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മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി 

ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്  റിദപ്പാര്ട്്  

  

ജില്ല: കണ്ണൂര് 

ബ്ലോക്ക  :തളിപറമ്പ 

പഞ്ചോയത്ക  :പരിയോരം 

വോര്ക  :ഏബ്മ്പറ്റു 

ബ് ോഷ്യല് ഓിറ്റക  പീരീക :09.10.19 to  17.10.19 

 

റിബ്പോര്്ക തയ്യോറോക്ിയതക 

 ൗമ്യകക 

നീതുകക 

ബവിതകക 

 ൗപര്ണികകക ി 

വില്ലജക റിബ് ോഴ്സക കപരകഴ്സണ് തളിപറമ്പ ബ്ലോക്ക 

മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ തതാഴിലുറപ്പ് നിയമം 

ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്  ത ാസ റ്ി ദേരള (MGNSASK) 

2018-19 
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ആമ്ുഖം 
ഇന്ത്യയില്  ോധോരണക്ോരോയ ജനങ്ങളുകെ കതോഴില് കെയ്യുവോനുള്ള അവകോശകത്  ംരക്ഷിച്ചക 

നിലനിര്ത്ുന്നതിനോയി 2005 ക പകറ്റംബര് അഞ്ചോം തീയതി ബ്േശീയ ഗ്രോമ്ീണ കതോഴിലുറപക 

നിയമ്ം നിലവില് വന്നു. അവിേഗ്ധ കോയിക കതോഴിലില് ഏര്കപെോൻ  ന്നദ്ധതയുള്ള 

ഗ്രോമ്ഗ്പബ്േശങ്ങളില് അധിവ ിക്ുന്ന ഏകതോരു കുെുംബത്ിനും ഒരു  ോമ്പത്ിക വര്ഷ്ം 100 

േിവ ത്ില് കുറയോത് കതോഴില് ഉറപോക്ുന്നബ്തോകെോപം രുണബ്മ്ന്മയുള്ളതും 

സ്ഥോയിയോയി്ുള്ളതും ഉല്പോേനക്ഷമ്വുമ്ോയ ആസ്തികളുകെ  ൃഷ്ടിയോണക ഈ പദ്ധതിയുകെ 

മ്ുഖയ ലക്ഷയം.േരിഗ്േരുകെ ഉപജീവനവും ആയി ബന്ധകപ് വിഭവോെിത്റ ശക്തികപെുത്ുകയും 

 ോമ്ൂഹികമ്ോയി പിബ്ന്നോക്ം നില്ക്ുന്ന എല്ലോ കുെുംബങ്ങകളയും പദ്ധതിയില് 

ഉൾകപെുത്ുകയും പഞ്ചോയത്ക രോജക സ്ഥോപനങ്ങകള ശക്തികപെുത്ുക  എന്നതും ഇതിൻകറ 

ലക്ഷയമ്ോണക. 

 

 വിബ്ശഷ്തകൾ 

 

➢ നിയമ്ത്ിൻകറ പിൻബലമ്ുള്ള അവകോശോധിഷ്ഠ ിതപദ്ധതി 

➢ ഗ്രോമ്പഞ്ചോയത്ക ഗ്പബ്േശത്ക തോമ് ിക്ുന്ന 18 വയസ്സക പൂര്ത്ിയോയ 

ഏകതോരോൾക്ും പദ്ധതിയില് പങ്കോളിയോകോം 

➢  കഗ്തീക്ും പുരുഷ്നും തുലയ ബ്വതനം  

➢ പരിസ്ഥിതി  ംരക്ഷണം കോര്ഷ്ിക ബ്മ്ഖലയികല അെിസ്ഥോന  ൗകരയ 

വിക നം എന്നിവയകക്ക മ്ുൻരണന 

➢ കതോഴിലോളികൾ തകന്ന ഗ്പവര്ത്ികൾ കകെത്ുകയും ആ ൂഗ്തണകത് 

 ഹോയിക്ുകയും കെയ്യുന്നു 

➢ ആ ൂഗ്തണത്ിലും നിര്വഹണത്ിലും തികഞ്ഞ  ുതോരയത 

➢ കരോറുകോകര ഇെനിലക്ോബ്രോ ഇല്ല 

➢ കപോതുജന പങ്കോളിത്ബ്ത്ോകെ ബ്ലബര് ബഡ്ജറ്റക 

➢ ബോങ്കക ബ്പോബ്റോഫീ ക വഴി മ്ോഗ്തം ബ്വതന വിതരണം 

➢  കഗ്തീകൾക്ക മ്ുൻരണന 

➢ കമ്പയൂ്ര് ശൃംഖല വഴിയുള്ള ബ്മ്ോണിറ്ററിംരക  ംവിധോനം 

➢ ഗ്രോമ് ഭ പദ്ധതി ഓിറ്റക കെയ്യുന്നു 

ബ്േശീയ ഗ്രോമ്ീണ കതോഴിലുറപക പദ്ധതി ഗ്പകോരം ഗ്രോമ്പഞ്ചോയത്ക ഗ്പബ്േശത്ക  നെപിലോക്ുന്ന 

മ്ുഴുവൻ ഗ്പവൃത്ികളും  ബ് ോഷ്യല് ഓിറ്റിങ്ങിനു വിബ്ധയമ്ോക്ണകമ്ന്ന17(2) വകുപക 

നിഷ്കര്ഷ്ിക്ുന്നു പദ്ധതി ഗ്പവര്ത്ന കത്പറ്റിയും കപോതു ധനംെിലവഴിക്ുന്നതികനപറ്റിയും 

പൗര  മ്ൂഹം നെത്ുന്ന  പര യവും  വതഗ്ന്ത്വുമ്ോയ പരിബ്ശോധനയോണക ആണക ബ് ോഷ്യല് 

ഓിറ്റക അഥവോ  ോമ്ൂഹിക പരിബ്ശോധന .കതോഴിലുറപക നിയമ്ഗ്പകോരം വര്ഷ്ത്ില് രെുതവണ 

ബ് ോഷ്യല് ഓിറ്റക ഗ്രോമ് ഭകൾ എല്ലോ വോര്ിലും കൃതയമ്ോയി നെബ്ത്െതോണകബ് ോഷ്യല് 

ഓിറ്റക ലൂകെ അഴിമ്തി ഇല്ലോതോക്ുന്നതിനും  ുതോരയത ഉറപു വരുത്ുന്നതിനും കോരയക്ഷമ്ത 

വര്ധിപിക്ുന്നതിനക   ത്ഭരണം ഉറപോക്ുന്നതിനും കഴിയുന്നു.പദ്ധതി പണം ശരിയോയ 

രീതിയില് െിലവഴിച്ചി്ുെക എന്നും പണം കെലവഴിച്ചക അതുകകോെക പദ്ധതിയുകെ ലക്ഷയം 

കകവരിച്ചി്ുെക എന്നും രുണബ്ഭോക്തോക്ളുകെ ജീവിതത്ില് രുണകരമ്ോയും  കോരയമ്ോയ മ്ോറ്റം 

ഉെോയി്ുെക എന്നക ബ് ോഷ്യല് കകെത്ോൻ കഴിയുന്നുപദ്ധതി ആ ൂഗ്തണ്ണം. നിര്വഹണം, 

ബ്മ്ോണിറ്ററിംരക തുെങ്ങി എല്ലോ വയക്തികളും ബ് ോഷ്യല് ഓിറ്റക ഗ്രോമ് ഭയില് നിര്ബന്ധമ്ോയും 

പകങ്കെുക്ണം.മ്ഹോത്മോ രോന്ധി ബ്േശീയ ഗ്രോമ്ീണ കതോഴിലുറപകപ ദ്ധതിയില്   ുരമ്വും 

 ുതോരയവുമ്ോയി ബ് ോഷ്യല് ഓിറ്റക നെത്ുന്നതിനക  ബ്കരളത്ില്   വതഗ്ന്ത് െുമ്തലയുള്ള 

ബ് ോഷ്യല് ഓിറ്റക യൂണിറ്റക നിലവില്വന്നു 

1.രീതിശോ കഗ്തം:തോകഴ പറയുന്ന രീതി അവലംബിച്ചോണക ഈ റിബ്പോര്്ക തയ്യോറോക്ിയി്ുള്ളതക. 

1. ഓിറ്റക പ്ലോൻ  
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2. അഭിമ്ുഖം  

3. ഫയല് പരിബ്ശോധന  

4. ഫീല്ക  ന്ദര്ശനം, നിരീക്ഷണം  

5. റഫറൻ ക 

6. വിവരങ്ങളുകെ ബ്ഗ്കോീകരണം 

7. കരെക റിബ്പോര്്ക തയ്യോറോക്ല് 

2.പഞ്ചായത്് അടിസ്ഥാനവിവരങ്ങൾ    
1 ജില്ല കണ്ണൂര് 
2 ബ്ലോക്ക    തളിപറമ്പ 
3 വിസ്തീര്ണം   54.77 

4 വോര്ക  കളുകെ എണ്ണം 18 

5 ജന ംഖയ  33011 

6 സ്കൂ ൾ 13 

7 അംരൻവോെി 33 

8 ഗ്പോഥമ്ിക ആബ്രോരയ ബ്കഗ്ന്ദം  1 

3.തതാഴിലുറപ്്പ പദ്ധതി അടിസ്ഥാന വിവരം 

കതോഴില് കോര്ക  ആകകറ്റീവക കതോഴില് കോര്ക  കതോഴില് കോര്ക  (sc/എ ക,െി) നൂറു േിന കതോഴില് 

