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ആമുഖം 

ഇന്ത്യയിൽ  ോേോരണക്ോരോയ ജനങ്ങളുകട കതോഴിൽ കെയ്യുവോനുള്ള അവകോ കത്  ംരക്ഷിച്ചക 

നിലനിര്ത്ുന്നതിനോയി 2005 ക പകറ്ം ര് അഞ്ചോം തീയതി ബ്ദ ീയ ക്ഗോമീണ കതോഴിലുറപ്പക 

നിയമം നിലവിൽ വന്നു. അവിദഗ്ധ കോയിക കതോഴിലിൽ ഏര്കപ്പടോൻ  ന്നദ്ധതയുള്ള 

ക്ഗോമക്പബ്ദ ങ്ങളിൽ അേിവ ിക്ുന്ന ഏകതോരു കുടും ത്ിനും ഒരു  ോമ്പത്ിക വര്ഷ്ം 100 

ദിവ ത്ിൽ കുറയോത് കതോഴിൽ ഉറപ്പോക്ുന്നബ്തോകടോപ്പം ഗുണബ്മന്മയുള്ളതും 

സ്ഥോയിയോയി്ുള്ളതും ഉൽപോദനക്ഷമവുമോയ ആസ്തികളുകട  ൃഷ്ടിയോണക ഈ പദ്ധതിയുകട 

മുഖയ ലക്ഷയം.ദരിക്ദരുകട ഉപജീവനവും ആയി  ന്ധകപ്പ് വിഭവോടിത്റ  ക്തികപ്പടുത്ുകയും 

 ോമൂഹികമോയി പിബ്ന്നോക്ം നിൽക്ുന്ന എല്ലോ കുടും ങ്ങകളയും പദ്ധതിയിൽ 

ഉൾകപ്പടുത്ുകയും പഞ്ചോയത്ക രോജക സ്ഥോപനങ്ങകള  ക്തികപ്പടുത്ുക  എന്നതും ഇതിൻകറ 

ലക്ഷയമോണക. വിദശഷ്തേൾ 

 

➢ നിയമത്ിൻകറ പിൻ ലമുള്ള അവകോ ോേിഷ്ഠ ിതപദ്ധതി 

➢ ക്ഗോമപഞ്ചോയത്ക ക്പബ്ദ ത്ക തോമ ിക്ുന്ന 18 വയസ്സക പൂര്ത്ിയോയ 

ഏകതോരോൾക്ും പദ്ധതിയിൽ പകോളിയോകോം 

➢  കക്തീക്ും പുരുഷ്നും തുലയ ബ്വതനം  

➢ പരിസ്ഥിതി  ംരക്ഷണം കോര്ഷ്ിക ബ്മഖലയികല അടിസ്ഥോന  ൗകരയ 

വിക നം എന്നിവയകക്ക മുൻഗണന 

➢ കതോഴിലോളികൾ തകന്ന ക്പവര്ത്ികൾ കകെത്ുകയും ആ ൂക്തണകത് 

 ഹോയിക്ുകയും കെയ്യുന്നു 

➢ ആ ൂക്തണത്ിലും നിര്വഹണത്ിലും തികഞ്ഞ  ുതോരയത 

➢ കരോറുകോകര ഇടനിലക്ോബ്രോ ഇല്ല 

➢ കപോതുജന പകോളിത്ബ്ത്ോകട ബ്ല ര്  ഡ്ജറ്ക 

➢  ോകക ബ്പോബ്സ്റ്റോഫീ ക വഴി മോക്തം ബ്വതന വിതരണം 

➢ കമ്പയൂ്ര്  ൃംഖല വഴിയുള്ള ബ്മോണിറ്റിംഗക  ംവിേോനം 

➢ ക്ഗോമ ഭ പദ്ധതി ഓിറ്ക കെയ്യുന്നു 

ബ്ദ ീയ ക്ഗോമീണ കതോഴിലുറപ്പക പദ്ധതി ക്പകോരം ക്ഗോമപഞ്ചോയത്ക ക്പബ്ദ ത്ക  നടപ്പിലോ ക്ുന്ന 

മുഴുവൻ ക്പവൃത്ികളും  ബ് ോഷ്യൽ ഓിറ്ിങ്ങിനു വിബ്േയമോക്ണകമന്ന17(2) വകുപ്പക നിഷ്കര് 

ഷ്ിക്ുന്നു പദ്ധതി ക്പവര്ത്ന കത്പ്പറ്ിയും കപോതു േനം െിലവഴിക്ുന്ന തികനപ്പ റ്ിയും പൗര 

 മൂഹം നടത്ുന്ന  പര യവും  വതക്ന്ത്വുമോയ പരിബ് ോേനയോണക ആണക ബ് ോഷ്യൽ ഓിറ്ക 

അഥവോ  ോമൂഹിക പരിബ് ോേന .കതോഴിലുറപ്പക നിയമക്പകോരം വര്ഷ്ത്ിൽ രെുതവണ 

ബ് ോഷ്യൽ ഓിറ്ക ക്ഗോമ ഭകൾ എല്ലോ വോര്ിലും കൃതയമോയി നടബ്ത്െതോണകബ് ോഷ്യൽ 

ഓിറ്ക ലൂകട അഴിമതി ഇല്ലോതോക്ുന്നതിനും  ുതോരയത ഉറപ്പു വരുത്ുന്നതിനും കോരയക്ഷമത 

വര്േിപ്പിക്ുന്നതിനക   ത്ഭരണം ഉറപ്പോക്ുന്നതിനും കഴിയുന്നു.പദ്ധതി പണം  രിയോയ 

രീതിയിൽ െിലവഴിച്ചി്ുെക എന്നും പണം കെലവഴിച്ചക അതുകകോെക പദ്ധതിയുകട ലക്ഷയം 

കകവരിച്ചി്ുെക എന്നും ഗുണബ്ഭോക്തോക്ളുകട ജീവിതത്ിൽ ഗുണകരമോയും  കോരയമോയ മോറ്ം 

ഉെോയി്ുെക എന്നക ബ് ോഷ്യൽ കകെത്ോൻ കഴിയുന്നു.പദ്ധതി ആ ൂക്തണ്ണം. നിര്വഹണം, 

ബ്മോണിറ്റിംഗക തുടങ്ങി എല്ലോ വയക്തികളും ബ് ോഷ്യൽ ഓിറ്ക ക്ഗോമ ഭയിൽ നിര് ന്ധമോയും 

പകകടുക്ണം.മഹോത്മോ ഗോന്ധി ബ്ദ ീയ ക്ഗോമീണ കതോഴിലുറപ്പകപ ദ്ധതിയിൽ   ുഗമവും 

 ുതോരയവുമോയി ബ് ോഷ്യൽ ഓിറ്ക നടത്ുന്നതിനക  ബ്കരളത്ിൽ   വതക്ന്ത് െുമതലയുള്ള 

ബ് ോഷ്യൽ ഓിറ്ക യൂണിറ്ക നിലവിൽവന്നു 

1.രീതിശാ ്ഗ്തം:തോകഴ പറയുന്ന രീതി അവലം ിച്ചോണക ഈ റിബ്പ്പോര്്ക തയ്യോറോക്ിയി്ുള്ളതക. 

1. : പ്ലോൻ  തയ്യോറോക്ൽ 
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2. അഭിമുഖം  ിിഒ, പഞ്ചോയത്ക ക്പ ിൻറക, ജനക്പതിനിേികൾ, ക ക്ക്റി & സ്റ്റോഫക ,ബ്മറ്ക, 

കതോഴിലോളികൾ, കര്ഷ്കര്,  

3. ഫയൽ പരിബ് ോേന   

4. ഫീൽക  ന്ദര് നം, നിരീക്ഷണം  

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

6. വിവരങ്ങളുകട ബ്ക്കോീകരണം: ബ്ക്കോ ക കവരിഫിബ്ക്ഷ്ൻ, അവ ോനവ് െര്ച്ച 

7. കരടക റിബ്പ്പോര്്ക തയ്യോറോക്ൽ 

2. പഞ്ചായത്്   അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ   
1 ജില്ല കണ്ണൂര് 

2 ബ്ലോക്ക    പയ്യന്നൂര് 

3 അതിരുകൾ   
 

കിഴക്ക  എരമം കുറ്ൂര് ക്ഗോമ പഞ്ചോയത്ക ,കപരിബ്ങ്ങോം വയക്ര,  

 
പടിഞ്ഞോറക  കരികവള്ളൂര് കപരളം ക്ഗോമപഞ്ചോയത്ക, പയ്യന്നൂര് നഗര  ഭ 

 
കതക്ക  പയ്യന്നൂര് നഗര  ഭ 

 
വടക്ക കയ്യൂര് െീബ്മനി, കപരിബ്ങ്ങോം വയക്ര , ക്ഗോമ പഞ്ചോയത്ക  

4 വിസ്തീര്ണം   42.07 

5 വോര്ക  കളുകട എണ്ണം 14 

6 ജന ംഖയ  19325  കക്തീ        : 10104  പുരുഷ്ൻ : 9221 

7 പ്ിക ജോതി 1162 പ്ിക വര്ഗം 79       [13 FAMILY] 

8 കുടും ക് ീ യൂണിറ്ക 210 

9 അംഗൻവോടി 
25     

3.തതാഴിലുറപ്്പ പദ്ധതി അടിസ്ഥാന വിവരം 

കതോഴിൽ 

കോര്ക            

ക്പബ്തയക വിഭോഗം 

കോര്ക  
ആകകറ്ീവക കതോഴിൽ കോര്ക  

ആകകറ്ീവക കതോഴിൽ 

കോര്ക  (sc/എ ക,ടി) 

നൂറു ദിന 

കതോഴിൽ  

2673 333 869 57 354 

4.ഓഡിറ്്  നു വിദേയമാക്കിയ  ഗ്പവൃത്ിേളുതട ലിസ്റ്റ ്

ക്ക

മ

  

ക്പവൃത്ിയുകട ബ്പരക വര്ക്ക  

ഐ,ി 

കോലയള

വക 

ക്പവൃത്ി 

ദിനങ്ങൾ 

അവിദഗ്ധ  

ബ്വതനം 

വിദഗ്ധ 

ബ്വത

നം 

 ോേനങ്ങള

 ി ,ഐ ി 

ആകക 

1 നീര്ത്ടപരിപോലനത്ിൽ

മണ്ണകകയ്യോലWC/324339 11.10.18 

10.12.18 

728  

201362 

0 0 201362 

2 തരി ുഭൂമികൃഷ്ിബ്യോഗയ

മോക്ൽLD/328259 

27.12.18 

-28.01.19 

282 78109  0 78109 
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3 മണ്ണക കയ്യോല 

രെോംഘ്ംWC/336372 
19.12.18 

23.01.19 

472 130715   130715 

4 പച്ചക്റി കൃഷ്ിക്ക നില 

കമോരുക്ൽരെോംഘ്ം 

LD/ 331624 

02.02.19-

07.04.19 

1170 321320 0 0 321320 

5.ക്പവര്ത്ികളുകടപരിബ് ോേനവിവരണം 

 

