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പുതുപര്ധിയാരം പഞായത്പ്





പഞായത്ധിതനേംബന്ധിച്ചഅട്ധിസാന വ്ധിവരങ്ങൾ

ആമുഖം

ജ്ധില്ല : പാെകാട്പ്

ദ്ാക്പ് : മെമ്പുഴ

ൊലൂക്പ് : പാെകാട്പ്

പഞായത്ധിത്റെ ദപര്പ് : പുതുപര്ധിയാരം

വ്ധിസീർണം : 29.56ച.ക്ധി.മീ

ന്ധിയമേഭാമണ്ഡെം : മെമ്പുഴ

പാർെതമ്റെ്പ് മണ്ഡെം : പാെകാട്പ്

വാർഡുകളുതട എണം : 21

ആതക ജനേംഖ്യ : 35838 (2011തെ തേേേ്പ് പ്രകാരം)

സീകൾ : 18360

പുരുഷനാർ  : 17478

പട്ധികജാെ്ധി ജനേംഖ്യ : 975

പട്ധിക ജാെ്ധി പുരുഷനാര് : 87

ദേശീയ ഗാമീണ തൊഴ്ധിലുറപ്പ് പദ്ധെ്ധിയ്ധിൽ രജ്ധിസ്റ്റർ തചയ്ത

ആതക തൊഴ്ധിൊള്ധികൾ. :5062

സീകൾ :3578

പുരുഷനാർ. :1296

പട്ധികജാെ്ധി. :975

പട്ധികവർഗം. :87



രാജ്യത്തെ ഗാമങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്ന സാധാരണകാരായ മനുഷ്യരുതെ

സർവതോന്മുഖമായ പുതരാഗേി ലക്യഷ്യം വച്ച് സ്ാേന്യാനന്തര ഇന്ത്യൻ  പാർലതമൻറിൽ

നിർമികത്പെട്ട ശക്തമായ നിയമങ്ങളിതലാന്നാണ്ച് മഹാതാഗാനി തേശീയ ഗാമീണ

തോഴിലുറ്പെ്ച് പദ്ധേി. 2005 തസപ്ഷ്യംബർ മാസഷ്യം 5-ംാംഷ്യം േീയ്യേി ഈ നിയമഷ്യം നിലവിൽ

വന്നു.

തോഴിൽ ഒരു അവകാശമായി കല്പെിച്ചു നല്കുന്ന നിരവധി സവിതശഷേകളുള്ള

നിയമമാണിേ്ച്. ഗാമീണ തമഖലയിതല ോരിദ്യനിർമാർജനഷ്യം എന്ന പാഥമിക

ലക്യത്തൊതൊ്പെഷ്യം പാരിസിേിക പുനസാപനഷ്യം, സാമൂഹ്യ ആസി സൃഷികൽഎന്നിവയഷ്യം

തോഴിലുറ്പെ്ച് പദ്ധേിയതെ ലക്യങ്ങളാണ്ച്.ജനങ്ങളുതെ തോഴിൽ തെയ്യുവാനുള്ള

അവകാശ്തെിനുഷ്യം അവരുതെ കായികാധ്ാന തശഷിക്കുഷ്യം നിയമ സാധുേയഷ്യം അന്തസഷ്യം

കല്പെിക്കുന്നുതവന്നോണ്ച് മഹാതാ ഗാനി തേശീയ ഗാമീണ തോഴിലുറ്പെ്ച് പദ്ധേിയതെ

സവിതശഷേ. തകരള്തെിലാേ്യമായി തോഴിലുറ്പെ്ച് പദ്ധേി നെ്പൊകിയേ്ച് പാലകാടഷ്യം

വയനാട്ടിലുമാണ്ച്. അതുതകാണ്ടുേതന്ന ഈ തമഖലയിതല വിപുലമായ അനുഭവസമ്പ്തെ്ച്

ആർജികാൻനമുക്ച് കഴിഞിരിതകണ്ടോണ്ച്.

മുഖ്യ െക്യങ്ങൾ

1.ഗാമ പതേശ്തെ്ച് ോമസിക്കുന്ന, അവിേഗധ തോഴിൽ തെയ്യാൻ ോതപര്യമുള്ള എതോരു

കുടഷ്യംബ്തെിനുഷ്യം ഒരുസാമ്പ്തെിക വർഷഷ്യം 100 േിവസത്തെ തോഴിലിനുള്ളഅവകാശഷ്യം.

2.േരിദരുതെ ഉപജീവനവുമായി ബനത്പെട്ട വിഭവാെി്തെറ ശക്തിത്പെട്തെല്.

3.സാമൂഹ്യമായി പിന്നാകഷ്യം നിലക്കുന്നഎലാ കുടഷ്യംബങ്ങതളയഷ്യം പദ്ധേിയിൽ ഉൾത്പെടത്തുക.

4.പഞായ്തെ്ച് രാജ്ച്സാപനങ്ങതള ശക്തിത്പെടത്തുക.

േവ്ധിദശഷെകൾ

നിയമ്തെിത്റെ പിൻബലമുള്ളഅവകാശാധിഷിേ പദ്ധേി

സീക്കുഷ്യം പുരുഷനുഷ്യം തുല്യ തവേനഷ്യം

പരിസിേി സഷ്യംരകണഷ്യം,കാർഷിക തമഖലയിതല അെിസാന സൗകര്യ

വികസനഷ്യം

തോഴിലാളികൾക്ച്ആസൂത്രണ്തെിലുഷ്യം നിർവഹണ്തെിലുഷ്യം പങാളി്തെഷ്യം

തവേനഷ്യം തനരിട്ട്ച് തോഴിലാളികളുതെ ബാങ്ച്/തപാത്ാഫീസ്ച് അകൗണ്ടിതലക്ച്

പദ്ധേി സുോര്യമാകാൻസാമൂഹ്യ ഓഡി ്്ച്



ദോഷ്യൽ ഓഡ്ധിറ്ധിത്റെ പ്രാധാന്യം

മഹാതാഗാന്ധിദേശീയ ഗഗാമീണതൊഴ്ധിലുറപ്പ് പദ്ധെ്ധി ഗപകാരം

ഗഗാമപഞായത്പ് ഗപദേശത്പ്നടപ്ധിലാകുന്നഎലാ ഗപവൃത്ധികളും

തപാെുജനപങാള്ധിതദതാതടയുള്ളദോഷ്യൽഓഡ്ധിറ്ധിന്പ്

വ്ധിദേയമാകണതമന്ന്പ്ഈന്ധിയമത്ധിന്പ്തറഅനുദേേം 17(2)ല്പ്

ന്ധിഷ്കർഷ്ധികുന്നു.പദ്ധെ്ധി ഗപവർതനതതപറ്ധിയും തപാെുേനം

തെലവഴ്ധികുന്നെ്ധിതനപറ്ധിയുംപൗരേമൂഹംനടതുന്നപരേ്യവും

േ്വെഗ്ത്രവുമായപര്ധിദശാേനയാണ്പ് ദോഷ്യൽഓഡ്ധിറ്പ്അഥവാ

ോമൂഹ്ധികകണക്പ് പര്ധിദശാേന.

എലാവാർഡ്ധിലുംവർഷത്ധിൽരണ്പ് ഗപാവശ്യം ദോഷ്യൽഓഡ്ധിറ്പ്

ഗഗാമേഭകൾകൃെ്യമായ്ധിനടതണം.തൊഴ്ധിലുറപ്പ് പദ്ധെ്ധിയ്ധിൽ

അഴ്ധിമെ്ധിക്പ്ഇടനൽകാതെ,േുൊര്യെയുംകാര്യക്ഷമെയും

ഉറപുവരുതുകയാണ്പ് ദോഷ്യൽഓഡ്ധിറ്ധിലൂതടലക്ഷ്യമ്ധിടുന്നെ്പ്.

േമൂഹത്ധിതലനാനാെുറകള്ധിലുള്ളവരുതടപങാള്ധിതം

ഉറപാക്ധി,വ്ധിപുലമായോമൂഹ്യവ്ധിേ്യാഭ്യാേപര്ധിപാട്ധിയായണ്പ്

ദോഷ്യൽഓഡ്ധിറ്പ് ഗപഗക്ധിയനടകുക.പദ്ധെ്ധിപണംശര്ധിയായരീെ്ധിയ്ധില്പ്

തെലവഴ്ധിച്ധിടുദണാ,പദ്ധെ്ധിയുതടലക്ഷ്യംകകവര്ധിചുദവാ,

പദ്ധെ്ധിയുതടഗുണദഭാകാകളുതടജീവ്ധിെത്ധിൽഗുണപരമായ

എ്ത്രുമാറമാണുണായെ്പ്,ോമൂഹ്യആസ്്ധിേൃഷ്ധിച്ധിടുദണാെുടങ്ധിയ

കാര്യങളാണ്പ് ദോഷ്യൽഓഡ്ധിറ്ധിലൂതടകതണതാൻ ഗശമ്ധികുന്നെ്പ്.

തപാെുജനങളുതടപങാള്ധിതദതാതടനടതുന്നെ്ധിനാൽേർകാർ

പദ്ധ്ധികളുതടനടത്ധിപ്ധിനുദമൽതപാെുേമൂഹത്ധിന്പ്തറ

ജാഗഗെയുറപാകാൻ ദോഷ്യൽ ഓഡ്ധിറ്പ്വഴ്ധിതയാരുകും.

രാജ്യതതപരദമാന്നെഓഡ്ധിറ്ധിങ്പ്േംവ്ധിോനമായകംദഗടാളർആന്പ്റ്പ്

ഓഡ്ധിറർജനറൽ (േ്ധി.എ.ജ്ധി)പുറതപടുവ്ധിചമാർഗന്ധിർദേശമനുേര്ധിചാണ്പ്

ഈദോഷ്യൽഓഡ്ധിറ്പ് നടത്ധിയ്ധിടുള്ളെ്പ്.േംസാനേർകാർ

രൂപീകര്ധിചദോഷ്യൽഓഡ്ധിറ്പ്യൂണ്ധിറ്ധിന്പ്തറ ദനെൃെ്വത്ധിൽമലമുഴ

ദ്ാക്ധിതല 4മതത ദോഷ്യൽഓഡ്ധിറാണ്പ്പാലകാട്പ് ജ്ധിലയ്ധിൽ

മലമുഴ ദ്ാക്ധിതലപുെുപര്ധിയാരംപഞായത്ധിൽ നടന്ന്ധിടുള്ളെ്പ്.

രീ്ിശപോസ്ട്ത്രം

ദോഷ്യൽഓഡ്ധിറ്പ് റ്ധിദോഴ്്പ്േംഘം ഗപവൃത്ധിഫയൽപര്ധിദശാേന,



ഫീൽഡ്പ്േന്ദർശനം,തൊഴ്ധിലാള്ധികളുമായുള്ളഅഭ്ധിമുഖം,എം.ഐ.എേ്പ്

പര്ധിദശാേനഎന്ന്ധിവതയഅട്ധിസാനമാക്ധിയാണ്പ് ദോഷ്യൽഓഡ്ധിറ്പ്

റ്ധിദപാർട്പ് െയാറാക്ധിയ്ധിടുള്ളെ്പ്.ൊതഴപറയുന്നരീെ്ധിഅവംലംബ്ധിചാണ്പ്

ഈറ്ധിദപാർട്പ്െയാറാക്ധിയ്ധിടുള്ളെ്പ്.

1. ഓഡ്ധിറ്പ്പാൻ

1.1ഓഫീേ്പ്േന്ദർശനപര്ധിപാട്ധികൾ.

2. അഭ്ധിമുഖം

2.1 (ബ്ധിഡ്ധിഒ,പഞായത്പ് ഗപേ്ധിഡന്പ്റ്പ്,ജനഗപെ്ധിന്ധിേ്ധികൾ,തേഗകടറ്ധി &

സാഫ്പ്).

2.2 ദമറ്പ് ,തൊഴ്ധിലാള്ധികൾ,കർഷകർ,തൊഴ്ധില്ധിന്പ് ദപാകാതതൊഴ്ധിൽ

കാഡ്പ് ഉടമകൾ.

3.ഫയൽപര്ധിദശാേന

3.1തപാെുഗപവൃത്ധികൾ,വ്യക്ധിഗെ ഗപവൃത്ധികൾ

3.2 ദരഖകളുതട ഉള്ളടകം.േുൊര്യെ,പര്ധിപൂർണെ.

3.3ഭരണേമ്ധിെ്ധിയുതടയും ഉദേ്യാഗസരുതടയുംകാര്യഗപാപ്്ധി.

4.ഫീൽഡ്പ്േന്ദർശനം,ന്ധിരീക്ഷണം.

4.1പൂർത്ധിയായതൊഴ്ധില്ധിടം.

5.റഫറൻേ്പ് .

5.1വ്ധികേനദരഖ,വാർഷ്ധികപദ്ധെ്ധിദരഖ,രജ്ധിസറുകൾ,വർക്പ്ഫയൽ.

6. ദോഷ്യൽഓഡ്ധിറ്പ്എംഐഎേ്പ് ദഫാർമാറ്ധിദലകുള്ള

വ്ധിവരദശഖരണം

6.1.വ്ധിവരങളുതട ദഗകാഡ്ധികരണം

7. ദഗകാേ്പ് തവര്ധിഫ്ധിദകഷൻ,അവോനഘടെർച.

8.കരട്പ് റ്ധിദപാർട്പ് െയാറാകൽ



അവകപോശങ്ങളെ സരംബനിച്ട്

മഹാതാഗാന്ധിദേശീയ ഗഗാമീണതൊഴ്ധിലുറപ്പ് പദ്ധെ്ധി ഗപകാരം

തൊഴ്ധിലാള്ധികൾക്പ്ലഭ്ധിദകണഅവകാശങതളകുറ്ധിചും

ഏതറടുദകണഗപവ്യത്ധികതളകുറ്ധിചും തൊഴ്ധിലുറപ്പ് ന്ധിയമത്ധിലും 2018

തല മാസർേർകുലറ്ധിലുംവ്ധിശേമായ്ധി ഗപെ്ധിപാേ്ധിച്ധിടുണ്പ്.

ള്പോഴിലപോെികെുളെ 10അവകപോശങ്ങൾ

1.അദപക്ഷ്ധിച്പ് 15േ്ധിവേത്ധിനുള്ള്ധിൽതൊഴ്ധിൽകാർഡ്പ്ലഭ്ധികുവാനുള്ള

അവകാശം.

2.അദപക്ഷ്ധിച്പ് 15േ്ധിവേത്ധിനുള്ള്ധിൽതൊഴ്ധിൽലഭ്ധികുവാനുള്ള

അവകാശവുംആയെ്ധിന്പ്തറകകപറ്പ് രേീെ്പ് ലഭ്ധികുന്നെ്ധിനുള്ള

അവകാശവും

3.തൊഴ്ധിൽ ലഭ്ധിച്ധിതലങ്ധിൽ തൊഴ്ധില്ധിലായ്മ ദവെനംലഭ്ധികുവാനുള്ള

അവകാശം, (15േ്ധിവേംകഴ്ധിഞാൽഅടുത 30േ്ധിവേം

േ്ധിവേദവെനത്ധിന്പ്തറനാല്ധിതലാന്നും പ്ധിന്ന്ധിടുള്ളേ്ധിവേങള്ധിൽ

േ്ധിവേദവെനത്ധിന്പ്തറ 50%വും ലഭ്ധികാൻതൊഴ്ധിലാള്ധിക്പ്

അവകാശമുണ്പ്.)

4. പദ്ധേി ആസൂത്രണ്തെിൽ പതങടകാനുളളഅവകാശഷ്യം.

5. 5 കിതലാമീ്റിനുള്ളിൽതോഴിൽ ലഭിക്കുവാനുള്ള അവകാശഷ്യം, അതലങിൽ (തവേന്തെിത്റെ

10 ശേമാനഷ്യം അധികഷ്യം)

6. കുെിതവള്ളഷ്യം, വിശ്രമസൗകര്യഷ്യം, പഥമ ശുശ്രൂഷാ സൗകര്യഷ്യം ഇവ ലഭിക്കുന്നേിനുള്ള

അവകാശഷ്യം.

