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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

 ഗ്ാമേഭതറനപദ്ധതിഓഡിറ്റ്ചെയ്നുന്നു-സോഷ്യൽഓഡിറ്േംവിധാനം

 റതാഴില്നുറപ്പദ്ധതിഗപകാരംഎലാഗപവർതികള്നുംസോഷ്യൽഓഡിറിങിന്നു

വിസധയമാക്കണറമന 17(2)നിഷ്കർഷിക്ക്നുന്നു.
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സോഷ്യൽഓഡിറ്റ് ക്രക്ിയ

1പശാതലംഒര്നുക്കൽ

സ്ാക്ക് തലതില്നും ഗ്ാമ പഞായത് തലതില്നും പദ്ധതി നിർവഹണ

ഉസ്്യാ്സ്ഥനായ സ്ാക്ക് ഓഫീേർ (BDO), പഞായത് റേഗകട്ടറി, മറ് നിർവഹണ

ഉസ്്യാ്സ്ഥർ ത്നുടങിയവര്നുമായി സ്ാക്ക് റിസോഴ്് സപഴ്ൺ നടതിയ

കൂടിയാസലാ്ചെനയിൽ ഉര്നുതിരിഞ്ഞതിനന്നുേരിച് ത്നുടർ ഗപഗകിയകൾ ആേൂഗതണം

റ്ചെയ്നുകയ്നും സോഷ്യൽഓഡിറ് ഗ്ാമേഭാ തീയതി നിശയിക്ക്നുകയ്നും റ്ചെയ്നുന്നു.

2.ഫയൽ്രരിസോധന

സോഷ്യൽ ഓഡിറ് ഗപഗകിയ ആരംഭിചിരിക്ക്നുന തിയതിയ്ക്ക് മ്നുൻപ്നുള്ള ആറ്

മാേക്കാലയളവിൽ വാർഡിറല ഗപവൃതി ഫയല്നുകൾ, ഏഴ് രജിസ്റ്ററ്നുകൾ,

അസതാറടാപംഅന്നുബന്ധസരഖകള്നുംേൂക്ഷ്മപരിസോധനനടത്നുന്നു.

3. ക്രവൃതിസ്ഥല്രരിസോധന

ഓസരാ ഗപവൃതി യ്നും എസ്റ്റിസമറിൽ ഗപതിപാ്ിക്ക്നുന അളവില്നും ്്നുണതില്നും

നടപിലാക്കിയിട്ട്നുസ്ാ എന്നും ആ ഗപവൃതിയ്നുറട ്്നുണ ഫലതിന്ററ വ്യാപ്ി

തിട്ടറപട്നുത്നുകയ്നും ഗപസ്്നുത റതാഴിലിടങളിൽ റതാഴിലാളികൾക്ക് ലഭിസക്ക്

അവകാേ ആന്നുകൂല്യങൾ ലഭിചിട്ട്നുസ്ാ എന്നും ഗപവൃതി സ്ഥല

പരിസോധനയിലൂറട ലക്യം റവക്ക്നുന്നു.

4.വീടുവീടാന്തരം ഉള്ളവിവരസേഖരണം

പദ്ധതി ്്നുണസഭാകാക്കള്നുറട വീട്നുവീടാന്തരം റ്ചെന് സനരിൽ ക്് പദ്ധതിയ്നുറട

നിർവഹണറതക്ക്നുറിച്നും ്്നുണ ഫലറതക്ക്നുറിച്നുമ്നുള്ള അഭിഗപായങള്നും

നിർസ്ദേേങള്നുംേ്വരൂപിക്ക്നുന്നു.

5. തെളിവ്റ് സേഖരണം

ഫയൽ പരിസോധന, ഗപവൃതി സ്ഥല പരിസോധന, വീട്നുവീടാന്തരം ഉള്ള

വിവരസേഖരണം ത്നുടങിയ ഓഡിറ് ഗപഗകിയ കറ്തല്നുകള്നുറട വസ്്നുനിഷ്ഠമായ

റതളിവ് സേഖരണംനടത്നുന്നു.

