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ആമുഖം 

ഇന്ത്യയില്  ോധോരണക്കോരോയ ജനങ്ങളുടെ ടതോഴില് ടെയ്യുവോനുള്ള അവകോശടെ 

 ംരക്ഷിച്ചറ നിലനിര്ടെുന്നതിനോയി 2005 ട പററ്ംബര്ട അഞ്ോം തീയതി സേശീയ ഗ്രോമീണ 

ടതോഴിലുറപറ നിയമം നിലവില് വന്നു. അവിേഗ്ധ കോയിക ടതോഴിലില് ഏര്ടടപെോൻ 

 ന്നദ്ധതയുള്ള ഗ്രോമഗ്പസേശങ്ങളില് അധിവ ിക്കുന്ന ഏടതോരു കുെുംബെിനും ഒരു 

 ോമ്പെിക വര്ടഷ്ം 100 േിവ െില് കുറയോെ ടതോഴില് ഉറപോക്കുന്നസതോടെോപം 

രുണസമന്മയുള്ളതും സ്ഥോയിയോയി്ുള്ളതും ഉല്പോേനക്ഷമവുമോയ ആസ്തികളുടെ  ൃഷ്ടിയോണറ 

ഈ പദ്ധതിയുടെ മുഖയ ലക്ഷയം.േരിഗ്േരുടെ ഉപജീവനവും ആയി ബന്ധടപ് വിഭവോെിെറ 

ശക്തിടപെുെുകയും  ോമൂഹികമോയി പിസന്നോക്കം നില്ക്കുന്ന എല്ലോ കുെുംബങ്ങടളയും 

പദ്ധതിയില് ഉൾടപെുെുകയും പഞ്ോയെറ രോജറ സ്ഥോപനങ്ങടള ശക്തിടപെുെുക  എന്നതും 

ഇതിൻടറ ലക്ഷയമോണറ. 

 

 വിസശഷ്തകൾ 

 

➢ നിയമെിൻടറ പിൻബലമുള്ള അവകോശോധിഷ്ഠ ിതപദ്ധതി 

➢ ഗ്രോമപഞ്ോയെറ ഗ്പസേശെറ തോമ ിക്കുന്ന 18 വയസ്സറ പൂര്ടെിയോയ 

ഏടതോരോൾക്കും പദ്ധതിയില് പങ്കോളിയോകോം 

➢  റഗ്തീക്കും പുരുഷ്നും തുലയ സവതനം  

➢ പരിസ്ഥിതി  ംരക്ഷണം കോര്ടഷ്ിക സമഖലയിടല അെിസ്ഥോന  ൗകരയ 

വിക നം എന്നിവയറക്കറ മുൻരണന 

➢ ടതോഴിലോളികൾ തടന്ന ഗ്പവര്ടെികൾ കടെെുകയും ആ ൂഗ്തണടെ 

 ഹോയിക്കുകയും ടെയ്യുന്നു 

➢ ആ ൂഗ്തണെിലും നിര്ടവഹണെിലും തികഞ്ഞ  ുതോരയത 

➢ കരോറുകോടര ഇെനിലക്കോസരോ ഇല്ല 

➢ ടപോതുജന പങ്കോളിെസെോടെ സലബര്ട ബഡ്ജറ്റ 

➢ ബോങ്കറ സപോസറോഫീ റ വഴി മോഗ്തം സവതന വിതരണം 

➢  റഗ്തീകൾക്കറ മുൻരണന 

➢ കമ്പയൂ്ര്ട ശൃംഖല വഴിയുള്ള സമോണിറ്റിംരറ  ംവിധോനം 

➢ ഗ്രോമ ഭ പദ്ധതി ഓഡിറ്റ ടെയ്യുന്നു 

സേശീയ ഗ്രോമീണ ടതോഴിലുറപറ പദ്ധതി ഗ്പകോരം ഗ്രോമപഞ്ോയെറ ഗ്പസേശെറ  നെപിലോക്കുന്ന 

മുഴുവൻ ഗ്പവൃെികളും  സ ോഷ്യല് ഓഡിറ്ിങ്ങിനു വിസധയമോക്കണടമന്ന17(2) വകുപറ 

നിഷ്കര്ടഷ്ിക്കുന്നു പദ്ധതി ഗ്പവര്ടെന ടെപറ്ിയും ടപോതു ധനംെിലവഴിക്കുന്നതിടനപറ്ിയും 

പൗര  മൂഹം നെെുന്ന  പര യവും  വതഗ്ന്ത്വുമോയ പരിസശോധനയോണറ ആണറ സ ോഷ്യല് 

ഓഡിറ്റ അഥവോ  ോമൂഹിക പരിസശോധന .ടതോഴിലുറപറ നിയമഗ്പകോരം വര്ടഷ്െില് രെുതവണ 

സ ോഷ്യല് ഓഡിറ്റ ഗ്രോമ ഭകൾ എല്ലോ വോര്ടഡിലും കൃതയമോയി നെസെെതോണറസ ോഷ്യല് 

ഓഡിറ്റ ലൂടെ അഴിമതി ഇല്ലോതോക്കുന്നതിനും  ുതോരയത ഉറപു വരുെുന്നതിനും കോരയക്ഷമത 

വര്ടധിപിക്കുന്നതിനറ   ത്ഭരണം ഉറപോക്കുന്നതിനും കഴിയുന്നു.പദ്ധതി പണം ശരിയോയ 

രീതിയില് െിലവഴിച്ചി്ുെറ എന്നും പണം ടെലവഴിച്ചറ അതുടകോെറ പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷയം 

കകവരിച്ചി്ുെറ എന്നും രുണസഭോക്തോക്കളുടെ ജീവിതെില് രുണകരമോയും  കോരയമോയ മോറ്ം 

ഉെോയി്ുെറ എന്നറ സ ോഷ്യല് കടെെോൻ കഴിയുന്നു 

പദ്ധതി ആ ൂഗ്തണ്ണം. നിര്ടവഹണം, സമോണിറ്റിംരറ തുെങ്ങി എല്ലോ വയക്തികളും സ ോഷ്യല് 

ഓഡിറ്റ ഗ്രോമ ഭയില് നിര്ടബന്ധമോയും പടങ്കെുക്കണം.മഹോത്മോ രോന്ധി സേശീയ ഗ്രോമീണ 

ടതോഴിലുറപറപ ദ്ധതിയില്   ുരമവും  ുതോരയവുമോയി സ ോഷ്യല് ഓഡിറ്റ നെെുന്നതിനറ  

സകരളെില്   വതഗ്ന്ത് െുമതലയുള്ള സ ോഷ്യല് ഓഡിറ്റ യൂണിറ്റ നിലവില്വന്നു 

1.രീതിശോ റഗ്തം 
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 സ ോഷ്യല് ഓഡിറ്റ റിസ ോഴ്സറ  ടപരറ ണ്  ഗ്പവര്ട െി ഫയല് പരിസശോധന, ഫീല്ഡറ  ന്ദര്ടശനം, 

ടതോഴിലോളികളും ആയുള്ള അഭിമുഖം, എം ഐ എ റ പരിസശോധന എന്നിവടയ 

അെിസ്ഥോനമോക്കിയോണറ സ ോഷ്യല് ഓഡിറ്റ റിസപോര്ട്റ തയ്യോറോക്കിയി്ുള്ളതറ. തോടഴ പറയുന്ന 

രീതി അവലംബിച്ചോണറ ഈ റിസപോര്ട്റ തയ്യോറോക്കിയി്ുള്ളതറ. 

2.രാമന്തളി പഞ്ചായത്് അടിസ്ഥാ വിവരങ്ങൾ  

    

1 ജില്ല കണ്ണൂര്ട 

2 സലോക്കറ    പയ്യന്നൂര്ട 

3 അതിരുകൾ  

3.1 കിഴക്കറ  പുതിയ പുഴ 

3.2 പെിഞ്ഞോററ ഏരൻ കെല് 

3.3  ടതക്കറ  അറബികെല് 

3.4 വെക്കറ കവ്വോയി പുഴ 

4 വിസ്തീര്ടണം   29.99 െ ,ട   

5 വോര്ടഡറ  കളുടെ എണ്ണം 15 

 വീെറ കളുടെ എണ്ണം 5620 

 ജനറല് 5528 

 പ്ിക ജോതി 192 

6 ജന ംഖയ  25711 

ഓഡിറ്്   ു വിദേയമാക്ിയ ഗ്പവൃത്ികളുതട ലിസ്റ്റ് 

ഗ്ക ഗ്പവൃെിയുടെ 

സപരറ 

കോലയള

വറ 

ടതോ

ഴില് 

േിന

ങ്ങൾ 

െിലവോയ തുക ആ

ടക 

റോറ്  

അവിേ

രറദ്ധ 

കൂലി 

വിേ

രറദ്ധ 

കൂലി 

 ോധ

ങ്ങളു

ടെ 

തുക 

1 കൃഷ്ിക്കുളം 

നിര്ടമ്മോണം  

IF/397488 

28/2/19 

to 

03/03/19 

19 5149 0 

 

114 5263 പൂര്ടെി

യോയതോ

ണറ 

2 

 

 

കൃഷ്ിക്കുളംനി

ര്ടമ്മോണം 

IF/383434 

28/2/19 

To  

28/2/19 

28 7588 0 168 7756 പൂര്ടെി

യോയതോ

ണറ 

3 കൃഷ്ിക്കുളംനി

ര്ടമ്മോണം 

IF/397795 

 

28/2/19 

To 

03/03/19 

14 3794 0 84 3878 പൂര്ടെി

യോയതോ

ണറ 

4 

 

 

എ റ. ി കുെും 

ബങ്ങളില്മ ണ്ണറ 

ജല ം രക്ഷണ 

ഗ്പവര്ടെികൾ  

WC/333810 

16/11/18 

To 

12/12/18 

 

 

551 

 

 

 

149321 

 

 

 

0 3306 

 

 

 

152627 

 

 

 

പൂര്ടെി

യോയതോ

ണറ 

 

5 

പച്ചക്കറി 

കൃഷ്ിക്കറ 

നിലടമോരുക്ക

ല് ഘ്ം -1 

LD/329546 

 

17/01/19  

To 

10/02/19 

759 205689 0 4554  പൂര്ടെി

യോയതോ

ണറ 
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6.ഗ്പവര്ടത്ികളുതടപരിദശാേ വിവരണം 

 

തോടഴപറയുന്നഗ്പവൃെികൾ ആണറപരിസശോധനയറക്കവിസധയമോക്കിയതറ 

 

 ഗ്പവൃെിയുടെ സപരറ എം,ബുക്കില് 

സരഖടപെുെിയ 

അളവറ 

ഫീല്ഡറ  പരിസശോധനയില് കെ അളവുകൾ 

1 കൃഷ്ിക്കുളംനിര്ടമ്മോണം  

IF/397488 

Earth work=39.5 

Site clearance =64 

കൃതയമായി അളവ് എടുക്ാൻ  ാേിച്ചില്ല. വശങ്ങൾ ഇടിഞ്ഞു ദപായിരുന്നു. അത ്തകാണ്ട് തതന്ന ആഴം കുറഞ്ഞു.ആ ഗ്പദേശം 

മണല് ആണ്.  

