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മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി 

ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്  റിദപ്പാര്ട്്  

  

ജില്ല: കണ്ണൂര് 

ബ്ലോക്ക  :പയ്യന്നൂര് 

പഞ്ചോയത്ക  :കോബ്കോൽ ആലപ്പടമ്പ 

വോര്ക  :13 പപ്പോരട്ട 

ബ് ോഷ്യൽ ഓിറ്ക  പീരീക :01/11/2019 to  20/11/2019 

 

റിബ്പ്പോര്ട്ടക  തയ്യോറോക്ിയതക 

രശ്മിടികക 

ആരയ ുജിത്ക 

അബ് ോകക് 

റിബ് ോഴ്സക ബ്പഴക  ൺ പയ്യന്നൂര് ബ്ലോക്ക 

മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ തതാഴിലുറപ്പ് നിയമം 

ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്  ത ാസ റ്ി ദേരള (MGNSASK) 
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ആമുഖം 
ഇന്ത്യയിൽ  ോധോരണക്ോരോയ ജനങ്ങളുകട കതോഴിൽ കെയ്യുവോനുള്ള അവകോ കത്  ംരക്ഷിച്ചക 

നിലനിര്ത്ുന്നതിനോയി 2005 ക പകറ്ംബര് അഞ്ചോം തീയതി ബ്േ ീയ ഗ്രോമീണ കതോഴിലുറപ്പക 

നിയമം നിലവിൽ വന്നു. അവിേഗ്ധ കോയിക കതോഴിലിൽ ഏര്കപ്പടോൻ  ന്നദ്ധതയുള്ള 

ഗ്രോമഗ്പബ്േ ങ്ങളിൽ അധിവ ിക്ുന്ന ഏകതോരു കുടുംബത്ിനും ഒരു  ോമ്പത്ിക വര്ഷ്ം 100 

േിവ ത്ിൽ കുറയോത് കതോഴിൽ ഉറപ്പോക്ുന്നബ്തോകടോപ്പം രുണബ്മന്മയുള്ളതും 

സ്ഥോയിയോയിട്ടുള്ളതും ഉൽപോേനക്ഷമവുമോയ ആസ്തികളുകട  ൃഷ്ടിയോണക ഈ പദ്ധതിയുകട 

മുഖ്യ ലക്ഷയം.േരിഗ്േരുകട ഉപജീവനവും ആയി ബന്ധകപ്പട്ട വിഭവോടിത്റ  ക്തികപ്പടുത്ുകയും 

 ോമൂഹികമോയി പിബ്ന്നോക്ം നിൽക്ുന്ന എല്ലോ കുടുംബങ്ങകളയും പദ്ധതിയിൽ 

ഉൾകപ്പടുത്ുകയും പഞ്ചോയത്ക രോജക സ്ഥോപനങ്ങകള  ക്തികപ്പടുത്ുക  എന്നതും ഇതിൻകറ 

ലക്ഷയമോണക. വിദശഷ്തേൾ 

 

➢ നിയമത്ിൻകറ പിൻബലമുള്ള അവകോ ോധിഷ്ഠ ിതപദ്ധതി. 

➢ ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ക ഗ്പബ്േ ത്ക തോമ ിക്ുന്ന 18 വയസ്സക പൂര്ത്ിയോയ ഏകതോരോൾക്ും പദ്ധതിയിൽ 

പകോളിയോകോം. 

 

➢  കഗ്തീക്ും പുരുഷ്നും തുലയ ബ്വതനം . 

➢ പരിസ്ഥിതി  ംരക്ഷണം കോര്ഷ്ിക ബ്മഖ്ലയികല അടിസ്ഥോന  ൗകരയ വിക നം എന്നിവയകക്ക 

മുൻരണന. 

➢ കതോഴിലോളികൾ തകന്ന ഗ്പവര്ത്ികൾ കകെത്ുകയും ആ ൂഗ്തണകത്  ഹോയിക്ുകയും 

കെയ്യുന്നു. 

➢ ആ ൂഗ്തണത്ിലും നിര്വഹണത്ിലും തികഞ്ഞ  ുതോരയത. 

➢ കരോറുകോകര ഇടനിലക്ോബ്രോ ഇല്ല. 

➢ കപോതുജന പകോളിത്ബ്ത്ോകട ബ്ലബര് ബഡ്ജറ്ക. 

➢ ബോകക ബ്പോബ്റോഫീ ക വഴി മോഗ്തം ബ്വതന വിതരണം. 

➢ കമ്പയൂട്ടര്  ൃംഖ്ല വഴിയുള്ള ബ്മോണിറ്റിംരക  ംവിധോനം. 

➢ ഗ്രോമ ഭ പദ്ധതി ഓിറ്ക കെയ്യുന്നു. 

ബ്േ ീയ ഗ്രോമീണ കതോഴിലുറപ്പക പദ്ധതി ഗ്പകോരം ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ക ഗ്പബ്േ ത്ക  നടപ്പിലോക്ുന്ന 

മുഴുവൻ ഗ്പവൃത്ികളും  ബ് ോഷ്യൽ ഓിറ്ിങ്ങിനു വിബ്ധയമോക്ണകമന്ന17(2) വകുപ്പക 

നിഷ്കര്ഷ്ിക്ുന്നു. പദ്ധതി ഗ്പവര്ത്നകത്പ്പറ്ിയും കപോതുധനംെിലവഴിക്ുന്നതികനപ്പറ്ിയും 

പൗര മൂഹം നടത്ുന്ന  പര യവും  വതഗ്ന്ത്വുമോയ പരിബ് ോധനയോണക ആണകബ് ോഷ്യൽ 

ഓിറ്ക അഥവോ  ോമൂഹിക പരിബ് ോധന.കതോഴിലുറപ്പക നിയമഗ്പകോരം വര്ഷ്ത്ിൽ രെുതവണ 

ബ് ോഷ്യൽ ഓിറ്ക ഗ്രോമ ഭകൾ എല്ലോ വോര്ിലും കൃതയമോയി നടബ്ത്െതോണക . 

ബ് ോഷ്യൽഓിറ്ിലൂകട അഴിമതി ഇല്ലോതോക്ുന്നതിനും  ുതോരയത ഉറപ്പുവരുത്ുന്നതിനും 

കോരയക്ഷമത വര്ധിപ്പിക്ുന്നതിനും   ത്ഭരണം ഉറപ്പോക്ുന്നതിനും കഴിയുന്നു.പദ്ധതി പണം 

 രിയോയ രീതിയിൽ െിലവഴിച്ചിട്ടുെക എന്നും പണം കെലവഴിച്ചതുകകോെക പദ്ധതിയുകട ലക്ഷയം 

കകവരിച്ചിട്ടുെക എന്നും രുണബ്ഭോക്തോക്ളുകട ജീവിതത്ിൽ രുണകരമോയും  കോരയമോയ മോറ്ം 

ഉെോയിട്ടുെക എന്നക ബ് ോഷ്യൽഓിറ്ിലൂകട  കകെത്ോൻ കഴിയുന്നുപദ്ധതി ആ ൂഗ്തണം. 

നിര്വഹണം, ബ്മോണിറ്റിംരക തുടങ്ങി എല്ലോ വയക്തികളും ബ് ോഷ്യൽ ഓിറ്ക ഗ്രോമ ഭയിൽ 

നിര്ബന്ധമോയും പകകടുക്ണം.മഹോത്മോ രോന്ധി ബ്േ ീയ ഗ്രോമീണ കതോഴിലുറപ്പകപദ്ധതിയിൽ  

 ുരമവും  ുതോരയവുമോയി ബ് ോഷ്യൽ ഓിറ്ക നടത്ുന്നതിനക  ബ്കരളത്ിൽ   വതഗ്ന്ത് 

െുമതലയുള്ള ബ് ോഷ്യൽ ഓിറ്ക യൂണിറ്ക നിലവിൽവന്നു. 

1.രീതിശാ ്ഗ്തം:തോകഴ പറയുന്ന രീതി അവലംബിച്ചോണക ഈ റിബ്പ്പോര്ട്ടക 
തയ്യോറോക്ിയിട്ടുള്ളതക. 

1. ഓിറ്ക പ്ലോൻ  

2. അഭിമുഖ്ം :ബിിഒ, പഞ്ചോയത്ക ഗ്പ ിൻറക, ജനഗ്പതിനിധികൾ, ക ഗ്കട്ടറി & റോഫക “ബ്മറ്ക, 

കതോഴിലോളികൾ, കര്ഷ്കര്,  

3. ഫയൽ പരിബ് ോധന  
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4. ഫീൽക  ന്ദര് നം, നിരീക്ഷണം  

5. റഫറൻ ക: വിക നബ്രഖ്, വോര്ഷ്ിക പദ്ധതി ബ്രഖ്, എംഐഎ ക, രജിററുകൾ 

6. വിവരങ്ങളുകട ബ്ഗ്കോീകരണം: ബ്ഗ്കോ ക കവരിഫിബ്ക്ഷ്ൻ, അവ ോനവട്ട െര്ച്ച 

7. കരടക റിബ്പ്പോര്ട്ടക തയ്യോറോക്ൽ 

 

2. പഞ്ചായത്്   അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ  

    
1 ജില്ല കണ്ണൂര് 

 

2 ബ്ലോക്ക    പയ്യന്നൂര് 

 

3 അതിരുകൾ   

 
കിഴക്ക  എരമം കുറ്ൂര് ഗ്രോമ പഞ്ചോയത്ക ,കപരിബ്ങ്ങോം 

വയക്ര,   
പടിഞ്ഞോറക  കരികവള്ളൂര് കപരളം ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ക, 

പയ്യന്നൂര് നരര  ഭ  
കതക്ക  പയ്യന്നൂര് നരര  ഭ 

  
വടക്ക കയ്യൂര് െീബ്മനി ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ക, 

കപരിബ്ങ്ങോം വയക്ര , ഗ്രോമ പഞ്ചോയത്ക  

4 വിസ്തീര്ണം   42.07 

5 വോര്ക  കളുകട എണ്ണം 14  

6 ജന ംഖ്യ  19325  

7 സ്കൂ ൾ 10 

8 കുടുംബഗ് ീ യൂണിറ്ക 210 

9 അംരൻവോടി 
25     

3.തതാഴിലുറപ്്പ പദ്ധതി അടിസ്ഥാന വിവരം 

തതാഴില് 

ോര്ടഡ് ( 

ആതേ) 

ഗ്പദതയേ 

വിഭാഗം ോര്ടഡ്  
ആേ്റ്ീവ് 

തതാഴില് ോര്ടഡ്  

ആേ്റ്ീവ് 

തതാഴില് ോര്ടഡ്  

(sc/എ ്,ടി) 

നൂറു േിന തതാഴില് 

2673 333 869 57 354 

4.ഓഡിറ്്  നു വിദേയമാക്കിയ  ഗ്പവൃത്ിേളുതട ലിസ്റ്റ് 

ഗ്ക ഗ്പവൃത്ിയുകട ബ്പരക 

വര്ക്ക  ഐ,ി 

കോലയളവക ഗ്പവൃ

ത്ി 

േിന

ങ്ങൾ 

അവിേഗ്ധ  

ബ്വതനം 

വിേഗ്ധ 

ബ്വതനം 

 ോധനങ്ങളു

കട തുക ി 

,ഐ ,ബി 

ആകക 

1 വോര്ക 13 ൽ തട യ 

ണ നിര്മോണം 

WC/333416 

24.11.2018 – 

28.11.2018 

55 15235 0 0 15235 
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2 വോര്ക 13 ൽ നീര് 

ത് ട പരി പോല ന 

ത്ിൽ മണ്ണക കയ്യോല 

നി ര്മോണം രെോം 

ഘട്ടം WC/328333 

28.09.2018 -

19.12.2018 

942 260934 

 

0 0 260934 

3 വോര്ക 13 ൽ പച്ച ക് 

റി കൃഷ്ിക്ക നി ല 

കമോരുക്ൽ LD/328747 

24.12.2018 -

23.02.2019 

910 252070 0 0 252070 

 

4 വോര്ക 13 ൽ പച്ച ക് 

റി കൃഷ്ിക്ക നി ല 

കമോ രുക്ൽരെോം 

ഘട്ടം LD/338099 

27.02.2019-

30.04.2019 

791 219107 

 

0 500 (MEDICINE) 219607 

5.ഗ്പവര്ടത്ിേളുതടപരിദശാേനവിവരണം 

 ഗ്പവൃത്ിയുകടബ്പരക എംബുക്ിൽ 

ബ്രഖ്കപടുത്ിയ  

ഫീൽക പരിബ് ോധനകെഅളവുക

ൾ 

1 വോര്ക 13 ൽ തടയണ 

നിര്മോണം WC/333416 

മണ്ണക നീക്ം കെയ്യൽ : 64.38 

m3മണൽ െോക്ുകൾ 

ഉറപ്പിക് ൽ :64.75 m3 

 ക്തമോയ ഒഴുക്ിൽ 

തടയണന ിച്ചുബ്പോയതോയിക്െു.  

