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alm-ß-KmÔn tZiob {KmaoW sXmgn-ep-
d v̧ ]²Xn

tkmj-yÂ HmUnäv dnt¸mÀ«v

Im«m-¡S {Kma-]-©m-b v̄

hmÀUv þ 2 Im«m-¡S

shÅ-\mSv t»m¡v
Xncp-h-\- -́]pcw PnÃ

തയാറാക്കിയത്: ശ്രീകല ഐ എം

സോഷ്യല്ഓഡ്കിറ്ബ്സലാക് റ്കിസോഴ്േ് സേഴ്േണ്- വെള്ളനാട് ബ്സലാക്.



2

alm-XvKmÔn tZiob {KmaoW sXmgn-ep-d¸p ]²Xn

BapJw

`mcX¯nse km[m-c-W-¡m-cmb {KmanW P\-§-fpsS PohnX \ne-hmcw
DbÀ¯p-¶-Xn\p thn 2005þ Â ]mÀe-saâv ]mkm-¡nb tZiob {KmaoW sXmgn-
ep-d¸p \nbaw hgn \S-̧ n-em-¡nb Ah-Im-im-[n-jvTnX sXmgnÂ Zm\ ]²-Xn-bm-Wv

–almßmKmÔn tZiob {KmaoW sXmgn-eq-d v̧ ]²Xn. {Kma-]-©m-b¯v apJ-t\-
bmWv ]²Xn \S-̧ n-em-¡p-¶Xv. {KmaoW taJ-e-bnse IpSpw-_-§Ä¡v Bh-i-y-s -̧
Sp¶ apdbv¡v, Hcp km¼-̄ nI hÀj-̄ nÂ 100 Ahn-ZKv[ sXmgnÂ Zn\-§Ä
Dd¸p \ÂIp¶Xn-s\m¸w D]-Po-h\w sa -̈s -̧Sp-̄ p-¶-Xn-\pÅ hn`-hm-Sn-̄ d
iàn-s -̧Sp-̄ p-I, AXp-hgn KpW-ta-·-bp-ÅXpw kpØn-c-hp-amb BkvXn hnI-kn-
-̧]n-¡p-I, ]©m-b¯v Øm]\-§sf iXvIn-s -̧Sp-̄ p-I, km[m-c-W-¡m-cmb P\-

§sf ]²Xn Bkq-{X-W-̄ nÂ ]¦m-fn-bm-¡pI F¶nhbpw ]²Xn e£yw
hbv¡p¶p.

]²-Xn-bpsS khn-ti-j-X-IÄ

 sXmgnÂ e`n-¡m-\pÅ Ah-Imiw \nbaw hgn Dd¸p \ÂIp¶p.
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 {KmaoW taJ-e-bnÂ 18 hb-ÊpÅ GsXm-cmÄ¡pw ]²-Xn-bnÂ AwK-amImw.
 kv{XoIÄ¡v ap³K-W-\, kv{Xobv¡pw ]pcp-j\pw Xpe-y-th-X\w.
 {]IrXn hn`-§-fpsS ]cn-]m-e-\w, ]cn-ØnXn kwc-£-Ww, ImÀjnI taJ-e-

bnse ASn-Øm\ kuI-cy hnI-k\w F¶n-hbv¡v ap³K-W\ \ÂIn-s¡m-
pÅ ]²-Xn-IÄ

 Icm-dp-IÄ, CS-\n-e-¡mÀ CÃ.
 Bkq-{X-W-̄ nepw \nÀh-l-W-̄ nepw kpXm-c-yX
 S]mXp-P\ ]¦m-fn-̄ -̄ n-eqsSbpÅ Bkq-{XWw.
 _m¦v hgn-bpÅ thX\ hnX-cWw
 P\-Iobamb tamWn-«-dnwKv kwhn-[m\w
 tkmj-yÂ HmUnäv {Kma-k`

almßm KmÔn tZiob {KmaoW sXmgnepd¸v ]²Xn

sXmgnemfnIÄ¡pÅ AhImi§Ä

 sXmgnÂ ImÀUn\v At]£n¡m\pw At]£n¨v 7 Znhk¯n\pÅnÂ ImÀUv
e`n¡m\pw DÅ AhImiw

 sXmgnÂ Bhiys¸«mÂ 15 Znhk¯n\pÅnÂ e`n¡m\pÅ AhImiw

 Xmak Øe¯n\v 5 km NpäfhnÂ sXmgnÂ e`n¡m\pÅ AhImiw
(AÃm¯]£w 10% thX\w A[nIambn e`nt¡XmWv.)

 sXmgnen\v At]£n¨v 15 Znhk¯n\pÅnÂ e`n¨nÃmsb¦nÂ sXmgnenÃmbvam
thX\w e`n¡m\pÅ AhImiw.

 an\naw thX\w e`n¡m\pÅ AhImiw

 sXmgnÂ sNbvXv 15 Znhk¯n\pÅnÂ thX\w e`n¨nÃmsb¦nÂ
\jvS]cnlmc¯n\pÅ AhImiw

 sXmgnenS§fnÂ IpSnshÅw, XWÂ hn{iaw {]Ya NnInÕm kuIcyw
F¶nh e`n¡m\pÅ AhImiw

 ]²XnIÄ Bkq{XWw sN¿p¶Xn\pw Bkq{XW¯nÂ
CSs]Sp¶Xn\papÅ AhImiw

 ]²Xn \nÀÆlWw {Kmak`bnÂ kmaqly ]cntim[\ \S¯p¶Xn\pw
]cmXnIÄ kab _ÔnXambn ]cnlcn¡p¶Xn\papÅ AhImiw.

tkmjyÂ HmUnäv

Xt±i kzbw`cW Øm]\§Ä hgn \S¸nem¡p¶ ]²XnIfpsS
\nÀhlWw e`yamb tcJIfpsS ASnØm\¯nepw, ]²XnbnÂ
]¦mfnIfmbhcpw KpWt`màm¡fmbhcpw Bb P\§fpsS A\p`mh¯nsâ
ASnØm\¯nepw, ]cntim[n¨v kpXmcyX Dd¸phcp¯p¶ ]cntim[\m
coXnbmWv tkmjyÂ HmUnäv {Kmak`bmWv tkmjyÂ HmUnänsâ thZn.
tkmjyÂ A¡u_nenänsb ASnkvam¡nbpÅ P\Iob ]cntim[\bmWnXv.

coXn imkv{Xw
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1. tkmjyÂ HmUnäv ¹m³ X¿mdm¡Â
2. A`napJw þ \nÀÆlW DtZymKØÀ, P\{]Xn\n[nIÄ sXmgnemfnIÄ,

I¬ho\ÀamÀ, KpWt`màm¡Ä, IÀjIÀ, \m«pImÀ.
3. ^bÂ ]cntim[\ :þ hÀ¡v ^bense tcJIÄ, Ahbnse DÅS¡w.
4. ^oÂUv ]cntim[\ : þ {]hÀ¯n Øew kµÀin¨v \nco£W§Ä

tcJs¸Sp¯pI.

tUmÀ Sp tUmര് kµÀi\w :þ sXmgnemfnIsfbpw KpWt`màm¡sfbpw
hoSpIfnÂ kµÀin¨v hnhc§Ä tcJs¸Sp¯Â.

