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ആമുഖം 
ഇന്തയയില്്  ോധോരണക്ോരോയ് ജനങ്ങളുടെ് ടതോഴില്് ടെയ്യുവോനുള്ള് അവകോശടെ്

 ംരക്ഷിച്ചക് നിലനിര്െുന്നതിനോയി 2005 ട പകറ്ംബര്് അഞ്ോം് തീയതി് ബ്േശീയ് ഗ്രോമീണ്

ടതോഴിലുറപക് നിയമം് നിലവില്് വന്നു. അവിേഗ്ധ് കോയിക് ടതോഴിലില്് ഏര്ടപെോൻ്

 ന്നദ്ധതയുള്ള് ഗ്രോമഗ്പബ്േശങ്ങളില്് അധിവ ിക്ുന്ന് ഏടതോരു് കുെുംബെിനും് ഒരു്

 ോമ്പെിക് വര്ഷ്ം് 100 േിവ െില്് കുറയോെ് ടതോഴില്് ഉറപോക്ുന്നബ്തോടെോപം്

രുണബ്മന്മയുള്ളതും്സ്ഥോയിയോയി്ുള്ളതും് ഉല്പോേനക്ഷമവുമോയ്ആസ്തികളുടെ്  ൃഷ്ടിയോണക്

ഈ് പദ്ധതിയുടെ് മുഖയ് ലക്ഷയം.േരിഗ്േരുടെ് ഉപജീവനവും് ആയി് ബന്ധടപ്് വിഭവോെിെറ്

ശക്തിടപെുെുകയും്  ോമൂഹികമോയി് പിബ്ന്നോക്ം് നില്ക്ുന്ന് എല്ലോ് കുെുംബങ്ങടളയും്

പദ്ധതിയില്്ഉൾടപെുെുകയും്പഞ്ോയെക്രോജക്സ്ഥോപനങ്ങടള്ശക്തിടപെുെുക് ്എന്നതും്

ഇതിൻടറ്ലക്ഷയമോണക. 

 

 വിബ്ശഷ്തകൾ 

 

➢ നിയമെിൻടറ്പിൻബലമുള്ള്അവകോശോധിഷ്ഠ ിതപദ്ധതി 

➢ ഗ്രോമപഞ്ോയെക് ഗ്പബ്േശെക് തോമ ിക്ുന്ന് 18 വയസ്സക് പൂര്െിയോയ്

ഏടതോരോൾക്ും്പദ്ധതിയില്്പങ്കോളിയോകോം 

➢  കഗ്തീക്ും്പുരുഷ്നും്തുലയ്ബ്വതനം് 

➢ പരിസ്ഥിതി് ംരക്ഷണം്കോര്ഷ്ിക്ബ്മഖലയിടല്അെിസ്ഥോന് ൗകരയ്

വിക നം്എന്നിവയകക്ക്മുൻരണന 

➢ ടതോഴിലോളികൾ്തടന്ന്ഗ്പവര്െികൾ്കടെെുകയും്ആ ൂഗ്തണടെ്

 ഹോയിക്ുകയും്ടെയ്യുന്നു 

➢ ആ ൂഗ്തണെിലും്നിര്വഹണെിലും്തികഞ്ഞ് ുതോരയത 

➢ കരോറുകോടര്ഇെനിലക്ോബ്രോ്ഇല്ല 

➢ ടപോതുജന്പങ്കോളിെബ്െോടെ്ബ്ലബര്്ബഡ്ജറ്ക 

➢ ബോങ്കക്ബ്പോബ്റോഫീ ക്വഴി്മോഗ്തം്ബ്വതന്വിതരണം 

➢  കഗ്തീകൾക്ക്മുൻരണന 

➢ കമ്പയൂ്ര്്ശൃംഖല്വഴിയുള്ള്ബ്മോണിറ്റിംരക് ംവിധോനം 

➢ ഗ്രോമ ഭ്പദ്ധതി്ഓിറ്ക്ടെയ്യുന്നു 

ബ്േശീയ്ഗ്രോമീണ്ടതോഴിലുറപക്പദ്ധതി്ഗ്പകോരം്ഗ്രോമപഞ്ോയെക്ഗ്പബ്േശെക്്നെപിലോക്ുന്ന്

മുഴുവൻ്ഗ്പവൃെികളും്്ബ് ോഷ്യല്്ഓിറ്ിങ്ങിനു്വിബ്ധയമോക്ണടമന്ന17(2) വകുപക്

നിഷ്കര്ഷ്ിക്ുന്നു്പദ്ധതി്ഗ്പവര്െന്ടെപറ്ിയും്ടപോതു്ധനംെിലവഴിക്ുന്നതിടനപറ്ിയും്

പൗര് മൂഹം്നെെുന്ന്്പര യവും് വതഗ്ന്തവുമോയ്പരിബ്ശോധനയോണക്ആണക്ബ് ോഷ്യല്്

ഓിറ്ക്അഥവോ് ോമൂഹിക്പരിബ്ശോധന്.ടതോഴിലുറപക്നിയമഗ്പകോരം്വര്ഷ്െില്്രെുതവണ്

ബ് ോഷ്യല്്ഓിറ്ക്ഗ്രോമ ഭകൾ്എല്ലോ്വോര്ിലും്കൃതയമോയി്നെബ്െെതോണകബ് ോഷ്യല്്

ഓിറ്ക്ലൂടെ്അഴിമതി്ഇല്ലോതോക്ുന്നതിനും് ുതോരയത്ഉറപു്വരുെുന്നതിനും്കോരയക്ഷമത്

വര്ധിപിക്ുന്നതിനക്് ത്ഭരണം്ഉറപോക്ുന്നതിനും്കഴിയുന്നു.പദ്ധതി്പണം്ശരിയോയ്

രീതിയില്്െിലവഴിച്ചി്ുെക്എന്നും്പണം്ടെലവഴിച്ചക്അതുടകോെക്പദ്ധതിയുടെ്ലക്ഷയം്

കകവരിച്ചി്ുെക്എന്നും്രുണബ്ഭോക്തോക്ളുടെ്ജീവിതെില്്രുണകരമോയും്്കോരയമോയ്മോറ്ം്

ഉെോയി്ുെക്എന്നക്ബ് ോഷ്യല്്കടെെോൻ്കഴിയുന്നു 

പദ്ധതി്ആ ൂഗ്തണ്ണം.്നിര്വഹണം,്ബ്മോണിറ്റിംരക്തുെങ്ങി്എല്ലോ്വയക്തികളും്ബ് ോഷ്യല്്

ഓിറ്ക്ഗ്രോമ ഭയില്്നിര്ബന്ധമോയും്പടങ്കെുക്ണം.മഹോത്മോ്രോന്ധി്ബ്േശീയ്ഗ്രോമീണ്

ടതോഴിലുറപകപ്ദ്ധതിയില്്് ുരമവും് ുതോരയവുമോയി്ബ് ോഷ്യല്്ഓിറ്ക്നെെുന്നതിനക്്

ബ്കരളെില്്് വതഗ്ന്ത്െുമതലയുള്ള്ബ് ോഷ്യല്്ഓിറ്ക്യൂണിറ്ക്നിലവില്വന്നു 

1.രീതിശോ കഗ്തം 
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്ബ് ോഷ്യല്്ഓിറ്ക്റിബ് ോഴ്സക്്ടപരക ണ്്്ഗ്പവര്്െി്ഫയല്്പരിബ്ശോധന,്ഫീല്ക് ന്ദര്ശനം,്

ടതോഴിലോളികളും്ആയുള്ള്അഭിമുഖം,്എം്ഐ്എ ക്പരിബ്ശോധന്എന്നിവടയ്

അെിസ്ഥോനമോക്ിയോണക്ബ് ോഷ്യല്്ഓിറ്ക്റിബ്പോര്്ക്തയ്യോറോക്ിയി്ുള്ളതക.് 

2.രാമന്തളി പഞ്ചായത്് അടിസ്ഥാനവിവരങ്ങൾ    
1 ജില്ല കണ്ണൂര് 

2 ബ്ലോക്ക്്  പയ്യന്നൂര് 

3 അതിരുകൾ  

 

3.1 കിഴക്ക് പുതിയ്പുഴ 

3.2 പെിഞ്ഞോറക ഏരൻ്കെല് 

3.3 ്ടതക്ക് അറബികെല് 

3.4 വെക്ക കവ്വോയി്പുഴ 

4 വിസ്തീര്ണം്  29.99െ്,ട ് 
5 വോര്ക്്കളുടെ്എണ്ണം 15 

 വീെക്കളുടെ്എണ്ണം 5620 

 ജനറല് 5528 

 പ്ിക്ജോതി 192 

6 ജന ംഖയ  25711 

7 പുരുഷ്ൻ്മോര് ടപോതുവിഭോരം പ്ികജോതി്വിഭോരം 

12526 631 
8  കഗ്തീകൾ  13185 642 

9 ടമോെം ോക്ഷരത 90.74 

10 പുരുഷ്ൻ്മോര് 91.69 

11  കഗ്തീകൾ  89.84 

12 വിവിധ് ോം ക്കോരിക് ംഘങ്ങൾ 53 

13 സ്കൂ ൾ 7 

14 കുെുംബഗ്ശീ്യൂണിറ്ക 177 

ഓഡിറ്്  നു വിദേയമാക്കിയ ഗ്പവൃത്ികളുതട ലിസ്്റ്റ 

ഗ്ക ഗ്പവൃെിയുടെ്ബ്പരക കോലയള

വക 

ടതോഴി

ല്്

േിനങ്ങ

ൾ 

െിലവോയ്തുക ആടക റോറ്  

അവിേരകദ്ധ്

കൂലി 

വിേ

രകദ്ധ്

കൂലി 

 ോധങ്ങളു

ടെ്തുക 

1 മഴക്ുഴിനിര്മോണംഘ്ം 
2 wc/324624 

 
16.10.2018 
To 
5.11.2018 

 