 ക്പവൃത്ിയുകടബ്പരക എം ുക്ിൽബ്രഖകപടുത്ിയ  ഫീല്ക   പരിബ് ോേനയിൽ  

1 നീര്ത്ടപരിപോലനത്ിൽമ

ണ്ണക  കയ്യോലwc/324339 

കോകടവ്ികതളിക്ൽ= 1000 m2 

മണ്ണകകിളക്ൽ = 173.70 

m2മണ്ണക കയ്യോലനിര്മ്മോണം= 

275.20m3 

260 m2 

2 തരി ുഭൂമികൃഷ്ിബ്യോഗയമോക്

ൽLD/328259 

തരി ുഭൂമികൃഷ്ിബ്യോഗയമോക്ി

യതക = 2799.91m2 

വിളകവടുപ്പകകഴിഞ്ഞതിനോൽ

ഒന്നുംതകന്നകോണോൻ ോേി

ച്ചില്ല 

3 മണ്ണകകയ്യോലരെോംഘ്ംwc/336

372 

കോകടവ്ികതളിക്ൽ=599.17 m2 

മണ്ണക കയ്യോലനിര്മ്മോണം= 144 m 3 

137m3 ആണകഅളന്നുകി്ിയതക 

4 പച്ചക്റി കൃഷ്ിക്ക നില കമോ 

രു ക്ൽരെോംഘ്ംLD/ 331624 

പച്ചക്റി കൃഷ്ിക്ക 

നിലകമോരുക്ൽ=9462.78m2 

പച്ചകറിവിളകവടുപ്പക കഴിഞ്ഞ 

തിനോൽഅളവകകണക്ോക്ോൻ 

 ോേിച്ചിരു ന്നില്ല 

നീര്ടത്ടപരിപാലനത്ില്മണ്ണ്േയ്യാലwc/324339 

ഫീൽക  പരിബ് ോേനയിൽ മണ്ണുകയ്യോലവളകര നല്ലരീതിയിൽതകന്ന നിലനിൽക്ു ന്നതോയി 

കോണോൻ  ോേിച്ചു. എം  ുക്ിൽ ബ്രഖ കപടുത്ിയ ക്പകോരം അളവുകൾ ഫീലി്ൽ 

കോണുവോൻ ോേിച്ചു. 

തരിശുഭൂമിേൃഷ്ിദയാഗയമക്കല് LD/ 328259 

5 ബ്പരുകട പറമ്പുകളിൽ ആണകഈക്പവര്ത്ിനടന്നതക .ഈക്പവര്ത്ി എല്ലോവര്ക്ും നല്ലരീതിയിൽ 

ഉപകോരക്പദമോയി എന്നു ഭൂഉടമകൾ അഭിക്പോയകപ്പ്ു. എല്ലോസ്ഥലത്ും കനൽകൃഷ്ികോണോൻ 

 ോേിച്ചു. 

മണ്്ണേയ്യാലരണ്ാംഘ്ം WC/ 336372 

7 ബ്പരുകട ഭൂക്പബ്ദ തോണകഈക്പവര്ത്ിനടന്നതക. കുറച്ചുഭോഗം കോട്കയറികിടന്നിരുകന്നകിലും 

അളവുകൾ കൃതയമോയിനിലനിന്നിരുന്നു. ഈക്പവര്ത്ിവളകരനന്നോയിതകന്നനിലനിൽക്ുന്നുെക 

, മോക്തമല്ലഭൂഉടമകൾക്ുനല്ലഅഭിക്പോയംആയിരുന്നു. 

പച്ചക്കറി േൃഷ്ിക്ക് നിലതമാരുക്കല്LD/331624 

ഈ വോര്ികല 27 ബ്പരുകട ക്പബ്ദ ത്ു  ആണക പച്ചക്റി കൃഷ്ിക്ക നിലകമോരുക്ൽ എന്നോ 

ക്പവൃത്ി പൂരകതികരിച്ചതക . ഈ ക്പവൃത്ി കൃഷ്ി ക്പബ്ദ ത്ക വളകര ഉപകരകപ്ിരുന്നു എന്നും 

ഭൂവുടമകൾ ആയുള്ള  ം ോരത്ിൽ മന ിലോക്ോൻ  ോേിച്ചു,.എന്നോൽഇബ്പ്പോൾ ഈ ക്പബ്ദ ം 

മുഴുവൻ കോടുമൂടി കിടക്ുന്നതിനോൽ എക്ത ക്പബ്ദ ത്ക പണി പൂരകതീകരിച്ചിരുന്നു എന്നക 

മന ിലോക്ോൻ  ോേിച്ചില്ല. 

6.അവോശഅേിഷ്ഠ ിതനിരീക്ഷണങ്ങള് 
മഹോത്മഗോന്ധി ബ്ദ ീയക്ഗോമീണ കതോഴിലുറപ്പക നിയമത്ിലൂകട ക്ഗോമീണ ജനതയകക്ക കതോഴിൽ 

നലകകപടുന്നബ്തോകടോപ്പം അവരുകട പത്ു അവകോ ങ്ങളും  ംരക്ഷിക്കപടുന്നു.ബ് ോഷ്യൽ 

ഓിറ്ിലൂകട ക്പവൃത്ികളുകട പരിബ് ോേനയും അബ്തോകടോപ്പം കതോഴിലോളികളുകട 

പത്വകോ ങ്ങളും ംരക്ഷിക്കപടുന്നുകവന്നും വിലയിരുത്ുന്നു.കതോഴിലുറപ്പക നിയമത്ിലൂകട 

കതോഴിലോളികൾക്ക ലഭയമോയ അവകോ ങ്ങകള കുറിച്ചക തോകഴ പറയുന്നു. 

തതാഴില് ോര്ടഡുമായി ബന്ധതപ്പവ: 

കതോഴിൽകോര്ക ഒരുആേികോരികബ്രഖയോണക.മഹോത്മോ ഗോന്ധി ബ്ദ ീയ ക്ഗോമീണ കതോഴിലുറപ്പക 

നിയമത്ികല കഷ്യൂൾ 2 ക്പകോരം കതോഴിൽ കോര്ിനക അബ്പക്ഷ നൽകുന്ന കുടും ങ്ങൾക്ക 15 

ദിവ ത്ിനകം തികച്ചും  ൗജനയമോയി കതോഴിൽ കോര്ക  ലഭയമോക്ണകമന്നക അനു ോ ിക്ുന്നു. 
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കൂടോകത കൃതയമോയ ഇടബ്വളകളിൽ കോര്ക പുതുക്ി നൽബ്കെതുമോണക. കതോഴിൽ കോര്ക 

കതോഴിലോളികളുകട കകവ ം തകന്നയോണക  ൂക്ഷിബ്ക്െതക. ക്പവൃത്ിദിവ ങ്ങളിൽ ഹോജര് 

കൃതയമോയിബ്രഖകപ്പടുത്ോറുകെകിലുംഅടിസ്ഥോനപരമോയിബ്രഖകപ്പടുബ്ത്െഭോഗങ്ങകളല്ലോംഒ

ഴിഞ്ഞുകിടക്ുന്നു. ക്പവൃത്ി നടന്നപറമ്പുകളുകട ഉടമകളുകടകതോഴിൽ കോര്ുകൾ പലതും 

പുതുക്ി നൽകിയി്ില്ല.. 

2.തതാഴില് ലഭിക്കുന്നത്  ംബന്ധിച്ച്: 

കതോഴിൽ കോര്ുള്ള ഏകതോരു കുടും ത്ിനും 100 ദിവ കത് അവിദഗ്ദ കോയിക കതോഴിലിനക 

അവകോ മുെക. അബ്പക്ഷ നൽകിയോൽ കകപ്പറ്ു ര ീതക നൽകുകയും15 ദിവ ത്ിനകം 

കതോഴിൽ  ലഭയമോക്ണകമന്നും നിയമത്ിൽ ക്പതിപോദിക്ുന്നു.അബ്പക്ഷ  വീകരിക്ുന്ന 

മുറയകക്ക അബ്പക്ഷകനക കകപ്പറ്ു ര ീതക  നിര് ന്ധമോയും നൽകണകമന്നക നിയമത്ിൽ 

അനു ോ ിക്ുന്നുെക.വോര്ികലകതോഴിലോളികൾകൂ്ോയിനൽകിയഅബ്പക്ഷകളിൽകതോഴിൽ

ആവ യ മുള്ളദിനങ്ങൾ, കതോഴിൽ അബ്പക്ഷനൽകിയ തീയതിഎന്നിവ ബ്രഖകപ്പടുത്ിയി 

്ില്ല.കകപ്പറകക്റ ീതക നൽകിയതോയും കോണോൻ കഴിഞ്ഞില്ല.കതോഴിലുറപ്പക നിയമക്പകോരം 

കതോഴിൽ ആവ യകപ്പ്ു കഴിഞ്ഞോൽ 15 ദിവ ത്ിനകം കതോഴിൽ ലഭയമോക്ണകമന്നുെക. 

വോര്ികല കതോഴിലോളികൾക്ക കതോഴിൽ ആവ യമുള്ള  മയങ്ങളിൽ  അബ്പക്ഷ  മര്പ്പിക്ുന്ന 

മുറയകക്ക 15 ദിവ ത്ിനകം കതോഴിൽ അനുവദിബ്ക്െതുെക .വോര്ികല കതോഴിലോളി 

കൾക്കകൃതയമോയി കതോഴിൽ ലഭിച്ചി്ുെക. 

3.തതാഴിലില്ലായ്മദവതനം: 

കതോഴിൽ ആവ യകപ്പ്ു കഴിഞ്ഞോൽ 15 ദിവ ത്ിനകം കതോഴിൽ ലഭയമോക്ോത്പക്ഷം 

കതോഴിലില്ലോയ്മ ബ്വതനം ലഭിക്ോൻ അവകോ മുെക.വോര്ികലകതോഴിലോളികൾ തീയ്യതി 

ബ്രഖകപ്പടുത്ി  ബ്രഖോമൂലം അബ്പക്ഷ  മര്പ്പിക്ോറില്ല  .അതുകകോെക തകന്ന കതോഴിലില്ലോയ്മ 

ബ്വതനം ലഭിബ്ക്െ  ോഹെരയം ഉെോയി്ില്ല 

4.തഷ്ല്്  ഓ് ദഗ്പാജേ്റ്്    ംബന്ധിച്ച്: 

വോര്ിൽ ആവ യമോയ വിക ന ക്പവൃത്ികൾ കകെത്ുന്നതിനക കതോഴിലോളികൾക്ക 

അവകോ ം ഉെക. കതോഴിൽ കകെത്ുന്നതിനു കതോഴിലോളികളുകടയും ബ്മറ്ികെയും ഭോഗത്ക  

നിന്നും പകോളിത്മുെോവുന്നുെക   . എന്നോൽകതോഴിലുറപ്പിൽ അനുവദനീയമോയ ആസ്തി വിക ന 

ക്പവൃത്ികൾ കകെത്ുന്നതിനക വോര്ികല വിവിേ ബ്മഖലയിൽ ഉള്ളവരുകട പകോളിത്ം 

ഉെോബ്വെതുെക. 

