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മഹാതാഗാന്ധി ദേശീയ ഗാമീണ തൊഴ്ധിലുറപ്പ്

പദ്ധെ്ധി

ദോഷ്യല്ഓഡ്ധിറ്പ് റ്ധിദപാര ്്പ് (അന്ധിമ)

വാരഡ്പ് 6 പുതുദ്ാട്പ്

കുഴല്മന്ദം ഗാമപഞായത്പ്

കുഴല്മന്ദം ദ്ാ്്പ്

പാല്ാട്പ് ജ്ധില്ല

ദോഷ്യല്ഓഡ്ധിറ്പ് കാലയളവ്പ്: 01-10-2018to 31-03-2019

മഹാതാഗാന്ധി ദേശീയ ഗാമീണ തൊഴ്ധിലുറപ്പ് ന്ധിയമ്ദം

ദോഷ്യല്ഓഡ്ധിറ്പ് തോസേറ്ധി ദകരള: (MGNSASK)

രണാ്ദം ന്ധില, േ്ധി.എേ്പ്.ഐബ്ധില്ഡ്ധിങേ്പ്

എല്.എ്ദം.എേ്പ് ദകാമ്പൗണ്പ്

വ്ധികാേ്പ് ഭവന് പ്ധി.ഒ

െ്ധിരുവനനപുര്ദം

പ്ധിന്: 695033

ദോണ്: 0471 2724696

ഇ.തമയ്ധില്: keralasocialaudit@gmail.com
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ജില്ല : പ്കാലക്കാട്

ബ്്കാക് : കുഴല്മന്ദം

പഞ്കായത് : കുഴല്മന്ദം

വ്കാര്് : 6 പുതുബക്കാട്

ആമുഖ്ദം

രാജ്യതത ഗാമങ്ങള്ധില് ജീവ്ധിക്കുന്ന ോധാരണ്ാരായ മനുഷ്യരുതട േരവദൊന്മുഖ

മായ പുദരാഗെ്ധി ലക്യ്ദം വച്പ് േ്ാെന്യാനനര ഇന്യന് പാരല്ധിതമന്റ്ധില് ന്ധിര്്ധി്തപ്

ശക്തമായ ന്ധിയമങ്ങള്ധിതലാന്നാണ്പ് മഹാതാഗാന്ധി ദേശീയ ഗാമീണ തൊഴ്ധിലുറപ്പ് പദ്ധെ്ധി.

2005 തേപ്ദംബര മാേ്ദം 5-ംാം്ദം െീയ്യെ്ധിഈന്ധിയമ്ദം ന്ധിലവ്ധില് വന്നു.

തൊഴ്ധില് ഒരു അവകാശമായ്ധി കല്പ്ധിച്ചു നല്കുന്ന ന്ധിരവധ്ധി േവ്ധിദശഷെകളുള്ള

ന്ധിയമമാണ്ധിെ്പ്. ഗാമീണ ദമഖലയ്ധിതല ോര്ധിദ്യന്ധിരമാരജന്ദം എന്ന പാഥമ്ധിക

ലക്യദതാതടാപ്ദം പാര്ധിസ്ധിെ്ധിക പുനസാപന്ദം, ോമൂഹ്യ ആസ്ധി സൃഷ്ധി്ല് എന്ന്ധിവയ്ദം

തൊഴ്ധിലുറപ്പ് പദ്ധെ്ധിയതട ലക്യങ്ങളാണ്പ്.ജനങ്ങളുതട തൊഴ്ധില് തെയ്യുവാനുള്ള

അവകാശത്ധിനു്ദം അവരുതട കായ്ധികാധ്ാന ദശഷ്ധിക്കു്ദം ന്ധിയമ ോധുെയ്ദം അനസ്ദം

കല്പ്ധിക്കുന്നുതവന്നൊണ്പ് മഹാതാ ഗാന്ധി ദേശീയ ഗാമീണ തൊഴ്ധിലുറപ്പ് പദ്ധെ്ധിയതട

േവ്ധിദശഷെ. ദകരളത്ധിലാേ്യമായ്ധി തൊഴ്ധിലുറപ്പ് പദ്ധെ്ധി നടപാ്്ധിയെ്പ് പാല്ാട്ദം

വയനാ്്ധിലുമാണ്പ്. അതുതകാണ്ടുെതന്ന ഈ ദമഖലയ്ധിതല വ്ധിപുലമായ അനുഭവേമത്പ്

ആരജ്ധി്ാന് നമു്്പ് കഴ്ധിഞ്ധിര്ധിദ്ണൊണ്പ്.

മുഖ്യ ലഷ്യങ്ങള്

1.ഗാമ പദേശത്പ് ൊമേ്ധിക്കുന്ന, അവ്ധിേഗധ തൊഴ്ധില് തെയ്യാന് ൊതപര്യമുള്ള

എതൊരു കുട്ദംബത്ധിനു്ദം ഒരു ോമത്ധിക വരഷ്ദം 100 േ്ധിവേതത തൊഴ്ധില്ധിനുള്ള

അവകാശ്ദം

2.േര്ധിദരുതട ഉപജീവനവുമായ്ധി ബനതപ് വ്ധിഭവാട്ധിതറ ശക്ത്ധിതപടതല്

3.ോമൂഹ്യമായ്ധി പ്ധിന്നാ്്ദം ന്ധില്ക്കുന്ന എല്ലാ കുട്ദംബങ്ങതളയ്ദം പദ്ധെ്ധിയ്ധില്

ഉളതപടതല്

4.പഞായത്പ് രാജ്പ്സാപനങ്ങതള ശക്ത്ധിതപടത്തുക
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സവിബേഷതകള്

 ന്ധിയമത്ധിന്തറ പ്ധിന്ബലമുള്ളഅവകാശാധ്ധിഷ്ധിെ പദ്ധെ്ധി

 സീക്കു്ദം പുരുഷനു്ദം തുല്യ ദവെന്ദം

 പര്ധിസ്ധിെ്ധി േ്ദംരകണ്ദം,കാരഷ്ധിക ദമഖലയ്ധിതല അട്ധിസാന േ്പൗകര്യ

വ്ധികേന്ദം

 തൊഴ്ധിലാള്ധികള്്പ്ആസൂത്രണത്ധിലു്ദം ന്ധിരവഹണത്ധിലു്ദം പങാള്ധിത്ദം

 ദവെന്ദം ദനര്ധി ്്പ് തൊഴ്ധിലാള്ധികളുതട ബാങ്പ്/ദപാദ്ാേീേ്പ് അ്്പൗണ്ധിദല്

 പദ്ധെ്ധി സുൊര്യമാ്ാന്ോമൂഹ്യ ഓഡ്ധിറ്പ്

ബസ്കാഷ്യല ഓ്ിറിന്റെ പ്കാധ്കാന്യ്ദം

മഹാതാഗാന്ധി ദേശീയ ഗാമീണ തൊഴ്ധിലുറപ്പ് പദ്ധെ്ധി പകാര്ദം ഗാമപഞായത്പ്

പദേശത്പ് നടപ്ധിലാക്കുന്ന എല്ലാ പവൃത്ധികളു്ദം തപാതുജന പങാള്ധിതദതാതടയള്ള

ദോഷ്യല് ഓഡ്ധിറ്ധിന്പ് വ്ധിദധയമാ്ണതമന്ന്പ് ഈ ന്ധിയമത്ധിന്തറ അനുദേേ്ദം 17(2)ല്

ന്ധിഷ്കരഷ്ധിക്കുന്നു. പദ്ധെ്ധി പവരതനതതപറ്ധിയ്ദം തപാതുധന്ദം തെലവഴ്ധിക്കുന്നെ്ധിതനപറ്ധിയ്ദം

പ്പൗരേമൂഹ്ദം നടത്തുന്ന പരേ്യവു്ദം േ്െനവുമായ പര്ധിദശാധനയാണ്പ് ദോഷ്യല് ഓഡ്ധിറ്പ്

അഥവാ ോമൂഹ്ധിക കണ്്പ് പര്ധിദശാധന.

എല്ലാ വാരഡ്ധിലു്ദം വരഷത്ധില് രണ്പ് പാവശ്യ്ദം ദോഷ്യല് ഓഡ്ധിറ്പ് ഗാമേഭകള

കൃെ്യമായ്ധി നടതണ്ദം. തൊഴ്ധിലുറപ്പ് പദ്ധെ്ധിയ്ധില് അഴ്ധിമെ്ധി്്പ് ഇടനല്കാതെ, സുൊര്യെയ്ദം

കാര്യകമെയ്ദം ഉറപ്പുവരുത്തുകയാണ്പ് ദോഷ്യല് ഓഡ്ധിറ്ധിലൂതട ലക്യമ്ധിടന്നെ്പ്.

േമൂഹത്ധിതല നാനാതുറകള്ധിലുള്ളവരുതട പങാള്ധിത്ദം ഉറപാ്്ധി,വ്ധിപുലമായ ോമൂഹ്യ

വ്ധിേ്യാഭ്യാേ പര്ധിപാട്ധിയായണ്പ് ദോഷ്യല് ഓഡ്ധിറ്പ് പക്ധിയ നടക്കുക. പദ്ധെ്ധിപണ്ദം

ശര്ധിയായ രീെ്ധിയ്ധില് തെലവഴ്ധിച്ധിട്ടുദണാ, പദ്ധെ്ധിയതട ലക്യ്ദം സകവര്ധിച്ചുദവാ, പദ്ധെ്ധിയതട

ഗുണദഭാക്താ്ളുതട ജീവ്ധിെത്ധില് ഗുണപരമായ എന്തുമാറമാണുണായെ്പ്, ോമൂഹ്യ ആസ്ധി

സൃഷ്ധിച്ധിട്ടുദണാ തുടങ്ങ്ധിയ കാര്യങ്ങളാണ്പ് ദോഷ്യല് ഓഡ്ധിറ്ധിലൂതട കതണതാന്

ശ്രമ്ധിക്കുന്നെ്പ്. തപാതുജനങ്ങളുതട പങാള്ധിതദതാതട നടത്തുന്നെ്ധിനാല് േര്ാര

പദ്ധ്ധികളുതട നടത്ധിപ്ധിനുദമല് തപാതുേമൂഹത്ധിന്തറ ജാഗെയറപാ്ാന് ദോഷ്യല്

ഓഡ്ധിറ്പ് വഴ്ധിതയാരുക്കു്ദം.

രാജ്യതത പരദമാന്നെ ഓഡ്ധിറ്ധിങ്പ് േ്ദംവ്ധിധാനമായ ക്ദംദ്ാളര ആന്റ്പ് ഓഡ്ധിറര

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

നടത്ധിയ്ധിട്ടുള്ളെ്പ്.
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രീതിേ്കാസ്ദം

ദോഷ്യല്ഓഡ്ധിറ്പ്ദ്ാ്്പ്റ്ധിദോഴ്സ്പ്ദപഴ്സണ്പവൃത്ധിേയല്പര്ധിദശാധന,

േീല്്േനരശന്ദം,തൊഴ്ധിലാള്ധികളുമായള്ളഅഭ്ധിമുഖ്ദം,എ്ദം.ഐ.എസ്പര്ധിദശാധനഎന്ന്ധിവതയ

അട്ധിസാനമാ്്ധിയാണദോഷ്യല്ഓഡ്ധിറ്പ്റ്ധിദപാര ്്പ്െയ്യാറാ്്ധിയ്ധിട്ടുള്ളെ്പ്.

ൊതഴപറയന്നരീെ്ധിഅവ്ദംല്ദംബ്ധിചാണ്പ്ഈറ്ധിദപാര ്്പ്െയ്യാറാ്്ധിയ്ധിട്ടുള്ളെ്പ്.

1. ഓ്ിറ്റ്്കാന

1.1. േയല്പര്ധിദശാധന

1.2. പവരത്ധിസലപര്ധിദശാധന

1.3. തൊഴ്ധിലാള്ധികളുമായള്ളകൂട്ധി്ാഴച

2. അഭിമുഖ്ദം

2.1ബ്ധിഡ്ധിഒ, പഞായത്പ്പേ്ധിഡന്റ്പ്,ജനപെ്ധിന്ധിധ്ധികള,തേക്റ്ധി&്ാേ്പ്

2.2ദമറ്പ്,തൊഴ്ധിലാള്ധികള,കരഷകര

3. ഫയലപരിബേ്കാധന

3.1തപാതുപവൃത്ധികള,വ്യക്ത്ധിഗെപവൃത്ധികള.

3.2ദരഖകളുതടഉള്ളട്്ദം.സുൊര്യെ,പര്ധിപൂരണെ.

3.3ഭരണേമ്ധിെ്ധിയതടയ്ദംഉദേ്യാഗസരുതടയ്ദംകാര്യപാപ്ധി.

4.ഫീല്സനരേന്ദം,നിരീക്ഷണ്ദം.

4.1പൂരത്ധിയായതൊഴ്ധില്ധിട്ദം.

5. റെഫറെനസ് .

5.1വ്ധികേനദരഖ,വാരഷ്ധികപദ്ധെ്ധിദരഖ,,രജ്ധി്റുകള.

6. ബസ്കാഷ്യലഓ്ിറ്എ്ദംഐഎബ്്കാര്മ്കാറിബലക്കുള്ളവിവരബേഖരണ്ദം

7. വിവരങ്ങളു്ടബ്്കാ്ീകരണ്ദം,
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7.1ദകാതേ്ര്ധിേ്ധിദ്ഷന്.

8.കരടറെിബ്്കാര്്തയ്കാറെ്കാകല

അവക്കാേങ്ങ്്സ്ദംബനിച്

മഹാതാഗാന്ധിദേശീയഗാമീണതൊഴ്ധിലുറപ്പ്പദ്ധെ്ധിപകാര്ദംതൊഴ്ധിലാള്ധികള്ക്ക്ലഭ്ധിദ്ണഅ

വകാശങ്ങതളകുറ്ധിച്ചു്ദംഏതറടദ്ണപവ്യത്ധികതളകുറ്ധിച്ചു്ദംതൊഴ്ധിലുറപ്പ്ന്ധിയമത്ധിലു്ദം2018തല

മാ്രേരക്കുലറ്ധിലു്ദംവ്ധിശേമായ്ധിപെ്ധിപാേ്ധിച്ധിട്ടുണ്പ്.

്ത്കാഴില്കാ്ികളു്ട10അവക്കാേങ്ങള്

1. അദപക്ധിച്പ്15േ്ധിവേത്ധിനുള്ള്ധില്തൊഴ്ധില്കാരഡക്ക്ലഭ്ധിക്കുവാനുള്ളഅവകാശ്ദം.

2.അദപക്ധിച്പ്15േ്ധിവേത്ധിനുള്ള്ധില്തൊഴ്ധില്ലഭ്ധിക്കുവാനുള്ളഅവകാശവു്ദംആയെ്ധിന്തറസക

പറ്റ്രേീത്ലഭ്ധിക്കുന്നെ്ധിനുള്ളഅവകാശവു്ദം

3.തൊഴ്ധില്ലഭ്ധിച്ധിതല്ലങ്ധില്തൊഴ്ധില്ധില്ലായ്മദവെന്ദംലഭ്ധിക്കുവാനുള്ളഅവകാശ്ദം,

(15േ്ധിവേ്ദംകഴ്ധിഞാല്അടത30േ്ധിവേ്ദംേ്ധിവേദവെനത്ധിന്തറനാല്ധിതലാന്നു്ദംപ്ധിന്ന്ധിടള്ളേ്ധി

വേങ്ങള്ധില്േ്ധിവേദവെനത്ധിന്തറ50%വു്ദംലഭ്ധി്ാന്തൊഴ്ധിലാള്ധി്്പ്അവകാശമുണ്പ്.)

4. പദ്ധെ്ധിആസൂത്രണത്ധില്പതങട്ാനുളളഅവകാശ്ദം.

5.5ക്ധിദലാമീററ്ധിനുള്ള്ധില്തൊഴ്ധില്ലഭ്ധിക്കുവാനുള്ളഅവകാശ്ദം,അതല്ലങ്ധില്

(ദവെനത്ധിന്തറ10ശെമാന്ദംഅധ്ധിക്ദം)

6. കുട്ധിതവള്ള്ദം, വ്ധിശ്രമേ്പൗകര്യ്ദം,

പഥമശുശ്രൂഷാേ്പൗകര്യ്ദംഇവലഭ്ധിക്കുന്നെ്ധിനുള്ളഅവകാശ്ദം.

7. 15േ്ധിവേത്ധിനുള്ള്ധില്ദവെന്ദംലഭ്ധിക്കുന്നെ്ധിനുള്ളഅവകാശ്ദം.

