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3 ആമുഖം  
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ആമുഖം 
ഇന്ത്യയിൽ സ്ാോരണക്കാരായ ജനങ്ങളുതട തതാഴിൽ തെയ്യുവാനുള്ള അവരാശതത് സ്ംരക്ഷിച്ച ്

നിലനിര്ത്ുന്നതിനായി 2005 തസ്േ്റ്ം ര് അഞ്ചാം തീയതി പദശീയ ക്ഗാമീണ തതാഴിലുറപ്്പ 

നിയമം നിലവിൽ വന്നു. അവിദഗ്ധ രായിര തതാഴിലിൽ ഏര്തപ്പടാൻ സ്ന്നദ്ധതയുള്ള 

ക്ഗാമക്േപദശങ്ങളിൽ അേിവസ്ിക്കുന്ന ഏതതാരു രുടും ത്ിനും ഒരു സ്ാമ്പത്ിര വര്ഷം 100 

ദിവസ്ത്ിൽ രുറയാത് തതാഴിൽ ഉറപ്പാക്കുന്നപതാതടാപ്പം ഗുണപമന്മയുള്ളതും 

സ്ഥായിയായിട്ടുള്ളതും ഉൽോദനക്ഷമവുമായ ആസ്തിരളുതട സ്ൃഷ്ടിയാണ് ഈ േദ്ധതിയുതട 

മുഖയ ലക്ഷയം.ദരിക്ദരുതട ഉേജീവനവും ആയി  ന്ധതപ്പട്ട വിഭവാടിത്റ ശക്തിതപ്പടുത്ുരയും 

സ്ാമൂഹിരമായി േിപന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന എല്ലാ രുടും ങ്ങതളയും േദ്ധതിയിൽ 

ഉൾതപ്പടുത്ുരയും േഞ്ചായത്് രാജ് സ്ഥാേനങ്ങതള ശക്തിതപ്പടുത്ുര  എന്നതും ഇതിൻതറ 

ലക്ഷയമാണ്. 

 

 വിദശഷ്തകൾ 

 

➢ നിയമത്ിൻതറ േിൻ ലമുള്ള അവരാശാേിഷ്ഠ ിതേദ്ധതി. 

➢ ക്ഗാമേഞ്ചായത്് ക്േപദശത്് താമസ്ിക്കുന്ന 18 വയസ്്സ േൂര്ത്ിയായ 

ഏതതാരാൾക്കും േദ്ധതിയിൽ േങ്കാളിയാരാം. 

➢ സ്്ക്തീക്കും േുരുഷനും തുലയ പവതനം.  

➢ േരിസ്ഥിതി സ്ംരക്ഷണം , രാര്ഷിര പമഖലയിതല അടിസ്ഥാന സ്ൗരരയ 

വിരസ്നം എന്നിവയ്ക്ക് മുൻഗണന. 

➢ തതാഴിലാളിരൾ തതന്ന ക്േവര്ത്ിരൾ രതെത്ുരയും ആസ്ൂക്തണതത് 

സ്ഹായിക്കുരയും തെയ്യുന്നു. 

➢ ആസ്ൂക്തണത്ിലും നിര്വഹണത്ിലും തിരഞ്ഞ സ്ുതാരയത. 

➢ രരാറുരാതര ഇടനിലക്കാപരാ ഇല്ല. 

➢ തോതുജന േങ്കാളിത്പത്ാതട പല ര്  ഡ്ജറ്്. 

➢  ാങ്ക് പോപസ്റ്റാഫീസ്് വഴി മാക്തം പവതന വിതരണം. 

➢ സ്്ക്തീരൾക്ക് മുൻഗണന. 

➢ രമ്പയൂട്ടര് ശൃംഖല വഴിയുള്ള പമാണിറ്റിംഗ് സ്ംവിോനം. 

➢ ക്ഗാമസ്ഭ േദ്ധതി ഓഡിറ്് തെയ്യുന്നു. 

പദശീയ ക്ഗാമീണ തതാഴിലുറപ്്പ േദ്ധതി ക്േരാരം ക്ഗാമേഞ്ചായത്് ക്േപദശത് ് 

നടപ്പിലാക്കുന്ന മുഴുവൻ ക്േവൃത്ിരളും  പസ്ാഷയൽ ഓഡിറ്ിങ്ങിനു വിപേയമാക്കണതമന്ന്  17(2) 

വരുപ്്പ നിഷ്കര്ഷിക്കുന്നു. േദ്ധതി ക്േവര്ത്നതത്പ്പറ്ിയും തോതുേനം 

െിലവഴിക്കുന്നതിതനപ്പറ്ിയും േൗരസ്മൂഹം നടത്ുന്ന  േരസ്യവും സ്വതക്ന്ത്വുമായ 

േരിപശാേനയാണ് ആണ് പസ്ാഷയൽ ഓഡിറ്് അഥവാ സ്ാമൂഹിര േരിപശാേന. തതാഴിലുറപ്്പ 

നിയമക്േരാരം വര്ഷത്ിൽ രെുതവണ പസ്ാഷയൽ ഓഡിറ്് ക്ഗാമസ്ഭരൾ എല്ലാ വാര്ഡിലും 

രൃതയമായി നടപത്െതാണ്. പസ്ാഷയൽ ഓഡിറ്ിലൂതട അഴിമതി ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനും 

സ്ുതാരയത ഉറപ്പു വരുത്ുന്നതിനും രാരയക്ഷമത വര്േിപ്പിക്കുന്നതിന്  സ്ത്ഭരണം 

ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും രഴിയുന്നു.േദ്ധതി േണം ശരിയായ രീതിയിൽ െിലവഴിച്ചിട്ടുെ് എന്നും േണം 

തെലവഴിച്ച് അതുതരാെ് േദ്ധതിയുതട ലക്ഷയം കരവരിച്ചിട്ടുെ് എന്നും ഗുണപഭാക്താക്കളുതട 

ജീവിതത്ിൽ ഗുണരരമായും  രാരയമായ മാറ്ം ഉൊയിട്ടുെ് എന്ന് പസ്ാഷയൽ രതെത്ാൻ 

രഴിയുന്നു.േദ്ധതി ആസ്ൂക്തണ്ണം, നിര്വഹണം, പമാണിറ്റിംഗ് തുടങ്ങി എല്ലാ വയക്തിരളും 

പസ്ാഷയൽ ഓഡിറ്് ക്ഗാമസ്ഭയിൽ നിര് ന്ധമായും േതങ്കടുക്കണം.മഹാത്മാ ഗാന്ധി പദശീയ 

ക്ഗാമീണ തതാഴിലുറപ്്പേ ദ്ധതിയിൽ  സ്ുഗമവും സ്ുതാരയവുമായി പസ്ാഷയൽ ഓഡിറ്് 

നടത്ുന്നതിന്  പരരളത്ിൽ  സ്വതക്ന്ത് െുമതലയുള്ള പസ്ാഷയൽ ഓഡിറ്് യൂണിറ്് 

നിലവിൽവന്നു 

1.രീതിശാ ്ഗ്തം:താതഴ േറയുന്ന രീതി അവലം ിച്ചാണ് ഈ റിപപ്പാര്ട്ട് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്. 
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1. ഓഡിറ്് പ്ലാൻ  

2. അഭിമുഖം , ിഡിഒ, േഞ്ചായത്് ക്േസ്ിഡൻറ്, ജനക്േതിനിേിരൾ, തസ്ക്രട്ടറി & സ്റ്റാഫ് ,പമറ്,് 

തതാഴിലാളിരൾ, രര്ഷരര്,  

3. ഫയൽ േരിപശാേന   

4. ഫീൽഡ് സ്ന്ദര്ശനം, നിരീക്ഷണം  

5. റഫറൻസ്്: വിരസ്നപരഖ, വാര്ഷിര േദ്ധതി പരഖ, എംഐഎസ്്, രജിസ്റ്ററുരൾ 

6. വിവരങ്ങളുതട പക്രാഡീരരണം പക്രാസ്് തവരിഫിപക്കഷൻ, അവസ്ാനവട്ട െര്ച്ച 

7. രരട് റിപപ്പാര്ട്ട് തയ്യാറാക്കൽ 

2. പഞ്ചായത്്   അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ     
1 ജില്ല രണ്ണൂര് 

2 പലാക്ക്    േയ്യന്നൂര് 

3 അതിരുരൾ   

 
രിഴക്ക്  എരമം രുറ്ൂര് ക്ഗാമ േഞ്ചായത്് ,തേരിപങ്ങാം വയക്കര,  

 
േടിഞ്ഞാറ്  രരിതവള്ളൂര് തേരളം ക്ഗാമേഞ്ചായത്്, േയ്യന്നൂര് നഗര സ്ഭ 

 
തതക്ക്  േയ്യന്നൂര് നഗര സ്ഭ 

 
വടക്ക ് രയ്യൂര് െീപമനി ,തേരിപങ്ങാം വയക്കര , ക്ഗാമ േഞ്ചായത്്  

4 വിസ്തീര്ണം   42.07 

5 വാര്ഡ്  രളുതട എണ്ണം 14 

6 ജനസ്ംഖയ  19325 സ്്ക്തീ        : 10104  േുരുഷൻ : 9221 

7 േട്ടിര ജാതി 1162 േട്ടിര വര്ഗം 79       [13 FAMILY] 

8 സ്കൂ ൾ 10 

9 രുടും ക്ശീ യൂണിറ്് 210 

10 അംഗൻവാടി 
25     

തതാഴിലുറപ്്പ േദ്ധതി അടിസ്ഥാന വിവരം 

4.ഓഡിറ്്  നു വിദേയമാക്ിയ  ഗ്പവൃത്ികളുതട ലിസ്റ്റ് 

ക്ര ക്േവൃത്ിയുതട പേര് വര്ക്്ക  ഐ,ഡി രാലയളവ് ക്േവൃത്ി 

ദിനങ്ങൾ 

അവിദഗ്ധ 

പവതനം 

വിദഗ്ധ  

പവതനം 

സ്ാേനങ്ങളുതട 

തുരസ്ി ,ഐ , ി 

ആതര 

1 വാര്ഡ് 6 ൽ മഴക്കുഴിയും മ 

ണ്ണ ്രയ്യാലയും രൊംഭാഗം 

WC/327523 

16.10.18 -

28.03.19 

862 238774 

 

0 3000 268774 

തതാഴില് 

കാര്ടഡ്    

ഗ്പദതയക വിഭാഗം കാര്ടഡ്  ആക്റ്ീവ് തതാഴില് 

കാര്ടഡ്  

ആക്റ്ീവ് തതാഴില് 

കാര്ടഡ്  (sc/എ ്,ടി) 
നൂറു േിന തതാഴില്  

2673 333 869 57 354 
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5.ഗ്പവര്ടത്ികളുതട പരിദശാേന വിവരണം 

