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ആമുഖം

ഇനയയിൽ സപോേപോരണകപോരപോയ ജനങ്ങളരുനട നതപോഴിൽ നചയരുവപോനരുള്ള അവ്രപോ്നത

സംരക്ഷിച്ട് നിലനിർതരുന്നതിനപോയി 2005 നസേ്ട്റംേർ അഞപോം തീയതി പദ്ീയ ശഗപോമീണ

നതപോഴിലരുറ്്ട് നിയമം നിലവിൽ വന്നരു. അവിദഗ്ധ ്രപോയി്ര നതപോഴിലിൽ ഏർന്ടപോൻ

സന്നദ്ധതയരുള്ള ശഗപോമശേപദ്ങ്ങളിൽ അേിവസികരുന്ന ഏനതപോരരു ്രരുടരുംേതിനരും ഒരരു

സപോമ്പതി്ര വർഷം 100 ദിവസതിൽ ്രരുറയപോത നതപോഴിൽ ഉറ്പോകരുന്നപതപോനടപോ്ം

ഗരുണപമന്മയരുള്ളതരും സപോയിയപോയിടരുള്ളതരും ഉൽേപോദനക്ഷമവരുമപോയ ആസ്ി്രളരുനട സൃഷിയപോണ്ട്

ഈ േദ്ധതിയരുനട മരുഖയ ലക്ഷയം.ദരിശദരരുനട ഉേജീവനവരും ആയി േനന്ട്ട് വിഭവപോടിതറ

്കിന്ടരുതരു്രയരും സപോമ്തൂഹി്രമപോയി േിപന്നപോകം നിൽകരുന്ന എലപോ ്രരുടരുംേങ്ങനളയരും

േദ്ധതിയിൽ ഉൾന്ടരുതരു്രയരും േഞപോയത്ട് രപോജ്ട് സപോേനങ്ങനള ്കിന്ടരുതരു്ര എന്നതരും

ഇതിൻനറ ലക്ഷയമപോണ്ട്.

േവ്ധിദശഷതകൾ

 നിയമതിൻനറ േിൻേലമരുള്ളഅവ്രപോ്പോേിഷ്ിതേദ്ധതി

 ശഗപോമേഞപോയത്ട് ശേപദ്ത്ട് തപോമസികരുന്ന 18 വയസ്ട് േ്തൂർതിയപോയ

ഏനതപോരപോൾകരും േദ്ധതിയിൽേങപോളിയപോ്രപോം

 സ്ട്ശതീകരും േരുരരുഷനരും തരുലയ പവതനം

 േരിസിതിസംരക്ഷണം്രപോർഷി്ര പമഖലയിനലഅടിസപോനസൗ്രരയ

വി്രസനംഎന്നിവയ്ട്ക്ട് മരുൻഗണന

 നതപോഴിലപോളി്രൾതനന്ന ശേവർതി്രൾ്രന്ടെതരു്രയരുംആസ്തൂശതണനത

സഹപോയികരു്രയരും നചയരുന്നരു
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 ആസ്തൂശതണതിലരും നിർവഹണതിലരും തി്രഞ്ഞസരുതപോരയത

 ്രരപോറരു്രപോനര ഇടനിലകപോപരപോ ഇല

 നേപോതരുജന േങപോളിതപതപോനട പലേർേഡ്ജറ്ട്

 േപോങ്ട് പേപോപസപോഫീസ്ട് വഴി മപോശതം പവതനവിതരണം

 സ്ട്ശതീ്രൾക്ട് മരുൻഗണന

 ്രമ്പയ്തൂടർ്ൃംഖലവഴിയരുള്ള പമപോണിററിംഗ്ട് സംവിേപോനം

 ശഗപോമസഭ േദ്ധതിഓ്ിറ്ട് നചയരുന്നരു

പദ്ീയ ശഗപോമീണ നതപോഴിലരുറ്്ട് േദ്ധതി ശേ്രപോരം ശഗപോമേഞപോയത്ട് ശേപദ്ത്ട് നട്ിലപോകരുന്ന

മരുഴരുവൻ ശേവൃതി്രളരും പസപോഷയൽഓ്ിറിങ്ങിനരുവിപേയമപോകണനമന്ന17(2) വ്രരു്്ട്

നിഷ്കർഷികരുന്നരു േദ്ധതി ശേവർതനനത്റിയരും നേപോതരു േനംചിലവഴികരുന്നതിനന്റിയരും

േൗരസമ്തൂഹംനടതരുന്ന േരസയവരുംസ്വതശനവരുമപോയേരിപ്പോേനയപോണ്ട്ആണ്ട് പസപോഷയൽ

ഓ്ിറ്ട്അഥവപോസപോമ്തൂഹി്രേരിപ്പോേന .നതപോഴിലരുറ്്ട് നിയമശേ്രപോരംവർഷതിൽ

ര്ടെരുതവണപസപോഷയൽഓ്ിറ്ട് ശഗപോമസഭ്രൾഎലപോവപോർ്ിലരും്രൃതയമപോയി

നടപത്ടെതപോണ്ട്പസപോഷയൽഓ്ിറ്ട് ല്തൂനടഅഴിമതി ഇലപോതപോകരുന്നതിനരുംസരുതപോരയത ഉറ്രു

വരരുതരുന്നതിനരും്രപോരയക്ഷമതവർേി്ികരുന്നതിന്ട് സത്ഭരണം ഉറ്പോകരുന്നതിനരും

്രഴിയരുന്നരു.േദ്ധതി േണം്രിയപോയ രീതിയിൽചിലവഴിചിടരു്ടെ്ട്എന്നരും േണം നചലവഴിച്ട്

അതരുന്രപോ്ടെ്ട് േദ്ധതിയരുനട ലക്ഷയംക്രവരിചിടരു്ടെ്ട്എന്നരും ഗരുണപഭപോകപോകളരുനട

ജീവിതതിൽഗരുണ്രരമപോയരും ്രപോരയമപോയ മപോറം ഉ്ടെപോയിടരു്ടെ്ട്എന്ന്ട് പസപോഷയൽ്രന്ടെതപോൻ

്രഴിയരുന്നരുസംസപോനസർകപോർ പസപോഷയൽഓ്ിറ്ട് നടപത്ടെരീതിസംേനിച്ട് ഉതരവ്ട്

േരുറന്ടരുവിചിടരു്ടെ്ട്.പസപോഷയൽഓ്ിറ്ട്ക് ശഗപോമസഭയരുനടവിജയം

ജനേങപോളിതആണ്ട്.പസപോഷയൽഓ്ിറ്ട്ക്ശഗപോമസഭയരുനടതീയതി, പവദിഎന്നിവനിശ്ചയിച 5

ദിവസം മരുമ്പ്ട് ജനങ്ങൾക്ട്വിവരം നൽ്രിയിരികണംേദ്ധതിആസ്തൂശതണം. നിർവഹണം,

പമപോണിററിംഗ്ട് തരുടങ്ങിഎലപോവയകി്രളരും പസപോഷയൽഓ്ിറ്ട് ശഗപോമസഭയിൽനിർേനമപോയരും

േനങടരുകണം.മഹപോതപോ ഗപോനി പദ്ീയ ശഗപോമീണ നതപോഴിലരുറ്്ട്േദ്ധതിയിൽ സരുഗമവരും

സരുതപോരയവരുമപോയി പസപോഷയൽഓ്ിറ്ട് നടതരുന്നതിന്ട് പ്രരളതിൽ സ്വതശനചരുമതലയരുള്ള

പസപോഷയൽഓ്ിറ്ട് യ്തൂണിറ്ട് 31 1 2017 നിലവിൽവന്നരു.

1.രീത്ധിശാേ്ഗതം

പസപോഷയൽഓ്ിറ്ട് റിപസപോഴ്്ട് നേര്ട്സൺ ശേവർതിഫയൽേരിപ്പോേന,ഫീൽ്്ട്സന്ദർ്നം,

നതപോഴിലപോളി്രളരുംആയരുള്ളഅഭിമരുഖം,എംഐഎസ്ട് േരിപ്പോേനഎന്നിവനയ

അടിസപോനമപോകിയപോണ്ട് പസപോഷയൽഓ്ിറ്ട് റിപ്പോർട്ട് തയപോറപോകിയിടരുള്ളത്ട്. തപോനഴ േറയരുന്ന

രീതിഅവലംേിചപോണ്ട്ഈറിപ്പോർട്ട് തയപോറപോകിയിടരുള്ളത്ട്.

1. ഓഡ്ധിറ് പാൻ

1.1 ഓ്ിറ്ട്ക്പപോൻ തയപോറപോകൽ

1.2 ഓഫീസ്ട്സന്ദർ്നേരിേപോടി്രൾ
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2. അഭ്ധിമുഖം

2.1 േി്ിഒ, േഞപോയത്ട് ശേസി്ൻറ്ട്, ജനശേതിനിേി്രൾ, നസശ്രടറി &സപോഫ്ട്

2.2 പമറ്ട്, നതപോഴിലപോളി്രൾ,്രർഷ്രർ, നതപോഴിലിന്ട് പേപോ്രപോതനതപോഴിൽ്രപോർ്്ട് ഉടമ്രൾ

3. ഫയൽപ്പര്ധിദശാധന

3.1 നേപോതരു ശേവർതി്രൾ,വയകിഗത ശേവർതി്രൾ

3.2 പരഖ്രളരുനട ഉള്ളടകം -സരുതപോരയത, േരിേ്തൂർണത

4. ഫീൽഡ്േന്ദർശനം, ന്ധിരീക്ഷണം

4.1 േ്തൂർതിയപോയ നതപോഴിലിടം, നടന്നരുന്രപോ്ടെിരികരുന്ന നതപോഴിലിടം

5. റഫറൻേ്

5.1 വി്രസനപരഖ, വപോർഷി്രേദ്ധതി പരഖ,എംഐഎസ്ട്, രജിസറരു്രൾ

6. വ്ധിവരങ്ങളുതട ദഗകാഡീകരണം

6.1 പശ്രപോസ്ട് നവരിഫിപകഷൻ,അവസപോനവടചർച

7. കരട്റ്ധിദപാർട് തയാറാകൽ

2.േഞപോയത്ട്ക്അട്ധിസാനവ്ധിവരങ്ങൾ

1 ജില േപോലകപോട്ട്ക്

2 പ്പോക്ട്ക് ആലത്തൂർ

3 അതിരരു്രൾ

്രിഴക്ട് േരുതരുപകപോട്ട് ശഗപോമ േഞപോയത്ട്.

േടിഞ്ഞപോറ്ട് ആലത്തൂർ ശഗപോമ േഞപോയത്ട്

നതക്ട്ക് ്രണശമ്പ ശഗപോമേഞപോയത്ട്, വടകപഞരി

ശഗപോമേഞപോയത്ട്.

വടക്ട് തര്തൂർ ശഗപോമേഞപോയത്ട്.

4 വിസ്ീര്ട്ണം 30.46
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5 വപോര്ട്്്ട്ക്്രളരുനടഎണം 17

6 ജനസംഖയ 26839

7 സ്ത്രീകള് 13993

8 പുരുഷന്മാര് 12846

9 പട്ടികജാതി ജനസംഖയ 5945

10 പട്ടിക വര്ഗ ജനസംഖയ

11 സാക്ഷരത 79.34

3.വാർഡ്ധിതനകുറ്ധിചുള്ളഅട്ധിസാനവ്ധിവരം

1 അതിരരു്രൾ

1.1 വടക്ട് പതപോണി്പോടം

1.2 നതക്ട്ക് േറകപോട്ട് ്രപോവ്ട് പക്ഷശതം.

1.3 ്രിഴക്ട് മരുതപോൻഓട്ട്

1.4 േടിഞ്ഞപോറ്ട് അതിന്പോറ വേരുലയയർ

േ്തൂരം

4. തതാഴ്ധിലുറപ് പ്പദ്ധത്ധിഅട്ധിസാനവ്ധിവര

അട്ധിസാനവ്ധിവരം ്രപോവപ്ശേരി വപോര്ട്്്ട്ക് 5

1 Total No. of Job Cards issued 4709 190

2 Total No. of Active Job Cards 3286 75

3 Total no. of Job cards ST

4 Total no. of Job cards SC 865

5 Total number of HScomplited 100 days

wage employment

103 5

6 Total expendicture 325.39lak 640622(october 1 to
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march 31.

5.ഓഡ്ധിറ്ട്നു വ്ധിദധയമാക്ധിയ ഗപ്പവൃത്ത്ധികളുതട ല്ധിസ്

ഗകമ

നമ്പ

ർ

ഗപ്പവൃത്ത്ധിയുതട ദപ്പര് വർക്ട്

ഐ,ഡ്ധി

കാലയളവ് ച്ധിലവ

ഗപ്പവൃ

ത്ത്ധി

േ്ധിന

ങ്ങൾ

1

പ്പത്തനാപ്പുരം ഗപ്പദേശതത്തനീർചാൽ

േംരക്ഷണം.

