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തിരുവനന്തപുരം 

                 കേരളത്തിന്ഭ തെകേ അറ്റത്തുള്ളെുും െലസ്ഥാന നഗരും ഉൾതോള്ളുന്ന ജില്ല . 

െിരുവനന്തപുരും ജില്ലയുതെ ആസ്ഥാനമാണ് െിരുവനന്തപുരും അഥവാ അന്തപുരി 

.കേരളത്തിതല ഏറ്റവുും േൂെുെൽ  ജനസാന്ദ്രെ േൂെിയ നഗരും .ഭാരെത്തിൻെ തെകേ  

അറ്റമായ േനയാേുമാരി െിരുവനന്തപുരും ജില്ലയുതെ അെിരിൽ നിന്ന് 56 േികലാമീറ്റര് 

അേതല സ്ഥിെിതചയ്യുന്നു . 

ദനമം  

െിരുവനന്തപുരും ജില്ലയിതല തനയ്യാറ്റിൻേര ,ോട്ടാേെ , െിരുവനന്തപുരും 

ൊലൂേുേളിൽ ഉൾതന്ഫെുന്ന ഒരു കലാേ് പഞ്ചായത്താണ് കനമും കലാേ് 

പഞ്ചായത്ത്.കനമും കലാേിന് 1221 .41 ചെുരന്ദ്ശ േികലാമീറ്റര് വിസ് െീർണും ഉണ്ട് . 

വിളവൂർക്കൽ ഗ്ഗാമ പഞ്ചായത്്ത 

                       വിളവൂർേൽ വികല്ലജ് യൂണിയൻ ആയിരുന്നു .സർോർ കനാമികനറ്റ് 

തചയ്യുന്നവർ ആയിരുന്നു അുംഗങ്ങൾ 1952 പഞ്ചായത്ത് ആക്ട് നിലവിൽ വന്നകൊതെ 

വികല്ലജ് യൂണിയൻ പഞ്ചായത്ത് ആയി മാറി .36420 ന്ദ്്രീേൾ 17330 .ഇവിതെതത്ത 

ജനങ്ങളുതെ  ഭൂരിഭാഗും സാക്ഷരർ ആണ്.ജനങ്ങളുതെ ന്ദ്പധാന വരുമാന മാർഗും 

േൃഷിയാണ് . 

അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ  

വികല്ലജ് -വിളവൂർേൽ  

ൊലൂേ് ോട്ടാേെ  

വിസ് െീർണ്ണും- 12 .02 ച .േി .മി  

വാർഡുേളുതെ എണ്ണും- 17  

അതിരുകൾ  

േിഴേ് -മലയിൻേീഴ് ന്ദ്ഗാമ പഞ്ചായത്ത് 

പെിഞ്ഞാറ്  -െിരുവനന്തപുരും കോർന്ഫകറഷൻ  

തെേ് -പള്ളിച്ചൽ ന്ദ്ഗാമ പഞ്ചായത്ത് 

വെേ് -വിളന്ഫിൽ ന്ദ്ഗാമ പഞ്ചായത്ത് 

 



ആമുഖം 

മഹാത്മാഗാന്ധി കേശീയ ന്ദ്ഗാമീണ തൊഴിലുറന്ഫ് പദ്ദെി ന്ദ്ഗാമീണ ജനെയുതെ 

ഉന്നമനത്തിനുും സാമുഹിയ അസ്ഥിയുതെ നിർമാണത്തിനുും സഹായമായിട്ടുള്ള ഒരു 

കേന്ദ്രവിസ് േൃെ പദ്ദെിയാണ് .2005 തസപ്റ്റുംബർ 5ന് നിലവിൽ വന്ന തൊഴിലുറന്ഫ് 

നിയമനതത്ത അെിസ്ഥാനതന്ഫെുത്തിയാണ് ഈ പദ്ദെി നെന്ഫിലാേി വരുന്നെ് 

.സമൂഹത്തിൽ പികന്നാേും നിൽേുന്നവരുതെ േരിന്ദ്െും അനുഭവിേുന്നവരുതെയുും 

കേപിച്ചു ഉയർത്തുവാനുും അെുവഴി ന്ദ്ഗാമീണ സമ്പെ ്വയവസ്ഥയുതെ മുഖച്ഛാച്ചയാ 

മാറ്റാനുും ഈ പദ്ദെി ലേ് ഷയമിെുന്നു .ന്ദ്ഗാമീണ കമഖലയിതല ഓകരാ േുെുബത്തിനുും മറ്റ്  

തൊഴിലുേൾ നഷ് െമാോതെ അധിേമായി 100 േിവസതത്ത അവിേദ്ധ ോയിേ 

തൊഴിൽ ഉറന്ഫാേുേ എന്നെിലൂതെ ജനങളുതെ ഉപജീവനമാർഗും തമച്ചതന്ഫെുത്തുേ 

എന്നൊണ് ഇതെന്ത ്ന്ദ്പധാന ലേ് ഷയും. 

തൊഴിലുറന്ഫ് പദ്ദെി അവോശാധിഷ്ഠിെവുും ആവശയാധിഷ്ഠിെവുമായാ പദ്ദെിയാണ് 

തൊഴിലുറന്ഫ് പദ്ദെിയുതെ മറ്റ് ന്ദ്പധാന ലക്ഷയങ്ങൾ ന്ദ്പേൃെി വിഭവ പരിപാനത്തിലുതെ 

ഓകരാ ന്ദ്പകേശത്തിനെയുും വിഭവ അെിത്തറ ശക്തമാേുേ ,വരൾച്ച ,മതണ്ണാലിന്ഫ് 

,തവള്ളതപാേും ,വനനശീേരണും ,ോലാവസ്ഥ വയെിയാനും െുെങ്ങയ പാരസ്ഥിയ 

ന്ദ്പശനങ്ങൾേ് പരിഹാരും ോണുേ ,ഉപെനപരമായ ആ്രിേൾ സൃഷ് െിേുന്നെിലൂതെ 

േരിന്ദ്േ ലഘൂേരണും സുസ്ഥിരമാേുേ തൊഴിൽ ഉറന്ഫ് പദ്ദെിയുതെ മുഖയധാരയികലേ്  

ന്ദ്സീേതള സുംഘമായി തോണ്ടുവരുന്നെിനുും അവരുതെ സാമ്പത്തിേവുും 

സാമുഹിയമായ ശാക്തീേരണും ഉറന്ഫാേുേ എന്നിവയാണ് . 

കേശീയ ന്ദ്ഗാമീണ തൊഴിലുറന്ഫ് പദ്ദെി ന്ദ്പോരും ന്ദ്ഗാമപഞ്ചായെ് ന്ദ്പകേശത്തു 

നെന്ഫിലാേുന്ന എല്ലാ ന്ദ്പവൃത്തിേളുും കസാഷയൽ ഓഡിറ്റിങ് വികധയമാേണതമന്ന് 

നിയമനത്തിതല 17 -ആും വേുന്ഫ് നിസ് േർഷിേുന്നു .പദ്ദെി ന്ദ്പവത്തനതത്ത പറ്റിയുും 

തപാെുധനും തചലവാേുന്നെിതന പറ്റിയുും പൗരസമൂഹും പരസയവുും സവന്ദ്െന്ദ്ന്തവുമായ 

പരികശാധനയാണ് കസാഷയൽ ഓഡിറ്റ്. 

