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ആമുഖം:ഇന്ത്യയില്  ോേോരണക്ോരോയ ജനങ്ങളുപട പതോഴില് പെയ്യുവോനുള്ള അവകോശപത് 
 ംരക്ഷിച്ചക നിലനിര്ത്ുന്നതിനോയി 2005 പ പകറ്റംബര് അഞ്ചോം തീയതി ബ്ദശീയ ക്ഗോമീണ 

പതോഴിലുറപക നിയമം നിലവില് വന്നു. അവിദഗ്ധ കോയിക പതോഴിലില് ഏര്പപടോന് 

 ന്നദ്ധതയുള്ള ക്ഗോമക്പബ്ദശങ്ങളില് അേിവ ിക്ുന്ന ഏപതോരു കുടുംബത്ിനും ഒരു 

 ോമ്പത്ിക വര്ഷ്ം 100 ദിവ ത്ില് കുറയോത് പതോഴില് ഉറപോക്ുന്നബ്തോപടോപം 

ഗുണബ്മന്മയുള്ളതും സ്ഥോയിയോയി്ുള്ളതും ഉല്പോദനക്ഷമവുമോയ ആസ്തികളുപട  ൃഷ്ടിയോണക 

ഈ പദ്ധതിയുപട മുഖയ ലക്ഷയം.ദരിക്ദരുപട ഉപജീവനവും ആയി ബന്ധപപ് വിഭവോടിത്റ 

ശക്തിപപടുത്ുകയും  ോമൂഹികമോയി പിബ്ന്നോക്ം നില്ക്ുന്ന എല്ലോ കുടുംബങ്ങപളയും 

പദ്ധതിയില് ഉൾപപടുത്ുകയും പഞ്ചോയത്ക രോജക സ്ഥോപനങ്ങപള ശക്തിപപടുത്ുക  എന്നതും 

ഇതിന്പറ ലക്ഷയമോണക. വിബ്ശഷ്തകൾ 
➢ നിയമത്ിന്പറ പിന്ബലമുള്ള അവകോശോേിഷ്ഠ ിത പദ്ധതി 

➢ ക്ഗോമപഞ്ചോയത്ക ക്പബ്ദശത്ക തോമ ിക്ുന്ന 18 വയസ്സക പൂര്ത്ിയോയ ഏപതോരോൾക്ും പദ്ധതിയില് 

പങ്കോളിയോകോം 

➢  കക്തീക്ും പുരുഷ്നും തുലയ ബ്വതനം  

➢ പരിസ്ഥിതി  ംരക്ഷണം കോര്ഷ്ിക ബ്മഖലയിപല അടിസ്ഥോന  ൗകരയ വിക നം എന്നിവയകക്ക 

മുന്ഗണന 

➢ പതോഴിലോളികൾ തപന്ന ക്പവര്ത്ികൾ കപെത്ുകയും ആ ൂക്തണപത്  ഹോയിക്ുകയും 

പെയ്യുന്നു 

➢ ആ ൂക്തണത്ിലും നിര്വഹണത്ിലും തികഞ്ഞ  ുതോരയത 

➢ കരോറുകോപര ഇടനിലക്ോബ്രോ ഇല്ല 

➢ പപോതുജന പങ്കോളിത്ബ്ത്ോപട ബ്ലബര് ബഡ്ജറ്റക 

➢ ബോങ്കക ബ്പോബ്സ്റ്റോഫീ ക വഴി മോക്തം ബ്വതന വിതരണം 

➢ കമ്പയൂ്ര് ശൃംഖല വഴിയുള്ള ബ്മോണിറ്ററിംഗക  ംവിേോനം 

➢ ക്ഗോമ ഭ പദ്ധതി ഓിറ്റക പെയ്യുന്നു 

ബ്ദശീയ ക്ഗോമീണ പതോഴിലുറപക പദ്ധതി ക്പകോരം ക്ഗോമപഞ്ചോയത്ക ക്പബ്ദശത്ക  നടപിലോക്ുന്ന 

മുഴുവന് ക്പവൃത്ികളും  ബ് ോഷ്യല് ഓിറ്റിങ്ങിനു വിബ്േയമോക്ണപമന്ന17(2) വകുപക നിഷ്ക 

ര്ഷ്ിക്ുന്നു പദ്ധതി ക്പവര്ത്ന പത്പറ്റിയും പപോതു േനംെിലവഴിക്ുന്നതിപനപറ്റിയും പൗര 

 മൂഹം നടത്ുന്ന  പര യവും  വതക്ന്ത്വുമോയ പരിബ്ശോേനയോണക ആണക ബ് ോഷ്യല് ഓിറ്റക 

അഥവോ  ോമൂഹിക പരിബ്ശോേന .പതോഴിലുറപക നിയമക്പകോരം വര്ഷ്ത്ില് രെുതവണ ബ് ോ 

ഷ്യ ല് ഓിറ്റക ക്ഗോമ ഭകൾ എല്ലോ വോര്ിലും കൃതയമോയി നടബ്ത്െതോണകബ് ോഷ്യല് ഓിറ്റക 

ലൂപട അഴിമതി ഇല്ലോതോക്ുന്നതിനും  ുതോരയത ഉറപു വരുത്ുന്നതിനും കോരയക്ഷമത വര്േി 

പിക്ുന്നതിനക   ത്ഭരണം ഉറപോക്ുന്നതിനും കഴിയുന്നു.പദ്ധതി പണം ശരിയോയ രീതിയി ല് 

െില വഴിച്ചി്ുെക എന്നും പണം പെലവഴിച്ചക അതുപകോെക പദ്ധതിയുപട ലക്ഷയം കകവ രിച്ചി 

്ുെക എന്നും ഗുണബ്ഭോക്തോക്ളുപട ജീവിതത്ില് ഗുണകരമോയും  കോരയമോയ മോറ്റം ഉെോയി്ുെക 

എന്നക ബ് ോഷ്യല് കപെത്ോന് കഴിയുന്നുപദ്ധതി ആ ൂക്തണ്ണം. നിര്വഹണം, ബ്മോണിറ്ററിംഗക 

തുടങ്ങി എല്ലോ വയക്തികളും ബ് ോഷ്യല് ഓിറ്റക ക്ഗോമ ഭയില് നിര്ബന്ധമോയും പപങ്കടു ക് 

ണം.മഹോത്മോ ഗോന്ധി ബ്ദശീയ ക്ഗോമീണ പതോഴിലുറപകപ ദ്ധതിയില്   ുഗമവും  ുതോരയ വുമോയി 

ബ് ോഷ്യല് ഓിറ്റക നടത്ുന്നതിനക  ബ്കരളത്ില്   വതക്ന്ത് െുമതലയുള്ള ബ് ോഷ്യല് ഓിറ്റക 

യൂണിറ്റക നിലവില്വന്നു 

1.രീതിശാ ്ഗ്തം:തോപഴ പറയുന്ന രീതി അവലംബിച്ചോണക ഈ റിബ്പോര്്ക തയ്യോറോക്ിയി്ുള്ളതക. 

1. ഓിറ്റക പ്ലോന്  

2. അഭിമുഖം  

3. ഫയല് പരിബ്ശോേന  
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4. ഫീല്ക  ന്ദര്ശനം, നിരീക്ഷണം  

5. റഫറന് ക :വിക നബ്രഖ, വോര്ഷ്ിക പദ്ധതി ബ്രഖ, എംഐഎ ക, രജിസ്റ്ററുകൾ 

6. വിവരങ്ങളുപട ബ്ക്കോീകരണം:ബ്ക്കോ ക പവരിഫിബ്ക്ഷ്ന്, അവ ോനവ് െര്ച്ച 

7. കരടക റിബ്പോര്്ക തയ്യോറോക്ല് 

2. പഞ്ചായത്് അടിസ്ഥാനവിവരങ്ങൾ    

1 ജില്ല കണ്ണൂര് 

2 ബ്ലോക്ക    പയ്യന്നൂര് 

3 അതിരുകൾ  

3.1 കിഴക്ക  െോപരപടവക’ആലബ്ക്ോടക  ക്ഗോമപഞ്ചോയത്ക 

3.2 പടിഞ്ഞോറക കോബ്ങ്കോല്-ആലംപടമ്പക ക്ഗോമപഞ്ചോയത്ക 

3.3  പതക്ക  കടന്നപള്ളി-പോണപുഴ ക്ഗോമപഞ്ചോയത്ക 

3.4 വടക്ക പപരിബ്ങ്ങോം വയക്ര ക്ഗോമപഞ്ചോയത്ക 

4 വിസ്തീര്ണം   75.14 

5 വോര്ക  കളുപട എണ്ണം 17 

6 ജന ംഖയ  27830 

7 സ്കൂ ൾ 13 

8 അംഗന്വോടി 34 

3.തതാഴിലുറപ്്പ പദ്ധതി അടിസ്ഥാന വിവരം 

പതോഴില് കോര്ക ( 

ആപക) 

ആകകറ്റീവക പതോഴില് 

കോര്ക  

ആകകറ്റീവക പതോഴില് 

കോര്ക  (sc/എ ക,ടി) 
നൂറു ദിന പതോഴില് 

4419 1154 83 197 

4.വാര്ടഡ് തലത്ില്   തതാഴിലുറപ്്പ പദ്ധതിയില് രജി ്തറര്ട തെയ്തവരുതടവിവരങ്ങൾ 

പതോഴില് കോര്ക ( 

ആപക) 

ആകകറ്റീവക പതോഴില് 

കോര്ക  

ആകകറ്റീവക പതോഴില് 

കോര്ക  (sc/എ ക,ടി) 
നൂറു ദിന പതോഴില് 

219 61 1 9 

5.ഓഡിറ്്  നു വിദേയമാക്കിയ  ഗ്പവൃത്ിേളുതട ലിസ്റ്റ് 

ഗ്േ ഗ്പവൃത്ിയുതട ദപര് 

വര്ടക്ക്  ഐ,ഡി 

ോലയളവ ് ഗ്പവൃത്ി 

േിനങ്ങൾ 
െിലവ ്

അവിേഗ്ധ തതാഴില് 

ദവതനം 

വിേഗ്ധ 

ദവതനം0 

 ാേന

ങ്ങളുതട 

തുേ 

ആതേ 

1 ഓടമു്കനീര്ത്ടത്ില്പന

ല്കൃഷ്ിക്ക്നിലപമോരുക്ല്(

LD/320557) 

