദ്യനത30 ദ്കിവസം (1/4

&പ്കിന്നീടുള്ളദ്കിവസങ്ങള്കിൽ 1/2)

\

ന്കിരീക്ഷണം

 100 നതാഴ്കിൽ ദ്കിനങ്ങൾകുള്ളഅവ്രാശമു്ടൊയ്കി്ും ്രഴ്കിഞ്ഞസാമ്പത്കി്ര

വരഷത്കിൽശരാശര്കിനതാഴ്കിൽ ദ്കിനങ്ങൾ മാകതമാണ്ഈവാര്്കിനല

നതാഴ്കിലാള്കി്രൾക് ലഭ്യമായ്കി്ുള്ളത്.

 172അേ്കി്രം്രം്രംപപരആ്ര്റീവ് നതാഴ്കിലാള്കി്രൾ ഉള്ളഈവാര്്കില്ട്ട്്രഴ്കിഞ്ഞ

സാമ്പത്കി്രവരഷത്കിൽ 13പപരകുന്തൂറു നതാഴ്കിൾ ദ്കിനങ്ങൾലഭ്യമായ്കി

പജാല്കിസലത്,്രുട്കിനവള്ളം,തണൽ,കപഥമശുകശ്തൂഷ്ര്കിറു്രൾ,എന്ന്കിവലഭ്കികുന്നത്കിനുള്ളഅവ്രാശം.

 നതാഴ്കിലുറ്് ന്കിയമ കപ്രാരം കപവൃത്കി നടകുന്ന സലത് ്രുട്കിനവള്ളം,തണൽ ,കപഥമ ശുകശ്തൂഷ

്ര്കിറ് ,്രയുറ ്രാലുറ എന്ന്കിവ കപവൃത്കി നട്്കിലാകുന്ന സാപനം വഴ്കി സൗജന്യ മായ്കി

നതാഴ്കിലാള്കി്രൾക്ലഭ്കിന്ര്ടൊതാണ്

ന്കിരീക്ഷണം

 ന്കിലവ്കിൽ്രുട്കിനവള്ളം ലഭ്യമായ്കി്ു്ടെ് കപഥമശുകശ്തൂഷയ്കുള്ള്ര്കിറ്,തണൽ,എന്നിവ

ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട് എന്നാണ്ഫീൽ്് വ്കിസ്കിറ് നചയുന്നസമയത് നതാഴ്കിലാള്കി്രള്കിൽ

ന്കിന്നും പമറ്ട്ട്മാര്കിൽന്കിന്നും മനസ്കിലാകാൻസാേ്കിചത്. ്രയുറ്രളും്രാലുറ്രളും

മത്കിയായഅളവ്കിൽലഭ്യമാക്കണം എന്നുംആവശ്യന്്്കിരുന്നു.

പ്പദ്ധത്ധിആരംഭമീറ്ധിംഗ്ധിൽപ്പത്കെടുകുവാനുള്ളഅവോശം

 നതാഴ്കിൽ ഉറ്ു ന്കിയമം നഷ്്യ്തൂൾ ഇരുപത്കി ര്ടെു കപ്രാരം ഒരു പദ്ധത്കിആരംഭ്കികുന്നത്

മുൻപ് പദ്ധത്കിസംേന്കിച മുഴുവൻ്രാര്യങ്ങളും്രൃത്യമായ്കി നതാഴ്കിലാള്കി്രനള പോേ്യ

ന്ടുതുന്നത്കിന്േനനപ്ന്കിരവഹണഉപദ്യാഗസന്നറയും ,വാര്്ട്ട്

നമമ്പര,സാപങത്കി്ര ഉപദ്യാഗസരഎന്ന്കിവരുനടസാന്കിേ്യത്കിൽഏനതന്്ര്കിലും നപാതു

സലപതാ നതാഴ്കില്കിടങ്ങള്കിൽവച് പദ്ധത്കിആരംഭ മീറ്കിംഗ് നടപത്ടെതു്ടെ്.

ന്കിരീക്ഷണം

 ന്കിലവ്കിൽവാര്്കിൽ കപവ്രത്കിതുടങ്ങുന്നത്കിനു മുൻപ് പദ്ധത്കിആരംഭ മീറ്കിങ് ്ര്തൂടാറു്ടെ്

എന്നാണ് നതാഴ്കിലാള്കി്രളുമായുള്ളസംസാരത്കിലുംകസറ്്യറ്കി പര്കിപശാേ്കിചപ്ാഴും

മനസ്കിലാകാൻസാേ്കിചത്.

തതാഴ്ധില്ധിടങ്ങള്ധിൽഏതതന്േ്ധിലുംതരത്ധിൽഉള്ളഅപ്പേടംേംഭവ്ധിചാൽച്ധിേ്ധിത്യക്ട്
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ആവശ്യമയ്ധിവരുന്നമുഴുവൻച്ധിലവുേളും തതാഴ്ധിലാള്ധിക്ലഭ്യമാക്കണം

ന്കിരീക്ഷണം

 ഓ്്കിറ്ട്ട്്രാലയളവ്കിൽ ഒന്നുംസംഭവ്കിചതായ്കിഅറ്കിയാൻ്രഴ്കിഞ്ഞ്കില .എന്നാൽ

പഗാപാലൻ , ചാമു ്രു്ൻഎന്ന്കിവരക് ക്രപ്രാ്്തൂത്്കിഎങ്കിലുംേ്കില് വച്

അപപക്ഷ്കിചുഎന്ന്കി്ും ച്കി്ര്കിത്സലഭ്യമായ്കില .എന്ന് നതാഴ്കിലാള്കി്രളുമായുള്ള

കഗ്തൂ്്ട്ട്ചരചയ്കിൽന്കിന്ന് മനസ്കിലാകാൻസാേ്കിചത്ട്ട്

പ്പരാത്ധി പ്പര്ധിഹാരം

 നതാഴ്കിലുറ്് ന്കിയമ നഷ്്യ്തൂൾ പനതാൻപതു കപ്രാരംസമയേന്കിതമായ്കി പരാത്കി

പര്കിഹാരത്കിനുള്ളഅവ്രാശംന്കിഷ്കരഷ്കികുന്നു.പദ്ധത്കിയുമായ്കിേനനപ്പരാത്കി്രൾ

പഫാൺമുപഖന പടാൾ കഫീ നമ്പര ഉപപയാഗ്കിചും പരഖാമ്തൂലംഎഴുത്കി നൽ്ര്കിയും ഇ നമയ്കിൽ

വഴ്കിയുംസമര്്കികാവുന്നതാണ.്..

 18004255720എന്ന പടാൾ കഫീ നമ്പറ്കിൽപരാത്കി്രൾ പരഖനപടുതാംഎന്നുള്ളവ്കിവരം

നതാഴ്കിലാള്കി്രള്കിൽലഭ്യമാകണം

ന്കിരീക്ഷണം

 18004255720എന്നപടാൾ കഫീ നമ്പറ്കിൽപരാത്കി്രൾ പരഖനപടുതാംഎന്നുള്ള

വ്കിവരം നതാഴ്കിലാള്കി്രള്കിൽലഭ്യമല.

അഞുേ്ധിദലാമീറർചുറളവ്ധിൽതതാഴ്ധിൽലഭ്ധികുവാനുള്ളഅവോശം(Schedule 2 Para 18 )

 നതാഴ്കിലാള്കിയുനടതാമസസലതുന്കിന്ന്അഞ്്ര്കിപലാമീറരചുറളവ്കിലലനതാഴ്കി

ൽലഭ്കികുന്നനതങ്കിൽപവതനത്കിന്നറ 10

ശതമാനം്ര്തൂട്കിഅേ്കി്രപവതനംലഭ്കികുന്നത്കിനുള്ളഅവ്രാശം

ന്കിരീക്ഷണം

 ഒപരവാര്്കിൽതനന്നയുള്ളപണ്കി്രളാണ് നതാഴ്കിലാള്കി്രൾ നചയ്ു വരുന്നത്

ദോഷ്യൽഓഡ്ധിറ്ട്നടതുവാനുള്ളഅവോശം

 നതാഴ്കിലുറ്് പദ്ധത്കിയ്കിൽ ഏനറടുതു നട്്കിലാകുന്ന മുഴുവ്ഴ്ൻ

കപവൃത്കി്രളും പസാഷ്യൽ ഓ്്കിറ്ട്ട് നു വ്കിപേയമാകണനമന്ന് നസക്ഷൻ 17(2)

ന്കിഷ്കരഷ്കികുന്നു

 ന്കിയമം അനുശാസ്കികും കപ്രാരം ഉള്ള പസാഷ്യൽ ഓ്്കിറ്ട്ട് കപക്ര്കിയ ഇതുവനര

നടന്ന്കി്്കില.
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9 . രജ്ധിസർട്പ്പര്ധിദശാധന

പ്രകന്ദ സരകാറ്കിന്നറ ന്കിരപദശ കപ്രാരം താനഴ പറയുന്ന ഏഴു രജ്കിസറു്രൾ ന്കിരേനമായും

കഗാമപഞായത്കിൽസ്തൂക്ഷ്കിപ്ര്ടൊതാണ്

 AMC കപ്രാരമുള്ള 7രജ്കിസറു്രൾഉ്ടൊയ്കിരുന്നു .

1. തതാഴ്ധിൽോർഡ് രജ്ധിസർ

A m c കപ്രാരമുള്ളഉള്ളനതാഴ്കിൽ്രാര്് രജ്കിസര്രാണാൻസാേ്കിചു.

