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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 v̧ \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

 ഗഗാമസഭെതനപദ്ധെിഓഡിറ്ത്ചെയ്ന്-സസാഷ്യൽഓഡിറ്സംവിധാനം

 തൊഴില്റപ്പദ്ധെിഗപകാരംഎലാഗപവർതികള്ംസസാഷ്യൽഓഡിറിങിന്

വിസധയമാകണതമന 17(2)നിഷ്കർഷിക്ന്.
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സോഷ്യൽഓഡിറ്റ് ക്രക്ിയ

1പശാതലംഒര്കൽ

സ്ാക് െലതില്ം ഗഗാമ പഞായത് െലതില്ം പദ്ധെി നിർവഹണ

ഉസ്്യാഗസ്ഥനായ സ്ാക് ഓഫീസർ (BDO), പഞായത് തസഗകട്ടറി, മറ് നിർവഹണ

ഉസ്്യാഗസ്ഥർ െ്ടങിയവര്മായി സ്ാക് റിസസാഴ്് സപഴ്ൺ നടതിയ

കൂടിയാസലാ്ചെനയിൽ ഉര്തിരിഞ്ഞെിനന്സരിച് െ്ടർ ഗപഗകിയകൾ ആസൂഗെണം

ത്ചെയ്കയ്ം സസാഷ്യൽഓഡിറ് ഗഗാമസഭാ െീയെി നിശയിക്കയ്ം ത്ചെയ്ന്.

2.ഫയൽ്രരിസോധന

സസാഷ്യൽ ഓഡിറ് ഗപഗകിയ ആരംഭിചിരിക്ന െിയെിയ്ക് മ്ൻപ്ള്ള ആറ്

മാസകാലയളവിൽ വാർഡിതല ഗപവൃതി ഫയല്കൾ, ഏഴ് രജിസ്റ്ററ്കൾ,

അസൊതടാപംഅന്ബന്ധസരഖകള്ംസൂക്ഷ്മപരിസോധനനടത്ന്.

3. ക്രവൃതിസ്ഥല്രരിസോധന

ഓസരാ ഗപവൃതി യ്ം എസ്റ്റിസമറിൽ ഗപെിപാ്ിക്ന അളവില്ം ഗ്ണതില്ം

നടപിലാകിയിട്ട്സ്ാ എന്ം ആ ഗപവൃതിയ്തട ഗ്ണ ഫലതിന്തറ വ്യാപ്ി

െിട്ടതപട്ത്കയ്ം ഗപസ്്െ തൊഴിലിടങളിൽ തൊഴിലാളികൾക് ലഭിസക്

അവകാേ ആന്കൂല്യങൾ ലഭിചിട്ട്സ്ാ എന്ം ഗപവൃതി സ്ഥല

പരിസോധനയിലൂതട ലക്യം തവക്ന്.

4.വീടുവീടാന്തരം ഉള്ളവിവരസേഖരണം

പദ്ധെി ഗ്ണസഭാകാകള്തട വീട്വീടാന്തരം ത്ചെന് സനരിൽ ക്് പദ്ധെിയ്തട

നിർവഹണതതക്റിച്ം ഗ്ണ ഫലതതക്റിച്മ്ള്ള അഭിഗപായങള്ം

നിർസ്ദേേങള്ംസ്വരൂപിക്ന്.

5. തെളിവ്റ് സേഖരണം

ഫയൽ പരിസോധന, ഗപവൃതി സ്ഥല പരിസോധന, വീട്വീടാന്തരം ഉള്ള

വിവരസേഖരണം െ്ടങിയ ഓഡിറ് ഗപഗകിയ കത്തല്കള്തട വസ്്നിഷ്ഠമായ

തെളിവ് സേഖരണംനടത്ന്.

6.ോമൂഹ്യ  സോധവൽക്കരണം

സാമൂഹ്യ ഇടതപടല്കളിലൂതട പദ്ധെി വിജയം ഉറപ് വര്തി പൗരാവസബാധം

ഉയർത്കയ്ം സസാഷ്യൽ ഓഡിറ് ഗപഗകിയ വിജയിപിക്കയ്ം ത്ചെയ്നെിന്

ആവേ്യമായ സബാധവൽകരണം ഗപവർതനങൾനടപിലാക്ന്.