5.യാഗ്താ തെലവ്  ംബന്ധിച്ച്: 

കതോഴിലോളികൾക്ക തോമ  സ്ഥലത്ുനിന്നും 5 കിബ്ലോമീറ്ര് െുറ്ളവിൽ കതോഴിൽ 

ലഭിക്ുവോനുള്ള അവകോ മുെക .ക്പസ്തു ത പരിേിക്ു പുറത്ു  കതോഴിൽ കെബ്യ്യെ  ോഹെരയം 

ഉെോവുകയോകണകിൽ യോക്തോ  ത്യോയി കൂലിയുകട 10% തുക നിലവികല കൂലി ക്പകോരം  27 

രൂപ 10 കപ  ക്പവൃത്ി ദിവ ങ്ങളിൽ ലഭയമോക്ണം. അഞ്ചകകിബ്ലോമീറ്ര് പരിേിക്പ്പുറം 

കതോഴിലുറപ്പക ക്പവൃത്ി കെയ്തില്ല എന്നോണു കതോഴിലോളികളിൽ നിന്നും മന ിലോക്ോൻ 

കഴിഞ്ഞതക. 

6.ഗ്പവൃത്ി സ്ഥലതത്  ൗേരയങ്ങൾ  ംബന്ധിച്ച്; 

കതോഴിലിടങ്ങളിൽ ലഭിബ്ക്െ അടിസ്ഥോന  ൗകരയങ്ങളോയ ക്പഥമ  ുക് ൂഷ്ോ  ംവിേോനങ്ങൾ ,

വിക് മ  മയകത് തണൽ  ൗകരയം, കുടികവളളം എന്നിവ കതോഴിലോളികൾക്ക ക ൗജനയമോയി 

ലഭയമോബ്ക്െതുെക.കതോഴിലോളികളുമോയുള്ള കൂടിക്ോഴ്ച യിൽ മന ിലോക്ോൻ ോേിച്ചതക 

കുടികവള്ള ത്ിനോയുള്ള പോക്തം, തണൽഷ്ീറ്ക, ക്പഥമ  ുക് ൂഷ് മരുന്നുകൾഎന്നിവ ലഭയമോയി 

രുന്നു.തുടര്ന്നുള്ള ക്പവൃത്ികളിലും അടിസ്ഥോന ക ൗകരയങ്ങൾ ലഭയമോക്ുന്നതിനക നിര്വഹണ 

ഏജൻ ി ക് ദ്ധിബ്ക്െതുെക . 

അപേടങ്ങൾ  ംബന്ധിച്ച്:കതോഴിലുറപ്പക ബ്ജോലിക്ികട കതോഴിലോളികൾക്ക ഏകതകിലും 

തരത്ിലുള്ള അപകടം  ംഭവിച്ചു ബ്പോവുകയോകണകിൽ നിയമത്ികല കഷ്യൂൾ 

2(5)ക്പകോരവുംഅദ്ധയോയം 9 കല പരോമര് ങ്ങളുകട അടിസ്ഥോനത്ിലും െികിൽ ോ 
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കെലവുകളുകട ബ്രഖകൾ  മര്പ്പിക്ുന്ന മുറയകക്ക  ക്പസ്തു ത തുക മുഴുവനും അനുവദിച്ചു 

കകോടുബ്ക്െതോണക.ഓിറ്ക  കോലയളവിൽ അത്രത്ിൽ ഉള്ള അപകടങ്ങൾഒന്നും 

 ംഭവിച്ചി്ില്ല.. 

7.ദവതനം ലഭയമാക്കുന്നത്  ംബന്ധിച്ച്; 

കതോഴിലുറപ്പക നിയമത്ിൽ ത ക്ഷന് 3(2)ക്പകോരം മസ്റ്റര് ബ്റോളക കോലോവേി കഴിഞ്ഞു 

15ദിവ ത്ിനകം കതോഴിലോളികളുകട അകക്ൗെിൽ കൂലി ലഭിക്ുവോൻ അവകോ മുെക . 

പഞ്ചോയത്ിൽ നിന്നും പതിനഞ്ചക ദിവ ത്ിനുളളിൽ എഫക.ടി.ഒ ജനബ്ററ്ക കെയ്തി്ുെക. 

8.15േിവ ത്ിനേം ദവതനം ലഭയമായിതല്ലങ്കില് നഷ്ട പരിഹാരം ലഭിക്കുവാനുള്ള 

അവോശം 

കതോഴിൽ പൂര്ത്ീകരിച്ചുപതിനഞ്ചു ദിവ ത്ിനുള്ളിൽകൂലി ലഭിച്ചികല്ലകിൽ കൂലിയുകട  0.05  

 തമോനം നഷ്ട പരിഹോരം ലഭിക്ുവോനുള്ള അവകോ ം ഉെക. പഞ്ചോയത്ിൽ നിന്നും പതിനഞ്ചക 

ദിവ ത്ിനുളളിൽ എഫക.ടി.ഒ ജനബ്ററ്ക കെയ്തി്ുെക.നിലവിൽ ബ്കക്ന്ദ  രകകോരിൽ നിന്നും ഫെക  

ലഭയമോകോതിരിക്ുന്ന ോഹെരയത്ിൽ മോക്തമോണക ബ്വതനം ലഭിക്ോൻ  കവകുന്നതക. 

9.പരാതി പരിഹാരം  ംബന്ധിച്ച്: 

കതോഴിലുറപ്പുമോയി  ന്ധകപ്പ് ഏകതകിലുംകോരയത്ിൽ പരോതിയുെോകുന്ന പക്ഷം ആയതക 

ബ്രഖോമൂലം പഞ്ചോയത്ിൽ പരോതികപ്പടോവുന്നതോണക ,ക്പസ്തു ത പരോതികൾ  വീകരിച്ചു ര ീറ്ക  

നൽകുകയും പരമോവേി 7 ദിവ  പരിേിക്ുള്ളിൽ അബ്നവഷ്ിച്ചു പരോതിക്ോരനക മറുപടി 

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

കപോതുജനങ്ങൾക്ക കോണോവുന്ന രീതിയിൽ പഞ്ചോയത്ക ഓഫീ ിൽ ക്പദര് ിപ്പിബ്ക്െതുെക . 

പഞ്ചോയത്ികല പരോതി രജിസ്റ്റര് പരിബ് ോേിച്ചബ്പ്പോൾ പരോതികൾ രജിസ്റ്ററിൽ 

ബ്രഖകപ്പടുത്ിയതോയും അതിനുള്ള നടപടി  വീകരിച്ചതോയും കോണകപ്ു. 

10.ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്  നടത്ുന്നത്  ംബന്ധിച്ച്: 

കതോഴിലുറപ്പിൽ ഏകറ്ടുത് ക്പവൃത്ികൾ ബ് ോഷ്യൽ ഓിറ്ക  നടത്ുന്നതിൽ 

പകോളികളോവുന്നതിനു കതോഴിലോളികൾക്ക അവകോ മുെക.(ക ക്ഷൻ 17.2)  

7.തതാഴിലാളിേളുതടേടമേൾ 

• കൃതയ മയത്കകതോഴിൽസ്ഥലത്കഹോജരോയിഒപ്പക വയകക്ുക. 

• കതോഴിലുറപ്പകക്ഗോമ ഭയിലുംബ് ോഷ്യൽഓിറ്കക്ഗോമ ഭയിലും കൃതയമോയിപകകടുക്ുക 

• ക്പകൃതി ംരക്ഷണത്ിനക ആവ യമോയ ക്പവൃത്ികൾ ഏകറ്ടുത്കനടപ്പിലോക്ുക. 

• ആസ്തി ൃഷ്ടിക്ുന്നക്പവൃത്ികൾ  കകെത്ിബ്മറ്കകനയുംപഞ്ചോയത്ക 

അേികൃതകരയും    അറിയിക്ുക. 

8. രജിസ്റ്റര്ട  പരിദശാേന 

ബ്കക്ന്ദ ര്ക്ോരിനകകറ നിര്ബ്ദ  ക്പകോരം തോകഴ പറയുന്ന ഏഴു രജിസ്റ്റര് നിര് ന്ധമോയും 

ക്ഗോമപഞ്ചോയത്ിൽ  ൂക്ഷിബ്ക്െതോണക.  AMC ക്പകോരമുള്ള 7 രജിസ്റ്ററുകളുംഉെോയിരുന്നു.അവ 

തോകഴ പറയ്യുന്നു. 

1.തതാഴില് ോര്ടഡ് രജിസ്റ്റര്ട  

കതോഴിൽ കോര്ിനുള്ള അബ്പക്ഷ, കോര്ക അനുവദിച്ച വിവരങ്ങൾഎന്നിവ 

ബ്രഖകപ്പടുത്ുന്നതിനുള്ള രജി കകറര് ആണകകതോഴിൽകോര്ക്ജിസ്റ്റര്. ക്പസ്തു ത വിവരങ്ങൾ 

യഥോ മയം ബ്രഖകപ്പടുത്ി  ൂക്ഷിബ്ക്െതോണക . MIS ൽ ലഭയമോയ വിവരങ്ങൾവോര്ക തലത്ിൽ  

രജിസ്റ്ററിൽ പതിപ്പിച്ചക   ൂക്ഷിച്ചിരിക്ുന്നു. 

2.ഗ്ഗാമ ഭ രജിസ്റ്റര്ട  

കതോഴിലുറപ്പുമോയി  ന്ധകപ്പ് ക്ഗോമ ഭകൾ , ബ്യോഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ ബ്രഖകപ്പടുത്ുന്നതിനക 

വോര്ക തലത്ിൽ ക്പബ്തയക ക്ഗോമ ഭകരജിസ്റ്ററുകൾ  ൂക്ഷിബ്ക്െതുെക .ഇതിൽ ക്പവൃത്ി 
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കകെത്ുന്നതിനുള്ളബ്യോഗം ബ്െര്ന്നതോയും കോണുവോൻ  ോേിച്ചു 

3 .തതാഴില് അദപക്ഷാ രജിസ്റ്റര്ട 

കതോഴിൽ ആവ യകപ്പ്ു ലഭിക്ുന്ന അബ്പക്ഷകളുകട വിവരങ്ങളും അതുക്പകോരം അവര്ക്ക 

കതോഴിൽ അനുവദിച്ചതിനകകറ വിവരങ്ങളും  ക്പസ്തു ത രജിസ്റ്ററിൽ ബ്രഖകപ്പടുത്ി കവബ്ക്െതോണക. 

MISൽ നിന്നും കൗൺബ്ലോക കെയ്ത ബ്കോപ്പിയിൽ എല്ലോ വിവരങ്ങളും ഉൾകപ്പടുത്ിയി്ുെക. 

പഞ്ചോയത്ികെ മുഴുവൻ  ക്പവൃത്ികളുംപഞ്ചോയത്ക  തലത്ിൽ എഴുതി  ൂക്ഷിച്ച രജിസ്റ്റര്  

കൃതയമോയി പൂര്ത്ീകരിച്ചി്ുെക. 

