
1 
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ഇന്തയയില്് ോധോരണക്ോരോയ്ജനങ്ങളുടട്ടതോഴില്്ടെയ്യുവോനുള്ള്അവകോശടെ് ംരക്ഷിച്ചക്

നിലനിര്െുന്നതിനോയി 2005 ട പകറ്ംബര്് അഞ്ോം് തീയതി് ബ്േശീയ് ഗ്രോമീണ് ടതോഴിലുറപക്

നിയമം് നിലവില്് വന്നു. അവിേഗ്ധ് കോയിക് ടതോഴിലില്് ഏര്ടപടോൻ്  ന്നദ്ധതയുള്ള്

ഗ്രോമഗ്പബ്േശങ്ങളില്്അധിവ ിക്ുന്ന്ഏടതോരു്കുടുംബെിനും് ഒരു് ോമ്പെിക്വര്ഷ്ം് 100 

േിവ െില്് കുറയോെ് ടതോഴില്് ഉറപോക്ുന്നബ്തോടടോപം് രുണബ്മന്മയുള്ളതും്

സ്ഥോയിയോയി്ുള്ളതും് ഉല്പോേനക്ഷമവുമോയ് ആസ്തികളുടട്  ൃഷ്ടിയോണക് ഈ് പദ്ധതിയുടട്

മുഖയ്ലക്ഷയം.േരിഗ്േരുടട്ഉപജീവനവും്ആയി്ബന്ധടപ്്വിഭവോടിെറ്ശക്തിടപടുെുകയും്

 ോമൂഹികമോയി് പിബ്ന്നോക്ം് നില്ക്ുന്ന് എല്ലോ് കുടുംബങ്ങടളയും് പദ്ധതിയില്്

ഉൾടപടുെുകയും് പഞ്ോയെക് രോജക് സ്ഥോപനങ്ങടള് ശക്തിടപടുെുക് ് എന്നതും് ഇതിൻടറ്

ലക്ഷയമോണക. 

 വിബ്ശഷ്തകൾ 

 

➢ നിയമെിൻടറ്പിൻബലമുള്ള്അവകോശോധിഷ്ഠ ിതപദ്ധതി 

➢ ഗ്രോമപഞ്ോയെക് ഗ്പബ്േശെക് തോമ ിക്ുന്ന് 18 വയസ്സക് പൂര്െിയോയ്

ഏടതോരോൾക്ും്പദ്ധതിയില്്പങ്കോളിയോകോം 

➢  കഗ്തീക്ും്പുരുഷ്നും്തുലയ്ബ്വതനം് 

➢ പരിസ്ഥിതി് ംരക്ഷണം്കോര്ഷ്ിക്ബ്മഖലയിടല്അടിസ്ഥോന് ൗകരയ്

വിക നം്എന്നിവയകക്ക്മുൻരണന 

➢ ടതോഴിലോളികൾ്തടന്ന്ഗ്പവര്െികൾ്കടെെുകയും്ആ ൂഗ്തണടെ്

 ഹോയിക്ുകയും്ടെയ്യുന്നു 

➢ ആ ൂഗ്തണെിലും്നിര്വഹണെിലും്തികഞ്ഞ് ുതോരയത 

➢ കരോറുകോടര്ഇടനിലക്ോബ്രോ്ഇല്ല 

➢ ടപോതുജന്പങ്കോളിെബ്െോടട്ബ്ലബര്്ബഡ്ജറ്ക 

➢ ബോങ്കക്ബ്പോബ്റോഫീ ക്വഴി്മോഗ്തം്ബ്വതന്വിതരണം 

➢  കഗ്തീകൾക്ക്മുൻരണന 

➢ കമ്പയൂ്ര്്ശൃംഖല്വഴിയുള്ള്ബ്മോണിറ്റിംരക് ംവിധോനം 

➢ ഗ്രോമ ഭ്പദ്ധതി്ഓിറ്ക്ടെയ്യുന്നു 

ബ്േശീയ്ഗ്രോമീണ്ടതോഴിലുറപക്പദ്ധതി്ഗ്പകോരം്ഗ്രോമപഞ്ോയെക്ഗ്പബ്േശെക്്നടപിലോക്ുന്ന്

മുഴുവൻ്ഗ്പവൃെികളും്്ബ് ോഷ്യല്്ഓിറ്ിങ്ങിനു്വിബ്ധയമോക്ണടമന്ന17(2) വകുപക്

നിഷ്കര്ഷ്ിക്ുന്നു്പദ്ധതി്ഗ്പവര്െന്ടെപറ്ിയും്ടപോതു്ധനംെിലവഴിക്ുന്നതിടനപറ്ിയും്

പൗര് മൂഹം്നടെുന്ന്്പര യവും് വതഗ്ന്തവുമോയ്പരിബ്ശോധനയോണക്ആണക്ബ് ോഷ്യല്്

ഓിറ്ക്അഥവോ് ോമൂഹിക്പരിബ്ശോധന്.ടതോഴിലുറപക്നിയമഗ്പകോരം്വര്ഷ്െില്്രെുതവണ്

ബ് ോഷ്യല്്ഓിറ്ക്ഗ്രോമ ഭകൾ്എല്ലോ്വോര്ിലും്കൃതയമോയി്നടബ്െെതോണകബ് ോഷ്യല്്

ഓിറ്ക്ലൂടട്അഴിമതി്ഇല്ലോതോക്ുന്നതിനും് ുതോരയത്ഉറപു്വരുെുന്നതിനും്കോരയക്ഷമത്

വര്ധിപിക്ുന്നതിനക്് ത്ഭരണം്ഉറപോക്ുന്നതിനും്കഴിയുന്നു.പദ്ധതി്പണം്ശരിയോയ്

രീതിയില്്െിലവഴിച്ചി്ുെക്എന്നും്പണം്ടെലവഴിച്ചക്അതുടകോെക്പദ്ധതിയുടട്ലക്ഷയം്

കകവരിച്ചി്ുെക്എന്നും്രുണബ്ഭോക്തോക്ളുടട്ജീവിതെില്്രുണകരമോയും്്കോരയമോയ്മോറ്ം്

ഉെോയി്ുെക്എന്നക്ബ് ോഷ്യല്്കടെെോൻ്കഴിയുന്നു 

പദ്ധതി്ആ ൂഗ്തണ്ണം.്നിര്വഹണം,്ബ്മോണിറ്റിംരക്തുടങ്ങി്എല്ലോ്വയക്തികളും്ബ് ോഷ്യല്്

ഓിറ്ക്ഗ്രോമ ഭയില്്നിര്ബന്ധമോയും്പടങ്കടുക്ണം.മഹോത്മോ്രോന്ധി്ബ്േശീയ്ഗ്രോമീണ്

ടതോഴിലുറപകപ്ദ്ധതിയില്്് ുരമവും് ുതോരയവുമോയി്ബ് ോഷ്യല്്ഓിറ്ക്നടെുന്നതിനക്്

ബ്കരളെില്്് വതഗ്ന്ത്െുമതലയുള്ള്ബ് ോഷ്യല്്ഓിറ്ക്യൂണിറ്ക്നിലവില്വന്നു 

1.രീതിശോ കഗ്തം 

്ബ് ോഷ്യല്്ഓിറ്ക്റിബ് ോഴ്സക്്ടപരക ണ്്്ഗ്പവര്്െി്ഫയല്്പരിബ്ശോധന,്ഫീല്ക് ന്ദര്ശനം,്

ടതോഴിലോളികളും്ആയുള്ള്അഭിമുഖം,്എം്ഐ്എ ക്പരിബ്ശോധന്എന്നിവടയ്

അടിസ്ഥോനമോക്ിയോണക്ബ് ോഷ്യല്്ഓിറ്ക്റിബ്പോര്്ക്തയ്യോറോക്ിയി്ുള്ളതക.് 
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2.രാമന്തളി പഞ്ചായത്് അടിസ്ഥാനവിവരങ്ങൾ  
    
1 ജില്ല കണ്ണൂര് 

 

2 ബ്ലോക്ക്്  പയ്യന്നൂര് 

 

3 അതിരുകൾ  

 

3.1 കിഴക്ക് പുതിയ്പുഴ 

 

3.2 പടിഞ്ഞോറക  

ഏരൻ്കടല് 

3.3 ്ടതക്ക്  

അറബികടല് 

3.4 വടക്ക കവ്വോയി്പുഴ 

 

4 വിസ്തീര്ണം്  29.99 െ്,ട ് 
 

5 വോര്ക്്കളുടട്എണ്ണം 15 
 

 വീടക്കളുടട്എണ്ണം 5620 
 

 ജനറല് 5528 
 

 പ്ിക്ജോതി 192 
 

6 ജന ംഖയ  25711 
 

ഓഡിറ്്  നു വിദേയമാക്കിയ ഗ്പവൃത്ികളുതട ലിസ്്റ്റ 

ഗ്ക ഗ്പവൃെിയുടട്ബ്പരക കോലയള

വക 

ടതോഴി

ല്്

േിനങ്ങ

ൾ 

െിലവോയ്തുക ആടക റോറ്  

അവിേരകദ്ധ്

കൂലി 

വിേരകദ്ധ്

കൂലി 

 ോധങ്ങ

ളുടട്

തുക 

1 പച്ചക്റികൃഷ്ിക്ക്നിലംഒ

രുക്ലുംബെകനിര്മോണ

വും 
LD/326427 

3/12/18  
to 
5/01/19 

 

722 195662  

0 

4332 199994 പൂര്െി

യോയതോ

ണക 

2 

 

 

കുന്നരുകോരന്തോട്നീര്െട

െില്വരടമ്പോരുക്ല് 
WC/321336 

16/10/18 
To  
19/11/18 

570 154470 0 3420 157890 പൂര്െി

യോയതോ

ണക 

3 നീര്െട ംരക്ഷണഭൂ

വിക നഗ്പവൃെികൾ -
WC/330023 

8/10/18 
14/10/18 

98 26558 0 588 27146 പൂര്െി

യോയതോ

ണക 
4 

 

 

പച്ചക്റികൃഷ്ിക്ക്നിലടമോ

രുക്ലുംബെകനിര്മോണ

വും (ഘ്ം 2)-LD/331119 

24/01/19 to 
14/03/19 

 

 

939 

 

 

 

254469 

 

 

 

0 5634 

 

 

 

260103 

 

 

 

പൂര്െി

യോയതോ

ണക 

 

5 

 

മത്സ്യകൃഷ്ിബ്ക്വെികൃ

ഷ്ിക്ുളംപുനരുദ്ധോരണം 
-IF/386446 

 
22/02/19 to 
14/03/19 

201 54471  1206+50
00 

60677 പൂര്െി

യോയതോ

ണക 
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6.ഗ്പവര്ടത്ികളുതടപരിദശാേനവിവരണം 
 

 ഗ്പവൃെിയുടട്ബ്പരക എം,ബുക്ില്്

ബ്രഖടപടുെിയ്അളവക 

  

1 പച്ചക്റികൃഷ്ിക്ക്നിലടമോ

രുക്ലുംബെകനിര്മ്മോണ

വും -LD/326427 

Earth work=1603.6936 
Site clearance=13, 869.834 

ആ്

ഗ്പബ്േശെുടനല്ലകകൃഷ്ിആയതിനോല്അളവകഎ

ടുക്ോൻ ോധിച്ചില്ല. 