2 ഗഗാമേഭരജ്ധിസർ

 ഓ്്കിറ്കിനു വ്കിപേയമാക്കിയ ര്ടൊംവാര്്കിനല കഗാമസഭരജ്കിസര

പര്കിപശാേ്കിചപ്ാൾ നതാഴ്കിലുറ്ു പദ്ധത്കിയ്കിൽ ഏനറടുപക്ടെ

പദ്ധത്കി്രൾ കഗാമസഭയ്കിൽ ചരച നചയ്ു തീരുമാന്കിചതായ്കി ്രാണുവാൻ

സാേ്കിചു .



3 ഡ്ധിമാൻഡ്അദലാദകഷൻ/ദവതനരജ്ധിസർ

 പ്പര്ധിദശാധ്ധിചത്ധിൽ തവള്ളദപ്പപറ്ധിൽേ്തൂടായ്ധിഎഴുത്ധി ദമറ്ട്തന

ഏൽപ്ധിച് തഗഫണ്ഓഫീേ്ധിൽനൽേുന്ന രീത്ധിയാണ്

അവലംബ്ധിച്ധിര്ധികുന്നത് . ഇങ്ങതനലഭ്ധികുന്നഅദപ്പക്ഷേൾകു

രേീത്ധിയും നാൽോറുണ് വളതരനല്ലഡ്ധിമാൻഡ് രീത്ധിയാണ്

 ആയതുതോണ് രണാംആംവാർഡ്ധിൽപ്പര്ധിദശാധനയ്ക്

വ്ധിദധയമാക്ധിയ ഗപ്പവൃത്ധിേളുതട ഡ്ധിമാൻഡ്കതണത്ധിതയ്കെ്ധിലും

‘ഓദരാ ഗപ്പവർത്ധിയുതടയുംഡ്ധിമാൻഡ്അതാത്ഫയല്ധിൽ

േ്തൂക്ഷ്ധികുന്നതായ്ധിര്ധികുംഅഭ്ധിോമ്യം.

4.വർക് രജ്ധിസർ:

 കപവൃത്കിയുനട ല്കിസും ച്കിലവുംവ്കിശദാംശങ്ങളുംസംേന്കിച് രജ്കിസര

 2018 19 ോലയളവ്ധിൽ തചയുവാൻ ഉദ്ദേശ്ധിച്ധിരുന്ന മുഴുവൻ

ഫയലുേളുദടയും വ്ധിവരങ്ങൾവർക്ട്രജ്ധിസറ്ധിൽ ഉണ് .

5ആസ്്ധിരജ്ധിസർ: (സ്കിരആസ്്കി്രളുനട രജ്കിസര)

 നതാഴ്കിലുറ്് പദ്ധത്കിയുമായ്കി േനന്്് നചയുന്ന കപവരത്കി്രളുനട

പപരും വ്കിവരങ്ങളും നല രീത്കിയ്കിൽഎഴുത്കിസ്തൂക്ഷ്കിച്കി്ു്ടെ്

6 പ്പരാത്ധി രജ്ധിസർ:

 എന്ആര്ആര്ജിഎസ് വിഭാഗത്തില്വരുന്ന പരാതികള് നല്ല രീതിയില്

സൂക്ഷിച്ചതായി കാണാൻ കഴിഞ്ഞു.പരാതി രജിസ്റ്റരപരാതി വരികയും

പരാതി പരിഹാരം നടത്തിയതായും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു.
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തമറീര്ധിയൽരജ്ധിസർ :

 നമറീര്കിയൽരജ്കിസരപര്കിപശാേ്കിചത്കിൽ്രഴ്കിഞ്ഞവരഷംനമറീര്കിയൽ

ഉപപയാഗ്കിച്നചയുവാൻസാേ്കിച്കിര്കികുന്ന.കപവൃത്കി്രളുനട നമറീര്കിയൽ

വ്കിവരങ്ങൾനമറീര്കിയൽരജ്കിസറ്കിൽ സ്തൂക്ഷ്കിച്കി്ു്ടെ്.

9.2ഗപ്പവൃത്ധിഫയല്ധിതല 22 ദരഖേൾ
വാരഷ്കി്ര മാസര സര്രുലര കപ്രാരം ഒരു കപവൃത്കി ഫയല്കിൽ താനഴപറയുന്ന

ഇരുപത്കിര്ടെു പരഖ്രൾന്കിര്ബ്ബനമായും ഉ്ടൊയ്കിര്കിപക്ടൊതാണ്

1.േവർദപ്പജ്

 പര്കിപശാേ്കിച7ഫയലു്രള്കിൽ വാരഷ്കി്ര മാസരസരകുലര കപ്രാരമുള്ള

്രവരപപജ്കാണാൻസാേ്കിച്ചില

2.തചേ്ട്ല്ധിേ്ട്റ്

 വരക്ഫയല്കിൽ സ്തൂക്ഷ്കിച്കിര്കികുന്ന വ്കിവരങ്ങളുനട പ്്കി്രയും, അവയുനട പപജ്നമ്പറും

പരഖന്ടുപത്ടെ നചക്്കില്കിസ്ഫയല്കിൽ സ്തൂക്ഷ്കിപക്ടെതാണ്. ച്കികൻ ഇസു ഉ്ടെ്

എന്നാൽ AMC കപ്രാരമുള്ളനചക് ല്കിസ് ്രാണാൻ്രഴ്കിഞ്ഞ്കില .

3.ആക്ഷൻപാൻ

 ഒരു ജന്രീയഇടനപടല്കിന്നറ പനരസാക്ഷ്യം നതള്കിയ്കികുന്ന പരഖയാണ്

ആക്ഷൻപാൻ. പ്രാ്്കി.കഗാമസഭ ന്കിരപ്ദേശ്കികുന്ന കപവരത്കി്രൾനഷൽഫ്

ഓഫ് പകപാജക്്കിപലക് മാറു്രയും ഇത്കിൽന്കിന്നും മുൻഗണനഅട്കിസാനത്കിൽ

അതാത്സാമ്പത്കി്രവരഷത്കിൽആവശ്യമുള്ള കപവരത്കി നതരനഞ്ഞടുത്

ആക്ഷൻപാൻതയാറാകു്രയും നചയും .ആക്ഷൻപാന്കിൽ ഉൾന്്

കപവരത്കിതനന്നയാപണാ നട്്കിലാക്കിയത്എന്ന് മനസ്കിലാകുന്നത്കിനും

ആക്ഷൻപാൻ പ്രാ്്കിഉപ്രര്കികുന്നു

 .പര്കിപശാേ്കിചഫയലു്രള്കിൽ ഒന്ന്കിൽ പപാലും AMC കപ്രാരം ന്കിരേനമായും

ഉ്ടൊയ്കിര്കിപക്ടെആക്ഷൻപാന്കിൻനറ പ്രാ്്കി്രാണാൻ

സാേ്കിച്കില.എന്ന്കിരുന്നാലും നതാഴ്കിലുറ്് വ്കിഭാഗംഓഫീസ്കിൽപഞായത്കിനല

മുഴുവൻആക്ഷൻപാനുംകേൻ്് നചയ്ു വൃത്കിയായ്കിസ്തൂക്ഷ്കിച്കിര്കികുന്നു

 ഇത്കിന്നറ ഒരു പ്രാ്്കിഫയല്കിൽ്ര്തൂട്കിസ്തൂക്ഷ്കിന്ര്ടൊതാണ്

4.എസ്ധിദമറ്ഡ്ധിസേൻആൻഡ്ദഗഡായ്ധിങ്

 സാങ്കേതികഎസ്റ്റിമേറ്റ് പദ്ധതിയിൽഏറ്റെടുക്കുന്ന ഓരോ
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പ്രവരത്തിക്കും സംസ്ഥാനസരക്കാരചുമതലപ്പെടുത്തിയഅധികാര

സ്ഥാനത്തിന്റെ അനുമതിയോടുകൂടിയസാങ്കേതികഎസ്റ്റിമേറ്റ്

ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്.ഓരോപ്രവരത്തിക്കും എസ്റ്റിമേറ്റിന്റെ

സംക്ഷിപ്തം,ഡിസൈൻ,പ്രവരത്തിയുടെ പ്രതീക്ഷിത നേട്ടങ്ങൾ

വിശദീകരിക്കുന്നസാങ്കേതിക കുറിപ്പ് തുടങ്ങിയവ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതും

സെക്വരസോഫ്റ്റ് വെയറിലൂടെ ഓൺലൈനായി അനുമതികൾ

ലഭ്യമാക്കേണ്ടതുമാണ്

പരിശോധിച്ച ഫയലുകളില്ലാംഡീറ്റൈൽഡ്എസ്റ്റിമേറ്റ്ഉണ്ടായിരുന്നു...

എസ്കിപമറ് കപവരത്കിയുനട പക്ായ്കിങ് ഉ്ടൊയ്കിരുന്ന്കില.

5.ഭരണാനുമതി

 ഒരു വാര്്കിൽ ഒരു വരഷം നട്്കിലാകുന്ന നതാഴ്കിലുറ്് പദ്ധത്കി

കപവരതനങ്ങൾക് പഞായത് ഭരണസമ്കിത്കി നൽ്രുന്ന

അംഗീ്രാരമാണ് ഭരണാനുമത്കിപര്കിപശാേ്കിചഫയലു്രള്കിൽ

ഭരണാനുമത്കി പ്രാ്്കിസ്തൂക്ഷ്കിച്കിട്ടുണ്ട്

6.ോദ്കെത്ധിോനുമത്ധി

 പരിശോധിച്ച7ഫയലുകളിൽസാങ്കേതികാനുമതി

കവര്പ്പജസ്െക്യൂറിൽ നിന്നെടുത്ത സാങ്കേതികനുമതിയുടെ

കോപ്പി എന്നിവ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട.്

7.േംദയാജ്ധിതപ്പദ്ധത്ധി(േൺദവർജൻേ്)

ഫയല്കിൽ്രൺപവരജൻസ്സ്തൂച്കി്്കികുന്ന പരഖ്രല്സൂക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല.

