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alm-ßm-KmÔn tZiob {KmaoW sXm-gn-ep-d¸v ]²Xn tkm-jyÂ HmUnäv dnt¸mÀ«v

BapJw

ഇന്ത്യയ്കിൽ സാോരണകാരായ ജനങ്ങള്ചുനട നതാഴ്കിൽ നെയ്ചുവാന്ചുള്ള അവകാശനത

സംരക്ഷ്കിച് ന്കിലന്കിര്ത്ചുന്നത്കിനായ്കി 2005 നസ്ര്റംേര് അഞാം തീയത്കി ബദശീയ പ്ാമീണ

നതാഴ്കില്ചുറപ് ന്കിയമം ന്കിലവ്കിൽ വന്ന്ചു. അവ്കിദഗ്ധ കായ്കിക നതാഴ്കില്കിൽ ഏര്നപടാന്

സന്നദ്ധതയ്ചുള്ള പ്ാമപ്രബദശങ്ങള്കിൽ അേ്കിവസ്കിക്ചുന്ന ഏനതാര്ചു ക്ചുട്ചുംേത്കിന്ചും ഒര്ചു

സാമ്പത്കിക വര്ഷം 100 ദ്കിവസത്കിൽ ക്ചുറയാത നതാഴ്കിൽ ഉറപാക്ചുന്നബതാനടാപം

്്ചുണബമന്മയ്ചുള്ളത്ചും സായ്കിയായ്കിട്ചുള്ളത്ചും ഉൽ്രാദനക്ഷമവ്ചുമായ ആസ്്കികള്ചുനട സൃഷ്കിയാണ്

ഈ ്രദ്ധത്കിയ്ചുനട മ്ചുഖ്ത്യ ലക്ഷ്ത്യം. ദര്കിപദര്ചുനട ഉ്രജീവനവ്ചും ആയ്കി േനനപട വ്കിഭവാട്കിതറ

ശക്കിനപട്ചുത്ചുകയ്ചും സാമ്തൂഹ്കികമായ്കി ്ര്കിബന്നാകം ന്കിൽക്ചുന്ന എലാ ക്ചുട്ചുംേങ്ങനളയ്ചും

്രദ്ധത്കിയ്കിൽ ഉൾനപട്ചുത്ചുകയ്ചും ്രഞായത് രാജ് സാ്രനങ്ങനള ശക്കിനപട്ചുത്ചുക എന്നത്ചും

ഇത്കിന്നറ ലക്ഷ്ത്യമാണ്.

േവജി്േഷതകൾ

 ന്കിയമത്കിന്നറ ്ര്കിന്േലമ്ചുള്ളഅവകാശാേ്കിഷ്്കിത്രദ്ധത്കി

 പ്ാമ്രഞായത് പ്രബദശത് താമസ്കിക്ചുന്ന 18 വയസ് ്ര്തൂര്ത്കിയായ

ഏനതാരാൾക്ചും ്രദ്ധത്കിയ്കിൽ്രങാള്കിയാകാം

 സ്പതീക്ചും ്ര്ചുര്ചുഷന്ചും ത്ചുല്ത്യ ബവതനം

 ്രര്കിസ്കിത്കിസംരക്ഷണംകാര്ഷ്കിക ബമഖലയ്കിനലഅട്കിസാനസൗകര്ത്യ

വ്കികസനംഎന്ന്കിവയ്ക് മ്ചുന്്ണന

 നതാഴ്കിലാള്കികൾതനന്ന പ്രവര്ത്കികൾകന്ടെത്ചുകയ്ചുംആസ്തൂപതണനത

സഹായ്കിക്ചുകയ്ചും നെയ്ചുന്ന്ചു

 ആസ്തൂപതണത്കില്ചും ന്കിര്വഹണത്കില്ചും ത്കികഞ്ഞസ്ചുതാര്ത്യത

 കരാറ്ചുകാനര ഇടന്കിലകാബരാ ഇല

 ന്രാത്ചുജന ്രങാള്കിതബതാനട ബലേര്േഡ്ജറ്

 ോങ് ബ്രാബസാഫീസ് വഴ്കി മാപതം ബവതനവ്കിതരണം

 സ്പതീകൾക് മ്ചുന്്ണന

 കമ്പ്ത്യ്തൂടര്ശൃംഖലവഴ്കിയ്ചുള്ള ബമാണ്കിററ്കിം്് സംവ്കിോനം

 പ്ാമസഭ ്രദ്ധത്കിഓ്്കിറ് നെയ്ചുന്ന്ചു

tZiob {KmaoW sXmgnepd v̧ ]²Xn {]Imcw {Kma]©mb¯v

{]tZi¯v \S¸nem¡p¶ മുഴുവൻ {]hr¯nIfpw tkmjyÂ HmUnän\v

hnt[bam¡Wsa¶v 17(2)þmw hIp v̧ \njvIÀjn¡p¶p. ]²Xn

{]hÀ¯\s¯¸änbpw s]mXp[\w Nnehgn¡p¶Xns\¸änbpw ]uckaqlw
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\S¯p¶ ]ckyhpw kzX{´hpamb ]cntim[\bpamWv tkmjyÂ HmUnäv

AYhm kmaqlnI ]cntim[\. sXmgnepd v̧ \nba {]Imcw hÀj¯nÂ

ര്ടെ്ചുതവണ {]mhiyw tkmjyÂ HmUnäv {Kmak`IÄ എലാ hmÀUnepw

IrXyambn \St¯XmWv. tkmjyÂ HmUnäneqsS AgnaXn

CÃmXm¡p¶Xn\pw kpXmcyX Dd¸phcp¯p¶Xn\pw Imcy£aX

hÀ²n¸n¡p¶Xn\pw kZv`cWw Dd¸m¡p¶Xn\pw Ignbp¶p. ]²Xn ]Ww

icnbmb coXnbnÂ Nnehgn¨n«pബ്ടൊ F¶pw Cu ]Ww Nnehgn¨XpsIm്ടെ്

]²XnbpsS e£yw ssIhcn¨n«pബ്ടൊ F¶pw ]²XnbpsS

KpWt`màm¡fpsS PohnX¯nÂ KpWIcambpw AXpaqew Imcyamb amäw

D്ടെmbn«pബ്ടൊ F¶pw tkmjyൽ HmUnäv {]Inbv¡v Iന്ടെ¯m³ Ignbp¶p.

1.രീതജിേ്കാേ്തത്കം

ബസാഷ്ത്യൽഓ്്കിറ് റ്കിബസാഴ്് സംഘം പ്രവര്ത്കിഫയൽ്രര്കിബശാേന,ഫീൽ്്സന്ദര്ശനം,

നതാഴ്കിലാള്കികള്ചുംആയ്ചുള്ളഅഭ്കിമ്ചുഖം,എംഐഎസ് ്രര്കിബശാേനഎന്ന്കിവനയ

അട്കിസാനമാക്കിയാണ് ബസാഷ്ത്യൽഓ്്കിറ് റ്കിബപാര്ട് തയാറാക്കിയ്കിട്ചുള്ളത്. താനഴ ്രറയ്ചുന്ന

രീത്കിഅവലംേ്കിചാണ്ഈറ്കിബപാര്ട് തയാറാക്കിയ്കിട്ചുള്ളത്.

1. ഓഡജിറ് പ്കാൻ

1.1 ഓ്്കിറ്ക്പാന് തയാറാകൽ

1.2 ഓഫീസ്സന്ദര്ശന്രര്കി്രാട്കികൾ

2. അഭജിമുഖ്കം

2.1 നജ്ര്കിസ്കി,േ്കി്്കിഒ, ്രഞായത് പ്രസ്കി്ന്റ്, ജനപ്രത്കിന്കിേ്കികൾ, നസപകടറ്കി &സാഫ്

2.2 ബമറ്, നതാഴ്കിലാള്കികൾ,കര്ഷകര്, നതാഴ്കില്കിന് ബ്രാകാതനതാഴ്കിൽകാര്്് ഉടമകൾ

3. ഫയല്പരജി്േ്കാധന

3.1 ന്രാത്ചു പ്രവര്ത്കികൾ,വ്ത്യക്കി്ത പ്രവര്ത്കികൾ

3.2 ബരഖകള്ചുനട ഉള്ളടകം -സ്ചുതാര്ത്യത, ്രര്കി്ര്തൂര്ണ്ണത

3.3 ഭരണസമ്കിത്കിയ്ചുനടയ്ചും ഉബദ്ത്യാ്സര്ചുനടയ്ചുംകാര്ത്യപ്രാപ്്കി

4. ഫീല്ഡ്േന്ദരേന്കം, നജിരീക്ഷണ്കം

4.1 ്ര്തൂര്ത്കിയായ നതാഴ്കില്കിടം, നടന്ന്ചുനകാ്ടെ്കിര്കിക്ചുന്ന നതാഴ്കില്കിടം
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5. റഫറൻേ്

5.1 വ്കികസനബരഖ, വാര്ഷ്കിക്രദ്ധത്കി ബരഖ,എംഐഎസ്, രജ്കിസറ്ചുകൾ

6. വജിവരങ്ങളുടട ്തക്കാഡീകരണ്കം

6.1 ബപകാസ് നവര്കിഫ്കിബകഷന്,അവസാനവടെര്ച

7. കരട് റജി്്്കാരട് തയ്കാറ്കാകല്

2.കവബ്ശേര്കി ്രഞായത്ക്അടജിസ്കാനവജിവരങ്ങൾ

1 ജ്കില ്രാലകാട്ക്

2 ബ്ാക്ക് ആലത്തൂര്

3 അത്കിര്ചുകൾ

ക്കിഴക് ആലത്തൂര് പ്ാമ്രഞായത്

്രട്കിഞ്ഞാറ് മം്ളം്ര്ചുഴ ,

നതക്ക് മം്ളം്ര്ചുഴ ,വടകബഞര്കി്രഞായത്ക്

വടക് തര്തൂര ത്്കാമപഞ്കായത്ക്,കുതന്തൂര

ത്്കാമപഞ്കായത് ,്്കായതതജിപ്ചുഴ

4 വ്കിസ്ീര്ണം 30.46
5 വാര്്്ക്കള്ചുനടഎണ്ണം 17

6 ജനസംഖ്ത്യ 26839
7 ്ര്ചുര്ചുഷന് മാര് 12846
8 സ്പതീകൾ 13993
9 Sc 5945

10 ്ര്ചുര്ചുഷന് മാര് 2850
11 സ്പതീകൾ 3095
12 നമാതം സാക്ഷരത 79.34
13 സാക്ഷരത (്ര്ചുര്ചുഷന്മാര് ) 87.62
14 സാക്ഷരത (സ്പതീകൾ ) 71.80

3.വ്കാരഡജിടനകുറജിചുള്ളഅടജിസ്കാനവജിവര്കം

1 അത്കിര്ചുകൾ
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1.1 വടക് ്ര്ചുഴകൽ

1.2 നതക്ക് െ്ചു്ടെകാട്നമയ്കിന് ബറാ്്ക്

1.3 ക്കിഴക് ഇട്ര റമ്പ്

1.4 ്രട്കിഞ്ഞാറ് ക്ചുംോര തറ

2 വ്കിസ്ീര്ണ്ണം

3 ജനസംഖ്ത്യ 2248

3.1 സ്പതീ 906

3.2 ്ര്ചുര്ചുഷന് 877

3.3 ്രത്കിനനട്ചു വയസ്കിന്ചു താനഴ ഉള്ളവര് 465

4 എസ്സ്കി ബകാളന്കി ക്ചുട്ചുംേങ്ങള്എണ്ണം

4.1 വഴകച്കിറ 13

4.2 ്ര്ചുഴകല് 7

4.3 ്ര്ചുള്ള്ചുവതറ 20

4.4 ന്രര്കിങ്ങാട് 8

4.5 തീപറ്കികമ്പന്കി 12

4.ടത്കാഴജിലുറ്് പദ്ധതജിഅടജിസ്കാനവജിവര്കം

അടജിസ്കാനവജിവര്കം കവബ്ശേര്കി വാര്്്ക്

1 Total No. of Job Cards issued 4709 296

2 Total No. of Active Job Cards 3882 243

3 Total no. of Job cards SC 865 57

4 Persondays Generated so far 110647

5 Total No of HHs completed 100 Days of

Wage Employment

103 3

Total Expenditure 325.39

5.ഓഡജിറ്ക്നു വജി്ധയമ്കാകജിയ തപവൃതജികളുടട ലജിസ്

തകമ

നമ്പര

തപവൃതജിയുടട ്പര് വരക്ക്

ഐ,ഡജി

ക്കാലയളവ് ചജിലവ് തപവൃതജി

ദജിനങ്ങൾ
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1 വ്കാഴയ്കചജിറജല്േചനഫ്കാ്കംച്കാല്

മണ്േ്കംരക്ഷണവു്കംകയരഭ്തൂവേതത്കം

ഉപ്യ്കാ്ജിചുള്ളപ്കാരേശ്വഭജിതജി

േ്കംരക്ഷണവു്കം

IC/215539 21.09.2018

TO 1.10.2018

154162 560

2 തപജിയദരേജിനജി ജല്േചനഫ്കാ്കംച്കാല

മണ്േ്കംരക്ഷണവു്കംകയരഭ്തൂവേതത്കം

ഉപ്യ്കാ്ജിചുള്ളപ്കാരേശ്വഭജിതജി

േ്കംരക്ഷണവു്കം

IC/215537 28.09.2018

TO 1.10.2018

117016 425

3 കജിഴടക്ട്കം ജല്േചനഫ്കാ്കംച്കാലമണ്

േ്കംരക്ഷണവു്കംകയരഭ്തൂവേതത്കം

ഉപ്യ്കാ്ജിചുള്ളപ്കാരേശ്വഭജിതജി

േ്കംരക്ഷണവു്കം

IC/215538 10.10.2018

TO

16.10.2018

69382 252

4 പുഴകല്്ത്കാട് മണ്േ്കംരക്ഷണവു്കം

കയരഭ്തൂവേതത്കം ഉപ്യ്കാ്ജിചുള്ള

പ്കാരേശ്വഭജിതജിേ്കംരക്ഷണവു്കം,വച്

പജിടജിപജികല്

IC/213353 22.03.19 to

28.03.19

82620 300

5 ്്കായതതജിപുഴയജില്വട്കനടമുതല്

ഇടപരമ്്പവടരപുഴേ്കംരക്ഷണ്കം

WH/286570 1.03.2019

TO

27 .03.2019

216748 787

6 ലലഫ് ഭവനപദ്ധതജിയജിടല

്ുണ്ഭ്കാക്കാകൾക്ക്

ഭവനനജിരമ്കാണവു്കം ഭ്തൂവജികേനവു്കം

(RAJAN

IF/352793 24.08.18

16+.06.19

24390 90

7 ലലഫ് ഭവനപദ്ധതജിയജിടല

്ുണ്ഭ്കാക്കാകൾക്ക്

ഭവനനജിരമ്കാണവു്കം

ഭ്തൂവജികേനവു്കം(parukkuty murukan )

IF/330970 O6.03.19 to

23.05.19

24390 90

8 ലലഫ് ഭവനപദ്ധതജിയജിടല

്ുണ്ഭ്കാക്കാകൾക്ക്

ഭവനനജിരമ്കാണവു്കം ഭ്തൂവജികേനവു്കം

(കൃഷ്ണൻ)

IF/352786 03.11.2018

To 23.05.19

24390 90

9 ലലഫ് ഭവനപദ്ധതജിയജിടല

്ുണ്ഭ്കാക്കാകൾക്ക്

ഭവനനജിരമ്കാണവു്കം ഭ്തൂവജികേനവു്കം

MUHAMMAD KHANi

IF/348499 24.08.18

to13.03.2019

24390 90

10 ലലഫ് ഭവനപദ്ധതജിയജിടല

്ുണ്ഭ്കാക്കാകൾക്ക്

ഭവനനജിരമ്കാണവു്കം

ഭ്തൂവജികേനവു്കം(RENUKA VINODH)

IF/348498 03.11.2018 to

26.03.2019

24390 90

6.അവക്കാേഅധജിഷ്ജിതനജിരീക്ഷണങ്ങള്

മഹാത്മ്ാന്കി ബദശീയ പ്ാമീണ നതാഴ്കില്ചുറപ് ന്കിയമത്കില്തൂനട പ്ാമീണ ജനതയ്ക്
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നതാഴ്കിൽ നല്കന്രട്ചുന്നബതാനടാപം അവര്ചുനട ്രത്ചു അവകാശങ്ങള്ചും

സംരക്ഷ്കികന്രട്ചുന്ന്ചു..ബസാഷ്ത്യൽ ഓ്്കിറ്കില്തൂനട പ്രവൃത്കികള്ചുനട ്രര്കിബശാേനയ്ചും

അബതാനടാപം നതാഴ്കിലാള്കികള്ചുനട ്രതവകാശങ്ങള്ചും സംരക്ഷ്കികന്രട്ചുന്ന്ചുനവന്ന്ചും

വ്കിലയ്കിര്ചുത്ചുന്ന്ചു.

1.alm-ßm-KmÔn tZiob {KmaoW sXm-gn-ep-d v̧ ]²Xn {]-Im-cw Ahn-ZKv²
ImbnI sXm-gnÂ sN-¿m³ Xm-ev-]-cy-ap-f-f G-sXm-cp Ip-Spw-_-̄ n-\pw sXm-
gnÂ-ImÀ-Un-\v th-n A-t]-£n¡mw.sXmgn-epd¸p ]²-Xn-bpsS `mK-amIm³
sXmgnÂ ImÀUn-\mbn At]£ \ÂInb FÃm IpSpw-_-§Ä¡pw 15 Znh-
k-̄ n-\Iw XnI¨pw kuP\-y-ambn sXmgnÂ ImÀUv e`y-amt¡-Xpv.

നതാഴ്കില്ചുറപ്ചു ന്കിയമം നഷ്്ത്യ്തൂൾ 2 ്രാര 1 അന്ചുസര്കിെ് 18 വയസ് ്ര്തൂര്ത്കിയായ

ഏനതാരാള്ചും നതാഴ്കിൽകാര്്്കിന്അബ്രക്ഷ്കിചാൽ 15 ദ്കിവസത്കിന്ചുള്ള്കിൽ ബഫാബടാ

്രത്കിച നതാഴ്കിൽകാര്്് ബകപന്ദസര്കാര് നെലവ്കിൽലഭ്കികാന്ചുള്ളഅവകാശമാണ്

ന്കിയമം നൽക്ചുന്നത്.

296 നതാഴ്കിൽകാര്്്ചുള്ള ഈവാര്്്കിൽ 243 ബ്രര്സജീവമായ്കി നതാഴ്കിൽ

നെയ്ചുന്നവരാണ്. നതാഴ്കിലാള്കികൾസ്വനം നെലവ്കിലാണ് ്ര്ചുത്കിയ നതാഴ്കിൽകാര്്്കിൽ

ബഫാബടാ ്രത്കിചത് എന്ന്ചും മനസ്കിലാകാന്സാേ്കിച്ചു. ഇത്ചുഅവകാശലംഘനംആണ്.

