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മഹ്മാത്മാഗ്മാന്ധി ദേശീയ ഗഗ്മാമീണതെ്മാഴ്ധിലുറപ്പ്

പദ്ധെ്ധി

ദേ്മാഷ്യല്ഓഡ്ധിറ്പ്റ്കരട്പ് റ്ധിദപ്മാര്്പ്റ്

വ്മാരഡ്പ്റ്- 10 ന്ധിരദ്്മാട്പ്

മയ്ധില് ഗഗ്മാമപഞ്മായത്പ്

ഇര്ധിക്കൂര ദ്്മാക്പ്റ്

കണ്കൂര ജ്ധില്ല .

െീയെ്ധി : 8/11/2019

സ്ഥലം: YMRC വ്മായനശ്മാല

േമയം : 2:00PM

തയാറാക്കിയത്

സോഷ്യൽഓഡ്കിറ് ടീം ,ഇര്കിക്കൂര് .

മഹാതാഗാന്കി സേശീയ ഗഗാമീണ തതാഴ്കിലുറപ്പ്ന്കിയമം –

സോഷ്യൽഓഡ്കിറ്പ്തോസേറ്കി സേരളം .
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ആമുഖം

2005 േപ്ംബര് 5 ന് ന്കിലവ്കിൽ വന്ന ദേശീയ ഗഗ്മാമീണ തെ്മാഴ്ധിലുറപ്പ്

ന്ധിയമം അട്കിസാനമാക്കിയാണ് മഹാതാ ഗാന്കി സേശീയ ഗഗാമീണ

തതാഴ്കിലുറപ് പദ്ധത്കി ഭാരതത്കിതല ഗഗാമീണ സമഖലയ്കിൽ നടപ്കിലാക്കി

വരുന്നത്.ഗഗാമീണ സമഘലയ്കിതല േുടുംബങ്ങളക് 100 േ്കിവേം അവ്കിേഗ്ദ്ധ

ോയ്കിേ തതാഴ്കിൽ ഉറപു നൽേുേയും, അത്കില്കൂതട ഗഗാമീണ ജനതയുതട

ഉന്നമനം, ോര്കിഗേ്യ ലഘ്കൂേരണം, ഗഗാമീണ അട്കിസാന തേൗേര്യ വ്കിേേനം,

പര്കിസ്കിത്കി േംരക്ഷണം, േ്ഗതീ ശാകീേരണം എന്ന്കിവ ലേ്പ്ഷ്യം

തവകുന്നു.

തതാഴ്കിലുറപ്പ്പദ്ധത്കി ഗപോരം നടപ്കിലാകുന്ന മുഴുവന് ഗപവൃത്കിേളും

6 മാേ ോലയളവ്കിനുള്കിൽ ന്കിര്ബനമായും ദേ്മാഷ്യല് ഓഡ്ധിറ്പ്റ്അഥവാ

ോമ്കൂഹ്യ പര്കിസശാധന നടതണതമന്ന് സേശീയ ഗഗാമീണ തതാഴ്കിലുറപ്

ന്കിയമത്കിതല 17(2)-വേുപ്കിൽ ന്കിഷ്കര്ഷ്കികുന്നു. പദ്ധത്കി നടത്കിപ്കിൽ

േുതാര്യതയും ോമ്കൂഹ്യ ഉതരവാേ്കിതവും ഉറപുവരുത്കി പദ്ധത്കി

തമച്ചതപട്ട രീത്കിയ്കിൽ നടപ്കിലാകുേയാണ് ലേ്പ്ഷ്യം. നടപ്കിലാക്കിയ ഓസരാ

ഗപവൃത്കിേളും,പദ്ധത്കി ന്കിര്വഹണവും,തതാഴ്കിലാള്കിേളക് ലഭ്കിസകണ്ട

അവോശങ്ങളും ോമ്കൂഹ്യ പങാള്കിതസതാതട വ്കിലയ്കിരുതുേയും

ഇത്കിന്തറ അട്കിസാനത്കിൽ സോഷ്യൽ ഓഡ്കിറ്പ് റ്കിസപാര്ട്ട്

തയാറാകുേയും തെയുന്നു, തുടര്ന്ന് ഗപസത്യേ ഗഗാമേഭ വ്കിള്കിച്ചു സെര്ത്

ഓഡ്കിറ്പ് റ്കിസപാര്ട്ട് അവതര്കിപ്കികുേയും റ്കിസപാര്ട്ട്കിസ്മേൽ െര്ച്ചതെയ്ു

പദ്ധത്കി തമച്ചതപടുതു ന്നത്കിന് ആവശ്യമായ തുടര്നടപട്കിേള

ന്കിര്സദ്ദേശ്കികുേയും നടപ്കിലാകുേയും തെസയണ്ടതുണ്ട്.

മയ്കിൽ ഗഗാമ പഞായത്കിതല പതാം വാര്ഡ്കിതല 2018-19 ോമ്പതീേ

വര്ഷത്കിതല ഒേ്സടാബര് മുതൽ മാര്ച്ച് വതരയുള ോലയളവ്കിൽ

നടപ്കിലാക്കിയ ഗപവൃത്കിേളും പദ്ധത്കി ന്കിര്വഹണവുമായ്കി ബനതപട്ട

ഇടതപടലുേളുമാണ് സോഷ്യൽ ഓഡ്കിറ്കിനു വ്കിസധയമാക്കിയ്കിട്ടു ളത്.

ഇത്കിന്തറ ഭാഗമായ്കി പഞായത് ഓഫീേ്കിൽ ന്കിന്നും ഗപവൃത്കി

ഫയലുേളുതട പര്കിസശാധന, രജ്കിസ്റ്റര് പര്കിസശാധന, വാര്ഡ്കിതല വ്കിവ്കിധ

സലങ്ങള്കിലായ്കി നടപ്കി ലാക്കിയ ഗപവൃത്കി സലങ്ങള േന്ദര്ശ്കിച്ച്

വ്കിലയ്കിരുതൽ, പദ്ധത്കി ഗുണസഭാകാകള, വാര്ഡ്കിതലവ്കിവ്കിധ സമഖലയ്കിൽ

ഗപവര്ത്കികുന്നവര് തതാഴ്കിലുറപ് തതാഴ്കിലാള്കിേള എന്ന്കിവരു മായുള

അഭ്കിമുഖം എന്ന്കിവയുതട അട്കിസാനത്കിലാണ് സോഷ്യൽ ഓഡ്കിറ്പ് േരട്

റ്കിസപാര്ട്ട് തയാറാക്കിയ്കിട്ടുളത്.

ഗപസ്ുത റ്കിസപാര്ട്ട് ഗഗാമേഭയുതട െര്ച്ചയ്കും അംഗീോരത്കിനുമായ്കി

േമര്പ്കികുന്നു.
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മയ്ധില് ഗഗ്മാമപഞ്മായത്പ്

അട്ധിസ്ഥ്മാനവ്ധിവരങ്ങള്

ജ്കില്ല : േണ്കൂര്

സ്ാക് : ഇര്കിക്കൂര്

വാര്ഡുേള : 13

വ്കിസ്ൃത്കി : 33.08 െ.േ്കി.മീ.

തെ്മാഴ്ധിലുറപ്പ്അട്ധിസ്ഥ്മാനവ്ധിവരങ്ങള് 2018-19

മയ്കിൽ പഞായത് വാര്ഡ്പ്10

ആതേ തതാഴ്കിൽോര്ഡുേള 4263 225

ആതേ തതാഴ്കിലാള്കിേള 9265 467

SC തതാഴ്കിൽോര്ഡുേള 177 24

ST തതാഴ്കിലാള്കിേള 402 44

ഓഡ്ധിറ്പ്റ്തെയ്ത ഗപവൃത്ധികള്.

1.WC/338216നീരതടപര്ധിപ്മാലന ഗപവൃത്ധികള് ദക്മാളംബണ്ധിങ്പ്

2.WC/333767 ഖണ്ധിക അഞ്ധില്തപടുന്ന കുടുംബങ്ങള്ക്പ് മണ്പ്

ജലേംരക്ഷണം

3.WC/324136 മണ്പ് ജലേംരക്ഷണഗപവൃത്ധി മൺവരമ്പ് ന്ധിരമ്മാണം

4.IF/355157ലലഫ്പ്ഭവനപദ്ധെ്ധി( പ്ധി വ്ധിജയൻ)

5.IF/35518ലലഫ്പ്ഭവനപദ്ധെ്ധി(ക്മാരെ്യ്മായന്ധി)

6.IF/350585കക്കൂേ്പ് ന്ധിരമ്മാണം (വേ്എ)

1) WC/338216നീരതടപര്ധിപ്മാലന ഗപവൃത്ധികള് ദക്മാളംബണ്ധിങ്പ്

എംബുക്പ്നമ്പര്159/18-19

മസ്റ്റര്സറാള നമ്പര്:7765, 7753, 7766,8781, 7754, 8226, 8769, 9015, 8780, 8770,

9016

എസ്റ്റ്കിസമറ് തുേ:280000

തെലവായതുേ:266328

പറമ്പ് ഉടമേളുതട സപര്:
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ഇഗബാഹ്കിം, േണന്,അബുറഹാന് ഗശീധരന്േുണ്ടന്നായര്

ആതേ തതാഴ്കിൽേ്കിനങ്ങള : 972

ഗപവൃത്ധിയുതട ഗപധ്മാനവ്ധിലയ്ധിരുതലുകള്

● വാര്ഡ്കിതല തതാഴ്കിലാള്കിേളക് 972 തതാഴ്കിൽേ്കിനങ്ങള നൽോന്

ോധ്കിച്ചു

● എംബുക്കിൽ ഗപവര്ത്കി നടന്ന സലം സരഖതപടുതാതത്കിനാൽ

വ്കിലയ്കിരുതൽ ഗപാസയാഗ്കിേമല്ല

● സമറ്പ്ന്തറ അഭ്കിഗപായത്കിന്തറ അട്കിസാനത്കിലാണ് ഗപവര്ത്കി സല

വ്കിലയ്കിരുതലുേളനടത്കിയ്കിട്ടുളത്

● േ്കിറ്കിേൺ ഇന്ഫര്സമഷന് സബാര്ഡ് സാപ്കികാതത്കിനാൽ

േുതാര്യത ഉറപുവരുതുന്നത്കിൽവീഴ്ചയുണ്ടായ്കി

● ഗപവര്ത്കി നടന്ന സലങ്ങള്കിതലല്ലാം ോടു േയറുേയും വരമ്പുേള

എല്ലാം ഭാഗ്കിേമായ്കി നശ്കിച്ചു സപാവുേയും തെയ്്കിട്ടുണ്ട്

2)WC/333767ഖണ്ധിക അഞ്ധില്തപടുന്ന കുടുംബങ്ങള്ക്പ് മണ്പ്

ജലേംരക്ഷണം

എംബുക് നമ്പര്:143/18-19

മസ്റ്റര്സറാള നമ്പര്:6602, 6608, 6722, 7129, 7130

എസ്റ്റ്കിസമറ് തുേ:135500

തെലവായതുേ:127136

ആതേ തതാഴ്കിൽേ്കിനങ്ങള:464

പറമ്പുടമേളുതട സപര്: പത്കിന്കി.എ.വ്കി, നള്കിന്കി, ഭാമ്കിന്കി, ഭവാന്കി, ജാനേ്കി,

സേവ്കി.പ്കി, നാണ്കി

ഗപവൃത്ധിയുതട ഗപധ്മാനവ്ധിലയ്ധിരുതലുകള്

● വാര്ഡ്കിതല തതാഴ്കിലാള്കിേളക് 464 തതാഴ്കിൽേ്കിനങ്ങള നൽോന്

ോധ്കിച്ചു

● എംബുക്കിൽ ഗപവര്ത്കി നടന്ന സലം സരഖതപടുതാതത്കിനാൽ

വ്കിലയ്കിരുതൽ ഗപാസയാഗ്കിേമല്ല

● സമറ്പ്ന്തറ അഭ്കിഗപായത്കിന്തറ അട്കിസാനത്കിലാണ് ഗപവര്ത്കി സല

വ്കിലയ്കിരുതലുേളനടത്കിയ്കിട്ടുളത്

● േ്കിറ്കിേൺ ഇന്ഫര്സമഷന് സബാര്ഡ് സാപ്കികാതത്കിനാൽ

േുതാര്യത ഉറപുവരുതുന്നത്കിൽവീഴ്ചയുണ്ടായ്കി

● ഗപവര്ത്കി നടന്ന സലങ്ങള്കിതലല്ലാം ോടു േയറ്കിയ്കിട്ടുതണ്ടങ്കിലും മൺ

വരമ്പുേളഏതറകുതറോണാന്ോധ്കിച്ചു
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● ഗപവര്ത്കിേള മണ് ജലേംരക്ഷണത്കിന് ഉപോരഗപേമായ്കി

