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ദോഷ്യൽഓഡ്ധിറ്ദപാർട്ട്

പ്പാലകാട്്ധില്ല

ആലത്തൂർദാക്ട്

പുതുക്കോട്പഞായത്ട്
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BapJw

ഇന്ത്യയിൽ സപോേപോരണകപോരപോയ ജനങ്ങള്ചുനട നതപോഴിൽ നെയ്ചുവപോന്ചുള്ള അവകപോശനത

സംരക്ഷിച നിലനിരത്ചുന്നതിനപോയി 2005 നസ്രറംേര അഞപോം തീയതി പദശീയ പഗപോമീണ
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നതപോഴില്ചുറ് നിയമം നിലവിൽ വന്ന്ചു. അവിദഗ്ധ കപോയിക നതപോഴിലിൽ ഏരന്ടപോന്

സന്നദ്ധതയ്ചുള്ള പഗപോമപ്രപദശങ്ങളിൽ അേിവസിക്ചുന്ന ഏനതപോര്ചു ക്ചുട്ചുംേതിന്ചും ഒര്ചു

സപോമ്പതിക വരഷം 100 ദിവസതിൽ ക്ചുറയപോത നതപോഴിൽ ഉറ്പോക്ചുന്നപതപോനടപോ്ം

ഗ്ചുണപമന്മയ്ചുള്ളത്ചും സപോയിയപോയി്്ചുള്ളത്ചും ഉൽ്രപോദനക്ഷമവ്ചുമപോയ ആസ്ികള്ചുനട സൃഷിയപോണ

ഈ ്രദ്ധതിയ്ചുനട മ്ചുഖ്ത്യ ലക്ഷ്ത്യം.ദരിപദര്ചുനട ഉ്രജീവനവ്ചും ആയി േനന്് വിഭവപോടിതറ

ശകിന്ട്ചുത്ചുകയ്ചും സപോമ്തൂഹികമപോയി ്രിപന്നപോകം നിൽക്ചുന്ന എലപോ ക്ചുട്ചുംേങ്ങനളയ്ചും

്രദ്ധതിയിൽ ഉൾന്ട്ചുത്ചുകയ്ചും ്രഞപോയത രപോജ സപോ്രനങ്ങനള ശകിന്ട്ചുത്ചുക എന്നത്ചും

ഇതിന്നറ ലക്ഷ്ത്യമപോണ.

േവ്ധിദശഷതേൾ

 നിയമതിന്നറ ്രിന്േലമ്ചുള്ളഅവകപോശപോേിഷ്ിത്രദ്ധതി

 പഗപോമ്രഞപോയത പ്രപദശത തപോമസിക്ചുന്ന 18 വയസ ്ര്തൂരതിയപോയ

ഏനതപോരപോൾക്ചും ്രദ്ധതിയിൽ്രങപോളിയപോകപോം

 സപതീക്ചും ്ര്ചുര്ചുഷന്ചും ത്ചുല്ത്യ പവതനം

 ്രരിസിതിസംരക്ഷണംകപോരഷിക പമഖലയിനലഅടിസപോനസൗകര്ത്യ

വികസനംഎന്നിവയക മ്ചുന്ഗണന

 നതപോഴിലപോളികൾതനന്ന പ്രവരതികൾകന്ടെത്ചുകയ്ചുംആസ്തൂപതണനത

സഹപോയിക്ചുകയ്ചും നെയ്ചുന്ന്ചു

 ആസ്തൂപതണതില്ചും നിരവഹണതില്ചും തികഞ്ഞസ്ചുതപോര്ത്യത

 കരപോറ്ചുകപോനര ഇടനിലകപോപരപോ ഇല

 ന്രപോത്ചുജന ്രങപോളിതപതപോനട പലേരേഡ്ജറ

 േപോങ പ്രപോപസപോഫീസ വഴി മപോപതം പവതനവിതരണം

 സപതീകൾക മ്ചുന്ഗണന

 കമ്പ്ത്യ്തൂ്രശൃംഖലവഴിയ്ചുള്ള പമപോണിററിംഗ സംവിേപോനം

 പഗപോമസഭ ്രദ്ധതിഓ്ിറ നെയ്ചുന്ന്ചു

പദശീയ പഗപോമീണ നതപോഴില്ചുറ് ്രദ്ധതി പ്രകപോരം പഗപോമ്രഞപോയത പ്രപദശത നട്ിലപോക്ചുന്ന

മ്ചുഴ്ചുവന് പ്രവൃതികള്ചും പസപോഷ്ത്യൽഓ്ിറിങ്ങിന്ചുവിപേയമപോകണനമന്ന 17(2) വക്ചു്

നിഷ്കരഷിക്ചുന്ന്ചു ്രദ്ധതി പ്രവരതനനത്റിയ്ചും ന്രപോത്ചു േനംെിലവഴിക്ചുന്നതിനന്റിയ്ചും

്രൗരസമ്തൂഹംനടത്ചുന്ന ്രരസ്ത്യവ്ചുംസ്വതപനവ്ചുമപോയ്രരിപശപോേനയപോണആണ പസപോഷ്ത്യൽ

ഓ്ിറഅഥവപോസപോമ്തൂഹിക്രരിപശപോേന .നതപോഴില്ചുറ് നിയമപ്രകപോരംവരഷതിൽ

ര്ടെ്ചുതവണപസപോഷ്ത്യൽഓ്ിറ പഗപോമസഭകൾഎലപോവപോര്ില്ചുംകൃത്ത്യമപോയി

നടപത്ടെതപോണപസപോഷ്ത്യൽഓ്ിറ ല്തൂനടഅഴിമതി ഇലപോതപോക്ചുന്നതിന്ചുംസ്ചുതപോര്ത്യത ഉറ്്ചു

വര്ചുത്ചുന്നതിന്ചുംകപോര്ത്യക്ഷമതവരേി്ിക്ചുന്നതിന സത്ഭരണം ഉറ്പോക്ചുന്നതിന്ചും

കഴിയ്ചുന്ന്ചു.്രദ്ധതി ്രണംശരിയപോയ രീതിയിൽെിലവഴിചി്്ചു്ടെഎന്ന്ചും ്രണം നെലവഴിച

അത്ചുനകപോ്ടെ ്രദ്ധതിയ്ചുനട ലക്ഷ്ത്യംകകവരിചി്്ചു്ടെഎന്ന്ചും ഗ്ചുണപഭപോകപോകള്ചുനട

ജീവിതതിൽഗ്ചുണകരമപോയ്ചും കപോര്ത്യമപോയ മപോറം ഉ്ടെപോയി്്ചു്ടെഎന്ന പസപോഷ്ത്യൽകന്ടെതപോന്

കഴിയ്ചുന്ന്ചുസംസപോനസരകപോര പസപോഷ്ത്യൽഓ്ിറ നടപത്ടെരീതിസംേനിച ഉതരവ

്ര്ചുറന്ട്ചുവിചി്്ചു്ടെ.പസപോഷ്ത്യൽഓ്ിറട്ട് പഗപോമസഭയ്ചുനടവിജയം ജന്രങപോളിത

ആണ.പസപോഷ്ത്യൽഓ്ിറട്ട്പഗപോമസഭയ്ചുനടതീയതി, പവദിഎന്നിവനിശ്ചയിച 5 ദിവസം മ്ചുമ്പ

ജനങ്ങൾകവിവരം നൽകിയിരികണം്രദ്ധതിആസ്തൂപതണം. നിരവഹണം, പമപോണിററിംഗ

ത്ചുടങ്ങിഎലപോവ്ത്യകികള്ചും പസപോഷ്ത്യൽഓ്ിറ പഗപോമസഭയിൽനിരേനമപോയ്ചും
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്രനങട്ചുകണം.മഹപോതപോ ഗപോനി പദശീയ പഗപോമീണ നതപോഴില്ചുറ്്രദ്ധതിയിൽ സ്ചുഗമവ്ചും

സ്ചുതപോര്ത്യവ്ചുമപോയി പസപോഷ്ത്യൽഓ്ിറ നടത്ചുന്നതിന പകരളതിൽ സ്വതപനെ്ചുമതലയ്ചുള്ള

പസപോഷ്ത്യൽഓ്ിറ യ്തൂണിറ 31 1 2017 നിലവിൽവന്ന്ചു

1.രീത്ധിശാേ്ഗതം

പസപോഷ്ത്യൽഓ്ിറ റിപസപോഴ് സംഘം പ്രവരതിഫയൽ്രരിപശപോേന,ഫീൽ്സന്ദരശനം,

നതപോഴിലപോളികള്ചുംആയ്ചുള്ളഅഭിമ്ചുഖം,എംഐഎസ ്രരിപശപോേനഎന്നിവനയ

അടിസപോനമപോകിയപോണ പസപോഷ്ത്യൽഓ്ിറ റിപ്പോര് തയപോറപോകിയി്്ചുള്ളത. തപോനഴ ്രറയ്ചുന്ന

രീതിഅവലംേിചപോണഈറിപ്പോര് തയപോറപോകിയി്്ചുള്ളത.

1. ഓഡ്ധിറ് പാൻ

1.1 ഓ്ിറട്ട്പപോന് തയപോറപോകൽ

1.2 ഓഫീസസന്ദരശന്രരി്രപോടികൾ

2. അഭ്ധിമുഖം

2.1 നജ്രിസി,േി്ിഒ, ്രഞപോയത പ്രസി്ന്റ, ജനപ്രതിനിേികൾ, നസപക്റി &സപോഫ

2.2 പമറ, നതപോഴിലപോളികൾ,കരഷകര, നതപോഴിലിന പ്രപോകപോതനതപോഴിൽകപോര് ഉടമകൾ

3. ഫയൽപ്പര്ധിദശാധന

3.1 ന്രപോത്ചു പ്രവരതികൾ,വ്ത്യകിഗത പ്രവരതികൾ

3.2 പരഖകള്ചുനട ഉള്ളടകം -സ്ചുതപോര്ത്യത, ്രരി്ര്തൂരണത

3.3 ഭരണസമിതിയ്ചുനടയ്ചും ഉപദ്ത്യപോഗസര്ചുനടയ്ചുംകപോര്ത്യപ്രപോപ്ി

4. ഫീൽഡ്േന്ദർശനം, ന്ധിരീക്ഷണം

4.1 ്ര്തൂരതിയപോയ നതപോഴിലിടം, നടന്ന്ചുനകപോ്ടെിരിക്ചുന്ന നതപോഴിലിടം

5. റഫറൻേ്

5.1 വികസനപരഖ, വപോരഷിക്രദ്ധതി പരഖ,എംഐഎസ, രജിസറ്ചുകൾ

6. വ്ധിവരങ്ങളുതട ദഗോഡീേരണം

6.1 പപകപോസ നവരിഫിപകഷന്,അവസപോനവ്െരച

7. േരട് റ്ധിദപാർട് തയാറാകൽ

2.്രഞപോയതട്ട്അട്ധിസാനവ്ധിവരങ്ങൾ

1 ജില്ല പാലക്കാട്
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2 ബ്ലോക്ക് ആലത്തൂര്

3 അതിരുകള്

കിഴക്ക് കണ്ണമ്പ്ര, കാവശ്ശേരി പഞ്ചായത്തുകള്

മംഗലപുഴ,പുതുക്കോട് തോട്

പടിഞ്ഞാറ് പഴയന്നൂര്പഞ്ചായത്ത്

തെക്ക് കണ്ണമ്പ്ര പഞ്ചായത്ത്, പുതുക്കോട് തോട്

വടക്ക് കാവശ്ശേരി,പഴയന്നൂര്പഞ്ചായത്തുകള്,

മംഗലപുഴ

4 വിസ്തീര്ണം 16.29 ച. കി. മി

5 വാര്ഡ്കളുടെഎണ്ണം 15

6 ജനസംഖ്യ 21733

3.വാർഡ്ധിതനേുറ്ധിചുള്ളഅട്ധിസാനവ്ധിവരം

1 അതിര്ചുകൾ

1.1 വടക ചന്തപെര വെണ്ണൂര്റോഡ്

1.2 നതകട്ട് പുത്തിരിപ്പാടം തോടു

1.3 കിഴക ശങ്കരംപറമ്പു കരിയംപ്പാടം

1.4 ്രടിഞ്ഞപോറ 12വാര്ഡ്വ വളംക്കോടെ റോഡ്

2 വിസ്ീരണം 4

3 ജനസംഖ്ത്യ 1564

3.1 സപതീ 781

3.2 ്ര്ചുര്ചുഷന് 783

3.3 എസസിപകപോളനിക്ചുട്ചുംേങ്ങളഎണം 5



8

4.തതാഴ്ധിലുറപ് പ്പദ്ധത്ധിഅട്ധിസാനവ്ധിവരം

അട്ധിസാനവ്ധിവരം പുതുക്കോട് വപോര്ട്ട്

1 Total No. of Job Cards issued 3831 256

2 Total No. of Active Job Cards 3075 155

3 Total no. of Job cards SC 375 2

4 Persondays Generated so far 110288 7470

5 Total No of HHs completed 100 Days of

Wage Employment

118 40

Total Expenditure 3112600(311.26) 2120681 (oct1 to march31st)

