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ആമുഖം

ഇനയയ്കിൽ സാോരണകാരായ ജനങ്ങളുനട നതാഴ്കിൽ നചയുവാനുള്ള അവ്രാശനത

സംരക്ഷ്കിച് ന്കിലന്കിരതുന്നത്കിനായ്കി 2005 നസേ്റംേര അഞാം തീയത്കി പദശീയ കഗാമീണ

നതാഴ്കിലുറ്് ന്കിയമം ന്കിലവ്കിൽ വന്നു. അവ്കിദഗ്ധ ്രായ്കി്ര നതാഴ്കില്കിൽ ഏരന്ടാൻ

സന്നദ്ധതയുള്ള കഗാമകേപദശങ്ങള്കിൽ അേ്കിവസ്കികുന്ന ഏനതാരു ്രുടുംേത്കിനും ഒരു

സാമ്പത്കി്ര വരഷം 100 ദ്കിവസത്കിൽ ്രുറയാത നതാഴ്കിൽ ഉറ്ാകുന്നപതാനടാ്ം

ഗുണപമന്മയുള്ളതും സായ്കിയായ്കി്ുള്ളതും ഉൽോദനക്ഷമവുമായ ആസ്്കി്രളുനട സൃഷ്കിയാണ്

ഈ േദ്ധത്കിയുനട മുഖയ ലക്ഷയം.ദര്കികദരുനട ഉേജീവനവും ആയ്കി േനന്് വ്കിഭവാട്കിതറ

ശക്കിന്ടുതു്രയും സാമ്തൂഹ്കി്രമായ്കി േ്കിപന്നാകം ന്കിൽകുന്ന എലാ ്രുടുംേങ്ങനളയും

േദ്ധത്കിയ്കിൽ ഉൾന്ടുതു്രയും േഞായത് രാജ് സാേനങ്ങനള ശക്കിന്ടുതു്ര എന്നതും

ഇത്കിൻനറ ലക്ഷയമാണ്.

േവ്ധിദശഷതേൾ

 ന്കിയമത്കിൻനറ േ്കിൻേലമുള്ളഅവ്രാശാേ്കിഷ്്കിതേദ്ധത്കി

 കഗാമേഞായത് കേപദശത് താമസ്കികുന്ന 18 വയസ് േ്തൂരത്കിയായ

ഏനതാരാൾകും േദ്ധത്കിയ്കിൽേങാള്കിയാ്രാം

 സ്കതീകും േുരുഷനും തുലയ പവതനം

 േര്കിസ്കിത്കിസംരക്ഷണം്രാരഷ്കി്ര പമഖലയ്കിനലഅട്കിസാനസൗ്രരയ

വ്കി്രസനംഎന്ന്കിവയ്ക് മുൻഗണന

 നതാഴ്കിലാള്കി്രൾതനന്ന കേവരത്കി്രൾ്രന്ടെതു്രയുംആസ്തൂകതണനത

സഹായ്കികു്രയും നചയുന്നു

 ആസ്തൂകതണത്കിലും ന്കിരവഹണത്കിലും ത്കി്രഞ്ഞസുതാരയത

 ്രരാറു്രാനര ഇടന്കിലകാപരാ ഇല

 നോതുജന േങാള്കിതപതാനട പലേരേഡ്ജറ്

 ോങ് പോപസാഫീസ് വഴ്കി മാകതം പവതനവ്കിതരണം

 സ്കതീ്രൾക് മുൻഗണന

 ്രമ്പയ്തൂ്രശൃംഖലവഴ്കിയുള്ള പമാണ്കിററ്കിംഗ് സംവ്കിോനം

 കഗാമസഭ േദ്ധത്കിഓ്്കിറ് നചയുന്നു

പദശീയ കഗാമീണ നതാഴ്കിലുറ്് േദ്ധത്കി കേ്രാരം കഗാമേഞായത് കേപദശത് നട്്കിലാകുന്ന

മുഴുവൻ കേവൃത്കി്രളും പസാഷയൽഓ്്കിറ്കിങ്ങ്കിനുവ്കിപേയമാകണനമന്ന17(2) വ്രു്്

ന്കിഷ്കരഷ്കികുന്നു േദ്ധത്കി കേവരതനനത്റ്കിയും നോതു േനംച്കിലവഴ്കികുന്നത്കിനന്റ്കിയും

േൗരസമ്തൂഹംനടതുന്ന േരസയവുംസ്വതകനവുമായേര്കിപശാേനയാണ്ആണ് പസാഷയൽ

ഓ്്കിറ്അഥവാസാമ്തൂഹ്കി്രേര്കിപശാേന .നതാഴ്കിലുറ്് ന്കിയമകേ്രാരംവരഷത്കിൽ

ര്ടെുതവണപസാഷയൽഓ്്കിറ് കഗാമസഭ്രൾഎലാവാര്്കിലും്രൃതയമായ്കി

നടപത്ടെതാണ്പസാഷയൽഓ്്കിറ് ല്തൂനടഅഴ്കിമത്കി ഇലാതാകുന്നത്കിനുംസുതാരയത ഉറ്ു

വരുതുന്നത്കിനും്രാരയക്ഷമതവരേ്കി്്കികുന്നത്കിന് സത്ഭരണം ഉറ്ാകുന്നത്കിനും

്രഴ്കിയുന്നു.േദ്ധത്കി േണംശര്കിയായ രീത്കിയ്കിൽച്കിലവഴ്കിച്കി്ു്ടെ്എന്നും േണം നചലവഴ്കിച്

അതുന്രാ്ടെ് േദ്ധത്കിയുനട ലക്ഷയംക്രവര്കിച്കി്ു്ടെ്എന്നും ഗുണപഭാകാകളുനട

ജീവ്കിതത്കിൽഗുണ്രരമായും ്രാരയമായ മാറം ഉ്ടൊയ്കി്ു്ടെ്എന്ന് പസാഷയൽ്രന്ടെതാൻ

്രഴ്കിയുന്നുസംസാനസരകാര പസാഷയൽഓ്്കിറ് നടപത്ടെരീത്കിസംേന്കിച് ഉതരവ്

േുറന്ടുവ്കിച്കി്ു്ടെ്.പസാഷയൽഓ്്കിറ്ട്ട് കഗാമസഭയുനടവ്കിജയം
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ജനേങാള്കിതആണ്.പസാഷയൽഓ്്കിറ്ട്ട്കഗാമസഭയുനടതീയത്കി, പവദ്കിഎന്ന്കിവന്കിശ്ചയ്കിച 5

ദ്കിവസം മുമ്പ് ജനങ്ങൾക്വ്കിവരം നൽ്ര്കിയ്കിര്കികണംേദ്ധത്കിആസ്തൂകതണം. ന്കിരവഹണം,

പമാണ്കിററ്കിംഗ് തുടങ്ങ്കിഎലാവയക്കി്രളും പസാഷയൽഓ്്കിറ് കഗാമസഭയ്കിൽന്കിരേനമായും

േനങടുകണം.മഹാതാ ഗാന്കി പദശീയ കഗാമീണ നതാഴ്കിലുറ്്േദ്ധത്കിയ്കിൽ സുഗമവും

സുതാരയവുമായ്കി പസാഷയൽഓ്്കിറ് നടതുന്നത്കിന് പ്രരളത്കിൽ സ്വതകനചുമതലയുള്ള

പസാഷയൽഓ്്കിറ് യ്തൂണ്കിറ് 31 1 2017 ന്കിലവ്കിൽവന്നു

1.രീത്ധിശാേ്ഗതം

പസാഷയൽഓ്്കിറ് റ്കിപസാഴ്് നേര്സൺ കേവരത്കിഫയൽേര്കിപശാേന,ഫീൽ്്സന്ദരശനം,

നതാഴ്കിലാള്കി്രളുംആയുള്ളഅഭ്കിമുഖം,എംഐഎസ് േര്കിപശാേനഎന്ന്കിവനയ

അട്കിസാനമാക്കിയാണ് പസാഷയൽഓ്്കിറ് റ്കിപ്ാര്് തയാറാക്കിയ്കി്ുള്ളത്. താനഴ േറയുന്ന

രീത്കിഅവലംേ്കിചാണ്ഈറ്കിപ്ാര്് തയാറാക്കിയ്കി്ുള്ളത്.

1. ഓഡ്ധിറ് പാൻ

1.1 ഓ്്കിറ്ട്ട്പാൻ തയാറാകൽ

1.2 ഓഫീസ്സന്ദരശനേര്കിോട്കി്രൾ

2. അഭ്ധിമുഖം

2.1 േ്കി്്കിഒ, േഞായത് കേസ്കി്ൻറ്, ജനകേത്കിന്കിേ്കി്രൾ, നസക്ര്റ്കി &സാഫ്

2.2 പമറ്, നതാഴ്കിലാള്കി്രൾ,്രരഷ്രര, നതാഴ്കില്കിന് പോ്രാതനതാഴ്കിൽ്രാര്് ഉടമ്രൾ

3. ഫയൽപ്പര്ധിദശാധന

3.1 നോതു കേവരത്കി്രൾ,വയക്കിഗത കേവരത്കി്രൾ

3.2 പരഖ്രളുനട ഉള്ളടകം -സുതാരയത, േര്കിേ്തൂരണത

4. ഫീൽഡ്േന്ദർശനം, ന്ധിരീക്ഷണം

4.1 േ്തൂരത്കിയായ നതാഴ്കില്കിടം, നടന്നുന്രാ്ടെ്കിര്കികുന്ന നതാഴ്കില്കിടം

5. റഫറൻേ്

5.1 വ്കി്രസനപരഖ, വാരഷ്കി്രേദ്ധത്കി പരഖ,എംഐഎസ്, രജ്കിസറു്രൾ

6. വ്ധിവരങ്ങളുതട ദഗോഡീേരണം

6.1 പക്രാസ് നവര്കിഫ്കിപകഷൻ,അവസാനവ്ചരച

7. േരട് റ്ധിദപാർട് തയാറാകൽ
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2.േഞായത്ട്ട്അട്ധിസാനവ്ധിവരങ്ങൾ

1 ജ്കില ോലകാട്ട്ട്

2 പ്ാക്ട്ട് ആലത്തൂര

3 അത്കിരു്രൾ

്ര്കിഴക് ആലത്തൂര കഗാമ േഞായത്ട്ട്

േട്കിഞ്ഞാറ് മംഗലം േുഴ

നതക്ട്ട് മംഗലം േുഴ, വടകാപഞര്കി കഗാമേഞായത്

വടക് തര്തൂര കഗാമ േഞായത്ട്ട്, ്രുതന്തൂര കഗാമ േഞായത്ട്ട്, ഗായകത്കി

േുഴ

4 വ്കിസ്ീരണം 30.46ച. ്ര്കി. മ്കി

5 വാര്്ട്ട്്രളുനടഎണം 17

6 ജനസംഖയ 26839

7 സ്ത്രീകള് 13993

8 പുരുഷന്മാര് 12846

9 പട്ടികജാതി ജനസംഖയ

10 പട്ടിക വര്ഗ ജനസംഖയ

11 സാക്ഷരത 79.34%

3.വാർഡ്ധിതനേുറ്ധിചുള്ളഅട്ധിസാനവ്ധിവരം

1 അത്കിരു്രൾ

1.1 വടക് Tarur കഗാമേഞായത്

1.2 നതക്ട്ട് ്രഴ്കിഞ്കി chungam

1.3 ്ര്കിഴക് ആലത്തൂര ഗ്രാമപഞ്ചായത്

1.4 േട്കിഞ്ഞാറ് ഗായത്രിപ്പുഴ

4.തതാഴ്ധിലുറപ് പ്പദ്ധത്ധിഅട്ധിസാനവ്ധിവരം

അട്ധിസാനവ്ധിവരം ്രാവപ്ശേര്കി വാര്്ട്ട് 3

1 Total No. of Job Cards issued 4709 310

2 Total No. of Active Job Cards 3286 120

3 Total no. of Job cards ST
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4 Total no. of Job cards SC 865 9

4 Persondays Generated so far 110647

5 Total No of HHs completed 100 Days of Wage

Employment

103 24

Total Expenditure

325.39lakh

885639 ( oct1 tomarch

31st 6manths)