8. ദവെനവ്ധിെരണത്ധിതലകാലൊമേത്ധിന്നഷപര്ധിഹാര്ദംലഭ്ധിക്കുവാനുള്ളഅവകാശ്ദം.

9. േമയബന്ധിെമായള്ളപരാെ്ധിപര്ധിഹാരത്ധിനുള്ളഅവകാശ്ദം.

10.ഗാമേഭയ്ധില്പതങടക്കുന്നെ്ധിനു്ദംദോഷ്യല്ഓഡ്ധിറ്പ്പക്ധിയയ്ധില്പതങട്ാനുമുള്ളഅവ

കാശ്ദം.

മഹാതാഗാന്ധിദേശീയഗാമീണതൊഴ്ധിലുറപ്പ്പദ്ധെ്ധിഅട്ധിസാനപരമായ്ധിഒരുഅവകാ

ശാധ്ധിഷ്ധിെപദ്ധെ്ധിയാണ്പ്.അതുതകാണ്ടുെതന്നതൊഴ്ധിലാള്ധികളുതടഅവകാശല്ദംഘനതതഗ്പൗര

വദതാതടെതന്നകാദണണതുണ്പ്.അെ്ധിദല്്രുന്നെ്ധിന്മുമ്പ്ദോഷ്യല്ഓഡ്ധിറ്പ്ടീ്ദംല്വാരഡ്ധി
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ല്കഴ്ധിഞആറുമാേത്ധിന്ധിതടനടത്ധിയപവൃത്ധികളുലതടേയലുകളപര്ധിദശാധ്ധിക്കുകയണാ

യ്ധി. അെ്ധിന്തറവ്ധിവരങ്ങളഇവ്ധിതടപങ്കുതവക്കുന്നെ്പ്

പഞ്കായതി്ല്ത്കാഴിലുറെ്്പദ്ധതിയു്മ്കായിബന്്്അടിസ്കാനവിവരങ്ങള്

1 ആതകതൊഴ്ധില്കാരഡ്പ് 3046

2 ആതകതൊഴ്ധിലാള്ധികള 3733

3 ആകീവതൊഴ്ധില്കാരഡ്പ് 1930

4 ആകീവതൊഴ്ധിലാള്ധികള 2566

5 പ്്ധികജാെ്ധിവ്ധിഭാഗ്ദം 655

6 എസ്ധിതൊഴ്ധിലാള്ധികള 0

7 കഴ്ധിഞവരഷ്ദംആതകതെലവ്പ് 325.35

8 ഈവരഷ്ദംആതകതെലവ്പ് 135.92
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വ്കാര്ി്ല്ത്കാഴിലുറെ്്പദ്ധതിയു്മ്കായിബന്്്അടിസ്കാനവിവരങ്ങള്

1 ആതകതൊഴ്ധില്കാരഡ്പ് 178

2 ആതകതൊഴ്ധിലാള്ധികള 218

3 ആകീവതൊഴ്ധിലാള്ധികള 103

4 ആതകെ്ധിലവായതുക 691315

5 ആതകതൊഴ്ധില്േ്ധിനങ്ങള 2510

6 സ്ധിരമായ്ധിതൊഴ്ധില്ധിന്പ്അദപക്ധിക്കുന്നവര 91

7 പ്്ധികജാെ്ധിവ്ധിഭാഗത്ധില്തപ്വര 33

8 കഴ്ധിഞവരഷ്ദം100േ്ധിവേ്ദംതൊഴ്ധില്ക്ധി്്ധിയവര 3

ബസ്കാഷ്യലഓ്ിറിന്ിബധയ്മ്കാകിയപവൃതികള്

കമന

മര

വര്്പ്ദകാ

ഡ്പ്

പവൃത്ധിയതട

ദപര്പ്

അടങ

ല്തുക

തെലവാ

യതുക

അവ്ധിേഗ്ദ്ധ

തൊഴ്ധില്േ്ധിന

ങ്ങള

വ്ധിേ

ഗധ

തൊ

ഴ്ധി

ല്േ്ധി

ന

ങ്ങ

ള

ോ

ധന

ഘ

ട

ക്ദം

1

1606005004

/IF/362265

പുതുദ്ാട്പ്

വാരഡ്ധില്

ഖണ്ധിക 5 ല്

ഉളതപ്

163702 158660 575(577) ഇല്ല ഇല്ല
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SC/ST,ഭവനന്ധി

രമാണ്ദം

ഗുണദഭാക്താ

്ള ,നാമമാത്ര

കരഷകര

എന്ന്ധിവരുതട

ഭൂമ്ധിയ്ധില്

മളെ്ധി്ദംഗ്പ് പ്ധിറ്പ്

ന്ധിരമാണ്ദം

2 1606005004

/LD/321503

കണ്ണനൂർ

നീർതടത്ധില്

ഉളതപ്

പുതുദ്ാട്പ്

പാടദശഖര

ത്ധിതല

കൃഷ്ധിഭൂമ്ധിയ്ധില്

മണ്ണ്പ്സകയാല

ന്ധിരമാണ്ദം 2

465000 313409 1135.8(166

3.11)

ഇല്ല ഇല്ല

3 1606005004

/IC/214556

കുതനൂർ

ബാഞ്പ് കനാല്പ്

കയര ഭൂവസ്ദം

ഉപദയാഗ്ധിച്പ്

േ്ദംരകണ്ദം 

191696 175476 636(648.1)

ഇല്ല ഇല്ല

4 1606005004

/LD/334940

പുതുദ്ാട്പ്

വാരഡ്ധില്

ഖണ്ധിക 5 ല്

ഉളതപ്

SC,BPL,ഭവന

ന്ധിരമാണ്ദം

ഗുണദഭാക്താ

്ള,നാമമാത്ര

കരഷകര

എന്ന്ധിവരുതട

ഭൂമ്ധിയ്ധില്

സജവദവല്ധി

ന്ധിരമാണ്ദം

200000 194856 706(707 ) ഇല്ല ഇല്ല

5 1606005004

പുതുദ്ാട്പ്

വാർഡ്ധിൽ
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/IF/312743 ഭവന

ന്ധിർ്ാണ്ദം

24390 24390 90(90) ഇല്ല ഇല്ല

ഒറബന്കാ്തില

കമ

ന

മര

വ്ധിവരങ്ങള ജ്ധില്ലാെ

ല്ദം

ദ്ാ

്്പ്െല്ദം

പഞായ

ത്പ്െല്ദം

1 സൃഷ്ധിചതൊഴ്ധില്േ്ധിനങ്ങള 93.12 737850 1133

92

2 കുടബങ്ങള്്പ്നല്ക്ധിയശരാശര്ധിതൊഴ്ധില്േ്ധിനങ്ങള

(ലകത്ധില്)

56.1 49.32 58.75

3 100േ്ധിനങ്ങളപൂരതീകര്ധിചകുട്ദംബങ്ങള 29976 1143 185

4 ആതകതൊഴ്ധിതലടതകുട്ദംബങ്ങള 1.66 14959 1930

5 ആതകതൊഴ്ധിതലടതതൊഴ്ധിലാള്ധികള 1.88 16555 2112

6 ആതകതൊഴ്ധില്േ്ധിനങ്ങളഎേ്പ്.േ്ധികുട്ദംബങ്ങള്്പ്

(%)

28.7 39.93 36246

7 ആതകതൊഴ്ധില്േ്ധിനങ്ങളഎേ്പ്.ട്ധികുട്ദംബങ്ങള്്പ്

(%)

8.63 0 0

സനരേനവിവരങ്ങള്

1 ആതകേനരശ്ധിചതൊഴ്ധില്ധിടങ്ങള 5

2 േനരശ്ധിചവീടകള

25
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3 േനരശ്ധിചേജീവതൊഴ്ധിലാള്ധികള

19

4 േനരശ്ധിചന്ധിഷ്കൃയതൊഴ്ധിലാള്ധികള 0

5

പര്ധിദശാധ്ധിചതൊഴ്ധില്കാര്ഡുകള 19

ഏഴരജിസ്റ്ററുകളു്ടപരിബേ്കാധന

ദകന്ദ്രേര്ാര്ധിന്തറന്ധിരദദ്ദേശപകാര്ദംതൊഴ്ധിലുറപ്പ്പദ്ധെ്ധിയമായ്ധിബനതപ ്്പ്ൊതഴപറയന്ന

7രജ്ധി്റുകളന്ധിരബനമായ്ദംസൂക്ധിദ്ണവയാണ്പ്.

1) തൊഴ്ധില്കാരഡ്ധിനുളളഅദപകയതടരജ്ധി്ര

2) ദോഷ്യല്ഓഡ്ധിറ്പ്ഗാമേഭമീറ്ധി്ദംഗജ്ധി്ര

3) ഡ്ധിമാന്്രജ്ധി്ര

4) പവൃത്ധിയതടല്ധിസ്ദംതെലവു്ദംവ്ധിശോ്ദംശങ്ങളു്ദംേ്ദംബന്ധിചരജ്ധി്ര

5) സ്ധിരആസ്ധികളുതടരജ്ധി്ര

6) പരാെ്ധിരജ്ധി്ര

7) ോധനഘടകരജ്ധി്ര

ക്്ടെതലുകള്

1) തൊഴ്ധില്കാരഡ്ധിനുളളഅദപകയതടരജ്ധി്ര:

പാര ്്പ്എ

 2018-19തലവ്ധിവരങ്ങളലഭ്യമായ്ധിരുന്ന്ധില്ല.

 13/07/2011മുെല്10/08/2018വതര3393അദപകകരുതടല്ധി്്പ്സബന്ത്െ

യ്ത്സൂക്ധിച്ധിട്ടുണ്പ്.

 2017-18ല്ഏകദേശ്ദംആ്മാേതതപ്ധിന്്സൂക്ധിച്ധിട്ടുണ്പ്.

പാര ്്പ്ബ്ധി:
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 പാര ്്പ്ബ്ധി-യമായ്ധിബനതപ്വ്ധിവരങ്ങളരജ്ധി്റ്ധില്ലഭ്യമായ്ധിരുന്ന്ധില്ല.

പാര ്്പ്േ്ധി:

 02.05.2018മുെല്01.11.2018വതര136ദപരുതടല്ധി്്പ്േയല്ധില്സൂക്ധിച്ധിട്ടുണ്പ്

പാര ്്പ്ഡ്ധി:

 2018-19തലവ്ധിവരങ്ങളലഭ്യമായ്ധിരുന്ന്ധില്ല.

മുന്വരഷങ്ങള്ധിതലവ്ധിവരങ്ങളസൂക്ധിച്ധിട്ടുണ്പ്.

2) ദോഷ്യല്ഓഡ്ധിറ്പ്ഗാമേഭമീറ്ധി്ദംഗജ്ധി്ര:

 ദോഷ്യല്ഓഡ്ധിറ്പ് ഗാമേഭ മീറ്ധി്ദംഗ്പ് രജ്ധി്ര പര്ധിദശാധനയ്പ്ലഭ്യമായ്ധില്ല .

3) ഡ്ധിമാന്്രജ്ധി്ര:

 2018-19തലവ്ധിവരങ്ങളലഭ്യമായ്ധിരുന്ന്ധില്ല.

മുന്വരഷങ്ങള്ധിതലവ്ധിവരങ്ങളസൂക്ധിച്ധിട്ടുണ്പ്.

 4) പവൃത്ധിയതടല്ധിസ്ദംതെലവു്ദംവ്ധിശോ്ദംശങ്ങളു്ദംേ്ദംബന്ധിചരജ്ധി്ര:

 2018-

19ല്2019തമയ്തരയള്ള383പവൃത്ധികളുതടല്ധി്്പ്േയല്ധില്സൂക്ധിച്ധിട്ടുണ്പ്.

മുന്വരഷങ്ങള്ധിതലവ്ധിവരങ്ങളസൂക്ധിച്ധിട്ടുണ്പ്.

5) സ്ധിരആസ്ധികളുതടരജ്ധി്ര:

 2018-19തലവ്ധിവരങ്ങളലഭ്യമായ്ധിരുന്ന്ധില്ല.

മുന്വരഷങ്ങള്ധിതലവ്ധിവരങ്ങളസൂക്ധിച്ധിട്ടുണ്പ്.

6) പരാെ്ധിരജ്ധി്ര:

 2018-19ോമത്ധികവരഷത്ധില്പരാെ്ധികളഒന്നു്ദംലഭ്ധിചൊയ്ധികാണുന്ന്ധില്ല.

 2008മുെല്2017വതരലഭ്യമായപരാെ്ധികള്്പ്െീരപ്പ്കല്പ്ധിചൊയ്ധികാണുന്നു.

ഓദരാോമത്ധികവരഷ്ദംകഴ്ധിയദമാഴ്ദംരജ്ധി്രതേക്റ്ധിോക്യതപടത്ധി

യ്ധിട്ടുണ്പ്.
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7) ോധനഘടകരജ്ധി്ര:

 2018-19ല്ഒരുപവൃത്ധിയതടവ്ധിവരങ്ങളദരഖതപടത്ധിയ്ധിട്ടുണ്പ്.

 2017-18ല്പത്പ്പവൃത്ധികളുതടവ്ധിവരങ്ങളദരഖതപടത്ധിയ്ധിട്ടുണ്പ്.

ഫയല്വരിഫിബകഷന:

2018-19തലവാരഷ്ധികമാ്രേരക്കുലരഅധ്യായ്ദം7തലഖണ്ധിക11(5)

പകാര്ദംഒരുപവൃത്ധിേയല്ധില്ൊതഴപറയന്ന22ദരഖകളസൂക്ധിദ്ണതുണ്പ്

1.കവരദപജ്പ്

2.തെക്ധി്്പ്

3.വാരഷ്ധികപദ്ധെ്ധിആസൂത്രണദരഖ

4.തടക്ധി്ല്എ്്ധിദമറ്പ്ആന്്ഡ്ധിസേന്

5.ോദങെ്ധികഅനുമെ്ധിദരഖ

6.ഭരണാനുമെ്ധിദരഖ

7.േ്ദംദയാജ്ധിെപദ്ധെ്ധിആതണങ്ധില്അതുമായ്ധിബനതപ്ദരഖകള

8.ആന്ല്മാ്രേരക്കുലരഅനുദേേ്ദം3എ,3ബ്ധിപകാരമുള്ളതൊഴ്ധിലാള്ധികളുതടഡ്ധിമാ

ന്ദ്ോറ്ദം.

9.പവൃത്ധിഅനുവേ്ധി്ല്ദോറ്ദം

10.ഇ.മ്രദറാള

11.തമഷരതമന്്റ്ബു്്പ്

12.തമറീര്ധിയല്വര്്പ്ആതണങ്ധില്ോധനങ്ങളവാങ്ങുന്നതു്ദംഉപദയാഗ്ധിക്കുന്നതുമായ്ധിബന

തപ്ദരഖകള

13.ദവജക്ക്ല്ധി്്പ്

14.േണ്പ് ാന്്സ്ഫരഓരഡര

15.തമറീര്ധിയല്വ്പൗചറുകളു്ദംബ്ധില്ലുകളു്ദം
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16.ദറായല്റ്ധിഉതണങ്ധില്അെ്ധിന്തറദരഖകള

17.പവൃത്ധിആര്ദംഭ്ദംമുെല്അവോന്ധിക്കുന്നതുവതരയള്ളമൂന്ന്പ്ഘ്ദോദ്ാ.

18. പവൃത്ധിപൂരതീകരണോക്യപത്ര്ദം.

19.മ്രദറാളമൂവതമന്്്ധിപ്പ്/േയല്്ാ്്ധിങദോറ്ദം

20.ജ്ധിദയാടാഗദ്ോദ്ാഗാേ്പ്

21.ദോഷ്യല്ഓഡ്ധിറ്പ്റ്ധിദപാര്്ധിന്തറദകാപ്ധി

22.സേറ്പ്ഡയറ്ധി

ക്്ടെതലുകള്:

1.കവരബപജ്:

എ.എ്ദം.േ്ധിപകാരമുള്ളകവരദപജ്പ്4േയല്ധിലു്ദംഉളതപടത്ധിയ്ധിട്ടുണ്പ്.