2737 1765 65 274 

4.വാര്ടഡ് തലത്ില്   തതാഴിലുറപ്്പ പദ്ധതിയില് രജി ്തറര്ട തെയ്തവരുതടവിവരങ്ങൾ 

കതോഴില് കോര്ക ( ആകക) ആകകറ്റീവക കതോഴില് കോര്ക  
ആകകറ്റീവക കതോഴില് കോര്ക  

(sc/എ ക,െി) 
നൂറു േിന കതോഴില് 

113 102 11 30 

5.ഓഡിറ്്  നു വിദേയമാക്കിയ  ഗ്പവൃത്ിേളുതട ലിസ്്റ്റ 

ഗ്േ

മ 

ന 

ഗ്പവൃത്ിയുതട ദപര് വര്ടക്ക്  ഐ,ഡി ോലയളവ് ഗ്പവൃത്ി 

േിനങ്ങൾ 

അവിേഗ്ധ 

ബ്വതനം 

വിേഗ്ധ  

ബ്വതനം 

 ാേനങ്ങളു

തട / ി ,ഐ 

,ബി 

ആതേ 

1 കല്ലുകയ്യോലLD/315561 (608) 29/11/2018-

19/12/2018 

115 68734/-   68734 

 
LD/315667 (609) 

31/12/2018-

3/01/2019 

74796/- 

 

12750/- 

 

 87546 

 
LD/329717 (1-16) 

19/02/2019-

12/03/2019 

35880/- 

 

20400/-  56280 

2 നങ്ങംബ്തോെിനുകയര്ഭൂവ കഗ്തം
വിരിച്ചു ംരക്ഷിക്ല്WC/ 316202 

(563) 

07/01/2019 

24/04/2019 

 

129 298002/  24898 322900 
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3 കക്ൂസ്നിര്മ്ോണം 

RS/344223 (623) 01/03/2019 

: 14/3/2019 

10 

 

2760/- 

 

9100/-  11860 

4  

RS/327387 (623) 

01/03/2019 

: 14/3/2019 

10 

 

2760/- 

 

9100/-  11860 

5 ഉേയപരംബ്ക്ഷഗ്തം–

കകോ്ിലകഹസ്കൂ ൾബ്റോഡ്നിര്മ്ോ

ണംRC/270933 

30/01/2019 

12/02/2019 

4 7176   7176 

6 തെയണനിര്മ്ോണംWC/330938 22/11/2018 

14/12/2018 

35 49128/-   49128 

7 തരിശഭൂമ്ികൃഷ്ിബ്യോരയമ്ോക്ല് 

LD/239474 
19/12/2018: 

1/11/2019 

36 54924 

 

  54924 

8 വരമ്പനിര്മ്ോണം /മ്ണ്ണകകയ്യോല 

LD/ 252015 (612) 

1/11/2018 

21/11/2018 

58 58512/-   58512 

9 LD/ 253401 (5/225) : 1/11/2018 

: 21/11/2018 

50011/-   50011 

6.ഗ്പവര്ടത്ിേളുതടപരിദശാേനവിവരണം 

 

 ഗ്പവൃത്ിയുകെ ബ്പരക ഫീല്ക പരിബ്ശോധനയില്കെ 

അളവുകൾ 

1 കല്ലുകയ്യോലLD/315561 (608) 432.15 

 LD/315667 (609) 

 LD/329717 (1-16) 

2 നങ്ങംബ്തോെിനുകയര്ഭൂവ കഗ്തംവിരിച്ചു ംരക്ഷിക്ല്WC/ 316202 (563) 216 

3 കക്ൂസ്നിര്മ്ോണംRS/344223 (623) L-2.85B -1.30,D -1.85 

4 കക്ൂസ്നിര്മ്ോണം S/327387 (623) L -2.40,B -1.50,D- 1.85 

5 ഉേയപരംബ്ക്ഷഗ്തം - കകോ്ിലകഹസ്കൂ ൾബ്റോഡ്നിര്മ്ോണംRC/270933 47.2 

6 തെയണനിര്മ്ോണംWC/330938 - 

7 തരിശഭൂമ്ികൃഷ്ിബ്യോരയമ്ോക്ല്LD/239474 - 

8 വരമ്പനിര്മ്ോണം /മ്ണ്ണകകയ്യോലLD/ 252015 (612),LD/ 253401 (5/225) 158.5 

1. കല്ലുകയ്യോല:28മ്റകബ്റോളുകളിലോയി 115േിവ ം കകോെകപൂര്ത്ിയക്ിയ കല്ലകകയ്യോല 

വളകരനന്നോയിതകന്നകെയക തി്ുെക . അവ ഇബ്പോഴും ഉപബ്യോരഗ്പേമ്ോയ അവസ്ഥയില് 

തകന്നആണകഉള്ളതക. കോെുകയറിയ െിലയിെങ്ങളില് മ്ോഗ്തബ്മ് അളവുകൾ എെുക്ോൻഗ്പയോ ം 

ഉെോയുള്ളൂ .  

2.നങ്ങംബ്തോെിനകകയര്ഭൂവ കഗ്തംവിരിച്ചക ംരക്ഷിക്ല്:24 മ്റകബ്റോളു കളിലോയി129 േിവ ം 

കകോെകപൂ ര്ത്ിയക്ിയനങ്ങം ബ്തോെിനകകയര് ഭൂവ കഗ്തംവിരി ച്ചക ംരക്ഷിച്ചതക ഇബ്പോഴുംഅവികെ 

കോണോൻ  ോധിച്ചു. കയര്ഭൂവ കഗ്തം നെത്ിയതു കോട്കയറികയങ്കിലും ബ്തോെിനകകറ 

കരകളില്മ്ണ്ണിെിച്ചില്ഉെോയി്ില്ല 

3 ഉേയപരംദേഗ്തം - തോ്ിലസഹസ്കൂ ൾദറാഡ്നിര്ടമാണം:7 മ്റകബ്റോളുകളിലോയി4 

േിവ ംകകോെകപൂര്ത്ിയക്ിയബ്റോഡ്നിര്മ്ോത്ിനകഎറിബ്മ്റ്റകതുക : 493162/-

വിലയിരുത്ിഎങ്കിലുംഗ്പവൃത്ി  ൭൭൧൭ രൂപ മ്ോഗ്തമ്ോണക െിലവോക്ിയതക.നിലവില് ഉള്ള തര്ക്ങ്ങൾ  

പരിഹരിച്ചു  ഈ  ഗ്പവര്ത്നം പൂര്ത്ിക്ിയോല്  ോധരണക്ോര്ക്വളകരഉപബ്യോരകപെും. 
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4.തരിശഭൂമ്ികൃഷ്ിബ്യോരയമ്ോക്ല് 

6 മ്റകബ്റോളുകളിലോയി36േിവ ംകകോെകപൂര്ത്ിയക്ിയതരിശഭൂമ്ികൃഷ്ിബ്യോരയമ്ോക്ല്എന്ന 

ഗ്പവൃത്ി പൂരകതികരിച്ചതക .മ്ോര്ച്ചക  മ്ോ ത്ില് പൂരകതികരിച്ച ഈ ഗ്പവൃത്ി കൃഷ്ി ഗ്പബ്േശത്ക 

വളകര ഉപകരകപ്ിരുന്നു എന്നും ഭൂവുെമ്കൾ ആയുള്ള  ം ോരത്ില് മ്ന ിലോക്ോൻ 

 ോധിച്ചു,.എന്നോല് എബ്പോൾ ഈ ഗ്പബ്േശം കനല്ലക കൃഷ്ി കിെക്ുന്നതിനോല് എഗ്ത ഗ്പബ്േശത്ക പണി 

പൂരകതീകരിച്ചിരുന്നു എന്നക മ്ന ിലോക്ോൻ  ോധിച്ചില്ല. 

5.മ്ണ്ണകകയ്യോല /വരമ്പുനിര്മ്ോണം 

16 മ്റകബ്റോളുകളിലോയി58േിവ ംകകോെകപൂര്ത്ിയക്ിയമ്ണ്ണകകയ്യോല /വരമ്പുനിര്മ്ോണം മ്ഴകോല 

ത്ിനുബ്ശഷ്ം ആയതിനോല്പൂര്ണമ്ോയുംകോണോനുംഅളക്ോനും ോധിച്ചില്ല.  

6.തടയണനിര്ടമാണം 

9 മ്റകബ്റോളുകളിലോയി 35േിവ ംകകോ െകപൂര്ത്ിയക്ിയ തെയണനിര്മ്ോണത്ി 

നകകറയോകതോരുഅവബ്ശഷ്ിപുംഅവികെഉെോയിരുന്നില്ല. ശക്തമ്ോയമ്ഴകയ തുെര്ന്നകതെയണ 

നശിച്ചു എന്നകകതോഴിലോളികൾപറഞ്ഞു.  

7. േക്കൂസ്നിര്ടമാണം 

8 മ്റകബ്റോളുകളിലോയി20േിവ ംകകോെകപൂര്ത്ിയക്ിയകക്ൂസ്കു ഴിനിര്മ്ോണംഗ്പവൃത്ി ( ബിന്ദു, 

രമ്യ ) പൂര്ത്ികരിച്ചിന്നു.  

7.അവോശഅേിഷ്ഠ ിതനിരീേണങ്ങള് 

മ്ഹോത്മരോന്ധി ബ്േശീയഗ്രോമ്ീണ കതോഴിലുറപക നിയമ്ത്ിലൂകെ ഗ്രോമ്ീണ ജനതയകക്ക കതോഴില് 

നല്കകപെുന്നബ്തോകെോപം അവരുകെ പത്ു അവകോശങ്ങളും  ംരക്ഷിക്കപെുന്നു.ബ് ോഷ്യല് 

ഓിറ്റിലൂകെ ഗ്പവൃത്ികളുകെ പരിബ്ശോധനയും അബ്തോകെോപം കതോഴിലോളികളുകെ 

പത്വകോശങ്ങളും ംരക്ഷിക്കപെുന്നുകവന്നും വിലയിരുത്ുന്നു.കതോഴിലുറപക നിയമ്ത്ിലൂകെ 

കതോഴിലോളികൾക്ക ലഭയമ്ോയ അവകോശങ്ങകള കുറിച്ചക തോകഴ പറയുന്നു. 

