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BapJw

C´y-bnÂ km[m-c-¡m-cmb P\-§-fpsS sXmgnÂ sN¿p-hm-\pÅ Ah-Im-is¯ kwc-
£n¨p \nÀ¯p-¶-Xn-\mbn 2005 sk]väw-_À amkw 5þmw XobXn tZiob {KmaoW sXmgn-ep-
d¸v \nbaw \ne-hnÂ h¶p. AhnZKv[ Imbn-I sXmgnÂ sN¿m³ k¶-²-sX-bpÅ {Kma
{]tZ-i¯v Xma-kn-¡p¶, GsXmcp IpSpw-_-̄ n\pw Hcp km¼-̄ nI hÀjw 100 Znhks¯
sXmgnÂ Dd-̧ m-¡p-¶-tXm-sSm¸w KpW-ta-·-bpÅXpw ,Ømbn-bmbn«pÅXpw ,DÂ¸m-Z-\-£-
ahpamb BkvXn-¡-fpsS krjvSn-bmWv Cu ]²-Xn-bpsS apJy e£yw. {KmaoW P\-Xbv¡v
AXn-Po-h\ D]m-ZnIÄ hÀ²n-̧ n-¡pI. kmaqlnIambn ]nt¶m¡w \nÂ¡p¶ IpSpw-_-§sf
Cu ]²-Xn-bnÂ DÂs¸-Sp¯n Ah-cpsS D¶-a\w e£y-am-¡pI, ]©m-b-̄ o-cmPv Øm]-\-
§sf iàn-s¸-Sp-̄ pI F¶-Xpw CXnsâ e£y-amWv.

khn-ti-j-X-IÄ

 \nb-a-̄ nsâ ]n³_-e-½pÅ Ah-Im-im-[n-jvTnX ]²Xn

 {Kma]©m-b¯v {]tZ-i¯v Xma-kn-¡p¶ GsXm-cmÄ¡pw (18 hbÊv ]qÀ¯n-bmb)

]²-Xn-bnÂ ]¦m-fn-bmImw.

 kv{Xo¡pw ]pcp-j\pw Xpey-th-X\w.

 ]cn-kvXnYn kwc-£Ww ImÀjnI taJ-e-bnse ASn-Øm\ kuI-cy-hn-I-k\w F¶n-

hbv¡v ap³K-W\.

 sXmgn-em-fn-IÄ Xs¶ {]hÀ¯n-IÄ Is-̄ p-Ibpw AXn-\pÅ Bkq{XWs¯

klm-bn-¡p-Ibpw sN¿p¶p.

 Bkq-{XW¯nepw \nÀÆ-l-W-̄ nepw XnI-ª-kp-Xm-cyX.

 Icm-dp-Imtcm CS-¶n-e-¡mtcm CÃ .s]mXp-P\ ]¦m-fn-̄ -tXmsSbpÅ te_À…

 _m¦v hgn am{Xw thX\ hnX-cWw

 kv{XoIÄ¡v ap³K-W\.

 I¼yq-«À irw-Jehgn-bpÅ tamWn-ä-dnwKv kwhn-[m\w

 ഗ്രാമസഭതറനപദ്ധതിഓഡിറ്റ്ചെയ്നുന്നു-സസരാഷ്യൽഓഡിറ്സംവിധരാനം

 തതാഴിലുറപ്്രദ്ധതിപ്രകാരംഎലാപ്രവർതികളുംസോഷ്യൽഓഡിറിങിനുവി

സേയൊക്കണതെന്ന 17(2)നിഷ്കർഷിക്കുന്നു.

സോഷ്യൽഓഡരിറ്ക്പ്രക്രിയ



1്രശാതലംഒരുക്കൽ

സ്ാക്ക്തലതിലുംപഗാെ്രഞായത്തലതിലും്രദ്ധതിനിർവഹണഉസ്്യാഗസ്ഥനായ

സ്ാക്ക്ഓഫീേർ (BDO), ്രഞായത്ത്സെപകട്ടറി,

െറ്നിർവഹണഉസ്്യാഗസ്ഥർതുടങിയവരുൊയിസ്ാക്ക്റിസോഴ്േ്സ്രഴത്സെൺനടതിയ

കൂടിയാസലാചനയിൽഉരുതിരിഞ്ഞതിനനുേരിച്

തുടർപ്രപകിയകൾആേൂപതണംതചയുകയുംസോഷ്യൽഓഡിറ്പഗാെേഭാതീയതിനിശ

യിക്കുകയുംതചയുന്നു.

2.ഫയൽ്പ്രരരിസോധന

സോഷ്യൽഓഡിറ്പ്രപകിയആരംഭിചിരിക്കുന്നതിയതിയ്ക്ക്

െുൻ്രുള്ളആറ്ൊേക്കാലയളവിൽവാർഡിതലപ്രവൃതിഫയലുകൾ, ഏപഴജിസ്റ്ററുകൾ,

അസതാതടാപംഅനുബന്ധസരഖകളുംേൂക്ഷ്മ്രരിസോേനനടതുന്നു.

3. ക്പ്രവൃതരിസ്ഥല്പ്രരരിസോധന

ഓസരാപ്രവൃതിയുംഎസ്റ്റിസെറിൽപ്രതി്രാ്ിക്കുന്നഅളവിലുംഗുണതിലുംനടപിലാ

ക്കിയിട്ടുസ്ാഎന്നുംആപ്രവൃതിയുതടഗുണഫലതിന്തറ

വ്യാപ്ക്തിതിട്ടതപടുതുകയുംപ്രസ്ക്തുതതതാഴിലിടങളിൽതതാഴിലാളികൾക്ക്ലഭിസക്ക്അ

വകാേആനുകൂല്യങൾലഭിചിട്ടുസ്ാഎന്നും

പ്രവൃതിസ്ഥല്രരിസോേനയിലൂതടലക്യംതവക്കുന്നു.

4.വീടുവീടാന്തരംഉള്ളവരിവരസേഖരണം

്രദ്ധതിഗുണസഭാകാക്കളുതടവീടുവീടാന്തരംതചന്ന്സനരിൽക്്്രദ്ധതിയുതടനിർവഹ

ണതതക്കുറിചുംഗുണഫലതതക്കുറിചുെുള്ള

അഭിപ്രായങളുംനിർസ്ദേേങളുംേ്വരൂ്രിക്കുന്നു.

5. തെളരിവ്സേഖരണം

ഫയൽ്രരിസോേന, പ്രവൃതിസ്ഥല്രരിസോേന,

വീടുവീടാന്തരംഉള്ളവിവരസേഖരണംതുടങിയഓഡിറ്പ്രപകിയകത്തലുകളുതടവ

സ്ക്തുനിഷ്ഠൊയതതളിവ്സേഖരണംനടതുന്നു.

6.ോമൂഹ്യ  സോധവൽക്കരണം

ോെൂഹ്യഇടത്രടലുകളിലൂതട്രദ്ധതിവിജയംഉറപുവരുതി്രൗരാവസബാേം

ഉയർതുകയുംസോഷ്യൽഓഡിറ്പ്രപകിയവിജയിപിക്കുകയുംതചയുന്നതിന്ആവേ്യ

ൊയസബാേവൽക്കരണംപ്രവർതനങൾനടപിലാക്കുന്നു.