2.sXmgnÂ Bh-i-y-s -̧Sp-¶Xv kw_-Ôn v̈

sXmgnÂ ImÀUp-ff GsXmcp sXmgn-em-fn¡pw sXmgnÂ Bh-i-y-s -̧Sm\pw
CXp-ambn _Ô-s¸« Bkq-{XW {]{In-b-bnÂ ]¦m-fn-bm-Im-\p-ap-ff Ah-
Im-i-ap-v. sXmgnÂ Bh-i-y-s¸«v Ign-ªmÂ ]Xn-\©v Znh-k-̄ n-\p-f-
fnÂ sXmgnÂ e -̀y-am-bn-sÃ-¦nÂ sXmgn-enÃmbva thX\w e`n-¡m-\p-ff Ah-
Im-iw \nb-a-]-cambn sXmgn-em-fn-IÄ¡p-v.

 ഈവാര്്്കിൽനതാഴ്കിലാള്കികൾ പ്്തൂപായ്ചും വ്ത്യക്കി്തമായ്ചും ബമറ്കില്തൂനട

നതാഴ്കിൽആവശ്ത്യനപട്ചു വര്ചുന്ന്ചു്ടെ.് പ്്തൂപ് ്്കിമാന്്് ബഫാം ഉന്ടെങ്കില്ചും

തീയത്കിവ്ത്യകമാകത്കിനാൽ 15 ദ്കിവസത്കിനകത്ചുതനന്നനതാഴ്കിൽലഭ്കിബചാ

എന്ന് വ്ത്യകമല.

 നതാഴ്കിലാള്കികൾആര്ചും തനന്ന പ്രവര്ത്കികൾകന്ടെത്കിനൽകാറ്കിലഎന്നാണ്

സാഫ്ചുകൾ ്രറയ്ചുന്നത് .ഇങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് തൊഴിലാളികളെആരും
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പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല.

 NREGS ഉബദ്ത്യാ്സര്തനന്ന പ്രവര്ത്കികൾകന്ടെത്കി നഷൽഫ്ഓഫ്

ബപ്രാനജക്ടസ്കിൽ ഉൾന്രട്ചുത്ചുന്നരീത്കിയാണ് ന്കിലവ്കിൽ ഉള്ളത്..

 ക്തൂടാനതആവശ്ത്യകത മ്ചുന് ന്കിര്ത്കി മ്ചുന്്ണനാപകമത്കിൽ അലാനത നതാഴ്കിൽ

ലഭ്ത്യതക്തൂടാനായ്കി ബമറ്ചു മാര്ചും പ്രവര്ത്കികൾകന്ടെത്ചുന്ന്ചു. പ്രവൃത്കി

നകാ്ടെ്ചുള്ള ്്ചുണബമന്മലഭ്ത്യമാക്ചുന്ന്കില.ആസ്്കികൾസൃഷ്കിക്ചുന്ന

പ്രവര്ത്കികള്ചുംഏനറട്ചുക്ചുന്നതായ്കി ക്ടെ്കില.

. 3 sXmgnÂ A\p-hZn¨Xv kw_-Ôn¨v

sXmgn-ep-d v̧ \nb-a-{]-Imcw sXmgnÂ Bh-i-y-s¸«v Ign-ªmÂ ]Xn-\©v Znh-k-̄ n-\p-

f-fnÂ sXmgnÂ \ÂIn-bn-cn-¡-Ww e-̀ n-̈ nÃm-sb¦nÂ sXm-gnÂ-c-ln-X th-ത\-̄ n-\p-f-f

AÀ-l-X-bpv.

ടത്കാഴജില്കാളജികളുമ്കായുള്ളക്തൂടജി ക്കാഴ്ചയജിലു്കം ,്ജ്കാബ്ക്ക്കാരഡ്ക്പരജി്േ്കാധനയജിലുടടയു്കം

കട്ടെതുവ്കാന്കായത്.

1.100 ടത്കാഴജില് ദജിനങ്ങൾകുള്ളഅവക്കാേമു്ടെ്കായജിടു്കം കഴജിഞ്ഞേ്കാമ്പതജിക

വരഷതജില്ന്കാല്പതജിനു്കംഅറുപതജിനു്കം ഇടയജിലുള്ളടത്കാഴജില് ദജിനങ്ങൾ മ്കാതതമ്കാണ്

ഈവ്കാരഡജിടല ടത്കാഴജില്കാളജികൾക് ലഭ്യമ്കായജിടുള്ളത്.

2.243 ്പരആക്റീവ് ടത്കാഴജില്കാളജികൾ ഉള്ളഈവ്കാരഡജില്കഴജിഞ്ഞേ്കാമ്പതജിക

വരഷതജില്ടവറു്കം മ്തൂന് ്പരക് മ്കാതതമ്കാണ് ന്തൂറു ടത്കാഴജിൾ ദജിനങ്ങൾലഭ്യമ്കായത്

3.കഴ്കിഞ്ഞവര്ഷംവാര്്്കിൽ 5ക്കിണര്ക്ചുതാന്ന്കിര്ബ്ദേശം നവക്ചുകയ്ചുംആക്ഷന്പാന്കിൽ

ഉൾനപട്ചുത്ചുകയ്ചും നെയ്്ചു. എന്നാൽ പ്രസ്്ചുത ്രണ്കിഅന്ചുവദ്കിച്ചു നകാട്ചുത്കില.ഒര്ചു ക്കിണറ്കിന്ചു 90

്രണ്കിഎന്ന് നവച് കണകാക്കിയാൽ 450 ്രണ്കികൾ ഇവര്ക് നഷമായ്കി.

4. thX\w e`-y-am-Ip-¶Xv kw_-Ôn¨v

sXmgn-ep-d v̧ ]²Xn \nb-a-̄ nse sk£³ 3(2) {]Imcw Hmtcm {]hÀ¯n-bp-tSbpw
aÌÀtdmÄ ]qÀ¯n-bm¡n ]©m-b-̄ nÂ kaÀ¸n¨v ]Xn-\©p Znh-k-̄ n-\Iw sXmgn-
em-fn-IÄ¡v thX\w e`n-t¡--Xm-Wv. AÃm-̄ -]£w Hmtcm Znh-k-̄ n\pw IpSn-
ÈnI XpI-bpsS 0.05% F¶ \nc-¡nÂ sXmgn-em-fn-IÄ¡v \jvS]cn-lmcw e`n-¡m³
sk£³ 3(3) {]Imcw AÀl-X-bp-ണ്ട്

ബജാേ്ക്കാര്്്ക്(8/05 )ര്ചുഗ്കിണ്കിക് മ്തൂന്ന് വര്ഷം മ്ചുന്്ര്ചുള്ളആറ്ചു ദ്കിവസനതനതാഴ്കിൽ

ഇത്ചുവനരയായ്ചുംഅകൗ്ടെ്കിൽവന്ന്കിട്കിലഎന്ന്രരാത്കി ഉന്നയ്കിച്ചു .ഈത്ചുകഎവ്കിനട ബ്രായ്കി

ഇന്ന് നതാഴ്കില്ചുറപ് വ്കിഭാ്ം ഉബദ്ത്യാ്സര്അവര്ക് നവള്കിനപട്ചുബത്ടെത്ചും അവര്ചുനട
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അകൗ്ടെ്കിബലക് ത്കിര്കിച്ഏൽപ്കിബക്ടെത്ചുമാണ്

5. {]hr¯n Øes¯ kuI-c-y-§Ä kw_-Ôn¨v

sXmgn-ep-d¸v \nb-a-{]-Imcw{]hr¯n \S-¡p¶ Øe¯v IpSn-sh-f-fw, XWÂ, {]Y-a-ip{iq-jm-
Inäv F¶nh {]hÀ¯n \S-¸n-em-¡p-¶ -Øm]\w hgn kuP-\-y-ambn sXmgn-em-fn-IÄ¡v e`-y-am-
t¡--Xp-v.

 ന്കിലവ്കിൽഫസ്എയ്് ബോക്് എവ്കിനടയ്ചുംകാണ്ചുവാന്സാേ്കിച്കില .കഴ്കിഞ്ഞക്ചുറച്

വര്ഷങ്ങളായ്കി പ്രഥമശ്ചുപശ്തൂഷയ്ക്ചുള്ളക്കിറ് ലഭ്ത്യമായ്കിട്കിലഎന്നാണ്ഫീൽ്് വ്കിസ്കിറ്

നെയ്ചുന്നസമയത് നതാഴ്കിലാള്കികള്കിൽന്കിന്ന്ചും ബമറ്ക്മാര്കിൽന്കിന്ന്ചും മനസ്കിലാകാന്

സാേ്കിചത് .

 വാഴകെ്കിറ പ്ര്കിയദര്ശന്കി ്ര്ചുഴകൽകനാല്ചുകള്ചുനട പ്രവൃത്കികള്കിൽ ക്തൂട്ചുതലായ്കി

മന്ചുഷ്ത്യവ്കിസര്ജ്ത്യങ്ങള്ചുംക്ചുപ്കികള്ചും മാല്കിന്ത്യങ്ങള്ചും ന്കിറഞ്ഞതായ്കിര്ചുന്ന്ചു.എന്നാൽ

അവയ്കിൽ്രണ്കിനയട്ചുത്കിര്ചുന്ന നതാഴ്കിലാള്കികൾക് കയ്ചുറകള്ചുംകാല്ചുറകള്ചും

ലഭ്ത്യമാക്കിയ്കിട്കില. ഇത്ചുവളനര ്്ചുര്ചുതരമാനയാര്ചുഅവകാശലംഘനംആണ് sXmgn-ep-d¸v

\nb-a-{]-Imcw{]hr¯n \S-¡p¶ Øe¯v IpSn-sh-f-fw ഉറപാബക്ടെത്ചു്ടെ്. നിലവില്ട്

നവള്ളം നതാഴ്കിലാള്കികൾ വീട്കിൽന്കിന്ന്ചും നകാ്ടെ്ചുവര്കികയാണ് നെയ്ചുന്നത്

6.]²Xn Bcw` aoänwKv/{Kma-k` kw_-Ôn¨v

sXmgn-ep-d v̧ \nbaw sjU-yqÄ 22 {]Imcw Hcp ]²Xn Bcw-̀ n-¡p-¶-Xn-\p-ap³]v ]²-
Xnsb kw_-Ôn¨ apgp-h³ Imc-y-§fpw IrX-y-ambn sXmgn-em-fn-Isf t_m[-y-s -̧Sp-
¯p-¶-Xn\v _Ô-s¸« \nÀÆ-lW DtZ-ym-K-Øsâbpw, hmÀUv sa¼À, kmt¦-XnI
DtZ-ym-KØÀ F¶n-h-cpsS km¶n-[-y-̄ nÂ GsX-¦nepw s]mXp-Ø-et¯m sXmgn-en-S-
§-fntem sh¨v ]²Xn Bcw` aoänwKv \S-t¯--Xp-ണ്ട്.

 നജിലവജില്എട്കാ്കംവ്കാരഡജില്നടനുടക്കാ്ടെജിരജികുനഭ്തൂമജിവജികേന തപവരതജി

േന്ദരേജിച്്്കാൾടത്കാഴജില്കാളജികൾക് ഓ്ര്കാ l തപ്ദേതു്കംഎതതഅളവജിലു്കം രീതജിയജിലു്കം

നജില്കം ഒരുകണടമന് അറജിയുനജില്ല .

 ഭ്തൂവുടമകളുടടനജിര്ദേ തപക്കാര്കംആണ് ടത്കാഴജില്കാളജികൾ ്ജ്കാലജി ടചയുനത്എന്കാണ്

അവരപറഞ്ഞത്ക്. പദ്ധതജിആര്കംഭമീറജി്കം്്േമയത് ടത്കാഴജില്കാളജികൾക്വ്യകമ്കായധ്കാരണ

നല്്ക്ടെത്കാണ് .

7. sXmgn-en-S-§-fn-epm-Ip¶ A]-I-S-§Ä kw_-Ôn¨v

alm-ßm-KmÔn tZiob {KmaoW sXmgn-ep-d v̧ ]²-Xn-bnÂ sXmgn-em-fn-IÄ¡v sXmgn-
en-S-§-fnÂ h¨v GsX-¦nepw Xc-̄ n-ep-ff A]-ISw kw`-hn-̈ mÂ sjU-yqÄ 2 (5)
{]Im-chpwA[-ymbw 9Â ]d-ªn-cn-¡p¶ {]Imcw NnIn-Õ-bv¡m-h-i-y-ambn hcp¶
apgp-h³ Nne-hp-Ifpw _Ô-s¸« _nÃp-IÄ lmPcm-¡p¶ apd-bv¡v sXmgn-em-fn-
IÄ¡v e`-y-am-tI--Xm-Wv.

ഓ്്കിറ്ക്കാലയളവ്കിൽഅതരത്കിൽ ഉള്ളഅ്രകടം ഒന്ന്ചുംസംഭവ്കിച്കിട്കിലഎന്നാണ്

നതാഴ്കിലാള്കികള്ചു മായ്ചുള്ള പ്്തൂപ്ക്െര്ചയ്കിൽന്കിന്ന് മനസ്കിലാകാന്സാേ്കിചത്
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8 ]cm-Xn-]-cn-lmcw

sXmgn-ep-d v̧ \nb-aംം sj-Uyqfv 19 -{]-Imcw ka-b-_-Ôn-X-ambn ]cmXn ]cn-l-mc-̄ n-
\p-ff Ah-Imiw \njvIÀjn-¡p-¶p-v. ]²-Xn-bp-ambn _Ô-s¸« ]cm-Xn-IÄ
t^m¬ap-tJ\, tSmÄ{^o \¼À D]-tbm-Kn¨pw, tcJm-aq-ew FgpXn \ÂInbpw, C-
sabnÂ hgnbpw kaÀ¸n-¡m-hp-¶-Xm-Wv. tSmÄ{^o \¼-dp-IÄ ]©m-b-̄ nÂ
{]ZÀin-̧ n-t¡--Xm-Wv.

18004255720 എന്ന ബടാൾ പഫീ നമ്പറ്കിൽ ്രരാത്കികൾ ബരഖന്രട്ചുതാംഎന്ന്ചുള്ളവ്കിവരം

നതാഴ്കിലാള്കികള്കിൽ ലഭ്ത്യമല.

ഫീൽ്്സന്ദര്ശന ബവളയ്കിൽ നതാഴ്കിലാള്കികള്ചുംആയ്ചുള്ളക്തൂട്കികാഴ്ചയ്കിൽ ബജാേ്ക്കാര്്്ക്നമ്പര്

8/05 ര്ചുഗ്കിണ്കിക് മ്തൂന്ന്ചുവര്ഷം മ്ചുന്്ര്ചുള്ള ആറ്ചു ദ്കിവസനത ക്തൂല്കി ലഭ്കിച്കില എന്ന ്രരാത്കി

്രറഞ്ഞ്ചു.അത് ്രനക്ഷ ഓഫീസ്കിൽ നെന്ന് ബനര്കിട്ചു ്രരാത്കി ്രറഞ്ഞ്ചു എന്നലാനത ്രരാത്കി രജ്കിസര്

നെയ്്കില.

9.അഞുകജി്ല്കാമീറരചുറളവജില്ടത്കാഴജില്ലഭജികുവ്കാനുള്ളഅവക്കാേ്കം(Schedule 2 Para 18 )

നതാഴ്കിലാള്കിയ്ചുനട താമസസലത്ചുന്കിന്ന്അഞ്ക്കിബലാമീറര്െ്ചുറളവ്കിലല നതാഴ്കിൽ

ലഭ്കിക്ചുന്നനതങ്കിൽ ബവതനത്കിന്നറ 10 ശതമാനംക്തൂട്കിഅേ്കികബവതനംലഭ്കിക്ചുന്നത്കിന്ചുള്ള

അവകാശം. (Schedule 2 Para 20

ഒബരവാര്്്കിൽതനന്നയ്ചുള്ള്രണ്കികളാണ് നതാഴ്കിലാള്കികൾ നെയ്്ചു വര്ചുന്നത്

10. tkmj-yÂ HmUnäv \S-¯p-¶-Xn-\p-ff Ah-Imiw

sXmgn-ep-d-̧ v ]²-Xn-bnÂ Gsä-Sp¯v \S-̧ n-em-¡p¶ apgp-h³ {]hr-̄ n-Ifpw
tkmjyÂ HmUnän\v hnt[b-am-¡-W-sa¶v sk£³ 17(2) \njvIÀjn-¡p-¶p-v

7.ഫയല്പരജി്േ്കാധന
tI{µkÀ¡mcnsâ \nÀt±i{]Imcw Xmsg¸dbp¶ 7 cPnÌdpIÄ \nÀ_Ôambpw
{Kma]©mb¯nÂ kq£nt¡hbmWv.

1. ബജാേ് കാര്്് രജ്കിസര് 

2. ത്്കാമേഭ  രജ്കിസര് 

3. ്്കിമാന്്് / അബലാബകഷന് & ബവതന രജ്കിസര് 

4. വര്ക് രജ്കിസര്

5. ഫ്കിക്്്അസറ് രജ്കിസര്

6. ്രരാത്കിരജ്കിസര്

7. നമറീര്കിയൽ രജ്കിസര് 

7.1 രജജിസര പരജി്േ്കാധന
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AMC പ്രകാരമ്ചുള്ള 7 രജ്കിസറ്ചുകള്ചും ഉ്ടൊയ്കിര്ചുന്ന്ചു. 

1. ടത്കാഴജില്ക്കാരഡ് രജജിസരക്

നതാഴ്കിൽ കാര്്്കിന്ചുള്ള ക്ചുട്ചുംോബ്രക്ഷയ്ചുനട രജ്കിസര് ആണ് നതാഴ്കിൽ കാര്്്

രജ്കിസര്.ക്18 19 കാലയളവ്കിൽ 1200 jobcard ്രഞായത്കിൽ ന്കിന്ന്ചും ്ര്ചുത്കിയതായ്കി

അന്ചുവദ്കിച്കിട്ചു്ടെ്. 2017- 18 കാലയളവ്കിൽ 3500 jobcard ആണ് ന്കിലവ്കില് ഉ്ടൊയ്കിര്ചുന്നത്

.എടാം വാര്്് െ്ചു്ടെകാട് ആനക ബജാേ് കാട്ചുകൾ 296 ഇത്കിബലക് ആക്ടീവ വര്ബകഴ്്

243 ബ്രര് ബജാേ് കാര്്് ല്കിസ് വളനര നല രീത്കിയ്കിൽ ബേന്റ് നെയ്

സ്തൂക്ഷ്കിച്കിര്കിക്ചുന്ന്ചു

2 ത്്കാമേഭ രജജിസര

ഓ്്കിറ്കിന് വ്കിബേയമാക്കിയ എടാം വാര്്്കിനല പ്ാമസഭ രജ്കിസര് ്രര്കിബശാേ്കിചബപാൾ

നതാഴ്കില്ചുറപ്ചു്രദ്ധത്കിയ്കിൽ ഏനറട്ചുബക്ടെ ്രദ്ധത്കികൾ പ്ാമസഭയ്കിൽ െര്ച നെയ്്ചു

തീര്ചുമാന്കിചതായ്കി കാണ്ചുവാന് സാേ്കിച്ചു. 470 വീട്ചുകള്ചുള്ള ഉള്ള എടാം വാര്്്കിൽ 124 ബ്രര്

ആണ് ബകാറം ത്കികയാന് ബവ്ടെത് എന്നാൽ 84 ബ്രര് മാപതമാണ് ഇത്കിൽ പ്ാമസഭയ്കിൽ

്രനങട്ചുത്ചുര്കിക്ചുന്നത് പ്ാമസഭയ്കിൽ വന്നവര് ഒപ്കിട്കിര്കിക്ചുന്ന ബ്രജ്കിൽ സീര്കിയൽ നമ്പര് 57

മണ്കി,സീര്കിയൽനമ്പര് 59ശാനക്ചുമാര്കി,സീര്കിയൽനമ്പര് 60ക്ചുടപന്സീര്കിയൽനമ്പര് 61നള്കിന്കി

എന്ന്കിവര്ചുനട ഒപ് ബരഖനപട്ചുത്കിയ്കിര്കിക്ചുന്നത് ഒബര രീത്കിയ്കിൽ ഒബര ആൾ തനന്നയാബണാ എന്ന്

സംശയമ്ചു്ടെ് .