IcSp dnt¸mÀ«v X¿mdm¡Â

tkmjyÂ HmUnäv {Kmak`

tkmjyÂ HmUnäv þ Im«m¡S {Kma]©mb v̄

hmÀUv \¼À þ 2 Im«m¡S

Im«m¡S ]©mb¯v þ ASnØm\ hnhc§Ä

PnÃ þ Xncph\´]pcw

t»m¡v þ shÅ\mSv

hnkvXoÀ®w þ 22.54 N.In.ao

hmÀUpIÄ þ 21

P\kwJy þ 33423 (2011þ sk³kkv)

kv{Xo þ 16547

]pcpj³ þ 16876

kv{Xo ]pcpj A\p]mXw

AXncpIÄ

sX¡v þ HätiJcawKew ]©mb¯v

hS¡v þ ]qh¨Â ]©mb¯v

Ing¡v þ Bcy³tImSv ]©mb¯v

]Snªmdv þ amd\Ãqc ]©mb¯v

{][m\ IrjnIÄ þ dºÀ, sX§v, hmg, ac¨o\n

തൊഴിലുറപ് പദ്ധെി :

ആക്ടീവ് വര്ക്കേഴ്സ് : 5310
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2018-19ല്പുതിയ ജോബ്കാര്ഡുകള് : 172

2019ല്നല്കിയജോബ്കാര്ഡുകള് : 22

2018-19വര്ഷംഏറ്റെടുത്ത പപവര്ത്തികള് : 580

ആറകസൃഷിച്ചറതാഴില്ദിനങ്ങള് :

Im«m¡S hmÀUv þ ASnØm\hnhc§Ä

hkvXoÀ®w þ 3.482 ച .കി .മ്ടീ.

AXncpIÄ þ s]m¶d, Ipf¯p½Â, sIm¼mSn¡Â sN«nt¡mWw, Xq§m¼md
hmÀUpIÄ Im«m¡S hmÀUv þ sXmgnepd v̧ ]²Xn hnhc§Ä

]Z[XnbnÂ cPnÌÀ sNbXn«pÅhÀ þ 393

sXmgnÂ e`n¨n«pÅhÀ þ 211

2018þ19 hÀjw þ BIvSohv sXmgnemfnIÄ þ 82

2018þ 19 hÀjw sNbvX {]hÀ¯nIÄ þ 9

tkmjyÂ HmUnäv ]ncnUnepÅ {]hÀ¯nIÄ þ 7

tkmjyÂ HmUnän\v hnt[bam¡nb {]hÀ¯nIÄ

{Ia
\¼À

{]hÀ¯n \¼À {]hÀ¯nbpsS t]cv

1 DP/268888 Im«m¡S hmÀUnÂ sNSn \mgvkdn \nÀ½mWw
2 DP/262099 Im«m¡S BRC ]cnkc¯v kNSn \mgvkdn

\nÀ½mWw
3. WH/301222 ap¸Ånt¯m«¯Nâ XSbW \nÀ½mWw
4 WC/337816 FÅphnf {]tZis¯ hÄXd_nÄ

{Kq¸nÂs¸Sp¶hcpsS `qanbnÂ `qhnIk\w
5 FP/105492 a®mwhnfmIw tXm«Nâ sskUzmÄ \nÀ½mWw
6 IF/368168 sse v̂ `h\ ]²Xn þ apcpI³
7 IF/385908 IAY `h\ ]²Xn þ _nµp

NREGA - \nba {]Imcw sXmgnepd v̧ ]²XnbpsS \nÀÆWhpambn _Ôs¸«v
{Kma]©mb¯nÂ kq£nt¡ cPnÌdpIÄ

1. tPm_v ImÀUv cPnÌÀ
2. {Kmak`m cPnÌÀ
3. Unamâv Atemt¡j³ thX\ cPnÌÀ
4. hÀ¡v cPnÌÀ
5. kpØnc BkvXn cPnÌÀ
6. ]cmXn cPnÌÀ
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7. saäncnbnÂ cPnÌÀ

cPnÌÀ ]cntim[\bnse Is¯epIÄ

 tPm_v ImÀUv cPnÌÀ þ At]£ hnXcWw XpS§nb Imcy§Ä IrXyamb
XobXn h¨v tcJs¸Sp¯nbn«nÃ.

 {Kmak`m cPnÌÀ þ {Kmak`m cPnÌÀ kq£n¨n«nÃ. sXmgnepd v̧
]²Xnbpambn _Ôs¸«v {]XyIw {Kmak` \S¯mdnÃ. AXn\mÂ cPnÌÀ
kq£n¡p¶nÃ.

 Unamâv Atemt¡j³, t]saâv cPnÌÀ, hÀ¡vcPnÌÀ F¶nh {]nâu«v
tIm¸nIfmbmWv kq£n¨n«pÅXv. CXnÂ 2019 amÀ¨v hscbpÅ hnhc§Ä
DÄs¸Sp¯nbn«pv.

 Ønc BkvXnIÄ tcJs¸Sp¶ cPnÌÀ kq£n¨n«nÃ
 saäocnbÂ cPnÌdpw kq£n¨n«nÃ.

hmÀjnI amÌÀ kÀ¡peÀ {]Imcw hÀ¡v ]benÂ 22 tcJIÄ
DmtIXmWv.

1. IhÀt]Pv
2. sN¡venÌv
3. B£³¹m³ tIm¸n
4. `cWm\paXn tcJ (AS)
5. kmt¦XnIIm\paXn (TS)
6. hniZamb FÌntaäv
7. FÌntaäv Unssk³
8. Unamâv t^mw
9. hÀ¡v Atemt¡j³ enÌv
10. Cþ amÌÀtdmÄ
11. aÌÀtdmÄ aqhvsaâv Én]v
12. thPv enÌv
13. ^v {Sm³kv^À gmÀUÀ (FTO)
14. Fwþ _p¡v
15. saäocnbÂ s{]mIyqÀsaâv tÌävsaâv (saäocnbÂ BhiyamsW¦nÂ)
16. saäocnbÂþ _nÂ hu¨À (saäocnbÂ Ds¦nÂ)
17. tdmbÂän t]saâv ckoXv

18. ജഫാജ്ാപ്ാഫ് (മൂനു ജ്റ്റേേ് )

19. Pntbm SmKvUv t^mt«m
20. hÀ¡v Iw¹oj³ kÀ«n^n¡äv

21. tkmjyÂ HmUnäv റികപാര്ട്

22. {]hÀ¯nIfpsS ^bÂ , ^oÂUv ]cntim[\ F¶nhbnse Is¯epIÄ

1 DP/268888
Im«m¡S hmÀUnse
sNSn \gvkdn \nÀ½mWw

^bÂ ]cntim[\:
F.Fw.kn {]ImcapÅ tcJIfnÂ IhÀ t]Pv,
sN¡v enÌv, B£³ ¹m³ tIm¸n, Unamâv
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(On going)
AS¦Â XpI þ 500000
cq]
CXphsc sNehv : 372604
രൂപ