578 1, 56, 638 0 

 

3, 468 160106 പൂര്െി

യോയതോ

ണക 

2 

 

 

 

വിഭോരം 

5ല്ഉൾടപെുന്നവരുടെഭൂ

മിയില്ത്കതിരിക്ല്ഘ

്ം 1wc/328283 

24.9.2018 
to 
14.10.2018 

522 1, 41, 462 0 8, 132 

 

1, 49594 പൂര്െി

യോയതോ

ണക 

3 വിഭോരം5ല്ഉൾടപെുന്നവ

രുടെഭൂമിയില്ത്കതിരി

ക്ല്ഘ്ം2 wc/331265 

6/11/2018 
To 
3/12/2018 
 

795 2, 15, 445 0 4, 770 220215 പൂര്െി

യോയതോ

ണക 

 

4 വിഭോരം5ല്ഉൾടപെുന്നവ

രുടെഭൂമിയില്ത്കതിരി

ക്ല്ഘ്ം3 wc/336340 

26/12/2018 
Ti 
31/3/2018 

703 190513 0 4218 194731 പൂര്െി

യോയതോ

ണക 

5 കല്ലകകയ്യോലനിര്മ്മോണം

ഘ്ം 2 
WC/328284 

24/9/2018 
To 
26/11/2018 

699 189429 0 9194 198623 പൂര്െി

യോയതോ

ണക 

6 കല്ലകകയ്യോലനിര്മ്മോണം

ഘ്ം 3 
WC/335508 

3/12/2018 
To 
7/4/2019 

826 223846 0 9956 235605 പൂര്െി

യോയതോ

ണക 
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6.ഗ്പവര്ടത്ികളുതടപരിദശാേനവിവരണം 
 

 ഗ്പവൃെിയുടെ്ബ്പരക എം,ബുക്ില്് ബ്രഖടപെുെിയ്

അളവക 

ഫീല്ക്് പരിബ്ശോധനയില്് കെ്

അളവുകൾ 

1 മഴകുഴിനിര്മോണംഘ്ം 2 
wc/324624 

ഏര്ടതവര്ടക്ക്  =740.152 

 ര്ടദേ ്ഗ്ഡ ിങ് =2000.00 m2 

29 

മഴക്കുഴികളുതടഎണ്ണംമാഗ്തമാണ്എടു

ക്കാൻ ാേിച്ചത്. 

ബാക്കിയുള്ളത്കാടുകയറികിടക്കുന്ന

അവസ്ഥആയിരുന്നു..  

2 വിഭോരം5ല്ഉൾടപെുന്നവരു

ടെഭൂമിയില്ത്കതിരിക്ല്ഘ

്ം1wc/328283 

ഏര്ടതവര്ടക്ക്  =4941.307 

 ര്ടദേ ്ഗ്ഡ ിങ് =5150.12 m2 

 

കാടുപിടിച്ചുകിടക്കുന്നതിനാല്അള

തന്നടുക്കാൻ ാേിച്ചില്ല.  

3 വിഭോരം5ല്ഉൾടപെുന്നവരു

ടെഭൂമിയില്ത്കതിരിക്ല്ഘ

്ം2 wc/331265 

 ര്ടദേ ്ഗ്ഡ ിങ് =8253.10m2 

ഏര്ടതവര്ടക്ക്  =1491.339 m3 

കോെുപിെിച്ചുകിെക്ുന്നതിനോല്അളടന്നെു

ക്ോൻ ോധിച്ചില്ല. 

4 വിഭോരം5ല്ഉൾടപെുന്നവരു
ടെഭൂമിയില്ത്കതിരിക്ല്ഘ

്ം3wc/336340 

 ര്ടദേ ്ഗ്ഡ ിങ് =8887.201 m2 

ഏര്ടതവര്ടക്ക്  =1194.106 m3 

കോെുപിെിച്ചുകിെക്ുന്നതിനോല്അളടന്നെു

ക്ോൻ ോധിച്ചില്ല. 

5 കല്ലകകയ്യോലനിര്മ്മോണംഘ്ം3 
wc/335508 

 ര്ടദേ ്ഗ്ഡ ിങ് =4363.182 m2 

കൺ ്ഗ്ടക്ഷൻഓേ് stine ബണ്്ട 
=1318.914 

ഏര്ടതവര്ടക്ക്  =57.528m3 

614.m കല്ലുകയ്യാലഅളതന്നടുത്ു.  

6 കല്ലകകയ്യോലനിര്മ്മോണംഘ്ം2  
wc/328284 

 ര്ടദേ ്ഗ്ഡ ിങ് =5620.88m2 

കൺ ്ഗ്ടക്ഷൻഓേ് stine ബാൻഡ് 
=2021.84 

ഏര്ടതവര്ടക്ക്  =187.8048m3 

922.5 m കയ്യാലഅളതന്നടുത്ു.  

 

ഗ്പവൃത്ിതയ കുറിച്ചുള്ള വിശേ വിവരങ്ങൾ 

വോര്ക 7-ടലആറുഗ്പവര്െികൾആണകഓിറ്ിനവിബ്ധയമോക്ിയതക. 

അതില്ഒന്നോമടെഗ്പവൃെിയോയമഴക്ുഴിനിര്മ്മോണംഘ്ം 2 

WC/324624 ഗ്പവൃെിടെയ്തസ്ഥലങ്ങളില്ഭൂരിഭോരംഗ്പബ്േശവുംകോെുകയറികിെക്ുകയോണക. 

20കുഴികൾമോഗ്തമോണകഎണ്ണോൻ ോധിച്ചതക.  

രെോമടെഗ്പവൃെിയോയവിഭോരം 5ല്ഉൾടപെുന്നവരുടെഭൂമിയില്ത്കതിരിക്ല്ഘ്ം 
1WC/328283 

ഗ്പവര്െിയില്ത്കതിരിച്ചിക്ുന്നതോയികോണോൻ ോധിടച്ചങ്കിലുംഭൂരിഭോരംഗ്പബ്േശവുംകോെുകയ

റികിെക്ുന്നതിനോല്അളടന്നെുക്ോൻ ോധിച്ചില്ല. 

ഭൂവുെമകബ്ളോെകഅബ്നയോഷ്ിച്ചബ്പോൾനല്ലരീതിയില്ഗ്പവൃെിടെയ്തുടകോെുെി്ുടെന്നകഅറിയോൻ

 ോധിച്ചു. ഇഗ്പവര്െിയുടെഘ്ം 2, ഘ്ം 3 

എന്നിവയില്ഗ്പവൃെിടെയ്തസ്ഥലെകടെന്നബ്പോൾഗ്പവൃെിനെന്നതോയികെു. 

പടക്ഷകോെുപിെിച്ചുകിെക്ുന്നതിനോല്അളടന്നെുക്ോൻ ോധിച്ചില്ല. 

ഭൂവുെമകബ്ളോെകഅബ്നയോഷ്ിച്ചബ്പോൾനല്ലരീതിയില്ഗ്പവൃെിപൂര്െീകരിച്ചുടകോെുെുഎന്നകഅറി

യോൻ ോധിച്ചു. അഞ്ോമടെഗ്പവൃെിയോയകല്ലകകയ്യോലനിര്മ്മോണംഘ്ം 2, WC/328284 

ഗ്പവര്െിയില്കല്ലുകയ്യോലയുടെഅളവകഎെുക്ോൻ ോധിച്ചു. അവിേഗ്ധടതോഴിലോളികൾ 

( കഗ്തീടതോഴിലോളികൾ )മോഗ്തംടെയ്തഗ്പവൃെിയോയിരുന്നു. 

ഇബ്പോളുംബ്കെുപോെുകൾഒന്നുംഇല്ലോടതനല്ലരീതിയില്നിലനില്ക്ുന്നതോയികോണോൻ ോധിച്ചു. 

ആറോമടെഗ്പവൃെിയോയകല്ലകകയ്യോലനിര്മ്മോണംഘ്ം 3, WC/335508 

കയ്യോലയുടെനീളംഅളടന്നെുക്ോൻ ോധിച്ചു. 

അവിേഗ്ധടതോഴിലോളികൾ( കഗ്തീടതോഴിലോളികൾ)മോഗ്തംടെയ്തഗ്പവൃെിയോയിരുന്നു.ഇബ്പോളുംബ്ക

െുപോെുകൾഒന്നുംഇല്ലോടതനിലനില്ക്ുന്നതകകോണോൻ ോധിച്ചു. 

ടതോഴിലുറപകപദ്ധതിയില്ടെയ്തനല്ലഗ്പവര്െിയയോയിരുന്നുകല്ലകകയ്യോലനിര്മ്മോണം.  