 

 ഗ്പവൃത്ിയുതട ദപര് എംബുക്ില് ദരഖ തപടുത്ിയ 

അളവ ്

ഫീല്ഡ്  പരിദശാേന പരിദശാേ 

നയില് കണ്ട അളവുകൾ 

1 വാര്ഡ് 6 ൽ 

മഴക്കുഴിയും മണ്ണ് 

രയ്യാലയും രൊം 

ഭാഗം WC/327523 

മണ്ണുരയ്യാല –സ്ഥലം വൃത്ി 

യാക്കൽ 600m2 

നിലം രിളക്കൽ 88.2 m3   

നീളം  2928 mtr 

മണ്ണുരയ്യാല –  

നീളം – 2900 മീ  

 

മഴക്കുഴി 198 മഴക്കുഴി 192 

വാര്ടഡ് 6 ല് മഴക്ുഴിയും മണ്ണ് കയ്യാലയും രണ്ടാം ഭാഗം WC/327523:വാര്ഡ്   ആറിൽ 
ആറു പേരുതട ക്േപദശത്ു  192 മഴക്കുഴി എടുത്തായി രെു. എം  ുക്ക്  ക്േരാരം അളവുരൾ  

രൃതയമായി രാണതേടാൻ സ്ാേിച്ചു. െില മഴക്കുഴിരളിൽ വാഴ നട്ടുേിടിപ്പിച്ചതതാഴിച്ചാൽ 

ക്േവൃത്ി നിലനിര്ത്ിപപ്പാന്നതായി രാണാൻ രഴിഞ്ഞു.  മണ്ണുരയ്യാല നിര്മാണം നല്ല 

ഫലവത്ായ രാരയമാതണന്ന് ഭൂവുടമരൾ അഭിക്ോയതപ്പട്ടു. മതണ്ണാലിപ്്പ തടഞ്ഞ് തവള്ളതത്  

ഇറക്കുന്നതിൽ ഇത് സ്ഹായിക്കുന്നുതെന്ന് ഭൂവുടമരളായ എ ടി വി ലക്ഷ്മി, വത്സല ദാപമാദരൻ 

തുടങ്ങിയവര് അഭിക്ോയതപ്പട്ടു. 

6.അവകാശ അേിഷ്ഠ ിത നിരീക്ഷണങ്ങള് 

 മഹാത്മഗാന്ധി പദശീയക്ഗാമീണ തതാഴിലുറപ്്പ നിയമത്ിലൂതട ക്ഗാമീണ ജനതയ്ക്ക് തതാഴിൽ 

നല്കതേടുന്നപതാതടാപ്പം അവരുതട േത്ു അവരാശങ്ങളും സ്ംരക്ഷിക്കതേടുന്നു. പസ്ാഷയൽ 

ഓഡിറ്ിലൂതട ക്േവൃത്ിരളുതട േരിപശാേനയും അപതാതടാപ്പം തതാഴിലാളിരളുതട 

േത്വരാശങ്ങളും സ്ംരക്ഷിക്കതേടുന്നുതവന്നും വിലയിരുത്ുന്നു. തതാഴിലുറപ്്പ 

നിയമത്ിലൂതട തതാഴിലാളിരൾക്ക് ലഭയമായ അവരാശങ്ങതള രുറിച്ച് താതഴ േറയുന്നു. 

1.തതാഴില് കാര്ടഡുമായി ബന്ധതപ്പവ: 

തതാഴിൽരാര്ഡ്  ഒരുആേിരാരിരപരഖയാണ് . മഹാത്മാ ഗാന്ധി പദശീയ ക്ഗാമീണ തതാഴിലുറപ്്പ 

നിയമത്ിതല തഷഡയൂൾ 2 ക്േരാരം തതാഴിൽ രാര്ഡിന് അപേക്ഷ നൽരുന്ന രുടും ങ്ങൾക്ക് 15 

ദിവസ്ത്ിനരം തിരച്ചും സ്ൗജനയമായി തതാഴിൽ രാര്ഡ്  ലഭയമാക്കണതമന്ന് അനുശാസ്ിക്കുന്നു. 

രൂടാതത രൃതയമായ ഇടപവളരളിൽ രാര്ഡ് േുതുക്കി നൽപരെതുമാണ്. തതാഴിൽ രാര്ഡ് 

തതാഴിലാളിരളുതട കരവശം തതന്നയാണ് സ്ൂക്ഷിപക്കെത്.  തതാഴിൽ ഏര്തപ്പട്ട ദിവസ്ങ്ങൾ 

രൃതയമായി പരഖ തേടുത്ിയിരിക്കുന്നു. തതാഴിലാളിരളുമായി സ്ംസ്ാരിച്ചപപ്പാൾ തതാഴിൽ 

രാര്ഡ് അവരുതട കരവശം തതന്നയാണ് സ്ൂക്ഷിക്കുന്നതതന്നും ക്േവൃത്ി ദിവസ്ങ്ങളിൽ 

രൃതയമായി ഹാജര് പരഖതപ്പടുത്ാറുതെന്നും മനസ്ിലായി. 

2.തതാഴില് ലഭിക്ുന്നത്  ംബന്ധിച്ച്: 

തതാഴിൽ രാര്ഡുള്ള ഏതതാരു രുടും ത്ിനും 100 ദിവസ്തത് അവിദഗ്ദ രായിര തതാഴിലിന് 

അവരാശമുെ്. അപേക്ഷ നൽരിയാൽ കരപ്പറ്ു രശീത് നൽരുരയും 15 ദിവസ്ത്ിനരം 

തതാഴിൽ  ലഭയമാക്കണതമന്നും നിയമത്ിൽ ക്േതിോദിക്കുന്നു . അപേക്ഷ സ്വീരരിക്കുന്ന 

മുറയ്ക്ക് അപേക്ഷരന് കരപ്പറ്ു രശീത്  നിര് ന്ധമായും നൽരണതമന്ന ് നിയമത്ിൽ 

അനുശാസ്ിക്കുന്നുെ് . വാര്ഡിതല തതാഴിലാളിരൾ രൂട്ടായും വയക്തിഗതമായും അപേക്ഷരൾ 

നൽരിയതിൽ തതാഴിൽ ആവശയമുള്ള തീയതി പരഖതപ്പടുത്ിയിട്ടുെ്. എന്നാൽ  അപേക്ഷ 

നൽരിയ തീയതി പരഖതേടുത്ിയിട്ടില്ല. കരേറ് ്രസ്ീത് നൽരിയതായും രാണാൻ രഴിഞ്ഞില്ല. 

തതാഴിലുറപ്്പ നിയമക്േരാരം തതാഴിൽ ആവശയതപ്പട്ടു രഴിഞ്ഞാൽ 15 ദിവസ്ത്ിനരം തതാഴിൽ 

ലഭയമാക്കണതമന്നുെ്. വാര്ഡിതല തതാഴിലാളിരൾക്ക് തതാഴിൽ ആവശയമുള്ള സ്മയങ്ങളിൽ  

അപേക്ഷ സ്മര്പ്പിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് 15 ദിവസ്ത്ിനരം തതാഴിൽ അനുവദിപക്കെതുെ് .

വാര്ഡിതല തതാഴിലാളിരൾക്ക്  രൃതയമായി തതാഴിൽ ലഭിച്ചിട്ടുെ്. 

3.തതാഴിലില്ലായ്മദവതനം: 
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തതാഴിൽ ആവശയതപ്പട്ടു രഴിഞ്ഞാൽ 15 ദിവസ്ത്ിനരം തതാഴിൽ ലഭയമാക്കാത്േക്ഷം 

തതാഴിലില്ലായ്മ പവതനം ലഭിക്കാൻ അവരാശമുെ് . വാര്ഡിതലതതാഴിലാളിരൾ തീയ്യതി 

പരഖതപ്പടുത്ി  പരഖാമൂലം അപേക്ഷ സ്മര്പ്പിക്കാറില്ല  .അതുതരാെ് തതന്ന തതാഴിലില്ലായ്മ 

പവതനം ലഭിപക്കെ സ്ാഹെരയം ഉൊയിട്ടില്ല 

4.തഷ്ല്ഫ്  ഓഫ് ദഗ്പാജക്റ്്    ംബന്ധിച്ച്: 

വാര്ഡിൽ ആവശയമായ വിരസ്ന ക്േവൃത്ിരൾ രതെത്ുന്നതിന് തതാഴിലാളിരൾക്ക ്

അവരാശം ഉെ്. തതാഴിൽ രതെത്ുന്നതിനു തതാഴിലാളിരളുതടയും പമറ്ിതെയും ഭാഗത്്  

നിന്നും േങ്കാളിത്മുൊവുന്നുെ്   . എന്നാൽ തതാഴിലുറപ്പിൽ അനുവദനീയമായ ആസ്തി വിരസ്ന 

ക്േവൃത്ിരൾ രതെത്ുന്നതിന് വാര്ഡിതല വിവിേ പമഖലയിൽ ഉള്ളവരുതട േങ്കാളിത്ം 

ഉൊപവെതുെ്.  

5.യാഗ്താ തെലവ്  ംബന്ധിച്ച്: 

തതാഴിലാളിരൾക്ക് താമസ് സ്ഥലത്ുനിന്നും 5 രിപലാമീറ്ര് െുറ്ളവിൽ തതാഴിൽ 

ലഭിക്കുവാനുള്ള അവരാശമുെ് .ക്േസ്തു ത േരിേിക്കു േുറത്ു  തതാഴിൽ തെപയ്യെ സ്ാഹെരയം 

ഉൊവുരയാതണങ്കിൽ യാക്താ  ത്യായി രൂലിയുതട 10% തുര നിലവിതല രൂലി ക്േരാരം  27 

രൂേ 10 കേസ് ക്േവൃത്ി ദിവസ്ങ്ങളിൽ ലഭയമാക്കണം. അഞ്ച്രിപലാമീറ്ര് േരിേിക്കപ്പുറം 

തതാഴിലുറപ്്പ ക്േവൃത്ി തെയ്തില്ല എന്നാണു തതാഴിലാളിരളിൽ നിന്നും മനസ്ിലാക്കാൻ 

രഴിഞ്ഞത്. 