തൊഴിലുറന്ഫ് നിയമന്ദ്പോരുംവർഷത്തിൽ 2 െവണ കസാഷയൽ ഓഡിറ്റ് ന്ദ്ഗാമസഭേൾ 

എല്ലാ വാർഡിലുും നെകത്തണ്ടൊണ് .കസാഷയൽ ഓഡിറ്റ് ന്ദ്ഗാമസഭ എന്നെിലൂതെ 

ഉകദ്ദശിേുന്നെ ്വർേ് തെറ്റുേൾ സന്ദ്രർശിച്ചുും തൊഴിലുറന്ഫ് തൊഴിലാളിേളുതെ 

നിർവ്വഹണ ഉകദ്ദഗസ്ഥകരാെുും അഭിമുഖും നെത്തിയെിലൂതെ ലഭയമായ കരഖേളുതെയുും 

വിശേമായ പരികശാധനയിലൂതെയുും ലഭിേുന്ന വിവരങ്ങതള കോർഡിേരിച്ച 

ന്ദ്ഗാമസഭയിലൂതെ തപാെു സമൂഹതത്ത അറിയിേുേ എന്നൊണ് .ഇന്ദ്പോരും ലഭിേുന്ന 



വിവരങ്ങളുതെയുുംവിവരങ്ങളുതെയുും ന്ദ്ഗാമസഭേളിൽ ഉയരുന്ന തൊഴിലുറന്ഫ് 

തൊഴിലാളിേളുതെ അഭിന്ദ്പായങ്ങളുതെയുും നിർവേരണ ഉതദ്ധഗസ്ഥരുതെയുും 

അഭിന്ദ്പായങ്ങളുതെ അെിസ്ഥാനത്തിൽ മഹാത്മാഗാന്ധി കേശീയ ന്ദ്ഗാമീണ തൊഴിൽ 

ഉറന്ഫ് പദ്ധെിയിതല നെത്തിന്ഫിതല സുൊരയവുും ഉത്തരവാേിത്തും ഊട്ടിഉറന്ഫിേേ 

എന്നൊണ് കസാഷയൽ ഓഡിറ്റ് ലക്ഷയമിെുന്നെവ്രു ൊപരമായ േതണ്ടത്തലുേളിലൂതെ 

തൊഴിലുറന്ഫ് പദ്ധെിയുതെ ഗുണകഭാെേളായ   ന്ദ്ഗാമീണ ജനെയുതെ ഉന്നമനത്തിനുും 

പദ്ധെിയുതെ തമച്ചതന്ഫട്ട ന്ദ്പവത്തനത്തിനുും കസാഷയൽ ഓഡിറ്റലിയുതെ സാധിേുന്നു . 

 

തതാഴിലുറപ്പു തതാഴിലാളികളുതട 10 അവകാശങ്ങൾ 

 

1. തൊഴിൽ ോർഡ് ലഭിോനുള്ള അവോശും  

2. അകപക്ഷിച്്ച 15 േിവസത്തിനുള്ളിൽ തൊഴിൽ ലഭിോനുള്ള അവോശും  

3. 15 േിവസത്തിനുള്ളിൽ തൊഴിൽ ലഭിച്ചില്ലേിൽ തൊഴിലില്ലായിമ കവെനും 

ലഭിോനുള്ള അവോശും  

4. തസൽഫ് ഓഫ ്തന്ദ്പാജേ്റ്റ് െയാറാോനുള്ള അവോശും  

5. 5 േികലാമീറ്ററിലിനുള്ളിൽ തൊഴിൽ ലഭിോനുള്ള അവോശും അതല്ലേിൽ 

കവെനത്തിൻെ 10 ശെമാനും അധിേും ലഭിോനുള്ള അവോശും  

6. േുെിതവള്ളും ,വിന്ദ്ശമസൗേരയും ,ന്ദ്പഥമ ശുന്ദ്ശുഷ സൗേരയും ഇവ ലഭിോനുള്ള 

അവോശും  

7. 15 േിവസത്തിനുള്ളിൽ കവെനും ലഭിോനുള്ള അവോശും  

8. കവെനവിെരണും ൊമസിേുേയാതണേിൽ നഷ് െപരിോരും ലഭിോനുള്ള 

അവോശും  

9. സമയബദ്ധിെമായി പരാെി പരിഹാരത്തിനുള്ള അവോശും  

10. കസാഷയൽ ഓഡിറ്റ് നെത്തുന്നെിനുള്ള അവോശും 

    

 

 

 



മുഖയ ലക്ഷ്യങ്ങൾ 

1. അവിേഗ്ദ്ധ് ോയിേതൊഴിലിൽ ഏർതന്ഫൊൻ സന്നദ്ധയുള്ള 

ന്ദ്ഗാമകന്ദ്പകേശങ്ങളിൽ അധിവസിേുന്ന ഏതൊരു േുെുബത്തിനുും ഒരു 

സാമ്പത്തിേ വർഷത്തിൽ 100 േിവസത്തിൽ േുറയാതെ തൊഴിൽ 

ഉറന്ഫാേുന്നെിതനാന്ഫും ഗുണകമൻമയുള്ള ഉല്പാേനസമായിട്ടുള്ള അസ്ഥിേളുതെ 

സൃഷ് െിയാണ് ഈ പദ്ധെിയുതെവ മുഖയ ലക്ഷയും.  

2. േരിന്ദ്േരുതെ ഉപജീവനമാർഗവുമായി ബദ്ധതന്ഫട്ട അെിത്തറ ശക്തിതപെുത്തൽ. 

3. സാമുഹിയമായി പികന്നാേും നിൽേുന്ന എല്ലാ േുെുബങ്ങതളയുും പദ്ധെിയിൽ 

ഉൾതപെുത്തുേ.  

4. പഞ്ചായത്ത് രാജ് സ്ഥാപനങ്ങതള ശക്തിതന്ഫെുത്തുേ 

പദ്ധതികളിൽ തതാഴിൽ ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള 

വയവസ്ഥകൾ 

1. അവിഗ് ധോയിേ അദ്ധയാനും തചയ്യാൻ സന്നെയുള്ളപഞ്ചായത്തിൽവരുും 

സ്ഥിരന്ദ്ഗാമപഞ്ചായത്തിൽ അകപക്ഷിച്ചു 15 േിവസത്തിനുള്ളിൽ തൊഴിൽ 

ോർഡ് ലഭിേുും  

2. േുറഞ്ഞെ് 14 േിവസകത്തേ് തൊഴിലിന് അകപക്ഷിോും  

3. 18 വയസ് പൂർത്തിയായിരിേണും  

4. കജാലിേ് മുൻേൂറായി അകപക്ഷിേണും   

5. അകപക്ഷിച്ചു 15  േിവസത്തിനുള്ളിൽ തൊഴിൽ അല്ലേിൽ നിശ്ചിെ നിരേിൽ 

തൊഴിലായമ്മ  കവെനും.  