FP/344673 18.01.19to21.

01.19

154422 431

2 അഞാംവാർഡ്ധിൽദ്ലേശം

അനുഭവ്ധികുനുവ്ധിഭാഗങ്ങളുതട

കുടുംബങ്ങള്ധിൽഭൂവ്ധികേനം.

LD330956 17.02.19to28.

03.19

294000 849

3 പ്പത്തനാപ്പുരം ജലദേചനകാഡകനാൽ

മണ്േംരക്ഷണവുംകയർഭൂവേ്ഗതം

ഉപ്പദയാഗ്ധിച് പ്പാർശ്വഭ്ധിത്ത്ധി

േംരക്ഷണവും.

IC/21539 27.11.18to29.

11.18
192200 104

6.അവകാശഅധ്ധിഷ്്ധിതന്ധിരീക്ഷണങ്ങൾ

മഹപോതഗപോനി പദ്ീയ ശഗപോമീണ നതപോഴിലരുറ്്ട് നിയമതില്തൂനട ശഗപോമീണ ജനതയ്ട്ക്ട്

നതപോഴിൽ നല്കനേടരുന്നപതപോനടപോ്ം അവരരുനട േതരു അവ്രപോ്ങ്ങളരും

സംരക്ഷികനേടരുന്നരു.

1. സൗജനയമപോയി നതപോഴിൽ്രപോർ്്ട് ലഭികരുവപോൻഉള്ളഅവ്രപോ്ം- നഷ്യ്തൂൾ 2;

ഖണി്ര 1-5, വപോർഷി്ര മപോസർസർകരുലർഅദ്ധയപോയം-3

2. അപേക്ഷിച്ട്

15ദിവസതിനരുള്ളിൽനതപോഴിൽലഭികരുവപോനരുള്ളഅവ്രപോ്വരുംആയതിന്ട്നറ
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ക്ര്റരു റസീതരു ലഭികരുന്നതിനരുംഉള്ളഅവ്രപോ്ം- നഷ്യ്തൂൾ 1; ഖണി്ര 8,

നഷ്യ്തൂൾ 2; ഖണി്ര 6-13

3. അനലങിൽനതപോഴിലിലപോയ്മപവതനംലഭികരുവപോനരുള്ളഅവ്രപോ്ംആദയനത 30

ദിവസം (1/4 &േിന്നീടരുള്ളദിവസങ്ങളിൽ 1/2)

4. നഷൽഫ്ട്ഓഫ്ട്പശേപോജക്്ട്തയപോറപോകരുവപോനരുള്ളഅവ്രപോ്ം

5. അഞ്ട്്രിപലപോമീററിനരുള്ളിൽനതപോഴിൽലഭികപോനരുള്ളഅവ്രപോ്ംഅനലങിൽപവ

തനതിന്ട്നറ ക്10%അേി്രംലഭികരുവപോനരുള്ളഅവ്രപോ്ം

6. ്രരുടിനവള്ളം, വിശ്മസൗ്രരയം,

ശേഥമ്രുശ്്തൂഷസൗ്രരയംഇവലഭികരുന്നതിനരുള്ളഅവ്രപോ്ംനഷ്യ്തൂൾ 2;

ഖണി്ര 23-28

7. 15 ദിവസതിനരുള്ളിൽപവതനംലഭികരുന്നതിനരുള്ളഅവ്രപോ്ം

8. പവതനവിതരണതിനല്രപോലതപോമസതിന്ട്

ക്നഷേരിഹപോരംലഭികരുവപോനരുഉള്ളഅവ്രപോ്ം

9. സമയേനിതമപോയരുള്ളേരപോതിേരിഹപോരതിനരുള്ളഅവ്രപോ്ം

10. പസപോഷയൽഓ്ിറ്ട്നടതരുന്നതിനരുള്ളഅവ്രപോ്ം

പസപോഷയൽ ഓ്ിറില്തൂനട ശേവൃതി്രളരുനട േരിപ്പോേനയരും അപതപോനടപോ്ം

നതപോഴിലപോളി്രളരുനട േതരു അവ്രപോ്ങ്ങളരും സംരക്ഷികനേടരുന്നരു നവന്നരും

വിലയിരരുതരുന്നരു

.അവ്രപോ്അേിഷ്ിതമപോയ നിരീക്ഷണങ്ങൾതപോനഴ്റയരുന്നരു.

നതപോഴിൽ്രപോർ്്ട്ക്ലഭയമപോ്രരുന്നത്ട്സംേനിചരു

 നതപോഴിലരുറ്രു നിയമം നഷ്യ്തൂൾ 2 േപോര 1 അനരുസരിച്ട് 18 വയസ്ട്

േ്തൂർതിയപോയഏനതപോരപോളരും നതപോഴിൽ്രപോർ്ിന്ട്അപേക്ഷിചപോൽ 15

ദിവസതിനരുള്ളിൽ പഫപോപടപോ േതിച നതപോഴിൽ്രപോർ്്ട് പ്രശന്ദസർകപോർ

നചലവിൽലഭികപോനരുള്ളഅവ്രപോ്മപോണ്ട് നിയമം നൽ്രരുന്നത്ട്.

നിരീക്ഷണം

 190നതപോഴിൽ്രപോർ്രുള്ള ഈവപോർ്ിൽ 75പേർസജീവമപോയി നതപോഴിൽ

നചയരുന്നവരപോണ്ട്. 2018-19 കാലയളവില്തൊഴില്കാര്ഡിന് അപേക്ഷിച

എല്ലാവര്ക്കും തൊഴില്കാര്ഡ് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട് . നതപോഴിലപോളി്രൾസ്വനം

നചലവിലപോണ്ട് േരുതിയ നതപോഴിൽ്രപോർ്ിൽ പഫപോപടപോ േതിചത്ട് എന്നരും

മനസിലപോകപോൻസപോേിചരു ഇതരു അവകാശ ലംഘനമാണ.്
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തതാഴ്ധിൽആവശ്യ തപ്പടുനത്േംബന്ധിച

അപേക്ഷിചരു പതിനഞ്ചു ദിവസതിനരുള്ളിൽ നതപോഴിൽ ലഭിയ്ട്കരുവപോനരുള്ള അവ്രപോ്വരും ആയതിന്ട്നറ

ക്രേറ്ട് രസീത്ട് ലഭിയ്ട്കരുവപോനരുള്ളഅവ്രപോ്ം

നിരീക്ഷണം

 പ്പര്ധിദശാധ്ധിചത്ധിൽ തവള്ളദപ്പപറ്ധിൽകൂടായ്ധിഎഴുത്ധി ദമറ്ട്തന

ഏൽപ്ധിച് തഗഫണ്ഓഫീേ്ധിൽനൽകുന രീത്ധിയാണ്

അവലംബ്ധിച്ധിര്ധികുനത് . ഇങ്ങതനലഭ്ധികുനഅദപ്പക്ഷകൾകു

രേീത്ധിയും നാൽകാറുണ് വളതരനല്ല രീത്ധിയാണ്

.നതപോഴിലിലപോയ്മ പവതനം ലഭികരുവപോനരുള്ളഅവ്രപോ്ം

 നതപോഴിലരുറ്്ട് നിയമ ശേ്രപോരം നതപോഴിൽആവ്യനേടരു്രഴിഞ്ഞപോൽ േതിനഞ്ട് ദിവസതിനരുള്ളിൽ

നതപോഴിൽനൽ്രിയിരികണം.

 അനലങിൽനതപോഴിലിലപോയ്മപവതനംലഭികരുവപോനരുള്ളഅവ്രപോ്ംആദയനത30 ദിവസം (1/4

&േിന്നീടരുള്ളദിവസങ്ങളിൽ 1/2)

നിരീക്ഷണം

 15 ദിവസതിന്രതരുതനന്നനതപോഴിൽലഭിചിരരുന്നരു 100 നതപോഴിൽ ദിനങ്ങകരുള്ള

അവ്രപോ്മരു്ടെപോയിടരും ്രഴിഞ്ഞസപോമ്പതി്രവർഷതിൽ 45നരും55നരും ഇടയിലരുള്ള

നതപോഴിൽ ദിനങ്ങൾ മപോശതമപോണ്ട്ഈവപോർ്ിനല നതപോഴിലപോളി്രൾക്ട് ലഭയമപോയിടരുള്ളത്ട്.

 75പേർആ്ര്ട്റീവ്ട് നതപോഴിലപോളി്രൾ ഉള്ളഈവപോർ്ില്ട്ക്്രഴിഞ്ഞസപോമ്പതി്ര

വർഷതിൽ 5പേർകരുന്തൂറരു നതപോഴിൾ ദിനങ്ങൾലഭയമപോയി.

പജപോലിസലത്ട്,്രരുടിനവള്ളം,തണൽ,ശേഥമ്രുശ്്തൂഷ്രിറരു്രൾ,എന്നിവലഭികരുന്നതിനരുള്ളഅവ്രപോ്ം.

 നതപോഴിലരുറ്്ട് നിയമ ശേ്രപോരം ശേവൃതി നടകരുന്ന സലത്ട് ്രരുടിനവള്ളം,തണൽ ,ശേഥമ ്രുശ്്തൂഷ

്രിറ്ട് ,്രയരുറ ്രപോലരുറ എന്നിവ ശേവൃതി നട്ിലപോകരുന്ന സപോേനം വഴി സൗജനയ മപോയി

നതപോഴിലപോളി്രൾക്ട് ലഭിന്ര്ടെപോതപോണ്ട്

നിരീക്ഷണം

 നിലവിൽ്രരുടിനവള്ളം ലഭയമപോയയി ടരു്ടെ്ട് ശേപോഥമി്ര്രുശ്്തൂഷ്രൾലഭയമപോ്രപോൻ

ഉ്ടെ്ട്തണൽ,എന്നിവ കഴിഞ്ഞ 6 മാസത്തെ പ്രവര്ത്തികളില്ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്എന്നപോണ്ട്

ഫീൽ്്ട് വിസിറ്ട് നചയരുന്നസമയത്ട് നതപോഴിലപോളി്രളിൽനിന്നരും പമറ്ട്ക്മപോരിൽനിന്നരും

മനസിലപോകപോൻസപോേിചത്ട്. ്രയരുറ്രളരും്രപോലരുറ്രളരും മതിയപോയഅളവിൽലഭയമപോക്കണം

എന്നരുംആവ്യന്ടിരരുന്നരു. വലിയഅേ്രടംനടന്നപോൽ മരുൻ്രരരുതൽആവ്യമപോണ്ട്..

പ്പദ്ധത്ധിആരംഭമീറ്ധിംഗ്ധിൽപ്പത്കെടുകുവാനുള്ളഅവകാശം

 നതപോഴിൽ ഉറ്രു നിയമം നഷ്യ്തൂൾ ഇരരുേതി ര്ടെരു ശേ്രപോരം ഒരരു േദ്ധതിആരംഭികരുന്നത്ട്

മരുൻേ്ട് േദ്ധതിസംേനിച മരുഴരുവൻ്രപോരയങ്ങളരും്രൃതയമപോയി നതപോഴിലപോളി്രനള പേപോേയ
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ന്ടരുതരുന്നതിന്ട്േനനേടനിർവഹണഉപദയപോഗസന്ട്നറയരും ,വപോർ്്ട്ക്

നമമ്പർ,സപോപങതി്ര ഉപദയപോഗസർഎന്നിവരരുനടസപോനിേയതിൽഏനതന്ട്്രിലരും നേപോതരു

സലപതപോ നതപോഴിലിടങ്ങളിൽവച്ട് േദ്ധതിആരംഭ മീറിംഗ്ട് നടപത്ടെതരു്ടെ്ട്.

നിരീക്ഷണം

 നിലവിൽവപോർ്ിൽ ശേവ്ട്ർതിതരുടങ്ങരുന്നതിനരു മരുൻേ്ട് േദ്ധതിആരംഭ മീറിങ്ട് ്ര്തൂടപോറരു്ടെ്ട്

എന്നപോണ്ട് നതപോഴിലപോളി്രളരുമപോയരുള്ളസംസപോരതിലരുംകസറ്ട്്യറി േരിപ്പോേിചപ്പോഴരും

മനസിലപോകപോൻസപോേിചത്ട്.