3 ഡജിമ്കാൻഡ്അ്ല്കാ്കഷൻ ്വതനരജജിസര

 പരജി്േ്കാധജിചതജില് ടവള്ള്പ്റജില്ക്തൂട്കായജിഎഴുതജി ്മറ്ക് ടനഏല്്ജിച്

ടത്കാഴജിലുറ്്ഓഫീേജില്നല്കുന രീതജിയ്കാണ്അവല്കംബജിചജിരജികുനത് .

ഇങ്ങടനലഭജികുനഅ്പക്ഷ17വ്കാരഡജിടലയു്കംക്തൂടജി ഒരുമജിച്കാണ്

േ്തൂക്ഷജിചജിരജികുനത്.

 ആയതുടക്കാ്ടെ്എട്കാ്കംവ്കാരഡജില്പരജി്േ്കാധനയ്ക് വജി്ധയമ്കാകജിയ

തപവൃതജികളുടട ഡജിമ്കാൻഡ് കട്ടെത്കാൻ ഏടറ തപയ്കാേമ്കാണ് ‘ഓ്ര്കാ

വരകു്കം അനുവദജിചവജിവരങ്ങൾക്കാണുവ്കാൻേ്കാധജിചജില്ല.

4.വരക് രജജിസര:

പ്രവൃത്കിയ്ചുനട ല്കിസ്ചും െ്കിലവ്ചുംവ്കിശദാംശങ്ങള്ചുംസംേന്കിച് രജ്കിസര്

2018 19 ക്കാലയളവജില് ടചയുവ്കാൻ ഉ്്ദേേജിചജിരുന മുഴുവൻഫയലുകളു്ടയു്കം

വജിവരങ്ങൾവരക്ക്രജജിസറജില് ഉ്ടെ് എ്കം,ടെഎ.എേ്ല്നജിനു്കംഡൗൺ്ല്കാഡ് ടചയ്ു

േ്തൂക്ഷജിചജിരജികുനു.

5ആസ്ജി രജജിസര: (സ്കിരആസ്്കികള്ചുനട രജ്കിസര്)

2019 ജന്ചുവര്കി മാസം വനര നതാഴ്കില്ചുറപ് ്രദ്ധത്കിയ്ചുമായ്കി േനനപട് നെയ്ചുന്ന പ്രവര്ത്കികള്ചുനട

ബ്രര്ചും വ്കിവരങ്ങള്ചും നല രീത്കിയ്കിൽ എഴ്ചുത്കി സ്തൂക്ഷ്കിച്കിട്ചു്ടെ് .്ര്കിന്നീട്ചുള്ള മാസങ്ങള്കിനല

ആസ്്കികള്ചുനട മ്ചുഴ്ചുവന്വ്കിവരങ്ങള്ചും ബരഖനപട്ചുത്കിയ്കിട്കില.

6പര്കാതജി രജജിസര:

ന്കിലവ്കിൽ ്രരാത്കികള്ചും ഒന്ന്ചും 2018 19 കാലയളവ്കിൽ ബരഖനപട്ചുത്കിയ്കിട്കില .എഴ്ചുത്കി സ്തൂക്ഷ്കിക്ചുന്ന ്രരാത്കി

രജ്കിസര് ്രര്കിബശാേ്കിചബപാൾ 2013 വര്ഷമാണ് അവസാനമായ്കി ്രരാത്കി ബരഖനപട്ചുത്കി ക്ടെത്. അത്കിന്ചുബശഷം

ആറ്ചു വര്ഷമായ്കി യാനതാര്ചുവ്കിേ ്രരാത്കിയ്ചും ബരഖനപട്ചുത്കിയതായ്കി ക്ടെ്കില. 18004255720 എന്ന ബടാൾ പഫീ
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നമ്പറ്കിൽ്രരാത്കികൾ ബരഖന്രട്ചുതാംഎന്ന്ചുള്ളവ്കിവരം നതാഴ്കിലാള്കികള്കിൽലഭ്ത്യമല.

ഫീൽ്് സന്ദര്ശന ബവളയ്കിൽ നതാഴ്കിലാള്കിയ്ചുമ്ചുള്ള ക്തൂട്കികാഴ്ചയ്കിൽ ബജാേ്ക്കാര്്്ക്നമ്പര് 8/05 ര്ചുഗ്കിണ്കിക്

മ്തൂന്ന് വര്ഷം മ്ചുന്്ര്ചുള്ള ആറ്ചു ദ്കിവസനത ക്തൂല്കി ലഭ്കിച്കില എന്ന ്രരാത്കി ്രറഞ്ഞ്ചു.അത് ്രനക്ഷ ഓഫീസ്കിൽ

നെന്ന് ബനര്കിട്ചു ്രരാത്കി ്രറഞ്ഞ്ചുഎന്നലാനത്രരാത്കി രജ്കിസര് നെയ്്കില.

7 ടമറീരജിയല്രജജിസര :

ടമറീരജിയല്രജജിസരപരജി്േ്കാധജിചതജില്കഴജിഞ്ഞവരഷ്കംആടകര്്ടെപദ്ധതജികള്കാണ്

ടമറീരജിയല്ഉപ്യ്കാ്ജിച് ടചയുവ്കാൻേ്കാധജിചജിരജികുനത് . ര്്ടെ തപവൃതജിയുടടയു്കം

വജിവരങ്ങൾടമറീരജിയല്രജജിസരേ്തൂക്ഷജിചജിടു്്ടെ.

7.2 തപവൃതജിഫയലജിടല 22 ്രഖകൾ

AMC തപക്കാര്കം ഒരു തപവൃതജി ^benÂ Xmsg ]dbp¶ 22 tcJIÄ
\nÀ_Ôambpw ഉ്ടൊയ്കിര്കിബക്ടൊതാണ.്

1.കവര്പജ്

വാര്ഷ്കിക മാസര് സര്ക്ചുലര് പ്രകാരം കവര്ബ്രജ്കിൽ ്രഞായത് വ്കിവരങ്ങൾ, ജ്കില, പ്രവര്ത്കി

നടപ്കിലാക്കിയ വ്കിവരങ്ങൾ, അടങൽ ത്ചുക, ആനക നെലവ്, നടത്കിയ തീയത്കി, മ്ചുതലായ

വ്കിവരങ്ങൾ ബരഖന്രട്ചുബത്ടെതാണ്. ്രര്കിബശാേ്കിച 10 ഫയല്ചുകള്കിൽ 5 ന്രാത്ചുപ്രവര്ത്കികൾ

ഒര്ചു പ്രവര്ത്കിയ്കിൽ ബ്രാല്ചും വാര്ഷ്കിക മാസര് സര്ക്ചുലര് പ്രകാരമ്ചുള്ള കവര് ബ്രജ് കാണാന്

സാേ്കിച്കില. എന്നാൽ പ്രാബദശ്കികമായ വച്കിര്കിക്ചുന്ന കവര് ബ്രജ്കിൽ ്രഞായത്കിന്നറ ബ്രര്,

വര്ക്കിന്നറ ബ്രര് മ്ചുതലായ രബ്ടൊ മ്തൂബന്നാ വ്കിവരങ്ങൾ മാപതമാണ് കാണാന് കഴ്കിഞ്ഞത്. 5

വ്ത്യക്കികത ഭവന ന്കിര്മാണ ്രദ്ധത്കികള്കിൽ ഒര്ചു വ്കിേത്കില്കിമ്ചുള്ള കവര്ബ്രജ് കാണാന്

സാേ്കിച്കില.

2.ടചക്ക്ലജിേ്ക്റ്

വര്ക് ഫയല്കിൽ സ്തൂക്ഷ്കിച്കിര്കിക്ചുന്ന വ്കിവരങ്ങള്ചുനട ്രട്കികയ്ചും, അവയ്ചുനട ബ്രജ്

നമ്പറ്ചും ബരഖനപട്ചുബത്ടെനെക്ല്കിസ് ഫയല്കിൽസ്തൂക്ഷ്കിബക്ടെതാണ്.്രര്കിബശാേ്കിച

10 ഫയല്ചുകള്കിൽ നെക് ല്കിസ് കാണാന്സാേ്കിച്കില.

3.ആക്ഷന്പ്കാൻ

ഒര്ചു ജനകീയ ഇടന്രടല്കിന്നറ ബനര്സാക്ഷ്ത്യം നതള്കിയ്കിക്ചുന്ന

ബരഖയാണ്ആക്ഷന്പാന് ബകാപ്കി.പ്ാമസഭ ന്കിര്ബ്ദേശ്കിക്ചുന്ന പ്രവര്ത്കികൾ നഷൽഫ്

ഓഫ് ബപ്രാജക്ട്കിബലക് മാറ്ചുകയ്ചും ഇത്കിൽന്കിന്ന്ചും മ്ചുന്്ണനാട്കിസാനത്കിൽഅതാത്

സാമ്പത്കികവര്ഷത്കിൽആവശ്ത്യമ്ചുള്ളവര്ക്ചുകൾ നതരനഞ്ഞട്ചുത്ആക്ഷന്പാന്

തയാറാക്ചുകയ്ചും നെയ്ചും .ആക്ഷന്പാന്കിൽ ഉൾനപട പ്രവര്ത്കിതനന്നയാബണാ

നടപ്കിലാക്കിയത് എന്ന് മനസ്കിലാക്ചുന്നത്കിന്ചുംആക്ഷന്പാന് ബകാപ്കി ഉ്രകര്കിക്ചുന്ന്ചു.

്രര്കിബശാേ്കിച 10 ഫയല്ചുകള്കിൽ ഒര്ചു ഫയല്കിൽ ബ്രാല്ചും AMC പ്രകാരം

ന്കിര്േനമായ്ചും ഉ്ടൊയ്കിര്കിബക്ടെആക്ഷന്പാന്കിന്നറ ബകാപ്കി കാണാന്സാേ്കിച്കില.
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4.എസജി്മറ് ഡജിലേൻആൻഡ് ്തഡ്കായജിങ്

സാബങത്കികഎസ്കിബമറ് ്രദ്ധത്കിയ്കിൽഏനറട്ചുക്ചുന്നഓബരാ പ്രവര്ത്കിക്ചുംസംസാനസര്കാര്

െ്ചുമതലനപട്ചുത്കിയഅേ്കികാരസാനത്കിന്നറഅന്ചുമത്കിബയാട്ചുക്തൂട്കിയസാബങത്കികഎസ്കിബമറ്

ഉ്ടൊയ്കിര്കിബക്ടെതാണ്.ഓബരാ പ്രവര്ത്കിക്ചുംഎസ്കിബമറ്കിന്നറസംക്ഷ്കിപ്ം, ്്കിബസന്,

പ്രവര്ത്കിയ്ചുനട പ്രതീക്ഷ്കിത ബനടങ്ങൾവ്കിശദീകര്കിക്ചുന്നസാബങത്കികക്ചുറ്കിപ് ത്ചുടങ്ങ്കിയവ

ഉ്ടൊയ്കിര്കിബക്ടെത്ചും നസക്വര് ബസാഫ്റ് നവയറ്കില്തൂനടഓൺബലനായ്കിഅന്ചുമത്കികൾ

ലഭ്ത്യമാബക്ടെത്ചുമാണ്

ഫയല്ചുകള്കില്ചും്ീബറൽ്്എസ്കിബമറ് ഉ്ടൊയ്കിര്ചുന്ന്ചു.്ീബറൽ്്എസ്കിബമറ്കിൽ

സാബങത്കികവ്കിദഗ്ധര്ചുനട ഒപ് കാണാന്സാേ്കിച്കില.എന്നാൽഎസ്കിബമറ് റ്കിബപാര്ട് ബപ്രാജക്ട്

റ്കിബപാര്ട് ഇവഫയല്ചുകള്കിൽകാണ്ചുവാന്കഴ്കിഞ്ഞ്കില.. ഒര്ചുഫയല്കില്ചും നപ്രാജക്റ് റ്കിബപാര്ട്,

സര്ബ്വേ്ാറ ,ജനകീയഎസ്കിബമറ് എന്ന്കിവ ഉ്ടൊയ്കിര്ചുന്ന്കില.

5. ഭരണ്കാനുമതജി

ഒര്ചു വാര്്്കിൽ ഒര്ചു വര്ഷം നടപ്കിലാക്ചുന്ന നതാഴ്കില്ചുറപ് ്രദ്ധത്കി പ്രവര്തനങ്ങൾക്

്രഞായത് ഭരണസമ്കിത്കി നൽക്ചുന്നഅം്ീകാരമാണ് ഭരണാന്ചുമത്കി ്രര്കിബശാേ്കിച

ഫയല്ചുകള്കില്ചും നസക്ത്യ്തൂറ്കിൽ ന്കിനന്നട്ചുത ബകാപ്കിയാണ് ഉ്ടൊയ്കിര്ചുന്നത.്

6.േ്കാ്്കേതജിക്കാനുമതജി

്രര്കിബശാേ്കിച 15 ഫയല്ചുകള്കിൽ നസക്ത്യ്തൂര്കിറ്കിൽ ന്കിനന്നട്ചുതസാബങത്കികന്ചുമത്കിയ്ചുനട

ബകാപ്കി സ്തൂക്ഷ്കിച്കിട്ചു്ടെ്. എന്നാൽ,േനനപട ഉബദ്ത്യാ്സര്ചുനട ഒപ് സീൽതീയത്കി

മ്ചുതലായവകാണാന്സാേ്കിച്കില.

.

7.േ്കം്യ്കാജജിതപദ്ധതജി(കൺ്വരജൻേ്)

കൺബവര്ജന്സ്ആയ പ്രവര്തനങ്ങൾക്അത് നതള്കിയ്കിക്ചുന്ന ബരഖകനളാന്ന്ചുംതനന്നഫയല്കിബനാനടാപം

നവചതായ്കികന്ടെതാന്കഴ്കിഞ്ഞ്കില.

ഓ്്കിറ്ക്ന്ചു വ്കിബേയമാക്കിയഎട്ചു പ്രവര്ത്കികള്ചുംേ്കം്യ്കാജജിതപദ്ധതജിആണ് ,എന്കാല്

ഇതുമ്കായജിബന്ധടപട ഒരു ്രഖയു്കം തപവൃതജിഫയലജില്ക്കാണ്കാൻേ്കാധജിചജില്ല

8.ഡജിമ്കാൻഡ് ്ഫ്കാ്കം

പരജി്േ്കാധജിചപതുവരക്ക്ഫയലജിലു്കം ഒരു തരതജിലു്കം ഉള്ള്്കിമാന്്് ബഫാം

ഉ്ടെ്കായജിരുനജില്ല.ടവള്ള്പ്റജില്ക്തൂട്കായജിഎഴുതജി ്മറ്ക് ടനഏല്്ജിച് ടത്കാഴജിലുറ്്

ഓഫീേജില്നല്കുന രീതജിയ്കാണ്അവല്കംബജിചജിരജികുനത് . ഇങ്ങടനലഭജികുന

അ്പക്ഷ17വ്കാരഡജിടലയു്കംക്തൂടജി ഒരുമജിച്കാണ്േ്തൂക്ഷജിചജിരജികുനത്ആയതുടക്കാ്ടെ്
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എട്കാ്കംവ്കാരഡജില്പരജി്േ്കാധനയ്ക് വജി്ധയമ്കാകജിയ തപവൃതജികളുടട ഡജിമ്കാൻഡ്

കട്ടെത്കാൻ ഏടറ തപയ്കാേമ്കാണ്

9.വരക്അ്ല്കാ്കഷൻ ്ഫ്കാ്കം

നതാഴ്കിൽആവശ്ത്യനപടവര്ക്ചു നതാഴ്കിൽഅന്ചുവദ്കിച്ചുനകാ്ടെ്ചുള്ളവര്ക്അബലാബകഷന് ബഫാം

ഈ പ്രവര്ത്കിയ്ചുനടഫയല്കിൽകന്ടെതാന്സാേ്കിച്കില

10.ഇ മസര ്റ്കാൾ

നതാഴ്കിലാള്കികൾ നതാഴ്കിൽ നെയ്ചുന്ന തീയത്കി, ദ്കിവസം ഉൾനപനട ഹാജര്

ബരഖനപട്ചുത്ചുന്നത്കിന്ചുള്ളഅട്കിസാന ബരഖയാണ് ഇ മസര് ബറാൾ.

. ഇത്കിൽ ബ്ാക് ന്വല്ര്നമന്റ്ഓഫീസര്, ്രഞായത് നസപകടറ്കിഎന്ന്കിവര് ഒപ്ചും, സീല്ചും

ബരഖന്രട്ചുബത്ടെതാണ്. എന്നാൽഈ ഇ- മസര് ബറാള്ചുകള്കിൽ ബ്ാക് ന്വല്ര്നമന്റ്

ഓഫീസര്, ്രഞായത് നസപകടറ്കിഎന്ന്കിവര് ഒപ്ചും, സീല്ചും ബരഖന്രട്ചുത്കിയ്കിട്ചുന്ടെങ്കില്ചും

തീയത്കി ബരഖനപട്ചുത്കിയതായ്കികാണാന്സാേ്കിച്കില . ഇത്കിൽ നതാഴ്കിലാള്കികള്ചുനട ഒപ്ചുകൾ,

അവര്ചുനട നതാഴ്കിൽ ദ്കിനങ്ങൾ, ക്തൂല്കിഎന്ന്കിവ ബരഖനപട്ചുത്കിയ്കിട്ചു്ടെ്. പരജി്േ്കാധജിച വരക്ക്

ഫയലുകളജിടല മസര ്റ്കാളജില് ടവടജിതജിരുതലുകൾ ഉ്ടെ്കായജിരുനു.ടചക്ക്ലീഫ്ക്

്ന്കാള്കംതപധ്കാന്യമുള്ളമസര്് റ്കാളജില്ഇതരതജിലുള്ളടവടജിതജിരുതലുകൾഒഴജിവ്കാ്ക

്ടെ്കാതയജിരുനു.പരജി്േ്കാധജിച 5ലലഫ് ഭവനപദ്ധതജിഫയലുകളജിലു്കം്കാ്കേ് മസര

്റ്കാളുകള്കാണ് ഉ്ടെ്കായജിരുനത്.

