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ആമുഖം

രാജ്യതത ഗാമങ്ങള്ധില് ജീവ്ധിക്കുന്ന ോധാരണകാരായ മനുഷ്യരുതെ േരവദൊന്മുഖമായ

പുദരാഗെ്ധി ലക്യം വച്പ് േ്ാെന്യാനനര ഇന്യന് പാരല്ധിതമന്റ്ധില് ന്ധിര്്ധികതപ്

ശക്തമായ ന്ധിയമങ്ങള്ധിതലാന്നാണ്പ് മഹാതാഗാന്ധി ദേശീയ ഗാമീണ തൊഴ്ധിലുറപ്പ് പദ്ധെ്ധി. 2005

തേപംബർ മാേം 5-ംാംം െീയ്യെ്ധിഈ ന്ധിയമം ന്ധിലവ്ധില് വന്നു.

തൊഴ്ധില് ഒരു അവകാശമായ്ധി കല്പ്ധിച്ചു നല്കുന്ന ന്ധിരവധ്ധി േവ്ധിദശഷെകളുള്ള

ന്ധിയമമാണ്ധിെ്പ്. ഗാമീണ ദമഖലയ്ധിതല ോര്ധിദ്യന്ധിരമാരജനം എന്ന പാഥമ്ധിക ലക്യദതാതൊപം

പാര്ധിസ്ധിെ്ധിക പുനസാപനം, ോമൂഹ്യ ആസ്ധി സൃഷ്ധികൽ എന്ന്ധിവയം തൊഴ്ധിലുറപ്പ് പദ്ധെ്ധിയതെ

ലക്യങ്ങളാണ്പ്.ജനങ്ങളുതെ തൊഴ്ധില് തെയ്യുവാനുള്ള അവകാശത്ധിനും അവരുതെ കായ്ധികാധ്ാന

ദശഷ്ധിക്കും ന്ധിയമ ോധുെയം അനസം കല്പ്ധിക്കുന്നുതവന്നൊണ്പ് മഹാതാ ഗാന്ധി ദേശീയ

ഗാമീണ തൊഴ്ധിലുറപ്പ് പദ്ധെ്ധിയതെ േവ്ധിദശഷെ. ദകരളത്ധിലാേ്യമായ്ധി തൊഴ്ധിലുറപ്പ് പദ്ധെ്ധി

നെപാക്ധിയെ്പ് പാലകാടം വയനാ്്ധിലുമാണ്പ്. അതുതകാണ്ടുെതന്ന ഈ ദമഖലയ്ധിതല വ്ധിപുലമായ

അനുഭവേമത്പ്ആരജ്ധികാന് നമുക്പ് കഴ്ധിഞ്ധിര്ധിദകണൊണ്പ്.

മുഖ്യ ലക്യങ്ങൾ

1.ഗാമ പദേശത്പ് ൊമേ്ധിക്കുന്ന, അവ്ധിേഗധ തൊഴ്ധിൽ തെയ്യാൻ ൊതപര്യമുള്ള എതൊരു

കുടംബത്ധിനും ഒരുോമത്ധിക വരഷം 100 േ്ധിവേതത തൊഴ്ധില്ധിനുള്ള അവകാശം.

2.േര്ധിദരുതെ ഉപജീവനവുമായ്ധി ബനതപ് വ്ധിഭവാെ്ധിതറ ശക്ത്ധിതപടതല്.

3.ോമൂഹ്യമായ്ധി പ്ധിന്നാകം ന്ധില്ക്കുന്ന എലാ കുടംബങ്ങതളയം പദ്ധെ്ധിയ്ധില് ഉളതപടത്തുക.

4.പഞായത്പ് രാജ്പ്സാപനങ്ങതള ശക്ത്ധിതപടത്തുക.

സവിശേഷതകൾ

 ന്ധിയമത്ധിന്തറ പ്ധിന്ബലമുള്ള അവകാശാധ്ധിഷ്ധിെ പദ്ധെ്ധി

 സീക്കും പുരുഷനും തുല്യ ദവെനം

 പര്ധിസ്ധിെ്ധി േംരകണം,കാരഷ്ധിക ദമഖലയ്ധിതല അെ്ധിസാന േ്പൗകര്യ

വ്ധികേനം

 തൊഴ്ധിലാള്ധികളക്പ്ആസൂത്രണത്ധിലും ന്ധിരവഹണത്ധിലും പങാള്ധിതം

 ദവെനം ദനര്ധി്്പ് തൊഴ്ധിലാള്ധികളുതെ ബാങ്പ്/ദപാദ്ാേീേ്പ് അക്പൗണ്ധിദലക്പ്

 പദ്ധെ്ധി സുൊര്യമാകാന് ോമൂഹ്യ ഓഡ്ധിറ്പ്

ശസാഷ്യൽ ഓഡിറിന്റെ പാധാന്യം

മഹാതാഗാന്ധി ദേശീയ ഗാമീണ തൊഴ്ധിലുറപ്പ് പദ്ധെ്ധി പകാരം ഗാമപഞായത്പ്

പദേശത്പ് നെപ്ധിലാക്കുന്ന എലാ പവൃത്ധികളും തപാതുജന പങാള്ധിതദതാതെയള്ള ദോഷ്യല്

ഓഡ്ധിറ്ധിന്പ് വ്ധിദധയമാകണതമന്ന്പ് ഈ ന്ധിയമത്ധിന്തറ അനുദേേം 17(2)ല് ന്ധിഷ്കരഷ്ധിക്കുന്നു.

പദ്ധെ്ധി പവരതനതതപറ്ധിയം തപാതുധനം തെലവഴ്ധിക്കുന്നെ്ധിതനപറ്ധിയം പ്പൗരേമൂഹം
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നെത്തുന്ന പരേ്യവും േ്െനവുമായ പര്ധിദശാധനയാണ്പ് ദോഷ്യല് ഓഡ്ധിറ്പ് അഥവാ ോമൂഹ്ധിക

കണക്പ് പര്ധിദശാധന.

എലാ വാരഡ്ധിലും വരഷത്ധില് രണ്പ് പാവശ്യം ദോഷ്യല് ഓഡ്ധിറ്പ് ഗാമേഭകള കൃെ്യമായ്ധി

നെതണം. തൊഴ്ധിലുറപ്പ് പദ്ധെ്ധിയ്ധില് അഴ്ധിമെ്ധിക്പ് ഇെനല്കാതെ, സുൊര്യെയം കാര്യകമെയം

ഉറപ്പുവരുത്തുകയാണ്പ് ദോഷ്യല് ഓഡ്ധിറ്ധിലൂതെ ലക്യമ്ധിടന്നെ്പ്. േമൂഹത്ധിതല

നാനാതുറകള്ധിലുള്ളവരുതെ പങാള്ധിതം ഉറപാക്ധി,വ്ധിപുലമായ ോമൂഹ്യ വ്ധിേ്യാഭ്യാേ

പര്ധിപാെ്ധിയായണ്പ് ദോഷ്യല് ഓഡ്ധിറ്പ് പക്ധിയ നെക്കുക. പദ്ധെ്ധിപണം ശര്ധിയായ രീെ്ധിയ്ധില്

തെലവഴ്ധിച്ധിട്ടുദണാ, പദ്ധെ്ധിയതെ ലക്യം സകവര്ധിച്ചുദവാ, പദ്ധെ്ധിയതെ ഗുണദഭാക്താകളുതെ

ജീവ്ധിെത്ധില് ഗുണപരമായ എന്തുമാറമാണുണായെ്പ്, ോമൂഹ്യ ആസ്ധി സൃഷ്ധിച്ധിട്ടുദണാ തുെങ്ങ്ധിയ

കാര്യങ്ങളാണ്പ് ദോഷ്യല് ഓഡ്ധിറ്ധിലൂതെ കതണതാന് ശ്രമ്ധിക്കുന്നെ്പ്. തപാതുജനങ്ങളുതെ

പങാള്ധിതദതാതെ നെത്തുന്നെ്ധിനാല് േരകാര പദ്ധ്ധികളുതെ നെത്ധിപ്ധിനുദമല്

തപാതുേമൂഹത്ധിന്തറ ജാഗെയറപാകാന് ദോഷ്യല് ഓഡ്ധിറ്പ് വഴ്ധിതയാരുക്കും.

രാജ്യതത പരദമാന്നെ ഓഡ്ധിറ്ധിങ്പ് േംവ്ധിധാനമായ കംദ്ാളര ആന്റ്പ് ഓഡ്ധിറര ജനറല്

(േ്ധി.എ.ജ്ധി) പുറതപടവ്ധിച മാരഗന്ധിരദേശമനുേര്ധിചാണ്പ് ഈ ദോഷ്യല് ഓഡ്ധിറ്പ്

നെത്ധിയ്ധിട്ടുള്ളെ്പ്.േംസാന േരകാര രൂപീകര്ധിച ദോഷ്യല് ഓഡ്ധിറ്പ് യൂണ്ധിറ്ധിന്തറ

ദനതൃെ്ത്ധില് ദോഷ്യല് ഓഡ്ധിറ്പ്നെത്തുന്നെ്പ്

രീതിോസം

ദോഷ്യൽ ഓഡ്ധിറ്പ് റ്ധിദോഴ്പ് ദപഴണ് പവൃത്ധിേയല് പര്ധിദശാധന, േീല്ഡ്പ് േനരശനം,

തൊഴ്ധിലാള്ധികളുമായള്ള അഭ്ധിമുഖം, എം.ഐ.എേ്പ് പര്ധിദശാധന എന്ന്ധിവതയ

അെ്ധിസാനമാക്ധിയാണ്പ് ദോഷ്യല് ഓഡ്ധിറ്പ് റ്ധിദപാര്്പ് െയ്യാറാക്ധിയ്ധിട്ടുള്ളെ്പ്. ൊതഴ പറയന്ന രീെ്ധി

അവംലംബ്ധിചാണ്പ്ഈ റ്ധിദപാര്്പ് െ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, പഞായത്പ് പേ്ധിഡന്റ്പ്,ജനപെ്ധിന്ധിധ്ധികൾ,തേക്റ്ധി &്ാേ്പ്).

2.2 ദമറ്പ് ,തൊഴ്ധിലാള്ധികൾ,കരഷകർ,തൊഴ്ധില്ധിന്പ് ദപാകാത തൊഴ്ധില് കാരഡ്പ് ഉെമകൾ.

3. ഫയൽ പരിശോധന

3.1 തപാതുപവൃത്ധികള,വ്യക്ത്ധിഗെ പവൃത്ധികൾ

3.2 ദരഖകളുതെ ഉള്ളെകം.സുൊര്യെ,പര്ധിപൂരണെ.

3.3 ഭരണേമ്ധിെ്ധിയതെയം ഉദേ്യാഗസരുതെയം കാര്യപാപ്ധി.

4.ഫീലഡ്റ് സന്ദരേനം,നിരീകണം.
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4.1 പൂരത്ധിയായ തൊഴ്ധില്ധിെം.

5. റെഫറെനസ്റ് .

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

6. ശസാഷ്യല് ഓഡിറ്റ് എംഐഎസ്റ് ശഫാരമാറിശലക്കുള്ള വിവരശേഖരണം

6.1.വ്ധിവരങ്ങളുതെ ദകാഡ്ധികരണം

7. ശ്ാസ്റ് ്വരിഫിശ്കേഷൻ, അവസാനവട്ട ചര്ച്ച.

8.കരട്റ് റെിശ്ാരട്ട്റ് തയാറൊ്കേൽ

അവകാേങ്ങ്് സംബനി്ച്ച്റ്

മഹാതാഗാന്ധി ദേശീയ ഗാമീണ തൊഴ്ധിലുറപ്പ് പദ്ധെ്ധി പകാരം തൊഴ്ധിലാള്ധികളക്പ് ലഭ്ധിദകണ

അവകാശങ്ങതള കുറ്ധിച്ചും ഏതറടദകണ പവ്യത്ധികതള കുറ്ധിച്ചും തൊഴ്ധിലുറപ്പ് ന്ധിയമത്ധിലും 2018

-19 തല മാ്ര േരക്കുലറ്ധിലും വ്ധിശേമായ്ധി പെ്ധിപാേ്ധിച്ധിട്ടുണ്പ്.

്താഴിലാ്ികളു്ട 10 അവകാേങ്ങൾ

1. അദപക്ധിച്പ് 15 േ്ധിവേത്ധിനുള്ള്ധിൽ തൊഴ്ധില്കാരഡ്പ് ലഭ്ധിക്കുവാനുള്ള അവകാശം.

2. അദപക്ധിച്പ് 15 േ്ധിവേത്ധിനുള്ള്ധില് തൊഴ്ധില് ലഭ്ധിക്കുവാനുള്ള അവകാശവും ആയെ്ധിന്തറ

സകപറ്പ് രേീെ്പ് ലഭ്ധിക്കുന്നെ്ധിനുള്ള അവകാശവും

3. തൊഴ്ധില് ലഭ്ധിച്ധിതലങ്ധില് തൊഴ്ധില്ധിലായ്മ ദവെനം ലഭ്ധിക്കുവാനുള്ള അവകാശം, (15 േ്ധിവേം

കഴ്ധിഞാല് അടത 30 േ്ധിവേം േ്ധിവേദവെനത്ധിന്തറ നാല്ധിതലാന്നും പ്ധിന്ന്ധിടള്ള

േ്ധിവേങ്ങള്ധില് േ്ധിവേദവെനത്ധിന്തറ 50% വും ലഭ്ധികാന് തൊഴ്ധിലാള്ധിക്പ് അവകാശമുണ്പ്.)

4. പദ്ധെ്ധി ആസൂത്രണത്ധില് പതങടകാനുളള അവകാശം.

5. 5 ക്ധിദലാമീററ്ധിനുള്ള്ധില് തൊഴ്ധില് ലഭ്ധിക്കുവാനുള്ള അവകാശം, അതലങ്ധില് (ദവെനത്ധിന്തറ

10 ശെമാനം അധ്ധികം)

6. കുെ്ധിതവള്ളം, വ്ധിശ്രമേ്പൗകര്യം, പഥമ ശുശ്രൂഷാ േ്പൗകര്യം ഇവ ലഭ്ധിക്കുന്നെ്ധിനുള്ള അവകാശം.

7. 15 േ്ധിവേത്ധിനുള്ള്ധില് ദവെനം ലഭ്ധിക്കുന്നെ്ധിനുള്ള അവകാശം.

8. ദവെനവ്ധിെരണത്ധിതല കാലൊമേത്ധിന്പ് നഷപര്ധിഹാരം ലഭ്ധിക്കുവാനുള്ള അവകാശം.

9. േമയബന്ധിെമായള്ള പരാെ്ധി പര്ധിഹാരത്ധിനുള്ള അവകാശം.

10. ഗാമേഭയ്ധില് പതങടക്കുന്നെ്ധിനും ദോഷ്യല് ഓഡ്ധിറ്പ് പക്ധിയയ്ധില് പതങടകാനുമുള്ള

അവകാശം.

മഹാതാഗാന്ധി ദേശീയ ഗാമീണ തൊഴ്ധിലുറപ്പ് പദ്ധെ്ധി അെ്ധിസാനപരമായ്ധി ഒരു

അവകാശാധ്ധിഷ്ധിെ പദ്ധെ്ധിയാണ്പ്.അതുതകാണ്ടുെതന്ന തൊഴ്ധിലാള്ധികളുതെ അവകാശലംഘനതത

ഗ്പൗരവദതാതെെതന്ന കാദണണതുണ്പ്.അെ്ധിദലക്പ് വരുന്നെ്ധിന്പ് മുമ്പ് ദോഷ്യല് ഓഡ്ധിറ്പ്
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റ്ധിദോഴ്പ് ദപഴണ് മാനകുളംബ്പ് വാരഡ്ധില് കഴ്ധിഞ ഏഴ്പ് മാേത്ധിന്ധിതെ നെത്ധിയ

പവൃത്ധികളുലതെ േയലുകള പര്ധിദശാധ്ധിക്കുകയണായ്ധി. അെ്ധിന്തറ വ്ധിവരങ്ങള ഇവ്ധിതെ

പങ്കുവക്കുന്നു.