5.ഓഡ്ധിറ്ട്നു വ്ധിദധയമാക്ധിയ ഗപ്പവൃത്ധിേളുതട ല്ധിസ്

ഗേമ

ന

മ്പർ

ഗപ്പവൃത്ധിയുതട ദപ്പര് വർക്ട്

ഐ,ഡ്ധി

ോലയള

വ്

ച്ധിലവ

ഗപ്പവൃ

ത്ധി

േ്ധിന

ങ്ങൾ

1

അത്ധിപറപ്പാലം മുതൽനടകാവ്

വതര ഗായഗത്ധി പ്പുഴ േംരക്ഷണം

IC/215388

28-2-2019

To

6-3-19

333391

280

2 3ആം വാർഡ്ൽ ദ്ലേശം

അനുഭവ്ധികുന്ന വ്ധിഭാഗങ്ങളുതട

േുടുംബങ്ങള്ധിൽ ഭു വ്ധിേേനം

LD/330949

23-1-2019

To

4-2-19

297826 178

3 പ്പ്തൂവദകാട്ട് ദറാഡര്ധിേ്ധിൽ ഉള്ള

ജലദേചനോടേനാൽ മണ്

നീകം തചയൽേയർ ഭു വേ്ഗതം

ഉപ്പദയാഗ്ധിച് പ്പാർശ്വ ഭ്ധിത്ധി

േംരക്ഷണം

IC/215388 4-12-2018

To

9-12-2018

100000 340

4 േദല്ലപ്പുള്ള്ധി ഗപ്പദേശതത നീർചാൽ

േംരക്ഷണം FP/344671

21-12-2018

To

29-12-2018

154422

491

6.അവോശഅധ്ധിഷ്്ധിതന്ധിരീക്ഷണങ്ങൾ

മഹാതഗാന്കി പദശീയ കഗാമീണ നതാഴ്കിലുറ്് ന്കിയമത്കില്തൂനട കഗാമീണ ജനതയ്ക് നതാഴ്കിൽ

നല്കനേടുന്നപതാനടാ്ംഅവരുനട േതുഅവ്രാശങ്ങളുംസംരക്ഷ്കികനേടുന്നു.

1. സൗജനയമായ്കി നതാഴ്കിൽ്രാര്് ലഭ്കികുവാൻഉള്ളഅവ്രാശം- നഷ്യ്തൂൾ 2; ഖണ്കി്ര 1-5,

വാരഷ്കി്ര മാസരസരകുലരഅദ്ധയായം-3

2. അപേക്ഷ്കിച്

15ദ്കിവസത്കിനുള്ള്കിൽനതാഴ്കിൽലഭ്കികുവാനുള്ളഅവ്രാശവുംആയത്കിന്നറക്ര്റു

റസീതു ലഭ്കികുന്നത്കിനുംഉള്ളഅവ്രാശം- നഷ്യ്തൂൾ 1; ഖണ്കി്ര 8, നഷ്യ്തൂൾ 2;

ഖണ്കി്ര 6-13

3. അനലങ്കിൽനതാഴ്കില്കിലായ്മപവതനംലഭ്കികുവാനുള്ളഅവ്രാശംആദയനത 30 ദ്കിവസം (1/4
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&േ്കിന്നീടുള്ളദ്കിവസങ്ങള്കിൽ 1/2)

4. നഷൽഫ്ഓഫ്പകോജക്്തയാറാകുവാനുള്ളഅവ്രാശം

5. അഞ്്ര്കിപലാമീററ്കിനുള്ള്കിൽനതാഴ്കിൽലഭ്കികാനുള്ളഅവ്രാശംഅനലങ്കിൽപവതനത്കി

ന്നറ ട്ട്10%അേ്കി്രംലഭ്കികുവാനുള്ളഅവ്രാശം

6. ്രുട്കിനവള്ളം, വ്കികശമസൗ്രരയം,

കേഥമശുകശ്തൂഷസൗ്രരയംഇവലഭ്കികുന്നത്കിനുള്ളഅവ്രാശംനഷ്യ്തൂൾ 2; ഖണ്കി്ര 23-28

7. 15 ദ്കിവസത്കിനുള്ള്കിൽപവതനംലഭ്കികുന്നത്കിനുള്ളഅവ്രാശം

8. പവതനവ്കിതരണത്കിനല്രാലതാമസത്കിന്

ട്ട്നഷേര്കിഹാരംലഭ്കികുവാനുഉള്ളഅവ്രാശം

9. സമയേന്കിതമായുള്ളേരാത്കിേര്കിഹാരത്കിനുള്ളഅവ്രാശം

10. പസാഷയൽഓ്്കിറ്നടതുന്നത്കിനുള്ളഅവ്രാശം

പസാഷയൽ ഓ്്കിറ്കില്തൂനട കേവൃത്കി്രളുനട േര്കിപശാേനയും അപതാനടാ്ം നതാഴ്കിലാള്കി്രളുനട

േതുഅവ്രാശങ്ങളുംസംരക്ഷ്കികനേടുന്നു നവന്നുംവ്കിലയ്കിരുതുന്നു

.അവ്രാശഅേ്കിഷ്്കിതമായ ന്കിരീക്ഷണങ്ങൾതാനഴ്റയുന്നു.

നതാഴ്കിൽ്രാര്്ട്ട്ലഭയമാ്രുന്നത്സംേന്കിചു

 നതാഴ്കിലുറ്ു ന്കിയമം നഷ്യ്തൂൾ 2 ോര 1 അനുസര്കിച് 18 വയസ് േ്തൂരത്കിയായ

ഏനതാരാളും നതാഴ്കിൽ്രാര്്കിന്അപേക്ഷ്കിചാൽ 15 ദ്കിവസത്കിനുള്ള്കിൽ പഫാപ്ാ

േത്കിച നതാഴ്കിൽ്രാര്് പ്രകന്ദസരകാര നചലവ്കിൽലഭ്കികാനുള്ളഅവ്രാശമാണ്

ന്കിയമം നൽ്രുന്നത്.

ന്കിരീക്ഷണം

 310നതാഴ്കിൽ്രാര്ുള്ളഈവാര്്കിൽ 120നേയരസജീവമായ്കി നതാഴ്കിൽ

നചയുന്നവരാണ് .2018-19 ്രാലയളവ്കിൽ നതാഴ്കിൽ്രാര്്കിന്അപേക്ഷ്കിചഎലാവര

നതാഴ്കിൽ്രാര്് ലഭയമായ്കി്ു്ടെ്. 100നതാഴ്കിൽ പനട്കിയ 24പേര്ഈവാര്്കിൽ ഉ്ടെ്.

തനൊാഴ്കിലാള്കി്രൾസ്വനം നചലവ്കിലാണ് േുത്കിയ നതാഴ്കിൽ്രാര്് പഫാപ്ാ േത്കി്്കിചത്

എന്നു മനസ്കിലാകാൻ്രഴ്കിഞ്ഞു. ഇതുഅവ്രാശലംഘനം മാണ്. 100നതാഴ്കിൽ പനട്കിയ

24പേര് രൊ്ഈവാര്്കിൽ ഉ്ടെ്അവരുനട നതാഴ്കിൽ്രാര്്

തതാഴ്ധിൽആവശ്യ തപ്പടുന്നത്േംബന്ധിച

അപേക്ഷ്കിചു പതിനഞ്ചു ദ്കിവസത്കിനുള്ള്കിൽ നതാഴ്കിൽ ലഭ്കിയ്കുവാനുള്ള അവ്രാശവും

ആയത്കിന്നറക്രേറ് രസീത് ലഭ്കിയ്കുവാനുള്ളഅവ്രാശം

ന്കിരീക്ഷണം

 പ്പര്ധിദശാധ്ധിചത്ധിൽ തവള്ളദപ്പപറ്ധിൽേ്തൂടായ്ധിഎഴുത്ധി ദമറ്ട്തന

ഏൽപ്ധിച് തഗഫണ്ഓഫീേ്ധിൽനൽേുന്ന രീത്ധിയാണ്
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അവലംബ്ധിച്ധിര്ധികുന്നത് . ഇങ്ങതനലഭ്ധികുന്നഅദപ്പക്ഷേൾകു

രേീത്ധിയും നാൽോറുണ് വളതരനല്ല രീത്ധിയാണ്

.നതാഴ്കില്കിലായ്മ പവതനംലഭ്കികുവാനുള്ളഅവ്രാശം

 നതാഴ്കിലുറ്് ന്കിയമ കേ്രാരം നതാഴ്കിൽആവശയനേ്ു്രഴ്കിഞ്ഞാൽ േത്കിനഞ്

ദ്കിവസത്കിനുള്ള്കിൽ നതാഴ്കിൽനൽ്ര്കിയ്കിര്കികണം.

 അനലങ്കിൽനതാഴ്കില്കിലായ്മപവതനംലഭ്കികുവാനുള്ളഅവ്രാശംആദയനത 30

ദ്കിവസം (1/4 &േ്കിന്നീടുള്ളദ്കിവസങ്ങള്കിൽ 1/2)

ന്കിരീക്ഷണം

 15 ദ്കിവസത്കിന്രതുതനന്നനതാഴ്കിൽലഭ്കിച്കിരുന്നു 100 നതാഴ്കിൽ ദ്കിനങ്ങൾകുള്ള

അവ്രാശമു്ടൊയ്കി്ും ്രഴ്കിഞ്ഞസാമ്പത്കി്രവരഷത്കിൽ 35നും45നും ഇടയ്കിലുള്ള

നതാഴ്കിൽ ദ്കിനങ്ങൾ മാകതമാണ്ഈവാര്്കിനല നതാഴ്കിലാള്കി്രൾക് ലഭയമായ്കി്ുള്ളത്.

 120 പേ രആ്ര്റീവ് നതാഴ്കിലാള്കി്രൾ ഉള്ളഈവാര്്കില്ട്ട്്രഴ്കിഞ്ഞസാമ്പത്കി്ര

വരഷത്കിൽ 24 പേരകുന്തൂറു നതാഴ്കിൾ ദ്കിനങ്ങൾലഭയമായ്കി

പജാല്കിസലത്,്രുട്കിനവള്ളം,തണൽ,കേഥമശുകശ്തൂഷ്ര്കിറു്രൾ, എന്ന്കിവ ലഭ്കികുന്നത്കിനുള്ള

അവ്രാശം.

 നതാഴ്കിലുറ്് ന്കിയമ കേ്രാരം കേവൃത്കി നടകുന്ന സലത് ്രുട്കിനവള്ളം,തണൽ

,കേഥമ ശുകശ്തൂഷ ്ര്കിറ് ,്രയുറ ്രാലുറ എന്ന്കിവ കേവൃത്കി നട്്കിലാകുന്ന സാേനം

വഴ്കിസൗജനയ മായ്കി നതാഴ്കിലാള്കി്രൾക് ലഭ്കിന്ര്ടൊതാണ്

ന്കിരീക്ഷണം

 ന്കിലവ്കിൽ്രുട്കിനവള്ളം ലഭയമായ്കി്ു്ടെ്. കേഥമശുകശുഷ ്ര്കിറ്,തണൽ,എന്നിവ കഴിഞ്ഞ

4വരഷം മുൻപ് ലഭിച്ചിരുന്നു. എന്നാണ്ഫീൽ്് വ്കിസ്കിറ് നചയുന്നസമയത്

നതാഴ്കിലാള്കി്രള്കിൽന്കിന്നും പമറ്ട്ട്മാര്കിൽന്കിന്നും മനസ്കിലാകാൻസാേ്കിചത്. ്രയുറ്രളും

്രാലുറ്രളും മത്കിയായഅളവ്കിൽലഭ്കികുന്നു

പ്പദ്ധത്ധിആരംഭ മീറ്ധിംഗ്ധിൽപ്പത്കെടുകുവാനുള്ളഅവോശം

 നതാഴ്കിൽ ഉറ്ു ന്കിയമം നഷ്യ്തൂൾഇരുേത്കി ര്ടെു കേ്രാരം ഒരു േദ്ധത്കി

ആരംഭ്കികുന്നത് മുൻേ് േദ്ധത്കിസംേന്കിച മുഴുവൻ്രാരയങ്ങളും

്രൃതയമായ്കി നതാഴ്കിലാള്കി്രനള പോേയ ന്ടുതുന്നത്കിന്േനനേ്

ന്കിരവഹണഉപദയാഗസന്നറയും ,വാര്്ട്ട്നമമ്പര,സാപങത്കി്ര ഉപദയാഗസര

എന്ന്കിവരുനടസാന്കിേയത്കിൽഏനതന്്ര്കിലും നോതുസലപതാ

നതാഴ്കില്കിടങ്ങള്കിൽവച് േദ്ധത്കിആരംഭ മീറ്കിംഗ് നടപത്ടെതു്ടെ്.

