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മഹാതാഗാന്ധി ദേശീയ ഗാമീണ തൊഴ്ധിലുറപ്പ് പദ്ധെ്ധി

ദോഷ്യൽ ഓഡ്ധിറ്പ് റ്ധിദപാര്്പ്(അന്ധിമ റ്ധിദപാര്്പ്ട്ട്)

വാരഡ്പ്-1

അഞ്ച

താണ്ധി

പഴെറ

ദെങ്കുറ്ധിശ്ധി

ഗാമ

പഞ്ചായ

ത്പ്

കുഴലമന്ദം

ദ്ാക്പ്

ദോഷ്യൽ ഓഡ്ധിറ്പ് കാലയളവ്പ്: 01-10-2018 to 31-03-2019

മഹാതാഗാന്ധി ദേശീയ ഗാമീണ തൊഴ്ധിലുറപ്പ് ന്ധിയമ്ദം

ദോഷ്യല ഓഡ്ധിറ്പ് തോസേറ്ധി ദകരള (MGNSASK)

രണാ്ദം ന്ധില, േ്ധി.എേ്പ്.ഐ ബ്ധിലഡ്ധിങേ്പ്

എല.എ്ദം.എേ്പ് ദകാമ്പൗണ്പ്

വ്ധികാേ്പ് ഭവന് പ്ധി.ഒ

െ്ധിരുവനനപുര്ദം

പ്ധിന്: 695033

ദോണ്: 0471 2724696

ഇ.തമയ്ധില:keralasocialaudit@gmail.com

mailto:keralasocialaudit@gmail.com
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ജ്ധില്ല : പാലകാട്പ്ട്ട്

ദ്ാക്പ്ട്ട് : കുഴലമന്ദം

പഞ്ചായത്പ് : ദെന്കുറ്ധിശ്ധി

വാരഡ്പ്ട്ട് : 1 അഞ്ചതാണ്ധി പഴെറ

ആമുഖം

രാജ്യതത ഗാമങ്ങള്ധില ജീവ്ധിക്കുന്ന ോധാരണകാരായ മനുഷ്യരുതട േരവദൊന്മുഖമായ പുദരാഗെ്ധി

ലക്യ്ദം വച്പ് േ്ാെന്യാനനര ഇന്യന് പാരല്ധിതമന്റ്ധില ന്ധിര്്ധികതപ് ശക്തമായ ന്ധിയമങ്ങള്ധിതലാന്നാണ്പ്

മഹാതാഗാന്ധി ദേശീയ ഗാമീണ തൊഴ്ധിലുറപ്പ് പദ്ധെ്ധി. 2005 തേപ്ദംബർ മാേ്ദം 5-ംാം്ദം െീയ്യെ്ധി ഈ ന്ധിയമ്ദം

ന്ധിലവ്ധില വന്നു.

തൊഴ്ധില ഒരു അവകാശമായ്ധി കലപ്ധിച്ചു നലകുന്ന ന്ധിരവധ്ധി േവ്ധിദശഷെകളുള്ള ന്ധിയമമാണ്ധിെ്പ്. ഗാമീണ

ദമഖലയ്ധിതല ോര്ധിദ്യന്ധിരമാരജന്ദം എന്ന പാഥമ്ധിക ലക്യദതാതടാപ്ദം പാര്ധിസ്ധിെ്ധിക പുനസാപന്ദം, ോമൂഹ്യ

ആസ്ധി സൃഷ്ധികൽ എന്ന്ധിവയ്ദം തൊഴ്ധിലുറപ്പ് പദ്ധെ്ധിയതട ലക്യങ്ങളാണ്പ്.ജനങ്ങളുതട തൊഴ്ധില തെയ്യുവാനുള്ള

അവകാശത്ധിനു്ദം അവരുതട കായ്ധികാധ്ാന ദശഷ്ധിക്കു്ദം ന്ധിയമ ോധുെയ്ദം അനസ്ദം കലപ്ധിക്കുന്നുതവന്നൊണ്പ്

മഹാതാ ഗാന്ധി ദേശീയ ഗാമീണ തൊഴ്ധിലുറപ്പ് പദ്ധെ്ധിയതട േവ്ധിദശഷെ. ദകരളത്ധിലാേ്യമായ്ധി തൊഴ്ധിലുറപ്പ്

പദ്ധെ്ധി നടപാക്ധിയെ്പ് പാലകാട്ദം വയനാ്്ധിലുമാണ്പ്. അതുതകാണ്ടുെതന്ന ഈ ദമഖലയ്ധിതല വ്ധിപുലമായ

അനുഭവേമത്പ്ആരജ്ധികാന് നമുക്പ് കഴ്ധിഞ്ധിര്ധിദകണൊണ്പ്.

മുഖ്യ ലക്യങ്ങൾ

1.ഗാമ പദേശത്പ് ൊമേ്ധിക്കുന്ന, അവ്ധിേഗധ തൊഴ്ധിൽ തെയ്യാൻ ൊതപര്യമുള്ള എതൊരു കുട്ദംബത്ധിനു്ദം ഒരു

ോമത്ധിക വരഷ്ദം 100 േ്ധിവേതത തൊഴ്ധില്ധിനുള്ള അവകാശ്ദം.
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2.േര്ധിദരുതട ഉപജീവനവുമായ്ധി ബനതപ് വ്ധിഭവാട്ധിതറ ശക്ത്ധിതപടതല.

3.ോമൂഹ്യമായ്ധി പ്ധിന്നാക്ദം ന്ധിലക്കുന്ന എല്ലാ കുട്ദംബങ്ങതളയ്ദം പദ്ധെ്ധിയ്ധില ഉളതപടത്തുക.

4.പഞ്ചായത്പ് രാജ്പ്സാപനങ്ങതള ശക്ത്ധിതപടത്തുക

സവിശേഷതകൾ

 ന്ധിയമത്ധിന്തറ പ്ധിന്ബലമുള്ള അവകാശാധ്ധിഷ്ധിെ പദ്ധെ്ധി

 സീക്കു്ദം പുരുഷനു്ദം തുല്യ ദവെന്ദം

 പര്ധിസ്ധിെ്ധി േ്ദംരകണ്ദം,കാരഷ്ധിക ദമഖലയ്ധിതല അട്ധിസാന േ്പൗകര്യ വ്ധികേന്ദം

 തൊഴ്ധിലാള്ധികളക്പ്ആസൂത്രണത്ധിലു്ദം ന്ധിരവഹണത്ധിലു്ദം പങാള്ധിത്ദം

 ദവെന്ദം ദനര്ധി്്പ് തൊഴ്ധിലാള്ധികളുതട ബാങ്പ്/ദപാദ്ാേീേ്പ് അക്പൗണ്ധിദലക്പ്

 പദ്ധെ്ധി സുൊര്യമാകാന് ോമൂഹ്യ ഓഡ്ധിറ്പ്

ശസാഷ്യൽ ഓഡിറിന്റെ പാധാന്യം

മഹാതാഗാന്ധി ദേശീയ ഗാമീണ തൊഴ്ധിലുറപ്പ് പദ്ധെ്ധി പകാര്ദം ഗാമപഞ്ചായത്പ് പദേശത്പ്

നടപ്ധിലാക്കുന്ന എല്ലാ പവൃത്ധികളു്ദം തപാതുജന പങാള്ധിതദതാതടയള്ള ദോഷ്യല ഓഡ്ധിറ്ധിന്പ്

വ്ധിദധയമാകണതമന്ന്പ് ഈ ന്ധിയമത്ധിന്തറ അനുദേേ്ദം 17(2)ല ന്ധിഷ്കരഷ്ധിക്കുന്നു. പദ്ധെ്ധി

പവരതനതതപറ്ധിയ്ദം തപാതുധന്ദം തെലവഴ്ധിക്കുന്നെ്ധിതനപറ്ധിയ്ദം പ്പൗരേമൂഹ്ദം നടത്തുന്ന പരേ്യവു്ദം

േ്െനവുമായ പര്ധിദശാധനയാണ്പ് ദോഷ്യല ഓഡ്ധിറ്പ് അഥവാ ോമൂഹ്ധിക കണക്പ് പര്ധിദശാധന.

എല്ലാ വാരഡ്ധിലു്ദം വരഷത്ധില രണ്പ് പാവശ്യ്ദം ദോഷ്യല ഓഡ്ധിറ്പ് ഗാമേഭകള കൃെ്യമായ്ധി നടതണ്ദം.

തൊഴ്ധിലുറപ്പ് പദ്ധെ്ധിയ്ധില അഴ്ധിമെ്ധിക്പ് ഇടനലകാതെ, സുൊര്യെയ്ദം കാര്യകമെയ്ദം ഉറപ്പുവരുത്തുകയാണ്പ്

ദോഷ്യല ഓഡ്ധിറ്ധിലൂതട ലക്യമ്ധിടന്നെ്പ്. േമൂഹത്ധിതല നാനാതുറകള്ധിലുള്ളവരുതട പങാള്ധിത്ദം

ഉറപാക്ധി,വ്ധിപുലമായ ോമൂഹ്യ വ്ധിേ്യാഭ്യാേ പര്ധിപാട്ധിയായണ്പ് ദോഷ്യല ഓഡ്ധിറ്പ് പക്ധിയ നടക്കുക.

പദ്ധെ്ധിപണ്ദം ശര്ധിയായ രീെ്ധിയ്ധില തെലവഴ്ധിച്ധിട്ടുദണാ, പദ്ധെ്ധിയതട ലക്യ്ദം സകവര്ധിച്ചുദവാ, പദ്ധെ്ധിയതട

ഗുണദഭാക്താകളുതട ജീവ്ധിെത്ധില ഗുണപരമായ എന്തുമാറമാണുണായെ്പ്, ോമൂഹ്യ ആസ്ധി സൃഷ്ധിച്ധിട്ടുദണാ

തുടങ്ങ്ധിയ കാര്യങ്ങളാണ്പ് ദോഷ്യല ഓഡ്ധിറ്ധിലൂതട കതണതാന് ശ്രമ്ധിക്കുന്നെ്പ്. തപാതുജനങ്ങളുതട

പങാള്ധിതദതാതട നടത്തുന്നെ്ധിനാല േരകാര പദ്ധ്ധികളുതട നടത്ധിപ്ധിനുദമല തപാതുേമൂഹത്ധിന്തറ

ജാഗെയറപാകാന് ദോഷ്യല ഓഡ്ധിറ്പ് വഴ്ധിതയാരുക്കു്ദം.

രാജ്യതത പരദമാന്നെ ഓഡ്ധിറ്ധിങ്പ് േ്ദംവ്ധിധാനമായ ക്ദംദ്ാളര ആന്റ്പ് ഓഡ്ധിറര ജനറല (േ്ധി.എ.ജ്ധി)

പുറതപടവ്ധിച മാരഗന്ധിരദേശമനുേര്ധിചാണ്പ് ഈ ദോഷ്യല ഓഡ്ധിറ്പ് നടത്ധിയ്ധിട്ടുള്ളെ്പ്.േ്ദംസാന േരകാര

രൂപീകര്ധിച ദോഷ്യല ഓഡ്ധിറ്പ് യൂണ്ധിറ്ധിന്തറ ദനതൃെ്ത്ധില ദോഷ്യല ഓഡ്ധിറ്പ്ട്ട്നടത്തുന്നെ്പ്

രീതിോസം

ദോഷ്യൽ ഓഡ്ധിറ്പ് റ്ധിദോഴ്പ് ദപഴണ് പവൃത്ധിേയല പര്ധിദശാധന, േീലഡ്പ് േനരശന്ദം,

തൊഴ്ധിലാള്ധികളുമായള്ള അഭ്ധിമുഖ്ദം, എ്ദം.ഐ.എേ്പ് പര്ധിദശാധന എന്ന്ധിവതയ അട്ധിസാനമാക്ധിയാണ്പ്

ദോഷ്യല ഓഡ്ധിറ്പ് റ്ധിദപാര്്പ് െയ്യാറാക്ധിയ്ധിട്ടുള്ളെ്പ്. ൊതഴ പറയന്ന രീെ്ധി അവ്ദംല്ദംബ്ധിചാണ്പ് ഈ റ്ധിദപാര്്പ്
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െയ്യാറാക്ധിയ്ധിട്ടുള്ളെ്പ്.

1. ഓഡിറ്റ് പ്ാന

1.1 So-ansâ {]hÀ¯n-IÄ \nÀW-bn-¡Â

1.2 {]hÀ¯\ coXn-IÄ NÀ¨-sN¿Â.

2. അഭിമുഖം

2.1 ( ബ്ധിഡ്ധിഒ, പഞ്ചായത്പ് പേ്ധിഡന്റ്പ്,ജനപെ്ധിന്ധിധ്ധികൾ,തേക്റ്ധി &്ാേ്പ്).

2.2 ദമറ്പ് ,തൊഴ്ധിലാള്ധികൾ,കരഷകർ,തൊഴ്ധില്ധിന്പ് ദപാകാത തൊഴ്ധില കാരഡ്പ് ഉടമകൾ.

3. ഫയൽ പരിശോധന

3.1 തപാതുപവൃത്ധികള,വ്യക്ത്ധിഗെ പവൃത്ധികൾ

3.2 ദരഖകളുതട ഉള്ളടക്ദം.സുൊര്യെ,പര്ധിപൂരണെ.

3.3 ഭരണേമ്ധിെ്ധിയതടയ്ദം ഉദേ്യാഗസരുതടയ്ദം കാര്യപാപ്ധി.

4.ഫീലഡ്റ് സന്ദരേനം,നിരീകണം.

4.1 പൂരത്ധിയായ തൊഴ്ധില്ധിട്ദം.

5. റെഫറെനസ്റ് .

5.1 വ്ധികേന ദരഖ,വാരഷ്ധിക പദ്ധെ്ധി ദരഖ,രജ്ധി്റുകൾ,വർക്പ് േയൽ.

6. ശസാഷ്യല ഓഡിറ്റ് എംഐഎസ്റ് ശഫാര്ാറിശലക്കുള്ള വിവരശേഖരണം

6.1.വ്ധിവരങ്ങളുതട ദകാഡ്ധികരണ്ദം

7. ശ്ാസ്റ് ്വരിഫിശ്കേഷൻ, അവസാനവട്ട ചര്ച്ച.

8.കരട്റ് റെിശ്ാരട്ട്റ് തയാറൊ്കേൽ

അവകാേങ്ങ്് സംബനി്ച്ച്റ്

മഹാതാഗാന്ധി ദേശീയ ഗാമീണ തൊഴ്ധിലുറപ്പ് പദ്ധെ്ധി പകാര്ദം തൊഴ്ധിലാള്ധികളക്പ് ലഭ്ധിദകണ

അവകാശങ്ങതള കുറ്ധിച്ചു്ദം ഏതറടദകണ പവ്യത്ധികതള കുറ്ധിച്ചു്ദം തൊഴ്ധിലുറപ്പ് ന്ധിയമത്ധിലു്ദം 2018 -19 തല

മാ്ര േരക്കുലറ്ധിലു്ദം വ്ധിശേമായ്ധി പെ്ധിപാേ്ധിച്ധിട്ടുണ്പ്.

്താഴിലാ്ികളു്ട 10 അവകാേങ്ങൾ

1. അദപക്ധിച്പ് 15 േ്ധിവേത്ധിനുള്ള്ധിൽ തൊഴ്ധിലകാരഡ്പ് ലഭ്ധിക്കുവാനുള്ള അവകാശ്ദം.
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2. അദപക്ധിച്പ് 15 േ്ധിവേത്ധിനുള്ള്ധില തൊഴ്ധില ലഭ്ധിക്കുവാനുള്ള അവകാശവു്ദം ആയെ്ധിന്തറ സകപറ്പ് രേീെ്പ്

ലഭ്ധിക്കുന്നെ്ധിനുള്ള അവകാശവു്ദം

3. തൊഴ്ധില ലഭ്ധിച്ധിതല്ലങ്ധില തൊഴ്ധില്ധില്ലായ്മ ദവെന്ദം ലഭ്ധിക്കുവാനുള്ള അവകാശ്ദം, (15 േ്ധിവേ്ദം കഴ്ധിഞാല

അടത 30 േ്ധിവേ്ദം േ്ധിവേദവെനത്ധിന്തറ നാല്ധിതലാന്നു്ദം പ്ധിന്ന്ധിടള്ള േ്ധിവേങ്ങള്ധില േ്ധിവേദവെനത്ധിന്തറ

50% വു്ദം ലഭ്ധികാന് തൊഴ്ധിലാള്ധിക്പ് അവകാശമുണ്പ്.)

4. പദ്ധെ്ധി ആസൂത്രണത്ധില പതങടകാനുളള അവകാശ്ദം.

5. 5 ക്ധിദലാമീററ്ധിനുള്ള്ധില തൊഴ്ധില ലഭ്ധിക്കുവാനുള്ള അവകാശ്ദം, അതല്ലങ്ധില (ദവെനത്ധിന്തറ 10 ശെമാന്ദം

അധ്ധിക്ദം)

6. കുട്ധിതവള്ള്ദം, വ്ധിശ്രമേ്പൗകര്യ്ദം, പഥമ ശുശ്രൂഷാ േ്പൗകര്യ്ദം ഇവ ലഭ്ധിക്കുന്നെ്ധിനുള്ള അവകാശ്ദം.

7. 15 േ്ധിവേത്ധിനുള്ള്ധില ദവെന്ദം ലഭ്ധിക്കുന്നെ്ധിനുള്ള അവകാശ്ദം.

8. ദവെനവ്ധിെരണത്ധിതല കാലൊമേത്ധിന്പ് നഷപര്ധിഹാര്ദം ലഭ്ധിക്കുവാനുള്ള അവകാശ്ദം.

9. േമയബന്ധിെമായള്ള പരാെ്ധി പര്ധിഹാരത്ധിനുള്ള അവകാശ്ദം.

10. ഗാമേഭയ്ധില പതങടക്കുന്നെ്ധിനു്ദം ദോഷ്യല ഓഡ്ധിറ്പ് പക്ധിയയ്ധില പതങടകാനുമുള്ള അവകാശ്ദം.

മഹാതാഗാന്ധി ദേശീയ ഗാമീണ തൊഴ്ധിലുറപ്പ് പദ്ധെ്ധി അട്ധിസാനപരമായ്ധി ഒരു അവകാശാധ്ധിഷ്ധിെ

പദ്ധെ്ധിയാണ്പ്.അതുതകാണ്ടുെതന്ന തൊഴ്ധിലാള്ധികളുതട അവകാശല്ദംഘനതത ഗ്പൗരവദതാതടെതന്ന

കാദണണതുണ്പ്.അെ്ധിദലക്പ് വരുന്നെ്ധിന്പ് മുമ്പ് ദോഷ്യല ഓഡ്ധിറ്പ് റ്ധിദോഴ്പ് ദപഴണ് അഞ്ചതാണ്ധി പഴെറ

വാരഡ്ധില കഴ്ധിഞ 6 മാേത്ധിന്ധിതട നടത്ധിയ പവൃത്ധികളുലതട േയലുകള പര്ധിദശാധ്ധിക്കുകയണായ്ധി.