ഇെ്ധില്പവൃത്ധിയതടദപര്പ്, നടപ്ധിലാ്്ധിയവരഷ്ദം, ജ്ധില്ല, ദ്ാ്്പ്, വ്ധിദല്ലജ്പ്,

ഗാമപഞായത്പ്, ദലാകേഭാമണല്ദം,അേ്ദം്്ധിന്ധിദയാജകമണല്ദം,വര്്പ്കാറഗറ്ധി,

പവൃത്ധിആര്ദംഭ്ധിച്പ്െീയെ്ധി,പവൃത്ധിപൂരതീകര്ധിചെീയെ്ധി,അടങല്തുക,

യഥാര്ത്ഥതെലവ്പ്എന്ന്ധിവദരഖതപടത്ധിയ്ധിട്ടുണ്പ്.

തഷല്േ്പ്ഓത്്റ്രാജക്ധില്ഉളതപ്േീര്ധിയല്നമര,പവൃത്ധിസല്ദം,

േ്ദംദയാജ്ധിെപദ്ധെ്ധിവ്ധിശോ്ദംശങ്ങള,ദോഷ്യല്ഓഡ്ധിറ്പ്േ്ദംബന്ധിച്്ധിവരങ്ങള,ജ്ധിദയാടാ

ഗഡ്പ്അതേറ്പ്ഐ.ഡ്ധി,ജ്ധി.പ്ധി.എതാദ്ഷന്,ദമറ്ധിന്തറദപര്പ്,

ോദങെ്ധികവ്ധിേഗധന്തറദപര്പ്എന്ന്ധിവദരഖതപടത്ധിയ്ധി്്ധില്ല.

▪️ വർ്്പ് ദകാഡ്പ്: 16006005004/IF/ 312743 സലേ്പ് പദ്ധെ്ധി േയല്ധില്പ്

ദരഖതപടത്ധി്്ധില്ല.

2.്െകിസ്റ്റ്ഓഫബ്്കാക്യു്്മനറെ്:
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എ.എ്ദം.േ്ധിപകാരമുള്ളതെ്ക്ക്ല്ധി്്പ്ഓഫദഡാക്യുതമന്റ്പ്5േയല്ധില്ഉളതപടത്ധി

യ്ധിട്ടുണ്പ്.എന്നാല്ഒന്ന്ധില്ദപാലു്ദംദപജനമരദരഖതപടത്ധിയ്ധി്്ധില്ല.

െ്ധിലേയല്ധില്ഉള്ളട്്ദംതെയ്ധിട്ടുള്ളദരഖകതളകുറ്ധിച്പ്സൂെ്ധിപ്ധി്്ധില്ലഅതുദപാതലെതന്നല്ധി്്ധി

ല്ഉള്ളൊയ്ധികാണ്ധിച്ധിര്ധിക്കുന്നദരഖകളേയല്ധില്ഉണായ്ധിരുന്ന്ധില്ല.

3.വ്കാരഷികപദ്ധതിബരഖ:

ഒരുവാരഡ്ധിതലതൊഴ്ധില്ആവശ്യതപടന്നമുഴവന്തൊഴ്ധിലാള്ധികളക്കു്ദംവരഷത്ധില്100

പണ്ധിഉറപാക്കുന്നെ്ധിന്പ്ആവശ്യമായപവൃത്ധികളകതണത്ധിദരഖതപടത്ധിതവച്ധിര്ധിക്കുന്നസു

പധാനമായരണ്ടുദരഖകളാണ്പ്ആകന്്ാനു്ദംതഷല്ഓത്്റ്രാജക്ദം.ഒരുവാരഡ്ധില്ഒരുവരഷ്ദം

നടതാനുദദ്ദേശ്ധിക്കുന്നപവ്യത്ധികതളകുറ്ധിച്ചുളളേമഗമായരൂപദരഖയാണ്ാരഷ്ധികപദ്ധെ്ധിദര

ഖ.ഒരുപവൃത്ധിയതടേയല്ധില്പവ്യത്ധിതയകുറ്ധിച്പ്പരാമരശ്ധിക്കുന്നവാരഷ്ധികപദ്ധെ്ധിയതടപ

കരപ്പ്സൂക്ധിദ്ണെ്പ്അന്ധിവാര്യമാണ്പ്.

വാരഷ്ധികപദ്ധെ്ധിദരഖയതടഅട്ധിസാനവ്ധിവരങ്ങളഅടങ്ങുന്നആേ്യദപജ്ധിതനാപ്ദംപവൃത്ധിപ

രാമരശ്ധിക്കുന്നദപജുകൂട്ധിദെരത്തുള്ളവാരഷ്ധികപദ്ധെ്ധിദരഖയതടപകരപ്ദ്ണൊണ്പ്.

പര്ധിദശാധ്ധിച5 േയല്ധിലു്ദംവാരഷ്ധികപദ്ധെ്ധിദരഖയതടപകരപ്പ്ഉണായ്ധിരുല്ല

4.ജനകീയഎസ്റ്റിബ്മറ്:

ഒരുപവൃത്ധിതുടങ്ങു്ദംമുമ്പ്ആപവൃത്ധിഎന്പ്,എങ്ങതന,

എത്രഅളവ്ധില്തെയ്യണതമന്നറ്ധിയാന്തൊഴ്ധിലാള്ധികള്്പ്അവകാശമുണ്പ്.അെ്ധിന്പ്അവരക്കു്ദംഇ

്ാര്യമറ്ധിയാന്ൊതപര്യമുള്ളമറ്റുള്ളവരക്കു്ദംമനസ്ധിലാ്ാന്കഴ്ധിയന്നെരത്ധില്ഓദരാപവൃ

ത്ധിയതടയ്ദംഎ്്ധിദമറ്ധിന്തറകൂതടജനകീയഎ്്പ്ദമറ്പ്െയ്യാറാദ്ണതുണ്പ്.

എന്നാല്കുഴല്മന്ദംപഞായത്ധില്ഇതരത്ധിലുള്ളജനകീയഎ്്ധിദമറ്പ്െയ്യാറാക്കുന്നരീെ്ധിയ്ധി

തല്ലന്നാണ്മനേ്ധിലാക്കുന്നെ്പ്.പര്ധിദശാധ്ധിച

5േയലുകള്ധിലു്ദംജനകീയഎ്്ധിദമറ്പ്കാണാന്കഴ്ധിഞ്ധില്ല.

4.1എസ്റ്റിബ്മറ്

പര്ധിദശാധ്ധിച5േയലുകള്ധിലു്ദംവ്ധിശേമായഎ്്ധിദമറ്പ്ഉണ്പ്. തേക്യുര്ധില് ന്ധിന്നു്ദം എടത

പകരപ്ധില്േദങെ്ധികവ്ധിദ്ധഗധരേക്യതപടെ്ധിയ്ധിട്ടുണ്പ്

എന്നാല്തപാജക്പ്റ്ധിദപാര ്്പ്േരതവഡാറ്പ്,ദ്ായ്ധിങഹങ്പ്ആന്്ഡ്ധിസേന്എന്ന്ധിവേയല്ധി

ല്കാണാന്കഴ്ധിഞ്ധില്ല.

5.സ്കാബ്കേതിക്കാനു്മതി:
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പാദേശ്ധികമായ്ധിെയ്യാറാ്്ധിയോദങെ്ധികാനുമെ്ധി 5

േയലുകള്ധില്വച്ധിട്ടുണ്പ്.വര്്പ്കാറഗറ്ധി,വാരഡ്ധിന്തറനമര,ദപര്പ്,ക്്ധിറ്ധിഅ്ദംഗങ്ങതളക്കുറ്ധിച്ചു

ള്ളവ്ധിശോ്ദംശങ്ങളഎന്ന്ധിവദരഖതപടത്ധിയ്ധി്്ധില്ല.കണ്വീനര,തെയരമാന്എന്ധിനവരുതടഒപ്പു്ദം

േീലുമുണ്പ്.ദപരു്ദം,ഒം്പൗദേ്യാഗ്ധികപേവ്ധിയ്ദം,െ്ധിയെ്ധിയ്ദംദരഖതപടത്ധിട്ടുണ്പ്,െ്ധിയ്യെ്ധി

ദരഖതപടത്ധി്്ധില്ല ,ോധന,ദവെനഘടകങ്ങതളക്കുറ്ധിച്ചുള്ളവ്ധിശോ്ദംശങ്ങള്ധില്ല.

ോദങെ്ധികവ്ധിേഗധരടങ്ങുന്നേമ്ധിെ്ധിയതടഅനുമെ്ധിദരഖഎല്ലാരീെ്ധിയ്ധിലു്ദംപൂരണവു്ദംആ

ധ്ധികാര്ധികവുമായ്ധിര്ധി്ണ്ദം.

6.ഭരണ്കാനു്മതി:

ഒരുവാരഡ്ധില്ഒരുവരഷ്ദംനടപ്ധിലാക്കുന്നതൊഴ്ധിലുറപ്പ്പദ്ധെ്ധിപവരതനങ്ങള്്പ്പ

ഞായത്പ്ഭരണേമ്ധിെ്ധിനല്കുന്നഅ്ദംഗീകാരമാണഭരണാനുമെ്ധി.

തേക്യുറ്ധില്ന്ധിതന്നടതദകാപ്ധിയാണേയല്ധില്സൂക്ധിചര്ധിക്കുന്നെ്പ്.4േയലുകള്ധില്ഭരണാനുമ

െ്ധിഉളതപടെ്ധിയ്ധിര്ധിക്കുന്നെ്പ്.രണ്പ്േയല്ല്ധില്തേക്റ്ധിയതടഒപ്പു്ദം

േീലു്ദംഉണ്പ്.പേ്ധിഡന്റ്പ്ആകത്ഒരുേയല്ധിലു്ദംഒപ്പ്േീല്ദരഖതപടെ്ധി്്ധില്ല.ഇദൊതടാപ്ദം

തേകടറ്ധിയതട ദപരു്ദം െ്ധിയെ്ധിയ്ദം ദരഖതപടതെണാൊണ്പ്

തേക്യൂരദകാപ്ധിയ്ധില്തറേല്യൂഷന്നമര,െ്ധിയെ്ധിഎന്ന്ധിവഅദ്ാ്തെയ്യുദമാളആേ്ധി

വേതതെീയെ്ധിയ്ദംതപാേീഡ്ധിങനമറു്ദംമാത്രമാണപ്ധിന്റ്പ്ഔ്്ധില്വരുന്നെ.ം്പ്

ഇത്ഭരണാനുമെ്ധിനമറായ്ധിപര്ധിഗണ്ധി്ാനാവ്ധില്ല.അതുതകാണ്ടുെതന്ന,

ഗാമേഭാെീരുമാനത്ധിനപഞായത്പ്ഭരണേമ്ധിെ്ധിനല്കുന്നഅനുമെ്ധിപത്രത്ധിന്തറഒരുദകാ

പ്ധിേയല്ധില്സൂക്ധിദ്ണൊണ്പ്.

ഇ്ാര്യത്ധില്പഞായത്പ്ഭരണേമ്ധിെ്ധിയതടഭാഗത്തുന്ധിന്നു്ദംതേക്റ്ധിയതടഭാഗത്തുന്ധിന്നു്ദംജ

ഗെഉണാകണ്ദം

വർ്്പ് ദകാഡ്പ് : 1606005004/IC/ 21455കുതനൂർ ബാഞ്പ് കനാല്പ് കയർ ഭൂവസ്ദം

ഉപദയാഗ്ധിച്പ് േ്ദംരകണ്ദം, എന്നേയല്ധിൽ ഭരണാനുമെ്ധി ദരഖ ഉളതപടത്ധി്്ധില്ല

7.്ത്കാഴില്കാ്ികളു്ട്ി്മ്കാനബഫ്കാറെ്ദം:

ന്ധിയമ്ദംഅനുശാേ്ധിക്കുന്നെരത്ധില്തൊഴ്ധിലാള്ധികള്്രഷത്ധില്100േ്ധിവേതത

തൊഴ്ധിലു്ദം,തൊഴ്ധില്ക്ധി്്ധിയ്ധിതല്ലങ്ധില്തൊഴ്ധില്ധില്ലായ്മദവെനവു്ദംക്ധി്ണതമങ്ധില്അവരനല്കുന്ന

ഡ്ധിമാന്്കൃെ്യമാദകണതുണ്പ്.ആന്ല്മാ്രേരക്കുലറ്ധില്ന്ധിരദേശ്ധിക്കുന്നെരത്ധില്തൊഴ്ധി

ലുറപ്പുന്ധിയമത്ധിതലഅനുദേേ്ദം3എ,3ബ്ധിപകാരമുള്ളന്ധിരേ്ധിഷദോറത്ധില്അദപകന

ല്ദകണതുണ
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തപാതുപവത്ധികളുതട4േയലുകള്ധില്ഡ്ധിമാന്്സൂക്ധിച്ധിട്ടുതണങ്ധിലു്ദംതൊഴ്ധിലാള്ധികളുതടഒദപ്റ്ര

ഖതപട്ധിത്ധിയ്ധി്്ധില്ലാ.തൊഴ്ധിലുറപ്പുന്ധിയമത്ധിതലഅനുദേേ്ദം3എ,3ബ്ധിപകാരമുള്ളന്ധിരേ്ധിഷ

ദോറത്ധില്തൊഴ്ധില്ധിടത്പ്തെറ്ധിയകു്്ധികള്്പ്േ്ദംരകണ്ദംനല്കുന്നെ്ധിനുള്ളകതഷഉളതപ

തടയള്ളേ്പൗകര്യ്ദംഒരു്ണതമദ്ന്രേഖതപടത്ധിയ്ധിട്ടുണ്പ്.

ഈദോറത്ധില്അദപക്ധി്ാതെ്ധിനാല്ഈവാരഡ്ധിതലതൊഴ്ധിലാള്ധികള്്പ്അെ്ധിനുള്ളഅവ

കാശ്ദംന്ധിദഷധ്ധി്തപടകയാണ്പ്.

തൊഴ്ധില്ഏതുെ്ധിയെ്ധിമുെല്ഏത്ധിയെ്ധിവതരദവണതമന്ന്പ്ഡ്ധിമാന്റ്ധില്ദരഖതപടത്ധിയ്ധി്്ധില്ല.

അയല്്ക്കൂ്െലത്ധില്ദയാഗ്ദംദെരന്ന്പ്ഡ്ധിമാന്്െയ്യാറാക്കുന്നെ്ധിനുപകര്ദംദമറ്പ്െതന്നഅദപ

കഎഴെ്ധിെയ്യാറുക്കുകയാണതെയ്യുന്നെ്പ്.

തൊഴ്ധിലാള്ധികള്്പ്അവരാവശ്യതപ്േ്ധിവേ്ദംതൊഴ്ധില്നല്ക്ധിയ്ധിതല്ലങ്ധില്തൊഴ്ധില്ധില്ലാ

യ്മദവെന്ദംലഭ്ധി്ാനുള്ളഅവകാശമാണനഷതപടന്നെ്പ്.

നിരബദ്ദേേ്ദം

ഒരുവാരഡ്ധില്തൊഴ്ധില്കാരഡ്പ്എടത്ധിര്ധിക്കുന്നമുഴവന്തൊഴ്ധിലാള്ധികളു്ദംഅയല്്ക്കൂ്

ത്ധില്വ്യക്ത്ധിഗെമാദയാകൂ്മാദയാഅദപകതകാടക്കുന്നരീെ്ധിേ്ീകര്ധി്ണ്ദം.

തൊഴ്ധില്ധിനുളളഅദപകപഞായത്ധില്്ഫ്രണ്പ്ഒംാേീേ്ധില്േ്ീകര്ധിക്കുകയ്ദംെീയ്യെ്ധി

തവച്ചുസകപറ്റ്രേീതതകാടക്കുകയ്ദംതെയ്യുന്നതതാഴ്ധിലാള്ധികളുതടഅവകാശ്ദംേ്ദംക്ധിക്കുന്നെ്ധി

നേഹായകമാകു്ദം

8.്ത്കാഴിലഅനുവദികല:

തൊഴ്ധില്ധിനുള്ളഅദപകേ്ീകര്ധിചാല്15േ്ധിവേത്ധിനുള്ള്ധില്തൊഴ്ധില്നല്കണതമന്ന്പ്

MGNREGA Shedule2 Section6 – ല് പരാമരശ്ധിക്കുന്നു.