6. തൊഴിൽ നൽേിതോണ്ടുള്ള അറിയിന്ഫ് കരഖമൂലും നൽേണും  

7. മുകന്ദ്്ടാള് പൂർത്തീേരിച്ചു 15 േിവസത്തിനേും േൂലി  

8. ോലൊമസമുണ്ടാവുന്ന ഓകരാ േിവസത്തിനുും. 05 %നിരേിൽ നഷ് െപരിഹാരും  

9. ആതേ തൊഴിലിൻെ 1/ 3  ന്ദ്സീേൾേുും േുെുബത്തിനുും പരമാവധി  100  േിവസും 

തൊഴിൽ  

10. 5 േികലാമീറ്റര് ചുറ്റളവിൽ കജാലി അല്ലേിൽ 1 0 % അധിേും േൂലി  

11. 5 വയസിന് ൊതഴ ഉള്ള േുട്ടിേൾേ് ന്ദ്േിസ് സൗേരയും 

 



 മഹത്മാഗാന്ധി കേശീയ ന്ദ്ഗാമീണ തൊഴിലുറന്ഫ് പദ്ധെിയുതെ 6 മാസത്തിൽ 

ഒരിേൽ നെന്നിരികേണ്ട കസാഷയൽ ഓഡിറ്റ് ന്ദ്പവത്തനങ്ങളുതെ ഭാഗമായി 

വിളവൂർേൽ ന്ദ്ഗാമപഞ്ചായത്തിതല 6 വാർഡ് (പാവച്ചേുഴി ) 1 / 10 /2018 മുെൽ 

31/3 / 2019 വതരയുള്ള കേരള കസാഷയൽ ഓഡിറ്റ് തസാകസറ്റി നെത്തിയ 

കസാഷയൽ ഓഡിറ്റ് വിശാേുംശങ്ങൾ ഫയൽ ഫീൽഡ് എന്നിതങ്ങതന െിരിച്ച ഓകരാ 

ന്ദ്പവർത്തിേളുതെയുും വിശേമായ ഓഡിറ്റിങ് റികന്ഫാർട്്ട ആണ് ചുവതെ 

കചർേുന്നെ്.AMC ന്ദ്പോരും ഒരു ന്ദ്പവൃത്തി ഫയലിൽ 22 അനുബന്ധ കരഖേളാണ് 

സൂക്ഷികേണ്ടെ് .ഈ പറയുന്ന കരഖേളിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള വിവരങ്ങളുും 

അഭിമുഖും ഫീൽഡ് എന്നിവയിലൂതെ ലഭയമാേുന്ന വിവരങ്ങതള 

കശഖരിച്ചുതോണ്ടു ഓകരാ ന്ദ്പവൃത്തിയുതെ ഗുണനിലവാരും തൊഴിലാളിേൾേ് 

ഈ ന്ദ്പവൃത്തി തോണ്ട് ലഭയമാകേണ്ട കനട്ടവുമാണ് പരികശാധിേതന്ഫെുന്നെ്.   

 

ഓഡിറ്റിനു  വികധയമാേിയ  ന്ദ്പവൃത്തിേൾ 

 ന്ദ്പവൃത്തി 1 

 

ന്ദ്പവൃത്തിയുതെ കപര്  കലഫ് ഭവന പദ്ധെി 

ന്ദ്പവൃത്തിയുതെ കോഡ് IF/359361 

ന്ദ്പവൃത്തി െുെങ്ങിയ േിവസും 3/10/2018 

ന്ദ്പവൃത്തി  അവസാനിച്ച േിവസും   30/3/2019 

അെങ്കൽ െുേ 25000 

ചിലവായ െുേ 24390 

ആതേ  തൊഴിൽ  േിനും 90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ഫയൽ പരികശാധന വിവരങ്ങൾ 



 

A.  േവർ കപജ് ഉണ്ട് പൂർണ്ണമായി  

കരഖതന്ഫെുത്തിയിട്ടില്ല 

B.  തചേ് ലിെ് ഉണ്ട്  

C.  സാകങ്കെിേ 

അനുമെിയുതെ പേർന്ഫ് 

ഉണ്ട് സാകങ്കെിേ 

വിേഗ് ദ്ധതന്ഭ ഒന്ഫ് 

ഇല്ലായിരുന്നു 

D.  ഭരണ അനുമെിയുതെ 

പേർന്ഫ് 

ഉണ്ട്  

E.  േൺതവർതജൻസ്  

ഡീതറ്റയിൽസ് 

ഉണ്ട്  

F.  തൊഴിൽ ആവശയതപട്ടു 

തോണ്ടുള്ള അകപക്ഷ 

ഉണ്ട് തവള്ളകപന്ഫറിൽ 

എഴുെിയ  അകപക്ഷ 

ഉണ്ടായിരുന്നു . 

G.  തൊഴിൽ അനുവേിച്ചു 

തോണ്ടുള്ള കഫാും 

ഉണ്ട്  

H.  മെർ കറാൾ പേർന്ഫ് ഉണ്ട്  Muster roll ന്ദ്പോരും  82 

േിവസതത്ത 

ന്ദ്പവൃത്തി മാന്ദ്െകമ 

നെന്നിട്ടുള്ളൂ 

I.  തമഷർതമൻറ്  ബുേ് ഉണ്ട്  

J.  സാധന സാമന്ദ്ഗിേളുതെ 

വിവരങ്ങൾ 

ഇല്ല  

K.        കവജ് ലിെ് ഉണ്ട്  

L.  ഫണ്ട് ന്ദ്ൊൻ്ഫർ ഓർഡർ   ഇല്ല  

M.  തമറ്റീരിയൽവൗച്ചർ ബിൽ ഇല്ല  

N.  രസീെുേളുുംകറായൽറ്റിയുും 

േുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ 

ഇല്ല  

O.  കഫാകട്ടാന്ദ്ഗാഫുേൾ ഉണ്ട്  

P.  ന്ദ്പവൃത്തിപൂർത്തീേരണ 

സാക്ഷിേരണ പന്ദ്െും 

ഉണ്ട്  

Q.  മെർ കറാൾ മൂകവതമന്ഭ് ഇല്ല  



സ്ലിപ് 

R.  ഫയൽ നീേും ഇല്ല  

S.  കസാഷയൽഓഡിറ്റ്റികന്ഫാർട്്ട ഇല്ല  

 

 

ന്ദ്പവൃത്തി 2 

ന്ദ്പവൃത്തിയുതെ കപര്  കലഫ് ഭവന പദ്ധെി(സന്ധയ V K) 

ന്ദ്പവൃത്തിയുതെ കോഡ് IF/35974 

ന്ദ്പവൃത്തി െുെങ്ങിയ േിവസും 5/10/2018 

ന്ദ്പവൃത്തി  അവസാനിച്ച േിവസും   18/1/2019 

അെങ്കൽ െുേ 25000 

ചിലവായ െുേ 24390 

ആതേ  തൊഴിൽ  േിനും 90 

 