തതാഴില് ോര്ടഡുമായി ബന്ധതപ്പവ: 

കതോഴില്കോര്ക ഒരുആധികോരികബ്രഖയോണക.മ്ഹോത്മോ രോന്ധി ബ്േശീയ ഗ്രോമ്ീണ കതോഴിലുറപക 

നിയമ്ത്ികല കഷ്യൂൾ 2 ഗ്പകോരം കതോഴില് കോര്ിനക അബ്പക്ഷ നല്കുന്ന കുെുംബങ്ങൾക്ക 15 

േിവ ത്ിനകം തികച്ചും ക ൗജനയമ്ോയി കതോഴില് കോര്ക  ലഭയമ്ോക്ണകമ്ന്നക 

അനുശോ ിക്ുന്നു. കൂെോകത കൃതയമ്ോയ ഇെബ്വളകളില് കോര്ക പുതുക്ി നല്ബ്കെതുമ്ോണക. 

കതോഴില് കോര്ക കതോഴിലോളികളുകെ കകവശം തകന്നയോണക  ൂക്ഷിബ്ക്െതക കതോഴില് 

ഏര്കപ് േിവ ങ്ങൾ കൃതയമ്ോയി ബ്രഖ കപെുത്ിയിരിക്ുന്നു 

തതാഴില് ലഭിക്കുന്നത്  ംബന്ധിച്ച്: 

കതോഴില് കോര്ുള്ള ഏകതോരു കുെുംബത്ിനും 100 േിവ കത് അവിേഗ്ദ കോയിക കതോഴിലിനക 

അവകോശമ്ുെക. അബ്പക്ഷ നല്കിയോല് കകപറ്റു രശീതക നല്കുകയും15 േിവ ത്ിനകം 

കതോഴില്  ലഭയമ്ോക്ണകമ്ന്നും നിയമ്ത്ില് ഗ്പതിപോേിക്ുന്നു..അബ്പക്ഷ  വീകരിക്ുന്ന 

മ്ുറയകക്ക അബ്പക്ഷകനക കകപറ്റു രശീതക  നിര്ബന്ധമ്ോയും നല്കണകമ്ന്നക നിയമ്ത്ില് 

അനുശോ ിക്ുന്നുെക .  

കതോഴിലില്ലോയ്മദവതനം: 

കതോഴില് ആവശയകപ്ു കഴിഞ്ഞോല് 15 േിവ ത്ിനകം കതോഴില് ലഭയമ്ോക്ോത്പക്ഷം 

കതോഴിലില്ലോയ്മ ബ്വതനം ലഭിക്ോൻ അവകോശമ്ുെക.വോര്ികലകതോഴിലോളികളക ആവശയ കപെുന്ന 

മ്ുറയകക്ക കതോഴില് ലഭിക്ോറുെക,അതുകകോെക തകന്ന കതോഴിലില്ലോയ്മ ബ്വതനം ലഭിബ്ക്െ 

 ോഹെരയം ഉെോയി്ില്ല 

4.തഷ്ല്്  ഓ് ദഗ്പാജേ്റ്്    ംബന്ധിച്ച്: 

വോര്ില് ആവശയമ്ോയ വിക ന ഗ്പവൃത്ികൾ കകെത്ുന്നതിനക കതോഴിലോളികൾക്ക 

അവകോശം ഉെക. കതോഴില് കകെത്ുന്നതിനു കതോഴിലോളികളുകെയും ബ്മ്റ്റികെയും ഭോരത്ക  
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നിന്നും പങ്കോളിത്മ്ുെോവുന്നുെക ,എന്നോല് കതോഴിലുറപില് അനുവേനീയമ്ോയ ആസ്തി വിക ന 

ഗ്പവൃത്ികൾ കകെത്ുന്നതിനക വോര്ികല വിവിധ ബ്മ്ഖലയില് ഉള്ളവരുകെ പങ്കോളിത്ം 

ഉെോബ്വെതുെക.അത്രത്ില് ഉള്ള ബ്യോരം നെന്നതോയി കോണുന്നു അബ്തോകെോപം ആക്ഷൻ 

പ്ലോനിനകകറ ബ്കോപി ഫയലില്  ൂക്ഷിച്ചിരിക്ുന്നു 

5.യാഗ്താ തെലവ ് ംബന്ധിച്ച്: 

കതോഴിലോളികൾക്ക തോമ്  സ്ഥലത്ുനിന്നും 5 കിബ്ലോമ്ീറ്റര് െുറ്റളവില് കതോഴില് 

ലഭിക്ുവോനുള്ള അവകോശമ്ുെക ,ഗ്പസ്തു ത പരിധിക്ു പുറത്ു  കതോഴില് കെബ്യ്യെ  ോഹെരയം 

ഉെോവുകയോകണങ്കില് യോഗ്തോ ബത്യോയി കൂലിയുകെ 10% തുക നിലവികല കൂലി ഗ്പകോരം  27 

രൂപ 10 കപ  ഗ്പവൃത്ി േിവ ങ്ങളില് ലഭയമ്ോക്ണം. അഞ്ചകകിബ്ലോമ്ീറ്റര് പരിധിക്പുറം 

കതോഴിലുറപക ഗ്പവൃത്ി കെയ്തില്ല എന്നോണു കതോഴിലോളികളില് നിന്നും മ്ന ിലോക്ോൻ 

കഴിഞ്ഞതക. 

6.ഗ്പവൃത്ി സ്ഥലതത് ത ൌേരയങ്ങൾ  ംബന്ധിച്ച്; 

കതോഴിലിെങ്ങളില് ലഭിബ്ക്െ അെിസ്ഥോന ക ൗകരയങ്ങളോയ ഗ്പഥമ് ശുഗ്ശൂഷ്ോ 

 ംവിധോനങ്ങൾ ,വിഗ്ശമ്  മ്യകത് തണല്  ൗകരയം, കുെികവളളം എന്നിവ 

കതോഴിലോളികൾക്ക ക ൗജനയമ്ോയി ലഭയമ്ോബ്ക്െതുെക.  . കതോഴിലോളികളുമ്ോയുള്ള കൂെിക്ോഴ്ച 

യില് മ്ന ിലോക്ോൻ ോധിച്ചതക കുെികവള്ളത്ിനോയി  പോഗ്തം ,എന്നിവ ലഭയമ്ോയിരുന്നു  ഗ്ലോ ക 

എന്നും അബ്തോകെോപം  ഗ്പഥമ് ശുഗ്ശൂഷ് മ്രുന്നുകൾ വോങ്ങിെു ഓഫീ ില് നല്കുന്ന എന്നറിയോൻ 

 ോധിച്ചു ,ഇതുവകര കതോഴിലോളികൾക്ക എന്നോല് ,കയ്യുറ കോലുറ  ലഭിച്ചി്ില്ല .ഇതക നിര്വഹണ 

ഏജൻ ിയുകെ ഭോരത്ുനിന്നുള്ള വീഴ്ചയോണക, തുെര്ന്നുള്ള ഗ്പവൃത്ികളില് അെിസ്ഥോന 

ക ൗകരയങ്ങൾ ലഭയമ്ോക്ുന്നതിനക നിര്വഹണ ഏജൻ ി ഗ്ശദ്ധിബ്ക്െതുെക . 

അപേടങ്ങൾ  ംബന്ധിച്ച്: 

കതോഴിലുറപക ബ്ജോലിക്ികെ കതോഴിലോളികൾക്ക ഏകതങ്കിലും തരത്ിലുള്ള അപകെം 

 ംഭവിച്ചു ബ്പോവുകയോകണങ്കില് നിയമ്ത്ികല കഷ്യൂൾ 2(5)ഗ്പകോരവുംഅദ്ധയോയം 9 കല 

പരോമ്ര്ശങ്ങളുകെ അെിസ്ഥോനത്ിലും െികില് ോ കെലവുകളുകെ ബ്രഖകൾ  മ്ര്പിക്ുന്ന 

മ്ുറയകക്ക  ഗ്പസ്തു ത തുക മ്ുഴുവനും അനുവേിച്ചു കകോെുബ്ക്െതോണക.ഓിറ്റക  കോലയളവില് 

അത്രത്ില് ഉള്ള അപകെങ്ങൾ ഒന്നും  ംഭവിച്ചി്ില്ല. 

7.ദവതനം ലഭയമാക്കുന്നത്  ംബന്ധിച്ച്; 

കതോഴിലുറപക നിയമ്ത്ില് ത േന് 3(2)ഗ്പകോരം മ്റര് ബ്റോളക കോലോവധി കഴിഞ്ഞു 

15േിവ ത്ിനകം കതോഴിലോളികളുകെ അകക്ൗെില് കൂലി ലഭിക്ുവോൻ അവകോശമ്ുെക . 

പഞ്ചോയത്ില് നിന്നും പതിനഞ്ചക േിവ ത്ിനുളളില് എഫക.െി.ഒ ജനബ്ററ്റക കെയ്തി്ുെക.  

15േിവ ത്ിനേംദവതനം ലഭയമായിതലങ്കില് നഷ്ട പരിഹാരം ലഭിക്കുവാനുള്ള 

അവോശം 

കതോഴില് പൂര്ത്ീകരിച്ചു പതിനഞ്ചു േിവ തകനുള്ളില് കൂലി ലഭിെിരുന്നികലനകകില്  

കൂലിയുകെ  0.05  ശതമ്ോനം നഷ്ട പരിഹാരം ലഭിക്കുവാനുള്ള അവോശം ഉണ്ട്. 

പഞ്ചോയത്ില് നിന്നും പതിനഞ്ചക േിവ ത്ിനുളളില് എഫക.െി.ഒ ജനബ്ററ്റക കെയ്തി്ുെക.നിലവില് 

ബ്കഗ്ന്ദ  രകകോരില് നിന്നും ഫെക  ലഭയമ്ോകതിരിക്ുന്ന  ോഹെരയത്ില് മ്ോഗ്തമ്ോണക ബ്വതനം 

ലഭിക്ോൻ  കവകുന്നതക. 