7. 15 േിവസ്തെിനുള്ളിൽതവേനഷ്യം ലഭിക്കുന്നേിനുള്ളഅവകാശഷ്യം.

8. തവേനവിേരണ്തെിതല കാലോമസ്തെിന്ച് നഷപരിഹാരഷ്യം ലഭിക്കുവാനുള്ളഅവകാശഷ്യം.

9. സമയബനിേമായള്ളപരാേി പരിഹാര്തെിനുള്ളഅവകാശഷ്യം.

10.ഗാമസഭയിൽ പതങടക്കുന്നേിനുഷ്യം തസാഷ്യൽ ഓഡി ്്ച് പകിയയിൽ പതങടകാനുമുള്ള

അവകാശഷ്യം.

മഹാതാഗാനി തേശീയ ഗാമീണ തോഴിലുറ്പെ്ച് പദ്ധേി അെിസാനപരമായി ഒരു

അവകാശാധിഷിേ പദ്ധേിയാണ്ച് അതുതകാണ്ടുേതന്ന തോഴിലാളികളുതെ

അവകാശലഷ്യംഘനത്തെ ഗൗരവത്തൊതെേതന്ന കാതണണ്ടതുണ്ട്ച്.അേിതലക്ച് വരുന്നേിന്ച്



മുമ്പ്ച് തസാഷ്യൽഓഡി ്്ച് റിതസാഴ്ച് സഷ്യംഘഷ്യം ഓടർകാെ്ച് വാഡിതല 4പവൃ്തെികളുതെ ഫയലുകൾ

പരിതശാധിക്കുകയണ്ടായി. അേിത്റെ വിവരങ്ങൾ ഇവിതെ പങ്കുവക്കുന്നു.

പഞായത്ധിതെ തൊഴ്ധിലുറപ്പ് പദ്ധെ്ധിയുമായ്ധി ബനതപട അട്ധിസാന വ്ധിവരങ്ങള്

1 ആതക തോഴില് കാർഡ്ച് 3669

2 ആതക തോഴിലാളികൾ 5062

3 ആകീവ്ച്തൊഴ്ധിൽകാർഡ്പ് 2272

4 ആകീവ്ച് തോഴിലാളികൾ 2564

5 പട്ടികജാേി വിഭാഗഷ്യം 608

6 ST തോഴിലാളികൾ 57

7 2018-19വർഷതതആതകതെലവ്പ് 2.476ദകാട്ധി

വാർഡ്ധിതെ തൊഴ്ധിലുറപ്പ് പദ്ധെ്ധിയുമായ്ധി ബനതപട അട്ധിസാന വ്ധിവരങ്ങൾ

ആതക തോഴിൽ കാർഡ്ച് 114

ആതക തോഴിലാളികൾ 141

ആകീവ്ച് തോഴിലാളികൾ 44

ആതക െിലവായ തുക(2018-2019) 306644

ആതക തോഴിൽ േിനങ്ങൾ 1142

പട്ടികജാേി വിഭാഗ്തെിൽ തപട്ടവർ



കഴിഞവർഷഷ്യം 100 േിവസഷ്യം തോഴിൽകിട്ടിയവർ ഇല

ദോഷ്യൽ ഓഡ്ധിറ്ധിന്പ് വ്ധിദധയമാക്ധിയ പ്രവൃത്ധികൾ

ക്രമ

നമർ

വർക്പ്ദകാഡ്പ് പ്രവൃത്ധി ആരംഭ്ധിച്ച

െീയെ്ധി

അടങ്ക

ല തുക

തചെ

വായ

തുക

അവ്ധി

േഗ്ദ്ധ

തൊ

ഴ്ധില

േ്ധിന

ങ്ങള്

വ്ധിേഗ്ദ്ധ

തൊഴ്ധി

ല

േ്ധിനങ്ങ

ള്

ോധ

ന

ഘട

കം

1 1606006005/

LD/318219

മണ്ച്

ജലസഷ്യംരക

ണഷ്യം മുരളി

22-09-2018 200000 134383 493 ഇല ഇല

2 1606006005/

IF/359792

ഭവനനിർമാ

ണഷ്യം രമ്യ

22-09-2018 25000 16802 62 ഇല ഇല

3 1606006005/

IF/359840

ഭവനനിർമാ

ണഷ്യം

നൂർജഹാൻ

22-09-2018 25000 16802 62 ഇല ഇല

4 1606006005/

IF/359787

ഭവനനിർമാ

ണഷ്യംആശ

22-09-2018 25000 16802 62 ഇല ഇല

5 1606006005/IF/3

59808

ഭവനനിർമാ

ണഷ്യം തേവയാനി

22-09-2018 25000 16802 62 ഇല ഇല

6 1606006005/IF/3

59794

ഭവനനിർമാ

ണഷ്യം രമ്യ

േുനീഷ്കരൻ

22-09-2018 25000 16802 62 ഇല ഇല



ഒറ ദനാടത്ധിൽ

വ്ധിവരങ്ങള് ജ്ധില്ലാെ

െം

ദ്ാക്പ്

െെം

പഞായ

ത്പ് െെം

1 സൃഷിച തോഴിൽ േിനങ്ങൾ 9311669 471554 88152

2 കുടബങ്ങൾക്ച് നൽകിയ ശരാശരി തോഴിൽ

േിനങ്ങൾ(ലക്തെിൽ)

56.1 65.92 1671

3 100 േിനങ്ങൾ പൂർ്തെീകരിച കുടഷ്യംബങ്ങൾ 29976 2792 191

4 ആതക തോഴിതലട്തെകുടഷ്യംബങ്ങൾ 1.66 7153 1671

5 ആതക തോഴിതലട്തെ തോഴിലാളികൾ 1.88 8350 5062

6 ആതക തോഴിൽ േിനങ്ങൾ എസ്ച്.സി

കുടഷ്യംബങ്ങൾക്ച്

28.7% 64.19%

7 ആതക തോഴിൽ േിനങ്ങൾ എസ്ച്.െി

കുടഷ്യംബങ്ങൾക്ച്

8.63% 0.04%

േന്ദർശന വ്ധിവരങ്ങൾ

1. ആതകസന്ദർശിച തോഴിലിെങ്ങൾ 6



2 സന്ദർശിച വീടകൾ 5

3 സന്ദർശിചസജീവ തോഴിലാളികൾ 13

4 സന്ദർശിചനിഷ്കൃയ തോഴിലാളികൾ 0

5 പരിതശാധിചതോഴിൽകാർഡുകൾ 18

ഏഴ്പ് രജ്ധിസ്റ്ററുകളുതട പര്ധിദശാധന

തകന്ദ്രസർകാരിത്റെ നിർത്ദേശപകാരഷ്യം തോഴിലുറ്പെ്ച് പദ്ധേിയമായി ബനത്പെട്ട്ച്

ോതഴ്പെറയന്ന 7 രജി്റുകൾ നിർബനമായഷ്യം സൂകിതകണ്ടവയാണ്ച്.

1) തോഴിൽകാർഡിനുളളഅതപകയതെ രജി്ർ 

2) തസാഷ്യൽ ഓഡി ്്ച് ഗാമസഭ മീ്ിഷ്യംഗ്ച് രജി്ർ

3) ഡിമാ്റെ്ച് രജി്ർ

4) പവൃ്തെിയതെ ലിസഷ്യം തെലവുഷ്യം വിശോഷ്യംശങ്ങളുഷ്യം സഷ്യംബനിച രജി്ർ

5) സിരആസികളുതെ രജി്ർ

6) പരാേി രജി്ർ

7) സാധനഘെക രജി്ർ

കതണതലുകൾ

AMCപകാരമുള്ള 7 രജി്റുകളുഷ്യംവളതരനലരീെ്ധിയ്ധിൽേൂക്ഷ്ധിച്ധിര്ധികുന്നു

1.തൊഴ്ധിൽ കാർഡ്പ് രജ്ധിസ്റ്റർ

തോഴിൽ കാർഡിനുള്ള കുടഷ്യംബാതപകയതെ രജി്ർ ആണ്ച് തോഴിൽ കാർഡ്ച് രജി്ർ.

പുതു്പെരിയാരഷ്യം പഞായ്തെിൽ 18- 19 കാലയളവിൽ 77 തോഴിൽകാർഡ്ച് ആണ്ച്

പുേിയോയി അനുവേിചിടള്ളേ്ച്. 4ആം വാർഡ്ച്മുരള്ധിആതക 114 തോഴിൽ കാർഡിൽ141

തോഴിലാളികളാണ്ച് ഉള്ളേ്ച് . 2016-19 വതര തജാബ്ച് കാർഡ്ച് ലി്്ച് പി്റെ്ച്എടത്തുവളതര നല

രീേിയിൽ സൂകിചിടണ്ട്ച്.

2. ഗാമേഭ രജ്ധിസ്റ്റർ

തോഴിൽ ആവശ്യത്പെട്ടതുഷ്യം തോഴിൽ തകാട്തെതുഷ്യം സഷ്യംബനിച രജി്ർ ആണ്ച് ഗാമസഭ

രജി്ർ. പുതു്പെരിയാരഷ്യം പഞായ്തെിൽ ഈ വിവരങ്ങൾ എലാഷ്യം തരഖതപടതുന്നേ്ച്



പഞായ്തെിതല തപാതു ഗാമസഭാ രജി്റിൽ ആണ്പ്. പരിതശാധിച 6 പവൃ്തെി

ഫയലുകളുഷ്യം അഡിഷണൽ ആകൻ പാനിൽ ഉൾത്പെട്ടിരുന്നേിനാൽ ആ തരഖകളുതെ

പകർ്പെ്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു .

3. ഡ്ധിമാൻഡ്പ്, അദൊദകഷൻ ദവെന രജ്ധിസ്റ്റർ

ഡിമാൻഡ്ച്, അതലാതകഷൻ, തവേന രജി്ർ എന്നിവ വളതര നല രീെ്ധിയ്ധിൽ

േൂക്ഷ്ധിച്ധിര്ധികുന്നു. ഇത്പൊൾ പഞായത്ധിന്പ്തറ വിവരങ്ങൾ ഒന്ന്ധിചാണ്പ്

േൂക്ഷ്ധിച്ധിര്ധികുന്നെ്പ്. ഓതരാ വാർഡ്പ്കളിതല വിവരങ്ങൾ പി്റെ്ച് എട്തെ്ച്

സലപറല്ബൈനഡ്ച് തെയ്യുന്നേിനുള്ള നെപെികമങ്ങൾ തുെങ്ങിയിടണ്ട്ച്,

4. വർക്പ് രജ്ധിസ്റ്റർ:

പവൃ്തെിയതെ ലിസഷ്യം െിലവുഷ്യം വിശോഷ്യംശങ്ങളുഷ്യം സഷ്യംബനിച്ച് രജി്ർ. വർക്ച് രജി്ർ

സർട്ടിലഫ തെയിടണ്ട്ച്. 2018 -2019 കാലയളവിൽ തെയ്യുവാൻ ഉത്ദേശിചിരുന്ന

പവര്തെികളുതെ വിവരങ്ങൾ വർക്ച് രജി്റിൽ ഉണ്ട്ച് . വർക്ച് റജി്ർ പരിതശാധിചേിൽ,

ദോഷ്യൽ ഓഡ്ധിറ്ധിന്പ് വ്ധിദേയമാക്ധിയ 5 ഫയലുകളുതടയും വ്ധിവരങൾ

കാണുവാൻ ോേ്ധിചു, എന്നാൽ മണ്പ് ജലേംരക്ഷണം മുരള്ധി എന്ന

ഗപവർത്ധിയുതടവ്ധിവരങൾവർക്പ്രജ്ധിസറ്ധിൽകാണാൻോേ്ധിച്ധില.

5. ആസ്ധി രജ്ധിസ്റ്റർ: (സ്ധിരആസ്ധികളുതട രജ്ധിസ്റ്റർ)

തോഴിലുറ്പെ്ച് പദ്ധേിയമായി ബനത്പെട്ട്ച് തെയ്യുന്ന പവർ്തെികളുതെ തപരുവ്ധിവരങൾ

ആണ്ച് ആസി രജ്ധിസറ്ധിൽ എഴുേിയിരിക്കുന്നേ്ച്. ഓഡി ്്ച് കാലയളവ്ധിൽ ഉള്ള 6

ഗപവർത്ധികളുംആസ്്ധി രജ്ധിസറ്ധിൽ ദരഖതപടുത്ധിയ്ധിരുന്ന്ധില.

6. പരാെ്ധി രജ്ധിസ്റ്റർ:

പരാേി രജി്ർ സർട്ടിലഫ തെയിടണ്ട്ച്. പരാേി രജി്ർ പരിതശാധിചത്പൊൾ

2018-19 കാലയളവില് 4പരാേി ആണ്ച് ഉണ്ടായിരുന്നേ്ച്. പരാേികൾക്ച്െീർപഷ്യം

കലിചോയി തരഖതപടേിയിടണ്ട്ച്. 18004255720 എന്ന തൊൾ ഫീ നമ്പറിൽ പരാേികൾ

തരഖതപട്തൊഷ്യം എന്നുള്ളവിവരഷ്യം തോഴിലാളികളിൽ ലഭ്യമല.

7. തമറീര്ധിയൽ രജ്ധിസ്റ്റർ :

തമ്ീരിയൽ രജി്ർ തസർട്ടിലഫ തെയിടണ്ട്ച്. തമ്ീരിയൽ രജി്ർ പരിതശാധിചേിൽ

ഈ ഓഡി ്്ച്ഈ കാലയളവിൽ തമറീര്ധിയൽ ഗപവർതനംനടന്നൊയ്ധി കാണാൻ

കഴ്ധിഞ്ധില

േയൽതവര്ധിേ്ധിദകഷൻ



2018തല വാർഷിക മാ്ർ സർക്കുലർ അധ്യായഷ്യം 7തല ഖണിക 11(5) പകാരഷ്യം ഒരു

പവൃ്തെി ഫയലിൽോതഴ പറയന്ന 22 തരഖകൾ സൂകിതകണ്ടതുണ്ട്ച്:

1. കവർ തപജ്ച്

2.തെക്ച് ലി്്ച്

3. വാർഷിക പദ്ധേിആസൂത്രണ തരഖ

4.തടക്്ധികൽഎ്ിതമ ്്ച് ആ്റെ്ച് ഡിലസന്

5.സാതങേികഅനുമേി തരഖ

6.ഭരണാനുമേി തരഖ

7.സഷ്യംതയാജിേ പദ്ധേിആതണങിൽ അതുമായി ബനത്പെട്ട തരഖകൾ 

8.ആന്ൽ മാ്ർ സർക്കുലർഅനുതേേഷ്യം 3എ,3ബി പകാരമുള്ള തോഴിലാളികളുതെ ഡിമാ്റെ്ച്

തഫാറഷ്യം.

9.പവൃ്തെിഅനുവേികൽ തഫാറഷ്യം

10.ഇ.മ്ർ ദറാൾ 

11.തമഷരതമ്റെ്ച് ബുക്ച്

12. തമ്ീരിയൽ വർക്ച് ആതണങിൽ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതുഷ്യം ഉപതയാഗിക്കുന്നതുമായി

ബനത്പെട്ട തരഖകൾ

13.തവജ്ച് ലി്്ച്

14.ഫണ്ട്ച് ടാൻസ്ഫർഓർഡർ

15.തമ്ീരിയൽവൗചറുകളുഷ്യം ബില്ലുകളുഷ്യം

16.തറായല്ി ഉതണ്ടങില്അേിത്റെ തരഖകൾ

17.പവൃ്തെിആരഷ്യംഭഷ്യം മുേൽഅവസാനിക്കുന്നതുവതരയള്ള മൂന്ന്ച്ഘട്ട തഫാതട്ടാ.