അവകാശഅേിഷ്ഠ ിതനിരീക്ഷണങ്ങള് 



5 
 

മഹോത്മരോന്ധി് ബ്േശീയ് ഗ്രോമീണ് ടതോഴിലുറപക് നിയമെിലൂടെ് ഗ്രോമീണ് ജനതയകക്ക് ടതോഴില്്

നല്കടപെുന്നബ്തോടെോപം് അവരുടെ് പെു് അവകോശങ്ങളും്  ംരക്ഷിക്ടപെുന്നു..ബ് ോഷ്യല്്

ഓിറ്ിലൂടെ് ഗ്പവൃെികളുടെപരിബ്ശോധനയും് അബ്തോടെോപം് ടതോഴിലോളികളുടെ്

പെവകോശങ്ങളും് ംരക്ഷിക്ടപെുന്നുടവന്നും്വിലയിരുെുന്നു. 

തതാഴില് കാര്ടഡുമായി ബന്ധതപ്പ്വ: 

ടതോഴില്കോര്ക്ഒരുആധികോരികബ്രഖയോണക.മഹോത്മോ് രോന്ധി് ബ്േശീയ് ഗ്രോമീണ് ടതോഴിലുറപക്

നിയമെിടല്ടഷ്യൂൾ്2 ഗ്പകോരം്ടതോഴില്്കോര്ിനക്അബ്പക്ഷ്നല്കുന്ന്കുെുംബങ്ങൾക്ക്15്

േിവ െിനകം് തികച്ചും് ട ൗജനയമോയി് ടതോഴില്് കോര്ക്് ലഭയമോക്ണടമന്നക്

അനുശോ ിക്ുന്നു.് കൂെോടത് കൃതയമോയ് ഇെബ്വളകളില്് കോര്ക് പുതുക്ി് നല്ബ്കെതുമോണക.്

ടതോഴില്് കോര്ക് ടതോഴിലോളികളുടെ് കകവശം് തടന്നയോണക്  ൂക്ഷിബ്ക്െതക് .് ിമോൻറക്

നല്കുന്ന് തീയതിയോണക് ബ്രഖടപെുബ്െെഭോരം് ഒഴിഞ്ഞു് കിെക്ുന്നതോയി് കെു.എന്നോല്്

ടതോഴില്്ഏര്ടപ്് േിവ ങ്ങൾ് കൃതയമോയി് ബ്രഖ് ടപെുെിയിരിക്ുന്നു.് ടതോഴില്് കോര്ില്്

പതിപിബ്ക്െ് ബ്ഫോബ്്ോയുടെ് ടെലവക് ് കുറച്ചുടതോഴിലോളികൾ്  വന്തം് കകയ്യില്് നിന്നക്

ടെലവോക്ുകയോണക്ടെയ്തി്ുള്ളതക.  

തതാഴില് ലഭിക്കുന്നത്  ംബന്ധിച്ച്: 

ടതോഴില്്കോര്ുള്ള്ഏടതോരു്കുെുംബെിനും്100 േി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 .ിമോൻകബ്ഫോംഉടെങ്കിലുംതീയതിവയക്തമോക്െിനോല്15 

േിവ െിനകെുതടന്നടതോഴില്ലഭിബ്ച്ചോഎന്നക്കടെെുവോനോയില്ല 

ടതോഴിലില്ലോയ്മദവതനം: 

ടതോഴില്് ആവശയടപ്ു് കഴിഞ്ഞോല്് 15 േിവ െിനകം് ടതോഴില്് ലഭയമോക്ോെപക്ഷം്

ടതോഴിലില്ലോയ്മ് ബ്വതനം് ലഭിക്ോൻ് അവകോശമുെക.വോര്ിടലടതോഴിലോളികൾ് തീയ്യതി്

ബ്രഖടപെുെി് ് ബ്രഖോമൂലം് അബ്പക്ഷ്  മര്പിക്ോറില്ല് ,അതുടകോെക് തടന്ന് ടതോഴിലില്ലോയ്മ്

ബ്വതനം്ലഭിബ്ക്െ് ോഹെരയം്ഉെോയി്ില്ല 

.തഷ്ല്േ്  ഓേ് ദഗ്പാജക്റ്്    ംബന്ധിച്ച്: 

വോര്ില്് ആവശയമോയ് വിക ന് ഗ്പവൃെികൾ് കടെെുന്നതിനക് ടതോഴിലോളികൾക്ക്

അവകോശം് ഉെക.് ടതോഴില്് കടെെുന്നതിനു് ടതോഴിലോളികളുടെയും് ബ്മറ്ിടെയും് ഭോരെക്്

നിന്നും്പങ്കോളിെമുെോവുന്നുെക് ,എന്നോല്്ടതോഴിലുറപില്്അനുവേനീയമോയ്ആസ്തി്വിക ന്

ഗ്പവൃെികൾ് കടെെുന്നതിനക് വോര്ിടല് വിവിധ് ബ്മഖലയില്് ഉള്ളവരുടെ് പങ്കോളിെം്

ഉെോബ്വെതുെക.പഞ്ോയെില്്  ൂക്ഷിച്ചിരിക്ുന് ഗ്രോമ ഭ് രോജി കടറര്് ല്് ടതോഴിലോളികൾ്

മീറ്ിംരക്കൂെിയതോയും്ടതോഴില്്നിര്ബ്േശിച്ചതയും്കോണുന്നു 

.യാഗ്താ തെലവ ് ംബന്ധിച്ച്: 

ടതോഴിലോളികൾക്ക് തോമ ് സ്ഥലെുനിന്നും് 5 കിബ്ലോമീറ്ര്് െുറ്ളവില്് ടതോഴില്്

ലഭിക്ുവോനുള്ള്അവകോശമുെക് ,ഗ്പസ്തു ത്പരിധിക്ു്പുറെു് ് ടതോഴില്്ടെബ്യ്യെ് ോഹെരയം്

ഉെോവുകയോടണങ്കില്്യോഗ്തോ്ബെയോയി്കൂലിയുടെ് 10% തുക്നിലവിടല്കൂലി് ഗ്പകോരം്  27 

രൂപ 10് കപ ് ഗ്പവൃെി് േിവ ങ്ങളില്് ലഭയമോക്ണം.് അഞ്കകിബ്ലോമീറ്ര്് പരിധിക്പുറം്

ടതോഴിലുറപക് ഗ്പവൃെി് ടെയ്തില്ല് എന്നോണു് ടതോഴിലോളികളില്് നിന്നും് മന ിലോക്ോൻ്

കഴിഞ്ഞതക. 

ഗ്പവൃത്ി സ്ഥലതത് ത ൌകരയങ്ങൾ  ംബന്ധിച്ച്; 

ടതോഴിലിെങ്ങളില്് ലഭിബ്ക്െ് അെിസ്ഥോന് ട ൗകരയങ്ങളോയ് ഗ്പഥമ് ശുഗ്ശൂഷ്ോ്

 ംവിധോനങ്ങൾ് ,വിഗ്ശമ്  മയടെ് തണല്്  ൗകരയം, കുെിടവളളം് എന്നിവ്

ടതോഴിലോളികൾക്ക്ട ൗജനയമോയി്ലഭയമോബ്ക്െതുെക.്്. ,തുവടര്ടതോഴിലോളികൾക്കഎന്നോല്ഇ്്
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,കയ്യുറ് കോലുറ ് ലഭിച്ചി്ില്ല് .ഇതക് നിര്വഹണ് ഏജൻ ിയുടെ് ഭോരെുനിന്നുള്ള് വീഴ്ചയോണക്,്

തുെര്ന്നുള്ള് ഗ്പവൃെികളില്് അെിസ്ഥോന് ട ൗകരയങ്ങൾ് ലഭയമോക്ുന്നതിനക് നിര്വഹണ്

ഏജൻ ി്ഗ്ശദ്ധിബ്ക്െതുെക്. 

അപകടങ്ങൾ  ംബന്ധിച്ച് 

ടതോഴിലുറപക് ബ്ജോലിക്ിടെ് ടതോഴിലോളികൾക്ക് ഏടതങ്കിലും് തരെിലുള്ള് അപകെം്

 ംഭവിച്ചു് ബ്പോവുകയോടണങ്കില്് നിയമെിടല് ടഷ്യൂൾ് 2(5)ഗ്പകോരവുംഅദ്ധയോയം 9 ടല്

പരോമര്ശങ്ങളുടെ് അെിസ്ഥോനെിലും് െികില് ോ് ടെലവുകളുടെ് ബ്രഖകൾ്  മര്പിക്ുന്ന്

മുറയകക്ക് ് ഗ്പസ്തു ത് തുക് മുഴുവനും് അനുവേിച്ചു് ടകോെുബ്ക്െതോണക.ഓിറ്ക്് കോലയളവില്്

അെരെിലുള്ള്അപകെം്ഒന്നും് ംഭവിച്ചി്ില്ല് 

ദവതനം ലഭയമാക്കുന്നത്  ംബന്ധിച്ച്; 

ടതോഴിലുറപക്നിയമെില്്ത ക്ഷൻ 3(2)ഗ്പകോരം്മറര്്ബ്റോളക്കോലോവധി്കഴിഞ്ഞു്

15േിവ െിനകം്ടതോഴിലോളികളുടെ്അടക്ൗെില്്കൂലി്ലഭിക്ുവോൻ്അവകോശമുെക്.്

പഞ്ോയെില്്നിന്നും്പതിനഞ്ക്േിവ െിനുളളില്്എഫക.െി.ഒ്ജനബ്ററ്ക്ടെയ്തി്ുെക.് 

15േിവ ത്ിനകം ദവതനം ലഭയമായിതലങ്കില് നഷ്ട പരിഹാരം ലഭിക്കുവാനുള്ള 

അവകാശം 

ടതോഴില്്പൂര്െീകരിച്ചു്പതിനഞ്ു്േിവ തകനുള്ളില്്കൂലി്ലഭിെിരുന്നിടലനകകില്്്

കൂലിയുടെ്്0.05 ്ശതമോനം്നഷ്ട പരിഹാരം ലഭിക്കുവാനുള്ള അവകാശം ഉണ്ട്.്

പഞ്ോയെില്്നിന്നും്പതിനഞ്ക്േിവ െിനുളളില്്എഫക.െി.ഒ്ജനബ്ററ്ക്ടെയ്തി്ുെക.നിലവില്്

ബ്കഗ്ന്ദ് രകകോരില്്നിന്നും്ഫെക്്ലഭയമോകതിരിക്ുന്ന് ോഹെരയെില്്മോഗ്തമോണക്ബ്വതനം്

ലഭിക്ോൻ്്കവകുന്നതക. 