ഫയൽ പരികശാധന വിവരങ്ങൾ 

 

 േവർ കപജ് ഉണ്ട്  

 തചേ് ലിെ് ഉണ്ട്  

 സാകങ്കെിേ 

അനുമെിയുതെ പേർന്ഫ് 

ഉണ്ട്  

 ഭരണ അനുമെിയുതെ 

പേർന്ഫ് 

ഉണ്ട്  

 േൺതവർതജൻസ്  

ഡീതറ്റയിൽസ് 

ഇല്ല  

 തൊഴിൽ ആവശയതപട്ടു 

തോണ്ടുള്ള അകപക്ഷ 

ഇല്ല  

 തൊഴിൽ അനുവേിച്ചു 

തോണ്ടുള്ള കഫാും 

ഇല്ല  

 മെർ കറാൾ പേർന്ഫ് ഉണ്ട് മെർ കറാൾ  നമ്പർ 

2580,2581 ൽ ഓഫീസ് 

സീൽ 



ഉണ്ടായിരുതന്നങ്കിലുും 

മറ്റു ഏകൊരു  

വിവരങ്ങളുും 

കരഖതന്ഫെുത്തിയിട്ടി

ല്ല 

 തമഷർതമൻറ്  ബുേ് ഉണ്ട് മെർ കറാൾ ന്ദ്പോരും   

85 േിവസതത്ത  

തൊഴിൽ േിനും ഉണ്ട്. 

തമഷർതമൻറ്  ബുേ് 

ന്ദ്പോരും  90 

േിവസതത്ത  

തൊഴിൽ േിനും ഉണ്ട് 

 സാധന സാമന്ദ്ഗിേളുതെ 

വിവരങ്ങൾ 

ഇല്ല  

       കവജ് ലിെ് ഉണ്ട്  

 ഫണ്ട് ന്ദ്ൊൻ്ഫർ ഓർഡർ   ഉണ്ട്  

 തമറ്റീരിയൽവൗച്ചർ ബിൽ ഇല്ല  

 രസീെുേളുുംകറായൽറ്റിയുും 

േുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ 

ഇല്ല  

 കഫാകട്ടാന്ദ്ഗാഫുേൾ ഉണ്ട് 3 ഘട്ടത്തിലുള്ള 

കഫാകട്ടാസ് 

ഉണ്ടായിരുന്നു 

 ന്ദ്പവൃത്തിപൂർത്തീേരണ 

സാക്ഷിേരണ പന്ദ്െും 

ഉണ്ട്  

 മെർ കറാൾ മൂകവതമന്ഭ് 

സ്ലിപ് 

ഇല്ല  

 ഫയൽ നീേും ഇല്ല  

 

ഫീൽഡ് പരിദശാധന വിവരങ്ങൾ 

 സിറ്റിസൺ ഇൻകഫാർകമഷൻ കബാർഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു. 

 പണി  പൂർത്തിയായൊയി ോണാൻ സാധിച്ചില്ല 



 

 

ന്ദ്പവൃത്തി 3 

ന്ദ്പവൃത്തിയുതെ കപര്  കലഫ് ഭവന പദ്ധെി(പേ് മേുമാരി) 

ന്ദ്പവൃത്തിയുതെ കോഡ് IF/359963 

ന്ദ്പവൃത്തി െുെങ്ങിയ േിവസും 25/9/2018 

ന്ദ്പവൃത്തി  അവസാനിച്ച േിവസും   15/3/2019 

അെങ്കൽ െുേ 25000 

ചിലവായ െുേ 24390 

ആതേ  തൊഴിൽ  േിനും 90 

 

ഫയൽ പരികശാധന വിവരങ്ങൾ 

 

1.  േവർ കപജ് ഉണ്ട് AMC ന്ദ്പോരമുള്ള േവർ 

കപജ് ഉണ്ടായിരുന്നു 

2.  തചേ് ലിെ്        ഇല്ല  

3.  സാകങ്കെിേ 

അനുമെിയുതെ പേർന്ഫ് 

ഉണ്ട്  

4.  ഭരണ അനുമെിയുതെ 

പേർന്ഫ് 

ഉണ്ട്  

5.  േൺതവർതജൻസ്  

ഡീതറ്റയിൽസ് 

ഇല്ല  

6.  തൊഴിൽ ആവശയതപട്ടു 

തോണ്ടുള്ള അകപക്ഷ 

ഇല്ല  

7.  തൊഴിൽ അനുവേിച്ചു 

തോണ്ടുള്ള കഫാും 

ഇല്ല  

8.  മെർ കറാൾ പേർന്ഫ് ഉണ്ട് മെർ കറാൾ  നമ്പർ 

5539,5540,4315,6668,843,844 

എന്നിവയിൽ ഒരു 

ഡീകറ്റൽസുും 

കരഖതന്ഫെുത്തിയിട്ടില്ല 

9.  തമഷർതമൻറ്  ബുേ് ഉണ്ട് മെർ കറാൾ ന്ദ്പോരും   67 



േിവസതത്ത  തൊഴിൽ 

േിനും ഉണ്ട്. തമഷർതമൻറ്  

ബുേ് ന്ദ്പോരും  90 

േിവസതത്ത  തൊഴിൽ 

േിനും ഉണ്ട് 

10.  സാധന സാമന്ദ്ഗിേളുതെ 

വിവരങ്ങൾ 

ഇല്ല  

11.        കവജ് ലിെ് ഉണ്ട്  

12.  ഫണ്ട് ന്ദ്ൊൻ്ഫർ ഓർഡർ   ഉണ്ട്  

13.  തമറ്റീരിയൽവൗച്ചർ ബിൽ ഇല്ല  

14.  രസീെുേളുുംകറായൽറ്റിയുും 

േുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ 

ഇല്ല  

15.  കഫാകട്ടാന്ദ്ഗാഫുേൾ ഉണ്ട് 3 ഘട്ടത്തിലുള്ള 

കഫാകട്ടാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു 

16.  ന്ദ്പവൃത്തിപൂർത്തീേരണ 

സാക്ഷിേരണ പന്ദ്െും 

ഉണ്ട്  

17.  മെർ കറാൾ മൂകവതമന്ഭ് 

സ്ലിപ് 

ഇല്ല  

18.  ഫയൽ നീേും ഇല്ല  

 

ഫീൽഡ് പരിദശാധന വിവരങ്ങൾ 

 സിറ്റിസൺ ഇൻകഫാർകമഷൻ കബാർഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു. 

