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മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ ത ാഴിലുറപ്്പ പദ്ധ ി ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്് റിദപ്പാര്ട്്് 

  

ജില്ല  : കണ്ണൂര്ട 

                                                                ദലാക്്് : പയ്യന്നൂര്ട 

              പഞ്ചായത്്് : കാദകാല് ആലപ്പടമ്പ 

                                                                വാര്ടഡ്് :   4 ചൂരല് 

                     ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്് പീരീഡ്്  : 01.11.2019 to  25.11.2019 

 

റിപ്പോര്ട്ട് തയ്യോറോക്കിയതട 

രശ്മി ടി കെ  

അപ് ോെട കെ  

ആരയ സുജിതട 

റിപ്സോഴ്സട പ്േഴട്സൺ േയ്യന്നൂര്ട പ്ലോക്കട 

മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ ത ാഴിലുറപ്്പ നിയമം 

ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്് ത ാസ റ്ി ദകരള  (MGNSASK) 

2018-19 
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ആമുഖം 

ഇന്ത്യയിൽ സോധോരണക്കോരോയ ജനങ്ങളുകട കതോഴിൽ കെയ്യുവോനുള്ള അവെോ കെ 

സംരക്ഷിച്ചട നിലനിര്ടെുന്നതിനോയി 2005 കസേടറംബര്ട അഞ്ോം തീയതി പ്േ ീയ ഗ്രോമീണ 

കതോഴിലുറപട നിയമം നിലവിൽ വന്നു. അവിേഗ്ധ െോയിെ കതോഴിലിൽ ഏര്ടകപടോൻ 

സന്നദ്ധതയുള്ള ഗ്രോമഗ്േപ്േ ങ്ങളിൽ അധിവസിക്കുന്ന ഏകതോരു െുടുംബെിനും ഒരു 

സോമ്പെിെ വര്ടഷം 100 േിവസെിൽ െുറയോെ കതോഴിൽ ഉറപോക്കുന്നപ്തോകടോപം 

രുണപ്മന്മയുള്ളതും സ്ഥോയിയോയി്ുള്ളതും ഉൽേോേനക്ഷമവുമോയ ആസ്തിെളുകട സൃഷ്ടിയോണട 

ഈ േദ്ധതിയുകട മുഖ്യ ലക്ഷയം.േരിഗ്േരുകട ഉേജീവനവും ആയി ബന്ധകപ് വിഭവോടിെറ 

 ക്തികപടുെുെയും സോമൂഹിെമോയി േിപ്ന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന എല്ലോ െുടുംബങ്ങകളയും 

േദ്ധതിയിൽ ഉൾകപടുെുെയും േഞ്ോയെട രോജട സ്ഥോേനങ്ങകള  ക്തികപടുെുെ  എന്നതും 

ഇതിൻകറ ലക്ഷയമോണട. 

 

സവിപ് ഷതെൾ 

 

➢ നിയമെിൻകറ േിൻബലമുള്ള അവെോ ോധിഷ്ഠ ിതേദ്ധതി 

➢ ഗ്രോമേഞ്ോയെട ഗ്േപ്േ െട തോമസിക്കുന്ന 18 വയസ്സട േൂര്ടെിയോയ 

ഏകതോരോൾക്കും േദ്ധതിയിൽ േങ്കോളിയോെോം 

➢ സടഗ്തീക്കും േുരുഷനും തുലയ പ്വതനം  

➢ േരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം െോര്ടഷിെ പ്മഖ്ലയികല അടിസ്ഥോന സൗെരയ 

വിെസനം എന്നിവയടക്കട മുൻരണന 

➢ കതോഴിലോളിെൾ തകന്ന ഗ്േവര്ടെിെൾ െകെെുെയും ആസൂഗ്തണകെ 

സഹോയിക്കുെയും കെയ്യുന്നു 

➢ ആസൂഗ്തണെിലും നിര്ടവഹണെിലും തിെഞ്ഞ സുതോരയത 

➢ െരോറുെോകര ഇടനിലക്കോപ്രോ ഇല്ല 

➢ കേോതുജന േങ്കോളിെപ്െോകട പ്ലബര്ട ബഡ്ജറട 

➢ ബോങ്കട പ്േോപ്റോഫീസട വഴി മോഗ്തം പ്വതന വിതരണം 

➢ സടഗ്തീെൾക്കട മുൻരണന 

➢ െമ്പയൂ്ര്ട  ൃംഖ്ല വഴിയുള്ള പ്മോണിററിംരട സംവിധോനം 

➢ ഗ്രോമസഭ േദ്ധതി ഓഡിറട കെയ്യുന്നു 

പ്േ ീയ ഗ്രോമീണ കതോഴിലുറപട േദ്ധതി ഗ്േെോരം ഗ്രോമേഞ്ോയെട ഗ്േപ്േ െട  

നടപിലോക്കുന്ന മുഴുവൻ ഗ്േവൃെിെളും  പ്സോഷയൽ ഓഡിറിങ്ങിനു വിപ്ധയമോക്കണകമന്ന 17(2) 

വെുപട നിഷ്കര്ടഷിക്കുന്നു. േദ്ധതി ഗ്േവര്ടെനകെപറിയും കേോതുധനം 

െിലവഴിക്കുന്നതികനപറിയും േൗരസമൂഹം നടെുന്ന  േരസയവും സവതഗ്ന്ത്വുമോയ 

േരിപ് ോധനയോണട ആണട പ്സോഷയൽ ഓഡിറട അഥവോ സോമൂഹിെ േരിപ് ോധന. കതോഴിലുറപട 

നിയമഗ്േെോരം വര്ടഷെിൽ രെുതവണ പ്സോഷയൽ ഓഡിറട ഗ്രോമസഭെൾ എല്ലോ വോര്ടഡിലും 

െൃതയമോയി നടപ്െെതോണട . പ്സോഷയൽ ഓഡിറിലൂകട അഴിമതി ഇല്ലോതോക്കുന്നതിനും 

സുതോരയത ഉറപുവരുെുന്നതിനും െോരയക്ഷമത വര്ടധിപിക്കുന്നതിനും  സത്ഭരണം 

ഉറപോക്കുന്നതിനും െഴിയുന്നു. േദ്ധതി േണം  രിയോയ രീതിയിൽ െിലവഴിച്ചി്ുെട എന്നും േണം 

കെലവഴിച്ചതുകെോെട േദ്ധതിയുകട ലക്ഷയം കെവരിച്ചി്ുെട എന്നും രുണപ്ഭോക്തോക്കളുകട 

ജീവിതെിൽ രുണെരമോയും  െോരയമോയ മോറം ഉെോയി്ുെട എന്നട പ്സോഷയൽ ഓഡിറിലൂകട  

െകെെോൻ െഴിയുന്നുേദ്ധതി ആസൂഗ്തണം. നിര്ടവഹണം, പ്മോണിററിംരട തുടങ്ങി എല്ലോ 

വയക്തിെളും പ്സോഷയൽ ഓഡിറട ഗ്രോമസഭയിൽ നിര്ടബന്ധമോയും േകങ്കടുക്കണം. മഹോത്മോ 

രോന്ധി പ്േ ീയ ഗ്രോമീണ കതോഴിലുറപടേദ്ധതിയിൽ  സുരമവും സുതോരയവുമോയി പ്സോഷയൽ 

ഓഡിറട നടെുന്നതിനട  പ്െരളെിൽ  സവതഗ്ന്ത് െുമതലയുള്ള പ്സോഷയൽ ഓഡിറട യൂണിറട 

നിലവിൽവന്നു. 
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1.രീ ിശാ ്ഗ് ം 

. തോകഴ േറയുന്ന രീതി അവലംബിച്ചോണട ഈ റിപ്പോര്ട്ട തയ്യോറോക്കിയി്ുള്ളതട. 

1. ഓഡിറട പ്ലോൻ  

2. അഭിമുഖ്ം :ബിഡിഒ, േഞ്ോയെട ഗ്േസിഡൻറട, ജനഗ്േതിനിധിെൾ, കസഗ്െ്റി & റോഫട പ്മറട, 

,കതോഴിലോളിെൾ, െര്ടഷെര്ട,  

3. ഫയൽ േരിപ് ോധന  

4. ഫീൽഡട സന്ദര്ട നം, നിരീക്ഷണം  

5. റഫറൻസട :വിെസനപ്രഖ്, വോര്ടഷിെ േദ്ധതി പ്രഖ്, എംഐഎസട, രജിററുെൾ 

6. വിവരങ്ങളുകട പ്ഗ്െോഡീെരണം: പ്ഗ്െോസട കവരിഫിപ്ക്കഷൻ, അവസോനവ് െര്ടച്ച 

7. െരടട റിപ്പോര്ട്ട തയ്യോറോക്കൽ 

 

2. പഞ്ചായത്്്  അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ  

    

1 ജില്ല െണ്ണൂര്ട 

2 പ്ലോക്കട്്  േയ്യന്നൂര്ട 

3 അതിരുെൾ്  

 
െിഴക്കട് എരമം്െുറൂര്ട്ഗ്രോമ്േഞ്ോയെട്,കേരിപ്ങ്ങോം്വയക്കര,് 

 
േടിഞ്ഞോറട് െരികവള്ളൂര്ട്കേരളം്ഗ്രോമേഞ്ോയെട,്േയ്യന്നൂര്ട്നരര്സഭ 

 
കതക്കട് േയ്യന്നൂര്ട്നരര്സഭ 

 
വടക്കട െയ്യൂര്ട്െീപ്മനി്,കേരിപ്ങ്ങോം്വയക്കര്,്ഗ്രോമ്േഞ്ോയെട് 

4 വിസ്തീര്ടണം്  42.07 

5 വോര്ടഡട്്െളുകട്എണ്ണം 14 

6 ജനസംഖ്യ  19325   

സടഗ്തീ്      ്:്10104  

 

േുരുഷൻ്:്9221 

 

3.ത ാഴിലുറപ്്പ പദ്ധ ി അടിസ്ഥാന വിവരം 

ത ാഴില് 

കാര്ടഡ്്          ( 

ആതക)  

ഗ്പദ യക 

വിഭാഗം 

കാര്ടഡ്് 

ആക്റ്ീവ് 

ത ാഴില് 

കാര്ടഡ്് 

ആക്റ്ീവ് 

ത ാഴില് 

കാര്ടഡ്് 

(sc/എ ്,ടി) 

നൂറു േിന 

ത ാഴില്  

2673 333 869 57 354 

4.ഓഡിറ്്് നു വിദേയമാക്ിയ  ഗ്പവൃത്ികളുതട ലിസ്റ്റ ്
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ഗ്ക

ന 

ഗ്പവൃത്ിയുതട 

ദപര് വര്ടക്്് 

ഐ,ഡി 

കാലയള

വ് 

ഗ്പവൃ

ത്ി 

േിനങ്ങൾ 

അവിേ

ഗ്ധ 

ദവ 

നം 

വിേഗ്ധ 

ദവ 

നം 

 ാേന

ങ്ങളുതട 

 ുക ി 

,ഐ ,ബി 

ആതക 

1 

വോര്ടഡട 4 ൽ 

നീര്ടെട 

േരിേോലനെിൽ 

െല്ലട െയ്യോല 

WC/320146 

11.10.2018- 

09.12.2019 

256 42104 

88400 

സി്ഐ്

ബി്– 3000 

മരുന്നുെൾ്

– 119 

133623 

2 

വോര്ടഡട 4 ൽ 

നീര്ടെട 

േരിേോലനെിൽ 

മണ്ണട െയ്യോല  

WC/329108 

11.10.2018 – 

28.12.2018 

703 194731 

0 മരുന്നുെൾ്

– 119 

194850 

3 

വോര്ടഡട 4 ൽ എസട 

സി - എസട ടി 

െുടുംബങ്ങൾക്കട 

മണ്ണട ജല 

സംരക്ഷണം  

WC/332642 

24.11.2018 -

30.01.2019 
648 

179496 

 

0 0 

179496 

 

4 

വോര്ടഡട 4 ൽ 

േച്ചക്കറി െൃഷിക്കട 

നിലകമോരുക്കൽ 

LD/328748 

29.12.2018 -

11.02.2019 
380 105260 0 0 105260 

5 

വോര്ടഡട 4 ൽ 

േച്ചക്കറി െൃഷിക്കട 

നിലകമോരുക്കൽ  

രെോം ഘ്ം 

LD/331472 

13.02.2019 -

24.04.2019 
878 243206 0 0 

243206 

  

 

5.ഗ്പവര്ടത്ികളുതട പരിദശാേന വിവരണം 

 

 ഗ്പവൃത്ിയുതട 

ദപര് 

എം ബുക്ില് ദരഖ തപടുത്ിയ 

അളവ് 

ഫീല്ഡ്് പരിദശാേന 

പരിദശാേനയില് കണ്ട 

അളവുകൾ 

1 വോര്ടഡട 4 ൽ 

നീര്ടെട 

േരിേോലനെിൽ 

െല്ലട െയ്യോല 

WC/320146 

സ്ഥലം വൃെിയോക്കൽ  :290 m2 

മണ്ണട െിളക്കൽ : 90.75 m3 

െല്ലട െയ്യോല നിര്ടമോണം :175.52 m3 

445 ഓളം അളകന്നടുെു. 15 മീറര്ട 

െയ്യോല െോലവര്ടഷെിൽ  

കേോ്ിപ്പോയി്ുെട .  