8.ഡ്ധിമാൻഡ്ദഫാം

 പ്പര്ധിദശാധ്ധിചത്ധിൽ്്കിമാൻ്് പഫാം്രാണാൻസാേ്കിച്കില. മനറാരുഫയൽ

ആയ്കി്ാണ്അവരസ്തൂക്ഷ്കിച്കിരുന്നത്.

‘ഓദരാ ഗപ്പവർത്ധിയുതടയുംഡ്ധിമാൻഡ്അതാത്ഫയല്ധിൽ

േ്തൂക്ഷ്ധികുന്നതായ്ധിര്ധികുംഅഭ്ധിോമ്യം.

9.വർക്അദലാദകഷൻദഫാം

 നതാഴ്കിൽ ആവശ്യന്്വര്ട്ട്കു നതാഴ്കിൽ അനുവദ്കിചുന്രാ്ടെുള്ള

വരക്അപലാപകഷൻ പഫാം ഫയലില് കാണാന്

സാധിച്ചില്ല.എന്നാൽ മറ്റൊരു ഫയൽ രേഖയായി സൂക്ഷിച്ചതായി

കാണാൻ കഴിഞ്ഞു.

10.ഇമസർ ദറാൾ

 നതാഴ്കിലാള്കി്രൾനതാഴ്കിൽനചയുന്നതീയത്കി,
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ദ്കിവസംഉൾന്നടഹാജരപരഖന്ടുതുന്നത്കിനുള്ളഅട്കിസാനപരഖ

യാണ്ഇമസര പറാൾ.

ഇത്കിൽപ്ാക്ന്വലപ്നമൻറ്ഓഫീസര,പഞായന്്ക്ര്റ്കിഎന്ന്കി

വരഒ്ും, സീലും പരഖനപടുപത്ടെതാണ്. എന്നാൽ ഇ-മസര്ട്ട്

പറാളു്രള്കിൽ പ്ാക്ന്വലപ്നമൻറ്ഓഫീസര,

പഞായന്്ക്ര്റ്കിഎന്ന്കിവര ഒ്ും, സീലും

പരഖനപടുത്കിയ്കി്ുന്ടെങ്കിലും തീയത്കി പരഖന്ടുത്കിയതായ്കി

്രാണാൻസാേ്കിച്കില

.ഇത്കിൽ നതാഴ്കിലാള്കി്രളുനട ഒ്ു്രൾ, അവരുനട നതാഴ്കിൽദ്കിനങ്ങൾ,

.്ര്തൂല്കിഎന്ന്കിവപരഖന്ടുത്കിയ്കി്ു്ടെ്

പ്പര്ധിദശാധ്ധിച വർക്ട്ഫയലുേള്ധിതല മസര

പറാള്കിൽനതാഴ്കില്കിന്ഹാജരാവുന്ന ദ്കിവസം

മു്രള്കിലDateപരഖന്ടുത്കിയ്കി്്കില, നവ്്കിത്കിരുതലു്രൾ്രുറച്

ഉ്ടൊയ്കിരുന്നു .

നചക്്ൺകേ.ആരും ഒ്ുവചത്ആയ്കി്രാണാൻസാേ്കിച്കില.

 ചെക്ക് ലീഫ്നോളം കപാോന്യംവരുന്നഇ മസ്നറര പറാള്കിൽനവ്്കി

ത്കിരുതലു്രൾന്കിരേനമായും ഒഴ്കിവാപക്ടെതാണ്.

11.തമഷർതമൻറ്പ്പുസ്േം (M Book)

 എലാഫയലു്രള്കിലും M book ഉ്ടൊയ്കിരുന്നു.

 നമഷരനമൻറ്േുക്കിൽനമ്പര പപജ്നമ്പരച്കിലര്കിൽ

പരഖന്ടുത്കിയതായ്കി്രാണുന്ന്കില.

 ഇത്കില്ട്ട് കപവരത്കിആരംഭ്കികുന്നത്കിനു മുമ്പുള്ളഅളവും

പരഖന്ടുപത്ടെതാണ്.

 േനന്്ഉപദ്യാഗസരഅതായത്ഓവരസ്കിയര,

എൻജ്കിനീയരഎന്ന്കിവരുനടഒ്്നമഷരനമന്റ്ട്ട്േുക്കില്ട്ട്

ഉ്ടൊയ്കിരുന്നുഎങ്കിലുംച്കിലയ്കിടങ്ങള്കിൽഎലാംതനന്നതീയത്കിപരഖ

ന്ടുതാനതഒ്്കി്്കിര്കികുന്നത്.

12.തമറീര്ധിയൽല്ധിസ്

 നമറീര്കിയൽല്കിസ് പ്രാ്്കി്രാണാൻ്രഴ്കിഞ്ഞു.

13.ദവജ് ല്ധിസ്ട്

 നതാഴ്കിലാള്കി്രൾഎകതദ്കിവസംപജാല്കിനചയ്ുഎന്നത്കിന്അട്കി

സാനന്ടുത്കി അവരക് നൽപ്ര്ടെതു്രഅതായത്്ര്തൂല്കി,

ആയുേങ്ങൾക് ന്രാടുകുന്ന വാട്ര,

മ്തൂരച്ര്തൂ്ുന്നത്കിനുള്ള തു്ര എന്ന്കിവ

എലാം്രാണ്കിചുന്രാ്ടെ് പണം ക്രമാറുന്നതയാറാകുന്ന

കപോനന്് ഒന്നാണ് പവജ് ല്കിസ്ട്ട്
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 മസരപറാൾ കപ്രാരമുള്ള പവജ് ല്കിസ്ട്ട് എല്ലാ

ഫയലു്രള്കിലും്രാണാൻ്രഴ്കിഞ്ഞു.

14.മസർദറാൾ /ഫയൽമാറസ്ധിപുേൾ

 ഒരുമസരപറാൾഅവസാന്കിച് 3 ദ്കിവസത്കിന്രംതനന്ന

അളവു്രൾേനന്് ഉദ്യാഗസൻ

പരഖന്ടുതണംഎന്ന്ന്കിയമം

അനുശാസ്കികുന്നു.അളവു്രള്കിൽ ക്രമപകടു്രൾ

ഉ്ടൊയാപലാ, ഉപപയാഗ്കികുന്ന നമറീര്കിയല്കിന്നറ

്ര്വാള്കിറ്കിയ്കിൽന്കിലവാരം്രുറയ്കു്രപയാ,

ഉയരന്നഎസ്കിപമറ്്രാണ്കികു്രപയാനചയുന്നത്ന്കിയമവ്കിരു

ദ്ധമാവു്രയുംനസക്ഷൻ 25അനുശാസ്കികുന്നശ്കിക്ഷക്

വ്കിപേയമാപവ്ടെ്കിവരു്രയുംനചയും.

 7ഫയലുകളിലും ഫയൽട്രാക്കിംഗ്ഫോംഅഥവാ

മസ്റ്്റരപറാൾമ്തൂവ്നമൻറ്സ്കി്്ഫായലുകളില്

ഉണ്ടായിരുന്നു.

15. നമറീര്കിയൽവൗചരേ്കിൽ

നമറീര്കിയൽ ഉപയോഗിച്ചുള്ള പ്രവര്ത്തികളൊന്നും ഈ

കാലയളവില്ചെയ്തിട്ടില്ല

16.ഫണ്ട്ട്രാൻസ്ഫർഓർഡർ(FTO)’

 പരിശോധിച്ച ഫയലുകളില്ഫണ്ട്ട്രാൻസ്ഫരഓരഡര(FTO)’

ഹാര്ഡ്കോപ്പി ്രാണാൻ്രഴ്കിഞ്ഞ്കില. FTO

പരഖന്ടുത്കിയ്കിര്കികുന്നത് ,Mേുക്കിലാണ്

17. റോയൽറ്റി

 പര്കിപശാേന വ്കിപേയമാക്കിയ ഒരുവരക്ട്ട്ഫയല്കിലും പറായൽറ്കി

ോേ്രമല

18.ദഫാദടാഗഗാഫ്

 കപവരത്കിതുടങ്ങുന്നത്കിന്മുമ്പ്കപവരത്കിനടന്നുന്രാ്ടെ്കിര്കികുപമ്പാ

ള്ട്ട്, കപവരത്കിപ്തൂരതീ്രര്കിചു്രഴ്കിയുപമ്പാള്ട്ട്

തുടങ്ങ്കിയഓപരാഘ്ത്കിനലയുംപഫാപ്ാ്രൾഫയല്കിൽസ്തൂക്ഷ്കിക

ണനമന്നുന്കിഷ്കരഷ്കിച്കിര്കികുന്നു

 ഇതരത്കിലുള്ളവ്കിവ്കിേഘ്ങ്ങള്കിനല പഫാപ്ാ്രളുംഒന്നും

തനന്നഫയലു്രള്കിൽ്രാണാൻസാേ്കിച്കില. എന്നാൽമനറാരു

ഫയലാണ്ആണ്സ്തൂക്ഷ്കിച്കിര്കികുന്നത്.
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19 .ജ്ധിദയാടാഗ്ഡ്ദഫാദടാേ്

 കപവരത്കിസലം ത്കിര്കിചറ്കിയുന്നത്കിനുള്ള ഉപാേ്കിയാണ്

ജ്കിപയാപയാടാഗ്്്പഫാപ്ാസ്. എന്നാൽ ഇവ പര്കിപശാേനയ്ക്

വ്കിപേയമാക്കിയ ഒരു ഫയല്കിൽ പപാലും ്രാണാൻ സാേ്കിച്കില. ഇവ

സ്തൂക്ഷ്കിച്കിര്കികുന്നത്അതും മനറാരുഫയല്കിൽ ആണ്.