 പണി  പൂർത്തിയായൊയി ോണാൻ സാധിച്ചില്ല 

 

 

 

 

 

 



 

ന്ദ്പവൃത്തി 4 

 

ന്ദ്പവൃത്തിയുതെ കപര്  കലഫ് ഭവന പദ്ധെി(ലെേുമാരി) 

ന്ദ്പവൃത്തിയുതെ കോഡ് IF/363046 

ന്ദ്പവൃത്തി െുെങ്ങിയ േിവസും 3/11/2018 

ന്ദ്പവൃത്തി  അവസാനിച്ച േിവസും   17/1/2019 

അെങ്കൽ െുേ 25000 

ചിലവായ െുേ 24390 

ആതേ  തൊഴിൽ  േിനും 90 

 

ഫയൽ പരികശാധന വിവരങ്ങൾ 

 

1.  േവർ കപജ് ഉണ്ട് പൂർണ്ണമായി  

കരഖതന്ഫെുത്തിയിട്ടില്ല 

2.  തചേ് ലിെ് ഉണ്ട്  

3.  സാകങ്കെിേ 

അനുമെിയുതെ പേർന്ഫ് 

ഉണ്ട് സാകങ്കെിേ 

വിേഗ് ദ്ധതന്ഭ ഒന്ഫ് 

ഇല്ലായിരുന്നു 

4.  ഭരണ അനുമെിയുതെ 

പേർന്ഫ് 

ഉണ്ട്  

5.  േൺതവർതജൻസ്  

ഡീതറ്റയിൽസ് 

ഉണ്ട്  

6.  തൊഴിൽ ആവശയതപട്ടു 

തോണ്ടുള്ള അകപക്ഷ 

ഇല്ല  

7.  തൊഴിൽ അനുവേിച്ചു 

തോണ്ടുള്ള കഫാും 

ഇല്ല  

8.  മെർ കറാൾ പേർന്ഫ് ഉണ്ട്  Muster roll ന്ദ്പോരും  74 

േിവസതത്ത 

ന്ദ്പവൃത്തി മാന്ദ്െകമ 

നെന്നിട്ടുള്ളൂ 

9.  തമഷർതമൻറ്  ബുേ് ഉണ്ട്  



10.  സാധന സാമന്ദ്ഗിേളുതെ 

വിവരങ്ങൾ 

ഇല്ല  

11.        കവജ് ലിെ് ഉണ്ട്  

12.  ഫണ്ട് ന്ദ്ൊൻ്ഫർ ഓർഡർ   ഇല്ല  

13.  തമറ്റീരിയൽവൗച്ചർ ബിൽ ഇല്ല  

14.  രസീെുേളുുംകറായൽറ്റിയുും 

േുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ 

ഇല്ല  

15.  കഫാകട്ടാന്ദ്ഗാഫുേൾ ഉണ്ട്  

16.  ന്ദ്പവൃത്തിപൂർത്തീേരണ 

സാക്ഷിേരണ പന്ദ്െും 

ഉണ്ട്  

17.  മെർ കറാൾ മൂകവതമന്ഭ് 

സ്ലിപ് 

ഇല്ല  

18.  ഫയൽ നീേും ഇല്ല  

19.  കസാഷയൽഓഡിറ്റ്റികന്ഫാർട്്ട ഇല്ല  

 

ഫീൽഡ് പരിദശാധന വിവരങ്ങൾ 

 സിറ്റിസൺ ഇൻകഫാർകമഷൻ കബാർഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു. 

 പണി  പൂർത്തിയായൊയി ോണാൻ സാധിച്ചില്ല 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ന്ദ്പവൃത്തി 5 

 

ന്ദ്പവൃത്തിയുതെ കപര്  ഭൂവിേസന ന്ദ്പവൃത്തിേൾ 

ന്ദ്പവൃത്തിയുതെ കോഡ് WC/329984 

ന്ദ്പവൃത്തി െുെങ്ങിയ േിവസും 6/6/2018 

ന്ദ്പവൃത്തി  അവസാനിച്ച േിവസും   31/3/2018 

അെങ്കൽ െുേ 427000/- 

ചിലവായ െുേ 396888/- 

ആതേ  തൊഴിൽ  േിനും 1438 

 

ഫയൽ പരികശാധന വിവരങ്ങൾ 

 

20.  േവർ കപജ് ഇല്ല  

21.  തചേ് ലിെ് ഉണ്ട് കപജ് നമ്പർ 

കരഖതപെുത്തിയിരുന്നില്ല 

22.  സാകങ്കെിേ 

അനുമെിയുതെ പേർന്ഫ് 

ഉണ്ട് സാകങ്കെിേ വിേഗ് ദ്ധതന്ഭ ഒന്ഫ് 

ഇല്ലായിരുന്നു 

നമ്പർ16142018/20182019/286217 

െിയെി30/11/2018 

23.  ഭരണ അനുമെിയുതെ 

പേർന്ഫ് 

ഉണ്ട് നമ്പർ16142018/20182019/286217 

െിയെി30/11/2018 

24.  േൺതവർതജൻസ്  

ഡീതറ്റയിൽസ് 

ഉണ്ട്  

25.  തൊഴിൽ ആവശയതപട്ടു 

തോണ്ടുള്ള അകപക്ഷ 

ഉണ്ട് അനേ് സ് 4 ന്ദ്പോരമുള്ള 20 

ഡിമാൻഡ് അന്ബികേഷൻ കഫാും 

ഉണ്ടായിരുന്നു 

26.  തൊഴിൽ അനുവേിച്ചു 

തോണ്ടുള്ള കഫാും 

ഇല്ല  

27.  മെർ കറാൾ പേർന്ഫ് ഉണ്ട്  Muster roll  number 

18072,21398,25217,40025,9127,9128 

എന്നിവയിൽ 

തവട്ടിത്തിരുത്തലുേൾ 



ോണാൻ േഴിഞ്ഞു 

28.  തമഷർതമൻറ്  ബുേ് ഉണ്ട്  

29.  സാധന സാമന്ദ്ഗിേളുതെ 

വിവരങ്ങൾ 

ഇല്ല  

30.        കവജ് ലിെ് ഉണ്ട്  

31.  ഫണ്ട് ന്ദ്ൊൻ്ഫർ ഓർഡർ   ഇല്ല  

32.  തമറ്റീരിയൽവൗച്ചർ ബിൽ ഇല്ല  

33.  രസീെുേളുുംകറായൽറ്റിയുും 

േുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ 

ഇല്ല  

34.  കഫാകട്ടാന്ദ്ഗാഫുേൾ ഉണ്ട്  

35.  ന്ദ്പവൃത്തിപൂർത്തീേരണ 

സാക്ഷിേരണ പന്ദ്െും 

ഉണ്ട്  

36.  മെർ കറാൾ മൂതവബന്ഭ് സ്ലിപ് ഇല്ല  

37.  ഫയൽ നീേും ഇല്ല  

38.  കസാഷയൽഓഡിറ്റ്റികന്ഫാർട്്ട ഇല്ല  

39.  കസറ്റ് ഡയറി ഉണ്ട് കസറ്റ് ഡയറിയിൽ 

വയക്തമായി  എല്ലാും 

കരഖതന്ഫെുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു 

. 

 

ഫീൽഡ് പരിദശാധന വിവരങ്ങൾ 

 സിറ്റിസൺ ഇൻകഫാർകമഷൻ കബാർഡ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 

 ഗുണകഭാക്താേൾ- ചന്ദ്രിേ കേവി( 43.43 CENT) , സിനി L(92.32 CENT) ,േിവയ VK(97 

CENT), തചറുപുഷ് പും(57.5 CENT) 

 ചന്ദ്രിേകേവിയുതെ  43.43  cent  വസ് െു ോെുേയറിയ  നിലയിൽ ആയിരുന്നു. 