6.ഗ്പവൃത്ി സ്ഥലതത്  ൗകരയങ്ങൾ  ംബന്ധിച്ച്; 

തതാഴിലിടങ്ങളിൽ ലഭിപക്കെ അടിസ്ഥാന സ്ൗരരയങ്ങളായ ക്േഥമ ശുക്ശൂഷാ സ്ംവിോനങ്ങൾ ,

വിക്ശമ സ്മയതത് തണൽ സ്ൗരരയം, രുടിതവളളം എന്നിവ തതാഴിലാളിരൾക്ക് തസ്ൗജനയമായി 

ലഭയമാപക്കെതുെ്.  . തതാഴിലാളിരളുമായുള്ള രൂടിക്കാഴ്ച യിൽ മനസ്ിലാക്കാൻസ്ാേിച്ചത്  

രുടിതവള്ളത്ിനായുള്ള ോക്തം, തണൽ ഷീറ്്, ക്േഥമ ശുക്ശൂഷ മരുന്നുരൾ എന്നിവ 

ലഭയമായിരുന്നു. തുടര്ന്നുള്ള ക്േവൃത്ിരളിലും അടിസ്ഥാന തസ്ൗരരയങ്ങൾ ലഭയമാക്കുന്നതിന് 

നിര്വഹണ ഏജൻസ്ി ക്ശദ്ധിപക്കെതുെ് . 

അപകടങ്ങൾ  ംബന്ധിച്ച്: 

തതാഴിലുറപ്്പ പജാലിക്കിതട തതാഴിലാളിരൾക്ക് ഏതതങ്കിലും തരത്ിലുള്ള അേരടം സ്ംഭവിച്ചു 

പോവുരയാതണങ്കിൽ നിയമത്ിതല തഷഡയൂൾ 2(5)ക്േരാരവുംഅദ്ധയായം 9 തല േരാമര്ശങ്ങളുതട 

അടിസ്ഥാനത്ിലും െിരിൽസ്ാ തെലവുരളുതട പരഖരൾ സ്മര്പ്പിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക ് ക്േസ്തു ത തുര 

മുഴുവനും അനുവദിച്ചു തരാടുപക്കെതാണ് . ഓഡിറ്്  രാലയളവിൽ അത്രത്ിൽ ഉള്ള 

അേരടങ്ങൾ ഒന്നും സ്ംഭവിച്ചിട്ടില്ല  .എന്നാൽ മുൻേ് അേരടങ്ങൾ സ്ംഭവിച്ച സ്മയത് ്പരഖരൾ 

സ്മര്പ്പിക്കുന്നതിലുള്ള രാലതാമസ്ം മൂലം െിരിത്സാതെലവ് ലഭിച്ചിട്ടുൊയിരുന്നില്ല. 

7.ദവതനം ലഭയമാക്ുന്നത്  ംബന്ധിച്ച്; 

തതാഴിലുറപ്്പ നിയമത്ിൽ ത ക്ഷന് 3(2)ക്േരാരം മസ്റ്റര് പറാള് രാലാവേി രഴിഞ്ഞു 15 

ദിവസ്ത്ിനരം തതാഴിലാളിരളുതട അതക്കൗെിൽ രൂലി ലഭിക്കുവാൻ അവരാശമുെ് . 

േഞ്ചായത്ിൽ നിന്നും േതിനഞ്ച് ദിവസ്ത്ിനുളളിൽ എഫ്.ടി.ഒ ജനപററ്് തെയ്തിട്ടുെ്. 

8 .15 േിവ ത്ിനകം ദവതനം ലഭയമായിതല്ലകില് നഷ്ട പരിഹാരം 

ലഭിക്ുവാനുള്ള അവകാശം 

തതാഴിൽ േൂര്ത്ീരരിച്ചു േതിനഞ്ചു ദിവസ്ത്ിനുള്ളിൽ രൂലി ലഭിച്ചിതല്ലങ്കിൽ രൂലിയുതട  0.05  

ശതമാനം നഷ്ട േരിഹാരം ലഭിക്കുവാനുള്ള അവരാശം ഉെ്. േഞ്ചായത്ിൽ നിന്നും േതിനഞ്ച് 

ദിവസ്ത്ിനുളളിൽ എഫ്.ടി.ഒ ജനപററ്് തെയ്തിട്ടുെ്.നിലവിൽ പരക്ന്ദ സ്രര്ാരിൽ നിന്നും ഫെ്   

ലഭയമാരാതിരിക്കുന്ന സ്ാഹെരയത്ിൽ മാക്തമാണ് പവതനം ലഭിക്കാൻ  കവരുന്നത്. 

9.പരാതി പരിഹാരം  ംബന്ധിച്ച്: 
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തതാഴിലുറപ്പുമായി  ന്ധതപ്പട്ട ഏതതങ്കിലും രാരയത്ിൽ േരാതിയുൊരുന്ന േക്ഷം ആയത് 

പരഖാമൂലം േഞ്ചായത്ിൽ േരാതിതപ്പടാവുന്നതാണ് ,ക്േസ്തു ത േരാതിരൾ സ്വീരരിച്ചു രസ്ീറ്്  

നൽരുരയും േരമാവേി 7 ദിവസ് േരിേിക്കുള്ളിൽ അപനവഷിച്ചു േരാതിക്കാരന് മറുേടി 

നൽപരെതാണ്(section (19)  . േരാതിരൾ അറിയിക്കുന്നതിനുള്ള പടാൾ ക്ഫീ നമ്പര് (1800 425 0143) 

തോതുജനങ്ങൾക്ക് രാണാവുന്ന രീതിയിൽ േഞ്ചായത്് ഓഫീസ്ിൽ ക്േദര്ശിപ്പിപക്കെതുെ് . 

േഞ്ചായത്ിതല േരാതി രജിസ്റ്റര് േരിപശാേിച്ചപപ്പാൾ േരാതിരൾ രജിസ്റ്ററിൽ 

പരഖതപ്പടുത്ിയതായും അതിനുള്ള നടേടി സ്വീരരിച്ചതായും രാണതേട്ടു. രൂലി കവരിയ 

േരാതി ആണ്. 

10.ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്  നടത്ുന്നത്  ംബന്ധിച്ച്: 

തതാഴിലുറപ്പിൽ ഏതറ്ടുത് ക്േവൃത്ിരൾ പസ്ാഷയൽ ഓഡിറ്്  നടത്ുന്നതിൽ 

േങ്കാളിരളാവുന്നതിനു തതാഴിലാളിരൾക്ക് അവരാശമുെ്. (തസ്ക്ഷൻ 17.2)  

7.തതാഴിലാളികളുതടകടമകൾ 

1. രൃതയ സ്മയത് ്തതാഴിൽ  സ്ഥലത്്ഹാജരായി ഒപ്്പ വയ്ക്കുര. 

2. തതാഴിലുറപ്്പ ക്ഗാമസ്ഭയിലും പസ്ാഷയൽ ഓഡിറ് ് ക്ഗാമസ്ഭയിലും രൃതയമായി 

േതങ്കടുക്കുര. 

3. ക്േരൃതിസ്ംരക്ഷണത്ിന് ആവശയമായ ക്േവൃത്ിരൾ ഏതറ്ടുത്് നടപ്പിലാക്കുര. 

4. ആസ്തിസ്ൃഷ്ടിക്കുന്ന ക്േവൃത്ിരൾ  രതെത്ി പമറ്്തനയും േഞ്ചായത് ്

അേിരൃതതരയും    അറിയിക്കുര. 

8. രജിസ്റ്റര്ട  പരിദശാേന 
      പരക്ന്ദസ്ര്ക്കാരിന്തറ നിര്പദശ ക്േരാരം താതഴ േറയുന്ന ഏഴു രജിസ്റ്റര് നിര് ന്ധമായും 

ക്ഗാമേഞ്ചായത്ിൽ സ്ൂക്ഷിപക്കെതാണ്.  AMC ക്േരാരമുള്ള 7 രജിസ്റ്ററുരളും  ഉൊയിരുന്നു.അവ 

താതഴ േറയ്യുന്നു. 

1.തതാഴില് കാര്ടഡ് രജിസ്റ്റര്ട  

തതാഴിൽ രാര്ഡിനുള്ള അപേക്ഷ, രാര്ഡ് അനുവദിച്ച വിവരങ്ങൾ എന്നിവ പരഖ 

തേടിത്ുന്നതിനുള്ള രജിസ്്തറര് ആണ്. ക്േസ്തു ത വിവരങ്ങൾ യഥാസ്മയം പരഖതപ്പടുത്ി 

സ്ൂക്ഷിപക്കെതാണ് . MIS ൽ ലഭയമായ വിവരങ്ങൾ വാര്ഡ് തലത്ിൽ  രജിസ്റ്ററിൽ േതിപ്പിച്ച്  

സ്ൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. 

2.ഗ്ഗാമ ഭ രജിസ്റ്റര്ട  

തതാഴിലുറപ്പുമായി  ന്ധതപ്പട്ട ക്ഗാമസ്ഭരൾ , പയാഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ പരഖതപ്പടുത്ുന്നതിന് 

വാര്ഡ് തലത്ിൽ ക്േപതയര ക്ഗാമസ്ഭ തരജിസ്റ്ററുരൾ സ്ൂക്ഷിപക്കെതുെ്.ഇതിൽ ക്േവൃത്ി 

രതെത്ുന്നതിനുള്ള പയാഗം പെര്ന്നതായും രാണുവാൻ സ്ാേിച്ചു 

3 .തതാഴില് അദപക്ഷാ രജിസ്റ്റര്ട 

തതാഴിൽ ആവശയതപ്പട്ടു ലഭിക്കുന്ന അപേക്ഷരളുതട വിവരങ്ങളും അതുക്േരാരം അവര്ക്ക് 

തതാഴിൽ അനുവദിച്ചതിന്തറ വിവരങ്ങളും  ക്േസ്തു ത രജിസ്റ്ററിൽ പരഖതപ്പടുത്ി തവപക്കെതാണ്. 

MISൽ നിന്നും തഡൗൺപലാഡ് തെയ്ത പരാപ്പിയിൽ എല്ലാ വിവരങ്ങളും ഉൾതപ്പടുത്ിയിട്ടുെ്. 

േഞ്ചായത്ിതെ മുഴുവൻ  ക്േവൃത്ിരളും േഞ്ചായത്്  തലത്ിൽ എഴുതി സ്ൂക്ഷിച്ച രജിസ്റ്റര്  

രൃതയമായി േൂര്ത്ീരരിച്ചിട്ടുെ്. 