തൊഴില്ദിനങ്ങള് : 1248

t^mdw, Iw¹oj³ kÀ«n^n¡ävkv, t^mt«m
{Km v̂kv (3 tÌPv), tkmjyÂ HmUnäv dnt¸mÀ«v
Ch ^benÂ kq£n¨n«nÃ. Pn.H SmKv CÃ.
M-bookþÂ HmhÀkobÀ H¸pw koepw
tcJs¸Sp¯nbn«nÃ. (M-book No. 109/18-19) þÂ
2,22916 cq]bv¡pÅ _nÂ am{XamWv
FgpXnbn«pÅXv. FÃm ]mÀ«v _nÃpIfpw
FgpXnbn«nÃ.
F.C, sk{I«dn XpS§nbhÀ XobXn
tcJs¸Sp¯nbn«nÃ.
aÌv tdmfnÂ (aÌv tdmÄ \w. 10410) cv
Znhks¯ lmPÀ sh«n sXmgnÂ Zn\§Ä
Ipd¨n«pv.
^oÂUv ]cntim[\:

FÌntaäv {]Imcw 5700 sNSnIÄ¡pÅ
\gvkdnbmsW¦nepw 3500 sNSnIÄ¡mbmWv
\gvkdn \nÀ½n¨Xv. AXnÂ 3000 sNSnIfpw
\Sm\mbn sImp t]mbn F¶p ]dbp¶p.
_m¡n 500 sNSnIÄ ImWm³ IgnªnÃ.
kzImcy hyànbpsS `qanbnemWv \gvkdn
\nÀ½n¨Xv. 500 sNSnIÄ DSabpsS \nÀt±i
{]Imcw thsd Øet¯¡v FSp¯v amtän
h¶p F¶p ]dbp¶p. ImWm³ Ignªn«nÃ.
\nco£W§Ä:

sNSn \gnkvdn¡mhiyamb hn¯v, hfw,
then¡¼v, tjUv, s\äv, IoS\min\n
F¶nhsbm¶pw sskänÂ \ÂInbn«nÃ.
CXn\mbn _nÃnÂ XpIbpw
DÄs¸Sp¯nbn«nÃ. Cu Bhiy§Ä
\ndthäm³ sXmgnemfnIÄ¡v sNehv
hlnt¡n h¶p.

2 DP/262099 BRC
]cnkc¯v sNSn \gvkdn
\nÀ½mWw
AS¦Â XpI þ 150000/þ
cq]

sNehv þ 107226/þ
{]hÀ¯n Bcw`w þ
04/09/2018
Ahkm\n¨Xv þ
03/01/2019

F.Fw.kn. {]ImcapÅ tcJIfnÂ Unamâv
t^mdw, Iw¹oj³ kÀ«n^n¡äv,
t^mt«m{Km v̂kv, PntbmSmKv, tkmjyÂ
HmUnäv dnt¸mÀ«v Ch ^benÂ kq£n¨n«nÃ.
^oÂUv ]cntim[\:

FÌntaäv {]Imcw 500 sNSnIÄ¡pÅ
\gvkdnbmWv ChnsS \nÀ½n¨Xv FÃm
sNSnIfpw \«v ]cn]men¡m\mbn
sImpt]mbn«pv.
\nco£Ww:

\gvkdn \nÀ½mW¯n\mhiyamb
then¡¼v, hn¯v, hfw, IoS\min\n, s\äv,
SmÀt]mfn\v XpS§nbhbpsS sNehv ]²Xn
XpIbnÂ hIbncp¯n \nÀÆln¨n«nÃ. CXv
sXmgnemfn \nÀÆlnt¡Xmbn Adnbm³
Ignªp.

3 WH/301222 ^oÂUv ]cntim[\:
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ap¸Ån tXm«nÂ
XSbW \nÀ½mWw
AS¦Â XpI þ 142000
cq]
sNehv þ 4968
Bcw`w þ 11/12/2018
Ahkm\w þ 31/12/2018

Cu {]hÀ¯n sN¿p¶Xn\v ap¸Ån
tXm«nÂ Cd§m³ Ignbm¯ h®w
amen\yhpw ZpÀKÔhpw \ndª
AhØbnembXn\mÂ sXmgnemfnIÄ ]Wn
Ahkm\n¸n¨p.

18 sXmgnÂ Zn\§Ä¡mbn 4968 cq]
am{XamWv sNehv.
\nco£Ww.
A[nIamb amen\yhpw ZpÀKÔhpw \ndª

tXmSnsâ AhØ \nco£n¡msXbmWv Cu
{]hÀ¯n GsäSp¯Xv. Cu hmÀUnse
{][m\ Pet{kmXÊmb ap³]Ån
tXmSnsâ amen\ymhØ amäm\pÅ \S]SnIÄ
]©mb¯v Xe¯nÂ
kzoIcn¨tijambncp¶p ]²Xn
Bcw`nt¡nbncp¶Xv. Ct¸mgpw tXmSv
AtX AhØbnÂ Xs¶bmsW¶v Øew
]cntim[n¨t¸mÄ Ip.
tXmSv hr¯nbm¡Â, Ipfw \hoIcWw
XpS§nbh t]mepÅ {]hÀ¯nIÄ¡p thn
sXmgnemfnIÄ¡v BtcmKy kpc£m
D]IcW§fpw A\p_Ô kma{KnIfpw
hnXcWw sNt¿XmWv. ]²Xn
GsäSp¡p¶Xn\v ap¼v Øew ]cntim[n¨v
GsäSp¡m³ Ignbp¶XmtWmsb¶v
Dd¸nt¡Xpv.
^bÂ ]cntim[\:
F.Fw.kn {]ImcapÅ tcJIfnÂ
t^mt«m{Km^pIfpw PntbmSmKpw CÃ.

4 WC/337816
FÅphnf {]tZis¯
hÄ\d_nÄ
{Kq¸nÂs¸«hcpsS
`qanbnÂ `qhnIk\
{]hÀ¯nIÄ
AS¦Â XpI þ 300000
cq]
റെലവ്:109542രൂപ

റതാഴില്ദിനങ്ങള്:397

^bÂ ]cntim[\:
F.Fw.kn {]ImcapÅ tcJIfnÂ B£³
¹m³ tIm¸n, Unamâv t^mw, FÌntaäv
Unssk³, t^mt«mIÄ, PntbmSmKv t^mt«m,
Iw¹oj³ kÀ«n^n¡äv, tkmjyÂ HmUnäv
dnt¸mÀ«v Ch kq£n¨n«nÃ.

^oÂUv ]cntim[\:
^bense tcJIÄ {]Imcw 11

t¹m«pIfnembn ag¡pgn ChbpsS
\nÀ½mWamWv \S¯nbn«pÅXv.
sXmgnemfnIÄ ]dªXv sX§n³XSw, d_dn\v
XSsamcp¡Â, ac¨o\n¡v ]W \nÀ½n¡Â
F¶nh sNbvXn«pv F¶mWv. FÃm
sskäpIfpw Cu {]hr¯nIÄ H¶pw Xs¶
ImWm³ Ignªn«nല്ല .എസ്ടികമറ് പ്രകാരമുള്ള തൊഴില്

ദിനങ്ങള് പൂര്ത്ടീകരിചിടില്ല.

kn.sF._n CÃ.
\nco£Ww
hyàamb Bkq{XWtam taÂt\m«tam

CÃmsX sNbvX {]h¯nbmWnXv. {]hr¯n
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Øe¯v \nco£W¯n\v DtZymKØÀ
t]mbn«nÃ. FÌntaäv {]ImcapÅ
{]hr¯nIÄ sN¿p¶ps¶v Dd¸p
hcp¯nbn«nÃ. `qhpSaIÄ \nÀt±in¨
]WnIÄ sN¿pI am{XamWv Cu
{]hÀ¯nbneqsS \S¶Xv.

