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ആമുഖം 
ഇന്ത്യയിൽസോധോരണക്കോരോയജനങ്ങളുടെടതോഴിൽടെയ്യുവോനുള്ളഅവകോശടെസംര

ക്ഷിച്ചടനിലനിര്ടെുന്നതിനോയി2005ടസപ്റടറംബര്ടഅഞ്ോംതീയതിപ്േശീയഗ്രോമീണടതോഴിലുറപടനി

യമംനിലവിൽവന്നു.അവിേഗ്ധകോയികടതോഴിലിൽഏര്ടടപെോൻസന്നദ്ധതയുള്ളഗ്രോമഗ്പ്റപ്േശങ്ങളി

ൽഅധിവസിക്കുന്നഏടതോരുകുെുംബെിനുംഒരുസോമ്പെികവര്ടഷം100േിവസെിൽകുറയോ

െടതോഴിൽഉറപോക്കുന്നപ്തോടെോപംരുണപ്മന്മയുള്ളതുംസ്ഥോയിയോയി്ുള്ളതുംഉൽപ്റോേനക്ഷമ

വുമോയആസ്തികളുടെസൃഷ്ടിയോണടഈപ്റദ്ധതിയുടെമുഖ്യലക്ഷയം.േരിഗ്േരുടെഉപ്റജീവനവുംആയി

ബന്ധടപ്വിഭവോെിെറശക്തിടപെുെുകയുംസോമൂഹികമോയിപ്റിപ്ന്നോക്കംനിൽക്കുന്നഎല്ലോകു

െുംബങ്ങടളയുംപ്റദ്ധതിയിൽഉൾടപെുെുകയുംപ്റഞ്ോയഗ്െോജടസ്ഥോപ്റനങ്ങടളശക്തിടപെുെുക

എന്നതുംഇതിൻടറലക്ഷയമോണട. 
 

 വിദശഷ്തകൾ 
 

➢ നിയമെിൻടറപ്റിൻബലമുള്ളഅവകോശോധിഷ്ഠ ിതപ്റദ്ധതി 
➢ ഗ്രോമപ്റഞ്ോയെടഗ്പ്റപ്േശെടതോമസിക്കുന്ന18വയസ്സടപ്റൂര്ടെിയോയഏടതോരോൾക്കുംപ്റദ്ധതി

യിൽപ്റങ്കോളിയോകോം 
➢ സടഗ്തീക്കുംപ്റുരുഷനുംതുലയപ്വതനം 
➢ പ്റരിസ്ഥിതിസംരക്ഷണംകോര്ടഷികപ്മഖ്ലയിടലഅെിസ്ഥോനസൗകരയവികസനംഎന്നിവ

യടക്കടമുൻരണന 
➢ ടതോഴിലോളികൾതടന്നഗ്പ്റവര്ടെികൾകടെെുകയുംആസൂഗ്തണടെസഹോയിക്കുക

യുംടെയ്യുന്നു 
➢ ആസൂഗ്തണെിലുംനിര്ടവഹണെിലുംതികഞ്ഞസുതോരയത 
➢ കരോറുകോടരഇെനിലക്കോപ്രോഇല്ല 
➢ ടപ്റോതുജനപ്റങ്കോളിെപ്െോടെപ്ലബര്ടബഡ്ജറട 
➢ ബോങ്കടപ്പ്റോപ്റോഫീസവഴിമോഗ്തംപ്വതനവിതരണം 
➢ സടഗ്തീകൾക്ക്മു ൻരണന 
➢ കമ്പയൂ്ര്ടശൃംഖ്ലവഴിയുള്ളപ്മോണിററിംഗ്സംവിധോനം 
➢ ഗ്രോമസഭപ്റദ്ധതിഓഡിറടടെയ്യുന്നു 

പ്േശീയഗ്രോമീണടതോഴിലുറപടപ്റദ്ധതിഗ്പ്റകോരംഗ്രോമപ്റഞ്ോയെടഗ്പ്റപ്േശെടനെപിലോക്കുന്നമുഴുവൻ

ഗ്പ്റവൃെികളുംപ്സോഷയൽഓഡിറിങ്ങിനുവിപ്ധയമോക്കണടമന്ന17(2)വകുപടനിഷ്കര്ടഷിക്കുന്നുപ്റദ്ധ

തിഗ്പ്റവര്ടെനടെപറിയുംടപ്റോതുധനംെിലവഴിക്കുന്നതിടനപറിയുംപ്റൗരസമൂഹംനെെുന്നപ്റര

സയവുംസവതഗ്ന്ത്വുമോയപ്റരിപ്ശോധനയോണടആണടപ്സോഷയൽഓഡിറടഅഥവോസോമൂഹികപ്റരിപ്ശോധ

ന.ടതോഴിലുറപടനിയമഗ്പ്റകോരംവര്ടഷെിൽരെുതവണപ്സോഷയൽഓഡിറടഗ്രോമസഭകൾഎല്ലോവോര്ട

ഡിലുംകൃതയമോയിനെപ്െെതോണടപ്സോഷയൽഓഡിറടലൂടെഅഴിമതിഇല്ലോതോക്കുന്നതിനുംസുതോ

രയതഉറപുവരുെുന്നതിനുംകോരയക്ഷമതവര്ടധിപിക്കുന്നതിനടസത്ഭരണംഉറപോക്കുന്നതിനുംകഴി

യുന്നു.പ്റദ്ധതിപ്റണംശരിയോയരീതിയിൽെിലവഴിച്ചി്ുെടഎന്നുംപ്റണംടെലവഴിച്ചടഅതുടകോെടപ്റ

ദ്ധതിയുടെലക്ഷയംകകവരിച്ചി്ുെടഎന്നുംരുണപ്ഭോക്തോക്കളുടെജീവിതെിൽരുണകരമോയും

കോരയമോയമോറംഉെോയി്ുെടഎപ്്സോഷയൽകടെെോൻകഴിയുന്നു 

പ്റദ്ധതിആസൂഗ്തണ്ണം.നിര്ടവഹണം,പ്മോണിററിംഗ്തു െങ്ങിഎല്ലോവയക്തികളുംപ്സോഷയൽഓഡിറടഗ്രോമ

സഭയിൽനിര്ടബന്ധമോയുംപ്റടങ്കെുക്കണം.മഹോത്മോരോന്ധിപ്േശീയഗ്രോമീണടതോഴിലുറപടപ്റദ്ധതിയി

ൽസുരമവുംസുതോരയവുമോയിപ്സോഷയൽഓഡിറടനെെുന്നതിനടപ്കരളെിൽസവതഗ്ന്ത്െുമതലയു

ള്ളപ്സോഷയൽഓഡിറടറയൂണിറടനിലവിൽവന്നു 

1.രീതിശോസടഗ്തം 
പ്സോഷയൽഓഡിറടറിപ്സോഴടസടടപ്റരടസണ്പഗ്പ്റവര്ടെിഫയൽപ്റരിപ്ശോധന,ഫീൽഡ്സന്ദര്ടശനം,ടതോഴി

ലോളികളുംആയുള്ളഅഭിമുഖ്ം,എംഐഎസ്പരിപ്ശോധനഎന്നിവടയഅെിസ്ഥോനമോക്കിയോണടപ്സോ

ഷയൽഓഡിറടറിപ്പോര്ട്ടതയ്യോറോക്കിയി്ുള്ളതട.  
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2.രോമന്ത്ളിപ്റഞ്ോയെട്അടിസ്ഥാനവിവരങ്ങൾ     

1 ജില്ല കണ്ണൂര്ട 

2 പ്ലോക്കട്  പ്റയ്യന്നൂര്ട 

3 അതിരുകൾ  

3.1 കിഴക്കട പ്റുതിയപ്റുഴ 

3.2 പ്റെിഞ്ഞോറട ഏരൻകെൽ 

3.3 ടതക്കട് അറബികെൽ 

3.4 വെക്കട കവ്വോയിപ്റുഴ 

4 വിസ്തീര്ടണം  29.99െ,ടസ 

5 വോര്ടഡട്കളുടെഎണ്ണം 15 

 വീട്കളുടെഎണ്ണം 5620 

 ജനറൽ 5528 

 പ്റ്ികജോതി 192 

6 ജനസംഖ്യ  25711 

5.ഓഡിറ്്് നുവിദേയമാക്ിയഗ്പവൃത്ികളുതടലിസ്്റ് 

ഗ്ക ഗ്പ്റവൃെിയുടെ്പ്പ്റരട കോലയള

വട 

ടതോഴി

ൽ്

േിനങ്ങ

ൾ 

െിലവോയ്തുക ആടക റോറ

സട.co

mplete 

/on 

going 

അവിേരടദ്ധ്

കൂലി 

വിേരടദ്ധ്

കൂലി 

സോധങ്ങ

ളുടെ്

തുക 

1 നീര്ടതട  ംരക്ഷണ ഭൂ 

വിക ന  

ഗ്പവൃത്ി കൾ-ഘ്ം 3 
wc/329400 

6/11/2018 
To 
23/12/2018 

395 107045  

 

2370 109415 Comple
te 

6.ഗ്പവര്ടത്ികളുതടപരിദശാേനവിവരണം 
 

 ഗ്പ്റവൃെിയുടെ്

പ്പ്റരട 

,mബുക്കിൽ്പ്രഖ്ടപ്റെുെിയ്

അളവട 

ഫീൽഡട്്പ്റരിപ്ശോധനയിൽ്കെ്അളവുകൾ 

1 നീര്ടതെ 

സംരക്ഷണ ഭൂ 

വികസന 

ഗ്പ്റവൃെികൾ -

ഘ്ം 3 
wc/329400 
 

 

 

ഏര്ടത് വര്ടക്്് =500.577 മീറ്ര്ട 
square  

നീര്ടെെസംരക്ഷണഗ്പ്റവൃെിയുടെ ഭോരമോയി ഈ 

ഗ്പ്റപ്േശെട നെന്നതട കപ്മ്പോറു കുഴിയോയിരുന്നു. 