11.ടമഷരടമൻറ് പുസ്ക്കം (M Book)

എലാഫയല്ചുകള്കില്ചും M book ഉ്ടൊയ്കിര്ചുന്ന്ചു.നമഷര്നമന്റ്േ്ചുക്കിൽനമ്പര് ബ്രജ് നമ്പര്ഇവ

ബരഖനപട്ചുത്കിയ്കിട്ചു്ടെ് AS,TS നമ്പര് ബരഖനപട്ചുത്കിയ്കിട്കില. മനസര് ബറാൾനമ്പര് ,ഓവര്സ്കിയര്ചുനട

സീൽഎന്ന്കിവഇല.േ്കില്ചുകൾ്രാസ്ആവ്ചുന്നത്കിന് നസപകടറ്കി/്രഞായത്ചു പ്രസ്കി്ന്റ്

ത്ചുടങ്ങ്കിയവര്ചുനട ഒപ്ആവശ്ത്യമാണ്,എന്നാൽ ഉ്ടൊയ്കിര്ചുന്ന്കില .േ്കിനലലാം ്രാസായതായ്കി

കാണ്ചുവാന്ചുംകഴ്കിഞ്ഞ്ചു. പ്രീ നമഷര്നമന്റ്എന്നത് യഥാര്ത്ഥനമഷര്നമന്റ്ആയാണ്എം

േ്ചുക്ചുകള്കിൽകാണ്ചുവാന്കഴ്കിഞ്ഞത്. പ്രവര്ത്കിത്ചുടങ്ങ്ചുന്നത്കിന് മ്ചുമ്പ്ചും ബശഷവ്ചുംഅളവ്ചുകൾ

ബരഖനപട്ചുത്ചുന്നത്കിന്ചുള്ളഅട്കിസാന ബരഖയാണ് നമഷര്നമന്റ്ക്േ്ചുക്. ഇത്കിൽ പ്രവര്ത്കി

ആരംഭ്കിക്ചുന്നത്കിന്ചു മ്ചുമ്പ്ചുള്ളഅളവ്ചും ബരഖനപട്ചുബത്ടെതാണ്. എന്നാൽ പ്രവര്ത്കികൾ

ആരംഭ്കിക്ചുന്നത്കിന്ചു മ്ചുമ്പ്ചുള്ളഅളവ്ചുകൾഈേ്ചുക്കിൽ ബരഖനപട്ചുത്കിയതായ്കിക്ടെ്കിട്കില.

േനനപട ഉബദ്ത്യാ്സര്അതായത്ഓവര്സ്കിയര്,എന്ജ്കിനീയര്എന്ന്കിവര്ചുനട ഒപ്

നമഷര്നമന്റ്ക്േ്ചുക്കിൽ ഉ്ടൊയ്കിര്ചുന്ന്ചുഎങ്കില്ചും െ്കിലയ്കിടങ്ങള്കിൽഎലാംതനന്നതീയത്കി

ബരഖനപട്ചുതാനത ഒപ്കിട്കിര്കിക്ചുന്നത്.

12.ടമറീരജിയല്ലജിസ്

ോേകമല

13.്വജ് ലജിസ്

നതാഴ്കിലാള്കികൾ എപത ദ്കിവസം ബജാല്കി നെയ്്ചു എന്നത്കിന് അട്കിസാനനപട്ചുത്കി അവര്ക്

നൽബക്ടെ ത്ചുക അതായത്ക്തൂല്കി, ആയ്ചുേങ്ങൾക് നകാട്ചുക്ചുന്ന വാടക, മ്തൂര്ച ക്തൂട്ചുന്നത്കിന്ചുള്ള

ത്ചുക എന്ന്കിവ എലാം കാണ്കിച്ചു നകാ്ടെ് ്രണം ബകമാറ്ചുന്നത്കിന് ബവ്ടെ്കി തയാറാക്ചുന്ന
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പ്രോനനപട ഒന്നാണ് ബവജ് ല്കിസ്. മസര് ബറാൾ പ്രകാരമ്ചുള്ള ബവജ് ല്കിസ്എലാഫയല്കില്ചും കാണാന്

സാേ്കിച്ചു.

14.മസര്റ്കാൾ /ഫയല്മ്കാറസജി്ുകൾ

ഒര്ചു മസര് ബറാൾ അവസാന്കിെ് 3 ദ്കിവസത്കിനകം തനന്ന അളവ്ചുക ൾ േനനപട ഉദ്ത്യാ്സന്

ബരഖനപട്ചുതണം എന്ന് ന്കിയമം അന്ചുശാസ്കിക്ചുന്ന്ചു.അളവ്ചുകള്കിൽ പകമബകട്ചുകൾ ഉ്ടൊയാബലാ,

ഉ്രബയാ്്കിക്ചുന്ന നമറീര്കിയല്കിന്നറ ക്വാള്കിറ്കിയ്കിൽ ന്കിലവാരം ക്ചുറയ്ക്ചുകബയാ, ഉയര്ന്ന എസ്കിബമറ്

കാണ്കിക്ചുകബയാ നെയ്ചുന്നത് ന്കിയമവ്കിര്ചുദ്ധമാവ്ചുകയ്ചും നസക്ഷന് 25 അന്ചുശാസ്കിക്ചുന്ന ശ്കിക്ഷക്

വ്കിബേയമാബവ്ടെ്കിവര്ചുകയ്ചും നെയ്ചും.

എല്ലാ ഫയലകളിലും ഫയൽ പടാക്കിം്് ബഫാം അഥവാ മസര് ബറാൾ മ്തൂവ്നമന്റ് സ്കിപ്

ഉ്ടൊയ്കിര്ചുന്ന്ചു. എന്നാൽ ഈ സ്കിപ്കിൽ മസര് ബറാള്ചുകള്ചുനട നമ്പറ്ചുകൾ വ്ത്യകമായ്കി

ബരഖനപട്ചുത്കിയ്കിര്ചുന്ന്കില. ആരംഭ്കിച തീയത്കിയ്ചും അവസാന്കിച തീയത്കിയ്ചും

ബരഖനപട്ചുത്കിയ്കിര്ചുന്ന്ചുനവങ്കില്ചും മറ്ചു പ്രോനനപട ബകാളങ്ങൾ ഉദാഹരണത്കിന് MIS ൽ

അ്ര്ബലാ്് നെയ് തീയത്കി.ബവതനംഅന്ചുവദ്കിച മ്ചുതലായവ ബരഖനപട്ചുത്കിക്ടെ്കില.

15. നമറീര്കിയൽവൗചര്േ്കിൽ

്രര്കിബശാേ്കിച ഒര്ചു പ്രവൃത്കികൾക്ചും ഈ കാലയളവ്കിൽ സ്കിറ്കിസൺ ഇന്ഫര്ബമഷന് ബോര്്് സാ്ര്കിച്കില

അബതാനടാപം അത്കിന്ചുള്ളത്ചുകെ്കിലവായതായ്ചുംക്ടെ്കില.

16.ഫ്ടെ് തട്കാൻസ്ഫരഓരഡര (FTO)’

പരജി്േ്കാധജിചഫയലുകളജില് ഒനു്കംഫ്ടെ് തട്കാൻസ്ഫരഓരഡര(FTO)’ ഹ്കാരഡ്ക്്ക്കാ്ജി

േ്തൂക്ഷജിചജിടജില്ല.എനജിരുന്കാലു്കംഎ്കംബുകജിന്ടറ പുറകജില് FTO നമ്പരതീയതജിഎഴുതജി

േ്തൂക്ഷജിചജിടു്ടെ്.

17. ്റ്കായല്റജി

്രര്കിബശാേന വ്കിബേയമാക്കിയ ഒര്ചുവര്ക്ക്ഫയല്കില്ചും ബറായൽറ്കിോേകമല

18.്ഫ്കാ്ട്കാത്്കാഫ്

പ്രവർത്തിത്ങുടങ്ങുന്നത്തിന് മ്ങുമ് പ്രവർത്തിനടന്ന്ങു കെപോണ്തിര്തിക്ങുമമപോള്, പ്രവർത്തി

്രൂർത്തീെര്തിച്ങുെഴ്തിയ്ങുമമപോള്ത്ങുടങ്തിയ ഓമരപോഘട്ടത്തികെയ്ങും മേപോമട്ടപോെള്േയെ്തിൽ

സൂക്തികണകമന്ന്ന്തിഷ്കർഷ്തിച്തിര്തിക്ങുന്ന്ങുഎന്നപോൽഇതരത്തിെ്ങുള്ള വ്തിവ്തിധഘട്ടങള്തികെ

മേപോമട്ടപോെള്ങും ഒന്ന്ങുംതകന്നക്രപോത്ങുപ്രവൃത്തിെള്തിൽ െപോണപോൻസപോധ്തിച്തില്ല.എന്നപോൽലെേ്ഭവന

്രദ്ധത്തിവർക്ക്ക്േയെ്തിൽഎല്ലപോഘട്ടങള്തികെ മേപോമട്ടപോെള്ങുംസൂക്തിച്തിര്ങുന്ന്ങു.

19 .ജജി്യ്കാ ട്കാഗ്് ്ഫ്കാ്ട്കാേ്

പ്രവര്ത്കി സലം ത്കിര്കിചറ്കിയ്ചുന്നത്കിന്ചുള്ള ഉ്രാേ്കിയാണ് ജ്കിബയാ ടാഗ്് ബഫാബടാസ്. എന്നാൽ ഇവ
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്രര്കിബശാേനയ്ക്വ്കിബേയമാക്കിയ്രത്ചുഫയല്കില്ചുംകാണാന്സാേ്കിച്കില.

20 തപവൃതജിപ്തൂരതീകരണേ്കാക്ഷ്യപതത്കം

്രര്കിബശാേ്കിച ഒര്ചുഫയല്കി ല്ചുംകാണാന്സാേ്കിച്കില

21. ്േ്കാഷ്യല്ഓഡജിറ് റജി്്്കാരട്

എഎ്കംേജി തപക്കാരമുള്ള ്േ്കാഷ്യല്ഒെ്കാഡജിറ് നട്്കാകുനത് ഇ്്്കാഴ്കാണ്.

22.ലേറ്ഡയറജി

സംസാനസര്കാര്കിന്നറ ന്കിര്ബ്ദേശപ്രകാരം വര്ക്ഫയല്കിൽസ്തൂക്ഷ്കിബക്ടെ22 മനതബരഖയാണ്ബസറ്

്യറ്കി .്രര്തിമേപോധനയ്ക് വ്തിമധയമപോക്തിയക്രപോത്ങു പ്രവൃത്തിെള് ലസറ്ഡയറ്തി

സൂക്തിച്തിര്ങുന്ന്ങു.എന്നപോൽ ലെേ്വ്യക്തിഗതേയെ്ങുെള്തിൽലസറ്ഡയറ്തിസൂക്തിച്തിട്ട്ങുല്ലതപോയ്തി

െപോണ്ങുവപോൻസപോധ്തിച്തിച്തില്ല..

ബസറ്്യറ്കി യ്ചുനട കവര്ബ്രജ്കിൽ പ്രവര്ത്കിനയക്ചുറ്കിച്ചുള്ള പ്രാഥമ്കികവ്കിവരങ്ങൾ ഏനതാര്ചു വ്ത്യക്കിക്ചും

മനസ്കിലാകാന്്രറ്ചുന്ന രീത്കിയ്കിൽ ഉ്ടൊബക്ടെതാണ.് പ്രവര്ത്കിആരംഭ്കിക്ചുന്ന ദ്കിവസം പ്രവര്ത്കിഅവസാന

തീയത്കി എന്ന്കിവ ബരഖന്രട്ചുത്കിയ്കിര്ചുനന്നന്ക്കില്ചും എസ്കിബമറ് ത്ചുക,പ്രവൃത്കി ദ്കിനങ്ങൾ ,എന്ന്കിവകവര്ബ്രജ്കിൽ

ഉ്ടൊയ്കിര്ചുന്ന്കില.

്രണ്കിസലനതനസൗകര്ത്യങ്ങള്ചുനട ലഭ്ത്യതഅടങ്ങ്കിയ നെക്ല്കിസ് ്ര്തൂര്ണമായ്ചും ്ര്തൂര്കിപച്കിര്ചുന്ന്ചു..

ബസറ്്യറ്കിയ്ചുനട ഒര്ചു ഭാ്മാണ് ബപ്രാജക്ട് ഇനീഷ്ത്യൽമീറ്കിങ്ങ്. ഒര്ചു പ്രവൃത്കി

ത്ചുടങ്ങ്ചുന്നത്കിന്ചു മ്ചുമ്പ് പ്രവര്ത്കിനയക്ചുറ്കിച്ചുളള വ്കിവരങ്ങൾ്രങ്ചുവയ്ക്ചുന്നത്ചുംഅത്ചുബ്രാനല

ഒര്ചു പ്രവര്ത്കിഎങ്ങനനനെയണനമന്ന് നതാഴ്കിലാള്കികള്ക് കൃത്ത്യമായഅവബോേം ഉ്ടൊക്കി

എട്ചുക്ചുന്നത്കിന്ചുംവാര്്് നമമ്പര്, സാഫ്എന്ന്കിവര്ചുനട അേ്ത്യക്ഷതയ്കിൽക്തൂട്ചുന്ന ബയാ്മാണ്

്രദ്ധത്കി ആരംഭ മീറ്കിങ്ങ്.്രര്കിബശാേ്കിച്ഫയല്ചുകള്കിൽ ഉള്ളസൈറ്റ്ഡയറിയില് എലാം ബമൽ്രറഞ്ഞ

അേ്കികാര്കികള്ചുനടസാന്ന്കിേ്ത്യത്കിൽ്രദ്ധത്കിആരംഭ മീറ്കിം്് നടത്കിയതായ്കി ബോേ്ത്യനപട്ചു

ബസറ്്യറ്കിയ്ചുനട ഒര്ചു ഭാ്മാണ് വ്കിജ്കിലന്സ്ആന്്് ബമാണ്കിററ്കിങ്കമ്കിറ്കി. വ്കിജ്കിലന്സ്

ആന്്് ബമാണ്കിററ്കിങ്കമ്കിറ്കി യ്ചുനട റ്കിബപാര്ട് ഉ്ടൊയ്കിര്ചുനന്നങ്കില്ചുംഅഭ്കിപ്രായങ്ങൾ

ബരഖനപട്ചുത്കിയ്കിട്ചു്ടെയ്കിര്ചുന്ന്കില.ഓബരാവാര്്്കിനല പ്രവര്തനങ്ങനളന്കിരീക്ഷ്കിക്ചുന്നത്കിന്ചും

ക്തൂട്ചുതൽനമചനപട്ചുത്ചുന്നത്കിന്ചുമായ്കികാര്ത്യക്ഷമമായ പ്രവര്ത്കിബക്ടെവര്ചും,

നതാഴ്കിൽകാര്്്കിൽ ബ്രര് ഇലാത വ്ത്യക്കികളാണ്വ്കി.എം.സ്കിയ്കിൽഅം്ങ്ങൾ

ആയ്കിര്കിബക്ടെത.്

്രണ്കിയായ്ചുേങ്ങള്ചുനടവാടകബസറ്്യറ്കിയ്കിൽഉ്ടൊയ്കിര്ചുന്ന്ചു

ബസറ്്യറ്കി മനറാര്ചു ഒര്ചു ഭാ്മാണ്സന്ദര്ശകക്ചുറ്കിപ്: പ്രവൃത്കിയ്ചുനടഓബരാ

ഘടങ്ങള്കില്ചുള്ള്ര്ചുബരാ്ത്കി വ്കിലയ്കിര്ചുത്ചുന്നത്കിന്ചും, നതാഴ്കിലാള്കികള്ചുനട പ്രശ്നങ്ങൾ

മനസ്കിലാക്ചുന്നത്കിന്ചും,്രദ്ധത്കിന്കിര്വഹണഏജന്സ്കിയ്ചുനട ഉബദ്ത്യാ്സര്,ജനപ്രത്കിന്കിേ്കികൾ,

VMCഅം്ങ്ങൾഎന്ന്കിവര് പ്രവൃത്കിനടക്ചുബമ്പാൾസലസന്ദര്ശനംനടബത്ടെതാണ്.ബസറ്

്യറ്കികള്കിൽ,സന്ദര്ശകര്ചുനട ബ്രര്ചും,ഒപ്ചും, ബരഖനപട്ചുത്കിയ്കിര്ചുനന്നങ്കില്ചും, ക്ചുറ്കിപ്

ഉ്ടൊയ്കിര്ചുന്ന്കില.

ബസറ്്യറ്കി യ്കിൽ ഉ്ടൊയ്കിര്കിബക്ടെ മനറാര്ചു പ്രോനന്രട ഭാ്മാണ് നതാഴ്കിലാള്കികള്ചുനട

സാക്ഷ്കി്രപതം:മസര്ബറാള്കിൽഒപ്ചുനവചനതാഴ്കിലാള്കികൾ പ്രവൃത്കിനെയ്്ചുഎന്ന്ചും, ബമറ്

ബമൽബനാടംവഹ്കിച്ചുഎന്ന്ചും നതള്കിയ്കിക്ചുന്നആേ്കികാര്കിക ബരഖയാണ്സാക്ഷ്കി്രപതം

്രര്കിബശാേ്കിച്ഫയല്ചുകള്കിൽ ഉള്ളസൈറ്റ്ഡയറിയില്എല്ലാം നതാഴ്കിലാള്കികൾ

സാക്ഷ്ത്യനപട്ചുത്കിയ്കിര്ചുന്ന്ചു.

