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മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി 

ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്  റിദപ്പാര്ട്്  

 

ജില്ല: കണ്ണൂര് 

ബ്ലോക്ക  :പയ്യന്നൂര് 

പഞ്ചോയത്ക  :എരമം-കുറ്റൂര് 

വോരക ക്  :13 നെല്ലിയോടക 

ബ് ോഷ്യല് ഓ്ിറ്റക  പീരീ ക് :09-10-2019 to 17-10-2019 

റിബ്പോര്്ക തയ്യോറോക്ിയതക 

കീര്ത്െ ഒപി 

ഷ്ിബു കിബ്ഷ്ോര്  

െയബ്െഷ്ക  

 

റിബ് ോഴ്സക നപരകഴ്സണ് പയ്യന്നൂര് ബ്ലോക്ക 

മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ തതാഴിലുറപ്പ് നിയമം 

ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്  ത ാസ റ്ി ദേരള (MGNSASK) 

2018-19 
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ആമുഖം 
ഇന്ത്യയില്  ോധോരണക്ോരോയ ജെങ്ങളുനട നതോഴില് നെയ്യുവോെുള്ള അവകോശനത്  ംരക്ഷിച്ചക 

െിലെിര്ത്ുന്നതിെോയി 2005 ന പകറ്റംബര് അഞ്ചോം തീയതി ബ്േശീയ ഗ്രോമീണ നതോഴിലുറപക 

െിയമം െിലവില് വന്നു. അവിേഗ്ധ കോയിക നതോഴിലില് ഏര്നപടോൻ  ന്നദ്ധതയുള്ള 

ഗ്രോമഗ്പബ്േശങ്ങളില് അധിവ ിക്ുന്ന ഏനതോരു കുടുംബത്ിെും ഒരു  ോമ്പത്ിക വര്ഷ്ം 100 

േിവ ത്ില് കുറയോത് നതോഴില് ഉറപോക്ുന്നബ്തോനടോപം രുണബ്മന്മയുള്ളതും 

സ്ഥോയിയോയി്ുള്ളതും ഉല്പോേെക്ഷമവുമോയ ആസ്തികളുനട  ൃഷ്ടിയോണക ഈ പദ്ധതിയുനട 

മുഖയ ലക്ഷയം.േരിഗ്േരുനട ഉപജീവെവും ആയി ബന്ധനപ് വിഭവോടിത്റ ശക്തിനപടുത്ുകയും 

 ോമൂഹികമോയി പിബ്ന്നോക്ം െില്ക്ുന്ന എല്ലോ കുടുംബങ്ങനളയും പദ്ധതിയില് 

ഉൾനപടുത്ുകയും പഞ്ചോയത്ക രോജക സ്ഥോപെങ്ങനള ശക്തിനപടുത്ുക  എന്നതും ഇതിൻനറ 

ലക്ഷയമോണക. 

 

 വിബ്ശഷ്തകൾ 

 

➢ െിയമത്ിൻനറ പിൻബലമുള്ള അവകോശോധിഷ്ഠ ിതപദ്ധതി 

➢ ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ക ഗ്പബ്േശത്ക തോമ ിക്ുന്ന 18 വയസ്സക പൂര്ത്ിയോയ 

ഏനതോരോൾക്ും പദ്ധതിയില് പങ്കോളിയോകോം 

➢  കഗ്തീക്ും പുരുഷ്െും തുലയ ബ്വതെം  

➢ പരിസ്ഥിതി  ംരക്ഷണം കോര്ഷ്ിക ബ്മഖലയിനല അടിസ്ഥോെ  ൗകരയ 

വിക െം എന്നിവയകക്ക മുൻരണെ 

➢ നതോഴിലോളികൾ തനന്ന ഗ്പവര്ത്ികൾ കനെത്ുകയും ആ ൂഗ്തണനത് 

 ഹോയിക്ുകയും നെയ്യുന്നു 

➢ ആ ൂഗ്തണത്ിലും െിര്വഹണത്ിലും തികഞ്ഞ  ുതോരയത 

➢ കരോറുകോനര ഇടെിലക്ോബ്രോ ഇല്ല 

➢ നപോതുജെ പങ്കോളിത്ബ്ത്ോനട ബ്ലബര് ബഡ്ജറ്റക 

➢ ബോങ്കക ബ്പോബ്റോഫീ ക വഴി മോഗ്തം ബ്വതെ വിതരണം 

➢  കഗ്തീകൾക്ക മുൻരണെ 

➢ കമ്പയൂ്ര് ശൃംഖല വഴിയുള്ള ബ്മോണിറ്ററിംരക  ംവിധോെം 

➢ ഗ്രോമ ഭ പദ്ധതി ഓ്ിറ്റക നെയ്യുന്നു 

ബ്േശീയ ഗ്രോമീണ നതോഴിലുറപക പദ്ധതി ഗ്പകോരം ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ക ഗ്പബ്േശത്ക  െടപിലോക്ുന്ന 

മുഴുവൻ ഗ്പവൃത്ികളും  ബ് ോഷ്യല് ഓ്ിറ്റിങ്ങിെു വിബ്ധയമോക്ണനമന്ന17(2) വകുപക 

െിഷ്കര്ഷ്ിക്ുന്നു പദ്ധതി ഗ്പവര്ത്െ നത്പറ്റിയും നപോതു ധെംെിലവഴിക്ുന്നതിനെപറ്റിയും 

പൗര  മൂഹം െടത്ുന്ന  പര യവും  വതഗ്ന്ത്വുമോയ പരിബ്ശോധെയോണക ആണക ബ് ോഷ്യല് 

ഓ്ിറ്റക അഥവോ  ോമൂഹിക പരിബ്ശോധെ .നതോഴിലുറപക െിയമഗ്പകോരം വര്ഷ്ത്ില് രെുതവണ 

ബ് ോഷ്യല് ഓ്ിറ്റക ഗ്രോമ ഭകൾ എല്ലോ വോര്്ിലും കൃതയമോയി െടബ്ത്െതോണകബ് ോഷ്യല് 

ഓ്ിറ്റക ലൂനട അഴിമതി ഇല്ലോതോക്ുന്നതിെും  ുതോരയത ഉറപു വരുത്ുന്നതിെും കോരയക്ഷമത 

വര്ധിപിക്ുന്നതിെക   ത്ഭരണം ഉറപോക്ുന്നതിെും കഴിയുന്നു.പദ്ധതി പണം ശരിയോയ 

രീതിയില് െിലവഴിച്ചി്ുെക എന്നും പണം നെലവഴിച്ചക അതുനകോെക പദ്ധതിയുനട ലക്ഷയം 

കകവരിച്ചി്ുെക എന്നും രുണബ്ഭോക്തോക്ളുനട ജീവിതത്ില് രുണകരമോയും  കോരയമോയ മോറ്റം 

ഉെോയി്ുെക എന്നക ബ് ോഷ്യല് കനെത്ോൻ കഴിയുന്നുപദ്ധതി ആ ൂഗ്തണ്ണം. െിര്വഹണം, 

ബ്മോണിറ്ററിംരക തുടങ്ങി എല്ലോ വയക്തികളും ബ് ോഷ്യല് ഓ്ിറ്റക ഗ്രോമ ഭയില് െിര്ബന്ധമോയും 

പനങ്കടുക്ണം.മഹോത്മോ രോന്ധി ബ്േശീയ ഗ്രോമീണ നതോഴിലുറപകപ ദ്ധതിയില്   ുരമവും 

 ുതോരയവുമോയി ബ് ോഷ്യല് ഓ്ിറ്റക െടത്ുന്നതിെക  ബ്കരളത്ില്   വതഗ്ന്ത് െുമതലയുള്ള 

ബ് ോഷ്യല് ഓ്ിറ്റക യൂണിറ്റക െിലവില്വന്നു 

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

1. ഓ്ിറ്റക പ്ലോൻ  
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2. അഭിമുഖം :ബി്ിഒ, പഞ്ചോയത്ക ഗ്പ ി്ൻറക, ജെഗ്പതിെിധികൾ, ന ഗ്ക്റി & റോഫക  

ബ്മറ്റക, നതോഴിലോളികൾ, കര്ഷ്കര്,  

3. ഫയല് പരിബ്ശോധെ  

4. ഫീല് ക്  ന്ദര്ശെം, െിരീക്ഷണം  

5. റഫറൻ ക :വിക െബ്രഖ, വോര്ഷ്ിക പദ്ധതി ബ്രഖ, എംഐഎ ക, രജിററുകൾ 

6. വിവരങ്ങളുനട ബ്ഗ്കോ്ീകരണം: ബ്ഗ്കോ ക നവരിഫിബ്ക്ഷ്ൻ, അവ ോെവ് െര്ച്ച 

7. കരടക റിബ്പോര്്ക തയ്യോറോക്ല് 

 

2. പഞ്ചായത്് അടിസ്ഥാനവിവരങ്ങൾ  
    
1 ജില്ല കണ്ണൂര് 

2 ബ്ലോക്ക    പയ്യന്നൂര് 

3 അതിരുകൾ  

3.1 കിഴക്ക  െോപരപടവക’ആലബ്ക്ോടക  ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ക 

3.2 പടിഞ്ഞോറക കോബ്ങ്കോല്-ആലംപടമ്പക ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ക 

3.3  നതക്ക  കടന്നപള്ളി-പോണപുഴ ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ക 

3.4 വടക്ക നപരിബ്ങ്ങോം വയക്ര ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ക 

4 വിസ്തീര്ണം   75.14 

5 വോര് ക്  കളുനട എണ്ണം 14 

6 ജെ ംഖയ  27830 

7 പ്ിക ജോതി 670 

8 പ്ിക വര്രം 256 

9 സ്കൂ ൾ 13 

10 കുടുംബഗ്ശീ യൂണിറ്റക 126 

11 അംരൻവോടി 34 

3.തതാഴിലുറപ്്പ പദ്ധതി അടിസ്ഥാന വിവരം 

നതോഴില് കോര്്ക ( 

ആനക) 

ആകകറ്റീവക നതോഴില് 

കോര്്ക  

ആകകറ്റീവക നതോഴില് 

കോര്്ക  (sc/എ ക,ടി) 
െൂറു േിെ നതോഴില് 

4419 1154 83 197 

4.വാര്ടഡ് തലത്ില്   തതാഴിലുറപ്്പ പദ്ധതിയില് രജി ്തറര്ട തെയ്തവരുതടവിവരങ്ങൾ 

നതോഴില് കോര്്ക ( 

ആനക) 