7. റിസ്ാർട്റ് െയാറാക്കൽ

സസാഷ്യൽ ഓഡിറ് ഗപഗകിയയിതല കത്തല്കള്ം നിഗമനങള്ം, നിർസ്ദേേങള്ം

സസാഷ്യൽ ഓഡിറ് ഗഗാമസഭയിൽ ്ചെർച ത്ചെയ്് അംഗീകാരം നടത്നെിനാവേ്യമായ

കരട് റിസപാർട്ട് െയാറാക്ന്.

8. സോഷ്യൽഓഡിറ്റ് ക്ാമേഭ

പശാതലം ഒര്കൽ ്ചെർചയിൽ നിശയികതപട്ട ്ിനതിൽ സൗകര്യഗപ്മായ

സ്ഥലത് ഗഗാമസഭ സ്ചെർന് കരട് റിസപാർട്ട് അവെരണവ്ം, ്ചെർചയ്ം, നിർസ്ദേേങള്ം,

െിര്തൽ ഗപഗകിയകള്ം, അംഗീകാരം സനടിതയട്ക്കയ്ം െ്ടർനടപടികള്ം

കകതകാള്ള്ന്.
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9.തഹൽ്്റ്ലലൻ

                തകാലം ജിലയിതല തഹൽപ് കലൻ നമ്പർ(1800 425 7800) ഗപവർതിക്നൊയാണ്

സബാധ്യതപട്ടെ് എനാൽ തൊഴിലാളികൾക് ഇെിതനക്റിച് അറിവ്ള്ളൊയി

അറിയാൻകഴിഞ്ഞില.  

സോഷ്യല്റ് ഓഡിറ്റ് ്രരിസോധനയ്റ്ക്ക്റ്വിസധയമാക്കിയ ക്രവര്റ് തി്ള്റ് 

WORK CODE-326718

LD/326718 നീര്റ് തടെടതില്റ്  ഉള്റ് ത്രട ഭുമിയില്റ്  ഭുവി്േന

ക്രവര്റ് തനങ്ങള്റ്  എന്ന ക്രവര്റ് തിയില്റ്  1459 രൂ്ര ത്രാെു്രണം

നഷ്ടമായൊയി്ണക്കാക്കുന്നു .

WORK CODE-LD/342684

LD/342684 നീര്റ് തടെടതില്റ്  ഉള്റ് ത്രട ഭുമിയില്റ്  ഭുവി്േന
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ക്രവര്റ് തനങ്ങള്റ്  എന്ന ക്രവര്റ് തിയില്റ്  ത്രാെു്രണം നഷ്ടമായൊയി

്ണക്കാക്കുന്നില്ല .

WORK CODE –LD/326716

LD/326716 നീര്റ് തടെടതില്റ്  ഉള്റ് ത്രട ഭുമിയില്റ്  ഭുവി്േന

ക്രവര്റ് തനങ്ങള്റ് എന്ന ക്രവര്റ് തിയില്റ്  ത്രാെു്രണം നഷ്ടമായൊയി

്ണക്കാക്കുന്നില്ല .

WORK CODE –LD/333517

LD/333517 നീര്റ് തടെടതില്റ്  ഉള്റ് ത്രട ഭുമിയില്റ്  ഭുവി്േന

ക്രവര്റ് തനങ്ങള്റ്  എന്ന ക്രവര്റ് തിയില്റ്  1109 രൂ്ര ത്രാെു്രണം

നഷ്ടമായൊയി്ണക്കാക്കുന്നു .
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WORK CODE-LD/318752

LD/318752 നീര്റ് തടെടതില്റ്  ഉള്റ് ത്രട ഭുമിയില്റ്  ഭുവി്േന

ക്രവര്റ് തനങ്ങള്റ്  എന്ന ക്രവര്റ് തിയില്റ്  1772 രൂ്ര ത്രാെു്രണം

നഷ്ടമായൊയി്ണക്കാക്കുന്നു .

 മഴക്കുഴി്ളും ,േണു്ള്റ്  െുടങ്ങിയവ ഉ്രസയാ്ത്ടുെിരിക്കുന്ന

ഭുടമ്ള്റ് ്ൂടുെലാണ്റ് .മഴ്ുഴി്ള്റ് പാസി്്റ് മാലിന്യങ്ങള്റ് ത്ാണ്റ്

നറഞിരിക്കുന്നൊയും,വാഴ തെങ്ങ്റ് െുടങ്ങിയവ

നടിരിക്കുന്നെയും ആയ ്ാഴ്ചയാണ്റ് മിക്കയിടതും ്ാണുവാന്റ് 

ോധിക്കുന്നെ്റ് .