2 വോര്ടഡട 4 ൽ 

നീര്ടെട 

േരിേോലനെിൽ 

മണ്ണട െയ്യോല  

സ്ഥലം വൃെിയോക്കൽ  :3150 m2 

മണ്ണട െിളക്കൽ : 781.77 m3 

2478 മീറര്ട്അളന്നു്തി്കപടുെി.്

സോക്ഷയേഗ്തം് ഗ്േെോരമുള്ള് 1106 

മീറര്ട് െയ്യോല് േൂര്ടണ്ണമോയും്
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WC/329108 മണ്ണടെയ്യോല നിര്ടമോണം :632.18 m3 െോടുെയറിയ്നിലയിലോണട. 

3 വോര്ടഡട 4 ൽ എസട 

സി - എസട ടി 

െുടുംബങ്ങൾക്കട 

മണ്ണട ജല 

സംരക്ഷണം  

WC/332642 

മണ്ണട െിളക്കൽ 144.31 m3,169.62 m3, 

475.53 m3 

മണ്ണുേപ്യോരിച്ചട ബെട നിര്ടമിക്കൽ 

126 m3, 90 m3 ,243 m3 

 

മണ്ണുെയ്യോല -  67 മീറര്ട 

അളകന്നടുെു .െപ്മ്പോറട േിറട – 

A . 2.30 മീറര്ട നീളം , 1.90  മീറര്ട 

വീതി ,60കസ  മീറര്ട ആഴം,B . 2 

മീറര്ട നീളം , 1.50 മീറര്ട വീതി , 80 

കസ മീറര്ട ആഴം.െൃഷിക്കട 

നിലകമോരുക്കൽ - അളവുെൾ 

ലഭയമല്ല 

4 വോര്ടഡട 4 ൽ 

േച്ചക്കറി െൃഷിക്കട 

നിലകമോരുക്കൽ 

LD/328748 

മണ്ണട െിളക്കൽ 1501.90 m2 , 1486.71 m2 േച്ചക്കറി് വിളകവടുപട് െഴിഞ്ഞട്

സ്ഥലം് െോടുേിടിച്ചു്

െിടക്കുന്നതിനോലും് കനൽെൃഷി്

കെയ്തതിനോലും് അളന്നു്

തി്കപടുെോൻ്സോധിച്ചില്ല. 

5 വോര്ടഡട 4 ൽ 

േച്ചക്കറി െൃഷിക്കട 

നിലകമോരുക്കൽ  

രെോം ഘ്ം 

LD/331472 

മണ്ണട െിളക്കൽ 6784 m2 േച്ചക്കറി് വിളകവടുപട് െഴിഞ്ഞട്

സ്ഥലം് െോടുേിടിച്ചു്

െിടക്കുന്നതിനോലും് കനൽെൃഷി്

കെയ്തതിനോലും് അളന്നു്

തി്കപടുെോൻ്സോധിച്ചില്ല. 

 

നീര്ടത്ട പരിപാലനത്ില് കല്ല ്കയ്യാല WC/320146 

വോര്ടഡട് 4 ൽ് ആറു് വയക്തിെളുകട് േറമ്പുെളിലോണട് െല്ലട് െയ്യോലെൾ് നിര്ടമ്മിച്ചിരിക്കുന്നതട.്

െരിവുള്ള് ഗ്േപ്േ െു് മകണ്ണോലിച്ചുപ്േോെുന്നതട് തടയുന്ന് രീതിയിൽെകന്നയോയിരുന്നു് ഓപ്രോ്

നിര്ടമോണവും.് െല്ലുെയ്യോലെൾ് വളകരയധിെം് ഉേെോരകപക്ന്നട് ഭൂവുടമെകളല്ലോം്

സോക്ഷയകപടുെി.് േടിഞ്ഞോറയിൽ് വിപ്വെട് , ജയെുമോര്ട് വര്ടമ്മ് എന്നിവരുകട് േറമ്പിലൂകട്

ഒഴുെുന്ന്കെോല്ലിപ്െോടിനട്സംരക്ഷണകമന്ന്രീതിയിൽ്നിര്ടമിച്ച്മണ്ണട്െയ്യോലയുകട് 15 മീറപ്റോളം്

െോലവര്ടഷകക്കടുതിയിൽ്കേോ്ിപ്പോയതോയി്െെു. സി്ഐ്ബി്സ്ഥോേിച്ചതോയിക്കെില്ല 

വാര്ടഡ ്4 ല് നീര്ടത്ട പരിപാലനത്ില് മണ്്ണ കയ്യാല  WC/329108 

നോലോം്വോര്ടഡികല്െൂരൽ, െുറുക്കൂ്ി, ഒപ്യോളം്എന്നിവിടങ്ങളികല്എ്ട്വയക്തിെളുകട്േറമ്പിൽ്്

മണ്ണുെയ്യോലെൾ് നിര്ടമിച്ചിരിക്കുന്നു.് ഭൂഗ്േപ്േ െിനനുപ്യോജയമോയ് രീതിയിൽ് നിര്ടമോണം്

നടെിയി്ുകെങ്കിലും് ഭൂരിഭോരം് േറമ്പുെളും് െയറോൻ് പ്േോലുമോെോെ് വിധം് െോടുേിടിച്ചു്

െിടക്കുന്നതിനോൽ് േൂര്ടണമോയി് അളന്നുതി്കപടുെോൻ് സോധിച്ചില്ല് .് എങ്കിലും് ഗ്േവൃെി് നല്ല്

രീതിയിൽ്കെയ്തി്ുകെന്നും്നിലനിന്നി്ുകെന്നും്ഭൂവുടമെൾ്സോക്ഷയകപടുെി.്െോ്ുമൃരങ്ങൾ്

ന ിപിക്കുകമന്നതിനോൽ് െൃഷി് കെയ്യോൻ് െഴിയോെതോണട് േറമ്പുെൾ് െോടു് െയറിക്കിടക്കോൻ്

െോരണകമന്നും്മനസിലോയി. 

വാര്ടഡ ്4 ല് എ ്  ി - എ ് ടി കുടുംബങ്ങൾക്് മണ്്ണ ജല  ംരക്ഷണം  WC/332642      

എസട്സി് /്എസട്ടി്െുടുംബങ്ങൾക്കട്മണ്ണട്ജല്സംരക്ഷണഗ്േവര്ടെനങ്ങളുകട്ഭോരമോയി്

െപ്മ്പോറട്െുഴി് , മണ്ണുെയ്യോല് , മണ്ണട്നിരപോക്കൽ് , േച്ചക്കറി്െൃഷിക്കട്നിലകമോരുക്കൽ്തുടങ്ങിയ്

ഗ്േവൃെിെൾ് കെയ്തുെെു.് െൂരൽ, മുതലകപ്ി് തുടങ്ങിയ്സ്ഥലങ്ങളിലോയി് 13് വയക്തിെളുകട്

േറമ്പുെളിൽ് ഗ്േവൃെിേൂര്ടെീെരിച്ചിരിക്കുന്നു.് മണ്ണട് നിരപോക്കി് െൃഷി് പ്യോരയമോക്കിയ്

സ്ഥലങ്ങളിൽ് നല്ല് രീതിയിൽ് വോഴെൃഷി് കെയ്തിരിക്കുന്നതോയിക്കെു.് മകണ്ണോരുക്കൽ്

ഭൂവുടമെൾക്കും് വളകരപ്യകറ് ഉേെോരകപ്തോയി് േറഞ്ഞു.് മണ്ണട് െയ്യോല് നിര്ടമോണം് െില്

േറമ്പുെളിൽ്നല്ല്രീതിയിൽ്കെയ്തോയിക്കെു.്ടി്മുരളി്എന്നവരുകട്േറമ്പികല്മണ്ണുെയ്യോല്വീടട്

നിര്ടമോണെിനടകറ് ഭോരമോയി് ന ിപിക്കകപ്ി്ുെട.് ഓപ്രോ് വയക്തിയുകടയും് േറമ്പുെളിൽ്
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എഗ്തമോഗ്തം് നിര്ടമോണം് നടെികയന്നതട് പ്രഖ്കപടുെോെതിനോൽ് ് േൂര്ടണമോയി്

അളകന്നടുക്കോൻ് സോധിച്ചില്ല.് ് െപ്മ്പോറട് െുഴിെൾ് ഭൂവുടമെൾ് പ്വെ് രീതിയിൽ്

ഉേപ്യോരകപടുെിയി്ില്ലോകയന്നു്്മനസിലോയി. 

വാര്ടഡ ്4 ല് പച്ചക്റി കൃഷ്ിക്് നിലതമാരുക്ല് LD/328748 

 െൂരൽ് , െുറുപ്വലി് എന്നിവിടങ്ങളികല് വയലുെളിലോയി് േതികനോന്നു് ഭൂവുടമെൾ്

ഗ്േവൃെിയുകട്രുണപ്ഭോക്തോക്കളോയി.്കഫഗ്ബുവരി്മോസെിൽ്േൂര്ടെീെരിച്ച്ഗ്േവൃെി്കെയ്ത്

എല്ലോ് സ്ഥലങ്ങളിലും് െൃഷി് കെയട്കതന്നും് നല്ല് വിളവട് ലഭികച്ചന്നും് ഗ്േപ്േ വോസിെൾ്

സോക്ഷയകപടുെി. 

വാര്ടഡ ്4 ല് പച്ചക്റി കൃഷ്ിക്് നിലതമാരുക്ല്  രണ്ടാം ഘ്ം LD/331472 

േച്ചക്കറി് െൃഷിക്കട് നിലകമോരുക്കൽ് രെോം് ഘ്െിൽ് 20് പ്േരുകട് േറമ്പുെളിൽ്്

ഗ്േവൃെി് കെയ്തുനൽെി് .് ് െൃഷി് വിളകവടുപട് െഴിഞ്ഞട് വയലുെളിൽ് കനൽെൃഷി്

കെയ്തിരിക്കുന്നതിനോൽ് അളന്നു് തി്കപടുെോൻ് സോധിച്ചില്ല് .് ഇങ്ങകന് ഒരുക്കി് നൽെിയ്

വയലുെളിൽ് കനൽെൃഷിയും് കെയ്തി്ുകെന്നു് ഗ്േപ്േ വോസിെൾ് അഭിഗ്േോയകപ്ു.് ഗ്േവൃെി്

എല്ലോ്ഭൂവുടമെൾക്കും്്ഗ്േപ്യോജനകപ്ി്ുകെന്നട്മനസിലോയി.. 

6.അവകാശ അേിഷ്ഠ ി  നിരീക്ഷണങ്ങൾ 

                     മഹോത്മരോന്ധി പ്േ ീയഗ്രോമീണ കതോഴിലുറപട നിയമെിലൂകട ഗ്രോമീണ ജനതയടക്കട 

കതോഴിൽ നല്കകേടുന്നപ്തോകടോപം അവരുകട േെു അവെോ ങ്ങളും സംരക്ഷിക്കകേടുന്നു. 

പ്സോഷയൽ ഓഡിറിലൂകട ഗ്േവൃെിെളുകട േരിപ് ോധനയും അപ്തോകടോപം കതോഴിലോളിെളുകട 

േെവെോ ങ്ങളും സംരക്ഷിക്കകേടുന്നുകവന്നും വിലയിരുെുന്നു. കതോഴിലുറപട 

നിയമെിലൂകട കതോഴിലോളിെൾക്കട ലഭയമോയ അവെോ ങ്ങകള െുറിച്ചട തോകഴ േറയുന്നു. 

1. ത ാഴില് കാര്ടഡുമായി ബന്ധതപ്പവ: 

കതോഴിൽെോര്ടഡട് ഒരുആധിെോരിെപ്രഖ്യോണട . മഹോത്മോ രോന്ധി പ്േ ീയ ഗ്രോമീണ കതോഴിലുറപട 

നിയമെികല കഷഡയൂൾ 2 ഗ്േെോരം കതോഴിൽ െോര്ടഡിനട അപ്േക്ഷ നൽെുന്ന െുടുംബങ്ങൾക്കട 15 

േിവസെിനെം തിെച്ചും സൗജനയമോയി കതോഴിൽ െോര്ടഡട് ലഭയമോക്കണകമന്നട അനു ോസിക്കുന്നു. 