അെ്ധിനകഴ്ധിഞ്ധിതല്ലങ്ധില്തൊഴ്ധില്ധില്ലായ്മദവെന്ദംതകാട്ണതമന്നു്ദംഅദ്ധ്യായ്ദം3Section7,8,9

ഭാഗങ്ങള്ധില്അനുശാേ്ധിക്കുന്നു. 4പവ്യത്ധികളുതടപവ്യത്ധിേയല്ധിതലതൊഴ്ധില്അദപക,

തൊഴ്ധില്അനുവേ്ധി്ല്,മ്ദറാളഅനുവേ്ധിചെീയ്യെ്ധി,ദവജക്ക്ല്ധി്്പ്എന്ന്ധിവപര്ധിദശാധ്ധിക്കുകയ്ദം

തൊഴ്ധിലാള്ധികതളകണ്പ്േ്ദംോര്ധിക്കുകയ്ദംതെയദപാളമനസ്ധിലാ്ാന്കഴ്ധിഞെ്ധിലകാര്യങ്ങ

ളൊതഴതകാടക്കുന്നു.

 എഎ്ദംേ്ധിപകാരമുള്ളവര്്പ്അദലാദ്ഷന്ദോറ്ദംേയല്ധില്സൂക്ധിച്ധിട്ടുണ്പ്.
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എന്നാല്ോക്യതപടത്ധി കാണുന്ന്ധില്ല .

 ഡ്ധിമാന്ത്െയെ്ധിയെ്ധിദരഖതപടത്ധിയ്ധി്്ധില്ല.

 ഡ്ധിമാന്ത്െയെ്ധിയെ്ധിമുെല്15-ംാം്ദം

േ്ധിവേ്ദംതൊഴ്ധില്ക്ധി്്ധിതയന്ന്പ്ഉറപാ്ാനാവ്ധില്ല

 എഎ്ദംേ്ധിപകാരമുള്ളവര്്പ്അദലാദ്ഷന്ദോറ്ദം കൃെ്യെദയാടകൂട്ധി

സുക്ധിക്കുന്ന്ധില്ല

9.ഇ-്മസ്റ്റരബറെ്കാള്

തൊഴ്ധിലുറപ്പ്പദ്ധെ്ധിയ്ധിതലദരഖകള്ധില്ഏറവു്ദംപധാനതപ്ദരഖയാണ്മ്രദറാള.

മ്രദറാളഗ്പൗരവദതാതടസകകാര്യ്ദംതെദയ്യണദരഖയാണ്പ്. 5

പവരത്ധിേയല്ധിതലമ്രദറാളപര്ധിദശാധ്ധിചദപാളകതണത്ധിയവ്ധിവരങ്ങള്ചുവതടദെ

രക്കുന്നു.

 പര്ധിദശാധ്ധിചേയല്ധിലു്ദംബ്ധിഡ്ധിഒ,തേക്റ്ധിഎന്ന്ധിവരഒപ്പ്

ഒപ്ധിദനാതടാപ്ദംെ്ധിയെ്ധിദരഖതപടത്ധിയ്ധി്്ധില്ല.(1മ്രദറാള

തേക്റ്ധിഒപ്ധിദനാതടാപ്ദംെ്ധിയെ്ധിദരഖതപടത്ധിയ്ധിര്ധിക്കുന്നു )

 മ്രദറാള്ധില്എ്ദം.റ്ബു്്പ്നമരദരഖതപടതാറ്ധില്ല.േ്ധിവേദവെന്ദം,മ്രദറാ

ളപകാരമുള്ളദവെന്ദം,യാത്രാ്ക്കൂല്ധി,തൊഴ്ധിലുപകരണങ്ങളുതടവാടക,

അനുവേ്ധിചആതകതുകഎന്ന്ധിവദരഖതപടതാറ്ധില്ല.

 പര്ധിദശാധനാഉദേ്യാഗസന്തറഒപ്ധില്ല

 പര്ധിദശാധ്ധിചേയലുകള്ധില്3േയല്ധിലു്ദം

മ്രദറാള്ധില്തവ്്ധിത്ധിരുതലുകളഉണായ്ധിരുന്നു.

്മറ്ക്്ടെതലുകള്

 മണ്ണ്പ് സകയാല പ്ധിവൃത്ധിയ്ധില് മ്രദറാള്ധില്15486, 6/10രജന്ധി എന്ന വ്യക്ത്ധി

അപ്പ്തേന്പ് മാർ്്പ്തെയെ്ധിതന മുകള്ധിലൂതട ഒപ്പ്ദരഖതപടത്ധിര്ധിക്കുന്നു .

 കുതനൂർ ബാഞ്പ് കനാല്ധിൽ മദ്ാൾ നമർ 10493 ദജാബ്പ് കാർഡ്പ് നമർ :

4/47 മധുര തക ഒപ്പ് ഇ്െ്ധിനു മുകള്ധിൽ അപ്പ്തേന്പ് ്ചുവന്ന മഷ്ധിയ്ധിൽ

ദരഖതപടത്ധിര്ധിക്കുന്നു.

 മദ്ാൾ നമർ-9464, 9473 എന്ന്ധിവയ്ധിൽ ദമറ്ധിതന ഒപ്പ് പര്ധിദശാധ്ധിച

ഉദേ്യാഗസതന ഒപ്പ്എന്ന്ധിവ ദരഖതപടത്ധി്്ധില്ല.

 മ്ര ദറാള നമര10271, 10493 എന്ന്ധിവയ്ധിൽ ദമറ്ധിന ഒപ്പ്
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ദരഖതപടത്ധി്്ധില്ല, രണാ്ദം തേറ്ധിൽ ഒരു മദ്ാള്ധിലു്ദം പര്ധിദശാധ്ധിച

ഉദേ്യാഗസതന ഒപ്പ്ദരഖതപടത്ധി്്ധില്ല.

 മേ്പ്ദ്ാൾ നമർ -10494, 10493 എന്ന്ധിവയ്ധിൽ മദ്ാൾ പ്ധിന്പ് െ്ധിയ്യെ്ധിയ്ദം

തൊഴ്ധിൽ തുടങ്ങ്ധിയ െ്ധിയ്യെ്ധിയ്ദം ഒരുദപാതലയാണ്പ് എന്നാൽ മദ്ാള്ധിൽ

േ്ധിവേത്ധിൽ ആേ്യ േ്ധിവേ്ദം ദകാേ്പ് മാർദ്ാതടയാണ്പ് പ്ധിന്പ്

തെയ്ധിര്ധിക്കുന്നെ്പ്.

 മൾച്ധിങ്പ് പ്ധിറ്പ് പവർത്ധിയ്ധിൽ മ്ദറാള്ധിൽ എ്ദം റ്ബു്്പ് നമർ

ദരഖതപടത്ധി്്ധില്ല. േ്ധിവേ ദവെന കൂല്ധി, ഹാജർ പകാരമുള്ള കൂല്ധി, യാത്ര

കൂല്ധി, തൊഴ്ധിൽ ഉപകരണങ്ങളുതട വാടക, ആതക തുക എന്ന്ധിവ

ദരഖതപടത്ധി്്ധില്ല, പര്ധിദശാധ്ധിച ഉദേ്യാഗസൻറ്പ് ഒപ്പ്ദരഖതപടത്ധി്്ധില്ല. ബ്ധി

ഡ്ധി ഓ , തേക്റ്ധി എന്ന്ധിവർ ഒപ്ധിദനാതടാപ്ദം െ്ധിയ്യെ്ധി ദരഖതപടത്ധി്്ധില്ല.

 മ്ദറാൾ നമർ - 19815 ൽ 6/104 ദേവ്ധി എന്ന തൊഴ്ധിലാള്ധി 5 േ്ധിവേ്ദം ഹാജർ

ദരഖതപടത്ധിട്ടുണ്പ് എന്നാൽ (11/1/2019-15/1/2019) 14/01/2019 തല ഹാജർ

തവ്്ധി അപ്പ്തേന്പ് മാർ്്പ്തെയ്ധിര്ധിക്കുന്നു.

 മ്ദറാൾ നമർ - 20654ൽ ദകാമള്ദം എന്ന തൊഴ്ധിലാള്ധിയതട (23/01/2019-

24/01/2109) 24/01/2019 ൽ ഹാജർ തവ്്ധി അപ്പ്തേന്പ് മാർ്്പ്തെയ്ധിര്ധിക്കുന്നു.

 മ്്പ്ദറാൾ നമർ - 20330 ൽ ( 18/01/19-21/01/19) ൽ 6/11-സേവന്ധി എന്ന

തൊഴ്ധിലാള്ധിയതട 19/01/19 തല ഹാജർ തവ്്ധി അപ്പ്തേന്പ് മാർ്്പ്

തെയ്ധിര്ധിക്കുന്നു.

 സജവദവല്ധി പവർത്ധിയ്ധിൽ മ്്പ്ദറാള്ധിൽ േ്ധിവേദവെന കൂല്ധി, ഹാജർ

പകാരമുള്ള കൂല്ധി, യാത്രകൂല്ധി, ഉപകരണങ്ങളുതട കൂല്ധി, ആതക തുക എന്ന്ധിവ

ദരഖതപടത്ധി്്ധി്്ധില്ല.പര്ധിദശാധ്ധിച ഉദേ്യാഗസതന ഒപ്പ്, എ്ദം റ്ബു്്പ് നമർ,

ദപജ്പ് നമർ എന്ന്ധിവ ദരഖതപടത്ധി്്ധില്ല.

10.്്മഷര്്മനറ്ബുക്

ഒരുപവൃത്ധിയ്ധില്എന്തുനടന്നു,എത്രഅളവ്ധില്നടന്നുഎന്നുള്ളകാര്യങ്ങളകൃെ്യമായ്ധിദര

ഖതപടദതണസുപധാനദരഖയാണ്പ്എ്ദം.റ്ബു്്പ്.

അതുതകാണ്ടുെതന്നഈപുസകത്ധില്അളവുകളദരഖതപടത്തുന്നബനതപ്ഉദേ്യാഗസരഅ

വരുതടദപരു്ദംഒപ്പു്ദംേീലു്ദംന്ധിരബനമായ്ദംദരഖതപടദതണൊണ്പ്.



19

5പവൃത്ധികളുതടഎ്ദം.റ്ബു്്പ്പര്ധിദശാധ്ധിചദപാളഈകാര്യത്ധില്െ്ധിലവീഴചകതണതാന്കഴ്ധി

ഞ്ഞു.

എ്്ധിദമറ്പ്െയ്യാറാക്കുന്നെ്ധിന്മുമ്ദംമദധ്യയ്ദംതൊഴ്ധിലുറപ്പ്പദ്ധെ്ധിതേല്ല്ധിതലഓവരേ്ധിയരസല്ദം

പര്ധിദശാധ്ധിച്പ്അളവുകളദരഖതപടത്ധിഒപ്ധിടകയ്ദംേീല്പെ്ധിക്കുകയ്ദംതെദയ്യണൊണ്പ്

 പര്ധിദശധ്ധിചഎ്ദം.റ്ബു്്ധില് 5 എ്ദം.റ്ബു്്ധിലു്ദം തേക്റ്ധിഒപ്പു്ദംേീലു്ദംതവച്പ്

േക്യതപടെ്ധിയ്ധിട്ടുണ്പ് െ്ധിയ്യെ്ധി ദരഖതപടത്ധിയ്ധി്്ധില്ല.

 ഭരണാനുമെ്ധി,ോദങെ്ധികാനുമെ്ധി,നമര,െ്ധിയെ്ധിഎന്ന്ധിവദരഖതപടത്ധിയ്ധി്്ധില്ല.

 മ്രദറാളനമര,െ്ധിയെ്ധി,വര്്പ്ദകാഡ്പ്എന്ന്ധിവയ്ദംദരഖതപട്ധിത്ധിയ്ധി്്ധില്ല.

 എ്്ധിദമറ്പ്തുകയ്ദംയഥാര്ത്ഥതെലവു്ദംെ്്ധിലുള്ളവ്യെ്യാേ്ദംദരഖതപടത്ധിയ്ധി്്ധി

ല്ല

 5 എ്ദം റ്ബു്്ധിലു്ദം െ്ധില ഭാഗങ്ങള്ധില്തേതക്റ്ധിയതടഒപ്പു്ദംേീല്ധിനു്ദംഒപ്ദം െ്ധിയ്യെ്ധി

ദരഖതപടെ്ധിയ്ധി്്ധില്ല

 5 എ്ദംറ്ബു്്ധിലു്ദം പേ്ധിഡന്ധിതനഒദപാേീദലാഒന്നു്ദം ദരഖതപടത്ധിയ്ധി്്ധില്ല

11.ബവജ്ിസറെറെ്

പവൃത്ധിപൂരത്ധിയായാല്മ്രദറാളപകാര്ദംതൊഴ്ധിലാള്ധികളദ്്െന്ദംഅനുവേ്ധിച്ചു

തവന്ന്പ്ഉറപാക്കുന്നദരഖയാദണ്ജക്ക്ല്ധി്്പ്.ഓഡ്ധിറ്പ്ടീ്ദംപര്ധിദശാധ്ധിച5േയല്ധിലു്ദംമ്രദറാള്ധിന്പ്അനു

സൃെമായദവജക്ക്ല്ധി്്പ്സൂക്ധിച്ധിട്ടുണ്പ്

12.എഫ്.ടി ഓ

തൊഴ്ധിലാള്ധികളുതടദവെന്ദംഅവരവരുതടബാങ്പ്അ്്പൗണ്ധിദല്്പ്അയച്ചുഎന്നെ്ധിനുളള

തെള്ധിതവന്നന്ധിലയ്ധിലാണ്പ്എേ്പ്.ട്ധിഒവ്ധിന്തറപധാന്യ്ദം.

ഓഡ്ധിറ്പ്േ്ദംഘ്ദംപര്ധിദശാധ്ധിച4േയലുകള്ധിലു്ദം എേ്പ് .ട്ധി.ഒ . സുക്ധിച്ധിട്ടുണ്പ് . ഒരു േയല്ല്ധില്

എഫ്ധിഓഉളതപടത്ധി്്ധില്ല.

ദോഷ്യല്ഒാഡ്ധിറ്പ്പക്ധിയആര്ദംഭ്ധിചദശഷ്ദംഎഫ്ധിഒേയല്ധില്വക്കുന്നരീെ്ധിതുടങ്ങ്ധിയ്ധിട്ടുതണ

ന്നുള്ളതപശ്ദംേനീയമാണ്പ്.

13.ബഫ്കാബ്്കാഗ്കാഫുകളു്ടപധ്കാന്യ്ദം

തൊഴ്ധിലുറപ്പ്പദ്ധെ്ധിയതടഗുണന്ധിലവാര്ദംഉറപാ്ാന്പവ്യത്ധികളേ്ദംബന്ധിച്ചുതെള്ധി

വുകളദശഖര്ധി്ാന്അെ്ധിന്തറദോദ്ാകളേഹയകമാകു്ദം.

പവ്യത്ധിതുടങ്ങുന്നെ്ധിനുമുമ്ദം,നടന്നുതകാണ്ധിര്ധിക്കുദമാഴ്ദംപൂരത്ധിയായെ്ധിനുദശഷവു്ദംഉളള

ദോദ്ാകളഎടത്പ്സൂക്ധിദ്ണെ്പ്.ഇെ്ധിനുപുറതമജ്ധിദയാടാഗദ്ോദ്ായതടപ്ധിന്റു്ദംേയ
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ല്ധില്സൂക്ധിദ്ണൊണ്പ്.

ഇതുറപാദ്ണദതറ്ധിന്തറയ്ദംതൊഴ്ധിലുറപ്പ്പദ്ധെ്ധിഉദദ്ധാഗസരുതടയ്ദം്ചുമെലയാണ്പ്.

പര്ധിദശാധ്ധിചഒരുേയല്ധില്ഒഴ്ധിച്പ്ബാ്്ധി4പവൃത്ധിേയലുകള്ധിലു്ദംഒരുദോദ്ാദപാലു്ദംകാണാ

ന്കഴ്ധിഞ്ധില്ല.

തെള്ധിവദശഖരണ്ദംതൊഴ്ധിലുറപ്പ്പദ്ധെ്ധിപവ്യത്ധികളുതടഒഴ്ധിച്ചുകൂടാനാവാതഘടകമാ

യെ്ധിനാല്ഈകാര്യത്ധില്ബനതപ്ഉദദ്ദോഗസരകൂടെല്ജാഗെപുലരദതണതുണ്പ്.

14.ഫയലനീകപരിബേ്കാധനസ്ദംവിധ്കാന്ദം

തൊഴ്ധിലുറപ്പ്പവൃത്ധിനടപാക്കുന്നെ്ധിലു്ദംഅെ്ധിന്തറദരഖകളസകകാര്യ്ദംതെയ്യുന്നെ്ധിലു്ദം

ഓദരാഉദേ്യാഗസരക്കു്ദംഉതരവാേ്ധിത്ദംന്ധിശ്ചയ്ധിച്ധിടണ്പ്.