4. വര്ടക്ക് രജിസ്റ്റര്ട: 

കതോഴിലുറപ്പിൽ നടപ്പിലോക്ുന്ന ക്പവൃത്ികളുകട വിവരങ്ങൾ യഥോ മയം ക്പസ്തു ത രജിസ്റ്ററിൽ 

ബ്രഖകപ്പടുബ്ത്െതോണക.2018- 19 കോലയളവിൽ കെയ്യുവോൻ ഉബ്േ ിച്ചിരുന്ന മുഴുവൻ 

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

 ൂക്ഷിച്ചിരിക്ുന്നു.(പഞ്ചോയത്ികെ മുഴുവൻ  ക്പവൃത്ികളും) 

5. ആസ്തി രജിസ്റ്റര്ട: (സ്ഥിര ആസ്തിേളുതട രജിസ്റ്റര്ട) 

കെയ്യുന്ന ക്പവൃത്ികൾ എല്ലോം ബ്രഖകപടുത്ിയ ആസ്തി രജിസ്റ്റര്  ൂക്ഷിച്ചിരുന്നു. .എന്നോൽ 

ആസ്തിയുകട വിവരങ്ങൾ ബ്രഖകപ്പടുബ്ത്െ പല ഭോഗങ്ങളും ഒഴിഞ്ഞു കിടക്ുന്നു. അക് ക, 

ക്പവൃത്ി തുടങ്ങിയ തീയതി , അവ ോനിച്ച തീയ്യതി , െിലവോയ തുക എന്നിവ 

ബ്രഖകപ്പടുബ്ത്െതുെക . 

6.പരാതി രജിസ്റ്റര്ട:  

കതോഴിലുറപ്പക പദ്ധതിയുമോയി  ന്ധകപ്പ് ഏതു പരോതിയും വോക്ോബ്ലോ ,ബ്രഖോമൂലബ്മോ 

ലഭിക്ുകയോകണകിൽരജിസ്റ്ററിൽ ബ്രഖകപ്പടുത്ുകയും നിര് ന്ധമോയും കകപ്പറ്ു ര ീതക 

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

ബ്രഖകപടുത്ോം എന്നുള്ള വിവരം കതോഴിലോളികൾക്ക ലഭയമോക്ണം.പരോതി രജിസ്റ്റര് കൃതയമോയി  

 ൂക്ഷിച്ചി്ുെക . ലഭിച്ച പരോതി അതിനു എടുത് നടപടി ക്കമങ്ങൾ എന്നിവ കൃതയമോയി ബ്രഖ 

കപടുത്ിയി്ുെക.വിദഗ്ധകതോഴിലോളിബ്വതനംലഭിക്ോത്തോണക ഭൂരിഭോഗം പരോതികളും . 

7.തമറ്ീരിയല് രജിസ്റ്റര്ട :  

കതോഴിലുറപ്പിൽ ഏകറ്ടുക്ുന്ന ക്പവൃത്ികളുകട ഭോഗമോയി വരുന്ന  ോേന  ോമക്ഗികളുകട 

വോങ്ങൽ തീരുമോനം ,ഉപബ്യോഗം  ,നീക്ിയിരിപ്പക  ,കെലവുകൾ എന്നിവ  ം ന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ 

മുഴുവനും ക്പസ്തു ത രജിസ്റ്ററിൽ ബ്രഖകപ്പടുബ്ത്െതോണക  .ഓിറ്ക   കോലയളവിൽകമറ്ീരിയൽ  

വര്ക്ുകൾ ഒന്നും വോര്ിൽ നടന്നില്ല .അതുകകോെക  2018  -2019 കോലയളവിൽകമറ്ീരിയൽ 

രജിസ്റ്റരിൽ വിവരങ്ങൾ ഒന്നും ഇല്ല. അതക വകര ഉള്ള ക്പവൃത്ികളുകട വിവരങ്ങൾ എല്ലോം 

കൃതയമോയി ബ്രഖ കപ്പടുത്ിയി്ുെക. 

9.ഗ്പവൃത്ി യലിതല 22 ദരഖേൾ 

എ .എം  ി ക്പകോരം ഒരു ക്പവൃത്ി ഫയലിൽ തോകഴപറയുന്ന ഇരുപത്ിരെു ബ്രഖകൾ 

നിര്ബന്ധമോയും ഉെോയിരിബ്ക്െോതോണക. 

1.േവര്ടദപജ് 

വോര്ഷ്ിക മോസ്റ്റര്  ര്ക്ുലര് ക്പകോരം കവര്ബ്പജിൽ പഞ്ചോയത്ക വിവരങ്ങൾ, ജില്ല, ക്പവര്ത്ി 

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

വിവരങ്ങൾ ബ്രഖകപടുബ്ത്െതോണക.  പരിബ് ോേിച്ച നോലഫയലുകളിൽഒന്നിൽ ബ്പോലും വോര്ഷ്ിക 

മോസ്റ്റര്  ര്ക്ുലര് ക്പകോരമുള്ള കവര് ബ്പജക കോണോൻ  ോേിച്ചില്ല.  

2.തെേ് ലി ് റ് ്

വര്ക്ക ഫയലിൽ  ൂക്ഷിച്ചിരിക്ുന്ന വിവരങ്ങളുകട പ്ികയും, അവയുകട ബ്പജക നമ്പറും 

ബ്രഖകപ്പടുബ്ത്െ കെക്ക ലിസ്റ്റകഫയലിൽ  ൂക്ഷിബ്ക്െതോണക. പരിബ് ോേിച്ചനോലഫയലുകളിൽഒരു 

ക്പവര്ത്ിഫയലുകളിൽ  കെകക ലി ക റ്കകോണോൻ  ോേിച്ചില്ല. 
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3.ആക്ഷൻപ്ലാന് 

ഒരു ജനകീയ ഇടകപടലിനകകറ ബ്നര്  ോക്ഷയം കതളിയി ക്ുന്ന ബ്രഖയോണക ആക്ഷൻ പ്ലോൻ 

ബ്കോപ്പി.ക്ഗോമ ഭ നിര്ബ്േ ിക്ുന്ന ക്പവൃത്ികൾ കഷ്ൽഫക ഓഫക ബ്ക്പോജക്ടിബ്ലക്ക മോറ്ുകയും 

ഇതിൽനിന്നും മുൻഗണന അടിസ്ഥോനത്ിൽ അതോതക  ോമ്പത്ിക വര്ഷ്ത്ിൽ ആവ യമുള്ള 

ക്പവര്ത്ി കതരകഞ്ഞടുത്ക ആക്ഷൻ പ്ലോൻ തയ്യോറോക്ുകയും കെയ്യും .ആക്ഷൻ പ്ലോനിൽ ഉൾകപ്പ് 

ക്പവര്ത്ി തകന്നയോബ്ണോ നടപ്പിലോക്ിയതക എന്നക മനസ്സിലോക്ുന്നതിനും ആക്ഷൻപ്ലോൻ ബ്കോപ്പി 

ഉപകരിക്ുന്നു.പരിബ് ോേിച്ച ഫയലുകളിൽ  AMC ക്പകോരം നിര് ന്ധമോയും ഉെോയിരിബ്ക്െ 

ആക്ഷൻ പ്ലോനിൻകറ ബ്കോപ്പി കോണോൻ  ോേിച്ചില്ല. എന്നിരുന്നോലും കതോഴിലുറപ്പക വിഭോഗം 

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 ക്പവര്ത്ിക്ും  ംസ്ഥോന ര്ക്ോര് െുമതലകപ്പടുത്ിയ 

അേികോര സ്ഥോനത്ിനകകറ അനുമതിബ്യോടുകൂടിയ  ോബ്കതിക എസ്റ്റിബ്മറ്ക 

ഉെോയിരിബ്ക്െതോണക.ഓബ്രോ ക്പവര്ത്ിക്ും എസ്റ്റിബ്മറ്ിനകകറ  ംക്ഷിപ്തം, ിക ൻ, 

ക്പവര്ത്ിയുകട ക്പതീക്ഷിത ബ്ന്ങ്ങൾ വി ദീകരിക്ുന്ന  ോബ്കതിക കുറിപ്പക തുടങ്ങിയവ 

ഉെോയിരിബ്ക്െതും ക കവര് ബ് ോഫകറ്ക കവയറിലൂകട ഓൺകലനോയി അനുമതികൾ 

ലഭയമോബ്ക്െതുമോണക .ഫയലിൽ  വി ദമോയഎസ്റ്റിബ്മറ്ക ഉെോയിരുന്നു. എസ്റ്റിബ്മറ്ിൽ 

 ോബ്കതികവിദഗ്ധരുകട ഒപ്പക ഉെോയിരുന്നു. എസ്റ്റിബ്മറ്ക റിബ്പ്പോര്്ക  ൂക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല . ഫയലിൽ 

ജനകീയ എസ്റ്റിബ്മറ്ക ഉെോയിരുന്നില്ല. 

5.ഭരണാനുമതി 

ഒരു വോര്ിൽ ഒരു വര്ഷ്ം നടപ്പിലോക്ുന്ന കതോഴിലുറപ്പക പദ്ധതി ക്പവര്ത്നങ്ങൾക്ക പഞ്ചോയത്ക 

ഭരണ  മിതി നൽകുന്ന അംഗീകോരമോണക ഭരണോനുമതി. പരിബ് ോേിച്ച ഫയലുകളിൽ 

ഭരണോനുമതിയുകട ബ്കോപ്പി ൂക്ഷിച്ചിരുന്നു. 

7. ംദയാജിതപദ്ധതി(േൺദവര്ടജന് ്) 

ഓിറ്ക  നു വിബ്േയമോക്ിയ നോലകക്പവര്ത്ികൾക്ും ഈ ബ്രഖകൾ  ോേകമല്ല. 

8.ഡിമാന്ഡ്ദാം 

കതോഴിലോളികൾ കൂ്ോയി  മര്പ്പിച്ചിമോൻക അബ്പക്ഷ ഫയലിൽ  ൂക്ഷിച്ചി്ുെക. എകിലും 

കതോഴിലോളികൾ ഏതുകോലയളവിൽ കതോഴിൽ ബ്വണം എന്നക ബ്രഖകപടുതിയതോയി കെില്ല. 

9.വര്ടക്ക്അദലാദക്കഷ്ന്ദാം 

കതോഴിൽ ആവ യകപ്പ്വര്ക്ുകതോഴിൽ അനുവദിച്ചുകകോെുള്ള വര്ക്ക അബ്ലോബ്ക്ഷ്ൻ 

ബ്ഫോംഈ ക്പവര്ത്ിയുകട ഫയലിൽ  ൂക്ഷിച്ചിരുന്നു. 