20ഗപ്പവൃത്ധിപ്പ്തൂർതീേരണോക്ഷ്യപ്പഗതം

 പര്കിപശാേ്കിച7ഫയല്കിൽ കപവ്രത്കിപ്തൂരത്കി്രരണ

സാക്ഷ്യപകതം്രാണാൻ്രഴ്കിഞ്ഞ്കില

21. ദോഷ്യൽഓഡ്ധിറ്റ്ധിദപാർട്

 എഎംസ്കി കപ്രാരമുള്ള പസാഷ്യൽഒ്ാ്്കിറ് നട്ാകുന്നത്

ഇപ്ാഴാണ്.

22.സേറ്ഡയറ്ധി

 സംസാനസരകാര്കിന്നറന്കിരപ്ദേശകപ്രാരംവരക്ഫയല്കിൽസ്തൂക്ഷ്കി

പക്ടെ22 മനതപരഖയാണ്കസറ്്യറ്കി.

 പ്പര്ധിദശാധനയ്ക് വ്ധിദധയമാക്ധിയതപ്പാതു ഗപ്പവൃത്ധിേൾ

7എണ്ണത്തിന്സേറ്ഡയറ്ധിേ്തൂക്ഷ്ധിച്ധിരുന്നു.

 കസറ്്യറ്കിയുനട ്രവരപപജ്കിൽ കപവരത്കിനയ്രുറ്കിചുള്ള

 കപാഥമ്കി്രവ്കിവരങ്ങൾഏനതാരുവ്യക്കികുംമനസ്കിലാകാൻപറുന്ന

രീത്കിയ്കിൽഉ്ടൊപ്ര്ടെതാണ്.കപവരത്കിആരംഭ്കികുന്നദ്കിവസംകപവര

ത്കിഅവസാനതീയത്കിഎസ്കിപമറ്തു്ര,കപവൃത്കി ദ്കിനങ്ങൾ ,എന്ന്കിവ

്രവരപപജ്കിൽ ഉ്ടൊയ്കിരുന്നു.

 പണ്കിസലനതനസൗ്രര്യങ്ങളുനടലഭ്യതഅടങ്ങ്കിയനചക്്കിസ്പ്തൂര

ണമായും പ്തൂര്കി്ച്കിരുന്ന്കില..

 കസറ്്യറ്കിയുനട ഒരു ഭാഗമാണ്

പകപാജക്്ഇനീഷ്യൽമീറ്കിങ്ങ്.ഒരുകപവൃത്കിതുടങ്ങുന്നത്കിനു

മുമ്പ്കപവരത്കിനയകുറ്കിചുളളവ്കിവരങ്ങൾപങുവയ്കുന്ന

തുംഅതുപപാനലഒരുകപവരത്കിഎങ്ങനനനചയണനമ

ന്ന്നതാഴ്കിലാള്കി്രൾക്്രൃത്യമായഅവപോേംഉ്ടൊക്കിഎ

ടുകുന്നത്കിനുംവാര്്നമമ്പര, സാഫ്ട്ട്

എന്ന്കിവരുനടഅേ്യക്ഷതയ്കിൽ്ര്തൂടുന്നപയാഗമാണ്പദ്ധത്കി

ആരംഭമീറ്കിങ്ങ്.പര്കിപശാേ്കിച്ഫയലു്രള്കിൽ ,7എണത്കിന്

ഉള്ളസൈറ്റ്ഡയറിയില്എലാംപമൽപറഞ്ഞഅേ്കി്രാര്കി്രളുനട

സാന്ന്കിേ്യത്കിൽപദ്ധത്കിആരംഭമീറ്കിംങ്ങ്

നടത്കിയതായ്കിപോേ്യന്്ു.എന്നാല്അതില്ചിലതിൽ

വാരഡ് മെമ്പര ഒപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തിയതായി കണ്ടില്ല.

അതുപോലെപണിആയുധങ്ങളുടെ വാടക നൽകിയത്

രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

 കസറ്്യറ്കിയുനട ഒരു ഭാഗമാണ്

വ്കിജ്കിലൻസ്ആൻ്്പമാണ്കിററ്കിങ
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്രമ്കിറ്കി.വ്കിജ്കിലൻസ്ആൻ്്പമാണ്കിററ്കി കമ്കിറ്കി

യുനടറ്കിപ്ാര്്ഉ്ടൊയ്കിരുനന്നങ്കിലുംഅഭ്കികപായങ്ങൾപരഖ

ന്ടുത്കിയ്കി്ു്ടെയ്കിരുന്ന്കില.ഓപരാവാര്്കിനലകപവരതന

ങ്ങനളന്കിരീക്ഷ്കികുന്നത്കിനും്ര്തൂടുതൽനമചന്ടുതുന്നത്കി

നുമായ്കി്രാര്യക്ഷമമായകപവരത്കിപക്ടെവരുമാണ്വ്കി.എം.

സ്കിയ്കിൽഅംഗങ്ങൾആയ്കിര്കിപക്ടെത്

 ച്ധിലഫയലുേള്ധിൽവ്ധിഎംേ്ധി നടന്നതായ്ധി ോണാൻ

േഴ്ധിഞ്ധില്ല.

 കസറ്്യറ്കി മനറാരു ഒരു ഭാഗമാണ് സന്ദരശ്ര്രുറ്കി്്:

 കപവൃത്കിയുനടഓപരാഘ്ങ്ങള്കിലുള്ളപുപരാഗത്കിവ്കിലയ്കിരു

തുന്നത്കിനും,

നതാഴ്കിലാള്കി്രളുനടകപശ്നങ്ങൾമനസ്കിലാകുന്നത്കിനും,

പദ്ധത്കിന്കിരവഹണഏജൻസ്കിയുനടഉപദ്യാഗസര,

ജനകപത്കിന്കിേ്കി്രൾ, VMC

അംഗങ്ങൾഎന്ന്കിവരകപവൃത്കിനടകുപമ്പാൾസലസന്ദരശ

നംനടപത്ടെതാണ്.കസറ്്യറ്കി്രള്കിൽ,

സന്ദരശ്രരുനടപപരും,ഒ്ും,

പരഖന്ടുത്കിയ്കിരുനന്നങ്കിലും, ്രുറ്കി്്ഉ്ടൊയ്കിരുന്ന്കില.

 കസറ്്യറ്കി യ്കിൽ ഉ്ടൊയ്കിര്കിപ്ര്ടെ മനറാരു

കപോനനപ് ഭാഗമാണ് നതാഴ്കിലാള്കി്രളുനടസാക്ഷ്കിപകതം

,മസരപറാള്കിൽഒ്ുനവചനതാഴ്കിലാള്കി്രൾകപവൃത്കിനചയ്ു

എന്നും, പമറ്പമൽപനാ്ംവഹ്കിചുഎന്നുംനതള്കിയ്കികുന്ന

ആേ്കി്രാര്കി്ര

പരഖയാണ്സാക്ഷ്കിപകതംപര്കിപശാേ്കിച്ഫയലു്രള്കിൽഉള്ള

കസറ്്യറ്കിയ്കിൽഎലാംനതാഴ്കിലാള്കി്രൾസാക്ഷ്യന്ടുത്കി

യ്കിരുന്നു.

10.ഗപ്പവർത്ധിേളുതടപ്പര്ധിദശാധനവ്ധിവരണം

1.പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് ഗായഗത്ധി പ്പുഴയ്ധിൽആറ്ധിൻച്ധിറകടവ് ോർത്യായന്ധി േടവ്

പ്പുഴേംരക്ഷണം WH/286469

എസ്റ്റിമാറ്റ് തുക 350000

ചിലവായ തുക 298577

കപവരത്കിആരംഭ്കിചതീയത്കിട്ട് 28.02.19

പ്തൂരതീ്രര്കിചതീയത്കി 06.03.19

നതാഴ്കിൽ ദ്കിനങൾട്ട്ട്ട് 1100
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പര്കിപശാേ്കിചത്കിൽ ഇരു്രര പതാടു്രൾ ഒരുമ്കിച് ഒഴു്രുന്നത്കിനാൽ്രഴ്കിഞ്ഞശകമായ മഴനയതുടരന്ന്

േ്ടെു്രൾഇള്ര്കിയത്ആയ്കി്രാണാൻസാേ്കിചു .അത്കിനു മു്രള്കില്തൂനട നചറ്കിയപതാത്കിൽനവള്ളം

ഒഴു്രുന്നു്ടൊയ്കിരുന്നു..അത്കിനാൽതനന്ന അളവു്രൾഎടുകുന്നത് കപയാസ്രരമായ്കിരുന്നു.

2പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് രണാംവാർഡ്ധിൽദ്ലേശംഅനുഭവ്ധികുന്ന

വ്ധിഭാഗങ്ങളുതട

േുടുംബങ്ങള്ധിൽഭ്തൂവ്ധിേേനം .LD/330948

എസ്റ്റിമാറ്റ് തുക :290000

ച്കിലവായതു്ര : 290000

കപവരത്കിആരംഭ്കിചതീയത്കിട്ട് : 23.01.19

പ്തൂരതീ്രര്കിചതീയത്കി : 02.0219

നതാഴ്കിൽ ദ്കിനങൾട്ട്ട്ട് : 990

സലപര്കിമ്കിത്കിഅനുസര്കിച് നതാഴ്കിലാള്കി്രളുനടവീടു്രള്കിൽ മഴകുഴ്കി്രൾ ,േ്ടെു്രൾ

,നതങ്ങ്കിൻതടം ,പവസ് ്രുഴ്കി്രൾഎന്ന്കിവഎടുതതായ്കി fgdഅറ്കിയാൻസാേ്കിചു .എന്നാൽ

സന്ദരശനപവളയ്കിൽ മഴനയതുടരന്ന് ്രുഴ്കി്രൾപാത്കി മ്തൂട്കിയതായുംേ്ടെ് ട്രള്കിൽ മഞ്ഞൾ

തുടങ്ങ്കിയവ നവചതായും്രാണാൻസാേ്കിചു.