23/10/18 

13/01/19 

 

1039 

281569 

 
0 6234 287803 
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6.ഗ്പവര്ടത്ിേളുതടപരിദശാേനവിവരണം 
 ക്പവൃത്ിയുപടബ്പരക എം ബുക്ില് ബ്രഖ 

പപടുത്ിയ അളവക 

ഫീല്ക  പരിബ്ശോേനയില് കെ 

അളവുകൾ 

1 ഓടമു്കനീര്ത്ടത്ി

ല്പനല്കൃഷ്ിക്ക്നിലപമോ

രുക്ല്(LD/320557) 

നിലപമോരുക്ിയതക:6205 m3 

വരമ്പകനിര്മിച്ചതക:268.5m3=1900 

m നീളം 

നിലപമോരുക്ിയതക:6205m3 

വരമ്പകനിര്മിച്ചതക :800 m നീളം 

നിരീക്ഷണങ്ങൾ  

ക്പവൃത്ി :ഓടമു്കനീര്ത്ടത്ില്പനല്കൃഷ്ിക്ക്നിലപമോരുക്ല്(LD/320557):44മ കപറര് ബ്റോളില് 

ആയീ1039 പതോഴില് ദിനങ്ങൾ ഉെോയ ഈ ക്പവൃത്ിയില്  29പതോഴിലോളികൾക്ോണക ബ്ജോലില 

ഭിച്ചിരിക്ുന്നതക.ഓടമു്ക  നീര്ത്ടത്ില്  പനല്കൃഷ്ിക്ക   നിലപമോരുക്ല്എന്നതില്3 കുടുംബ 

ക്ശീകളുപടബ്പരിലോയി 5 വയക്തികളുപടസ്ഥലങ്ങളില്   നിലപമോരുക്ല്വരമ്പക  നിര്മോ ണം 

എന്നീക്പവത്കൾആണക പൂര്ത്ിയോക്ിയതക.23/10/18തുടങ്ങി13/01/2019അവ ോനിച്ച ഈ 

ക്പവര്ത്ിയില് വരമ്പക  നിര്മിച്ചതക 500 m ഓളംശക്തമോയ മഴയത്ുപവള്ളം കയറിനശിച്ചു 

ബ്പോയിരുന്നുവയലില്െളിനിറഞ്ഞ അവകസ്ഥ  ആയതിനോല് വരമ്പക നിര്മോണം എന്ന 

ക്പവര്ത്ിമുഴുവനോയും അളന്നക തി്പപടുത്ോന് ോേിച്ചില്ല, ബ്ശഷ്ിക്ുന്നവപയോപക് 

നല്ലരീതിയില് പൂര്ത്ീകരിച്ചിരിക്ുന്നതോയികെു.. ക്പവൃത്ി ഇടത്ില്  ി ഐ ബി 

സ്ഥോപിച്ചിരുന്നില്ല 

അവോശഅേിഷ്ഠ ിതനിരീക്ഷണങ്ങള് 

നിയമത്ിലൂപട ക്ഗോമീണ ജനതയകക്ക പതോഴില് നല്കപപടുന്നബ്തോപടോപം അവരുപട പത്ു 

അവകോശങ്ങളും  ംരക്ഷിക്പപടുന്നു.ബ് ോഷ്യല് ഓിറ്റിലൂപട ക്പവൃത്ികളുപട 

പരിബ്ശോേനയും അബ്തോപടോപം പതോഴിലോളികളുപട പത്വകോശങ്ങളും  ംരക്ഷിക്പപടുന്നു 

പവന്നും വിലയിരുത്ുന്നു.പതോഴിലുറപക നിയമത്ിലൂപട പതോഴിലോളികൾക്ക ലഭയമോയ 

അവകോശങ്ങപള കുറിച്ചക തോപഴ പറയുന്നു. 

 

1.തതാഴില് ോര്ടഡുമായി ബന്ധതപ്പ്വ: 

പതോഴില്കോര്ക ഒരുആേികോരികബ്രഖയോണക.മഹോത്മോ ഗോന്ധി ബ്ദശീയ ക്ഗോമീണ പതോഴിലുറപക 

നിയമത്ിപല പഷ്യൂൾ 2 ക്പകോരം പതോഴില് കോര്ിനക അബ്പക്ഷ നല്കുന്ന കുടുംബങ്ങൾക്ക 15 

ദിവ ത്ിനകം തികച്ചും പ ൗജനയമോയി പതോഴില് കോര്ക  ലഭയമോക്ണപമന്നക 

അനുശോ ിക്ുന്നു. കൂടോപത കൃതയമോയ ഇടബ്വളകളില് കോര്ക പുതുക്ി നല്ബ്കെതുമോണക. 

പതോഴില് കോര്ക പതോഴിലോളികളുപട കകവശം തപന്നയോണക  ൂക്ഷിബ്ക്െതക.പതോഴില്കോര്ക  

കൃതയമോയിപൂരിപിച്ചുവച്ചിരിക്ുന്നതോയികോണോന്കഴിഞ്ഞു.കൂടോപതപതോഴില് ഏര്പപ് 

ദിവ ങ്ങൾ കൃതയമോയി ബ്രഖ പപടുത്ിയിരിക്ുന്നു. പതോഴില് കോര്ില് പതിപിബ്ക്െ 

ബ്ഫോബ്്ോയുപട പെലവക നിലവില് പതോഴിലോളികളോണക മുടക്ിയി്ുള്ളതക .പതോഴില് കോരകക 

പതോഴിലോളികളുപട കകവശം തപന്നയോണക  ൂക്ഷിക്ോറുള്ളതക  . 

2.തതാഴില് ലഭിക്കുന്നത്  ംബന്ധിച്ച്: 

പതോഴില് കോര്ുള്ള ഏപതോരു കുടുംബത്ിനും 100 ദിവ പത് അവിദഗ്ദ കോയിക പതോഴിലിനക 

അവകോശമുെക. അബ്പക്ഷ നല്കിയോല് കകപറ്റു രശീതക നല്കുകയും15 ദിവ ത്ിനകം 

പതോഴില്  ലഭയമോക്ണപമന്നും നിയമത്ില് ക്പതിപോദിക്ുന്നു.അബ്പക്ഷ  വീകരിക്ുന്ന 

മുറയകക്ക അബ്പക്ഷകനക കകപറ്റു രശീതക  നിര്ബന്ധമോയും നല്കണപമന്നക നിയമത്ില് 

അനുശോ ിക്ുന്നുെക . ഫയലില് പതോഴില് അബ്പക്ഷകബ്ളോ രശീതിനകപറ പകൗെര് സ്ലിപക 

കോണോന്  ോേിച്ചി്ില്ല .പതോഴിലുറപക നിയമക്പകോരം പതോഴില് ആവശയപപ്ു കഴിഞ്ഞോല് 15 

ദിവ ത്ിനകം പതോഴില് ലഭയമോക്ണപമന്നുെക. വോര്ിപല പതോഴിലോളികൾക്ക പതോഴില് 

ആവശയമുള്ള  മയങ്ങളില്  അബ്പക്ഷ  മര്പിക്ുന്ന മുറയകക്ക 15 ദിവ ത്ിനകം പതോഴില് 

അനുവദിബ്ക്െതുെക .വോര്ിപലപതോഴിലോളികൾ തീയ്യതി ബ്രഖപപടുത്ി  ബ്രഖോമൂലം 

അബ്പക്ഷ നല്കിയതോയികെില്ലഅതുപകോെുതപന്ന കൃതയമോയി പതോഴില് ലഭിച്ചി്ുബ്െോ എന്നക 

ബ്രഖകളില് നിന്നും വയക്തമല്ല. 

3.തതാഴിലില്ലായ്മദവതനം: 
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പതോഴില് ആവശയപപ്ു കഴിഞ്ഞോല് 15 ദിവ ത്ിനകം പതോഴില് ലഭയമോക്ോത്പക്ഷം 

പതോഴിലില്ലോയ്മ ബ്വതനം ലഭിക്ോന് അവകോശമുെക.വോര്ിപലപതോഴിലോളികൾ തീയ്യതി 

ബ്രഖപപടുത്ി  ബ്രഖോമൂലം അബ്പക്ഷ നല്കിയതോയികെില്ല,അതുപകോെക തപന്ന പതോഴിലില്ലോയ്മ 

ബ്വതനം ലഭിബ്ക്െ  ോഹെരയം ഉെോയി്ില്ല 

4.തഷ്ല്്  ഓ് ദഗ്പാജേ്റ്്    ംബന്ധിച്ച്: 

വോര്ില് ആവശയമോയ വിക ന ക്പവൃത്ികൾ കപെത്ുന്നതിനക പതോഴിലോളികൾക്ക 

അവകോശം ഉെക. പതോഴില് കപെത്ുന്നതിനു പതോഴിലോളികളുപടയും ബ്മറ്റിപെയും ഭോഗത്ക  

നിന്നും പങ്കോളിത്മുെോവുന്നുെക,എന്നോല് പതോഴിലുറപില് അനുവദനീയമോയ ആസ്തി വിക ന 

ക്പവൃത്ികൾ കപെത്ുന്നതിനക വോര്ിപല വിവിേ ബ്മഖലയില് ഉള്ളവരുപട പങ്കോളിത്ം 

ഉെോബ്വെതുെക.പഞ്ചോയത്ില്  ൂക്ഷിച്ചിരിക്ുന്ന ക്ഗോമ ഭ രോജി കപറര് ല് പതോഴിലോളികൾ 

മീറ്റിംഗക കൂടിയതോയും പതോഴില് നിര്ബ്ദശിച്ചതയും കോണുന്നു 

5.യാഗ്താ തെലവ ് ംബന്ധിച്ച്: 

പതോഴിലോളികൾക്ക തോമ  സ്ഥലത്ുനിന്നും 5 കിബ്ലോമീറ്റര് െുറ്റളവില് പതോഴില് 

ലഭിക്ുവോനുള്ള അവകോശമുെക,ക്പസ്തു ത പരിേിക്ു പുറത്ു  പതോഴില് പെബ്യ്യെ  ോഹെരയം 

ഉെോവുകയോപണങ്കില് യോക്തോ ബത്യോയി കൂലിയുപട 10% തുക നിലവിപല കൂലി ക്പകോരം  27 

രൂപ 10 കപ  ക്പവൃത്ി ദിവ ങ്ങളില് ലഭയമോക്ണം. അഞ്ചകകിബ്ലോമീറ്റര് പരിേിക്പുറം 

പതോഴിലുറപക ക്പവൃത്ി പെയ്തില്ല എന്നോണു പതോഴിലോളികളില് നിന്നും മന ിലോക്ോന് 

കഴിഞ്ഞതക. 