വരമ്പുകൾനശിച്ചനിലയിലോണുള്ളത.  

2 കുന്നരു -

കോരന്തോട്നീര്െടെില്വ

രടമ്പോരുക്ല് -WC/311336 

Earth work=1239.6426 
Surface dressing=5626 

എവിടടയുംവരമ്പുകൾനശിച്ചിരുന്നു. 

അളവകഎടുക്ോൻ ോധിച്ചില്ല 

3 നീര്െട ംരക്ഷണഭൂവി

ക നഗ്പവൃെികൾ -
WC/330023 

Site clearance=800.00  
Earth work=129.56 

കബ്മ്പോറുകുഴിഉെോക്ിയതോയിരുന്നു, 

ആടകനശിച്ചരീതിയിലോണുള്ളതക. 

കുഴിമണ്ണുംബ്വറുംനിറഞ്ഞുഅളവകഎടുക്ോൻ

 ോധിച്ചില്ല. ഒന്നകമോഗ്തബ്മകോണോൻ ോധിച്ചുള്ളൂ.. 

കു്ികൾകളിക്ുന്നസ്ഥലമോയതിനോല്മറ്കകുഴി

കൾബ്തോര്െിരുന്നുഎന്നകപറഞ്ഞു. 

കെതിനകടറഅളവകഎടുക്ോൻകഴിയോെവിധ

െില്ബ്വറകഉെോയിരുന്നു.  

4 

 

 

പച്ചക്റികൃഷ്ിക്ക്നിലടമോ

രുക്ലുംബെകനിര്മ്മോണ

വും (ഘ്ം 2)-LD/331119 

 

Surface dressing=5908.44 
Earth work=1460.3248 

 

 

കോടു് വളര്ന്ന് കോരണം്

അളവകഎടുക്ോൻ ോധിച്ചില്ല.  

 

 

5 മല് യകൃഷ്ിബ്ക്വെികൃ
ഷ്ിക്ുളംപുനരുദ്ധോരണം -
IF/386446 

 
Earth work=50.59 

 

50.48  

ഗ്പവൃത്ിതയ കുറിച്ചുള്ള വിശേ വിവരങ്ങൾ 

ഗ്പവൃെിടെയ്തസ്ഥലം ന്ദര്ശിച്ചു, 5 ഫയല്കളില് 

3എണ്ണംപച്ചക്റിക്ൃഷ്ിക്ക്നിലംഒരുക്ലുംബെകനിര്മോണവുംആയിരുന്നു. 

സ്ഥലംകോണോൻ ോധിടെങ്കിലുംഇബ്പോൾഅവിടടടനല്ലകകൃഷ്ിആണുള്ളതക. 

അവിടടപച്ചക്റികൃഷ്ിടെയ്തിരുന്നുഎന്നപറഞ്ഞിരുന്നു. കബ്മ്പോറുകുഴി്നിര്മോണെില്്

കോണോൻ ോധിച്ചുഒന്നകമോഗ്തമോണകകോണോൻ ോധിച്ചതകഅളബ്ഗ്വഖടപടുെോൻകഴിഞ്ഞില്ല. 

എല്ലോംനശിച്ചരീതിയിലോണുെോയതക. 

പിടന്നമല് യകൃഷ്ിക്ുളംപുനരുദ്ധോരണംഅതകകോണോൻ ോധിച്ചുനല്ലരീതിയില്ഉെക. 

അതില്മത്സ്യകൃഷ്ിടെയ്യുന്നുമുെക.  

അവകാശഅേിഷ്ഠ ിതനിരീക്ഷണങ്ങള് 
മഹോത്മരോന്ധി് ബ്േശീയ് ഗ്രോമീണ് ടതോഴിലുറപക് നിയമെിലൂടട് ഗ്രോമീണ് ജനതയകക്ക് ടതോഴില്്

നല്കടപടുന്നബ്തോടടോപം് അവരുടട് പെു് അവകോശങ്ങളും്  ംരക്ഷിക്ടപടുന്നു..ബ് ോഷ്യല്്

ഓിറ്ിലൂടട് ഗ്പവൃെികളുടടപരിബ്ശോധനയും് അബ്തോടടോപം് ടതോഴിലോളികളുടട്

പെവകോശങ്ങളും് ംരക്ഷിക്ടപടുന്നുടവന്നും്വിലയിരുെുന്നു. 

തതാഴില് കാര്ടഡുമായി ബന്ധതപ്പ്വ: 

ടതോഴില്കോര്ക്ഒരുആധികോരികബ്രഖയോണക.മഹോത്മോ് രോന്ധി് ബ്േശീയ് ഗ്രോമീണ് ടതോഴിലുറപക്

നിയമെിടല്ടഷ്യൂൾ്2 ഗ്പകോരം്ടതോഴില്്കോര്ിനക്അബ്പക്ഷ്നല്കുന്ന്കുടുംബങ്ങൾക്ക്15്

േിവ െിനകം് തികച്ചും് ട ൗജനയമോയി് ടതോഴില്് കോര്ക്് ലഭയമോക്ണടമന്നക്

അനുശോ ിക്ുന്നു.് കൂടോടത് കൃതയമോയ് ഇടബ്വളകളില്് കോര്ക് പുതുക്ി് നല്ബ്കെതുമോണക.്

ടതോഴില്് കോര്ക് ടതോഴിലോളികളുടട് കകവശം് തടന്നയോണക്  ൂക്ഷിബ്ക്െതക് .് ിമോൻറക്

നല്കുന്ന് തീയതിയോണക് ബ്രഖടപടുബ്െെഭോരം് ഒഴിഞ്ഞു് കിടക്ുന്നതോയി് കെു.എന്നോല്്

ടതോഴില്്ഏര്ടപ്് േിവ ങ്ങൾ് കൃതയമോയി് ബ്രഖ് ടപടുെിയിരിക്ുന്നു.് ടതോഴില്് കോര്ില്്

പതിപിബ്ക്െ് ബ്ഫോബ്്ോയുടട് ടെലവക് ് ടതോഴിലോളികൾ്  വന്തം് കകയ്യില്് നിന്നക്

ടെലവോക്ുകയോണക് ടെയ്തി്ുളളതക.ബ്ജോബക്്കോര്ക്് നമ്പര്് 8/47ഗ്ശീജ് ,8/92്എൻ്വി് രോജലക്ഷ്മി,8/104 ്

ഗ്ശീജ് എന്നിവരുടട് ബ്ഫോബ്്ോ് പതിച്ചി്ില്ല.അബ്നവഷ്ിച്ചബ്പോൾ്അവര്് ടകോെക് വരോെതക് ടകോെക്

എന്നോണക്അറിയോൻ്കഴിഞ്ഞതക 



5 
 

 

1. തതാഴില് ലഭിക്കുന്നത്  ംബന്ധിച്ച്: 

ടതോഴില്്കോര്ുള്ള്ഏടതോരു്കുടുംബെിനും് 100 േിവ ടെ്അവിേഗ്ദ്കോയിക്ടതോഴിലിനക്

അവകോശമുെക.് അബ്പക്ഷ് നല്കിയോല്് കകപറ്ു് രശീതക് നല്കുകയും15 േിവ െിനകം്

ടതോഴില്് ് ലഭയമോക്ണടമന്നും് നിയമെില്് ഗ്പതിപോേിക്ുന്നു..അബ്പക്ഷ്  വീകരിക്ുന്ന്

മുറയകക്ക് അബ്പക്ഷകനക് കകപറ്ു് രശീതക് ് നിര്ബന്ധമോയും് നല്കണടമന്നക് നിയമെില്്

അനുശോ ിക്ുന്നുെക് .് ഫയലില്് ടതോഴില്് അബ്പക്ഷകബ്ളോ് രശീതിനകടറ് ടകൗെര്് സ്ലിപക്

കോണോൻ്  ോധിച്ചി്ില്ല് .ഈവോര്ില്ടതോഴിലോളികൾഗ്രൂപോയുംവയക്തിരതമോയും്

ബ്മറ്ിലൂടടടതോഴില്ആവശയടപ്ുവരുന്നുെക. 

ഗ്രൂപകിമോൻകബ്ഫോംഉടെങ്കിലുംതീയതിവയക്തമോക്െിനോല്15 

േിവ െിനകെുതടന്നടതോഴില്ലഭിബ്ച്ചോഎന്നക്കടെെുവോനോയില്ല 

3.ടതോഴിലില്ലോയ്മദവതനം: 

ടതോഴില്് ആവശയടപ്ു് കഴിഞ്ഞോല്് 15 േിവ െിനകം് ടതോഴില്് ലഭയമോക്ോെപക്ഷം്

ടതോഴിലില്ലോയ്മ് ബ്വതനം് ലഭിക്ോൻ് അവകോശമുെക.വോര്ിടലടതോഴിലോളികൾ് തീയ്യതി്

ബ്രഖടപടുെി് ് ബ്രഖോമൂലം് അബ്പക്ഷ്  മര്പിക്ോറില്ല് ,അതുടകോെക് തടന്ന് ടതോഴിലില്ലോയ്മ്

ബ്വതനം്ലഭിബ്ക്െ് ോഹെരയം്ഉെോയി്ില്ല 

4.തഷ്ല്്  ഓ് ദഗ്പാജക്റ്്    ംബന്ധിച്ച്: 

