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മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി 

ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്  റിദപ്പാര്ട്്  

 
 

ജില്ല: കണ്ണൂര്ട 

 ബ്ലോക്ക്്:പയ്യന്നൂര്  

പഞ്ചായത്് ്:രോമന്തളി 

വോര്ക്്:  13രാമന്തളി ത ൻഗ്രല്  

ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്് പീരിയഡ് :11.11.2019 to 18.10.2019 

 
റിബ്പോര്്ക്തയ്യോറോക്ിയതക 

ഷ്ിജിനവി,  

രഞജ്ിനിതകവി, 

ആര്ടഷ്കൃഷ്ണൻ 

RP പയ്യന്നൂര്ബ്ലോക്ക 

മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ തതാഴിലുറപ്പ് നിയമം 

ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്  ത ാസ റ്ി ദകരള (MGNSASK) 
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ആമുഖം 
ഇന്തയയിൽസോധോരണക്ോരോയജനങ്ങളുടെടതോഴിൽടെയ്യുവോനുള്ളഅവകോശടെസംര

ക്ഷിച്ചകനിലനിര്െുന്നതിനോയി2005ടസപകറംബര്അഞ്ോംതീയതിബ്േശീയഗ്രോമീണടതോഴിലുറപകനി

യമംനിലവിൽവന്നു.അവിേഗ്ധകോയികടതോഴിലിൽഏര്ടപെോൻസന്നദ്ധതയുള്ളഗ്രോമഗ്പബ്േശങ്ങളി

ൽഅധിവസിക്ുന്നഏടതോരുകുെുംബെിനുംഒരുസോമ്പെികവര്ഷം100േിവസെിൽകുറയോ

െടതോഴിൽഉറപോക്ുന്നബ്തോടെോപംരുണബ്മന്മയുള്ളതുംസ്ഥോയിയോയി്ുള്ളതുംഉൽപോേനക്ഷമ

വുമോയആസ്തികളുടെസൃഷ്ടിയോണകഈപദ്ധതിയുടെമുഖ്യലക്ഷയം.േരിഗ്േരുടെഉപജീവനവുംആയി

ബന്ധടപ്വിഭവോെിെറശക്തിടപെുെുകയുംസോമൂഹികമോയിപിബ്ന്നോക്ംനിൽക്ുന്നഎല്ലോകു

െുംബങ്ങടളയുംപദ്ധതിയിൽഉൾടപെുെുകയുംപഞ്ോയഗ്െോജകസ്ഥോപനങ്ങടളശക്തിടപെുെു

എന്നതുംഇതിൻടറലക്ഷയമോണക. 
 വിദശഷ്തകൾ 

 

➢ നിയമെിൻടറ്പിൻബലമുള്ള്അവകോശോധിഷ്ഠ ിതപദ്ധതി 

➢ ഗ്രോമപഞ്ോയെക് ഗ്പബ്േശെക് തോമസിക്ുന്ന് 18 വയസ്സക് പൂര്െിയോയ്

ഏടതോരോൾക്ും്പദ്ധതിയിൽ്പങ്കോളിയോകോം 

➢ സകഗ്തീക്ും്പുരുഷനും്തുലയ്ബ്വതനം് 

➢ പരിസ്ഥിതി്സംരക്ഷണം്കോര്ഷിക്ബ്മഖ്ലയിടല്അെിസ്ഥോന്സൗകരയ്

വികസനം്എന്നിവയകക്ക്മുൻരണന 

➢ ടതോഴിലോളികൾ്തടന്ന്ഗ്പവര്െികൾ്കടെെുകയും്ആസൂഗ്തണടെ്

സഹോയിക്ുകയും്ടെയ്യുന്നു 

➢ ആസൂഗ്തണെിലും്നിര്വഹണെിലും്തികഞ്ഞ്സുതോരയത 

➢ കരോറുകോടര്ഇെനിലക്ോബ്രോ്ഇല്ല 

➢ ടപോതുജന്പങ്കോളിെബ്െോടെ്ബ്ലബര്്ബഡ്ജറക 

➢ ബോങ്കക്ബ്പോബ്റോഫീസക്വഴി്മോഗ്തം്ബ്വതന്വിതരണം 

➢ സകഗ്തീകൾക്ക്മുൻരണന 

➢ കമ്പയൂ്ര്്ശൃംഖ്ല്വഴിയുള്ള്ബ്മോണിററിംരക്സംവിധോനം 

➢ ഗ്രോമസഭ്പദ്ധതി്ഓിറക്ടെയ്യുന്നു 

ബ്േശീയ്ഗ്രോമീണ്ടതോഴിലുറപക്പദ്ധതി്ഗ്പകോരം്ഗ്രോമപഞ്ോയെക്ഗ്പബ്േശെക്്നെപിലോക്ുന്ന്

മുഴുവൻ്ഗ്പവൃെികളും്്ബ്സോഷയൽ്ഓിറിങ്ങിനു്വിബ്ധയമോക്ണടമന്ന17(2) വകുപക്

നിഷ്കര്ഷിക്ുന്നു്പദ്ധതി്ഗ്പവര്െന്ടെപറിയും്ടപോതു്ധനംെിലവഴിക്ുന്നതിടനപറിയും്

പൗര്സമൂഹം്നെെുന്ന്്പരസയവും്സവതഗ്ന്തവുമോയ്പരിബ്ശോധനയോണക്ആണക്ബ്സോഷയൽ്

ഓിറക്അഥവോ്സോമൂഹിക്പരിബ്ശോധന്.ടതോഴിലുറപക്നിയമഗ്പകോരം്വര്ഷെിൽ്രെുതവണ്

ബ്സോഷയൽ്ഓിറക്ഗ്രോമസഭകൾ്എല്ലോ്വോര്ിലും്കൃതയമോയി്നെബ്െെതോണകബ്സോഷയൽ്

ഓിറക്ലൂടെ്അഴിമതി്ഇല്ലോതോക്ുന്നതിനും്സുതോരയത്ഉറപു്വരുെുന്നതിനും്കോരയക്ഷമത്

വര്ധിപിക്ുന്നതിനക്്സത്ഭരണം്ഉറപോക്ുന്നതിനും്കഴിയുന്നു.പദ്ധതി്പണം്ശരിയോയ്

രീതിയിൽ്െിലവഴിച്ചി്ുെക്എന്നും്പണം്ടെലവഴിച്ചക്അതുടകോെക്പദ്ധതിയുടെ്ലക്ഷയം്

കകവരിച്ചി്ുെക്എന്നും്രുണബ്ഭോക്തോക്ളുടെ്ജീവിതെിൽ്രുണകരമോയും്്കോരയമോയ്മോറം്

ഉെോയി്ുെക്എന്നക്ബ്സോഷയൽ്കടെെോൻ്കഴിയുന്നു 

പദ്ധതി്ആസൂഗ്തണ്ണം.്നിര്വഹണം,്ബ്മോണിററിംരക്തുെങ്ങി്എല്ലോ്വയക്തികളും്ബ്സോഷയൽ്

ഓിറക്ഗ്രോമസഭയിൽ്നിര്ബന്ധമോയും്പടങ്കെുക്ണം.മഹോത്മോ്രോന്ധി്ബ്േശീയ്ഗ്രോമീണ്

ടതോഴിലുറപകപ്ദ്ധതിയിൽ്്സുരമവും്സുതോരയവുമോയി്ബ്സോഷയൽ്ഓിറക്നെെുന്നതിനക്്

ബ്കരളെിൽ്്സവതഗ്ന്ത്െുമതലയുള്ള്ബ്സോഷയൽ്ഓിറക്യൂണിറക്നിലവിൽവന്നു 

1.രീതിശോസകഗ്തം:.്തോടഴ്പറയുന്ന്രീതി്അവലംബിച്ചോണക്ഈ്റിബ്പോര്്ക്തയ്യോറോക്ിയി്ുള്ളതക. 

1. ഓിറക്പ്ലോൻ് 
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2. അഭിമുഖ്ം്:ബിിഒ,്പഞ്ോയെക്ഗ്പസിൻറക,്ജനഗ്പതിനിധികൾ,്ടസഗ്ക്റി്&്റോഫക്

:ബ്മറക,ടതോഴിലോളികൾ,കര്ഷകര്,  

3. ഫയൽ്പരിബ്ശോധന് 

4. ഫീൽക്സന്ദര്ശനം,്നിരീക്ഷണം് 

5. റഫറൻസക:്വികസനബ്രഖ്,്വോര്ഷിക്പദ്ധതി്ബ്രഖ്,്എംഐഎസക,്രജിററുകൾ 

6. വിവരങ്ങളുടെ്ബ്ഗ്കോീകരണം 

6.1 ്ബ്ഗ്കോസക്ടവരിഫിബ്ക്ഷൻ,്അവസോനവ്്െര്ച്ച 

7. കരെക്റിബ്പോര്്ക്തയ്യോറോക്ൽ 

2.രാമന്തളി പഞ്ചായത്് അരിസ്ഥാനവിവരങ്ങൾ  
    
1 ജില്ല കണ്ണൂര് 

 

2 ബ്ലോക്ക്്  പയ്യന്നൂര് 

3 അതിരുകൾ  

3.1 കിഴക്ക് പുതിയ്പുഴ 

3.2 പെിഞ്ഞോറക ഏരൻ്കെൽ 

3.3 ്ടതക്ക് അറബികെൽ 

3.4 വെക്ക കവ്വോയി്പുഴ 

4 വിസ്തീര്ണം്  29.99 െ്,ടസ് 
5 വോര്ക്്കളുടെ്എണ്ണം 15 
6 ജനസംഖ്യ  25711 
7 പുരുഷൻ്മോര് ടപോതുവിഭോരം പ്ികജോതി്വിഭോരം 

12526 631 
8 സകഗ്തീകൾ  13185 642 
9 ടമോെംസോക്ഷരത 90.74 
10 പുരുഷൻ്മോര് 91.69 
11 സകഗ്തീകൾ  89.84 
12 വിവിധ്സോംസക്കോരിക്സംഘങ്ങൾ 53 
13 സ്കൂ ൾ 7 
14 കുെുംബഗ്ശീ്യൂണിറക 177 

 

 

 