6.ഗ്പവൃത്ി സ്ഥലതത് ത ൌേരയങ്ങൾ  ംബന്ധിച്ച്; 

പതോഴിലിടങ്ങളില് ലഭിബ്ക്െ അടിസ്ഥോന പ ൗകരയങ്ങളോയ ക്പഥമ ശുക്ശൂഷ്ോ 

 ംവിേോനങ്ങൾ,വിക്ശമ  മയപത് തണല്  ൗകരയം, കുടിപവളളം എന്നിവ പതോഴിലോളികൾക്ക 

പ ൗജനയമോയി ലഭയമോബ്ക്െതുെക. 

പതോഴിലോളികളുമോയുള്ളകൂടിക്ോഴ്ചയില്നിന്നകമന ിലോക്ോന് ോേിച്ചതകഅടിസ്ഥോന ൗകരയങ്ങ

ൾഒന്നുംതപന്നഇതുവപരലഭയമോയി്ില്ലഎന്നോണക.ഇതക നിര്വഹണ ഏജന് ിയുപട 

ഭോഗത്ുനിന്നുള്ള വീഴ്ചയോണക, തുടര്ന്നുള്ള ക്പവൃത്ികളില് അടിസ്ഥോന പ ൗകരയങ്ങൾ 

ലഭയമോക്ുന്നതിനക നിര്വഹണ ഏജന് ി ക്ശദ്ധിബ്ക്െതുെക. 

അപേടങ്ങൾ  ംബന്ധിച്ച്: 

പതോഴിലുറപക ബ്ജോലിക്ിപട പതോഴിലോളികൾക്ക ഏപതങ്കിലും തരത്ിലുള്ള അപകടം  ംഭവിച്ചു  

നിയമത്ിപല പഷ്യൂൾ 2(5)ക്പകോരവുംഅദ്ധയോയം 9 പല പരോമര്ശങ്ങളുപട അടിസ്ഥോനത്ിലും 

െികില് ോ പെലവുകളുപട ബ്രഖകൾ  മര്പിക്ുന്ന മുറയകക്ക  ക്പസ്തു ത തുക മുഴുവനും 

അനുവദിച്ചു പകോടുബ്ക്െതോണക.ഓിറ്റക  കോലയളവില് അത്രത്ില് ഉള്ള അപകടങ്ങൾ ഒന്നും 

 ംഭവിച്ചി്ില്ല 

7.ദവതനം ലഭയമാക്കുന്നത്  ംബന്ധിച്ച്; 

പതോഴിലുറപക നിയമത്ില് ത ക്ഷന് 3(2)ക്പകോരം മസ്റ്റര് ബ്റോളക കോലോവേി കഴിഞ്ഞു 

15ദിവ ത്ിനകം പതോഴിലോളികളുപട അപക്ൗെില് കൂലി ലഭിക്ുവോന് അവകോശമുെക . 

പഞ്ചോയത്ില് നിന്നും പതിനഞ്ചക ദിവ ത്ിനുളളില് എഫക.ടി.ഒ ജനബ്ററ്റക 

പെയ്തി്ുപെങ്കിലുംബ്കോപിഫയലില് ൂക്ഷിച്ചി്ില്ല 

8.15േിവ ത്ിനേം ദവതനം ലഭയമായിതലങ്കില് നഷ്ട പരിഹാരം ലഭിക്കുവാനുള്ള 

അവോശം 

പതോഴില് പൂര്ത്ീകരിച്ചു പതിനഞ്ചു ദിവ തകനുള്ളില് കൂലി ലഭിെിരുന്നിപലനകകില്  

കൂലിയുപട  0.05  ശതമോനം നഷ്ട പരിഹാരം ലഭിക്കുവാനുള്ള അവോശം ഉണ്ട്. 

പഞ്ചോയത്ില് നിന്നും പതിനഞ്ചക ദിവ ത്ിനുളളില് എഫക.ടി.ഒ ജനബ്ററ്റക പെയ്തി്ുെക.നിലവില് 

ബ്കക്ന്ദ  രകകോരില് നിന്നും ഫെക  ലഭയമോകതിരിക്ുന്ന  ോഹെരയത്ില് മോക്തമോണക ബ്വതനം 

ലഭിക്ോന്  കവകുന്നതക. 
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9.പരാതി പരിഹാരം  ംബന്ധിച്ച്: 

പതോഴിലുറപുമോയി ബന്ധപപ് ഏപതങ്കിലുംകോരയത്ില് പരോതിയുെോകുന്ന പക്ഷം ആയതക 

ബ്രഖോമൂലം പഞ്ചോയത്ില് പരോതിപപടോവുന്നതോണക ,ക്പസ്തു ത പരോതികൾ  വീകരിച്ചു ര ീറ്റക  

നല്കുകയും പരമോവേി 7 ദിവ  പരിേിക്ുള്ളില് അബ്നവഷ്ിച്ചു പരോതിക്ോരനക മറുപടി 

നല്ബ്കെതോണക .പരോതികൾ അറിയിക്ുന്നതിനുള്ള ബ്ടോൾ ക്ഫീ നമ്പരക (18004251004 ) 

പപോതുജനങ്ങൾക്ക കോണോവുന്ന രീതിയില് പഞ്ചോയത്ക ഓഫീ ില് ക്പദര്ശിപിബ്ക്െതുെക 

.പഞ്ചോയത്ിപല പരോതി രജിസ്റ്റര് പരിബ്ശോേിച്ചബ്പോൾ ഇതുവപരയോയി പരോതികപളോന്നും തപന്ന 

രജിസ്റ്ററില് ബ്രഖപപടുത്ിയതോയി കെില്ല. 

10.ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്  നടത്ുന്നത്  ംബന്ധിച്ച്: 

പതോഴിലുറപില് ഏപറ്റടുത് ക്പവൃത്ികൾ ബ് ോഷ്യല് ഓിറ്റക  നടത്ുന്നതില് 

പങ്കോളികളോവുന്നതിനു പതോഴിലോളികൾക്ക അവകോശമുെക. 

8.തതാഴിലാളിേളുതടേടമേൾ 

1. കൃതയ മയത്കപതോഴില്സ്ഥലത്കഹോജരോയിഒപക വയകക്ുക. 

 

2. പതോഴിലുറപകക്ഗോമ ഭയകക്കബ് ോഷ്യല്ഓിറ്റകക്ഗോമ ഭയുംകൃതയമോയിപപങ്കടുക്ുക 

 

3. ക്പകൃതി ംരക്ഷണത്ിനകആവശയമോയക്പവൃത്ികൾഏപറ്റടുത്കനടപിലോക്ുക. 

 

4. ആസ്തി ൃഷ്ടിക്ുന്നക്പവൃത്ികൾ  കപെത്ിബ്മറ്റകപനയുംപഞ്ചോയത്കഅേികൃതപരയും   

 അറിയിക്ുക. 

9.രജി ്തറര്ട പരിദശാേന 

ബ്കക്ന്ദ ര്ക്ോരിനകപറ നിര്ബ്ദശ ക്പകോരം തോപഴ പറയുന്ന ഏഴു രജിസ്റ്റര് നിര്ബന്ധമോയും 

ക്ഗോമപഞ്ചോയത്ില്  ൂക്ഷിബ്ക്െതോണക. AMC ക്പകോരമുള്ള 7 രജിസ്റ്ററുകളുംഉെോയിരുന്നു.അവ 

തോപഴ പറയ്യുന്നു. 

 

തതാഴില് ോര്ടഡ് രജിസ്റ്റര്ട  . 

എം .ഐ .എ ില് നിന്നും പൗണ്ബ്ലോക പെയ്ത ബ്കോപിയില് വോര്ക  തലത്ില് ഉള്ള എല്ലോ 

വിവരങ്ങളും ഉൾപപടുത്ിയി്ുെക.  

ഗ്ഗാമ ഭരജിസ്റ്റര്ട 

പതോഴിലുറപുമോയിബന്ധപപ്ക്ഗോമ ഭകളക,ബ്യോഗങ്ങള്തു ടങ്ങിയവബ്രഖപപടുത്ുന്നതിനവോര്ഡ്തല

ത്ില്ക്പബ്തയകരജിസ്റ്റര് ൂക്ഷിബ്ക്െതോണക..ബ്നോ്ക ബുക്ില് ആണക മിനുട ക  എഴുതി ബ്രഖ 

പപടുത്ുന്നതക 

തതാഴില് അദപക്ഷാ രജിസ്റ്റര്ട  

പതോഴില് ആവശയപപ്ു ലഭിക്ുന്ന അബ്പക്ഷകളുപട വിവരങ്ങളും അതുക്പകോരം അവര്ക്ക 

പതോഴില് അനുവദിച്ചതിനകപറ വിവരങ്ങളും  ക്പസ്തു ത രജിസ്റ്ററില് ബ്രഖപപടുത്ി പവബ്ക്െതോണക 

MISല് നിന്നും പൗണ്ബ്ലോക പെയ്ത ബ്കോപിയില് എല്ലോ വിവരങ്ങളും 

ഉൾപപടുത്ിയി്ുെക(പഞ്ചോയത്ിനകപറമുഴുവന്ക്പവര്ത്ികളും)പഞ്ചോയത്ക  തലത്ില് എഴുതി 
 ൂക്ഷിച്ച രജിസ്റ്റര്  27.09.18 പൂര്ത്ീകരിച്ചി്ുള്ളതക. 