18. പവൃ്തെി പൂർ്തെീകരണസാക്യപത്രഷ്യം.

19.മ്ർ ദറാൾ മൂവതമ്റെ്ച് സി്പെ്ച്/ഫയൽ ടാകിങ്ച് തഫാറഷ്യം

20.ജിതയാ ൊഗഡ്ച് തഫാതട്ടാഗാഫ്ച്

21. ദോഷ്യൽഓഡി ്്ച് റിത്പൊർട്ടിൻതറ തകാ്പെി

22.ലസ ്്ച് ഡയറി

കതണതലുകൾ

ഓഡി്ിത്റെ ഭാഗമായി 6പവർ്തെികളുതെ ഫയൽപരിതശാധിചത്പൊൾ 6ഫയലിലുഷ്യം 4

തരഖകൾ ഒഴിതകയള്ള എലാ തരഖകളുഷ്യം സൂകിെിടണ്ടായിരുന്നു. ഏ്വുഷ്യം അേ്യാവശ്യമായി

സൂകിതകണ്ട െില തരഖകൾ സൂകിചിട്ടിതലന്ന്ച് കതണ്ട്തെി. ഫണ്ട്ച് ടാൻസ്ഫർ

ഓർഡർ,ജിതയാ ൊഗഡ്ച് തഫാതട്ടാഗാഫ്ച് ,ലസ ്്ച് ഡയറി, ഡ്ധിമാൻഡ്പ് ദഫാറം, ഈ

തരഖകൾ ഫയലുകള്ധിൽ ഉൾതപടുത്ധിയ്ധിട്ധില.എന്നാൽ FTO യും ഡ്ധിമാൻഡ്പ്



ദഫാറവും ദവർെ്ധിര്ധിച്പ്േൂക്ഷ്ധിച്ധിരുന്നു.

1.കവർ ദപജ്പ്
വാർഷിക മാ്ർസർക്കുലർപകാരമുള്ള ഒരു കവർ തപജ്ച് ഫയലിൽ സൂകിക്കുന്നേ്ച്

തോഴിലുറ്പെ്ച് പദ്ധേിയതെ സുോര്യേയഷ്യം ലാളിേ്യവുഷ്യം ഉറ്പൊകാൻ സഹായകമാകുഷ്യം.ഒരു

പവൃ്തെിയതെ എലാഅെിസാനവിവരങ്ങളുഷ്യംഅെങ്ങുന്ന തരഖയാണിേ്ച്.

6ഫയലുകൾ പരിതശാധിചേിൽ 6ഫയലുകളിലുഷ്യം AMC പകാരമുള്ള കവർ

തപജുണ്ടായിരുന്നു. മുഴുവൻ വിവരങ്ങളുഷ്യം ഉൾതകാള്ളിച കവർ തപജ്ച് ആയിരുന്നിലഫയലിൽ

ഉണ്ടായിരുന്നേ്ച്.വാർഡ്ധിന്പ്തറ ദപര്പ്, എന്നെലതകടുകൾ

ഉൾതപടുത്ധിയ്ധിട്ധില.

തനയ്ധിംഓഫ്പ് േ്ധി ജ്ധിആർഎേ്പ് ,തനയ്ധിംഓഫ്പ് ട്ധിഎ,തജഇ,ബ്ധിഎഫ്പ് ട്ധി,

ജ്ധിദയാടാഗ്്പ്അതേറ്പ്േ്പ്എന്ന്ധിവദരഖതപടുത്ധിയ്ധിട്ധില.കവർദപജ്പ്

പൂർണമായുംപൂര്ധിപ്ധിദകണൊണ്പ്.പൂർണമായഎഎംേ്ധികവർദപജ്പ്

േൂക്ഷ്ധിദകണൊണ്പ്

2.തചക്പ് െ്ധിസ്റ്റ്പ്

കവർ തപജ്ച് തപാതല്തെതന്ന തോഴിലുറ്പെ്ച് പദ്ധേി പവർ്തെികൾക്ച് സുോര്യേയഷ്യം

വ്യക്തേയഷ്യം ഉറ്പൊകാൻ സഹായിക്കുന്ന തരഖയാണ്ച് തെക്ച് ലി്്ച്. ഒരു ഫയലിൽ ഏതോതക

തരഖകൾ ഉള്ളെകഷ്യം തെയിടതണ്ടന്നുഷ്യം അേ്ച് ഏേ്ച് തപജ്ച് മുേൽ ഏേ്ച് തപജ്ച് വതരയാതണന്നുഷ്യം

മനസിലാക്കുന്നേിനുള്ള ഒരു തരഖയാണ്ച് തെക്ച് ലി്്ച്. പരിതശാധിച 6ഫയലുകളിലുഷ്യം തെക്ച്

ലി്്ച് കാണാൻ സാധിച്ചു.

3.വാർഷ്ധിക പദ്ധെ്ധി ദരഖ

ഒരു വാർഡിതല തോഴിൽ ആവശ്യത്പെടന്ന മുഴുവൻ തോഴിലാളികൾക്കുഷ്യം

വർഷ്തെിൽ 100 പണി ഉറ്പൊക്കുന്നേിന്ച് ആവശ്യമായ പവർ്തെികൾ കതണ്ട്തെി

തരഖത്പെട്തെിതവചിരിക്കുന്ന സുപധാനമായ രണ്ടു തരഖകളാണ്ച് ആകൻപാനുഷ്യം തഷൽഫ്ച്

ഓഫ്ച് തപാജകഷ്യം. ഒരു വാർഡിൽ ഒരു വർഷഷ്യം നെ്തൊനുത്ദേശിക്കുന്ന പവ്യ്തെികതള

കുറിച്ചുളള സമഗമായ രൂപതരഖയാണ്ച് വാർഷിക പദ്ധേി തരഖ. ഗാമസഭ നിർത്ദേശിക്കുന്ന

പവർ്തെികൾ തഷൽഫ്ച് ഓഫ്ച് തപാജകിതലക്ച് മാറ്റുകയഷ്യം ഇേിൽനിന്നുഷ്യം

മുൻഗണനാെിസാന്തെിൽ അോേ്ച് സാമ്പ്തെികവർഷ്തെിൽ ആവശ്യമുള്ള വർക്കുകൾ

തേരതഞട്തെ്ച്ആകൻ പാൻ േയ്യാറാക്കുകയഷ്യം തെയ്യുഷ്യം .

ആകൻ പാനിൽ ഉൾത്പെട്ട പവർ്തെി േതന്നയാതണാ നെ്പെിലാകിയേ്ച് എന്ന്ച്

മനസിലാക്കുന്നേിനുഷ്യം ആകൻപാൻ തകാ്പെി ഉപകരിക്കുന്നു. ഒരു പവൃ്തെിയതെ ഫയലിൽ

പവ്യ്തെിതയ കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്ന വാർഷികപദ്ധേിയതെ പകർ്പെ്ച് സൂകിതകണ്ടേ്ച്



അനിവാര്യമാണ്ച്.

പരിതശാധിച 6 പവൃ്തെി ഫയലുകളുഷ്യംഅഡീഷനൽആക്ഷൻപാന്ധിൽ

ഉൾതപട്ധിരുന്നവായാണ്പ് അഡീഷണൽ ആക്ഷൻ പാൻ ദകാപ്ധികൾ

ഫയല്ധിൽേൂക്ഷ്ധിച്ധിരുന്നു.

4.എസ്റ്റ്ധിദമറ്പ്

ഓതരാ പവർ്തെിക്കുഷ്യം എ്ിതമ്ിത്റെ സഷ്യംകിപഷ്യം, ഡിലസൻ, പവർ്തെിയതെ

പേീകിേ തനട്ടങ്ങൾ വിശേീകരിക്കുന്ന സാതങേിക കുറി്പെ്ച് തുെങ്ങിയവ

ഉണ്ടായിരിതകണ്ടതുഷ്യം തസക്ർ തസാഫ്ച് തവയറിലൂതെ ഓൺലലനായി അനുമേികൾ

ലഭ്യമാതകണ്ടതുമാണ്ച് .ഒരു പവൃ്തെി തുെങ്ങുഷ്യം മുമ്പ്ച് ആ പവൃ്തെി എന്ത്ച്, എങ്ങതന, എത്ര

അളവിൽ തെയണം എന്ന്പ് അറ്ധിയാൻ തൊഴ്ധിലാള്ധികൾക്പ് അവകാശമുണ്ട്ച്.

അേിന്ച് അവർക്കുഷ്യം ഇകാര്യമറിയാന് ോതപര്യമുള്ള മറ്റുള്ളവർക്കുഷ്യം മനസിലാകാൻ കഴിയന്ന

േര്തെിൽ ഓതരാ പവൃ്തെിയതെയഷ്യം എ്ിതമ്ിത്റെ കൂതെ ജനകീയ എ്്ച്തമ ്്ച്

േയ്യാറാതകണ്ടതുണ്ട്ച്. എന്നാൽ പുെുപര്ധിയാരം പഞായ്തെിൽ ജനകീയ എസ്ധിദമറ്പ്

ഉണായ്ധിരുന്ന്ധില
പരിതശാധിച 6 ഫയലുകളിലുഷ്യം ഡീത്യിൽഡ്ച് എ്ിതമ ്്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ

ജനകീയ എസ്ധിദമദറാ അസി്ൻറ്ച് എൻജിനീയർ,അതകഡി്ഡ്ച് എൻജിനീയർ

എന്നിവരുതെ ഒത്പൊ സീതലാ ഉണ്ടായിരുന്നില.

5.ോദങ്കെ്ധികാനുമെ്ധി

സാതങേിക എ്ിതമ ്്ച് പദ്ധേിയിൽ ഏത്ടക്കുന്ന ഓതരാ പവർ്തെിക്കുഷ്യം സഷ്യംസാന

സർകാർ ചുമേലത്പെട്തെിയ അധികാര സാന്തെിത്റെ അനുമേിതയാടകൂെിയ സാതങേിക

എ്ിതമ ്്ച് ഉണ്ടായിരിതകണ്ടോണ്ച്. സാതങേിക വിേഗധരെങ്ങുന്ന സമിേിയതെ

അനുമേിതരഖ എലാരീേിയിലുഷ്യം പൂർണവുഷ്യം ആധികാരികവുമായിരികണഷ്യം. പരിതശാധിച 6

ഫയലുകളിലുഷ്യം സാതങേിക അനുമേിയതെ തകാ്പെി ഉണ്ടായിരുന്നു സാതങേിക കമ്ി

അഷ്യംഗങ്ങളുതെ സീലുഷ്യം ഒപഷ്യം തരഖത്പെട്തെിയിരുന്നു. എന്നാൽ പര്ധിദശാേ്ധിച ആറ്പ്

ഫയലുകള്ധിലും ലും ോദങെ്ധിക അനുമെ്ധിയുതട തേക്യുർ ദകാപ്ധി

തവച്ധിരുന്ന്ധില.

6.ഭരണാനുമെ്ധി

ഒരു വാർഡിൽ ഒരു വർഷഷ്യം നെ്പെിലാക്കുന്ന തോഴിലുറ്പെ്ച് പദ്ധേി പവർ്തെനങ്ങൾക്ച്



പഞായ്തെ്ച് ഭരണസമിേി നൽകുന്ന അഷ്യംഗീകാരമാണ്ച് ഭരണാനുമേി. പരിതശാധിച 6

ഫയലുകളിലുഷ്യം ഭരണാനുമേി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഭരണാനുമേിയിൽ തസകട്ടറിയതെ ഒപഷ്യം സീലുഷ്യം

തരഖത്പെട്തെിയിരുന്നു എന്നാൽ 6 ഫയലുകള്ധിലും ഗപേ്ധിഡന്പ്റ്ധിന്പ്തറ ഒദപാ

േീദലാ ദരഖതപടുത്ധിയ്ധിരുന്ന്ധില. ഇന്ധിയുള്ള ഫയലുകള്ധിൽകൃെ്യമായ്ധി

ഗപേ്ധിഡൻറും തേഗകടറ്ധിയും ഒപും േീലും െീയെ്ധിയും

ദരഖതപടുദതണൊണ്പ്

7.േംദയാജ്ധിെപദ്ധെ്ധി(കൺദവർജൻേ്പ്)

പരിതശാധിച 6 പവർ്തെി ഫയലിൽ 5 പവർ്തെി കൺതവയർജൻസ്ച് സഷ്യംതയാജിേ

പദ്ധേിയിൽ ഉൾതപട്ടവയാണ്ച് അേിൽ VEOസാക്യപത്രഷ്യം ഫയലിൽ കാണാൻ സാധിച്ചു.

8.തൊഴ്ധിൊള്ധികളുതട ഡ്ധിമാ്റെ്പ് ദോറം

നിയമഷ്യം അനുശാസിക്കുന്ന േര്തെിൽ തോഴിലാളികൾക്ച് വർഷ്തെിൽ 100 േിവസത്തെ

തോഴിലുഷ്യം,തോഴിൽ കിട്ടിയിതലങിൽ തോഴിലിലായ്മ തവേനവുഷ്യം കിട്ടണതമങിൽ അവർ 

നൽകുന്ന അതപകയഷ്യം കൃേ്യമാതകണ്ടതുണ്ട്ച്. ആന്ല്ച് മാസർ േർകുലറ്ധിൽ 

നിർതേശിക്കുന്ന േര്തെിൽ തോഴിലുറപ നിയമ്തെിതല അനുതേേഷ്യം 3എ,3ബി പകാരമുള്ള

നിർേിഷ തഫാറ്തെിൽ അതപകനലതകണ്ടതുണ്ട്ച്.

ഇവിതെ, പുതു്പെരിയാരഷ്യം പഞായ്തെിൽ NREGS ഓഫീസ്ച് വഴിയാണ്ച് അതപക

സ്ീകരിക്കുന്നേ്ച്. പരിതശാധിച ജനറൽ ഫയലിൽ ഡിമാൻഡ്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ

കലഫ്പ്ഫയലുകള്ധിൽഡ്ധിമാൻഡ്പ് ഉണായ്ധിരുന്ന്ധില

9.തൊഴ്ധിൽ അനുവേ്ധികൽ

തോഴിലിനുള്ളഅതപകസ്ീകരിചാൽ 15 േിവസ്തെിനുള്ളിൽ തോഴിൽ നൽകണതമന്ന്ച്

MGNREGA Shedule2 Section 6–ൽ പരാമർശിക്കുന്നു. അേിന്ച് കഴിഞിതലങില്

തോഴിലിലായ്മ തവേനഷ്യം തകാടകണതമന്നുഷ്യം അദ്ധ്യായഷ്യം 3 Section 7,8,9 ഭാഗങ്ങളില്

അനുശാസിക്കുന്നു. തോഴിൽ ആവശ്യത്പെട്ടവർക്കു തോഴിൽ അനുവേിച്ചുതകാണ്ടുള്ള വർക്ച്

അതലാതകഷൻ തഫാഷ്യം 6പവർ്തെിയതെ ഫയലിലുഷ്യം കാണുവാൻസാധിചില

10. ഇ മസ്റ്റ്പ്ർപറപോൾ

തൊഴ്ധിലുറപ്പ് പദ്ധെ്ധിയ്ധിതല ദരഖകള്ധിൽ  ഏറവും ഗപോനതപട



ദരഖയാണ്പ് മസർ ദറാൾ. തൊഴ്ധിലാള്ധികൾ തൊഴ്ധിൽ തെയുന്ന െീയെ്ധി,

ഹാജർ, േ്ധിവേ ദവെനം, മസർ ദറാൾ ഗപകാരമുള്ള ദവെനം, എന്ന്ധിവ

ദരഖതപടുതുന്നെ്ധിനുള്ളഅട്ധിസാന ദരഖയാണ്പ് ഇ മസർ ദറാൾ.ഇെ്ധിൽ

ദ്ാക്പ് തഡവലപ്പ്തമൻറ്പ് ഓഫീേർ, പഞായത്പ് തേഗകടറ്ധി എന്ന്ധിവർ

െീയെ്ധിദയാടുകൂട്ധി ഒപും, േീലും ദരഖതപടുദതണൊണ്പ്. മസർ ദറാൾ

ഗൗരവദതാതട കകകാര്യം തെദയണ ദരഖയാണ്പ്. ഇവ്ധിതട ദമറ്പ് വളതര

ഗശദ്ധാപൂര്പ്വം െതന്ന മസർ ദറാൾ  കകകാര്യം തെയ്ൊയ്ധി കാണാൻ

കഴ്ധിഞു. 6 ഗപവർത്ധി ഫയല്ധിതല മസർ ദറാൾ പര്ധിദശാേ്ധിചദപാൾ

കതണത്ധിയവ്ധിവരങൾെുവതട ദെർകുന്നു.