െില സ്ഥലങ്ങളിൽ മോഗ്തമോണട കപ്മ്പോറു കുഴി 

കോണോൻ സോധിച്ചതട. എന്നോൽ അളന്നഎെുക്കോൻ 

സോധിച്ചില്ല. പ്ലോറിക്കും മറു സോധനങ്ങൾ ടകോെും 

അതട മൂെിയ അവസ്ഥയിൽ ആണട കോണടപ്റ്തട.  

ഗ്പവൃത്ിതയകുറിച്ചുള്ളവിശേവിവരങ്ങൾ 

വോര്ടഡട 2 വെക്കുമ്പോെട ഈറട് ൽ പ്റരിപ്ശോധനയടക്കട വിപ്ധയ മോക്കിയ  ഗ്പ്റവൃെി (നീര്ടെെ 

സംരക്ഷണഭൂവികസന ഗ്പ്റവൃെികൾ ഘ്ം 3)ഇതട കപ്മ്പോറു കുഴി നിര്ടമോണം ആണട നെന്നതട. 

കപ്മ്പോറു കുഴി അളടന്നെുക്കോൻ സോധിച്ചില്ല, കോരണം കുഴിയിൽ മുഴുവനും തൂര്ടന്ന നിലയിൽ 
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ആണട, കൂെോടത പ്ലറികട പ്പ്റോലുള്ള പ്വറട ടകോെട മൂെിയ നിലയിൽ ആണട കെതട. െില സ്ഥലെട 

ഭൂ ഉെമ തടന്ന കുഴി മൂെി എന്നും പ്ററഞ്ഞു.  

അവകാശഅേിഷ്ഠ ിതനിരീക്ഷണങ്ങള് 

മഹോത്മരോന്ധിപ്േശീയഗ്രോമീണടതോഴിലുറപടനിയമെിലൂടെഗ്രോമീണജനതയടക്കടടതോഴിൽനല്കടപ്റ

െുന്നപ്തോടെോപംഅവരുടെപ്റെുഅവകോശങ്ങളുംസംരക്ഷിക്കടപ്റെുന്നു..പ്സോഷയൽഓഡിറിലൂടെ

ഗ്പ്റവൃെികളുടെപ്റരിപ്ശോധനയുംഅപ്തോടെോപംടതോഴിലോളികളുടെപ്റെവകോശങ്ങളുംസംരക്ഷി

ക്കടപ്റെുന്നുടവന്നുംവിലയിരുെുന്നു. 
1.തതാഴില്കാര്ടഡുമായിബന്ധതപ്പ്വ: 

ടതോഴിൽകോര്ടഡട്ഒരുആധികോരികപ്രഖ്യോണട് .മഹോത്മോരോന്ധിപ്േശീയ ഗ്രോമീണടതോഴിലുറ 

പടനിയമെിടലടഷഡയൂൾ2ഗ്പ്റകോരംടതോഴിൽകോര്ടഡിനടഅപ്പ്റക്ഷനൽകുന്നകുെുംബങ്ങൾക്കട15േി

വസെിനകംതികച്ചുംടസൗജനയമോയിടതോഴിൽകോര്ടഡട്ലഭയമോക്കണടമന്നട അനുശോസിക്കുന്നു. 

കൂെോടതകൃതയമോയഇെപ്വളകളിൽകോര്ടഡ്പു തുക്കിനൽപ്കെതുമോണട.ടതോഴിൽകോര്ടടഡ്തോഴിലോളി

കളുടെകകവശംതടന്നയോണടസൂക്ഷിപ്ക്കെതട.ഡിമോൻറടനൽകുന്നതീയതിയോപ്ഗ്ണഖ്ടപെുപ്െ

െഭോരംഒഴിഞ്ഞുകിെക്കുന്നതോയികെു.എന്നോൽടതോഴിൽഏര്ടടപ്േിവസങ്ങൾകൃതയമോയിപ്രഖ്

ടപ്റെുെിയിരിക്കുന്നു.ടതോഴിൽകോര്ടഡിൽപ്റതിപിപ്ക്കെപ്ഫോപ്്ോയുടെടെലവടകുറച്ചുടതോഴിലോ

ളികൾസവന്ത്ംകകയ്യിൽനിന്നടടെലവോക്കുകയോണടടെയ്തി്ുള്ളതട.4ടതോഴിലോളികൾടക്ക്തോഴിൽകോര്ട

ഡ്പു തുക്കോൻനൽകിയതടലഭിച്ചഇ്ില്ല. 

2.തതാഴില്ലഭിക്ുന്നത്സംബന്ധിച്ച്: 

ടതോഴിൽകോര്ടഡുള്ളഏടതോരുകുെുംബെിനും100േിവസടെഅവിേഗ്ദകോയികടതോഴിലിനടഅ

വകോശമുെട.അപ്പ്റക്ഷനൽകിയോൽകകപറുരശീതടനൽകുകയും15േിവസെിനകംടതോഴിൽലഭയ

മോക്കണടമന്നുംനിയമെിൽഗ്പ്റതിപ്റോേിക്കുന്നു..അപ്പ്റക്ഷസവീകരിക്കുന്നമുറയടക്കടഅപ്പ്റക്ഷക

നടകകപറുരശീതടനിര്ടബന്ധമോയുംനൽകണടമന്നടനിയമെിൽഅനുശോസിക്കുന്നുെട.ഫയലി

ൽടതോഴിൽഅപ്പ്റക്ഷകപ്ളോരശീതിനടടറടകൗെര്ടലിപ്കോണോൻസോധിച്ചി്ില്ല.ഡിമോൻഡടപ്ഫോംഉ

ടെങ്കിലുംതീയതിവയക്തമോക്കെിനോൽ15േിവസെിനകെുതടന്നടതോഴിൽലഭിപ്ച്ചോഎന്നടക

ടെെുവോനോയില്ല 

3.ടതോഴിലില്ലോയ്മദവതനം: 

ടതോഴിൽആവശയടപ്ുകഴിഞ്ഞോൽ15േിവസെിനകംടതോഴിൽലഭയമോക്കോെപ്റക്ഷംടതോഴിലി

ല്ലോയ്മപ്വതനംലഭിക്കോൻഅവകോശമുെട.വോര്ടഡിടലടതോഴിലോളികൾതീയ്യതിപ്രഖ്ടപെുെിപ്രഖ്ോ

മൂലംഅപ്പ്റക്ഷസമര്ടപിക്കോറില്ല,അതുടകോെടതടന്നടതോഴിലില്ലോയ്മപ്വതനംലഭിപ്ക്കെസോഹെ

രയംഉെോയി്ില്ല 

4.തഷ്ല്്്ഓ്ദഗ്പാജക്റ്്് ംബന്ധിച്ച്: 

വോര്ടഡിൽആവശയമോയവികസനഗ്പ്റവൃെികൾകടെെുന്നതിടന്ത്ോഴിലോളികൾക്കടഅവകോശംഉ

െട.ടതോഴിൽകടെെുന്നതിനുടതോഴിലോളികളുടെയുംപ്മറിടെയുംഭോരെട്നിന്നുംപ്റങ്കോളിെമു

െോവുന്നുെട,എന്നോൽടതോഴിലുറപിൽഅനുവേനീയമോയആസ്തിവികസനഗ്പ്റവൃെികൾകടെ

െുന്നതിനവോര്ടഡിടലവിവിധപ്മഖ്ലയിൽഉള്ളവരുടെപ്റങ്കോളിെംഉെോപ്വെതുെട.പ്റഞ്ോയെി

ൽസൂക്ഷിച്ചിരിക്കുനഗ്രോമസഭരോജിസടടറര്ടൽടതോഴിലോളികൾമീറിംഗ്കൂ െിയതോയുംടതോഴിൽനിര്ടപ്േ

ശിച്ചതയുംകോണുന്നു 

5.യാഗ്താതെലവ് ംബന്ധിച്ച്: 

ടതോഴിലോളികൾക്ക്തോമസസ്ഥലെുനിന്നും5കിപ്ലോമീറര്ടെുറളവിൽടതോഴിൽലഭിക്കുവോനുള്ളഅ

വകോശമുെട,ഗ്പ്റസ്തു തപ്റരിധിക്കുപ്റുറെുടതോഴിൽടെപ്യ്യെസോഹെരയംഉെോവുകയോടണങ്കിൽയോ

ഗ്തോബെയോയികൂലിയുടെ10%തുകനിലവിടലകൂലിഗ്പ്റകോരം27രൂപ്റ10കപ്റസഗ്പ്റവൃെിേിവസങ്ങ

ളിൽലഭയമോക്കണം.അഞ്ടകിപ്ലോമീറര്ടപ്റരിധിക്കപുറംടതോഴിലുറപടഗ്പ്റവൃെിടെയ്തില്ലഎന്നോണു

ടതോഴിലോളികളിൽനിന്നുംമനസിലോക്കോൻകഴിഞ്ഞതട. 
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6.ഗ്പവൃത്ിസ്ഥലതത്ത ൌകരയങ്ങൾ ംബന്ധിച്ച്; 

ടതോഴിലിെങ്ങളിൽലഭിപ്ക്കെഅെിസ്ഥോനടസൗകരയങ്ങളോയഗ്പ്റഥമശുഗ്ശൂഷോസംവിധോനങ്ങൾ,

വിഗ്ശമസമയടെതണൽസൗകരയം,കുെിടവളളംഎന്നിവടതോഴിലോളികൾടക്ക്സൗജനയമോയിലഭയമോ

പ്ക്കെതുെട.. ,,കയ്യുറകോലുറതുവടരടതോഴിലോളികൾക്കടഎന്നോൽഇ ലഭിച്ചി്ില്ല.കോലുറഇല്ലോെതി

നോൽമണ്ണടജലസംരക്ഷണഗ്പ്റവൃെിടെയ്യുപ്മ്പോൾകോലുറയടക്കടപ്റകരമോയിെോക്കടകോലിൽടക്ിയോ

ണടപ്റണിടെയ്യുന്നതടകോണോൻസോധിച്ചതട.ഇതടനിര്ടവഹണഏജൻസിയുടെഭോരെുനിന്നുള്ളവീഴ്ചയോ

ണട,തുെര്ടന്നുള്ളഗ്പ്റവൃെികളിൽഅെിസ്ഥോനടസൗകരയങ്ങൾലഭയമോക്കുന്നതിന്നിര്ടവഹണഏജ

ൻസിഗ്ശദ്ധിപ്ക്കെതുെട. 