2 വോര്ക 13 ൽ നീര്ത്ട പ രി 

പോലനത്ിൽ മണ്ണക ക യ്യോ ല 

നിര്മോണം രെോം ഘട്ടം 

WC/328333 

സ്ഥലംവൃത്ിയോക്ൽ:3800 

m2, മണ്ണകകിളക്ൽ: 1051.41 

m3,മണ്ണകകയ്യോലനിര്മോണം:954.

72m3 

 

4863 ഓളംഅളകന്നടുത്ു. 46 

മീറ്ര്ന ിപ്പിക്കപ്പട്ടിട്ടുെക. 

ബോക്ിമണ്ണുകയ്യോലകൾഅളന്നുതിട്ട

കപ്പടുത്ോൻ ോധിക്ോത്വിധംകോ

ടുപിടിച്ചുകിടക്ുന്നു. 

3 വോര്ക 13 ൽ പച്ചക്റി കൃ 

ഷ്ിക്ക നില കമോ രുക് 

ൽLD/328747 

പച്ചക്റിക്ക്നിലകമോരുക്ൽ : 

7993.94 m2 

പച്ചകറി വിളകവടുപ്പക കഴിഞ്ഞു 

സ്ഥലം കനൽകൃഷ്ി ബ്ക്വെി 

ഒരുക്ിയിട്ടതിനോൽഅളകന്നടുക്ോ

ൻ  ോധിച്ചിരുന്നില്ല 

4 വോര്ക 13 ൽ പച്ചക്റി കൃ 

ഷ്ിക്ക നിലകമോരു ക് 

ൽരെോം ഘട്ടം LD/338099 

പച്ചക്റിക്ക്നിലകമോരുക്ൽ 

:6131.48 m2 

പച്ചകറി വിളകവടുപ്പക കഴിഞ്ഞു 

സ്ഥലം കോടു കയറി കിടക്ുന്ന 

തിനോലുംകനൽകൃഷ്ിബ്ക്വെിഒരു

ക്ിയിട്ടതിനോലുംഅളകന്നടുക്ോൻ 

 ോധിച്ചിരുന്നില്ല 

വാര്ടഡ് 13 ല് തടയണ നിര്ടമാണം WC/333416 

വടബ്േരിബ്തോടിൽ5സ്ഥലങ്ങളിലോയിഗ്പോബ്േ ികമോയിലഭയമോയകവുങ്ങകതടി, ീമകക്ോന്നതുടങ്ങി

യമരങ്ങളുംകല്ലുകളുംമണൽെോക്ുകളുംഉപബ്യോരിച്ചകതടയണനിര്മിച്ചസ്ഥലങ്ങൾ ന്ദര് ിച്ചബ്പ്പോ

ൾപൂരകണരൂപത്ിലുള്ളതടയണകൾകോണോൻകഴിഞ്ഞില്ല.  ക്തമോയ നീകരോഴുക്ിൽ 

തടയണകകളല്ലോം തകന്നഒഴുകിബ്പ്പോയിട്ടുെക. എകിലുംജലക്ഷോമം ബ്നരിട്ട  മയങ്ങളിൽ കൃഷ്ി 

കെയ്യുന്നതിനകഈഗ്പവൃത്ി ഹോയകമോയതോയികെു. 

വാര്ടഡ് 13 ല് നീര്ടത്ട പരിപാലനത്ില് മണ്്ണ േയ്യാല നിര്ടമാണം WC/328333 

ഒന്നോംവോര്ിൽ 24 ബ്പരുകടപറമ്പിൽമണ്ണകകയ്യോലനിര്മിച്ചതോയിക്െു. ഭൂരിഭോരം 

പറമ്പുകളിലുംകയ്യോലഇബ്പ്പോഴും ംരക്ഷിക്കപ്പട്ടിട്ടുെക. എകിലും ര വതി 

എന്നവരുകടപറമ്പികലമണ്ണുകയ്യോലയുകടകുറച്ചുഭോരങ്ങൾവീടുനിരകമോണത്ിനോയിന ിപ്പിക്കപ്പ

ട്ടിട്ടുള്ളതോയികെു. ആൾതോമ  മില്ലോത്പറമ്പുകളിൽ 

മണ്ണുകയ്യോലകൾതൽസ്ഥിതിയിൽനിലനിന്നിട്ടുകെകിൽക്ൂടികോടുകയറിക്ിടക്ുന്നതിനോൽ

അളന്നുതിട്ടകപ്പടുത്ുന്നതിൽതട ംബ്നരിട്ടിട്ടുെക. ഭൂവുടമകളുമോയി 

 ം ോരിച്ചബ്പ്പോൾഇത്വണമഴകവള്ളംമുഴുവൻഭൂമിയിബ്ലക്കഇറങ്ങുന്നതിന്മണ്ണുകയ്യോലനിര്മോ

ണം ഹോയകമോയിട്ടുകെന്നകഅഭിഗ്പോയകപ്പട്ടു.  

വാര്ടഡ് 13 ല് പച്ചക്കറി േൃഷ്ിക്ക് നിലതമാരുക്കല് LD/328747 

 

വടബ്േരി, നോര്ക്ൽഗ്പബ്േ ങ്ങളിലോയി10ഓളം ബ്പരുകടപറമ്പുകളിൽപ 

ച്ചക്റിക്ക്നിലകമോരുക്ൽ ഗ്പവൃത്ിപൂര്ത്ീകരിച്ചിട്ടുെക. കഫഗ്ബുവരിമോ ം 
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പൂര്ത്ീകരിച്ചഗ്പവൃത്ികകോെവയലിൽ പച്ചക്റികൃഷ്ികെയ്യുന്നതിനവളകരബ്യകറ 

ഉപകോരകപ്പകട്ടന്നകഭൂവുടമകളുമോയുള്ള ം ോരത്ിൽമനസ്സിലോയി. 

എന്നോൽഇബ്പ്പോൾവയലിൽകനൽകൃഷ്ിക്ുള്ളഗ്പവൃത്ികൾതുടങ്ങിയതിനോൽസ്ഥലത്ുഎഗ്തമോ

ഗ്തംഗ്പവൃത്ിപൂര്ത്ീകരിച്ചുകവന്നകമനസ്സിലോക്ോൻകഴിഞ്ഞില്ല. 

പച്ചക്കറി േൃഷ്ിക്ക് നിലതമാരുക്കല്രണ്ാം ഘ്ം  (LD/338099) 

 

വടബ്േരി, പപ്പോരട്ട, നോര്ക്ൽ ഗ്പബ്േ ങ്ങളിലോയി 16ഓളംബ്പരുകട പറമ്പുകളിൽ 

പച്ചക്റിക്ക്നിലകമോരുക്ൽരെോംഘട്ടത്ിൽഗ്പവൃത്ിപൂര്ത്ീകരിച്ചിട്ടുെക. ഏഗ്പിൽ 

മോ ബ്ത്ോകട പൂര്ത്ീകരിച്ചഗ്പവൃത്ി ഈവരകഷ്ംപച്ചക്റികൃഷ്ിനല്ലരീതിയിൽ കെയ്യുന്നതി 

നക ഹോയകമോയിട്ടുകെന്നകകതോഴിലോളികൾഅഭിഗ്പോയകപ്പട്ടു. തുടര്ന്നുള്ള മോ ങ്ങളിൽ 

ഇടവിളയോയി കൃഷ്ികൾകെയ്യുന്നതിനും മകണ്ണോരുക്ൽ  ഹോയിച്ചിട്ടുകെന്നകഗ്പ 

ബ്േ വോ ികൾ ോക്ഷയകപ്പടുത്ി. പച്ചക്റികൃഷ്ിവിളകവടുപ്പകക ഴിഞ്ഞതിനോലുംകനൽ 

കൃഷ്ികെയ്യുന്ന മയമോയതിനോലുംസ്ഥലത്കനടന്നഗ്പവൃത്ിഎഗ്തമോഗ്തമോകണന്നകഅളകന്നടുക്ോ

ൻ ോധിച്ചിരുന്നില്ല.  

6.അവോശഅേിഷ്ഠ ിതനിരീക്ഷണങ്ങള് 

മഹോത്മരോന്ധി ബ്േ ീയഗ്രോമീണ കതോഴിലുറപ്പക നിയമത്ിലൂകട ഗ്രോമീണ ജനതയകക്ക കതോഴിൽ 

നല്കകപടുന്നബ്തോകടോപ്പം അവരുകട പത്ു അവകോ ങ്ങളും  ംരക്ഷിക്കപടുന്നു.ബ് ോഷ്യൽ 

ഓിറ്ിലൂകട ഗ്പവൃത്ികളുകട പരിബ് ോധനയും അബ്തോകടോപ്പം കതോഴിലോളികളുകട 

പത്വകോ ങ്ങളും ംരക്ഷിക്കപടുന്നുകവന്നും വിലയിരുത്ുന്നു.കതോഴിലുറപ്പക നിയമത്ിലൂകട 

കതോഴിലോളികൾക്ക ലഭയമോയ അവകോ ങ്ങകളകുറിച്ചക തോകഴ പറയുന്നു. 

1. തതാഴില് ോര്ടഡുമായി ബന്ധതപ്പവ: 

കതോഴിൽകോര്ക ഒരുആധികോരികബ്രഖ്യോണക . മഹോത്മോ രോന്ധി ബ്േ ീയ ഗ്രോമീണ കതോഴിലുറപ്പക 

നിയമത്ികല കഷ്യൂൾ 2 ഗ്പകോരം കതോഴിൽ കോര്ിനക അബ്പക്ഷ നൽകുന്ന കുടുംബങ്ങൾക്ക 15 

േിവ ത്ിനകം തികച്ചും  ൗജനയമോയി കതോഴിൽ കോര്ക  ലഭയമോക്ണകമന്നക അനു ോ ിക്ുന്നു. 

കൂടോകത കൃതയമോയ ഇടബ്വളകളിൽ കോര്ക പുതുക്ി നൽബ്കെതുമോണക. കതോഴിൽ കോര്ക 

കതോഴിലോളികളുകട കകവ ം തകന്നയോണക  ൂക്ഷിബ്ക്െതക.കതോഴിലോളികളുമോയി 

 ം ോരിച്ചബ്പ്പോൾ കതോഴിൽ കോര്ക അവരുകട കകവ ം തകന്നയോണക .  ൂക്ഷിക്ുന്നകതന്നും 

ഗ്പവൃത്ി േിവ ങ്ങളിൽ കൃതയമോയി ഹോജര് ബ്രഖ്കപ്പടുത്ോറുകെന്നുംമന ിലോയി.   കതോഴിൽ 

ഏര്കപ്പട്ട േിവ ങ്ങൾ കൃതയമോയി ബ്രഖ് കപടുത്ിയിരിക്ുന്നു. കതോഴിൽ കോര്ിൽ അടിസ്ഥോന 

പരമോയി പൂരിപ്പിബ്കെ എല്ലോ ഭോരങ്ങളും കൃതയമോയി 

ബ്രഖ്കപടുത്ിയിരിക്ുന്നു.കതോഴിലോളി,ബ്ജോലി ലഭയമോയ കോലയളവക , കതോഴിൽ  ആവ യകപട്ട 

കോലയളവകഎന്നീ ഭോരങ്ങൾ എല്ലോം തകന്ന പൂരിപ്പിച്ചിട്ടുെക. 

2.തതാഴില് ലഭിക്കുന്നത്  ംബന്ധിച്ച്: 

കതോഴിൽ കോര്ുള്ള ഏകതോരു കുടുംബത്ിനും 100 േിവ കത് അവിേഗ്ദ കോയിക കതോഴിലിനക 

അവകോ മുെക. അബ്പക്ഷ നൽകിയോൽ കകപ്പറ്ു ര ീതക നൽകുകയും 15 േിവ ത്ിനകം 

കതോഴിൽ  ലഭയമോക്ണകമന്നും നിയമത്ിൽ ഗ്പതിപോേിക്ുന്നു .അബ്പക്ഷ  വീകരിക്ുന്ന 

മുറയകക്ക അബ്പക്ഷകനക കകപ്പറ്ു ര ീതക  നിര്ബന്ധമോയും നൽകണകമന്നക നിയമത്ിൽ 

അനു ോ ിക്ുന്നുെക . വോര്ികല കതോഴിലോളികൾ കൂട്ടോയും വയക്തിരതമോയും അബ്പക്ഷകൾ 

നൽകിയതിൽ കതോഴിൽ ആവ യമുള്ള തീയതി ബ്രഖ്കപ്പടുത്ിയിട്ടുെക.എന്നോൽ  അബ്പക്ഷ 

നൽകിയ തീയതി ബ്രഖ്കപടുത്ിയിട്ടില്ല.കകപറകഗ്റ ീതക നൽകിയതോയും കോണോൻ 

കഴിഞ്ഞില്ല.കതോഴിലുറപ്പക നിയമഗ്പകോരം കതോഴിൽ ആവ യകപ്പട്ടു കഴിഞ്ഞോൽ 15 േിവ ത്ിനകം 

കതോഴിൽ ലഭയമോക്ണകമന്നുെക. വോര്ികല കതോഴിലോളികൾക്ക കതോഴിൽ ആവ യമുള്ള 

 മയങ്ങളിൽ  അബ്പക്ഷ  മര്പ്പിക്ുന്ന മുറയകക്ക 15 േിവ ത്ിനകം കതോഴിൽ 

അനുവേിബ്ക്െതുെക .വോര്ികലകതോഴിലോളികൾക്ക കൃതയമോയി കതോഴിൽ ലഭിച്ചിട്ടുെക. 