ഓഡിറ്്  നു വിദേയമാക്കിയ ഗ്പവൃത്ികളുതര ലിസ്്റ്റ 

ഗ്ക ഗ്പവൃെിയുടെ്ബ്പരക കോലയ

ളവക 

ടതോഴി

ൽ്

േിനങ്ങ

ൾ 

െിലവോയ്തുക ആടക റോ

റ

സ 

അവിേ

ഗ്ദ്ധകൂ

ലി 

വിേഗ്ദ്ധ

കൂലി 

അര്ടദ്ധവിേ

ഗ്ദ്ധകൂലി 

സോധങ്ങളുടെ്

തുക 
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1 10 

ടസനകറകനോവികഅക്ോ

േമിപുനരധിവോസബ്കോ

ളനിബ്റോഡ്നിര്മോണം 
RC/266282 

 

12.11.18 
To  
04.06.19 
 

 

അവിേ

ഗ്ദ്ധം 
=384 

അര്ടേ

വിേ

ഗ്ദ്ധം 
=58 

വിേ

ഗ്ദ്ധം 
=28 

 

104064 

പണി

യാ

യുേ

വാര

ക 
=2304 

 

 

 

 

 

 

24900= 
(25*900) 
(3*800) 

 

 

 

43450= 
(19*850) 
(39*700) 

261758 

 

434172 

 

പൂ

ര്

െി

യോ

യ

തോ

ണക 

2 

 

 

കല്ലകകയ്യോലനിര്മോണ

വുംപറമ്പകകിളച്ചുത

്കതിരിക്ലുംഘ്ം -1 
Wc/337764 

07/01/19 
To 
28/03/19 

 

268 74236 0 0  
6608 

 

80844 പൂ

ര്

െി

യോ

യ

തോ

ണക 
 

6.ഗ്പവര്ടത്ികളുതരപരിദശാേനവിവരണം 
 

 ഗ്പവൃെിയുടെ്ബ്പരക എം,ബുക്ിൽ്ബ്രഖ്ടപെുെിയ്അളവക ഫീൽക്് പരിബ്ശോധനയിൽ്

കെ്അളവുകൾ 

1 10ടസനകറകനോവികഅക്ോേ

മിപുനരധിവോസബ്കോളനി

ബ്റോഡ്നിര്മോണംRC/266282 

സര്ബ്ഫസകഗ്സിങക =1500.00 

ഏര്തവര്ക്ക് =45.264 

ടഫൗബ്െഷൻ and ബ്ബസക്ടമനകറക =29.0716 

ഫില്ലിംരകഅകവലബിൾഎക്സിവോറകഏര്തകഇൻടഗ്െൻ

ടെസക, പ്ലിന്തകകസഡ്സകഓഫകടഫൗബ്െഷൻ =113.88 

സപളയിങകആൻകറോക്ിങകഅറകകസറക =362.04 

 

ബ്റോിനകടറനീളം= 300മീറര്, 

വീതി =3മീറര് 

കസകടക്ിയതക =113മീറര് 

 

2 കല്ലകകയ്യോലനിര്മോണവുംപ

റമ്പകകിളച്ചുത്കതിരിക്ലും

ഘ്ം-1 
Wc/337764 
 

ഏര്തവര്ക്ക് =342.8878 

കൺസകഗ്െക്ഷൻഓഫകബ്റോൺബെക =229.056 

200മീറര്അളടന്നെുക്ോൻസോ

ധിച്ചു 

കുറച്ചുസ്ഥലങ്ങളിൽകോെുക

യറിയതിനോൽഅളവകഎെു

ക്ോൻസോധിച്ചില്ല 

ഗ്പവൃത്ിതയ കുറിച്ചുള്ള വിശേ വിവരങ്ങൾ 

13ആംവോര്ിൽബ്സോഷയൽഓിറിനവിബ്ധയമോക്ിയഗ്തെുഗ്പവൃെികൾആയിരുന്നു.അതിൽഒ

ന്നകകല്ലകകയ്യോലനിര്മോണവുംപറമ്പകകിളച്ചത്കതിരിക്ലുംഘ്ം 1 (wc/337764), 

10ടസനകറകനോവികഅക്ോേമിപുനരധിവോസബ്കോളനിബ്റോഡ്നിര്മോണം (RC/266282) 

എന്നീഗ്പവൃെികൾആണക. ത്കതിരിക്ലുംകല്ലകകയ്യോലയുംഘ്ം 1 

ഗ്പവൃെിമൂന്നകബ്പരുടെസ്ഥലെോണകനെന്നതക (ഫിബ്ലോമിനപീറര്,ബ്തരഭരതൻ, ഷീലെിപി 

)എന്നിവരുടെസ്ഥലെോണക. എന്നോൽഷീലെിപി, 

ഫിബ്ലോമിനപീറര്ഉെമസ്ഥനകടറപറമ്പിൽകുറച്ചുഭോരംമോഗ്തമോണകഅളടന്നെുക്ോൻസോധിച്ചതക. 

അവിടെകോെുബ്കറിയതിനോൽകുറച്ചുഭോരംഅളക്ോൻസോധിച്ചില്ല. 

ബ്തരഭരതൻഎന്നയോളുടെപറമ്പിൽത്കതിരിച്ചതുംകല്ലകകയ്യോലയുംകോണോനുംഅളടന്നെുക്ോനും

സോധിച്ചു. അവിടെ CIB സ്ഥോപിച്ചതോയികോണോൻസോധിച്ചു.  

രെോമടെഗ്പവൃെി10 

ടസനകറകനോവികഅക്ോേമിപുനരധിവോസബ്കോളനിബ്റോഡ്നിര്മോണമോയിരുന്നു. ബ്റോിനകടറനീളവും 

(300m), വീതി (3m)അളടന്നെുക്ോൻസോധിച്ചു. കസകടക്ിയതക( 113m)ആയിരുന്നു. 

ടതോഴിലുറപകടതോഴിലോളികൾക്കടകോെുെപണിഅവര്പൂര്െിയോക്ിഎന്നോൽബ്റോകഉപബ്യോര

ശൂനയമോയരീതിയിൽആണകകോണോൻസോധിച്ചതക. 

ഗ്പവൃെിസ്ഥലത്ത്സിഐബിസ്ഥോപിച്ചതോയികെു. ഗ്പവൃെി എെുെക ഇബ്പോൾ അവിടെ 

ഉപബ്യോരിക്ോൻ പറോെ രീതിയിൽ ആണക ഉള്ളതക. 

അവകാശഅേിഷ്ഠ ിതനിരീക്ഷണങ്ങള് 
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മഹോത്മരോന്ധി് ബ്േശീയ് ഗ്രോമീണ് ടതോഴിലുറപക് നിയമെിലൂടെ് ഗ്രോമീണ് ജനതയകക്ക് ടതോഴിൽ്

നല്കടപെുന്നബ്തോടെോപം് അവരുടെ് പെു് അവകോശങ്ങളും് സംരക്ഷിക്ടപെുന്നു..ബ്സോഷയൽ്

ഓിറിലൂടെ് ഗ്പവൃെികളുടെപരിബ്ശോധനയും് അബ്തോടെോപം് ടതോഴിലോളികളുടെ്

പെവകോശങ്ങളും്സംരക്ഷിക്ടപെുന്നുടവന്നും്വിലയിരുെുന്നു. 

1.തതാഴില് കാര്ടഡുമായി ബന്ധതപ്പ്വ: 

ടതോഴിൽകോര്ക്ഒരുആധികോരികബ്രഖ്യോണക.മഹോത്മോ് രോന്ധി് ബ്േശീയ് ഗ്രോമീണ് ടതോഴിലുറപക്

നിയമെിടല്ടഷയൂൾ്2 ഗ്പകോരം്ടതോഴിൽ്കോര്ിനക്അബ്പക്ഷ്നൽകുന്ന്കുെുംബങ്ങൾക്ക്15്

േിവസെിനകം് തികച്ചും് ടസൗജനയമോയി് ടതോഴിൽ് കോര്ക്് ലഭയമോക്ണടമന്നക്

അനുശോസിക്ുന്നു.് കൂെോടത് കൃതയമോയ് ഇെബ്വളകളിൽ് കോര്ക് പുതുക്ി് നൽബ്കെതുമോണക.്

ടതോഴിൽ് കോര്ക് ടതോഴിലോളികളുടെ് കകവശം് തടന്നയോണക് സൂക്ഷിബ്ക്െതക് .് ിമോൻറക്

നൽകുന്ന് തീയതിയോണക് ബ്രഖ്ടപെുബ്െെഭോരം് ഒഴിഞ്ഞു് കിെക്ുന്നതോയി് കെു.എന്നോൽ്

ടതോഴിൽ് ഏര്ടപ്് േിവസങ്ങൾ് കൃതയമോയി് ബ്രഖ്് ടപെുെിയിരിക്ുന്നു.് ടതോഴിൽ് കോര്ിൽ്

പതിപിബ്ക്െ് ബ്ഫോബ്്ോയുടെ് ടെലവക് ് ടതോഴിലോളികൾ് സവന്തം് കകയ്യിൽ് നിന്നക്

ടെലവോക്ുകയോണക്ടെയ്തി്ുള്ളതക. 

2.തതാഴില് ലഭിക്കുന്നത്  ംബന്ധിച്ച്: 

ടതോഴിൽ്കോര്ുള്ള്ഏടതോരു്കുെുംബെിനും്100 േിവസടെ്അവിേഗ്ദ്കോയിക്ടതോഴിലിനക്

അവകോശമുെക.് അബ്പക്ഷ് നൽകിയോൽ് കകപറു് രശീതക് നൽകുകയും15 േിവസെിനകം്

ടതോഴിൽ് ് ലഭയമോക്ണടമന്നും് നിയമെിൽ് ഗ്പതിപോേിക്ുന്നു..അബ്പക്ഷ് സവീകരിക്ുന്ന്

മുറയകക്ക് അബ്പക്ഷകനക് കകപറു് രശീതക് ് നിര്ബന്ധമോയും് നൽകണടമന്നക് നിയമെിൽ്

അനുശോസിക്ുന്നുെക് .് ഫയലിൽ് ടതോഴിൽ് അബ്പക്ഷകബ്ളോ് രശീതിനകടറ് ടകൗെര്് സ്ലിപക്

കോണോൻ്സോധിച്ചി്ില്ല്. 

ഈവോര്ിൽടതോഴിലോളികൾഗ്രൂപോയുംവയക്തിരതമോയും്

ബ്മറിലൂടെടതോഴിൽആവശയടപ്ുവരുന്നുെക. 