7.ദവതനംലഭയമാക്ുന്നത്സംബന്ധിച്ച്;ടതോഴിലുറപടനിയമെിൽത ക്ഷൻ3(2)ഗ്പ്റകോരംമറ

ര്ടപ്റോള്കോലോവധികഴിഞ്ഞു15േിവസെിനകംടതോഴിലോളികളുടെഅടക്കൗെിൽകൂലിലഭിക്കുവോ

ൻഅവകോശമുെട.പ്റഞ്ോയെിൽനിന്നുംപ്റതിനഞ്ടേിവസെിനുളളിൽഎഫട.െി.ഒജനപ്ററടടെയ്തി്ു

െട. 

8.പരാ-തിപരിഹാരം ംബന്ധിച്ച്: 

ടതോഴിലുറപുമോയിബന്ധടപ്ഏടതങ്കിലുംകോരയെിൽപ്റരോതിയുെോകുന്നപ്റക്ഷംആയപ്ഗ്തഖ്ോ

മൂലംപ്റഞ്ോയെിൽപ്റരോതിടപെോവുന്നതോണട,ഗ്പ്റസ്തു തപ്റരോതികൾസവീകരിച്ചുരസീറട്നൽകുകയും

പ്റരമോവധി7േിവസപ്റരിധിക്കുള്ളിൽഅപ്നവഷിച്ചുപ്റരോതിക്കോരന്മറുപ്റെിനൽപ്കെതോണട.പ്റരോതിക

ൾഅറിയിക്കുന്നതിനുള്ളപ്െോൾഗ്ഫീനമ്പരട(18004251004)ടപ്റോതുജനങ്ങൾക്കടകോണോവുന്നരീതിയി

ൽപ്റഞ്ോയെടഓഫീസിൽഗ്പ്റേര്ടശിപിപ്ക്കെതുെട.പ്റഞ്ോയെിടലപ്റരോതിരജിറര്ടപ്റരിപ്ശോധിച്ച

പ്പോൾഇതുവടരയോയിപ്റരോതികടളോന്നുംതടന്നരജിററിൽപ്രഖ്ടപെുെിയതോയികെില്ല. 

9.ദ ാഷ്യല്ഓഡിറ്്്നടത്ുന്നത്സംബന്ധിച്ച്: 

ടതോഴിലുറപിൽഏടറെുെഗ്പ്റവൃെികൾപ്സോഷയൽഓഡിറട്നെെുന്നതിൽപ്റങ്കോളികളോവുന്നതി

നുടതോഴിലോളികൾക്കടഅവകോശമുെട. 

10.അപകടങ്ങൾ ംബന്ധിച്ച്: 

ടതോഴിലുറപടപ്ജോലിക്കിടെടതോഴിലോളികൾക്കടഏടതങ്കിലുംതരെിലുള്ളഅപ്റകെംസംഭവിച്ചു

പ്പ്റോവുകയോടണങ്കിൽനിയമെിടലടഷഡയൂൾ2(5)ഗ്പ്റകോരവുംഅദ്ധയോയം9ടലപ്റരോമര്ടശങ്ങളുടെഅ

െിസ്ഥോനെിലുംെികിൽസോടെലവുകളുടെപ്രഖ്കൾസമര്ടപിക്കുന്നമുറയടക്കടഗ്പ്റസ്തു തതുകമുഴുവ

നുംഅനുവേിച്ചുടകോെുപ്ക്കെതോണട. 

ഓഡിറട്കോലയളവിൽഅെരെിലുള്ളഅപ്റകെംഒന്നുംസംഭവിച്ചി്ില്ല 

10.രജിസ്റ്ര്ടപരിദശാേന 
പ്കഗ്ന്ദസര്ടക്കോരിനടടറനിര്ടപ്േശഗ്പ്റകോരംതോടഴപ്ററയുന്നഏഴുരജിറര്ടനിര്ടബന്ധമോയുംഗ്രോമപ്റഞ്ോയ

െിൽസൂക്ഷിപ്ക്കെതോണട.AMCഗ്പ്റകോരമുള്ള7രജിററുകളുംഉെോയിരുന്നു.  
തതാഴില്കാര്ടഗ്ഡജിസ്റ്ര്ട 
 
MISDATAഗ്പ്റകോരം199നോളിതുവടരഅഞ്ോംവോര്ടഡിൽരജിറര്ടടെയ്തി്ുള്ളതടMISൽനിന്നുംടഡൗ

ണ്പപ്ലോഡടടെയ്തപ്കോപിയിൽഎല്ലോവിവരങ്ങളുംഉൾടപെുെിയി്ുെട. 
2ഗ്ഗാമ ഭരജിസ്റ്ര്ട 

വാര്ടഡ്്തലത്ില്ഗ്രോമസഭരജിറര്ടസൂക്ഷിക്കുന്നു. 

3ഡിമാൻഡ്അദലാദക്ഷ്ൻ/ൻദവതനരജിസ്റ്ര്ട 

MISൽനിന്നുംടഡൗണ്പപ്ലോഡടടെയ്തപ്കോപിയിൽഎല്ലോവിവരങ്ങളുംഉൾടപെുെിയി്ുെട(പ്റഞ്ോയ

െിടെമുഴുവൻഗ്പ്റവൃെികളും) 

4.വര്ടഗ്ക്ജിസ്റ്ര്ട: 
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201819കാലയളവില്തെയ്യുവാൻഉദേശിച്ചിരുന്നമുഴുവൻയലുകളുദടയുംവിവരങ്ങൾന

ല്ലരീതിയില്എം,ത എ.എ ്ല്നിന്നുംഡൌൺദലാഡ്തെയ്തു ൂക്ഷിച്ചിരിക്ുന്നു.(പ്റഞ്ോയ

െിടെമുഴുവൻഗ്പ്റവൃെികളും 

5ആസ്തിരജിസ്റ്ര്ട:(സ്ഥിരആസ്തികളുടെരജിറര്ട)പ്റഞ്ോയെിടലഗ്പ്റവൃെികൾസംബന്ധിച്ചആസ്തി

രജിറര്ടകൃതയമോയിപ്രഖ്ടപ്റെുെിയിരിക്കുന്നു. 

6പരാതിരജിസ്റ്ര്ട: 

രജിറര്ടപ്റരിപ്ശോധിച്ചപ്പോൾ2013വര്ടഷമോണടഅവസോനമോയിപ്റരോതിപ്രഖ്ടപെുെികെതട.അതിനുപ്ശഷംആ

റുവര്ടഷമോയിയോടതോരുവിധപ്റരോതിയുംപ്രഖ്ടപെുെിയതോയികെില്ല.അപ്നവഷിച്ചപ്പ്റോൾപ്റിന്നീട്പരോതിഒന്നും

ഇതുവടരലഭിച്ചില്ലഎന്നോണടഅറിയോൻകഴിഞ്ഞതട.18004255720എന്നപ്െോൾഗ്ഫീനമ്പറിൽപ്റരോതികൾപ്രഖ്ടപ്റെു

െോംഎന്നുള്ളവിവരംടതോഴിലോളികളിൽലഭയമല്ല. 

തമറ്ീരിയല്രജിസ്റ്ര്ട:ഓഡിറട്കോലയളവിൽതമറ്ീരിയല്വര്ടക്ുകൾഒന്നുംനടന്നില്ല
.അതുതകാണ്്ട 2018-

2019കാലഅളവില്തമറ്ീരിയല്രജിസ്റ്രില്വിവരങ്ങൾഒന്നുംഇല്ല,അതവതരഉള്ളഗ്പവൃത്ികളുതട

എല്ലാംകൃതയമായിദരഖതപ്പടുത്ിയി്ുണ്ട്. 

11ഗ്പവൃത്ിയലിതല22ദരഖകൾ 
 
AMCഗ്പ്റകോരംഒരുഗ്പ്റവൃെിഫയലിൽതോടഴപ്ററയുന്നഇരുപ്റെിരെുപ്രഖ്കൾനിര്ടബന്ധമോയുംഉ

െോയിരിപ്ക്കെോതോണട. 
1.കവര്ടദപജ് 

വോര്ടഷികമോറര്ടസര്ടക്കുലര്ടഗ്പ്റകോരംകവര്ടപ്പ്റജിൽപ്റഞ്ോയെവിവരങ്ങൾ,ജില്ല,ഗ്പ്റവര്ടെിനെപി

ലോക്കിയവിവരങ്ങൾ,അെങ്കൽതുക,ആടകടെലവട,നെെിയതീയതി,മുതലോയവിവരങ്ങൾപ്രഖ്

ടപ്റെുപ്െെതോണട.പ്റരിപ്ശോധിച്ചരെടഫയലുകളിൽഒന്നിൽപ്പ്റോലുംവോര്ടഷികമോറര്ടസര്ടക്കുലര്ട

ഗ്പ്റകോരമുള്ളകവര്ടപ്പ്റജ്കോണോൻസോധിച്ചില്ല.ഏടതോരോൾക്കുംഎപ്പോഴുംപ്റരിപ്ശോധനക്കവിപ്ധയമോക്കോ

വുന്നപ്രഖ്കൾആണടഒരുഗ്പ്റവൃെിഫയലിൽസൂക്ഷിെുവയടപ്കെതട,ഒരുഗ്പ്റവൃെിഫയലിൽആ

ധികോരികമോയിപ്വെതുംഗ്പ്റവൃെിടയകുറിച്ചടഏടതോരോൾക്കുംഎളുപ്റെിൽമനസിലോക്കോൻസോ

ധിക്കുന്നപ്രഖ്കവര്ടപ്പ്റജടആണട,അതുടകോെടഎല്ലോവര്ടക്കട്ഫയലിലുംകവര്ടപ്പ്റജടഉെോയിരിപ്കെ

തവളടരഅതയോവശയമോണട. 