2 കൃഷ്ിക്കുളംനിര്ടമ്മോണം 

IF/383434 

Eartഹ work 

=58.3 

Site clearance =64 

കൃതയമോയിഅളവറഎെുക്കോൻ ോധിച്ചില്ല.വശങ്ങൾഇെിഞ്ഞുസപോയിരുന്നു.അതറടകോെറതടന്നആഴംകുറഞ്ഞു.ആഗ്പസേശംമണല്ആണറ. 

3 കൃഷ്ിക്കുളംനിര്ടമ്മോണം 

IF/397795 

Site clearance=25 

Earth work=29.376 

കൃതയമോയിഅളവറഎെുക്കോൻ ോധിച്ചില്ല.വശങ്ങൾഇെിഞ്ഞുസപോയിരുന്നു.അതറടകോെറതടന്നആഴംകുറഞ്ഞു.ആഗ്പസേശംമണല്ആണറ. 

4 

 

 

എ റ. ികുെുംബങ്ങളില് 

മണ്ണറജ ംരക്ഷണ 

ഗ്പവൃെികൾ  

WC/333810 

 

Site 

clearance=4582.37 

Earth work for 

open area =536.07 

Earth work for 

foundation 

=245.4532 

 

 

 

കസമ്പോറുകുഴിഉെോക്കിയതോയിരുന്നു,ആടകനശിച്ചരീതിയിലോണുള്ളതറ.കുഴിമണ്ണുംസവറുംനിറഞ്ഞുഅളവറഎെുക്കോൻ ോധിച്ചില്ല.െിലതിനു 

മോഗ്തമോണറ അളവറ എെുക്കോൻ  ോധിച്ചതറ.  

5 പച്ചക്കറികൃഷ്ിക്കറ 

നിലടമോരുക്കല് 

ഘ്ം-1 

LD/32954 

 

 

Earth work= 

Site clearance = 

 

ആ ഗ്പദേശതത് ത ല്ല് കൃഷ്ി ആയതി ാല് അളവ് എടുക്ാൻ  ാേിച്ചില്ല.  

ഗ്പവൃത്ിതയ കുറിച്ചുള്ള വിശേ വിവരങ്ങൾ 

ഗ്പവൃെിടെയ്തസ്ഥലം ന്ദര്ടശിച്ചു,.5ഫയലുകളില് 3എണ്ണം കൃഷ്ിക്കുളം നിര്ടമോണം ആയിരുന്നു. 

കൃഷ്ിക്കുളം കോണോൻ  ോധിച്ചു. ഏകസേശ അളവറ എെുക്കോൻ  ോധിച്ചു. കോരണം മണ്ണറ ഇെിഞ്ഞു 

സപോയിരുന്നു വശങ്ങൾ. പച്ചക്കറി കൃഷ്ിക്കറ നിലടമോരുക്കല് ഗ്പവര്ടെി 

സ്ഥലംകോണോൻ ോധിടെങ്കിലുംഇസപോൾഅവിടെടനല്ലറകൃഷ്ിആണുള്ളതറ.പച്ചക്കറികൃഷ്ിടെസയ്യ

െ  മയം കഴിഞ്ഞതറ ടകോെോണറ ടനല്ലകൃഷ്ി ടെയ്തിതതറ എന്നു പറഞ്ഞിരുന്നു.എ റ.  ി 

കുെുംബങ്ങളില് മണ്ണറ ജല ംരക്ഷണ ഗ്പവര്ടെിയില് കസമ്പോറുകുഴി 

നിര്ടമോണആണറകൂെുതലോയി ഉെോയിരുന്നതറ.എ റ.  ി, മുൻരണന വിഭോരം, വിധവ എന്നിവര്ടക്കറ 

സശഷ്ം ജനറല് ഉൾടപടെ ആളുകൾക്കു ഗ്പവൃെി ടെയ്തി്ുെറ. ഇതില് കൂെുതല് സപരും കുഴി 

മൂെി കളഞ്ഞു. അതുടകോെറ അളവറ കൃതയമോയി സരഖടപെുെോൻകഴിഞ്ഞില്ല. 

അവകാശഅേിഷ്ഠ ിത ിരീക്ഷണങ്ങള് 

മഹോത്മരോന്ധി സേശീയ ഗ്രോമീണ ടതോഴിലുറപറ നിയമെിലൂടെ ഗ്രോമീണ ജനതയറക്കറ ടതോഴില് 

നല്കടപെുന്നസതോടെോപം അവരുടെ പെു അവകോശങ്ങളും  ംരക്ഷിക്കടപെുന്നു..സ ോഷ്യല് 

ഓഡിറ്ിലൂടെ ഗ്പവൃെികളുടെപരിസശോധനയും അസതോടെോപം ടതോഴിലോളികളുടെ 

പെവകോശങ്ങളും  ംരക്ഷിക്കടപെുന്നുടവന്നും വിലയിരുെുന്നു. 

തതാഴില് കാര്ടഡുമായി ബന്ധതപ്പ്വ: 

ടതോഴില്കോര്ടഡറ ഒരുആധികോരികസരഖയോണറ.മഹോത്മോ രോന്ധി സേശീയ ഗ്രോമീണ ടതോഴിലുറപറ 

നിയമെിടല ടഷ്ഡയൂൾ 2 ഗ്പകോരം ടതോഴില് കോര്ടഡിനറ അസപക്ഷ നല്കുന്ന കുെുംബങ്ങൾക്കറ 15 

േിവ െിനകം തികച്ചും ട ൗജനയമോയി ടതോഴില് കോര്ടഡറ  ലഭയമോക്കണടമന്നറ 

അനുശോ ിക്കുന്നു. കൂെോടത കൃതയമോയ ഇെസവളകളില് കോര്ടഡറ പുതുക്കി നല്സകെതുമോണറ. 

ടതോഴില് കോര്ടഡറ ടതോഴിലോളികളുടെ കകവശം തടന്നയോണറ  ൂക്ഷിസക്കെതറ . ഡിമോൻററ 
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നല്കുന്ന തീയതിയോണറ സരഖടപെുസെെഭോരം ഒഴിഞ്ഞു കിെക്കുന്നതോയി കെു.എന്നോല് 

ടതോഴില് ഏര്ടടപ് േിവ ങ്ങൾ കൃതയമോയി സരഖ ടപെുെിയിരിക്കുന്നു. ടതോഴില് കോര്ടഡില് 

പതിപിസക്കെ സഫോസ്ോയുടെ ടെലവറ  ടതോഴിലോളികൾ  വന്ത്ം കകയ്യില് നിന്നറ 

ടെലവോക്കുകയോണറ ടെയ്തി്ുളളതറ. 

 

1. തതാഴില് ലഭിക്ുന്നത്  ംബന്ധിച്ച്: 

ടതോഴില് കോര്ടഡുള്ള ഏടതോരു കുെുംബെിനും 100 േിവ ടെ അവിേഗ്ദ കോയിക ടതോഴിലിനറ 

അവകോശമുെറ. അസപക്ഷ നല്കിയോല് കകപറ്ു രശീതറ നല്കുകയും15 േിവ െിനകം 

ടതോഴില്  ലഭയമോക്കണടമന്നും നിയമെില് ഗ്പതിപോേിക്കുന്നു..അസപക്ഷ  വീകരിക്കുന്ന 

മുറയറക്കറ അസപക്ഷകനറ കകപറ്ു രശീതറ  നിര്ടബന്ധമോയും നല്കണടമന്നറ നിയമെില് 

അനുശോ ിക്കുന്നുെറ . ഫയലില് ടതോഴില് അസപക്ഷകസളോ രശീതിനറടറ ടകൗെര്ട സ്ലിപറ 

കോണോൻ  ോധിച്ചി്ില്ല .ഈവോര്ടഡില്ടതോഴിലോളികൾഗ്രൂപോയുംവയക്തിരതമോയും 

സമറ്ിലൂടെടതോഴില്ആവശയടപ്ുവരുന്നുെറ. ഗ്രൂപറഡിമോൻഡറസഫോംഉ 

ടെങ്കിലുംതീയതിവയക്തമോക്കെിനോല്15 േിവ െിനകെുതടന്നടതോഴില്ലഭിസച്ചോഎന്നറ 

കടെെുവോനോയില്ല 

3.ടതോഴിലില്ലോയ്മദവത ം: 