തൊഴ്ധിലുറപ്പ്പദ്ധെ്ധിയ്ധിതലഏറവു്ദംസുപധാനദരഖയായമ്രദറാളജനദററ്പ്തെയ്യുന്നതുമുെ

ല്തൊഴ്ധിലാള്ധികളുതടദവെന്ദംബാങ്ധിദല്്പ്അനുവേ്ധിച്ചുതകാണ്ടുള്ളഎേ്പ്.ട്ധി.ഒബാങ്ധിദല്്പ്അയ

ക്കുന്നെീയെ്ധികമത്ധില്മ്രദറാള്ധില്ദരഖതപടദതണൊണ്പ്.

പവ്യത്ധിപൂരത്ധിയായമ്രദറാളുകളപഞായത്ധിതലഎ്ദം.ജ്ധി.എന്ആരഇ.ജ്ധി.എതസ

ല്ല്ധില്ലഭ്ധിക്കുന്നമുറയ്പ്കാലൊമേമ്ധില്ലാതെതുടരനടപട്ധികളേ്ീകര്ധിചൊയ്ധിഅറ്ധിയ്ധിക്കു

ന്ന ദരഖയാണ്പ് േയല്്ാ്്ധിങദോറ്ദം.

 2പവ്യത്ധിേയലുകള്ധിലു്ദംAMC പകാരമുള്ള

േയല്്ാ്്ധിങദോറ്ദം.സുക്ധിച്ധിട്ടുണ്പ് .

 എ.എ്ദം .േ്ധി പകാരമുള്ള ദോറ്ദം 2 േയല്ധില് ഉതണങ്ധിലു്ദം പൂരണമായ

ദരഖതപടൊദലാ , ആധ്ധികാര്ധികമായോക്യതപടെല് ഇല്ലയ്ധിയ്ധിരുന്നു

 ഈപഞായത്ധില്സൂക്ധി്ാതൊണകാരണ്ദം.

ഇ്ാര്യത്ധില്തൊഴ്ധിലുറപ്പ്പദ്ധെ്ധിഉദേ്യാഗസരുതടഭാഗത്തുന്ധിന്ന്പ്ഇദപാളപ

ദെ്യകശ്രദ്ധപുലരത്ധിത്തുടങ്ങ്ധിയ്ധിട്ടുണ്പ്.

15.ജിബയ്കാട്കാഗബ്ഫ്കാബ്്കാഗ്കാഫ്

പര്ധിദശാധ്ധിചഒരുേയല്ധിലു്ദംജ്ധിദയാടാഗദ്ോദ്ാഗാേ്ച്ധി്്ധിതല്ലന്നാണകതണതാന്കഴ്ധി

ഞെ്പ്.

16.സസറ്്യറെി

തൊഴ്ധിലുറപ്പ്പദ്ധെ്ധിപവൃത്ധികളപറഞ്ധിര്ധിക്കുന്നഅളവ്ധിലു്ദംകൃെ്യെയ്ധിലു്ദംന്ധിരവഹ്ധിക്കു

ന്നെ്ധിലുള്ളഉപാധ്ധികളടങ്ങുന്നപധാനതപ്ദരഖയാണസേറ്പ്ഡയറ്ധി.േ്ദംസാനേര്ാരപ
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ദെ്യകമായ്ധിെയ്യാറാ്്ധിയസേറ്പ്ഡയറ്ധിപവരത്ധിസലത്തുണായ്ധിര്ധിദ്ണഈസുപധാന

ദരഖയാണ്പ്.

പദ്ധെ്ധിആര്ദംഭദയാഗത്ധിന്തറവ്ധിവരങ്ങളമുെല്ഉദേ്യാഗസരുതടയ്ദംതപാതുജനങ്ങളുതടയ്ദംന്ധി

രദേശങ്ങളു്ദംേനരശകഡയറ്ധിയ്ധില്അടങ്ങ്ധിയ്ധിട്ടുണ്പ്

പുതുദ്ാട്പ് വാരഡ്ധിതല 5 വരക്കുകളുതടേയലുകളപര്ധിദശാധ്ധിചദപാള്പ്2

എണ്ണത്ധില്മാത്രമാണസേറ്പ്ഡയറ്ധിഉണായ്ധിരുന്നെ്പ്. ഉള്ളെ്ധിലാകത്വ്ധിവരങ്ങളപൂരണമല്ല.

വ്ധിജ്ധിലന്േ്പ്ആന്ദാണ്ധിററ്ധി്ദംഗക്റ്ധിയ്ധില്കുറഞെ്പ്4ദപര ഒപ്ധിതടണാൊണ്പ് .

 അഭ്ധിപായങ്ങളദരഖതപടദതണഭാഗത്്ധിഎ്ദംേ്ധിഅ്ദംഗങ്ങളഒന്നു്ദംെതന്നദര

ഖതപടത്ധിയ്ധി്്ധില്ല.

അെ്ധിനര്ത്ഥ്ദംവ്ധിജ്ധിലന്േ്പ്അന്ദാണ്ധിററ്ധി്ദംഗക്റ്ധിസേറ്പ്േനരശ്ധി്ാതെ

യാണ്പ്ഒദപ്റ്രഖതപടത്ധിയ്ധിര്ധിക്കുന്നെ്പ്എന്നൊണ്പ്.

 പദ്ധെ്ധിതകാണ്ടുള്ളപദയാജനവു്ദംഗുണദമന്മയ്ദംദരഖതപടതാതെദപാകുന്നെ്പ്

ഈപദ്ധെ്ധി്്പ്ആശാേ്യമല്ല.

 തൊഴ്ധിലാള്ധികളുതടോക്യപത്ര്ദം,തെക്ധി്്പ്,

എന്ന്ധിവസേറ്പ്ഡയറ്ധിയ്ധില്ഉണായ്ധിരുന്ന്ധില്ല.

 ഏെ്ധിന്ദംപവൃത്ധി,തപാജക്പ്മീറ്ധിഹ്നടത്ധിയെ്ധിയെ്ധി,ആകന്്ാന്ധില്ഉളതപ്

നമര,ഭരണാനുമെ്ധി,ോദങെ്ധികാനുമെ്ധിനമര,എ്്ധിദമറ്പ്തുക,സൃഷ്ധി്തപ്

തൊഴ്ധില്േ്ധിനങ്ങള,പദ്ധെ്ധിതെലവ്പ്എന്ന്ധിവദരഖതപടത്ധിയ്ധി്്ധില്ല.

 പവൃത്ധിസലതതേ്പൗകര്യങ്ങളഏരതപടത്തുന്നതപവൃത്ധിദ്്ണ്ധിഉപ

ദയാഗ്ധിചോധനോമഗ്ധികള,െ്ധിക്ധിതാതചലവേ്ദംബന്ധിചവ്ധിവര്ദം,

സേറ്പ്മ്ധിനുടേ്പ്,

ഉദേ്യാഗസരുതടദോണ്നമരേനരശകകുറ്ധിപ്പ്എന്ന്ധിവയ്ദംസേറ്പ്ഡയറ്ധിയ

ല് ദരഖതപടെ്ധിയ്ധി്്ധില്ല

17. ്ത്കാഴിലിട്തസൗകര്യങ്ങള്

തൊഴ്ധില്സലത്പ്തൊഴ്ധിലാള്ധികള്്പ്ആവശ്യമായകുട്ധിതവളള്ദം,

െണല്,പാഥമ്ധികസവേ്യേഹായ്ദം,

5വയസ്ധിനാതഴയളളകു്്ധികള്്പ്കതഷതുടങ്ങ്ധിയഅട്ധിസാനേ്പൗകര്യങ്ങളഒരു്ണതമ

ന്ന്പ്ന്ധിയമത്ധിതലതഷഡ്യൂള2ല്23മുെല്28വതരയള്ളഭാഗത്പ്ന്ധിരദേശ്ധിച്ധിട്ടുണ്പ്.ഈഅവകാശ

തതക്കുറ്ധിച്പ്10 തൊഴ്ധിലാള്ധികദളാടേ്ദംോര്ധിച്ചു.

 കതഷേ്പൗകര്യതതക്കുറ്ധിച്പ്തൊഴ്ധിലാള്ധികള്്പ്അറ്ധിവ്ധില്ല.
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 െണല്േ്പൗകര്യങ്ങളഒരു്ാറ്ധില്ല

 മതറല്ലായ്ധിടത്തുതമന്നദപാതലഇവ്ധിതടയ്ദംതൊഴ്ധിലാള്ധികളദനര്ധിടന്നഏറ്റുവു്ദംവല്ധി

യപശ്നമാദണായ്ധിലറ്പ്േ്ദംവ്ധിധാന്ദംലഭ്യമല്ലഎന്നുളളെ്പ്.

സീകളാണ്പ്ഇെ്ധിന്തറപശ്ന്ദംകൂടെല്അനുഭവ്ധിക്കുന്നെ്പ്. 65

തൊഴ്ധിലാള്ധികദളാടേ്ദംോര്ധിചദപാളഎല്ലാവരു്ദംഈഅഭ്ധിപായമാണപങ്കുവച

െ.ം്പ്

അടത്തുളളവീടകദളാതെട്ധികളുതടമറദവാആണ്പ്ഇവര്്പ്ഇദപാഴ്ദംആശ്രയ്ദം.

ദടാതയക്ക്ലറ്പ്േ്പൗകര്യ്ദംഇല്ലാതെ്ധിനാല്പലസ്ധികളു്ദംമൂത്രേ്ദംബനമായഅസുഖങ്ങ

ളാല്റ്ബുദ്ധ്ധിമുട്ടുന്നുതണന്ന്പ്അറ്ധിയാന്ോധ്ധിച്ചു.

 മാല്ധിന്യ്ദംന്ധിറഞകനാലുകള്ധിലു്ദംമറ്ധിടങ്ങള്ധിലു്ദംപണ്ധിതയടക്കുന്നതൊഴ്ധിലാള്ധിക

ള്്പ്സകയറ,കാലുറതുടങ്ങ്ധിയസുരകാഉപകരണങ്ങളനല്കാന്േ്ദംവ്ധിധാനമ്ധി

ല്ല.

18.നിരീക്ഷണസ്ദംവിധ്കാനതി്ലവീഴചകള്

സേറ്പ്ഡയറ്ധിയ്ദംതൊഴ്ധിലുറപ്പ്പദ്ധെ്ധിഓേീേ്ധിതലഉദേ്യാഗസേനരശകപുസകവു്ദംപര്ധിദശാ

ധ്ധിചദപാളമനേ്ധിലായവ്ധിവരങ്ങളജ്ധില്ലാ,ദ്ാ്്പ്െലഉദേ്യാഗസരപഞായത്ധിതലതൊഴ്ധിലു

റപ്പ്പദ്ധെ്ധിഓേീസു്ദംപവൃത്ധിസലങ്ങളു്ദംകൃെ്യമായഇടദവളകള്ധില്േനരശ്ധിദച്ണന്ധിരദേശ

ങ്ങളനല്ക്ധിയ്ധി്്ധില്ല

.േയലുകളസൂക്ധിക്കുന്നതുമുെല്പവൃത്ധികളതെരതഞടക്കുന്നതുവതരയള്ളകാര്യങ്ങള്ധി

ല്കാണുന്നഏദകാപനമ്ധില്ലായ്മദമാണ്ധിററ്ധിങേ്ദംവ്ധിധാനത്ധിതലവീഴ്ചതകാണ്പ്േ്ദംഭവ്ധിചൊതണ

ന്നന്ധിഗമനത്ധിലാണ്പ്ഓഡ്ധിറ്പ്ടീ്ദംഎത്ധിദചരന്നെ്പ്.

തൊഴ്ധിലുറപ്പ്പദ്ധെ്ധിയമായ്ധിബനതപ്ജ്ധില്ലയ്ധിതലഏറവു്ദംവല്ധിയഉദേ്യാഗസന്ജ്ധില്ലാ

ദപാഗാ്ദംദകാരഡ്ധിദനററായകളകറാണ്പ്.അദദ്ദേഹത്ധിനുദവണ്ധിതൊഴ്ധിലുറപ്പ്പദ്ധെ്ധിപവൃത്ധിക

ളഏദകാപ്ധിപ്ധിക്കുന്ന്ചുമെലദജായന്ദ്പാഗാ്ദംദകാരഡ്ധിദനറരക്കു്ദം.കഴ്ധിഞഒരുവരഷത്ധി

ന്ധിതടവ്ധിവ്ധിധെലത്ധിലുള്ളഉദേ്യാഗസരഈപഞായത്ധില്േനരശന്ദംനടത്ധിയ്ധിട്ടുതണന്ന്പ്ഓ

ഡ്ധിറ്പ്ടീമ്ധിന്തറഅദന്ഷണത്ധില്മനേ്ധിലായ്ധി.

കഴിഞ്ഞഒരുവരഷതിനി്ടവിവിധഉബദ്യഗസരനടതിയസനരേനവിവരങ്ങള്
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കമന

മര

ഉദേ്യാഗസന്തറദപ

ര്പ്

ഓേീസനരശനേ്ധി

വ

േങ്ങള

തൊഴ്ധില്ധിടേന

രശനെ്ധിയെ്ധിക

ള

ആതകേ്ധിവേങ്ങള

1 നാഷണല്ഓേീേ്പ്

/ന്ധിരീകകര

ഒരുെവണ ഒരുെവണ അറ്ധിയ്ധില്ല

2 ദ്റ്പ്ഓേീേ്പ് േനരശ്ധിച്ധി്്ധില്ല േനരശ്ധിച്ധി്്ധില്ല പൂജ്യ്ദം

3 ഡ്ധി.പ്ധി.േ്ധി േനരശ്ധിച്ധി്്ധില്ല േനരശ്ധിച്ധി്്ധില്ല പൂജ്യ്ദം

4 തജ.പ്ധി.േ്ധി ഒരുെവണ ഒരുെവണ ഒരുെവണ

5 ബ്ധി.ഡ്ധി.ഒ/ബ്ധി.പ്ധി.ഒ എത്രെവണവന്ന്ധി

ട്ടുതണന്ന്പ്എഴെ്ധിയ്ധി

്്ധില്ല

എത്രെവണവ

ന്ന്ധിട്ടുതണന്ന്പ്എ

ഴെ്ധിയ്ധി്്ധില്ല

പൂജ്യ്ദം

6 ദജാ.ബ്ധി.ഡ്ധി.ഒ എത്രെവണവന്ന്ധി

ട്ടുതണന്ന്പ്എഴെ്ധിയ്ധി

്്ധില്ല

എത്രെവണവ

ന്ന്ധിട്ടുതണന്ന്പ്എ

ഴെ്ധിയ്ധി്്ധില്ല

അറ്ധിയ്ധില്ല

7 അേ്ധി്ന്റ്പ്എന്ജീ

ന്ധിയര

എത്രെവണവന്ന്ധി

ട്ടുതണന്ന്പ്എഴെ്ധിയ്ധി

്്ധില്ല

എത്രെവണവ

ന്ന്ധിട്ടുതണന്ന്പ്എ

ഴെ്ധിയ്ധി്്ധില്ല

അറ്ധിയ്ധില്ല

19. വിജിലനസ്ആനബ്മ്കാണിററെി്കേമിറി

തൊഴ്ധിലുറപ്പ്പദ്ധെ്ധിയതടസുൊര്യെഉറപ്രുത്തുന്നെ്ധിന്ന്ധിരനരമായദമാണ്ധിററ്ധിങേ്ദംവ്ധിധാന്ദം

ദവണതമന്ന്പ്തൊഴ്ധിലുറപ്പ്ന്ധിയമ്ദംന്ധിഷ്ക്കരഷ്ധിക്കുന്നു.

വാരഷ്ധികമാ്രേരക്കുലര2018തലഅധ്യായ്ദം10.5(3)

ല്ڊവ്ധിജ്ധിലന്േ്പ്ആന്ദ്മാണ്ധിററ്ധിങ്്ധിറ്ധിയതടപവരതനങ്ങതളക്കുറ്ധിച്്യക്തമായ്ധിപെ്ധിപാേ്ധി

ക്കുന്നുണ്പ്.

 അഞ്ചുമുെല്ഏഴവതരഅ്ദംഗങ്ങളഉളതപ്ൊണ്പ്ഒരുവ്ധിഎ്ദംേ്ധി.

 വ്ധിഎ്ദംേ്ധിഅ്ദംഗങ്ങളതൊഴ്ധില്ധിട്ദംേനരശ്ധി്ാറ്ധില്ല

 അവോനമായ്ധിഎദപാഴാണസേറ്ധില്ദപായതെന്നറ്ധിയ്ധില്ല.