3)WC/324136 മണ്പ് ജലേംരക്ഷണഗപവൃത്ധി മൺവരമ്പ് ന്ധിരമ്മാണം

എംബുക് നമ്പര്:79/18-19

മസ്റ്റര്സറാള നമ്പര്:3375,3362,3669, 3699, 5035, 5036, 5816

എസ്റ്റ്കിസമറ് തുേ:183000

തെലവായതുേ:169880

ആതേ തതാഴ്കിൽേ്കിനങ്ങള:620

പറമ്പുടമേളുതടസപര്:ഇന്ദ്കിര,ഖാേര്അബുള

ഗഫ്കൂര്

ഗപവൃത്ധിയുതട ഗപധ്മാനവ്ധിലയ്ധിരുതലുകള്

● വാര്ഡ്കിതല തതാഴ്കിലാള്കിേളക് 620 തതാഴ്കിൽേ്കിനങ്ങള നൽോന്

ോധ്കിച്ചു

● എംബുക്കിൽ ഗപവര്ത്കി നടന്ന സലം സരഖതപടുതാതത്കിനാൽ

വ്കിലയ്കിരുതൽ ഗപാസയാഗ്കിേമല്ല

● സമറ്പ്ന്തറ അഭ്കിഗപായത്കിന്തറ അട്കിസാനത്കിലാണ് ഗപവര്ത്കി സല

വ്കിലയ്കിരുതലുേളനടത്കിയ്കിട്ടുളത്

● േ്കിറ്കിേൺ ഇന്ഫര്സമഷന് സബാര്ഡ് സാപ്കികാതത്കിനാൽ

േുതാര്യത ഉറപുവരുതുന്നത്കിൽവീഴ്ചയുണ്ടായ്കി

● ഗപവര്ത്കി നടന്ന സലങ്ങള്കിതലല്ലാം ോടു േയറുേയും വരമ്പുേള

എല്ലാം ഭാഗ്കിേമായ്കി നശ്കിച്ചു സപാവുേയും തെയ്്കിട്ടുണ്ട്

● ഗപവൃത്കിേള മണുജലേംരക്ഷണത്കിന് ഉപോരഗപേമായ്കി

4)IF/355157ലലഫ്പ്ഭവനപദ്ധെ്ധി( പ്ധി വ്ധിജയൻ)

മസ്റ്റര്സറാള നമ്പര്:3010,3011, 3566, 3567,4721,5480,5482

അവ്കിേഗ്ധ സവതനം:24390(90*271)

ഡ്കിേ്സ്ലേ സബാര്ഡ്:2610

ആതേതുേ:27000

5)IF/35518ലലഫ്പ്ഭവനപദ്ധെ്ധി(ക്മാരെ്യ്മായന്ധി)

മസ്റ്റര്സറാള നമ്പര്:3018,3019,3568,3569,5481,7621, 7622

അവ്കിേഗ്ധ സവതനം:24390(90*271)
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ഡ്കിേ്സ്ലേ സബാര്ഡ്:2610

ആതേതുേ:27000

6)IF/350585കക്കൂേ്പ് ന്ധിരമ്മാണം(വേ്എ)

എംബുക് നമ്പര്:146/17-18

മസ്റ്റര്സറാള നമ്പര്:2297,2298

എസ്റ്റ്കിസമറ് തുേ:12000

അവ്കിേഗ്ധ സവതനം:2710(271*10)

വ്കിേഗ്ധ സവതനം:1800(2*900)

അര്ദ്ധവ്കിേഗ്ധ സവതനം:561(1*561)

തെങല്ല്:6912(192*36)

ആതേ=11983

● 90 േ്കിവേതതഅവ്കിേഗ്ധ സവതനം തതാഴ്കിലാള്കിേളക് ലഭ്കിച്ച്കിട്ടുണ്ട്

● തമറീര്കിയൽബ്കിൽതുേ 9273 ര്കൂപ ഇതുവതര ലഭ്യമായ്കിട്ട്കില്ല

അവക്മാശ്മാധ്ധിഷ്ധിെന്ധിരീക്ഷണങ്ങള്:

1. തതാഴ്കിൽോര്ഡുമായ്കിബനതപട്ടവ;

തതാഴ്കിൽ ോര്ഡ്പ്ഒരു ആധ്കിോര്കിേ സരഖയാണ്. മഹാതാ ഗാന്കി സേശീയ

ഗഗാമീണ തതാഴ്കിലുറപ് ന്കിയമത്കിതല തഷഡ്യ്കൂള 2 ഗപോരം തതാഴ്കിൽ

ോര്ഡ്കിന് അസപക്ഷ നൽേുന്ന േുടുംബങ്ങളക് 15 േ്കിവേത്കിനേം

ത്കിേച്ചും തേൗജന്യമായ്കി തതാഴ്കിൽ ോര്ഡ്പ് ലഭ്യമാകണതമന്ന്

അനുശാേ്കികുന്നു. േ്കൂടാതത േൃത്യമായ ഇടസവളേള്കിൽ ോര്ഡ്പ്

തേൗജന്യമായ്കി പുതുക്കി നൽസേണ്ടതുമാണ്. തതാഴ്കിലുറപ് ന്കിയമഗപോരം

തതാഴ്കിൽ ോര്ഡ്പ് സേവശം തവകാനുള അധ്കിോരം ഉടമേളക്

മാഗതമാണ്, ന്കിര്വഹണ ഏജന്േ്കിസയാ സമറുമാസരാ മറുളവസരാ സേവശം

തവകുവാന് പാടുളതല്ല.

വാര്ഡിലെ ലൊഴഡിൊളഡികള്ക്ക് 2019-20 സാമ്പത്തീക വരക്ക്ഷം

ഉപയയാഗഡി്്കുന്നെഡിനായഡി പ്കുെഡിയ ലൊഴഡില് കാര്ക്ക്ഡ് െഭഡിചഡിട്കുണക്ക്.

എന്നാല് സൗജന്യമായഡി െഭ്യമായ്ണ ലൊഴഡില് കാര്ഡിനക്ക് യോയടാ

എട്കു്്കുന്നെഡിന്കു യവണഡി 125 രൂപയയാളം ലൊഴഡിൊളഡികള്ക്ക് ലെെവക്ക്

വന്നഡിട്കുലണന്നാണക്ക് ലൊഴഡിൊളഡികയളാടക്ക് സംസാരഡിചയ്ാള െഭഡിച

വഡിവരം.

2. തെ്മാഴ്ധില്അദപക്ഷേംബന്ധിച്പ്;

തതാഴ്കിൽോര്ഡുള അവ്കിേഗ്ദ്ധ ോയ്കിേ തതാഴ്കിൽ തെയാന്തയാറുള ഏതതാരു
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േുടുംബത്കിനും ഓസരാ ോമ്പത്കിേ വര്ഷവും 100 േ്കിവേതത അവ്കിേഗ്ധ

ോയ്കിേ തതാഴ്കില്കിന് അവോശമുണ്ട്, തതാഴ്കിൽ ആവശ്യതപട്ട് അസപക്ഷ

നൽേ്കിയാൽ സേപറു രശീത് നൽേുേയും 15 േ്കിവേത്കിനേം തതാഴ്കിൽ

ലഭ്യമാകണതമന്നും ന്കിയമത്കിൽ ഗപത്കിപാേ്കികുന്നു.

േയെഡില് സൂകഡിചഡിട്കുള്ള ലൊഴഡില് അയപകകളല്ാ്ം കക്റ്കു

രസ്തീെക്ക് നല്കഡിയെഡിനക്ക്ലെ ലകൗണര സഡിപക്ക് കാണാന് സാധഡിചഡിടഡില്ല.

അയപക നല്കഡിയവരഡില് നഡിന്ന്കും െഭഡിച വഡിവരങ്ങള്കുലട

അടഡിസാനതഡില് പഞായതഡില് നഡിന്ന്കും കക്റ്കു രസ്തീെക്ക്

നല്കാെഡില്ലഎന്നാണ്കു മനസഡിൊ്്കുന്നെക്ക്.

3. തെ്മാഴ്ധില്അനുവേ്ധിചെ്പ്േംബന്ധിച്പ്;

തതാഴ്കിലുറപ് ന്കിയമഗപോരം തതാഴ്കിൽ ആവശ്യതപട്ടു േഴ്കിഞാൽ 15

േ്കിവേത്കിനേം തതാഴ്കിൽ ലഭ്യമാകനതമന്നുണ്ട്. വാര്ഡ്കിതല

തതാഴ്കിലാള്കിേളക് തതാഴ്കിൽ ആവശ്യമുള േമയങ്ങള്കിൽ അസപക്ഷ

േമര്പ്കികുന്ന മുറയ്ക് 15 േ്കിവേത്കിനേം തതാഴ്കിൽ

അനുവേ്കിതകണ്ടതുണ്ട്.

വാര്ഡിലെ ലൊഴഡിൊളഡികള െ്തീയ്യെഡി യരഖല്ട്കുതഡി യരഖാമൂെം

അയപക സമര്ഡി്ാെഡില്ല ,അെ്കുലകാണക്ക് െലന്ന കൃെ്യമായഡി

ലൊഴഡില്െഭഡിചഡിട്കുയണാഎന്നക്ക് യരഖകളഡില്നഡിന്ന്കുംവ്യക്തമല്ല.

2.തെ്മാഴ്ധില്ധില്ല്മായ്മ ദവെനം;

തതാഴ്കിൽ ആവശ്യതപട്ടു േഴ്കിഞാൽ 15 േ്കിവേത്കിനേം തതാഴ്കിൽ

ലഭ്യമാകാതപക്ഷം തതാഴ്കില്കില്ലായ്മ സവതനം ലഭ്കികാന് അവോശമുണ്ട.്

തതാഴ്കിൽ ആവശ്യതപട്ട തീയത്കി മുതൽ ആേ്യതത 30 േ്കിവേം േ്കൂല്കിയുതട

25% ( 271 േ്കൂല്കി ഗപോരം 67 ര്കൂപ 75 സപേ) തുേയും തുടര്ന്ന് 100 േ്കിവേ

തതാഴ്കിൽ പ്കൂര്ത്കിയാേുന്നത് വതരയുള േ്കിവേങ്ങള്കിൽ േ്കൂല്കിയുതട 50%(

271േ്കൂല്കി ഗപോരം 135 ര്കൂപ 5 സപേ) തുേയും തതാഴ്കിലാള്കിേളക്

ലഭ്കികണം.

വാര്ഡിലെ ലൊഴഡിൊളഡികള െ്തീയ്യെഡി യരഖല്ട്കുതഡി യരഖാമൂെം

അയപക സമര്ഡിചെഡിന്കു മെഡിയായ യരഖകള േയെഡില് നഡിയന്നാ

ലൊഴഡിൊളഡികള്കുലട പ്ല് നഡിയന്നാ െഭഡിചഡിടഡില്ല, അെ്കുലകാണക്ക് െലന്ന

ലൊഴഡിെഡില്ലായ്മ യവെനംെഭഡിയ്ണസാഹെര്യംവ്യക്തമല്ല..

3.തഷല്ഫ്പ്റ്ഓഫ്പ് ദഗപ്മാജക്പ്റ്പ്റ് േംബന്ധിച്പ്;

വാര്ഡ്കിൽ ആവശ്യമായ വ്കിേേന ഗപവൃത്കിേള േതണ്ടതുന്നത്കിന്

തതാഴ്കിലാള്കിേളക് അവോശം ഉണ്ട്. അയൽക്കൂട്ടതല െര്ച്ചയ്കില്കൂതട

േതണ്ടതുന്ന ഗപവൃത്കിേള ഗഗാമേഭയ്കിൽ അംഗീോരം സനടുേയും

തതാഴ്കിലുറപ്കിൽ അനുവേനീയമായ ഗപവൃത്കിയാതനന്േ്കിൽ ന്കിര്വഹണ

ഏജന്േ്കി ഗപസ്ുത ഗപവൃത്കിേള മുന്ഗണനാ ഗേമത്കിൽ തഷൽഫ്പ് ഓഫ്
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സഗപാജേ്റ്കിൽ ഉളതപടുസതണ്ടതാണ്.