അെ്ധിന്തറ വ്ധിവരങ്ങള ഇവ്ധിതട പങ്കുവക്കുന്നു.

പഞായതി്ല ്താഴിലുറെ്്റ് പദ്ധതിയു്ായി ബന്്ട്ട അടിസാന വിവരങ്ങള്

1 ആതക തൊഴ്ധില കാരഡ്പ് 4306

2 ആതക തൊഴ്ധിലാള്ധികള 6173

3 ആകീവ്പ് തൊഴ്ധില കാരഡ്പ് 2404

4 ആകീവ്പ് തൊഴ്ധിലാള്ധികള 2826

5 പ്്ധികജാെ്ധി വ്ധിഭാഗ്ദം 752

6 എസ്ധിതൊഴ്ധിലാള്ധികള 0

7 കഴ്ധിഞവരഷ്ദംആതക തെലവ്പ് 333.41

8 ഈ വരഷ്ദംആതക തെലവ്പ് 100.63

വാരഡി്ല ്താഴിലുറെ്്റ് പദ്ധതിയു്ായി ബന്്ട്ട അടിസാന വിവരങ്ങള്

ആതക തൊഴ്ധില കാരഡ്പ് 352

ആതക തൊഴ്ധിലാള്ധികള 160
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ആകീവ്പ് തൊഴ്ധിലാള്ധികള 120

ആതക െ്ധിലവായ തുക 2774025

ആതക തൊഴ്ധില േ്ധിനങ്ങള

സ്ധിരമായ്ധിതൊഴ്ധില്ധിന്പ്അദപക്ധിക്കുന്നവര 100

പ്്ധികജാെ്ധി വ്ധിഭാഗത്ധില തപ്വര 65

കഴ്ധിഞ വരഷ്ദം 100 േ്ധിവേ്ദം തൊഴ്ധില

ക്ധി്്ധിയവര

33
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ശസാഷ്യല ഓഡിറിന്റ് വിശധയ്ാ്കേിയ പവൃതികള്

കമ

നമ

ര

വരക്പ്

ദകാഡ്പ്ട്ട്

പ്ധിവൃത്ധി ആര്ദംഭ്ധിച

െ്ധിയെ്ധി

അടങല

തുക

തെല

വായ

തുക

അവ്ധി

േഗ്പ് ദ്ധ

തൊഴ്ധി

ല

േ്ധിന

ങ്ങള

വ്ധിേഗ്പ്

ദ്ധ

തൊഴ്ധി

ല

േ്ധിന

ങ്ങള

ോധന

ഘടക്ദം

1 16060050

07/LD/344

1 14

വടദകതറ

െ്ധിരുവകാട്പ്

ഭാഗ്ദം

മത്ണെടത്പ്

സ്മരകണ്ദം

09/02/19 141811 13550

3

465

(496) ഇല്ല ഇല്ല

2 16060050

07/IC/317

639

കുതനൂര

ബാഞ്ച്പ്

കനാല(0/100-

2/100)

04/10/18 461151 39351

2

1418

(1659

)

ഇല്ല ഇല്ല

3 16060050

07/IC/213

194

വടദകതറ

മുെല

െ്ധിരുവകാട്പ്

വതര ദൊട്പ്

മദഞ്ചര്ധിദൊട്പ്

കയര ഭൂവസ്ദം

ഉപദയാഗ്ധിച്പ്

ബണ്പ്

സ്മരകണ്ദം

15/03/19

436550 20008

7

738.3

2

ഇല്ല ഇല്ല

4 16060050

07/IC/317

648

അഞ്ചതാണ്ധി

പഴെറ

വാരഡ്ധിലനാമ

മാത്രകരഷകരു

തടഭുമ്ധിയ്ധിലബ

ണ്പ്ന്ധിര്ാണ്ദം

20/06/18 412484 41943

4

1523.

13(14

74.34)

ഇല്ല ഇല്ല
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5 16060050

07/LD/316

553

അഞ്ചതാണ്ധി

പഴെറ

വാരഡ്ധില

പാര5കുട്ദംബ

ങ്ങള്ധില

മ്ണെ്പ്ട്ട്ജലസ്മര

കണ്ദം

23/05/19 252000 25684

2

921.5

4(901.

60)

ഇല്ല ഇല്ല

6 16060050

07/WH/28

7689

ബാലുവ്ധിത്റെ

കുള്ദംആഴ്ദംകൂ്്ധി

േ്ദംരകണ്ദം

23/03/19 േയല്ധി

ല ന്ധിന്നു്ദം

ലഭ്യമായ്ധി

ല്ല

64907 225 ഇല്ല ഇല്ല

7 16060050

07/IC/213

193

െ്ധിരുവകാട്പ്

പഴെറ

സകചാല

കുരുവയ്യ്പ്

തകാരദങ്ങാട്പ്

സകദൊട്പ്

കയര ഭൂവസ്ദം

ഉപദയാഗ്ധിച്പ്

േ്ദംരകണ്ദം

23/03/19 345910 21643

7

787.6

9

ഇല്ല ഇല്ല

8 16060050

07/WH/28

7691

പഴെറ

വാരഡ്ധില

േദരാജ്ധിന്ധി

പര്ധിവ

ളയ്യതട

കുള്ദംആഴ്ദം കൂ്്ധി

േ്ദംരകണ്ദം

26/02/19 238587 23553

5

845.7

5

ഇല്ല ഇല്ല

9

160600500
7/IF/35419
1

അഞ്ചതാണ്ധി

പഴെറവാരഡ്ധി

ല ഭവന

ന്ധിര്ാണ്ദം(വ

ലേല െന്ദ്രന്

)

08/10/18 24390 28184 104(90
)

ഇല്ല
ഇല്ല

10 160600500
7/IF/35540
3

അഞ്ചതാണ്ധി

പഴെറവാരഡ്ധി

ലഭവനന്ധിര്ാ

ണ്ദം(കുമാര്ധി

പരദമശ്രന്)

03/09/2018 24390 24390 90(90) ഇല്ല ഇല്ല
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11
160600500
7/IF/35540
2

അഞ്ചതാണ്ധി

പഴെറവാരഡ്ധി

ല ഭവന

ന്ധിര്ാണ്ദം(സു

ജാെ സുനരന്)

03/09/2018 24390
24390

90(90) ഇല്ല

ഇല്ല

12

160600500
7/IF/35620
9

അഞ്ചതാണ്ധി

പഴെറവാരഡ്ധി

ല ഭവന

ന്ധിര്ാണ്ദം(ജാ

നക്ധി)

08/10/2018 24390

11382

42(90

)

ഇല്ല
ഇല്ല

13 160600500
7/IF/35671
8

അഞ്ചതാണ്ധി

പഴെറവാരഡ്ധി

ല ഭവന

ന്ധിര്ാണ്ദം(ജ

യലക്ധി

രാധാകൃഷ്ണന്)

27/09/18 24390 7588 28(90

)

ഇല്ല

ഇല്ല

14
160600500
7/IF/35620
8

അഞ്ചതാണ്ധി

പഴെറവാരഡ്ധി

ല ഭവന

ന്ധിര്ാണ്ദം

(ജയദേവ്ധി

ഷ്ധിബു)

09/10/2018 24390 14092 52(90

)
ഇല്ല

ഇല്ല

ഒറ ശനാട്ടതിൽ

വ്ധിവരങ്ങള ജ്ധില്ലാെല്ദം ദ്ാക്പ്

െല്ദം

പഞ്ചായത്പ്

െല്ദം

1 സൃഷ്ധിച തൊഴ്ധില േ്ധിനങ്ങള 9311669 737850 120250

2 കുടബങ്ങളക്പ് നലക്ധിയ ശരാശര്ധി തൊഴ്ധില

േ്ധിനങ്ങള(ലകത്ധില)

56.1 49.32 57.29

3 100 േ്ധിനങ്ങള പൂരതീകര്ധിച കുട്ദംബങ്ങള 29976 1143 387

4 ആതക തൊഴ്ധിതലടത കുട്ദംബങ്ങള 1.66 16775 2094

5 ആതക തൊഴ്ധിതലടത തൊഴ്ധിലാള്ധികള 1.88 18902 2392

6 ആതക തൊഴ്ധില േ്ധിനങ്ങള എേ്പ്.േ്ധി

കുട്ദംബങ്ങളക്പ്

28.7% 39.93% 45.49%

7 ആതക തൊഴ്ധില േ്ധിനങ്ങള എേ്പ്.ട്ധി

കുട്ദംബങ്ങളക്പ്

8.63% 0 0
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സന്ദരേന വിവരങ്ങൾ

1 ആതക േനരശ്ധിച തൊഴ്ധില്ധിടങ്ങള 14

2

േനരശ്ധിച വീടകള

25

3 േനരശ്ധിച േജീവ തൊഴ്ധിലാള്ധികള 30

4 േനരശ്ധിച ന്ധിഷ്കൃയ തൊഴ്ധിലാള്ധികള 0

5 പര്ധിദശാധ്ധിച തൊഴ്ധില കാര്ഡുകള 20

ഏഴ്റ് രജിസ്റ്ററുകളു്ട പരിശോധന

ദകന്ദ്രേരകാര്ധിന്തറ ന്ധിരദദ്ദേശപകാര്ദം തൊഴ്ധിലുറപ്പ് പദ്ധെ്ധിയമായ്ധി ബനതപ്്പ് ൊതഴപറയന്ന 7

രജ്ധി്റുകള ന്ധിരബനമായ്ദം സൂക്ധിദകണവയാണ്പ്.

1) തൊഴ്ധില കാരഡ്ധിനുളള അദപകയതട രജ്ധി്ര

2) ദോഷ്യല ഓഡ്ധിറ്പ് ഗാമേഭ മീറ്ധി്ദംഗ്പ് രജ്ധി്ര

3) ഡ്ധിമാന്റ്പ് രജ്ധി്ര

4) പവൃത്ധിയതട ല്ധിസ്ദം തെലവു്ദം വ്ധിശോ്ദംശങ്ങളു്ദം േ്ദംബന്ധിച രജ്ധി്ര

5) സ്ധിരആസ്ധികളുതട രജ്ധി്ര

6) പരാെ്ധി രജ്ധി്ര

7) ോധന ഘടക രജ്ധി്ര

AMC പകാരമുള്ള 7 രജ്ധി്റുകളു്ദം ഉണായ്ധിരുന്നു.ട്ട്

1.തൊഴ്ധില കാരഡ്ധിനുള്ള അദപകയതട രജ്ധി്ര

പാര്്പ്. എ

2018-19 ോമത്ധിക വരഷത്ധില 1 മുെല 747 ദപരുതട ല്ധി്്പ് 14 വാരഡ്ധിതലയ്ദം

സുക്ധിച്ധിട്ടുണ്പ്

പാര്്പ്ബ്ധി

2018-19 ോമത്ധിക വരഷത്ധില 1 മുെല94 ദപരുതട ല്ധി്്പ് 17 വാരഡ്ധിതലയ്ദം എഴുെ്ധി

സുക്ധിച്ധിട്ടുണ്പ്
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പാര്്പ്. േ്ധി

2018-19 ോമത്ധിക വരഷത്ധില 1 മുെല14 വാരഡ്ധിതലയ്ദം സുക്ധിച്ധിട്ടുണ്പ്

പാര്്പ്. ഡ്ധി

2018-19 ോമത്ധിക വരഷത്ധില 1 മുെല 17 വാരഡ്ധിതലയ്ദം ല്ധി്്പ് സുക്ധിച്ധിട്ടുണ്പ്

2. ഗാ്സഭരജിസ്റ്റർ

ഗമേഭ കൂട്ധി മ്ധിനുടേ്പ് ,െീരുമാനങ്ങള ,മുന്ഗണന പ്ധിവൃെ്ധികളുതട ല്ധി്്പ് അ്ദംഗ്ധികര്ധികല എന്ന്ധിവ

ദരഖതപടതാനു്ദം ,പദെ്യക ദോഷ്യല ഓഡ്ധിറ്പ് മ്ധിനുടേ്പ് ,െ്ധിരുമാനങ്ങള പ്ധിതന്ന േ്്ധികര്ധിച

നടപട്ധികളുതട റ്ധിദപാര്്പ്ട്ട് എന്ന്ധിവ ദരഖതപടതാനു്ദം അന്ന്പ് ഗാമേഭ രജ്ധി്ര .6 മാേത്ധില

ഒര്ധികല ഗാമേഭ കൂടണ്ദം .

ഗാമേഭ രജ്ധി്ര പര്ധിദശാധനക്പ്ട്ട്ലഭ്യമായ്ധിരുന്ന്ധില്ല.

3.ഡി്ാൻഡ്റ്,അശലാശ്കേഷൻശവതനരജിസ്റ്റർ

ഡ്ധിമാൻഡ്പ് അദലാദകഷൻ ദവെന രജ്ധി്ർ എ്ദം ഐ എേ്ധില ന്ധിതന്നടത്പ് വളതര നല്ല

രീെ്ധിയ്ധിൽ സൂക്ധിച്ധിട്ടുണ്പ്. 2018-19 ോമത്ധിക വരഷത്ധില ഡ്ധിമാന്ഡ്പ്, തൊഴ്ധില

അനുവേ്ധികല ,കൂല്ധി അനുവേ്ധികല എന്ന്ധിവ ഒന്ന്ധിച്ചു വാരഡ്പ്ട്ട് െലത്ധില പ്ധിന്റ്പ് എടത്തു 17

വാരഡ്ധിതലയ്ദം സുക്ധിച്ധിടണ്പ്.

4.വർ്കേ്റ് രജിസ്റ്റർ:

പവൃത്ധിയതട ല്ധിസ്ദം െ്ധിലവു്ദം വ്ധിശോ്ദംശങ്ങളു്ദം േ്ദംബന്ധിച്പ് രജ്ധി്ർ.2018 -19

ോമത്ധിക വരഷത്ധില 65 വരക്കുകളുതടലിസ്റ്റ്റ് പഞായത്റ്ത്തലതില എം.്െഎ എസിൽ

നിനം ഡൗൺശലാഡ്റ് ്ചയ്തു സൂകി്ച്ചിരിക്കുന.

5.ആസിരജിസ്റ്റർ: (സ്ധിരആസ്ധികളുതട രജ്ധി്ർ)

2018-19 ോമത്ധിക വരഷത്ധിതല 124 പ്ധിവൃത്ധികളുതട വ്ധിവരങ്ങള പഞ്ചായത്പ്

െലത്ധില പാര്്പ് എ ,പാര്്പ് ബ്ധി എന്ന്ധിങ്ങതന രജ്ധിസററ്ധില എഴുെ്ധി സുക്ധിച്ധിട്ടുണ്പ് .

6.പരാെ്ധി രജ്ധി്ർ:

2018-19 ോമത്ധിക വരഷത്ധില പാരെ്ധികള ഒന്നു്ദം ദരഖതപടെ്ധിയ്ധി്്ധില്ല . 2012 മുെല 2017

വതരആതക 8 പരാെ്ധികള മാത്രമാണ്പ് ദരഖതപടെ്ധിയ്ധിര്ധിക്കുന്നെ്പ് .പാരെ്ധിയ്ധിന് ദമല നടപട്ധികള

േ്്ധികര്ധിച്ധിടണ്പ് .എന്നാല പാരാെ്ധി െീരപാക്ധിയ െ്ധിയെ്ധി ദരഖതപടെ്ധിയ്ധി്്ധില്ല .പഴയ

മാതൃകയ്ധിലുള്ള രജ്ധിസര ആണ്പ് ന്ധിലവ്ധിലു്ദം സുക്ധിക്കുന്നെ്പ് .

7. ്്റീരിയൽരജിസ്റ്റർ :
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2018-19 ോമത്ധിക വരഷത്ധില പാരെ്ധികള ഒന്നു്ദം ദരഖതപടെ്ധിയ്ധി്്ധില്ല. 2016-17

ോമത്ധിക വരഷത്ധില 2 പ്ധിവൃത്ധികളുതടയ്ദം ,2017-18 ോമത്ധിക വരഷത്ധില 21

പ്ധിവൃത്ധികളുതടയ്ദംവ്ധിവരങ്ങള പ്ധിന്റ്പ് എടത്പ് രജ്ധിസററ്ധില ഒ്്ധിച്ചു സുക്ധിച്ധിട്ടുണ്പ് .

ഫയൽ ്വരിഫിശ്കേഷന

2018തല വാരഷ്ധിക മാ്ര േരക്കുലര അധ്യായ്ദം 7തല ഖണ്ധിക 11(5) പകാര്ദം ഒരു പവൃത്ധി

േയല്ധില ൊതഴ പറയന്ന 22 ദരഖകള സൂക്ധിദകണതുണ്പ്:

1.കവരദപജ്പ്

2.തെക്പ് ല്ധി്്പ്

3.വാരഷ്ധിക പദ്ധെ്ധിആസൂത്രണ ദരഖ

4.തടക്ധികല എ്്ധിദമറ്പ് ആന്റ്പ് ഡ്ധിസേന്

5.ോദങെ്ധിക അനുമെ്ധി ദരഖ

6.ഭരണാനുമെ്ധി ദരഖ

7.േ്ദംദയാജ്ധിെ പദ്ധെ്ധിആതണങ്ധില അതുമായ്ധി ബനതപ് ദരഖകള

8.ആന്ല മാ്ര േരക്കുലര അനുദേേ്ദം 3എ,3ബ്ധി പകാരമുള്ള തൊഴ്ധിലാള്ധികളുതട ഡ്ധിമാന്റ്പ്

ദോറ്ദം.

9.പവൃത്ധി അനുവേ്ധികൽ ദോറ്ദം

10.ഇ.മ്ർ ദറാള

11.തമഷരതമന്റ്പ് ബുക്പ്

12. തമറീര്ധിയല വരക്പ് ആതണങ്ധില ോധനങ്ങള വാങ്ങുന്നതു്ദം ഉപദയാഗ്ധിക്കുന്നതുമായ്ധി

ബനതപ് ദരഖകള

13.ദവജ്പ് ല്ധി്്പ്

14.േണ്പ് ്ാന്്സ്ഫർ ഓരഡർ

15.തമറീര്ധിയൽ വ്പൗചറുകളു്ദം ബ്ധില്ലുകളു്ദം

16.ദറായലറ്ധി ഉതണങ്ധിൽ അെ്ധിന്തറ ദരഖകൾ

17.പവൃത്ധിആര്ദംഭ്ദം മുെല അവോന്ധിക്കുന്നതുവതരയള്ള മൂന്ന്പ് ഘ് ദോദ്ാ.

18. പവൃത്ധി പൂരതീകരണ ോക്യപത്ര്ദം.