5 FP/105492
a®mwhnfmIw tXm«nÂ
sskUv hmÄ
\nÀ½mWw

അടങ്കല്തുക : 200000

റെലവ് :182513

^bÂ ]tctim[\:
saäocnbÂ hÀ¡nsâ ^benÂ DmtI
{][m\ tcJIÄ H¶pw CÃ. `cWm\paXn
tcJ, B£³¹m³ tIm¸n, Unamâv t^mdw
FÌntaäv Unssk³, t^mt«mIÄ, PntbmSmKv,
Iw¹oj³ kÀ«n^n¡äv, saäocnbÂ _nÂ,
hu¨À, shÀ UosäbnÂkv, sS³UÀ
tcJIÄ Ch Dmbncp¶nÃ. saäocnbÂ
s{]mIypsaâv tIm¸nbpw CÃ.

^oÂUv ]cntim[\:
86.5 aoäÀ BWv sskUv hmÄ \nÀ½n¨n«pÅXv.
kn.sF._n. XIc t_mÀUv Øm]n¨n«pv.
Icn¦ÃpsI«nb `n¯nbmWv \nÀ½n¨n«pÅXv.
Hcp sskUnÂ am{XamWv.

\nco£Ww:
Cu {]hr¯nbnÂ 14 Znhkt¯¡v

AhnZKv[ sXmgnÂ \ÂInbn«ps¦nepw
sXmgnemfnIfmcpw Xs¶ AXv sNbvXXmbn
AdnhnÃ. 3864 cq]bpsS thX\hpw Cu
hIbnÂ e`yam¡nbn«pv.
tXmSnsâ Hcp `mK¯p am{XamWv
sskUvhmÄ. tXmSv kwc£n¡p¶Xn\mbmWv
sNbvXn«pÅXv. adphiw kzImcy `qanbmWv.
AXphgn sNfn ASnbm\pÅ km[yX
IqSpXemWv. Ccphi§fnepw
\nÀ½n¨nsÃ¦nÂ Cu {]hr¯nbpsS ^ew
DmhnÃ.

6 IF/368168
sse v̂ ]²Xn apcpI³

^bÂ ]cntim[\:
^benÂ 2 aÌÀ tdmÄ am{Xta DÅq.
^oÂUv ]cntim[\:
sse v̂ ]²Xn {]ImcapÅ apcpIsâ hoSv
P\phcnbnÂ A\phZn¨XmsW¦nepw
hyàn]camb ImcW§fmÂ Ct¸mgmWv
XpS§nbXv. H¶mw tÌPmWv. t_kvsaâv
Bbn sXmgnepd v̧ hgnbpÅ BZyL« aÌÀ
tdmfnÂ H¸n«pv. Imiv In«nbn«nÃ.

P\phcnbnÂ A\phZn¨Xn\mÂ apcpIsâ
`mcy hniz½bv¡v AXn\ptijw
sXmgnepd¸nÂ aäv ]WnIÄ sN¿m³
Ignªn«nÃ. Ignª km¼¯nI hÀjw 23
sXmgnÂ Zn\§Ä am{XamWv AhÀ¡v e`n¨Xv.
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7 IAY
`h\ ]²Xn

^bÂ ]cntim[\:
^benÂ aÌÀ tdmÄ am{XtabpÅq.
^oÂUv ]cntim[\ :
P\phcn 30þ\v hoSp]Wn Bcw`n¨v Ct¸mÄ
\memw tÌPnse¯n (finishing
stage)CXphscbpw Hmtcm L«¯nepw
e`nt¡ sXmgnepd¸p {]ImcapÅ XpI
e`n¨n«nÃ. _nµphn\v Ignª km¼¯nI
hÀjw thsd ]Wn sN¿m\pw Ignªn«nÃ.

കവ്ടെത്തലുകള് :

ഫയല്േര്കിസശാധന

AMC പപകാരം 22 ജരഖകളാണ് ഒരു വര്ക് ഫയലില് ഉണ്ടാജകണ്ടത് .പരിജോധിച്ച ഒരു

ഫയലിലുംആവേ്യമുള്ളഎലാ ജരഖകളും സൂകിച്ചി്ില .

> ഡിമാന്ഡ് ജഫാറം ഇല –റതാഴിലാളികള് നിയമ പപകാരം ജരഖാമൂലം റതാഴില്

ആവേ്യറ്പെടുനില.

> പപവര്ത്തിയുറട മൂനു ഘ്ങ്ങളില്ഉജധ്യാ്സ്ഥര് സസ്റെ് സന്ദര്േിെ് ജഫാജ്ാ

എടുത്ത്ഫയല്റെയുനില .

>പപവര്ത്തിയുറടപൂര്ത്ത്തീകരണസര്് ിഫിക്ക്റെ്ഫയലില്ഉള്റക്കാള്ളിച്ചി്ില

> M Bookല്കപ്ത്യമായ ജരഖറ്പെടുത്തലുകള്കാണുനില,റമഷര്റമന്്റെ്, പാര്് ് ബിലുകള്ഇവ

കൃത്യമായി ജരഖറ്പെടുത്തികാണുനില .

>മ്റ്റേര്ജറാളില്തിരുത്തലുകള്ഉണ്ടായി്ുണ്ട് .(DP/268888)

റതാഴിലാളികളില്നിനുജേഖരിച്ചവിവരങ്ങള്:

>82 ആക്്തീവ് റതാഴിലാളികളില് 25 ജപര്ക്ക് മാപതമാണ് 100റതാഴില് ദിനങ്ങള് ലഭിച്ചി്ുള്ളത്

.മ്റെുള്ളവരില് 31ജപര്ക്കും പണി ലഭിക്കാത്തത് റകാണ്ടുമാപതം റതാഴില് ദിനങ്ങള്

നഷമായതാണ്

റതാഴിലാളികള്ക്ക് നിയമപപകാരം റതാഴില് ആവേ്യറ്പെടാനുള്ള അവസരവും ഡിമാന്ഡ്

ഫാറവുംലഭ്യമാകുനില

ഓജരാ വര്ഷവും പപവര്ത്തികള് ആരംഭിക്കാന് സവകുനത് റതാഴില് ദിനങ്ങള്

തികയ്ക്കുനതിനുതടസ്സമാകുനു .