ലൊഴഡില് കലണത്കുന്നെഡിന്കു ലൊഴഡിൊളഡികള്കുലടയ്കും വാര്ഡിലെ

വഡിവഡിധ യമഖെയഡില് ഉള്ളവര്കുലടയ്കും ഭാഗതക്ക്ഡ് നഡിന്ന്കും

പങാളഡിതമ്കുണാവ്കുന്ന്കുണക്ക്എന്നാണ്കുഅെഡിയാന്സാധഡിചെക്ക്.

4. യ്മാഗെ്മാ തെലവ്പ്േംബന്ധിച്പ്;

തതാഴ്കിലാള്കിേളക് താമേ സലതുന്കിന്നും 5 േ്കിസലാമീറര് െുറളവ്കിൽ തതാഴ്കിൽ

ലഭ്കികുവാനുള അവോശമുണ്ട്, ഗപസ്ുത പര്കിധ്കികു പുറതു തതാഴ്കിൽ

തെസയണ്ട ോഹെര്യം ഉണ്ടാവുേയാതണങ്കിൽ യാതാ ബതയായ്കി

േ്കൂല്കിയുതട 10% തുേ ന്കിലവ്കിതലേ്കൂല്കി ഗപോരം 27 ര്കൂപ 10 സപേ ഗപവൃത്കി

േ്കിവേങ്ങള്കിൽ ലഭ്യമാകണം. ഓസരാ വാര്ഡ്കിലും േതണ്ടത്കിയ്കിട്ടുള

ഗപവൃത്കിേള പ്കൂര്തീേര്കിച്ച സശഷം മാഗതസമ വാര്ഡ്കിന് പുറതു

തതാഴ്കിലാള്കിേളക് ഗപവൃത്കിഅനുവേ്കികാന്പാടുള്കൂ.

വാര്ഡിലെ ലൊഴഡിൊളഡികള 5 കഡിയൊമ്തീറര പരഡിധഡി്്്കുെം

ലൊഴഡിെ്കുെ്ക്ക് പപവൃതഡി ലെയ്ഡില്ല എന്നാണ്കു ലൊഴഡിൊളഡികളഡില്

നഡിന്ന്കും മനസഡിൊ്ാന്കഴഡിഞ്ഞെക്ക്.

5. ഗപവൃത്ധിസ്ഥലതതതേൗകര്യങ്ങള്േംബന്ധിച്പ്;

തതാഴ്കില്കിടങ്ങള്കിൽ ലഭ്കിസകണ്ട അട്കിസാന തേൗേര്യങ്ങളായ ഗപഥമ ശുഗശ്കൂഷാ

േംവ്കിധാനങ്ങള, വ്കിഗശമ േമയതത തണൽ േൗേര്യം,േുട്കിതവളം,

അപേട ോധ്യതയുള ഗപവൃത്കിേള്കിൽ ഏര്തപടുസമ്പാള േുരക്ഷാ

ോമഗഗ്കിേള എന്ന്കിവ സതാഴ്കിലുറപു ന്കിയമഗപോരം ന്കിര്വഹണ ഏജന്േ്കി

വഴ്കി തതാഴ്കിലാള്കിേളക്േൗജന്യമായ്കി ലഭ്യമാസകണ്ടതുണ്ട്.

ലൊഴഡിെഡിടങ്ങളഡില് െഭ്യമായ്ണ അടഡിസാനസൗകര്യങ്ങളായ

െണല് ക്കുടഡിലവള്ളം എന്നഡിവ നഡിെവഡില് വാര്ഡിലെ അന്കുകൂെ

സാഹെര്യം അന്കുസരഡിചക്ക് ലൊഴഡിൊളഡികള്ക്ക്ആവശ്യമഡില്ല എന്നാണ്കു

അെഡിയാന് കഴഡിഞ്ഞെക്ക്. പപഥമ ശ്കുപശൂഷ കഡിറക്ക് യമറക്ക് പണം ലകാട്കുത്കു

വാങ്ങഡിയഡിട്കുണക്ക്. ബഡില് പഞായതഡില് നല്കഡി െ്കുക വാങ്ങ്കും

എന്നാണ്കു പെഞ്ഞെക്ക്ഡ്. ന്തീരചാല് നവ്തീകരണവ്കുമായഡി ബന്ധല്ടക്ക്

ആയരാഗ്യ സ്കുരകയക്ക്്ക്ക് യവണ കാെ്കുെകള , കയ്യ്കുെകള എന്നഡിവ

വാര്ഡിലെ ലൊഴഡിൊളഡികള സ്വന്തമായ്കുള്ളെക്ക്

ഉപയയാഗല്ട്കുത്കുകയാണക്ക് ലെയ്െക്ക്എന്നാണ്കുഅെഡിയാന്കഴഡിഞ്ഞെക്ക്.

6. ദവെനംലഭ്യമ്മാകുന്നെ്പ്േംബന്ധിച്പ്;

തതാഴ്കിലുറപ് ന്കിയമത്കിൽ തേക്ഷൻ 3(2) ഗപോരം മസ്റ്റര് സറാള് ോലാവധ്കി

േഴ്കിഞു 15 േ്കിവേത്കിനേം തതാഴ്കിലാള്കിേളുതട എതകൗണ്ട്കിൽ േ്കൂല്കി

ലഭ്കികുവാന്അവോശമുണ്ട്.

പപസ്്കുെ ദഡിവസ പരഡിധഡി്്കുള്ളഡില് കൂെഡി െഭഡി്ാത സാഹെര്യം

ഓ്ഡിറക്ക്ഡ്കാെയളവഡില് ഉണായഡിട്കുണക്ക്, നഡിരവഹണ ഏജന്സഡിയഡില്

നഡിന്ന്കുള്ള വ്തീഴ്ചയലല്ലങഡിെ്കും കൂെഡി കവകഡിയെഡിന്കുള്ള നഷ്ട പരഡിഹാരം

െഭഡി്്കുകയയാ അെഡിന്കുയവണഡി ലൊഴഡിൊളഡികള പരാെഡില്ട്കുകയയാ
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ലെയ്ഡിടഡില്ല.

7. പര്മാെ്ധി പര്ധിഹ്മാരംേംബന്ധിച്പ്;

തതാഴ്കിലുറപുമായ്കി ബനതപട്ട ഏതതങ്കിലും ോര്യത്കിൽ പരാത്കിയുണ്ടാേുന്ന

പക്ഷം ആയത് സരഖാമ്കൂലം പഞായത്കിൽ പരാത്കിതപടാവുന്നതാണ്, ഗപസ്ുത

പരാത്കിേള േ്ീേര്കിച്ചു പരാത്കികാരന് സേപറു രേീറ്പ് നൽേുേയും

പരമാവധ്കി 7 േ്കിവേ പര്കിധ്കികുള്കിൽ അസന്ഷ്കിച്ചു പരാത്കികാരന് മറുപട്കി

നൽസേണ്ടതാണ്. പരാത്കിേള അറ്കിയ്കികുന്നത്കിനുള സടാള ഗഫീ നമ്പര്

തപാതുജനങ്ങളക് ോണാവുന്ന രീത്കിയ്കിൽ പഞായത് ഓഫീേ്കിൽ

ഗപേര്ശ്കിപ്കിതകണ്ടതുണ്ട് .

പദ്ധെഡിയ്കുമായഡി ബന്ധല്ട പരാെഡികള നല്കഡിയൊയഡി വാര്ക്ക്ഡ്

സന്ദരശനതഡിനക്ക്ലെ ഭാഗമായഡിഅെഡിയാന്സാധഡിചഡിടഡില്ല.

8. ദേ്മാഷ്യല്ഓഡ്ധിറ്പ്റ്നടതുന്നെ്പ്േംബന്ധിച്പ്;

സതാതതാഴ്കിലുറപ് ന്കിയമത്കിതല തേക്ഷന് 17(2) ഗപോരം തതാഴ്കിലുറപ്കിൽ

ഏതറടുത ഗപവൃത്കിേള ഓസരാ ആര് മാേ ോലയളവ്കിലും സോഷ്യൽ

ഓഡ്കിറ്പ് നടസതണ്ടതുണ്ട്.ഏതറടുതു തെയ് ഗപവൃത്കിേളുതട

േമ്പതീേവും, ഗുണന്കിലവാരങ്ങള േംബന്കിച്ചതുമായ വ്കിവരങ്ങളും

പദ്ധത്കി ന്കിര്വഹണവുമായ്കി ബനതപട്ട ോര്യങ്ങളും സോഷ്യൽ ഓഡ്കിറ്പ്

നടതുന്നത്കിൽ പങാള്കിേളാവുന്നത്കിനു തതാഴ്കിലാള്കിേളകും ഓസരാ

പൗരനുംഅവോശമുണ്ട്.

യസാഷ്യല് ഓ്ഡിറക്ക്ഡ് നടത്കുന്നെഡിനക്ക്ലെ ഭാഗമായഡി ലൊഴഡിൊളഡികള, യമറക്ക്,

ഗ്കുണയഭാക്താ്ള എന്നഡിവര പപവൃതഡി സെങ്ങള

അളലവട്കു്്കുന്നെഡിെ്കും വഡിവരങ്ങള െഭ്യമാ്്കുന്നെഡിന്കും

പങാളഡികളായഡിട്കുണക്ക്.

9. െ്ധിക്ധില്േ്മാേഹ്മായംേംബന്ധിച്പ്;

തതാഴ്കിലുറപ് സജാല്കിക്കിതട തതാഴ്കിലാള്കിേളക് ഏതതങ്കിലും തരത്കിലുള

അപേടം േംഭവ്കിച്ചു സപാവുേയാതണങ്കിൽ തതാഴ്കിലുറപ് ന്കിയമത്കിതല

തഷഡ്യ്കൂള 2(5)ഗപോരവും അദ്ധ്യായം 9 തല പരാമര്ശങ്ങളുതട

അട്കിസാനത്കിലും െ്കിേ്കിൽോ തെലവുേളുതട സരഖേള േമര്പ്കികുന്ന

മുറയ്ക് ഗപസ്ുത തുേ മുഴുവനും ന്കിര്വഹണ ഏജന്േ്കി വഴ്കി

തതാഴ്കിലാള്കിേളക്പ്അനുവേ്കിച്ചു തോടുസകണ്ടതാണ്.

വാര്ഡിലെ ലൊഴഡിൊളഡികള്ക്ക് ഓ്ഡിറക്ക്ഡ് കാെയളവഡില്

ലൊഴഡിെഡിടങ്ങളഡില് വച്കുണായ അപകടങ്ങള്ക്ക് െഡികഡില്സ യെയടണ

സാഹെര്യം ഉണായഡിടഡില്ലഎന്നാണക്ക്അെഡിയാന്കഴഡിഞ്ഞെക്ക് .

12.പദ്ധെ്ധിആരംഭ മീറ്ധിംഗ്പ് ;

തതാഴ്കിലുറപ് ന്കിയമം തഷഡ്യ്കൂള 22 ഗപോരം ഒരു പദ്ധത്കി ആരംഭ്കികുന്നത്കിനു

മുമ്പ് പദ്ധത്കിതയ േുറ്കിച്ചുള മുഴുവന് ോര്യങ്ങളും അതായത്പ് അനുവേ്കിച്ച
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ഗപവൃത്കി േ്കിനങ്ങള, ഓസരാ തതാഴ്കിലാള്കിയും തെസയണ്ട അളവുേള,

ഗുണന്കിലവാരം ഉറപു വരുതുന്നത്കിനുള ോസങത്കിേഅറ്കിവുേളഎന്ന്കിവ

േൃത്യമായ്കി തതാഴ്കിലാള്കിേതള സബാധ്യതപടുതതണ്ടതുണ്ട് അത്കിനായ്കി

ബനതപട്ട ന്കിര്വഹണ ഉസേ്യാഗസത്റെയും വാര്ഡ്പ് തമമ്പര്,ോസങത്കിേ

വ്കിേഗ്ദര് എന്ന്കിവരുതട ോന്ന്കിധ്യത്കിൽ ഏതതന്േ്കിലും തപാതു

ഇടങ്ങള്കിസലാ,തതാഴ്കില്കിടതുവസച്ചാ മീറ്കിംഗ് വ്കിള്കിച്ചു സെര്കുേയും

ോര്യങ്ങള വ്കിശേീേര്കികുേയും പതങടുതവരുതട വ്കിവരങ്ങള സേറ്

ഡയറ്കിയ്കിതല സഗപാജേ്റ് മീറ്കിംഗ് സപജ്കിൽ സരഖതപടുതുേയും

തെസയണ്ടതുണ്ട്.