പരാ-തി പരിഹാരം  ംബന്ധിച്ച്: 

കതോഴിലുറപുമ്ോയി ബന്ധകപ് ഏകതങ്കിലുംകോരയത്ില് പരോതിയുെോകുന്ന പക്ഷം ആയതക 

ബ്രഖോമ്ൂലം പഞ്ചോയത്ില് പരോതികപെോവുന്നതോണക ,ഗ്പസ്തു ത പരോതികൾ  വീകരിച്ചു ര ീറ്റക  

നല്കുകയും പരമ്ോവധി 7 േിവ  പരിധിക്ുള്ളില് അബ്നവഷ്ിച്ചു പരോതിക്ോരനക മ്റുപെി 

നല്ബ്കെതോണക(section (19) .പരോതികൾ അറിയിക്ുന്നതിനുള്ള ബ്െോൾ ഗ്ഫീ നമ്പരക (18004251004 ) 

കപോതുജനങ്ങൾക്ക കോണോവുന്ന രീതിയില് പഞ്ചോയത്ക ഓഫീ ില് ഗ്പേര്ശിപിബ്ക്െതുെക . 

പഞ്ചോയത്ികല പരോതി രജിറര് പരിബ്ശോധിച്ചബ്പോൾ ഇതുവകരയോയി മ്ൂന്നുപരോതികൾ 

രജിററില് ബ്രഖകപെുത്ിയതോയും അതിനുള്ള നെപെി  വീകരിച്ചതോയും കോണകപ്ു. 
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ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്  നടത്ുന്നത്  ംബന്ധിച്ച്: 

കതോഴിലുറപില് ഏകറ്റെുത് ഗ്പവൃത്ികൾ ബ് ോഷ്യല് ഓിറ്റക  നെത്ുന്നതില് 

പങ്കോളികളോവുന്നതിനു കതോഴിലോളികൾക്ക അവകോശമ്ുെക.(ക ക്ഷൻ 17.2)  

8.തതാഴിലാളിേളുതടേടമേൾ 

1. കൃതയ മ്യത്കകതോഴില്സ്ഥലത്കഹോജരോയിഒപക വയകക്ുക. 

2. കതോഴിലുറപകഗ്രോമ് ഭയകക്കബ് ോഷ്യല്ഓിറ്റകഗ്രോമ് ഭയുംകൃതയമ്ോയിപകങ്കെുക്ുക 

3. ഗ്പകൃതി ംരക്ഷണത്ിനകആവശയമ്ോയഗ്പവൃത്ികൾഏകറ്റെുത്കനെപിലോക്ുക. 

4. ആസ്തി ൃഷ്ടിക്ുന്നഗ്പവൃത്ികൾ  കകെത്ിബ്മ്റ്റകകനയുംപഞ്ചോയത്കഅധികൃതകരയും   

 അറിയിക്ുക. 

9.രജി ്തറര്ട പരിദശാേന 

 

ബ്കഗ്ന്ദ ര്ക്ോരിനകകറ നിര്ബ്േശ ഗ്പകോരം തോകഴ പറയുന്ന ഏഴു രജിറര് നിര്ബന്ധമ്ോയും 

ഗ്രോമ്പഞ്ചോയത്ില്  ൂക്ഷിബ്ക്െതോണക. AMC ഗ്പകോരമ്ുള്ള 7 രജിററുകളുംഉെോയിരുന്നു.അവ 

തോകഴ പറയ്യുന്നു. 

 

തതാഴില് ോര്ടഡ് രജിസ്റ്റര്ട  . 

എം .ഐ .എ ില് നിന്നും കൗണ്ബ്ലോക കെയ്ത ബ്കോപിയില് വോര്ക  തലത്ില് ഉള്ള എല്ലോ 

വിവരങ്ങളും ഉൾകപെുത്ിയി്ുെക.  

ഗ്ഗാമ ഭരജിസ്റ്റര്ട 

കതോഴിലുറപുമ്ോയി ബന്ധകപ് ഗ്രോമ് ഭകൾ ,തുെങ്ങിയവ ബ്രഖകപെുത്ുന്നതിനക ബ്യോരങ്ങൾ  

വോര്ക  തലത്ില് ഗ്പബ്തയക ഗ്രോമ് ഭോ രജിറര്  ൂക്ഷിബ്ക്െതോണക ..വോര്ക  തലത്ില് ഗ്രോമ് ഭ 

രജിറര്  ൂക്ഷിച്ചി്ുെക 

തതാഴില് അദപോ രജിസ്റ്റര്ട  

കതോഴില് ആവശയകപ്ു ലഭിക്ുന്ന അബ്പക്ഷകളുകെ വിവരങ്ങളും അതുഗ്പകോരം അവര്ക്ക 

കതോഴില് അനുവേിച്ചതിനകകറ വിവരങ്ങളും  ഗ്പസ്തു ത രജിററില് ബ്രഖകപെുത്ി കവബ്ക്െതോണക 

MIS ല് നിന്നും കൗണ്ബ്ലോക കെയ്ത ബ്കോപിയില് എല്ലോ വിവരങ്ങളും ഉൾകപെുത്ിയി്ുെക 

വര്ടക്ക് രജിസ്റ്റര്ട: 

കതോഴിലുറപില് നെപിലോക്ുന്ന ഗ്പവൃത്ികളുകെ വിവരങ്ങൾ യഥോ മ്യം ഗ്പസ്തു ത രജിററില് 

ബ്രഖകപെുകതെതോണക.2018 19 കോലയളവില് കെയ്യുവോൻ ഉബ്േശിച്ചിരുന്ന മ്ുഴുവൻ 

ഫയലുകളുബ്െയും വിവരങ്ങൾ നല്ല രീതിയില്   എം,ക എ.എ ക ല് നിന്നും ൗണ്ബ്ലോക കെയ്തു 

 ൂക്ഷിച്ചിരിക്ുന്നു.(പഞ്ചോയത്ികെ മ്ുഴുവൻ  ഗ്പവൃത്ികളും 

ആസ്തിരജിസ്റ്റര്ട: (സ്ഥിര ആസ്തികളുകെ രജിറര്) 

ആസ്തിരജിറര് ൂക്ഷിച്ചിരിക്ുന്നു ഇതുവകര കെയ്ത എല്ലോ ഗ്പവൃത്ികളും ബ്രഖ കപെുതിയി്ുെക  

പരാതി രജിസ്റ്റര്ട: 

കതോഴിലുറപക പദ്ധതിയുമ്ോയി ബന്ധകപ് ഏതു പരോതിയും വോക്ോബ്ലോ ,ബ്രഖോമ്ൂലബ്മ്ോ 

ലഭിക്ുകയോകണങ്കില \                                  രജിററില് ബ്രഖകപെുത്ുകയും നിര്ബന്ധമ്ോയും 

കകപറ്റു ര ീതക പരോതിക്ോരനക നല്കുകയും ബ്വണം  .18004255720 എന്ന ബ്െോൾ ഗ്ഫീ നമ്പറില് 

പരോതികൾ ബ്രഖകപെുത്ോം എന്നുള്ള വിവരം കതോഴിലോളികൾക്ക ലഭയമ്ോക്ണം. 

തമറ്ീരിയല്രജിസ്റ്റര്ട :  

കതോഴിലുറപില് ഏകറ്റെുക്ുന്ന ഗ്പവൃത്ികളുകെ ഭോരമ്ോയി വരുന്ന  ോധന  ോമ്ഗ്രികളുകെ 

വോങ്ങല് തീരുമ്ോനം ,ഉപബ്യോരം,നീക്ിയിരിപക,കെലവുകൾ എന്നിവ  ംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ 

മ്ുഴുവനും ഗ്പസ്തു ത രജിററില് ബ്രഖകപെുബ്ത്െതോണക. 
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10.ഗ്പവൃത്ി യലിതല 22 ദരഖേൾ 

 

എ .എം  ി ഗ്പകോരം ഒരു ഗ്പവൃത്ി ഫയലില് തോകഴപറയുന്ന ഇരുപത്ിരെു ബ്രഖകൾ 

നിര്ബന്ധമ്ോയും ഉെോയിരിബ്ക്െോതോണക. 

1.േവര്ടദപജ് 

വോര്ഷ്ിക മ്ോറര്  ര്ക്ുലര് ഗ്പകോരം കവര്ബ്പജില് പഞ്ചോയത്ക വിവരങ്ങൾ, ജില്ല, ഗ്പവര്ത്ി 

നെപിലോക്ിയ വിവരങ്ങൾ, അെങ്കല് തുക, ആകക കെലവക, നെത്ിയ തീയതി,  മ്ുതലോയ 

വിവരങ്ങൾ ബ്രഖകപെുബ്ത്െതോണക.  പരിബ്ശോധിച്ച ഫയലുകളില്വോര്ഷ്ിക മ്ോറര്  ര്ക്ുലര് 

ഗ്പകോരമ്ുള്ള കവര് ബ്പജക  ൂക്ഷിച്ചിരുന്നു 

2.തെേ് ലി ് റ് ്

വര്ക്ക ഫയലില്  ൂക്ഷിച്ചിരിക്ുന്ന വിവരങ്ങളുകെ പ്ികയും, അവയുകെ ബ്പജക നമ്പറും 

ബ്രഖകപെുബ്ത്െ കെക്ക ലിറകഫയലില്  ൂക്ഷിബ്ക്െതോണക. പരിബ്ശോധിച്ചരെു  

ഫയലുകളില്ഒരു ഗ്പവര്ത്ിഫയലുകളില്  കെകക ലി ക റ്റക ൂക്ഷിച്ചിരുന്നു. 