7. റരിസ്ാർട്െയാറാക്കൽ

സോഷ്യൽഓഡിറ്പ്രപകിയയിതലകത്തലുകളുംനിഗെനങളും, നിർസ്ദേേങളും

സോഷ്യൽഓഡിറ്പഗാെേഭയിൽചർചതചയ്ക്ത്അംഗീകാരംനടതുന്നതിനാവേ്യൊയകര

ട്റിസപാർട്ട്തയാറാക്കുന്നു.

8. സോഷ്യൽഓഡരിറ്ക്ാമേഭ

്രശാതലംഒരുക്കൽചർചയിൽനിശയിക്കതപട്ട്ിനതിൽേൗകര്യപ്ര്ൊയസ്ഥല

ത്പഗാെേഭസചർന്ന്കരട്റിസപാർട്ട്അവതരണവും, ചർചയും, നിർസ്ദേേങളും,

തിരുതൽപ്രപകിയകളും,

അംഗീകാരംസനടിതയടുക്കുകയുംതുടർനട്രടികളുംകകതകാള്ളുന്നു.



9.തഹൽ്്പലൻ

                തകാലംജിലയിതലതഹൽപ്കലൻനമ്പർ(1800 425

7800) പ്രവർതിക്കുന്നതായാണ്സബാേ്യതപട്ടത്എന്നാൽതതാഴിലാളികൾക്ക്ഇതിതനക്കു

റിച്അറിവുള്ളതായിഅറിയാൻകഴിഞ്ഞില.  

hÀ¡v sskänÂ t\cn«v ]cn-tim-[\ \S¯n Af-hp-IÄ FSp-¯-Xnsâhni-Zmw-i-§Ä
്പ്രന്മനക്ാമ്പ്രഞായതരിതല്പ്രന്മനവാര് ഡരിതലമണ്ണ്ജലേംരക്ഷണതരിന് തറക്പ്ര

വര ്തരിസ്ഥലങ്ങള ്

േന്ദര് േരിച്ചെരിത്റെഅടരിസ്ഥാനതരില ്് ത്ടെതരിയെരിത്റെ

വരിവരങ്ങള ്േുവരിതടസേര ്ക്കുനു.

WC-313058

Wc-313058നീര്തടതില്ഉള്ത്രട്ട തചറുകിടനാെൊപതകര്ഷകരുതട ഭുെിയില്

ജലേംരകണപ്രവര്തികള്ത്രാതു്രണംനഷ്ടൊയതായികണക്കാക്കുന്നില .

 taÂ]dª {]hÀ¯n-bp-sS taÂt\m«w hln¨ taäv Hma\ A½,
{]hÀ¯n-I-fnÂ Adnhpw ]cn-Nb k¼-¶-Xbpw {]mKÂ -̀y-hp-ap-ff h-
yànbmWv F¶v t_m[-y-s -̧«p. Sn hy-àn-bpsS Adnhpw]cn-Nb k¼-¶-
Xbpw D]-tb-K-s -̧Sp-̄ n-bn-cp-¶p-sh-¦nÂ Cu {]hÀ¯n-bpsS BkvXn
IrX-yX tbmsS ssIh-cn-¡m³ km[n-¡p-am-bn-cp-¶p.



WC-323580

Wc-323580നീര്തടതില്ഉള്ത്രട്ടതചറുകിടനാെൊപതകര്ഷകരുതട ഭുെിയില്

ജലേംരകണപ്രവര്തികള് 46471രൂ്രത്രാതു്രണംനഷ്ടൊയതായി

കണക്കാക്കുന്നു .

DP-270087

DP-270087sI.-Fw.-Fw.-FÂ GsäSp¯ Øe¯v -̂ehr£ssXIÄ
DÄs -̧sS-bp-ff hr£ ssXIÄ \S-¶-Xn-\p-ffപ്വര്തിയില്4619രൂ്ര

ത്രാതു്രണംനഷ്ടൊയതായികണക്കാക്കുന്നു



DP-264630

DP-264630 sI.-Fw.-Fw.-FÂ GsäSp¯ Øe¯v -̂ehr£ssXIÄ
DÄs -̧sS-bp-ff hr£ ssXIÄ \S-¶-Xn-\p-ffപ്വര്തിയില്3397രൂ്ര

ത്രാതു്രണംനഷ്ടൊയതായികണക്കാക്കുന്നു.

 ]e ]pc-bn-S-§-fn-epw agIpgn \nÀ½n-̈ n-«p-s-¦nepw Ah hmg \«m-Xmbpw
It¼mÌv ]näp-I-fmbpw, Nh-dn«v \nI-̄ n-b-Xp-am-bn-«mWv ImW-s -̧«-Xv.

 \nb-a-{]-Imcw MGNREGS Â ImÀjnI {]hÀ¯n-IÄ Gsä-Sp¯p \S-̄ m³ ]mSn-Ãm-
sb-¶n-cns¡“kptem-N\, Xd-bnÂ” F¶ `qD-S-a-bpsS ]pc-bn-S-̄ nÂ _WvUp-IÄ¡v
taÂ No\o, tN\, tN¼v, F¶nh \«p-sIm-Sp-̄ n-cn-¡p-¶-Xmbn t_m[-y-s¸-«p. (E1)



 FÌn-ta-änÂക്പ്ര്ാരംssP-h-then DÄs¸-Sp¯n \nÀ½n-̈ n-cp-¶p-sh-¦nÂ I¶p-Im-en-
IÄ aqe-ap-ff Cu\-io-I-cWw XS-bm-am-bn-cp-¶p-sh¶p, am{X-aÃ s]mXp-]Ww D]-tbm-
Kn-̈ p-ff Cu {]hÀ¯n hnP-b-I-c-am-tbs\ AXp-hgn A[nIw sXmgnÂ Zn\-§Ä
krjvSn-¡p-hm³ km[n-¡p-am-bn-cp-¶p.

 പരിശോധന നടതിയ എല്ലാം പ്രവര്തികളുടടയും ഡിസ്പ്ശല ശോര്ഡുകള്കാണുവാന്സാധിചു .

നിര്സ്ദേേങള്

 മഴക്കുഴരി ,മണ് േ്ടെു്ള്  െുടങ്ങരിയവയുതട ആവേ്യ്െയും

,േംരക്ഷണവും എനരിവതയ ്പ്രറരി ഭുടമ്ള് ക്ക് ്ൃെ്യമായ നരിര ്സ്ദേേങ്ങള് 

ഉസ്്യാ്സ്ഥര ്നല ്സ്്ടെൊണ് .

 മണ് ണ്ജലേംരക്ഷണ ക്പ്രവര് തനങ്ങള ്ക്ക് മാകെം മുന് െൂക്കം നല് ് ാതെ

ോമുഹരി് ആസ്രി േൃഷ്ടരിക്കുന മറു ക്പ്രവര് തരി്ള ് ്ത്ടെതരി

ക്പ്രവര് തനംആരംഭരിസക്ക്ടെൊണ് .