ഫ്തീല്ഡ്പരിജോധന :

>എസ്ിജമ്റെ് പപകാരം സൃഷിക്കുന റതാഴില് ദിനങ്ങള് പപവര്ത്തി റെയുജ്ാള്

കുറയുനതായികാണുനു

>റതാഴിലുറ്പെ് നിയമ പപകാരം ഒരു പപവര്ത്തി ആരംഭിക്കുജ്ാള്തറന അതിന്ററ വിേദ
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വിവരങ്ങള് ജരഖറ്പെടുത്തിയ നിശിത അളവിലുള്ള സി്റെിസണ് ഇന്ഫര്മജറന് ജബാര്ഡ്

സ്ഥാപിജക്കണ്ടാതാണ്

>മണാംവിള ജതാ്ില് സസഡ് വാള് നിര്മാണം എന വര്ക്കിന്ററ സസ്റെില് മാപതമാണ്

സി്റെിസണ്ഇന്ഫര്ജമഷന് ജബാര്ഡ്സ്ഥാപിച്ചി്ുള്ളത് .അതും നിയമ പപകാരമുള്ളത് അല.

മ്റെു പപവര്ത്തികളില്ഒനുംതറന CIBസ്ഥാപിച്ചി്ില .

>റെടി നഴ്സറി നിര്മാണത്തിന്ററ രണ്ടു പപവര്ത്തികളിലുംഎ്റ്റേിജമ്റെ് പപകാരമുള്ള എലാ

റെലവുകളും പദ്ധതി ഫണ്ടില് നിന് നിര്വഹിച്ചി്ില . ജപാളിബാ്്

,വിത്ത,്വളം,ക്തീടനാേിനി,ടാര്ജപാളിന് തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് റതാഴിലാളികള് റെലവ്

റെജയണ്ടതായി വനു.റതാഴില് റെയുനതുമായി ബന്ധറ്പെ്ു റതാഴിലാളികള്ക്ക്

പണറച്ചലവ്പാടുള്ളതല.

മുണ്ട്പെള്ളി ജതാ്ില് തടയണനിര്മാണം എന പപവര്ത്തിയില് പദ്ധതി

ഏറ്റെടുക്കുനതിനുമു്് സ്ഥലം പരിജോധിച്ച് പദ്ധതി സാധ്യമാക്കാന് കഴിയുജമാ എന്

വിലയിരുത്തിയി്ില.ആയതിനാല്പദ്ധതിക്കുജവണ്ടിറെലവാക്കിയതുകപാഴായി .

മണാംവിള ജതാടില് സസഡ് വാള്നിര്മാണം നലര്തീതിയില് റെയ്ി്ുണ്ട് എങ്കിലും ഒരു

സസഡ് മാപതമാണ് നിര്മാണം.മറുവേം താഴ്നതും മണ് ഇടിഞുറകാണ്ടിക്കുനതുമാണ്

.അതുറകാണ്ടുതറനപദ്ധതിയുറടലക്ഷ്യംപൂര്ത്ത്തീകരിക്കാന്പൂര്ണമായുംസാധിക്കില

എള്ള് വിള പപജദേറത്ത ഭൂവികസന പപവര്ത്തികള് എന വര്ക്കില് എ്റ്റേിജമ്റെില്

കാണിച്ചി്ുള്ള പപവര്ത്തികള് ഒനും തറന സസ്റെില് കാണാന് കഴിഞി്ില . പദ്ധതി

ലക്ഷ്യം പൂര്ത്ത്തീകരിക്കാന് എസ്ിജമ്റെ് പപകാരമുള്ള പപവര്ത്തികള് തറന റെജയണ്ടതാണ്

.അലാത്ത പകം ഫണ്ട് റത്റൊയ ര്തീതിയില് വിനിജയാ്ിക്കുനത് വഴി പദ്ധതിയുറട

പപജയാേനംഇലാതാകും .

\nco£W§Ä:

AhImi \ntj[w

sXmgnepd v̧ \nba {]Imcw Hcp IpSpw_¯n\v Hcp km¼¯nI hÀj¯nÂ
AhÀ Bhiys¸Sp¶ apdbv¡v 100 sXmgnÂ Zn\§Ä Dd¸p hcpt¯XmWv.

Im«m¡S hmÀUnse 82 BIvSohv sXmgnemfnIfnÂ 25 t]À¡v am{XamWv 100
sXmgnÂ Zn\§Ä e`n¨Xv. 25 t]À¡p tPmen sN¿m³ X¿mdmbn«pw ]Wn
e`n¡m¯Xp ImcWw sXmgnÂ Zn\§Ä \jvSambhcmWv. \nba {]ImcapÅ
Unamâv \ÂIm³ sXmgnemfnIÄ¡v km[n¡m¯Xn\mÂ ]cmXns¸Sm\pw
AhImianÃmsXbmbn.

\nba {]Imcw sXmgnÂ Bhiys¸Sm\pÅ Ahkcw sXmgnemfn¡v
\ÂtIXmWv.

sF.F.ssh. ]²Xn {]Imcw hoSv e`n¨ _nµp (ImÀUv \w) 2019 P\phcn 30þ\v
hoSp]Wn Bcw`n¨Xn\mÂ ]n¶oSv aäp ]WnIfnsem¶pw DÄs¸Sp¯nbnÃ. 2019
amÀ¨v 31 hscbpw hoSv ]Wnbpambn _Ôs¸« sXmgnÂ Zn\§Ä
(]qÀ¯oIcWL«a\pkcn¨v)¡pÅ aÌÀ tdmÄ e`n¡m¯Xn\mÂ Ignª
km¼¯nI hÀj¯nÂ sXmgnÂ Zn\w am{Xta e`n¨n«pÅq. Ct¸mÄ hoSv
\memw tÌPnemWv (]qÀ¯oIcW L«w) Ignª amk¯nemWv BZys¯
aÌÀ tdmÄ \ÂInbXv.
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¹mâv \gvkdnbpsS \nÀ½mWw F¶ {]hr¯nbnÂ FÌntaäv {]ImcapÅ tjUv,
s\äv, IoS\min\n, hfw F¶nhbv¡v ^nÂ hIbncp¯mXn\mÂ AXv
\ÂInbn«nÃ. CXn\mbn sXmgnemfnIÄ sNehv hlnt¡Xmbn h¶p.
sXmgnepd v̧ \nba {]Imcw sXmgnÂ sN¿p¶Xn\v sXmgnemfn¡v bmsXmcp
sNehpIfpw DmIm³ ]mSnÃm¯XmWv.

സ്റിറ്റിസണ്ഇന്ഫര്മേഷന്മോര്ഡ്

റതാഴിലുറ്പെ് നിയമ പപകാരം ഒരു വര്ക്ക്തുടങ്ങുജ്ാള് തറന പപവര്ത്തിസ്ഥലത്ത് നിര്ദിഷ

അളവിലുള്ള ജബാര്ഡ് സ്ഥാപിച്ച് പപവര്ത്തിറയ കുറിച്ചുള്ള പൂര്ണമായ വിവരങ്ങള്

ജരഖറ്പെടുജത്തണ്ടതാണ് .

പരിജോധനയ്ക്ക് വിജധയമാക്കിയ 7 പപവര്ത്തികളില് FB/105492 എനപപവര്ത്തിക്കു

മാപതമാണ് ജബാര്ഡ്സ്ഥാപിച്ചി്ുള്ളത്അതുംനിയമ പപകാരമുള്ളതല.