3.ആക്ഷൻപ്ലാന് 

ഒരു ജനകീയ ഇെകപെലിനകകറ ബ്നര്  ോക്ഷയം കതളിയി ക്ുന്ന ബ്രഖയോണക ആക്ഷൻ പ്ലോൻ 

ബ്കോപിഗ്രോമ് ഭ നിര്േ ബ് . ശിക്ുന്ന ഗ്പവര്ത്ികൾ കഷ്ല്ഫക ഓഫക ബ്ഗ്പോജക്ടിബ്ലക്ക മ്ോറ്റുകയും 

ഇതില്നിന്നും മ്ുൻരണന അെിസ്ഥോനത്ില് അതോതക  ോമ്പത്ിക വര്ഷ്ത്ില് ആവശയമ്ുള്ള 

ഗ്പവര്ത്ി കതരകഞ്ഞെുത്ക ആക്ഷൻ പ്ലോൻ തയ്യോറോക്ുകയും കെയ്യും ആക്ഷൻ പ്ലോനില് ഉൾകപ്  .

ഗ്പവര്ത്ി തകന്നയോബ്ണോ നെപിലോക്ിയതക എന്നക മ്നസ്സിലോക്ുന്നതിനും ആക്ഷൻപ്ലോൻ ബ്കോപി 

ഉപകരിക്ുന്നു.പരിബ്ശോധിച്ച ഫയലുകളില്  AMC ഗ്പകോരം നിര്ബന്ധമ്ോയും ഉെോയിരിബ്ക്െ 

ആക്ഷൻ പ്ലോനിൻകറ ബ്കോപി  ൂക്ഷിച്ചിരുന്നു 

4.എസ്റ്റിദമറ്്ഡിസ ന്ആന്ഡ്ദഗ്ഡായിങ ്

 ോബ്ങ്കതിക എറിബ്മ്റ്റക പദ്ധതിയില് ഏകറ്റെുക്ുന്ന ഓബ്രോ ഗ്പവര്ത്ിക്ും  ംസ്ഥോന  ര്ക്ോര് 

െുമ്തലകപെുത്ിയ അധികോര സ്ഥോനത്ിനകകറ അനുമ്തിബ്യോെുകൂെിയ  ോബ്ങ്കതിക എറിബ്മ്റ്റക 

ഉെോയിരിബ്ക്െതോണക.ഓബ്രോ ഗ്പവര്ത്ിക്ും എറിബ്മ്റ്റിനകകറ  ംക്ഷിപ്തം, ിക ൻ, 

ഗ്പവര്ത്ിയുകെ ഗ്പതീക്ഷിത ബ്ന്ങ്ങൾ വിശേീകരിക്ുന്ന  ോബ്ങ്കതിക കുറിപക തുെങ്ങിയവ 

ഉെോയിരിബ്ക്െതും ക കവര് ബ് ോഫകറ്റക കവയറിലൂകെ ഓണ്കലനോയി 

അനുമ്തികൾലഭയമ്ോബ്ക്െതുമ്ോണക .എല്ലോ ഫയലുകളിലും വിശേമ്ോയഎറിബ്മ്റ്റക ഉെോയിരുന്നു. 
എറിബ്മ്റ്റില്  ോബ്ങ്കതികവിേഗ്ധരുകെ ഒപക ഉെോയിരുന്നു. എറിബ്മ്റ്റകറിബ്പോര്്ക ബ്ഗ്പോജക്ടക റിബ്പോര്്ക 

ഇവ ..  ൂക്ഷിച്ചിരുന്നു . 

5.ഭരണാനുമതി 

ഒരു വോര്ില് ഒരു വര്ഷ്ം നെപിലോക്ുന്ന കതോഴിലുറപക പദ്ധതി ഗ്പവര്ത്നങ്ങൾക്ക പഞ്ചോയത്ക 

ഭരണ  മ്ിതി നല്കുന്ന അംരീകോരമ്ോണക ഭരണോനുമ്തിപരിബ്ശോധിച്ച ഫയലുകളില് 

ഭരണോനുമ്തി യുകെ ബ്കോപി ൂക്ഷിച്ചിരുന്നു. 

7. ംദയാജിതപദ്ധതി(േൺദവര്ടജന് ്) 

ഓിറ്റക  നു വിബ്ധയമ്ോക്ിയ   ഗ്പവര്ത്ികൾക്ും ഈ ബ്രഖകൾ ബോധകമ്ല്ല. 

8.ഡിമാന്ഡ്ദാം 

ഡിമാന്ഡ്ദാം ൂക്ഷിച്ചിരുന്നു  

9.വര്ടക്ക്അദലാദക്കഷ്ന്ദാം 

കതോഴില് ആവശയകപ്വര്ക്ുകതോഴില് അനുവേിച്ചുകകോെുള്ള വര്ക്ക അബ്ലോബ്ക്ഷ്ൻ 

ബ്ഫോംഈ ഗ്പവര്ത്ിയുകെ ഫയലില്  ൂക്ഷിച്ചിരുന്നു. 

10.ഇമസ്റ്റര്ട ദറാൾ 
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കതോഴിലോളികൾ കതോഴില് കെയ്യുന്ന തീയതി, േിവ ം ഉൾകപകെ ഹോജര് 

ബ്രഖകപെുത്ുന്നതിനുള്ള അെിസ്ഥോന ബ്രഖയോണക ഇമ്റര് ബ്റോൾ.ഇതില് ബ്ലോക്ക കവലപകകമ്ൻറക 

ഓഫീ ര്, പഞ്ചോയത്ക ക ഗ്ക്റി എന്നിവര് ഒപും,   ീലുംബ്രഖകപെുബ്ത്െതോണക.   

ഇ-മ്റര് ബ്റോളുകളില് ബ്ലോക്ക കവലപകകമ്ൻറക ഓഫീ ര്, പഞ്ചോയത്ക ക ഗ്ക്റി എന്നിവര് 

ഒപും,   ീലുംബ്രഖകപെുത്ിയി്ുെക തീയതി. ഇതില് കതോഴിലോളികളുകെ ഒപുകൾ,  അവരുകെ 

കതോഴില് േിനങ്ങൾ,  കൂലി എന്നിവ ബ്രഖകപെുത്ിയി്ുെക .മ്ോറര് ബ്റോളില് ഒപിെുന്ന 

ബ്കോളങ്ങളില് തീയതി എഴുതി്ുെയിരുന്നില്ല  

മ്റര് ബ്റോളില്  എം ബുക്ക   നമ്പര് ബ്രഖകപെുത്ിയില്ലപരിബ്ശോധനയ്യകക്ക വിബ്ധയമ്ോക്ിയ വര്ക്ക  

ഫയലികല മ്റര് ബ്റോളില് കവ്ിത്ിരുത്ലുകൾ ഉെോയിരുന്നില്ല. 

11.തമഷ്ര്ടതമന്റ്പുസ്തേം (M Book) 

ഗ്പവര്ത്ി തുെങ്ങുന്നതിനക മ്ുമ്പും ബ്ശഷ്വും അളവുകൾ ബ്രഖകപെുത്ുന്നതിനുള്ള അെിസ്ഥോന 

ബ്രഖയോണക കമ്ഷ്ര്കമ്നകറക  ബുക്ക..എല്ലോ ഫയലുകളിലും M book ഉെോയിരുന്നു.കമ്ഷ്ര്കമ്ൻറക 

ബുക്ില് നമ്പര് ബ്പജക നമ്പര് ഇവ ബ്രഖകപെുത്ിയി്ുെക AS,TS നമ്പര് ബ്രഖകപെുത്ിയി്ില്ല. ഗ്പീ 

കമ്ഷ്ര്കമ്ൻറക ബ്രഖ കപെുത്ിയിരുന്നു.ബന്ധകപ് ഉബ്േയോരസ്ഥര് അതോയതക ഓവര് ിയര്, 

എൻജിനീയര് എന്നിവരുകെ ഒപകകമ്ഷ്ര്കമ്നകറക  ബുക്ില് ഉെോയിരുന്നു.പരിബ്ശോധനയകക്ക 

വിബ്ധയമ്ോക്ിയ  വര്ക്ക  ഫയലിലുംഎം ബുക്ക   ൂക്ഷിച്ചിരുന്നു.എം ബുക്ില് അളവുകൾ 

ബ്രഖകപെുത്ുബ്ബോൾ ഗ്പവൃത്ി കെയുന്ന ഗ്പബ്േശം ഉെമ്യുകെ ബ്പരക , ര്ബ്േ നമ്പര് എന്നിവ 

ഉൾകപെുത്ിയി്ില്ല 

12.തമറ്ീരിയല്ലിസ്റ്റ് 

നങ്ങo 

ദതാട്ന്േയര്ടഭൂവ ്ഗ്തംവിരിച്ചു ംരേിക്കല്ഗ്പവര്ടത്ിയില്തമറ്ീരിയല്ലിസ്റ്റ്ഉണ്ടാ

യിരുന്നു.  

13.ബ്വജക ലിറക 

കതോഴിലോളികൾ എഗ്ത േിവ ം ബ്ജോലി കെയ്തു എന്നതിനക അെിസ്ഥോനകപെുത്ി അവര്ക്ക 

നല്ബ്കെ തുക അതോയതകകൂലി, ആയുധങ്ങൾക്ക കകോെുക്ുന്ന വോെക,  മ്ൂര്ച്ച കൂ്ുന്നതിനുള്ള 

തുക എന്നിവ എല്ലോം കോണിച്ചു കകോെക പണം കകമ്ോറുന്നതിനക ബ്വെി തയ്യോറോക്ുന്ന 

ഗ്പധോനകപ് ഒന്നോണക ബ്വജക ലിറക.  മ്റര് ബ്റോൾ ഗ്പകോരമ്ുള്ള ബ്വജക ലിറക എല്ലോ ഫയലിലും കോണോൻ 

 ോധിച്ചു. 