3. ഗപ്പവൃത്ധിയുതട ദപ്പര് ര്ടൊംവാര്്കിൽ പ്ലേശംഅനുഭവ്കികുന്ന

വ്ധിഭാഗങ്ങളുതട

േുടുംബങ്ങള്ധിൽഭ്തൂവ്ധിേേനം. (ലതനടകാവ്)എൽഡ്ധി/233954

എസ്റ്റിമാറ്റ് തുക 25000

ച്കിലവായതു്ര : 24989

കപവരത്കിആരംഭ്കിചതീയത്കിട്ട് 17.01.19

പ്തൂരതീ്രര്കിചതീയത്കി 21.01.19

നതാഴ്കിൽ ദ്കിനങൾട്ട്ട്ട് 69
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പ്പര്ധിദശാധ്ധിചത്ധിൽവല്ധിയസലമായത്ധിനാൽതതന്നധാരാളം മഴകുഴ്ധിേൾ ,ദവസ്േുഴ്ധിേൾ

,ബണുേൾഎന്ന്ധിവഎടുത്ധിരുന്നു . പ്പുല്ലുേൾന്ധിറഞത്ധിനാൽ ഒന്നുംതതന്നഅളകാനും

ോധ്ധിച്ധില്ല. മഴ ോരമായ്ധിബാധ്ധിച്ധിരുന്നു..

4.പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് പ്പാട്തൂർ പ്പുതൻ ഗഗാമം മണ് നീകം തചയൽ.IC/215292

എസ്റ്റിമാറ്റ് തുക 200000

ച്കിലവായ 108639

കപവരത്കിആരംഭ്കിചതീയത്കിട്ട് 23.11.28

പ്തൂരതീ്രര്കിചതീയത്കി 29.11.18

നതാഴ്കിൽ ദ്കിനങൾട്ട്ട്ട് : 393

എഫ് ജ്കി്്കിയ്കിൽമണ്നീകം നചയ്തായ്കിഅറ്കിയാൻസാേ്കിചു .സന്ദരശ്കിചപ്ാൾോരാളം പുലു്രൾ

ന്കിറഞ്ഞതായ്കി്രാണാൻസാേ്കിചു. ഇരുവശങ്ങള്കിലായ്കി മണ് പ്രാര്കി ഇ്്തായും്രാണാൻസാേ്കിചു.

5.പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് -. പ്പാട്തൂർ ഗപ്പദേശത് നീർചാൽേംരക്ഷണം.FP/344670

എസ്റ്റിമാറ്റ് തുക :. 200000

ച്കിലവായതു്ര - :154422

കപവരത്കിആരംഭ്കിചതീയത്കിട്ട്- :. 25.12.18

പ്തൂരതീ്രര്കിചതീയത്കി- : 31.12.18 :

നതാഴ്കിൽദ്കിനങൾട്ട്-ട്ട് : 420

നീർചാല്ധിൽ ഇദപാഴും തചറ്ധിയ ദതാത്ധിൽതവള്ളം

ഒഴുേുന്നതായ്ധിേണു .മഴ തചറ്ധിയദതാത്ധിൽനീർചാല്ധി

തനബാധ്ധിചതായ്ധി ോണാൻോധ്ധിചു . നീർചാൽ ൻതറവ

ശങ്ങൾഎല്ലാംതതന്ന ഇട്ധിയുന്നത്ആയ്ധിടാണ്ോണാൻ

ോധ്ധിചത്.തചറ്ധിയചാകുേൾതോണുള്ളബണുേളും

ഇളേ്ധിയത്ആയ്ധിോണാൻോധ്ധിചു.

6.ഗപ്പവൃത്ധിയുതടദപ്പര-് ദപ്പാരുള്ധി പ്പാടംജലദേചനേനാൽഎന്നാൽമണ്നീകം തചയൽ

േയർഭ്തൂവേ്ഗതം ഉപ്പദയാഗ്ധിച്



21

പാർശ്വഭിത്തി സംരക്ഷണം.IC/215297

എസ്റ്റിമാറ്റ് തുക 200000

ച്കിലവായതു്ര- 150000

കപവരത്കിആരംഭ്കിചതീയത്കിട്ട്- 1.12.18,

പ്തൂരതീ്രര്കിചതീയത്കി-:. 18.12.18

നതാഴ്കിൽദ്കിനങൾട്ട്-ട്ട് 391

മണ് നീകം നചയ്തായ്കിഅറ്കിയാൻസാേ്കിചു .സന്ദരശ്കിചപ്ാൾ അവ്കിനട മുള്രളും

ന്കിറഞ്ഞതായാണ് ്രാണാൻസാേ്കിചത്.അളവ്എടുകു്രഎന്നത്പുലു്രളുംഅസാേ്യമായ്കിരുന്നു.

7. ഗപ്പവർത്ധിയുതട ദപ്പര് :. ആശുപ്പഗത്ധിപട്ധി ജലദേചനേനാൽമണ്നീകം തചയൽേയർ

ഭ്തൂവേ്ഗതം ഉപ്പദയാഗ്ധിച്

പ്പാർശ്വഭ്ധിത്ധിേംരക്ഷണം.

എസ്ധിദമറ്തുേ. -. :200000

ച്ധിലവായതുേ-. :150000

ഗപ്പവർത്ധിആരംഭ്ധിചതീയത്ധി:. 1.12.18,

ഗപ്പവർത്ധിപ്പ്തൂർതീേര്ധിചതീയത്ധി:. 19.12.18

തതാഴ്ധിൽേ്ധിനങ്ങൾ,:. 344

മണ്നീകം തചയ്തായ്ധിആയ്ധിഅറ്ധിയാൻേഴ്ധിഞു.േന്ദർശ്ധിചദപാൾതതന്നധാരാളംപ്പുല്ലുേൾ

ന്ധിറഞതായാണ്ആണ്ോണാൻോധ്ധിചത്. വീടുേളുതട മുൻപ്പ്ധിലാണ്ആശുപ്പഗത്ധിപട്ധി

അത്ധിനാൽതതന്നനന്നായ്ധിച്ധിലവീടുോർവശങ്ങൾഅവൾവൃത്ധിയാക്ധിയആയ്ധിോണാൻ

ോധ്ധിചു.

11.CIB-േ്ധിറ്ധിേൺഇൻഫർദമഷൻ ദബാർഡ്

നതാഴ്കിലുറ്് പദ്ധത്കിയുനടസുതാര്യത ഉറ്ാകുന്നത്കിനു പവ്ടെ്കിയുള്ളഒരു ഉപാേ്കിയാണ്

സ്കിറ്കിസൺഇൻഫരപമഷൻ പോര്് Para 25(a), schedule 1അനുസര്കിച് ഒരു കപവരത്കിയുനട

അട്കിസാനവ്കിവരങ്ങൾഅതായത്എസ്കിപമറ് തു്രസാേന പവതനഘട്രങ്ങൾയഥാരത്ഥ

നചലവ് നതാഴ്കിൽ ദ്കിനങ്ങൾതുടങ്ങ്കിയവ്കിവരങ്ങൾസാോരണജനങ്ങൾകും
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ഗുണപഭാകാകൾകും മനസ്കിലാ്രുന്ന രീത്കിയ്കിൽ കപദരശ്കി്്കിപക്ടെത്അന്കിവാര്യമാണ്..ഈ

പോര്്സാപ്കിപക്ടെത്ഓപരാ കപവരത്കിയുനടയുംആരംഭഘ്ത്കിൽആണ്.ഓപരാ

കപവരത്കികുംഅനുസൃതമായ്കി ന്കിഷ്കരഷ്കിച്കി്ുള്ളഅളവു്രള്കിൽ ഉള്ളപോര്ു്രൾ

സ്കിമൻറ്ഉം പ്രാൺക്രീറും ഉപപയാഗ്കിച് ന്കിരമ്കിച്സാപ്കികണനമന്ന് ന്കിയമം

അനുശാസ്കികുന്നു്ടെ്. ഇരുമ്പ് ,ട്കിൻ ,ഫ്ളക്്ഷീറു്രൾതുടങ്ങ്കിയവ ഉപപയാഗ്കിച്കി്ുള്ള

പോര്ു്രൾസാപ്കികുന്നത് ന്കിയമവ്കിരുദ്ധമാണ്. ന്കിരമാണനചലവ് വ്യക്കിഗത

കപവരത്കി്രൾക് 3000 ര്തൂപയും നപാതു കപവരത്കി്രൾക് 5000 ര്തൂപയുംആണ് പരമാവേ്കി ച്കിലവ്

എന്നാണ്ആനുവൽമാസരസരകുലരന്കിഷ്കരഷ്കികുന്നത്. സ്കിഐേ്കിഅടങ്ങുന്നഒരു പഫാപ്ാ

വരക്ഫയല്കിൽ ഉൾന്ടുതണംഎന്നത് ന്കിരേനമാണ്.–

പര്കിപശാേനയ്ക് വ്കിപേയമായ നതാഴ്കിൽഇടങ്ങള്കിൽ 7ടത് CIBസാപ്കിചതായ്കി്ര്ടെ്കിര്കിന്ന്കില.