റതാഴിലുറ്പെ് പദ്ധതിയുറട ലക്യപപാപ്ിക്കു സി്റെിസണ്ഇന്ഫര്ജമഷന്ജബാര്ഡിനു വളറര

പപാധാന്യമുണ്ട് . CXv Øm]n¡m¯Xnsâ t]cnÂ an¡hmdpw {]hr¯nIÄ¡v
^v t¢mkv sN¿m³ Ignbm¯ AhØbmWv. CXn\pÅ XpI ^nÂ
hIbncp¯n FÃm {]hr¯nIÄ¡pw t_mÀUv Øm]nt¡Xv DtZymKØcpsS
NpaXebmWv.

taäv (I¬ho\À):

sXmgnepd v̧ \nba {]Imcw {]hr¯n Øe¯v taÂt\m«w taän\mWv.

 taänsâ NpaXeIÄ Znhkhpw IrXyamb tXmXnÂ ]Wn \S¡p¶ps¶v
Dd¸p hcp¯pI.

 sXmgnÂ Øe¯v aÌÀ tdmÄ ssIImcyw sN¿pI. aÌÀ tdmfnÂ
IrXyambn lmPÀ tcJs¸Sp¯n kq£n¡pI. aÌÀ tdmfnÂ H¸ph¨
sXmgnemfn \nÝnX kabw hsc ]Wn sN¿p¶ps¶v Dd¸p hcp¯pI.

 aÌÀ tdmÄ ]qÀ¯nbmbn IgnªmÂ Hcp Znhk¯n\pÅnÂ AXv _Ôs¸«
DtZymKØsc GÂ¸n¡pI.

 ]Wn Øe¯v sXmgnemfnIÄ¡v Bhiyamb ASnØm\ kuIcy§Ä
Hcp¡pI (IpSnshÅw, XWÂ kuIcyw, {]Ya NnInÕm kuIcyw
XpS§nbh).

 sskäv Ubdn IrXyambn FgpXn kq£n¡pI
 sskänÂ A]ISw DmIpIbmsW¦nÂ sskäv UbdnbnÂ FgpXpIbpw

_Ôs¸«hsc bYmkabw Adnbn¡pIbpw sN¿pI.

 14 ദിവസമാകുക്ാള്കമറ്മാകറണ്ടൊണ്.

Im«m¡S hmÀUnÂ 5…… taävamcmWpÅXv. sskänÂ {]Ya NnInÕm

kuIcy§Ä HgnsIbpÅ kuIcy§Ä e`yam¡pനുണ്ട്

^ÌvFbvUv t_mIvkv e`yamIp¶nÃ. IrXyambn taäpamÀ amdp¶ coXn
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ImWp¶nÃ.

െ്കിജ്കിവലന്േ്ആന്ഡ്സോന്കിട്ടറ്കിംഗ് കമ്കിറ്കി

hnPne³kv & tamWnädnwKv I½nän (hn.Fw.kn) \nba {]Imcw sXmgnepd v̧
]²XnbpsS \nco£W¯n\mbn Htcm hmÀUnepw hnPne³kv tamWnädnwKv
cq]oIcnt¡Xpw AwK§Ä ]WnØew kµÀin¨v A`n{]mb§fpw
\nco£W§fpw sskäv UbdnbnÂ tcJs¸Sp¯vXpamWv. Im«m¡S
hmÀUnÂ hn.Fw.kn. AwK§Ä ]WnØew kµÀin¡p¶Xmbn Adnbm³
Ignªn«nÃ. Hmtcm hÀ¡nsâ sskäv Ubdnbnepw hyXykvXamb t]cpIfmWv
tcJs¸Sp¯nbn«pÅXv. Hcp hniZmwi§fpw tcJs¸Sp¯n ImWp¶nÃ.

]cmXn ]cnlmcw

sXmgnÂ hIp v̧ \nbaw 19þ#m#w hIp v̧ \nba {]Imcw ]²Xnbpambn _Ôs¸«v
GsXmcp ]cmXnbpw kab_ÔnXambn ]cnlcn¡s¸tSXmWv.
{Kma]©mb¯v Xe¯nepw t»m¡v Xe¯nepw ]cmXnIÄ kaÀ¸n¡mw.
]©mb¯v Xe¯nepÅ ]cmXnIÄ A[nIrXÀ¡v \ÂIn ssI¸ävckoXv

hmt§Xpw A[nIrXÀ AXv ]cmXn cPnÌdnÂ tcJs¸Sp¯pIbpw 7……..
Znhk¯n\pÅnÂ ]cmXnbnt·Â \S]Sn kzoIcn¨v AXv ]cmXn cPnÌdnÂ
FgptXXpamWv. ]cmXnIÄ tSmÄ {^o \¼cmbn hnfn¨dnbn¡mhp¶XpamWv.

\nÀt±i§Ä DtZymKØÀ ]ment¡XmWv.

1. sXmgnemfnIÄ¡v AhcpsS AhImi§Ä Dd¸p hcp¯ns¡mv ]²XnIÄ
\S¸nem¡pI.

2. hÀ¡v ^benÂ Bhiyamb FÃm tcJIfpw DÄs¸Sp¯n ^bÂ
kq£n¡pI

3. ]²Xnbpambn _Ôs¸«v FÃm cPnÌdpIfpw FgpXn kq£n¡pI
4. FÌntaäv {]ImcapÅ {]hr¯nIÄ \S¡p¶ps¶v IrXyambn ]WnØew

kµÀin¨v Dd¸phcp¯pI.
5. ]WnØe¯v Bhiyamb SmÀt]mfn³, ^Ìv FbvUv, sXmgnemfnIÄ¡v

th Bhiy D]IcW§Ä IrXyambn \ÂIp¶Xn\pÅ \S]SnIÄ
kzoIcn¡pI.

6. kab_ÔnXambn ]²XnIÄ GäSp¯v sXmgnemfnIÄ Bhiys¸Sp¶
apdbv¡v IrXyambn sXmgnÂ \evIpI.

7. sXmgnemfnIÄ¡v sXmgnÂ Bhiys¸Sm\pÅ Ahkchpw AXn\pÅ
t^mdhpw \ÂIpI.

8. FÌntaäv {]ImcapÅ ]²Xn sNehpIÄ¡v _nÃnÂ XpI DÄs¡mÅn¨v
Ah IrXyambn sN¿pI.

9. FÃm {]hr¯nIÄ¡pw kn.sF._n. Øm]n¡m\pÅ \S]SnIÄ
kzoIcn¡pI.
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sXmgnemfnIÄ ]ment¡

> ഓസരാ േേ്സേശത്ത്കിനും A\ptbmPyamb {]hr¯nIfpsS km[yX
]cntim[n¡p¶Xnepw Is¯p¶Xnepw ]¦mfnbmhpI.

>sXmgnÂ IrXyambn Bhiys¸Sm³ X¿mdmhpI.

>തൊഴില് തചയുനെിതനാപ്പം തൊഴിലാളികളുതട അവകാശങ്ങള് ലഭ്യമാകുനുതവനു

ഉറപു വരുതുക.

>e`n¡p¶ sXmgnÂ IrXyamb tXmXnÂ Hmtcm Znhkhpw sN¿pI

>]²Xn \nÀÆlWhpambn _Ôs¸« ]cmXnIÄ tcJmaqew A[nIrXÀ¡v
\ÂIpI.

