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ആമുഖം

ഇനയയ്കിൽ സാോരണകാരായ ജനങ്ങളുനട നതാഴ്കിൽ നചയുവാനുള്ള അവകാശനത

സംരക്ഷ്കിച് ന്കിലന്കിരതുന്നത്കിനായ്കി 2005 നസ്ര്റംേര അഞാം തീയത്കി പദശീയ പഗാമീണ

നതാഴ്കിലുറ്് ന്കിയമം ന്കിലവ്കിൽ വന്നു. അവ്കിദഗ്ധ കായ്കിക നതാഴ്കില്കിൽ ഏരന്ടാന്

സന്നദ്ധതയുള്ള പഗാമപ്രപദശങ്ങള്കിൽ അേ്കിവസ്കികുന്ന ഏനതാരു കുടുംേത്കിനും ഒരു

സാമ്പത്കിക വരഷം 100 ദ്കിവസത്കിൽ കുറയാത നതാഴ്കിൽ ഉറ്ാകുന്നപതാനടാ്ം

ഗുണപമന്മയുള്ളതും സായ്കിയായ്കി്ുള്ളതും ഉൽ്രാദനക്ഷമവുമായ ആസ്്കികളുനട സൃഷ്കിയാണ്

ഈ ്രദ്ധത്കിയുനട മുഖയ ലക്ഷയം.ദര്കിപദരുനട ഉ്രജീവനവും ആയ്കി േനന്് വ്കിഭവാട്കിതറ

ശക്കിന്ടുതുകയും സാമ്തൂഹ്കികമായ്കി ്ര്കിപന്നാകം ന്കിൽകുന്ന എലാ കുടുംേങ്ങനളയും

്രദ്ധത്കിയ്കിൽ ഉൾന്ടുതുകയും ്രഞായത് രാജ് സാ്രനങ്ങനള ശക്കിന്ടുതുക എന്നതും

ഇത്കിന്നറ ലക്ഷയമാണ്.

േവ്ധിദശഷതേൾ

 ന്കിയമത്കിന്നറ ്ര്കിന്േലമുള്ളഅവകാശാേ്കിഷ്്കിത്രദ്ധത്കി

 പഗാമ്രഞായത് പ്രപദശത് താമസ്കികുന്ന 18 വയസ് ്ര്തൂരത്കിയായ

ഏനതാരാൾകും ്രദ്ധത്കിയ്കിൽ്രങാള്കിയാകാം

 സ്പതീകും ്രുരുഷനും തുലയ പവതനം

 ്രര്കിസ്കിത്കിസംരക്ഷണംകാരഷ്കിക പമഖലയ്കിനലഅട്കിസാനസൗകരയ

വ്കികസനംഎന്ന്കിവയ്ക് മുന്ഗണന

 നതാഴ്കിലാള്കികൾതനന്ന പ്രവരത്കികൾകന്ടെതുകയുംആസ്തൂപതണനത

സഹായ്കികുകയും നചയുന്നു

 ആസ്തൂപതണത്കിലും ന്കിരവഹണത്കിലും ത്കികഞ്ഞസുതാരയത

 കരാറുകാനര ഇടന്കിലകാപരാ ഇല

 ന്രാതുജന ്രങാള്കിതപതാനട പലേരേഡ്ജറ്

 ോങ് പ്രാപസാഫീസ് വഴ്കി മാപതം പവതനവ്കിതരണം

 സ്പതീകൾക് മുന്ഗണന

 കമ്പയ്തൂ്രശൃംഖലവഴ്കിയുള്ള പമാണ്കിററ്കിംഗ് സംവ്കിോനം

 പഗാമസഭ ്രദ്ധത്കിഓ്്കിറ് നചയുന്നു

പദശീയ പഗാമീണ നതാഴ്കിലുറ്് ്രദ്ധത്കി പ്രകാരം പഗാമ്രഞായത് പ്രപദശത് നട്്കിലാകുന്ന

മുഴുവന് പ്രവൃത്കികളും പസാഷയൽഓ്്കിറ്കിങ്ങ്കിനുവ്കിപേയമാകണനമന്ന17(2) വകു്്

ന്കിഷ്കരഷ്കികുന്നു ്രദ്ധത്കി പ്രവരതനനത്റ്കിയും ന്രാതു േനംച്കിലവഴ്കികുന്നത്കിനന്റ്കിയും

്രൗരസമ്തൂഹംനടതുന്ന ്രരസയവുംസ്വതപനവുമായ്രര്കിപശാേനയാണ്ആണ് പസാഷയൽ

ഓ്്കിറ്അഥവാസാമ്തൂഹ്കിക്രര്കിപശാേന .നതാഴ്കിലുറ്് ന്കിയമപ്രകാരംവരഷത്കിൽ

ര്ടെുതവണപസാഷയൽഓ്്കിറ് പഗാമസഭകൾഎലാവാര്്കിലുംകൃതയമായ്കി

നടപത്ടെതാണ്പസാഷയൽഓ്്കിറ് ല്തൂനടഅഴ്കിമത്കി ഇലാതാകുന്നത്കിനുംസുതാരയത ഉറ്ു

വരുതുന്നത്കിനുംകാരയക്ഷമതവരേ്കി്്കികുന്നത്കിന് സത്ഭരണം ഉറ്ാകുന്നത്കിനും

കഴ്കിയുന്നു.്രദ്ധത്കി ്രണംശര്കിയായ രീത്കിയ്കിൽച്കിലവഴ്കിച്കി്ു്ടെ്എന്നും ്രണം നചലവഴ്കിച്

അതുനകാ്ടെ് ്രദ്ധത്കിയുനട ലക്ഷയംകകവര്കിച്കി്ു്ടെ്എന്നും ഗുണപഭാകാകളുനട

ജീവ്കിതത്കിൽഗുണകരമായും കാരയമായ മാറം ഉ്ടൊയ്കി്ു്ടെ്എന്ന് പസാഷയൽകന്ടെതാന്



6

കഴ്കിയുന്നുസംസാനസരകാര പസാഷയൽഓ്്കിറ് നടപത്ടെരീത്കിസംേന്കിച് ഉതരവ്

്രുറന്ടുവ്കിച്കി്ു്ടെ്.പസാഷയൽഓ്്കിറ്ട്ട് പഗാമസഭയുനടവ്കിജയം

ജന്രങാള്കിതആണ്.പസാഷയൽഓ്്കിറ്ട്ട്പഗാമസഭയുനടതീയത്കി, പവദ്കിഎന്ന്കിവന്കിശ്ചയ്കിച 5

ദ്കിവസം മുമ്പ് ജനങ്ങൾക്വ്കിവരം നൽക്കിയ്കിര്കികണം്രദ്ധത്കിആസ്തൂപതണം. ന്കിരവഹണം,

പമാണ്കിററ്കിംഗ് തുടങ്ങ്കിഎലാവയക്കികളും പസാഷയൽഓ്്കിറ് പഗാമസഭയ്കിൽന്കിരേനമായും

്രനങടുകണം.മഹാതാ ഗാന്കി പദശീയ പഗാമീണ നതാഴ്കിലുറ്്്രദ്ധത്കിയ്കിൽ സുഗമവും

സുതാരയവുമായ്കി പസാഷയൽഓ്്കിറ് നടതുന്നത്കിന് പകരളത്കിൽ സ്വതപനചുമതലയുള്ള

പസാഷയൽഓ്്കിറ് യ്തൂണ്കിറ് 31 1 2017 ന്കിലവ്കിൽവന്നു

1.രീത്ധിശാേ്ഗതം

പസാഷയൽഓ്്കിറ് റ്കിപസാഴ്് ന്രര്സൺ പ്രവരത്കിഫയൽ്രര്കിപശാേന,ഫീൽ്്സന്ദരശനം,

നതാഴ്കിലാള്കികളുംആയുള്ളഅഭ്കിമുഖം,എംഐഎസ് ്രര്കിപശാേനഎന്ന്കിവനയ

അട്കിസാനമാക്കിയാണ് പസാഷയൽഓ്്കിറ് റ്കിപ്ാര്് തയാറാക്കിയ്കി്ുള്ളത്. താനഴ ്രറയുന്ന

രീത്കിഅവലംേ്കിചാണ്ഈറ്കിപ്ാര്് തയാറാക്കിയ്കി്ുള്ളത്.

1. ഓഡ്ധിറ് പാൻ

1.1 ഓ്്കിറ്ട്ട്പാന് തയാറാകൽ

1.2 ഓഫീസ്സന്ദരശന്രര്കി്രാട്കികൾ

2. അഭ്ധിമുഖം

2.1 േ്കി്്കിഒ, ്രഞായത് പ്രസ്കി്ന്റ്, ജനപ്രത്കിന്കിേ്കികൾ, നസപക്റ്കി &സാഫ്

2.2 പമറ്, നതാഴ്കിലാള്കികൾ,കരഷകര, നതാഴ്കില്കിന് പ്രാകാതനതാഴ്കിൽകാര്് ഉടമകൾ

3. ഫയൽപ്പര്ധിദശാധന

3.1 ന്രാതു പ്രവരത്കികൾ,വയക്കിഗത പ്രവരത്കികൾ

3.2 പരഖകളുനട ഉള്ളടകം -സുതാരയത, ്രര്കി്ര്തൂരണത

4. ഫീൽഡ്േന്ദർശനം, ന്ധിരീക്ഷണം

4.1 ്ര്തൂരത്കിയായ നതാഴ്കില്കിടം, നടന്നുനകാ്ടെ്കിര്കികുന്ന നതാഴ്കില്കിടം

5. റഫറൻേ്

5.1 വ്കികസനപരഖ, വാരഷ്കിക്രദ്ധത്കി പരഖ,എംഐഎസ്, രജ്കിസറുകൾ

6. വ്ധിവരങ്ങളുതട ദഗോഡീേരണം

6.1 പപകാസ് നവര്കിഫ്കിപകഷന്,അവസാനവ്ചരച

7. േരട് റ്ധിദപാർട് തയാറാകൽ
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2.്രഞായത്ട്ട്അട്ധിസാനവ്ധിവരങ്ങൾ

1 ജ്കില ്രാലകാട്ട്ട്

2 പ്ാക്ട്ട് ആലത്തൂര

3 അത്കിരുകൾ

ക്കിഴക് കാവശ്ശേരി,എരിമയൂര്്രഞായതുകൾ

്രട്കിഞ്ഞാറ് ഗായത്രി പുഴ

നതക്ട്ട് ഗായത്രി പുഴയും, കാവശ്ശേരി പഞ്ചായത്ത്ട്ട്

വടക് തിരുവില്ല്വാമല,പെരിങ്ങോട്ടുകുറിശ്ശി,

കുത്തന്നൂര്പഞ്ചായത്തുകള്

4 വ്കിസ്ീരണം 34.72ച. ക്കി. മ്കി

5 വാര്്ട്ട്കളുനടഎണം 16

6 ജനസംഖയ 25993

7 സ്ത്രീകള് 13394

8 പുരുഷന്മാര് 12599

9 പട്ടികജാതി ജനസംഖയ 3120

10 പട്ടിക വര്ഗ ജനസംഖയ 87

11 സാക്ഷരത 87ശതമാനം

3.വാർഡ്ധിതനേുറ്ധിചുള്ളഅട്ധിസാനവ്ധിവരം

1 അത്കിരുകൾ

1.1 വടക് വാളക്കര കാട്ടുമുക്ക്

1.2 നതക്ട്ട് ഗായത്രിപുഴ

1.3 ക്കിഴക് അത്തിപൊറ്റ
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1.4 ്രട്കിഞ്ഞാറ് ഗായത്രിപുഴ പള്ളയില്

പാടശേഖരം

2 വ്കിസ്ീരണം

3 ജനസംഖയ 2500

3.3 എസ്സി കുടുംബങ്ങള്എണ്ണം 28

4 വീടുകളുനടഎണം 422

4.തതാഴ്ധിലുറപ് പ്പദ്ധത്ധിഅട്ധിസാനവ്ധിവരം

അട്ധിസാനവ്ധിവരം തരൂര് വാര്്ട്ട് 13

1 Total No. of Job Cards issued 5425 337

2 Total No. of Active Job Cards 4721 109

3 Total no. of Job cards ST 18

4 Total no. of Job cards SC 686 26

4 Persondays Generated so far 169099 6131((oct1 to march31st)

5 Total No of HHs completed 100 Days of

Wage Employment

464 38

Total Expenditure 49066000(490.66) 1686025(oct1 to

march31st)

5.ഓഡ്ധിറ്ട്നു വ്ധിദധയമാക്ധിയ ഗപ്പവൃത്ധിേളുതട ല്ധിസ്

ഗേമ

നമ്പ

ർ

ഗപ്പവൃത്ധിയുതട ദപ്പര് വർക്ട്

ഐ,ഡ്ധി

ോലയളവ് ച്ധിലവ

ഗപ്പവൃ

ത്ധി

േ്ധിന

ങ്ങൾ

1

പ്പാർശശ്വവൽേര്ധികതപ്പട കുടുംബങ്ങള്ക്ക്

ഹരിത വേലി നിര്മാണം

DP/270369 07.08.18

to

28.12.18

480975 1749
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2 പ്പാർശശ്വവൽേര്ധികതപ്പട

കുടുംബങ്ങള്ക്ക് മഴകുഴി നിര്മാണം കുളകാടു

പ്രദേശം

WC/325587 15.01.2019

to

25.03.2019

297825
1083

3

തരൂര്വാലറ്റം പ്പാടദശഖര സമിതി

േൃഷ്ധിഭ്തൂമ്ധിയ്ധിൽമണ്േയാലന്ധിർമാണം

LD/324188 02.11.2018

TO

23.11.2018

275275
1001

4

തരൂര്ബ്രാഞ്ച്കനാല് ഇടിയുന്ന ഭാഗത്ത് കയര്

ഭൂവസ്ത്രം ഉപയോഗിച്ച് പാര്ശ്വഭിത്തി

സംരക്ഷണം മണ്ണെടുത്ത് ജലസേചന സൌകാര്യം

വര്ദ്ധിപ്പിക്കലും

IC/213203 25.09.18

TO

08.10.18

231000
840

5 കോഴിക്കാട് ചെക്ക് ഡാം മുതല് കുളകാടു ഗായത്രി

പുഴ സംരക്ഷണവും വശങ്ങളില് വൃക്ഷ

തെയുകള്വെച്ചു പിടിപ്പിക്കലും

WC/298750

19.02.19

TO

11.03.19

19167

5
697

6 ശ്രീ കുറുംബകാവ് മുതല്ചെപ്പാട്ടില്പാടം

ആയുര്വേദ ആശുപത്രി ipp വരെ കാട കനാല്

മണ്ണെടുത്ത് ജലസേചന സൌകാര്യം

വര്ദ്ധിപ്പിക്കലും

IC/214698 11. 10. 2018

TO

24.10.2018 209275

761

6.അവോശഅധ്ധിഷ്്ധിതന്ധിരീക്ഷണങ്ങൾ

മഹാതഗാന്കി പദശീയ പഗാമീണ നതാഴ്കിലുറ്് ന്കിയമത്കില്തൂനട പഗാമീണ ജനതയ്ക്

നതാഴ്കിൽ നല്കന്രടുന്നപതാനടാ്ം അവരുനട ്രതു അവകാശങ്ങളും

സംരക്ഷ്കികന്രടുന്നു.