പഞായതി്ല ്താഴിലുറെ്്റ് പദ്ധതിയുമായി ബന്്ട്ട അടിസാന വിവരങ്ങള്

1 ആതക തൊഴ്ധില് കാരഡ്പ് 4306

2 ആതക തൊഴ്ധിലാള്ധികള 6173

3 ആകീവ്പ് തൊഴ്ധില് കാരഡ്പ് 2404

4 ആകീവ്പ് തൊഴ്ധിലാള്ധികള 2826

5 പ്്ധികജാെ്ധി വ്ധിഭാഗം 752

6 എസ്ധിതൊഴ്ധിലാള്ധികള 0

7 കഴ്ധിഞവരഷംആതക തെലവ്പ് 333.41

8 ഈ വരഷംആതക തെലവ്പ് 100.63

വാരഡി്ല ്താഴിലുറെ്്റ് പദ്ധതിയുമായി ബന്്ട്ട അടിസാന വിവരങ്ങള്

ആതക തൊഴ്ധില് കാരഡ്പ് 299

ആതക തൊഴ്ധിലാള്ധികള 362

ആകീവ്പ് തൊഴ്ധിലാള്ധികള 80

ആതക െ്ധിലവായ തുക 1178200

ആതക തൊഴ്ധില് േ്ധിനങ്ങള -

സ്ധിരമായ്ധിതൊഴ്ധില്ധിന്പ്അദപക്ധിക്കുന്നവര -

പ്്ധികജാെ്ധി വ്ധിഭാഗത്ധില് തപ്വര 5

കഴ്ധിഞ വരഷം 100 േ്ധിവേം തൊഴ്ധില്

ക്ധി്്ധിയവര

15
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ശസാഷ്യല് ഓഡിറിന്റ് വിശധയമാ്കേിയ പവൃതികള്

കമ

നമ

ര

വരക്പ്

ദകാഡ്പ്

പ്ധിവൃത്ധി ആരംഭ്ധിച

െ്ധിയെ്ധി

അെങ

ല് തുക

തെല

വായ

തുക

അവ്ധി

േഗ്പ് ദ്ധ

തൊഴ്ധി

ല്

േ്ധിന

ങ്ങള

വ്ധിേ

ഗ്പ് ദ്ധ

തൊ

ഴ്ധില്

േ്ധിന

ങ്ങള

ോധന

ഘെകം

1 16060050

07/IC/3176

45

ചൂലനുര

കനാല്

നവീകരണം

(0/00-

1/500)ചൂലനു

രേബ്പ്

കനാല്

േംരകണം

30/10/2018 47333

4

376

(600)

ഇല ഇല

2 16060050

07/IC/2140

81

മദഞര്ധി

തെരുതുപല്ലുര

ദൊെ്പ് കയര

ഭൂവസം

ഉപദയാഗ്ധിച്പ്

േംരകണം

- - 93338 340

( - )

ഇല ഇല

3 16060050

മാനകുളംബ്പ്

വാരഡ്ധില് 20/3/2019 - 7686 - ഇല ഇല
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07/IF/3106

31

ഓമന

ഭൂമ്ധിയ്ധില്

ക്ധിണര

ന്ധിരമാണം

4 16060050

07/IF/3106

35

മാനകുളംബ്പ്

വാരഡ്ധില്

തെല ആണ്ധി

ഭൂമ്ധിയ്ധില്

ക്ധിണര

ന്ധിരമാണം

20/03/2019 - 6588 24(0) ഇല ഇല

5 16060050

07/WH/28

9314

ഏറകുഴ്ധി ആഴം

കൂ്്ധിേംരക

ണം

20/3/2019 - 80545 293.4

3

(-)

ഇല ഇല

6 16060050

07/FP/344

117

തെരുതുപല്ലുര

ദൊെ്പ്

ബണ്പ്േംരക

ണം

13/3/2019 - 117568 410

(-)

ഇല ഇല

7 16060050

07/2018-

19/56725

മാനകുളംബ്പ്

വാരഡ്ധില് രമ

മുരള്ധി ഭൂമ്ധിയ്ധില്

ക്ധിണര

ന്ധിരമാണം

20/3/2019 - 6588 24

(-)

ഇല ഇല

8 16060050

07/2018-

19/56724

മാനകുളംബ്പ്

വാരഡ്ധില്

പുഷ്പലെ

ഭൂമ്ധിയ്ധില്

ക്ധിണര

ന്ധിരമാണം

20/3/2019 - 7686 28(-) ഇല ഇല

9
16060050

07/WH/28

9304

വാപാളം കുളം

ആഴം കൂ്്ധി

േംരകണം 20/03/2019 - 36758 134(_

)

ഇലാ ഇലാ

10

16060050

07/WH/28

9309

ൊമ്മുണ്ധിയതെ

കുളം

ആഴംകൂ്ല്

19/02/2019 207756 _(739

)

ഇലാ ഇലാ
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11 16060050

04/IC/3176

44

മാനംകുളമ്പ്

നെപാെംമുെല്

അെ്ധിര്ധികാെ്പ്

മലമ്പുഴകാനാ

ല്

നവീകരണം

23/10/2018 336183 69866 668(1

196)

ഇലാ ഇലാ

12

16060050

07/IF/3554

19

മാനംകുളമ്പ്

വാരഡ്ധില്

ഭവന

ന്ധിര്ാണം(L)

2-

(സുമ,കൃഷണ

ോേ്പ്)

08/10/2018 24390 24390 90(90

)

ഇലാ ഇലാ

13 16060050

07/IF/3557

88

മാനംകുളമ്ാ

വാരഡ്ധില്

ഭവന

ന്ധിര്ാണം-5(

േജ്ധിെ,സുദര

ഷ്പ്)

9/10/2018 _ 24390 90(_) ഇലാ ഇലാ

14 16060050

07/IF/3562

11

മാനംകുളമ്പ്

വാരഡ്ധില്

ഭവന

ന്ധിര്ാണം(L)

7(വേനാ,രാ

ധകൃഷ്ണന്)

8/10/2018 24390 18970 70(90

)

ഇലാ ഇലാ

15 16060050

07/IF/3557

86

മാനകുളമ്പ്

വാരഡ്ധില്

ഭവന

ന്ധിര്ാണം

(L)3,ശാന)

8/10/2018

24390

21138 78(90

)

ഇല

ഇലാ
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ഒറ ശനാട്ടതിൽ

വ്ധിവരങ്ങള ജ്ധിലാെലം ദ്ാക്പ്

െലം

പഞായത്പ്

െലം

1 സൃഷ്ധിച തൊഴ്ധില് േ്ധിനങ്ങള 9311669 737850 120250

2 കുടബങ്ങളക്പ് നല്ക്ധിയ ശരാശര്ധി തൊഴ്ധില്

േ്ധിനങ്ങള(ലകത്ധില്)

56.1 49.32 57.29

3 100 േ്ധിനങ്ങള പൂരതീകര്ധിച കുടംബങ്ങള 29976 1143 387

4 ആതക തൊഴ്ധിതലടത കുടംബങ്ങള 1.66 16775 2094

5 ആതക തൊഴ്ധിതലടത തൊഴ്ധിലാള്ധികള 1.88 18902 2392

6 ആതക തൊഴ്ധില് േ്ധിനങ്ങള എേ്പ്.േ്ധി

കുടംബങ്ങളക്പ്

28.7% 39.93% 45.49%

7 ആതക തൊഴ്ധില് േ്ധിനങ്ങള എേ്പ്.െ്ധി

കുടംബങ്ങളക്പ്

8.63% 0 0

സന്ദരേന വിവരങ്ങൾ

1. ആതക േനരശ്ധിച തൊഴ്ധില്ധിെങ്ങള

10

2 േനരശ്ധിച വീടകള

9

3 േനരശ്ധിച േജീവ തൊഴ്ധിലാള്ധികള

-

4 േനരശ്ധിച ന്ധിഷ്കൃയ തൊഴ്ധിലാള്ധികള -

5 പര്ധിദശാധ്ധിച തൊഴ്ധില് കാര്ഡുകള -



11

ഏഴ്റ് രജിസ്റ്ററുകളു്ട പരിശോധന

ദകന്ദ്രേരകാര്ധിന്തറ ന്ധിരദദ്ദേശപകാരം തൊഴ്ധിലുറപ്പ് പദ്ധെ്ധിയമായ്ധി ബനതപ്്പ് ൊതഴപറയന്ന 7

രജ്ധി്റുകള ന്ധിരബനമായം സൂക്ധിദകണവയാണ്പ്.

1) തൊഴ്ധില് കാരഡ്ധിനുളള അദപകയതെ രജ്ധി്ര

2) ദോഷ്യല് ഓഡ്ധിറ്പ് ഗാമേഭ മീറ്ധിംഗ്പ് രജ്ധി്ര

3) ഡ്ധിമാന്റ്പ് രജ്ധി്ര

4) പവൃത്ധിയതെ ല്ധിസം തെലവും വ്ധിശോംശങ്ങളും േംബന്ധിച രജ്ധി്ര

5) സ്ധിരആസ്ധികളുതെ രജ്ധി്ര

6) പരാെ്ധി രജ്ധി്ര

7) ോധന ഘെക രജ്ധി്ര

AMC പകാരമുള്ള 7 രജ്ധി്റുകളും ഉണായ്ധിരുന്നു.

1.തൊഴ്ധില് കാരഡ്ധിനുള്ള അദപകയതെ രജ്ധി്ര

പാര്്പ്. എ

2018-19 ോമത്ധിക വരഷത്ധില് 1 മുെല് 747 ദപരുതെ ല്ധി്്പ് 14 വാരഡ്ധിതലയം

സുക്ധിച്ധിട്ടുണ്പ്

പാര്്പ്ബ്ധി

2018-19 ോമത്ധിക വരഷത്ധില് 1 മുെല്94 ദപരുതെ ല്ധി്്പ് 17 വാരഡ്ധിതലയം എഴുെ്ധി

സുക്ധിച്ധിട്ടുണ്പ്

പാര്്പ്. േ്ധി

2018-19 ോമത്ധിക വരഷത്ധില് 1 മുെല്14 വാരഡ്ധിതലയം സുക്ധിച്ധിട്ടുണ്പ്

പാര്്പ്. ഡ്ധി

2018-19 ോമത്ധിക വരഷത്ധില് 1 മുെല് 17 വാരഡ്ധിതലയം ല്ധി്്പ് സുക്ധിച്ധിട്ടുണ്പ്

2. ഗാമസഭരജിസ്റ്റർ

നാലാംവാരഡായ മാനംകുളമ്ധിതല ഗാമേഭ രജ്ധി്ര പര്ധിദശാധനക്പ് ലഭ്യമായ്ധിലാ.

3.ഡിമാൻഡ്റ്,അശലാശ്കേഷൻശവതനരജിസ്റ്റർ

ഡ്ധിമാൻഡ്പ് അദലാദകഷൻ ദവെന രജ്ധി്ർ എം ഐ എേ്ധില് ന്ധിതന്നടത്പ് വളതര നല

രീെ്ധിയ്ധിൽ സൂക്ധിച്ധിട്ടുണ്പ്. 2018-19 ോമത്ധിക വരഷത്ധില് ഡ്ധിമാന്ഡ്പ്, തൊഴ്ധില്

അനുവേ്ധികല് ,കൂല്ധി അനുവേ്ധികല് എന്ന്ധിവ ഒന്ന്ധിച്ചു വാരഡ്പ് െലത്ധില് പ്ധിന്റ്പ് എടത്തു 17

വാരഡ്ധിതലയം സുക്ധിച്ധിടണ്പ്.

4.വർ്കേ്റ് രജിസ്റ്റർ:
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പവൃത്ധിയതെ ല്ധിസം െ്ധിലവും വ്ധിശോംശങ്ങളും േംബന്ധിച്പ് രജ്ധി്ർ.2018 -19

ോമത്ധിക വരഷത്ധില് 65 വരക്കുകളുതെലിസ്റ്റ്റ് പഞായത്റ്ത്തലതില് എം.്െഎ എസിൽ

നിനം ഡൗൺശലാഡ്റ് ്ചയ്തു സൂകി്ച്ചിരിക്കുന.

5.ആസിരജിസ്റ്റർ: (സ്ധിരആസ്ധികളുതെ രജ്ധി്ർ)

2018-19 ോമത്ധിക വരഷത്ധിതല 124 പ്ധിവൃത്ധികളുതെ വ്ധിവരങ്ങള പഞായത്പ്

െലത്ധില് പാര്്പ് എ ,പാര്്പ് ബ്ധി എന്ന്ധിങ്ങതന രജ്ധിസററ്ധില് എഴുെ്ധി സുക്ധിച്ധിട്ടുണ്പ് .

6.പരാെ്ധി രജ്ധി്ർ:

2018-19 ോമത്ധിക വരഷത്ധില് പാരെ്ധികള ഒന്നും ദരഖതപടെ്ധിയ്ധി്്ധില . 2012 മുെല് 2017

വതരആതക 8 പരാെ്ധികള മാത്രമാണ്പ് ദരഖതപടെ്ധിയ്ധിര്ധിക്കുന്നെ്പ് .പാരെ്ധിയ്ധിന് ദമല് നെപെ്ധികള

േ്്ധികര്ധിച്ധിടണ്പ് .എന്നാല് പാരാെ്ധി െീരപാക്ധിയ െ്ധിയെ്ധി ദരഖതപടെ്ധിയ്ധി്്ധില .പഴയ

മാതൃകയ്ധിലുള്ള രജ്ധിസര ആണ്പ് ന്ധിലവ്ധിലും സുക്ധിക്കുന്നെ്പ് .

7. ്മറീരിയൽരജിസ്റ്റർ :

2018-19 ോമത്ധിക വരഷത്ധില് പാരെ്ധികള ഒന്നും ദരഖതപടെ്ധിയ്ധി്്ധില. 2016-17

ോമത്ധിക വരഷത്ധില് 2 പ്ധിവൃത്ധികളുതെയം ,2017-18 ോമത്ധിക വരഷത്ധില് 21

പ്ധിവൃത്ധികളുതെയംവ്ധിവരങ്ങള പ്ധിന്റ്പ് എടത്പ് രജ്ധിസററ്ധില് ഒ്്ധിച്ചു സുക്ധിച്ധിട്ടുണ്പ് .

ഫയൽ ്വരിഫിശ്കേഷന

2018തല വാരഷ്ധിക മാ്ര േരക്കുലര അധ്യായം 7തല ഖണ്ധിക 11(5) പകാരം ഒരു പവൃത്ധി

േയല്ധില് ൊതഴ പറയന്ന 22 ദരഖകള സൂക്ധിദകണതുണ്പ്:

1.കവരദപജ്പ്

2.തെക്പ് ല്ധി്്പ്

3.വാരഷ്ധിക പദ്ധെ്ധിആസൂത്രണ ദരഖ

4.തെക്ധികല് എ്്ധിദമറ്പ് ആന്റ്പ് ഡ്ധിസേന്

5.ോദങെ്ധിക അനുമെ്ധി ദരഖ

6.ഭരണാനുമെ്ധി ദരഖ

7.േംദയാജ്ധിെ പദ്ധെ്ധിആതണങ്ധില് അതുമായ്ധി ബനതപ് ദരഖകള

8.ആന്ല് മാ്ര േരക്കുലര അനുദേേം 3എ,3ബ്ധി പകാരമുള്ള തൊഴ്ധിലാള്ധികളുതെ ഡ്ധിമാന്റ്പ്

ദോറം.

9.പവൃത്ധി അനുവേ്ധികൽ ദോറം

10.ഇ.മ്ർ ദറാള

11.തമഷരതമന്റ്പ് ബുക്പ്

12. തമറീര്ധിയല് വരക്പ് ആതണങ്ധില് ോധനങ്ങള വാങ്ങുന്നതും ഉപദയാഗ്ധിക്കുന്നതുമായ്ധി

ബനതപ് ദരഖകള

13.ദവജ്പ് ല്ധി്്പ്

14.േണ്പ് ്ാന്്സ്ഫർ ഓരഡർ
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15.തമറീര്ധിയൽ വ്പൗചറുകളും ബ്ധില്ലുകളും

16.ദറായല്റ്ധി ഉതണങ്ധിൽ അെ്ധിന്തറ ദരഖകൾ

17.പവൃത്ധിആരംഭം മുെല് അവോന്ധിക്കുന്നതുവതരയള്ള മൂന്ന്പ് ഘ് ദോദ്ാ.

18. പവൃത്ധി പൂരതീകരണ ോക്യപത്രം.

19.മ്ര ദറാള മൂവതമന്റ്പ് സ്ധിപ്പ്/േയൽ ്ാക്ധിങ്പ് ദോറം

20.ജ്ധിദയാ ൊഗഡ്പ് ദോദ്ാഗാേ്പ്

21.ദോഷ്യല് ഓഡ്ധിറ്പ് റ്ധിദപാര്്ധിന്തറ ദകാപ്ധി

22.സേറ്പ് ഡയറ്ധി

ക്്ടെതലുകൾ

ഓഡ്ധിറ്ധിന്തറ ഭാഗമായ്ധി 15

പവരത്ധികളുതെ േയല് പര്ധിദശാധ്ധിചദപാൾെ്ധിലാേയല്ധിലും ഏറവും അെ്യാവശ്യമായ്ധി

സൂക്ധിദകണ െ്ധില ദരഖകള സൂക്ധിച്ധി്്ധിതലന്ന്പ് കതണത്ധി. എന്നാല് ഇന്ധിയള്ള േയലുകള്ധിൽ

എലാ ദരഖകളും ഉളതപടതാനുള്ള ശ്രമങ്ങള MGNREGA ഉദേ്യാഗസര്ധിൽ ന്ധിന്നും

ഉണായ്ധിട്ടുണ്പ്.

