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ആമുഖം 
ഇന്ത്യയിൽ  ോധോരണക്ോരോയ ജനങ്ങളുപെ പതോഴിൽ പെയ്യുവോനുള്ള അവകോശപത്  ംരക്ഷിച്ചക 

നിലനിര്ത്ുന്നതിനോയി 2005 പ പകറ്റംബര് അഞ്ചോം തീയതി ബ്േശീയ ഗ്രോമീണ പതോഴിലുറപക 

നിയമം നിലവിൽ വന്നു. അവിേഗ്ധ കോയിക പതോഴിലിൽ ഏര്പപെോൻ  ന്നദ്ധതയുള്ള 

ഗ്രോമഗ്പബ്േശങ്ങളിൽ അധിവ ിക്ുന്ന ഏപതോരു കുെുംബത്ിനും ഒരു  ോമ്പത്ിക വര്ഷ്ം 100 

േിവ ത്ിൽ കുറയോത് പതോഴിൽ ഉറപോക്ുന്നബ്തോപെോപം രുണബ്മന്മയുള്ളതും 

സ്ഥോയിയോയി്ുള്ളതും ഉൽപോേനക്ഷമവുമോയ ആസ്തികളുപെ  ൃഷ്ടിയോണക ഈ പദ്ധതിയുപെ 

മുഖയ ലക്ഷയം.േരിഗ്േരുപെ ഉപജീവനവും ആയി ബന്ധപപ് വിഭവോെിത്റ ശക്തിപപെുത്ുകയും 

 ോമൂഹികമോയി പിബ്ന്നോക്ം നിൽക്ുന്ന എല്ലോ കുെുംബങ്ങപളയും പദ്ധതിയിൽ 

ഉൾപപെുത്ുകയും പഞ്ചോയത്ക രോജക സ്ഥോപനങ്ങപള ശക്തിപപെുത്ുക  എന്നതും ഇതിൻപറ 

ലക്ഷയമോണക. വിബ്ശഷ്തകൾ 

 

➢ നിയമത്ിൻപറ പിൻബലമുള്ള അവകോശോധിഷ്ഠ ിതപദ്ധതി 

➢ ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ക ഗ്പബ്േശത്ക തോമ ിക്ുന്ന 18 വയസ്സക പൂര്ത്ിയോയ 

ഏപതോരോൾക്ും പദ്ധതിയിൽ പങ്കോളിയോകോം 

➢  കഗ്തീക്ും പുരുഷ്നും തുലയ ബ്വതനം  

➢ പരിസ്ഥിതി  ംരക്ഷണം കോര്ഷ്ിക ബ്മഖലയിപല അെിസ്ഥോന  ൗകരയ 

വിക നം എന്നിവയകക്ക മുൻരണന 

➢ പതോഴിലോളികൾ തപന്ന ഗ്പവര്ത്ികൾ കപെത്ുകയും ആ ൂഗ്തണപത് 

 ഹോയിക്ുകയും പെയ്യുന്നു 

➢ ആ ൂഗ്തണത്ിലും നിര്വഹണത്ിലും തികഞ്ഞ  ുതോരയത 

➢ കരോറുകോപര ഇെനിലക്ോബ്രോ ഇല്ല 

➢ പപോതുജന പങ്കോളിത്ബ്ത്ോപെ ബ്ലബര് ബഡ്ജറ്റക 

➢ ബോങ്കക ബ്പോബ്റോഫീ ക വഴി മോഗ്തം ബ്വതന വിതരണം 

➢  കഗ്തീകൾക്ക മുൻരണന 

➢ കമ്പയൂ്ര് ശൃംഖല വഴിയുള്ള ബ്മോണിറ്ററിംരക  ംവിധോനം 

➢ ഗ്രോമ ഭ പദ്ധതി ഓ്ിറ്റക പെയ്യുന്നു 

ബ്േശീയ ഗ്രോമീണ പതോഴിലുറപക പദ്ധതി ഗ്പകോരം ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ക ഗ്പബ്േശത്ക  നെപിലോക്ുന്ന 

മുഴുവൻ ഗ്പവൃത്ികളും  ബ് ോഷ്യൽ ഓ്ിറ്റിങ്ങിനു വിബ്ധയമോക്ണപമന്ന17(2) വകുപക 

നിഷ്കര്ഷ്ിക്ുന്നു പദ്ധതി ഗ്പവര്ത്ന പത്പറ്റിയും പപോതു ധനംെിലവഴിക്ുന്നതിപനപറ്റിയും 

പൗര  മൂഹം നെത്ുന്ന  പര യവും  വതഗ്ന്ത്വുമോയ പരിബ്ശോധനയോണക ആണക ബ് ോഷ്യൽ 

ഓ്ിറ്റക അഥവോ  ോമൂഹിക പരിബ്ശോധന .പതോഴിലുറപക നിയമഗ്പകോരം വര്ഷ്ത്ിൽ രെുതവണ 

ബ് ോഷ്യൽ ഓ്ിറ്റക ഗ്രോമ ഭകൾ എല്ലോ വോര്്ിലും കൃതയമോയി നെബ്ത്െതോണകബ് ോഷ്യൽ 

ഓ്ിറ്റക ലൂപെ അഴിമതി ഇല്ലോതോക്ുന്നതിനും  ുതോരയത ഉറപു വരുത്ുന്നതിനും കോരയക്ഷമത 

വര്ധിപിക്ുന്നതിനക   ത്ഭരണം ഉറപോക്ുന്നതിനും കഴിയുന്നു.പദ്ധതി പണം ശരിയോയ 

രീതിയിൽ െിലവഴിച്ചി്ുെക എന്നും പണം പെലവഴിച്ചക അതുപകോെക പദ്ധതിയുപെ ലക്ഷയം 

കകവരിച്ചി്ുെക എന്നും രുണബ്ഭോക്തോക്ളുപെ ജീവിതത്ിൽ രുണകരമോയും  കോരയമോയ മോറ്റം 

ഉെോയി്ുെക എന്നക ബ് ോഷ്യൽ കപെത്ോൻ കഴിയുന്നുപദ്ധതി ആ ൂഗ്തണ്ണം. നിര്വഹണം, 

ബ്മോണിറ്ററിംരക തുെങ്ങി എല്ലോ വയക്തികളും ബ് ോഷ്യൽ ഓ്ിറ്റക ഗ്രോമ ഭയിൽ നിര്ബന്ധമോയും 

പപങ്കെുക്ണം.മഹോത്മോ രോന്ധി ബ്േശീയ ഗ്രോമീണ പതോഴിലുറപകപ ദ്ധതിയിൽ   ുരമവും 

 ുതോരയവുമോയി ബ് ോഷ്യൽ ഓ്ിറ്റക നെത്ുന്നതിനക  ബ്കരളത്ിൽ   വതഗ്ന്ത് െുമതലയുള്ള 

ബ് ോഷ്യൽ ഓ്ിറ്റക യൂണിറ്റക നിലവിൽവന്നു 

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

➢ ഓ്ിറ്റക പ്ലോൻ  

➢ അഭിമുഖം :ബി്ിഒ, പഞ്ചോയത്ക ഗ്പ ി്ൻറക, ജനഗ്പതിനിധികൾ, പ ഗ്ക്റി & റോഫക  

ബ്മറ്റക, പതോഴിലോളികൾ, കര്ഷ്കര്,  
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➢ ഫയൽ പരിബ്ശോധന  

➢ ഫീൽ ക്  ന്ദര്ശനം, നിരീക്ഷണം  

➢ റഫറൻ ക :വിക നബ്രഖ, വോര്ഷ്ിക പദ്ധതി ബ്രഖ, എംഐഎ ക, രജിററുകൾ 

➢ വിവരങ്ങളുപെ ബ്ഗ്കോ്ീകരണം: ബ്ഗ്കോ ക പവരിഫിബ്ക്ഷ്ൻ, അവ ോനവ് െര്ച്ച 

➢ കരെക റിബ്പോര്്ക തയ്യോറോക്ൽ 

 

2. പഞ്ചായത്് അടിസ്ഥാനവിവരങ്ങൾ  

    
1 ജില്ല കണ്ണൂര് 

2 ബ്ലോക്ക    പയ്യന്നൂര് 

3 അതിരുകൾ  

3.1 കിഴക്ക  െോപരപെവക’ആലബ്ക്ോെക  ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ക 

3.2 പെിഞ്ഞോറക കോബ്ങ്കോൽ-ആലംപെമ്പക ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ക 

3.3  പതക്ക  കെന്നപള്ളി-പോണപുഴ ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ക 

3.4 വെക്ക പപരിബ്ങ്ങോം വയക്ര ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ക 

4 വിസ്തീര്ണം   75.14 

5 വോര് ക്  കളുപെ എണ്ണം 14 

6 ജന ംഖയ  27830 

7 പ്ിക ജോതി 670 

8 പ്ിക വര്രം 256 

9 സ്കൂ ൾ 13 

10 കുെുംബഗ്ശീ യൂണിറ്റക 126 

11 അംരൻവോെി 34 

3.തതാഴിലുറപ്്പ പദ്ധതി അടിസ്ഥാന വിവരം 

പതോഴിൽ കോര്്ക ( 

ആപക) 

ആകകറ്റീവക പതോഴിൽ 

കോര്്ക  

ആകകറ്റീവക പതോഴിൽ 

കോര്്ക  (sc/എ ക,െി) 
നൂറു േിന പതോഴിൽ 

4419 1154 83 197 

4.വാര്ടഡ് തലത്ില്   തതാഴിലുറപ്്പ പദ്ധതിയില് രജി ്തറര്ട തെയ്തവരുതടവിവരങ്ങൾ 

പതോഴിൽ കോര്്ക ( 

ആപക) 

ആകകറ്റീവക പതോഴിൽ 

കോര്്ക  

ആകകറ്റീവക പതോഴിൽ 

കോര്്ക  (sc/എ ക,െി) 
നൂറു േിന പതോഴിൽ 

291 134 0 23 

5.ഓഡിറ്്  നു വിദേയമാക്കിയ  ഗ്പവൃത്ിേളുതട ലിസ്്റ്റ 

ഗ്േമ 

നമ്പര്ട 

ഗ്പവൃത്ിയുതട ദപര് വര്ടക്ക്  ഐ,ഡി ോലയളവ ് ഗ്പവൃത്ി 

േിനങ്ങൾ 

െിലവ ്

1 ബ്പരൂൽ പെിഞ്ഞോബ്റക്ര പോെ ബ്ശഖരതിൽ 

വരമ്പക നിര്മോണവും ആണിബ്ത്ോപെ 

നിര്മോണവും .  IC/318946 

23/11/18 

11/12/18 

618 170909 

2 നീര്ത്െ  ംരക്ഷണ ഗ്പവൃത്ികൾ വോര് ക്  16. 