െൂടോകത െൃതയമോയ ഇടപ്വളെളിൽ െോര്ടഡട േുതുക്കി നൽപ്െെതുമോണട. കതോഴിൽ െോര്ടഡട 

കതോഴിലോളിെളുകട കെവ ം തകന്നയോണട സൂക്ഷിപ്ക്കെതട. കതോഴിലോളിെളുമോയി 

സംസോരിച്ചപ്പോൾ കതോഴിൽ െോര്ടഡട അവരുകട കെവ ം തകന്നയോണട സൂക്ഷിക്കുന്നകതന്നും 

ഗ്േവൃെി േിവസങ്ങളിൽ െൃതയമോയി ഹോജര്ട പ്രഖ്കപടുെോറുകെന്നും മനസിലോയി. കതോഴിൽ 

ഏര്ടകപ് േിവസങ്ങൾ െൃതയമോയി പ്രഖ് കേടുെിയിരിക്കുന്നു. കതോഴിൽ കെയ്ത തീയതി, ലഭിച്ച 

പ്വതനം എന്നീ പ്െോളങ്ങകളോകക്ക വളകര നന്നോയിെകന്ന േൂരിപിച്ചി്ുെട. 

2.ത ാഴില് ലഭിക്ുന്ന ്  ംബന്ധിച്ച്: 

കതോഴിൽ െോര്ടഡുള്ള ഏകതോരു െുടുംബെിനും 100 േിവസകെ അവിേഗ്ദ െോയിെ കതോഴിലിനട 

അവെോ മുെട. അപ്േക്ഷ നൽെിയോൽ കെപറു ര ീതട നൽെുെയും 15 േിവസെിനെം 

കതോഴിൽ  ലഭയമോക്കണകമന്നും നിയമെിൽ ഗ്േതിേോേിക്കുന്നു.  അപ്േക്ഷ സവീെരിക്കുന്ന 

മുറയടക്കട അപ്േക്ഷെനട കെപറു ര ീതട  നിര്ടബന്ധമോയും നൽെണകമന്നട നിയമെിൽ 

അനു ോസിക്കുന്നുെട . വോര്ടഡികല കതോഴിലോളിെൾ െൂ്ോയി  അപ്േക്ഷെൾ നൽെിയതിൽ 

കതോഴിൽ ആവ യമുള്ള തീയതി , അപ്േക്ഷ നൽെിയ തീയതി എന്നിവ പ്രഖ്കേടുെിയി്ില്ല. 

കെേറട രസീതട നൽെിയതോയും െോണോൻ െഴിഞ്ഞില്ല. കതോഴിലുറപട നിയമഗ്േെോരം കതോഴിൽ 

ആവ യകപ്ു െഴിഞ്ഞോൽ 15 േിവസെിനെം കതോഴിൽ ലഭയമോക്കണകമന്നുെട. വോര്ടഡികല 

കതോഴിലോളിെൾക്കട കതോഴിൽ ആവ യമുള്ള സമയങ്ങളിൽ  അപ്േക്ഷ സമര്ടപിക്കുന്ന മുറയടക്കട 15 

േിവസെിനെം കതോഴിൽ അനുവേിപ്ക്കെതുെട. വോര്ടഡികല കതോഴിലോളിെൾക്കട  െൃതയമോയി 

കതോഴിൽ ലഭിച്ചി്ുെട. 

3.ത ാഴിലില്ലായ്മദവ നം: 

കതോഴിൽ ആവ യകപ്ു െഴിഞ്ഞോൽ 15 േിവസെിനെം കതോഴിൽ ലഭയമോക്കോെേക്ഷം 

കതോഴിലില്ലോയ്മ പ്വതനം ലഭിക്കോൻ അവെോ മുെട . വോര്ടഡികലകതോഴിലോളിെൾ തീയ്യതി 

പ്രഖ്കപടുെി  പ്രഖ്ോമൂലം അപ്േക്ഷ സമര്ടപിക്കോറില്ല . അതുകെോെട തകന്ന കതോഴിലില്ലോയ്മ 

പ്വതനം ലഭിപ്ക്കെ സോഹെരയം ഉെോയി്ില്ല 
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4.തഷ്ല്ഫ്് ഓഫ് ദഗ്പാജക്റ്്്   ംബന്ധിച്ച്: 

വോര്ടഡിൽ ആവ യമോയ വിെസന ഗ്േവൃെിെൾ െകെെുന്നതിനട കതോഴിലോളിെൾക്കട 

അവെോ ം ഉെട. കതോഴിൽ െകെെുന്നതിനു കതോഴിലോളിെളുകടയും പ്മറികെയും ഭോരെട് 

നിന്നും േങ്കോളിെമുെോവുന്നുെട . എന്നോൽ കതോഴിലുറപിൽ അനുവേനീയമോയ ആസ്തി വിെസന 

ഗ്േവൃെിെൾ െകെെുന്നതിനട വോര്ടഡികല വിവിധ പ്മഖ്ലയിൽ ഉള്ളവരുകട േങ്കോളിെം 

ഉെോപ്വെതുെട. േഞ്ോയെിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ഗ്രോമസഭ രജിററിൽ കതോഴിലോളിെൾ 

മീറിങ്ങട െൂടിയതോയി െോണോൻ സോധിച്ചു. 

5.യാഗ് ാ തചലവ ് ംബന്ധിച്ച്: 

കതോഴിലോളിെൾക്കട തോമസ സ്ഥലെുനിന്നും 5 െിപ്ലോമീറര്ട െുറളവിൽ കതോഴിൽ 

ലഭിക്കുവോനുള്ള അവെോ മുെട. ഗ്േസ്തു ത േരിധിക്കു േുറെു  കതോഴിൽ കെപ്യ്യെ സോഹെരയം 

ഉെോവുെയോകണങ്കിൽ യോഗ്തോ ബെയോയി െൂലിയുകട 10% തുെ നിലവികല െൂലി ഗ്േെോരം  27 

രൂേ 10 കേസ ഗ്േവൃെി േിവസങ്ങളിൽ ലഭയമോക്കണം. അഞ്ടെിപ്ലോമീറര്ട േരിധിക്കപുറം 

കതോഴിലുറപട ഗ്േവൃെി കെയ്തില്ല എന്നോണു കതോഴിലോളിെളിൽ നിന്നും മനസിലോക്കോൻ 

െഴിഞ്ഞതട. 

6.ഗ്പവൃത്ി സ്ഥലതത്  ൗകരയങ്ങൾ  ംബന്ധിച്ച്; 

കതോഴിലിടങ്ങളിൽ ലഭിപ്ക്കെ അടിസ്ഥോന സൗെരയങ്ങളോയ ഗ്േഥമ  ുഗ് ൂഷോ 

സംവിധോനങ്ങൾ, വിഗ് മ സമയകെ തണൽ സൗെരയം, െുടികവളളം എന്നിവ 

കതോഴിലോളിെൾക്കട കസൗജനയമോയി ലഭയമോപ്ക്കെതുെട.  . കതോഴിലോളിെളുമോയുള്ള െൂടിക്കോഴ്ച 

യിൽ മനസിലോക്കോൻസോധിച്ചതട  െുടികവള്ളെിനോയുള്ള േോഗ്തം ലഭയമോയിരുന്നു. േപ്ക്ഷ തണൽ 

സൗെരയെിനോയുള്ള പ്ലോറിെട, കെയുറ, െോലുറ എന്നിവ ലഭയമോയി്ില്ല. െൂടോകത ഗ്േഥമ്

 ുഗ് ുഷ് മരുന്നുെൾ് പ്മറട് വോങ്ങി് സൂക്ഷിക്കുെയോകണന്നും് ് ഗ്േസ്തു ത് ബില്ലട് േഞ്ോയെിൽ്

സമര്ടപിച്ചോൽ്െിലവോയ്തുെ്അനുവേിക്കുകമന്നുള്ള്നിര്ടപ്േ െിനടകറ്അടിസ്ഥോനെിൽ്അവ്

സമര്ടപിച്ചി്ുകെന്നും് പ്മറട് േറഞ്ഞു.് ഫയൽ് േരിപ് ോധനയിൽ് ഇതിനോയുള്ള് തുെ്

അനുവേിച്ചതോയി് െെു.് തുടര്ടന്നുള്ള ഗ്േവൃെിെളിലും അടിസ്ഥോന കസൗെരയങ്ങൾ 

ലഭയമോക്കുന്നതിനട നിര്ടവഹണ ഏജൻസി ഗ് ദ്ധിപ്ക്കെതുെട.  

അപകടങ്ങൾ  ംബന്ധിച്ച്: 

കതോഴിലുറപട പ്ജോലിക്കികട കതോഴിലോളിെൾക്കട ഏകതങ്കിലും തരെിലുള്ള അേെടം സംഭവിച്ചു 

പ്േോവുെയോകണങ്കിൽ നിയമെികല കഷഡയൂൾ 2(5)ഗ്േെോരവും അദ്ധയോയം 9 കല 

േരോമര്ട ങ്ങളുകട അടിസ്ഥോനെിലും െിെിൽസോ കെലവുെളുകട പ്രഖ്െൾ സമര്ടപിക്കുന്ന 

മുറയടക്കട  ഗ്േസ്തു ത തുെ മുഴുവനും അനുവേിച്ചു കെോടുപ്ക്കെതോണട. ഓഡിറട് െോലയളവിൽ 

അെരെിൽ ഉള്ള അേെടങ്ങൾ ഒന്നും സംഭവിച്ചി്ില്ല . 

7.ദവ നം ലഭയമാക്ുന്ന ്  ംബന്ധിച്ച്; 

 കതോഴിലുറപട നിയമെിൽ ത ക്ഷന് 3(2)ഗ്േെോരം മറര്ട പ്റോളട െോലോവധി െഴിഞ്ഞു 15 

േിവസെിനെം കതോഴിലോളിെളുകട അകക്കൗെിൽ െൂലി ലഭിക്കുവോൻ അവെോ മുെട.  

േഞ്ോയെിൽ നിന്നും  േതിനഞ്ട േിവസെിനുളളിൽ എഫട.ടി.ഒ ജനപ്ററട കെയ്തി്ുെട. 

8 .15 േിവ ത്ിനകം ദവ നം ലഭയമായിതല്ലകില് നഷ്ട പരിഹാരം ലഭിക്ുവാനുള്ള 

അവകാശം 

കതോഴിൽ േൂര്ടെീെരിച്ചു േതിനഞ്ു േിവസെിനുള്ളിൽ െൂലി ലഭിച്ചികല്ലങ്കിൽ 

െൂലിയുകട  0.05   തമോനം നഷ്ട േരിഹോരം ലഭിക്കുവോനുള്ള അവെോ ം ഉെട. േഞ്ോയെിൽ 

നിന്നും േതിനഞ്ട േിവസെിനുളളിൽ എഫട.ടി.ഒ ജനപ്ററട കെയ്തി്ുെട. നിലവിൽ പ്െഗ്ന്ദ 

സരടെോരിൽ നിന്നും ഫെട്  ലഭയമോെോതിരിക്കുന്ന സോഹെരയെിൽ മോഗ്തമോണട പ്വതനം 

ലഭിക്കോൻ  കവെുന്നതട. 

9.പരാ ി പരിഹാരം  ംബന്ധിച്ച്: 
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കതോഴിലുറപുമോയി ബന്ധകപ് ഏകതങ്കിലും െോരയെിൽ േരോതിയുെോെുന്ന േക്ഷം 

ആയതട പ്രഖ്ോമൂലം േഞ്ോയെിൽ േരോതികപടോവുന്നതോണട, ഗ്േസ്തു ത േരോതിെൾ സവീെരിച്ചു 

രസീറട് നൽെുെയും േരമോവധി 7 േിവസ േരിധിക്കുള്ളിൽ അപ്നവഷിച്ചു േരോതിക്കോരനട മറുേടി 

നൽപ്െെതോണട(section (19) .  േരോതിെൾ അറിയിക്കുന്നതിനുള്ള പ്ടോൾ ഗ്ഫീ നമ്പരട (1800 425 0143) 

കേോതുജനങ്ങൾക്കട െോണോവുന്ന രീതിയിൽ േഞ്ോയെട ഓഫീസിൽ ഗ്േേര്ട ിപിപ്ക്കെതുെട . 

േഞ്ോയെികല േരോതി രജിറര്ട േരിപ് ോധിച്ചപ്പോൾ േരോതിെൾ രജിററിൽ 

പ്രഖ്കപടുെിയതോയും അതിനുള്ള നടേടി സവീെരിച്ചതോയും െോണകേ്ു.  

10.ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്് നടത്ുന്ന ്  ംബന്ധിച്ച്: 

കതോഴിലുറപിൽ ഏകറടുെ ഗ്േവൃെിെൾ പ്സോഷയൽ ഓഡിറട് നടെുന്നതിൽ 

േങ്കോളിെളോവുന്നതിനു കതോഴിലോളിെൾക്കട അവെോ മുെട. (കസക്ഷൻ 17.2)  

7.ത ാഴിലാളികളുതടകടമകൾ 

1. െൃതയസമയെട കതോഴിൽസ്ഥലെടഹോജരോയിഒപട വയടക്കുെ. 