1. സൗജനയമായ്കി നതാഴ്കിൽകാര്് ലഭ്കികുവാന്ഉള്ളഅവകാശം- നഷ്യ്തൂൾ 2;

ഖണ്കിക 1-5, വാരഷ്കിക മാസരസരകുലരഅദ്ധയായം-3

2. അപ്രക്ഷ്കിച്

15ദ്കിവസത്കിനുള്ള്കിൽനതാഴ്കിൽലഭ്കികുവാനുള്ളഅവകാശവുംആയത്കിന്നറ

കക്റു റസീതു ലഭ്കികുന്നത്കിനുംഉള്ളഅവകാശം- നഷ്യ്തൂൾ 1; ഖണ്കിക 8,

നഷ്യ്തൂൾ 2; ഖണ്കിക 6-13

3. അനലങ്കിൽനതാഴ്കില്കിലായ്മപവതനംലഭ്കികുവാനുള്ളഅവകാശംആദയനത 30

ദ്കിവസം (1/4 &്ര്കിന്നീടുള്ളദ്കിവസങ്ങള്കിൽ 1/2)

4. നഷൽഫ്ഓഫ്പപ്രാജക്്തയാറാകുവാനുള്ളഅവകാശം

5. അഞ്ക്കിപലാമീററ്കിനുള്ള്കിൽനതാഴ്കിൽലഭ്കികാനുള്ളഅവകാശംഅനലങ്കിൽപവ
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തനത്കിന്നറ ട്ട്10%അേ്കികംലഭ്കികുവാനുള്ളഅവകാശം

6. കുട്കിനവള്ളം, വ്കിപശമസൗകരയം,

പ്രഥമശുപശ്തൂഷസൗകരയംഇവലഭ്കികുന്നത്കിനുള്ളഅവകാശംനഷ്യ്തൂൾ 2;

ഖണ്കിക 23-28

7. 15 ദ്കിവസത്കിനുള്ള്കിൽപവതനംലഭ്കികുന്നത്കിനുള്ളഅവകാശം

8. പവതനവ്കിതരണത്കിനലകാലതാമസത്കിന്

ട്ട്നഷ്രര്കിഹാരംലഭ്കികുവാനുഉള്ളഅവകാശം

9. സമയേന്കിതമായുള്ള്രരാത്കി്രര്കിഹാരത്കിനുള്ളഅവകാശം

10. പസാഷയൽഓ്്കിറ്നടതുന്നത്കിനുള്ളഅവകാശം

പസാഷയൽ ഓ്്കിറ്കില്തൂനട പ്രവൃത്കികളുനട ്രര്കിപശാേനയും അപതാനടാ്ം

നതാഴ്കിലാള്കികളുനട ്രതു അവകാശങ്ങളും സംരക്ഷ്കികന്രടുന്നു നവന്നും

വ്കിലയ്കിരുതുന്നു

.അവകാശഅേ്കിഷ്്കിതമായ ന്കിരീക്ഷണങ്ങൾതാനഴ്റയുന്നു.

നതാഴ്കിൽകാര്്ട്ട്ലഭയമാകുന്നത്സംേന്കിചു

 നതാഴ്കിലുറ്ു ന്കിയമം നഷ്യ്തൂൾ 2 ്രാര 1 അനുസര്കിച് 18 വയസ്

്ര്തൂരത്കിയായഏനതാരാളും നതാഴ്കിൽകാര്്കിന്അപ്രക്ഷ്കിചാൽ 15

ദ്കിവസത്കിനുള്ള്കിൽ പഫാപ്ാ ്രത്കിച നതാഴ്കിൽകാര്് പകപന്ദസരകാര

നചലവ്കിൽലഭ്കികാനുള്ളഅവകാശമാണ് ന്കിയമം നൽകുന്നത്.

ന്കിരീക്ഷണം

 337 നതാഴ്കിൽകാര്ുള്ള ഈവാര്്കിൽ 109 പ്രരസജീവമായ്കി നതാഴ്കിൽ

നചയുന്നവരാണ.് 2018-19 കാലയളവില്തൊഴില്കാര്ഡിന് അപേക്ഷിച

എല്ലാവര്ക്കും തൊഴില്കാര്ഡ് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട് . നതാഴ്കിലാള്കികൾസ്വനം

നചലവ്കിലാണ് ്രുത്കിയ നതാഴ്കിൽകാര്്കിൽ പഫാപ്ാ ്രത്കിചത് എന്നും

മനസ്കിലാകാന്സാേ്കിചു ഇതു അവകാശ ലംഘനമാണ്

തതാഴ്ധിൽആവശ്യ തപ്പടുന്നത്േംബന്ധിച

അപ്രക്ഷ്കിചു പതിനഞ്ചു ദ്കിവസത്കിനുള്ള്കിൽ നതാഴ്കിൽ ലഭ്കിയ്കുവാനുള്ള അവകാശവും ആയത്കിന്നറ

കക്രറ് രസീത് ലഭ്കിയ്കുവാനുള്ളഅവകാശം

ന്കിരീക്ഷണം

 പ്പര്ധിദശാധ്ധിചത്ധിൽ തവള്ളദപ്പപറ്ധിൽേ്തൂടായ്ധിഎഴുത്ധി ദമറ്ട്തന
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ഏൽപ്ധിച് തഗഫണ്ഓഫീേ്ധിൽനൽേുന്ന രീത്ധിയാണ്

അവലംബ്ധിച്ധിര്ധികുന്നത് . ഇങ്ങതനലഭ്ധികുന്നഅദപ്പക്ഷേൾകു

രേീത്ധിയും നാൽോറുണ് വളതരനല്ല രീത്ധിയാണ്

.നതാഴ്കില്കിലായ്മ പവതനം ലഭ്കികുവാനുള്ളഅവകാശം

 നതാഴ്കിലുറ്് ന്കിയമ പ്രകാരം നതാഴ്കിൽആവശയന്ര്ുകഴ്കിഞ്ഞാൽ ്രത്കിനഞ് ദ്കിവസത്കിനുള്ള്കിൽ

നതാഴ്കിൽനൽക്കിയ്കിര്കികണം.

 അനലങ്കിൽനതാഴ്കില്കിലായ്മപവതനംലഭ്കികുവാനുള്ളഅവകാശംആദയനത30 ദ്കിവസം (1/4

&്ര്കിന്നീടുള്ളദ്കിവസങ്ങള്കിൽ 1/2)

ന്കിരീക്ഷണം

 15 ദ്കിവസത്കിനകതുതനന്നനതാഴ്കിൽലഭ്കിച്കിരുന്നു 100 നതാഴ്കിൽ ദ്കിനങ്ങൾകുള്ള

അവകാശമു്ടൊയ്കി്ും കഴ്കിഞ്ഞസാമ്പത്കികവരഷത്കിൽ 35നും45നും ഇടയ്കിലുള്ള

നതാഴ്കിൽ ദ്കിനങ്ങൾ മാപതമാണ്ഈവാര്്കിനല നതാഴ്കിലാള്കികൾക് ലഭയമായ്കി്ുള്ളത്.

 109 പ്രരആക്റീവ് നതാഴ്കിലാള്കികൾ ഉള്ളഈവാര്്കില്ട്ട്കഴ്കിഞ്ഞസാമ്പത്കിക

വരഷത്കിൽ 38 പ്രരകുന്തൂറു നതാഴ്കിൾ ദ്കിനങ്ങൾലഭയമായ്കി

പജാല്കിസലത്,കുട്കിനവള്ളം,തണൽ,പ്രഥമശുപശ്തൂഷക്കിറുകൾ,എന്ന്കിവലഭ്കികുന്നത്കിനുള്ളഅവകാശം.

 നതാഴ്കിലുറ്് ന്കിയമ പ്രകാരം പ്രവൃത്കി നടകുന്ന സലത് കുട്കിനവള്ളം,തണൽ ,പ്രഥമ ശുപശ്തൂഷ

ക്കിറ് ,കയുറ കാലുറ എന്ന്കിവ പ്രവൃത്കി നട്്കിലാകുന്ന സാ്രനം വഴ്കി സൗജനയ മായ്കി

നതാഴ്കിലാള്കികൾക്ലഭ്കിനക്ടൊതാണ്

ന്കിരീക്ഷണം

 ന്കിലവ്കിൽകുട്കിനവള്ളം ലഭയമായ്കി്ു്ടെ് പ്രഥമശുപശ്തൂഷയ്കുള്ളക്കിറ്,തണൽ,എന്നിവ

കഴിഞ്ഞ 6 മാസത്തെ പ്രവര്ത്തികളില്ലഭ്യമായിട്ടില്ല എന്നാണ്ഫീൽ്് വ്കിസ്കിറ് നചയുന്ന

സമയത് നതാഴ്കിലാള്കികള്കിൽന്കിന്നും പമറ്ട്ട്മാര്കിൽന്കിന്നും മനസ്കിലാകാന്സാേ്കിചത്.

കയുറകളുംകാലുറകളും മത്കിയായഅളവ്കിൽലഭയമാക്കണം എന്നുംആവശയന്്്കിരുന്നു.

പ്പദ്ധത്ധിആരംഭമീറ്ധിംഗ്ധിൽപ്പത്കെടുകുവാനുള്ളഅവോശം

 നതാഴ്കിൽ ഉറ്ു ന്കിയമം നഷ്യ്തൂൾ ഇരു്രത്കി ര്ടെു പ്രകാരം ഒരു ്രദ്ധത്കിആരംഭ്കികുന്നത്

മുന്്ര് ്രദ്ധത്കിസംേന്കിച മുഴുവന്കാരയങ്ങളുംകൃതയമായ്കി നതാഴ്കിലാള്കികനള പോേയ

ന്ടുതുന്നത്കിന്േനന്ര്ന്കിരവഹണഉപദയാഗസന്നറയും ,വാര്്ട്ട്

നമമ്പര,സാപങത്കിക ഉപദയാഗസരഎന്ന്കിവരുനടസാന്കിേയത്കിൽഏനതന്ക്കിലും ന്രാതു

സലപതാ നതാഴ്കില്കിടങ്ങള്കിൽവച് ്രദ്ധത്കിആരംഭ മീറ്കിംഗ് നടപത്ടെതു്ടെ്.

ന്കിരീക്ഷണം

 ന്കിലവ്കിൽവാര്്കിൽ പ്രവ്രത്കിതുടങ്ങുന്നത്കിനു മുന്്ര് ്രദ്ധത്കിആരംഭ മീറ്കിങ് ക്തൂടാറു്ടെ്

എന്നാണ് നതാഴ്കിലാള്കികളുമായുള്ളസംസാരത്കിലുംകസറ്്യറ്കി ്രര്കിപശാേ്കിചപ്ാഴും

മനസ്കിലാകാന്സാേ്കിചത്.
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തതാഴ്ധില്ധിടങ്ങള്ധിൽഏതതന്േ്ധിലുംതരത്ധിൽഉള്ളഅപ്പേടംേംഭവ്ധിചാൽച്ധിേ്ധിത്യക്ട്

ആവശ്യമയ്ധിവരുന്നമുഴുവൻച്ധിലവുേളും തതാഴ്ധിലാള്ധിക്ലഭ്യമാക്കണം

ന്കിരീക്ഷണം

 ഓ്്കിറ്ട്ട്കാലയളവ്കിൽസത്യഭാമ ദാമോദരന്15/23 തൊഴിലെടുക്കണസമയത്ത് കയ്യിന്

സുഖമില്ലാതായതയും ചികല്സനടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതയും അറിയിച്ചു അവര്ക്ക്

വേണ്ട ചെലവ് ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് വേണ്ട നടപടികള്ആരംഭിച്ചതായി മേറ്റ് മഞ്ജുഷ

അറിയിച്ചു മറ്റുള്ളഅ്രകടം ഒന്നുംസംഭവ്കിച്കി്്കിലഎന്നാണ് നതാഴ്കിലാള്കികളു

മായുള്ള പഗ്തൂ്്ട്ട്ചരചയ്കിൽന്കിന്ന് മനസ്കിലാകാന്സാേ്കിചത്ട്ട്

പ്പരാത്ധി പ്പര്ധിഹാരം

 നതാഴ്കിലുറ്് ന്കിയമ നഷ്യ്തൂൾ ്രനതാന്്രതു പ്രകാരംസമയേന്കിതമായ്കി ്രരാത്കി

്രര്കിഹാരത്കിനുള്ളഅവകാശംന്കിഷ്കരഷ്കികുന്നു.്രദ്ധത്കിയുമായ്കിേനന്ര്്രരാത്കികൾ

പഫാൺമുപഖന പടാൾ പഫീ നമ്പര ഉ്രപയാഗ്കിചും പരഖാമ്തൂലംഎഴുത്കി നൽക്കിയും ഇ നമയ്കിൽ

വഴ്കിയുംസമര്്കികാവുന്നതാണ.്..

 18004255720എന്ന പടാൾ പഫീ നമ്പറ്കിൽ്രരാത്കികൾ പരഖന്രടുതാംഎന്നുള്ളവ്കിവരം

നതാഴ്കിലാള്കികള്കിൽലഭയമാകണം

ന്കിരീക്ഷണം

 18004255720എന്നപടാൾ പഫീ നമ്പറ്കിൽ്രരാത്കികൾ പരഖന്രടുതാംഎന്നുള്ള

വ്കിവരം നതാഴ്കിലാള്കികള്കിൽലഭയമല.