14.മസ്റ്റര്ടദറാൾ /യല്മാറ്സ്ലിപ്പുേൾ 

ഒരു മ്റര് ബ്റോൾ അവ ോനിെക 3 േിവ ത്ിനകം തകന്ന അളവുകൾ ബന്ധകപ് ഉേയോരസ്ഥൻ 

ബ്രഖകപെുത്ണം എന്നക നിയമ്ം അനുശോ ിക്ുന്നു.അളവുകളില് ഗ്കമ്ബ്ക്െുകൾ ഉെോയോബ്ലോ, 

ഉപബ്യോരിക്ുന്ന കമ്റ്റീരിയലിനകകറ കവോളിറ്റിയില് നിലവോരം കുറയകക്ുകബ്യോ, ഉയര്ന്ന എറിബ്മ്റ്റക 

കോണിക്ുകബ്യോകെയ്യുന്നതക നിയമ്വിരുദ്ധമ്ോവുകയും ക ക്ഷൻ 25 അനുശോ ിക്ുന്ന ശിക്ഷകക 

വിബ്ധയമ്ോബ്വെി വരുകയും കെയ്യും. എല്ലോ ഫയലുകളിലും ഫയല് ഗ്െോക്ിംരക ബ്ഫോം അഥവോ 

മ്റര് ബ്റോൾ മ്ൂവകകമ്ൻറക സ്ലിപകഉെോയിരുന്നു.  ആരംഭിച്ച തീയതിയും അവ ോനിച്ച തീയതിയും 

ബ്രഖകപെുത്ിയിരുന്നു. മ്റ്റു ഗ്പധോനകപ് ബ്കോളങ്ങൾ MIS ല് അപക ബ്ലോക കെയ്ത തീയതി .ബ്വതനം 

അനുവേിച്ച  മ്ുതലോയവ ബ്രഖകപെുത്ി യിരിക്ുന്നു. 

15. തമറ്ീരിയല് വൌച്ചര്ട ബില്  

കമ്റ്റീരിയല് വൗച്ചര് ബില്  ൂക്ഷിച്ചി്ുെക 

16.ഫെക ഗ്െോൻസ്ഫര് ഓര്ര് (FTO)’ 

പരിബ്ശോധിച്ച ഫയലുകളില് ഒന്നും ഫെകഗ്െോൻസ്ഫര്ഓര്ര്(FTO)’ ഹോര്ക  ബ്കോപി   ൂക്ഷിച്ചിരുന്നു. 

17. ദറായല്റ്ി 

പരിബ്ശോധന  വിബ്ധയമ്ോക്ിയ  ഒരു വര്ക്ക  ഫയലിലും ബ്റോയല്റ്റി ബോധകമ്ല്ല 
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18.ദാദ്ാഗ്ഗാ ്

ഗ്പവര്ത്ി തുെങ്ങുന്നതിനക മ്ുമ്പക ഗ്പവര്ത്ി നെന്നു കകോെിരിക്ുബ്മ്പോൾ ,   ഗ്പവര്ത്ി 

പൂര്ത്ീകരിച്ചു കഴിയുബ്മ്പോൾ  തുെങ്ങിയഓബ്രോ ഘ്ത്ികലയും ബ്ഫോബ്്ോകൾ ഫയലില് 

 ൂക്ഷിക്ണകമ്ന്നക നിഷ്കര്ഷ്ിച്ചിരിക്ുന്നു ഇത്രത്ിലുള്ള  വിവിധ ഘ്ങ്ങളികല 

ബ്ഫോബ്്ോകളും ൂക്ഷിച്ചിരുന്നു  

19 .ജിദയാ ടാഗ്ഡ് ദാദ്ാ ് 

ഗ്പവര്ത്ി സ്ഥലം തിരിച്ചറിയുന്നതിനുള്ള ഉപോധിയോണക ജിബ്യോ െോഗ്ഡക ബ്ഫോബ്്ോ ക.  

എന്നോല്ബ് ോഫകറ്റക  ബ്കോപി ഓഫീ ില്  ൂക്ഷിക്ുന്നു 

20 ഗ്പവൃത്ി പൂര്ടത്ീേരണ  ാേയപഗ്തം 

ഗ്പവൃത്ി പൂര്ത്ീകരണ  ോക്ഷയപഗ്തം  ൂക്ഷിച്ചിരുന്നു .  

 21. ബ് ോഷ്യല് ഓിറ്റക റിബ്പോര്്ക 

എഎം ി ഗ്പകോരമ്ുള്ള ബ് ോഷ്യല് ഒ ോിറ്റക നെപോക്ുന്നതക ഇബ്പോഴോണക. 

22.സ റ്്ഡയറി 

 ംസ്ഥോന  ര്ക്ോരിനകകറ നിര്ബ്േശഗ്പകോരംവര്ക്ക ഫയലില്  ൂക്ഷിബ്ക്െ 22 മ്കത് 

ബ്രഖയോണക ക റ്റകയറി.പരിബ്ശോധനയകക്ക  വിബ്ധയമ്ോക്ിയ ഗ്പവൃത്ികൾ  ക റ്റക യറി 

 ൂക്ഷിച്ചിരുന്നു,.ക റ്റക യറി യുകെ ഒരു ഭോരമ്ോണക  വിജിലൻ ക ആൻക ബ്മ്ോണിറ്ററിങക 

കമ്മിറ്റി .വിജിലൻ ക ആൻക ബ്മ്ോണിറ്ററിങക കമ്മിറ്റി യുകെ റിബ്പോര്്ക ഉെോയിരുന്നു 

അഭിഗ്പോയങ്ങൾ ബ്രഖകപെുത്ി യി്ുെയിരുന്നു.ഒപുമ്ോഗ്തം ബ്രഖ 

കപെുത്ിയിരിക്ുന്നുപണിയോയുധങ്ങളുകെ വോെക ക റ്റക യറിയില് ബ്രഖ കപെുത്ിയില്ല  

11.CIB-  ിറ്ി ൺ ഇന്ര്ടദമഷ്ന് ദബാര്ടഡ ്

കതോഴിലുറപക പദ്ധതിയുകെ  ുതോരയത ഉറപോക്ുന്നതിനു ബ്വെിയുള്ള ഒരു ഉപോധിയോണക 

 ിറ്റി ണ് ഇൻഫര്ബ്മ്ഷ്ൻ ബ്ബോര്ക Para 25(a), schedule 1 അനു രിച്ചക ഒരു ഗ്പവര്ത്ിയുകെ 

അെിസ്ഥോന വിവരങ്ങൾ അതോയതക എറിബ്മ്റ്റക തുക  ോധന ബ്വതന ഘെകങ്ങൾ യഥോര്ത്ഥ 

കെലവക കതോഴില് േിനങ്ങൾ തുെങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ  ോധോരണ ജനങ്ങൾക്ും രുണബ്ഭോക്തോ 

ക്ൾക്ും മ്നസ്സിലോകുന്ന രീതിയില് ഗ്പേര്ശിപിബ്ക്െതക അനിവോരയമ്ോണക..ഈ ബ്ബോര്ക 

സ്ഥോപിബ്ക്െതക ഓബ്രോ ഗ്പവര്ത്ിയുകെയും ആരംഭഘ്ത്ില് ആണക. ഓബ്രോ ഗ്പവര്ത്ിക്ും 

അനു ൃതമ്ോയി നിഷ്കര്ഷ്ിച്ചി്ുള്ള അളവുകളില് ഉള്ള ബ്ബോര്ുകൾ  ിമ്ൻറകഉം ബ്കോണ്ഗ്കീറ്റും 

ഉപബ്യോരിച്ചക നിര്മ്മിച്ചക സ്ഥോപിക്ണകമ്ന്നക നിയമ്ം അനുശോ ിക്ുന്നുെക. ഇരുമ്പക ,െിൻ ,ഫകള 

ക്സകഷ്ീറ്റുകൾ തുെങ്ങിയവ ഉപബ്യോരിച്ചി്ുള്ള ബ്ബോര്ുകൾ സ്ഥോപിക്ുന്നതക നിയമ്വിരുദ്ധമ്ോണക. 

നിര്മ്മോണകച്ചലവക വയക്തിരത ഗ്പവര്ത്ികൾക്ക 3000 രൂപയും കപോതു ഗ്പവര്ത്ികൾക്ക 5000 

രൂപയും ആണക പരമ്ോവധി െിലവക എന്നോണക ആനുവല് മ്ോറര്  ര്ക്ുലര് നിഷ്കര്ഷ്ിക്ുന്നതക. 

 ിഐബി അെങ്ങുന്ന ഒരു ബ്ഫോബ്്ോ വര്ക്ക ഫയലില് ഉൾകപെുത്ണം എന്നതക നിര്ബന്ധമ്ോണക. – 

പരിബ്ശോധനയകക്ക വിബ്ധയമ്ോക്ിയ ഗ്പവൃത്ികളുകെ  ി ഐ ബി  ംബന്ധിച്ച വിവരം തോകഴ 

ബ്െര്ക്ുന്നു 

ഗ്കമ്  ഗ്പവൃത്ിയുകെ ബ്പരക എ കറിബ്മ്റ്റക   എം ബുക്ില്  ഫീല്ികല വിവരങ്ങൾ 

1 കല്ലുകയ്യോല 
LD/315561 (608) 
LD/315667 (609) 
LD/329717 (1-16) 

 

5000 5000 നിര്േിഷ്ട മ്ോതൃകയില് ഉള്ള   ി ഐ 

ബി സ്ഥോപിച്ചതോയി  കോണുവോൻ 

 ോധിച്ചു   

2 നങ്ങംബ്തോെിനുകയര്ഭൂവ

 കഗ്തംവിരിച്ചു ംരക്ഷിക്ല് 

WC/ 316202 (563) 

5000 0  ി ഐ ബി സ്ഥോപിച്ചി്ില്ല 

3 കക്ൂസ്നിര്മ്ോണം 
RS/344223 (623) 

5000 0  ി ഐ ബി സ്ഥോപിച്ചി്ില്ല 
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4 കക്ൂസ്നിര്മ്ോണം 
RS/327387 (623) 

5000 0  ി ഐ ബി സ്ഥോപിച്ചി്ില്ല 

5 ഉേയപരംബ്ക്ഷഗ്തം - 

കകോ്ിലകഹസ്കൂ ൾബ്റോഡ്നിര്

മ്ോണം 
RC/270933 

5000 0  ി ഐ ബി സ്ഥോപിച്ചി്ില്ല 

6 തെയണനിര്മ്ോണം 
WC/330938 

5000 0  ി ഐ ബി സ്ഥോപിച്ചി്ില്ല 

7 തരിശഭൂമ്ികൃഷ്ിബ്യോരയമ്ോക്

ല് 
LD/239474 

5000 0  ി ഐ ബി സ്ഥോപിച്ചി്ില്ല 

8 വരമ്പനിര്മ്ോണം /മ്ണ്ണകകയ്യോല 
LD/ 252015 (612) 
LD/ 253401 (5/225) 

5000 0  ി ഐ ബി സ്ഥോപിച്ചി്ില്ല 

12.ദറാസ്ഗാര്ടേിനം 

കതോഴില് ആവശയകത കൃതയമ്ോയി രജിറര് കെയ്യുന്നതിനും കതോഴിലോളികളുകെ അര്ഹതകളും 

അവകോശങ്ങളും അവകര ബ്ബോധയകപെുത്ുന്നതിനും പദ്ധതികൾ പരിഹരിക്ുന്നതിനുമ്ോയി 

ബ്റോസ്ഗോര് േിനം  ംഘെിപിബ്ക്െതോണക.  