1.കവരശപജ്റ്

വാരഷ്ധിക മാ്ർ േരക്കുലർ പകാരമുള്ള ഒരു കവർ ദപജ്പ് േയല്ധിൽ സൂക്ധിക്കുന്നെ്പ്

തൊഴ്ധിലുറപ്പ് പദ്ധെ്ധിയതെ സുൊര്യെയം ലാള്ധിെ്യവും ഉറപാകാന് േഹായകമാകും.ഒരു

പവൃത്ധിയതെ എലാ അെ്ധിസാനവ്ധിവരങ്ങളുംഅെങ്ങുന്ന ദരഖയാണ്ധിെ്പ്.

AMC പകരമുള്ളതും പാദേശ്ധികമായ്ധി െയ്യറാക്ധിയതുമായ കവര ദപജ്പ് പര്ധിദശാധ്ധിചാ 15

േയല്ധിലുകള്ധിലും ഉണായ്ധിരുന്ന്ധിലാ.

2.്ചക്റ് ലിസ്റ്റ്റ്

കവര ദപജ്പ് ദപാതലതതന്ന തൊഴ്ധിലുറപ്പ് പദ്ധെ്ധി പവൃത്ധികളക്പ് സുൊര്യെയം

വ്യക്തെയം ഉറപാകാന് േഹായ്ധിക്കുന്ന ദരഖയാണ്പ് തെക്പ് ല്ധി്്പ്. ഒരു േയല്ധിൽ ഏതൊതക

ദരഖകൾ ഉള്ളെകം തെയ്ധിട്ടുതണന്നും അെ്പ് ഏെ്പ് ദപജ്പ് മുെൽ ഏെ്പ് ദപജ്പ് വതരയാതണന്നും

മനസ്ധിലാക്കുന്നെ്ധിനുള്ള ഒരു ദരഖയാണ്പ് തെക്പ് ല്ധി്്പ്.പര്ധിദശാധ്ധിച15േയലുകള്ധില് AMC

പകാരമുള്ള തെക്്ധി്്പ്കാണാൻോധ്ധിച്ധിലാ.

3.വാരഷിക പദ്ധതി ശരഖ

ഒരു വാരഡ്ധിതല തൊഴ്ധില് ആവശ്യതപടന്ന മുഴുവന് തൊഴ്ധിലാള്ധികളക്കും വരഷത്ധില് 100

പണ്ധി ഉറപാക്കുന്നെ്ധിന്പ് ആവശ്യമായപവൃത്ധികള കതണത്ധി ദരഖതപടത്ധിതവച്ധിര്ധിക്കുന്ന

സുപധാനമായ രണ്ടു ദരഖകളാണ്പ് ആകന് പാനും തഷല്േ്പ്ഓേ്പ് തപാജകം. ഒരു വാരഡ്ധില്
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ഒരു വരഷം നെതാനുദദ്ദേശ്ധിക്കുന്ന പവ്യത്ധികതള കുറ്ധിച്ചുളള േമഗമായ രൂപദരഖയാണ്പ്

വാരഷ്ധിക പദ്ധെ്ധി ദരഖ. ഗാമേഭ ന്ധിർദദ്ദേശ്ധിക്കുന്ന പവർത്ധികൾ തഷൽേ്പ് ഓേ്പ് ദപാജക്ധിദലക്പ്

മാറ്റുകയം ഇെ്ധിൽന്ധിന്നും മുൻഗണനാെ്ധിസാനത്ധിൽ അൊെ്പ് ോമത്ധികവർഷത്ധിൽ

ആവശ്യമുള്ള വർക്കുകൾ തെരതഞടത്പ്ആകൻ പാൻ െയ്യാറാക്കുകയം തെയ്യും .

ആകൻ പാന്ധിൽ ഉൾതപ് പവർത്ധി െതന്നയാദണാ നെപ്ധിലാക്ധിയെ്പ് എന്ന്പ്

മനസ്ധിലാക്കുന്നെ്ധിനുംആകൻപാൻ ദകാപ്ധി ഉപകര്ധിക്കുന്നു. ഒരുപവൃത്ധിയതെ േയല്ധില്

പവ്യത്ധിതയ കുറ്ധിച്പ് പരാമരശ്ധിക്കുന്ന വാരഷ്ധികപദ്ധെ്ധിയതെ പകരപ്പ് സൂക്ധിദകണെ്പ്

അന്ധിവാര്യമാണ്പ്. പര്ധിദശാധ്ധിച 15 പവൃത്ധി േയല്ധിലും വാരഷ്ധിക പദ്ധ്ധിദരഖയതെ പകരപ്പ്

ഉണായ്ധിരുന്ന്ധില .എന്നാല് വാരഷ്ധിക പദ്ധെ്ധി ദരഖയതെ അെ്ധിസാന വ്ധിവരങ്ങള അെങ്ങുന്ന

ആേ്യദപജ്പ് കൂെ്ധി ഇെ്ധിദനാതൊപം ദെർതാണ്പ് സൂക്ധിദകണെ്പ്.

4.എസ്റ്റിശമറ്റ്

ഓദരാ പവർത്ധിക്കും എ്്ധിദമറ്ധിത്റെ േംക്ധിപം, ഡ്ധിസേൻ, പവർത്ധിയതെ പെീക്ധിെ

ദന്ങ്ങൾവ്ധിശേീകര്ധിക്കുന്ന ോദങെ്ധിക കുറ്ധിപ്പ് തുെങ്ങ്ധിയവ ഉണായ്ധിര്ധിദകണതും തേക്ർ

ദോഫ്പ് തവയറ്ധിലൂതെ ഓൺസലനായ്ധി അനുമെ്ധികൾ ലഭ്യമാദകണതുമാണ്പ് .ഒരു പവൃത്ധി

തുെങ്ങും മുമ്പ് ആ പവൃത്ധി എന്പ്, എങ്ങതന, എത്ര അളവ്ധില് തെയ്യണതമന്നറ്ധിയാന്

തൊഴ്ധിലാള്ധികളക്പ് അവകാശമുണ്പ്. അെ്ധിന്പ് അവരക്കും ഇകാര്യമറ്ധിയാന് ൊതപര്യമുള്ള

മറ്റുള്ളവരക്കും മനസ്ധിലാകാന് കഴ്ധിയന്ന െരത്ധില് ഓദരാ പവൃത്ധിയതെയം എ്്ധിദമറ്ധിന്തറ

കൂതെ ജനകീയ എ്്പ്ദമറ്പ് െയ്യാറാദകണതുണ്പ്. എന്നാല് ദെങ്കുറ്ധിശ്ധിപഞായത്ധില്

ഇതരത്ധിലുള്ള ജനകീയ എ്്ധിദമറ്പ് െയ്യാറാക്കുന്ന രീെ്ധിയ്ധിതലന്നാണ്പ് ജീവനകാര പറയന്നെ്പ്.

പര്ധിദശാധ്ധിച ഒരുേയല്ധിലും ജനകീയ എ്്ധിദമറ്പ് കാണാന് കഴ്ധിഞ്ധില.

പര്ധിദശാധ്ധിച 15േയല്ധിളുകള്ധില് 3 എണത്ധില് മാത്രമാണ്പ് എ്്ധിദമറ്പ് കാണാന്ോധ്ധിചെ്പ്..

പര്ധിദശാധ്ധിച േയലുകള്ധില് ,ദ്ായ്ധിങ്പ് ആൻഡ്പ് ഡ്ധിസേൻ, ഡീതറയ്ധിൽ എ്്ധിദമറ്പ്

അബ്ാക, ജനകീയ എ്്ധിദമറ്പ്, േർദ്വേ ഡാറ എന്ന്ധിവ ഉണായ്ധിരുന്ന്ധില. എൽ .എേ്പ്.ജ്ധി

.ഡ്ധി.അേ്ധി്ൻറ്പ് എൻജ്ധിനീയർ , അതകഡ്ധിറഡ്പ് എൻജ്ധിനീയർ ,ഓവറേീര എന്ന്ധിവർ ഒപ്പ് േീല്

എന്ന്ധിവ ദരഖതപടത്ധിയ്ധിരുന്നു.

5.സാശ്കേതികാനുമതി

ോദങെ്ധിക എ്്ധിദമറ്പ് പദ്ധെ്ധിയ്ധിൽ ഏതറടക്കുന്ന ഓദരാ പവർത്ധിക്കുംേംസാന

േർകാർ ചുമെലതപടത്ധിയഅധ്ധികാരസാനത്ധിത്റെ അനുമെ്ധിദയാടകൂെ്ധിയ ോദങെ്ധിക

എ്്ധിദമറ്പ് ഉണായ്ധിര്ധിദകണൊണ്പ്.ോദങെ്ധിക വ്ധിേഗധരെങ്ങുന്ന േമ്ധിെ്ധിയതെ അനുമെ്ധിദരഖ

എലാരീെ്ധിയ്ധിലും പൂരണവുംആധ്ധികാര്ധികവുമായ്ധിര്ധികണം.പര്ധിദശാധ്ധിച 15േയലുകള്ധില്

3 േയല്ധില് മാത്രമാണ്പ് ോദങെ്ധികാനുമെ്ധി ഉണായ്ധിരുന്നെ്പ്.അെ്ധില്

എണത്ധില്പാദേശ്ധികമായ്ധി െയ്യാറാക്ധിയതും തേക്കുര ദകാപ്ധിയം ഉണായ്ധിരുന്നു. ോദങെ്ധിക

അനുമെ്ധിയ്ധിൽ തെയരമാൻ, കണ്വീനർ ക്്ധിറ്ധി അംഗം എന്ന്ധിവർ ഒപ്പ്

ദരഖതപടത്ധിയ്ധിരുന്നു.എന്നാല് െ്ധിയ്യെ്ധി ഇലാ.. തമറീര്ധിയൽ ആന്ഡ്പ്ദലബർ കംദപാതനന്റ്പ്

ഉണായ്ധിരുന്ന്ധില.
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6.ഭരണാനുമതി

ഒരു വാരഡ്ധില് ഒരു വരഷം നെപ്ധിലാക്കുന്ന തൊഴ്ധിലുറപ്പ് പദ്ധെ്ധി പവരതനങ്ങളക്പ്

പഞായത്പ് ഭരണേമ്ധിെ്ധി നല്കുന്ന അംഗീകാരമാണ്പ് ഭരണാനുമെ്ധി. തേക്യുറ്ധില് ന്ധിതന്നടത

ദകാപ്ധിയാണ്പ് േയല്ധില് സൂക്ധിചര്ധിക്കുന്നെ്പ്. തേക്യൂര ദകാപ്ധിയ്ധില് തറേല്യൂഷന് നമര,െ്ധിയെ്ധി

എന്ന്ധിവ അപ്പ് ദലാഡ്പ് തെയ്യുദമാള ആ േ്ധിവേതത െീയെ്ധിയം തപാേീഡ്ധിങ്പ് നമറും മാത്രമാണ്പ്

പ്ധിന്റ്പ് ഔ്്ധില് വരുന്നെ്പ്. ഇെ്പ് ഭരണാനുമെ്ധി നമറായ്ധി

പര്ധിഗണ്ധികാനാവ്ധില.അതുതകാണ്ടുെതന്ന, ഗാമേഭാ െീരുമാനത്ധിന്പ് പഞായത്പ് ഭരണേമ്ധിെ്ധി

നല്കുന്ന അനുമെ്ധിപത്രത്ധിന്തറ ഒരു ദകാപ്ധി േയല്ധില് സൂക്ധിദകണൊണ്പ്. ഇകാര്യത്ധില്

പഞായത്പ് ഭരണേമ്ധിെ്ധിയതെ ഭാഗത്തു ന്ധിന്നും തേക്റ്ധിയതെ ഭാഗത്തു ന്ധിന്നും ജഗെ

ഉണാകണം. പര്ധിദശാധ്ധിച 3േയലുകള്ധിലും തേക്യുറ്ധില് ന്ധിന്നും എടത

ഭരണാനുമെ്ധിഉണായ്ധിരുന്നു. പതക തേക്റ്ധിദയാ പേ്ധിഡന്ദറാ ഒപ്പ്

,േീല്,െ്ധിയ്യെ്ധിദയാദരഖതപെ്ധിത്ധിയ്ധി്്ധില.

7.സംശയാജിതപദ്ധതി(കൺശവർജൻസ്റ്)

കൺദവർജൻേ്പ്ആയപവർതനങ്ങൾക്പ്അതതള്ധിയ്ധിക്കുന്നദരഖകതളാന്നുംെതന്നേയല്ധിദനാ

തൊപംതവചൊയ്ധികതണതാൻകഴ്ധിഞ്ധില. ഇര്ധിദഗഷൻ കനാൽ , ഭവന ന്ധിരമാണം എന്ന്ധി

പവരത്ധികള കൺദവർജൻേ്പ് ആയ്ധിരുന്ന്ധിട്ടും േയല്ധിൽ അെ്ധിത്റെൊയ ഒരു ദരഖയം

ഉണായ്ധിരുന്ന്ധില.

8.്താഴിലാ്ികളു്ട ഡിമാന്റ് ശഫാറെം

ന്ധിയമം അനുശാേ്ധിക്കുന്ന െരത്ധില് തൊഴ്ധിലാള്ധികളക്പ് വരഷത്ധില് 100 േ്ധിവേതത തൊഴ്ധിലും

,തൊഴ്ധില് ക്ധി്്ധിയ്ധിതലങ്ധില് തൊഴ്ധില്ധിലായ്മ ദവെനവും ക്ധി്ണതമങ്ധില് അവര നല്കുന്ന

അദപകയം കൃെ്യമാദകണതുണ്പ്.ആന്ൽ മാ്ർ േരക്കുലറ്ധിൽ ന്ധിരദേശ്ധിക്കുന്ന െരത്ധില്

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

നല്ദകണതുണ്പ്.

AMC പകാരമുള്ള അദപകദയാതൊപം തവള്ളദപപറ്ധിൽ െയ്യാറാക്ധിയ ഗ്രൂപ്പ് അദപകയാണ്പ്

നല്കുന്നെ്പ്.അദപകയ്ധില് േീര്ധിയല് നമര ,ദപര്പ്,വ്ധിലാേം ,തൊഴ്ധില് കാരഡ്പ് നമര ,ഒപ്പ്

എന്ന്ധിവ കൃെ്യമായ്ധി ദരഖതപടത്ധിയ്ധിട്ടുണ്പ്.ഏെ്പ് െ്ധിയെ്ധി മുെല് ഏെ്പ് െ്ധിയെ്ധി വതര എന്നെ്പ്

അദപകയതെ മുകള്ധില് ദരഖതപടത്ധിയ്ധിട്ടുണ്പ് .അദപക ത്രെണ്പ് ഓേീേ്ധില് തകാടതെ്ധിന്തറ

നമര,െ്ധിയെ്ധി ദരഖതപടത്ധിയ്ധിട്ടുണ്പ് . പര്ധിദശാധ്ധിച 3േയലുകള്ധിൽഡ്ധിമാന്ഡ്പ് ദോറം

ഉളതപടത്ധിയ്ധിട്ടുണ്പ് .2 എണത്ധില് തൊഴ്ധിലാള്ധികളുതെ ദപര്പ്,തൊഴ്ധില്കാരഡ്പ് നമര,ഒപ്പ്

എന്ന്ധിവദരഖതപടത്ധിയ്ധിട്ടുണ്പ്.കദഷയതെ വ്ധിവരങ്ങള ഇല

9.്താഴിൽ അനുവദി്കേൽ
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തൊഴ്ധില്ധിനുള്ള അദപക േ്ീകര്ധിചാല് 15 േ്ധിവേത്ധിനുള്ള്ധില് തൊഴ്ധില് നല്കണതമന്ന്പ്

MGNREGA Shedule2 Section 6– ല് പരാമരശ്ധിക്കുന്നു. അെ്ധിന്പ് കഴ്ധിഞ്ധിതലങ്ധില്

തൊഴ്ധില്ധിലായ്മ ദവെനം തകാടകണതമന്നും അദ്ധ്യായം 3 Section 7,8,9 ഭാഗങ്ങള്ധില്

അനുശാേ്ധിക്കുന്നു. തൊഴ്ധിൽആവശ്യതപ്വരക്കുതൊഴ്ധിൽഅനുവേ്ധിച്ചുതകാണ്ടുള്ളAMC പകാരമുള്ള

വർക്പ്അദലാദകഷൻദോംഉണായ്ധിരുന്ന്ധിലാ .