 തൊഴിലാളി്ള്റ്  എല്ലാം ്ൃെ്യമായി ക്രവര്റ് തി

തെയ്ിരിക്കുന്നൊയി ലേറ്റ് േന്ദര്റ് േനതില്റ്  ്ാണുവാന്റ് 

്ഴിഞു.അെിന്റ് തൊഴിലാളി്തളയും സമറിതനയും ക്രസെ്യ്ം

അഭിനന്ദിക്കുന്നു . ..

 ലൈവസവലി ലേറ്റ്്ളില്റ്  നല്ലസ്രാതല നിലനി്ുന്നൊയി

്ാണുവാന്റ് ോധിചു .

നിര്സ്ദേേങള്

 മഴക്കുഴി ,മണ്റ് േണു്ള്റ്  െുടങ്ങിയവയുതട ആവേ്യ്െയും

,േംരക്ഷണവും എന്നിവതയ ്രറി ഭുടമ്ള്റ് ക്ക്റ് ്ൃെ്യമായ നിര്റ് സ്ദേേങ്ങള്റ് 

ഉസ്്യാ്സ്ഥര്റ് നല്റ് സ്ണൊണ്റ് .

 മണ്റ് ൈലേംരക്ഷണ ക്രവര്റ് തനങ്ങള്റ് ക്ക്റ് മാകെം മുന്റ് െൂക്കം നല്റ് ് ാതെ

ോമുഹി് ആസ്ി േൃഷ്റ്ടിക്കുന്ന മറു ക്രവര്റ് തി്ള്റ്  ്തണതി

ക്രവര്റ് തനംആരംഭിസക്കണൊണ്റ് .
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 ,വാര്റ് ഡില്റ്  സോഷ്യല്റ്  ഓഡിറ്റ്  ക്രവര്റ് തന േമെി രൂ്രി്രിചു

ക്രവര്റ് തനംആരംഭിസക്കണെുമാണ്റ് .

 ആള്റ്  ൊമേമില്ലാത ഭുമി ഭുവി്േന ക്രവര്റ് തനങ്ങളില്റ് 

ഉള്റ് ത്ടുെിരിക്കുന്നൊയി ്ാണുവാന്റ്  ോധിചു എന്നാല്റ് 

ക്രവര്റ് തനങ്ങള്റ് ക്ക്റ് സേഷം അവ ഉ്രസയാ്ത്ടുെതത ്ാട്റ് ്യറിയ

അവസ്ഥയിലാണ്റ് .ആ ഭുമി്ള്റ്  ്ുടുംേകേീ മായി സെര്റ് ന്ന്റ്

്ൃഷിക്കായി ഉ്രസയാ്ത്ടുതിയാല്റ്  നല്ലൊണ്റ്  .അെിന്റ് ്രഞായത്റ്

ൈനക്രെിനിധി്ളും ,ഉസ്്യാ്സ്ഥര്റ്  എന്നിവര്റ്  മുന്റ് ല്

എടുസക്കണൊണ്റ് .
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അവ്ാേങ്ങതളേംേനിച്റ്

മഹാതാഗാന്ധിസ്േീയഗഗാമീണതൊഴില്റപ്പദ്ധെിഗപകാരംതൊഴിലാളികൾക്ക്ലഭിസക്അവ

കാേങതളക്റിച്ംഏതറട്സക്ഗപവർതികതളക്റിച്ം,തൊഴില്റപ്നിയമതില്ം2016തല

മാസ്റ്റർസർക്ലറില്ംവിേ്മായിഗപെിപാ്ിചിട്ട്്്.
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തൊഴിലാളി്ളുതട10അവ്ാേങ്ങൾ

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

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

Imiw(Schedule 2 para23)തൊഴിൽസ്ഥലത്റ്വച്റ്അ്ര്ടംേംഭവിച

െി്ിത്സസെടുന്നെ്റ് െി്ചുംേൗൈന്യമാണ്റ്( schedulle2para26)

7) 15 Znh-k-̄ n-\p-f-fnÂ thX\w e`n-¡p-hm-\p-ff Ah-Imiw (Schedule 2 para 29)
8) 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)
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9) ka-b-_-Ôn-X-am-bp-ff ]cmXn ]cn-lm-c-̄ n-\pff Ah-Imiw(Sec 3 sub sec 3).