പരാ-തി പരിഹാരം  ംബന്ധിച്ച്: 

ടതോഴിലുറപുമോയി് ബന്ധടപ്് ഏടതങ്കിലുംകോരയെില്് പരോതിയുെോകുന്ന് പക്ഷം് ആയതക്

ബ്രഖോമൂലം് പഞ്ോയെില്് പരോതിടപെോവുന്നതോണക് ,ഗ്പസ്തു ത് പരോതികൾ്  വീകരിച്ചു് ര ീറ്ക്്

നല്കുകയും് പരമോവധി് 7് േിവ ് പരിധിക്ുള്ളില്് അബ്നവഷ്ിച്ചു് പരോതിക്ോരനക് മറുപെി്

നല്ബ്കെതോണക് .പരോതികൾ് അറിയിക്ുന്നതിനുള്ള് ബ്െോൾ് ഗ്ഫീ് നമ്പരക (18004251004 )്

ടപോതുജനങ്ങൾക്ക് കോണോവുന്ന് രീതിയില്് പഞ്ോയെക് ഓഫീ ില്് ഗ്പേര്ശിപിബ്ക്െതുെക് .്

പഞ്ോയെിടല്പരോതി് രജിറര്്പരിബ്ശോധിച്ചബ്പോൾ്ഇതുവടരയോയി് പരോതികടളോന്നും്തടന്ന്

രജിററില്്ബ്രഖടപെുെിയതോയി്കെില്ല. 

ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്  നടത്ുന്നത്  ംബന്ധിച്ച്: 

ടതോഴിലുറപില്് ഏടറ്െുെ് ഗ്പവൃെികൾ് ബ് ോഷ്യല്് ഓിറ്ക്് നെെുന്നതില്്

പങ്കോളികളോവുന്നതിനു്ടതോഴിലോളികൾക്ക്അവകോശമുെക. 

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

ഗ്രോമപഞ്ോയെില്് ൂക്ഷിബ്ക്െതോണക.AMC ഗ്പകോരമുള്ള 7 രജിററുകളുംഉെോയിരുന്നു.  

1. തതാഴില് കാര്ടഡ് രജിസ്റ്റര്ട  

 

MIS DATA ് ഗ്പകോരം241നോളിതുവടര് അഞ്ോംവോര്ില്് രജിറര്് ടെയ്തി്ുള്ളതക് MIS് ല്് നിന്നും്

ടൗണ്ബ്ലോക്ടെയ്ത്ബ്കോപിയില്്എല്ലോ്വിവരങ്ങളും്ഉൾടപെുെിയി്ുെക. 

2 ഗ്ഗാമ ഭരജിസ്റ്റര്ട 

വാര്ടഡ് തലത്ില്  ഗ്രോമ ഭ്രജിറര്് ൂക്ഷിക്ുന്നു്. 

3 ഡിമാൻഡ  ് അദലാദക്കഷ്ൻ/ൻ ദവതന രജിസ്റ്റര്ട 

MIS് ല്് നിന്നും് ടൗണ്ബ്ലോക് ടെയ്ത് ബ്കോപിയില്് എല്ലോ് വിവരങ്ങളും്

ഉൾടപെുെിയി്ുെക(പഞ്ോയെിടെ്മുഴുവൻ്്ഗ്പവൃെികളും) 
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4.വര്ടക്്ക രജിസ്റ്റര്ട: 

2018 19 കോലയളവില്്ടെയ്യുവോൻ്ഉബ്േശിച്ചിരുന്ന്മുഴുവൻ്ഫയലുകളുബ്െയും്വിവരങ്ങൾ്നല്ല്

രീതിയില്എം,ട എ.എ ക്ല്്നിന്നും്ൗണ്ബ്ലോക്ടെയ്തു് ൂക്ഷിച്ചിരിക്ുന്നു.(പഞ്ോയെിടെ്

മുഴുവൻ്്ഗ്പവൃെികളും 

5 ആസ്തിരജിസ്റ്റര്ട: (സ്ഥിര് ആസ്തികളുടെ് രജിറര്)പഞ്ോയെിടല് ഗ്പവൃെികൾ്  ംബന്ധിച്ച്

ആസ്തിരജിറര്്കൃതയമോയി്ബ്രഖടപെുെിയിരിക്ുന്നു. 

 

6 പരാതി രജിസ്റ്റര്ട:  

രജിറര്്പരിബ്ശോധിച്ചബ്പോൾ്2013 വര്ഷ്മോണക്അവ ോനമോയി്പരോതി്ബ്രഖടപെുെി്കെതക.്അതിനുബ്ശഷ്ം്

ആറു് വര്ഷ്മോയി് യോടതോരുവിധ് പരോതിയും് ബ്രഖടപെുെിയതോയി് കെില്ല.അബ്നവഷ്ിച്ചബ്പോൾ് പിന്നീെക്

പരോതി്ഒന്നും്ഇതുവടര്ലഭിച്ചില്ല്എന്നോണക്അറിയോൻ്കഴിഞ്ഞതക.് 

18004255720 എന്ന് ബ്െോൾ് ഗ്ഫീ് നമ്പറില്് പരോതികൾ് ബ്രഖടപെുെോം് 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, 

ഗ്പവര്െിനെപിലോക്ിയവിവരങ്ങൾ, അെങ്കല്തുക, ആടകടെലവക, നെെിയതീയതി,  

മുതലോയവിവരങ്ങൾബ്രഖടപെുബ്െെതോണക.  പരിബ്ശോധിച്ചരെകഫയലുകളില്ഒന്നില്്

ബ്പോലുംവോര്ഷ്ികമോറര് ര്ക്ുലര്ഗ്പകോരമുള്ളകവര്ബ്പജ്കോണോൻ ോധിച്ചില്ല.  

2.തെക് ലി ് റ്് 

വര്ക്കഫയലില് ൂക്ഷിച്ചിരിക്ുന്നവിവരങ്ങളുടെപ്ികയും, 

അവയുടെബ്പജ്നമ്പറുംബ്രഖടപെുബ്െെടെക്ക്ലിറകഫയലില് ൂക്ഷിബ്ക്െതോണക. 

പരിബ്ശോധിച്ചരെകഫയലുകളില്ഒരുഗ്പവര്െിഫയലുകളില്്
ബ്പോലുംതെക് ലി ് റ്്കോണോൻ ോധിച്ചില്ല. 

3.ആക്ഷൻപ്ലാൻ 

ഒരു്ജനകീയ്ഇെടപെലിനകടറ്ബ്നര്് ോക്ഷയം്ടതളിയിക്ുന്ന്ബ്രഖയോണക്ആക്ഷൻ്പ്ലോൻ്

ബ്കോപിഗ്രോമ ഭ്നിര്ബ്േ.ശിക്ുന്ന്ഗ്പവര്െികൾ്ടഷ്ല്ഫക്ഓഫക്ബ്ഗ്പോജക്ടിബ്ലക്ക്മോറ്ുകയും്

ഇതില്നിന്നും്മുൻരണന്അെിസ്ഥോനെില്്അതോതക് ോമ്പെികവര്ഷ്െില്്ആവശയമുള്ള്

ഗ്പവര്െി്ടതരടഞ്ഞെുെക്ആക്ഷൻ്പ്ലോൻ്തയ്യോറോക്ുകയും്ടെയ്യും്ആക്ഷൻ്പ്ലോനില്്ഉൾടപ്്്.

ഗ്പവര്െി്തടന്നയോബ്ണോ്നെപിലോക്ിയതക്എന്നക്മനസ്സിലോക്ുന്നതിനും്ആക്ഷൻപ്ലോൻ്ബ്കോപി്

ഉപകരിക്ുന്നു.പരിബ്ശോധിച്ചഫയലുകളില്്ഒന്നില്്ബ്പോലും്AMC 

ഗ്പകോരംനിര്ബന്ധമോയുംഉെോയിരിബ്ക്െആക്ഷൻപ്ലോനിൻടറ്ബ്കോപികോണോൻ ോധിച്ചില്ല. 

4.എസ്റ്റിദമറ്്ഡിസ ൻആൻഡ്ദഗ്ഡായിങ് 
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 ോബ്ങ്കതിക്എറിബ്മറ്ക്പദ്ധതിയില്്ഏടറ്െുക്ുന്ന്ഓബ്രോ്ഗ്പവര്െിക്ും് ംസ്ഥോന് ര്ക്ോര്്

െുമതലടപെുെിയ്അധികോര്സ്ഥോനെിനകടറ്അനുമതിബ്യോെുകൂെിയ് ോബ്ങ്കതിക്എറിബ്മറ്ക്

ഉെോയിരിബ്ക്െതോണക്ഓബ്രോ്ഗ്പവര്െിക്ും്എറിബ്മറ്ിനകടറ് ംക്ഷിപ്തം, ിക ൻ, 

ഗ്പവര്െിയുടെ്ഗ്പതീക്ഷിത്ബ്ന്ങ്ങൾ്വിശേീകരിക്ുന്ന് ോബ്ങ്കതിക്കുറിപക്തുെങ്ങിയവ്

ഉെോയിരിബ്ക്െതും്ട കവര്്ബ് ോഫകറ്ക്ടവയറിലൂടെ്ഓണ്കലനോയി്അനുമതികൾ്

ലഭയമോബ്ക്െതുമോണകഎല്ലോഫയലുകളിലുംവിശേമോയഎറിബ്മറ്കഉെോയിരുന്നു. 