 ഫീല്ഡ്സന്ദര്ശനവേളയില് തൊഴിലാളികളും ആയുള്ള കൂടികാഴ്ചയില്നിലവില്

ഓഫീസില്ചെന്നു പരാതി പറയാറുണ്ട് എന്നാണ്പറയുന്നത് എന്ആര്ആര്ജിഎസ്

വിഭാഗത്തില്വരുന്ന പരാതികള്വിഎഎല്എആര്ഇ നല്ല രീതിയില്ഓരോപരാതിക്കും

ഓരോപുതിയഫയലുകള്തുറക്കുകയും തുടര്നടപടികള്സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തതായി

കാണാന്കഴിഞ്ഞു വളരെ നല്ല പരാതിപരിഹാരസംവിധാനമാണ്.പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ 6

മാസത്തില്3പരാതികള്രജ്കിനസര്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തി കണ്ടു എന്നാല്അതുമായി

ബന്ധപ്പെട്ട ഫയലുകള്കാണാന്കഴിഞ്ഞില്ല.പരാതികള്താഴെ പറയുന്നവ

 മേറ്റ് മാരെ മാറ്റുന്നത്

 ഫംപോണ്ട് നിര്മാണംഅടുത്തുള്ള വീടിന് അപകടം

ഇവ രജ്കിനസര്കിൽപരിഹരിച്ചതായി കാണാന്കഴിഞ്ഞു സെക്രറ്ററി

സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല

 മറുള്ള്രരാത്കികൾ്രരാത്കി രജ്കിനസര്കിൽ പരഖന്ടുതകയും ്രര്കിഹാരം

കാണുകയും നചയ്കിത്കിര്കികുന്നു

അഞുേ്ധിദലാമീറർചുറളവ്ധിൽതതാഴ്ധിൽലഭ്ധികുവാനുള്ളഅവോശം(Schedule 2 Para 18 )

 നതാഴ്കിലാള്കിയുനടതാമസസലതുന്കിന്ന്അഞ്ക്കിപലാമീറരചുറളവ്കിലലനതാഴ്കി

ൽലഭ്കികുന്നനതങ്കിൽപവതനത്കിന്നറ 10
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ശതമാനംക്തൂട്കിഅേ്കികപവതനംലഭ്കികുന്നത്കിനുള്ളഅവകാശം

ന്കിരീക്ഷണം

 ഒപരവാര്്കിൽതനന്നയുള്ള്രണ്കികളാണ് നതാഴ്കിലാള്കികൾ നചയ്ു വരുന്നത്

ദോഷ്യൽഓഡ്ധിറ്ട്നടതുവാനുള്ളഅവോശം

 നതാഴ്കിലുറ്് ്രദ്ധത്കിയ്കിൽ ഏനറടുതു നട്്കിലാകുന്ന മുഴുവ്ഴ്ന്

പ്രവൃത്കികളും പസാഷയൽ ഓ്്കിറ്ട്ട് നു വ്കിപേയമാകണനമന്ന് നസക്ഷന് 17(2)

ന്കിഷ്കരഷ്കികുന്നു

 ന്കിയമം അനുശാസ്കികും പ്രകാരം ഉള്ള പസാഷയൽ ഓ്്കിറ്ട്ട് പ്രപക്കിയ ഇതുവനര

നടന്ന്കി്്കില.

9 . രജ്ധിസർട്പ്പര്ധിദശാധന

പകപന്ദ സരകാറ്കിന്നറ ന്കിരപദശ പ്രകാരം താനഴ ്രറയുന്ന ഏഴു രജ്കിസറുകൾ ന്കിരേനമായും

പഗാമ്രഞായത്കിൽസ്തൂക്ഷ്കിപക്ടൊതാണ്

 AMC പ്രകാരമുള്ള 4രജ്കിസറുകൾഉ്ടൊയ്കിരുന്നു എങ്കിലുംവിവരങ്ങള്

പൂര്ണമായിരുന്നില്ല



1. തതാഴ്ധിൽോർഡ് രജ്ധിസർട്

 നതാഴ്കിൽകാര്്കിനുള്ള കുടുംോപ്രക്ഷയുനട രജ്കിസര ആണ്നതാഴ്കിൽകാര്്

രജ്കിസര.ട്ട്2018-19 കാലയളവ്കിൽ ്രഞായത്കിൽ ന്കിന്നും പുതിയ കാര്ഡുകള് 206

എണ്ണം അനുവദ്കിച്കി്ു്ടെ്. 2018-19 കാലയളവ്കിൽ 5425 ആണ് ന്കിലവ്കിലുള്ളത്

പതിമ്തൂന്നാം വാര്് തരൂര്വാര്ഡില്്രുത്കിയതായ്കി തൊഴില്കാര്ഡുകള് 11 എണ്ണം

അനുവദിച്ചരിക്കുന്നു ആനക പജാേ് കാരടുകൾ 337ഇത്കിപലക് ആക്ീവ

വരപകഴ്് 109പ്രര പജാേ് കാര്് ല്കിസ് വളനര നല രീത്കിയ്കിൽ കേന്റ് നചയ്

സ്തൂക്ഷ്കിച്കിര്കികുന്നു.എന്നാൽ mis ര്തൂ്രത്കിളുള്ള പജാേ് കാര്് ഈ

കാലയളവ്കിൽ ഭാഗിഗ്മയാണ് പ്ര്കിന് നചയ്് സ്തൂക്ഷ്കിച്കിരിക്കുന്നത്

2 ഗഗാമേഭരജ്ധിസർ

 ഓ്്കിറ്കിനു വ്കിപേയമാക്കിയ .്രത്കിമ്തൂന്നാം വാര്്കിനല പഗാമസഭരജ്കിസര

്രര്കിപശാേ്കിചപ്ാൾ നതാഴ്കിലുറ്ു ്രദ്ധത്കിയ്കിൽ ഏനറടുപക്ടെ

്രദ്ധത്കികൾ പഗാമസഭയ്കിൽ ചരച നചയ്ു തീരുമാന്കിചതായ്കി കാണുവാന്

സാേ്കിചു എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ 6 മാസത്തെ നടപ്പിലാക്കിയ

പ്രവര്ത്തികളെല്ലാം അ്ീഷണൽ ആക്ഷന് പാന്കിലാണ്

ഉൾന്ടുത്കിയ്കിര്കികുന്നുത്
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3 ഡ്ധിമാൻഡ്അദലാദകഷൻ/ദവതനരജ്ധിസർ

 പ്പര്ധിദശാധ്ധിചത്ധിൽ തവള്ളദപ്പപറ്ധിൽേ്തൂടായ്ധിഎഴുത്ധി ദമറ്ട്തന

ഏൽപ്ധിച് തഗഫണ്ഓഫീേ്ധിൽനൽേുന്ന രീത്ധിയാണ്

അവലംബ്ധിച്ധിര്ധികുന്നത് . ഇങ്ങതനലഭ്ധികുന്നഅദപ്പക്ഷേൾകു

രേീത്ധിയും നാൽോറുണ് വളതരനല്ലഡ്ധിമാൻഡ് രീത്ധിയാണ്

 ആയതുതോണ് പതിമ്തൂന്നാംവാർഡ്ധിൽപ്പര്ധിദശാധനയ്ക്

വ്ധിദധയമാക്ധിയ ഗപ്പവൃത്ധിേളുതട ഡ്ധിമാൻഡ്കതണത്ധിതയ്കെ്ധിലും

‘ഓദരാ ഗപ്പവർത്ധിയുതടയുംഡ്ധിമാൻഡ്അതാത്ഫയല്ധിൽ

േ്തൂക്ഷ്ധികുന്നതായ്ധിര്ധികുംഅഭ്ധിോമ്യം.

4.വർക് രജ്ധിസർ:

 പ്രവൃത്കിയുനട ല്കിസും ച്കിലവുംവ്കിശദാംശങ്ങളുംസംേന്കിച് രജ്കിസര

 2018 19 ോലയളവ്ധിൽ തചയുവാൻ ഉദ്ദേശ്ധിച്ധിരുന്ന മുഴുവൻ

ഫയലുേളുദടയും വ്ധിവരങ്ങൾവർക്ട്രജ്ധിസറ്ധിൽ ഉണ്

എം,തെഎ.എേ്ൽന്ധിന്നുംഡൗൺദലാഡ് തചയ്ു

േ്തൂക്ഷ്ധിച്ധിരിക്കുന്നു

5ആസ്്ധിരജ്ധിസർ: (സ്കിരആസ്്കികളുനട രജ്കിസര)

 2019 ജനുവര്കി മാസം വനര നതാഴ്കിലുറ്് ്രദ്ധത്കിയുമായ്കി േനന്്്

നചയുന്ന പ്രവരത്കികളുനട പ്രരും വ്കിവരങ്ങളും നല രീത്കിയ്കിൽ

എഴുത്കിസ്തൂക്ഷ്കിച്കി്ു്ടെ് ഗുണഭോകതക്കുളുടെ പേര് കൂടീ ചേര്ക്കേണ്ടതാണ്

 2018 ഒക്ടോബര് മുതല് ഡിസംബര് വരെ പൂര്ത്തിയായ പ്രവര്ത്തികളുടെ

ആസ്തി വിവരങ്ങള്രേഖപ്പെടുത്തി കണ്ടില്ല

6 പ്പരാത്ധി രജ്ധിസർ:

 എന്ആര്ആര്ജിഎസ് വിഭാഗത്തില്വരുന്ന പരാതികള് നല്ല രീതിയില്ഓരോ

പരാതിക്കും ഓരോപുതിയഫയലുകള്തുറക്കുകയും തുടര്നടപടികള്

സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തതായി കാണാന്കഴിഞ്ഞു വളരെ നല്ല

പരാതിപരിഹാരസംവിധാനമാണ.്പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ 6 മാസത്തില്3പരാതികള്

രജ്കിനസര്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തി കണ്ടു എന്നാല്അതുമായിബന്ധപ്പെട്ട

ഫയലുകള്കാണാന്കഴിഞ്ഞില്ല.പരാതികള്താഴെ പറയുന്നവ

 മേറ്റ് മാരെ മാറ്റുന്നത്

 ഫംപോണ്ട് നിര്മാണംഅടുത്തുള്ള വീടിന് അപകടം

ഇവ രജ്കിനസര്കിൽപരിഹരിച്ചതായി കാണാന്കഴിഞ്ഞു സെക്രട്ടറി

സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല

 മറുള്ള്രരാത്കികൾ്രരാത്കി രജ്കിനസര്കിൽ പരഖന്ടുതകയും

്രര്കിഹാരംകാണുകയും നചയ്കിത്കിര്കികുന്നു

തമറീര്ധിയൽരജ്ധിസർ :

 തമറീര്ധിയൽരജ്ധിസർപ്പര്ധിദശാധ്ധിചത്ധിൽേഴ്ധിഞ്ഞവർഷംതമറീര്ധിയൽ



15

ഉപ്പദയാഗ്ധിച്തചയുവാൻോധ്ധിച്ധിര്ധികുന്ന.ഗപ്പവൃത്ധിേളുതട തമറീര്ധിയൽ

വ്ധിവരങ്ങൾതമറീര്ധിയൽരജ്ധിസറ്ധിൽ േ്തൂക്ഷ്ധിച്ധിടുണ്.

9.2ഗപ്പവൃത്ധിഫയല്ധിതല 22 ദരഖേൾ
വാരഷ്കിക മാസര സരകുലര പ്രകാരം ഒരു പ്രവൃത്കി ഫയല്കിൽ താനഴ്രറയുന്ന

ഇരു്രത്കിര്ടെു പരഖകൾന്കിര്ബ്ബനമായും ഉ്ടൊയ്കിര്കിപക്ടൊതാണ്

1.േവർദപ്പജ്

 ്രര്കിപശാേ്കിച5ഫയലുകള്കിൽ വാരഷ്കിക മാസരസരകുലര പ്രകാരമുള്ള

കവരപ്രജ്കാണാന്സാേ്കിച്ചില

2.തചേ്ട്ല്ധിേ്ട്റ്

 വരക്ഫയല്കിൽസ്തൂക്ഷ്കിച്കിര്കികുന്നവ്കിവരങ്ങളുനട്ര്്കികയും,

അവയുനടപ്രജ്നമ്പറുംപരഖന്ടുപത്ടെനചക്്കില്കിസ്ഫയല്കിൽസ്തൂക്ഷ്കിപക്ടെതാണ്.