19.മ്ര ദറാള മൂവതമന്റ്പ് സ്ധിപ്പ്/േയൽ ്ാക്ധിങ്പ് ദോറ്ദം

20.ജ്ധിദയാ ടാഗഡ്പ് ദോദ്ാഗാേ്പ്

21.ദോഷ്യല ഓഡ്ധിറ്പ് റ്ധിദപാര്്ധിന്തറ ദകാപ്ധി

22.സേറ്പ് ഡയറ്ധി

ക്്ടെതലുകൾ

ഓഡ്ധിറ്ധിന്തറ ഭാഗമായ്ധി 8 പവരത്ധികളുതട േയല പര്ധിദശാധ്ധിചദപാൾ8 േയല്ധിലു്ദം

ഏറവു്ദം അെ്യാവശ്യമായ്ധി സൂക്ധിദകണ െ്ധില ദരഖകള സൂക്ധിച്ധി്്ധിതല്ലന്ന്പ് കതണത്ധി. എന്നാല

ഇന്ധിയള്ള േയലുകള്ധിൽ എല്ലാ ദരഖകളു്ദം ഉളതപടതാനുള്ള ശ്രമങ്ങള MGNREGA

ഉദേ്യാഗസര്ധിൽ ന്ധിന്നു്ദം ഉണായ്ധിട്ടുണ്പ്.
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1.കവരശപജ്റ്

വാരഷ്ധിക മാ്ർ േരക്കുലർ പകാരമുള്ള ഒരു കവർ ദപജ്പ് േയല്ധിൽ സൂക്ധിക്കുന്നെ്പ്

തൊഴ്ധിലുറപ്പ് പദ്ധെ്ധിയതട സുൊര്യെയ്ദം ലാള്ധിെ്യവു്ദം ഉറപാകാന് േഹായകമാകു്ദം.ഒരു

പവൃത്ധിയതട എല്ലാ അട്ധിസാനവ്ധിവരങ്ങളു്ദംഅടങ്ങുന്ന ദരഖയാണ്ധിെ്പ്.

പര്ധിദശാധ്ധിച 14 േയലുകള്ധിലു്ദം AMC പകാരമുള്ള കവർദപജുണായ്ധിരുന്ന്ധില്ല.

2.്ചക്റ് ലിസ്റ്റ്റ്

കവര ദപജ്പ് ദപാതലതതന്ന തൊഴ്ധിലുറപ്പ് പദ്ധെ്ധി പവൃത്ധികളക്പ് സുൊര്യെയ്ദം

വ്യക്തെയ്ദം ഉറപാകാന് േഹായ്ധിക്കുന്ന ദരഖയാണ്പ് തെക്പ് ല്ധി്്പ്. ഒരു േയല്ധിൽ ഏതൊതക

ദരഖകൾ ഉള്ളടക്ദം തെയ്ധിട്ടുതണന്നു്ദം അെ്പ് ഏെ്പ് ദപജ്പ് മുെൽ ഏെ്പ് ദപജ്പ് വതരയാതണന്നു്ദം

മനസ്ധിലാക്കുന്നെ്ധിനുള്ള ഒരു ദരഖയാണ്പ് തെക്പ് ല്ധി്്പ്.പര്ധിദശാധ്ധിച 14 േയലുകള്ധില 14

േയല്ധിലു്ദംAMC പകാരമുള്ള തെക്്ധി്്പ്കാണാൻോധ്ധിെ്ധില്ല.

3.വാരഷിക പദ്ധതി ശരഖ

ഒരു വാരഡ്ധിതല തൊഴ്ധില ആവശ്യതപടന്ന മുഴുവന് തൊഴ്ധിലാള്ധികളക്കു്ദം വരഷത്ധില 100

പണ്ധി ഉറപാക്കുന്നെ്ധിന്പ് ആവശ്യമായപവൃത്ധികള കതണത്ധി ദരഖതപടത്ധിതവച്ധിര്ധിക്കുന്ന

സുപധാനമായ രണ്ടു ദരഖകളാണ്പ് ആകന് പാനു്ദം തഷലേ്പ്ട്ട്ഓേ്പ് തപാജക്ദം. ഒരു വാരഡ്ധില

ഒരു വരഷ്ദം നടതാനുദദ്ദേശ്ധിക്കുന്ന പവ്യത്ധികതള കുറ്ധിച്ചുളള േമഗമായ രൂപദരഖയാണ്പ്

വാരഷ്ധിക പദ്ധെ്ധി ദരഖ. ഗാമേഭ ന്ധിർദദ്ദേശ്ധിക്കുന്ന പവർത്ധികൾ തഷൽേ്പ് ഓേ്പ് ദപാജക്ധിദലക്പ്

മാറ്റുകയ്ദം ഇെ്ധിൽന്ധിന്നു്ദം മുൻഗണനാട്ധിസാനത്ധിൽ അൊെ്പ് ോമത്ധികവർഷത്ധിൽ

ആവശ്യമുള്ള വർക്കുകൾ തെരതഞടത്പ്ആകൻ പാൻ െയ്യാറാക്കുകയ്ദം തെയ്യു്ദം .

ആകൻ പാന്ധിൽ ഉൾതപ് പവർത്ധി െതന്നയാദണാ നടപ്ധിലാക്ധിയെ്പ് എന്ന്പ്

മനസ്ധിലാക്കുന്നെ്ധിനു്ദംആകൻപാൻ ദകാപ്ധി ഉപകര്ധിക്കുന്നു. ഒരുപവൃത്ധിയതട േയല്ധില

പവ്യത്ധിതയ കുറ്ധിച്പ് പരാമരശ്ധിക്കുന്ന വാരഷ്ധികപദ്ധെ്ധിയതട പകരപ്പ്

സൂക്ധിദകണെ്പ്അന്ധിവാര്യമാണ്പ്. പര്ധിദശാധ്ധിച 14 പവൃത്ധി േയല്ധിലു്ദം വാരഷ്ധിക

പദ്ധ്ധിദരഖയതട പകരപ്പ് ഉണായ്ധിരുന്ന്ധില്ല .

4.എസ്റ്റിശ്റ്റ്
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ഓദരാ പവർത്ധിക്കു്ദം എ്്ധിദമറ്ധിത്റെ േ്ദംക്ധിപ്ദം, ഡ്ധിസേൻ, പവർത്ധിയതട പെീക്ധിെ

ദന്ങ്ങൾവ്ധിശേീകര്ധിക്കുന്ന ോദങെ്ധിക കുറ്ധിപ്പ് തുടങ്ങ്ധിയവ ഉണായ്ധിര്ധിദകണതു്ദം തേക്ർ

ദോഫ്പ് തവയറ്ധിലൂതട ഓൺസലനായ്ധി അനുമെ്ധികൾ ലഭ്യമാദകണതുമാണ്പ് .ഒരു പവൃത്ധി

തുടങ്ങു്ദം മുമ്പ് ആ പവൃത്ധി എന്പ്, എങ്ങതന, എത്ര അളവ്ധില തെയ്യണതമന്നറ്ധിയാന്

തൊഴ്ധിലാള്ധികളക്പ് അവകാശമുണ്പ്. അെ്ധിന്പ് അവരക്കു്ദം ഇകാര്യമറ്ധിയാന് ൊതപര്യമുള്ള

മറ്റുള്ളവരക്കു്ദം മനസ്ധിലാകാന് കഴ്ധിയന്ന െരത്ധില ഓദരാ പവൃത്ധിയതടയ്ദം എ്്ധിദമറ്ധിന്തറ

കൂതട ജനകീയ എ്്പ്ദമറ്പ് െയ്യാറാദകണതുണ്പ്. എന്നാല ദെന്കുറ്ധിശ്ധി ഇതരത്ധിലുള്ള

ജനകീയ എ്്ധിദമറ്പ് െയ്യാറാക്കുന്ന രീെ്ധിയ്ധിതല്ലന്നാണ്പ് ജീവനകാര പറയന്നെ്പ്. പര്ധിദശാധ്ധിച ഒരു

േയല്ധിലു്ദം ജനകീയ എ്്ധിദമറ്പ് കാണാന് കഴ്ധിഞ്ധില്ല.

പര്ധിദശാധ്ധിച 14 േയലുകള്ധില 4 എ്ണെത്ധില മാത്രദമ ഡീതറയ്ധിൽ എ്്ധിദമറ്പ് , ഡീതറയ്ധിൽ

എ്്ധിദമറ്പ് അബ്ാക്പ് എന്ന്ധിവ ഉണായ്ധിരുന്നു. ജനകീയ എ്്ധിദമറ്പ്, േർദ്വേ ഡാറ എന്ന്ധിവ

ഉണായ്ധിരുന്ന്ധില്ല. എൽ .എേ്പ്.ജ്ധി .ഡ്ധി.അേ്ധി്ൻറ്പ് എൻജ്ധിനീയർ , അതകഡ്ധിറഡ്പ് എൻജ്ധിനീയർ

,ഓവറേീര എന്ന്ധിവർ ഒപ്പ് േീല എന്ന്ധിവ ദരഖതപടത്ധിയ്ധിരുന്നു. എന്നാല െ്ധിയ്യെ്ധി

ദരഖതപടെ്ധി്്ധില്ല

5.സാശ്കേതികാനു്തി

ോദങെ്ധിക എ്്ധിദമറ്പ് പദ്ധെ്ധിയ്ധിൽ ഏതറടക്കുന്ന ഓദരാ പവർത്ധിക്കു്ദംേ്ദംസാന

േർകാർ ചുമെലതപടത്ധിയഅധ്ധികാരസാനത്ധിത്റെ അനുമെ്ധിദയാടകൂട്ധിയ ോദങെ്ധിക

എ്്ധിദമറ്പ് ഉണായ്ധിര്ധിദകണൊണ്പ്.ോദങെ്ധിക വ്ധിേഗധരടങ്ങുന്ന േമ്ധിെ്ധിയതട അനുമെ്ധിദരഖ

എല്ലാരീെ്ധിയ്ധിലു്ദം പൂരണവു്ദംആധ്ധികാര്ധികവുമായ്ധിര്ധികണ്ദം.പര്ധിദശാധ്ധിച 14 േയലുകള്ധില 4

എ്ണെത്ധില മാത്രദമ ോദങെ്ധികാനുമെ്ധി ഉണായ്ധിരുന്നു . ോദങെ്ധിക അനുമെ്ധിയ്ധിൽ

തെയരമാൻ, കണ്വീനർ ക്്ധിറ്ധി അ്ദംഗ്ദം എന്ന്ധിവർ ഒപ്പ് ദരഖതപടത്ധിയ്ധിരുന്നു.

തേക്യൂറ്ധിൽന്ധിതന്നടതദകാപ്ധിയ്ദം േയല്ധില ഉണായ്ധിരുന്നു എന്നാല ആരു്ദംോക്യ

തപടതാറ്ധില്ല . തമറീര്ധിയൽ ആന്ഡ്പ്ട്ട്ദലബർ ക്ദംദപാതനന്റ്പ് ഉണായ്ധിരുന്ന്ധില്ല.

6.ഭരണാനു്തി

ഒരു വാരഡ്ധില ഒരു വരഷ്ദം നടപ്ധിലാക്കുന്ന തൊഴ്ധിലുറപ്പ് പദ്ധെ്ധി പവരതനങ്ങളക്പ്

പഞ്ചായത്പ് ഭരണേമ്ധിെ്ധി നലകുന്ന അ്ദംഗീകാരമാണ്പ് ഭരണാനുമെ്ധി. തേക്യുറ്ധില ന്ധിതന്നടത

ദകാപ്ധിയാണ്പ് േയല്ധില സൂക്ധിചര്ധിക്കുന്നെ്പ്. തേക്യൂര ദകാപ്ധിയ്ധില തറേല്യൂഷന് നമര,െ്ധിയെ്ധി

എന്ന്ധിവ അപ്പ് ദലാഡ്പ് തെയ്യുദമാള ആ േ്ധിവേതത െീയെ്ധിയ്ദം തപാേീഡ്ധിങ്പ് നമറു്ദം മാത്രമാണ്പ്

പ്ധിന്റ്പ് ഔ്്ധില വരുന്നെ്പ്. ഇെ്പ് ഭരണാനുമെ്ധി നമറായ്ധി

പര്ധിഗണ്ധികാനാവ്ധില്ല.അതുതകാണ്ടുെതന്ന, ഗാമേഭാ െീരുമാനത്ധിന്പ് പഞ്ചായത്പ് ഭരണേമ്ധിെ്ധി

നലകുന്ന അനുമെ്ധിപത്രത്ധിന്തറ ഒരു ദകാപ്ധി േയല്ധില സൂക്ധിദകണൊണ്പ്. ഇകാര്യത്ധില

പഞ്ചായത്പ് ഭരണേമ്ധിെ്ധിയതട ഭാഗത്തു ന്ധിന്നു്ദം തേക്റ്ധിയതട ഭാഗത്തു ന്ധിന്നു്ദം ജഗെ

ഉണാകണ്ദം. പര്ധിദശാധ്ധിച 14 േയലുകള്ധില 3 എ്ണെത്ധില മാത്രദമ തേക്യുറ്ധില ന്ധിന്നു്ദം എടത

ഭരണാനുമെ്ധിഉണായ്ധിരുന്നുള്ളു. പതക തേക്റ്ധിദയാ പേ്ധിഡന്ദറാ ഒപ്പ് ,േീല



15

ദരഖതപട്ധിത്ധിയ്ധി്്ധില്ല. ഓേീേ്പ് മുദ മാത്ര്ദം ദരഖതപടത്ധിയ്ധിട്ടുണ്പ് .

7.സംശയാജിതപദ്ധതി(കൺശവർജൻസ്റ്)

കൺദവർജൻേ്പ്ആയപവർതനങ്ങൾക്പ്അതതള്ധിയ്ധിക്കുന്നദരഖകതളാന്നു്ദംെതന്നേയല്ധിദനാ

തടാപ്ദംതവചൊയ്ധികതണതാൻകഴ്ധിഞ്ധില്ല. ഇര്ധിദഗഷൻ കനാൽ , ഭവന ന്ധിരമാണ്ദം എന്ന്ധി

പവരത്ധികള കൺദവർജൻേ്പ് ആയ്ധിരുന്ന്ധിട്ടു്ദം േയല്ധിൽ അെ്ധിത്റെൊയ ഒരു ദരഖയ്ദം

ഉണായ്ധിരുന്ന്ധില്ല.

8.്താഴിലാ്ികളു്ട ഡി്ാനറെ്റ് ശഫാറെം

ന്ധിയമ്ദം അനുശാേ്ധിക്കുന്ന െരത്ധില തൊഴ്ധിലാള്ധികളക്പ് വരഷത്ധില 100 േ്ധിവേതത തൊഴ്ധിലു്ദം

,തൊഴ്ധില ക്ധി്്ധിയ്ധിതല്ലങ്ധില തൊഴ്ധില്ധില്ലായ്മ ദവെനവു്ദം ക്ധി്ണതമങ്ധില അവര നലകുന്ന

അദപകയ്ദം കൃെ്യമാദകണതുണ്പ്.ആന്ൽ മാ്ർ േരക്കുലറ്ധിൽ ന്ധിരദേശ്ധിക്കുന്ന െരത്ധില

തൊഴ്ധിലുറപ്പു ന്ധിയമത്ധിതല അനുദേേ്ദം 3എ,3ബ്ധി പകാരമുള്ള ന്ധിരേ്ധിഷ ദോറത്ധിൽ അദപക

നലദകണതുണ്പ്.

AMC പകാരമുള്ള അദപകദയാതടാപ്ദം തവള്ളദപപറ്ധിൽ െയ്യാറാക്ധിയ ഗ്രൂപ്പ് അദപകയാണ്പ്

നലകുന്നെ്പ്.അദപകയ്ധില േീര്ധിയല നമര ,ദപര്പ്,വ്ധിലാേ്ദം ,തൊഴ്ധില കാരഡ്പ്ട്ട് നമര ,ഒപ്പ്ട്ട്

എന്ന്ധിവ കൃെ്യമായ്ധി ദരഖതപടത്ധിയ്ധിട്ടുണ്പ്.ഏെ്പ് െ്ധിയെ്ധി മുെല ഏെ്പ് െ്ധിയെ്ധി വതര എന്നെ്പ്

അദപകയതട മുകള്ധില ദരഖതപടത്ധിയ്ധിട്ടുണ്പ് .അദപക ത്രെണ്പ് ഓേീേ്ധില തകാടതെ്ധിന്തറ

നമര,െ്ധിയെ്ധി ദരഖതപടത്ധിയ്ധിട്ടുണ്പ് . പര്ധിദശാധ്ധിച 14 േയലുകള്ധിൽ 3 േയല്ധിൽ മാത്രമാണ്പ്

ഡ്ധിമാന്റ്പ് ദോറ്ദം ഉള്ള്പ്തപടെ്ധിയ്ധിര്ധിക്കുന്നെ്പ് .കഷ്ധിത്റെ വ്ധിവരങ്ങള ഇല്ല .

9.്താഴിൽ അനുവദി്കേൽ

തൊഴ്ധില്ധിനുള്ള അദപക േ്ീകര്ധിചാല 15 േ്ധിവേത്ധിനുള്ള്ധില തൊഴ്ധില നലകണതമന്ന്പ്

MGNREGA Shedule2 Section 6– ല പരാമരശ്ധിക്കുന്നു. അെ്ധിന്പ് കഴ്ധിഞ്ധിതല്ലങ്ധില

തൊഴ്ധില്ധില്ലായ്മ ദവെന്ദം തകാടകണതമന്നു്ദം അദ്ധ്യായ്ദം 3 Section 7,8,9 ഭാഗ ങ്ങള്ധില

അനുശാേ്ധിക്കുന്നു. തൊഴ്ധിൽആവശ്യതപ്വരക്കു തൊഴ്ധിൽഅനുവേ്ധിച്ചുതകാണ്ടുള്ള AMC

പകാരമുള്ള വർക്പ്അദലാദകഷൻദോ്ദം 14 േയലുകള്ധിലു്ദം ഉണായ്ധിരുന്നുന്ന്ധില്ല .

10.ഇ.്സ്റ്റർ ശറൊൾ

തൊഴ്ധിലുറപ്പ് പദ്ധെ്ധിയ്ധിതല ദരഖകള്ധില ഏറവു്ദം പധാനതപ് ദരഖയാണ്പ് മ്ര

ദറാള.തൊഴ്ധിലാള്ധികൾതൊഴ്ധിൽതെയ്യുന്നെീയെ്ധി, ഹാജർ,േ്ധിവേ ദവെന്ദം ,മ്്പ്ട്ട്ര

ദറാളപകാരമുള്ള ദവെന്ദം, എന്ന്ധിവ ദരഖതപടത്തുന്നെ്ധിനുള്ളഅട്ധിസാനദരഖയാണ്പ്ഇമ്ര

ദറാള. ഇെ്ധിൽദ്ാക്പ്തഡവലപതമൻറ്പ്ഓേീേർ, പഞ്ചായത്പ്തേക്റ്ധിഎന്ന്ധിവർ െീയെ്ധിദയാട

കൂട്ധി ഒപ്പു്ദം, േീലു്ദംദരഖതപടദതണൊണ്പ്.