10.ഇ.മസ്റ്റർ ശറൊൾ

തൊഴ്ധിലുറപ്പ് പദ്ധെ്ധിയ്ധിതല ദരഖകള്ധില് ഏറവും പധാനതപ് ദരഖയാണ്പ് മ്ര

ദറാള.തൊഴ്ധിലാള്ധികൾതൊഴ്ധിൽതെയ്യുന്നെീയെ്ധി, ഹാജർ,േ്ധിവേ ദവെനം ,മ്്പ്ര

ദറാളപകാരമുള്ള ദവെനം, എന്ന്ധിവ ദരഖതപടത്തുന്നെ്ധിനുള്ളഅെ്ധിസാനദരഖയാണ്പ്ഇമ്ര

ദറാള. ഇെ്ധിൽദ്ാക്പ്തഡവലപതമൻറ്പ്ഓേീേർ, പഞായത്പ്തേക്റ്ധിഎന്ന്ധിവർ െീയെ്ധിദയാട

കൂെ്ധി ഒപ്പും, േീലുംദരഖതപടദതണൊണ്പ്.

15പവരത്ധി േയല്ധില് 14എണത്ധില് മ്ർ ദറാള കാണുവാന് ോധ്ധിച്ചു.മ്ര

ദറാളുകള്ധിൽദ്ാക്പ്തഡവലപതമൻറ്പ്ഓേീേർ, പഞായത്പ്തേക്റ്ധിഎന്ന്ധിവർഒപ്പും,

േീലുംദരഖതപടത്ധിയ്ധിട്ടുതണക്ധിലുംെീയെ്ധിദരഖതപടത്ധിയൊയ്ധികാണാൻോധ്ധിച്ധില .എം

.ബുക്പ് നമര ,തൊഴ്ധില് തെയ െ്ധിയെ്ധി ,ഹജാര ,ആതക തൊഴ്ധില് േ്ധിനങ്ങള ,േ്ധിവേ ദവെനം

,തൊഴ്ധിലുപകരണങ്ങളുതെ വാെക ,അനുവേ്ധിച തുക ,തൊഴ്ധിലാള്ധികളുതെ ഒപ്പ് ,ദമറ്ധിന്തറ ഒപ്പ്

,പര്ധിദശാധനാ ഉദേ്യാഗസത്റെ ഒപ്പ്എന്ന്ധിവ ദരഖതപടെ്ധിയ്ധിട്ടുണ്പ് .

മാ്ര ദറാള്ധിത്റെ പുറക്ധില് ആ പ്ധിവൃത്ധിയ്ധില് തൊഴ്ധിലുപകരനങ്ങളുതെ വാെക

ലഭ്ധികുന്നെ്ധിനായ്ധി ഒദരാ െ്ധിയെ്ധിയ്ധിതലയം ഇനം െ്ധിര്ധിച്ചു എണം ദരഖതപടെ്ധിയ്ധിട്ടുണ്പ് .ഇതു ഒരു

നല രീെ്ധിയായ്ധി കാണാവുന്നൊണ്പ് .

ഹാജര പകാരമുള്ള ദവേനം കൂെ്ധി ദരഖതപടതാന് ന്ധിരദേശ്ധിക്കുന്നു .

11. ്മഷർ്മൻറ്പുസകം (M Book)

ഒരു പവൃത്ധിയ്ധില് എന്തു നെന്നു,എത്ര അളവ്ധില് നെന്നു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങള കൃെ്യമായ്ധി

ദരഖതപടദതണ സുപധാന ദരഖയാണ്പ് എം.ബുക്പ്. അതുതകാണ്ടുെതന്ന ഈ പുസകത്ധില്

അളവുകള ദരഖതപടത്തുന്ന ബനതപ് ഉദേ്യാഗസര അവരുതെ ദപരും ഒപ്പും േീലും

ന്ധിരബനമായം ദരഖതപടദതണൊണ്പ്.

പര്ധിദശാധ്ധിച 15േയലുകള്ധിലുംഎം ബുക്പ്ഉണായ്ധിരുന്നു.15 എം ബുക്കും തേക്റ്ധി േീദലാെ്പ് കൂെ്ധി

േര്്ധിസേ തെയ്ധിട്ടുണ്പ്.ഒരു എം.ബുക്ധില് െതന്ന ഒന്ന്ധില് കുടെല് പ്ധിവൃത്ധിയതെ

വ്ധിശാേംേകള ദരഖതപടെ്ധിയ്ധിട്ടുണ്പ് .തമഷർതമൻറബുക്ധിൽനമർ,ദപജനമർ,എ്്ധിദമറ്പ് ,

AS,TS നമർ ഇവദരഖതപടത്ധിയ്ധിട്ടുണ്പ്., മ്ർദറാൾ നമർദരഖതപടത്ധിയ്ധി്്ധില.

ബനതപ്ഉദേ്യാഗസർഅൊയെ്പ്തേക്റ്ധി, അതകെ്ധിറഡ്പ് എഞ്ധിനീയര,

ഓവർേ്ധിയരഎന്ന്ധിവരുതെ ഒപ്പ് എം ബുക്ധില് ദരഖതപടെ്ധിയ്ധിട്ടുണ്പ്. പേ്ധിഡ്റെ്ധിത്റെ േീല്

ഉതണങ്ധിലും ഒപ്പ്ദരഖതപടത്ധി കാണുന്ന്ധില .

12.്മറീരിയൽലിസ്റ്റ്റ്

തമറീര്ധിയല് എത്രഉപദയാഗ്ധിച്ചുഎന്നെ്ധിന്പ്അെ്ധിസാനതപടത്ധി,തവണരക്പ് നൽദകണതുക,
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അവരുതെ ദപര്പ്, അക്പൗണ്പ്നമര ,പവരത്ധിയതെ ദപര്പ്,വരക്പ്ദകാഡ്പ് , ബ്ധില് നമര ,െീയെ്ധി

എന്ന്ധിവഎലാംകാണ്ധിച്ചുതകാണ്പ്തമറീര്ധിയല്ധിന്പ് ദവണ്ധിയള്ള

പണംസകമാറുന്നെ്ധിദന്ണ്ധിെയ്യാറാക്കുന്നപധാനതപ്ഒന്നാണ്പ്തമറീര്ധിയൽല്ധി്്പ്. പര്ധിദശാധ്ധിച

15 പ്ധിവൃത്ധിയ്ധിലും തമറീര്ധിയൽ ഉപദയാഗ്ധിച്ധി്്ധില .

13.ശവജ്റ് ലിസറെറെ്റ്

പവൃത്ധി പൂരത്ധിയായാല് മ്ര ദറാള പകാരം തൊഴ്ധിലാള്ധികളക്പ് ദവെനം

അനുവേ്ധിച്ചുതവന്ന്പ് ഉറപാക്കുന്ന ദരഖയാണ്പ് ദവജ്പ് ല്ധി്്പ്.

തൊഴ്ധിലാള്ധികൾഎത്രേ്ധിവേംദജാല്ധിതെയ്തുഎന്നെ്ധിന്പ്അെ്ധിസാനതപടത്ധിഅവർക്പ്നൽദകണതു

കഅൊയതകൂല്ധി, ആയധങ്ങൾക്പ്തകാടക്കുന്നവാെക,

മൂർചകൂട്ടുന്നെ്ധിനുള്ളതുകഎന്ന്ധിവഎലാംകാണ്ധിച്ചുതകാണ്പ്പണംസകമാറുന്നെ്ധിദന്ണ്ധിെയ്യാറാക്കു

ന്നപധാനതപ്ദരഖയാണ്പ് ദവജ്്ധി്്പ്.

പര്ധിദശാധ്ധിച 15 േയല്ധിലും മാ്ര ദറാള പകാരമുള്ള ദവജ്പ്ല്ധി്്പ് സുക്ധിെ്ധിട്ടുണ്പ്.

14.ഫ്ടെ്റ്ടാൻസ്ഫർഓർഡർ(FTO)

തൊഴ്ധിലാള്ധികളുതെ ദവെനം അവരവരുതെ ബാങ്പ് അക്പൗണ്ധിദലക്പ് അയച്ചു എന്നെ്ധിനുളള

തെള്ധിവാണ്പ്FTO. പരിശോധി്ച്ചവായില് 15ഫയലുക്ിലുംേണ്പ് ാൻ്സ്ഫർഓർഡർ(FTO)

സൂകി്ച്ചിട്ടില്ല .തൊഴ്ധിലാള്ധികളക്പ് കൃെ്യമായ്ധി ദവെനം ക്ധി്്ധിദയാ എന്നറ്ധിയാനുള്ള സൂക്ഷ്മ

പര്ധിദശാധന എലാ േയലുകള്ധിലും നെതാന് കഴ്ധിഞ്ധില.

15. ്മറീരിയല് വൗ്ച്ചറുകളും ബില്ലുകളും

.പര്ധിദശാധ്ധിച േയലുകള്ധില് ഏെ്ധിലും തമറീര്ധിയല് തവ്പൗചര ,ബ്ധില്ലുകളകാണാന് ോധ്ധിച്പ്െ്ധിലാ.

16. ശറൊയൽറി

പര്ധിദശാധന വ്ധിദധയമാക്ധിയ ഒരു വരക്പ്േയല്ധിലും ദറായൽറ്ധി ബാധകമല.

17.ശഫാശട്ടാഗാഫ്റ്

തൊഴ്ധിലുറപ്പ് പദ്ധെ്ധിയതെ ഗുണന്ധിലവാരം ഉറപാകാന്, പവ്യത്ധികള േംബന്ധിച്ചു

തെള്ധിവുകള ദശഖര്ധികാന് അെ്ധിന്തറ ദോദ്ാകള േഹയകമാകും.

പവരത്ധിതുടങ്ങുന്നതിന്മുമ്പ്,പ്രവർതിനടന്നുകെപോണിരിക്കുമമപോള്,

പ്രവർതിപൂർത്തീെരിച്ചുെഴിയുമമപോള്

തുടങിയഓമരപോഘ്തികെയുുംമേപോമ്പോെൾേയെിൽസൂകിക്കണകെന്ന്പ്നിഷ്കർഷിചിരിക്കുന്നു.

എന്നപോൽഇതരതിലുള്ള വിവിധ ഘ്ങളികെമേപോമ്പോെള് ഒന്നുുംതകന്നഒരു പ്രവർതി

േയെിലുും െപോണുവപോന്പോധിചില്ല.

18. പവൃതി പൂരതീകരണ സാക്യപതം
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പര്ധിദശാധ്ധിചേയല്ധിലുംപവൃത്ധി പൂരതീകരണ ോക്യപത്രംകാണുവാൻോധ്ധിെ്ധിലാ .

19.മസ്റ്റര ശറൊള് മൂവ്മനറെ്റ് സി്്റ് /ഫയല് ടാ്കേിങ്റ് ശഫാറെം

തൊഴ്ധിലുറപ്പ് പവൃത്ധി നെപാക്കുന്നെ്ധിലും അെ്ധിന്തറ ദരഖകള സകകാര്യം തെയ്യുന്നെ്ധിലും ഓദരാ

ഉദേ്യാഗസരക്കും ഉതരവാേ്ധിതം ന്ധിശ്ചയ്ധിച്ധിടണ്പ്. തൊഴ്ധിലുറപ്പ് പദ്ധെ്ധിയ്ധിതല ഏറവും

സുപധാനദരഖയായ മ്രദറാള ജനദററ്പ് തെയ്യുന്നതു മുെല് തൊഴ്ധിലാള്ധികളുതെ ദവെനം

ബാങ്ധിദലക്പ് അനുവേ്ധിച്ചുതകാണ്ടുള്ള FTO ബാങ്ധിദലക്പ് അയക്കുന്ന െീയെ്ധി കമത്ധില് മ്ര

ദറാളമൂവതമന്റ്പ് സ്ധിപ്ധില് ദരഖതപടദതണൊണ്പ്.ഒരുമ്ർദറാൾഅവോന്ധിെ്പ് 3

േ്ധിവേത്ധിനകംെതന്നഅളവുകൾബനതപ്ഉേ്യാഗസൻദരഖതപടതണംഎന്ന്പ്ന്ധിയമംഅനുശാ

േ്ധിക്കുന്നു.

പര്ധിദശാധ്ധിച14േയല്ധില്മ്ര ദറാളമൂവതമന്റ്പ് സ്ധിപ്പ് കാണുവാന് ോധ്ധിച്ധിലാ.

20. ജിശയാ ടാഗഡ്റ് ശഫാശട്ടാഗാഫ്റ്

പവർതിസലംതിരി്ച്ചറെിയുന്നതിനുള്ളഉപാധിയാണജിശയാടാഗശഡഫാശട്ടാസ്റ്. മൂന്ന്റ്

ഘട്ടതിലുള്ള ടേടോട്ടോകൾക്കു ്പുറെ്മ ജിശയാടാഗഡ്റ് ശഫാശട്ടായു്ട പിനറും ഫയലില്

സൂകിശ്കേ്ടെതാണ്റ്. ഇതുറെ്ാശ്കേ്ടെത്റ് ശമറിന്റെയും ്താഴിലുറെ്്റ് പദ്ധതി

ഉശദ്ധാഗസരു്ടയും ചുമതലയാണ്റ്.എന്നാൽപരിശോധനയ്റ് വിശധയമാ്കേിയ 15

ഫയലിലുംഇവ കാണാന സാധി്ച്ചില്ല.്ത്ിവ്റ് ശേഖരണം ്താഴിലുറെ്്റ് പദ്ധതി

പവ്യതികളു്ട ഒഴിച്ചു കൂടാനാവാത ഘടകമായതിനാല് ഈ കാര്യതില് ബന്്ട്ട

ഉശ്ാഗസര കൂടുതല് ജാഗത ്പുലരശത്ടെതു്ടെ്റ്.

21. ശസാഷ്യല് ഓഡിറ്റ് റെിശ്ാരട്ടിന്റെ ശകാ്ി

ഇദപാൾ ദോഷ്യൽ ഒംാഡ്ധിറ്പ് നെക്കുന്നതുതകാണ്പ് ഈ പവൃത്ധി േയലുകള്ധിൽ ദോഷ്യല്

ഓഡ്ധിറ്പ് റ്ധിദപാര്്ധിന്തറ ദകാപ്ധി സൂക്ധിദകണെ്ധില

22. സസറ്റ് ഡയറെി

േംസാനേർകാര്ധിത്റെന്ധിർദദ്ദേശപകാരംവർക്പ്േയല്ധിൽസൂക്ധിദകണ 22

മതതദരഖയാണസേറ്പ്ഡയറ്ധി.തൊഴ്ധിലുറപ്പ് പദ്ധെ്ധി പവൃത്ധികള പറഞ്ധിര്ധിക്കുന്ന അളവ്ധിലും

കൃെ്യെയ്ധിലും ന്ധിരവഹ്ധിക്കുന്നെ്ധിലുള്ള ഉപാധ്ധികളെങ്ങുന്ന പധാനതപ് ദരഖയാണ്പ് സേറ്പ്

ഡയറ്ധി.േംസാന േരകാര പദെ്യകമായ്ധി െയ്യാറാക്ധിയസേറ്പ് ഡയറ്ധി പവരത്ധി

സലത്തുണായ്ധിര്ധിദകണ സുപധാന ദരഖയാണ്പ്. പദ്ധെ്ധി ആരംഭദയാഗത്ധിന്തറ വ്ധിവരങ്ങള

മുെല് ഉദേ്യാഗസരുതെയം തപാതുജനങ്ങളുതെയം ന്ധിരദേശങ്ങളും േനരശക ഡയറ്ധിയ്ധില്

അെങ്ങ്ധിയ്ധിട്ടുണ്പ്.

പര്ധിദശാധ്ധിചേയല്ധില് 7 േയല്ധിലും സേറ്പ് ഡയറ്ധി ഉണായ്ധിരുന്നു ഉള്ളെ്ധിലാകത് വ്ധിവരങ്ങള

പൂരണമല.സേറ്പ്ഡയറ്ധിയതെകവർദപജ്ധിൽപവർത്ധിതയകുറ്ധിച്ചുള്ളപാഥമ്ധികവ്ധിവരങ്ങൾഏതൊ

രുവ്യക്ത്ധിക്കുംമനസ്ധിലാകാൻപറ്റുന്നരീെ്ധിയ്ധിൽഉണാദകണൊണ്പ്.പ്ധിവൃത്ധിതയേംബന്ധിച

വ്ധിശേംഷങ്ങള ,പവർത്ധിആരംഭ്ധിക്കുന്നേ്ധിവേം,എ്്ധിദമറ്പ്തുക,

പവർത്ധിഅവോനെീയെ്ധിഎ .േ്പ് ,െ്ധി .േ്പ് നമര എന്ന്ധിവകവർദപജ്ധിൽെ്ധില േയല്ധില്

ഉണായ്ധിരുന്നു. പണ്ധിസലതതതേ്പൗകര്യങ്ങളുതെലഭ്യെഅെങ്ങ്ധിയതെക്പ് ല്ധി്്പ്

,തൊഴ്ധിലാള്ധികളുതെ ോക്യപത്രംഎന്ന്ധിവ സേറ്പ് ഡയറ്ധിയ്ധില് ഇല.