2.തെക്്ലി ്്റ്് 

വര്ടക്കടഫയലിൽസൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നവിവരങ്ങളുടെപ്റ്ികയും,അവയുടെപ്പ്റജ്നമ്പറുംപ്രഖ്ടപെു

പ്െെടെക്ക്ലിറടഫയലിൽസൂക്ഷിപ്ക്കെതോണട.പ്റരിപ്ശോധിച്ചരെടഫയലുകളിൽഒരുഗ്പ്റവര്ടെി

ഫയലുകളിൽപ്പ്റോലുംതെക്്ലി ്്റ്്കോണോൻസോധിച്ചില്ല. 

3.ആക്ഷൻപ്ലാൻ 

ഒരുജനകീയഇെടപ്റെലിനടടറപ്നര്ടസോക്ഷയംടതളിയിക്കുന്നപ്രഖ്യോണടആക്ഷൻപ്ലോൻപ്കോപി

ഗ്രോമസഭനിര്ടപ്േ.ശിക്കുന്നഗ്പ്റവര്ടെികൾടഷൽഫടഓഫടപ്ഗ്പ്റോജക്ടിപ്ലക്ക്മോറുകയുംഇതിൽനിന്നുംമു

ൻരണനഅെിസ്ഥോനെിൽഅതോത്സോമ്പെികവര്ടഷെിൽആവശയമുള്ളഗ്പ്റവര്ടെിടതരടഞ്ഞ

െുെടആക്ഷൻപ്ലോൻതയ്യോറോക്കുകയുംടെയ്യും

.

ആക്ഷൻപ്ലോനിൽഉൾടപ്ഗ്പ്റവര്ടെിതടന്നയോപ്ണോനെപിലോക്കിയതടഎന്നടമനസ്സിലോക്കുന്നതിനും

ആക്ഷൻപ്ലോൻപ്കോപിഉപ്റകരിക്കുന്നു.പ്റരിപ്ശോധിച്ചഫയലുകളിൽഒന്നിൽപ്പ്റോലുംAMCഗ്പ്റകോരംനിര്ട

ബന്ധമോയുംഉെോയിരിപ്ക്കെആക്ഷൻപ്ലോനിൻടറപ്കോപികോണോൻസോധിച്ചില്ല. 

4.എസ്റ്ിദമറ്്ഡിസ ൻആൻഡ്ദഗ്ഡായിങ് 

സോപ്ങ്കതികഎറിപ്മറടപ്റദ്ധതിയിൽഏടറെുക്കുന്നഓപ്രോഗ്പ്റവര്ടെിക്കുംസംസ്ഥോനസര്ടക്കോര്ടെുമത

ലടപെുെിയഅധികോരസ്ഥോനെിനടടറഅനുമതിപ്യോെുകൂെിയസോപ്ങ്കതികഎറിപ്മറടഉെോയിരി

പ്ക്കെതോണടഓപ്രോഗ്പ്റവര്ടെിക്കുംഎറിപ്മറിനടടറസംക്ഷിപ്തം,ഡികസൻ,ഗ്പ്റവര്ടെിയുടെഗ്പ്റതീ

ക്ഷിതപ്ന്ങ്ങൾവിശേീകരിക്കുന്നസോപ്ങ്കതികകുറിപടതുെങ്ങിയവഉെോയിരിപ്ക്കെതുംടസകവര്ട
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പ്സോഫടറടടറവയറിലൂടെഓണ്പകലനോയിഅനുമതികൾലഭയമോപ്ക്കെതുമോണടഎല്ലോഫയലുകളിലും

വിശേമോയഎറിപ്മറടഉെോയിരുന്നു.ഡീകറൽഡടഎറിപ്മറിൽസോപ്ങ്കതികവിേഗ്ധരുടെഒപടഉെോയി

രുന്നു.ഒരുഫയലിലുംടഗ്പ്റോജകടറടറിപ്പോര്ട്ട,സര്ടപ്വ്വഡോറ,ജനകീയഎറിപ്മറടഎന്നിവഉെോയിരുന്നില്ല. 

5.ഭരണാനുമതി 

ഒരുവോര്ടഡിൽഒരുവര്ടഷംനെപിലോക്കുന്നടതോഴിലുറപടപ്റദ്ധതിഗ്പ്റവര്ടെനങ്ങൾക്കടപ്റഞ്ോയെടഭര

ണസമിതിനൽകുന്നഅംരീകോരമോണടഭരണോനുമതി.പ്റരിപ്ശോധിച്ചഫയലുകളിൽഒന്നുംഭരണോനുമ

തിയുടെപ്കോപിസൂക്ഷിച്ചി്ുെോയിരുന്നില്ലഎന്നോൽഭരണോനുമതിനമ്പര്ടമൂലയനിര്ടണയ,സോക്ഷയപ്റ

ഗ്തെിൽഎഴുതികമോഗ്തമോണടടെയ്തുവന്നതട,ആയതയോനോൽഫയലിടലഗ്പ്റവൃെിഎപ്പോൾഭരണോ

നുമതിലഭിച്ചുഎന്നടപ്റരിപ്ശോധിക്കോൻസോധിച്ചി്ില്ല, 

6. ാദേതികാനുമതി 

പ്റരിപ്ശോധിച്ചഫയലുകളിൽടസകയൂരിൽനിടന്നെുെസോപ്ങ്കതികനുമതിയുടെപ്കോപിസൂക്ഷിച്ചി

്ില്ല.എന്നോൽ,സോപ്ങ്കതികഅനുമതിനമ്പര്ടമൂലയനിര്ടണയസോക്ഷയപ്റഗ്തെിൽഎഴുതുകമോഗ്തമോ

ണടടെയ്തതട 

7. ംദയാജിതപദ്ധതി(കൺദവര്ടജൻ ്) 

ഓഡിറട്നുവിപ്ധയമോക്കിയരെടഗ്പ്റവര്ടെികൾക്കുംഈപ്രഖ്കൾബോധകമല്ല. 

8.ഡിമാൻഡ്ദാം 

പരിദശാേിച്ചയലില്ഡിമാൻഡ്ദാംഉണ്ടായിരുന്നു. 

9.വര്ടക്്അദലാദക്ഷ്ൻദാം 

ടതോഴിൽആവശയടപ്വര്ടക്കുടതോഴിൽഅനുവേിച്ചുടകോെുള്ളവര്ടക്കടഅപ്ലോപ്ക്കഷൻപ്ഫോംഈ

ഗ്പ്റവര്ടെിയുടെഫയലിൽകടെെോൻസോധിച്ചില്ല 

10.ഇമസ്റ്ര്ടദറാൾ 

ടതോഴിലോളികൾടതോഴിൽടെയ്യുന്നതീയതി,േിവസംഉൾടപടെഹോജര്ടപ്രഖ്ടപെുെുന്നതിനുള്ളഅ

െിസ്ഥോനപ്രഖ്യോണടഇമറര്ടപ്റോൾ.ഇതിൽപ്ലോക്കടടഡവലപ്റടടമൻറടഓഫീസര്ട,പ്റഞ്ോയടസസഗ്ക്റി

എന്നിവര്ടഒപും,സീലുംപ്രഖ്ടപ്റെുപ്െെതോണട.ഇ-

മറര്ടപ്റോളുകളിൽപ്ലോക്കടടഡവലപ്റടടമൻറടഓഫീസര്ട,പ്റഞ്ോയടസസഗ്ക്റിഎന്നിവര്ടഒപും,സീലും

പ്രഖ്ടപ്റെുെിയി്ുെടതീയതി.ഇതിൽടതോഴിലോളികളുടെഒപുകൾ,അവരുടെടതോഴിൽേിനങ്ങൾ,

കൂലിഎന്നിവപ്രഖ്ടപെുെിയി്ുെട .അപ്തോടെോപംപ്റരിപ്ശോധനനെെിയഎഇയുടെഒപട

,ഒപടഎന്നിവഉെോയടെപ്മറട് ിിരുന്നു.ഒപിെുന്നപ്കോളങ്ങളിൽതീയതിഎഴുതിയി്ുഉെോയി

രുന്നില്ല.അതുപ്പ്റോടലമോറപ്റോൾഇൽകവറടനര്ടഉപ്റപ്യോരിച്ചടതിരുെിയതോയികെു.WH/3

17837കുെങ്ങതോടഴപ്തോട്നവകരണവുംകസഡടടക്ിസംരക്ഷണവുംഗ്പ്റവര്ടെിയിൽമോ

റപ്റോൾനമ്പര്ട18485ഇൽടതോഴിൽകോര്ടഡ്നമ്പര്ട5/20പ്റിവികമലോക്ഷിയുടെലോണടതിരുെൽ

കെതട. 