14 പവരത്ധി േയല്ധിതല മ്ർ ദറാള പര്ധിദശാധ്ധിചദപാള ത്രെണ്പ് ഓേീേ്പ് വഴ്ധി മാ്ര ദറാള

വ്ധിെരണ്ദം തെയെത്ധിത്റെ നമര െ്ധിയെ്ധി എന്ന്ധിവ കാണുവാന് ോധ്ധിച്ചു.മ്ര



16

ദറാളുകള്ധിൽദ്ാക്പ്തഡവലപതമൻറ്പ്ഓേീേർ, പഞ്ചായത്പ്തേക്റ്ധിഎന്ന്ധിവർഒപ്പു്ദം,

േീലു്ദംദരഖതപടത്ധിയ്ധിട്ടുതണക്ധിലു്ദംെീയെ്ധിദരഖതപടത്ധിയൊയ്ധികാണാൻോധ്ധിച്ധില്ല .എ്ദം

.ബുക്പ്ട്ട് നമര ,തൊഴ്ധില തെയ െ്ധിയെ്ധി ,ഹജാര ,ആതക തൊഴ്ധില േ്ധിനങ്ങള ,േ്ധിവേ ദവെന്ദം

,തൊഴ്ധിലുപകരണങ്ങളുതട വാടക ,അനുവേ്ധിച തുക ,തൊഴ്ധിലാള്ധികളുതട ഒപ്പ് ,ദമറ്ധിന്തറ ഒപ്പ്ട്ട്

,പര്ധിദശാധനാ ഉദേ്യാഗസത്റെ ഒപ്പ്ട്ട്എന്ന്ധിവ കൃെ്യമായ്ധി ദരഖതപടെ്ധിയ്ധിട്ടുണ്പ് .

മാ്ര ദറാള്ധിത്റെ പുറക്ധില ആ പ്ധിവൃത്ധിയ്ധില തൊഴ്ധിലുപകരനങ്ങളുതട വാടക

ലഭ്ധികുന്നെ്ധിനായ്ധി ഒദരാ െ്ധിയെ്ധിയ്ധിതലയ്ദം ഇന്ദം െ്ധിര്ധിച്ചു എ്ണെ്ദം ദരഖതപടെ്ധിയ്ധിട്ടുണ്പ് .ഇതു ഒരു

നല്ല രീെ്ധിയായ്ധി കാണാവുന്നൊണ്പ് .ഹാജര പകാരമുള്ള ദവേന്ദം കൂട്ധി ദരഖതപടതാന്

ന്ധിരദേശ്ധിക്കുന്നു.

്റ്റു ക്്ടെതലുകള്

 നാമമാത്ര കരഷകരുതട ഭൂമ്ധിയ്ധില ബണ്പ് ന്ധിര്ാണ പവരത്ധിയ്ധില മദ്ാള നമര

13762,15316 ദപതരഴുെ്ധിയെ്ധിത്റെദമല അബേ്റെ്പ്റ്പ്ട്ട്അടയാളതപടെ്ധിയ്ധിയ്ധിര്ധിക്കുന്നു.

മദ്ാള നമര:13762-13760 തേക്റ്ധിയതട േീല,െ്ധിയെ്ധി എന്ന്ധിവ

ദരഖതപടെ്ധിയ്ധി്്ധില്ല.

 പാര 5 കുട്ദംബങ്ങള്ധില മ്ണെ്പ് ജല േ്ദംരകണ പവരത്ധിയ്ധില മദ്ാള

നമര:8243,3357,8244,2938,2945 തഡയ്ധില്ധി അ്ത്റെന്േ്പ് ദരഖതപടെ്ധിയ്ധി്്ധില്ല.

മദ്ാള നമര:8238 -1/18 ബ്ധിന്ദു,1/18 ോന എന്ന്ധിവരുതട ഒപ്ധി്െ്ധിന് ദമല

അബദേ്റെ്പ്റ്പ്ട്ട്മാരക്പ്ട്ട്തെയ്ധിര്ധിക്കുന്നു.

11. ്്ഷർ്്ൻറ്പുസകം (M Book)

ഒരു പവൃത്ധിയ്ധില എന്തു നടന്നു,എത്ര അളവ്ധില നടന്നു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങള കൃെ്യമായ്ധി

ദരഖതപടദതണ സുപധാന ദരഖയാണ്പ് എ്ദം.ബുക്പ്. അതുതകാണ്ടുെതന്ന ഈ പുസകത്ധില

അളവുകള ദരഖതപടത്തുന്ന ബനതപ് ഉദേ്യാഗസര അവരുതട ദപരു്ദം ഒപ്പു്ദം േീലു്ദം

ന്ധിരബനമായ്ദം ദരഖതപടദതണൊണ്പ്.

പര്ധിദശാധ്ധിച 14 േയലുകള്ധിലു്ദംഎ്ദം ബുക്പ്ട്ട്ഉണായ്ധിരുന്നു.എ്ദം ബുക്കു്ദം തേക്റ്ധി േീദലാട്പ് കൂട്ധി

േര്്ധിസേ തെയ്ധിട്ടുണ്പ്.ഒരുഎ്ദം.ബുക്ധില െതന്ന ഒന്ന്ധില കുടെല പ്ധിവൃത്ധിയതട വ്ധിശേ്ദംഷങ്ങള

ദരഖതപടെ്ധിയ്ധിട്ടുണ്പ് .തമഷർതമൻറബുക്ധിൽ എ്്ധിദമറ്പ് , AS,TS നമർ,മ്ർദറാൾ

നമർദരഖതപടത്ധിയ്ധി്്ധില്ല. ബനതപ്ഉദേ്യാഗസർഅൊയെ്പ്തേക്റ്ധി, അതകട്ധിറഡ്പ്

എഞ്ച്ധിനീയര, ഓവർേ്ധിയരഎന്ന്ധിവരുതട ഒപ്പ് എ്ദം ബുക്ധില ദരഖതപടെ്ധിയ്ധിട്ടുണ്പ്.െ്ധിയ്യെ്ധി

ദരഖതപടത്ധി്്ധില്ല. പേ്ധിഡ്റെ്ധിത്റെ േീല ഉതണങ്ധിലു്ദം ഒപ്പ്ട്ട്ദരഖതപടത്ധി കാണുന്ന്ധില്ല .

12.്്റീരിയൽലിസ്റ്റ്റ്

തമറീര്ധിയല എത്രഉപദയാഗ്ധിച്ചുഎന്നെ്ധിന്പ്അട്ധിസാനതപടത്ധി,തവണരക്പ് നൽദകണതുക,

അവരുതട ദപര്പ്, അക്പൗണ്പ്ട്ട്നമര ,പവരത്ധിയതട ദപര്പ്,വരക്പ്ട്ട്ദകാഡ്പ് , ബ്ധില നമര ,െീയെ്ധി

എന്ന്ധിവഎല്ലാ്ദംകാണ്ധിച്ചുതകാണ്പ്തമറീര്ധിയല്ധിന്പ് ദവണ്ധിയള്ളപണ്ദംസകമാറുന്നെ്ധിന്പ്

ദവണ്ധിെയ്യാറാക്കുന്ന പധാനതപ് ഒന്നാണ്പ് തമറീര്ധിയൽ ല്ധി്്പ്. പര്ധിദശാധ്ധിച 14

പവൃത്ധിയ്ധിലു്ദം തമറീര്ധിയൽ ഉപദയാഗ്ധിച്ധി്്ധില്ല .
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13.ശവജ്റ് ലിസറെറെ്റ്

പവൃത്ധി പൂരത്ധിയായാല മ്ര ദറാള പകാര്ദം തൊഴ്ധിലാള്ധികളക്പ് ദവെന്ദം

അനുവേ്ധിച്ചുതവന്ന്പ് ഉറപാക്കുന്ന ദരഖയാണ്പ് ദവജ്പ് ല്ധി്്പ്.

തൊഴ്ധിലാള്ധികൾഎത്രേ്ധിവേ്ദംദജാല്ധിതെയ്തുഎന്നെ്ധിന്പ്അട്ധിസാനതപടത്ധി

അവർക്പ്നൽദകണതുക അൊയതകൂല്ധി,ആയധങ്ങൾക്പ്തകാടക്കുന്നവാടക,

മൂർചകൂട്ടുന്നെ്ധിനുള്ളതുകഎന്ന്ധിവഎല്ലാ്ദംകാണ്ധിച്ചുതകാണ്പ്പണ്ദംസകമാറുന്നെ്ധിദന്ണ്ധിെയ്യാറാക്കു

ന്നപധാനതപ്ദരഖയാണ്പ് ദവജ്്ധി്്പ്.

പര്ധിദശാധ്ധിച 14 േയല്ധിലു്ദം മാ്ര ദറാള പകാരമുള്ള ദവജ്പ്ട്ട്ല്ധി്്പ് സുക്ധിെ്ധിട്ടുണ്പ്.

14.ഫ്ടെ്റ്ടാൻസ്ഫർഓർഡർ(FTO)

തൊഴ്ധിലാള്ധികളുതട ദവെന്ദം അവരവരുതട ബാങ്പ് അക്പൗണ്ധിദലക്പ് അയച്ചു എന്നെ്ധിനുളള

തെള്ധിവാണ്പ്FTO. പരിശോധി്ച്ച 14 ഫയലുക്ിലും േണ്പ് ാൻ്സ്ഫർഓർഡർ(FTO) സൂകി്ച്ചിട്ടില്ല .

ഈ കാരണതാൽ ഒഡ്ധിറ്പ് ടീമ്ധിന്പ് െ്ധില െടസങ്ങളുണായ്ധി

 തൊഴ്ധിലാള്ധികളക്പ് കൃെ്യമായ്ധി ദവെന്ദം ക്ധി്്ധിദയാ എന്നറ്ധിയാനുള്ള സൂക

പര്ധിദശാധന എല്ലാ േയലുകള്ധിലു്ദം നടതാന് കഴ്ധിഞ്ധില്ല.

 തൊഴ്ധിലാള്ധികളുതട ബാങ്പ് പാേ്പ് ബുക്കുകള കൃെ്യമായ്ധി വരവ്പ് തവകാതെ്ധിനാൽ

ഇവരുതട കൂല്ധി ബാങ്പ് അക്പൗണ്ധില വന്നുതവന്നുറപാകാനായ്ധില്ല.

15. ്്റീരിയല വൗ്ച്ചറുകളും ബില്ലുകളും

പര്ധിദശാധന വ്ധിദധയമാക്ധിയെ്ധിൽ തമറീര്ധിയൽ വരക്പ്ട്ട്ഇല്ലാതെ്ധിനാൽ തമറീര്ധിയല

വ്പൗചറുകളു്ദം ബ്ധില്ലുകളു്ദംബാധകമല്ല.

16. ശറൊയൽറി

ദറായലറ്ധി ആവശ്യമായ പവരത്ധികള്ധില ആ ദരഖ കാണാന് ോധ്ധിച്ധില്ല.

17.ശഫാശട്ടാഗാഫ്റ്

തൊഴ്ധിലുറപ്പ് പദ്ധെ്ധിയതട ഗുണന്ധിലവാര്ദം ഉറപാകാന്, പവ്യത്ധികള േ്ദംബന്ധിച്ചു

തെള്ധിവുകള ദശഖര്ധികാന് അെ്ധിന്തറ ദോദ്ാകള േഹയകമാകു്ദം.

പ്രവര്ത്തിതുടങ്ങുന്നെ്ധിന്മുമ്പ്,പവർത്ധിനടന്നുതകാണ്ധിര്ധിക്കുദമാള,

പവർത്ധിപൂർതീകര്ധിച്ചുകഴ്ധിയദമാള

തുടങ്ങ്ധിയഓദരാഘ്ത്ധിതലയ്ദംദോദ്ാകൾേയല്ധിൽസൂക്ധികണതമന്ന്പ്ന്ധിഷ്കർഷ്ധിച്ധിര്ധിക്കുന്നു.എ

ന്നാൽഇതരത്ധിലുള്ള വ്ധിവ്ധിധ ഘ്ങ്ങള്ധിതല ദോദ്ാകള ഒന്നു്ദംെതന്ന ഒരുപവർത്ധി

േയല്ധിലു്ദം കാണുവാന്ോധ്ധിച്ധില്ല.

18. പവൃതി പൂരതീകരണ സാക്യപതം

പര്ധിദശാധ്ധിച 14 േയല്ധിലു്ദം പവൃത്ധി പൂരതീകരണ ോക്യപത്ര്ദം കാണുവാൻ ോധ്ധിെ്ധില്ല.
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19.്സ്റ്റര ശറൊള് മൂവ്്നറെ്റ് സി്്റ് /ഫയല ടാ്കേിങ്റ് ശഫാറെം

തൊഴ്ധിലുറപ്പ് പവൃത്ധി നടപാക്കുന്നെ്ധിലു്ദം അെ്ധിന്തറ ദരഖകള സകകാര്യ്ദം തെയ്യുന്നെ്ധിലു്ദം ഓദരാ

ഉദേ്യാഗസരക്കു്ദം ഉതരവാേ്ധിത്ദം ന്ധിശ്ചയ്ധിച്ധിടണ്പ്. തൊഴ്ധിലുറപ്പ് പദ്ധെ്ധിയ്ധിതല ഏറവു്ദം

സുപധാനദരഖയായ മ്രദറാള ജനദററ്പ് തെയ്യുന്നതു മുെല തൊഴ്ധിലാള്ധികളുതട ദവെന്ദം

ബാങ്ധിദലക്പ് അനുവേ്ധിച്ചുതകാണ്ടുള്ള FTO ബാങ്ധിദലക്പ് അയക്കുന്ന െീയെ്ധി കമത്ധില മ്ര

ദറാളമൂവതമന്റ്പ് സ്ധിപ്ധില ദരഖതപടദതണൊണ്പ്.ഒരുമ്ർദറാൾഅവോന്ധിെ്പ് 3

േ്ധിവേത്ധിനക്ദംെതന്നഅളവുകൾബനതപ്ഉേ്യാഗസൻദരഖതപടതണ്ദംഎന്ന്പ്ന്ധിയമ്ദംഅനുശാ

േ്ധിക്കുന്നു.

പര്ധിദശാധ്ധിച ഒരു േയല്ധില മാത്രദമ കാണുവാന് ോധ്ധിച്ചുള്ളു. തൊഴ്ധിലാള്ധികള അദപക

നലക്ധിയ െ്ധിയെ്ധി മുെല തേകണ്പ് േ്ധിദ്നേ്റ്ധി വതരയള്ള വ്ധിവരങ്ങള ദരഖതപടെ്ധിയ്ധിടണ്പ്

.ആയെ്പ് തേകടറ്ധി ോക്യ തപടത്ധിയ്ധിട്ടുണ്പ് .

20. ജിശയാ ടാഗഡ്റ് ശഫാശട്ടാഗാഫ്റ്

പവർതിസലംതിരി്ച്ചറെിയുന്നതിനുള്ളഉപാധിയാണജിശയാടാഗശഡഫാശട്ടാസ്റ്. മൂന്ന്റ്

ഘട്ടതിലുള്ള ശഫാശട്ടാകൾക്കു ്പുറെ്് ജിശയാടാഗഡ്റ് ശഫാശട്ടായു്ട പിനറും ഫയലില

സൂകിശ്കേ്ടെതാണ്റ്. ഇതുറെ്ാശ്കേ്ടെത്റ് ശ്റിന്റെയും ്താഴിലുറെ്്റ് പദ്ധതി

ഉശദ്ധാഗസരു്ടയും ചു്തലയാണ്റ്.എന്നാൽപരിശോധനയ്റ് വിശധയ്ാ്കേിയ 14

ഫയലിലുംഇവ കാണാന സാധി്ച്ചില്ല.്ത്ിവ്റ് ശേഖരണം ്താഴിലുറെ്്റ് പദ്ധതി

പവ്യതികളു്ട ഒഴിച്ചു കൂടാനാവാത ഘടക്ായതിനാല ഈ കാര്യതില ബന്്ട്ട

ഉശ്ാഗസര കൂടുതല ജാഗത ്പുലരശത്ടെതു്ടെ്റ്.

21. ശസാഷ്യല ഓഡിറ്റ് റെിശ്ാരട്ടിന്റെ ശകാ്ി

ഇദപാൾ ദോഷ്യൽ ഒംാഡ്ധിറ്പ് നടക്കുന്നതുതകാണ്പ് ഈ പവൃത്ധി േയലുകള്ധിൽ ദോഷ്യല

ഓഡ്ധിറ്പ് റ്ധിദപാര്്ധിന്തറ ദകാപ്ധി സൂക്ധിദകണെ്ധില്ല

22. സസറ്റ് ഡയറെി

േ്ദംസാനേർകാര്ധിത്റെന്ധിർദദ്ദേശപകാര്ദംവർക്പ്േയല്ധിൽസൂക്ധിദകണ 22

മതതദരഖയാണസേറ്പ്ഡയറ്ധി.തൊഴ്ധിലുറപ്പ് പദ്ധെ്ധി പവൃത്ധികള പറഞ്ധിര്ധിക്കുന്ന അളവ്ധിലു്ദം

കൃെ്യെയ്ധിലു്ദം ന്ധിരവഹ്ധിക്കുന്നെ്ധിലുള്ള ഉപാധ്ധികളടങ്ങുന്ന പധാനതപ് ദരഖയാണ്പ് സേറ്പ്

ഡയറ്ധി.േ്ദംസാന േരകാര പദെ്യകമായ്ധി െയ്യാറാക്ധിയസേറ്പ് ഡയറ്ധി പവരത്ധി

സലത്തുണായ്ധിര്ധിദകണ സുപധാന ദരഖയാണ്പ്. പദ്ധെ്ധി ആര്ദംഭദയാഗത്ധിന്തറ വ്ധിവരങ്ങള

മുെല ഉദേ്യാഗസരുതടയ്ദം തപാതുജനങ്ങളുതടയ്ദം ന്ധിരദേശങ്ങളു്ദം േനരശക ഡയറ്ധിയ്ധില

അടങ്ങ്ധിയ്ധിട്ടുണ്പ്.

പര്ധിദശാധ്ധിചേയല്ധില 14 േയലുകള്ധില 2 േയല്ധില സേറ്പ് ഡയറ്ധി ഉണായ്ധിരുന്നു

ഉള്ളെ്ധിലാകത് വ്ധിവരങ്ങള പൂരണമല്ല.

സേറ്പ്ഡയറ്ധിയതടകവർദപജ്ധിൽപവർത്ധിതയകുറ്ധിച്ചുള്ളപാഥമ്ധികവ്ധിവരങ്ങൾഏതൊരുവ്യക്ത്ധി

ക്കു്ദംമനസ്ധിലാകാൻപറ്റുന്നരീെ്ധിയ്ധിൽഉണാദകണൊണ്പ്.പ്ധിവൃത്ധിതയേ്ദംബന്ധിച

വ്ധിശേ്ദംഷങ്ങള ,പവർത്ധിആര്ദംഭ്ധിക്കുന്നേ്ധിവേ്ദം,എ്്ധിദമറ്പ്തുക,
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പവർത്ധിഅവോനെീയെ്ധിഎ .േ്പ് ,ട്ധി .േ്പ് നമര എന്ന്ധിവകവർദപജ്ധിൽെ്ധില േയല്ധില

ഉണായ്ധിരുന്നു. പണ്ധിസലതതതേ്പൗകര്യങ്ങളുതടലഭ്യെഅടങ്ങ്ധിയതെക്പ് ല്ധി്്പ്

,തൊഴ്ധിലാള്ധികളുതട ോക്യപത്ര്ദംഎന്ന്ധിവ സേറ്പ് ഡയറ്ധിയ്ധില ഇല്ല.