 മ്ർതറാളുകൾ തസകട്ടറി കൂെി പരിതശാധിക്കുന്നോയി മനസിലാക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു.

 പരിതശാധിച 35 മസർ ദറാള്ധിൽ പവർ്തെി തെയ േീയേി

തരഖത്പെട്തെിയിരുന്നില

 പരിതശാധിച 35 മസർ ദറാളുകള്ധിലും എഷ്യം ബുക്ച് നമ്പർ

ദരഖതപടുത്ധിയ്ധിരുന്ന്ധില.

 പര്ധിദശാേ്ധിച 35 മസർ ദറാളുകള്ധിലും ദപജ്പ് നമർ

ദരഖതപടുത്ധിയ്ധിരുന്ന്ധില

മ്ർ തറാളുകളിൽ ത്ാക്ച് തഡവലപതമൻറ്ച് ഓഫീസർ, പഞായ്തെ്ച് തസകട്ടറി എന്നിവർ

ഒപഷ്യം, സീലുഷ്യം തരഖതപട്തെിയിടതണ്ടകിലുഷ്യം േീയേി എലാ മ്ർതറാളിലുഷ്യം

തരഖത്പെട്തെിയോയി കാണാൻ സാധിചില . 35 മ്്ച്ർദറാൾഓവർേ്ധിയർ check done

by തെദയണെുണ്പ്

പരിതശാധിചെ്ധിൽ ഒരു മ്ർതറാളിലുഷ്യം ബി ഡി ഒഒപുംേീല്ധിദനാടും ഒപം േീയേി

തരഖതപട്തെിയോയി കാണുവാൻ സാധിചില. 35 മ്ർ തറാളുകളിലുഷ്യം തസകട്ടറി േീയേി

തരഖതപട്തെിയിട്ടില. 35 മ്ർതറാളുകളിൽ തമ ്്ച് പവർ്തെി തെയേ േീയേി

തരഖത്പെട്തെിയിട്ടില.

11. തമഷർതമൻറ്പ് പുസകം (M Book)

ഒരു പവൃ്തെിയിൽ എന്തു നെന്നു,എത്ര അളവിൽ നെന്നു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾകൃേ്യമായി

തരഖത്പെടത്തെണ്ട സുപധാന തരഖയാണ്ച് എഷ്യം.ബുക്ച്. അതുതകാണ്ടുേതന്ന ഈ പുസക്തെില്

അളവുകൾ തരഖത്പെടത്തുന്ന ബനത്പെട്ട ഉതേ്യാഗസർ അവരുതെ തപരുഷ്യം ഒപഷ്യം സീലുഷ്യം

നിർബനമായഷ്യം തരഖത്പെടത്തെണ്ടോണ്ച്.

പരിതശാധിച 6 ഫയലുകളിലുഷ്യം എഷ്യം ബുക്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു. 6 എഷ്യം ബുക്കുഷ്യം തസകട്ടറി

സർട്ടിലഫ തെയിടണ്ട്ച്. തമഷർതമൻറ്ച് ബുകിൽ നമ്പർ ,തപജ്ച് നമ്പർ, ഇവ



തരഖത്പെട്തെിയിടണ്ട്ച് . തസകട്ടറി, അതകഡി്ഡ്ച് എഞിനീയർ എന്നിവരുതെ ഒപഷ്യം സീലുഷ്യം

എഷ്യം ബുകിൽ തരഖത്പെട്തെിയിടണ്ട്ച്. എന്നാൽേീയേി ഉണ്ടായിരുന്നില.

പവർ്തെി തുെങ്ങുന്നേിന്ച് മുമഷ്യം തശഷവുഷ്യം അളവുകൾ തരഖത്പെടത്തുന്നേിനുള്ള അെിസാന

തരഖയാണ്ച് തമഷർതമ്റെ്ച് ബുക്ച്. ഇേിൽ പവർ്തെി ആരഷ്യംഭിക്കുന്നേിനു മുമള്ള അളവുഷ്യം

തരഖത്പെടത്തെണ്ടോണ്ച്. എന്നാൽ പവർ്തെികൾ ആരഷ്യംഭിക്കുന്നേിനു മുമള്ള അളവുകൾ

ഈ എഷ്യം ബുകിൽ തരഖത്പെട്തെിയോയി കണ്ടു. എലാ എഷ്യം ബുകിലുഷ്യം യഥാർത്ഥ തെലവ്ച്

തരഖത്പെട്തെിയിടണ്ട്ച്.

12.തമറീര്ധിയൽ െ്ധിസ്റ്റ്പ്

തമ്ീരിയൽ എത്ര ഉപതയാഗിച്ചു എന്നേിന്ച് അെിസാനത്പെട്തെി, തവണ്ടർക്ച്

നൽതകണ്ട തുക, അവരുതെ തപര്ച്, അകൗണ്ട്ച്നമ്പര് ,പവർ്തെിയതെ തപര്ച് ,വർക്ച്തകാഡ്ച് ,

ബില്ച് നമ്പർ,േീയേി എന്നിവ എലാഷ്യം കാണിച്ചു തകാണ്ട്ച് തമ്ീരിയലിന്ച് തവണ്ടിയള്ള പണഷ്യം

ലകമാറുന്നേിന്ച് തവണ്ടി േയ്യാറാക്കുന്ന പധാനത്പെട്ട ഒന്നാണ്ച് തമ്ീരിയൽ ലി്്ച്.

പര്ധിദശാേ്ധിച 6 ഫയലുകളും തമറീര്ധിയൽ ഉപദയാഗ്ധിചുതകാണുള്ള

ഗപവർത്ധികൾആയ്ധിരുന്ന്ധില

13.ദവജ്പ് െ്ധിസററ്പ്

പവൃ്തെി പൂർ്തെിയായാൽ മസ്റ്റർ പറപോൾ പകാരഷ്യം തോഴിലാളികൾക്ച് തവേനഷ്യം

അനുവേിച്ചുതവന്ന്ച് ഉറ്പൊക്കുന്ന തരഖയാണ്ച് തവജ്ച് ലി്്ച്. തോഴിലാളികൾ എത്ര േിവസഷ്യം

തജാലി തെയ്തു എന്നേിന്ച് അെിസാനത്പെട്തെി അവർക്ച് നൽതകണ്ട തുക അോയതകൂലി,

ആയധങ്ങൾക്ച് തകാടക്കുന്ന വാെക, മൂർച കൂടന്നേിനുള്ള തുക എന്നിവ എലാഷ്യം കാണിച്ചു

തകാണ്ട്ച് പണഷ്യം ലകമാറുന്നേിന്ച് തവണ്ടി േയ്യാറാക്കുന്ന പധാനത്പെട്ട ഒന്നാണ്ച് തവജ്ച് ലി്്ച്.

പരിതശാധിച 6ഫയലുകളിലുഷ്യം മ്ർ തറാൾ പകാരമുള്ള തവജ്ച് ലി്്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു.

14.ഫണ്ട് തെപോൻസ്ഫർഓർഡർ(FTO)

തൊഴ്ധിലാള്ധികളുതട ദവെനം അവരവരുതട ബാങ്പ് അകൗണ്ധിദലക്പ്

അയചുഎന്നെ്ധിനുളളതെള്ധിതവന്നന്ധിലയ്ധിലാണ്പ് FTOവ്ധിന്പ്തറ ഗപോന്യം.

പര്ധിദശാേ്ധിച ഫയലുകള്ധിൽ ഒന്നും ഫണ്പ് ഗടാൻസ്ഫർ ഓർഡർ(FTO)

േൂക്ഷ്ധിച്ധിട്ധില. FTO രജ്ധിസർ ഗപദെ്യകം േൂക്ഷ്ധികുന്നുണ്പ്. ഈ

കാരണതാൽ ഒഡി ്്ച് െീമിന്ച് െില േെസങ്ങളുണ്ടായി

1) തോഴിലാളികൾക്ച് കൃേ്യമായി തവേനഷ്യം കിട്ടിതയാ എന്നറിയാനുള്ള സൂക്ഷ്മ പരിതശാധന

എലാ ഫയലുകളിലുഷ്യം നെ്തൊൻ കഴിഞില.

2) തോഴിലാളികളുതെ ബാങ്ച് പാസ്ച് ബുക്കുകൾ കൃേ്യമായി വരവ്ച് വകാ്തെേിനാൽ ഇവരുതെ



കൂലി ബാങ്ച് അകൗണ്ടിൽവന്നുതവന്നുറ്പൊകാനായില.

15. തമറീര്ധിയൽവ്പൗച്ചറുകളും ബ്ധില്ലുകളും

ഈ ഓഡി ്്ച്കാലയളവിൽ തമ്ീരിയൽ ഉപതയാഗിച്ചു തകാണ്ടുള്ള ഒരു ഗപവർത്ധിയും

ഉണായ്ധിട്ധില

16. ദറായൽറ്ധി

പരിതശാധനയ്ച് വിതധയമാകിയ ഒരു വർക്ച്ഫയലിലുഷ്യം തറായൽ്ി ബാധകമല.

17.ദോദടാഗാേ്പ്

തോഴിലുറ്പെ്ച് പദ്ധേിയതെ ഗുണനിലവാരഷ്യം ഉറ്പൊകാൻ, ഗപവർത്ധികൾ

സഷ്യംബനിച്ചു തേളിവുകൾ തശഖരികാൻ അേിത്റെ തഫാതട്ടാകൾസഹയകമാകുഷ്യം. പവർ്തെി

തുെങ്ങുന്നേിന്ച് മുമ്പ്ച്, പവർ്തെി നെന്നു തകാണ്ടിരിക്കുതമ്പാൾ,പവർ്തെി പൂർ്തെീകരിച്ചു

കഴിയതമ്പാൾ തുെങ്ങിയ ഓതരാ ഘട്ട്തെിതലയഷ്യം തഫാതട്ടാകൾ ഫയലിൽ സൂകികണതമന്ന്ച്

നിഷ്കർഷിചിരിക്കുന്നു. 6പവർ്തെി ഫയലിൽ 5 കലഫ്പ് ഫയലുകള്ധിൽ

(359787,359840,359792,359808,359794)വ്ധിവ്ധിേ ഘടങള്ധിതല ദഫാദടാ

േൂക്ഷ്ധിച്ധിരുന്നു. എന്നാൽ പര്ധിദശാേ്ധിച ജനറൽ ഫയല്ധിൽ (318218)

ദഫാദടാകൾഒന്നുംേൂക്ഷ്ധിച്ധിരുന്ന്ധില

18. പ്രവൃത്ധി പൂർത്ധികരണോക്യപതം

പരിതശാധിച 6 ഫയലിൽ 1 ഗപവർത്ധി മാഗെമാണ്പ്

പൂർതീകര്ധിച്ധിര്ധികുന്നെ്പ് അെ്ധിൽ പവൃ്തെി പൂര്തെീകരണ സാക്യപത്രഷ്യം

കാണുവാൻ സാധിച്ചു.

19.മസ്റ്റർദറാള്പ് മൂവതമ്റെ്പ് സ്ധിപ്പ് /േയൽടാക്ധിങ്പ് ദോറം

തോഴിലുറ്പെ്ച് പവൃ്തെി നെ്പൊക്കുന്നേിലുഷ്യം അേിത്റെ തരഖകൾ ലകകാര്യഷ്യം

തെയ്യുന്നേിലുഷ്യം ഓതരാ ഉതേ്യാഗസർക്കുഷ്യം ഉ്തെരവാേി്തെഷ്യം നിശ്ചയിചിടണ്ട്ച്. തോഴിലുറ്പെ്ച്

പദ്ധേിയിതല ഏ്വുഷ്യം സുപധാനതരഖയായ മ്ർ തറാൾ  ജനതറ ്്ച് തെയ്യുന്നതു മുേൽ

തോഴിലാളികളുതെ തവേനഷ്യം ബാങിതലക്ച് അനുവേിച്ചുതകാണ്ടുള്ള FTO ബാങിതലക്ച്

അയക്കുന്ന േീയേി കമ്തെില് മ്ർ തറാൾ മൂവതമ്റെ്ച് സി്പെില് തരഖത്പെടത്തെണ്ടോണ്ച്.

പരിതശാധിച 6 ഫയലിലുഷ്യം ഫയൽ ടാകിഷ്യംഗ്ച് തഫാഷ്യം അഥവാ മ്ർ തറാൾ മൂവതമൻറ്ച് സി്പെ്ച്

സൂകിചിരുന്നു. പവ്യ്തെി പൂര്തെിയായ മ്ർതറാളുകള് പഞായ്തെിതല എഷ്യം ജി എൻ ആർ



ഇ ജി എസ്ച് തസലില് ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ച് കാലോമസമിലാതേ െുടർ നടപട്ധികൾ 

സ്ീകരിചോയി 6 പവ്യ്തെി ഫയലുകളിലുഷ്യം കാണുന്നു.ംഇകാര്യത്ധിൽ തോഴിലുറ്പെ്ച്

പദ്ധേി ഉതേ്യാഗസരുതെ ഭാഗത്തുനിന്ന്ച് പതേ്യകശ്രദ്ധപുലർ്തെിയിടണ്ട്ച്.

20. ജ്ധിദയാ ടാഗഡ്പ് ദോദടാഗാേ്പ്

പവർ്തെി സലഷ്യം േിരിചറിയന്നേിനുള്ള ഉപാധിയാണ്ച് ജിതയാ ൊഗഡ്ച് തഫാതട്ടാസ്ച്.

മൂന്ന്ച് ഘട്ട്തെിലുള്ള തഫാതട്ടാകൾക്കു പുറതമ ജിതയാൊഗഡ്ച് തഫാതട്ടായതെ പിനഷ്യം ഫയലിൽ 

സൂകിതകണ്ടോണ്ച്. ഇതുറ്പൊതകണ്ടേ്ച് തമ്ിത്റെയഷ്യം തോഴിലുറ്പെ്ച് പദ്ധേി

ഉതദ്ധാഗസരുതെയഷ്യം ചുമേലയാണ്ച്. എന്നാൽ പരിതശാധനയ്ച് വിതധയമാകിയ ജനറൽ

ഫയലിൽ ഇവ കാണാൻ സാധിചില. തേളിവ്ച് തശഖരണഷ്യം തോഴിലുറ്പെ്ച് പദ്ധേി

പവ്യ്തെികളുതെ ഒഴിച്ചു കൂൊനാവാ്തെ ഘെകമായേിനാൽ ഈ കാര്യ്തെിൽ ബനത്പെട്ട

ഉത്ദോഗസർകൂടുെൽ ജാഗേ പുലർദതണ്ടതുണ്ട്ച്.

21. ദോഷ്യൽഓഡ്ധിറ്പ് റ്ധിദപാർട്ധിൻതറ ദകാപ്ധി

ഇത്പൊൾ തസാഷ്യൽ ഒംാഡി ്്ച് നെക്കുന്നതുതകാണ്ട്ച് ഈ പവൃ്തെി ഫയലുകളിൽ

തസാഷ്യൽഓഡി ്്ച് റിത്പൊർട്ടിൻതറ തകാ്പെി സൂകിതകണ്ടേില.