കാടാക്കട ഗ്ാേപഞായത് - കാടാക്കടവാരഡ്ഡ്

മസാഷ്യല്ഓഡ്റിറ്ഡ് ഗ്ാേസഭ റ്റിമ്ാരട്ഡ്

തീയത്റി : 9-7-2019

സ്ഥലം : കാടാക്കട ഗ്ാേ പഞായത്ഹാള്

സേയം : 3 pm

അജണ്ട : ഈേ്വര പപാര്ത്ഥന

സ്വാ്തം

അധ്യക പപസം്ം

ഉലഘാടന പപസം്ം

റിജ്പൊര്്ട്ട്അവതരണം

െരച്ച –മറുപടി –ത്തീരുമാനങ്ങള്

റിജ്പൊര്്അം്്തീകരിക്കല

നന്ദി ജരഖറ്പെടുത്തല

ഈേ്വര പപാര്ത്ഥനജയാറട 3.15 ന് ജയാ്ംആരംഭിച്ചു . റതാഴിലാളികളിലനിന് റതരറഞടുക്കറ്പെ്

പേ്തീമതി വസന്തകുമാരിഅമജയാ്ത്തിന്ററഅധ്യകയായി .

സ്വാ്തം : കാ്ാക്കടവാരഡ്ട്ട്റമ്ര പേ്തീമതി പേ്തീജരഖസ്വാ്തംആേംസിച്ചു.
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അധ്യക പപസം്ം : അധ്യകയായവസന്തകുമാരിയമകൂടുതറലാനുംസംസാരിക്കാറത

ജയാ്നടപടികളിജലക്്കട്ട്കടനു.

ഉലഘാടന പപസം്ം : കാ്ാക്കട പ്ാമ പഞായത്ത്ട്ട്സവസ് പപസിഡന്റ്ട്ട്പേ്തീ.േരത്െപന്ദന്നായരയു്

ഔപൊരികമായി ഉലഘാടനം റെയത്സംസാരിച്ചു.പഞായത്തിറലറതാഴിലുറ്പെ് പദ്ധതിയുറട

നടത്തി്പെുമായിബന്ധറ്പെ്കാര്യങ്ങള്പറഞു.

ജസാഷ്യലഓഡി്്റെട്ട്റിജ്പൊര്്ട്ട്അവതരണം : റവള്ളനാട് ജ്ാക്്കട്ട്റിജസാഴ്സ് ജപഴ്സണ് പേ്തീമതി പേ്തീകല

ജസാഷ്യലഓഡി്്റെട്ട്റിജ്പൊര്്ട്ട്അവതരി്പെിച്ചു .

ജസാഷ്യലഓഡി്റെിനുവിജധയമാക്കിയ പപവരത്തികള് : 2018 ഒക്ജടാബര 1 മുതല 2019 മാരച്ച്ട്ട്31 വറര

റെയ് 7 പപവരത്തികള്

 കാടാക്കടവാരഡ്റില്പാന്റ് നഴ്സറ്റി ന്റിര്ാണം

 കടകട BRCപര്റിസരത് ചെട്റി നഴ്സറ്റി ന്റിര്ാണം

 േുണ്ട്ള്റി മതാട് തടയണന്റിര്ാണം.

 എലുവ്റില ഗപമേശചതവള്നറേ്റിള് ഗ്രൂ്്റില് ചപടവരുചട ഭരൂേ്റിയ്റില് േണ് ജല

സംരക്ഷണ ഗപവരത്റികള്

 േണാവ്റിള മതാട്റില്സസഡ്വാള്ന്റിര്ാണം

 സലഫ് ഭവനപദ്ധത്റി – േുരുകന്

 IAY ഭവനപദ്ധത്റി –േ്റിനു

കചണ്ടതലുകള്

ഫയലപരിജോധന

AMC പപകാരം 22 ജരഖകളാണ് ഒരു വരക്ക് ഫയലില ഉണ്ടാജകണ്ടത് .പരിജോധിച്ച ഒരു

ഫയലിലുംആവേ്യമുള്ളഎലാ ജരഖകളും സൂകിച്ചി്ില .

>ഡിമാന്ഡ് ജഫാറം ഇല –റതാഴിലാളികള്നിയമ പപകാരം ജരഖാമൂലം റതാഴില

ആവേ്യറ്പെടുനില.

> പപവരത്തിയുറട മൂനുഘ്ങ്ങളില ഉജധ്യാ്സ്ഥര സസ്റെ്സന്ദരേിെ് ജഫാജ്ാ

എടുത്ത്ഫയലറെയുനില .

>പപവരത്തിയുറട പൂരത്ത്തീകരണസര്ിഫിക്ക്റെ്ഫയലില ഉള്റക്കാള്ളിച്ചി്ില

> M Bookലകപ്ത്യമായ ജരഖറ്പെടുത്തലുകള്കാണുനില,റമഷരറമന്്റെ്ട്ട്, പാര്്ബിലുകള്

ഇവകൃത്യമായി ജരഖറ്പെടുത്തികാണുനില .

>മ്റ്റേര ജറാളിലതിരുത്തലുകള് ഉണ്ടായി്ുണ്ട് .(DP/268888)

റതാഴിലാളികളിലനിനുജേഖരിച്ചവിവരങ്ങള് :

>82ആക്്തീവ് റതാഴിലാളികളില 25 ജപരക്ക് മാപതമാണ് 100റതാഴില ദിനങ്ങള്ലഭിച്ചി്ുള്ളത്ട്ട്

.മ്റെുള്ളവരില 31ജപരക്കും പണിലഭിക്കാത്തത് റകാണ്ടുമാപതം റതാഴില ദിനങ്ങള്

നഷമായതാണ്

റതാഴിലാളികള്ക്ക് നിയമപപകാരം റതാഴിലആവേ്യറ്പെടാനുള്ളഅവസരവുംഡിമാന്ഡ്

ഫാറവും ലഭ്യമാകുനില

ഓജരാ വരഷവും പപവരത്തികള്ആരംഭിക്കാന്സവകുനത് റതാഴില ദിനങ്ങള്

തികയ്ക്കുനതിനു തടസ്സമാകുനു .
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ഫ്തീലഡ് പരിജോധന :

>എസ്ിജമ്റെ്ട്ട്പപകാരംസൃഷിക്കുന റതാഴില ദിനങ്ങള് പപവരത്തി റെയുജ്ാള്

കുറയുനതായികാണുനു

>റതാഴിലുറ്പെ് നിയമ പപകാരം ഒരു പപവരത്തിആരംഭിക്കുജ്ാള്തറനഅതിന്ററ വിേദ

വിവരങ്ങള്ജരഖറ്പെടുത്തിയനിശിതഅളവിലുള്ളസി്റെിസണ്ഇന്ഫരമജറന് ജബാരഡ്ട്ട്

സ്ഥാപിജക്കണ്ടാതാണ്

>മണാംവിള ജതാ്ിലസസഡ്വാള്നിരമാണംഎനവരക്കിന്ററ സസ്റെില മാപതമാണ്

സി്റെിസണ്ഇന്ഫരജമഷന് ജബാരഡ്ട്ട്സ്ഥാപിച്ചി്ുള്ളത് .അതും നിയമ പപകാരമുള്ളത്അല.