ഗ്രൂപകിമോൻകബ്ഫോംഉടെങ്കിലുംതീയതിവയക്തമോക്െിനോൽ15 

േിവസെിനകെുതടന്നടതോഴിൽലഭിബ്ച്ചോഎന്നക്കടെെുവോനോയില്ല 

3.ടതോഴിലില്ലോയ്മദവതനം: 

ടതോഴിൽ് ആവശയടപ്ു് കഴിഞ്ഞോൽ് 15 േിവസെിനകം് ടതോഴിൽ് ലഭയമോക്ോെപക്ഷം്

ടതോഴിലില്ലോയ്മ് ബ്വതനം് ലഭിക്ോൻ് അവകോശമുെക.വോര്ിടലടതോഴിലോളികൾ് തീയ്യതി്

ബ്രഖ്ടപെുെി് ് ബ്രഖ്ോമൂലം് അബ്പക്ഷ് സമര്പിക്ോറില്ല് ,അതുടകോെക് തടന്ന് ടതോഴിലില്ലോയ്മ്

ബ്വതനം്ലഭിബ്ക്െ്സോഹെരയം്ഉെോയി്ില്ല 

4.തഷ്ല്്  ഓ ്ദഗ്പാജക്റ്്    ംബന്ധിച്ച്: 

വോര്ിൽ് ആവശയമോയ് വികസന് ഗ്പവൃെികൾ് കടെെുന്നതിനക് ടതോഴിലോളികൾക്ക്

അവകോശം് ഉെക.് ടതോഴിൽ് കടെെുന്നതിനു് ടതോഴിലോളികളുടെയും് ബ്മറിടെയും് ഭോരെക്്

നിന്നും്പങ്കോളിെമുെോവുന്നുെക് ,എന്നോൽ്ടതോഴിലുറപിൽ്അനുവേനീയമോയ്ആസ്തി്വികസന്

ഗ്പവൃെികൾ് കടെെുന്നതിനക് വോര്ിടല് വിവിധ് ബ്മഖ്ലയിൽ് ഉള്ളവരുടെ് പങ്കോളിെം്

ഉെോബ്വെതുെക.പഞ്ോയെിൽ് സൂക്ഷിച്ചിരിക്ുന് ഗ്രോമസഭ് രോജിസകടറര്് ൽ് ടതോഴിലോളികൾ്

മീറിംരക്കൂെിയതോയും്ടതോഴിൽ്നിര്ബ്േശിച്ചതയും്കോണുന്നു 

5.യാഗ്താ തെലവ ് ംബന്ധിച്ച്: 

ടതോഴിലോളികൾക്ക് തോമസ് സ്ഥലെുനിന്നും് 5 കിബ്ലോമീറര്് െുറളവിൽ് ടതോഴിൽ്

ലഭിക്ുവോനുള്ള്അവകോശമുെക് ,ഗ്പസ്തു ത്പരിധിക്ു്പുറെു് ് ടതോഴിൽ്ടെബ്യ്യെ്സോഹെരയം്

ഉെോവുകയോടണങ്കിൽ്യോഗ്തോ്ബെയോയി്കൂലിയുടെ് 10% തുക്നിലവിടല്കൂലി് ഗ്പകോരം്  27 

രൂപ 10് കപസ് ഗ്പവൃെി് േിവസങ്ങളിൽ് ലഭയമോക്ണം.് അഞ്കകിബ്ലോമീറര്് പരിധിക്പുറം്

ടതോഴിലുറപക് ഗ്പവൃെി് ടെയ്തില്ല് എന്നോണു് ടതോഴിലോളികളിൽ് നിന്നും് മനസിലോക്ോൻ്

കഴിഞ്ഞതക. 

6.ഗ്പവൃത്ി സ്ഥലതത് ത ൌകരയങ്ങൾ  ംബന്ധിച്ച്; 
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ടതോഴിലിെങ്ങളിൽ് ലഭിബ്ക്െ് അെിസ്ഥോന് ടസൗകരയങ്ങളോയ് ഗ്പഥമ് ശുഗ്ശൂഷോ്

സംവിധോനങ്ങൾ് ,വിഗ്ശമ് സമയടെ് തണൽ് സൗകരയം, കുെിടവളളം് എന്നിവ്

ടതോഴിലോളികൾക്ക്ടസൗജനയമോയി്ലഭയമോബ്ക്െതുെക.്്. ,തുവടര്ടതോഴിലോളികൾക്കഎന്നോൽഇ്്

,കയ്യുറ് കോലുറ ് ലഭിച്ചി്ില്ല് .ഇതക് നിര്വഹണ് ഏജൻസിയുടെ് ഭോരെുനിന്നുള്ള് വീഴ്ചയോണക്,്

തുെര്ന്നുള്ള് ഗ്പവൃെികളിൽ് അെിസ്ഥോന് ടസൗകരയങ്ങൾ് ലഭയമോക്ുന്നതിനക് നിര്വഹണ്

ഏജൻസി് ഗ്ശദ്ധിബ്ക്െതുെക് .ടതോഴിലുറപക് ബ്ജോലിക്ിടെ് ടതോഴിലോളികൾക്ക് ഏടതങ്കിലും്

തരെിലുള്ള് അപകെം് സംഭവിച്ചു് ബ്പോവുകയോടണങ്കിൽ് നിയമെിടല് ടഷയൂൾ്

2(5)ഗ്പകോരവുംഅദ്ധയോയം 9 ടല് പരോമര്ശങ്ങളുടെ് അെിസ്ഥോനെിലും് െികിൽസോ്

ടെലവുകളുടെ് ബ്രഖ്കൾ് സമര്പിക്ുന്ന് മുറയകക്ക് ് ഗ്പസ്തു ത് തുക് മുഴുവനും് അനുവേിച്ചു്

ടകോെുബ്ക്െതോണക.ഓിറക്്കോലയളവിൽ്അെരെിലുള്ള്അപകെം്ഒന്നും്സംഭവിച്ചി്ില്ല്. 

7.ദവതനം ലഭയമാക്കുന്നത്  ംബന്ധിച്ച്; 

 

ടതോഴിലുറപക്നിയമെിൽ്ത ക്ഷൻ 3(2)ഗ്പകോരം്മറര്്ബ്റോളക്കോലോവധി്കഴിഞ്ഞു്

15േിവസെിനകം്ടതോഴിലോളികളുടെ്അടക്ൗെിൽ്കൂലി്ലഭിക്ുവോൻ്അവകോശമുെക്.്

പഞ്ോയെിൽ്നിന്നും്പതിനഞ്ക്േിവസെിനുളളിൽ്എഫക.െി.ഒ്ജനബ്ററക്ടെയ്തി്ുെക.് 

8.പരാ-തി പരിഹാരം  ംബന്ധിച്ച്: 

ടതോഴിലുറപുമോയി് ബന്ധടപ്് ഏടതങ്കിലുംകോരയെിൽ് പരോതിയുെോകുന്ന് പക്ഷം് ആയതക്

ബ്രഖ്ോമൂലം് പഞ്ോയെിൽ് പരോതിടപെോവുന്നതോണക് ,ഗ്പസ്തു ത് പരോതികൾ് സവീകരിച്ചു് രസീറക്്

നൽകുകയും് പരമോവധി് 7് േിവസ് പരിധിക്ുള്ളിൽ് അബ്നവഷിച്ചു് പരോതിക്ോരനക് മറുപെി്

നൽബ്കെതോണക് .പരോതികൾ് അറിയിക്ുന്നതിനുള്ള് ബ്െോൾ് ഗ്ഫീ് നമ്പരക (18004251004 )്

ടപോതുജനങ്ങൾക്ക് കോണോവുന്ന് രീതിയിൽ് പഞ്ോയെക് ഓഫീസിൽ് ഗ്പേര്ശിപിബ്ക്െതുെക് .്

പഞ്ോയെിടല്പരോതി് രജിറര്്പരിബ്ശോധിച്ചബ്പോൾ്ഇതുവടരയോയി് പരോതികടളോന്നും്തടന്ന്

രജിററിൽ്ബ്രഖ്ടപെുെിയതോയി്കെില്ല. 

9.ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്  നരത്ുന്നത്  ംബന്ധിച്ച്: 

ടതോഴിലുറപിൽ് ഏടറെുെ് ഗ്പവൃെികൾ് ബ്സോഷയൽ് ഓിറക്് നെെുന്നതിൽ്

പങ്കോളികളോവുന്നതിനു്ടതോഴിലോളികൾക്ക്അവകോശമുെക. 

10.അപകരങ്ങൾ ംബന്ധിച്ച്: 

ടതോഴിലുറപകബ്ജോലിക്ിടെടതോഴിലോളികൾക്കഏടതങ്കിലുംതരെിലുള്ളഅപകെംസംഭവിച്ചു

ബ്പോവുകയോടണങ്കിൽനിയമെിടലടഷയൂൾ2(5)ഗ്പകോരവുംഅദ്ധയോയം9ടലപരോമര്ശങ്ങളുടെഅ

െിസ്ഥോനെിലുംെികിൽസോടെലവുകളുടെബ്രഖ്കൾസമര്പിക്ുന്നമുറയകക്കഗ്പസ്തു തതുകമുഴുവ

നുംഅനുവേിച്ചുടകോെുബ്ക്െതോണക.ഇകളയോയളവിൽആര്ക്ുംബ്ജോലിക്ിടെഅപകെംസംഭവി

ച്ചി്ില്ല. 

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

ഗ്രോമപഞ്ോയെിൽ്സൂക്ഷിബ്ക്െതോണക.AMC ഗ്പകോരമുള്ള 7 രജിററുകളുംഉെോയിരുന്നു.  

1. തതാഴില് കാര്ടഡ് രജിസ്റ്റര്ട  

 

MIS DATA ് ഗ്പകോരം്171്നോളിതുവടര്പതിമൂന്നോംവോര്ിൽ്രജിറര്്ടെയ്തി്ുള്ളതക്MIS്ൽ്നിന്നും്

ടൗൺബ്ലോക്ടെയ്ത്ബ്കോപിയിൽ്എല്ലോ്വിവരങ്ങളും്ഉൾടപെുെിയി്ുെക. 

2 ഗ്ഗാമ ഭരജിസ്റ്റര്ട 

വാര്ടഡ് തലത്ില്  ഗ്രോമസഭ്രജിറര്്സൂക്ഷിക്ുന്നു്. 