2. കതോഴിലുറപടഗ്രോമസഭയിലും പ്സോഷയൽഓഡിറടഗ്രോമസഭയിലും െൃതയമോയിേകങ്കടുക്കുെ 

3. ഗ്േെൃതിസംരക്ഷണെിനട ആവ യമോയ ഗ്േവൃെിെൾ ഏകറടുെടനടപിലോക്കുെ. 

4. ആസ്തിസൃഷ്ടിക്കുന്നഗ്േവൃെിെൾ  െകെെിപ്മറടകനയുംേഞ്ോയെട അധിെൃതകരയും 

   അറിയിക്കുെ. 

8. രജിസ്റ്റര്ട  പരിദശാേന 

പ്െഗ്ന്ദസര്ടക്കോരിനടകറ നിര്ടപ്േ  ഗ്േെോരം തോകഴ േറയുന്ന ഏഴു രജിറര്ട നിര്ടബന്ധമോയും 

ഗ്രോമേഞ്ോയെിൽ സൂക്ഷിപ്ക്കെതോണട.  AMC ഗ്േെോരമുള്ള 7 രജിററുെളും ഉെോയിരുന്നു.അവ 

തോകഴ േറയ്യുന്നു. 

 

1.ത ാഴില് കാര്ടഡ ്രജിസ്റ്റര്ട  

കതോഴിൽ െോര്ടഡിനുള്ള അപ്േക്ഷ, െോര്ടഡട അനുവേിച്ച വിവരങ്ങൾ എന്നിവ പ്രഖ് 

കേടിെുന്നതിനുള്ള രജിസടകറര്ട ആണട. ഗ്േസ്തു ത വിവരങ്ങൾ യഥോസമയം പ്രഖ്കപടുെി 

സൂക്ഷിപ്ക്കെതോണട . MIS ൽ ലഭയമോയ വിവരങ്ങൾ വോര്ടഡട തലെിൽ  രജിററിൽ േതിപിച്ചട  

സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. 

2.ഗ്ഗാമ ഭ രജിസ്റ്റര്ട  

കതോഴിലുറപുമോയി ബന്ധകപ് ഗ്രോമസഭെൾ , പ്യോരങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ 

പ്രഖ്കപടുെുന്നതിനട വോര്ടഡട തലെിൽ ഗ്േപ്തയെ ഗ്രോമസഭ കരജിററുെൾ സൂക്ഷിപ്ക്കെതുെട . 

ഇതിൽ ഗ്േവൃെി െകെെുന്നതിനുള്ള പ്യോരം പ്െര്ടന്നതോയും െോണുവോൻ സോധിച്ചു.  

3 .ത ാഴില് അദപക്ഷാ രജിസ്റ്റര്ട 

കതോഴിൽ ആവ യകപ്ു ലഭിക്കുന്ന അപ്േക്ഷെളുകട വിവരങ്ങളും അതുഗ്േെോരം 

അവര്ടക്കട കതോഴിൽ അനുവേിച്ചതിനടകറ വിവരങ്ങളും  ഗ്േസ്തു ത രജിററിൽ പ്രഖ്കപടുെി 

കവപ്ക്കെതോണട. MISൽ നിന്നും കഡൗൺപ്ലോഡട കെയ്ത പ്െോപിയിൽ എല്ലോ വിവരങ്ങളും 

ഉൾകപടുെിയി്ുെട. േഞ്ോയെികെ മുഴുവൻ  ഗ്േവൃെിെളും േഞ്ോയെട് തലെിൽ എഴുതി 

സൂക്ഷിച്ച രജിറര്ട  െൃതയമോയി േൂര്ടെീെരിച്ചി്ുെട. 

4. വര്ടക്് രജിസ്റ്റര്ട: 

കതോഴിലുറപിൽ നടപിലോക്കുന്ന ഗ്േവൃെിെളുകട വിവരങ്ങൾ  യഥോസമയം ഗ്േസ്തു ത 

രജിററിൽ പ്രഖ്കപടുപ്െെതോണട . 2018- 19 െോലയളവിൽ കെയ്യുവോൻ ഉപ്േ ിച്ചിരുന്ന മുഴുവൻ 

ഫയലുെളുപ്ടയും വിവരങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ   എം.ഐ.എസട ൽ നിന്നും ഡൗൺപ്ലോഡട കെയ്തു 

സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു.(േഞ്ോയെികെ മുഴുവൻ  ഗ്േവൃെിെളും) 

5. ആസ്തി രജിസ്റ്റര്ട: (സ്ഥിര ആസ്തികളുതട രജിസ്റ്റര്ട) 

കെയ്യുന്ന ഗ്േവൃെിെൾ എല്ലോം പ്രഖ്കേടുെിയ ആസ്തി രജിറര്ട സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു.. 

എന്നോൽ ആസ്തിയുകട വിവരങ്ങൾ പ്രഖ്കപടുപ്െെ േല ഭോരങ്ങളും ഒഴിഞ്ഞു െിടക്കുന്നു.  
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അഗ്ഡസട, ഗ്േവൃെി തുടങ്ങിയ തീയതി , അവസോനിച്ച തീയ്യതി , െിലവോയ തുെ എന്നിവ 

പ്രഖ്കപടുപ്െെതുെട . 

6.പരാ ി രജിസ്റ്റര്ട:  

കതോഴിലുറപട േദ്ധതിയുമോയി ബന്ധകപ് ഏതു േരോതിയും വോക്കോപ്ലോ,പ്രഖ്ോമൂലപ്മോ        

ലഭിക്കുെയോകണങ്കിൽ രജിററിൽ പ്രഖ്കപടുെുെയും നിര്ടബന്ധമോയും കെപറു രസീതട 

േരോതിക്കോരനട നൽെുെയും പ്വണം. 1800 425 0143 എന്ന പ്ടോൾ ഗ്ഫീ നമ്പറിൽ േരോതിെൾ 

പ്രഖ്കേടുെോം എന്നുള്ള വിവരം കതോഴിലോളിെൾക്കട ലഭയമോക്കണം. േരോതി രജിറര്ട െൃതയമോയി  

സൂക്ഷിച്ചി്ുെട . ലഭിച്ച േരോതി അതിനു എടുെ നടേടി ഗ്െമങ്ങൾ എന്നിവ െൃതയമോയി പ്രഖ് 

കേടുെിയി്ുെട. വിേഗ്ധകതോഴിലോളി പ്വതനം ലഭിക്കോെതോണട ഭൂരിഭോരം േരോതിെളും . 

7.തമറ്ീരിയല് രജിസ്റ്റര്ട :  

കതോഴിലുറപിൽ ഏകറടുക്കുന്ന ഗ്േവൃെിെളുകട ഭോരമോയി വരുന്ന സോധന സോമഗ്രിെളുകട 

വോങ്ങൽ തീരുമോനം , ഉേപ്യോരം,  നീക്കിയിരിപട,  കെലവുെൾ എന്നിവ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ 

മുഴുവനും ഗ്േസ്തു ത രജിററിൽ പ്രഖ്കപടുപ്െെതോണട.  ഓഡിറട്  െോലയളവിൽ കമറീരിയൽ  

വര്ടക്കുെൾ ഒന്നും വോര്ടഡിൽ നടന്നില്ല. അതുകെോെട  2018  -2019  െോലയളവിൽ കമറീരിയൽ 

രജിറരിൽ വിവരങ്ങൾ ഒന്നും ഇല്ല. അതട വകര ഉള്ള ഗ്േവൃെിെളുകട വിവരങ്ങൾ  എല്ലോം 

െൃതയമോയി പ്രഖ് കപടുെിയി്ുെട. 

9.ഗ്പവൃത്ി ഫയലിതല 22 ദരഖകൾ   

 

എ .എം സി ഗ്േെോരം ഒരു ഗ്േവൃെി ഫയലിൽ തോകഴേറയുന്ന ഇരുേെിരെു പ്രഖ്െൾ 

നിര്ടബന്ധമോയും ഉെോയിരിപ്ക്കെോതോണട.                 

1.കവര്ടദപജ് 

 വോര്ടഷിെ മോറര്ട സര്ടക്കുലര്ട ഗ്േെോരം െവര്ടപ്േജിൽ േഞ്ോയെട വിവരങ്ങൾ, ജില്ല, ഗ്േവര്ടെി 

നടപിലോക്കിയ വിവരങ്ങൾ, അടങ്കൽ തുെ, ആകെ കെലവട, നടെിയ തീയതി,  മുതലോയ 

വിവരങ്ങൾ പ്രഖ്കേടുപ്െെതോണട.  േരിപ് ോധിച്ച അഞ്ു ഫയലുെളിൽ ഒന്നിൽ പ്േോലും 

വോര്ടഷിെ മോറര്ട സര്ടക്കുലര്ട ഗ്േെോരമുള്ള െവര്ട പ്േജട െോണോൻ സോധിച്ചില്ല.  

2.തചക്്ലി ്്റ് ്

വര്ടക്കട ഫയലിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങളുകട േ്ിെയും, അവയുകട പ്േജട നമ്പറും 

പ്രഖ്കപടുപ്െെ കെക്കട ലിറടഫയലിൽ സൂക്ഷിപ്ക്കെതോണട. േരിപ് ോധിച്ച അഞ്ു ഗ്േവര്ടെി 

ഫയലുെളിലും  കെെട്ലിസട്റടെോണോൻ സോധിച്ചില്ല. 

3.ആക്ഷൻപ്ലാന് 

ഒരു ജനെീയ ഇടകേടലിനടകറ പ്നര്ട സോക്ഷയം കതളിയി ക്കുന്ന പ്രഖ്യോണട ആക്ഷൻ പ്ലോൻ പ്െോപി. 

ഗ്രോമസഭ നിര്ടപ്േ ിക്കുന്ന ഗ്േവൃെിെൾ കഷൽഫട ഓഫട പ്ഗ്േോജക്ടിപ്ലക്കട മോറുെയും 

ഇതിൽനിന്നും മുൻരണന അടിസ്ഥോനെിൽ അതോതട സോമ്പെിെ വര്ടഷെിൽ ആവ യമുള്ള 

ഗ്േവര്ടെി കതരകഞ്ഞടുെട ആക്ഷൻ പ്ലോൻ തയ്യോറോക്കുെയും കെയ്യും . ആക്ഷൻ പ്ലോനിൽ ഉൾകപ് 

ഗ്േവര്ടെി തകന്നയോപ്ണോ നടപിലോക്കിയതട എന്നട മനസ്സിലോക്കുന്നതിനും ആക്ഷൻപ്ലോൻ പ്െോപി 

ഉേെരിക്കുന്നു.ഫയലുെളിൽ  AMC ഗ്േെോരം നിര്ടബന്ധമോയും ഉെോയിരിപ്ക്കെ ആക്ഷൻ 

പ്ലോനിൻകറ പ്െോപി െോണോൻ സോധിച്ചില്ല. എന്നിരുന്നോലും കതോഴിലുറപട വിഭോരം ഓഫീസിൽ 

േഞ്ോയെികല മുഴുവൻ ആക്ഷൻ പ്ലോൻ വോര്ടഡട് തലെിൽ തരം തിരിച്ചു വൃെിയോയി 

സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതിനടകറ ഒരു പ്െോപി ഫയലിൽ െൂടി സൂക്ഷിപ്ക്കെതോണട. 

4.എസ്റ്റിദമറ്്   ഡിസ ന് ആന്ഡ ്ദഗ്ഡായിങ്  ,  ാദക ിക എസ്റ്റിദമറ്് 

േദ്ധതിയിൽ ഏകറടുക്കുന്ന ഓപ്രോ ഗ്േവര്ടെിക്കും സംസ്ഥോന സര്ടക്കോര്ട െുമതലകപടുെിയ 

അധിെോര സ്ഥോനെിനടകറ അനുമതിപ്യോടുെൂടിയ സോപ്ങ്കതിെ എറിപ്മറട 

ഉെോയിരിപ്ക്കെതോണട. ഓപ്രോ ഗ്േവര്ടെിക്കും എറിപ്മറിനടകറ സംക്ഷിപ്തം, ഡികസൻ, 
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ഗ്േവര്ടെിയുകട ഗ്േതീക്ഷിത പ്ന്ങ്ങൾ വി േീെരിക്കുന്ന സോപ്ങ്കതിെ െുറിപട തുടങ്ങിയവ 

ഉെോയിരിപ്ക്കെതും കസെവര്ട പ്സോഫടറട കവയറിലൂകട ഓൺകലനോയി അനുമതിെൾ 

ലഭയമോപ്ക്കെതുമോണട . ഫയലിൽ  വി േമോയ എറിപ്മറട ഉെോയിരുന്നു. എറിപ്മറിൽ 

സോപ്ങ്കതിെവിേഗ്ധരുകട ഒപട ഉെോയിരുന്നു. എറിപ്മറട റിപ്പോര്ട്ട സൂക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല . ഫയലിൽ 

ജനെീയ എറിപ്മറട ഉെോയിരുന്നില്ല. 