സേറ്പ് ഡയറ്ധി യതട ഒരു ഭാഗമാണ്പ് പദ്ധെ്ധി ആര്ദംഭ മീറ്ധിങ്ങ്പ്. ഒരുപവൃത്ധിതുടങ്ങുന്നെ്ധിനു

മുമ്പ്പവർത്ധിതയക്കുറ്ധിച്ചുളളവ്ധിവരങ്ങൾപങ്കുവയ്ക്കുന്നതു്ദംഅതുദപാതലഒരുപവർത്ധിഎങ്ങതന

തെയ്യണതമന്ന്പ്തൊഴ്ധിലാള്ധികളക്പ്കൃെ്യമായ അവദബാധ്ദം ഉണാക്ധി എടക്കുന്നെ്ധിനു്ദം

വാർത്മെമർ, ്ാേ്പ്ട്ട്

എന്ന്ധിവരുതടഅധ്യകെയ്ധിൽകൂടന്നദയാഗമാണപദ്ധെ്ധിആര്ദംഭമീറ്ധിങ്ങ്പ്.പസ്തുെസേറ്പ്

ഡയറ്ധിയ്ധിലദമൽപറഞഅധ്ധികാര്ധികളുതടോന്ന്ധിധ്യത്ധിൽപദ്ധെ്ധിആര്ദംഭമീറ്ധി്ദം്നേടത്ധിയൊയ്ധി

ദബാധ്യതപട്ടു.തപാജക്പ് മീറ്ധിങ്ങ്ധിൽ െീയെ്ധിയ്ദം േമയവു്ദം ദരഖതപടത്ധിയ്ധിട്ടുണ്പ്. തൊഴ്ധിലാള്ധികൾ

പതങടതൊയ്ധി കാണുന്നുണ്പ്.

തൊഴ്ധിൽല ഉപകരണങ്ങളുതട വാടകയ്ധില െ്ധിയെ്ധിയ്ദം, എ്ണെവു്ദം

മാത്രദരഖതപടത്ധിയ്ധിട്ടുണ്പ്.

തൊഴിലിടത്തെ സൗകര്യങ്ങൾ

തൊഴ്ധില സലത്പ് തൊഴ്ധിലാള്ധികളക്പ്ആവശ്യമായ കുട്ധിതവളള്ദം, െണല, പാഥമ്ധിക

സവേ്യേഹായ്ദം, ദടായ്റ്പ്, 5 വയസ്ധിന്പ് ൊതഴയളള കു്്ധികളക്പ് കഷ്പ് തുടങ്ങ്ധിയഅട്ധിസാന

േ്പൗകര്യങ്ങള ഒരുകണതമന്ന്പ് ന്ധിയമത്ധിതല തഷഡ്യൂള 2ൽ 23 മുെൽ 28 വതരയള്ള ഭാഗത്പ്

ന്ധിരദേശ്ധിച്ധിട്ടുണ്പ്.

ഈ അവകാശതതക്കുറ്ധിച്പ് തൊഴ്ധിലാള്ധികദളാട്പ് േ്ദംോര്ധിചദപാള അറ്ധിയാന് കഴ്ധിഞെ്പ്.

 കഷ്പ് േ്പൗകര്യതതക്കുറ്ധിച്പ് തൊഴ്ധിലാള്ധികളക്പ് അറ്ധിവുണ്പ്.

 അഞ്ചു വയസ്ധിനു ൊതഴയള്ള കു്്ധികളൂള്ള അ്മാര തൊഴ്ധില്ധിന്പ് ഇല്ലാതെ്ധിനാല

ഈ േ്പൗകര്യ്ദം ലഭ്യമായ്ധി്്ധിതല്ലന്ന്പ് തൊഴ്ധിലാള്ധികള പറഞ്ഞു.

 െണല തേ്പൗകര്യ്ദം ഇെ്പ് വതര ലഭ്യമായ്ധി്്ധില്ല.

 മരുന്നുകൾ പ്ധിഎചേ്ധി യ്ധിൽ ന്ധിന്ന്ധി ക്ധിട്ടുന്നുതണങ്ധിലു്ദംആവശ്യത്ധിന്പ്

െ്ധികയന്ന്ധില്ല.

 കയ്യുറയ്ദം കാലുറകളു്ദം ആവശ്യമുള്ള തൊഴ്ധില്ധിടങ്ങള്ധില ന്ധിലവ്ധില ലഭ്ധികാറ്ധില്ല

തൊഴ്ധിലാള്ധികള പറഞ്ഞു.ദനരതത ലഭ്യമായെ്പ് തൊഴ്ധിലാള്ധികളക്പ് അനുസൃ

െമയ്ധി്ല്ല .

 കുട്ധിതവള്ള്ദം തൊഴ്ധില്ധിടങ്ങള്ധില തൊഴ്ധിലാള്ധികള േ്യ്ദം ദശഖര്ധിക്കുന്നൊയ്ധി

തൊഴ്ധിലാള്ധികള പറഞ്ഞു.

 ദടായ്ധിലറ്പ് തേ്പൗകര്യ്ദം ഇല്ലായ്മ

മതറല്ലായ്ധിടത്തുതമന്നദപാതല ഇവ്ധിതടയ്ദം തൊഴ്ധിലാള്ധികള ദനര്ധിടന്ന ഏറ്റുവു്ദം വല്ധിയ

പശ്നമാണ്പ് ദടായ്ധിലറ്പ് േ്ദംവ്ധിധാന്ദം ലഭ്യമല്ല എന്നുളളെ്പ്. സീകളാണ്പ് ഇെ്ധിന്തറ പശ്ന്ദം കൂടെല

അനുഭവ്ധിക്കുന്നെ്പ്. തൊഴ്ധിലാള്ധികദളാട്പ് േ്ദംോര്ധിചദപാള എല്ലാവരു്ദംഈ അഭ്ധിപായമാണ്പ്

പങ്കുവചെ്പ് .അടത്തുളള വീടകദളാ തെട്ധികളുതട മറദവാ ആണ്പ് ഇവരക്പ് ഇദപാഴു്ദംആശ്രയ്ദം.
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അടത്തുളള വീടകള്ധില ദപാകുന്നെ്ധിനുള്ള ബുദ്ധ്ധിമുട്ടുകളു്ദം തൊഴ്ധിലാള്ധികള പങ്കുതവച്ചു . ദടാതയ്റ്പ്

േ്പൗകര്യ്ദം ഇല്ലാതെ്ധിനാല പല സ്ധികളു്ദം മൂത്രേ്ദംബനമായഅസുഖങ്ങളാല

ബുദ്ധ്ധിമുട്ടുന്നുതണന്ന്പ് അറ്ധിയാന് ോധ്ധിച്ചു.

വിജിലനസ്റ്ത്ആനറെ്റ് ശ്ാണിററെിംഗ്റ് കമ്മറി (ജാഗതാ ശ്ലശനാട്ട സ്ിതി)

ഓദരാ ഗാമപഞ്ചായത്ധിലു്ദം ഏഴ്പ് അ്ദംഗങ്ങളുള്ള ജാഗെ ദമൽദനാ് േമ്ധിെ്ധി

രൂപീകര്ധിദകണൊണ്പ്. ഇെ്ധിൽ പ്്ധികജാെ്ധി-പ്്ധികവർഗ വ്ധിഭാഗങ്ങൾക്പ് ദവണത്ര പാധാന്യ്ദം

നൽദകണതു്ദം പകുെ്ധി ദപർ സീകൾ ആയ്ധിര്ധിദകണതുമാണ്പ്. അദ്ധ്യാപകർ, അങണവാട്ധി വർകർ,

േ്യ്ദം േഹായേ്ദംഘത്ധിതല അ്ദംഗങ്ങൾ, ദോഷ്യൽ ഓഡ്ധിറ്പ് റ്ധിദോഴ്പ് ദപഴൺമാർ,

ഉപദഭാക്തൃ േമ്ധിെ്ധികൾ, യവജന ക്ലബ്ബുകൾ, തപാതു േമൂഹ േ്ദംഘടനകൾ, തുടങ്ങ്ധിയവര്ധിൽ

ന്ധിന്നു്ദം വ്ധിഎ്ദംേ്ധിഅ്ദംഗങ്ങതള തെരതഞടകാവുന്നൊണ്പ് .വ്ധിഎ്ദംേ്ധി എല്ലാ പവർത്ധികളു്ദം

പര്ധിദശാധ്ധിദകണതു്ദം മൂല്യ ന്ധിർണയ രജ്ധി്റ്ധിൽ ദരഖതപടദതണതു്ദം ദോഷ്യൽ ഓഡ്ധിറ്പ്

േമയത്പ് അവ ഗാമേഭയ്ധിൽ േമർപ്ധിദകണതുമാണ്പ്.വ്ധിഎ്ദംേ്ധിറ്ധിദപാർ്്പ് ഒരു തപാതു

ദരഖയായ്ധി കരുദെണതു്ദംആവശ്യതപടന്നെ്ധിനനുേര്ധിച്പ് ഒരു തപാതു ദരഖയായ്ധി പഞ്ചായത്പ്

ന്ധിന്നു്ദം ലഭ്ധിദകണതു്ദംആണ്പ്.

അഞ്ചുമുതൽ ഏഴുവ്ര അംഗങ്ങൾ ഉള്്്ട്ടതാണ്റ് ഒരു വിഎംസി .ഇവി്ട

7വ്ധിഎ്ദംേ്ധിഅ്ദംഗങ്ങളാണ്പ്ഉള്ളെ്പ്. അവരുതട ദപര്പ് വ്ധിവരങ്ങള ൊതഴ പറയന്നു.

1. സുന്ധില കുമാര -തമമര

2. പ്ധി ദഗാപാലന്- തെയരമാന്

3. േ്ധി ട്ധി കരുണാകരന്

4. എ്ദം . േ്ാമ്ധിനാഥന്

5. വാര്ധിജ്ദം

6. വലേല െന്ദ്രന്

7. ശാന കുമാരന്

വിജിലൻസ്റ്ആൻശ്ാണിററെി്കേമ്മിറിയു്ടറെിശ്ാർട്ട്റ്ഉ്ടൊയിരു്ന്ന്കേിലുംഅഭിപായങ്ങൾശരഖ

്്ടുതിയിരുന്നില്ല.ഓശരാവാർഡി്ലപവർതനങ്ങ്്നിരീകിക്കുന്നതിനും ആ പിവൃതി

മൂലം ആ പശദേതുള്ളവര്കേ്റ്ത്ഉപശയാഗം ഉശ്ടൊ എന്ന്റ് ഉറെ്കുന്നതും , പിവൃതിയു്ട

ഗുണനിലവാരം

ഉറെ്ാക്കുക,കൂടുതൽ്്്ച്ച്്ടുത്തുന്നതിനു്ായികാര്യക്്ായപവർതിശ്കേ്ടെവരും,

്താഴിൽകാർഡിൽശപര്റ്ഇല്ലാതവരു്ായവ്യകിക്ാണ്ി.

എം.സിയിൽഅംഗങ്ങൾആയിരിശ്കേ്ടെത്റ്.വിഎംസി റെിശ്ാർട്ടിൽ അഞ്റ് അംഗങ്ങള് ഒ്്റ്

ശരഖ്്ടുതിയിട്ടു്ടെ്റ്,അവര അഞ്ചു ദപരു്ദം വ്ധിഎ്ദംേ്ധി അ്ദംഗങ്ങള െതന്നയാണ്പ് .അതു്ദം രണ്ടു

േയല്ധില മാത്ര്ദം. ബാക്ധിയള്ള അഞ്ചു േയല്ധിലു്ദംആരു്ദം ഒപ്പ് ദരഖതപടെ്ധിയ്ധി്്ധില്ല .

േനർശക കുറ്ധിപ്ധിൽല ഒവരേീര മാത്ര്ദം പവർത്ധിസല്ദംേനർശ്ധിചൊയ്ധി

കാണുന്നുണ്പ്.അതു്ദം രണ്ടു േയല്ധില മാത്ര്ദം

CIB- സിറിസൺ ഇൻഫർശ്ഷൻ ശബാർഡ്റ്
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തൊഴ്ധിലുറപ്പ് പദ്ധെ്ധിയതട സുൊര്യെ ഉറപാക്കുന്നെ്ധിനു ദവണ്ധിയള്ള ഒരു ഉപാധ്ധിയാണ്പ് േ്ധിറ്ധിേൺ

ഇൻേർദമഷൻ ദബാർഡ്പ് .പാര 25(a), തഷഡ്യൂള 1 അനുേര്ധിച്പ് ഒരു പവർത്ധിയതട അട്ധിസാന

വ്ധിവരങ്ങൾ അൊയെ്പ് പവർത്ധിയതട ദപര ,എ്്ധിദമറ്പ് തുക, ോധന ദവെന ഘടകങ്ങൾ,

യഥാർത്ഥ തെലവ്പ് ,ആതക തൊഴ്ധിൽ േ്ധിനങ്ങൾ തുടങ്ങ്ധിയ വ്ധിവരങ്ങൾ ോധാരണ ജനങ്ങൾക്കു്ദം

ഗുണദഭാക്താകൾക്കു്ദം മനസ്ധിലാകുന്ന രീെ്ധിയ്ധിൽ പേർശ്ധിപ്ധിദകണെ്പ് അന്ധിവാര്യമാണ്പ്.. ഓദരാ

പവർത്ധിയതടയ്ദംആര്ദംഭത്ധില െതന്ന ദബാരഡ്പ്ട്ട് സാപ്ധികണതമന്നു മാ്ര േരകൂലര്ധില

പറയന്നു .േ്ധിതമന്ദം ദകാണ്കീറ്റു്ദം ഉപദയാഗ്ധിച്പ് ന്ധിർ്്ധിച്പ് സാപ്ധികണതമന്ന്പ് ന്ധിയമ്ദം

അനുശാേ്ധിക്കുന്നുണ്പ്. ഇരുമ്പ്.,ട്ധിൻ ,പാ്്ധിക്പ്ട്ട് ഷീറ്റുകള തുടങ്ങ്ധിയവ ഉപദയാഗ്ധിച്ധിട്ടുള്ള

ദബാർ്ഡുകൾ സാപ്ധിക്കുന്നെ്പ് ന്ധിയമ വ്ധിരുദ്ധമാണ്പ് .വ്യക്ത്ധിഗെ പ്ധിവൃത്ധികളക്പ് 3000 രൂപയ്ദം

തപാതു പവർത്ധികൾക്പ് 5000 രൂപയ്ദം ആണ്പ് പരമാവധ്ധി െ്ധിലവ്പ് എന്നാണ്പ് വാരഷ്ധിക മാ്ർ

േർക്കുലർ ന്ധിഷ്കർഷ്ധിക്കുന്നെ്പ്.

പര്ധിദശാധനക്പ് വ്ധിദധയമായ 14 തൊഴ്ധില ഇടങ്ങള്ധില CIB കാണാന് ോധ്ധിച്ധില്ല. അതു്ദം

ദബാരഡ്പ്ട്ട്മാത്ര്ദംസാപ്ധിച ന്ധിലയ്ധില ഒന്നു്ദം ദരഖതപടത്ധിയ്ധി്്ധില്ല .എ്ദം.ബുക്പ്ട്ട്പകാര്ദം

ദബാരഡ്ധിനുള്ള തുക പാോക്ധിയ്ധിട്ടുണ്പ് എങ്ധിലു്ദം െ്ധിലവായ്ധി്്ധില്ല .

ഇദപാൾ CIB സാപ്ധിക്കുന്നെ്ധിന്പ് ഒരു കുട്ദംബശ്രീ യൂണ്ധിറ്ധിതന ചുമെലതപടത്ധിയ്ധിട്ടുണ്പ്.

തഒ്പൗദേ്യാഗ്ധികമായ്ധി തടന്ണർ കരാറ്ധിൽ ഒപ്ധി്്ധി്്ധില്ല.

നിരീകണ സംവിധാനതി്ല വീഴ്ച്ചകൾ

സേറ്പ് ഡയറ്ധിയ്ദം തൊഴ്ധിലുറപ്പ് പദ്ധെ്ധി ഓേീേ്ധിതല ഉദേ്യാഗസ േനരശക പുസകവു്ദം

പര്ധിദശാധ്ധിചദപാള മനേ്ധിലായ വ്ധിവരങ്ങള ജ്ധില്ലാ, ദ്ാക്പ് െല ഉദേ്യാഗസര പഞ്ചായത്ധിതല

തൊഴ്ധിലുറപ്പ് പദ്ധെ്ധി ഓേീസു്ദം പവൃത്ധിസലങ്ങളു്ദം കൃെ്യമായ ഇടദവളകള്ധില േനരശ്ധിച്പ്

ദവണ ന്ധിരദേശങ്ങള നലക്ധിയ്ധി്്ധില്ല .േയലുകള സൂക്ധിക്കുന്നതു മുെല പവൃത്ധികള

തെരതഞടക്കുന്നതുവതരയള്ള കാര്യങ്ങള്ധില കാണുന്ന ഏദകാപനമ്ധില്ലായ്മ ദമാണ്ധിററ്ധിങ്പ്

േ്ദംവ്ധിധാനത്ധിതല വീഴ്ചതകാണ്പ് േ്ദംഭവ്ധിചൊതണന്ന ന്ധിഗമനത്ധിലാണ്പ് ഓഡ്ധിറ്പ് ടീ്ദം

എത്ധിദചരന്ന്ധിട്ടുള്ളെ്പ്. തൊഴ്ധിലുറപ്പ് പദ്ധെ്ധിയമായ്ധി ബനതപ് ജ്ധില്ലയ്ധിതല ഏറവു്ദം വല്ധിയ

ഉദേ്യാഗസന് ജ്ധില്ലാ ദപാഗാ്ദം ദകാരഡ്ധിദനററായ കളകറാണ്പ്. അദദ്ദേഹത്ധിനു ദവണ്ധി

തൊഴ്ധിലുറപ്പ് പദ്ധെ്ധി പവൃത്ധികള ഏദകാപ്ധിപ്ധിക്കുന്ന ചുമെല ദജായന്റ്പ് ദപാഗാ്ദം

ദകാരഡ്ധിദനറരക്കു്ദം.കഴ്ധിഞ ഒരു വരഷത്ധിന്ധിതട ഈ രണ്പ് ഉദേ്യാഗസരു്ദം ഒര്ധികലദപാലു്ദം

ഈ പഞ്ചായത്ധില േനരശന്ദം നടത്ധിയ്ധി്്ധിതല്ലന്ന്പ് ഓഡ്ധിറ്പ് േമയത്പ് അദന്ഷണത്ധില

മനേ്ധിലായ്ധി

കഴിഞ്ഞ ഒരു വരഷതിനി്ട വിവിധ ഉശദ്യാഗസര നടതിയ സന്ദരസന വിവരം

്്

നമ്പര

ഉശദ്യാഗസ്്റെ

ശപര്റ്

ഓഫീസ്റ്

സന്ദരസന

ദിവസങ്ങള്

്താഴിലിട സന്ദരേന

തിയതികള്

ആ്ക ദിവസങ്ങള്

1 നാഷണല

ഓേീേര

/ന്ധിര്ധികകര

ഇല്ല ഇല്ല ഇല്ല
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2 ദ്റ്പ് ഓേീേ്പ് ഇല്ല ഇല്ല ഇല്ല

3 ഡ്ധി.പ്ധി.േ്ധി. ഇല്ല ഇല്ല ഇല്ല

4 തജ .പ്ധി.േ്ധി ഇല്ല ഇല്ല ഇല്ല

5 ബ്ധി.ഡ്ധി.ഒ/ബ്ധി.പ്ധി.ഒ 3 െവണ ഇല്ല ഇല്ല

6 ദജാ.ബ്ധി.ഡ്ധി.ഒ
1 തവണ

ഇല്ല ഇല്ല

7 അേ്ധിസറ്റെ്പ്

എനജ്ധിയര
1 തവണ

ഇല്ല ഇല്ല

അവകാേലംഘനങ്ങൾ

ദോഷ്യല ഓഡ്ധിറ്പ് േമയത്പ്ഈ വാരഡ്ധിതല കുട്ദംബങ്ങളുമായ്ധി േ്ദംോര്ധിചദപാള

അവകാശല്ദംഘനങ്ങളുമായ്ധി ബനതപ്്പ് െ്ധില േ്ദംഭവങ്ങള

ശ്രദ്ധയ്ധിലതപടകയണായ്ധി.അകാര്യങ്ങളാണ്പ് ഇവ്ധിതട പരാമരശ്ധിക്കുന്നെ്പ്.