തതാഴ്ധില്ധിടങ്ങള്ധിൽഏതതന്ക്ധിലുംതരത്ത്ധിൽഉള്ളഅപ്പകടംേംഭവ്ധിചാൽച്ധിക്ധിത്യക്ട്

ആവശ്യമയ്ധിവരുനമുഴുവൻച്ധിലവുകളും തതാഴ്ധിലാള്ധിക്ലഭ്യമാക്കണം

നിരീക്ഷണം

 ഓ്ിറ്ട്ക്്രപോലയളവിൽഅേ്രടങ്ങനളപോന്നരും നടന്നിടിലഎന്ന്ട്

നതപോഴിലപോളിൽനിന്നരും മനസിലപോകപോൻ്രഴിഞ്ഞരു.

പ്പരാത്ധി പ്പര്ധിഹാരം

 നതപോഴിലരുറ്്ട് നിയമ നഷ്യ്തൂൾ േനതപോൻേതരു ശേ്രപോരംസമയേനിതമപോയി േരപോതി

േരിഹപോരതിനരുള്ളഅവ്രപോ്ംനിഷ്കർഷികരുന്നരു.േദ്ധതിയരുമപോയിേനനേടേരപോതി്രൾ

പഫപോൺമരുപഖന പടപോൾ ശഫീ നമ്പർ ഉേപയപോഗിചരും പരഖപോമ്തൂലംഎഴരുതി നൽ്രിയരും ഇ നമയിൽ

വഴിയരുംസമർ്ികപോവരുന്നതപോണ്ട്...

 18004255720എന്ന പടപോൾ ശഫീ നമ്പറിൽേരപോതി്രൾ പരഖനേടരുതപോംഎന്നരുള്ളവിവരം

നതപോഴിലപോളി്രളിൽലഭയമപോകണം

നിരീക്ഷണം

 18004255720എന്നപടപോൾ ശഫീ നമ്പറിൽേരപോതി്രൾ പരഖനേടരുതപോംഎന്നരുള്ള

വിവരം നതപോഴിലപോളി്രളിൽലഭയമല.

 ഫീല്ഡ്സന്ദര്ശനവേളയില് തൊഴിലാളികളും ആയുള്ള കൂടികാഴ്ചയില്നിലവില്

ഓഫീസില്ചെന്നു പരാതി പറയാറുണ്ട് എന്നാണ്പറയുന്നത് എന്ആര്ആര്ജിഎസ്

വിഭാഗത്തില്വരുന്ന പരാതികള്വിഎഎല്എആര്ഇ നല്ല രീതിയില്ഓരോപരാതിക്കും

ഓരോപുതിയഫയലുകള്തുറക്കുകയും തുടര്നടപടികള്സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തതായി

കാണാന്കഴിഞ്ഞു വളരെ നല്ല പരതിപരിഹാരസംവിധാനമാണ.്പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ 6

മാസത്തില്1പരാതി രജിനസരിൽ രേഖപ്പെടുത്തി കണ്ടു എന്നല്അതുമായി

ബന്ധപ്പെട്ട ഫയലുകള്കാണാന്കഴിഞ്ഞില്ല.

 അഞപോംവപോർ്ിൽേരപോതി്രനളപോന്നരും ്രപോണപോൻ്രഴിഞ്ഞില.

അഞുക്ധിദലാമീറർചുറളവ്ധിൽതതാഴ്ധിൽലഭ്ധികുവാനുള്ളഅവകാശം(Schedule 2 Para 18 )

 നതപോഴിലപോളിയരുനടതപോമസസലതരുനിന്ന്ട്അഞ്ട്്രിപലപോമീറർചരുറളവിലലനതപോഴി

ൽലഭികരുന്നനതങിൽപവതനതിന്ട്നറ 10

്തമപോനം്ര്തൂടിഅേി്രപവതനംലഭികരുന്നതിനരുള്ളഅവ്രപോ്ം
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നിരീക്ഷണം

 ഒപരവപോർ്ിൽതനന്നയരുള്ളേണി്രളപോണ്ട് നതപോഴിലപോളി്രൾ നചയ്രു വരരുന്നത്ട്

ദോഷ്യൽഓഡ്ധിറ്ട്നടത്തുവാനുള്ളഅവകാശം

 നതപോഴിലരുറ്്ട് േദ്ധതിയിൽ ഏനറടരുതരു നട്ിലപോകരുന്ന മരുഴരുവ്ട്ഴ്ട്ൻ

ശേവൃതി്രളരും പസപോഷയൽ ഓ്ിറ്ട്ക് നരു വിപേയമപോകണനമന്ന്ട് നസക്ഷൻ 17(2)

നിഷ്കർഷികരുന്നരു

 നിയമം അനരു്പോസികരും ശേ്രപോരം ഉള്ള പസപോഷയൽ ഓ്ിറ്ട്ക് ശേശ്രിയ ഇതരുവനര

നടന്നിടില.

9 . രജ്ധിസർട്പ്പര്ധിദശാധന

പ്രശന്ദ സർകപോറിന്ട്നറ നിർപദ് ശേ്രപോരം തപോനഴ േറയരുന്ന ഏഴരു രജിസറരു്രൾ നിർേനമപോയരും

ശഗപോമേഞപോയതിൽസ്തൂക്ഷിപ്ര്ടെപോതപോണ്ട്

 AMC ശേ്രപോരമരുള്ള 7രജിസറരു്രൾഉ്ടെപോയിരരുന്നരു



1. തതാഴ്ധിൽകാർഡ് രജ്ധിസർട്

 നതപോഴിൽ്രപോർ്ിനരുള്ള ്രരുടരുംേപോപേക്ഷയരുനട രജിസർ ആണ്ട്നതപോഴിൽ്രപോർ്്ട്

രജിസർ.ക്2018-19 ്രപോലയളവിൽ േഞപോയതിൽ നിന്നരും പുതിയ കാര്ഡുകള്

അനരുവദിചിടരു്ടെ്ട്. 2018-19 ്രപോലയളവിൽ 4709ആണ്ട് നിലവിലരുള്ളത്ട് അഞം

വപോർ്്ട് േതനപോേരുരത്ട്േരുതിയതപോയി തൊഴില് കാര്ഡുകള് അപേക്ഷ

കൊടുത്തിട്ടില്ല. ആന്ര പജപോേ്ട് ്രപോരടരു്രൾ 190ഇതിപലക്ട് ആക്ീവ വർപകഴ്്ട്

75പേർ പജപോേ്ട് ്രപോർ്്ട് ലിസ്ട് വളനര നല രീതിയിൽ കേൻറ്ട് നചയ്

സ്തൂക്ഷിചിരികരുന്നരു.

2 ഗഗാമേഭരജ്ധിസർ



 ഓ്ിറിനരു വിപേയമപോകിയ അഞം വപോർ്ിനല ശഗപോമസഭരജിസർ

േരിപ്പോേിചപ്പോൾ നതപോഴിലരുറ്രു േദ്ധതിയിൽ ഏനറടരുപക്ടെ

േദ്ധതി്രൾ ശഗപോമസഭയിൽ ചർച നചയ്രു തീരരുമപോനിചതപോയി ്രപോണരുവപോൻ

സപോേിചരു എന്നപോൽ കഴിഞ്ഞ 6 മാസത്തെ നടപ്പിലാക്കിയ

പ്രവര്ത്തികളെല്ലാം അ്ീഷണൽ ആക്ഷൻ പപോനിലപോണ്ട്

ഉൾന്ടരുതിയിരികരുന്നരുത്ട്.

3 ഡ്ധിമാൻഡ്അദലാദകഷൻ/ദവതനരജ്ധിസർ
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 പ്പര്ധിദശാധ്ധിചത്ധിൽ തവള്ളദപ്പപറ്ധിൽകൂടായ്ധിഎഴുത്ധി ദമറ്ട്തന

ഏൽപ്ധിച് തഗഫണ്ഓഫീേ്ധിൽനൽകുന രീത്ധിയാണ്

അവലംബ്ധിച്ധിര്ധികുനത് . ഇങ്ങതനലഭ്ധികുനഅദപ്പക്ഷകൾകു

രേീത്ധിയും നാൽകാറുണ് വളതരനല്ലഡ്ധിമാൻഡ് രീത്ധിയാണ്

 ആയതുതകാണ് അഞംവാർഡ്ധിൽപ്പര്ധിദശാധനയ്ക്

വ്ധിദധയമാക്ധിയ ഗപ്പവൃത്ത്ധികളുതട ഡ്ധിമാൻഡ്കതണത്ത്ധിതയ്കെ്ധിലും

‘ഓദരാ ഗപ്പവർത്ത്ധിയുതടയുംഡ്ധിമാൻഡ്അതാത്ഫയല്ധിൽ

േൂക്ഷ്ധികുനതായ്ധിര്ധികുംഅഭ്ധികാമ്യം.

4.വർക് രജ്ധിസർ:

 ശേവൃതിയരുനട ലിസരും ചിലവരുംവി്ദപോം്ങ്ങളരുംസംേനിച്ട് രജിസർ

 2018 19 കാലയളവ്ധിൽ തചയുവാൻ ഉദ്ദേശ്ധിച്ധിരുന മുഴുവൻ

ഫയലുകളുദടയും വ്ധിവരങ്ങൾവർക്ട്രജ്ധിസറ്ധിൽ ഉണ്

എം,തെഎ.എേ്ൽന്ധിനുംഡൗൺദലാഡ് തചയ്ു

േൂക്ഷ്ധിച്ധിരിക്കുന്നു

5ആസ്്ധിരജ്ധിസർ: (സിരആസ്ി്രളരുനട രജിസർ)

 2019 ജനരുവരി മപോസം വനര നതപോഴിലരുറ്്ട് േദ്ധതിയരുമപോയി േനന്ട്ട്

നചയരുന്ന ശേവർതി്രളരുനട പേരരും വിവരങ്ങളരും നല രീതിയിൽ

എഴരുതി സ്തൂക്ഷിചിടരു്ടെ്ട് ഗുണഭോകതക്കുളുടെ പേരും വിവരങ്ങളും

രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

6 പ്പരാത്ധി രജ്ധിസർ:

 എന്ആര്ആര്ജിഎസ് വിഭാഗത്തില്വരുന്ന പരാതികള് നല്ല രീതിയില്ഓരോ

പരാതിക്കും ഓരോപുതിയഫയലുകള്തുറക്കുകയും തുടര്നടപടികള്

സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തതായി കാണാന്കഴിഞ്ഞു വളരെ നല്ല

പരാതിപരിഹാരസംവിധാനമാണ.്പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ 6 മാസത്തില്1പരാതി

രജിനസരിൽ രേഖപ്പെടുത്തി കണ്ടു എന്നാല്അതുമായിബന്ധപ്പെട്ട

ഫയലുകള്കാണാന്കഴിഞ്ഞില്ല.

ഇവ രജിനസരിൽപരിഹരിച്ചതായി കാണാനൻ കഴിഞ്ഞില്ല.

നിലവിൽഅഞ്ചം വാർഡിൽപരാതികൾ ഒന്നുംതന്നെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

 മറരുള്ളേരപോതി്രൾേരപോതി രജിനസരിൽ പരഖന്ടരുത്രയരും

േരിഹപോരം്രപോണരു്രയരും നചയിതിരികരുന്നരു

തമറീര്ധിയൽരജ്ധിസർ :

 നമറീരിയൽരജിസർേരിപ്പോേിചതിൽ്രഴിഞ്ഞവർഷംനമറീരിയൽ

ഉേപയപോഗിച്ട്നചയരുവപോൻസപോേിചിരികരുന്ന.ശേവൃതി്രളരുനട നമറീരിയൽ

വിവരങ്ങൾനമറീരിയൽരജിസറിൽ സ്തൂക്ഷിചിടരു്ടെ്ട്.

9.2ഗപ്പവൃത്ത്ധിഫയല്ധിതല 22 ദരഖകൾ
വപോർഷി്ര മപോസർ സർ്രരുലർ ശേ്രപോരം ഒരരു ശേവൃതി ഫയലിൽ തപോനഴേറയരുന്ന
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ഇരരുേതിര്ടെരു പരഖ്രൾനിർ്ബ്ബനമപോയരും ഉ്ടെപോയിരിപക്ടെപോതപോണ്ട്

1.കവർദപ്പജ്

 േരിപ്പോേിച3ഫയലരു്രളിൽ വപോർഷി്ര മപോസർസർകരുലർ ശേ്രപോരമരുള്ള

്രവർപേജ്കപോണപോൻ

 സപോേിച്ചില.്രവർ പേജ്ട് പമപോ്ൽ ഉ്ടെ്ട്ക്.