22. സേറ്പ് ഡയറ്ധി

സഷ്യംസാന സർകാരിത്റെ നിർത്ദേശപകാരഷ്യം വർക്ച് ഫയലിൽ സൂകിതകണ്ട 22

മത്തെ തരഖയാണ്ച് ലസ ്്ച് ഡയറി. തോഴിലുറ്പെ്ച് പദ്ധേി പവർ്തെികൾ പറഞിരിക്കുന്ന

അളവിലുഷ്യം കൃേ്യേയിലുഷ്യം നിർവഹിക്കുന്നേിനുള്ള ഉപാധികളെങ്ങുന്ന പധാനത്പെട്ട തരഖയാണ്ച്

ലസ ്്ച് ഡയറി.സഷ്യംസാനസർകാർപതേ്യകമായി േയ്യാറാകിയ

ലസ ്്ച് ഡയറി പവർ്തെി സലത്തുണ്ടായിരിതകണ്ട സുപധാന തരഖയാണ്ച്. പദ്ധേി

ആരഷ്യംഭതയാഗ്തെിത്റെ വിവരങ്ങൾ മുേൽ ഉതേ്യാഗസരുതെയഷ്യം തപാതുജനങ്ങളുതെയഷ്യം

നിരതേശങ്ങളുഷ്യം സന്ദർശകഡയറ്ധിയ്ധിൽഅെങ്ങിയിടണ്ട്ച്.

6ആം വാർഡ്ച് മുരള്ധി 6വർകുകളുതടഫയലുകൾപരിതശാധിചത്പൊൾ

ലസ ്്ച് ഡയറി കാണുവാൻോേ്ധിച്ധില

തൊഴ്ധിെ്ധിടതതേ്പൗകര്യങ്ങൾ

തൊഴ്ധില്പ് സലത്പ് തൊഴ്ധിലാള്ധികൾക്പ് ആവശ്യമായ കുട്ധിതവളളം,

െണൽ, ഗപാഥമ്ധികകവേ്യേഹായം, 5വയസ്ധിന്പ്ൊതഴയുളളകുട്ധികൾക്പ്

ഗകഷ്പ് െുടങ്ധിയ അട്ധിസാനഅട്ധിസാന േൗകര്യങൾ ഒരുകണതമന്ന്പ്



ന്ധിയമത്ധിതല തഷഡ്യൂള്പ് 2ൽ 23 മുെൽ 28 വതരയുള്ള ഭാഗത്പ്

ന്ധിർദേശ്ധിച്ധിടുണ്പ്. ഈ അവകാശതതകുറ്ധിച്പ് തൊഴ്ധിലാള്ധികദളാട്പ്

േംോര്ധിചദപാൾഅറ്ധിയാൻകഴ്ധിഞെ്പ്.
കഷ്ച് സൗകര്യത്തെക്കുറിച്ച് തോഴിലാളികൾക്ച്അറിവില

അഞ്ചു വയസിനു ോതഴയള്ള കുട്ടികളൂള്ള അമമാർ തോഴിലിന്ച് ഇലാ്തെേിനാൽ ഈ

സൗകര്യഷ്യം ലഭ്യമായിട്ടിതലന്ന്ച് തോഴിലാളികൾപറഞ്ഞു.

േണൽ തസൗകര്യവുഷ്യം ഗപഥമശുഗശൂഷ ക്ധിറും ലഭിക്കുന്നുണ്ട്ച്, കയ്യുറയഷ്യം കാലുറകളുഷ്യം

തോഴിലിെങ്ങളിൽ ലഭികാറിതലന്നുഷ്യം തോഴിലാളികൾപറഞ്ഞു.

കുെിതവള്ളഷ്യം തകാണ്ടുവരുകയാണ്ച് തെയ്യുന്നേ്ച് എന്നാണ്ച് തോഴിലാളികൾപറഞേ്ച്.

വ്ധിജ്ധിെൻേ്പ് ആ്റെ്പ് ദമാണ്ധിററ്ധിംഗ്പ് കമ്മറ്ധി (ജാഗൊ ദമൽ ദനാട

േമ്ധിെ്ധി)

ഓദരാ ഗഗാമപഞായത്ധിലും അഞ്പ് അംഗങളുള്ള ജാഗഗെ ദമൽദനാട

േമ്ധിെ്ധി രൂപീകര്ധിദകണൊണ്പ്. ഇെ്ധില്പ് പട്ധികവർഗ്ഗ പട്ധിക ജാെ്ധി

വ്ധിഭാഗകാർക്പ് ദവണഗെ ഗപാോന്യം നൽദകണെും പകുെ്ധി ദപര്പ്

േ്പ്ഗെീകൾആയ്ധിര്ധിദകണെുമാണ്പ്. അദ്ധ്യാപകർ അംഗനവാട്ധി വർകർ,

േ്വയം േഹായ േംഘത്ധിതല അംഗങൾ, ദോഷ്യൽ ഓഡ്ധിറ്പ് റ്ധിദോഴ്്പ്

ദപഴ്ൺമാർ, ഉപദഭാകൃേമ്ധിെ്ധികൾ, യുവജനക്ലബുകൾ, തപാെു േമൂഹ

േംഘടനകൾ, െുടങ്ധിയവര്ധിൽ ന്ധിന്നും VMC അംഗങതള

തെരതഞടുകാവുന്നൊണ്പ്.ഏറവുംകുറഞകാലയളവ്ധിദലക്പ് VMC തയ

ന്ധിയമ്ധിദകണെ്പ് ഗഗാമേഭയാണ്പ്. ഗപവര്പ്ത്ധി സല േന്ദര്പ്ശനം

,തൊഴ്ധിലാള്ധികളുമായ്ധി ആശയവ്ധിന്ധിമയം നടതൽ, ദരഖകളുതട

പര്ധിദശാേന ഗപവർത്ധി സല േൗകര്യങളുതട പര്ധിദശാേന,

ഗപവർത്ധികളുതട ഗുണന്ധിലവാരം ന്ധിർണയ്ധികൽ, െുക ന്ധിർണയം,

ഗപവർത്ധിയ്ധിൽ ഉടനീളമുള്ള റ്ധിദപാർട്ധിംഗ്പ്, ഗപവർത്ധിയുതട

േ്വഭാവതത േംബന്ധിചുള്ള ഗുണപരമായ വ്ധിലയ്ധിരുതൽ

എന്ന്ധിവയാണ്പ് ഗപോന െുമെല. VMC എലാ ഗപവർത്ധികളും

പര്ധിദശാേ്ധിദകണെും മൂല്യ ന്ധിർണയ രജ്ധിസറ്ധിൽ ദരഖതപടുദതണെും

ദോഷ്യൽ ഓഡ്ധിറ്പ് േമയത്പ് അവ ഗഗാമേഭയ്ധിൽ

േമർപ്ധിദകണെുമാണ്പ്. VMC റ്ധിദപാർട്പ് ഒരു തപാെു ദരഖയായ്ധി

കരുദെണെും ആവശ്യതപടുന്നെ്ധിനനുേര്ധിച്പ് ഒരു തപാെു ദരഖയായ്ധി

പഞായത്പ്ന്ധിന്നുംലഭ്ധിദകണെുംആണ്പ്.
ഇവിതെ VMC അഷ്യംഗങ്ങളാണ്ച് ഉള്ളേ്ച്. അവരുതെ തപര്ച് വിവരങ്ങള് ോതഴ പറയന്നു.

1. പുരുതഷാ്തെമൻ

2. തവലായധൻ കുട്ടി

3. തപമകുമാരൻ

4. സുനിലകുമാരി



5. േ്തെമ

6.ജയ

7.ജയകുമാർ

അഞ്ചുമുെൽഏഴുവതരഅഷ്യംഗങ്ങൾ ഉൾത്പെട്ടോണ്ച് ഒരു വിഎഷ്യംസി.

വിഎഷ്യംസിഅഷ്യംഗങ്ങൾ തോഴിലിെങ്ങൾ സന്ദർശികാറുണ്ട്ച് എന്ന്ച് തോഴിലാളികൾപറഞ്ഞു.

വിഎഷ്യംസി അഷ്യംഗങ്ങതള കുറിതചാ വിഎഷ്യംസി റിത്പൊർതട്ടാ ഒന്നുഷ്യം േതന്ന ഫയലുകളിൽ

സൂകിചിട്ടില.

CIB- േ്ധിറ്ധിേൺ ഇൻേർദമഷൻ ദബാർഡ്പ്

തോഴിലുറ്പെ്ച് പദ്ധേിയതെ സുോര്യേ ഉറ്പൊക്കുന്നേിനു തവണ്ടിയള്ള ഒരു

ഉപാധിയാണ്ച് സി്ിസൺ ഇൻഫർതമഷൻ തബാർഡ്ച് .Para 25(a), schedule 1 അനുസരിച്ച്

ഒരു പവർ്തെിയതെ അെിസാന വിവരങ്ങൾ അോയേ്ച് എ്ിതമ ്്ച് തുക, സാധന തവേന

ഘെകങ്ങൾ, യഥാർത്ഥ തെലവ്ച് ,തോഴിൽ േിനങ്ങൾ തുെങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ സാധാരണ

ജനങ്ങൾക്കുഷ്യം ഗുണതഭാക്താകൾക്കുഷ്യം മനസിലാകുന്ന രീേിയിൽ പേർശി്പെിതകണ്ടേ്ച്

അനിവാര്യമാണ്ച്..ഈ തബാർഡ്ച് സാപിതകണ്ടേ്ച് ഓതരാ പവർ്തെിയതെയഷ്യം

ആരഷ്യംഭഘട്ട്തെിൽ ആണ്ച്. ഓതരാ പവർ്തെിക്കുഷ്യം അനുസൃേമായി നിഷ്കർഷിചിടള്ള

അളവുകളിൽ ഉള്ള തബാർഡുകൾ സിമൻറ്ച്ഉഷ്യം തകാൺകീറ്റുഷ്യം ഉപതയാഗിച്ച് നിർമിച്ച്

സാപികണതമന്ന്ച് നിയമഷ്യം അനുശാസിക്കുന്നുണ്ട്ച്. ഇരുമ്പ്ച് ,െിൻ ,ഫളകസഷീറ്റുകൾ

തുെങ്ങിയവ ഉപതയാഗിചിടള്ള തബാർഡുകൾ സാപിക്കുന്നേ്ച് നിയമവിരുദ്ധമാണ്ച്.

നിർമാണതചലവ്ച് വ്യക്തിഗേ. പവർ്തെികൾക്ച് 3000 രൂപയഷ്യം തപാതു പവർ്തെികൾക്ച്

5000 രൂപയഷ്യം ആണ്ച് പരമാവധി െിലവ്ച് എന്നാണ്ച് ആനുവൽ മാ്ർ സർക്കുലർ

നിഷ്കർഷിക്കുന്നേ്ച്. സി ഐ ബി അെങ്ങുന്ന ഒരു തഫാതട്ടാ വർക്ച്ഫയലില് ഉൾത്പെട്തെണഷ്യം

എന്നേ്ച് നിർബനമാണ്ച്.

പരിതശാധനക്ച് വിതധയമായലസ്ിൽ ഒരിെ്തെ്ച് ദപാലും CIB സാപിചോയി

കണ്ടില.

ന്ധിരീകണേംവ്ധിധാനത്ധിതെ വീഴച്ചകൾ

ലസ ്്ച് ഡയറി ഇതലങ്ധിലും തോഴിലുറ്പെ്ച് പദ്ധേി ഓഫീസിതല ഉതേ്യാഗസ സന്ദർശക

പുസകഷ്യം പരിതശാധിചത്പൊള് മനസിലായ വിവരങ്ങള് :

ജിലാ, ത്ാക്ച്േല ഉതേ്യാഗസർ പഞായ്തെിതല തോഴിലുറ്പെ്ച് പദ്ധേി ഓഫീസ്ച് കൃേ്യമായ

ഇെതവളകളിൽ സന്ദർശിചിടണ്ട്ച്. തൊഴ്ധിലുറപു പദ്ധെ്ധിയുമായ്ധി ബനതപട

ജ്ധിലയ്ധിതലഏറവും വല്ധിയ ഉദേ്യാഗസൻ ജ്ധിലാ ദഗപാഗഗാം ദകാർഡ്ധിദനറർ

ആയ കലക്ടറാണ്പ് അദ്ദേഹത്ധിനുദവണ്ധി തൊഴ്ധിലുറപുപദ്ധെ്ധി



ഗപവർത്ധികൾ ഏദകാപ്ധിപ്ധികുന്ന െുമെല ദജായ്ധിൻറ്പ് ദഗപാഗഗാം

ദകാഡ്ധിദനറർ കും. കഴ്ധിഞ രണു വർഷത്ധിന്ധിടയ്ധിൽ ഈ രണ്പ്

ഉദേ്യാഗസരും ഒര്ധികൽ ദപാലും ഈ പഞായത്ധിൽ േന്ദർശനം

നടത്ധിയ്ധിതലന്ന്പ്േന്ദർശകഡയറ്ധിപര്ധിദശാേനയ്ധിലൂതടമനസ്ധിലായ്ധി.

അവകാശെംഘനങ്ങൾ

തസാഷ്യൽ ഓഡി ്്ച് െീഷ്യം ഈ വാർഡിതല കുടഷ്യംബങ്ങളുമായി സഷ്യംസാരിചത്പൊൾ

അവകാശലഷ്യംഘനങ്ങളുമായിബനത്പെട്ടഒന്നുംകതണതാൻആയ്ധില

തൊഴ്ധിൽകാർഡ്പ്

തോഴിലുറ്പെ്ച് പദ്ധേിയിൽ പണിതയടക്കുന്ന തോഴിലാളിയതെ അെിസാനപരമായ

അവകാശമാണ്ച് തോഴിൽ കാർഡ്ച്.അതപകിചാല്ച് 15 േിവസ്തെിനകഷ്യം കാർഡ്ച്

നൽകണതമന്നാണ്ച് വ്യവസ.ഈ വാരഡിതല തോഴില് കാരഡിന്ച് അതപകിചവരതകലാഷ്യം

കാരഡ്ച് ലഭിചിടണ്ട്ച്.ഇകാര്യ്തെില് പഞായ്തെിത്റെസമീപനഷ്യം മാതൃകാപരമാണ്ച്.

എന്നാല് മ ്്ച് െില പശ്നങ്ങള്ഓഡി ്്ച് െീമിത്റെശ്രദ്ധയിൽതപട.

തോഴിൽകാർഡ്ധിൽ ഒട്ടിക്കുവനുള്ള തഫാതട്ടാക്കുള്ള തെലവ്ച് സ്ന്തമായി

എട്തെോണ്ച് .

തൊഴ്ധിൽ കാർഡ്ധിന്പ് അദപക്ഷ്ധിച്പ് 15 േ്ധിവേത്ധിനകം തൊഴ്ധിൽ

കാർഡ്പ്ലഭ്ധികാറ്ധില
തോഴില്കാർഡിൽ തോഴിലിനുള്ള അതപക എത്ര േിവസത്തെക്ച്

ആവശ്യത്പെട,തകാട്തെ തവേനഷ്യം, തവേനഷ്യം ലഭിച േീയേി , എന്നിവതയാന്നുഷ്യം

തരഖത്പെട്തെിയിട്ടില.