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

തെ്കാഴില്കാളികളില്നിന്നും മനസില്കാകിയ പ്രധ്കാന വിഷയങ്ങള് ച്വിതട ചചര്ക്ന്

 തെ്കാഴില്കാളികള്ക് ചവെനനും കൃെ്യസമയത് ലഭിക്നില്ല എന പര്കാെി തെ്കാഴില്കാളികള്ക് ഇടയില് നിന്നും
ലഭിച് .

 തെ്കാഴിലിട സൗകര്യങ്ങള് ഒന്നും െതന ലഭ്യമ്കാക്നില്ല.പ്രഥമ ശ്ശ്ര്ഷ കിറ് ,മ്കാലിന്യങ്ങളില്ഇറങ്ങി തെ്കാഴില്

തചയ്ച്്കാള്ഉപചയ്കാഗിക്കാന്ള്ള സ്രക്ഷ

ഉപകരണങ്ങള്എനിവ ലഭിക്നില്ല .

്രഞായതിൽേൂക്ഷിസക്കണ 7രൈിസറു്ൾ

പഞായതിൽ സൂകിസക് വാർഷിക മാസ്റ്റർ സർക്ലർ ഗപകാരം 7 രജിസ്റ്ററ്കൾ

നിർബന്ധമായ്ം പഞായതിൽ സൂകിസക്ൊണ് തെക്ംഭാഗംപഞായത് തൊഴില്റപ്

പദ്ധെിയ്മായി ബന്ധതപട്ട് രജിസ്റ്ററ്കള്ം സൂകിചിട്ട്്്. അെിതന ക്റിച്ള്ള വിവരങൾ

്ചെ്വതട സ്ചെർക്ന്.

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

1.sXmgnÂ ImÀUn-\p-ff IpSpw_ At]-£-bp-sS cPn-ÌÀ

 2011 മ്െല്തൊഴില്കാര്ഡ്നല്കിയവര്തടവിവരങൾകാണ്വാൻകഴിഞ്ഞ്.

 16.1.17 മ്െൽ .5.18വതര 106 തൊഴിൽകാർഡ്കൾനല്കിട്ട്്് .

 തൊഴിൽകാർഡ്ഡ്ഉടമകള്തട സഫാസട്ടാകൾരജിസ്റ്ററിൽ സ്കിചിര്നില.

2.{]hÀ¯n-bpsS enÌpw Nnehpw hnin-Zmw-i-§fpw kw_-Ôn¨ cPn-ÌÀ

 പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി ഒപ്ത് സെചിട്ട്ടുള്ള 211പ്രെര്ത്തികള്ടുസെ hnin-Zmw-i-§fpw രജിസ്റ്റര്കളില്

സരഖതപട്െിര്ന്.
 പരിസോധിച ഗപവെികള്തട രജിസ്റ്റര്കളില്hnin-Zmw-i-§fpw സരഖതപട്െിര്ന്.

3.km[\ cPn-ÌÀ

 2017--2018,2018-----------2019സമറിരിയല്രജിസ്റ്റര്കളാണ്പരിസോധിചെ്.ഗപവർതിയ്മായി

ബന്ധതപട്ടവിവരങള്സരഖതപട്തിര്ന്.
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4.]cmXn cPn-ÌÀ
 2017 -2018ല് 4പരാെികള്ആണ് രജിസ്റ്റര്ത്ചെയ്ിരിക്നെ്

 മൂന്പരാെികള്സവെനംലഭിക്നിലഎന്ം ഒരണം തൊഴില്ലഭിക്നിലന്മാണ്

പരാെി.

 സവെനംലഭിക്നിലഎനപരാെിയിൽബാങ്അകൗ്്ഡ്ആധാർ

ലിങ്ത്ചെയാതെിനാൽആണ്എന്കത്ത്കയ്ം പിനീട്ഈപരാെി

പരിഹരിചൊയ്ം െീയെി ഉൾതപതട സരഖതപട്തിരിക്ന്.

 വാർഡ്ഡ്5,7,9,13 എനിവാർഡ്കളിതല തൊഴിലാളികൾക് തൊഴിൽ

ലഭിക്നിലനായിര്ന് പരാെി.(16.02.2018) പരാെി പരിഹാരമായിഅട്ത്ള്ള

വാർഡ്കളിസലക് തൊഴിൽനൽകി 27.02.2018 ന് പരാെി പരിഹരിചൊയി

സരഖതപട്തിരിക്ന്.