്താഴില കാരഡ്റ്

തൊഴ്ധിലുറപ്പ് പദ്ധെ്ധിയ്ധില പണ്ധിതയടക്കുന്ന തൊഴ്ധിലാള്ധിയതട അട്ധിസാനപരമായ

അവകാശമാണ്പ് തൊഴ്ധിലകാരഡ്പ്.അദപക്ധിചാല 15 േ്ധിവേത്ധിനക്ദം കാരഡ്പ്

നലകണതമന്നാണ്പ് വ്യവസ.ഈ വാരഡ്ധിതല തൊഴ്ധില കാരഡ്ധിന്പ് അദപക്ധിചവര തകല്ലാ്ദം

കാരഡ്പ് ലഭ്ധിച്ധിട്ടുണ്പ്.ഇകാര്യത്ധില പഞ്ചായത്ധിന്തറ േമീപന്ദം മാതൃകാപരമാണ്പ്.

എന്നാല മറ്പ് െ്ധില പശ്നങ്ങള ഓഡ്ധിറ്പ് ടീമ്ധിന്തറ ശ്രദ്ധയ്ധില തപട്ടു.

 തൊഴ്ധില കാരഡ്ധില തൊഴ്ധില്ധിനുള്ള അദപക, എത്ര േ്ധിവേദതക്പ്

ആവശ്യതപട്ടു,തകാടത ദവെന്ദം, ദവെന്ദം ലഭ്ധിച െീയെ്ധി എന്ന്ധിവതയാന്നു്ദം

ദരഖതപടത്ധിയ്ധി്്ധില്ല.

 ദവെന്ദംഎത്ര ലഭ്ധിക്കുവാനുതണന്നു ഒരു തൊഴ്ധിലാള്ധിക്പ് ദപാലു്ദം വ്യക്തമായ

ധാരണയ്ധില്ല.

്താഴിൽ നിശഷധം

ഒരുവരഷത്ധിൽ 100 േ്ധിവേതത തൊഴ്ധില തൊഴ്ധിലാള്ധിയതട ന്ധിയമപരമായഅവകാശമാണ്പ്.

ഇെ്പ് ന്ധിദഷധ്ധികാന് ആരക്കു്ദംഅധ്ധികാരമ്ധില്ല.അഞ്ചതാണ്ധി പഴെറ വാരഡ്ധിതല 110 േജീവ

തൊഴ്ധിലാള്ധികള്ധില 33 ദപരക്പ് മാത്രദമ 100 േ്ധിവേതത തൊഴ്ധില ലഭ്യമായ്ധിട്ടുള്ളു.

ശവതനം സവകൽ

മ്ര ദറാള പൂരത്ധിയായ്ധി പരമാവധ്ധി 14 േ്ധിവേത്ധിനക്ദം കൂല്ധി തൊഴ്ധിലാള്ധികളുതട ബാങ്പ്

അക്പൗണ്ധിദലക്പ് ന്ധിദകപ്ധികണതമന്ന്പ് തൊഴ്ധിലുറപ്പ് ന്ധിയമത്ധിതല തേകന് 3(2),6

എന്ന്ധിവ്ധിടങ്ങള്ധില വ്യക്തമാക്ധിയ്ധിട്ടുണ്പ്.സവക്ധിയാല ആേ്യതത 30 േ്ധിവേ്ദം ദവെനത്ധിന്തറ
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0.05 ശെമാന്ദം തുക പ്ധിഴ നലകണതമന്ന്പ് ന്ധിയമത്ധിതല തേകന് 3(3)ലു്ദം വാരഷ്ധിക മാ്ര

േരക്കുലര അധ്യായ്ദം 9ലു്ദം പറയന്നു.

 ഈ വാരഡ്ധിൽ ഓഡ്ധിറ്പ് േമയത്പ് 25 തൊഴ്ധിലാള്ധികദളാട്പ് േ്ദംോര്ധിചദപാള കൂല്ധി6-7

മാേങ്ങള സവക്ധിയാണ്പ് ലഭ്ധിച തെന്നു മനസ്ധിലാക്ധി. പഞ്ചായത്ധിതല തൊഴ്ധിലുറപ്പ്

പദ്ധെ്ധി ഓേീേ്ധില ന്ധിന്ന്പ് ന്ധിശ്ച്ധിെ േ്ധിവേ്ദം െതന്ന എേ്പ് ട്ധി ഒ അയച്ധിട്ടുതണങ്ധിലു്ദം

ദകന്ദ്ര ഗവണ്തമന്റ്ധില ന്ധിന്ന്പ് പണ്ദം ലഭ്ധികാതതുതകാണ്പ് ദവെന്ദം

ലഭ്ധിക്കുന്ന്ധിതല്ലന്നാണ്പ് പരാെ്ധി വന്നെ്പ്.

 ആരുതട ഭാഗത്തുന്ധിന്ന്പ് വീഴ്ച േ്ദംഭവ്ധിചാലു്ദം കൃെ്യേമയത്പ് ദവെനവു്ദം അെ്പ്

ലഭ്ധിച്ധിതല്ലങ്ധില നഷപര്ധിഹാരവു്ദം ലഭ്ധിദകണൊണ്പ്.ഇകാര്യത്ധില തൊഴ്ധിലാള്ധികള്ധില

ന്ധിന്ന്പ് ദരഖാമൂല്ദം പരാെ്ധി േ്ീകര്ധിച്പ് ബനതപ്വരക്പ് അയച്ചുതകാട കാന് ദമറ്ധിനു്ദം

ഭരണേമ്ധിെ്ധിക്കു്ദം ഉതരവാേ്ധിെ്മുണ്പ്.

ബാ്കേ്റ് ജീവന്കോരു്ട സ്ീപനം

തൊഴ്ധിലാള്ധികദളാട്പ് േ്ദംോര്ധിചദപാള മനേ്ധിലാകാന് കഴ്ധിഞെ്പ്:

 ബാങ്കുകാരുതട ഭാഗത്തുന്ധിന്ന്പ് േ്പൗമ്യമായ േമീപനമല്ല ഉള്ളെ്പ്

 തൊഴ്ധിലുറപ്പ് കൂല്ധി എടകാന് തൊഴ്ധിലാള്ധികളക്പ്െ്ധിരക്കുള്ള േമയങ്ങള്ധില മാത്ര്ദം

ന്ധിലദകണ്ധി വരുന്നു.മാത്രമല്ല തെക്പ്ട്ട്എഴുൊന് ആരു്ദംേഹായ്ധികാറ്ധില്ല ,പാേ്പ്ട്ട്

ബുക്പ്ട്ട്പെ്ധികാൻ മ്ധിഷ്യന് തേ്പൗകര്യ്ദം ഉപദയാഗ്ധികാന് ബാങ്പ് ഉദധ്യാഗസർ

ന്ധിർബന്ധിക്കുന്നു

 കയറാ്ദം കുള്ദം കനറബാങ്ധിലാണ്പ് ഇവരക്പ് അക്പൗണ്ടുള്ളെ്പ്.

പവൃതി സലം സന്ദരേനം

പകൃെ്ധി വ്ധിഭവങ്ങളുതട പര്ധിപാലനത്ധിനു്ദം ോമൂഹ്യ ആസ്ധി േ്യഷ്ധിക്കുന്നെ്ധിനു്ദം േഹായ്ധിക്കുന്ന

ന്ധിരവധ്ധി പവ്യത്ധികള ഏതറടക്കുന്നെ്ധിനുള്ള ോധ്യെയള്ള പഞ്ചായതാണ്പ് ദെങ്കുരുശ്ധി

േയല്ധില കണ വ്ധിവരങ്ങളുതട ന്ധിജസ്ധിെ്ധി ദനര്ധിലകണ്പ് മനസ്ധിലാക്കുന്നെ്ധിനായ്ധി ദോഷ്യല

ഓഡ്ധിറ്പ് അ്ദംഗങ്ങള പണ്ധി പൂരത്ധിയാക്ധിയ 11 പവൃത്ധിസലങ്ങളു്ദം,പണ്ധി പൂരത്ധിയാക്ധി

തകാണ്ധിര്ധിക്കുന്ന 3 പവരത്ധിസലങ്ങളു്ദം േനരശ്ധിക്കുകയണായ്ധി. പവൃത്ധികള പര്ധിദശാധ്ധിച്ചു്ദം

തൊഴ്ധിലാള്ധികദളാട്ദം ദമറ്റുമാദരാട്ദം േ്ദംോര്ധിച്ചു്ദം ഓഡ്ധിറ്പ് ടീ്ദം കതണത്ധിയ കാര്യങ്ങള ൊതഴ

ദെരക്കുന്നു.

ഫയല പരിശോധന നടതിയ പവൃതികളു്ട പവൃതിസല സന്ദരേനതിലൂ്ട

ക്്ടെതിയ കാര്യങ്ങള്:-

1. പവൃതിയു്ട ശപര്റ് : വടശ്കേതറെ ശതാട്റ് തിരുവ്കോട്റ് ഭാഗം ്്്ണെടുത്റ് സംരകണം

വര്കേ്റ്ത്ശകാഡ്റ് : 1606005007/FP/344114

 2019 തേബ്രുവര്ധിയ്ധില നടന്ന പവരത്ധിയാണ്പ്ട്ട്.

 പവരത്ധി നടന്നൊയ്ധി അറ്ധിയാന് കഴ്ധിഞ്ഞു.
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 പവരത്ധി ആര്ദംഭ്ധിക്കുന്ന സല്ദം മുെല ഏകദേശ്ദം 100 മീറര വതര ദൊട്ധിത്റെ വീെ്ധി

1.5കാണാന് ോധ്ധിക്കുന്നുള്ളൂ.എ്ദം ബുക്ധില മുഴുവന് വീെ്ധിയ്ദം 2.4 മീറര ആണ്പ്

ദരഖതപടത്ധിയ്ധിര്ധിക്കുന്നെ്പ്.

 ദൊട്ധിന്തറ ഇരു വശങ്ങളു്ദം കാട്പ് പ്ധിട്ധിച അവസയ്ധില ആയെ്പ്ട്ട് തകാണ്പ് മുഴുവന് ദൂരവു്ദം

അളകാന് കഴ്ധിഞ്ധില്ല.183 മീറര ജ്ധിദയാ ്ാക്ധിന്തറ േഹായദതാതട അളകാനു്ദം

തലാതകഷന് അടയാള തപടതാനു്ദം േഹായകമായ്ധി.

2. പവൃതിയു്ട ശപര്റ് : കുതനൂര ബാഞ്റ് കനാല(0/100-2/100) നമ്പ്യാരകു്ം സക്ച്ചാല

സംരകണം

വര്കേ്റ്ത്ശകാഡ്റ് : 1606005007/IC/317639

 പവരത്ധി കഴ്ധിഞ്ധി്്പ് 9 മാേ്ദം കഴ്ധിഞെ്ധിനാല പവരത്ധി സല്ദം കാട്പ് പ്ധിട്ധിച

അവസയ്ധില ആയ്ധിരുന്നു.

 ആ പദേശത്ധിതല ജനങ്ങദളാട്പ് ദൊേ്ധിചെ്ധില ന്ധിന്ന്പ് പവരത്ധി നടന്നെ്ധിയ്ധി

അറ്ധിയാന് കഴ്ധിഞ്ഞു.

 കുതനൂര ബാഞ്ച്പ് കനാല എ്്ധിദമറ്പ്ട്ട്പകാര്ദം 2100 മീററു്ദം

 എ്ദംബുക്പ്ട്ട്പകാര്ദം 2012 മീറര ആണ്പ് പവരത്ധി തെയ്ധിര്ധിക്കുന്നെ്പ്.

 നമ്യാരകുള്ദം സകചാല എ്്ധിദമറ്പ്ട്ട്പകാര്ദം 1200 മീററു്ദം .

 എ്ദംബുക്പ്ട്ട്പകാര്ദം 745 മീറര ആണ്പ് പവരത്ധി തെയ്ധിര്ധിക്കുന്നെ്പ്.

 പവരത്ധി സല്ദം കാട്പ് പ്ധിട്ധിച അവസയ്ധില ആയതതകാണ്പ് ദൂര്ദം അളകാന്

കഴ്ധിഞ്ധില്ല.

3. പവൃതിയു്ട ശപര്റ് : വടശ്കേതറെ മുതല തിരുവ്കോട്റ് വ്ര ശതാട്റ് ്ശഞരിശതാട്റ് കയര

ഭൂവസം ഉപശയാഗി്ച്ച്റ് ബ്ടെ്റ് സംരകണം.

വര്കേ്റ്ത്ശകാഡ്റ് : 1606005007/IC/213194

 2019 മാരച്ധില നടന്ന പവരത്ധിയാണ്പ്.

 ഈ പ്ധിവൃത്ധി തെയദമാള സുരക ഉപകരണങ്ങള ലഭ്യമായ്ധില്ല എന്നു്ദം

അറ്ധിയാന് കഴ്ധിഞ്ഞു.

 കയര ഉപദയാഗ്ധിച്ചുള്ള പവരത്ധി അല്ല നടന്ന്ധിര്ധിക്കുനെ്പ്, ദൊട്ധിന്തറ ഇരുവശത്തു്ദം മ്ണെ്പ്

ഉപദയാഗ്ധിച്പ് തപാെ്ധിഞ പവരത്ധിയാണ്പ് തെയ്ധിര്ധികുന്നെ്പ്

 പവരത്ധി സല്ദം കാട്പ് പ്ധിട്ധിച അവസയ്ധില ആയതതകാണ്പ് ദൂര്ദം അളകാന്

കഴ്ധിഞ്ധില്ല.

4. പവൃതിയു്ട ശപര്റ് : അഞതാണി പഴതറെ വാരഡില നാ്്ാത കരഷകരു്ട ഭൂ്ിയില

ബ്ടെ്റ് സംരകണം.

വര്കേ്റ്ത്ശകാഡ്റ് : 1606005007/IF/308854

 പാടദശഖര്ദം ആയതുതകാണ്പ് കൃഷ്ധി ഭൂമ്ധി ഒന്ന്ധിച്ചു ക്ധിടക്കുന്നെ്ധിനാലു്ദം അളവുകള
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ദരഖതപടൊന് ോധ്ധിച്ധില്ല

 പവരത്ധി നടന്നൊയ്ധി അറ്ധിയാന് കഴ്ധിഞ്ഞു.

 അഞ്ചതാണ്ധിപഴെറ വാരഡ്ധിതല ഉളതപ് പാടദേഖരത്ധിതല കൃഷ്ധികാരുതട

ഭൂമ്ധിയ്ധില പ്ധിവൃത്ധി തെയെയ്ധി അറ്ധിയവാന് കഴ്ധിഞ്ഞു എന്നാല കൃഷ്ധികാരുതട ദപദരാ

എ്ണെദമാ േയല്ധിലു്ദം ,ദമറ്റുമാരുതട പകലു്ദം ലഭ്യമല്ല .േയല പര്ധിദശാധനയ്ധില

ആരുതടതയാതക ഭൂമ്ധിയ്ധില ആണ്പ് പണ്ധി തെയതെന്ന്പ് തെള്ധിയ്ധിക്കുന്ന ദരഖകല

ഉളതപടെ്ധിയ്ധി്്ധില്ല കൃെ്യമായ കണക്കുകള സുക്ധികാറ്ധില്ല .മാത്രമല്ല ഗുണദഭാക്തവ്പ്ട്ട്

തൊഴ്ധില കാരഡ്പ്ട്ട്എടക്കുകദയാ ,പണ്ധി എടക്കുകദയാ തെയ്ധി്്ധില്ല .

5. പവൃതിയു്ട ശപര്റ് : അഞതാണി പഴതറെ വാരഡില പാര 5 കുടുംബങ്ങ്ില ്്ണെ്റ്

ജലസംരകണ പവരതികള്

വര്കേ്റ്ത്ശകാഡ്റ് : 1606005007/LD/316553

 തെങ്ങ്പ്ന്ധിന് െട്ദം എടകല,മഴകുഴ്ധി,എന്നീ പവരത്ധികള തെയ്ധിര്ധിക്കുന്നെ്പ്

 2018 തേപറ്ദംബര,ഒദകാബര മാേങ്ങള്ധില നടന്ന പവരത്ധിയാണ്പ്.

 മഴകുഴ്ധി മ്ണെ്പ് മൂട്ധിയ അവസയ്ധിലാണ്പ്.

 മുന്ഗണന അട്ധിസാനത്ധില പ്ധിവൃത്ധി തെെൊയ്ധി തൊഴ്ധിലാള്ധികള അറ്ധിയ്ധിച്ചു.

6. പവൃതിയു്ട ശപര്റ് : ബാലുവി്്റെ കു്ം ആഴം കൂട്ടി സംരകണം

വര്കേ്റ്ത്ശകാഡ്റ് : 1606005007/WH/287689

 2019 മാരച്ധില നടന്ന പവരത്ധിയാണ്പ്.

 കുള്ദംആഴ്ദം കു്്ധിയെ്പ്ട്ട്കാണാന് ോധ്ധിച്ചു.

 േ്കാര്യ വ്യക്ത്ധിയതട കുളമാണ്പ് അതുമായ്ധി ബനതപ് ദരഖകള േയല്ധില

ഉളതപടെ്ധിയ്ധി്്ധില്ല.

