
മഹാതാഗാന്ധി ദേശീയ ഗാമീണ തൊഴ്ധിലുറപ്പ്

പദ്ധെ്ധി

ദോഷ്യല്ഓഡ്ധിറ്പ്റ്ധിദപാർട്പ്ട്(അന്ധിമ )
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പാലകാട്പ് 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



ജ്ധില്ല : പാലകാട്പ്

ദ്ാക്പ് : കുഴല്മന്ദം

പഞായത്പ്: കുഴല്മന്ദം

വാരഡ്പ്:15 ചരപറമ്പ്

ആമുഖം

രാജ്യതത ഗാമങ്ങള്ധില് ജീവ്ധിക്കുന്ന ോധാരണകാരായ മനുഷ്യരുതട

േരവദൊന്മുഖ മായ പുദരാഗെ്ധി ലക്യ്ദം വച്പ് േ്ാെന്യാനനര ഇന്യന് പാരല്ധിതമന്റ്ധില്

ന്ധിര്്ധികതപട ശക്തമായ ന്ധിയമങ്ങള്ധിതലാന്നാണ്പ് മഹാതാഗാന്ധി ദേശീയ ഗാമീണ

തൊഴ്ധിലുറപ്പ് പദ്ധെ്ധി. 2005 തേപ്ദംബര മാേ്ദം 5-ംാം്ദം െീയ്യെ്ധി ഈ ന്ധിയമ്ദം ന്ധിലവ്ധില്

വന്നു.

തൊഴ്ധില് ഒരു അവകാശമായ്ധി കല്പ്ധിച്ചു നല്കുന്ന ന്ധിരവധ്ധി േവ്ധിദശഷെകളുള്ള

ന്ധിയമമാണ്ധിെ്പ്. ഗാമീണ ദമഖലയ്ധിതല ോര്ധിദ്യന്ധിരമാരജന്ദം എന്ന പാഥമ്ധിക

ലക്യദതാതടാപ്ദം പാര്ധിസ്ധിെ്ധിക പുനസാപന്ദം, ോമൂഹ്യ ആസ്ധി സൃഷ്ധികല്

എന്ന്ധിവയ്ദം തൊഴ്ധിലുറപ്പ് പദ്ധെ്ധിയതട ലക്യങ്ങളാണ്പ്.ജനങ്ങളുതട തൊഴ്ധില്

തചയ്യുവാനുള്ള അവകാശത്ധിനു്ദം അവരുതട കായ്ധികാധ്ാന ദശഷ്ധിക്കു്ദം ന്ധിയമ ോധുെയ്ദം

അനസ്ദം കല്പ്ധിക്കുന്നുതവന്നൊണ്പ് മഹാതാ ഗാന്ധി ദേശീയ ഗാമീണ തൊഴ്ധിലുറപ്പ്

പദ്ധെ്ധിയതട േവ്ധിദശഷെ. ദകരളത്ധിലാേ്യമായ്ധി തൊഴ്ധിലുറപ്പ് പദ്ധെ്ധി നടപാക്ധിയെ്പ്

പാലകാട്ദം വയനാട്ധിലുമാണ്പ്. അതുതകാണ്ടുെതന്ന ഈ ദമഖലയ്ധിതല വ്ധിപുലമായ

അനുഭവേമത്പ്ആരജ്ധികാന് നമുക്പ് കഴ്ധിഞ്ധിര്ധിദകണൊണ്പ്.



മുഖ്യ ലഷ്യങ്ങള്

1.ഗാമ പദേശത്പ് ൊമേ്ധിക്കുന്ന, അവ്ധിേഗധ തൊഴ്ധില് തചയ്യാന് ൊതപര്യമുള്ള

എതൊരു കുട്ദംബത്ധിനു്ദം ഒരു ോമത്ധിക വരഷ്ദം 100 േ്ധിവേതത

തൊഴ്ധില്ധിനുള്ളഅവകാശ്ദം

2.േര്ധിദരുതട ഉപജീവനവുമായ്ധി ബനതപട വ്ധിഭവാട്ധിതറ ശക്ത്ധിതപടതല്

3.ോമൂഹ്യമായ്ധി പ്ധിന്നാക്ദം ന്ധില്ക്കുന്ന എല്ലാ കുട്ദംബങ്ങതളയ്ദം പദ്ധെ്ധിയ്ധില്

ഉളതപടതല്

4.പഞായത്പ് രാജ്പ്സാപനങ്ങതള ശക്ത്ധിതപടത്തുക

സവിശേഷതകള്

 ന്ധിയമത്ധിന്തറ പ്ധിന്ബലമുള്ളഅവകാശാധ്ധിഷ്ധിെ പദ്ധെ്ധി

 സീക്കു്ദം പുരുഷനു്ദം തുല്യ ദവെന്ദം

 പര്ധിസ്ധിെ്ധി േ്ദംരകണ്ദം,കാരഷ്ധിക ദമഖലയ്ധിതല അട്ധിസാന േ്പൗകര്യ

വ്ധികേന്ദം

 തൊഴ്ധിലാള്ധികളക്പ്ആസൂത്രണത്ധിലു്ദം ന്ധിരവഹണത്ധിലു്ദം പങാള്ധിത്ദം

 ദവെന്ദം ദനര്ധിട്പ് തൊഴ്ധിലാള്ധികളുതട ബാങ്പ്/ദപാദ്ാേീേ്പ്

അക്പൗണ്ധിദലക

 പദ്ധെ്ധി സുൊര്യമാകാന്ോമൂഹ്യ ഓഡ്ധിറ്പ്

ശസാഷ്യല് ഓഡിറിന്റെ പാധാന്യം

മഹാതാഗാന്ധി ദേശീയ ഗാമീണ തൊഴ്ധിലുറപ്പ് പദ്ധെ്ധി പകാര്ദം ഗാമപഞായത്പ്

പദേശത്പ് നടപ്ധിലാക്കുന്ന എല്ലാ പവൃത്ധികളു്ദം തപാതുജന പങാള്ധിതദതാതടയള്ള

ദോഷ്യല് ഓഡ്ധിറ്ധിന്പ് വ്ധിദധയമാകണതമന്ന്പ് ഈ ന്ധിയമത്ധിന്തറ അനുദേേ്ദം 17(2)ല്

ന്ധിഷ്കരഷ്ധിക്കുന്നു. പദ്ധെ്ധി പവരതനതതപറ്ധിയ്ദം തപാതുധന്ദം

തചലവഴ്ധിക്കുന്നെ്ധിതനപറ്ധിയ്ദം പ്പൗരേമൂഹ്ദം നടത്തുന്ന പരേ്യവു്ദം േ്െനവുമായ

പര്ധിദശാധനയാണ്പ് ദോഷ്യല്ഓഡ്ധിറ്പ് അഥവാ ോമൂഹ്ധിക കണക്പ് പര്ധിദശാധന.

എല്ലാ വാരഡ്ധിലു്ദം വരഷത്ധില് രണ്പ് പാവശ്യ്ദം ദോഷ്യല് ഓഡ്ധിറ്പ് ഗാമേഭകള

കൃെ്യമായ്ധി നടതണ്ദം. തൊഴ്ധിലുറപ്പ് പദ്ധെ്ധിയ്ധില് അഴ്ധിമെ്ധിക്പ് ഇടനല്കാതെ,

സുൊര്യെയ്ദം കാര്യകമെയ്ദം ഉറപ്പുവരുത്തുകയാണ്പ് ദോഷ്യല് ഓഡ്ധിറ്ധിലൂതട

ലക്യമ്ധിടന്നെ്പ്. േമൂഹത്ധിതല നാനാതുറകള്ധിലുള്ളവരുതട പങാള്ധിത്ദം

ഉറപാക്ധി,വ്ധിപുലമായ ോമൂഹ്യ വ്ധിേ്യാഭ്യാേ പര്ധിപാട്ധിയായണ്പ് ദോഷ്യല് ഓഡ്ധിറ്പ്



പക്ധിയ നടക്കുക. പദ്ധെ്ധിപണ്ദം ശര്ധിയായ രീെ്ധിയ്ധില് തചലവഴ്ധിച്ധിട്ടുദണാ, പദ്ധെ്ധിയതട

ലക്യ്ദം സകവര്ധിച്ചുദവാ, പദ്ധെ്ധിയതട ഗുണദഭാക്താകളുതട ജീവ്ധിെത്ധില് ഗുണപരമായ

എന്തുമാറമാണുണായെ്പ്, ോമൂഹ്യ ആസ്ധി സൃഷ്ധിച്ധിട്ടുദണാ തുടങ്ങ്ധിയ കാര്യങ്ങളാണ്പ്

ദോഷ്യല് ഓഡ്ധിറ്ധിലൂതട കതണതാന് ശ്രമ്ധിക്കുന്നെ്പ്. തപാതുജനങ്ങളുതട

പങാള്ധിതദതാതട നടത്തുന്നെ്ധിനാല് േരകാര പദ്ധ്ധികളുതട നടത്ധിപ്ധിനുദമല്

തപാതുേമൂഹത്ധിന്തറ ജാഗെയറപാകാന് ദോഷ്യല്ഓഡ്ധിറ്പ് വഴ്ധിതയാരുക്കു്ദം.

രാജ്യതത പരദമാന്നെ ഓഡ്ധിറ്ധിങ്പ് േ്ദംവ്ധിധാനമായ ക്ദംദ്ാളര ആന്റ്പ് ഓഡ്ധിറര

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

ഓഡ്ധിറ്പ് നടത്ധിയ്ധിട്ടുള്ളെ്പ്.

രീതിോസം

ദോഷ്യല്ഓഡ്ധിറ്പ്ദ്ാക്പ്റ്ധിദോഴ്സ്പ്ദപഴ്സണ് പവൃത്ധിേയല്പര്ധിദശാധന,

േീല്്േനരശന്ദം, തൊഴ്ധിലാള്ധികളുമായള്ളഅഭ്ധിമുഖ്ദം,

എ്ദം.ഐ.എസ്പര്ധിദശാധനഎന്ന്ധിവതയഅട്ധിസാനമാക്ധിയാണദോഷ്യല്ഓഡ്ധിറ്പ്റ്ധിദപാ

രട്പ്െയ്യാറാക്ധിയ്ധിട്ടുള്ളെ്പ്.

ൊതഴപറയന്നരീെ്ധിഅവ്ദംല്ദംബ്ധിചാണ്പ്ഈറ്ധിദപാരട്പ്െയ്യാറാക്ധിയ്ധിട്ടുള്ളെ്പ്.

1. ഓഡിറ്റ്ാന

1.1. േയല്പര്ധിദശാധന

1.2. പവരത്ധിസലപര്ധിദശാധന

1.3. തൊഴ്ധിലാള്ധികളുമായള്ളകൂട്ധികാഴച

2. അഭിമുഖം

2.1ബ്ധിഡ്ധിഒ, പഞായത്പ്പേ്ധിഡന്റ്പ്,ജനപെ്ധിന്ധിധ്ധികള,തേകടറ്ധി&്ാേ്പ്

2.2ദമറ്പ്,തൊഴ്ധിലാള്ധികള,കരഷകര

3. ഫയല്്പരിശോധന

3.1തപാതുപവൃത്ധികള,വ്യക്ത്ധിഗെപവൃത്ധികള.

3.2ദരഖകളുതടഉള്ളടക്ദം.സുൊര്യെ,പര്ധിപൂരണെ.

3.3ഭരണേമ്ധിെ്ധിയതടയ്ദംഉദേ്യാഗസരുതടയ്ദംകാര്യപാപ്ധി.

4.ഫീല്്സന്ദരേനം,നിരീക്ഷണം.



4.1പൂരത്ധിയായതൊഴ്ധില്ധിട്ദം.

5. റെഫറെനസ് .

5.1വ്ധികേനദരഖ,വാരഷ്ധികപദ്ധെ്ധിദരഖ,,രജ്ധി്റുകള.

6. ശസാഷ്യല്ഓഡിറ്എംഐഎശ്ാര്ാറിശലക്കുള്ളവിവരശേഖരണം

7. വിവരങ്ങളു്െശ്ാഡീകരണം,

7.1ദകാതേ്ര്ധിേ്ധിദകഷന്.

8.അനി്റെിശ്ാര്്തയാറൊക്കല

അവകാേങ്ങ്്സംബനിച്

മഹാതാഗാന്ധിദേശീയഗാമീണതൊഴ്ധിലുറപ്പ്പദ്ധെ്ധിപകാര്ദംതൊഴ്ധിലാള്ധികളകക്ക്ലഭ്ധിദകണ

അവകാശങ്ങതളകുറ്ധിച്ചു്ദംഏതറടദകണപവ്യത്ധികതളകുറ്ധിച്ചു്ദംതൊഴ്ധിലുറപ്പ്ന്ധിയമത്ധിലു്ദം20

18തലമാ്രേരക്കുലറ്ധിലു്ദംവ്ധിശേമായ്ധിപെ്ധിപാേ്ധിച്ധിട്ടുണ്പ്.

്താഴിലാ്ികളു്െ10അവകാേങ്ങള്

1. അദപക്ധിച്പ്15േ്ധിവേത്ധിനുള്ള്ധില്തൊഴ്ധില്കാരഡക്ക്ലഭ്ധിക്കുവാനുള്ളഅവകാശ്ദം.

2.അദപക്ധിച്പ്15േ്ധിവേത്ധിനുള്ള്ധില്തൊഴ്ധില്ലഭ്ധിക്കുവാനുള്ളഅവകാശവു്ദംആയെ്ധിന്തറ

സകപറ്റ്രേീത്ലഭ്ധിക്കുന്നെ്ധിനുള്ളഅവകാശവു്ദം

3.തൊഴ്ധില്ലഭ്ധിച്ധിതല്ലങ്ധില്തൊഴ്ധില്ധില്ലായ്മദവെന്ദംലഭ്ധിക്കുവാനുള്ളഅവകാശ്ദം,

(15േ്ധിവേ്ദംകഴ്ധിഞാല്അടത30േ്ധിവേ്ദംേ്ധിവേദവെനത്ധിന്തറനാല്ധിതലാന്നു്ദംപ്ധിന്ന്ധിട

ള്ളേ്ധിവേങ്ങള്ധില്േ്ധിവേദവെനത്ധിന്തറ50%വു്ദംലഭ്ധികാന്തൊഴ്ധിലാള്ധിക്പ്അവകാശമുണ്പ്.

)

4. പദ്ധെ്ധിആസൂത്രണത്ധില്പതങടകാനുളളഅവകാശ്ദം.

5.5ക്ധിദലാമീററ്ധിനുള്ള്ധില്തൊഴ്ധില്ലഭ്ധിക്കുവാനുള്ളഅവകാശ്ദം,അതല്ലങ്ധില്

(ദവെനത്ധിന്തറ10ശെമാന്ദംഅധ്ധിക്ദം)

6.കുട്ധിതവള്ള്ദം,വ്ധിശ്രമേ്പൗകര്യ്ദം,

പഥമശുശ്രൂഷാേ്പൗകര്യ്ദംഇവലഭ്ധിക്കുന്നെ്ധിനുള്ളഅവകാശ്ദം.

7. 15േ്ധിവേത്ധിനുള്ള്ധില്ദവെന്ദംലഭ്ധിക്കുന്നെ്ധിനുള്ളഅവകാശ്ദം.

8. ദവെനവ്ധിെരണത്ധിതലകാലൊമേത്ധിന്നഷപര്ധിഹാര്ദംലഭ്ധിക്കുവാനുള്ളഅവകാശ്ദം.



9. േമയബന്ധിെമായള്ളപരാെ്ധിപര്ധിഹാരത്ധിനുള്ളഅവകാശ്ദം.

10.ഗാമേഭയ്ധില്പതങടക്കുന്നെ്ധിനു്ദംദോഷ്യല്ഓഡ്ധിറ്പ്പക്ധിയയ്ധില്പതങടകാനുമുള്ളഅ

വകാശ്ദം.