5.Ønc BkvXn-I-fpsS cPn-ÌÀ
 വതരയ്ള്ള ഗപവര്തികള്മാഗെമാണ് രജിസ്റ്ററിൽ സരഖതപട്െിരിക്നെ്.

 രജിസ്റ്ററിൽഎലാംവിവരങള്ം സരഖതപട്തിട്ടില.

6.sXmgnÂ Bh-i-y-s¸-«Xpw sXmgnÂ sImSp-¯Xpw kw_-Ôn¨ cPn-ÌÀ

 2017-18സാമ്പതികവര്ഷതതരജിസ്റ്റര്ആണ്പരിസോധിചെ്, 13

വാര്ഡിസലയ്ംതൊഴില്ആവേ്യതപട്ടെ്ം ,തൊഴില്തകാട്തെ്ംഅയവിവരങള്

സരഖതപട്തിര്ന്.

7.{Kma-k` aoänwKv cPn-ÌÀ, {Kmak` -tkm-j-yÂ BUnäv

 പഞായത്വാര്ഡ്സഭ രജിസ്റ്റര്െതനയാണ് ഗഗാമസഭ മിനിട്് സരഖതപട്തിരിക്നെ്.

 പരിസോധിച രജിസ്റ്റര്ആകന്പാന്അംഗികരിച്എന് മാഗെമാണ്

സരഖതപട്െിരിക്നെ്.തൊഴിലാളികൾ തൊഴിൽആവേ്യതപട്ടെിത്റെ സരഖകൾഒന്ം

െതന രജിസ്റ്ററിൽ സരഖതപട്െിട്ടില .

 2011-2017വതര ഉള്ളസസാഷ്യല്ഓഡിറ്രജിസ്റ്റര്പരിസോധിചെില്എലാം

വാര്ഡ്കളിതലയ്ം ഗപവര്തികളില്അപാകെകള്ഒന്ം മിലനാണ്

സരഖതപട്തിരിക്നെ്

^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
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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 കക്ചാപി

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

്വർ സ്രൈ്റ്

 വാർഷിക മാസ്റ്റർസർക്ലർ ഗപകാരമ്ള്ളകവർ സപജ് പരിസോധിച

ഫയല്കളില്കാണ്വാന്സാധിചില.കവര്സപജില്സരഖതപട്സത്

വിവരങള്ച്വിതട സ്ചെര്ക്ന്

1.കവർ സപജിൽ ഗപവർതിയ്തട സപര്,

2.ഗപവർതിനടനവർഷം,

3.അംഗീകൃെ തഷൽഫ്ഓഫ് വർകിൽ ഗപവർതിയ്തടസീരിയൽനമ്പർ

4.ഗപവർതിയ്തടകാറഗറി, 

5.ഗപവർതിആരംഭിചെീയെി,

6.ഗപവർതിപൂർതീകരിച െീയെി,

7.എസ്റ്റിസമറ് െ്ക,

8.തഗപാജക്റ് ഇമ്ക്ലിതമൻറ് ത്ചെയ്ഏജൻസി

9.ഗപവർതിയ്തട സകാഡ,്

10.ഗപവർതിനടനസ്ഥലം,

11.ഗപവർതിയ്തട ആതക്ചെിലവായെ്ക,

12.ജിസയാ ടാഗ്അസറ്ഐഡി,

13.GPS തലാസകഷൻ

14.സമറ്/സാസങെികവി്ഗ്ധര്

15.സസാഷ്യൽഓഡിറ്

.വാർഷിക മാസ്റ്റർ സർക്ലർ ഗപകാരമ്ള്ള കവർ സപജ്ഫയലിൽ സൂകിസക്െ്ം

അെ് പൂർണമായ്ം പൂരിപിസക്െ്മാണ് .

തെക്ക്റ്ലിസ്റ്ഓഫ്റ് സഡാ്്യുതമന്റ്റ്റ്       
   

 പരിസോധിചഫയല്കളില്ത്ചെക് ലിസ്റ്റ്ഡ്കാണ്വാൻസാധിചിച് .
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വാർഷി്്ർമ്മ്രദ്ധെിയുതട്ര്ർ്്റ്

 പരിസോധിചഫയല്കളില്വാർഷികകർമ്മപദ്ധെിയ്തട പകർപ് കാണാൻ

സാധിചില .