്രര്കിപശാേ്കിച7ഫയലുകള്കിൽകാണാന്കഴ്കിഞ്ഞ്കില

3.ആക്ഷന്പാൻ

 ഒരു ജനകീയഇടന്രടല്കിന്നറ പനരസാക്ഷയം നതള്കിയ്കികുന്ന പരഖയാണ്

ആക്ഷന്പാന്. പകാ്്കി.പഗാമസഭ ന്കിരപ്ദേശ്കികുന്ന പ്രവരത്കികൾനഷൽഫ്

ഓഫ് പപ്രാജക്്കിപലക് മാറുകയും ഇത്കിൽന്കിന്നും മുന്ഗണനഅട്കിസാനത്കിൽ

അതാത്സാമ്പത്കികവരഷത്കിൽആവശയമുള്ള പ്രവരത്കി നതരനഞ്ഞടുത്

ആക്ഷന്പാന്തയാറാകുകയും നചയും .ആക്ഷന്പാന്കിൽ ഉൾന്്

പ്രവരത്കിതനന്നയാപണാ നട്്കിലാക്കിയത്എന്ന് മനസ്കിലാകുന്നത്കിനും

ആക്ഷന്പാന് പകാ്്കിഉ്രകര്കികുന്നു

 .്രര്കിപശാേ്കിചഫയലുകള്കിൽ ഒന്ന്കിൽ പ്രാലും AMC പ്രകാരം ന്കിരേനമായും

ഉ്ടൊയ്കിര്കിപക്ടെആക്ഷന്പാന്കിന്നറ പകാ്്കികാണാന്

സാേ്കിച്കില.എന്ന്കിരുന്നാലും നതാഴ്കിലുറ്് വ്കിഭാഗംഓഫീസ്കിൽ്രഞായത്കിനല

മുഴുവന്ആക്ഷന്പാനുംകേന്്് നചയ്ു വൃത്കിയായ്കിസ്തൂക്ഷ്കിച്കിര്കികുന്നു

 ഇത്കിന്നറ ഒരു പകാ്്കിഫയല്കിൽക്തൂട്കിസ്തൂക്ഷ്കിനക്ടൊതാണ്

4.എസ്ധിദമറ്ഡ്ധിസേൻആൻഡ്ദഗഡായ്ധിങ്

 സാങ്കേതികഎസ്റ്റിമേറ്റ് പദ്ധതിയിൽഏറ്റെടുക്കുന്ന ഓരോ

പ്രവരത്തിക്കും സംസ്ഥാനസരക്കാരചുമതലപ്പെടുത്തിയഅധികാര

സ്ഥാനത്തിന്റെ അനുമതിയോടുകൂടിയസാങ്കേതികഎസ്റ്റിമേറ്റ്

ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്.ഓരോപ്രവരത്തിക്കും എസ്റ്റിമേറ്റിന്റെ

സംക്ഷിപ്തം,ഡിസൈന്,പ്രവരത്തിയുടെ പ്രതീക്ഷിത നേട്ടങ്ങൾ
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വിശദീകരിക്കുന്നസാങ്കേതിക കുറിപ്പ് തുടങ്ങിയവ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതും

സെക്വരസോഫ്റ്റ് വെയറിലൂടെ ഓൺലൈനായി അനുമതികൾ

ലഭ്യമാക്കേണ്ടതുമാണ്

പരിശോധിച്ച ഫയലുകളില്ലാംഡീറ്റൈൽഡ്എസ്റ്റിമേറ്റ്ഉണ്ടായിരുന്നു....

ഒരുഫയലിലുംപ്രൊജക്റ്റ്റിപ്പോരട്ട് ഉണ്ടായിരിന്നു ,ജനകീയഎസ്റ്റിമേറ്റ്

പ്രവര്ത്തികളുടെഡ്രോയിങ് എന്നിവ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല

5.ഭരണാനുമതി

 ഒരു വാര്്കിൽ ഒരു വരഷം നട്്കിലാകുന്ന നതാഴ്കിലുറ്് ്രദ്ധത്കി

പ്രവരതനങ്ങൾക് ്രഞായത് ഭരണസമ്കിത്കി നൽകുന്ന

അംഗീകാരമാണ് ഭരണാനുമത്കി്രര്കിപശാേ്കിചഫയലുകള്കിൽ

ഭരണാനുമത്കി പകാ്്കിസ്തൂക്ഷ്കിച്കിട്ടുണ്ട്

6.ോദ്കെത്ധിോനുമത്ധി

 പരിശോധിച്ച6ഫയലുകളിൽസാങ്കേതികാനുമതി

കവര്പ്പജസ്െക്യൂറിൽ നിന്നെടുത്ത സാങ്കേതികനുമതിയുടെ

കോപ്പി എന്നിവ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട.്ബന്ധപ്പെട്ട

ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഒപ്പ്സീൽ തീയതി മുതലായവയും കാണാന്

സാധിച്ചു.

7.േംദയാജ്ധിതപ്പദ്ധത്ധി(േൺദവർജൻേ്)

പ്പര്ധിദശാധ്ധിചേനാൽവർകുേൾകക്ൺപവരജന്സ്ോേകമാണ്

ഫയല്കിൽകൺപവരജന്സ്സ്തൂച്കി്്കികുന്ന പരഖകല്സ്തൂക്ഷ്കിച്കിര്കിക്കുന്നു

8.ഡ്ധിമാൻഡ്ദഫാം

 പ്പര്ധിദശാധ്ധിചത്ധിൽ തവള്ളദപ്പപറ്ധിൽേ്തൂടായ്ധിഎഴുത്ധി ദമറ്ട്തന

ഏൽപ്ധിച് തഗഫണ്ഓഫീേ്ധിൽനൽേുന്ന രീത്ധിയാണ്

അവലംബ്ധിച്ധിര്ധികുന്നത് . ഇങ്ങതനലഭ്ധികുന്നഅദപ്പക്ഷേൾകു

രേീത്ധിയും നൽോറുണ് വളതരനല്ലഡ്ധിമാൻഡ് രീത്ധിയാണ്

പതി മ്തൂന്നാംവാർഡ്ധിൽപ്പര്ധിദശാധനയ്ക് വ്ധിദധയമാക്ധിയ

ഗപ്പവൃത്ധിേളുതട ഡ്ധിമാൻഡ്കതണത്ധിതയ്കെ്ധിലും ‘ഓദരാ

ഗപ്പവർത്ധിയുതടയുംഡ്ധിമാൻഡ്അതാത്ഫയല്ധിൽ

േ്തൂക്ഷ്ധികുന്നതായ്ധിര്ധികുംഅഭ്ധിോമ്യം.

9.വർക്അദലാദകഷൻദഫാം

 നതാഴ്കിൽ ആവശയന്്വര്ട്ട്കു നതാഴ്കിൽ അനുവദ്കിചുനകാ്ടെുള്ള

വരക്അപലാപകഷന് പഫാംഫയലില്കാണാന്സാധിച്ചില്ല
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10.ഇമസർ ദറാൾ

 നതാഴ്കിലാള്കികൾനതാഴ്കിൽനചയുന്നതീയത്കി,

ദ്കിവസംഉൾന്നടഹാജരപരഖന്ടുതുന്നത്കിനുള്ളഅട്കിസാനപരഖ

യാണ്ഇമസര പറാൾ.

ഇത്കിൽപ്ാക്ന്വല്ര്നമന്റ്ഓഫീസര,്രഞായന്്പക്റ്കിഎന്ന്കി

വരഒ്ും, സീലും പരഖന്രടുപത്ടെതാണ്. എന്നാൽ ഇ-മസര്ട്ട്

പറാളുകള്കിൽ പ്ാക്ന്വല്ര്നമന്റ്ഓഫീസര,

്രഞായന്്പക്റ്കിഎന്ന്കിവര ഒ്ും, സീലും

പരഖന്രടുത്കിയ്കി്ുന്ടെങ്കിലും തീയത്കി പരഖന്ടുത്കിയതായ്കി

കാണാന്സാേ്കിച്കില

.ഇത്കിൽ നതാഴ്കിലാള്കികളുനട ഒ്ുകൾ, അവരുനട നതാഴ്കിൽദ്കിനങ്ങൾ,

.ക്തൂല്കിഎന്ന്കിവപരഖന്ടുത്കിയ്കി്ു്ടെ്

പ്പര്ധിദശാധ്ധിച വർക്ട്ഫയലുേള്ധിതല മസര

പറാള്കിൽനതാഴ്കില്കിന്ഹാജരാവുന്ന ദ്കിവസം മുകള്കിൽ ഒ്്

പരഖന്ടുത്കിയ്കി്്കില, മസര പറാളുകള്ഒന്നും തന്നെ പൂര്ണമായി

പൂരിപ്പിച്ചതായ് കാണാന്കഴിഞ്ഞില്ല നവ്്കിത്കിരുതലുകൾ

ഉ്ടൊയ്കിരുന്നു eg:34453,34454, 34456, 3445834460 ,ക്തൂടാനത്്കിമാന്്്

നചയ്്സ്കിരാമായ്കിവരാത്കിര്കികുന്നവരക് പവ്ടെ

പോേവൽകരണംനാൽപകന്ടെതാണുഅേ്നസന് മസര പറാൾ

eg6811,6812, 2829, 28132 28133 തുടങ്ങ്കിയവ ഉദാഹരണം മാപതം

 Check leaf ദനാളം ഗപ്പാധാന്യംവരുന്നഇ മേ്തറർ ദറാള്ധിൽ

ഉള്ളതവട്ധി ത്ധിരുതലുേൾന്ധിർബനമായും

ഒഴ്ധിവാദകണതാണ്.

11.തമഷർതമൻറ്പ്പുസ്േം (M Book)

 എലാഫയലുകള്കിലും M book ഉ്ടൊയ്കിരുന്നു.

 നമഷരനമന്റ്േുക്കിൽനമ്പര പ്രജ്നമ്പര

ഇവപരഖന്ടുത്കിയ്കി്ു്ടെ്

 AS,TS നമ്പരപരഖന്ടുത്കിയ്കി്്കില. മനസരപറാൾനമ്പര , ഇല.

 ഇത്കില്ട്ട് പ്രവരത്കിആരംഭ്കികുന്നത്കിനു മുമ്പുള്ളഅളവും

പരഖന്ടുപത്ടെതാണ്.

 േനന്്ഉപദയാഗസരഅതായത്ഓവരസ്കിയര,

എന്ജ്കിനീയരഎന്ന്കിവരുനടഒ്്നമഷരനമന്റ്ട്ട്േുക്കില്ട്ട്

ഉ്ടൊയ്കിരുന്നുഎങ്കിലുംച്കിലയ്കിടങ്ങള്കിൽഎലാംതനന്നതീയത്കിപരഖ

ന്ടുതാനതഒ്്കി്്കിര്കികുന്നത്.

12.തമറീര്ധിയൽല്ധിസ്

 നമറീര്കിയൽരജ്കിസര്രര്കിപശാേ്കിചത്കിൽകഴ്കിഞ്ഞ6 മാസത്കിൽഒരു

പ്രവരത്കിയാന്മെറീര്കിയൽഉ്രപയാഗ്കിച്നചയുവാന്സാേ്കിച്കിര്കികുന്ന.
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പ്രവൃത്കികളുനട നമറീര്കിയൽവ്കിവരങ്ങൾനമറീര്കിയൽരജ്കിസറ്കിൽസ്തൂക്ഷ്കിച്കി്ു്ടെ്.

13.ദവജ് ല്ധിസ്ട്

 നതാഴ്കിലാള്കികൾഎപതദ്കിവസംപജാല്കിനചയ്ുഎന്നത്കിന്അട്കി

സാനന്ടുത്കി അവരക് നൽപക്ടെതുകഅതായത്ക്തൂല്കി,

ആയുേങ്ങൾക് നകാടുകുന്ന വാടക,

മ്തൂരചക്തൂ്ുന്നത്കിനുള്ള തുക എന്ന്കിവ

എലാംകാണ്കിചുനകാ്ടെ് ്രണം കകമാറുന്നതയാറാകുന്ന

പ്രോനന്് ഒന്നാണ് പവജ് ല്കിസ്ട്ട്

 മസരപറാൾ പ്രകാരമുള്ള പവജ് ല്കിസ്ട്ട് എല്ലാ

ഫയലുകള്കിലുംകാണാന്കഴ്കിഞ്ഞ്കില

14.മസർദറാൾ /ഫയൽമാറസ്ധിപുേൾ

 ഒരുമസരപറാൾഅവസാന്കിച് 3 ദ്കിവസത്കിനകംതനന്ന

അളവുകൾേനന്് ഉദയാഗസന്

പരഖന്ടുതണംഎന്ന്ന്കിയമം

അനുശാസ്കികുന്നു.അളവുകള്കിൽ പകമപകടുകൾ

ഉ്ടൊയാപലാ, ഉ്രപയാഗ്കികുന്ന നമറീര്കിയല്കിന്നറ

ക്വാള്കിറ്കിയ്കിൽന്കിലവാരംകുറയ്കുകപയാ,

ഉയരന്നഎസ്കിപമറ്കാണ്കികുകപയാനചയുന്നത്ന്കിയമവ്കിരു

ദ്ധമാവുകയുംനസക്ഷന് 25അനുശാസ്കികുന്നശ്കിക്ഷക്

വ്കിപേയമാപവ്ടെ്കിവരുകയുംനചയും.

 5ഫയലുകളിലും ഫയൽട്രാക്കിംഗ്ഫോംഅഥവാ

മസ്റ്്റരപറാൾമ്തൂവ്നമന്റ്സ്കി്്ഫായലുകളില്

ഉണ്ടായിരുന്നു.

15. നമറീര്കിയൽവൗചരേ്കിൽ

 ്രര്കിപശാേ്കിച 1പ്രാവ്രത്കികു നമറീര്കിയൽ േ്കിലുകൾ

സ്തൂക്ഷ്കിച്കി്ു്ടെ്സ്കിറ്കിസൺ ഇന്ഫരപമഷന് പോര്ട്

5പ്രവ്രത്കികൾക് എസ്കിമാറ്കിൽവച്കിരുനന്നങ്കിലും 2

പ്രവ്രത്കികൾക്മാപതമാണ് പോര്്സാ്ര്കിച്കി്ുള്ളത്

16.ഫണ്ട്ട്രാൻസ്ഫർഓർഡർ(FTO)’

 പരിശോധിച്ച ഫയലുകളില്

ഫണ്ട്ട്രാൻസ്ഫർഓർഡർ(FTO)’ഹാര്ഡ്കോപ്പി

സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്

17. റോയൽറ്റി
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 ്രര്കിപശാേന വ്കിപേയമാക്കിയ ഒരുവരക്ട്ട്ഫയല്കിലും പറായൽറ്കി

ോേകമല

18.ദഫാദടാഗഗാഫ്

 പ്രവരത്കിതുടങ്ങുന്നത്കിന്മുമ്പ്പ്രവരത്കിനടന്നുനകാ്ടെ്കിര്കികുപമ്പാ

ള്ട്ട്, പ്രവരത്കി്ര്തൂരതീകര്കിചുകഴ്കിയുപമ്പാള്ട്ട്

തുടങ്ങ്കിയഓപരാഘ്ത്കിനലയുംപഫാപ്ാകൾഫയല്കിൽസ്തൂക്ഷ്കിക

ണനമന്നുന്കിഷ്കരഷ്കിച്കിര്കികുന്നു

 ഇതരത്കിലുള്ള ഒരുഘട്ടത്തിലുള്ള ഫോട്ടോയുടെ ബ്ലാക്ക്ആന്ഡ്

വൈറ്റ് ഫോട്ടോ കോപ്പി സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് പീന്നീടുള്ളവ്കിവ്കിേ

ഘ്ങ്ങള്കിനല പഫാപ്ാകളുംഒന്നുംതനന്നന്രാതുപ്രവൃത്കികള്കിൽ

കാണാന്സാേ്കിച്കില.