മഹാതാഗാന്ധിദേശീയഗാമീണതൊഴ്ധിലുറപ്പ്പദ്ധെ്ധിഅട്ധിസാനപരമായ്ധിഒരുഅവ

കാശാധ്ധിഷ്ധിെപദ്ധെ്ധിയാണ്പ്.അതുതകാണ്ടുെതന്നതൊഴ്ധിലാള്ധികളുതടഅവകാശല്ദംഘനതത

ഗ്പൗരവദതാതടെതന്നകാദണണതുണ്പ്.അെ്ധിദലക്രുന്നെ്ധിന്മുമ്പ്ദോഷ്യല്ഓഡ്ധിറ

ചപറമ്ാരഡ്ധില്കഴ്ധിഞആറുമാേത്ധിന്ധിതടനടത്ധിയപവൃത്ധികളുലതടേയലുകളപര്ധി

ദശാധ്ധിക്കുകയണായ്ധി. അെ്ധിന്തറവ്ധിവരങ്ങളഇവ്ധിതടപങ്കുതവക്കുന്നെ്പ്

്പഞായതി്ല്താഴിലുറെ്്്പദ്ധതിയു്ായിബന്്്അെിസാനവിവരങ്ങള്

1 ആതകതൊഴ്ധില്കാരഡ്പ് 3046

2 ആതകതൊഴ്ധിലാള്ധികള 3733

3 ആകീവതൊഴ്ധില്കാരഡ്പ് 1930

4 ആകീവതൊഴ്ധിലാള്ധികള 2566

5 പട്ധികജാെ്ധിവ്ധിഭാഗ്ദം 655

6 എസ്ധിതൊഴ്ധിലാള്ധികള 0

7 കഴ്ധിഞവരഷ്ദംആതകതചലവ്പ് 325.35

8 ഈവരഷ്ദംആതകതചലവ്പ് 135.92



വാരഡി്ല്താഴിലുറെ്്്പദ്ധതിയു്ായിബന്്്അെിസാനവിവരങ്ങള്

1 ആതകതൊഴ്ധില്കാരഡ്പ് 207

2 ആതകതൊഴ്ധിലാള്ധികള 227

3 ആകീവതൊഴ്ധിലാള്ധികള 167

4 ആതകച്ധിലവായതുക 1250446

5 ആതകതൊഴ്ധില്േ്ധിനങ്ങള 4551

6 സ്ധിരമായ്ധിതൊഴ്ധില്ധിന്പ്അദപക്ധിക്കുന്നവര 103

7 പട്ധികജാെ്ധിവ്ധിഭാഗത്ധില്തപടവര 42

8 കഴ്ധിഞവരഷ്ദം100േ്ധിവേ്ദംതൊഴ്ധില്ക്ധിട്ധിയവര 10

ശസാഷ്യല്ഓഡിറിന്ിശധയ്ാക്കിയപവൃതികള്

കമന

മര

വരക്പ്ദകാ

ഡ്പ്

പവൃത്ധിയതട

ദപര്പ്

അടങ

ല്തുക

തചലവാ

യതുക

അവ്ധിേഗ്ദ്ധ

തൊഴ്ധില്േ്ധിന

ങ്ങള

വ്ധിേ

ഗധ

തൊ

ഴ്ധി

ല്േ്ധി

ന

ങ്ങ

ോ

ധന

ഘ

ട

ക്ദം



ള

1

1606005004

/IF/362274

ചരപറമ്ാ

രഡ്ധില്

ഖണ്ധിക 5 ല്

ഉളതപട

SC/ST,ഭവനന്ധി

രമാണ്ദം

ഗുണദഭാക്താ

കള ,നാമമാത്ര

കരഷകര

എന്ന്ധിവരുതട

ഭൂമ്ധിഏർതബ

ണ്പ് ന്ധിരമാണ്ദം

200000

199207

722(712) ഇല്ല ഇല്ല

2 1606005004

/LD/322024

മഞാട്ധിനീർെ്പ്

െടത്ധിൽഉൾപ

തംടഎടകാടക

രപറമ്പ്പാടദശ

ഖരത്ധിതലകൃ

ഷ്ധിഭൂമ്ധിയ്ധിൽമ

ൺകയ്യാലന്ധിർമ്പ്

മാണ്ദംരണാ്ദം

ഘട്ദം

500000 193145 700(1795) ഇല്ല ഇല്ല

3 1606005004

/ic/214599

പറദകാണ്ദം

തവള്ളപാറമല

യകുള്ദംഎലാതു

കുള്ദംകാടകനാ

ൽേ്ദംരകണ്ദം

325000 291958 1058 (1152) ഇല്ല ഇല്ല

ചരപറമ്പ്ട്വാർ



4 1606005004

/LD/334950

ഡ്ധിൽ ഖണ്ധിക

5 ല് ഉളതപട

SC,BPL,ഭവന

ന്ധിരമാണ്ദം

ഗുണദഭാക്താ

കള,നാമമാത്ര

കർഷകർട്

എന്ന്ധിവരുതട

ഭൂമ്ധിയ്ധില്

സജവദവല്ധി

ന്ധിർ്ാണ്ദം

200000 86112 312(705 ) ഇല്ല ഇല്ല

5 1606005004

/WH/325123

മണ്ധിയ്ദംപറ

മ്പ്കുള്ദംആഴ്ദംകൂ

ട്ധിഭ്ധിത്ധി

േ്ദംരകണ്ദം 200000 187344 679(708) ഇല്ല ഇല്ല

6 1606005004

/IF/312508

ചരപറമ്ാർഡ

ം്ധിൽഭവനന്ധിർ്

ംാണ്ദം-14 (

തചമക്ദം)

24390

24390

90(90)

7 1606005

004/IF/3

12494

ചരപറ

മ്ാർ

ഡ്ധിൽഭ

വനന്ധിർ

്ാണ്ദം

-

6(േര്ധി

െേെീ

ഷ്പ്)

24390 24390 90(90) ഇല്ല ഇല്ല



8 1606005

004/IF/3

12492

ചരപറ

മ്ാർ

ഡ്ധിൽഭ

വനന്ധിർ

്ാണ്ദം

-5

(വത്സ

ലനാരാ

യണൻ)

24390 24390 90(90) ഇല്ല ഇല്ല

9 1606005

004/IF/3

12477

ചരപറ

മ്ാർ

ഡ്ധിൽഭ

വനന്ധിർ

്ാണ്ദം

-

1(ഭാസ്ക

രൻപ

േന്ന )

24390 24390 90(90) ഇല്ല ഇല്ല

10 1606005

004/IF/3

12478

ചരപറ

മ്ാർ

ഡ്ധിൽഭ

വനന്ധിർ

്ാണ്ദം

-

2(ഷ്ധിജ്ധി

രാജൻ )

24390 24390 90(90) ഇല്ല ഇല്ല

11 1606005

004/IF/3

12499

ചരപറ

മ്ാർ

ഡ്ധിൽഭ

വനന്ധിർ

്ാണ്ദം

-

(അന

നകൃഷ്ണ

24390 24390 90(90) ഇല്ല ഇല്ല



ൻശ്രീജ)

12 1606005

004/IF/3

12507

ചരപറ

മ്ാർ

ഡ്ധിൽഭ

വനന്ധിർ

്ാണ്ദം

-13(

ഇന്ധിര)

24390 24390 90(90) ഇല്ല ഇല്ല

13 1606005

004/IF/3

12496

ചരപറ

മ്ാർ

ഡ്ധിൽഭ

വനന്ധിർ

്ാണ്ദം

-

(ജാന

ക്ധി )

24390 24390 90(90) ഇല്ല ഇല്ല

14 1606005

004/IF/3

12480

ചരപറ

മ്ാർ

ഡ്ധിൽഭ

വനന്ധിർ

്ാണ്ദം

-3(

കനക

ലെല

ക്ഷ്മണ

ൻ)

24390 24390 90(90) ഇല്ല ഇല്ല



15 1606005

004/IF/3

12502

ചരപറ

മ്ാർ

ഡ്ധിൽഭ

വനന്ധിർ

്ാണ്ദം

-

9(പ്ധിയ

കുമാര്ധി

ശ്ധിവൻ)

24390 24390 90(90) ഇല്ല ഇല്ല

16 1606005

004/IF/3

12506

ചരപറ

മ്ാർഡ്ധി

ൽഭവന

ന്ധിർ്ാ

ണ്ദം-

(കമല്ദം

കണമു

തൻ )

24390 24390 90(90) ഇല്ല ഇല്ല

17 1606005

004/IF/3

12486

ചരപറ

മ്ാർഡ്ധി

ൽഭവന

ന്ധിർ്ാ

ണ്ദം-

4(രാധമ

ണ്ധിഉണ്ധി

കൃഷ്ണൻ )

24390 24390 90(90) ഇല്ല ഇല്ല

ഒറശനാ്തില്

കമ

ന

വ്ധിവരങ്ങള ജ്ധില്ലാെല്ദം ദ്ാ

ക്പ്െ

പഞായ

ത്പ്െല്ദം



മര ല്ദം

1 സൃഷ്ധിചതൊഴ്ധില്േ്ധിനങ്ങള 93.12 73785

0

1133

92

2 കുടബങ്ങളക്പ്നല്ക്ധിയശരാശര്ധിതൊഴ്ധില്േ്ധിനങ്ങള

(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.േ്ധികുട്ദംബങ്ങളക്പ്

(%)

28.7 39.93 36246

7 ആതകതൊഴ്ധില്േ്ധിനങ്ങളഎേ്പ്.ട്ധികുട്ദംബങ്ങളക്പ്

(%)

8.63 0 0

സന്ദരേനവിവരങ്ങള്

1 ആതകേനരശ്ധിചതൊഴ്ധില്ധിടങ്ങള

17



2 േനരശ്ധിചവീടകള

32

3 േനരശ്ധിചേജീവതൊഴ്ധിലാള്ധികള

30

4 േനരശ്ധിചന്ധിഷ്കൃയതൊഴ്ധിലാള്ധികള

2

5

പര്ധിദശാധ്ധിചതൊഴ്ധില്കാര്ഡുകള 32

ഏഴരജിസ്റ്ററുകളു്െ്പരിശോധന

ദകന്ദ്രേരകാര്ധിന്തറന്ധിരദദ്ദേശപകാര്ദംതൊഴ്ധിലുറപ്പ്പദ്ധെ്ധിയമായ്ധിബനതപട്പ്ൊതഴപറയ

ന്ന7രജ്ധി്റുകളന്ധിരബനമായ്ദംസൂക്ധിദകണവയാണ്പ്.

1) തൊഴ്ധില്കാരഡ്ധിനുളളഅദപകയതടരജ്ധി്ര

2) ദോഷ്യല്ഓഡ്ധിറ്പ്ഗാമേഭമീറ്ധി്ദംഗജ്ധി്ര

3) ഡ്ധിമാന്്രജ്ധി്ര

4) പവൃത്ധിയതടല്ധിസ്ദംതചലവു്ദംവ്ധിശോ്ദംശങ്ങളു്ദംേ്ദംബന്ധിചരജ്ധി്ര

5) സ്ധിരആസ്ധികളുതടരജ്ധി്ര

6) പരാെ്ധിരജ്ധി്ര

7) ോധനഘടകരജ്ധി്ര

ക്്ടെതലുകള്

1) തൊഴ്ധില്കാരഡ്ധിനുളളഅദപകയതടരജ്ധി്ര:

പാരട്പ്എ

 2018-19തലവ്ധിവരങ്ങളലഭ്യമായ്ധിരുന്ന്ധില്ല.



 13/07/2011മുെല്10/08/2018വതര3393അദപകകരുതടല്ധി്്പ്സബ

ന്ത്ചയ്ത്സൂക്ധിച്ധിട്ടുണ്പ്.

 2017-18ല്ഏകദേശ്ദംആ്മാേതതപ്ധിന്്സൂക്ധിച്ധിട്ടുണ്പ്.

പാരട്പ്ബ്ധി:

 പാരട്പ്ബ്ധി-യമായ്ധിബനതപടവ്ധിവരങ്ങളരജ്ധി്റ്ധില്ലഭ്യമായ്ധിരുന്ന്ധില്ല.

പാരട്പ്േ്ധി:

 02.05.2018മുെല്01.11.2018വതര136ദപരുതടല്ധി്്പ്േയല്ധില്സൂക്ധിച്ധിട്ടുണ്പ്

പാരട്പ്ഡ്ധി:

 2018-19തലവ്ധിവരങ്ങളലഭ്യമായ്ധിരുന്ന്ധില്ല.

മുന്വരഷങ്ങള്ധിതലവ്ധിവരങ്ങളസൂക്ധിച്ധിട്ടുണ്പ്.

2) ദോഷ്യല്ഓഡ്ധിറ്പ്ഗാമേഭമീറ്ധി്ദംഗജ്ധി്ര:

 ആേ്യദപജ്ധില് ോക്യപത്ര്ദം എന്ന്പ് ദരഖതപടെ്ധിയ്ധിട്ടുണ്പ് എന്നാല് ആരു്ദം

േക്യതപടെ്ധിയ്ധിട്ധില്ല .

 രജ്ധിേറര്ധില് ഒരു ദയാഗ്ദം കൂട്ധിയ വ്ധിവരങ്ങള കാണാന് ോധ്ധിച്ചു . ദയാഗ്ദം

കൂട്ധിയ െ്ധിയെ്ധി,േമയ്ദം ,സല്ദം ഗാമേഭ അജണ എന്ന്ധിവ

ദരഖതപടത്ധിയ്ധിട്ധില്ല .

 65 ദപരഗാമേഭയ്ധില്പതങടത്ധിരുന്നു.

 39 പവൃത്ധികളുതടദപരു്ദംഅടങല്തുകയ്ദംദരഖതപടത്ധിയ്ധിട്ടുണ്പ്.

 മ്ധിനുടേ്പ് ദ്ാേ്പ് തചയ്ധിട്ധില്ല .

3) ഡ്ധിമാന്്രജ്ധി്ര:

 2018-19തലവ്ധിവരങ്ങളലഭ്യമായ്ധിരുന്ന്ധില്ല.

മുന്വരഷങ്ങള്ധിതലവ്ധിവരങ്ങളസൂക്ധിച്ധിട്ടുണ്പ്.

 4) പവൃത്ധിയതടല്ധിസ്ദംതചലവു്ദംവ്ധിശോ്ദംശങ്ങളു്ദംേ്ദംബന്ധിചരജ്ധി്ര:

 2018-

19ല്2019തമയ്തരയള്ള383പവൃത്ധികളുതടല്ധി്്പ്േയല്ധില്സൂക്ധിച്ധിട്ടുണ്പ്.

മുന്വരഷങ്ങള്ധിതലവ്ധിവരങ്ങളസൂക്ധിച്ധിട്ടുണ്പ്.

5) സ്ധിരആസ്ധികളുതടരജ്ധി്ര:



 2018-19തലവ്ധിവരങ്ങളലഭ്യമായ്ധിരുന്ന്ധില്ല.

മുന്വരഷങ്ങള്ധിതലവ്ധിവരങ്ങളസൂക്ധിച്ധിട്ടുണ്പ്.

6) പരാെ്ധിരജ്ധി്ര:

 2018-

19ോമത്ധികവരഷത്ധില്പരാെ്ധികളഒന്നു്ദംലഭ്ധിചൊയ്ധികാണുന്ന്ധില്ല.

 2008മുെല്2017വതരലഭ്യമായപരാെ്ധികളക്പ്െീരപ്പ്കല്പ്ധിചൊയ്ധികാണു

ന്നു.

ഓദരാോമത്ധികവരഷ്ദംകഴ്ധിയദമാഴ്ദംരജ്ധി്രതേകടറ്ധിോക്യതപട

ത്ധിയ്ധിട്ടുണ്പ്.

7) ോധനഘടകരജ്ധി്ര:

 2018-19ല്ഒരുപവൃത്ധിയതടവ്ധിവരങ്ങളദരഖതപടത്ധിയ്ധിട്ടുണ്പ്.

 2017-18ല്പത്പ്പവൃത്ധികളുതടവ്ധിവരങ്ങളദരഖതപടത്ധിയ്ധിട്ടുണ്പ്.

ഫയല്്വരിഫിശക്കഷന:

2018 - തലവാരഷ്ധികമാ്രേരക്കുലരഅധ്യായ്ദം7തലഖണ്ധിക11(5)

പകാര്ദംഒരുപവൃത്ധിേയല്ധില്ൊതഴപറയന്ന22ദരഖകളസൂക്ധിദകണതുണ്പ്

1.കവരദപജ്പ്

2.തച്്ധി്്പ്

3.വാരഷ്ധികപദ്ധെ്ധിആസൂത്രണദരഖ

4.തടക്ധികല്എ്്ധിദമറ്പ്ആന്്ഡ്ധിസേന്

5.ോദങെ്ധികഅനുമെ്ധിദരഖ

6.ഭരണാനുമെ്ധിദരഖ

7.േ്ദംദയാജ്ധിെപദ്ധെ്ധിആതണങ്ധില്അതുമായ്ധിബനതപടദരഖകള

8.ആന്ല്മാ്രേരക്കുലരഅനുദേേ്ദം3എ,3ബ്ധിപകാരമുള്ളതൊഴ്ധിലാള്ധികളുതടഡ്ധിമാ

ന്ദ്ോറ്ദം.

9.പവൃത്ധിഅനുവേ്ധികല്ദോറ്ദം

10.ഇ.മ്രദറാള



11.തമഷരതമന്്റ്ബുക്പ്

12.

തമറീര്ധിയല്വരക്പ്ആതണങ്ധില്ോധനങ്ങളവാങ്ങുന്നതു്ദംഉപദയാഗ്ധിക്കുന്നതുമായ്ധിബന

തപടദരഖകള

13.ദവജക്ക്ല്ധി്്പ്

14.േണ്പ് ാന്്സ്ഫരഓരഡര

15.തമറീര്ധിയല്വ്പൗചറുകളു്ദംബ്ധില്ലുകളു്ദം

16.ദറായല്റ്ധിഉതണങ്ധില്അെ്ധിന്തറദരഖകള

17.പവൃത്ധിആര്ദംഭ്ദംമുെല്അവോന്ധിക്കുന്നതുവതരയള്ളമൂന്ന്പ്ഘടദോദടാ.

18. പവൃത്ധിപൂരതീകരണോക്യപത്ര്ദം.

19.മ്രദറാളമൂവതമന്്്ധിപ്പ്/േയല്്ാക്ധിങദോറ്ദം

20.ജ്ധിദയാടാഗദ്ോദടാഗാേ്പ്

21.ദോഷ്യല്ഓഡ്ധിറ്പ്റ്ധിദപാരട്ധിന്തറദകാപ്ധി

22.സേറ്പ്ഡയറ്ധി

ക്്ടെതലുകള്:

1.കവരശ്പജ്:

എ.എ്ദം.േ്ധിപകാരമുള്ളകവരദപജ്പ് 6 േയല്ധിലു്ദം ഉളതപടത്ധിയ്ധിട്ടുണ്പ്.