 ദമറ്പ്പുസക്ദംതകാണ്ടുദപായ്ധിഒപ്പുദരഖതപടത്ധിദപാവുകയാണപെ്ധിവ്പ്.

വിജിലനസ് ആനറെ് ബ്മ്കാണിററെിങ് കമിറി അ്ദംഗങ്ങള്

1. ഗീെ വ്ധി
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2. ദകാമള്ദം ശ്ധിവരാമന്

3. ആറ്പ്ംുമുഖ്ദംന്േ്ധി

4. ദവലായധന് വ്ധി

5. ദശാഭന ശ്ധിവകുമാര

6. േ്ധിന്ധുബാലന്

7. േരേ്െ്ധി ദവലായധന്

8. ശാരാേ രാമന്കു്്ധി

സേറ്പ്ഡയറ്ധിയ്ധില്അഭ്ധിപായങ്ങളദരഖതപടദതണഭാഗത്്ധിഎ്ദംേ്ധിഅ്ദംഗ

ങ്ങളഒന്നു്ദംെതന്നദരഖതപടത്ധിയ്ധി്്ധില്ല.

അെ്ധിനര്ത്ഥ്ദംവ്ധിജ്ധിലന്േ്പ്അന്ദാണ്ധിററ്ധി്ദംഗക്റ്ധിസേറ്പ്േനരശ്ധി്ാതെയാണ്പ്ഒ

ദപ്റ്രഖതപടത്ധിയ്ധിര്ധിക്കുന്നെ്പ്എന്നൊണ്പ്

20.സിറിസണഇനഫരബ്മഷനബബ്കാര്് (സി.ഐ.ബി)

`

തൊഴ്ധിലുറപ്പ്പദ്ധെ്ധിയതടസുൊര്യെഉറപ്രുത്തുന്നെ്ധിനുള്ളഉപാധ്ധികള്ധിതലാന്നാണേ്ധിറ്ധിേ

ണ്ഇന്േരദമഷന്ദബാരഡ്പ്. (േ്ധി.ഐ.ബ്ധി.) നടത്ധിയപവൃത്ധിയതടദപര്പ്,

അടങല്തുക,തെലവായതുക,ആതകതൊഴ്ധില്േ്ധിനങ്ങളപവൃത്ധിനടന്നകാലയളവ്പ്എന്ന്ധിങ്ങ

തനഒരുപവൃത്ധിയതടഅട്ധിസാനവ്ധിവരങ്ങതളല്ലാ്ദംഉളതപടത്ധിയാണേ്ധി.ഐ.ബ്ധിസാപ്ധി

ദ്ണെ്പ്. ഈകാര്യ്ദംവാരഷ്ധികമാ്രേരക്കുലരഅധ്യായ്ദം10.4ല്വ്ധിശേീകര്ധിച്ധിട്ടുണ്പ്.

പവൃത്ധിതുടങ്ങുദമാളെതന്നേ്ധി.ഐ.ബ്ധിസാപ്ധിദ്ണൊതണന്ന്പ്മാ്രേരക്കുലറ്ധില്വ്യവ

സതെയ്യുന്നു.

എന്നാല്പൂരത്ധിയായ5പവൃത്ധിസലങ്ങളേനരശ്ധിചദപാളഒര്ധിടത്തു്ദംേ്ധി.ഐ.ബ്ധിസാപ്ധി

ചൊയ്ധികണ്ധില്ല.

്മനസില്കായവിവരങ്ങള്

 േ്ധി.ഐ.ബ്ധിസാപ്ധിക്കുന്നെ്ധിനകുട്ദംബശ്രീയൂണ്ധിറ്ധിനകീഴ്ധിലുള്ളതവണതറ്ചുമെ

ലതപടതണതമന്നന്ധിരദേശ്ദംപാല്ധിച്ധി്്ധില്ല.

 േ്ധി.ഐ.ബ്ധിസാപ്ധിക്കുന്നെ്ധിനുള്ളതുകതെലവഴ്ധി്ാതെ്ധിനാല്പണ്ധിപൂരതീ

കര്ധിച്ധിതല്ലന്നവ്ധിവരമാണ്പ്എ്ദം.ഐഎേ്ധില്കാണുന്നെ്പ്

21.അവക്കാേല്ദംഘനങ്ങള്

ദോഷ്യല്ഓഡ്ധിറ്പ്ടീ്ദംഈവാരഡ്ധിതല19കുട്ദംബങ്ങളുമായ്ധിേ്ദംോര്ധിചദപാളഅവകാശ
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ല്ദംഘനങ്ങളുമായ്ധിബനതപ ്്പ്െ്ധിലേ്ദംഭവങ്ങളശ്രദ്ധയ്ധില്തപടകയണായ്ധി.അ്ാര്യങ്ങളാണ്പ്

ഇവ്ധിതടപരാമരശ്ധിക്കുന്നെ്പ്.

1.്ത്കാഴിലക്കാര്്

തൊഴ്ധിലുറപ്പ്പദ്ധെ്ധിയ്ധില്പണ്ധിതയടക്കുന്നതൊഴ്ധിലാള്ധിയതടഅട്ധിസാനപരമായഅവ

കാശമാണതൊഴ്ധില്കാരഡ്പ്.അദപക്ധിചാല്15േ്ധിവേത്ധിനക്ദംകാര്നല്കണതമന്നാണ്്യ

വസ.ഈവാരഡ്ധിതലതൊഴ്ധില്കാരഡ്ധിന്പ്അദപക്ധിചവരത്ല്ലാ്ദംകാരഡക്ക്ലഭ്ധിച്ധിട്ടുണ്പ്.

ഇ്ാര്യത്ധില്പഞായത്ധിന്തറേമീപന്ദംമാതൃകാപരമാണ്പ്.

എന്കാല്മറ്െിലപശ്നങ്ങള്ഓ്ിറ്ടീ്മിന്റെശ്രദ്ധയില്പട്ടു.

 തൊഴ്ധില്കാരഡ്ധില്തൊഴ്ധില്ധിനുള്ളഅദപക,

എത്രേ്ധിവേദത്്പ്ആവശ്യതപട്ടു,തകാടതദവെന്ദംഎന്ന്ധിവതയാന്നു്ദംദരഖതപ

ടത്ധിയ്ധി്്ധില്ല. തെയതൊഴ്ധില്േ്ധിനങ്ങളമാത്രമാദണ്റ്രഖതപടത്ധിയ്ധിട്ടുള്ളെ്പ്

 തൊഴ്ധില് കാര്ഡുകള പര്ധിദശാധ്ധിചദപാള കൃെ്യമായ്ധി വരവ്പ് തവച്ധിട്ടുണ്പ്

.എന്നാല്ബാങ്ധില് ന്ധിന്നു്ദം കൂല്ധി ക്ധി്്ധിയ വ്ധിവര്ദം ദരഖതപടെ്ധിയ്ധി്്ധില്ല

 ദോഷ്യല്ഒാഡ്ധിറ്പ്തുടങ്ങ്ധിയദശഷ്ദംഈപവണെ്്പ്മാറമുണായ്ധിട്ടുണ്പ്.

2.്ത്കാഴിലനിബഷധ്ദം

 ഒരുവരഷത്ധില്100േ്ധിവേതതതൊഴ്ധില്തൊഴ്ധിലാള്ധിയതടന്ധിയമപരമായഅവ

കാശമാണ്പ്

 ഈവാരഡ്ധിതല103േജീവതൊഴ്ധിലാല്ധികള്ധില്3ദപര്്പ്മാത്രമാണ്പ്100േ്ധിേവ

തതതൊഴ്ധില്ലഭ്യമായ്ധിട്ടുള്ളെ്പ്.

3.ബവതന്ദംസവകല

മ്രദറാളപൂരത്ധിയായ്ധിപരമാവധ്ധി14േ്ധിവേത്ധിനക്ദംകൂല്ധിതൊഴ്ധിലാള്ധികളുതടബാങ്പ്

അ്്പൗണ്ധിദല്്പ്ന്ധിദകപ്ധി്ണതമന്ന്പ്തൊഴ്ധിലുറപ്പ്ന്ധിയമത്ധിതലതേകന്3(2),6എന്ന്ധിവ്ധിട
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ങ്ങള്ധില്വ്യക്തമാ്്ധിയ്ധിട്ടുണ്പ്.സവക്ധിയാല്ആേ്യതത30േ്ധിവേ്ദംദവെനത്ധിന്തറ0.05ശെമാ

ന്ദംതുകപ്ധിഴനല്കണതമന്ന്പ്ന്ധിയമത്ധിതലതേകന്3(3)ലു്ദംവാരഷ്ധികമാ്രേരക്കുലരഅധ്യാ

യ്ദം9ലു്ദംപറയന്നു.

ഈവാരഡ്ധില്ഓഡ്ധിറ്പ്േ്ദംഘ്ദം19തൊഴ്ധിലാള്ധികദളാടേ്ദംോര്ധിചദപാളഅവര്ധില്ഒരാ

ളക്കുദപാലു്ദം2018ഡ്ധിേ്ദംബരമാേത്ധിനുദശഷ്ദംദവെന്ദംലഭ്ധിച്ധി്്ധിതല്ലന്നാണപറഞെ്പ്.

ഈദവെന്ദംമാരച്പ്മാേത്ധിലാണക്ക്ലഭ്ധിചെ്പ്.

പഞായത്ധിതലതൊഴ്ധിലുറപ്പ്പദ്ധെ്ധിഓേീേ്ധില്ന്ധിന്ന്പ്ന്ധിശ്ച്ധിെേ്ധിവേ്ദംെതന്നഎഫ്ധിഒഅയച്ധിട്ടു

തണങ്ധിലു്ദംദകന്ദ്രഗവണ്തമന്റ്ധില്ന്ധിന്ന്പ്പണ്ദംലഭ്ധി്ാതതുതകാദണ്െന്ദംലഭ്ധിക്കുന്ന്ധിതല്ലന്നാ

ണപരാെ്ധിവന്നെ്പ്.

ആരുതടഭാഗത്തുന്ധിന്ന്ീഴ്ചേ്ദംഭവ്ധിചാലു്ദംകൃെ്യേമയദത്െനവു്ദംഅത്ലഭ്ധിച്ധിതല്ലങ്ധില്ന

ഷപര്ധിഹാരവു്ദംലഭ്ധിദ്ണൊണ്പ്.ഇ്ാര്യത്ധില്തൊഴ്ധിലാള്ധികള്ധില്ന്ധിദ്ന്രേഖാമൂല്ദംപരാെ്ധി

േ്ീകര്ധിച്പ്ബനതപ്വര്്പ്അയച്ചുതകാട്ാന്ദമറ്ധിനു്ദംഭരണേമ്ധിെ്ധിക്കു്ദംഉതരവാേ്ധിെ്മു

ണ്പ്

4.ബ്കാ്കേ്ജീവനക്കാരു്ടസ്മീപന്ദം:

തൊഴ്ധിലാള്ധികദളാടേ്ദംോര്ധിചദപാളമനേ്ധിലാ്ാന്കഴ്ധിഞെ്പ്.

 ബാങ്കുകാരുതടഭാഗത്തുന്ധിന്ന്പ്േ്പൗമ്യമായേമീപനമാണുള്ളെ്പ്

 തൊഴ്ധിലുറപ്പ്കൂല്ധിഎട്ാന്മാത്രമാണബഹുഭൂര്ധിപക്ദംതൊഴ്ധിലാള്ധികളു്ദംബാങ്ധി

ല്ദപാകുന്നെ്പ്.

 എസബ്ധി തംഎ,േ്പൗത്പ്മലബാരഗാമീണ്ബാങ്പ്,യണ്ധിയന് ബാങ്പ് ,ദപാ്്പ്

ഓേ്ധിേ്പ് എന്ന്ധിവ്ധിടങ്ങള്ധിലാണ്പ്ഇവര്്പ്അ്്പൗണ്ടുള്ളെ്പ്.

5.പവൃതിസല്ദംസനരേന്ദം.

 പകൃെ്ധിവ്ധിഭവങ്ങളുതടപര്ധിപാലനത്ധിനു്ദംോമൂഹ്യആസ്ധിേ്യഷ്ധിക്കുന്നെ്ധിനു്ദംേ

ഹായ്ധിക്കുന്നന്ധിരവധ്ധിപവ്യത്ധികളഏതറടക്കുന്നെ്ധിനുള്ളോധ്യെയള്ളപഞായ

താണകുഴല്മന്ദം.

 േയല്ധില്കണവ്ധിവരങ്ങളുതടന്ധിജസ്ധിെ്ധിദനര്ധില്കണ്പ്മനസ്ധിലാക്കുന്നെ്ധിനായ്ധി

ദോഷ്യല്ഓഡ്ധിറ്പ്ടീ്ദംഅ്ദംഗങ്ങളപണ്ധിപൂരത്ധിയാ്്ധിയ5

പവൃത്ധിസലങ്ങളു്ദംേനരശ്ധിക്കുകയണായ്ധി.
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പവൃത്ധികളപര്ധിദശാധ്ധിച്ചു്ദംതൊഴ്ധിലാള്ധികദളാട്ദംദമറ്റുമാദരാട്ദംേ്ദംോര്ധിച്ചു്ദംഓ

ഡ്ധിറ്പ്ടീ്ദംകതണത്ധിയകാര്യങ്ങളൊതഴദെരക്കുന്നു.

ഫയലപരിബേ്കാധനനടതിയപവൃതികളു്ടപവൃതിസലസനരേനതിലൂ്ടക്്ടെ

തിയക്കാര്യങ്ങള്:-

1. 1606005004/IF/362265- പുതുബക്കാട് വ്കാര്ില ഖണിക 5 ല ഉള്്പ്

SC/ST,ഭവനനിര്മ്കാണ്ദം ഗുണബഭ്കാക്കാകള് ,ന്കാ്മ്മ്കാത്ര കരഷകര എനിവരു്ട

ഭൂ്മിയില ്മളെി്ദംഗ് പിറ് നിര്മ്കാണ്ദം

 2019 ജനുവര്ധിയ്ധില് ആണ്പ് പ്ധിവൃത്ധി തെയ്ധിര്ധിക്കുന്നെ്പ് .വാരഡ്ധില് പല ഭാഗങ്ങള്ധില്

ആണ്പ് പ്ധിവൃത്ധി തെയ്ധിര്ധിക്കുന്നെ്പ്

 േയല് പര്ധിദശാധനയ്ധിലു്ദം ,പ്ധിവൃത്ധി സല പര്ധിദശാധനയ്ധിലു്ദം എവ്ധിതടതയാത്

തെയ്തുഎന്നാ വ്ധിവരങ്ങള ലഭ്യമല്ല .

 എസ്ധിദമറ്പ് പകാര്ദം 425മളെ്ധി്ദംഗ്പ് ന്ധിരമ്ധി്ല്ആണ്പ് പ്ധിവൃത്ധി

 എ്ദം .റ്ബു്്പ്പകാര്ദം 397സലങ്ങള്ധില് വ്ധിവ്ധിധ അളവ്ധില് തെങ്ങ്ധിെട്ദം എട്ാന്

കുറ്ധിതചട്ധികള വത്ധി യാ്്ധിയൊയ്ധി കാണുവാന് ോധ്ധിച്ചു.

 147ഓള്ദം തെങ്ങ്ധില്െട്ദം എടതൊയ്ദംഅറ്ധിഞ്ഞു .

 പ്ധിവൃത്ധി സല പര്ധിദശാധനയ്ധില് പുതുദ്ാട്പ് ,കണനനുര, പദേശങ്ങള്ധില് SC,BPL

കുട്ദംബങ്ങള്ധില് പ്ധിവൃത്ധി നടന്നൊയ്ധി അറ്ധിയാന് കഴ്ധിഞ്ഞു . ഏകദേശ്ദം 147 എണ്ണ്ദം

കാണുവാന്ോധ്ധിച്ചു.

 1 വീ്്ധില് 48തെങ്ങ്ധിന് െട്ദം ന്ധിരമ്ധിെ്ധിര്ധിക്കുന്നത്പ് SC കുട്ദംബങ്ങള്ധില്ആതണങ്ങ്ധിലു്ദം

പുതുദ്ാടപദേശത്പ് ഇവര്്പ് തൊഴ്ധില് കാരഡ്പ് ഇല്ല,േര്ാര ജീവനകാരതന

വീട്ദംആണ്പ്

 മുന്ഗണനഅട്ധിസാനത്ധില്പവൃത്ധി തെയൊയ്ധി തൊഴ്ധിലാള്ധികളഅറ്ധിയ്ധിച്ചു.