തൊഴ്ധിൽ ന്ധിദഷധം

ഇവിതെ തോഴില് നിതഷധഷ്യം ഉണ്ടായിട്ടില.ഒരുവരഷ്തെിൽ 100 േിവസത്തെ തോഴില്

തോഴിലാളിയതെ നിയമപരമായ അവകാശമാണ്ച്. ഇേ്ച് നിതഷധികാന് ആരക്കുഷ്യം

അധികാരമില. മുരള്ധി വാരഡിതല 44 സജീവ തോഴിലാളികളിൽ ഒരാൾക്ച് തപാലുഷ്യം 100

തോഴിൽ േിനങ്ങൾ പൂർ്തെീകരിചിട്ടില

ദവെനം സവകൽ

മ്ർ തറാൾ പൂർ്തെിയായി പരമാവധി 14 േിവസ്തെിനകഷ്യം കൂലി തോഴിലാളികളുതെ

ബാങ്ച് അകൗണ്ടിതലക്ച് നിതകപികണതമന്ന്ച് തോഴിലുറ്പെ്ച് നിയമ്തെിതല തസകന് 3(2),6

എന്നിവിെങ്ങളില് വ്യക്തമാകിയിടണ്ട്ച്.ലവകിയാല് ആേ്യത്തെ 30 േിവസഷ്യം തവേന്തെിത്റെ



0.05 ശേമാനഷ്യം തുക പിഴ നല്കണതമന്ന്ച് നിയമ്തെിതല തസകന് 3(3)ലുഷ്യം വാര്ഷിക മാ്ര്

സരക്കുലര് അധ്യായഷ്യം 9ലുഷ്യം പറയന്നു. ഈ വാരഡില് ഓഡി ്്ച് സഷ്യംഘഷ്യം 32 തോഴിലാളികതളാെ്ച്

സഷ്യംസാരിചത്പൊള്ഇതുവതരയള്ള കൂല്ധി ലഭ്ധിച്ധിടുണ്പ് എന്ന്പ് മനസ്ധിലായ്ധി. എന്നാൽ

വളതര കവക്ധിയാണ്പ് ലഭ്ധികുന്നെ്പ് പഞായ്തെിതല തോഴിലുറ്പെ്ച് പദ്ധേി

ഓഫീസില് നിന്ന്ച് നിശ്ചിേ േിവസഷ്യം േതന്ന എഫ്ച് െി ഒ അയചിടതണ്ടങിലുഷ്യം തകന്ദ്ര

ഗവത്മെ്റെില് നിന്ന്ച് പണഷ്യം ലഭികാ്തെതുതകാണ്ട്ച് തവേനഷ്യം ലഭിക്കുന്നിതലന്നാണ്ച് പരാേി

വന്നേ്ച്. ആരുതെ ഭാഗത്തുനിന്ന്ച് വീഴ്ച സഷ്യംഭവിചാലുഷ്യം കൃേ്യസമയ്തെ്ച് തവേനവുഷ്യം അേ്ച്

ലഭിചിതലങില് നഷപരിഹാരവുഷ്യം ലഭിതകണ്ടോണ്ച്.ഇകാര്യ്തെില് തോഴിലാളികളില് നിന്ന്ച്

തരഖാമൂലഷ്യം പരാേി സ്ീകരിച്ച് ബനത്പെട്ടവരക്ച് അയച്ചുതകാടകാന് തമ്ിനുഷ്യം

ഭരണസമിേിക്കുഷ്യം ഉ്തെരവാേിേ്മുണ്ട്ച്.

ബാങ്ക്പ് ജീവനകാരുതട േമീപനം

തൊഴ്ധിലാള്ധികദളാട്പ്േംോര്ധിചദപാള്പ്മനേ്ധിലാകാന്പ്കഴ്ധിഞെ്പ്:

ബാങ്കുകാരുതെ ഭാഗത്തുനിന്ന്ച് വളതരനലരീെ്ധിയ്ധിലുള്ളസമീപനമാണുള്ളേ്ച്.

പ്രവൃത്ധിസെംേന്ദർശനം

ഗപകൃെ്ധി വ്ധിഭവങളുതട പര്ധിപാലനത്ധിനും ോമൂഹ്യ ആസ്്ധി

േ്യഷ്ധികുന്നെ്ധിനും േഹായ്ധികുന്ന ന്ധിരവേ്ധി ഗപവർത്ധികൾ

ഏതറടുകുന്നെ്ധിനുള്ള ോേ്യെകൾ വളതര കുറവുള്ള വാർഡാണ്പ്

മുരള്ധി. ഫയലില് കണ്ട വിവരങ്ങളുതെ നിജസിേി തനരില്കണ്ട്ച് മനസിലാക്കുന്നേിനായി

തസാഷ്യൽ ഓഡി ്്ച് െീഷ്യം അഷ്യംഗങ്ങൾ പണി പൂർ്തെിയാകിയ 6 പവൃ്തെി സലങ്ങളുഷ്യം

സന്ദർശിക്കുകയണ്ടായി. പവർ്തെികൾ പരിതശാധിച്ചുഷ്യം തോഴിലാളികതളാടഷ്യം തമറ്റുമാതരാടഷ്യം

സഷ്യംസാരിച്ചുഷ്യം ഓഡി ്്ച് െീഷ്യം കതണ്ട്തെിയ കാര്യങ്ങൾ ോതഴ തെർക്കുന്നു.

ഫയൽ പരിതശാധന നെ്തെിയ പവൃ്തെികളുതെ പവൃ്തെിസെ േന്ദർശനത്ധിലൂതട

കതണത്ധിയ കാര്യങ്ങൾ :-

ക്രമ

നമ

ര്

വർക്പ്ദകാഡ്പ് പ്രവൃത്ധി കതണതലുകൾ



1 1606006005/LD/31821

8

മണ്ച്

ജലേംരക്ഷ

ണം മുരള്ധി

 77എർത്പ്ബണ്പ്കള്ധിൽഎലാം

ഗപളയതകടുെ്ധി തപടെ്ധിന്നാലും

കാടുപ്ധിട്ധിചു

ന്ധിൽകുന്നെ്ധിനാലുംഒന്നും

െതന്ന അളന്നുെ്ധിടതപടുതാൻ

ോേ്ധിച്ധില.

 എംബുക്പ് ഗപകാരമുള്ളമുഴുവൻ

െുകയുംപാേ്പ്ബുക്ധിൽ

തഗകഡ്ധിറ്പ്ആയ്ധിടുണ്പ്

2 1606006005/IF/35979

2

ഭവനനിർമാണഷ്യം

രമ്യ

 ഭവനനിർമാണ്തെിന്ച് 3ഘട്ടവുഷ്യം

പൂർ്തെീകരിചിരിക്കുന്നു

 എഷ്യംബുക്ച് പകാരഷ്യം ഉള്ള മുഴുവൻ തുകയഷ്യം

പാസ്ച് ബുകിൽ തകഡി ്്ച് ആയിടണ്ട്ച്

 CIBതവച്ധിട്ധില

3 1606006005/IF/35978

7

ഭവനനിർമാണഷ്യം

ആശ 

 ഭവനനിർമാണ്തെിന്ച് 3ഘടം

പൂർതീകര്ധിച്ധിര്ധികുന്നു

 എംബുക്പ് ഗപകാരമുള്ളെുക

പാേ്പ്ബുക്ധിൽതഗകഡ്ധിറ്പ്

ആയ്ധിടുണ്പ്

 CIB തവചിട്ടില.

4 1606006005/IF/35984

0

ഭവനന്ധിർമാ

ണംനൂർജഹാൻ

 ഭവനനിർമാണ്തെിന്ച് 3ഘടവും

പൂർ്തെീകരിചിരിക്കുന്നു

 എഷ്യംബുക്പ്പകാരമുള്ള മുഴുവൻ തുകയഷ്യം

പാസബുകിൽ തകഡി ്്ച് ആയിടണ്ട്ച് .

 CIBതവച്ധിട്ധില



5 1606006005/IF/35980

8

ഭവനന്ധിർമാ

ണംദേവയാന്ധി

 ഭവനനിർമാണ്തെിന്ച് 3ഘടവും

പൂർ്തെീകരിചിരിക്കുന്നു

 എഷ്യംബുക്പ്പകാരമുള്ള മുഴുവൻ തുകയഷ്യം

പാസബുകിൽ തകഡി ്്ച് ആയിടണ്ട്ച്.

 CIBതവച്ധിട്ധില

6 1606006005/IF/35979

4

ഭവനന്ധിർമാ

ണം രമ്യ

േുനീഷ്കരൻ

 ഭവനനിർമാണ്തെിന്ച് 3ഘടവും

പൂർ്തെീകരിചിരിക്കുന്നു

 എഷ്യംബുക്പ്പകാരമുള്ള മുഴുവൻ തുകയഷ്യം

പാസബുകിൽ തകഡി ്്ച് ആയിടണ്ട്ച് .

 CIBതവച്ധിട്ധില

ച്ധിെ വീഴച്ചകൾ

തോഴിലിെങ്ങളിൽ ഒന്നുഷ്യം CIB തവചിട്ടിലായിരുന്നു.

എഷ്യംബുകിൽഎതന്താതകപവർ്തെിഏതോതകഎവിതെതയാതകംതെയതേന്നു

തരഖതപടേിയിട്ടില. അതുതകാണ്ട്ച് േതന്നഅളന്ന്ച് േിട്ടത്പെടത്തുവാൻബുദ്ധിമുട്ട്ച് തനരിട.

ഫണ്ട്ച് ടാൻസ്ഫർഓർഡർ, ജിതയാ ൊഗഡ്ച് തഫാതട്ടാഗാഫ്ച്ഈ തരഖകൾഫയലുകളിൽ

ഉൾതപടേിയിട്ടില.

ഫയലിൽഉൾതപടുത്ധിയ തരഖകളിൽബനത്പെട്ട ഉതേ്യാഗസരുതെ ഒ്പെിതനാടഷ്യം

േീല്ധിദനാടും ഒ്പെഷ്യംെീയെ്ധി ഉണ്ടായിരുന്നില .

സജീവ തോഴിലാളികളുതെ കുറവ്ച്.

തപാതുന്ധിർദേശങ്ങൾ

1.തോഴിലാളികതളതകാണ്ട്ച് വർഷ്തെിൽ 100 പണിക്കുള്ള അതപക ഒരുമിച്ചു നല്കാന്

തപരി്പെികണഷ്യം. ഇേ്ച് ഫണ്ട്ച് ഓഫീസില് േതന്ന നകണഷ്യം.

2.തോഴിലാളികളുതെ എണഷ്യം പരമാവധി വർധി്പെികാനാവശ്യമായ നെപെി

സ്ീകരികണഷ്യം.ആവശ്യത്പെട്ടവർതകലാഷ്യം 100 പണി തകാടകാൻ കഴിയന്നുതണ്ടന്ന വസ്തുേ



ജനങ്ങൾകിെയിൽ തബാധ്യത്പെട്തെണഷ്യം.

3. തോഴിലാളികളില്നിന്നുള്ള അതപക വാങ്ങുന്ന രീേിയില് സമഗമായ മാ്ഷ്യം തവണഷ്യം.

അവരക്ച്ആവശ്യമുണ്ടാകുതമ്പാള് തോഴില്ച്നൽകാൻവ്യവസയണ്ടാകണഷ്യം.

4. തേശീയ നിരീകണ ഏജൻസിമുേല് പദ്ധേി നെ്തെി്പെിതല ഉന്നേേല ഉതേ്യാഗസര്

വതരയള്ളവര്ച്അവതര ഏല്പെിചചുമേലകള് കൃേ്യമായി നിർവഹിക്കുന്നുതണ്ടന്നുറ്പൊകണഷ്യം.

5. ഡി.പി.സി, തജ.പി.സി,ബി.പി.ഒ എന്നീ ഉതേ്യാഗസര് പഞായ്തെിതല തോഴിലുറ്പെ്ച്

പദ്ധേി ഓഫീസുഷ്യം കഴിയാവുന്നത്ര പവൃ്തെി സലങ്ങളുഷ്യം സന്ദർശിക്കുന്നുതവന്നുറ്പൊകാന്

സഷ്യംസാനേല്തെില് സഷ്യംവിധാനമുണ്ടാകണഷ്യം.

6. വിജിലനസ്ച് ആ്റെ്ച് തമാണി്റിങ്ച് സഷ്യംവിധാനഷ്യം സമഗമായി അഴിച്ചുപണിയണഷ്യം.ഇവതയ

സ്േനമാകി നിലനിർ്തെി േത്സമയഓഡി്ിങ്ച് സമിേികളായി മാ്ിതയടകണഷ്യം.

7. വിഎഷ്യംസിയതെ പവർ്തെനങ്ങള് ത്ാക്ച് േല്തെില് നിരീകികത്പെെണഷ്യം.

8. സുോര്യേ ഉറ്പൊകാൻ തോഴിലുറ്പെ്ച് നിയമഷ്യം അനുശാസിക്കുന്ന േര്തെില് സി്ിസണ്ച്

ഇൻഫർതമഷൻതബാർഡ്ച് അെിയന്തിരമായി എലാ തോഴിലിെ്തെിലുഷ്യംസാപികണഷ്യം.

9. പദ്ധേി ആസൂത്രണ്തെില് കര്ഷകതരയഷ്യം തോഴിലാളികതളയഷ്യം തപാതുസമൂഹത്തെയഷ്യം

ഉൾത്പെട്തൊന് കഴിയണഷ്യം.

10. ജനകീയ എ്ിതമ ്്ച് നിർബനമായി േയ്യാറാക്കുകയഷ്യം അേ്ച് തോഴിലാളികൾക്ച്

ലഭ്യമാക്കുകയഷ്യംഅവതര പറഞ്ഞുമനസിലാക്കുകയഷ്യം തവണഷ്യം.

11. തോഴിലാളികൾക്കുള്ള സുരകാ ഉപകരണങ്ങള് പഞായ്തെ്ച് േല്തെില് വാങ്ങി

സൂകികണഷ്യം.ഇേ്ച് തോഴിലാളികളക്ച് ലഭിക്കുന്നുതണ്ടന്ന്ച് ഉറപവരു്തെണഷ്യം.

12. വാർഡിതല തോഴില് കാർഡിത്റെ എണ്തെിന്ച് അനുസൃേമായി തമറ്റുമാതര

തേരതഞടകണഷ്യം.

13. തമറ്റുമാതര തേരതഞടക്കുതമ്പാള് ജാേി-പതേശിക വിതവെനഷ്യം പാെില.

14. മ്ര് തറാള്,ലസ ്്ച് ഡയറി തുെങ്ങിയ ആധികാരിക തരഖകള് ലകകാര്യഷ്യം തെയ്യുന്നേില്

ജാഗേതവണഷ്യം.

15.ഭൂവികസന പവൃ്തെികള്ഏത്ടക്കുന്നേ്ച് ഭൂവുെമയതെ

ആവശ്യപകാരമായിരികണഷ്യം.ഇേിനായി പഞായ്തെ്ച് േല്തെില് വ്യാപക പെരണഷ്യം നല്കി

അതപകകണികണഷ്യം.

16. ഇ്തെരഷ്യം പവൃ്തെികള് ഏത്ടക്കുതമ്പാള് അവ മണ്ച്-ജല സഷ്യംരകണ്തെിന്ച്

ഉേകുന്നോണന്ന്ച് ഉറപവരു്തെണഷ്യം.

17. തമറ്റുമാരക്കുഷ്യം വിജിലനസ്ച് ആ്റെ്ച് തമാണി്റിങ്ച് കമി്ി അഷ്യംഗങ്ങൾക്കുഷ്യം

സമയബനിേമായി പരിശീലനഷ്യം നൽകണഷ്യം

18. ലജവസമ്പ്തെ്ച് വർധി്പെിക്കുന്നേിനുള്ളപവൃ്തെികൾ ഏത്ടകാന്ച് കഴിയണഷ്യം.