5.ഭരണാനുമ ി 

ഒരു വോര്ടഡിൽ ഒരു വര്ടഷം നടപിലോക്കുന്ന കതോഴിലുറപട േദ്ധതി ഗ്േവര്ടെനങ്ങൾക്കട േഞ്ോയെട 

ഭരണ സമിതി നൽെുന്ന അംരീെോരമോണട ഭരണോനുമതി 

േരിപ് ോധിച്ച ഫയലുെളിൽ ഭരണോനുമതി യുകട പ്െോപി സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു. 

7. ംദയാജി പദ്ധ ി(കൺദവര്ടജന് ്) 

ഓഡിറട്നു വിപ്ധയമോക്കിയ അഞ്ു   ഗ്േവര്ടെിെൾക്കും ഈ പ്രഖ്െൾ ബോധെമല്ല. 

8.ഡിമാന്ഡ്ദഫാം 

കതോഴിലോളിെൾ െൂ്ോയി സമര്ടപിച്ച ഡിമോൻഡട അപ്േക്ഷ ഫയലിൽ സൂക്ഷിച്ചി്ുെട. എങ്കിലും 

കതോഴിലോളിെൾ ഇതു െോലയളവിൽ കതോഴിൽ പ്വണം എന്നട പ്രഖ് കേടുതിയതോയി െെില്ല. 

9.വര്ടക്്അദലാദക്ഷ്ന്ദഫാം 

കതോഴിൽ ആവ യകപ്വര്ടക്കുകതോഴിൽ അനുവേിച്ചുകെോെുള്ള വര്ടക്കട അപ്ലോപ്ക്കഷൻ പ്ഫോം 

ഈ ഗ്േവര്ടെിയുകട ഫയലിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു. 

10.ഇ മസ്റ്റര്ട ദറാൾ 

കതോഴിലോളിെൾ കതോഴിൽ കെയ്യുന്ന തീയതി, േിവസം ഉൾകപകട ഹോജര്ട 

പ്രഖ്കപടുെുന്നതിനുള്ള അടിസ്ഥോന പ്രഖ്യോണട ഇമറര്ട പ്റോൾ.ഇതിൽ പ്ലോക്കട കഡവലേടകമൻറട 

ഓഫീസര്ട, േഞ്ോയെട കസഗ്െ്റി എന്നിവര്ട ഒപും,  സീലും  പ്രഖ്കേടുപ്െെതോണട.  ഇ- മറര്ട 

പ്റോളുെളിൽ പ്ലോക്കട കഡവലേടകമൻറട ഓഫീസര്ട, േഞ്ോയെട കസഗ്െ്റി എന്നിവര്ട ഒപും,  

സീലും   പ്രഖ്കേടുെിയി്ുെട തീയതി. ഇതിൽ കതോഴിലോളിെളുകട ഒപുെൾ,  അവരുകട 

കതോഴിൽ േിനങ്ങൾ,  െൂലി എന്നിവ പ്രഖ്കപടുെിയി്ുെട. മോറര്ട പ്റോളിൽ ഒപിടുന്ന 

പ്െോളങ്ങളിൽ തീയതി എഴുതി്ുെയിരുന്നില്ല  മറര്ട പ്റോളിൽ  എം ബുക്കട്  നമ്പര്ട 

പ്രഖ്കേടുെിയില്ലേരിപ് ോധനയ്യടക്കട വിപ്ധയമോക്കിയ വര്ടക്കട് ഫയലികല മറര്ട പ്റോളിൽ   

കവ്ിെിരുെലുെൾ ഉെോയിരുന്നു, അവ തോകഴ േറയുന്നു 

SN ഗ്േവൃെിയുകട പ്േരട  മസടകറര്ട 

പ്റോൾ 

നമ്പര്ട 

പ്േരട കതോഴിൽ 

െോര്ടഡട് നമ്പര്ട 

റിമോര്ടക്സട 

1 വോര്ടഡട 4 ൽ നീര്ടെട 

േരിേോലനെിൽ മണ്ണട 

െയ്യോല  WC/329108 

12117 003/8  

കുഞ്ഞിപ്പാര്ടവ്വ ി 

AMOUNT DUE 

തിരുെികയഴുതി 

12117 004/175 പുഷ്പവല്ലി് തിരുെികയഴുതി 

 12806 004/95 രമാദേവി്

തക 

ഒപി്തട്െുരെി്

ആബടകസനടറട്്മോര്ടക്കട്

കെയ്തിരിക്കുന്നു 

2 വോര്ടഡട 4 ൽ എസട സി - 

എസട ടി െുടുംബങ്ങൾക്കട 

മണ്ണട ജല സംരക്ഷണം  

WC/332642 

10228 004/208 വനരാജ്് 

 ന്ധയ്വനരാജ് 

ആബടകസൻഡട്മോര്ടക്കട്

െുരെി്ഒപട്

പ്രഖ്കപടുെിയിരിക്കുന്നു. 

10228,10229 

11043,11044 

12103.12104 

 ഹോജര്ട്പ്രഖ്കപടുെിയ്പ്മറട്

ഒപട്പ്രഖ്കപടുെിയി്ില്ല. 
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11.തമഷ്ര്ടതമന്റ് പുസ്തകം (M Book) 

ഗ്േവര്ടെി തുടങ്ങുന്നതിനട മുമ്പും പ് ഷവും അളവുെൾ പ്രഖ്കപടുെുന്നതി നുള്ള അടിസ്ഥോന 

പ്രഖ്യോണട കമഷര്ടകമനടറട് ബുക്കട. ഫയലിൽ രെട M ബുക്കുെൾ  ഉെോയിരുന്നു. കമഷര്ടകമൻറട 

ബുക്കിൽ നമ്പര്ട പ്േജട നമ്പര്ട ഇവ പ്രഖ്കപടുെിയി്ുെട. AS,TS നമ്പര്ട പ്രഖ്കപടുെിയി്ില്ല. 

മകറര്ട പ്റോൾ നമ്പര്ട ഇല്ല. ഗ്േീ കമഷര്ടകമൻറട പ്രഖ് കേടുെിയതട തീയതി ഇല്ലോകത ആണട. 

ബന്ധകപ് ഉപ്േയോരസ്ഥര്ട അതോയതട ഓവര്ടസിയര്ട, എൻജിനീയര്ട എന്നിവരുകട ഒപട  കമഷര്ടകമനടറട് 

ബുക്കിൽ ഉെോയിരുന്നു..േരിപ് ോധനയടക്കട വിപ്ധയമോക്കിയ വര്ടക്കട് ഫയലിൽ എം ബുക്കട് 

സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു കവങ്കിലും ഗ്േവൃെി കെയുന്ന ഗ്േപ്േ ം ഉടമയുകട പ്േരട ,സര്ടപ്േ നമ്പര്ട എന്നിവ 

ഉൾകേടുെി അളവുെൾ പ്രഖ് കേടുെിയില്ല. 

12.തമറ്ീരിയല് ലിസ്റ്റ ്

േരിപ് ോധിച്ച ഗ്േവൃെി ഫയലിൽ കമറീരിയൽ ലിറട ബോധെമല്ല. 

13.ദവജ് ലിസ്റ്റ്  

കതോഴിലോളിെൾ എഗ്ത േിവസം പ്ജോലി കെയ്തു എന്നതിനട അടിസ്ഥോനകപടുെി അവര്ടക്കട 

നൽപ്െെ തുെ അതോയതടെൂലി, ആയുധങ്ങൾക്കട കെോടുക്കുന്ന വോടെ,  മൂര്ടച്ച െൂ്ുന്നതിനുള്ള 

തുെ എന്നിവ എല്ലോം െോണിച്ചു കെോെട േണം കെമോറുന്നതിനട പ്വെി തയ്യോറോക്കുന്ന 

ഗ്േധോനകപ് ഒന്നോണട പ്വജട ലിറട.  മറര്ട പ്റോൾ ഗ്േെോരമുള്ള പ്വജട ലിറട ഫയലിൽ െോണോൻ 

സോധിച്ചു. 

14.മസ്റ്റര്ടദറാൾ /ഫയല് മാറ് സ്ലിപ്പുകൾ 

ഒരു മറര്ട പ്റോൾ അവസോനിച്ചട 3 േിവസെിനെം തകന്ന അളവുെൾ ബന്ധകപ് ഉേയോരസ്ഥൻ 

പ്രഖ്കപടുെണം എന്നട നിയമം അനു ോസിക്കുന്നു. അളവുെളിൽ ഗ്െമപ്ക്കടുെൾ ഉെോയോപ്ലോ, 

ഉേപ്യോരിക്കുന്ന കമറീരിയലിനടകറ െവോളിറിയിൽ നിലവോരം െുറയടക്കുെപ്യോ, ഉയര്ടന്ന എറിപ്മറട 

െോണിക്കുെപ്യോ  കെയ്യുന്നതട നിയമവിരുദ്ധമോവുെയും കസക്ഷൻ 25 അനു ോസിക്കുന്ന  ിക്ഷെട 

വിപ്ധയമോപ്വെി വരുെയും കെയ്യും. എല്ലോ ഫയലുെളിലും  ഫയൽ ഗ്ടോക്കിംരട പ്ഫോം അഥവോ 

മറര്ട പ്റോൾ മൂവടകമൻറട സ്ലിപട  ഉെോയിരുന്നു.  ആരംഭിച്ച തീയതിയും അവസോനിച്ച തീയതിയും 

പ്രഖ്കപടുെിയിരുന്നു. മറു ഗ്േധോനകപ് പ്െോളങ്ങൾ MIS ൽ അേട്പ്ലോഡട കെയ്ത തീയതി.പ്വതനം 

അനുവേിച്ച  മുതലോയവ  പ്രഖ്കപടുെിയിരിക്കുന്നു. 

15. തമറ്ീരിയല് വൗച്ചര്ട ബില്  

സി ഐ ബി സംബന്ധിച്ച കമറീരിയൽ വൗച്ചര്ട ബിൽ സൂക്ഷിച്ചി്ുെട. േകക്ഷ് 

ഗ്േവൃെിക്കട സിറിസൺ ഇൻഫര്ടപ്മഷൻ പ്ബോര്ടഡട സ്ഥോേിച്ചി്ില്ല. 

16.ഫണ്ട് ഗ്ടാന്സ്ഫര്ട ഓര്ടഡര്ട (FTO) 

േരിപ് ോധിച്ച ഗ്േവൃെി ഫയലിൽ പ്വജട ലിറട ഗ്േെോരമുള്ള ഫെട ഗ്ടോൻസ്ഫര്ട ഓര്ടഡര്ട(FTO) 

സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു. 

17. ദറായല്റ്ി 

േരിപ് ോധന  വിപ്ധയമോക്കിയ  വര്ടക്കട് ഫയലിൽ പ്റോയൽറി ബോധെമല്ല 

18.ദഫാദ്ാഗ്ഗാഫ ്  

ഗ്േവര്ടെി തുടങ്ങുന്നതിനട മുമ്പട ഗ്േവര്ടെി നടന്നു കെോെിരിക്കുപ്മ്പോൾ,  ഗ്േവര്ടെി 

േൂര്ടെീെരിച്ചു െഴിയുപ്മ്പോൾ തുടങ്ങിയ  ഓപ്രോ ഘ്െികലയും പ്ഫോപ്്ോെൾ ഫയലിൽ 

സൂക്ഷിക്കണകമന്നട നിഷ്കര്ടഷിച്ചിരിക്കുന്നു.  ഇെരെിലുള്ള  വിവിധ ഘ്ങ്ങളികല 

പ്ഫോപ്്ോെളും സൂക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല 

19 .ജിദയാ ടാഗ്ഡ ്ദഫാദ്ാ ് 

ഗ്േവര്ടെി സ്ഥലം തിരിച്ചറിയുന്നതിനുള്ള ഉേോധിയോണട ജിപ്യോ ടോഗ്ഡട പ്ഫോപ്്ോസട.  
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എന്നോൽപ്സോഫടറട് പ്െോപി ഓഫീസിൽ സൂക്ഷിക്കുനുനടകടനടെിലും  ഇവ േരിപ് ോധനയടക്കട 

വിപ്ധയമോക്കിയ ഒരു ഫയലിലും ജിപ്യോ ടോഗ്ഡട പ്ഫോപ്്ോസട പ്െോപി  െോണോൻ സോധിച്ചില്ല. 

20 ഗ്പവൃത്ി പൂര്ടത്ീകരണ  ാക്ഷയപഗ് ം  

ഗ്േവൃെി േൂര്ടെീെരണ സോക്ഷയേഗ്തം സൂക്ഷിച്ചി്ില്ല.  