11.തമഷ്ര്ടതമൻറ്പുസ്തകം(MBook) 

ഗ്പ്റവര്ടെിതുെങ്ങുന്നതിന്മുമ്പുംപ്ശഷവുംഅളവുകൾപ്രഖ്ടപെുെുന്നതിനുള്ളഅെിസ്ഥോനപ്രഖ്

യോടെഷര്ടടമനടറട്ബുക്കട.എല്ലോഫയലുകളിലുംMbookഉെോയിരുന്നു.ടമഷര്ടടമൻറടബുക്കിൽനമ്പര്ട

പ്പ്റജ്നമ്പര്ടഇവപ്രഖ്ടപെുെിയി്ുെടAS,TSനമ്പര്ടപ്രഖ്ടപെുെിയി്ില്ല.മടറര്ടപ്റോൾനമ്പര്ട,ഓവര്ട

സിയരുടെസീൽഎന്നിവഇല്ല.ഗ്പ്റീടമഷര്ടടമൻപ്ഗ്റഖ്ടപ്റെുെിയെീയതിഇല്ലോടതആണട,..ബന്ധടപ

്ഉപ്േയോരസ്ഥര്ടഅതോയതടഓവര്ടസിയര്ട,എൻജിനീയര്ടഎന്നിവരുടെഒപടടമഷര്ടടമനടറട്ബുക്കിൽഉ

െോയിരുന്നുഎങ്കിലുംെിലയിെങ്ങളിൽഎല്ലോംതടന്നതീയതിപ്രഖ്ടപെുെോടതഒപി്ിരിക്കുന്നതട.

വര്ടക്കട്ഫയലിൽപ്റരിപ്ശോധനയടക്കവിപ്ധയമോപ്ക്കെതും,ടെയ്തഗ്പ്റവൃെികളുടെഅളവടമനസിലോ

ക്കോൻഉപ്റപ്യോരിക്കുന്നതുമോയഅെിസ്ഥോനപ്രഖ്യോണടതമഷ്ര്ടതമൻറ്പുസ്തകം.അത്തകാണ്ട്ത

തന്ന(MBookല്ദരഖതപടുത്ുന്നതതല്ലാംകൃതയവുംഅദതാതടാപ്പംവയക്തവുംആയിരിക്

ണം 
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എംബുക്കിൽഅളവുകൾപ്രഖ്ടപ്റെുെുപ്ബോൾഗ്പ്റവൃെിടെയുന്നഗ്പ്റപ്േശംഉെമയുടെപ്പ്റരട,സര്ടപ്വ്വ

നമ്പര്ടഎന്നിവഉൾടപ്റെുെിഅളവുകൾപ്രഖ്ടപ്റെുെിയോൽമോഗ്തപ്മഏപ്തോരോൾക്കുംടെയ്തഗ്പ്റവൃ

െികൾകെുമനസില്ലക്കുവോനുംഅളന്നുെി്ടപ്റെുെുവോനുംസോധിക്കുകയുള്ളൂ.പരിദശാേന

യ്ക്വിദേയമാക്ിയയളുകളില്എംബുക്്് ൂക്ഷിച്ചിരുന്നുതവേിലുംഗ്പ്റവൃെിടെയു

ന്നഗ്പ്റപ്േശംഉെമയുടെപ്പ്റരട,സര്ടപ്വ്വനമ്പര്ടഎന്നിവഉൾടപ്റെുെിഅളവുകൾപ്രഖ്ടപ്റെുെിയില്ല.എ

റിപ്മറടഅനുസരിച്ചടമോഗ്തംഎംബുക്കിൽഅളവുകൾപ്രഖ്ടപ്റെുെിയതോയിപ്തോന്നുന്നുനടത്ിയി

രിക്ുന്നത.് 

12.തമറ്ീരിയല്ലിസ്റ്് 

ബാേകമല്ല 

13.ദവജ്ലിസ്്റ്ടതോഴിലോളികൾഎഗ്തേിവസംപ്ജോലിടെയ്തുഎന്നതിനടഅെിസ്ഥോനടപെുെിഅവര്ടക്ക്ന

ൽപ്കെതുകഅതോയതടകൂലി,ആയുധങ്ങൾക്കടടകോെുക്കുന്നവോെക,മൂര്ടച്ചകൂ്ുന്നതിനുള്ളതുകഎ

ന്നിവഎല്ലോംകോണിച്ചുടകോെടപ്റണംകകമോറുന്നതിപ്നവെിതയ്യോറോക്കുന്നഗ്പ്റധോനടപ്ഒന്നോപ്ണവ

ജ്ലിറട.മറര്ടപ്റോൾഗ്പ്റകോരമുള്ളപ്വജ്ലിറടഎല്ലോഫയലിലുംകോണോൻസോധിച്ചു. 

14.മസ്റ്ര്ടദറാൾ/യല്മാറ്സ്ലിപ്പുകൾ 

ഒരുമറര്ടപ്റോൾഅവസോനിെട3േിവസെിനകംതടന്നഅളവുകൾബന്ധടപ്ഉേയോരസ്ഥൻപ്രഖ്ടപെുെണംഎ

ന്നടനിയമംഅനുശോസിക്കുന്നു.അളവുകളിൽഗ്കമപ്ക്കെുകൾഉെോയോപ്ലോ,ഉപ്റപ്യോരിക്കുന്നടമറീരിയലിനടടറ

കവോളിറിയിൽനിലവോരംകുറയടക്കുകപ്യോ,ഉയര്ടന്നഎറിപ്മറടകോണിക്കുകപ്യോടെയ്യുന്നതടനിയമവിരുദ്ധമോവുക

യുംടസക്ഷൻ25അനുശോസിക്കുന്നശിക്ഷകവിപ്ധയമോപ്വെിവരുകയുംടെയ്യും.എല്ലോഫയലുകളിലുംഫയ

ൽഗ്െോക്കിംരടപ്ഫോംഅഥവോമറര്ടപ്റോൾമൂവടടമൻറടലിപടഉെോയിരുന്നു.ആരംഭിച്ചതീയതിയുംഅവ

സോനിച്ചതീയതിയുംപ്രഖ്ടപെുെിയിരുന്നുടവങ്കിലുംമറുഗ്പ്റധോനടപ്പ്കോളങ്ങൾഉേോഹരണെി

നടMISൽഅപ്റട്പ്ലോഡടടെയ്തതീയതി .പ്വതനംഅനുവേിച്ചമുതലോയവപ്രഖ്ടപെുെികെില്ല. 

15.ടമറീരിയൽവൗച്ചര്ടബിൽ 

ടമറീരിയൽവൗച്ചര്ടബിൽഒന്നുംഒരുഫയലിലുംസൂക്ഷിച്ചി്ില്ല 

പ്റരിപ്ശോധിച്ചഒരുഗ്പ്റവൃെികൾക്കുംഈകോലയളവിൽസിറിസണ്പഇൻഫര്ടപ്മഷൻപ്ബോര്ടഡടസ്ഥോപ്റിച്ചില്ലഅപ്തോ

ടെോപംഅതിനുള്ളതുകെിലവോയതോയുംകെില്ല്. 

16.ണ്ട്ഗ്ടാൻസ്ഫര്ടഓര്ടഡര്ട(FTO)’ 

പരിദശാേിച്ചയലുകളില്ഒന്നുംണ്ട്ഗ്ടാൻസ്ഫര്ടഓര്ടഡര്ട(FTO)’ഹാര്ടഡ്്ദകാപ്പി ൂക്ഷിച്ചി

്ില്ല .എന്നിരുന്നാലും FTOനമ്പര്ടതീയതിഎഴുതി ൂക്ഷിച്ചിടുണ്ട് 

17.ദറായല്റ്ി 

പ്റരിപ്ശോധനവിപ്ധയമോക്കിയഒരുവര്ടക്കട്ഫയലിലുംപ്റോയൽറിബോധകമല്ല 

18.ദാദ്ാഗ്ഗാ ്

ഗ്പവര്ടത്ിതുടങ്ങുന്നതിന്മുമ്പ്ഗ്പവര്ടത്ിനടന്നുതകാണ്ടിരിക്ുദമ്പാൾ,ഗ്പവര്ടത്ിപൂര്ടത്ീകരിച്ചുക

ഴിയുദമ്പാൾതുടങ്ങിയഓദരാഘ്ത്ിതലയുംദാദ്ാകൾയലില് ൂക്ഷിക്ണതമന്്നനിഷ്കര്ടഷ്ി

ച്ചിരിക്ുന്നുഎന്നാല്ഇത്രത്ിലുള്ളവിവിേഘ്ങ്ങളിതലദാദ്ാകളുംഒന്നുംതതന്നകാണാൻ ാ

േിച്ചില്ല. 

19.ജിദയാടാഗഡ്്ദാദ്ാ  ്

ഗ്പ്റവര്ടെിസ്ഥലംതിരിച്ചറിയുന്നതിനുള്ളഉപ്റോധിയോണടജിപ്യോെോരടഡടപ്ഫോപ്്ോസട.എന്നോൽഇവപ്റരിപ്ശോധന

യടക്കവിപ്ധയമോക്കിയഒരുഫയലിലുംകോണോൻസോധിച്ചില്ല്. 

20ഗ്പവൃത്ിപൂര്ടത്ീകരണ ാക്ഷയപഗ്തം 

പ്റരിപ്ശോധിച്ചഒരുഫയലിലുംഗ്പ്റവൃെിപ്റൂര്ടെീകരണസോക്ഷയപ്റഗ്തംകോണോൻസോധിച്ചില്ല 

21.ദ ാഷ്യല്ഓഡിറ്്റിദപ്പാര്ട്് 
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എഎംസിഗ്പ്റകോരമുള്ളപ്സോഷയൽഒിോഡിറടനെപോക്കുന്നതടഇപ്പോഴോണട. 

22.സ റ്്ഡയറി 

.കസറടഡയറിമടറോരുഒരുഭോരമോണടസന്ദര്ടശകകുറിപട:ഗ്പ്റവൃെിയുടെഓപ്രോഘ്ങ്ങളിലുള്ളപ്റു

പ്രോരതിവിലയിരുെുന്നതിനും,ടതോഴിലോളികളുടെഗ്പ്റശ്നങ്ങൾമനസ്സിലോക്കുന്നതിനും,പ്റദ്ധതിനിര്ട

വഹണഏജൻസിയുടെഉപ്േയോരസ്ഥര്ട,ജനഗ്പ്റതിനിധികൾ,VMCഅംരങ്ങൾഎന്നിവര്ടഗ്പ്റവൃെിനെ

ക്കുപ്മ്പോൾസ്ഥലസന്ദര്ടശനംനെപ്െെതോണട.കസറടഡയറികളിൽ,സന്ദര്ടശകരുടെപ്പ്റരും,ഒപും,

പ്രഖ്ടപെുെിയിരുടന്നങ്കിലും,കുറിപടഉെോയിരുന്നില്ല.അപ്തോടെോപംതടന്നപ്റദ്ധതിനിര്ടവഹണഏ

ജൻസിയുടെഉപ്േയോരസ്ഥര്ടസന്ദര്ടശനംവളടരകുറഞ്ഞപ്തോതിൽമോഗ്തമ്മോണടകോണടപ്റ്തട. 