6.ോമൂഹ്യ  സോധവൽക്കരണം

ോമൂഹ്യ ഇടറപടല്നുകളിലൂറട പദ്ധതി വിജയം ഉറപ്നു വര്നുതി പൗരാവസബാധം

ഉയർത്നുകയ്നും സോഷ്യൽ ഓഡിറ് ഗപഗകിയ വിജയിപിക്ക്നുകയ്നും റ്ചെയ്നുനതിന്

ആവേ്യമായ സബാധവൽക്കരണം ഗപവർതനങൾനടപിലാക്ക്നുന്നു.

7. റിസ്ാർട്റ് െയാറാക്കൽ

സോഷ്യൽ ഓഡിറ് ഗപഗകിയയിറല കറ്തല്നുകള്നും നി്മനങള്നും, നിർസ്ദേേങള്നും

സോഷ്യൽ ഓഡിറ് ഗ്ാമേഭയിൽ ്ചെർച റ്ചെയ്് അം്ീകാരം നടത്നുനതിനാവേ്യമായ

കരട് റിസപാർട്ട് തയാറാക്ക്നുന്നു.

8. സോഷ്യൽഓഡിറ്റ് ക്ാമേഭ

പശാതലം ഒര്നുക്കൽ ്ചെർചയിൽ നിശയിക്കറപട്ട ്ിനതിൽ േൗകര്യഗപ്മായ

സ്ഥലത് ഗ്ാമേഭ സ്ചെർന് കരട് റിസപാർട്ട് അവതരണവ്നും, ്ചെർചയ്നും, നിർസ്ദേേങള്നും,

തിര്നുതൽ ഗപഗകിയകള്നും, അം്ീകാരം സനടിറയട്നുക്ക്നുകയ്നും ത്നുടർനടപടികള്നും

കകറകാള്ള്നുന
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9.തഹൽ്്റ്ലലൻ

                റകാലം ജിലയിറല റഹൽപ് കലൻ നമ്പർ(1800 425 7800) ഗപവർതിക്ക്നുനതായാണ്

സബാധ്യറപട്ടത് എനാൽ റതാഴിലാളികൾക്ക് ഇതിറനക്ക്നുറിച് അറിവ്നുള്ളതായി

അറിയാൻകഴിഞ്ഞില.  

സോഷ്യല്റ് ഓഡിറ്റ് ്രരിസോധനയ്റ്ക്ക്റ്വിസധയമാക്കിയ ക്രവര്റ് തി്ള്റ് 

WORK CODE-LD 330286

WORK CODE LD 335558

 LD33558തെറു്ിടനാമമാകെ്ർഷ്രുതടഭുമിയില്റ് ഭുവി്േന

ക്രവര്റ് തനങ്ങള്റ്  എന്ന ക്രവര്റ് തിയില്റ്  ത്രാെു്രണം

നഷ്ടമായൊയി ്ണക്കാക്കുന്നില്ല.്ാരണം ഭുടമ്ളുതട

്രുരയിടതിൽ ക്രവർതി്ളിൽ
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തവള്ളംസ്ടിനിൽക്കുന്നെിനാലും,അളക്കുവാനും,എണംെിടത്

ടുെുവാൻോധിചില്ല .

 ോക്കിഭുടമ്ള്റ് ക്രവര്റ് തി്ള്റ്  ക്രസയാജനത്ടുെിരിക്കുന്നൊയി

്ാണുവാന്റ് ോധിചു .

 തൊഴിലാളി്ള്റ്  എല്ലാരും ഉസ്്യാ്സ്ഥരുതടയും ,സമറിന്റ് തറയും

നിര്റ് സ്േക്ര്ാരം തൊഴില്റ്  ്ൃെ്യമായി തെയ്ിരിക്കുന്നു .അെിനു

ക്രസെ്യ്ംഅഭിനനിക്കുന്നു.