വര്ടക്ക് രജിസ്റ്റര്ട: 

പതോഴിലുറപില് നടപിലോക്ുന്ന ക്പവൃത്ികളുപട വിവരങ്ങൾ യഥോ മയം ക്പസ്തു ത രജിസ്റ്ററില് 

ബ്രഖപപടുപതെോതോണക.2018 19 കോലയളവില് പെയ്യുവോന് ഉബ്േശിച്ചിരുന്ന മുഴുവന് 

ഫയലുകളുബ്ടയും വിവരങ്ങൾ നല്ല രീതിയില്   എം,പ എ.എ ക ല് നിന്നും ൗണ്ബ്ലോക പെയ്തു 

 ൂക്ഷിച്ചിരിക്ുന്നു.(പഞ്ചോയത്ിപെ മുഴുവന്  ക്പവൃത്ികളും 

ആസ്തിരജിസ്റ്റര്ട: (സ്ഥിര ആസ്തികളുപട രജിസ്റ്റര്) 
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ആസ്തിരജിസ്റ്റര്  ൂക്ഷിെിരുപനങ്കിലും  പെയ്യുന്ന ക്പവൃത്ികൾ എല്ലോം 

ബ്രഖപപടുത്ുന്നു .പല ഭോഗങ്ങളും ഒഴിഞ്ഞു കിടക്ുന്നു.ആസ്തിയുപട എന്നോല് അക് ക  .ക്പവൃത്ി 

തുടങ്ങിയ തീയതി,അവ ോനിച്ച തീയതി,െിലവോയ തുക ,എന്നിവ ഒഴിഞ്ഞുകിടക്ുന്നു.ബ്പജക 

നമ്പര് 3 മുതല് 46 വപര ക്പവൃത്ിയുപട ബ്പരുമോക്തം എഴുതിയിരിക്ുന്നു 

പരാതി രജിസ്റ്റര്ട: 

പതോഴിലുറപക പദ്ധതിയുമോയി ബന്ധപപ് ഏതു പരോതിയും വോക്ോബ്ലോ ,ബ്രഖോമൂലബ്മോ 

ലഭിക്ുകയോപണങ്കില \                                  രജിസ്റ്ററില് ബ്രഖപപടുത്ുകയും നിര്ബന്ധമോയും 

കകപറ്റു ര ീതക പരോതിക്ോരനക നല്കുകയും ബ്വണം  .18004255720 എന്ന ബ്ടോൾ ക്ഫീ നമ്പറില് 

പരോതികൾ ബ്രഖപപടുത്ോം എന്നുള്ള വിവരം പതോഴിലോളികൾക്ക ലഭയമോക്ണം.പരോതി രജിസ്റ്റര് 

കൃതയമോയി   ൂക്ഷിെിടുെക.ലഭിച്ച പരോതി അതിനു എടുത് നടപടി ക്കമങ്ങൾ എന്നിവ 

കൃതയമോയി ബ്രഖ പപടുത്ിയി്ുെക.ഒരു പരോതിയും ഇതുവപര ലഭിച്ചതോയി കെില്ല. 

തമറ്ീരിയല്രജിസ്റ്റര്ട :  

പതോഴിലുറപില് ഏപറ്റടുക്ുന്ന ക്പവൃത്ികളുപട ഭോഗമോയി വരുന്ന  ോേന  ോമക്ഗികളുപട 

വോങ്ങല് തീരുമോനം ,ഉപബ്യോഗം,നീക്ിയിരിപക,പെലവുകൾ എന്നിവ  ംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ 

മുഴുവനും ക്പസ്തു ത രജിസ്റ്ററില് ബ്രഖപപടുബ്ത്െതോണക ..പമറ്റീരിയല്രജിസ്റ്റര് എം ഐ  ില് 

നിന്നും പൗണ്ബ്ലോക പെയ്തു വച്ചി്ുെകഎന്നോല് പരജി കപറരില്   ോേനങ്ങൾ പരകച്ച ക    പെയ്ത 

തീയതി,ഇഷ്യൂ പെയ്ത തീയതി എന്നിവ ഒന്നും കെില്ല. 

10.ഗ്പവൃത്ി യലിതല 22 ദരഖേൾ 

എ .എം  ി ക്പകോരം ഒരു ക്പവൃത്ി ഫയലില് തോപഴപറയുന്ന ഇരുപത്ിരെു ബ്രഖകൾ 

നിര്ബന്ധമോയും ഉെോയിരിബ്ക്െോതോണക. 

1.േവര്ടദപജ് 

വോര്ഷ്ിക മോസ്റ്റര്  ര്ക്ുലര് ക്പകോരം കവര്ബ്പജില് പഞ്ചോയത്ക വിവരങ്ങൾ, ജില്ല, ക്പവര്ത്ി 

നടപിലോക്ിയ വിവരങ്ങൾ, അടങ്കല് തുക, ആപക പെലവക, നടത്ിയ തീയതി,  മുതലോയ 

വിവരങ്ങൾ ബ്രഖപപടുബ്ത്െതോണക.  പരിബ്ശോേിച്ച ഫയലില്വോര്ഷ്ിക മോസ്റ്റര്  ര്ക്ുലര് 

ക്പകോരമുള്ള കവര് ബ്പജക കോണോന്  ോേിച്ചില്ല 

2.തെേ് ലി ് റ് ്

വര്ക്ക ഫയലില്  ൂക്ഷിച്ചിരിക്ുന്ന വിവരങ്ങളുപട പ്ികയും, അവയുപട ബ്പജക നമ്പറും 

ബ്രഖപപടുബ്ത്െ പെക്ക ലിസ്റ്റകഫയലില്  ൂക്ഷിബ്ക്െതോണക. പരിബ്ശോേിച്ച 

ഫയലില്പെകക ലി ക റ്റകകോണോന്  ോേിച്ചില്ല. 

3.ആക്ഷന്പ്ലാന് 

ഒരു ജനകീയ ഇടപപടലിനകപറ ബ്നര്  ോക്ഷയം പതളിയി ക്ുന്ന ബ്രഖയോണക ആക്ഷന് പ്ലോന് 

ബ്കോപിക്ഗോമ ഭ നിര്ബ്േ.ശിക്ുന്ന ക്പവര്ത്ികൾ പഷ്ല്ഫക ഓഫക ബ്ക്പോജക്ടിബ്ലക്ക മോറ്റുകയും 

ഇതില്നിന്നും മുന്ഗണന അടിസ്ഥോനത്ില് അതോതക  ോമ്പത്ിക വര്ഷ്ത്ില് ആവശയമുള്ള  

ക്പവര്ത്ി പതരപഞ്ഞടുത്ക ആക്ഷന് പ്ലോന് തയ്യോറോക്ുകയും പെയ്യും. 

4.എസ്റ്റിദമറ്്ഡിസ ന്ആന്ഡ്ദഗ്ഡായിങ ്

 ോബ്ങ്കതിക എസ്റ്റിബ്മറ്റക പദ്ധതിയില് ഏപറ്റടുക്ുന്ന ഓബ്രോ ക്പവര്ത്ിക്ും  ംസ്ഥോന  ര്ക്ോര് 

െുമതലപപടുത്ിയ അേികോര സ്ഥോനത്ിനകപറ അനുമതിബ്യോടുകൂടിയ  ോബ്ങ്കതിക എസ്റ്റിബ്മറ്റക 

ഉെോയിരിബ്ക്െതോണക.ഓബ്രോ ക്പവര്ത്ിക്ും എസ്റ്റിബ്മറ്റിനകപറ  ംക്ഷിപ്തം, ിക ന്, 

ക്പവര്ത്ിയുപട ക്പതീക്ഷിത ബ്ന്ങ്ങൾ വിശദീകരിക്ുന്ന  ോബ്ങ്കതിക കുറിപക തുടങ്ങിയവ 

ഉെോയിരിബ്ക്െതും പ കവര് ബ് ോഫകറ്റക പവയറിലൂപട ഓണ്കലനോയി 

അനുമതികൾലഭയമോബ്ക്െതുമോണക . ഫയലില്വിശദമോയഎസ്റ്റിബ്മറ്റക ഉെോയിരുന്നു. എസ്റ്റിബ്മറ്റില് 

 ോബ്ങ്കതികവിദഗ്ധരുപട ഒപക ഉെോയിരുന്നുഎസ്റ്റിബ്മറ്റകറിബ്പോര്്ക ബ്ക്പോജക്ടക റിബ്പോര്്ക 

ഇവ ൂക്ഷിച്ചിരുന്നു.ഒരുഫയലിലുംജനകീയഎസ്റ്റിബ്മറ്റകഎന്നിവഉെോയിരുന്നില്ല. 

5.ഭരണാനുമതി 
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ഒരു വോര്ില് ഒരു വര്ഷ്ം നടപിലോക്ുന്ന പതോഴിലുറപക പദ്ധതി ക്പവര്ത്നങ്ങൾക്ക പഞ്ചോയത്ക 

ഭരണ  മിതി നല്കുന്ന അംഗീകോരമോണക ഭരണോനുമതി.പരിബ്ശോേിച്ച ഫയലില്ഭരണോനുമതി 

യുപട ബ്കോപി ൂക്ഷിച്ചിരുന്നു 

6. ാദങ്കതിോനുമതി 

 ോബ്ങ്കതികോനുമതി പക്തികയുപട ബ്കോപി  ൂക്ഷിച്ചിരുന്നു. 

7. ംദയാജിതപദ്ധതി(േൺദവര്ടജന് ്) 

ഓിറ്റക  നു വിബ്േയമോക്ിയ ക്പവര്ത്ിക്കഈ ബ്രഖകൾ ബോേകമല്ല. 

8.ഡിമാന്ഡ്ദാം 

പരിബ്ശോേിച്ച ഫയലില്കോണോന് ോേിച്ചില്ല,പതോഴിലിനുഅബ്പക്ഷിക്ുന്ന രീതി കുറച്ചു കൂടി 

പമച്ചപപടുത്ുവോനും, അബ്തോപടോപം കകപറ്റക ര ീതക നല്കുവോനും നടപടി ഉെോകണം.ബ്മറ്റക  

കൂ്മോയി അബ്പക്ഷ തരുബ്മ്പോൾ പതോഴില് ആവശയ മുള്ളവപര ഉൾപപടുത്ി അബ്പക്ഷ 

പകോടുക്ോന് ക്ശമിക്ുക.അല്ലോത് പക്ഷം തുടര്ച്ചയോയ അബകബ് നകറ്റക  വരുകയും കുപറ ബ്പരുപട 

അവ രം നഷ്ടപപടുകയുംപെയ്യും 

9.വര്ടക്ക്അദലാദക്കഷ്ന്ദാം 

പതോഴില് ആവശയപപ്വര്ക്ുപതോഴില് അനുവദിച്ചുപകോെുള്ള വര്ക്ക അബ്ലോബ്ക്ഷ്ന് 

ബ്ഫോംഈ ക്പവര്ത്ിയുപട ഫയലില്  ൂക്ഷിച്ചി്ില്ല. 

