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മഹാതാഗാന്ധി ദേശീയഗഗാമീണതതാഴ്ധിലുറപ്പ്പദ്ധത്ധി

ദോഷ്യൽഓഡ്ധിറ്ദപാർട്ട്

പ്പാലകാട്്ധില്ല

ആലത്തൂർദാക്ട്

കാവദ്ശേര്ധി പ്പഞായത്ട്

ദോഷ്യൽഓഡ്ധിറ്ട്പ്പീരീഡ്ട്11-10-19 to 18-10-19

റ്കിപ്ാര്്ട്ട്തയാറാക്കിയത്

ഉപേഷ്ട്ട്. യു

ആലത്തൂര VRP

വാര്ഡ് 6 മുത്തനോട്

മഹാതാഗാന്ധി ദേശീയ ഗഗാമീണതതാഴ്ധിലുറപ്ന്ധിയമം

ദോഷ്യൽഓഡ്ധിറ്ട്തോസേറ്ധി ദകരള (MGNSASK)
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നമ്പര
ഉള്ളടകം
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1 ്രവര പേജ്

2 ഉള്ളടകം

3 ഭ്തൂേടം

4 ആേുഖം

5 രീത്കിശാസ്കതം

6 േഞായത്ട്ട്അട്കിസാനവ്കിവരങ്ങൾ

7 വാര്്കിനന്രുറ്കിചുള്ളഅട്കിസാനവ്കിവരം

8 നതാഴ്കിലുറ്് േദ്ധത്കിഅട്കിസാനവ്കിവരം

9 ഓ്്കിറ്ട്ട്നു വ്കിപേയോക്കിയ കേവൃത്കി്രളുനട ല്കിസ്

10 അവ്രാശഅേ്കിഷ്്കിതന്കിരീക്ഷണങ്ങൾ

11 ഫയൽേര്കിപശാേന

12 7രജ്കിസരട്ട്േര്കിപശാേന

13 കേവരത്കിഫയല്കിനല 22 പരഖ്രൾ

14 കേവരത്കി്രളുനടേര്കിപശാേനവ്കിവരണം

15 CIB-സ്കിറ്കിസൺഇൻഫരപേഷൻ പോര്്

16 പറാസ്ാരദ്കിനം

17 വ്കിജ്കിലൻസ്ആൻ്്ട്ട്പോണ്കിററ്കിംഗ് ്രമ്കിറ്കി

18 ഗ്രാമസഭതീരുമാനങ്ങള്

18 ഉേസംകഗഹം

19 അനുേനം- തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയില്ഏറ്റെടുത്തു നടത്തുന്ന

പ്രവൃത്തികള്

20 അനുേനം2 വ്കിവ്കിേതലത്കിലുള്ളഉപദയാഗസരുനട ചുേതല
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ഭ്തൂപ്പടം

വാര്് ോേ്
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ആമുഖം

ഇനയയ്കിൽ സാോരണകാരായ ജനങ്ങളുനട നതാഴ്കിൽ നചയുവാനുള്ള അവ്രാശനത

സംരക്ഷ്കിച് ന്കിലന്കിരതുന്നത്കിനായ്കി 2005 നസേ്റംേര അഞാം തീയത്കി പദശീയ കഗാേീണ

നതാഴ്കിലുറ്് ന്കിയേം ന്കിലവ്കിൽ വന്നു. അവ്കിദഗ്ധ ്രായ്കി്ര നതാഴ്കില്കിൽ ഏരന്ടാൻ

സന്നദ്ധതയുള്ള കഗാേകേപദശങ്ങള്കിൽ അേ്കിവസ്കികുന്ന ഏനതാരു ്രുടുംേത്കിനും ഒരു

സാമ്പത്കി്ര വരഷം 100 ദ്കിവസത്കിൽ ്രുറയാത നതാഴ്കിൽ ഉറ്ാകുന്നപതാനടാ്ം

ഗുണപേന്മയുള്ളതും സായ്കിയായ്കി്ുള്ളതും ഉൽോദനക്ഷേവുോയ ആസ്്കി്രളുനട സൃഷ്കിയാണ്

ഈ േദ്ധത്കിയുനട േുഖയ ലക്ഷയം.ദര്കികദരുനട ഉേജീവനവും ആയ്കി േനന്് വ്കിഭവാട്കിതറ

ശക്കിന്ടുതു്രയും സാേ്തൂഹ്കി്രോയ്കി േ്കിപന്നാകം ന്കിൽകുന്ന എലാ ്രുടുംേങ്ങനളയും

േദ്ധത്കിയ്കിൽ ഉൾന്ടുതു്രയും േഞായത് രാജ് സാേനങ്ങനള ശക്കിന്ടുതു്ര എന്നതും

ഇത്കിൻനറ ലക്ഷയോണ്.

േവ്ധിദശഷതകൾ

 ന്കിയേത്കിൻനറ േ്കിൻേലേുള്ളഅവ്രാശാേ്കിഷ്്കിതേദ്ധത്കി

 കഗാേേഞായത് കേപദശത് താേസ്കികുന്ന 18 വയസ് േ്തൂരത്കിയായ

ഏനതാരാൾകും േദ്ധത്കിയ്കിൽേങാള്കിയാ്രാം

 സ്കതീകും േുരുഷനും തുലയ പവതനം

 േര്കിസ്കിത്കിസംരക്ഷണം്രാരഷ്കി്ര പേഖലയ്കിനലഅട്കിസാനസൗ്രരയ

വ്കി്രസനംഎന്ന്കിവയ്ക് േുൻഗണന

 നതാഴ്കിലാള്കി്രൾതനന്ന കേവരത്കി്രൾ്രന്ടെതു്രയുംആസ്തൂകതണനത

സഹായ്കികു്രയും നചയുന്നു

 ആസ്തൂകതണത്കിലും ന്കിരവഹണത്കിലും ത്കി്രഞ്ഞസുതാരയത

 ്രരാറു്രാനര ഇടന്കിലകാപരാ ഇല

 നോതുജന േങാള്കിതപതാനട പലേരേഡ്ജറ്

 ോങ് പോപസാഫീസ് വഴ്കി ോകതം പവതനവ്കിതരണം

 സ്കതീ്രൾക് േുൻഗണന

 ്രമ്പയ്തൂ്രശൃംഖലവഴ്കിയുള്ള പോണ്കിററ്കിംഗ് സംവ്കിോനം

 കഗാേസഭ േദ്ധത്കിഓ്്കിറ് നചയുന്നു

പദശീയ കഗാേീണ നതാഴ്കിലുറ്് േദ്ധത്കി കേ്രാരം കഗാേേഞായത് കേപദശത് നട്്കിലാകുന്ന

േുഴുവൻ കേവൃത്കി്രളും പസാഷയൽഓ്്കിറ്കിങ്ങ്കിനുവ്കിപേയോകണനേന്ന17(2) വ്രു്്

ന്കിഷ്കരഷ്കികുന്നു േദ്ധത്കി കേവരതനനത്റ്കിയും നോതു േനംച്കിലവഴ്കികുന്നത്കിനന്റ്കിയും

േൗരസേ്തൂഹംനടതുന്ന േരസയവുംസ്വതകനവുോയേര്കിപശാേനയാണ്ആണ് പസാഷയൽ

ഓ്്കിറ്അഥവാസാേ്തൂഹ്കി്രേര്കിപശാേന .നതാഴ്കിലുറ്് ന്കിയേകേ്രാരംവരഷത്കിൽ

ര്ടെുതവണപസാഷയൽഓ്്കിറ് കഗാേസഭ്രൾഎലാവാര്്കിലും്രൃതയോയ്കി

നടപത്ടെതാണ്പസാഷയൽഓ്്കിറ് ല്തൂനടഅഴ്കിേത്കി ഇലാതാകുന്നത്കിനുംസുതാരയത ഉറ്ു

വരുതുന്നത്കിനും്രാരയക്ഷേതവരേ്കി്്കികുന്നത്കിന് സത്ഭരണം ഉറ്ാകുന്നത്കിനും

്രഴ്കിയുന്നു.േദ്ധത്കി േണംശര്കിയായ രീത്കിയ്കിൽച്കിലവഴ്കിച്കി്ു്ടെ്എന്നും േണം നചലവഴ്കിച്

അതുന്രാ്ടെ് േദ്ധത്കിയുനട ലക്ഷയംക്രവര്കിച്കി്ു്ടെ്എന്നും ഗുണപഭാകാകളുനട

ജീവ്കിതത്കിൽഗുണ്രരോയും ്രാരയോയ ോറം ഉ്ടൊയ്കി്ു്ടെ്എന്ന് പസാഷയൽ്രന്ടെതാൻ



5

്രഴ്കിയുന്നുസംസാനസരകാര പസാഷയൽഓ്്കിറ് നടപത്ടെരീത്കിസംേന്കിച് ഉതരവ്

േുറന്ടുവ്കിച്കി്ു്ടെ്.പസാഷയൽഓ്്കിറ്ട്ട് കഗാേസഭയുനടവ്കിജയം

ജനേങാള്കിതആണ്.പസാഷയൽഓ്്കിറ്ട്ട്കഗാേസഭയുനടതീയത്കി, പവദ്കിഎന്ന്കിവന്കിശ്ചയ്കിച 5

ദ്കിവസം േുമ്പ് ജനങ്ങൾക്വ്കിവരം നൽ്ര്കിയ്കിര്കികണംേദ്ധത്കിആസ്തൂകതണം. ന്കിരവഹണം,

പോണ്കിററ്കിംഗ് തുടങ്ങ്കിഎലാവയക്കി്രളും പസാഷയൽഓ്്കിറ് കഗാേസഭയ്കിൽന്കിരേനോയും

േനങടുകണം.േഹാതാ ഗാന്കി പദശീയ കഗാേീണ നതാഴ്കിലുറ്്േദ്ധത്കിയ്കിൽ സുഗേവും

സുതാരയവുോയ്കി പസാഷയൽഓ്്കിറ് നടതുന്നത്കിന് പ്രരളത്കിൽ സ്വതകനചുേതലയുള്ള

പസാഷയൽഓ്്കിറ് യ്തൂണ്കിറ് 31 1 2017 ന്കിലവ്കിൽവന്നു

1.രീത്ധിശാേ്ഗതം

പസാഷയൽഓ്്കിറ് റ്കിപസാഴ്് നേര്സൺ കേവരത്കിഫയൽേര്കിപശാേന,ഫീൽ്്സന്ദരശനം,

നതാഴ്കിലാള്കി്രളുംആയുള്ളഅഭ്കിേുഖം,എംഐഎസ് േര്കിപശാേനഎന്ന്കിവനയ

അട്കിസാനോക്കിയാണ് 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 പേറ്, നതാഴ്കിലാള്കി്രൾ,്രരഷ്രര, നതാഴ്കില്കിന് പോ്രാതനതാഴ്കിൽ്രാര്് ഉടേ്രൾ

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 ദഗകാഡീകരണം

6.1 പക്രാസ് നവര്കിഫ്കിപകഷൻ,അവസാനവ്ചരച

7. കരട് റ്ധിദപാർട് തയാറാകൽ
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2.േഞായത്ട്ട്അട്ധിസാനവ്ധിവരങ്ങൾ

1 ജ്കില ോലകാട്ട്ട്

2 പ്ാക്ട്ട് ആലത്തൂര

3 അത്കിരു്രൾ

്ര്കിഴക് ആലത്തൂര കഗാേേഞായത്ട്ട്

േട്കിഞ്ഞാറ് േംഗലം േുഴ

നതക്ട്ട് േംഗലംേുഴ, വടകൻപചര്കി കഗാേ േഞായത്ട്ട്

വടക് തര്തൂര, ്രുതന്തൂര കഗാേേഞായത്ട്ട്, ..