വരമ്പക ഒരിക്ലും പച്ചക്റി ക്ക നിലം 

ഒരിക്ലും .WC/314849 

15/1/19 

2/3/19 

1665                      

431205 
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6.ഗ്പവര്ടത്ിേളുതടപരിദശാേനവിവരണം 
 

 ഗ്പവൃത്ിയുപെബ്പരക എം ബുക്ിൽ  ഫീൽ്ക  പരിബ്ശോധന  

1 ബ്പരൂൽ പെിഞ്ഞോബ്റക്ര പോെ 

ബ്ശഖരതിൽവരമ്പക നിര്മോണവും 

ആണിബ്ത്ോപെ നിര്മോണവും . 

മണ്ണക വരമ്പക 

:685.275m3ആണിബ്ത്ോപെ  

നീളം :750m ഉയരം :40 cm 

 

കോെക ബ്കറിയതക പകോെക വരമ്പക 

മുഴുവനും എണ്ണം കി്ിയില്ല ആണി 

ബ്ത്ോപെ നീളം :650mഉയരം :30cm 

2 നീര്ത്െ ംരക്ഷണഗ്പവൃത്ിക

ൾവോര്്ക 16. വരമ്പക ഒരിക്ലും 

പച്ചക്റി ക്ക നിലം ഒരിക്ലും . 

നിലം ഒരുക്ൽ :6297m2 

മണ്ണക വരമ്പക:927.35m3 

 

 

കൃഷ്ി കഴിഞ്ഞു വിളപവെുപക 

കഴിഞ്ഞു  

 

നിരീക്ഷണങ്ങൾ  

ഗ്പവൃത്ി 1.ബ്പരൂൽ പെിഞ്ഞോബ്റക്ര പോെ ബ്ശഖരതിൽ വരമ്പക നിര്മോണവും ആണിബ്ത്ോപെ 

നിര്മോണവും .   

31മ കപറര് ബ്റോളിലോയി   പതോഴിൽ േിനങ്ങൾ  ൃഷ്ടിച്ചബ്പരൂൽ പെിഞ്ഞോബ്റക്ര പോെ ബ്ശഖരതിൽ 

വരമ്പക നിര്മോണവും ആണിബ്ത്ോപെ നിര്മോണവുഗ്പവര്ത്ിയിൽ 48പ ോഴിലോളികൾ ആണക 

ബ്ജോലി ലഭിച്ചതക.വരമ്പുകൾ കോെക ബ്കറിയ നിലയിൽ ആയിരുന്നു . 

ഗ്പവൃത്ി  2നീര്ത്െ  ംരക്ഷണ ഗ്പവൃത്ികൾ വോരക ക്16. വരമ്പക ഒരിക്ലും പച്ചക്റി ക്ക നിലം 

ഒരിക്ലും . 

57മ കപറര് ബ്റോളിൽ ആയീ 1665 പതോഴിൽ േിനങ്ങൾ ഉെോയ ഈ ഗ്പവൃത്ിയിലക 58പ ോഴിലോളിക 

ൾക്ോണക ബ്ജോലി ലഭിച്ചിരിക്ുന്നതക.28 ഭൂവുെമകളുപെ ഗ്പബ്േശത്ു പച്ചക്റിക്ക നിലം ഒരുക്ി 

.15/1/19തുെങ്ങി 2/3/19 അവ ോനിച്ച ഈ  ഗ്പവൃത്ി വളപര നല്ല രീതിയില്പൂ ര്ത്ി കരിച്ചതോയി 

ഭൂഉെമകൾ അഭിഗ്പോയപപ്ു . 

7.അവോശഅേിഷ്ഠ ിതനിരീക്ഷണങ്ങള് 

മഹോത്മരോന്ധി ബ്േശീയഗ്രോമീണ പതോഴിലുറപക നിയമത്ിലൂപെ ഗ്രോമീണ ജനതയകക്ക പതോഴിൽ 

നല്കപപെുന്നബ്തോപെോപം അവരുപെ പത്ു അവകോശങ്ങളും  ംരക്ഷിക്പപെുന്നു.ബ് ോഷ്യൽ 

ഓ്ിറ്റിലൂപെ ഗ്പവൃത്ികളുപെ പരിബ്ശോധനയും അബ്തോപെോപം പതോഴിലോളികളുപെ 

പത്വകോശങ്ങളും  ംരക്ഷിക്പപെുന്നുപവന്നും വിലയിരുത്ുന്നു.പതോഴിലുറപക നിയമത്ി 

ലൂപെ പതോഴിലോളികൾക്ക ലഭയമോയ അവകോശങ്ങപള കുറിച്ചക തോപഴ പറയുന്നു. 

1. തതാഴില് ോര്ടഡുമായി ബന്ധതപ്പ്വ: 

പതോഴിൽകോരക ക് ഒരുആധികോരികബ്രഖയോണക.മഹോത്മോ രോന്ധി ബ്േശീയ ഗ്രോമീണ പതോഴിലുറപക 

നിയമത്ിപല പഷ്്യൂൾ 2 ഗ്പകോരം പതോഴിൽ കോര്്ിനക അബ്പക്ഷ നൽകുന്ന കുെുംബങ്ങൾക്ക 15 

േിവ ത്ിനകം തികച്ചും പ ൗജനയമോയി പതോഴിൽ കോര് ക്  ലഭയമോക്ണപമന്നക 

അനുശോ ിക്ുന്നു. കൂെോപത കൃതയമോയ ഇെബ്വളകളിൽ കോര് ക് പുതുക്ി നൽബ്കെതുമോണക. 

പതോഴിൽ കോര് ക് പതോഴിലോളികളുപെ കകവശം തപന്നയോണക  ൂക്ഷിബ്ക്െതക . ്ിമോൻറക 

നൽകുന്ന തീയതിയോണക ബ്രഖപപെുബ്ത്െഭോരം ഒഴിഞ്ഞു കിെക്ുന്നതോയി കെു.എന്നോൽ 

പതോഴിൽ ഏര്പപ് േിവ ങ്ങൾ കൃതയമോയി ബ്രഖ പപെുത്ിയിരിക്ുന്നു. പതോഴിൽ കോര്്ിൽ 

പതിപിബ്ക്െ ബ്ഫോബ്്ോയുപെ പെലവക  പതോഴിലോളികൾ  വന്ത്ം കകയ്യിൽ നിന്നക 

പെലവോക്ുകയോണക പെയ്തി്ുളളതക. 

2. തതാഴില് ലഭിക്കുന്നത്  ംബന്ധിച്ച്: 

പതോഴിൽ കോര്്ുള്ള ഏപതോരു കുെുംബത്ിനും 100 േിവ പത് അവിേഗ്ദ കോയിക പതോഴിലിനക 

അവകോശമുെക. അബ്പക്ഷ നൽകിയോൽ കകപറ്റു രശീതക നൽകുകയും15 േിവ ത്ിനകം 

പതോഴിൽ  ലഭയമോക്ണപമന്നും നിയമത്ിൽ ഗ്പതിപോേിക്ുന്നു..അബ്പക്ഷ  വീകരിക്ുന്ന 

മുറയകക്ക അബ്പക്ഷകനക കകപറ്റു രശീതക  നിര്ബന്ധമോയും നൽകണപമന്നക നിയമത്ിൽ 

അനുശോ ിക്ുന്നുെക . ഫയലിൽ പതോഴിൽ അബ്പക്ഷകബ്ളോ രശീതിനകപറ പകൗെര് സ്ലിപക 

കോണോൻ  ോധിച്ചി്ില്ല .പതോഴിലുറപക നിയമഗ്പകോരം പതോഴിൽ ആവശയപപ്ു കഴിഞ്ഞോൽ 15 

േിവ ത്ിനകം പതോഴിൽ ലഭയമോക്ണപമന്നുെക. വോര്്ിപല പതോഴിലോളികൾക്ക പതോഴിൽ 
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ആവശയമുള്ള  മയങ്ങളിൽ  അബ്പക്ഷ  മര്പിക്ുന്ന മുറയകക്ക 15 േിവ ത്ിനകം പതോഴിൽ 

അനുവേിബ്ക്െതുെക .വോര്്ിപലപതോഴിലോളികൾ തീയ്യതി ബ്രഖപപെുത്ി  ബ്രഖോമൂലം 

അബ്പക്ഷ  മര്പിക്ോറില്ല അതുപകോെുതപന്ന കൃതയമോയി പതോഴിൽ ലഭിച്ചി്ുബ്െോ എന്നക 

ബ്രഖകളിൽ നിന്നും വയക്തമല്ല. 

3.പതോഴിലില്ലോയ്മദവതനം: 

പതോഴിൽ ആവശയപപ്ു കഴിഞ്ഞോൽ 15 േിവ ത്ിനകം പതോഴിൽ ലഭയമോക്ോത്പക്ഷം 

പതോഴിലില്ലോയ്മ ബ്വതനം ലഭിക്ോൻ അവകോശമുെക.വോര്്ിപലപതോഴിലോളികൾ തീയ്യതി 

ബ്രഖപപെുത്ി  ബ്രഖോമൂലം അബ്പക്ഷ  മര്പിക്ോറില്ല ,അതുപകോെക തപന്ന പതോഴിലില്ലോയ്മ 

ബ്വതനം ലഭിബ്ക്െ  ോഹെരയം ഉെോയി്ില്ല 

4.തഷ്ല്്  ഓ് ദഗ്പാജേ്റ്്    ംബന്ധിച്ച്: 

വോര്്ിൽ ആവശയമോയ വിക ന ഗ്പവൃത്ികൾ കപെത്ുന്നതിനക പതോഴിലോളികൾക്ക 

അവകോശം ഉെക. പതോഴിൽ കപെത്ുന്നതിനു പതോഴിലോളികളുപെയും ബ്മറ്റിപെയും ഭോരത്ക  

നിന്നും പങ്കോളിത്മുെോവുന്നുെക ,എന്നോൽ പതോഴിലുറപിൽ അനുവേനീയമോയ ആസ്തി വിക ന 

ഗ്പവൃത്ികൾ കപെത്ുന്നതിനക വോര്്ിപല വിവിധ ബ്മഖലയിൽ ഉള്ളവരുപെ പങ്കോളിത്ം 

ഉെോബ്വെതുെക.പഞ്ചോയത്ിൽ  ൂക്ഷിച്ചിരിക്ുന ഗ്രോമ ഭ രോജി കപറര്  2.10.17 നോണക 

അവ ോനമോയി ബ്യോരംംബ്െര്ന്നതോയും കോണുവോൻ  ോധിച്ചുതക.എന്നോൽ ഇതിൽ  വിവരങ്ങൾ 

ഒന്നും ബ്െര്ത്ി്ില്ല. എന്നോൽ 12.10.16 ബ്െര്ന്ന ബ്യോരത്ിൽ  96 ബ്പര് പപങ്കെുത്തോയും  23 തരം 