10.ഇമസ്റ്റര്ട ദറാൾ 

പതോഴിലോളികൾ പതോഴില് പെയ്യുന്ന തീയതി, ദിവ ം ഉൾപപപട ഹോജര് 

ബ്രഖപപടുത്ുന്നതിനുള്ള അടിസ്ഥോന ബ്രഖയോണക ഇമസ്റ്റര് ബ്റോൾ.ഇതില് ബ്ലോക്ക പവലപകപമന്റക 

ഓഫീ ര്, പഞ്ചോയത്ക പ ക്ക്റി എന്നിവര് ഒപും,   ീലുംബ്രഖപപടുബ്ത്െതോണക.  ഇ-മസ്റ്റര് 

ബ്റോളുകളില് ബ്ലോക്ക പവലപകപമന്റക ഓഫീ ര്, പഞ്ചോയത്ക പ ക്ക്റി എന്നിവര് ഒപും,  

 ീലുംബ്രഖപപടുത്ിയി്ുെക തീയതി. ഇതില് പതോഴിലോളികളുപട ഒപുകൾ,  അവരുപട 

പതോഴില് ദിനങ്ങൾ,  കൂലി എന്നിവ ബ്രഖപപടുത്ിയി്ുെക .മോസ്റ്റര് ബ്റോളില് ഒപിടുന്ന 

ബ്കോളങ്ങളില് തീയതി ബ്രഖപപടുത്ിയി്ുെക.മസ്റ്റര് ബ്റോളില്  എം ബുക്ക   നമ്പര് 

ബ്രഖപപടുത്ിയില്ലപരിബ്ശോേനയ്യകക്ക വിബ്േയമോക്ിയ വര്ക്ക  ഫയലിപല മസ്റ്റര് ബ്റോളില് 

പവ്ിത്ിരുത്ലുകൾ ഉെോയിരുന്നു,അവ തോപഴ പറയുന്നു 

S

N 

ക്പവൃത്ി

യുപട ബ്പരക  

മ കപറര് 

ബ്റോൾ 

നമ്പര് 

ബ്പരക പതോഴില് കോര്ക  നമ്പര് റിമോര്ക്സക 

 ഓടമു്കനീ

ര്ത്ടത്ി

ല്പന

ല്കൃഷ്ി

ക്ക്നിലപമോ

രുക്ല്(LD

/320557) 

8065 വിഎന്പിവത്സല (004 / 119 

),യബ്ശോദപകവി (004 / 120 ) 

അവേി ദിവ ം രോവിപല ഒപക ബ്രഘ 

പപടുത്ി ഹോജര് നല്കി യി്ില്ല 

8066 യമുനഎ (004 / 128 

),കമലോക്ഷിപക (004 / 17 

),വനജപകവി (004 / 173) 

അവേി ദിവ ം രോവിപല ഒപക ബ്രഘ 

പപടുത്ി ഹോജര് നല്കിയി്ില്ല 

8067 പിലക്ഷ്മി (004/ 25 ),ക്പമീളടിവി 

(004/ 33) 

അവേി ദിവ ം രോവിപല ഒപക ബ്രഘ 

പപടുത്ി ഹോജര് നല്കിയി്ില്ല 

11398  ബ്രോജിനിപി (004 / 28) 2 ദിവ ങ്ങളില് അബകപ ന് ക 

ബ്രഖപപടുത്ിയതിനു മുകളില് 

ഒപി്ിയിരിക്ുന്നു ഹോജര് 

നല്കിയി്ില്ല 

11.തമഷ്ര്ടതമന്റ്പുസ്തേം (M Book) 

ക്പവര്ത്ി തുടങ്ങുന്നതിനക മുമ്പും ബ്ശഷ്വും അളവുകൾ ബ്രഖപപടുത്ുന്നതിനുള്ള അടിസ്ഥോന 

ബ്രഖയോണക പമഷ്ര്പമനകറക  ബുക്ക.എല്ലോ ഫയലുകളിലും M book ഉെോയിരുന്നു.പമഷ്ര്പമന്റക 

ബുക്ില്ബുക്ക നമ്പര് , ബ്പജക നമ്പര് ഇവ ബ്രഖപപടുത്ിയി്ുെക AS,TS നമ്പര് ബ്രഖ പപടു 

ത്ിയി്ില്ല. മപസ്റ്റര് ബ്റോൾനമ്പര് , ഓവര് ിയരുപട  ീല് എന്നിവ ഇല്ല. ക്പീ പമഷ്ര്പമന്റക ബ്രഖ 

പപടുത്ിയതക തീയതി ഇല്ലോപത ആണക,ബന്ധപപ് ഉബ്ദയോഗസ്ഥര് അതോയതക ഓവര് ിയര്, 

എന്ജിനീയര് എന്നിവരുപട ഒപകപമഷ്ര്പമനകറക  ബുക്ില് ഉെോയിരുന്നു.പരിബ്ശോേനയകക്ക 
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വിബ്േയമോക്ിയ  വര്ക്ക  ഫയലിലുംഎം ബുക്ക   ൂക്ഷിച്ചിരുന്നു.എം ബുക്ില് അളവുകൾ 

ബ്രഖപപടുത്ുബ്ബോൾ ക്പവൃത്ി പെയുന്ന ക്പബ്ദശം ഉടമയുപട ബ്പരക , ര്ബ്േ നമ്പര് എന്നിവ 

ഉൾപപടുത്ി അളവുകൾ ബ്രഖ പപടുത്ിയോല് മോക്തബ്മ ഏബ്തോരോൾക്ും പെയ്ത ക്പവൃത്ികൾ 

കെു മന ില്ലക്ുവോനും അളന്നു ത്ി് പപടുത്ുവോനും  ോേിക്ുകയുള്ളൂ., പരിബ്ശോേനയകക്ക 

വിബ്േയമോക്ിയ  വര്ക്ക  ഫയലിലുംഎം ബുക്ക   ൂക്ഷിച്ചിരുന്നുപവങ്കിലും ഇത്രത്ില് ഉള്ള 

വിവരങ്ങൾ ഒന്നും ബ്രഖ പപടുത്ിയില്ല 

12.തമറ്ീരിയല്ലിസ്റ്റ്:ബോേകമല്ല. 

13.ദവജ് ലിസ്റ്റ് 

പതോഴിലോളികൾ എക്ത ദിവ ം ബ്ജോലി പെയ്തു എന്നതിനക അടിസ്ഥോനപപടുത്ി അവര്ക്ക 

നല്ബ്കെ തുക അതോയതകകൂലി, ആയുേങ്ങൾക്ക പകോടുക്ുന്ന വോടക,  മൂര്ച്ച കൂ്ുന്നതിനുള്ള 

തുക എന്നിവ എല്ലോം കോണിച്ചു പകോെക പണം കകമോറുന്നതിനക ബ്വെി തയ്യോറോക്ുന്ന 

ക്പേോനപപ് ഒന്നോണക ബ്വജക ലിസ്റ്റക.  മസ്റ്റര് ബ്റോൾ ക്പകോരമുള്ള ബ്വജക ലിസ്റ്റക 

ഫയലില്കോണോന് ോേിച്ചു. 

14.മസ്റ്റര്ടദറാൾ /യല്മാറ്സ്ലിപ്പുേൾ 

ഒരു മസ്റ്റര് ബ്റോൾ അവ ോനിെക 3 ദിവ ത്ിനകം തപന്ന അളവുകൾ ബന്ധപപ് ഉദയോഗസ്ഥന് 

ബ്രഖപപടുത്ണം എന്നക നിയമം അനുശോ ിക്ുന്നു.അളവുകളില് ക്കമബ്ക്ടുകൾ ഉെോയോബ്ലോ, 

ഉപബ്യോഗിക്ുന്ന പമറ്റീരിയലിനകപറ കവോളിറ്റിയില് നിലവോരം കുറയകക്ുകബ്യോ, ഉയര്ന്ന എസ്റ്റിബ്മറ്റക 

കോണിക്ുകബ്യോപെയ്യുന്നതക നിയമവിരുദ്ധമോവുകയും പ ക്ഷന് 25 അനുശോ ിക്ുന്ന ശിക്ഷകക 

വിബ്േയമോബ്വെി വരുകയും പെയ്യും. എല്ലോ ഫയലുകളിലും ഫയല് ക്ടോക്ിംഗക ബ്ഫോം അഥവോ 

മസ്റ്റര് ബ്റോൾ മൂവകപമന്റക സ്ലിപകഉെോയിരുന്നു.  ആരംഭിച്ച തീയതിയും അവ ോനിച്ച തീയതിയും 

ബ്രഖപപടുത്ിയിരുന്നന്നില്ല മറ്റു ക്പേോനപപ് ബ്കോളങ്ങൾ MIS ല് അപക ബ്ലോക പെയ്ത 

തീയതി .ബ്വതനം അനുവദിച്ച  മുതലോയവ ബ്രഖപപടുത്ിയിരുന്നില്ല 

15. തമറ്ീരിയല് വൌച്ചര്ട ബില്:പമറ്റീരിയല് വൗച്ചര് ബില് ബോേകമല്ല. 

16.ണ്ട് ഗ്ടാന്സ്ഫര്ട ഓര്ടഡര്ട (FTO)’ 

പരിബ്ശോേിച്ച ഫയലുകളില് ഒന്നും ഫെകക്ടോന്സ്ഫര്ഓര്ര്(FTO)’ ഹോര്ക  ബ്കോപി   ൂക്ഷിച്ചി്ില്ല . 