8.തപവരതജികളുടട പരജി്േ്കാധനവജിവരണ്കം
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1.തപവൃതജിയുടട ്പര് തപജിയദരേജിനജി ജല്േചനഫ്കാ്കംച്കാലമണ്േ്കംരക്ഷണവു്കം

കയരഭ്തൂവേതത്കം ഉപ്യ്കാ്ജിചുള്ളപ്കാരേശ്വഭജിതജി

േ്കംരക്ഷണവു്കം

െ്കിലവായത്ചുക 117016

പ്രവര്ത്കിആരംഭ്കിചതീയത്കിക് 28.09.2018

്ര്തൂര്തീകര്കിചതീയത്കി : 1.102018

നതാഴ്കിൽ ദ്കിനങൾക്ക് : 425

പ്ര്കിയദര്ശന്കി ജലബസെനഫാംൊൽമണ്്ണസംരക്ഷണവ്ചുംകയര് ഉ്രബയാ്്കിച് ്രാര്ശ്വഭ്കിത്കിസംരക്ഷണവ്ചും400

മീറര് നീളവ്ചും ഉം .80 metre വീത്കിയ്ചും (average) .65 metreആഴത്കില്ചും കനാല്കിൽന്കിന്ന്ചും മനണ്ണട്ചുത് ഇര്ചു

വശങ്ങള്ചുംേലനപട്ചുത്ചുകഎന്ന പ്രവര്ത്കി്രര്കിബശാേ്കിചബപാൾ 400 മീറര്അളന്ന്ചുത്കിടന്രട്ചുതാന്കഴ്കിയത

വ്കിേംആണ് ന്കിൽക്ചുനത്, കാരണംഇര്ചുവശങ്ങള്കില്ചും വളനരയേ്കികം ഉയരത്കിൽനെട്കികള്ചുംസസ്ത്യങ്ങള്ചും

വളര്ന്ന്ചുന്കിൽക്ചുന്ന്ചു്രലയ്കിടത്ചും മണ്്ണവീ്ടെ്ചുംകനാല്കിബലക്തനന്നഒഴ്ചുക്കിഎത്കിയ്കിര്കിക്ചുന്ന്ചു ഇത്കിന്ചു

കാരണംഅകത്ചുന്കിന്ന്ചുംഎട്ചുക്ചുന്ന മണ്്ണ കനാല്കിന്റെ നതാട്ചുമ്ചുകള്കിൽതനന്നന്കിബക്ഷ്ര്കിക്ചുന്നത് അട്ചുത

ഒര്ചു മഴയ്ക് വീ്ടെ്ചുംകനാല്കിബലക്തനന്നഒഴ്ചുക്കിനയതാന്ഇടവര്ചുന്ന്ചു ക്തൂടാനത 400 മീറര് മണ്്ണ

എട്ചുക്ചുന്നത്കിന് ്രകരംക്തൂട്ചുതല്ചും ഇലകള്ചും ്രാഴ്വസ്്ചുകൾമാല്കിന്ത്യങ്ങള്ചുംആണ് ,നതാഴ്കിലാള്കികൾക്

എട്ചുത്ചു മാബറ്ടെതായ്കിവര്ചുന്നത്.അവസാനനത 40 മീറര്ആണ് വളനരആഴത്കിൽനതാഴ്കിലാള്കി കൾക്

്രണ്കിനയട്ചുബക്ടെ്കിവന്ന്കിട്ചുള്ളത്എന്നാൽ 80 മീറബറാളംഓളംസലത് നല രീത്കിയ്കിൽ പ്രവൃത്കിനടന്നതായ്കി

കാണാന്സാേ്കിച്ചു.എന്നാൽഅത്ശ്കിവരാമകൃഷ്ണന്എന്നഭ്തൂവ്ചുടമയ്ചുനട ്രറമ്പ്കില്തൂനടആയ്കിര്ചുന്ന്ചുകനാൽ

ബ്രായ്കിര്ചുന്നത്അത്അബ്ദേഹബതാട്അബന്വഷ്കിചബപാൾ 80 മീറബറാളംസ്വനം നെലവ്കിൽനെയ്താനണന്ന്ചും

നതാഴ്കിലാള്കികൾഅത്കിനകത്ചുള്ളഇലകള്ചുംമറ്ചുംഎട്ചുത്ചു മാറ്കിയതായാണ്അറ്കിയ്കിചത്

2.തപവൃതജിയുടട ്പര് കജിഴ്കപ്കാട്കം ജല്േചന ്ഫ്കാൺമണ്േ്കംരക്ഷണ്കം

കയര ഭ്തൂവേ്തത്കം ഉപ്യ്കാ്ജിച് പ്കാരേശ്വഭജിതജിേ്കംരക്ഷണവു്കം600 m length 0.6 breadth .0.55

depth total 134 m3

െ്കിലവായത്ചുക : 69382

പ്രവര്ത്കിആരംഭ്കിചതീയത്കിക് :10.10.2018

്ര്തൂര്തീകര്കിചതീയത്കി :16.10.2018

നതാഴ്കിൽ ദ്കിനങൾക്ക് :252

600 METER ഉട്ടെന് പറയട്ടുനുകജിഴ്കപ്കാട്കം ജല്േചനകന്കാല്വൻ്ത്കാതജില്

പ്കാസജിക് മ്കാലജിന്യങ്ങളു്കം ച്ുചവറുകളു്കം നജി്ക്ഷപജിചജിരജികുനു ടത്കാഴജില്കാളജികൾ

ഇതജില്ഇറങ്ങജിപണജിടയടുകുനത് മണ് നീക്കം ടചയ്കാ്ന്കാേ്കംരക്ഷണതജിനു്വ്ടെജി

അല്ലമറജിച് മ്കാലജിന്യനജിരമ്കാരജ്ജന്കംആണ് ലക്ഷ്യ്കംഎന്കാല്ടത്കാഴജില്കാളജികൾ

കന്കാലജില്നജിനു്കം മ്കാറജിടയടുകുന മ്കാലജിന്യ്കം കന്കാലജിനു ടത്കാടുമുകളജിലുള്ള

വേങ്ങളജില്തടനനജി്ക്ഷപജികുനത് ക്കാരണ്കംഇതുഅടുത മഴയ്ക്ക്കന്കാലജി്ലക്

ഒഴുകജിടയതുവ്കാനുള്ളേ്കാഹചര്യ്കം ഉ്ടെ്കാകുനു.
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3.തപവൃതജിയുടട ്പര് വപോഴകപോച്തിറജെമസചനേപോംചപോൽമണ്സംരകണവ്ങുംെയർ

ഭൂവസ്പതം ഉ്രമയപോഗ്തിച്ങു്രപോർേ്വഭ്തിത്തിസംരകണവ്ങുംസംരകണവ്ങു total 516 m3 Length 500 breadth..65m

breadth .7m

െ്കിലവായത്ചുക :154162

പ്രവര്ത്കിആരംഭ്കിചതീയത്കിക് 21.09.18

്ര്തൂര്തീകര്കിചതീയത്കി 1.10.2018

നതാഴ്കിൽ ദ്കിനങൾക്ക് 560

വപോഴകപോച്തിറ ജലബസെനഫാംൊൽമണ്്ണസംരക്ഷണവ്ചുംകയര് ഉ്രബയാ്്കിച് ്രാര്ശ്വഭ്കിത്കി

സംരക്ഷണവ്ചും400 മീറര് നീളവ്ചും ഉം .65 metre വീത്കിയ്ചും (average) ..7 metreആഴത്കില്ചും കനാല്കിൽന്കിന്ന്ചും

മനണ്ണട്ചുത് ഇര്ചു വശങ്ങള്ചുംേലനപട്ചുത്ചുകഎന്ന പ്രവര്ത്കി്രര്കിബശാേ്കിചബപാൾ മീറര്അളന്ന്ചു

ത്കിടന്രട്ചുതാന്കഴ്കിയതവ്കിേംആണ് ന്കിൽക്ചുനത്, കാരണംഇര്ചുവശങ്ങള്കില്ചും വളനരയേ്കികം ഉയരത്കിൽ

നെട്കികള്ചുംസസ്ത്യങ്ങള്ചുംവളര്ന്ന്ചുന്കിൽക്ചുന്ന്ചു്രലയ്കിടത്ചും മണ്്ണവീ്ടെ്ചുംകനാല്കിബലക്തനന്നഒഴ്ചുക്കി

എത്കിയ്കിര്കിക്ചുന്ന്ചു ഇത്കിന്ചുകാരണംഅകത്ചുന്കിന്ന്ചുംഎട്ചുക്ചുന്ന മണ്്ണ കനാല്കിനന നതാട്ചുമ്ചുകള്കിൽതനന്നനന

ന്കിബക്ഷ്ര്കിക്ചുന്നത പ്രവര്ത്കി നെയ്്ചുഅട്ചുതഒര്ചു മഴയ്ക് വീ്ടെ്ചുംകനാല്കിബലക്തനന്നഒഴ്ചുക്കിനയതാന്

ഇടവര്ചുന്ന്ചു ക്തൂടാനത 500 മീറര് മണ്്ണഎട്ചുക്ചുന്നത്കിന് ്രകരംക്തൂട്ചുതല്ചും ഇലകള്ചും ്രാഴ്വസ്്ചുകൾ

മാല്കിന്ത്യങ്ങള്ചുംആണ് ,

4.തപവൃതജിയുടട ്പര് പുഴകല്്ത്കാട് മണ്േ്കംരക്ഷണവു്കംകയരഭ്തൂവേതത്കം

ഉപ്യ്കാ്ജിചുള്ളപ്കാരേശ്വഭജിതജിേ്കംരക്ഷണവു്കം,വച്

പജിടജിപജികല്

െ്കിലവായത്ചുക 82620

പ്രവര്ത്കിആരംഭ്കിചതീയത്കിക് 22.03.2019

്ര്തൂര്തീകര്കിചതീയത്കി : 28.03.19

നതാഴ്കിൽ ദ്കിനങൾക്ക് : 300

300 തപവരതജി ദജിനങ്ങൾഉപ്യ്കാ്ട്ടുതജി 82620 ര്തൂപ ചജിലവജില്

നട്ജില്കാകജിയ പുഴകല് ്ത്കാട് മണ്േ്കംരക്ഷണവു്കം കയര ഭ്തൂവേ്തത്കം

ഉപ്യ്കാ്ജിച് പ്കാരേശ്വഭജിതജിേ്കംരക്ഷണവു്കംഎന തപവരതജിഫീല്ഡജില്

േന്ദരേജിച്്്കാൾ 700 മീറ്റ്കാള്കം നീളതജിലു്കം 1.6 മീറ്റ്കാള്കംവീതജിയജിലു്കം

്ത്കാടജില്നജിനു്കം മടണടുത്

മ്കാറജിയത്കായജി ക്കാണുവ്കാൻേ്കാധജിചജില്ലഎന്കാണ് ക്കാരണ്കംഎന് ്ച്കാദജിച്്്കാൾ ടപയ്

മഴയജില്എല്ല്കാ്കം ്ത്കാടജി്ലക് ഇറങ്ങജിയത്കാണ്എന്കാണ് പറയുനത്എസജി്മറജില്

പറയുന തപക്കാര്കംകയര ഭ്തൂവേ്തത്കം, മര്കം ടവചു പജിടജി്ജികല്എനജിവ

ഉപ്യ്കാ്ജിചത്കാണ്എ്കേജില് ്ത്കാടജി്ലക് മണ് ഇറങ്ങജിവരുനത് ഒഴജിവ്കാക്കാമ്കായജിരുനു.

5.തപവൃതജിയുടട ്പര് - ്്കായതതജിപുഴയജില്വട്കനടമുതല്ഇടപരമ്്പവടരപുഴ

േ്കംരക്ഷണ്കം(WH/286570)

െ്കിലവായത്ചുക - 216748

പ്രവര്ത്കിആരംഭ്കിചതീയത്കിക്- 1.03.2019

്ര്തൂര്തീകര്കിചതീയത്കി- : 11.03.2019

നതാഴ്കിൽ ദ്കിനങൾക്-ക് : 757

്്കായതതജി പുഴയജില്വട്കനട മുതല്എട്റമ്പ് വടരപുഴേ്കംരക്ഷണ്കം 850 മീറര
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അകലതജില്ക്കാട് ടവടല് 15 മീറരനീളതജിലു്കം തബഷ് വുഡ് തടയണഎന്കാ

തപവരതജിസല്കംേന്ദരേജിച്്്കാൾ ്്കായതതജി പുഴയുടടവേങ്ങടളല്ല്കാ്കംകരജി്കേല്പ്കാറ

കള്കാല് വ്യ്കാപകമ്കാണ്. ക്കാടുടവടജിഎന തപ്ദേ്കംതജിരജിചറജിയ്കാൻകഴജിഞ്ഞജില്ല എന്കാല്

15 മീറര നീളതജിലുള്ള തബഷ്വുഡ് തടയണഒരു ഭ്കാ്്കംക്ടെ്്്കാൾ 2.5 മീറ്റ്കാള്കം

മ്കാതത്മഅളവ്എടുക്കാൻേ്കാധജിചുള്ള്തൂ

പ്ക്ഷ തടയണനജിരമ്കാണതജിനുള്ളകല്ല് ടത്കാഴജില്കാളജികൾകൾ 100 മീറ്റ്കാള്കം

ചുമന്കാണ്എതജിചജിരജികുനത്എന്അറജിയ്കാൻകഴജിഞ്ഞത് .

6.ലലഫ് ഭവനപദ്ധതജിയജിടല്ുണ്ഭ്കാക്കാകൾക്ക്ഭവനനജിരമ്കാണവു്കം ഭ്തൂവജികേനവു്കം എന

തപവൃതജിയജില് ത്കാടഴപറയുന തപവൃതജിഇടങ്ങളജില്േന്ദരേജിചു. If/352793. ര്കാജൻ

(,IF/352786..ONGOING krishnan),IF/348498 ( renuka vinod) IF/352786(മുഹമദ് ഖനജി) IF/330970 പ്കാറുകുടജി

മുരുകൻ.ലലഫ് ഭവനപദ്ധതജിയജിടല്ുണ്ഭ്കാക്കാകളുടടഎനീഅഞു ഭവനനജിരമ്കാണ

പദ്ധതജികൾേന്ദരേജിച്്്കാൾ ടത്കാഴജില്കാളജിയുടട ്ജ്കാബ് ക്കാരഡജില് ടത്കാഴജില്

ടചയ്ത്കായജി ഒനു്കം ്രഖട്ടുതജിയജിടജില്ലഎല്ല്കാ ്ജ്കാബ് ക്കാരഡജിടല ്ക്കാളങ്ങൾഎല്ല്കാ്കം

്കാ്കേ്ആയ്കാണ് ക്കാണ്കാൻേ്കാധജിചത്. അ്നശ്വഷജിച്്്കാൾ ടത്കാഴജില് ടചയ്്േഷ്കം

പഞ്കായത് ടചന് ഒരുമജിച് MUSTER ROLE ഇല് ഒ്ജിടുകയ്കാണ് പതജിവ്എന്കാണ്

അറജിയ്കാൻകഴജിഞ്ഞത്.

9.CIB-േജിറജിേൺഇൻഫര്മഷൻ ്ബ്കാരഡ്

നതാഴ്കില്ചുറപ് ്രദ്ധത്കിയ്ചുനടസ്ചുതാര്ത്യത ഉറപാക്ചുന്നത്കിന്ചു ബവ്ടെ്കിയ്ചുള്ളഒര്ചു ഉ്രാേ്കിയാണ്

സ്കിറ്കിസൺഇന്ഫര്ബമഷന് ബോര്്് Para 25(a), schedule 1അന്ചുസര്കിച് ഒര്ചു പ്രവര്ത്കിയ്ചുനട

അട്കിസാനവ്കിവരങ്ങൾഅതായത്എസ്കിബമറ് ത്ചുകസാേന ബവതനഘടകങ്ങൾയഥാര്ത്ഥ

നെലവ് നതാഴ്കിൽ ദ്കിനങ്ങൾത്ചുടങ്ങ്കിയവ്കിവരങ്ങൾസാോരണജനങ്ങൾക്ചും

്്ചുണബഭാകാകൾക്ചും മനസ്കിലാക്ചുന്ന രീത്കിയ്കിൽ പ്രദര്ശ്കിപ്കിബക്ടെത്അന്കിവാര്ത്യമാണ്..ഈ

ബോര്്്സാ്ര്കിബക്ടെത്ഓബരാ പ്രവര്ത്കിയ്ചുനടയ്ചുംആരംഭഘടത്കിൽആണ്.ഓബരാ

പ്രവര്ത്കിക്ചുംഅന്ചുസൃതമായ്കി ന്കിഷ്കര്ഷ്കിച്കിട്ചുള്ളഅളവ്ചുകള്കിൽ ഉള്ളബോര്്്ചുകൾ

സ്കിമന്റ്ഉം ബകാൺപകീറ്ചും ഉ്രബയാ്്കിച് ന്കിര്മ്കിച്സാ്ര്കികണനമന്ന് ന്കിയമം

അന്ചുശാസ്കിക്ചുന്ന്ചു്ടെ്. ഇര്ചുമ്പ് ,ട്കിന് ,ഫ്ളക്്ഷീറ്ചുകൾത്ചുടങ്ങ്കിയവ ഉ്രബയാ്്കിച്കിട്ചുള്ള

ബോര്്്ചുകൾസാ്ര്കിക്ചുന്നത് ന്കിയമവ്കിര്ചുദ്ധമാണ്. ന്കിര്മാണനചലവ് വ്ത്യക്കി്ത

പ്രവര്ത്കികൾക് 3000 ര്തൂ്രയ്ചും ന്രാത്ചു പ്രവര്ത്കികൾക് 5000 ര്തൂ്രയ്ചുംആണ് ്രരമാവേ്കി െ്കിലവ്

എന്നാണ്ആന്ചുവൽമാസര്സര്ക്ചുലര്ന്കിഷ്കര്ഷ്കിക്ചുന്നത്. സ്കിഐേ്കിഅടങ്ങ്ചുന്നഒര്ചു ബഫാബടാ

വര്ക്ഫയല്കിൽ ഉൾനപട്ചുതണംഎന്നത് ന്കിര്േനമാണ്. –്രര്കിബശാേനയ്ക് വ്കിബേയമായ്രത്ചു

നതാഴ്കിൽഇടങ്ങള്കിൽഒര്കിടത്ചു ബ്രാല്ചും CIBസ്കാപജിചത്കായജി ക്ടെജില്ല.

10.്റ്കാസ്്കാര ദജിന്കം

നതാഴ്കിൽആവശ്ത്യകതകൃത്ത്യമായ്കി രജ്കിസര് നെയ്ചുന്നത്കിന്ചും നതാഴ്കിലാള്കികള്ചുനടഅര്ഹതകള്ചും

അവകാശങ്ങള്ചുംഅവനര ബോേ്ത്യനപട്ചുത്ചുന്നത്കിന്ചും ്രദ്ധത്കികൾ്രര്കിഹര്കിക്ചുന്നത്കിന്ചുമായ്കി ബറാസ്ാര് ദ്കിനം
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സംഘട്കിപ്കിബക്ടെതാണ്. ബറാസ്ാര് ദ്കിനംആെര്കിക്ചുന്നത്കിന്ചു മ്ചുന്്രായ്കി വ്കിവരവ്കിദ്ത്യാഭ്ത്യാസ

വ്ത്യാ്രനപ്രവര്തനങ്ങൾസംഘട്കിപ്കിക്ചുന്ന്ചു്ടെ്എന്ന് ജ്കിലാ ബപ്രാപ്ാം ബകാ്്കിബനറര് ഉറപ്ചുവര്ചുബത്ടെതാണ്.

ബറാസ്ാര്കല്ടെര്സംേന്കിച് പ്ാമ്രഞായത്ചുകനള പ്രബത്ത്യകമായ്കി ബോേവൽകര്കിബക്ടെതാണ്.