ന്കിരീക്ഷണം

 ന്കിലവ്കിൽവാര്്കിൽ കേവ്രത്കിതുടങ്ങുന്നത്കിനു മുൻേ് േദ്ധത്കിആരംഭ മീറ്കിങ്
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്ര്തൂടാറു്ടെ്എന്നാണ് നതാഴ്കിലാള്കി്രളുമായുള്ളസംസാരത്കിലുംകസറ്്യറ്കി

േര്കിപശാേ്കിചപ്ാഴും മനസ്കിലാകാൻസാേ്കിചത്.

തതാഴ്ധില്ധിടങ്ങള്ധിൽഏതതന്േ്ധിലും തരത്ധിൽ ഉള്ളഅപ്പേടംേംഭവ്ധിചാൽ

ച്ധിേ്ധിത്യക്ട്ആവശ്യമയ്ധി വരുന്ന മുഴുവൻച്ധിലവുേളും തതാഴ്ധിലാള്ധിക് ലഭ്യമാക്കണം

ന്കിരീക്ഷണം

 ഓ്്കിറ്ട്ട്്രാലയളവ്കിൽ ഇതരത്തിലുള്ള അപകടങ്ങൾ ഒന്നു സംഭവിച്ചിട്ടില്ല

പ്പരാത്ധി പ്പര്ധിഹാരം

 നതാഴ്കിലുറ്് ന്കിയമ നഷ്യ്തൂൾേനതാൻേതു കേ്രാരംസമയേന്കിതമായ്കി

േരാത്കി േര്കിഹാരത്കിനുള്ളഅവ്രാശംന്കിഷ്കരഷ്കികുന്നു.േദ്ധത്കിയുമായ്കി

േനനേ് േരാത്കി്രൾ പഫാൺമുപഖന പടാൾ കഫീ നമ്പര ഉേപയാഗ്കിചും

പരഖാമ്തൂലംഎഴുത്കി നൽ്ര്കിയും ഇ നമയ്കിൽവഴ്കിയുംസമര്്കികാവുന്നതാണ്...

 18004255720എന്ന പടാൾ കഫീ നമ്പറ്കിൽേരാത്കി്രൾ പരഖനേടുതാംഎന്നുള്ള

വ്കിവരം നതാഴ്കിലാള്കി്രള്കിൽലഭയമാകണം

ന്കിരീക്ഷണം

 18004255720എന്ന പടാൾ കഫീ നമ്പറ്കിൽേരാത്കി്രൾ പരഖനേടുതാംഎന്നുള്ള

വ്കിവരം നതാഴ്കിലാള്കി്രള്കിൽലഭയമല.

 ഫീല്ഡ്സന്ദര്ശനവേളയില് തൊഴിലാളികളും ആയുള്ള കൂടികാഴ്ചയില്നിലവില്

ഓഫീസില്ചെന്നു പരാതി പറയാറില്ല.അതിനെ കുറിച്ചു തൊഴിലാളികൾക്കു

അറിവില്ലായിരുന്നു.



മറുള്ളേരാത്കി്രൾരജ്കിസറ്കിൽ പരഖനേടുതു്രയു നചയ്്കിരുന്നു

അഞുേ്ധിദലാമീറർചുറളവ്ധിൽതതാഴ്ധിൽലഭ്ധികുവാനുള്ളഅവോശം(Schedule 2 Para 18 )

 നതാഴ്കിലാള്കിയുനടതാമസസലതുന്കിന്ന്അഞ്്ര്കിപലാമീറരചുറളവ്കിലലനതാഴ്കി

ൽലഭ്കികുന്നനതങ്കിൽപവതനത്കിന്നറ 10

ശതമാനം്ര്തൂട്കിഅേ്കി്രപവതനംലഭ്കികുന്നത്കിനുള്ളഅവ്രാശം

ന്കിരീക്ഷണം

 ഒപരവാര്്കിൽതനന്നയുള്ളേണ്കി്രളാണ് നതാഴ്കിലാള്കി്രൾ നചയ്ു വരുന്നത്

ദോഷ്യൽഓഡ്ധിറ്ട്നടതുവാനുള്ളഅവോശം

 നതാഴ്കിലുറ്് േദ്ധത്കിയ്കിൽഏനറടുതുനട്്കിലാകുന്ന മുഴുവ്ഴ്ൻ
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കേവൃത്കി്രളും പസാഷയൽ ഓ്്കിറ്ട്ട് നു വ്കിപേയമാകണനമന്ന് നസക്ഷൻ

17(2) ന്കിഷ്കരഷ്കികുന്നു

 ന്കിയമം അനുശാസ്കികും കേ്രാരം ഉള്ള പസാഷയൽ ഓ്്കിറ്ട്ട് കേക്ര്കിയ

ഇതുവനരനടന്ന്കി്്കില.

9 . രജ്ധിസർട്പ്പര്ധിദശാധന

പ്രകന്ദ സരകാറ്കിന്നറ ന്കിരപദശ കേ്രാരം താനഴ േറയുന്ന ഏഴു രജ്കിസറു്രൾ ന്കിരേനമായും

കഗാമേഞായത്കിൽസ്തൂക്ഷ്കിപ്ര്ടൊതാണ്

 AMC കേ്രാരമുള്ള 7രജ്കിസര ഉ്ടൊയ്കിരുന്നു



1. തതാഴ്ധിൽോർഡ് രജ്ധിസർട്

 നതാഴ്കിൽ്രാര്്കിനുള്ള ്രുടുംോപേക്ഷയുനട രജ്കിസര ആണ്നതാഴ്കിൽ്രാര്്

രജ്കിസര.ട്ട്AMC കേ്രാരമുള്ളനതാഴ്കിൽ്രാര്് രജ്കിസര്രാണാൻ്രഴ്കിഞ്ഞു.

2 ഗഗാമേഭരജ്ധിസർ

 ഓ്്കിറ്കിനു വ്കിപേയമാക്കിയ മൂന്നാം വാര്്കിനല കഗാമസഭരജ്കിസര

േര്കിപശാേ്കിചപ്ാൾ നതാഴ്കിലുറ്ു േദ്ധത്കിയ്കിൽ ഏനറടുപക്ടെ േദ്ധത്കി്രൾ

കഗാമസഭയ്കിൽചരച നചയ്ു തീരുമാന്കിചതായ്കി്രാണുവാൻസാേ്കിചു.

3 ഡ്ധിമാൻഡ്അദലാദകഷൻ/ദവതനരജ്ധിസർ

പ്പര്ധിദശാധ്ധിചത്ധിൽ തവള്ളദപ്പപറ്ധിൽേ്തൂടായ്ധിഎഴുത്ധി ദമറ്ട്തന

ഏൽപ്ധിച് തഗഫണ്ഓഫീേ്ധിൽനൽേുന്ന രീത്ധിയാണ്

അവലംബ്ധിച്ധിര്ധികുന്നത് . ഇങ്ങതനലഭ്ധികുന്നഅദപ്പക്ഷേൾകു

രേീത്ധിയും നാൽോറുണ് വളതരനല്ലഡ്ധിമാൻഡ് രീത്ധിയാണ്

 ആയതുതോണ് മ്തൂന്നാംവാർഡ്ധിൽപ്പര്ധിദശാധനയ്ക് വ്ധിദധയമാക്ധിയ

ഗപ്പവൃത്ധിേളുതട ഡ്ധിമാൻഡ്കതണത്ധിതയ്കെ്ധിലും ‘ഓദരാ

ഗപ്പവർത്ധിയുതടയുംഡ്ധിമാൻഡ്അതാത്ഫയല്ധിൽ

േ്തൂക്ഷ്ധികുന്നതായ്ധിര്ധികുംഅഭ്ധിോമ്യം.

4.വർക് രജ്ധിസർ:

കേവൃത്കിയുനട ല്കിസും ച്കിലവുംവ്കിശദാംശങ്ങളുംസംേന്കിച് രജ്കിസര

 2018 19 ോലയളവ്ധിൽ തചയുവാൻ ഉദ്ദേശ്ധിച്ധിരുന്ന മുഴുവൻ

ഫയലുേളുദടയും വ്ധിവരങ്ങൾവർക്ട്രജ്ധിസറ്ധിൽ ഉണ്

എം,തംഎ.എേ്ൽന്ധിന്നുംഡൗൺദലാഡ് തചയ്ു

േ്തൂക്ഷ്ധിച്ധിരിക്കുന്നു

5ആസ്്ധിരജ്ധിസർ: (സ്കിരആസ്്കി്രളുനട രജ്കിസര)

 2019 ജനുവര്കി മാസം വനര നതാഴ്കിലുറ്് േദ്ധത്കിയുമായ്കി

േനന്്്നചയുന്ന കേവരത്കി്രളുനട പേരും വ്കിവരങ്ങളും നല

രീത്കിയ്കിൽ എഴുത്കി സ്തൂക്ഷ്കിച്കി്ു്ടെ് ഗുണഭോകതക്കുളുടെ പേര് കൂടീ
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ചേര്ക്കേണ്ടതാണ്



6 പ്പരാത്ധി രജ്ധിസർ:

 എന്ആര്ആര്ജിഎസ് വിഭാഗത്തില്വരുന്ന പരാതികള് രെജിസ്റ്ററിൽ

സുഷിച്ചിരുന്നു. 2019ലെ ഒരു പരാതി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

തമറീര്ധിയൽരജ്ധിസർ :

 തമറീര്ധിയൽരജ്ധിസർപ്പര്ധിദശാധ്ധിചത്ധിൽേഴ്ധിഞ്ഞവർഷംതമറീര്ധിയ

ൽ ഉപ്പദയാഗ്ധിച്തചയുവാൻോധ്ധിച്ധിര്ധികുന്ന.ഗപ്പവൃത്ധിേളുതട

തമറീര്ധിയൽവ്ധിവരങ്ങൾതമറീര്ധിയൽരജ്ധിസറ്ധിൽ േ്തൂക്ഷ്ധിച്ധിടുണ്.

9.2ഗപ്പവൃത്ധിഫയല്ധിതല 22 ദരഖേൾ

വാരഷ്കി്ര മാസര സര്രുലര കേ്രാരം ഒരു കേവൃത്കി ഫയല്കിൽ

താനഴേറയുന്നഇരുേത്കിര്ടെു പരഖ്രൾന്കിര്ബ്ബനമായും ഉ്ടൊയ്കിര്കിപക്ടൊതാണ്

1.േവർദപ്പജ്

 േര്കിപശാേ്കിച4ഫയലു്രള്കിൽ വാരഷ്കി്ര മാസരസരകുലര കേ്രാരമുള്ള

്രവരപേജ്കാണാൻ സാേ്കിച്ചില. കോപദശ്കിമായ ്രവര പേജ് ആണ്

സുഷ്കിച്കിരുന്നത്.

2.തചേ്ട്ല്ധിേ്ട്റ്

 വരക്ഫയല്കിൽസ്തൂക്ഷ്കിച്കിര്കികുന്നവ്കിവരങ്ങളുനടേ്്കി്രയും, അവയുനട

പേജ്നമ്പറുംപരഖന്ടുപത്ടെനചക്്കില്കിസ്ഫയല്കിൽസ്തൂക്ഷ്കിപക്ടെതാണ്.