17. ദറായല്റ്ി 

പരിബ്ശോേന  വിബ്േയമോക്ിയ  ഒരു വര്ക്ക  ഫയലിലും ബ്റോയല്റ്റി ബോേകമല്ല 

18.ദാദ്ാഗ്ഗാ ്

ക്പവര്ത്ി തുടങ്ങുന്നതിനക മുമ്പക ക്പവര്ത്ി നടന്നു പകോെിരിക്ുബ്മ്പോൾ ,   ക്പവര്ത്ി 

പൂര്ത്ീകരിച്ചു കഴിയുബ്മ്പോൾ  തുടങ്ങിയഓബ്രോ ഘ്ത്ിപലയും ബ്ഫോബ്്ോകൾ ഫയലില് 

 ൂക്ഷിക്ണപമന്നക നിഷ്കര്ഷ്ിച്ചിരിക്ുന്നു ഇത്രത്ിലുള്ള  വിവിേ ഘ്ങ്ങളിപല 

ബ്ഫോബ്്ോകളും ൂക്ഷിച്ചി്ില്ല .  

19 .ജിദയാ ടാഗ്ഡ് ദാദ്ാ ് 

ക്പവര്ത്ി സ്ഥലം തിരിച്ചറിയുന്നതിനുള്ള ഉപോേിയോണക ജിബ്യോ ടോഗ്ഡക ബ്ഫോബ്്ോ ക.  എന്നോല് ഇവ 

പരിബ്ശോേനയകക്ക വിബ്േയമോക്ിയ ഒരു ഫയലിലുംജിബ്യോ ടോഗ്ഡക ബ്ഫോബ്്ോ ക ബ്കോപി  കോണോന് 

 ോേിച്ചില്ല. 

20.ഗ്പവൃത്ി പൂര്ടത്ീേരണ  ാക്ഷയപഗ്തം  

എ എം  ി ക്പകോരം ഉള്ളക്പവൃത്ി പൂര്ത്ീകരണ  ോക്ഷയപക്തം  ൂക്ഷിച്ചി്ില്ല .  

 21. ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ് ്റിദപ്പാര്ട്് 

എഎം ി ക്പകോരമുള്ള ബ് ോഷ്യല് ഒ ോിറ്റക നടപോക്ുന്നതക ഇബ്പോഴോണക. 

22.സ റ്് ഡയറി 
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 ംസ്ഥോന  ര്ക്ോരിനകപറ നിര്ബ്േശക്പകോരംവര്ക്ക ഫയലില്  ൂക്ഷിബ്ക്െ 22 മപത് 

ബ്രഖയോണക ക റ്റകയറി.പരിബ്ശോേനയകക്ക  വിബ്േയമോക്ിയ ക്പവൃത്ികൾ  ക റ്റക യറി 

 ൂക്ഷിച്ചിരുന്നുക റ്റക യറി യുപടകവര്ബ്പജില് ക്പവര്ത്ിപയ കുറിച്ചുള്ള ക്പോഥമിക 

വിവരങ്ങൾഏപതോരു വയക്തിക്ും മനസ്സിലോക്ോന് പറ്റുന്ന രീതിയില് 

ഉെോബ്കെതോണക.ക്പവര്ത്ി ആരംഭിക്ുന്നദിവ ം ക്പവര്ത്ി അവ ോന തീയതി  എന്നിവ ബ്രഖ 

പപടുതിയിരുന്നു ,അബ്തോപടോപം  എസ്റ്റിബ്മറ്റക തുക, ,ക്പവൃത്ി ദിനങ്ങൾ  ,എന്നിവ കവര്ബ്പജില് 

ഉെോയിരുന്നു. പണിസ്ഥലപത് പ ൗകരയങ്ങളുപട ലഭയത അടങ്ങിയ പെക്ക ലിസ്റ്റക  ഒന്നോം ഭോഗം 

പൂര്ണമോയും പൂരിപച്ചിരുന്നു എന്നോല് രെോം ഭോഗം പൂരിപിച്ചില്ല .ക റ്റക യറി യുപട ഒരു 

ഭോഗമോണക  വിജിലന് ക ആന്ക ബ്മോണിറ്ററിങക കമ്മിറ്റി.വിജിലന് ക ആന്ക ബ്മോണിറ്ററിങക കമ്മിറ്റി 

ബ്പോര്്ക ഉെോയിരുപന്നങ്കിലും അഭിക്പോയങ്ങൾ ബ്രഖപപടുത്ി യുപട റി

യി്ുെയിരുനകനില്ല.ഒപുമോക്തം ബ്രഖ പപടുത്ിയിരിക്ുന്നുപണിയോയുേങ്ങളുപട വോടക ക റ്റക 

യറിയില് ബ്രഖ പപടുത്ിയില്ല ക റ്റക യറി മപറ്റോരു  ഒരു ഭോഗമോണക ന്ദര്ശക കുറിപക. ക റ്റക 

യറികളില്,  ന്ദര്ശകരുപട  ബ്പരും,ഒപും, ബ്രഖപപടുത്ിയിരുപന്നങ്കിലും,   കുറിപക 

ഉെോയിരുന്നില്ല.അബ്തോപടോപം തപന്ന പദ്ധതി നിര്വഹണ ഏജന് ിയുപട ഉബ്ദയോഗസ്ഥര് 

 ന്ദര്ശനം വളപര കുറഞ്ഞബ്തോതില് മോക്തമ്മോണക കോണപപ്തക 

11.CIB-  ിറ്ി ൺ ഇന്ര്ടദമഷ്ന് ദബാര്ടഡ് 

പതോഴിലുറപക പദ്ധതിയുപട  ുതോരയത ഉറപോക്ുന്നതിനു ബ്വെിയുള്ള ഒരു ഉപോേിയോണക 

 ിറ്റി ണ് ഇന്ഫര്ബ്മഷ്ന് ബ്ബോര്ക Para 25(a), schedule 1 അനു രിച്ചക ഒരു ക്പവര്ത്ിയുപട 

അടിസ്ഥോന വിവരങ്ങൾ അതോയതക എസ്റ്റിബ്മറ്റക തുക  ോേന ബ്വതന ഘടകങ്ങൾ യഥോര്ത്ഥ 

പെലവക പതോഴില് ദിനങ്ങൾ തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ  ോേോരണ ജനങ്ങൾക്ും ഗുണബ്ഭോക്തോ 

ക്ൾക്ും മനസ്സിലോകുന്ന രീതിയില് ക്പദര്ശിപിബ്ക്െതക അനിവോരയമോണക.ഈ ബ്ബോര്ക 

സ്ഥോപിബ്ക്െതക ഓബ്രോ ക്പവര്ത്ിയുപടയും ആരംഭഘ്ത്ില് ആണക. ഓബ്രോ ക്പവര്ത്ിക്ും 

അനു ൃതമോയി നിഷ്കര്ഷ്ിച്ചി്ുള്ള അളവുകളില് ഉള്ള ബ്ബോര്ുകൾ  ിമന്റകഉം ബ്കോണ്ക്കീറ്റും 

ഉപബ്യോഗിച്ചക നിര്മ്മിച്ചക സ്ഥോപിക്ണപമന്നക നിയമം അനുശോ ിക്ുന്നുെക. ഇരുമ്പക ,ടിന് ,ഫകള 

ക്സകഷ്ീറ്റുകൾ തുടങ്ങിയവ ഉപബ്യോഗിച്ചി്ുള്ള ബ്ബോര്ുകൾ സ്ഥോപിക്ുന്നതക നിയമവിരുദ്ധമോണക. 

നിര്മ്മോണപച്ചലവക വയക്തിഗത ക്പവര്ത്ികൾക്ക 3000 രൂപയും പപോതു ക്പവര്ത്ികൾക്ക 5000 

രൂപയും ആണക പരമോവേി െിലവക എന്നോണക ആനുവല് മോസ്റ്റര്  ര്ക്ുലര് നിഷ്കര്ഷ്ിക്ുന്നതക. 

 ിഐബി അടങ്ങുന്ന ഒരു ബ്ഫോബ്്ോ വര്ക്ക ഫയലില് ഉൾപപടുത്ണം എന്നതക നിര്ബന്ധമോണക.  

ക്ക ക്പവൃത്ിയുപട ബ്പരക എ കറിബ്മറ്റക  ക്പകോരം എം ബുക്ില്  ഫീല് 

1 ഓടമു്കനീര്ത്ടത്ില്പനല്കൃഷ്ി

ക്ക്നിലപമോരുക്ല്(LD/320557 

5000 “  ി ഐ ബി 

സ്ഥോപിച്ചി്ില്ല 

12.ദറാസ്ഗാര്ടേിനം 

പതോഴില് ആവശയകത കൃതയമോയി രജിസ്റ്റര് പെയ്യുന്നതിനും പതോഴിലോളികളുപട അര്ഹതകളും 

അവകോശങ്ങളും അവപര ബ്ബോേയപപടുത്ുന്നതിനും പദ്ധതികൾ പരിഹരിക്ുന്നതിനുമോയി 

ബ്റോസ്ഗോര് ദിനം  ംഘടിപിബ്ക്െതോണക.  