പദ്ധെഡി ആരംഭ മ്തീറഡിംഗക്ക് നട്ാെ്കുണക്ക് എന്നാണ്കു ലൊഴഡിൊളഡികള

പെഞ്ഞെക്ക്. കസറക്ക് ്യരഡിയഡില് മ്തീറഡിങ്ങഡില് പലങട്കുത

ലൊഴഡിൊളഡികള്കുലട ഒ്ക്ക്ഡ്യപരക്ക്എന്നഡിവ യരഖല്ട്കുതഡിയഡിട്കുണക്ക്.

ഓയരാ പപവൃതഡിയ്കും ലെയയ്യണ അളവ്കുകള ഓവരസ്തീയര

കൃെ്യമായഡി പെഞ്ഞ്കുലകാട്കുതഡിടഡില്ല എന്നാണക്ക് മനസഡിൊ്ാന്

കഴഡിഞ്ഞെക്ക്. എന്നാല് മ്കുന് വരഷങ്ങളഡില്

പെഞ്ഞ്കുെരാെ്കുണായഡിര്കുലന്നന്ന്കു ലൊഴഡിൊളഡികളപെഞ്ഞഡിട്കുണക്ക്.

13.വ്ധിജ്ധിലൻേ്പ്റ്ആൻഡ്പ്റ്ദമ്മാണ്ധി്റ്ധിംഗ്പ് കമറ്ധി

ഓസരാ വാര്ഡ്കിതലയും ഗപവൃത്കിേള ഗുണേരമായ രീത്കിയ്കിൽ

നടകുന്നുതണ്ടന്നു ഉറപു വരുതുന്നത്കിനും തമച്ചതപടുതുന്നത്കിന്

ആവശ്യമായ ന്കിര്സദ്ദേശങ്ങള തതാഴ്കിലാള്കിേളകും ന്കിര്വഹണ

ഏജന്േ്കികും നൽേുന്നത്കിനുമായ്കി വാര്ഡ്കിതല തപാതുഗപവര്തേതര

ഉളതപടുത്കി ഒരു വ്കിജ്കിലന്േ്പ് ആന്ഡ്പ് സമാണ്കിട്ടറ്കിംഗ് േമ്മറ്കി ഓസരാ

ോമ്പതീേ വര്ഷവും ഉണ്ടാസകണ്ടതാണ്. വാര്ഡ്കിൽ പട്ട്കിേ ജാത്കി പട്ട്കിേ

വര്്ഗ്ഗ വ്കിഭാഗത്കിതല േന്നദ്ധഗപവര്തേര് ഉതണ്ടങ്കിൽ ന്കിര്ബനമായും

ഗപസ്ുത േമ്മറ്കിയ്കിൽ അംഗങ്ങള ആസകണ്ടതാണ്. ഓസരാ ഗപവൃത്കിയും

േന്ദര്ശ്കിച്ചു വ്കിലയ്കിരുത്കി സേറ്പ് ഡയറ്കിയ്കിതല വ്കിജ്കിലന്േ്പ് ആന്ഡ്പ്

സമാണ്കിട്ടറ്കിംഗ് േമ്മറ്കി റ്കിസപാര്ട്ട്കിൽ സരഖതപടുതതണ്ടതാണ്.

ഓ്ഡിറക്ക്ഡ് കാെയളവഡിലെ പപവൃതഡികള സന്ദരക്ക്ശഡി്്കുന്നെഡിെ്കും

വഡിെയഡിര്കുത്കുന്നെഡിന്കും വഡിജഡിെന്സക്ക്ഡ് ആന്്ക്ക്ഡ് യമാണഡിടെഡിംഗക്ക്

കമ്മറഡിയഡിലെ രണ്കു അംഗങ്ങള്കുലട ഇടലപടല് ഉണാവാെ്കുണക്ക്

എന്നാണ്കു ലൊഴഡിൊളഡികളഡില് നഡിന്ന്കും െഭഡിച വഡിവരം.

ബാ്ഡിയ്കുള്ളവര കസറക്ക് ്യെഡിയഡില് ഒ്ഡിട്കു നല്ക്കുന്നെഡിനക്ക്

ലൊഴഡിൊളഡികള കമ്മറഡി അംഗങ്ങള്കുലട കകവശം കസറക്ക് ്യെഡിയഡി

എതഡി്ാൊനക്ക് പെഡിവക്ക്എന്ന്കും ലൊഴഡിൊളഡികളപെയ്കുകയ്കുണായഡി.

14.േന്ദരശകകുറ്ധിപ്പ്

തതാഴ്കിലുറപ് ഗപവൃത്കി സലങ്ങള ഏതതാരാളകും േന്ദര്ശ്കികാ വുന്നതും

എസ്റ്റ്കിസമറ്പ് ഉളപതട പര്കിസശാധ്കികവുന്നതുമാണ്.ഗപസ്ുത
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ഗപവൃത്കിയ്കിസ്മേലുള േന്ദര്ശേരുതട അഭ്കിഗപായങ്ങള സേറ്പ്ഡയറ്കിയ്കിതല

േന്ദര്ശേ േുറ്കിപ്കിൽ സരഖതപടുതാനും അവോശമുണ്ട്. അതുതോണ്ട്

തതന്ന എല്ലാ ഗപവൃത്കി സലങ്ങള്കിലും സേറ് ഡയറ്കി ന്കിര്ബനമായും

േ്കൂക്ഷ്കികണം.

ഓ്ഡിറക്ക്ഡ് ലെയ് പപവൃെഡികള്കുലട സന്ദരശക ക്കുെഡി്ഡില് വഡി.ഇ.ഒ.

മാപെമാണക്ക് പപവൃതഡി സെം സന്ദരശഡിചൊയഡി

യരഖല്ട്കുതഡി്ാണ്കുന്നെക്ക്,

15.ദറ്മാേ്പ് ഗ്മാര േ്ധിവേ്പ് .

തതാഴ്കിലുറപുമായ്കി ബനതപട്ട അവോശങ്ങള േടമേള എന്ന്കിവയ്കിൽ

തതാഴ്കിലാള്കിേളക് അവസബാധം ഉണ്ടാകുന്നത്കിനും തതാഴ്കിലുറപുമായ്കി

ബനതപട്ട ഗപശ്നങ്ങള െര്ച്ച തെയുന്നത്കിനും സവണ്ട്കി വര്ഷത്കിൽ

ഒരുേ്കിവേം ന്കിര്വഹണ ഏജന്േ്കി തതാഴ്കിലാള്കിേളക് കാേ്പ്

േംഘട്കിപ്കിതകണ്ടതാണ്.

ലൊഴഡിൊളഡികളഡില് നഡിന്ന്കും െഭഡിച വഡിവരതഡിനക്ക്ലെ

അടഡിസാനതഡില് ലൊഴഡിെ്കുr്്കുമായഡി ബന്ധല്ട അെഡിവ്കുകള

െഭ്യമാ്്കുന്നെഡില് നഡിരവഹണ ഏജന്സഡിയ്കുലട ഭാഗതക്ക്ഡ് നഡിന്ന്കും

യാലൊര്കു ഇടലപടെ്കുകള്കും ഉണായഡില്ലഎന്നാണക്ക് മനസഡിൊയഡിട്കുള്ളെക്ക്.

16.േ്ധിറ്ധിേൺഇൻഫരദമഷൻ ദബ്മാരഡ്പ്റ്.

തതാഴ്കിലുറപ് പദ്ധത്കിയുതട േുതാര്യത ഉറപുവരുതുന്നത്കിനായ്കി

തതാഴ്കിലുറപ്കിൽ ഏതറടുതു തെയുന്ന തപാതു ഗപവൃത്കിേള

ആരംഭ്കികുന്നത്കിനു മുമ്പ്പ് ഗപാസേശ്കിേ ഭാഷയ്കിലുള പദ്ധത്കി വ്കിവരങ്ങേ്പ്

അടങ്ങ്കിയ സബാര്ഡ്പ് ഗപവൃത്കി സലങ്ങള്കിൽ തപാതുജനങ്ങളക് ോണാ

വുന്ന രീത്കിയ്കിൽന്കിര്ബനമായുംസാപ്കികണം.

ഓ്ഡിറക്ക്ഡ്പരഡിധഡിയഡില്വര്കുന്ന പപവൃതഡികള്കുലട ഭാഗമായഡിഎവഡിലടയ്കും

യബാര്ക്ക്ഡ് സാപഡിചൊയഡി കണഡില്ല. ഇെക്ക് പദ്ധെഡിയ്കുലട സ്കുൊര്യെ

ഉെ്്കുവര്കുെ്കുന്നെഡിെ്കുള്ളവ്തീഴ്ചയാണക്ക്.

ഫയല്പര്ധിദശ്മാധനയുമ്മായ്ധിബനതപ്വ്ധിലയ്ധിരുതലുകള്.

തതാഴ്കിലുറപ് പദ്ധത്കിയ്കിൽ ഏതറടുകുന്ന ഗപവൃത്കിേളുതട ഫയലുേള്കിൽ

ഉണ്ടായ്കിര്കിസകണ്ട ഗപധാനതപട്ട 22 സരഖേതള േുറ്കിച്ച് വാര്ഷ്കിേ മാസ്റ്റര്

േര്കുലറ്കിൽേൃത്യമായ ന്കിര്സദ്ദേശങ്ങളനൽേുന്നുണ്ട്.

1.കവര ദപജ്പ്

ഒരു ഗപവൃത്കിയുതട അട്കിസാന വ്കിവരങ്ങള ഗപവൃത്കി ഫയല്കിന്തറ

േവര് സപജ്കിൽ ഉളതകാള്കികന്നതമന്നും അത്കിനായ്കി ഗപസത്യേ

മാതൃേയും മാസ്റ്റര്േര്കുലറ്കിൽന്കിര്സദ്ദേശ്കികുന്നുണ്ട്.
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മാസ്റ്റര സര്്കുെര പപകാരമ്കുള്ള കവര യപജക്ക് പപവൃതഡി കാണാന്

സാധഡിചഡില്ല

2.തെക്പ് ല്ധിസ്പ്

ഫയല്കിൽ ഉളതകാള്കിച്ച്കിട്ടുള സരഖേളുതട സപരും സപജ് നമ്പരും

സരഖതപടുത്കിയ തെക്പ്ല്കിസ്റ്റ് ഫയല്കില് േ്കൂക്ഷ്കിസകണ്ടതുണ്ട്, അത്കിനായ്കി

ഗപസത്യേ മാതൃേയും മാസ്റ്റര്േര്കുലറ്കിൽന്കിര്സദ്ദേശ്കികുന്നുണ്ട്.

പരഡിയശാധഡിച േയെ്കുകളഡിലൊന്ന്കും ലെ്ക്ക്ഡ് െഡിസ്റ്റക്ക് കാണാന്

സാധഡിചഡില്ല.

3.ആക്ഷൻപ്മാൻ ദക്മാപ്ധി-

ഏതറടുകുന്ന ഗപവൃത്കിേള ആക്ഷന് ്ലോന്കിൽ ഉളതപട്ടതും തഷൽഫ്പ്

ഓഫ് സഗപാജേ്റ്കിൽമുന്ഗണനാ ഗേമത്കിൽ ഉളതുമായ്കിര്കികണ

തമന്നുണ്ട്,ഗപസ്ുത ഗപവൃത്കി തഷൽഫ്പ് ഓഫ് സഗപാജേ്റ്കിൽ ഉളതപടുന്ന

സപജ്കിന്തറ സോപ്കിഫയല്കിൽേ്കൂക്ഷ്കികണം .

പരഡിയശാധഡിച േയെ്കുകളഡിയൊന്ന്കും ആകന് പാന് യകാ്ഡി

കാണാന് സാധഡിചഡില്ല . ആകന് പാനഡില് ഉളല്ട പപവൃതഡികള്കും

അല്ലവാര്ഡില്ലെയ്ൊയഡി മനസഡിൊ്ാന്സാധഡിചെക്ക്.