ഇെ്ധില്പവൃത്ധിയതടദപര്പ്, നടപ്ധിലാക്ധിയവരഷ്ദം, ജ്ധില്ല, ദ്ാക്പ്, വ്ധിദല്ലജ്പ്,

ഗാമപഞായത്പ്, ദലാകേഭാമണല്ദം, അേ്ദം്്ധിന്ധിദയാജകമണല്ദം, വരക്പ്കാറഗറ്ധി,

പവൃത്ധിആര്ദംഭ്ധിച്പ്െീയെ്ധി, പവൃത്ധിപൂരതീകര്ധിചെീയെ്ധി, അടങല്തുക,

യഥാര്ത്ഥതചലവ്പ്എന്ന്ധിവദരഖതപടത്ധിയ്ധിട്ടുണ്പ്.

തഷല്േ്പ്ഓത്്റ്രാജക്ധില്ഉളതപടേീര്ധിയല്നമര,പവൃത്ധിസല്ദം,

േ്ദംദയാജ്ധിെപദ്ധെ്ധിവ്ധിശോ്ദംശങ്ങള,ദോഷ്യല്ഓഡ്ധിറ്പ്േ്ദംബന്ധിച്്ധിവരങ്ങള,ജ്ധിദയാടാ

ഗഡ്പ്അതേറ്പ്ഐ.ഡ്ധി, ജ്ധി.പ്ധി.എതാദകഷന്,ദമറ്ധിന്തറദപര്പ്,

ോദങെ്ധികവ്ധിേഗധന്തറദപര്പ്എന്ന്ധിവദരഖതപടത്ധിയ്ധിട്ധില്ല.

2.്െകിസ്റ്റ്ഓഫശഡാക്യു്്നറെ്:

എ.എ്ദം.േ്ധിപകാരമുള്ളതചകക്ക്ല്ധി്്പ്ഓഫദഡാക്യുതമന്റ്പ്6 േയല്ധില്ഉളതപടത്ധി



യ്ധിട്ടുണ്പ്. എന്നാല്ഒന്ന്ധില്ദപാലു്ദംദപജനമരദരഖതപടത്ധിയ്ധിട്ധില്ല.

ച്ധിലേയല്ധില്ഉള്ളടക്ദംതചയ്ധിട്ടുള്ളദരഖകതളകുറ്ധിച്പ്സൂച്ധിപ്ധിട്ധില്ലഅതുദപാതലെതന്നല്ധി്്ധി

ല്ഉള്ളൊയ്ധികാണ്ധിച്ധിര്ധിക്കുന്നദരഖകളേയല്ധില്ഉണായ്ധിരുന്ന്ധില്ല.

3.വാരഷിക്പദ്ധതിശരഖ:

ഒരുവാരഡ്ധിതലതൊഴ്ധില്ആവശ്യതപടന്നമുഴവന്തൊഴ്ധിലാള്ധികളക്കു്ദംവരഷത്ധില്1

00പണ്ധിഉറപാക്കുന്നെ്ധിന്പ്ആവശ്യമായപവൃത്ധികളകതണത്ധിദരഖതപടത്ധിതവച്ധിര്ധിക്കു

ന്നസുപധാനമായരണ്ടുദരഖകളാണ്പ്ആകന്്ാനു്ദംതഷല്ഓത്്റ്രാജക്ദം.ഒരുവാരഡ്ധില്ഒ

രുവരഷ്ദംനടതാനുദദ്ദേശ്ധിക്കുന്നപവ്യത്ധികതളകുറ്ധിച്ചുളളേമഗമായരൂപദരഖയാണ്ാരഷ്ധി

കപദ്ധെ്ധിദരഖ.ഒരുപവൃത്ധിയതടേയല്ധില്പവ്യത്ധിതയകുറ്ധിച്പ്പരാമരശ്ധിക്കുന്നവാരഷ്ധിക

പദ്ധെ്ധിയതടപകരപ്പ്സൂക്ധിദകണെ്പ്അന്ധിവാര്യമാണ്പ്.

വാരഷ്ധികപദ്ധെ്ധിദരഖയതടഅട്ധിസാനവ്ധിവരങ്ങളഅടങ്ങുന്നആേ്യദപജ്ധിതനാപ്ദംപവൃത്ധി

പരാമരശ്ധിക്കുന്നദപജുകൂട്ധിദചരത്തുള്ളവാരഷ്ധികപദ്ധെ്ധിദരഖയതടപകരപ്ദകണൊണ്പ്.

പര്ധിദശാധ്ധിച17േയല്ധിലു്ദംവാരഷ്ധികപദ്ധെ്ധിദരഖയതടപകരപ്പ്ഉണായ്ധിരുല്ല

4.ജനകീയഎസ്റ്റിശ്റ്:

ഒരുപവൃത്ധിതുടങ്ങു്ദംമുമ്പ്ആപവൃത്ധിഎന്പ്,എങ്ങതന,എത്രഅളവ്ധില്തചയ്യണതമ

ന്നറ്ധിയാന്തൊഴ്ധിലാള്ധികളക്പ്അവകാശമുണ്പ്.അെ്ധിന്പ്അവരക്കു്ദംഇകാര്യമറ്ധിയാന്ൊതപര്യ

മുള്ളമറ്റുള്ളവരക്കു്ദംമനസ്ധിലാകാന്കഴ്ധിയന്നെരത്ധില്ഓദരാപവൃത്ധിയതടയ്ദംഎ്്ധിദമറ്ധി

ന്തറകൂതടജനകീയഎ്്പ്ദമറ്പ്െയ്യാറാദകണതുണ്പ്.

എന്നാല്കുഴല്മന്ദംപഞായത്ധില്ഇതരത്ധിലുള്ളജനകീയഎ്്ധിദമറ്പ്െയ്യാറാക്കുന്നരീെ്ധി

യ്ധിതല്ലന്നാണ്മനേ്ധിലാക്കുന്നെ്പ്.പര്ധിദശാധ്ധിച 17

േയലുകള്ധിലു്ദംജനകീയഎ്്ധിദമറ്പ്കാണാന്കഴ്ധിഞ്ധില്ല.

4.1എസ്റ്റിശ്റ്

പര്ധിദശാധ്ധിച17േയലുകള്ധിലു്ദംവ്ധിശേമായഎ്്ധിദമറ്പ്ഉണ്പ്. തേക്യുര്ധില് ന്ധിന്നു്ദം

എടത പകരപ്ധില് േദങെ്ധിക വ്ധിദ്ധഗധര േക്യതപടെ്ധിയ്ധിട്ടുണ്പ്

എന്നാല്തപാജക്പ്റ്ധിദപാരട്പ്േരതവഡാറ്പ്,ദ്ായ്ധിങഹങ്പ്ആന്്ഡ്ധിസേന്എന്ന്ധിവേയ

ല്ധില്കാണാന്കഴ്ധിഞ്ധില്ല.

5.സാശ്കേതികാനു്തി

പാദേശ്ധികമായ്ധിെയ്യാറാക്ധിയോദങെ്ധികാനുമെ്ധി 17

േയലുകള്ധില്വച്ധിട്ടുണ്പ്.വരക്പ്കാറഗറ്ധി,വാരഡ്ധിന്തറനമര,ദപര്പ്,ക്്ധിറ്ധിഅ്ദംഗങ്ങതളക്കുറ്ധി

ച്ചുള്ളവ്ധിശോ്ദംശങ്ങളഎന്ന്ധിവദരഖതപടത്ധിയ്ധിട്ധില്ല.3 േയ്ധില് മാത്ര്ദം



കണ്വീനര,തചയരമാന്എന്ധിനവരുതടഒപ്പു്ദംേീലുമുണ്പ്

.ദപരു്ദം,ഔദേ്യാഗ്ധികപേവ്ധിയ്ദം,െ്ധിയെ്ധിയ്ദംദരഖതപടത്ധിയ്ധിട്ധില്ല,ോധന,ദവെനഘടകങ്ങ

തളക്കുറ്ധിച്ചുള്ളവ്ധിശോ്ദംശങ്ങള്ധില്ല.

ോദങെ്ധികവ്ധിേഗധരടങ്ങുന്നേമ്ധിെ്ധിയതടഅനുമെ്ധിദരഖഎല്ലാരീെ്ധിയ്ധിലു്ദംപൂരണവു്ദം

ആധ്ധികാര്ധികവുമായ്ധിര്ധികണ്ദം.

6.ഭരണാനു്തി:

ഒരുവാരഡ്ധില്ഒരുവരഷ്ദംനടപ്ധിലാക്കുന്നതൊഴ്ധിലുറപ്പ്പദ്ധെ്ധിപവരതനങ്ങളക്പ്പ

ഞായത്പ്ഭരണേമ്ധിെ്ധിനല്കുന്നഅ്ദംഗീകാരമാണഭരണാനുമെ്ധി.

തേക്യുറ്ധില്ന്ധിതന്നടതദകാപ്ധിയാണേയല്ധില്സൂക്ധിചര്ധിക്കുന്നെ്പ്.11

േയലുകള്ധില്ഭരണാനുമെ്ധി ഉളതപടെ്ധിയ്ധിര്ധിക്കുന്നെ്പ്.5 േയല്ധിലു്ദം

തേകടറ്ധിഒദപ്റ്രഖതപടത്ധിയ്ധിട്ടുള്ളെ്പ്.പേ്ധിഡന്റ്പ്ആകതടഒരുേയല്ധിലു്ദംഒദപ്റ്രഖതപട

ത്ധിയ്ധിട്ധില്ല.ഇദൊതടാപ്ദം തേകടറ്ധിയതട ദപരു്ദം െ്ധിയെ്ധിയ്ദം ദരഖതപടതെണാൊണ്പ്

തേക്യൂരദകാപ്ധിയ്ധില്തറേല്യൂഷന്നമര,െ്ധിയെ്ധിഎന്ന്ധിവഅദ്ാ്തചയ്യുദമാ

ളആേ്ധിവേതതെീയെ്ധിയ്ദംതപാേീഡ്ധിങനമറു്ദംമാത്രമാണപ്ധിന്റ്പ്ഔട്ധില്വരുന്നെ്പ്.ഇത്ഭ

രണാനുമെ്ധിനമറായ്ധിപര്ധിഗണ്ധികാനാവ്ധില്ല.അതുതകാണ്ടുെതന്ന,

ഗാമേഭാെീരുമാനത്ധിനപഞായത്പ്ഭരണേമ്ധിെ്ധിനല്കുന്നഅനുമെ്ധിപത്രത്ധിന്തറഒരു

ദകാപ്ധിേയല്ധില്സൂക്ധിദകണൊണ്പ്.

ഇകാര്യത്ധില്പഞായത്പ്ഭരണേമ്ധിെ്ധിയതടഭാഗത്തുന്ധിന്നു്ദംതേകടറ്ധിയതടഭാഗത്തുന്ധി

ന്നു്ദംജഗെഉണാകണ്ദം

7.്താഴിലാ്ികളു്െഡി്ാനശഫാറെം:

ന്ധിയമ്ദംഅനുശാേ്ധിക്കുന്നെരത്ധില്തൊഴ്ധിലാള്ധികളക്രഷത്ധില്100േ്ധിവേതത

തൊഴ്ധിലു്ദം,തൊഴ്ധില്ക്ധിട്ധിയ്ധിതല്ലങ്ധില്തൊഴ്ധില്ധില്ലായ്മദവെനവു്ദംക്ധിടണതമങ്ധില്അവരനല്കു

ന്നഡ്ധിമാന്്കൃെ്യമാദകണതുണ്പ്.ആന്ല്മാ്രേരക്കുലറ്ധില്ന്ധിരദേശ്ധിക്കുന്നെരത്ധി

ല്തൊഴ്ധിലുറപ്പുന്ധിയമത്ധിതലഅനുദേേ്ദം3എ,3ബ്ധിപകാരമുള്ളന്ധിരേ്ധിഷദോറത്ധില്അ

ദപകനല്ദകണതുണ്പ്.

തപാതുപവത്ധികളുതട6േയലുകള്ധില്ഡ്ധിമാന്്സൂക്ധിച്ധിട്ടുതണങ്ധിലു്ദംഒന്ന്ധിലു്ദംതൊ

ഴ്ധിലാള്ധികളുതടഒദപ്റ്രഖതപട്ധിത്ധിയ്ധിട്ധില്ല

.തൊഴ്ധിലുറപ്പുന്ധിയമത്ധിതലഅനുദേേ്ദം3എ,3ബ്ധിപകാരമുള്ളന്ധിരേ്ധിഷദോറത്ധില്തൊഴ്ധി

ല്ധിടത്പ്തചറ്ധിയകുട്ധികളക്പ്േ്ദംരകണ്ദംനല്കുന്നെ്ധിനുള്ളകതഷഉളതപതടയള്ളേ്പൗകര്യ്ദം

ഒരുകണതമദ്ന്രേഖതപടത്ധിയ്ധിട്ടുണ്പ്.

ഈദോറത്ധില്അദപക്ധികാതെ്ധിനാല്ഈവാരഡ്ധിതലതൊഴ്ധിലാള്ധികളക്പ്അെ്ധിനുള്ള

അവകാശ്ദംന്ധിദഷധ്ധികതപടകയാണ്പ്.



തൊഴ്ധില്ഏതുെ്ധിയെ്ധിമുെല്ഏത്ധിയെ്ധിവതരദവണതമന്ന്പ്ഡ്ധിമാന്റ്ധില്ദരഖതപട

ത്ധിയ്ധിട്ധില്ല.

അയല്്ക്കൂടെലത്ധില്ദയാഗ്ദംദചരന്ന്പ്ഡ്ധിമാന്്െയ്യാറാക്കുന്നെ്ധിനുപകര്ദംദമറ്പ്െതന്നഅ

ദപകഎഴെ്ധിെയ്യാറുക്കുകയാണതചയ്യുന്നെ്പ്.

തൊഴ്ധിലാള്ധികളക്പ്അവരാവശ്യതപടേ്ധിവേ്ദംതൊഴ്ധില്നല്ക്ധിയ്ധിതല്ലങ്ധില്തൊഴ്ധില്ധി

ല്ലായ്മദവെന്ദംലഭ്ധികാനുള്ളഅവകാശമാണനഷതപടന്നെ്പ്.

നിരശദ്ദേേം

ഒരുവാരഡ്ധില്തൊഴ്ധില്കാരഡ്പ്എടത്ധിര്ധിക്കുന്നമുഴവന്തൊഴ്ധിലാള്ധികളു്ദംഅയല്്ക്കൂട

ത്ധില്വ്യക്ത്ധിഗെമാദയാകൂടമാദയാഅദപകതകാടക്കുന്നരീെ്ധിേ്ീകര്ധികണ്ദം.

തൊഴ്ധില്ധിനുളളഅദപകപഞായത്ധില്്ഫ്രണ്പ്ഒംാേീേ്ധില്േ്ീകര്ധിക്കുകയ്ദംെീയ്യ

െ്ധിതവച്ചുസകപറ്റ്രേീതതകാടക്കുകയ്ദംതചയ്യുന്നതതാഴ്ധിലാള്ധികളുതടഅവകാശ്ദംേ്ദംക്ധിക്കു

ന്നെ്ധിനേഹായകമാകു്ദം

8.്താഴില്അനുവദിക്കല്:

തൊഴ്ധില്ധിനുള്ളഅദപകേ്ീകര്ധിചാല്15േ്ധിവേത്ധിനുള്ള്ധില്തൊഴ്ധില്നല്കണതമന്ന്പ്MG

NREGA Shedule2 Section6 – ല് പരാമരശ്ധിക്കുന്നു.

അെ്ധിനകഴ്ധിഞ്ധിതല്ലങ്ധില്തൊഴ്ധില്ധില്ലായ്മദവെന്ദംതകാടകണതമന്നു്ദംഅദ്ധ്യായ്ദം3Section7,

8,9ഭാഗങ്ങള്ധില്അനുശാേ്ധിക്കുന്നു. 17

പവ്യത്ധികളുതടപവ്യത്ധിേയല്ധിതലതൊഴ്ധില്അദപക,

തൊഴ്ധില്അനുവേ്ധികല്,മ്ദറാളഅനുവേ്ധിചെീയ്യെ്ധി,ദവജക്ക്ല്ധി്്പ്എന്ന്ധിവപര്ധിദശാധ്ധിക്കുക

യ്ദംതൊഴ്ധിലാള്ധികതളകണ്പ്േ്ദംോര്ധിക്കുകയ്ദംതചയദപാളമനസ്ധിലാകാന്കഴ്ധിഞച്ധിലകാ

ര്യങ്ങളൊതഴതകാടക്കുന്നു.

 എഎ്ദംേ്ധിപകാരമുള്ളവരക്പ്അദലാദകഷന്ദോറ്ദംേയല്ധില്സൂക്ധിച്ധിട്ടു

ണ്പ്.എന്നാല്ോക്യതപടത്ധി കാണുന്ന്ധില്ല .

 ഡ്ധിമാന്ത്ചയെ്ധിയെ്ധിദരഖതപടത്ധിയ്ധിട്ധില്ല.

 ഡ്ധിമാന്ത്ചയെ്ധിയെ്ധിമുെല്15-

അ്ദംേ്ധിവേ്ദംതൊഴ്ധില്ക്ധിട്ധിതയന്ന്പ്ഉറപാകാനാവ്ധില്ല

 എഎ്ദംേ്ധിപകാരമുള്ളവരക്പ്അദലാദകഷന്ദോറ്ദം കൃെ്യെദയാടകൂട്ധി

സുക്ധിക്കുന്ന്ധില്ല

9.ഇ-്സ്റ്റരശറൊള്



തൊഴ്ധിലുറപ്പ്പദ്ധെ്ധിയ്ധിതലദരഖകള്ധില്ഏറവു്ദംപധാനതപടദരഖയാണ്മ്രദറാള.