19 .ജ്ധിദയാടാഗ്ഡ്ദഫാദടാേ്

 പ്രവരത്കിസലം ത്കിര്കിചറ്കിയുന്നത്കിനുള്ള ഉ്രാേ്കിയാണ്

ജ്കിപയാപയാടാഗ്്്പഫാപ്ാസ്. എന്നാൽ ഇവ ്രര്കിപശാേനയ്ക്

വ്കിപേയമാക്കിയ ഒരുഫയല്കിൽ പ്രാലുംകാണാന്സാേ്കിച്കില.

20ഗപ്പവൃത്ധിപ്പ്തൂർതീേരണോക്ഷ്യപ്പഗതം

 ്രര്കിപശാേ്കിച5ഫയല്കിൽ പ്രവ്രത്കി്ര്തൂരത്കികരണ

സാക്ഷയ്രപതംകാണാന്കഴ്കിഞ്ഞ്കില

21. ദോഷ്യൽഓഡ്ധിറ്റ്ധിദപാർട്

 എഎംസ്കി പ്രകാരമുള്ള പസാഷയൽഒ്ാ്്കിറ് നട്ാകുന്നത്

ഇപ്ാഴാണ്.

22.സേറ്ഡയറ്ധി

 സംസാനസരകാര്കിന്നറന്കിരപ്ദേശപ്രകാരംവരക്ഫയല്കിൽസ്തൂക്ഷ്കി

പക്ടെ22 മനതപരഖയാണ്കസറ്്യറ്കി.

 പ്പര്ധിദശാധനയ്ക് വ്ധിദധയമാക്ധിയതപ്പാതു ഗപ്പവൃത്ധിേൾ

3എണ്ണത്തിന്സേറ്ഡയറ്ധിേ്തൂക്ഷ്ധിച്ധിരുന്നു. 2പ്രവര്ത്തിയുടെ

ഫയലുകള്ക്ക്സേറ്ഡയറ്ധി കാണാന്കഴിഞ്ഞില്ല

 കസറ്്യറ്കിയുനട കവരപ്രജ്കിൽ പ്രവരത്കിനയകുറ്കിചുള്ള

 പ്രാഥമ്കികവ്കിവരങ്ങൾഏനതാരുവയക്കികുംമനസ്കിലാകാന്്രറുന്ന

രീത്കിയ്കിൽഉ്ടൊപക്ടെതാണ്.പ്രവരത്കിആരംഭ്കികുന്നദ്കിവസംപ്രവര

ത്കിഅവസാനതീയത്കിഎസ്കിപമറ്തുക,പ്രവൃത്കി ദ്കിനങ്ങൾ ,എന്ന്കിവ

കവരപ്രജ്കിൽ ഉ്ടൊയ്കിരുന്നു.

 ്രണ്കിസലനതനസൗകരയങ്ങളുനടലഭയതഅടങ്ങ്കിയനചക്്കിസ്്ര്തൂര

ണമായും ്ര്തൂര്കി്ച്കിരുന്ന്കില..

 കസറ്്യറ്കിയുനട ഒരു ഭാഗമാണ്

പപ്രാജക്്ഇനീഷയൽമീറ്കിങ്ങ്.ഒരുപ്രവൃത്കിതുടങ്ങുന്നത്കിനു

മുമ്പ്പ്രവരത്കിനയകുറ്കിചുളളവ്കിവരങ്ങൾ്രങുവയ്കുന്ന
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തുംഅതുപ്രാനലഒരുപ്രവരത്കിഎങ്ങനനനചയണനമ

ന്ന്നതാഴ്കിലാള്കികൾക്കൃതയമായഅവപോേംഉ്ടൊക്കിഎ

ടുകുന്നത്കിനുംവാര്്നമമ്പര, സാഫ്ട്ട്

എന്ന്കിവരുനടഅേയക്ഷതയ്കിൽക്തൂടുന്നപയാഗമാണ്്രദ്ധത്കി

ആരംഭമീറ്കിങ്ങ്.്രര്കിപശാേ്കിച്ഫയലുകള്കിൽ 2എണ്ണത്തിന്

ഉള്ളസൈറ്റ്ഡയറിയില്എലാംപമൽ്രറഞ്ഞഅേ്കികാര്കികളുനട

സാന്ന്കിേയത്കിൽ്രദ്ധത്കിആരംഭമീറ്കിംങ്ങ്

നടത്കിയതായ്കിപോേയന്്ു.എന്നാല്അതില്

ഒരെണ്ണത്തില്ആരും ഒപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തിയതായി കണ്ടില്ല.

അതുപോലെപണിആയുധങ്ങളുടെ വാടക

നല്കിയുട്ടെണ്ടെങ്കിലും ഏതുതരംആയുധം ഉപയോഗിച്ച്

എന്നു രേഖ പ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല പ്രാവ്ര്ത്തി എല്ഡി/324188

തരൂര്വാലറ്റം പാടശേഖരം മണ്ണ് കയാല

 കസറ്്യറ്കിയുനട ഒരു ഭാഗമാണ്

വ്കിജ്കിലന്സ്ആന്്്പമാണ്കിററ്കിങ

കമ്കിറ്കി.വ്കിജ്കിലന്സ്ആന്്്പമാണ്കിററ്കി കമ്കിറ്കി

യുനടറ്കിപ്ാര്്ഉ്ടൊയ്കിരുനന്നങ്കിലുംഅഭ്കിപ്രായങ്ങൾപരഖ

ന്ടുത്കിയ്കി്ു്ടെയ്കിരുന്ന്കില.ഓപരാവാര്്കിനലപ്രവരതന

ങ്ങനളന്കിരീക്ഷ്കികുന്നത്കിനുംക്തൂടുതൽനമചന്ടുതുന്നത്കി

നുമായ്കികാരയക്ഷമമായപ്രവരത്കിപക്ടെവരുമാണ്വ്കി.എം.

സ്കിയ്കിൽഅംഗങ്ങൾആയ്കിര്കിപക്ടെത്.

 കസറ്്യറ്കി മനറാരു ഒരു ഭാഗമാണ് സന്ദരശകകുറ്കി്്:

 പ്രവൃത്കിയുനടഓപരാഘ്ങ്ങള്കിലുള്ള്രുപരാഗത്കിവ്കിലയ്കിരു

തുന്നത്കിനും,

നതാഴ്കിലാള്കികളുനടപ്രശ്നങ്ങൾമനസ്കിലാകുന്നത്കിനും,

്രദ്ധത്കിന്കിരവഹണഏജന്സ്കിയുനടഉപദയാഗസര,

ജനപ്രത്കിന്കിേ്കികൾ, VMC

അംഗങ്ങൾഎന്ന്കിവരപ്രവൃത്കിനടകുപമ്പാൾസലസന്ദരശ

നംനടപത്ടെതാണ്.കസറ്്യറ്കികള്കിൽ,

സന്ദരശകരുനടപ്രരും,ഒ്ും,

പരഖന്ടുത്കിയ്കിരുനന്നങ്കിലും, കുറ്കി്്ഉ്ടൊയ്കിരുന്ന്കില.

 കസറ്്യറ്കി യ്കിൽ ഉ്ടൊയ്കിര്കിപക്ടെ മനറാരു

പ്രോനന്ര് ഭാഗമാണ് നതാഴ്കിലാള്കികളുനടസാക്ഷ്കി്രപതം

,മസരപറാള്കിൽഒ്ുനവചനതാഴ്കിലാള്കികൾപ്രവൃത്കിനചയ്ു

എന്നും, പമറ്പമൽപനാ്ംവഹ്കിചുഎന്നുംനതള്കിയ്കികുന്ന

ആേ്കികാര്കിക

പരഖയാണ്സാക്ഷ്കി്രപതം്രര്കിപശാേ്കിച്ഫയലുകള്കിൽഉള്ള

കസറ്്യറ്കിയ്കിൽഎലാംനതാഴ്കിലാള്കികൾസാക്ഷയന്ടുത്കി

യ്കിരുന്നു.

10.ഗപ്പവർത്ധിേളുതടപ്പര്ധിദശാധനവ്ധിവരണം
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1.പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് പാര്ശ്വവല്കരിക്കപെട്ട കുടുംബങ്ങള്ക്ക് ഹരിത വേലി നിര്മാണം

DP/270369

എസ്റ്റിമാറ്റ് തുക 500000

ചിലവായ തുക 480975

പ്രവരത്കിആരംഭ്കിചതീയത്കിട്ട് 07.08.18

്ര്തൂരതീകര്കിചതീയത്കി 28.12.18

നതാഴ്കിൽ ദ്കിനങൾട്ട്ട്ട് 1749

Mbook ദമഷർ ്് : 2000 meeter length (270 m cube) earth work + clearing 85750 meeter square

പ്രവരത്കിസലംസന്ദരശ്കിചപ്ാൾ 2000മീറപറാളംനീളത്തില്നിര്മിച്ചിരിക്കുന്ന വേലിസംരക്ഷണം

നചയ്്കി്ുന്ടെങ്കിലും ്രലയ്കിടതുംവേലി തകര്ന്നിരിക്കുന്നു ഇ പ്രവര്ത്തിയുടെ കൂട്ടത്തില്ചെയ്ത മണ്ണ്

ബണ്ടുകള് കാണാന്കഴ്കിഞ്ഞു എന്നാല്ശക്തമായി പെയ്ത മഴയില്പകുതിയും തകര്ന്നു പോയിരിക്കുന്നു

എന്നാല്എസ്റ്റിമാറ്റിലും M BOOKലും പ്രസ്താവിക്കാത്ത മഴകുഴി ഇക്കൂട്ടത്തില് എടുത്തിരിക്കുന്നു താഴെ പറയുന്ന

ഭൂ ഉടമകളുടെ സ്ഥലത്തില്

1. 13/60 കുഞ്ഞിലക്ഷ്മി സര്വേ നമ്പര് 374/12 18മഴകുഴി

2. 13/8 കദീജ സര്വേ നമ്പര് 267/7 4 മഴകുഴി

3. 13/144വിമലസര്വേ നമ്പര് 338/20 8 മഴകുഴി

4. 13/457 റംലത്ത് സര്വേ നമ്പര് 370/21 3 മഴകുഴി

കൂടാതെ മണ്ണ് ബണ്ടുകള്(എര്ത്ത് വര്ക്ക്), 250മീറ്റര് MBOOK ല്പറയുന്ന 13/47 ജാനകി സര്വേ നമ്പര്332/13എന്നയാളുടെ

സ്ഥലത്തു 8 മീറ്റര് ബണ്ട് മാത്രമേ കാണാന്കഴിഞ്ഞള്ളൂ അതിനു പകരം 13/46ചിന്നഎന്ന തൊഴിലാളിയുടെ സ്തലത്താണ്

8മീറ്റര് നീളത്തില്ബണ്ടുകള്എടുത്തിരിക്കുന്നത് ആയതിനാല്33 മഴകുഴികള്ക്കു 33X1.5X1.5X1 പ്രകാരം 74.25മീറ്റര്

ക്യൂബ് നു 122.22 രൂപ പ്രകാരം 9074 രൂപയുടെ പൊതു ധനംഎസ്റ്റിമാറ്റില്പറയാത്ത പ്രവര്ത്തിക്ക് ചിലവഴിചുട്ടുണ്ട് .

ജൈവദവല്ധി എന്നുപ്പ്തൂർണമായും പ്പറയാൻേഴ്ധിയ്ധില്ല വേലി നിര്മിച്ചിരിക്കുന്നത് തചമ്പരത്ധി

േീമതോന്ന ഗപ്പേഗ്ത്യാലുള്ളേേ്യങ്ങള്.എന്ന്ധിവവചതായാണ്ോണാൻേഴ്ധിഞ്ഞത് എസ്റ്റിമാറ്റില്

പറഞ്ഞ ജൈവദവല്ധിഎന്താണ് എന്നതിന്റെ ബോധ്യാത്തോടെയല്ല വേലി നിര്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്.

സീറ്കിസൺഇന്ഫരപമഷന് പോര്്സാ്ര്കിച്കി്്കില

2പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് പ്പാർശശ്വവൽേര്ധികതപ്പട കുടുംബങ്ങള്ക്ക് മഴകുഴി നിര്മാണം

കുളകാടു പ്രദേശം WC/325587

എസ്റ്റിമാറ്റ് തുക 500000
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ച്കിലവായതുക : 297825

പ്രവരത്കിആരംഭ്കിചതീയത്കിട്ട് : 15.01.2019

്ര്തൂരതീകര്കിചതീയത്കി : 25.03.2019

നതാഴ്കിൽ ദ്കിനങൾട്ട്ട്ട് : 1083

Mbook ദമഷർ ്് Rainpit 358nox 1.5mx1.5mx1. m

358 മഴകുഴികള്എസ്റ്റിമാറ്റില്പറയുന്ന പ്രവര്ത്തിയുടെ mbookil 174 മഴകുഴികള്എടുത്തിരിക്കുന്നു

എന്നാൽ 704 മഴേുഴ്ധിേൾഎടുതതായ്ധി ഭ്തൂ ഉടമേൾ ോക്ഷ്യതപടുത്യര്ധികുന്നു

ഗപ്പവർത്ധിസലപ്പര്ധിദശാധനയ്ധിൽ 424 േുഴ്ധിേൾഎടുതഅബുൽേേറ്ധിന്തറ (ദജാബ്

ോർഡ് 13/184 ) പ്പറമ്പ്ധിതല മുഴവൻ മഴേുഴ്ധിേളും തപ്പയ് മഴയ്ധിൽഗായഗത്ധി പ്പുഴ

േവ്ധിഞ്ഞുഇല്ലാതായ്ധിര്ധികുന്നുഎന്നാൽ ഗപ്പളയംബാധ്ധികാത ഗപ്പദേശതത

ഗപ്പദേശങ്ങൾേന്ദർശ്ധിചത്ധിൽ

1. 13/30 ചാമുേുടൻേർദവ നമ്പര് 336/2 , 219/3 15 കുഴി എടുത്തതായി mbookil പറയുന്നു

എന്നാല ്3കുഴിയാണ് കാണാന്സാധിച്ചത്

2.13/54 പാങ്ങോലന്േർദവ നമ്പര് 336/22, 334/6, mbookil 50 കുഴി പറയുന്നു എന്നാല്8 മീറ്റര്