2.തചക്ട്ല്ധിേ്ട്റ്

 വർക്ട്ഫയലിൽസ്തൂക്ഷിചിരികരുന്നവിവരങ്ങളരുനടേടി്രയരും,

അവയരുനടപേജ്നമ്പറരുംപരഖന്ടരുപത്ടെനചക്ിലിസ്ട്ഫയലിൽസ്തൂക്ഷിപക്ടെതപോണ്ട്.

നചക്ട് ലിസ്ട് ഉ്ടെ്ട്ക് എന്നപോൽ േരിപ്പോേിച3ഫയലരു്രളിൽ വപോർഷി്ര മപോസർ

നസർ്രയ്തൂലർ ശേ്രപോരമരുള്ള നചക്ിസ്ട് ്രപോണപോൻ്രഴിഞ്ഞില.

3.ആക്ഷൻപാൻ

 ഒരരു ജന്രീയഇടനേടലിന്ട്നറ പനർസപോക്ഷയം നതളിയികരുന്ന പരഖയപോണ്ട്

ആക്ഷൻപപോൻ. പ്രപോ്ി.ശഗപോമസഭ നിർപ്ദേ്ികരുന്ന ശേവർതി്രൾനഷൽഫ്ട്

ഓഫ്ട് പശേപോജക്ിപലക്ട് മപോറരു്രയരും ഇതിൽനിന്നരും മരുൻഗണനഅടിസപോനതിൽ

അതപോത്ട്സപോമ്പതി്രവർഷതിൽആവ്യമരുള്ള ശേവർതി നതരനഞ്ഞടരുത്ട്

ആക്ഷൻപപോൻതയപോറപോകരു്രയരും നചയരും .ആക്ഷൻപപോനിൽ ഉൾന്ട

ശേവർതിതനന്നയപോപണപോ നട്ിലപോകിയത്ട്എന്ന്ട് മനസിലപോകരുന്നതിനരും

ആക്ഷൻപപോൻ പ്രപോ്ിഉേ്രരികരുന്നരു

 .േരിപ്പോേിചഫയലരു്രളിൽ ഒന്നിൽ പേപോലരും AMC ശേ്രപോരം നിർേനമപോയരും

ഉ്ടെപോയിരിപക്ടെആക്ഷൻപപോനിൻനറ പ്രപോ്ി്രപോണപോൻ

സപോേിചില.എന്നിരരുന്നപോലരും നതപോഴിലരുറ്്ട് വിഭപോഗംഓഫീസിൽേഞപോയതിനല

മരുഴരുവൻആക്ഷൻപപോനരുംകേൻ്്ട് നചയ്രു വൃതിയപോയിസ്തൂക്ഷിചിരികരുന്നരു

 ഇതിന്ട്നറ ഒരരു പ്രപോ്ിഫയലിൽ്ര്തൂടിസ്തൂക്ഷിന്ര്ടെപോതപോണ്ട്

4.എസ്ധിദമറ്ഡ്ധിസേൻആൻഡ്ദഗഡായ്ധിങ്

 സാങ്കേതികഎസ്റ്റിമേറ്റ് പദ്ധതിയിൽഏറ്റെടുക്കുന്ന ഓരോ

പ്രവർത്തിക്കും സംസ്ഥാനസർക്കാർചുമതലപ്പെടുത്തിയഅധികാര

സ്ഥാനത്തിന്റെ അനുമതിയോടുകൂടിയസാങ്കേതികഎസ്റ്റിമേറ്റ്

ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്.ഓരോപ്രവർത്തിക്കും എസ്റ്റിമേറ്റിന്റെ

സംക്ഷിപ്തം,ഡിസൈൻ,പ്രവർത്തിയുടെ പ്രതീക്ഷിത നേട്ടങ്ങൾ
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വിശദീകരിക്കുന്നസാങ്കേതിക കുറിപ്പ് തുടങ്ങിയവ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതും

സെക്വർസോഫ്റ്റ് വെയറിലൂടെ ഓൺലൈനായി അനുമതികൾ

ലഭ്യമാക്കേണ്ടതുമാണ്

പരിശോധിച്ച ഫയലുകളില്ലാംഡീറ്റൈൽഡ്എസ്റ്റിമേറ്റ്ഉണ്ടായിരുന്നു....

ഒരുഫയലിലുംപ്രൊജക്റ്റ്റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരിന്നു ,ജനകീയഎസ്റ്റിമേറ്റ്

പ്രവര്ത്തികളുടെഡ്രോയിങ് എന്നിവ ഉണ്ടായിരുന്നു.

5.ഭരണാനുമതി

 ഒരരു വപോർ്ിൽ ഒരരു വർഷം നട്ിലപോകരുന്ന നതപോഴിലരുറ്്ട് േദ്ധതി

ശേവർതനങ്ങൾക്ട് േഞപോയത്ട് ഭരണസമിതി നൽ്രരുന്ന

അംഗീ്രപോരമപോണ്ട് ഭരണപോനരുമതിേരിപ്പോേിചഫയലരു്രളിൽ

ഭരണപോനരുമതി പ്രപോ്ിസ്തൂക്ഷിചിട്ടുണ്ട്

6.ോദ്കെത്ധികാനുമത്ധി

 പരിശോധിച്ച3ഫയലുകളിൽസാങ്കേതികാനുമതി

കവര്പ്പജസ്െക്യൂറിൽ നിന്നെടുത്ത സാങ്കേതികനുമതിയുടെ

കോപ്പി എന്നിവ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട.്ബന്ധപ്പെട്ട

ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഒപ്പ്സീൽ തീയതി മുതലായവയും കാണാൻ

സാധിച്ചു.

7.േംദയാജ്ധിതപ്പദ്ധത്ധി(കൺദവർജൻേ്)

പ്പര്ധിദശാധ്ധിചകനാൽവർകുകൾക്്രൺപവർജൻസ്ട്

േപോേ്രമപോണ്ട്

ഫയലിൽ്രൺപവർജൻസ്ട്സ്തൂചി്ികരുന്ന പരഖ്രല്സ്തൂക്ഷിചിരിക്കുന്നു

8.ഡ്ധിമാൻഡ്ദഫാം

 പ്പര്ധിദശാധ്ധിചത്ധിൽ തവള്ളദപ്പപറ്ധിൽകൂടായ്ധിഎഴുത്ധി ദമറ്ട്തന

ഏൽപ്ധിച് തഗഫണ്ഓഫീേ്ധിൽനൽകുന രീത്ധിയാണ്

അവലംബ്ധിച്ധിര്ധികുനത് . ഇങ്ങതനലഭ്ധികുനഅദപ്പക്ഷകൾകു

രേീത്ധിയും നൽകാറുണ് വളതരനല്ലഡ്ധിമാൻഡ് രീത്ധിയാണ്

അഞംവാർഡ്ധിൽപ്പര്ധിദശാധനയ്ക് വ്ധിദധയമാക്ധിയ

ഗപ്പവൃത്ത്ധികളുതട ഡ്ധിമാൻഡ്കതണത്ത്ധിതയ്കെ്ധിലും ‘ഓദരാ

ഗപ്പവർത്ത്ധിയുതടയുംഡ്ധിമാൻഡ്അതാത്ഫയല്ധിൽ

േൂക്ഷ്ധികുനതായ്ധിര്ധികുംഅഭ്ധികാമ്യം.

9.വർക്അദലാദകഷൻദഫാം

 നതപോഴിൽ ആവ്യന്ടവര്ട്ക്കരു നതപോഴിൽ അനരുവദിചരുന്രപോ്ടെരുള്ള



16

വർക്ട്അപലപോപകഷൻ പഫപോംഫയലില്കാണാന്കഴി ഞ്ഞു

10.ഇമസർ ദറാൾ

 നതപോഴിലപോളി്രൾനതപോഴിൽനചയരുന്നതീയതി,

ദിവസംഉൾന്നടഹപോജർപരഖന്ടരുതരുന്നതിനരുള്ളഅടിസപോനപരഖ

യപോണ്ട്ഇമസർ പറപോൾ.

ഇതിൽപ്പോക്ട്ന്വലേ്ട്നമൻറ്ട്ഓഫീസർ,േഞപോയന്്ശ്രടറിഎന്നി

വർഒ്രും, സീലരും പരഖനേടരുപത്ടെതപോണ്ട്. എന്നപോൽ ഇ-മസര്ട്ക്

പറപോളരു്രളിൽ പ്പോക്ട്ന്വലേ്ട്നമൻറ്ട്ഓഫീസർ,

േഞപോയന്്ശ്രടറിഎന്നിവർ ഒ്രും, സീലരും

പരഖനേടരുതിയിടരുന്ടെങിലരും തീയതി പരഖന്ടരുതിയതപോയി

്രപോണപോൻസപോേിചില

.ഇതിൽ നതപോഴിലപോളി്രളരുനട ഒ്രു്രൾ, അവരരുനട നതപോഴിൽദിനങ്ങൾ,

.്ര്തൂലിഎന്നിവപരഖന്ടരുതിയിടരു്ടെ്ട്

പ്പര്ധിദശാധ്ധിച വർക്ട്ഫയലുകള്ധിതല മസർ

പറപോളിൽനതപോഴിലിന്ട്ഹപോജരപോവരുന്ന ദിവസം മരു്രളിൽ ഒ്്ട്

പരഖന്ടരുതിയിടില.

11.തമഷർതമൻറ്പ്പുസ്കം (M Book)

 എലപോഫയലരു്രളിലരും M book ഉ്ടെപോയിരരുന്നരു.

 നമഷർനമൻറ്ട്േരുകിൽനമ്പർ പേജ്നമ്പർ

ഇവപരഖന്ടരുതിയിടരു്ടെ്ട്

 AS,TS നമ്പർപരഖന്ടരുതിയിടില. മനസർപറപോൾനമ്പർ , ഇല.

 ഇതില്ട്ക് ശേവർതിആരംഭികരുന്നതിനരു മരുമ്പരു

 േനന്ടഉപദയപോഗസർഅതപോയത്ട്ഓവർസിയർ,

എൻജിനീയർഎന്നിവരരുനടഒ്്ട്നമഷർനമന്ട്റ്ട്ക്േരുകില്ട്ക്

ഉ്ടെപോയിരരുന്നരുഎങിലരുംചിലയിടങ്ങളിൽഎലപോംതനന്നതീയതിപരഖ

ന്ടരുതപോനതഒ്ിടിരികരുന്നത്ട്.

12.തമറീര്ധിയൽല്ധിസ്

 നമറീരിയൽരജിസർേരിപ്പോേിചതിൽ്രഴിഞ്ഞ6 മപോസതിൽഒരരു

ശേവർതിയപോന്മെറീരിയൽഉേപയപോഗിച്ട്നചയരുവപോൻസപോേിചിരികരുന്ന.

ശേവൃതി്രളരുനട നമറീരിയൽവിവരങ്ങൾനമറീരിയൽരജിസറിൽസ്തൂക്ഷിചിടരു്ടെ്ട്.

13.ദവജ് ല്ധിസ്ട്

 നതപോഴിലപോളി്രൾഎശതദിവസംപജപോലിനചയ്രുഎന്നതിന്ട്അടി

സപോനന്ടരുതി അവർക്ട് നൽപ്ര്ടെതരു്രഅതപോയത്ട്്ര്തൂലി,
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ആയരുേങ്ങൾക്ട് ന്രപോടരുകരുന്ന വപോട്ര,

മ്തൂർച്ര്തൂടരുന്നതിനരുള്ള തരു്ര എന്നിവ

എലപോം്രപോണിചരുന്രപോ്ടെ്ട് േണം ക്രമപോറരുന്നതയപോറപോകരുന്ന

ശേേപോനന്ട ഒന്നപോണ്ട് പവജ്ട് ലിസ്ട്ക്

 മസർപറപോൾ ശേ്രപോരമരുള്ള പവജ്ട് ലിസ്ട്ക് എല്ലാ

ഫയലരു്രളിലും ്രപോണപോൻ ്രഴിഞ്ഞരു. ആയരുേങ്ങൾക്ട്

ന്രപോടരുകരുന്ന വപോട്ര ്രൃതയമപോയ

പരഖന്ടരുതിയിരികരുന്നത്ട് ്രപോണപോൻ സപോേിചരു.

ഉേ്രരണങ്ങളരുനട പേരരും വയകമപോയിസ്തൂചി്ിചിടരു്ടെ്ട്.