4.ജനകീയഎേ്പ്റ്ധിദമറ്പ്-

ോധാരണകാരായ ഏതതാരാളകും മനസ്കിലാേുന്ന രീത്കിയ്കിൽ

ഗപാസേശ്കിേ ഭാഷയ്കിലുള എസ്്കിതമറ്പ് ഫയല്കിലും ഗപവൃത്കി സലതും

ലഭ്യമാസകണ്ടതുണ്ട്.

പൂര്ണ്ണമായ്കും പപായദശഡിക ഭാഷയഡില് ഉള്ളെലല്ലങഡിെ്കും

പരഡിയശാധഡിചേയെ്കുകളഡിലെഎസ്റ്റഡിയമറഡില് പപവൃതഡികള്കുലട ഇനം

മെയാളതഡില് യരഖല്ട്കുതഡിയഡിട്കുണക്ക്. ഇെക്ക് അഭഡിനന്ദനാരഹാമായ

കാര്യമാണക്ക്.

5.േ്മാദ്കേെ്ധിക്മാനുമെ്ധി-

ഓസരാ ഗപവൃത്കികും ഗപസത്യേം തയാറാകുന്ന എസ്റ്റ്കിസമറ്പ് ോസങത്കിേ

വ്കിേഗ്ധര് അടങ്ങുന്ന േമ്മറ്കി പര്കിസശാധ്കിച്ച് അംഗീോരം ലഭ്കിച്ചാൽ മാഗതസമ

ഗപവൃത്കിക് അനുമത്കി നൽോവ്കൂ, ആയത്കിന്തറ സോപ്കി ഫയല്കിൽ

േ്കൂക്ഷ്കിസകണ്ടതുണ്ട്.

സായങെഡികാന്കുമെഡി െഭഡിചെഡിനക്ക്ലെ ദക്മാപ്ധി എല്മാ ഫയലുകള്ധിലും

േ്കൂക്ഷ്ധിച്ധി്ുണ്പ്.

6.ഭരണ്മാനുമെ്ധി-

ഓസരാ ഗപവൃത്കികും ഗപസത്യേം തയാറാകുന്ന എസ്റ്റ്കിസമറ്പ് പര്കിസശാധ്കിച്ച്
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ഗപസ്ുത ഗപവൃത്കിേളക് ഭരണേമ്കിത്കിയുതട അംഗീോരം ലഭ്കിച്ചാൽ

മാഗതസമ ഗപവൃത്കിക് അനുമത്കി നൽോവ്കൂ, ആയത്കിന്തറ സോപ്കി

ഫയല്കിൽേ്കൂക്ഷ്കിസകണ്ടതുണ്ട്.

ഭരണാന്കുമെഡി െഭഡിചെഡിനക്ക്ലെ ദക്മാപ്ധി എല്മാ ഫയലുകള്ധിലും

േ്കൂക്ഷ്ധിച്ധി്ുണ്പ്.

7.കൺവരജൻേ്പ്റ്വ്ധിവരങ്ങള്-

േര്കാര്കിന്തറ ഏതതന്േ്കിലും വേുപുേളുതട(വനം വേുപ്,േൃഷ്കി

വേുപ്,മൃഗ േംരക്ഷണ വേുപ്പ്...) പദ്ധത്കിേള തതാഴ്കിലുറപ്

പദ്ധത്കിസയാതടാപം േംസയാജ്കിച്ച് നടപാകുേയാതണങ്കിൽ ആയത്കിന്തറ

സരഖേളഫയല്കിൽേ്കൂക്ഷ്കിസകണ്ടതുണ്ട്.

പരഡിയശാധഡിച പപവൃതഡികള സര്ാരഡിനക്ക്ലെ മയറലെങഡിെ്കും

വക്കു്്കുകള്കുമായഡി സംയയാജഡിച്കു നടത്കുന്ന പപവൃതഡികള

അല്ലാതെ്കുലകാണക്ക്ഈ യരഖകളേയെഡില് ബാധകമല്ല.

8.തെ്മാഴ്ധില്അദപക്ഷ-

തതാഴ്കിൽആവശ്യതപട്ടു തോണ്ട് വ്യക്കിഗതമാസയാ ഗഗ്കൂപാസയാ അസപക്ഷ

േമര്പ്കികുന്നത്കിനു മാസ്റ്റര് േര്കുലറ്കിൽ ഗപസത്യേ മാതൃേയ്കിലുള

അസപക്ഷാ സഫാറം തതാഴ്കിലാള്കിേളക് ലഭ്യമാകാന് ന്കിര്സേശ്കികുന്നുണ്ട്.

ഇത് ഗപോരം േുറഞത് 14 േ്കിവേം തുടര്ച്ചയായ്കി സജാല്കി തെയുന്നത്കിന്

അസപക്ഷ നൽസേണ്ടതുണ്ട്, സജാല്കി ആവശ്യമുള ോലയളവ്കിതല

തീയത്കിേള ഉളപതട ഇത്കിൽ സരഖതപടുത്കി നൽേുേയാണ് സവണ്ടത്

വാരഷഡിക മാസ്റ്റര സര്്കുെെഡില് നഡിരയദ്ദേശഡി്്കുന്ന പപയെ്യക

യോെതഡിെല്ലാലെ പഞായതക്ക് െെതഡില് െയ്യാൊ്ഡിയ

െ്തീയ്യെഡികള യരഖല്ട്കുതാതെ്കും കക്റ്കു രസ്തീെ്കു

നല്ാെെ്കുമായ അയപകകളാണക്ക് േയല് പരഡിയശാധഡിചയ്ാള

കാണാന് സാധഡിചെക്ക്. ഇെക്ക് പപകാരം ലൊഴഡിൊളഡികള ആവശ്യല്ട

പപകാരമ്കുള്ള കാെയളവഡില് ലൊഴഡില് നല്കഡിയഡിട്കുയണാ എന്നക്ക്

പരഡിയശാധഡി്ാന്സാധ്യമല്ല.

9.വരക്പ്റ്അദല്മാദകഷൻ

അസപക്ഷ ലഭ്കികുന്ന മുറയ്ക് ആവശ്യതപട്ട തീയത്കിേള്കിൽ തതന്ന

തതാഴ്കിലാള്കിേതള മുന്ഗണനാ ഗേമത്കിലുള ഗപവൃത്കിേള്കിൽ

ഉളതപടുതുേയും മസ്റ്റര് സറാള് തയാറാകുന്നത്കിനുള നടപട്കിേളക്

ശുപാര്ശ തെയുേയും സവണം. ഗപസ്ുത ഗപവൃത്കിയ്കിൽ ഉളതപട്ടവര്ക്

ഈ ല്കിസ്റ്റ്കിന്തറ അട്കിസാനത്കിൽ മുന്േ്കൂട്ട്കി വ്കിവരങ്ങള നൽേുേയും

സവണം.

ലൊഴഡില് അന്കുവദഡിച്കു ലകാണ്കുള്ള വര്ക്ക് അയൊയ്ഷന് യരഖ
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പരഡിയശാധഡിച പപവൃതഡികള്കുലടേയെഡില്കാണാന്സാധഡിെഡില്ല.

10.മസര ദറ്മാള്

ഓസരാ ഗപവൃത്കിയ്കിസലകും പഞായത്കിൽ ന്കിന്നും ന്കിര്സേശ്കിച്ചവരുതട

സപര് വ്കിവരങ്ങള ഉളതപടുത്കി സ്ാക്പ്സഗപാഗഗാംഓഫീേ്കിൽ ന്കിന്നുമാണ്

സഗപാഗഗാം ഓഫീേര് ോക്ഷ്യതപടുത്കിയ മസ്റ്റര് സറാള സോപ്കി

പഞായത്കിൽ എത്കികുന്നത്. പഞായത്കിൽ ന്കിന്നും ന്കിര്വഹണ

ഉസേ്യാഗസന് ോക്ഷ്യതപടുതുന്ന മുറയ്ക് ഓസരാ ഗപവൃത്കികും

െുമതലതപടുത്കിയ സമറ് മാര്ക് മസ്റ്റര് സറാളസേമാറാവുന്നതാണ്. മസ്റ്റര്

സറാള് ഗപോരം അനുവേ്കിച്ച തീയത്കിേള്കിൽ മാഗതസമ ഗപസ്ുത

ഗപവൃത്കിയ്കിൽ ഏര്തപട്ട് അതാത് േ്കിവേതത ഒപുേള ഓസരാ

തതാഴ്കിലാള്കിയുതടയും സപര്കിനു സനതരയുള േളങ്ങള്കിൽ

സരഖതപടുതാവ്കൂ. ഓസരാ േ്കിവേവും പണ്കി ആരംഭ്കികുന്നത്കിനു മുമ്പും

പണ്കി പ്കൂര്ത്കിയായ സശഷവും ഓസരാ ഒപുേള ന്കിര്ബനമായും

തതാഴ്കിലാള്കിേള സരഖതപടുതതണ്ടതുണ്ട്.സജാല്കിയ്കിൽ

ഹാജരാവാതവരുതട േളങ്ങള സജാല്കി ആരംഭ്കിസകണ്ട േമയം േഴ്കിഞ

ഉടതന െുവന്ന മഷ്കിയുള സപനതോണ്ട് അവധ്കി സരഖതപടുതുേയും

തെയണം. ആഴ്ചാവോനം ഓസരാ തതാഴ്കിലാള്കിയുതടയും ഹാജര്

ഗപോരമുള തുേേള സരഖതപടുത്കി അവതര സബാധ്യതപടുത്കി മസ്റ്റര്

സറാള്കിതല അവോനതത േളത്കിൽ ഒപ് വാങ്ങ്കിതകണ്ടാതാണ്. തുടര്ന്ന്

മസ്റ്റര് സറാള ോക്ഷ്യതപടുത്കി ന്കിര്വഹണ ഉസേ്യാഗസര്ക് 2

േ്കിവേത്കിനേം സേമാസറണ്ടാതാണ്.ഗപവൃത്കി സലത് മാസ്റ്റര് സറാള്

േ്കൂക്ഷ്കികാന് െുമതലയുളത് സമറ്കിനാണ്. മസ്റ്റര് സറാള് പണത്കിനു

തുല്ല്യമായ സരഖയാണ് ,അതുതോണ്ടുതതന്ന അത്കിൽ ഏതതങ്കിലും

തരത്കിലുള തവട്ട്കിത്കിരുതലുേളപാട്കില്ലാതതാണ്.

ഓ്ഡിറഡിന്കു വഡിയധയമാ്ഡിയ 6 പപവൃതഡികള്്കുമായഡി 39 മസ്റ്റര

യൊള്കുകളാണക്ക് ഉള്ളെക്ക്. മസ്റ്റര യൊള 7129ല് 6/1/2019ലെ പണഡിയഡില് ഒ.

യയശാദ, സഡി.ജാനകഡി, എന്.കാരത്യായനഡി, ടഡി.പഡി.രമണഡി

എന്നഡിവര്കുലട യകാളം െടയ്കുകയ്കും പഡിന്ന്തീടക്ക് അെക്ക് െഡിര്കുതഡി

ഒ്ഡിട്കുകയ്കും ലെയ്ഡിട്കുണക്ക്. മലസ്റ്റര യൊളക്ക് സാക്യല്ട്കുതഡി

നല്കഡിയ ഉയദ്യാഗസര ആര്കും െലന്ന െ്തീയ്യെഡി

യരഖല്ട്കുതഡിയഡിടഡില്ല, മസ്റ്റര യൊളഡില് എം.ബ്കു്ക്ക്ഡ് നമ്പര

യരഖല്ട്കുതഡിയഡിടഡില്ല . പണഡിയായ്കുധ വാടക മസ്റ്റര യൊളഡില്

യെര്്കുകയയാ ലൊഴഡിൊളഡികള്ക്ക് നല്ക്കുകയയാ ലെയ്യ്കുന്നഡില്ല.

എ.്ഡി.എസക്ക്. അല്ൗണഡിയെ്ക്ക് നല്്കുന്നൊയാണക്ക് കാണാന്

സാധഡിചെക്ക്. ഇെക്ക്സര്ാര ഉതരവ്കുകള്കുലട െംഖനമാണക്ക്.