േര്കിപശാേ്കിച4ഫയലു്രള്കിൽ്രാണാൻ്രഴ്കിഞ്ഞ്കില

3.ആക്ഷൻപാൻ

ഒരു ജന്രീയഇടനേടല്കിന്നറ പനരസാക്ഷയം നതള്കിയ്കികുന്ന പരഖയാണ്

ആക്ഷൻപാൻ. പ്രാ്്കി.കഗാമസഭ ന്കിരപ്ദേശ്കികുന്ന കേവരത്കി്രൾനഷൽഫ്ഓഫ്

പകോജക്്കിപലക് മാറു്രയും ഇത്കിൽന്കിന്നും മുൻഗണന

അട്കിസാനത്കിൽഅതാത്സാമ്പത്കി്രവരഷത്കിൽആവശയമുള്ള

കേവരത്കി നതരനഞ്ഞടുത്ആക്ഷൻപാൻതയാറാകു്രയും നചയും .

ആക്ഷൻപാന്കിൽ ഉൾന്് കേവരത്കിതനന്നയാപണാ നട്്കിലാക്കിയത്

എന്ന് മനസ്കിലാകുന്നത്കിനുംആക്ഷൻപാൻ പ്രാ്്കിഉേ്രര്കികുന്നു

 .േര്കിപശാേ്കിചഫയലു്രള്കിൽ ഒന്ന്കിൽ പോലും AMC കേ്രാരം ന്കിരേനമായും

ഉ്ടൊയ്കിര്കിപക്ടെആക്ഷൻപാന്കിൻനറ പ്രാ്്കി്രാണാൻ

സാേ്കിച്കില.എന്ന്കിരുന്നാലും നതാഴ്കിലുറ്് വ്കിഭാഗംഓഫീസ്കിൽേഞായത്കിനല

മുഴുവൻആക്ഷൻപാനുംകേൻ്് നചയ്ു വൃത്കിയായ്കിസ്തൂക്ഷ്കിച്കിര്കികുന്നു
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 ഇത്കിന്നറ ഒരു പ്രാ്്കിഫയല്കിൽ്ര്തൂട്കിസ്തൂക്ഷ്കിന്ര്ടൊതാണ്

4.എസ്ധിദമറ്ഡ്ധിസേൻആൻഡ്ദഗഡായ്ധിങ്

 സാങ്കേതികഎസ്റ്റിമേറ്റ് പദ്ധതിയിൽഏറ്റെടുക്കുന്ന ഓരോ

പ്രവരത്തിക്കും സംസ്ഥാനസരക്കാരചുമതലപ്പെടുത്തിയഅധികാര

സ്ഥാനത്തിന്റെ അനുമതിയോടുകൂടിയസാങ്കേതികഎസ്റ്റിമേറ്റ്

ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്.ഓരോപ്രവരത്തിക്കും എസ്റ്റിമേറ്റിന്റെ

സംക്ഷിപ്തം,ഡിസൈൻ,പ്രവരത്തിയുടെ പ്രതീക്ഷിത നേട്ടങ്ങൾ

വിശദീകരിക്കുന്നസാങ്കേതിക കുറിപ്പ് തുടങ്ങിയവ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതും

സെക്വരസോഫ്റ്റ് വെയറിലൂടെ ഓൺലൈനായി അനുമതികൾ

ലഭ്യമാക്കേണ്ടതുമാണ്

പരിശോധിച്ച ഫയലുകളില്ലാംഡീറ്റൈൽഡ്എസ്റ്റിമേറ്റ്ഉണ്ടായിരുന്നു

എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രവരത്തികളുടെഡ്രോയിങ് വേറെ തന്നെസുഷിച്ചിരുന്നു

5.ഭരണാനുമതി

 ഒരു വാര്്കിൽഒരു വരഷംനട്്കിലാകുന്ന നതാഴ്കിലുറ്് േദ്ധത്കി

കേവരതനങ്ങൾക് േഞായത് ഭരണസമ്കിത്കി നൽ്രുന്ന

അംഗീ്രാരമാണ് ഭരണാനുമത്കിേര്കിപശാേ്കിചഫയലു്രള്കിൽ

ഭരണാനുമത്കി പ്രാ്്കിസ്തൂക്ഷ്കിച്കിട്ടുണ്ട്

6.ോദ്കെത്ധിോനുമത്ധി

 പരിശോധിച്ച4ഫയലുകളിൽസാങ്കേതികാനുമതി കവര്പ്പജസ്െക്യൂറിൽ

നിന്നെടുത്തസാങ്കേതികനുമതിയുടെ കോപ്പി എന്നിവസൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഒപ്പ്സീൽ തീയതി മുതലായവയും കാണാൻ

സാധിച്ചു.

7.േംദയാജ്ധിതപ്പദ്ധത്ധി(േൺദവർജൻേ്)

ഫയല്കിൽ്രൺപവരജൻസ്സ്തൂച്കി്്കികുന്ന പരഖ്രല്്രാണാൻ

സാേ്കിച്കില.

8.ഡ്ധിമാൻഡ്ദഫാം

 പ്പര്ധിദശാധ്ധിചത്ധിൽ തവള്ളദപ്പപറ്ധിൽേ്തൂടായ്ധിഎഴുത്ധി ദമറ്ട്തന

ഏൽപ്ധിച് തഗഫണ്ഓഫീേ്ധിൽനൽേുന്ന രീത്ധിയാണ്

അവലംബ്ധിച്ധിര്ധികുന്നത് . ഇങ്ങതനലഭ്ധികുന്നഅദപ്പക്ഷേൾകു

രേീത്ധിയും നൽോറുണ് വളതരനല്ലഡ്ധിമാൻഡ് രീത്ധിയാണ്

മ്തൂന്നാംവാർഡ്ധിൽപ്പര്ധിദശാധനകുവ്ധിധയമാക്ധിയ 4ഫയൽ lu േള്ധിലും
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ഡ്ധിമാൻഡ് ദഫാറംോണാൻോധ്ധിചു.

9.വർക്അദലാദകഷൻദഫാം

 നതാഴ്കിൽ ആവശയന്്വര്ട്ട്കു നതാഴ്കിൽ അനുവദ്കിചുന്രാ്ടെുള്ള

വരക്അപലാപകഷൻ പഫാം ഫയലില് കാണാന്

സാധിച്ചില്ല.എന്നിരുന്നാലും വേറെഫയൽസുഷിച്ചിരുന്നു.

10.ഇമസർ ദറാൾ

 നതാഴ്കിലാള്കി്രൾനതാഴ്കിൽനചയുന്നതീയത്കി,

ദ്കിവസംഉൾന്നടഹാജരപരഖന്ടുതുന്നത്കിനുള്ളഅട്കിസാനപരഖ

യാണ്ഇമസര പറാൾ.

ഇത്കിൽപ്ാക്ന്വലേ്നമൻറ്ഓഫീസര,േഞായന്്ക്ര്റ്കിഎന്ന്കി

വരഒ്ും, സീലും പരഖനേടുപത്ടെതാണ്. എന്നാൽ ഇ-മസര്ട്ട്

പറാളു്രള്കിൽ പ്ാക്ന്വലേ്നമൻറ്ഓഫീസര,

േഞായന്്ക്ര്റ്കിഎന്ന്കിവര ഒ്ും, സീലും

പരഖനേടുത്കിയ്കി്ുന്ടെങ്കിലും തീയത്കി പരഖന്ടുത്കിയതായ്കി

്രാണാൻസാേ്കിച്കില

.ഇത്കിൽ നതാഴ്കിലാള്കി്രളുനട ഒ്ു്രൾ, അവരുനട നതാഴ്കിൽദ്കിനങ്ങൾ,

.്ര്തൂല്കിഎന്ന്കിവപരഖന്ടുത്കിയ്കി്ു്ടെ്

പ്പര്ധിദശാധ്ധിച വർക്ട്ഫയലുേള്ധിതല മസര പറാള്കിൽനതാഴ്കില്കിന്

ഹാജരാവുന്ന ദ്കിവസം മു്രള്കിൽ ഒ്് പരഖന്ടുത്കിയ്കി്്കില, മസര

പറാളുകള്ഒന്നും തന്നെ പൂര്ണമായി പൂരിപ്പിച്ചതായ് കാണാന്കഴിഞ്ഞു .

 Check leaf ദനാളം ഗപ്പാധാന്യംവരുന്നഇ മേ്തറർ ദറാള്ധിൽ

ഉള്ളതവട്ധി ത്ധിരുതലുേൾന്ധിർബനമായും

ഒഴ്ധിവാദകണതാണ്.

11.തമഷർതമൻറ്പ്പുസ്േം (M Book)

 എലാഫയലു്രള്കിലും M book ഉ്ടൊയ്കിരുന്നു.

 നമഷരനമൻറ്േുക്കിൽനമ്പര പേജ്നമ്പര

ഇവപരഖന്ടുത്കിയ്കി്ു്ടെ്



 ഇത്കില്ട്ട് കേവരത്കിആരംഭ്കികുന്നത്കിനു മുമ്പുള്ളഅളവും

പരഖന്ടുപത്ടെതാണ്.

 േനന്്ഉപദയാഗസരഅതായത്ഓവരസ്കിയര,

എൻജ്കിനീയരഎന്ന്കിവരുനടഒ്്നമഷരനമന്റ്ട്ട്േുക്കില്ട്ട്

ഉ്ടൊയ്കിരുന്നുഎങ്കിലുംച്കിലയ്കിടങ്ങള്കിൽഎലാംതനന്നതീയത്കിപരഖ

ന്ടുതാനതഒ്്കി്്കിര്കികുന്നത്.

12.തമറീര്ധിയൽല്ധിസ്
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 നമറീര്കിയൽരജ്കിസര്രാണാൻ്രഴ്കിഞ്ഞു

13.ദവജ് ല്ധിസ്ട്

 നതാഴ്കിലാള്കി്രൾഎകതദ്കിവസംപജാല്കിനചയ്ുഎന്നത്കിന്അട്കി

സാനന്ടുത്കി അവരക് നൽപ്ര്ടെതു്രഅതായത്്ര്തൂല്കി,

ആയുേങ്ങൾക് ന്രാടുകുന്ന വാട്ര,

മ്തൂരച്ര്തൂ്ുന്നത്കിനുള്ള തു്ര എന്ന്കിവ

എലാം്രാണ്കിചുന്രാ്ടെ് േണം ക്രമാറുന്നതയാറാകുന്ന

കേോനന്് ഒന്നാണ് പവജ് ല്കിസ്ട്ട്

 മസരപറാൾ കേ്രാരമുള്ള പവജ് ല്കിസ്ട്ട്എല്ലാ ഫയലു്രള്കിലും

്രാണാൻ്രഴ്കിഞ്ഞു.

14.മസർദറാൾ /ഫയൽമാറസ്ധിപുേൾ

 ഒരുമസരപറാൾഅവസാന്കിച് 3 ദ്കിവസത്കിന്രംതനന്ന

അളവു്രൾേനന്് ഉദയാഗസൻ

പരഖന്ടുതണംഎന്ന്ന്കിയമം

അനുശാസ്കികുന്നു.അളവു്രള്കിൽ ക്രമപകടു്രൾ

ഉ്ടൊയാപലാ, ഉേപയാഗ്കികുന്ന നമറീര്കിയല്കിന്നറ

്ര്വാള്കിറ്കിയ്കിൽന്കിലവാരം്രുറയ്കു്രപയാ,

ഉയരന്നഎസ്കിപമറ്്രാണ്കികു്രപയാനചയുന്നത്ന്കിയമവ്കിരു

ദ്ധമാവു്രയുംനസക്ഷൻ 25അനുശാസ്കികുന്നശ്കിക്ഷക്

വ്കിപേയമാപവ്ടെ്കിവരു്രയുംനചയും.

 4ഫയലുകളിലും ഫയൽട്രാക്കിംഗ്ഫോംഅഥവാ

മസ്റൊ്റരപറാൾമ്തൂവ്നമൻറ്സ്കി്്ഫായലുകളില്

ഉണ്ടായിരുന്നു.

15. നമറീര്കിയൽവൗചരേ്കിൽ

 സ്കിറ്കിസൺ ഇൻഫരപമഷൻ പോര്് എസ്കിപമറ്കിൽ

വചുരുന്നു േക്ഷ ഫീൽ്് േര്കിപശാേനയ്കിൽ ്രാണുവാൻ

്രഴ്കിഞ്കില.