14.മസർദറാൾ /ഫയൽമാറസ്ധിപുകൾ

 ഒരരുമസർപറപോൾഅവസപോനിച്ട് 3 ദിവസതിന്രംതനന്ന

അളവരു്രൾേനന്ട ഉദയപോഗസൻ

പരഖന്ടരുതണംഎന്ന്ട്നിയമം

അനരു്പോസികരുന്നരു.അളവരു്രളിൽ ശ്രമപകടരു്രൾ

ഉ്ടെപോയപോപലപോ, ഉേപയപോഗികരുന്ന നമറീരിയലിന്ട്നറ

്ര്വപോളിറിയിൽനിലവപോരം്രരുറയ്ട്കരു്രപയപോ,

ഉയർന്നഎസിപമറ്ട്്രപോണികരു്രപയപോനചയരുന്നത്ട്നിയമവിരരു

ദ്ധമപോവരു്രയരുംനസക്ഷൻ 25അനരു്പോസികരുന്ന്ിക്ഷക്ട്

വിപേയമപോപവ്ടെിവരരു്രയരുംനചയരും.

3ഫയലുകളിലും ഫയൽട്രാക്കിംഗ്ഫോംഅഥവാ

മസ്റ്്ട്റർപറപോൾമ്തൂവ്ട്നമൻറ്ട്സി്്ട്ഫായലുകളില്

ഉണ്ടായിരുന്നു.

15. നമറീരിയൽവൗചർേിൽ

 േരിപ്പോേിച 1ശേപോവ്ട്ർതികരു നമറീരിയൽ േിൽഉ്ടെ്ട്.

എന്നപോൽ ശേവൃതിയിനല ്രയർ ഭ്തൂവസ്ട്ശതം ഉേപയപോഗം

വർക്ട്കസറിൽ്രപോണപോൻ്രഴിഞ്ഞില.സിറിസൺ

16.ഫണ്ട്ട്രാൻസ്ഫർഓർഡർ(FTO)

 പരിശോധിച്ച ഫയലുകളില്

ഫണ്ട്ട്രാൻസ്ഫർഓർഡർ(FTO)’ഹാര്ഡ്കോപ്പി

സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്

17. റോയൽറ്റി

 േരിപ്പോേന വിപേയമപോകിയ ഒരരുവർക്ട്ക്ഫയലിലരും പറപോയൽറി

േപോേ്രമല

18.ദഫാദടാഗഗാഫ്

 ശേവർതിതരുടങ്ങരുന്നതിന്മരുമ്പ്ട്ശേവർതിനടന്നരുന്രപോ്ടെിരികരുപമ്പപോ
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ള്ട്ക്, ശേവർതിേ്തൂർതീ്രരിചരു്രഴിയരുപമ്പപോള്ട്ക്

തരുടങ്ങിയഓപരപോഘടതിനലയരുംപഫപോപടപോ്രൾഫയലിൽസ്തൂക്ഷിക

ണനമന്നരുനിഷ്കർഷിചിരികരുന്നരു

 ഇതരതിലരുള്ള ഒരുഘട്ടത്തിലുള്ള ഫോട്ടോയുടെ ബ്ലാക്ക്ആന്ഡ്

വൈറ്റ് ഫോട്ടോ കോപ്പിവിവിേഘടങ്ങളിനല

പഫപോപടപോ്രളരുംഒന്നരുംതനന്നേരിപ്പോേിച്ട് ഫയലിൽ്രപോണപോൻ

സപോേിചില.എന്നപോൽഇതരതിലരുള്ളപഫപോപടപോ്രളരുനട പ്രപോ്ി

നവപ്വേനറഫയലരു്രളിൽഎൻആർജിഎസ്ട്ഓഫീസിൽ

സ്തൂക്ഷിചിരികരുന്നരു. ഇതരതിലരുള്ളപഫപോപടപോ പഫപോപടപോയരുനട

േ്രർ്്ട്എന്നിവഫയലിൽഉൾനകപോള്ളികണം.

19 .ജ്ധിദയാടാഗ്ഡ്ദഫാദടാേ്

 ശേവർതിസലം തിരിചറിയരുന്നതിനരുള്ള ഉേപോേിയപോണ്ട്

ജിപയപോപയപോടപോഗ്ട്്്ട്പഫപോപടപോസ്ട്. എന്നപോൽ ഇവ േരിപ്പോേനയ്ട്ക്ട്

വിപേയമപോകിയ ഒരരു ഫയലിൽ പേപോലരും ്രപോണപോൻ സപോേിചില.

എന്നപോൽ ജിപയപോ ടപോഗ്ട് പഫപോപടപോസ്ട് എൻ ആർ ഇ ജി എസ്ട് ഓഫീസിൽ

സ്തൂക്ഷിചിരികരുന്നരു.

20ഗപ്പവൃത്ത്ധിപ്പൂർത്തീകരണോക്ഷ്യപ്പഗതം

 േരിപ്പോേിച3ഫയലിൽ ശേവ്ട്ർതിേ്തൂർതി്രരണ

സപോക്ഷയേശതം്രപോണപോൻ്രഴിഞ്ഞില

21. ദോഷ്യൽഓഡ്ധിറ്റ്ധിദപാർട്

 എഎംസി ശേ്രപോരമരുള്ള പസപോഷയൽഒ്പോ്ിറ്ട് നട്പോകരുന്നത്ട്

ഇപ്പോഴപോണ്ട്.

22.സേറ്ഡയറ്ധി

 സംസപോനസർകപോരിന്ട്നറനിർപ്ദേ്ശേ്രപോരംവർക്ട്ഫയലിൽസ്തൂക്ഷി

പക്ടെ22 മനതപരഖയപോണ്ട്കസറ്ട്്യറി.

 പ്പര്ധിദശാധനയ്ക് വ്ധിദധയമാക്ധിയതപ്പാതു ഗപ്പവൃത്ത്ധികൾ

2എണ്ണത്തിന്സേറ്ഡയറ്ധിേൂക്ഷ്ധിച്ധിരുനു. 1പ്രവര്ത്തിയുടെ

ഫയലുകള്ക്ക്സേറ്ഡയറ്ധി കാണാന്കഴിഞ്ഞില്ല

 കസറ്ട്്യറിയരുനട ്രവർപേജിൽ ശേവർതി്രരുറിചരുള്ള

വിവരങ്ങൾ്ര്ടെില.

 ശേപോഥമി്രവിവരങ്ങൾഏനതപോരരുവയകികരുംമനസിലപോകപോൻേറരുന്ന

രീതിയിൽഉ്ടെപോപ്ര്ടെതപോണ്ട്.ശേവർതിആരംഭികരുന്നദിവസംശേവർ

തിഅവസപോനതീയതിഎസിപമറ്ട്തരു്ര,ശേവൃതി ദിനങ്ങൾ ,എന്നിവ

്രവർപേജിൽ ഉ്ടെപോയിരരുന്നരു.

 േണിസലനതനസൗ്രരയങ്ങളരുനടലഭയതഅടങ്ങിയനചക്ിസ്ട്േ്തൂർ

ണമപോയരും േ്തൂരി്ചിരരുന്നില..

 കസറ്ട്്യറിയരുനട ഒരരു ഭപോഗമപോണ്ട്

പശേപോജക്്ട്ഇനീഷയൽമീറിങ്ങ്ട്.ഒരരുശേവൃതിതരുടങ്ങരുന്നതിനരു

മരുമ്പ്ട്ശേവർതിനയകരുറിചരുളളവിവരങ്ങൾേങരുവയ്ട്കരുന്ന
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തരുംഅതരുപേപോനലഒരരുശേവർതിഎങ്ങനനനചയണനമ

ന്ന്ട്നതപോഴിലപോളി്രൾക്ട്്രൃതയമപോയഅവപേപോേംഉ്ടെപോകിഎ

ടരുകരുന്നതിനരുംവപോർ്്ട്നമമ്പർ, സപോഫ്ട്ക്

എന്നിവരരുനടഅേയക്ഷതയിൽ്ര്തൂടരുന്നപയപോഗമപോണ്ട്േദ്ധതി

ആരംഭമീറിങ്ങ്ട്.േരിപ്പോേിച്ട്ഫയലരു്രളിൽ 2എണ്ണത്തിന്

ഉള്ളസൈറ്റ്ഡയറിയില്എലപോംപമൽേറഞ്ഞഅേി്രപോരി്രളരുനട

സപോന്നിേയതിൽേദ്ധതിആരംഭമീറിംങ്ങ്ട്

നടതിയതപോയിപേപോേയന്ടരു.എന്നാല്അതില്

ഒരെണ്ണത്തില്ആരും ഒപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തിയതായി കണ്ടില്ല.

അതുപോലെപണിആയുധങ്ങളുടെ വാടക

നല്കിയുട്ടെണ്ടെങ്കിലും ഏതുതരംആയുധം ഉപയോഗിച്ച്

എന്നു രേഖ പ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

 കസറ്ട്്യറിയരുനട ഒരരു ഭപോഗമപോണ്ട്

വിജിലൻസ്ട്ആൻ്്ട്പമപോണിററിങ

്രമിറി.വിജിലൻസ്ട്ആൻ്്ട്പമപോണിററി കമിറി

യരുനടറിപ്പോർട്ട്ഉ്ടെപോയിരരുനന്നങിലരുംഅഭിശേപോയങ്ങൾപരഖ

ന്ടരുതിയിടരു്ടെയിരരുന്നില.ഓപരപോവപോർ്ിനലശേവർതന

ങ്ങനളനിരീക്ഷികരുന്നതിനരും്ര്തൂടരുതൽനമചന്ടരുതരുന്നതി

നരുമപോയി്രപോരയക്ഷമമപോയശേവർതിപക്ടെവരരുമപോണ്വി.എം.

സിയിൽഅംഗങ്ങൾആയിരിപക്ടെത്ട്.

 കസറ്ട്്യറി മനറപോരരു ഒരരു ഭപോഗമപോണ്ട് സന്ദർ്്ര്രരുറി്്ട്:

 ശേവൃതിയരുനടഓപരപോഘടങ്ങളിലരുള്ളേരുപരപോഗതിവിലയിരരു

തരുന്നതിനരും,

നതപോഴിലപോളി്രളരുനടശേശ്നങ്ങൾമനസിലപോകരുന്നതിനരും,

േദ്ധതിനിർവഹണഏജൻസിയരുനടഉപദയപോഗസർ,

ജനശേതിനിേി്രൾ, VMC

അംഗങ്ങൾഎന്നിവർശേവൃതിനടകരുപമ്പപോൾസലസന്ദർ്

നംനടപത്ടെതപോണ്ട്.കസറ്ട്്യറി്രളിൽ,

സന്ദർ്്രരരുനടപേരരും,ഒ്രും,

പരഖന്ടരുതിയിരരുനന്നങിലരും, ്രരുറി്്ട്ഉ്ടെപോയിരരുന്നില.

 കസറ്ട്്യറി യിൽ ഉ്ടെപോയിരിപ്ര്ടെ മനറപോരരു

ശേേപോനനേട ഭപോഗമപോണ്ട് നതപോഴിലപോളി്രളരുനടസപോക്ഷിേശതം

,മസർപറപോളിൽഒ്രുനവചനതപോഴിലപോളി്രൾശേവൃതിനചയ്രു

എന്നരും, പമറ്ട്പമൽപനപോടംവഹിചരുഎന്നരുംനതളിയികരുന്ന

ആേി്രപോരി്ര

പരഖയപോണ്ട്സപോക്ഷിേശതംേരിപ്പോേിച്ട്ഫയലരു്രളിൽഉള്ള

കസറ്ട്്യറിയിൽഎലപോംനതപോഴിലപോളി്രൾ

സപോക്ഷയന്ടരുതിയിരരുന്നരു.