ടതോഴില് ആവശയടപ്ു കഴിഞ്ഞോല് 15 േിവ െിനകം ടതോഴില് ലഭയമോക്കോെപക്ഷം 

ടതോഴിലില്ലോയ്മ സവതനം ലഭിക്കോൻ അവകോശമുെറ.വോര്ടഡിടലടതോഴിലോളികൾ തീയ്യതി 

സരഖടപെുെി  സരഖോമൂലം അസപക്ഷ  മര്ടപിക്കോറില്ല ,അതുടകോെറ തടന്ന ടതോഴിലില്ലോയ്മ 

സവതനം ലഭിസക്കെ  ോഹെരയം ഉെോയി്ില്ല 

4.തഷ്ല്്  ഓ് ദഗ്പാജക്റ്്    ംബന്ധിച്ച്: 

വോര്ടഡില് ആവശയമോയ വിക ന ഗ്പവൃെികൾ കടെെുന്നതിനറ ടതോഴിലോളികൾക്കറ 

അവകോശം ഉെറ. ടതോഴില് കടെെുന്നതിനു ടതോഴിലോളികളുടെയും സമറ്ിടെയും ഭോരെറ  

നിന്നും പങ്കോളിെമുെോവുന്നുെറ ,എന്നോല് ടതോഴിലുറപില് അനുവേനീയമോയ ആസ്തി വിക ന 

ഗ്പവൃെികൾ കടെെുന്നതിനറ വോര്ടഡിടല വിവിധ സമഖലയില് ഉള്ളവരുടെ പങ്കോളിെം 

ഉെോസവെതുെറ.പഞ്ോയെില്  ൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന ഗ്രോമ ഭ രോജി റടറര്ട ല് ടതോഴിലോളികൾ 

മീറ്ിംരറ കൂെിയതോയും ടതോഴില് നിര്ടസേശിച്ചതയും കോണുന്നു 

5.യാഗ്താ തെലവ ് ംബന്ധിച്ച്: 

ടതോഴിലോളികൾക്കറ തോമ  സ്ഥലെുനിന്നും 5 കിസലോമീറ്ര്ട െുറ്ളവില് ടതോഴില് 

ലഭിക്കുവോനുള്ള അവകോശമുെറ ,ഗ്പസ്തു ത പരിധിക്കു പുറെു  ടതോഴില് ടെസയ്യെ  ോഹെരയം 

ഉെോവുകയോടണങ്കില് യോഗ്തോ ബെയോയി കൂലിയുടെ 10% തുക നിലവിടല കൂലി ഗ്പകോരം  27 

രൂപ 10 കപ  ഗ്പവൃെി േിവ ങ്ങളില് ലഭയമോക്കണം. അഞ്റകിസലോമീറ്ര്ട പരിധിക്കപുറം 

ടതോഴിലുറപറ ഗ്പവൃെി ടെയ്തില്ല എന്നോണു ടതോഴിലോളികളില് നിന്നും മന ിലോക്കോൻ 

കഴിഞ്ഞതറ. 

6.ഗ്പവൃത്ി സ്ഥലതത് ത ൌകരയങ്ങൾ  ംബന്ധിച്ച്; 

ടതോഴിലിെങ്ങളില് ലഭിസക്കെ അെിസ്ഥോന ട ൗകരയങ്ങളോയ ഗ്പഥമ ശുഗ്ശൂഷ്ോ 

 ംവിധോനങ്ങൾ ,വിഗ്ശമ  മയടെ തണല്  ൗകരയം, കുെിടവളളം എന്നിവ 

ടതോഴിലോളികൾക്കറ ട ൗജനയമോയി ലഭയമോസക്കെതുെറ.  . ,തുവടര ടതോഴിലോളികൾക്കറഎന്നോല്ഇ  

,കയ്യുറ കോലുറ  ലഭിച്ചി്ില്ല .ഇതറ നിര്ടവഹണ ഏജൻ ിയുടെ ഭോരെുനിന്നുള്ള വീഴ്ചയോണറ , 

തുെര്ടന്നുള്ള ഗ്പവൃെികളില് അെിസ്ഥോന ട ൗകരയങ്ങൾ ലഭയമോക്കുന്നതിനറ നിര്ടവഹണ 

ഏജൻ ി ഗ്ശദ്ധിസക്കെതുെറ . 

7.ദവത ം ലഭയമാക്ുന്നത്  ംബന്ധിച്ച്; 
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ടതോഴിലുറപറ നിയമെില് ത ക്ഷൻ 3(2)ഗ്പകോരം മറര്ട സറോളറ കോലോവധി കഴിഞ്ഞു 

15േിവ െിനകം ടതോഴിലോളികളുടെ അടക്കൗെില് കൂലി ലഭിക്കുവോൻ അവകോശമുെറ . 

പഞ്ോയെില് നിന്നും പതിനഞ്റ േിവ െിനുളളില് എഫറ.െി.ഒ ജനസററ്റ ടെയ്തി്ുെറ.  

8.പരാ-തി പരിഹാരം  ംബന്ധിച്ച്: 

ടതോഴിലുറപുമോയി ബന്ധടപ് ഏടതങ്കിലുംകോരയെില് പരോതിയുെോകുന്ന പക്ഷം ആയതറ 

സരഖോമൂലം പഞ്ോയെില് പരോതിടപെോവുന്നതോണറ ,ഗ്പസ്തു ത പരോതികൾ  വീകരിച്ചു ര ീറ്റ  

നല്കുകയും പരമോവധി 7 േിവ  പരിധിക്കുള്ളില് അസനവഷ്ിച്ചു പരോതിക്കോരനറ മറുപെി 

നല്സകെതോണറ .പരോതികൾ അറിയിക്കുന്നതിനുള്ള സെോൾ ഗ്ഫീ നമ്പരറ (18004251004 ) 

ടപോതുജനങ്ങൾക്കറ കോണോവുന്ന രീതിയില് പഞ്ോയെറ ഓഫീ ില് ഗ്പേര്ടശിപിസക്കെതുെറ . 

പഞ്ോയെിടല പരോതി രജിറര്ട പരിസശോധിച്ചസപോൾ ഇതുവടരയോയി പരോതികടളോന്നും തടന്ന 

രജിററില് സരഖടപെുെിയതോയി കെില്ല. 

9.ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്   ടത്ുന്നത്  ംബന്ധിച്ച്: 

ടതോഴിലുറപില് ഏടറ്െുെ ഗ്പവൃെികൾ സ ോഷ്യല് ഓഡിറ്റ  നെെുന്നതില് 

പങ്കോളികളോവുന്നതിനു ടതോഴിലോളികൾക്കറ അവകോശമുെറ. 

10.അപകടങ്ങൾ  ംബന്ധിച്ച്: 

ടതോഴിലുറപറ സജോലിക്കിടെ ടതോഴിലോളികൾക്കറ ഏടതങ്കിലും തരെിലുള്ള അപകെം 

 ംഭവിച്ചു സപോവുകയോടണങ്കില് നിയമെിടല ടഷ്ഡയൂൾ 2(5)ഗ്പകോരവുംഅദ്ധയോയം 9 ടല 

പരോമര്ടശങ്ങളുടെ അെിസ്ഥോനെിലും െികില് ോ ടെലവുകളുടെ സരഖകൾ  മര്ടപിക്കുന്ന 

മുറയറക്കറ  ഗ്പസ്തു ത തുക മുഴുവനും അനുവേിച്ചു ടകോെുസക്കെതോണറ. 

ഓഡിറ്റ  കോലയളവില് അെരെിലുള്ള അപകെം ഒന്നും  ംഭവിച്ചി്ില്ല.  

10 .രജിസ്റ്റര്ട പരിദശാേ  

സകഗ്ന്ദ  ര്ടക്കോരിനറടറ നിര്ടസേശ ഗ്പകോരം തോടഴ പറയുന്ന ഏഴു രജിറര്ട നിര്ടബന്ധമോയും 

ഗ്രോമപഞ്ോയെില്  ൂക്ഷിസക്കെതോണറ.AMC ഗ്പകോരമുള്ള 7 രജിററുകളുംഉെോയിരുന്നു.  

1. തതാഴില് കാര്ടഡ് രജിസ്റ്റര്ട  

 

MIS DATA  ഗ്പകോര150 നോളിതുവടര ഒന്നോം വോര്ടഡില്  രജിറര്ട ടെയ്തി്ുള്ളതറ MIS ല് നിന്നും 

ടഡൗണ്സലോഡറ ടെയ്ത സകോപിയില് എല്ലോ വിവരങ്ങളും ഉൾടപെുെിയി്ുെറ. 

2 ഗ്ഗാമ ഭരജിസ്റ്റര്ട 

വാര്ടഡ് തലത്ില്  ഗ്രോമ ഭ രജിറര്ട  ൂക്ഷിക്കുന്നു  

3 ഡിമാൻഡ് അദലാദക്ഷ്ൻ/ൻ ദവത  രജിസ്റ്റര്ട 

MIS ല് നിന്നും ടഡൗണ്സലോഡറ ടെയ്ത സകോപിയില് എല്ലോ വിവരങ്ങളും 

ഉൾടപെുെിയി്ുെറ(പഞ്ോയെിടെ മുഴുവൻ  ഗ്പവൃെികളും) 

4.വര്ടക്് രജിസ്റ്റര്ട: 

2018 19 കോലയളവില് ടെയ്യുവോൻ ഉസേശിച്ചിരുന്ന മുഴുവൻ ഫയലുകളുസെയും വിവരങ്ങൾ നല്ല 

രീതിയില്എം,ട എ.എ റ ല് നിന്നും ഡൗണ്സലോഡറ ടെയ്തു  ൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു.(പഞ്ോയെിടെ 

മുഴുവൻ  ഗ്പവൃെികളും 

5 ആസ്തിരജിസ്റ്റര്ട: (സ്ഥിര ആസ്തികളുടെ രജിറര്ട) 

ഓഡിറ്റ നു വിസധയമോക്കിയ എ്ോം വോര്ടഡില് ആസ്തി വിക ന ഗ്പവൃെികൾ  ഒന്നും 

നെപിലോക്കിയി്ില്ല.എന്നോല് പഞ്ോയെിടല മറ്ു ഗ്പവൃെികൾ  ംബന്ധിച്ച ആസ്തിരജിറര്ട 

കൃതയമോയി സരഖടപെുെിയിരിക്കുന്നു. 