ീകറ്ല്കഎറിബ്മറ്ില് ോബ്ങ്കതികവിേഗ്ധരുടെഒപകഉെോയിരുന്നു.ഒരുഫയലിലുംടഗ്പോജകകറ്കറി

ബ്പോര്്ക,  ര്ബ്വ്വോറ് ,ജനകീയഎറിബ്മറ്കഎന്നിവഉെോയിരുന്നില്ല. 

5.ഭരണാനുമതി 

ഒരു്വോര്ില്്ഒരു്വര്ഷ്ം്നെപിലോക്ുന്ന്ടതോഴിലുറപക്പദ്ധതി്ഗ്പവര്െനങ്ങൾക്ക്പഞ്ോയെക്

ഭരണ് മിതി്നല്കുന്ന്അംരീകോരമോണക്ഭരണോനുമതി.പരിബ്ശോധിച്ച്ഫയലുകളില്്ഒന്നും്

ഭരണോനുമതി്യുടെ്ബ്കോപി് ൂക്ഷിച്ചി്ുെോയിരുന്നില്ല്എന്നോല്്ഭരണോനുമതി്നമ്പര്്മൂലയ്,

നിര്ണയ് ോക്ഷയപഗ്തെില്്എഴുതിക്മോഗ്തമോണക്ടെയ്തു്വന്നതക,ആയതയോനോല്്ഫയലിടല്

ഗ്പവൃെി്എബ്പോൾ്ഭരണോനുമതി്ലഭിച്ചു്എന്നക്പരിബ്ശോധിക്ോൻ് ോധിച്ചി്ില്ല,് 

6. ാദങ്കതികാനുമതി 

പരിബ്ശോധിച്ചഫയലുകളില്ട കയൂരില്നിടന്നെുെ ോബ്ങ്കതികനുമതിയുടെബ്കോപി ൂക്ഷിച്ചി

്ുെക. 

7. ംദയാജിതപദ്ധതി(കൺദവര്ടജൻ ്) 

ഓിറ്ക്്നു്വിബ്ധയമോക്ിയരെകഗ്പവര്െികൾക്ും്ഈ്ബ്രഖകൾ്ബോധകമല്ല. 

8.ഡിമാൻഡ്ദോം 

പരിദശാേിച്ചേയലില്ഡിമാൻഡ്ദോംഉണ്ടായിരുന്നു.  

9.വര്ടക്ക്അദലാദക്കഷ്ൻദോം 

ടതോഴില്ആവശയടപ്വര്ക്ുടതോഴില്അനുവേിച്ചുടകോെുള്ളവര്ക്കഅബ്ലോബ്ക്ഷ്ൻബ്ഫോംഈ

ഗ്പവര്െിയുടെഫയലില്കടെെോൻ ോധിച്ചില്ല 

10.ഇമസ്റ്റര്ട ദറാൾ 

ടതോഴിലോളികൾടതോഴില്ടെയ്യുന്നതീയതി, 

േിവ ംഉൾടപടെഹോജര്ബ്രഖടപെുെുന്നതിനുള്ളഅെിസ്ഥോനബ്രഖയോണകഇമറര്്

ബ്റോൾ.ഇതില്ബ്ലോക്കടവലപകടമൻറകഓഫീ ര്,പഞ്ോയെ ട ഗ്ക്റി് എന്നിവര് ഒപും,  

 ീലുംബ്രഖടപെുബ്െെതോണക.  ഇ-മറര്ബ്റോളുകളില്ബ്ലോക്കടവലപകടമൻറകഓഫീ ര്, 

പഞ്ോയടസസഗ്ക്റിഎന്നിവര്ഒപും,   ീലുംബ്രഖടപെുെിയി്ുെകതീയതി. 

ഇതില്ടതോഴിലോളികളുടെഒപുകൾ,  അവരുടെടതോഴില്േിനങ്ങൾ,  

കൂലിഎന്നിവബ്രഖടപെുെിയി്ുെക ് .അബ്തോടെോപം് പരിബ്ശോധന ് നെെിയ് എ് ഇ്

യുടെഒപക ,് ഒപക് എന്നിവ് ഉെോയടെബ്മറ്ക്  ിരുന്നു.് ഒപിെുന്ന് ബ്കോളങ്ങളില്് തീയതി്

എഴുതിയി്ുഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 

ഗ്പവൃെിയുടെ്ബ്പരക മ

 കടറ

ര്്

ബ്റോൾ്

നമ്പര് 

ടതോഴില്്

കോര്ക്്

ഉെമയുടെ്

ബ്പരക 

ഉെോയ്തിരുെലുകൾ 

വിഭോരം 5ല് ഉൾടപെുന്നവരുടെ ഭൂമിയില് 

ത്ുതിരിക്ല്ഘ്ം 3 
WC/336340 

20153 ലളിതപിവി/

7/236 
കവറ്കനര്ഉപബ്യോരി

ച്ചകതിരുെി 
 

വിഭോരം5ല്ഉൾടപെുന്നവരുടെഭൂമിയില്ത്ു

തിരിക്ല്ഘ്ം3 
WC/336340 

20153 രോജു 7/236 കവറ്കനര്ഉപബ്യോരി

ച്ചകതിരുെി 
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11.തമഷ്ര്ടതമൻറ്പുസ്തകം (M Book) 

ഗ്പവര്െിതുെങ്ങുന്നതിന്മുമ്പുംബ്ശഷ്വുംഅളവുകൾബ്രഖടപെുെുന്നതിനുള്ളഅെിസ്ഥോനബ്രഖ

യോടെഷ്ര്ടമനകറക് ബുക്ക.എല്ലോഫയലുകളിലും M book 

ഉെോയിരുന്നു.ടമഷ്ര്ടമൻറകബുക്ില്നമ്പര്ബ്പജ്നമ്പര്ഇവബ്രഖടപെുെിയി്ുെക AS,TS 

നമ്പര്ബ്രഖടപെുെിയി്ില്ല. മടറര്ബ്റോൾനമ്പര് , ഓവര് ിയരുടെ ീല്എന്നിവഇല്ല. 

ഗ്പീടമഷ്ര്ടമൻറക്ബ്രഖ്ടപെുെിയതക്തീയതി്ഇല്ലോടത്ആണക. 

ബന്ധടപ്ഉബ്േയോരസ്ഥര്അതോയതകഓവര് ിയര്, എൻജിനീയര്എന്നിവരുടെഒപകടമഷ്ര്ടമനകറക് 

ബുക്ില് 

ഉെോയിരുന്നുഎങ്കിലുംെിലയിെങ്ങളില്എല്ലോംതടന്നതീയതിബ്രഖടപെുെോടതഒപി്ിരിക്ുന്നതക

..എം്ബുക്ില്്അളവുകൾ്ബ്രഖടപെുെുബ്ബോൾ്ഗ്പവൃെി്ടെയുന്ന്ഗ്പബ്േശം്ഉെമയുടെ്ബ്പരക്

, ര്ബ്വ്വ്നമ്പര്്എന്നിവ്ഉൾടപെുെി്അളവുകൾ്ബ്രഖ്ടപെുെിയോല്്മോഗ്തബ്മ്ഏബ്തോരോൾക്ും്

ടെയ്ത്ഗ്പവൃെികൾ്കെു്മന ില്ലക്ുവോനും്അളന്നു്െി്്ടപെുെുവോനും്

 ോധിക്ുകയുള്ളൂ.പരിബ്ശോധനയകക്ക്വിബ്ധയമോക്ിയ്ഫയളുകളില്്എം്ബുക്ക്് ൂക്ഷിച്ചിരുന്നു്

ടവങ്കിലും്ഗ്പവൃെി്ടെയുന്ന്ഗ്പബ്േശം്ഉെമയുടെ്ബ്പരക്, ര്ബ്വ്വ്നമ്പര്്എന്നിവ്ഉൾടപെുെി്

അളവുകൾ്ബ്രഖ്ടപെുെിയില്ല.എറിബ്മറ്ക്അനു രിച്ചക്മോഗ്തം്എം്ബുക്ില്്്അളവുകൾ്ബ്രഖ്

ടപെുെിയതോയി്ബ്തോന്നുന്നു നടത്ിയിരിക്കുന്നത്. 

12.തമറ്ീരിയല്ലിസ്റ്റ് 

തമറ്ീരിയല്ലിസ്റ്റ്ബാേകമല്ല. 

13.ദവജ്ലിസ്്റ്റ 

ടതോഴിലോളികൾഎഗ്തേിവ ംബ്ജോലിടെയ്തുഎന്നതിനകഅെിസ്ഥോനടപെുെിഅവര്ക്ക്നല്ബ്കെതു

കഅതോയതകകൂലി, 

ആയുധങ്ങൾക്കടകോെുക്ുന്നവോെക,മൂര്ച്ചകൂ്ുന്നതിനുള്ളതുകഎന്നിവഎല്ലോംകോണിച്ചുടകോ

െകപണംകകമോറുന്നതിബ്നവെിതയ്യോറോക്ുന്നഗ്പധോനടപ്ഒന്നോണക ബ്വജ്ലിറക.  