5.ഓഡ്ധിറ്ട്നു വ്ധിദധയമാക്ധിയ ഗപ്പവൃത്ധിേളുതട ല്ധിസ്

ഗേമ

നമ്പ

ർ

ഗപ്പവൃത്ധിയുതടപേര് വർക്ട്

ഐ,ഡ്ധി

ോലയ

ളവ്

ച്ധിലവ

ഗപ്പവൃ

ത്ധി

േ്ധിനങ്ങ

ൾ

1

കൊടപ്പന കുന്ന്ബൈ ലെന്റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം RC/285160 10.03.19

to

16.03.19

276097 32

സ്കില്ഡ്

2

തെക്കേപൊറ്റ പാദശേഖര കൃഷിഭൂമിയില്മണ്ണ് കയാല

നിര്മാണം

LD/253534

04.11.201

8

to

14.11.201

8

289016

1055

3

പുതിരിപ്പാടം മുതല്കൊട്ടാരശ്ശേരി വരെ നീര്ചാല്

പുനരുദ്ധരണം

FP/306598

01.12.201

8 TO

16.12.201

8

288489
1053

4

മണ്ണടിതോട് സംരക്ഷണവും ബ്രഷ്വവുഡ് ചെക്ക്ഡാം

നിര്മാണവും

WC/289689
01.03.2019

TO

12.03.19 291232

1063

5 കൊട്ടാരശേരി പ്രദേശത്ത് പാര്ശ്വവല്കരിക്കപെട്ട

കുടുംബങ്ങള്ക്ക് കൊക്കര്ണി പുനരുദ്ധരണം യൂസഫ്
WH/304205

20.03.19

to

29.03.19 92865

339
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6

കൊട്ടാരശേരി പ്രദേശത്ത് പാര്ശ്വവല്കരിക്കപെട്ട

കുടുംബങ്ങള്ക്ക് കൊക്കര്ണി പുനരുദ്ധരണം കണ്ടമുത്തന്

WH/304204 20.03.19

To

29.03.19
92612

338

7

കൊട്ടാരശേരി പ്രദേശത്ത് പാര്ശ്വവല്കരിക്കപെട്ട

കുടുംബങ്ങള്ക്ക് ജൈവവേലി നിര്മാണം മണ്ണ്

സംരക്ഷണം

LD/329642 31.03.19

to

11.03. 19
290955 1062

8

കൊട്ടാരശേരി പ്രദേശത്ത് പാര്ശ്വവല്കരിക്കപെട്ട

കുടുംബങ്ങള്ക്ക് ജൈവവേലി നിര്മാണം മണ്ണ്

സംരക്ഷണം

LD/235590 03.01.19

To

20.01.19
289862 1058

6.അവോശഅധ്ധിഷ്്ധിതന്ധിരീക്ഷണങ്ങള്

മഹപോതഗപോനി പദശീയ പഗപോമീണ നതപോഴില്ചുറ് നിയമതില്തൂനട പഗപോമീണ ജനതയക

നതപോഴിൽ നല്കന്രട്ചുന്നപതപോനടപോ്ം അവര്ചുനട ്രത്ചു അവകപോശങ്ങള്ചും

സംരക്ഷികന്രട്ചുന്ന്ചു.

1. സൗജന്ത്യമപോയി നതപോഴിൽകപോര് ലഭിക്ചുവപോന്ഉള്ളഅവകപോശം- നഷ്്ത്യ്തൂൾ 2;

ഖണിക 1-5, വപോരഷിക മപോസരസരക്ചുലരഅദ്ധ്ത്യപോയം-3

2. അപ്രക്ഷിച

15ദിവസതിന്ചുള്ളിൽനതപോഴിൽലഭിക്ചുവപോന്ചുള്ളഅവകപോശവ്ചുംആയതിനനറ

കക്റ്ചു റസീത്ചു ലഭിക്ചുന്നതിന്ചുംഉള്ളഅവകപോശം- നഷ്്ത്യ്തൂൾ 1; ഖണിക 8,

നഷ്്ത്യ്തൂൾ 2; ഖണിക 6-13

3. അനലങിൽനതപോഴിലിലപോയ്മപവതനംലഭിക്ചുവപോന്ചുള്ളഅവകപോശംആദ്ത്യനത 30

ദിവസം (1/4 &്രിന്നീട്ചുള്ളദിവസങ്ങളിൽ 1/2)

4. നഷൽഫഓഫപപ്രപോജക്തയപോറപോക്ചുവപോന്ചുള്ളഅവകപോശം

5. അഞകിപലപോമീററിന്ചുള്ളിൽനതപോഴിൽലഭികപോന്ചുള്ളഅവകപോശംഅനലങിൽപവ

തനതിനനറ ട്ട്10%അേികംലഭിക്ചുവപോന്ചുള്ളഅവകപോശം

6. ക്ചുടിനവള്ളം, വിപശമസൗകര്ത്യം,

പ്രഥമശ്ചുപശ്തൂഷസൗകര്ത്യംഇവലഭിക്ചുന്നതിന്ചുള്ളഅവകപോശംനഷ്്ത്യ്തൂൾ 2;

ഖണിക 23-28

7. 15 ദിവസതിന്ചുള്ളിൽപവതനംലഭിക്ചുന്നതിന്ചുള്ളഅവകപോശം

8. പവതനവിതരണതിനലകപോലതപോമസതിന
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ട്ട്നഷ്രരിഹപോരംലഭിക്ചുവപോന്ചുഉള്ളഅവകപോശം

9. സമയേനിതമപോയ്ചുള്ള്രരപോതി്രരിഹപോരതിന്ചുള്ളഅവകപോശം

10. പസപോഷ്ത്യൽഓ്ിറനടത്ചുന്നതിന്ചുള്ളഅവകപോശം

പസപോഷ്ത്യൽ ഓ്ിറില്തൂനട പ്രവൃതികള്ചുനട ്രരിപശപോേനയ്ചും അപതപോനടപോ്ം

നതപോഴിലപോളികള്ചുനട ്രത്ചു അവകപോശങ്ങള്ചും സംരക്ഷികന്രട്ചുന്ന്ചു നവന്ന്ചും

വിലയിര്ചുത്ചുന്ന്ചു

.അവകപോശഅേിഷ്ിതമപോയ നിരീക്ഷണങ്ങൾതപോനഴ്റയ്ചുന്ന്ചു.

തതാഴ്ധിൽോർഡ്ട്ലഭ്യമാേുന്നത്േംബന്ധിചു

 നതപോഴില്ചുറ്്ചു നിയമം നഷ്്ത്യ്തൂൾ 2 ്രപോര 1 അന്ചുസരിെ 18 വയസ

്ര്തൂരതിയപോയഏനതപോരപോള്ചും നതപോഴിൽകപോര്ിനഅപ്രക്ഷിചപോൽ 15

ദിവസതിന്ചുള്ളിൽ പഫപോപ്പോ ്രതിച നതപോഴിൽകപോര് പകപന്ദസരകപോര

നെലവിൽലഭികപോന്ചുള്ളഅവകപോശമപോണ നിയമം നൽക്ചുന്നത.

നിരീക്ഷണം

 256നതപോഴിൽകപോര്്ചുള്ള ഈവപോര്ിൽ 155പ്രരസജീവമപോയി നതപോഴിൽ

നെയ്ചുന്നവരപോണ. നതപോഴിലപോളികൾസ്വനം നെലവിലപോണ ്ര്ചുതിയ നതപോഴിൽ

കപോര്ിൽ പഫപോപ്പോ ്രതിചത എന്ന്ചും മനസിലപോകപോന്സപോേിച്ചു.ഇത്ചു

അവകപോശലംഘനംആണ.

2.തതാഴ്ധിൽആവശ്യ തപ്പടുന്നത്േംബന്ധിച

 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.

നിരീക്ഷണം

 പ്പര്ധിദശാധ്ധിചത്ധിൽ തവള്ളദപ്പപറ്ധിൽേ്തൂടായ്ധിഎഴുത്ധി ദമറ്ട്തന

ഏൽപ്ധിച്ഫ്രെണ്ട്ഓഫീേ്ധിൽനൽേുന്ന രീത്ധിയാണ്

അവലംബ്ധിച്ധിര്ധികുന്നത് . ഇങ്ങതനലഭ്ധികുന്ന അദപ്പക്ഷകള്ക്കു

രസീതിയും നാല ്കാറുണ്ട് വളരെ നല്ല ഡിമാന്ഡ് രീതിയാണ്
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.3 നതപോഴിലിലപോയ്മപവതനംലഭിക്ചുവപോന്ചുള്ളഅവകപോശം

 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-യുണ്ട്

നിരീക്ഷണം

 15 ദിവസതിനകത്ചുതനന്ന നതപോഴിൽ ലഭിചിര്ചുന്നു 100 നതപോഴിൽ

ദിനങ്ങൾക്ചുള്ളഅവകപോശമ്ചു്ടെപോയി്്ചും കഴിഞ്ഞസപോമ്പതികവരഷതിൽ 35നും 45നും

ഇടയില്ചുള്ളനതപോഴിൽ ദിനങ്ങൾ മപോപതമപോണഈവപോര്ിനല നതപോഴിലപോളികൾക

ലഭ്ത്യമപോയി്്ചുള്ളത.

 155 പ്രരആകറീവ നതപോഴിലപോളികൾ ഉള്ളഈവപോര്ിലട്ട്കഴിഞ്ഞസപോമ്പതിക

വരഷതിൽ 40പ്രരക ന്തൂറ്ചു നതപോഴിൾ ദിനങ്ങൾലഭ്ത്യമപോയി

4.ദവതനംലഭ്യമാേുന്നത്േംബന്ധിച്

 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

5. {]hr¯n Øes¯ kuI-c-y-§Ä kw_-Ôn¨v

 sXmgn-ep-d¸v \nb-a-{]-Imcw{]hr¯n \S-¡p¶ Øe v̄ 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¡--തുണ്ട്-v.

നിരീക്ഷണം

 നിലവിൽഫസഎയ് പേപോക് എവിനടയ്ചുംകപോണ്ചുവപോന്സപോേിചില .കഴിഞ്ഞക്ചുറച

വരഷങ്ങളപോയി പ്രഥമശ്ചുപശ്തൂഷയക്ചുള്ളകിറ ലഭ്ത്യമപോയി്ിലഎന്നപോണഫീൽ് വിസിറ

നെയ്ചുന്നസമയത നതപോഴിലപോളികളിൽനിന്ന്ചും പമറട്ട്മപോരിൽനിന്ന്ചും മനസിലപോകപോന്

സപോേിചത .
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6.]²Xn Bcw` aoänwKv/{Kma-k` kw_-Ôn v̈

 sXmgn-ep-d¸v \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.

നിരീക്ഷണം

 നിലവിൽവപോര്ിൽ പ്രവരതിത്ചുടങ്ങ്ചുന്നതിന്ചു മ്ചുന്്ര ്രദ്ധതിആരംഭ മീറിങ ക്തൂടപോറ്ചു്ടെ

എന്നപോണ നതപോഴിലപോളികള്ചുമപോയ്ചുള്ളസംസപോരതില്ചുംകസറ്യറി ്രരിപശപോേിചപ്പോഴ്ചും

മനസിലപോകപോന്സപോേിചത.