വിേ്മായോസ്കേെി്എസിസമറിന്റ്തറ  ്ര്ർ്്റ്

 വിേ്മായസാസങെികഎസ്റ്റിസമറിന്തറ പകർപ് ഗപവർതിഫയലില്ം

കാണ്വാൻസാധിച് തസക്യൂറിൽനിന്ം ലഭിച സകാപിആയിര്ന്ഫയലിൽ

സൂകിചിര്നെ് ഇെിൽസീൽ, ഒപ്,െീയെിഎനിവ സരഖതപട്തിയിര്ന്.

വിേ്മായഎസ്റ്റിസമറ്അനാലിസിസ്ഓഫ് സററ്,ലീഡ് സഗഡായിങ് &ലിഫ്റ്

സസ്റ്ററ്തമന്റ് ഇവ ഉൾതപട്തിയിര്ന് എനാൽഎസ്റ്റിസമറിൽ &ഡികസൻ

സർസ്വേ സഡറഎനിവ സ്ചെർതിട്ടില . ജനകീയഎസ്റ്റിസമറ് പരിസോധിച

ഫയല്കളില്കത്തിയില.

ോസ്കേെി് / ഭരണഅനുമെിയുതട്ര്ർ്്റ്  

 സാസങെിക /ഭരണഅന്മെിയ്തട പകർപ് പരിസോധിചഫയല്കളില്

കാണ്വാന്സാധിച്.സാസങെികകമ്മിറിയിതലഅംഗങള്തടസപര,്ഒപ,്സീൽ,െ

ീീ

യെി,എനിവ സരഖതപട്തിയിര്ന്.

തൊഴിൽആവേ്യത്ടുത്ാണുള്ളഅസ്രക്ഷ

 പരിസോധിചഎലാംഫയല്കളില്ം മസ്ററർ സറാള്കളില്ം ഉൾതപട്ടെ്ം

,സഗപാജക്് മീറിംഗിൽ പസങട്ത തൊഴിലാളികൾഎലാര്ം തൊഴിൽ

ആവേ്യതപട്ട്തകാ്്ള്ളഅസപകനൽകിര്ന് .എനാൽഎന് മ്െൽഎന്

വതര തൊഴിൽ സവണതമന്ആവേ്യതപട്ടിട്ടില.

തൊഴിൽ  നൽ്ിയേംേനിചവിവരങ്ങൾ  

 തൊഴിലിന് ഉള്ളഅസപകനല്കിയെിൻ ഗപകാരം തൊഴിൽഅന്വ്ിചെ്

സംബന്ധിചവിവരങൾ ഗപവർതിഫയലിൽ ക്ില.

ഇമേ്റ്ററർ സറാൾ

 ഗപവർതിയ്മായി ബന്ധതപട്ട മസ്ററർ സറാള്കൾ പരിസോധിച ഫയല്കളിൽ

കാണ്വാൻ സാധിച്. മസ്ററർ സറാളിൽ BDO യ്തട ഒപ്, സീൽ ഇവ

സരഖതപട്തിയിട്ട്്് എനാൽ െീയെി സരഖതപട്തിരിട്ടില.

തസതഗകട്ടറിയ്തട ഒപ്, സീല്ം മാഗെമാണ് സ്ചെർതിട്ട്ള്ളെ്, െീയെി

സരഖതപട്തിരിട്ടില. മസ്ററർ സറാളിൽ തവട്ടിതിര്തല്കൾ ഇലാതെ്

അഭിനന്ദനാർഹമാണ.് മസ്ററർ സറാളിൽ തൊഴിൽ ത്ചെയ് െീയെി, ആതക

ഹാജർ, ്ിവസ സവെനം, മസ്ററർ സറാൾ ഗപകാരമ്ള്ള സവെനം,

തൊഴില്പരണങള്തട വാടക, തൊഴിലാളികള്തട ഒപ്, സമറിന്തറ

ഒപ,്മസ്ററർ സറാൾ പരിസോധിച ആളിന്തറ / ഉസ്്യാഗസ്ഥന്തറ ഒപ് എനിവ

കൃെ്യമായി സരഖതപട്തിയിട്ട്്് എനാൽ മസ്ററർ സറാളിൽ എം ബ്ക്

നമ്പർ, സപജ് നമ്പർഇവ സരഖതപട്തിയിട്ടില.
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തമഷർതമന്റ്റ്റ്  േുക്ക്റ്