മറര്ബ്റോൾഗ്പകോരമുള്ളബ്വജ്ലിറകഎല്ലോഫയലിലും്കോണോൻ് ോധിച്ചു. 

14.മസ്റ്റര്ടദറാൾ /േയല്മാറ്സ്ലിപ്പുകൾ 

ഒരുമറര്ബ്റോൾഅവ ോനിെക3േിവ െിനകംതടന്നഅളവുകൾബന്ധടപ്ഉേയോരസ്ഥൻബ്രഖടപെുെണംഎ

ന്നകനിയമംഅനുശോ ിക്ുന്നു.അളവുകളില്ഗ്കമബ്ക്െുകൾഉെോയോബ്ലോ,ഉപബ്യോരിക്ുന്നടമറ്ീരിയലിനകടറ

കവോളിറ്ിയില്നിലവോരംകുറയകക്ുകബ്യോ, 

ഉയര്ന്നഎറിബ്മറ്കകോണിക്ുകബ്യോടെയ്യുന്നതകനിയമവിരുദ്ധമോവുകയുംട ക്ഷൻ25അനുശോ ിക്ുന്നശിക്ഷ

കവിബ്ധയമോബ്വെിവരുകയടെയ്യും.എല്ലോഫയലുകളിലുംഫയല്ഗ്െോക്ിംരകബ്ഫോംഅഥവോമറര്ബ്റോൾമൂ

വകടമൻറകസ്ലിപകഉെോയിരുന്നു.  

ആരംഭിച്ചതീയതിയുംഅവ ോനിച്ചതീയതിയുംബ്രഖടപെുെിയിരുന്നുടവങ്കിലുംമറ്ുഗ്പധോനടപ്

ബ്കോളങ്ങൾഉേോഹരണെിനക MIS ല്അപക്ബ്ലോകടെയ്തതീയതി .ബ്വതനം് അനുവേിച്ച്്

മുതലോയവബ്രഖടപെുെികെില്ല. 

15. ടമറ്ീരിയല്വൗച്ചര്ബില് 

 ിഐബിസ്ഥോപിച്ചഗ്പവര്െികളുടെഫയലുകളില്ടമറ്ീരിയല്ടമറ്ീരിയല്ബില് ൂ

ക്ഷിച്ചി്ുെക. 

16.േണ്ട്ഗ്ടാൻസ്ഫര്ടഓര്ടഡര്ട(FTO)’ 

പരിബ്ശോധിച്ച്ഫയലുകളില്്ഒന്നും്േണ്ട്ഗ്ടാൻസ്ഫര്ടഓര്ടഡര്ട(FTO)’്ഹോര്ക്്ബ്കോപി്്

 ൂക്ഷിച്ചി്ില്ല .എന്നിരുന്നോലും് FTO്നമ്പര്, തീയ്യതിമൂലയനിര്ടണയ ാക്ഷയപഗ്തത്ില്എഴുതി്

 ൂക്ഷിച്ചിെുെക 

17. ദറായല്റ്ി 

പരിബ്ശോധന്്വിബ്ധയമോക്ിയ്്ഒരു്വര്ക്ക്്ഫയലിലും്ബ്റോയല്റ്ി്ബോധകമല്ല 

18.ദോദ്ാഗ്ഗാേ ്
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ഗ്പവര്ടത്ിതുടങ്ങുന്നതിന്മുമ്പ്്ഗ്പവര്ടത്ിനടന്നുതകാണ്ടിരിക്കുദമ്പ്ാൾ ,  

ഗ്പവര്ടത്ിപൂര്ടത്ീകരിച്ചുകഴിയുദമ്പ്ാൾ  

തുടങ്ങിയഓദരാഘ്ത്ിതലയുംദോദ്ാകൾേയലില് ൂക്ഷിക്കണതമന്്നനിഷ്കര്ടഷ്ിച്ചിരിക്കു

ന്നുഎന്നാല്ഇത്രത്ിലുള്ള വിവിേ 

ഘ്ങ്ങളിതലദോദ്ാകളുംഒന്നുംതതന്നകാണാൻ ാേിച്ചില്ല . 

19 .ജിദയാടാഗ്ഡദ്ോദ്ാ ്y 

ഗ്പവര്െിസ്ഥലംതിരിച്ചറിയുന്നതിനുള്ളഉപോധിയോണകജിബ്യോെോരകകബ്ഫോബ്്ോ ക.  എന്നോല്ഇവ്

പരിബ്ശോധനയകക്ക്വിബ്ധയമോക്ിയ്ഒരു്ഫയലിലുംകോണോൻ് ോധിച്ചില്ല്. 

20ഗ്പവൃത്ിപൂര്ടത്ീകരണ ാക്ഷയപഗ്തം 

പരിബ്ശോധിച്ചഒരുഫയലിലുംഗ്പവൃെിപൂര്െീകരണ ോക്ഷയപഗ്തംകോണോൻ ോധിച്ചില്ല 

 21. ദ ാഷ്യല്ഓഡിറ്റ്ിദപ്പാര്ട്് 

എഎം ി്ഗ്പകോരമുള്ള്ബ് ോഷ്യല്്ഒ ോിറ്ക്നെപോക്ുന്നതക്ഇബ്പോഴോണക. 

22.സ റ്്ഡയറി 

 ംസ്ഥോന ര്ക്ോരിനകടറനിര്ബ്േശഗ്പകോരംവര്ക്കഫയലില് ൂക്ഷിബ്ക്െ 22 

മടെബ്രഖയോണകക റ്കയറി.പരിബ്ശോധനയകക്ക്്വിബ്ധയമോക്ിയ്ഗ്പവൃെികൾ്്ക റ്ക്

യറി് ൂക്ഷിച്ചിരുന്നു. 

12CIB-  ിറ്ി ൺ ഇൻേര്ടദമഷ്ൻ ദബാര്ടഡ ്

ടതോഴിലുറപക്പദ്ധതിയുടെ് ുതോരയത്ഉറപോക്ുന്നതിനു്ബ്വെിയുള്ള്ഒരു്ഉപോധിയോണക്

 ിറ്ി ണ്്ഇൻഫര്ബ്മഷ്ൻ്ബ്ബോര്ക്Para 25(a), schedule 1 അനു രിച്ചക്ഒരു്ഗ്പവര്െിയുടെ്

അെിസ്ഥോന്വിവരങ്ങൾ്അതോയതക്എറിബ്മറ്ക്തുക് ോധന്ബ്വതന്ഘെകങ്ങൾ്യഥോര്ത്ഥ്

ടെലവക്ടതോഴില്്േിനങ്ങൾ്തുെങ്ങിയ്വിവരങ്ങൾ് ോധോരണ്ജനങ്ങൾക്ും്

രുണബ്ഭോക്തോക്ൾക്ും്മനസ്സിലോകുന്ന്രീതിയില്്ഗ്പേര്ശിപിബ്ക്െതക്അനിവോരയമോണക..ഈ്

ബ്ബോര്ക്സ്ഥോപിബ്ക്െതക്ഓബ്രോ്ഗ്പവര്െിയുടെയും്ആരംഭഘ്െില്്ആണക.്ഓബ്രോ്

ഗ്പവര്െിക്ും്അനു ൃതമോയി്നിഷ്കര്ഷ്ിച്ചി്ുള്ള്അളവുകളില്്ഉള്ള്ബ്ബോര്ുകൾ് ിമൻറകഉം്

ബ്കോണ്ഗ്കീറ്ും്ഉപബ്യോരിച്ചക്നിര്മ്മിച്ചക്സ്ഥോപിക്ണടമന്നക്നിയമം്അനുശോ ിക്ുന്നുെക.്ഇരുമ്പക്

,െിൻ്,ഫകളക്സകഷ്ീറ്ുകൾ്തുെങ്ങിയവ്ഉപബ്യോരിച്ചി്ുള്ള്ബ്ബോര്ുകൾ്സ്ഥോപിക്ുന്നതക്

നിയമവിരുദ്ധമോണക.്നിര്മ്മോണടച്ചലവക്വയക്തിരത്ഗ്പവര്െികൾക്ക്3000 രൂപയും്ടപോതു്

ഗ്പവര്െികൾക്ക്5000 രൂപയും്ആണക്പരമോവധി്െിലവക്എന്നോണക്ആനുവല്്മോറര്് ര്ക്ുലര്്

നിഷ്കര്ഷ്ിക്ുന്നതക.് ിഐബി്അെങ്ങുന്ന്ഒരു്ബ്ഫോബ്്ോ്വര്ക്ക്ഫയലില്്ഉൾടപെുെണം്എന്നതക്

നിര്ബന്ധമോണക.– 

ഗ്ക ഗ്പവൃെിയുടെ്ബ്പരക എ കറിബ്മറ്ക്തുക എം്ബുക്ില്് ഫീല്ക്്പരിബ്ശോധന 

1 മഴകുഴിനിര്മോണംഘ്ം2 
wc/324624 

5000 0  ി്ഐ്ബി്

സ്ഥോപിച്ചി്ില്ല 

2 വിഭോരം5ല്ഉൾടപെുന്നവരുടെഭൂമി

യില്ത്കതിരിക്ല്ഘ്ം1wc/328283 
5000 5000  ി്ഐ്ബി്

സ്ഥോപിച്ചി്ുണ്ട ്

3 വിഭോരം5ല്ഉൾടപെുന്നവരുടെഭൂമി

യില്ത്കതിരിക്ല്ഘ്ം2 
wc/331265 

5000 0  ിഐബിസ്ഥാപിച്ചി

്ില്ല.  