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.

നിരീക്ഷണം

 ഓ്ിറട്ട്കപോലയളവിൽഅതരതിൽ ഉള്ളഅ്രകടം ഒന്ന്ചുംസംഭവിചി്ില

എന്നപോണ നതപോഴിലപോളികള്ചു മപോയ്ചുള്ള പഗ്തൂ്ട്ട്െരചയിൽനിന്ന മനസിലപോകപോന്

സപോേിചതട്ട്

8 ]cm-Xn-]-cn-lmcw

 sXmgn-ep-d v̧\nbമം 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.

നിരീക്ഷണം

 18004255720 എന്ന പടപോൾ പഫീ നമ്പറിൽ ്രരപോതികൾ പരഖന്രട്ചുതപോം

എന്ന്ചുള്ളവിവരം നതപോഴിലപോളികളിൽ ലഭ്ത്യമല.

 ഫീൽ്സന്ദരശന പവളയിൽ നതപോഴിലപോളികള്ചുംആയ്ചുള്ളക്തൂടികപോഴ്ചയിൽ

നിലവില്ഓഫീസില്ചെന്നു പരാതി പറയാറുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്

എന്ആര്ആര്ജിഎസ് വിഭാഗം വാക്കാല്പരാതി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലുംഅത ്രനക്ഷ
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ഓഫീസിൽ്രരപോതി രജിസരഇല. കൂലിയുമായുള്ള സംശയങ്ങളാണ്

കൂടുതല്അവപരിഹരിച്ച് പറഞ്ഞുകൊടുക്കകയും ചെയിതിരിക്കുന്നു

 മറ്റുള്ള പരാതികള്പരാതി രെജിസ്റ്റെരില്രേഖപ്പെടുത്തകയും പരിഹാരം കാണുകയും

ചെയിതിരിക്കുന്നു

9.അഞുേ്ധിദലാ മീറർചുറളവ്ധിൽതതാഴ്ധിൽലഭ്ധികുവാനുള്ളഅവോശം(Schedule 2 Para 18 )

 നതപോഴിലപോളിയ്ചുനടതപോമസസലത്ചുനിന്നഅഞകിപലപോമീറരെ്ചുറളവിലല

നതപോഴിൽലഭിക്ചുന്നനതങിൽ പവതനതിനനറ 10 ശതമപോനംക്തൂടിഅേിക

പവതനംലഭിക്ചുന്നതിന്ചുള്ളഅവകപോശം

നിരീക്ഷണം

 ഒപരവപോര്ിൽതനന്നയ്ചുള്ള്രണികളപോണ നതപോഴിലപോളികൾ നെയ്്ചു വര്ചുന്നത

10.ദോഷ്യൽഓഡ്ധിറ്ട്നടതുവാനുള്ളഅവോശം

 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

9 .ഫയൽപ്പര്ധിദശാധന

പകപന്ദ സരകപോറിനനറ നിരപദശ പ്രകപോരം തപോനഴ ്രറയ്ചുന്ന ഏഴ്ചു രജിസറ്ചുകൾ നിരേനമപോയ്ചും

പഗപോമ്രഞപോയതിൽസ്തൂക്ഷിപക്ടെപോതപോണ

1. പജപോേ കപോര്ട്ട്രജിസര 

2. ഗഗാമേഭ  രജിസര 

3. ്ിമപോന്് / അപലപോപകഷന്&പവതന രജിസര 

4. വരക രജിസര

5. ആസ്ി രജിസര

6. ്രരപോതിരജിസര

7. നമറീരിയൽരജിസര 

9.7രജ്ധിസർ പ്പര്ധിദശാധന

 AMC പ്രകപോരമ്ചുള്ള 4 രജിസറ്ചുകള്ഉ്ടെപോയിര്ചുന്ന്ചു 3എണ്ണം.ഉണ്ടായിരുന്നില്ല 

1. തതാഴ്ധിൽോർഡ് രജ്ധിസർട്
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 നതപോഴിൽകപോര്ിന്ചുള്ളക്ചുട്ചുംേപോപ്രക്ഷയ്ചുനട രജിസരആണനതപോഴിൽ കപോര്

രജിസര.ട്ട്2018-19 കപോലയളവിൽ 197jobcard ്രഞപോയതിൽ നിന്ന്ചും ്ര്ചുതിയതപോയി

അന്ചുവദിചി്്ചു്ടെ.2018-19 കപോലയളവിൽ 3831jobcard ആണ നിലവിലുള്ളത്

.പതിമൂന്നാം വപോര് കൊട്ടാരശ്ശേരി ആനക പജപോേ കപോട്ചുകൾ 256ഇതിപലക

ആക്ീവ വരപകഴ് 155പ്രര പജപോേ കപോര് ലിസ വളനര നല രീതിയിൽ

കേന്റ നെയ് സ്തൂക്ഷിചിരിക്ചുന്ന്ചു.എന്നാല് mis രൂപത്തിളുള്ള ജോബ് കാര്ഡ്

ലിസ്റ്റ് ഈ കാലയളവില്പ്രിന്റ് ചെയ്ത് സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല

2 ഗഗാമേഭരജ്ധിസർ

 ഓ്ിറിന്ചു വിപേയമപോകിയ .പതിമൂന്നാം വപോര്ിനല പഗപോമസഭരജിസര

്രരിപശപോേിചപ്പോൾ നതപോഴില്ചുറ്്ചു ്രദ്ധതിയിൽ ഏനറട്ചുപക്ടെ

്രദ്ധതികൾ പഗപോമസഭയിൽ െരചനെയ്്ചു തീര്ചുമപോനിചതപോയി കപോണ്ചുവപോന്

സപോേിചില .നിലവിൽ ്രരിപശപോേിചപ്രവരതികള്ചുനട നിരപദശങ്ങൾ

പഗപോമസഭ മിന്ചുട്ിൽകപോണപോന്കഴിഞ്ഞില,

3 ഡ്ധിമാൻഡ്അദലാദകഷൻ/ദവതനരജ്ധിസർ

 പ്പര്ധിദശാധ്ധിചത്ധിൽ തവള്ളദപ്പപറ്ധിൽേ്തൂടായ്ധിഎഴുത്ധി ദമറ്ട്തന

ഏൽപ്ധിച്ഫ്രെണ്ട്ഓഫീേ്ധിൽനൽേുന്ന രീത്ധിയാണ്

അവലംബ്ധിച്ധിര്ധികുന്നത് . ഇങ്ങതനലഭ്ധികുന്ന അദപ്പക്ഷകള്ക്കു

രസീതിയും നാല ്കാറുണ്ട് വളരെ നല്ല ഡിമാന്ഡ് രീതിയാണ്

 ആയതുതോണ്പതിമൂന്നാംവാർഡ്ധിൽപ്പര്ധിദശാധനയ്ക്

വ്ധിദധയമാക്ധിയ ഗപ്പവൃത്ധിേളുതട ഡ്ധിമാൻഡക്ണ്ടെത്തിയെങ്കിലും

‘ഓദരാപ്രവര്ത്തിയുടെയും ഡിമാന്ഡ് അതാത് ഫയലില്

സൂക്ഷിക്കുന്നതായിരിക്കും അഭികാമ്യം.

4.വർക് രജ്ധിസർ:

 പ്രവൃതിയ്ചുനട ലിസ്ചും െിലവ്ചുംവിശദപോംശങ്ങള്ചുംസംേനിച രജിസര

 2018 19 ോലയളവ്ധിൽ തചയുവാൻ ഉദ്ദേശ്ധിച്ധിരുന്ന മുഴുവൻ

ഫയലുേളുദടയും വ്ധിവരങ്ങൾവർക്ട്രജ്ധിസറ്ധിൽ ഉണ്

എം,തെഎ.എേ്ൽന്ധിന്നുംഡൗൺദലാഡ് തചയ്ുേ്തൂക്ഷ്ധിച്ധിട്ടില്ല.

5ആസ്്ധിരജ്ധിസർ: (സിരആസ്ികള്ചുനട രജിസര)

 2019 ജന്ചുവരി മപോസം വനര നതപോഴില്ചുറ് ്രദ്ധതിയ്ചുമപോയി േനന്്

നെയ്ചുന്ന പ്രവരതികള്ചുനട പ്രര്ചും വിവരങ്ങള്ചും നല രീതിയിൽ

എഴ്ചുതി സ്തൂക്ഷിചി്്ചു്ടെ എന്നാല് പ്രവ്ര്ത്തി പൂര്ത്തിയായ ദിവസം

ആരംഭിച്ച തീയതി ഏതുതരംആസ്ിതുടങ്ങി മ്ചുഴ്ചുവന് വിവരങ്ങള്ചും

പരഖന്ട്ചുതിയി്ില.

6പ്പരാത്ധി രജ്ധിസർ:

 നിലവിൽ ്രരപോതികള്2എണ്ണം 2017 18കപോലയളവിൽ പരഖന്ട്ചുതിയിരിക്കുന്നത.്

പരാതികള് പരിഹരിച്ചിതായും കാണാന് കഴിഞ്ഞു 18004255720 എന്ന പടപോൾ പഫീ
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നമ്പറിൽ ്രരപോതികൾ പരഖന്രട്ചുതപോം എന്ന്ചുള്ള വിവരം നതപോഴിലപോളികള്ക്കു

ലഭ്ത്യമല.

തമറീര്ധിയൽരജ്ധിസർ :

 തമറീര്ധിയൽരജ്ധിസർപ്പര്ധിദശാധ്ധിചത്ധിൽേഴ്ധിഞ്ഞവർഷം മെറ്റീരിയല്

ഉപ്പദയാഗ്ധിച്തചയുവാൻോധ്ധിച്ധിര്ധികുന്ന. ഗപ്പവൃത്ധികളുടെ തമറീര്ധിയൽ

വ്ധിവരങ്ങൾതമറീര്ധിയൽരജ്ധിസറില്േ്തൂക്ഷ്ധിച്ധിടുണ്.

9.2ഗപ്പവൃത്ധിഫയല്ധിതല 22 ദരഖേൾ

AMC ഗപ്പോരം ഒരു ഗപ്പവൃത്ധി^benÂ Xmsg ]dbp¶ 22 tcJIÄ
\nÀ_Ôambpwഉ്ടെപോയിരിപക്ടെപോതപോണ.