.3.തതാഴിലില്ലായ്മദവതനം: 

കതോഴിൽ ആവ യകപ്പട്ടു കഴിഞ്ഞോൽ 15 േിവ ത്ിനകം കതോഴിൽ ലഭയമോക്ോത്പക്ഷം 

കതോഴിലില്ലോയ്മ ബ്വതനം ലഭിക്ോൻ അവകോ മുെക . വോര്ികലകതോഴിലോളികൾ തീയ്യതി 
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ബ്രഖ്കപ്പടുത്ി  ബ്രഖ്ോമൂലം അബ്പക്ഷ  മര്പ്പിക്ോറില്ല  .അതുകകോെക തകന്ന കതോഴിലില്ലോയ്മ 

ബ്വതനം ലഭിബ്ക്െ  ോഹെരയം ഉെോയിട്ടില്ല 

4.തഷ്ല്്  ഓ് ദഗ്പാജേ്റ്്    ംബന്ധിച്ച്: 

വോര്ിൽ ആവ യമോയ വിക ന ഗ്പവൃത്ികൾ കകെത്ുന്നതിനക കതോഴിലോളികൾക്ക 

അവകോ ം ഉെക. കതോഴിൽ കകെത്ുന്നതിനു കതോഴിലോളികളുകടയും ബ്മറ്ികെയും ഭോരത്ക  

നിന്നും പകോളിത്മുെോവുന്നുെക   . എന്നോൽ കതോഴിലുറപ്പിൽ അനുവേനീയമോയ ആസ്തി 

വിക ന ഗ്പവൃത്ികൾ കകെത്ുന്നതിനക വോര്ികല വിവിധ ബ്മഖ്ലയിൽ ഉള്ളവരുകട 

പകോളിത്ം ഉെോബ്വെതുെക. 

5.യാഗ്താ തെലവ്  ംബന്ധിച്ച്: 

കതോഴിലോളികൾക്ക തോമ  സ്ഥലത്ുനിന്നും 5 കിബ്ലോമീറ്ര് െുറ്ളവിൽ കതോഴിൽ 

ലഭിക്ുവോനുള്ള അവകോ മുെക .ഗ്പസ്തു ത പരിധിക്ു പുറത്ു  കതോഴിൽ കെബ്യ്യെ  ോഹെരയം 

ഉെോവുകയോകണകിൽ യോഗ്തോ ബത്യോയി കൂലിയുകട 10% തുക നിലവികല കൂലി ഗ്പകോരം  27 

രൂപ 10 കപ  ഗ്പവൃത്ി േിവ ങ്ങളിൽ ലഭയമോക്ണം. അഞ്ചകകിബ്ലോമീറ്ര് പരിധിക്പ്പുറം 

കതോഴിലുറപ്പക ഗ്പവൃത്ി കെയ്തില്ല എന്നോണു കതോഴിലോളികളിൽ നിന്നും മന ിലോക്ോൻ 

കഴിഞ്ഞതക. 

6.ഗ്പവൃത്ി സ്ഥലതത്  ൗേരയങ്ങൾ  ംബന്ധിച്ച്; 

കതോഴിലിടങ്ങളിൽ ലഭിബ്ക്െ അടിസ്ഥോന  ൗകരയങ്ങളോയ ഗ്പഥമ  ുഗ് ൂഷ്ോ 

 ംവിധോനങ്ങൾ ,വിഗ് മ  മയകത് തണൽ  ൗകരയം, കുടികവളളം എന്നിവ 

കതോഴിലോളികൾക്ക ക ൗജനയമോയി ലഭയമോബ്ക്െതുെക.  . കതോഴിലോളികളുമോയുള്ള 

കൂടിക്ോഴ്ചയിൽ വോര്ികലകതോഴിലോളികൾ 

ക്കപദ്ധതിയുകടതുടക്കോലത്കകുടികവള്ളത്ിനുള്ളപോഗ്തം, പത്കകയ്യുറ, കോലുറഎന്നിവ 

കിട്ടിയിരുകന്നന്നുംഅറിയോൻ ോധിച്ചു. തണൽഷ്ീറ്കലഭയമോയിട്ടില്ല 

.ഗ്പഥമ ുഗ് ുഷ്മരുന്നുകൾബ്മറകറവോ ങ്ങി ൂക്ഷിക്ുകയോകണന്നും 

പഞ്ചോയത്ിൽബില്ലുകൾ മര്പ്പിക്ുന്നപക്ഷംതുകഅവരകലഭയമോക്ോറോകണന്നുംഅറിയോൻ ോ

ധിച്ചു.ഇങ്ങകനപോസ്സോയഒരുബിലകഓിറ്കപിരിയികലഫയലിൽകോണോൻ ോധിച്ചു.  

അപേടങ്ങൾ  ംബന്ധിച്ച്: 

കതോഴിലുറപ്പക ബ്ജോലിക്ികട കതോഴിലോളികൾക്ക ഏകതകിലും തരത്ിലുള്ള അപകടം  ംഭവിച്ചു 

ബ്പോവുകയോകണകിൽ നിയമത്ികല കഷ്യൂൾ 2(5)ഗ്പകോരവുംഅദ്ധയോയം 9 കല പരോമര് ങ്ങളുകട 

അടിസ്ഥോനത്ിലും െികിൽ ോ കെലവുകളുകട ബ്രഖ്കൾ  മര്പ്പിക്ുന്ന മുറയകക്ക  ഗ്പസ്തു ത തുക 

മുഴുവനും അനുവേിച്ചു കകോടുബ്ക്െതോണക.ഓിറ്ക  കോലയളവിൽ 

വോര്ികലഒരുകതോഴിലോളിക്ക്മരണം ംഭവിച്ചിട്ടുെക. 

നിര്വഹണഏജൻ ിയുമോയിഇബ്തക്ുറിച്ചുഅബ്നവഷ്ിച്ചബ്പ്പോൾആകതോഴിലോളിക്ക്നഷ്ടപരിഹോരംഅ

നുവേിക്ോനുള്ളനടപടികൾആരംഭിച്ചിട്ടുകെന്നവയക്തമോക്ി. 

7.ദവതനം ലഭയമാക്കുന്നത്  ംബന്ധിച്ച്; 

കതോഴിലുറപ്പക നിയമത്ിൽ ത ക്ഷന് 3(2)ഗ്പകോരം മറര് ബ്റോളക കോലോവധി കഴിഞ്ഞു 15 

േിവ ത്ിനകം കതോഴിലോളികളുകട അകക്ൗെിൽ കൂലി ലഭിക്ുവോൻ അവകോ മുെക . 

പഞ്ചോയത്ിൽ നിന്നും പതിനഞ്ചക േിവ ത്ിനുളളിൽ എഫക.ടി.ഒ ജനബ്ററ്ക കെയ്തിട്ടുെക. 

8.15 േിവ ത്ിനേം ദവതനം ലഭയമായിതല്ലങ്കില് നഷ്ട പരിഹാരം 

ലഭിക്കുവാനുള്ള അവോശം 

കതോഴിൽ പൂര്ത്ീകരിച്ചുപതിനഞ്ചു േിവ ത്ിനുള്ളിൽകൂലി ലഭിച്ചികല്ലകിൽ കൂലിയുകട  0.05  

 തമോനം നഷ്ട പരിഹോരം ലഭിക്ുവോനുള്ള അവകോ ം ഉെക. പഞ്ചോയത്ിൽ നിന്നും പതിനഞ്ചക 

േിവ ത്ിനുളളിൽ എഫക.ടി.ഒ ജനബ്ററ്ക കെയ്തിട്ടുെക.നിലവിൽ ബ്കഗ്ന്ദ  രകകോരിൽ നിന്നും ഫെക  

ലഭയമോകോതിരിക്ുന്ന  ോഹെരയത്ിൽ മോഗ്തമോണക ബ്വതനം ലഭിക്ോൻ  കവകുന്നതക. 

9.പരാതി പരിഹാരം  ംബന്ധിച്ച്: 
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കതോഴിലുറപ്പുമോയി ബന്ധകപ്പട്ട ഏകതകിലുംകോരയത്ിൽ പരോതിയുെോകുന്ന പക്ഷം ആയതക 

ബ്രഖ്ോമൂലം പഞ്ചോയത്ിൽ പരോതികപ്പടോവുന്നതോണക ,ഗ്പസ്തു ത പരോതികൾ  വീകരിച്ചു ര ീറ്ക  

നൽകുകയും പരമോവധി 7 േിവ  പരിധിക്ുള്ളിൽ അബ്നവഷ്ിച്ചു പരോതിക്ോരനക മറുപടി 

നൽബ്കെതോണക(section (19)  .പരോതികൾ അറിയിക്ുന്നതിനുള്ള ബ്ടോൾ ഗ്ഫീ നമ്പരക (1800 425 0143) 

കപോതുജനങ്ങൾക്ക കോണോവുന്ന രീതിയിൽ പഞ്ചോയത്ക ഓഫീ ിൽ ഗ്പേര് ിപ്പിബ്ക്െതുെക . 

പഞ്ചോയത്ികല പരോതി രജിറര് പരിബ് ോധിച്ചബ്പ്പോൾ പരോതികൾ രജിററിൽ 

ബ്രഖ്കപ്പടുത്ിയതോയും അതിനുള്ള നടപടി  വീകരിച്ചതോയും കോണകപട്ടു. 

10.ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്  നടത്ുന്നത്  ംബന്ധിച്ച്: 

കതോഴിലുറപ്പിൽ ഏകറ്ടുത് ഗ്പവൃത്ികൾ ബ് ോഷ്യൽ ഓിറ്ക  നടത്ുന്നതിൽ 

പകോളികളോവുന്നതിനു കതോഴിലോളികൾക്ക അവകോ മുെക.(ക ക്ഷൻ 17.2)  

7.തതാഴിലാളിേളുതടേടമേൾ 

1. കൃതയ മയത്കകതോഴിൽസ്ഥലത്കഹോജരോയിഒപ്പക വയകക്ുക. 

2. കതോഴിലുറപ്പകഗ്രോമ ഭയിലുംബ് ോഷ്യൽഓിറ്കഗ്രോമ ഭയിലും കൃതയമോയിപകകടുക്ുക 

3. ഗ്പകൃതി ംരക്ഷണത്ിനക ആവ യമോയ ഗ്പവൃത്ികൾ ഏകറ്ടുത്കനടപ്പിലോക്ുക. 

4. ആസ്തി ൃഷ്ടിക്ുന്നഗ്പവൃത്ികൾ  കകെത്ിബ്മറ്കകനയുംപഞ്ചോയത്ക 

അധികൃതകരയും    അറിയിക്ുക. 

8. രജിസ്റ്റര്ട  പരിദശാേന 

 
ബ്കഗ്ന്ദ ര്ക്ോരിനകകറ നിര്ബ്േ  ഗ്പകോരം തോകഴ പറയുന്ന ഏഴു രജിറര് നിര്ബന്ധമോയും 

ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ിൽ  ൂക്ഷിബ്ക്െതോണക.  AMC ഗ്പകോരമുള്ള 7 രജിററുകളുംഉെോയിരുന്നു.അവ 

തോകഴ പറയ്യുന്നു. 

1.തതാഴില് ോര്ടഡ് രജിസ്റ്റര്ട  

കതോഴിൽ കോര്ിനുള്ള അബ്പക്ഷ, കോര്ക അനുവേിച്ച വിവരങ്ങൾഎന്നിവ 

ബ്രഖ്കപ്പടുത്ുന്നതിനുള്ള രജി കകറര് ആണകകതോഴിൽകോര്ഗ്ജിറര്. ഗ്പസ്തു ത വിവരങ്ങൾ 

യഥോ മയം ബ്രഖ്കപ്പടുത്ി  ൂക്ഷിബ്ക്െതോണക . MIS ൽ ലഭയമോയ വിവരങ്ങൾവോര്ക തലത്ിൽ  

രജിററിൽ പതിപ്പിച്ചക   ൂക്ഷിച്ചിരിക്ുന്നു. 