 വരിണ്ജരിതലന ്േ് ആന് ഡ്  സമാണരിററരിം്് ്മ്മറരി അം്ങ്ങളുതട വീടു്ളരില് 

സ്പ്രായരി ആണ് പേറ് ഡയറരിയരില്  ഒ് ് വാങ്ങുനെ് .അം്ങ്ങള ്

്ൃെ്യമായരി ക്പ്രവര് തരി സ്ഥലം േന്ദര് േരിച്ചു സവണം പേറ് ഡയറരിയരില് 

വരിവരങ്ങള ് സരഖത്ടുെുവാന ്അെരിനാല ്െതന വരിണ്ജരിതലന ്േ് ആന് ഡ ്

സമാണരിററരിം്് ്മ്മറരി ്പ്രുന േംഘടരി്രിസക്ക്ടൊൊണ് .്ൂടാതെ

്പ്രഞായതരിതല BMC്മ്മരിറരിയുതട ക്പ്രവര് തനം

േണ്ജീവമാക്കു്യും,വാര് ഡരില്  സോഷ്യല്  ഓഡരിറ ് ക്പ്രവര് തന േമെരി

രൂ്പ്രരി്രരിച്ചു ക്പ്രവര് തനംആരംഭരിസക്ക്ടെെുമാണ് .

അവ്ാേങ്ങതളേംേനരിച്ച്

െഹാതാഗാന്ധിസ്േീയപഗാെീണതതാഴിലുറപ്്രദ്ധതിപ്രകാരംതതാഴിലാളികൾക്ക്ലഭിസക്ക്അവ

കാേങതളക്കുറിചുംഏതറടുസക്ക്പ്രവർതികതളകുറിചും,തതാഴിലുറപ്നിയെതിലും2016തല

ൊസ്റ്റർേർക്കുലറിലുംവിേ്ൊയിപ്രതി്രാ്ിചിട്ടു്്.

തൊഴരിലാളരി്ളുതട10അവ്ാേങ്ങൾ

1) sXmgnÂ ImÀUv e`n-¡p-hm-\p-ff Ah-Imiw (Schedule 2 para1)
2) At]-£n¨v 15 Znh-k-̄ n-\p-f-fnÂ sXmgnÂ e`n-¡p-hm-\p-ff Ah-Im-ihpw Bb-Xnsâ

ssI¸äv ckoXv e`n-¡p-¶-Xn-\p-ap-ff Ah-Imiw(Schedule 1 para1)
3) AsÃ-¦nÂ sXmgn-en-Ãmbva thX\w e`n-¡p-hm-\p-ff Ah-Im-iw(-B-Z-ys¯ 30 Znhkw

1/4 & ]n¶o-Sp-ff Znh-k-§-fnÂ 1/2 Znh-kw( Section 7(1))

4) sjÂ^v Hm^v t{]mPIvSv X¿m-dm-¡p-hm-\p-ff Ah-Imiw (Schedule1 para 9)

5) Intem aoä-dn-\p-f-fnÂ sXmgnÂ e`n-¡p-hm-\p-ff Ah-Imiw , AsÃ-¦nÂ thX\w



6) ¯nsâ 10% A[nIw (Schedule2 para 18)
7) IpSn-sh-ffw, hn{ia kuI-cyw, {]Ya ip{iqj kuI-cyw Ch e`n-¡p-hm-\p-ff Ah-

Imiw(Schedule 2 para23)തൊഴരിൽസ്ഥലത്വച്ച്അ്പ്ര്ടംേംഭവരിച്ച

േരി്രിത്സസെടുനെ് െരി്ച്ചുംേൗണ്ജന്യമാണ(് schedulle2para26)

8) 15 Znh-k-̄ n-\p-f-fnÂ thX\w e`n-¡p-hm-\p-ff Ah-Imiw (Schedule 2 para 29)
9) thX\ hnX-c-W-̄ nse Ime-Xm-a-k-̄ n\v \jvS-]-cn-lmcw e`n-¡p-hm-\p-ff Ah-Imiw

(Sec 3 sub sec 2)

10) ka-b-_-Ôn-X-am-bp-ff ]cmXn ]cn-lm-c-̄ n-\pff Ah-Imiw(Sec 3 sub sec 3).

11) tkmj-yÂ HmUnäv \S-̄ p-¶-Xn-\p-ff Ah-Imiw (sec 17).

ടൊഴിലാളികളില്നിനും മനസിലാകിയ രണ് വിഷയം ചുവിടട ശചര്കുനു

 sXmgn-em-fn-I-fp-ambn{]kvXpX {]-hÀ¯n-sb-Ip-dn¨v kwkm-cn- -̈t¸mÄ sNSn¡p
Npäpw ssPh-then \nÀ½n-¡p-¶-Xn-\mbn Ib-dpw, sSmbv\pw, hm§p-¶-Xn\v 820
cq] sNe-hm-sb¶pw B XpI sXmgn-em-fn-I-fpsS ssIbnÂ \n¶pw ]ncn-¨p-hm-§n-
b-Xmbn Is-¯n. (E2)

 {]hÀ¯n Øe¯v XW-en-\mbn D]-tbm-Kn-¡p¶ SmÀ¸ e`-y-a-Ãm-¯-Xn-\mÂ taäv
sXmgn-em-fn-I-fpsS ssIbnÂ 25 cq] hoXw ]ncn-¨p 950 cq]bv¡v SmÀ¸ hm-§p-
Ibpw sNbvXp (E3)

]©m-b-¯nÂ kq£n-t¡ 7 cPn-Ì-dp-IÄ

tI{µ kÀ¡m-cnsâ \nÀt±-i-{]-Imcw Xmsg ]d-bp¶ 7 cPn-Ì-dp-IÄ \nÀ_-Ô-ambpw
{Kma-]-©m-b¯v kq£n-t¡--Xm-Wv.

1. sXmgnÂ ImÀUn-\p-ff IpSpw_ At]-£-bp-sS cPn-ÌÀ
2. {Kmak` -tkm-j-yÂ BUnäv, {Kma-k` aoänwKv cPn-ÌÀ
3. sXmgnÂ Bh-i-y-s¸-«Xpw sXmgnÂ sImSp-̄ Xpw kw_-Ôn¨ cPn-ÌÀ
4. {]hÀ¯n-bpsS enÌpw Nnehpw hnin-Zmw-i-§fpw kw_-Ôn¨ cPn-ÌÀ
5. Ønc BkvXn-I-fpsS cPn-ÌÀ
6. ]cmXn cPn-ÌÀ
7. km[\ cPn-ÌÀ

 CXnÂ sXmgnÂ ImÀUv (-A-t]£ cPn-kv{S-j³ hnX-c-Ww) IpSpw-_-A-t]-£-bp-sSbpw
cPn-ÌÀ am{X-amWv IrX-y-ambn ]©m-b-̄ nÂ kq£n-̈ n-cp-¶-Xv.