6 പരാതി രജിസ്റ്റര്ട:  
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രജിറര്ട പരിസശോധിച്ചസപോൾ 2013 വര്ടഷ്മോണറ അവ ോനമോയി പരോതി സരഖടപെുെി കെതറ. 

അതിനുസശഷ്ം ആറു വര്ടഷ്മോയി യോടതോരുവിധ പരോതിയും സരഖടപെുെിയതോയി 

കെില്ല.അസനവഷ്ിച്ചസപോൾ പിന്നീെറ പരോതി ഒന്നും ഇതുവടര ലഭിച്ചില്ല എന്നോണറ അറിയോൻ 

കഴിഞ്ഞതറ.  

18004255720 എന്ന സെോൾ ഗ്ഫീ നമ്പറില് പരോതികൾ സരഖടപെുെോം എന്നുള്ള വിവരം 

ടതോഴിലോളികളില് ലഭയമല്ല. 

7 തമറ്ീരിയല്രജിസ്റ്റര്ട :  

ഓഡിറ്്   കാലയളവില് ടമറ്ീരിയല്  വര്ടക്കു കൾ ഒന്നും നെന്നില്ല .അതുടകോെറ 2018  -2019  

കോലഅളവില് ടമറ്ീരിയല്രജിറരില് വിവരങ്ങൾ ഒന്നും ഇല്ല,അതറ വടര ഉള്ള ഗ്പവൃെികളുടെ 

എല്ലോം കൃതയമോയി സരഖ ടപെുെിയി്ുെറ. 

11ഗ്പവൃത്ി യലിതല 22 ദരഖകൾ 

 

AMC ഗ്പകോരം ഒരു ഗ്പവൃെി ഫയലില് തോടഴപറയുന്ന ഇരുപെിരെുസരഖകൾ 

നിര്ടബന്ധമോയും ഉെോയിരിസക്കെോതോണറ. 

1.കവര്ടദപജ് 

വോര്ടഷ്ികമോറര്ട ര്ടക്കുലര്ടഗ്പകോരംകവര്ടസപജില്പഞ്ോയെവിവരങ്ങൾ, ജില്ല, 

ഗ്പവര്ടെിനെപിലോക്കിയവിവരങ്ങൾ, അെങ്കല്തുക, ആടകടെലവറ, നെെിയതീയതി,  

മുതലോയവിവരങ്ങൾസരഖടപെുസെെതോണറ.  പരിസശോധിച്ചഅഞ്ുഫയലുകളില്ഒന്നില് 

സപോലുംവോര്ടഷ്ികമോറര്ട ര്ടക്കുലര്ടഗ്പകോരമുള്ളകവര്ടസപജ്കോണോൻ ോധിച്ചില്ല. ഏടതോരോൾക്കും 

എസപോഴും പരിസശോധനക്കറ വിസധയമോക്കോവുന്ന സരഖകൾ ആണറ ഒരു ഗ്പവൃെി ഫയലില് 

 ൂക്ഷിെു വയറസകെതറ ,ഒരു ഗ്പവൃെി ഫയലില് ആധികോരികമോയി സവെതും ഗ്പവൃെിടയ 

കുറിച്ചറ  ഏടതോരോൾക്കും എളുപെില് മന ിലോക്കോൻ  ോധിക്കുന്ന സരഖ കവര്ട സപജറ 

ആണറ,അതുടകോെറ എല്ലോ വര്ടക്കറ  ഫയലിലും കവര്ട സപജറ ഉെോയിരിസകെതറ വളടര 

അതയോവശയമോണറ. 

2.തെക് ലി ് റ് ്

വര്ടക്കറഫയലില് ൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നവിവരങ്ങളുടെപ്ികയും, 

അവയുടെസപജ്നമ്പറുംസരഖടപെുസെെടെക്ക്ലിററഫയലില് ൂക്ഷിസക്കെതോണറ. 

പരിസശോധിച്ചഅഞ്ുഫയലുകളില്ഒരുഗ്പവര്ടെിഫയലുകളില് 

സപോലുംതെക് ലി ് റ്്കോണോൻ ോധിച്ചില്ല. 

3.ആക്ഷൻപ്ലാൻ 

ഒരു ജനകീയ ഇെടപെലിനറടറ സനര്ട  ോക്ഷയം ടതളിയിക്കുന്ന സരഖയോണറ ആക്ഷൻ പ്ലോൻ 

സകോപിഗ്രോമ ഭ നിര്ടസേ.ശിക്കുന്ന ഗ്പവര്ടെികൾ ടഷ്ല്ഫറ ഓഫറ സഗ്പോജക്ടിസലക്കറ മോറ്ുകയും 

ഇതില്നിന്നും മുൻരണന അെിസ്ഥോനെില് അതോതറ  ോമ്പെികവര്ടഷ്െില് ആവശയമുള്ള 

ഗ്പവര്ടെി ടതരടഞ്ഞെുെറ ആക്ഷൻ പ്ലോൻ തയ്യോറോക്കുകയും ടെയ്യും ആക്ഷൻ പ്ലോനില് ഉൾടപ്  .

ഗ്പവര്ടെി തടന്നയോസണോ നെപിലോക്കിയതറ എന്നറ മനസ്സിലോക്കുന്നതിനും ആക്ഷൻപ്ലോൻ സകോപി 

ഉപകരിക്കുന്നു.പരിസശോധിച്ചഫയലുകളില് ഒന്നില് സപോലും AMC 

ഗ്പകോരംനിര്ടബന്ധമോയുംഉെോയിരിസക്കെആക്ഷൻപ്ലോനിൻടറ സകോപികോണോൻ ോധിച്ചില്ല. 

4.എസ്റ്റിദമറ്്ഡിസ ൻആൻഡ്ദഗ്ഡായിങ ്

 ോസങ്കതിക എറിസമറ്റ പദ്ധതിയില് ഏടറ്െുക്കുന്ന ഓസരോ ഗ്പവര്ടെിക്കും  ംസ്ഥോന  ര്ടക്കോര്ട 

െുമതലടപെുെിയ അധികോര സ്ഥോനെിനറടറ അനുമതിസയോെുകൂെിയ  ോസങ്കതിക എറിസമറ്റ 

ഉെോയിരിസക്കെതോണറ ഓസരോ ഗ്പവര്ടെിക്കും എറിസമറ്ിനറടറ  ംക്ഷിപ്തം, ഡിക ൻ, 

ഗ്പവര്ടെിയുടെ ഗ്പതീക്ഷിത സന്ങ്ങൾ വിശേീകരിക്കുന്ന  ോസങ്കതിക കുറിപറ തുെങ്ങിയവ 

ഉെോയിരിസക്കെതും ട കവര്ട സ ോഫററ്റ ടവയറിലൂടെ ഓണ്കലനോയി അനുമതികൾ 

ലഭയമോസക്കെതുമോണറഎല്ലോഫയലുകളിലുംവിശേമോയഎറിസമറ്റഉെോയിരുന്നു. 
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ഡീകറ്ല്ഡറഎറിസമറ്ില് ോസങ്കതികവിേഗ്ധരുടെഒപറഉെോയിരുന്നു.ഒരുഫയലിലുംടഗ്പോജകററ്ററി

സപോര്ട്റ,  ര്ടസവ്വഡോറ് ,ജനകീയഎറിസമറ്റഎന്നിവഉെോയിരുന്നില്ല. 

5.ഭരണാ ുമതി 

ഒരു വോര്ടഡില് ഒരു വര്ടഷ്ം നെപിലോക്കുന്ന ടതോഴിലുറപറ പദ്ധതി ഗ്പവര്ടെനങ്ങൾക്കറ പഞ്ോയെറ 

ഭരണ  മിതി നല്കുന്ന അംരീകോരമോണറ ഭരണോനുമതി.പരിസശോധിച്ച ഫയലുകളില് ഒന്നും 

ഭരണോനുമതി യുടെ സകോപി  ൂക്ഷിച്ചി്ുെോയിരുന്നില്ല എന്നോല് ഭരണോനുമതി നമ്പര്ട മൂലയ ,

നിര്ടണയ  ോക്ഷയപഗ്തെില് എഴുതിക മോഗ്തമോണറ ടെയ്തു വന്നതറ,ആയതയോനോല് ഫയലിടല 

ഗ്പവൃെി എസപോൾ ഭരണോനുമതി ലഭിച്ചു എന്നറ പരിസശോധിക്കോൻ  ോധിച്ചി്ില്ല,  

6. ാദേതികാ ുമതി 

പരിസശോധിച്ചഫയലുകളില്ട കയൂരില്നിടന്നെുെ ോസങ്കതികനുമതിയുടെസകോപി ൂക്ഷിച്ചി

്ുെറ.  

7. ംദയാജിതപദ്ധതി(കൺദവര്ടജൻ ്) 

ഓഡിറ്റ  നു വിസധയമോക്കിയ അഞ്ു  ഗ്പവര്ടെികൾക്കും ഈ സരഖകൾ ബോധകമല്ല. 