2.ഗ്ഗാമ ഭ രജിസ്റ്റര്ട  

കതോഴിലുറപ്പുമോയി ബന്ധകപ്പട്ട ഗ്രോമ ഭകൾ , ബ്യോരങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ ബ്രഖ്കപ്പടുത്ുന്നതിനക 

വോര്ക തലത്ിൽ ഗ്പബ്തയക ഗ്രോമ ഭകരജിററുകൾ  ൂക്ഷിബ്ക്െതുെക .ഇതിൽ ഗ്പവൃത്ി 

കകെത്ുന്നതിനുള്ളബ്യോരം ബ്െര്ന്നതോയും കോണുവോൻ  ോധിച്ചു 

3 .തതാഴില് അദപക്ഷാ രജിസ്റ്റര്ട 

കതോഴിൽ ആവ യകപ്പട്ടു ലഭിക്ുന്ന അബ്പക്ഷകളുകട വിവരങ്ങളും അതുഗ്പകോരം അവര്ക്ക 

കതോഴിൽ അനുവേിച്ചതിനകകറ വിവരങ്ങളും  ഗ്പസ്തു ത രജിററിൽ ബ്രഖ്കപ്പടുത്ി കവബ്ക്െതോണക. 

MISൽ നിന്നും കൗൺബ്ലോക കെയ്ത ബ്കോപ്പിയിൽ എല്ലോ വിവരങ്ങളും ഉൾകപ്പടുത്ിയിട്ടുെക. 

പഞ്ചോയത്ികെ മുഴുവൻ  ഗ്പവൃത്ികളുംപഞ്ചോയത്ക  തലത്ിൽ എഴുതി  ൂക്ഷിച്ച രജിറര്  

കൃതയമോയി പൂര്ത്ീകരിച്ചിട്ടുെക. 

4. വര്ടക്ക് രജിസ്റ്റര്ട: 

കതോഴിലുറപ്പിൽ നടപ്പിലോക്ുന്ന ഗ്പവൃത്ികളുകട വിവരങ്ങൾ യഥോ മയം ഗ്പസ്തു ത രജിററിൽ 

ബ്രഖ്കപ്പടുബ്ത്െതോണക.2018- 19 കോലയളവിൽ കെയ്യുവോൻ ഉബ്േ ിച്ചിരുന്ന മുഴുവൻ 

ഫയലുകളുബ്ടയും വിവരങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ   എം.ഐ.എ ക ൽ നിന്നും ൗൺബ്ലോക കെയ്തു 

 ൂക്ഷിച്ചിരിക്ുന്നു.(പഞ്ചോയത്ികെ മുഴുവൻ  ഗ്പവൃത്ികളും) 

5. ആസ്തി രജിസ്റ്റര്ട: (സ്ഥിര ആസ്തിേളുതട രജിസ്റ്റര്ട) 

കെയ്യുന്ന ഗ്പവൃത്ികൾ എല്ലോം ബ്രഖ്കപടുത്ിയ ആസ്തി രജിറര്  ൂക്ഷിച്ചിരുന്നു. .എന്നോൽ 

ആസ്തിയുകട വിവരങ്ങൾ ബ്രഖ്കപ്പടുബ്ത്െ പല ഭോരങ്ങളും ഒഴിഞ്ഞു കിടക്ുന്നു. അഗ് ക, 
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ഗ്പവൃത്ി തുടങ്ങിയ തീയതി , അവ ോനിച്ച തീയ്യതി , െിലവോയ തുക എന്നിവ 

ബ്രഖ്കപ്പടുബ്ത്െതുെക . 

6.പരാതി രജിസ്റ്റര്ട:  

കതോഴിലുറപ്പക പദ്ധതിയുമോയി ബന്ധകപ്പട്ട ഏതു പരോതിയും വോക്ോബ്ലോ ,ബ്രഖ്ോമൂലബ്മോ 

ലഭിക്ുകയോകണകിൽരജിററിൽ ബ്രഖ്കപ്പടുത്ുകയും നിര്ബന്ധമോയും കകപ്പറ്ു ര ീതക 

പരോതിക്ോരനക നൽകുകയും ബ്വണം. 1800 425 0143എന്ന ബ്ടോൾ ഗ്ഫീ നമ്പറിൽ പരോതികൾ 

ബ്രഖ്കപടുത്ോം എന്നുള്ള വിവരം കതോഴിലോളികൾക്ക ലഭയമോക്ണം.പരോതി രജിറര് കൃതയമോയി  

 ൂക്ഷിച്ചിട്ടുെക . ലഭിച്ച പരോതി അതിനു എടുത് നടപടി ഗ്കമങ്ങൾ എന്നിവ കൃതയമോയി ബ്രഖ് 

കപടുത്ിയിട്ടുെക.വിേഗ്ധകതോഴിലോളിബ്വതനംലഭിക്ോത്തോണക ഭൂരിഭോരം പരോതികളും . 

7.തമറ്ീരിയല് രജിസ്റ്റര്ട :  

കതോഴിലുറപ്പിൽ ഏകറ്ടുക്ുന്ന ഗ്പവൃത്ികളുകട ഭോരമോയി വരുന്ന  ോധന  ോമഗ്രികളുകട 

വോങ്ങൽ തീരുമോനം ,ഉപബ്യോരം  ,നീക്ിയിരിപ്പക  ,കെലവുകൾ എന്നിവ  ംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ 

മുഴുവനും ഗ്പസ്തു ത രജിററിൽ ബ്രഖ്കപ്പടുബ്ത്െതോണക  .ഓിറ്ക   കോലയളവിൽകമറ്ീരിയൽ  

വര്ക്ുകൾ ഒന്നും വോര്ിൽ നടന്നില്ല .അതുകകോെക  2018  -2019 കോലയളവിൽകമറ്ീരിയൽ 

രജിറരിൽ വിവരങ്ങൾ ഒന്നും ഇല്ല. അതക വകര ഉള്ള ഗ്പവൃത്ികളുകട വിവരങ്ങൾ എല്ലോം 

കൃതയമോയി ബ്രഖ് കപ്പടുത്ിയിട്ടുെക. 

9.ഗ്പവൃത്ി യലിതല 22 ദരഖേൾ 

എ .എം  ി ഗ്പകോരം ഒരു ഗ്പവൃത്ി ഫയലിൽ തോകഴപറയുന്ന ഇരുപത്ിരെു ബ്രഖ്കൾ 

നിര്ബന്ധമോയും ഉെോയിരിബ്ക്െോതോണക. 

1.േവര്ടദപജ് 

വോര്ഷ്ിക മോറര്  ര്ക്ുലര് ഗ്പകോരം കവര്ബ്പജിൽ പഞ്ചോയത്ക വിവരങ്ങൾ, ജില്ല, ഗ്പവര്ത്ി 

നടപ്പിലോക്ിയ വിവരങ്ങൾ, അടകൽ തുക, ആകക കെലവക, നടത്ിയ തീയതി,  മുതലോയ 

വിവരങ്ങൾ ബ്രഖ്കപടുബ്ത്െതോണക.  പരിബ് ോധിച്ച 4 ഫയലുകളിൽഒന്നിൽ ബ്പോലും വോര്ഷ്ിക 

മോറര്  ര്ക്ുലര് ഗ്പകോരമുള്ള കവര് ബ്പജക കോണോൻ  ോധിച്ചില്ല.  

2.തെേ് ലി ് റ് ്

വര്ക്ക ഫയലിൽ  ൂക്ഷിച്ചിരിക്ുന്ന വിവരങ്ങളുകട പട്ടികയും, അവയുകട ബ്പജക നമ്പറും 

ബ്രഖ്കപ്പടുബ്ത്െ കെക്ക ലിറകഫയലിൽ  ൂക്ഷിബ്ക്െതോണക. പരിബ് ോധിച്ചരെു  

ഫയലുകളിൽഒരു ഗ്പവര്ത്ിഫയലുകളിൽ  കെകക ലി ക റ്കകോണോൻ  ോധിച്ചില്ല. 

3.ആക്ഷൻപ്ലാന് 

ഒരു ജനകീയ ഇടകപടലിനകകറ ബ്നര്  ോക്ഷയം കതളിയി ക്ുന്ന ബ്രഖ്യോണക ആക്ഷൻ പ്ലോൻ 

ബ്കോപ്പി.ഗ്രോമ ഭ നിര്ബ്േ ിക്ുന്ന ഗ്പവൃത്ികൾ കഷ്ൽഫക ഓഫക ബ്ഗ്പോജക്ടിബ്ലക്ക മോറ്ുകയും 

ഇതിൽനിന്നും മുൻരണന അടിസ്ഥോനത്ിൽ അതോതക  ോമ്പത്ിക വര്ഷ്ത്ിൽ ആവ യമുള്ള 

ഗ്പവര്ത്ി കതരകഞ്ഞടുത്ക ആക്ഷൻ പ്ലോൻ തയ്യോറോക്ുകയും കെയ്യും .ആക്ഷൻ പ്ലോനിൽ ഉൾകപ്പട്ട 

ഗ്പവര്ത്ി തകന്നയോബ്ണോ നടപ്പിലോക്ിയതക എന്നക മനസ്സിലോക്ുന്നതിനും ആക്ഷൻപ്ലോൻ ബ്കോപ്പി 

ഉപകരിക്ുന്നു.പരിബ് ോധിച്ച ഫയലുകളിൽ  AMC ഗ്പകോരം നിര്ബന്ധമോയും ഉെോയിരിബ്ക്െ 

ആക്ഷൻ പ്ലോനിൻകറ ബ്കോപ്പി കോണോൻ  ോധിച്ചില്ല. എന്നിരുന്നോലും കതോഴിലുറപ്പക വിഭോരം 

ഓഫീ ിൽ പഞ്ചോയത്ികല മുഴുവൻ ആക്ഷൻ പ്ലോൻ വോര്ക  തലത്ിൽ തരം തിരിച്ചു 

വൃത്ിയോയി  ൂക്ഷിച്ചിരിക്ുന്നു.ഇതിനകകറ ഒരു ബ്കോപ്പി ഫയലിൽ കൂടി  ൂക്ഷിബ്ക്െതോണക. 

4.എസ്റ്റിദമറ്്ഡിസ ന്ആന്ഡ്ദഗ്ഡായിങ്  ,  ാദങ്കതിേ എസ്റ്റിദമറ് ്

പദ്ധതിയിൽ ഏകറ്ടുക്ുന്ന ഓബ്രോ ഗ്പവര്ത്ിക്ും  ംസ്ഥോന ര്ക്ോര് 

െുമതലകപ്പടുത്ിയ അധികോര സ്ഥോനത്ിനകകറ അനുമതിബ്യോടുകൂടിയ  ോബ്കതിക എറിബ്മറ്ക 

ഉെോയിരിബ്ക്െതോണക.ഓബ്രോ ഗ്പവര്ത്ിക്ും എറിബ്മറ്ിനകകറ  ംക്ഷിപ്തം, ിക ൻ, 

ഗ്പവര്ത്ിയുകട ഗ്പതീക്ഷിത ബ്നട്ടങ്ങൾ വി േീകരിക്ുന്ന  ോബ്കതിക കുറിപ്പക തുടങ്ങിയവ 

ഉെോയിരിബ്ക്െതും ക കവര് ബ് ോഫകറ്ക കവയറിലൂകട ഓൺകലനോയി അനുമതികൾ 
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ലഭയമോബ്ക്െതുമോണക .ഫയലിൽ  വി േമോയഎറിബ്മറ്ക ഉെോയിരുന്നു. എറിബ്മറ്ിൽ 

 ോബ്കതികവിേഗ്ധരുകട ഒപ്പക ഉെോയിരുന്നു. എറിബ്മറ്ക റിബ്പ്പോര്ട്ടക  ൂക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല . ഫയലിൽ 

ജനകീയ എറിബ്മറ്ക ഉെോയിരുന്നില്ല. 

5.ഭരണാനുമതി 

ഒരു വോര്ിൽ ഒരു വര്ഷ്ം നടപ്പിലോക്ുന്ന കതോഴിലുറപ്പക പദ്ധതി ഗ്പവര്ത്നങ്ങൾക്ക പഞ്ചോയത്ക 

ഭരണ  മിതി നൽകുന്ന അംരീകോരമോണക ഭരണോനുമതി 

പരിബ് ോധിച്ച ഫയലുകളിൽ ഭരണോനുമതിയുകട ബ്കോപ്പി ൂക്ഷിച്ചിരുന്നു. 

7. ംദയാജിതപദ്ധതി(േൺദവര്ടജന് ്) 

ഓിറ്ക  നു വിബ്ധയമോക്ിയ 4   ഗ്പവര്ത്ികൾക്ും ഈ ബ്രഖ്കൾ ബോധകമല്ല. 

8.ഡിമാന്ഡ്ദാം 

കതോഴിലോളികൾ കൂട്ടോയുംവയക്തിരതമോയും  മര്പ്പിച്ചിമോൻക അബ്പക്ഷ ഫയലിൽ 

 ൂക്ഷിച്ചിട്ടുെക. കതോഴിലോളികൾ 

ഏതുകോലയളവിൽകതോഴിൽബ്വണകമബ്ഗ്ന്നഖ്കപ്പടുത്ിയിട്ടുകെകിലുംഅബ്പക്ഷ മര്പ്പിച്ചതീയ്യ

തിബ്രഖ്കപ്പടുബ്ത്െതുെക.  