 21. ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്് റിദപ്പാര്ട്് 

എഎംസി ഗ്േെോരമുള്ള പ്സോഷയൽ ഓഡിറട നടപോക്കുന്നതട ഇപ്പോഴോണട.  

22.സ റ്് ഡയറി 

സംസ്ഥോന സര്ടക്കോരിനടകറ നിര്ടപ്േ ഗ്േെോരം  വര്ടക്കട ഫയലിൽ സൂക്ഷിപ്ക്കെ 22 മകെ 

പ്രഖ്യോണട കസറട  ഡയറി . േരിപ് ോധനയടക്കട  വിപ്ധയമോക്കിയ ഗ്േവൃെിെൾ  കസറട ഡയറി 

സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു . കസറട ഡയറിയുകട  െവര്ടപ്േജിൽ ഗ്േവര്ടെികയ െുറിച്ചുള്ള ഗ്േോഥമിെ 

വിവരങ്ങൾ  ഏകതോരു വയക്തിക്കും മനസ്സിലോക്കോൻ േറുന്ന രീതിയിൽ ഉെോപ്െെതോണട. 

ഗ്േവര്ടെി ആരംഭിക്കുന്ന   േിവസം പ്രഖ് കേടുതിയിരുന്നു. എങ്കിലും  അവസോനിച്ച തീയ്യതി 

പ്രഖ്കപടുെിയില്ല. ,അപ്തോകടോപം   എറിപ്മറട തുെ,,ഗ്േവൃെി േിനങ്ങൾ , എന്നിവ െവര്ടപ്േജിൽ 

ഉെോയിരുന്നു ..  കസറട ഡയറിയുകട ഒരു ഭോരമോണട  വിജിലൻസട ആൻഡട പ്മോണിററിങട െമ്മിറി. 

വിജിലൻസട ആൻഡട പ്മോണിററിങട െമ്മിറിയുകട റിപ്പോര്ട്ട ഉെോയിരുന്നു. അഭിഗ്േോയങ്ങൾ 

പ്രഖ്കപടുെിയി്ുെയിരുന്നില്ല. ഒപുമോഗ്തം പ്രഖ്കേടുെിയിരിക്കുന്നു. േണിയോയുധങ്ങളുകട 

വോടെ കസറട ഡയറിയിൽ പ്രഖ് കേടുെിയില്ല . കസറട ഡയറി മകറോരു  ഒരു ഭോരമോണട 

സന്ദര്ട െ െുറിപട. ഗ്േവൃെിയുകട ഓപ്രോ ഘ്ങ്ങളിലുള്ള േുപ്രോരതി  വിലയിരുെുന്നതിനും, 

കതോഴിലോളിെളുകട ഗ്േശ്നങ്ങൾ മനസ്സിലോക്കുന്നതിനും, േദ്ധതി നിര്ടവഹണ ഏജൻസിയുകട 

ഉപ്േയോരസ്ഥര്ട, ജനഗ്േതിനിധിെൾ, VMC അംരങ്ങൾ എന്നിവര്ട ഗ്േവൃെി നടക്കുപ്മ്പോൾ സ്ഥല 

സന്ദര്ട നം നടപ്െെതോണട. കസറട ഡയറിെളിൽ, സന്ദര്ട െരുകട  പ്േരും,ഒപും, 

പ്രഖ്കപടുെിയിരുകന്നങ്കിലും,   െുറിപട ഉെോയിരുന്നില്ല.  

10.CIB-  ിറ്ി ൺ ഇന്ഫര്ടദമഷ്ന് ദബാര്ടഡ ്

കതോഴിലുറപട േദ്ധതിയുകട സുതോരയത ഉറപോക്കുന്നതിനു പ്വെിയുള്ള ഒരു ഉേോധിയോണട 

സിറിസൺ ഇൻഫര്ടപ്മഷൻ പ്ബോര്ടഡട Para 25(a), schedule 1 അനുസരിച്ചട ഒരു ഗ്േവര്ടെിയുകട 

അടിസ്ഥോന വിവരങ്ങൾ അതോയതട എറിപ്മറട തുെ സോധന പ്വതന ഘടെങ്ങൾ യഥോര്ടത്ഥ 

കെലവട കതോഴിൽ േിനങ്ങൾ തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ സോധോരണ ജനങ്ങൾക്കും രുണപ്ഭോക്തോ 

ക്കൾക്കും മനസ്സിലോെുന്ന രീതിയിൽ ഗ്േേര്ട ിപിപ്ക്കെതട അനിവോരയമോണട..ഈ പ്ബോര്ടഡട 

സ്ഥോേിപ്ക്കെതട ഓപ്രോ ഗ്േവര്ടെിയുകടയും ആരംഭഘ്െിൽ ആണട. ഓപ്രോ ഗ്േവര്ടെിക്കും 

അനുസൃതമോയി നിഷ്കര്ടഷിച്ചി്ുള്ള അളവുെളിൽ ഉള്ള പ്ബോര്ടഡുെൾ സിമൻറടഉം പ്െോൺഗ്െീറും 

ഉേപ്യോരിച്ചട നിര്ടമ്മിച്ചട സ്ഥോേിക്കണകമന്നട നിയമം അനു ോസിക്കുന്നുെട. ഇരുമ്പട ,ടിൻ ,ഫടള 

ക്സടഷീറുെൾ തുടങ്ങിയവ ഉേപ്യോരിച്ചി്ുള്ള പ്ബോര്ടഡുെൾ സ്ഥോേിക്കുന്നതട നിയമവിരുദ്ധമോണട. 

നിര്ടമ്മോണകച്ചലവട വയക്തിരത ഗ്േവര്ടെിെൾക്കട 3000 രൂേയും കേോതു ഗ്േവര്ടെിെൾക്കട 5000 

രൂേയും ആണട േരമോവധി െിലവട എന്നോണട ആനുവൽ മോറര്ട സര്ടക്കുലര്ട നിഷ്കര്ടഷിക്കുന്നതട. 

സിഐബി അടങ്ങുന്ന ഒരു പ്ഫോപ്്ോ വര്ടക്കട ഫയലിൽ ഉൾകപടുെണം എന്നതട നിര്ടബന്ധമോണട. – 

ഗ്െ ഗ്േവൃെിയുകട പ്േരട എസടറിപ്മറട  

ഗ്േെോരം 

എം 

ബുക്ക 

ഫീൽഡികല 

വിവരങ്ങൾ 

1 വോര്ടഡട 4 ൽ നീര്ടെട േരിേോ 

ലനെിൽ െല്ലട െയ്യോല WC/320146 

3000 300 സി ഐ ബി 

സ്ഥോേിച്ചി്ില്ല 

2 വോര്ടഡട 4 ൽ നീര്ടെട േരി േോല 

നെിൽ മണ്ണട െയ്യോല  WC/329108 

3000 0 സി ഐ ബി 

സ്ഥോേിച്ചി്ില്ല 



13 
 

3 വോര്ടഡട 4 ൽ എസട സി - എസട ടി െു 

ടുംബങ്ങൾക്കട മണ്ണട ജല സം രക്ഷ ണം  

WC/332642 

3000 0 സി ഐ ബി 

സ്ഥോേിച്ചി്ില്ല 

4 വോര്ടഡട 4 ൽ േച്ചക്കറി െൃഷിക്കട 

നിലകമോരുക്കൽ LD/328748 

3000 0 സി ഐ ബി 

സ്ഥോേിച്ചി്ില്ല 

5 വോര്ടഡട 4 ൽ േച്ചക്കറി െൃഷിക്കട 

നിലകമോരുക്കൽ  രെോം ഘ്ം 

LD/331472 

3000 0 സി ഐ ബി 

സ്ഥോേിച്ചി്ില്ല. 

11.ദറാസ്ഗാര്ടേിനം 

കതോഴിൽ ആവ യെത െൃതയമോയി രജിറര്ട കെയ്യുന്നതിനും കതോഴിലോളിെളുകട അര്ടഹതെളും 

അവെോ ങ്ങളും അവകര പ്ബോധയകപടുെുന്നതിനും േദ്ധതിെൾ േരിഹരിക്കുന്നതിനുമോയി 

പ്റോസ്ഗോര്ട േിനം സംഘടിപിപ്ക്കെതോണട. ജൂൺ മോസെിൽ പ്റോസ്ഗോര്ടേിനം നടെിയതോയി െെു. 

12.്വിജിലന് ്്ആന്ഡ് ദമാണിറ്റിംഗ് കമ്മിറ്ി  (ജാഗ്ഗ  ദമല്ദനാ്  മി ി) 

 

ഓപ്രോ ഗ്രോമേഞ്ോയെിലും അഞ്ട അംരങ്ങളുള്ള ജോഗ്രത പ്മൽപ്നോ് സമിതി 

രൂേീെരിപ്ക്കെതോണട. ഇതിൽ േ്ിെജോതി-േ്ിെവര്ടര വിഭോരങ്ങൾക്കട പ്വെഗ്ത ഗ്േോധോനയം 

നൽപ്െെതും േെുതി പ്േര്ട സടഗ്തീെൾ ആയിരിപ്ക്കെതുമോണട. ഏറവും െുറഞ്ഞ 

െോലയളവിപ്ലക്കട VMC കയ നിയമിപ്ക്കെതട ഗ്രോമസഭയോണട. ഗ്േവര്ടെി സ്ഥല സന്ദര്ട  നം 

കതോഴിലോളിെളുമോയി ആ യവിനിമയം നടെൽ ,പ്രഖ്െളുകട േരിപ് ോധന ,ഗ്േവര്ടെി സ്ഥല 

സൗെരയങ്ങളുകട േരിപ് ോധന ,ഗ്േവര്ടെിെളുകട രുണനിലവോരം നിര്ടണയിക്കൽ, തുെ നിര്ടണ 

യം ഗ്േവര്ടെിയിൽ ഉടനീളമുള്ള റിപ്പോര്ട്ിംരട ഗ്േവര്ടെിയുകട സവഭോവകെ സംബന്ധിച്ചുള്ള രു 

ണേരമോയ വിലയിരുെൽ എന്നിവയോണട ഗ്േധോന െുമതല. VMC എല്ലോ ഗ്േവര്ടെിെളും 

േരിപ് ോധിപ്ക്കെതും മൂലയ നിര്ടണയ രജിററിൽ പ്രഖ്കപടുപ്െെതും പ്സോഷയൽ ഓഡിറട 

സമയെട അവ ഗ്രോമസഭയിൽ സമര്ടപിപ്ക്കെതുമോണട VMC റിപ്പോര്ട്ട ഒരു കേോതുപ്രഖ്യോയി 

െരുപ്തെ തും ആവ യകപടുന്നതിനനുസരിച്ചട ഒരു കേോതു പ്രഖ്യോയി േഞ്ോയെട നിന്നും 

ലഭിപ്ക്കെതും ആണട. 7 അംരങ്ങളോണട നിലവിൽ  ഉള്ളതട.,  

ഗ്െമ ന പ്േരട പ്ഫോൺ്നമ്പര്ട 

1 പ് ോഭ സി 9946544289 

2 രീത ടി േി 9400185599 

3 സുഭോഷട േി 9495118405 

4 പ്രോവിന്ദൻ െു്ി 9946544210 

5 എൻ്കെ്രോജൻ 9495091318 

6 ഉപ്മഷട േി േി 9446168098 

7 ഗ്േെോ ൻ എം 9447730503 

13.കതണ്ടത്ലുകൾ  

➢ മുഴുവൻ കതോഴിലോളിെൾക്കും േഴയ കതോഴിൽ െോര്ടഡട േുതുക്കി േുതിയ കതോഴിൽെോര്ടഡട 

േഞ്ോയെിൽ നിന്നും അനുവേിച്ചി്ുെട. കതോഴിലോളിെൾക്കട വിതരണം കെയ്ത േുതിയ 

കതോഴിൽ െോര്ടഡിൽ വിവരങ്ങൾ െൃതയമോയി പ്രഖ്കപടുെിയിരിക്കുന്നു. 

➢  കതോഴിലുറപട് നിയമം് അനു ോസിക്കും് ് ഗ്േെോരം് കതോഴിലോളിെളടക്കട് ് ഗ്േവൃ് െി്
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ഇടങ്ങളിൽ് അടിസ്ഥോന് കസൗെരയങ്ങൾ് തണൽ് ഷീറട, കവള്ളം് പ് ഖ്രിക്കോൻ്

േോഗ്തം,െയ്യുറ, െോലുറ് ് എന്നിവ് ആേയെോലങ്ങളിൽ് ലഭയമോക്കിയിരുകന്നങ്കിലും്

െോലപഴക്കം്സംഭവിച്ചതിനോൽ്ഇവ്ആവ യമോകണന്നട്മനസിലോയി. 