11.തമഷരതമന്പ്റ്പ്ബുക്പ്റ്-

തതാഴ്കിലുറപ്കിൽ ഉളതപടുത്കി തെയുന്ന ഓസരാ ഗപവൃത്കിയും

ആരംഭ്കികുന്നത്കിനു മുമ്പ് തതന്ന ആവശ്യമായ്കി വരുന്ന ഗപവൃത്കിേളുതട
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ഗപാഥമ്കിേ അളവുേള ോസങത്കിേ വ്കിേഗ്ധര് തമഷര്തമന്റ് ബുക്കിൽ

സരഖതപടുതണം, തുടര്ന്ന് ഗപവൃത്കിയുതട ഓസരാ മസ്റ്റര് സറാള

ോലാവധ്കിയും പ്കൂര്ത്കിയാേുന്ന മുറയ്ക് തെയ് ഗപവൃത്കിേളുതട

അളവുേള സരഖതപടുത്കിഅത് ഗപോരമുളേ്കൂല്കി ലഭ്യമാകു

ന്നത്കിനുള തുടര് നടപട്കിക് േമര്പ്കിസകണ്ടതാണ് ,സരഖതപടുതുന്ന

ഓസരാ അളവുേളും ോസങത്കിേ വ്കിഭാഗത്കിതല തതന്ന ഉയര്ന്ന

തസ്്കിേയ്കിലുള ഉസേ്യാഗസര് ോക്ഷ്യതപടുതുേയും അത് ഗപോരം

തയാറാകുന്ന ബ്കില്ലുേള പഞായത് തേഗേട്ടറ്കി,ഗപേ്കിഡണ്ട്

എന്ന്കിവരുതട െുമതലയുളവര്ോക്ഷ്യതപടുതുേയും തെസയണ്ടതാണ്.

ഓയരാ പപവൃതഡികള്കും എവഡിലടയാണക്ക് ലെയ്ഡിരഡി്്കുന്നെക്ക് എപെ

അളവഡില് എന്നെഡിനക്ക് വ്യക്തമായ വഡിവരങ്ങള എം.ബ്കു്ഡില്

യരഖല്ട്കുതഡിയഡിടഡില്ല . ഇെക്ക് കാരണം ശരഡിയായ ര്തീെഡിയഡിെ്കുള്ള

പരഡിയശാധന പപായയാഗഡികമല്ലാത സാഹെര്യമാണക്ക്. പഞായതക്ക്

ലസപകടെഡി,പപസഡി്ണക്ക് എന്നഡിവര ബഡില്ല്കുകള

സാക്യല്ട്കുത്കുയമ്പാള െ്തീയ്യെഡി യരഖല്ട്കുതഡിയൊയ്കും

കണഡില്ല.

12.തമറീര്ധിയല്വ്മാങ്ങുന്നെ്ധിനുള്ള െീരുമ്മാനം

തതാഴ്കിലുറപ്കിൽ ഏതറടുതു തെയുന്ന ഗപവൃത്കിേളക് ആവശ്യമായ

ോധന ോമഗഗ്കിേള വാങ്ങുന്നതുമായ്കി ബനതപട്ട തീരുമാനങ്ങള

എടുകുന്നത്കിനു പഞായത് തലത്കിൽ തമറ്കിര്കിയൽ സഗപാേ്യ്കൂര്തമന്റ്പ്

േമ്മറ്കി ര്കൂപീേര്കിസകണ്ടതുണ്ട്, ോധനങ്ങള ആവശ്യമായ്കി വരുന്ന

ഗപവൃത്കിേളക് ഗപസ്ുത േമ്മറ്കി നൽേുന്ന അനുമത്കിയുതട സോപ്കി

അതാത് ഫയലുേള്കിൽ േ്കൂക്ഷ്കിസകണ്ടതാണ്. േ്കിറ്കിേൺ ഇന്ഫര്സമഷന്

സബാര്ഡ്പ് വാങ്ങുത്കിനുള തീരുമാനങ്ങളുതട സോപ്കി ഉളപതട

ആവശ്യമുണ്ട്.

ലമറ്തീരഡിയല് ആവശ്യമ്കുള്ള ലപാെ്കു പപവൃതഡികള

അല്ലാതെഡിനാെ്കും സഡിറഡിസണ് ഇന്േരയമഷന് യബാര്ക്ക്ഡ്

ഉപയയാഗല്ട്കുതാതെഡിനാെ്കും പപസ്്കുെ യരഖ േയെഡില്

ബാധകമല്ല.

13.പ്മാ്കര്മാര ,േമെപഗെം, ന്ധികുെ്ധി രേീെുകള്.

തതാഴ്കിലുറപ്പ്പദ്ധത്കി ഗപോരം േ്ോര്യ വ്യക്കിേളുതട ഭ്കൂമ്കി പാട്ടത്കിനു

ഏതറടുത് ഗപവൃത്കിേള തെയുേയാതണങ്കിൽ,സലം ഉടമേളുമേളക്പ്

പാട്ടതുേ നൽേ്കിസയാ /തജ എൽ ജ്കി ഗഗ്കൂപുേളക് ലഭ്കികുന്ന

ലാഭവ്കിഹ്കിതം നൽേ്കിസയാ /േൗജന്യമാസയാ േൃത്യമായ ോലയളവ്കിസലക്

അവര് സലം വ്കിട്ടുനൽേും എന്നത്കിന് സരഖാമ്കൂലം ഉറപു ലഭ്കിച്ചാൽ

മാഗതതമ ഗപസ്ുത പറമ്പ്കിൽ തതാഴ്കിലുറപ്കില്കൂതടയുള ഗപവൃത്കിേള

അനുവേ്കികാന് പാടുള്കൂ. തജ എൽ ജ്കി ഗഗ്കൂപുേളക് േൃഷ്കി ഗപവൃത്കി
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ഉളപതടഏതറടുകുസമ്പാള ഗപസ്ുത സരഖേളന്കിര്ബനമാണ്.

േ്ോര്യ വ്യക്കിേളുതടസയാ തപാതുഭ്കൂമ്കിയ്കിസലാ പദ്ധത്കി

നടപാകുസമ്പാള ആസ്്കിേളുതട േീര്ഘ ോല േംരക്ഷണം

ഉറപുവരുതുന്നത്കിനായ്കി ബനതപട്ടവരുതട േമ്മത പഗതം, ന്കിേുത്കി

രേേീതുേളഎന്ന്കിവഫയല്കിൽേ്കൂക്ഷ്കിസകണ്ടതാണ്.

പരഡിയശാധഡിച പപവൃതഡികള്കുലടേയെ്കുകളഡില് യരഖകളെഭ്യമല്ല.

14.ദവജ്പ്റ്ല്ധിസ്പ്

ഓസരാ മസ്റ്റര് സറാള ഗപോരവും പണ്കി പ്കൂര്ത്കിയാേുന്ന മുറയ്ക് ഗപസ്ുത

മസ്റ്റര് സറാള്കിൽ പണ്കി തെയ് ഓസരാ തതാഴ്കിലാള്കിയുതടയും ഗപവൃത്കി

േ്കിവേങ്ങളക് അനുേൃതമായ സവതനത്കിനുള ല്കിസ്റ്റ്

തയാറാസകണ്ടതുണ്ട്. അതുസപാതല തതന്ന ോധന ോമഗഗ്കിേള

ഉപസയാഗ്കികുേയാതണങ്കിൽ അത്കിന്തറ ബ്കിൽ ഗപോരമുള തുേയ്കും

സവജ്പ് ല്കിസ്റ്റ് തയാറാക്കി ഗപസ്ുത സവജ്പ് ല്കിസ്റ്റ്കിന്തറ സോപ്കി അതാത്

ഗപവൃത്കിഫയല്കിൽേ്കൂക്ഷ്കിസകണ്ടതാണ്.

പരഡിയശാധഡിച എല്ലാ പപവൃതഡികള്കുലടയ്കും മസ്റ്റര യൊള

പപകാരമ്കുള്ള യവജക്ക്ഡ്െഡിസ്റ്റ്കുകളേയെഡില്കാണാന്സാധഡിചഡിട്കുണക്ക്.

15.ഫണ്പ്റ്ഗട്മാന്പ്േരഓരഡര.

തയാറാക്കിയ സവജ്പ് ല്കിസ്റ്റ് ഗപോരം തതാഴ്കിലാള്കിേളകും, സമറീര്കിയൽ

തവണ്ടര്മാര്കും അവരുതട ബാങ് അകൗണ്ട്പ്േള്കിസലക് പണം

അനുവേ്കിച്ചാൽ അത്കിനുള സരഖയായ ഫണ്ട് ഗടന്േര് ഓര്ഡര് സോപ്കി

അതാത് ഗപവൃത്കിഫയല്കിൽേ്കൂക്ഷ്കിസകണ്ടതാണ്.

ഓ്ഡിറക്ക്ഡ് ലെയ് പപവൃതഡികള്കുലട േയെ്കുകളഡില് ഒന്ന്കും െലന്ന

േണക്ക് പടനക്ക്സരഓര്ര യകാ്ഡികാണാന്സാധഡിചഡില്ല.

16.മ്കൂന്ന്പ്ന്ഘ്ങ്ങള്ധിതല ദഫ്മാദ്്മാകള്

തതാഴ്കിലുറപ്കിൽ ഒരു ഗപവൃത്കി ആരംഭ്കികുന്നത്കിനു മുമ്പും ഗപവൃത്കി

നടന്നുതോണ്ട്കിര്കികുസമ്പാഴും പ്കൂര്ത്കിയായ സശഷവും ഉള ഓസരാ

സഫാസട്ടാേള ന്കിര്ബനമായും എടുതു േ്കൂക്ഷ്കികുേയും ഫയല്കിൽ

സോപ്കിേള തവകുേയും സവണം.

ഓ്ഡിറക്ക്ഡ്ലെയ് പപവൃതഡികള്കുലടേയെ്കുകളഡില് യോയടാകള ഒന്ന്കും

െലന്ന കാണാന്സാധഡിചഡില്ല.

17.ഗപവൃത്ധിപ്കൂരതീകരണേ്മാക്ഷ്യപഗെം

ഓസരാ ഗപവൃത്കിയും ശര്കിയായ രീത്കിയ്കിൽ പ്കൂര്തീേര്കികുന്ന മുറയ്ക്

മുഴുവന് തെലവുേളും സരഖതപടുത്കി ഗപവൃത്കി പ്കൂര്തീേര്കിച്ചു എന്ന്

അന്ഗീേര്കിച്ചുതോണ്ടുള ോക്ഷ്യപഗതം ഗപസ്ുത ഗപവൃത്കിയുതട
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ഫയല്കിൽേ്കൂക്ഷ്കിസകണ്ടതുണ്ട്.

ഓ്ഡിറക്ക്ഡ് ലെയ് പപവൃതഡികള്കുലട േയെഡില് പപവൃതഡി

പൂരത്തീകരണസാക്യപപെംകാണാന്സാധഡിചഡില്ല.

18.തമറീര്ധിയല്ബ്ധില്ലുകള്.

തതാഴ്കിലുറപ് ഗപവൃത്കിേളക് ഏതതങ്കിലും ോധന ഘടേങ്ങള

വ്കിലയ്ക് വാങ്ങ്കി ഉപസയാഗ്കികുേയാതണങ്കിൽആയത്കിന്തറ വൗച്ചറുേള

ബ്കില്ലുേളഎന്ന്കിവഅംഗീേര്കിച്ചുഫയല്കിൽേ്കൂക്ഷ്കിസകണ്ടതുണ്ട്.

പരഡിയശാധഡിച പപവൃതഡികള്ക്ക് സാധന ഘടകങ്ങള

ഉപയയാഗഡിെഡിടഡില്ലാെെഡിനാല് ഈയരഖബാധകമല്ല.

19.മസര ദറ്മാള്പ് മ്കൂതമന്പ്റ്പ്റ്സ്ധിപ്പ്റ്.

ഓസരാ മസ്റ്റര് സറാളും ലഭ്യമാേുന്ന മുറയ്ക് ഗപവൃത്കി ആരംഭ്കിച്ച തീയത്കി,

അവോന്കിച്ച തീയത്കി ,ഗപവൃത്കി സലത് ന്കിന്ന് പഞായത്കിൽ

ത്കിര്കിതേ ലഭ്കിച്ച തീയത്കി,ഡാറ എന്ഗട്കി തെയ് തീയത്കി, തേഗേട്ടറ്കി

,ഗപേ്കിഡന്റ്പ് എന്ന്കിവര് അംഗീേര്കിച്ച് േ്കൂല്കിക് അനുമത്കി നൽേ്കിയ

തീയത്കി എന്ന്കിവ ഒപുേള േഹ്കിതം സരഖതപടുതുന്നത്കിനു സവണ്ട്കിയുള

സ്കിപ്ആണ്കിത്. തതാഴ്കിലാള്കിേളക് യഥാേമയംേ്കൂല്കി ലഭ്യമാകുന്നത്കിൽ

വീഴ്ച വന്ന്കിട്ടുതണ്ടങ്കിൽ എവ്കിതട തവച്ചാതണന്ന് മനേ്കിലാേുന്നത്കിനു

ോധ്കികുന്ന രീത്കിയ്കിലാണ് ഈ സരഖയ്കിതല വ്കിവരങ്ങള

ഗേമീേര്കിച്ച്കിട്ടുളത്.