ഗ്പവൃത്ികൾ നിര്ബ്േശിച്ചതോയും ,മിനുപറ ക  പമമ്പര് ബ്ലോ ക പെയ്തതോയും കോണുവോൻ  ോധിച്ചംു 

5.യാഗ്താ തെലവ ് ംബന്ധിച്ച്: 

പതോഴിലോളികൾക്ക തോമ  സ്ഥലത്ുനിന്നും 5 കിബ്ലോമീറ്റര് െുറ്റളവിൽ പതോഴിൽ 

ലഭിക്ുവോനുള്ള അവകോശമുെക ,ഗ്പസ്തു ത പരിധിക്ു പുറത്ു  പതോഴിൽ പെബ്യ്യെ  ോഹെരയം 

ഉെോവുകയോപണങ്കിൽ യോഗ്തോ ബത്യോയി കൂലിയുപെ 10% തുക നിലവിപല കൂലി ഗ്പകോരം  27 

രൂപ 10 കപ  ഗ്പവൃത്ി േിവ ങ്ങളിൽ ലഭയമോക്ണം. അഞ്ചകകിബ്ലോമീറ്റര് പരിധിക്പുറം 

പതോഴിലുറപക ഗ്പവൃത്ി പെയ്തില്ല എന്നോണു പതോഴിലോളികളിൽ നിന്നും മന ിലോക്ോൻ 

കഴിഞ്ഞതക. 

6.ഗ്പവൃത്ി സ്ഥലതത് ത ൌേരയങ്ങൾ  ംബന്ധിച്ച്; 

പതോഴിലിെങ്ങളിൽ ലഭിബ്ക്െ അെിസ്ഥോന പ ൗകരയങ്ങളോയ ഗ്പഥമ ശുഗ്ശൂഷ്ോ  ംവിധോനങ്ങൾ ,

വിഗ്ശമ  മയപത് തണൽ  ൗകരയം, കുെിപവളളം എന്നിവ പതോഴിലോളികൾക്ക പ ൗജനയമോയി 

ലഭയമോബ്ക്െതുെക.  . പതോഴിലോളികളുമോയുള്ള കൂെിക്ോഴ്ച യിൽ മന ിലോക്ോൻ ോധിച്ചതക 

കുെിപവള്ളത്ിനോയി  പോഗ്തം ,എന്നിവ ഗ്ലോ ക  ലഭിച്ചില്ല .ഗ്പഥമ ശുഗ്ശൂഷ് മരുന്നുകൾ വോങ്ങിെു 

ഓഫീ ിൽ നിന്നും ബില്ലക നൽകുന്ന മുറക്ക കപ  ബ്മറ്റക  മോര്ക്ക ലഭിെില്ല . എന്നറിയോൻ 

 ോധിച്ചു ,ഇതുവപര പതോഴിലോളികൾക്ക എന്നോൽ ,കയ്യുറ കോലുറ  ലഭിച്ചി്ില്ല .ഇതക നിര്വഹണ 

ഏജൻ ിയുപെ ഭോരത്ുനിന്നുള്ള വീഴ്ചയോണക, തുെര്ന്നുള്ള ഗ്പവൃത്ികളിൽ അെിസ്ഥോന 

പ ൗകരയങ്ങൾ ലഭയമോക്ുന്നതിനക നിര്വഹണ ഏജൻ ി ഗ്ശദ്ധിബ്ക്െതുെക . 

7.ദവതനം ലഭയമാക്കുന്നത്  ംബന്ധിച്ച്; 

 

പതോഴിലുറപക നിയമത്ിൽ ത ക്ഷന് 3(2)ഗ്പകോരം മറര് ബ്റോളക കോലോവധി കഴിഞ്ഞു 

15േിവ ത്ിനകം പതോഴിലോളികളുപെ അപക്ൗെിൽ കൂലി ലഭിക്ുവോൻ അവകോശമുെക . 

പഞ്ചോയത്ിൽ നിന്നും പതിനഞ്ചക േിവ ത്ിനുളളിൽ എഫക.െി.ഒ ജനബ്ററ്റക പെയ്തി്ുെക.  

8.പരാ-തി പരിഹാരം  ംബന്ധിച്ച്: 

പതോഴിലുറപുമോയി ബന്ധപപ് ഏപതങ്കിലുംകോരയത്ിൽ പരോതിയുെോകുന്ന പക്ഷം ആയതക 

ബ്രഖോമൂലം പഞ്ചോയത്ിൽ പരോതിപപെോവുന്നതോണക ,ഗ്പസ്തു ത പരോതികൾ  വീകരിച്ചു ര ീറ്റക  

നൽകുകയും പരമോവധി 7 േിവ  പരിധിക്ുള്ളിൽ അബ്നവഷ്ിച്ചു പരോതിക്ോരനക മറുപെി 

നൽബ്കെതോണക .പരോതികൾ അറിയിക്ുന്നതിനുള്ള ബ്െോൾ ഗ്ഫീ നമ്പരക (18004251004 ) 

പപോതുജനങ്ങൾക്ക കോണോവുന്ന രീതിയിൽ പഞ്ചോയത്ക ഓഫീ ിൽ ഗ്പേര്ശിപിബ്ക്െതുെക . 
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പഞ്ചോയത്ിപല പരോതി രജിറര് പരിബ്ശോധിച്ചബ്പോൾ ഇതുവപരയോയി പരോതികപളോന്നും തപന്ന 

രജിററിൽ ബ്രഖപപെുത്ിയതോയി കെില്ല. 

9.ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്  നടത്ുന്നത്  ംബന്ധിച്ച്: 

പതോഴിലുറപിൽ ഏപറ്റെുത് ഗ്പവൃത്ികൾ ബ് ോഷ്യൽ ഓ്ിറ്റക  നെത്ുന്നതിൽ 

പങ്കോളികളോവുന്നതിനു പതോഴിലോളികൾക്ക അവകോശമുെക. 

10.അപേടങ്ങൾ  ംബന്ധിച്ച്: 

പതോഴിലുറപക ബ്ജോലിക്ിപെ പതോഴിലോളികൾക്ക ഏപതങ്കിലും തരത്ിലുള്ള അപകെം  ംഭവിച്ചു 

ബ്പോവുകയോപണങ്കിൽ നിയമത്ിപല പഷ്്യൂൾ 2(5)ഗ്പകോരവുംഅദ്ധയോയം 9 പല പരോമര്ശങ്ങളുപെ 

അെിസ്ഥോനത്ിലും െികിൽ ോ പെലവുകളുപെ ബ്രഖകൾ  മര്പിക്ുന്ന മുറയകക്ക  ഗ്പസ്തു ത തുക 

മുഴുവനും അനുവേിച്ചു പകോെുബ്ക്െതോണക.ഓ്ിറ്റക  കോലയളവിൽ അത്രത്ിൽ ഉള്ള 

അപകെങ്ങൾ ഒന്നും  ംഭവിച്ചി്ില്ല 

8.തതാഴിലാളിേളുതടേടമേൾ 

കൃതയ മയത്കപതോഴിൽസ്ഥലത്കഹോജരോയിഒപക വയകക്ുക. 

പതോഴിലുറപകഗ്രോമ ഭയകക്കബ് ോഷ്യൽഓ്ിറ്റകഗ്രോമ ഭയുംകൃതയമോയിപപങ്കെുക്ുക 

ഗ്പകൃതി ംരക്ഷണത്ിനകആവശയമോയഗ്പവൃത്ികൾഏപറ്റെുത്കനെപിലോക്ുക. 

ആസ്തി ൃഷ്ടിക്ുന്നഗ്പവൃത്ികൾ  കപെത്ിബ്മറ്റകപനയുംപഞ്ചോയത്കഅധികൃതപരയും    അ

റിയിക്ുക. 

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

 

പതോഴിൽ കോര് ക് രജിറര്  . 

എം .ഐ .എ ിൽ നിന്നും പ്ൗണ്ബ്ലോ ക് പെയ്ത ബ്കോപിയിൽ വോര് ക്  തലത്ിൽ ഉള്ള എല്ലോ 

വിവരങ്ങളും ഉൾപപെുത്ിയി്ുെക.  

ഗ്രോമ ഭരജിറര് 

പതോഴിലുറപുമോയി ബന്ധപപ് ഗ്രോമ ഭകൾ   ബ്യോരങ്ങൾ തുെങ്ങിയവ ബ്രഖപപെുത്ുന്നതിനക,

വോര് ക്  തലത്ിൽ ഗ്പബ്തയക ഗ്രോമ ഭോ രജിറര്  ൂക്ഷിബ്ക്െതോണക. 

 വോര് ക് തലത്ിൽ  ൂക്ഷിബ്ക്െ ഗ്രോമ ഭ രജിറര് പുതിയതോയിരുന്നു അതിനോൽ തപന്ന 

ബ്നരപത് ബ്യോരം വിളിച്ചുബ്െര്ത്ിരുന്നു എന്നതിപനപറ്റി യോപതോരു വിധ വിവരവും ലഭിച്ചില്ല 

പതോഴിൽ അബ്പക്ഷോ രജിറര്  

പതോഴിൽ ആവശയപപ്ു ലഭിക്ുന്ന അബ്പക്ഷകളുപെ വിവരങ്ങളും അതുഗ്പകോരം അവര്ക്ക 

പതോഴിൽ അനുവേിച്ചതിനകപറ വിവരങ്ങളും  ഗ്പസ്തു ത രജിററിൽ ബ്രഖപപെുത്ി പവബ്ക്െതോണക 

MIS ൽ നിന്നും പ്ൗണ്ബ്ലോ ക് പെയ്ത ബ്കോപിയിൽ എല്ലോ വിവരങ്ങളും 

ഉൾപപെുത്ിയി്ുെക(പഞ്ചോയത്ിപെ മുഴുവൻ  ഗ്പവൃത്ികളും)പഞ്ചോയത്ക  തലത്ിൽ എഴുതി 

 ൂക്ഷിച്ച രജിറര്  27.09.18 പൂര്ത്ീകരിച്ചി്ുള്ളതക. 