നീളത്തില ്14 മണ്ണ് ബണ്ടുകളാണ് കാണാന്കഴിഞ്ഞത്

3. 13/23 ദാമോദരന്സര്വേ നമ്പര് 7/26 mbookil 8മഴ കുഴി പറയുന്നു 2 എണ്ണം കാണാന്കഴിഞ്ഞത്

എസ്റ്റിമാറ്റിലും mbookil ലും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനെക്കാള്530 കുഴികള്തൊഴിലാളികള്

എടുത്തിരിക്കുന്നു ആയതിനാല്122രൂപ പ്രകാരം 530 മഴകുഴികള്ക്ക് 64660 രൂപയുടെ അദ്ധ്വാനവും

കൂലിയും തൊഴില്ദിനങ്ങളും തൊഴിലാളികള്ക്ക് നഷ്ടമായിരിക്കുന്നു . സീറ്കിസൺഇന്ഫരപമഷന്

പോര്്സാ്ര്കിച്കി്്കില

3. ഗപ്പവൃത്ധിയുതട ദപ്പര് തരൂര്വാലറ്റം പ്പാടദശഖര സമിതി േൃഷ്ധിഭ്തൂമ്ധിയ്ധിൽമണ്

േയാല ന്ധിർമാണം LD/324188

എസ്റ്റിമാറ്റ് തുക 500000

ച്കിലവായതുക : 275275

പ്രവരത്കിആരംഭ്കിചതീയത്കിട്ട് 02.11.2018

്ര്തൂരതീകര്കിചതീയത്കി 23.11.2018
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നതാഴ്കിൽ ദ്കിനങൾട്ട്ട്ട് 1001

Mbook ദമഷർ ്് : Earthernbund: 80085mx1.5m average

7688മീറർ നീളത്തില ്ചെയ്ത മണ്ണ് കായലകള്മുഴവനായും അളന്നു എടുക്കാന് കഴിഞ്ഞില്ല കാരണം

അതിശക്തമായി പെയ്ത മഴയില ്ഗായത്രി പുഴ കവിഞ്ഞു വെള്ളം കയറി പല ബണ്ടുകളും

തകര്ന്നിരിക്കുന്നു നിലവിലുള്ള ബണ്ടുകള്നല്ല രീതിയില്mbookil പറഞ്ഞ വീതിയില്

നിര്മിച്ചിരിക്കുന്നു.സീറ്കിസൺഇന്ഫരപമഷന് പോര്്സാ്ര്കിച്കി്്കില

* എസ്റ്റിമാറ്റില്തരൂര്വാലറ്റം പ്പാടദശഖര 12525 മീറ്റര് മന്വരംബുകള്ആണെന്ന് പാടശേഖരത്തിന്റെ

ആകെ ഹെക്ടര് എടുത്താണ് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള എസ്ടിമാറ്റ് നിര്മാണം

പുനപരിശോധിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്

4.പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് തരൂര്ബ്രാഞ്ച്കനാല് ഇടിയുന്ന ഭാഗത്ത് കയര്ഭൂവസ്ത്രം ഉപയോഗിച്ച്

പാര്ശ്വഭിത്തി സംരക്ഷണം മണ്ണെടുത്ത് ജലസേച ന

സൌകാര്യംവര്ദ്ധിപ്പിക്കലും IC/213203

എസ്റ്റിമാറ്റ് തുക 250000

ച്കിലവായ 231000

പ്രവരത്കിആരംഭ്കിചതീയത്കിട്ട് 25.09.18

്ര്തൂരതീകര്കിചതീയത്കി 08.10.18

നതാഴ്കിൽ ദ്കിനങൾട്ട്ട്ട് : 840

Mbook ദമഷർ ്് 3250mlx1.2m w (earthwork)+clearing12600 sqm

പമൽ്റഞ്ഞ പ്രവരത്കിഫീൽ്്കിൽ്രര്കിപശാേ്കിചപ്ാൾ പ്രവരത്കിസലം 3250 meeter കനാല്സംരക്ഷണം

കാണുവാനയീ കനലിന്റെ ഇരു വശങ്ങളിലുമുള്ള കാടു വെട്ടലും പുല്ലു ചെത്തലും നടന്നിട്ടുണ്ട് പ്രവരത്കിവളനര

നലരീത്കിയ്കിൽതനന്നനചയ്തായ്കികാണുന്നുഎന്നാൽ കനാലില്നിന്നും .30cm കനാലിനകത്തു നിന്നു

മണ്ണെടുത്തതായി കണ്ടിട്ടില്ലഎന്നു പരിസരവാസികളായആണ്ടി, ദാസന്എന്നിവര്പറയുന്നു്രലയ്കിടതും

മനണാല്കി്്കിനാൽ കനാലില്വീണ്ടും മണ്ണടിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.സീറ്കിസൺഇന്ഫരപമഷന് പോര്് നല്ല

രീതിയില് പ്രവരത്കിസലതുസാ്ര്കിച്കിട്ടുണ്ട് .പക്ഷേ പോര്്കിൽഎസ്്കിമാറ് തുക ഉന്ടെങ്കിലും ച്കിലവായ

തുക പരഖന്ടുത്കിയ്കി്്കില

5.പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് - കോഴിക്കാട് ചെക്ക് ഡാം മുതല് കുളകാടു ഗായത്രി പുഴ സംരക്ഷണവും

വശങ്ങളില് വൃക്ഷ തെയുകള്വെച്ചു പിടിപ്പിക്കലുംWC/298750
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എസ്റ്റിമാറ്റ് തുക 200000

ച്കിലവായതുക - 191675

പ്രവരത്കിആരംഭ്കിചതീയത്കിട്ട്- :19.02.9

്ര്തൂരതീകര്കിചതീയത്കി- : :11.03.19

നതാഴ്കിൽദ്കിനങൾട്ട്-ട്ട് : 697

Mbook ദമഷർ ്് 3400ml clearing (20m w+25 mw)/2+ earthwork 600mlx1.5bx.3d(270mcube)+ brushwood checkdam 3no

across river

ദമൽപറഞ്ഞ പ്രവരത്കിഫീൽഡ്ധിൽപ്പര്ധിദശാധ്ധിചദപാൾകാണാന്സാധ്യമായില്ല കാരണം

അതിശക്തമായി പെയ്ത മഴയില ്ഗായത്രി പുഴ കരകവിഞ്ഞു ഒഴുകിയിരിക്കുന്നു ചെയ്ത പ്രവര്ത്തികള്

ഒഴുക്കില ്തകര്ന്നിരിക്കുന്നു. എന്നാല ്ജന്മന്രേഖ ആപ്ലികേഷന്നില്നിര്മാണം നടന്നതായി ഭുവന്

ആസ്തി നിര്മാണ ഭൂപടത്തില ്കാണാന്കഴിഞ്ഞു

6.ഗപ്പവൃത്ധിയുതടദപ്പര-് ശ്രീ കുറുംബകാവ് മുതല്ചെപ്പാട്ടില്പാടം ആയുര്വേദ ആശുപത്രി ipp വരെ

കാട കനാല്മണ്ണെടുത്ത് ജലസേചന സൌകാര്യം IC/214698

വര്ദ്ധിപ്പിക്കലും

എസ്റ്റിമാറ്റ് തുക 215000

ച്കിലവായതുക- 209275

പ്രവരത്കിആരംഭ്കിചതീയത്കിട്ട്- 11. 10. 2018

്ര്തൂരതീകര്കിചതീയത്കി- 24.10.2018

നതാഴ്കിൽദ്കിനങൾട്ട്-ട്ട് 761

Mbook ദമഷർ ്് 2250ml x .45cmb + 18218msquare clearing

ദമൽപറഞ്ഞഫീൽഡ്ധിൽപ്പര്ധിദശാധ്ധിചദപാൾ 2350മീറദറാളംഎസ്ധിദമറ്ധിൽപ്പറയുന്ന ോടാേനാൽ

പലയിടത്തും മണ്ണ് നല്ല രീതിയില്നിര്മാര്ജനം നടന്നതായി കണ്ടു അളക്കാന്ആവാത

വ്ധിധമാണ്ന്ധിലവ്ധിലുള്ളത്േനാല്ധിൽന്ധിന്നും മതണടുത്േനാല്ധിന്തറഇരു

വശങ്ങള്ധിലുമായ്ധിന്ധിദക്ഷപ്പ്ധിചതയാണ് mbookil പ്പറയുന്നത്ന്ധിലവ്ധിൽതപ്പയ് മഴയ്ധിൽവീണും

മണ്േനാല്ധിദലക്കു ഒഴുകിയെത്തിരിക്കുന്നു അളവ്എടുകൽ ഗപ്പാദയാഗ്ധിേമല്ല വീത്ധിmbookilപ്പറയുന്ന 45

cmതേൻറീമീറർതതന്നയാണ് .സീറ്റിസണ്ഇന്ഫര്മേഷന്ബോര്ഡ് സ്ഥാപിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ പെയ്ത മഴയില്
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വിവരങ്ങള്എല്ലാം മാഞ്ഞുപോയിരിക്കുന്നു

11.CIB-േ്ധിറ്ധിേൺഇൻഫർദമഷൻ ദബാർഡ്

നതാഴ്കിലുറ്് ്രദ്ധത്കിയുനടസുതാരയത ഉറ്ാകുന്നത്കിനു പവ്ടെ്കിയുള്ളഒരു ഉ്രാേ്കിയാണ്

സ്കിറ്കിസൺഇന്ഫരപമഷന് പോര്് Para 25(a), schedule 1അനുസര്കിച് ഒരു പ്രവരത്കിയുനട

അട്കിസാനവ്കിവരങ്ങൾഅതായത്എസ്കിപമറ് തുകസാേന പവതനഘടകങ്ങൾയഥാരത്ഥ

നചലവ് നതാഴ്കിൽ ദ്കിനങ്ങൾതുടങ്ങ്കിയവ്കിവരങ്ങൾസാോരണജനങ്ങൾകും

ഗുണപഭാകാകൾകും മനസ്കിലാകുന്ന രീത്കിയ്കിൽ പ്രദരശ്കി്്കിപക്ടെത്അന്കിവാരയമാണ്..ഈ

പോര്്സാ്ര്കിപക്ടെത്ഓപരാ പ്രവരത്കിയുനടയുംആരംഭഘ്ത്കിൽആണ്.ഓപരാ

പ്രവരത്കികുംഅനുസൃതമായ്കി ന്കിഷ്കരഷ്കിച്കി്ുള്ളഅളവുകള്കിൽ ഉള്ളപോര്ുകൾ

സ്കിമന്റ്ഉം പകാൺപകീറും ഉ്രപയാഗ്കിച് ന്കിരമ്കിച്സാ്ര്കികണനമന്ന് ന്കിയമം

അനുശാസ്കികുന്നു്ടെ്. ഇരുമ്പ് ,ട്കിന് ,ഫ്ളക്്ഷീറുകൾതുടങ്ങ്കിയവ ഉ്രപയാഗ്കിച്കി്ുള്ള

പോര്ുകൾസാ്ര്കികുന്നത് ന്കിയമവ്കിരുദ്ധമാണ്. ന്കിരമാണനചലവ് വയക്കിഗത

പ്രവരത്കികൾക് 3000 ര്തൂ്രയും ന്രാതു പ്രവരത്കികൾക് 5000 ര്തൂ്രയുംആണ് ്രരമാവേ്കി ച്കിലവ്

എന്നാണ്ആനുവൽമാസരസരകുലരന്കിഷ്കരഷ്കികുന്നത്. സ്കിഐേ്കിഅടങ്ങുന്നഒരു പഫാപ്ാ

വരക്ഫയല്കിൽ ഉൾന്ടുതണംഎന്നത് ന്കിരേനമാണ്.–

്രര്കിപശാേനയ്ക് വ്കിപേയമായ നതാഴ്കിൽഇടങ്ങള്കിൽ 4ടത് CIBസാ്ര്കിചതായ്കിക്ടെ്കിര്കിന്ന്കില.2ടത്

കാണാന്കഴ്കിഞ്ഞു

12.ദറാസ്ാർേ്ധിനം

നതാഴ്കിൽആവശയകതകൃതയമായ്കിരജ്കിസരനചയുന്നത്കിനുംനതാഴ്കിലാള്കികളുനടഅരഹതകളുംഅവകാശങ്ങളും

അവനരപോേയന്ടുതുന്നത്കിനും്രദ്ധത്കികൾ്രര്കിഹര്കികുന്നത്കിനുമായ്കിപറാസ്ാരദ്കിനംസംഘട്കി്്കിപക്ടെതാ

ണ്.പറാസ്ാരദ്കിനംആചര്കികുന്നത്കിനുമുന്്രായ്കിവ്കിവരവ്കിദയാഭയാസവയാ്രനപ്രവരതനങ്ങൾസംഘട്കി്്കികുന്നു

്ടെ്എന്ന്ജ്കിലാപപ്രാപഗാംപകാ്്കിപനറരഉറ്ുവരുപത്ടെതാണ്.പറാസ്ാരകല്ടെരസംേന്കിച്പഗാമ്രഞായതു

കനളപ്രപതയകമായ്കിപോേവൽകര്കിപക്ടെതാണ്.പറാസ്ാരദ്കിനംസംഘട്കി്്കികുന്നത്കിന്നറചുമതലകളുംഉതര

വാദ്കിത്വങ്ങളുംസംസാനസരകാരജ്കിലാപപ്രാപഗാംപകാ്്കിപനറരര്തൂ്രീകര്കിച്കി്ുള്ളപ്രത്കിമാസ്ര്്കികഅനുസര്കി

ച്തനന്നപറാസ്ാരദ്കിനംസംഘട്കി്്കികുന്നുഎന്ന്ജ്കിലാപപ്രാപഗാംപകാര്്കിപനറരഉറ്ുവരുപത്ടെതാണ്.