9.വര്ടക്ക്അദലാദക്കഷ്ന്ദാം 

കതോഴിൽ ആവ യകപ്പട്ടവര്ക്ുകതോഴിൽ അനുവേിച്ചുകകോെുള്ള വര്ക്ക അബ്ലോബ്ക്ഷ്ൻ 

ബ്ഫോംഈ ഗ്പവര്ത്ിയുകട ഫയലിൽ  ൂക്ഷിച്ചിരുന്നു. 

10.ഇ മസ്റ്റര്ട ദറാൾ 

കതോഴിലോളികൾ കതോഴിൽ കെയ്യുന്ന തീയതി, േിവ ം ഉൾകപ്പകട ഹോജര് 

ബ്രഖ്കപ്പടുത്ുന്നതിനുള്ള അടിസ്ഥോന ബ്രഖ്യോണക ഇമറര് ബ്റോൾ .ഇതിൽ ബ്ലോക്ക 

കവലപകകമൻറക ഓഫീ ര്, പഞ്ചോയത്ക ക ഗ്കട്ടറി എന്നിവര് ഒപ്പും,  

 ീലുംബ്രഖ്കപടുബ്ത്െതോണക.  ഇ-മറര് ബ്റോളുകളിൽ ബ്ലോക്ക കവലപകകമൻറക ഓഫീ ര്, 

പഞ്ചോയത്ക ക ഗ്കട്ടറി എന്നിവര് ഒപ്പും,   ീലുംബ്രഖ്കപടുത്ിയിട്ടുെക.. ഇതിൽ 

കതോഴിലോളികളുകട ഒപ്പുകൾ,  അവരുകട കതോഴിൽ േിനങ്ങൾ,  കൂലി എന്നിവ 

ബ്രഖ്കപ്പടുത്ിയിട്ടുെക .മോറര് ബ്റോളിൽ ഒപ്പിടുന്ന ബ്കോളങ്ങളിൽ തീയതി 

എഴുതിട്ടുെയിരുന്നില്ല.മറര് ബ്റോളിൽ  എം ബുക്ക   നമ്പര് ബ്രഖ്കപടുത്ിയില്ല.  പരിബ് ോധനയ്യകക്ക 

വിബ്ധയമോക്ിയ വര്ക്ക  ഫയലികല മറര് ബ്റോളുകൾ വളകര നല്ല രീതിയിൽ 

 ൂക്ഷിച്ചിട്ടുെക.എകിലുംഒഴിവോക്കപ്പബ്ടെെിലകവട്ടിത്ിരുത്ലുകൾവര്ക്ക  ഫയലികല മറര് 

ബ്റോളുകളിൽഉെോയിരുന്നു . അവ തോകഴ പറയുന്നു. 

 

S

N 

ഗ്പവൃത്ിയുകട ബ്പരക  മ കകറ

ര് ബ്റോൾ 

നമ്പര് 

ബ്പരക കതോഴിൽ കോര്ക  നമ്പര് റിമാര്ട്സ ്

1 

 

 

 

 

 

 

വോര്ക 13 ൽ പച്ചക്റി 

കൃഷ്ിക്ക 

നിലകമോരുക്ൽര

െോം ഘട്ടം  LD/338099 

19037 012/18 േോക്ഷോയണികക WAGE PER 

DAYൽതിരുത്ലുെക 

19977 013/23പുതിയവീട്ടിൽകമലോ

ക്ഷി 

TOTAL PAYMENT 

ബ്കോളത്ിൽതിരുത്ലു

െക 

496  TOTAL CASH 

PAYMENTതിരുത്ിയിട്ടുെക. 

2 വോര്ക13 ൽ നീര്ത്ട 

പരിപോലനത്ിൽ മണ്ണക 

കയ്യോല നിര്മോണം 

രെോം ഘട്ടം 

WC/328333 

7644 013/165 ബ്ഗ്പമലതകക AMOUNT DUE 

തിരുത്ിയിരിക്ുന്നു. 

11.തമഷ്ര്ടതമന്റ്പുസ്തേം (M Book) 
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ഗ്പവര്ത്ി തുടങ്ങുന്നതിനക മുമ്പും ബ് ഷ്വും അളവുകൾ ബ്രഖ്കപ്പടുത്ുന്നതി നുള്ള അടിസ്ഥോന 

ബ്രഖ്യോണക കമഷ്ര്കമനകറക  ബുക്ക.കമഷ്ര്കമൻറക ബുക്ിൽ നമ്പര് ബ്പജക നമ്പര് ഇവ 

ബ്രഖ്കപ്പടുത്ിയിട്ടുെക. AS,TS നമ്പര് ബ്രഖ്കപ്പടുത്ിയിട്ടില്ല. മറര്ബ്റോൾനമ്പര്ഇല്ല. ഗ്പീ 

കമഷ്ര്കമൻറക ബ്രഖ്കപടുത്ിയതക തീയതി ഇല്ലോകത ആണക.ബന്ധകപ്പട്ട ഉബ്േയോരസ്ഥര് അതോയതക 

അ ിറൻകഎൻജിനീയര്, അ ിറൻകഎക്സികയൂട്ടീവകഎഞ്ചിനീയര് എന്നിവരുകട 

ഒപ്പകകമഷ്ര്കമനകറക  ബുക്ിൽ ഉെോയിരുന്നു..വര്ക്ക  ഫയലിൽ പരിബ് ോധനയകക്ക 

വിബ്ധയമോബ്ക്െതും ,കെയ്ത ഗ്പവൃത്ിക ളുകട അളവക മന ിലോക്ോൻ ഉപബ്യോരിക്ുന്നതുമോയ 

അടിസ്ഥോന ബ്രഖ്യോണക കമഷ്ര്കമൻറക പുസ്തകം.അതകകകോെക തകന്ന  M Book ൽ 

ബ്രഖ്കപടുത്ുന്നകതല്ലോം  കൃതയവും അബ്തോകടോപ്പം വയക്തവും ആയിരിക്ണം. എം ബുക്ിൽ 

അളവുകൾ ബ്രഖ്കപടുത്ുബ്മ്പോൾഗ്പവൃത്ി കെയുന്ന ഗ്പബ്േ ം , ഉടമയുകട ബ്പരക , ര്ബ്േ നമ്പര് 

എന്നിവ ഉൾകപടുത്ി അളവുകൾ ബ്രഖ് കപടുത്ിയോൽ മോഗ്തബ്മ ഏബ്തോരോൾക്ും കെയ്ത 

ഗ്പവൃത്ികൾ കെു മന ിലോക്ോനും അളന്നുതിട്ടകപ്പടുത്ുവോനും 

 ോധിക്ുകയുള്ളൂ.പരിബ് ോധനയകക്ക വിബ്ധയമോക്ിയ വര്ക്ക  ഫയലിൽ എം ബുക്ക  

 ൂക്ഷിച്ചിരുന്നുകവകിലും ഗ്പവൃത്ി കെയുന്ന ഗ്പബ്േ ം ഉടമയുകട ബ്പരക , ര്ബ്േ നമ്പര് എന്നിവ 

ഉൾകപടുത്ിഅളവുകൾ ബ്രഖ്കപടുത്ിയില്ല. 

12.തമറ്ീരിയല്ലിസ്റ്റ് 

പരിബ് ോധിച്ച ഗ്പവൃത്ി ഫയലിൽ കമറ്ീരിയൽ ലിറക ബോധകമല്ല. 

13.ദവജ് ലിസ്റ്റ് 

കതോഴിലോളികൾ എഗ്ത േിവ ം ബ്ജോലി കെയ്തു എന്നതിനക അടിസ്ഥോനകപ്പടുത്ി അവര്ക്ക 

നൽബ്കെ തുക അതോയതകകൂലി, ആയുധങ്ങൾക്ക കകോടുക്ുന്ന വോടക,  മൂര്ച്ച കൂട്ടുന്നതിനുള്ള 

തുക എന്നിവ എല്ലോം കോണിച്ചു കകോെക പണം കകമോറുന്നതിനക ബ്വെി തയ്യോറോക്ുന്ന 

ഗ്പധോനകപ്പട്ട ഒന്നോണക ബ്വജക ലിറക.  മറര് ബ്റോൾ ഗ്പകോരമുള്ള ബ്വജക ലിറക ഫയലിൽ കോണോൻ 

 ോധിച്ചു. 

14.മസ്റ്റര്ടദറാൾ /യല്മാറ്സ്ലിപ്പുേൾ 

ഒരു മറര് ബ്റോൾ അവ ോനിച്ചക 3 േിവ ത്ിനകം തകന്ന അളവുകൾ ബന്ധകപ്പട്ട ഉേയോരസ്ഥൻ 

ബ്രഖ്കപ്പടുത്ണം എന്നക നിയമം അനു ോ ിക്ുന്നു.അളവുകളിൽ ഗ്കമബ്ക്ടുകൾ ഉെോയോബ്ലോ, 

ഉപബ്യോരിക്ുന്ന കമറ്ീരിയലിനകകറ കവോളിറ്ിയിൽ നിലവോരം കുറയകക്ുകബ്യോ, ഉയര്ന്ന എറിബ്മറ്ക 

കോണിക്ുകബ്യോകെയ്യുന്നതക നിയമവിരുദ്ധമോവുകയും ക ക്ഷൻ 25 അനു ോ ിക്ുന്ന  ിക്ഷക്ക 

വിബ്ധയമോബ്വെി വരുകയും കെയ്യും. എല്ലോ ഫയലുകളിലും ഫയൽ ഗ്ടോക്ിംരക ബ്ഫോം അഥവോ 

മറര് ബ്റോൾ മൂവകകമൻറക സ്ലിപ്പകഉെോയിരുന്നു.  ആരംഭിച്ച തീയതിയും അവ ോനിച്ച തീയതിയും 

ബ്രഖ്കപ്പടുത്ിയിരുന്നു. മറ്ു ഗ്പധോനകപ്പട്ട ബ്കോളങ്ങൾ MIS ൽ അപക ബ്ലോക കെയ്ത 

തീയതി,ബ്വതനംഅനുവേിച്ചതീയ്യതിമുതലോയവ ബ്രഖ്കപ്പടുത്ിയിരിക്ുന്നു.  

15. തമറ്ീരിയല് വൗച്ചര്ട ബില് : 

പരിബ് ോധിച്ചഗ്പവൃത്ികളിൽകമറ്ീരിയൽആവ യമില്ലോത്തിനോലും ിഐബിസ്ഥോപിക്ോത്

തിനോലുംകമറ്ീരിയൽവൗച്ചറുകൾഉെോയിരുന്നില്ല. 

16.ണ്് ഗ്ടാന്സ്ഫര്ട ഓര്ടഡര്ട (FTO):പരിബ് ോധിച്ച ഗ്പവൃത്ി ഫയലിൽ ബ്വജക ലിറകഗ്പകോരമുള്ള 

ഫെകഗ്ടോൻസ്ഫര്ഓര്ര്(FTO) ൂക്ഷിച്ചിരുന്നു. 

17. ദറായല്റ്ി:പരിബ് ോധന  വിബ്ധയമോക്ിയ  വര്ക്ക  ഫയലിൽ ബ്റോയൽറ്ി ബോധകമല്ല. 

18.ദാദ്ാഗ്ഗാ ്

ഗ്പവര്ത്ി തുടങ്ങുന്നതിനക മുമ്പക ഗ്പവര്ത്ി നടന്നു കകോെിരിക്ുബ്മ്പോൾ ,   ഗ്പവര്ത്ി 

പൂര്ത്ീകരിച്ചു കഴിയുബ്മ്പോൾ  തുടങ്ങിയഓബ്രോ ഘട്ടത്ികലയും ബ്ഫോബ്ട്ടോകൾ ഫയലിൽ 

 ൂക്ഷിക്ണകമന്നക നിഷ്കര്ഷ്ിച്ചിരിക്ുന്നു .   ഇത്രത്ിലുള്ള  വിവിധ ഘട്ടങ്ങളികല 

ബ്ഫോബ്ട്ടോകളും ൂക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല .  

19 .ജിദയാ ടാഗ്ഡ് ദാദ്ാ ് 
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ഗ്പവര്ത്ി സ്ഥലം തിരിച്ചറിയുന്നതിനുള്ള ഉപോധിയോണക ജിബ്യോ ടോഗ്ഡക ബ്ഫോബ്ട്ടോ ക.  

എന്നോൽബ് ോഫകറ്ക  ബ്കോപ്പി ഓഫീ ിൽ  ൂക്ഷിക്ുനുനകകടനകകിലും  ഇവ പരിബ് ോധനയകക്ക 

വിബ്ധയമോക്ിയ ഒരു ഫയലിലുംജിബ്യോ ടോഗ്ഡക ബ്ഫോബ്ട്ടോ ക  കോണോൻ  ോധിച്ചില്ല. 

20 ഗ്പവൃത്ി പൂര്ടത്ീേരണ  ാക്ഷയപഗ്തംഗ്പവൃത്ി പൂര്ത്ീകരണ 

 ോക്ഷയപഗ്തം ൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.  