1.േവർദപ്പജ്

 വപോരഷികമപോസരസരക്ചുലരപ്രകപോരം കവരപ്രജിൽ പഞ്ചായത്ത്,

ജില,പ്രവരതി,നട്ിലപോകിയവിവരങ്ങൾ,അടങൽത്ചുക, ആനക

നെലവ,നടതിയ തീയതി, മ്ചുതലപോയ വിവരങ്ങൾ

പരഖന്രട്ചുപത്ടെതപോണ .്രരിപശപോേിച 5ഫയല്ചുകളിൽ വപോരഷിക മപോസര

സരക്ചുലര പ്രകപോരമ്ചുള്ള കവരപ്രജ്കപോണപോന്സപോേില്ല.3 ഫയലുകളില്

കാണാന് സാധിച്ചു എന്നിരുന്നാലും കവരപ്രജിൽ. മുഴവന് വിവരങ്ങളും

രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതന് eg.അസെറ്റi്d, ജിപിഎസ് ലൊകേഷന്, ജിആര്എസ് പേര്

എന്നിവ

2.തചേ്ട്ല്ധിേ്ട്റ്

 വരകഫയലിൽ സ്തൂക്ഷിചിരിക്ചുന്ന വിവരങ്ങള്ചുനട ്ര്ികയ്ചും, അവയ്ചുനട പ്രജ്നമ്പറ്ചും

പരഖന്ട്ചുപത്ടെ നെക്ിലിസഫയലിൽ സ്തൂക്ഷിപക്ടെതപോണ. ്രരിപശപോേിച

8ഫയല്ചുകളിൽ കാണാന്കഴിഞ്ഞില്ല

3.ആക്ഷന്പാൻ

 ഒര്ചു ജനകീയഇടന്രടലിനനറ പനരസപോക്ഷ്ത്യം നതളിയിക്ചുന്ന പരഖയപോണ

ആക്ഷന്പപോന്. പകപോ്ി.പഗപോമസഭ നിരപ്ദേശിക്ചുന്ന പ്രവരതികൾനഷൽഫ

ഓഫ പപ്രപോജക്ിപലക മപോറ്ചുകയ്ചും ഇതിൽനിന്ന്ചും മ്ചുന്ഗണനഅടിസപോനതിൽ

അതപോതസപോമ്പതികവരഷതിൽആവശ്ത്യമ്ചുള്ള പ്രവരതി നതരനഞ്ഞട്ചുത

ആക്ഷന്പപോന്തയപോറപോക്ചുകയ്ചും നെയ്ചും .ആക്ഷന്പപോനിൽ ഉൾന്്

പ്രവരതിതനന്നയപോപണപോ നട്ിലപോകിയതഎന്ന മനസിലപോക്ചുന്നതിന്ചും

ആക്ഷന്പപോന് പകപോ്ി ഉ്രകരിക്ചുന്ന്ചു. ്രരിപശപോേിചഫയല്ചുകളിൽ ഒന്നിൽ

പ്രപോല്ചും AMC പ്രകപോരം നിരേനമപോയ്ചും ഉ്ടെപോയിരിപക്ടെആക്ഷന്

പപോനിന്നറ പകപോ്ികപോണപോന്സപോേിചില.എന്നിര്ചുന്നപോല്ചും നതപോഴില്ചുറ്
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വിഭപോഗംഓഫീസിൽ ്രഞപോയതിനല മ്ചുഴ്ചുവന്ആക്ഷന്പ്ലാനും

വൃതിയപോയി ബൈന്ഡ്സ്തൂക്ഷിചിരിക്ചുന്ന്ചു

ഇതിനനറ ഒര്ചു പകപോ്ിഫയലിൽക്തൂടിസ്തൂക്ഷിനക്ടെപോതപോണ

4.എസ്ധിദമറ്ഡ്ധിസേൻആൻഡ്ദഗഡായ്ധിങ്

 സപോപങതികഎസിപമറ ്രദ്ധതിയിൽഏനറട്ചുക്ചുന്നഓപരപോ

പ്രവരതിക്ചുംസംസപോനസരകപോരെ്ചുമതലന്ട്ചുതിയഅേികപോര

സപോനതിനനറഅന്ചുമതിപയപോട്ചുക്തൂടിയസപോപങതികഎസിപമറ

ഉ്ടെപോയിരിപക്ടെതപോണ.ഓപരപോ പ്രവരതിക്ചുംഎസിപമറിനനറ

സംക്ഷിപ്ം, ്ികസന്, പ്രവരതിയ്ചുനട പ്രതീക്ഷിത പന്ങ്ങൾ

വിശദീകരിക്ചുന്നസപോപങതികക്ചുറി് ത്ചുടങ്ങിയവ

ഉ്ടെപോയിരിപക്ടെത്ചും നസക്വര പസപോഫറ നവയറില്തൂനടഓൺകലനപോയി

അന്ചുമതികൾലഭ്ത്യമപോപക്ടെത്ചുമപോണ

പരിശോധിച്ച ഫയലുകളില്ലാം്ീകറൽ്എസിപമറഉ്ടെപോയിര്ചുന്ന്ചു..

എന്നപോൽഎസിപമററിപ്പോര്പപ്രപോജക്റിപ്പോര്ഇവയുംഫയല്ചുകളിൽകപോ

ണ്ചുവപോന് കഴിഞ്ഞു.. ഒര്ചുഫയലില്ചും നപ്രപോജകററിപ്പോര്,സരപ്വേ്പോറ

,ജനകീയഎസിപമറഎന്നിവഉ്ടെപോയിര്ചുന്നില്ല എന്നാല്. പ്രവര്ത്തികളുടെ

ഡ്രോയിങ് കാണുവാന്സാധിച്ചു

5.ഭരണാനുമത്ധി

 ഒര്ചു വപോര്ിൽ ഒര്ചു വരഷം നട്ിലപോക്ചുന്ന നതപോഴില്ചുറ് ്രദ്ധതി

പ്രവരതനങ്ങൾക ്രഞപോയത ഭരണസമിതി നൽക്ചുന്ന

അംഗീകപോരമപോണ ഭരണപോന്ചുമതി ്രരിപശപോേിചഫയല്ചുകളില്

ഭരണപോന്ചുമതി കോപ്പി സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല

6.ോദ്കേത്ധിോനുമത്ധി

 ്രരിപശപോേിച 8ഫയല്ചുകളിൽസപോപങതികപോന്ചുമതി കവര്പ്പജ്

നസക്ത്യ്തൂറിൽ നിനന്നട്ചുതസപോപങതികന്ചുമതിയ്ചുനട പകപോ്ി

എന്നിവസ്തൂക്ഷിചി്്ചു്ടെ. േനന്് ഉപദ്ത്യപോഗസര്ചുനട ഒ്സീൽ

തീയതി മ്ചുതലപോയവ യുംകപോണപോന്സാധിച്ചു എന്നാല്ഒപ്പിന്

താഴെ തീയതി കൂടി രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്

.

7.േംദയാജ്ധിതപ്പദ്ധത്ധി(േൺദവർജൻേ്)

പ്പര്ധിദശാധ്ധിച 8വര്ക്കുകള്ക്ക്കൺപവരജന്സബാധകമല്ല

8.ഡ്ധിമാൻഡ്ദഫാം
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 പ്പര്ധിദശാധ്ധിചത്ധിൽ തവള്ളദപ്പപറ്ധിൽേ്തൂടായ്ധിഎഴുത്ധി ദമറ്ട്തന

ഏൽപ്ധിച്ഫ്രെണ്ട്ഓഫീേ്ധിൽനൽേുന്ന രീത്ധിയാണ്

അവലംബ്ധിച്ധിര്ധികുന്നത് . ഇങ്ങതനലഭ്ധികുന്ന അദപ്പക്ഷകള്ക്കു

രസീതിയും നാല ്കാറുണ്ട് വളരെ നല്ല ഡിമാന്ഡ് രീതിയാണ്

പതിമൂന്നാംവാർഡ്ധിൽപ്പര്ധിദശാധനയ്ക് വ്ധിദധയമാക്ധിയ

ഗപ്പവൃത്ധിേളുതട ഡ്ധിമാൻഡക്ണ്ടെത്തിയെങ്കിലും ‘ഓദരാ

പ്രവര്ത്തിയുടെയും ഡിമാന്ഡ് അതാത് ഫയലില ്സൂക്ഷിക്കുന്നതായിരിക്കും

അഭികാമ്യം.

9.വർക്അദലാദകഷൻദഫാം

 നതപോഴിൽ ആവശ്ത്യന്്വരട്ട്ക്ചു നതപോഴിൽ അന്ചുവദിച്ചുനകപോ്ടെ്ചുള്ള

വരകഅപലപോപകഷന് പഫപോം ഈപ്രവരതിയ്ചുനട സ്തൂക്ഷിചിര്ചുന്ന്ചു

നവങില്ചും ഒന്ന്ചും ്ര്തൂരി്രിചിര്ചുന്നില

10.ഇമസർ ദറാൾ

 നതപോഴിലപോളികൾ നതപോഴിൽ നെയ്ചുന്നതീയതി, ദിവസം ഉൾന്നട

ഹപോജര പരഖന്ട്ചുത്ചുന്നതിന്ചുള്ള അടിസപോനപരഖയപോണ ഇമസര

പറപോൾ.

ഇതിൽ പ്പോകന്വല്രനമന്റഓഫീസര, ്രഞപോയത സെപക്റി

എന്നിവര ഒ്്ചും, സീല്ചും പരഖന്രട്ചുപത്ടെതപോണ. എന്നപോൽ ഇ-മസരട്ട്

പറപോള്ചുകളിൽ പ്പോകന്വല്രനമന്റ ഓഫീസര, ്രഞപോയത

സെപക്റി എന്നിവര ഒ്്ചും, സീല്ചും പരഖന്രട്ചുതിയി്്ചുന്ടെങില്ചും

തീയതി പരഖന്ട്ചുതിയതപോയികപോണപോന്സപോേിചില

.ഇതിൽ നതപോഴിലപോളികള്ചുനട ഒ്്ചുകൾ, അവര്ചുനട നതപോഴിൽ

ദിനങ്ങൾ, .ക്തൂലിഎന്നിവപരഖന്ട്ചുതിയി്്ചു്ടെ

പ്പര്ധിദശാധ്ധിച വർക്ട്ഫയലുേള്ധിതല മസര പറപോളിൽ

തൊഴിലിന് ഹാജരാവുന്ന ദിവസം മുകളില്ഒപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല,

നവ്ിതിര്ചുതല്ചുകൾ ഉ്ടെപോയിര്ചുന്ന്ചു eg: 30138,30119,30140,30142,

കൂടാതെഡിമാന്ഡ് ചെയ്ത് സ്ഥിരാമായി വരാതിരിക്കുന്നവര്ക്ക് വേണ്ട

ബോധവല്കരണം നാല്കേണ്ടെതാണുഅബ്സെന്റ് മസര പറപോൾ eg

31086,27387,26650

ജോബ് കാര്ഡ്:ചന്ദ്രന്13/76, നബീസ13/77, 136/79സുഹറഎന്നിവര്

ഉദാഹരണം മാത്രം

3815,38516 മസര പറപോളിൽഹാജര്രേഖപ്പെടുത്തി കണ്ടില്ല എന്നാല്

തുകഅനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു (1370+548) WH/304204 കൊട്ടാരശേരി

പ്രദേശത്ത് പാര്ശ്വവല്കരിക്കപെട്ട കുടുംബങ്ങള്ക്ക് കൊക്കര്ണി പുനരുദ്ധരണം

കണ്ടമുത്തന്
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 Check leaf ദനാളം ഗപ്പാധാന്യംവരുന്നഇ മേ്തറർ ദറാള്ധിൽ

ഉള്ളതവട്ധി ത്ധിരുതലുേൾന്ധിർബനമായും

ഒഴ്ധിവാദകണതാണ്.

 . 11.തമഷർതമൻറ്പ്പുസ്േം (M Book)

 എലപോഫയല്ചുകളില്ചും M book ഉ്ടെപോയിര്ചുന്ന്ചു.

 നമഷരനമന്റേ്ചുകിൽനമ്പരപ്രജ്നമ്പരഇവപരഖന്ട്ചുതിയി്്ചു്ടെ

 AS,TS നമ്പരപരഖന്ട്ചുതിയി്ില. മനസരപറപോൾനമ്പര , ഇല.

 ഇതിലട്ട്

പ്രവരതിആരംഭിക്ചുന്നതിന്ചുമ്ചുമ്പ്ചുള്ളഅളവ്ചുംപരഖന്ട്ചുപത്ടെ

തപോണ.

 േനന്് ഉപദ്ത്യപോഗസരഅതപോയത ഓവരസിയര,എന്ജിനീയര

എന്നിവര്ചുനട ഒ്നമഷരനമനറട്ട്േ്ചുകിലട്ട്ഉ്ടെപോയിര്ചുന്ന്ചുഎങില്ചും

െിലയിടങ്ങളിൽഎലപോംതനന്നതീയതി പരഖന്ട്ചുതപോനത

ഒ്ി്ിരിക്ചുന്നത.

 പരിശോധിച്ച 5ഫായലുകളില്mbookപൂര്ണമായിരുന്നില്ല

എന്നാല്ബന്ധപെട്ട പ്രവര്ത്തികളുടെ FTOസെക്രെട്ടറി പ്രസിഡണ്ട്

എന്നിവര്ഒപ്പിടാതെഅനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള

തെറ്റുകള്ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്

12.തമറീര്ധിയൽല്ധിസ്

 തമറീര്ധിയൽരജ്ധിസർപ്പര്ധിദശാധ്ധിചത്ധിൽേഴ്ധിഞ്ഞ6 മാസത്തില്ഒരു

പ്രവര്ത്തിയാണ് മെറ്റീരിയല്ഉപ്പദയാഗ്ധിച്തചയുവാൻോധ്ധിച്ധിര്ധികുന്ന.