2.1606005004/LD/321503-കണ്ണനൂരനിരതടതിലഉള്്പ്

പുതുദ്ാട്പ്പ്കാടബേഖരതി്ല കൃഷിഭൂ്മിയില ്മണ്ണ്സകയ്കാല നിര്മ്കാണ്ദം ര്ടെ്കാ്ദംഘ്്ദം

 2018 ഒദകാബറ്ധില്ആണ്പ് പ്ധിവൃത്ധി നടന്ന്ധിര്ധിക്കുന്നെ്പ് .

 പുതുദ്ാട്പ് വാരഡ്ധിതല കണ്ണനൂര ന്ധിരെടത്ധില് ഉളതപ്

പുതുദ്ാടപാടദേഖരേമ്ധിെ്ധിയ്ധിതല കൃഷ്ധി്ാരുതട ഭൂമ്ധിയ്ധില് പ്ധിവൃത്ധി

തെയെയ്ധി അറ്ധിയവാന് കഴ്ധിഞ്ഞു എന്നാല് കൃഷ്ധികാരുതട ദപദരാ എണ്ണദമാ
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േയല്ധിലു്ദം ,ദമറ്റുമാരുതട പ്ലു്ദം ലഭ്യമല്ല .േയല് പര്ധിദശാധനയ്ധില്

ആരുതടതയാത് ഭൂമ്ധിയ്ധില ആണ്പ് പണ്ധി തെയതെന്ന്പ് തെള്ധിയ്ധിക്കുന്ന ദരഖകല്

ഉളതപടെ്ധിയ്ധി്്ധില്ല കൃെ്യമായ കണക്കുകള സുക്ധി്ാറ്ധില്ല .മാത്രമല്ല ഗുണദഭാക്തവ്പ്

തൊഴ്ധില് കാരഡ്പ്എടക്കുകദയാ ,പണ്ധി എടക്കുകദയാ തെയ്ധി്്ധില്ല .

 എസ്ധിദമറ്പ് പകാര്ദം 8400 മീറര ന്ധിളത്ധിലു്ദം 1.50 മീറര വീെ്ധിയ്ധിലു്ദം ആണ്പ്

പ്ധിവൃത്ധി പറഞ്ധിര്ധിക്കുന്നെ്പ്.

 2018 ഒദകാബറ്ധില് ആണ്പ് പ്ധിവൃത്ധി തെയ്ധിര്ധിക്കുന്നെ്പ് ,എ്ദം.റ്ബു്്പ്

പര്ധിദശാധ്ധിചദപാള 5744 മീറര ന്ധിളത്ധിലു്ദം (3) 1.50 മീറര വീെ്ധിയ്ധിലു്ദം പ്ധിവൃത്ധി

തെയൊയ്ധി കാണുവാന്ോധ്ധിച്ചു .

3.1606005004/LD/334940–പുതുബക്കാട് വ്കാര്ില ഖണിക 5 ല ഉള്്പ്

SC,BPL,ഭവനനിര്മ്കാണ്ദം ഗുണബഭ്കാക്കാകള്,ന്കാ്മ്മ്കാത്ര കരഷകര എനിവരു്ട ഭൂ്മിയില

സജവബവലി നിര്മ്കാണ്ദം

 2019 മാരച്ധില് മാേത്ധില്ആണ്പ് പ്ധിവൃത്ധി നടന്ന്ധിര്ധികുന്നെ്പ് .

 വാരഡ്ധിതല പല ഭാഗള്ധിലു്ദം ആണ്പ് പ്ധിവൃത്ധി തെയ്ധിര്ധിക്കുന്നെ്പ് തെയ്ധിര്ധിക്കുന്നെ്പ്

,എന്നാല് ആരുതടതയാത് വീടകള്ധില് ആണ്പ് ദവല്ധി ന്ധിര്്ധിചെ്പ്എന്നാ ദരഖകള

ഒന്നു്ദംേയല്ധില് ഇല്ല .

 SC,BPL കുട്ദംബങ്ങള്ധില് മാത്രമാണ്പ് ദവല്ധി ന്ധിരമ്ധിച്ചു നല്ക്ധിയെ്പ് എന്നാണ്പ്

തൊഴ്ധിലാള്ധികളുതട അറ്ധിയ്ധിചെ്പ്

 സജവദവല്ധി അല്ല ന്ധിരമ്ധിചെ്പ് എന്നു്ദം അറ്ധിയ്ധിച്ചു .മറ്ധിച്പ് ദവല്ധി തക്്ധിനല്ധി എന്നു്ദം

അറ്ധിയ്ധിച്ചു .ദവല്ധി ന്ധിരമ്ധിക്കുന്നെ്ധിനാവശ്യമായ ോധനങ്ങള വീട്ടുകാര നല്കു്ദം എന്നു്ദം

അറ്ധിയ്ധിച്ചു

 എസ്ധിദമറ്ധില്എവ്ധിതടതയാത്യാണ്പ് സജവദവല്ധി ന്ധിരമ്ധിക്കുന്നെ്പ് എന്ന്പ്

പറഞ്ധി്്ധില്ലആതക നീള്ദം,വീെ്ധി എന്ന്ധിവയാണ്പ് കാണ്ധിച്ധിര്ധിക്കുന്നെ്പ്.,േയല്ധില്

ല്ധിസ്ദം ഉണായ്ധിരുന്ന്ധില്ല.എ്ദം.റ്ബു്്പ്പകാര്ദം 78 എണ്ണ്ദം ന്ധിരമ്ധിചതായ്ധി കാണുന്നുണ്പ്

.. പുതുദ്ാട്പ്,കണ്ണനൂര,പദേശങ്ങള്ധില് 19ന്ധിരമ്ധിചൊയ്ദം കാണാന് കഴ്ധിഞ്ഞു .

 എ്ദം.റ്ബു്്പ് പര്ധിദശാേ്ധിചദപാള സജവദവല്ധി ന്ധിരമ്ധിക്കുന്നെ്ധിനു ആവശ്യമായ സല്ദം

ഒരു്ല് ,ദവല്ധി ന്ധിരമ്ധിക്കുന്ന സലതത തെട്ധികള ക്ധിയര തെയ്യല് ,സജവദവല്ധി

ന്ധിരമ്ധി്ല്എന്ന്ധിവയ്ക്കുള്ളതുകയാണ്പ് അനുവേ്ധിച്ധിര്ധിക്കുന്നെ്പ്.

4.1606005004/IC/214556 - കുതനൂര ബ്കാഞ് കനല കയര ഭൂവസ്ദം ഉപബയ്കാഗിച്

സ്ദംരക്ഷണ്ദം
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 2018 ഒദകാബറ്ധില് ആണ്പ് പ്ധിവൃത്ധി തെയ്ധിര്ധിക്കുന്നെ്പ് .കാനാല്ധില് ന്ധിന്നു്ദം

കൃഷ്ധി്ാര്്പ് ആവശ്യമായ തവള്ള്ദം ലഭ്ധി്ണതമങ്ങ്ധില് വീണ്ദം പണ്ധി തെദയണ

അവസയാണ്പ് കാണാന് കഴ്ധിഞെ്പ് .

 കയര ഭൂവസ്ദം ന്ധിരമ്ധിക്കുന്നെ്ധിനു ആവശ്യമായ സലതത തെട്ധികള രണ്ടു

സേഡ്ധിലു്ദം തവ്്ധിമാറല് ,ദമല് മണ്ണ്പ് നീ്്ദം തെയാല് ,കനാല്ധിതല മണ്ണ്പ് നീ്്ദം

തെയ്തു ആഴതപടെല് എന്ന്ധിങ്ങതന പണ്ധി തെയന്നെ്ധിനാണ്പ് െ്ധിലവ്പ്

തെയ്ധിര്ധിക്കുന്നെ്പ്

 തൊഴ്ധിലാള്ധികള തെയ്ധിര്ധിക്കുന്നെ്പ് രണ്ടു സേഡ്ധിലു്ദം തെട്ധികള തവ്്ധിമാറ്ധി മണ്ണ്പ്

എട്ല്പ്ധിവൃത്ധിയാണ്പ് .

 ഈ പ്ധിവൃത്ധി തെയദമാള സുരക ഉപകരണങ്ങള ലഭ്യമായ്ധില്ല എന്നു്ദം

അറ്ധിയാന് കഴ്ധിഞ്ഞു.

 എസറ്ധിദമറ്പ് പകാര്ദം 4100 മീറരു്ദം എ്ദംറ്ബു്്ധില് 3650ആണ്പ്

5.1606005004/IF/312743 – പുതുബക്കാട് വ്കാര്ിലഭവന

നിരമ്കാണ്ദം(കല്കാധരന)

 90 േ്ധിവേ്ദംതൊഴ്ധില് േ്ധിനങ്ങള ലഭ്ധിച്ചു

 4ഘ്ങ്ങല്ധില്ആയണ്ണ്പ്പണ്ധി പൂരെ്ധികര്ധിചെ്പ്

 പവരത്ധിയതട മുഴവന് തുകയ്ദം ലഭ്ധിച്ചു.

 തൊഴ്ധില് കാരഡ്പ്കാണാന് കഴ്ധിഞ്ധില്ല.

വിലയിരുതല

1.പദ്ധെ്ധിആസൂത്രണ്ദംമുെലുള്ളകാര്യങ്ങള്ധില്തപാതുജനങ്ങള്്പ്പദെ്യക്ധിച്പ്കരഷകേമൂഹ

ത്ധിനപങാള്ധിതമ്ധില്ല

2.പദ്ധെ്ധിന്ധിരദേശ്ധിക്കുന്നകാര്യത്ധില്ജനപെ്ധിന്ധിധ്ധികളേ്ാധീന്ദംതെലുത്തുന്നുതണങ്ധിലു്ദംഅ

തക്ധിയാതകമല്ല.

3.പവൃത്ധികളന്ധിരദേശ്ധിക്കുന്നകാര്യത്ധില്ദവണത്രഅ്ധിറവ്ധിതല്ലങ്ധിലു്ദംദമറ്റുമാരുതടേ്ാധീന്ദം

ന്ധിലന്ധില്ക്കുന്നു.

4.ന്ധിരദേശ്ധി്തപ്പവൃത്ധികളുതടന്ധിജസ്ധിെ്ധിമനസ്ധിലാ്ാന്ഉദേ്യാഗസരകൂ്ാക്കുന്ന്ധില്ല.
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5.ോദങെ്ധികപ്ധിഴവുകളഅൊതുേമയങ്ങള്ധില്െ്ധിരുതണതമന്നന്ധിരദേശ്ദംനല്കാന്പഞായ

ത്പ്തേക്റ്ധിമുെല്മുകള്ധിദലക്കുള്ളഉദേ്യാഗസരെയ്യാറായ്ധി്്ധില്ല.

അെതല്ലങ്ധില്ഇവരുളതപടന്നപദ്ധെ്ധിന്ധിരീകണേ്ദംവ്ധിധാന്ദംകാര്യകമമല്ല

്പ്കാതുനിരബദേങ്ങള്

1.തൊഴ്ധില്നല്കുന്നകാര്യത്ധില്ഒരുെരത്ധിലുള്ളവ്ധിദവെനവു്ദംപാട്ധില്ല.

2.തൊഴ്ധിലാള്ധികതളത്ാണ്രഷത്ധില്100പണ്ധിക്കുള്ളഅദപകഒരുമ്ധിച്ചുനല്കാന്ദപര്ധിപ്ധി

്ണ്ദം.ഇത്ഫ്രണ്പ്ഓേീേ്ധില്െതന്നനല്കണ്ദം.

അദപക്്പ്െ്ധിയെ്ധിദരഖതപടത്ധിയസകപറ്റ്രേീത്നല്കണ്ദം.അങ്ങതനതെയാല്എല്ലാവ

രക്കു്ദം100തൊഴ്ധില്േ്ധിനങ്ങളലഭ്ധി്ാന്ോധ്യെതയാരുങ്ങു്ദം .

3.തൊഴ്ധിലാള്ധികള്ധില്ന്ധിന്നുള്ളഅദപകവാങ്ങുന്നരീെ്ധിയ്ധില്േമഗമായമാറ്ദംദവണ്ദം.

അവര്്പ്ആവശ്യമുണാകുദമാളതൊഴ്ധില്നല്കാന്വ്യവസയണാകണ്ദം.

4.ദേശീയന്ധിരീകണഏജന്േ്ധിമുെല്പദ്ധെ്ധിനടത്ധിപ്ധിതലഉന്നെെലഉദേ്യാഗസരവതരയ

ള്ളവരഅവതരഏല്പ്ധിച്ചുമെലകളകൃെ്യമായ്ധിന്ധിരവഹ്ധിക്കുന്നുതണന്നുറപാ്ണ്ദം.

5.ഡ്ധി.പ്ധി.േ്ധി,

തജ.പ്ധി.േ്ധിഎന്നീഉദേ്യാഗസരപഞായത്ധിതലതൊഴ്ധിലുറപ്പ്പദ്ധെ്ധിഓേീസു്ദംകഴ്ധിയാവുന്നത്ര

പവൃത്ധിസലങ്ങളു്ദംേനരശ്ധിക്കുന്നുതവന്നുറപാ്ാന്േ്ദംസാനെലത്ധില്േ്ദംവ്ധിധാനമുണാ

കണ്ദം.

6.വ്ധിജ്ധിലന്േ്പ്ആന്ദ്മാണ്ധിററ്ധിങേ്ദംവ്ധിധാന്ദംേമഗമായ്ധിഅഴ്ധിച്ചുപണ്ധിയണ്ദം.ഇവതയേ്െ

നമാ്്ധിന്ധിലന്ധിരത്ധിെതമയഓഡ്ധിറ്ധിങേമ്ധിെ്ധികളായ്ധിമാറ്ധിതയട്ണ്ദം.

7.വ്ധിഎ്ദംേ്ധിയതടപവരതനങ്ങളദ്ാ്്പ്െലത്ധില്ന്ധിരീക്ധി്തപടണ്ദം.

8.സുൊര്യെഉറപാ്ാന്തൊഴ്ധിലുറപ്പ്ന്ധിയമ്ദംഅനുശാേ്ധിക്കുന്നെരത്ധില്േ്ധിറ്ധിേണ്ഇന്േ

രദമഷന്ദബാരഡ്പ്അട്ധിയന്ധിരമായ്ധിഎല്ലാതൊഴ്ധില്ധിടത്ധിലു്ദംസാപ്ധി്ണ്ദം.

9.പദ്ധെ്ധിആസൂത്രണത്ധില്കരഷകതരയ്ദംതൊഴ്ധിലാള്ധികതളയ്ദംതപാതുേമൂഹതതയ്ദംഉളതപ

ടതാന്കഴ്ധിയണ്ദം.

10.ജനകീയഎ്്ധിദമറ്പ്ന്ധിരബനമായ്ധിെയ്യാറാക്കുകയ്ദംഅതതാഴ്ധിലാള്ധികള്ക്ക്ലഭ്യമാക്കുകയ്ദം

അവതരപറഞ്ഞുമനേ്ധിലാക്കുകയ്ദംദവണ്ദം.

11.തൊഴ്ധിലാള്ധികളക്കുള്ളസുരകാഉപകരണങ്ങളപഞായത്പ്െലത്ധില്വാങ്ങ്ധിസൂക്ധി്
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ണ്ദം.ഇതതാഴ്ധിലാള്ധികള്ക്ക്ലഭ്ധിക്കുന്നുതണന്ന്പ്ഉറപ്പുവരുതണ്ദം.

12.വാരഡ്ധിതലതൊഴ്ധില്കാരഡ്ധിന്തറഎണ്ണത്ധിന്പ്അനുസൃെമായ്ധിദമറ്റുമാതരതെരതഞട്

ണ്ദം

13.ദമറ്റുമാതരതെരതഞടക്കുദമാളജാെ്ധി-പദേശ്ധികവ്ധിദവെന്ദംപാട്ധില്ല.

14.മ്രദറാള,സേറ്പ്ഡയറ്ധിതുടങ്ങ്ധിയആധ്ധികാര്ധികദരഖകളസകകാര്യ്ദംതെയ്യുന്നെ്ധില്ജാഗ

െദവണ്ദം.

15.തൊഴ്ധിലാള്ധികളക്കുള്ളസുരകാഉപകരണങ്ങളപഞായത്പ്െലത്ധില്വാങ്ങ്ധിസൂക്ധി്

ണ്ദം.