19

സേറ്പ് ഡയറ്ധി യതെ ഒരു ഭാഗമാണ്പ് പദ്ധെ്ധി ആരംഭ മീറ്ധിങ്ങ്പ്. ഒരുപവൃത്ധിതുെങ്ങുന്നെ്ധിനു

മുമ്പ്പവർത്ധിതയക്കുറ്ധിച്ചുളളവ്ധിവരങ്ങൾപങ്കുവയ്ക്കുന്നതുംഅതുദപാതലഒരുപവർത്ധിഎങ്ങതനതെയ്യ

ണതമന്ന്പ്തൊഴ്ധിലാള്ധികളക്പ്കൃെ്യമായഅവദബാധംഉണാക്ധിഎടക്കുന്നെ്ധിനുംവാർത്മെമർ, ്ാേ്പ്

എന്ന്ധിവരുതെഅധ്യകെയ്ധിൽകൂടന്നദയാഗമാണപദ്ധെ്ധിആരംഭമീറ്ധിങ്ങ്പ്.പസ്തുെസേറ്പ്

ഡയറ്ധിയ്ധില്ദമൽപറഞഅധ്ധികാര്ധികളുതെോന്ന്ധിധ്യത്ധിൽപദ്ധെ്ധിആരംഭമീറ്ധിംഗ്നെത്ധിയൊയ്ധി

ദബാധ്യതപട്ടു.തപാജക്പ് മീറ്ധിങ്ങ്ധിൽ െീയെ്ധിയം േമയവും ദരഖതപടത്ധിയ്ധിട്ടുണ്പ്. തൊഴ്ധിലാള്ധികൾ

പതങടതൊയ്ധി കാണുന്നുണ്പ്.

തൊഴ്ധിൽല് ഉപകരണങ്ങളുതെ വാെകയ്ധില് െ്ധിയെ്ധിയം, എണവും മാത്രദരഖതപടത്ധിയ്ധിട്ടുണ്പ്.

്താഴിലിട്ത സൗകര്യങ്ങൾ

തൊഴ്ധില് സലത്പ് തൊഴ്ധിലാള്ധികളക്പ്ആവശ്യമായ കുെ്ധിതവളളം, െണല്, പാഥമ്ധിക

സവേ്യേഹായം, ദൊയ്റ്പ്, 5 വയസ്ധിന്പ് ൊതഴയളള കു്്ധികളക്പ് കഷ്പ് തുെങ്ങ്ധിയഅെ്ധിസാന

േ്പൗകര്യങ്ങള ഒരുകണതമന്ന്പ് ന്ധിയമത്ധിതല തഷഡ്യൂള 2ൽ 23 മുെൽ 28 വതരയള്ള ഭാഗത്പ്

ന്ധിരദേശ്ധിച്ധിട്ടുണ്പ്.

ഈ അവകാശതതക്കുറ്ധിച്പ് തൊഴ്ധിലാള്ധികദളാെ്പ് േംോര്ധിചദപാള അറ്ധിയാന് കഴ്ധിഞെ്പ്.

 കഷ്പ് േ്പൗകര്യതതക്കുറ്ധിച്പ് തൊഴ്ധിലാള്ധികളക്പ് അറ്ധിവുണ്പ്.

 അഞ്ചു വയസ്ധിനു ൊതഴയള്ള കു്്ധികളൂള്ള അ്മാര തൊഴ്ധില്ധിന്പ് ഇലാതെ്ധിനാല്

ഈ േ്പൗകര്യം ലഭ്യമായ്ധി്്ധിതലന്ന്പ് തൊഴ്ധിലാള്ധികള പറഞ്ഞു.

 െണല് തേ്പൗകര്യം ഇെ്പ് വതര ലഭ്യമായ്ധി്്ധില.

 മരുന്നുകൾ പ്ധിഎചേ്ധി യ്ധിൽ ന്ധിന്ന്ധി ക്ധിട്ടുന്നുതണങ്ധിലുംആവശ്യത്ധിന്പ്

െ്ധികയന്ന്ധില.

 കയ്യുറയം കാലുറകളും ആവശ്യമുള്ള തൊഴ്ധില്ധിെങ്ങള്ധില് ന്ധിലവ്ധില് ലഭ്ധികാറ്ധില

തൊഴ്ധിലാള്ധികള പറഞ്ഞു.ദനരതത ലഭ്യമായെ്പ് തൊഴ്ധിലാള്ധികളക്പ് അനുസൃ

െമയ്ധി്ല .

 കുെ്ധിതവള്ളം തൊഴ്ധില്ധിെങ്ങള്ധില് തൊഴ്ധിലാള്ധികള േ്യം ദശഖര്ധിക്കുന്നൊയ്ധി

തൊഴ്ധിലാള്ധികള പറഞ്ഞു.

 ദൊയ്ധിലറ്പ് തേ്പൗകര്യം ഇലായ്മ

മതറലായ്ധിെത്തുതമന്നദപാതല ഇവ്ധിതെയം തൊഴ്ധിലാള്ധികള ദനര്ധിടന്ന ഏറ്റുവും വല്ധിയ

പശ്നമാണ്പ് ദൊയ്ധിലറ്പ് േംവ്ധിധാനം ലഭ്യമല എന്നുളളെ്പ്. സീകളാണ്പ് ഇെ്ധിന്തറ പശ്നം കൂടെല്

അനുഭവ്ധിക്കുന്നെ്പ്. തൊഴ്ധിലാള്ധികദളാെ്പ് േംോര്ധിചദപാള എലാവരുംഈ അഭ്ധിപായമാണ്പ്

പങ്കുവചെ്പ് .അടത്തുളള വീടകദളാ തെെ്ധികളുതെ മറദവാ ആണ്പ് ഇവരക്പ് ഇദപാഴുംആശ്രയം.

അടത്തുളള വീടകള്ധില് ദപാകുന്നെ്ധിനുള്ള ബുദ്ധ്ധിമുട്ടുകളും തൊഴ്ധിലാള്ധികള പങ്കുതവച്ചു . ദൊതയ്റ്പ്

േ്പൗകര്യം ഇലാതെ്ധിനാല് പല സ്ധികളും മൂത്രേംബനമായഅസുഖങ്ങളാല്

ബുദ്ധ്ധിമുട്ടുന്നുതണന്ന്പ് അറ്ധിയാന് ോധ്ധിച്ചു.

വിജിലനസ്റ്ത്ആന്റ് ശമാണിററെിംഗ്റ് കമ്മറി (ജാഗതാ ശമല്ശനാട്ട സമിതി)
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ഓദരാ ഗാമപഞായത്ധിലും ഏഴ്പ് അംഗങ്ങളുള്ള ജാഗെ ദമൽദനാ് േമ്ധിെ്ധി

രൂപീകര്ധിദകണൊണ്പ്. ഇെ്ധിൽ പ്്ധികജാെ്ധി-പ്്ധികവർഗ വ്ധിഭാഗങ്ങൾക്പ് ദവണത്ര പാധാന്യം

നൽദകണതും പകുെ്ധി ദപർ സീകൾ ആയ്ധിര്ധിദകണതുമാണ്പ്. അദ്ധ്യാപകർ, അങണവാെ്ധി വർകർ,

േ്യം േഹായേംഘത്ധിതല അംഗങ്ങൾ, ദോഷ്യൽ ഓഡ്ധിറ്പ് റ്ധിദോഴ്പ് ദപഴൺമാർ,

ഉപദഭാക്തൃ േമ്ധിെ്ധികൾ, യവജന ക്ലബ്ബുകൾ, തപാതു േമൂഹ േംഘെനകൾ, തുെങ്ങ്ധിയവര്ധിൽ

ന്ധിന്നും വ്ധിഎംേ്ധിഅംഗങ്ങതള തെരതഞടകാവുന്നൊണ്പ് .വ്ധിഎംേ്ധി എലാ പവർത്ധികളും

പര്ധിദശാധ്ധിദകണതും മൂല്യ ന്ധിർണയ രജ്ധി്റ്ധിൽ ദരഖതപടദതണതും ദോഷ്യൽ ഓഡ്ധിറ്പ്

േമയത്പ് അവ ഗാമേഭയ്ധിൽ േമർപ്ധിദകണതുമാണ്പ്.വ്ധിഎംേ്ധിറ്ധിദപാർ്്പ് ഒരു തപാതു

ദരഖയായ്ധി കരുദെണതുംആവശ്യതപടന്നെ്ധിനനുേര്ധിച്പ് ഒരു തപാതു ദരഖയായ്ധി പഞായത്പ്

ന്ധിന്നും ലഭ്ധിദകണതുംആണ്പ്.

അഞ്ചുമുതൽ ഏഴുവ്ര അംഗങ്ങൾ ഉള്്്ട്ടതാണ്റ് ഒരു വിഎംസി .ഇവി്ട

7വ്ധിഎംേ്ധിഅംഗങ്ങളാണ്പ്ഉള്ളെ്പ്. അവരുതെ ദപര്പ് വ്ധിവരങ്ങള ൊതഴ പറയന്നു.

1.രപോധകൃഷ്ണന പിള്ള _ (കെമര് )

2.േ്ധി.മ്ധിന്ധി- മാനംകുളബ്പ്

3. രാദജന്ദ്രന് പ്ധിള്ള നമ : ശ്ധിവയന്- വടെലകുളമ്പ്

4.വ്ധി.തക.നീലകണന് - വാപളം

5.േ്രണമണ്ധിആണവന് - വാപളം

6.ഗ്ധിര്ധിജ നാരായണന് -അദങ്ങാെ്പ്

7.പുഷപ ബാലെന്ദ്രന് - കുറവനദകാട്

വിജിെൻ്്പ്ആൻമ്പോണിററിങ്കമിറിയുകടറിമ്പോർ്്പ്ഉണപോയിരുകന്നങ്കിലുുംഅഭിപ്രപോയങൾമരഖക്ടുതി

യിരുന്നില്ല.ഓമരപോവപോർഡികെപ്രവർതനങകളനിര്തീകിക്കുന്നതിനും ആ പ്രിവൃതി മൂെും ആ

പ്രമേശതുള്ളവര്ക്ക്പ്ക്ക്ഉപമയപോഗും ഉമണപോ എന്ന്പ് ഉറ്കുന്നതുും , പ്രിവൃതിയുകട ഗുണനിെവപോരും

ഉറ്പോക്കുെ,കൂടുതൽകെചക്ടുത്തുന്നതിനെപോയിെപോര്യകെെപോയപ്രവർതിമക്കണവരുും,

കതപോഴിൽെപോർഡിൽമപര്പ്ഇല്ലപോതവരുെപോയവ്യകിെളപോണ്ി.

എും.്ിയിൽഅുംഗങൾആയിരിമക്കണത്പ്.വിഎംസി റെിശ്ാർട്ടിൽ അഞ്റ് അംഗങ്ങള് ഒ്്റ്

ശരഖ്്ടുതിയിട്ടു്ടെ്റ്,അവരഅഞ്ചു ദപരും വ്ധിഎംേ്ധി അംഗങ്ങള െതന്നയാണ്പ് .അതും രണ്ടു േയല്ധില്

മാത്രം. ബാക്ധിയള്ള അഞ്ചു േയല്ധിലും ആരും ഒപ്പ് ദരഖതപടെ്ധിയ്ധി്്ധില .
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േനർശക കുറ്ധിപ്ധിൽല് ഒവരേീര മാത്രം പവർത്ധി സലം േനർശ്ധിചൊയ്ധി കാണുന്നുണ്പ്.അതും രണ്ടു

േയല്ധില് മാത്രം

CIB- സിറിസൺ ഇൻഫർശമഷൻ ശബാർഡ്റ്

തൊഴ്ധിലുറപ്പ് പദ്ധെ്ധിയതെ സുൊര്യെ ഉറപാക്കുന്നെ്ധിനു ദവണ്ധിയള്ള ഒരു ഉപാധ്ധിയാണ്പ് േ്ധിറ്ധിേൺ

ഇൻേർദമഷൻ ദബാർഡ്പ് .പാര 25(a), തഷഡ്യൂള 1 അനുേര്ധിച്പ് ഒരു പവർത്ധിയതെ അെ്ധിസാന

വ്ധിവരങ്ങൾ അൊയെ്പ് പവർത്ധിയതെ ദപര ,എ്്ധിദമറ്പ് തുക, ോധന ദവെന ഘെകങ്ങൾ,

യഥാർത്ഥ തെലവ്പ് ,ആതക തൊഴ്ധിൽ േ്ധിനങ്ങൾ തുെങ്ങ്ധിയ വ്ധിവരങ്ങൾ ോധാരണ ജനങ്ങൾക്കും

ഗുണദഭാക്താകൾക്കും മനസ്ധിലാകുന്ന രീെ്ധിയ്ധിൽ പേർശ്ധിപ്ധിദകണെ്പ് അന്ധിവാര്യമാണ്പ്.. ഓദരാ

പവർത്ധിയതെയംആരംഭത്ധില് െതന്ന ദബാരഡ്പ് സാപ്ധികണതമന്നു മാ്ര േരകൂലര്ധില്

പറയന്നു .േ്ധിതമനം ദകാണ്കീറ്റും ഉപദയാഗ്ധിച്പ് ന്ധിർ്്ധിച്പ് സാപ്ധികണതമന്ന്പ് ന്ധിയമം

അനുശാേ്ധിക്കുന്നുണ്പ്. ഇരുമ്പ്.,െ്ധിൻ ,പാ്്ധിക്പ് ഷീറ്റുകള തുെങ്ങ്ധിയവ ഉപദയാഗ്ധിച്ധിട്ടുള്ള

ദബാർ്ഡുകൾ സാപ്ധിക്കുന്നെ്പ് ന്ധിയമ വ്ധിരുദ്ധമാണ്പ് .വ്യക്ത്ധിഗെ പ്ധിവൃത്ധികളക്പ് 3000 രൂപയം

തപാതു പവർത്ധികൾക്പ് 5000 രൂപയം ആണ്പ് പരമാവധ്ധി െ്ധിലവ്പ് എന്നാണ്പ് വാരഷ്ധിക മാ്ർ

േർക്കുലർ ന്ധിഷ്കർഷ്ധിക്കുന്നെ്പ്.

പര്ധിദശാധനക്പ് വ്ധിദധയമായ 2തൊഴ്ധില് ഇെങ്ങള്ധില്CIB

കാണാന്ോധ്ധിച്ചു.മാനംകുളമ്പ്നെപാെം മുെല് ആച്ധിര്ധികാെ്പ് നെപാലം വതര മലമ്പുഴകാനല്

നവീകരണം,ചൂലന്നൂര കാനല്പ് നവീകരണം,എന്ന്ധി പവരത്ധികളുതെ സേറ്ധില് മാത്രമാണ്പ്

CIBകാണുവാന് ോധ്ധിചെ്പ്. അതും ദബാരഡ്പ്മാത്രംസാപ്ധിച ന്ധിലയ്ധില് ഒന്നും

ദരഖതപടത്ധിയ്ധി്്ധില.