ഗപ്പവൃത്ധികളുടെ തമറീര്ധിയൽവ്ധിവരങ്ങൾതമറീര്ധിയൽരജ്ധിസറില്

േ്തൂക്ഷ്ധിച്ധിടുണ്.

13.ദവജ് ല്ധിസ്ട്

 നതപോഴിലപോളികൾ എപതദിവസം പജപോലിനെയ്്ചു എന്നതിന

അടിസപോനന്ട്ചുതി അവരക നൽപക്ടെത്ചുക

അതപോയതക്തൂലി, ആയ്ചുേങ്ങൾക നകപോട്ചുക്ചുന്നവപോടക,

മ്തൂരച ക്തൂ്്ചുന്നതിന്ചുള്ള ത്ചുക എന്നിവ എലപോം കപോണിച്ചു

നകപോ്ടെ ്രണം കകമപോറ്ചുന്ന തയപോറപോക്ചുന്ന പ്രേപോനന്്

ഒന്നപോണ പവജ ലിസട്ട്

 മസരപറപോൾപ്രകപോരമ്ചുള്ളപവജിസഎലപോഫയലില്ചും കപോണപോന്

കഴിഞ്ഞില

14.മസർദറാൾ /ഫയൽമാറസ്ധിപുേൾ

 ഒര്ചു മസര പറപോൾഅവസപോനിെ 3 ദിവസതിനകംതനന്ന

അളവ്ചുകൾേനന്് ഉദ്ത്യപോഗസന് പരഖന്ട്ചുതണം

എന്നനിയമംഅന്ചുശപോസിക്ചുന്ന്ചു.അളവ്ചുകളിൽ

പകമപകട്ചുകൾ ഉ്ടെപോയപോപലപോ, ഉ്രപയപോഗിക്ചുന്ന

നമറീരിയലിനനറ ക്വപോളിറിയിൽനിലവപോരം
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ക്ചുറയക്ചുകപയപോ, ഉയരന്നഎസിപമ റകപോണിക്ചുകപയപോ

നെയ്ചുന്നതനിയമ വിര്ചുദ്ധമപോ വ്ചുകയ്ചും നസക്ഷന് 25

അന്ചുശപോസിക്ചുന്നശിക്ഷകവിപേയമപോപവ്ടെി

വര്ചുകയ്ചും നെയ്ചും.

 5ഫയല്ചുകളില്ചുംഫയൽ പടപോകിംഗപഫപോംഅഥവപോ

മസരപറപോൾ മ്തൂവനമന്റസി് ഉ്ടെപോയിര്ചുന്നില്ല. 3

ഫായലുകളില്ഉണ്ടായിരുന്നുഎന്നപോൽഈസി്ിൽ

മസരപറപോള്ചുകള്ചുനട നമ്പറ്ചുകൾവ്ത്യകമപോയി

പരഖന്ട്ചുതിയിര്ചുന്നില.ആരംഭിചതീയതിയ്ചും

അവസപോനിചതീയതിയ്ചും പരഖന്ട്ചുതി

യിര്ചുന്ന്ചുനവങില്ചും മറ്ചുപ്രേപോനന്്പകപോളങ്ങൾഫയല്

കൈമാറ്റം .പവതനംഅന്ചുവദിചതീയതി മ്ചുതലപോയവ

പരഖന്ട്ചുതിക്ടെില.

15. നമറീരിയൽവൗചരേിൽ

 ്രരിപശപോേിച 1 പ്രാവ്ര്ത്തിക്കു മെറ്റീരിയല് ബില്ലുകള്

സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് സിറിസൺ ഇന്ഫരപമഷന് പേപോരട 8

പ്രവ്ര്ത്തികള്ക്ക് എസിമപോറിൽ വചിര്ചുനന്നങില്ചും

സപോ്രിചി്ില. പക്ഷേ സപോ്രിക്കുന്നതിന് മുന്പ് cib ബില്ലുകള്

ഫയലില്വച്ചിരിക്കുന്നു.ഇത് അനുവദിനീയമല്ല

16.ഫണ്ഗടാൻസ്ഫർഓർഡർ(FTO)’

 പ്പര്ധിദശാധ്ധിചഫയലുേള്ധിൽഫണ്ഗടാൻസ്ഫർ

ഓർഡർ (FTO)’ ഹാർഡ്ട്ദോപ്ധി സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല

മസ്ടെര്റോളിന്റെ പുറകില്എഴുതിസൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു.

17. ദറായൽറ്ധി

 ്രരിപശപോേന വിപേയമപോകിയ ഒര്ചുവരകട്ട്ഫയലില്ചും പറപോയൽറി

േപോേകമല

18.ദഫാദടാഗഗാഫ്

 പ്രവരതിത്ചുടങ്ങ്ചുന്നതിന്മ്ചുമ്പപ്രവരതിനടന്ന്ചു

നകപോ്ടെിരിക്ചുപമ്പപോളട്ട്, പ്രവരതി ്ര്തൂരതീകരിച്ചുകഴിയ്ചുപമ്പപോളട്ട്

ത്ചുടങ്ങിയഓപരപോഘ്തിനലയ്ചും പഫപോപ്പോകൾഫയലിൽ

സ്തൂക്ഷികണനമന്ന്ചുനിഷ്കരഷിചിരിക്ചുന്ന്ചു

 ഇതരതില്ചുള്ളവിവിേഘ്ങ്ങളിനല പഫപോപ്പോകള്ചും ഒന്ന്ചും

തനന്നന്രപോത്ചു പ്രവൃത്തികളിൽകപോണപോന്സപോേിചില.

19 .ജ്ധിദയാടാഗ്ഡ്ദഫാദടാേ്
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 പ്രവരതിസലം തിരിചറിയ്ചുന്നതിന്ചുള്ള ഉ്രപോേിയപോണ

ജിപയപോപയപോടപോഗ്പഫപോപ്പോസ. എന്നപോൽ ഇവ ്രരിപശപോേനയക

വിപേയമപോകിയ ഒര്ചുഫയലിൽ പ്രപോല്ചുംകപോണപോന്സപോേിചില.

20ഗപ്പവൃത്ധിപ്പ്തൂർതീേരണോക്ഷ്യപ്പഗതം

 ്രരിപശപോേിച 5ഫയലിൽ പ്രവരതി്ര്തൂരതികരണ

സപോക്ഷ്ത്യ്രപതംകപോണപോന് കഴിഞ്ഞില്ല

21. ദോഷ്യൽഓഡ്ധിറ്റ്ധിദപാർട്

 എഎംസി പ്രകപോരമ്ചുള്ള പസപോഷ്ത്യൽഒാപോ്ിറ നട്പോക്ചുന്നത

ഇപ്പോഴപോണ.

22.സേറ്ഡയറ്ധി

 സംസപോനസരകപോരിനനറ നിരപ്ദേശപ്രകപോരംവരകഫയലിൽ

സ്തൂക്ഷിപക്ടെ22 മനതപരഖയപോണകസറ്യറി.

 പ്പര്ധിദശാധനയ്ക് വ്ധിദധയമാക്ധിയതപ്പാതു ഗപ്പവൃത്ധിേൾ

സേറ്ഡയറ്ധിേ്തൂക്ഷ്ധിച്ധിരുന്നു.

 വ്യക്ധിഗതകസറ്യറിയ്ചുനട കവരപ്രജിൽ പ്രവരതിനയ

ക്ചുറിച്ചുള്ള പ്രപോഥമികവിവരങ്ങൾഏനതപോര്ചു വ്ത്യകിക്ചും

മനസിലപോകപോന്്രറ്ചുന്ന രീതിയിൽ ഉ്ടെപോപക്ടെതപോണ .പ്രവരതി

ആരംഭിക്ചുന്ന ദിവസം പ്രവരതിഅവസപോനതീയതി

എസിപമറത്ചുക ,പ്രവൃതി ദിനങ്ങൾ ,എന്നിവകവരപ്രജിൽ

ഉ്ടെപോയിര്ചുന്ന്ചു.

 ്രണിസലനതനസൗകര്ത്യങ്ങള്ചുനട ലഭ്ത്യതഅടങ്ങിയ

നെക്ിസ്ര്തൂരണമപോയ്ചും്ര്തൂരി്ചിര്ചുന്നില്ല..

 കസറ്യറിയ്ചുനട ഒര്ചു ഭപോഗമപോണ പപ്രപോജക് ഇനീഷ്ത്യൽ

മീറിങ്ങ.ഒര്ചുപ്രവൃതിത്ചുടങ്ങ്ചുന്നതിന്ചുമ്ചുമ്പപ്രവരതിനയ

ക്ചുറിച്ചുളളവിവരങ്ങൾ്രങ്ചുവയക്ചുന്നത്ചുംഅത്ചുപ്രപോനലഒ

ര്ചു പ്രവരതിഎങ്ങനന നെയണനമന്ന തൊഴിലാളികള്ക്ക്

കൃത്ത്യമപോയഅവപേപോേം ഉ്ടെപോകിഎട്ചുക്ചുന്നതിന്ചും

വപോര്നമമ്പര, സപോഫഎന്നിവര്ചുനടഅേ്ത്യക്ഷതയിൽ

ക്തൂട്ചുന്നപയപോഗമപോണ്രദ്ധതി

ആരംഭമീറിങ്ങ.്രരിപശപോേിചഫയല്ചുകളിൽ

ഉള്ളസൈറ്റ്ഡയറിയില്എല്ലാം പമൽ്രറഞ്ഞ

അേികപോരികള്ചുനടസപോന്നിേ്ത്യതിൽ്രദ്ധതി

ആരംഭമീറിംങ്ങ നടതിയതപോയി പേപോേ്ത്യന്്്ചു

 കസറ്യറിയ്ചുനട ഒര്ചു ഭപോഗമപോണ

വിജിലന്സആന്്പമപോണിററിങകമിറി

.വിജിലന്സആന്്പമപോണിററിങമിറി

യ്ചുനടറിപ്പോര്ഉ്ടെപോയിര്ചുനന്നങില്ചും

അഭിപ്രപോയങ്ങൾപരഖന്ട്ചുതിയി്്ചു്ടെയിര്ചുന്നില.ഓപരപോ

വപോര്ിനല പ്രവരതനങ്ങനളനിരീക്ഷിക്ചുന്നതിന്ചും

ക്തൂട്ചുതൽ നമചന്ട്ചുത്ചുന്നതിന്ചുമപോയികപോര്ത്യക്ഷമമപോയ
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പ്രവരതിപക്ടെവര്ചുമാണ്

വി.എം.സിയിൽഅംഗങ്ങൾആയിരിപക്ടെത.

 ്രണിയപോയ്ചുേങ്ങള്ചുനടവപോടകകസറ്യറിയിൽഉ്ടെപോയിര്ചു

ന്ന്ചു

 കസറ്യറി മനറപോര്ചു ഒര്ചു ഭപോഗമപോണ സന്ദരശകക്ചുറി്:

 പ്രവൃതിയ്ചുനടഓപരപോഘ്ങ്ങളില്ചുള്ള്ര്ചുപരപോഗതിവിലയിര്ചു

ത്ചുന്നതിന്ചും, നതപോഴിലപോളികള്ചുനട പ്രശ്നങ്ങൾ

മനസിലപോക്ചുന്നതിന്ചും,്രദ്ധതിനിരവഹണഏജന്സിയ്ചുനട

ഉപദ്ത്യപോഗസര,ജനപ്രതിനിേികൾ, VMCഅംഗങ്ങൾഎന്നിവര

പ്രവൃതിനടക്ചുപമ്പപോൾസലസന്ദരശനം

നടപത്ടെതപോണ.കസറ്യറികളിൽ,

സന്ദരശകര്ചുനടപ്രര്ചും,ഒ്്ചും,

പരഖന്ട്ചുതിയിര്ചുനന്നങില്ചും,ക്ചുറി്ഉ്ടെപോയിര്ചുന്നില.