10.ഇ മസ്റ്റര്ട ദറാൾ 

കതോഴിലോളികൾ കതോഴിൽ കെയ്യുന്ന തീയതി, ദിവ ം ഉൾകപ്പകട ഹോജര് 

ബ്രഖകപ്പടുത്ുന്നതിനുള്ള അടിസ്ഥോന ബ്രഖയോണക ഇമസ്റ്റര് ബ്റോൾ.ഇതിൽ ബ്ലോക്ക കവലപകകമൻറക 

ഓഫീ ര്, പഞ്ചോയത്ക ക ക്ക്റി എന്നിവര് ഒപ്പും,   ീലുംബ്രഖകപടുബ്ത്െതോണക.  ഇ-മസ്റ്റര് 

ബ്റോളുകളിൽ ബ്ലോക്ക കവലപകകമൻറക ഓഫീ ര്, പഞ്ചോയത്ക ക ക്ക്റി എന്നിവര് ഒപ്പും,  

 ീലുംബ്രഖകപടുത്ിയി്ുെക തീയതി. ഇതിൽ കതോഴിലോളികളുകട ഒപ്പുകൾ,  അവരുകട 

കതോഴിൽ ദിനങ്ങൾ,  കൂലി എന്നിവ ബ്രഖകപ്പടുത്ിയി്ുെക .മോസ്റ്റര് ബ്റോളിൽ ഒപ്പിടുന്ന 

ബ്കോളങ്ങളിൽ തീയതി എഴുതി്ുെയിരുന്നില്ല മസ്റ്റര് ബ്റോളിൽ  എം  ുക്ക   നമ്പര് 

ബ്രഖകപടുത്ിയില്ലപരിബ് ോേനയ്യകക്ക വിബ്േയമോക്ിയ വര്ക്ക  ഫയലികല മസ്റ്റര് ബ്റോളിൽ 

കവ്ിത്ിരുത്ലുകൾ ഉെോയിരുന്നു,അവ തോകഴ പറയുന്നു 

SN ഗ്പവൃത്ിയുതട ദപര്  മ ്തറര്ട 

ദറാൾ നമ്പര്ട 

ദപര് തതാഴില് 

ോര്ടഡ്  നമ്പര്ട 

റിമാര്ട്സ് 

1 മണ്ണക കയ്യോലwc/324339 9460 

 

014/1 

േലയാണി 

ആകകകൂലിഎഴുതിയി്ില്ല , 

അറ്ോൻറ്ൻ ിനകകറഅവ ോനബ്കോളത്ി

ൽതിരുത്ിഎഴുതിയി്ുെക. 
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2 തരി ുഭൂമികൃഷ്ിബ്യോ

ഗയമോക്ൽ 

14908  എല്ലോആളുകളുകടയുംകൂലി, വോടക, 

ആകകകൂലിഎന്നിവയിൽതിരുത്ലുക

ൾഉെക. 

3 പച്ചക്റികൃഷ്ിക്ക്നില

കമോരുക്ൽ 

127 

18553 

17568 

 

 മൂന്നക മോസ്റ്റര് ബ്റോളിലും കൂലിയിലും 

ആകകകൂലിയിലുംവടകയിലുംതിരു

ത്ലുകൾഉെക. 

11.തമഷ്ര്ടതമന്റ്പുസ്തേം (M Book) 

ക്പവര്ത്ി തുടങ്ങുന്നതിനക മുമ്പും ബ് ഷ്വും അളവുകൾ ബ്രഖകപ്പടുത്ുന്നതിനുള്ള അടിസ്ഥോന 

ബ്രഖയോണക കമഷ്ര്കമനകറക   ുക്ക.കമഷ്ര്കമൻറക  ുക്ിൽ നമ്പര് ബ്പജക നമ്പര് ഇവ 

ബ്രഖകപ്പടുത്ിയി്ുെക. AS,TS നമ്പര് ബ്രഖകപ്പടുത്ിയി്ില്ല. മകസ്റ്റര് ബ്റോൾനമ്പര്ഇല്ല. ക്പീ 

കമഷ്ര്കമൻറക ബ്രഖ കപടുത്ിയതക തീയതി ഇല്ലോകത ആണക. ന്ധകപ്പ് ഉബ്ദയോഗസ്ഥര് അതോയതക 

ഓവര് ിയര്, എൻജിനീയര് എന്നിവരുകട ഒപ്പകകമഷ്ര്കമനകറക   ുക്ിൽ ഉെോയിരുന്നു.വര്ക്ക  

ഫയലിൽ പരിബ് ോേനയകക്ക വിബ്േയമോബ്ക്െതും ,കെയ്ത ക്പവൃത്ികളുകട അളവക 

മന ിലോക്ോൻ ഉപബ്യോഗിക്ുന്നതുമോയ അടിസ്ഥോന ബ്രഖയോണക കമഷ്ര്കമൻറക 

പുസ്തകം.അതകകകോെക തകന്ന  M Book ൽ ബ്രഖ കപടുത്ുന്നകതല്ലോം  കൃതയവും അബ്തോകടോപ്പം 

വയക്തവും ആയിരിക്ണം. എം  ുക്ിൽ അളവുകൾ ബ്രഖകപടുത്ുബ് ോൾ ക്പവൃത്ി കെയുന്ന 

ക്പബ്ദ ം , ഉടമയുകട ബ്പരക , ര്ബ്േ നമ്പര് എന്നിവ ഉൾകപടുത്ി അളവുകൾ ബ്രഖ കപടുത്ിയോൽ 

മോക്തബ്മ ഏബ്തോരോൾക്ും കെയ്ത ക്പവൃത്ികൾ കെു മന ിലോക്ോനും 

അളന്നുതി്കപ്പടുത്ുവോനും  ോേിക്ുകയുള്ളൂ.പരിബ് ോേനയകക്ക വിബ്േയമോക്ിയ വര്ക്ക  

ഫയലിൽഎം  ുക്ക   ൂക്ഷിച്ചിരുന്നു കവകിലും ക്പവൃത്ി കെയുന്ന ക്പബ്ദ ം ഉടമയുകട ബ്പരക 

, ര്ബ്േ നമ്പര് എന്നിവ ഉൾകപടുത്ി അളവുകൾ ബ്രഖ കപടുത്ിയില്ല. 

12.തമറ്ീരിയല്ലിസ്റ്റ് 

പരിബ് ോേിച്ചക്പവൃത്ിഫയലിൽകമറ്ീരിയൽലിസ്റ്റക ോേകമല്ല. 

13.ദവജ് ലിസ്റ്റ് 

കതോഴിലോളികൾ എക്ത ദിവ ം ബ്ജോലി കെയ്തു എന്നതിനക അടിസ്ഥോനകപ്പടുത്ി അവര്ക്ക 

നൽബ്കെ തുക അതോയതകകൂലി, ആയുേങ്ങൾക്ക കകോടുക്ുന്ന വോടക,  മൂര്ച്ച കൂ്ുന്നതിനുള്ള 

തുക എന്നിവ എല്ലോം കോണിച്ചു കകോെക പണം കകമോറുന്നതിനക ബ്വെി തയ്യോറോക്ുന്ന 

ക്പേോനകപ്പ് ഒന്നോണക ബ്വജക ലിസ്റ്റക.  മസ്റ്റര് ബ്റോൾ ക്പകോരമുള്ള ബ്വജക ലിസ്റ്റക ഫയലിൽകോണോൻ 

 ോേിച്ചു. 

14.മസ്റ്റര്ടദറാൾ /യല്മാറ്സ്ലിപ്പുേൾ 

ഒരു മസ്റ്റര് ബ്റോൾ അവ ോനിച്ചക 3 ദിവ ത്ിനകം തകന്ന അളവുകൾ  ന്ധകപ്പ് ഉദയോഗസ്ഥൻ 

ബ്രഖകപ്പടുത്ണം എന്നക നിയമം അനു ോ ിക്ുന്നു.അളവുകളിൽ ക്കമബ്ക്ടുകൾ ഉെോയോബ്ലോ, 

ഉപബ്യോഗിക്ുന്ന കമറ്ീരിയലിനകകറ കവോളിറ്ിയിൽ നിലവോരം കുറയകക്ുകബ്യോ, ഉയര്ന്ന എസ്റ്റിബ്മറ്ക 

കോണിക്ുകബ്യോകെയ്യുന്നതക നിയമവിരുദ്ധമോവുകയും ക ക്ഷൻ 25 അനു ോ ിക്ുന്ന  ിക്ഷക്ക 

വിബ്േയമോബ്വെി വരുകയും കെയ്യും. എല്ലോ ഫയലുകളിലും ഫയൽ ക്ടോക്ിംഗക ബ്ഫോം അഥവോ 

മസ്റ്റര് ബ്റോൾ മൂവകകമൻറക സ്ലിപ്പകഉെോയിരുന്നു.  ആരംഭിച്ച തീയതിയും അവ ോനിച്ച തീയതിയും 

ബ്രഖകപ്പടുത്ിയിരുന്നു. മറ്ു ക്പേോനകപ്പ് ബ്കോളങ്ങൾ MIS ൽ അപക ബ്ലോക കെയ്ത 

തീയതി,ബ്വതനംഅനുവദിച്ചതീയ്യതിമുതലോയവ ബ്രഖകപ്പടുത്ിയിരിക്ുന്നു. 

15. തമറ്ീരിയല് വൗച്ചര്ട ബില്  

പരിബ് ോേിച്ചക്പവൃത്ികളിൽകമറ്ീരിയൽആവ യമില്ലോത്തിനോലും ിഐ ിസ്ഥോപിക്ോത്

തിനോലുംകമറ്ീരിയൽവൗച്ചറുകൾഉെോയിരുന്നില്ല. 

16.ണ്് ഗ്ടാന്സ്ഫര്ട ഓര്ടഡര്ട (FTO) 

പരിബ് ോേിച്ച ക്പവൃത്ിഫയലിൽബ്വജക ലിസ്റ്റകക്പകോരമുള്ള ഫെകക്ടോൻസ്ഫര് ഓര്ര് (FTO) 

 ൂക്ഷിച്ചിരുന്നു. 

17. ദറായല്റ്ി 
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പരിബ് ോേന  വിബ്േയമോക്ിയ  വര്ക്ക  ഫയലിൽബ്റോയൽറ്ി  ോേകമല്ല. 

18.ദാദ്ാഗ്ഗാ ്

ക്പവര്ത്ി തുടങ്ങുന്നതിനക മുമ്പക ക്പവര്ത്ി നടന്നു കകോെിരിക്ുബ്മ്പോൾ ,   ക്പവര്ത്ി 

പൂര്ത്ീകരിച്ചു കഴിയുബ്മ്പോൾ  തുടങ്ങിയഓബ്രോ ഘ്ത്ികലയും ബ്ഫോബ്്ോകൾ ഫയലിൽ 

 ൂക്ഷിക്ണകമന്നക നിഷ്കര്ഷ്ിച്ചിരിക്ുന്നു .   ഇത്രത്ിലുള്ള  വിവിേ ഘ്ങ്ങളികല 

ബ്ഫോബ്്ോകളും ൂക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല .  

19 .ജിദയാ ടാഗ്ഡ് ദാദ്ാ ് 

ക്പവര്ത്ി സ്ഥലം തിരിച്ചറിയുന്നതിനുള്ള ഉപോേിയോണക ജിബ്യോ ടോഗ്്ക ബ്ഫോബ്്ോ ക.  

എന്നോൽബ് ോഫകറ്ക  ബ്കോപ്പി ഓഫീ ിൽ  ൂക്ഷിക്ുനുനകകടനകകിലും  ഇവ പരിബ് ോേനയകക്ക 

വിബ്േയമോക്ിയ ഒരു ഫയലിലുംജിബ്യോ ടോഗ്്ക ബ്ഫോബ്്ോ ക ബ്കോപ്പി  കോണോൻ  ോേിച്ചില്ല. 

20 ഗ്പവൃത്ി പൂര്ടത്ീേരണ  ാക്ഷയപഗ്തം 

ക്പവൃത്ി പൂര്ത്ീകരണ  ോക്ഷയപക്തം ൂക്ഷിച്ചി്ില്ല.  

 21. ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്് റിദപ്പാര്ട്് 

എഎം ി ക്പകോരമുള്ള ബ് ോഷ്യൽ ഓിറ്കനടപ്പോക്ുന്നതക ഇബ്പ്പോഴോണക. 