നിരീകണ സംവിധാനതി്ല വീഴ്ച്ചകൾ

സേറ്പ് ഡയറ്ധിയം തൊഴ്ധിലുറപ്പ് പദ്ധെ്ധി ഓേീേ്ധിതല ഉദേ്യാഗസ േനരശക പുസകവും

പര്ധിദശാധ്ധിചദപാള മനേ്ധിലായ വ്ധിവരങ്ങള ജ്ധിലാ, ദ്ാക്പ് െല ഉദേ്യാഗസര പഞായത്ധിതല

തൊഴ്ധിലുറപ്പ് പദ്ധെ്ധി ഓേീസും പവൃത്ധിസലങ്ങളും കൃെ്യമായ ഇെദവളകള്ധില് േനരശ്ധിച്പ്

ദവണ ന്ധിരദേശങ്ങള നല്ക്ധിയ്ധി്്ധില .േയലുകള സൂക്ധിക്കുന്നതു മുെല് പവൃത്ധികള

തെരതഞടക്കുന്നതുവതരയള്ള കാര്യങ്ങള്ധില് കാണുന്ന ഏദകാപനമ്ധിലായ്മ ദമാണ്ധിററ്ധിങ്പ്

േംവ്ധിധാനത്ധിതല വീഴ്ചതകാണ്പ് േംഭവ്ധിചൊതണന്ന ന്ധിഗമനത്ധിലാണ്പ് ഓഡ്ധിറ്പ് െീം

എത്ധിദചരന്ന്ധിട്ടുള്ളെ്പ്. തൊഴ്ധിലുറപ്പ് പദ്ധെ്ധിയമായ്ധി ബനതപ് ജ്ധിലയ്ധിതല ഏറവും വല്ധിയ

ഉദേ്യാഗസന് ജ്ധിലാ ദപാഗാം ദകാരഡ്ധിദനററായ കളകറാണ്പ്. അദദ്ദേഹത്ധിനു ദവണ്ധി

തൊഴ്ധിലുറപ്പ് പദ്ധെ്ധി പവൃത്ധികള ഏദകാപ്ധിപ്ധിക്കുന്ന ചുമെല ദജായന്റ്പ് ദപാഗാം

ദകാരഡ്ധിദനറരക്കും.കഴ്ധിഞ ഒരു വരഷത്ധിന്ധിതെ ഈ രണ്പ് ഉദേ്യാഗസരും ഒര്ധികല്ദപാലും

ഈ പഞായത്ധില് േനരശനം നെത്ധിയ്ധി്്ധിതലന്ന്പ് ഓഡ്ധിറ്പ് േമയത്പ് അദന്ഷണത്ധില്

മനേ്ധിലായ്ധി

കഴിഞ്ഞ ഒരു വരഷതിനി്ട വിവിധ ഉശദ്യാഗസര നടതിയ സന്ദരസന വിവരം
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്മ

നമ്പര

ഉശദ്യാഗസ്ന

ശപര്റ്

ഓഫീസ്റ്

സന്ദരസന

ദിവസങ്ങള്

്താഴിലിട സന്ദരേന

തിയതികള്

ആ്ക ദിവസങ്ങള്

1 നാഷണല്

ഓേീേര

/ന്ധിര്ധികകര

ഇല ഇല ഇല

2 ദ്റ്പ് ഓേീേ്പ് ഇല ഇല ഇല

3 ഡ്ധി.പ്ധി.േ്ധി. ഇല ഇല ഇല

4 തജ .പ്ധി.േ്ധി ഇല ഇല ഇല

5 ബ്ധി.ഡ്ധി.ഒ/ബ്ധി.പ്ധി.ഒ 3 െവണ ഇല ഇല

6 ദജാ.ബ്ധി.ഡ്ധി.ഒ
1 തവണ

ഇല ഇല

7 അേ്ധിസറ്റെ്പ്

എനജ്ധിയര
1 തവണ

ഇല ഇല

അവകാേലംഘനങ്ങൾ

ദോഷ്യല് ഓഡ്ധിറ്പ് േമയത്പ്ഈ വാരഡ്ധിതല കുടംബങ്ങളുമായ്ധി േംോര്ധിചദപാള

അവകാശലംഘനങ്ങളുമായ്ധി ബനതപ്്പ് െ്ധില േംഭവങ്ങള

ശ്രദ്ധയ്ധില്തപടകയണായ്ധി.അകാര്യങ്ങളാണ്പ് ഇവ്ധിതെ പരാമരശ്ധിക്കുന്നെ്പ്.

്താഴില് കാരഡ്റ്

തൊഴ്ധിലുറപ്പ് പദ്ധെ്ധിയ്ധില് പണ്ധിതയടക്കുന്ന തൊഴ്ധിലാള്ധിയതെ അെ്ധിസാനപരമായ

അവകാശമാണ്പ് തൊഴ്ധില്കാരഡ്പ്.അദപക്ധിചാല് 15 േ്ധിവേത്ധിനകം കാരഡ്പ്

നല്കണതമന്നാണ്പ് വ്യവസ.ഈ വാരഡ്ധിതല തൊഴ്ധില് കാരഡ്ധിന്പ് അദപക്ധിചവര തകലാം

കാരഡ്പ് ലഭ്ധിച്ധിട്ടുണ്പ്.ഇകാര്യത്ധില് പഞായത്ധിന്തറ േമീപനം മാതൃകാപരമാണ്പ്.

എന്നാല് മറ്പ് െ്ധില പശ്നങ്ങള ഓഡ്ധിറ്പ് െീമ്ധിന്തറ ശ്രദ്ധയ്ധില് തപട്ടു.

 തൊഴ്ധില് കാരഡ്ധില് തൊഴ്ധില്ധിനുള്ള അദപക, എത്ര േ്ധിവേദതക്പ്

ആവശ്യതപട്ടു,തകാടത ദവെനം, ദവെനം ലഭ്ധിച െീയെ്ധി എന്ന്ധിവതയാന്നും

ദരഖതപടത്ധിയ്ധി്്ധില.

 ദവെനംഎത്ര ലഭ്ധിക്കുവാനുതണന്നു ഒരു തൊഴ്ധിലാള്ധിക്പ് ദപാലും വ്യക്തമായ

ധാരണയ്ധില.

്താഴിൽ നിശഷധം

ഒരുവരഷത്ധിൽ 100 േ്ധിവേതത തൊഴ്ധില് തൊഴ്ധിലാള്ധിയതെ ന്ധിയമപരമായഅവകാശമാണ്പ്.

ഇെ്പ് ന്ധിദഷധ്ധികാന് ആരക്കുംഅധ്ധികാരമ്ധില.

ശവതനം സവകൽ
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മ്ര ദറാള പൂരത്ധിയായ്ധി പരമാവധ്ധി 14 േ്ധിവേത്ധിനകം കൂല്ധി തൊഴ്ധിലാള്ധികളുതെ ബാങ്പ്

അക്പൗണ്ധിദലക്പ് ന്ധിദകപ്ധികണതമന്ന്പ് തൊഴ്ധിലുറപ്പ് ന്ധിയമത്ധിതല തേകന് 3(2),6

എന്ന്ധിവ്ധിെങ്ങള്ധില് വ്യക്തമാക്ധിയ്ധിട്ടുണ്പ്.സവക്ധിയാല് ആേ്യതത 30 േ്ധിവേം ദവെനത്ധിന്തറ

0.05 ശെമാനം തുക പ്ധിഴ നല്കണതമന്ന്പ് ന്ധിയമത്ധിതല തേകന് 3(3)ലും വാരഷ്ധിക മാ്ര

േരക്കുലര അധ്യായം 9ലും പറയന്നു.

 ആരുതെ ഭാഗത്തുന്ധിന്ന്പ് വീഴ്ച േംഭവ്ധിചാലും കൃെ്യേമയത്പ് ദവെനവും അെ്പ്

ലഭ്ധിച്ധിതലങ്ധില് നഷപര്ധിഹാരവും ലഭ്ധിദകണൊണ്പ്.ഇകാര്യത്ധില് തൊഴ്ധിലാള്ധികള്ധില്

ന്ധിന്ന്പ് ദരഖാമൂലം പരാെ്ധി േ്ീകര്ധിച്പ് ബനതപ്വരക്പ് അയച്ചുതകാട കാന് ദമറ്ധിനും

ഭരണേമ്ധിെ്ധിക്കും ഉതരവാേ്ധിെ്മുണ്പ്.

ബാ്കേ്റ് ജീവന്കോരു്ട സമീപനം

തൊഴ്ധിലാള്ധികദളാെ്പ് േംോര്ധിചദപാള മനേ്ധിലാകാന് കഴ്ധിഞെ്പ്:

 തൊഴ്ധിലുറപ്പ് കൂല്ധി എടകാന് തൊഴ്ധിലാള്ധികളക്പ്െ്ധിരക്കുള്ള േമയങ്ങള്ധില് മാത്രം

ന്ധില്ദകണ്ധി വരുന്നു.മാത്രമല തെക്പ്എഴുൊന് ആരുംേഹായ്ധികാറ്ധില ,പാേ്പ്

ബുക്പ്പെ്ധികാൻ മ്ധിഷ്യന് തേ്പൗകര്യം ഉപദയാഗ്ധികാന് ബാങ്പ് ഉദധ്യാഗസർ

ന്ധിർബന്ധിക്കുന്നു

 കയറാം കുളം കനറബാങ്ധിലാണ്പ് ഇവരക്പ് അക്പൗണ്ടുള്ളെ്പ്.

പവൃതി സലം സന്ദരേനം

പകൃെ്ധി വ്ധിഭവങ്ങളുതെ പര്ധിപാലനത്ധിനും ോമൂഹ്യ ആസ്ധി േ്യഷ്ധിക്കുന്നെ്ധിനും േഹായ്ധിക്കുന്ന

ന്ധിരവധ്ധി പവ്യത്ധികള ഏതറടക്കുന്നെ്ധിനുള്ള ോധ്യെയള്ള പഞായതാണ്പ് ദെങ്കുരുശ്ധി

േയല്ധില് കണ വ്ധിവരങ്ങളുതെ ന്ധിജസ്ധിെ്ധി ദനര്ധില്കണ്പ് മനസ്ധിലാക്കുന്നെ്ധിനായ്ധി ദോഷ്യല്

ഓഡ്ധിറ്പ് അംഗങ്ങള പണ്ധി പൂരത്ധിയാക്ധിയ 15 പവൃത്ധിസലങ്ങളും േനരശ്ധിക്കുകയണായ്ധി.

പവൃത്ധികള പര്ധിദശാധ്ധിച്ചും തൊഴ്ധിലാള്ധികദളാടം ദമറ്റുമാദരാടം േംോര്ധിച്ചും ഓഡ്ധിറ്പ് െീം

കതണത്ധിയ കാര്യങ്ങള ൊതഴ ദെരക്കുന്നു.

ഫയല് പരിശോധന നടതിയ പവൃതികളു്ട പവൃതിസല സന്ദരേനതിലൂ്ട

ക്്ടെതിയ കാര്യങ്ങള്:-

1) 1606005007/IC/317645

ചൂലനുരകനാല് (൦/൦൦ -1/500)ചൂലനുരകനാല്സംരകണം

കാടതവ്്ധിതതള്ധിച്പ്മതണടത്ത്വൃത്ധിയാക്ധിഎന്നറ്ധിയാൻകഴ്ധിഞ്ഞു.േീൽഡദപായ്പ്കണദപാൾഅ

വ്ധിതെവൃത്ധിദയാതെസൂക്ധിച്ധിട്ടുണ്പ്എങ്ധിലുംകാടപ്ധിെ്ധിച്പ്െ്ധിലഭാഗങ്ങൾകാണാൻകഴ്ധിഞ്ഞു.

ോമൂഹ്യവ്ധിരുദ്ധരുതെകെന്നാകമണംകനാല്ധിതനവൃത്ധിഹീനംആകുന്നുണ്പ്.

മീറർനീളത്ധിൽവർക്പ്തെയ്ധിട്ടുള്ളെ്പ്. ഈകനാൽമൂന്നുഭാഗങ്ങളായ്ധിഞങ്ങള്പ്അളന്നു.
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2) 1606005007/IC/317644

മാനംകു്ംബ്റ് നടപാടം മുതല് അചിരി്കോട്റ് നടപാലം വ്ര മലമ്പുഴ കനാല് നവീ്കേരണം

 കാടതവ്്ധിെള്ധിഎടകൽപവർത്ധിയാണ്പ്ഇവ്ധിതെനെന്ന്ധിര്ധിക്കുന്നെ്പ്.

 ന്ധിറതയകാെ്ളർന്ന്ധിര്ധിക്കുന്നെ്പ്ആയ്ധികാണാൻോധ്ധിച്ചു.

 പൂർണമായംഅളകാൻോധ്ധികാതെ്ധിനാൽഞങ്ങൾദോദ്ാഎടത്പ്സൂക്ധിച്ചുതലാദക

ഷൻ

 ജ്ധിദയാ്ാകർെ്ധി്തപടത്ധി600 നീളത്ധിൽവർക്പ്തെയ്ധിട്ടുണ്പ്.

 അഞ്ചുമാ്ദറാൾപണ്ധിതയടത്ധിട്ടുണ്പ്

3) 1606005007/WH/289304

വാ്്ം കു്ം ആഴം കൂട്ടിസംരകണം

 കൃഷ്ധിആവശ്യത്ധിനുമറാവശ്യങ്ങൾക്കുമായ്ധിഉപദയാഗ്ധിക്കുന്നഒരുകുളമാണ്പ്ഈകുളം.

 എന്നാൽന്ധിലവ്ധിൽഅടത്തുള്ളഒരുആൽമരത്ധിനതകാമ്പ്അെ്ധിദലക്ീണെ്ധിനാൽതവള്ളംവൃ

ത്ധിഹീനമായ്ധിക്ധിെക്കുന്നെ്ധിനാൽന്ധിലവ്ധിൽഉപദയാഗ്ധിക്കുന്ന്ധില.

 എന്നാൽആമരത്ധിത്റെതകാതമ്്്ധിമാറ്ധിവൃത്ധിയായ്ധിഉപദയാഗ്ധികണതമന്ന്പ്ആഗഹമുണ്പ്

എന്ന്പ്അറ്ധിയാൻോധ്ധിച്ചു.

 ഈകുളത്ധിനചുറ്റുമെ്ധിൽദവണതമന്ന്പ്ആവശ്യംനാട്ടുകാര്ധിൽന്ധിന്നുംഅറ്ധിയാൻോധ്ധിച്ചു.

മരത്ധിത്റെതകാമ്പ്തപാ്്ധിവീണെ്ധിന്നാൽഅളതവടകാൻെെസമായ്ധി.

 എസ്റ്റിമേറ് ഇലാത്തത്റ്റിനാൽഅത്റ്റിനാൽഎസ്റ്റിമേറ്അളവ്

മേഖപ്പെട്തുത്ത്തുവാൻസാധ്റ്റിച്റ്റില ..എംബ്തുക് പ്രകാേം

കാട്തുപവട്റ്റിപത്തള്റ്റിച് 28േീറർനീളത്ത്റ്റില്തും 22േീറർവീത്റ്റിയ്റ്റില്തും

കാണ്തുവാൻകഴ്റ്റിഞ്തു.എർത്ത്വർക്അ 28േീറർനീളത്ത്റ്റില്തും 20േീറർ

വീത്റ്റിയ്റ്റില്തും മ്രായ്റ്റിൻറ് 2. 5ആഴത്ത്റ്റില്തുംല്തും പ്രവർത്ത്റ്റിപെയ്തതായ്റ്റി

ആയ്റ്റികാണ്തുവാൻസാധ്റ്റിച്തു..എർത്ത്വർക് 12േീറർനീളത്ത്റ്റില്തും 8.4

േീറർവീത്റ്റിയ്റ്റില്തും മ്രായ്റ്റിൻറ് .60നീളത്ത്റ്റില്തുംകാണ്തുവാൻകഴ്റ്റിഞ്തു..

4) 1606005007/2018-19/56724

മാനംകു്മ്പ്റ് വാരഡില് ്പുഷ്പലത ഭൂമിയില്

കിണരനിരമ്മാണം

.

 പദെ്യക്ധിച്പ്സൂക്ധിക്കുന്നഒരുക്ധിണർആണ്ധിതപഞായത്പ്ന്ധിന്നുംപാോക്ധിക്ധി്്ധിതൊഴ്ധിലുറ

പ്പ്പണ്ധികാർവർക്പ്തെയെ്പ്.

 ന്ധിലവ്ധിൽഇതകുെ്ധികാനായ്ധിഉപദയാഗ്ധിക്കുന്നതവള്ളമാണചുറ്റുമെ്ധിൽതക്്ധിവൃത്ധിയായ്ധിേം

രക്ധിക്കുന്നുണ്പ്.

 എസ്റ്റിമേറ് ഇലാത്തത്റ്റിനാൽഎനാൽഎസ്റ്റിമേറ്അളവ്

മേഖപ്പെട്തുത്ത്തുവാൻസാധ്റ്റിച്റ്റില ..

5) 1606005007/2018-19/56725
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മാനംകു്ബ്റ് വാരഡില് രമ,മുര്ി ഭൂമിയില് കിണര നിരമ്മാണം

.തൊഴ്ധിൽകാെ്പ്ഇലാതവ്യക്ത്ധിയതെവീ്്ധിലാണ്പ്ഈക്ധിണർപണ്ധിെ്ധിര്ധിക്കുന്നെ്പ്.

എന്നാൽഇെ്ത്വൃത്ധിയായ്ധിെതന്നേംരക്ധിക്കുന്നുണ്പ്.

ക്ധിണർവളതരവൃത്ധിയായംന്ധിറഞ്ഞുക്ധിെക്കുന്നശുദ്ധമായതവള്ളമാണ്പ്.

ആഭാഗങ്ങള്ധിൽദവനൽകാലതത്ള്ളംകാമംപര്ധിഹര്ധികാൻഈക്ധിണർഉപദയാഗ്ധികാൻപറ്റുംഎ

ന്ന്പ്നാട്ടുകാര്ധിൽന്ധിന്നുംഅറ്ധിയാൻോധ്ധിച്ചു.

6) 1606005007/WH/289314

ഏറൊ കുഴി ആഴംകൂട്ടി സംരകണം

 .പാെത്പ്നടകായ്ധികാണതപടന്നകുളമാണപര്ധിദശാധനയ്ധിൽനലവൃത്ധിയ്ധിൽെതന്നേംര

ക്ധിച്ധിട്ടുണ്പ്േംരക്ധിചാൽന്ധിറതയജലംകാണാൻകഴ്ധിഞ്ഞു.