ഗായകത്കി േുഴ

4 വ്കിസ്ീരണം 30.46 ച.്ര്കി.േ്കി

5 വാര്്ട്ട്്രളുനടഎണം 17

6 ജനസംഖയ 26839

7 സ്ത്രീകള് 13993

8 പുരുഷന്മാര് 12846

9 പട്ടികജാതി ജനസംഖയ 5945

10 പട്ടിക വര്ഗ ജനസംഖയ

11 സാക്ഷരത 79.34%

4.തതാഴ്ധിലുറപ് പ്പദ്ധത്ധിഅട്ധിസാനവ്ധിവരം

അട്ധിസാനവ്ധിവരം ്രാവപ്ശേര്കി വാര്്ട്ട് 6

1 Total No. of Job Cards issued 4709 351

2 Total No. of Active Job Cards 3286 171

3 Total no. of Job cards ST 10 10

4 Total no. of Job cards SC 865 41
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4 Persondays Generated so far 110647

5 Total No of HHs completed 100 Days of

Wage Employment

103 13

Total Expenditure 325.39 lakh 16, 03, 085 ( oct1 to

march31)

5.ഓഡ്ധിറ്ട്നു വ്ധിദധയമാക്ധിയ ഗപ്പവൃത്ധികളുതട ല്ധിസ്

ഗക

മ

ന

മ്പ

ർ

ഗപ്പവൃത്ധിയുതട ദപ്പര് വർക്ട്

ഐ,ഡ്ധി

കാലയളവ് ച്ധിലവ

ഗപ്പവൃ

ത്ധി

േ്ധിന

ങ്ങൾ

1 പ്പതനാപ്പുരം പ്പാടദശകരത്ധിതല

തചറുക്ധിട നാമമാഗത കർഷകരുതട കൃഷ്ധി

ഭ്തൂമ്ധിയ്ധിൽ മൺകയാല ന്ധിർമാണം

LD/235406

20-10-2018

to

1-11-2018

279230 724

2 6ആംവാർഡ്ൽ ദ്ലേശം അനുഭവ്ധികുന്ന

വ്ധിഭാഗങ്ങളുതട കുടുംബങ്ങള്ധിൽ ഭു

വ്ധികേനം, അബുൽ േമേ്

LD/ 234063 11-1-2019

to

23-1-2019

20933 70

3 മുതദനാട് ആനകല്ല് , കനാൽ മണ്

നീകം തചയൽ കയർ ഭുവേ്ഗതം

ഉപ്പദയാഗ്ധിച് പ്പാർശ്വ ഭ്ധിത്ധി േംരക്ഷണം

IC / 215398

4-12-2018

TO 9-2-2018

248000 52

4 ദകാങ്ങാടു മുറ്ധി കുറ്ധികാൻ ച്ധിറ ദതാട്

േംരക്ഷണം

IC/ 213213

23-03-2019

TO

29-03-2019

249243 350

5 മ്തൂതദനാട്ട് ഗപ്പദേശം നീർചാൽ

േംരക്ഷണം

24-12-2018

To

39-12-2018

154422

6 6ആം വാർഡ്ൽ ക്ലേശo അനുഭവിക്കുന്ന

വിഭവങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ ഭു വികസനം,

അബ്ദുൽ റെഹിമാൻ

LD/ 234062 26-01-2019

To

28-1-2019

20933 70

7 ഗായത്രി പുഴയിൽ പത്തനാപുരം മുതൽ പാലം

വരെ പുഴ സംരക്ഷണം

3-3-2019

To

15-03-2019

336075 557

8 6 ആം വാർഡ്ൽ ക്ലേശം അനുഭവിക്കുന്ന

വിഭാങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ ഭു വികസനം

LD/ 330957 23-01-2019

To

2-2-2019

294249 945
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6.അവകാശഅധ്ധിഷ്്ധിതന്ധിരീക്ഷണങ്ങൾ

േഹാതഗാന്കി പദശീയ കഗാേീണ നതാഴ്കിലുറ്് ന്കിയേത്കില്തൂനട കഗാേീണ ജനതയ്ക്

നതാഴ്കിൽ നല്കനേടുന്നപതാനടാ്ം അവരുനട േതു അവ്രാശങ്ങളും

സംരക്ഷ്കികനേടുന്നു.

1. സൗജനയോയ്കി നതാഴ്കിൽ്രാര്് ലഭ്കികുവാൻഉള്ളഅവ്രാശം- നഷ്യ്തൂൾ 2;

ഖണ്കി്ര 1-5, വാരഷ്കി്ര ോസരസരകുലരഅദ്ധയായം-3

2. അപേക്ഷ്കിച്

15ദ്കിവസത്കിനുള്ള്കിൽനതാഴ്കിൽലഭ്കികുവാനുള്ളഅവ്രാശവുംആയത്കിന്നറ

ക്ര്റു റസീതു ലഭ്കികുന്നത്കിനുംഉള്ളഅവ്രാശം- നഷ്യ്തൂൾ 1; ഖണ്കി്ര 8,

നഷ്യ്തൂൾ 2; ഖണ്കി്ര 6-13

3. അനലങ്കിൽനതാഴ്കില്കിലായ്മപവതനംലഭ്കികുവാനുള്ളഅവ്രാശംആദയനത 30

ദ്കിവസം (1/4 &േ്കിന്നീടുള്ളദ്കിവസങ്ങള്കിൽ 1/2)

4. നഷൽഫ്ഓഫ്പകോജക്്തയാറാകുവാനുള്ളഅവ്രാശം

5. അഞ്്ര്കിപലാേീററ്കിനുള്ള്കിൽനതാഴ്കിൽലഭ്കികാനുള്ളഅവ്രാശംഅനലങ്കിൽപവ

തനത്കിന്നറ ട്ട്10%അേ്കി്രംലഭ്കികുവാനുള്ളഅവ്രാശം

6. ്രുട്കിനവള്ളം, വ്കികശേസൗ്രരയം,

കേഥേശുകശ്തൂഷസൗ്രരയംഇവലഭ്കികുന്നത്കിനുള്ളഅവ്രാശംനഷ്യ്തൂൾ 2;

ഖണ്കി്ര 23-28

7. 15 ദ്കിവസത്കിനുള്ള്കിൽപവതനംലഭ്കികുന്നത്കിനുള്ളഅവ്രാശം

8. പവതനവ്കിതരണത്കിനല്രാലതാേസത്കിന്

ട്ട്നഷേര്കിഹാരംലഭ്കികുവാനുഉള്ളഅവ്രാശം

9. സേയേന്കിതോയുള്ളേരാത്കിേര്കിഹാരത്കിനുള്ളഅവ്രാശം

10. പസാഷയൽഓ്്കിറ്നടതുന്നത്കിനുള്ളഅവ്രാശം

പസാഷയൽ ഓ്്കിറ്കില്തൂനട കേവൃത്കി്രളുനട േര്കിപശാേനയും അപതാനടാ്ം

നതാഴ്കിലാള്കി്രളുനട േതു അവ്രാശങ്ങളും സംരക്ഷ്കികനേടുന്നു നവന്നും

വ്കിലയ്കിരുതുന്നു

.അവ്രാശഅേ്കിഷ്്കിതോയ ന്കിരീക്ഷണങ്ങൾതാനഴ്റയുന്നു.

നതാഴ്കിൽ്രാര്്ട്ട്ലഭയോ്രുന്നത്സംേന്കിചു

 നതാഴ്കിലുറ്ു ന്കിയേം നഷ്യ്തൂൾ 2 ോര 1 അനുസര്കിച് 18 വയസ് േ്തൂരത്കിയായ

ഏനതാരാളും നതാഴ്കിൽ്രാര്്കിന്അപേക്ഷ്കിചാൽ 15 ദ്കിവസത്കിനുള്ള്കിൽ പഫാപ്ാ

േത്കിച നതാഴ്കിൽ്രാര്് പ്രകന്ദസരകാര നചലവ്കിൽലഭ്കികാനുള്ളഅവ്രാശോണ്

ന്കിയേം നൽ്രുന്നത്.
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ന്കിരീക്ഷണം

 351നതാഴ്കിൽ്രാര്ുള്ള ഈവാര്്കിൽ 171 പേരസജീവോയ്കി നതാഴ്കിൽ

നചയുന്നവരാണ.് 2018-19 കാലയളവില്തൊഴില്കാര്ഡിന് അപേക്ഷിചഎല്ലാവര്ക്കും

തൊഴില്കാര്ഡ് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട് . നതാഴ്കിലാള്കി്രൾസ്വനം നചലവ്കിലാണ് േുത്കിയ

നതാഴ്കിൽ്രാര്്കിൽ പഫാപ്ാ േത്കിചത്എന്നും േനസ്കിലാകാൻസാേ്കിചു ഇതു

അവകാശ ലംഘനമാണ്

തതാഴ്ധിൽആവശ്യ തപ്പടുന്നത്േംബന്ധിച

അപേക്ഷ്കിചു പതിനഞ്ചു ദ്കിവസത്കിനുള്ള്കിൽ നതാഴ്കിൽ ലഭ്കിയ്കുവാനുള്ള അവ്രാശവും ആയത്കിന്നറ

ക്രേറ് രസീത് ലഭ്കിയ്കുവാനുള്ളഅവ്രാശം

ന്കിരീക്ഷണം

 പ്പര്ധിദശാധ്ധിചത്ധിൽ തവള്ളദപ്പപറ്ധിൽക്തൂടായ്ധിഎഴുത്ധി ദമറ്ട്തന

ഏൽപ്ധിച് തഗഫണ്ഓഫീേ്ധിൽനൽകുന്ന രീത്ധിയാണ്

അവലംബ്ധിച്ധിര്ധികുന്നത് . ഇങ്ങതനലഭ്ധികുന്നഅദപ്പക്ഷകൾകു

രേീത്ധിയും നാൽകാറുണ് വളതരനല്ല രീത്ധിയാണ്

.നതാഴ്കില്കിലായ്മ പവതനം ലഭ്കികുവാനുള്ളഅവ്രാശം

 നതാഴ്കിലുറ്് ന്കിയേ കേ്രാരം നതാഴ്കിൽആവശയനേ്ു്രഴ്കിഞ്ഞാൽ േത്കിനഞ് ദ്കിവസത്കിനുള്ള്കിൽ

നതാഴ്കിൽനൽ്ര്കിയ്കിര്കികണം.

 അനലങ്കിൽനതാഴ്കില്കിലായ്മപവതനംലഭ്കികുവാനുള്ളഅവ്രാശംആദയനത30 ദ്കിവസം (1/4

&േ്കിന്നീടുള്ളദ്കിവസങ്ങള്കിൽ 1/2)

ന്കിരീക്ഷണം

 15 ദ്കിവസത്കിന്രതുതനന്നനതാഴ്കിൽലഭ്കിച്കിരുന്നു 100 നതാഴ്കിൽ ദ്കിനങ്ങൾകുള്ള

അവ്രാശേു്ടൊയ്കി്ും ്രഴ്കിഞ്ഞസാമ്പത്കി്രവരഷത്കിൽേ്രുത്കിയും അത്കിനു

്രുറവും ഇടയ്കിലുള്ളനതാഴ്കിൽ ദ്കിനങ്ങൾ ോകതോണ്ഈവാര്്കിനല

നതാഴ്കിലാള്കി്രൾക് ലഭയോയ്കി്ുള്ളത്.

 171'പേരആ്ര്റീവ് നതാഴ്കിലാള്കി്രൾ ഉള്ളഈവാര്്കില്ട്ട്്രഴ്കിഞ്ഞസാമ്പത്കി്ര

വരഷത്കിൽ ഒരു്രുടുംേത്കിനല ര്ടെു പേര് പചരന്ന് ന്തൂറു നതാഴ്കിൾ ദ്കിനങ്ങൾ

സൃഷ്കിചു

പജാല്കിസലത്,്രുട്കിനവള്ളം,തണൽ,കേഥേശുകശ്തൂഷ്ര്കിറു്രൾ,എന്ന്കിവലഭ്കികുന്നത്കിനുള്ളഅവ്രാശം.

 നതാഴ്കിലുറ്് ന്കിയേ കേ്രാരം കേവൃത്കി നടകുന്ന സലത് ്രുട്കിനവള്ളം,തണൽ ,കേഥേ ശുകശ്തൂഷ

്ര്കിറ് ,്രയുറ ്രാലുറ എന്ന്കിവ കേവൃത്കി നട്്കിലാകുന്ന സാേനം വഴ്കി സൗജനയ ോയ്കി
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നതാഴ്കിലാള്കി്രൾക്ലഭ്കിന്ര്ടൊതാണ്

ന്കിരീക്ഷണം

 ന്കിലവ്കിൽ്രുട്കിനവള്ളം ലഭയോയ്കി്ു്ടെ് കേഥേശുകശ്തൂഷയ്കുള്ള്ര്കിറ്,തണൽ,എന്നിവ

കഴിഞ്ഞ 6 മാസത്തെ പ്രവര്ത്തികളില്ലഭ്യമായിട്ടില്ല എന്നാണ്ഫീൽ്് വ്കിസ്കിറ് നചയുന്ന

സേയത് നതാഴ്കിലാള്കി്രള്കിൽന്കിന്നും പേറ്ട്ട്ോര്കിൽന്കിന്നും േനസ്കിലാകാൻസാേ്കിചത്.