4. വര്ടക്് രജിസ്റ്റര്ട: 

തതാഴിലുറപ്പിൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന ക്േവൃത്ിരളുതട വിവരങ്ങൾ  യഥാസ്മയം ക്േസ്തു ത രജിസ്റ്ററിൽ 

പരഖതപ്പടുപത്െതാണ ്  . 2018- 19 രാലയളവിൽ തെയ്യുവാൻ ഉപേശിച്ചിരുന്ന മുഴുവൻ 

ഫയലുരളുപടയും വിവരങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ   എം.ഐ.എസ്് ൽ നിന്നും ഡൗൺപലാഡ് തെയ്തു 

സ്ൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു.(േഞ്ചായത്ിതെ മുഴുവൻ  ക്േവൃത്ിരളും) 

5. ആസ്തി രജിസ്റ്റര്ട: (സ്ഥിര ആസ്തികളുതട രജിസ്റ്റര്ട) 

തെയ്യുന്ന ക്േവൃത്ിരൾ എല്ലാം പരഖതേടുത്ിയ ആസ്തി രജിസ്റ്റര് സ്ൂക്ഷിച്ചിരുന്നു. . എന്നാൽ 

ആസ്തിയുതട വിവരങ്ങൾ പരഖതപ്പടുപത്െ േല ഭാഗങ്ങളും ഒഴിഞ്ഞു രിടക്കുന്നു.  അക്ഡസ്്, 
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ക്േവൃത്ി തുടങ്ങിയ തീയതി , അവസ്ാനിച്ച തീയ്യതി , െിലവായ തുര എന്നിവ 

പരഖതപ്പടുപത്െതുെ് . 

6.പരാതി രജിസ്റ്റര്ട:  

തതാഴിലുറപ്്പ േദ്ധതിയുമായി  ന്ധതപ്പട്ട ഏതു േരാതിയും വാക്കാപലാ ,പരഖാമൂലപമാ        

ലഭിക്കുരയാതണങ്കിൽ രജിസ്റ്ററിൽ പരഖതപ്പടുത്ുരയും നിര് ന്ധമായും കരപ്പറ്ു രസ്ീത് 

േരാതിക്കാരന് നൽരുരയും പവണം. 1800 425 0143 എന്ന പടാൾ ക്ഫീ നമ്പറിൽ േരാതിരൾ 

പരഖതേടുത്ാം എന്നുള്ള വിവരം തതാഴിലാളിരൾക്ക് ലഭയമാക്കണം. േരാതി രജിസ്റ്റര് രൃതയമായി  

സ്ൂക്ഷിച്ചിട്ടുെ് . ലഭിച്ച േരാതി അതിനു എടുത് നടേടി ക്രമങ്ങൾ എന്നിവ രൃതയമായി പരഖ 

തേടുത്ിയിട്ടുെ്. വിദഗ്ധതതാഴിലാളി പവതനം ലഭിക്കാത്താണ് ഭൂരിഭാഗം േരാതിരളും . 

7.തമറ്ീരിയല് രജിസ്റ്റര്ട :  

തതാഴിലുറപ്പിൽ ഏതറ്ടുക്കുന്ന ക്േവൃത്ിരളുതട ഭാഗമായി വരുന്ന സ്ാേന സ്ാമക്ഗിരളുതട 

വാങ്ങൽ തീരുമാനം  ,ഉേപയാഗം  , നീക്കിയിരിപ്്പ  , തെലവുരൾ എന്നിവ സ്ം ന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ 

മുഴുവനും ക്േസ്തു ത രജിസ്റ്ററിൽ പരഖതപ്പടുപത്െതാണ് .  ഓഡിറ്്   രാലയളവിൽ തമറ്ീരിയൽ  

വര്ക്കുരൾ ഒന്നും വാര്ഡിൽ നടന്നില്ല .അതുതരാെ്  2018  -2019  രാലയളവിൽ തമറ്ീരിയൽ 

രജിസ്റ്റരിൽ വിവരങ്ങൾ ഒന്നും ഇല്ല. അത് വതര ഉള്ള ക്േവൃത്ിരളുതട വിവരങ്ങൾ  എല്ലാം 

രൃതയമായി പരഖ തപ്പടുത്ിയിട്ടുെ്. 

9.ഗ്പവൃത്ി ഫയലിതല 22 ദരഖകൾ   

എ എം സ്ി ക്േരാരം ഒരു ക്േവൃത്ി ഫയലിൽ താതഴേറയുന്ന ഇരുേത്ിരെു പരഖരൾ 

നിര്ബന്ധമായും ഉൊയിരിപക്കെതാണ്.                 

1.കവര്ടദപജ് 

വാര്ഷിര മാസ്റ്റര് സ്ര്ക്കുലര് ക്േരാരം രവര്പേജിൽ േഞ്ചായത്് വിവരങ്ങൾ, ജില്ല, ക്േവര്ത്ി 

നടപ്പിലാക്കിയ വിവരങ്ങൾ, അടങ്കൽ തുര, ആതര തെലവ്, നടത്ിയ തീയതി,  മുതലായ 

വിവരങ്ങൾ പരഖതേടുപത്െതാണ്.  േരിപശാേിച്ച ഫയലിൽ വാര്ഷിര മാസ്റ്റര് സ്ര്ക്കുലര് 

ക്േരാരമുള്ള രവര് പേജ് രാണാൻ സ്ാേിച്ചില്ല.. 

2.തെക് ലി ് റ് ്

വര്ക്ക് ഫയലിൽ സ്ൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങളുതട േട്ടിരയും  അവയുതട പേജ ് നമ്പറും 

പരഖതപ്പടുപത്െ തെക്ക് ലിസ്്റ്റ  ഫയലിൽ സ്ൂക്ഷിപക്കെതാണ്. േരിപശാേിച്ച ക്േവൃത്ി 

ഫയലിൽ തെര് ലിസ്് റ്്  രാണാൻ സ്ാേിച്ചില്ല.   

3.ആക്ഷന് പ്ലാന് 

ഒരു ജനരീയ ഇടതേടലിന്തറ പനര് സ്ാക്ഷയം തതളിയി ക്കുന്ന പരഖയാണ ്ആക്ഷൻ പ്ലാൻ പരാപ്പി. 

ക്ഗാമസ്ഭ നിര്പേശിക്കുന്ന ക്േവൃത്ിരൾ തഷൽഫ് ഓഫ് പക്ോജക്ടിപലക്ക് മാറ്ുരയും 

ഇതിൽനിന്നും മുൻഗണന അടിസ്ഥാനത്ിൽ അതാത് സ്ാമ്പത്ിര വര്ഷത്ിൽ ആവശയമുള്ള 

ക്േവര്ത്ി തതരതഞ്ഞടുത്് ആക്ഷൻ പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കുരയും തെയ്യും . ആക്ഷൻ പ്ലാനിൽ ഉൾതപ്പട്ട 

ക്േവര്ത്ി തതന്നയാപണാ നടപ്പിലാക്കിയത് എന്ന ് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും ആക്ഷൻപ്ലാൻ പരാപ്പി 

ഉേരരിക്കുന്നു. േരിപശാേിച്ച ഫയലുരളിൽ  AMC ക്േരാരം നിര് ന്ധമായും ഉൊയിരിപക്കെ 

ആക്ഷൻ പ്ലാനിൻതറ പരാപ്പി രാണാൻ സ്ാേിച്ചില്ല. എന്നിരുന്നാലും തതാഴിലുറപ്്പ വിഭാഗം 

ഓഫീസ്ിൽ േഞ്ചായത്ിതല മുഴുവൻ ആക്ഷൻ പ്ലാൻ വാര്ഡ്  തലത്ിൽ തരം തിരിച്ചു 

വൃത്ിയായി സ്ൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു.ഇതിന്തറ ഒരു പരാപ്പി ഫയലിൽ രൂടി സ്ൂക്ഷിപക്കെതാണ്. 

4.എസ്റ്റിദമറ്്   ഡിസ ന് ആന്ഡ ്ദഗ്ഡായിങ്  ,  ാദകതിക എസ്റ്റിദമറ്് 

േദ്ധതിയിൽ ഏതറ്ടുക്കുന്ന ഓപരാ ക്േവര്ത്ിക്കും സ്ംസ്ഥാന സ്ര്ക്കാര് െുമതലതപ്പടുത്ിയ 

അേിരാര സ്ഥാനത്ിന്തറ അനുമതിപയാടുരൂടിയ സ്ാപങ്കതിര എസ്റ്റിപമറ്് 

ഉൊയിരിപക്കെതാണ്. ഓപരാ ക്േവര്ത്ിക്കും എസ്റ്റിപമറ്ിന്തറ സ്ംക്ഷിപ്തം, ഡികസ്ൻ, 

ക്േവര്ത്ിയുതട ക്േതീക്ഷിത പനട്ടങ്ങൾ വിശദീരരിക്കുന്ന സ്ാപങ്കതിര രുറിപ്്പ തുടങ്ങിയവ 

ഉൊയിരിപക്കെതും തസ്രവര് പസ്ാഫ്റ്് തവയറിലൂതട ഓൺകലനായി അനുമതിരൾ 

ലഭയമാപക്കെതുമാണ് . ഫയലിൽ  വിശദമായ എസ്റ്റിപമറ്് ഉൊയിരുന്നു. എസ്റ്റിപമറ്ിൽ 
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സ്ാപങ്കതിരവിദഗ്ധരുതട ഒപ്്പ ഉൊയിരുന്നു. എസ്റ്റിപമറ്് റിപപ്പാര്ട്ട് സ്ൂക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല . ഫയലിൽ 

ജനരീയ എസ്റ്റിപമറ്് ഉൊയിരുന്നില്ല. 

5. ഭരണാനുമതി  

ഒരു വാര്ഡിൽ ഒരു വര്ഷം നടപ്പിലാക്കുന്ന തതാഴിലുറപ്്പ േദ്ധതി ക്േവര്ത്നങ്ങൾക്ക് േഞ്ചായത്് 

ഭരണ സ്മിതി നൽരുന്ന അംഗീരാരമാണ് ഭരണാനുമതി .േരിപശാേിച്ച   ഫയലിൽ ഭരണാനുമതി 

യുതട തസ്രവര്  പരാപ്പി സ്ൂക്ഷിച്ചിരുന്നു. 

7. ംദയാജിത പദ്ധതി(കണ്ദവര്ടജന് ്) 

ഓഡിറ്്  നു വിപേയമാക്കിയ ക്േവൃത്ിക്ക ്ഈ പരഖരൾ  ാേരമല്ല. 

8.ഡിമാന്ഡ് ദഫാം 

തതാഴിലാളിരൾ രൂട്ടായി സ്മര്പ്പിച്ച ഡിമാൻഡ് അപേക്ഷ ഫയലിൽ സ്ൂക്ഷിച്ചിട്ടുെ്.. ഏതു 

രാലയളവിലാണ് പജാലി പവെത് എന്നും പരഖതേടുത്ിയിരിക്കുന്നു.അപേക്ഷയിൽ  അപേക്ഷ 

തരാടുക്കുന്ന  തീയതി രൂടി  എഴുതിയി രുതന്നങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു.  

9.വര്ടക്് അദലാദക്ഷ്ന് ദഫാം 

തതാഴിൽ ആവശയതപ്പട്ടവര്ക്കു  തതാഴിൽ അനുവദിച്ചുതരാെുള്ള 14 വര്ക്ക ് അപലാപക്കഷൻ 
പഫാമുരൾ  ഈ  ക്േവര്ത്ിയുതട ഫയലിൽ സ്ൂക്ഷിച്ചിരുന്നു. 