19. സീ സൗഹൃേ തോഴിലുപകരണങ്ങള്ലഭ്യമാകുന്നുതണ്ടന്ന്ച് ഉറ്പൊകണഷ്യം



തൊഴ്ധിലുറപ്പ് പദ്ധെ്ധി ഉദേ്യാഗസതരക്കുറ്ധിച്ച്പ്

പഞായത്ധിതെ തൊഴ്ധിലുറപ്പ് പദ്ധെ്ധി ഉദേ്യാഗസര്:

1. േെീഷ്പ്പി.എരം - അക്രഡ്ധിറഡ്പ് എൻജ്ധിനീയർ

2. ന്ധിഷാേ്പ് കുമാർ എ - ഓവർേീയർ

3.രാജെക്ധിഎരം - അക്പൗണ്റെ്പ്

4. േ്ധിന്ധുളക - അക്പൗണ്റെ്പ്

കാര്യകമമായ ഒരു ശക്തമായ െീമാണ്ച് പഞായ്തെിതല തോഴിലുറ്പെ്ച് പദ്ധേിതയ മുതന്നാട്ട്ച്

നയിക്കുന്നേ്ച്. കഴിഞ വരഷഷ്യം (2018-2019) 2.47 ദകാട്ധി രൂപയാണ്ച് കൂലിയിന്തെില്

തോഴിലാളികളുതെ ലകയിതല്തെികാൻ കഴിഞേ്ച് ഉതേ്യാഗസരുതെ ശുഷാന്തി

തകാണ്ടാണ്ച്. വ്യേ്യസമായ പവൃ്തെികള് കതണ്ടത്തുന്നേില് ോല്പെര്യഷ്യം കാണിചാൽ

കുതറക്കൂെി തമചത്പെട്ട പവർ്തെനഷ്യംകാഴ്ചവകാനാകുഷ്യം.

ഗാമേഭാ ന്ധിർദേശങ്ങളും െീരുമാനങ്ങളും

26-10-2019 , ഉചയ്ക്കുതശഷഷ്യം 3 മണിക്ച് തവൽതഫയർ ജ്ധിഎൽപ്ധിസ്കൂള്ധിൽ തവച്പ്

പുെുപര്ധിയാരം ഗാമ പഞായ്തെിതല വാർഡ്ച് 4-മുരളി മഹാതാഗാനി തേശീയഗാമീണ

തോഴിലുറ്പെ്ച് പദ്ധേിയതെ 2018-19 സാമ്പ്തെിക വർഷ്തെിതല തസാഷ്യൽ ആഡി ്്ച് ഗാമ

സഭ തെർന്നു. ശ്രീമേി നൂർജഹാൻ അധ്യകയായി. കരെ്ച് റിത്പൊർട്ട്ച് െർച തെയ ഗാമസഭ

ോതഴ പറയന്ന നിർതേശങ്ങളുഷ്യം േീരുമാനങ്ങളുഷ്യംലകതകാണ്ടു.

ചർചയുരം്ീരുമപോനങ്ങെുരം
വാർഷ്ധിക പദ്ധെ്ധി ദരഖയ്ധിൽ ഉൾതപടുത്ധിയ്ധിടുള്ള വർകുകൾ തെയാതെ

അഡീഷണൽ ആക്ഷൻ പാനുകൾ കൾ മാഗെം ഓഡ്ധിറ്പ് കാലയളവ്ധിൽ

തെയ്െ്ധിനുള്ള വ്ധിശേീകരണമായ്ധി, എൻ ആർ ഇ ജ്ധി എേ്പ് സാഫുകൾ പറഞെ്പ്

െ്ധില വാർഷ്ധിക പദ്ധെ്ധി പാനുകൾ കാലാവസകൾ, മറ്പ് ഗപെ്ധികൂല

ോഹെര്യങൾഎന്ന്ധിവമൂലംതെയാൻകഴ്ധിയാറ്ധില.

ഡീതറയ്ധിൽഡ്പ് എസ്ധിദമറ്പ് ദനാതടാപം ജനകീയ എസ്ധിദമറ്പ് കൂട്ധി

ഉൾതപടുതണതമന്ന്പ്െർചയ്ധിൽന്ധിർദ്ദേശ്ധിചു

ഭരണാനുമെ്ധി യ്ധിൽ ഗപേ്ധിഡൻറ്പ് ഒദപാ േീദലാ ദരഖതപടുത്ധിയ്ധിരുന്ന്ധില



ഇന്ധിമുെൽ ഭരണാനുമെ്ധി യ്ധിൽ ഗപേ്ധിഡണ്ധിതന ഒപു ദരഖതപടുതുതമന്ന്പ്

ന്ധിർദേശ്ധിചു.

വർക്പ് അദലാദകഷൻ ദഡാക്യുതമന്പ്റ്പ് ഇെുവതര ഒരു ഫയല്ധിലും

ഉൾതപടുത്ധിയ്ധിരുന്ന്ധില. ഇന്ധിമുെൽ എലാ ഗപവർത്ധി ഫയല്ധിലും വർക്പ്

അതലാദകഷൻദഡാക്യുതമന്പ്റ്പ് ഉൾതപടുതുതമന്ന്പ്െീരുമാന്ധിചു

എം ബുക്പ് നമർ ദപജ്പ് നമർ എന്ന്ധിവ ഇന്ധിമുെൽ കൃെ്യമായ

ദരഖതപടുതുതമന്നും എന്നും തെക്പ് ഡൺ കൃെ്യമായ്ധി തെയുതമന്നും

െീരുമാന്ധിചു.

കേറ്പ് ഡയറ്ധി ന്ധിർബനമായും ദമറ്ധിന്പ് നൽകണതമന്നും എൻആർ ഇ ജ്ധി എേ്പ്

സാഫുകൾ ഗപവർത്ധി സലം േന്ദർശ്ധികുദമാൾ ഇവ പര്ധിദശാേ്ധികണം

എന്നും ഗഗാമേഭയ്ധിൽന്ധിർദ്ദേശ്ധിചു

ദഫാദടാഗഗാഫ്പ് അഡ്മ്ധിൻ ഫണ്പ് ക്ധിടുന്നെ്ധിനുള്ള ൊമേം തകാണാണ്പ്

ദഫാദടാഗഗാഫുകൾ ഫയല്ധിൽ ഉൾതകാള്ള്ധികാതെ്പ്, ഇന്ധിയുള്ള ഗപവർത്ധി

ഫയലുകള്ധിൽദഫാദടാഗഗാഫ്പ് ഉൾതകാള്ള്ധികുംഎന്ന്പ്െീരുമാന്ധിചു

േ്ധി ഐ ബ്ധി തവകാൻ കുടുംബഗശീ യൂണ്ധിറുകൾ ഏൽപ്ധിച്ധിടുണ്പ് എങ്ധിലും

ഫണ്പ് വരാനുള്ള ൊമേം മൂലം ഒന്നും കൃെ്യേമയത്പ് വയ്പ്കാൻ കഴ്ധിയാറ്ധില

ഇല ഇെ്ധിതന േംബന്ധിച കാര്യങൾ ഭരണേമ്ധിെ്ധിയ്ധിൽ ആദലാെ്ധിച്പ്

െീരുമാന്ധികും.

വ്ധിഎംേ്ധി അംഗങള്ധിൽ ദമറ്പ്, േ്ധിഡ്ധിഎേ്പ് മരണതപടുദപായ വ്യക്ധി എന്ന്ധിവർ

ഉൾതപട്ധിര്ധികുന്നു വ്ധിഎംേ്ധി അംഗങൾ അഞു വർഷമായ്ധിടും മാറ്ധിയ്ധിട്ധില

ഇവതരപുനഃേംഘട്ധിപ്ധികാൻെീരുമാന്ധിചു

ദമറ്പ് മാരുതടപര്ധിശീലനകുറവ്പ്പര്ധിഹര്ധികണതമന്ന്പ്എന്ന്പ്െീരുമാന്ധിചു

എം ജ്ധി എൻ ആർ ഇ ജ്ധി എേ്പ് ഉദേ്യാഗസര്ധിൽ ന്ധിന്നും തൊഴ്ധിൽ കാർഡ്ധിനുള്ള

ദഫാദടാകൾ േൗജന്യമായ്ധി നൽകണം എന്നെ്ധിന്പ് കളർ ഗപ്ധിൻറർ

അനുവേ്ധികണം എന്ന്പ് ന്ധിർദ്ദേശ്ധിചു. ഭരണേമ്ധിെ്ധിയ്ധിൽ ആദലാെ്ധിച്പ്

ഇെ്ധിതനാരുെീരുമാനംതകാണുവരും

്ീരുമപോനങ്ങൾ:

1. ഓദരാ ഗപവർത്ധി ഫയലുമായ്ധി ബനതപട ഡ്ധിമാൻഡ്പ് ദഫാമുകൾ അൊെ്പ്

ഫയലുകള്ധിൽേൂക്ഷ്ധികും

2.വാർഷ്ധികപദ്ധെ്ധി ദരഖയ്ധിൽ ഉൾതപടുത്ധിയ്ധിടുള്ള ഗപവർത്ധികൾ മുഴുവനും

തെയാൻ ഗശമ്ധികും

3.ജനകീയഎസ്ധിദമറ്പ് ഉൾതപടുതും

4.തടക്്ധികൽോങ്പ്ഷൻദകാപ്ധിഫയല്ധിൽഉൾതപടുതും



5. ഭരണാനുമെ്ധി യ്ധിൽ ഗപേ്ധിഡൻറ്പ് തേഗകടറ്ധി എന്ന്ധിവരുതട ഒപ്പ് േീൽ െീയെ്ധി

എന്ന്ധിവദരഖതപടുതും

6.വർക്പ് അതലാദകഷൻഎലാ ഗപവർത്ധിഫയലുകള്ധിലും ഉൾതപടുതും

7. മസ്പ് ദറാളുകൾഇന്ധിമുെൽ തെക്പ് ഡൺതെയുംഎംബുക്പ് നമർ ദപജ്പ് നമർ

നമർഎന്ന്ധിവഉൾതപടുതും

8. കേറ്പ് ഡയറ്ധി എലാ ഗപവർത്ധി ഫയലുകള്ധിലും ഉൾതപടുതുകയും

പൂർണമായുംപൂര്ധിപ്ധികുകയുംതെയും

9. ഇന്ധിയുള്ള ഗപവർത്ധിഫയലുകള്ധിൽ 3ഘടദഫാദടാഗഗാഫ്പ് ഉൾതപടുതും

10. ഇന്ധിയുള്ള ഗപവർത്ധികള്ധിൽ േ്ധിറ്ധിേൺ ഇൻഫർദമഷൻ ദബാർഡ്പ്

കൃെ്യമായ്ധി സാപ്ധികാനുള്ള േംവ്ധിോനം ഭരണ േമ്ധിെ്ധിയ്ധിൽ െർച തെയ്ു

െീരുമാന്ധികും.

11. VMCഅംഗങതളപുനേംഘട്ധിപ്ധികും

12. ന്ധിലവ്ധിൽ വാർഡ്ധിൽ രണു ദമറുകൾ മാഗെമാണുള്ളെ്പ് കൂടുെൽ

ദമറുകൾകായുള്ള പര്ധിശീലനം നൽകും

13. തൊഴ്ധിൽ കാർഡ്ധിൽ േൗജന്യമായ്ധി ദഫാദടാ അനുവേ്ധികുന്നെ്ധിനുള്ള

െീരുമാനം ഭരണേമ്ധിെ്ധിയ്ധിൽെർചതെയ്ുകകതകാള്ളും

ഇനിയള്ളപവർ്തെികളിൽ നല രീേിയിൽ േതന്നഎലാ തരഖകളുഷ്യം സൂകിച്ചു തകാള്ളാഷ്യം

എന്നുഷ്യം ഗാമസഭയിൽ േീരുമാനമായി ആകി

തമൽ്പെറഞനിർതേശങ്ങളുഷ്യം േീരുമാനങ്ങളുഷ്യം സഹിേഷ്യം റിത്പൊർട്ട്ച് ഗാമസഭഐക്യകത്ഠേന

അഷ്യംഗീകരിച്ചു.

പദ്ധെ്ധിയ്ധിൽ തൊഴ്ധിൽെഭ്ധിയ്ക്കുന്നെ്ധിനുള്ളവ്യവസകള്

അവിേഗ്ദ്ധകായികാദ്ധ്ാനഷ്യംതെയ്യാൻസന്നദ്ധേയള്ളവരുഷ്യംപഞായ്തെില്സിരോമസകാരുമായിരികണഷ്യം.

18 വയസ്ച് പൂര്്തെിയായിരികണഷ്യം.

ഗാമപഞായ്തെില് അതപകിച്ച് 15 േിവസ്തെിനകഷ്യം തോഴില്കാർഡ്ച് ലഭിയ്ക്കുഷ്യം

കുറഞേ്ച് 14 േിവസത്തെയ്ച് തോഴിലിന്ച് അതപകികണഷ്യം.

തജാലിയ്ക്കു മുന്കൂറായി അതപകികണഷ്യം .

തോഴില് നല്കി തകാണ്ടുള്ള അറിയി്പെ്ച് തരഖാമൂലഷ്യം നല്കണഷ്യം.

തൊഴ്ധിൊള്ധികളുതട ചുമെെകൾ 

കൃേ്യസമയ്തെ്ച് തോഴിൽ സല്തെ്ച് ഹാജരായി ഒ്പെ്ച് വയ്ക്കുക.

തോഴിലുറ്പെ്ച് ഗാമസഭയ്ക്കുഷ്യം തസാഷ്യൽഓഡി ്്ച് ഗാമസഭയ്ക്കുഷ്യം കൃേ്യമായി പതങടക്കുക.

പണിസല്തെ്ച് പാ്ിക്ച് വസ്തുകൾഉപതയാഗിക്കുവാതനാ ക്തെിയ്ക്കുവാതനാ പാടള്ളേല.

സി്ിസണ് ഇൻഫർതമഷൻതബാർഡ്ച്ആരഷ്യംഭ ഘട്ട്തെില് േതന്ന നിർബനമായഷ്യംതവയതകണ്ടോണ്ച്.

പക്യേി സഷ്യംരകണ്തെിന്ച് അവശ്യമായ പവ്യ്തെികള് ഏത്ട്തെ്ച് നെ്പെിലാക്കുക.

ആസി സൃഷിക്കുന്ന പവൃ്തെികള് കതണ്ട്തെി തമ്ിതനയഷ്യം പഞായ്തെ്ച് അധികൃേതരയഷ്യം അറിയിക്കുക.



സിരോമസകാരാതണന്ന്ച് തേളിയികാനുള്ള തരഖകതളാന്നുമിതലങിലുഷ്യം ബനത്പെട്ട പഞായ്തെഷ്യംഗഷ്യം

സാക്യപത്രഷ്യം നൽകിയാലുഷ്യം ഇേ്ച് തരഖയാകി തോഴില് കാർഡ്ച് നല്കണഷ്യം.

വ്ധിവ്ധിധ െെത്ധിലുള്ള ഉദേ്യാഗസരുതട ചുമെെകള്പ്

ദമറ്പ്

പവൃ്തെിയതെ തമൽതനാട്ട്തെിൽ തോഴിൽ കാർഡ്ധിൽ ആവശ്യമുള്ള വിവരങ്ങള്ച് തരഖത്പെടത്തുക. അളവ്ച്

തരഖത്പെടത്തുവാനുള്ള തമഷർതമ്റെ്ച് ബുക്ച് പവൃ്തെി സല്തെ്ച് സൂകിക്കുക.േിവസവുഷ്യം തോഴിലാളികളുതെ

ഹാജര് മ്ര്തറാളില് ഉറപവരുത്തുക. പൂര്തെിയായ മ്ര്തറാളുകള് തഡ്ാ എനടി ഓ്പെതറ്റുതെ പകല്

എ്തെിയ്ക്കുക.

ദഡറാ എനട്ധി ഓപദററര്

മ്ര്തറാള് വിേരണ്തെിന്ച് സഹായിക്കുക. പൂര്തെിയായ മ്ര്തറാളുകള് തമ്ില് നിന്നുഷ്യം

സ്ീകരിച്ച് വരക്ച് ബില്ലുകള് പൂര്തെീകരിച്ച് തവേനവിേരണ്തെിന്ച് നെപെി സ്ീകരിയ്ക്കുക.

രജി്റുകള് സൂകിക്കുക. തോഴിലാളികളുതെ തവേനഷ്യം (ഡി.ബി.്ി) മുതഖന എ്തെിതയന്ന്ച്

ഉറ്പൊക്കുക.

ഓവർേ്ധിയർ/എഞ്ധിനീയർ

ഗാമസഭാ േീരുമാനപകാരഷ്യം പവൃ്തെികള് കതണ്ടത്തുക, പാഥമിക എ്ിതമ ്്ച് േയ്യാറാക്കുക.