വര്ക്ക രജിറര്: 

പതോഴിലുറപിൽ നെപിലോക്ുന്ന ഗ്പവൃത്ികളുപെ വിവരങ്ങൾ യഥോ മയം ഗ്പസ്തു ത രജിററിൽ 

ബ്രഖപപെുപതെോതോണക. 

2018 19 കോലയളവിൽ പെയ്യുവോൻ ഉബ്േശിച്ചിരുന്ന മുഴുവൻ ഫയലുകളുബ്െയും വിവരങ്ങൾ നല്ല 

രീതിയിൽ   എം,പ എ.എ ക ൽ നിന്നും ്ൗണ്ബ്ലോ ക് പെയ്തു  ൂക്ഷിച്ചിരിക്ുന്നു.(പഞ്ചോയത്ിപെ 

മുഴുവൻ  ഗ്പവൃത്ികളും 

ആസ്തിരജിറര്: (സ്ഥിര ആസ്തികളുപെ രജിറര്) 

ആസ്തിരജിറര്  ൂക്ഷിെിരുപനങ്കിലും  പെയ്യുന്ന ഗ്പവൃത്ികൾ എല്ലോം 

ബ്രഖപപെുത്ുന്നുഎന്നോൽ പല ഭോരങ്ങളും ഒഴിഞ്ഞു കിെക്ുന്നു.ആസ്തിയുപെ.അഗ്് ക  ഗ്പവൃത്ി .

 തുെങ്ങിയതീയതി,അവ ോനിച്ച തീയതി,െിലവോയ തുക ,എന്നിവ ഒഴിഞ്ഞുകിെക്ുന്നുബ്പജക 

നമ്പര് 3 മുതൽ 46 വപര ഗ്പവൃത്ിയുപെ ബ്പരുമോഗ്തം എഴുതിയിരിക്ുന്നു 

പരോതി രജിറര്: 

പതോഴിലുറപക പദ്ധതിയുമോയി ബന്ധപപ് ഏതു പരോതിയും വോക്ോബ്ലോബ്രഖോമൂലബ്മോ ,

                                  \ ലഭിക്ുകയോപണങ്കിലരജിററിൽ ബ്രഖപപെുത്ുകയും നിര്ബന്ധമോയും 
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കകപറ്റു ര ീതക പരോതിക്ോരനക നൽകുകയും ബ്വണം  .18004255720 എന്ന ബ്െോൾ ഗ്ഫീ നമ്പറിൽ 

പരോതികൾ ബ്രഖപപെുത്ോം എന്നുള്ള വിവരം പതോഴിലോളികൾക്ക ലഭയമോക്ണം.ഒരു പരോതിയും 

ഇതുവപര ലഭിച്ചതോയി കെില്ല 

പമറ്റീരിയൽരജിറര് :  

പതോഴിലുറപിൽ ഏപറ്റെുക്ുന്ന ഗ്പവൃത്ികളുപെ ഭോരമോയി വരുന്ന  ോധന  ോമഗ്രികളുപെ 

വോങ്ങൽ തീരുമോനം ,ഉപബ്യോരം,നീക്ിയിരിപക,പെലവുകൾ എന്നിവ  ംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ 

മുഴുവനും ഗ്പസ്തു ത രജിററിൽ ബ്രഖപപെുബ്ത്െതോണക.പമറ്റീരിയൽരജിറര് എം ഐ  ിൽ 

നിന്നും പ്ൗണ്ബ്ലോ ക് പെയ്തു വച്ചി്ുെകഎന്നോൽ പരജി കപറരിൽ   ോധനങ്ങൾ പരകച്ച ക    പെയ്ത 

തീയതി, ഇഷ്യൂ പെയ്ത തീയതി എന്നിവ ഒന്നും കെില്ല.                           

10.ഗ്പവൃത്ി ഫയലിപല 22 ബ്രഖകൾ 

എ .എം  ി ഗ്പകോരം ഒരു ഗ്പവൃത്ി ഫയലിൽ തോപഴപറയുന്ന ഇരുപത്ിരെു ബ്രഖകൾ 

നിര്ബന്ധമോയും ഉെോയിരിബ്ക്െോതോണക. 

1.കവര്ബ്പജക 

വോര്ഷ്ിക മോറര്  ര്ക്ുലര് ഗ്പകോരം കവര്ബ്പജിൽ പഞ്ചോയത്ക വിവരങ്ങൾ, ജില്ല, ഗ്പവര്ത്ി 

നെപിലോക്ിയ വിവരങ്ങൾ, അെങ്കൽ തുക, ആപക പെലവക, നെത്ിയ തീയതി,  മുതലോയ 

വിവരങ്ങൾ ബ്രഖപപെുബ്ത്െതോണക.  പരിബ്ശോധിച്ച ഫയലുകളിൽവോര്ഷ്ിക മോറര്  ര്ക്ുലര് 

ഗ്പകോരമുള്ള കവര് ബ്പജക കോണോൻ ോധിച്ചില്ല . 

2.പെകക ലി ക റ്റക 

വര്ക്ക ഫയലിൽ  ൂക്ഷിച്ചിരിക്ുന്ന വിവരങ്ങളുപെ പ്ികയും, അവയുപെ ബ്പജക നമ്പറും 

ബ്രഖപപെുബ്ത്െ പെക്ക ലിറകഫയലിൽ  ൂക്ഷിബ്ക്െതോണക. പരിബ്ശോധന 

നെത്ിയരെുഫയലുകളിലും പെക്ക്ലിറകഉൾപപെുത്ിയി്ുെക 

3.ആക്ഷൻപ്ലോൻ:ഒരു ജനകീയ ഇെപപെലിനകപറ ബ്നര്  ോക്ഷയം പതളിയി ക്ുന്ന ബ്രഖയോണക 

ആക്ഷൻ പ്ലോൻ ബ്കോപി ഗ്രോമ ഭ  നിര്ബ്േ. ശിക്ുന്ന ഗ്പവര്ത്ികൾ പഷ്ൽഫക ഓഫക ബ്ഗ്പോജക്ടിബ്ലക്ക 

മോറ്റുകയും ഇതിൽ നിന്നും മുൻരണന അെിസ്ഥോനത്ിൽ അതോതക  ോമ്പത്ിക വര്ഷ്ത്ിൽ 

ആവശയമുള്ള ഗ്പവ ര്ത്ി പതരപഞ്ഞെുത്ക ആക്ഷൻ പ്ലോൻ തയ്യോറോക്ുകയും പെയ്യും ആക്ഷൻ  .

പ്ലോനിൽ ഉൾപപ് ഗ്പവര്ത്ി തപന്നയോബ്ണോ നെപിലോക്ിയതക എന്നക മനസ്സിലോക്ുന്നതിനും 

ആക്ഷൻപ്ലോൻ ബ്കോപി ഉപകരിക്ുന്നു.പരിബ്ശോധിച്ച ഫയലുകളിൽ  ഒന്നിൽ ബ്പോലും AMC ഗ്പകോരം 

നിര്ബന്ധമോയും ഉെോയിരിബ്ക്െ ആക്ഷൻ പ്ലോനിൻപറ ബ്കോപി കോണോൻ 

 ോധിച്ചില്ല.എന്നിരുന്നോലും പതോഴിലുറ പക വിഭോരം ഓഫീ ിൽ പഞ്ചോയത്ിപല മുഴുവൻ 

ആക്ഷൻ പ്ലോൻ വോര് ക്  തലത്ിൽ തരം തിരിച്ചു വൃത്ിയോയി  ൂക്ഷിച്ചിരിക്ുന്നുഇതിനകപറ ഒരു 

ബ്കോപി ഫയലിൽ കൂെി  ൂക്ഷിപകെോതോണക 

4.എറിബ്മറ്റക്ിക ൻആൻ ക്ബ്ഗ്്ോയിങക 

 ോബ്ങ്കതിക എറിബ്മറ്റക പദ്ധതിയിൽ ഏപറ്റെുക്ുന്ന ഓബ്രോ ഗ്പവര്ത്ിക്ും  ംസ്ഥോന  ര്ക്ോര് 

െുമതലപപെുത്ിയ അധികോര സ്ഥോനത്ിനകപറ അനുമതിബ്യോെുകൂെിയ  ോബ്ങ്കതിക എറിബ്മറ്റക 

ഉെോയിരിബ്ക്െതോണക.ഓബ്രോ ഗ്പവര്ത്ിക്ും എറിബ്മറ്റിനകപറ  ംക്ഷിപ്തം, ്ിക ൻ, ഗ്പവര് 

ത്ി യുപെ ഗ്പതീക്ഷിത ബ്ന്ങ്ങൾ വിശേീകരിക്ുന്ന  ോബ്ങ്കതിക കുറിപക തുെങ്ങിയവ ഉെോ 

യിരിബ്ക്െതും പ കവര് ബ് ോഫകറ്റക പവയറിലൂപെ ഓണ്കലനോയി അനുമതികൾ ലഭയമോ ബ്ക്െ 

തുമോണക .എല്ലോ ഫയലുകളിലും വിശേമോയഎറിബ്മറ്റക ഉെോയിരുന്നു. എറിബ്മറ്റിൽ  ോബ്ങ്കതി 

കവിേഗ്ധരുപെ ഒപക ഉെോയിരുന്നു. എറിബ്മറ്റകറിബ്പോര്്ക ബ്ഗ്പോജക്ടക റിബ്പോര്്ക ഇവ ..  ൂക്ഷിച്ചിരുന്നു 

.ഒരുഫയലിലും,ജനകീയഎറിബ്മറ്റകഉെോയിരുന്നില്ല. 

5.ഭരണോനുമതി 

ഒരു വോര്്ിൽ ഒരു വര്ഷ്ം നെപിലോക്ുന്ന പതോഴിലുറപക പദ്ധതി ഗ്പവര്ത്നങ്ങൾക്ക പഞ്ചോയത്ക 

ഭരണ  മിതി നൽകുന്ന അംരീകോരമോണക ഭരണോനുമതിപരിബ്ശോധിച്ച ഫയലുകളിൽ 

ഭരണോനുമതി യുപെ ബ്കോപി ൂക്ഷിച്ചി്ില്ല . 