 21. ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്് റിദപ്പാര്ട്്:എഎം ി ഗ്പകോരമുള്ള ബ് ോഷ്യൽ ഓിറ്കനടപ്പോക്ുന്നതക 

ഇബ്പ്പോഴോണക. 

22.സ റ്്ഡയറി 

 ംസ്ഥോന  ര്ക്ോരിനകകറ നിര്ബ്േ ഗ്പകോരംവര്ക്ക ഫയലിൽ  ൂക്ഷിബ്ക്െ 22 മകത് 

ബ്രഖ്യോണക ക റ്കയറി. പരിബ് ോധനയകക്ക  വിബ്ധയമോക്ിയ ഗ്പവൃത്ികൾ  ക റ്ക യറി 

 ൂക്ഷിച്ചിരുന്നു.ക റ്ക യറിയുകടകവര്ബ്പജിൽ ഗ്പവര്ത്ികയ കുറിച്ചുള്ള ഗ്പോഥമിക 

വിവരങ്ങൾഏകതോരു വയക്തിക്ും മനസ്സിലോക്ോൻ പറ്ുന്ന രീതിയിൽ 

ഉെോബ്കെതോണക.ഗ്പവര്ത്ി ആരംഭിക്ുന്നേിവ ം ബ്രഖ്കപടുതിയിരുന്നു.എകിലും  

അവ ോനിച്ച തീയ്യതി ബ്രഖ്കപ്പടുത്ിയില്ല. ,അബ്തോകടോപ്പം   എറിബ്മറ്ക തു,,ഗ്പവൃത്ി േിനങ്ങൾ  ,

എന്നിവ കവര്ബ്പജിൽ ഉെോയിരുന്നു . പണി സ്ഥലകത്  ൗകരയങ്ങളുകട ലഭയത അടങ്ങിയ  

കെകക ലിറക വളകര നന്നോയി പൂരിപ്പിച്ചിട്ടുെക. ക റ്ക യറിയുകട ഒരു ഭോരമോണക  വിജിലൻ ക 

ആൻക ബ്മോണിറ്റിങക കമ്മിറ്ി .വിജിലൻ ക ആൻക ബ്മോണിറ്റിങക കമ്മിറ്ിയുകട റിബ്പ്പോര്ട്ടക 

ഉെോയിരുന്നു. അഭിഗ്പോയങ്ങൾ ബ്രഖ്കപ്പടുത്ിയിട്ടുെയിരുന്നില്ല.ഒപ്പുമോഗ്തം 

ബ്രഖ്കപടുത്ിയിരിക്ുന്നു. പണിയോയുധങ്ങളുകട വോടക ക റ്ക യറിയിൽ 

ബ്രഖ്കപടുത്ിയില്ല . ക റ്ക യറി മകറ്ോരു  ഒരു ഭോരമോണക ന്ദര് ക കുറിപ്പക. ഗ്പവൃത്ിയുകട 

ഓബ്രോ ഘട്ടങ്ങളിലുള്ള പുബ്രോരതിവിലയിരുത്ുന്നതിനും, കതോഴിലോളികളുകട ഗ്പശ്നങ്ങൾ 

മനസ്സിലോക്ുന്നതിനും, പദ്ധതി നിര്വഹണ ഏജൻ ിയുകട ഉബ്േയോരസ്ഥര്, ജനഗ്പതിനിധികൾ, 

VMC അംരങ്ങൾ എന്നിവര് ഗ്പവൃത്ി നടക്ുബ്മ്പോൾ സ്ഥല  ന്ദര് നം നടബ്ത്െതോണക. ക റ്ക 

യറികളിൽ,  ന്ദര് കരുകട  ബ്പരും,ഒപ്പും,ബ്രഖ്കപ്പടുത്ിയിരുകന്നകിലും,   കുറിപ്പക 

ഉെോയിരുന്നില്ല. 

10.CIB-  ിറ്ി ൺ ഇന്ര്ടദമഷ്ന് ദബാര്ടഡ് 

കതോഴിലുറപ്പക പദ്ധതിയുകട  ുതോരയത ഉറപ്പോക്ുന്നതിനു ബ്വെിയുള്ള ഒരു ഉപോധിയോണക 

 ിറ്ി ൺ ഇൻഫര്ബ്മഷ്ൻ ബ്ബോര്ക Para 25(a), schedule 1 അനു രിച്ചക ഒരു ഗ്പവര്ത്ിയുകട 

അടിസ്ഥോന വിവരങ്ങൾ അതോയതക എറിബ്മറ്ക തുക  ോധന ബ്വതന ഘടകങ്ങൾ യഥോര്ത്ഥ 

കെലവക കതോഴിൽ േിനങ്ങൾ തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ  ോധോരണ ജനങ്ങൾക്ും രുണബ്ഭോക്തോ 

ക്ൾക്ും മനസ്സിലോകുന്ന രീതിയിൽ ഗ്പേര് ിപ്പിബ്ക്െതക അനിവോരയമോണക..ഈ ബ്ബോര്ക 

സ്ഥോപിബ്ക്െതക ഓബ്രോ ഗ്പവര്ത്ിയുകടയും ആരംഭഘട്ടത്ിൽ ആണക. ഓബ്രോ ഗ്പവര്ത്ിക്ും 

അനു ൃതമോയി നിഷ്കര്ഷ്ിച്ചിട്ടുള്ള അളവുകളിൽ ഉള്ള ബ്ബോര്ുകൾ  ിമൻറകഉം ബ്കോൺഗ്കീറ്ും 

ഉപബ്യോരിച്ചക നിര്മ്മിച്ചക സ്ഥോപിക്ണകമന്നക നിയമം അനു ോ ിക്ുന്നുെക. ഇരുമ്പക ,ടിൻ ,ഫകള 

ക്സകഷ്ീറ്ുകൾ തുടങ്ങിയവ ഉപബ്യോരിച്ചിട്ടുള്ള ബ്ബോര്ുകൾ സ്ഥോപിക്ുന്നതക നിയമവിരുദ്ധമോണക. 

നിര്മ്മോണകച്ചലവക വയക്തിരത ഗ്പവര്ത്ികൾക്ക 3000 രൂപയും കപോതു ഗ്പവര്ത്ികൾക്ക 5000 

രൂപയും ആണക പരമോവധി െിലവക എന്നോണക ആനുവൽ മോറര്  ര്ക്ുലര് നിഷ്കര്ഷ്ിക്ുന്നതക. 

 ിഐബി അടങ്ങുന്ന ഒരു ബ്ഫോബ്ട്ടോ വര്ക്ക ഫയലിൽ ഉൾകപ്പടുത്ണം എന്നതക നിര്ബന്ധമോണക. 

ഗ്ക ഗ്പവൃത്ിയുകട ബ്പരക എ കറിബ്മറ്ക   എം ബുക്ിൽ  ഫീൽികല വിവരങ്ങൾ 

1 വോര്ക 13 ൽ തടയണ നിര്മോ ണം 

WC/333416 

3000 0  ി ഐ ബി സ്ഥോപിച്ചിട്ടില്ല 

2 വോര്ക 13 ൽ നീര്ത്ട പരി പോ 

ലനത്ിൽ മണ്ണക കയ്യോല നിര് മോണം 

രെോം ഘട്ടം WC/328333 

3000 0  ി ഐ ബി സ്ഥോപിച്ചിട്ടില്ല 

3 വോര്ക 13 ൽ പച്ചക്റി കൃഷ്ി ക്ക 

നിലകമോരുക്ൽ LD/328747 

3000 0  ി ഐ ബി സ്ഥോപിച്ചിട്ടില്ല 

4 വോര്ക 13 ൽ പച്ചക്റി കൃഷ്ി ക്ക 

നിലകമോരുക്ൽ LD/328747 

3000 0  ി ഐ ബി സ്ഥോപിച്ചിട്ടില്ല 
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11.ദറാസ്ഗാര്ടേിനംകതോഴിൽ ആവ യകത കൃതയമോയി രജിറര് കെയ്യുന്നതിനും 

കതോഴിലോളികളുകട അര്ഹതകളും അവകോ ങ്ങളും അവകര ബ്ബോധയകപ്പടുത്ുന്നതിനും 

പദ്ധതികൾ പരിഹരിക്ുന്നതിനുമോയി ബ്റോസ്ഗോര് േിനം  ംഘടിപ്പിബ്ക്െതോണക. ജൂൺ 

മോ ത്ിൽ ബ്റോസ്ഗോര്േിനം നടത്ിയതോയി കെു. 

12.വിജിലന് ് ആന്ഡ്  ദമാണിറ്റിംഗ് േമ്മിറ്ി(ജാഗ്ഗത ദമല്ദനാ്  മിതി) 

ഓബ്രോ ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ിലും അഞ്ചക അംരങ്ങളുള്ള ജോഗ്രത ബ്മൽബ്നോട്ട  മിതി 

രൂപീകരിബ്ക്െതോണക. ഇതിൽ പട്ടികജോതി-പട്ടികവര്ര വിഭോരങ്ങൾക്ക ബ്വെഗ്ത ഗ്പോധോനയം 

നൽബ്കെതും പകുതി ബ്പര്  കഗ്തീകൾ ആയിരിബ്ക്െതുമോണക. ഏറ്വും കുറഞ്ഞ 

കോലയളവിബ്ലക്ക VMC കയ നിയമിബ്ക്െതക ഗ്രോമ ഭയോണക. ഗ്പവര്ത്ി സ്ഥല ന്ദര് നം, 

കതോഴിലോളികളുമോയി ആ യവിനിമയം നടത്ൽ ,ബ്രഖ്കളുകട പരിബ് ോധന ,ഗ്പവര്ത്ി സ്ഥല 

 ൗകരയങ്ങളുകട പരിബ് ോധന ,ഗ്പവര്ത്ികളുകട രുണനിലവോരം നിര്ണയിക്ൽ, തുക 

നിര്ണയം ഗ്പവര്ത്ിയിൽ ഉടനീളമുള്ള റിബ്പ്പോര്ട്ടിംരക ഗ്പവര്ത്ിയുകട  വഭോവകത് 

 ംബന്ധിച്ചുള്ള രുണപരമോയ വിലയിരുത്ൽ എന്നിവയോണക ഗ്പധോന െുമതല. VMC എല്ലോ 

ഗ്പവര്ത്ികളും പരിബ് ോധിബ്ക്െതും മൂലയ നിര്ണയ രജിററിൽ ബ്രഖ്കപ്പടുബ്ത്െതും 

ബ് ോഷ്യൽ ഓിറ്ക  മയത്ക അവ ഗ്രോമ ഭയിൽ  മര്പ്പിബ്ക്െതുമോണക.VMC റിബ്പ്പോര്ട്ടക ഒരു 

കപോതുബ്രഖ്യോയി കരുബ്തെതും ആവ യകപ്പടുന്നതിനനു രിച്ചക ഒരു കപോതു ബ്രഖ്യോയി 

പഞ്ചോയത്ിൽ നിന്നും ലഭിബ്ക്െതും ആണക.5 അംരങ്ങളോണക നിലവിൽ  ഉള്ളതക.,  

ഗ്കമ ന ബ്പരക CONTACT NUMBER 

1 പിവിഗ്പഭോകരൻ 9847599737 

2 ധനഞകജയൻകക 9447851889 

3 ബ് ോഭഎംവി 9847723046 

4 കുഞ്ഞിക്ണ്ണൻ 9495191217 

5 രോജൻ 9746294634 

13.േതണ്ത്ലുേൾ  

➢ പരിബ് ോധനയകക്ക വിബ്ധയമോക്ിയ മണ്ണുകയ്യോല നിര്മോണം കൃതയമോയ അളവിൽ 

ഇബ്പ്പോഴും ഭൂരിഭോരംഫീൽിലും  കോണുവോൻ   ോധിച്ചതക അഭിനന്ദനമര്ഹിക്ുന്നു. 

➢ മുഴുവൻ കതോഴിലോളികൾക്ും പഴയ കതോഴിൽ കോര്ക പുതുക്ി പുതിയ കതോഴിൽകോര്ക 

പഞ്ചോയത്ിൽ നിന്നും അനുവേിച്ചിട്ടുെക. 

➢  കതോഴിലോളികൾക്ക വിതരണം കെയ്ത പുതിയ കതോഴിൽ കോര്ിൽ വിവരങ്ങൾ 

കൃതയമോയി ബ്രഖ്കപ്പടുത്ിയതകഅഭിനന്ദനം അര്ഹിക്ുന്നു.  

➢  കതോഴിലുറപ്പക നിയമം അനു ോ ിക്ും  ഗ്പകോരം കതോഴിലോളികൾക്ക  ഗ്പവൃത്ി 

ഇടങ്ങളിൽ അടിസ്ഥോന ക ൗകരയങ്ങൾ ലഭയമോകുന്നില്ല(കയ്യുറ,കോലുറ,തണൽഷ്ീറ്ക 

എന്നിവ) .  

➢ കതോഴിലോളികൾ  വന്ത്ം 

നിലയകക്വയക്തിരതമോയികതോഴിലിനുഅബ്പക്ഷകൾനൽകിയതോയിക്െു.  