വോര്ില്് ആവശയമോയ് വിക ന് ഗ്പവൃെികൾ് കടെെുന്നതിനക് ടതോഴിലോളികൾക്ക്

അവകോശം് ഉെക.് ടതോഴില്് കടെെുന്നതിനു് ടതോഴിലോളികളുടടയും് ബ്മറ്ിടെയും് ഭോരെക്്

നിന്നും്പങ്കോളിെമുെോവുന്നുെക് ,എന്നോല്്ടതോഴിലുറപില്്അനുവേനീയമോയ്ആസ്തി്വിക ന്

ഗ്പവൃെികൾ് കടെെുന്നതിനക് വോര്ിടല് വിവിധ് ബ്മഖലയില്് ഉള്ളവരുടട് പങ്കോളിെം്

ഉെോബ്വെതുെക.പഞ്ോയെില്്  ൂക്ഷിച്ചിരിക്ുന് ഗ്രോമ ഭ് രോജി കടറര്് ല്് ടതോഴിലോളികൾ്

മീറ്ിംരക്കൂടിയതോയും്ടതോഴില്്നിര്ബ്േശിച്ചതയും്കോണുന്നു 

5.യാഗ്താ തെലവ ് ംബന്ധിച്ച്: 

ടതോഴിലോളികൾക്ക് തോമ ് സ്ഥലെുനിന്നും് 5 കിബ്ലോമീറ്ര്് െുറ്ളവില്് ടതോഴില്്

ലഭിക്ുവോനുള്ള്അവകോശമുെക് ,ഗ്പസ്തു ത്പരിധിക്ു്പുറെു് ് ടതോഴില്്ടെബ്യ്യെ് ോഹെരയം്

ഉെോവുകയോടണങ്കില്്യോഗ്തോ്ബെയോയി്കൂലിയുടട് 10% തുക്നിലവിടല്കൂലി് ഗ്പകോരം്  27 

രൂപ 10് കപ ് ഗ്പവൃെി് േിവ ങ്ങളില്് ലഭയമോക്ണം.് അഞ്കകിബ്ലോമീറ്ര്് പരിധിക്പുറം്

ടതോഴിലുറപക് ഗ്പവൃെി് ടെയ്തില്ല് എന്നോണു് ടതോഴിലോളികളില്് നിന്നും് മന ിലോക്ോൻ്

കഴിഞ്ഞതക. 

6.ഗ്പവൃത്ി സ്ഥലതത് ത ൌകരയങ്ങൾ  ംബന്ധിച്ച്; 

ടതോഴിലിടങ്ങളില്് ലഭിബ്ക്െ് അടിസ്ഥോന് ട ൗകരയങ്ങളോയ് ഗ്പഥമ് ശുഗ്ശൂഷ്ോ്

 ംവിധോനങ്ങൾ് ,വിഗ്ശമ്  മയടെ് തണല്്  ൗകരയം, കുടിടവളളം് എന്നിവ്

ടതോഴിലോളികൾക്ക്ട ൗജനയമോയി്ലഭയമോബ്ക്െതുെക.്്. ,തുവടര്ടതോഴിലോളികൾക്കഎന്നോല്ഇ്്

,കയ്യുറ് കോലുറ ് ലഭിച്ചി്ില്ല് .ഇതക് നിര്വഹണ് ഏജൻ ിയുടട് ഭോരെുനിന്നുള്ള് വീഴ്ചയോണക്,്

തുടര്ന്നുള്ള് ഗ്പവൃെികളില്് അടിസ്ഥോന് ട ൗകരയങ്ങൾ് ലഭയമോക്ുന്നതിനക് നിര്വഹണ്

ഏജൻ ി്ഗ്ശദ്ധിബ്ക്െതുെക്. 

7.ദവതനം ലഭയമാക്കുന്നത്  ംബന്ധിച്ച്; 

ടതോഴിലുറപക്നിയമെില്്ത ക്ഷൻ 3(2)ഗ്പകോരം്മറര്്ബ്റോളക്കോലോവധി്കഴിഞ്ഞു്

15േിവ െിനകം്ടതോഴിലോളികളുടട്അടക്ൗെില്്കൂലി്ലഭിക്ുവോൻ്അവകോശമുെക്.്

പഞ്ോയെില്്നിന്നും്പതിനഞ്ക്േിവ െിനുളളില്്എഫക.ടി.ഒ്ജനബ്ററ്ക്ടെയ്തി്ുെക.് 

8.പരാ-തി പരിഹാരം  ംബന്ധിച്ച്: 

ടതോഴിലുറപുമോയി് ബന്ധടപ്് ഏടതങ്കിലുംകോരയെില്് പരോതിയുെോകുന്ന് പക്ഷം് ആയതക്

ബ്രഖോമൂലം് പഞ്ോയെില്് പരോതിടപടോവുന്നതോണക് ,ഗ്പസ്തു ത് പരോതികൾ്  വീകരിച്ചു് ര ീറ്ക്്
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നല്കുകയും് പരമോവധി് 7് േിവ ് പരിധിക്ുള്ളില്് അബ്നവഷ്ിച്ചു് പരോതിക്ോരനക് മറുപടി്

നല്ബ്കെതോണക് .പരോതികൾ് അറിയിക്ുന്നതിനുള്ള് ബ്ടോൾ് ഗ്ഫീ് നമ്പരക (18004251004 )്

ടപോതുജനങ്ങൾക്ക് കോണോവുന്ന് രീതിയില്് പഞ്ോയെക് ഓഫീ ില്് ഗ്പേര്ശിപിബ്ക്െതുെക് .്

പഞ്ോയെിടല്പരോതി് രജിറര്്പരിബ്ശോധിച്ചബ്പോൾ്ഇതുവടരയോയി് പരോതികടളോന്നും്തടന്ന്

രജിററില്്ബ്രഖടപടുെിയതോയി്കെില്ല. 

9.ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്  നടത്ുന്നത്  ംബന്ധിച്ച്: 

ടതോഴിലുറപില്് ഏടറ്ടുെ് ഗ്പവൃെികൾ് ബ് ോഷ്യല്് ഓിറ്ക്് നടെുന്നതില്്

പങ്കോളികളോവുന്നതിനു്ടതോഴിലോളികൾക്ക്അവകോശമുെക. 

10.അപകടങ്ങൾ  ംബന്ധിച്ച്: 

ടതോഴിലുറപക് ബ്ജോലിക്ിടട് ടതോഴിലോളികൾക്ക് ഏടതങ്കിലും് തരെിലുള്ള് അപകടം്

 ംഭവിച്ചു് ബ്പോവുകയോടണങ്കില്് നിയമെിടല് ടഷ്യൂൾ് 2(5)ഗ്പകോരവുംഅദ്ധയോയം 9 ടല്

പരോമര്ശങ്ങളുടട് അടിസ്ഥോനെിലും് െികില് ോ് ടെലവുകളുടട് ബ്രഖകൾ്  മര്പിക്ുന്ന്

മുറയകക്ക്്ഗ്പസ്തു ത്തുക്മുഴുവനും്അനുവേിച്ചു്ടകോടുബ്ക്െതോണക. 

ഓിറ്ക്്കോലയളവില്്അെരെിലുള്ള്അപകടം്ഒന്നും് ംഭവിച്ചി്ില്ല്എന്നിരുന്നോലും്കല്ലക്്

കയ്യോല്ഒന്നോം്ഘ്െില്് ്(െഗ്ന്ദിക്എന്ന്ടതോഴിലോളിക്ക്്ജൂകല്മോ ം്്) കല്ലക്്കയ്യില്്വീണു്

കക്മുറിഞോതോയും്അതിബ്ലക്ോയി്ആറോയിരം്രൂപയകക്ടുെു്െിലവക്ആടയങ്കിലും്ഇതു്

വടര്തുക്ലഭയമോയില്ല്എന്നോണക്അറിയോൻ്കഴിഞ്ഞതക,ടതോഴിലുറപക്വിഭോരം്ഓഫീ ില്്

അബ്നവഷ്ിച്ചബ്പോൾ്കൃതയ്മോയ്ബില്്ലഭിക്ോെതക്ടകോെോണക്്തുക്ടകോടുക്ോൻ്തോമ ം്

എന്നോണക്അറിയോൻ്കഴിഞ്ഞതക് 

10 .രജിസ്റ്റര്ട പരിദശാേന 
ബ്കഗ്ന്ദ്  ര്ക്ോരിനകടറ് നിര്ബ്േശ് ഗ്പകോരം് തോടഴ് പറയുന്ന് ഏഴു് രജിറര്് നിര്ബന്ധമോയും്

ഗ്രോമപഞ്ോയെില്് ൂക്ഷിബ്ക്െതോണക.AMC ഗ്പകോരമുള്ള 7 രജിററുകളുംഉെോയിരുന്നു.  

1. തതാഴില് കാര്ടഡ് രജിസ്റ്റര്ട  

 

MIS DATA ് ഗ്പകോരം് 338  ് നോളിതുവടര്എ്ോം് വോര്ില്് രജിറര്് ടെയ്തി്ുള്ളതക്MIS് ല്് നിന്നും്

ടൗണ്ബ്ലോക്ടെയ്ത്ബ്കോപിയില്്എല്ലോ്വിവരങ്ങളും്ഉൾടപടുെിയി്ുെക. 

2 ഗ്ഗാമ ഭരജിസ്റ്റര്ട 

വാര്ടഡ് തലത്ില്  ഗ്രോമ ഭ്രജിറര്് ൂക്ഷിക്ുന്നു്. 

3 ഡിമാൻഡ  ് അദലാദക്കഷ്ൻ/ൻ ദവതന രജിസ്റ്റര്ട 

MIS് ല്് നിന്നും് ടൗണ്ബ്ലോക് ടെയ്ത് ബ്കോപിയില്് എല്ലോ് വിവരങ്ങളും്

ഉൾടപടുെിയി്ുെക)പഞ്ോയെിടെ്മുഴുവൻ്്ഗ്പവൃെികളും( 

4.വര്ടക്്ക രജിസ്റ്റര്ട: 

2018 19 കോലയളവില്്ടെയ്യുവോൻ്ഉബ്േശിച്ചിരുന്ന്മുഴുവൻ്ഫയലുകളുബ്ടയും്വിവരങ്ങൾ്നല്ല്

രീതിയില്എം,ട എ.എ ക്ല്്നിന്നും്ൗണ്ബ്ലോക്ടെയ്തു് ൂക്ഷിച്ചിരിക്ുന്നു.)പഞ്ോയെിടെ്

മുഴുവൻ്്ഗ്പവൃെികളും 

5 ആസ്തിരജിസ്റ്റര്ട: (സ്ഥിര്ആസ്തികളുടട്രജിറര്) 

ഓിറ്ക്നു് വിബ്ധയമോക്ിയ് എ്ോം് വോര്ില്് ആസ്തി് വിക ന് ഗ്പവൃെികൾ് ് ഒന്നും്

നടപിലോക്ിയി്ില്ല.എന്നോല്് പഞ്ോയെിടല് മറ്ു് ഗ്പവൃെികൾ്  ംബന്ധിച്ച് ആസ്തിരജിറര്്

കൃതയമോയി് ബ്രഖടപടുെിയിരിക്ുന്നു. 