ആകകറ്റീവക നതോഴില് 

കോര്്ക  

ആകകറ്റീവക നതോഴില് 

കോര്്ക  (sc/എ ക,ടി) 
െൂറു േിെ നതോഴില് 

291 134 0 

 

23 

5.ഓഡിറ്്  നു വിദേയമാക്കിയ  ഗ്പവൃത്ിേളുതട ലിസ്്റ്റ 

sn 
ഗ്പവൃത്ിയുതട ദപര് വര്ടക്ക്  ഐ,ഡി ോലയളവ് ഗ്പവൃത്ി 

േിനങ്ങൾ 

െിലവക 

അവിേഗ്ധ 

ബ്വതെം 

വിേഗ്ധ 

ബ്വതെം 

വോടക  ാേനങ്ങ

തട തുേ 

ആനക 

1 ഖണ്ഡിക5ഗ്പകോരംപച്ചക്റി 

ക്ക്നിലം ഒരുക്ല് ,LD/320827 

12/1/19-5/3/19 476 128996 

 

 2856 

 

 131852 

2 അഞകജപുഴശ്മശോെംബ്റോ

ക്ബ് ോളിങകRC/266768 

4/2/2019-
29/3/2019 

596 161516 

 

  5000 
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6.ഗ്പവര്ടത്ിേളുതടപരിദശാേനവിവരണം 

 ഗ്പവൃത്ിയുനടബ്പരക എം ബുക്ില്  ഫീല്്ക  പരിബ്ശോധെ  

1 ഖണ്ഡിക 5 ഗ്പകോരംപച്ചക്റിക്ക്നിലംഒരുക്ല് 

,LD/320827 

3614m2 പച്ചക്റികൃഷ്ിവിളനവടുപകകഴിഞ്ഞു 

2 അഞകജപുഴശ്മശോെംബ്റോ്കബ് ോളിങക 

RC/266768 

െീളം =500m 

വീതി =3.2m 

Total=1600m2 

െീളം =500m 

വീതി =3.2m 

 

ഗ്പവൃത്ി 1 : ഖണ്ഡിക 5 ഗ്പകോരംപച്ചക്റിക്ക്നിലംഒരുക്ല് ,LD/320827) 

18മ കനറര് ബ്റോളിലോയി476 നതോഴില് േിെങ്ങൾ  ൃഷ്ടിച്ച  ഗ്പവൃത്ിയിലൂനട26ബ്പര്ക്ക ബ്ജോലിലഭി 

ച്ചു. െിലവില്ഈഗ്പബ്േശനതപച്ചക്റികൃഷ്ിയുനടവിളനവടുപകകഴിഞ്ഞിരുന്നു .നതോഴിലോളികൾ 

െല്ലരീതിയില്തനന്നെിലംഒരുക്ിഎന്നകഭൂഉടമകളില്െിന്നുംഅറിയോൻ ോധിച്ചു.12/1/19 ആരം 

ഭിച്ചു 5/3/19 നെഅവ ോെിച്ചഈഗ്പവര്ത്ിവിജയകരമോയിരുന്നുഎന്നകമെ ിലോയി. കഴകക്ോരൻ 

കുമോരൻ ,െോരോയണി V.P ,രമണി തുടങ്ങി 12 ബ്പരുനട സ്ഥലങ്ങളില് ആയി പടവലം ,നവെ ,മത് 

ൻ തുടങ്ങിയവ കൃഷ്ി നെയ്തതോയി അറിഞ്ഞു . 

ഗ്പവൃത്ി  2 :അഞകജപുഴശ്മശോെംബ്റോ ക്ബ് ോളിങക RC/266768 

26മ കനറര് ബ്റോളില് ആയീ596നതോഴില് േിെങ്ങൾ ഉെോയ ഈ ഗ്പവൃത്ിയില്  20 നതോഴിലോളിക  

ൾക്ോണക ബ്ജോലി ലഭിച്ചിരിക്ുന്നതക.4/2/19 നെആരംഭിച്ചു  29/2/19 നെഅവ ോെിച്ച ഈഗ്പവര്ത്ി 

വളനരെല്ലരീതിയില്പൂര്ത്ിയോക്ിയതോയികെു .ബോക്ിഭോരംകൂടി soling നെബ്വെി അബ്പ 

ക്ഷി ച്ചതോയി ോധിച്ചു .ബ്ബോര് ക്  സ്ഥോപിച്ചിരുന്നു .ബ്റോ ക് ഇബ്പോഴും എല്ലോവര്ക്ും ഉപകോരഗ്പേം 

മോയി െിലെിക്ുന്നുെക .യോനതോരു വിധ ബ്കടുപോടുകളും ഉെോയി്ില്ല .അതക യോഗ്തനയ  ുരമ 

മോക്ു ന്നതോയി എല്ലോരും അഭിഗ്പോയനപ്ു . 

7.അവോശഅേിഷ്ഠ ിതനിരീക്ഷണങ്ങള് 

മഹോത്മരോന്ധി ബ്േശീയഗ്രോമീണ നതോഴിലുറപക െിയമത്ിലൂനട ഗ്രോമീണ ജെതയകക്ക നതോഴില് 

െല്കനപടുന്നബ്തോനടോപം അവരുനട പത്ു അവകോശങ്ങളും  ംരക്ഷിക്നപടുന്നു.ബ് ോഷ്യല് 

ഓ്ിറ്റിലൂനട ഗ്പവൃത്ികളുനട പരിബ്ശോധെയും അബ്തോനടോപം നതോഴിലോളികളുനട 

പത്വകോശങ്ങളും  ംരക്ഷിക്നപടുന്നുനവന്നും വിലയിരുത്ുന്നു.നതോഴിലുറപക 

െിയമത്ിലൂനട നതോഴിലോളികൾക്ക ലഭയമോയ അവകോശങ്ങനള കുറിച്ചക തോനഴ പറയുന്നു. 

 

1.തതാഴില് ോര്ടഡുമായി ബന്ധതപ്പ്വ: 

നതോഴില്കോര് ക് ഒരുആധികോരികബ്രഖയോണക.മഹോത്മോ രോന്ധി ബ്േശീയ ഗ്രോമീണ നതോഴിലുറപക 

െിയമത്ിനല നഷ്്യൂൾ 2 ഗ്പകോരം നതോഴില് കോര്്ിെക അബ്പക്ഷ െല്കുന്ന കുടുംബങ്ങൾക്ക 15 

േിവ ത്ിെകം തികച്ചും ന ൗജെയമോയി നതോഴില് കോര് ക്  ലഭയമോക്ണനമന്നക 

അെുശോ ിക്ുന്നു. കൂടോനത കൃതയമോയ ഇടബ്വളകളില് കോര് ക് പുതുക്ി 

െല്ബ്കെതുമോണക.നതോഴില് കോര് ക് നതോഴിലോളികളുനട കയ്യില്  തനന്നയോയിരുന്നു 

 ൂക്ഷിച്ചിരുന്നതക കൃതയമോയി പൂരിപിച്ചക വരുന്നതോയി കെു.കൂടോനതനതോഴില് ഏര്നപ് 

േിവ ങ്ങൾ കൃതയമോയി ബ്രഖ നപടുത്ിയിരിക്ുന്നു. നതോഴില് കോര്്ില് പതിപിബ്ക്െ 

ബ്ഫോബ്്ോയുനട നെലവക  പഞ്ചോയത്വഹിച്ചുനകോെകബ്ഫോബ്്ോഎടുത്കെല്കിയിരിക്ുന്നു.നതോഴില് 

കോര് ക് നതോഴിലോളികളുനട കയ്യില് തനന്നയോയിരുന്നു  ൂക്ഷിച്ചിരുന്നതക കൃതയമോയി പൂരിപിച്ചക 

വരുന്നതോയി കെു. 

2.തതാഴില് ലഭിക്കുന്നത്  ംബന്ധിച്ച്: 

നതോഴില് കോര്്ുള്ള ഏനതോരു കുടുംബത്ിെും 100 േിവ നത് അവിേഗ്ദ കോയിക നതോഴിലിെക 

അവകോശമുെക  .കകപറ്റു യോല്അബ്പക്ഷ െല്കി രശീതക െല്കുകയും15 േിവ ത്ിെകം 

നതോഴില്  ലഭയമോക്ണനമന്നും െിയമത്ില് ഗ്പതിപോേിക്ുന്നു..അബ്പക്ഷ  വീകരിക്ുന്ന 

മുറയകക്ക അബ്പക്ഷകെക കകപറ്റു രശീതക  െിര്ബന്ധമോയും െല്കണനമന്നക െിയമത്ില് 

അെുശോ ിക്ുന്നുെകഈവോര്്ില്നതോഴിലോളികൾ വയക്തിരതമോയ അബ്പക്ഷയും 

അനപക്ഷബ്യോനടോപം ഏതു കോലയളവിലോണക നതോഴില്ബ്വെതും എന്നും അബ്പക്ഷയില് ബ്രഖ 

നപടുത്ിയിരിക്ുന്നു.അതക അെു രിച്ചു നതോഴില് െല്കിയതോയും ഫയലില് 
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കോണുന്നു.എന്നോല്  അബ്പക്ഷ െല്കിയ തീയതി ബ്രഖ നപടുത്ിയി്ില്ല.കകപറ്റക  ര ീതക 

െല്കിയതോയും കോണോൻ കഴിഞ്ഞില്ല.നതോഴിലുറപക െിയമഗ്പകോരം നതോഴില് ആവശയനപ്ു 

കഴിഞ്ഞോല് 15 േിവ ത്ിെകം നതോഴില് ലഭയമോക്ണനമന്നുെക. വോര്്ിനല നതോഴിലോളികൾക്ക 

നതോഴില് ആവശയമുള്ള  മയങ്ങളില്  അബ്പക്ഷ  മര്പിക്ുന്ന മുറയകക്ക 15 േിവ ത്ിെകം 

നതോഴില് അെുവേിബ്ക്െതുെക .വോര്്ിനലനതോഴിലോളികൾ കൃതയമോയി നതോഴില് ലഭിച്ചി്ുെക. 