4 വിഭോരം5ല്ഉൾടപെുന്നവരുടെഭൂമി

യില്ത്കതിരിക്ല്ഘ്ം3 
wc/336340 

5000 0  ിഐബിസ്ഥാപിച്ചി

്ില്ല.  

5 കല്ലകകയ്യോലനിര്മ്മോണംഘ്ം2 
WC/328284 

5000 5900  ിഐബിസ്ഥാപിച്ചി

്ുണ്ട് 
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6 കല്ലകകയ്യോലനിര്മ്മോണംഘ്ം3 
WC/335508 

5000 5000  ിഐബിസ്ഥാപിച്ചി

്ുണ്ട് 

13.ദറാസ്ഗാര്ടേിനം 

ടതോഴില്ആവശയകതകൃതയമോയിരജിറര്ടെയ്യുന്നതിനുംടതോഴിലോളികളുടെഅര്ഹതകളുംഅവ

കോശങ്ങളുംഅവടരബ്ബോധയടപെുെുന്നതിനുംപദ്ധതികൾപരിഹരിക്ുന്നതിനുമോയിബ്റോസ്ഗോര്േി

നം ംഘെിപിബ്ക്െതോണക.. 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..്ഗ്പവര്െി്സ്ഥല് ന്ദര്ശനം്

ടതോഴിലോളികളുമോയി്ആശയവിനിമയം്നെെല്്,ബ്രഖകളുടെ്പരിബ്ശോധന്,ഗ്പവര്െി്സ്ഥല്

 ൗകരയങ്ങളുടെ്പരിബ്ശോധന്,ഗ്പവര്െികളുടെ്രുണനിലവോരം്നിര്ണയിക്ല്,്തുക്

നിര്ണയം്ഗ്പവര്െിയില്്ഉെനീളമുള്ള്റിബ്പോര്്ിംരക്ഗ്പവര്െിയുടെ് വഭോവടെ്

 ംബന്ധിച്ചുള്ള്രുണപരമോയ്വിലയിരുെല്്എന്നിവയോണക്ഗ്പധോന്െുമതല.്VMC എല്ലോ്

ഗ്പവര്െികളും്പരിബ്ശോധിബ്ക്െതും്മൂലയ്നിര്ണയ്രജിററില്്ബ്രഖടപെുബ്െെതും്

ബ് ോഷ്യല്്ഓിറ്ക് മയെക്അവ്ഗ്രോമ ഭയില്് മര്പിബ്ക്െതുമോണക്VMC റിബ്പോര്്ക്ഒരു്

ടപോതു്ബ്രഖയോയി്കരുബ്തെതും്ആവശയടപെുന്നതിനനു രിച്ചക്ഒരു്ടപോതു്ബ്രഖയോയി്

പഞ്ോയെക്നിന്നും്ലഭിബ്ക്െതും്ആണക. 

15.നിരീക്ഷണങ്ങളും  

➢ ടതോഴിലുറപക് പദ്ധതിയുടെ്  ുതോരയത് ഉറപു് വരുെുന്നതിനക് ഗ്പവൃെി്

ആരംഭിക്ുന്നതിനു് മുമ്പക് പദ്ധതി് വിവരങ്ങൾ് അെങ്ങിയ് ഗ്പോബ്േശിക് ഭോഷ്യിലുള്ള്

 ിറ്ി ണ്് ഇൻഫര്ബ്മഷ്ൻ് ബ്ബോര്ക്് ഗ്പവൃെി് സ്ഥലെക് സ്ഥോപിച്ചി്ുളളതക്

അഭിനന്ദോര്ഹമോയ്കോരയമോണക 

➢ ടതോഴിലോളികൾക്ക് വിതരണം് ടെയ്ത് പുതിയ് ടതോഴില്് കോര്ില്് വിവരങ്ങൾ്

കൃതയമോയി്ബ്രഖടപെുെിയിരിക്ുന്നില 

➢ ്ടതോഴിലുറപക് നിയമം് അനുശോ ിക്ും് ് ഗ്പകോരം് ടതോഴിലോളികൾക്ക് ് ഗ്പവൃെി്

ഇെങ്ങളില്്അെിസ്ഥോന്ട ൗകരയങ്ങൾ്ലഭയ്മോകുന്നില്ല(കയ്യുറ,കോലുറ്എന്നിവ). 

➢ ടതോഴിലോളികൾ് വന്തം്നിലയകക്ക്ടതോഴില്്്ആവശയടപ്തോയി്കോണുവോൻ് ോധിച്ചില്ല 

➢ ഗ്പവൃെി്അനുവേിച്ച്ബ്ഫോറം്ഫയലില്്് ൂക്ഷിച്ചതോയി്കോണുവോൻ് ോധിച്ചില്ല, 

➢ വോര്ഷ്ിക് മറര്്  ര്ക്ുലര്് ഗ്പകോരം് ഒരു് വര്ക്ക് ഫയലില്22് ബ്രഖകൾ്

 ൂക്ഷിബ്ക്െതുെക. 

➢ ്ടതോഴിലുറപക് പദ്ധതി് ഓഫീ ില്്  ൂക്ഷിബ്ക്െ് ഏഴു് ടറജിററില്്

 ൂക്ഷിക്ുന്നുടെങ്കിലും്അതക് മയബന്ധിതമോയി്പൂര്െീകരിച്ചി്ില്ല്. 

➢ ്ഓഫീ ില്് ബ് ോഫകറ്ക്് ബ്കോപിആയി് അക്ഷോംശ് ബ്രഖോംശങ്ങൾ് അെയോളടപെുെിയ്

ജിബ്യോെോഗ്ഡക്ബ്ഫോബ്്ോഗ്രോഫക്് ൂക്ഷികുനുെക്എങ്കിലും്ഫയലുകളില്്കോണോൻ് ോധിച്ചില്ല. 

നിര്ടദേശങ്ങളും 

➢ ജനകീയ്എസ്ടിമടറ്ഫയലില് ൂക്ഷിബ്ക്െതുെക 
 

➢ എ്എം്  ി് ് ഗ്പകോരംഒരു് വര്ക്ക്് ഫയലില്് നിര്ബന്ധം്ആയും് ഇരുപെിരെു്
ബ്രഖകളും് ൂക്ഷിച്ചിരിക്ണം. 
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➢ പദ്ധതി്ആരംഭ്മീറ്ിംരക്ഒരു്െെങ്ങോയി്മോഗ്തം്നെെോടത്അതിനകടറ് ഗ്പോധോനയം്

ഉൾടക്ോെക്്തടന്ന്ടതോഴിലുറപക്വിഭോരം്ഉബ്േയോരസ്ഥര്കൂെി്പടങ്കെുെു്ടകോെക്

മീറ്ിംരക്നെെണം. 

➢ എല്ലോഗ്പവര്െികൾക്ും ിഐബിസ്ഥോപിക്ുക.  

➢ ടതോഴിലോളുകളുടെഅവകോശങ്ങൾ ംരക്ഷിക്ണം. കോലുറ, 

കകയുറലഭയമോക്ണം.  

➢ വി് എം്  ി് അംരങ്ങടല് ഗ്രോമ ഭ് വഴി് തിരടഞ്ഞെുക്ോനും് അവരുടെ്

ഗ്പവര്െനം് ടമച്ചടപെുെുവോനും് ഉള്ള് നെപെികൾ്

 വീകരിക്ണം,അബ്തോടെോപം് കഗ്തീകളുടെ്പങ്കോളിെം്കൂെി്ഉറപു്വരുെണം. 

➢ മോറര്ബ്റോളുകളില്ടവ്ിതിരുെലുകൾപോെില്ല.  

➢ ടതോഴില്കോര്ുകൾ മയബന്ധിതമോയിപുതുക്ിനല്ബ്കെതുെക.  

➢ ്പരിബ്ശോധനയ്യകകക്്വിബ്ധയമോക്ിയ്ഭൂരിഭോരം്ഗ്പവൃെികളിലും്`ഭൂവുെമകൾ് 

ബ്ജോലി്ടെയ്യുന്നില്ല 

ഉപ ംഗ്ഗഹം 

 

ഗ്പവര്െികൾതിരടഞ്ഞെുക്ുബ്മ്പോൾഅതീവജോഗ്രതപുലര്ബ്െെതുെക. 

ഭൂമിടയപുനരുജ്ജീവിപിക്ുന്നതിനു൦അതുവഴി ുസ്ഥിരവിക നം ോധയമോകുന്നതിനുംലകക്

ഷ്യംടവച്ചി്ുള്ളടതോഴിലുറപുപദ്ധതിയുടെപ്ലോനിംരക , 

നെെിപകഎന്നിവ ോമൂഹികപോരിസ്ഥികമോനേണ്ഡങ്ങൾപോലിെകടകോെകശോ കഗ്തീയമോയിെടന്ന

നെപിലോബ്ക്െതുെക. . 

അതുബ്പോടലതടന്നടതോഴിലോളികളുടെഅവകോശങ്ങൾ ംരക്ഷിക്ടപബ്െെതകഉെക. 

ഈ ോമൂഹികപരിബ്ശോധനഒരുഉയിര്ടെഴുബ്ന്നല്പിനു ോധയമോകുന്നഗ്പതയോശബ്യോടെഈറിബ്പോ

ര്്ക മര്പിക്ുന്നു.  