12.ദറാസ്ാർേ്ധിനം

നതാഴ്കിൽആവശ്യ്രത്രൃത്യമായ്കിരജ്കിസരനചയുന്നത്കിനുംനതാഴ്കിലാള്കി്രളുനടഅരഹത്രളുംഅവ്രാശങ്ങളും

അവനരപോേ്യന്ടുതുന്നത്കിനുംപദ്ധത്കി്രൾപര്കിഹര്കികുന്നത്കിനുമായ്കിപറാസ്ാരദ്കിനംസംഘട്കി്്കിപക്ടെതാ

ണ്.പറാസ്ാരദ്കിനംആചര്കികുന്നത്കിനുമുൻപായ്കിവ്കിവരവ്കിദ്യാഭ്യാസവ്യാപനകപവരതനങ്ങൾസംഘട്കി്്കികുന്നു

്ടെ്എന്ന്ജ്കിലാപകപാകഗാംപ്രാ്്കിപനറരഉറ്ുവരുപത്ടെതാണ്.പറാസ്ാര്രല്ടെരസംേന്കിച്കഗാമപഞായതു

്രനളകപപത്യ്രമായ്കിപോേവൽകര്കിപക്ടെതാണ്.പറാസ്ാരദ്കിനംസംഘട്കി്്കികുന്നത്കിൻനറചുമതല്രളുംഉതര

വാദ്കിത്വങ്ങളുംസംസാനസരകാരജ്കിലാപകപാകഗാംപ്രാ്്കിപനറരര്തൂപീ്രര്കിച്കി്ുള്ളകപത്കിമാസപ്്കി്രഅനുസര്കി

ച്തനന്നപറാസ്ാരദ്കിനംസംഘട്കി്്കികുന്നുഎന്ന്ജ്കിലാപകപാകഗാംപ്രാര്്കിപനറരഉറ്ുവരുപത്ടെതാണ്.

ഈപ്്കി്രകഗാമവ്കി്രസനമകനാലയവുമായുംനപാതുജനങ്ങളുമായുംപങുനവപക്ടെതുംഒരുമാസത്കിനലാര്കിക

ൽകഗാമപഞായത്തലത്കിൽസംഘട്കി്്കിപക്ടെതാണ്.കഗാമപഞായത്കപസ്കി്ൻറ്ന്കിപയാഗ്കികന്്കഗാമപ

ഞായത്കിനലഭാരവാഹ്കിദ്കിനാചരണത്കിൽഅേ്യക്ഷതവഹ്കിപക്ടെതാണ്.ഇത്നടതുന്നത്കിനുംനടപട്കിക്രമങ്ങ

ൾപരഖന്ടുതുന്നത്കിനുള്ളസ്വയംസഹായസംഘങ്ങളുനടനഫ്പറഷൻഅംഗങ്ങൾഎന്ന്കിവരകാണ്.

പറാസ്ാരദ്കിനംആചര്കികുന്നത്ന്കിശ്ചയ്കികന്്്കി്ുള്ളദ്കിവസംനടതുന്നത്കിനായ്കിഉപദ്യാഗസനരന്കിപയാഗ്കിപക

്ടെതാണ്.ഈപയാഗത്കിൽമ്കിന്കിറ്സ്നപാതുജനങ്ങൾക്പര്കിപശാേ്കികുന്നത്കിനുംപസാഷ്യൽഓ്്കിറ്കിനുംലഭ്യമാ

പക്ടെതു്ടെ്. സംസാനസരകാരദ്കിനംസംഘട്കി്്കികുന്നത്സംേന്കിചറ്കിപ്ാര്ു്രൾപശഖര്കികുന്നതാണ്.

സംസാനസരകാരനതാഴ്കിൽആവശ്യ്രതസംേന്കിച്ജ്കിലാതലറ്കിപ്ാര്ു്രൾപത്കിവായ്കിഅവപലാ്രനംനച

പയ്ടെതാണ്

13.വ്കിജ്കിലൻസ്ആൻ്്ട്ട്പമാണ്കിററ്കിംഗ് ്രമ്കിറ്കി
ഓപരാ കഗാമപഞായത്കിലുംഅഞ്അംഗങ്ങളുള്ളജാകഗത പമൽപനാ്സമ്കിത്കി ര്തൂപീ്രര്കിപക്ടെതാണ്. ഇത്കിൽ

പ്്കി്രജാത്കി-പ്്കി്രവരഗവ്കിഭാഗങ്ങൾക് പവ്ടെകത കപാോന്യം നൽപ്ര്ടെതും പ്രുത്കി പപര സ്കതീ്രൾ

ആയ്കിര്കിപക്ടെതുമാണ്.അദ്ധ്യാപ്രരഅംഗനവാട്കി വരകരസ്വയംസഹായസംഘത്കിനലഅംഗങ്ങൾ

പസാഷ്യൽഓ്്കിറ് റ്കിപസാഴ്് പപഴ്ൺമാര ഉപപഭാകൃസമ്കിത്കി്രൾയുവജന്ലേ്ബ്ബു്രൾ നപാതുസമ്തൂഹ

സംഘടന്രൾതുടങ്ങ്കിയവര്കിൽന്കിന്നും VMCഅംഗങ്ങനള നതരനഞ്ഞടുകാവുന്നതാണ്ഏറവും്രുറഞ്ഞ

്രാലയളവ്കിപലക് VMC നയന്കിയമ്കിപക്ടെത് കഗാമസഭയാണ്. കപവരത്കിസലസന്ദരശനം

നതാഴ്കിലാള്കി്രളുമായ്കിആശയവ്കിന്കിമയംനടതൽ ,പരഖ്രളുനട പര്കിപശാേന ,കപവരത്കിസല

സൗ്രര്യങ്ങളുനട പര്കിപശാേന ,കപവരത്കി്രളുനട ഗുണന്കിലവാരം ന്കിരണയ്കികൽ,തു്രന്കിരണയം

കപവരത്കിയ്കിൽഉടനീളമുള്ളറ്കിപ്ാര്്കിംഗ് കപവരത്കിയുനടസ്വഭാവനതസംേന്കിചുള്ളഗുണപരമായ

വ്കിലയ്കിരുതൽഎന്ന്കിവയാണ് കപോനചുമതല. VMCഎലാ കപവരത്കി്രളും പര്കിപശാേ്കിപക്ടെതും മ്തൂല്യ

ന്കിരണയരജ്കിസറ്കിൽ പരഖന്ടുപത്ടെതും പസാഷ്യൽഓ്്കിറ്സമയത്അവ കഗാമസഭയ്കിൽ

സമര്്കിപക്ടെതുമാണ് VMC റ്കിപ്ാര്് ഒരു നപാതു പരഖയായ്കി്രരുപത്ടെതുംആവശ്യന്ടുന്നത്കിനനുസര്കിച്

ഒരു നപാതു പരഖയായ്കി പഞായത് ന്കിന്നും ലഭ്കിപക്ടെതുമാണ.്

Sn Name Designation
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1 ്രമലം

2 പദവ്ര്കി

3 ഓമന

4 രാപജശ്വര്കി

5 ശ്രുനള

ന്ധിർദ്ദേശങ്ങൾ

 നതാഴ്കിലുറ്ുപദ്ധത്കിഇന്കിയുംവ്കിജയ്രരമായ്കിമുപന്നാ്്ന്രാ്ടെുപപാ്രുന്നത്കിന്ഉപദ്യാഗസതലത്കിലും

ഭരണതലത്കിലുംഒരുപപാനലമാനദണങ്ങൾകനുസൃതമായ്കികപവരത്കി്രൾനട്്കിലാപക്ടെതു്ടെ.്

നനാഴ്കിലാള്കി്രളുംനമയ്റ്മാരുംനതാഴ്കിലുറ്ുപദ്ധത്കിയ്കിൽകപവരത്കികുന്നസാഫു്രളുംഅവരുനടന്കിയ

മംഅനുശാസ്കികുന്ന്രൃത്യമായന്കിരപ്ദേശങ്ങൾപാല്കിപക്ടെതു്ടെ.്

ഇതരത്കിലുള്ള്രുറചുന്കിരപ്ദേശങ്ങൾഅനുേനമായ്കിപചരത്കി്ു്ടെ.് (അനുേനം്രാണു്ര)

 നഷ്്യ്തൂൾ 1നലപാര4ൽ അനുേന പാര 2 അനുസര്കിച് 60

ശതമാനംകപവരത്കി്രൾആസ്്കിവരദ്ധ്കി്്കികുന്നതും്രാര്ഷ്കി്രാനുേനകപവൃത്കി്രൾആയ്കിര്കികാൻ

കശദ്ധ്കികണം .

എന്നാൽഇപ്ാളനതസാഹചര്യത്കിൽ്ര്തൂടുതൽഭ്തൂവ്കി്രസനകപവരത്കി്രളുംആസ്്കിവര്േ്കി്്കികുന്നതാ

പയാ്രൃഷ്കിനമചന്ടുതുന്നതാപയാ്രാണുന്ന്കില.

 വരമ്പു്രൾ്രൃഷ്കിപയാഗ്യമാക്കിയതായ്കി്ര്ടെ്കില. ആടപലാട്രം, വാതംന്രാല്കി, എരുക്, ആര്യപവ്്,

തുടങ്ങ്കിയഔഷേ്കി്രൾകജവപവല്കികുഉപപയാഗ്കികുന്നത്ഔഷേസസ്യപര്കിപാലനത്കിനുംലഭ്യത

കുംസഹായ്രമാ്രും. (അനുേനം്രാണു്ര)

 അവ്രാശഅേ്കിഷ്കിതമായന്കിയമപര്കിരക്ഷപയാട്ക്തൂട്കിയപദ്ധത്കിഒപ്നറജനങ്ങൾക്ഗുണകപദമാ്രുന്നു .