 {Kma-k` cPn-ÌÀ ]cn-tim-[-\bv¡v Bh-i-y-s¸-«n«pw \nÀÆ-lW DtZ-ym-K-ØÀ CXv e -̀y-am-



¡m³ hnk-½-Xn¨p (Ref. email. dated. 14.03.2019)

 _m¡n-bp-ff cPn-Ì-dp-IÄ H¶pw Xs¶ IrX-y-bn-Ãm-sXbpw hnin-Zmw-i-§Ä CÃm-sXbm-
Wv kq£n-¡p-¶Xv F¶v ]cn-tim-[-\-bnÂ hy-à-ambn

രജിസ്റ്ററുകളുംആയിബന്ധതപട്ടലംഘനങൾതതാഴിലുറപ്നിയെതിൻതറതേകൻ 25

പ്രകാരെുള്ളേികാനട്രടികൾകണിചുവരുതാൻ്രര്യാപ്ക്തൊണ.്

^bÂ ]cn-tim-Z-\-bnÂ Is-¯nb hnhcw

tI{µ kÀ¡mÀ \nÀt±-i-{]-Imcw Hcp hÀ¡v ^b-enÂ Xmsg ]d-
bp¶ tcJ-IÄ \nÀ_-Ô-ambpw kq£n-t¡--Xm-Wv.

1. IhÀt]Pv
2. sN¡v enÌv
3. B£³ ¹m³/sjÂ^v hÀ¡v F¶n-h-bpsS AwKo-I-cn-̈ tIm¸n
4. kmt¦XnI FÌn-ta-äpw, Unssk\pw AS-§p¶ kmt¦-XnI A\p-a-Xn-

bpsS tIm¸n.
5. `c-Wm-\p-a-Xn-bp-sSbpw km¼-̄ n-I-A-\p-a-Xn-bp-sSbpw tIm¸n
6. I¬hÀP³kv hnin-Zmw-i-§Ä
7. sXmgn-em-fnIÄ sXmgnÂ Bh-i-y-s -̧«p-sIm-p-ff At]£
8. sXmgnÂ-A-\p-h-Zn-̈ p-sIm-p-ff t\m«o-knsâ tIm¸n
9. ]qcn-̧ n¨ aÌÀ tdmfnsâ tIm¸n
10. sajÀsaâv _p¡nsâ tIm¸n
11. km[-\-§Ä hm§p-¶-Xn-\p-ff I-z-t«-j³ £Wn-̈ -Xnsâ Iw]m-cn-äohv

tÌävsaânsâ saän-cn-bÂ kss¹ HmÀU-dnsâ tIm¸n.
12. thPv enÌv
13. thX-\-̄ nsâ km[-\-§Ä¡v ]W-a-S-̈ -Xnsâ F^v. Sn.H bpsS tIm¸n
14. saäo-cn-bÂ hu -̈dnsâ _nÃp-I-fp-sSbpw tIm¸n.
15. tdmbÂän AS-̈ - ckoXnsâ tIm¸n
16. aq¶v L«-§-fm-bp-ff sXmgn-ensâ t^mt«m-IÄ
17. ]qÀ¯n-I-cn¨ kÀ«n-̂ n-¡-änsâ tIm¸n
18. aÌÀ tdmÄ aqhvsaâv Én¸v
19. BkvXn-bp-sS Potbm-SmKv t^mt«m-IÄ
20. tkmj-yÂ HmUn-änsâ dnt¸mÀ«v സേരാപി

21. sskäv Ubdn
22. aäp A\p-_-Ô-tc-J-IÄ

്വർസ്പ്രണ്ജ്



 വാർഷികൊസ്റ്റർേർക്കുലർപ്രകാരെുള്ളകവർസ്രജ്പരിസോേിചഫയലുകളില്കാ

ണുവാന്ോേിചില.കവര്സ്രജില്സരഖതപടുസത്വിവരങള്ചുവിതട

സചര്ക്കുന്നു

1.കവർസ്രജിൽപ്രവർതിയുതടസ്രര,്

2.പ്രവർതിനടന്നവർഷം,

3.അംഗീകൃതതഷൽഫ്ഓഫ്വർക്കിൽപ്രവർതിയുതടേീരിയൽനമ്പർ

4.പ്രവർതിയുതടകാറഗറി, 

5.പ്രവർതിആരംഭിചതീയതി,

6.പ്രവർതി്രൂർതീകരിചതീയതി,

7.എസ്റ്റിസെറ്തുക,

8.തപ്രാജക്റ്ഇമ്ക്ലിതെൻറ്തചയ്ക്തഏജൻേി

9.പ്രവർതിയുതടസകാഡ,്

10.പ്രവർതിനടന്നസ്ഥലം,

11.പ്രവർതിയുതട ആതകചിലവായതുക,

12.ജിസയാടാഗ്അേറ്ഐഡി,

13.GPSതലാസക്കഷൻ

14.സെറ്/ോസ്കേതികവി്ഗ്ധര്

15.സോഷ്യൽഓഡിറ്

.വാർഷികൊസ്റ്റർേർക്കുലർപ്രകാരെുള്ളകവർസ്രജ്ഫയലിൽ

േൂകിസക്ക്തുംഅത്്രൂർണ്ണൊയും്രൂരിപിസക്ക്തുൊണ് .

തേക്രിസ്ഓഫ്സഡാ്്യുതമന്റ്       
   

 ്രരിസോേിചഫയലുകളില്തചക്ക്ലിസ്റ്റ്കാണാൻോേിചില .

വാർഷരി്്ർമ്മ്പ്രദ്ധെരിയുതട്പ്ര്ർ്്

 ്രരിസോേിചഫയലുകളില്തചക്ക്ലിസ്റ്റ്കാണാൻോേിചില .

വരിേ്മായോസ്കേെരി്എസരിസമറരിന്തറ  ്പ്ര്ർ്്

 വിേ്ൊയോസ്കേതികഎസ്റ്റിസെറിന്തറ

്രകർപ്പ്രവർതിഫയലിലുംകാണുവാൻോേിചുതേക്യൂറിൽനിന്നുംലഭിച

സകാപിആയിരുന്നുഫയലിൽേൂകിചിരുന്നത് ഇതിൽേീൽ, ഒപ്,

തീയതിഎന്നിവസരഖതപടുതിയിരുന്നില,

തപ്രാജക്റ്റിസപാർട്ട്അഥവാഎസ്റ്റിസെറ്റിസപാർട്ട്ഉ്ായിരുന്നിലവിേ്ൊയഎസ്റ്റി

സെറ്അനാലിേിേ്ഓഫ്സററ,്

ലീഡ്സപഡായിങ&്ലിഫ്റ്േ്റ്സററ്തെന്റ്ഇവഉൾതപടുതിയിരുന്നു

എന്നാൽഎസ്റ്റിസെറിൽ&ഡികേൻേർസ്വേസഡറഎന്നിവസചർതിട്ടില

.ജനകീയഎസ്റ്റിസെറ്്രരിസോേിചഫയലുകളില്കത്തിയില.

ോസ്കേെരി്/ ഭരണഅനുമെരിയുതട്പ്ര്ർ്്  

 ോസ്കേതിക /ഭരണഅനുെതിയുതട്രകർപ്

്രരിസോേിചഫയലുകളില്കാണുവാന്ോേിചു.ോസ്കേതികകമിറിയിതലഅം

ഗങളുതടസ്രര,്ഒപ്,േീൽ,തീ

യതി,എന്നിവസരഖതപടുതിയിരുന്നു.