മാസ്റ്റര സര്്കുെര പപകാരം നഡിരയദ്ദേശഡിചഡിട്കുള്ള പപസ്്കുെ യരഖ

േയെഡില് സൂകഡിചഡിടഡില്ല,ഇെഡിയനാടക്ക് സമാനമായ േയല് ന്തീ്ം-

ടാ്ഡിംഗക്ക് യോെം ഉലണങഡിെ്കും അെഡിെ്കും കൃെ്യമായഡി വഡിവരങ്ങള

യരഖല്ട്കുതഡിയഡിടഡില്ല.

20.ജ്ധിദയ്മാട്മാത്ഗെട്പ് ദഫ്മാദ്്മാ.

BHUVANആ്ലേ്കിസകഷന് ഉപസയാഗ്കിച്ച് ഗപവൃത്കിസലങ്ങളുതടഅക്ഷാംശം

സരഖാംശം എന്ന്കിവ സരഖതപടുത്കിതകാണ്ടുള സഫാസട്ടാേള ഓസരാ

ഗപവൃത്കികും ആവശ്യമാണ്പ്, ഇത്കിന്തറ സോപ്കി ഫയല്കിൽ

േ്കൂക്ഷ്കിസകണ്ടതാണ്.

ഓ്ഡിറക്ക്ഡ് ലെയ് പപവൃതഡികള്കുലട േയെ്കുകളഡില് ജഡിയയാടാല്ഗെടക്ക്

യോയടാ യകാ്ഡികാണാന്സാധഡിചഡില്ല.

21.ദേ്മാഷ്യല്ഓഡ്ധിറ്പ്റ്റ്ധിദപ്മാര ്്പ്റ്ദക്മാപ്ധി

ഗപവൃത്കിേള ഓഡ്കിറ്കിനു വ്കിസധയമാക്കിയ്കിട്ടുതണ്ടങ്കിൽ ഗപസ്ുത

ഗപവൃത്കിയുതട വ്കിലയ്കിരുതൽ വ്കിവരങ്ങള ഉളതകാളുന്ന ഭാഗം

സോപ്കിഎടുതുഫയല്കിൽേ്കൂക്ഷ്കിസകണ്ടതാണ്.



19

ഓ്ഡിറക്ക്ഡ്ലെയ് പപവൃതഡികള്കുലട േയെ്കുകളഡില് യസാഷ്യല് ഓ്ഡിറക്ക്ഡ്

െഡിയ്ാരടക്ക്ഡ്യകാ്ഡികാണാന്സാധഡിചഡില്ല.

22.ലേറ്പ്ഡയറ്ധി.

മാസ്റ്റര് േര്കുലര് ഗപോരം ഉള 22 സരഖേള്കിൽ േംസാന േര്കാര്

ന്കിര്സദ്ദേശ്കികുന്ന േുഗപധാന സരഖയാണ് സേറ് ഡയറ്കി. പദ്ധത്കിയുതട

േുതാര്യത,തതാഴ്കിലാള്കിേളുതട അവോശങ്ങള, ോമ്കൂഹ്യ പങാള്കിതം,

പദ്ധത്കി ആരംഭ മീറ്കിംഗ്, തതാഴ്കില്കിടങ്ങള്കിതല അപേടങ്ങള േംബന്കിച്ച

വ്കിവരങ്ങള ,വ്കിജ്കിലന്േ്പ് ആന്ഡ്പ് സമാണ്കിട്ടറ്കിംഗ് േമ്മറ്കി റ്കിസപാര്ട്ട്പ്,

േന്ദര്ശേ േുറ്കിപുേള തുടങ്ങ്കിയവ സരഖതപടുതുന്നത്കിനും

തതാഴ്കില്കിടങ്ങള്കിതല അട്കിസാന തേൗേര്യങ്ങള ,േ്കിറ്കിേൺ

ഇന്ഫര്സമഷന് സബാര്ഡ്പ് എന്ന്കിവ ഗപവൃത്കി സലങ്ങള്കിൽ ഉറപു

വരുതുന്നുണ്ട് എന്നത്കിനുമുള ആധ്കിോര്കിേ സരഖേ്കൂട്കിയാണ് സേറ്

ഡയറ്കി.

പരഡിയശാധഡിച 3 േയെ്കുകളഡില് കസറക്ക് ്യെഡി കാണാന് സാധഡിച്കു.

എന്നാല്വഡിവരങ്ങള കൃെ്യമായഡി യരഖല്ട്കുതഡിയഡില്ല.

രജ്ധിസറുകള്

തതാഴ്കിലുറപ് അനുബന വ്കിവരങ്ങള േ്കൂക്ഷ്കികുന്നത്കിന് ഏഴ് രജ്കിസ്റ്ററുേള

പഞായതുേള്കിൽ ഉണ്ടാവണതമന്നു ന്കിര്സദ്ദേശ്കികുന്നുണ്ട്.

പരഡിയശാധനയക്ക്്ക്ക് വഡിയധയമാ്ഡിയയ്ാള പഞായതഡില് പഗാമസഭാ

രജഡിസ്റ്റര, ലൊഴഡില് കാര്ക്ക്ഡ് രജഡിസ്റ്റര, ലമറ്തീരഡിയല് രജഡിസ്റ്റര, വര്ക്ക്ഡ്

രജഡിസ്റ്റര,എന്നഡിവകാൊന്കുസൃെമായഡിവഡിവരങ്ങള യെരതക്ക്കണ്കു.

1. തെ്മാഴ്ധില്ക്മാരഡ്പ്റ്രജ്ധിസര .

തതാഴ്കിൽ ോര്ഡ്കിനുള അസപക്ഷ,ോര്ഡ്പ്അനുവേ്കിച്ച വ്കിവരങ്ങള എന്ന്കിവ

സരഖതപടുതുന്നത്കിനുള രജ്കിസ്റ്റര് ആണ്കിത്, ഗപസ്ുത വ്കിവരങ്ങള

യഥാേമയം സരഖതപടുത്കിേ്കൂക്ഷ്കിസകണ്ടതാണ്.

പപസ്്കുെ രജഡിസ്റ്റര പരഡിയശാധനയക്ക്്ക്ക് െഭഡിച്കു. പ്കുെഡിയ കാര്ക്ക്ഡ്

കക്റഡിയക്കുെച്കു യപര്കുലട ഒ്്കുകള യരഖല്ട്കുതഡിയഡിടഡില്ല.

2. ഗഗ്മാമേഭ രജ്ധിസര .

തതാഴ്കിലുറപുമായ്കി ബനതപട്ട ഗഗാമേഭേള ,സയാഗങ്ങള തുടങ്ങ്കിയവ

സരഖതപടുതുന്നത്കിന് വാര്ഡ്പ് തലത്കിൽ ഗപസത്യേ ഗഗാമേഭാ രജ്കിസ്റ്റര്

േ്കൂക്ഷ്കിസകണ്ടതാണ്.

2017 ഒകക്ക്യറാബര മാസം വലരയ്കുള്ള പഗാമസഭാ വഡിവരങ്ങള

യരഖല്ട്കുതഡിയ പപസ്്കുെ രജഡിസ്റ്റര പരഡിയശാധനയക്ക്്ക്ക് െഭഡിച്കു.

നഡിരയദ്ദേശഡിച പപവൃതഡികള്കുലട വഡിവരങ്ങള ആകന് പാന് യെബര
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ബജറക്ക്ഡ് എന്നഡിവ അംഗ്തീകരഡി്ല് െ്കുടങ്ങഡിയ പപധാന വഡിവരങ്ങള

യരഖല്ട്കുതഡിയഡിട്കുണക്ക്. പഡിന്ന്തീട്കുള്ള ലൊഴഡിെ്കുെ്്കുമായഡി ബന്ധല്ട

വഡിവരങ്ങള വാര്ഡിലെ ലപാെ്കു പഗാമസഭാ രജഡിസ്റ്റരഡിൊണക്ക്

യരഖല്ട്കുതാെ്കുള്ളെക്ക്,പരഡിയശാധനയക്ക്്ക്ക് െഭഡിചഡിടഡില്ല.

3. തെ്മാഴ്ധില്അദപക്ഷ്മാരജ്ധിസര

തതാഴ്കിൽ ആവശ്യതപട്ടു ലഭ്കികുന്ന അസപക്ഷേളുതട വ്കിവരങ്ങളും

അതുഗപോരംഅവര്ക് തതാഴ്കിൽഅനുവേ്കിച്ചത്കിന്തറ വ്കിവരങ്ങളും ഗപസ്ുത

രജ്കിസ്റ്ററ്കിൽ സരഖതപടുത്കി തവസകണ്ടതാണ്

ഓ്ഡിറക്ക്ഡ് കാെയളവഡിലെ വഡിവരങ്ങള യരഖല്ട്കുതഡിയ പപസ്്കുെ

രജഡിസ്റ്റരപരഡിയശാധനയക്ക്്ക്ക് െഭഡിചഡിടഡില്ല.

4. ഗപവൃത്ധി രജ്ധിസര .

തതാഴ്കിലുറപ്കിൽ നടപ്കിലാകുന്ന ഗപവൃത്കിേളുതട വ്കിവരങ്ങള യഥാേമയം

ഗപസ്ുത രജ്കിസ്റ്ററ്കിൽ സരഖതപടുതതണ്ടാതാണ്.

ഓ്ഡിറക്ക്ഡ് കാെയളവഡിലെ വഡിവരങ്ങള യരഖല്ട്കുതഡിയ പപസ്്കുെ

രജഡിസ്റ്റരസൂകഡിചഡിട്കുണക്ക്.

5. ആസ്ത്ധി രജ്ധിസര

തതാഴ്കിലുറപ് പദ്ധത്കിയ്കില്കൂതട േൃഷ്ട്ട്കിച്ച്കിട്ടുള ആസ്്കിേള േംബന്കിച്ച

വ്കിവരങ്ങള,സലം,ആസ്്കിയുതട േ്ഭാവം,ന്കിലന്കിര്തുന്ന ോലയളവ്

തുടങ്ങ്കിയവ ഗപസ്ുത രജ്കിസ്റ്ററ്കിൽ സരഖതപടുതതണ്ടാതാണ്.

ഓ്ഡിറക്ക്ഡ് കാെയളവഡിലെ വഡിവരങ്ങള യരഖല്ട്കുതഡിയ പപസ്്കുെ

രജഡിസ്റ്റരപരഡിയശാധനയക്ക്്ക്ക് െഭഡിചഡിടഡില്ല.

6. പര്മാെ്ധി രജ്ധിസര .

തതാഴ്കിലുറപ് പദ്ധത്കിയുമായ്കി ബനതപട്ട ഏതു പരാത്കിയും

വാകാസലാ,സരഖാമ്കൂലസമാ ലഭ്കികുേയാതണങ്കിൽ ന്കിര്വഹണ ഏജന്േ്കി

പരാത്കി രജ്കിസ്റ്ററ്കിൽ സരഖതപടുതുേയും ന്കിര്ബനമായും സേപറു രേീത്

പരാത്കികാരന് നൽേുേയും സവണം . പരാത്കിയുതട തുടര്നടപട്കിേളും

േൃത്യമായ്കി രജ്കിസ്റ്ററ്കിൽ സരഖതപടുതതണ്ട്താണ്.ഓസരാ ോമ്പത്കിേ

വര്ഷവും രജ്കിസ്റ്റര് സകാേ് തെയ്ു േ്ഗേട്ടര്കി ോക്ഷ്യതപടുതുേയും തുടര്

ോലയളവ്കിസലക്അംഗീേര്കികുേയും സവണ്ടതാണ്.