3.നതോഴിലില്ലോയ്മദവതനം: 

നതോഴില് ആവശയനപ്ു കഴിഞ്ഞോല് 15 േിവ ത്ിെകം നതോഴില് ലഭയമോക്ോത്പക്ഷം 

നതോഴിലില്ലോയ്മ ബ്വതെം ലഭിക്ോൻ അവകോശമുെക.നതോഴിലോളികളുമോയുള്ള കൂടി കോഴ്ചയിലും  

ഫയല് പരിബ്ശോധെയിലും മെ ിലോക്ുവോൻ  ോധിച്ചതക വയക്തിരതമോയ അബ്പക്ഷയില്  

നതോഴില് ആവശയം ഉള്ള  േിവ ങ്ങളക വച്ചോണക അബ്പക്ഷ െല്കുന്നനതന്നും അതോണക  രിച്ചു 

നതോഴില് ലഭയമക്ിയി്ുെകനടന്നും മെ ിലോക്ോൻ  ോധിച്ചു. 

4.തഷ്ല്്  ഓ് ദഗ്പാജേ്റ്്    ംബന്ധിച്ച്: 

വോര്്ില് ആവശയമോയ വിക െ ഗ്പവൃത്ികൾ കനെത്ുന്നതിെക നതോഴിലോളികൾക്ക 

അവകോശം ഉെക. നതോഴില് കനെത്ുന്നതിെു നതോഴിലോളികളുനടയും ബ്മറ്റിനെയും ഭോരത്ക  

െിന്നും പങ്കോളിത്മുെോവുന്നുെക ,എന്നോല് നതോഴിലുറപില് അെുവേെീയമോയ ആസ്തി വിക െ 

ഗ്പവൃത്ികൾ കനെത്ുന്നതിെക വോര്്ിനല വിവിധ ബ്മഖലയില് ഉള്ളവരുനട പങ്കോളിത്ം 

ഉെോബ്വെതുെക .പഞ്ചോയത്ില്  ൂക്ഷിച്ചിരിക്ുന്ന ഗ്രോമ ഭ രോജി കനറര് ല് നതോഴിലോളികൾ 

മീറ്റിംരക കൂടിയതോയും നതോഴില് െിര്ബ്േശിച്ചതയും കോണുന്നു 

5.യാഗ്താ തെലവ ് ംബന്ധിച്ച്: 

നതോഴിലോളികൾക്ക തോമ  സ്ഥലത്ുെിന്നും 5 കിബ്ലോമീറ്റര് െുറ്റളവില് നതോഴില് 

ലഭിക്ുവോെുള്ള അവകോശമുെക ,ഗ്പസ്തു ത പരിധിക്ു പുറത്ു  നതോഴില് നെബ്യ്യെ  ോഹെരയം 

ഉെോവുകയോനണങ്കില് യോഗ്തോ ബത്യോയി കൂലിയുനട 10% തുക െിലവിനല കൂലി ഗ്പകോരം  27 

രൂപ 10 കപ  ഗ്പവൃത്ി േിവ ങ്ങളില് ലഭയമോക്ണം. അഞ്ചകകിബ്ലോമീറ്റര് പരിധിക്പുറം 

നതോഴിലുറപക ഗ്പവൃത്ി നെയ്തില്ല എന്നോണു നതോഴിലോളികളില് െിന്നും മെ ിലോക്ോൻ 

കഴിഞ്ഞതക. 

6.ഗ്പവൃത്ി സ്ഥലതത് ത ൌേരയങ്ങൾ  ംബന്ധിച്ച്; 

നതോഴിലിടങ്ങളില് ലഭിബ്ക്െ അടിസ്ഥോെ ന ൗകരയങ്ങളോയ ഗ്പഥമ ശുഗ്ശൂഷ്ോ  ംവിധോെങ്ങൾ ,

വിഗ്ശമ  മയനത് തണല്  ൗകരയം, കുടിനവളളം എന്നിവ നതോഴിലോളികൾക്ക ന ൗജെയമോയി 

ലഭയമോബ്ക്െതുെക.  . നതോഴിലോളികളുമോയുള്ള കൂടിക്ോഴ്ച യില് മെ ിലോക്ോ ൻ ോധിച്ച തകകുടി 

നവള്ളത്ിെോയി  പോഗ്തം,തണലിെോയി ഷ്ീറ്റക എന്നിവലഭയമോയിരുന്നു .എന്നോല്െിലവിനല 

 ോഹെരയ ത്ില് ഇതക അവരക്മതിയോവുന്നില്ല എന്നനതോഴിലോളി കളുമോയി  ം ോരിച്ചബ്പോൾ 

മെസ്സിലോയി. ഗ്പഥമശുഗ്ശുഷ്ോകിറ്റകലഭിച്ചി്ുെക. 

അപേടങ്ങൾ  ംബന്ധിച്ച്: 

നതോഴിലുറപക ബ്ജോലിക്ിനട നതോഴിലോളികൾക്ക ഏനതങ്കിലും തരത്ിലുള്ള അപകടം  ംഭവിച്ചു 

ബ്പോവുകയോനണങ്കില് െിയമത്ിനല നഷ്്യൂൾ 2(5)ഗ്പകോരവുംഅദ്ധയോയം 9 നല പരോമര്ശങ്ങളുനട 

അടിസ്ഥോെത്ിലും െികില് ോ നെലവുകളുനട ബ്രഖകൾ  മര്പിക്ുന്ന മുറയകക്ക  ഗ്പസ്തു ത തുക 

മുഴുവെും അെുവേിച്ചു നകോടുബ്ക്െതോണക.ഓ്ിറ്റക  കോലയളവില് അത്രത്ില് ഉള്ള 

അപകടങ്ങൾ ഒന്നും  ംഭവിച്ചി്ില്ല . എന്നോല്മുൻപക അപകടങ്ങൾ  ംഭവിച്ച മയത്കെികിത്സ 

 ഹോയംലഭയമോയി്ുനെന്നകമെ ിലോയി. 

7.ദവതനം ലഭയമാക്കുന്നത്  ംബന്ധിച്ച്; 

നതോഴിലുറപക െിയമത്ില് ത ക്ഷന് 3(2)ഗ്പകോരം മറര് ബ്റോളക കോലോവധി കഴിഞ്ഞു 15 േിവ  

ത്ി െകം നതോഴിലോളികളുനട അനക്ൗെില് കൂലി ലഭിക്ുവോൻ അവകോശമുെക . 

പഞ്ചോയത്ില് െിന്നും പതിെഞ്ചക േിവ ത്ിെുളളില് എഫക.ടി.ഒ ജെബ്ററ്റക നെയ്തി്ുെക.  
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8.15േിവ ത്ിനേം ദവതനം ലഭയമായിതലങ്കില് നഷ്ട പരിഹാരം ലഭിക്കുവാനുള്ള 

അവോശം 

നതോഴില് പൂര്ത്ീകരിച്ചു പതിെഞ്ചു േിവ തകെുള്ളില് കൂലി ലഭിെിരുന്നിനലെകകില്  

കൂലിയുനട  0.05  ശതമോെം നഷ്ട പരിഹാരം ലഭിക്കുവാനുള്ള അവോശം ഉണ്ട്. 

പഞ്ചോയത്ില് െിന്നും പതിെഞ്ചക േിവ ത്ിെുളളില് എഫക.ടി.ഒ ജെബ്ററ്റക നെയ്തി്ുെക.െിലവില് 

ബ്കഗ്ന്ദ  രകകോരില് െിന്നും ഫെക  ലഭയമോകതിരിക്ുന്ന  ോഹെരയത്ില് മോഗ്തമോണക ബ്വതെം 

ലഭിക്ോൻ  കവകുന്നതക. 

9.പരാ-തി പരിഹാരം  ംബന്ധിച്ച്: 

നതോഴിലുറപുമോയി ബന്ധനപ് ഏനതങ്കിലുംകോരയത്ില് പരോതിയുെോകുന്ന പക്ഷം ആയതക 

ബ്രഖോമൂലം പഞ്ചോയത്ില് പരോതിനപടോവുന്നതോണക ,ഗ്പസ്തു ത പരോതികൾ  വീകരിച്ചു ര ീറ്റക  

െല്കുകയും പരമോവധി 7 േിവ  പരിധിക്ുള്ളില് അബ്െവഷ്ിച്ചു പരോതിക്ോരെക മറുപടി 

െല്ബ്കെതോണക(section (19) .പരോതികൾ അറിയിക്ുന്നതിെുള്ള ബ്ടോൾ ഗ്ഫീ െമ്പരക (18004251004 ) 

നപോതുജെങ്ങൾക്ക കോണോവുന്ന രീതിയില് പഞ്ചോയത്ക ഓഫീ ില് ഗ്പേര്ശിപിബ്ക്െതുെക . 

10.ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്  നടത്ുന്നത്  ംബന്ധിച്ച്: 

നതോഴിലുറപില് ഏനറ്റടുത് ഗ്പവൃത്ികൾ ബ് ോഷ്യല് ഓ്ിറ്റക െടത്ുന്നതില് 

പങ്കോളികളോവുന്നതിെു നതോഴിലോളികൾക്ക അവകോശമുെക.(ന ക്ഷൻ 17.2) . െിയമം 

അെുശോ ിക്ും ഗ്പകോരം ഉള്ള ബ് ോഷ്യല് ഓ്ിറ്റക  ഗ്പഗ്കിയ ഇതുവനര െടന്നി്ില്ല. 

8.തതാഴിലാളിേളുതടേടമേൾ 

1. കൃതയ മയത്കനതോഴില്സ്ഥലത്കഹോജരോയിഒപക വയകക്ുക. 

2. നതോഴിലുറപകഗ്രോമ ഭയകക്കബ് ോഷ്യല്ഓ്ിറ്റകഗ്രോമ ഭയുംകൃതയമോയിപനങ്കടുക്ുക 

3. ഗ്പകൃതി ംരക്ഷണത്ിെകആവശയമോയഗ്പവൃത്ികൾഏനറ്റടുത്കെടപിലോക്ുക. 

4. ആസ്തി ൃഷ്ടിക്ുന്നഗ്പവൃത്ികൾ  കനെത്ിബ്മറ്റകനെയുംപഞ്ചോയത്കഅധികൃതനരയും   

 അറിയിക്ുക. 