13. വിജിലന് ് ആന്ഡ്  ദമാണിറ്റിംഗ് േമ്മിറ്ി(ജാഗ്ഗത ദമല്ദനാ്  മിതി 
ഓബ്രോ ക്ഗോമപഞ്ചോയത്ിലും അഞ്ചക അംഗങ്ങളുള്ള ജോക്ഗത ബ്മല്ബ്നോ്  മിതി രൂപീകരി ബ്ക് 

െതോണക. ഇതില് പ്ികജോതി-പ്ികവര്ഗ വിഭോഗങ്ങൾക്ക ബ്വെക്ത ക്പോേോനയം നല്ബ്ക െതും 

പകുതി ബ്പര്  കക്തീകൾ ആയിരിബ്ക്െതുമോണക. ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ കോലയളവിബ്ലക്ക VMC പയ 

നിയമിബ്ക്െതക ക്ഗോമ ഭയോണക. ക്പവര്ത്ി സ്ഥല  ന്ദര്ശ നം പതോഴിലോളികളുമോയി ആശയ 

വിനിമയം നടത്ല് ,ബ്രഖകളുപട പരിബ്ശോേന ,ക്പവര്ത്ി സ്ഥ ല  ൗകരയങ്ങളുപട പരിബ്ശോേന 

,ക്പവര്ത്ികളുപട ഗുണനിലവോരം നിര്ണയിക്ല്, തുക നിര്ണ യം ക്പവര്ത്ിയില് ഉടനീളമുള്ള 

റിബ്പോര്്ിംഗക ക്പവര്ത്ിയുപട  വഭോവപത്  ംബന്ധിച്ചുള്ള ഗു ണപരമോയ വിലയിരുത്ല് 

എന്നിവയോണക ക്പേോന െുമതല. VMC എല്ലോ ക്പവര്ത്ികളും പരിബ്ശോ േി  ബ്ക്െതും മൂലയ 

നിര്ണയ രജിസ്റ്ററില് ബ്രഖപപടുബ്ത്െതും ബ് ോഷ്യല് ഓിറ്റക  മയത്ക അവ ക്ഗോമ ഭയില് 

 മര്പിബ്ക്െതുമോണക VMC റിബ്പോര്്ക ഒരു പപോതുബ്രഖയോയി കരുബ്തെ തും ആവശയപപടു 

ന്നതിനനു രിച്ചക ഒരു പപോതു ബ്രഖയോയി പഞ്ചോയത്ക നിന്നും ലഭിബ്ക്െതും ആണക. 
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ക്കമ  ബ്പരക  ബ്ഫോണ്നമ്പര് 

1 ബോലകൃഷ്ണന്പി 9495014746 

2 ഷ്ീനഎം 8547699734 

3 രോമെക്ന്ദന്പി 9526138339 

4 ക്ശീേരന് 9446680055 

5 ഇന്ദിര 9645000895 

 

14.േതണ്ടത്ലുേൾ  

➢ ഓടമു ക് നീര്ത്ടത്ില് പനല്കൃഷ്ിക്ു 

ലപമോരുക്ല്എന്നക്പവൃത്ിയിപലവരമ്പക നിര്മിച്ചതക500 മീറ്റര്ഓളം മഴ മയത്ക 

നശിച്ചു ബ്പോയിരുപനകിലുംക്പവര്ത്ി നല്ലരീതിയിലോണക പൂ ര്ത്ീകരിച്ചതക എന്നക 

ഭൂഉടമകളില്നിന്നുംക്പബ്ദശവോ ികളില്നിന്നും അറിയോന്  ോേിച്ചു 

➢ പതോഴിലോളികൾക്ക വിതരണം പെയ്ത പുതിയ പതോഴില് കോര്ില് വിവരങ്ങൾ 

കൃതയമോയി ബ്രഖപപടുത്ിയിരിക്ുനതക അഭിനന്ദന മര്ഹിക്ുന്നു. 

➢ പതോഴിലുറപക നിയമം അനുശോ ിക്ും  ക്പകോരം പതോഴിലോളികൾക്ക  ക്പവൃത്ി 

ഇടങ്ങളില് അടിസ്ഥോന പ ൗകരയങ്ങൾ ലഭയ മോകുന്നില്ല(കയ്യുറ,കോലുറ എന്നിവ). 

➢ പതോഴിലോളികൾ  വന്ത്ം നിലയകക്ക പതോഴില്  ആവശയപപ്തോയി കോണുവോന്  ോേിച്ചില്ല. 

➢ ഓടമു ക്നീര്ത്ടത്ില്പനല്കൃഷ്ിക്ക്നിലപമോരുക്ല്എന്ന ക്പവൃത്ി ഫയിലില് 

ഭൂവുടമകളുപടയും അബ്പക്ഷയും നികുതി ര ീതും  ൂക്ഷിച്ചി്ില്ല.  

➢ മുഴുവന് പതോഴിലോളികൾക്ും പഴയ പതോഴില് കോര്ക പുതുക്ി പുതിയ പതോഴില്കോര്ക 

പഞ്ചോയത്ില് നിന്നും അനുവദിച്ചി്ുെക എന്നോല് പതോഴില് കോര്ക പുതുക്ുന്ന 

 മയത്ക ബ്ഫോബ്്ോ പതോഴിലോളികൾ  വന്ത്ം െിലവില് എടുത്ുപകോടുക്ുകയോണക 

പെയ്തതക. 

➢ വോര്ഷ്ിക മസ്റ്റര്  ര്ക്ുലര് ക്പകോരം ഒരു വര്ക്ക ഫയലില്22 ബ്രഖകൾ 

 ൂക്ഷിബ്ക്െതുെക.ഇവിപട ഒന്പതു ബ്രഖകൾ മോക്തമോണക  ഫയലില്  ൂക്ഷിച്ചി്ുെക. 

➢ പതോഴിലുറപക പദ്ധതി ഓഫീ ില്  ൂക്ഷിബ്ക്െ ഏഴു പറജിസ്റ്ററില് 

 ൂക്ഷിക്ുന്നുപെങ്കിലും അതക  മയബന്ധിതമോയി പൂര്ത്ീകരിച്ചി്ില്ല . 

➢ അക്ഷോംശ ബ്രഖോംശങ്ങൾ അടയോളപപടുത്ിയ ജിബ്യോടോഗ്ഡക ബ്ഫോബ്്ോക്ഗോഫക ഫയലുകളില് 

കോണോന്  ോേിച്ചില്ല. 

15.നിര്ടദേശങ്ങൾ 

• പതോഴില് കോര്ക പൂര്ണ്ണമോയും പതോഴിലോളികൾക്ക പ ൗജനയമോയി (ബ്ഫോബ്്ോ ഉൾപപപട) 

നല്ബ്കെതോണക. 

• ക്പോബ്ദശിക ഭോഷ്യിലുള്ള എസ്റ്റിബ്മറ്റും ക്പവൃത്ി സ്ഥലങ്ങളില് ലഭയമോക്ണം. 

• പദ്ധതി നടപിലോക്ുന്ന സ്ഥലപത്കുറിച്ചുള്ള  ൂെന ക്പവൃത്ിയുപട ബ്പരിപനോപം 

ഉൾപപടുബ്ത്െതോണക. 

• ക്പവൃത്ി പെയുന്ന ക്പബ്ദശം ഉടമയുപട ബ്പരക , ര്ബ്േ നമ്പര് എന്നിവ ഉൾപപടുത്ി അളവുകൾ 

ബ്രഖ പപടുത്ിയില്ല.ക്പബ്തയകിച്ചു മണ്ണക , ജല ക്പവൃത്ികൾ എന്നിവ പെയുബ്മ്പോൾ 

• മോസ്റ്റര്  ര്ക്ുലര് ക്പകോരം നിര്ബ്േശിക്ുന്ന ബ്രഖകൾ ഫയലില്  ൂക്ഷിബ്ക്െതോണക. 

• പതോഴിലുറപില് അനുവദനീയമോയതും മുന്ഗണന ക്കമത്ിലും ക്പവൃത്ികൾ ഏപറ്റടുക്ോന് 

ക്ശദ്ധിബ്ക്െതുെക. 

• പതോഴില് അബ്പക്ഷകൾ ക്ഫെക  ഓഫീ ില്  വീകരിക്ുകയും ആയതിനു കകപറ്റക ര ീതക 

നല്കുകയും പെബ്യ്യെതോണക. 

• ബ്മറ്റക  കൂ്മോയി അബ്പക്ഷ നല്കുബ്മ്പോൾ പതോഴില് ആവശയ മുള്ളവപര ഉൾപപടുത്ി അബ്പക്ഷ 

പകോടുക്ോന് ക്ശമിക്ുക, 

• ഉബ്ദയോഗസ്ഥര് ബ്രഖകളില് ഒപുപവക്ുബ്മ്പോൾ തീയ്യതി കൂടി ബ്രഖപപടുബ്ത്െോതോണക. 
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• വിജിലന് ക  ആന്ക  ബ്മോണിറ്ററിംഗക കമ്മറ്റി അംഗങ്ങപള ഓബ്രോ വര്ഷ്വും 

തിരപഞ്ഞടുബ്ക്െതോണക. വിഎം ിയുപട അഭിക്പോയങ്ങൾ ക റ്റക യറിയില് കൃതയമോയി 

ബ്രഖപപടുബ്ത്െതോണക. 

• പദ്ധതിയുപട ശരിയോയ രീതിയിലുള്ള നടത്ിപിനക വിഎം ിയുപട ഇടപപടലുകൾ ക്പവൃത്ി 

സ്ഥലങ്ങളില് ഉെോബ്വെതുെക. 

• പതോഴിലുറപില് ഏപറ്റടുക്ുന്ന ക്പവൃത്ികളുപട  ആസ്തികൾ ദീര്ഘകോല നിലനില്പിനക  

ആവശയമോയ  ോബ്ങ്കതിക നിര്ബ്േശങ്ങൾപതോഴിലോളികൾക്ക ഓവര് ീയര് മോര് നല്ബ്കെതും 

പോലിക്ുന്നുപെന്നക  ഉറപു വരുബ്ത്െതുമോണക. 

• പെക്ക  ലവീഫക  ബ്പോപല ക്പോേോനയം ഉള്ള മ കപറര് ബ്റോളില് യോപതോരു വിേ പവ്ിതിരുത്ലും 

പോടില്ല .കൃതയമോയി ബ്രഖ പപടുത്ണം ഹോജര്  

• മസ്റ്റര് ബ്റോളില് ക്പസ്തു ത ക്പവൃത്ിയുപട അളവുകൾ ബ്രഖപപടുത്ുന്ന എം.ബുക്ിന്പറ നമ്പര് 

ബ്രഖപപടുബ്ത്െതോണക.   

• മസ്റ്റര് ബ്റോളില്  ോക്ഷയപപടുത്ുന്ന ഉബ്ദയോഗസ്ഥര് തീയ്യതി കൂടി ബ്രഖപപടുത്ുവോന് 

ക്ശദ്ധിബ്ക്െതുെക. 

• പതോഴിലിടങ്ങളില് അടിസ്ഥോന പ ൗകരയങ്ങൾനിര്ബന്ധമോയും ഒരുക്ണം. 

ഉപ ംഗ്ഗഹം:ക്പവര്ത്ികൾ തിരപഞ്ഞടുക്ുബ്മ്പോൾ അതീവ ജോക്ഗത പുലര്ബ്ത്െതുെക. 