30-09-2018 വലര പരാെഡികളെഭഡിചഡിടഡില്ലഎന്നക്ക്സാക്യല്ട്കുെഡിയഡിട്കുള്ള

പപസ്്കുെ രജഡിസ്റ്റര കാണാന് സാധഡിച്കു. 2018-19 സാമ്പത്തീക വരക്ക്ഷം

രജഡിസ്റ്റര യ്ാസക്ക് ലെയ്യ്കുകയയാ, 2019-20 സാമ്പത്തീക വരക്ക്ഷം

പ്കുെ്കു്്കുകയയാ ലെയ്ഡിടഡില്ല.

7. തമറീര്ധിയല്രജ്ധിസര .
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തതാഴ്കിലുറപ്കിൽഏതറടുകുന്ന ഗപവൃത്കിേളുതട ഭാഗമായ്കി വരുന്നോധന

ോമഗഗ്കിേളുതട വാങ്ങൽതീരുമാനം,ഉപസയാഗം,നീക്കിയ്കിര്കിപ്,തെലവുേള

എന്ന്കിവേംബന്കിച്ചവ്കിവരങ്ങളമുഴുവനും ഗപസ്ുത രജ്കിസ്റ്ററ്കിൽ

സരഖതപടുസതണ്ടതാണ്.

ഓ്ഡിറക്ക്ഡ് കാെയളവഡിലെ വഡിവരങ്ങള യരഖല്ട്കുതഡിയ പപസ്്കുെ

രജഡിസ്റ്റരസൂകഡിചഡിട്കുണക്ക്.

ആക്ഷൻപ്മാൻ

2018-19 ോമ്പതീേ വര്ഷതത ഗപവൃത്കിേളുതട ആക്ഷന് ്ലോന്

പര്കിസശാധനയ്ക് ലഭ്കിച്ചു. ഓഡ്കിറ്പ് തെയ് ഗപവൃത്കിേള അംഗീോരം ലഭ്കിച്ച

ആക്ഷന്്ലോന്കിൽ ഉളതപട്ടതല്ല.

പദ്ധെ്ധിയുതട തപ്മാെുവ്ധിലയ്ധിരുതലുകള്

❖ തെ്മാഴ്ധില്മാള്ധികള്ക്പ്കൃെ്യേമയത്പ് ക്കൂല്ധി ലഭ്യമ്മാകുന്നെ്ധില്

ഉദേ്യ്മാഗസ്ഥര േമയബന്ധിെമ്മായ്ധി ഉതരവ്മാേ്ധിതങ്ങള്

ന്ധിറദവറ്ധിയ്ധി്ുണ്പ്.

❖ തെ്മാഴ്ധിലുറപ്പ്ഫണ്പ് ലഭ്ധിക്മാതെ്ധിന്മാല്മ്മാഗെമ്മാണ്പ് ക്കൂല്ധി

ലവക്ധിയ്ധി്ുള്ളെ്പ്

❖ ഏതറടുത ഗപവൃത്ധികള്ക്മാരഷ്ധിക ദമഖലയ്പ്ക്പ് ഗുണകരമ്മായ

രീെ്ധിയ്ധില്പ്കൂരണമ്മായും ഉപദയ്മാഗതപടുത്മാൻേ്മാധ്ധിച്ധില്ല.

❖ മ്മാസരേരകുലര ഗപക്മാരം ന്ധിരദദ്ദേശ്ധിച്ധി്ുള്ള ദരഖകള്

ഫയല്ധില്േ്കൂക്ഷ്ധിച്ധില്ല.

❖ വ്ധിജ്ധിലൻേ്പ്റ്ആൻഡ്പ്റ്ദമ്മാണ്ധി്റ്ധിംഗ്പ് കമറ്ധിയ്ധിതല രണു

അംഗങ്ങള്മ്മാഗെമ്മാണ്പ് ഇടതപടലുകള്നടതുന്നെ്പ്.

❖ തെയ്ത ഗപവൃത്ധികളുതടകൃെ്യമ്മായവ്ധിവരങ്ങള്എം.ബുക്ധില്

ദരഖതപടുതുന്ന്ധില്ല.

❖ തെ്മാഴ്ധില്അദപക്ഷ ഗഫണ്പ്റ്ഓഫീേ്ധില്േ്ീകര്ധികുന്ന്ധില്ല.

❖ അദപക്ഷകള്ക്പ്ലകപറു രേീറ്പ്റ്നല്കുന്ന്ധില്ല.

❖ ഗപവൃത്ധിആരംഭ്ധികുന്നെ്ധിനു മുമ്പ്േ്ധിറ്ധിേൺ

ഇൻഫരദമഷൻ ദബ്മാരഡ്പ്റ്സ്ഥ്മാപ്ധികുന്നെ്ധില്വീഴ്ചയുണ്മായ്ധി.

ന്ധിരദദ്ദേശങ്ങള്.

● തതാഴ്കിലുറപ് പദ്ധത്കിയുതട േുതാര്യത ഉറപു വരുതുന്നത്കിന് ഗപവൃത്കി

ആരംഭ്കികുന്നത്കിനു മുമ്പ് പദ്ധത്കി വ്കിവരങ്ങള അടങ്ങ്കിയ ഗപാസേശ്കിേ

ഭാഷയ്കിലുള േ്കിറ്കിേൺ ഇന്ഫര്സമഷന് സബാര്ഡ്പ് ഗപവൃത്കി സലത്

സാപ്കിസകണ്ടതാണ്.

● ഗപാസേശ്കിേ ഭാഷയ്കിലുളഎസ്റ്റ്കിസമറ് ഗപവൃത്കിസലങ്ങള്കിൽലഭ്യമാകണം.

● മാസ്റ്റര് േര്കുലര് ഗപോരം ന്കിര്സദ്ദേശ്കികുന്ന സരഖേള ഫയല്കിൽ

േ്കൂക്ഷ്കിസകണ്ടതാണ്.

● രജ്കിസ്റ്ററുേള ോലാനുേൃതമായ്കി വ്കിവരങ്ങള സരഖതപടുത്കി
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േ്കൂക്ഷ്കിസകണ്ടതാണ്.

● തതാഴ്കിൽ അസപക്ഷേള ഗഫണ്ട്പ് ഓഫീേ്കിൽ േ്ീേര്കികുേയും ആയത്കിനു

സേപറ് രേീത് നൽേുേയും സവണ്ടതാണ് .

● പദ്ധത്കിയുതട ശര്കിയായ രീത്കിയ്കിലുള നടത്കിപ്കിന് വ്കിജ്കിലന്േ്പ് ആന്ഡ്പ്

സമാണ്കിട്ടറ്കിംഗ് േമ്മറ്കി ഇടതപടലുേള ഗപവൃത്കി സലങ്ങള്കിൽ

ഉണ്ടാസവണ്ടതുണ്ട്.

● തതാഴ്കിലുപ്കിൽ ഏതറടുകുന്ന ഗപവൃത്കിേളുതട ആസ്്കിേള േീര്ഘോല

ന്കിലന്കിൽപ്കിന് ആവശ്യമായ ോസങത്കിേ ന്കിര്സദ്ദേശങ്ങള തതാഴ്കിലാള്കിേളക്

ഓവര്േീയര് മാര് നൽസേണ്ടതും പാല്കികുന്നുതണ്ടന്ന് ഉറപു

വരുതതണ്ടതുമാണ്.

● മസ്റ്റര് സറാള്കിൽ ഗപസ്ുത ഗപവൃത്കിയുതട അളവുേള സരഖതപടുതുന്ന

എം.ബുക്കിന്തറ നമ്പര് സരഖതപടുതതണ്ടതാണ്.

● മസ്റ്റര് സറാള്കിലും മറു തതാഴ്കിലുറപ് അനുബന സരഖേള്കിലും

ോക്ഷ്യതപടുതുന്ന ഉസേ്യാഗസര് തീയത്കി േ്കൂട്കി സരഖതപടുതുവാന്

ഗശദ്ധ്കിസകണ്ടതുണ്ട്.

● തതാഴ്കില്കിടങ്ങള്കിൽ ഗപഥമ ശുഗശ്കൂഷ േംവ്കിധാനങ്ങള തണൽ

േൗേര്യം,േുരക്ഷാ ഉപേരണങ്ങള എന്ന്കിവ ഉറപു വരുതാന് ന്കിര്വഹണ

ഏജന്േ്കി ഗശദ്ധ്കിസകണ്ടതുണ്ട്.

● എം.ബുക്കിൽ ഓസരാ ഗപവൃത്കിയും തെയ് സലവും അളവുേളും

സരഖതപടുസതണ്ടതാണ്.

തെ്മാഴ്ധില്മാള്ധികളുതടകടമകള്.

❖ തതാഴ്കില്കിടങ്ങള്കിൽേമയേൃത്യത പാല്കികുേ.

❖ സഗപാജേ്റ്പ് മീറ്കിംഗ്, തതാഴ്കിലുറപ് ഗഗാമേഭേള,സോഷ്യൽ ഓഡ്കിറ്പ് ഗഗാമേഭേള

എന്ന്കിവയ്കിൽപതങടുകുേ.

❖ ഏൽപ്കികുന്ന സജാല്കിേളേൃത്യതസയാതട പ്കൂര്തീേര്കികുേ.

⮚ േ്കിവേവും തതാഴ്കിൽആരംഭ്കികുന്നത്കിനു മുമ്പും സശഷവും മസ്റ്റര് സറാള്കിൽ ഒപുേള

സരഖതപടുതുേ,തുടങ്ങ്കിയവ...
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ദേ്മാഷ്യല്ഓഡ്ധിറ്പ്റ്ഗഗ്മാമേഭയ്ധില്അവെര്ധിപ്ധിച ദേ്മാഷ്യല്ഓഡ്ധിറ്പ്റ്

കരട്പ് റ്ധിദപ്മാര്്ധിദ്മേലുള്ളെരചയുതടഅട്ധിസ്ഥ്മാനത്ധില് ഗഗ്മാമേഭ

െ്മാതഴപറയുന്നെീരുമ്മാനങ്ങതളടുതു;

● തതാഴ്കിൽ ോര്ഡ്പ് ത്കിേച്ചും േൗജന്യമായ്കി അസപക്ഷേര്ക്

ലഭ്യമാകുേ.

● തതാഴ്കിൽഅസപക്ഷേളപഞായത്കിൽ ഗഫണ്ട്പ്ഓഫീേ്കിൽേ്ീേര്കിച്ച്

സേപറു രേീറ്പ്നൽേുേ.

● ഗപവൃത്കി നടപ്കിലാകുന്ന ഓസരാ സലവും ഗപവൃത്കിേളും

അളവുേളുംഎം.ബുക്കിൽ സരഖതപടുതുേ.

● ഗപവൃത്കിേള േതണ്ടതുന്നത്കിൽ തതാഴ്കിലാള്കിേള, വാര്ഡ്പ് തമമ്പര്

നാട്ടുോര് ഉളപതട ഉളവരുതട നല്ല ഇടതപടലുേള ഉണ്ടാകുേ.

● സജാല്കി സലങ്ങള്കിൽ ആവശ്യമായ അട്കിസാന േൗേര്യങ്ങള

ന്കിര്വഹണഏജന്േ്കി തതാഴ്കിലാള്കിേളക് ലഭ്യമാകുേ.

● വാര്ഷ്കിേ മാസ്റ്റര് േര്കുലര് ഗപോരമുള സരഖേള ഫയല്കിൽ

േ്കൂക്ഷ്കികുേ.

● രജ്കിസ്റ്ററുേളോലാനുേൃതമായ്കി പുതുകുേ.

● മസ്റ്റര് സറാളുേള്കിൽ അബദ്ധത്കിൽ വന്നുസപാേുന്ന ത്കിരുതലുേളക്

മത്കിയായ ോരണങ്ങള ോണ്കിച്ചു അസപക്ഷ നൽേുേയും ഗപസ്ുത

അസപക്ഷയുതട സോപ്കിഫയല്കിൽേ്കൂക്ഷ്കികുേ.

● മസ്റ്റര് സറാള്കിൽ ഒപ്കിട്ട സശഷം മാഗതം സജാല്കിആരംഭ്കികുേ.

● പദ്ധത്കിആരംഭ മീറ്കിംഗ് നടതുേ.

● ജനേീയഎസ്റ്റ്കിസമറ്പ്ഗപവൃത്കിസലങ്ങള്കിൽലഭ്യമാകുേ.

● ഓസരാ ഗപവര്ത്കിയും ആരംഭ്കികുന്നത്കിന് മുന്പ് േ്കിറ്കിേൺ

ഇന്സഫാര്സമഷന് സബാര്ഡ്സാപ്കികണം