 

9.രജി ്തറര്ട പരിദശാേന 
. AMC ഗ്പകോരമുള്ള 7 രജിററുകളുംഉെോയിരുന്നു.അവ തോനഴ പറയ്യുന്നു. 

 
 

തതാഴില് ോര്ടഡ് രജിസ്റ്റര്ട  . 

എം .ഐ .എ ില് െിന്നും ന്ൗണ്ബ്ലോ ക് നെയ്ത ബ്കോപിയില് വോര് ക്  തലത്ില് ഉള്ള എല്ലോ 

വിവരങ്ങളും ഉൾനപടുത്ിയി്ുെക.  

ഗ്ഗാമ ഭരജിസ്റ്റര്ട 

നതോഴിലുറപുമോയി ബന്ധനപ് ഗ്രോമ ഭകൾ ,തുടങ്ങിയവ ബ്രഖനപടുത്ുന്നതിെക ബ്യോരങ്ങൾ  

വോര് ക്  തലത്ില് ഗ്പബ്തയക ഗ്രോമ ഭോ രജിറര്  ൂക്ഷിബ്ക്െതോണക. 

 വോര് ക് തലത്ില്  ൂക്ഷിബ്ക്െ ഗ്രോമ ഭ രജിറര് പുതിയതോയിരുന്നു അതിെോല് തനന്ന 

ബ്െരനത് ബ്യോരം വിളിച്ചുബ്െര്ത്ിരുന്നു എന്നതിനെപറ്റി യോനതോരു വിധ വിവരവും ലഭിച്ചില്ല 

തതാഴില് അദപക്ഷാ രജിസ്റ്റര്ട  

നതോഴില് ആവശയനപ്ു ലഭിക്ുന്ന അബ്പക്ഷകളുനട വിവരങ്ങളും അതുഗ്പകോരം അവര്ക്ക 

നതോഴില് അെുവേിച്ചതിെകനറ വിവരങ്ങളും  ഗ്പസ്തു ത രജിററില് ബ്രഖനപടുത്ി നവബ്ക്െതോണക 

MIS ല് െിന്നും ന്ൗണ്ബ്ലോ ക് നെയ്ത ബ്കോപിയില് എല്ലോ വിവരങ്ങളും 

ഉൾനപടുത്ിയി്ുെക )വൃത്ികളുംഗ്പ   മുഴുവൻപഞ്ചോയത്ിനെ( പഞ്ചോയത്ക  തലത്ില് എഴുതി 

 ൂക്ഷിച്ച രജിറര്  27.09.18 പൂര്ത്ീകരിച്ചി്ുള്ളതക. 

വര്ടക്ക് രജിസ്റ്റര്ട: 



7 
 

നതോഴിലുറപില് െടപിലോക്ുന്ന ഗ്പവൃത്ികളുനട വിവരങ്ങൾ യഥോ മയം ഗ്പസ്തു ത രജിററില് 

ബ്രഖനപടുനതെോതോണക. 

2018 19 കോലയളവില് നെയ്യുവോൻ ഉബ്േശിച്ചിരുന്ന മുഴുവൻ ഫയലുകളുബ്ടയും വിവരങ്ങൾ െല്ല 

രീതിയില്   എം,ന എ.എ ക ല് െിന്നും ്ൗണ്ബ്ലോ ക് നെയ്തു  ൂക്ഷിച്ചിരിക്ുന്നു.(പഞ്ചോയത്ിനെ 

മുഴുവൻ  ഗ്പവൃത്ികളും 

ആസ്തിരജിസ്റ്റര്ട: (സ്ഥിര ആസ്തികളുനട രജിറര്) 

ആസ്തിരജിറര്  ൂക്ഷിെിരുനെങ്കിലും  നെയ്യുന്ന ഗ്പവൃത്ികൾ എല്ലോം 

ബ്രഖനപടുത്ുന്നു .പല ഭോരങ്ങളും ഒഴിഞ്ഞു കിടക്ുന്നു.ആസ്തിയുനട എന്നോല് അഗ്് ക  .ഗ്പവൃത്ി 

തുടങ്ങിയ തീയതി,അവ ോെിച്ച തീയതി,െിലവോയ തുക ,എന്നിവ ഒഴിഞ്ഞുകിടക്ുന്നുബ്പജക 

െമ്പര് 3 മുതല് 46 വനര ഗ്പവൃത്ിയുനട ബ്പരുമോഗ്തം എഴുതിയിരിക്ുന്നു 

പരാതി രജിസ്റ്റര്ട: 

നതോഴിലുറപക പദ്ധതിയുമോയി ബന്ധനപ് ഏതു പരോതിയും വോക്ോബ്ലോ ,ബ്രഖോമൂലബ്മോ 

ലഭിക്ുകയോനണങ്കില \                                  രജിററില് ബ്രഖനപടുത്ുകയും െിര്ബന്ധമോയും 

കകപറ്റു ര ീതക പരോതിക്ോരെക െല്കുകയും ബ്വണം  .18004255720 എന്ന ബ്ടോൾ ഗ്ഫീ െമ്പറില് 

പരോതികൾ ബ്രഖനപടുത്ോം എന്നുള്ള വിവരം നതോഴിലോളികൾക്ക ലഭയമോക്ണം.ഒരു പരോതിയും 

ഇതുവനര ലഭിച്ചതോയി കെില്ല 

തമറ്ീരിയല്രജിസ്റ്റര്ട :  

നതോഴിലുറപില് ഏനറ്റടുക്ുന്ന ഗ്പവൃത്ികളുനട ഭോരമോയി വരുന്ന  ോധെ  ോമഗ്രികളുനട 

വോങ്ങല് തീരുമോെം ,ഉപബ്യോരം,െീക്ിയിരിപക,നെലവുകൾ എന്നിവ  ംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ 

മുഴുവെും ഗ്പസ്തു ത രജിററില് ബ്രഖനപടുബ്ത്െതോണക.നമറ്റീരിയല്രജിറര് എം ഐ  ില് 

െിന്നും ന്ൗണ്ബ്ലോ ക് നെയ്തു വച്ചി്ുെകഎന്നോല് നരജി കനറരില്   ോധെങ്ങൾ പരകച്ച ക    നെയ്ത 

തീയതി, ഇഷ്യൂ നെയ്ത തീയതി എന്നിവ ഒന്നും കെില്ല.                           

10.ഗ്പവൃത്ി യലിതല 22 ദരഖേൾ 
എ .എം  ി ഗ്പകോരം ഒരു ഗ്പവൃത്ി ഫയലില് തോനഴപറയുന്ന ഇരുപത്ിരെു ബ്രഖകൾ 

െിര്ബന്ധമോയും ഉെോയിരിബ്ക്െോതോണക. 

1.േവര്ടദപജ് 

വോര്ഷ്ിക മോറര്  ര്ക്ുലര് ഗ്പകോരം കവര്ബ്പജില് പഞ്ചോയത്ക വിവരങ്ങൾ, ജില്ല, ഗ്പവര്ത്ി 

െടപിലോക്ിയ വിവരങ്ങൾ, അടങ്കല് തുക, ആനക നെലവക, െടത്ിയ തീയതി,  മുതലോയ 

വിവരങ്ങൾ ബ്രഖനപടുബ്ത്െതോണക.  പരിബ്ശോധിച്ച ഫയലുകളില്വോര്ഷ്ിക മോറര്  ര്ക്ുലര് 

ഗ്പകോരമുള്ള കവര് ബ്പജക കോണോൻ ോധിച്ചില്ല . 

2.തെേ് ലി ് റ് ്

വര്ക്ക ഫയലില്  ൂക്ഷിച്ചിരിക്ുന്ന വിവരങ്ങളുനട പ്ികയും, അവയുനട ബ്പജക െമ്പറും 

ബ്രഖനപടുബ്ത്െ നെക്ക ലിറകഫയലില്  ൂക്ഷിബ്ക്െതോണക. പരിബ്ശോധെ 

െടത്ിയരെുഫയലുകളിലും നെക്ക്ലിറകഉൾനപടുത്ിയി്ുെക 

3.ആക്ഷന്പ്ലാന്:ഒരു ജെകീയ ഇടനപടലിെകനറ ബ്െര്  ോക്ഷയം നതളിയി ക്ുന്ന ബ്രഖയോണക 

ആക്ഷൻ പ്ലോൻ ബ്കോപി ഗ്രോമ ഭ  െിര്ബ്േ. ശിക്ുന്ന ഗ്പവര്ത്ികൾ നഷ്ല്ഫക ഓഫക ബ്ഗ്പോജ്ടിബ്ലക്ക 

മോറ്റുകയും ഇതില് െിന്നും മുൻരണെ അടിസ്ഥോെത്ില് അതോതക  ോമ്പത്ിക വര്ഷ്ത്ില് 

ആവശയമുള്ള ഗ്പവ ര്ത്ി നതരനഞ്ഞടുത്ക ആക്ഷൻ പ്ലോൻ തയ്യോറോക്ുകയും നെയ്യും ആക്ഷൻ  .