നിര്സ്ദേേങള്

 ,വാര്റ് ഡില്റ്  സോഷ്യല്റ്  ഓഡിറ്റ്  ക്രവര്റ് തന േമെി രൂ്രി്രിചു

ക്രവര്റ് തനംആരംഭിസക്കണ്ടെുമാണ്റ് .

 ്ൂടാതെ മണ്റ് ജല േംരക്ഷണ ക്രവര്റ് തി്ള്റ് ക്കും ,ഭുവി്േന

ക്രവര്റ് തി്സളാട്ം ആസ്ി്ള്റ്  നിലനില്റ് ക്കുന്ന ക്രവര്റ് തി്ള്റ്  ്ൂടി

്തണ്ടതിതൊഴില്റ് തെസയണ്ടൊണ്റ് .

അവ്ാേങ്ങതളേംേനിച്റ്

മഹാതാ്ാന്ധിസ്േീയഗ്ാമീണറതാഴില്നുറപ്പദ്ധതിഗപകാരംറതാഴിലാളികൾക്ക്ലഭിസക്ക്അവ

കാേങറളക്ക്നുറിച്നുംഏററട്നുസക്ക്ഗപവർതികറളക്നുറിച്നും,റതാഴില്നുറപ്നിയമതില്നും2016റല

മാസ്റ്റർേർക്ക്നുലറില്നുംവിേ്മായിഗപതിപാ്ിചിട്ട്നു്്.

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) 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 െി്ചുംേൗജന്യമാണ്റ്( 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)

9) ka-b-_-Ôn-X-am-bp-ff ]cmXn ]cn-lm-c-̄ n-\pff Ah-Imiw(Sec 3 sub sec 3).
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10) tkmj-yÂ HmUnäv \S-̄ p-¶-Xn-\p-ff Ah-Imiw (sec 17).

തൊഴിലാളികളില്നിന്നും മനസിലാകിയ പ്രധാന വിഷയങ്ങള് ച്വിതെ ചചര്ക്ന്

 തൊഴിലാളികള്ക് ചവെനനും കൃെ്യസമയത് ലഭിക്നില്ല എന പരാെി തൊഴിലാളികള്ക് ഇെയില് നിന്നും
ലഭിച് .

 പ്രഥമ ശ്ശ്ര്ഷ കിറ് ,മാലിന്യങ്ങളില് ഇറങ്ങി തൊഴില് തചയ്ച്ാള് ഉപചയാഗികാന്ള്ള സ്രക്ഷ

ഉപകരണങ്ങള്ലഭിക്നില്ല പകരനും പ്ലാസിക് കവര് കാലില് തകടിയാണ് തൊഴില് തചയ്നെ് . ,

ൊര്ച്ാളിന്,ക്െിതവള്ളെിന്ള്ള പാെ്രനും , എനിവ ലഭിക്നില്ല.

 മാസനും കഴിഞിട്നും തൊഴിലാളികള്ക് ചവെനനും ലഭിചില്തലന്നും പരാെി ഉയര്ന്

 ്മലമ്മ ---(308), 100 തൊഴില്റ് ്ിനങ്ങള്റ് െി്ത്ഞെന്ന്റ് ്രറ്ഞെു്രിന്നിട്റ്

ഉള്ള MUSTER ROLL സ്രര്റ് വന്നില്ല എന്നാല്റ്  100 ്ിവേതത സവെനവും

ലഭിചിടില്ല

 മണി 297,5 KM ്ൂടുെല്റ്  േഞ്ചരിചാണ്റ് സജാലിയ്റ്ക്ക്റ് വരുന്നെ്റ്

.അെിനാല്റ്  TAനല്റ് ് ണതമന്ന്റ് തൊഴിലാളി്ള്റ് ആവേ്യത്ടു .