്രയുറ്രളും്രാലുറ്രളും േത്കിയായഅളവ്കിൽലഭയോക്കണം എന്നുംആവശയന്്്കിരുന്നു.

പ്പദ്ധത്ധിആരംഭമീറ്ധിംഗ്ധിൽപ്പത്കെടുകുവാനുള്ളഅവകാശം

 നതാഴ്കിൽ ഉറ്ു ന്കിയേം നഷ്യ്തൂൾ ഇരുേത്കി ര്ടെു കേ്രാരം ഒരു േദ്ധത്കിആരംഭ്കികുന്നത്

േുൻേ് േദ്ധത്കിസംേന്കിച േുഴുവൻ്രാരയങ്ങളും്രൃതയോയ്കി നതാഴ്കിലാള്കി്രനള പോേയ

ന്ടുതുന്നത്കിന്േനനേ്ന്കിരവഹണഉപദയാഗസന്നറയും ,വാര്്ട്ട്

നേമ്പര,സാപങത്കി്ര ഉപദയാഗസരഎന്ന്കിവരുനടസാന്കിേയത്കിൽഏനതന്്ര്കിലും നോതു

സലപതാ നതാഴ്കില്കിടങ്ങള്കിൽവച് േദ്ധത്കിആരംഭ േീറ്കിംഗ് നടപത്ടെതു്ടെ്.

ന്കിരീക്ഷണം

 ന്കിലവ്കിൽവാര്്കിൽ കേവ്രത്കിതുടങ്ങുന്നത്കിനു േുൻേ് േദ്ധത്കിആരംഭ േീറ്കിങ് ്ര്തൂടാറു്ടെ്

എന്നാണ് നതാഴ്കിലാള്കി്രളുോയുള്ളസംസാരത്കിലുംകസറ്്യറ്കി േര്കിപശാേ്കിചപ്ാഴും

േനസ്കിലാകാൻസാേ്കിചത്.

തതാഴ്ധില്ധിടങ്ങള്ധിൽഏതതന്ക്ധിലുംതരത്ധിൽഉള്ളഅപ്പകടംേംഭവ്ധിചാൽച്ധിക്ധിത്യക്ട്

ആവശ്യമയ്ധിവരുന്നമുഴുവൻച്ധിലവുകളും തതാഴ്ധിലാള്ധിക്ലഭ്യമാക്കണം

ന്കിരീക്ഷണം

 ഓ്്കിറ്ട്ട്്രാലയളവ്കിൽ വല്കിയവ്കിേത്കിൽ ഉള്ളേുറ്കിവു്രൾ, േറു അേ്രടം

ഒന്നും നടന്ന്കി്്കില. നചറ്കിയ േുറ്കിവു്രൾക് ഫസ് aid പോക്്ട്ട്ഉേപയാഗ്കികുന്നു്ടെ്.

പ്പരാത്ധി പ്പര്ധിഹാരം

 നതാഴ്കിലുറ്് ന്കിയേ നഷ്യ്തൂൾ േനതാൻേതു കേ്രാരംസേയേന്കിതോയ്കി േരാത്കി

േര്കിഹാരത്കിനുള്ളഅവ്രാശംന്കിഷ്കരഷ്കികുന്നു.േദ്ധത്കിയുോയ്കിേനനേ്േരാത്കി്രൾ

പഫാൺേുപഖന പടാൾ കഫീ നമ്പര ഉേപയാഗ്കിചും പരഖാേ്തൂലംഎഴുത്കി നൽ്ര്കിയും ഇ നേയ്കിൽ

വഴ്കിയുംസേര്്കികാവുന്നതാണ.്..

 18004255720എന്ന പടാൾ കഫീ നമ്പറ്കിൽേരാത്കി്രൾ പരഖനേടുതാംഎന്നുള്ളവ്കിവരം

നതാഴ്കിലാള്കി്രള്കിൽലഭയോകണം

ന്കിരീക്ഷണം

 18004255720എന്നപടാൾ കഫീ നമ്പറ്കിൽേരാത്കി്രൾ പരഖനേടുതാംഎന്നുള്ള

വ്കിവരം നതാഴ്കിലാള്കി്രള്കിൽലഭയേല.

 ന്കിലവ്കിൽഓഫീസ്കിൽ നചന്ന് േരാത്കി േറയാറ്കില

 േറുള്ള േരാത്കി്രൾ, േരാത്കി രജ്കിസര ൽ പരഖനേടുത്കിയ്കി്ു്ടെ്

അഞുക്ധിദലാമീറർചുറളവ്ധിൽതതാഴ്ധിൽലഭ്ധികുവാനുള്ളഅവകാശം(Schedule 2 Para 18 )
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 നതാഴ്കിലാള്കിയുനടതാേസസലതുന്കിന്ന്അഞ്്ര്കിപലാേീറരചുറളവ്കിലലനതാഴ്കി

ൽലഭ്കികുന്നനതങ്കിൽപവതനത്കിന്നറ 10

ശതോനം്ര്തൂട്കിഅേ്കി്രപവതനംലഭ്കികുന്നത്കിനുള്ളഅവ്രാശം

ന്കിരീക്ഷണം

 ഒപരവാര്്കിൽതനന്നയുള്ളേണ്കി്രളാണ് നതാഴ്കിലാള്കി്രൾ നചയ്ു വരുന്നത്

ദോഷ്യൽഓഡ്ധിറ്ട്നടതുവാനുള്ളഅവകാശം

 നതാഴ്കിലുറ്് േദ്ധത്കിയ്കിൽ ഏനറടുതു നട്്കിലാകുന്ന േുഴുവ്ഴ്ൻ

കേവൃത്കി്രളും പസാഷയൽ ഓ്്കിറ്ട്ട് നു വ്കിപേയോകണനേന്ന് നസക്ഷൻ 17(2)

ന്കിഷ്കരഷ്കികുന്നു

 ന്കിയേം അനുശാസ്കികും കേ്രാരം ഉള്ള പസാഷയൽ ഓ്്കിറ്ട്ട് കേക്ര്കിയ ഇതുവനര

നടന്ന്കി്്കില.

9 . രജ്ധിസർട്പ്പര്ധിദശാധന

പ്രകന്ദ സരകാറ്കിന്നറ ന്കിരപദശ കേ്രാരം താനഴ േറയുന്ന ഏഴു രജ്കിസറു്രൾ ന്കിരേനോയും

കഗാേേഞായത്കിൽസ്തൂക്ഷ്കിപ്ര്ടൊതാണ്

 AMC കേ്രാരേുള്ള 7 രജ്കിസറു്രൾഉ്ടൊയ്കിരുന്നു

1. തതാഴ്ധിൽകാർഡ് രജ്ധിസർട്

 തതാഴ്ധിൽകാർഡ്ധിനുള്ളകുടുംബദപ്പക്ഷയു തട രജ്ധിസർ ആണ് തതാഴ്ധിൽ കാർഡ്

രജ്ധിസർ. AMC ഗപ്പകാരമുള്ള തതാഴ്ധിൽ കാർഡ് രജ്ധിസർ കാണാൻ ോധ്ധിചു

2 ഗഗാമേഭരജ്ധിസർ

 ഓ്്കിറ്കിനു വ്കിപേയോക്കിയ 6ആം വാര്്കിനല കഗാേസഭ രജ്കിസര

േര്കിപശാേനക് വ്കിപദയ ോക്കിയപ്ാൾ, നതാഴ്കിലുറ്് േദ്ധത്കിയ്കിൽ

ഏനറടുപക്ടെ േദ്ധത്കി്രൾ കഗാേസഭയ്കിൽ ചരച നചയ്ു

തീരുോന്കിചതായ്കി ്രാണുവാൻ സാേ്കിചു

3 ഡ്ധിമാൻഡ്അദലാദകഷൻ/ദവതനരജ്ധിസർ

 പ്പര്ധിദശാധ്ധിചത്ധിൽ തവള്ളദപ്പപറ്ധിൽക്തൂടായ്ധിഎഴുത്ധി ദമറ്ട്തന

ഏൽപ്ധിച് തഗഫണ്ഓഫീേ്ധിൽനൽകുന്ന രീത്ധിയാണ്

അവലംബ്ധിച്ധിര്ധികുന്നത് . ഇങ്ങതനലഭ്ധികുന്നഅദപ്പക്ഷകൾകു

രേീത്ധിയും നാൽകാറുണ് വളതരനല്ലഡ്ധിമാൻഡ് രീത്ധിയാണ്

 ആയതുതകാണ് ആറാം വാർഡ്ധിൽപ്പര്ധിദശാധനയ്ക്

വ്ധിദധയമാക്ധിയ ഗപ്പവൃത്ധികളുതട ഡ്ധിമാൻഡ്കതണത്ധിതയ്കെ്ധിലും

‘ഓദരാ ഗപ്പവർത്ധിയുതടയുംഡ്ധിമാൻഡ്അതാത്ഫയല്ധിൽ

േ്തൂക്ഷ്ധികുന്നതായ്ധിര്ധികുംഅഭ്ധികാമ്യം.

4.വർക് രജ്ധിസർ:

 കേവൃത്കിയുനട ല്കിസും ച്കിലവുംവ്കിശദാംശങ്ങളുംസംേന്കിച് രജ്കിസര
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 2018 19 കാലയളവ്ധിൽ തചയുവാൻ ഉദ്ദേശ്ധിച്ധിരുന്ന മുഴുവൻ

ഫയലുകളുദടയും വ്ധിവരങ്ങൾവർക്ട്രജ്ധിസറ്ധിൽ ഉണ്

എം,തെഎ.എേ്ൽന്ധിന്നുംഡൗൺദലാഡ് തചയ്ു

േ്തൂക്ഷ്ധിച്ധിരിക്കുന്നു

5ആസ്്ധിരജ്ധിസർ: (സ്കിരആസ്്കി്രളുനട രജ്കിസര)

 2019 ജനുവര്കി ോസം വനര നതാഴ്കിലുറ്് േദ്ധത്കിയുോയ്കി േനന്്്

നചയുന്ന കേവരത്കി്രളുനട പേരും വ്കിവരങ്ങളും നല രീത്കിയ്കിൽ

എഴുത്കിസ്തൂക്ഷ്കിച്കി്ു്ടെ് ഗുണഭോകതക്കുളുടെ പേര് കൂടീ ചേര്ക്കേണ്ടതാണ്



6 പ്പരാത്ധി രജ്ധിസർ:

 എന്ആര്ആര്ജിഎസ് വിഭാഗത്തില്വരുന്ന പരാതികള് നല്ല രീതിയില്പരാതി

രജിസ്റ്റരൽസൂക്ഷിച് രി ക്കുന്നു. 2019ലെ ഒരു പരാതി

രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.



തമറീര്ധിയൽരജ്ധിസർ :

 തമറീര്ധിയൽരജ്ധിസർപ്പര്ധിദശാധ്ധിചത്ധിൽകഴ്ധിഞ്ഞവർഷംതമറീര്ധിയൽ

ഉപ്പദയാഗ്ധിച്തചയുവാൻോധ്ധിച്ധിര്ധികുന്ന.ഗപ്പവൃത്ധികളുതട തമറീര്ധിയൽ

വ്ധിവരങ്ങൾതമറീര്ധിയൽരജ്ധിസറ്ധിൽ േ്തൂക്ഷ്ധിച്ധിടുണ്.

9.2ഗപ്പവൃത്ധിഫയല്ധിതല 22 ദരഖകൾ
വാരഷ്കി്ര ോസര സര്രുലര കേ്രാരം ഒരു കേവൃത്കി ഫയല്കിൽ താനഴേറയുന്ന

ഇരുേത്കിര്ടെു പരഖ്രൾന്കിര്ബ്ബനോയും ഉ്ടൊയ്കിര്കിപക്ടൊതാണ്

1.കവർദപ്പജ്

 േര്കിപശാേ്കിച 8 ഫയല്കിൽ വാരഷ്കി്ര ോസരസരകുലര കേ്രാരേുള്ള

്രവരപേജ്കാണാൻസാേ്കിച്ചില

2.തചക്ട്ല്ധിേ്ട്റ്

 വരക്ഫയല്കിൽസ്തൂക്ഷ്കിച്കിര്കികുന്നവ്കിവരങ്ങളുനടേ്്കി്രയും,

അവയുനടപേജ്നമ്പറുംപരഖന്ടുപത്ടെനചക്്കില്കിസ്ഫയല്കിൽസ്തൂക്ഷ്കിപക്ടെതാണ്.