22.സ റ്്ഡയറി 

 ംസ്ഥോന  ര്ക്ോരിനകകറ നിര്ബ്േ ക്പകോരംവര്ക്ക ഫയലിൽ  ൂക്ഷിബ്ക്െ 22 മകത് 

ബ്രഖയോണക ക റ്കയറി. പരിബ് ോേനയകക്ക  വിബ്േയമോക്ിയ ക്പവൃത്ികൾ  ക റ്ക യറി 

 ൂക്ഷിച്ചിരുന്നു.ക റ്ക യറി യുകടകവര്ബ്പജിൽ ക്പവര്ത്ികയ കുറിച്ചുള്ള ക്പോഥമിക 

വിവരങ്ങൾഏകതോരു വയക്തിക്ും മനസ്സിലോക്ോൻ പറ്ുന്ന രീതിയിൽ 

ഉെോബ്കെതോണക.ക്പവര്ത്ി ആരംഭിക്ുന്നദിവ ം ബ്രഖ കപടുതിയിരുന്നു .എകിലും 

അവ ോനിച്ച തീയ്യതിബ്രഖകപ്പടുത്ിയില്ല. ,അബ്തോകടോപ്പംഎസ്റ്റിബ്മറ്ക തുക,ക്പവൃത്ി ദിനങ്ങൾ  ,

എന്നിവ കവര്ബ്പജിൽ ഉെോയിരുന്നു. പണിസ്ഥലകത്  ൗകരയങ്ങളുകട ലഭയത അടങ്ങിയ 

കെക്ലിസ്റ്റവളകരനന്നോയിപൂരിപ്പിച്ചി്ുെക. ക റ്ക യറിയുകട ഒരു ഭോഗമോണക  വിജിലൻ ക ആൻക 

ബ്മോണിറ്റിങക കമ്മിറ്ി .വിജിലൻ ക ആൻക ബ്മോണിറ്റിങക കമ്മിറ്ിയുകട റിബ്പ്പോര്്ക ഉെോയിരുന്നു. 

അഭിക്പോയങ്ങൾ ബ്രഖകപ്പടുത്ിയി്ു െയിരുന്നില്ല.ഒപ്പുമോക്തം ബ്രഖകപടുത്ിയിരിക്ുന്നു. 

പണിയോയുേങ്ങളുകട വോടക ക റ്ക യറിയിൽ ബ്രഖ കപടുത്ിയില്ല . ക റ്ക യറി മകറ്ോരു  

ഒരു ഭോഗമോണക ന്ദര് ക കുറിപ്പക. ക്പവൃത്ിയുകട ഓബ്രോ ഘ്ങ്ങളിലുള്ള 

പുബ്രോഗതിവിലയിരുത്ുന്നതിനും, കതോഴിലോളികളുകട ക്പശ്നങ്ങൾ മനസ്സിലോക്ുന്നതിനും, പദ്ധതി 

നിര്വഹണ ഏജൻ ിയുകട ഉബ്ദയോഗസ്ഥര്, ജനക്പതിനിേികൾ, VMC അംഗങ്ങൾ എന്നിവര് 

ക്പവൃത്ി നടക്ുബ്മ്പോൾ സ്ഥല  ന്ദര് നം നടബ്ത്െതോണക. ക റ്ക യറികളിൽ, 

 ന്ദര് കരുകട  ബ്പരും,ഒപ്പും,ബ്രഖകപ്പടുത്ിയിരുകന്നകിലും,   കുറിപ്പക ഉെോയിരുന്നില്ല 

.അബ്തോകടോപ്പം തകന്ന വിഎം ിഅംഗങ്ങൾ  ന്ദര് കകുറിപ്പിൽ ഒപ്പുബ്രഖ കപ്പടുത്ി ക്െില്ല. 

10.CIB-  ിറ്ി ൺ ഇന്ര്ടദമഷ്ന് ദബാര്ടഡ് 

കതോഴിലുറപ്പക പദ്ധതിയുകട  ുതോരയത ഉറപ്പോക്ുന്നതിനു ബ്വെിയുള്ള ഒരു ഉപോേിയോണക 

 ിറ്ി ൺ ഇൻഫര്ബ്മഷ്ൻ ബ് ോര്ക Para 25(a), schedule 1 അനു രിച്ചക ഒരു ക്പവര്ത്ിയുകട 

അടിസ്ഥോന വിവരങ്ങൾ അതോയതക എസ്റ്റിബ്മറ്ക തുക  ോേന ബ്വതന ഘടകങ്ങൾ യഥോര്ത്ഥ 

കെലവക കതോഴിൽ ദിനങ്ങൾ തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ  ോേോരണ ജനങ്ങൾക്ും ഗുണബ്ഭോക്തോ 

ക്ൾക്ും മനസ്സിലോകുന്ന രീതിയിൽ ക്പദര് ിപ്പിബ്ക്െതക അനിവോരയമോണക..ഈ ബ് ോര്ക 

സ്ഥോപിബ്ക്െതക ഓബ്രോ ക്പവര്ത്ിയുകടയും ആരംഭഘ്ത്ിൽ ആണക. ഓബ്രോ ക്പവര്ത്ിക്ും 

അനു ൃതമോയി നിഷ്കര്ഷ്ിച്ചി്ുള്ള അളവുകളിൽ ഉള്ള ബ് ോര്ുകൾ  ിമൻറകഉം ബ്കോൺക്കീറ്ും 

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

ക്സകഷ്ീറ്ുകൾ തുടങ്ങിയവ ഉപബ്യോഗിച്ചി്ുള്ള ബ് ോര്ുകൾ സ്ഥോപിക്ുന്നതക നിയമവിരുദ്ധമോണക. 

നിര്മ്മോണകച്ചലവക വയക്തിഗത ക്പവര്ത്ികൾക്ക 3000 രൂപയും കപോതു ക്പവര്ത്ികൾക്ക 5000 

രൂപയും ആണക പരമോവേി െിലവക എന്നോണക ആനുവൽ മോസ്റ്റര്  ര്ക്ുലര് നിഷ്കര്ഷ്ിക്ുന്നതക. 

 ിഐ ി അടങ്ങുന്ന ഒരു ബ്ഫോബ്്ോ വര്ക്ക ഫയലിൽ ഉൾകപ്പടുത്ണം എന്നതക നിര് ന്ധമോണക.  
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കക ക്പവൃത്ിയുകട ബ്പരക എ കറി

ബ്മറ്ക  

എം ു 

ക്ിൽ  

ഫീൽികല വിവരങ്ങൾ 

1 മണ്ണക കയ്യോലWC/ 324339 3000 0  ി ഐ  ിസ്ഥോപിച്ചി്ില്ല 

2 തരി ുഭൂമികൃഷ്ിബ്യോഗയമക്ൽ LD/328259 3000 0  ി ഐ  ിസ്ഥോപിച്ചി്ില്ല 

3 മണ്ണകകയ്യോലരെോംഘ്ംWC/336372 3000 0  ി ഐ  ിസ്ഥോപിച്ചി്ില്ല 

4 പച്ചക്റികൃഷ്ിക്ക്നിലകമോരുക്ൽLD/331624 3000 0  ി ഐ  ി സ്ഥോപിച്ചി്ില്ല 

11.ദറാസ്ഗാര്ടേിനം 
കതോഴിൽ ആവ യകത കൃതയമോയി രജിസ്റ്റര് കെയ്യുന്നതിനും കതോഴിലോളികളുകട അര്ഹതകളും 

അവകോ ങ്ങളും അവകര ബ് ോേയകപ്പടുത്ുന്നതിനും പദ്ധതികൾ പരിഹരിക്ുന്നതിനുമോയി 

ബ്റോസ്ഗോര് ദിനം  ംഘടിപ്പിബ്ക്െതോണക. ജൂൺ മോ ത്ിൽ ബ്റോസ്ഗോര്ദിനം നടത്ിയതോയി കെു. 

12.വിജിലന് ് ആന്ഡ്  ദമാണിറ്റിംഗ് േമ്മിറ്ി(ജാഗ്ഗത ദമല്ദനാ്  മിതി) 

ഓബ്രോ ക്ഗോമപഞ്ചോയത്ിലും അഞ്ചക അംഗങ്ങളുള്ള ജോക്ഗത ബ്മൽബ്നോ്  മിതി 

രൂപീകരിബ്ക്െതോണക. ഇതിൽ പ്ികജോതി-പ്ികവര്ഗ വിഭോഗങ്ങൾക്ക ബ്വെക്ത ക്പോേോനയം 

നൽബ്കെതും പകുതി ബ്പര്  കക്തീകൾ ആയിരിബ്ക്െതുമോണക.ഏറ്വും കുറഞ്ഞ 

കോലയളവിബ്ലക്ക VMC കയ നിയമിബ്ക്െതക ക്ഗോമ ഭയോണക. ക്പവര്ത്ി സ്ഥല  ന്ദര്  നം 

കതോഴിലോളികളുമോയി ആ യവിനിമയം നടത്ൽ ,ബ്രഖകളുകട പരിബ് ോേന ,ക്പവര്ത്ി സ്ഥല 

 ൗകരയങ്ങളുകട പരിബ് ോേന ,ക്പവര്ത്ികളുകട ഗുണനിലവോരം നിര്ണയിക്ൽ, തുക നിര്ണ 

യം ക്പവര്ത്ിയിൽ ഉടനീളമുള്ള റിബ്പ്പോര്്ിംഗക ക്പവര്ത്ിയുകട  വഭോവകത്  ം ന്ധിച്ചുള്ള ഗു 

ണപരമോയ വിലയിരുത്ൽ എന്നിവയോണക ക്പേോന െുമതല. VMC എല്ലോ ക്പവര്ത്ികളും 

പരിബ് ോേിബ്ക്െതും മൂലയ നിര്ണയ രജിസ്റ്ററിൽ ബ്രഖകപ്പടുബ്ത്െതും ബ് ോഷ്യൽ ഓിറ്ക 

 മയത്ക അവ ക്ഗോമ ഭയിൽ  മര്പ്പിബ്ക്െതുമോണക VMC റിബ്പ്പോര്്ക ഒരു കപോതുബ്രഖയോയി 

കരുബ്തെ തും ആവ യകപ്പടുന്നതിനനു രിച്ചക ഒരു കപോതു ബ്രഖയോയി പഞ്ചോയത്ക നിന്നും 

ലഭിബ്ക്െതും ആണക.7 അംഗങ്ങളോണക നിലവിൽ  ഉള്ളതക.,  

ക്കമ  ബ്പരക CONTACT NUMBER 

1 മബ്നോഹര ോ ു 9495722815 

2  ി. ലക്ഷ്മണൻ 9544925202 

3 ടി. വിജയൻ 9446988695 

4 രവീക്ന്ദൻ ി 9495646060 

13.േതണ്ത്ലുേൾ  

➢ പരിബ് ോേനയകക്ക വിബ്േയമോക്ിയ മണ്ണക കയ്യോല എന്നക്പവര്ത്ികൃതയമോയ അളവിൽ 

ഇബ്പ്പോഴും ഫീലി്ൽ കോണുവോൻ  ോേിച്ചതക അഭിനന്ദനമര്ഹിക്ുന്നു. 