എന്നാൽഈകപവരത്കി്രൾനതരനഞ്ഞടുകുന്നതുംനടത്കി്ും്രൃത്യമായചരച്രള്കില്തൂനടയുംതപ്ദേശീയ

മായവസ്ുത്രൾഅനുസര്കിചുംഅല.

കപവരത്കി്രൾഅനുപയാജ്യമായവതനന്നയാപണാഎന്ന്പര്കിപശാേനയുംനടത്കി്്കിനനസമയത്്രൃത്യ

മായപമാണ്കിററ്കിങ്ങുംഅവപലാ്രനങ്ങളുംനചപയ്ടെതു്ടെ്എന്നാൽമാകതപമപദ്ധത്കിയുനടആവശ്യ്രത

യുംഗുണപമന്മയുംഉറ്ുവരുതാൻ്രഴ്കിയ്തൂ.

ഇനലങ്കിൽനാള്കിതുവനരയായ്കി്ുംപദ്ധത്കിയ്കിനലനടത്കി്്കിനലപാള്കിച്രൾശര്കിയാംവ്കിേം്രന്ടെതാ

പനാനതറായ്കിനചയ്ത്കിൻനറവ്കിശ്രലനംഅട്കിസാനന്ടുത്കിപപാരായ്മ്രൾപര്കിഹര്കികുന്നത്കിപനാഇന്ന

നതനടത്കി്ുരീത്കിയ്കിൽസാേ്യമാ്രുന്ന്കില.

പദ്ധത്കിയുനടലക്ഷ്യവുംഗുണഫലങ്ങളുംപസാഷ്യൽഓ്്കിറ്കപക്ര്കിയയ്കില്തൂനടഒരുസാമ്തൂഹ്കി്രവുംപാര്കി

സ്കിത്കി്രവുമായപര്കിപശാേനനടത്കിയാൽമാകതപമപപാരായ്മ്രൾപര്കിഹര്കിച്കപപദശത്കിൻനറയുംജന

ങ്ങളുനടയുംപുപരാഗത്കിപനടാനാവു്രയുള്ളു
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പസാഷ്യൽഓ്്കിറ് തീരുമാനങ്ങൾ

1. നതാഴ്കിൽ ലഭ്കികുവാൻ കഗ്തൂ്് ആപയാ , പമറ് വഴ്കിപയാ പഞായത് കഫ്ടെ് ഓഫീസ് വഴ്കി അപപക്ഷ നൽ്രാം

എന്ന് തീരുമാനമായ്കി.

2.പുത്കിയ നതാഴ്കിൽ ്രാര്് എടുകുന്നവരക് പഫാപ്ാ പത്കിച ്രാര്് സൗജന്യമായ്കി ലഭ്കികുവാൻ പവ്ടെ

സൗ്രര്യങ്ങൾഒരുകാനമന്ന് കഗാമസഭയ്കിൽതീരുമാനമായ്കി.

3. 15 ദ്കിവസത്കിന്രം നതാഴ്കിൽ ലഭ്കിച്കിനലങ്കിൽ ,നതാഴ്കില്കിലായ്മ പവതനം ലഭ്കികുവാൻ ഉള്ള അപപക്ഷ കഫ്ടെ്

ഓഫീസവഴ്കി നൽ്രാൻതീരുമാനമായ്കി.

4.ആശാവരകരവഴ്കി ഫസ്എയ്് പോക്് ലഭ്യമാകുവാൻതീരുമാനമായ്കി.

5.15 ദ്കിവസത്കിന്രം പവതനം ലഭ്യമായ്കിനലങ്കിൽ പല്കിശപയാ ടു ്ര്തൂട്കിയുള്ള പവദനഅത്കിനായ്കി കഫ്ടെ് ഓഫീസ്

വഴ്കിഅപപക്ഷനൽ്രാൻതീരുമാനമായ്കി.

6. എലാ വരകു്രൾകും്രുടുംേകശീനയഏല്്കിചുന്രാ്ടെ്സ്കിഐേ്കിവയ്കുവാൻതീരുമാനമായ്കി.

7. VMCപുനസംഘട്കി്്കികുവാൻതീരുമാനമായ്കി .

8.നതാഴ്കിലാള്കി്രൾക് ോങ്കിൽ ഉ്ടൊ്രുന്ന േുദ്ധ്കിമു്ു്രൾ പര്കിഹര്കികാൻ ഭരണസമ്കിത്കി ഇടനപടാനമന്ന്

തീരുമാനനമടുതു.

ഉപ്പേംഗഗഹം
ഇന്കികപവരത്കി്രൾത്കിരനഞ്ഞടുകുപമ്പാൾഅതീവജാകഗതപുലരപത്ടെതു്ടെ്.

ഭ്തൂമ്കിനയപുനരുജീവ്കി്്കികുന്നത്കിനു൦അതുവഴ്കിസുസ്കിരവ്കി്രസനംസാേ്യമാ്രുന്നത്കിനുംല്ര്ട്ട്ഷ്യംനവച്കി്ുള്ള

നതാഴ്കിലുറ്ുപദ്ധത്കിയുനടപാന്കിംഗ്

നടത്കി്്എന്ന്കിവസാമ്തൂഹ്കി്രപാര്കിസ്കി്രമാനദണങ്ങൾപാല്കിച്ന്രാ്ടെ്ശാസ്കതീയമായ്കിതനന്നനട്്കിലാപക

്ടെതു്ടെ്.

എങ്ങനനനയങ്കിലുംകപവരത്കി്രൾനട്്കിലാക്കിനചലവ്്ര്തൂ്ു്രഎന്നുംനതാഴ്കിലാള്കി്രൾനക്ാഴ്കിൽദ്കിനങ്ങൾ്ര്തൂ്ു

്രഎന്നുംമാകതമാവരുത്ന്കിലപാടു്രൾ.

വ്യകമായ്രാഴ്ച്ാട്കിലാനതഅശാസ്കതീയമായരീത്കിയ്കിൽകപവരത്കി്രൾനതനരനഞ്ഞടുകുന്നതുംനചയുന്നതും

,

്രാലാനുസൃതമലാതകപവരത്കി്രൾനചയുന്നതുംഇത്കിന്നറയഥാരത്ഥലക്ഷ്യനത്രളങന്ടുതുന്നതായ്കിവ്കി

ഷമപതാനടപനാക്കിന്കിൽപക്ടെ്കിവരുന്നത്ആശങാജന്രമാണ്

ഈസാമ്തൂഹ്കി്രപര്കിപശാേനഒരുഉയ്കിരനതഴുപന്നൽ്്കിനുസാേ്യമാ്രുനമന്നകപത്യാശപയാനടഈറ്കിപ്ാര്്സമര

്്കികുന്നു.

പസാഷ്യൽഓ്്കിറ്ട്ട്കപവരതനങ്ങള്കിൽപങാള്കി്രൾആയവര

 വാർഡ്ട്തമമ്പർ
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 പ്പഞായത്ട്ഉദേ്യാഗസർ

 തതാഴ്ധിലുറപ് വ്ധിഭാഗം ഉദേ്യാഗസർ

 വാർഡ്ധിതലതതാഴ്ധിലാള്ധിേൾ

 ദമറ്ട്മാർ

 േുടുംബഗശീ ഗപ്പവർതേർ

അനുേനം- 1-

മഹാതാഗാന്ധി ദേശീയ ഗഗാമീണതതാഴ്ധിലുറപ്പ്പദ്ധത്ധി ഗപ്പോരംഏതറടുകാവുന്ന ഗപ്പവൃത്ധിേൾ :

വ്ധിഭാഗംഎ-കപ്രൃത്കി വ്കിഭവപര്കിപാലനവുമായ്കിേനന്് നപാതു കപവൃത്കി്രൾ.

 ്രുട്കിനവള്ള പകസാതസു്രൾ ഉൾ്നടയുള്ള ഭ്തൂഗരഭ ജല വ്കിതാനം ഉയരതുന്നത്കിനാവശ്യമായ

അട്കിയണ്രൾ,മൺതടയണ്രൾ, നചക്്ാമു്രൾ,തുടങ്ങ്കിയവ

 നീരതടത്കിന്നറ സമകഗ പര്കിപാലനത്കിനുത്രുന്ന ന്രാ്ടെ്തൂര േ്ടെു്രൾ,ഭ്തൂമ്കി

ത്ുത്കിര്കികൽ,ഗ്യാേ്കിപയാൻന്കിര്മ്കിത്കി്രൾ

വ്ധിഭാഗം ബ്ധി-ഖണ്കി്ര അഞ്കിൽ പരാമരശ്കികുന്ന ്രുടുംേങ്ങൾക് ജീവപനാപാേ്കി നമചന്ടുതുവാനുള്ള

കപവൃത്കി്രൾ. (േ്കി പ്കി എൽ ,പ്്കി്ര ജാത്കി, പ്്കി്രവര്ം, വ്കിേവ്രൾ, ഭ്കിന്നപശഷ്കികാര, ഐഎകവ

ഗുണപഭാകാകൾ.)

 ഇവരുനട ഭ്തൂമ്കിയ്കിൽ ഉൽ്ാദന ക്ഷമത വര്േ്കി്്കികുന്നത്കിനാവശ്യമായ ഭ്തൂവ്കി്രസനവും

,്രുളം ,്ര്കിണരതുടങ്ങ്കിയ ജലലഭ്യതയ്ക്ആവശ്യമായ കപവൃത്കി്രൾ.

 പഴവര്ങ്ങൾ,പ്ുന്തൂൽ,പതാ്വ്കിള്രൾതുടങ്ങ്കിയവയുനട്രൃഷ്കികപവൃത്കി്രൾ.