മ്രദറാളഗ്പൗരവദതാതടസകകാര്യ്ദംതചദയ്യണദരഖയാണ്പ്.17പവരത്ധിേയല്ധിതലമ

്രദറാളപര്ധിദശാധ്ധിചദപാളകതണത്ധിയവ്ധിവരങ്ങള്ചുവതടദചരക്കുന്നു.

 പര്ധിദശാധ്ധിചേയല്ധിലു്ദംബ്ധിഡ്ധിഒ,തേകടറ്ധിഎന്ന്ധിവര ഒപ്പ്ട്

ഒപ്ധിദനാതടാപ്ദംെ്ധിയെ്ധിദരഖതപടത്ധിയ്ധിട്ധില്ല .

 മ്രദറാള്ധില്എ്ദം.റ്ബുക്പ്നമരദരഖതപടതാറ്ധില്ല.േ്ധിവേദവെന്ദം,മ്

രദറാളപകാരമുള്ളദവെന്ദം,യാത്രാ്ക്കൂല്ധി,തൊഴ്ധിലുപകരണങ്ങളുതടവാടക,

അനുവേ്ധിചആതകതുകഎന്ന്ധിവദരഖതപടതാറ്ധില്ല.

 പര്ധിദശാധനാഉദേ്യാഗസന്തറഒപ്ധില്ല

 പര്ധിദശാധ്ധിചേയലുകള്ധില്പ് 3േയല്ധിലു്ദം

മ്രദറാള്ധില്തവട്ധിത്ധിരുതലുകളഉണായ്ധിരുന്നു.

്റ്ക്്ടെതലുകള്

 മ്്പ്ദറാള്പ് -3055-15/67-ശാന ,3685-15/89-കൃഷ്ണകുമാര്ധി,3686-15/96-അമ്മു

എന്ന്ധിവരുതട ഹാജര തവട്ധി അബദേന്പ്റ്പ്ട്ആക്ധിയ്ധിര്ധിക്കുന്നു

 മ്്പ്ദറാള്പ് -3683-15/6-വേന ,3684-15/79-പാരവെ്ധി എന്ന്ധിവരുതട

അബദേന്പ്റ്പ്ട്തവട്ധി ഹാജരആക്ധിയ്ധിട്ടുണ്പ് .

 മ്്പ് ദറാള്പ് -17889-15/70-േദരാജ്ധിന്ധി, 15771-15/106- രാധമണ്ധി ,15772-

15/140-അ്ദംബ്ധിക എന്ന്ധിവരുതട അബദേന്പ്റ്പ്ട് തവട്ധി അതടനതടന്േ്പ്

ദരകതപടെ്ധിയ്ധിര്ധിക്കുന്നു

10.്്ഷര്്നറ്ബുക്ക്

ഒരുപവൃത്ധിയ്ധില്എന്തുനടന്നു,എത്രഅളവ്ധില്നടന്നുഎന്നുള്ളകാര്യങ്ങളകൃെ്യമായ്ധി

ദരഖതപടദതണസുപധാനദരഖയാണ്പ്എ്ദം.റ്ബുക്പ്.

അതുതകാണ്ടുെതന്നഈപുസകത്ധില്അളവുകളദരഖതപടത്തുന്നബനതപടഉദേ്യാഗസ

രഅവരുതടദപരു്ദംഒപ്പു്ദംേീലു്ദംന്ധിരബനമായ്ദംദരഖതപടദതണൊണ്പ്.

17

പവൃത്ധികളുതടഎ്ദം.റ്ബുക്പ്പര്ധിദശാധ്ധിചദപാളഈകാര്യത്ധില്ച്ധിലവീഴചകതണതാന്ക

ഴ്ധിഞ്ഞു.

എ്്ധിദമറ്പ്െയ്യാറാക്കുന്നെ്ധിന്മുമ്ദംമദധ്യയ്ദംതൊഴ്ധിലുറപ്പ്പദ്ധെ്ധിതേല്ല്ധിതലഓവരേ്ധിയരസ

ല്ദംപര്ധിദശാധ്ധിച്പ്അളവുകളദരഖതപടത്ധിഒപ്ധിടകയ്ദംേീല്പെ്ധിക്കുകയ്ദംതചദയ്യണൊണ്പ്

 പര്ധിദശധ്ധിച17 എ്ദം.റ്ബുക്ധില് പച മഷ്ധിയ്ധില് ഒപ്പ്ട് ദരഖ



തപടെ്ധിയ്ധിട്ടുന്പ്എന്നാല് േീദലാ ദഡറ്പ് ഓ ഇല്ലാതെ്ധിനാല്

അരുതടയതനന്നുവുക്തമല്ല .

 ഭരണാനുമെ്ധി,ോദങെ്ധികാനുമെ്ധി,നമര,െ്ധിയെ്ധിഎന്ന്ധിവദരഖതപടത്ധിയ്ധി

ട്ധില്ല.

 മ്രദറാളനമര,െ്ധിയെ്ധി,വരക്പ്ദകാഡ്പ്എന്ന്ധിവയ്ദംദരഖതപട്ധിത്ധിയ്ധിട്ധില്ല.

 എ്്ധിദമറ്പ്തുകയ്ദംയഥാര്ത്ഥതചലവു്ദംെ്്ധിലുള്ളവ്യെ്യാേ്ദംദരഖതപടത്ധിയ്ധി

ട്ധില്ല.

 പേ്ധിഡന്പ്ട് /തേകടറ്ധി എന്ന്ധിവരുതട ഒപ്പ് ,േീല് ,െ്ധിയെ്ധി എന്ന്ധിവ

ദരഖതപടതുന്ന്ധില്ല.

 പ്ധിവൃത്ധി േയലുകള്ധില് എസ്ധിദമറ്പ്ട്തുകയ്ദം എ്ദം .റ്ബുക്പ്ട്പകാര്ദം ച്ധിലവായ

തുകയ്ദം െ്്ധില് വതളതര അനര്ദം കാണുന്നുണ്പ് ,മുഴവന് തുകയ്ദം

ച്ധിലക്കുവാന്ോധ്ധിച്ധില്ല എന്നെ്പ് ഒരു വീഴ്ചയാണ്പ്.

11.ശവജ്ിസറെറെ്

പവൃത്ധിപൂരത്ധിയായാല്മ്രദറാളപകാര്ദംതൊഴ്ധിലാള്ധികളദക്െന്ദംഅനുവേ്ധി

ച്ചുതവന്ന്പ്ഉറപാക്കുന്നദരഖയാദണ്ജക്ക്ല്ധി്്പ്.ഓഡ്ധിറ്പ്ടീ്ദംപര്ധിദശാധ്ധിച17 േയല്ധിലു്ദം

മ്രദറാള്ധിന്പ്അനുസൃെമായദവജക്ക്ല്ധി്്പ്സൂക്ധിച്ധിട്ടുണ്പ്

12.എഫ്.െി ഓ

തൊഴ്ധിലാള്ധികളുതടദവെന്ദംഅവരവരുതടബാങ്പ്അക്പൗണ്ധിദലക്പ്അയച്ചുഎന്നെ്ധിനു

ളളതെള്ധിതവന്നന്ധിലയ്ധിലാണ്പ്എേ്പ്.ട്ധി ഒവ്ധിന്തറപധാന്യ്ദം. ഓഡ്ധിറ്പ്േ്ദംഘ്ദംപര്ധിദശാധ്ധിച17

േയലുകള്ധിലു്ദം എേ്പ് .ട്ധി.ഒ . സുക്ധിച്ധിട്ധില്ല . ദോഷ്യല്ഓഡ്ധിറ്പ്ട്

പക്ധിയആര്ദംഭ്ധിചദശഷ്ദംഎഫ്ധിഒേയല്ധില്വക്കുന്നരീെ്ധിതുടങ്ങ്ധിയ്ധിട്ടുതണന്നുള്ളതപശ്ദംേ

നീയമാണ്പ്.

13.ശഫാശ്ാഗാഫുകളു്െപധാന്യം

തൊഴ്ധിലുറപ്പ്പദ്ധെ്ധിയതടഗുണന്ധിലവാര്ദംഉറപാകാന്പവ്യത്ധികളേ്ദംബന്ധിച്ചു

തെള്ധിവുകളദശഖര്ധികാന്അെ്ധിന്തറദോദടാകളേഹയകമാകു്ദം.

പവ്യത്ധിതുടങ്ങുന്നെ്ധിനുമുമ്ദം,നടന്നുതകാണ്ധിര്ധിക്കുദമാഴ്ദംപൂരത്ധിയായെ്ധിനുദശഷവു്ദംഉളള

ദോദടാകളഎടത്പ്സൂക്ധിദകണെ്പ്.ഇെ്ധിനുപുറതമജ്ധിദയാടാഗദ്ോദടായതടപ്ധിന്റു്ദം

േയല്ധില്സൂക്ധിദകണൊണ്പ്.

ഇതുറപാദകണദതറ്ധിന്തറയ്ദംതൊഴ്ധിലുറപ്പ്പദ്ധെ്ധിഉദദ്ധാഗസരുതടയ്ദം്ചുമെലയാണ്പ്.

പര്ധിദശാധ്ധിചസല്ദ്ധെ്ധിഒഴ്ധിതക5പവൃത്ധിേയലുകള്ധിലു്ദംഒരുദോദടാദപാലു്ദംകാണാ

ന്കഴ്ധിഞ്ധില്ല.തെള്ധിവദശഖരണ്ദംതൊഴ്ധിലുറപ്പ്പദ്ധെ്ധിപവ്യത്ധികളുതടഒഴ്ധിച്ചുകൂടാനാവാത

ഘടകമായെ്ധിനാല്ഈകാര്യത്ധില്ബനതപടഉദദ്ദോഗസരകൂടെല്ജാഗെപുലരദതണ



തുണ്പ്.

14.ഫയല്നീക്ക്പരിശോധനസംവിധാനം

തൊഴ്ധിലുറപ്പ്പവൃത്ധിനടപാക്കുന്നെ്ധിലു്ദംഅെ്ധിന്തറദരഖകളസകകാര്യ്ദംതചയ്യുന്നെ്ധി

ലു്ദംഓദരാഉദേ്യാഗസരക്കു്ദംഉതരവാേ്ധിത്ദംന്ധിശ്ചയ്ധിച്ധിടണ്പ്.

തൊഴ്ധിലുറപ്പ്പദ്ധെ്ധിയ്ധിതലഏറവു്ദംസുപധാനദരഖയായമ്രദറാളജനദററ്പ്തചയ്യുന്നതുമുെ

ല്തൊഴ്ധിലാള്ധികളുതടദവെന്ദംബാങ്ധിദലക്പ്അനുവേ്ധിച്ചുതകാണ്ടുള്ളഎേ്പ്.ട്ധി.ഒബാങ്ധിദലക്പ്

അയക്കുന്നെീയെ്ധികമത്ധില്മ്രദറാള്ധില്ദരഖതപടദതണൊണ്പ്.

പവ്യത്ധിപൂരത്ധിയായമ്രദറാളുകളപഞായത്ധിതലഎ്ദം.ജ്ധി.എന്ആരഇ.ജ്ധി.എ

തസല്ല്ധില്ലഭ്ധിക്കുന്നമുറയ്പ്കാലൊമേമ്ധില്ലാതെതുടരനടപട്ധികളേ്ീകര്ധിചൊയ്ധിഅ

റ്ധിയ്ധിക്കുന്ന ദരഖയാണ്പ് േയല്്ാക്ധിങദോറ്ദം.

 3പവ്യത്ധിേയലുകള്ധിലു്ദംAMCപകാരമുള്ള

േയല്്ാക്ധിങദോറ്ദം.സുക്ധിച്ധിട്ടുണ്പ് .

 എ.എ്ദം .േ്ധി പകാരമുള്ള ദോറ്ദം 3േയല്ധില് ഉതണങ്ധിലു്ദം പൂരണമായ

ദരഖതപടൊദലാ , ആധ്ധികാര്ധികമായോക്യതപടെല് ഇല്ലയ്ധിയ്ധിരുന്നു

 ഈപഞായത്ധില്സൂക്ധികാതൊണകാരണ്ദം.

ഇകാര്യത്ധില്തൊഴ്ധിലുറപ്പ്പദ്ധെ്ധിഉദേ്യാഗസരുതടഭാഗത്തുന്ധിന്ന്പ്ഇദപാ

ളപദെ്യകശ്രദ്ധപുലരത്ധിത്തുടങ്ങ്ധിയ്ധിട്ടുണ്പ്.

15.ജിശയാൊഗശ്ഫാശ്ാഗാഫ്

പര്ധിദശാധ്ധിചഒരുേയല്ധിലു്ദംജ്ധിദയാടാഗദ്ോദടാഗാേ്ച്ധിട്ധിതല്ലന്നാണകതണതാന്ക

ഴ്ധിഞെ്പ്.

16.സസറ്ഡയറെി

തൊഴ്ധിലുറപ്പ്പദ്ധെ്ധിപവൃത്ധികളപറഞ്ധിര്ധിക്കുന്നഅളവ്ധിലു്ദംകൃെ്യെയ്ധിലു്ദംന്ധിരവഹ്ധി

ക്കുന്നെ്ധിലുള്ളഉപാധ്ധികളടങ്ങുന്നപധാനതപടദരഖയാണസേറ്പ്ഡയറ്ധി.േ്ദംസാനേ

രകാരപദെ്യകമായ്ധിെയ്യാറാക്ധിയസേറ്പ്ഡയറ്ധിപവരത്ധിസലത്തുണായ്ധിര്ധിദകണഈ

സുപധാനദരഖയാണ്പ്.

പദ്ധെ്ധിആര്ദംഭദയാഗത്ധിന്തറവ്ധിവരങ്ങളമുെല്ഉദേ്യാഗസരുതടയ്ദംതപാതുജനങ്ങളുതട

യ്ദംന്ധിരദേശങ്ങളു്ദംേനരശകഡയറ്ധിയ്ധില്അടങ്ങ്ധിയ്ധിട്ടുണ്ാരഡ്പ്ട്-15

വര്േയലുകളപര്ധിദശാധ്ധിചദപാള2എണത്ധില്മാത്രമാണസേറ്പ്ഡയറ്ധിഉണായ്ധിരുന്ന



െ്പ്.ഉള്ളെ്ധിലാകതടവ്ധിവരങ്ങളപൂരണമല്ല.വ്ധിജ്ധിലന്േ്പ്ആന്ദാണ്ധിററ്ധി്ദംഗക്റ്ധിയ്ധില്കുറ

ഞെ്പ്4 ദപര ഒപ്ധിതടണാൊണ്പ് .

 അഭ്ധിപായങ്ങളദരഖതപടദതണഭാഗത്്ധിഎ്ദംേ്ധിഅ്ദംഗങ്ങളഒന്നു്ദംെതന്ന

ദരഖതപടത്ധിയ്ധിട്ധില്ല.

അെ്ധിനര്ത്ഥ്ദംവ്ധിജ്ധിലന്േ്പ്അന്ദാണ്ധിററ്ധി്ദംഗക്റ്ധിസേറ്പ്േനരശ്ധികാ

തെയാണ്പ്ഒദപ്റ്രഖതപടത്ധിയ്ധിര്ധിക്കുന്നെ്പ്എന്നൊണ്പ്.

 പദ്ധെ്ധിതകാണ്ടുള്ളപദയാജനവു്ദംഗുണദമന്മയ്ദംദരഖതപടതാതെദപാകുന്ന

െ്പ്ഈപദ്ധെ്ധിക്പ്ആശാേ്യമല്ല.

 തൊഴ്ധിലാള്ധികളുതടോക്യപത്ര്ദം,തച്്ധി്്പ്,

എന്ന്ധിവസേറ്പ്ഡയറ്ധിയ്ധില്ഉണായ്ധിരുന്ന്ധില്ല.

 ഏെ്ധിന്ദംപവൃത്ധി,തപാജക്പ്മീറ്ധിഹ്നടത്ധിയെ്ധിയെ്ധി,ആകന്്ാന്ധില്ഉ

ളതപടനമര,ഭരണാനുമെ്ധി,ോദങെ്ധികാനുമെ്ധിനമര,എ്്ധിദമറ്പ്തുക,സൃ

ഷ്ധികതപടതൊഴ്ധില്േ്ധിനങ്ങള,പദ്ധെ്ധിതചലവ്പ്എന്ന്ധിവദരഖതപടത്ധിയ്ധിട്ധില്ല.

 പവൃത്ധിസലതതേ്പൗകര്യങ്ങളഏരതപടത്തുന്നതപവൃത്ധിദക്ണ്ധിഉപ

ദയാഗ്ധിചോധനോമഗ്ധികള,ച്ധിക്ധിത്സാതചലവേ്ദംബന്ധിചവ്ധിവര്ദം,

സേറ്പ്മ്ധിനുടേ്പ്,

ഉദേ്യാഗസരുതടദോണ്നമരേനരശകകുറ്ധിപ്പ്എന്ന്ധിവയ്ദംസേറ്പ്ഡയറ്ധി

യല് ദരഖതപടെ്ധിയ്ധിട്ധില്ല

17. ്താഴിലിെ്തസൗകര്യങ്ങള്

തൊഴ്ധില്സലത്പ്തൊഴ്ധിലാള്ധികളക്പ്ആവശ്യമായകുട്ധിതവളള്ദം,

െണല്,പാഥമ്ധികസവേ്യേഹായ്ദം ,

5വയസ്ധിനാതഴയളളകുട്ധികളക്പ്കതഷതുടങ്ങ്ധിയഅട്ധിസാനേ്പൗകര്യങ്ങളഒരുകണതമ

ന്ന്പ്ന്ധിയമത്ധിതലതഷഡ്യൂള2ല്23മുെല്28വതരയള്ളഭാഗത്പ്ന്ധിരദേശ്ധിച്ധിട്ടുണ്പ്.ഈഅവ

കാശതതക്കുറ്ധിച്പ്52 തൊഴ്ധിലാള്ധികദളാടേ്ദംോര്ധിച്ചു.