തൊഴരിൽആവേ്യത്ടുത്ാ്ടെുള്ളഅസ്പ്രക്ഷ

 ്രരിസോേിചഎലാംഫയലുകളിലും െേ്ററർ സറാളുകളിലും ഉൾതപട്ടതും

,സപ്രാജക്് െീറിംഗിൽ ്രസങടുതതതാഴിലാളികൾഎലാരും തതാഴിൽ

ആവേ്യത്രട്ടുതകാ്ുള്ളഅസ്രകനൽകിരുന്നു .എന്നാൽഎന്ന് െുതൽഎന്ന്

വതര തതാഴിൽ സവണതെന്ന്ആവേ്യത്രട്ടിട്ടില.

തൊഴരിൽ  നൽ്രിയേംേനരിച്ചവരിവരങ്ങൾ  

 തതാഴിലിന്ഉള്ളഅസ്രകനല്കിയതിൻപ്രകാരംതതാഴിൽഅനുവ്ിചതംബന്ധി

ചവിവരങൾപ്രവർതിഫയലിൽ ക്ില.

ഇമേ്ററർസറാൾ

 പ്രവർതിയുൊയിബന്ധതപട്ടെേ്ററർ സറാളുകൾ്രരിസോേിച ഫയലുകളിൽ

കാണുവാൻോേിചു. െേ്ററർസറാളിൽ BDO യുതട ഒപ്,

േീൽഇവസരഖതപടുതിയിട്ടു്്എന്നാൽതീയതിസരഖത്രടുതിരിട്ടില.

തേതപകട്ടറിയുതടഒപ്,േീലും ൊപതൊണ്സചർതിട്ടുള്ളത്, തീയതി

സരഖത്രടുതിരിട്ടില.

െേ്ററർസറാളിൽതവട്ടിതിരുതലുകൾഇലാതത്അഭിനന്ദനാർഹൊണ.്

െേ്ററർസറാളിൽതതാഴിൽതചയ്ക്തതീയതി, ആതകഹാജർ, ്ിവേസവതനം,

െേ്ററർ സറാൾപ്രകാരെുള്ളസവതനം, തതാഴിലു്രരണങളുതടവാടക,

തതാഴിലാളികളുതടഒപ,് സെറിന്തറഒപ,്െേ്ററർസറാൾ്രരിസോേിചആളിന്തറ /

ഉസ്്യാഗസ്ഥന്തറഒപ്എന്നിവകൃത്യൊയിസരഖതപടുതിയിട്ടു്്

എന്നാൽെേ്ററർസറാളിൽഎംബുക്ക്നമ്പർ, സ്രജ്ക്നമ്പർഇവസരഖതപടുതിയിട്ടില.

തമഷർതമന്റ്  േുക്ക്

 തെഷർതെന്റ്

ബുക്ക്്രരിസോേിചപ്രവർതിഫയലിലുംപ്രവർതിയുൊയിബന്ധതപട്ടഎംബു

ക്ക്കാണുവാൻോേിചുഎംബുക്കിൽഎംബുക്ക്നമ്പർ, സ്രജ്ക്നമ്പർ,

എന്നിവകൃത്യൊയിസരഖതപടുതിയിട്ടു്്എംബുതകത്സെർട്ടികഫഡ്ആണ്,

എംബുക്കിൽഓവർേിയറിന്തറസ്രര,് ഒപ്, എന്നിവസരഖതപടുതിയിട്ടു്്..

എംബുക്കിൽഎഞിനീയറുതടസ്രര,് ഒപ് ,

എന്നിവസരഖതപടുതിയിട്ടു്്.എന്നാൽതീയതിസരഖതപടുതിട്ടില.

പ്രവർതിഅനുവ്ിചതുൊയിബന്ധതപട്ടവിവരങളുംഅളവുകളുംകൃത്യൊയി

സരഖതപടുതിയിട്ടു്.്

എംബുക്കിൽഅട്കേൽതുകയുംയഥാർത്ഥചിലവുംതമിലുള്ളവ്യത്യാേംസരഖ

തപടുതിയിട്ടില.

സവജരിസ്

 സവജിസ്റ്റ്്രരിസോേിചെൂന്ന്പ്രവർതിഫയലിലുംMIS

ൽനിന്നുംഎടുതസവജിസ്റ്റിന്തറ്രകർപ്ഉ്ായിരുന്നു.

ഫ്ടെ്കടാൻസ്ഫർഓർഡർ

 MISൽനിന്നുംഎടുതഫ്്പടാൻസ്ഫർഓർഡറിന്തറ്രകർപ്എലാം



പ്രവർതിഫയലിലുംഉ്ായിരുന്നു.

സറായൽറരി

 വ്യകിഗതഗുണസഭാകാക്കളുതടകരെടചരേീതിന്തറ്രകർപ്എലാം

പ്രവർതിഫയലിലുംേൂകിചിട്ടു്.്

മൂന്ഘട   സഫാസടാക്ാഫ്

 പ്രവർതിയുൊയിബന്ധതപട്ടവിവിേഘട്ടങളിൽഉള്ളസഫാസട്ടാകൾ (പ്രാരംഭ,

െേ്യ,അവോന) പ്രവർതിഫയലിൽ

േൂകിസക്ക്താണ.്്രരിസോേിചപ്രവർതിഫയലുകളില്സഫാസട്ടാപഗാഫുകൾ

േൂകിചിട്ടില .

ക്പ്രവർതരി്പ്രൂർതീ്രണോക്ഷ്യ്പ്രകെം

 ്രരിസോേിചപ്രവർതിഫയലുകളിൽ

പ്രവർതി്രൂർതീകരണോക്യ്രപതംകത്താനായില.

മേ്ററർസറാൾ  മൂവ്തമന്റ്സരി്പ്ര് /ഫയൽകടാക്കരിം്്

 പ്രവർതിയുൊയിബന്ധതപട്ടഫയൽപടാക്കിംഗ്എലാം

പ്രവർതിഫയലിലുംകാണുവാൻോേിചു.

ഇതിൽഒപുംതീയതിയുംസരഖതപടുതിയിട്ടു്്..

ണ്ജരിസയാടാ്്ഡ്സഫാസടാക്ാഫ്്

 ്രരിസോേിചപ്രവർതിഫയലുകളില്ജിസയാടാഗ്ഡ്സഫാസട്ടാപഗാഫത്സെ്കാണുവാൻ

ോേിചില.

സോഷ്യൽഓഡരിറ്റരിസ്ാർട്

 പ്രവർതിയുൊയിബന്ധതപട്ടസോഷ്യൽഓഡിറ്റിസപാർട്ട്

പ്രവർതിഫയലുകളില്േൂകിചിട്ടില.

പേറ്ഡയറരി

 പ്രവർതിയുൊയിബന്ധതപട്ടകേറ്ഡയറിഎലാം

പ്രവർതിഫയലിലുംേൂകിചട്ടു്.്വർക്ക്സകാഡ,്

പ്രവർതിആരംഭിചതീയതി, പ്രവർതി്രൂർതീകരിചതീയതി,

ആതകപ്രവർതി്ിനങൾഎന്നിവസരഖതപടുതിയിട്ടു്് .

 തചക്ക്ലിസ്റ്റ് : തചക്ക്ലിസ്റ്റ്ഡയറിയിലു്,്്രൂർണ്ണൊയുംസരഖതപടുതിയിട്ടു്്.