16.ഭൂവ്ധികേനപവൃത്ധികളഏതറടക്കുന്നത്ഭൂവുടമയതടആവശ്യപകാരമായ്ധിര്ധി്ണ്ദം.ഇെ്ധിനാ

യ്ധിപഞായത്പ്െലത്ധില്വ്യാപകപെരണ്ദംനല്ക്ധിഅദപകകണ്ധി്ണ്ദം.

17.ഇതര്ദംപവൃത്ധികളഏതറടക്കുദമാളഅവമണ്ണ്പ്-

ജലേ്ദംരകണത്ധിന്പ്ഉെകുന്നൊണന്ന്പ്ഉറപ്പുവരുതണ്ദം.

18.ദമറ്റുമാരക്കു്ദംവ്ധിജ്ധിലന്േ്പ്ആന്ദ്മാണ്ധിററ്ധിങ്്ധിറ്ധിഅ്ദംഗങ്ങളക്കു്ദംേമയബന്ധിെമായ്ധിപ

ര്ധിശീലന്ദംനല്കണ്ദം

19.സജവേമത്രധ്ധിപ്ധിക്കുന്നെ്ധിനുള്ളപവൃത്ധികളഏതറട്ാന്കഴ്ധിയണ്ദം

20.സീേ്പൗഹൃേതൊഴ്ധിലുപകരണങ്ങളലഭ്യമാകുന്നുതണന്ന്പ്ഉറപാ്ണ്ദം.

്ത്കാഴിലുറെ്്പദ്ധതിഉബദ്യ്കാഗസ്രക്കുറെിച്

പഞായത്ധിതലതൊഴ്ധിലുറപ്പ്പദ്ധെ്ധിഉദേ്യാഗസര

1.േെീഷ്കുമാരവ്ധി.-അകഡ്ധിറഡ്പ്എന്ജ്ധിനീയര

2.ബാേ്ധില് .എ-ഓവരേീയര

3.രാഹുല്- ഓവരേീയര

4.അരുണ്എ്ദം.ആര-ഡ്ധിഇഒ/ അ്്പൗണന്റ്പ്

5.രജന്ധി .തക.ആരഡ്ധിഇഒ/ അ്്പൗണന്റ്പ്

യവാ്ളു്ദം,കാര്യദശഷ്ധിയള്ളവരുമായഒരുശക്തമായടീമാണപഞായത്ധിതലതൊഴ്ധിലുറപ്പ്പദ്ധ

െ്ധിതയമുദന്നാ ്്പ്നയ്ധിക്കുന്നെ്പ്.കഴ്ധിഞവരഷ്ദം3.25ദകാട്ധിരൂപയാണതെലവാ്്ധിയെ്പ്.
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കൂല്ധിയ്ധിനത്ധില്തൊഴ്ധിലാള്ധികളുതടസകയ്ധിതലത്ധി്ാന്കഴ്ധിഞെ്പ്ഉദേ്യാഗസരുതടശുഷ്ക്കാ

ന്ധിതകാണാണ്പ്.വ്യെ്യസമായപവൃത്ധികളകതണത്തുന്നെ്ധില്ൊല്പര്യ്ദംകാണ്ധിചാല്ഇന്ധിയ്ദം

തമചതപടാന്ോധ്യെയണ്പ്.

16/10/19 ക്കാലത്10:45 ന് പുതുബക്കാടില കൂടിയ ഗ്കാ്മസഭ തീരു്മ്കാന്ദം.

വാരഡ്പ് 6 പുതുദ്ാട്പ് ദേശീയ ഗാമീണ തൊഴ്ധിലുറപ്പ് പദ്ധെ്ധി ദോഷ്യല് ഓഡ്ധിറ്പ് ഗാമേഭ

പുതുദ്ാട്പ് തവച്പ് കൃെ്യ്ദം 10:45 ന്പ് ആര്ദംഭ്ധിച്ചു വ്ധി ആര പ്ധി വ്ധിജ്ധിെ വ്ധി േെ്യപെ്ധിജ്ഞ തൊല്ല്ധി

തകാടത്തു.തുടരന്ന്പ് വാരഡ്പ് തമമര ശ്രീമെ്ധി ഗീെ ദയാഗത്ധില് േ്ാഗെ്ദം

അറ്ധിയ്ധിച്ചു.ദോഷ്യല് ഓഡ്ധിറ്പ് ഗാമേഭതയക്കുറ്ധിച്പ് ആമുഖമായ്ധി കുഴല്മന്ന്ദം ദ്ാ്്പ് ബ്ധി

ആര പ്ധി ശ്ര്ധിമെ്ധി ഉമ േ്ദംോര്ധിച്ചു.ആറാ്ദം വാരഡ്ധില് 100 പണ്ധി പൂരെ്ധികര്ധിച ശ്ര്ധിമെ്ധി

െ്ധിന്ന് എന്ന തൊഴ്ധിലാള്ധിതയ അധ്യകയായ്ധി തെരതഞടത്തു.പേ്ധിഡന്പ് ശ്ര്ധി േ്ധി

പകാശന് ആശ്ദംേ അറ്ധിയ്ധിച്ചു,അധ്യകയതട ന്ധിരദേശപകാര്ദം വ്ധി ആര പ്ധി മാരായ വ്ധിജ്ധിെ

വ്ധി,പ്ധിയങ തക എേ്പ്,വ്ധിദവക്പ് േ്ധി വ്ധി ദോഷ്യല് ഓഡ്ധിറ്പ് റ്ധിദപാര ്്പ്

അവെര്ധിപ്ധിച്ചു.റ്ധിദപാര്്ധിദന്മല് െരചയ്ദം െീരുമാനങ്ങളു്ദം എടക്കുകയണായ്ധി,അെ്ധിന്പ് ബ്ധി

ആര പ്ധി ഉമ ദനതൃെ്്ദം നല്ക്ധി.

തീരു്മ്കാനങ്ങള്.

1. 178 തൊഴ്ധിലാള്ധികളുള്ള വാരഡ്ധില് 103 ദപര മാത്രമാണ്പ് സ്ധിരമായ്ധിതൊഴ്ധിലുറപ്പ്പണ്ധി്്പ്

വരുന്നെ്പ് മറ്റുള്ളവര ദവതറ പണ്ധിതയ ആശ്രയ്ധിക്കുന്ന കാരണ്ദം തൊഴ്ധിലുറപ്പ്പണ്ധിയ്ദം മറ്റുള്ള

പണ്ധികളു്ദം ഒദര േമയത്പ് നടക്കുന്നെ്ധിനാല് ഹാജരാകുവാന് കഴ്ധിയന്ന്ധില്ല .മറ്റുള്ള

പവത്ധികള െടസതപടാത രീെ്ധിയ്ധില് തൊഴ്ധിലുറപ്പ് പണ്ധി്ായ്ധി ഡ്ധിമാന്ഡ്പ് ്ഫ്രണ്പ്

ഓേീേ്പ് വഴ്ധി നല്ക്ധി സകപറ്ധി രേീെ്പ് വാങ്ങുവാന് െീരുമാന്ധിച്ചു.

2. തൊഴ്ധിലുറപ്പ് പദ്ധെ്ധിയ്ധിലൂതട തെയ്യുന്ന പവരത്ധിയതട ദപദരാ വ്ധിശോ്ദംശങ്ങദളാ

മനസ്ധിലാ്ാതെയാണ്പ് പവരത്ധികള തെയ്ധിട്ധിക്കുന്നെ്പ് .ഇെ്പ് പര്ധിഹര്ധിക്കുന്നെ്ധിനായ്ധി

എല്ലാ പവരത്ധി തുടങ്ങുദമാഴ്ദം പദ്ധെ്ധി ആര്ദംഭ മീറ്ധി്ദംഗ്പ് കൂട്ധി പദ്ധെ്ധിതയ കുറ്ധിച്ചുള്ള

വ്ധിശോ്ദംശങ്ങള മനേ്ധിലാ്്ധി തകാട്ാന് െീരുമാന്ധിച്ചു.

3. ജനകീയ ഭാഷയ്ധിലുള്ള എസ്ധിതമറ്പ്,എ്ദം റ്ബു്്പ് എന്ന്ധിവ െയ്യാറാ്്ധി നല്കുവാന്

െീരുമാന്ധിച്ചു.

4. തൊഴ്ധില് ആവശ്യതപട്ടുള്ളതകാണ്ടുള്ള ഡ്ധിമാന്പ് ഇന്ധിമുെല് ്ഫ്രണ്പ് ഓേീേ്പ് വഴ്ധി
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തകാടക്കുവാനു്ദംആയെ്ധിതനസകപറ്പ് രേീെ്ധി വാങ്ങുവാനു്ദം െീരുമാന്ധിച്ചു.

5. ഡ്ധിമാന്പ്നല്ക്ധിയ്ധിട്ടു്ദം തൊഴ്ധില് ലഭ്ധിച്ധിതല്ലങ്ധില് തൊഴ്ധില്ധില്ലായ്മ ദവെന്ദം ലഭ്ധികുവനുള്ള

പരാെ്ധി ്ഫ്രണ്പ് ഓേീേ്പ് വഴ്ധി തകാടക്കുവാന് െീരുമാന്ധിച്ചു.

6. തൊഴ്ധില്ധിടകള്ധില് അനുവേീനമായ്ധി േ്കാര്യങ്ങളായ കുട്ധിതവള്ള്ദം,

െണല്,പഥമശുശ്രുഷക്ധിറ്പ് എന്ന്ധിവ നല്കുവാന് െീരുമാന്ധിച്ചു.

7. കൂല്ധി വയ്ധിയാല് നഷപര്ധിഹാര്ദം ലഭ്ധികുന്നെ്ധിനുള്ളപരാെ്ധി നല്കുവാന് െീരുമാന്ധിച്ചു.

8.തൊഴ്ധിലാള്ധികള്്പ് അനുസൃെമായ്പ് തമറ്പ് മാതര തെരതഞടക്കുവാനു്ദം അവര്്പ്

പര്ധിശീലന്ദം നല്കുവാനു്ദം െീരുമാന്ധിച്ചു.

9. ന്ധിലവ്ധിലുള്ള വ്ധിജ്ധിലന്േ്പ് ആന്ഡ്പ് ദമാണ്ധിററ്ധി്ദംഗ്പ് ക്്ധിറ്ധി േരക്കുലര പകാര്ദം

പുനേ്ദംഘട്ധിപ്ധിക്കുവാന് െ്ധിരുമാന്ധിച്ചു.ഇവര്്പ് പര്ധിശീലന്ദം തകാടക്കുവാന് െ്ധിരുമാന്ധിച്ചു.

10.പര്ധിസ്ധിെ്ധി േ്ദംരകണ്ദം ന്ധിലന്ധിരത്തുന്നത്ധിന്തറ ഭാഗമായ്ധി തജവദവല്ധി ദപാലുള്ള

ന്ധിരമാണപവൃത്ധികളഏതറട്ാന്അെ്ധിനാവശ്യമായ ന്ധിര്്ധി്ാന് െീരുമാന്ധിച്ചു.

11. പാടദശഖര േമ്ധിെ്ധിയ്ധില് ഉളതപടന്ന കൃഷ്ധികരുതട ഭൂമ്ധിയ്ധില് മണ്ണ്പ് സകയ്യാല

ന്ധിര്ാണ പവരത്ധി തെയെ്ധില് ഭൂര്ധിപക്ദം കൃഷ്ധികരക്കു്ദം തൊഴ്ധില് കാരഡ്പ്

ലഭ്യമായ്ധി്്ധില്ല.ഇന്ധി മുെല് തൊഴ്ധില് കാരഡ്പ് ഉള്ള വീടകള്ധില് മാത്ര്ദം തൊഴ്ധിലുറപ്പ് പണ്ധി

തെയ്യാന് െീരുമാന്ധിച്ചു.

12.100 േ്ധിവേ്ദം ഒരു കുട്ദംബത്ധിന് തൊഴ്ധില് ലഭ്ധികുന്നെ്ധിന്പ് മറ്റുള്ള പണ്ധികള

െടസതപടാത രീെ്ധിയ്ധില് 100 േ്ധിവേദതക്കുള്ള ഡ്ധിമാന്ഡ്പ് ഒരുമ്ധിച്പ് നല്കുവാന്

െീരുമാന്ധിച്ചു.

നിരബദേങ്ങള്

1.തൊഴ്ധില് നല്കുന്ന കാര്യത്ധിലു്ദം തമറ്പ് മാതര തെരതഞടക്കുന്ന കാര്യത്ധിലു്ദം

വ്ധിദവെന്ദം പാട്ധില്ല എന്ന്പ് ദയാഗത്ധില് ന്ധിരദേശ്ധിച്ചു.

2. ആവശ്യതമങ്ധില് പുെ്ധിയ തമറ്പ് മാതര തെരതഞട്ാനു്ദം പര്ധിശീലന്ദം നല്ക്കുവാനു്ദം

ന്ധിരദേശ്ധിച്ചു.

3.ഉദേ്യാഗസെലത്ധില് ്ചുമെലകള കൃെ്യമായ്ധി ന്ധിരവഹ്ധി്ാന് ന്ധിരദേശ്ധിച്ചു.

4.പുെ്ധിയ വ്ധിജ്ധിലന്േ്പ് ആന്ഡ്പ് ദമാണ്ധി്റ്ധി്ദംഗ്പ് ക്്ധിറ്ധി അ്ദംഗങ്ങതള തെരതഞടക്കുവാന്

ന്ധിരദേശ്ധിച്ചു.
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5. ജനകീയ ഭാഷയ്ധിലുള്ള എ്്ധിദമറ്പ്,എ്ദം റ്ബു്്പ് എന്ന്ധിവ എഴെ്ധി സൂക്ധി്ാന്

ന്ധിരദേശ്ധിച്ചു.

6.വര്്പ് േയല്ധില് ആകന് ്ാന് ദകാപ്ധി,സേറ്പ് ഡയറ്ധി എന്ന്ധിവ ഉളതപടതാന്

ന്ധിരദേശ്ധിച്ചു.

7. തൊഴ്ധില് കാരഡ്പ്കൃെ്യമായ്ധി ദരഖതപടത്തുവാന് ന്ധിരദേശ്ധിച്ചു.

8. തൊഴ്ധില് ആവശ്യതപടദമാള ഡ്ധിമാന്പ് ദോ്ദം തമറ്പ് മുദഖന പഞായത്ധിതല ്ഫ്രണ്പ്

ഓേീേ്ധില്േമരപ്ധിക്കുവാന് ന്ധിരദേശ്ധിച്ചു.

ദോഷ്യല് ഓഡ്ധിറ്പ് പവരതനങ്ങള വാരഡ്പ് െലത്ധില് നല്ല രീെ്ധിയ്ധില്

നടത്തുന്നെ്ധിനായ്ധി േദപാര്്ധി്ദംഗ്പ് ക്്ധിറ്ധി അ്ദംഗങ്ങതള തെരതഞടത്തു.

1.രാജന് - 9605021873

2.വ്ധിലാേ്ധിന്ധി - 7558998954

3.റൂബ്ധി - 9061592996

4.സുധ - 9562842147

5.വാര്ധിജാകന് - 9400510910

6.ദവലുക്കു്്ധി - 9747460189

7.സുന്ധിദമാള - 799463776

8.െങ്ദം - 9526348283

9.പാരവെ്ധി - 9847388052

10.രാധ - 9605712621

11.സുമ്ധിത്ര - 9544274211

12.ഗീെ - 7902679787

13.ദേവക്ധി - 9847916843

14.അമ്മു
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ദയാഗത്ധിന്പ് കരഷകന്ശ്രീ ദവലുക്കു്്ധി നന്ധി പറഞ്ഞു.

കൃെ്യ്ദം 1:30 ന്പ് അധ്യകശ്രീമെ്ധി െ്ധിന്ന് ദയാഗ്ദം പ്ധിര്ധിച്ചുവ്ധിട്ടു.

ശ്രീ്മതി െിനമ

ഗ്കാ്മസഭ അധ്യക്ഷ.

വിജിത വി (വിബല്ലജ്റെിബസ്കാഴ് ബപഴണന)

പിയ്കേ ്ക എസ് (വിബല്ലജ്റെിബസ്കാഴ് ബപഴണന)

വിബവക്സി വി (വിബല്ലജ്റെിബസ്കാഴ് ബപഴണന)

ഉ്മ .സി (ബ്്കാക് റെിബസ്കാഴ് ബപഴണന)

ഗിരീഷ്.്ക ( ്ിസിക് റെിബസ്കാഴ് ബപഴണന)

ബസ്കാഷ്യല ഓ്ിറ്യുണിറ്ബകര്
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