പ്ലോെില് ഉൾനപ് ഗ്പവര്ത്ി തനന്നയോബ്ണോ െടപിലോക്ിയതക എന്നക മെസ്സിലോക്ുന്നതിെും 

ആക്ഷൻപ്ലോൻ ബ്കോപി ഉപകരിക്ുന്നു.പരിബ്ശോധിച്ച ഫയലുകളില്  ഒന്നില് ബ്പോലും AMC ഗ്പകോരം 

െിര്ബന്ധമോയും ഉെോയിരിബ്ക്െ ആക്ഷൻ പ്ലോെിൻനറ ബ്കോപി കോണോൻ 

 ോധിച്ചില്ല.എന്നിരുന്നോലും നതോഴിലുറ പക വിഭോരം ഓഫീ ില് പഞ്ചോയത്ിനല മുഴുവൻ 

ആക്ഷൻ പ്ലോൻ വോര് ക്  തലത്ില് തരം തിരിച്ചു വൃത്ിയോയി  ൂക്ഷിച്ചിരിക്ുന്നുഇതിെകനറ ഒരു 

ബ്കോപി ഫയലില് കൂടി  ൂക്ഷിനകെോതോണക 

4.എസ്റ്റിദമറ്്ഡിസ ന്ആന്ഡ്ദഗ്ഡായിങ ്
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 ോബ്ങ്കതിക എറിബ്മറ്റക പദ്ധതിയില് ഏനറ്റടുക്ുന്ന ഓബ്രോ ഗ്പവര്ത്ിക്ും  ംസ്ഥോെ  ര്ക്ോര് 

െുമതലനപടുത്ിയ അധികോര സ്ഥോെത്ിെകനറ അെുമതിബ്യോടുകൂടിയ  ോബ്ങ്കതിക എറിബ്മറ്റക 

ഉെോയിരിബ്ക്െതോണക.ഓബ്രോ ഗ്പവര്ത്ിക്ും എറിബ്മറ്റിെകനറ  ംക്ഷിപ്തം, ്ിക ൻ, ഗ്പവര് 

ത്ി യുനട ഗ്പതീക്ഷിത ബ്െ്ങ്ങൾ വിശേീകരിക്ുന്ന  ോബ്ങ്കതിക കുറിപക തുടങ്ങിയവ ഉെോ 

യിരിബ്ക്െതും ന കവര് ബ് ോഫകറ്റക നവയറിലൂനട ഓണ്കലെോയി അെുമതികൾ ലഭയമോ ബ്ക്െ 

തുമോണക .എല്ലോ ഫയലുകളിലും വിശേമോയഎറിബ്മറ്റക ഉെോയിരുന്നു. എറിബ്മറ്റില്  ോബ്ങ്കതി 
കവിേഗ്ധരുനട ഒപക ഉെോയിരുന്നു. എറിബ്മറ്റകറിബ്പോര്്ക ബ്ഗ്പോജ്ടക റിബ്പോര്്ക ഇവ ..  ൂക്ഷിച്ചിരുന്നു 

.ഒരുഫയലിലും,ജെകീയഎറിബ്മറ്റകഉെോയിരുന്നില്ല. 

5.ഭരണാനുമതി 

ഒരു വോര്്ില് ഒരു വര്ഷ്ം െടപിലോക്ുന്ന നതോഴിലുറപക പദ്ധതി ഗ്പവര്ത്െങ്ങൾക്ക പഞ്ചോയത്ക 

ഭരണ  മിതി െല്കുന്ന അംരീകോരമോണക ഭരണോെുമതിപരിബ്ശോധിച്ച ഫയലുകളില് 

ഭരണോെുമതി യുനട ബ്കോപി ൂക്ഷിച്ചി്ില്ല . 

7. ംദയാജിതപദ്ധതി(േൺദവര്ടജന് ്) 

ഓ്ിറ്റക  െു വിബ്ധയമോക്ിയ രെു   ഗ്പവര്ത്ികൾക്ും ഈ ബ്രഖകൾ ബോധകമല്ല. 

8.ഡിമാന്ഡ്ദാം 

ഡിമാന്ഡ്ദാം  ഒരു ഫയലിലും കോണുവോൻ  ോധിച്ചില്ല, 

9.വര്ടക്ക്അദലാദക്കഷ്ന്ദാം 

നതോഴില് ആവശയനപ്വര്ക്ുനതോഴില് അെുവേിച്ചുനകോെുള്ള വര്ക്ക അബ്ലോബ്ക്ഷ്ൻ 

ബ്ഫോംഈ ഗ്പവര്ത്ിയുനട ഫയലില്  ൂക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല. 

10.ഇമസ്റ്റര്ട ദറാൾ 

നതോഴിലോളികൾ നതോഴില് നെയ്യുന്ന തീയതി, േിവ ം ഉൾനപനട ഹോജര് 

ബ്രഖനപടുത്ുന്നതിെുള്ള അടിസ്ഥോെ ബ്രഖയോണക ഇമറര് ബ്റോൾ.ഇതില് ബ്ലോക്ക ന്വലപകനമൻറക 

ഓഫീ ര്, പഞ്ചോയത്ക ന ഗ്ക്റി എന്നിവര് ഒപും,   ീലുംബ്രഖനപടുബ്ത്െതോണക.  ഇ-മറര് 

ബ്റോളുകളില് ബ്ലോക്ക ന്വലപകനമൻറക ഓഫീ ര്, പഞ്ചോയത്ക ന ഗ്ക്റി എന്നിവര് ഒപും,  

 ീലുംബ്രഖനപടുത്ിയി്ുെക തീയതി. ഇതില് നതോഴിലോളികളുനട ഒപുകൾ,  അവരുനട 

നതോഴില് േിെങ്ങൾ,  കൂലി എന്നിവ ബ്രഖനപടുത്ിയി്ുെക.മറര് ബ്റോളില്  എം ബുക്ക   

െമ്പര്,ബ്പജ്നമ്പര്തുടങ്ങിയവബ്രഖനപടുത്ിയില്ലപരിബ്ശോധെയ്യകക്ക വിബ്ധയമോക്ിയ വര്ക്ക  

ഫയലിനല മറര് ബ്റോളില് നവ്ിത്ിരുത്ലുകൾ ഉെോയിരുന്നു,അവ തോനഴ പറയുന്നു 

S

N 

ഗ്പവൃത്ിയുനട 

ബ്പരക  

മ കനറര് 

ബ്റോൾെമ്പര് 

ബ്പരക നതോ ഴില് 

കോര്്ക  െമ്പര് 

റിമോര്്സക 

1 അഞകജപുഴശ്മശോ

െംബ്റോ്കബ് ോളി

ങക :RC/266768 

18250 13/18 ഒബ്ഗ്പഖനപടുത്ിയത്ടഞ്ഞുഅവധിമോര്ക്ക  

നെയ്തിരിക്ുന്നു 

 16537 13/177 ഒബ്ഗ്പഖനപടുത്ിയതകെകനറമുകളില്അവധിമോ

ര്ക്ക  നെയ്തിരിക്ുന്നു 

11.തമഷ്ര്ടതമന്റ്പുസ്തേം (M Book) 

ഗ്പവര്ത്ി തുടങ്ങുന്നതിെക മുമ്പും ബ്ശഷ്വും അളവുകൾ ബ്രഖനപടുത്ുന്നതിെുള്ള അടിസ്ഥോെ 

ബ്രഖയോണക നമഷ്ര്നമെകറക  ബുക്ക..എല്ലോ ഫയലുകളിലും M book ഉെോയിരുന്നു.നമഷ്ര്നമൻറക 

ബുക്ില് ന ഗ്ക്റിഒപവച്ചകബ്ലോ കനെയ്തി്ില്ല .കൂടോനതmബുക്ില്തിരുത്ലുകൾഉെോയിരുന്നു , 

ബന്ധനപ് ഉബ്േയോരസ്ഥര് അതോയതക ഓവര് ിയര്, എൻജിെീയര് എന്നിവരുനട ഒപകനമഷ്ര്നമെകറക  

ബുക്ില് ഉെോയിരുന്നു.പരിബ്ശോധെയകക്ക വിബ്ധയമോക്ിയ  വര്ക്ക  ഫയലിലുംഎം ബുക്ക  

 ൂക്ഷിച്ചിരുന്നു.എം ബുക്ില് അളവുകൾ ബ്രഖനപടുത്ുബ്ബോൾ ഗ്പവൃത്ി നെയുന്ന ഗ്പബ്േശം 

ഉടമയുനട ബ്പരക , ര്ബ്േ െമ്പര് എന്നിവ ഉൾനപടുത്ി അളവുകൾ ബ്രഖ നപടുത്ിയോല് മോഗ്തബ്മ 

ഏബ്തോരോൾക്ും നെയ്ത ഗ്പവൃത്ികൾ കെു മെ ില്ലക്ുവോെും അളന്നു ത്ി് നപടുത്ുവോെും 

 ോധിക്ുകയുള്ളൂ., പരിബ്ശോധെയകക്ക വിബ്ധയമോക്ിയ  വര്ക്ക  ഫയലിലുംഎം ബുക്ക  

 ൂക്ഷിച്ചിരുന്നുനവങ്കിലും ഇത്രത്ില് ഉള്ള വിവരങ്ങൾ ഒന്നും ബ്രഖ നപടുത്ിയില്ല 

12.തമറ്ീരിയല്ലിസ്റ്റ് 

ബോധകമല്ല. 
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 13.ദവജ് ലിസ്റ്റ ്

നതോഴിലോളികൾ എഗ്ത േിവ ം ബ്ജോലി നെയ്തു എന്നതിെക അടിസ്ഥോെനപടുത്ി അവര്ക്ക 

െല്ബ്കെ തുക അതോയതകകൂലി, ആയുധങ്ങൾക്ക നകോടുക്ുന്ന വോടക,  മൂര്ച്ച കൂ്ുന്നതിെുള്ള 

തുക എന്നിവ എല്ലോം കോണിച്ചു നകോെക പണം കകമോറുന്നതിെക ബ്വെി തയ്യോറോക്ുന്ന 

ഗ്പധോെനപ് ഒന്നോണക ബ്വജക ലിറക.  മറര് ബ്റോൾ ഗ്പകോരമുള്ള ബ്വജക ലിറക എല്ലോ ഫയലിലും കോണോൻ 

 ോധിച്ചു. 

14.മസ്റ്റര്ടദറാൾ /യല്മാറ്സ്ലിപ്പുേൾ 

ഒരു മറര് ബ്റോൾ അവ ോെിെക 3 േിവ ത്ിെകം തനന്ന അളവുകൾ ബന്ധനപ് ഉേയോരസ്ഥൻ 

ബ്രഖനപടുത്ണം എന്നക െിയമം അെുശോ ിക്ുന്നു.അളവുകളില് ഗ്കമബ്ക്ടുകൾ ഉെോയോബ്ലോ, 

ഉപബ്യോരിക്ുന്ന നമറ്റീരിയലിെകനറ കവോളിറ്റിയില് െിലവോരം കുറയകക്ുകബ്യോ, ഉയര്ന്ന എറിബ്മറ്റക 

കോണിക്ുകബ്യോനെയ്യുന്നതക െിയമവിരുദ്ധമോവുകയും ന ക്ഷൻ 25 അെുശോ ിക്ുന്ന ശിക്ഷകക 

വിബ്ധയമോബ്വെി വരുകയും നെയ്യും. എല്ലോ ഫയലുകളിലും ഫയല് ഗ്ടോക്ിംരക ബ്ഫോം അഥവോ 

മറര് ബ്റോൾ മൂവകനമൻറക സ്ലിപകഉെോയിരുന്നു.  എല്ലോഫയല്െീക് ബ്ഫോമുകളും 

കൃതയമോയിപൂരിപിച്ചി്ില്ല. 