 േിവയയുതെ 97  cent  വ്രു വിൽ മരച്ചീനി േൃഷി നെത്തുേയായിരുന്നു . 

- 

 

 

 



ന്ദ്പവൃത്തി 6 

 

ന്ദ്പവൃത്തിയുതെ കപര്  നഴ് സറി നിർമ്മാണും  

ന്ദ്പവൃത്തിയുതെ കോഡ് DP/271294 

ന്ദ്പവൃത്തി െുെങ്ങിയ േിവസും 3/7/2018 

ന്ദ്പവൃത്തി  അവസാനിച്ച േിവസും   13/3/2019 

അെങ്കൽ െുേ 85185/- 

ചിലവായ െുേ 65101/- 

ആതേ  തൊഴിൽ  േിനും 235 

 

ഫയൽ പരികശാധന വിവരങ്ങൾ 

 

1.  േവർ കപജ് ഉണ്ട്       AMC ന്ദ്പോരും ഉള്ളെല്ല 

2.  തചേ് ലിെ് ഉണ്ട് കപജ് നമ്പർ 

കരഖതന്ഫെുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 

3.  സാകങ്കെിേ 

അനുമെിയുതെ പേർന്ഫ് 

ഉണ്ട് സാകങ്കെിേ വിേഗ് ദ്ധതന്ഭ ഒന്ഫ് 

ഇല്ലായിരുന്നു 

നമ്പർ1614005007/2018-

2019/328599 

െിയെി21/1/2019 

4.  ഭരണ അനുമെിയുതെ 

പേർന്ഫ് 

ഉണ്ട് നമ്പർ1614005007/2018-

2019/328599 

െിയെി21/1/2019 

5.  േൺതവർതജൻസ്  

ഡീതറ്റയിൽസ് 

ഇല്ല  

6.  തൊഴിൽ ആവശയതപട്ടു 

തോണ്ടുള്ള അകപക്ഷ 

ഉണ്ട് അനേ് സ് 4 ന്ദ്പോരമുള്ള 20 

ഡിമാൻഡ് അന്ബികേഷൻ കഫാും 

ഉണ്ടായിരുന്നു 

7.  തൊഴിൽ അനുവേിച്ചു 

തോണ്ടുള്ള കഫാും 

ഉണ്ട്  

8.  മെർ കറാൾ പേർന്ഫ് ഉണ്ട്  Muster roll  number 37771 ഇൽ 

തവട്ടിത്തിരുത്തലുേൾ 



ോണാൻ േഴിഞ്ഞു 

മെർ കറാൾ ഇൽ തമഷർതമൻറ്  

ബുേ് നമ്പർ  

കരഖതന്ഫെുത്തിയിട്ടില്ല 

9.  തമഷർതമൻറ്  ബുേ് ഉണ്ട് തമഷർതമൻറ്  ബുേ് 

െുേ=65101/- 

10.  സാധന സാമന്ദ്ഗിേളുതെ 

വിവരങ്ങൾ 

ഉണ്ട് 1500  കെേൾ  ഉണ്ടായിരുന്നു . 

11.        കവജ് ലിെ് ഉണ്ട്  

12.  ഫണ്ട് ന്ദ്ൊൻ്ഫർ ഓർഡർ   ഇല്ല  FTO NO:157554 date-30/7/2019 

13.  തമറ്റീരിയൽവൗച്ചർ ബിൽ ഇല്ല  

14.  രസീെുേളുുംകറായൽറ്റിയുും 

േുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ 

ഇല്ല  

15.  കഫാകട്ടാന്ദ്ഗാഫുേൾ ഇല്ല  

16.  ന്ദ്പവൃത്തിപൂർത്തീേരണ 

സാക്ഷിേരണ പന്ദ്െും 

ഉണ്ട് പൂർണ്ണമായുും  വിവരങ്ങൾ   

കരഖതന്ഫെുത്തിയിട്ടില്ല 

17.  മെർ കറാൾ മൂതവബന്ഭ് സ്ലിപ് ഇല്ല  

18.  ഫയൽ നീേും ഇല്ല  

19.  കസാഷയൽഓഡിറ്റ്റികന്ഫാർട്്ട ഇല്ല  

20.  കസറ്റ് ഡയറി ഇല്ല . 

 

ഫീൽഡ് പരിദശാധന വിവരങ്ങൾ 

േവുങ്ങ ്,കപര ,ന്ബാവ് ,പുളി ,മാവ് െുെങ്ങിയവയുതെ 1500 കെേളാണ് .ഇവയിൽ 490 

കെേൾ അവകശഷിച്ചു .ഇവ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നെ് ഒരു  സവോരയ വ്രു വിലാണ് 

.പികന്നയുും സൂക്ഷിച്ച  50 കെേളിൽ  25 എണ്ണും കമാഷണും കപായൊയി അറിയാൻ 

േഴിഞ്ഞു  

 

 

 

. 



ന്ദ്പവൃത്തി 7 

 

ന്ദ്പവൃത്തിയുതെ കപര്  ഭൂവിേസന ന്ദ്പവൃത്തിേൾ 

ന്ദ്പവൃത്തിയുതെ കോഡ് WC/329985 

ന്ദ്പവൃത്തി െുെങ്ങിയ േിവസും 23/11/2018 

ന്ദ്പവൃത്തി  അവസാനിച്ച േിവസും   20/1/2019 

അെങ്കൽ െുേ 427000/- 

ചിലവായ െുേ 401856/- 

ആതേ  തൊഴിൽ  േിനും 1456 

 

ഫയൽ പരികശാധന വിവരങ്ങൾ 

 