16.ഫണ്ട്ട്രാൻസ്ഫർഓർഡർ(FTO)’

 പരിശോധിച്ച ഫയലുകളില്

ഫണ്ട്ട്രാൻസ്ഫർഓർഡർ(FTO)’ഹാര്ഡ്ദോപ്ധി

േുഷ്ധിച്ധിട് ഇല്ല. പ്പക്ഷMബുക്ധിന്തറ പ്പുറേ്ധിൽ

തരജ്ധിസറ്ധിൽ ദരഖതപടുത്ധിവച്ധിരുന്നു.

17. റോയൽറ്റി

 േര്കിപശാേന വ്കിപേയമാക്കിയ ഒരു വരക്ട്ട്ഫയല്കിലും
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പറായൽറ്കിോേ്രമല

18.ദഫാദടാഗഗാഫ്

 കേവരത്കിതുടങ്ങുന്നത്കിന്മുമ്പ്കേവരത്കിനടന്നുന്രാ്ടെ്കിര്കി

കുപമ്പാള്ട്ട്, കേവരത്കിേ്തൂരതീ്രര്കിചു്രഴ്കിയുപമ്പാള്ട്ട്

തുടങ്ങ്കിയഓപരാഘ്ത്കിനലയുംപഫാപ്ാ്രൾഫയല്കിൽ

സ്തൂക്ഷ്കികണനമന്നുന്കിഷ്കരഷ്കിച്കിര്കികുന്നു

 ഇതരത്കിലുള്ള ഒരുഘട്ടത്തിലുള്ള ഫോട്ടോ കാണാൻ

സാധിച്ചിട്ട്ല്ല.

19 .ജ്ധിദയാടാഗ്ഡ്ദഫാദടാേ്

 കേവരത്കിസലം ത്കിര്കിചറ്കിയുന്നത്കിനുള്ള ഉോേ്കിയാണ്

ജ്കിപയാപയാടാഗ്്്പഫാപ്ാസ്. എന്നാൽ ഇവ

േര്കിപശാേനയ്ക് വ്കിപേയമാക്കിയ ഒരു ഫയല്കിൽ പോലും

്രാണാൻസാേ്കിച്കില.പ്രാ്്കി്രൾ പവനറസുഷ്കിച്കി്ുമു്ടെ്.

20ഗപ്പവൃത്ധിപ്പ്തൂർതീേരണോക്ഷ്യപ്പഗതം

 േര്കിപശാേ്കിച4ഫയല്കിൽ കേവ്രത്കിേ്തൂരത്കി്രരണ

സാക്ഷയേകതം്രാണാൻ്രഴ്കിഞ്ഞു.

21. ദോഷ്യൽഓഡ്ധിറ്റ്ധിദപാർട്

 എഎംസ്കി കേ്രാരമുള്ള പസാഷയൽഒൊാ്്കിറ് നട്ാകുന്നത്

ഇപ്ാഴാണ്.

22.സേറ്ഡയറ്ധി

 സംസാനസരകാര്കിന്നറന്കിരപ്ദേശകേ്രാരംവരക്ഫയല്കി

ൽസ്തൂക്ഷ്കിപക്ടെ 22 മനതപരഖയാണ്കസറ്്യറ്കി.

 പ്പര്ധിദശാധനയ്ക് വ്ധിദധയമാക്ധിയ തപ്പാതു

ഗപ്പവൃത്ധിേൾ 4ലുംേസംറ്ഡയറ്ധിേ്തൂക്ഷ്ധിച്ധിരുന്നു.

 കസറ്്യറ്കിയുനട്രവരപേജ്കിൽ കേവരത്കിനയ

്രുറ്കിചുള്ള

 കോഥമ്കി്രവ്കിവരങ്ങൾഏനതാരുവയക്കികുംമനസ്കിലാകാ

ൻേറുന്നരീത്കിയ്കിൽഉ്ടൊപ്ര്ടെതാണ്.കേവരത്കിആരംഭ്കി

കുന്നദ്കിവസംകേവരത്കിഅവസാനതീയത്കിഎസ്കിപമറ്തു്ര,

കേവൃത്കി ദ്കിനങ്ങൾ ,എന്ന്കിവ്രവരപേജ്കിൽ ഉ്ടൊയ്കിരുന്നു.
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 േണ്കിസലനതനസൗ്രരയങ്ങളുനടലഭയതഅടങ്ങ്കിയനചക്്കി

സ്േ്തൂരണമായും േ്തൂര്കി്്കിച്കിരുന്നു

 കസറ്്യറ്കിയുനട ഒരു ഭാഗമാണ്

പകോജക്്ഇനീഷയൽമീറ്കിങ്ങ്.ഒരുകേവൃത്കിതുടങ്ങുന്നത്കിനു

മുമ്പ്കേവരത്കിനയകുറ്കിചുളളവ്കിവരങ്ങൾേങുവയ്കുന്ന

തുംഅതുപോനലഒരുകേവരത്കിഎങ്ങനനനചയണനമ

ന്ന്നതാഴ്കിലാള്കി്രൾക്്രൃതയമായഅവപോേംഉ്ടൊക്കിഎ

ടുകുന്നത്കിനുംവാര്്നമമ്പര, സാഫ്ട്ട്

എന്ന്കിവരുനടഅേയക്ഷതയ്കിൽ്ര്തൂടുന്നപയാഗമാണ്േദ്ധത്കി

ആരംഭമീറ്കിങനടത്കിയതുമായ്കി്ര്ടെു . അതുപോലെപണി

ആയുധങ്ങളുടെ വാടക നല്കിയുട്ടെണ്ടെങ്കിലും ഏതുതരം

ആയുധം ഉപയോഗിച്ച് എന്നു രേഖ പെടുത്തിയിരുന്നു.



 കസറ്്യറ്കിയുനട ഒരു ഭാഗമാണ്

വ്കിജ്കിലൻസ്ആൻ്്പമാണ്കിററ്കിങ

്രമ്കിറ്കി.വ്കിജ്കിലൻസ്ആൻ്്പമാണ്കിററ്കി കമ്കിറ്കി

യുനടറ്കിപ്ാര്്ഉ്ടൊയ്കിരുനന്നങ്കിലുംഅഭ്കികോയങ്ങൾപരഖ

ന്ടുത്കിയ്കി്ു്ടെയ്കിരുന്ന്കില.ഓപരാവാര്്കിനലകേവരതന

ങ്ങനളന്കിരീക്ഷ്കികുന്നത്കിനും്ര്തൂടുതൽനമചന്ടുതുന്നത്കി

നുമായ്കി്രാരയക്ഷമമായകേവരത്കിപക്ടെവരുമാണ്വ്കി.എം.

സ്കിയ്കിൽഅംഗങ്ങൾആയ്കിര്കിപക്ടെത്.

 കസറ്്യറ്കി മനറാരു ഒരു ഭാഗമാണ് സന്ദരശ്ര്രുറ്കി്്:

 കേവൃത്കിയുനടഓപരാഘ്ങ്ങള്കിലുള്ളേുപരാഗത്കിവ്കിലയ്കിരു

തുന്നത്കിനും,

നതാഴ്കിലാള്കി്രളുനടകേശ്നങ്ങൾമനസ്കിലാകുന്നത്കിനും,

േദ്ധത്കിന്കിരവഹണഏജൻസ്കിയുനടഉപദയാഗസര,

ജനകേത്കിന്കിേ്കി്രൾ, VMC

അംഗങ്ങൾഎന്ന്കിവരകേവൃത്കിനടകുപമ്പാൾസലസന്ദരശ

നംനടപത്ടെതാണ്.കസറ്്യറ്കി്രള്കിൽ,

സന്ദരശ്രരുനടപേരും,ഒ്ും,

പരഖന്ടുത്കിയ്കിരുനന്നങ്കിലും, ്രുറ്കി്്ഉ്ടൊയ്കിരുന്ന്കില.

 കസറ്്യറ്കി യ്കിൽ ഉ്ടൊയ്കിര്കിപ്ര്ടെ മനറാരു

കേോനനേ് ഭാഗമാണ് നതാഴ്കിലാള്കി്രളുനടസാക്ഷ്കിേകതം

,മസരപറാള്കിൽഒ്ുനവചനതാഴ്കിലാള്കി്രൾകേവൃത്കിനചയ്ു

എന്നും, പമറ്പമൽപനാ്ംവഹ്കിചുഎന്നുംനതള്കിയ്കികുന്ന

ആേ്കി്രാര്കി്ര

പരഖയാണ്സാക്ഷ്കിേകതംേര്കിപശാേ്കിച്ഫയലു്രള്കിൽഉള്ള

കസറ്്യറ്കിയ്കിൽഎലാംനതാഴ്കിലാള്കി്രൾസാക്ഷയന്ടു

ത്കിയ്കിരുന്നു.

10.ഗപ്പവർത്ധിേളുതടപ്പര്ധിദശാധനവ്ധിവരണം

1.പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് അത്ധിതപാറ പ്പാലം മുതൽനടകാവ് വതര ഗായഗത്ധി
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പ്പുഴേംരക്ഷണം ic/215388

എസ്റ്റിമാറ്റ് തുക 350000

ചിലവായ തുക 333391

കേവരത്കിആരംഭ്കിചതീയത്കിട്ട് 28-2-2019

േ്തൂരതീ്രര്കിചതീയത്കി 2019-3-6

നതാഴ്കിൽ ദ്കിനങൾട്ട്ട്ട് 280

Mbook ദമഷർ്് : അത്ധിതപാറ പ്പാലം മുതൽനടകാവ് വതര ഗായഗത്ധി പ്പുഴ

േംരക്ഷണം. പ്പുഴയുതടഅളവുേൾേൃത്യം മായ്ധി ദരഖതപടുതാൻോധ്ധിച്ധില്ല.

ോരണംഅത്ധിശക്തമായ മഴയ്ധിൽ തവള്ളംേവ്ധിഞ്ഞുഒഴുേ്ധി പ്പുഴ നശ്ധിചതായാണ്

ഫീൽഡ് വ്ധിേ്ധിറ്ധിംഗ്ധില്തൂതട മനേ്ധിലാകാൻേഴ്ധിന്നത്.

സിറ്റിസൺ ഇൻഫൊരമേഷൻബോരഡ്കാണാൻ കഴിഞില്ല.

2പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് 3-)0 വാർഡ്ധിൽ ദ്ലേശംഅനുഭവ്ധികുന്നവ്ധിഭാഗളുതട

േുടുബേള്ധിൽ ഭ്തൂ വ്ധിേേനം ld/330949

എസ്റ്റിമാറ്റ് തുക 300000

ച്കിലവായതു്ര 297826

കേവരത്കിആരംഭ്കിചതീയത്കിട്ട് : 23-1-2019

േ്തൂരതീ്രര്കിചതീയത്കി : 4-2-2019

നതാഴ്കിൽ ദ്കിനങൾട്ട്ട്ട് : 178

.ദ്ലേശംഅനുഭവ്ധികുന്നവ്ധിഭാഗങ്ങതള മുൻന്ധിർത്ധിയാണ്ഈ ഗപ്പവൃത്ധി

തചയ്ട്തായ്ധിര്ധികുന്നത്എസ്സി, വ്ധിധവഎന്ന്ധിവരുതടവീട്ധിൽ ഭ്തൂവ്ധിേേനംോണാൻ

കഴിഞ്ഞു എസ്സി ോരുതടവീട്ധിൽസജവദവല്ധി തേട്ധിയതായ്ധി ോണാൻേഴ്ധിഞ്ഞുപ്പക്ഷ

ദവല്ധിതേര്നുതായാണ് ോണാൻേഴ്ധിന്നത്. Pramaഎന്നവ്ധിധവയുതടവീട്ധിൽ മഴകുഴ്ധി

എടുതതായ്ധിേണു. ഇവരുതട തതാഴ്ധിൽോർഡ് no.3/182.3ആംവാർഡ്ധിതല

േദരാജ്ധിന്ധിഎന്നആള്ധിന്തറ വീട്ധിൽ 1/mtrനീളവും 3//4 വീത്ധിയും ഉള്ളതവേ്റ്േുഴ്ധി

എടുതതായ്ധിോണാൻേഴ്ധിഞ്ഞു. തതാഴ്ധിൽോർഡ് no.3/105.ഗപ്പവർത്ധിയുതട
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േ്തൂടത്ധിൽ തചയ്മണ്ബാൻഡുേള്ധിൽപ്പചകറ്ധിേൃഷ്ധി തചയ്തായും ോണാൻ

േഴ്ധിഞ്ഞു. CIB ോണാൻേഴ്ധിഞ്ധില്ല.