3 ഡിമാൻഡ  ് അദലാദക്കഷ്ൻ/ൻ ദവതന രജിസ്റ്റര്ട 

MIS് ൽ് നിന്നും് ടൗൺബ്ലോക് ടെയ്ത് ബ്കോപിയിൽ് എല്ലോ് വിവരങ്ങളും്

ഉൾടപെുെിയി്ുെക(പഞ്ോയെിടെ്മുഴുവൻ്്ഗ്പവൃെികളും) 
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4.വര്ടക്്ക രജിസ്റ്റര്ട: 

2018 19 കോലയളവിൽ്ടെയ്യുവോൻ്ഉബ്േശിച്ചിരുന്ന്മുഴുവൻ്ഫയലുകളുബ്െയും്വിവരങ്ങൾ്നല്ല്

രീതിയിൽഎം,ട എ.എസക്ൽ്നിന്നും്ൗൺബ്ലോക്ടെയ്തു്സൂക്ഷിച്ചിരിക്ുന്നു.(പഞ്ോയെിടെ്

മുഴുവൻ്്ഗ്പവൃെികളും 

5 ആസ്തിരജിസ്റ്റര്ട: (സ്ഥിര് ആസ്തികളുടെ് രജിറര്)പഞ്ോയെിടല് ഗ്പവൃെികൾ് സംബന്ധിച്ച്

ആസ്തിരജിറര്്കൃതയമോയി്ബ്രഖ്ടപെുെിയിരിക്ുന്നു. 

 

6 പരാതി രജിസ്റ്റര്ട:  

രജിറര്്പരിബ്ശോധിച്ചബ്പോൾ്2013 വര്ഷമോണക്അവസോനമോയി്പരോതി്ബ്രഖ്ടപെുെി്കെതക.്അതിനുബ്ശഷം്

ആറു് വര്ഷമോയി് യോടതോരുവിധ് പരോതിയും് ബ്രഖ്ടപെുെിയതോയി് കെില്ല.അബ്നവഷിച്ചബ്പോൾ് പിന്നീെക്

പരോതി്ഒന്നും്ഇതുവടര്ലഭിച്ചില്ല്എന്നോണക്അറിയോൻ്കഴിഞ്ഞതക.് 

18004255720 എന്ന് ബ്െോൾ് ഗ്ഫീ് നമ്പറിൽ് പരോതികൾ് ബ്രഖ്ടപെുെോം് എന്നുള്ള് വിവരം് ടതോഴിലോളികളിൽ്

ലഭയമല്ല. 

7 തമറ്ീരിയല്രജിസ്റ്റര്ട :  

ഗ്പവൃത്ികളുതര എല്ലാം കൃതയമായി ദരഖ തപ്പരുത്ിയി്ുണ്ട്. 

11ഗ്പവൃത്ി യലിതല 22 ദരഖകൾ 

 

AMC് ഗ്പകോരം് ഒരു് ഗ്പവൃെി് ഫയലിൽ് തോടഴപറയുന്ന് ഇരുപെിരെുബ്രഖ്കൾ്

നിര്ബന്ധമോയും്ഉെോയിരിബ്ക്െോതോണക. 

1.കവര്ടദപജ് 

വോര്ഷികമോറര്സര്ക്ുലര്ഗ്പകോരംകവര്ബ്പജിൽപഞ്ോയെവിവരങ്ങൾ, ജില്ല, 

ഗ്പവര്െിനെപിലോക്ിയവിവരങ്ങൾ, അെങ്കൽതുക, ആടകടെലവക, നെെിയതീയതി,  

മുതലോയവിവരങ്ങൾബ്രഖ്ടപെുബ്െെതോണക.  പരിബ്ശോധിച്ചഅഞ്ുഫയലുകളിൽഒന്നിൽ്

ബ്പോലുംവോര്ഷികമോറര്സര്ക്ുലര്ഗ്പകോരമുള്ളകവര്ബ്പജ്കോണോൻസോധിച്ചില്ല. ഏടതോരോൾക്ും്

എബ്പോഴും് പരിബ്ശോധനക്ക് വിബ്ധയമോക്ോവുന്ന് ബ്രഖ്കൾ് ആണക് ഒരു് ഗ്പവൃെി് ഫയലിൽ്

സൂക്ഷിെു് വയകബ്കെതക് ,ഒരു് ഗ്പവൃെി്ഫയലിൽ്ആധികോരികമോയി് ബ്വെതും് ഗ്പവൃെിടയ്

കുറിച്ചക് ് ഏടതോരോൾക്ും് എളുപെിൽ് മനസിലോക്ോൻ് സോധിക്ുന്ന് ബ്രഖ്് കവര്് ബ്പജക്

ആണക,അതുടകോെക് എല്ലോ് വര്ക്ക്് ഫയലിലും് കവര്് ബ്പജക് ഉെോയിരിബ്കെതക് വളടര്

അതയോവശയമോണക. 

2.തെക് ലി ് റ്് 

വര്ക്കഫയലിൽസൂക്ഷിച്ചിരിക്ുന്നവിവരങ്ങളുടെപ്ികയും, 

അവയുടെബ്പജ്നമ്പറുംബ്രഖ്ടപെുബ്െെടെക്ക്ലിറകഫയലിൽസൂക്ഷിബ്ക്െതോണക. 

പരിബ്ശോധിച്ചഅഞ്ചു ഫയലുകളിൽ ഒരു പ്രവൃത്തി ഫയലുകളിൽ്

ബ്പോലുംതെക് ലി ് റ്്കോണോൻസോധിച്ചില്ല. 

3.ആക്ഷൻപ്ലാൻ 

ഒരു്ജനകീയ്ഇെടപെലിനകടറ്ബ്നര്്സോക്ഷയം്ടതളിയിക്ുന്ന്ബ്രഖ്യോണക്ആക്ഷൻ്പ്ലോൻ്

ബ്കോപിഗ്രോമസഭ്നിര്ബ്േ.ശിക്ുന്ന്ഗ്പവര്െികൾ്ടഷൽഫക്ഓഫക്ബ്ഗ്പോജക്ടിബ്ലക്ക്മോറുകയും്

ഇതിൽനിന്നും്മുൻരണന്അെിസ്ഥോനെിൽ്അതോതക്സോമ്പെികവര്ഷെിൽ്ആവശയമുള്ള്

ഗ്പവര്െി്ടതരടഞ്ഞെുെക്ആക്ഷൻ്പ്ലോൻ്തയ്യോറോക്ുകയും്ടെയ്യും്ആക്ഷൻ്പ്ലോനിൽ്ഉൾടപ്്്.

ഗ്പവര്െി്തടന്നയോബ്ണോ്നെപിലോക്ിയതക്എന്നക്മനസ്സിലോക്ുന്നതിനും്ആക്ഷൻപ്ലോൻ്ബ്കോപി്

ഉപകരിക്ുന്നു.പരിബ്ശോധിച്ചഫയലുകളിൽ്ഒന്നിൽ്ബ്പോലും്AMC 

ഗ്പകോരംനിര്ബന്ധമോയുംഉെോയിരിബ്ക്െആക്ഷൻപ്ലോനിൻടറ്ബ്കോപികോണോൻസോധിച്ചില്ല. 
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4.എസ്റ്റിദമറ്്ഡിസ ൻആൻഡ്ദഗ്ഡായിങ് 

സോബ്ങ്കതിക്എറിബ്മറക്പദ്ധതിയിൽ്ഏടറെുക്ുന്ന്ഓബ്രോ്ഗ്പവര്െിക്ും്സംസ്ഥോന്സര്ക്ോര്്

െുമതലടപെുെിയ്അധികോര്സ്ഥോനെിനകടറ്അനുമതിബ്യോെുകൂെിയ്സോബ്ങ്കതിക്എറിബ്മറക്

ഉെോയിരിബ്ക്െതോണക്ഓബ്രോ്ഗ്പവര്െിക്ും്എറിബ്മറിനകടറ്സംക്ഷിപ്തം, ികസൻ, 

ഗ്പവര്െിയുടെ്ഗ്പതീക്ഷിത്ബ്ന്ങ്ങൾ്വിശേീകരിക്ുന്ന്സോബ്ങ്കതിക്കുറിപക്തുെങ്ങിയവ്

ഉെോയിരിബ്ക്െതും്ടസകവര്്ബ്സോഫകറക്ടവയറിലൂടെ്ഓൺകലനോയി്അനുമതികൾ്

ലഭയമോബ്ക്െതുമോണകഎല്ലോഫയലുകളിലുംവിശേമോയഎറിബ്മറകഉെോയിരുന്നു. 

ീകറൽകഎറിബ്മറിൽസോബ്ങ്കതികവിേഗ്ധരുടെഒപകഉെോയിരുന്നു.ഒരുഫയലിലുംടഗ്പോജകകറകറി

ബ്പോര്്ക, സര്ബ്വ്വോറ ,ജനകീയഎറിബ്മറകഎന്നിവഉെോയിരുന്നില്ല. 

5.ഭരണാനുമതി 

ഒരു്വോര്ിൽ്ഒരു്വര്ഷം്നെപിലോക്ുന്ന്ടതോഴിലുറപക്പദ്ധതി്ഗ്പവര്െനങ്ങൾക്ക്പഞ്ോയെക്

ഭരണ്സമിതി്നൽകുന്ന്അംരീകോരമോണക്ഭരണോനുമതി.പരിബ്ശോധിച്ച്ഫയലുകളിൽ്ഒന്നും്

ഭരണോനുമതി്യുടെ്ബ്കോപി്സൂക്ഷിച്ചി്ുെോയിരുന്നില്ല്എന്നോൽ്ഭരണോനുമതി്നമ്പര്്മൂലയ്,

നിര്ണയ്സോക്ഷയപഗ്തെിൽ്എഴുതിക്മോഗ്തമോണക്ടെയ്തു്വന്നതക,ആയതയോനോൽ്ഫയലിടല്

ഗ്പവൃെി്എബ്പോൾ്ഭരണോനുമതി്ലഭിച്ചു്എന്നക്പരിബ്ശോധിക്ോൻ്സോധിച്ചി്ില്ല,് 

6. ാദേതികാനുമതി 

പരിബ്ശോധിച്ചഫയലുകളിൽടസകയൂരിൽനിടന്നെുെസോബ്ങ്കതികനുമതിയുടെബ്കോപിസൂക്ഷിച്ചി

്ുെക. എന്നോൽ, ബന്ധടപ്ഉബ്േയോരസ്ഥരുടെഒപകസീൽതീയതിമുതലോയവകോണോൻസോധിച്ചില്ല. 

7. ംദയാജിതപദ്ധതി(കൺദവര്ടജൻ ്) 

ഓിറക്്നു്വിബ്ധയമോക്ിയ്അഞ്ു്്ഗ്പവര്െികൾക്ും്ഈ്ബ്രഖ്കൾ്ബോധകമല്ല. 