10.ഗപ്പവർത്ത്ധികളുതടപ്പര്ധിദശാധനവ്ധിവരണം
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1.പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്പ്പത്തനാപ്പുരം ഗപ്പദേശത്ത് നീർചാൽേംരക്ഷണ.FP344673

എസ്റ്റിമാറ്റ് തുക :200000

ചിലവായ തുക : 154422

ശേവർതിആരംഭിചതീയതിക്:18.01.19

േ്തൂർതീ്രരിചതീയതി :21.01.19

നതപോഴിൽ ദിനങൾക്ക് :431

Mbook ദമഷർ ്് : 1500meeter length (126m cube) ഫീൽ്ിൽേരിപ്പോേിചപ്പോൾ 1500മീറപറപോളംഎസിപമറിൽ

േറയരുന്ന ്രപോടപോ ്രനപോൽപലയിടത്തും മണ്ണ് നല്ല രീതിയില്നിര്മാര്ജനം നടന്നതായി കണ്ടു അളക്കാന്ആവപോത

വിേമപോണ്ട്നിലവിലരുള്ളത്ട്്രനപോലിൽനിന്നരും മനണടരുത്ട്്രനപോലിന്ട്നറ ഇരരു

വ്ങ്ങളിലരുമപോയിനിപക്ഷേിചതയപോണ്ട് mbookil േറയരുന്നതരു നീ ലവിൽനേയ് മഴയിൽവീ്ടെരും

മണ്ട്്രനപോലിപലക്കു ഒഴു കയെത്തിരിക്കുന്നുഅളവ്ട്എടരുകൽ ശേപോപയപോഗി്രമല വീതിmbookilേറയരുന്ന (1,.5, 2,

3മീറർ )തനന്നയപോണ്ട് .സീറ്റിസണ്ഇന്ഫര്മേഷന്ബോര്ഡ് സ്ഥാപിച്ചിട്ടില്ല

2പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് : 5 വാർഡ്ധിൽദ്ലേശംഅനുഭവ്ധികുനുവ്ധിഭാഗങ്ങളുതട

കുടുംബങ്ങള്ധിൽഭൂവ്ധികേനം.LD/330956.

എസ്റ്റിമാറ്റ് തുക :300000

ചിലവപോയതരു്ര:294000

ശേവർതിആരംഭിചതീയതിക്:2.2.19

േ്തൂർതീ്രരിചതീയതി :28.03.19

നതപോഴിൽ ദിനങൾക്ക്:849

പ്ലേ്ംഅനരുഭവികരുന്നവിഭപോഗങ്ങനളമരുൻനിർതിയപോണ്ട്ഈ ശേവർതിനചയ്ിരികരുന്നത്ട്.എസ്ട്

സിവിഭപോഗതിൽഉൾന്ടഎലപോ്രരുടരുംേങ്ങളിനലയരും ഭ്തൂവി്രസനംസപോേയമപോകിയത്ട്്രപോണപോൻ

്രഴിഞ്ഞരു.എസ്ട്സിവിഭപോഗങ്ങളരുനട്രരുടരുംേങ്ങളിൽകജവപവലിനിർമപോണം

േ്തൂർതീ്രരിചിടരു്ടെ്ട്.സലേരിമിതി മ്തൂലംഈവിഭപോഗങ്ങളരുനട്രരുടരുംേങ്ങളിൽമഴ്രരുഴി

എടരുതിടില.കജവപവലിനിർമിച്രരുടരുംേങ്ങൾചിലത്ട് തപോനഴ്റയരുന്നവയപോണ്ട്.

1.്പോരദ 5/106.

2.്രരുമപോരി 5/34.

3.്പോന 5/16.

4.ചപോമ്രരുടി5/42

. പ്രവര്ത്തിയുടെ കൂട്ടത്തില്ചെയ്ത മണ്ണ് ബണ്ടുകള് ്രപോണപോൻ്രഴിഞ്ഞരു എന്നാല്ശക്തമായി പെയ്ത മഴയില്
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പകുതിയും തകര്ന്നു പോയിരിക്കുന്നു.

കജവപവലിേലയിടതരുംത്രർന്നരു്രിടകരുന്നതരും്രപോണപോൻ്രഴിഞ്ഞരു.

ജൈവപവലി എന്നരുേ്തൂർണമപോയരും േറയപോൻ്രഴിയില വേലി നിര്മിച്ചിരിക്കുന്നത് നചമ്പരതിസീമന്രപോന്ന

ശേ്രശ്ട്തയപോലരുള്ളസസയങ്ങള്.എന്നിവവചതപോയാണ്്രപോണപോൻ്രഴിഞ്ഞത്ട് എസ്റ്റിമാറ്റില്പറഞ്ഞ ജൈവപവലി

എന്താണ് എന്നതിന്റെ ബോധ്യാത്തോടെയല്ല വേലി നിര്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്.േീറ്ധിേൺഇൻഫർദമഷൻ

ദബാർഡ്സാപ്പ്ധിച്ധിട്ധില

3. ഗപ്പവൃത്ത്ധിയുതട ദപ്പര് : പ്പത്തനാപ്പുരം ജലദേചനംകനാൽ മണ്

േംരക്ഷണവുംകയർ ഭൂവേ്ഗതം തകാച് പ്പാർശ്വഭ്ധിത്ത്ധിേംരക്ഷണവും.IC215391

എസ്റ്റിമാറ്റ് തുക :200000

ചിലവപോയതരു്ര : 192200.

ശേവർതിആരംഭിചതിയതി :27.11.19

േ്തൂർതീ്രരിചതീയതി :29.11.19

നതപോഴിൽ ദിനങൾക്ക്:104.

Mbook ദമഷർ ്് : 1600മീറർ നീളത്തില ്ചെയ്ത മണ്ണ് സംരക്ഷണം മുഴവനായും അളന്നു എടുക്കാന്

കഴിഞ്ഞില്ല കാരണം അതിശക്തമായി പെയ്ത മഴയില്ഗായത്രി പുഴ കവിഞ്ഞു വെള്ളം കയറി

മൺകനാലിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളും തകർ ന്നിരിക്കുന്നു നിലവിലുള്ള ഭാഗം നല്ല രീതിയില്mbookil

പറഞ്ഞ വീതിയില ്(3, 4,, 5breadth) നിര്മിച്ചിരിക്കുന്നു.സീറിസൺഇൻഫർപമഷൻ പേപോർ്്ട്

സപോേിചിടില.ഇവിനട്രയർ ഭ്തൂവസ്ട്ശതം ഉേപയപോഗം്രപോണപോൻ്രഴിഞ്ഞില.

11.CIB-േ്ധിറ്ധിേൺഇൻഫർദമഷൻ ദബാർഡ്

നതപോഴിലരുറ്്ട് േദ്ധതിയരുനടസരുതപോരയത ഉറ്പോകരുന്നതിനരു പവ്ടെിയരുള്ളഒരരു ഉേപോേിയപോണ്ട്

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

അടിസപോനവിവരങ്ങൾഅതപോയത്ട്എസിപമറ്ട് തരു്രസപോേന പവതനഘട്രങ്ങൾയഥപോർത്ഥ

നചലവ്ട് നതപോഴിൽ ദിനങ്ങൾതരുടങ്ങിയവിവരങ്ങൾസപോേപോരണജനങ്ങൾകരും

ഗരുണപഭപോകപോകൾകരും മനസിലപോ്രരുന്ന രീതിയിൽ ശേദർ്ി്ിപക്ടെത്ട്അനിവപോരയമപോണ്ട്..ഈ

പേപോർ്്ട്സപോേിപക്ടെത്ട്ഓപരപോ ശേവർതിയരുനടയരുംആരംഭഘടതിൽആണ്ട്.ഓപരപോ

ശേവർതികരുംഅനരുസൃതമപോയി നിഷ്കർഷിചിടരുള്ളഅളവരു്രളിൽ ഉള്ളപേപോർ്രു്രൾ

സിമൻറ്ട്ഉം പ്രപോൺശ്രീറരും ഉേപയപോഗിച്ട് നിർമിച്ട്സപോേികണനമന്ന്ട് നിയമം

അനരു്പോസികരുന്നരു്ടെ്ട്. ഇരരുമ്പ്ട് ,ടിൻ ,ഫ്ട്ളക്്ട്ഷീറരു്രൾതരുടങ്ങിയവ ഉേപയപോഗിചിടരുള്ള
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പേപോർ്രു്രൾസപോേികരുന്നത്ട് നിയമവിരരുദ്ധമപോണ്ട്. നിർമപോണനചലവ്ട് വയകിഗത

ശേവർതി്രൾക്ട് 3000 ര്തൂേയരും നേപോതരു ശേവർതി്രൾക്ട് 5000 ര്തൂേയരുംആണ്ട് േരമപോവേി ചിലവ്ട്

എന്നപോണ്ട്ആനരുവൽമപോസർസർകരുലർനിഷ്കർഷികരുന്നത്ട്. സിഐേിഅടങ്ങരുന്നഒരരു പഫപോപടപോ

വർക്ട്ഫയലിൽ ഉൾന്ടരുതണംഎന്നത്ട് നിർേനമപോണ്ട്.–

േരിപ്പോേനയ്ക്ട് വിപേയമപോയ നതപോഴിൽ ഇടങ്ങളിൽ 2ത്ട് CIB സപോേിചതപോയി ്ര്ടെിരിന്നില.1ടത്ട്

്രപോണപോൻ ്രഴിഞ്ഞരു പേപോർ് ശേവശ്ട്ത്ട്ത സലങ്ങളിൽ തപോൽകപോലി്രമപോയി ആണ്ട്

വപോയികപോറരുള്ളത്ട്. ശേവർതി നടന്നരുന്രപോ്ടെിരികരുന്ന സമയത്ട് നവള്ളപേ്റിൽ

ശേവർതിയരുനടഅടിസപോനവിവരങ്ങൾപരഖന്ടരുതിയിരികരുന്നത്ട് ്രപോണപോൻ്രഴിഞ്ഞരു.

12.ദറാസ്ാർേ്ധിനം

നതപോഴിൽആവ്യ്രത്രൃതയമപോയിരജിസർനചയരുന്നതിനരുംനതപോഴിലപോളി്രളരുനടഅർഹത്രളരുംഅവ്രപോ്ങ്ങളരും

അവനരപേപോേയന്ടരുതരുന്നതിനരുംേദ്ധതി്രൾേരിഹരികരുന്നതിനരുമപോയിപറപോസ്പോർദിനംസംഘടി്ിപക്ടെതപോ

ണ്ട്.പറപോസ്പോർദിനംആചരികരുന്നതിനരുമരുൻേപോയിവിവരവിദയപോഭയപോസവയപോേനശേവർതനങ്ങൾസംഘടി്ികരുന്നരു

്ടെ്ട്എന്ന്ട്ജിലപോപശേപോശഗപോംപ്രപോ്ിപനറർഉറ്രുവരരുപത്ടെതപോണ്ട്.പറപോസ്പോർ്രല്ടെർസംേനിച്ട്ശഗപോമേഞപോയതരു

്രനളശേപതയ്രമപോയിപേപോേവൽകരിപക്ടെതപോണ്ട്.പറപോസ്പോർദിനംസംഘടി്ികരുന്നതിൻനറചരുമതല്രളരുംഉതര

വപോദിത്വങ്ങളരുംസംസപോനസർകപോർജിലപോപശേപോശഗപോംപ്രപോ്ിപനറർര്തൂേീ്രരിചിടരുള്ളശേതിമപോസേടി്രഅനരുസരി

ച്ട്തനന്നപറപോസ്പോർദിനംസംഘടി്ികരുന്നരുഎന്ന്ട്ജിലപോപശേപോശഗപോംപ്രപോർ്ിപനറർഉറ്രുവരരുപത്ടെതപോണ്ട്.

ഈേടി്രശഗപോമവി്രസനമശനപോലയവരുമപോയരുംനേപോതരുജനങ്ങളരുമപോയരുംേങരുനവപക്ടെതരുംഒരരുമപോസതിനലപോരിക

ൽശഗപോമേഞപോയത്ട്തലതിൽസംഘടി്ിപക്ടെതപോണ്ട്.ശഗപോമേഞപോയത്ട്ശേസി്ൻറ്ട്നിപയപോഗികന്ടശഗപോമേ

ഞപോയതിനലഭപോരവപോഹിദിനപോചരണതിൽഅേയക്ഷതവഹിപക്ടെതപോണ്ട്.ഇത്ട്നടതരുന്നതിനരുംനടേടിശ്രമങ്ങ

ൾപരഖന്ടരുതരുന്നതിനരുള്ളസ്വയംസഹപോയസംഘങ്ങളരുനടനഫ്പറഷൻഅംഗങ്ങൾഎന്നിവർകപോണ്ട്.

പറപോസ്പോർദിനംആചരികരുന്നത്ട്നിശ്ചയികന്ടിടരുള്ളദിവസംനടതരുന്നതിനപോയിഉപദയപോഗസനരനിപയപോഗിപക

്ടെതപോണ്ട്.ഈപയപോഗതിൽമിനിറ്ട്സ്ട്നേപോതരുജനങ്ങൾക്ട്േരിപ്പോേികരുന്നതിനരുംപസപോഷയൽഓ്ിറിനരുംലഭയമപോ

പക്ടെതരു്ടെ്ട്. സംസപോനസർകപോർദിനംസംഘടി്ികരുന്നതംേനിചറിപ്പോർടരു്രൾപ്ഖരികരുന്നതപോണ്ട്.