 കതഷേ്പൗകര്യതതക്കുറ്ധിച്പ്തൊഴ്ധിലാള്ധികളക്പ്അറ്ധിവ്ധില്ല.

 െണല്േ്പൗകര്യങ്ങളഒരുകാറ്ധില്ല

 മതറല്ലായ്ധിടത്തുതമന്നദപാതലഇവ്ധിതടയ്ദംതൊഴ്ധിലാള്ധികളദനര്ധിടന്നഏറ്റുവു്ദംവ

ല്ധിയപശ്നമാദണായ്ധിലറ്പ്േ്ദംവ്ധിധാന്ദംലഭ്യമല്ലഎന്നുളളെ്പ്.

സീകളാണ്പ്ഇെ്ധിന്തറപശ്ന്ദംകൂടെല്അനുഭവ്ധിക്കുന്നെ്പ്. 52



തൊഴ്ധിലാള്ധികദളാടേ്ദംോര്ധിചദപാളഎല്ലാവരു്ദംഈഅഭ്ധിപായമാണപങ്കുവ

ചെ്പ്.അടത്തുളളവീടകദളാതചട്ധികളുതടമറദവാആണ്പ്ഇവരക്പ്ഇദപാഴ്ദംആ

ശ്രയ്ദം.

ദടാതയക്ക്ലറ്പ്േ്പൗകര്യ്ദംഇല്ലാതെ്ധിനാല്പലസ്ധികളു്ദംമൂത്രേ്ദംബനമായഅസുഖ

ങ്ങളാല്റ്ബുദ്ധ്ധിമുട്ടുന്നുതണന്ന്പ്അറ്ധിയാന്ോധ്ധിച്ചു.

 മാല്ധിന്യ്ദംന്ധിറഞകനാലുകള്ധിലു്ദംമറ്ധിടങ്ങള്ധിലു്ദംപണ്ധിതയടക്കുന്നതൊഴ്ധിലാള്ധി

കളക്പ്സകയറ,കാലുറതുടങ്ങ്ധിയസുരകാഉപകരണങ്ങളനല്കാന്േ്ദംവ്ധി

ധാനമ്ധില്ല.

18.നിരീക്ഷണസംവിധാനതി്ലവീഴചകള്

സേറ്പ്ഡയറ്ധിയ്ദംതൊഴ്ധിലുറപ്പ്പദ്ധെ്ധിഓേീേ്ധിതലഉദേ്യാഗസേനരശകപുസകവു്ദംപര്ധി

ദശാധ്ധിചദപാളമനേ്ധിലായവ്ധിവരങ്ങളജ്ധില്ലാ,ദ്ാക്പ്െലഉദേ്യാഗസരപഞായത്ധിതല

തൊഴ്ധിലുറപ്പ്പദ്ധെ്ധിഓേീസു്ദംപവൃത്ധിസലങ്ങളു്ദംകൃെ്യമായഇടദവളകള്ധില്േനരശ്ധിദച്

ണന്ധിരദേശങ്ങളനല്ക്ധിയ്ധിട്ധില്ല

.േയലുകളസൂക്ധിക്കുന്നതുമുെല്പവൃത്ധികളതെരതഞടക്കുന്നതുവതരയള്ളകാര്യങ്ങള്ധി

ല്കാണുന്നഏദകാപനമ്ധില്ലായ്മദമാണ്ധിററ്ധിങേ്ദംവ്ധിധാനത്ധിതലവീഴ്ചതകാണ്പ്േ്ദംഭവ്ധിചൊ

തണന്നന്ധിഗമനത്ധിലാണ്പ്ഓഡ്ധിറ്പ്ടീ്ദംഎത്ധിദചരന്നെ്പ്.

തൊഴ്ധിലുറപ്പ്പദ്ധെ്ധിയമായ്ധിബനതപടജ്ധില്ലയ്ധിതലഏറവു്ദംവല്ധിയഉദേ്യാഗസന്ജ്ധി

ല്ലാദപാഗാ്ദംദകാരഡ്ധിദനററായകളകറാണ്പ്.അദദ്ദേഹത്ധിനുദവണ്ധിതൊഴ്ധിലുറപ്പ്പദ്ധെ്ധിപവൃ

ത്ധികളഏദകാപ്ധിപ്ധിക്കുന്ന്ചുമെലദജായന്ദ്പാഗാ്ദംദകാരഡ്ധിദനറരക്കു്ദം.കഴ്ധിഞഒരുവ

രഷത്ധിന്ധിതടവ്ധിവ്ധിധെലത്ധിലുള്ളഉദേ്യാഗസരഈപഞായത്ധില്േനരശന്ദംനടത്ധിയ്ധി

ട്ടുതണന്ന്പ്ഓഡ്ധിറ്പ്ടീമ്ധിന്തറഅദന്ഷണത്ധില്മനേ്ധിലായ്ധി.

കഴിഞ്ഞഒരുവരഷതിനി്െവിവിധഉശദ്യഗസരനെതിയസന്ദരേനവിവരങ്ങള്

കമന

മര

ഉദേ്യാഗസന്തറദപ

ര്പ്

ഓേീസനരശനേ്ധി

വ

േങ്ങള

തൊഴ്ധില്ധിടേന

രശനെ്ധിയെ്ധിക

ള

ആതകേ്ധിവേങ്ങള

1 നാഷണല്ഓേീേ്പ്

/ന്ധിരീകകര

ഒരുെവണ ഒരുെവണ അറ്ധിയ്ധില്ല

2 ദ്റ്പ്ഓേീേ്പ് േനരശ്ധിച്ധിട്ധില്ല േനരശ്ധിച്ധിട്ധില്ല പൂജ്യ്ദം

3 ഡ്ധി.പ്ധി.േ്ധി േനരശ്ധിച്ധിട്ധില്ല േനരശ്ധിച്ധിട്ധില്ല പൂജ്യ്ദം



4 തജ.പ്ധി.േ്ധി ഒരുെവണ ഒരുെവണ ഒരുെവണ

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

ട്ടുതണന്ന്പ്എഴെ്ധിയ്ധി

ട്ധില്ല

എത്രെവണവ

ന്ന്ധിട്ടുതണന്ന്പ്എ

ഴെ്ധിയ്ധിട്ധില്ല

പൂജ്യ്ദം

6 ദജാ.ബ്ധി.ഡ്ധി.ഒ എത്രെവണവന്ന്ധി

ട്ടുതണന്ന്പ്എഴെ്ധിയ്ധി

ട്ധില്ല

എത്രെവണവ

ന്ന്ധിട്ടുതണന്ന്പ്എ

ഴെ്ധിയ്ധിട്ധില്ല

അറ്ധിയ്ധില്ല

7 അേ്ധി്ന്റ്പ്എന്ജീ

ന്ധിയര

എത്രെവണവന്ന്ധി

ട്ടുതണന്ന്പ്എഴെ്ധിയ്ധി

ട്ധില്ല

എത്രെവണവ

ന്ന്ധിട്ടുതണന്ന്പ്എ

ഴെ്ധിയ്ധിട്ധില്ല

അറ്ധിയ്ധില്ല

19. വിജിലനസ്ആനശ്ാണിററെി്കേമിറി

തൊഴ്ധിലുറപ്പ്പദ്ധെ്ധിയതടസുൊര്യെഉറപ്രുത്തുന്നെ്ധിന്ന്ധിരനരമായദമാണ്ധിററ്ധിങേ്ദംവ്ധിധാ

ന്ദംദവണതമന്ന്പ്തൊഴ്ധിലുറപ്പ്ന്ധിയമ്ദംന്ധിഷ്ക്കരഷ്ധിക്കുന്നു.

വാരഷ്ധികമാ്രേരക്കുലര2018തലഅധ്യായ്ദം10.5(3)

ല്ڊവ്ധിജ്ധിലന്േ്പ്ആന്ദ്മാണ്ധിററ്ധിങ്്ധിറ്ധിയതടപവരതനങ്ങതളക്കുറ്ധിച്്യക്തമായ്ധിപെ്ധി

പാേ്ധിക്കുന്നുണ്പ്.

 അഞ്ചുമുെല്ഏഴവതരഅ്ദംഗങ്ങളഉളതപടൊണ്പ്ഒരുവ്ധിഎ്ദംേ്ധി.

 വ്ധിഎ്ദംേ്ധിഅ്ദംഗങ്ങളതൊഴ്ധില്ധിട്ദംേനരശ്ധികാറ്ധില്ല

 അവോനമായ്ധിഎദപാഴാണസേറ്ധില്ദപായതെന്നറ്ധിയ്ധില്ല.

 ദമറ്പ്പുസക്ദംതകാണ്ടുദപായ്ധിഒപ്പുദരഖതപടത്ധിദപാവുകയാണപെ്ധിവ്പ്.

വിജിലനസ് ആനറെ് ശ്ാണിററെിങ് കമിറി അംഗങ്ങള്

1. മ്ധിന്ധി നാരയണന് [വാരഡ്പ്ട്തമമര ,തചയരമാന്]

2. രാധ ദമാഹനന് -ചാതറത്പ്ട്[കണ്വീനര]

3. േ്ാമ്ധിനാഥന്- ഇല്ലത്തുകുള്ദം

4. സുധരശന്-ഇടകാട്പ്

5. േ്ാമ്ധിനാഥന് .പ്ധി-ചരപറമ്പ്

6. കാരെ്യായന്ധിചന്ദ്രന്- ഇടകാട്പ്

7. ബീന രാധാകൃഷ്ണന് -അമഴാപറമ്പ്

8. രാജീവ്പ്ട്.ആര-വല്ധിയപുര



9. തേയ്പ് മുഹ്േ്പ്ട്-ചരപറമ്പ്

സേറ്പ്ഡയറ്ധിയ്ധില്അഭ്ധിപായങ്ങളദരഖതപടദതണഭാഗത്്ധിഎ്ദംേ്ധിഅ്ദംഗങ്ങ

ളഒന്നു്ദംെതന്നദരഖതപടത്ധിയ്ധിട്ധില്ല.

അെ്ധിനര്ത്ഥ്ദംവ്ധിജ്ധിലന്േ്പ്അന്ദാണ്ധിററ്ധി്ദംഗക്റ്ധിസേറ്പ്േനരശ്ധികാതെയാണ്പ്ഒദപ്റ്ര

ഖതപടത്ധിയ്ധിര്ധിക്കുന്നെ്പ്എന്നൊണ്പ്

20.സിറിസണഇനഫരശ്ഷനശബാരഡ് (സി.ഐ.ബി)

`

തൊഴ്ധിലുറപ്പ്പദ്ധെ്ധിയതടസുൊര്യെഉറപ്രുത്തുന്നെ്ധിനുള്ളഉപാധ്ധികള്ധിതലാന്നാണേ്ധിറ്ധിേ

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

അടങല്തുക,തചലവായതുക,ആതകതൊഴ്ധില്േ്ധിനങ്ങളപവൃത്ധിനടന്നകാലയളവ്പ്എന്ന്ധി

ങ്ങതനഒരുപവൃത്ധിയതടഅട്ധിസാനവ്ധിവരങ്ങതളല്ലാ്ദംഉളതപടത്ധിയാണേ്ധി.ഐ.ബ്ധി

സാപ്ധിദകണെ്പ്.

ഈകാര്യ്ദംവാരഷ്ധികമാ്രേരക്കുലരഅധ്യായ്ദം10.4ല്വ്ധിശേീകര്ധിച്ധിട്ടുണ്പ്.

പവൃത്ധിതുടങ്ങുദമാളെതന്നേ്ധി.ഐ.ബ്ധിസാപ്ധിദകണൊതണന്ന്പ്മാ്രേരക്കുലറ്ധി

ല്വ്യവസതചയ്യുന്നു. എന്നാല്പൂരത്ധിയായ5

പവൃത്ധിസലങ്ങളേനരശ്ധിചദപാളഒര്ധിടത്തു്ദംേ്ധി.ഐ.ബ്ധിസാപ്ധിചൊയ്ധികണ്ധില്ല.

്നസിലായവിവരങ്ങള്

 േ്ധി.ഐ.ബ്ധിസാപ്ധിക്കുന്നെ്ധിനകുട്ദംബശ്രീയൂണ്ധിറ്ധിനകീഴ്ധിലുള്ളതവണര

്ചുമെലതപടതണതമന്നന്ധിരദേശ്ദംപാല്ധിച്ധിട്ധില്ല.

 േ്ധി.ഐ.ബ്ധിസാപ്ധിക്കുന്നെ്ധിനുള്ളതുകതചലവഴ്ധികാതെ്ധിനാല്പണ്ധിപൂ

രതീകര്ധിച്ധിതല്ലന്നവ്ധിവരമാണ്പ്എ്ദം.ഐഎേ്ധില്കാണുന്നെ്പ്

21.അവകാേലംഘനങ്ങള്

ദോഷ്യല്ഓഡ്ധിറ്പ്ടീ്ദംഈവാരഡ്ധിതല52കുട്ദംബങ്ങളുമായ്ധിേ്ദംോര്ധിചദപാളഅവ

കാശല്ദംഘനങ്ങളുമായ്ധിബനതപട്പ്ച്ധിലേ്ദംഭവങ്ങളശ്രദ്ധയ്ധില്തപടകയണായ്ധി.അകാര്യ

ങ്ങളാണ്പ്ഇവ്ധിതടപരാമരശ്ധിക്കുന്നെ്പ്.

1.്താഴില്കാരഡ്

തൊഴ്ധിലുറപ്പ്പദ്ധെ്ധിയ്ധില്പണ്ധിതയടക്കുന്നതൊഴ്ധിലാള്ധിയതടഅട്ധിസാനപരമായഅ

വകാശമാണതൊഴ്ധില്കാരഡ്പ്.അദപക്ധിചാല്15േ്ധിവേത്ധിനക്ദംകാര്നല്കണതമന്നാ

ണ്്യവസ.ഈവാരഡ്ധിതലതൊഴ്ധില്കാരഡ്ധിന്പ്അദപക്ധിചവരതകല്ലാ്ദംകാരഡക്ക്ലഭ്ധിച്ധിട്ടുണ്പ്.

ഇകാര്യത്ധില്പഞായത്ധിന്തറേമീപന്ദംമാതൃകാപരമാണ്പ്.



എനാല്്റ്െിലപശ്നങ്ങള്ഓഡിറ്െീ്ിന്റെശ്രദ്ധയില്്്പട്ടു.

 തൊഴ്ധില്കാരഡ്ധില്തൊഴ്ധില്ധിനുള്ളഅദപക,

എത്രേ്ധിവേദതക്പ്ആവശ്യതപട്ടു,തകാടതദവെന്ദംഎന്ന്ധിവതയാന്നു്ദംദരഖ

തപടത്ധിയ്ധിട്ധില്ല. തചയതൊഴ്ധില്േ്ധിനങ്ങളമാത്രമാദണ്റ്രഖതപടത്ധിയ്ധിട്ടുള്ളെ്പ്

 തൊഴ്ധില് കാര്ഡുകള പര്ധിദശാധ്ധിചദപാള കൃെ്യമായ്ധി വരവ്പ് തവച്ധിട്ടുണ്പ്

.എന്നാല്ബാങ്ധില് ന്ധിന്നു്ദം കൂല്ധി ക്ധിട്ധിയ വ്ധിവര്ദം ദരഖതപടെ്ധിയ്ധിട്ധില്ല

 ദോഷ്യല്ഓഡ്ധിറ്പ്ട്തുടങ്ങ്ധിയദശഷ്ദംഈപവണെക്പ്മാറമുണായ്ധിട്ടുണ്പ്.

2.്താഴില്നിശഷധം

 ഒരുവരഷത്ധില്100േ്ധിവേതതതൊഴ്ധില്തൊഴ്ധിലാള്ധിയതടന്ധിയമപരമായ

അവകാശമാണ്പ്

 ഈവാരഡ്ധിതല167േജീവതൊഴ്ധിലാല്ധികള്ധില്10

ദപരക്പ്മാത്രമാണ്പ്100േ്ധിേവതതതൊഴ്ധില്ലഭ്യമായ്ധിട്ടുള്ളെ്പ്.

3.ശവതനംസവകല്

മ്രദറാളപൂരത്ധിയായ്ധിപരമാവധ്ധി14േ്ധിവേത്ധിനക്ദംകൂല്ധിതൊഴ്ധിലാള്ധികളുതടബാ

ങ്പ്അക്പൗണ്ധിദലക്പ്ന്ധിദകപ്ധികണതമന്ന്പ്തൊഴ്ധിലുറപ്പ്ന്ധിയമത്ധിതലതേകന്3(2),6എ

ന്ന്ധിവ്ധിടങ്ങള്ധില്വ്യക്തമാക്ധിയ്ധിട്ടുണ്പ്.സവക്ധിയാല്ആേ്യതത30േ്ധിവേ്ദംദവെനത്ധിന്തറ0.

05ശെമാന്ദംതുകപ്ധിഴനല്കണതമന്ന്പ്ന്ധിയമത്ധിതലതേകന്3(3)ലു്ദംവാരഷ്ധികമാ്രേ

രക്കുലരഅധ്യായ്ദം9 ലു്ദംപറയന്നു.