 കസറ്യറി യിൽ ഉ്ടെപോയിരിപക്ടെ മനറപോര്ചു

പ്രേപോനന്ര് ഭപോഗമപോണ നതപോഴിലപോളികള്ചുനടസപോക്ഷി്രപതം

,മസരപറപോളിൽ ഒ്്ചുനവച നതപോഴിലപോളികൾ പ്രവൃതിനെയ്്ചു

എന്ന്ചും, പമറപമൽപനപോ്ംവഹിച്ചുഎന്ന്ചുംനതളിയിക്ചുന്ന

ആേികപോരിക പരഖയപോണസപോക്ഷി്രപതം

്രരിപശപോേിചഫയല്ചുകളിൽ ഉള്ളകസറ്യറിയിൽഎലപോം

നതപോഴിലപോളികൾസപോക്ഷ്ത്യന്ട്ചുതിയിര്ചുന്ന്ചു.

10.ഗപ്പവർത്ധിേളുതടപ്പര്ധിദശാധനവ്ധിവരണം

1.ഗപ്പവൃത്ധിയുതട ദപ്പര് കൊടപ്പന കുന്ന്ബൈ ലെന്റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം

െിലവപോയത്ചുക 276097

പ്രവരതിആരംഭിചതീയതിട്ട് 10.03.19

്ര്തൂരതീകരിചതീയതി 16.03.19

നതപോഴിൽ ദിനങൾട്ട്ട്ട് 32സ്കില്ഡ്

Mbook മേഷര്ഴ്സ് 80Mx 3x(0.10+0.15)/2

കൊടപ്പന കുന്ന്ബൈ ലെന്റോഡ് പുനരുദ്ധാരണംഎന്ന പ്രവരതിസലംസന്ദരശിചപ്പോൾ 80 മീറപറപോളം

നീളവും 3മീറ്റര്വീതി 8cmആഴവുംഎംേ്ചുകിൽ്രറയ്ചുന്ന റോഡ് 90 മീറ്റര് നീളവും 3മീറ്റര്വീതിയും 7cmആഴവും

കന്ടെത്ചുവപോനപോയിഈ പ്രവരതിവളനരനലരീതിയിൽതനന്നനെയ്തപോയികപോണ്ചുന്ന്ചു സ്ത്രീകളും

പുരുഷന്മാരും ഉള്പ്പെട്ട തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികള്ചെയ്തഈവിദഗ്ധ തൊഴില്അഭിമപോനികപോവ്ചുന്നതപോണ

സീറിസൺഇന്ഫരപമഷന് പേപോര്സപോ്രിചിട്ടില്ല.

2.ഗപ്പവൃത്ധിയുതടദപ്പര് തെക്കേപൊറ്റ പാടശേഖര കൃഷിഭൂമിയില്മണ്ണ് കയാല നിര്മാണം

LD/253534

െിലവപോയത്ചുക : 289016
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പ്രവരതിആരംഭിചതീയതിട്ട് : 04.11.2018

്ര്തൂരതീകരിചതീയതി : 04.11.2018

നതപോഴിൽ ദിനങൾട്ട്ട്ട് : 1055

Mbook മേഷര്ഴ്സ് 5418M( 1.8x1.5x1.2)3

പമൽ്റഞ്ഞ പ്രവരതി്രരിപശപോേിചപ്പോൾ 5418 മീറര മണ്ബണ്ടുകളാണ് നിര്മിച്ചിരിക്കുന്നത്എന്നപോൽ

ഇതരതില്ചുള്ള പ്രവരതി ഒരു പാടശേഖരം മുഴവന്ചെയിതിരിക്കുന്നു ബണ്ടുകള്പര്ശോധിച്ചപ്പോള്

അളവെടുക്കല്പ്രയോഗികമല്ല ശക്തമായ മായ മഴയില്പാടശേഖരം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.എന്നാല്വീതി Mbookല്

പറയുന്ന1.5 മീറ്റര് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം കര്ഷകര്ബണ്ടുകള്കൃഷിക്കായി വീണ്ടും വെട്ടി എടുത്തിരിക്കുന്നു

സീറിസൺഇന്ഫരപമഷന് പേപോര്സപോ്രിചി്ില

3.ഗപ്പവൃത്ധിയുതടദപ്പര് പുത്തിരിപ്പാടം മുതല്കൊട്ടാരശ്ശേരി വരെ നീര്ചാല്പുനരുദ്ധരണം

െിലവപോയത്ചുക : 288489

പ്രവരതിആരംഭിചതീയതിട്ട് 01.12.2018

്ര്തൂരതീകരിചതീയതി 16.12.2018

നതപോഴിൽ ദിനങൾട്ട്ട്ട് 1053

Mbook: 2200(1+2)/2 + 200(1+2/2)=7197meter square

2200 meeter നീര്ച്ചാല്സംരക്ഷണം കാണുവാനയീ പാടശേഖരങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോവുന്ന പ്രവരതിവളനരനല

രീതിയിൽതനന്നനെയ്തപോയികപോണ്ചുന്ന്ചുസീറിസൺഇന്ഫരപമഷന് പേപോര്സപോ്രിചിട്ടില

4.ഗപ്പവൃത്ധിയുതട ദപ്പര് മണ്ണടിതോട് സംരക്ഷണവും ബ്രഷ്വവുഡ് ചെക്ക്ഡാം നിര്മാണവും

WC/289689

െിലവപോയ 291232

പ്രവരതിആരംഭിചതീയതിട്ട് 01.03.2019

്ര്തൂരതീകരിചതീയതി : 12.03.19

നതപോഴിൽ ദിനങൾട്ട്ട്ട് : 1063

Mbook മേഷര്ഴ്സ് 2509(2.0+3.0)/2x.25

പമൽ്റഞ്ഞ ഫീൽ്ിൽ്രരിപശപോേിചപ്പോൾ പ്രവര്ത്തി സ്ഥലം വെള്ളത്താല്മൂടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു

അളവെടുക്കല്സാദ്ധ്യമല്ലസീറിസൺഇന്ഫരപമഷന് പേപോര്സപോ്രിചിട്ടില

5.ഗപ്പവൃത്ധിയുതട ദപ്പര് - കൊട്ടാരശേരി പ്രദേശത്ത് പാര്ശ്വവല്കരിക്കപെട്ട കുടുംബങ്ങള്ക്ക്

കൊക്കര്ണി പുനരുദ്ധരണം യൂസഫ്WH/304205
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െിലവപോയത്ചുക - 92865

പ്രവരതിആരംഭിചതീയതിട്ട്- 20.03.19

്ര്തൂരതീകരിചതീയതി- : 29.03.19

നതപോഴിൽദിനങൾട്ട്-ട്ട് : 339

Mbook മേഷര്ഴ്സ് 8mx11mx4.50m

ദമൽപറഞ്ഞ പ്രവരതി ഫീൽഡ്ധിൽപ്പര്ധിദശാധ്ധിചദപാൾ 10മീറര് നീളവും 7.10മീറര്

വീത്ധിയും 4.50meeterആഴവുംേതണത്ധിനല്ലരീത്ധിയ്ധില്ന്ധിര്മ്ധിച്ധിര്ധികുന്നുഎന്നാല്

1x.90x4.50=4.05mcube കുറവു കാണുന്നു എസ്ടിമാറ്റ് തുക അനുസരിച്ചു 1mcube നു 105.69

അനുസരിച്ചു4.05mcube നു 428 രൂപ നഷ്ടം വന്നിട്ടുണ്ട്.സീറിസൺഇന്ഫരപമഷന് പേപോര്

സപോ്രിചിട്ടില

6. കൊട്ടാരശേരി പ്രദേശത്ത് പാര്ശ്വവല്കരിക്കപെട്ട കുടുംബങ്ങള്ക്ക് കൊക്കര്ണി പുനരുദ്ധരണം കണ്ടമുത്തന്

WH/304204

െിലവപോയത്ചുക- 92612

പ്രവരതിആരംഭിചതീയതിട്ട്- 20.03.19

്ര്തൂരതീകരിചതീയതി- 29.03.19

നതപോഴിൽദിനങൾട്ട്-ട്ട് 338

Mbook മേഷര്ഴ്സ് 8mx11mx4.50m

ദമൽപറഞ്ഞ പ്രവരതി ഫീൽഡ്ധിൽപ്പര്ധിദശാധ്ധിചദപാൾ 12മീറര് നീളവും 9.മീറര്

വീത്ധിയും 4.50meeterആഴവുംേതണത്ധിനല്ലരീത്ധിയ്ധില്ന്ധിര്മ്ധിച്ധിര്ധികുന്നുഎന്നാല്

1x.1x4.50=4. 5mcube കുടുതല ്കാണുന്നു എസ്ടിമാറ്റ് തുക അനുസരിച്ചു 1mcube നു 105.69

അനുസരിച്ചു4. 5mcube നു 475 രൂപയുടെ അധികം തൊഴില്വന്നിട്ടുണ്ട്.സീറിസൺഇന്ഫരപമഷന്

പേപോര്സപോ്രിചിട്ടില

7.ഗപ്പവൃത്ധിയുതടദപ്പര-് കൊട്ടാരശേരി പ്രദേശത്ത് പാര്ശ്വവല്കരിക്കപ കുടുംബങ്ങള്ക്ക്ജൈവവേലി

നിര്മാണം മണ്ണ് സംരക്ഷണം LD/329642

െിലവപോയത്ചുക 290955

പ്രവരതിആരംഭിചതീയതിട്ട്- 31.03.19

്ര്തൂരതീകരിചതീയതി- : 11.03. 19

നതപോഴിൽദിനങൾട്ട്-ട്ട് : 1062

Mbook മേഷര്ഴ്സ് 17336msqaure+2173msquare+662.80msquare
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3500 മീറർ ജൈവവവേലിആതണന്ന്അളന്നുത്ധിടതപടുതാൻ കഴിഞ്ഞു ചിലയിടങ്ങളില്വേലി

തകര്ന്നിരിക്കുന്നു ജൈവവവേലി എന്നു പൂര്ണമായും പറയാന്കഴിയില്ല കാരണം പകുതി അളവില്മാത്രം

ആടലോടകം ചെമ്പരത്തി സീമകൊന്ന എന്നിവ വച്ചതായി കാണാന്കഴിഞ്ഞത് ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലത്തു

സീമകൊണയും പ്രക്ര്ത്യാലുള്ള സസ്യങ്ങളുമാണ് .സീറിസൺഇന്ഫരപമഷന് പേപോര്സപോ്രിചിട്ടില

8.ഗപ്പവൃത്ധിയുതടദപ്പര-് കൊട്ടാരശേരി പ്രദേശത്ത് പാര്ശ്വവല്കരിക്കപെട്ട

കുടുംബങ്ങള്ക്ക് ജൈവവേലി നിര്മാണം മണ്ണ് സംരക്ഷണം LD/235590

െിലവപോയത്ചുക - 289862

പ്രവരതിആരംഭിചതീയതിട്ട്- 03.01.19

്ര്തൂരതീകരിചതീയതി- 20.01.19

നതപോഴിൽദിനങൾട്ട്-ട്ട് : 1058

Mbook മേഷര്ഴ്സ് 26.40mക്യൂബ്+144mക്യൂബ+്493.50mക്യൂബ്

120വേലികള്ആകെ 3525 മീറർ ജൈവവവേലിആതണന്ന്അളന്നുത്ധിടതപടുതാൻ കഴിഞ്ഞു

ചിലയിടങ്ങളില ്വേലി തകര്ന്നിരിക്കുന്നു ജൈവവവേലി എന്നു പൂര്ണമായും പറയാന്കഴിയില്ല കാരണം

പകുതി അളവില്മാത്രം ആടലോടകം ചെമ്പരത്തി സീമകൊന്ന എന്നിവ വച്ചതായി കാണാന്കഴിഞ്ഞത്

ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലത്തു സീമകൊണയും പ്രക്ര്ത്യാലുള്ള സസ്യങ്ങളുമാണ്.സീറിസൺഇന്ഫരപമഷന് പേപോര്