ബറാസ്ാര് ദ്കിനംസംഘട്കിപ്കിക്ചുന്നത്കിന്നറ െ്ചുമതലകള്ചും ഉതരവാദ്കിത്വങ്ങള്ചും

സംസാനസര്കാര് ജ്കിലാ ബപ്രാപ്ാം ബകാ്്കിബനറര് ര്തൂ്രീകര്കിച്കിട്ചുള്ള പ്രത്കിമാസ്രട്കികഅന്ചുസര്കിച് തനന്ന

ബറാസ്ാര് ദ്കിനംസംഘട്കിപ്കിക്ചുന്ന്ചുഎന്ന് ജ്കിലാ ബപ്രാപ്ാം ബകാര്്്കിബനറര് ഉറപ്ചുവര്ചുബത്ടെതാണ്.ഈ്രട്കിക

പ്ാമവ്കികസന മപനാലയവ്ചുമായ്ചും ന്രാത്ചുജനങ്ങള്ചുമായ്ചും ്രങ്ചുനവബക്ടെത്ചും ഒര്ചു മാസത്കിനലാര്കികൽ പ്ാമ

്രഞായത്തലത്കിൽസംഘട്കിപ്കിബക്ടെതാണ്. പ്ാമ്രഞായത് പ്രസ്കി്ന്റ് ന്കിബയാ്്കികനപട

പ്ാമ്രഞായത്കിനല ഭാരവാഹ്കി ദ്കിനാെരണത്കിൽഅേ്ത്യക്ഷതവഹ്കിബക്ടെതാണ്. ഇത് നടത്ചുന്നത്കിന്ചും

നട്രട്കിപകമങ്ങൾ ബരഖനപട്ചുത്ചുന്നത്കിന്ചുള്ളസ്വയംസഹായസംഘങ്ങള്ചുനട നഫ്ബറഷന്അം്ങ്ങൾ

എന്ന്കിവര്കാണ്. ബറാസ്ാര്ദ്കിനംആെര്കിക്ചുന്നത്ന്കിശ്ചയ്കികനപട്കിട്ചുള്ളദ്കിവസംനടത്ചുന്നത്കിനായ്കി

ഉബദ്ത്യാ്സനരന്കിബയാ്്കിബക്ടെതാണ്.ഈബയാ്ത്കിൽമ്കിന്കിറ്സ് ന്രാത്ചുജനങ്ങൾക്

്രര്കിബശാേ്കിക്ചുന്നത്കിന്ചും ബസാഷ്ത്യൽഓ്്കിറ്കിന്ചും ലഭ്ത്യമാബക്ടെത്ചു്ടെ്. സംസാനസര്കാര് ദ്കിനം

സംഘട്കിപ്കിക്ചുന്നത്സംേന്കിച റ്കിബപാര്ട്ചുകൾ ബശഖര്കിക്ചുന്നതാണ്. സംസാനസര്കാര് നതാഴ്കിൽ

ആവശ്ത്യകതസംേന്കിച് ജ്കിലാതല റ്കിബപാര്ട്ചുകൾ്രത്കിവായ്കിഅവബലാകനം നെബയ്ടെതാണ്

11.hnPn-e³-kv Bâv tam-Wn-ä-dnw-KvI-½-än (Pm-{K-Xm taÂt\m-« k-anXn)
ഓബരാ പ്ാമ്രഞായത്കില്ചുംഅഞ്അം്ങ്ങള്ചുള്ളജാപ്ത ബമൽബനാടസമ്കിത്കി ര്തൂ്രീകര്കിബക്ടെതാണ്. ഇത്കിൽ

്രട്കികജാത്കി-്രട്കികവര്്വ്കിഭാ്ങ്ങൾക് ബവ്ടെപത പ്രാോന്ത്യം നൽബക്ടെത്ചും ്രക്ചുത്കി ബ്രര് സ്പതീകൾ

ആയ്കിര്കിബക്ടെത്ചുമാണ്.അദ്ധ്ത്യാ്രകര്അം്നവാട്കി വര്കര്സ്വയംസഹായസംഘത്കിനലഅം്ങ്ങൾ

ബസാഷ്ത്യൽഓ്്കിറ് റ്കിബസാഴ്് ബ്രഴ്ൺമാര് ഉ്രബഭാകൃസമ്കിത്കികൾയ്ചുവജനക്ലബ്ചുകൾ ന്രാത്ചുസമ്തൂഹ

സംഘടനകൾത്ചുടങ്ങ്കിയവര്കിൽന്കിന്ന്ചും VMCഅം്ങ്ങനള നതരനഞ്ഞട്ചുകാവ്ചുന്നതാണ്ഏറവ്ചുംക്ചുറഞ്ഞ

കാലയളവ്കിബലക് VMC നയന്കിയമ്കിബക്ടെത് പ്ാമസഭയാണ്. പ്രവര്ത്കിസലസന്ദര്ശനം

നതാഴ്കിലാള്കികള്ചുമായ്കിആശയവ്കിന്കിമയംനടതൽ ,ബരഖകള്ചുനട ്രര്കിബശാേന ,പ്രവര്ത്കിസല

സൗകര്ത്യങ്ങള്ചുനട ്രര്കിബശാേന ,പ്രവര്ത്കികള്ചുനട ്്ചുണന്കിലവാരം ന്കിര്ണയ്കികൽ,ത്ചുകന്കിര്ണയം

പ്രവര്ത്കിയ്കിൽഉടനീളമ്ചുള്ളറ്കിബപാര്ട്കിം്് പ്രവര്ത്കിയ്ചുനടസ്വഭാവനതസംേന്കിച്ചുള്ള്്ചുണ്രരമായ

വ്കിലയ്കിര്ചുതൽഎന്ന്കിവയാണ് പ്രോനെ്ചുമതല. VMCഎലാ പ്രവര്ത്കികള്ചും ്രര്കിബശാേ്കിബക്ടെത്ചും മ്തൂല്ത്യ

ന്കിര്ണയരജ്കിസറ്കിൽ ബരഖനപട്ചുബത്ടെത്ചും ബസാഷ്ത്യൽഓ്്കിറ്സമയത്അവ പ്ാമസഭയ്കിൽ

സമര്പ്കിബക്ടെത്ചുമാണ് VMC റ്കിബപാര്ട് ഒര്ചു ന്രാത്ചു ബരഖയായ്കികര്ചുബത്ടെത്ചുംആവശ്ത്യനപട്ചുന്നത്കിനന്ചുസര്കിച്

ഒര്ചു ന്രാത്ചു ബരഖയായ്കി ്രഞായത് ന്കിന്ന്ചും ലഭ്കിബക്ടെത്ചുംആണ്. 7അം്ങ്ങളാണ് ഉള്ളത്.,വ്കിവരങ്ങൾതാനഴ

്രറയ്ചുന്ന്ചു. 1.ലത ബവലായ്ചുേന്

2.ദീ്ര ഉണ്ണ്കികൃഷ്ണന്

3.ബശലജ

4.രാജ്ചു

5.കണ്ണന്

6.വ്കിജയന്

7.ദ്കിവാകരന് ഇപതയ്ചും ബ്രര്hnPn-e³-kv Bâv tam-Wn-ä-dnw-KvI-½-än അ്കം്ങ്ങൾആയജി

ഉട്ടെകജിലു്കം തപവൃതജിയുടട ്ുണ്മന്മയജില്അത് തപതജിഫലജിചു ക്ടെജില്ല.

\nco£W§fpw \nKa\§fpw

ടത്കാഴജില്കാളജികളുടട പ്കാേ്ക്ബുക്ക്േ്കംബന്ധജിച്

 വാര്്്കിനല 145ഓളം നതാഴ്കിൽകാര്്്ചുകൾ്രര്കിബശാേ്കിചത്കിൽന്കിന്ന്ചും JOB CARD

കൃത്ത്യമായ്കി ്ര്തൂര്കിപ്കിച ഇര്കിക്ചുന്ന്ചുഎന്നാൽ്രാസ്േ്ചുക് 145 ബ്രര്ചുകള്കിൽഅറ്ചു്രബതാളം
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ബ്രര്ക്ോങ് ്രാസ്േ്ചുക്അന്ചുവദ്കിച്കിട്കില ... ഇത്കിനനക്ചുറ്കിച് ബൊദ്കിക്ചുബമ്പാൾ

ോങ്കിന്നറ ഭാ്ത്ചുന്കിന്ന്ചും ഇന്ന്ചും ന്കിബഷോത്മകസമീ്രനമാണ് നതാഴ്കിലാള്കികൾ

അവര്ക്അന്ചുവദ്കിചക്തൂല്കിോങ്കിൽന്കിന്ന്ചുംഎട്ചുകാന് ബ്രാക്ചുബമ്പാഴ്ചും ഇവനര മാറ്കി

ന്കിര്ത്ചുകയാണ് നൊ്വേവ്ത്യാഴം ദ്കിവസങ്ങള്കിൽഅലാനതക്തൂല്കി തര്കിലഎന്ന് ബോര്്്

തനന്നോങ്കിൽഎഴ്ചുത്കിവച്കിര്കിക്ചുന്നത് നതാഴ്കിലാള്കികൾഅഭ്കിപ്രായനപടത് ്രഞായത്

ഇടന്രട ്രര്കിഹര്കികണനമന്ന് ്രഞായത്കിബനാട് ന്കിര്ബ്ദേശ്കിക്ചുന്ന്ചു

ടത്കാഴജില്അനുവദജികുനത്േ്കംബന്ധജിച്

 കഴജിഞ്ഞവരഷ്കംവ്കാരഡജിടല തപ്ദേടത 5കജിണരകുത്കാൻനജിര്്ദേേ്കം

ടവകുകയു്കം ടതപ്കാജക്ജില്അ്കം്ീകരജികുകയു്കം ടചയ്ുഎ്കേജിലു്കം

കഴജിഞ്ഞവരഷ്കംഈപണജിഅനുവദജിച് നല്കജിയജില്ല .ഒരു കജിണരഎന 90 പണജി

ടവച് കണക്കാകജിയ്കാല് 450 പണജികൾ ഇവരക് നഷ്ടമ്കായജിആണ് പറയുനത്

്ജ്കാലജിസലടതടേൗകര്യങ്ങൾ േ്കംബധജിചു

നജിലവജില്ഫസ്എയ്് ്ബ്കാക്് എവജിടടയു്കം ക്കാണുവ്കാൻേ്കാധജിചജില്ല .കഴജിഞ്ഞകുറച്

വരഷങ്ങള്കായജി തപഥമേുതേ്തൂഷയ്കുള്ളകജിറ് ലഭ്യമ്കായജിടജില്ല..ഫീല്ഡ് വജിേജിറ് ടചയുന

േമയത് വ്കാഴകചജിര , തപജിയദരേനജി ,പുഴകല് ,കന്കാലുകളുടടവകുകളജില്

ക്തൂടുതല്കായജി കു്ജികളു്കം മ്കാലജിന്യങ്ങളു്കം നജിറഞ്ഞത്കായജിരുനുഅവയജില്

പണജിടയടുകുനവരക് കയുറകളു്കം ക്കാലുറകളു്കം ലഭ്യമ്കാകജിയജിടജില്ല ഇല്ല

ക്തൂലജി ലഭ്യമ്കാകുനത്േ്കംബധജിചു

രുഗജിണജിഅമമ്തൂന് വരഷങ്ങള്കായജിആയജി ടചയ് ടത്കാഴജില്ആറു ദജിവേടത

ഇതുവടരയ്കായു്കംഅകൗ്ടെജില്വനജിടജില്ലഎനപര്കാതജി ഉനയജിചു .ഈതുകഎവജിടട

്പ്കായജിഎന് ടത്കാഴജിലുറപ്് വജിഭ്കാ്്കംഅവരക്അവരുടടഅകൗ്ടെജി്ലക് തജിരജിച്

ഏല്്ജി്ക്ടെത്കാണ്

ടതപ്കാജക്റ്ക്ആര്കംഭ മീറജി്കം്് നടതുനത് േ്കംബന്ധജിച്

നജിലവജില്എട്കാ്കംവ്കാരഡജില്നടനുടക്കാ്ടെജിരജികുനഭ്തൂമജിവജികേന തപവരതജിേന്ദരേജിച്്്കാൾ

ടത്കാഴജില്കാളജികൾക് ഓ്ര്കാ l തപ്ദേത്എതതഅളവജിലു്കം രീതജിയജിലു്കം നജില്കം ഒരുകണടമനു്കം

അറജിയുനജില്ല .ഭ്തൂവുടമകളുടടനജിര്ദേ തപക്കാര്കംആണ് ടത്കാഴജില്കാളജികൾ ്ജ്കാലജി ടചയുനത്

എന്കാണ്അവരപറഞ്ഞത്ക്.പദ്ധതജിആര്കംഭ്കം മീറജി്കം്്േമയടതടത്കാഴജില്കാളജികൾക്വ്യകമ്കായ

ധ്കാരണനല്്ക്ടെത്കാണ് .

ത്്കാമേഭയുടട തപധ്കാനതീരുമ്കാനങ്ങൾ

 എല്ല്കാ ടത്കാഴജില്കാളജികളുടടയു്കം പതുഅവക്കാേങ്ങൾേ്കംരക്ഷജികുവനുള്ളഎല്ല്കാ

നടപടജി തകമങ്ങളു്കം ,പഞ്കായതജിന്ടറ ഭ്കാ്തുനജിനു്കം ടത്കാഴജിലുറ്്

ഭ്കാ്തുനജിനു്കം ഉ്ടെ്കാകു്കംഎന് തീരുമ്കാനമ്കായജി

 Amc തപക്കാര്കം ഇനജി മുതലുള്ള എല്ല്കാവരക്ക്ഫയലു്കം ,ഏഴു ്രജജിേ്ടററുകളു്കം

േ്തൂക്ഷജിക്കാ്കംഎന് തീരുമ്കാനമ്കായജി

 തപവൃതജിഇടങ്ങളജില്എല്ല്കാ്കം CIB സ്കാപജിക്കാൻതീരുമ്കാന മ്കായജി.

 VMC പുനേ്കംഘടജിപജിക്കാനു്കംഅത് വ്കാരഡ്ക്തല തപവരതനങ്ങളജില്േജീവ

മകുവ്കാനു്കം തീരുമ്കാനജിചു.

 ടത്കാഴജില്കാളജികൾക്ബ്കാ്കേജിന്ടറ ഭ്കാ്ത്ക്നജിനു്കം ലഭജികുനഅവ്ണനയ്ക്

എതജിടര ഉള്ളഇടടപടല്പഞ്കായതജിന്ടറ ഭ്കാ്ത്ക്നജിനു്കം ഉ്ടെ്കാകു്കംഎന്
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തീരുമ്കാനജിചു.

നജിര്്ദേേങ്ങൾ

 നതാഴ്കില്ചുറപ്ചു്രദ്ധത്കി ഇന്കിയ്ചും വ്കിജയകരമായ്കി മ്ചുബന്നാട് നകാ്ടെ്ചുബ്രാക്ചുന്നത്കിന്

ഉബദ്ത്യാ്സതലത്കില്ചും ഭരണതലത്കില്ചും ഒര്ചുബ്രാനല മാനദണ്ഡങ്ങൾകന്ചുസൃതമായ്കി പ്രവര്ത്കികൾ

നടപ്കിലാബക്ടെത്ചു്ടെ്. ഇത്കിന് നതാഴ്കിലാള്കികള്ചും നമയ്റ്മാര്ചും നതാഴ്കില്ചുറപ്ചു്രദ്ധത്കി യ്കിൽ

പ്രവര്ത്കിക്ചുന്ന സാഫ്ചുകള്ചും അവര്ചുനട ന്കിയമം അന്ചുശാസ്കിക്ചുന്ന കൃത്ത്യമായ ന്കിര്ബ്ദേശങ്ങൾ

്രാല്കിബക്ടെത്ചു്ടെ്. ഇതരത്കില്ചുള്ള ക്ചുറച്ചു ന്കിര്ബ്ദേശങ്ങൾ അന്ചുേനമായ്കി ബെര്ത്കിട്ചു്ടെ്.

(അന്ചുേനംകാണ്ചുക)

 നഷ്്ത്യ്തൂൾ 1 നല ്രാര 4 ൽ അന്ചുേന ്രാര 2 അന്ചുസര്കിെ് 60 ശതമാനം പ്രവര്ത്കികൾ

ആസ്്കിവര്ദ്ധ്കിപ്കിക്ചുന്നത്ചും കാര്ഷ്കികാന്ചുേന പ്രവൃത്കികൾ ആയ്കിര്കികാന് പശദ്ധ്കികണം . എന്നാൽ

ഇബപാളനത സാഹെര്ത്യത്കിൽ ക്തൂട്ചുതൽ ഭ്തൂവ്കികസന പ്രവര്ത്കികള്ചും ആസ്്കി വര്േ്കിപ്കിക്ചുന്നതാബയാ

കൃഷ്കി നമചനപട്ചുത്ചുന്നതാബയാകാണ്ചുന്ന്കില.

 വരമ്പ്ചുകൾ കൃഷ്കിബയാ്്ത്യമാക്കിയതായ്കി ക്ടെ്കില. ആടബലാടകം, വാതംനകാല്കി, എര്ചുക്, ആര്ത്യബവപ്,

ത്ചുടങ്ങ്കിയ ഔഷേ്കികൾ ബജവ ബവല്കിക്ചു ഉ്രബയാ്്കിക്ചുന്നത് ഔഷേസസ്ത്യ ്രര്കി്രാലനത്കിന്ചും

ലഭ്ത്യതക്ചുംസഹായകമാക്ചും. (അന്ചുേനംകാണ്ചുക)

 അവകാശ അേ്കിഷ്കിതമായ ന്കിയമ്രര്കിരക്ഷബയാട് ക്തൂട്കിയ ്രദ്ധത്കി ഒബടനറ ജനങ്ങൾക്

്്ചുണപ്രദമാക്ചുന്ന്ചു . എന്നാൽ ഈ പ്രവര്ത്കികൾ നതരനഞ്ഞട്ചുക്ചുന്നത്ചും നടത്കിപ്ചും കൃത്ത്യമായ

െര്ചകള്കില്തൂനടയ്ചും തബ്ദേശീയമായവസ്്ചുതകൾഅന്ചുസര്കിച്ചുംഅല. പ്രവര്ത്കികൾഅന്ചുബയാജ്ത്യമായവ

തനന്നയാബണാ എന്ന് ്രര്കിബശാേനയ്ചും നടത്കിപ്കിനന സമയത് കൃത്ത്യമായ ബമാണ്കിററ്കിങ്ങ്ചും

അവബലാകനങ്ങള്ചും നെബയ്ടെത്ചു്ടെ് എന്നാൽ മാപതബമ ്രദ്ധത്കിയ്ചുനട ആവശ്ത്യകതയ്ചും ്്ചുണബമന്മയ്ചും

ഉറപ്ചുവര്ചുതാന് കഴ്കിയ്തൂ. ഇനലങ്കിൽ നാള്കിത്ചുവനരയായ്കിട്ചും ്രദ്ധത്കിയ്കിനല നടത്കിപ്കിനല ്രാള്കിചകൾ

ശര്കിയാംവ്കിേം കന്ടെതാബനാ നതറായ്കി നെയ്ത്കിന്നറ വ്കിശകലനം അട്കിസാനനപട്ചുത്കി

ബ്രാരായ്മകൾ ്രര്കിഹര്കിക്ചുന്നത്കിബനാ ഇന്നനത നടത്കിപ്ചു രീത്കിയ്കിൽ സാേ്ത്യമാക്ചുന്ന്കില. ്രദ്ധത്കിയ്ചുനട

ലക്ഷ്ത്യവ്ചും ്്ചുണഫലങ്ങള്ചും ബസാഷ്ത്യൽ ഓ്്കിറ് പ്രപക്കിയയ്കില്തൂനട ഒര്ചു സാമ്തൂഹ്കികവ്ചും

്രാര്കിസ്കിത്കികവ്ചുമായ ്രര്കിബശാേന നടത്കിയാൽ മാപതബമ ബ്രാരായ്മകൾ ്രര്കിഹര്കിച്

പ്രബദശത്കിന്നറയ്ചും ജനങ്ങള്ചുനടയ്ചും ്ര്ചുബരാ്ത്കി ബനടാനാവ്ചുകയ്ചുള്ള

ഉപേ്കംത്ഹ്കം
ഇന്കിപ്രവര്ത്കികൾ ത്കിരനഞ്ഞട്ചുക്ചുബമ്പാൾ അതീവ ജാപ്ത ്ര്ചുലര്ബത്ടെത്ചു്ടെ്. ഭ്തൂമ്കിനയ

്ര്ചുനര്ചുജീവ്കിപ്കിക്ചുന്നത്കിന്ചു൦ അത്ചുവഴ്കി സ്ചുസ്കിര വ്കികസനം സാേ്ത്യമാക്ചുന്നത്കിന്ചും ലക്ക്ഷ്ത്യം നവച്കിട്ചുള്ള

നതാഴ്കില്ചുറപ്ചു ്രദ്ധത്കിക്കിയ്ചുനട പാന്കിം്് , നടത്കിപ് എന്ന്കിവ സാമ്തൂഹ്കിക ്രാര്കിസ്കിക മാനദണ്ഡങ്ങൾ ്രാല്കിെ്

നകാ്ടെ് ശാസ്പതീയ മായ്കിതനന്ന നടപ്കിലാബക്ടെത്ചു്ടെ്. എങ്ങനനനയങ്കില്ചും പ്രവര്ത്കികൾ നടപ്കിലാക്കി

നെലവ് ക്തൂട്ചുക എന്ന്ചും നതാഴ്കിലാള്കികൾക് നതാഴ്കിൽ ദ്കിനങ്ങൾ ക്തൂട്ചുക എന്ന്ചും മാപതമാവര്ചുത് ന്കില്രാട്ചുകൾ.