7. ംബ്യോജിതപദ്ധതി(കണ്ബ്വര്ജൻ ക) 

ഓ്ിറ്റക  നു വിബ്ധയമോക്ിയ രെു   ഗ്പവര്ത്ികൾക്ും ഈ ബ്രഖകൾ ബോധകമല്ല. 

8.്ിമോൻ ക്ബ്ഫോം 

്ിമോൻ ക്ബ്ഫോം  ഒരു ഫയലിലും കോണുവോൻ  ോധിച്ചില്ല, 

9.വര്ക്കഅബ്ലോബ്ക്ഷ്ൻബ്ഫോം 

പതോഴിൽ ആവശയപപ്വര്ക്ുപതോഴിൽ അനുവേിച്ചുപകോെുള്ള വര്ക്ക അബ്ലോബ്ക്ഷ്ൻ 

ബ്ഫോംഈ ഗ്പവര്ത്ിയുപെ ഫയലിൽ  ൂക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല. 

10.ഇമറര് ബ്റോൾ 

പതോഴിലോളികൾ പതോഴിൽ പെയ്യുന്ന തീയതി, േിവ ം ഉൾപപപെ ഹോജര് 

ബ്രഖപപെുത്ുന്നതിനുള്ള അെിസ്ഥോന ബ്രഖയോണക ഇമറര് ബ്റോൾ.ഇതിൽ ബ്ലോക്ക പ്വലപകപമൻറക 
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ഓഫീ ര്, പഞ്ചോയത്ക പ ഗ്ക്റി എന്നിവര് ഒപും,   ീലുംബ്രഖപപെുബ്ത്െതോണക.  ഇ-മറര് 

ബ്റോളുകളിൽ ബ്ലോക്ക പ്വലപകപമൻറക ഓഫീ ര്, പഞ്ചോയത്ക പ ഗ്ക്റി എന്നിവര് ഒപും,  

 ീലുംബ്രഖപപെുത്ിയി്ുെക തീയതി. ഇതിൽ പതോഴിലോളികളുപെ ഒപുകൾ,  അവരുപെ 

പതോഴിൽ േിനങ്ങൾ,  കൂലി എന്നിവ ബ്രഖപപെുത്ിയി്ുെക.മറര് ബ്റോളിൽ  എം ബുക്ക   

നമ്പര്,ബ്പജ്നമ്പര്തുെങ്ങിയവബ്രഖപപെുത്ിയില്ല. 

11.തമഷ്ര്ടതമന്റ്പുസ്തേം (M Book) 

ഗ്പവര്ത്ി തുെങ്ങുന്നതിനക മുമ്പും ബ്ശഷ്വും അളവുകൾ ബ്രഖപപെുത്ുന്നതിനുള്ള അെിസ്ഥോന 

ബ്രഖയോണക പമഷ്ര്പമനകറക  ബുക്ക..എല്ലോ ഫയലുകളിലും M book ഉെോയിരുന്നു.പമഷ്ര്പമൻറക 

ബുക്ിൽ നമ്പര് ബ്പജക നമ്പര് ഇവ ബ്രഖപപെുത്ിയി്ുെക AS,TS നമ്പര് ബ്രഖപപെുത്ിയി്ില്ല. 

മപറര് ബ്റോൾനമ്പര് , ഓവര് ിയരുപെ  ീൽ എന്നിവ ഇല്ല. ഗ്പീ പമഷ്ര്പമൻറക ബ്രഖ പപെുത്ിയതക 

തീയതി ഇല്ലോപത ആണക,ബന്ധപപ് ഉബ്േയോരസ്ഥര് അതോയതക ഓവര് ിയര്, എൻജിനീയര് 

എന്നിവരുപെ ഒപകപമഷ്ര്പമനകറക  ബുക്ിൽ ഉെോയിരുന്നു.പരിബ്ശോധനയകക്ക വിബ്ധയമോക്ിയ  

വര്ക്ക  ഫയലിലുംഎം ബുക്ക   ൂക്ഷിച്ചിരുന്നു.എം ബുക്ിൽ അളവുകൾ ബ്രഖപപെുത്ുബ്ബോൾ 

ഗ്പവൃത്ി പെയുന്ന ഗ്പബ്േശം ഉെമയുപെ ബ്പരക , ര്ബ്േ നമ്പര് എന്നിവ ഉൾപപെുത്ി അളവുകൾ 

ബ്രഖ പപെുത്ിയോൽ മോഗ്തബ്മ ഏബ്തോരോൾക്ും പെയ്ത ഗ്പവൃത്ികൾ കെു മന ില്ലക്ുവോനും 

അളന്നു ത്ി് പപെുത്ുവോനും  ോധിക്ുകയുള്ളൂ., പരിബ്ശോധനയകക്ക വിബ്ധയമോക്ിയ  വര്ക്ക  

ഫയലിലുംഎം ബുക്ക   ൂക്ഷിച്ചിരുന്നുപവങ്കിലും ഇത്രത്ിൽ ഉള്ള വിവരങ്ങൾ ഒന്നും ബ്രഖ 

പപെുത്ിയില്ല 

12.തമറ്ീരിയല്ലിസ്റ്റ്:ബോധകമല്ല. 

 13.ബ്വജക ലിറക 

പതോഴിലോളികൾ എഗ്ത േിവ ം ബ്ജോലി പെയ്തു എന്നതിനക അെിസ്ഥോനപപെുത്ി അവര്ക്ക 

നൽബ്കെ തുക അതോയതകകൂലി, ആയുധങ്ങൾക്ക പകോെുക്ുന്ന വോെക,  മൂര്ച്ച കൂ്ുന്നതിനുള്ള 

തുക എന്നിവ എല്ലോം കോണിച്ചു പകോെക പണം കകമോറുന്നതിനക ബ്വെി തയ്യോറോക്ുന്ന 

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

 ോധിച്ചു. 

14.മസ്റ്റര്ടദറാൾ /യല്മാറ്സ്ലിപ്പുേൾ 

ഒരു മറര് ബ്റോൾ അവ ോനിെക 3 േിവ ത്ിനകം തപന്ന അളവുകൾ ബന്ധപപ് ഉേയോരസ്ഥൻ 

ബ്രഖപപെുത്ണം എന്നക നിയമം അനുശോ ിക്ുന്നു.അളവുകളിൽ ഗ്കമബ്ക്െുകൾ ഉെോയോബ്ലോ, 

ഉപബ്യോരിക്ുന്ന പമറ്റീരിയലിനകപറ കവോളിറ്റിയിൽ നിലവോരം കുറയകക്ുകബ്യോ, ഉയര്ന്ന എറിബ്മറ്റക 

കോണിക്ുകബ്യോപെയ്യുന്നതക നിയമവിരുദ്ധമോവുകയും പ ക്ഷൻ 25 അനുശോ ിക്ുന്ന ശിക്ഷകക 

വിബ്ധയമോബ്വെി വരുകയും പെയ്യും. എല്ലോ ഫയലുകളിലും ഫയൽ ഗ്െോക്ിംരക ബ്ഫോം അഥവോ 

മറര് ബ്റോൾ മൂവകപമൻറക സ്ലിപകഉെോയിരുന്നു.  ആരംഭിച്ച തീയതിയും അവ ോനിച്ച തീയതിയും 

ബ്രഖപപെുത്ിയിരുന്നു. മറ്റു ഗ്പധോനപപ് ബ്കോളങ്ങൾ MIS ൽ അപക ബ്ലോ ക് പെയ്ത തീയതി .ബ്വതനം 

അനുവേിച്ച  മുതലോയവ ബ്രഖപപെുത്ി  

15. തമറ്ീരിയല് വൌച്ചര്ട ബില്  

ഇല്ല  

16.ഫെക ഗ്െോൻസ്ഫര് ഓര്്ര് (FTO)’ 

പരിബ്ശോധിച്ച ഫയലുകളിൽ ഒന്നും ഫെകഗ്െോൻസ്ഫര്ഓര്്ര്(FTO)’ ഹോര് ക്  ബ്കോപി   ൂക്ഷിച്ചി്ില്ല  

17. ദറായല്റ്ി 

പരിബ്ശോധന  വിബ്ധയമോക്ിയ  ഒരു വര്ക്ക  ഫയലിലും ബ്റോയൽറ്റി ബോധകമല്ല 

18.ദാദ്ാഗ്ഗാ ്

ഗ്പവര്ത്ി തുെങ്ങുന്നതിനക മുമ്പക ഗ്പവര്ത്ി നെന്നു പകോെിരിക്ുബ്മ്പോൾ ,   ഗ്പവര്ത്ി 

പൂര്ത്ീകരിച്ചു കഴിയുബ്മ്പോൾ  തുെങ്ങിയഓബ്രോ ഘ്ത്ിപലയും ബ്ഫോബ്്ോകൾ ഫയലിൽ 

 ൂക്ഷിക്ണപമന്നക നിഷ്കര്ഷ്ിച്ചിരിക്ുന്നു ഇത്രത്ിലുള്ള  വിവിധ ഘ്ങ്ങളിപല 

ബ്ഫോബ്്ോകളും ൂക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല  
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19 .ജിദയാ ടാഗ്ഡ് ദാദ്ാ ് 

ഗ്പവര്ത്ി സ്ഥലം തിരിച്ചറിയുന്നതിനുള്ള ഉപോധിയോണക ജിബ്യോ െോഗ്ഡക ബ്ഫോബ്്ോ ക.  എന്നോൽ ഇവ 

പരിബ്ശോധനയകക്ക വിബ്ധയമോക്ിയ ഒരു ഫയലിലുംജിബ്യോ െോഗ്ഡക ബ്ഫോബ്്ോ ക ബ്കോപി  കോണോൻ 

 ോധിച്ചില്ല. 

20 ഗ്പവൃത്ി പൂര്ടത്ീേരണ  ാക്ഷയപഗ്തം 

എ എം  ി ഗ്പകോരം ഉള്ളഗ്പവൃത്ി പൂര്ത്ീകരണ  ോക്ഷയപഗ്തം  ൂക്ഷിച്ചി്ില്ല .  

 21. ബ് ോഷ്യൽ ഓ്ിറ്റക റിബ്പോര്്ക 

എഎം ി ഗ്പകോരമുള്ള ബ് ോഷ്യൽ ഒ ോ്ിറ്റക നെപോക്ുന്നതക ഇബ്പോഴോണക. 