1.  േവർ കപജ് ഇല്ല  

2.  തചേ് ലിെ് ഇല്ല  

3.  സാകങ്കെിേ 

അനുമെിയുതെ പേർന്ഫ് 

ഉണ്ട്  

4.  ഭരണ അനുമെിയുതെ 

പേർന്ഫ് 

ഉണ്ട്  

5.  േൺതവർതജൻസ്  

ഡീതറ്റയിൽസ് 

ഉണ്ട്  

6.  തൊഴിൽ ആവശയതപട്ടു 

തോണ്ടുള്ള അകപക്ഷ 

ഉണ്ട് അനേ് സ് 4 ന്ദ്പോരമുള്ള 48 

ഡിമാൻഡ് അന്ബികേഷൻ കഫാും 

ഉണ്ടായിരുന്നു 

7.  തൊഴിൽ അനുവേിച്ചു 

തോണ്ടുള്ള കഫാും 

ഇല്ല  

8.  മെർ കറാൾ പേർന്ഫ് ഉണ്ട്  Muster roll  number 16315 

തവട്ടിത്തിരുത്തലുേൾ 

ോണാൻ േഴിഞ്ഞു 

9.  തമഷർതമൻറ്  ബുേ് ഉണ്ട്  

10.  സാധന സാമന്ദ്ഗിേളുതെ 

വിവരങ്ങൾ 

ഇല്ല  

11.        കവജ് ലിെ് ഉണ്ട്  



12.  ഫണ്ട് ന്ദ്ൊൻ്ഫർ ഓർഡർ   ഉണ്ട് No:416474 

13.  തമറ്റീരിയൽവൗച്ചർ ബിൽ ഇല്ല  

14.  രസീെുേളുുംകറായൽറ്റിയുും 

േുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ 

ഇല്ല  

15.  കഫാകട്ടാന്ദ്ഗാഫുേൾ ഉണ്ട്  

16.  ന്ദ്പവൃത്തിപൂർത്തീേരണ 

സാക്ഷിേരണ പന്ദ്െും 

ഉണ്ട്  

17.  മെർ കറാൾ മൂതവബന്ഭ് സ്ലിപ് ഇല്ല  

18.  ഫയൽ നീേും ഇല്ല  

19.  കസാഷയൽഓഡിറ്റ്റികന്ഫാർട്്ട ഇല്ല  

20.  കസറ്റ് ഡയറി ഉണ്ട് കസറ്റ് ഡയറിയിൽ 

വയക്തമായി  എല്ലാും 

കരഖതന്ഫെുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു 

. 

 

ഫീൽഡ് പരിദശാധന വിവരങ്ങൾ 

 WC/329985 എന്ന ന്ദ്പവൃത്തി ഭൂവിേസനമാണ്  . ഫയൽ ന്ദ്പോരും കഷനി ,ശയാമള  

കേവി ,അനീഷ് രാജ് ,രാജലക്ഷ്ബി   എന്നിവരുതെ വ്രു വിലാണ് ന്ദ്പവൃത്തിേൾ 

തചയരിരിേുന്നെ്  . ആതേ വസ് െു 244  cent 

 കഷനിയുതെ 1 ഏേർ 7 തസന്ഭ ് ഭൂമിയിൽ ആതേ തചയ് െിരിേുന്ന 70 

ബണ്ടുേൾ 6.5  മീറ്റർ വീെിയിലുും 13 മീറ്റർ നീളത്തിലുും തചയ് െിരിേുന്നു . വാഴ 

,മരച്ചീനി ,മുളേ് െുെങ്ങിയവ േൃഷി തചയരിരുന്നൊയി ോണാൻ സാധിച്ചു. 

 ശയാമള  കേവി ,അനീഷ് രാജ് എന്നിവരുതെ 1 ഏേർ 8 തസന്ഭ ്വ്രു വിലാണ് 

ന്ദ്പവൃത്തിേൾ തചയരിരിേുന്നെ്. ഈ വ്രു വിൽ ഈ ഫയൽ ന്ദ്പോരമല്ലാത്ത 

ന്ദ്പവൃത്തി ഇകന്ഫാൾ  തചയ് െൊയി േണ്ടു .അൊയെ ്രണ്ടാമെുും അവിതെ 

തൊഴിലുറന്ഫു ന്ദ്പവൃത്തി തചയരിരുന്നൊയി മനസിലാോൻ േഴിഞ്ഞു. 

 രാജലക്ഷ്ബി  യുതെ 29  തസന്ഭ് വ്രു വിലാണ് ന്ദ്പവൃത്തിേൾ തചയരിരിേുന്നെ്. 

ഫീൽഡ് പരികശാധനയിൽ ഈ ന്ദ്പവൃത്തി തചയ് െിട്ടില്ല എന്നു മനസിലാോൻ 

േഴിഞ്ഞു . 

 

 

തപാതുവായകതെത്തലുകൾ 



1. ഫയലുേളിതലകരഖേൾസൂക്ഷിച്ചിരിേുന്നെശരിയായന്ദ്േമത്തിൽഅല്ല.  

2. പരികശാധനയ്േവികധയമാേിയഫയലുേളിതലതമഷർതമന്പബ്ുേുേൾഒന്നുുംെ

തന്നസർട്ടികഫതചയരിട്ടില്ല.  

3. തമഷർതമൻറ്ബുേ്,മെർകറാൾഎന്നീകരഖേളിതലെിരുത്തലുേൾഅനുവേനീയ

മല്ല.  

4. ഭുവിേസനന്ദ്പവർത്തിേളിൽശരിയായവിധത്തിൽന്ദ്പവർത്തിനെന്ഫിലാോൻന്ദ്ശമി

ച്ചിട്ടുതണ്ടങ്കിലുുംനിലവിൽവിലയിരുത്താൻസാധിോത്തനിലയിലാണ്ഭൂരിഭാഗും

സ്ഥലവുും.  

5. പഞ്ചായത്തിൽസൂക്ഷികേണ്ട 

7രജിെറുേളിൽന്ദ്ഗാമസഭരജിെർഓകരാവാർഡിലുുംആവശയമാണ്എന്നാൽഇത്ത

രത്തിതലാരുരജിെർഉണ്ടായിരുന്നില്ല.  

6. മെകറാളിൽഎുംബുേിതന്ഭനുംബർഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 

7. ഫയലുേൾേൃെയെകയാതെന്ദ്േമീേരിോത്തെുകസാഷയൽഓഡിന്ദ്റ്റ്പവർത്തനങ്ങ

തളസാരമായിബാധിേുേയുുംതചയരിട്ടുണ്്ട. 

8.  7  രജിെർ േൃെയമായി സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല 

 

നിർദേശങ്ങൾ 

തതാഴിലാളികൾക്്ക 

 

1. തൊഴിലാളിേൾഅവരുതെഅവോശങ്ങതളേുറിച്്ചകബാധവാന്ഩാരാേുേയുുംഅവേൃ

െയമായികനെിതയെുോൻന്ദ്ശമിേുേയുുംകവണും. 

2. മഹാത്മാഗാന്ധികേശിയന്ദ്ഗാമീണതൊഴിലുറന്ഫുപദ്ധെിയിൽഅനുവേനീയമായന്ദ്പവൃ

ത്തിേൾഏതെല്ലാുംഎന്നെിതനസുംബന്ധിച്ചുതൊഴിലാളിേൾേവയക്തമായധാരണഉ

ണ്ടായിരിേണും. 

3. തൊഴിലാളിേൾേൂട്ടുംകചർന്ന്അവർേുആവശയമായന്ദ്പവൃത്തിേൾതെരതഞ്ഞെുേ

േുയുുംഎങ്ങതനകജാലിതചയ്യണതമന്നുുംചർച്ചതചയരു വർേകലണ്ടറുേൾെയ്യാറാകേണ്ട

ൊണ്. 

4. തൊഴിൽആവശയതന്ഫെുേയുുംഅെിനുകേന്ഫറ്റ്െീയെിവച്ചരസീെവാങ്ങുേയുുംതച

കയണ്ടൊണ്. 

5. തൊഴിലുറന്ഫുന്ദ്ഗാമസഭയിൽേൃെയമായിപതങ്കെുത്തുപദ്ധെിനിർകദ്ദശങ്ങളുുംഅഭിന്ദ്പാ

യങ്ങളുുംഅറിയിേുേ . 

6. ഫയലുേളിൽഉള്ളകരഖേൾേൃെയെകയാതെയുുംശരിയായന്ദ്േമത്തിൽസൂക്ഷിോൻ

ന്ദ്ശദ്ധികേണ്ടൊണ്.  