8.ഡിമാൻഡ്ദാം 

പരിബ്ശോധിച്ച്്ഒരു്വര്ക്ക്്ഫയലിലും്്വയക്തിരത്

ിമോൻകബ്ഫോംഉെോയിരുന്നില്ല.ടവള്ളബ്പപറിൽ്കൂ്ോയി്എഴുതി്ബ്മറക്്്ടന്ഏൽപിെക്

ടതോഴിലുറപക്ഓഫീസിൽ്നൽകുന്ന്രീതിയോണക്അവലംബിച്ചിരിക്ുന്നതക്.്ഇങ്ങടന്ലഭിക്ുന്ന്

അബ്പക്ഷ്്വൃെിയോയി്ഫയലിൽ്സൂക്ഷിച്ചിരിക്ുന്നു.അബ്പക്ഷയിൽ്്അബ്പക്ഷ്ടകോെുക്ുന്ന്്

തീയതി്കൂെി്്എഴുതിയിരുടന്നങ്കിൽ്നന്നോയിരുന്നു.അബ്തോടെോപം്ബ്ജോലി്ആവശയമുള്ള്

കോലയളവക്കൂെി്ബ്രഖ്്ടപെുെിയിരുടന്നനകകിൽ്മസകടറര്്ബ്രോലുകളിടല്തുെരകച്ചയോയ്്അവധി്

ഒഴിവോക്ോമോയിരുന്നു’ 

9.വര്ടക്ക്അദലാദക്കഷ്ൻദാം 

ടതോഴിൽആവശയടപ്വര്ക്ുടതോഴിൽഅനുവേിച്ചുടകോെുള്ളവര്ക്കഅബ്ലോബ്ക്ഷൻബ്ഫോംഈ

ഗ്പവര്െിയുടെഫയലിൽകടെെോൻസോധിച്ചില്ല 

10.ഇമസ്റ്റര്ട ദറാൾ 

ടതോഴിലോളികൾടതോഴിൽടെയ്യുന്നതീയതി, 

േിവസംഉൾടപടെഹോജര്ബ്രഖ്ടപെുെുന്നതിനുള്ളഅെിസ്ഥോനബ്രഖ്യോണകഇമറര്്

ബ്റോൾ.ഇതിൽബ്ലോക്കടവലപകടമൻറകഓഫീസര്, പഞ്ോയടത്ത്സഗ്ക്റിഎന്നിവര്ഒപും,  

സീലുംബ്രഖ്ടപെുബ്െെതോണക.  ഇ-മറര് ബ്റോളുകളിൽബ്ലോക്കടവലപകടമൻറകഓഫീസര്, 

പഞ്ോയടത്ത്സഗ്ക്റിഎന്നിവര്ഒപും,  സീലുംബ്രഖ്ടപെുെിയി്ുെകതീയതി. 

ഇതിൽടതോഴിലോളികളുടെഒപുകൾ,  അവരുടെടതോഴിൽേിനങ്ങൾ,  

കൂലിഎന്നിവബ്രഖ്ടപെുെിയി്ുെക ് .അബ്തോടെോപം് പരിബ്ശോധന ് നെെിയ് എ് ഇ്

യുടെഒപക ,് ഒപക് എന്നിവ് ഉെോയടെബ്മറക്  ിരുന്നു.് ഒപിെുന്ന് ബ്കോളങ്ങളിൽ് തീയതി്

എഴുതി്ുെയിരുനില്ല .അതുബ്പോടല് മസ്റ്റര്ട ദറാളില്് ് എം് ബുക്ക്് ് നമ്പര്്

ബ്രഖ്ടപെുെിയില്ല 

11.തമഷ്ര്ടതമൻറ്പുസ്തകം 
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ഗ്പവര്െിതുെങ്ങുന്നതിന്മുമ്പുംബ്ശഷവുംഅളവുകൾബ്രഖ്ടപെുെുന്നതിനുള്ളഅെിസ്ഥോനബ്രഖ്

യോടെഷര്ടമനകറക് ബുക്ക.എല്ലോഫയലുകളിലും M book 

ഉെോയിരുന്നു.ടമഷര്ടമൻറകബുക്ിൽനമ്പര്ബ്പജ്നമ്പര്ഇവബ്രഖ്ടപെുെിയി്ുെക AS,TS 

നമ്പര്ബ്രഖ്ടപെുെിയി്ില്ല. മടറര്ബ്റോൾനമ്പര് , ഓവര്സിയരുടെസീൽഎന്നിവഇല്ല. 

ഗ്പീടമഷര്ടമൻറക് ബ്രഖ്് ടപെുെിയതക് തീയതി് ഇല്ലോടത് ആണക,.    . 

ബന്ധടപ്ഉബ്േയോരസ്ഥര്അതോയതകഓവര്സിയര്, എൻജിനീയര്എന്നിവരുടെഒപകടമഷര്ടമനകറക് 

ബുക്ിൽ 

ഉെോയിരുന്നുഎങ്കിലുംെിലയിെങ്ങളിൽഎല്ലോംതടന്നതീയതിബ്രഖ്ടപെുെോടതഒപി്ിരിക്ുന്നതക

.വര്ക്ക്് ഫയലിൽ് പരിബ്ശോധനയകക്ക് വിബ്ധയമോബ്ക്െതും് ,ടെയ്ത് ഗ്പവൃെികളുടെ് അളവക്

മനസിലോക്ോൻ് ഉപബ്യോരിക്ുന്നതുമോയ്അെിസ്ഥോന് ബ്രഖ്യോണക്തമഷ്ര്ടതമൻറ്പുസ്തകം.അത് 

തകാണ്ട് തതന്ന  (M Book് ൽ് ബ്രഖ്് ടപെുെുന്നടതല്ലോം് ് കൃതയവും്അബ്തോടെോപം് വയക്തവും്

ആയിരിക്ണം 

എം്ബുക്ിൽ്അളവുകൾ്ബ്രഖ്ടപെുെുബ്ബോൾ്ഗ്പവൃെി്ടെയുന്ന്ഗ്പബ്േശം്ഉെമയുടെ്ബ്പരക്

,സര്ബ്വ്വ്നമ്പര്്എന്നിവ്ഉൾടപെുെി്അളവുകൾ്ബ്രഖ്്ടപെുെിയോൽ്മോഗ്തബ്മ്ഏബ്തോരോൾക്ും്

ടെയ്ത്ഗ്പവൃെികൾ്കെു്മനസില്ലക്ുവോനും്അളന്നു്െി്്ടപെുെുവോനും്

സോധിക്ുകയുള്ളൂ.പരിബ്ശോധനയകക്ക്വിബ്ധയമോക്ിയ്ഫയളുകളിൽ്എം്ബുക്ക്്സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു്

ടവങ്കിലും്ഗ്പവൃെി്ടെയുന്ന്ഗ്പബ്േശം്ഉെമയുടെ്ബ്പരക്,സര്ബ്വ്വ്നമ്പര്്എന്നിവ്ഉൾടപെുെി്

അളവുകൾ്ബ്രഖ്്ടപെുെിയില്ല.എറിബ്മറക്അനുസരിച്ചക്മോഗ്തം്എം്ബുക്ിൽ്്അളവുകൾ്ബ്രഖ്്

ടപെുെിയതോയി്ബ്തോന്നുന്നു നരത്ിയിരിക്കുന്നത്. 

12.തമറ്ീരിയല്ലിസ്റ്റ് 

10ടസനകറകനോവികഅക്ോേമിപുനരധിവോസബ്കോളനിബ്റോഡ്നിര്മോണം, 

RC/266282ഗ്പവര്െിയുടെടമറീരിയലിസകറകഫയലിൽകോണോൻസോധിച്ചു. 

രെുഗ്പവൃെികളുടെയുംഫയലിൽസിഐബിയുടെടമറീരിയൽലിറകകോണോൻസോധിച്ചു.  

 

13.ദവജ്ലിസ്്റ്റടതോഴിലോളികൾഎഗ്തേിവസംബ്ജോലിടെയ്തുഎന്നതിനകഅെിസ്ഥോനടപെുെിഅവര്ക്ക്ന

ൽബ്കെതുകഅതോയതകകൂലി, ആയുധങ്ങൾക്കടകോെുക്ുന്നവോെക,  

മൂര്ച്ചകൂ്ുന്നതിനുള്ളതുകഎന്നിവഎല്ലോംകോണിച്ചുടകോെകപണംകകമോറുന്നതിബ്നവെിതയ്യോറോ

ക്ുന്നഗ്പധോനടപ്ഒന്നോബ്ണവജ്ലിറക.  മറര്ബ്റോൾഗ്പകോരമുള്ളബ്വജ്ലിറകഎല്ലോഫയലിലും് കോണോൻ്

സോധിച്ചു. 

14.മസ്റ്റര്ടദറാൾ /യല്മാറ്സ്ലിപ്പുകൾ 

ഒരുമറര്ബ്റോൾഅവസോനിെക 3 

േിവസെിനകംതടന്നഅളവുകൾബന്ധടപ്ഉേയോരസ്ഥൻബ്രഖ്ടപെുെണംഎന്നകനിയമംഅനുശോസിക്ുന്നു.

അളവുകളിൽഗ്കമബ്ക്െുകൾഉെോയോബ്ലോ, 

ഉപബ്യോരിക്ുന്നടമറീരിയലിനകടറകവോളിറിയിൽനിലവോരംകുറയകക്ുകബ്യോ, 

ഉയര്ന്നഎറിബ്മറകകോണിക്ുകബ്യോടെയ്യുന്നതകനിയമവിരുദ്ധമോവുകയുംടസക്ഷൻ 25 

അനുശോസിക്ുന്നശിക്ഷകവിബ്ധയമോബ്വെിവരുകയുംടെയ്യും. എല്ലോ്

ഫയലുകളിലുംഫയൽഗ്െോക്ിംരകബ്ഫോംഅഥവോമറര്ബ്റോൾമൂവകടമൻറകസ്ലിപകഉെോയിരുന്നു.  

ആരംഭിച്ചതീയതിയുംഅവസോനിച്ചതീയതിയുംബ്രഖ്ടപെുെിയിരുന്നുടവങ്കിലുംമറുഗ്പധോനടപ്

ബ്കോളങ്ങൾഉേോഹരണെിനക MIS ൽഅപക്ബ്ലോകടെയ്തതീയതി .ബ്വതനം് അനുവേിച്ച്്

മുതലോയവബ്രഖ്ടപെുെികെില്ല. 