്രഞ്ചായതിൽേൂക്ഷിസക്കണ്ട 7രജിസ്റ്ററു്ൾ

പഞായതിൽ േൂകിസക്ക് വാർഷിക മാസ്റ്റർ േർക്ക്നുലർ ഗപകാരം 7 രജിസ്റ്ററ്നുകൾ

നിർബന്ധമായ്നും പഞായതിൽ േൂകിസക്ക്താണ് ഓചിറ പഞായതിറല റതാഴില്നുറപ്

പദ്ധതിയ്നുമായി ബന്ധറപട്ട് രജിസ്റ്ററ്നുകള്നും േൂകിചിട്ട്നു്്. അതിറന ക്നുറിച്നുള്ള വിവരങൾ

്ചെ്നുവറട സ്ചെർക്ക്നുന്നു.

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

 റതാഴില് കാര്ഡിന് അസപക നല്കിയത്നും ,റതാഴില് കാര്ഡ്

അന്നുവ്ിചത്നുമായ വിവരങള്സരഖറപട്നുതിരിക്ക്നുന്നു .എനാല്ഉസ്്യാ്സ്ഥര്

തീയതി ,ഒപ് എനിവ സരഖറപട്നുതിട്ടില .തീയതി,ഒപ് .േീല് എനിവ എലാം

സരഖകളില്നും സരഖറപട്നുസത്താണ് .

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

 പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറ്ചി ഒപ്ത് സെച്ചിട്ട്ടുള്ള പ്രെര്ത്ത്ചികള്ടുസെ hnin-Zmw-i-§fpw രജിസ്റ്റര്കളില്

സരഖറപട്നുതിര്നുന്നു.
 പരിസോധിച ഗപവർതികള്നുറട വിവരങൾ രജിസ്റ്റര്കളില്

സരഖറപട്നുതിര്നുന്നു.
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3.km[\ cPn-ÌÀ

 2017--2018,2018-----------2019സമറിരിയല്രജിസ്റ്റര്കളാണ്പരിസോധിചത്.ഗപവർതിയ്നുമായി

ബന്ധറപട്ടവിവരങള്സരഖറപട്നുതിര്നുന്നു.

4.]cmXn cPn-ÌÀ
 6 റതാഴിലാളികൾ സവതനംലഭിചിട്ടിലന്നു പരാതി സരഖറപട്നുതിര്നുന്നു .എനാൽഈ

പരാതി പരിഹരിചതസയാ ,എന് പരിഹരിച്നുഎനാതീയതിയ്നും സരഖറപട്നുതിട്ടില .

5.Ønc BkvXn-I-fpsS cPn-ÌÀ

 15സ്ഥിരആസ്ികള്നുറടവിവരങൾരജിസ്റ്ററിൽ സരഖറപട്നുതിട്ട്നു്് .

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

 17വാര്ഡിസലയ്നുംറതാഴില്ആവേ്യറപട്ടത്നും ,റതാഴില്റകാട്നുതത്നുംആയ വിവരങള്

സരഖറപട്നുതിര്നുന്നു.

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

 ഇവപരിസോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമായില .

^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



[Document title]