സംസപോനസർകപോർനതപോഴിൽആവ്യ്രതസംേനിച്ട്ജിലപോതലറിപ്പോർടരു്രൾേതിവപോയിഅവപലപോ്രനംനച

പയ്ടെതപോണ്ട്

13.വിജിലൻസ്ട്ആൻ്്ട്ക്പമപോണിററിംഗ്ട് ്രമിറി
ഓപരപോ ശഗപോമേഞപോയതിലരുംഅഞ്ട്അംഗങ്ങളരുള്ളജപോശഗത പമൽപനപോടസമിതി ര്തൂേീ്രരിപക്ടെതപോണ്ട്. ഇതിൽ

േടി്രജപോതി-േടി്രവർഗവിഭപോഗങ്ങൾക്ട് പവ്ടെശത ശേപോേപോനയം നൽപ്ര്ടെതരും േ്രരുതി പേർസ്ട്ശതീ്രൾ

ആയിരിപക്ടെതരുമപോണ്ട്.അദ്ധയപോേ്രർഅംഗനവപോടി വർകർസ്വയംസഹപോയസംഘതിനലഅംഗങ്ങൾ

പസപോഷയൽഓ്ിറ്ട് റിപസപോഴ്്ട് പേഴ്ൺമപോർ ഉേപഭപോകൃസമിതി്രൾയരുവജന്ലേ്ബ്ബരു്രൾ നേപോതരുസമ്തൂഹ

സംഘടന്രൾതരുടങ്ങിയവരിൽനിന്നരും VMCഅംഗങ്ങനള നതരനഞ്ഞടരുകപോവരുന്നതപോണ്ട്ഏറവരും്രരുറഞ്ഞ

്രപോലയളവിപലക്ട് VMC നയനിയമിപക്ടെത്ട് ശഗപോമസഭയപോണ്ട്. ശേവർതിസലസന്ദർ്നം

നതപോഴിലപോളി്രളരുമപോയിആ്യവിനിമയംനടതൽ ,പരഖ്രളരുനട േരിപ്പോേന ,ശേവർതിസല

സൗ്രരയങ്ങളരുനട േരിപ്പോേന ,ശേവർതി്രളരുനട ഗരുണനിലവപോരം നിർണയികൽ,തരു്രനിർണയം

ശേവർതിയിൽഉടനീളമരുള്ളറിപ്പോർടിംഗ്ട് ശേവർതിയരുനടസ്വഭപോവനതസംേനിചരുള്ളഗരുണേരമപോയ

വിലയിരരുതൽഎന്നിവയപോണ്ട് ശേേപോനചരുമതല. VMCഎലപോ ശേവർതി്രളരും േരിപ്പോേിപക്ടെതരും മ്തൂലയ

നിർണയരജിസറിൽ പരഖന്ടരുപത്ടെതരും പസപോഷയൽഓ്ിറ്ട് സമയത്ട്അവ ശഗപോമസഭയിൽ

സമർ്ിപക്ടെതരുമപോണ്ട് VMC റിപ്പോർട്ട് ഒരരു നേപോതരു പരഖയപോയി്രരരുപത്ടെതരുംആവ്യന്ടരുന്നതിനനരുസരിച്ട്

ഒരരു നേപോതരു പരഖയപോയി േഞപോയത്ട് നിന്നരും ലഭിപക്ടെതരുമപോണ്ട്.

Sn Name Designation
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1 അബരുൽജലീൽ ഒ്്ട്

2 സിനരു ഒ്്ട്

3 ്പോന്രരുമപോരി ഒ്്ട്

4 ്രേീർ ഒ്്ട്

5 ഈേപോതരുമ. ഒ്്ട്

ഇശതയരും പേർവിജിലൻസ്ട്ക്ആൻ്്ട്ക്പമപോണിററിംഗ്ട് ്രമിറിഅംഗങ്ങൾആക്ടിവായി ഉന്ടെ്രിലരും

നിലവിൽ നതപോഴിലരുറ്്ട് ശേവർതി നചയരുന്നവർതനന്നയപോണ്ട്അംഗങ്ങൾആയരു

ള്ളത്ട്.അതരുന്രപോ്ടെ്ട് വി.ക്എക്ംസി.േരുന:സംഘടി്ിപക്ടെതരു്ടെ്ട്.

ദോഷ്യൽഓഡ്ധിറ് ഗഗാമേഭതീരുമാനങൾ

1. പഫപോപടപോ േതിച നതപോഴിൽ്രപോർ്്ട്സൗജനയമപോയി നൽ്രരുനമന്ന്ട് ഭരണസമിതി ഇടനേടപോൻ

തീരരുമപോനമപോയി.

2. 15 ദിവസതിന്രം നതപോഴിൽ്രിടിയിനലങിൽ നതപോഴിലിലപോയ്മ പവതനതിന്ട് ശഫ്ടെ്ട്ഓഫീസ്ട്

വഴിഅപേക്ഷികപോൻതീരരുമപോനമപോയി.

3. നതപോഴിലിലപോയ്മ പവതനതിന്ട്അപേക്ഷികരുന്നത്ട് പമറ്ട് വഴിയപോകപോൻതീരരുമപോനമപോയി

4. പവദനംകവ്രിയപോൽഅപേക്ഷന്രപോടരുകരുന്നത്ട് ശഫ്ടെ്ട്ഓഫീസ്ട് മരുപഖനആ്രപോനമന്ന്ട്

തീരരുമപോനമപോയി.

5. നതപോഴിലപോളി്രളരുനട േരപോതി േരപോതി രജിസറിൽ പരഖന്ടരുതപോംഎന്ന്ട് തീരരുമപോനമപോയി.

6. 22 പരഖ്രളരുംഫയലിൽസ്തൂക്ഷികപോംഎന്ന്ട് തീരരുമപോനമപോയി.

7. ഭ്തൂവി്രസനം നചയരുപമ്പപോൾഅതപോത്ട് നതപോഴിലപോളി്രളരുനട പേര്ട് ്രൃതയമപോയി

വയകമപോകണനമന്ന്ട് തീരരുമപോനമപോയി.

8. സിഐേി നവകപോൻ ഭരണസമിതി ഇടനേടരുനമന്ന്ട് തീരരുമപോനമപോയി.

9. വിഎംസി േരുനസംഘടി്ികപോംഎന്ന്ട് തീരരുമപോനമപോയി.

ന്ധിർദ്ദേശങ്ങൾ

 നതപോഴിലരുറ്രുേദ്ധതിഇനിയരുംവിജയ്രരമപോയിമരുപന്നപോട്ട്ന്രപോ്ടെരുപേപോ്രരുന്നതിന്ട്ഉപദയപോഗസതലതിലരും

ഭരണതലതിലരുംഒരരുപേപോനലമപോനദണങ്ങൾകനരുസൃതമപോയിശേവർതി്രൾനട്ിലപോപക്ടെതരു്ടെ്ട്.

നനപോഴിലപോളി്രളരുംനമയ്ട്റ്ട്മപോരരുംനതപോഴിലരുറ്രുേദ്ധതിയിൽശേവർതികരുന്നസപോഫരു്രളരുംഅവരരുനടനിയ

മംഅനരു്പോസികരുന്ന്രൃതയമപോയനിർപ്ദേ്ങ്ങൾേപോലിപക്ടെതരു്ടെ്ട്.
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 നഷ്യ്തൂൾ 1നലേപോര4ൽ അനരുേന േപോര 2 അനരുസരിച്ട് 60

്തമപോനംശേവർതി്രൾആസ്ിവർദ്ധി്ികരുന്നതരും്രപോര്ട്ഷി്രപോനരുേനശേവൃതി്രൾആയിരികപോൻ

ശ്ദ്ധികണം .

എന്നപോൽഇപ്പോളനതസപോഹചരയതിൽ്ര്തൂടരുതൽഭ്തൂവി്രസനശേവർതി്രളരുംആസ്ിവര്ട്േി്ികരുന്നതപോ

പയപോ്രൃഷിനമചന്ടരുതരുന്നതപോപയപോ്രപോണരുന്നില.

 ആടപലപോട്രം,വപോതംന്രപോലി,എരരുക്ട്,ആരയപവ്്ട്, തരുടങ്ങിയ ഔഷേി്രൾ കജവപവലികരു

ഉേപയപോഗികരുന്നത്ട്ഔഷേസസയേരിേപോലനതിനരും ലഭയതകരുംസഹപോയ്രമപോ്രരും.

 അവ്രപോ്അേിഷിതമപോയനിയമേരിരക്ഷപയപോട്ക്തൂടിയേദ്ധതിഒപടനറജനങ്ങൾക്ട്ഗരുണശേദമപോ്രരുന്നരു .

എന്നപോൽഈശേവർതി്രൾനതരനഞ്ഞടരുകരുന്നതരുംനടതി്രും്രൃതയമപോയചർച്രളില്തൂനടയരുംതപ്ദേ്ീയ

മപോയവസ്രുത്രൾഅനരുസരിചരുംഅല.

ശേവർതി്രൾഅനരുപയപോജയമപോയവതനന്നയപോപണപോഎന്ന്ട്േരിപ്പോേനയരുംനടതി്ിനനസമയത്ട്്രൃതയ

മപോയപമപോണിററിങ്ങരുംഅവപലപോ്രനങ്ങളരുംനചപയ്ടെതരു്ടെ്ട്എന്നപോൽമപോശതപമേദ്ധതിയരുനടആവ്യ്രത

യരുംഗരുണപമന്മയരുംഉറ്രുവരരുതപോൻ്രഴിയ്തൂ.

ഇനലങിൽനപോളിതരുവനരയപോയിടരുംേദ്ധതിയിനലനടതി്ിനലേപോളിച്രൾ്രിയപോംവിേം്രന്ടെതപോ

പനപോനതറപോയിനചയ്തിൻനറവി്്രലനംഅടിസപോനന്ടരുതിപേപോരപോയ്മ്രൾേരിഹരികരുന്നതിപനപോഇന്ന

നതനടതി്രുരീതിയിൽസപോേയമപോ്രരുന്നില.

േദ്ധതിയരുനടലക്ഷയവരുംഗരുണഫലങ്ങളരുംപസപോഷയൽഓ്ിറ്ട്ശേശ്രിയയില്തൂനടഒരരുസപോമ്തൂഹി്രവരുംേപോരി

സിതി്രവരുമപോയേരിപ്പോേനനടതിയപോൽമപോശതപമപേപോരപോയ്മ്രൾേരിഹരിച്ട്ശേപദ്തിൻനറയരുംജന

ങ്ങളരുനടയരുംേരുപരപോഗതിപനടപോനപോവരു്രയരുള്ളരു

ഉപ്പേംഗഗഹം
ഇനിശേവർതി്രൾതിരനഞ്ഞടരുകരുപമ്പപോൾഅതീവജപോശഗതേരുലർപത്ടെതരു്ടെ്ട്.

ഭ്തൂമിനയേരുനരരുജീവി്ികരുന്നതിനരു൦അതരുവഴിസരുസിരവി്രസനംസപോേയമപോ്രരുന്നതിനരുംല്ര്ട്ക്ഷയംനവചിടരുള്ള

നതപോഴിലരുറ്രുേദ്ധതിയരുനടപപോനിംഗ്ട്

നടതി്്ട്എന്നിവസപോമ്തൂഹി്രേപോരിസി്രമപോനദണങ്ങൾേപോലിച്ട്ന്രപോ്ടെ്ട്്പോസ്ട്ശതീയമപോയിതനന്നനട്ിലപോപക

്ടെതരു്ടെ്ട്. എങ്ങനനനയങിലരും ശേവർതി്രൾനട്ിലപോകി

നചലവ്ട്്ര്തൂടരു്രഎന്നരുംനതപോഴിലപോളി്രൾനക്പോഴിൽദിനങ്ങൾ്ര്തൂടരു്രഎന്നരുംമപോശതമപോവരരുത്ട്നിലേപോടരു്രൾ.