10.ഇ- മസ്റ്റര്ട ദറാൾ 

തതാഴിലാളിരൾ തതാഴിൽ തെയ്യുന്ന തീയതി, ദിവസ്ം ഉൾതപ്പതട ഹാജര് 

പരഖതപ്പടുത്ുന്നതിനുള്ള അടിസ്ഥാന പരഖയാണ് ഇ-മസ്റ്റര് പറാൾ . ഇതിൽ പലാക്ക് 

തഡവലേ്തമൻറ് ഓഫീസ്ര്, േഞ്ചായത്് തസ്ക്രട്ടറി എന്നിവര് ഒപ്പും,  സ്ീലും  

പരഖതേടുപത്െതാണ്.  ഇ- മസ്റ്റര് പറാളുരളിൽ പലാക്ക് തഡവലേ്തമൻറ് ഓഫീസ്ര്, േഞ്ചായത് ്

തസ്ക്രട്ടറി എന്നിവര് ഒപ്പും,  സ്ീലും   പരഖതേടുത്ിയിട്ടുെ്.. ഇതിൽ തതാഴിലാളിരളുതട 

ഒപ്പുരൾ,  അവരുതട തതാഴിൽ ദിനങ്ങൾ,  രൂലി എന്നിവ പരഖതപ്പടുത്ിയിട്ടുെ് .മാസ്റ്റര് പറാളിൽ 

ഒപ്പിടുന്ന പരാളങ്ങളിൽ തീയതി എഴുതിട്ടുെയിരുന്നില്ല.മസ്റ്റര് പറാളിൽ  എം  ുക്ക്   നമ്പര് 

പരഖതേടുത്ിയില്ല.  േരിപശാേനയ്യ്ക്ക് വിപേയമാക്കിയ വര്ക്ക്  ഫയലിതല മസ്റ്റര് പറാളുരൾ 

വളതര നല്ല രീതിയിൽ സ്ൂക്ഷിച്ചിട്ടുതെങ്കിലും ഒഴിവാക്കതപ്പപടെ െില തവട്ടിത്ിരുത്ലുരൾ 

ഉൊയിരുന്നു. അവ താതഴ േറയുന്നു. 

SN ഗ്പവൃത്ിയുതട ദപര്  മ ്തറര്ട 

ദറാൾ 

നമ്പര്ട 

ദപര്തതാഴില് 

കാര്ടഡ്  നമ്പര്ട 

റിമാര്ട്സ് 

1 വാര്ഡ് 6 ൽ മഴക്കുഴിയും 

മണ്ണ് രയ്യാലയും രൊം 

ഭാഗം WC/327523 

7619 

 

006/14വി 

നളിനി  

ക്േവൃത്ി നടക്കാത് ദിവസ്തത്പരാള 

ത്ിൽ ഒപ്്പ പരഖതേടുത്ിയിരിക്കുന്നു 

19619 അവേി പരഖതേടുത്ി യതിന്തറ  മുര 

ളിലൂതട ഒപ്്പ പരഖ തേടുത്ിയിരിക്കുന്നു 

11.തമഷ്ര്ടതമന്റ് പുസ്തകം (M Book) 

ക്േവര്ത്ി തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പും പശഷവും അളവുരൾ പരഖതപ്പടുത്ുന്നതി നുള്ള അടിസ്ഥാന 

പരഖയാണ് തമഷര്തമന്റ്   ുക്ക്. ഫയലിൽ രെ് M  ുക്കുരൾ  ഉൊയിരുന്നു. തമഷര്തമൻറ ്

 ുക്കിൽ നമ്പര് പേജ് നമ്പര് ഇവ പരഖതപ്പടുത്ിയിട്ടുെ്. AS,TS നമ്പര് പരഖതപ്പടുത്ിയിട്ടില്ല. 

മതസ്റ്റര് പറാൾ നമ്പര് ഇല്ല. ക്േീ തമഷര്തമൻറ് പരഖ തേടുത്ിയത് തീയതി ഇല്ലാതത ആണ്. 

 ന്ധതപ്പട്ട ഉപദയാഗസ്ഥര് അതായത് ഓവര്സ്ിയര്, എൻജിനീയര് എന്നിവരുതട ഒപ്്പ  തമഷര്തമന്റ്  

 ുക്കിൽ ഉൊയിരുന്നു.വര്ക്ക്  ഫയലിൽ േരിപശാേനയ്ക്ക് വിപേയമാപക്കെതും ,തെയ്ത 

ക്േവൃത്ിര ളുതട അളവ് മനസ്ിലാക്കാൻ ഉേപയാഗിക്കുന്നതുമായ അടിസ്ഥാന പരഖയാണ ്

തമഷര്തമൻറ് േുസ്തരം.അത്തരാെ് തതന്ന  M Book ൽ പരഖ തേടുത്ുന്നതതല്ലാം  രൃതയവും 

അപതാതടാപ്പം വയക്തവും ആയിരിക്കണം. എം  ുക്കിൽ അളവുരൾ പരഖതേടുത്ുപ ാൾ 

ക്േവൃത്ി തെയുന്ന ക്േപദശം , ഉടമയുതട പേര ് ,സ്ര്പേ നമ്പര് എന്നിവ ഉൾതേടുത്ി അളവുരൾ 

പരഖ തേടുത്ിയാൽ മാക്തപമ ഏപതാരാൾക്കും തെയ്ത ക്േവൃത്ിരൾ രെു മനസ്ിലാക്കാനും 

അളന്നു തിട്ടതപ്പടുത്ുവാനും സ്ാേിക്കുരയുള്ളൂ.േരിപശാേനയ്ക്ക് വിപേയമാക്കിയ വര്ക്ക്  

ഫയലിൽ എം  ുക്ക്  സ്ൂക്ഷിച്ചിരുന്നു തവങ്കിലും ക്േവൃത്ി തെയുന്ന ക്േപദശം ഉടമയുതട പേര ്

,സ്ര്പേ നമ്പര് എന്നിവ ഉൾതേടുത്ി അളവുരൾ പരഖ തേടുത്ിയില്ല. 
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12.തമറ്ീരിയല് ലിസ്റ്റ് 

േരിപശാേിച്ച ക്േവൃത്ി ഫയലിൽ തമറ്ീരിയൽ ലിസ്്റ്റ  ാേരമല്ല. 

13.ദവജ് ലിസ്റ്റ്  

തതാഴിലാളിരൾ എക്ത ദിവസ്ം പജാലി തെയ്തു എന്നതിന് അടിസ്ഥാനതപ്പടുത്ി അവര്ക്ക ്

നൽപരെ തുര അതായത്രൂലി, ആയുേങ്ങൾക്ക് തരാടുക്കുന്ന വാടര,  മൂര്ച്ച രൂട്ടുന്നതിനുള്ള 

തുര എന്നിവ എല്ലാം രാണിച്ചു തരാെ് േണം കരമാറുന്നതിന് പവെി തയ്യാറാക്കുന്ന 

ക്േോനതപ്പട്ട ഒന്നാണ് പവജ് ലിസ്്റ്റ.  മസ്റ്റര് പറാൾ ക്േരാരമുള്ള പവജ് ലിസ്്റ്റ ഫയലിൽ രാണാൻ 

സ്ാേിച്ചു. 

14.മസ്റ്റര്ടദറാൾ /ഫയല് മാറ് സ്ലിപ്പുകൾ 

ഒരു മസ്റ്റര് പറാൾ അവസ്ാനിച്്ച 3 ദിവസ്ത്ിനരം തതന്ന അളവുരൾ  ന്ധതപ്പട്ട ഉദയാഗസ്ഥൻ 

പരഖതപ്പടുത്ണം എന്ന് നിയമം അനുശാസ്ിക്കുന്നു. അളവുരളിൽ ക്രമപക്കടുരൾ ഉൊയാപലാ, 

ഉേപയാഗിക്കുന്ന തമറ്ീരിയലിന്തറ രവാളിറ്ിയിൽ നിലവാരം രുറയ്ക്കുരപയാ, ഉയര്ന്ന എസ്റ്റിപമറ്് 

രാണിക്കുരപയാ  തെയ്യുന്നത് നിയമവിരുദ്ധമാവുരയും തസ്ക്ഷൻ 25 അനുശാസ്ിക്കുന്ന ശിക്ഷര് 

വിപേയമാപവെി വരുരയും തെയ്യും. എല്ലാ ഫയലുരളിലും  ഫയൽ ക്ടാക്കിംഗ് പഫാം അഥവാ 

മസ്റ്റര് പറാൾ മൂവ്തമൻറ് സ്ലിപ്്പ  ഉൊയിരുന്നു.  ആരംഭിച്ച തീയതിയും അവസ്ാനിച്ച തീയതിയും 

പരഖതപ്പടുത്ിയിരുന്നു. മറ്ു ക്േോനതപ്പട്ട പരാളങ്ങൾ MIS ൽ അേ് പലാഡ് തെയ്ത തീയതി .പവതനം 

അനുവദിച്ച  മുതലായവ  പരഖതപ്പടുത്ിയിരിക്കുന്നു. 

15. തമറ്ീരിയല് വൗച്ചര്ട ബില്  

സ്ി ഐ  ി സ്ം ന്ധിച്ച തമറ്ീരിയൽ വൗച്ചര്  ിൽ സ്ൂക്ഷിച്ചിട്ടുെ്. ക്േവൃത്ിക്ക ് സ്ിറ്ിസ്ൺ 

ഇൻഫര്പമഷൻ പ ാര്ഡ് സ്ഥാേിച്ചിട്ടുെ് . 

16.ഫണ്ട് ഗ്ടാന്സ്ഫര്ട ഓര്ടഡര്ട (FTO) 

േരിപശാേിച്ച ക്േവൃത്ി ഫയലിൽ പവജ ്ലിസ്്റ്റ ക്േരാരമുള്ള ഫെ ്ക്ടാൻസ്ഫര് ഓര്ഡര്(FTO) 

സ്ൂക്ഷിച്ചിരുന്നു. 