15. ടമറീരിയൽവൗച്ചര്ബിൽ 

10ടസനകറകനോവികഅക്ോേമിപുനരധിവോസബ്കോളനിബ്റോഡ്നിര്മോണം,RC/266282ഗ്പവര്െിയുടെടമറീരിയലി

സകറകഫയലിൽടമറീരിയൽവൗച്ചര്ബിൽസൂക്ഷിച്ചി്ുെക. 

രെുഗ്പവൃെികളുടെഫയലിലുംസിഐബിയുടെടമറീരിയൽവൗച്ചര്ബിൽസൂക്ഷിച്ചി്ുെക.  

16.ണ്ട്ഗ്രാൻസ്ഫര്ടഓര്ടഡര്ട(FTO)’ 

പരിബ്ശോധിച്ച്ഫയലുകളിൽ്ഒന്നും്ണ്ട്ഗ്രാൻസ്ഫര്ടഓര്ടഡര്ട(FTO)’്ഹോര്ക്്ബ്കോപി്്

സൂക്ഷിച്ചി്ില്ല .എന്നിരുന്നോലും് FTO്നമ്പര്്തീയതി്എഴുതി്സൂക്ഷിച്ചിെുെക 
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17. ദറായല്റ്ി 

പരിബ്ശോധന്്വിബ്ധയമോക്ിയ്്ഒരു്വര്ക്ക്്ഫയലിലും്ബ്റോയൽറി്ബോധകമല്ല 

18.ദാദ്ാഗ്ഗാ ്

ഗ്പവര്ടത്ിതുരങ്ങുന്നതിന്മുമ്പ്്ഗ്പവര്ടത്ിനരന്നുതകാണ്ടിരിക്കുദമ്പ്ാൾ ,  

ഗ്പവര്ടത്ിപൂര്ടത്ീകരിച്ചുകഴിയുദമ്പ്ാൾ  

തുരങ്ങിയഓദരാഘ്ത്ിതലയുംദാദ്ാകൾയലില് ൂക്ഷിക്കണതമന്്നനിഷ്കര്ടഷ്ിച്ചിരിക്കു

ന്നുഎന്നാല്ഇത്രത്ിലുള്ള വിവിേ 

ഘ്ങ്ങളിതലദാദ്ാകളുംഒന്നുംതതന്നകാണാൻ ാേിച്ചില്ല . 

19 .ജിദയാരാഗ്ഡദ്ാദ്ാ  ്

ഗ്പവര്െിസ്ഥലംതിരിച്ചറിയുന്നതിനുള്ളഉപോധിയോണകജിബ്യോെോരകകബ്ഫോബ്്ോസക.  എന്നോൽഇവ്

പരിബ്ശോധനയകക്ക്വിബ്ധയമോക്ിയ്ഒരു്ഫയലിലുംകോണോൻ്സോധിച്ചില്ല്. 

20ഗ്പവൃത്ിപൂര്ടത്ീകരണ ാക്ഷയപഗ്തം 

പരിബ്ശോധിച്ചഒരുഫയലിലുംഗ്പവൃെിപൂര്െീകരണസോക്ഷയപഗ്തംകോണോൻസോധിച്ചില്ല 

 21. ദ ാഷ്യല്ഓഡിറ്റ്ിദപ്പാര്ട്് 

എഎംസി്ഗ്പകോരമുള്ള്ബ്സോഷയൽ്ഒ ോിറക്നെപോക്ുന്നതക്ഇബ്പോഴോണക. 

22.സ റ്്ഡയറി 

സംസ്ഥോനസര്ക്ോരിനകടറനിര്ബ്േശഗ്പകോരംവര്ക്കഫയലിൽസൂക്ഷിബ്ക്െ 22 

മടെബ്രഖ്യോണകകസറകയറി.പരിബ്ശോധനയകക്ക്്വിബ്ധയമോക്ിയ്ഗ്പവൃെികൾ്്കസറക്

യറി്സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു.്പദ്ധതിനിര്വഹണഏജൻസിയുടെഉബ്േയോരസ്ഥര്, ജനഗ്പതിനിധികൾ, VMC 

അംരങ്ങൾഎന്നിവര്ഗ്പവൃെിനെക്ുബ്മ്പോൾസ്ഥലസന്ദര്ശനംനെബ്െെതോണക. 

കസറകയറികളിൽ, സന്ദര്ശകരുടെബ്പരും,ഒപും, ബ്രഖ്ടപെുെിയിരുടന്നങ്കിലും, 

കുറിപകഉെോയിരുന്നില്ല.അബ്തോടെോപം്തടന്ന്പദ്ധതിനിര്വഹണഏജൻസിയുടെഉബ്േയോരസ്ഥര്്

സന്ദര്ശനം്വളടര്കുറഞ്ഞബ്തോതിൽ്മോഗ്തമ്മോണക്കോണടപ്തക. 

 
12CIB-  ിറ്ി ൺ ഇൻര്ടദമഷ്ൻ ദബാര്ടഡ ്

ടതോഴിലുറപക്പദ്ധതിയുടെ്സുതോരയത്ഉറപോക്ുന്നതിനു്ബ്വെിയുള്ള്ഒരു്ഉപോധിയോണക്

സിറിസൺ്ഇൻഫര്ബ്മഷൻ്ബ്ബോര്ക്Para 25(a), schedule 1 അനുസരിച്ചക്ഒരു്ഗ്പവര്െിയുടെ്

അെിസ്ഥോന്വിവരങ്ങൾ്അതോയതക്എറിബ്മറക്തുക്സോധന്ബ്വതന്ഘെകങ്ങൾ്യഥോര്ത്ഥ്

ടെലവക്ടതോഴിൽ്േിനങ്ങൾ്തുെങ്ങിയ്വിവരങ്ങൾ്സോധോരണ്ജനങ്ങൾക്ും്

രുണബ്ഭോക്തോക്ൾക്ും്മനസ്സിലോകുന്ന്രീതിയിൽ്ഗ്പേര്ശിപിബ്ക്െതക്അനിവോരയമോണക..ഈ്

ബ്ബോര്ക്സ്ഥോപിബ്ക്െതക്ഓബ്രോ്ഗ്പവര്െിയുടെയും്ആരംഭഘ്െിൽ്ആണക.്ഓബ്രോ്

ഗ്പവര്െിക്ും്അനുസൃതമോയി്നിഷ്കര്ഷിച്ചി്ുള്ള്അളവുകളിൽ്ഉള്ള്ബ്ബോര്ുകൾ്സിമൻറകഉം്

ബ്കോൺഗ്കീറും്ഉപബ്യോരിച്ചക്നിര്മ്മിച്ചക്സ്ഥോപിക്ണടമന്നക്നിയമം്അനുശോസിക്ുന്നുെക.്ഇരുമ്പക്

,െിൻ്,ഫകളക്സകഷീറുകൾ്തുെങ്ങിയവ്ഉപബ്യോരിച്ചി്ുള്ള്ബ്ബോര്ുകൾ്സ്ഥോപിക്ുന്നതക്

നിയമവിരുദ്ധമോണക.്നിര്മ്മോണടച്ചലവക്വയക്തിരത്ഗ്പവര്െികൾക്ക്3000 രൂപയും്ടപോതു്

ഗ്പവര്െികൾക്ക്5000 രൂപയും്ആണക്പരമോവധി്െിലവക്എന്നോണക്ആനുവൽ്മോറര്്സര്ക്ുലര്്

നിഷ്കര്ഷിക്ുന്നതക.്സിഐബി്അെങ്ങുന്ന്ഒരു്ബ്ഫോബ്്ോ്വര്ക്ക്ഫയലിൽ്ഉൾടപെുെണം്എന്നതക്

നിര്ബന്ധമോണക.– 

ഗ്ക ഗ്പവൃെിയുടെ്ബ്പരക എസകറിബ്മറക്തുക എം്ബുക്ിൽ് ഫീൽക്്പരിബ്ശോധനയിൽ്കെതക 

1 10ടസനകറകനോവികഅക്ോ

േമിപുനരധിവോസബ്കോള

നിബ്റോഡ്നിര്മോണംRC/266
282 

5000 5000 CIB സ്ഥാപിച്ചതായി കണ്ടു  
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2 

 

 

കല്ലകകയ്യോലനിര്മോണ

വുംപറമ്പകകിളച്ചുത്കതി

രിക്ലുംഘ്ം-1 
Wc/337764 

5000 5000 CIB സ്ഥാപിച്ചതായി കണ്ടു  

13.ദറാസ്ഗാര്ടേിനം 

ടതോഴിൽആവശയകതകൃതയമോയിരജിറര്ടെയ്യുന്നതിനുംടതോഴിലോളികളുടെഅര്ഹതകളുംഅവ

കോശങ്ങളുംഅവടരബ്ബോധയടപെുെുന്നതിനുംപദ്ധതികൾപരിഹരിക്ുന്നതിനുമോയിബ്റോസ്ഗോര്േി

നംസംഘെിപിബ്ക്െതോണക. 

ബ്റോസ്ഗോര്േിനംആെരിക്ുന്നതിനുമുൻപോയിവിവരവിേയോഭയോസവയോപനഗ്പവര്െനങ്ങൾസംഘെി

പിക്ുന്നുെകഎന്നകജില്ലോബ്ഗ്പോഗ്രോംബ്കോിബ്നറര്ഉറപുവരുബ്െെതോണക. 