6 പരാതി രജിസ്റ്റര്ട:  

രജിറര്്പരിബ്ശോധിച്ചബ്പോൾ്2013 വര്ഷ്മോണക്അവ ോനമോയി്പരോതി്ബ്രഖടപടുെി്കെതക.്അതിനുബ്ശഷ്ം്

ആറു് വര്ഷ്മോയി് യോടതോരുവിധ് പരോതിയും് ബ്രഖടപടുെിയതോയി് കെില്ല.അബ്നവഷ്ിച്ചബ്പോൾ് പിന്നീടക്

പരോതി്ഒന്നും്ഇതുവടര്ലഭിച്ചില്ല്എന്നോണക്അറിയോൻ്കഴിഞ്ഞതക.് 
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18004255720 എന്ന് ബ്ടോൾ് ഗ്ഫീ് നമ്പറില്് പരോതികൾ് ബ്രഖടപടുെോം് എന്നുള്ള് വിവരം് ടതോഴിലോളികളില്്

ലഭയമല്ല. 

7 തമറ്ീരിയല്രജിസ്റ്റര്ട :  

ഓഡിറ്്   കാലയളവില് തമറ്ീരിയല്  വര്ടക്കു കൾ ഒന്നും നടന്നില്ല  .അതുതകാണ്്ട 2018  -2019  

കാലഅളവില് തമറ്ീരിയല്രജിസ്റ്റരില് വിവരങ്ങൾ ഒന്നും ഇല്ല,അത് വതര ഉള്ള ഗ്പവൃത്ികളുതട 

എല്ലാം കൃതയമായി ദരഖ തപ്പടുത്ിയി്ുണ്്ട. 

11ഗ്പവൃത്ി യലിതല 22 ദരഖകൾ 

AMC് ഗ്പകോരം്ഒരു് ഗ്പവൃെി്ഫയലില്്തോടഴപറയുന്ന്ഇരുപെിരെുബ്രഖകൾ്നിര്ബന്ധമോയും്

ഉെോയിരിബ്ക്െോതോണക. 

1.കവര്ടദപജ് 

വോര്ഷ്ികമോറര് ര്ക്ുലര്ഗ്പകോരംകവര്ബ്പജില്പഞ്ോയെവിവരങ്ങൾ, ജില്ല, 

ഗ്പവര്െിനടപിലോക്ിയവിവരങ്ങൾ, അടങ്കല്തുക, ആടകടെലവക, നടെിയതീയതി,  

മുതലോയവിവരങ്ങൾബ്രഖടപടുബ്െെതോണക.  പരിബ്ശോധിച്ചഅഞ്ുഫയലുകളില്ഒന്നില്്

ബ്പോലുംവോര്ഷ്ികമോറര് ര്ക്ുലര്ഗ്പകോരമുള്ളകവര്ബ്പജ്കോണോൻ ോധിച്ചില്ല. ഏടതോരോൾക്ും്

എബ്പോഴും് പരിബ്ശോധനക്ക് വിബ്ധയമോക്ോവുന്ന് ബ്രഖകൾ് ആണക് ഒരു് ഗ്പവൃെി് ഫയലില്്

 ൂക്ഷിെു് വയകബ്കെതക് ,ഒരു് ഗ്പവൃെി്ഫയലില്്ആധികോരികമോയി് ബ്വെതും് ഗ്പവൃെിടയ്

കുറിച്ചക് ് ഏടതോരോൾക്ും് എളുപെില്് മന ിലോക്ോൻ്  ോധിക്ുന്ന് ബ്രഖ് കവര്് ബ്പജക്

ആണക,അതുടകോെക് എല്ലോ് വര്ക്ക്് ഫയലിലും് കവര്് ബ്പജക് ഉെോയിരിബ്കെതക് വളടര്

അതയോവശയമോണക. 

2.തെക് ലി ് റ്് 

വര്ക്കഫയലില് ൂക്ഷിച്ചിരിക്ുന്നവിവരങ്ങളുടടപ്ികയും, 

അവയുടടബ്പജ്നമ്പറുംബ്രഖടപടുബ്െെടെക്ക്ലിറകഫയലില് ൂക്ഷിബ്ക്െതോണക. 

പരിബ്ശോധിച്ചഅഞ്ുഫയലുകളില്ഒരുഗ്പവര്െിഫയലുകളില്്

ബ്പോലുംതെക് ലി ് റ്്കോണോൻ ോധിച്ചില്ല. 

3.ആക്ഷൻപ്ലാൻ 

ഒരു്ജനകീയ്ഇടടപടലിനകടറ്ബ്നര്് ോക്ഷയം്ടതളിയിക്ുന്ന്ബ്രഖയോണക്ആക്ഷൻ്പ്ലോൻ്

ബ്കോപിഗ്രോമ ഭ്നിര്ബ്േ.ശിക്ുന്ന്ഗ്പവര്െികൾ്ടഷ്ല്ഫക്ഓഫക്ബ്ഗ്പോജക്ടിബ്ലക്ക്മോറ്ുകയും്

ഇതില്നിന്നും്മുൻരണന്അടിസ്ഥോനെില്്അതോതക് ോമ്പെികവര്ഷ്െില്്ആവശയമുള്ള്

ഗ്പവര്െി്ടതരടഞ്ഞടുെക്ആക്ഷൻ്പ്ലോൻ്തയ്യോറോക്ുകയും്ടെയ്യും്ആക്ഷൻ്പ്ലോനില്്ഉൾടപ്്്.

ഗ്പവര്െി്തടന്നയോബ്ണോ്നടപിലോക്ിയതക്എന്നക്മനസ്സിലോക്ുന്നതിനും്ആക്ഷൻപ്ലോൻ്ബ്കോപി്

ഉപകരിക്ുന്നു.പരിബ്ശോധിച്ചഫയലുകളില്്ഒന്നില്്ബ്പോലും്AMC 

ഗ്പകോരംനിര്ബന്ധമോയുംഉെോയിരിബ്ക്െആക്ഷൻപ്ലോനിൻടറ്ബ്കോപികോണോൻ ോധിച്ചില്ല. 

4.എസ്റ്റിദമറ്്ഡിസ ൻആൻഡ്ദഗ്ഡായിങ് 

 ോബ്ങ്കതിക്എറിബ്മറ്ക്പദ്ധതിയില്്ഏടറ്ടുക്ുന്ന്ഓബ്രോ്ഗ്പവര്െിക്ും് ംസ്ഥോന് ര്ക്ോര്്

െുമതലടപടുെിയ്അധികോര്സ്ഥോനെിനകടറ്അനുമതിബ്യോടുകൂടിയ് ോബ്ങ്കതിക്എറിബ്മറ്ക്

ഉെോയിരിബ്ക്െതോണക്ഓബ്രോ്ഗ്പവര്െിക്ും്എറിബ്മറ്ിനകടറ് ംക്ഷിപ്തം, ിക ൻ, 

ഗ്പവര്െിയുടട്ഗ്പതീക്ഷിത്ബ്ന്ങ്ങൾ്വിശേീകരിക്ുന്ന് ോബ്ങ്കതിക്കുറിപക്തുടങ്ങിയവ്

ഉെോയിരിബ്ക്െതും്ട കവര്്ബ് ോഫകറ്ക്ടവയറിലൂടട്ഓണ്കലനോയി്അനുമതികൾ്

ലഭയമോബ്ക്െതുമോണകഎല്ലോഫയലുകളിലുംവിശേമോയഎറിബ്മറ്കഉെോയിരുന്നു. 

ീകറ്ല്കഎറിബ്മറ്ില് ോബ്ങ്കതികവിേഗ്ധരുടടഒപകഉെോയിരുന്നു.ഒരുഫയലിലുംടഗ്പോജകകറ്കറി

ബ്പോര്്ക,  ര്ബ്വ്വോറ് ,ജനകീയഎറിബ്മറ്കഎന്നിവഉെോയിരുന്നില്ല. 

5.ഭരണാനുമതി 

ഒരു്വോര്ില്്ഒരു്വര്ഷ്ം്നടപിലോക്ുന്ന്ടതോഴിലുറപക്പദ്ധതി്ഗ്പവര്െനങ്ങൾക്ക്പഞ്ോയെക്

ഭരണ് മിതി്നല്കുന്ന്അംരീകോരമോണക്ഭരണോനുമതി.പരിബ്ശോധിച്ച്ഫയലുകളില്്ഒന്നും്
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ഭരണോനുമതി്യുടട്ബ്കോപി് ൂക്ഷിച്ചി്ുെോയിരുന്നില്ല്എന്നോല്്ഭരണോനുമതി്നമ്പര്്മൂലയ്,

നിര്ണയ് ോക്ഷയപഗ്തെില്്എഴുതിക്മോഗ്തമോണക്ടെയ്തു്വന്നതക,ആയതയോനോല്്ഫയലിടല്

ഗ്പവൃെി്എബ്പോൾ്ഭരണോനുമതി്ലഭിച്ചു്എന്നക്പരിബ്ശോധിക്ോൻ് ോധിച്ചി്ില്ല,് 

6. ാദേതികാനുമതി 

പരിബ്ശോധിച്ചഫയലുകളില്ട കയൂരില്നിടന്നടുെ ോബ്ങ്കതികനുമതിയുടടബ്കോപി ൂക്ഷിച്ചി

്ുെക. എന്നോല്, ബന്ധടപ്ഉബ്േയോരസ്ഥരുടടഒപക ീല്തീയതിമുതലോയവകോണോൻ ോധിച്ചില്ല. 

7. ംദയാജിതപദ്ധതി(കൺദവര്ടജൻ ്) 

ഓിറ്ക്്നു്വിബ്ധയമോക്ിയ്അഞ്ു്്ഗ്പവര്െികൾക്ും്ഈ്ബ്രഖകൾ്ബോധകമല്ല. 