22.സ റ്്ഡയറി 

 ംസ്ഥോന  ര്ക്ോരിനകപറ നിര്ബ്േശഗ്പകോരംവര്ക്ക ഫയലിൽ  ൂക്ഷിബ്ക്െ 22 മപത് ബ്രഖയോ 

ണക ക റ്റക്യറി.പരിബ്ശോധനയകക്ക  വിബ്ധയമോക്ിയ ഗ്പവൃത്ികൾ  ക റ്റക ്യറി  ൂക്ഷി ച്ചിരു 

ന്നു ക റ്റക ്യറി യുപെകവര്ബ്പജിൽ ഗ്പവര്ത്ിപയ കുറിച്ചുള്ള ഗ്പോഥമിക വിവര ങ്ങൾ ഏപതോ 

രു വയക്തിക്ും മനസ്സിലോക്ോൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഉെോബ്ക െതോണക .ഗ്പവര്ത്ി ആരം ഭിക്ുന്ന 

േിവ ം ഗ്പവര്ത്ി അവ ോന തീയതി  എന്നിവ ബ്രഖ പപെുതിയിരുന്നു ,അബ്തോ  പെോപം  എറി 

ബ്മറ്റക തുക,,ഗ്പവൃത്ി േിനങ്ങൾ  ,എന്നിവ കവര്ബ്പജിൽ ഉെോയി  രുന്നു പണിസ്ഥല പത് പ ൗക 

രയ ങ്ങളുപെ ലഭയത അെങ്ങിയ പെക്ക ലിറക  ഒന്നോം ഭോരം പൂര്ണമോയും പൂരിപച്ചി രുന്നു ക റ്റക 

്യറി യുപെ ഒരു ഭോരമോണക  വിജിലൻ ക ആൻ ക് ബ്മോണിറ്ററിങക കമ്മിറ്റി .വിജിലൻ ക ആൻ  ക് 

ബ്മോണിറ്ററിങക കമ്മിറ്റി യുപെ റിബ്പോര്്ക ഉെോയി രുപന്നങ്കിലും അഭിഗ്പോയങ്ങൾ ബ്രഖപപെു ത്ി 

യി്ുെയിരുന്നില്ല.ഒപുമോഗ്തം ബ്രഖ പപെുത്ി യിരിക്ുന്നു പണിയോയുധങ്ങളുപെ വോെക ക റ്റക 

്യറിയിൽ ബ്രഖ പപെുത്ിയില്ല ക റ്റക ്യറി മപറ്റോരു  ഒരു ഭോരമോണക ന്ദര്ശക കുറിപക:  

ഗ്പവൃത്ി യുപെ ഓബ്രോ ഘ്ങ്ങളിലുള്ള പുബ്രോരതി വിലയിരു ത്ുന്നതിനും, പതോഴിലോളി കളുപെ 

ഗ്പശ്നങ്ങൾ മനസ്സിലോക്ുന്നതിനും, പദ്ധതി നിര്വഹ ണ ഏജൻ ിയുപെ ഉബ്േയോരസ്ഥര്, ജനഗ്പതിനി 

ധികൾ, VMC അംരങ്ങൾ എന്നിവര് ഗ്പവൃത്ി നെക്ുബ്മ്പോൾ സ്ഥല  ന്ദര്ശനം നെബ്ത്െതോണക. 

ക റ്റക ്യറികളിൽ,  ന്ദര്ശ   കരുപെ  ബ്പരും,ഒപും, ബ്രഖപപെു ത്ിയിരു പന്നങ്കിലും,   കുറിപക 

ഉെോയിരു ന്നില്ല. അബ്തോപെോപം തപന്ന പദ്ധതി നിര്വഹണ ഏജൻ ിയുപെ ഉബ്േയോരസ്ഥര് 

 ന്ദര്ശനം വളപര കുറഞ്ഞബ്തോതിൽ മോഗ്തമ്മോണക കോണപപ്തക 

11.CIB-  ിറ്ി ൺ ഇന്ര്ടദമഷ്ന് ദബാര്ടഡ ്

പതോഴിലുറപക പദ്ധതിയുപെ  ുതോരയത ഉറപോക്ുന്നതിനു ബ്വെിയുള്ള ഒരു ഉപോധിയോണക  ിറ്റി 

 ണ് ഇൻഫര്ബ്മഷ്ൻ ബ്ബോര് ക് Para 25(a), schedule 1 അനു രിച്ചക ഒരു ഗ്പവര്ത്ിയുപെ അെിസ്ഥോന 

വിവരങ്ങൾ അതോയതക എറിബ്മറ്റക തുക  ോധന ബ്വതന ഘെകങ്ങൾ യഥോര്ത്ഥ പെലവക പതോഴിൽ 

േിനങ്ങൾ തുെങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ  ോധോരണ ജനങ്ങൾക്ും രുണബ്ഭോക്തോ ക്ൾക്ും മനസ്സി 

ലോകുന്ന രീതിയിൽ ഗ്പേര്ശിപിബ്ക്െതക അനിവോരയമോണക..ഈ ബ്ബോര് ക് സ്ഥോപിബ്ക്െതക ഓബ്രോ 

ഗ്പവര്ത്ിയുപെയും ആരംഭഘ്ത്ിൽ ആണക. ഓബ്രോ ഗ്പവര്ത്ിക്ും അനു ൃതമോയി നിഷ്കര്ഷ്ി 

ച്ചി്ുള്ള അളവുകളിൽ ഉള്ള ബ്ബോര്്ുകൾ  ിമൻറകഉം ബ്കോണ്ഗ്കീറ്റും ഉപബ്യോരിച്ചക നിര്മ്മിച്ചക 

സ്ഥോപിക്ണപമന്നക നിയമം അനുശോ ിക്ുന്നുെക. ഇരുമ്പക ,െിൻ ,ഫകള ക്സകഷ്ീറ്റുകൾ തുെങ്ങിയവ 

ഉപബ്യോരിച്ചി്ുള്ള ബ്ബോര്്ുകൾ സ്ഥോപിക്ുന്നതക നിയമവിരുദ്ധമോണക. നിര്മ്മോണപച്ചലവക വയക്തി 

രത ഗ്പവര്ത്ികൾക്ക 3000 രൂപയും പപോതു ഗ്പവര്ത്ികൾക്ക 5000 രൂപയും ആണക പരമോവധി 

െിലവക എന്നോണക ആനുവൽ മോറര്  ര്ക്ുലര് നിഷ്കര്ഷ്ിക്ുന്നതക.  ിഐബി അെങ്ങുന്ന ഒരു 

ബ്ഫോബ്്ോ വര്ക്ക ഫയലിൽ ഉൾപപെുത്ണം എന്നതക നിര്ബന്ധമോണക. – 

12.ദറാസ്ഗാര്ടേിനം 

പതോഴിൽ ആവശയകത കൃതയമോയി രജിറര് പെയ്യുന്നതിനും പതോഴിലോളികളുപെ അര്ഹതകളും 

അവകോശങ്ങളും അവപര ബ്ബോധയപപെുത്ുന്നതിനും പദ്ധതികൾ പരിഹരിക്ുന്നതിനുമോയി 

ബ്റോസ്ഗോര് േിനം  ംഘെിപിബ്ക്െതോണക. ജൂണ് മോ ത്ിൽ ദറാസ്ഗാര്ടേിനം നടത്ിയതായി 

േണ്ടു. 
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13.വിജിലന് ് ആന്ഡ്  ദമാണിറ്റിംഗ് േമ്മിറ്ി(ജാഗ്ഗത ദമല്ദനാ്  മിതി 

ഓബ്രോ ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ിലും അഞ്ചക അംരങ്ങളുള്ള ജോഗ്രത ബ്മൽബ്നോ്  മിതി രൂപീകരി ബ്ക്െ 

തോണക. ഇതിൽ പ്ികജോതി-പ്ികവര്ര വിഭോരങ്ങൾക്ക ബ്വെഗ്ത ഗ്പോധോനയം നൽബ്ക െതും 

പകുതി ബ്പര്  കഗ്തീകൾ ആയിരിബ്ക്െതുമോണക. ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ കോലയളവിബ്ലക്ക VMC പയ 

നിയമിബ്ക്െതക ഗ്രോമ ഭയോണക. ഗ്പവര്ത്ി സ്ഥല  ന്ദര്ശ നം പതോഴിലോളികളുമോയി ആശയ 

വിനിമയം നെത്ൽ ,ബ്രഖകളുപെ പരിബ്ശോധന ,ഗ്പവര്ത്ി സ്ഥ ല  ൗകരയങ്ങളുപെ പരിബ്ശോധന 

,ഗ്പവര്ത്ികളുപെ രുണനിലവോരം നിര്ണയിക്ൽ, തുക നിര്ണ യം ഗ്പവര്ത്ിയിൽ ഉെനീളമുള്ള 

റിബ്പോര്്ിംരക ഗ്പവര്ത്ിയുപെ  വഭോവപത്  ംബന്ധിച്ചുള്ള രു ണപരമോയ വിലയിരുത്ൽ 

എന്നിവ യോണക ഗ്പധോന െുമതല. VMC എല്ലോ ഗ്പവര്ത്ികളും പരിബ്ശോ ധി  ബ്ക്െതും മൂലയ 

നിര്ണയ രജിററിൽ ബ്രഖപപെുബ്ത്െതും ബ് ോഷ്യൽ ഓ്ിറ്റക  മയത്ക അവ ഗ്രോമ ഭയിൽ 

 മര്പിബ്ക്െതുമോണക VMC റിബ്പോര്്ക ഒരു പപോതുബ്രഖയോയി കരുബ്തെ തും ആവശയപപെുന്നതി 

നനു രിച്ചക ഒരു പപോതു ബ്രഖയോയി പഞ്ചോയത്ക നിന്നും ലഭിബ്ക്െതും ആണക. 

VMC അംരങ്ങൾ  

1 പി.രംരോധ രൻ  

2 രബ്മശകൻ  

3 ബിന്ദു c  

4 രോജൻ  

14.േതണ്ടത്ലുേൾ  

➢ നീര്ത്െ ംരക്ഷണഗ്പവൃത്ികളിൽ ഉൾപപെുത്ി പൂരകതികരിച്ച ,മണ്ണക വരമ്പക  നിര്മോണം  

വളപര നല്ല ഗ്പവൃത്ിയും ഭൂവുെമകൾക്ക ഉപകോരപപ്തയും കോണുവോൻ 

 ോധിച്ചു,കൃതയമോയ അളവിൽ ഇബ്പോഴും ഫീൽ്ിൽ കോണുവോൻ  ോധിച്ചതക അഭിനന്ദന 

മര്ഹിക്ുന്നു. 