13.വിജിലന് ് ആന്ഡ്  ദമാണിറ്റിംഗ് േമ്മിറ്ി(ജാഗ്ഗത ദമല്ദനാ്  മിതി 
 

ഓബ്രോ ഗ്രോമ്പഞ്ചോയത്ിലും അഞ്ചക അംരങ്ങളുള്ള ജോഗ്രത ബ്മ്ല്ബ്നോ്  മ്ിതി രൂപീകരി 

ബ്ക്െതോണക. ഇതില് പ്ികജോതി-പ്ികവര്ര വിഭോരങ്ങൾക്ക ബ്വെഗ്ത ഗ്പോധോനയം നല്ബ്ക 

െതും പകുതി ബ്പര്  കഗ്തീകൾ ആയിരിബ്ക്െതുമ്ോണക. ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ കോലയളവിബ്ലക്ക VMC 

കയ നിയമ്ിബ്ക്െതക ഗ്രോമ് ഭയോണക. ഗ്പവര്ത്ി സ്ഥല  ന്ദര്ശ നം കതോഴിലോളികളുമ്ോയി 

ആശയവിനിമ്യം നെത്ല് ,ബ്രഖകളുകെ പരിബ്ശോധന ,ഗ്പവര്ത്ി സ്ഥ ല  ൗകരയങ്ങളുകെ 

പരിബ്ശോധന ,ഗ്പവര്ത്ികളുകെ രുണനിലവോരം നിര്ണയിക്ല്, തുക നിര്ണ യം ഗ്പവര്ത്ിയില് 

ഉെനീളമ്ുള്ള റിബ്പോര്്ിംരക ഗ്പവര്ത്ിയുകെ  വഭോവകത്  ംബന്ധിച്ചുള്ള രു ണപരമ്ോയ 

വിലയിരുത്ല് എന്നിവയോണക ഗ്പധോന െുമ്തല. VMC എല്ലോ ഗ്പവര്ത്ികളും പരിബ്ശോധി 

ബ്ക്െതും മ്ൂലയ നിര്ണയ രജിററില് ബ്രഖകപെുബ്ത്െതും ബ് ോഷ്യല് ഓിറ്റക  മ്യത്ക അവ 

ഗ്രോമ് ഭയില്  മ്ര്പിബ്ക്െതുമ്ോണക VMC റിബ്പോര്്ക ഒരു കപോതുബ്രഖയോയി കരുബ്തെ തും 

ആവശയകപെുന്നതിനനു രിച്ചക ഒരു കപോതു ബ്രഖയോയി പഞ്ചോയത്ക നിന്നും ലഭിബ്ക്െതും 

ആണക.4അംരങ്ങളോണക നിലവില്  ഉള്ളതക.,  

ഗ്കമ് ന ബ്പരക ബ്കോെോകകറ്റക നമ്പര് 

1 കശലജഎംവി 8943041570 

2 എൻ. കൃഷ്ണൻ 8547308220 

3  രിതഗ്പ ോേക 9744291446 

4. ബ്രോപോലൻപിവി 9946515817 

14.േതണ്ടത്ലുേൾ  

➢ പരിബ്ശോധനയകക്ക വിബ്ധയമ്ോക്ിയ കല്ലുകയ്യോല ,കൃതയമ്ോയ അളവില് ഇബ്പോഴും 

ഫീല്ില് കോണുവോൻ  ോധിച്ചതക അഭിനന്ദന മ്ര്ഹിക്ുന്നു. 

➢ ബ്തോഴിലിനുആയുള്ള അബ്പക്ഷ ഗ്ഫനകറക  ഓഫീ ക വഴി  വീകരിക്ുന്നതക 

അഭിനന്ദനോര്ഹമ്ോണക 

➢ കതോഴിലുറപക പദ്ധതിയുകെ  ുതോരയത ഉറപു വരുത്ുന്നതിനക ഗ്പവൃത്ി 

ആരംഭിക്ുന്നതിനു മ്ുമ്പക പദ്ധതി വിവരങ്ങൾ അെങ്ങിയ ഗ്പോബ്േശിക ഭോഷ്യിലുള്ള 

 ിറ്റി ണ് ഇൻഫര്ബ്മ്ഷ്ൻ ബ്ബോര്ക  ഗ്പവൃത്ി സ്ഥലത്ക സ്ഥോപിച്ചി്ുളളതക 

അഭിനന്ദോര്ഹമ്ോയ കോരയമ്ോണക. 

➢ മ്ുഴുവൻ കതോഴിലോളികൾക്ും പഴയ കതോഴില് കോര്ക പുതുക്ി പുതിയ കതോഴില്കോര്ക 

പഞ്ചോയത്ില് നിന്നും അനുവേിച്ചി്ുെക 

➢  കതോഴിലുറപക നിയമ്ം അനുശോ ിക്ും  ഗ്പകോരം കതോഴിലോളികൾക്ക  ഗ്പവൃത്ി 

ഇെങ്ങളില് അെിസ്ഥോന ക ൗകരയങ്ങൾ ലഭയ മ്ോകുന്നില്ല(കയ്യുറ,കോലുറ എന്നിവ). 
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➢ ഗ്പവൃത്ി അനുവേിച്ച ബ്ഫോറം ഫയലില്   ൂക്ഷിച്ചതോയി കോണുവോൻ  ോധിച്ചു 

➢ ഗ്പവര്ത്ി തുെങ്ങുന്നതിനക മ്ുൻപക കൃതയമ്ോയി പദ്ധതി ആരംഭ മ്ീറ്റിങക ബ്െരോറുകെന്നു  

മ്ുഴുവൻ കതോഴിലോളികളും അഭിഗ്പോയകപ്ക,ഇതു അഭിനന്ദനമ്ര്ഹിക്ുന്നു  

➢ പച്ചക്റിക്ക നിലകമ്ോരുക്ല്എന്ന ഗ്പവൃത്ി ഫയിലില് ഭൂവുെമ്കളുകെയും അബ്പക്ഷയും 

നികുതി ര ീതും  ൂക്ഷിച്ചിരിക്ുന്നു,ഇതും അഭിനന്ദനം അര്ഹിക്ുന്നു.  

➢ പരിബ്ശോധനയകക്ക വിബ്ധയമ്ോക്ിയ   വര്ക്ക  ഫയലിലുംഎം ബുക്ക   ൂക്ഷിച്ചിരുന്നു.എം 

ബുക്ില് അളവുകൾ ഗ്പവൃത്ി പൂരകതികരിച്ച എല്ലോ ഭൂഗ്പബ്േശത്ിനകറകകനയും 

ഭൂവുെമ്യുകെ ബ്പരും ആ  ഗ്പബ്േശത്ില് പൂരകതികരിച്ച ഗ്പവൃത്ിയുകെ അളവക ബ്രഖ 

കപെുത്തിരുന്നതക ഒരു ബ്പോരോയ്മ ആണക 

➢ വോര്ഷ്ിക മ്റര്  ര്ക്ുലര് ഗ്പകോരം ഒരു വര്ക്ക ഫയലില്22 ബ്രഖകൾ 

 ൂക്ഷിബ്ക്െതുെക.ഇവികെ പതികന്ു ബ്രഖകൾ ഫയലില്  ൂക്ഷിച്ചി്ുെക. അഭിനന്ദന 

മ്ര്ഹിക്ുന്നു 

➢ കതോഴിലുറപക പദ്ധതി ഓഫീ ില്  ൂക്ഷിബ്ക്െ ഏഴു കറജിററില്  ൂക്ഷിക്ുന്നു. 

15.നിര്ടദേശങ്ങൾ 

• കതോഴിലുറപില് അനുവേനീയമ്ോയതും മ്ുൻരണന ഗ്കമ്ത്ിലും ഗ്പവൃത്ികൾ ഏകറ്റെുക്ോൻ 

ഗ്ശദ്ധിബ്ക്െതുെക. 

• വിജിലൻ ക  ആൻക  ബ്മ്ോണിറ്ററിംരക കമ്മറ്റി അംരങ്ങകള ഓബ്രോ വര്ഷ്വും 

തിരകഞ്ഞെുബ്ക്െതോണക. വിഎം ിയുകെ അഭിഗ്പോയങ്ങൾ ക റ്റക യറിയില് കൃതയമ്ോയി 

ബ്രഖകപെുബ്ത്െതോണക. 