8.ഡിമാൻഡ്ദാം 

പരിബ്ശോധിച്ച്്ഒരു്വര്ക്ക്്ഫയലിലും്്വയക്തിരത്

ിമോൻകബ്ഫോംഉെോയിരുന്നില്ല.ടവള്ളബ്പപറില്്കൂ്ോയി്എഴുതി്ബ്മറ്ക്്്ടന്ഏല്പിെക്

ടതോഴിലുറപക്ഓഫീ ില്്നല്കുന്ന്രീതിയോണക്അവലംബിച്ചിരിക്ുന്നതക്.്ഇങ്ങടന്ലഭിക്ുന്ന്

അബ്പക്ഷ്്വൃെിയോയി്ഫയലില്് ൂക്ഷിച്ചിരിക്ുന്നു.അബ്പക്ഷയില്്്അബ്പക്ഷ്ടകോടുക്ുന്ന്്

തീയതി്കൂടി്്എഴുതിയിരുടന്നങ്കില്്നന്നോയിരുന്നു.അബ്തോടടോപം്ബ്ജോലി്ആവശയമുള്ള്

കോലയളവക്കൂടി്ബ്രഖ്ടപടുെിയിരുടന്നനകകില്്മ കടറര്്ബ്രോലുകളിടല്തുടരകച്ചയോയ്്അവധി്

ഒഴിവോക്ോമോയിരുന്നു’ 

9.വര്ടക്ക്അദലാദക്കഷ്ൻദാം 

ടതോഴില്ആവശയടപ്വര്ക്ുടതോഴില്അനുവേിച്ചുടകോെുള്ളവര്ക്കഅബ്ലോബ്ക്ഷ്ൻബ്ഫോംഈ

ഗ്പവര്െിയുടടഫയലില്കടെെോൻ ോധിച്ചില്ല 

10.ഇമസ്റ്റര്ട ദറാൾ 

ടതോഴിലോളികൾടതോഴില്ടെയ്യുന്നതീയതി, 

േിവ ംഉൾടപടടഹോജര്ബ്രഖടപടുെുന്നതിനുള്ളഅടിസ്ഥോനബ്രഖയോണകഇമറര്്

ബ്റോൾ.ഇതില്ബ്ലോക്കടവലപകടമൻറകഓഫീ ര്, പഞ്ോയടസസഗ്ക്റിഎന്നിവര്ഒപും,  

 ീലുംബ്രഖടപടുബ്െെതോണക.  ഇ-മറര് ബ്റോളുകളില്ബ്ലോക്കടവലപകടമൻറകഓഫീ ര്, 

പഞ്ോയടസസഗ്ക്റിഎന്നിവര്ഒപും,   ീലുംബ്രഖടപടുെിയി്ുെകതീയതി. 

ഇതില്ടതോഴിലോളികളുടടഒപുകൾ,  അവരുടടടതോഴില്േിനങ്ങൾ,  

കൂലിഎന്നിവബ്രഖടപടുെിയി്ുെക ് .അബ്തോടടോപം് പരിബ്ശോധന ് നടെിയ് എ് ഇ്

യുടടഒപക ,് ഒപക് എന്നിവ് ഉെോയടെബ്മറ്ക്  ിരുന്നു.് ഒപിടുന്ന് ബ്കോളങ്ങളില്് തീയതി്

എഴുതി്ുെയിരുനില്ല .അതുബ്പോടല് മസ്റ്റര്ട ദറാളില്് ് എം് ബുക്ക്് ് നമ്പര്്

ബ്രഖടപടുെിയില്ല 

11.തമഷ്ര്ടതമൻറ്പുസ്തകം (M Book) 

ഗ്പവര്െിതുടങ്ങുന്നതിന്മുമ്പുംബ്ശഷ്വുംഅളവുകൾബ്രഖടപടുെുന്നതിനുള്ളഅടിസ്ഥോനബ്രഖ

യോടെഷ്ര്ടമനകറക് ബുക്ക.എല്ലോഫയലുകളിലും M book 

ഉെോയിരുന്നു.ടമഷ്ര്ടമൻറകബുക്ില്നമ്പര്ബ്പജ്നമ്പര്ഇവബ്രഖടപടുെിയി്ുെക AS,TS 

നമ്പര്ബ്രഖടപടുെിയി്ില്ല. മടറര്ബ്റോൾനമ്പര് , ഓവര് ിയരുടട ീല്എന്നിവഇല്ല. 

ഗ്പീടമഷ്ര്ടമൻറക്ബ്രഖ്ടപടുെിയതക്തീയതി്ഇല്ലോടത്ആണക,.    . 

ബന്ധടപ്ഉബ്േയോരസ്ഥര്അതോയതകഓവര് ിയര്, എൻജിനീയര്എന്നിവരുടടഒപകടമഷ്ര്ടമനകറക് 

ബുക്ില് 

ഉെോയിരുന്നുഎങ്കിലുംെിലയിടങ്ങളില്എല്ലോംതടന്നതീയതിബ്രഖടപടുെോടതഒപി്ിരിക്ുന്നതക

.വര്ക്ക്്ഫയലില്്പരിബ്ശോധനയകക്ക്വിബ്ധയമോബ്ക്െതും്,ടെയ്ത്ഗ്പവൃെികളുടട്അളവക്

മന ിലോക്ോൻ്ഉപബ്യോരിക്ുന്നതുമോയ്അടിസ്ഥോന്ബ്രഖയോണക്തമഷ്ര്ടതമൻറ്പുസ്തകം.അത് 

തകാണ്ട് തതന്ന  (M Book്ല്്ബ്രഖ്ടപടുെുന്നടതല്ലോം്്കൃതയവും്അബ്തോടടോപം്വയക്തവും്

ആയിരിക്ണം 

എം്ബുക്ില്്അളവുകൾ്ബ്രഖടപടുെുബ്ബോൾ്ഗ്പവൃെി്ടെയുന്ന്ഗ്പബ്േശം്ഉടമയുടട്ബ്പരക്

, ര്ബ്വ്വ്നമ്പര്്എന്നിവ്ഉൾടപടുെി്അളവുകൾ്ബ്രഖ്ടപടുെിയോല്്മോഗ്തബ്മ്ഏബ്തോരോൾക്ും്
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ടെയ്ത്ഗ്പവൃെികൾ്കെു്മന ില്ലക്ുവോനും്അളന്നു്െി്്ടപടുെുവോനും്

 ോധിക്ുകയുള്ളൂ.പരിബ്ശോധനയകക്ക്വിബ്ധയമോക്ിയ്ഫയളുകളില്്എം്ബുക്ക്് ൂക്ഷിച്ചിരുന്നു്

ടവങ്കിലും്ഗ്പവൃെി്ടെയുന്ന്ഗ്പബ്േശം്ഉടമയുടട്ബ്പരക്, ര്ബ്വ്വ്നമ്പര്്എന്നിവ്ഉൾടപടുെി്

അളവുകൾ്ബ്രഖ്ടപടുെിയില്ല.എറിബ്മറ്ക്അനു രിച്ചക്മോഗ്തം്എം്ബുക്ില്്്അളവുകൾ്ബ്രഖ്

ടപടുെിയതോയി്ബ്തോന്നുന്നു നടത്ിയിരിക്കുന്നത്. 

12.തമറ്ീരിയല്ലിസ്റ്റ് 

ബോധകമല്ല 

13.ദവജ്ലിസ്്റ്റടതോഴിലോളികൾഎഗ്തേിവ ംബ്ജോലിടെയ്തുഎന്നതിനകഅടിസ്ഥോനടപടുെിഅവര്ക്ക്ന

ല്ബ്കെതുകഅതോയതകകൂലി, ആയുധങ്ങൾക്കടകോടുക്ുന്നവോടക,  

മൂര്ച്ചകൂ്ുന്നതിനുള്ളതുകഎന്നിവഎല്ലോംകോണിച്ചുടകോെകപണംകകമോറുന്നതിബ്നവെിതയ്യോറോ

ക്ുന്നഗ്പധോനടപ്ഒന്നോബ്ണവജ്ലിറക.  മറര്ബ്റോൾഗ്പകോരമുള്ളബ്വജ്ലിറകഎല്ലോഫയലിലും് കോണോൻ്

 ോധിച്ചു. 

14.മസ്റ്റര്ടദറാൾ /യല്മാറ്സ്ലിപ്പുകൾ 

ഒരുമറര്ബ്റോൾഅവ ോനിെക 3 

േിവ െിനകംതടന്നഅളവുകൾബന്ധടപ്ഉേയോരസ്ഥൻബ്രഖടപടുെണംഎന്നകനിയമംഅനുശോ ിക്ുന്നു.

അളവുകളില്ഗ്കമബ്ക്ടുകൾഉെോയോബ്ലോ, 

ഉപബ്യോരിക്ുന്നടമറ്ീരിയലിനകടറകവോളിറ്ിയില്നിലവോരംകുറയകക്ുകബ്യോ, 

ഉയര്ന്നഎറിബ്മറ്കകോണിക്ുകബ്യോടെയ്യുന്നതകനിയമവിരുദ്ധമോവുകയുംട ക്ഷൻ 25 

അനുശോ ിക്ുന്നശിക്ഷകവിബ്ധയമോബ്വെിവരുകയുംടെയ്യും. എല്ലോ്

ഫയലുകളിലുംഫയല്ഗ്ടോക്ിംരകബ്ഫോംഅഥവോമറര്ബ്റോൾമൂവകടമൻറകസ്ലിപകഉെോയിരുന്നു.  

ആരംഭിച്ചതീയതിയുംഅവ ോനിച്ചതീയതിയുംബ്രഖടപടുെിയിരുന്നുടവങ്കിലുംമറ്ുഗ്പധോനടപ്

ബ്കോളങ്ങൾഉേോഹരണെിനക MIS ല്അപക്ബ്ലോകടെയ്തതീയതി .ബ്വതനം് അനുവേിച്ച്്

മുതലോയവബ്രഖടപടുെികെില്ല. 

15. ടമറ്ീരിയല്വൗച്ചര്ബില് 

ടമറ്ീരിയല്വൗച്ചര്ബില്ഒന്നും്ഒരുഫയലിലും് ൂക്ഷിച്ചി്ില്ല 

പരിബ്ശോധിച്ച് ഒരു് ഗ്പവൃെികൾക്ുംഈകോലയളവില് ിറ്ി ണ്ഇൻഫര്ബ്മഷ്ൻബ്ബോര്കസ്ഥോപിച്ചില്ല്

അബ്തോടടോപം്്അതിനുള്ള്തുക്െിലവോയതോയും്കെില്ല. 