8.ഡിമാൻഡ്ദാം 

പരിസശോധിച്ച  ഒരു വര്ടക്കറ  ഫയലിലും  വയക്തിരത 

ഡിമോൻഡറസഫോംഉെോയിരുന്നില്ല.ടവള്ളസപപറില് കൂ്ോയി എഴുതി സമറ്റ   ടന ഏല്പിെറ 

ടതോഴിലുറപറ ഓഫീ ില് നല്കുന്ന രീതിയോണറ അവലംബിച്ചിരിക്കുന്നതറ . ഇങ്ങടന ലഭിക്കുന്ന 

അസപക്ഷ  വൃെിയോയി ഫയലില്  ൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു.അസപക്ഷയില്  അസപക്ഷ ടകോെുക്കുന്ന  

തീയതി കൂെി  എഴുതിയിരുടന്നങ്കില് നന്നോയിരുന്നു.അസതോടെോപം സജോലി ആവശയമുള്ള 

കോലയളവറ കൂെി സരഖ ടപെുെിയിരുടന്നനറകില് മ റടറര്ട സരോലുകളിടല തുെരറച്ചയോയ  അവധി 

ഒഴിവോക്കോമോയിരുന്നു’ 

9.വര്ടക്്അദലാദക്ഷ്ൻദാം 

ടതോഴില്ആവശയടപ്വര്ടക്കുടതോഴില്അനുവേിച്ചുടകോെുള്ളവര്ടക്കറഅസലോസക്കഷ്ൻസഫോംഈ

ഗ്പവര്ടെിയുടെഫയലില്കടെെോൻ ോധിച്ചില്ല 

10.ഇമസ്റ്റര്ട ദറാൾ 

ടതോഴിലോളികൾടതോഴില്ടെയ്യുന്നതീയതി, 

േിവ ംഉൾടപടെഹോജര്ടസരഖടപെുെുന്നതിനുള്ളഅെിസ്ഥോനസരഖയോണറഇമറര്ട 

സറോൾ.ഇതില്സലോക്കറടഡവലപറടമൻററഓഫീ ര്ട, പഞ്ോയടസസഗ്ക്റിഎന്നിവര്ടഒപും,  

 ീലുംസരഖടപെുസെെതോണറ.  ഇ-മറര്ട സറോളുകളില്സലോക്കറടഡവലപറടമൻററഓഫീ ര്ട, 

പഞ്ോയടസസഗ്ക്റിഎന്നിവര്ടഒപും,   ീലുംസരഖടപെുെിയി്ുെറതീയതി. 

ഇതില്ടതോഴിലോളികളുടെഒപുകൾ,  അവരുടെടതോഴില്േിനങ്ങൾ,  

കൂലിഎന്നിവസരഖടപെുെിയി്ുെറ  .അസതോടെോപം പരിസശോധന  നെെിയ എ ഇ 

യുടെഒപറ , ഒപറ എന്നിവ ഉെോയടെസമറ്റ  ിരുന്നു. ഒപിെുന്ന സകോളങ്ങളില് തീയതി 

എഴുതി്ുെയിരുനില്ല .അതുസപോടല മസ്റ്റര്ട ദറാളില്  എം ബുക്കറ   നമ്പര്ട സരഖടപെുെിയില്ല 

11.തമഷ്ര്ടതമൻറ്പുസ്തകം (M Book) 

ഗ്പവര്ടെിതുെങ്ങുന്നതിന്മുമ്പുംസശഷ്വുംഅളവുകൾസരഖടപെുെുന്നതിനുള്ളഅെിസ്ഥോനസരഖ

യോടെഷ്ര്ടടമനറററ  ബുക്കറ.എല്ലോഫയലുകളിലും M book 

ഉെോയിരുന്നു.ടമഷ്ര്ടടമൻററബുക്കില്നമ്പര്ടസപജ്നമ്പര്ടഇവസരഖടപെുെിയി്ുെറ AS,TS 

നമ്പര്ടസരഖടപെുെിയി്ില്ല. മടറര്ടസറോൾനമ്പര്ട , ഓവര്ട ിയരുടെ ീല്എന്നിവഇല്ല. 

ഗ്പീടമഷ്ര്ടടമൻററ സരഖ ടപെുെിയതറ തീയതി ഇല്ലോടത ആണറ,.    . 

ബന്ധടപ്ഉസേയോരസ്ഥര്ടഅതോയതറഓവര്ട ിയര്ട, എൻജിനീയര്ടഎന്നിവരുടെഒപറടമഷ്ര്ടടമനറററ  

ബുക്കില് 

ഉെോയിരുന്നുഎങ്കിലുംെിലയിെങ്ങളില്എല്ലോംതടന്നതീയതിസരഖടപെുെോടതഒപി്ിരിക്കുന്നതറ

.വര്ടക്കറ  ഫയലില് പരിസശോധനയറക്കറ വിസധയമോസക്കെതും ,ടെയ്ത ഗ്പവൃെികളുടെ അളവറ 

മന ിലോക്കോൻ ഉപസയോരിക്കുന്നതുമോയ അെിസ്ഥോന സരഖയോണറ തമഷ്ര്ടതമൻറ്പുസ്തകം.അത് 
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തകാണ്ട് തതന്ന  (M Book ല് സരഖ ടപെുെുന്നടതല്ലോം  കൃതയവും അസതോടെോപം വയക്തവും 

ആയിരിക്കണം 

എം ബുക്കില് അളവുകൾ സരഖടപെുെുസബോൾ ഗ്പവൃെി ടെയുന്ന ഗ്പസേശം ഉെമയുടെ സപരറ 

, ര്ടസവ്വ നമ്പര്ട എന്നിവ ഉൾടപെുെി അളവുകൾ സരഖ ടപെുെിയോല് മോഗ്തസമ ഏസതോരോൾക്കും 

ടെയ്ത ഗ്പവൃെികൾ കെു മന ില്ലക്കുവോനും അളന്നു െി് ടപെുെുവോനും 

 ോധിക്കുകയുള്ളൂ.പരിസശോധനയറക്കറ വിസധയമോക്കിയ ഫയളുകളില് എം ബുക്കറ   ൂക്ഷിച്ചിരുന്നു 

ടവങ്കിലും ഗ്പവൃെി ടെയുന്ന ഗ്പസേശം ഉെമയുടെ സപരറ , ര്ടസവ്വ നമ്പര്ട എന്നിവ ഉൾടപെുെി 

അളവുകൾ സരഖ ടപെുെിയില്ല.എറിസമറ്റ അനു രിച്ചറ മോഗ്തം എം ബുക്കില്  അളവുകൾ 

സരഖടപെുെിയ തോയി കോണുന്നു.  

12.തമറ്ീരിയല്ലിസ്റ്റ് 

ബോധകമല്ല 

13.ദവജ്ലിസ്റ്റ്ടതോഴിലോളികൾഎഗ്തേിവ ംസജോലിടെയ്തുഎന്നതിനറഅെിസ്ഥോനടപെുെിഅവര്ടക്ക്ന

ല്സകെതുകഅതോയതറകൂലി, ആയുധങ്ങൾക്കറടകോെുക്കുന്നവോെക,  

മൂര്ടച്ചകൂ്ുന്നതിനുള്ളതുകഎന്നിവഎല്ലോംകോണിച്ചുടകോെറപണംകകമോറുന്നതിസനവെിതയ്യോറോ

ക്കുന്നഗ്പധോനടപ്ഒന്നോസണവജ്ലിററ.  മറര്ടസറോൾഗ്പകോരമുള്ളസവജ്ലിററഎല്ലോഫയലിലും കോണോൻ 

 ോധിച്ചു. 

14.മസ്റ്റര്ടദറാൾ /യല്മാറ്സ്ലിപ്പുകൾ 

ഒരുമറര്ടസറോൾഅവ ോനിെറ 3 

േിവ െിനകംതടന്നഅളവുകൾബന്ധടപ്ഉേയോരസ്ഥൻസരഖടപെുെണംഎന്നറനിയമംഅനുശോ

 ിക്കുന്നു.അളവുകളില്ഗ്കമസക്കെുകൾഉെോയോസലോ, 

ഉപസയോരിക്കുന്നടമറ്ീരിയലിനറടറകവോളിറ്ിയില്നിലവോരംകുറയറക്കുകസയോ, 

ഉയര്ടന്നഎറിസമറ്റകോണിക്കുകസയോടെയ്യുന്നതറനിയമവിരുദ്ധമോവുകയുംട ക്ഷൻ 25 

അനുശോ ിക്കുന്നശിക്ഷകവിസധയമോസവെിവരുകയുംടെയ്യും. എല്ലോ 

ഫയലുകളിലുംഫയല്ഗ്െോക്കിംരറസഫോംഅഥവോമറര്ടസറോൾമൂവറടമൻററസ്ലിപറഉെോയിരുന്നു.  

ആരംഭിച്ചതീയതിയുംഅവ ോനിച്ചതീയതിയുംസരഖടപെുെിയിരുന്നുടവങ്കിലുംമറ്ുഗ്പധോനടപ്

സകോളങ്ങൾഉേോഹരണെിനറ MIS ല്അപറ സലോഡറടെയ്തതീയതി .സവതനം അനുവേിച്ച  

മുതലോയവസരഖടപെുെികെില്ല. 

15. ടമറ്ീരിയല്വൗച്ചര്ടബില് 

ടമറ്ീരിയല്വൗച്ചര്ടബില്ഒന്നും ഒരുഫയലിലും  ൂക്ഷിച്ചി്ില്ല 

പരിസശോധിച്ച ഒരു 

ഗ്പവൃെികൾക്കുംഈകോലയളവില് ിറ്ി ണ്ഇൻഫര്ടസമഷ്ൻസബോര്ടഡറസ്ഥോപിച്ചില്ല 

അസതോടെോപം  അതിനുള്ള തുക െിലവോയതോയും കെില്ല. 