േര്കിപശാേ്കിച8ഫയലു്രള്കിൽ്രാണാൻ്രഴ്കിഞ്ഞ്കില

3.ആക്ഷൻപാൻ

 ഒരു ജന്രീയഇടനേടല്കിന്നറ പനരസാക്ഷയം നതള്കിയ്കികുന്ന പരഖയാണ്

ആക്ഷൻപാൻ. പ്രാ്്കി.കഗാേസഭ ന്കിരപ്ദേശ്കികുന്ന കേവരത്കി്രൾനഷൽഫ്

ഓഫ് പകോജക്്കിപലക് ോറു്രയും ഇത്കിൽന്കിന്നും േുൻഗണനഅട്കിസാനത്കിൽ

അതാത്സാമ്പത്കി്രവരഷത്കിൽആവശയേുള്ള കേവരത്കി നതരനഞ്ഞടുത്

ആക്ഷൻപാൻതയാറാകു്രയും നചയും .ആക്ഷൻപാന്കിൽ ഉൾന്്



13

കേവരത്കിതനന്നയാപണാ നട്്കിലാക്കിയത്എന്ന് േനസ്കിലാകുന്നത്കിനും

ആക്ഷൻപാൻ പ്രാ്്കിഉേ്രര്കികുന്നു

 .േര്കിപശാേ്കിചഫയലു്രള്കിൽ ഒന്ന്കിൽ പോലും AMC കേ്രാരം ന്കിരേനോയും

ഉ്ടൊയ്കിര്കിപക്ടെആക്ഷൻപാന്കിൻനറ പ്രാ്്കി്രാണാൻ

സാേ്കിച്കില.എന്ന്കിരുന്നാലും നതാഴ്കിലുറ്് വ്കിഭാഗംഓഫീസ്കിൽേഞായത്കിനല

േുഴുവൻആക്ഷൻപാനുംകേൻ്് നചയ്ു വൃത്കിയായ്കിസ്തൂക്ഷ്കിച്കിര്കികുന്നു

 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....

എസ്കിപേറ് കേവരത്കി്രളുനട droing പവനറ തനന്നസ്തൂക്ഷ്കിച്കിര്കികുന്നു

5.ഭരണാനുമതി

 ഒരു വാര്്കിൽ ഒരു വരഷം നട്്കിലാകുന്ന നതാഴ്കിലുറ്് േദ്ധത്കി

കേവരതനങ്ങൾക് േഞായത് ഭരണസേ്കിത്കി നൽ്രുന്ന

അംഗീ്രാരോണ് ഭരണാനുേത്കിേര്കിപശാേ്കിചഫയലു്രള്കിൽ

ഭരണാനുേത്കി പ്രാ്്കിസ്തൂക്ഷ്കിച്കിട്ടുണ്ട്

6.ോദ്കെത്ധികാനുമത്ധി

 പരിശോധിച്ച8ഫയലുകളിൽസാങ്കേതികാനുമതി നസ്രയ്തൂറ്കി ൽ

ന്കിനന്നടുതസാപങത്കി്രഅനുേത്കിയുനട പ്രാ്്കി എന്ന്കിവ

സ്തൂക്ഷ്കിച്കി്ു്ടെ്.

7.േംദയാജ്ധിതപ്പദ്ധത്ധി(കൺദവർജൻേ്)

പ്പര്ധിദശാധ്ധിചകനാൽവർകുകൾക്്രൺപവരജൻസ്ോേ്രോണ്



14

ഫയല്കിൽ്രൺപവരജൻസ്സ്തൂച്കി്്കികുന്ന പരഖ്രല്കണ്ടില്ല

8.ഡ്ധിമാൻഡ്ദഫാം

.

9.വർക്അദലാദകഷൻദഫാം

 നതാഴ്കിൽ ആവശയന്്വര്ട്ട്കു നതാഴ്കിൽ അനുവദ്കിചുന്രാ്ടെുള്ള

വരക്അപലാപകഷൻ പഫാം ഫയലില് കാണാന് സാധിച്ചില്ല,

എന്നിരുന്നാലും വേറെഫയലിൽസൂക്ഷിച്ചു ഇരിക്കുന്നു

10.ഇമസർ ദറാൾ

 നതാഴ്കിലാള്കി്രൾനതാഴ്കിൽനചയുന്നതീയത്കി,

ദ്കിവസംഉൾന്നടഹാജരപരഖന്ടുതുന്നത്കിനുള്ളഅട്കിസാനപരഖ

യാണ്ഇേസര പറാൾ.

ഇത്കിൽപ്ാക്ന്വലേ്നേൻറ്ഓഫീസര,േഞായന്്ക്ര്റ്കിഎന്ന്കി

വരഒ്ും, സീലും പരഖനേടുപത്ടെതാണ്. എന്നാൽ ഇ-േസര്ട്ട്

പറാളു്രള്കിൽ പ്ാക്ന്വലേ്നേൻറ്ഓഫീസര,

േഞായന്്ക്ര്റ്കിഎന്ന്കിവര ഒ്ും, സീലും

പരഖനേടുത്കിയ്കി്ുന്ടെങ്കിലും തീയത്കി പരഖന്ടുത്കിയതായ്കി

്രാണാൻസാേ്കിച്കില

.ഇത്കിൽ നതാഴ്കിലാള്കി്രളുനട ഒ്ു്രൾ, അവരുനട നതാഴ്കിൽദ്കിനങ്ങൾ,

.്ര്തൂല്കിഎന്ന്കിവപരഖന്ടുത്കിയ്കി്ു്ടെ് muster roal എലാംതനന്ന

േ്തൂര്കി്്കിച്കിര്കികുന്നു mustur പറാൾേര്കിപശാേനനടത്കി ഉപദയാഗസര

ഒ്് വച്കി്്കില

 Check leaf ദനാളം ഗപ്പാധാന്യംവരുന്നഇ മേ്തറർ ദറാള്ധിൽ

ഉള്ളതവട്ധി ത്ധിരുതലുകൾന്ധിർബനമായും

ഒഴ്ധിവാദകണതാണ്.

11.തമഷർതമൻറ്പ്പുസ്കം (M Book)

 എലാഫയലു്രള്കിലും M book ഉ്ടൊയ്കിരുന്നു.

 നേഷരനേൻറ്േുക്കിൽനമ്പര പേജ്നമ്പരഎന്ന്കിവച്കില

ഫയലു്രള്കിൽ പരഖനേടുത്കിയ്കി്്കില







12.തമറീര്ധിയൽല്ധിസ്

 നേറ്കിര്കിയൽല്കിസ് പ്രാ്്കി്രാണാൻ്രഴ്കിഞ്ഞു

13.ദവജ് ല്ധിസ്ട്
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 നതാഴ്കിലാള്കി്രൾഎകതദ്കിവസംപജാല്കിനചയ്ുഎന്നത്കിന്അട്കി

സാനന്ടുത്കി അവരക് നൽപ്ര്ടെതു്രഅതായത്്ര്തൂല്കി,

ആയുേങ്ങൾക് ന്രാടുകുന്ന വാട്ര,

േ്തൂരച്ര്തൂ്ുന്നത്കിനുള്ള തു്ര എന്ന്കിവ

എലാം്രാണ്കിചുന്രാ്ടെ് േണം ക്രോറുന്നതയാറാകുന്ന

കേോനന്് ഒന്നാണ് പവജ് ല്കിസ്ട്ട്

 േസരപറാൾ കേ്രാരേുള്ള പവജ് ല്കിസ്ട്ട് എല്ലാ

ഫയലു്രള്കിലും്രാണാൻ്രഴ്കിഞ്ഞു

14.മസർദറാൾ /ഫയൽമാറസ്ധിപുകൾ

 ഒരുേസരപറാൾഅവസാന്കിച് 3 ദ്കിവസത്കിന്രംതനന്ന

അളവു്രൾേനന്് ഉദയാഗസൻ

പരഖന്ടുതണംഎന്ന്ന്കിയേം

അനുശാസ്കികുന്നു.അളവു്രള്കിൽ ക്രേപകടു്രൾ

ഉ്ടൊയാപലാ, ഉേപയാഗ്കികുന്ന നേറീര്കിയല്കിന്നറ

്ര്വാള്കിറ്കിയ്കിൽന്കിലവാരം്രുറയ്കു്രപയാ,

ഉയരന്നഎസ്കിപേറ്്രാണ്കികു്രപയാനചയുന്നത്ന്കിയേവ്കിരു

ദ്ധോവു്രയുംനസക്ഷൻ 25അനുശാസ്കികുന്നശ്കിക്ഷക്

വ്കിപേയോപവ്ടെ്കിവരു്രയുംനചയും.

 8ഫയലുകളിലും ഫയൽട്രാക്കിംഗ്ഫോംഅഥവാ

മസ്റ്്റരപറാൾേ്തൂവ്നേൻറ്സ്കി്്ഫായലുകളില്

ഉണ്ടായിരുന്നു.

15. നേറീര്കിയൽവൗചരേ്കിൽട്ട് :

മെറ്റീരിയല്ഉപയോഗിച്ചുള്ള പ്രവര്ത്തികള്ഒന്നും ഓഡിറ്റ് കാലയളവില്

ചെയ്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടു മെറ്റീരിയല്ബില്ലുകള്ബാധകമല്ല

16.ഫണ്ട്ട്രാൻസ്ഫർഓർഡർ(FTO)’

 പരിശോധിച്ച ഫയലുകളില്

ഫണ്ട്ട്രാൻസ്ഫർഓർഡർ(FTO)’ഹാര്ഡ്കോപ്പി

സൂക്ഷിചിട്ടില്ല എന്നിരുന്നാലും എം ബുക്കിന്ടെ

പുറകിലും രജിസ്റ്റരൽ രേഖപെടുത്തി വച്ചിരിക്കുന്നു

17. റോയൽറ്റി

 േര്കിപശാേന വ്കിപേയോക്കിയ ഒരുവരക്ട്ട്ഫയല്കിലും പറായൽറ്കി

ോേ്രേല
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18.ദഫാദടാഗഗാഫ്

 കേവരത്കിതുടങ്ങുന്നത്കിന്മുമ്പ്കേവരത്കിനടന്നുന്രാ്ടെ്കിര്കികുപമ്പാ

ള്ട്ട്, കേവരത്കിേ്തൂരതീ്രര്കിചു്രഴ്കിയുപമ്പാള്ട്ട്

തുടങ്ങ്കിയഓപരാഘ്ത്കിനലയുംപഫാപ്ാ്രൾഫയല്കിൽസ്തൂക്ഷ്കിക

ണനേന്നുന്കിഷ്കരഷ്കിച്കിര്കികുന്നു

 ഇതരത്കിലുള്ള ഒരുഘട്ടത്തിലുള്ള ഫോട്ടോയും കാണാൻ

സാധിച്ചില്ല

 കേവരത്കിസലം ത്കിര്കിചറ്കിയുന്നത്കിനുള്ള ഉോേ്കിയാണ്

ജ്കിപയാപയാടാഗ്്്പഫാപ്ാസ്. എന്നാൽ ഇവ േര്കിപശാേനയ്ക്

വ്കിപേയോക്കിയ ഒരുഫയല്കിൽ പോലും്രാണാൻസാേ്കിച്കില.

20ഗപ്പവൃത്ധിപ്പ്തൂർതീകരണോക്ഷ്യപ്പഗതം

 േര്കിപശാേ്കിച 8ഫയല്കിൽ കേവ്രത്കിേ്തൂരത്കി്രരണ

സാക്ഷയേകതം്രാണാൻ്രഴ്കിഞ്ഞു

21. ദോഷ്യൽഓഡ്ധിറ്റ്ധിദപാർട്

 എഎംസ്കി കേ്രാരേുള്ള പസാഷയൽഒ്ാ്്കിറ് നട്ാകുന്നത്

ഇപ്ാഴാണ്.

22.സേറ്ഡയറ്ധി

 സംസാനസരകാര്കിന്നറന്കിരപ്ദേശകേ്രാരംവരക്ഫയല്കിൽസ്തൂക്ഷ്കി

പക്ടെ22 േനതപരഖയാണ്കസറ്്യറ്കി.

 പ്പര്ധിദശാധനയ്ക് വ്ധിദധയമാക്ധിയതപ്പാതു ഗപ്പവൃത്ധികൾ 8

എണത്ധിതനസേറ്ഡയറ്ധിേ്തൂക്ഷ്ധിച്ധിരുന്നു.