ഭൂമിപയ പുനരുജ്ജീവി പിക്ുന്നതിനു൦  അതുവഴി ുസ്ഥിര വിക നം  ോേയമോകുന്നതിനും 

ലകക ഷ്യം പവച്ചി്ുള്ള പതോഴിലുറപു പദ്ധതിയുപട പ്ലോനിംഗക , നടത്ിപക എന്നിവ  ോമൂഹിക 

പോരിസ്ഥികമോനദണ്ഡങ്ങൾ പോലിെക പകോെക ശോ കക്തീയ മോയിത്പന്ന നടപിലോബ്ക്െതുെക. 

എങ്ങപനപയങ്കിലും ക്പവര്ത്ികൾ നടപിലോക്ി പെലവക കൂ്ുക എന്നുംപതോഴിലോളികൾക്ക 

പതോഴില് ദിനങ്ങൾ കൂ്ുക എന്നും മോക്തമോവരുതക നിലപോടുകൾ.   വയക്തമോയ കോഴ്ചപോടില്ലോപത 

അശോ കക്തീയമോയ രീതിയില് ക്പവര്ത്ികൾ പതപരപഞ്ഞടുക്ുന്നതും പെയ്യുന്നതും , 

കോലോനു ൃതമല്ലോത് ക്പവര്ത്ികൾ പെയ്യുന്നതും ഇതിനകപറ യഥോര്ത്ഥ ലക്ഷയപത് 

കളങ്കപപടുത്ുന്നതോയിവിഷ്മബ്ത്ോപട ബ്നോക്ി നില്ബ്ക്െി വരുന്നതക ആശങ്കോജനകമോണക. ഈ 

 ോമൂഹിക പരിബ്ശോേന ഒരു ഉയിര്പത്ഴുബ്ന്നല്പിനു  ോേയമോകുന്ന ക്പതയോശബ്യോപട 

ഈറിബ്പോര്്ക  മര്പിക്ുന്നു.  

അനുബന്ധം- 1- തതാഴിലുറപ്പുപദ്ധതിയില്ഏതറ്ടുത്്തെയ്യാന്പറ്ിയഗ്പവൃത്ിേൾ 

1.  വിഭാഗംഎ :ക്പകൃതിവിഭവപരിപോലനവുമോയിബന്ധപപ്പപോതുക്പവൃത്ികൾ 

2.  വിഭാഗംബി: 

 മൂഹത്ില്അവശതഅനുഭവിക്ുന്നവിഭോഗങ്ങൾക്ുള്ളവയക്തിഗതആസ്തികൾഖണ്ഡി

ക 5ല്പരോമര്ശിക്ുന്നകുടുംബങ്ങൾക്ക്മോക്തം 

3.  വിഭാഗം ി: 

ബ്ദശീയക്ഗോമീണഉപജീവനമിഷ്ന്നിബന്ധനകൾഅനു രിക്ുന്ന വയം ഹോയ ംഘങ്ങ

ൾക്കപപോതുഅടിസ്ഥോന ൗകരയങ്ങൾ 

        4. വിഭാഗംഡി: ക്ഗോമീണഅടിസ്ഥോന ൗകരയങ്ങൾ 

 

അനുബന്ധം: വിവിേതലത്ിലുള്ള ഉദേയാഗസ്ഥരുതട െുമതലേൾ. 

ദമറ്്  മാരുതട െുമതലേൾ. 

• ക്പവൃത്ി സ്ഥലങ്ങളില് ക്പവൃത്ിയുപട ബ്മല്ബ്നോ്ം. 

• പതോഴില് കോര്ില് ആവശയമുള്ള വിവരങ്ങൾ ബ്രഖപപടുത്ുക. 

• മസ്റ്റര് ബ്റോളില് പതോഴിലോളികളുപട ഹോജര് ഉറപു വരുത്ുക. 

• ബ്മറ്റകമോരുപട പരിശീലനങ്ങളില് പപങ്കടുക്ുക 

• ക്പവൃത്ി ഇടങ്ങളില് ആവശയ മോയ പ ൗകരയങ്ങൾ ഉബ്െോ എന്നക ഉറപു വരുത്ുക 

• ക റ്റക യറിയില് ബ്മോണിറ്ററിംഗിനക വരുന്ന ഉബ്ദയോഗസ്ഥപര പകോെക ഒപക 

വയകപിക്ണം 

• പതോഴിലോളികൾക്ക അവരുപട പത്ു അവകോശങ്ങപള കുറിച്ചക പറഞ്ഞു 

പകോടുക്ുകയും അവപര ബ്ബോേോവതകകരിക്ുകയും പെയ്യുക 
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• പുതിയ പതോഴില് ഇടങ്ങൾ കപെത്ുവോനും പുതിയ പതോഴില് ആ ൂക്തണം 

പെയ്യുവോനും പതോഴിലോളികപള  ഹോയിക്ുക . 

• കൃതയമോയി ബ് ോഷ്യല് ഓിറ്റക  ക്ഗോമ ഭയിലും ,മീറ്റിങ്ങിലും പരിശീലന  പക്പോജകകറ്റക 

കയോമ്പിലും പപങ്കടുക്ുക.  

• മറ്റു പതോഴിലോളികൾക്ക കൂടി ബ്മറ്റക  നകപറ െുമതലകളിബ്ലക്ക കടന്നു വരോനുള്ള 

 ോഹെരയം ഉെോക്ുക 

• പതോഴിലോളികളുമോയി നിരന്ത്ര  മ്പര്ക്ം പുലര്ത്ുകയും കൂടുതല് ബന്ധം 

സ്ഥോപിക്ുകയും പെയ്യുക. 

ഓവര്ട ീയര്ട എഞ്ചിനീയര്ട/ 

 

• ക്പവൃത്ികളുപട എസ്റ്റിബ്മറ്റക തയ്യോറോക്ല്. 

• ക്പവൃത്ിയുപട  ോബ്ങ്കതിക കോരയങ്ങളും അളവുകളും പതോഴിലോളികൾക്ക 

പറഞ്ഞു പകോടുക്ുക. 

• ക്പവൃത്ിയുപട അളവുകൾ ബ്രഖപപടുത്ി കൂലിനല്കുന്നതി നോവശയമോയ 

നടപടികൾ പെയ്യുക. 

ഗ്പവൃത്ി പൂര്ടത്ീേരിച്ച ഭൂഗ്പദേശങ്ങളുതട വിവരങ്ങൾ  

 LD/320557  

SN നന്മകുടുംബക്ശീ (ഹോരി ക ) കെതനയകുടുംബക്ശീ 

(പിവിദോബ്മോദരന്,റഫീക്തക 1. കീര്ത്ികുടുംബക്ശീ 

(എംപിനോരോയണന്,പബ്ലരിനോരോയണന് 

ഗ്ഗാമ ഭനിര്ടദേശങ്ങൾ 

•  ംയബന്ധതിതമോയിബ്വതനം ലഭയമോക്ുക 

• പതോഴില് മയം 4 മണി വപര ആക്ി ക്കമീകരിക്ുക 

•  ോമ്പത്ികവര്ഷ്ം ആരംഭിക്ുന്നതുമുതല് പതോഴില് ലഭയമോക്ുക 

• പതോഴില്ദിനം 200 ആക്ി ഉയര്ത്ുക 

• കോടുവയക്ല്പതോഴിലുറപക പണിയില് ഉൾപപടുത്ുക 

• റബറിപലപ്ലോറ്റക ബ്ഫോം ഒരിക്ലും കടുവയക്ലും അനുവദിക്ുക 

• പതോഴിലിടങ്ങളില്അടിസ്ഥോന  ൗകരയം ഒരുക്ുക 

• വിഎം  ി പുനഃ ംഘടിപിക്ുക 

• എല്ലോക്പവര്ത്ികളിലും  ി ഐ ബി സ്ഥോപിക്ുക 

തതാഴിലുറപ്്പഉദേയാഗസ്ഥരില്നിന്നും ലഭിച്ച മറുപടി 

• ബ്വതനംകൃതയ മയത്ക ലഭിക്ോനുള്ള എല്ലോ നടപടിക്കമങ്ങളും പഞ്ചോയത്ില്നിന്നും 

 മയബന്ധിതമോയിപൂര്ത്ീകരിക്ുന്നുെക 

• പുതിയതോയിഎടുക്ുന്ന പതോഴില് കോര്ിപല ബ്ഫോബ്്ോ പഞ്ചോയത്ില് നിന്നും 

 ൗജനയമോയി അനുവദിക്ുന്നതോണക 

• മസ്റ്റര്ബ്റോളില് ബ്പരക വന്നതിനുബ്ശഷ്ം അവേി എടുക്ുന്നതക കുറക്ുക 

• ആവര്ത്ന വോഭോവമുള്ള പണികൾ എല്ലോവര്ഷ്വുംഒരോൾക്ക അനുവദനീയമല്ല 

•  ിഐ ബി സ്ഥോപിക്ോന് ക്പബ്തയക യൂണിറ്റിനകപറ നിയമിച്ചി്ുെക .എല്ലോ 

സ്ഥോപിക്ോനുള്ള നടപടികൾ  വീകരിക്ുന്നതോണകക്പവര്ത്ികളിലും  ിഐ ബി  

• മോസ്റ്റര് ര്കുലര് ക്പകോരമുള്ള 22 ബ്രഖകളും ഫയലില് ഉൾപപടുത്ുന്നതോണക 

ഗ്ഗാമ ഭതീരുമാനങ്ങൾ 

• വിഎം  ി പുനഃ ംഘടിപിക്ോനുള്ള ക്പവര്ത്നം ഉെോകും 

• എഎം  ി ക്പകോരം വര്ക്ക ഫയലില് 22 ബ്രഖകൾ  ൂക്ഷിക്ോന് തീരുമോനിച്ചു 

• അടിസ്ഥോന ൗകരയങ്ങൾക്ക അബ്പക്ഷ നല്കോന് തീരുമോനമോയി 

• എല്ലോക്പവര്ത്ികളിലും  ി ഐ ബി സ്ഥോപിക്ോന് തീരുമോനിച്ചു. 
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