16.ണ്ട്ഗ്ടാൻസ്ഫര്ടഓര്ടഡര്ട(FTO)’ 

പരിസശോധിച്ച ഫയലുകളില് ഒന്നും ണ്ട്ഗ്ടാൻസ്ഫര്ടഓര്ടഡര്ട(FTO)’ ഹോര്ടഡറ  സകോപി  

 ൂക്ഷിച്ചി്ില്ല .എന്നിരുന്നോലും FTO നമ്പര്ട തീയതി എഴുതി  ൂക്ഷിച്ചിെുെറ 

 

17. ദറായല്റ്ി 

പരിസശോധന  വിസധയമോക്കിയ  ഒരു വര്ടക്കറ  ഫയലിലും സറോയല്റ്ി ബോധകമല്ല 

18.ദാദ്ാഗ്ഗാ ്

ഗ്പവര്ടത്ിതുടങ്ങുന്നതിന്മുമ്്പഗ്പവര്ടത്ി ടന്നുതകാണ്ടിരിക്ുദമ്പാൾ ,  

ഗ്പവര്ടത്ിപൂര്ടത്ീകരിച്ചുകഴിയുദമ്പാൾ  

തുടങ്ങിയഓദരാഘ്ത്ിതലയുംദാദ്ാകൾയലില് ൂക്ഷിക്ണതമന്ന് ിഷ്കര്ട

ഷ്ിച്ചിരിക്ുന്നുഎന്നാല്ഇത്രത്ിലുള്ള വിവിേ 

ഘ്ങ്ങളിതലദാദ്ാകളുംഒന്നുംതതന്നകാണാൻ ാേിച്ചില്ല .  
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19 .ജിദയാടാഗ്ഡ്ദാദ്ാ ് 

ഗ്പവര്ടെിസ്ഥലംതിരിച്ചറിയുന്നതിനുള്ളഉപോധിയോണറജിസയോെോരറഡറസഫോസ്ോ റ.  എന്നോല്ഇവ 

പരിസശോധനയറക്കറ വിസധയമോക്കിയ ഒരു ഫയലിലുംകോണോൻ  ോധിച്ചില്ല. 

20ഗ്പവൃത്ിപൂര്ടത്ീകരണ ാക്ഷയപഗ്തം 

പരിസശോധിച്ചഒരുഫയലിലുംഗ്പവൃെിപൂര്ടെീകരണ ോക്ഷയപഗ്തംകോണോൻ ോധിച്ചില്ല 

 21. ദ ാഷ്യല്ഓഡിറ്റ്ിദപ്പാര്ട്് 

എഎം ി ഗ്പകോരമുള്ള സ ോഷ്യല് ഒ ോഡിറ്റ നെപോക്കുന്നതറ ഇസപോഴോണറ. 

22.സ റ്്ഡയറി 

 ംസ്ഥോന ര്ടക്കോരിനറടറനിര്ടസേശഗ്പകോരംവര്ടക്കറഫയലില് ൂക്ഷിസക്കെ 22 

മടെസരഖയോണറക റ്റഡയറി.പരിസശോധനയറക്കറ  വിസധയമോക്കിയ ഗ്പവൃെികൾ  ക റ്റ 

ഡയറി  ൂക്ഷിച്ചിരുന്നു.. 

12CIB-  ിറ്ി ൺ ഇൻര്ടദമഷ്ൻ ദബാര്ടഡ ്

ടതോഴിലുറപറ പദ്ധതിയുടെ  ുതോരയത ഉറപോക്കുന്നതിനു സവെിയുള്ള ഒരു ഉപോധിയോണറ 

 ിറ്ി ണ് ഇൻഫര്ടസമഷ്ൻ സബോര്ടഡറ Para 25(a), schedule 1 അനു രിച്ചറ ഒരു ഗ്പവര്ടെിയുടെ 

അെിസ്ഥോന വിവരങ്ങൾ അതോയതറ എറിസമറ്റ തുക  ോധന സവതന ഘെകങ്ങൾ യഥോര്ടത്ഥ 

ടെലവറ ടതോഴില് േിനങ്ങൾ തുെങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ  ോധോരണ ജനങ്ങൾക്കും 

രുണസഭോക്തോക്കൾക്കും മനസ്സിലോകുന്ന രീതിയില് ഗ്പേര്ടശിപിസക്കെതറ അനിവോരയമോണറ..ഈ 

സബോര്ടഡറ സ്ഥോപിസക്കെതറ ഓസരോ ഗ്പവര്ടെിയുടെയും ആരംഭഘ്െില് ആണറ. ഓസരോ 

ഗ്പവര്ടെിക്കും അനു ൃതമോയി നിഷ്കര്ടഷ്ിച്ചി്ുള്ള അളവുകളില് ഉള്ള സബോര്ടഡുകൾ  ിമൻററഉം 

സകോണ്ഗ്കീറ്ും ഉപസയോരിച്ചറ നിര്ടമ്മിച്ചറ സ്ഥോപിക്കണടമന്നറ നിയമം അനുശോ ിക്കുന്നുെറ. ഇരുമ്പറ 

,െിൻ ,ഫറളക്സറഷ്ീറ്ുകൾ തുെങ്ങിയവ ഉപസയോരിച്ചി്ുള്ള സബോര്ടഡുകൾ സ്ഥോപിക്കുന്നതറ 

നിയമവിരുദ്ധമോണറ. നിര്ടമ്മോണടച്ചലവറ വയക്തിരത ഗ്പവര്ടെികൾക്കറ 3000 രൂപയും ടപോതു 

ഗ്പവര്ടെികൾക്കറ 5000 രൂപയും ആണറ പരമോവധി െിലവറ എന്നോണറ ആനുവല് മോറര്ട  ര്ടക്കുലര്ട 

നിഷ്കര്ടഷ്ിക്കുന്നതറ.  ിഐബി അെങ്ങുന്ന ഒരു സഫോസ്ോ വര്ടക്കറ ഫയലില് ഉൾടപെുെണം എന്നതറ 

നിര്ടബന്ധമോണറ.– 

ഗ്ക ഗ്പവൃെിയുടെ സപരറ എ ററിസമറ്റ  എം 

ബുക്കില്  

ഫീല്ഡറ  പരിസശോധനയില് 

കെതറ 

1 കൃഷ്ിക്കുളംനിര്ടമ്മോണംIF/383434 

 

3000 0  ി ഐ ബി സ്ഥോപിച്ചി്ില്ല 

2 കൃഷ്ിക്കുളംനിര്ടമ്മോണംIF/383434 3000 0  ി ഐ ബി സ്ഥോപിച്ചി്ില്ല 

3 കൃഷ്ിക്കുളംനിര്ടമ്മോണംIF/397795 

 

3000 0  ി ഐ ബി സ്ഥോപിച്ചി്ില്ല 

4 

 

എ റ. ികുെുംബങ്ങളില്മണ്ണറജ  

 ം 

രക്ഷണഗ്പവൃെികൾWC/333810 

5000 0  ി ഐ ബി സ്ഥോപിച്ചി്ില്ല 

 

5 

പച്ചക്കറികൃഷ്ിക്ക്നില ടമോരു 

ക്കല് 

ഘ്ം-1LD/32954 

5000 0  ി ഐ ബി സ്ഥോപിച്ചി്ില്ല 

13.ദറാസ്ഗാര്ടേി ം:ടതോഴില്ആവശയകതകൃതയമോയിരജിറര്ടടെയ്യുന്നതിനുംടതോഴിലോളികളുടെ

അര്ടഹതകളുംഅവകോശങ്ങളുംഅവടരസബോധയടപെുെുന്നതിനുംപദ്ധതികൾപരിഹരിക്കുന്നതി

നുമോയിസറോസ്ഗോര്ടേിനം ംഘെിപിസക്കെതോണറ. 

സറോസ്ഗോര്ടേിനംആെരിക്കുന്നതിനുമുൻപോയിവിവരവിേയോഭയോ വയോപനഗ്പവര്ടെനങ്ങൾ ംഘെി

പിക്കുന്നുെറഎന്നറജില്ലോസഗ്പോഗ്രോംസകോഡിസനറ്ര്ടഉറപുവരുസെെതോണറ. 

സറോസ്ഗോര്ടകലെര്ട ംബന്ധിച്ചറഗ്രോമപഞ്ോയെുകടളഗ്പസതയകമോയിസബോധവല്ക്കരിസക്കെതോ

ണറ. രോമന്ത്ളി ഗ്രോമപഞ്ോയെില് ജൂണ് മോ ം മുതല് ദറാസ്ഗാര്ടേി ം ആച്ചരിക്തപടുന്നുണ്ട്, 
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14. VMC അംഗങ്ങളുതട ദപര് വിവരങ്ങൾ  

ഓസരോ ഗ്രോമപഞ്ോയെിലും അഞ്റ അംരങ്ങളുള്ള ജോഗ്രത സമല്സനോ്  മിതി 

രൂപീകരിസക്കെതോണറ. ഇതില് പ്ികജോതി-പ്ികവര്ടര വിഭോരങ്ങൾക്കറ സവെഗ്ത ഗ്പോധോനയം 

നല്സകെതും പകുതി സപര്ട  റഗ്തീകൾ ആയിരിസക്കെതുമോണറ. ഏറ്വും കുറഞ്ഞ 

കോലയളവിസലക്കറ VMC ടയ നിയമിസക്കെതറ ഗ്രോമ ഭയോണറ. ഗ്പവര്ടെി സ്ഥല  ന്ദര്ടശനം 

ടതോഴിലോളികളുമോയി ആശയവിനിമയം നെെല് ,സരഖകളുടെ പരിസശോധന ,ഗ്പവര്ടെി സ്ഥല 

 ൗകരയങ്ങളുടെ പരിസശോധന ,ഗ്പവര്ടെികളുടെ രുണനിലവോരം നിര്ടണയിക്കല്, തുക 

നിര്ടണയം ഗ്പവര്ടെിയില് ഉെനീളമുള്ള റിസപോര്ട്ിംരറ ഗ്പവര്ടെിയുടെ  വഭോവടെ 

 ംബന്ധിച്ചുള്ള രുണപരമോയ വിലയിരുെല് എന്നിവയോണറ ഗ്പധോന െുമതല. VMC എല്ലോ 

ഗ്പവര്ടെികളും പരിസശോധിസക്കെതും മൂലയ നിര്ടണയ രജിററില് സരഖടപെുസെെതും 

സ ോഷ്യല് ഓഡിറ്റ  മയെറ അവ ഗ്രോമ ഭയില്  മര്ടപിസക്കെതുമോണറ VMC റിസപോര്ട്റ ഒരു 

ടപോതു സരഖയോയി കരുസതെതും ആവശയടപെുന്നതിനനു രിച്ചറ ഒരു ടപോതു സരഖയോയി 

പഞ്ോയെറ നിന്നും ലഭിസക്കെതും ആണറ 

Sl.no Name 

1 ഗ്പ ീത ടക വി  

2 ഗ്പമീള  ി  

3 ആബിേടക വി  

4 മു്ില് സരോവിന്ദൻ  

5 ഇന്ദുസലഖ  

15. ിരീക്ഷണങ്ങളും  ിര്ടദേശങ്ങളും 

➢ എ എം  ി  ഗ്പകോരംഒരു വര്ടക്കറ  ഫയലില് നിര്ടബന്ധം ആയും ഇരുപെിരെു 

സരഖകളും  ൂക്ഷിച്ചിരിക്കണം. 