 ഈ കുള്ദം തപാതുജനങ്ങളക്പ്ട്ട്ഉപദയാഗപഥമല്ല .

 ഇദപാള കുളത്ധിന്പ് ചുറ്റു്ദം കാട്പ് പ്ധിട്ധിച അവസയ്ധിലാണ്പ്.

 തൊഴ്ധില കാരഡ്പ്ട്ട്ഇല്ലായ്ധിരുന്നു

7.പവൃതിയു്ട ശപര്റ് : തിരുവ്കോട്റ് പഴതറെ സക്ച്ചാല കുരുവായി ്കാരശങ്ങാട്റ് സകശതാട്റ്

കയര ഭൂവസം ഉപശയാഗി്ച്ച്റ് സംരകണം

വര്കേ്റ്ത്ശകാഡ്റ് : 1606005007/IC/213193

 2019 മാരച്ധില നടന്ന പവരത്ധിയാണ്പ്ട്ട്.

 സകചാല,ദൊട്പ് എന്ന്ധിവ മ്ണെ്പ് ന്ധിറഞ അവസയ്ധിലാണ്പ്

 ഈ പ്ധിവൃത്ധി തെയദമാള സുരക ഉപകരണങ്ങള ലഭ്യമായ്ധില്ല എന്നു്ദം

അറ്ധിയാന് കഴ്ധിഞ്ഞു.

 ദൊട്ധിന്തറ ഇരുവശത്തു്ദം കാട്പ് പ്ധിട്ധിച അവസയ്ധില ആയ്ധിരുന്നു.

8. പവൃതിയു്ട ശപര്റ് : അഞതാണി പഴതറെ വാരഡില സശരാജിനി പരിവ്യമ്മയു്ട

കു്ം ആഴം കൂട്ടി സംരകണം.

വര്കേ്റ്ത്ശകാഡ്റ് : 1606005007/WH/287691

 2019 തേബ്രുവര്ധി,മാരചനടന്ന പവരത്ധിയാണ്പ്.

 കുളത്ധിന്തറ ചുറ്റുമായ്ധി മണ്െ്ധി് ന്ധിരമ്ധിച്ധിര്ധിക്കുന്നെ്പ് കാണാന് കഴ്ധിഞ്ഞു.എന്നാല

കുതറ ഭാഗങ്ങള ഇട്ധിഞ അവസയ്ധിലാണ്പ്
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 കുള്ദംആഴ്ദം കു്്ധിയെ്പ്ട്ട്കാണാന് ോധ്ധിച്ചു.

 േ്കാര്യ വ്യക്ത്ധിയതട കുളമാണ്പ് അതുമായ്ധി ബനതപ് ദരഖകള േയല്ധില

ഉളതപടെ്ധിയ്ധി്്ധില്ല.

 ഈ കുള്ദം തപാതുജനങ്ങളക്പ്ട്ട്ഉപദയാഗപഥമല്ല .

 ഇദപാള കുളത്ധിന്പ് ചുറ്റു്ദം കാട്പ് പ്ധിട്ധിച അവസയ്ധിലാണ്പ്.

 തൊഴ്ധില കാരഡ്പ്ട്ട്ഇല്ലായ്ധിരുന്നു

9. പവൃതിയു്ട ശപര്റ് : അഞതാണി പഴതറെ വാരഡില ഭവന നിര്ാണം

(വലസല ചന്ദ്രന)

വര്കേ്റ്ത്ശകാഡ്റ് : 1606005007/IF/354191

 104 േ്ധിവേതത പണ്ധി തെയൊയ്ധി അറ്ധിയാന് കഴ്ധിഞ്ഞു.

 പവരത്ധി പൂരത്ധിയാക്ധി.

 തൊഴ്ധില കാരഡ്ധില ഹാജര ദരഖതപടെ്ധിയ്ധി്്ധില്ല.

 സപേ ലഭ്ധിച്ധിതല്ലന്ന്പ് പറഞ്ഞു.

10. പവൃതിയു്ട ശപര്റ് : അഞതാണി പഴതറെ വാരഡില ഭവന നിര്ാണം

(കു്ാരി പരശ്േ്രന)

വര്കേ്റ്ത്ശകാഡ്റ് : 1606005007/IF/355403

 90 േ്ധിവേതത പണ്ധി ലഭ്ധിച്ചു.

 SC,AAY കുട്ദംബമാണ്പ്

 24390/- രൂപയതട പവരത്ധിയാണ്പ് ലഭ്ധിചെ്പ്ട്ട്.

11. പവൃതിയു്ട ശപര്റ് : അഞതാണി പഴതറെ വാരഡില ഭവന നിര്ാണം(സുജാത

സുന്ദരന)

വര്കേ്റ്ത്ശകാഡ്റ് : 1606005007/IF/355403

 പവരത്ധി പൂരത്ധിയായ്ധി

 90 േ്ധിവേതത പണ്ധി ലഭ്ധിച്ചു.

 BPL കുട്ദംബമാണ്പ്

12. പവൃതിയു്ട ശപര്റ് : അഞതാണി പഴതറെ വാരഡില ഭവന നിര്ാണം(ജയശദവി)

വര്കേ്റ്ത്ശകാഡ്റ് : 1606005007IF/355402

 2018 തേപറ്ദംബറ്ധില ആര്ദംഭ്ധിച പവരത്ധിയാണ്പ്.

 പവരത്ധി പൂരതീകര്ധിച്ധി്്ധില്ല.

 BPL കുട്ദംബമാണ്പ്

13. പവൃതിയു്ട ശപര്റ് : അഞതാണി പഴതറെ വാരഡില ഭവന നിര്ാണം(ജാനകി)

വര്കേ്റ്ത്ശകാഡ്റ് : 1606005007IF/356209

 2018 ഒദകാബറ്ധില ആര്ദംഭ്ധിച പവരത്ധിയാണ്പ്.

 പവരത്ധി പൂരതീകര്ധിച്ധി്്ധില്ല.

 തൊഴ്ധില കാരഡ്പ്ട്ട്പര്ധിദശാധ്ധികാന് കഴ്ധിഞ്ധില്ല.
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14. പവൃതിയു്ട ശപര്റ് : അഞതാണി പഴതറെ വാരഡില ഭവന നിര്ാണം(ജയലകി

രാധാകൃഷ്ണന)

വര്കേ്റ്ത്ശകാഡ്റ് : 1606005007/IF/356718

 2018 തേപറ്ദംബറ്ധില ആര്ദംഭ്ധിച പവരത്ധിയാണ്പ്.

 പവരത്ധി പൂരതീകര്ധിച്ധി്്ധില്ല.

 ഇതുവതര 7588/- രൂപയതട പവരത്ധിയാണ്പ് തെയ്ധിര്ധിക്കുന്നെ്പ്.

 28 േ്ധിവേതത പവരത്ധിയാണ്പ്ട്ട്തെയ്ധിര്ധിക്കുന്നെ്പ്.

ചില വീഴ്ച്ചകൾ

 കരഷകരക്പ് പങാള്ധിത്ദം ലഭ്ധിക്കുന്ന്ധില്ല.

 ആയധങ്ങള സൂക്ധിക്കുവാനുള്ള സലപര്ധിമ്ധിധ്ധി മൂല്ദം ,ആയധ്ദം

നഷതപട്ടുദപായൊയ്ധി തൊഴ്ധിലാള്ധികള്ധില ന്ധിന്നു്ദംഅറ്ധിയാൻ കഴ്ധിഞ്ഞു.

 ദടായ്ധിലറ്പ് േ്പൗകര്യ്ദം ലഭ്യമല്ലായ്മതയ കുറ്ധിച്പ് തൊഴ്ധിലാള്ധികളുതട ബുദ്ധ്ധിമുട്ടുകള

അറ്ധിയ്ധിച്ചു.

 പ്ധിവൃത്ധിസലങ്ങള അപകട്ദം ന്ധിറഞൊണ്പ്

 മരുന്നുകളുതട ലഭ്യെ കുറവ്പ്

 സകയറ ,കാലുറ ദപാലുള്ള സുരകാ ഉപകകരണങ്ങൾ ലഭ്ധിക്കുന്ന്ധില്ല .

 വ്ധിശ്രമസല-േ്പൗകര്യങ്ങള ലഭ്ധിക്കുന്ന്ധില്ല

വിലയിരുതല

1.പദ്ധെ്ധി ആസൂത്രണ്ദം മുെലുള്ള കാര്യങ്ങള്ധില തപാതുജനങ്ങളക്പ് പദെ്യക്ധിച്പ് കരഷക

േമൂഹത്ധിന്പ് പങാള്ധിതമ്ധില്ല.

2.പദ്ധെ്ധി ന്ധിരദേശ്ധിക്കുന്ന കാര്യത്ധില ജനപെ്ധിന്ധിധ്ധികളേ്ാധീന്ദം തെലുത്തുന്നുതണങ്ധിലു്ദം

അെ്പ് ക്ധിയാതകമല്ല.

3.വാർഡ്പ് തമ്ദംബറു്ദം ദമറ്റുമാരു്ദം െതന്നയാണ്പ് പവൃത്ധികള ന്ധിരദേശ്ധിക്കുന്നെ്പ്

4.ോദങെ്ധിക പ്ധിഴവുകള അൊതുേമയങ്ങള്ധില െ്ധിരുതണതമന്ന ന്ധിരദേശ്ദം നലകാന്

പഞ്ചായത്പ് തേക്റ്ധി മുെല മുകള്ധിദലക്കുള്ള ഉദേ്യാഗസര െയ്യാറായ്ധി്്ധില്ല. അെതല്ലങ്ധില

ഇവരുളതപടന്ന പദ്ധെ്ധി ന്ധിരീകണ േ്ദംവ്ധിധാന്ദം കാര്യകമമല്ല.

്പാതുനിരശദേങ്ങൾ

1.തൊഴ്ധിലാള്ധികതളതകാണ്പ് വരഷത്ധില 100 പണ്ധിക്കുള്ള അദപക ഒരുമ്ധിച്ചു നലകാന്

ദപര്ധിപ്ധികണ്ദം. ഇെ്പ് ്രെണ്പ് ഓേീേ്ധില െതന്ന നലകണ്ദം.

2.തൊഴ്ധിലാള്ധികളുതട എ്ണെ്ദം പരമാവധ്ധി വർധ്ധിപ്ധികാനാവശ്യമായ നടപട്ധി

േ്ീകര്ധികണ്ദം.ആവശ്യതപ്വർതകല്ലാ്ദം 100 പണ്ധി തകാടകാൻ കഴ്ധിയന്നുതണന്ന വസ്തുെ

ജനങ്ങൾക്ധിടയ്ധിൽ ദബാധ്യതപടതണ്ദം.

3. തൊഴ്ധിലാള്ധികള്ധിലന്ധിന്നുള്ള അദപക വാങ്ങുന്ന രീെ്ധിയ്ധില േമഗമായ മാറ്ദം ദവണ്ദം. അവരക്പ്
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ആവശ്യമുണാകുദമാള തൊഴ്ധില നലകാന് വ്യവസയണാകണ്ദം.

4. ദേശീയ ന്ധിരീകണ ഏജന്േ്ധിമുെല പദ്ധെ്ധി നടത്ധിപ്ധിതല ഉന്നെെല ഉദേ്യാഗസര

വതരയള്ളവര അവതര ഏലപ്ധിച ചുമെലകള കൃെ്യമായ്ധി ന്ധിരവഹ്ധിക്കുന്നുതണന്നുറപാകണ്ദം.

5. ഡ്ധി.പ്ധി.േ്ധി, തജ.പ്ധി.േ്ധി,ബ്ധി.പ്ധി.ഒ എന്നീ ഉദേ്യാഗസര പഞ്ചായത്ധിതല തൊഴ്ധിലുറപ്പ് പദ്ധെ്ധി

ഓേീസു്ദം കഴ്ധിയാവുന്നത്ര പവൃത്ധിസലങ്ങളു്ദം േനരശ്ധിക്കുന്നുതവന്നുറപാകാന്

േ്ദംസാനെലത്ധില േ്ദംവ്ധിധാനമുണാകണ്ദം.

6. വ്ധിജ്ധിലന്േ്പ് ആന്റ്പ് ദമാണ്ധിററ്ധിങ്പ് േ്ദംവ്ധിധാന്ദം േമഗമായ്ധി അഴ്ധിച്ചുപണ്ധിയണ്ദം.ഇവതയ

േ്െനമാക്ധി ന്ധിലന്ധിരത്ധി െത്സമയഓഡ്ധിറ്ധിങ്പ് േമ്ധിെ്ധികളായ്ധി മാറ്ധിതയടകണ്ദം.

7. വ്ധിഎ്ദംേ്ധിയതട പവരതനങ്ങള ദ്ാക്പ് െലത്ധില ന്ധിരീക്ധികതപടണ്ദം.

8. സുൊര്യെ ഉറപാകാന് തൊഴ്ധിലുറപ്പ് ന്ധിയമ്ദം അനുശാേ്ധിക്കുന്ന െരത്ധില േ്ധിറ്ധിേണ്

ഇന്േരദമഷന് ദബാരഡ്പ് അട്ധിയന്ധിരമായ്ധി എല്ലാ തൊഴ്ധില്ധിടത്ധിലു്ദംസാപ്ധികണ്ദം.

9. പദ്ധെ്ധി ആസൂത്രണത്ധില കരഷകതരയ്ദം തൊഴ്ധിലാള്ധികതളയ്ദം തപാതുേമൂഹതതയ്ദം

ഉളതപടതാന് കഴ്ധിയണ്ദം.

10. ജനകീയ എ്്ധിദമറ്പ് ന്ധിരബനമായ്ധി െയ്യാറാക്കുകയ്ദംഅെ്പ് തൊഴ്ധിലാള്ധികളക്പ്

ലഭ്യമാക്കുകയ്ദംഅവതര പറഞ്ഞുമനേ്ധിലാക്കുകയ്ദം ദവണ്ദം.

11. തൊഴ്ധിലാള്ധികളക്കുള്ള സുരകാ ഉപകരണങ്ങള പഞ്ചായത്പ് െലത്ധില വാങ്ങ്ധി

സൂക്ധികണ്ദം.ഇെ്പ് തൊഴ്ധിലാള്ധികളക്പ് ലഭ്ധിക്കുന്നുതണന്ന്പ് ഉറപ്പുവരുതണ്ദം.

12. വാരഡ്ധിതല തൊഴ്ധില കാരഡ്ധിന്തറ എ്ണെത്ധിന്പ് അനുസൃെമായ്ധി ദമറ്റുമാതര

തെരതഞടകണ്ദം.

13. മ്ര ദറാള,സേറ്പ് ഡയറ്ധി തുടങ്ങ്ധിയആധ്ധികാര്ധിക ദരഖകള സകകാര്യ്ദം തെയ്യുന്നെ്ധില

ജാഗെദവണ്ദം.

14. ഭൂവ്ധികേന പവൃത്ധികള ഏതറടക്കുന്നെ്പ് ഭൂവുടമയതട

ആവശ്യപകാരമായ്ധിര്ധികണ്ദം.ഇെ്ധിനായ്ധി പഞ്ചായത്പ് െലത്ധില വ്യാപക പെരണ്ദം നലക്ധി

അദപക കണ്ധികണ്ദം.

15. ഇതര്ദം പവൃത്ധികള ഏതറടക്കുദമാള അവ മ്ണെ്പ്-ജല േ്ദംരകണത്ധിന്പ്

ഉെകുന്നൊണന്ന്പ് ഉറപ്പുവരുതണ്ദം.

16. ദമറ്റുമാരക്കു്ദം വ്ധിജ്ധിലന്േ്പ് ആന്റ്പ് ദമാണ്ധിററ്ധിങ്പ് ക്്ധിറ്ധി അ്ദംഗങ്ങളക്കു്ദംേമയബന്ധിെമായ്ധി

പര്ധിശീലന്ദം നലകണ്ദം

17. സജവ േമത്തു്ദംആസ്ധിയ്ദം വരധ്ധിപ്ധിക്കുന്നെ്ധിനുള്ള പവൃത്ധികൾ ഏതറടകാൻ കഴ്ധിയണ്ദം.

18. സീ േ്പൗഹൃേ തൊഴ്ധിലുപകരണങ്ങള ലഭ്യമാകുന്നുതണന്ന്പ് ഉറപാകണ്ദം.

്താഴിലുറെ്്റ് പദ്ധതി ഉശദ്യാഗസ്ര ക്കുറെി്ച്ച്റ്

പഞ്ചായത്ധിതല തൊഴ്ധിലുറപ്പ് പദ്ധെ്ധി ഉദേ്യാഗസര:

1.ശീെൾ ട്ധി .എ്ദം - അകഡ്ധിറഡ്പ് എന്ജ്ധിനീയര

2.രാജന് .എ - ഓവരേീയർ

3. രാധ്ധിക .േ്ധി - ഡ്ധിഇഒ/ അക്പൗണന്റ്പ്

4.അജ്ധിെ്പ്ട്ട്.എച്പ് . - ഡ്ധിഇഒ/ അക്പൗണന്റ്പ്
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യവാകളു്ദം, കാര്യദശഷ്ധിയള്ളവരുമായ ഒരു ശക്തമായ ടീമാണ്പ് പഞ്ചായത്ധിതല തൊഴ്ധിലുറപ്പ്

പദ്ധെ്ധിതയ മുദന്നാ്്പ് നയ്ധിക്കുന്നെ്പ്. കഴ്ധിഞ വരഷ്ദം 333.41.ലകവു്ദംഈ വരഷ്ദം 100.63 ലക്ദം

രൂപയ്ദം കൂല്ധിയ്ധിനത്ധില തൊഴ്ധിലാള്ധികളുതട സകയ്ധിതലത്ധികാന് കഴ്ധിഞെ്പ് ഉദേ്യാഗസരുതട

ശുഷാന്ധി തകാണാണ്പ്. വ്യെ്യസമായ പവൃത്ധികള കതണത്തുന്നെ്ധില ൊലപര്യ്ദം കാണ്ധിചാൽ

കുതറക്കൂട്ധി തമചതപ് പവർതന്ദം കാഴ്ചവകാനാകു്ദം.

പദ്ധതിയിൽ ്താഴിൽ ലഭിയ്ക്കുന്നതിനുള്ള വ്യവസകൾ

 അവ്ധിേഗ്ദ്ധ കായ്ധികാദ്ധ്ാന്ദം തെയ്യാന് േന്നദ്ധെയള്ളവരു്ദം പഞ്ചായത്ധില സ്ധിര

ൊമേകാരുമായ്ധിര്ധികണ്ദം.

 18 വയസ്പ് പൂരത്ധിയായ്ധിര്ധികണ്ദം.

 ഗാമപഞ്ചായത്ധില അദപക്ധിച്പ് 15 േ്ധിവേത്ധിനക്ദം തൊഴ്ധിലകാരഡ്പ് ലഭ്ധിയ്ക്കു്ദം

 കുറഞെ്പ് 14 േ്ധിവേദതയ്പ് തൊഴ്ധില്ധിന്പ് അദപക്ധികണ്ദം.