 കസറ്്യറ്കിയുനട ്രവരപേജ്കിൽ കേവരത്കിനയ്രുറ്കിചുള്ള

 കോഥേ്കി്രവ്കിവരങ്ങൾഏനതാരുവയക്കികുംേനസ്കിലാകാൻേറുന്ന

രീത്കിയ്കിൽഉ്ടൊപ്ര്ടെതാണ്.കേവരത്കിആരംഭ്കികുന്നദ്കിവസംകേവര

ത്കിഅവസാനതീയത്കിഎസ്കിപേറ്തു്ര,കേവൃത്കി ദ്കിനങ്ങൾ ,എന്ന്കിവ

്രവരപേജ്കിൽ ഉ്ടൊയ്കിരുന്നു.

 േണ്കിസലനതനസൗ്രരയങ്ങളുനടലഭയതഅടങ്ങ്കിയനചക്്കിസ്േ്തൂര

ണോയും േ്തൂര്കി്ച്കിരുന്ന്കില..

 കസറ്്യറ്കിയുനട ഒരു ഭാഗോണ്

പകോജക്്ഇനീഷയൽേീറ്കിങ്ങ്.ഒരുകേവൃത്കിതുടങ്ങുന്നത്കിനു

േുമ്പ്കേവരത്കിനയകുറ്കിചുളളവ്കിവരങ്ങൾേങുവയ്കുന്ന

തുംഅതുപോനലഒരുകേവരത്കിഎങ്ങനനനചയണനേ

ന്ന്നതാഴ്കിലാള്കി്രൾക്്രൃതയോയഅവപോേംഉ്ടൊക്കിഎ

ടുകുന്നത്കിനുംവാര്്നേമ്പര, സാഫ്ട്ട്

എന്ന്കിവരുനടഅേയക്ഷതയ്കിൽ്ര്തൂടുന്നപയാഗോണ്േദ്ധത്കി

ആരംഭേീറ്കിങ്ങ്.േര്കിപശാേ്കിച്ഫയലു്രള്കിൽ 2എണ്ണത്തിന്

ഉള്ളസൈറ്റ്ഡയറിയില്എലാംപേൽേറഞ്ഞഅേ്കി്രാര്കി്രളുനട

സാന്ന്കിേയത്കിൽേദ്ധത്കിആരംഭേീറ്കിംങ്ങ്

നടത്കിയതായ്കിപോേയന്്ു.എന്നാല്അതില്

ഒരെണ്ണത്തില്ആരും ഒപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തിയതായി കണ്ടില്ല.
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അതുപോലെപണിആയുധങ്ങളുടെ വാടക

നല്കിയുട്ടെണ്ടെങ്കിലും ഏതുതരംആയുധം ഉപയോഗിച്ച്

എന്നു രേഖ പ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല പ്രാവ്ര്ത്തി എല്ഡി/324188

തരൂര്വാലറ്റം പാടശേഖരം മണ്ണ് കയാല

 കസറ്്യറ്കിയുനട ഒരു ഭാഗോണ്

വ്കിജ്കിലൻസ്ആൻ്്പോണ്കിററ്കിങ

്രമ്കിറ്കി.വ്കിജ്കിലൻസ്ആൻ്്പോണ്കിററ്കി കമ്കിറ്കി

യുനടറ്കിപ്ാര്്ഉ്ടൊയ്കിരുനന്നങ്കിലുംഅഭ്കികോയങ്ങൾപരഖ

ന്ടുത്കിയ്കി്ു്ടെയ്കിരുന്ന്കില.ഓപരാവാര്്കിനലകേവരതന

ങ്ങനളന്കിരീക്ഷ്കികുന്നത്കിനും്ര്തൂടുതൽനേചന്ടുതുന്നത്കി

നുോയ്കി്രാരയക്ഷേോയകേവരത്കിപക്ടെവരുോണ്വ്കി.എം.

സ്കിയ്കിൽഅംഗങ്ങൾആയ്കിര്കിപക്ടെത്.

 കസറ്്യറ്കി േനറാരു ഒരു ഭാഗോണ് സന്ദരശ്ര്രുറ്കി്്:

 കേവൃത്കിയുനടഓപരാഘ്ങ്ങള്കിലുള്ളേുപരാഗത്കിവ്കിലയ്കിരു

തുന്നത്കിനും,

നതാഴ്കിലാള്കി്രളുനടകേശ്നങ്ങൾേനസ്കിലാകുന്നത്കിനും,

േദ്ധത്കിന്കിരവഹണഏജൻസ്കിയുനടഉപദയാഗസര,

ജനകേത്കിന്കിേ്കി്രൾ, VMC

അംഗങ്ങൾഎന്ന്കിവരകേവൃത്കിനടകുപമ്പാൾസലസന്ദരശ

നംനടപത്ടെതാണ്.കസറ്്യറ്കി്രള്കിൽ,

സന്ദരശ്രരുനടപേരും,ഒ്ും,

പരഖന്ടുത്കിയ്കിരുനന്നങ്കിലും, ്രുറ്കി്്ഉ്ടൊയ്കിരുന്ന്കില.

 കസറ്്യറ്കി യ്കിൽ ഉ്ടൊയ്കിര്കിപ്ര്ടെ േനറാരു

കേോനനേ് ഭാഗോണ് നതാഴ്കിലാള്കി്രളുനടസാക്ഷ്കിേകതം

,േസരപറാള്കിൽഒ്ുനവചനതാഴ്കിലാള്കി്രൾകേവൃത്കിനചയ്ു

എന്നും, പേറ്പേൽപനാ്ംവഹ്കിചുഎന്നുംനതള്കിയ്കികുന്ന

ആേ്കി്രാര്കി്ര

പരഖയാണ്സാക്ഷ്കിേകതംേര്കിപശാേ്കിച്ഫയലു്രള്കിൽഉള്ള

കസറ്്യറ്കിയ്കിൽഎലാംനതാഴ്കിലാള്കി്രൾസാക്ഷയന്ടുത്കി

യ്കിരുന്നു.

10.ഗപ്പവർത്ധികളുതടപ്പര്ധിദശാധനവ്ധിവരണം
1.പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് പ്പതനാപ്പുരം പ്പാട ദശഖരത്ധിതല തചറുക്ധിട നാമ മാഗത കർഷകരുതട

കൃഷ്ധി ഭ്തൂമ്ധിയ്ധിൽ മണ്കയാലന്ധിർമാണം (LD 235406) Mb book number: 259 / 2018-2019

എസ്റ്റിമാറ്റ് തുക 300000

ചിലവായ തുക 279250

കേവരത്കിആരംഭ്കിചതീയത്കിട്ട് 20-10-19
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േ്തൂരതീ്രര്കിചതീയത്കി 1-11-18

നതാഴ്കിൽ ദ്കിനങൾട്ട്ട്ട്

Mb number 259/2018-19, പാട ശേഖരത്തിലെ കൃഷി ഭുമിയിൽ വരമ്പുകൾ മാടുന്നത് ഒരു

പ്രേവര്തി ആയിഏറ്റെടുത്തു.

എന്നാൽ പണി ചെയിത സ്ഥലങ്ങളിൽ നിറയെ പുല്ല് മുളച്ചു നിൽക്കുന്നതിൽ അളവ് എടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.

മണ്ണ് കയ്യാല നിരമിച്ചവിടെ മഞ്ഞളും മറ്റു വച്ചിരിക്കുന്നു പകുതിയും മഴയിൽ നശിച്ചു പോയിഅതാണ്

കാണാൻ കഴിഞ്ഞത.്.

6/252 ശാന്ത എന്നയാളുടെ വീട്ടിൽ മണ്ണ് കയ്യാല നിരമിച്ചത് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു, 1/2 അടി പൊക്കി, ഏകദേശം

3 മീറ്റര നീളത്തിൽ ബണ്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്

2പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് ആറാംവാർഡ്ൽദ്ലേശം അനുഭവ്ധികുന്നവരുതടകുടുംബങ്ങള്ധിൽ ഭു

വ്ധികേനംഅബുൽ േമേ് LD 234063

M b, number, 6/184

എസ്റ്റിമാറ്റ് തുക 25000

ച്കിലവായതു്ര : 20933

കേവരത്കിആരംഭ്കിചതീയത്കിട്ട് : 11-1-19

േ്തൂരതീ്രര്കിചതീയത്കി : 23-.01.2019

നതാഴ്കിൽ ദ്കിനങൾട്ട്ട്ട് : 70

m book number 356/2018/19

2 േീറര നീളവും ഒന്നര േീറര വീത്കിയ്കിലും combost ്രുഴ്കിഎടുത്കിരുന്നു... ഇതു ോല്കിനയ സംസ്രരണം

നടതാൻ ഉള്ളഒരു ഉോട്ധ്കി ആണ്

േഴ്രുഴ്കി്രൾ, ്രപമ്പാസു ്രുഴ്കി്രൾഎന്ന്കിവ്രാണാൻസാേ്കിചു, ഇതും കേളയത്കിൽേ്രുത്കിയും നശ്കിചു

പോയതാണ് ്രാണാൻ്രഴ്കിഞ്ഞത്

6/83 എന്ന ്രാര്് ഉടേയുനട വീ്്കിൽ 2 േീറര നീളത്കിൽ, 1.8ആഴത്കിൽ ്രപമ്പാസ് ്രുഴ്കി

്രാണാൻ സാേ്കിചു

3. ഗപ്പവൃത്ധിയുതട ദപ്പര് മുതദനാട് , ആനകല്ല് കനാൽ മണ്നീകം തചയൽകയർഭു

വേ്ഗതം ഉപ്പദയാഗ്ധിച് പ്പാർശ്വ ഭ്ധിത്ധി േംരക്ഷണം

എസ്റ്റിമാറ്റ് തുക 250000

ച്കിലവായതു്ര : 248000

കേവരത്കിആരംഭ്കിചതീയത്കിട്ട് 04.12.2018
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േ്തൂരതീ്രര്കിചതീയത്കി 09-12-2018

നതാഴ്കിൽ ദ്കിനങൾട്ട്ട്ട് 52

എം േുക്ട്ട് നമ്പര : 310/18-19 ്രനാൽ ്്കി്ാരട്നേന്റ് ന്നട ്രനാല്കിൽ േണ് നീകം നചയൽആണ് കേോന

േണ്കി.. ഇരു ഭാഗതു ്രാട് േ്കിട്കിചു്ര്കിടകുന്നത് ന്രാ്ടെ് അളവ് എടുകാൻ്രഴ്കിഞ്ഞ്കിലഏ്രപദശം 1km ദ്തൂരം

വനര കേവരതനം നടത്കി

്രനൽന്നട ഇരു ഭാഗതും്രാട് വീശ്കി േണ് ോറ്കി, ഇപ്ാൾ നല പോനല്രാട് വളരന്നു്ര്കിടകുന്നു, ്രയര ഭു

വസ്കതം ഉേപയാഗ്കിച്കി്്കില. അളവ് എടുകാൻ ്രഴ്കിഞ്ഞ്കില

4.പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് ദകാങ്ങാട് മുറ്ധി കുറ്ധികാൻ ച്ധിറ ദതാട്േംരക്ഷണം ic 213213

എസ്റ്റിമാറ്റ് തുക 250000

ച്കിലവായ 249243

കേവരത്കിആരംഭ്കിചതീയത്കിട്ട് 23-03-2019

േ്തൂരതീ്രര്കിചതീയത്കി 29-03-2019

നതാഴ്കിൽ ദ്കിനങൾട്ട്ട്ട് : 350

M book number : 393 18-19 1 km നീളം ആണ്ഇ ഗപ്പവർതനം

8 ഭാഗതു 30squir നീളത്ധിൽ അളവ്കിലുള്ളആഴത്കിൽ േണ്കി നചയ്ു നോതം അളവ് 10800squir

പതാടന്നട ഇരു ഭാഗതു ഉള്ള്രാട് വീശ്കി േണ് ോറു്രയും നചയ്ു, ്ര്തൂടാനത തോടിന്്രുറുന്ര 2അട്കി

വീത്കിയും ഉള്ളചാക് ന്രാ്ടെ് ഒരുബണ്ട് ന്കിരേ്കിചു, അത് ്രനത നവള്ളോച്കില്കിൽ ഒല്കിചു പോവു്രയും

ഉ്ടൊയ്കി.. നതാട്കില് നവള്ളം ഉള്ളത്കിനാൽ അളവ് ്രൃതയോയ്കിഎടുകാൻ ്രഴ്കിഞ്ഞ്കിലാ

5.പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് - മുതാദനാട് ഗപ്പദേശo നീർചാൽേംരക്ഷണം

എസ്റ്റിമാറ്റ് തുക 200000

ച്കിലവായതു്ര - 154422

കേവരത്കിആരംഭ്കിചതീയത്കിട്ട്- :24-12-2018

േ്തൂരതീ്രര്കിചതീയത്കി- : :29-12-2018

നതാഴ്കിൽദ്കിനങൾട്ട്-ട്ട് : 50

Mേുക്ട്ട്നമ്പര 346/2018 ൽ നീരചാൽ സംരക്ഷണം ആണ് നടന്നത്.