3. ഗപ്പവൃത്ധിയുതട ദപ്പര് പ്പ്തൂവദകാട് ഉള്ളജലദേചനേടേനാൽ മണ്

നീകം തചയയ്ധിൽേയർ ഭ്തൂ വേ്ഗതം ഉപ്പദയാഗ്ധിചു പ്പാർശ്വഭ്ധിത്ധിേംരക്ഷണം ic/215388

എസ്റ്റിമാറ്റ് തുക 100000

ച്കിലവായതു്ര : 100000

കേവരത്കിആരംഭ്കിചതീയത്കിട്ട് 4-12-2018

േ്തൂരതീ്രര്കിചതീയത്കി 9-12-2018

നതാഴ്കിൽ ദ്കിനങൾട്ട്ട്ട് 340

Mbook മതഷർ. ജലദേചനേടേനാൽ മണ് നല്ല രീത്ധിയ്ധിൽന്ധിർമാർജനം

നടത്ധിയതായ്ധി േണു.ആളാോൻആവാതരീത്ധിൽആണ്ന്ധിലവ്ധിലുള്ളേനാല്ധിൽ

ന്ധിന്നും മണ്എടുത്േനാല്ധിന്തറ ഇരുവശങ്ങള്ധില് ന്ധിദക്ഷപ്പ്ധിചതായ്ധി ോണാൻ

േഴ്ധിഞ്ഞു. ന്ധിലവ്ധിൽ തപ്പയ്ത മഴയ്ധിൽവീണു മണ് േനാല്ധിദലക് തതന്ന

ഒഴ്ധിേ്ധിതായത്ധിതയാര്ധികുന്നുഅളവ്എടുകാൻ ഗപ്പാദയാഗ്ധിേം മല്ല. േയർ ഭ്തൂവേ്ഗതം

ഉപ്പദയാഗ്ധിചു പ്പാർശ്വഭ്ധിത്ധിേംരക്ഷണംോണാൻേഴ്ധിഞ്ധില്ല. CIB.ോണാൻേഴ്ധിഞ്ധില്ല. .

4.പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് േദല്ലപുള്ള്ധി ഗപ്പദേശതതനീർചാൽേംരക്ഷണം fp/344671

എസ്റ്റിമാറ്റ് തുക 200000

ച്കിലവായ 154422
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കേവരത്കിആരംഭ്കിചതീയത്കിട്ട് 21-12-18

േ്തൂരതീ്രര്കിചതീയത്കി 2018-12-29

നതാഴ്കിൽ ദ്കിനങൾട്ട്ട്ട് : 494

. നീരചാൽസംരക്ഷണo മണ് നല രീത്കിയ്കിൽനീരചാല്കിന്നറ ഇരു വശങ്ങള്കിലും

ന്കിപക്ഷേ്കിചതായ്കി്രാണാൻ്രഴ്കിഞ്ഞു. ന്കിലവ്കിൽ നേയ്ത മഴയ്കിൽ മണ് ചാല്കിപലകുതനന്ന

ഒഴ്കി്ര്കിത്കിതായ്കി്രാണാൻ്രഴ്കിഞ്ഞു. നചറ്കിയ പതാത്കിൽ നവള്ളംനീരചാല്കില്തൂനട പോ്രുന്നതായ്കി

്ര്ടെു. ്രൃതയം മായഅളവ്എടുകാൻ കോപയാഗ്കി്രമല.സ്കിറ്കിസൺഇൻഫരപമഷൻ പോര്്

്രാണാൻ്രഴ്കിഞ്കില.

11.CIB-സിറ്റിസൺ ഇൻഫർമേഷൻബോർഡ്

നതാഴ്കിലുറ്് േദ്ധത്കിയുനടസുതാരയത ഉറ്ാകുന്നത്കിനു പവ്ടെ്കിയുള്ളഒരു ഉോേ്കിയാണ്

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

അട്കിസാനവ്കിവരങ്ങൾഅതായത്എസ്കിപമറ് തു്രസാേന പവതനഘട്രങ്ങൾയഥാരത്ഥ

നചലവ് നതാഴ്കിൽ ദ്കിനങ്ങൾതുടങ്ങ്കിയവ്കിവരങ്ങൾസാോരണജനങ്ങൾകും

ഗുണപഭാകാകൾകും മനസ്കിലാ്രുന്ന രീത്കിയ്കിൽ കേദരശ്കി്്കിപക്ടെത്അന്കിവാരയമാണ്..ഈ

പോര്്സാേ്കിപക്ടെത്ഓപരാ കേവരത്കിയുനടയുംആരംഭഘ്ത്കിൽആണ്.ഓപരാ

കേവരത്കികുംഅനുസൃതമായ്കി ന്കിഷ്കരഷ്കിച്കി്ുള്ളഅളവു്രള്കിൽ ഉള്ളപോര്ു്രൾ

സ്കിമൻറ്ഉം പ്രാൺക്രീറും ഉേപയാഗ്കിച് ന്കിരമ്കിച്സാേ്കികണനമന്ന് ന്കിയമം

അനുശാസ്കികുന്നു്ടെ്. ഇരുമ്പ് ,ട്കിൻ ,ഫ്ളക്്ഷീറു്രൾതുടങ്ങ്കിയവ ഉേപയാഗ്കിച്കി്ുള്ള

പോര്ു്രൾസാേ്കികുന്നത് ന്കിയമവ്കി

േര്കിപശാേനയ്ക് വ്കിപേയമായ നതാഴ്കിൽഇടങ്ങള്കിൽ 4ടത് CIBസാേ്കിചതായ്കി്ര്ടെ്കിര്കിന്ന്കില.

12.ദറാസ്ാർേ്ധിനം

നതാഴ്കിൽആവശയ്രത്രൃതയമായ്കിരജ്കിസരനചയുന്നത്കിനുംനതാഴ്കിലാള്കി്രളുനടഅരഹത്രളുംഅ

വ്രാശങ്ങളുംഅവനരപോേയന്ടുതുന്നത്കിനുംേദ്ധത്കി്രൾേര്കിഹര്കികുന്നത്കിനുമായ്കിപറാസ്ാ

രദ്കിനംസംഘട്കി്്കിപക്ടെതാണ്.പറാസ്ാരദ്കിനംആചര്കികുന്നത്കിനുമുൻോയ്കിവ്കിവരവ്കിദയാഭയാസ

വയാേനകേവരതനങ്ങൾസംഘട്കി്്കികുന്നു്ടെ്എന്ന്ജ്കിലാപകോകഗാംപ്രാ്്കിപനറരഉറ്ുവരുപത

്ടെതാണ്.പറാസ്ാര്രല്ടെരസംേന്കിച്കഗാമേഞായതു്രനളകേപതയ്രമായ്കിപോേവൽകര്കി

പക്ടെതാണ്.പറാസ്ാരദ്കിനംസംഘട്കി്്കികുന്നത്കിൻനറചുമതല്രളുംഉതരവാദ്കിത്വങ്ങളുംസം

സാനസരകാരജ്കിലാപകോകഗാംപ്രാ്്കിപനറരര്തൂേീ്രര്കിച്കി്ുള്ളകേത്കിമാസേ്്കി്രഅനുസര്കിച്ത

നന്നപറാസ്ാരദ്കിനംസംഘട്കി്്കികുന്നുഎന്ന്ജ്കിലാപകോകഗാംപ്രാര്്കിപനറരഉറ്ുവരുപത്ടെതാണ്

.

ഈേ്്കി്രകഗാമവ്കി്രസനമകനാലയവുമായുംനോതുജനങ്ങളുമായുംേങുനവപക്ടെതുംഒരുമാസ

ത്കിനലാര്കികൽകഗാമേഞായത്തലത്കിൽസംഘട്കി്്കിപക്ടെതാണ്.കഗാമേഞായത്കേസ്കി്
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ൻറ്ന്കിപയാഗ്കികന്്കഗാമേഞായത്കിനലഭാരവാഹ്കിദ്കിനാചരണത്കിൽഅേയക്ഷതവഹ്കിപക്ടെ

താണ്.ഇത്നടതുന്നത്കിനുംനടേട്കിക്രമങ്ങൾപരഖന്ടുതുന്നത്കിനുള്ളസ്വയംസഹായസംഘങ്ങ

ളുനടനഫ്പറഷൻഅംഗങ്ങൾഎന്ന്കിവരകാണ്.

പറാസ്ാരദ്കിനംആചര്കികുന്നത്ന്കിശ്ചയ്കികന്്്കി്ുള്ളദ്കിവസംനടതുന്നത്കിനായ്കിഉപദയാഗസനര

ന്കിപയാഗ്കിപക്ടെതാണ്.ഈപയാഗത്കിൽമ്കിന്കിറ്സ്നോതുജനങ്ങൾക്േര്കിപശാേ്കികുന്നത്കിനും

പസാഷയൽഓ്്കിറ്കിനുംലഭയമാപക്ടെതു്ടെ്.

സംസാനസരകാരദ്കിനംസംഘട്കി്്കികുന്നതംേന്കിചറ്കിപ്ാര്ു്രൾപശഖര്കികുന്നതാണ്.

സംസാനസരകാരനതാഴ്കിൽആവശയ്രതസംേന്കിച്ജ്കിലാതലറ്കിപ്ാര്ു്രൾേത്കിവായ്കിഅവ

പലാ്രനംനചപയ്ടെതാണ്

13.വ്കിജ്കിലൻസ്ആൻ്്ട്ട്പമാണ്കിററ്കിംഗ് ്രമ്കിറ്കി

ഓപരാ കഗാമേഞായത്കിലുംഅഞ്അംഗങ്ങളുള്ളജാകഗത പമൽപനാ്സമ്കിത്കി

ര്തൂേീ്രര്കിപക്ടെതാണ്. ഇത്കിൽേ്്കി്രജാത്കി-േ്്കി്രവരഗവ്കിഭാഗങ്ങൾക് പവ്ടെകത കോോനയം

നൽപ്ര്ടെതും േ്രുത്കി പേരസ്കതീ്രൾആയ്കിര്കിപക്ടെതുമാണ്.അദ്ധയാേ്രരഅംഗനവാട്കി

വരകരസ്വയംസഹായസംഘത്കിനലഅംഗങ്ങൾപസാഷയൽഓ്്കിറ് റ്കിപസാഴ്് പേഴ്ൺമാര

ഉേപഭാകൃസമ്കിത്കി്രൾയുവജനക്ല്ബ്ബു്രൾനോതുസമ്തൂഹസംഘടന്രൾതുടങ്ങ്കിയവര്കിൽ

ന്കിന്നും VMCഅംഗങ്ങനള നതരനഞ്ഞടുകാവുന്നതാണ്ഏറവും്രുറഞ്ഞ്രാലയളവ്കിപലക് VMC

നയന്കിയമ്കിപക്ടെത് കഗാമസഭയാണ്. കേവരത്കിസലസന്ദരശനം നതാഴ്കിലാള്കി്രളുമായ്കി

ആശയവ്കിന്കിമയംനടതൽ ,പരഖ്രളുനട േര്കിപശാേന ,കേവരത്കിസലസൗ്രരയങ്ങളുനട

േര്കിപശാേന ,കേവരത്കി്രളുനട ഗുണന്കിലവാരം ന്കിരണയ്കികൽ,തു്രന്കിരണയം

കേവരത്കിയ്കിൽ ഉടനീളമുള്ളറ്കിപ്ാര്്കിംഗ് കേവരത്കിയുനടസ്വഭാവനതസംേന്കിചുള്ള

ഗുണേരമായവ്കിലയ്കിരുതൽഎന്ന്കിവയാണ് കേോന ചുമതല. VMCഎലാ കേവരത്കി്രളും

േര്കിപശാേ്കിപക്ടെതും മ്തൂലയ ന്കിരണയരജ്കിസറ്കിൽ പരഖന്ടുപത്ടെതും പസാഷയൽഓ്്കിറ്

സമയത്അവ കഗാമസഭയ്കിൽസമര്്കിപക്ടെതുമാണ് VMC റ്കിപ്ാര്് ഒരു നോതു പരഖയായ്കി

്രരുപത്ടെതുംആവശയന്ടുന്നത്കിനനുസര്കിച് ഒരു നോതു പരഖയായ്കി േഞായത് ന്കിന്നും

ലഭ്കിപക്ടെതുമാണ.്

Sn Name Designation

1 എഴുതച്ഛൻ പാടശേഖരസെക്രറ്ററി

2 സുപരഷ് നതാഴ്കിലുറ്് നതാഴ്കിലാള്കി

3 ോേു നതാഴ്കിലുറ്് നതാഴ്കിലാള്കി

4 പറാജ കര്ഷകന്

5 ഓമന കര്ഷകന്

ഇകതയും പേരവ്കിജ്കിലൻസ്ട്ട്ആൻ്്ട്ട്പമാണ്കിററ്കിംഗ് ്രമ്കിറ്കിഅംഗങ്ങൾആക്ടിവായി ഉന്ടെ്ര്കിലും