വ്ത്യകമായ കാഴ്ചപാട്കിലാനത അശാസ്പതീയമായ രീത്കിയ്കിൽ പ്രവര്ത്കികൾ നതനരനഞ്ഞട്ചുക്ചുന്നത്ചും

നെയ്ചുന്നത്ചും , കാലാന്ചുസൃതമലാത പ്രവര്ത്കികൾ നെയ്ചുന്നത്ചും ഇത്കിന്നറ യഥാര്ത്ഥ ലക്ഷ്ത്യനത

കളങനപട്ചുത്ചുന്നതായ്കി വ്കിഷമബതാനട ബനാക്കി ന്കിൽബക്ടെ്കിവര്ചുന്നത്ആശങാജനകമാണ്.ഈ സാമ്തൂഹ്കിക

്രര്കിബശാേന ഒര്ചു ഉയ്കിര്നതഴ്ചുബന്നൽപ്കിന്ചുസാേ്ത്യമാക്ചുന്ന പ്രത്ത്യാശബയാനടഈ റ്കിബപാര്ട്സമര്പ്കിക്ചുന്ന്ചു.
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tkmjyÂ HmUnä-v - -klm-bn- -̈hÀ
 വ്കാരഡ്ക്ടമമ്പര

 പഞ്കായത്ക്ഉ്ദ്യ്കാ്സര

 ടത്കാഴജിലുറ്് വജിഭ്കാ്്കം ഉ്ദ്യ്കാ്സര

 വ്കാരഡജിടലടത്കാഴജില്കാളജികൾ

 ്മറ്ക്മ്കാര

 കുടു്കംബതേീ തപവരതകര

 ആലത്തൂരഎേ്എൻ ്ക്കാ്ളജജിടലവജിദ്യ്കാര്ജികൾ

അനുബന്ധ്കം - 1- sXm-gnep-d-¸p-]-²-Xn-bnÂ Gsä-Sp¯v sN¿m³ ]änb {]hr¯n-IÄ.

hn`mKw F : {]IrXn hn`h ]cn]me\hpambn _Ôs¸« s]mXp{]hr¯nIÄ

i. IpSnshÅ t{kmXÊpIÄ DÄs¸sSbpÅ `qKÀ`Pe hnXm\w DbÀ¯p¶Xn\v Bhiyamb

ASnbWIÄ (under ground dykes), a¬XSbWIÄ, AWIÄ (tÌm¸vUmw),

sN¡vUmapIÄ XpS§nb Pekwc£W¯n\pw PesImbv¯n\pw klmbIcamb

\nÀ½nXnIÄ;

ii. Hcp \oÀ¯S¯nsâ ka{K ]cn]me\¯n\v DXIp¶

CSs]SepIfmb tImqÀ{S©pIÄ, X«vXncn¡Â (terracing), tImqÀ_pIÄ, IÂ¯SbWIÄ,

Kym_ntbm¬ \nÀ½nXnIÄ, \ocpdh {]tZi¯nsâ ]cnt]mjWw XpS§nb \oÀ¯S ]cn]me\

{]hr¯nIÄ ;

iii. kq£vaþsNdpInS PetkN\ {]hr¯nIfpw

tXmSpIÄ/I\mÂ F¶nhbpsS \nÀ½mWw, ]p\cp²mcWw, sabnâ\³kv F¶n {]hr¯nIfpw

;

iv. PetkN\ Ipf§fptSbpw aäv

Pet{kmXÊpIfptSbpw Bgw Iq«Â DÄs¸sSbpÅ ]c¼cmKX Pet{kmXÊpIfpsS

]p\cp²mcWhpw;

v. IStemc§fnepw Ipf§fpsS AcnInepw I\mÂ

_pIfnepw tdmUpIfpsS Hmc¯nepw, h\`qanbnepw, aäv s]mXp`qanbnepw ^ehr£§Ä

AS¡apÅ acw h¨v ]nSn¸n¡epw h\hXvIcWhpw, ChbnÂ \n¶pw e`n¡p¶

BZmb¯nsâ AhImiw JÞnI 5 Â {]Xn]mZn¡p¶ IpSpw_§Ä¡v \ÂtIXmWv;

vi. s]mXp `qanbnse `qhnIk\ {]hr¯nIfpw.

II. hn`mKw _n: kaql¯nÂ AhiX A\p`hn¡p¶ hn`mK§Ä¡pÅ hyànKX
BkvXnIÄ (JÞnI 5 Â ]cmaÀin¡p¶ IpSpw_§Ä¡v am{Xw)

ii) JÞnI 5 Â ]cmaÀin¡p¶ IpSpw_§Ä¡v `qanbpsS Dev]mZ\£aX

hÀ²n¸n¡p¶Xn\mbn `qhnIk\hpw, InWdpIÄ (Dugg well), Ipf§Ä (farm ponds),
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aäv PesImbv v̄ \nÀ½nXnIÄ F¶nh DÄs¸sSbpÅ PetkN\¯n\mhiyamb

ASnØm\ kuIcy§Ä e`yam¡Â;

iii) ]gIrjn, ]«v\qÂIrjn, tXm«hnfIrjn, ^mwt^mdkv{Sn F¶nhbneqsS BPoh\w

sa¨s¸Sp¯Â;

iv) JÞnI 5 Â kqNn¸n¡p¶ IpSpw_§fpsS Xcniv `qan/ ]mgv`qan (fallow or waste land)

hnIkn¸n¨v Irjn¡v A\ptbmPyam¡Â;

v) Cµncm Bhmkv tbmP\ {]Imctam, tI{µ/kwØm\ kÀ¡mcpIÄ

Bhnjv¡cn¡p¶ aäv `h\ \nÀ½mW ]²XnIÄ {]Imctam GsäSp¡p¶ `h\

\nÀ½mW¯nse AhnZKv² ImbnI sXmgnÂ LSIw;

vi) arK]cn]me\w t{]mÕmln¸n¡p¶Xn\pÅ ASnØm\ kuIcy§fmb

tImgn¡qSv, B«n³ IqSv, ]«n IqSv, sXmgp v̄, ]pÂsXm«n F¶nhbpsS \nÀ½mWhpw;

vii) aÕy_Ô\ {]hÀ¯\§Ä t{]mÕmln¸n¡p¶Xn\v DXIp¶ ASnØm\

kuIcy§fmb aÕyw DW¡p¶ tI{µ§Ä, aÕyw kq£n¡p¶ tI{µ§Ä Fónh

\nÀ½n¡epw hÀjIme v̄ am{Xw shffw DXIp¶ s]mXpIpf§fnÂ (Seasonal water

bodies on public land) aÕyw hfÀ¯p¶Xn\v ASnØm\ kuIcy§Ä Hcp¡epw;

III. hn`mKw kn : tZiob {KmaoW D]Poh\ anjsâ \n_Ô\IÄ A\pkcn¡p¶
kzbwklmb kwL§Ä¡v s]mXp ASnØm\ kuIcy§Ä

i. ImÀjntImXv]¶§fpsS CuSpä kw`cW kuIcyw DÄs¸sSbpÅ hnfshSp¸n\v

tijw Bhiyambn hcp¶ kuIcy§Ä (Post harvest facilities), ssPhhfw F¶nhbv¡v

Bhiyamb Ømbnbmb ASnØm\ kuIcy§Ä krjvSn¡pI hgn

ImÀjntImXv]mZ\£aX hÀ²n¸n¡p¶Xn\pÅ {]hr¯nIfpw;

ii. kzbw klmb kwL§fpsS D]Poh\ {]hÀ¯\§Ä¡v Bhiyamb

s]mXphÀ¡v sjÍpIfpsS \nÀ½mWhpw.

IV. hn`mKw Un : {KmaoW ASnØm\ kuIcy§Ä

i. \nÀt±in¡s¸« am\ZÞ§Ä¡v A\pkrXambn Jcþ{Zh amen\y kwkvIcW¯n\pw

XpdÊmb aeaq{X hnkÀÖ\w CÃmXm¡p¶Xn\pw thn kzX{´amtbm kÀ¡mÀ

hIp¸pIfpsS CXc ]²XnIfpambn kwtbmPn¸n¨v sImtm hyànKX I¡qkpIÄ, kvIqÄ

tSmbveäpIÄ, A¦WhmSn tSmbveäpIÄ XpS§nb {KmaoW ipNnXzhpambn _Ôs¸«

{]hr¯nIÄ;

ii. Häs¸«v InS¡p¶ {Kma§sfbpw, \nÀ±njvS {KmaoW Dev]mZ\ tI{µ§sfbpw \nehnepÅ
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tdmUv irwJebpambn _Ôn¸n¡p¶Xn\pÅ, FÃm ImemhØbnepw D]tbmKn¡m³

]äp¶ {KmaoW tdmUpIfpsS \nÀ½mWhpw, HmSIÄ, Iep¦pIÄ F¶nh DÄs¸sSbpÅ

{Kma¯nse CuSpä DÄtdmUpIfpsSbpw hoYnIfpsSbpw \nÀ½mWhpw;

iii. IfnØe§fpsS \nÀ½mWhpw;

iv. shÅs¸m¡ \nb{´W kwc£W {]hr¯nIÄ, shÅs¡«v

Hgnhm¡p¶Xn\pÅ Pe\nÀ¤a\ {]hr¯nIÄ, agshÅw sI«n \nÂ¡p¶ Xmgv¶

s]mXpØe§fpsS sa¨s¸Sp¯Â (chaur renovation), Xoc{]tZi§fpsS

kwc£W¯n\pÅ tÌmw hm«À s{Ubn\pIÄ, F¶nh DÄs¸sSbpÅ s]mXp ASnØm\

kuIcy§Ä, tdmUpIfpsS ]p\:cp²mcWw, Zqc´{]Xntcm[ X¿msdSp¸pIÄ

sa¨s¸Sp¯p¶Xn\pÅ {]hr¯nIfpw;

v. {Kma]©mb¯pIÄ, h\nXm kzbw klmb kwL§fpsS s^Utdj\pIÄ, sImSp¦mäv

_m[nXÀ¡pÅ A`btI{µ§Ä (sskt¢m¬ sjðäÀ), A¦WhmSntI{µ§Ä, {KmaoW

N´IÄ F¶nhbv¡mhiyapÅ sI«nS§fpsS \nÀ½mWhpw, {Kma/t»m¡vXe

{Inantämdnb§fpsS \nÀ½mWhpw;

vi. tZiob `£ykpc£m\nbaw 2013 (20/2013) se hyhØIÄ

\S¸nem¡p¶Xn\v Bhiyambn hcp¶ `£y[m\y kw`cWnIfpsS \nÀ½mWhpw;

vii. almßmKmÔn tZiob {KmaoW sXmgnepd¸v \nba {]Imcw GsäSp¡p¶ \nÀ½mW

{]hr¯nIfpsS FÌntaänsâ `mKambn hcp¶ \nÀ½mW kma{KnIfpsS Dev]mZ\hpw;

viii. almßmKmÔn tZiob {KmaoW sXmgnepd¸v \nba {]Imcw

krjvSn¡s¸« {KmaoW s]mXp BkvXnIfpsS AäIpä]WnIfpw;

iii. CXv kw_Ôn¨v kwØm\ kÀ¡mcpambn IqSnbmtemN\ \S¯n tI{µkÀ¡mÀ

hnÚm]\w sN¿p¶ aäv GsXmcp {]hr¯nbpw.

അനുബന്ധ്കം 2 hnhn[ Xe-¯n-epÅ DtZym-K-Ø-cpsS Npa-X-e-IÄ

 taävþ

 {]hr¯n-bpsS taÂt\m«w

 sXm-gnÂ ImÀUnÂ Bh-iy-apÅ hnh-c-§Ä tcJ-s¸-Sp-̄ p-I. Afhv tcJ-s¸-Sp-̄ p-hm-\pÅ

sajÀsaâv _p¡v {]hr¯n Øe v̄ kq£n-¡p-I.

 Znh-khpw sXm-gn-em-fn-I-fpsS lmPÀ aÌÀtdm-fnÂ Dd-̧ p-h-cp-̄ p-I. ]qÀ¯n-bmb aÌÀtdm-fp-

IÄ tUäm F³{Sn Hm¸-td-ä-dpsS ]¡Â F¯n-bv¡p-I.
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 tUäm F³{Sn Hm¸-td-äÀþ

 aÌÀtdmÄ hnX-c-W-̄ n\v klm-bn-¡p-I. ]qÀ¯n-bmb aÌ-Àtdm-fp-IÄ taänÂ \n¶pw kzoI-

cn¨v hÀ¡v _nÃp-IÄ ]qÀ¯o-I-cn¨v thX-\-hn-X-c-W-̄ n\v \S-]Sn kzoI-cn-bv¡p-I. cPn-Ì-dp-

IÄ kq£n-¡p-I. sXm-gn-em-fn-I-fpsS thX\w F^v än H aptJ\ F¯n-sb¶v Dd-̧ m-¡p-I.

 HmhÀkn-bÀ/F©n-\o-bÀþ

 {Kma-k`m Xocp-am-\-{]-Imcw {]hr-̄ n-IÄ Is-̄ p-I, {]mY-anI FÌn-taäv X¿m-dm-¡p-I.

{]hr-̄ n-bpsS kmt¦-Xn-I-amb Imcy-§Ä taän\pw sXm-gn-em-fn-IÄ¡pw hni-Z-am-¡p-I. {]hr-

¯n-bpsS Af-hp-IÄ tcJ-s¸-Sp-̄ pI, sN¡v sajÀ sN¿p-I. _nÃp-IÄ X¿m-dm-¡p-hm³ Un.-C.-

Hsb klm-bn-¡p-I.

 ]©m-b¯v sk{I-«dn/ Akn-Ìâvþ

sk{I-«dn sXm-gn-ep-d¸v ]²-Xn-bpsS taÂt\m«w {]hr-̄ n-bpsS _nÃp-IÄ bYm-k-abw

AwKo-I-cn-bv¡p-I, sXm-gn-em-fn-I-fpsS thX\w bYm-k-abw F^v än H apJm-́ ncw sXm-gn-em-

fn-I-fpsS A¡u-nÂ F¯nsb¶v Dd-̧ m-¡p-I.

 t»m¡v t{]m{Kmw Hm^o-kÀþ

]©m-b-̄ p-Isf sXm-gn-ep-d¸v ]²-Xn-bpsS sjÂ^vv Hm^v t{]m-PIvSv X¿m-dm-¡p-¶-Xnepw

hntI-{µo-Ir-Xm-kq-{X-W-̄ n-epw klm-bn-¡p-I. CþaÌÀtdmÄ hnX-cWw sN¿p-I. ]©m-b-

¯p-I-fpsS sXm-gn-ep-d¸v ]²-Xn-bpsS \nÀÆ-lW taÂt\m«w hln-¡p-Ibpw \nÀÆ-lWw

tam-Wn-ä-À sN¿p-I.

]²-Xn-bpsS e`n¨ hn`-h-§-fp-sSbpw hnX-cWw sNbvX-Xmbpw D]-tbm-Kn-̈ -h-bp-

sSbpw IW-¡p-IÄ kq£n-¡pI. Bh-iy-amb cPn-Ì-dp-IÄ kq£n-¡p-I.

sXmgnemfnIfpsS ISaIÄ

 IrXykab v̄ sXmgnÂ Øe v̄ lmPcmbn H¸v hbv¡pI. ka-b-{Iaw ]men-¡p-Ibpw
thWw

 {]hr¯n Bcw` aoänw-KnÂ ]s¦-Sp v̄ sN¿ {]hr-̄ n-tb-¡pdn¨v hyà-ambn Adn-bpI

 sXmgnepd¸v {Kmak`bv¡pw tkmjyÂ HmUnäv {Kmak`¡pw IrXyambn ]s¦Sp¡pI.

 ]WnØe v̄ ¹mÌn¡v hkvXp¡Ä D]tbmKn¡phmt\m I¯nbv¡phmt\m ]mSpÅXÃ.
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 knänk¬ C³t^mÀtaj³ t_mÀUv Bcw` L«¯nÂ Xs¶ \nÀ_Ôambpw h¡p-¶n-
s¶v Dd¸v hcp-̄ pI

 {]IyXn kwc£W¯n\v Ahiyamb {]hy¯nIÄ GsäSp v̄ \S¸nem¡pI.

 BkvXn krjvSn¡p¶ {]hr¯nIÄ Is¯n taänt\bpw ]©mb v̄ A[nIrXtcbpw
Adnbn¡pI.

{][m\ambpw ]²XnbnÂ GsäSpt¡ {]hÀ¯nIsf¡pdn¨v ImtemNnXambXpw

hkvXpX]cambpff amä§sf¡pdn¨v \ncÆlW Dt±ymKØscbpw ]©mb¯pIsfbpw

]©mb v̄ Dt±ymKØscbpw t_m[hXvIcn¡p¶Xn\v tkmjzÂ HmUnäv Hcp apJy ]¦p

hln¡p¶p. Hcp ]²Xn sXmgnemfnIÄ¡pw sXmgnÂ Bkq{XWw sN¿p¶hÀ¡pw \nÀÆlW

Dt±ymKØÀ¡pw AhcpsS \yq\XIÄ a\Ênem¡n sImSp¯pw ap³IcpXepIÄ \hoIcn¡m³

{]m]vXcm¡pI F¶ e£yt¯mSv IqSnbpamWv Cu tkmjzÂ HmUnäv {][m\ambpw

hn\ntbmKn¨n«pffXv. Cu ]²XnbneqsS kv{XoIfmb sXmgnemfnIfnÂ ]eÀ¡pw kzbw sXmgnÂ

]cym]vXX t\Sn AhcpsS PohnX \nehmcs¯ apt¶m«v \bn¡phm³ Ahsc {]m]vXcm¡m³

km[n¨p.

1) s]mXpP\§Ä¡nSbnÂ sXmgnepd¸v ]²Xnsb¡pdn¨v Adnhpv, `qcn`mKw sXmgnÂ

sN¿m³ a\ÊpffhcmWv ]s£ sXmgnemfnIÄ¡v AhcpsS AhImi§tf¡pdn¨v

hyàamb [mcWbnÃ.,

2) sXmgnÂ ImÀUv ]cntim[n¨XnÂ \n¶pw, At]£n¨v 15 Znhk¯n\pÅnÂ Xs¶

sXmgnÂ ImÀUv e`n¨«pÅXmbmWv Adnbphm³ km[n¨Xv . ]Xn¸n¨ t^mt«m

sXmgnemfnIÄ AhcpsS kz´w NnehnÂ FSp¯Xmbv BWv Adnbm³ km[n¨Xv.

]©mb¯nÂ \n¶p Xs¶ kuP\yambn t^mt«m FSp v̄ \ÂIWw F¶Xns\¡pdn¨v

sXmgnemfnIÄ¡v hyàamb [mcW CÃmbncp¶p.

3) ImÀjnI IeÀ s\¡pdn¨v sXmgnemfnIÄ¡v hyàamb Hcp [mcWbnÃ. CXn\p ImcWw
ImÀjnI Iedns\ ¡pdn¨v sXmgnemfnIÄ¡nSbnepff AdnhnÃmbvabmWv.