16.ണ്ട്ഗ്ടാൻസ്ഫര്ടഓര്ടഡര്ട(FTO)’ 

പരിബ്ശോധിച്ച്ഫയലുകളില്്ഒന്നും്ണ്ട്ഗ്ടാൻസ്ഫര്ടഓര്ടഡര്ട(FTO)’്ഹോര്ക്്ബ്കോപി്്

 ൂക്ഷിച്ചി്ില്ല .എന്നിരുന്നോലും് FTO്നമ്പര്്തീയതി്എഴുതി് ൂക്ഷിച്ചിടുെക 

 

17. ദറായല്റ്ി 

പരിബ്ശോധന്്വിബ്ധയമോക്ിയ്്ഒരു്വര്ക്ക്്ഫയലിലും്ബ്റോയല്റ്ി്ബോധകമല്ല 

18.ദാദ്ാഗ്ഗാ ്

ഗ്പവര്ടത്ിതുടങ്ങുന്നതിന്മുമ്പ്്ഗ്പവര്ടത്ിനടന്നുതകാണ്ടിരിക്കുദമ്പ്ാൾ ,  

ഗ്പവര്ടത്ിപൂര്ടത്ീകരിച്ചുകഴിയുദമ്പ്ാൾ  

തുടങ്ങിയഓദരാഘ്ത്ിതലയുംദാദ്ാകൾയലില് ൂക്ഷിക്കണതമന്്നനിഷ്കര്ടഷ്ിച്ചിരിക്കു

ന്നുഎന്നാല്ഇത്രത്ിലുള്ള വിവിേ 

ഘ്ങ്ങളിതലദാദ്ാകളുംഒന്നുംതതന്നകാണാൻ ാേിച്ചില്ല . 

19 .ജിദയാടാഗ്ഡദ്ാദ്ാ  ്

ഗ്പവര്െിസ്ഥലംതിരിച്ചറിയുന്നതിനുള്ളഉപോധിയോണകജിബ്യോടോരകകബ്ഫോബ്്ോ ക.  എന്നോല്ഇവ്

പരിബ്ശോധനയകക്ക്വിബ്ധയമോക്ിയ്ഒരു്ഫയലിലുംകോണോൻ് ോധിച്ചില്ല്. 
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20ഗ്പവൃത്ിപൂര്ടത്ീകരണ ാക്ഷയപഗ്തം 

പരിബ്ശോധിച്ചഒരുഫയലിലുംഗ്പവൃെിപൂര്െീകരണ ോക്ഷയപഗ്തംകോണോൻ ോധിച്ചില്ല 

 21. ദ ാഷ്യല്ഓഡിറ്റ്ിദപ്പാര്ട്് 

എഎം ി്ഗ്പകോരമുള്ള്ബ് ോഷ്യല്്ഒ ോിറ്ക്നടപോക്ുന്നതക്ഇബ്പോഴോണക. 

22.സ റ്്ഡയറി 

 ംസ്ഥോന ര്ക്ോരിനകടറനിര്ബ്േശഗ്പകോരംവര്ക്കഫയലില് ൂക്ഷിബ്ക്െ 22 

മടെബ്രഖയോണകക റ്കയറി.പരിബ്ശോധനയകക്ക്്വിബ്ധയമോക്ിയ്ഗ്പവൃെികൾ്്ക റ്ക്

യറി് ൂക്ഷിച്ചിരുന്നു.്

ക റ്കയറിയുടടകവര്ബ്പജില്ഗ്പവര്െിടയകുറിച്ചുള്ളഗ്പോഥമികവിവരങ്ങൾഏടതോരുവയ

ക്തിക്ുംമനസ്സിലോക്ോൻപറ്ുന്നരീതിയില്ഉെോബ്കെതോണക.ഗ്പവര്െിആരംഭിക്ുന്നേിവ ം്

ഗ്പവര്െിഅവ ോനതീയതി്എന്നിവ്ബ്രഖ്ടപടുതിയിരുന്നു്,അബ്തോടടോപം്്

എറിബ്മറ്കതുക,,ഗ്പവൃെി്േിനങ്ങൾ്,എന്നിവകവര്ബ്പജില്ഉെോയിരുന്നു.്

പണിസ്ഥലടെട ൗകരയങ്ങളുടടലഭയതഅടങ്ങിയടെക്ക്ലിറകപൂര്ണമോയുംപൂരിപച്ചിരുന്നു..എന്നോ

ല്്ഗ്പവൃെി്സ്ഥലം് ന്ദര്ശിച്ചബ്പോൾ് ി  ഐ ബി  സ്ഥാപിച്ചതായി കാണുനില്ല,് 

12CIB-  ിറ്ി ൺ ഇൻര്ടദമഷ്ൻ ദബാര്ടഡ ്

ടതോഴിലുറപക്പദ്ധതിയുടട് ുതോരയത്ഉറപോക്ുന്നതിനു്ബ്വെിയുള്ള്ഒരു്ഉപോധിയോണക്

 ിറ്ി ണ്്ഇൻഫര്ബ്മഷ്ൻ്ബ്ബോര്ക്Para 25(a), schedule 1 അനു രിച്ചക്ഒരു്ഗ്പവര്െിയുടട്

അടിസ്ഥോന്വിവരങ്ങൾ്അതോയതക്എറിബ്മറ്ക്തുക് ോധന്ബ്വതന്ഘടകങ്ങൾ്യഥോര്ത്ഥ്

ടെലവക്ടതോഴില്്േിനങ്ങൾ്തുടങ്ങിയ്വിവരങ്ങൾ് ോധോരണ്ജനങ്ങൾക്ും്

രുണബ്ഭോക്തോക്ൾക്ും്മനസ്സിലോകുന്ന്രീതിയില്്ഗ്പേര്ശിപിബ്ക്െതക്അനിവോരയമോണക..ഈ്

ബ്ബോര്ക്സ്ഥോപിബ്ക്െതക്ഓബ്രോ്ഗ്പവര്െിയുടടയും്ആരംഭഘ്െില്്ആണക.്ഓബ്രോ്

ഗ്പവര്െിക്ും്അനു ൃതമോയി്നിഷ്കര്ഷ്ിച്ചി്ുള്ള്അളവുകളില്്ഉള്ള്ബ്ബോര്ുകൾ് ിമൻറകഉം്

ബ്കോണ്ഗ്കീറ്ും്ഉപബ്യോരിച്ചക്നിര്മ്മിച്ചക്സ്ഥോപിക്ണടമന്നക്നിയമം്അനുശോ ിക്ുന്നുെക.്ഇരുമ്പക്

,ടിൻ്,ഫകളക്സകഷ്ീറ്ുകൾ്തുടങ്ങിയവ്ഉപബ്യോരിച്ചി്ുള്ള്ബ്ബോര്ുകൾ്സ്ഥോപിക്ുന്നതക്

നിയമവിരുദ്ധമോണക.്നിര്മ്മോണടച്ചലവക്വയക്തിരത്ഗ്പവര്െികൾക്ക്3000 രൂപയും്ടപോതു്

ഗ്പവര്െികൾക്ക്5000 രൂപയും്ആണക്പരമോവധി്െിലവക്എന്നോണക്ആനുവല്്മോറര്് ര്ക്ുലര്്

നിഷ്കര്ഷ്ിക്ുന്നതക.് ിഐബി്അടങ്ങുന്ന്ഒരു്ബ്ഫോബ്്ോ്വര്ക്ക്ഫയലില്്ഉൾടപടുെണം്എന്നതക്

നിര്ബന്ധമോണക.– 

ഗ്കമ ഗ്പവൃെിയുടട്ബ്പരക എ കറിബ്മറ്ക് എം്ബുക്ില്് ഫീല്ക്്പരിബ്ശോധനയില്്

കെതക 

1 പച്ചക്റികൃഷ്ിക്ക്നിലംഒരുക്ലും

ബെകനിര്മോണവുംLD/326427 
5000 0  ി്ഐ്ബി്സ്ഥോപിച്ചി്ില്ല 

2 കുന്നരുകോരന്തോട്നീര്െടെില്

വരടമ്പോരുക്ല്WC/321336 
5000 0  ി്ഐ്ബി്സ്ഥോപിച്ചി്ില്ല 

3 നീര്െട ംരക്ഷണഭൂവിക ന

ഗ്പവൃെികൾ -WC/330023 
5000 0  ി്ഐ്ബി്സ്ഥോപിച്ചി്ില്ല 

4 

 

പച്ചക്റികൃഷ്ിക്ക്നിലടമോരുക്

ലുംബെകനിര്മോണവും (ഘ്ം 2)-
LD/331119 

5000 0  ി്ഐ്ബി്സ്ഥോപിച്ചി്ില്ല 

 

5 

മത്സ്യകൃഷ്ിബ്ക്വെികൃഷ്ിക്ു

ളംപുനരുദ്ധോരണം -IF/386446 

5000 0  ി്ഐ്ബി്സ്ഥോപിച്ചി്ില്ല 

13.ദറാസ്ഗാര്ടേിനം 

ടതോഴില്ആവശയകതകൃതയമോയിരജിറര്ടെയ്യുന്നതിനുംടതോഴിലോളികളുടടഅര്ഹതകളുംഅവ

കോശങ്ങളുംഅവടരബ്ബോധയടപടുെുന്നതിനുംപദ്ധതികൾപരിഹരിക്ുന്നതിനുമോയിബ്റോസ്ഗോര്േി

നം ംഘടിപിബ്ക്െതോണക. 

ബ്റോസ്ഗോര്േിനംആെരിക്ുന്നതിനുമുൻപോയിവിവരവിേയോഭയോ വയോപനഗ്പവര്െനങ്ങൾ ംഘടി

പിക്ുന്നുെകഎന്നകജില്ലോബ്ഗ്പോഗ്രോംബ്കോിബ്നറ്ര്ഉറപുവരുബ്െെതോണക. 
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ബ്റോസ്ഗോര്കലെര് ംബന്ധിച്ചകഗ്രോമപഞ്ോയെുകടളഗ്പബ്തയകമോയിബ്ബോധവല്ക്രിബ്ക്െതോ

ണക. രോമന്തളി്ഗ്രോമപഞ്ോയെില്്ജൂണ്്മോ ം്മുതല്്ദറാസ്ഗാര്ടേിനം ആച്ചരിക്കതപടുന്നുണ്ട്, 

14.hnPn-e³-kv Bâv tam-Wn-ä-dnw-KvI-½-än (Pm-{K-Xm taÂt\m-« k-
anXn) 
ഓബ്രോ്ഗ്രോമപഞ്ോയെിലും്അഞ്ക്അംരങ്ങളുള്ള്ജോഗ്രത്ബ്മല്ബ്നോ്് മിതി്

രൂപീകരിബ്ക്െതോണക.്ഇതില്്പ്ികജോതി-പ്ികവര്ര്വിഭോരങ്ങൾക്ക്ബ്വെഗ്ത്ഗ്പോധോനയം്

നല്ബ്കെതും്പകുതി്ബ്പര്് കഗ്തീകൾ്ആയിരിബ്ക്െതുമോണക.്ഏറ്വും്കുറഞ്ഞ്

കോലയളവിബ്ലക്ക്VMC ടയ്നിയമിബ്ക്െതക്ഗ്രോമ ഭയോണക.്ഗ്പവര്െി്സ്ഥല് ന്ദര്ശനം്

ടതോഴിലോളികളുമോയി്ആശയവിനിമയം്നടെല്്,ബ്രഖകളുടട്പരിബ്ശോധന്,ഗ്പവര്െി്സ്ഥല്

 ൗകരയങ്ങളുടട്പരിബ്ശോധന്,ഗ്പവര്െികളുടട്രുണനിലവോരം്നിര്ണയിക്ല്,്തുക്

നിര്ണയം്ഗ്പവര്െിയില്്ഉടനീളമുള്ള്റിബ്പോര്്ിംരക്ഗ്പവര്െിയുടട് വഭോവടെ്

 ംബന്ധിച്ചുള്ള്രുണപരമോയ്വിലയിരുെല്്എന്നിവയോണക്ഗ്പധോന്െുമതല.്VMC എല്ലോ്

ഗ്പവര്െികളും്പരിബ്ശോധിബ്ക്െതും്മൂലയ്നിര്ണയ്രജിററില്്ബ്രഖടപടുബ്െെതും്

ബ് ോഷ്യല്്ഓിറ്ക് മയെക്അവ്ഗ്രോമ ഭയില്് മര്പിബ്ക്െതുമോണക്VMC റിബ്പോര്്ക്ഒരു്

ടപോതു്ബ്രഖയോയി് 

കരുബ്തെതും്ആവശയടപടുന്നതിനനു രിച്ചക്ഒരു്ടപോതു്ബ്രഖയോയി്പഞ്ോയെക്നിന്നും്

ലഭിബ്ക്െതും്ആണക. 