15. തമറ്ീരിയല് വൌച്ചര്ട ബില്:നമറ്റീരിയല് വൗച്ചര് ബില് ഇല്ല 

16.ണ്ട് ഗ്ടാന്സ്ഫര്ട ഓര്ടഡര്ട (FTO)’ 

പരിബ്ശോധിച്ച ഫയലുകളില് ഫെകഗ്ടോൻസ്ഫര്ഓര്്ര്(FTO)’ ഹോര് ക്  ബ്കോപി   ൂക്ഷിച്ചിരിക്ുന്നു . 

17. ദറായല്റ്ി 

പരിബ്ശോധെ  വിബ്ധയമോക്ിയ  ഒരു വര്ക്ക  ഫയലിലും ബ്റോയല്റ്റി ബോധകമല്ല 

18.ദാദ്ാഗ്ഗാ ്

ഗ്പവര്ത്ി തുടങ്ങുന്നതിെക മുമ്പക ഗ്പവര്ത്ി െടന്നു നകോെിരിക്ുബ്മ്പോൾ ,   ഗ്പവര്ത്ി പൂര്  

ത്ീ കരിച്ചു കഴിയുബ്മ്പോൾ  തുടങ്ങിയഓബ്രോ ഘ്ത്ിനലയും ബ്ഫോബ്്ോകൾ ഫയലില്  ൂ  

ക്ഷിക്ണനമന്നക െിഷ്കര്ഷ്ിച്ചിരിക്ുന്നു ഇത്രത്ിലുള്ള  വിവിധ ഘ്ങ്ങളിനല ബ്ഫോബ്്ോക  

ളും ൂക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല  

19.ജിദയാ ടാഗ്ഡ് ദാദ്ാ ് 

ഗ്പവര്ത്ി സ്ഥലം തിരിച്ചറിയുന്നതിെുള്ള ഉപോധിയോണക ജിബ്യോ ടോഗ്ഡക ബ്ഫോബ്്ോ ക.  എന്നോല് ഇവ 

പരിബ്ശോധെയകക്ക വിബ്ധയമോക്ിയ ഒരു ഫയലിലുംജിബ്യോ ടോഗ്ഡക ബ്ഫോബ്്ോ ക ബ്കോപി  കോണോൻ 

 ോധിച്ചില്ല. 

20.ഗ്പവൃത്ി പൂര്ടത്ീേരണ  ാക്ഷയപഗ്തം 

എ എം  ി ഗ്പകോരം ഉള്ളഗ്പവൃത്ി പൂര്ത്ീകരണ  ോക്ഷയപഗ്തം  ൂക്ഷിച്ചി്ില്ല .  

21.ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്് റിദപ്പാര്ട്് 

എഎം ി ഗ്പകോരമുള്ള ബ് ോഷ്യല് ഒ ോ്ിറ്റക െടപോക്ുന്നതക ഇബ്പോഴോണക. 

22.സ റ്്ഡയറി 

 ംസ്ഥോെ  ര്ക്ോരിെകനറ െിര്ബ്േശഗ്പകോരംവര്ക്ക ഫയലില്  ൂക്ഷിബ്ക്െ 22 മനത് 

ബ്രഖയോണക ക റ്റക്യറി.പരിബ്ശോധെയകക്ക  വിബ്ധയമോക്ിയ ഗ്പവൃത്ികളില് ക റ്റക ്യറി 

 ൂക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല . ക റ്റക ്യറി യുനടകവര്ബ്പജില് ഗ്പവര്ത്ിനയ കുറിച്ചുള്ള ഗ്പോഥമിക 

വിവരങ്ങൾഏനതോരു വയക്തിക്ും മെസ്സിലോക്ോൻ പറ്റുന്ന രീതിയില് ഉെോബ്കെതോണക. 

ക റ്റക ്യറി യുനട ഒരു ഭോരമോണക  വിജിലൻ ക ആൻ ക് ബ്മോണിറ്ററിങക കമ്മിറ്റി.ക റ്റക ്യറി 

മനറ്റോരു  ഒരു ഭോരമോണക ന്ദര്ശക കുറിപക:  ഗ്പവൃത്ിയുനട ഓബ്രോ ഘ്ങ്ങളിലുള്ള പുബ്രോരതി 

വിലയിരുത്ുന്നതിെും, നതോഴിലോളികളുനട ഗ്പശ്നങ്ങൾ മെസ്സിലോക്ുന്നതിെും, പദ്ധതി െിര്വ 
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ഹണ ഏജൻ ിയുനട ഉബ്േയോരസ്ഥര്, ജെഗ്പതിെിധികൾ, VMC അംരങ്ങൾ എന്നിവര് ഗ്പവൃത്ി 

െടക്ുബ്മ്പോൾ സ്ഥല  ന്ദര്ശെം െടബ്ത്െതോണക.  

11.CIB-  ിറ്ി ൺ ഇന്ര്ടദമഷ്ന് ദബാര്ടഡ ്

നതോഴിലുറപക പദ്ധതിയുനട  ുതോരയത ഉറപോക്ുന്നതിെു ബ്വെിയുള്ള ഒരു ഉപോധിയോണക  ിറ്റി  

ണ് ഇൻഫര്ബ്മഷ്ൻ ബ്ബോര് ക് Para 25(a), schedule 1 അെു രിച്ചക ഒരു ഗ്പവര്ത്ിയുനട അടിസ്ഥോെ 

വിവരങ്ങൾ അതോയതക എറിബ്മറ്റക തുക  ോധെ ബ്വതെ ഘടകങ്ങൾ യഥോര്ത്ഥ നെലവക നതോഴില് 

േിെങ്ങൾ തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ  ോധോരണ ജെങ്ങൾക്ും രുണബ്ഭോക്തോ ക്ൾക്ും മെസ്സിലോ 

കുന്ന രീതിയില് ഗ്പേര്ശിപിബ്ക്െതക അെിവോരയമോണക..ഈ ബ്ബോര് ക് സ്ഥോപിബ്ക്െതക ഓബ്രോ 

ഗ്പവര്ത്ിയുനടയും ആരംഭഘ്ത്ില് ആണക. ഓബ്രോ ഗ്പവര്ത്ിക്ും അെു ൃതമോയി െിഷ്കര്ഷ്ി 

ച്ചി്ുള്ള അളവുകളില് ഉള്ള ബ്ബോര്്ുകൾ  ിമൻറകഉം ബ്കോണ്ഗ്കീറ്റും ഉപബ്യോരിച്ചക െിര്മ്മിച്ചക 

സ്ഥോപിക്ണനമന്നക െിയമം അെുശോ ിക്ുന്നുെക. ഇരുമ്പക ,ടിൻ ,ഫകള ്സകഷ്ീറ്റുകൾ തുടങ്ങിയവ 

ഉപബ്യോരിച്ചി്ുള്ള ബ്ബോര്്ുകൾ സ്ഥോപിക്ുന്നതക െിയമവിരുദ്ധമോണക. െിര്മ്മോണനച്ചലവക വയക്തി 

രത ഗ്പവര്ത്ികൾക്ക 3000 രൂപയും നപോതു ഗ്പവര്ത്ികൾക്ക 5000 രൂപയും ആണക പരമോവധി 

െിലവക എന്നോണക ആെുവല് മോറര്  ര്ക്ുലര് െിഷ്കര്ഷ്ിക്ുന്നതക.  ിഐബി അടങ്ങുന്ന ഒരു 

ബ്ഫോബ്്ോ വര്ക്ക ഫയലില് ഉൾനപടുത്ണം എന്നതക െിര്ബന്ധമോണക. – 

ഗ്േമ ഗ്പവൃത്ിയുതട ദപര് എ ്റിദമറ്്  പ എം ബുക്കി ീല്ഡിതല വിവരങ്ങൾ 

1 അഞകജപുഴശ്മശോെംബ്റോ്കബ് ോളിങക 

RC/266768 

 

5000 5000  ി ഐ ബി 

സ്ഥോപിച്ചി്ുെക 

2 ഖണ്ഡിക 5 ഗ്പകോരം പച്ചക്റി ക്ക െിലം 

ഒരുക്ല് ,LD/320827 

 

5000 0 CIB നവച്ചി്ില്ല  

12.ദറാസ്ഗാര്ടേിനം 

നതോഴില് ആവശയകത കൃതയമോയി രജിറര് നെയ്യുന്നതിെും നതോഴിലോളികളുനട അര്ഹതകളും 

അവകോശങ്ങളും അവനര ബ്ബോധയനപടുത്ുന്നതിെും പദ്ധതികൾ പരിഹരിക്ുന്നതിെുമോയി 

ബ്റോസ്ഗോര് േിെം  ംഘടിപിബ്ക്െതോണക. ജൂണ് മോ ത്ില് ബ്റോസ്ഗോര്േിെം െടത്ിയതോയി കെു. 

13.വിജിലന് ് ആന്ഡ്  ദമാണിറ്റിംഗ് േമ്മിറ്ി(ജാഗ്ഗത ദമല്ദനാ്  മിതി: 

ഓബ്രോ ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ിലും അഞ്ചക അംരങ്ങളുള്ള ജോഗ്രത ബ്മല്ബ്െോ്  മിതി 

രൂപീകരിബ്ക്െതോണക. ഇതില് പ്ികജോതി-പ്ികവര്ര വിഭോരങ്ങൾക്ക ബ്വെഗ്ത ഗ്പോധോെയം 

െല്ബ്കെതും പകുതി ബ്പര്  കഗ്തീകൾ ആയിരിബ്ക്െതുമോണക. ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ 

കോലയളവിബ്ലക്ക VMC നയ െിയമിബ്ക്െതക ഗ്രോമ ഭയോണക. ഗ്പവര്ത്ി സ്ഥല  ന്ദര്ശ െം 

നതോഴിലോളികളുമോയി ആശയവിെിമയം െടത്ല് ,ബ്രഖകളുനട പരിബ്ശോധെ ,ഗ്പവര്ത്ി സ്ഥ ല 

 ൗകരയങ്ങളുനട പരിബ്ശോധെ ,ഗ്പവര്ത്ികളുനട രുണെിലവോരം െിര്ണയിക്ല്, തുക െിര്ണ 

യം ഗ്പവര്ത്ിയില് ഉടെീളമുള്ള റിബ്പോര്്ിംരക ഗ്പവര്ത്ിയുനട  വഭോവനത്  ംബന്ധിച്ചുള്ള രു 

ണപരമോയ വിലയിരുത്ല് എന്നിവയോണക ഗ്പധോെ െുമതല. VMC എല്ലോ ഗ്പവര്ത്ികളും പരിബ്ശോ 

ധി  ബ്ക്െതും മൂലയ െിര്ണയ രജിററില് ബ്രഖനപടുബ്ത്െതും ബ് ോഷ്യല് ഓ്ിറ്റക  മയത്ക 

അവ ഗ്രോമ ഭയില്  മര്പിബ്ക്െതുമോണക VMC റിബ്പോര്്ക ഒരു നപോതുബ്രഖയോയി കരുബ്തെ 

തും ആവശയനപടുന്നതിെെു രിച്ചക ഒരു നപോതു ബ്രഖയോയി പഞ്ചോയത്ക െിന്നും ലഭിബ്ക്െതും 

ആണക. 

