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ഗ്കമ 

നമ്പര്ട 

ഉള്ളടക്ം ദപജ് നമ്പര്ട 

1 കെര്ട ദപജ ്

 

1 

2 ഉള്ളടക്ം 

 

2 

3 ആമുഖം   
3 

4 രീതിശാ ്ഗ്തം 

 

4 

5 പഞ്ചായത്് അടിസ്ഥാനെിെരങ്ങൾ  4 

6 തതാഴിലുറപ്്പ പദ്ധതി അടിസ്ഥാന െിെരം 

 

4 

7 ഓഡിറ്്  നു െിദേയമാക്ിയ  ഗ്പെൃത്ികളുതട ലിസ്്റ്റ 

 

5 

8 ഗ്പെര്ടത്ികളുതട പരിദശാേന െിെരണം 

 

5 

9 അെകാശഅേിഷ്ഠ ിതനിരീക്ഷണങ്ങൾ 

 

5 

10 തതാഴിലാളികളുതട കടമകൾ 

 

7 

11 രജിസ്റ്റര്ട പരിദശാേന  7 

12 ഗ്പെര്ടത്ി ഫയലിതല 22 ദരഖകൾ  8 

13 CIB-  ിറ്ി ണ് ഇൻഫര്ടദമഷ്ൻ ദ ാര്ടഡ് 10 

14 ദറാസ്ഗാര്ട േിനം 

 

10 

15  

െിജിലൻ  ്ആൻഡ്  ദമാണിറ്റിംഗ്  മിതി 

11 

16  

നിരീക്ഷണങ്ങളും  

11 

17  

നിര്ടദേശങ്ങൾ 

12 

18  

ഉപ ംഗ്ഗഹം 

12 

19 അനു ന്ധം-1-ഏതറ്ടുത്ു നടത്ാെുന്ന  ഗ്പെൃത്ികൾ 

 

12 

20  ഗ്പെൃത്ി നടന്ന ഭൂ ഗ്പദേശത്ിന്തറ െിെരങ്ങൾ  13 

21 ഗ്ഗാമ ഭ തീരുമാനങ്ങൾ 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ആമുഖം 

ഇന്ത്യയില്  ാോരണക്ാരായ ജനങ്ങളുതട തതാഴില് തെയ്യുൊനുള്ള അെകാശതത്  ംരക്ഷിച്ച ്

നിലനിര്ടത്ുന്നതിനായി 2005 ത പ്റ്ം ര്ട അഞ്ചാം തീയതി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ തതാഴിലുറപ്്പ 
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നിയമം നിലെില് െന്നു. അെിേഗ്ധ കായിക തതാഴിലില് ഏര്ടതപ്പടാൻ  ന്നദ്ധതയുള്ള 

ഗ്ഗാമഗ്പദേശങ്ങളില് അേിെ ിക്ുന്ന ഏതതാരു കുടും ത്ിനും ഒരു  ാമ്പത്ിക െര്ടഷ്ം 100 

േിെ ത്ില് കുറയാത് തതാഴില് ഉറപ്പാക്ുന്നദതാതടാപ്പം ഗുണദമന്മയുള്ളതും 

സ്ഥായിയായി്ുള്ളതും ഉല്പാേനക്ഷമെുമായ ആസ്തികളുതട  ൃഷ്ടിയാണ് ഈ പദ്ധതിയുതട 

മുഖയ ലക്ഷയം.േരിഗ്േരുതട ഉപജീെനെും ആയി  ന്ധതപ്പ് െിഭൊടിത്റ ശക്തിതപ്പടുത്ുകയും 

 ാമൂഹികമായി പിദന്നാക്ം നില്ക്ുന്ന എല്ലാ കുടും ങ്ങതളയും പദ്ധതിയില് 

ഉൾതപ്പടുത്ുകയും പഞ്ചായത്് രാജ് സ്ഥാപനങ്ങതള ശക്തിതപ്പടുത്ുക  എന്നതും ഇതിൻതറ 

ലക്ഷയമാണ്. െിദശഷ്തകൾ 

 