➢ ഗ്േവൃെി അനുവേിച്ച പ്ഫോറം ഫയലിൽ  സൂക്ഷിച്ചതട് അഭിനന്ദനോര്ടഹമോണട. 

➢ ഗ്േവര്ടെി തുടങ്ങുന്നതിനട മുൻേട െൃതയമോയി േദ്ധതി ആരംഭ മീറിങട പ്െരോറുകെന്നു  

മുഴുവൻ കതോഴിലോളിെളും അഭിഗ്േോയകപ്ു.് ഇതു അഭിനന്ദനമര്ടഹിക്കുന്നു  

➢ ഗ്േവൃെി ഫയലുെളിൽ ഭൂവുടമെളുകടയും അപ്േക്ഷയും നിെുതി രസീതും 

ഭൂവുടമയുകട്സോക്ഷയേഗ്തവും്സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു, ഇതും അഭിനന്ദനം അര്ടഹിക്കുന്നു.  

➢ കതോഴിലുറപട്േദ്ധതി്ഓഫീസിൽ്സൂക്ഷിപ്ക്കെ്ഏഴുകരജിററുെളുംസൂക്ഷിച്ചി്ുെട 

➢ ഓഫീസിൽ പ്സോഫടറട് പ്െോപിആയി അക്ഷോം  പ്രഖ്ോം ങ്ങൾ അടയോളകപടുെിയ 

ജിപ്യോടോഗ്ഡട പ്ഫോപ്്ോഗ്രോഫട  സൂക്ഷിെുനുെട എങ്കിലും ഫയലുെളിൽ െോണോൻ സോധിച്ചില്ല. 

➢ കതോഴിലുറപട് േദ്ധതിയുകട് സുതോരയത് ഉറപുവരുെുന്നതിനട് ഗ്േവൃെി്

ആരംഭിക്കുന്നതിനു്മുൻേട്േദ്ധതിയുകട്വിവരങ്ങൾ്അടങ്ങിയ്ഗ്േോപ്േ ിെ്ഭോഷയിലുള്ള്

സിറിസൺ് ഇൻഫര്ടപ്മഷൻ് പ്ബോര്ടഡട് സ്ഥോേിപ്ക്കെതുെട് .് ഓഡിറട് േിരിയഡിൽ്

േരിപ് ോധിച്ച് 5 ഗ്േവൃെിെൾക്കും്സിറിസൺ്ഇൻഫര്ടപ്മഷൻ് പ്ബോര്ടഡട്സ്ഥോേിച്ചി്ില്ല.്

െല്ലുെയ്യോല് നിര്ടമോണെിനട് സി് ഐ് ബി് നിരടമിച്ചി്ുകെങ്കിലും് ഗ്േവൃെി്

സ്ഥലങ്ങളികലോന്നും്പ്ബോര്ടഡട്െെില്ല. 

14.നിര്ടദേശങ്ങൾ 

● ഗ്േോപ്േ ിെ ഭോഷയിലുള്ള എറിപ്മറും ഗ്േവൃെി സ്ഥലങ്ങളിൽ ലഭയമോക്കണം. 

● കതോഴിലുറപിൽ അനുവേനീയമോയതും മുൻരണന ഗ്െമെിലും ഗ്േവൃെിെൾ ഏകറടുക്കോൻ 

ഗ് ദ്ധിപ്ക്കെതുെട. 

● കതോഴിൽ അപ്േക്ഷെൾ ഗ്ഫെട് ഓഫീസിൽ സവീെരിക്കുെയും ആയതിനു കെപറട രസീതട 

നൽെുെയും കെപ്യ്യെതോണട. 

● പ്മറട് െൂ്മോയി അപ്േക്ഷ നൽെുപ്മ്പോൾ കതോഴിൽ ആവ യ മുള്ളവകര ഉൾകേടുെി അപ്േക്ഷ 

കെോടുക്കോൻ ഗ് മിക്കുെ. 

● ഉപ്േയോരസ്ഥര്ട പ്രഖ്െളിൽ ഒപുകവക്കുപ്മ്പോൾ തീയ്യതി െൂടി പ്രഖ്കപടുപ്െെോതോണട. 

● വിജിലൻസട് ആൻഡട് പ്മോണിററിംരട െമ്മറി അംരങ്ങകള ഓപ്രോ വര്ടഷവും 

തിരകഞ്ഞടുപ്ക്കെതോണട. വിഎംസിയുകട അഭിഗ്േോയങ്ങൾ കസറട ഡയറിയിൽ െൃതയമോയി 

പ്രഖ്കപടുപ്െെതോണട. 

● േദ്ധതിയുകട  രിയോയ രീതിയിലുള്ള നടെിപിനട വിഎംസിയുകട ഇടകേടലുെൾ ഗ്േവൃെി 

സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉെോപ്വെതുെട. 

● കതോഴിലുറപിൽ ഏകറടുക്കുന്ന ഗ്േവൃെിെളുകട  ആസ്തിെൾ േീര്ടഘെോല നിലനിൽപിനട  

ആവ യമോയ സോപ്ങ്കതിെ നിര്ടപ്േ ങ്ങൾകതോഴിലോളിെൾക്കട ഓവര്ടസീയര്ട മോര്ട നൽപ്െെതും 

േോലിക്കുന്നുകെന്നട  ഉറപു വരുപ്െെതുമോണട. 

● കെക്കട് ലവീഫട് പ്േോകല ഗ്േോധോനയം ഉള്ള മസടകറര്ട പ്റോളിൽ യോകതോരു വിധ കവ്ിതിരുെലും 

േോടില്ല. ഹോജര്ട െൃതയമോയി പ്രഖ് കേടുെണം. മറര്ട്പ്റോളുെളിൽ്ഹോജര്ട്പ്രഖ്കപടുെുന്ന്

പ്െോളെിനു്മുെളിൽ്തീയതി്പ്രഖ്കപടുപ്െെതോണട. 

● മറര്ട പ്റോളിൽ ഗ്േസ്തു ത ഗ്േവൃെിയുകട അളവുെൾ പ്രഖ്കപടുെുന്ന എം.ബുക്കിൻകറ നമ്പര്ട 

പ്രഖ്കപടുപ്െെതോണട.   

● മറര്ട പ്റോളിൽ സോക്ഷയകപടുെുന്ന ഉപ്േയോരസ്ഥര്ട തീയ്യതി െൂടി പ്രഖ്കപടുെുവോൻ 

ഗ് ദ്ധിപ്ക്കെതുെട. 

● കതോഴിലിടങ്ങളിൽ അടിസ്ഥോന കസൗെരയങ്ങൾനിര്ടബന്ധമോയും ഒരുക്കണം. 

● എല്ലോ ഗ്േവൃെിെളിലും നിര്ടബന്ധമോയും സി ഐ ബി സ്ഥേിെിരിക്കണം . 

ഉപ ംഗ്ഗഹം 

 

ഗ്േവര്ടെിെൾ തിരകഞ്ഞടുക്കുപ്മ്പോൾ  അതീവ ജോഗ്രത േുലര്ടപ്െെതുെട. ഭൂമികയ േുനരുജ്ജീ 

വി  പിക്കുന്നതിനു൦  അതുവഴി  സുസ്ഥിര വിെസനം സോധയമോെുന്നതിനും ലെട്ഷയം കവച്ചി്ു ള്ള 

കതോഴിലുറപു േദ്ധതിയുകട പ്ലോനിംരട , നടെിപട എന്നിവ സോമൂഹിെ േോരിസ്ഥിെ  മോനേണ്ഡങ്ങൾ 

േോലിെട കെോെട  ോസടഗ്തീയ മോയിെകന്ന നടപിലോപ്ക്കെതുെട. എങ്ങകനകയങ്കിലും ഗ്േവര്ടെി 

െൾ നടപിലോക്കി കെലവട െൂ്ുെ എന്നും   കതോഴിലോളിെൾക്കട കതോഴിൽ േിനങ്ങൾ െൂ്ുെ എന്നും 

മോഗ്തമോവരുതട നിലേോടുെൾ.   വയക്തമോയ െോഴ്ചപോടില്ലോകത അ ോസടഗ്തീയമോയ രീതിയിൽ ഗ്േവര്ട 
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െിെൾ കതകരകഞ്ഞടുക്കുന്നതും കെയ്യുന്നതും , െോലോനുസൃതമല്ലോെ ഗ്േവര്ടെിെൾ കെയ്യുന്ന 

തും ഇതിനടകറ യഥോര്ടത്ഥ ലക്ഷയകെ െളങ്കകപടുെുന്നതോയി  വിഷമപ്െോകട പ്നോക്കി നിൽപ്ക്ക 

െി വരുന്നതട ആ ങ്കോജനെമോണട. ഈ സോമൂഹിെ േരിപ് ോധന ഒരു ഉയിര്ടകെഴുപ്ന്നൽപിനു 

സോധയമോെുന്ന ഗ്േതയോ പ്യോകട ഈ  റിപ്പോര്ട്ട സമര്ടപിക്കുന്നു.  

അനുബന്ധം- 1-  

ത ാഴിലുറപ്പുപദ്ധ ിയില്ഏതറ്ടുത്്തചയ്യാന്പറ്ിയഗ്പവൃത്ികൾ 

1.  വിഭാഗംഎ :ഗ്േെൃതിവിഭവേരിേോലനവുമോയിബന്ധകപ്കേോതുഗ്േവൃെിെൾ 

2.  വിഭാഗംബി: 

സമൂഹെിൽഅവ തഅനുഭവിക്കുന്നവിഭോരങ്ങൾക്കുള്ളവയക്തിരതആസ്തിെൾഖ്ണ്ഡി

െ 5ൽേരോമര്ട ിക്കുന്നെുടുംബങ്ങൾക്ക്മോഗ്തം 

3.  വിഭാഗം ി: 

പ്േ ീയഗ്രോമീണഉേജീവനമിഷൻനിബന്ധനെൾഅനുസരിക്കുന്നസവയംസഹോയസംഘങ്ങ

ൾക്കടകേോതുഅടിസ്ഥോനസൗെരയങ്ങൾ 

4.  വിഭാഗംഡി: ഗ്രോമീണഅടിസ്ഥോനസൗെരയങ്ങൾ 

അനുബന്ധം:വിവിേ  ലത്ിലുള്ള ഉദേയാഗസ്ഥരുതട ചുമ ലകൾ. 

ദമറ്്്്മാരുതട്ചുമ ലകൾ. 

ഗ്േവൃെി്സ്ഥലങ്ങളിൽ്ഗ്േവൃെിയുകട്പ്മൽപ്നോ്ം. 

• കതോഴിൽ്െോര്ടഡിൽ്ആവ യമുള്ള്വിവരങ്ങൾ്പ്രഖ്കപടുെുെ. 

• മറര്ട്പ്റോളിൽ്കതോഴിലോളിെളുകട്ഹോജര്ട്ഉറപു്വരുെുെ്. 

• പ്മറടമോരുകട് േരി ീലനങ്ങളിൽ് േകങ്കടുക്കുെ് .അറിവുെൾ് കതോഴിലോളിെളുമോയി് േങ്കു്

വയടക്കുെ. 

• ഗ്േവൃെി്ഇടങ്ങളിൽ്ആവ യ്മോയ്കസൗെരയങ്ങൾ്ഉപ്െോ്എന്നട്ഉറപു്വരുെുെ. 

• കസറട്ഡയറിയിൽ്പ്മോണിററിംരിനട്വരുന്ന്ഉപ്േയോരസ്ഥകര്കെോെട്ഒപട്വയടപിക്കണം. 

• കതോഴിലോളിെൾക്കട്അവരുകട്േെു്അവെോ ങ്ങകള്െുറിച്ചട്േറഞ്ഞു്കെോടുക്കുെയും്

അവകര്പ്ബോധോവതടെരിക്കുെയും്കെയ്യുെ. 

• േുതിയ് കതോഴിൽ് ഇടങ്ങൾ് െകെെുവോനും് േുതിയ് കതോഴിൽ് ആസൂഗ്തണം്

കെയ്യുവോനും്കതോഴിലോളിെകള്സഹോയിക്കുെ്. 

• െൃതയമോയി് പ്സോഷയൽ് ഓഡിറട്് ഗ്രോമസഭയിലും,കഗ്േോജെടറട്് മീറിങ്ങിലും് േരി ീലന്

െയോമ്പിലും്േകങ്കടുക്കുെ. 

• മറു്കതോഴിലോളിെൾക്കട്െൂടി്പ്മറട്നടകറ്െുമതലെളിപ്ലക്കട്െടന്നു്വരോനുള്ള്സോഹെരയം്

ഉെോക്കുെ. 

• കതോഴിലോളിെളുമോയി് നിരന്ത്ര് സമ്പര്ടക്കം് േുലര്ടെുെയും് െൂടുതൽ് ബന്ധം്

സ്ഥോേിക്കുെയും്കെയ്യുെ. 