 മൃഗ പര്കിപാലനവുമായ്കി േനന്്ു ്രന്നു്രാല്കി നതാഴുതു്രൾ,ആ്്കിന്്ര്തൂട്

,പ്രാഴ്കിക്തൂട,്പന്ന്കിക്തൂട് തുടങ്ങ്കിയവ്യക്കിഗതആസ്കി്രൾ.

 സരകാര ഭവന ന്കിരമാണ പദ്ധത്കി്രള്കിൽ ഉൾന്ടുത്കി ന്കിരമ്കികുന്ന വീടു്രൾക്

അവ്കിദഗ്ദ ്രായ്കി്ര നതാഴ്കിൽ.

 മത്സ്യേനന കപവരതനങ്ങൾ പകപാത്സാഹ്കി്്കികുന്നത്കിനുഅട്കിസാന നസൗ്രര്യങ്ങളായ

മൽസ്യം ഉണകു പ്രകന്ദങ്ങൾ,സ്തൂക്ഷ്കി്് പ്രകന്ദങ്ങൾ മല്സ്യക്രുഷ്കിക് ആവശ്യമായ

അട്കിസാന നസൗ്രര്യങ്ങൾഎന്ന്കിവ.

വ്ധിഭാഗംേ്ധി- പദശീയ കഗാമീണ ഉപജീവന മ്കിഷന്നറ ന്കിേനന്രൾക് വ്കിപേയമായ്കി കപവരത്കികുന്ന സ്വയം

സഹായസംഘങ്ങൾക്നപാതുഅട്കിസാന നസൗ്രര്യ വ്കി്രസനം.

 സ്വയം സഹായ സംഘങ്ങളുനട ഉപജീവന കപവരതനങ്ങൾകാവശ്യമായ വരക് നഷ്്ട്ട്

ന്കിരമാണം.

 ്രാരഷ്കിപ്രാൽ്ന്നങ്ങളുനടസംഭരണത്കിവശ്യമായ ന്ര്്കിടങ്ങളുനട ന്കിരമാണം.

 കജവവളന്കിരമാണയ്തൂണ്കിറു്രൾതുടങ്ങ്കിയവ.

വ്ധിഭാഗംഡ്ധി-കഗാമീണഅട്കിസാന നസൗ്രര്യ വ്കി്രസന കപവൃത്കി്രൾ.

 മാല്കിന്യസംസ്കരണസംവ്കിോനങ്ങൾ.

 അങണവാട്കിസ്ക്തൂൾ തുടങ്ങ്കിയവയ്ക്്രക്തൂസ് ന്കിരമാണം.

 ഒറന്്ു ്ര്കിടകുന്ന കഗാമങ്ങനളയും,കഗാമീണ ഉല്ാദന പ്രകന്ദങ്ങനളയും ന്കിലവ്കിലുള്ള

പറാ്ു്രളുമായ്കി േന്കി്്കികുന്നത്കിനാവശ്യമായ എലാ ്രാലാവസയ്കിലും

ഉപപയാഗ്കികാൻപറുന്ന കഗാമീണ പറാ്ു്രൾ,ഓട്രൾ,്രലുങു്രൾ,നട്ാത്രൾ .

 നപാതു്രള്കിസലങ്ങൾ

 നവള്ളന്ാകം, വരൾചാ ന്കിയകനണ കപവൃത്കി്രൾ.

 കഗാമ പഞായതു്രൾ,വന്കിതാ സ്വയം സഹായ സംഘങ്ങളുനട നഫ്പറ ഷനു്രൾ,

കഗാമീണ ചന്രൾ,അങണവാട്കി്രൾ, കപ്രൃത്കി പക്ഷാഭ ോേ്കിതരകുള്ള അഭയ പ്രകന്ദങ്ങൾ

തുടങ്ങ്കിയവയ്ക് ന്ര്്കിട ന്കിരമാണം.

 നതാഴ്കിലുറ്് പദ്ധത്കി കപ്രാരം ഏനറടുകുന്ന ന്കിരമാണ കപവൃത്കി്രൾകാ വശ്യമായ
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ന്കിരമാണസാമകഗ്കി്രളുനട ഉൽ്ാദനം.

 നതാഴ്കിലുറ്്കപ്രാരം സൃഷ്്്കികന്് നപാതു ആസ്്കി്രളുനട അറ്രുറ്ണ്കി്രൾ

തുടങ്ങ്കിയവ.

അനുേനം:വ്ധിവ്ധിധതലത്ധിലുള്ളഉദേ്യാഗസരുതടചുമതലേൾ.

ദമറ്ട്മാരുതടചുമതലേൾ.

കപവൃത്കിസലങ്ങള്കിൽ കപവൃത്കിയുനട പമൽപനാ്ം.

 നതാഴ്കിൽ്രാര്്കിൽആവശ്യമുള്ളവ്കിവരങ്ങൾപരഖന്ടുതു്ര.

 മസര പറാള്കിൽനതാഴ്കിലാള്കി്രളുനടഹാജര ഉറ്ുവരുതു്ര.

 പമറ്മാരുനട പര്കിശീലനങ്ങള്കിൽപനങടുകു്ര.അറ്കിവു്രൾ നതാഴ്കിലാള്കി്ര

ളുമായ്കി പങുനവകു്ര

 കപവൃത്കിഇടങ്ങള്കിൽആവശ്യ മായ നസൗ്രര്യങ്ങൾഉപ്ടൊഎന്ന് ഉറ്ുവരുതു്ര

 കസറ്്യറ്കിയ്കിൽ പമാണ്കിററ്കിംഗ്കിന് വരുന്ന ഉപദ്യാഗസനരന്രാ്ടെ് ഒ്് വയ്്്കികണം

 നതാഴ്കിലാള്കി്രൾക് അവരുനട പതു അവ്രാശങ്ങനള ്രുറ്കിച് പറഞ്ഞു ന്രാടുകു്രയും

അവനര പോോവത്്രര്കികു്രയും നചയു്ര

 പുത്കിയ നതാഴ്കിൽ ഇടങ്ങൾ ്രന്ടെതുവാനും പുത്കിയ നതാഴ്കിൽ ആസ്തൂകതണം നചയുവാനും

നതാഴ്കിലാള്കി്രനളസഹായ്കികു്ര .

 ്രൃത്യമായ്കി പസാഷ്യൽഓ്്കിറ്ട്ട്കഗാമസഭയ്കിലും,നകപാജ്ര്റ്ട്ട്മീറ്കിങ്ങ്കിലും പര്കിശീലന്ര്യാമ്പ്കിലും

പനങടുകു്ര.

 മറു നതാഴ്കിലാള്കി്രൾക് ്ര്തൂട്കി പമറ്ട്ട് ന്നറ ചുമതല്രള്കിപലക് ്രടന്നു വരാനുള്ള സാഹചര്യം

ഉ്ടൊകു്ര

 നതാഴ്കിലാള്കി്രളുമായ്കി ന്കിരനര സമ്പരകം പുലരതു്രയും ്ര്തൂടുതൽ േനം

സാപ്കികു്രയും നചയു്ര.

ഓവർേീയർ /എഞ്ധിനീയർ

 കപവൃത്കി്രളുനടഎസ്കിപമറ് തയാറാകൽ.

 കപവൃത്കിയുനട സാപങത്കി്ര ്രാര്യങ്ങളും അളവു്രളും നതാഴ്കിലാള്കി്രൾക് പറഞ്ഞു

ന്രാടുകു്ര.

 കപവൃത്കിയുനട അളവു്രൾ പരഖന്ടുത്കി ്ര്തൂല്കിനൽ്രുന്നത്കി നാവശ്യമായ നടപട്കി്രൾ

നചയു്ര.

പ്പഞായത് തേഗേടറ്ധി /അേ്ധിസന് തേഗേടറ്ധി

 പദ്ധത്കിയുനട പമൽപനാ്ം.

 േ്കിലു്രൾഅംഗീ്രര്കികൽ.

 നതാഴ്കിലാള്കി്രളുനട പവതനം യഥാസമയം അവരുനട എനകൗ്ടെ്കിൽ എത്കിനയന്നത് ഉറ്ു

വരുതൽ.

 മസര പറാള് സാക്ഷ്യന്ടുത്കി നതാഴ്കിൽഅനുമത്കി നൽ്രു്ര,

തതാഴ്ധിലാള്ധിേളുതടേടമേൾ.

 നതാഴ്കില്കിടങ്ങള്കിൽസമയ്രൃത്യതപാല്കികു്ര.

 പകപാജ്ര്റ്ട്ട്മീറ്കിംഗ,് നതാഴ്കിലുറ്് കഗാമസഭ്രൾ,പസാഷ്യൽ ഓ്്കിറ്ട്ട്കഗാമസഭ്രൾ എന്ന്കിവയ്കിൽ

പനങടുകു്ര.

 ഏൽ്്കികുന്ന പജാല്കി്രൾ്രൃത്യതപയാനട പ്തൂരതീ്രര്കികു്ര.

ദ്കിവസവും നതാഴ്കിൽആരംഭ്കികുന്നത്കിനു മുമ്പും പശഷവും മസര പറാള്കിൽ ഒ്ു്രൾ പരഖന്ടുതു്ര
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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 .

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

അവസ്ഥയുണ് .

7.സർകലോർ ന്കിശ്ചയ്കിച്ച്കിട്ടുള്ള കൂെ്കി ന്കിരക് അട്കിയന്തരമലോയ്കി ബഭദഗത്കി ലേയ്യണലമന് ഉബദ്യലോഗസ്ഥർ ആവേ്യല്ട്ടു.
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അധ്യക്ഷ ബ്ലോക്ക് റിസോഴ്സ് പേര്സണ് ഡിസ്ട്രിക്ട് റിസോഴ്സ് പേര്സണ്