8

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 കക്ചാപ്ചി

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

്വർ സ്രജ്റ്

 വാർഷിക മാസ്റ്റർേർക്ക്നുലർ ഗപകാരമ്നുള്ളകവർ സപജ് പരിസോധിച

ഫയല്നുകളില്കാണ്നുവാന്ോധിചില.കവര്സപജില്സരഖറപട്നുസത്

വിവരങള്ച്നുവിറട സ്ചെര്ക്ക്നുന്നു

1.കവർ സപജിൽ ഗപവർതിയ്നുറട സപര്,

2.ഗപവർതിനടനവർഷം,

3.അം്ീകൃത റഷൽഫ്ഓഫ് വർക്കിൽ ഗപവർതിയ്നുറടേീരിയൽനമ്പർ

4.ഗപവർതിയ്നുറടകാറ്റി, 

5.ഗപവർതിആരംഭിചതീയതി,

6.ഗപവർതിപൂർതീകരിച തീയതി,

7.എസ്റ്റിസമറ് ത്നുക,

8.റഗപാജക്റ് ഇമ്ക്ലിറമൻറ് റ്ചെയ്ഏജൻേി

9.ഗപവർതിയ്നുറട സകാഡ,്

10.ഗപവർതിനടനസ്ഥലം,

11.ഗപവർതിയ്നുറട ആറക്ചെിലവായത്നുക,

12.ജിസയാ ടാ്്അേറ്ഐഡി,

13.GPS റലാസക്കഷൻ

14.സമറ്/ോസ്കേതികവി്ഗ്ധര്

15.സോഷ്യൽഓഡിറ്

.വാർഷിക മാസ്റ്റർ േർക്ക്നുലർ ഗപകാരമ്നുള്ള കവർ സപജ്ഫയലിൽ േൂകിസക്ക്ത്നും

അത് പൂർണ്ണമായ്നും പൂരിപിസക്ക്ത്നുമാണ് .

തെക്ക്റ്ലിസ്റ്റ്റ്ഓഫ്റ് സഡാ്്യുതമന്റ്റ്റ്       
   

 പരിസോധിചഫയല്നുകളില്റ്ചെക്ക് ലിസ്റ്റ്റ്റ്കാണ്നുവാൻോധിചില .

വാർഷി്്ർമ്മ്രദ്ധെിയുതട്ര്ർ്്റ്

 പരിസോധിചഫയല്നുകളില്വാർഷികകർമ്മപദ്ധതിയ്നുറട പകർപ് കാണാൻ

ോധിചില .

വിേ്മായോസ്കേെി്എസ്റ്റിസമറിന്റ്തറ  ്ര്ർ്്റ്

 വിേ്മായ ോസ്കേതിക എസ്റ്റിസമറിന്ററ പകർപ് ഗപവർതി ഫയലില്നും

കാണ്നുവാൻ ോധിച്നു റേക്യൂറിൽ നിന്നും ലഭിച സകാപിആയിര്നുന്നു ഫയലിൽ
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േൂകിചിര്നുനത് ഇതിൽ േീൽ, ഒപ,് തീയതി എനിവ സരഖറപട്നുതിയിര്നുന്നു.

വിേ്മായ എസ്റ്റിസമറ് അനാലിേിേ് ഓഫ് സററ,് ലീഡ് സഗഡായിങ് & ലിഫ്റ്

സസ്റ്ററ്റമന്റ് ഇവ ഉൾറപട്നുതിയിര്നുന്നു എനാൽ എസ്റ്റിസമറിൽ & ഡികേൻ

േർസ്വേ സഡറ എനിവ സ്ചെർതിട്ടില . ജനകീയ എസ്റ്റിസമറ് പരിസോധിച

ഫയല്നുകളില്കറ്തിയില.

ോസ്കേെി് / ഭരണഅനുമെിയുതട്ര്ർ്്റ്  

 ോസ്കേതിക /ഭരണ അന്നുമതിയ്നുറട പകർപ് പരിസോധിച ഫയല്നുകളില്

കാണ്നുവാന്ോധിചില.

തൊഴിൽആവേ്യത്ടുത്ാണ്ടുള്ളഅസ്രക്ഷ

 പരിസോധിചഫയല്നുകളില്റതാഴില്ആവേ്യറപട്ട്നു റകാ്്നുള്ളഅസപക

കാണ്നുവാന്ോധിചില .

തൊഴിൽ  നൽ്ിയേംേനിചവിവരങ്ങൾ  

 റതാഴിൽഅന്നുവ്ിചത്േംബന്ധിചവിവരങൾ ഗപവർതിഫയലിൽ ക്ില.