ബ്റോസ്ഗോര്കലെര്സംബന്ധിച്ചകഗ്രോമപഞ്ോയെുകടളഗ്പബ്തയകമോയിബ്ബോധവൽക്രിബ്ക്െതോ

ണക. രോമന്തളി്ഗ്രോമപഞ്ോയെിൽ്ജൂൺ്മോസം്മുതൽ്ദറാസ്ഗാര്ടേിനം ആച്ചരിക്കതപരുന്നുണ്ട്, 

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

രൂപീകരിബ്ക്െതോണക.്ഇതിൽ്പ്ികജോതി-പ്ികവര്ര്വിഭോരങ്ങൾക്ക്ബ്വെഗ്ത്ഗ്പോധോനയം്

നൽബ്കെതും്പകുതി്ബ്പര്്സകഗ്തീകൾ്ആയിരിബ്ക്െതുമോണക.്ഏറവും്കുറഞ്ഞ്

കോലയളവിബ്ലക്ക്VMC ടയ്നിയമിബ്ക്െതക്ഗ്രോമസഭയോണക.്ഗ്പവര്െി്സ്ഥല്സന്ദര്ശനം്

ടതോഴിലോളികളുമോയി്ആശയവിനിമയം്നെെൽ്,ബ്രഖ്കളുടെ്പരിബ്ശോധന്,ഗ്പവര്െി്സ്ഥല്

സൗകരയങ്ങളുടെ്പരിബ്ശോധന്,ഗ്പവര്െികളുടെ്രുണനിലവോരം്നിര്ണയിക്ൽ,്തുക്

നിര്ണയം്ഗ്പവര്െിയിൽ്ഉെനീളമുള്ള്റിബ്പോര്്ിംരക്ഗ്പവര്െിയുടെ്സവഭോവടെ്

സംബന്ധിച്ചുള്ള്രുണപരമോയ്വിലയിരുെൽ്എന്നിവയോണക്ഗ്പധോന്െുമതല.്VMC എല്ലോ്

ഗ്പവര്െികളും്പരിബ്ശോധിബ്ക്െതും്മൂലയ്നിര്ണയ്രജിററിൽ്ബ്രഖ്ടപെുബ്െെതും്

ബ്സോഷയൽ്ഓിറക്സമയെക്അവ്ഗ്രോമസഭയിൽ്സമര്പിബ്ക്െതുമോണക്VMC റിബ്പോര്്ക്ഒരു്

ടപോതു്ബ്രഖ്യോയി്കരുബ്തെതും്ആവശയടപെുന്നതിനനുസരിച്ചക്ഒരു്ടപോതു്ബ്രഖ്യോയി്

പഞ്ോയെക്നിന്നും്ലഭിബ്ക്െതും്ആണക. 

15.നിരീക്ഷണങ്ങളുംനിര്ടദേശങ്ങളും  

കതണ്ടത്ലുകള ്

➢  പരിബ്ശോധനയകക്ക വിബ്ധയമോക്ിയ ബ്റോക നിരകമോണം ,പറമ്പക കിളച്ചു ത്ക തിരിക്ലും ,ബ്റോക 

നിര്മോണം കൃതയമോയ അളവില ഫീല്ഡിലക കോണുവോനക സോധിച്ചതക അഭിനന്ദന മരകഹിക്ുന്നു. 

➢  ടതോഴിലുറപക പദ്ധതിയുടെ സുതോരയത ഉറപു വരുെുന്നതിനക ഗ്പവൃെി ആരംഭിക്ുന്നതിനു 

മുമ്പക പദ്ധതി വിവരങ്ങളക അെങ്ങിയ ഗ്പോബ്േശിക ഭോഷയിലുള്ള സിറിസണക ഇനകഫരകബ്മഷനക ബ്ബോരകക 

ഗ്പവൃെി സ്ഥലെക സ്ഥോപിച്ചി്ുളളതക അഭിനന്ദോര്ഹമോയ കോരയമോണക 

➢  നിരകേിറഷ്ട അബ്പക്ഷ ബ്ഫോറെിൽ ടതോഴിലിനു അബ്പക്ഷ നല്കി കയതക 

അഭിനന്ദോര്ഹമോന്നു.അതിൽ അബ്പക്ഷ നല്കു ലന്ന തീയതി കൂെി ബ്രഖ് ടപെുെിയോൽ 

നന്നോയിരുന്നു 

➢  മുഴുവനക ടതോഴിലോളികളകക്ും പഴയ ടതോഴിലക കോരകക പുതുക്ി പുതിയ ടതോഴില്കോരകക 

പഞ്ോയെിലക നിന്നും അനുവേിച്ചി്ുെക ടതോഴിലോളികളകക്ക വിതരണം ടെയ്ത  പുതിയ ടതോഴിലക 

കോര്ിലക വിവരങ്ങളക കൃതയമോയി ബ്രഖ്ടപെുെിയിരിക്ുന്നില 

➢   ടതോഴിലുറപക നിയമം അനുശോസിക്ും  ഗ്പകോരം ടതോഴിലോളികളകക്ക  ഗ്പവൃെി ഇെങ്ങളിലക 

അെിസ്ഥോന ടസൗകരയങ്ങളക ലഭയ മോകുന്നില്ല(കയ്യുറ,കോലുറ എന്നിവ).ഗ്പഥമ ശുഗ്ശുഷ കിറക) 

➢  ഗ്പവൃെി അനുവേിച്ച ബ്ഫോറം ഫയലിലക  സൂക്ഷിച്ചതോയി കോണുവോനക സോധിച്ചില്ല, 
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➢  പറമ്പക കിളച്ചു ത്ക തിരിക്ൽ  എന്ന ഗ്പവൃെി ഫയിലിലക ഭൂവുെമകളുടെയും അബ്പക്ഷയും 

നികുതി രസീതും സൂക്ഷിച്ചിരിക്ുന്നു,ഇതും അഭിനന്ദനം അരകഹിക്ുന്നു.  

➢  പരിബ്ശോധനയകക്ക വിബ്ധയമോക്ിയ   വരകക്ക ഫയലിലുംഎം ബുക്ക സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു.എം ബുക്ിലക 

അളവുകളക ഗ്പവൃെി പൂരകതികരിച്ച എല്ലോ ഭൂഗ്പബ്േശെിനകറകടനയും ഭൂവുെമയുടെ ബ്പരും ബ്െരകക്ോ 

െതക  ഒരു ബ്പോരോയ്മ ആണക 

➢  വിജിലനകസക ആനകക ബ്മോണിററിംരക കമ്മിറി അംരങ്ങൾ ഫീലകയ് സന്ദരക്നം വളടര പരിമിത 

മോണക 

➢  വോരകഷിക മറരക സരകക്ുലരക ഗ്പകോരം ഒരു വരകക്ക ഫയലിലക22 ബ്രഖ്കളക 

സൂക്ഷിബ്ക്െതുെക.പഗ്ന്തെു  ബ്രഖ്കളക  ഫയലിലക സൂക്ഷിച്ചി്ുെക. 

➢  ടതോഴിലുറപക പദ്ധതി ഓഫീസിലക സൂക്ഷിബ്ക്െ ഏഴു ടറജിററിലക സൂക്ഷിക്ുന്നുെക. 

➢   ഓഫീസിലക ബ്സോഫകറക ബ്കോപിആയി അക്ഷോംശ ബ്രഖ്ോംശങ്ങളക അെയോളടപെുെിയ ജിബ്യോെോഗ്ഡക 

ബ്ഫോബ്്ോഗ്രോഫക  സൂക്ഷികുനുെക എങ്കിലും ഫയലുകളിലക കോണോൻ സോധിച്ചില്ല. 

➢   ഒരിക്ൽ ഗ്പവൃെി നെെിയ ഭൂഗ്പബ്േശെക  വീെും അബ്ത ബ്പോലുള്ള ഗ്പവൃെി നെെുന്നതക 

നിയമ പരമോയി ടതറോണു. 

.നിര്ദേശങ്ങള ്

●  ഗ്പോബ്േശിക ഭോഷയിലുള്ള എറിബ്മറും ഗ്പവൃെി സ്ഥലങ്ങളിലക ലഭയമോക്ണം. 

●  ടതോഴിലുറപിലക അനുവേനീയമോയതും മുനകരണന ഗ്കമെിലും ഗ്പവൃെികളക ഏടറെുക്ോനക 

ഗ്ശദ്ധിബ്ക്െതുെക. 

●  ടതോഴിലക അബ്പക്ഷകളക ഗ്ഫെക ഓഫീസിലക സവീകരിക്ുകയും ആയതിനു കകപറക രസീതക 

നല്കു കയും ടെബ്യ്യെതോണക. 

●  ബ്മറക കൂ്മോയി അബ്പക്ഷ നല്കു ബ്മ്പോളക ടതോഴിലക ആവശയ മുള്ളവടര ഉളകടപെുെി അബ്പക്ഷ 

ടകോെുക്ോനക ഗ്ശമിക്ുക, 

●  ഉബ്േയോരസ്ഥരക ബ്രഖ്കളിലക ഒപുടവക്ുബ്മ്പോളക തീയ്യതി കൂെി ബ്രഖ്ടപെുബ്െെോതോണക. 

●  വിജിലനകസക ആനകക ബ്മോണിററിംരക കമ്മറി അംരങ്ങടള ഓബ്രോ വരകഷവും 

തിരടഞ്ഞെുബ്ക്െതോണക. വിഎംസിയുടെ അഭിഗ്പോയങ്ങളക കസറക യറിയിലക കൃതയമോയി 

ബ്രഖ്ടപെുബ്െെതോണക. 

●  പദ്ധതിയുടെ ശരിയോയ രീതിയിലുള്ള നെെിപിനക വിഎംസിയുടെ ഇെടപെലുകളക ഗ്പവൃെി 

സ്ഥലങ്ങളിലക ഉെോബ്വെതുെക. 

●  ടതോഴിലുറപിലക ഏടറെുക്ുന്ന ഗ്പവൃെികളുടെ  ആസ്തികളക േീരകഘകോല നിലനിലകപിനക  

ആവശയമോയ സോബ്ങ്കതിക നിരകബ്േശങ്ങളകടതോഴിലോളികളകക്ക ഓവരകസീയരക മോരക നലകബ്കെതും 

പോലിക്ുന്നുടെന്നക  ഉറപു വരുബ്െെതുമോണക. 

●  ടെക്ക ലവീഫക ബ്പോടല ഗ്പോധോനയം ഉള്ള മസകടറരക ബ്റോളിലക യോടതോരു വിധ ടവ്ിതിരുെലും 

പോെില്ല.ഹോജരക കൃതയമോയി ബ്രഖ് ടപെുെണം 

●  മറരക ബ്റോളിലക ഗ്പസ്തു ത ഗ്പവൃെിയുടെ അളവുകളക ബ്രഖ്ടപെുെുന്ന എം.ബുക്ിൻടറ നമ്പര് 

ബ്രഖ്ടപെുബ്െെതോണക.   

●  മറരക ബ്റോളിലക സോക്ഷയടപെുെുന്ന ഉബ്േയോരസ്ഥരക തീയ്യതി കൂെി ബ്രഖ്ടപെുെുവോനക 

ഗ്ശദ്ധിബ്ക്െതുെക. 