20

15000 msquir ൽ 26 ഭാഗതു ്രാട് നവ്ു്രയും, 595 mcube ആഴത്കിൽ േണ് േറു്രയും നചയ്കിതു.. എന്നു m

േുക്കിൽ ന്കിന്നും േനസ്കിലായ്കി

ഫീൽ്് നചന്നപ്ാൾ ്രാണാൻ ്രഴ്കിഞ്ഞത് , ്രാട് േ്കിട്കിചു്ര്കിടകുന്നു, േണ് അത്കിന്രതു തനന്ന

പോവു്രയും നചയ്ു.. അളവ് എടുകാൻ ്രഴ്കിഞ്ഞ്കില

6.കേവൃത്കിയുനടപേര-് ആറാംവാര്്ൽ പ്ലേശംഅനുഭവ്കികുന്ന്രുടുംേങ്ങള്കിൽ ഭുവ്കി്രസനം,

അേ്ട്ട്ദുൾ റഹ്കിോൻ

എസ്റ്റിമാറ്റ് തുക 25000

ച്കിലവായതു്ര- 20933

കേവരത്കിആരംഭ്കിചതീയത്കിട്ട്- 11.01.2019

േ്തൂരതീ്രര്കിചതീയത്കി- 12-01-2019

നതാഴ്കിൽദ്കിനങൾട്ട്-ട്ട് 70

Mേുക്ട്ട് നമ്പര 351/ 2018-2019

8 ഭാഗതു 13 നലങ്ത് ൽ 57mcube l ്രാട് നവ്്കി, 10 ഭാഗതു 36 നീളത്കിൽ, 3 ആഴത്കിൽ, ആന്ര 81 cube

l േണ്കി്രൾ നടത്കി 6/287 നറസ്കിയാേ്കി എന്നാ ്രാര്് ഉടേയുനട

വീ്്കിൽ േഴ ്രുഴ്കി ്രാണാൻ സാേ്കിചു.. 1.5 േീറര നീളം ഉ്ടെ് ,

എന്നാൽആഴം്രുറവാണ്

േഴ ്രുഴ്കി ്രൾ , ്രപമ്പാസ് ്രുഴ്കി എന്ന്കിവ്രാണാൻസാേ്കിചു എങ്കിലും അത്േ്തൂരണര്തൂേം ആയ്കിരുന്ന്കില,

േഴകാത് അത്േ്രുത്കിയും േ്തൂട്കി പോയ്കിര്കികുന്നു എന്നാണ് ഫീൽ്് ൽ പോയപ്ാൾ അറ്കിയാൻ

്രഴ്കിഞ്ഞത്.

7. കേവരത്കിയുനട പേര് : ഗായകത്കി േുഴയ്കിൽ, േതനാേുരം േുതൽോലംവനരേുഴസംരക്ഷണം പാൻ

ഐ്്കി Lb 336

എസ്കിപേറ് തു്ര : 350000

ച്കിലവായതു്ര : 336075

കേവരതനം തുടങ്ങ്കിയത് : 3-3-2019

േ്തൂരത്കി്രര്കിചത്കിയത്കി : 7-3-2019

നതാഴ്കിൽ ദ്കിനങ്ങൾ : 346

M book number : 375 /2018-19

48 ഭാഗതു 211 നലങ്ത് ൽ ്രാട് വീശ്കി എന്നുഎം േുക്ട്ട് ൽന്കിന്നും േനസ്കിലായ്കി, എന്നാൽഇതു അളവ്

എടുകാൻ ്രഴ്കിഞ്ഞ്കില

ഇരു ഭാഗതു്രാടു വീശ്കി, വൃത്കിയാക്കി, ത്രരന്നേ്ടെ് ന്ര്്കി,

േുഴയ്കിൽ ഇപ്ാൾ നല പോനല നവള്ളം ഒഴു്രുന്നു , തടയണത്രരന്നു പോയ്കി

8. കേവരത്കിയുനട പേര് : ആറാംവാര്് ൽ പ്ലേശം അനുഭവ്കികുന്നവരുനട ്രുടുംേങ്ങള്കിൽ ഭുവ്കി്രസനം

LD 330957

എസ്കിപേറ് തു്ര : 300000

ച്കിലവായതു്ര : 294249

കേവരതനംതുടങ്ങയത് : 23-01-2019
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കേവരതനം അവസാന്കിചത് : 02-02-2019

M book നമ്പര : 364 /2018-19

ആന്രനോതം 1627-േത്കി cube ന്നട വര്ര്ആണ് mbook l ്ര്ടെത്, േഴ്രുഴ്കി്രൾ 1 േീറര നീളം ഉന്ടെങ്കിലും

ആഴം വളനര്രുറവാണ് എന്ന് ഫീൽ്്ൽന്കിന്നും േനസ്കിലായ്കി.

2.5 നീളത്കിൽ ഉള്ളേ്ടെ്്രാണാൻ ്രഴ്കിഞ്ഞു.. ന്കിര്രരഷ്കിച ഉയരം ഉ്ടൊയ്കിരുന്ന്കില..

േ്ടെ്കിൽേഞ്ഞളും േറo വച്കിര്കികുന്നു എന്നു ്രാണാൻ്രഴ്കിഞ്ഞു, എന്നാൽനചയ്കിതേണ്കി്രൾ േുഴുവൻ

ആയും്രാണാൻ ്രഴ്കിഞ്ഞ്കില, േഴ്രാരണം നശ്കിചു പോവു്രയും... ച്കില സലങ്ങള്കിൽ ്രൃഷ്കി നചയ്കിത്കി്്ടെ്

..

11.CIB-േ്ധിറ്ധിേൺഇൻഫർദമഷൻ ദബാർഡ്

നതാഴ്കിലുറ്് േദ്ധത്കിയുനടസുതാരയത ഉറ്ാകുന്നത്കിനു പവ്ടെ്കിയുള്ളഒരു ഉോേ്കിയാണ്

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

അട്കിസാനവ്കിവരങ്ങൾഅതായത്എസ്കിപേറ് തു്രസാേന പവതനഘട്രങ്ങൾയഥാരത്ഥ

നചലവ് നതാഴ്കിൽ ദ്കിനങ്ങൾതുടങ്ങ്കിയവ്കിവരങ്ങൾസാോരണജനങ്ങൾകും

ഗുണപഭാകാകൾകും േനസ്കിലാ്രുന്ന രീത്കിയ്കിൽ കേദരശ്കി്്കിപക്ടെത്അന്കിവാരയോണ്..ഈ

പോര്്സാേ്കിപക്ടെത്ഓപരാ കേവരത്കിയുനടയുംആരംഭഘ്ത്കിൽആണ്.ഓപരാ

കേവരത്കികുംഅനുസൃതോയ്കി ന്കിഷ്കരഷ്കിച്കി്ുള്ളഅളവു്രള്കിൽ ഉള്ളപോര്ു്രൾ

സ്കിേൻറ്ഉം പ്രാൺക്രീറും ഉേപയാഗ്കിച് ന്കിരമ്കിച്സാേ്കികണനേന്ന് ന്കിയേം

അനുശാസ്കികുന്നു്ടെ്. ഇരുമ്പ് ,ട്കിൻ ,ഫ്ളക്്ഷീറു്രൾതുടങ്ങ്കിയവ ഉേപയാഗ്കിച്കി്ുള്ള

പോര്ു്രൾസാേ്കികുന്നത് ന്കിയേവ്കിരുദ്ധോണ്. ന്കിരമാണനചലവ് വയക്കിഗത

കേവരത്കി്രൾക് 3000 ര്തൂേയും നോതു കേവരത്കി്രൾക് 5000 ര്തൂേയുംആണ് േരോവേ്കി ച്കിലവ്

എന്നാണ്ആനുവൽോസരസരകുലരന്കിഷ്കരഷ്കികുന്നത്. സ്കിഐേ്കിഅടങ്ങുന്നഒരു പഫാപ്ാ

വരക്ഫയല്കിൽ ഉൾന്ടുതണംഎന്നത് ന്കിരേനോണ്.–

േര്കിപശാേനകുവ്കിപദ യ ോക്കിയ നതാഴ്കിൽ ഇടങ്ങള്കിൽ ഒന്ന്കിലും cib ഉ്ടൊയ്കിരുന്ന്കില

12.ദറാസ്ാർേ്ധിനം

നതാഴ്കിൽആവശയ്രത്രൃതയോയ്കിരജ്കിസരനചയുന്നത്കിനുംനതാഴ്കിലാള്കി്രളുനടഅരഹത്രളുംഅവ്രാശങ്ങളും

അവനരപോേയന്ടുതുന്നത്കിനുംേദ്ധത്കി്രൾേര്കിഹര്കികുന്നത്കിനുോയ്കിപറാസ്ാരദ്കിനംസംഘട്കി്്കിപക്ടെതാ

ണ്.പറാസ്ാരദ്കിനംആചര്കികുന്നത്കിനുേുൻോയ്കിവ്കിവരവ്കിദയാഭയാസവയാേനകേവരതനങ്ങൾസംഘട്കി്്കികുന്നു

്ടെ്എന്ന്ജ്കിലാപകോകഗാംപ്രാ്്കിപനറരഉറ്ുവരുപത്ടെതാണ്.പറാസ്ാര്രല്ടെരസംേന്കിച്കഗാേേഞായതു

്രനളകേപതയ്രോയ്കിപോേവൽകര്കിപക്ടെതാണ്.പറാസ്ാരദ്കിനംസംഘട്കി്്കികുന്നത്കിൻനറചുേതല്രളുംഉതര

വാദ്കിത്വങ്ങളുംസംസാനസരകാരജ്കിലാപകോകഗാംപ്രാ്്കിപനറരര്തൂേീ്രര്കിച്കി്ുള്ളകേത്കിോസേ്്കി്രഅനുസര്കി

ച്തനന്നപറാസ്ാരദ്കിനംസംഘട്കി്്കികുന്നുഎന്ന്ജ്കിലാപകോകഗാംപ്രാര്്കിപനറരഉറ്ുവരുപത്ടെതാണ്.

ഈേ്്കി്രകഗാേവ്കി്രസനേകനാലയവുോയുംനോതുജനങ്ങളുോയുംേങുനവപക്ടെതുംഒരുോസത്കിനലാര്കിക

ൽകഗാേേഞായത്തലത്കിൽസംഘട്കി്്കിപക്ടെതാണ്.കഗാേേഞായത്കേസ്കി്ൻറ്ന്കിപയാഗ്കികന്്കഗാേേ

ഞായത്കിനലഭാരവാഹ്കിദ്കിനാചരണത്കിൽഅേയക്ഷതവഹ്കിപക്ടെതാണ്.ഇത്നടതുന്നത്കിനുംനടേട്കിക്രേങ്ങ

ൾപരഖന്ടുതുന്നത്കിനുള്ളസ്വയംസഹായസംഘങ്ങളുനടനഫ്പറഷൻഅംഗങ്ങൾഎന്ന്കിവരകാണ്.

പറാസ്ാരദ്കിനംആചര്കികുന്നത്ന്കിശ്ചയ്കികന്്്കി്ുള്ളദ്കിവസംനടതുന്നത്കിനായ്കിഉപദയാഗസനരന്കിപയാഗ്കിപക

്ടെതാണ്.ഈപയാഗത്കിൽേ്കിന്കിറ്സ്നോതുജനങ്ങൾക്േര്കിപശാേ്കികുന്നത്കിനുംപസാഷയൽഓ്്കിറ്കിനുംലഭയോ

പക്ടെതു്ടെ്. സംസാനസരകാരദ്കിനംസംഘട്കി്്കികുന്നതംേന്കിചറ്കിപ്ാര്ു്രൾപശഖര്കികുന്നതാണ്.