ഇമേ്റ്ററർ സറാൾ

 ഗപവർതിയ്നുമായി ബന്ധറപട്ട മേ്ററർ സറാള്നുകൾ പരിസോധിച ഫയല്നുകളിൽ

കാണ്നുവാൻ ോധിച്നു. മേ്ററർ സറാളിൽ BDO യ്നുറട ഒപ്, േീൽ ഇവ

സരഖറപട്നുതിയിട്ട്നു്് എനാൽ തീയതി സരഖറപട്നുതിരിട്ടില.

റേറഗകട്ടറിയ്നുറട ഒപ്, േീല്നും മാഗതമാണ് സ്ചെർതിട്ട്നുള്ളത്, തീയതി

സരഖറപട്നുതിരിട്ടില. മേ്ററർ സറാളിൽ റവട്ടിതിര്നുതല്നുകൾ ഇലാതത്

അഭിനന്ദനാർഹമാണ.് മേ്ററർ സറാളിൽ റതാഴിൽ റ്ചെയ് തീയതി, ആറക

ഹാജർ, ്ിവേ സവതനം, മേ്ററർ സറാൾ ഗപകാരമ്നുള്ള സവതനം,

റതാഴില്നുപരണങള്നുറട വാടക, റതാഴിലാളികള്നുറട ഒപ്, സമറിന്ററ

ഒപ,്മേ്ററർ സറാൾ പരിസോധിച ആളിന്ററ / ഉസ്്യാ്സ്ഥന്ററ ഒപ് എനിവ

കൃത്യമായി സരഖറപട്നുതിയിട്ട്നു്് എനാൽ മേ്ററർ സറാളിൽ എം ബ്നുക്ക്

നമ്പർ, സപജ് നമ്പർഇവ സരഖറപട്നുതിയിട്ടില.

തമഷർതമന്റ്റ്റ്  േുക്ക്റ്

 റമഷർറമന്റ് ബ്നുക്ക് പരിസോധിച ഗപവർതി ഫയലില്നും ഗപവർതിയ്നുമായി

ബന്ധറപട്ട എം ബ്നുക്ക് കാണ്നുവാൻ ോധിച്നു എം ബ്നുക്കിൽ എം ബ്നുക്ക് നമ്പർ,

സപജ് നമ്പർ, എനിവ കൃത്യമായി സരഖറപട്നുതിയിട്ട്നു്് എം ബ്നുക്ക്

റേർട്ടികഫഡ് ആണ്, എം ബ്നുക്കിൽ ഓവർേിയറിന്ററ സപര്, ഒപ്, എനിവ

സരഖറപട്നുതിയിട്ട്നു്്.. എം ബ്നുക്കിൽ എഞിനീയറ്നുറട സപര്, ഒപ് , തീയതി

എനിവ സരഖറപട്നുതിയിട്ട്നു്്. എനാൽ േീല് സരഖറപട്നുതിട്ടില. ഗപവർതി

അന്നുവ്ിചത്നുമായി ബന്ധറപട്ട വിവരങള്നും അളവ്നുകള്നും കൃത്യമായി

സരഖറപട്നുതിയിട്ട്നു്.് എം ബ്നുക്കിൽ അട്കേൽ ത്നുകയ്നും യഥാർത്ഥ ്ചെിലവ്നും

തമ്മില്നുള്ളവ്യത്യാേം സരഖറപട്നുതിയിട്ടില.
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സവജ്റ് ലിസ്റ്റ്റ് /ഫണ്ട്റ് കടാൻസ്ഫർഓർഡർ

 പരിസോധിചഫയല്നുകളിൽ ഇവ ര്്നും ഉൾറപട്നുതിര്നുനില .