പവൃ്തെിയതെ സാതങേികമായ കാര്യങ്ങള് തമ്ിനുഷ്യം തോഴിലാളികളക്കുഷ്യം വിശേമാക്കുക.

പവൃ്തെിയതെ അളവുകള് തരഖത്പെടത്തുക, തെക്ച് തമഷര് തെയ്യുക. ബില്ലുകള്

േയ്യാറാക്കുവാന് ഡി.ഇ.ഒതയ സഹായിക്കുക.

പഞായത്പ് തേക്രടറ്ധി/ അേ്ധിസ്റ്റ്റെ്പ്

തസകട്ടറി തോഴിലുറ്പെ്ച് പദ്ധേിയതെ തമല്തനാട്ടഷ്യം പവൃ്തെിയതെ ബില്ലുകള് യഥാസമയഷ്യം

അഷ്യംഗീകരിയ്ക്കുക, തോഴിലാളികളുതെ തവേനഷ്യം യഥാസമയഷ്യം ഡി.ബി.്ി മുഖാന്തിരഷ്യം

തോഴിലാളികളുതെ അകൗണ്ടില് എ്തെിതയന്ന്ച് ഉറ്പൊക്കുക.

ദ്ാക്പ് ദപ്രാഗാംഓേീേർ 

പഞായത്തുകതള തോഴിലുറ്പെ്ച് പദ്ധേിയതെ തഷല്ച് ഓഫ്ച് തപാജക്ച് േയ്യാറാക്കുന്നേിലുഷ്യം

വിതകന്ദ്രീകൃോസൂത്രണ്തെിലുഷ്യം സഹായിക്കുക. ഇ-മ്ര്തറാള് വിേരണഷ്യം തെയ്യുക.

പഞായത്തുകളുതെ തോഴിലുറ്പെ്ച് പദ്ധേിയതെ നിർവ്വഹണ തമല്തനാട്ടഷ്യം വഹിക്കുകയഷ്യം



നിർവ്വഹണഷ്യം തമാണി്ര് തെയ്യുക.

പദ്ധേിയതെ ലഭിച വിഭവങ്ങളുതെയഷ്യം വിേരണഷ്യം തെയോയഷ്യം ഉപതയാഗിചവയതെയഷ്യം

കണക്കുകള് സൂകിക്കുക. ആവശ്യമായ രജി്റുകള് സൂകിക്കുക.

തൊഴ്ധിലുറപ്പ്പദ്ധെ്ധിയ്ധിെ്പ്ഏതറടുകാവുന്നപ്രവൃത്ധികള്പ്

വ്ധിഭാഗം എ : പ്രകൃെ്ധി വ്ധിഭവ പര്ധിപാെനവുമായ്ധി ബനതപട തപാതുപ്രവൃത്ധികള്

കുെിതവള്ള ത്ാേസകള് ഉൾത്പെതെയള്ള ഭൂഗർഭജല വിോനഷ്യം ഉയർത്തുന്നേിന്ച് ആവശ്യമായ അെിയണകള്

(underground dykes), മണ്േെയണകള്, അണകള് (ത്ാ്പെ്ച്ഡാഷ്യം), തെക്ച്ഡാമുകള് തുെങ്ങിയ

ജലസഷ്യംരകണ്തെിനുഷ്യം ജലതകായിനുഷ്യം സഹായകരമായ നിരമിേികള്.

i) ഒരു നീര്്തെെ്തെിത്റെ സമഗ പരിപാലന്തെിന്ച് ഉേകുന്ന ഇെതപെലുകളായ തകാണ്ടൂര്ടഞ്ചുകള്,

േട്ട്ച്േിരികല് (terracing), തകാണ്ടൂര്ബണ്ടുകള്, കല്്തെെയണകള്, ഗ്യാബിതയാണ് നിരമിേികള്, നീരുറവ

പതേശ്തെിത്റെ പരിതപാഷണഷ്യം തുെങ്ങിയ നീര്തെെ പരിപാലന പവൃ്തെികള്

ii) സൂക്ഷ്മ-തെറുകിെ ജലതസെന പവൃ്തെികളുഷ്യം തോടകള്/കനാല് എന്നിവയതെ നിരമാണഷ്യം,

പുനരുദ്ധാരണഷ്യം, തമയി്റെനൻസ്ച് എന്നി പവൃ്തെികളുഷ്യം ;

iii) ജലതസെന കുളങ്ങളുതെയഷ്യം മ ്്ച് ജലത്ാേസകളുതെയഷ്യം ആഴഷ്യം കൂട്ടല് ഉളത്പെതെയള്ള പരമ്പരാഗേ

ജലത്ാേസകളുതെ പുനരുദ്ധാരണവുഷ്യം;

iv) കെതലാരങ്ങളിലുഷ്യം കുളങ്ങളുതെ അരികിലുഷ്യം കനാല് ബണ്ടുകളിലുഷ്യം തറാഡുകളുതെ ഓര്തെിലുഷ്യം,

വനഭൂമിയിലുഷ്യം, മ ്്ച് തപാതുഭൂമിയിലുഷ്യം ഫലവൃകങ്ങള് അെകമുള്ള മരഷ്യം വച്ച് പിെി്പെികലുഷ്യം വനവതകരണവുഷ്യം,

ഇവയില് നിന്നുഷ്യം ലഭിക്കുന്ന ആോയ്തെിത്റെ അവകാശഷ്യം ഖണിക 5 ല് പേിപാേിക്കുന്ന കുടഷ്യംബങ്ങളക്ച്

നലതകണ്ടോണ്ച്;

v) തപാതു ഭൂമിയിതല ഭൂവികസന പവൃ്തെികളുഷ്യം.

II വ്ധിഭാഗം ബ്ധി: േമൂഹത്ധില അവശെ അനുഭവ്ധിക്കുന്ന വ്ധിഭാഗങ്ങളക്കുള്ള വ്യക്ധിഗെ ആസ്ധികള്

(ഖണ്ഡ്ധിക 5 ല പരാമർശ്ധിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങൾക്പ് മാതം)

i) ഖണിക 5 ല് പരാമർശിക്കുന്ന കുടഷ്യംബങ്ങൾക്ച് ഭൂമിയതെ ഉലാേനകമേ വർദ്ധി്പെിക്കുന്നേിനായി

ഭൂവികസനവുഷ്യം, കിണറുകള് (Dugg well), കുളങ്ങള് (farm ponds), മ ്്ച് ജലതകായ്ച് നിരമിേികള് എന്നിവ

ഉളത്പെതെയള്ള ജലതസെന്തെിനാവശ്യമായ അെിസാന സൗകര്യങ്ങള് ലഭ്യമാകല്;

ii) പഴകൃഷി, പട്ട്ച്നൂല്കൃഷി, തോട്ടവിളകൃഷി, ഫാഷ്യംതഫാറസി എന്നിവയിലൂതെ ആജീവനഷ്യം

തമചത്പെട്തെല്; ഖണിക 5 ല് സൂെി്പെിക്കുന്ന കുടഷ്യംബങ്ങളുതെ േരിശ്ച് ഭൂമി/ പാഴഭൂമി (fallow or waste

land) വികസി്പെിച്ച് കൃഷിക്ച് അനുതയാജ്യമാകല്;

iii) ഇന്ദിരാ ആവാസ്ച് തയാജന പകാരതമാ, തകന്ദ്ര/സഷ്യംസാന സരകാരുകള് ആവിഷരിക്കുന്ന മ ്്ച് ഭവന

നിരമാണ പദ്ധേികള് പകാരതമാ ഏത്ടക്കുന്ന ഭവന നിരമാണ്തെിതല അവിേഗ്ദ്ധ കായിക തോഴില്

ഘെകഷ്യം;

iv) മൃഗപരിപാലനഷ്യം തപാത്സാഹി്പെിക്കുന്നേിനുള്ള അെിസാന സൗകര്യങ്ങളായ തകാഴിക്കൂെ്ച്, ആട്ടിന് കൂെ്ച്,

പട്ടി കൂെ്ച്, തോഴു്തെ്ച്, പുല്തോട്ടി എന്നിവയതെ നിരമാണവുഷ്യം;

v) മത്സ്യബനന പവര്തെനങ്ങള് തപാത്സാഹി്പെിക്കുന്നേിന്ച് ഉേകുന്ന അെിസാന സൗകര്യങ്ങളായ



മത്സ്യഷ്യം ഉണക്കുന്ന തകന്ദ്രങ്ങള്, മത്സ്യഷ്യം സൂകിക്കുന്ന തകന്ദ്രങ്ങള് എിവ നിര്മികലുഷ്യം വര്ഷകാല്തെ്ച് മാത്രഷ്യം

തവളളഷ്യം ഉേകുന്ന തപാതുകുളങ്ങളില് (seasonal water bodies on public land) മത്സ്യഷ്യം വളരത്തുന്നേിന്ച്

അെിസാന സൗകര്യങ്ങള് ഒരുകലുഷ്യം;

III. വ്ധിഭാഗം.േ്ധി: ദേശീയ ഗാമീണ ഉപജീവന മ്ധിഷത്റെ ന്ധിബനനകള് അനുേര്ധിക്കുന്ന

േ്വയംേഹായ േംഘങ്ങള്ക്പ് തപാതു അട്ധിസാന േ്പൗകര്യങ്ങള്

i) കാരഷിതകാതപന്നങ്ങളുതെ ഈട് സഷ്യംഭരണ ഉളത്പെതെയള്ള വിളതവട്പെിന്ച് തശഷഷ്യം ആവശ്യമായി

വരുന്ന സൗകര്യങ്ങള് (post harvest facilities), ലജവവളഷ്യം എന്നിവയ്ച് ആവശ്യമായ സായിയായ

അെിസാന സൗകര്യങ്ങള് സൃഷിക്കുക വഴി കാരഷിതകാതപാേനകമേ വരദ്ധി്പെിക്കുന്നേിനുള്ള

പവൃ്തെികളുഷ്യം;

ii) സ്യഷ്യം സഹായ സഷ്യംഘങ്ങളുതെ ഉപജീവന പവര്തെനങ്ങളക്ച് ആവശ്യമായ തപാതുവരക്ച്

തഷഡ്ഡുകളുതെ നിരമാണവുഷ്യം.

IV. വ്ധിഭാഗം ഡ്ധി : ഗാമീണ അട്ധിസാന േ്പൗകര്യങ്ങള്

i) നിരത്ദേശികത്പെട്ട മാനേണങ്ങളക്ച് അനുസൃേമായി ഖര-ദവ മാലിന്യ സഷ്യംസ്കരണ്തെിനുഷ്യം തുറസായ

മലമൂത്ര വിസര്ജ്ജനഷ്യം ഇലാോക്കുന്നേിനുഷ്യം തവണ്ടി സ്േനമാതയാ സരകാര് വകുപകളുതെ ഇേര

പദ്ധേികളുമായി സഷ്യംതയാജി്പെിച്ച് തകാതണ്ടാ വ്യക്തിഗേ കക്കൂസുകള്, സ്കൂള് തൊയ്ലറ്റുകള്, അങണവാെി,

തൊയ്ലറ്റുകള് തുെങ്ങിയ ഗാമീണ ശുെിേ്വുമായി ബനത്പെട്ട പവൃ്തെികള്.

ii) ഒ്ത്പെട്ട്ച് കിെക്കുന്ന ഗാമങ്ങതളയഷ്യം, നിര്ദേിഷ ഗാമീണ ഉലാേന തകന്ദ്രങ്ങതളയഷ്യം നിലവിലുള്ള തറാഡ്ച്

ശഷ്യംഖലയമായി ബനി്പെിക്കുന്നേിനുള്ള, എലാ കാലാവസയിലുഷ്യം ഉപതയാഗികാന് പറ്റുന്ന ഗാമീണ

തറാഡുകളുതെ നിരമാണവുഷ്യം, ഓെകള്, കലുങ്കുകള് എന്നിവ ഉളത്പെതെയള്ള ഗാമ്തെിതല ഈട്

ഉള്തറാഡുകളുതെയഷ്യം വീഥികളുതെയഷ്യം നിര്മാണവുഷ്യം;

iii) കളിസലങ്ങളുതെ നിരമാണവുഷ്യം;

iv) തവള്ളത്പൊക നിയനണ സഷ്യംരകണപവൃ്തെികള്, തവള്ളതകട്ട്ച് ഒഴിവാക്കുന്നേിനുള്ള ജലനിര്ഗ്ഗമന

പവൃ്തെികള്, മഴതവള്ളഷ്യം തകട്ടി നിലക്കുന്ന ോഴ്ന്ന തപാതുസലങ്ങളുതെ തമചത്പെട്തെല് (chaur renovation),

േീരപതേശങ്ങളുതെ സഷ്യംരകണ്തെിനുള്ള ത്ാഷ്യം വാട്ടര് ത്രെയിനുകള്, എന്നിവ ഉളത്പെതെയള്ള തപാതു

അെിസാന സൗകര്യങ്ങള്, തറാഡുകളുതെ പുന:രുദ്ധാരണഷ്യം, ദൂരന്തപേിതരാധ േയ്യാതറടപകള്

തമചത്പെടത്തുന്നേിനുള്ള പവൃ്തെികളുഷ്യം;

v) ഗാമപഞായത്തുകള്, വനിോ സ്യഷ്യം സഹായ സഷ്യംഘങ്ങളുതെ തഫഡതറഷനുകള്, തകാടങാ ്്ച്

ബാധിേരക്കുള്ള അഭയതകന്ദ്രങ്ങള് (ലസത്ാണ് തഷല്്ര്), അങണവാെിതകന്ദ്രങ്ങള്, ഗാമീണ െന്തകള്

എന്നിവയാവശ്യമുള്ള തകട്ടിെങ്ങളുതെ നിരമാണവുഷ്യം, ഗാമ/ത്ാക്ച്േല കിമിത്ാറിയങ്ങളുതെ നിരമാണഷ്യം.

vi) തേശീയ ഭക്യസുരകാനിയമഷ്യം 2013 (20/2013) തല വ്യവസകള് നെ്പെിലാക്കുന്നേിന്ച് ആവശ്യമായി

വരുന്ന ഭക്യധാന്യ സഷ്യംഭരണികളുതെ നിരമാണഷ്യം.

vii). മഹാതാഗാനി തേശീയ ഗാമീണ തോഴിലുറ്പെ്ച് നിയമ പകാരഷ്യം ഏത്ടക്കുന്ന നിരമാണ

പവൃ്തെികളുതെ എ്ിതമ്ിത്റെ ഭാഗമായി വരുന്ന നിരമാണ സാമഗികളുതെ ഉലാേനവുഷ്യം;

viii) മഹാതാഗാനി തേശീയ ഗാമീണ തോഴിലുറ്പെ്ച് നിയമപകാരഷ്യം സൃഷികത്പെട്ട ഗാമീണ തപാതു

ആസികളുതെ അ്കു്പണികളുഷ്യം;

ഇേ്ച് സഷ്യംബനിച്ച് സഷ്യംസാന സരകാരുമായി കൂെിയാതലാെന നെ്തെി തകന്ദ്രസരകാര്ച് വിജാപനഷ്യം

തെയ്യുന്ന മ ്്ച് ഏതോരു പവൃ്തെിയഷ്യം.



(അവസാനിച്ചു)

ദോഷ്യൽഓഡ്ധിറ്പ് ടീം

അനുഷ.എ (വിതലജ്ച് റിതസാഴ്ച് തപഴണ്ച്, മലമുഴ)

ശാല്ധിന്ധി.എേ്പ് (വിതലജ്ച് റിതസാഴ്ച് തപഴണ്ച്, മലമുഴ)

ഐശ്വര്യ.തക.എൻ (വിതലജ്ച് റിതസാഴ്ച് തപഴണ്ച്, മലമുഴ)

മണ്ധികണ്ഠൻ.തക (വിതലജ്ച് റിതസാഴ്ച് തപഴണ്ച്, മലമുഴ)