സംസാനസരകാരനതാഴ്കിൽആവശയ്രതസംേന്കിച്ജ്കിലാതലറ്കിപ്ാര്ു്രൾേത്കിവായ്കിഅവപലാ്രനംനച

പയ്ടെതാണ്
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13.വ്കിജ്കിലൻസ്ആൻ്്ട്ട്പോണ്കിററ്കിംഗ് ്രമ്കിറ്കി
ഓപരാ കഗാേേഞായത്കിലുംഅഞ്അംഗങ്ങളുള്ളജാകഗത പേൽപനാ്സേ്കിത്കി ര്തൂേീ്രര്കിപക്ടെതാണ്. ഇത്കിൽ

േ്്കി്രജാത്കി-േ്്കി്രവരഗവ്കിഭാഗങ്ങൾക് പവ്ടെകത കോോനയം നൽപ്ര്ടെതും േ്രുത്കി പേര സ്കതീ്രൾ

ആയ്കിര്കിപക്ടെതുോണ്.അദ്ധയാേ്രരഅംഗനവാട്കി വരകരസ്വയംസഹായസംഘത്കിനലഅംഗങ്ങൾ

പസാഷയൽഓ്്കിറ് റ്കിപസാഴ്് പേഴ്ൺോര ഉേപഭാകൃസേ്കിത്കി്രൾയുവജന്ലേ്ബ്ബു്രൾ നോതുസേ്തൂഹ

സംഘടന്രൾതുടങ്ങ്കിയവര്കിൽന്കിന്നും VMCഅംഗങ്ങനള നതരനഞ്ഞടുകാവുന്നതാണ്ഏറവും്രുറഞ്ഞ

്രാലയളവ്കിപലക് VMC നയന്കിയേ്കിപക്ടെത് കഗാേസഭയാണ്. കേവരത്കിസലസന്ദരശനം

നതാഴ്കിലാള്കി്രളുോയ്കിആശയവ്കിന്കിേയംനടതൽ ,പരഖ്രളുനട േര്കിപശാേന ,കേവരത്കിസല

സൗ്രരയങ്ങളുനട േര്കിപശാേന ,കേവരത്കി്രളുനട ഗുണന്കിലവാരം ന്കിരണയ്കികൽ,തു്രന്കിരണയം

കേവരത്കിയ്കിൽഉടനീളേുള്ളറ്കിപ്ാര്്കിംഗ് കേവരത്കിയുനടസ്വഭാവനതസംേന്കിചുള്ളഗുണേരോയ

വ്കിലയ്കിരുതൽഎന്ന്കിവയാണ് കേോനചുേതല. VMCഎലാ കേവരത്കി്രളും േര്കിപശാേ്കിപക്ടെതും േ്തൂലയ

ന്കിരണയരജ്കിസറ്കിൽ പരഖന്ടുപത്ടെതും പസാഷയൽഓ്്കിറ്സേയത്അവ കഗാേസഭയ്കിൽ

സേര്്കിപക്ടെതുോണ് VMC റ്കിപ്ാര്് ഒരു നോതു പരഖയായ്കി്രരുപത്ടെതുംആവശയന്ടുന്നത്കിനനുസര്കിച്

ഒരു നോതു പരഖയായ്കി േഞായത് ന്കിന്നും ലഭ്കിപക്ടെതുോണ.്

Sn Name Designation

1 അയ്ൻ

2 K.kസു കേേനയ ൻ

3 ്രേലo

4 പകേേ

5 രതനാേണ്കി

ഇകതയും പേരവ്കിജ്കിലൻസ്ട്ട്ആൻ്്ട്ട്പോണ്കിററ്കിംഗ് ്രമ്കിറ്കിഅംഗങ്ങൾആക്ടിവായി ഉന്ടെ്ര്കിലും

ന്കിലവ്കിൽ നതാഴ്കിലുറ്് കേവരത്കി നചയുന്നവരതനന്നയാണ്അംഗങ്ങൾആയു

ള്ളത്.അതുന്രാ്ടെ് വ്കി.ട്ട്എട്ട്ംസ്കി.േുന:സംഘട്കി്്കിപക്ടെതു്ടെ്

സോഷ്യല്ഓഡിറ്റ്ഗ്രാമസഭയുടെതീരുമാനങ്ങള്

• നതാഴ്കിൽ ്രാര്് പഫാപ്ാ േത്കിചു സൗജനയോയ്കി നൽ്രാൻ തീരുോനംആയ്കി

. ഫസ്എയ്് പോക്്ട്ട്, നഹൽത്ട്ട് നസന്റര, ആശാവരക്ര ോര്കില്തൂനട ഏരന്ടുതാൻ തീരുോനം ആയ്കി

. നതാഴ്കിൽ പവതന ്രാലതാേസം വന്നാൽ നതാഴ്കിൽ ഇലാ പവതനത്കിനു അപേക്ഷ്കികാം എന്നുള്ള
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തീരുോനം ആയ്കി

. നതാഴ്കിൽ ആവശയം ഉള്ളവര അവേ്കി എടുകാനത ്രൃതയോയ നതാഴ്കിൽ എടുകാo എന്നുള്ള തീരുോനം

ആയ്കി.

. ന്കിലവ്കിലുള്ള VM C േുന:സംഘട്കി്്കികാൻ തീരുോനം ആയ്കി

. C I B സ്ഥാപ്പിക്കാന് തീരുോനം ആയ്കി

ന്ധിർദ്ദേശങ്ങൾ

 നതാഴ്കിലുറ്ുേദ്ധത്കിഇന്കിയുംവ്കിജയ്രരോയ്കിേുപന്നാ്്ന്രാ്ടെുപോ്രുന്നത്കിന്ഉപദയാഗസതലത്കിലും

ഭരണതലത്കിലുംഒരുപോനലോനദണങ്ങൾകനുസൃതോയ്കികേവരത്കി്രൾനട്്കിലാപക്ടെതു്ടെ.്

നനാഴ്കിലാള്കി്രളുംനേയ്റ്ോരുംനതാഴ്കിലുറ്ുേദ്ധത്കിയ്കിൽകേവരത്കികുന്നസാഫു്രളുംഅവരുനടന്കിയ

േംഅനുശാസ്കികുന്ന്രൃതയോയന്കിരപ്ദേശങ്ങൾോല്കിപക്ടെതു്ടെ.്

ഇതരത്കിലുള്ള്രുറചുന്കിരപ്ദേശങ്ങൾഅനുേനോയ്കിപചരത്കി്ു്ടെ.് (അനുേനം്രാണു്ര)

 നഷ്യ്തൂൾ 1നലോര4ൽ അനുേന ോര 2 അനുസര്കിച് 60

ശതോനംകേവരത്കി്രൾആസ്്കിവരദ്ധ്കി്്കികുന്നതും്രാര്ഷ്കി്രാനുേനകേവൃത്കി്രൾആയ്കിര്കികാൻ

കശദ്ധ്കികണം .

എന്നാൽഇപ്ാളനതസാഹചരയത്കിൽ്ര്തൂടുതൽഭ്തൂവ്കി്രസനകേവരത്കി്രളുംആസ്്കിവര്േ്കി്്കികുന്നതാ

പയാ്രൃഷ്കിനേചന്ടുതുന്നതാപയാ്രാണുന്ന്കില.

 വരമ്പു്രൾ്രൃഷ്കിപയാഗയോക്കിയതായ്കി്ര്ടെ്കില. ആടപലാട്രം, വാതംന്രാല്കി, എരുക്, ആരയപവ്്,

തുടങ്ങ്കിയഔഷേ്കി്രൾകജവപവല്കികുഉേപയാഗ്കികുന്നത്ഔഷേസസയേര്കിോലനത്കിനുംലഭയത

കുംസഹായ്രോ്രും. (അനുേനം്രാണു്ര)

 അവ്രാശഅേ്കിഷ്കിതോയന്കിയേേര്കിരക്ഷപയാട്ക്തൂട്കിയേദ്ധത്കിഒപ്നറജനങ്ങൾക്ഗുണകേദോ്രുന്നു .

എന്നാൽഈകേവരത്കി്രൾനതരനഞ്ഞടുകുന്നതുംനടത്കി്ും്രൃതയോയചരച്രള്കില്തൂനടയുംതപ്ദേശീയ

ോയവസ്ുത്രൾഅനുസര്കിചുംഅല.

കേവരത്കി്രൾഅനുപയാജയോയവതനന്നയാപണാഎന്ന്േര്കിപശാേനയുംനടത്കി്്കിനനസേയത്്രൃതയ

ോയപോണ്കിററ്കിങ്ങുംഅവപലാ്രനങ്ങളുംനചപയ്ടെതു്ടെ്എന്നാൽോകതപേേദ്ധത്കിയുനടആവശയ്രത

യുംഗുണപേന്മയുംഉറ്ുവരുതാൻ്രഴ്കിയ്തൂ.

ഇനലങ്കിൽനാള്കിതുവനരയായ്കി്ുംേദ്ധത്കിയ്കിനലനടത്കി്്കിനലോള്കിച്രൾശര്കിയാംവ്കിേം്രന്ടെതാ

പനാനതറായ്കിനചയ്ത്കിൻനറവ്കിശ്രലനംഅട്കിസാനന്ടുത്കിപോരായ്മ്രൾേര്കിഹര്കികുന്നത്കിപനാഇന്ന

നതനടത്കി്ുരീത്കിയ്കിൽസാേയോ്രുന്ന്കില.

േദ്ധത്കിയുനടലക്ഷയവുംഗുണഫലങ്ങളുംപസാഷയൽഓ്്കിറ്കേക്ര്കിയയ്കില്തൂനടഒരുസാേ്തൂഹ്കി്രവുംോര്കി

സ്കിത്കി്രവുോയേര്കിപശാേനനടത്കിയാൽോകതപേപോരായ്മ്രൾേര്കിഹര്കിച്കേപദശത്കിൻനറയുംജന

ങ്ങളുനടയുംേുപരാഗത്കിപനടാനാവു്രയുള്ളു

ഉപ്പേംഗഗഹം
ഇന്കികേവരത്കി്രൾത്കിരനഞ്ഞടുകുപമ്പാൾഅതീവജാകഗതേുലരപത്ടെതു്ടെ്.

ഭ്തൂേ്കിനയേുനരുജീവ്കി്്കികുന്നത്കിനു൦അതുവഴ്കിസുസ്കിരവ്കി്രസനംസാേയോ്രുന്നത്കിനുംല്ര്ട്ട്ഷയംനവച്കി്ുള്ള

നതാഴ്കിലുറ്ുേദ്ധത്കിയുനടപാന്കിംഗ്
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നടത്കി്്എന്ന്കിവസാേ്തൂഹ്കി്രോര്കിസ്കി്രോനദണങ്ങൾോല്കിച്ന്രാ്ടെ്ശാസ്കതീയോയ്കിതനന്നനട്്കിലാപക

്ടെതു്ടെ്.

എങ്ങനനനയങ്കിലുംകേവരത്കി്രൾനട്്കിലാക്കിനചലവ്്ര്തൂ്ു്രഎന്നുംനതാഴ്കിലാള്കി്രൾനക്ാഴ്കിൽദ്കിനങ്ങൾ്ര്തൂ്ു

്രഎന്നുംോകതോവരുത്ന്കിലോടു്രൾ.

വയകോയ്രാഴ്ച്ാട്കിലാനതഅശാസ്കതീയോയരീത്കിയ്കിൽകേവരത്കി്രൾനതനരനഞ്ഞടുകുന്നതുംനചയുന്നതും

,

്രാലാനുസൃതേലാതകേവരത്കി്രൾനചയുന്നതുംഇത്കിന്നറയഥാരത്ഥലക്ഷയനത്രളങന്ടുതുന്നതായ്കിവ്കി

ഷേപതാനടപനാക്കിന്കിൽപക്ടെ്കിവരുന്നത്ആശങാജന്രോണ്

ഈസാേ്തൂഹ്കി്രേര്കിപശാേനഒരുഉയ്കിരനതഴുപന്നൽ്്കിനുസാേയോ്രുനേന്നകേതയാശപയാനടഈറ്കിപ്ാര്്സേര

്്കികുന്നു.

പസാഷയൽഓ്്കിറ്ട്ട്കേവരതനങ്ങള്കിൽേങാള്കി്രൾആയവര

 വാർഡ്ട്തമമ്പർ

 പ്പഞായത്ട്ഉദേ്യാഗസർ

 തതാഴ്ധിലുറപ് വ്ധിഭാഗം ഉദേ്യാഗസർ

 വാർഡ്ധിതലതതാഴ്ധിലാള്ധികൾ

 ദമറ്ട്മാർ

 കുടുംബഗശീ ഗപ്പവർതകർ

അനുേനം- 1-

മഹാതാഗാന്ധി ദേശീയ ഗഗാമീണതതാഴ്ധിലുറപ്പ്പദ്ധത്ധി ഗപ്പകാരംഏതറടുകാവുന്ന ഗപ്പവൃത്ധികൾ :

വ്ധിഭാഗംഎ-കേ്രൃത്കി വ്കിഭവേര്കിോലനവുോയ്കിേനന്് നോതു കേവൃത്കി്രൾ.