●  ടതോഴിലിെങ്ങളിലക അെിസ്ഥോന ടസൗകരയങ്ങള്നിരകബന്ധമോയും ഒരുക്ണം. 
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●  വയക്തി രത ഗ്പവൃെികളക നെെുബ്മ്പോളക അടത കോരകു ഉെമയകക്ക തടന്ന ടതോഴിലക 

ലഭയമോക്ണം 

●  ടതോഴിലിെങ്ങളിലക നെക്ുന്ന അപകെങ്ങളകക്ക എഗ്തയും ടപ്ന്നക െികിത്സ സഹോയം ലഭയ മോകുന്ന 

നെപെികളക ഉെോകണം  

●  ഗ്പവൃെികളക തിരടഞ്ഞെുക്ുബ്മ്പോളക അതതക ഗ്പബ്േശെക അനുബ്യോജയ മോയ ഗ്പവൃെികളക 

തിരടഞ്ഞെുക്ോനക ഗ്ശദ്ധിക്ണം .ഗ്പബ്തയകിച്ചക മഴകുഴി ബ്പോലുള്ള ഗ്പവൃെികളക  

●  ഗ്രോമസഭ രജിറരക ബ്പജക നമ്പരക ഉള്ള ബ്രജിസകടറരക തടന്ന വോരകക തലെിലക സൂക്ഷിക്ണം 

●  എല്ലോ ഗ്പവൃെികളിലും നിരകബന്ധമോയും സി ഐ ബി സ്ഥപിെിരിക്ണം 

ഉപ ംഗ്ഗഹം 

 

ഗ്പവര്െികൾതിരടഞ്ഞെുക്ുബ്മ്പോൾഅതീവജോഗ്രതപുലര്ബ്െെതുെക. 

ഭൂമിടയപുനരുജ്ജീവിപിക്ുന്നതിനു൦അതുവഴിസുസ്ഥിരവികസനംസോധയമോകുന്നതിനുംലകക്

ഷയംടവച്ചി്ുള്ളടതോഴിലുറപുപദ്ധതിയുടെപ്ലോനിംരക , 

നെെിപകഎന്നിവസോമൂഹികപോരിസ്ഥികമോനേണ്ഡങ്ങൾപോലിെകടകോെകശോസകഗ്തീയമോയിെടന്ന

നെപിലോബ്ക്െതുെക. 

എങ്ങടനടയങ്കിലുംഗ്പവര്െികൾനെപിലോക്ിടെലവകകൂ്ുകഎന്നുംടതോഴിലോളികൾടക്ക്തോഴിൽ

േിനങ്ങൾകൂ്ുകഎന്നുംമോഗ്തമോവരുതകനിലപോെുകൾ.   

വയക്തമോയകോഴ്ചപോെില്ലോടതഅശോസകഗ്തീയമോയരീതിയിൽഗ്പവര്െികൾടതടരടഞ്ഞെുക്ുന്നതും

ടെയ്യുന്നതും , 

കോലോനുസൃതമല്ലോെഗ്പവര്െികൾടെയ്യുന്നതുംഇതിനകടറയഥോര്ത്ഥലക്ഷയടെകളങ്കടപെുെു

ന്നതോയിവിഷമബ്െോടെബ്നോക്ിനിൽബ്ക്െിവരുന്നതകആശങ്കോജനകമോണക. 

ഈസോമൂഹികപരിബ്ശോധനഒരുഉയിര്ടെഴുബ്ന്നൽപിനുസോധയമോകുന്നഗ്പതയോശബ്യോടെഈറിബ്പോ

ര്്കസമര്പിക്ുന്നു.  

 
അനുബന്ധം-1- മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ തതാഴിലുറപ്്പ പദ്ധതി ഗ്പകാരം 
ഏതറ്രുക്കാവുന്ന ഗ്പവൃത്ികൾ : 

വിഭാഗം എ-ഗ്പകൃതി്വിഭവ്പരിപോലനവുമോയി്ബന്ധടപ്്ടപോതു്ഗ്പവൃെികൾ. 

വിഭാഗം ബി-ഖ്ണ്ഡിക് അഞ്ിൽ് പരോമര്ശിക്ുന്ന് കുെുംബങ്ങൾക്ക് ജീവബ്നോപോധി്

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

ഭിന്നബ്ശഷിക്ോര്,്ഐഎകവ്രുണബ്ഭോക്തോക്ൾ.) 

വിഭാഗം  ി-് ബ്േശീയ് ഗ്രോമീണ് ഉപജീവന് മിഷനകടറ് നിബന്ധനകൾക്ക് വിബ്ധയമോയി്

ഗ്പവര്െിക്ുന്ന്സവയം്സഹോയ്സംഘങ്ങൾക്ക്ടപോതു്അെിസ്ഥോന്ടസൗകരയ്വികസനം. 

വിഭാഗം ഡി-ഗ്രോമീണ്അെിസ്ഥോന്ടസൗകരയ്വികസന്ഗ്പവൃെികൾ. 

അനുബന്ധം:്വിവിേതലത്ിലുള്ള ഉദേയാഗസ്ഥരുതര െുമതലകൾ. 

ദമറ്്  മാരുതര െുമതലകൾ. 

ഗ്പവൃെി്സ്ഥലങ്ങളിൽ്ഗ്പവൃെിയുടെ്ബ്മൽബ്നോ്ം. 

• ടതോഴിൽ്കോര്ിൽ്ആവശയമുള്ള്വിവരങ്ങൾ്ബ്രഖ്ടപെുെുക. 

• മറര്്ബ്റോളിൽ്ടതോഴിലോളികളുടെ്ഹോജര്്ഉറപു്വരുെുക്. 

• ബ്മറകമോരുടെ്പരിശീലനങ്ങളിൽ്പടങ്കെുക്ുക ്.ടതോഴിലോളിക്അറിവുകൾ  

്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്ളുമോയി്പങ്കുടവക്ുക 

• ഗ്പവൃെി്ഇെങ്ങളിൽ്ആവശയ്മോയ്ടസൗകരയങ്ങൾ്ഉബ്െോ്എന്നക്ഉറപു്വരുെുക 
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• കസറക് യറിയിൽ് ബ്മോണിററിംരിനക് വരുന്ന് ഉബ്േയോരസ്ഥടര് ടകോെക് ഒപക്

വയകപിക്ണം 

• ടതോഴിലോളികൾക്ക് അവരുടെ് പെു് അവകോശങ്ങടള് കുറിച്ചക് പറഞ്ഞു്

ടകോെുക്ുകയും്അവടര്ബ്ബോധോവതകകരിക്ുകയും്ടെയ്യുക 

• പുതിയ് ടതോഴിൽ് ഇെങ്ങൾ് കടെെുവോനും് പുതിയ് ടതോഴിൽ് ആസൂഗ്തണം്

ടെയ്യുവോനും്ടതോഴിലോളികടള്സഹോയിക്ുക്. 

• കൃതയമോയി്ബ്സോഷയൽ്ഓിറക്്ഗ്രോമസഭയിലും,ടഗ്പോജകകറക്്മീറിങ്ങിലും്പരിശീലന്

കയോമ്പിലും്പടങ്കെുക്ുക. 

• മറു് ടതോഴിലോളികൾക്ക് കൂെി് ബ്മറക്് നകടറ് െുമതലകളിബ്ലക്ക് കെന്നു് വരോനുള്ള്

സോഹെരയം്ഉെോക്ുക 

• ടതോഴിലോളികളുമോയി് നിരന്തര് സമ്പര്ക്ം് പുലര്െുകയും് കൂെുതൽ് ബന്ധം്

സ്ഥോപിക്ുകയും്ടെയ്യുക. 

ഓവര്ട ീയര്ട എഞ്ചിനീയര്ട/ 

 

• ഗ്പവൃെികളുടെ്എറിബ്മറക്തയ്യോറോക്ൽ. 

• ഗ്പവൃെിയുടെ് സോബ്ങ്കതിക് കോരയങ്ങളും് അളവുകളും് ടതോഴിലോളികൾക്ക്

പറഞ്ഞു്ടകോെുക്ുക. 

• ഗ്പവൃെിയുടെ് അളവുകൾ് ബ്രഖ്ടപെുെി് കൂലിനൽകുന്നതി് നോവശയമോയ്

നെപെികൾ്ടെയ്യു 

ഗ്ഗാമ ഭനിര്ടദേശങ്ങൾ 

• ടതോഴിലിെങ്ങളിൽഅെിസ്ഥോനസൗകരയംലഭിക്ുന്നില്ല. 
• ടതോഴിലോളികൾടതോഴിലിനോയിഅബ്പക്ഷനലകക്ുനില്ല 
• വിഎംസികൃതയമോയിഗ്പവര്െികുന്നില്ല, 
• എല്ലോഗ്പവൃെികളിലുംസിഐബിസ്ഥോപിക്ുന്നില്ല 

തതാഴിലുറപ്്പഉദേയാഗസ്ഥരില്നിന്നുംലഭിച്ചമറുപരി 

• ടതോഴിലോളികളികളിൽനിന്നുംകൃതയമോയഅബ്പക്ഷലഭികോറില്ല 
• വിഎംസിഅംരങ്ങൾക്കഎന്തകടെയ്യണംഎന്നറിയില്ലഎന്നും,വിഎംസിപുനസംഘെിപിക്ോ

നുള്ളഗ്പവര്െനംഉെോകും. 

ഗ്ഗാമ ഭതീരുമാനങ്ങൾ 

• ബ്മറക്മുഖ്ോന്തിരംഎല്ലോടതോഴിലോളികളുംഒപി്ടതോഴിലിനോയുള്ളഅബ്പക്ഷ(തീയതിബ്രഖ്

ടപെുെി)പഞ്ോയെക്ഗ്ഫെക്ഓഫീസവഴിനൽകുവോൻതീരുമോനമോയി 
• ടതോഴിലുറപകബ്ജോലിക്കബ്പോകുബ്മ്പോൾപലരുടെയുംകൃഷിപണിനഷ്ടടപെുന്നതിനോൽഅെു

െആക്ഷൻപ്ലോൻഉെോക്ുബ്മ്പോൾടതോഴിലുറപകടതോഴിലോളികൾ,പോെബ്ശഖ്രസമിതിഅംര

ങ്ങൾഎന്നിവര്ഒെുബ്െര്ബ്ന്നയോരംടെര്ന്നുെോക്ോൻതീരുമോനിച്ചു 
• കുെിടവള്ളസൗകരയം

,രുമോനിച്ചുബ്പക്ഷനല്കോൻതീകയ്യുറകോലുറഎന്നിവലഭിക്ുനതിനോയിപഞ്ോയെിൽഅ  
• വിഎംസിപുനസംഘെിപിക്ോനുള്ളഗ്പവര്െനംഉെോകും. 
• ആസ്തിവികസനഗ്പവൃെികൾഏടറെുക്ോൻതീരുമോനിച്ചു. 

 

 