I. നിയമത്ിൻതറ പിൻ ലമുള്ള അെകാശാേിഷ്ഠ ിതപദ്ധതി 

II. ഗ്ഗാമപഞ്ചായത്് ഗ്പദേശത്് താമ ിക്ുന്ന 18 െയസ്്സ പൂര്ടത്ിയായ ഏതതാരാൾക്ും 

പദ്ധതിയില് പങ്കാളിയാകാം 

III.  ്ഗ്തീക്ും പുരുഷ്നും തുലയ ദെതനം  

IV. പരിസ്ഥിതി  ംരക്ഷണം കാര്ടഷ്ിക ദമഖലയിതല അടിസ്ഥാന  ൗകരയ െിക നം 

എന്നിെയ്ക്് മുൻഗണന 

V. തതാഴിലാളികൾ തതന്ന ഗ്പെര്ടത്ികൾ കതെത്ുകയും ആ ൂഗ്തണതത് 

 ഹായിക്ുകയും തെയ്യുന്നു 

VI. ആ ൂഗ്തണത്ിലും നിര്ടെഹണത്ിലും തികഞ്ഞ  ുതാരയത 

VII. കരാറുകാതര ഇടനിലക്ാദരാ ഇല്ല 

VIII. തപാതുജന പങ്കാളിത്ദത്ാതട ദല ര്ട  ഡ്ജറ്് 

IX.  ാങ്ക് ദപാദസ്റ്റാഫീ ് െഴി മാഗ്തം ദെതന െിതരണം 

X. കമ്പയൂ്ര്ട ശൃംഖല െഴിയുള്ള ദമാണിറ്റിംഗ്  ംെിോനം 

XI. ഗ്ഗാമ ഭ പദ്ധതി ഓഡിറ്് തെയ്യുന്നു 

ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ തതാഴിലുറപ്്പ പദ്ധതി ഗ്പകാരം ഗ്ഗാമപഞ്ചായത്് ഗ്പദേശത്്  നടപ്പിലാക്ുന്ന 

മുഴുെൻ ഗ്പെൃത്ികളും  ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്ിങ്ങിനു െിദേയമാക്ണതമന്ന17(2) െകുപ്്പ 

നിഷ്കര്ടഷ്ിക്ുന്നു പദ്ധതി ഗ്പെര്ടത്ന തത്പ്പറ്ിയും തപാതു േനംെിലെഴിക്ുന്നതിതനപ്പറ്ിയും 

പൗര  മൂഹം നടത്ുന്ന  പര യെും  വതഗ്ന്ത്െുമായ പരിദശാേനയാണ് ആണ് ദ ാഷ്യല് 

ഓഡിറ്് അഥൊ  ാമൂഹിക പരിദശാേന .തതാഴിലുറപ്്പ നിയമഗ്പകാരം െര്ടഷ്ത്ില് രെുതെണ 

ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്് ഗ്ഗാമ ഭകൾ എല്ലാ ൊര്ടഡിലും കൃതയമായി നടദത്െതാണ്ദ ാഷ്യല് 

ഓഡിറ്് ലൂതട അഴിമതി ഇല്ലാതാക്ുന്നതിനും  ുതാരയത ഉറപ്പു െരുത്ുന്നതിനും കാരയക്ഷമത 

െര്ടേിപ്പിക്ുന്നതിന്   ത്ഭരണം ഉറപ്പാക്ുന്നതിനും കഴിയുന്നു.പദ്ധതി പണം ശരിയായ 

രീതിയില് െിലെഴിച്ചി്ുെ് എന്നും പണം തെലെഴിച്ച് അതുതകാെ് പദ്ധതിയുതട ലക്ഷയം 

സകെരിച്ചി്ുെ് എന്നും ഗുണദഭാക്താക്ളുതട ജീെിതത്ില് ഗുണകരമായും  കാരയമായ മാറ്ം 

ഉൊയി്ുെ് എന്ന് ദ ാഷ്യല് കതെത്ാൻ കഴിയുന്നുപദ്ധതി ആ ൂഗ്തണ്ണം. നിര്ടെഹണം, 

ദമാണിറ്റിംഗ് തുടങ്ങി എല്ലാ െയക്തികളും ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്് ഗ്ഗാമ ഭയില് നിര്ട ന്ധമായും 

പതങ്കടുക്ണം.മഹാത്മാ ഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ തതാഴിലുറപ്്പപ ദ്ധതിയില്   ുഗമെും 

 ുതാരയെുമായി ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്് നടത്ുന്നതിന്  ദകരളത്ില്   വതഗ്ന്ത് െുമതലയുള്ള 

ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്് യൂണിറ്് നിലെില്െന്നു 

1.രീതിശാ ്ഗ്തം: താതഴ പറയുന്ന രീതി അെലം ിച്ചാണ് ഈ റിദപ്പാര്ട്് തയ്യാറാക്ിയി്ുള്ളത്. 