➢ എം ബുക്കില് അളവുകൾ സരഖടപെുെുസബോൾ ഗ്പവൃെി ടെയുന്ന ഗ്പസേശം 

ഉെമയുടെ സപരറ , ര്ടസവ്വ നമ്പര്ട എന്നിവ ഉൾടപെുെി അളവുകൾ സരഖ 

ടപെുെിയോല് മോഗ്തസമ ഏസതോരോൾക്കും ടെയ്ത ഗ്പവൃെികൾ കെു 

മന ില്ലക്കുവോനും അളന്നു െി് ടപെുെുവോനും  ോധിക്കുകയുള്ളൂ. 

 

➢ ടതോഴിലുറപറ വിഭോരം ഉസേയോരസ്ഥര്ട നിര്ടബന്ധമോയും ഗ്പവൃെിയുടെ ഓസരോ 

ഘ്െിലും ക റ്റ  ന്ദര്ടശനം നെെണം.അതറ ക റ്റ ഡയറിയില് സരഖ 

ടപെുെുകയും സവണം 

➢ മണ്ണറ ജല ംരക്ഷണ ഗ്പവര്ടെികൾ ടെയ്യുസമ്പോൾ കോെു ടവ്ല് ഗ്പവൃെി 

ടെസയ്യെ ആവശയം ഇല്ല അതറ ഉെമസ്ഥര്ട ടെയ്തു തസരെതറ ആണറ. കോെു ടവ്ല് 

കൂെി ടെയ്യുസമ്പോൾ ടതോഴിലോളികൾക്കറ അധിക സജോലി ഉെോക്കുന്നു.  

➢ ആസ്തി വിക ന ഗ്പവര്ടെികൾകൂെുതലോയി ടെയ്യണം  

 

➢ പദ്ധതി ആരംഭ മീറ്ിംരറ ഒരു െെങ്ങോയി മോഗ്തം നെെോടത അതിനറടറ ഗ്പോധോനയം 

ഉൾടക്കോെറ  തടന്ന ടതോഴിലുറപറ വിഭോരം ഉസേയോരസ്ഥര്ടകൂെി പടങ്കെുെു ടകോെറ 

മീറ്ിംരറ നെെണം. 

➢ സമറ്റ  മോരുടെ ഇെയില് വോര്ടഡറ  തലലെില് ഗ്പവൃെികടള കുറിച്ചും 

സതോഴിലോളികളുടെ ഹോജര്ട നില  ,മു റടറര്ട വിവരങ്ങളും,കൂലി ലഭയമയതിനറടറ  

വിവരങ്ങളും കൂെി എഴുതിയ രജിറര്ട  ൂക്ഷിക്കുന്നറനതറ വളടര നല്ല ഗ്പോക്ടീ റ 

അന്നറ.അതറ പഞ്ോയെറ മുഴുവൻ ഉപസയോരിക്കുനതറ നല്ലതോയിരിക്കും 

➢ വോര്ടഡിടല ആകററ്ീവറ ടതോഴിലോളികളുടെ  മോരുടെ സജോബറ  കോര്ടഡറ  കൃതയമോയി   

ടതോഴില് ടെയ്ത വിവരങ്ങളും ,ലഭയമോയ കൂലിയും പൂരിപിച്ചതറ വളടര 

നന്നോയി്ുെറ.ഗ്പസതയക അഭിനന്ദനം അര്ടഹിക്കുന്നു. ഇനിയും തുെരണ്ണം എന്നറ 

നിര്ടസേശിക്കുന്നു. 

➢ ടതോഴിലിനു സവെി ഉള്ള അസപക്ഷ നലറക്കുന്നുടവങ്കിലും അസപക്ഷയില് 

അസപക്ഷ ടകോെുക്കുന്ന തീയതി ,ഏതു േിവ ങ്ങളിസലക്കറ ആണറ  സജോലി സവെതു 

എന്നറ കൂെി ഉൾടപെുെിയിരുടന്നങ്കില് ടതോഴില് ഇല്ലോയ്മ സവതനം സപോലുള്ള 
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അവകോശം ലഭയമോക്കോൻ നല്ലതോയിരിക്കും.അസതോടെോപം  മു റടറര്ട സറോളില് 

വരുന്ന തുെര്ടച്ചയോയുള്ള അവധി ഒരു പരിധി വടര ഒഴിവോക്കോം. 

➢ വി എം  ി അംരങ്ങടല ഗ്രോമ ഭ വഴി തിരടഞ്ഞെുക്കോനും അവരുടെ 

ഗ്പവര്ടെനം ടമച്ചടപെുെുവോനും ഉള്ള നെപെികൾ  വീകരിക്കണം. 

➢ ടതോഴിലുറപുപദ്ധതിഇനിയുംവിജയകരമോയിമുസന്നോ്റടകോെുസപോകുന്നതിനറഉ

സേയോരസ്ഥതലെിലുംഭരണതലെിലുംഒരുസപോടലമോനേണ്ഡങ്ങൾക്കനു ൃതമോ

യിഗ്പവര്ടെികൾനെപിലോസക്കെതുെറ.  

ഇതിടന്ത്ോഴിലോളികളുംടമയററ്റമോരുംടതോഴിലുറപുപദ്ധതിയില്ഗ്പവര്ടെിക്കുന്ന

റോഫുകളുംഅവരുടെനിയമംഅനുശോ ിക്കുന്നകൃതയമോയനിര്ടസേശങ്ങൾപോലി

സക്കെതുെറ. 

ഇെരെിലുള്ളകുറച്ചുനിര്ടസേശങ്ങൾഅനുബന്ധമോയിസെര്ടെി്ുെറ. 

(അനുബന്ധംകോണുക) 

➢ ടതോഴിലോളികൾക്കറ അെിസ്ഥോന  ൗകരയ െില് ടപ് കകയുറ, കോലുറ എന്നിവ 

ലഭയമോക്കുക.  

➢  പരിസശോധനയ്യറകറ  വിസധയമോക്കിയ ഭൂരിഭോരം ഗ്പവൃെികളിലും `ഭൂവുെമകൾ 

സജോലി ടെയ്യുന്നില്ല.  

ഉപ ംഗ്രഹം 

ടതോഴിലുറപറ പദ്ധതിയില് ഗ്പവര്ടെികൾ തിരടഞ്ഞെുക്കുസമ്പോൾ വടളടര അധികം 

ടഗ്ശദ്ധിസക്കെതറ ഉെറ. ഇസപോൾ ടെയ്യുന്ന െില ഗ്പവര്ടെികൾ ടതോഴിലുറപറ പദ്ധതിയുടെ 

ലക്ഷയടെ തടന്ന സമോശമോയി ബോധിക്കുന്ന അവസ്ഥയോണറ ഉള്ളതറ. ടതോഴിലുറപറ പദ്ധതിയില് 

വിനിസയോരിക്കുന്ന തുകശരിയോയ ആൾക്കോര്ടക്ക്ലഭയ മോക്കോൻ ടഗ്ശമിസക്കെതുെറ. കൂെുതലോയി 

ആസ്തി വിക ന ഗ്പവര്ടെികൾടെസയ്യെതറ ഉെറ. ഇ ഓഡിറ്റ റിസപോര്ട്റ  പുതിടയോരു മോറ്െിനു 

കോരണം ആകുടമന്നഗ്പതീക്ഷസയോടെ  മര്ടപിക്കുന്നു.  

 

അനുബന്ധം-1-  

മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ തതാഴിലുറപ്്പ പദ്ധതി ഗ്പകാരം ഏതറ്ടുക്ാവുന്ന 

ഗ്പവൃത്ികൾ : 

വിഭാഗം എ-ഗ്പകൃതി വിഭവ പരിപോലനവുമോയി ബന്ധടപ് ടപോതു ഗ്പവൃെികൾ. 

വിഭാഗം ബി-ഖണ്ഡിക അഞ്ില് പരോമര്ടശിക്കുന്ന കുെുംബങ്ങൾക്കറ ജീവസനോപോധി 

ടമച്ചടപെുെുവോനുള്ള ഗ്പവൃെികൾ. (ബി പി എല് ,പ്ിക ജോതി, പ്ികവര്ടഗം, വിധവകൾ, 

ഭിന്നസശഷ്ിക്കോര്ട, ഐഎകവ രുണസഭോക്തോക്കൾ.) 