12CIB- ിറ്ി ൺഇൻര്ടദമഷ്ൻദബാര്ടഡ ്

ടതോഴിലുറപടപ്റദ്ധതിയുടെസുതോരയതഉറപോക്കുന്നതിനുപ്വെിയുള്ളഒരുഉപ്റോധിയോണടസിറിസണ്പ

ഇൻഫര്ടപ്മഷൻപ്ബോര്ടഡടPara25(a),schedule1അനുസരിച്ചടഒരുഗ്പ്റവര്ടെിയുടെഅെിസ്ഥോനവിവരങ്ങൾ

അതോയതടഎറിപ്മറടതുകസോധനപ്വതനഘെകങ്ങൾയഥോര്ടത്ഥടെലവടടതോഴിൽേിനങ്ങൾതുെങ്ങി

യവിവരങ്ങൾസോധോരണജനങ്ങൾക്കുംരുണപ്ഭോക്തോക്കൾക്കുംമനസ്സിലോകുന്നരീതിയിൽഗ്പ്റേര്ടശി

പിപ്ക്കെതടഅനിവോരയമോണട..ഈപ്ബോര്ടഡടസ്ഥോപ്റിപ്ക്കെതടഓപ്രോഗ്പ്റവര്ടെിയുടെയുംആരംഭഘ്

െിൽആണട.ഓപ്രോഗ്പ്റവര്ടെിക്കുംഅനുസൃതമോയിനിഷ്കര്ടഷിച്ചി്ുള്ളഅളവുകളിൽഉള്ളപ്ബോര്ട

ഡുകൾസിമൻറടഉംപ്കോണ്പഗ്കീറുംഉപ്റപ്യോരിച്ചടനിര്ടമ്മിച്ചടസ്ഥോപ്റിക്കണടമന്നടനിയമംഅനുശോസിക്കു

ന്നുെട.ഇരുമ്പട,െിൻ,ഫടളക്സടഷീറുകൾതുെങ്ങിയവഉപ്റപ്യോരിച്ചി്ുള്ളപ്ബോര്ടഡുകൾസ്ഥോപ്റിക്കുന്ന

തടനിയമവിരുദ്ധമോണട.നിര്ടമ്മോണടച്ചലവ്വയക്തിരതഗ്പ്റവര്ടെികൾക്കട3000രൂപ്റയുംടപ്റോതുഗ്പ്റവര്ടെി

കൾക്കട5000രൂപ്റയുംആണടപ്റരമോവധിെിലവടഎന്നോണടആനുവൽമോറര്ടസര്ടക്കുലര്ടനിഷ്കര്ടഷിക്കുന്ന

തട.സിഐബിഅെങ്ങുന്നഒരുപ്ഫോപ്്ോവര്ടക്കടഫയലിൽഉൾടപെുെണംഎന്നതടനിര്ടബന്ധമോണട.– 

പ്റരിപ്ശോധനയടക്കവിപ്ധയമോക്കിയഗ്പ്റവൃെികളുടെസിഐബിസംബന്ധിച്ചവിവരംതോടഴപ്െര്ടക്കു

ന്നു 

ഗ്ക ഗ്പ്റവൃെിയുടെ്ദപര്  എസടറിപ്മറട്തുക എം്ബുക്കിൽ് ഫീൽഡിൽ്്സന്ദര്ടശനം്

കടെെിയതട 

1 നീര്ട തെ സംരക്ഷണ ഭൂ 

വികസന ഗ്പ്റവൃെികൾ  
WC/329400 

5000 0 നിര്ടേിഷ്ട്മോതൃകയിൽ്

ഉള്ള്്സി്ഐ്ബി്

സ്ഥോപ്റിച്ചതോയി്കണ്ടില്ല  

13.ദറാസ്ഗാര്ടേിനം 

ടതോഴിൽആവശയകതകൃതയമോയിരജിറര്ടടെയ്യുന്നതിനുംടതോഴിലോളികളുടെഅര്ടഹതകളുംഅവ

കോശങ്ങളുംഅവടരപ്ബോധയടപെുെുന്നതിനുംപ്റദ്ധതികൾപ്റരിഹരിക്കുന്നതിനുമോയിപ്റോസ്ഗോര്ടേി

നംസംഘെിപിപ്ക്കെതോണട.പ്റോസ്ഗോര്ടേിനംആെരിക്കുന്നതിനുമുൻപ്റോയിവിവരവിേയോഭയോസവയോപ്റ

നഗ്പ്റവര്ടെനങ്ങൾസംഘെിപിക്കുന്നുെടഎന്നടജില്ലോപ്ഗ്പ്റോഗ്രോംപ്കോഡിപ്നറര്ടഉറപുവരുപ്െെതോ

ണട.പ്റോസ്ഗോര്ടകലെര്ടസംബന്ധിച്ചടഗ്രോമപ്റഞ്ോയെുകടളഗ്പ്റപ്തയകമോയിപ്ബോധവൽക്കരിപ്ക്കെ

തോണട.രോമന്ത്ളിഗ്രോമപ്റഞ്ോയെിൽജൂണ്പമോസംമുതൽദറാസ്ഗാര്ടേിനംആച്ചരിക്തപടുന്നുണ്ട്, 

14.hnPn-e³-kvBâvtam-Wn-ä-dnw-KvI-½-än(Pm-{K-XmtaÂt\m-«k-

anXn) 

 
ഓപ്രോഗ്രോമപ്റഞ്ോയെിലുംഅഞ്ടഅംരങ്ങളുള്ളജോഗ്രതപ്മൽപ്നോ്സമിതിരൂപ്റീകരിപ്ക്കെതോ

ണട.ഇതിൽപ്റ്ികജോതി-

പ്റ്ികവര്ടരവിഭോരങ്ങൾപ്ക്കവെഗ്തഗ്പ്റോധോനയംനൽപ്കെതുംപ്റകുതിപ്പ്റര്ടസടഗ്തീകൾആയിരിപ്ക്ക

െതുമോണട.അഏറവുംകുറഞ്ഞകോലയളവിപ്ലക്കടVMCടയനിയമിപ്ക്കെതടഗ്രോമസഭയോണട.ഗ്പ്റവര്ട

െിസ്ഥലസന്ദര്ടശനംടതോഴിലോളികളുമോയിആശയവിനിമയംനെെൽ,പ്രഖ്കളുടെപ്റരിപ്ശോധന,

ഗ്പ്റവര്ടെിസ്ഥലസൗകരയങ്ങളുടെപ്റരിപ്ശോധന,ഗ്പ്റവര്ടെികളുടെരുണനിലവോരംനിര്ടണയിക്കൽ,

തുകനിര്ടണയംഗ്പ്റവര്ടെിയിൽഉെനീളമുള്ളറിപ്പോര്ട്ിംരടഗ്പ്റവര്ടെിയുടെസവഭോവടെസംബന്ധി

ച്ചുള്ളരുണപ്റരമോയവിലയിരുെൽഎന്നിവയോണടഗ്പ്റധോനെുമതല.VMCഎല്ലോഗ്പ്റവര്ടെികളുംപ്റരി

പ്ശോധിപ്ക്കെതുംമൂലയനിര്ടണയരജിററിൽപ്രഖ്ടപെുപ്െെതുംപ്സോഷയൽഓഡിറടസമയെടഅ
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വഗ്രോമസഭയിൽസമര്ടപിപ്ക്കെതുമോണടVMCറിപ്പോര്ട്ടഒരുടപ്റോതുപ്രഖ്യോയികരുപ്തെതുംആവ

ശയടപെുന്നതിനനുസരിച്ചടഒരുടപ്റോതുപ്രഖ്യോയിപ്റഞ്ോയെടനിന്നുംലഭിപ്ക്കെതുംആണട. 

വിജിലൻസടആൻഡട്പ്മോണിററിംഗ്കമ്മിറിയുടെവിവരങ്ങൾ 

ഗ്ക പ്പ്റരവിവരങ്ങൾ 

1 നോരോയണൻ ആറുമെി  

2 ജനോര്ടേനൻ പ്റി െി  

3 കശലജ  

4 ജയരോജൻ  

5 അബ്ദുള്ള  

 

15.നിരീക്ഷണങ്ങളുംനിര്ടദേശങ്ങളും 

▪ എഎംസിഗ്പ്റകോരംഒരുവര്ടക്കട്ഫയലിൽനിര്ടബന്ധംആയുംഇരുപ്റെിരെുപ്രഖ്കളുംസൂ

ക്ഷിച്ചിരിക്കണം. 
▪ എംബുക്കിൽഅളവുകൾപ്രഖ്ടപ്റെുെുപ്ബോൾഗ്പ്റവൃെിടെയുന്നഗ്പ്റപ്േശംഉെമയുടെപ്പ്റരട,

സര്ടപ്വ്വനമ്പര്ടഎന്നിവഉൾടപ്റെുെിഅളവുകൾപ്രഖ്ടപ്റെുെിയോൽമോഗ്തപ്മഏപ്തോരോ

ൾക്കുംടെയ്തഗ്പ്റവൃെികൾകെുമനസില്ലക്കുവോനുംഅളന്നുെി്ടപ്റെുെുവോനുംസോധി

ക്കുകയുള്ളൂ. 
▪ ടതോഴിലുറപവിഭോരംഉപ്േയോരസ്ഥര്ടനിര്ടബന്ധമോയുംഗ്പ്റവൃെിയുടെഓപ്രോഘ്െിലും