സറായൽറി

 വ്യകി്ത്്നുണസഭാകാക്കള്നുറടകരമടച രേീതിന്ററ പകർപ്എലാം

ഗപവർതിഫയലില്നുംേൂകിചിട്ട്നു്.്

മൂന്ന്റ്ഘട   സഫാസടാക്ാഫ്റ്

 ഗപവർതിയ്നുമായിബന്ധറപട്ടവിവിധഘട്ടങളിൽ ഉള്ളസഫാസട്ടാകൾ (ഗപാരംഭ,

മധ്യ,അവോന) ഗപവർതിഫയലിൽ േൂകിസക്ക്താണ.്പരിസോധിച

ഗപവർതിഫയല്നുകളില്സഫാസട്ടാഗ്ാഫ്നുകൾ േൂകിചിട്ടില .

ക്രവർതി്രൂർതീ്രണോക്ഷ്യ്രകെം

 പരിസോധിച ഗപവർതിഫയല്നുകളിൽ ഗപവർതിപൂർതീകരണ

ോക്യപഗതംകറ്താനായില .

മേ്റ്ററർ സറാൾ  മൂവ്റ്തമന്റ്റ്റ്സി്ര്റ് /ഫയൽ കടാക്കിം്്റ്

 ഗപവർതിയ്നുമായിബന്ധറപട്ടഫയൽ ഗടാക്കിം്്എലാം ഗപവർതിഫയലില്നും

കാണ്നുവാൻോധിച്നു.ഇതിൽഒപ്നും തീയതിയ്നും സരഖറപട്നുതിയിട്ട്നു്്..

ജിസയാടാഗ്്റ് സഫാസടാക്ാഫ്്റ്

 പരിസോധിച ഗപവർതിഫയല്നുകളില് ജിസയാടാഗ്് സഫാസട്ടാഗ്ാഫ്് കാണ്നുവാൻ

ോധിചില .

സോഷ്യൽഓഡിറ്റ് റിസ്ാർട്റ്

 ഗപവർതിയ്നുമായിബന്ധറപട്ട സോഷ്യൽഓഡിറ് റിസപാർട്ട്  ഗപവർതി

ഫയല്നുകളില്േൂകിചിട്ടില.

ലേറ്റ്ഡയറി

 ഗപവർതിയ്നുമായിബന്ധറപട്ടകേറ്ഡയറിഎലാം ഗപവർതിഫയലില്നും

േൂകിചട്ട്നു്.്വർക്ക് സകാഡ,് ഗപവർതിആരംഭിചതീയതി, ഗപവർതി

പൂർതീകരിച തീയതി,ആറക ഗപവർതി ്ിനങൾഎനിവ

സരഖറപട്നുതിയിട്ട്നു്് .

 റ്ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് : റ്ചെക്ക് ലിസ്റ്റ്ഡയറിയില്നു്്,പൂർണ്ണമായ്നും സരഖറപട്നുതിയിട്ട്നു്്.

 റഗപാജക്റ് ഇനിഷ്യറി്് മീറിം്് വിേ്ാoേങൾകേറ്ഡയറിയിൽ

സരഖറപട്നുതിയിട്ട്നു്് .

 റതാഴിലാളികള്നുറടോക്യപഗതം ഉൾറപട്നുതിയിട്ട്നു്.്
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 ്ചെികിത്സറ്ചെലവ്േംബന്ധിചവിവരങൾ സ്ചെർതിട്ടില..