• പദ്ധതിയുകെ ശരിയോയ രീതിയിലുള്ള നെത്ിപിനക വിഎം ിയുകെ ഇെകപെലുകൾ ഗ്പവൃത്ി 

സ്ഥലങ്ങളില് ഉെോബ്വെതുെക. 

• കതോഴിലുറപില് ഏകറ്റെുക്ുന്ന ഗ്പവൃത്ികളുകെ  ആസ്തികൾ േീര്ഘകോല നിലനില്പിനക  

ആവശയമ്ോയ  ോബ്ങ്കതിക നിര്ബ്േശങ്ങൾകതോഴിലോളികൾക്ക ഓവര് ീയര് മ്ോര് നല്ബ്കെതും 

പോലിക്ുന്നുകെന്നക  ഉറപു വരുബ്ത്െതുമ്ോണക. 

• മ്റര് ബ്റോളില് ഗ്പസ്തു ത ഗ്പവൃത്ിയുകെ അളവുകൾ ബ്രഖകപെുത്ുന്ന എം.ബുക്ിൻകറ നമ്പര് 

ബ്രഖകപെുബ്ത്െതോണക.   

• കതോഴിലിെങ്ങളില് അെിസ്ഥോന ക ൗകരയങ്ങൾനിര്ബന്ധമ്ോയും ഒരുക്ണം. 

• എല്ലോ ഗ്പവൃത്ികളിലും നിര്ബന്ധമ്ോയും  ി ഐ ബി സ്ഥപിെിരിക്ണം  

 

ഉപ ംഗ്ഗഹം 

ഗ്പവര്ത്ികൾ തിരകഞ്ഞെുക്ുബ്മ്പോൾ അതീവ ജോഗ്രത പുലര്ബ്ത്െതുെക. ഭൂമ്ികയ 

പുനരുജ്ജീവി പിക്ുന്നതിനു൦  അതുവഴി ുസ്ഥിര വിക നം  ോധയമ്ോകുന്നതിനും ലകക ഷ്യം 

കവച്ചി്ുള്ള കതോഴിലുറപു പദ്ധതിയുകെ പ്ലോനിംരക , നെത്ിപക എന്നിവ  ോമ്ൂഹിക 

പോരിസ്ഥികമ്ോനേണ്ഡങ്ങൾ പോലിെക കകോെക ശോ കഗ്തീയ മ്ോയിത്കന്ന നെപിലോബ്ക്െതുെക. 

എങ്ങകനകയങ്കിലും ഗ്പവര്ത്ികൾ നെപിലോക്ി കെലവക കൂ്ുക എന്നുംകതോഴിലോളികൾക്ക 

കതോഴില് േിനങ്ങൾ കൂ്ുക എന്നും മ്ോഗ്തമ്ോവരുതക നിലപോെുകൾ.   വയക്തമ്ോയ കോഴ്ചപോെില്ലോകത 

അശോ കഗ്തീയമ്ോയ രീതിയില് ഗ്പവര്ത്ികൾ കതകരകഞ്ഞെുക്ുന്നതും കെയ്യുന്നതും , 

കോലോനു ൃതമ്ല്ലോത് ഗ്പവര്ത്ികൾ കെയ്യുന്നതും ഇതിനകകറ യഥോര്ത്ഥ ലക്ഷയകത് 

കളങ്കകപെുത്ുന്നതോയിവിഷ്മ്ബ്ത്ോകെ ബ്നോക്ി നില്ബ്ക്െി വരുന്നതക ആശങ്കോജനകമ്ോണക. ഈ 

 ോമ്ൂഹിക പരിബ്ശോധന ഒരു ഉയിര്കത്ഴുബ്ന്നല്പിനു  ോധയമ്ോകുന്ന ഗ്പതയോശബ്യോകെ 

ഈറിബ്പോര്്ക  മ്ര്പിക്ുന്നു.  

അനുബന്ധം- 1-  

തതാഴിലുറപ്പുപദ്ധതിയില്ഏതറ്ടുത്്തെയ്യാന്പറ്ിയഗ്പവൃത്ിേൾ 

1.  വിഭാഗംഎ :ഗ്പകൃതിവിഭവപരിപോലനവുമ്ോയിബന്ധകപ്കപോതുഗ്പവൃത്ികൾ 

2.  വിഭാഗംബി: 

 മ്ൂഹത്ില്അവശതഅനുഭവിക്ുന്നവിഭോരങ്ങൾക്ുള്ളവയക്തിരതആസ്തികൾഖണ്ഡി

ക 5ല്പരോമ്ര്ശിക്ുന്നകുെുംബങ്ങൾക്ക്മോഗ്തം 

3.  വിഭാഗം ി: 

ബ്േശീയഗ്രോമ്ീണഉപജീവനമ്ിഷ്ൻനിബന്ധനകൾഅനു രിക്ുന്ന വയം ഹോയ ംഘങ്ങ

ൾക്കകപോതുഅെിസ്ഥോന ൗകരയങ്ങൾ 
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4.  വിഭാഗംഡി: ഗ്രോമ്ീണഅെിസ്ഥോന ൗകരയങ്ങൾ 

 

ഗ്പവൃത്ി നടന്ന ഭൂ ഉടമേളുതട വിവരങ്ങൾ 

കല്ലകകയ്യോലLD/329717(1-16) 
LD/315561 (608)LD/315667 

രീതകുമ്ോരിപിവി വരമ്പനിര്മ്ോണം/മ്ണ്ണകകയ്യോലLD/252
015(,LD/253401 

തരിശഭൂമ്ികൃഷ്ിബ്യോരയമ്ോക്ല് 
LD/239474 

ഇ്മ്കല്കുഞ്ഞോതി രിരിജഎവി പുഷ്പവല്ലിപിവി വോ ു 

കകോയിബ്ലരയൻശശിധരൻ തച്ചൻനോരോയണൻ ആരംഭൻയബ്ശോേ നീരകത്ോെില്ജലജ 

പുബ്ല്ലൻകോര്തയയനീ നോരോയണി യബ്ശോേഎംവി എവിപോര്വതിഅമ്മ 

മ്െവളപില്രോമ്ൻ എല് ിഗ്ഫോൻ ി ക  എവിബോലൻ 

കോര്തയയനീകക കമ്ലഎം   

രംരോധരൻ   

ഗ്ഗാമ ഭനിര്ടദേശങ്ങൾ 

• . കതോഴിലുറപില് അനുവേനീയമ്ോയതും മ്ുൻരണന ഗ്കമ്ത്ിലും ഗ്പവൃത്ികൾ ഏകറ്റെുക്ോൻ 

ഗ്ശദ്ധിബ്ക്െതുെക. 

• വിജിലൻ ക  ആൻക  ബ്മ്ോണിറ്ററിംരക കമ്മറ്റി അംരങ്ങകള ഓബ്രോ വര്ഷ്വും 

തിരകഞ്ഞെുബ്ക്െതോണക. വിഎം ിയുകെ അഭിഗ്പോയങ്ങൾ ക റ്റക യറിയില് കൃതയമ്ോയി 

ബ്രഖകപെുബ്ത്െതോണക. 

• പദ്ധതിയുകെ ശരിയോയ രീതിയിലുള്ള നെത്ിപിനക വിഎം ിയുകെ ഇെകപെലുകൾ ഗ്പവൃത്ി 

സ്ഥലങ്ങളില് ഉെോബ്വെതുെക. 

• കതോഴിലുറപില് ഏകറ്റെുക്ുന്ന ഗ്പവൃത്ികളുകെ  ആസ്തികൾ േീര്ഘകോല നിലനില്പിനക  

ആവശയമ്ോയ  ോബ്ങ്കതിക നിര്ബ്േശങ്ങൾകതോഴിലോളികൾക്ക ഓവര് ീയര് മ്ോര് നല്ബ്കെതും 

പോലിക്ുന്നുകെന്നക  ഉറപു വരുബ്ത്െതുമ്ോണക. 

• മ്റര് ബ്റോളില് ഗ്പസ്തു ത ഗ്പവൃത്ിയുകെ അളവുകൾ ബ്രഖകപെുത്ുന്ന എം.ബുക്ിൻകറ നമ്പര് 

ബ്രഖകപെുബ്ത്െതോണക.   

• കതോഴിലിെങ്ങളില് അെിസ്ഥോന ക ൗകരയങ്ങൾനിര്ബന്ധമ്ോയും ഒരുക്ണം. 

• എല്ലോ ഗ്പവൃത്ികളിലും നിര്ബന്ധമ്ോയും  ി ഐ ബി സ്ഥപിെിരിക്ണം  

തതാഴില്ഉറപ്്പഉദേയാഗസ്ഥരില്നിന്നുംലഭിച്ചമറുപടി 

 ിഐബിഗ്പവൃത്ിസ്ഥലങ്ങളില്സ്ഥോപിച്ചുകകോെിരിക്ുന്നെക.  

ഗ്ഗാമ ഭതീരുമാനങ്ങൾ 

• .രുണബ്ഭോക്തോക്ളുകെവിവരങ്ങളും ോക്ഷയപഗ്തങ്ങളുംഫയലീല്ഉെോയിരുന്നില്ല. 

അവ ൂക്ഷിക്ോൻനിര്ബ്േശിച്ചു. 

• .ബ്ബോര്ുകൾഗ്പവര്ത്ിപൂര്ത്ിയോയസ്ഥലങ്ങളില്ഉെോയിരുന്നില്ല.ബ്ബോര്ക  തയ്യോറോ 

ക്ി കകോെിരിക്ുന്ന ഉള്ളൂഅവ കപക്ന്നകതകന്ന സ്ഥോപിക്ോൻ തീരുമ്ോനം എെുത്ു.  

• ബ്മ്ോണിറ്ററിങ്കമ്മിറ്റിഅംരങ്ങൾആക്ടീവകഅകല്ലങ്കില്അവകരആറുമ്ോ ംകൂെുബ്മ്പോൾവീ

െുംതിരകഞ്ഞെുക്ോൻതീരുമ്ോനിച്ചു.  

 

 