4) sXmgnepd¸v ]²Xnbpambn _Ôs¸« GsXmcp hnhchpw hnhcmhImi \nba¯nsâ
7þmw hIp¸nÂ {]Xn¸mZn¡p¶ coXnbnÂ \nÝnX kab]cn[n¡pÅnÂ \ÂtIXmWv.
]²Xnbpambn _Ôs¸« GsXmcp tcJbptSbpw ]IÀ¸n\mbpÅ At]£ e`n¨mÂ
BbXv Ggv Znhk¯n\Iw \ÂInbncn¡Ww. hnhcmhImiw \nba¯nÂ e`n¡p¶
t]mse 30 Znhkw F¶Xv Cu \nba¯nÂ e`n¡p¶nÃ.

5) tZiob {KmaoW sXmgnepd¸v ]²Xnbpambn _Ôs¸« ]uchImi tcJ Hmtcm
]©mb¯pw {]kn²nIcn¡Ww. AXnÂ \nÀ_Ôambpw ]©mb¯nsâ NpaXeIfpw
D¯chmZn¯§fpw AtXmsSm¸w ]ucsâ AhImi§fpw DÄs¸Sp¯nbncn¡Ww CXv
kw_Ôn¨ Hcp t_mÀUv ]©mb¯nÂ {]ZÀin¸nt¡XmWv.
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1) \nba {]Imcw `qhpSaØcpsS `qanbnÂ sXmgnÂ sN¿pIbmsW¦nÂ
sXmgnemfnItfmsSm¸w `qhpSabpw sXmgnÂ sN¿Ww. kmaq-lnI Ak-aXzw CÃm-Xm-¡pI
F¶ e£y-amWv ]²Xn Dt±-in-¡p-¶Xv `qhpSaIfpw CXnÂ ]¦m-fn-I-fm-tIXmWv.

FÌn-taäpw {]hr-¯n-bpsS Af-hp-Ifpw

Hcp {]hr¯n \S-̧ m-¡p-¶-Xn-\mbn F³Po-\n-b-dnwKv hn`mKw X¿m-dm-¡p¶ kmt¦-Xn-I-tc-J-bmWv

FÌn-ta-äv. Hcp {]hr¯n F§s\ \S-̧ n-em-¡-W-sa¶v amÀ¤-\nÀt±iw \ÂIp¶ Hcp tcJ IqSn-

bm-Wn-Xv. CXnÂ ]²-Xn-bpsS t]cv, ]²-Xn-bnÂ Gsä-Sp-¡p¶ hnhn-[- ioÀj-I-̄ nÂs¸« {]hr-

¯n-IÄ(Activities), Ah-bpsS F®w, \ofw, hoXn, Bgw, (s]m-¡w) hym]Xw, Hcp bpWn-än\v

\ÂtI-p¶ XpI, BsI XpI F¶nh \nÀ_-Ô-ambpw tcJ-s¸-Sp-̄ n-bn-c-n¡-Ww. km[-\-km-a-{Kn-

IÄ (B-h-iy-amb {]hr-̄ n-I-fnÂ am{Xw) hnZ-Kv²þAhn-ZKv² sXm-gn-em-fn-I-fpsS F®w, \ÂtI-

p¶ Iqen, kn-än-k¬ C³^Àta-j³ t_mÀUv, kn-än-k¬ C³^Àta-j³ t_mÀUn\v th XpI

F¶nh \nÀ_-Ô-ambpw FÌn-ta-änÂ DÄs¡m-Ån-̈ n-cn-t¡--Xm-Wv.

P\-Iob FÌn-taäv

hÀ¡v ^b-enÂ kqNn-̧ n-̈ n-«pÅ FÌn-taäv Cw¥o-jn-ep-ÅXpw kmt¦-XnI `mj-bn-ep-Å-Xp-

amWv km[m-cW sXm-gn-em-fn-IÄ¡pw, s]m-Xp-P-\-§Ä¡pw ]cn-tim-[n-¡p-hm³ Ignbpw hn[w Cu

FÌn-taäv P\-Iob `mj-bn-te¡v B¡n {]hr¯n ka-b v̄ taänsâ ssIhiw hbv¡p-¶p.

s]m-Xp Øe-§-fnÂ {]ZÀi-\-̄ n\pw D]-tbm-Kn-t¡--Xm-Wv.

Af-hp-IÄ ASn-Øm-\-s¸-Sp-̄ n-bmWv _nÃv ]mkm-¡p-¶Xpw thX\w \ÂIp-¶Xpw DÄ¸-

sS-bpÅ Imcy-§Ä A´n-a-am-¡p-¶-Xv F¶-Xn-\mÂ Af-hp-I-fpsSbpw F®-̄ nsâbpw Imcy-

¯nÂ `mhn-bnÂ At§-b-äs¯ IrXyX kmt¦-XnI hn`mKw Dd-̧ m-t¡--Xm-Wv. AÃm-̄ -]£w

Af-hp-I-fpsS/F®-̄ nsâ hyXym-k-̄ n\v _m[yX Npa-̄ -s¸-Sp-Ibpw _Ô-s¸« A[n-Im-cn-IÄ

XoÀ¯pw D -̄c-hm-Zn-IÄ BtIn hcpw F¶Xv {]tXyIw {i²-bnÂs¸Sp-̄ p-¶p.

അനുബന്ധ്കം -3

\nÀt±i§Ä

1. sXmgnemfnIÄ¡v

 sXmgnemfnIÄ AhcpsS AhImi§sf¡pdn¨v t_m[hm·mcmIpIbpw Ah
IrXyambn t\SnsbSp¡m³ {ian¡pIbpw thWw

 sXmgnemfnIÄ ]©mb¯ntebv¡v tcJIÄ \ÂIpt¼mÄ skÂ^v AäÌUv
tIm¸n kaÀ¸n¡Ww.

 sXmgnemfnIÄ Iq«w tNÀ¶v AhÀ¡mhiyamb {]hr¯nIÄ
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XncsªSp¡pIbpw F§s\ tPmen sN¿Wsa¶pw F§s\ NÀ¨ sNbvXv
hÀ¡v IeÀ X¿mdt¡XmWv. {]hÀ¯\§Ä Xocpam\n¡pt¼mÄ Hmtcm
amk¯nsâbpw khntijXIfpw KpW§fpw IW¡nseSp v̄ thWw
{]hÀ¯\§Ä Xocpam\n¡m³.

 hÀ¡v IeÀ A\pkcn¨v sXmgnemfnIÄ¡p ]pXnb Xc¯nepÅ sXmgnepw
sXmgnenShpw Is¯phm\pw \nÀt±in¡phm\pw AhImiapv. CXphgn 100 Znhkw
sXmgnÂ ]qÀ®ambpw e`yamhm¯ sXmgnemfnIÄ¡v A[nIambn sXmgnÂ
e`yamhpIbpw 100 {]hr¯nZn\§Ä ]qÀ¯oIcn¡phm³ km[n¡pIbpw sN¿pw.

 \nba{]Imcw A\phZ\obamb A{Xbpw {]hr¯n Zn\§Ä tNmZn¨v
hmt§XmWv. CXn\mbn sXmgnÂ Unamâv sN¿pIbpw AXn\p ssI¸äp XobXn
h¨v ckoXv hmt§XpamWv.

 sXmgnemfnIÄ AhcpsS AhImi§sfIpdn¨v t_m[hm·mcmhp¶tXmsSm¸w
AhcpsS D¯chmZnXz§sf¡pdn¨pw IrXyambn kab v̄ lmPcmbn
tPmensN¿pI, Ir{Xna§Ä¡v Iq«p \nÂ¡mXncn¡pI t_m[hm·mcmtIXmWv.

 sXmgnepd¸v {Kma k`bnÂ IrXyambn ]s¦Sp v̄ ]²Xn \nÀt±i§fpw
A`n{]mb§fpw Adnbn¡pI

2) taäpIÄ¡v

sskäv Ubdn, aÌÀ tdmÄ F¶nh IrXyamb ]qcn¸n¡Ww. aÌÀ tdmfnÂ
sh«n¯ncp¯epIÄ ]mSnÃ. `qan ]m«¯ns\Sp¡pt¼mÄ kÀ¡mÀ amÀK \nÀt±i¯nÂ
]dªncn¡p¶Xp t]mse aq¶v hÀjs¯sb¦nepw IcmÀ {]Imcw ]m«¯ns\Sp¡m³
{ian¡Ww.

 taäpamÀ X§f¡p e`n¨ ]cnioe\w A\pkcn¨v sXmgnemfnIÄ¡v sXmgnens\¡pdn¨v
hyàX \ÂIWw.

 sXmgnÂ ImÀUv IrXyambn ]qcn¸n¨v sXmgnemfnIÄ¡p \ÂIpI. bmsXmcp
ImcWhimepw taäpamÀ sXmgnÂ ImÀUv I¿nÂ kq£n¡mXncn¡pI.

 ]WnØe v̄ Bhiyamb kuIcy§Ä Dtm F¶p taäv Dd¸phcp¯pI.

 sskäv UbdnÂ taWnädn§ns\¯p¶ Dt±ymKØsc sImv H¸ph¸n¡Ww.

 sXmgnemfnIÄ¡v AhcpsS ] v̄ AhImi§sf¸än ]dªpsImSp¡pIbpw . Ahsc
t_m[hm·mcm¡pIbpw sN¿pI.

 ]pXnb sXmgnenS§Ä Is¯phm\pw ]pXnb sXmgnÂ Bkq{XWw sN¿phm\pw
sXmgnemfnIsf klmbn¡pIbpw sN¿pI.

 IrXyambn tkmjyÂ HmUnän§nepw {Kmak`bnepw t{]mPIvSv aoän§nepw ]cnioe\
Iym¼nepw ]s¦Sp¡pI.
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 aäp sXmgnemfnIÄ¡v IqSn taänsâ NpaXeIfntebv¡v IS¶phcphm\pÅ
kmlNcyhpw kµÀ`hpw Hcp¡nsImSp¡Ww.

 sXmgnemfnIfpambn \nc´c k¼À¡w ]peÀ¯pIbpw IqSpXÂ _Ôw
Øm]n¡pIbpw sN¿pI

3) Dt±ymKØÀ¡v

 BÀlamb FÃm IpSpw_mwK§sfbpw sXmgnÂ ImÀUnÂ DÄs¸Sp¯p¶Xn\mbpw
sXmgnÂ Bhiys¸Sp¶Xn\mbpw DÅ hnhc hnÚm\hym]\ {]hÀ¯\§Ä
GsäSp¡pI.

 {]hy¯n Øew ]cntim[n¨v Xs¶ FÌntaäv IrXyambn X¿mtdt¡XmWv. DuXn
s]cn¸n¨pw AhiyLS-I-amb FÌntaäv X¿mdm¡p¶Xmbn Nne {]hÀ¯nIfnse¦nepw
ImWm³ km[n¨n«pv

 sXmgnemfnIÄ¡v AhcpsS AhImi§sf¡pdn¨v t_m[hÂ¡cWw \ÂIWw.

 ]©mb v̄ _n.]n.H/ sP.]n.kn Xe¯nÂ ]²Xn \S¯n¸nse ]ptcmKXn IrXyambn
tamWnändnwKv \S¯Ww.

 sXmgnepd¸v ]²XnbpsS \nÀlhWs¯¡pdn¨pw {]hy¯nsb¡pdn¨pw,
tamWnädn§ns\¡pdn¨pw sXmgnemfnIÄ¡pw taäpamÀ¡pw hnPne³kv Bâv
tamWnädnwKv AwK§Ä¡pw P\{]Xn\n[nIÄ¡pw aXnbmb ]cnioe\w \ÂtIXmWv.

 tamWnädn§n\mbn F¯p¶hÀ sskäv UbdnbnÂ H¸nSWw. {]hy¯nbpsS ^benepw
GXptcJbnepw H¸nSp¶ Dt±ymKØÀ AhcpsS t]cpw Øm\hpw Xo¿Xnbpw koepw
tcJs¸Sp¯Ww.

 {]hy¯n ^benÂ kq£nt¡ tcJIÄ IrXyambn kq£n¡Ww .tI{µ kÀ¡mcnsâ
C¡mcy¯nepÅ amÀK \nÀt±iw IrXyambn ]ment¡XmWv.

 FÌn-taäv P\Iob `mjbnÂ sXmgnemfnIÄ¡v a\knemhp¶ coXnbnemhWw.

 ]²Xn Bcw` aoänwKv IrXyamb coXnbnÂ \S¯Ww. CXv UbdnbnÂ IrXyamb
coXnbnÂ tcJs¸Sp¯p¶psh¶v Dd-̧ m-¡pI.

 te_À _UvPäv hmÀjnI IÀ½]²Xn, sjÂ^v Hm^v s{]mPIvS,v hÀ¡v IeÀ F¶nh
X¿mdm¡p¶XnÂ sXmgnemfnIfpsSbpw KpWt`mà¡fpsSbpw {]mtZinI hnZvK²cpsSbpw
]¦mfn¯w Dd¸m¡Ww.

 {Kma]©mb v̄ PnÃþt»m¡v Dt±ymKØ Xe§fnÂ {]hr¯nIÄ IÀi\ambpw
]cntim[nt¡XmWv.

 ]©mb¯nÂ {]ZÀin¸n¨n«pÅ slÂ¸v sse³ \¼dnsâ Imcy£aX hÀ²n¸n¡pI.
]©mb¯nsâ {i²bmIÀjn¡p¶ s]mXpbnS§fnseÃmw (N-́ , A¦¬hm-Sn, kv¡qÄ, apX-
em-b-h)Xs¶ Cu \¼À Øm]n¡Ww.

 {]hr¯n Øes¯ {]hÀ¯\ coXnIÄ sXmgnemfnIfpsS {]hÀ¯\§fpsS
\nehmcw, {]hÀ¯\coXn , {]hr¯n Øes¯ `q{]IrXn XpS§n Imcy§Ä Dt±ymKØÀ
\nco£nt¡ Hcp ASnØm\ LSIamWv.

 ]cmXnIfpambn F¯p¶ sXmgnemfnIfpsS {]iv\§Ä Imcy£aXtbmSp IqSn ]cn-
lmcw ImtW--Xm-Wv.

 ]cmXnbpambn sXmgnemfnIÄ F¯nbmÂ sXmgnepd¸v \nba {]Imcw ]cmXn \ÂIn 7
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Znhk¯n\pÅnÂ \ÂInbn«pÅ ]cmXnbpsS ASnb´c \ne]mSv F´msW¶v
]cmXn¡mcs\ Adnbnt¡XmWv. sXmgnepd¸v ]²Xnbpambn _Ôs¸« GXp hnhchpw
hnhcmhImi¯nsâ 7þmw hIp¸nÂ {]Xn¸mZn¡p¶ coXnbnÂ Hcp \nÝnX kab
]cn[nbv¡pÅnÂ ]cmXn¡m\p ]cmXnbpsS adp]Sn \ÂIWsa¶mWv Cu hIp¸v
{]Xn]mZn¡p¶Xv.

4) {Kma]©mb¯nt\mSv

 IrXyamb CSthfbnÂ {Kmak` tkmjyÂ HmUnäv {Kma k` F¶nh \S¯Ww

 Ønc BØnbpÅ {]hÀ¯\§Ä XncsªSp¡Ww. Irjn kw_Ôamb ]²XnIÄ
XncsªSp¡pt¼mÄ ]©mb¯n\p ssIamdn¡n«nb LSIØm]\amb Irjn`h\nse
DtZym-K-Ø-cpsS tkh\w IqSn {]tbmP\s¸Spt¯XmWv. CXv ]²XnbpsS KpWta·bpw
km¼¯nI £aXbpw Dd¸m¡p¶Xn\p AXy´mt]£nXamWv.

 Ct¸mgs¯ hnPne³kv B³Uv tamWnädnMv I½nänbnse AwK§Ä 5 hÀjambn
XpScp¶Xmbn a\Ênem¡p¶p. kmaqlnIamb hnizmkyXbpw tkh\ a\xØnXnbpapÅ
AwK§sf tNÀ v̄ hnPne³kv B³Uv tamWnädnwKv I½nän ]p\ÀkwLSn¸nt¡XmWv.
AhcpsS {]hÀ¯\¯n\p Imebfh \nÝbn¡Ww.

 ImemhØ¡\pkcn¨ thWw ]²XnIÄ XncsªSp¡m³

 Pekwc£W {]IrXnhn`h ]cn]me\¯n\mbpÅ {]hr¯nI ]²XnbnÂ DÄs¸Sp¯Ww.

 sXmgnepd¸v D]IcW§Ä KpW\nehmcapÅXpw kv{Xo kulrZhpw BsW¶pw
Dd¸phcp¯Ww

 sXmgnepd¸p ]²Xn \S¸nem¡p¶Xn\p hn\ntbmKn¡p¶ XpIbv¡pÅ
t\«apmXp¶ps¶p Dd¸m¡Ww.

ImemhØbv¡v A\pkcn¨pw `q{]Irbv¡v A\pkcn¨pw Hmtcm hÀjhpw sXmgnepd¸v
]²Xn Bcw`n¡p¶Xn\p ap¼mbn hyàamb coXnbnepÅXpw IrXyXtbmsSbpÅXpw Bb
ImÀjnI IeÀ sXmgnemfnIfpambn tNÀ¶ncp¶v X¿mdmt¡Xpv AXn\mbn ]pXnb sXmgnen\pw
sXmgnÂ coXnIfpw It¯Xpv. amdnhcp¶ ImemhØ IW¡nseSp¯psImv Hmtcm
sXmgnemfnIfpw GsäSp¡pIbmsW¦nÂ sXmgnemfnIÄ¡pw `q{]IrXnbv¡pw IqSp-XÂ
D]Imc{]ZamIpw. AXn\mbn GsäSp¡m\mhp¶ Nne {]hr¯nIÄ NphsS \nÀt±in¡p¶p.
1. {Kma¯nsâ hnIk\¯n\pw ]ptcmKXnbv¡pw A\pkrXambn coXnbnÂ {KmaoW

\S¸mXIÄ tIm¬{Ioäv t»m¡pIÄ D]tbmKn¨v \nÀ½n¡pI.

2. Ipf§Ä, tXmSpIÄ F¶nh _es¸Sp¯pIbpw ipNoIcn¡pIbpw sN¿pI. tXmSpIfpw

Ipf§fpw _es¸Sp¯p¶Xn\mbn apf h¨v ]nSn-̧ n-¡Â, IbÀ, NWw t]mepÅ DÂ¸¶§Ä

D]tbmKn¡pIbpw sN¿pI

3. hnZymeb§Ä¡v IfnØew, NpäpaXnÂ F¶nh \nÀ½n¨v \ÂIpI

4. dºÀtXm«§fnÂ dºÀ t_mÀUnsâbpw sX§n³ tXm«§fnÂ \mfntIc

t_mÀUnsâbpw amÀ¤\nÀt±i {]Imcw ]pXnb sXmgnepIÄ {]hr¯nIÄ GsäSp¡pIbpw

IrjnbnÂ Xzcs¸Sp¯p¶Xn\phiyamb coXnbnÂ `qansb sa¨s¸Sp¯pIbpw sN¿pI.

5. tZiob D]Poh\ anjsâ (NRLM) klmbt¯msS sa¨s¸« cnXnbnepÅ sXmgnÂ
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]cnio\w \ÂIn Ipd¨p sXmgnemfnIsf AÀ² hnK² sXmgnemfnIfm¡n amäpI

*-*-*-*-*-
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