➢ ഗ്പവൃത്ി അനുവേിച്ച ബ്ഫോറം ഫയലിൽ   ൂക്ഷിച്ചതോയി കോണുവോൻ  ോധിച്ചു .  

➢ ഗ്പവര്ത്ി തുടങ്ങുന്നതിനക മുൻപക കൃതയമോയി പദ്ധതി ആരംഭ മീറ്ിങക ബ്െരോറുകെന്നു  

മുഴുവൻ കതോഴിലോളികളും അഭിഗ്പോയകപ്പട്ടു.ഇതക അഭിനന്ദനമര്ഹിക്ുന്നു . 

➢ മണ്ണുകയ്യോല നിര്മോണം , പച്ചക്റിക്ക 

നിലകമോരുക്ൽഎന്നീഗ്പവൃത്ിഫയലുകളിൽഭൂവുടമകളുകടയും അബ്പക്ഷയും നികുതി 

ര ീതും ോക്ഷയപഗ്തവും  ൂക്ഷിച്ചിരിക്ുന്നു . ഇതും അഭിനന്ദനം അര്ഹിക്ുന്നു.  

➢ പരിബ് ോധനയകക്ക വിബ്ധയമോക്ിയ   വര്ക്ക  ഫയലിലുംഎം ബുക്ക   ൂക്ഷിച്ചിരുന്നു .  

➢ എം ബുക്ിൽ അളവുകൾ ഗ്പവൃത്ി പൂരകതികരിച്ച എല്ലോ ഭൂഗ്പബ്േ ത്ിനകറകകനയും 

ഭൂവുടമയുകട ബ്പരും ആ  ഗ്പബ്േ ത്ിൽ പൂരകതികരിച്ച ഗ്പവൃത്ിയുകട 

അളവുംബ്രഖ്കപ്പടുത്ിക്െില്ല. 
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➢ വോര്ഷ്ിക മറര്  ര്ക്ുലര് ഗ്പകോരം ഒരു വര്ക്ക ഫയലിൽ22 ബ്രഖ്കൾ 

 ൂക്ഷിബ്ക്െതുെക   .

ഗ്പസ്തു തഗ്പവൃത്ിയിൽബോധകമല്ലോത്4ബ്രഖ്കൾഒഴിവോക്ിയോൽ11ബ്രഖ്കൾ ൂക്ഷിച്ചിരി

ക്ുന്നു.  

➢  ഓഫീ ിൽ ബ് ോഫകറ്ക  ബ്കോപ്പിആയി അക്ഷോം  ബ്രഖ്ോം ങ്ങൾ അടയോളകപ്പടുത്ിയ 

ജിബ്യോടോഗ്ഡക ബ്ഫോബ്ട്ടോഗ്രോഫക   ൂക്ഷികുനുെക എകിലും ഫയലുകളിൽ കോണോൻ  ോധിച്ചില്ല. 

➢ ഒരുഗ്പവൃത്ിഫയലിലും ിഐബി ക ഥോപിച്ചുകെില്ല 

14.നിര്ടദേശങ്ങൾ 

• കതോഴിലുറപ്പിൽ അനുവേനീയമോയതും മുൻരണന ഗ്കമത്ിലും ഗ്പവൃത്ികൾ ഏകറ്ടുക്ോൻ 

ഗ് ദ്ധിബ്ക്െതുെക   .  

• കതോഴിൽ അബ്പക്ഷകൾ ഗ്ഫെക  ഓഫീ ിൽ  വീകരിക്ുകയും ആയതിനു കകപ്പറ്ക ര ീതക 

നൽകുകയും കെബ്യ്യെതോണക   .  

• ബ്മറ്ക  കൂട്ടമോയി അബ്പക്ഷ നൽകുബ്മ്പോൾ കതോഴിൽ ആവ യമുള്ളവകര ഉൾകപടുത്ി അബ്പക്ഷ 

കകോടുക്ോൻ ഗ് മിക്ുക .  

• ഉബ്േയോരസ്ഥര് ബ്രഖ്കളിൽ ഒപ്പുകവക്ുബ്മ്പോൾ തീയ്യതി കൂടി ബ്രഖ്കപ്പടുബ്ത്െതോണക. 

• വിജിലൻ ക  ആൻക  ബ്മോണിറ്റിംരക കമ്മറ്ി അംരങ്ങകള ഓബ്രോ വര്ഷ്വും 

തിരകഞ്ഞടുബ്ക്െതോണക. വിഎം ിയുകട അഭിഗ്പോയങ്ങൾ ക റ്ക യറിയിൽ കൃതയമോയി 

ബ്രഖ്കപ്പടുബ്ത്െതോണക. 

• പദ്ധതിയുകട  രിയോയ രീതിയിലുള്ള നടത്ിപ്പിനക വിഎം ിയുകട ഇടകപടലുകൾ ഗ്പവൃത്ി 

സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉെോബ്വെതുെക. 

• വര്ക്ക  ഫയലിൽ  ൂെിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള എ കറിബ്മറ്ക ഇംഗ്ലീഷ്ിൽ  ോബ്കതിക ഭോഷ്യിൽ ഉള്ളതും 

ആണക. ോധോരണ കതോഴിലോളികൾക്ും കപോതുജനങ്ങൾക്ും പരിബ് ോധിക്ോൻ കഴിയും വിധം 

ഈ എ കറിബ്മറ്ക ജനകീയ ഭോഷ്യിബ്ലക്ക ആക്ി ഗ്പവൃത്ി  മയത്ക ബ്മറ്ക നകകറ കകവ ം 

വയകക്ണം . കപോതു സ്ഥലങ്ങളിൽ ഗ്പേര് നത്ിനും  ഉപബ്യോരിബ്ക്െതോണക. 

• കതോഴിലുറപ്പിൽ ഏകറ്ടുക്ുന്ന ഗ്പവൃത്ികളുകട  ആസ്തികൾ േീര്ഘകോല നിലനിൽപ്പിനക  

ആവ യമോയ  ോബ്കതിക നിര്ബ്േ ങ്ങൾകതോഴിലോളികൾക്ക ഓവര് ീയര്മോര് നൽബ്കെതും 

പോലിക്ുന്നുകെന്നക  ഉറപ്പു വരുബ്ത്െതുമോണക. 

• കെക്ക  ലവീഫക  ബ്പോകല ഗ്പോധോനയം ഉള്ള മ കകറര് ബ്റോളിൽ യോകതോരു വിധ കവട്ടിതിരുത്ലും 

പോടില്ല.ഹോജര്കൃതയമോയിബ്രഖ്കപ്പടുത്ണം. 

• മറര് ബ്റോളിൽ ഗ്പസ്തു ത ഗ്പവൃത്ിയുകട അളവുകൾ ബ്രഖ്കപ്പടുത്ുന്ന എം.ബുക്ിൻകറ നമ്പര് 

ബ്രഖ്കപ്പടുബ്ത്െതോണക.   

• മറര് ബ്റോളിൽ  ോക്ഷയകപ്പടുത്ുന്ന ഉബ്േയോരസ്ഥര് തീയ്യതി കൂടി ബ്രഖ്കപ്പടുത്ുവോൻ 

ഗ് ദ്ധിബ്ക്െതുെക. 

• കതോഴിലിടങ്ങളിൽ അടിസ്ഥോന ക ൗകരയങ്ങൾനിര്ബന്ധമോയും ഒരുക്ണം. 

• ഗ്പവൃത്ികെയ്തമുഴുവൻഭൂവുടമകളുകടയും ോക്ഷയപഗ്തംഉൾകപ്പടുത്ിഗ് ദ്ധിക്ണം .  

• കതോഴിലിടങ്ങളിൽ നടക്ുന്ന അപകടങ്ങൾക്ക എഗ്തയും കപട്ടന്നക െികിത്സ  ഹോയം ലഭയ 

മോകുന്ന നടപടികൾ ഉെോകണം  .  

• ഗ്പവൃത്ികൾ തിരകഞ്ഞടുക്ുബ്മ്പോൾ അതതക ഗ്പബ്േ ത്ക അനുബ്യോജയമോയ ഗ്പവൃത്ികൾ 

തിരകഞ്ഞടുക്ോൻ ഗ് ദ്ധിക്ണം .  

• എല്ലോ ഗ്പവൃത്ികളിലും നിര്ബന്ധമോയും  ി ഐ ബി ക ഥോപിച്ചിരിക്ണം .  

ഉപ ംഗ്ഗഹം 

 

ഗ്പവര്ത്ികൾ തിരകഞ്ഞടുക്ുബ്മ്പോൾ  അതീവ ജോഗ്രത പുലര്ബ്ത്െതുെക. ഭൂമികയ 

പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്ുന്നതിനു൦  അതുവഴി ുസ്ഥിര വിക നം  ോധയമോകുന്നതിനും ലകക ഷ്യം 

കവച്ചിട്ടുള്ള കതോഴിലുറപ്പു പദ്ധതിയുകട പ്ലോനിംരക , നടത്ിപ്പക എന്നിവ  ോമൂഹിക 

പോരിസ്ഥികമോനേണ്ഡങ്ങൾ പോലിെക കകോെക  ോ കഗ്തീയ മോയിത്കന്ന നടപ്പിലോബ്ക്െതുെക. 

എങ്ങകനകയകിലും ഗ്പവര്ത്ികൾ നടപ്പിലോക്ി കെലവക കൂട്ടുക എന്നുംകതോഴിലോളികൾക്ക 

കതോഴിൽ േിനങ്ങൾ കൂട്ടുക എന്നും മോഗ്തമോവരുതക നിലപോടുകൾ.   വയക്തമോയ കോഴ്ചപ്പോടില്ലോകത 

അ ോ കഗ്തീയമോയ രീതിയിൽ ഗ്പവര്ത്ികൾ കതകരകഞ്ഞടുക്ുന്നതും കെയ്യുന്നതും , 

കോലോനു ൃതമല്ലോത് ഗ്പവര്ത്ികൾ കെയ്യുന്നതും ഇതിനകകറ യഥോര്ത്ഥ ലക്ഷയകത് 

കളകകപ്പടുത്ുന്നതോയിവിഷ്മബ്ത്ോകട ബ്നോക്ി നിൽബ്ക്െി വരുന്നതക ആ കോജനകമോണക. ഈ 
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 ോമൂഹിക പരിബ് ോധന ഒരു ഉയിര്കത്ഴുബ്ന്നൽപ്പിനു  ോധയമോകുന്ന ഗ്പതയോ ബ്യോകട 

ഈറിബ്പ്പോര്ട്ടക  മര്പ്പിക്ുന്നു.  

 

അനുബന്ധം- 1-  

തതാഴിലുറപ്പുപദ്ധതിയില്ഏതറ്ടുത്്തെയ്യാന്പറ്ിയഗ്പവൃത്ിേൾ 

1.  വിഭാഗംഎ :ഗ്പകൃതിവിഭവപരിപോലനവുമോയിബന്ധകപ്പട്ടകപോതുഗ്പവൃത്ികൾ 

2.  വിഭാഗംബി: 

 മൂഹത്ിൽഅവ തഅനുഭവിക്ുന്നവിഭോരങ്ങൾക്ുള്ളവയക്തിരതആസ്തികൾഖ്ണ്ഡി

ക 5ൽപരോമര് ിക്ുന്നകുടുംബങ്ങൾക്ക്മോഗ്തം 

3.  വിഭാഗം ി: 

ബ്േ ീയഗ്രോമീണഉപജീവനമിഷ്ൻനിബന്ധനകൾഅനു രിക്ുന്ന വയം ഹോയ ംഘങ്ങ

ൾക്കകപോതുഅടിസ്ഥോന ൗകരയങ്ങൾ 

4.  വിഭാഗംഡി: ഗ്രോമീണഅടിസ്ഥോന ൗകരയങ്ങൾ 

അനുബന്ധം:വിവിേതലത്ിലുള്ള ഉദേയാഗസ്ഥരുതട െുമതലേൾ. 

ദമറ്്  മാരുതട െുമതലേൾ. 

• ഗ്പവൃത്ി സ്ഥലങ്ങളിൽ ഗ്പവൃത്ിയുകട ബ്മൽബ്നോട്ടം. 

• കതോഴിൽ കോര്ിൽ ആവ യമുള്ള വിവരങ്ങൾ ബ്രഖ്കപ്പടുത്ുക. 

• മറര് ബ്റോളിൽ കതോഴിലോളികളുകട ഹോജര് ഉറപ്പു വരുത്ുക . 

• ഗ്പവൃത്ി ഇടങ്ങളിൽ ആവ യ മോയ ക ൗകരയങ്ങൾ ഉബ്െോ എന്നക ഉറപ്പു 

വരുത്ുക 

• ക റ്ക യറിയിൽ ബ്മോണിറ്റിംരിനക വരുന്ന ഉബ്േയോരസ്ഥകര കകോെക ഒപ്പക 

വയകപ്പിക്ണം 

• കതോഴിലോളികൾക്ക അവരുകട പത്ു അവകോ ങ്ങകള കുറിച്ചക പറഞ്ഞു 

കകോടുക്ുകയും അവകര ബ്ബോധോവതകകരിക്ുകയും കെയ്യുക 

• പുതിയ കതോഴിൽ ഇടങ്ങൾ കകെത്ുവോനും പുതിയ കതോഴിൽ ആ ൂഗ്തണം 

കെയ്യുവോനും കതോഴിലോളികകള  ഹോയിക്ുക . 