17. ദറായല്റ്ി 

േരിപശാേന  വിപേയമാക്കിയ  വര്ക്ക്  ഫയലിൽ പറായൽറ്ി  ാേരമല്ല 

18.ദഫാദ്ാഗ്ഗാഫ ്

ക്േവര്ത്ി തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ക്േവര്ത്ി നടന്നു തരാെിരിക്കുപമ്പാൾ ,   ക്േവര്ത്ി 

േൂര്ത്ീരരിച്ചു രഴിയുപമ്പാൾ  തുടങ്ങിയ   ഓപരാ ഘട്ടത്ിതലയും പഫാപട്ടാരൾ ഫയലിൽ 

സ്ൂക്ഷിക്കണതമന്ന് നിഷ്കര്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു .   ഇത്രത്ിലുള്ള  വിവിേ ഘട്ടങ്ങളിതല 

പഫാപട്ടാരളും സ്ൂക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല  

19 .ജിദയാ ടാഗ്ഡ് ദഫാദ്ാ ് 

ക്േവര്ത്ി സ്ഥലം തിരിച്ചറിയുന്നതിനുള്ള ഉോേിയാണ് ജിപയാ ടാഗ്ഡ് പഫാപട്ടാസ്.്  

എന്നാൽപസ്ാഫ്റ്്  പരാപ്പി ഓഫീസ്ിൽ സ്ൂക്ഷിക്കുനുന്തടന്രിലും  ഇവ േരിപശാേനയ്ക്ക ്

വിപേയമാക്കിയ ഒരു ഫയലിലും ജിപയാ ടാഗ്ഡ് പഫാപട്ടാസ്് പരാപ്പി  രാണാൻ സ്ാേിച്ചില്ല. 

20 ഗ്പവൃത്ി പൂര്ടത്ീകരണ  ാക്ഷയപഗ്തം  

ക്േവൃത്ി േൂര്ത്ീരരണ സ്ാക്ഷയേക്തം സ്ൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.  

 21. ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്് റിദപ്പാര്ട്് 

എഎംസ്ി ക്േരാരമുള്ള പസ്ാഷയൽ ഓഡിറ് ്നടപ്പാക്കുന്നത് ഇപപ്പാഴാണ്.  

22.സ റ്് ഡയറി 
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സ്ംസ്ഥാന സ്ര്ക്കാരിന്തറ നിര്പേശക്േരാരം  വര്ക്ക് ഫയലിൽ സ്ൂക്ഷിപക്കെ 22 മതത് 

പരഖയാണ് കസ്റ്്  ഡയറി . േരിപശാേനയ്ക്ക്  വിപേയമാക്കിയ ക്േവൃത്ിരൾ  കസ്റ്് ഡയറി 

സ്ൂക്ഷിച്ചിരുന്നു .കസ്റ്് ഡയറി യുതട  രവര്പേജിൽ ക്േവര്ത്ി ആരംഭിക്കുന്ന   ദിവസ്ം പരഖ 

തേടുതിയിരുന്നു. എങ്കിലും  അവസ്ാനിച്ച തീയ്യതി പരഖതപ്പടുത്ിയില്ല. ,അപതാതടാപ്പം    

എസ്റ്റിപമറ്് തുര,,ക്േവൃത്ി ദിനങ്ങൾ  ,എന്നിവ രവര്പേജിൽ ഉൊയിരുന്നു . േണി സ്ഥലതത് 

സ്ൗരരയങ്ങളുതട ലഭയത അടങ്ങിയ  തെര് ലിസ്്റ്റ വളതര നന്നായി േൂരിപ്പിച്ചിട്ടുെ്.  കസ്റ് ്

ഡയറിയുതട ഒരു ഭാഗമാണ്  വിജിലൻസ് ്ആൻഡ് പമാണിറ്റിങ ് രമ്മിറ്ി .വിജിലൻസ് ്ആൻഡ് 

പമാണിറ്റിങ് രമ്മിറ്ിയുതട റിപപ്പാര്ട്ട് ഉൊയിരുന്നു. അഭിക്ോയങ്ങൾ 

പരഖതപ്പടുത്ിയിട്ടുെയിരുന്നില്ല. ഒപ്പുമാക്തം പരഖതേടുത്ിയിരിക്കുന്നു. േണിയായുേങ്ങളുതട 

വാടര കസ്റ്് ഡയറിയിൽ പരഖ തേടുത്ിയില്ല . കസ്റ് ് ഡയറി മതറ്ാരു  ഒരു ഭാഗമാണ് 

സ്ന്ദര്ശര രുറിപ്്പ. ക്േവൃത്ിയുതട ഓപരാ ഘട്ടങ്ങളിലുള്ള േുപരാഗതി  വിലയിരുത്ുന്നതിനും, 

തതാഴിലാളിരളുതട ക്േശ്നങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും, േദ്ധതി നിര്വഹണ ഏജൻസ്ിയുതട 

ഉപദയാഗസ്ഥര്, ജനക്േതിനിേിരൾ, VMC അംഗങ്ങൾ എന്നിവര് ക്േവൃത്ി നടക്കുപമ്പാൾ സ്ഥല 

സ്ന്ദര്ശനം നടപത്െതാണ്. കസ്റ്് ഡയറിരളിൽ, സ്ന്ദര്ശരരുതട  പേരും,ഒപ്പും, 

പരഖതപ്പടുത്ിയിരുതന്നങ്കിലും,   രുറിപ്്പ ഉൊയിരുന്നില്ല. അപതാതടാപ്പം തതന്ന വി എം സ്ി 

അംഗങ്ങൾ സ്ന്ദര്ശര രുറിപ്പിൽ ഒപ്പുപരഖതപ്പടുത്ിക്കെില്ല. 

10.CIB-  ിറ്ി ണ് ഇന്ഫര്ടദമഷ്ന് ദബാര്ടഡ് 

തതാഴിലുറപ്്പ േദ്ധതിയുതട സ്ുതാരയത ഉറപ്പാക്കുന്നതിനു പവെിയുള്ള ഒരു ഉോേിയാണ ്

സ്ിറ്ിസ്ൺ ഇൻഫര്പമഷൻ പ ാര്ഡ് Para 25(a), schedule 1 അനുസ്രിച്ച് ഒരു ക്േവര്ത്ിയുതട 

അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ അതായത് എസ്റ്റിപമറ്് തുര സ്ാേന പവതന ഘടരങ്ങൾ യഥാര്ത്ഥ 

തെലവ് തതാഴിൽ ദിനങ്ങൾ തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ സ്ാോരണ ജനങ്ങൾക്കും ഗുണപഭാക്താ 

ക്കൾക്കും മനസ്സിലാരുന്ന രീതിയിൽ ക്േദര്ശിപ്പിപക്കെത് അനിവാരയമാണ്..ഈ പ ാര്ഡ് 

സ്ഥാേിപക്കെത് ഓപരാ ക്േവര്ത്ിയുതടയും ആരംഭഘട്ടത്ിൽ ആണ്. ഓപരാ ക്േവര്ത്ിക്കും 

അനുസ്ൃതമായി നിഷ്കര്ഷിച്ചിട്ടുള്ള അളവുരളിൽ ഉള്ള പ ാര്ഡുരൾ സ്ിമൻറ്ഉം പരാൺക്രീറ്ും 

ഉേപയാഗിച്ച് നിര്മ്മിച്ച് സ്ഥാേിക്കണതമന്ന് നിയമം അനുശാസ്ിക്കുന്നുെ്. ഇരുമ്പ് ,ടിൻ ,ഫ്ള 

ക്സ്ഷീറ്ുരൾ തുടങ്ങിയവ ഉേപയാഗിച്ചിട്ടുള്ള പ ാര്ഡുരൾ സ്ഥാേിക്കുന്നത് നിയമവിരുദ്ധമാണ്. 

നിര്മ്മാണതച്ചലവ ് വയക്തിഗത ക്േവര്ത്ിരൾക്ക് 3000 രൂേയും തോതു ക്േവര്ത്ിരൾക്ക് 5000 

രൂേയും ആണ് േരമാവേി െിലവ് എന്നാണ് ആനുവൽ മാസ്റ്റര് സ്ര്ക്കുലര് നിഷ്കര്ഷിക്കുന്നത്. 

സ്ിഐ ി അടങ്ങുന്ന ഒരു പഫാപട്ടാ വര്ക്ക് ഫയലിൽ ഉൾതപ്പടുത്ണം എന്നത് നിര് ന്ധമാണ്.  

ഗ്കമ നം. ഗ്പവൃത്ിയുതട ദപര് എ ്റിദമറ്്   എം ബുക്ില്  ഫീല്ഡിതല വിവരങ്ങൾ 

1 വാര്ഡ് 6 ൽ മഴക്കുഴിയും 

മണ്ണ് രയ്യാലയും രൊം 

ഭാഗം WC/327523 

3000 3000 സ്ിമന്റ ്നിര്മിത സ്ി ഐ 

 ി സ്ഥാേിച്ചിട്ടുെ് 

11.ദറാസ്ഗാര്ട േിനം 

തതാഴിൽ ആവശയരത രൃതയമായി രജിസ്റ്റര് തെയ്യുന്നതിനും തതാഴിലാളിരളുതട അര്ഹതരളും 

അവരാശങ്ങളും അവതര പ ാേയതപ്പടുത്ുന്നതിനും േദ്ധതിരൾ േരിഹരിക്കുന്നതിനുമായി 

പറാസ്ഗാര് ദിനം സ്ംഘടിപ്പിപക്കെതാണ്.  ജൂൺ മാസ്ത്ിൽ ദറാസ്ഗാര്ട േിനം നടത്ിയതായി 

കണ്ടു. 

12.വിജിലന് ് ആന്ഡ്  ദമാണിറ്റിംഗ് കമ്മിറ്ി(ജാഗ്ഗത ദമല്ദനാ്  മിതി)  

ഓപരാ ക്ഗാമേഞ്ചായത്ിലും അഞ്ച് അംഗങ്ങളുള്ള ജാക്ഗത പമൽപനാട്ട സ്മിതി രൂേീരരിപക്ക 

െതാണ്. ഇതിൽ േട്ടിരജാതി-േട്ടിരവര്ഗ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് പവെക്ത ക്ോോനയം നൽപരെതും 

േരുതി പേര് സ്്ക്തീരൾ ആയിരിപക്കെതുമാണ്. ഏറ്വും രുറഞ്ഞ രാലയളവിപലക്ക് VMC തയ 

നിയമിപക്കെത് ക്ഗാമസ്ഭയാണ്. ക്േവര്ത്ി സ്ഥലസ്ന്ദര്ശനം തതാഴിലാളിരളുമായി 

ആശയവിനിമയം നടത്ൽ ,പരഖരളുതട േരിപശാേന ,ക്േവര്ത്ിസ്ഥല സ്ൗരരയങ്ങളുതട 

േരിപശാേന ,ക്േവര്ത്ിരളുതട ഗുണനിലവാരം നിര്ണയിക്കൽ, തുര നിര്ണയം, ക്േവര്ത്ിയിൽ 

ഉടനീളമുള്ള റിപപ്പാര്ട്ടിംഗ്, ക്േവര്ത്ിയുതട സ്വഭാവതത് സ്ം ന്ധിച്ചുള്ള ഗുണേരമായ 

വിലയിരുത്ൽ എന്നിവയാണ് ക്േോന െുമതല. VMC എല്ലാ ക്േവര്ത്ിരളും 

േരിപശാേിപക്കെതും മൂലയ നിര്ണയ രജിസ്റ്ററിൽ പരഖതപ്പടുപത്െതും പസ്ാഷയൽ ഓഡിറ്് 

സ്മയത് ് അവ ക്ഗാമസ്ഭയിൽ സ്മര്പ്പിപക്കെതുമാണ്. VMC റിപപ്പാര്ട്ട് ഒരു തോതുപരഖയായി 



12 
 

രരുപതെതും ആവശയതപ്പടുന്നതിനനുസ്രിച്ച് ഒരു തോതുപരഖയായി േഞ്ചായത് ് നിന്നും 

ലഭിപക്കെതും  ആണ്. 9 അംഗങ്ങളാണ് നിലവിൽ  ഉള്ളത്. 