 തപ്രാജക്റ്ഇനിഷ്യറിഗീറിംഗ്വിേ്ാoേങൾകേറ്ഡയറിയിൽസരഖതപടുതി

യിട്ടു്.്



 തതാഴിലാളികളുതടോക്യ്രപതംഉൾതപടുതിയിട്ടു്.്

 ചികിതതചലവ്േംബന്ധിചവിവരങൾസചർതിട്ടില.

 ്രണിയായുേങളുതടവാടകേംബന്ധിചവിവരങൾസരഖതപടുതിയിട്ടു്്.

 വരിണ്ജരിലൻേ&്സമാണരിററരിങ്

 വിജിലൻേ്&സൊണിററി്കേമിറിയുതടഒപുംപ്രവർതതയക്കുറിചുള്ളവിേ്ംേ

ങൾസരഖതപടുതിയിട്ടു്്

 ഓസരാ വാർഡിലും വിജിലൻേ&്സൊണിററി്കേമിറിയുതടഘടന െുതൽ

കുറയാതതഅംഗങൾ ഉ്ാകണതെന്നാണ് .കുടാതത പ്രവർതിയുതട വിവിേ

ഘട്ടങളിതല ്രുസരാഗതി ,തിരുതലുകൾ ,നിർസ്േങളും യഥാേെയം

്രഞായതിൽ സരഖാെൂലം നൽസക്തും ,ഉസ്്യാഗസ്ഥർഇത് വർക്ക്ക്ക്ഫയലിൽ

ഉൾതക്കാള്ളിതക്ാതുൊണ്

 വിജിലൻേ്&സൊണിററി കമിറിയുതട പ്രവർതനങൾേകിതപടുതുസമ്പാൾ

പ്രവർതികളിളുതടോെുഹികആസ്ക്തി േൃഷ്ട്ടിക്കുകയുംഅത് ്രദ്ധതിയുതട

പ്രവർതനങൾക്ക് വിജയംകകവരിക്കുകയും തചയുന്നു .

 േന്ദർേ്്ുറരി്്

 േന്ദർേകകുറിപിൽസ്രര്,ഔസ്്യാഗികസെൽവിലാേം

േന്ദർേസനാസ്ദേേംഎന്നിവസരഖതപടുതിയിട്ടു്.്

 ഓവര്േിയര്,അേിസ്റ്റന്റ്തേപകട്ടറി ,വാര്ഡ്തെമ്പര്,തുടങിയവര്കേറ്

േന്ദര്േനംനടതിയതായി സരഖതപടുതിട്ടു്് .

 ഇതില്പ്രവര്തിതചയുന്നതതാഴിലാളികളുതടഹാജര്ൊപതൊണ്

സരഖതപടുതിരിക്കുന്നത.്

 അസതാടപം പ്രവര്തിയുതട ്രുസരാഗതിയുംകേറില്തവച്അ്രകടം

േംഭവിചാല്അതും സരഖതപടുസത്താണ് .

അ\p-_Ôw1(\nÀt±-i-§Ä)

1. sXmgn-em-fn-IÄ¡v

 sXmgn-em-fn-IÄ Ah-cpsS Ah-Im-i-§-sf-Ip-dn¨v t_m[-hm-·m-cm-Ip-I-bpw-Ah
IrX-y-ambn t\Sn-sb-Sp-¡p-hm³{i-an-¡p-I-bpw-thWw

 sXmgn-em-fn-IÄ ]©m-b-¯n-tebv¡v tcJ-IÄ \ÂIp-t¼mÄ skÂ^w Aä-
ÌUv tIm¸n kaÀ¸n-¡Ww

 sXmgn-em-fn-IÄ Iq«w tNÀ¶v AhÀ¡m-h-i-y-amb {]hr-¯n-IÄ Xnc-sª-Sp-¡p-
Ibpw F§s\ tPmen sN¿-W-sa¶pw F§s\ NÀ¨ sNbvXhÀ¡v Ie-À
X¿m-dm-t¡--Xm-Wv. {]hÀ¯-\-§Ä Xocp-am-\n-¡p-t¼mÄ Hmtcm amk-¯nsâ
bpwk-hn-ti-j-X-Ifpw KpW-§fpw IW-¡n-se-Sp¯v thWw {]hÀ¯-\-§Ä
Xocp-am-\n-¡m³



 hÀ¡v Ie-À A\p-k-cn¨v sXmgn-em-fn-IÄ¡v ]pXnb Xc-¯n-ep-ff sXmgnepw
sXmgn-en-Shpw Is-¯p-hm\pw \nÀt±-in-¡p-hm\pw Ah-Im-i-apv CXp-hgn
100 Znhkw sXmgnÂ ]qÀ®-ambpw e`-y-am-hm¯ sXmgn-em-fn-IÄ¡v A[n-I-ambn
sXmgnÂ e`-y-am-hp-Ibpw 100 {]hr¯n Zn\-§Ä ]qÀ¯n-I-cn-¡p-hm³km-[n-¡p-I-
bpw-sN-¿pw

 \nba {]Imcw A\p-h-Z-\o-b-amb A{Xbpw {]hr¯n Znh-k-§Ä tNmZn¨p
hmt§--Xm-Wv.-C-Xn-\mbn Unamâv sN¿p-I-bpw-A-Xn\p ssI¸-äp-sNbvXp
XobXn h¨v ckoXv hmt§--Xp-am-Wv.

 sXmgn-em-fn-IÄ Ah-cpsS Ah-Im-i-§-sf-Ip-dn¨v t_m[-hm-·m-cp-hp-¶-tXm-sSm-
¸w-A-h-cpsS D¯-c-hm-Zn-X-z-§-sf-Ip-dn-¨pw-Ir-X-y-ambn ka-b-¯v lmP-cmbn
tPmensN-¿p-I. IrXy Ir{Xn-a-§Ä¡v Iq«p \nÂ¡m-Xn-cn-¡p-I. t_m[m-·m-cm-
tI--Xm-Wv.

 sXmgn-ep-d¸v {Kma k`-bnÂ IrX-y-ambn ]s¦-Sp¯v ]²Xn \nÀt±-i-§fpw A`n-
{]m-b-§fpw Adn-bn-¡p-I.

sXmgn-em-fn-IÄ¡v Nne IS-a-IÄ IqSn \nÀh-ln-t¡-- _m-[-y-X-bp-v.
 IrX-y-k-a-b¯v sXmgnÂ Øe¯v lmP-cmbn H¸v hbv¡p-I.

 sXmgn-ep-d¸v {Kma-k-`-bv¡pw-tkm-j-yÂ HmUnäv {Kma-§Ä¡pw IrX-y-am-bn-]-s¦-
Sp-¡p-I.

 ]Wn-Ø-e¯v ¹mÌnIv hkvXp-¡Ä-D-]-tbm-Kn-¡p-hmt\m I¯n-bv¡p-hm-t\m-]m-
Sp-f-f-X-Ã.

 C³t^mÀta-j³t_mÀUv Bcw-`-L-«-¯nÂ Xs¶-\nÀ_-Ô-am-bpw-h-bvt¡--Xm-
Wv.

 {]IrXn kwc-£-W-¯n-\v-B-h-i-y-amb {]hr-¯n-IÄ Gsä-Sp¯v \S-¸n-em-¡p-I.