• കൃതയമോയി ബ് ോഷ്യൽ ഓിറ്ക  ഗ്രോമ ഭയിലും ,കഗ്പോജകക റ്ക  മീറ്ിങ്ങിലും പരി ീലന 

കയോമ്പിലും പകകടുക്ുക. 

• മറ്ു കതോഴിലോളികൾക്ക കൂടി ബ്മറ്ക  നകകറ െുമതലകളിബ്ലക്ക കടന്നു വരോനുള്ള 

 ോഹെരയം ഉെോക്ുക 

• കതോഴിലോളികളുമോയി നിരന്ത്ര  മ്പര്ക്ം പുലര്ത്ുകയും കൂടുതൽ ബന്ധം 

സ്ഥോപിക്ുകയും കെയ്യുക. 

ഓവര്ട ീയര്ട /എന്ജിനീയര്ട 

 

• ഗ്പവൃത്ികളുകട എറിബ്മറ്ക തയ്യോറോക്ൽ. 

• ഗ്പവൃത്ിയുകട  ോബ്കതിക കോരയങ്ങളും അളവുകളും കതോഴിലോളികൾക്ക 

പറഞ്ഞു കകോടുക്ുക. 

• ഗ്പവൃത്ിയുകട അളവുകൾ ബ്രഖ്കപ്പടുത്ി കൂലിനൽകുന്നതി നോവ യമോയ 

നടപടികൾ കെയ്യുക. 

പഞ്ചായത്് ത ഗ്േ്റി /അ ിസ്റ്റന്റ ്  ത ഗ്േ്റി 

• പദ്ധതിയുകട ബ്മൽബ്നോട്ടം. 

• ബില്ലുകൾ അംരീകരിക്ൽ. 

• കതോഴിലോളികളുകട ബ്വതനം യഥോ മയം അവരുകട എകക്ൗെിൽ 

എത്ികയന്നതക ഉറപ്പു വരുത്ൽ. 

• മറര് ബ്റോളക  ോക്ഷയകപ്പടുത്ി കതോഴിൽ അനുമതി നൽകുക , 
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ഗ്പവൃത്ി പൂര്ടത്ീേരിച്ച ഭൂഗ്പദേശങ്ങളുതട വിവരങ്ങൾ  

SN പച്ചക്കറി േൃഷ്ി 

ക്ക്നിലതമാരുക്കല് 

പച്ചക്കറി േൃഷ്ി 

ക്ക്നിലതമാരുക്കല് 

രണ്ാം ഘ്ം 

നീര്ടത്ട പരിപാലനത്ില് മണ്ണ് േയ്യാല 

നിര്ടമ്മാണം 

1.  ഫൂറ വി പി വി നോരോയണി അമ്മ    എം ബ് ോഭ  

 

കപരിബ്ങ്ങോട്ടില്ലത്ക 

കൃഷ്ണൻ നമ്പൂതിരി  

 

2 

പിലോക് തമ്പോൻ 

ടി വി വിബ്നോേക കുമോര്  

 

കക വി  ബ്രോജിനി  

 
കക വി നിഷ്  

 

3 

കരുണോകരൻ 

മയ്യിൽവളപ്പിൽ 

വി വി മോധവി  

 

 ുഗ്ബഹ്മണയൻ 

കപരികമന  

 

ബ്േവകി അന്ത്ര്ജ്ജനം  

 

4 

അരവിന്ദോക്ഷൻ 

ഗ് ീധരൻ നമ്പൂതിരി 

വള്ളിക്ുന്നം ഇല്ലം 

 

പത്മിനി കക 

കക വി പോര്വതി  

 

5 

രോബ്ജഷ്ക  ിഎം 

കോര്തയോയനിയമ്മ  

 

എം വി പത്മിനി  

 എം വി ജോനകി 

6 

തമ്പോൻ പി   

 ബ്രോജിനി വി  

 

അബ്ദുൽ റ ോഖ്ക എൻ  

 മധു ൂേനൻ 

7 

പയ്യൻവീട്ടിൽ  ു ീല 

എ ബ്രോപോലൻ  

 

 ര വതി 

അന്ത്ര്ജ്ജനം  

 

പി വി  ു ീല  

 

8 

എ മധു ൂേനൻ നോയര് 

ടി എൻ  നോരോയണൻ  

 

ബീരോൻകുഞ്ഞി ടി പി  

 

കൃഷ്ണൻ 

കപരിബ്ങ്ങോട്ടില്ലം 

9 വടബ്ക്പ്പുരയിൽ 

നോരോയണി 

എം വി അമ്പു  

 

യോക്ൂബക എം 

 

റുബീന എൻ  

 

10 

ടി വി വിബ്നോേക കുമോര് 

വിലോ ിനിയമ്മ കക  

 

 തി  

 

ഗ് ീഹരി മകുന്നതക ഇല്ലം  

 

11 

ജോനകി ഇ 

പി വി കക തമ്പോൻ  

 

എം െഗ്ന്ദൻ  

 

കുഞ്ഞിക്ണ്ണൻ 

12  ുബ്രഷ്ക കുമോര് 

വോളബ്ക്ോട്ടില്ലത്ക  

 

കയബ് ോേ വി എം വി ബോലകൃഷ്ണൻ  

 

 

13 കതബ്ക് വീട്ടിൽ രൗരി  

 

കുഞ്ഞി വീട്ടിൽ രതീഷ്ക  

 

രിരീ ൻ പി വി  

 

 

14  ുഭഗ്േ അന്ത്ര്ജ്ജനം  

 

   

 

ഗ്ഗാമ ഭനിര്ടദേശങ്ങൾ 

1. കൃഷ്ിപ്പണി കതോഴിലക ഉറപ്പിനകകറ ഭോരമോക്ുക 

2. 15േിവ ത്ിനുള്ളിൽകൂലി ലഭയമോക്ുക 

3. കതോഴിൽ അബ്പക്ഷകൾ ഗ്ഫെക ഓഫീ ിൽ  വീകരിക്ുകയും കകപ്പറകഗ്റ ീതക നൽകുകയും 

കെയ്യുക 

4. ഗ്പവര്ത്ി  മയം 9 മുതൽ 4 വകര ആക്ുക 

5. കതോഴിലിടങ്ങളിൽ അടിസ്ഥോന  ൗകരയങ്ങൾ ലഭയമോക്ുക 

6.ഓബ്രോ വയക്തിയുകടയും പറമ്പിൽ കെയ്തഗ്പവര്ത്ിയുകട അളവുകൾ കൃതയമോയി എഴുതി 

 ൂക്ഷിക്ണം 
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7. Vmc കമമ്പര്മോരുകട ഗ്പവര്ത്നം കൂടുതൽ കമച്ചകപ്പടുത്ുന്നതിനകകറ ഭോരമോയി ഗ്പവര്ത്ി 

തുടങ്ങുന്ന േിവ ം , സ്ഥലം എന്നിവ  ംബന്ധിച്ച കോരയങ്ങൾ അവകര അറിയിക്ോൻ 

തീരുമോനമോയി. 

8. എല്ലോ ഗ്പവര്ത്ികളും  ി ഐ ബി സ്ഥോപിക്ുവോനും തീരുമോനമോയി. 

ഉദേയാഗസ്ഥര്ട/വാര്ടഡ് തമമ്പരില്നിന്നുംഉള്ളമറുപടി 

മഹോത്മോരോന്ധിബ്േ ീയഗ്രോമീണകതോഴിലുറപ്പകനിയമഗ്പകോരംആസ്തിവിക നഗ്പവര്ത്ികൾക്ോ

ണ്മുൻതൂക്കമന്നുംകൃഷ്ികയബ്ഗ്പോത്സോഹിപ്പിക്ുന്നതിനോയിഅടിസ്ഥോന ൗകരയങ്ങൾഒരുക്ി

കക്ോടുക്ുകമോകഗ്തബ്മകെയ്യോൻ ോധിക്ുകയുള്ളു. 

കതോഴിലോളികൾക്ക15േിവ ത്ിനകംകൂലിലഭിക്ുന്നതിബ്നവെഎല്ലോനടപടിഗ്കമങ്ങളുംകൃതയമോ

യിപൂര്ത്ീകരിക്ുവോൻനിര്വഹണഏജൻ ിഗ് ദ്ധിച്ചിട്ടുെക.എകിലുംബ്കഗ്ന്ദ ര്ക്ോരിൽനിന്നും

ലഭയമോബ്ക്െതുകലഭയമോകോകതവരുന്ന ോഹെരയംകകോെകമോഗ്തമോണകകൂലിലഭിക്ോൻകവകുന്ന

തക. 

ജനകീയഭോഷ്യിലുള്ളഎറിബ്മറ്കലഭയമോക്ുന്നതിനുള്ള ൗകരയംനിലവിൽക കവര്ബ് ോഫകടക കവയ

റിൽഇല്ല. 

വിജിലൻ ക ആൻക ബ്മോണിറ്റിംഗ്കമ്മറ്ിഅംരങ്ങകളഓബ്രോവര്ഷ്വുംകപോതുഗ്രോമ ഭകളിൽവ

ച്ചകതിരകഞ്ഞടുക്ോറുെക 

ആക്ഷൻപ്ലോനികലആസ്തിവിക നഗ്പവൃത്ികൾക്ക്മു ൻതൂക്ംനൽകികക്ോെകഗ്പവൃത്ികൾഏകറ്

ടുത്കനടപ്പിലോക്ുന്നതിനോവ യമോയഗ്പവര്ത്നങ്ങൾകെയ്യോം. 

അളന്നു എടുക്ോൻ പറ്ുന്ന ഗ്പവര്ത്ികൾ മോഗ്തബ്മ ഇകപ്പോ ഏകറ്ടുത്ു നടത്ോൻ  ോധിക്ു. 

കൃഷ്ിപ്പണിക്ു ബ്പോകുന്നവര് കതോഴിൽ ഉറപ്പു ഗ്പവര്ത്ിക്ു ിമോൻക കവക്ോതിരിക്ോൻ 

ഗ് ദ്ധിക്ുക. 

തീരുമാനങ്ങൾ 

➢ വിഎം ികമമ്പര്മോരുകടഗ്പവര്ത്നങ്ങൾകൂടുതൽകമച്ചകപ്പടുത്ുന്നതിനകകറഭോരമോയിഗ്പ

വൃത്ിതുടങ്ങുന്നേിവ ം,സ്ഥലംഎന്നിവ ംബന്ധിച്ചകോരയങ്ങൾഅവകരഅറിയിക്ോനു

ള്ളതീരുമോനമോയി. 

➢ ആസ്തിവിക നഗ്പവര്ത്നങ്ങൾഏകറ്ടുത്കനടപ്പിലോക്ോൻബ്വെനടപടികൾ വീകരി

ക്ോകമന്നകതീരുമോനിച്ചു.. 

➢ എല്ലോഗ്പവൃത്ികളിലും ിഐബിസ്ഥോപിക്ുവോനുംതീരുമോനമോയി. 

➢ കതോഴിലിനുള്ളഅബ്പക്ഷ മര്പ്പിക്ുബ്മ്പോൾകതോഴിൽബ്വെതീയതി,അബ്പക്ഷ മര്പ്പി

ക്ുന്നതീയതിഎന്നിവബ്രഖ്കപ്പടുത്ിഗ്ഫെകഓഫീ വഴി മര്പ്പിക്ോനുംകകപ്പറകഗ്റ ീതകല

ഭയമോക്ോനുംതീരുമോനമോയി. 

➢ മറര്ബ്റോളുകളിൽതിരുത്ലുകൾഒഴിവോക്ോൻതീരുമോനമോയി. 

➢ ഓബ്രോവയക്തിയുകടയുംപറമ്പിൽകെയ്തഗ്പവൃത്ിയുകടഅളവുകൾകൃതയമോയിഎഴുതി ൂ

ക്ഷിക്ോൻതീരുമോനമോയി. 

➢ ആക്ഷൻപ്ലോനികലആസ്തിവിക നഗ്പവൃത്ികൾക്ക്മു ൻതൂക്ംനൽകികക്ോെകഗ്പവൃത്ിക

ൾഏകറ്ടുക്ോൻതീരുമോനിച്ചു. 

➢ നിലവിലുള്ള ര്ക്ുലര് അനു രിച്ചു മോഗ്തബ്മ ഗ്പവര്ത്ിക്ോൻ  ോധിക്ു എന്നും  മയം 

9 മണി മുതൽ 4 മണി വകര ആകോൻ നിലവികല  ര്ക്ുലര് ഗ്പകോരം  ോധിക്ില്ല. 