വിഭാഗം  ി- സേശീയ ഗ്രോമീണ ഉപജീവന മിഷ്നറടറ നിബന്ധനകൾക്കറ വിസധയമോയി 

ഗ്പവര്ടെിക്കുന്ന  വയം  ഹോയ  ംഘങ്ങൾക്കറ ടപോതു അെിസ്ഥോന ട ൗകരയ വിക നം. 

വിഭാഗം ഡി-ഗ്രോമീണ അെിസ്ഥോന ട ൗകരയ വിക ന ഗ്പവൃെികൾ. 

അനുബന്ധം: വിവിേതലത്ിലുള്ള ഉദേയാഗസ്ഥരുതട െുമതലകൾ. 

ദമറ്്  മാരുതട െുമതലകൾ. 

ഗ്പവൃെി സ്ഥലങ്ങളില് ഗ്പവൃെിയുടെ സമല്സനോ്ം. 

• ടതോഴില് കോര്ടഡില് ആവശയമുള്ള വിവരങ്ങൾ സരഖടപെുെുക. 

• മറര്ട സറോളില് ടതോഴിലോളികളുടെ ഹോജര്ട ഉറപു വരുെുക . 

• സമറ്റമോരുടെ പരിശീലനങ്ങളില് പടങ്കെുക്കുക  .ടതോഴിലോളിക അറിവുകൾ  

                         ളുമോയി പങ്കുടവക്കുക 

• ഗ്പവൃെി ഇെങ്ങളില് ആവശയ മോയ ട ൗകരയങ്ങൾ ഉസെോ എന്നറ ഉറപു വരുെുക 
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• ക റ്റ ഡയറിയില് സമോണിറ്റിംരിനറ വരുന്ന ഉസേയോരസ്ഥടര ടകോെറ ഒപറ 

വയറപിക്കണം 

• ടതോഴിലോളികൾക്കറ അവരുടെ പെു അവകോശങ്ങടള കുറിച്ചറ പറഞ്ഞു 

ടകോെുക്കുകയും അവടര സബോധോവതറകരിക്കുകയും ടെയ്യുക 

• പുതിയ ടതോഴില് ഇെങ്ങൾ കടെെുവോനും പുതിയ ടതോഴില് ആ ൂഗ്തണം 

ടെയ്യുവോനും ടതോഴിലോളികടള  ഹോയിക്കുക . 

• കൃതയമോയി സ ോഷ്യല് ഓഡിറ്റ  ഗ്രോമ ഭയിലും,ടഗ്പോജകററ്റ  മീറ്ിങ്ങിലും പരിശീലന 

കയോമ്പിലും പടങ്കെുക്കുക. 

• മറ്ു ടതോഴിലോളികൾക്കറ കൂെി സമറ്റ  നറടറ െുമതലകളിസലക്കറ കെന്നു വരോനുള്ള 

 ോഹെരയം ഉെോക്കുക 

• ടതോഴിലോളികളുമോയി നിരന്ത്ര  മ്പര്ടക്കം പുലര്ടെുകയും കൂെുതല് ബന്ധം 

സ്ഥോപിക്കുകയും ടെയ്യുക. 

ഓവര്ട ീയര്ട എഞ്ചി ീയര്ട/ 

 

• ഗ്പവൃെികളുടെ എറിസമറ്റ തയ്യോറോക്കല്. 

• ഗ്പവൃെിയുടെ  ോസങ്കതിക കോരയങ്ങളും അളവുകളും ടതോഴിലോളികൾക്കറ 

പറഞ്ഞു ടകോെുക്കുക. 

• ഗ്പവൃെിയുടെ അളവുകൾ സരഖടപെുെി കൂലിനല്കുന്നതി നോവശയമോയ 

നെപെികൾ ടെയ്യുക. 

പഞ്ചായത്് ത ഗ്ക്റി /അ ിസ്റ്റന്റ ്  ത ഗ്ക്റി 

• പദ്ധതിയുടെ സമല്സനോ്ം. 

• ബില്ലുകൾ അംരീകരിക്കല്. 

• ടതോഴിലോളികളുടെ സവതനം യഥോ മയം അവരുടെ എടക്കൗെില് 

എെിടയന്നതറ ഉറപു വരുെല്. 

• മറര്ട സറോളറ  ോക്ഷയടപെുെി ടതോഴില് അനുമതി നല്കുക , 

തതാഴിലാളികളുതട കടമകൾ. 

• ടതോഴിലിെങ്ങളില്  മയകൃതയത പോലിക്കുക. 

• സഗ്പോജകററ്റ  മീറ്ിംരറ  ,ടതോഴിലുറപറ ഗ്രോമ ഭകൾ,ഓഡിറ്റ  സ ോഷ്യല് ഗ്രോമ ഭകൾ 

എന്നിവയില് പടങ്കെുക്കുക. 

• ഏല്പിക്കുന്ന സജോലികൾ കൃതയതസയോടെ പൂര്ടെീകരിക്കുക. 

• േിവ വും ടതോഴില് ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുമ്പും സശഷ്വും മറര്ട സറോളില്  

ഒപുകൾ സരഖടപെുെുക 

WC/333810   LD/329546   

തങ്കമണി ഇ  കുഞ്ഞിസകോരൻ 

പി  

ആ ിയ െി  കലയോണി 

എം  

ഉഷ് 

കരുണോകരൻ  

 

കലയോണി ടക  രമയ വി  കുഞ്ഞോമിന  ി 

ടക  

ഗ്പമീള  ി  കുഞ്ഞോമിന 

 ി ടക  

 

ശയമള എം  നോരോയണൻ എം  റംല  ി എച്ച നിബടക  ഇഗ് തറ ടക   

ടക ഉണ്ണിയൻ  പോെുമ്മ  ി എച്ച അസ്മ ടക ടക   മീറ ഇ  കുഞ്ഞിപോറു   

ഇന്ദിര ടക വി  ശോന്ത് എം  സശോഭ പി  മു്ില് 

കൃഷ്ണൻ  

ഭവോനി ടക   

എം ലക്ഷ്മി  റംല  ി ടക  നബീ  യു വി  നോരോയണി 

പി  

സരോവിന്ദൻ 

എം  

 

രൗരി 

ആര്ടമെി  

മറിയം വി  ക നബ യു വി  കഷ്ലജ  കലയോണി 

ടക  

 

ലീല മണി െി 

പി  

അലിഉമ്മ ടക  ഔവ്വറമ്മ ടക ടക  ഗ്പ ീത 

ടക v 

നോരോയണി 

എം  

 

 ോവിഗ്തി പി  സശോഭ എൻ  ബീപോെുമ്മ  ി 

ടക  

കമമുന    
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റോബിയ െി  കലയോണി െി  എൻ മുഹമ്മേറ   അസ്മ ടക    

ടകടക 

 ഫിയ  

റംല പി ടക  ഫോെിമ പി ടക     

Rukhiya പി  അഫ്സ     

ഫൗ ിയ പി  ലക്ഷ്മി എ   ുനിത ടക വി     

Rukhiyaഎം  ി  അസ്മ  ി എച്ചറ  പി ടക 

കുഞ്ഞിപോെുമ്മ  

   

നബീ  ടക   ക്കീന ടക വി      

പോെുമ്മ ടക 

വി  

ജോനകി എം      

ഗ്ഗാമ ഭ ിര്ടദേശങ്ങൾ 

• ടതോഴിലിെങ്ങളില്അെിസ്ഥോന ൗകരയംലഭിക്കുന്നില്ല. 

• ടതോഴിലോളികൾടതോഴിലിനോയിഅസപക്ഷനലറക്കുനില്ല 

• വിഎം ികൃതയമോയിഗ്പവര്ടെികുന്നില്ല, 

• എല്ലോഗ്പവൃെികളിലും ിഐബിസ്ഥോപിക്കുന്നില്ല 

തതാഴിലുറപ്്പഉദേയാഗസ്ഥരില് ിന്നുംലഭിച്ചമറുപടി 

• ടതോഴിലോളികളികളില്നിന്നുംകൃതയമോയഅസപക്ഷലഭികോറില്ല 

• വിഎം ിഅംരങ്ങൾക്കറഎന്ത്റടെയ്യണംഎന്നറിയില്ലഎന്നും,വിഎം ിപുന ംഘെിപിക്കോ

നുള്ളഗ്പവര്ടെനംഉെോകും. 

ഗ്ഗാമ ഭതീരുമാ ങ്ങൾ 

• സമറ്റ മുഖോന്ത്ിരംഎല്ലോടതോഴിലോളികളുംഒപി്ടതോഴിലിനോയുള്ളഅസപക്ഷ(തീയതിസരഖ

ടപെുെി)പഞ്ോയെറ ഗ്ഫെറ ഓഫീ വഴിനല്കുവോൻതീരുമോനമോയി 

• ടതോഴിലുറപറസജോലിക്കറസപോകുസമ്പോൾപലരുടെയുംകൃഷ്ിപണിനഷ്ടടപെുന്നതിനോല്അെു

െആക്ഷൻപ്ലോൻഉെോക്കുസമ്പോൾടതോഴിലുറപറടതോഴിലോളികൾ,പോെസശഖര മിതിഅംര

ങ്ങൾഎന്നിവര്ടഒെുസെര്ടസന്നയോരംടെര്ടന്നുെോക്കോൻതീരുമോനിച്ചു 

• കുെിടവള്ള ൗകരയം

,രുമോനിച്ചുസപക്ഷനല്കോൻതീകയ്യുറകോലുറഎന്നിവലഭിക്കുനതിനോയിപഞ്ോയെില്അ  

• വിഎം ിപുന ംഘെിപിക്കോനുള്ളഗ്പവര്ടെനംഉെോകും. 

• ആസ്തി വിക ന ഗ്പവൃെികൾ ഏടറ്െുക്കോൻ തീരുമോനിച്ചു.  

 

 