 BkvXn krjvSn-¡p¶ {]hr-¯n-IÄI-s¯n taän-s\-bpw-]-©m-b¯v A[n-Ir-
X-sc-bpw-A-dn-bn-¡p-I.

2) taä-dp-IÄ¡v

 sskäv Ub-dn, aÌÀ tdmÄ F¶nh IrX-y-ambn ]qcn-¸n-¡-Ww. amÌÀtdm-fnÂ sh«n-
Xn-¯n-cp-¯-ep-IÄ ]mSn-Ã. `qan-]m-«-¯n-s\-Sp-¡p-t¼mÄkÀ¡mÀamÀ¤ \nÀt±-i-§Ä
]d-ªn-cn-¡p-¶-Xp-t]mse aq¶v hÀj-s¯-sb-¦nepw IcmÀ {]Imcw ]m«-¯n\p
FSp-¡m³ {ian-¡Ww

 taäp-amÀ X§Ä¡p e`n¨ ]cn-io-e\w A\p-k-cn¨v sXmgn-em-fn-IÄ sXmgn-en-s\-¡p-
dn¨v hy-àX \ÂIWw

 sXmgnÂImÀUv IrX-y-ambn ]qcn-¸n¨v sXmgn-em-fn-IÄ¡v \ÂIp-I. bmsXmcp
Imc-W-h-im-epw-ta-äp-amÀ sXmgnÂ ImÀUv I¿nÂ kq£n-¡m-Xn-cn-¡pI.

 ]Wn-Ø-e¯v Bh-i-y-amb kuI-c-y-§Ä Dtm F¶v taäv Dd-¸p-h-cp-¯p-I.

 sskäv Ub-dnÂ tamWn-ä-dn-§n-s\-¯p¶ DtZ-ym-K-Ø-sc-sImv H¸p-h-¸n-¡-Ww.

 sXmgn-em-fn-IÄ¡v Ah-cp-sS-]¯v Ah-Im-i-§-sf-¸än ]d-ªp-sIm-Sp-¡p-Ibpw
Ahsc t_m[-hm-·m-cm-¡p-Ibpw sN¿p-I.

 ]pXnb sXmgn-en-S-§Ä Is-¯p-hm\pw ]pXnb sXmgnÂ Bkq-{X-Ww-sN-¿p-



hm³sXm-gn-em-fn-Isf klm-bn-¡p-Ibpw sN¿p-I.

 IrX-y-ambn tkmj-yÂ HmUn-än-§nepw {Kma-k-`-bn-epw-t{]m-PIv« aoän-§nepw ]cn-io-
e\ Iym-¼nepw ]s¦-Sp-¡p-I.

 aäp sXmgn-em-fn-IÄ¡v IqSn taä-nsâ Npa-X-e-I-fn-tebv¡v IS-¶p-h-cp-hm-\p-ff
kml-N-c-yhpw kµÀi`pw Hcp-¡n-sIm-Sp-¡Ww

 sXmgn-em-fn-I-fp-ambn \nc´ck¼À¡w ]peÀ¯p-I-bpw-Iq-Sp-XÂ _Ôw Øm]n-
¡p-
I-bpw-sN-¿p-I.

3) DtZ-ym-K-ØÀ¡v

 AÀl-amb FÃm IpSpw-_mw-K-§-sfbpw sXmgnÂ ImÀUnÂ DÄs¸-Sp-¯p-¶-Xn-\m-
bpw-sXm-gnÂ Bh-i-y-s¸-Sp-¶-Xn-\mbpw Dff hnh-c-hn-Úm-\-h-ym-]\ {]hÀ¯-\-M-MÄ
Gsä-Sp-¡p-I.

 {]hr¯n Øew-]-cn-tim-[n¨v Xs¶-F-Ìn-tTäv IrX-y-am-bn-X-¿m-td-¡--Xm-Wv. DuXn
s]cn-¸n-¨Xpw Bh-i-y-h-kvXp-hmb FÌn-taäv X¿m-dm-¡p-¶-Xmbn Nne {]hÀ¯n-I-fn-
se-¦n-epw-Im-Wm³km-[n-¨n-«p-v.

 sXmgn-em-fn-IÄ¡v Ah-cp-sS-A-h-Im-i-§-sf-Ip-dn¨v t_m[-hÂ¡-c-Ww-\ÂIWw

 ]©m-b¯v _n.-]n.H/sP.-]n.-kn.-X-e-¯nÂ ]²Xn \S-¯n-¸nse ]ptcm-K-Xn-Ir-X-y-ambn
tamWn-ä-dnwKv \S-¯Ww

 sXmgn-ep-d-¸v]-²-Xn-bpsS \nÀh-l-W-s¯-¡p-dn¨pw {]hr-¯n-sb-¡p-dn¨pw tamWn-ä-dn-
§-s\-Ip-dn¨pw sXmgn-em-fn-IÄ¡pw taä-amÀ¡pw-hn-Pn-e³kv Bâv tamWn-än-dnwKv
AwK-§Ä¡pw P\-{]-Xn-\n-[n-IÄ¡pw aXn-bmb ]cn-io-e\w \ÂtI--Xm-Wv.

 tamWn-ä-dn-§n-\m-bn-F-¯p-hÀ¡vsskäv Ub-dn-bnÂ H¸n-S-Ww. {]-hr-¯n-bp-sS-^-b-en-
epw-G-Xp-tc-J-bnepw H¸n-Sp¶ DtZ-ym-K-ØÀ-A-h-cp-sS-t]cpw Øm\-hpw- Xo-b-Xn-bpw -ko-
epw- tc-J-s¸-Sp-¯Ww

 {]hr¯n ^b-enÂ kq£n-t¡ tcJ-IÄ IrX-b-ambn kq£n-¡Ww tI{µ kÀ¡m-
cnsâ C¡m-c-y-¯n-ep-ff amÀ¤-\nÀt±iw IrX-y-am-bn-]m-en-t¡--Xm-Wv.

 FÌn-taäv P\-Iob `mj-bnÂ sXmgn-em-fn-IÄ¡v a\-kn-em-hp¶ coXn-bn-em-hWw

 ]²Xn Bcw` aoänwKv IrX-y-amb coXn-bnÂ \S-¯-Ww. CXvU-b-dn-bnÂ IrX-y-am-bn-tc-
J-s¸-Sp-¯p-¶p-sh¶v Dd-¸m-¡pI

 te_À _UvPäv hmÀjnI IÀ½-]-²-Xn, sjÂ^v Hm^vs{]m-PvIvSv hÀ¡v IW-evSÀ-F-
¶nh X¿m-dp-¡p-¶-XnÂ sXmgn-em-fn-I-fp-sS-bpw-Kp-W-t`m-àm-¡-fp-sS-bpw-{]m-tZ-inI
hnZ-KvZ-cp-sSbpw ]¦m-fn-¯w-D-d-¸m-¡Ww

 {Kma-]-©m-b-¯vPn-Ã-þ-t»m¡v DtZ-ym-KØXe-§-fnÂ {]hÀ¯n-IÄIÀi-\-ambpw ]cn-
tim-[n-t¡--Xm-Wv.