VMC അംഗങ്ങളുതട ദപര്  

Sl.No Name  

1 ടകപി ുനില് 

2 ടകപിവികുഞ്ഞികണ്ണൻ 

3 ജനര്േനൻ(വോര്കടമമ്പര്) 

4 ടകപിനോരോയണൻ 

5  ുനിതടക 

6 ബ്കോയക്ീല്ബ്രോവിന്ദൻ 

7 കുപെി കുഞ്ഞിരോമൻ  

15.നിരീക്ഷണങ്ങളും നിര്ടദേശങ്ങളും. 

➢ എ്എം്  ി് ് ഗ്പകോരംഒരു് വര്ക്ക്് ഫയലില്് നിര്ബന്ധം്ആയും് ഇരുപെിരെു്
ബ്രഖകളും് ൂക്ഷിച്ചിരിക്ണം. 

➢ എം്ബുക്ില്്അളവുകൾ്ബ്രഖടപടുെുബ്ബോൾ്ഗ്പവൃെി്ടെയുന്ന്ഗ്പബ്േശം്

ഉടമയുടട്ബ്പരക്, ര്ബ്വ്വ്നമ്പര്്എന്നിവ്ഉൾടപടുെി്അളവുകൾ്ബ്രഖ്

ടപടുെിയോല്്മോഗ്തബ്മ്ഏബ്തോരോൾക്ും്ടെയ്ത്ഗ്പവൃെികൾ്കെു്

മന ില്ലക്ുവോനും്അളന്നു്െി്്ടപടുെുവോനും് ോധിക്ുകയുള്ളൂ. 

 

➢ ടതോഴിലുറപക് വിഭോരം് ഉബ്േയോരസ്ഥര്് നിര്ബന്ധമോയും് ഗ്പവൃെിയുടട് ഓബ്രോ്

ഘ്െിലും് ക റ്ക്  ന്ദര്ശനം് നടെണം.അതക് ക റ്ക് യറിയില്് ബ്രഖ്

ടപടുെുകയും്ബ്വണം 

 

➢ പദ്ധതി്ആരംഭ്മീറ്ിംരക്ഒരു്െടങ്ങോയി്മോഗ്തം്നടെോടത്അതിനകടറ് ഗ്പോധോനയം്

ഉൾടക്ോെക്്തടന്ന്ടതോഴിലുറപക്വിഭോരം്ഉബ്േയോരസ്ഥര്കൂടി്പടങ്കടുെു്ടകോെക്

മീറ്ിംരക്നടെണം. 

➢ ബ്മറ്ക്് മോരുടട് ഇടയില്് വോര്ക്് തലലെില്് ഗ്പവൃെികടള് കുറിച്ചും്

ബ്തോഴിലോളികളുടട് ഹോജര്് നില് ് ,മു കടറര്് വിവരങ്ങളും,കൂലി് ലഭയമയതിനകടറ്്

വിവരങ്ങളും് കൂടി് എഴുതിയ് രജിറര്്  ൂക്ഷിക്ുന്നകനതക് വളടര് നല്ല് ഗ്പോക്ടീ ക്

അന്നക.അതക്പഞ്ോയെക്മുഴുവൻ്ഉപബ്യോരിക്ുനതക്നല്ലതോയിരിക്ും 
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➢ വോര്ിടല്ആകകറ്ീവക് ടതോഴിലോളികളുടട് ് മോരുടട് ബ്ജോബക്് കോര്ക്് കൃതയമോയി്്്

ടതോഴില്് ടെയ്ത് വിവരങ്ങളും് ,ലഭയമോയ് കൂലിയും് പൂരിപിച്ചതക് വളടര്

നന്നോയി്ുെക.ഗ്പബ്തയക് അഭിനന്ദനം് അര്ഹിക്ുന്നു.് ഇനിയും് തുടരണ്ണം് എന്നക്

നിര്ബ്േശിക്ുന്നു. 

➢ ടതോഴിലിനു് ബ്വെി് ഉള്ള് അബ്പക്ഷ് നലകക്ുന്നുടവങ്കിലും് അബ്പക്ഷയില്്

അബ്പക്ഷ്ടകോടുക്ുന്ന്തീയതി്,ഏതു്േിവ ങ്ങളിബ്ലക്ക്ആണക്്ബ്ജോലി്ബ്വെതു്

എന്നക് കൂടി് ഉൾടപടുെിയിരുടന്നങ്കില്് ടതോഴില്് ഇല്ലോയ്മ് ബ്വതനം് ബ്പോലുള്ള്

അവകോശം് ലഭയമോക്ോൻ് നല്ലതോയിരിക്ും.അബ്തോടടോപം് ് മു കടറര്് ബ്റോളില്്

വരുന്ന്തുടര്ച്ചയോയുള്ള്അവധി്ഒരു്പരിധി്വടര്ഒഴിവോക്ോം. 

➢ വി് എം്  ി് അംരങ്ങടല് ഗ്രോമ ഭ് വഴി് തിരടഞ്ഞടുക്ോനും് അവരുടട്

ഗ്പവര്െനം് ടമച്ചടപടുെുവോനും് ഉള്ള് നടപടികൾ്

 വീകരിക്ണം,അബ്തോടടോപം് കഗ്തീകളുടട്പങ്കോളിെം്കൂടി്ഉറപു്വരുെണം. 

➢ ടതോഴിലുറപുപദ്ധതിഇനിയുംവിജയകരമോയിമുബ്ന്നോ്കടകോെുബ്പോകുന്നതിനകഉബ്േയോരസ്ഥത

ലെിലുംഭരണതലെിലുംഒരുബ്പോടലമോനേണ്ഡങ്ങൾക്നു ൃതമോയിഗ്പവര്െികൾനടപി

ലോബ്ക്െതുെക.  

ഇതിടന്തോഴിലോളികളുംടമയകറ്കമോരുംടതോഴിലുറപുപദ്ധതിയില്ഗ്പവര്െിക്ുന്നറോഫുകളും

അവരുടടനിയമംഅനുശോ ിക്ുന്നകൃതയമോയനിര്ബ്േശങ്ങൾപോലിബ്ക്െതുെക. 

ഇെരെിലുള്ളകുറച്ചുനിര്ബ്േശങ്ങൾഅനുബന്ധമോയിബ്െര്െി്ുെക. 

(അനുബന്ധംകോണുക) 

➢ ടഷ്യൂൾ 1  ടലപോര 4 ല്അനുബന്ധപോര 2 അനു രിെക 60 

ശതമോനംഗ്പവര്െികൾആസ്തിവര്ദ്ധിപിക്ുന്നതുംകോരകഷ്ികോനുബന്ധഗ്പവൃെികൾആയി

രിക്ോൻഗ്ശദ്ധിക്ണം . 

എന്നോല്ഇബ്പോളടെ ോഹെരയെില്കൂടുതല്ഭൂവിക നഗ്പവര്െികളുംആസ്തിവരകധിപി

ക്ുന്നതോബ്യോകൃഷ്ിടമച്ചടപടുെുന്നതോബ്യോകോണുന്നില്ല. 

➢ ്പരിബ്ശോധനയ്യകകക്്വിബ്ധയമോക്ിയ്ഭൂരിഭോരം്ഗ്പവൃെികളിലും്`ഭൂവുടമകൾ് 

ബ്ജോലി്ടെയ്യുന്നില്ല 

ഭൂ ഉടമകളുതട ദപര്  

Sl.  LD/326427 WC/321336 WC/330023 LD/331119 

1  ോവിഗ്തി മു്ില്  ഓ. മോധവി  ടക 

കോര്തയോനി  

ടക കോര്തയോനി  

2 ബ്കോളിയോടൻ മോനം 

പറമ്പില് നളിനി  

ടക വിബ്നോേക 

കുമോര്  

പത്മിനി ടക  പത്മിനി ടക  

3 ജയന്തി ടക വി  കുതിരക്ല് 

ഹരിേോ ൻ  

ടക പി വി 

പോര്വതി  

ടക പി വി 

പോര്വതി  

4 കലയോണി ഒ ടക വി കൃഷ്ണൻ  ഉഷ് പി  ഉഷ് പി  

5 ഒ തീശൻ  കബ്ക്ോ്ക 

പത്മിനി  

വ ന്ത ടക വി  വ ന്ത ടക വി  

6 കുഞ്ഞി പോറു വി  ടക വി 

കോര്തയോനി  

ടക േമയന്തി  ടക േമയന്തി  

7 കോര്തയോനി ടക വി  പി വി തങ്കമണി  നോരോയണി 

ടക പി വി  

നോരോയണി ടക 

പി വി  

8 യബ്ശോേ പി വി  ലളിത പി വി  ടക ശോരേ  നോരോയണി ടക 

പി വി  

9 ശോരേ ടക  ഇ്മ്മല് 

രുരമിണി  

വ ന്ത ടക വി  ടക ശോരേ  

10 ലളിത പി വി  എൻ കോര്തയോനി  ടക പി വി 

ബോലൻ  

ടകപിവിബോലൻ 

11  തി ടക  ടി രോജൻ  േോക്ഷോയണി 

ടക  

േോക്ഷോയണിടക 

12 ഇ്മ്മല് രുരമിനി  എം വോ ു  ടക പി വി 

ബോലൻ  

ടക പി വി 

ബോലൻ  
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13 ഷ്റഫുനീ   ടക 

പുരുബ്ഷ്ോെമൻ  

 കൃഷ്ണൻ ടക വി  

14 ഗ്ശീജ പി  ശോന്ത പി വി    

15  ഗ്പമീള ടക വി    

16  ഓ. മബ്നോജക്    

17  ടക വി ശോന്ത    

18  ടക യബ്ശോേ    

 

ഗ്ഗാമ ഭനിര്ടദേശങ്ങൾ 

 ടതോഴിലിടങ്ങളില്അടിസ്ഥോന ൗകരയംലഭിക്ുന്നില്ല. 
 ടതോഴിലോളികൾടതോഴിലിനോയിഅബ്പക്ഷനലകക്ുനില്ല 
 വിഎം ികൃതയമോയിഗ്പവര്െികുന്നില്ല, 
 എല്ലോഗ്പവൃെികളിലും ിഐബിസ്ഥോപിക്ുന്നില്ല 

തതാഴിലുറപ്്പഉദേയാഗസ്ഥരില്നിന്നുംലഭിച്ചമറുപടി 

 ടതോഴിലോളികളികളില്നിന്നുംകൃതയമോയഅബ്പക്ഷലഭികോറില്ല 
 വിഎം ിഅംരങ്ങൾക്കഎന്തകടെയ്യണംഎന്നറിയില്ലഎന്നും,വിഎം ിപുന ംഘടിപിക്ോ
നുള്ളഗ്പവര്െനംഉെോകും. 