ക്രമ ന പേര്  

1 ഇ േി വി രുഞ്ഞിരൃഷ്ണൻ ടി നാരായണൻ 

2 േി െക്ന്ദൻ തര േങ്കജാക്ഷൻ 

3 തര രപമശൻ തര സ്തി 

4 ക്േസ്ന്ന എം വര്ഗീസ്് മാതയു 

5 വി ദിപനശൻ  

13.കതണ്ടത്ലുകൾ  

➢ േരിപശാേനയ്ക്ക് വിപേയമാക്കിയ മഴക്കുഴി നിര്മാണം , മണ്ണ് രയ്യാല  എന്നിവ 
രൃതയമായ അളവിൽ ഇപപ്പാഴും ഫീൽഡിൽ രാണുവാൻ സ്ാേിച്ചത് അഭിനന്ദന 

മര്ഹിക്കുന്നു.  

➢ രെു ക്േവൃത്ിരളുതടയും നിര്മാണ ഘടന വളതര നല്ല രീതിയിൽ രാണതപ്പട്ടു. 

ക്േപതയരിച്ച് മഴക്കുഴിരളുതട മൂന്ന് അരിരുരളും രുഴിയിൽ നിതന്നടുത് മണ്ണ് തരാെ് 

വരമ്പ് നിര്മിച്ച് ഉറപ്പിച്ചിട്ടുെ്. 

➢ തതാഴിലുറപ്്പ േദ്ധതിയുതട സ്ുതാരയത ഉറപ്പു വരുത്ുന്നതിന് ക്േവൃത്ി 

ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് േദ്ധതി വിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയ ക്ോപദശിര ഭാഷയിലുള്ള 

സ്ിറ്ിസ്ൺ ഇൻഫര്പമഷൻ പ ാര്ഡ്  ക്േവൃത്ി സ്ഥലത് ് സ്ഥാേിച്ചിട്ടുളളത് 

അഭിനന്ദാര്ഹമായ രാരയമാണ്. 

➢ മുഴുവൻ തതാഴിലാളിരൾക്കും േഴയ തതാഴിൽ രാര്ഡ് േുതുക്കി േുതിയ തതാഴിൽരാര്ഡ് 

േഞ്ചായത്ിൽ നിന്നും അനുവദിച്ചിട്ടുെ് .  

➢ തതാഴിലുറപ്്പ നിയമം അനുശാസ്ിക്കും  ക്േരാരം തതാഴിലാളിരൾക്ക്  ക്േവൃത്ി 

ഇടങ്ങളിൽ അടിസ്ഥാന തസ്ൗരരയങ്ങൾ തണൽ ഷീറ്്, തവള്ളം പശഖരിക്കാൻ  

അടച്ചുറപ്പുള്ള തൂക്കുോക്തം എന്നിവ ലഭയമാക്കാൻ നിര്വഹണ ഏജൻസ്ി 

ക്ശദ്ധിച്ചിട്ടുതെന്നത്  എടുത്ുേറയുന്നപതാതടാപ്പം തതാഴിലാളിരൾക്കു രയ്യുറ, രാലുറ 

എന്നിവ ആവശയമാതണന്ന് മനസ്ിലായി.  

➢ ക്േവര്ത്ി തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻേ് രൃതയമായി േദ്ധതി ആരംഭ മീറ്ിങ ് പെരാറുതെന്നു  

മുഴുവൻ തതാഴിലാളിരളും അഭിക്ോയതപ്പട്ടു . ഇതു അഭിനന്ദനമര്ഹിക്കുന്നു . 

➢ വര്ക്ക് ഫയലിൽ ക്േവൃത്ി തെയ്ത മുഴുവൻ ഭൂവുടമരളുതടയും നിരുതി തറസ്ിേ്റ ്

സ്ൂക്ഷിക്കുന്നപതാതടാപ്പം  ഏതതാതക്ക ദിവസ്ങ്ങളിൽ എക്തപത്ാളം ക്േവൃത്ി 

ആരുതടതയാതക്ക ഭൂമിയിൽ തെയ്തിരിക്കുന്നുതവന്ന വിവരങ്ങളടങ്ങിയ രുറിപ്പുരളും 

ഭൂവുടമ ഒപ്പിട്ട സ്ാക്ഷയേക്തവും സ്ൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന രീതി മാതൃരാേരമായ രാരയമാണ്. 

ഇതിനു പമറ് ്ക്േപതയരം അഭിനന്ദനം അര്ഹിക്കുന്നു. 

➢ തതാഴിലുറപ്്പ േദ്ധതി ഓഫീസ്ിൽ സ്ൂക്ഷിപക്കെ ഏഴുതരജിസ്റ്ററുരളുംസ്ൂക്ഷിച്ചിട്ടുെ്.. 

➢  ഓഫീസ്ിൽ പസ്ാഫ്റ്്  പരാപ്പിആയി അക്ഷാംശ പരഖാംശങ്ങൾ അടയാളതപ്പടുത്ിയ 

ജിപയാടാഗ്ഡ് പഫാപട്ടാക്ഗാഫ്  സ്ൂക്ഷിരുനുെ് എങ്കിലും ഫയലുരളിൽ രാണാൻ സ്ാേിച്ചില്ല. 

14.നിര്ടദേശങ്ങൾ 

• ക്ോപദശിര ഭാഷയിലുള്ള എസ്റ്റിപമറ്ും ക്േവൃത്ി സ്ഥലങ്ങളിൽ ലഭയമാക്കണം. 

• തതാഴിലുറപ്പിൽ അനുവദനീയമായതും മുൻഗണന ക്രമത്ിലും ക്േവൃത്ിരൾ ഏതറ്ടുക്കാൻ 

ക്ശദ്ധിപക്കെതുെ്. 

• തതാഴിൽ അപേക്ഷരൾ ക്ഫെ്  ഓഫീസ്ിൽ സ്വീരരിക്കുരയും ആയതിനു കരപ്പറ്് രസ്ീത് 

നൽരുരയും തെപയ്യെതാണ്. 

• പമറ്്  രൂട്ടമായി അപേക്ഷ നൽരുപമ്പാൾ തതാഴിൽ ആവശയമുള്ളവതര ഉൾതേടുത്ി അപേക്ഷ 

തരാടുക്കാൻ ക്ശമിക്കുര. 

• ഉപദയാഗസ്ഥര് പരഖരളിൽ ഒപ്പുതവക്കുപമ്പാൾ തീയ്യതി രൂടി പരഖതപ്പടുപത്ൊതാണ്. 

• വിജിലൻസ്്  ആൻഡ്  പമാണിറ്റിംഗ് രമ്മറ്ി അംഗങ്ങതള ഓപരാ വര്ഷവും 

തിരതഞ്ഞടുപക്കെതാണ്.  
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• വിഎംസ്ിയുതട അഭിക്ോയങ്ങൾ കസ്റ്് ഡയറിയിൽ രൃതയമായി പരഖതപ്പടുപത്െതാണ്. 

• േദ്ധതിയുതട ശരിയായ രീതിയിലുള്ള നടത്ിപ്പിന് വിഎംസ്ിയുതട ഇടതേടലുരൾ ക്േവൃത്ി 

സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉൊപവെതുെ്. 

• തതാഴിലുറപ്പിൽ ഏതറ്ടുക്കുന്ന ക്േവൃത്ിരളുതട  ആസ്തിരൾ ദീര്ഘരാല നിലനിൽപ്പിന്  

ആവശയമായ സ്ാപങ്കതിര നിര്പേശങ്ങൾ  തതാഴിലാളിരൾക്ക് ഓവര്സ്ീയര്മാര് 

നൽപരെതും ോലിക്കുന്നുതെന്ന്  ഉറപ്പു വരുപത്െതുമാണ്. 

• തെക്ക്  ലവീഫ്  പോതല ക്ോോനയം ഉള്ള മസ്്തറര് പറാളിൽ യാതതാരു വിേ തവട്ടിതിരുത്ലും 

ോടില്ല.  ഹാജര് രൃതയമായി പരഖതപ്പടുത്ണം. ക്േവൃത്ി നടന്ന തീയതി പരഖതപ്പടുത്ണം. 

• മസ്റ്റര് പറാളിൽ ക്േസ്തു ത ക്േവൃത്ിയുതട അളവുരൾ പരഖതപ്പടുത്ുന്ന എം. ുക്കിൻതറ നമ്പര് 

പരഖതപ്പടുപത്െതാണ്.   

• മസ്റ്റര് പറാളിൽ സ്ാക്ഷയതപ്പടുത്ുന്ന ഉപദയാഗസ്ഥര് തീയ്യതി രൂടി പരഖതപ്പടുത്ുവാൻ 

ക്ശദ്ധിപക്കെതുെ്. 

• തതാഴിലിടങ്ങളിൽ അടിസ്ഥാന തസ്ൗരരയങ്ങൾനിര് ന്ധമായും ഒരുക്കണം. 

• തതാഴിലിടങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന അേരടങ്ങൾക്ക് എക്തയും തേട്ടന്ന് െിരിത്സ സ്ഹായം ലഭയ 

മാരുന്ന നടേടിരൾ ഉൊരണം. അതിനുള്ള നടേടിക്രമങ്ങൾ പമറ്ുമാര് സ്മയ ന്ധിതമായി 
േൂര്ത്ീരരിക്കാൻ ക്ശദ്ധിക്കണം. 

• ക്േവൃത്ിരൾ തിരതഞ്ഞടുക്കുപമ്പാൾ അതത് ക്േപദശത് ് അനുപയാജയമായ ക്േവൃത്ിരൾ 

തിരതഞ്ഞടുക്കാൻ ക്ശദ്ധിക്കണം . 

• എല്ലാ ക്േവൃത്ിരളിലും നിര് ന്ധമായും സ്ി ഐ  ി സ്ഥേിെിരിക്കണം . 