➢ പതോഴിലോളികൾക്ക വിതരണം പെയ്ത പുതിയ പതോഴിൽ കോര്്ിൽ വിവരങ്ങൾ 

കൃതയമോയി ബ്രഖപപെുത്ിയിരിക്ുനതക അഭിനന്ദന മര്ഹിക്ുന്നു. 

➢ മുഴുവൻ പതോഴിലോളികൾക്ും പഴയ പതോഴിൽ കോര് ക് പുതുക്ി പുതിയ പതോഴിൽകോര് ക് 

പഞ്ചോയത്ിൽ നിന്നും അനുവേിച്ചി്ുെക എന്നോൽ പതോഴിൽ കോര് ക് പുതുക്ുന്ന 

 മയത്ക ബ്ഫോബ്്ോ പതോഴിലോളികൾ  വന്ത്ം െിലവിൽ എെുത്ുപകോെുക്ുകയോണക 

പെയ്തതക. 

➢  പതോഴിലുറപക നിയമം അനുശോ ിക്ും  ഗ്പകോരം പതോഴിലോളികൾക്ക  ഗ്പവൃത്ി 

ഇെങ്ങളിൽ അെിസ്ഥോന പ ൗകരയങ്ങൾ ലഭയ മോകുന്നില്ല(കയ്യുറ,കോലുറ എന്നിവ). 

➢ പതോഴിലോളികൾ  വന്ത്ം നിലയകക്ക പതോഴിൽ  ആവശയപപ്തോയി കോണുവോൻ  ോധിച്ചില്ല 

➢ ഗ്പവൃത്ി അനുവേിച്ച ബ്ഫോറം ഒന്നും ബ്രഖപപെുത്ോപത എെുത്ക ഫയലിൽ 

 ൂക്ഷിക്ുന്നതക പതറ്റോയ ഗ്പവണതയോണക. 

➢ ഗ്പവര്ത്ി തുെങ്ങുന്നതിനക മുൻപക പദ്ധതി ആരംഭ മീറ്റിങക ബ്െരോറുപെന്നോണക മുഴുവൻ 

പതോഴിലോളികളും അഭിഗ്പോയപപ്തക .എന്നോൽ ക റ്റക ്യറിയിൽ പദ്ധതി ആരംഭ മീറ്റിങക  

ബ്െര്ന്നതോയി കെില്ല. 

➢ നീര്ത്െ ംരക്ഷണഗ്പവൃത്ികളിൽ, എന്ന ഗ്പവൃത്ി ഫയിലിൽ ഭൂവുെമകളുപെയും 

അബ്പക്ഷയും നികുതി ര ീതും  ൂക്ഷിച്ചി്ില്ല.  

➢ വോര്ഷ്ിക മറര്  ര്ക്ുലര് ഗ്പകോരം ഒരു വര്ക്ക ഫയലിൽ22 ബ്രഖകൾ 

 ൂക്ഷിബ്ക്െതുെക.ഇവിപെ ഒൻപതു ബ്രഖകൾ മോഗ്തമോണക  ഫയലിൽ  ൂക്ഷിച്ചി്ുെക. 

➢ പതോഴിലുറപക പദ്ധതി ഓഫീ ിൽ  ൂക്ഷിബ്ക്െ ഏഴു പറജിററിൽ 

 ൂക്ഷിക്ുന്നുപെങ്കിലും അതക  മയബന്ധിതമോയി പൂര്ത്ീകരിച്ചി്ില്ല . 

➢ അക്ഷോംശ ബ്രഖോംശങ്ങൾ അെയോളപപെുത്ിയ ജിബ്യോെോഗ്ഡക ബ്ഫോബ്്ോഗ്രോഫക ഫയലുകളിൽ 

കോണോൻ  ോധിച്ചില്ല. 

15.നിര്ടദേശങ്ങൾ 

• പതോഴിൽ കോര് ക് പൂര്ണ്ണമോയും പതോഴിലോളികൾക്ക പ ൗജനയമോയി (ബ്ഫോബ്്ോ ഉൾപപപെ) 

നൽബ്കെതോണക. 

• ഗ്പോബ്േശിക ഭോഷ്യിലുള്ള എറിബ്മറ്റും ഗ്പവൃത്ി സ്ഥലങ്ങളിൽ ലഭയമോക്ണം. 
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• പദ്ധതി നെപിലോക്ുന്ന സ്ഥലപത്കുറിച്ചുള്ള  ൂെന ഗ്പവൃത്ിയുപെ ബ്പരിപനോപം 

ഉൾപപെുബ്ത്െതോണക. 

• ഗ്പവൃത്ി പെയുന്ന ഗ്പബ്േശം ഉെമയുപെ ബ്പരക , ര്ബ്േ നമ്പര് എന്നിവ ഉൾപപെുത്ി അളവുകൾ 

ബ്രഖ പപെുത്ിയില്ല.ഗ്പബ്തയകിച്ചു മണ്ണക ജല ഗ്പവൃത്ികൾ , ,എന്നിവ പെയുബ്മ്പോൾ 

• മോറര്  ര്ക്ുലര് ഗ്പകോരം നിര്ബ്േശിക്ുന്ന ബ്രഖകൾ ഫയലിൽ  ൂക്ഷിബ്ക്െതോണക. 

• പതോഴിലുറപിൽ അനുവേനീയമോയതും മുൻരണന ഗ്കമത്ിലും ഗ്പവൃത്ികൾ ഏപറ്റെുക്ോൻ 

ഗ്ശദ്ധിബ്ക്െതുെക. 

• പതോഴിൽ അബ്പക്ഷകൾ ഗ്ഫെക  ഓഫീ ിൽ  വീകരിക്ുകയും ആയതിനു കകപറ്റക ര ീതക 

നൽകുകയും പെബ്യ്യെതോണക. 

• ബ്മറ്റക  കൂ്മോയി അബ്പക്ഷ നൽകുബ്മ്പോൾ പതോഴിൽ ആവശയ മുള്ളവപര ഉൾപപെുത്ി അബ്പക്ഷ 

പകോെുക്ോൻ ഗ്ശമിക്ുക, 

• ഉബ്േയോരസ്ഥര് ബ്രഖകളിൽ ഒപുപവക്ുബ്മ്പോൾ തീയ്യതി കൂെി ബ്രഖപപെുബ്ത്െോതോണക. 

• വിജിലൻ ക  ആൻ ക്  ബ്മോണിറ്ററിംരക കമ്മറ്റി അംരങ്ങപള ഓബ്രോ വര്ഷ്വും 

തിരപഞ്ഞെുബ്ക്െതോണക. വിഎം ിയുപെ അഭിഗ്പോയങ്ങൾ ക റ്റക ്യറിയിൽ കൃതയമോയി 

ബ്രഖപപെുബ്ത്െതോണക. 

• പദ്ധതിയുപെ ശരിയോയ രീതിയിലുള്ള നെത്ിപിനക വിഎം ിയുപെ ഇെപപെലുകൾ ഗ്പവൃത്ി 

സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉെോബ്വെതുെക. 

• പതോഴിലുറപിൽ ഏപറ്റെുക്ുന്ന ഗ്പവൃത്ികളുപെ  ആസ്തികൾ േീര്ഘകോല നിലനിൽപിനക  

ആവശയമോയ  ോബ്ങ്കതിക നിര്ബ്േശങ്ങൾപതോഴിലോളികൾക്ക ഓവര് ീയര് മോര് നൽബ്കെതും 

പോലിക്ുന്നുപെന്നക  ഉറപു വരുബ്ത്െതുമോണക. 

• പെക്ക  ലവീഫക  ബ്പോപല ഗ്പോധോനയം ഉള്ള മ കപറര് ബ്റോളിൽ യോപതോരു വിധ പവ്ിതിരുത്ലും 

പോെില്ല .കൃതയമോയി ബ്രഖ പപെുത്ണം ഹോജര്  

• മറര് ബ്റോളിൽ ഗ്പസ്തു ത ഗ്പവൃത്ിയുപെ അളവുകൾ ബ്രഖപപെുത്ുന്ന എം.ബുക്ിൻപറ നമ്പര് 

ബ്രഖപപെുബ്ത്െതോണക.   

• മറര് ബ്റോളിൽ  ോക്ഷയപപെുത്ുന്ന ഉബ്േയോരസ്ഥര് തീയ്യതി കൂെി ബ്രഖപപെുത്ുവോൻ 

ഗ്ശദ്ധിബ്ക്െതുെക. 

• പതോഴിലിെങ്ങളിൽ അെിസ്ഥോന പ ൗകരയങ്ങൾനിര്ബന്ധമോയും ഒരുക്ണം. 

ഉപ ംഗ്ഗഹം:ഗ്പവര്ത്ികൾ തിരപഞ്ഞെുക്ുബ്മ്പോൾ അതീവ ജോഗ്രത പുലര്ബ്ത്െതുെക. 

ഭൂമിപയ പുനരുജ്ജീവി പിക്ുന്നതിനു൦  അതുവഴി ുസ്ഥിര വിക നം  ോധയമോകുന്നതിനും 

ലകക ഷ്യം പവച്ചി്ുള്ള പതോഴിലുറപു പദ്ധതിയുപെ പ്ലോനിംരക , നെത്ിപക എന്നിവ  ോമൂഹിക 

പോരിസ്ഥികമോനേണ്ഡങ്ങൾ പോലിെക പകോെക ശോ കഗ്തീയ മോയിത്പന്ന നെപിലോബ്ക്െതുെക. 

എങ്ങപനപയങ്കിലും ഗ്പവര്ത്ികൾ നെപിലോക്ി പെലവക കൂ്ുക എന്നുംപതോഴിലോളികൾക്ക 

പതോഴിൽ േിനങ്ങൾ കൂ്ുക എന്നും മോഗ്തമോവരുതക നിലപോെുകൾ.   വയക്തമോയ കോഴ്ചപോെില്ലോപത 

അശോ കഗ്തീയമോയ രീതിയിൽ ഗ്പവര്ത്ികൾ പതപരപഞ്ഞെുക്ുന്നതും പെയ്യുന്നതും , 

കോലോനു ൃതമല്ലോത് ഗ്പവര്ത്ികൾ പെയ്യുന്നതും ഇതിനകപറ യഥോര്ത്ഥ ലക്ഷയപത് 

കളങ്കപപെുത്ുന്നതോയിവിഷ്മബ്ത്ോപെ ബ്നോക്ി നിൽബ്ക്െി വരുന്നതക ആശങ്കോജനകമോണക. ഈ 

 ോമൂഹിക പരിബ്ശോധന ഒരു ഉയിര്പത്ഴുബ്ന്നൽപിനു  ോധയമോകുന്ന ഗ്പതയോശബ്യോപെ 

ഈറിബ്പോര്്ക  മര്പിക്ുന്നു.  