 ]©m-b-¯nÂ {]ZÀin-¸n-¨n-«p-f-f-slÂ¸v sse³ \¼-dnsâ Imc-y-£-aX hÀ²n-¸n-¡p-I.
]©m-b-¯nsâ aäp {i²-bm-IÀjn-¡p¶ s]mXp-bn-S-§-fn-seÃmw (N-´, A¦¬hm-Sn,
kvIqÄ, apX-em-bh ) Xs¶ Cu \¼À Øm]n-¡Ww

 {]hr¯n Øes¯ {]hÀ¯\ coXn-IÄ sXmgn-em-fn-I-fpsS {]hÀ¯-I-\-§-fp-sS-\n-e-



hm-cw, {]-hÀ¯\coXn, {]hr¯n Øes¯ `q{]-I-[Xn XpS§n Imc-y-§Ä DtZ-ym-K-
ØÀ \ocn-£n-t¡ Hcp-A-Sn-Øm\ LS-I-am-Wv.

 ]cm-Xn-I-fp-ambn F¯p¶ sXmgn-em-fn-I-fpsS {]iv\-§Ä Imc-y-£-a-X-tbmSp IqSn
]cn-lmcw ImtW--Xm-Wv.

 ]cm-Xn-bp-ambn sXmgn-em-fn-IÄ F¯n-bmÂ sXmgn-ep-d¸v \nb-a-{]-Imcw,]cmXn
\ÂIn 7(G-gv) Znh-k-¯n-\p-f-fnÂ \ÂIn-bn-«p-ff ]cm-Xn-bp-sS-A-Sn-b-´nc \ne-]mSv
F´m-sW-¶v]-cm-Xn-¡m-cs\ Adn-bn-t¡--Xm-Wv. sXmgn-ep-d¸v ]²-Xn-bp-ambn _Ô-
s¸« GXp-hn-h-c-hpw-hn-h-cm-h-Im-i-¯nsâ 7þmw hIp-¸nÂ {]Xn-]m-Zn-¡p¶ coXn-bnÂ
Hcp \nÝnX ka-b-]-cn-[n-¡p-f-fnÂ ]cm-Xn-¡m-c-\p-]-cm-Xn-bp-sS-a-dp-]Sn \ÂI-W-sa-¶v-
Cu-h-Ip¸v {]Xn-]m-Zn-¡p-¶-Xv.
4) {Kma-]-©m-b-¯n-t\mSv

 IrX-y-amb CS-th-f-bnÂ{Km-a-k-`-tkm-j-yÂ HmUnäv {Kma k` F¶nh \S-¯Ww.

 IqSp-XÂ ]²-Xn-Ifpw ag-¡p-gn-IfmWv sNbvXn-cn-¡p-¶-Xv. Ønc BØn-bp-ff
{]hÀ¯-\-§Ä Xnc-sª-Sp-¡-Ww. Irjn kw_-Ô-amb ]²-Xn-IÄXn-c-sª-Sp-¡p-
t¼mÄ ]©m-b-¯n\p ssIam-dn-¡n-«nb LS-I-Øm-]-\-amb Irjn-`-h-\nse DtZ-ym-K-
Ø-cpsS tkh-\w-IqSn {]tbm-P-\-s¸-Sp-t¯--Xm-Wv. CXv]-²-Xn-bpsS KpW-ta-·-
bpw-km-¼-¯nI £a-X-bpw-D-d-¸m-¡p-¶-Xn-\p-A-X-ym-´m-t]-£n-X-am-Wv.

 Ct¸m-gs¯ hnPn-e³kv B³Uv tamWn-ä-dnwKv I½n-än-bnse AwK-§Ä 5hÀj-am-bn-
Xp-S-cp-¶-Xm-bn-a-\-Ên-em-¡p-¶p.-km-aq-ln-I-ambhni-zm-k-X-bpw-tkh-k-\-a-\-kvXn-Xn-bp-
ap-f-f-Aw-K-§-sf-tNÀ¯v hnPn-e³kv-Bâv tamWn-ä-dnwKv I½nän ]p\Àkw-L-Sn-¸n-t¡-
-Xm-Wv. Ah-cpsS{]hÀ¯n\p Ime-b-fhp \nÝ-bn-¡Ww.

 Imem-h-Ø-¡-\p-k-cn¨v thWw-]-²-Xn-IÄ Xnc-sª-Sp-¡m³.

 Pe-kw-c-£W {]Ir-Xn-hn-`h ]cn-]m-e-\-¯n-\m-bp-ff {]hÀ¯nIÄ ]²-Xn-bnÂ DÄs¸-
Sp-¯Ww.

 sXmgn-ep-d¸v D]-I-c-W-§Ä KpW-\n-e-hm-c-ap-f-fXpw kv{Xo kulr-Z-hpw-B-sW-¶pw-D-d-
¸p-h-cp-¯Ww.

 sXmgn-ep-d¸v ]²Xn \S-¸n-em-¡p-¶-Xn\p hn\n-tbm-Kn-¡p¶ XpI-bv¡p-f-f-t\-«-ap-m-
Ip-¶p-s¶p Dd-¸m-¡Ww.

Imem-h-Øbv¡v A\p-k-cn¨pw `q{]-Ir-Xnbv¡vA-\p-k-cn¨pw hÀjhpw sXmgn-ep-d¸v
]²Xn Bcw-`n-¡p-¶-Xn\p ap¼mbn hy-à-amb coXn-bn-ep-f-fXpw IrX-y-tbm-sS-Iq-sS-bp-f-f-
Xpw-B-b-ImÀjnI Ie-À sXmgn-em-fn-I-fp-ambn tNÀ¶v X¿m-dm-t¡--Xp-amWv. AXn-
\mbn ]pXnb sXmgn-epw, sXmgnÂ coXn-Ifpw Is-t¯--Xp-v.-amdn hcp¶ Imem-h-
Ø-I-W-¡n-se-Sp-¯p-sImv Hmtcm sXmgn-epI-fpw-G-sä-Sp-¡p-I-bm-sW-¦nÂ sXmgn-em-fn-
IÄ¡pw `q{]-Ir-Xn-bv¡pw-Iq-Sp-XÂ D]-Im-c-]-{Z-am-Ipw

tkmj-yÂ BUnäv
]s¦-Sp-¯-hÀ

1) Kmb{Xn sI. BÀ t»m¡v dntkmgvkv t]gvk¬, Nh-d, sImÃw



2) keo\m _oKw
3) A\ojm Fw.
4) IhnX
5) ssj\n hn Fkv

klm-bn- -̈hÀ

1) {ioa-Xn. imen-\n, ]©m-b¯v {]kn-Uâv, ]·-\, sImÃw
2) ]©m-b¯v kanXn AwK-§fpw Poh-\-¡mcpw
3) sImÃw sP.-]n.-kn, Nhd _n.-Un.H , tPmbnâv _n. Un. H, ]©m-b¯v sk{I-«dn & hn.-C.

H. hc-Z-cm-P³
4) taäp-am-cmb Hma\ A½, kc-k-z-Xn, kp[m-taml\pw sXmgn-em-fn-Ifpw
5) {io ]oäÀ {]Zo]v , PnÃm dntkmgvkv t]gvk¬, sImÃw
6) alm-ßm-KmÔn tZiob {KmaoW sXmgn-ep-d¸v \nbaw tkmj-yÂ HmUnäv skmsskän

tIcfm Sow
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