 നലബലതപടത്ധിയഭ്ധിത്ധിേംരക്ധിച്ധിട്ടുണ്പ്.

കൃഷ്ധിക്പ്ആയ്ധി്ാണകൂടെലായഈകുളംഉപദയാഗ്ധിക്കുന്നതറ്പ്ആവശ്യങ്ങൾക്കുംഇെ്പ്ഉപ

ദയാഗ്ധിക്കുന്നുണ്പ്.

 പ്രവർത്ത്റ്റിത്തുടങ്റ്റിയത് 2019ോർച് ോസത്ത്റ്റിലാണ് .. 293ോൻമേസ്

പ്രവർത്ത്റ്റിനടനതായ്റ്റികാണ്തുവാൻകഴ്റ്റിഞ്തു.. 100േീറർനീളത്ത്റ്റില്തും

അത്തുംേൂന്തുേീറർവീത്റ്റിയ്റ്റില്തുംല്തും പ്രവർത്ത്റ്റിനടനതായ്റ്റിഎം

ബ്തുക്റ്റിൽകാണ്തുവാൻകഴ്റ്റിഞ്തു..എർത്ത്വർക്അ 14.5അഞ്േീറർ

നീളത്ത്റ്റില്തും 9.75േീത്റ്റിയ്റ്റില്തുംകാണ്തുവാൻകഴ്റ്റിഞ്തു.

7) 1606005007/IF/310635

മാനംകു്ബ്റ് വാരഡില് ്ചല്ലാ,ആ്ടെിഭുമിയില് കിണര നിരമ്മാണം

 . 9 ദകാൽആഴത്ധിൽകുഴ്ധിച്ധിര്ധിക്കുന്നക്ധിണറാണചുറ്റുമെ്ധിൽഇല.

 തവള്ളംന്ധിറതയഉണ്പ്എലാവരുംഉപദയാഗ്ധിക്കുന്നക്ധിണർആണ്ധിെ്പ്

 അഞ്പ്ആൾ 4 മാ്ർതവച്പ് 28 േ്ധിവേംവർക്പ്തെയൊയ്ധിദമറ്പ്ന്ധിന്നുംഅറ്ധിയാൻകഴ്ധിഞ്ഞു.

 3.14 മീറർനീളം 1.5 മീറർവീെ്ധി,.3,1,.2,1.5

വീഥ്ധിപവർത്ധിയാണ്പ്ആണ്പ്എംബുക്പ്പകാരംകാണുവാൻോധ്ധിചെ്പ്അതപവർത്ധിനെ

ന്നെ്പ്ഇതാർച്പ്മാേത്ധിൽആയെ്ധിനാൽമുഴുവൻഎംബുക്്ധിവരങ്ങൾഎടക്കുവാദനാഅളക്കു

വാൻോധ്ധിച്ധില.

8) 1606005007/IF/310631

മാനംകു്ബ്റ് വാരഡില് ഓമന ഭൂമിയില് കിണര നിരമാണം

 .ഓമനകണൻഎന്നതൊഴ്ധിലുെമയതെവീ്്ധിലാണക്ധിണർന്ധിർ്്ധിച്ധിര്ധിക്കുന്നെ്പ്.

 വൃത്ധിയായ്ധിചുറ്റുമെ്ധിൽതക്്ധിതനറ്പ്ഉപദയാഗ്ധിച്ത്വൃത്ധിയായ്ധിസൂക്ധിക്കുന്നുണ്പ്.

 ന്ധിറതയതവള്ളംഈക്ധിണറ്ധിൽകാണാൻകഴ്ധിഞ്ഞു.

 ഉപദഭാക്താ്വേീ്്ധിൽഇലാെ്ധിരുന്നെ്ധിനാൽകൂടെൽവ്ധിവരങ്ങൾഅറ്ധിയാൻോധ്ധിച്ധില.

 എംബ്തുക് പ്രകാേംഎർത്ത്വർക(്4എണം 3.14)നീളത്ത്റ്റില്തും 1.5

വീത്റ്റിയ്റ്റില്തും .3ആഴത്ത്റ്റില്തുംഅത്തുംആണ് പ്രവർത്ത്റ്റി

പെയ്ത്റ്റിേ്റ്റിക്തുനത്..
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9) 1606005007/IC/214081

മശഞരി ്ചറുതു്ലൂര ശതാട്റ് കയര ഭൂവസം ഉപശയാഗി്ച്ച്റ് സംരകണം

 ഈവർക്പ്ഒന്നാംവാർഡ്ധിതലമൂന്നാംവാർഡ്ധിൽആയ്ധിര്ധികാംതെയെ്പ്എന്ന്ീ്്ധിൽന്ധിന്ന്പ്പറ

ഞ്ഞുഅവർക്പ്തെയെ്പ്ആയ്ധി്്ധിലഎന്നാണ്പ്അെ്ധിൽന്ധിന്നുംഅറ്ധിയാൻോധ്ധിചെ്പ്

10) 1606005007/FP/344117

്ചറുതു്ലൂര ശതാട്റ് ബ്ടെ്റ് സംരകണം

 ൊക്ധിൽമണ്പ്ന്ധിറച്പ്ബണായ്ധി 2ഭാഗംതക്്ധിേംരക്ധിച്ധിര്ധിക്കുന്നു.

 നലവൃത്ധിയ്ധിലുംകനത്ധിലുംെതന്നയാണബണ്ടുകൾന്ധിർ്്ധിച്ധിര്ധിക്കുന്നെ്പ്.

 700 മീറർവർക്പ്തെയ്ധിട്ടുണ്പ്. 850 വർക്ധിൽ 700

വർക്കുകൾതെയ്തുഎന്ന്പ്അറ്ധിയവാൻകഴ്ധിഞ്ഞു..

 3242.40േീറർകാട്തുപവട്റ്റിപത്തള്റ്റിച,്912േീറർഎർത്ത്വർക്നടനതായ്റ്റി

കാണ്തുവാൻസാധ്റ്റിച്തു..െ്റ്റിലവായത്തുക 1 1 7 5 6 7 8.

11) 1606005007/WH/289309

ചാമ്മുണിയു്ട കു്ം ആഴം കൂട്ടി സംരകണം

 കുളംവൃത്ധിയാക്ധിആഴംകൂ്്ധിജലംേംരകണംആണ്പ്ഇെ്ധിൽപറഞ്ധിര്ധിക്കുന്നെ്പ്

 ഇവർക്ത്വൃത്ധിയായംനന്നായ്ധിെതന്നതെയ്ധിട്ടുണ്പ്.

 കുളംഅളകാൻോധ്ധികാതെ്ധിനാൽഅളവെ്ധി്തപടത്ധിയ്ധി്്ധില.

 ഒരുസപവറ്്യക്ത്ധിയതെവീെ്ധിത്റെപര്ധിേരത്തുള്ളകുളമാണ്പ്.

 കൃഷ്ധിആവശ്യത്ധിനായ്ധിഉപദയാഗ്ധിക്കുന്നകുളംആതണന്ന്പ്അറ്ധിയാൻോധ്ധിച്ചു.

 തൊഴ്ധിൽകാർഡ്പ്ഉതണങ്ധിലുംഈവ്യക്ത്ധിഒരുറ്ധിദ്ർഡഗവൺതമ്റെ്പ്ഉദേ്യാഗസൻആണ്പ്എന്ന

റ്ധിയാൻകഴ്ധിഞ്ഞു

 കാെ്ത്വൃത്ധിയാക്ധിെള്ധിഎടത്പ്ആഴംകൂ്്ധിയ്ധിട്ടുണ്പ്.

 എസ്റ്റിമേറ് പ്രകാേംകാട്തുപവട്റ്റി പതള്റ്റിക്തുനത് 50േീറർനീളത്ത്റ്റില്തുo 28

േീറർേീറർവീത്റ്റിയ്റ്റില്തുംആണ്..എംബ്തുക്റ്റിൽന്റ്റിൽകാൻകഴ്റ്റിഞത്

36േീറർനീളത്ത്റ്റില്തും 28േീറർവീത്റ്റിയ്റ്റില്തുംആണ്..ക്തുളത്ത്റ്റിപല

്രേ്റ്റിസേമത്തക്ഇറങ്തുവാൻനടക്തുവാന്തുംസാധ്റ്റികാത്തത്റ്റിനാൽ

കൃത്യോയഅളവ് മേഖപ്പെട്തുത്ത്തുവാൻസാധ്റ്റിച്റ്റില..

12) 1606005007/IF/355419

മാനംകു്ബ്റ് വാരഡില് ഭവന നിരമ്മാണം (L)2

(സുമ,കൃഷ്ണദാസ്റ്)

പൂർതീകര്ധിച്പ് ൊണ്പ് മുഴുവൻ േ്ധിവേം പവർത്ധിയം ലഭ്ധിച്ധിട്ടുണ്പ് 24,390 രൂപ എംബുക്ധിൽ

ലഭ്ധിചൊയ്ധി കാണുന്നുണ്പ്.
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13) 1606005007/IF/355786

മാനംകു്ബ്റ് വാരഡില് ഭവന നിരമ്മാണം (L)-3

ോന്ത,

78 േ്ധിവേതത പവർത്ധിയാണ്പ് നെന്ന്ധിര്ധിക്കുന്നെ്പ്. ആതക ലഭ്ധിച്ധിര്ധിക്കുന്ന തുക 21 138

രൂപയാണ്പ് ആണ്പ്

14) 1606005007/IF/356211

മാനംകു്ബ്റ് വാരഡില് ഭവന നിരമ്മാണം-(L)7(വസന്ത,രാധകൃഷ്ണന)

90 േ്ധിവേതത മുഴുവൻ പവർത്ധിയം ലഭ്ധിചൊയ്ധി കാണുന്നുണ്പ് 24 ദപർക്പ് 24390 രൂപ

ബാങ്ധിൽ ന്ധിന്ന്പ് ലഭ്ധിചൊയ്ധി കാണുവാൻ ോധ്ധിച്ചു.

15) 1606005007/IF/355788

മാനംകു്ബ്റ് വാരഡില് ഭവന നിരമ്മാണം-5 (സജിത,സുശരഷ്റ്)

മുഴുവൻ പവർത്ധിയം കഴ്ധിഞൊയ്ധി കാണുവാൻ ോധ്ധിച്ചു ച്ചു24 390 രൂപ ലഭ്ധിചൊയ്ധി കാണാൻ

ോധ്ധിച്ചു..

ചില വീഴ്ച്ചകൾ

 കരഷകരക്പ് പങാള്ധിതം ലഭ്ധിക്കുന്ന്ധില.

 ആയധങ്ങള സൂക്ധിക്കുവാനുള്ള സലപര്ധിമ്ധിധ്ധി മൂലം ,ആയധം

നഷതപട്ടുദപായൊയ്ധി തൊഴ്ധിലാള്ധികള്ധില് ന്ധിന്നുംഅറ്ധിയാൻ കഴ്ധിഞ്ഞു.

 ദൊയ്ധിലറ്പ് േ്പൗകര്യം ലഭ്യമലായ്മതയ കുറ്ധിച്പ് തൊഴ്ധിലാള്ധികളുതെ ബുദ്ധ്ധിമുട്ടുകള

അറ്ധിയ്ധിച്ചു.

 പ്ധിവൃത്ധിസലങ്ങള അപകെം ന്ധിറഞൊണ്പ്

 മരുന്നുകളുതെ ലഭ്യെ കുറവ്പ്

 സകയറ ,കാലുറ ദപാലുള്ള സുരകാ ഉപകകരണങ്ങൾ ലഭ്ധിക്കുന്ന്ധില .

 വ്ധിശ്രമസല-േ്പൗകര്യങ്ങള ലഭ്ധിക്കുന്ന്ധില

വിലയിരുതല്

1.പദ്ധെ്ധി ആസൂത്രണം മുെലുള്ള കാര്യങ്ങള്ധില് തപാതുജനങ്ങളക്പ് പദെ്യക്ധിച്പ് കരഷക

േമൂഹത്ധിന്പ് പങാള്ധിതമ്ധില.
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2.പദ്ധെ്ധി ന്ധിരദേശ്ധിക്കുന്ന കാര്യത്ധില് ജനപെ്ധിന്ധിധ്ധികളേ്ാധീനം തെലുത്തുന്നുതണങ്ധിലും

അെ്പ് ക്ധിയാതകമല.

3.വാർഡ്പ് തമംബറും ദമറ്റുമാരും െതന്നയാണ്പ് പവൃത്ധികള ന്ധിരദേശ്ധിക്കുന്നെ്പ്

4.ോദങെ്ധിക പ്ധിഴവുകള അൊതുേമയങ്ങള്ധില് െ്ധിരുതണതമന്ന ന്ധിരദേശം നല്കാന്

പഞായത്പ് തേക്റ്ധി മുെല് മുകള്ധിദലക്കുള്ള ഉദേ്യാഗസര െയ്യാറായ്ധി്്ധില. അെതലങ്ധില്

ഇവരുളതപടന്ന പദ്ധെ്ധി ന്ധിരീകണ േംവ്ധിധാനം കാര്യകമമല.

്പാതുനിരശദേങ്ങൾ

1.തൊഴ്ധിലാള്ധികതളതകാണ്പ് വരഷത്ധില് 100 പണ്ധിക്കുള്ള അദപക ഒരുമ്ധിച്ചു നല്കാന്

ദപര്ധിപ്ധികണം. ഇെ്പ് ്രെണ്പ് ഓേീേ്ധില് െതന്ന നല്കണം.

2.തൊഴ്ധിലാള്ധികളുതെ എണം പരമാവധ്ധി വർധ്ധിപ്ധികാനാവശ്യമായ നെപെ്ധി

േ്ീകര്ധികണം.ആവശ്യതപ്വർതകലാം 100 പണ്ധി തകാടകാൻ കഴ്ധിയന്നുതണന്ന വസ്തുെ

ജനങ്ങൾക്ധിെയ്ധിൽ ദബാധ്യതപടതണം.

3. തൊഴ്ധിലാള്ധികള്ധില്ന്ധിന്നുള്ള അദപക വാങ്ങുന്ന രീെ്ധിയ്ധില് േമഗമായ മാറം ദവണം. അവരക്പ്

ആവശ്യമുണാകുദമാള തൊഴ്ധില് നല്കാന് വ്യവസയണാകണം.

4. ദേശീയ ന്ധിരീകണ ഏജന്േ്ധിമുെല് പദ്ധെ്ധി നെത്ധിപ്ധിതല ഉന്നെെല ഉദേ്യാഗസര

വതരയള്ളവര അവതര ഏല്പ്ധിച ചുമെലകള കൃെ്യമായ്ധി ന്ധിരവഹ്ധിക്കുന്നുതണന്നുറപാകണം.

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

ഓേീസും കഴ്ധിയാവുന്നത്ര പവൃത്ധിസലങ്ങളും േനരശ്ധിക്കുന്നുതവന്നുറപാകാന്

േംസാനെലത്ധില് േംവ്ധിധാനമുണാകണം.

6. വ്ധിജ്ധിലന്േ്പ് ആന്റ്പ് ദമാണ്ധിററ്ധിങ്പ് േംവ്ധിധാനം േമഗമായ്ധി അഴ്ധിച്ചുപണ്ധിയണം.ഇവതയ

േ്െനമാക്ധി ന്ധിലന്ധിരത്ധി െത്സമയഓഡ്ധിറ്ധിങ്പ് േമ്ധിെ്ധികളായ്ധി മാറ്ധിതയടകണം.

7. വ്ധിഎംേ്ധിയതെ പവരതനങ്ങള ദ്ാക്പ് െലത്ധില് ന്ധിരീക്ധികതപെണം.

8. സുൊര്യെ ഉറപാകാന് തൊഴ്ധിലുറപ്പ് ന്ധിയമം അനുശാേ്ധിക്കുന്ന െരത്ധില് േ്ധിറ്ധിേണ്

ഇന്േരദമഷന് ദബാരഡ്പ് അെ്ധിയന്ധിരമായ്ധി എലാ തൊഴ്ധില്ധിെത്ധിലുംസാപ്ധികണം.

9. പദ്ധെ്ധി ആസൂത്രണത്ധില് കരഷകതരയം തൊഴ്ധിലാള്ധികതളയം തപാതുേമൂഹതതയം

ഉളതപടതാന് കഴ്ധിയണം.

10. ജനകീയ എ്്ധിദമറ്പ് ന്ധിരബനമായ്ധി െയ്യാറാക്കുകയംഅെ്പ് തൊഴ്ധിലാള്ധികളക്പ്

ലഭ്യമാക്കുകയംഅവതര പറഞ്ഞുമനേ്ധിലാക്കുകയം ദവണം.

11. തൊഴ്ധിലാള്ധികളക്കുള്ള സുരകാ ഉപകരണങ്ങള പഞായത്പ് െലത്ധില് വാങ്ങ്ധി

സൂക്ധികണം.ഇെ്പ് തൊഴ്ധിലാള്ധികളക്പ് ലഭ്ധിക്കുന്നുതണന്ന്പ് ഉറപ്പുവരുതണം.