ന്കിലവ്കിൽ നതാഴ്കിലുറ്് കേവരത്കി നചയുന്നവരതനന്നയാണ്അംഗങ്ങൾആയു

ള്ളത്.അതുന്രാ്ടെ് വ്കി.ട്ട്എട്ട്ംസ്കി.േുന:സംഘട്കി്്കിപക്ടെതു്ടെ്
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14. പസാഷയൽഓ്്കിറ് കഗാമസഭത്കിരുമാന്രൾ

1. പഫാപ്ാ േത്കി്്കിച നതാഴ്കിൽ്രാര്്സൗജനയ മായ്കിനൽ്രാൻതീരുമാനമായ്കി.

2.15ദ്കിവസത്കിന്രംനതാഴ്കിൽ്ര്കി്്കിയ്കിലഎങ്കിൽനതാഴ്കിൽഇല പവതനത്കിന് കഫ്ടെ്ഓഫീസ്

വഴ്കിഅപേക്ഷനൽ്രാൻതീരുമാനമായ്കി.

3.തൊഴിലില്ലിയമ പവതനത്കിന് പമറ്വഴ്കി കഫ്ടെ്ഓഫീസ്കിൽഅപേക്ഷനൽ്രാൻ

തീരുമാനമായ്കി.

4.പ്രവര്ത്തി സ്ഥലങ്ങളില്സിറ്റിസെന്ഇന്ഫര്മേഷന്ബോര്ഡ്സാേ്കികാൻ ഭരണസമ്കിത്കിഇടനേ്ു

തീരുമാനമായ്കി.

5.വിജിലന്സ്ആന്ഡ് മോനിടെറിങ് കമ്മിറ്റിേുനഃസംഘട്കി്രാൻതീരുമാനം മായ്കി.

ന്ധിർദ്ദേശങ്ങൾ

 നതാഴ്കിലുറ്ുേദ്ധത്കിഇന്കിയുംവ്കിജയ്രരമായ്കിമുപന്നാ്്ന്രാ്ടെുപോ്രുന്നത്കിന്ഉപദയാഗ

സതലത്കിലുംഭരണതലത്കിലുംഒരുപോനലമാനദണങ്ങൾകനുസൃതമായ്കികേവരത്കി

്രൾനട്്കിലാപക്ടെതു്ടെ.്

നനാഴ്കിലാള്കി്രളുംനമയ്റ്മാരുംനതാഴ്കിലുറ്ുേദ്ധത്കിയ്കിൽകേവരത്കികുന്നസാഫു്രളും

അവരുനടന്കിയമംഅനുശാസ്കികുന്ന്രൃതയമായന്കിരപ്ദേശങ്ങൾോല്കിപക്ടെതു്ടെ്.

ഇതരത്കിലുള്ള്രുറചുന്കിരപ്ദേശങ്ങൾഅനുേനമായ്കിപചരത്കി്ു്ടെ്.

(അനുേനം്രാണു്ര)

 നഷ്യ്തൂൾ 1നലോര4ൽ അനുേന ോര 2 അനുസര്കിച് 60

ശതമാനംകേവരത്കി്രൾആസ്്കിവരദ്ധ്കി്്കികുന്നതും്രാര്ഷ്കി്രാനുേനകേവൃത്കി്രൾ

ആയ്കിര്കികാൻകശദ്ധ്കികണം .

എന്നാൽഇപ്ാളനതസാഹചരയത്കിൽ്ര്തൂടുതൽഭ്തൂവ്കി്രസനകേവരത്കി്രളുംആസ്്കിവ

ര്േ്കി്്കികുന്നതാപയാ്രൃഷ്കിനമചന്ടുതുന്നതാപയാ്രാണുന്ന്കില.

 വരമ്പു്രൾ്രൃഷ്കിപയാഗയമാക്കിയതായ്കി്ര്ടെ്കില. ആടപലാട്രം, വാതംന്രാല്കി, എരുക്,

ആരയപവ്,്

തുടങ്ങ്കിയഔഷേ്കി്രൾകജവപവല്കികുഉേപയാഗ്കികുന്നത്ഔഷേസസയേര്കിോലനത്കി

നുംലഭയതകുംസഹായ്രമാ്രും. (അനുേനം്രാണു്ര)

 അവ്രാശഅേ്കിഷ്കിതമായന്കിയമേര്കിരക്ഷപയാട്ക്തൂട്കിയേദ്ധത്കിഒപ്നറജനങ്ങൾക്ഗുണകേദ

മാ്രുന്നു .

എന്നാൽഈകേവരത്കി്രൾനതരനഞ്ഞടുകുന്നതുംനടത്കി്ും്രൃതയമായചരച്രള്കില്തൂനട

യുംതപ്ദേശീയമായവസ്ുത്രൾഅനുസര്കിചുംഅല.

കേവരത്കി്രൾഅനുപയാജയമായവതനന്നയാപണാഎന്ന്േര്കിപശാേനയുംനടത്കി്്കിനനസമ
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യത്്രൃതയമായപമാണ്കിററ്കിങ്ങുംഅവപലാ്രനങ്ങളുംനചപയ്ടെതു്ടെ്എന്നാൽമാകതപമേ

ദ്ധത്കിയുനടആവശയ്രതയുംഗുണപമന്മയുംഉറ്ുവരുതാൻ്രഴ്കിയ്തൂ.

ഇനലങ്കിൽനാള്കിതുവനരയായ്കി്ുംേദ്ധത്കിയ്കിനലനടത്കി്്കിനലോള്കിച്രൾശര്കിയാംവ്കിേം

്രന്ടെതാപനാനതറായ്കിനചയ്ത്കിൻനറവ്കിശ്രലനംഅട്കിസാനന്ടുത്കിപോരായ്മ്രൾേ

ര്കിഹര്കികുന്നത്കിപനാഇന്നനതനടത്കി്ുരീത്കിയ്കിൽസാേയമാ്രുന്ന്കില.

േദ്ധത്കിയുനടലക്ഷയവുംഗുണഫലങ്ങളുംപസാഷയൽഓ്്കിറ്കേക്ര്കിയയ്കില്തൂനടഒരുസാമ്തൂഹ്കി

്രവുംോര്കിസ്കിത്കി്രവുമായേര്കിപശാേനനടത്കിയാൽമാകതപമപോരായ്മ്രൾേര്കിഹര്കി

ച്കേപദശത്കിൻനറയുംജനങ്ങളുനടയുംേുപരാഗത്കിപനടാനാവു്രയുള്ളു

ഉപ്പേംഗഗഹം

ഇന്കികേവരത്കി്രൾത്കിരനഞ്ഞടുകുപമ്പാൾഅതീവജാകഗതേുലരപത്ടെതു്ടെ്.

ഭ്തൂമ്കിനയേുനരുജീവ്കി്്കികുന്നത്കിനു൦അതുവഴ്കിസുസ്കിരവ്കി്രസനംസാേയമാ്രുന്നത്കിനുംല്ര്ട്ട്

ഷയംനവച്കി്ുള്ളനതാഴ്കിലുറ്ുേദ്ധത്കിയുനടപാന്കിംഗ്

നടത്കി്്എന്ന്കിവസാമ്തൂഹ്കി്രോര്കിസ്കി്രമാനദണങ്ങൾോല്കിച്ന്രാ്ടെ്ശാസ്കതീയമായ്കിത

നന്നനട്്കിലാപക്ടെതു്ടെ്.

എങ്ങനനനയങ്കിലുംകേവരത്കി്രൾനട്്കിലാക്കിനചലവ്്ര്തൂ്ു്രഎന്നുംനതാഴ്കിലാള്കി്രൾനക്ാഴ്കിൽ

ദ്കിനങ്ങൾ്ര്തൂ്ു്രഎന്നുംമാകതമാവരുത്ന്കിലോടു്രൾ.

വയകമായ്രാഴ്ച്ാട്കിലാനതഅശാസ്കതീയമായരീത്കിയ്കിൽകേവരത്കി്രൾനതനരനഞ്ഞടുകുന്ന

തുംനചയുന്നതും ,

്രാലാനുസൃതമലാതകേവരത്കി്രൾനചയുന്നതുംഇത്കിന്നറയഥാരത്ഥലക്ഷയനത്രളങന്ടു

തുന്നതായ്കിവ്കിഷമപതാനടപനാക്കിന്കിൽപക്ടെ്കിവരുന്നത്ആശങാജന്രമാണ്

ഈസാമ്തൂഹ്കി്രേര്കിപശാേനഒരുഉയ്കിരനതഴുപന്നൽ്്കിനുസാേയമാ്രുനമന്നകേതയാശപയാനടഈറ്കി

പ്ാര്്സമര്്കികുന്നു.

പസാഷയൽഓ്്കിറ്ട്ട്കേവരതനങ്ങള്കിൽേങാള്കി്രൾആയവര

 വാർഡ്ട്തമമ്പർ

 പ്പഞായത്ട്ഉദേ്യാഗസർ

 തതാഴ്ധിലുറപ് വ്ധിഭാഗം ഉദേ്യാഗസർ

 വാർഡ്ധിതല തതാഴ്ധിലാള്ധിേൾ

 ദമറ്ട്മാർ

 േുടുംബഗശീ ഗപ്പവർതേർ

അനുേനം- 1-

മഹാതാഗാന്ധി ദേശീയ ഗഗാമീണതതാഴ്ധിലുറപ് പ്പദ്ധത്ധി ഗപ്പോരംഏതറടുകാവുന്ന

ഗപ്പവൃത്ധിേൾ :
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വ്ധിഭാഗംഎ-കേ്രൃത്കിവ്കിഭവ േര്കിോലനവുമായ്കിേനന്് നോതു കേവൃത്കി്രൾ.

 ്രുട്കിനവള്ള പകസാതസു്രൾ ഉൾ്നടയുള്ള ഭ്തൂഗരഭ ജല വ്കിതാനം

ഉയരതുന്നത്കിനാവശയമായ അട്കിയണ്രൾ,മൺ തടയണ്രൾ, നചക്

്ാമു്രൾ,തുടങ്ങ്കിയവ

 നീരതടത്കിന്നറ സമകഗ േര്കിോലനത്കിനുത്രുന്ന ന്രാ്ടെ്തൂര േ്ടെു്രൾ,ഭ്തൂമ്കി

ത്ുത്കിര്കികൽ,ഗയാേ്കിപയാൻ ന്കിര്മ്കിത്കി്രൾ

വ്ധിഭാഗം ബ്ധി-ഖണ്കി്ര അഞ്കിൽ േരാമരശ്കികുന്ന ്രുടുംേങ്ങൾക് ജീവപനാോേ്കി

നമചന്ടുതുവാനുള്ള കേവൃത്കി്രൾ. (േ്കി േ്കി എൽ ,േ്്കി്ര ജാത്കി, േ്്കി്രവര്ം, വ്കിേവ്രൾ,

ഭ്കിന്നപശഷ്കികാര,ഐഎകവഗുണപഭാകാകൾ.)