➢ കതോഴിലുറപ്പക പദ്ധതിയുകട  ുതോരയത ഉറപ്പു വരുത്ുന്നതിനക ക്പവൃത്ി 

ആരംഭിക്ുന്നതിനു മുമ്പക പദ്ധതി വിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയ ക്പോബ്ദ ിക ഭോഷ്യിലുള്ള 

 ിറ്ി ൺ ഇൻഫര്ബ്മഷ്ൻബ് ോര്ക ക്പവൃത്ി സ്ഥലത്ക 

സ്ഥോപിച്ചതോയികോണോൻ ോേിച്ചില്ല. 

➢ മുഴുവൻ കതോഴിലോളികൾക്ും പഴയ കതോഴിൽ കോര്ക പുതുക്ി പുതിയ കതോഴിൽകോര്ക 

പഞ്ചോയത്ിൽ നിന്നും അനുവദിച്ചി്ുെക കതോഴിലോളികളകക്ക വിതരണം കെയ്ത പുതിയ 

കതോഴിൽ കോര്ിൽ വിവരങ്ങൾ കൃതയമോയി ബ്രഖകപ്പടുത്ിയി്ില്ല.  

➢ ക്പവൃത്ികെയ്തഭൂവുടമകളുകടകതോഴിൽകോര്ുകൾപലതുംകോലോവേികഴിഞ്ഞവയോണക. 

മറ്ുള്ളഭൂവുടമകൾകക്ക്തോഴിൽകോര്ുകൾഇകല്ലന്നതുംക് ദ്ധയിൽകപ്പ്ു. 

➢  കതോഴിലുറപ്പക നിയമം അനു ോ ിക്ും  ക്പകോരം കതോഴിലോളികൾക്ക  ക്പവൃത്ി 

ഇടങ്ങളിൽ അടിസ്ഥോന ക ൗകരയങ്ങൾ ലഭയ മോകുന്നില്ല(കയ്യുറ,കോലുറ എന്നിവ). 

➢ കതോഴിലോളികൾ  വന്ത്ം നിലയകക്ക കതോഴിൽ  ആവ യകപ്പ്തോയി കോണുവോൻ  ോേിച്ചില്ല 

➢ ക്പവൃത്ി അനുവദിച്ച ബ്ഫോറം ഫയലിൽ   ൂക്ഷിച്ചതോയി കോണുവോൻ  ോേിച്ചതക 

അഭിനന്ദനോര്ഹമോണക. 
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➢ വോര്ഷ്ിക മസ്റ്റര്  ര്ക്ുലര് ക്പകോരം ഒരു വര്ക്ക ഫയലിൽ22 ബ്രഖകൾ 

 ൂക്ഷിബ്ക്െതുണക   . ക്പസ്തു തക്പവൃത്ിയിൽ  ോേകമല്ലോത്4 ബ്രഖകൾഒഴിവോക്ി 

യോൽ11ബ്രഖകൾ  ൂക്ഷിച്ചിരിക്ുന്നു 

➢ ക്പവര്ത്ി തുടങ്ങുന്നതിനക മുൻപക കൃതയമോയി പദ്ധതി ആരംഭ മീറ്ിങക ബ്െരോറുകെന്നു  

മുഴുവൻ കതോഴിലോളികളും അഭിക്പോയകപ്പ്ക,ഇതു അഭിനന്ദനമര്ഹിക്ുന്നു  

➢ ക്പവൃത്ി ഫയിലിൽ ഭൂവുടമകളുകടയും അബ്പക്ഷയും നികുതി ര ീതും 

 ൂക്ഷിച്ചിരിക്ുന്നുഇതും അഭിനന്ദനം അര്ഹിക്ുന്നു.  

➢ പരിബ് ോേനയകക്ക വിബ്േയമോക്ിയ   വര്ക്ക  ഫയലിലുംഎം  ുക്ക   ൂക്ഷിച്ചിരുന്നു 

➢ എം  ുക്ിൽ അളവുകൾ ക്പവൃത്ി പൂരകതികരിച്ച എല്ലോ ഭൂക്പബ്ദ ത്ിനകറകകനയും 

ഭൂവുടമയുകട ബ്പരും ആ  ക്പബ്ദ ത്ിൽ പൂരകതികരിച്ച ക്പവൃത്ിയുകട അളവും 

ബ്രഖകപ്പടുത്ിക്െില്ല. 

➢ കതോഴിലുറപ്പക പദ്ധതി ഓഫീ ിൽ  ൂക്ഷിബ്ക്െ ഏഴു കറജിസ്റ്ററിൽ  ൂക്ഷിക്ുന്നുെക. 

➢  ഓഫീ ിൽ ബ് ോഫകറ്ക  ബ്കോപ്പിആയി അക്ഷോം  ബ്രഖോം ങ്ങൾ അടയോളകപ്പടുത്ിയ 

ജിബ്യോടോഗ്്ക ബ്ഫോബ്്ോക്ഗോഫക   ൂക്ഷികുനുെക എകിലും ഫയലുകളിൽ കോണോൻ  ോേിച്ചില്ല. 

➢ ഒരുക്പവൃത്ിഫയലിലും ിഐ ി ക ഥോപിച്ചുകെില്ല 

14.നിര്ടദേശങ്ങൾ 

• ക്പോബ്ദ ിക ഭോഷ്യിലുള്ള എസ്റ്റിബ്മറ്ും ക്പവൃത്ി സ്ഥലങ്ങളിൽ ലഭയമോക്ണം. 

• കതോഴിലുറപ്പിൽ അനുവദനീയമോയതും മുൻഗണന ക്കമത്ിലും ക്പവൃത്ികൾ ഏകറ്ടുക്ോൻ 

ക് ദ്ധിബ്ക്െതുെക. 

• കതോഴിൽ അബ്പക്ഷകൾ ക്ഫെക  ഓഫീ ിൽ  വീകരിക്ുകയും ആയതിനു കകപ്പറ്ക ര ീതക 

നൽകുകയും കെബ്യ്യെതോണക. 

• ബ്മറ്ക  കൂ്മോയി അബ്പക്ഷ നൽകുബ്മ്പോൾ കതോഴിൽ ആവ യമുള്ളവകര ഉൾകപടുത്ി അബ്പക്ഷ 

കകോടുക്ോൻ ക് മിക്ുക. 

• കതോഴിൽകോര്ുകളിൽഅടിസ്ഥോനപരമോയിബ്രഖകപ്പടുബ്ത്െമുഴുവൻവിവരങ്ങളുംബ്രഖകപ്പ

ടുത്ണം. 

• ഉബ്ദയോഗസ്ഥര് ബ്രഖകളിൽ ഒപ്പുകവക്ുബ്മ്പോൾ തീയ്യതി കൂടി ബ്രഖകപ്പടുബ്ത്െോതോണക. 

• വിജിലൻ ക  ആൻക  ബ്മോണിറ്റിംഗക കമ്മറ്ി അംഗങ്ങകള ഓബ്രോ വര്ഷ്വും 

തിരകഞ്ഞടുബ്ക്െതോണക. വിഎം ിയുകട അഭിക്പോയങ്ങൾ ക റ്ക യറിയിൽ കൃതയമോയി 

ബ്രഖകപ്പടുബ്ത്െതോണക. 

• പദ്ധതിയുകട  രിയോയ രീതിയിലുള്ള നടത്ിപ്പിനക വിഎം ിയുകട ഇടകപടലുകൾ ക്പവൃത്ി 

സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉെോബ്വെതുെക. 

• കതോഴിലുറപ്പിൽ ഏകറ്ടുക്ുന്ന ക്പവൃത്ികളുകട  ആസ്തികൾ ദീര്ഘകോല നിലനിൽപ്പിനക  

ആവ യമോയ  ോബ്കതിക നിര്ബ്േ ങ്ങൾകതോഴിലോളികൾക്ക ഓവര് ീയര് മോര് നൽബ്കെതും 

പോലിക്ുന്നുകെന്നക  ഉറപ്പു വരുബ്ത്െതുമോണക. 

• എം ുക്ിൽക്പവൃത്ികെയ്തമുഴുവൻഭൂവുടമകളുകടബ്പകരഴുതിഅളവുകൾബ്രഖകപ്പടുത്ണം. 

• കെബ്യ്യെക്പവൃത്ിയുകടഅളവുകൾ ം ന്ധിച്ചകോരയങ്ങൾ ന്ധകപ്പ്ഉബ്ദയോഗസ്ഥര്കതോഴി

ലോളികൾക്ക്മന ിലോക്ികക്ോടുബ്ക്െതോണക. 

• കെക്ക  ലവീഫക  ബ്പോകല ക്പോേോനയം ഉള്ള മ കകറര് ബ്റോളിൽ യോകതോരു വിേ കവ്ിതിരുത്ലും 

പോടില്ല .കൃതയമോയി ബ്രഖ കപടുത്ണം ഹോജര്  

• മസ്റ്റര് ബ്റോളിൽ ക്പസ്തു ത ക്പവൃത്ിയുകട അളവുകൾ ബ്രഖകപ്പടുത്ുന്ന എം. ുക്ിൻകറ നമ്പര് 

ബ്രഖകപ്പടുബ്ത്െതോണക.   

• മസ്റ്റര് ബ്റോളിൽ  ോക്ഷയകപ്പടുത്ുന്ന ഉബ്ദയോഗസ്ഥര് തീയ്യതി കൂടി ബ്രഖകപ്പടുത്ുവോൻ 

ക് ദ്ധിബ്ക്െതുെക. 

• കതോഴിലിടങ്ങളിൽ അടിസ്ഥോന ക ൗകരയങ്ങൾനിര് ന്ധമോയും ഒരുക്ണം. 

• എല്ലോ ക്പവൃത്ികളിലും നിര് ന്ധമോയും  ി ഐ  ി സ്ഥപിെിരിക്ണം  

 

ഉപ ംഗ്ഗഹം:ക്പവര്ത്ികൾ തിരകഞ്ഞടുക്ുബ്മ്പോൾ  അതീവ ജോക്ഗത പുലര്ബ്ത്െതുെക. 

ഭൂമികയ പുനരുജ്ജീവി പ്പിക്ുന്നതിനു൦  അതുവഴി ുസ്ഥിര വിക നം  ോേയമോകുന്നതിനും 

ലകക ഷ്യം കവച്ചി്ുള്ള കതോഴിലുറപ്പു പദ്ധതിയുകട പ്ലോനിംഗക , നടത്ിപ്പക എന്നിവ  ോമൂഹിക 

പോരിസ്ഥികമോനദണ്ഡങ്ങൾ പോലിെക കകോെക  ോ കക്തീയ മോയിത്കന്ന നടപ്പിലോബ്ക്െതുെക. 

എങ്ങകനകയകിലും ക്പവര്ത്ികൾ നടപ്പിലോക്ി കെലവക കൂ്ുക എന്നുംകതോഴിലോളികൾക്ക 

കതോഴിൽ ദിനങ്ങൾ കൂ്ുക എന്നും മോക്തമോവരുതക നിലപോടുകൾ.   വയക്തമോയ കോഴ്ചപ്പോടില്ലോകത 
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അ ോ കക്തീയമോയ രീതിയിൽ ക്പവര്ത്ികൾ കതകരകഞ്ഞടുക്ുന്നതും കെയ്യുന്നതും , 

കോലോനു ൃതമല്ലോത് ക്പവര്ത്ികൾ കെയ്യുന്നതും ഇതിനകകറ യഥോര്ത്ഥ ലക്ഷയകത് 

കളകകപ്പടുത്ുന്നതോയിവിഷ്മബ്ത്ോകട ബ്നോക്ി നിൽബ്ക്െി വരുന്നതക ആ കോജനകമോണക. ഈ 

 ോമൂഹിക പരിബ് ോേന ഒരു ഉയിര്കത്ഴുബ്ന്നൽപ്പിനു  ോേയമോകുന്ന ക്പതയോ ബ്യോകട 

ഈറിബ്പ്പോര്്ക  മര്പ്പിക്ുന്നു.  