 ്രുട്കിനവള്ള പകസാതസു്രൾ ഉൾ്നടയുള്ള ഭ്തൂഗരഭ ജല വ്കിതാനം ഉയരതുന്നത്കിനാവശയോയ

അട്കിയണ്രൾ,േൺതടയണ്രൾ, നചക്്ാേു്രൾ,തുടങ്ങ്കിയവ

 നീരതടത്കിന്നറ സേകഗ േര്കിോലനത്കിനുത്രുന്ന ന്രാ്ടെ്തൂര േ്ടെു്രൾ,ഭ്തൂേ്കി

ത്ുത്കിര്കികൽ,ഗയാേ്കിപയാൻന്കിര്േ്കിത്കി്രൾ

വ്ധിഭാഗം ബ്ധി-ഖണ്കി്ര അഞ്കിൽ േരാേരശ്കികുന്ന ്രുടുംേങ്ങൾക് ജീവപനാോേ്കി നേചന്ടുതുവാനുള്ള

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

ഗുണപഭാകാകൾ.)

 ഇവരുനട ഭ്തൂേ്കിയ്കിൽ ഉൽ്ാദന ക്ഷേത വര്േ്കി്്കികുന്നത്കിനാവശയോയ ഭ്തൂവ്കി്രസനവും

,്രുളം ,്ര്കിണരതുടങ്ങ്കിയ ജലലഭയതയ്ക്ആവശയോയ കേവൃത്കി്രൾ.

 േഴവര്ങ്ങൾ,േ്ുന്തൂൽ,പതാ്വ്കിള്രൾതുടങ്ങ്കിയവയുനട്രൃഷ്കികേവൃത്കി്രൾ.

 േൃഗ േര്കിോലനവുോയ്കി േനന്്ു ്രന്നു്രാല്കി നതാഴുതു്രൾ,ആ്്കിന്്ര്തൂട്

,പ്രാഴ്കിക്തൂട,്േന്ന്കിക്തൂട് തുടങ്ങ്കിയവയക്കിഗതആസ്കി്രൾ.

 സരകാര ഭവന ന്കിരോണ േദ്ധത്കി്രള്കിൽ ഉൾന്ടുത്കി ന്കിരമ്കികുന്ന വീടു്രൾക്

അവ്കിദഗ്ദ ്രായ്കി്ര നതാഴ്കിൽ.

 േതയേനന കേവരതനങ്ങൾ പകോതാഹ്കി്്കികുന്നത്കിനുഅട്കിസാന നസൗ്രരയങ്ങളായ

േൽസയം ഉണകു പ്രകന്ദങ്ങൾ,സ്തൂക്ഷ്കി്് പ്രകന്ദങ്ങൾ േല്സയക്രുഷ്കിക് ആവശയോയ

അട്കിസാന നസൗ്രരയങ്ങൾഎന്ന്കിവ.

വ്ധിഭാഗംേ്ധി- പദശീയ കഗാേീണ ഉേജീവന േ്കിഷന്നറ ന്കിേനന്രൾക് വ്കിപേയോയ്കി കേവരത്കികുന്ന സ്വയം

സഹായസംഘങ്ങൾക്നോതുഅട്കിസാന നസൗ്രരയ വ്കി്രസനം.
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 സ്വയം സഹായ സംഘങ്ങളുനട ഉേജീവന കേവരതനങ്ങൾകാവശയോയ വരക് നഷ്്ട്ട്

ന്കിരോണം.

 ്രാരഷ്കിപ്രാൽ്ന്നങ്ങളുനടസംഭരണത്കിവശയോയ ന്ര്്കിടങ്ങളുനട ന്കിരമാണം.

 കജവവളന്കിരമാണയ്തൂണ്കിറു്രൾതുടങ്ങ്കിയവ.

വ്ധിഭാഗംഡ്ധി-കഗാേീണഅട്കിസാന നസൗ്രരയ വ്കി്രസന കേവൃത്കി്രൾ.

 ോല്കിനയസംസ്കരണസംവ്കിോനങ്ങൾ.

 അങണവാട്കിസ്ക്തൂൾ തുടങ്ങ്കിയവയ്ക്്രക്തൂസ് ന്കിരമാണം.

 ഒറന്്ു ്ര്കിടകുന്ന കഗാേങ്ങനളയും,കഗാേീണ ഉല്ാദന പ്രകന്ദങ്ങനളയും ന്കിലവ്കിലുള്ള

പറാ്ു്രളുോയ്കി േന്കി്്കികുന്നത്കിനാവശയോയ എലാ ്രാലാവസയ്കിലും

ഉേപയാഗ്കികാൻേറുന്ന കഗാേീണ പറാ്ു്രൾ,ഓട്രൾ,്രലുങു്രൾ,നട്ാത്രൾ .

 നോതു്രള്കിസലങ്ങൾ

 നവള്ളന്ാകം, വരൾചാ ന്കിയകനണ കേവൃത്കി്രൾ.

 കഗാേ േഞായതു്രൾ,വന്കിതാ സ്വയം സഹായ സംഘങ്ങളുനട നഫ്പറ ഷനു്രൾ,

കഗാേീണ ചന്രൾ,അങണവാട്കി്രൾ, കേ്രൃത്കി പക്ഷാഭ ോേ്കിതരകുള്ള അഭയ പ്രകന്ദങ്ങൾ

തുടങ്ങ്കിയവയ്ക് ന്ര്്കിട ന്കിരമാണം.

 നതാഴ്കിലുറ്് േദ്ധത്കി കേ്രാരം ഏനറടുകുന്ന ന്കിരമാണ കേവൃത്കി്രൾകാ വശയോയ

ന്കിരമാണസാേകഗ്കി്രളുനട ഉൽ്ാദനം.

 നതാഴ്കിലുറ്്കേ്രാരം സൃഷ്്്കികന്് നോതു ആസ്്കി്രളുനട അറ്രുറ്ണ്കി്രൾ

തുടങ്ങ്കിയവ.

അനുേനം:വ്ധിവ്ധിധതലത്ധിലുള്ളഉദേ്യാഗസരുതടചുമതലകൾ.

ദമറ്ട്മാരുതടചുമതലകൾ.

കേവൃത്കിസലങ്ങള്കിൽ കേവൃത്കിയുനട പേൽപനാ്ം.

 നതാഴ്കിൽ്രാര്്കിൽആവശയേുള്ളവ്കിവരങ്ങൾപരഖന്ടുതു്ര.

 േസര പറാള്കിൽനതാഴ്കിലാള്കി്രളുനടഹാജര ഉറ്ുവരുതു്ര.

 പേറ്ോരുനട േര്കിശീലനങ്ങള്കിൽേനങടുകു്ര.അറ്കിവു്രൾ തൊഴിലാളികളുോയ്കി േങുനവകു്ര

 കേവൃത്കിഇടങ്ങള്കിൽആവശയ ോയ നസൗ്രരയങ്ങൾഉപ്ടൊഎന്ന് ഉറ്ുവരുതു്ര

 കസറ്്യറ്കിയ്കിൽ പോണ്കിററ്കിംഗ്കിന് വരുന്ന ഉപദയാഗസനരന്രാ്ടെ് ഒ്് വയ്്്കികണം

 നതാഴ്കിലാള്കി്രൾക് അവരുനട േതു അവ്രാശങ്ങനള ്രുറ്കിച് േറഞ്ഞു ന്രാടുകു്രയും

അവനര പോോവത്്രര്കികു്രയും നചയു്ര

 േുത്കിയ നതാഴ്കിൽ ഇടങ്ങൾ ്രന്ടെതുവാനും േുത്കിയ നതാഴ്കിൽ ആസ്തൂകതണം നചയുവാനും

നതാഴ്കിലാള്കി്രനളസഹായ്കികു്ര .

 ്രൃതയോയ്കി പസാഷയൽഓ്്കിറ്ട്ട്കഗാേസഭയ്കിലും,നകോജ്ര്റ്ട്ട്േീറ്കിങ്ങ്കിലും േര്കിശീലന്രയാമ്പ്കിലും

േനങടുകു്ര.

 േറു നതാഴ്കിലാള്കി്രൾക് ്ര്തൂട്കി പേറ്ട്ട് ന്നറ ചുേതല്രള്കിപലക് ്രടന്നു വരാനുള്ള സാഹചരയം

ഉ്ടൊകു്ര

 നതാഴ്കിലാള്കി്രളുോയ്കി ന്കിരനര സമ്പരകം േുലരതു്രയും ്ര്തൂടുതൽ േനം

സാേ്കികു്രയും നചയു്ര.

ഓവർേീയർ /എഞ്ധിനീയർ

 കേവൃത്കി്രളുനടഎസ്കിപേറ് തയാറാകൽ.

 കേവൃത്കിയുനട സാപങത്കി്ര ്രാരയങ്ങളും അളവു്രളും നതാഴ്കിലാള്കി്രൾക് േറഞ്ഞു

ന്രാടുകു്ര.

 കേവൃത്കിയുനട അളവു്രൾ പരഖന്ടുത്കി ്ര്തൂല്കിനൽ്രുന്നത്കി നാവശയോയ നടേട്കി്രൾ

നചയു്ര.

പ്പഞായത് തേഗകടറ്ധി /അേ്ധിസന് തേഗകടറ്ധി
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 േദ്ധത്കിയുനട പേൽപനാ്ം.

 േ്കിലു്രൾഅംഗീ്രര്കികൽ.

 നതാഴ്കിലാള്കി്രളുനട പവതനം യഥാസേയം അവരുനട എനകൗ്ടെ്കിൽ എത്കിനയന്നത് ഉറ്ു

വരുതൽ.

 േസര പറാള് സാക്ഷയന്ടുത്കി നതാഴ്കിൽഅനുേത്കി നൽ്രു്ര,

തതാഴ്ധിലാള്ധികളുതടകടമകൾ.

 നതാഴ്കില്കിടങ്ങള്കിൽസേയ്രൃതയതോല്കികു്ര.

 പകോജ്ര്റ്ട്ട്േീറ്കിംഗ,് നതാഴ്കിലുറ്് കഗാേസഭ്രൾ,പസാഷയൽ ഓ്്കിറ്ട്ട്കഗാേസഭ്രൾ എന്ന്കിവയ്കിൽ

േനങടുകു്ര.

 ഏൽ്്കികുന്ന പജാല്കി്രൾ ്രൃതയതപയാനട േ്തൂരതീ്രര്കികു്ര.ദ്കിവസവും നതാഴ്കിൽ

ആരംഭ്കികുന്നത്കിനു േുമ്പും പശഷവും േസര പറാള്കിൽ ഒ്ു്രൾ പരഖന്ടുതുക

അനുബന്ധം – 1

അെവുകളെ സ്ധംബന്ധിച്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കുള്ള അഭ്ധിപോയങ്ങള് :

ആലത്തൂര് ബ്ലോക്കിലെ വ്കിവ്കിധ പഞലോയത്തുകള്കിലെ ഗലോമസഭകള്കില് കരട് റ്കിബ്ലോർട് അവതര്കി്്കിച്ചബ്ലോൾ എലലോ ഗലോമസഭകള്കിലും

ഉയര്ന്നുവന്കിട്ടുള്ളസമലോനമലോയഅഭ്കിപലോയങ്ങള് ബ്ലോഡീകര്കിച്്ച 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 വച്്ച 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 ഉബദ്യലോഗസ്ഥലരആബകപ്കി്ക്കുനത് േര്കിയല .

6.സുംസ്ഥലോനസർകലോർ ഇബ്ലോൾ ന്കിശ്ചയ്കിച്ച്കിട്ടുള്ള ബററ് പകലോരും ലതലോഴ്കിെലോള്കികൾക് കൂെ്കി ത്കികച്ചു ലകലോടുകലോൻ പറലോതഅവസ്ഥയുണ് .

7.സർകലോർ ന്കിശ്ചയ്കിച്ച്കിട്ടുള്ള കൂെ്കി ന്കിരക് അട്കിയന്തരമലോയ്കി ബഭദഗത്കി ലേയ്യണലമന് ഉബദ്യലോഗസ്ഥർ ആവേ്യല്ട്ടു.



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

അധ്യക്ഷ ബ്ലോക്ക് റിസോഴ്സ് പേര്സണ് ഡിസ്ട്രിക്ട് റിസോഴ്സ് പേര്സണ്