കസറടസന്ദര്ടശനംനെെണം.അകത്സറടഡയറിയിൽപ്രഖ്ടപ്റെുെുകയുംപ്വണം 
▪ പ്റദ്ധതിആരംഭമീറിംരടഒരുെെങ്ങോയിമോഗ്തംനെെോടതഅതിനടടറഗ്പ്റോധോനയംഉൾടക്കോെട്ത

ടന്നടതോഴിലുറപവിഭോരംഉപ്േയോരസ്ഥര്ടകൂെിപ്റടങ്കെുെുടകോെടമീറിംഗ്നെെണം. 
▪ പ്മറട്മോരുടെഇെയിൽവോര്ടഡട്തലലെിൽഗ്പ്റവൃെികടളകുറിച്ചുംപ്തോഴിലോളികളുടെഹോജ

ര്ടനില,മുസടടറര്ടവിവരങ്ങളും,കൂലിലഭയമയതിനടടറവിവരങ്ങളുംകൂെിഎഴുതിയരജിറ

ര്ടസൂക്ഷിക്കുന്നടനതവളടരനല്ലഗ്പ്റോക്ടീസടഅന്നട.അതടപ്റഞ്ോയെടമുഴുവൻഉപ്റപ്യോരിക്കുനതടന

ല്ലതോയിരിക്കും 
▪ സിഐബിഗ്പ്റവര്ടെിസ്ഥലെടസ്ഥോപ്റിക്കുക. 
▪ ടതോഴിലിനുപ്വെിഉള്ളഅപ്പ്റക്ഷനലടക്കുന്നുടവങ്കിലുംഅപ്പ്റക്ഷയിൽഅപ്പ്റക്ഷടകോെു

ക്കുന്നതീയതി,ഏതുേിവസങ്ങളിപ്ലക്കടആണടപ്ജോലിപ്വെതുഎന്നടകൂെിഉൾടപ്റെുെിയിരു

ടന്നങ്കിൽടതോഴിൽഇല്ലോയ്മപ്വതനംപ്പ്റോലുള്ളഅവകോശംലഭയമോക്കോൻനല്ലതോയിരിക്കും.അ

പ്തോടെോപംമുസടടറര്ടപ്റോളിൽവരുന്നതുെര്ടച്ചയോയുള്ളഅവധിഒരുപ്റരിധിവടരഒഴിവോക്കോം. 
▪ വിഎംസിഅംരങ്ങടലഗ്രോമസഭവഴിതിരടഞ്ഞെുക്കോനുംഅവരുടെഗ്പ്റവര്ടെനംടമച്ചടപ്റെു

െുവോനുംഉള്ളനെപ്റെികൾസവീകരിക്കണം,അപ്തോടെോപംസടഗ്തീകളുടെപ്റങ്കോളിെംകൂെി

ഉറപുവരുെണം. 
▪ ടതോഴിലുറപുപ്റദ്ധതിഇനിയുംവിജയകരമോയിമുപ്ന്നോ്ടടകോെുപ്പ്റോകുന്നതിനടഉപ്േയോരസ്ഥതലെിലും

ഭരണതലെിലുംഒരുപ്പ്റോടലമോനേണ്ഡങ്ങൾക്കനുസൃതമോയിഗ്പ്റവര്ടെികൾനെപിലോപ്ക്കെതുെട.ഇ

തിടന്ത്ോഴിലോളികളുംടമയടറടമോരുംടതോഴിലുറപുപ്റദ്ധതിയിൽഗ്പ്റവര്ടെിക്കുന്നറോഫുകളുംഅവരുടെ

നിയമംഅനുശോസിക്കുന്നകൃതയമോയനിര്ടപ്േശങ്ങൾപ്റോലിപ്ക്കെതുെട.ഇെരെിലുള്ളകുറച്ചുനിര്ട

പ്േശങ്ങൾഅനുബന്ധമോയിപ്െര്ടെി്ുെട.(അനുബന്ധംകോണുക) 
▪ പ്റരിപ്ശോധനയ്യടകവിപ്ധയമോക്കിയഭൂരിഭോരംഗ്പ്റവൃെികളിലും`ഭൂവുെമകൾ 

പ്ജോലിടെയ്യുന്നില്ല 

▪ ടതോഴിൽകോര്ടഡ്സമയബന്ധഇതമോയിപ്റുതുക്കിടകോെുപ്ക്കെതആണട 
▪ ടതോഴിലോളികളുടെഅവകോശങ്ങൾസംരക്ഷിക്കടപ്റപ്െെതുെട. 
▪ മോറപ്റോൾഇൽടവ്ിതിരുെലുകൾപ്റോെില്ല. 

ഉപ ംഗ്ഗഹം 
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ഗ്പ്റവര്ടെികൾതിരടഞ്ഞെുക്കുപ്മ്പോൾഅതീവജോഗ്രതപ്റുലര്ടപ്െെതുെട.ഭൂമിടയപ്റുനരുജ്ജീവി

പിക്കുന്നതിനു൦അതുവഴിസുസ്ഥിരവികസനംസോധയമോകുന്നതിനുംലകട്ഷയംടവച്ചി്ുള്ളടതോഴിലു

റപുപ്റദ്ധതിയുടെപ്ലോനിംരട,നെെിപടഎന്നിവസോമൂഹികപ്റോരിസ്ഥികമോനേണ്ഡങ്ങൾപ്റോലിെടടകോ

െടശോസടഗ്തീയമോയിെടന്നനെപിലോപ്ക്കെതുെട.എങ്ങടനടയങ്കിലുംഗ്പ്റവര്ടെികൾനെപിലോക്കി

ടെലവടകൂ്ുകഎന്നുംടതോഴിലോളികൾടക്ക്തോഴിൽേിനങ്ങൾകൂ്ുകഎന്നുംമോഗ്തമോവരുതടനിലപ്റോെു

കൾ.വയക്തമോയകോഴ്ചപോെില്ലോടതഅശോസടഗ്തീയമോയരീതിയിൽഗ്പ്റവര്ടെികൾടതടരടഞ്ഞെുക്കു

ന്നതുംടെയ്യുന്നതും,കോലോനുസൃതമല്ലോെഗ്പ്റവര്ടെികൾടെയ്യുന്നതുംഇതിനടടറയഥോര്ടത്ഥലക്ഷയ

ടെകളങ്കടപെുെുന്നതോയിവിഷമപ്െോടെപ്നോക്കിനിൽപ്ക്കെിവരുന്നതടആശങ്കോജനകമോണട.

അതുപ്പ്റോടലതടന്നടതോഴിലോളികളുടെഅവകോശങ്ങൾസംരക്ഷിക്കടപ്റപ്െെതടഉെട.ഈസോമൂഹി

കപ്റരിപ്ശോധനഒരുഉയിര്ടടെഴുപ്ന്നൽപിനുസോധയമോകുന്നഗ്പ്റതയോശപ്യോടെഈറിപ്പോര്ട്ടസമര്ടപി

ക്കുന്നു. 

അനുബന്ധം-1- 
മഹാത്മാഗാന്ധിദേശീയഗ്ഗാമീണതതാഴിലുറപ്്പപദ്ധതിഗ്പകാരംഏതറ്ടുക്ാവുന്നഗ്പവൃ

ത്ികൾ: 

വിഭാഗംഎ-ഗ്പ്റകൃതിവിഭവപ്റരിപ്റോലനവുമോയിബന്ധടപ്ടപ്റോതുഗ്പ്റവൃെികൾ. 

വിഭാഗംബി-

ഖ്ണ്ഡികഅഞ്ിൽപ്റരോമര്ടശിക്കുന്നകുെുംബങ്ങൾക്കടജീവപ്നോപ്റോധിടമച്ചടപെുെുവോനുള്ളഗ്പ്റവൃ

െികൾ.(ബിപ്റിഎൽ,പ്റ്ികജോതി,പ്റ്ികവര്ടഗം,വിധവകൾ,ഭിന്നപ്ശഷിക്കോര്ട,ഐഎകവരുണപ്ഭോ

ക്തോക്കൾ.) 

വിഭാഗം ി-

പ്േശീയഗ്രോമീണഉപ്റജീവനമിഷനടടറനിബന്ധനകൾക്കവിപ്ധയമോയിഗ്പ്റവര്ടെിക്കുന്നസവയംസഹോ

യസംഘങ്ങൾക്കടടപ്റോതുഅെിസ്ഥോനടസൗകരയവികസനം. 

വിഭാഗംഡി-ഗ്രോമീണഅെിസ്ഥോനടസൗകരയവികസനഗ്പ്റവൃെികൾ. 

അനുബന്ധം:വിവിേതലത്ിലുള്ളഉദേയാഗസ്ഥരുതടെുമതലകൾ. 

ദമറ്്്മാരുതടെുമതലകൾ. 

❖ ഗ്പ്റവൃെിസ്ഥലങ്ങളിൽഗ്പ്റവൃെിയുടെപ്മൽപ്നോ്ം. 
❖ ടതോഴിൽകോര്ടഡിൽആവശയമുള്ളവിവരങ്ങൾപ്രഖ്ടപെുെുക. 
❖ മറര്ടപ്റോളിൽടതോഴിലോളികളുടെഹോജര്ടഉറപുവരുെുക. 
❖ പ്മറടമോരുടെപ്റരിശീലനങ്ങളിൽപ്റടങ്കെുക്കുക .ഴിലോളികഅറിവുകൾടതോ ളുമോയിപ്റങ്കുടവ

ക്കുക 
❖ ഗ്പ്റവൃെിഇെങ്ങളിൽആവശയമോയടസൗകരയങ്ങൾഉപ്െോഎന്നടഉറപുവരുെുക 
❖ കസറടഡയറിയിൽപ്മോണിററിംരിനവരുന്നഉപ്േയോരസ്ഥടരടകോെടഒപവയടപിക്കണം 
❖ ടതോഴിലോളികൾക്കടഅവരുടെപ്റെുഅവകോശങ്ങടളകുറിച്ചടപ്ററഞ്ഞുടകോെുക്കുകയുംഅ

വടരപ്ബോധോവതടകരിക്കുകയുംടെയ്യുക 
❖ പ്റുതിയടതോഴിൽഇെങ്ങൾകടെെുവോനുംപ്റുതിയടതോഴിൽആസൂഗ്തണംടെയ്യുവോനും

ടതോഴിലോളികടളസഹോയിക്കുക. 
❖ കൃതയമോയിപ്സോഷയൽഓഡിറട്ഗ്രോമസഭയിലും,ടഗ്പ്റോജകടറട്മീറിങ്ങിലുംപ്റരിശീലനകയോമ്പി
ലുംപ്റടങ്കെുക്കുക. 