 വിജിലൻേ്റ് & സമാണിററിങ്റ്

 വിജിലൻേ് & സമാണിററിങ് കമ്മിറിയ്നുറട ഒപ്നും ഗപവർതറയക്ക്നുറിച്നുള്ള

വിേ്ംേങൾ സരഖറപട്നുതിയിട്ട്നു്്

 ഓസരാ വാർഡില്നും വിജിലൻേ് & സമാണിററിങ് കമ്മിറിയ്നുറടഘടന മ്നുതൽ

ക്നുറയാറതഅം്ങൾ ഉ്ാകണറമനാണ് .ക്നുടാറത ഗപവർതിയ്നുറട വിവിധ

ഘട്ടങളിറല പ്നുസരാ്തി ,തിര്നുതല്നുകൾ ,നിർസ്േങള്നും യഥാേമയം

പഞായതിൽ സരഖാമൂലം നൽസക്ത്നും ,ഉസ്്യാ്സ്ഥർഇത് വർക്ക്റ്റ്ഫയലിൽ

ഉൾറക്കാള്ളിറക്ാത്നുമാണ്

 വിജിലൻേ് & സമാണിററി കമ്മിറിയ്നുറട

ഗപവർതനങൾേകിറപട്നുത്നുസമ്പാൾ ഗപവർതികളിള്നുറടോമ്നുഹിക

ആസ്ി േൃഷ്ട്ടിക്ക്നുകയ്നുംഅത് പദ്ധതിയ്നുറട ഗപവർതനങൾക്ക് വിജയം

കകവരിക്ക്നുകയ്നും റ്ചെയ്നുന്നു .

 േനർേ്്ുറി്്റ്

 േന്ദർേകക്നുറിപിൽ സപര്,ഔസ്്യാ്ിക സമൽവിലാേംേന്ദർേസനാസ്ദേേം

എനിവസരഖറപട്നുതിയിട്ട്നു്.്

 അസതാടപം ഗപവര്തിയ്നുറട പ്നുസരാ്തിയ്നുംകേറില്റവച്അപകടം

േംഭവിചാല്അത്നും സരഖറപട്നുസത്താണ് .

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



[Document title]

12

 \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
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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.
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 ]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
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tkmj-yÂ BUnäv
]s¦-Sp-¯-hÀ
1) Kmb{Xn sI. BÀ t»m¡v dntkmgvkv t]gvk¬, Nh-d, sImÃw
2) വിജയലക്ഷ്മി , വിസലജ് dntkmgvkv t]gvk¬, ഓചിറ ,റകാലം

3) സ്ാക്നുൽ സ്ാപി , വിസലജ് dntkmgvkv t]gvk¬, ഓചിറ ,റകാലം

4) വിജിത ,വിസലജ് dntkmgvkv t]gvk¬,ഓച്ചിറ ,റകാലം

5) ഗേീജ , വിസലജ് dntkmgvkv t]gvk¬, ഓചിറ ,റകാലം

6) ലക്ഷ്മി ,വിസലജ് dntkmgvkv t]gvk¬, ഓചിറ ,റകാലം

11) േ്നുനിസമാൾ ,വിസലജ് dntkmgvkv t]gvk¬, ഓചിറ ,റകാലം

7) ്ീപ്ി ,വിസലജ് dntkmgvkv t]gvk¬, ഓചിറ ,റകാലം

8) േ്വാതി , ,വിസലജ് dntkmgvkv t]gvk¬, ഓചിറ ,റകാലം

9) ്ിരിജ , ,വിസലജ് dntkmgvkv t]gvk¬, ഓചിറ ,റകാലം

10) േിതാര , ,വിസലജ് dntkmgvkv t]gvk¬, ഓചിറ ,റകാലം

11) ്ചെിഞ്നു ,വിസലജ് dntkmgvkv t]gvk¬, ഓചിറ ,റകാലം

12) സ്ാപിക . വിസലജ് dntkmgvkv t]gvk¬, ഓചിറ ,റകാലം

klm-bn- -̈hÀ

1) {io.രാസജഷ്.ആര് , ]©m-b¯v {]kn-Uâv, ഓചിറ , sImÃw
2) ]©m-b¯v kanXn AwK-§fpw NREGS Poh-\-¡mcpw
3) sImÃw sP.-]n.-kn, ഓച്ചിറ _n.-Un.H , tPmbnâv _n. Un. H
4) റേഗകട്ടറി ,അസി .റേഗകട്ടറി , ഓചിറ ഗ്ാമപഞായത് .

5) സമറ്മാര്നും ,റതാഴിലാളികള്നും
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6) alm-ßm-KmÔn tZiob {KmaoW sXmgn-ep-d¸v \nbaw tkmj-yÂ HmUnäv skmsskän
tIcfm Sow