ഈ്ര്്കികപഗാമവ്കികസനമപനാലയവുമായുംന്രാതുജനങ്ങളുമായും്രങുനവപക്ടെതുംഒരുമാസത്കിനലാര്കിക

ൽപഗാമ്രഞായത്തലത്കിൽസംഘട്കി്്കിപക്ടെതാണ്.പഗാമ്രഞായത്പ്രസ്കി്ന്റ്ന്കിപയാഗ്കികന്്പഗാമ്ര

ഞായത്കിനലഭാരവാഹ്കിദ്കിനാചരണത്കിൽഅേയക്ഷതവഹ്കിപക്ടെതാണ്.ഇത്നടതുന്നത്കിനുംനട്രട്കിപകമങ്ങ

ൾപരഖന്ടുതുന്നത്കിനുള്ളസ്വയംസഹായസംഘങ്ങളുനടനഫ്പറഷന്അംഗങ്ങൾഎന്ന്കിവരകാണ്.

പറാസ്ാരദ്കിനംആചര്കികുന്നത്ന്കിശ്ചയ്കികന്്്കി്ുള്ളദ്കിവസംനടതുന്നത്കിനായ്കിഉപദയാഗസനരന്കിപയാഗ്കിപക

്ടെതാണ്.ഈപയാഗത്കിൽമ്കിന്കിറ്സ്ന്രാതുജനങ്ങൾക്്രര്കിപശാേ്കികുന്നത്കിനുംപസാഷയൽഓ്്കിറ്കിനുംലഭയമാ

പക്ടെതു്ടെ്. സംസാനസരകാരദ്കിനംസംഘട്കി്്കികുന്നതംേന്കിചറ്കിപ്ാര്ുകൾപശഖര്കികുന്നതാണ്.

സംസാനസരകാരനതാഴ്കിൽആവശയകതസംേന്കിച്ജ്കിലാതലറ്കിപ്ാര്ുകൾ്രത്കിവായ്കിഅവപലാകനംനച

പയ്ടെതാണ്

13.വ്കിജ്കിലന്സ്ആന്്്ട്ട്പമാണ്കിററ്കിംഗ് കമ്കിറ്കി
ഓപരാ പഗാമ്രഞായത്കിലുംഅഞ്അംഗങ്ങളുള്ളജാപഗത പമൽപനാ്സമ്കിത്കി ര്തൂ്രീകര്കിപക്ടെതാണ്. ഇത്കിൽ

്ര്്കികജാത്കി-്ര്്കികവരഗവ്കിഭാഗങ്ങൾക് പവ്ടെപത പ്രാോനയം നൽപക്ടെതും ്രകുത്കി പ്രര സ്പതീകൾ

ആയ്കിര്കിപക്ടെതുമാണ്.അദ്ധയാ്രകരഅംഗനവാട്കി വരകരസ്വയംസഹായസംഘത്കിനലഅംഗങ്ങൾ

പസാഷയൽഓ്്കിറ് റ്കിപസാഴ്് പ്രഴ്ൺമാര ഉ്രപഭാകൃസമ്കിത്കികൾയുവജനക്ല്ബ്ബുകൾ ന്രാതുസമ്തൂഹ

സംഘടനകൾതുടങ്ങ്കിയവര്കിൽന്കിന്നും VMCഅംഗങ്ങനള നതരനഞ്ഞടുകാവുന്നതാണ്ഏറവുംകുറഞ്ഞ
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കാലയളവ്കിപലക് VMC നയന്കിയമ്കിപക്ടെത് പഗാമസഭയാണ്. പ്രവരത്കിസലസന്ദരശനം

നതാഴ്കിലാള്കികളുമായ്കിആശയവ്കിന്കിമയംനടതൽ ,പരഖകളുനട ്രര്കിപശാേന ,പ്രവരത്കിസല

സൗകരയങ്ങളുനട ്രര്കിപശാേന ,പ്രവരത്കികളുനട ഗുണന്കിലവാരം ന്കിരണയ്കികൽ,തുകന്കിരണയം

പ്രവരത്കിയ്കിൽഉടനീളമുള്ളറ്കിപ്ാര്്കിംഗ് പ്രവരത്കിയുനടസ്വഭാവനതസംേന്കിചുള്ളഗുണ്രരമായ

വ്കിലയ്കിരുതൽഎന്ന്കിവയാണ് പ്രോനചുമതല. VMCഎലാ പ്രവരത്കികളും ്രര്കിപശാേ്കിപക്ടെതും മ്തൂലയ

ന്കിരണയരജ്കിസറ്കിൽ പരഖന്ടുപത്ടെതും പസാഷയൽഓ്്കിറ്സമയത്അവ പഗാമസഭയ്കിൽ

സമര്്കിപക്ടെതുമാണ് VMC റ്കിപ്ാര്് ഒരു ന്രാതു പരഖയായ്കികരുപത്ടെതുംആവശയന്ടുന്നത്കിനനുസര്കിച്

ഒരു ന്രാതു പരഖയായ്കി ്രഞായത് ന്കിന്നും ലഭ്കിപക്ടെതുമാണ.്

Sn Name Designation

1 ശശി പാടശേഖരസെക്രറ്ററി

2 യേശോദ നതാഴ്കിലുറ്് നതാഴ്കിലാള്കി

3 വേലായുധന് നതാഴ്കിലുറ്് നതാഴ്കിലാള്കി

4 സഹദേവന് കര്ഷകന്

5 അബ്ദുള്കരീം കര്ഷകന്

ഇപതയും പ്രരവ്കിജ്കിലന്സ്ട്ട്ആന്്്ട്ട്പമാണ്കിററ്കിംഗ് കമ്കിറ്കിഅംഗങ്ങൾആക്ടിവായി ഉന്ടെക്കിലും

ന്കിലവ്കിൽ നതാഴ്കിലുറ്് പ്രവരത്കി നചയുന്നവരതനന്നയാണ്അംഗങ്ങൾആയു

ള്ളത്.അതുനകാ്ടെ് വ്കി.ട്ട്എട്ട്ംസ്കി.്രുന:സംഘട്കി്്കിപക്ടെതു്ടെ്

സോഷ്യല്ഓഡിറ്റ്ഗ്രാമസഭയുടെതീരുമാനങ്ങള്

•എല്ലാതൊഴിലാളികളുടെയുംപത്തുഅവകാശങ്ങള്സംരക്ഷികുവനുള്ളഎല്ലാനടപടി ക്രമങ്ങളും ,പഞ്ചായത്തിന്റെ

ഭാഗത്തുനിന്നും തൊഴിലുറപ്പ് ഭാഗത്തുനിന്നും ഉണ്ടാകുംഎന്ന്

തീരുമാനമായി

.തൊഴിലുറപ്പുപദ്ധതികൾകണ്ടെത്തുമ്പോൾപഞ്ചായത്തിന്റെ പ്രാദേശികമായ പ്രത്യേകതകണക്കിലെടുക്കുകയും

കാരഷികകലണ്ടരഅനുസരിച്ച്ആസൂത്രണംചെയ്യണമെന്നും തീരുമാനമായി

• Amc പ്രകാരംഇനി മുതലുള്ള എല്ലാവര്ക്ക്ഫയലും ,ഏഴു രേജിസ്റെറുകളുംസൂക്ഷിക്കാംഎന്ന്തീരുമാനമായി

• പ്രവൃത്തി ഇടങ്ങളില്എല്ലാം CIB സ്ഥാപിക്കാന്തീരുമാന മായി.

• VMCപുനസംഘടിപിക്കാനും വാര്ഡ്തലപ്രവര്ത്തനങ്ങളില്സജീവ മക്കുവാനും തീരുമാനിച്ചു.

.നതാഴ്കിൽകാര്്കിനുള്ളപഫാപ്ാസൗജനയമായ്കിതനന്ന നൽകണനമന്ന്തീരുമാനമായ്കി

തൊഴില്ചെയുന്നസമയത്ത് അപകടം സംഭവിച്ച സത്യഭാമഎന്ന തൊഴിലാളിയുടെ ചികിത്സാ ചിലവുകള്ബില്ലുകള്’

കിട്ടുന്നതനുസരിച്ച്അനുവദിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികള്സ്വീകരിക്കാം എന്നു എന്ആര്ഇജിഎസ്വിഭാഗം ഉറപ്പ് നല്കി
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കാളുകുട്ടി എന്ന തൊഴിലാളിയുടെ തൊഴിലിടത്തെ മരണവുമായിബന്ധപ്പെട്ടു ലഭ്യമാക്കേണ്ട തുകബോര്ഡില്

തീരുമാനവുകയും ഫണ്ട് ലഭ്യമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് അനുവദിച്ചു കൊടുക്കുമെന്നും എന്ആര്ഇജിഎസ്വിഭാഗം ഉറപ്പ് നല്കി

.ഫയൽസ്സ്തൂക്ഷ്കി്് പ്രാരായ്മ്രര്കിഹര്കികാനായ്കിഅഡ്മ്കിന്കിസ്പപടറീവ്ഫ്ടെ്കവകുപമ്പാൾ ്രഞായത്കിന്നറ

ഭാഗതുന്കിന്നുംഫ്ടെ് അനുവദ്കികുന്നത്കിന് ഭരണസമ്കിത്കികൾഇടന്ര്്ചരചനചയ്ുതീരുമാനംആകാനമന്നും

പഗാമസഭതീരുമാന്കിചു

.നതാഴ്കിൽനചയ്ത്കിന്നറക്തൂല്കികവകുന്നത്നകാ്ടെ് കവകുന്നത്കിനുള്ളനഷ്രര്കിഹാരംപമറുമാരവഴ്കി ്്കിപല

പകാമ്പന്പസഷന്അപ്രക്ഷ്കികാന്തീരുമാനമായ്കി

.ന്കിലവ്കിൽ സജീവമായ പമറ്മാനരന്കിലന്കിരത്കിനകാ്ടെ്സജീവമലാതനമറ്മാനരമാറാനും്രുത്കിയപമറു

മാനരത്കിരനഞ്ഞടുകാനും പഗാമസഭതീരുമാന്കിചു

13 പ്രരടങ്ങുന്നപസാഷയൽഓ്്കിറ്സമ്കിത്കിര്തൂ്രീകര്കികുകയുംതുടര പ്രവരതനങ്ങളുമായ്കിമുപന്നാ്ു

പ്രാകുവാനുംതീരുമാനമായ്കി

ന്ധിർദ്ദേശങ്ങൾ

 നതാഴ്കിലുറ്ു്രദ്ധത്കിഇന്കിയുംവ്കിജയകരമായ്കിമുപന്നാ്്നകാ്ടെുപ്രാകുന്നത്കിന്ഉപദയാഗസതലത്കിലും

ഭരണതലത്കിലുംഒരുപ്രാനലമാനദണങ്ങൾകനുസൃതമായ്കിപ്രവരത്കികൾനട്്കിലാപക്ടെതു്ടെ.്

നനാഴ്കിലാള്കികളുംനമയ്റ്മാരുംനതാഴ്കിലുറ്ു്രദ്ധത്കിയ്കിൽപ്രവരത്കികുന്നസാഫുകളുംഅവരുനടന്കിയ

മംഅനുശാസ്കികുന്നകൃതയമായന്കിരപ്ദേശങ്ങൾ്രാല്കിപക്ടെതു്ടെ.്

ഇതരത്കിലുള്ളകുറചുന്കിരപ്ദേശങ്ങൾഅനുേനമായ്കിപചരത്കി്ു്ടെ.് (അനുേനംകാണുക)

 നഷ്യ്തൂൾ 1നല്രാര4ൽ അനുേന ്രാര 2 അനുസര്കിച് 60

ശതമാനംപ്രവരത്കികൾആസ്്കിവരദ്ധ്കി്്കികുന്നതുംകാര്ഷ്കികാനുേനപ്രവൃത്കികൾആയ്കിര്കികാന്

പശദ്ധ്കികണം .

എന്നാൽഇപ്ാളനതസാഹചരയത്കിൽക്തൂടുതൽഭ്തൂവ്കികസനപ്രവരത്കികളുംആസ്്കിവര്േ്കി്്കികുന്നതാ

പയാകൃഷ്കിനമചന്ടുതുന്നതാപയാകാണുന്ന്കില.

 വരമ്പുകൾകൃഷ്കിപയാഗയമാക്കിയതായ്കിക്ടെ്കില. ആടപലാടകം, വാതംനകാല്കി, എരുക്, ആരയപവ്്,

തുടങ്ങ്കിയഔഷേ്കികൾകജവപവല്കികുഉ്രപയാഗ്കികുന്നത്ഔഷേസസയ്രര്കി്രാലനത്കിനുംലഭയത

കുംസഹായകമാകും. (അനുേനംകാണുക)

 അവകാശഅേ്കിഷ്കിതമായന്കിയമ്രര്കിരക്ഷപയാട്ക്തൂട്കിയ്രദ്ധത്കിഒപ്നറജനങ്ങൾക്ഗുണപ്രദമാകുന്നു .

എന്നാൽഈപ്രവരത്കികൾനതരനഞ്ഞടുകുന്നതുംനടത്കി്ുംകൃതയമായചരചകള്കില്തൂനടയുംതപ്ദേശീയ

മായവസ്ുതകൾഅനുസര്കിചുംഅല.

പ്രവരത്കികൾഅനുപയാജയമായവതനന്നയാപണാഎന്ന്്രര്കിപശാേനയുംനടത്കി്്കിനനസമയത്കൃതയ

മായപമാണ്കിററ്കിങ്ങുംഅവപലാകനങ്ങളുംനചപയ്ടെതു്ടെ്എന്നാൽമാപതപമ്രദ്ധത്കിയുനടആവശയകത

യുംഗുണപമന്മയുംഉറ്ുവരുതാന്കഴ്കിയ്തൂ.

ഇനലങ്കിൽനാള്കിതുവനരയായ്കി്ും്രദ്ധത്കിയ്കിനലനടത്കി്്കിനല്രാള്കിചകൾശര്കിയാംവ്കിേംകന്ടെതാ

പനാനതറായ്കിനചയ്ത്കിന്നറവ്കിശകലനംഅട്കിസാനന്ടുത്കിപ്രാരായ്മകൾ്രര്കിഹര്കികുന്നത്കിപനാഇന്ന

നതനടത്കി്ുരീത്കിയ്കിൽസാേയമാകുന്ന്കില.