 

ഉപ ംഗ്ഗഹം 

ക്േവര്ത്ിരൾ തിരതഞ്ഞടുക്കുപമ്പാൾ  അതീവ ജാക്ഗത േുലര്പത്െതുെ്. ഭൂമിതയ േുനരുജ്ജീ 

വിപ്പിക്കുന്നതിനു൦  അതുവഴി  സ്ുസ്ഥിര വിരസ്നം സ്ാേയമാരുന്നതിനും ലര് ഷയം തവച്ചിട്ടു ള്ള 

തതാഴിലുറപ്പു േദ്ധതിയുതട പ്ലാനിംഗ് , നടത്ിപ്്പ എന്നിവ സ്ാമൂഹിര ോരിസ്ഥിര  മാനദണ്ഡങ്ങൾ 

ോലിെ്തരാെ് ശാസ്്ക്തീയമായിത്തന്ന നടപ്പിലാപക്കെതുെ്. എങ്ങതനതയങ്കിലും 

ക്േവര്ത്ിരൾ നടപ്പിലാക്കി തെലവ് രൂട്ടുര എന്നും   തതാഴിലാളിരൾക്ക് തതാഴിൽ ദിനങ്ങൾ 

രൂട്ടുര എന്നും മാക്തമാവരുത് നിലോടുരൾ.   വയക്തമായ രാഴ്ചപ്പാടില്ലാതത അശാസ്്ക്തീയമായ 

രീതിയിൽ ക്േവര്ത്ിരൾ തതതരതഞ്ഞടുക്കുന്നതും തെയ്യുന്നതും , രാലാനുസ്ൃതമല്ലാത് 

ക്േവര്ത്ിരൾ തെയ്യുന്നതും ഇതിന്തറ യഥാര്ത്ഥ ലക്ഷയതത് രളങ്കതപ്പടുത്ുന്നതായി  

വിഷമപത്ാതട പനാക്കി നിൽപക്കെിവരുന്നത് ആശങ്കാജനരമാണ്. ഈ സ്ാമൂഹിര േരിപശാേന 

ഒരു ഉയിര്തത്ഴുപന്നൽപ്പിനു സ്ാേയമാരുന്ന ക്േതയാശപയാതട ഈ  റിപപ്പാര്ട്ട് സ്മര്പ്പിക്കുന്നു.  

അനു ന്ധം- 1-  

തതാഴിലുറപ്പുപദ്ധതിയില്ഏതറ്ടുത്്തെയ്യാന്പറ്ിയഗ്പവൃത്ികൾ 

1. വിഭാഗം എ :ക്േരൃതി വിഭവ േരിോലനവുമായി  ന്ധതപ്പട്ട തോതുക്േവൃത്ിരൾ 

2.  വിഭാഗം ബി : സ്മൂഹത്ിൽ അവശത അനുഭവിക്കുന്ന വിഭാഗങ്ങൾക്കുള്ള 

വയക്തിഗതആസ്തിരൾ ഖണ്ഡിര 5ൽ േരാമര്ശിക്കുന്ന രുടും ങ്ങൾക്ക്മാക്തം 

3.  വിഭാഗം  ി : പദശീയ ക്ഗാമീണ ഉേജീവനമിഷൻ നി ന്ധനരൾ അനുസ്രിക്കുന്ന 

സ്വയംസ്ഹായസ്ംഘങ്ങൾ ക്ക്തോതുഅടിസ്ഥാന സ്ൗരരയങ്ങൾ 

4. വിഭാഗംഡി: ക്ഗാമീണ അടിസ്ഥാനസ്ൗരരയങ്ങൾ 

പൂര്ടത്ീകരിച്ച ഭൂഗ്പദേശങ്ങളുതട വിവരങ്ങൾ                                      

SN മണ്ണുകയ്യാല  മഴക്ുഴി 

1.  സ്ുപലാെന രമണി ടി  

 

വത്സല ദാപമാദരൻ 

2.  തര പക്േമ  ിന്ദു ആര്  

 
വൃദ്ധ സ്ദനം 

3.  ക്േശാന്ത്ൻ വത്സല ദാപമാദരൻ  

 

ടി രാജൻ 

 4.  ക്േസ്ാദ്  

 

സ്മിത േവിക്തൻ  

 

മാേവൻ ടി േി 

 5.  ക്േസ്ീദ  

 

പഗാേിര  

 

സ്പരാജിനി വി 

 
6.  േി തര ലക്ഷ്മണൻ  

 

എ ടി വി  ലക്ഷ്മി  

 
രാഘവൻ മുള്ളിപക്കാട ്

7.  ഐ സ്ി രുഞ്ഞിപ്പാര്േതി  

 

  



14 
 

 

ഗ്ഗാമ ഭ നിര്ടദേശങ്ങൾ 

➢ രൃഷിപ്പണി തതാഴിലുറപ്പിന്തറ ഭാഗമാക്കുര . 

➢ ക്േവൃത്ി സ്മയം 9 മണി മുതൽ 4 മണി വതര ക്രമീരരിക്കുര. 

➢ 15 ദിവസ്ത്ിനുള്ളിൽ രൂലി ലഭയമാക്കുര. 

➢ തതാഴിൽ ദിനങ്ങൾ വര്േിപ്പിക്കുര  പവതനം ഉയര്ത്ുര തുടങ്ങിയ നിര്പദശങ്ങൾ  

➢ ക്ോപദശിര ഭാഷയിലുള്ള എസ്റ്റിപമറ്ും ക്േവൃത്ി സ്ഥലങ്ങളിൽ ലഭയമാക്കുര. 

➢ തതാഴിലുറപ്പിൽ അനുവദനീയമായതും മുൻഗണന ക്രമത്ിലും ക്േവൃത്ിരൾ 

ഏതറ്ടുക്കാൻ ക്ശദ്ധിക്കുര. 

➢ തതാഴിൽ അപേക്ഷരൾ ക്ഫെ്  ഓഫീസ്ിൽ സ്വീരരിക്കുരയും ആയതിനു കരപ്പറ്് 

രസ്ീത് നൽരുരയും തെയ്യുര. 

➢ വിജിലൻസ്്  ആൻഡ്  പമാണിറ്റിംഗ് രമ്മറ്ി അംഗങ്ങതള ഓപരാ വര്ഷവും 

തിരതഞ്ഞടുക്കുര.  

➢ േദ്ധതിയുതട ശരിയായ രീതിയിലുള്ള നടത്ിപ്പിന് വിഎംസ്ിയുതട ഇടതേടലുരൾ 

ക്േവൃത്ി സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉറപ്പാക്കുര. 

➢ തെക്ക്  ലവീഫ്  പോതല ക്ോോനയം ഉള്ള മസ്്തറര് പറാളിൽ യാതതാരു വിേ 

തവട്ടിതിരുത്ലും ോടില്ല.  ഹാജര് രൃതയമായി പരഖതപ്പടുത്ണം. ക്േവൃത്ി നടന്ന 

തീയതി പരഖതപ്പടുത്ണം 

➢ തതാഴിലിടങ്ങളിൽ അടിസ്ഥാന തസ്ൗരരയങ്ങൾനിര് ന്ധമായും ഒരുക്കണം. 

➢ തതാഴിലിടങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന അേരടങ്ങൾക്ക് എക്തയും തേട്ടന്ന് െിരിത്സ സ്ഹായം ലഭയ 

മാരുന്ന നടേടിരൾ ഉൊരണം. അതിനുള്ള നടേടിക്രമങ്ങൾ പമറ്ുമാര് 

സ്മയ ന്ധിതമായി േൂര്ത്ീരരിക്കാൻ ക്ശദ്ധിക്കണം. 

ഉദേയാഗസ്ഥര്ട/വാര്ടഡ്  തമമ്പരില് നിന്നും ഉള്ള മറുപടി 

➢ മഹാത്മാഗാന്ധി പദശീയ ക്ഗാമീണ തതാഴിലുറപ്്പ നിയമക്േരാരം ആസ്തി വിരസ്ന 

ക്േവര്ത്ിരൾക്കാണ് മുൻതൂക്കതമന്നും രൃഷിതയ പക്ോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി 

അടിസ്ഥാന സ്ൗരരയങ്ങൾ ഒരുക്കിതക്കാടുക്കുര മാതക്തപമ തെയ്യാൻ സ്ാേിക്കുരയുള്ളു. 

➢ തതാഴിലാളിരൾക്ക് 15 ദിവസ്ത്ിനരം രൂലി ലഭിക്കുന്നതിന് പവെ എല്ലാ 

നടേടിക്രമങ്ങളും രൃതയമായി േൂര്ത്ീരരിക്കുവാൻ നിര്വഹണ ഏജൻസ്ി 

ക്ശദ്ധിച്ചിട്ടുെ് . എങ്കിലും പരക്ന്ദ സ്ര്ക്കാരിൽ നിന്നും ലഭയമാപക്കെ തുര ലഭയമാരാതത 

വരുന്ന സ്ാഹെരയം തരാെ് മാക്തമാണ് രൂലി ലഭിക്കാൻ കവരുന്നത്. 

➢ ജനരീയ ഭാഷയിലുള്ള എസ്റ്റിപമറ്് ലഭയമാക്കുന്നതിനുള്ള സ്ൗരരയം നിലവിൽ തസ്രവര് 

പസ്ാഫ്ട് തവയറിൽ ഇല്ല. 

➢ വിജിലൻസ്്  ആൻഡ്  പമാണിറ്റിംഗ് രമ്മറ്ി അംഗങ്ങതള ഓപരാ വര്ഷവും 

തോതുക്ഗാമസ്ഭരളിൽ വച്ച ്തിരതഞ്ഞടുക്കാറുെ്. 

തീരുമാനങ്ങൾ 

➢ വി എം സ്ി തമമ്പര്മാരുതട ക്േവര്ത്നങ്ങൾ രൂടുതൽ തമച്ചതപ്പടുത്ുന്നതിന്തറ ഭാഗമായി 

ക്േവൃത്ി തുടങ്ങുന്ന ദിവസ്ം, സ്ഥലം എന്നിവ സ്ം ന്ധിച്ച രാരയങ്ങൾ അവതര 

അറിയിക്കാനുള്ള തീരുമാനമായി. 

➢ എല്ലാ ക്േവൃത്ിരളിലും സ്ി ഐ  ി സ്ഥാേിക്കുവാനും തീരുമാനമായി. 

➢ തതാഴിലിനുള്ള അപേക്ഷ സ്മര്പ്പിക്കുപമ്പാൾ തതാഴിൽ പവെ തീയതി, അപേക്ഷ 

സ്മര്പ്പിക്കുന്ന തീയതി എന്നിവ പരഖതപ്പടുത്ി ക്ഫെ ് ഓഫീസ് ് വഴി സ്മര്പ്പിക്കാനും 

കരപ്പറ് ്രസ്ീത് ലഭയമാക്കാനും തീരുമാനമായി. 