 തമഷർതമന്റ് ബ്ക് പരിസോധിച ഗപവർതി ഫയലില്ം ഗപവർതിയ്മായി

ബന്ധതപട്ട എം ബ്ക് കാണ്വാൻ സാധിച് എം ബ്കിൽ എം ബ്ക് നമ്പർ,

സപജ് നമ്പർ, എനിവ കൃെ്യമായി സരഖതപട്തിയിട്ട്്് എം ബ്ക്

തസർട്ടികഫഡ് ആണ്, എം ബ്കിൽ ഓവർസിയറിന്തറ സപര്, ഒപ്, എനിവ

സരഖതപട്തിയിട്ട്്്.. എം ബ്കിൽ എഞിനീയറ്തട സപര്, ഒപ് , എനിവ

സരഖതപട്തിയിട്ട്്്. എനാൽ െീയെി സരഖതപട്തിട്ടില. ഗപവർതി

അന്വ്ിചെ്മായി ബന്ധതപട്ട വിവരങള്ം അളവ്കള്ം കൃെ്യമായി

സരഖതപട്തിയിട്ട്്.് എം ബ്കിൽ അടങൽ െ്കയ്ം യഥാർത്ഥ ്ചെിലവ്ം

െമ്മില്ള്ളവ്യെ്യാസം സരഖതപട്തിയിട്ടില.

സവൈ്റ് ലിസ്റ്

 സവജ് ലിസ്റ്റ് പരിസോധിച മൂന് ഗപവർതിഫയലില്ം MISൽനിന്ംഎട്ത

സവജ് ലിസ്റ്റിന്തറ പകർപ് ഉ്ായിര്ന്.

ഫണ്റ് കടാൻസ്ഫർഓർഡർ

 MISൽനിന്ംഎട്തഫ്് ഗടാൻസ്ഫർഓർഡറിന്തറ പകർപ്എലാം ഗപവർതി

ഫയലില്ം ഉ്ായിര്ന്.

സറായൽറി

 വ്യകിഗെഗ്ണസഭാകാകള്തടകരമടച രസീെിന്തറ പകർപ്എലാം

ഗപവർതിഫയലില്ംസൂകിചിട്ട്്.്

മൂന്ന്റ്ഘട   സഫാസടാക്ാഫ്റ്

 ഗപവർതിയ്മായിബന്ധതപട്ടവിവിധഘട്ടങളിൽ ഉള്ളസഫാസട്ടാകൾ (ഗപാരംഭ,

മധ്യ,അവസാന) ഗപവർതിഫയലിൽ സൂകിസക്ൊണ.്പരിസോധിച

ഗപവർതിഫയല്കളില്സഫാസട്ടാഗഗാഫ്കൾ സൂകിചിട്ടില .

ക്രവർതി്രൂർതീ്രണോക്ഷ്യ്രകെം

 പരിസോധിച ഗപവർതിഫയല്കളിൽ ഗപവർതിപൂർതീകരണ

സാക്യപഗെംകത്താനായില .

മേ്റ്ററർ സറാൾ  മൂവ്റ്തമന്റ്റ്റ്സി്ര്റ് /ഫയൽ കടാക്കിം്്റ്

 ഗപവർതിയ്മായിബന്ധതപട്ടഫയൽ ഗടാകിംഗ്എലാം ഗപവർതിഫയലില്ം

കാണ്വാൻസാധിച്.ഇെിൽഒപ്ം െീയെിയ്ം സരഖതപട്തിയിട്ട്്്..
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ൈിസയാടാഗ്്റ് സഫാസടാക്ാഫ്്റ്

 പരിസോധിച ഗപവർതിഫയല്കളില് ജിസയാടാഗ്് സഫാസട്ടാഗഗാഫ്് കാണ്വാൻ

സാധിചില .

സോഷ്യൽഓഡിറ്റ് റിസ്ാർട്റ്

 ഗപവർതിയ്മായിബന്ധതപട്ട സസാഷ്യൽഓഡിറ് റിസപാർട്ട്  ഗപവർതി

ഫയല്കളില്സൂകിചിട്ടില.