ഗ്കമ  VMC അംരങ്ങൾ 

1 ശോന്ത് K 

2 ലളിത T.V 

3  തീശൻ C.P 

4 മിെി P.V 

14.േതണ്ടത്ലുേൾ  
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➢ നതോഴിലോളികൾക്ക വിതരണം നെയ്ത പുതിയ നതോഴില് കോര്്ില് വിവരങ്ങൾ 

കൃതയമോയി ബ്രഖനപടുത്ിയിരിക്ുെതക അഭിെന്ദെ മര്ഹിക്ുന്നു. 

➢ മുഴുവൻ നതോഴിലോളികൾക്ും പഴയ നതോഴില് കോര് ക് പുതുക്ി പുതിയ നതോഴില്കോര് ക് 

പഞ്ചോയത്ില് െിന്നും അെുവേിച്ചി്ുെക  

➢ എല്ലോ ഫയലുകളിലും M book ഉെോയിരുന്നു.നമഷ്ര്നമൻറക ബുക്ില് 

ന ഗ്ക്റിഒപവച്ചകബ്ലോ കനെയ്തി്ില്ല .കൂടോനതmബുക്ില്തിരുത്ലുകൾഉെോയിരുന്നു 

➢ നതോഴിലോളികൾ  വന്ത്ം െിലയകക്ക നതോഴില്  ആവശയനപ്തോയി കോണുവോൻ  ോധിച്ചില്ല 

➢ ഗ്പവര്ത്ി തുടങ്ങുന്നതിെക മുൻപക പദ്ധതി ആരംഭ മീറ്റിങക ബ്െരോറുനെന്നോണക മുഴുവൻ 

നതോഴിലോളികളും അഭിഗ്പോയനപ്തക .എന്നോല് ക റ്റക ്യറിയില് പദ്ധതി ആരംഭ മീറ്റിങക  

ബ്െര്ന്നതോയി കെില്ല. 

➢ വോര്ഷ്ിക മറര്  ര്ക്ുലര് ഗ്പകോരം ഒരു വര്ക്ക ഫയലില്22 ബ്രഖകൾ 

 ൂക്ഷിബ്ക്െതുെക.ഇവിനട എല്ലോബ്രഖകളുംകോണോൻ ോധിച്ചില്ല. 

➢ നതോഴിലുറപക പദ്ധതി ഓഫീ ില്  ൂക്ഷിബ്ക്െ ഏഴു നറജിററില് 

 ൂക്ഷിക്ുന്നുനെങ്കിലും അതക  മയബന്ധിതമോയി പൂര്ത്ീകരിച്ചി്ില്ല . 

➢ അക്ഷോംശ ബ്രഖോംശങ്ങൾ അടയോളനപടുത്ിയ ജിബ്യോടോഗ്ഡക ബ്ഫോബ്്ോഗ്രോഫക ഫയലുകളില് 

കോണോൻ  ോധിച്ചില്ല. 

➢ .മസ്ത ബ്റോളില് െില തിരുത്ലുകൾ കെിരുന്നു എന്നോല് അവയുനട വിശേീകരണം 

എഴുതി നവച്ചതോയി കെില്ല 

15.നിര്ടദേശങ്ങൾ 

• നതോഴില് കോര് ക് പൂര്ണ്ണമോയും നതോഴിലോളികൾക്ക ന ൗജെയമോയി (ബ്ഫോബ്്ോ ഉൾനപനട) 

െല്ബ്കെതോണക. 

• ഗ്പോബ്േശിക ഭോഷ്യിലുള്ള എറിബ്മറ്റും ഗ്പവൃത്ി സ്ഥലങ്ങളില് ലഭയമോക്ണം. 

• പദ്ധതി െടപിലോക്ുന്ന സ്ഥലനത്കുറിച്ചുള്ള  ൂെെ ഗ്പവൃത്ിയുനട ബ്പരിനെോപം 

ഉൾനപടുബ്ത്െതോണക. 

• ഗ്പവൃത്ി നെയുന്ന ഗ്പബ്േശം ഉടമയുനട ബ്പരക , ര്ബ്േ െമ്പര് എന്നിവ ഉൾനപടുത്ി അളവുകൾ 

ബ്രഖ നപടുത്ിയില്ല.ഗ്പബ്തയകിച്ചു മണ്ണക ജല ഗ്പവൃത്ികൾ , ,എന്നിവ നെയുബ്മ്പോൾ 

• മോറര്  ര്ക്ുലര് ഗ്പകോരം െിര്ബ്േശിക്ുന്ന ബ്രഖകൾ ഫയലില്  ൂക്ഷിബ്ക്െതോണക. 

• നതോഴിലുറപില് അെുവേെീയമോയതും മുൻരണെ ഗ്കമത്ിലും ഗ്പവൃത്ികൾ ഏനറ്റടുക്ോൻ 

ഗ്ശദ്ധിബ്ക്െതുെക. 

• നതോഴില് അബ്പക്ഷകൾ ഗ്ഫെക  ഓഫീ ില്  വീകരിക്ുകയും ആയതിെു കകപറ്റക ര ീതക 

െല്കുകയും നെബ്യ്യെതോണക. 

• ബ്മറ്റക  കൂ്മോയി അബ്പക്ഷ െല്കുബ്മ്പോൾ നതോഴില് ആവശയ മുള്ളവനര ഉൾനപടുത്ി അബ്പക്ഷ 

നകോടുക്ോൻ ഗ്ശമിക്ുക, 

• ഉബ്േയോരസ്ഥര് ബ്രഖകളില് ഒപുനവക്ുബ്മ്പോൾ തീയ്യതി കൂടി ബ്രഖനപടുബ്ത്െോതോണക. 

• വിജിലൻ ക  ആൻ ക്  ബ്മോണിറ്ററിംരക കമ്മറ്റി അംരങ്ങനള ഓബ്രോ വര്ഷ്വും 

തിരനഞ്ഞടുബ്ക്െതോണക. വിഎം ിയുനട അഭിഗ്പോയങ്ങൾ ക റ്റക ്യറിയില് കൃതയമോയി 

ബ്രഖനപടുബ്ത്െതോണക. 

• പദ്ധതിയുനട ശരിയോയ രീതിയിലുള്ള െടത്ിപിെക വിഎം ിയുനട ഇടനപടലുകൾ ഗ്പവൃത്ി 

സ്ഥലങ്ങളില് ഉെോബ്വെതുെക. 

• നതോഴിലുറപില് ഏനറ്റടുക്ുന്ന ഗ്പവൃത്ികളുനട  ആസ്തികൾ േീര്ഘകോല െിലെില്പിെക  

ആവശയമോയ  ോബ്ങ്കതിക െിര്ബ്േശങ്ങൾനതോഴിലോളികൾക്ക ഓവര് ീയര് മോര് െല്ബ്കെതും 

പോലിക്ുന്നുനെന്നക  ഉറപു വരുബ്ത്െതുമോണക. 

• നെക്ക  ലവീഫക  ബ്പോനല ഗ്പോധോെയം ഉള്ള മ കനറര് ബ്റോളില് യോനതോരു വിധ നവ്ിതിരുത്ലും 

പോടില്ല .കൃതയമോയി ബ്രഖ നപടുത്ണം ഹോജര്  

• മറര് ബ്റോളില് ഗ്പസ്തു ത ഗ്പവൃത്ിയുനട അളവുകൾ ബ്രഖനപടുത്ുന്ന എം.ബുക്ിൻനറ െമ്പര് 

ബ്രഖനപടുബ്ത്െതോണക.   

• മറര് ബ്റോളില്  ോക്ഷയനപടുത്ുന്ന ഉബ്േയോരസ്ഥര് തീയ്യതി കൂടി ബ്രഖനപടുത്ുവോൻ 

ഗ്ശദ്ധിബ്ക്െതുെക. 

• നതോഴിലിടങ്ങളില് അടിസ്ഥോെ ന ൗകരയങ്ങൾെിര്ബന്ധമോയും ഒരുക്ണം. 

• ഗ്രോമ ഭ മിെുനറ ക  െമ്പര് ഇ് രജിറര് ബുക്ക   ആയി തനന്ന  ൂക്ഷികണം 

• കൃതയമോയി നഗ്പോജകകറ്റക  മീറ്റിംരക െടക്ുകയും അതില് െിര്വഹണ  എനജൻ ി ഉബ്ധയോരസ്ടരുനട 

പങ്കോളിത്ം ഉെോയിരിക്ണം 
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ഉപ ംഗ്ഗഹം 
ഗ്പവര്ത്ികൾ തിരനഞ്ഞടുക്ുബ്മ്പോൾ അതീവ ജോഗ്രത പുലര്ബ്ത്െതുെക. ഭൂമിനയ 

പുെരുജ്ജീവി പിക്ുന്നതിെു൦  അതുവഴി ുസ്ഥിര വിക െം  ോധയമോകുന്നതിെും ലകക ഷ്യം 

നവച്ചി്ുള്ള നതോഴിലുറപു പദ്ധതിയുനട പ്ലോെിംരക , െടത്ിപക എന്നിവ  ോമൂഹിക 

പോരിസ്ഥികമോെേണ്ഡങ്ങൾ പോലിെക നകോെക ശോ കഗ്തീയ മോയിത്നന്ന െടപിലോബ്ക്െതുെക. 