ഈവാരഡ്ധില്ഓഡ്ധിറ്പ്േ്ദംഘ്ദം52തൊഴ്ധിലാള്ധികദളാടേ്ദംോര്ധിചദപാളഅവര്ധില്ഒ

രാളക്കുദപാലു്ദം2018ഡ്ധിേ്ദംബരമാേത്ധിനുദശഷ്ദംദവെന്ദംലഭ്ധിച്ധിട്ധിതല്ലന്നാണപറഞെ്പ്.

ഈദവെന്ദംമാരച്പ്മാേത്ധിലാണക്ക്ലഭ്ധിചെ്പ്.

പഞായത്ധിതലതൊഴ്ധിലുറപ്പ്പദ്ധെ്ധിഓേീേ്ധില്ന്ധിന്ന്പ്ന്ധിശ്ച്ധിെേ്ധിവേ്ദംെതന്നഎഫ്ധിഒഅയ

ച്ധിട്ടുതണങ്ധിലു്ദംദകന്ദ്രഗവണ്തമന്റ്ധില്ന്ധിന്ന്പ്പണ്ദംലഭ്ധികാതതുതകാദണ്െന്ദംലഭ്ധിക്കുന്ന്ധി

തല്ലന്നാണപരാെ്ധിവന്നെ്പ്.

ആരുതടഭാഗത്തുന്ധിന്ന്ീഴ്ചേ്ദംഭവ്ധിചാലു്ദംകൃെ്യേമയദത്െനവു്ദംഅത്ലഭ്ധിച്ധിതല്ലങ്ധി

ല്നഷപര്ധിഹാരവു്ദംലഭ്ധിദകണൊണ്പ്.ഇകാര്യത്ധില്തൊഴ്ധിലാള്ധികള്ധില്ന്ധിദ്ന്രേഖാമൂല്ദംപ

രാെ്ധിേ്ീകര്ധിച്പ്ബനതപടവരക്പ്അയച്ചുതകാടകാന്ദമറ്ധിനു്ദംഭരണേമ്ധിെ്ധിക്കു്ദംഉതരവാ

േ്ധിെ്മുണ്പ്

4.ബാ്കേ്ജീവനക്കാരു്െസ്ീ്പനം:

തൊഴ്ധിലാള്ധികദളാടേ്ദംോര്ധിചദപാളമനേ്ധിലാകാന്കഴ്ധിഞെ്പ്.



 ബാങ്കുകാരുതടഭാഗത്തുന്ധിന്ന്പ്േ്പൗമ്യമായേമീപനമാണുള്ളെ്പ്

 തൊഴ്ധിലുറപ്പ്കൂല്ധിഎടകാന്മാത്രമാണബഹുഭൂര്ധിപക്ദംതൊഴ്ധിലാള്ധികളു്ദംബാ

ങ്ധില്ദപാകുന്നെ്പ്.

 എസബ്ധിഐ ,േ്പൗത്പ്മലബാരഗാമീണ്ബാങ്പ്,യണ്ധിയന് ബാങ്പ് ,ദപാ്്പ്ട്

ഓേ്ധിേ്പ്ട് എന്ന്ധിവ്ധിടങ്ങള്ധിലാണ്പ്ഇവരക്പ്അക്പൗണ്ടുള്ളെ്പ്.

5.പവൃതിസലംസന്ദരേനം.

 പകൃെ്ധിവ്ധിഭവങ്ങളുതടപര്ധിപാലനത്ധിനു്ദംോമൂഹ്യആസ്ധിേ്യഷ്ധിക്കുന്നെ്ധിനു്ദം

േഹായ്ധിക്കുന്നന്ധിരവധ്ധിപവ്യത്ധികളഏതറടക്കുന്നെ്ധിനുള്ളോധ്യെയള്ളപ

ഞായതാണകുഴല്മന്ദം.

 േയല്ധില്കണവ്ധിവരങ്ങളുതടന്ധിജസ്ധിെ്ധിദനര്ധില്കണ്പ്മനസ്ധിലാക്കുന്നെ്ധി

നായ്ധിദോഷ്യല്ഓഡ്ധിറ്പ്ടീ്ദംഅ്ദംഗങ്ങളപണ്ധിപൂരത്ധിയാക്ധിയപവൃത്ധിസ

ലങ്ങളു്ദംേനരശ്ധിക്കുകയണായ്ധി.

പവൃത്ധികളപര്ധിദശാധ്ധിച്ചു്ദംതൊഴ്ധിലാള്ധികദളാട്ദംദമറ്റുമാദരാട്ദംേ്ദംോര്ധിച്ചു്ദം

ഓഡ്ധിറ്പ്ടീ്ദംകതണത്ധിയകാര്യങ്ങളൊതഴദചരക്കുന്നു.

ഫയല്്പരിശോധനനെതിയപവൃതികളു്െപവൃതിസലസന്ദരേനതിലൂ്െ

ക്്ടെതിയകാര്യങ്ങള്:-

1.1606005004/WH/325123-്ണിയം ്പറെമ് കു്ം ആഴംകൂ്ി ഭിതി സംരക്ഷണം .

 2019 മാരച്ധിലാണ്പ് പ്ധിവൃത്ധി തചയ്ധിര്ധിക്കുന്നെ്പ്.േയല്പര്ധിദശാധ്ധിചെ്ധിന്തറ

ഭാഗമായ്ധി പവരത്ധി പൂരെ്ധികര്ധിചൊയ്ധി കാണാന്ോധ്ധിച്ചു.

 എ്ദം.റ്ബുക്പ്ട്പര്ധിദശാേ്ധിചദപാള കുളത്ധിതല തചട്ധികള്്ധിയരതചയ്യല്, മണ്പ് എടത്പ്

ആഴ്ദം കൂടല് എന്ന്ധിവയ്ക്കുള്ളതുകയാണ്പ്അനുവേ്ധിച്ധിര്ധിക്കുന്നെ്പ്.

 പ്ധിവൃത്ധി സല പര്ധിദശാധനയ്ധില് കുള്ദം പായല് ന്ധിറഞ അവസയ്ധിലാണ്പ്

കാണാന്ോധ്ധിചെ്പ്

 ആഴ്ദം കൂടാനായ്ധി കുളത്ധില് ന്ധിന്നു്ദം ദശഖര്ധിച മണ്പ് മുഴവന് കഴ്ധിഞ മഴയ്ധില്

കുളത്ധില് െതന്ന ഒല്ധിച്ധിരങ്ങ്ധിയ്ധിര്ധിക്കുന്നെ്പ് കാണാന്ോധ്ധിച്ചു .

 ഈപ്ധിവൃത്ധിതചയദമാളസുരകഉപകരണങ്ങളലഭ്യമായ്ധില്ലഎന്നു്ദംഅറ്ധിയാന്ക

ഴ്ധിഞ്ഞു

2.1606005004/LD/322024-്ഞ്ഞാെിനിരതെതില് ഉള്്്പ് എെക്കാെ് െര്പറെമ്

്പാെശേഖരതി്ല കൃഷിഭൂ്ിയില് ്ണ്ണ്സകയാല നിര്ാണം 2- ഘ്ം



 2018 ഒദകാബറ്ധില്ആണ്പ് പ്ധിവൃത്ധി നടന്ന്ധിര്ധിക്കുന്നെ്പ് .

 ചരപറമ്പ് വാരഡ്ധിതല മഞാട്ധി ന്ധിരെടത്ധില് ഉളതപട എടകാട്പ്

പാടദേഖരേമ്ധിെ്ധിയ്ധിതല കൃഷ്ധികാരുതട ഭൂമ്ധിയ്ധില് പ്ധിവൃത്ധി തചയെയ്ധി

അറ്ധിയവാന് കഴ്ധിഞ്ഞു.

 കൃഷ്ധികാരുതട ദപദരാ എണദമാ േയല്ധില് ലഭ്യമല്ല .േയല് പര്ധിദശാധനയ്ധില്

ആരുതടതയാതക ഭൂമ്ധിയ്ധില് ആണ്പ് പണ്ധി തചയതെന്ന്പ് തെള്ധിയ്ധിക്കുന്ന ദരഖകല്

ഉളതപടെ്ധിയ്ധിട്ധില്ല കൃെ്യമായ കണക്കുകള സുക്ധികാറ്ധില്ല .മാത്രമല്ല

ഗുണദഭാക്തവ്പ്ട്തൊഴ്ധില് കാരഡ്പ്ട്എടക്കുകദയാ ,പണ്ധി എടക്കുകദയാ തചയ്ധിട്ധില്ല

.

 എസ്ധിദമറ്പ് പകാര്ദം8500മീറര ന്ധിളത്ധിലു്ദം 1.6 മീറര വീെ്ധിയ്ധിലു്ദം ആണ്പ്

പ്ധിവൃത്ധി പറഞ്ധിര്ധിക്കുന്നെ്പ്

 എ്ദം.റ്ബുക്പ്ട് പര്ധിദശാധ്ധിചദപാള 3542 മീറര ന്ധിളത്ധിലു്ദം (3) 1.50 മീറര

വീെ്ധിയ്ധിലു്ദം പ്ധിവൃത്ധി തചയൊയ്ധി കാണുവാന്ോധ്ധിച്ചു .

3.1606005004/IF/362274--

െര്പറെമ്ാരഡില്ഖണിക5ല്ഉള്്്പ്SC/BPL,ഭവനനിര്ാണംഗുണശഭാകാക്കള്,

നാ്്ാത്രകരഷകരഎനിവരു്െഭൂ്ിയില്എരത്ണ്ബ്ടെ്നിരമാണം .

 2019ജനുവര്ധിയ്ധില് ആണ്പ് പവരത്ധി ആര്ദംഭ്ധിച്ധിര്ധിക്കുന്നെ്പ് േയല് പര്ധിദശാധനയതട

ഭാഗമായ്ധി പവരത്ധി പൂരെ്ധികര്ധിചൊയ്ധി അറ്ധിയാന് ോധ്ധിച്ചു .

 ചരപറമ്പ്

വാരഡ്ധിതലന്ധിരെടത്ധില്ഉളതപടപാടദേഖരേമ്ധിെ്ധിയ്ധിതലകൃഷ്ധികാരുതടഭൂമ്ധിയ്ധി

ല്പ്ധിവൃത്ധിതചയെയ്ധിഅറ്ധിയവാന്കഴ്ധിഞ്ഞുഎന്നാല്കൃഷ്ധികാരുതടദപദരാഎണദമാ

േയല്ധിലു്ദംലഭ്യമല്ല .

 േയല്പര്ധിദശാധനയ്ധില്ആരുതടതയാതകഭൂമ്ധിയ്ധിലആണപണ്ധിതചയതെന്ന്പ്തെള്ധിയ്ധി

ക്കുന്നദരഖകല്ഉളതപടെ്ധിയ്ധിട്ധില്ലകൃെ്യമായകണക്കുകളസുക്ധികാറ്ധില്ല

.മാത്രമല്ലഗുണദഭാക്തവ്പ്ട്തൊഴ്ധില്കാരഡ്പ്ട്എടക്കുകദയാ,പണ്ധിഎടക്കുകദയാതചയ്ധിട്ധില്ല

.

 എ്ദം.റ്ബുക്പ്ട്പര്ധിദശാധ്ധിചദപാള7653മീറരന്ധിളത്ധിലു്ദം1.7മീറരവീെ്ധിയ്ധിലു്ദംപ്ധിവൃത്ധിതച

യൊയ്ധികാണുവാന്ോധ്ധിച്ചു .

4. 1606005004/LD/334950-െര്പറെമ് വാരഡില് ഖണിക 5 ല് ഉള്്്പ്

SC/BPL,ഭവനനിര്ാണം ഗുണശഭാകാക്കള്,നാ്്ാത്ര കരഷകര എനിവരു്െ

ഭൂ്ിയില് സജവശവലി നിര്ാണം.

 2019 മാരച്ധില് മാേത്ധില് ആണ്പ് പ്ധിവൃത്ധി ആര്ദംഭ്ധിചെ്പ് ,പണ്ധി



പൂരത്ധികര്ധിച്ധിട്ധില്ല .

 വാരഡ്ധിതല പല ഭാഗള്ധിലു്ദം ആണ്പ് പ്ധിവൃത്ധി തചയ്ധിര്ധിക്കുന്നെ്പ് തചയ്ധിര്ധിക്കുന്നെ്പ്

,എന്നാല്ആരുതടതയാതക വീടകള്ധില്ആണ്പ് ദവല്ധി ന്ധിര്്ധിചെ്പ്ട്എന്നാ ദരഖകള

ഒന്നു്ദംേയല്ധില് ഇല്ല .

 SC/BPL കുട്ദംബങ്ങള്ധില്

മാത്രമാദണ്ല്ധിന്ധിരമ്ധിച്ചുനല്ക്ധിയെ്പ്എന്നാണതൊഴ്ധിലാള്ധികളുതടഅറ്ധിയ്ധിചെ്പ്.

 ദവല്ധി ന്ധിരമ്ധിക്കുന്നെ്ധിനാവശ്യമായ ോധനങ്ങള വീട്ടുകാര നല്കു്ദം എന്നു്ദം

തൊഴ്ധിലാള്ധികളഅറ്ധിയ്ധിച്ചു .

 എസ്ധിദമറ്ധില്എവ്ധിതടതയാതകയാണ്പ് സജവദവല്ധി ന്ധിരമ്ധിക്കുന്നെ്പ് എന്ന്പ്

പറഞ്ധിട്ധില്ലആതക നീള്ദം,വീെ്ധി എന്ന്ധിവയാണ്പ് കാണ്ധിച്ധിര്ധിക്കുന്നെ്പ്.,േയല്ധില്

ല്ധിസ്ദം ഉണായ്ധിരുന്ന്ധില്ല.

 എ്ദം.റ്ബുക്പ്ട് പര്ധിദശാേ്ധിചദപാള സജവദവല്ധി ന്ധിരമ്ധിക്കുന്നെ്ധിനു ആവശ്യമായ

സല്ദം ഒരുകല് ,ദവല്ധി ന്ധിരമ്ധിക്കുന്ന സലതത തചട്ധികള ്്ധിയര തചയ്യല്

,സജവദവല്ധി ന്ധിരമ്ധികല്എന്ന്ധിവയ്ക്കുള്ളതുകയാണ്പ് അനുവേ്ധിച്ധിര്ധിക്കുന്നെ്പ്.

5.1606005004/IC/214599-്പറെശക്കാണം ്വള്ള്ാറെ ്ലയംകു്ം ഇല്ലതക്ം കാെ

കനല് സംരക്ഷണം

 2018 ഒദകാബറ്ധില്ആണ്പ് പ്ധിവൃത്ധി നടന്ന്ധിര്ധിക്കുന്നെ്പ് .േയല്

പര്ധിദശാധ്ധിചദപാളപ്ധിവൃത്ധി പൂരത്ധികര്ധിചൊയ്ധി അറ്ധിയാന് കഴ്ധിഞ്ഞു.

 സലതതതചട്ധികളരണ്ടുസേഡ്ധിലു്ദംതവട്ധിമാറല്,ദമല്മണ്പ്നീക്ദംതചയാല്,കനാ

ല്ധിതലമണ്പ്നീക്ദംതചയ്തുആഴതപടെല്എന്ന്ധിങ്ങതനപണ്ധിതചയന്നെ്ധിനാണച്ധില

വതചയ്ധിര്ധിക്കുന്നെ്പ്

 കാനാല്ധില്ന്ധിന്നു്ദംകൃഷ്ധികാരക്പ്ആവശ്യമായതവള്ള്ദംലഭ്ധികണതമങ്ങ്ധില്വീണ്ദംപ

ണ്ധിതചദയണഅവസയാണകാണാന്കഴ്ധിഞെ്പ്

 ജ്ധിദയാ്കരഉപദയാഗ്ധിച്പ്പറദകാണ്ദം കാട മുഴവനായ്ദംഅളകാനായ്ധി ോധ്ധിച്ചു .

 ഈപ്ധിവൃത്ധിതചയദമാളസുരകഉപകരണങ്ങളലഭ്യമായ്ധില്ലഎന്നു്ദംഅറ്ധിയാന്ക

ഴ്ധിഞ്ഞു.

 കനാലുകളേ്കാര്യ തവയക്ത്ധികള ദുരുപദയാഗ്ദം തചയന്നൊയ്ധി കാണാന്

ോധ്ധിച്ചു .

6.1606005004/IF/312480- െര്പറെമ്ാരഡില്ഭവന-നിരമാണം-3 [കനകലത

ലക്ഷ്മണന ]

 2018 തേപ്ദംബറ്ധിലാണ്പ് പവരത്ധി

ആര്ദംഭ്ധിച്ധിര്ധിക്കുന്നെ്പ്.േയല്പര്ധിദശാധ്ധിചെ്ധിന്തറ േലമായ്ധി പവരത്ധി



പൂരത്ധികര്ധിചൊയ്ധി അറ്ധിയാന്ോധ്ധിച്ചു

 എ്ദം.റ്ബുക്പ്ട്പര്ധിദശാേ്ധിചദപാള 90 പവരത്ധി േ്ധിനത്ധിനു 24390 രൂപ ദവേന്ദം

എന്നന്ധിരക്ധില്ആണ്പ് ച്ധിലവതചയ്ധിര്ധിക്കുന്നെ്പ്.