അനു ന്ധം- 1- തതാഴിലുറപ്പുപദ്ധതിയില്ഏതറ്ടുത്്തെയ്യാന്പറ്ിയഗ്പവൃത്ിേൾ 

1.  വിഭാഗംഎ :ക്പകൃതിവിഭവപരിപോലനവുമോയി ന്ധകപ്പ്കപോതുക്പവൃത്ികൾ 

2.  വിഭാഗംബി: 

 മൂഹത്ിൽഅവ തഅനുഭവിക്ുന്നവിഭോഗങ്ങൾക്ുള്ളവയക്തിഗതആസ്തികൾഖണ്ഡി

ക 5ൽപരോമര് ിക്ുന്നകുടും ങ്ങൾക്ക്മോക്തം 

3.  വിഭാഗം ി: 

ബ്ദ ീയക്ഗോമീണഉപജീവനമിഷ്ൻനി ന്ധനകൾഅനു രിക്ുന്ന വയം ഹോയ ംഘങ്ങ

ൾക്കകപോതുഅടിസ്ഥോന ൗകരയങ്ങൾ 

4.  വിഭാഗംഡി: ക്ഗോമീണഅടിസ്ഥോന ൗകരയങ്ങൾ 

അനുബന്ധം:വിവിേതലത്ിലുള്ള ഉദേയാഗസ്ഥരുതട െുമതലേൾ. 

ദമറ്്  മാരുതട െുമതലേൾ. 

• ക്പവൃത്ി ഇടങ്ങളിൽ ആവ യ മോയ ക ൗകരയങ്ങൾ ഉബ്െോ എന്നക ഉറപ്പു വരുത്ുക 

• ക റ്ക യറിയിൽ ബ്മോണിറ്റിംഗിനക വരുന്ന ഉബ്ദയോഗസ്ഥകര കകോെക ഒപ്പക 

വയകപ്പിക്ണം 

• കതോഴിലോളികൾക്ക അവരുകട പത്ു അവകോ ങ്ങകള കുറിച്ചക പറഞ്ഞു 

കകോടുക്ുകയും അവകര ബ് ോേോവതകകരിക്ുകയും കെയ്യുക 

• പുതിയ കതോഴിൽ ഇടങ്ങൾ കകെത്ുവോനും പുതിയ കതോഴിൽ ആ ൂക്തണം 

കെയ്യുവോനും കതോഴിലോളികകള  ഹോയിക്ുക . 

• ക്പവൃത്ിയുകട  ോബ്കതിക കോരയങ്ങളും അളവുകളും കതോഴിലോളികൾക്ക 

പറഞ്ഞു കകോടുക്ുക. 

• ക്പവൃത്ിയുകട അളവുകൾ ബ്രഖകപ്പടുത്ി കൂലിനൽകുന്നതി നോവ യമോയ 

നടപടികൾ കെയ്യുക. 

ഗ്പവൃത്ി പൂര്ടത്ീേരിച്ച ഭൂഗ്പദേശങ്ങളുതട വിവരങ്ങൾ  

S

N 

മണ്ണകകയ്യോല മണ്ണകകയ്യോലര

െോംഘ്ം 

തരി ുഭൂമികൃഷ്ി

ബ്യോഗയമക്ൽ 

പച്ചക്റികൃഷ്ിക്ക്നിലകമോരുക്ൽ 

1. രോജൻകക നോരോയണൻ ഇന്ദിരകക പത്മോക്ഷി ി വിശവനാഥന്തേ 

2 ക് ീലതഎം  ോരദ കകതമ്പോയി വിജയനോരോയണൻ പിവിപത്മാവതി 

3 നോരോയണിഎ. 

വി 

ഹോജിറടിപി 

രവീക്ന്ദൻകകകക പിജോനകി 

രോഘവൻ 

4 മേു ൂദനൻ

പി 

നോരോയണി'അമ്മ 

പത്മോവതി. പി  ിവികലയോണി'അമ്മ 

മോേവികക 

5 കക.വി ബ്രോ

ജിനി 

മുെോയോ ക്കൃഷ്ണ

ൻ പികയബ് ോദ തമ്പോയികക 

കടിയോണ്മോേവി 

6 കപ്പണകോൽ

കലയോണി 

 ികകജനോര്േന

ൻ  കഷ്നിപി 

കൃഷ്ണൻഎം 

7 ബ്ദവകിഅന്ത്

ര്ജനം 

കോര്തയോയനി 

 തമ്പോയികക 

ഭോ ക കരൻ 

8    ലക്ഷ്മണൻടി ലളിത 

9    തമ്പോയി രോഘവൻനര്ക്ൽ 

 

 

ക്ഗോമ ഭനിര്ബ്േ ങ്ങൾ 
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• കതോഴിലിടങ്ങളിൽ അടിസ്ഥോന  ൗകരയങ്ങൾ ലഭയമോക്ുക 

• ക്പവര്ത്ി മയം 9 മണി മുതൽ 4 മണി വകര ആക്ുക 

• കൃഷ്ിപ്പണികതോഴിൽ ഉറപ്പിനകകറ ഭോഗമോക്ുക 

• കതോഴിൽഅബ്പക്ഷകൾ ക്ഫെക ഓഫീ ിൽ  വീകരിക്ുകയും കകപ്പറ്ക ര ീതക  

നൽകുകയും കെയ്യുക 

• എല്ലോക്പവര്ത്ികളിലും  ി ഐ  ി സ്ഥോപിക്ോനും തീരുമോനമോയി 

• ഓബ്രോവയക്തിയുകടയും പറമ്പിൽ കെയ്തക്പവര്ത്ിയുകട അളവുകൾ കൃതയമോയി എഴുതി 

 ൂക്ഷിക്ോനും തീരുമോനമോയി 

• Vmcകമമ്പര്മോരുകട ക്പവര്ത്നം കൂടുതൽ കോരയക്ഷമമോക്ുന്നതിനോയി ക്പവര്ത്ി 

തുടങ്ങുന്ന തീയതി, സ്ഥലം തുടങ്ങിയ കോരയങ്ങൾ ബ്മറ്ക വഴി അവകര 

അറിയിക്ോനുംകതോഴിലോളികൾക്ക ബ്വെ നിര്ബ്േ ങ്ങൾ നൽകോനും തീരുമോനമോയി. 

ഉബ്ദയോഗസ്ഥര്/വോര്ക കമമ്പരിൽനിന്നുംഉള്ളമറുപടി 

• മഹോത്മോഗോന്ധിബ്ദ ീയക്ഗോമീണകതോഴിലുറപ്പകനിയമക്പകോരംആസ്തിവിക നക്പവര്ത്ികൾക്ോണ്മു

ൻതൂക്കമന്നുംകൃഷ്ികയബ്ക്പോത്സോഹിപ്പിക്ുന്നതിനോയിഅടിസ്ഥോന ൗകരയങ്ങൾഒരുക്ികക്ോടു

ക്ുകമോകക്തബ്മകെയ്യോൻ ോേിക്ുകയുള്ളു. 

• അടിസ്ഥോന  ൗകരയങ്ങൾ എല്ലോം മുൻപക  നൽകിയിരുന്നു എന്നും അതു ന ിച്ചു ബ്പോയതക 

അറിഞ്ഞി്ില്ല എന്നും കതോഴിലോളികൾ ആവക യകപ്പടുന്നതിനു അനു രിച്ചു  ൗകരയങ്ങൾ എല്ലോം 

ലഭയമോക്ോം എന്നും പറഞ്ഞു 

• വിജിലൻ ക ആൻക ബ്മോണിറ്റിംഗ്കമ്മറ്ി അംഗങ്ങകള ഓബ്രോവര്ഷ്വും കപോതുക്ഗോമ ഭകളിൽ 

വച്ചകതിരകഞ്ഞടുക്ോറുെക 

• ആക്ഷൻപ്ലോനികലആസ്തിവിക നക്പവൃത്ികൾക്ക്മു ൻതൂക്ംനൽകികക്ോെകക്പവൃത്ികൾ 

ഏകറ്ടുത്കനടപ്പിലോക്ുന്നതിനോവ യമോയക്പവര്ത്നങ്ങൾകെയ്യോം. 

• കതോഴിൽ ഉറപ്പു ക്പവര്ത്ിയുകട  ര്ക്ുലര് അനു രിച്ചു മോക്തബ്മ ക്പവര്ത്ിക്ോൻ  ോേിക്ുഎന്നും 

നിലവിലുള്ള  മയം 9 മുതൽ 5 വകര ആകണന്നും അതു മോറ്ുക അ ോദയമോകണന്നുംപറഞ്ഞു. 

തീരുമാനങ്ങൾ 

• വിഎം ികമമ്പര്മോരുകടക്പവര്ത്നങ്ങൾകൂടുതൽകമച്ചകപ്പടുത്ുന്നതിനകകറഭോഗമോയിക്പ

വൃത്ിതുടങ്ങുന്നദിവ ം,സ്ഥലംഎന്നിവ ം ന്ധിച്ചകോരയങ്ങൾഅവകരഅറിയിക്ോനു

ള്ളതീരുമോനമോയി. 

• ആസ്തിവിക നക്പവര്ത്നങ്ങൾഏകറ്ടുത്കനടപ്പിലോക്ോൻബ്വെനടപടികൾ വീകരി

ക്ോകമന്നകതീരുമോനിച്ചു.. 

• എല്ലോക്പവൃത്ികളിലും ിഐ ിസ്ഥോപിക്ുവോനുംതീരുമോനമോയി. 

• കതോഴിലിനുള്ളഅബ്പക്ഷ മര്പ്പിക്ുബ്മ്പോൾകതോഴിൽബ്വെതീയതി,അബ്പക്ഷ മര്പ്പി

ക്ുന്നതീയതിഎന്നിവബ്രഖകപ്പടുത്ിക്ഫെകഓഫീ വഴി മര്പ്പിക്ോനുംകകപ്പറകക്റ ീതകല

ഭയമോക്ോനുംതീരുമോനമോയി. 

• മസ്റ്റര്ബ്റോളുകളിൽതിരുത്ലുകൾഒഴിവോക്ോൻതീരുമോനമോയി. 

• ഓബ്രോവയക്തിയുകടയുംപറമ്പിൽകെയ്തക്പവൃത്ിയുകടഅളവുകൾകൃതയമോയിഎഴുതി ൂ

ക്ഷിക്ോൻതീരുമോനമോയി.ആക്ഷൻപ്ലോനികലആസ്തിവിക നക്പവൃത്ികൾക്ക്മു ൻതൂക്ംന

ൽകികക്ോെകക്പവൃത്ികൾഏകറ്ടുത്ുനടത്ണകമന്നും തീരുമോനിച്ചു. 