 

പഞ്ചായത് ്ത ഗ്ക്റി /അ ിസ്റ്റന്റ ്  ത ഗ്ക്റി 

● േദ്ധതിയുകട പ്മൽപ്നോ്ം. 

● ബില്ലുെൾ അംരീെരിക്കൽ. 

● കതോഴിലോളിെളുകട പ്വതനം യഥോസമയം അവരുകട എകക്കൗെിൽ 

എെികയന്നതട ഉറപു വരുെൽ. 

● മറര്ട പ്റോളട സോക്ഷയകപടുെി കതോഴിൽ അനുമതി നൽെുെ,  

ഗ്പവൃത്ി പൂര്ടത്ീകരിച്ച ഭൂഗ്പദേശങ്ങളുതട വിവരങ്ങൾ                                      

SN നീര്ടത്ട 

പരിപാലനത്ില് 

 നീര്ടത്ട 

പരിപാലനത്ില് 

എ ്്  ി- എ  ്

ടി കുടുംബാംഗ്

പച്ചകറി 

കൃഷ്ിക്ു 

പച്ചക്റി 

കൃഷ്ിക്ു 
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കല്ല് കയ്യാല മണ്്ണ കയ്യാല ങ്ങൾക്ു മണ്്ണ് ജല 

 ംരക്ഷണം 

നിലതമാരുക്ല് നിലതമാരുക്ല് 

രണ്ടാം ഘ്ം 

1. ജയെുമോര്ട വര്ടമ്മ അര്ടച്ചന നോയര്ട ടി രുക്മിണി  ോന്ത് കെ വി നോരോയണൻ 

നോയര്ട 

2 ടി മുരളി ഗ്േഭോെരൻ കെ ഇ േി െൃഷ്ണൻ േി േോപ്മോേരൻ െുഞ്ഞിരോമൻ 

3 

േി െൃഷ്ണൻ 

േതമോനഭൻ െോര്ടതയോയനി ടി 

േി 

തങ്കമണി ടി ജി പ്രോവിന്ദൻ വി 

4 േടിഞ്ഞോറയിൽ 

വിപ്വെട 

ഓമന 

ജോനെി ടി 

േി െണ്ണൻ ലക്ഷ്മി  അമ്മ 

5 കെോല്ലെി േത്മിനി െൃഷ്ണൻ േി സു ീല േി വോസന്ത്ി േി ബോലൻ വി  

6 

രപ്മ ൻ 

ഗ്േഭോെരൻ 

  ി ടി 

കെ വി പ് ോഭന മണിയോടോൻ 

േോറു 

7 

 

രപ്മ ൻ േി 

എങ്കി്ൻ സി 

േി വി 

െുഞ്ഞിരോമൻ 

രംരോധരൻ എം 

േി 

8  സിബി െോപ്ക്കോ മുരളി ടി േി ബോലൻ അമ്മിണി 

9  രവീഗ്ന്ദൻ േി തമ്പോൻ നോരോയണി െമലോക്ഷി കെ 

10   സുപ്രഷട എൻ േി വനജ ഇ സുെുമോരൻ 

11   അെുതൻ േി ഭോര്ടരവൻ ഇ െുഞ്ഞതി ടി േി 

12   അജയെുമോര്ട പ്രോേോലെൃഷ്ണൻ രോധ േി 

13   നോരോയണി ടി േി വി വിജയൻ െോര്ടതയോയനി സി 

14 

 

   കെ വി 

രതടനമണി 

15     സതീ ൻ കെ 

16     നോരോയണൻ കെ 

ഗ്ഗാമ ഭ്നിര്ടദേശങ്ങൾ 

➢ െൃഷിപണി്കതോഴിലുറപിനടകറ ഭോരമോക്കുെ . 

➢ ഗ്േവൃെി്സമയം്9 മണി്മുതൽ്4 മണി്വകര്ഗ്െമീെരിക്കുെ. 

➢ 15്േിവസെിനുള്ളിൽ്െൂലി്ലഭയമോക്കുെ. 

➢ കതോഴിൽ്േിനങ്ങൾ്വര്ടധിപിക്കുെ് പ്വതനം്ഉയര്ടെുെ്തുടങ്ങിയ്നിര്ടപ്േ ങ്ങൾ് 

➢ ഗ്േോപ്േ ിെ്ഭോഷയിലുള്ള്എറിപ്മറും്ഗ്േവൃെി്സ്ഥലങ്ങളിൽ്ലഭയമോക്കുെ. 

➢ കതോഴിലുറപിൽ് അനുവേനീയമോയതും് മുൻരണന് ഗ്െമെിലും് ഗ്േവൃെിെൾ്

ഏകറടുക്കോൻ്ഗ് ദ്ധിക്കുെ. 

➢ കതോഴിൽ് അപ്േക്ഷെൾ് ഗ്ഫെട്് ഓഫീസിൽ് സവീെരിക്കുെയും് ആയതിനു് കെപറട്

രസീതട്നൽെുെയും്കെയ്യുെ. 

➢ വിജിലൻസട്് ആൻഡട്് പ്മോണിററിംരട് െമ്മറി് അംരങ്ങകള് ഓപ്രോ് വര്ടഷവും്

തിരകഞ്ഞടുക്കുെ.് 
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➢ േദ്ധതിയുകട്  രിയോയ് രീതിയിലുള്ള് നടെിപിനട് വിഎംസിയുകട് ഇടകേടലുെൾ്

ഗ്േവൃെി്സ്ഥലങ്ങളിൽ്ഉറപോക്കുെ. 

➢ കെക്കട്് ലവീഫട്് പ്േോകല് ഗ്േോധോനയം് ഉള്ള് മസടകറര്ട് പ്റോളിൽ് യോകതോരു് വിധ്

കവ്ിതിരുെലും് േോടില്ല.  ഹോജര്ട് െൃതയമോയി് പ്രഖ്കപടുെണം. ഗ്േവൃെി് നടന്ന്

തീയതി്പ്രഖ്കപടുെണം 

➢ കതോഴിലിടങ്ങളിൽ്അടിസ്ഥോന്കസൗെരയങ്ങൾനിര്ടബന്ധമോയും്ഒരുക്കണം. 

➢ എല്ലോ്ഗ്േവൃെിെളിലും്നിര്ടബന്ധമോയും്സി്ഐ്ബി്സ്ഥോേിച്ചിരിക്കണം്. 

➢ വയക്തിരത്ഗ്േവൃെിെളിൽ്ഭൂവുടമെൾ്നിര്ടബന്ധമോയും്കതോഴിൽ്കെയ്യണം. 

➢ ആക്ഷൻ് പ്ലോനികല് ആസ്തി് വിെസന് ് ഗ്േവൃെിെൾക്കട് മുൻതൂക്കം് നൽെികക്കോെട്

ഗ്േവൃെിെൾ്ഏകറടുക്കണം. 

➢ ഓപ്രോ്വയക്തിയുകടയും്േറമ്പിൽ്കെയ്ത്ഗ്േവൃെിയുകട്അളവുെൾ്െൃതയമോയി്എഴുതി്

സൂക്ഷിക്കണം.  

ഉദേയാഗസ്ഥര്ട/വാര്ടഡ്്്തമമ്പരില്്നിന്നും്ഉള്ള്മറുപടി 

➢ മഹോത്മോരോന്ധി് പ്േ ീയ് ഗ്രോമീണ് കതോഴിലുറപട് നിയമഗ്േെോരം് ആസ്തി് വിെസന്

ഗ്േവര്ടെിെൾക്കോണട് മുൻതൂക്കകമന്നും് െൃഷികയ് പ്ഗ്േോത്സോഹിപിക്കുന്നതിനോയി്

അടിസ്ഥോന്സൗെരയങ്ങൾ്ഒരുക്കികക്കോടുക്കുെ്മോകഗ്തപ്മ്കെയ്യോൻ്സോധിക്കുെയുള്ളു. 

➢ കതോഴിലോളിെൾക്കട് 15 േിവസെിനെം് െൂലി് ലഭിക്കുന്നതിനട് പ്വെ് എല്ലോ്

നടേടിഗ്െമങ്ങളും് െൃതയമോയി് േൂര്ടെീെരിക്കുവോൻ് നിര്ടവഹണ് ഏജൻസി്

ഗ് ദ്ധിച്ചി്ുെട് .്എങ്കിലും് പ്െഗ്ന്ദ്സര്ടക്കോരിൽ്നിന്നും് ലഭയമോപ്ക്കെ്തുെ്ലഭയമോെോകത്

വരുന്ന്സോഹെരയം്കെോെട്മോഗ്തമോണട്െൂലി്ലഭിക്കോൻ്കവെുന്നതട. 

➢ ജനെീയ് ഭോഷയിലുള്ള് എറിപ്മറട് ലഭയമോക്കുന്നതിനുള്ള് സൗെരയം് നിലവിൽ് കസെവര്ട്

പ്സോഫടടട്കവയറിൽ്ഇല്ല. 

➢ വിജിലൻസട്് ആൻഡട്് പ്മോണിററിംരട് െമ്മറി് അംരങ്ങകള് ഓപ്രോ് വര്ടഷവും്

കേോതുഗ്രോമസഭെളിൽ്വച്ചട്തിരകഞ്ഞടുക്കോറുെട 

➢ ആക്ഷൻ് പ്ലോനികല് ആസ്തി് വിെസന് ് ഗ്േവൃെിെൾക്കട് മുൻതൂക്കം് നൽെികക്കോെട്

ഗ്േവൃെിെൾ് ഏകറടുെട് നടപിലോക്കുന്നതിനോവ യമോയ് ഗ്േവര്ടെനങ്ങൾ് കെയ്യോം് . 

നിലവിൽ്ആസ്തി് വിെസനഗ്േവൃെികയന്ന് നിലയിൽ് െൂരൽ് ജി് എൽ് േി് സ്കൂ ളിനട് ഒരു്

കഡനിങട് ഹോൾ് നിര്ടമ്മിക്കോനുള്ള് എറിപ്മറട് തയ്യോറോക്കിയി്ുെട.് െുറുമതിൽ് എന്ന്

െോരയവും്േരിരണിക്കോം. 

➢ അടിസ്ഥോന് സൗെരയങ്ങൾ് ആയ് തണൽ് ഷീറട, െുടികവള്ള് േോഗ്തം് തുടങ്ങിയവ്

േഞ്ോയെിൽ്അപ്േക്ഷ്നല്കു െയോകണങ്കിൽ്ലഭയമോക്കുെപ്യോ്അകല്ലങ്കിൽ്സോധനങ്ങൾ്്

വോങ്ങി്വൗച്ചറുെൾ്സമര്ടപിക്കുെയോകണങ്കിൽ്അതിനുള്ള്തുെയോപ്യോ്ലഭയമോക്കും. 

 ീരുമാനങ്ങൾ 

➢ വി്എം്സി്കമമ്പര്ടമോരുകട്ഗ്േവര്ടെനങ്ങൾ്െൂടുതൽ്കമച്ചകപടുെുന്നതിനടകറ്ഭോരമോയി്

ഗ്േവൃെി് തുടങ്ങുന്ന് േിവസം,് സ്ഥലം് എന്നിവ് സംബന്ധിച്ച് െോരയങ്ങൾ് അവകര്

അറിയിക്കോനുള്ള്തീരുമോനമോയി. 

➢ ആസ്തി് വിെസന് ഗ്േവര്ടെനങ്ങൾ് ഏകറടുെട്  നടപിലോക്കോൻ് പ്വെ് നടേടിെൾ്

സവീെരിക്കോകമന്നട്തീരുമോനിച്ചു.. 

➢ എല്ലോ്ഗ്േവൃെിെളിലും്സി്ഐ്ബി്സ്ഥോേിക്കുവോനും്തീരുമോനമോയി. 

➢ കതോഴിലിനുള്ള് അപ്േക്ഷ് സമര്ടപിക്കുപ്മ്പോൾ് കതോഴിൽ് പ്വെ് തീയതി, അപ്േക്ഷ്

സമര്ടപിക്കുന്ന് തീയതി് എന്നിവ് പ്രഖ്കപടുെി് ഗ്ഫെട് ഓഫീസട് വഴി് സമര്ടപിക്കോനും്

കെപറട്രസീതട്ലഭയമോക്കോനും്തീരുമോനമോയി. 

➢ മറര്ട്പ്റോളുെളിൽ്തിരുെലുെൾ്ഒഴിവോക്കോൻ്തീരുമോനമോയി. 

➢ ഓപ്രോ്വയക്തിയുകടയും്േറമ്പിൽ്കെയ്ത്ഗ്േവൃെിയുകട്അളവുെൾ്െൃതയമോയി്എഴുതി്

സൂക്ഷിക്കോൻ്തീരുമോനമോയി. 

➢ അടിസ്ഥോന്സൗെരയങ്ങളുകട്െോരയെിൽ്ഗ് ദ്ധിക്കുകമന്നട്തീരുമോനിച്ചു. 