ഗ്ഗാമ ഭ തീരുമാനങ്ങൾ 

 ബ്മറ്ക്മുഖോന്തിരംഎല്ലോടതോഴിലോളികളുംഒപി്ടതോഴിലിനോയുള്ളഅബ്പക്ഷ)തീയതിബ്രഖ
ടപടുെി(പഞ്ോയെക്ഗ്ഫെക്ഓഫീ വഴിനല്കുവോൻതീരുമോനമോയി 

 ടതോഴിലുറപകബ്ജോലിക്കബ്പോകുബ്മ്പോൾപലരുടടയുംകൃഷ്ിപണിനഷ്ടടപടുന്നതിനോല്അടു
െആക്ഷൻപ്ലോൻഉെോക്ുബ്മ്പോൾടതോഴിലുറപകടതോഴിലോളികൾ,പോടബ്ശഖര മിതിഅംര

ങ്ങൾഎന്നിവര്ഒെുബ്െര്ബ്ന്നയോരംടെര്ന്നുെോക്ോൻതീരുമോനിച്ചു 
 കുടിടവള്ള ൗകരയം

,രുമോനിച്ചുബ്പക്ഷനല്കോൻതീകയ്യുറകോലുറഎന്നിവലഭിക്ുനതിനോയിപഞ്ോയെില്അ  
 വിഎം ിപുന ംഘടിപിക്ോനുള്ളഗ്പവര്െനംഉെോകും. 

ഉപ ംഗ്ഗഹം 

 

ഗ്പവര്െികൾതിരടഞ്ഞടുക്ുബ്മ്പോൾഅതീവജോഗ്രതപുലര്ബ്െെതുെക. 

ഭൂമിടയപുനരുജ്ജീവിപിക്ുന്നതിനു൦അതുവഴി ുസ്ഥിരവിക നം ോധയമോകുന്നതിനുംലകക്

ഷ്യംടവച്ചി്ുള്ളടതോഴിലുറപുപദ്ധതിയുടടപ്ലോനിംരക , 

നടെിപകഎന്നിവ ോമൂഹികപോരിസ്ഥികമോനേണ്ഡങ്ങൾപോലിെകടകോെകശോ കഗ്തീയമോയിെടന്ന

നടപിലോബ്ക്െതുെക. 

എങ്ങടനടയങ്കിലുംഗ്പവര്െികൾനടപിലോക്ിടെലവകകൂ്ുകഎന്നുംടതോഴിലോളികൾടക്ക്തോഴില്

േിനങ്ങൾകൂ്ുകഎന്നുംമോഗ്തമോവരുതകനിലപോടുകൾ.   

വയക്തമോയകോഴ്ചപോടില്ലോടതഅശോ കഗ്തീയമോയരീതിയില്ഗ്പവര്െികൾടതടരടഞ്ഞടുക്ുന്നതും

ടെയ്യുന്നതും , 

കോലോനു ൃതമല്ലോെഗ്പവര്െികൾടെയ്യുന്നതുംഇതിനകടറയഥോര്ത്ഥലക്ഷയടെകളങ്കടപടുെു

ന്നതോയിവിഷ്മബ്െോടടബ്നോക്ിനില്ബ്ക്െിവരുന്നതകആശങ്കോജനകമോണക. 

ഈ ോമൂഹികപരിബ്ശോധനഒരുഉയിര്ടെഴുബ്ന്നല്പിനു ോധയമോകുന്നഗ്പതയോശബ്യോടടഈറിബ്പോ

ര്്ക മര്പിക്ുന്നു.  
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അനുബന്ധം-1-  

മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ തതാഴിലുറപ്്പ പദ്ധതി ഗ്പകാരം ഏതറ്ടുക്കാവുന്ന 

ഗ്പവൃത്ികൾ : 

വിഭാഗം എ-ഗ്പകൃതി്വിഭവ്പരിപോലനവുമോയി്ബന്ധടപ്്ടപോതു്ഗ്പവൃെികൾ. 

വിഭാഗം ബി-ഖണ്ഡിക് അഞ്ില്് പരോമര്ശിക്ുന്ന് കുടുംബങ്ങൾക്ക് ജീവബ്നോപോധി്

ടമച്ചടപടുെുവോനുള്ള് ഗ്പവൃെികൾ.് )ബി് പി് എല്് ,പ്ിക് ജോതി,് പ്ികവര്ഗം,് വിധവകൾ,്

ഭിന്നബ്ശഷ്ിക്ോര്,്ഐഎകവ്രുണബ്ഭോക്തോക്ൾ.( 

വിഭാഗം  ി-് ബ്േശീയ് ഗ്രോമീണ് ഉപജീവന് മിഷ്നകടറ് നിബന്ധനകൾക്ക് വിബ്ധയമോയി്

ഗ്പവര്െിക്ുന്ന് വയം് ഹോയ് ംഘങ്ങൾക്ക്ടപോതു്അടിസ്ഥോന്ട ൗകരയ്വിക നം. 

വിഭാഗം ഡി-ഗ്രോമീണ്അടിസ്ഥോന്ട ൗകരയ്വിക ന്ഗ്പവൃെികൾ. 

അനുബന്ധം:്വിവിേതലത്ിലുള്ള ഉദേയാഗസ്ഥരുതട െുമതലകൾ. 

ദമറ്്  മാരുതട െുമതലകൾ. 

ഗ്പവൃെി്സ്ഥലങ്ങളില്്ഗ്പവൃെിയുടട്ബ്മല്ബ്നോ്ം. 

• ടതോഴില്്കോര്ില്്ആവശയമുള്ള്വിവരങ്ങൾ്ബ്രഖടപടുെുക. 

• മറര്്ബ്റോളില്്ടതോഴിലോളികളുടട്ഹോജര്്ഉറപു്വരുെുക്. 

• ബ്മറ്കമോരുടട്പരിശീലനങ്ങളില്്പടങ്കടുക്ുക ്.ടതോഴിലോളിക്അറിവുകൾ  

്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്ളുമോയി്പങ്കുടവക്ുക 

• ഗ്പവൃെി്ഇടങ്ങളില്്ആവശയ്മോയ്ട ൗകരയങ്ങൾ്ഉബ്െോ്എന്നക്ഉറപു്വരുെുക 

• ക റ്ക് യറിയില്് ബ്മോണിറ്റിംരിനക് വരുന്ന് ഉബ്േയോരസ്ഥടര് ടകോെക് ഒപക്

വയകപിക്ണം 

• ടതോഴിലോളികൾക്ക് അവരുടട് പെു് അവകോശങ്ങടള് കുറിച്ചക് പറഞ്ഞു്

ടകോടുക്ുകയും്അവടര്ബ്ബോധോവതകകരിക്ുകയും്ടെയ്യുക 

• പുതിയ് ടതോഴില്് ഇടങ്ങൾ് കടെെുവോനും് പുതിയ് ടതോഴില്് ആ ൂഗ്തണം്

ടെയ്യുവോനും്ടതോഴിലോളികടള് ഹോയിക്ുക്. 

• കൃതയമോയി്ബ് ോഷ്യല്്ഓിറ്ക്്ഗ്രോമ ഭയിലും,ടഗ്പോജകകറ്ക്്മീറ്ിങ്ങിലും്പരിശീലന്

കയോമ്പിലും്പടങ്കടുക്ുക. 

• മറ്ു് ടതോഴിലോളികൾക്ക് കൂടി് ബ്മറ്ക്് നകടറ് െുമതലകളിബ്ലക്ക് കടന്നു് വരോനുള്ള്

 ോഹെരയം്ഉെോക്ുക 

• ടതോഴിലോളികളുമോയി് നിരന്തര്  മ്പര്ക്ം് പുലര്െുകയും് കൂടുതല്് ബന്ധം്

സ്ഥോപിക്ുകയും്ടെയ്യുക. 

ഓവര്ട ീയര്ട എഞ്ചിനീയര്ട/ 

 

• ഗ്പവൃെികളുടട്എറിബ്മറ്ക്തയ്യോറോക്ല്. 

• ഗ്പവൃെിയുടട്  ോബ്ങ്കതിക് കോരയങ്ങളും് അളവുകളും് ടതോഴിലോളികൾക്ക്

പറഞ്ഞു്ടകോടുക്ുക. 

• ഗ്പവൃെിയുടട് അളവുകൾ് ബ്രഖടപടുെി് കൂലിനല്കുന്നതി് നോവശയമോയ്

നടപടികൾ്ടെയ്യുക. 

പഞ്ചായത്് ത ഗ്ക്റി /അ ിസ്റ്റന്റ ്  ത ഗ്ക്റി 

• പദ്ധതിയുടട്ബ്മല്ബ്നോ്ം. 

• ബില്ലുകൾ്അംരീകരിക്ല്. 

• ടതോഴിലോളികളുടട് ബ്വതനം് യഥോ മയം് അവരുടട് എടക്ൗെില്്

എെിടയന്നതക്ഉറപു്വരുെല്. 
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• മറര്്ബ്റോളക് ോക്ഷയടപടുെി്ടതോഴില്്അനുമതി്നല്കുക്, 

 