അനുബന്ധം- 1- തതാഴിലുറപ്പുപദ്ധതിയില്ഏതറ്ടുത്്തെയ്യാന്പറ്ിയഗ്പവൃത്ിേൾ 

1.  വിഭാഗംഎ :ഗ്പകൃതിവിഭവപരിപോലനവുമോയിബന്ധപപ്പപോതുഗ്പവൃത്ികൾ 

2.  വിഭാഗംബി: 

 മൂഹത്ിൽഅവശതഅനുഭവിക്ുന്നവിഭോരങ്ങൾക്ുള്ളവയക്തിരതആസ്തികൾഖണ്ഡി

ക 5ൽപരോമര്ശിക്ുന്നകുെുംബങ്ങൾക്ക്മോഗ്തം 

3.  വിഭാഗം ി: 

ബ്േശീയഗ്രോമീണഉപജീവനമിഷ്ൻനിബന്ധനകൾഅനു രിക്ുന്ന വയം ഹോയ ംഘങ്ങ

ൾക്കപപോതുഅെിസ്ഥോന ൗകരയങ്ങൾ 

4.  വിഭാഗംഡി: ഗ്രോമീണഅെിസ്ഥോന ൗകരയങ്ങൾ 
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അനുബന്ധം: വിവിേതലത്ിലുള്ള ഉദേയാഗസ്ഥരുതട െുമതലേൾ. 

ദമറ്്  മാരുതട െുമതലേൾ. 

• ഗ്പവൃത്ി ഇെങ്ങളിൽ ആവശയ മോയ പ ൗകരയങ്ങൾ ഉബ്െോ എന്നക ഉറപു വരുത്ുക 

• ക റ്റക ്യറിയിൽ ബ്മോണിറ്ററിംരിനക വരുന്ന ഉബ്േയോരസ്ഥപര പകോെക ഒപക 

വയകപിക്ണം 

• പതോഴിലോളികൾക്ക അവരുപെ പത്ു അവകോശങ്ങപള കുറിച്ചക പറഞ്ഞു 

പകോെുക്ുകയും അവപര ബ്ബോധോവതകകരിക്ുകയും പെയ്യുക 

• പുതിയ പതോഴിൽ ഇെങ്ങൾ കപെത്ുവോനും പുതിയ പതോഴിൽ ആ ൂഗ്തണം 

പെയ്യുവോനും പതോഴിലോളികപള  ഹോയിക്ുക . 

• കൃതയമോയി ബ് ോഷ്യൽ ഓ്ിറ്റക  ഗ്രോമ ഭയിലും,പഗ്പോജകകറ്റക  മീറ്റിങ്ങിലും പരിശീലന 

കയോമ്പിലും പപങ്കെുക്ുക. 

• മറ്റു പതോഴിലോളികൾക്ക കൂെി ബ്മറ്റക  നകപറ െുമതലകളിബ്ലക്ക കെന്നു വരോനുള്ള 

 ോഹെരയം ഉെോക്ുക 

• പതോഴിലോളികളുമോയി നിരന്ത്ര  മ്പര്ക്ം പുലര്ത്ുകയും കൂെുതൽ ബന്ധം 

സ്ഥോപിക്ുകയും പെയ്യുക. 

• ഗ്പവൃത്ി സ്ഥലങ്ങളിൽ ഗ്പവൃത്ിയുപെ ബ്മൽബ്നോ്ം. 

• പതോഴിൽ കോര്്ിൽ ആവശയമുള്ള വിവരങ്ങൾ ബ്രഖപപെുത്ുക. 

• മറര് ബ്റോളിൽ പതോഴിലോളികളുപെ ഹോജര് ഉറപു വരുത്ുക . 

• ബ്മറ്റകമോരുപെ പരിശീലനങ്ങളിൽ പപങ്കെുക്ുക  .പതോഴിലോളിക അറിവുകൾ  

•                          ളുമോയി പങ്കുപവക്ുക 

ഓവര്ട ീയര്ട എഞ്ചിനീയര്ട/ 

 

• ഗ്പവൃത്ികളുപെ എറിബ്മറ്റക തയ്യോറോക്ൽ. 

• ഗ്പവൃത്ിയുപെ  ോബ്ങ്കതിക കോരയങ്ങളും അളവുകളും പതോഴിലോളികൾക്ക 

പറഞ്ഞു പകോെുക്ുക. 

• ഗ്പവൃത്ിയുപെ അളവുകൾ ബ്രഖപപെുത്ി കൂലിനൽകുന്നതി നോവശയമോയ 

നെപെികൾ പെയ്യുക. 

പഞ്ചായത്് ത ഗ്േ്റി /അ ിസ്റ്റന്റ ്  ത ഗ്േ്റി 

• പദ്ധതിയുപെ ബ്മൽബ്നോ്ം. 

• ബില്ലുകൾ അംരീകരിക്ൽ. 

• പതോഴിലോളികളുപെ ബ്വതനം യഥോ മയം അവരുപെ എപക്ൗെിൽ 

എത്ിപയന്നതക ഉറപു വരുത്ൽ. 

• മറര് ബ്റോളക  ോക്ഷയപപെുത്ി പതോഴിൽ അനുമതി നൽകുക , 

ഗ്പവൃത്ി പൂര്ടത്ീേരിച്ച ഭൂഗ്പദേശങ്ങളുതട വിവരങ്ങൾ  

 IC/318946 C.P നോരോയണൻ  WC/314849 േക്ഷയനി.P.V 

1. N.K നോരോയണൻ  K.V ബ്േവി  ബ്ജയോതി ലക്ഷ്മി  േക്ഷയനി .C.P 

2 N.K കമലോക്ഷി  രഞകജിത്ക കുമോര്  വത്സല   തയഭോമ  

3 കോനകൃഷ്ണൻ  ജോനു  രമണി  നോരോയണി .M.V 

4 ബ്രോവിന്ദൻ നോയര്  N.Kകോര്ത്ിയോനി ജോനകി .P പപോക്ോെോൻബ്രോവിന്ദൻ  

5 P.ജോനകി  രഘുതമn  ലക്ഷ്മി  ജോനകി .T 

6 

P.മീനോക്ഷി   

ബ്കോ്ൂര് വീ്ിൽ 

ജോനകി  

അരമന കൃഷ്ണൻ  

7 പതക മിനി   .K.V.ബ്േവി  കനബ്മോഹനൻ  

8 ലക്ഷ്മികു്ി   പത്മനോഭn.C.P തമ്പോയി .P.C 

9 രുരമിണി   തങ്കമണി   ുബ്ലോജന 
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ഗ്ഗാമ ഭ നിര്ടദേശങ്ങൾ 

• പതോഴിലിെങ്ങളിൽ അെിസ്ഥോന  ൗകരയം ലഭിക്ുന്നില്ല. 

• പതോഴിലോളികൾക്ക ആവശയോനു രണം  പതോഴിൽ ലഭയമകുനില്ല 

• പതോഴിലോളികൾ പതോഴിലിനോയി  അബ്പക്ഷ നലകക്ുനില്ല  

• വി എം  ി കൃതയമോയി ഗ്പവര്ത്ികുന്നില്ല , 

• എല്ലോ ഗ്പവൃത്ികളിലും   ി ഐ ബി സ്ഥോപിക്ുന്നില്ല 

തതാഴിലുറപ്്പ ഉദേയാഗസ്ഥരില് നിന്നും ലഭിച്ച മറുപടി  

• പതോഴിലോളികളികളിൽ നിന്നും കൃതയമോയ അബ്പക്ഷ ലഭികോറില്ല  

 

• വി എം  ി അംരങ്ങൾക്ക എന്ത്ക പെയ്യണം എന്നറിയില്ല എന്നും,വി എം  ി 

പുന ംഘെിപിക്ോനുള്ള ഗ്പവര്ത്നം ഉെോകും. 

 

•  ി ഐ ബി സ്ഥോപിച്ച തുക ലഭിക്ോൻ വളപര കോലതോമ ം വരുന്നതിനോൽ  പഞ്ചോയ 

ത്ിപല  ി ഐ ബി യുണിറ്റക എബ്പോൾ   ി ഐ ബി നിര്മോണം നിര്ത്ി യിരിക്ുക 

യോപണന്നും അതിനോൽ അന്നക  ി ഐ ബി സ്ഥോപിക്ോൻ  ോധിക്ോതിരുന്നതക  

ഗ്രോമ ഭ തീരുമോനങ്ങൾ 

• ബ്മറ്റക  മുഖോന്ത്ിരം എല്ലോ പതോഴിലോളികളും  ഒപി് പതോഴിലിനോയുള്ള അബ്പക്ഷ  

(തീയതി ബ്രഖ പപെുത്ി )പഞ്ചോയത്ക  ഗ്ഫെക  ഓഫീ ക വഴി നൽകുവോൻ 

തീരുമോനമോയി 

• പതോഴിലുറപക ബ്ജോലിക്ക ബ്പോകുബ്മ്പോൾ പലരുപെയും  കൃഷ്ി പണി 

നഷ്ടപപെുന്നതിനോൽ അെുത് ആക്ഷൻ പ്ലോൻ ഉെോക്ുബ്മ്പോൾ പതോഴിലുറപക 

പതോഴിലോളികൾ,പോെബ്ശഖര  മിതി അംരങ്ങൾ എന്നിവര് ഒത്ു ബ്െര്ന്നക ബ്യോരം 

പെര്ന്നുെോക്ോൻ തീരുമോനിച്ചു 

• കുെിപവള്ള  ൗകരയം , യി പഞ്ചോയത്ിൽകയ്യുറ കോലുറ  എന്നിവ ലഭിക്ുനതിനോ

തീരുമോനിച്ചു അബ്പക്ഷ നല്കോൻ  

• വി എം  ി പുന ംഘെിപിക്ോനുള്ള ഗ്പവര്ത്നം ഉെോകും. 

• ഗ്പവൃത്ി തുെങ്ങും മുൻപക   ി ഐ ബി സ്ഥോപിക്ുനതിനോയി തീരുമോനിച്ചു 

• എ എം  ി ഗ്പകോരം വര്ക്ക  ഫയലിൽ ഇരുപത്ി രെു ബ്രഖകൾ  ൂക്ഷിക്ോൻ 

തീരുമോനിച്ചു 

 

 

 