്രദ്ധത്കിയുനടലക്ഷയവുംഗുണഫലങ്ങളുംപസാഷയൽഓ്്കിറ്പ്രപക്കിയയ്കില്തൂനടഒരുസാമ്തൂഹ്കികവും്രാര്കി

സ്കിത്കികവുമായ്രര്കിപശാേനനടത്കിയാൽമാപതപമപ്രാരായ്മകൾ്രര്കിഹര്കിച്പ്രപദശത്കിന്നറയുംജന
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ങ്ങളുനടയും്രുപരാഗത്കിപനടാനാവുകയുള്ളു

ഉപ്പേംഗഗഹം
ഇന്കിപ്രവരത്കികൾത്കിരനഞ്ഞടുകുപമ്പാൾഅതീവജാപഗത്രുലരപത്ടെതു്ടെ്.

ഭ്തൂമ്കിനയ്രുനരുജീവ്കി്്കികുന്നത്കിനു൦അതുവഴ്കിസുസ്കിരവ്കികസനംസാേയമാകുന്നത്കിനുംലക്ട്ട്ഷയംനവച്കി്ുള്ള

നതാഴ്കിലുറ്ു്രദ്ധത്കിയുനടപാന്കിംഗ്

നടത്കി്്എന്ന്കിവസാമ്തൂഹ്കിക്രാര്കിസ്കികമാനദണങ്ങൾ്രാല്കിച്നകാ്ടെ്ശാസ്പതീയമായ്കിതനന്നനട്്കിലാപക

്ടെതു്ടെ്.

എങ്ങനനനയങ്കിലുംപ്രവരത്കികൾനട്്കിലാക്കിനചലവ്ക്തൂ്ുകഎന്നുംനതാഴ്കിലാള്കികൾനക്ാഴ്കിൽദ്കിനങ്ങൾക്തൂ്ു

കഎന്നുംമാപതമാവരുത്ന്കില്രാടുകൾ.

വയകമായകാഴ്ച്ാട്കിലാനതഅശാസ്പതീയമായരീത്കിയ്കിൽപ്രവരത്കികൾനതനരനഞ്ഞടുകുന്നതുംനചയുന്നതും

,

കാലാനുസൃതമലാതപ്രവരത്കികൾനചയുന്നതുംഇത്കിന്നറയഥാരത്ഥലക്ഷയനതകളങന്ടുതുന്നതായ്കിവ്കി

ഷമപതാനടപനാക്കിന്കിൽപക്ടെ്കിവരുന്നത്ആശങാജനകമാണ്

ഈസാമ്തൂഹ്കിക്രര്കിപശാേനഒരുഉയ്കിരനതഴുപന്നൽ്്കിനുസാേയമാകുനമന്നപ്രതയാശപയാനടഈറ്കിപ്ാര്്സമര

്്കികുന്നു.

പസാഷയൽഓ്്കിറ്ട്ട്പ്രവരതനങ്ങള്കിൽ്രങാള്കികൾആയവര

 വാർഡ്ട്തമമ്പർ

 പ്പഞായത്ട്ഉദേ്യാഗസർ

 തതാഴ്ധിലുറപ് വ്ധിഭാഗം ഉദേ്യാഗസർ

 വാർഡ്ധിതലതതാഴ്ധിലാള്ധിേൾ

 ദമറ്ട്മാർ

 േുടുംബഗശീ ഗപ്പവർതേർ

അനുേനം- 1-

മഹാതാഗാന്ധി ദേശീയ ഗഗാമീണതതാഴ്ധിലുറപ്പ്പദ്ധത്ധി ഗപ്പോരംഏതറടുകാവുന്ന ഗപ്പവൃത്ധിേൾ :

വ്ധിഭാഗംഎ-പ്രകൃത്കി വ്കിഭവ്രര്കി്രാലനവുമായ്കിേനന്് ന്രാതു പ്രവൃത്കികൾ.

 കുട്കിനവള്ള പപസാതസുകൾ ഉൾ്നടയുള്ള ഭ്തൂഗരഭ ജല വ്കിതാനം ഉയരതുന്നത്കിനാവശയമായ

അട്കിയണകൾ,മൺതടയണകൾ, നചക്്ാമുകൾ,തുടങ്ങ്കിയവ

 നീരതടത്കിന്നറ സമപഗ ്രര്കി്രാലനത്കിനുതകുന്ന നകാ്ടെ്തൂര േ്ടെുകൾ,ഭ്തൂമ്കി

ത്ുത്കിര്കികൽ,ഗയാേ്കിപയാന്ന്കിര്മ്കിത്കികൾ

വ്ധിഭാഗം ബ്ധി-ഖണ്കിക അഞ്കിൽ ്രരാമരശ്കികുന്ന കുടുംേങ്ങൾക് ജീവപനാ്രാേ്കി നമചന്ടുതുവാനുള്ള

പ്രവൃത്കികൾ. (േ്കി ്ര്കി എൽ ,്ര്്കിക ജാത്കി, ്ര്്കികവര്ം, വ്കിേവകൾ, ഭ്കിന്നപശഷ്കികാര, ഐഎകവ

ഗുണപഭാകാകൾ.)

 ഇവരുനട ഭ്തൂമ്കിയ്കിൽ ഉൽ്ാദന ക്ഷമത വര്േ്കി്്കികുന്നത്കിനാവശയമായ ഭ്തൂവ്കികസനവും

,കുളം ,ക്കിണരതുടങ്ങ്കിയ ജലലഭയതയ്ക്ആവശയമായ പ്രവൃത്കികൾ.

 ്രഴവര്ങ്ങൾ,്ര്ുന്തൂൽ,പതാ്വ്കിളകൾതുടങ്ങ്കിയവയുനടകൃഷ്കിപ്രവൃത്കികൾ.

 മൃഗ ്രര്കി്രാലനവുമായ്കി േനന്്ു കന്നുകാല്കി നതാഴുതുകൾ,ആ്്കിന്ക്തൂട്

,പകാഴ്കിക്തൂട,്്രന്ന്കിക്തൂട് തുടങ്ങ്കിയവയക്കിഗതആസ്കികൾ.

 സരകാര ഭവന ന്കിരമാണ ്രദ്ധത്കികള്കിൽ ഉൾന്ടുത്കി ന്കിരമ്കികുന്ന വീടുകൾക്
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അവ്കിദഗ്ദ കായ്കിക നതാഴ്കിൽ.

 മതയേനന പ്രവരതനങ്ങൾ പപ്രാതാഹ്കി്്കികുന്നത്കിനുഅട്കിസാന നസൗകരയങ്ങളായ

മൽസയം ഉണകു പകപന്ദങ്ങൾ,സ്തൂക്ഷ്കി്് പകപന്ദങ്ങൾ മല്സയപകുഷ്കിക് ആവശയമായ

അട്കിസാന നസൗകരയങ്ങൾഎന്ന്കിവ.

വ്ധിഭാഗംേ്ധി- പദശീയ പഗാമീണ ഉ്രജീവന മ്കിഷന്നറ ന്കിേനനകൾക് വ്കിപേയമായ്കി പ്രവരത്കികുന്ന സ്വയം

സഹായസംഘങ്ങൾക്ന്രാതുഅട്കിസാന നസൗകരയ വ്കികസനം.

 സ്വയം സഹായ സംഘങ്ങളുനട ഉ്രജീവന പ്രവരതനങ്ങൾകാവശയമായ വരക് നഷ്്ട്ട്

ന്കിരമാണം.

 കാരഷ്കിപകാൽ്ന്നങ്ങളുനടസംഭരണത്കിവശയമായ നക്്കിടങ്ങളുനട ന്കിരമാണം.

 കജവവളന്കിരമാണയ്തൂണ്കിറുകൾതുടങ്ങ്കിയവ.

വ്ധിഭാഗംഡ്ധി-പഗാമീണഅട്കിസാന നസൗകരയ വ്കികസന പ്രവൃത്കികൾ.

 മാല്കിനയസംസ്കരണസംവ്കിോനങ്ങൾ.

 അങണവാട്കിസ്ക്തൂൾ തുടങ്ങ്കിയവയ്ക്കക്തൂസ് ന്കിരമാണം.

 ഒറന്്ു ക്കിടകുന്ന പഗാമങ്ങനളയും,പഗാമീണ ഉല്ാദന പകപന്ദങ്ങനളയും ന്കിലവ്കിലുള്ള

പറാ്ുകളുമായ്കി േന്കി്്കികുന്നത്കിനാവശയമായ എലാ കാലാവസയ്കിലും

ഉ്രപയാഗ്കികാന്്രറുന്ന പഗാമീണ പറാ്ുകൾ,ഓടകൾ,കലുങുകൾ,നട്ാതകൾ .

 ന്രാതുകള്കിസലങ്ങൾ

 നവള്ളന്ാകം, വരൾചാ ന്കിയപനണ പ്രവൃത്കികൾ.

 പഗാമ ്രഞായതുകൾ,വന്കിതാ സ്വയം സഹായ സംഘങ്ങളുനട നഫ്പറ ഷനുകൾ,

പഗാമീണ ചനകൾ,അങണവാട്കികൾ, പ്രകൃത്കി പക്ഷാഭ ോേ്കിതരകുള്ള അഭയ പകപന്ദങ്ങൾ

തുടങ്ങ്കിയവയ്ക് നക്്കിട ന്കിരമാണം.

 നതാഴ്കിലുറ്് ്രദ്ധത്കി പ്രകാരം ഏനറടുകുന്ന ന്കിരമാണ പ്രവൃത്കികൾകാ വശയമായ

ന്കിരമാണസാമപഗ്കികളുനട ഉൽ്ാദനം.

 നതാഴ്കിലുറ്്പ്രകാരം സൃഷ്്്കികന്് ന്രാതു ആസ്്കികളുനട അറകുറ്ണ്കികൾ

തുടങ്ങ്കിയവ.

അനുേനം:വ്ധിവ്ധിധതലത്ധിലുള്ളഉദേ്യാഗസരുതടചുമതലേൾ.

ദമറ്ട്മാരുതടചുമതലേൾ.

പ്രവൃത്കിസലങ്ങള്കിൽ പ്രവൃത്കിയുനട പമൽപനാ്ം.

 നതാഴ്കിൽകാര്്കിൽആവശയമുള്ളവ്കിവരങ്ങൾപരഖന്ടുതുക.

 മസര പറാള്കിൽനതാഴ്കിലാള്കികളുനടഹാജര ഉറ്ുവരുതുക.

 പമറ്മാരുനട ്രര്കിശീലനങ്ങള്കിൽ്രനങടുകുക.അറ്കിവുകൾ നതാഴ്കിലാള്കിക

ളുമായ്കി ്രങുനവകുക

 പ്രവൃത്കിഇടങ്ങള്കിൽആവശയ മായ നസൗകരയങ്ങൾഉപ്ടൊഎന്ന് ഉറ്ുവരുതുക

 കസറ്്യറ്കിയ്കിൽ പമാണ്കിററ്കിംഗ്കിന് വരുന്ന ഉപദയാഗസനരനകാ്ടെ് ഒ്് വയ്്്കികണം

 നതാഴ്കിലാള്കികൾക് അവരുനട ്രതു അവകാശങ്ങനള കുറ്കിച് ്രറഞ്ഞു നകാടുകുകയും

അവനര പോോവത്കര്കികുകയും നചയുക

 ്രുത്കിയ നതാഴ്കിൽ ഇടങ്ങൾ കന്ടെതുവാനും ്രുത്കിയ നതാഴ്കിൽ ആസ്തൂപതണം നചയുവാനും

നതാഴ്കിലാള്കികനളസഹായ്കികുക .

 കൃതയമായ്കി പസാഷയൽഓ്്കിറ്ട്ട്പഗാമസഭയ്കിലും,നപ്രാജക്റ്ട്ട്മീറ്കിങ്ങ്കിലും ്രര്കിശീലനകയാമ്പ്കിലും

്രനങടുകുക.

 മറു നതാഴ്കിലാള്കികൾക് ക്തൂട്കി പമറ്ട്ട് ന്നറ ചുമതലകള്കിപലക് കടന്നു വരാനുള്ള സാഹചരയം

ഉ്ടൊകുക

 നതാഴ്കിലാള്കികളുമായ്കി ന്കിരനര സമ്പരകം ്രുലരതുകയും ക്തൂടുതൽ േനം

സാ്ര്കികുകയും നചയുക.
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ഓവർേീയർ /എഞ്ധിനീയർ

 പ്രവൃത്കികളുനടഎസ്കിപമറ് തയാറാകൽ.

 പ്രവൃത്കിയുനട സാപങത്കിക കാരയങ്ങളും അളവുകളും നതാഴ്കിലാള്കികൾക് ്രറഞ്ഞു

നകാടുകുക.

 പ്രവൃത്കിയുനട അളവുകൾ പരഖന്ടുത്കി ക്തൂല്കിനൽകുന്നത്കി നാവശയമായ നട്രട്കികൾ

നചയുക.

പ്പഞായത് തേഗേടറ്ധി /അേ്ധിസന് തേഗേടറ്ധി

 ്രദ്ധത്കിയുനട പമൽപനാ്ം.

 േ്കിലുകൾഅംഗീകര്കികൽ.

 നതാഴ്കിലാള്കികളുനട പവതനം യഥാസമയം അവരുനട എനകൗ്ടെ്കിൽ എത്കിനയന്നത് ഉറ്ു

വരുതൽ.

 മസര പറാള് സാക്ഷയന്ടുത്കി നതാഴ്കിൽഅനുമത്കി നൽകുക,

തതാഴ്ധിലാള്ധിേളുതടേടമേൾ.

 നതാഴ്കില്കിടങ്ങള്കിൽസമയകൃതയത്രാല്കികുക.

 പപ്രാജക്റ്ട്ട്മീറ്കിംഗ,് നതാഴ്കിലുറ്് പഗാമസഭകൾ,പസാഷയൽ ഓ്്കിറ്ട്ട്പഗാമസഭകൾ എന്ന്കിവയ്കിൽ

്രനങടുകുക.

 ഏൽ്്കികുന്ന പജാല്കികൾകൃതയതപയാനട ്ര്തൂരതീകര്കികുക.

 ദ്കിവസവും നതാഴ്കിൽ ആരംഭ്കികുന്നത്കിനു മുമ്പും പശഷവും മസര പറാള്കിൽ ഒ്ുകൾ

പരഖന്ടുതുക

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

അധ്യക്ഷ ബ്ലോക്ക് റിസോഴ്സ് പേര്സണ് ഡിസ്ട്രിക്ട് റിസോഴ്സ് പേര്സണ്