7. േളിസ്ഥലും,  

നെന്ഫാെേളുതെനിർമ്മാണുംമുെലായവവാർഡ്രലത്തിൽനെന്ഫാോവുന്നൊണ്. 

8. പദ്ധെിയിലൂതെനെന്ഫിലാേുന്നന്ദ്പവർത്തിേൾനിയമാനുസൃെമായോലയളവിൽനി

ലനിൽോൻഉെേുന്നവിധുംനെന്ഫിലാകേണ്ടഅൊണ്.  



9. ഭൂവിേസനുംകപാലുള്ളന്ദ്പവർത്തിേൾഭൂവുെമേൾന്ദ്േപവർത്തിതയസുംബന്ധിേുന്ന

വയക്തമായധാരണനൽേിതോണ്ടനെന്ഫിലാകേണ്ടെ്. 

10. തൊഴിലാളിേൾേ്ആവശയമായസൗേരയങ്ങൾഉറന്ഫുവരുത്തിനൽകേണ്ടൊണ്. 

11. മെർകറാളുേളിൽആവശയമായസാക്ഷയതന്ഫെുത്തലുേൾഉണ്ടായിരികേണ്ടെ്അനി

വാരയമാണ്. 

12. അൊത്സാമ്പത്തിേവർഷത്തിതലഫയലുേൾേൃെയെകയാതെന്ദ്േമീേരിോൻന്ദ്ശദ്ധി

കേണ്ടൊണ്. 

 
 
ദമറ്റുമാർക്ക ്
 

1. കസറ്റ്ഡയറി,മെർകറാൾഎന്നിവേൃെയമായിപൂരിന്ഫിേണും. 

മെർകറാളിൽതവട്ടിത്തിരുത്തലുേൾനെത്താൻപാെില്ല. 

2. കമറ്റ്മാർേൃെയമായുുംപരിശീലനുംകനകെണ്ടാൊണ്. 

ലഭിച്ചപരിശീലനുംഅനുസരിച്ചുതൊഴിലാളിേൾതേരാഴിലിതനേുറിച്ചുവയക്തെ

നൽേണും. 

3. തൊഴിൽോർഡ്കൃ െയമായിപൂരിന്ഫിച്ചുതൊഴിലാളിേൾേുതോെുേുേ. 

യാതൊരുോരണവശാലുുംകമറ്റുമാർതൊഴിൽോർകഡ്കവശുംവയ്ോെിരിേുേ. 

4. പണിസ്ഥലത്തുആവിശയമായസൗേരയങ്ങൾഉതണ്ടന്നുകമറ്റ്മാർഉറന്ഫുവരുത്തുേ. 

5. കസറ്റ്ഡയറിയിൽപരികശാധനയ്േ്എത്തുന്നഉകോഗസ്ഥതരതോണ്ട്ഒന്ഫുഇെുവി

േുേ. 

 

ഉദേയാഗസ്ഥർക്്ക 

 

1. തൊഴിലാളിേൾേുഅവരുതെഅവോശങ്ങതളസുംബന്ധിച്്ചഅവകബാധുംനൽേു

േ.  

2. പഞ്ചായത്ത്/ കലാകന്ദ്േപാന്ദ്ഗാുംഓഫീസർ/ 

കജായികന്ദ്ന്് പാന്ദ്ഗാുംകോർഡികനറ്റർെലത്തിൽന്ദ്പവൃത്തിേൃെയമായിപരികശാധിേ

ണും. 

3. കമറ്റുമാർേകൃ െയമായപരിശീലനുംനൽേുേ. 

4. ജാന്ദ്ഗെകമൽകനാട്ടസമിെിഅുംഗങ്ങതളഒരുവർഷുംേൂെുകമ്പാൾതെരതഞ്ഞെുേുേ. 

മെിയായപരിശീലനുംനൽേുേ 

 

ഗ്ഗാമസഭപരാമർശങ്ങൾ 

െിരുവനന്തപുരും ജില്ലയിതല കനമും കലാേിൽ വിളവൂർേൽ ന്ദ്ഗാമപഞ്ചായത്തിതല 6 

വാർഡ് ആയ പാവച്ചേുഴി വാർഡിൽ 2018 Oct 1 മുെൽ 2019 മാർച്്ച 31 വതര നെത്തിയ 



തൊഴിലുറന്ഫു പദ്ധെിയുതെ ഭാഗമായി  ലഭയമായ വിവരങ്ങളുതെയുും 

മനസിലാേിയെിന്ഭയുും ഫയൽ  പരികശാധനയുതെയുും അെിസ്ഥാനത്തിൽ 

െയാറാേിയ സാമൂഹിേ േണതേെുന്ഫ് റികന്ഫാർട്്ട   ന്ദ്ഗാമസഭയുതെ ചര്ച്ചേുും 

അുംഗീോരത്തിനുമായി ആയി സമർന്ഫിച്ചു. 

 തൊഴിൽ കവെനും േൂട്ടണതമന്ന് തൊഴിലാളിേൾ ആവശയതന്ഫട്ടു  

 തൊഴിൽ സമയും രാവിതല 9 മണിമുെൽ കവേുകന്നരും 4 മണിവതര 

ആേണതമന്ന് തൊഴിലാളിേൾ ആവശയതന്ഫട്ടു 

 തൊഴിലാളിേൾേ് േൃെയമായി കവെനും ലഭിേുന്നില്ല എന്ന് തൊഴിലാളിേൾ 

അഭിന്ദ്പായതന്ഫട്ടു  

 ജനേിയ ഭാഷയിലുള്ള എെികമറ്റ് കവണതമന്ന് തൊഴിലാളിേൾ അഭിന്ദ്പായതന്ഫട്ടു 

 തൊഴിലാളിേൾേ് ഫാെ് എയഡ് ലഭയമായില്ല എന്ന് പരാെി ഉന്നയിച്ചു . 

 ഒരു പദ്ധെിയിൽ െതന്ന ആവർത്തന സവഭാവമുള്ള ന്ദ്പവൃത്തി നെന്നൊയി 

മനസിലാേി . 

 തൊഴിൽ ോർഡുും ,കഫാകട്ടായുും പൂർണമായുും സൗജനയമാതണന്നുും അഥവാ 

സവന്തമായി എെുത്താൽ അെിനുള്ള കവെനും ലഭിേുതമന്നുും പറയുേയുണ്ടായി 

 

അനുബന്ധം 

 

ഭൂവികസനം WC/329985 



 

 

 

 

 

ഭൂവികസനം WC/329984 



 

 

 

DP/271294 ദനഴ് സറി   നിർമ്മാണം 



 

 

 

 

 



ഗ്ഗാമസഭ 

 



റിദപ്പാട്ട്തയാറാക്കിയത് 

ബിആർപിആശാറാണി 

വിആർപി ആരയവിജയൻ 

വിആർപി ഷാർജൻ 

വിആർപി അഖിൽആർ 

                                             വിആർപി ഗ്ശീലക്ഷ്മി എൻ ജി 