12. വാരഡ്ധിതല തൊഴ്ധില് കാരഡ്ധിന്തറ എണത്ധിന്പ് അനുസൃെമായ്ധി ദമറ്റുമാതര

തെരതഞടകണം.

13. മ്ര ദറാള,സേറ്പ് ഡയറ്ധി തുെങ്ങ്ധിയആധ്ധികാര്ധിക ദരഖകള സകകാര്യം തെയ്യുന്നെ്ധില്

ജാഗെദവണം.

14. ഭൂവ്ധികേന പവൃത്ധികള ഏതറടക്കുന്നെ്പ് ഭൂവുെമയതെ

ആവശ്യപകാരമായ്ധിര്ധികണം.ഇെ്ധിനായ്ധി പഞായത്പ് െലത്ധില് വ്യാപക പെരണം നല്ക്ധി
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അദപക കണ്ധികണം.

15. ഇതരം പവൃത്ധികള ഏതറടക്കുദമാള അവ മണ്പ്-ജല േംരകണത്ധിന്പ്

ഉെകുന്നൊണന്ന്പ് ഉറപ്പുവരുതണം.

16. ദമറ്റുമാരക്കും വ്ധിജ്ധിലന്േ്പ് ആന്റ്പ് ദമാണ്ധിററ്ധിങ്പ് ക്്ധിറ്ധി അംഗങ്ങളക്കുംേമയബന്ധിെമായ്ധി

പര്ധിശീലനം നല്കണം

17. സജവ േമത്തുംആസ്ധിയം വരധ്ധിപ്ധിക്കുന്നെ്ധിനുള്ള പവൃത്ധികൾ ഏതറടകാൻ കഴ്ധിയണം.

18. സീ േ്പൗഹൃേ തൊഴ്ധിലുപകരണങ്ങള ലഭ്യമാകുന്നുതണന്ന്പ് ഉറപാകണം.

്താഴിലുറെ്്റ് പദ്ധതി ഉശദ്യാഗസ്ര ക്കുറെി്ച്ച്റ്

പഞായത്ധിതല തൊഴ്ധിലുറപ്പ് പദ്ധെ്ധി ഉദേ്യാഗസര:

1.ശീെൾ െ്ധി .എം - അകഡ്ധിറഡ്പ് എന്ജ്ധിനീയര

2.രാജന് .എ - ഓവരേീയർ

3. രാധ്ധിക .േ്ധി - ഡ്ധിഇഒ/ അക്പൗണന്റ്പ്

4.അജ്ധിെ്പ്.എച്പ് . - ഡ്ധിഇഒ/ അക്പൗണന്റ്പ്

യവാകളും, കാര്യദശഷ്ധിയള്ളവരുമായ ഒരു ശക്തമായ െീമാണ്പ് പഞായത്ധിതല തൊഴ്ധിലുറപ്പ്

പദ്ധെ്ധിതയ മുദന്നാ്്പ് നയ്ധിക്കുന്നെ്പ്. കഴ്ധിഞ വരഷം 333.41.ലകവുംഈ വരഷം 100.63 ലകം

രൂപയം കൂല്ധിയ്ധിനത്ധില് തൊഴ്ധിലാള്ധികളുതെ സകയ്ധിതലത്ധികാന് കഴ്ധിഞെ്പ് ഉദേ്യാഗസരുതെ

ശുഷാന്ധി തകാണാണ്പ്. വ്യെ്യസമായ പവൃത്ധികള കതണത്തുന്നെ്ധില് ൊല്പര്യം കാണ്ധിചാൽ

കുതറക്കൂെ്ധി തമചതപ് പവർതനം കാഴ്ചവകാനാകും.

പദ്ധതിയിൽ ്താഴിൽ ലഭിയ്ക്കുന്നതിനുള്ള വ്യവസകൾ

 അവ്ധിേഗ്ദ്ധ കായ്ധികാദ്ധ്ാനം തെയ്യാന് േന്നദ്ധെയള്ളവരും പഞായത്ധില് സ്ധിര

ൊമേകാരുമായ്ധിര്ധികണം.

 18 വയസ്പ് പൂരത്ധിയായ്ധിര്ധികണം.

 ഗാമപഞായത്ധില് അദപക്ധിച്പ് 15 േ്ധിവേത്ധിനകം തൊഴ്ധില്കാരഡ്പ് ലഭ്ധിയ്ക്കും

 കുറഞെ്പ് 14 േ്ധിവേദതയ്പ് തൊഴ്ധില്ധിന്പ് അദപക്ധികണം.

 ദജാല്ധിയ്ക്കു മുന്കൂറായ്ധി അദപക്ധികണം .

 തൊഴ്ധില് നല്ക്ധി തകാണ്ടുള്ള അറ്ധിയ്ധിപ്പ് ദരഖാമൂലം നല്കണം.

്താഴിലാ്ികളു്ട ചുമതലകൾ

 കൃെ്യേമയത്പ് തൊഴ്ധില് സലത്പ് ഹാജരായ്ധി ഒപ്പ് വയ്ക്കുക.

 തൊഴ്ധിലുറപ്പ് ഗാമേഭയ്ക്കും ദോഷ്യല് ഓഡ്ധിറ്പ് ഗാമങ്ങയ്ക്കും കൃെ്യമായ്ധി പതങടക്കുക.

 പണ്ധിസലത്പ് പാ്്ധിക്പ് വസ്തുകള ഉപദയാഗ്ധിക്കുവാദനാ കത്ധിയ്ക്കുവാദനാ പാടള്ളെല.
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 േ്ധിറ്ധിേണ് ഇന്ദോരദമഷന് ദബാരഡ്പ് ആരംഭ ഘ്ത്ധില് െതന്ന ന്ധിരബനമായം

തവയദകണൊണ്പ്.

 പക്യെ്ധി േംരകണത്ധിന്പ് അവശ്യമായ പവ്യത്ധികള ഏതറടത്പ് നെപ്ധിലാക്കുക.

 ആസ്ധി സൃഷ്ധിക്കുന്ന പവൃത്ധികള കതണത്ധി ദമറ്ധിദനയം പഞായത്പ് അധ്ധികൃെദരയം

അറ്ധിയ്ധിക്കുക.

 സ്ധിരൊമേകാരാതണന്ന്പ് തെള്ധിയ്ധികാനുള്ള ദരഖകതളാന്നുമ്ധിതലങ്ധിലും ബനതപ്

പഞായതംഗം ോക്യപത്രം നല്ക്ധിയാലും ഇെ്പ് ദരഖയാക്ധി തൊഴ്ധില് കാരഡ്പ്

നല്കണം.

വിവിധ തലതിലുള്ള ഉശദ്യാഗസരു്ട ചുമതലകള്

ശമറ്റ്

 പവൃത്ധിയതെ ദമല്ദനാ്ം

 തൊഴ്ധില് കാരഡ്ധില് ആവശ്യമുള്ള വ്ധിവരങ്ങള ദരഖതപടത്തുക. അളവ്പ്

ദരഖതപടത്തുവാനുള്ള തമഷരതമന്റ്പ് ബുക്പ് പവൃത്ധിസലത്പ് സൂക്ധിക്കുക.

 േ്ധിവേവും തൊഴ്ധിലാള്ധികളുതെ ഹാജര മ്രദറാള്ധില് ഉറപ്പുവരുത്തുക. പൂരത്ധിയായ

മ്രദറാളുകള ദഡറാ എന്്്ധി ഓപദറററുതെ പകല് എത്ധിയ്ക്കുക.

ശഡറാ എനടി ഓ്ശറെറര

 മ്രദറാള വ്ധിെരണത്ധിന്പ് േഹായ്ധിക്കുക. പൂരത്ധിയായ മ്രദറാളുകള ദമറ്ധില്

ന്ധിന്നും േ്ീകര്ധിച്പ് വരക്പ് ബ്ധില്ലുകള പൂരതീകര്ധിച്പ് ദവെനവ്ധിെരണത്ധിന്പ്

നെപെ്ധി േ്ീകര്ധിയ്ക്കുക. രജ്ധി്റുകള സൂക്ധിക്കുക. തൊഴ്ധിലാള്ധികളുതെ ദവെനം

(ഡ്ധി.ബ്ധി.റ്ധി) മുദഖന എത്ധിതയന്ന്പ് ഉറപാക്കുക.

ഓവരസിയര/എഞിനീയര

 ഗാമേഭാ െീരുമാനപകാരം പവൃത്ധികള കതണത്തുക, പാഥമ്ധിക എ്്ധിദമറ്പ്

െയ്യാറാക്കുക. പവൃത്ധിയതെ ോദങെ്ധികമായ കാര്യങ്ങള ദമറ്ധിനും

തൊഴ്ധിലാള്ധികളക്കും വ്ധിശേമാക്കുക. പവൃത്ധിയതെ അളവുകള ദരഖതപടത്തുക,

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

പഞായത്റ് ്സ്ട്ടറെി/ അസിസ്റ്റനന്റ്ത്

 തേക്റ്ധി തൊഴ്ധിലുറപ്പ് പദ്ധെ്ധിയതെ ദമല്ദനാ്ം പവൃത്ധിയതെ ബ്ധില്ലുകള

യഥാേമയംഅംഗീകര്ധിയ്ക്കുക, തൊഴ്ധിലാള്ധികളുതെ ദവെനം യഥാേമയം ഡ്ധി.ബ്ധി.റ്ധി

മുഖാന്ധിരം തൊഴ്ധിലാള്ധികളുതെ അക്പൗണ്ധില് എത്ധിതയന്ന്പ് ഉറപാക്കുക.
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ശ്ാ്കേ്റ് ശപാഗാം ഓഫീസര

 പഞായത്തുകതള തൊഴ്ധിലുറപ്പ് പദ്ധെ്ധിയതെ തഷല്േ്പ് ഓേ്പ് ദപാജക്പ്

െയ്യാറാക്കുന്നെ്ധിലും വ്ധിദകന്ദ്രീകൃൊസൂത്രണത്ധിലും േഹായ്ധിക്കുക. ഇ-മ്രദറാള

വ്ധിെരണം തെയ്യുക. പഞായത്തുകളുതെ തൊഴ്ധിലുറപ്പ് പദ്ധെ്ധിയതെ ന്ധിര്വേഹണ

ദമല്ദനാ്ം വഹ്ധിക്കുകയം ന്ധിര്വേഹണം ദമാണ്ധിറര തെയ്യുക.

 പദ്ധെ്ധിയതെ ലഭ്ധിച വ്ധിഭവങ്ങളുതെയം വ്ധിെരണം തെയൊയം

ഉപദയാഗ്ധിചവയതെയം കണക്കുകള സൂക്ധിക്കുക. ആവശ്യമായ രജ്ധി്റുകള

സൂക്ധിക്കുക.

ശസാഷ്യൽഓഡിറ്റ്ഗാമസഭ

25/10/2019 ന്പ്ഉചയ്പ് 2 30 ന്നാലാംവാർ്മൊനംകുളതമ്ച്പ്നെന്നു.

എവ്ധിതെയാപഞായത്പ്പേ്ധിഡ്റെ്പ്അഭാവത്ധിൽഗാമേഭേംഘെ്ധിപ്ധിച്ചു.

ശ്രീമെ്ധികാർത്യായന്ധിപാർത്ഥനതൊല്ധി. ബ്ധിആർപ്ധിസുെ്ധിത്രേെ്യപെ്ധിജ്ഞതൊല്ധി.

വാർത്മെമർശ്രീരാധാകൃഷ്ണൻേ്ാഗെംപറഞ്ഞു. ബ്ധിആർപ്ധിഉമആമുഖപേംഗംഅവെര്ധിപ്ധിച്ചു.

നാലാംവാർഡ്ധിൽനൂറതൊഴ്ധിൽേ്ധിനംപൂർത്ധിയാക്ധിയശ്രീമെ്ധിെതതയഅധ്യകസാനദതക്പ്തെ

രതഞടത്തു.

റ്ധിദപാർ്്പ്അവെര്ധിപ്ധിക്കുന്നെ്ധിന്്ധിആർപ്ധിമാരായേജീവസുെ്ധിത്രഎന്ന്ധിവതരകണ്ധിച്ചു.

ബ്ധിആർപ്ധിഉമദനതൃെ്ംനൽക്ധി

തീരുമാനങ്ങൾ

1. ഡ്ധിമാൻഡ്രെണ്പ്ഓേീേ്ധിൽതകാടത്ത്രേീതസകപറാൻെീരുമാന്ധിച്ചു.

2. അെ്ധിസാനേ്പൗകര്യങ്ങളായകുെ്ധിതവള്ളംെണൽേ്്പ്എയദഡബാക്പ്എന്ന്ധിവലഭ്യമാകാ

ൻെീരുമാന്ധിച്ചു.

3. സകയറകാലുറതുെങ്ങ്ധിയസുരകാഉപകരണങ്ങൾലഭ്യമാകാൻെീരുമാന്ധിച്ചു.

4. തൊഴ്ധിലാള്ധികൾദക്െനം 15

േ്ധിവേത്ധിനകംലഭ്യമാകാൻ്രെണ്പ്ഓേീേ്ധിൽപരാെ്ധിനൽകാൻെീരുമാന്ധിച്ചു.

5. വർക്പ്േയൽ 22 documents കളുംസൂക്ധികാൻെീരുമാന്ധിച്ചു.

6. എ്്ധിദമറ്പ്എംബുക്പ്എന്ന്ധിവജനകീയഭാഷയ്ധിദലക്പ്മാറാൻെീരുമാന്ധിച്ചു.

7. ന്ധിലവ്ധിലുള്ളദമറ്പ്മാതരെതന്നന്ധിലന്ധിർതാൻെീരുമാന്ധിച്ചു.

8. പുെ്ധിയവ്ധിജ്ധിലൻേ്പ്ആൻദ്മൊണ്ധിററ്ധിംഗക്്ധിറ്ധിെ്ധിരതഞടകാൻെീരുമാന്ധിച്ചു.

9. തൊഴ്ധിൽകാർഡ്പ്എടതവരുതെവീടകള്ധിൽമാത്രംപവർത്ധികൾതെയ്യാൻെീരുമാന്ധിചഉെമ

സരുംഇവദരാതൊപംപണ്ധിതെയ്യണം.

നിർശ്േങ്ങൾ

1. തൊഴ്ധിൽനൽകുന്നകാര്യത്ധിൽവ്ധിദവെനംപാെ്ധിലഎന്ന്പ്ന്ധിർദദ്ദേശ്ധിച്ചു.
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2. ഉദേ്യാഗസരുതെചുമെലകൾകൃെ്യമായ്ധിന്ധിർവഹ്ധികാൻന്ധിർദദ്ദേശ്ധിച്ചു.

3. ജനകീയഭാഷയ്ധിലുള്ളഎംബുക്പ്എ്്ധിദമറ്പ്ഇവേയല്ധിൽഉൾതപടതാൻന്ധിർദദ്ദേശ്ധിച്ചു.

4. വർക്പ്േയൽ 22 documents കളുംവയാൻന്ധിർദദ്ദേശ്ധിച്ചു.

ദോഷ്യൽഓഡ്ധിറ്പ്പവർതനങ്ങൾവാർഡെലത്ധിൽനലരീെ്ധിയ്ധിൽനെത്തുവാൻെ്ധിരതഞടതേ

ദപാർ്്ധിംഗക്്ധിറ്ധിഅംഗങ്ങൾ

1. ഷണ്മുഖൻ

2. ശാനാസുകുമാരൻ

3. ജാനക്ധി

4. അശ്െ്ധി

5. ഗ്ധിര്ധിജാ

6. രജന്ധി

7. kamalam

8. യദശാേരാജൻ

9. കാർത്യായന്ധി

നന്ധിദരഖതപടത്ധിയതശ്രീരാജൻഓവർേ്ധിയർ

അധ്യകദയാഗംപ്ധിര്ധിച്ചുവ്ധിട്ടുശ്രീമെ്ധിെത

അധ്യകശ്രീമെ്ധിെത

േജീവ്പ്.തക.േ്ധി. (വ്ധിദലജ്പ് റ്ധിദോഴ്പ് ദപഴണ്,കുഴല്മനം)

സുെ്ധിത്ര.എേ്പ് (വ്ധിദലജ്പ് റ്ധിദോഴ്പ് ദപഴണ്,കുഴല്മനം)

ശ്രീമെ്ധിഉമ ( ദ്ാക്പ്റ്ധിദോഴ്പ്ദപഴൺ )

ശ്രീഗ്ധിരീഷ്പ് ( ജ്ധിലാറ്ധിദോഴ്പ്ദപഴൺ)

ദോഷ്യൽഓഡ്ധിറ്പ്െീംദകരള

(അവോന്ധിച്ചു)
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