അനുബന്ധം-1-  

മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ തതാഴിലുറപ്്പ പദ്ധതി ഗ്പകാരം ഏതറ്ടുക്കാവുന്ന 

ഗ്പവൃത്ികൾ : 

വിഭാഗം എ-ഗ്പകൃതി്വിഭവ്പരിപോലനവുമോയി്ബന്ധടപ്്ടപോതു്ഗ്പവൃെികൾ. 

വിഭാഗം ബി-ഖണ്ഡിക് അഞ്ില്് പരോമര്ശിക്ുന്ന് കുെുംബങ്ങൾക്ക് ജീവബ്നോപോധി്

ടമച്ചടപെുെുവോനുള്ള് ഗ്പവൃെികൾ.് (ബി് പി് എല്് ,പ്ിക് ജോതി,് പ്ികവര്ഗം,് വിധവകൾ,്

ഭിന്നബ്ശഷ്ിക്ോര്,്ഐഎകവ്രുണബ്ഭോക്തോക്ൾ.) 

വിഭാഗം  ി-് ബ്േശീയ് ഗ്രോമീണ് ഉപജീവന് മിഷ്നകടറ് നിബന്ധനകൾക്ക് വിബ്ധയമോയി്

ഗ്പവര്െിക്ുന്ന് വയം് ഹോയ് ംഘങ്ങൾക്ക്ടപോതു്അെിസ്ഥോന്ട ൗകരയ്വിക നം. 

വിഭാഗം ഡി-ഗ്രോമീണ്അെിസ്ഥോന്ട ൗകരയ്വിക ന്ഗ്പവൃെികൾ. 

1)വിഭോരം

5ല്ഉൾ

ടപെുന്നവ

രുടെഭൂമി

യില്ത

്കതിരിക്

ല്ഘ്ം1 

 

2)മഴ

കുഴി

നിര്മോ

ണംഘ

്ം2, 

wc/3246

24 

3)കല്ലകകയ്യോ

ലനിര്മ്മോ

ണംഘ്ം2, 

WC/328284 

4)വിഭോരം5

ല്ഉൾടപെു

ന്നവരുടെഭൂ

മിയില്ത

്കതിരിക്ല്

ഘ്ം2, 

wc/336340 

5)വിഭോരം5ല്ഉൾ

ടപെുന്നവരുടെഭൂ

മിയില്ത്കതിരി

ക്ല്ഘ്ം3, 

wc/336340 

കല്ലകകയ്യോലനി

ര്മ്മോണംഘ്ം

2, WC/328284 

കല്ലകകയ്യോലനിര്

മ്മോണംഘ്ം3, 

WC/335508 

കുഞ്ഞി

ക് 

ലന്തനകടറ

കെമഹ

മൂേക 

. 

യബ്ശോ

േനോവു

തീയൻ

പെി

. 

പീറ്ര്കിഴ

ബ്ക്ടെറ്യി

ല് 

. 

പുതുമനവ

ളപില്ഗ്പ 

ന്ന 

. 

 ബ്രോ

ജിനി

വിവി 

. 

 ുനില്

ട ല്

ബ്വോറിയ

 ക 

. 

പീറ്ര്കിഴബ്ക്

ടെറ്യില് 

. 

ബ്ജോ കടെറ്യില്

ഹൗ ക 



13 
 

ഞ്ഞോ

ബ്റവീ

്ില് 

ടയ്സി

ടനെു

വിള

ടത

ബ്ക്തി

ല് 

. 

ബധിരമ

നഇല്ല

െകമോധ

വൻനമ്പൂ

തിരി 

. ബ്െോണിബ്ജോണ് .ബ്ജോണ്കിഴബ്ക്

ടെറ്യില് 

. ന്തോന

വല്ലിപുളു

ക്ൂല് 

. 

 ൗേോ

മിനി

കിഴ

ബ്ക്വീ

്ില് 

. 

ബ്െോണിബ്ജോ

ണ് 

. 

ടകോറ്മ്പ

ള്ളിപെി

ഞ്ഞോബ്റവീ

്ില്രോജൻ 

. 

വനജ

ടകവി 

. 

ശങ്കര്കൃ

ഷ്ണൻപെി

ഞ്ഞോബ്റ

വീെക 

. ബ്ജോ വ്പലം .ബ്ബബിടെറ്യി

ല് 

ബ്ജോ 

ഫകട 

ല്വറി

യോ ക് 

.രമണി

വി 

. 

ടതബ്ക്ടകോ്ോ

രെില്രൗരി 

. ജോൻ ിബോബു, 

പുതുമന 

. 

ടപോയില്

ബ്ശോഭന 

. 

മീെ

ടലഇല്ല

െകേോ

ബ്മോേര

ൻനമ്പൂ

തിരി 

.ബ്ജോ വ്പ

ലം 

. 

ടകോല്ലംപ

ള്ളിഇല്ല

െകബ്കശവ

ൻനമ്പൂതി

രി 

. 

കമലോ

ബ്േവി

വെ

ബ്ക്മൂ

ബ്െെ

തില്ലതക 

മബ്ഹ

ഷ്വിജയ

കൃഷ്ണൻ 

 .ബ്ഗ്ര ിഎംഎം 

  .ടതബ്ക്

ടകോ്ോര

െില്രൗ

രി 

. 

ലക്ഷ്മിടതരു

വെുവീ്ി

ല് 

. 

ടെറി

യനോ

രോയ

ണിവെ

ക്ൻ

ടത

ബ്ക്വീ

്ില് 

വി,  

യബ്ശോേ 

.  . 

ബിജിബ്ബബികു

ബ്ന്നല് 

. 

ജിബ്ത

ഷ്വിജയ

കൃഷ്ണൻ 

  

  ബ്ജോ ഫ്കിഴ

ബ്ക്ടെറ്യി

ല് 

. 

മംരല

െകബ്രോവി

ന്ദൻനമ്പൂതി

രി 

. 

ബ്കോമ

ളംകിഴ

ബ്ക്വീ

്ില് 

. 

കുഞ്ഞ

മ്പുപള്ളി

ഗ്പതക 

  

  . . 

 തീ

ഷ്കബ്കോരൻ

െിറെക,  

 ന്ധയനെു

വിലടെ

വീ്ില് 

. 

കോര്

െയോ

യനി

െിറക്

രപെി

ഞ്ഞോ

ബ്റവീെക 

. 

ഭോര്രവി

ടകോറ്മ്പ

ള്ളിപെി

ഞ്ഞോബ്റ

വീ്ില് 

  

   . 

മുതവെതഭ

വോനി 

. 

െിറക്

രവീ്ി

ല്ശങ്ക

രൻ 

. 

വിഷ്ണു ന

മ്പൂതിരി 

  

ഗ്ഗാമ ഭനിര്ടദേശങ്ങള് 

• ടതോഴിലിെങ്ങളില്അെിസ്ഥോന ൗകരയംലഭിക്ുന്നില്ല. 
• മാസ്റ്ററ ാളിൽ തിരുത്തൽ പാടില്ല.  
• ടതോഴിലോളികൾടതോഴിലിനോയിഅബ്പക്ഷനലകക്ുനില്ല 
• വിഎം ികൃതയമോയിഗ്പവര്െികുന്നില്ല, 
• എല്ലോഗ്പവൃെികളിലും ിഐബിസ്ഥോപിക്ുന്നില്ല 
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തതാഴിലുറപ്്പഉദേയാഗസ്ഥരില്നിന്നുംലഭിച്ചമറുപടി 

• ടതോഴിലോളികളികളില്നിന്നുംകൃതയമോയഅബ്പക്ഷലഭികോറില്ല 
• വിഎം ിഅംരങ്ങൾക്കഎന്തകടെയ്യണംഎന്നറിയില്ലഎന്നും,വിഎം ിപുന ംഘെിപിക്ോ
നുള്ളഗ്പവര്െനംഉെോകും. 

ഗ്രോമ ഭതീരുമോനങ്ങൾ 

• ബ്മറ്ക്മുഖോന്തിരംഎല്ലോടതോഴിലോളികളുംഒപി്ടതോഴിലിനോയുള്ളഅബ്പക്ഷ(തീയതിബ്രഖ
ടപെുെി)പഞ്ോയെക്ഗ്ഫെക്ഓഫീ വഴിനല്കുവോൻതീരുമോനമോയി 

• ടതോഴിലുറപകബ്ജോലിക്കബ്പോകുബ്മ്പോൾപലരുടെയുംകൃഷ്ിപണിനഷ്ടടപെുന്നതിനോല്അെു
െആക്ഷൻപ്ലോൻഉെോക്ുബ്മ്പോൾടതോഴിലുറപകടതോഴിലോളികൾ,പോെബ്ശഖര മിതിഅംര

ങ്ങൾഎന്നിവര്ഒെുബ്െര്ബ്ന്നയോരംടെര്ന്നുെോക്ോൻതീരുമോനിച്ചു 
• രുമോനിച്ചുബ്പക്ഷനല്കോൻതീകയ്യുറകോലുറഎന്നിവലഭിക്ുനതിനോയിപഞ്ോയെില്അ  
• വിഎം ിപുന ംഘെിപിക്ോനുള്ളഗ്പവര്െനംഉെോകും. 
• ഗ്പവൃെിതുെങ്ങുംമുൻപ്സിഐബിസ്ഥോപിക്ുനതിനോയിതീരുമോനിച്ചു 

 