സപോ്രിചിട്ടില

11.CIB-േ്ധിറ്ധിേൺഇൻഫർദമഷൻ ദബാർഡ്

നതപോഴില്ചുറ് ്രദ്ധതിയ്ചുനടസ്ചുതപോര്ത്യത ഉറ്പോക്ചുന്നതിന്ചു പവ്ടെിയ്ചുള്ളഒര്ചു ഉ്രപോേിയപോണ

സിറിസൺഇന്ഫരപമഷന് പേപോര് Para 25(a), schedule 1അന്ചുസരിച ഒര്ചു പ്രവരതിയ്ചുനട

അടിസപോനവിവരങ്ങൾഅതപോയതഎസിപമറ ത്ചുകസപോേന പവതനഘടകങ്ങൾയഥപോരത്ഥ

നെലവ നതപോഴിൽ ദിനങ്ങൾത്ചുടങ്ങിയവിവരങ്ങൾസപോേപോരണജനങ്ങൾക്ചും

ഗ്ചുണപഭപോകപോകൾക്ചും മനസിലപോക്ചുന്ന രീതിയിൽ പ്രദരശി്ിപക്ടെതഅനിവപോര്ത്യമപോണ..ഈ

പേപോര്സപോ്രിപക്ടെതഓപരപോ പ്രവരതിയ്ചുനടയ്ചുംആരംഭഘ്തിൽആണ.ഓപരപോ

പ്രവരതിക്ചുംഅന്ചുസൃതമപോയി നിഷ്കരഷിചി്്ചുള്ളഅളവ്ചുകളിൽ ഉള്ളപേപോര്്ചുകൾ

സിമന്റഉം പകപോൺപകീറ്ചും ഉ്രപയപോഗിച നിരമിചസപോ്രികണനമന്ന നിയമം

അന്ചുശപോസിക്ചുന്ന്ചു്ടെ. ഇര്ചുമ്പ ,ടിന് ,ഫളക്ഷീറ്ചുകൾത്ചുടങ്ങിയവ ഉ്രപയപോഗിചി്്ചുള്ള

പേപോര്്ചുകൾസപോ്രിക്ചുന്നത നിയമവിര്ചുദ്ധമപോണ. നിരമപോണനചലവ വ്ത്യകിഗത

പ്രവരതികൾക 3000 ര്തൂ്രയ്ചും ന്രപോത്ചു പ്രവരതികൾക 5000 ര്തൂ്രയ്ചുംആണ ്രരമപോവേി െിലവ

എന്നപോണആന്ചുവൽമപോസരസരക്ചുലരനിഷ്കരഷിക്ചുന്നത. സിഐേിഅടങ്ങ്ചുന്നഒര്ചു പഫപോപ്പോ

വരകഫയലിൽ ഉൾന്ട്ചുതണംഎന്നത നിരേനമപോണ.–

്രരിപശപോേനയ്ക വിപേയമപോയ നതപോഴിൽഇടങ്ങളിൽഎട്ടിടത CIBസപോ്രിചതപോയിക്ടെിരിന്നില്ല.

എന്നാല്ഫയലുകളില്ബില്ലുകള്ഉള്പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു
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12.ദറാസ്ാർേ്ധിനം

നതപോഴിൽആവശ്ത്യകതകൃത്ത്യമപോയിരജിസരനെയ്ചുന്നതിന്ചുംനതപോഴിലപോളികള്ചുനടഅരഹതകള്ചുംഅവകപോശങ്ങള്ചും

അവനരപേപോേ്ത്യന്ട്ചുത്ചുന്നതിന്ചും്രദ്ധതികൾ്രരിഹരിക്ചുന്നതിന്ചുമപോയിപറപോസ്പോരദിനംസംഘടി്ിപക്ടെതപോ

ണ.

പറപോസ്പോരദിനംആെരിക്ചുന്നതിന്ചുമ്ചുന്്രപോയിവിവരവിദ്ത്യപോഭ്ത്യപോസവ്ത്യപോ്രനപ്രവരതനങ്ങൾസംഘടി്ിക്ചുന്ന്ചു്ടെ

എന്നജിലപോപപ്രപോപഗപോംപകപോ്ിപനറരഉറ്്ചുവര്ചുപത്ടെതപോണ.

പറപോസ്പോരകല്ടെരസംേനിചപഗപോമ്രഞപോയത്ചുകനളപ്രപത്ത്യകമപോയിപേപോേവൽകരിപക്ടെതപോണ.

പറപോസ്പോരദിനംസംഘടി്ിക്ചുന്നതിന്നറെ്ചുമതലകള്ചുംഉതരവപോദിത്വങ്ങള്ചും

സംസപോനസരകപോരജിലപോപപ്രപോപഗപോംപകപോ്ിപനറരര്തൂ്രീകരിചി്്ചുള്ളപ്രതിമപോസ്ര്ികഅന്ചുസരിചതനന്നപറപോസ്പോ

രദിനംസംഘടി്ിക്ചുന്ന്ചുഎന്നജിലപോപപ്രപോപഗപോംപകപോര്ിപനറരഉറ്്ചുവര്ചുപത്ടെതപോണ.

ഈ്ര്ികപഗപോമവികസനമപനപോലയവ്ചുമപോയ്ചുംന്രപോത്ചുജനങ്ങള്ചുമപോയ്ചും്രങ്ചുനവപക്ടെത്ചുംഒര്ചുമപോസതിനലപോരിക

ൽപഗപോമ്രഞപോയതതലതിൽസംഘടി്ിപക്ടെതപോണ.

പഗപോമ്രഞപോയതപ്രസി്ന്റനിപയപോഗികന്്പഗപോമ്രഞപോയതിനലഭപോരവപോഹിദിനപോെരണതിൽഅേ്ത്യക്ഷതവ

ഹിപക്ടെതപോണ.

ഇതനടത്ചുന്നതിന്ചുംനട്രടിപകമങ്ങൾപരഖന്ട്ചുത്ചുന്നതിന്ചുള്ളസ്വയംസഹപോയസംഘങ്ങള്ചുനടനഫ്പറഷന്

അംഗങ്ങൾഎന്നിവരകപോണ.

പറപോസ്പോരദിനംആെരിക്ചുന്നതനിശ്ചയികന്്ി്്ചുള്ളദിവസംനടത്ചുന്നതിനപോയി

ഉപദ്ത്യപോഗസനരനിപയപോഗിപക്ടെതപോണ.

ഈപയപോഗതിൽമിനിറസന്രപോത്ചുജനങ്ങൾക്രരിപശപോേിക്ചുന്നതിന്ചുംപസപോഷ്ത്യൽഓ്ിറിന്ചുംലഭ്ത്യമപോപക്ടെത്ചു

്ടെ. സംസപോനസരകപോരദിനംസംഘടി്ിക്ചുന്നതംേനിചറിപ്പോര്്ചുകൾപശഖരിക്ചുന്നതപോണ.

സംസപോനസരകപോരനതപോഴിൽആവശ്ത്യകതസംേനിചജിലപോതലറിപ്പോര്്ചുകൾ്രതിവപോയിഅവപലപോകനംനെ

പയ്ടെതപോണ

13.hnPn-e³-kv Bâv tam-Wn-ä-dnw-KvI-½-än (Pm-{K-Xm taÂt\m-« k-anXn)
ഓപരപോ പഗപോമ്രഞപോയതില്ചുംഅഞഅംഗങ്ങള്ചുള്ളജപോപഗത പമൽപനപോ്സമിതി ര്തൂ്രീകരിപക്ടെതപോണ. ഇതിൽ

്ര്ികജപോതി-്ര്ികവരഗവിഭപോഗങ്ങൾക പവ്ടെപത പ്രപോേപോന്ത്യം നൽപക്ടെത്ചും ്രക്ചുതി പ്രരസപതീകൾ

ആയിരിപക്ടെത്ചുമപോണ.അദ്ധ്ത്യപോ്രകരഅംഗനവപോടി വരകരസ്വയംസഹപോയസംഘതിനലഅംഗങ്ങൾ

പസപോഷ്ത്യൽഓ്ിറ റിപസപോഴ് പ്രഴ്ൺമപോര ഉ്രപഭപോകൃസമിതികൾയ്ചുവജനക്ലബ്ചുകൾ ന്രപോത്ചുസമ്തൂഹ

സംഘടനകൾത്ചുടങ്ങിയവരിൽനിന്ന്ചും VMCഅംഗങ്ങനള നതരനഞ്ഞട്ചുകപോവ്ചുന്നതപോണഏറവ്ചുംക്ചുറഞ്ഞ

കപോലയളവിപലക VMC നയനിയമിപക്ടെത പഗപോമസഭയപോണ. പ്രവരതിസലസന്ദരശനം

നതപോഴിലപോളികള്ചുമപോയിആശയവിനിമയംനടതൽ ,പരഖകള്ചുനട ്രരിപശപോേന ,പ്രവരതിസല

സൗകര്ത്യങ്ങള്ചുനട ്രരിപശപോേന ,പ്രവരതികള്ചുനട ഗ്ചുണനിലവപോരം നിരണയികൽ,ത്ചുകനിരണയം

പ്രവരതിയിൽഉടനീളമ്ചുള്ളറിപ്പോര്ിംഗ പ്രവരതിയ്ചുനടസ്വഭപോവനതസംേനിച്ചുള്ളഗ്ചുണ്രരമപോയ

വിലയിര്ചുതൽഎന്നിവയപോണ പ്രേപോനെ്ചുമതല. VMCഎലപോ പ്രവരതികള്ചും ്രരിപശപോേിപക്ടെത്ചും മ്തൂല്ത്യ

നിരണയരജിസറിൽ പരഖന്ട്ചുപത്ടെത്ചും പസപോഷ്ത്യൽഓ്ിറ സമയതഅവ പഗപോമസഭയിൽ

സമര്ിപക്ടെത്ചുമപോണ VMC റിപ്പോര ് ഒര്ചു ന്രപോത്ചു പരഖയപോയികര്ചുപത്ടെത്ചുംആവശ്ത്യന്ട്ചുന്നതിനന്ചുസരിച

ഒര്ചു ന്രപോത്ചു പരഖയപോയി ്രഞപോയത നിന്ന്ചും ലഭിപക്ടെത്ചുമാണ.്

Sn Name Designation

യൂസഫ് Social worker

ബിനേഷ്
Social worker
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അജിത Ads member

മണി
Social worker

ദേവകി
Social worker

ഹക്കിം

ഓമന

ഇപതയ്ചും പ്രരhnPn-e³-kv Bâv tam-Wn-ä-dnw-KvI-½-änഅംഗങ്ങൾആയ്ധി ഉതണേ്ധിലും

നിലവില ്ഒരാള്സ്ഥലത്ത് ഇല്ല .വിഎംസി ആക്ടിവ് ആണ്

നീരിക്ഷീണം

ഐസി/212625.അങ്ങന്വാടി കനാല്കയര്ഭൂവസ്ത്രം ഉപയോഗിച്ച് പാര്ശ്വഭിത്തി

സംരക്ഷണം തുക 293153 രൂപ,ഓഡിറ്റിങ് സമയത്ത് ലഭ്യമാക്കിയിരുന്നില്ല

MANDAYS 1070.

സോഷ്യല്ഓഡിറ്റ്ഗ്രാമസഭയുടെപ്രധാന തീരുമാനങ്ങള്

•എല്ലാ തൊഴിലാളികളുടെ യും പത്തുഅവകാശങ്ങള്സംരക്ഷികുവനുള്ള എല്ലാ നടപടി

ക്രമങ്ങളും ,പഞ്ചായത്തിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും തൊഴിലുറപ്പ് ഭാഗത്തുനിന്നും ഉണ്ടാകും എന്ന്

തീരുമാനമായി

.തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതികൾ കണ്ടെത്തുമ്പോൾപഞ്ചായത്തിന്റെ പ്രാദേശികമായ

പ്രത്യേകത കണക്കിലെടുക്കുകയും കാരഷികകലണ്ടരഅനുസരിച്ച്ആസൂത്രണം

ചെയ്യണമെന്നും തീരുമാനമായി

• Amc പ്രകാരം ഇനി മുതലുള്ള എല്ലാ വര്ക്ക്ഫയലും ,ഏഴു രേജിസ്റെറുകളും സൂക്ഷിക്കാം എന്ന്

തീരുമാനമായി

•പ്രവൃത്തി ഇടങ്ങളില്എല്ലാം CIB സ്ഥാപിക്കാന്തീരുമാന മായി.