ലേറ്റ്ഡയറി

 ഗപവർതിയ്മായിബന്ധതപട്ടകസറ്ഡയറിഎലാം ഗപവർതിഫയലില്ം

സൂകിചട്ട്്.്വർക് സകാഡ,് ഗപവർതിആരംഭിചെീയെി, ഗപവർതി

പൂർതീകരിച െീയെി,ആതക ഗപവർതി ്ിനങൾഎനിവ

സരഖതപട്തിയിട്ട്്് .

 ത്ചെക് ലിസ്റ്റ് : ത്ചെക് ലിസ്റ്റ്ഡയറിയില്്്,പൂർണമായ്ം സരഖതപട്തിയിട്ട്്്.

 തഗപാജക്റ് ഇനിഷ്യറിഗ് മീറിംഗ് വിേ്ാoേങൾകസറ്ഡയറിയിൽ

സരഖതപട്തിയിട്ട്്് .

 തൊഴിലാളികള്തടസാക്യപഗെം ഉൾതപട്തിയിട്ട്്.്

 ്ചെികിത്സത്ചെലവ്സംബന്ധിചവിവരങൾ സ്ചെർതിട്ടില.

 പണിയായ്ധങള്തടവാടകസംബന്ധിചവിവരങൾ സരഖതപട്തിയിട്ട്്്.

 വിൈിലൻേ്റ് & സമാണിററിങ്റ്

 വിജിലൻസ് & സമാണിററിങ് കമ്മിറിയ്തട ഒപ്ം ഗപവർതതയക്റിച്ള്ള

വിേ്ംേങൾ സരഖതപട്തിയിട്ട്്്

 ഓസരാ വാർഡില്ം വിജിലൻസ് & സമാണിററിങ് കമ്മിറിയ്തടഘടന മ്െൽ

ക്റയാതെഅംഗങൾ ഉ്ാകണതമനാണ് .ക്ടാതെ ഗപവർതിയ്തട വിവിധ

ഘട്ടങളിതല പ്സരാഗെി ,െിര്തല്കൾ ,നിർസ്േങള്ം യഥാസമയം

പഞായതിൽ സരഖാമൂലം നൽസക്െ്ം ,ഉസ്്യാഗസ്ഥർഇെ് വർക്ഡ്ഫയലിൽ

ഉൾതകാള്ളിതക്ാെ്മാണ്

 വിജിലൻസ് & സമാണിററി കമ്മിറിയ്തട

ഗപവർതനങൾേകിതപട്ത്സമ്പാൾ ഗപവർതികളിള്തടസാമ്ഹിക

ആസ്ി സൃഷ്ട്ടിക്കയ്ംഅെ് പദ്ധെിയ്തട ഗപവർതനങൾക് വിജയം

കകവരിക്കയ്ം ത്ചെയ്ന് .
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 േന്ദർേ്്ുറി്്റ്

 സന്ദർേകക്റിപിൽ സപര്,ഔസ്്യാഗിക സമൽവിലാസംസന്ദർേസനാസ്ദേേം

എനിവസരഖതപട്തിയിട്ട്്.്

 ഓവര്സിയര്,അസിസ്റ്റന്റ്തസഗകട്ടറി ,വാര്ഡ്തമമ്പര്,െ്ടങിയവര്കസറ്

സന്ദര്േനംനടതിയൊയി സരഖതപട്തിട്ട്്് .

 ഇെില്ഗപവര്തിത്ചെയ്നതൊഴിലാളികള്തടഹാജര്മാഗെമാണ്

സരഖതപട്തിരിക്നെ.്

 അസൊടപം ഗപവര്തിയ്തട പ്സരാഗെിയ്ംകസറില്തവച്അപകടം

സംഭവിചാല്അെ്ം സരഖതപട്സത്ൊണ് .

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.
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 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
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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-
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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
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7) നിഷ സമാഹൻ , ,വിസലജ് dntkmgvkv t]gvk¬, ്ചെവറ ,തകാലം

8) നീെ് , ,വിസലജ് dntkmgvkv t]gvk¬, ്ചെവറ ,തകാലം

9) ഹരിെ , ,വിസലജ് dntkmgvkv t]gvk¬, ്ചെവറ ,തകാലം

10) സ്ര്യ ലക്ഷ്മി , ,വിസലജ് dntkmgvkv t]gvk¬, ്ചെവറ ,തകാലം
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