 ദജാല്ധിയ്ക്കു മുന്കൂറായ്ധി അദപക്ധികണ്ദം .

 തൊഴ്ധില നലക്ധി തകാണ്ടുള്ള അറ്ധിയ്ധിപ്പ് ദരഖാമൂല്ദം നലകണ്ദം.

്താഴിലാ്ികളു്ട ചു്തലകൾ

 കൃെ്യേമയത്പ് തൊഴ്ധില സലത്പ് ഹാജരായ്ധി ഒപ്പ് വയ്ക്കുക.

 തൊഴ്ധിലുറപ്പ് ഗാമേഭയ്ക്കു്ദം ദോഷ്യല ഓഡ്ധിറ്പ് ഗാമങ്ങയ്ക്കു്ദം കൃെ്യമായ്ധി പതങടക്കുക.

 പണ്ധിസലത്പ് പാ്്ധിക്പ് വസ്തുകള ഉപദയാഗ്ധിക്കുവാദനാ കത്ധിയ്ക്കുവാദനാ പാടള്ളെല്ല.

 േ്ധിറ്ധിേണ് ഇന്ദോരദമഷന് ദബാരഡ്പ് ആര്ദംഭ ഘ്ത്ധില െതന്ന ന്ധിരബനമായ്ദം

തവയദകണൊണ്പ്.

 പക്യെ്ധി േ്ദംരകണത്ധിന്പ് അവശ്യമായ പവ്യത്ധികള ഏതറടത്പ് നടപ്ധിലാക്കുക.

 ആസ്ധി സൃഷ്ധിക്കുന്ന പവൃത്ധികള കതണത്ധി ദമറ്ധിദനയ്ദം പഞ്ചായത്പ് അധ്ധികൃെദരയ്ദം

അറ്ധിയ്ധിക്കുക.

 സ്ധിരൊമേകാരാതണന്ന്പ് തെള്ധിയ്ധികാനുള്ള ദരഖകതളാന്നുമ്ധിതല്ലങ്ധിലു്ദം ബനതപ്

പഞ്ചായത്ദംഗ്ദം ോക്യപത്ര്ദം നലക്ധിയാലു്ദം ഇെ്പ് ദരഖയാക്ധി തൊഴ്ധില കാരഡ്പ്

നലകണ്ദം.

വിവിധ തലതിലുള്ള ഉശദ്യാഗസരു്ട ചു്തലകള്

ശ്റ്റ്

 പവൃത്ധിയതട ദമലദനാ്്ദം

 തൊഴ്ധില കാരഡ്ധില ആവശ്യമുള്ള വ്ധിവരങ്ങള ദരഖതപടത്തുക. അളവ്പ്

ദരഖതപടത്തുവാനുള്ള തമഷരതമന്റ്പ് ബുക്പ് പവൃത്ധിസലത്പ് സൂക്ധിക്കുക.

 േ്ധിവേവു്ദം തൊഴ്ധിലാള്ധികളുതട ഹാജര മ്രദറാള്ധില ഉറപ്പുവരുത്തുക. പൂരത്ധിയായ
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മ്രദറാളുകള ദഡറാ എന്്്ധി ഓപദറററുതട പകല എത്ധിയ്ക്കുക.

ശഡറാ എനടി ഓ്ശറെറര

 മ്രദറാള വ്ധിെരണത്ധിന്പ് േഹായ്ധിക്കുക. പൂരത്ധിയായ മ്രദറാളുകള ദമറ്ധില

ന്ധിന്നു്ദം േ്ീകര്ധിച്പ് വരക്പ് ബ്ധില്ലുകള പൂരതീകര്ധിച്പ് ദവെനവ്ധിെരണത്ധിന്പ്

നടപട്ധി േ്ീകര്ധിയ്ക്കുക. രജ്ധി്റുകള സൂക്ധിക്കുക. തൊഴ്ധിലാള്ധികളുതട ദവെന്ദം

(ഡ്ധി.ബ്ധി.റ്ധി) മുദഖന എത്ധിതയന്ന്പ് ഉറപാക്കുക.

ഓവരസിയര/എഞിനീയര

 ഗാമേഭാ െീരുമാനപകാര്ദം പവൃത്ധികള കതണത്തുക, പാഥമ്ധിക എ്്ധിദമറ്പ്

െയ്യാറാക്കുക. പവൃത്ധിയതട ോദങെ്ധികമായ കാര്യങ്ങള ദമറ്ധിനു്ദം

തൊഴ്ധിലാള്ധികളക്കു്ദം വ്ധിശേമാക്കുക. പവൃത്ധിയതട അളവുകള ദരഖതപടത്തുക,

തെക്പ് തമഷര തെയ്യുക. ബ്ധില്ലുകള െയ്യാറാക്കുവാന് ഡ്ധി.ഇ.ഒതയേഹായ്ധിക്കുക.

പഞായത്റ് ്സ്ട്ടറെി/ അസിസ്റ്റനറെ്റ്

 തേക്റ്ധി തൊഴ്ധിലുറപ്പ് പദ്ധെ്ധിയതട ദമലദനാ്്ദം പവൃത്ധിയതട ബ്ധില്ലുകള

യഥാേമയ്ദംഅ്ദംഗീകര്ധിയ്ക്കുക, തൊഴ്ധിലാള്ധികളുതട ദവെന്ദം യഥാേമയ്ദം ഡ്ധി.ബ്ധി.റ്ധി

മുഖാന്ധിര്ദം തൊഴ്ധിലാള്ധികളുതട അക്പൗണ്ധില എത്ധിതയന്ന്പ് ഉറപാക്കുക.

ശ്ാ്കേ്റ് ശപാഗാം ഓഫീസര

 പഞ്ചായത്തുകതള തൊഴ്ധിലുറപ്പ് പദ്ധെ്ധിയതട തഷലേ്പ് ഓേ്പ് ദപാജക്പ്

െയ്യാറാക്കുന്നെ്ധിലു്ദം വ്ധിദകന്ദ്രീകൃൊസൂത്രണത്ധിലു്ദം േഹായ്ധിക്കുക. ഇ-മ്രദറാള

വ്ധിെരണ്ദം തെയ്യുക. പഞ്ചായത്തുകളുതട തൊഴ്ധിലുറപ്പ് പദ്ധെ്ധിയതട ന്ധിര്വേഹണ

ദമലദനാ്്ദം വഹ്ധിക്കുകയ്ദം ന്ധിര്വേഹണ്ദം ദമാണ്ധിറര തെയ്യുക.

 പദ്ധെ്ധിയതട ലഭ്ധിച വ്ധിഭവങ്ങളുതടയ്ദം വ്ധിെരണ്ദം തെയൊയ്ദം

ഉപദയാഗ്ധിചവയതടയ്ദം കണക്കുകള സൂക്ധിക്കുക. ആവശ്യമായ രജ്ധി്റുകള

സൂക്ധിക്കുക.

23/10/19 ഉ്ച്ചയ്റ് 2:30 ന്റ് ്പുതുശ്കോടില കൂടിയ ഗാ്സഭ തീരു്ാനങ്ങള്

വാരഡ്പ്ട്ട്1 അഞ്ചതാണ്ധിപഴെറ ദേശീയ ഗാമീണ തൊഴ്ധിലുറപ്പ്ട്ട്പദ്ധെ്ധി ദോഷ്യല ഓഡ്ധിറ്പ്ട്ട്

ഗാമേഭ അഞ്ചതാണ്ധിപഴെറ പ്ധി എച്പ് േ്ധി പകല വീ്്ധില തവച്പ് കൃെ്യ്ദം 2:30ന്പ്

ആര്ദംഭ്ധിച്ചു വ്ധി ആര പ്ധി പ്ധിയങ തക എേ്പ് േെ്യപെ്ധിജ്ഞ തൊല്ല്ധി തകാടത്തു.തുടരന്ന്പ്

വാരഡ്പ്ട്ട്തമമര ശ്രീ സുന്ധിലകുമാര ദയാഗത്ധില േ്ാഗെ്ദം അറ്ധിയ്ധിച്ചു.ദോഷ്യല ഓഡ്ധിറ്പ്ട്ട്
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ഗാമേഭതയക്കുറ്ധിച്പ് ആമുഖമായ്ധി കുഴലമന്ന്ദം ദ്ാക്പ്ട്ട് ബ്ധി ആര പ്ധി ശ്ര്ധിമെ്ധി ഉമ

േ്ദംോര്ധിച്ചു.ഒന്നാ്ദം വാരഡ്ധില 100 പണ്ധി പൂരെ്ധികര്ധിച ശ്ര്ധിമെ്ധി ദേവക്ധി എന്ന

തൊഴ്ധിലാള്ധിതയ അധ്യകയായ്ധി തെരതഞടത്തു.പേ്ധിഡ്റെ്പ്ട്ട് ശ്രീമെ്ധി ഇന്ധിര ആശ്ദംേ

അറ്ധിയ്ധിച്ചു,അധ്യകയതട ന്ധിരദേശപകാര്ദം വ്ധി ആര പ്ധി മാരായ വ്ധിജ്ധിെ വ്ധി,പ്ധിയങ തക

എേ്പ്,വ്ധിദവക്പ്ട്ട് േ്ധി വ്ധി ദോഷ്യല ഓഡ്ധിറ്പ്ട്ട് റ്ധിദപാര ്്പ്ട്ട് അവെര്ധിപ്ധിച്ചു.റ്ധിദപാര്്ധിദ്മേല

െരചയ്ദം െീരുമാനങ്ങളു്ദം എടക്കുകയണായ്ധി,അെ്ധിന്പ് ബ്ധി ആര പ്ധി ഉമ ദനതൃെ്്ദം നലക്ധി.

തീരു്ാനങ്ങള്

1.352 തൊഴ്ധിലാള്ധികളുള്ള വാരഡ്ധില 100 ദപര മാത്രമാണ്പ് സ്ധിരമായ്ധി തൊഴ്ധിലുറപ്പ്ട്ട്

പണ്ധിക്പ് വരുന്നെ്പ് മറ്റുള്ളവര ദവതറ പണ്ധി ആശ്രയ്ധിക്കുന്ന കാരണ്ദം തൊഴ്ധിലുറപ്പ്ട്ട്

പണ്ധിയ്ദം മറ്റുള്ള പണ്ധികളു്ദം ഒദര േമയത്പ് നടകുന്നെ്ധിനാല ഹാജരാകുവാന് കഴ്ധിയന്ന്ധില്ല

. മറ്റുള്ള പവരത്ധികള െടേതപടാത രീെ്ധിയ്ധില തൊഴ്ധിലുറപ്പ്ട്ട് പണ്ധികായ്ധി ഡ്ധിമാ്റെ്പ്

്രെണ്പ്ട്ട്ഓേീേ്പ് വഴ്ധി നലക്ധി , സകപറ്ധി രേീെ്പ് വാങ്ങുവാന് െീരുമാന്ധിച്ചു.

2.കാട ൊല,കനാല എന്ന്ധി പ്ധിവൃെ്ധികള തെയദമാള സുരക ഉപകരണങ്ങള

ആവശ്യാനുേരണ്ദം ലഭ്ധികാറ്ധില്ല എന്ന്പ് തൊഴ്ധിലാള്ധികള അറ്ധിയ്ധിച്ചു.സുരക

ഉപകരണങ്ങള (സകയറ,കാലുറ )എന്ന്ധിവ ലഭ്യമാകല െീരുമാന്ധിച്ചു.

3.പാര 5 ഉളതപ് എേ്പ് േ്ധി,ബ്ധി പ്ധി ല,വ്ധിധവകള ,വ്ധികലാ്ദംഗര ,നാമമാത്ര കരഷകര

എന്ന്ധിവ പറഞ്ഞു തകാടക്കുകയ്ദം ,മുന്ഗണന അട്ധിസാനത്ധില വരക്പ്ട്ട്കള തെയ്യാതമന്ന്പ്

െ്ധിരുമാന്ധിച്ചു.

4.തൊഴ്ധില കാരഡ്പ്ട്ട് ഇല്ലാത വീടകള്ധിലു്ദം പണ്ധി എടക്കുന്നതായ്ധി േീലഡ്പ് പര്ധിദശാ

ധനയ്ധിലു്ദം,തൊഴ്ധിലാള്ധികള്ധിലു്ദം ന്ധിന്നു്ദം അറ്ധിയവാന് ോധ്ധിച്ചു.ഈ വ്ധിഷയ്ദം െരച

തെയകയ്ദം തൊഴ്ധിലകാരഡ്പ്-ഉള്ള വീടകള്ധില മാത്ര്ദം പണ്ധിതെയ്യുകഉള്ളുതവന്ന്പ്

െ്ധിരുമാന്ധിച്ചു.

5.നാമമാത്ര കരഷകര്ധില ഗുണദഭാക്താകളുതട വ്ധിശോശ്ദംങ്ങള അഗ്ധിതമ്റെ്പ്റ്പ്ട്ട്

ദപപര,ദറായലറ്ധി എന്ന്ധിവേയലല്ധില ഉള്ളതകാള്ള്ധികണതമന്ന്പ് െീരുമാന്ധിച്ചു.

6.വ്ധിജ്ധിലന്േ്പ് ആന്ഡ്പ്ട്ട് ദമാണ്ധിററ്ധി്ദംഗ്പ് ക്്ധിറ്ധി പുതുൊയ്ധി ന്ധിയമ്ധികാന് പര്ധിശീലന്ദം

നലാനു്ദം ജനറല ഗാമേഭയ്ധില ന്ധിരദേശ്ധികാന് െീരുമാന്ധിച്ചു.

7.പദ്ധെ്ധിആര്ദംഭ മീറ്ധി്ദംഗ്പ് േ്ദംഘട്ധിപ്ധികാന് െീരുമാന്ധിച്ചു.

8.ഡ്ധിസദപള ദബാരഡ്പ്ട്ട്ന്ധിരബനമായ്ദംസാപ്ധികാന് െീരുമാന്ധിച്ചു.

9.ജനകീയ ഭാഷഎസറ്ധിദമറ്പ്,എ്ദംബുക്പ്ട്ട് ഉളതപടദെണെ്ധിത്റെആവശ്യകെതയകുര്ധിെ്പ്

െരച തെയകയ്ദം .േയല്ധില ഉളതപടതുവാനു്ദം െീരുമാന്ധിച്ചു.

10.പണ്ധി കഴ്ധിഞ്പ് 15 േ്ധിവേത്ധിനുള്ള്ധില കൂല്ധി ലഭ്ധിെ്ധിതല്ലങ്ങ്ധില നഷ്പ്ടപര്ധിഹാര്ദം
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0.5% ലഭ്ധികാനുള്ളഅവകാശ്ദം,പരാെ്ധി പഞ്ചായത്ധില നലകുവാന് െീരുമാന്ധിച്ചു

നിരശദേങ്ങള്

1.ഒരു വരക്പ്ട്ട് േയല്ധിന് ഒരു എ്ദം ബുക്പ്ട്ട് എന്ന രീെ്ധിയ്ധില േയല േ്ദംവീധാന്ദം

തകാണ്ടുവരുവാന്എ ന്ധിരദേശ്ധിച്ചു.

3.പദ്ധെ്ധിആര്ദംഭ മീറ്ധി്ദംഗ്പ് ഗാമേഭ കൂടദമാള കരഷകതര ഉളതപടത്ധി പണ്ധികള

ആര്ദംഭ്ധികണതമന്ന്പ് ന്ധിരദേശ്ധിച്ചു.

4.അപകടങ്ങള ഉണായാലസേറ്പ് ഡയറ്ധിയ്ധില ദരഖതപടത്ധി റ്ധിദപാര ്്പ്ട്ട്തെയ്പ്

തെലവായ തുക തൊഴ്ധിലാള്ധികളക്പ്ട്ട്ലഭ്ധികണതമന്ന്പ്ട്ട്ന്ധിരദേശ്ധിച്ചു .

5.തൊഴ്ധില്ധിടങ്ങള്ധില അപകട്ദം ഉണായാല സേറ്പ് ഡയറ്ധിയ്ധില ദരഖതപടത്തുവാന്

ന്ധിരദേശ്ധിച്ചു.

7.പുെ്ധിയ വ്ധിജ്ധിലന്േ്പ്ട്ട്ആന്ഡ്പ്ട്ട്ദമാണ്ധിററ്ധി്ദംഗ്പ് ക്്ധിറ്ധി അ്ദംഗങ്ങള ഉളതപടതുവാന്

ന്ധിരദേശ്ധിച്ചു .

ദോഷ്യല ഓഡ്ധിറ്പ്ട്ട്പവരതനങ്ങള വാരഡ്പ്ട്ട്െലത്ധില നല്ല രീെ്ധിയ്ധില

നടത്തുന്നെ്ധിനായ്ധി സുദപാര്്ധി്ദംഗ്പ് ക്്ധിറ്ധി െ്ധിരതഞടത്തു .

1.ന്ധിരമല - 9074101366

2.തഷരല്ധി - 9961178234

3.െന്ദ്ര്ധിക - 8943069392

4.ദപമ - 6235739904

5.കാരെ്യായന്ധി

6.കല്യാണ്ധി

7.േരേ്െ്ധി

8.തപാന്നു

9.മീനാക്ധി

10.െങമണ്ധി

11.ഇന്ധിര

12.പങജ്ദം

ദയാഗത്ധിന്പ് ശ്രീമെ്ധി കമല് ,ഓവറേീര ശ്രീ രാജന് എന്ന്ധിവര നന്ധി പറഞ്പ്ട്ട്

അവോന്ധിപ്ധിച്ചു.

കൃെ്യ്ദം 5.30 ന്പ് അദ്ധ്യക ശ്രീമെ്ധി ദേവക്ധി ദയാഗ്ദം പ്ധിരുച്ചുവ്ധിട്ടു .
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ശ്രീമെ്ധി ദേവക്ധി

അദ്ധ്യക-ഗാമേഭ

വ്ധിദവക്പ്ട്ട്േ്ധി വ്ധി - വ്ധിദല്ലജ്പ് റ്ധിദോഴ്പ് ദപഴണ് ,

വ്ധിജ്ധിെ വ്ധി - വ്ധിദല്ലജ്പ് റ്ധിദോഴ്പ് ദപഴണ്

പ്ധിയങ .തക.എേ്പ്ട്ട്- വ്ധിദല്ലജ്പ് റ്ധിദോഴ്പ് ദപഴണ്

ഉമ.േ്ധി - ദ്ാക്പ്ട്ട് റ്ധിദോഴ്പ് ദപഴണ്, ദോഷ്യല ഓഡ്ധിറ്പ്ട്ട്യൂണ്ധിറ്പ് കുഴലമന്ദം

ഗ്ധിരീഷ്പ്.തക –ഡ്ധി്്ധിക്പ് റ്ധിദോഴ്പ് ദപഴണ്, , ദോഷ്യല ഓഡ്ധിറ്പ്ട്ട്യൂണ്ധിറ്പ് പാലകാട്പ്ട്ട്

ദോഷ്യലഓഡ്ധിറ്പ് യണ്ധിറ്പ്ട്ട്ദകരള