❖ മറുടതോഴിലോളികൾക്കടകൂെിപ്മറട്നടടറെുമതലകളിപ്ലക്കടകെന്നുവരോനുള്ളസോഹെരയംഉ
െോക്കുക 

❖ ടതോഴിലോളികളുമോയിനിരന്ത്രസമ്പര്ടക്കംപ്റുലര്ടെുകയുംകൂെുതൽബന്ധംസ്ഥോപ്റിക്കുക

യുംടെയ്യുക. 

ഓവര്ട ീയര്ടഎഞ്ചിനീയര്ട/ 
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• ഗ്പ്റവൃെികളുടെഎറിപ്മറടതയ്യോറോക്കൽ. 
• ഗ്പ്റവൃെിയുടെസോപ്ങ്കതികകോരയങ്ങളുംഅളവുകളുംടതോഴിലോളികൾക്കടപ്ററഞ്ഞുടകോെു

ക്കുക. 
• ഗ്പ്റവൃെിയുടെഅളവുകൾപ്രഖ്ടപെുെികൂലിനൽകുന്നതിനോവശയമോയനെപ്റെികൾടെ

യ്യുക. 

പഞ്ചായതസെഗ്ക്റി/അ ിസ്റ്ന്റത് ഗ്ക്റി 

• പ്റദ്ധതിയുടെപ്മൽപ്നോ്ം. 
• ബില്ലുകൾഅംരീകരിക്കൽ. 
• ടതോഴിലോളികളുടെപ്വതനംയഥോസമയംഅവരുടെഎടക്കൗെിൽഎെിടയന്നതടഉറപുവ

രുെൽ. 
• മറര്ടപ്റോള്സോക്ഷയടപെുെിടതോഴിൽഅനുമതിനൽകുക 

 

Sl.no WC/329400  

1 സി എച്ചട 

മോലികട  

ഇഗ്ബോഹിം  ടമോയട്തു ഹോജി  പ്റി പ്റി സോജിേ  

2 എൻ നോസിയ  അസ്മ പ്െപ്നോതട  നസീമ പ്റി ടക  ടക പ്റി കസനബ  

3 സി എം 

ആസിയ  

സമീറ ഇറയെു  കമമുന  സുഹറ  

4 എ ഷമീര്ട  സഫിയ പ്റി പ്റി  ഹബീബ എം ടക  ടക പ്റി വി അലീമ  

5 മപ്ഹമൂേട 

ഹോജി  

മറിയുമ്മ ടക ടക  ഷമീമ എം  ടക ടക ശറഫുദ്ധീൻ  

6 യു വി 

അകസനോര്ട  

ടക കോര്ടതയോയനി  അബൂബക്കര്ട  തോഹിറ വി പ്റി  

7 എൻ അബ്ദു 

റഹ്മോൻ  

എ െിരി  ടക പ്റി അഹമ്മേട  ഖ്േീജ  

8 സൗേ 

പ്െപ്നോതട 

മൗവളപിൽ  

മോധവി എൻ  അബ്ദുൾ ഖ്ോേര്ട ഹോജി  ആയിഷ  

9 ഓെെിൽ 

മോെെിൽ 

കമമുന  

പ്റി ലളിത  ഷീബ പ്റി  മറിയുമ്മ  

10 നഫീസ സി 

സി  

സഫിയ ടക ടക  പ്റഗ്കുേീൻ എം  അസിയുമ്മ  

11 സി പ്റി 

മുഹമ്മേട് 

കുഞ്ഞി  

ആമിന ടക വി  പ്റി ടക വി സുകബര്ട  പ്റോെുമ്മ  

12 യു 

ഉകമമെട  

സുഹറ പ്റി ടക  കമമൂന  ഹസീന  

13 എം കേീസ  കുഞ്ഞോമിന എസട  കുഞ്ഞബ്ദുള്ള  ജമീല സി പ്റി  

14 റംല യു പ്റി  ലീല ടക  ടക പ്റി കുഞ്ഞോസിയ  സുകബേ  

15 ഫോെിമ  മറിയുമ്മ എം സി  ആയിഷ  കസനബ  

16 കുഞ്ഞോമിന  നേീറ  ജമീല ടക ടക  അബ്ദുള്ള  

17 ഹമീേട  ഖ്േീജ  സുഹറ (രഫൂര്ട ) കസനബ  

18 കയറുനീസ  ഫൗസിയ  സോഹിേ  കുഞ്ഞിരോമൻ  

19 ഫോയിമൂസ  സുകബേ  ലളിത  ആയിഷുമ്മ ടക വി  

20 മുെലിബട  അബ്ദുൾ ഖ്ഫൂര്ട  മഹമൂേട  മുഹമ്മേട് അലി  

21 കു്ിയോലി  നബീസ ടക ടക  അബ്ദുൾ ഖ്ോേര്ട ജമീല  അകസനോര്ട  

22 ആയിഷ ടക 

ടക  

മറിയുമ്മ  സഫിയ  മുഹമ്മേട് കുഞ്ഞി  

23 റഹിയോനതട  ടെറിയ അബ്ദുൾ 

റഹ്മോൻ  

സപ്രോജിനി  ടക  സീനതട  

24 ഷമീമ പ്റി വി  കുഞ്ഞോമിന  സുഹറ  മറിയുമ്മ സി െി  

25 കസനബ  മൂസോയിേട  മറിയുമ്മ സി എം  നസീമ ടക ടക  
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27 തോഹിറ എം 

ടക  

സോറോമ്മ  സുകബേ  ശംസുദ്ധീൻ  

28 കുഞ്ഞോസിയ  അബ്ദുൾ സലോം  കുഞ്ഞോമിന  ആയിസുമ്മ ജബോര്ട  

29 ആബിേ  അഹമ്മേട്  റംല  അബ്ദുൾ കോേര്ട  

30 അബ്ദുൾ 

സലോം  

സറീന  അസ്നര്ട ഹോജി  കയറൂന്നിസ  

31 കുഞ്ഞി 

പ്റോെുമ്മ  

സുഹറ സി പ്റി  വഹിയോ  നൂറുന്നിസ  

32 ആെിക്ക  ഫോെിമ  അഫ്സ  മഹമൂേട ഹോജി 

ഗ്ഗാമ ഭനിര്ടദേശങ്ങൾ 

• ടതോഴിലിെങ്ങളിൽഅെിസ്ഥോനസൗകരയംലഭിക്കുന്നില്ല. 
• ടതോഴിലോളികൾടതോഴിലിനോയിഅപ്പ്റക്ഷനലടക്കുനില്ല 
• വിഎംസികൃതയമോയിഗ്പ്റവര്ടെികുന്നില്ല, 
• എല്ലോഗ്പ്റവൃെികളിലുംസിഐബിസ്ഥോപ്റിക്കുന്നില്ല 

തതാഴിലുറപ്്പഉദേയാഗസ്ഥരില്നിന്നുംലഭിച്ചമറുപടി 

• ടതോഴിലോളികളികളിൽനിന്നുംകൃതയമോയഅപ്പ്റക്ഷലഭികോറില്ല 
• വിഎംസിഅംരങ്ങൾക്കടഎന്ത്ടടെയ്യണംഎന്നറിയില്ലഎന്നും,വിഎംസിപ്റുനസംഘെിപിക്കോനുള്ളഗ്പ്റവ
ര്ടെനംഉെോകും. 

ഗ്ഗാമ ഭതീരുമാനങ്ങൾ 

• പ്മറട്മുഖ്ോന്ത്ിരംഎല്ലോടതോഴിലോളികളുംഒപി്ടതോഴിലിനോയുള്ളഅപ്പ്റക്ഷ(തീയതിപ്രഖ്ടപ്റെുെി)പ്റ

ഞ്ോയെട്ഗ്ഫെട്ഓഫീസവഴിനൽകുവോൻതീരുമോനമോയി 
• ടതോഴിലുറപടപ്ജോലിക്കടപ്പ്റോകുപ്മ്പോൾപ്റലരുടെയുംകൃഷിപ്റണിനഷ്ടടപ്റെുന്നതിനോൽഅെുെആക്ഷ

ൻപ്ലോൻഉെോക്കുപ്മ്പോൾടതോഴിലുറപടടതോഴിലോളികൾ,പ്റോെപ്ശഖ്രസമിതിഅംരങ്ങൾഎന്നിവര്ടഒെു

പ്െര്ടപ്ന്നയോരംടെര്ടന്നുെോക്കോൻതീരുമോനിച്ചു 
• കുെിടവള്ളസൗകരയം

,രുമോനിച്ചുപ്പ്റക്ഷനല്കോൻതീകയ്യുറകോലുറഎന്നിവലഭിക്കുനതിനോയിപ്റഞ്ോയെിൽഅ  
• വിഎംസിപ്റുനസംഘെിപിക്കോനുള്ളഗ്പ്റവര്ടെനംഉെോകും. 
• ആസ്തി്വികസന്ഗ്പ്റവൃെികൾ്ഏടറെുക്കോൻ്തീരുമോനിച്ചു.  

 

 