 തൊഴ്ധില്കാര്പര്ധിദശാധ്ധിചദപാളഒന്നു്ദംെതന്നദരഗതപടെ്ധിയൊയ്ധികണ്ധില്ല

7.1606005004/IF/312502-െര്പറെമ്ാരഡില്ഭവന-നിരമാണം-9 [പിയകു്ാരി

േിവന ]

 2018

നവ്ദംബറ്ധിലാണപവരത്ധിആര്ദംഭ്ധിച്ധിര്ധിക്കുന്നെ്പ്.േയല്പര്ധിദശാധ്ധിചെ്ധിന്തറേല

മായ്ധിപവരത്ധിപൂരത്ധികര്ധിചൊയ്ധിഅറ്ധിയാന്ോധ്ധിച്ചു

 എ്ദം.റ്ബുക്പ്ട്പര്ധിദശാേ്ധിചദപാള 90 പവരത്ധിേ്ധിനത്ധിനു 24390

രൂപദവേന്ദംഎന്നന്ധിരക്ധില്ആണച്ധിലവതചയ്ധിര്ധിക്കുന്നെ്പ്.

 തൊഴ്ധില്കാര്പര്ധിദശാധ്ധിചദപാളഒന്നു്ദംെതന്നദരഗതപടെ്ധിയൊയ്ധികണ്ധില്ല

 േീല്ഡ്പ്ട്പര്ധിദശാധനയ്ധില് മുഴവന് തുകയ്ദം ലഭ്ധിചൊയ്ധി ഉപദഭാക്താവ്പ് അറ്ധിയ്ധിച്ചു

.

8.1606005004/IF/312494- െര്പറെമ്ാരഡില്ഭവന-നിരമാണം-6 [സരിത

സതീഷ്ണ്]

 2018നവ്ദംബറ്ധിലാണ്പ്

പവരത്ധിആര്ദംഭ്ധിച്ധിര്ധിക്കുന്നെ്പ്.േയല്പര്ധിദശാധ്ധിചെ്ധിന്തറേലമായ്ധിപവരത്ധി

പൂരത്ധികര്ധിചൊയ്ധിഅറ്ധിയാന്ോധ്ധിച്ചു

 എ്ദം.റ്ബുക്പ്ട്പര്ധിദശാേ്ധിചദപാള 90 പവരത്ധിേ്ധിനത്ധിനു 24390

രൂപദവേന്ദംഎന്നന്ധിരക്ധില്ആണച്ധിലവതചയ്ധിര്ധിക്കുന്നെ്പ്

 േീല്ഡ്പ്ട്ദവര്ധിേ്ധിതകഷന്തറ ഭാകമായ്ധി വീട്പ് േനരശ്ധിചദപാള മുഴവന് തുകയ്ദം

ലഭ്ധിചൊയ്ധി ഗുണദപാക്തവ്പ്ട്അറ്ധിയ്ധിച്ചു .

 തൊഴ്ധില്കാര്പര്ധിദശാധ്ധിചദപാളഒന്നു്ദംെതന്നദരഗതപടെ്ധിയൊയ്ധികണ്ധില്ല



9.1606005004/IF/312496-െര്പറെമ്ാരഡില്ഭവന-നിരമാണം-7 [ജാനകി]

 2018നവ്ദംബറ്ധിലാണപവരത്ധിആര്ദംഭ്ധിച്ധിര്ധിക്കുന്നെ്പ്.േയല്പര്ധിദശാധ്ധിചെ്ധിന്തറ

േലമായ്ധിപവരത്ധിപൂരത്ധികര്ധിചൊയ്ധിഅറ്ധിയാന്ോധ്ധിച്ചു

 എ്ദം.റ്ബുക്പ്ട്പര്ധിദശാേ്ധിചദപാള 90 പവരത്ധിേ്ധിനത്ധിനു 24390

രൂപദവേന്ദംഎന്നന്ധിരക്ധില്ആണച്ധിലവതചയ്ധിര്ധിക്കുന്നെ്പ്

 തൊഴ്ധില്കാര്പര്ധിദശാധ്ധിചദപാളഒന്നു്ദംെതന്നദരഗതപടെ്ധിയൊയ്ധികണ്ധില്ല



10.1606005004/IF/312499- െര്പറെമ്ാരഡില്ഭവന-നിരമാണം– 8 [അനനകൃഷ്ണന

ശ്രീജ ]

 2018ഒദകാബറ്ധിലാണപവരത്ധിആര്ദംഭ്ധിച്ധിര്ധിക്കുന്നെ്പ്.േയല്പര്ധിദശാധ്ധിചെ്ധി

ന്തറേലമായ്ധിപവരത്ധിപൂരത്ധികര്ധിചൊയ്ധിഅറ്ധിയാന്ോധ്ധിച്ചു

 എ്ദം.റ്ബുക്പ്ട്പര്ധിദശാേ്ധിചദപാള 90 പവരത്ധിേ്ധിനത്ധിനു 24390

രൂപദവേന്ദംഎന്നന്ധിരക്ധില്ആണച്ധിലവതചയ്ധിര്ധിക്കുന്നെ്പ്

 തൊഴ്ധില്കാര്പര്ധിദശാധ്ധിചദപാളഒന്നു്ദംെതന്നദരഗതപടെ്ധിയൊയ്ധികണ്ധില്ല

 േീല്ഡ്പ്ട്ദവര്ധിേ്ധിതകഷന്തറ ഭാകമായ്ധി വീട്പ് േനരശ്ധിചദപാള മുഴവന് തുകയ്ദം

ലഭ്ധിചൊയ്ധി ഗുണദപാക്തവ്പ്ട്അറ്ധിയ്ധിച.

11.1606005004/IF/312507-െര്പറെമ്ാരഡില്ഭവന-നിരമാണം-13 [ഇന്ദിര ]

 2019മാരച്ധിലാണപവരത്ധിആര്ദംഭ്ധിച്ധിര്ധിക്കുന്നെ്പ്.േയല്പര്ധിദശാധ്ധിചെ്ധിന്തറേ

ലമായ്ധിപവരത്ധിപൂരത്ധികര്ധിചൊയ്ധിഅറ്ധിയാന്ോധ്ധിച്ചു

 എ്ദം.റ്ബുക്പ്ട്പര്ധിദശാേ്ധിചദപാള 90 പവരത്ധിേ്ധിനത്ധിനു 24390

രൂപദവേന്ദംഎന്നന്ധിരക്ധില്ആണച്ധിലവതചയ്ധിര്ധിക്കുന്നെ്പ്

 തൊഴ്ധില്കാര്പര്ധിദശാധ്ധിചദപാളഒന്നു്ദംെതന്നദരഗതപടെ്ധിയൊയ്ധികണ്ധില്ല

 ഫുളഎതമ്പൗണ്പ്ദകറ്ധിയ്ധിട്ധില്ല 62പവരത്ധിയതടതുക മാത്രദമലഭ്ധിച്ധിട്ടുള്ളെ്പ്ട്

എന്നറ്ധിയനായ്ധിട്ടുോധ്ധിച്ചു.

12.1606005004/IF/312508-െര്പറെമ്ാരഡില്ഭവന-നിരമാണം –14 [്െമകം ]

 2019തേബ്രുവര്ധിയ്ധിലാണപവരത്ധിആര്ദംഭ്ധിച്ധിര്ധിക്കുന്നെ്പ്.േയല്പര്ധിദശാ

ധ്ധിചെ്ധിന്തറേലമായ്ധിപവരത്ധിപൂരത്ധികര്ധിചൊയ്ധിഅറ്ധിയാന്ോധ്ധിച്ചു

 എ്ദം.റ്ബുക്പ്ട്പര്ധിദശാേ്ധിചദപാള 90 പവരത്ധിേ്ധിനത്ധിനു 24390

രൂപദവേന്ദംഎന്നന്ധിരക്ധില്ആണച്ധിലവതചയ്ധിര്ധിക്കുന്നെ്പ്

 തൊഴ്ധില്കാര്പര്ധിദശാധ്ധിചദപാളഒന്നു്ദംെതന്നദരഗതപടെ്ധിയൊയ്ധികണ്ധി

ല്ല

 ഫുളഎതമ്പൗണ്പ്ദകറ്ധിയ്ധിട്ധില്ല[9500]മാത്രദമലഭ്ധിച്ധിട്ടുള്ളെ്പ്ട്എന്നറ്ധിയനായ്ധിട്ടു

ോധ്ധിച്ചു.

13.1606005004/IF/312477- െര്പറെമ്ാരഡില്ഭവന-നിരമാണം –1

[ഭാസ്കരന പസന ]



 2018ഒദകാബറ്ധിലാണപവരത്ധിആര്ദംഭ്ധിച്ധിര്ധിക്കുന്നെ്പ്.േയല്പര്ധിദശാധ്ധിച

െ്ധിന്തറേലമായ്ധിപവരത്ധിപൂരത്ധികര്ധിചൊയ്ധിഅറ്ധിയാന്ോധ്ധിച്ചു

 എ്ദം.റ്ബുക്പ്ട്പര്ധിദശാേ്ധിചദപാള 90 പവരത്ധിേ്ധിനത്ധിനു 24390

രൂപദവേന്ദംഎന്നന്ധിരക്ധില്ആണച്ധിലവതചയ്ധിര്ധിക്കുന്നെ്പ്

 േീല്ഡ്പ്ട്ദവര്ധിേ്ധിതകഷനു ദപായദപാള ഉഭാദപാക്തവ്ധിതന കാണാന്

ോധ്ധിച്ധില്ല .

14.1606005004/IF/312478-െര്പറെമ്ാരഡില്ഭവന-നിരമാണം –2 [ഷിജി

രാജന ]

 2018നവ്ദംബറ്ധിലാണപവരത്ധിആര്ദംഭ്ധിച്ധിര്ധിക്കുന്നെ്പ്.േയല്പര്ധിദശാധ്ധിച

െ്ധിന്തറേലമായ്ധിപവരത്ധിപൂരത്ധികര്ധിചൊയ്ധിഅറ്ധിയാന്ോധ്ധിച്ചു

 എ്ദം.റ്ബുക്പ്ട്പര്ധിദശാേ്ധിചദപാള 90 പവരത്ധിേ്ധിനത്ധിനു 24390

രൂപദവേന്ദംഎന്നന്ധിരക്ധില്ആണച്ധിലവതചയ്ധിര്ധിക്കുന്നെ്പ്

 േീല്ഡ്പ്ട്ദവര്ധിേ്ധിതകഷന്തറഭാകമായ്ധിവീടേനരശ്ധിചദപാളമുഴവന്തുക

യ്ദംലഭ്ധിച്ധിട്ധില്ലതയന്ന്പ്ഗുണദപാക്തവ്പ്ട്അറ്ധിയ്ധിച്ചു.

 തൊഴ്ധില് കാര്പര്ധിദശാധ്ധിചദപാള ഒന്നു്ദം െതന്ന ദരഗതപടെ്ധിയൊയ്ധി

കണ്ധില്ല

15.1606005004/IF/312486-െര്പറെമ്ാരഡില്ഭവന-നിരമാണം –4

[രാധാ്ണി ഉണികൃഷ്ണന ]

 2018നവ്ദംബറ്ധിലാണപവരത്ധിആര്ദംഭ്ധിച്ധിര്ധിക്കുന്നെ്പ്.േയല്പര്ധിദശാധ്ധിച

െ്ധിന്തറേലമായ്ധിപവരത്ധിപൂരത്ധികര്ധിചൊയ്ധിഅറ്ധിയാന്ോധ്ധിച്ചു

 എ്ദം.റ്ബുക്പ്ട്പര്ധിദശാേ്ധിചദപാള 90 പവരത്ധിേ്ധിനത്ധിനു 24390

രൂപദവേന്ദംഎന്നന്ധിരക്ധില്ആണച്ധിലവതചയ്ധിര്ധിക്കുന്നെ്പ്

 തൊഴ്ധില്കാര്പര്ധിദശാധ്ധിചദപാളഒന്നു്ദംെതന്നദരഗതപടെ്ധിയൊയ്ധികണ്ധി

ല്ല

 ഫുളഎതമ്പൗണ്പ്ദകറ്ധിയ്ധിട്ധില്ല [14000]

മാത്രദമലഭ്ധിച്ധിട്ടുള്ളെ്പ്ട്എന്നറ്ധിയനായ്ധിട്ടുോധ്ധിച്ചു

16.1606005004/IF/312492-െര്പറെമ്ാരഡില്ഭവന-നിരമാണം –5

[വത്സല നാരായണ ]

 2018ഒദകാബറ്ധിലാണപവരത്ധിആര്ദംഭ്ധിച്ധിര്ധിക്കുന്നെ്പ്.േയല്പര്ധിദശാധ്ധിച



െ്ധിന്തറേലമായ്ധിപവരത്ധിപൂരത്ധികര്ധിചൊയ്ധിഅറ്ധിയാന്ോധ്ധിച്ചു.

 എ്ദം.റ്ബുക്പ്ട്പര്ധിദശാേ്ധിചദപാള 90 പവരത്ധിേ്ധിനത്ധിനു 24390

രൂപദവേന്ദംഎന്നന്ധിരക്ധില്ആണച്ധിലവതചയ്ധിര്ധിക്കുന്നെ്പ്

 തൊഴ്ധില്കാര്പര്ധിദശാധ്ധിചദപാളഒന്നു്ദംെതന്നദരഗതപടെ്ധിയൊയ്ധികണ്ധി

ല്ല

 ഫുള എതമ്പൗണ്പ് ദകറ്ധിയ്ധിട്ധില്ല [12000] മാത്രദമ ലഭ്ധിച്ധിട്ടുള്ളെ്പ്ട്

എന്നറ്ധിയനായ്ധിട്ടു ോധ്ധിച്ചു .

17.1606005004/IF/312506- െര്പറെമ്ാരഡില്ഭവന-നിരമാണം -12 [ക്ലം

ക്ടെമുതന ]

 2018നവ്ദംബറ്ധിലാണപവരത്ധിആര്ദംഭ്ധിച്ധിര്ധിക്കുന്നെ്പ്.േയല്പര്ധിദശാധ്ധിചെ്ധിന്തറ

േലമായ്ധിപവരത്ധിപൂരത്ധികര്ധിചൊയ്ധിഅറ്ധിയാന്ോധ്ധിച്ചു

 എ്ദം.റ്ബുക്പ്ട്പര്ധിദശാേ്ധിചദപാള 90 പവരത്ധിേ്ധിനത്ധിനു 24390

രൂപദവേന്ദംഎന്നന്ധിരക്ധില്ആണച്ധിലവതചയ്ധിര്ധിക്കുന്നെ

 തൊഴ്ധില്കാര്പര്ധിദശാധ്ധിചദപാളഒന്നു്ദംെതന്നദരഗതപടെ്ധിയൊയ്ധികണ്ധില്ല

 േീല്ഡ്പ്ട്ദവര്ധിേ്ധിതകഷന്തറ ഭാകമായ്ധി വീട്പ് േനരശ്ധിചദപാള മുഴവന് തുകയ്ദം

ലഭ്ധിചൊയ്ധി ഗുണദപാക്തവ്പ്ട്അറ്ധിയ്ധിച.

 െിലവീഴചകള്

 3പ്ധിവൃത്ധികള്ധില് എ്്ധിദമറ്ധില്പറഞപകാരമുള്ളതുക തചലവാകാന്

കഴ്ധിഞ്ധിട്ധില്ല.

 ഗുണദഭാ്തകകളക്പ് തൊഴ്ധില് കാരഡ്പ്ട്ലഭ്യമായ്ധിട്ധില്ല ,

 ഗുണദഭാ്തകകളപണ്ധി എടതൊയ്ദം കാണുന്ന്ധില്ല

 തചയ്യുന്നപവൃത്ധിയതടഅളതവത്രതയന്നു്ദംതചലവാക്കുന്നതുകതയത്രതയന്നു്ദം

തൊഴ്ധിലാള്ധികദളാട്്ധിശേീകര്ധിച്ചുതകാടത്ധിട്ധില്ല.

 എ്്ധിദമറ്റു്ദംനടത്ധിയപവൃത്ധികളു്ദംെ്്ധില് തപാരുതതപടന്ന്ധില്ല.

വിലയിരുതല്

1.പദ്ധെ്ധിആസൂത്രണ്ദംമുെലുള്ളകാര്യങ്ങള്ധില്തപാതുജനങ്ങളക്പ്പദെ്യക്ധിച്പ്കരഷകേമൂ

ഹത്ധിനപങാള്ധിതമ്ധില്ല



2.പദ്ധെ്ധിന്ധിരദേശ്ധിക്കുന്നകാര്യത്ധില്ജനപെ്ധിന്ധിധ്ധികളേ്ാധീന്ദംതചലുത്തുന്നുതണങ്ധിലു്ദം

അതക്ധിയാതകമല്ല.

3.പവൃത്ധികളന്ധിരദേശ്ധിക്കുന്നകാര്യത്ധില്ദവണത്രഅ്ധിറവ്ധിതല്ലങ്ധിലു്ദംദമറ്റുമാരുതടേ്ാധീ

ന്ദംന്ധിലന്ധില്ക്കുന്നു.

4.ന്ധിരദേശ്ധികതപടപവൃത്ധികളുതടന്ധിജസ്ധിെ്ധിമനസ്ധിലാകാന്ഉദേ്യാഗസരകൂടാക്കുന്ന്ധില്ല

.

5.ോദങെ്ധികപ്ധിഴവുകളഅൊതുേമയങ്ങള്ധില്െ്ധിരുതണതമന്നന്ധിരദേശ്ദംനല്കാന്പ

ഞായത്പ്തേകടറ്ധിമുെല്മുകള്ധിദലക്കുള്ളഉദേ്യാഗസരെയ്യാറായ്ധിട്ധില്ല.