മ്റെു പപവരത്തികളില ഒനുംതറന CIBസ്ഥാപിച്ചി്ില .

>റെടി നഴ്സറി നിരമാണത്തിന്ററ രണ്ടു പപവരത്തികളിലുംഎ്റ്റേിജമ്റെ്ട്ട്പപകാരമുള്ളഎലാ

റെലവുകളും പദ്ധതിഫണ്ടിലനിന് നിരവഹിച്ചി്ില . ജപാളിബാ്്

,വിത്ത്,വളം,ക്തീടനാേിനി,ടാരജപാളിന് തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് റതാഴിലാളികള് റെലവ്ട്ട്

റെജയണ്ടതായിവനു.റതാഴില റെയുനതുമായി ബന്ധറ്പെ്ു റതാഴിലാളികള്ക്ക്ട്ട്

പണറച്ചലവ്പാടുള്ളതല.

മുണ്ട്പെള്ളി ജതാ്ിലതടയണനിരമാണം എന പപവരത്തിയിലപദ്ധതി

ഏറ്റെടുക്കുനതിനുമു്്ട്ട്സ്ഥലംപരിജോധിച്ച് പദ്ധതിസാധ്യമാക്കാന്കഴിയുജമാഎന്

വിലയിരുത്തിയി്ില.ആയതിനാലപദ്ധതിക്കുജവണ്ടി റെലവാക്കിയതുകപാഴായി .

മണാംവിള ജതാടിലസസഡ്വാള്നിരമാണം നലര്തീതിയില റെയ്ി്ുണ്ട്എങ്കിലും ഒരു

സസഡ് മാപതമാണ് നിരമാണം.മറുവേംതാഴ്നതും മണ് ഇടിഞുറകാണ്ടിക്കുനതുമാണ്

.അതുറകാണ്ടുതറനപദ്ധതിയുറട ലക്ട്ട്ഷ്യം പൂരത്ത്തീകരിക്കാന്പൂരണമായുംസാധിക്കില

എള്ള്വിള പപജദേറത്ത ഭൂവികസന പപവരത്തികള്എനവരക്കിലഎ്റ്റേിജമ്റെില

കാണിച്ചി്ുള്ള പപവരത്തികള്ഒനുംതറനസസ്റെിലകാണാന്കഴിഞി്ില . പദ്ധതി

ലക്ട്ട്ഷ്യം പൂരത്ത്തീകരിക്കാന്എസ്ിജമ്റെ് പപകാരമുള്ള പപവരത്തികള്തറനറെജയണ്ടതാണ്

.അലാത്തപകംഫണ്ട്ട്ട്റത്റൊയ ര്തീതിയിലവിനിജയാ്ിക്കുനത് വഴി പദ്ധതിയുറട

പപജയാേനം ഇലാതാകും

െര്ച്ച :

തുടരന് റിജ്പൊര്ിജ്മേലെരച്ചനടനു

െരച്ചയ്ക്ക് വന വിഷയങ്ങള് :

>പണിസ്ഥലത്ത്അടിസ്ഥാനസൗകര്യങ്ങള് ലഭ്യമാക്കാന്അധികൃതര പേദ്ധിക്കുനില

>റെടി നഴ്സറി നിരമാണത്തിലപദ്ധതിയുമായിബന്ധറ്പെ് റെലവുകള്റതാഴിലാളികള്ക്ക്

നി൪വഹിജക്കണ്ടതായിവനു.

>ഒരുമാസംപണിറെയാറത മാറി നിനതിനാലപിന്തീട്ആവേ്യറ്പെ്ജ്പൊള് റതാഴില

ലഭിച്ചില .

>റെടി നഴ്സറി നിരമാണത്തിലനൂറു ദിവസത്തിലകൂടുതല ജോലി റെയ്ി്ും നൂറു

റതാഴില ദിനങ്ങള്ലഭിച്ചില

> ഭവനപദ്ധതിയുമായിബന്ധറ്പെ് റതാഴില ദിനങ്ങള്കൃത്യമായി ലഭിക്കുനില

േറുപട്റി
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തുടരന് MGNREGS AE പേ്തീ .നിഷാന്ത്ട്ട്ബന്ധറ്പെ്വിഷയങ്ങള്ക്ക് മറുപടി പറഞു

>സസ്റെിറലഅടിസ്ഥാന റസൗകര്യങ്ങള് ,പദ്ധതിനിരവഹണത്തിറല

അനുബന്ധറെലവുകള്എനിവയ്ക്ക് കൃത്യമായബില് ലഭിക്കാറതവരുനതിനാലഫണ്ടില

വകയിരുത്താന്കഴിയുനില

>ഒരു മാസംകഴിഞുവനജ്പൊള്പണിലഭിക്കാത്തകാര്യംഅറിഞി്ില

>ഭവനപദ്ധതികളിറലകാലതാമസംപണിതുടങ്ങാന്സവകുനത് റകാണ്ടാണ്

സംഭവിക്കുനത് .

റ്റിമ്ാരട്അം്ീകര്റിക്കല്

ജയാ്ംസകയടിച്ച് റിജ്പൊര്്ട്ട്അം്്തീകരിച്ചു

തുടരന് കിളിമാനൂര BRP പേ്തീമതിബിന്ദു റതാഴിലുര്പെു പദ്ധതിയിലഏറ്റെടുക്കാവുന

പപവരത്തികറളക്കുറിച്ചുംആസ്ികള്സൃഷിക്കജക്കണ്ടതിന്ററ ആവേ്യകതറയകുറിച്ചും

സംസാരിച്ചു.

തീരുോനങ്ങള് :

>ആവേ്യറ്പെടുനവരക്ക് നൂറു റതാഴില ദിനങ്ങള്ഉറ്പെുവരുത്തും

>സസ്റെിലഅടിസ്ഥാന റസൗകര്യങ്ങള്ഉറ്പെുവരുത്താനുള്ളനടപടികള്സ്വ്തീകരിക്കും.

>എസ്ിജമ്റെ്ട്ട്പപകാരംതറന പപവരത്തിനടക്കുനുറണ്ടന് ഉറ്പെുവരുത്തും

>പദ്ധതി റെലവുകള്ക്ക്ഫണ്ടിലതുകവകയിരുത്തുനതാണ് .

>വരക്ക്ട്ട്ഫയലില AMC പപകാരം ഉള്ളജരഖകള്ഉള്റ്പെടുത്തിസൂകിക്കും

>എലാ വരക്ക്ട്ട്സസ്റെുകളിലുംസി്റെിസണ്ഇന്ഫരജമഷന് ജബാരഡ്ട്ട്സ്ഥാപിക്കാനുള്ള

നടപടികള്സ്വ്തീകരിക്കുനതാണ്.

നന്റി മരഖച്ടുതല് : MGNREGSഓവരസിയര പേ്തീ. മജനാേ്ട്ട്ജയാ്ത്തില

പറങ്കടുത്തവരക്ക് നന്ദി ജരഖറ്പെടുത്തി.