• VMCപുനസംഘടിപിക്കാനും വാര്ഡ്തലപ്രവര്ത്തനങ്ങളില്സജീവ മക്കുവാനും

തീരുമാനിച്ചു.
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.നതപോഴിൽകപോര്ിന്ചുള്ളപഫപോപ്പോസൗജന്ത്യമപോയിതനന്ന നൽകണനമന്നതീര്ചുമപോനമപോയി

.ഫയൽസസ്തൂക്ഷി് പ്രപോരപോയ്മ ്രരിഹരികപോനപോയിഅഡ്മിനിസപപടറീവഫ്ടെ

കവക്ചുപമ്പപോൾ ്രഞപോയതിന്നറ ഭപോഗത്ചുനിന്ന്ചുംഫ്ടെ അന്ചുവദിക്ചുന്നതിന

ഭരണസമിതികൾഇടന്ര് െരചനെയ്്ചു തീര്ചുമപോനംആകപോനമന്ന്ചും പഗപോമസഭ

തീര്ചുമപോനിച്ചു

.നതപോഴിൽനെയ്തിന്നറക്തൂലികവക്ചുന്നത നകപോ്ടെ കവക്ചുന്നതിന്ചുള്ള

നഷ്രരിഹപോരം പമറ്ചു മപോരവഴി ്ിപല പകപോമ്പന്പസഷന്അപ്രക്ഷികപോന്

തീര്ചുമപോനമപോയി

.നിലവിൽ സജീവമപോയ പമറ മപോനരനിലനിരതിനകപോ്ടെസജീവമലപോതനമറ മപോനര

മപോറപോന്ചും ്ര്ചുതിയ പമറ്ചു മപോനരതിരനഞ്ഞട്ചുകപോന്ചും പഗപോമസഭതീര്ചുമപോനിച്ചു

.നിലവിൽഫയൽസ്തൂക്ഷി്്ചുസംവിേപോനംഎങ്ങനനഎന്നതിനനക്ചുറിച ്രരിശീലനം

ലഭ്ത്യമപോകപോന് പ്പോകതലതിൽഉ്ടെപോവപോന് NREGS ഉപദ്ത്യപോഗസര പശമിക്ചുനമന്ന്ചും

തീര്ചുമപോനിച്ചു .

ഐസി/212625.അങ്ങന്വാടി കനാല്കയര്ഭൂവസ്ത്രം ഉപയോഗിച്ച് പാര്ശ്വഭിത്തി സംരക്ഷണം

തുക 293153 രൂപ,ഓഡിറ്റിങ് സമയത്ത് MANDAYS 1070.ഓഡിറ്റിങ് സമയത്ത് സമര്പ്പിക്കാന്

കഴിയാത്ത ഫയല്ഗ്രാമസഭ മുന്പകെസമര്പ്പിച്ചു

ന്ധിർദ്ദേശങ്ങൾ

 നതപോഴില്ചുറ്്ചു്രദ്ധതി ഇനിയ്ചും വിജയകരമപോയി മ്ചുപന്നപോ ്നകപോ്ടെ്ചുപ്രപോക്ചുന്നതിന

ഉപദ്ത്യപോഗസതലതില്ചും ഭരണതലതില്ചും ഒര്ചുപ്രപോനല മപോനദണങ്ങൾകന്ചുസൃതമപോയി പ്രവരതികൾ

നട്ിലപോപക്ടെത്ചു്ടെ. നനപോഴിലപോളികള്ചും നമയറമപോര്ചും നതപോഴില്ചുറ്്ചു്രദ്ധതിയിൽപ്രവരതിക്ചുന്ന

സപോഫ്ചുകള്ചും അവര്ചുനട നിയമം അന്ചുശപോസിക്ചുന്ന കൃത്ത്യമപോയ നിരപ്ദേശങ്ങൾ ്രപോലിപക്ടെത്ചു്ടെ.

ഇതരതില്ചുള്ളക്ചുറച്ചു നിരപ്ദേശങ്ങൾഅന്ചുേനമപോയി പെരതി്്ചു്ടെ. (അന്ചുേനംകപോണ്ചുക)

 നഷ്്ത്യ്തൂൾ 1നല ്രപോര 4ൽ അന്ചുേന്രപോര 2 അന്ചുസരിെ 60 ശതമപോനം പ്രവരതികൾ

ആസ്ിവരദ്ധി്ിക്ചുന്നത്ചും കപോരഷികപോന്ചുേനപ്രവൃതികൾ ആയിരികപോന്പശദ്ധികണം . എന്നപോൽ

ഇപ്പോളനത സപോഹെര്ത്യതിൽ ക്തൂട്ചുതൽ ഭ്തൂവികസനപ്രവരതികള്ചും

ആസ്ിവരേി്ിക്ചുന്നതപോപയപോകൃഷി നമചന്ട്ചുത്ചുന്നതപോപയപോകപോണ്ചുന്നില.

 വരമ്പ്ചുകൾ കൃഷി പയപോഗ്ത്യമപോകിയതപോയിക്ടെില. ആടപലപോടകം, വപോതംനകപോലി, എര്ചുക, ആര്ത്യപവ്,

ത്ചുടങ്ങിയ ഔഷേികൾ കജവപവലിക്ചു ഉ്രപയപോഗിക്ചുന്നത ഔഷേസസ്ത്യ ്രരി്രപോലനതിന്ചും

ലഭ്ത്യതക്ചുംസഹപോയകമപോക്ചും. (അന്ചുേനംകപോണ്ചുക)

 അവകപോശ അേിഷിതമപോയ നിയമ്രരിരക്ഷപയപോട്ക്തൂടിയ ്രദ്ധതി ഒപ്നറ ജനങ്ങൾകഗ്ചുണപ്രദമപോക്ചുന്ന്ചു .

എന്നപോൽ ഈപ്രവരതികൾ നതരനഞ്ഞട്ചുക്ചുന്നത്ചും നടതി്്ചും കൃത്ത്യമപോയ െരചകളില്തൂനടയ്ചും

തപ്ദേശീയമപോയ വസ്്ചുതകൾ അന്ചുസരിച്ചും അല. പ്രവരതികൾ അന്ചുപയപോജ്ത്യമപോയവ തനന്നയപോപണപോ
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എന്ന്ര രിപശപോേനയ്ചും നടതി്ിനന സമയതകൃത്ത്യമപോയ പമപോണിററിങ്ങ്ചും അവപലപോകനങ്ങള്ചും

നെപയ്ടെത്ചു്ടെ എന്നപോൽ മപോപതപമ ്രദ്ധതിയ്ചുനട ആവശ്ത്യകതയ്ചും ഗ്ചുണപമന്മയ്ചും ഉറ്്ചുവര്ചുതപോന്

കഴിയ്തൂ. ഇനലങിൽ നപോളിത്ചു വനരയപോയി്്ചും ്രദ്ധതിയിനല നടതി്ിനല ്രപോളിചകൾ ശരിയപോം വിേം

കന്ടെതപോപനപോ നതറപോയിനെയ്തിന്നറ വിശകലനം അടിസപോനന്ട്ചുതി പ്രപോരപോയ്മകൾ

്രരിഹരിക്ചുന്നതിപനപോ ഇന്നനത നടതി്്ചുരീതിയിൽ സപോേ്ത്യമപോക്ചുന്നില. ്രദ്ധതിയ്ചുനട ലക്ഷ്ത്യവ്ചും

ഗ്ചുണഫലങ്ങള്ചും പസപോഷ്ത്യൽഓ്ിറപ്രപകിയയില്തൂനട ഒര്ചുസപോമ്തൂഹികവ്ചും ്രപോരിസിതികവ്ചുമപോയ

്രരിപശപോേന നടതിയപോൽ മപോപതപമ പ്രപോരപോയ്മകൾ ്രരിഹരിചപ്രപദശതിന്നറയ്ചും ജനങ്ങള്ചുനടയ്ചും

്ര്ചുപരപോഗതി പനടപോനപോവ്ചുകയുള്ളു

ഉപ്പേംഗഗഹം
ഇനി പ്രവരതികൾ തിരനഞ്ഞട്ചുക്ചുപമ്പപോൾ അതീവജപോപഗത ്ര്ചുലരപത്ടെത്ചു്ടെ. ഭ്തൂമിനയ

്ര്ചുനര്ചുജീവി്ിക്ചുന്നതിന്ചു൦ അത്ചു വഴി സ്ചുസിര വികസനം സപോേ്ത്യമപോക്ചുന്നതിന്ചും ലകട്ട്ഷ്ത്യംനവചി്്ചുള്ള

നതപോഴില്ചുറ്്ചു്രദ്ധതിയ്ചുനട പപോനിംഗ , നടതി് എന്നിവ സപോമ്തൂഹിക ്രപോരിസികമപോനദണങ്ങൾ

്രപോലിെനകപോ്ടെശപോസപതീയമപോയിതനന്ന നട്ിലപോപക്ടെത്ചു്ടെ. എങ്ങനനനയങില്ചും പ്രവരതികൾ

നട്ിലപോകി നെലവക്തൂ്്ചുക എന്ന്ചുംനതപോഴിലപോളികൾനക്പോ ഴിൽദിനങ്ങൾക്തൂ്്ചുക

എന്ന്ചുംമപോപതമപോവര്ചുതനില്രപോട്ചുകൾ. വ്ത്യകമപോയ കപോഴ്ച്പോടിലപോനത അശപോസപതീയമപോയരീതിയിൽ

പ്രവരതികൾനതനരനഞ്ഞട്ചുക്ചുന്നത്ചും നെയ്ചുന്നത്ചും , കപോലപോന്ചുസൃതമലപോത പ്രവരതികൾനെയ്ചുന്നത്ചും

ഇതിനനറ യഥപോരത്ഥ ലക്ഷ്ത്യനത കളങന്ട്ചുത്ചുന്നതപോയി വിഷമപതപോനട പനപോകിനിൽപക്ടെിവര്ചുന്നത

ആശങപോജനകമപോണ. ഈസപോമ്തൂഹിക്രരിപശപോേന ഒര്ചുഉയിരനതഴ്ചുപന്നൽ്ിന്ചു സപോേ്ത്യമപോക്ചുമെന്ന

പ്രത്ത്യപോശപയപോനടഈറിപ്പോര ്സമര്ിക്ചുന്ന്ചു.

tkmjyÂ HmUnä-v - -klm-bn- -̈hÀ
 വാർഡ്ട്തമമ്പർ

 പ്പഞായത്ട്ഉദേ്യാഗസർ

 തതാഴ്ധിലുറപ് വ്ധിഭാഗം ഉദേ്യാഗസർ

 വാർഡ്ധിതലതതാഴ്ധിലാള്ധിേൾ

 ദമറ്ട്മാർ

 േുടുംബഗശീ ഗപ്പവർതേർ

അനുബനം -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,
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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)

i) 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),

aäv PesImbv v̄ \nÀ½nXnIÄ F¶nh DÄs¸sSbpÅ PetkN\¯n\mhiyamb

ASnØm\ kuIcy§Ä e`yam¡Â;

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

sa¨s¸Sp¯Â;

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

hnIkn¸n¨v Irjn¡v A\ptbmPyam¡Â;

iv) 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;

v) 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;

vi) 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
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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\£aXhÀ²n¸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

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;
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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 BkvXnIfpsSAäIpä]WnIfpw;

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

hnÚm]\w sN¿p¶ aäv GsXmcp {]hr¯nbpw.

അനുബനം2 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.

 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
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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¡uണ്ടി -Â 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.

 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
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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.

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
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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.

അനുബന്ധം -3

\nÀt±i§Ä

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
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.



35

 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 ഉണ്ടോ F¶p taäv Dd¸phcp¯pI.

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

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

 ]pXnb sXmgnenS§Ä Isണ്ട¯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.

 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
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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
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.
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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

]cnio\w \ÂIn Ipd¨p sXmgnemfnIsf AÀ² hnK² sXmgnemfnIfm¡n amäpI

***************
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