എങ്ങനെനയങ്കിലും ഗ്പവര്ത്ികൾ െടപിലോക്ി നെലവക കൂ്ുക എന്നുംനതോഴിലോളികൾക്ക 

നതോഴില് േിെങ്ങൾ കൂ്ുക എന്നും മോഗ്തമോവരുതക െിലപോടുകൾ.   വയക്തമോയ കോഴ്ചപോടില്ലോനത 

അശോ കഗ്തീയമോയ രീതിയില് ഗ്പവര്ത്ികൾ നതനരനഞ്ഞടുക്ുന്നതും നെയ്യുന്നതും , 

കോലോെു ൃതമല്ലോത് ഗ്പവര്ത്ികൾ നെയ്യുന്നതും ഇതിെകനറ യഥോര്ത്ഥ ലക്ഷയനത് 

കളങ്കനപടുത്ുന്നതോയിവിഷ്മബ്ത്ോനട ബ്െോക്ി െില്ബ്ക്െി വരുന്നതക ആശങ്കോജെകമോണക. ഈ 

 ോമൂഹിക പരിബ്ശോധെ ഒരു ഉയിര്നത്ഴുബ്ന്നല്പിെു  ോധയമോകുന്ന ഗ്പതയോശബ്യോനട 

ഈറിബ്പോര്്ക  മര്പിക്ുന്നു.  

അെുബന്ധം- 1- തതാഴിലുറപ്പുപദ്ധതിയില്ഏതറ്ടുത്്തെയ്യാന്പറ്ിയഗ്പവൃത്ിേൾ 

1.  വിഭാഗംഎ :ഗ്പകൃതിവിഭവപരിപോലെവുമോയിബന്ധനപ്നപോതുഗ്പവൃത്ികൾ 

2.  വിഭാഗംബി: 

 മൂഹത്ില്അവശതഅെുഭവിക്ുന്നവിഭോരങ്ങൾക്ുള്ളവയക്തിരതആസ്തികൾഖണ്ഡി

ക 5ല്പരോമര്ശിക്ുന്നകുടുംബങ്ങൾക്ക്മോഗ്തം 

3.  വിഭാഗം ി: 

ബ്േശീയഗ്രോമീണഉപജീവെമിഷ്ൻെിബന്ധെകൾഅെു രിക്ുന്ന വയം ഹോയ ംഘങ്ങ

ൾക്കനപോതുഅടിസ്ഥോെ ൗകരയങ്ങൾ 

4.  വിഭാഗംഡി: ഗ്രോമീണഅടിസ്ഥോെ ൗകരയങ്ങൾ 

അെുബന്ധം: വിവിേതലത്ിലുള്ള ഉദേയാഗസ്ഥരുതട െുമതലേൾ. 

ദമറ്്  മാരുതട െുമതലേൾ. 

• ഗ്പവൃത്ി ഇടങ്ങളില് ആവശയ മോയ ന ൗകരയങ്ങൾ ഉബ്െോ എന്നക ഉറപു വരുത്ുക 

• ക റ്റക ്യറിയില് ബ്മോണിറ്ററിംരിെക വരുന്ന ഉബ്േയോരസ്ഥനര നകോെക ഒപക 

വയകപിക്ണം 

• നതോഴിലോളികൾക്ക അവരുനട പത്ു അവകോശങ്ങനള കുറിച്ചക പറഞ്ഞു 

നകോടുക്ുകയും അവനര ബ്ബോധോവതകകരിക്ുകയും നെയ്യുക 

• പുതിയ നതോഴില് ഇടങ്ങൾ കനെത്ുവോെും പുതിയ നതോഴില് ആ ൂഗ്തണം 

നെയ്യുവോെും നതോഴിലോളികനള  ഹോയിക്ുക . 

• കൃതയമോയി ബ് ോഷ്യല് ഓ്ിറ്റക  ഗ്രോമ ഭയിലും,നഗ്പോജകകറ്റക  മീറ്റിങ്ങിലും പരിശീലെ 

കയോമ്പിലും പനങ്കടുക്ുക. 

• മറ്റു നതോഴിലോളികൾക്ക കൂടി ബ്മറ്റക  െകനറ െുമതലകളിബ്ലക്ക കടന്നു വരോെുള്ള 

 ോഹെരയം ഉെോക്ുക 

• നതോഴിലോളികളുമോയി െിരന്ത്ര  മ്പര്ക്ം പുലര്ത്ുകയും കൂടുതല് ബന്ധം 

സ്ഥോപിക്ുകയും നെയ്യുക. 

• ഗ്പവൃത്ി സ്ഥലങ്ങളില് ഗ്പവൃത്ിയുനട ബ്മല്ബ്െോ്ം. 

•  

• നതോഴില് കോര്്ില് ആവശയമുള്ള വിവരങ്ങൾ ബ്രഖനപടുത്ുക. 

• മറര് ബ്റോളില് നതോഴിലോളികളുനട ഹോജര് ഉറപു വരുത്ുക . 

• ബ്മറ്റകമോരുനട പരിശീലെങ്ങളില് പനങ്കടുക്ുക  .നതോഴിലോളിക അറിവുകൾ  

                         ളുമോയി പങ്കുനവക്ുക 

 

ഓവര്ട ീയര്ട എഞ്ചിനീയര്ട/ 

 

• ഗ്പവൃത്ികളുനട എറിബ്മറ്റക തയ്യോറോക്ല്. 

• ഗ്പവൃത്ിയുനട  ോബ്ങ്കതിക കോരയങ്ങളും അളവുകളും നതോഴിലോളികൾക്ക 

പറഞ്ഞു നകോടുക്ുക. 
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• ഗ്പവൃത്ിയുനട അളവുകൾ ബ്രഖനപടുത്ി കൂലിെല്കുന്നതി െോവശയമോയ 

െടപടികൾ നെയ്യുക. 

പഞ്ചായത്് ത ഗ്േ്റി /അ ിസ്റ്റന്റ ്  ത ഗ്േ്റി 

• പദ്ധതിയുനട ബ്മല്ബ്െോ്ം. 

• ബില്ലുകൾ അംരീകരിക്ല്. 

• നതോഴിലോളികളുനട ബ്വതെം യഥോ മയം അവരുനട എനക്ൗെില് 

എത്ിനയന്നതക ഉറപു വരുത്ല്. 

• മറര് ബ്റോളക  ോക്ഷയനപടുത്ി നതോഴില് അെുമതി െല്കുക , 

ഗ്പവൃത്ി പൂര്ടത്ീേരിച്ച ഭൂഗ്പദേശങ്ങളുതട വിവരങ്ങൾ  

SN ഭൂടമേളുതട ദപര്   

1. 

കഴകക്ോരൻകുമോരൻ െോരോയണൻ പത്മക്ഷി K 

2 ജോെകി K രമണി പവിഗ്തൻ C.P 

3 പത്മെോഭൻ ഗ്പവീണ് V.V  തിബ്േവി 

4 െോരോയണി V.P ശയോമളൻ കോര്ത്ിയോെി 

ഗ്ഗാമ ഭ നിര്ടദേശങ്ങൾ  

• കയ്യോല ബ്പോലുള്ള ഗ്പവര്ത്ികളില് ഓബ്രോ നതോഴിലോളികളുനടയും ഗ്പവര്ത്ി ഭോരം 

വര്ധിപിച്ചതക നതോഴിലോളികൾക്ക നതോഴിലുറപക ബ്െോടുള്ള തോല്പരയക്ുറവക 

കോരണമോകുന്നു 

• വിേഗ്ധ നതോഴിലോളികളുനട കൂലി കുറച്ചതക വിേഗ്ധ നതോഴിലോളികനള ലഭയമോകോത്തക 

കോരണമോകുന്നു 

• അബ്പക്ഷിച്ചക പണി  മയബന്ധിതമോയി ലഭിക്ുന്നില്ല 

• വിജിലൻ ക ആൻ ക് ബ്മോണിറ്ററിംരക കമ്മിറ്റി കോരയക്ഷമമോയി ഗ്പവര്ത്ിക്ുന്നില്ല 

തതാഴിലുറപ്്പ ഉദേയാഗസ്ഥരില് നിന്നും ലഭിച്ച മറുപടി  

• കൃതയമോയ ഒരു െിയമത്ിലൂനട യോണക നതോഴിലുറപക എന്ന പദ്ധതി കടന്നുബ്പോകുന്നതക 

അതിെോല് തനന്ന അതിലുപരിയോയി ഒന്നും നെയ്യോൻ  ോധിക്ുന്നതല്ല 

• വിേഗ്ധ നതോഴിലോളികളുനട കൂലി കുറച്ചക അതിബ്െോനടോപം തനന്ന ഒരു വിേഗ്ധ 

നതോഴിലോളികൾക്ക െോലക  കഗ്തീകൾ എന്നതില് െിന്നും ഒരു വിേഗ്ധ നതോഴിലോളികൾക്ക 10 

 കഗ്തീകൾ എന്ന രീതിയിബ്ലക്ക മോറ്റുകയും നെയ്തി്ുെക 

• ബ്കഗ്ന്ദ രവണ്നമൻറക െിന്നും ലഭിബ്ക്െ ഫെക കവകുന്നതിെോല് ആണക അബ്പക്ഷിച്ചക 

നതോഴിലുകൾ  മയബന്ധിതമോയി െല്കോൻ  ോധിക്ോത്തക 

• വിജിലൻ ക ആൻ ക് ബ്മോണിറ്ററി കമ്മിറ്റിനയ പുെഃ ംഘടിപിക്ോൻ ഉള്ള െടപടികൾ 

                എടുക്ുന്നതോയിരിക്ും 

ഗ്ഗാമ ഭ തീരുമാനങ്ങൾ  

• മോറ്റങ്ങൾ െിയമോെു ൃതമോയി മോഗ്തബ്മ നെയ്യോൻ  ോധിക്ുകയുള്ളൂ  

• വിജിലൻ ക ആൻ ക് ബ്മോണിറ്ററി കമ്മിറ്റിനയ പുെഃ ംഘടിപിക്ോൻ തീരുമോെമോയി  

• എം  ി ഗ്പകോരമുള്ള 22 ബ്രഖകളും ഫയല്  ൂക്ഷിക്ുവോൻ തീരുമോെമോയി 

 

 