വയകമപോയ്രപോഴ്ച്പോടിലപോനതഅ്പോസ്ട്ശതീയമപോയരീതിയിൽശേവർതി്രൾനതനരനഞ്ഞടരുകരുന്നതരുംനചയരുന്നതരും

,

്രപോലപോനരുസൃതമലപോതശേവർതി്രൾനചയരുന്നതരുംഇതിന്ട്നറയഥപോർത്ഥലക്ഷയനത്രളങന്ടരുതരുന്നതപോയിവി

ഷമപതപോനടപനപോകിനിൽപക്ടെിവരരുന്നത്ട്ആ്ങപോജന്രമപോണ്ട്

ഈസപോമ്തൂഹി്രേരിപ്പോേനഒരരുഉയിർനതഴരുപന്നൽ്ിനരുസപോേയമപോ്രരുനമന്നശേതയപോ്പയപോനടഈറിപ്പോർട്ട്സമർ

്ികരുന്നരു.

പസപോഷയൽഓ്ിറ്ട്ക്ശേവർതനങ്ങളിൽേങപോളി്രൾആയവർ

 വാർഡ്ട്തമമ്പർ

 പ്പഞായത്ത്ട്ഉദേ്യാഗസർ

 തതാഴ്ധിലുറപ് വ്ധിഭാഗം ഉദേ്യാഗസർ

 വാർഡ്ധിതലതതാഴ്ധിലാള്ധികൾ

 ദമറ്ട്മാർu

 കുടുംബഗശീ ഗപ്പവർത്തകർ
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അനരുേനം- 1-

മഹാതാഗാന്ധി ദേശീയ ഗഗാമീണതതാഴ്ധിലുറപ്പ്പദ്ധത്ധി ഗപ്പകാരംഏതറടുകാവുന ഗപ്പവൃത്ത്ധികൾ :

വ്ധിഭാഗംഎ-ശേ്രൃതി വിഭവേരിേപോലനവരുമപോയിേനന്ട നേപോതരു ശേവൃതി്രൾ.

 ്രരുടിനവള്ള പശസപോതസരു്രൾ ഉൾ്നടയരുള്ള ഭ്തൂഗർഭ ജല വിതപോനം ഉയർതരുന്നതിനപോവ്യമപോയ

അടിയണ്രൾ,മൺതടയണ്രൾ, നചക്ട്്പോമരു്രൾ,തരുടങ്ങിയവ

 നീർതടതിന്ട്നറ സമശഗ േരിേപോലനതിനരുത്രരുന്ന ന്രപോ്ടെ്തൂർ േ്ടെരു്രൾ,ഭ്തൂമി

തടരുതിരികൽ,ഗയപോേിപയപോൻനിര്ട്മിതി്രൾ

വ്ധിഭാഗം ബ്ധി-ഖണി്ര അഞിൽ േരപോമർ്ികരുന്ന ്രരുടരുംേങ്ങൾക്ട് ജീവപനപോേപോേി നമചന്ടരുതരുവപോനരുള്ള

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

ഗരുണപഭപോകപോകൾ.)

 ഇവരരുനട ഭ്തൂമിയിൽ ഉൽ്പോദന ക്ഷമത വര്ട്േി്ികരുന്നതിനപോവ്യമപോയ ഭ്തൂവി്രസനവരും

,്രരുളം ,്രിണർതരുടങ്ങിയ ജലലഭയതയ്ട്ക്ട്ആവ്യമപോയ ശേവൃതി്രൾ.

 േഴവർ്ങ്ങൾ,േടരുന്തൂൽ,പതപോടവിള്രൾതരുടങ്ങിയവയരുനട്രൃഷിശേവൃതി്രൾ.

 മൃഗ േരിേപോലനവരുമപോയി േനന്ടരു ്രന്നരു്രപോലി നതപോഴരുതരു്രൾ,ആടിന്ട്്ര്തൂട്ട്

,പ്രപോഴിക്തൂട്ട്,േന്നിക്തൂട്ട് തരുടങ്ങിയവയകിഗതആസി്രൾ.

 സർകപോർ ഭവന നിർമപോണ േദ്ധതി്രളിൽ ഉൾന്ടരുതി നിർമികരുന്ന വീടരു്രൾക്ട്

അവിദഗ്ദ ്രപോയി്ര നതപോഴിൽ.

 മതയേനന ശേവർതനങ്ങൾ പശേപോതപോഹി്ികരുന്നതിനരുഅടിസപോന നസൗ്രരയങ്ങളപോയ

മൽസയം ഉണകരു പ്രശന്ദങ്ങൾ,സ്തൂക്ഷി്്ട് പ്രശന്ദങ്ങൾ മല്ട്സയശ്രരുഷിക്ട് ആവ്യമപോയ

അടിസപോന നസൗ്രരയങ്ങൾഎന്നിവ.

വ്ധിഭാഗംേ്ധി- പദ്ീയ ശഗപോമീണ ഉേജീവന മിഷന്ട്നറ നിേനന്രൾക്ട് വിപേയമപോയി ശേവർതികരുന്ന സ്വയം

സഹപോയസംഘങ്ങൾക്ട് നേപോതരുഅടിസപോന നസൗ്രരയ വി്രസനം.

 സ്വയം സഹപോയ സംഘങ്ങളരുനട ഉേജീവന ശേവർതനങ്ങൾകപോവ്യമപോയ വർക്ട് നഷ്്ട്ക്

നിർമപോണം.

 ്രപോർഷിപ്രപോൽ്ന്നങ്ങളരുനടസംഭരണതിവ്യമപോയ ന്രടിടങ്ങളരുനട നിർമപോണം.

 കജവവളനിർമപോണയ്തൂണിറരു്രൾതരുടങ്ങിയവ.

വ്ധിഭാഗംഡ്ധി-ശഗപോമീണഅടിസപോന നസൗ്രരയ വി്രസന ശേവൃതി്രൾ.

 മപോലിനയസംസ്കരണസംവിേപോനങ്ങൾ.

 അങണവപോടിസ്ക്തൂൾ തരുടങ്ങിയവയ്ട്ക്ട് ്രക്തൂസ്ട് നിർമപോണം.

 ഒറന്ടരു ്രിടകരുന്ന ശഗപോമങ്ങനളയരും,ശഗപോമീണ ഉല്പോദന പ്രശന്ദങ്ങനളയരും നിലവിലരുള്ള

പറപോ്രു്രളരുമപോയി േനി്ികരുന്നതിനപോവ്യമപോയ എലപോ ്രപോലപോവസയിലരും

ഉേപയപോഗികപോൻേറരുന്ന ശഗപോമീണ പറപോ്രു്രൾ,ഓട്രൾ,്രലരുങരു്രൾ,നട്പോത്രൾ .

 നേപോതരു്രളിസലങ്ങൾ

 നവള്ളന്പോകം, വരൾചപോ നിയശനണ ശേവൃതി്രൾ.

 ശഗപോമ േഞപോയതരു്രൾ,വനിതപോ സ്വയം സഹപോയ സംഘങ്ങളരുനട നഫ്പറ ഷനരു്രൾ,

ശഗപോമീണ ചന്രൾ,അങണവപോടി്രൾ, ശേ്രൃതി പക്ഷപോഭ േപോേിതർകരുള്ള അഭയ പ്രശന്ദങ്ങൾ

തരുടങ്ങിയവയ്ട്ക്ട് ന്രടിട നിർമപോണം.

 നതപോഴിലരുറ്്ട് േദ്ധതി ശേ്രപോരം ഏനറടരുകരുന്ന നിർമപോണ ശേവൃതി്രൾകപോ വ്യമപോയ

നിർമപോണസപോമശഗി്രളരുനട ഉൽ്പോദനം.

 നതപോഴിലരുറ്്ട്ശേ്രപോരം സൃഷ്ട്ടികന്ട നേപോതരു ആസ്ി്രളരുനട അറ്രരുറ്ണി്രൾ

തരുടങ്ങിയവ.
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അനരുേനം:വ്ധിവ്ധിധതലത്ത്ധിലുള്ളഉദേ്യാഗസരുതടചുമതലകൾ.

ദമറ്ട്മാരുതടചുമതലകൾ.

ശേവൃതിസലങ്ങളിൽ ശേവൃതിയരുനട പമൽപനപോടം.

 നതപോഴിൽ്രപോർ്ിൽആവ്യമരുള്ളവിവരങ്ങൾപരഖന്ടരുതരു്ര.

 മസർ പറപോളിൽനതപോഴിലപോളി്രളരുനടഹപോജർ ഉറ്രുവരരുതരു്ര.

 പമറ്ട്മപോരരുനട േരി്ീലനങ്ങളിൽേനങടരുകരു്ര.അറിവരു്രൾ നതപോഴിലപോളി്ര

ളരുമപോയി േങരുനവകരു്ര

 ശേവൃതിഇടങ്ങളിൽആവ്യ മപോയ നസൗ്രരയങ്ങൾഉപ്ടെപോഎന്ന്ട് ഉറ്രുവരരുതരു്ര

 കസറ്ട്്യറിയിൽ പമപോണിററിംഗിന്ട് വരരുന്ന ഉപദയപോഗസനരന്രപോ്ടെ്ട് ഒ്്ട് വയ്ട്്ികണം

 നതപോഴിലപോളി്രൾക്ട് അവരരുനട േതരു അവ്രപോ്ങ്ങനള ്രരുറിച്ട് േറഞ്ഞരു ന്രപോടരുകരു്രയരും

അവനര പേപോേപോവത്ട്്രരികരു്രയരും നചയരു്ര

 േരുതിയ നതപോഴിൽ ഇടങ്ങൾ ്രന്ടെതരുവപോനരും േരുതിയ നതപോഴിൽ ആസ്തൂശതണം നചയരുവപോനരും

നതപോഴിലപോളി്രനളസഹപോയികരു്ര .

 ്രൃതയമപോയി പസപോഷയൽഓ്ിറ്ട്ക്ശഗപോമസഭയിലരും,നശേപോജ്ര്ട്റ്ട്ക്മീറിങ്ങിലരും േരി്ീലന്രയപോമ്പിലരും

േനങടരുകരു്ര.

 മറരു നതപോഴിലപോളി്രൾക്ട് ്ര്തൂടി പമറ്ട്ക് ന്ട്നറ ചരുമതല്രളിപലക്ട് ്രടന്നരു വരപോനരുള്ള സപോഹചരയം

ഉ്ടെപോകരു്ര

 നതപോഴിലപോളി്രളരുമപോയി നിരനര സമ്പർകം േരുലർതരു്രയരും ്ര്തൂടരുതൽ േനം

സപോേികരു്രയരും നചയരു്ര.

ഓവർേീയർ /എഞ്ധിനീയർ

 ശേവൃതി്രളരുനടഎസിപമറ്ട് തയപോറപോകൽ.

 ശേവൃതിയരുനട സപോപങതി്ര ്രപോരയങ്ങളരും അളവരു്രളരും നതപോഴിലപോളി്രൾക്ട് േറഞ്ഞരു

ന്രപോടരുകരു്ര.

 ശേവൃതിയരുനട അളവരു്രൾ പരഖന്ടരുതി ്ര്തൂലിനൽ്രരുന്നതി നപോവ്യമപോയ നടേടി്രൾ

നചയരു്ര.

പ്പഞായത്ത് തേഗകടറ്ധി /അേ്ധിസന് തേഗകടറ്ധി

 േദ്ധതിയരുനട പമൽപനപോടം.

 േിലരു്രൾഅംഗീ്രരികൽ.

 നതപോഴിലപോളി്രളരുനട പവതനം യഥപോസമയം അവരരുനട എനകൗ്ടെിൽ എതിനയന്നത്ട് ഉറ്രു

വരരുതൽ.

 മസർ പറപോള്ട് സപോക്ഷയന്ടരുതി നതപോഴിൽഅനരുമതി നൽ്രരു്ര,

തതാഴ്ധിലാള്ധികളുതടകടമകൾ.

 നതപോഴിലിടങ്ങളിൽസമയ്രൃതയതേപോലികരു്ര.

 പശേപോജ്ര്ട്റ്ട്ക്മീറിംഗ്ട്, നതപോഴിലരുറ്്ട് ശഗപോമസഭ്രൾ,പസപോഷയൽ ഓ്ിറ്ട്ക്ശഗപോമസഭ്രൾ എന്നിവയിൽ

േനങടരുകരു്ര.

 ഏൽ്ികരുന്ന പജപോലി്രൾ്രൃതയതപയപോനട േ്തൂർതീ്രരികരു്ര.

ദിവസവരും നതപോഴിൽആരംഭികരുന്നതിനരു മരുമ്പരും പ്ഷവരും മസർ പറപോളിൽ ഒ്രു്രൾ പരഖന്ടരുതരു്ര

അനുബന്ധം – 1
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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.



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

അധ്യക്ഷ ബ്ലോക്ക് റിസോഴ്സ് പേര്സണ് ഡിസ്ട്രിക്ട് റിസോഴ്സ് പേര്സണ്