 ഇവരുനട ഭ്തൂമ്കിയ്കിൽ ഉൽ്ാദന ക്ഷമത വര്േ്കി്്കികുന്നത്കിനാവശയമായ

ഭ്തൂവ്കി്രസനവും ,്രുളം ,്ര്കിണര തുടങ്ങ്കിയ ജല ലഭയതയ്ക് ആവശയമായ

കേവൃത്കി്രൾ.

 േഴവര്ങ്ങൾ,േ്ുന്തൂൽ,പതാ്വ്കിള്രൾതുടങ്ങ്കിയവയുനട്രൃഷ്കികേവൃത്കി്രൾ.

 മൃഗ േര്കിോലനവുമായ്കി േനന്്ു ്രന്നു്രാല്കി നതാഴുതു്രൾ,ആ്്കിന്്ര്തൂട്

,പ്രാഴ്കിക്തൂട,്േന്ന്കിക്തൂട് തുടങ്ങ്കിയവയക്കിഗതആസ്കി്രൾ.

 സരകാര ഭവന ന്കിരമാണ േദ്ധത്കി്രള്കിൽ ഉൾന്ടുത്കി ന്കിരമ്കികുന്ന

വീടു്രൾക്അവ്കിദഗ്ദ ്രായ്കി്ര നതാഴ്കിൽ.

 മതയേനന കേവരതനങ്ങൾ പകോതാഹ്കി്്കികുന്നത്കിനു അട്കിസാന

നസൗ്രരയങ്ങളായ മൽസയം ഉണകു പ്രകന്ദങ്ങൾ,സ്തൂക്ഷ്കി്് പ്രകന്ദങ്ങൾ

മല്സയക്രുഷ്കിക്ആവശയമായഅട്കിസാന നസൗ്രരയങ്ങൾഎന്ന്കിവ.

വ്ധിഭാഗം േ്ധി- പദശീയ കഗാമീണ ഉേജീവന മ്കിഷന്നറ ന്കിേനന്രൾക് വ്കിപേയമായ്കി

കേവരത്കികുന്നസ്വയംസഹായസംഘങ്ങൾക് നോതുഅട്കിസാന നസൗ്രരയവ്കി്രസനം.

 സ്വയം സഹായ സംഘങ്ങളുനട ഉേജീവന കേവരതനങ്ങൾകാവശയമായ

വരക് നഷ്്ട്ട്ന്കിരമാണം.

 ്രാരഷ്കിപ്രാൽ്ന്നങ്ങളുനട സംഭരണത്കിവശയമായ ന്ര്്കിടങ്ങളുനട

ന്കിരമാണം.

 കജവവളന്കിരമാണയ്തൂണ്കിറു്രൾതുടങ്ങ്കിയവ.

വ്ധിഭാഗംഡ്ധി-കഗാമീണഅട്കിസാന നസൗ്രരയവ്കി്രസന കേവൃത്കി്രൾ.

 മാല്കിനയസംസ്കരണസംവ്കിോനങ്ങൾ.

 അങണവാട്കിസ്ക്തൂൾതുടങ്ങ്കിയവയ്ക് ്രക്തൂസ് ന്കിരമാണം.

 ഒറന്്ു ്ര്കിടകുന്ന കഗാമങ്ങനളയും,കഗാമീണ ഉല്ാദന പ്രകന്ദങ്ങനളയും

ന്കിലവ്കിലുള്ള പറാ്ു്രളുമായ്കി േന്കി്്കികുന്നത്കിനാവശയമായ എലാ

്രാലാവസയ്കിലും ഉേപയാഗ്കികാൻ േറുന്ന കഗാമീണ പറാ്ു്രൾ, ഓട്രൾ,

്രലുങു്രൾ,നട്ാത്രൾ .

 നോതു്രള്കിസലങ്ങൾ

 നവള്ളന്ാകം, വരൾചാ ന്കിയകനണ കേവൃത്കി്രൾ.

 കഗാമ േഞായതു്രൾ,വന്കിതാ സ്വയം സഹായ സംഘങ്ങളുനട നഫ്പറ

ഷനു്രൾ, കഗാമീണ ചന്രൾ,അങണവാട്കി്രൾ, കേ്രൃത്കി പക്ഷാഭ

ോേ്കിതരകുള്ളഅഭയ പ്രകന്ദങ്ങൾതുടങ്ങ്കിയവയ്ക് ന്ര്്കിട ന്കിരമാണം.

 നതാഴ്കിലുറ്് േദ്ധത്കി കേ്രാരം ഏനറടുകുന്ന ന്കിരമാണ കേവൃത്കി്രൾകാ

വശയമായന്കിരമാണസാമകഗ്കി്രളുനട ഉൽ്ാദനം.

 നതാഴ്കിലുറ്്കേ്രാരം സൃഷ്്്കികന്് നോതു ആസ്്കി്രളുനട
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അറ്രുറ്ണ്കി്രൾതുടങ്ങ്കിയവ.

അനുേനം:വ്ധിവ്ധിധതലത്ധിലുള്ള ഉദേ്യാഗസരുതട ചുമതലേൾ.

ദമറ്ട്മാരുതട ചുമതലേൾ.

കേവൃത്കിസലങ്ങള്കിൽ കേവൃത്കിയുനട പമൽപനാ്ം.

 നതാഴ്കിൽ്രാര്്കിൽആവശയമുള്ളവ്കിവരങ്ങൾപരഖന്ടുതു്ര.

 മസര പറാള്കിൽ നതാഴ്കിലാള്കി്രളുനടഹാജര ഉറ്ുവരുതു്ര.

 പമറ്മാരുനട േര്കിശീലനങ്ങള്കിൽേനങടുകു്ര.അറ്കിവു്രൾനതാഴ്കിലാള്കി്ര

ളുമായ്കി േങുനവകു്ര

 കേവൃത്കി ഇടങ്ങള്കിൽ ആവശയ മായ നസൗ്രരയങ്ങൾ ഉപ്ടൊ എന്ന് ഉറ്ു

വരുതു്ര

 കസറ് ്യറ്കിയ്കിൽ പമാണ്കിററ്കിംഗ്കിന് വരുന്ന ഉപദയാഗസനര ന്രാ്ടെ് ഒ്്

വയ്്്കികണം

 നതാഴ്കിലാള്കി്രൾക് അവരുനട േതു അവ്രാശങ്ങനള ്രുറ്കിച് േറഞ്ഞു

ന്രാടുകു്രയുംഅവനര പോോവത്്രര്കികു്രയും നചയു്ര

 േുത്കിയ നതാഴ്കിൽ ഇടങ്ങൾ ്രന്ടെതുവാനും േുത്കിയ നതാഴ്കിൽ ആസ്തൂകതണം

നചയുവാനും നതാഴ്കിലാള്കി്രനളസഹായ്കികു്ര .

 ്രൃതയമായ്കി പസാഷയൽ ഓ്്കിറ്ട്ട് കഗാമസഭയ്കിലും,നകോജ്ര്റ്ട്ട് മീറ്കിങ്ങ്കിലും

േര്കിശീലന്രയാമ്പ്കിലും േനങടുകു്ര.

 മറു നതാഴ്കിലാള്കി്രൾക് ്ര്തൂട്കി പമറ്ട്ട് ന്നറ ചുമതല്രള്കിപലക് ്രടന്നു വരാനുള്ള

സാഹചരയം ഉ്ടൊകു്ര

 നതാഴ്കിലാള്കി്രളുമായ്കി ന്കിരനര സമ്പരകം േുലരതു്രയും ്ര്തൂടുതൽ േനം

സാേ്കികു്രയും നചയു്ര.

ഓവർേീയർ /എഞ്ധിനീയർ

 കേവൃത്കി്രളുനടഎസ്കിപമറ് തയാറാകൽ.

 കേവൃത്കിയുനട സാപങത്കി്ര ്രാരയങ്ങളും അളവു്രളും നതാഴ്കിലാള്കി്രൾക്

േറഞ്ഞുന്രാടുകു്ര.

 കേവൃത്കിയുനട അളവു്രൾ പരഖന്ടുത്കി ്ര്തൂല്കിനൽ്രുന്നത്കി നാവശയമായ

നടേട്കി്രൾനചയു്ര.

പ്പഞായത് തേഗേടറ്ധി /അേ്ധിസന് തേഗേടറ്ധി

 േദ്ധത്കിയുനട പമൽപനാ്ം.

 േ്കിലു്രൾഅംഗീ്രര്കികൽ.

 നതാഴ്കിലാള്കി്രളുനട പവതനം യഥാസമയം അവരുനട എനകൗ്ടെ്കിൽ

എത്കിനയന്നത് ഉറ്ു വരുതൽ.

 മസര പറാള് സാക്ഷയന്ടുത്കി നതാഴ്കിൽഅനുമത്കി നൽ്രു്ര,

തതാഴ്ധിലാള്ധിേളുതടേടമേൾ.

 നതാഴ്കില്കിടങ്ങള്കിൽസമയ്രൃതയതോല്കികു്ര.
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 പകോജ്ര്റ്ട്ട് മീറ്കിംഗ്, നതാഴ്കിലുറ്് കഗാമസഭ്രൾ,പസാഷയൽ ഓ്്കിറ്ട്ട് കഗാമസഭ്രൾ

എന്ന്കിവയ്കിൽേനങടുകു്ര.

 ഏൽ്്കികുന്ന പജാല്കി്രൾ്രൃതയതപയാനട േ്തൂരതീ്രര്കികു്ര.

 ദ്കിവസവും നതാഴ്കിൽ ആരംഭ്കികുന്നത്കിനു മുമ്പും പശഷവും മസര പറാള്കിൽ

ഒ്ു്രൾ പരഖന്ടുതു്ര

അനുബന്ധം – 1

അെവുകളെ സ്ധംബന്ധിച്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കുള്ള അഭ്ധിപോയങ്ങള് :

ആലത്തൂര്ബ്ലോക്കിലെ വ്കിവ്കിധ പഞലോയത്തുകള്കിലെ ഗലോമസഭകള്കില് കരട് റ്കിബ്ലോർട് അവതര്കി്്കിച്ചബ്ലോൾ

എലലോ ഗലോമസഭകള്കിലും ഉയര്ന്നു വന്കിട്ടുള്ള സമലോനമലോയ അഭ്കിപലോയങ്ങള് ബ്ലോഡീകര്കിച്ച് ഇബതലോലടലോ്ും

ബേര്ക്കു്ന്നു :

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

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

ബേലോെ്കികൾക് വെ്കിയ കഷും അനുഭവ്കിച്ചു വരു്ന്നുണ് .

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

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

മലോറ്റുനത്കിന് സലോധ്കി്ക്കുന്കില .അങ്ങലനയലോവുബ്ലോൾ ലതലോഴ്കിെലോള്കികളലട കൂെ്കി കുറയുവലോൻ സലോധ്യതയുണ് .ഈ

രീത്കി ലവച്ചുലകലോണ് ഉബദ്യലോഗസ്ഥലര കുറല്ടുത്തുനത് േര്കിയല .

4.കൂെ്കി മുഴുവന് ലകലോടുത്കിലലങ്കിൽ ഭരണസമ്കിത്കിയുലട ഭലോഗത് ന്കിന് സമ്മർദും ഉണലോകു്ന്നു.

5.ബസലോഷ്യൽ ഓഡ്കിറ് ഗലോമസഭയ്കിൽ ഉബദ്യലോഗസ്ഥലര ആബകപ്കി്ക്കുനത് േര്കിയല .

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

പറലോത അവസ്ഥയുണ് .

7.സർകലോർ ന്കിശ്ചയ്കിച്ച്കിട്ടുള്ള കൂെ്കി ന്കിരക് അട്കിയന്തരമലോയ്കി ബഭദഗത്കി ലേയ്യണലമന് ഉബദ്യലോഗസ്ഥർ

ആവേ്യല്ട്ടു.

അധ്യക്ഷ ബ്ലോക്ക് റിസോഴ്സ് പേര്സണ് ഡിസ്ട്രിക്ട് റിസോഴ്സ് പേര്സണ്