അെതല്ലങ്ധില്ഇവരുളതപടന്നപദ്ധെ്ധിന്ധിരീകണേ്ദംവ്ധിധാന്ദംകാര്യകമമല്ല

്്പാതുനിരശദേങ്ങള്

1.തൊഴ്ധില്നല്കുന്നകാര്യത്ധില്ഒരുെരത്ധിലുള്ളവ്ധിദവചനവു്ദംപാട്ധില്ല.

2.തൊഴ്ധിലാള്ധികതളതകാണ്രഷത്ധില്100പണ്ധിക്കുള്ളഅദപകഒരുമ്ധിച്ചുനല്കാന്ദപര്ധി

പ്ധികണ്ദം.ഇത്ഫ്രണ്പ്ഓേീേ്ധില്െതന്നനല്കണ്ദം.അദപകക്പ്െ്ധിയെ്ധിദരഖതപടത്ധിയ

സകപറ്റ്രേീത്നല്കണ്ദം.അങ്ങതനതചയാല്എല്ലാവരക്കു്ദം100തൊഴ്ധില്േ്ധിനങ്ങളലഭ്ധികാ

ന്ോധ്യെതയാരുങ്ങു്ദം .

3.തൊഴ്ധിലാള്ധികള്ധില്ന്ധിന്നുള്ളഅദപകവാങ്ങുന്നരീെ്ധിയ്ധില്േമഗമായമാറ്ദംദവണ്ദം.

അവരക്പ്ആവശ്യമുണാകുദമാളതൊഴ്ധില്നല്കാന്വ്യവസയണാകണ്ദം.

4.ദേശീയന്ധിരീകണഏജന്േ്ധിമുെല്പദ്ധെ്ധിനടത്ധിപ്ധിതലഉന്നെെലഉദേ്യാഗസരവതര

യള്ളവരഅവതരഏല്പ്ധിച്ചുമെലകളകൃെ്യമായ്ധിന്ധിരവഹ്ധിക്കുന്നുതണന്നുറപാകണ്ദം.

5.ഡ്ധി.പ്ധി.േ്ധി,

തജ.പ്ധി.േ്ധിഎന്നീഉദേ്യാഗസരപഞായത്ധിതലതൊഴ്ധിലുറപ്പ്പദ്ധെ്ധിഓേീസു്ദംകഴ്ധിയാവുന്ന

ത്രപവൃത്ധിസലങ്ങളു്ദംേനരശ്ധിക്കുന്നുതവന്നുറപാകാന്േ്ദംസാനെലത്ധില്േ്ദംവ്ധിധാന

മുണാകണ്ദം.

6.വ്ധിജ്ധിലന്േ്പ്ആന്ദ്മാണ്ധിററ്ധിങേ്ദംവ്ധിധാന്ദംേമഗമായ്ധിഅഴ്ധിച്ചുപണ്ധിയണ്ദം.ഇവതയ

േ്െനമാക്ധിന്ധിലന്ധിരത്ധിെത്സമയഓഡ്ധിറ്ധിങേമ്ധിെ്ധികളായ്ധിമാറ്ധിതയടകണ്ദം.

7.വ്ധിഎ്ദംേ്ധിയതടപവരതനങ്ങളദ്ാക്പ്െലത്ധില്ന്ധിരീക്ധികതപടണ്ദം.

8.സുൊര്യെഉറപാകാന്തൊഴ്ധിലുറപ്പ്ന്ധിയമ്ദംഅനുശാേ്ധിക്കുന്നെരത്ധില്േ്ധിറ്ധിേണ്ഇ

ന്േരദമഷന്ദബാരഡ്പ്അട്ധിയന്ധിരമായ്ധിഎല്ലാതൊഴ്ധില്ധിടത്ധിലു്ദംസാപ്ധികണ്ദം.

9.പദ്ധെ്ധിആസൂത്രണത്ധില്കരഷകതരയ്ദംതൊഴ്ധിലാള്ധികതളയ്ദംതപാതുേമൂഹതതയ്ദംഉ



ളതപടതാന്കഴ്ധിയണ്ദം.

10.ജനകീയഎ്്ധിദമറ്പ്ന്ധിരബനമായ്ധിെയ്യാറാക്കുകയ്ദംഅതതാഴ്ധിലാള്ധികളകക്ക്ലഭ്യമാക്കുക

യ്ദംഅവതരപറഞ്ഞുമനേ്ധിലാക്കുകയ്ദംദവണ്ദം.

11.തൊഴ്ധിലാള്ധികളക്കുള്ളസുരകാഉപകരണങ്ങളപഞായത്പ്െലത്ധില്വാങ്ങ്ധിസൂക്ധിക

ണ്ദം.ഇതതാഴ്ധിലാള്ധികളകക്ക്ലഭ്ധിക്കുന്നുതണന്ന്പ്ഉറപ്പുവരുതണ്ദം.

12.വാരഡ്ധിതലതൊഴ്ധില്കാരഡ്ധിന്തറഎണത്ധിന്പ്അനുസൃെമായ്ധിദമറ്റുമാതരതെരതഞടക

ണ്ദം

13.ദമറ്റുമാതരതെരതഞടക്കുദമാളജാെ്ധി-പദേശ്ധികവ്ധിദവചന്ദംപാട്ധില്ല.

14.മ്രദറാള,സേറ്പ്ഡയറ്ധിതുടങ്ങ്ധിയആധ്ധികാര്ധികദരഖകളസകകാര്യ്ദംതചയ്യുന്നെ്ധി

ല്ജാഗെദവണ്ദം.

15.തൊഴ്ധിലാള്ധികളക്കുള്ളസുരകാഉപകരണങ്ങളപഞായത്പ്െലത്ധില്വാങ്ങ്ധിസൂക്ധിക

ണ്ദം.

16.ഭൂവ്ധികേനപവൃത്ധികളഏതറടക്കുന്നത്ഭൂവുടമയതടആവശ്യപകാരമായ്ധിര്ധികണ്ദം.ഇ

െ്ധിനായ്ധിപഞായത്പ്െലത്ധില്വ്യാപകപചരണ്ദംനല്ക്ധിഅദപകകണ്ധികണ്ദം.

17.ഇതര്ദംപവൃത്ധികളഏതറടക്കുദമാളഅവമണ്പ്-

ജലേ്ദംരകണത്ധിന്പ്ഉെകുന്നൊണന്ന്പ്ഉറപ്പുവരുതണ്ദം.

18.ദമറ്റുമാരക്കു്ദംവ്ധിജ്ധിലന്േ്പ്ആന്ദ്മാണ്ധിററ്ധിങ്്ധിറ്ധിഅ്ദംഗങ്ങളക്കു്ദംേമയബന്ധിെമായ്ധി

പര്ധിശീലന്ദംനല്കണ്ദം

19.സജവേമത്രധ്ധിപ്ധിക്കുന്നെ്ധിനുള്ളപവൃത്ധികളഏതറടകാന്കഴ്ധിയണ്ദം

20.സീേ്പൗഹൃേതൊഴ്ധിലുപകരണങ്ങളലഭ്യമാകുന്നുതണന്ന്പ്ഉറപാകണ്ദം.

്താഴിലുറെ്്്പദ്ധതിഉശദ്യാഗസ്രക്കുറെിച്

പഞായത്ധിതലതൊഴ്ധിലുറപ്പ്പദ്ധെ്ധിഉദേ്യാഗസര

1.േെീഷ്കുമാരവ്ധി.-അകഡ്ധിറഡ്പ്എന്ജ്ധിനീയര

2.ബാേ്ധില് .എ-ഓവരേീയര

3.രാഹുല്- ഓവരേീയര

4.അരുണ്എ്ദം.ആര-ഡ്ധിഇഒ/ അക്പൗണന്റ്പ്

5.രജന്ധി .തക.ആരഡ്ധിഇഒ/ അക്പൗണന്റ്പ്



യവാകളു്ദം,കാര്യദശഷ്ധിയള്ളവരുമായഒരുശക്തമായടീമാണപഞായത്ധിതലതൊഴ്ധിലുറ

പ്പ്പദ്ധെ്ധിതയമുദന്നാട്പ്നയ്ധിക്കുന്നെ്പ്.

കഴ്ധിഞവരഷ്ദം3.25ദകാട്ധിരൂപയാണതചലവാക്ധിയെ്പ്.

കൂല്ധിയ്ധിനത്ധില്തൊഴ്ധിലാള്ധികളുതടസകയ്ധിതലത്ധികാന്കഴ്ധിഞെ്പ്ഉദേ്യാഗസരുതടശു

ഷ്ക്കാന്ധിതകാണാണ്പ്.വ്യെ്യസമായപവൃത്ധികളകതണത്തുന്നെ്ധില്ൊല്പര്യ്ദംകാണ്ധിചാ

ല്ഇന്ധിയ്ദംതമചതപടാന്ോധ്യെയണ്പ്.

22-10-2019 ന് കാലത് 10 ്ണിക്ക് െര്പറെമ് കൂെിയ ശസാഷ്യല് ഓഡിറ്ണ്

ഗാ്സഭാ തിരു്ാനം .

വാരഡ്പ്ട് 15 ചരപറമ്പ് ദേശ്ധിയ ഗാമീണ തൊഴ്ധിലുറപ്പ്ട് പദ്ധെ്ധി ദോഷ്യല് ഓഡ്ധിറ്പ്ട്

ഗാമേഭാ ചരപറമ്പ് സമൊനത്ധില് തവച്പ് കൃയ്യ്ദം10:30 മണ്ധിക്പ് ആര്ദംഭ്ധിച്ചു .അ

വാരഡ്ധിതല ദമറ്പ് ആയ രാധദമാഹന് പാര്ത്ഥന തചാല്ല്ധി തുടരന്ന്പ് വാരഡ്പ്ട് തമമറു്ദം

സവേ്പ് പേ്ധിഡന്പ്ട് ഉ്ദം ആയ ശ്രീമെ്ധി മ്ധിന്ധി നാരായണന് ദയാഗത്ധില് േ്ാഗെ്ദം

അറ്ധിയ്ധിച്ചു . ദോഷ്യല് ഓഡ്ധിറ്പ്ട് ഗാമേഭതയക്കുറ്ധിച്പ് ആമുഖമായ്ധി കുഴല്മന്ദം ദ്ാക്പ്ട്

ബ്ധി ആര പ്ധി ശ്രീമെ്ധി ഉമ .േ്ധി േ്ദംോര്ധിച്ചു .15-ആ്ദം വാരഡ്ധില് 100 േ്ധിവേ്ദം പണ്ധി

പൂരെ്ധികര്ധിച ശ്രീമെ്ധി െങ എന്ന തൊഴ്ധിലാള്ധിതയ അധ്യകനായ്ധി െ്ധിരതഞടത്തു .

അധ്യക്പ്െയതട ന്ധിരദേശപകര്ദം ബ്ധി ആര പ്ധി ഉമ .േ്ധി റ്ധിദപാരട്പ്ട് അവെ്ധിര്ധിപ്ധിച്ചു

.റ്ധിദപാരട്ധിന്ദമല് ചരചയ്ദം െ്ധിരുമാനങ്ങളു്ദം ഉണായ്ധി വ്ധി ആര പ്ധി മാര അയ വ്ധിഷ്ണുപ്ധിയ

,പേീഷ്പ്ട്,വ്ധിനീെ്പ് എന്ന്ധിവര കരട്പ് റ്ധിദപാരട്പ്ട്അവെര്ധിപ്ധിക്കുകയ്ദം തചയ്തു .

തിരു്ാനങ്ങളും നിരശദേങ്ങളും

1.എല്ലാ പവരത്ധികളക്കു്ദം പദ്ധെ്ധിആര്ദംഭ മീറ്ധി്ദംഗ്പ് നടത്തുവാന് െ്ധിരുമാന്ധിച്ചു .

2.ഡ്ധിമാന്ഡ്പ് കള ത്ഫ്രണ്പ് ഓേീേ്പ് വഴ്ധി നല് കാന് െ്ധിരുമാന്ധിച്ചു .

3.എസ്ധിമാറ്പ്ട്അതമ്പൗണ്പ് കൃെ്യമായ്ധി െയ്യാറാകാന് ന്ധിരദേശ്ധിച്ചു .

4.എസ്ധിതമറ്ധില് ഇല്ലാതപവരത്ധികള സേറ്റുകള്ധില് തചയ്ധിതല്ലന്ന്പ് െ്ധിരുമാന്ധിച്ചു .

5.സുരകാഉപകരണങ്ങളലഭ്യമാകാന് െ്ധിരുമാന്ധിച്ചു .

6.ഗുണmuദപാക്തകളുതട വ്ധിശേവ്ധിവരങ്ങള വരക്പ്ട് േയല്ധില് ഉളതപടതാന്

െ്ധിരുമാന്ധിച്ചു

7.മുന്ഗണന ദനാക്ധി മാത്ര്ദം വരക്പ്ട്തചയ്യാന് െ്ധിരുമാന്ധിച്ചു .

8.ദേവക്ധി ( എരുമാകാട്പ്ട്) തൊഴ്ധില് കാരഡ്പ്ട്അനുവേ്ധികാന് െ്ധിരുമാന്ധിച്ചു .

9.വരക്പ്ട് ഡ്ധിമാന്ഡ്പ് തചയ്പ് 15 േ്ധിവേത്ധിനക്ദം തൊഴ്ധില് നല്ക്ധിയ്ധിതല്ലങ്ങ്ധില്



.തൊഴ്ധില്ലലക്ക്ലയ്മ ദവേന്ദം നല്കുവാന് അദപക ത്ഫ്രണ്പ് ഓേീേ്ധില് നല്കാന്

െ്ധിരുമാന്ധിച്ചു .

10.കുട്ധിതവള്ള്ദം ,െണല് ,പഥമസൂശുഷാക്ധിറ്പ്,എന്ന്ധിവ എല്ലാ വരക്പ്ട് സേറ്ധിലു്ദം

ലഭ്യമാകന് െ്ധിരുമാന്ധിച്ചു .

11.15 േ്ധിവേത്ധിനക്ദം ദവേന്ദം നല്കണതമന്ന്പ് ആവശ്യതപട്പ് പരാെ്ധി ത്ഫ്രണ്പ്

ഓേ്ധിേ്ധില് നല്കാന് െ്ധിരുമാന്ധിച്ചു .

12. പുതുക്ധിയ വ്ധിജ്ധിലന്േ്പ്ട്&ദമാണ്ധിറ്പ്റ്ധി്ദംഗ്പ് ക്്ധിറ്ധിതയ െ്ധിരതഞടകാന് ന്ധിരദേശ്ധിച്ചു .

13.വാരഡ്ധില് 4 – ദമയറ്പ്ട്മാതര കൂതട െ്ധിരതഞടകാന് ന്ധിരദേശ്ധിച്ചു .

14.എല്ലാ വരക്പ്ട് േയല്ധിലു്ദം 22- ദഡാക്യുതമനട്ധിലു്ദം േീല് ,ഒപ്പ്ട് ,െ്ധിയ്യെ്ധി, എന്ന്ധിവ

ന്ധിരബനമാകാന് ന്ധിരദേശ്ധിച്ചു .

15.ജനകീയ ഭാഷയ്ധിലുള്ള എസ്ധിതമടറ്പ്ട് െയ്യാറാക്ധി വരക്പ്ട്േയല്ധില് ഉളതപടതാന്

െ്ധിരുമാന്ധിച്ചു .

16.എല്ലാ വാരക്ധിലു്ദം േ്ധിറ്ധിേണ്ഇന്േരദമഷന് ദബാരഡ്പ്ട്തവയാന് ന്ധിരദേശ്ധിച്ചു .

ശസാഷ്യല് ഓഡിറ്ണ് പവരതനങ്ങള് വാരഡ്ണ് തലതില് നല്ല രിതിയില്

നെത്തുവാനായി സുശ്ാര്ിംഗ് കമിറി്യ തിര്ഞ്ഞടുത്തു .

1.ഷ്ധിജ -9995258248

2.പ്ധിയ -9895894476

3.കനകലെ –9747686993

4.െങ -

5.േെ്യാഭാമ -9249101361

6.ശാന -

7.ബ്ധിന്ദു -9539316854

8.പമീള -9633571355

9.ചന്ദ്ര്ധിക -

10.തപാന്ന് -



11.പാരവെ്ധി -9526348909

12.ലീല -

13.വേന -

14.അ്ദംബ്ധിക-

15.പുഷ്പ്ട്പ-

16.ന്ധിര്ല -9747745270

17.അറ്ബുബകര-9847041774

18.കണമുതന്-

19.പേന്ന -

20.ദേവ്ധി -9048198792

ദയാഗത്ധിന്പ് അധ്യകശ്രീമെ്ധി െങ നന്ധി പറഞ്ഞുതകാണ്പ് കെ്യ്ദം 1:30 ദയാഗ്ദം

പ്ധിര്ധിച്ചുവ്ധിട്ടു .

ശ്രീ്തി ത്കേ

അധ്യക്ഷ :

വിഷ്ണു പിയ [വില്ലജ് റെിശസാഴ് ്്പഴനസ്ണ്-കുഴല്്ന്ദം ശ്ാക്ക്ണ്]

പദീഷ്ണ് [ വില്ലജ് റെിശസാഴ് ്്പഴനസ്ണ്-കുഴല്്ന്ദം ശ്ാക്ക്ണ്]

വിനീത് [വില്ലജ് റെിശസാഴ് ്്പഴനസ്ണ്-കുഴല്്ന്ദം ശ്ാക്ക്ണ്]

ഉ് .സി [ശ്ാക്ക്ണ്റെിശസാരസ് ്്പരശഴാന -കുഴല്്ന്ദം ]