• ഓഡിറ്് പ്ലാൻ  

• അഭിമുഖം  

• ഫയല് പരിദശാേന  

• ഫീല്ഡ്  ന്ദര്ടശനം, നിരീക്ഷണം  

• റഫറൻ ്: െിക നദരഖ, ൊര്ടഷ്ിക പദ്ധതി ദരഖ, എംഐഎ ്, രജിസ്റ്ററുകൾ 

• െിെരങ്ങളുതട ദഗ്കാഡീകരണം: ദഗ്കാ ് തെരിഫിദക്ഷ്ൻ, അെ ാനെ് െര്ടച്ച 

• കരട് റിദപ്പാര്ട്് തയ്യാറാക്ല് 

2. പഞ്ചായത്് അടിസ്ഥാനെിെരങ്ങൾ     

1 ജില്ല കണ്ണൂര്ട 
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2 ദലാക്്    പയ്യന്നൂര്ട 

3 അതിരുകൾ    
കിഴക്്  പയ്യന്നൂര്ട മുൻ ിപ്പാലിറ്ി,കാദങ്കാല് ആലംപടമ്പ്   
പടിഞ്ഞാറ്  ഗ്തിക്രിപുര്ട പഞ്ചായത്്    
തതക്്  പയ്യന്നൂര്ട മുൻ ിപ്പാലിറ്ി  
െടക് ് പിലിദക്ാട ്ഗ്ഗാമപഞ്ചായത്്  

4 െിസ്തീര്ടണം   223.65  

5 ൊര്ടഡ്  കളുതട എണ്ണം 14 

6 ജന ംഖയ  21105 പ്ിക ജാതി 1179 

7 സ്കൂ ൾ 3 

8 കുടും ഗ്ശീ യൂണിറ്് 126 

9 അംഗൻൊടി 11 

10 ഗ്പാഥമിക ആദരാഗയ ദകഗ്ന്ദം  1 

 3.തതാഴിലുറപ്്പ പദ്ധതി അടിസ്ഥാന െിെരം 

തതാഴില് കാര്ടഡ് ( ആതക) ആക്റ്ീെ് തതാഴില് കാര്ടഡ്  തതാഴില് കാര്ടഡ്  (sc/എ ്,ടി) നൂറു േിന തതാഴില് 

3319 1410 155 169 

4.വാര്ഡ്തലത്തില്്്്തതാഴിലുറപ്പഡ്പദ്ധതിയില്്രജിസഡതറര്്തെയ്തവരുതെവിവരങ്ങള് 

തതാഴില് കാര്ടഡ്  ആകറ്്ീെ് തതാഴില് കാര്ടഡ്  
 തതാഴില് കാര്ടഡ്  

(sc/എ ്,ടി) 
നൂറു േിന തതാഴില് 

 

259 50 32 12 

5.ഓിറ്ഡ്്നു്വിധേയമാക്കിയ്്പ്പവൃത്തികളുതെ്ലിസ്റ്റഡ 

പ്കമ്ന പ്പവൃത്തിയുതെ്ധപരഡ്വര്ക്കഡ്്ഐ,ി കാലയള

വഡ 

പ്പവൃത്തി്

ദിനങ്ങള് 

അെിേഗ്ധ 

ദെതനം 

െിേഗ്ധ 

ദെതനം 

സി്,ഐ്

,ബി 

ആതക 

1 
പച്ചക്റി കൃ ഷ്ി ക്് നില തമാ രു 

ക്ല് LD/324310 

22/11/18-

25/03/19 
1393 0 0 0 385861 

2 
പച്ചക്റി കൃഷ്ി ക്് നിലതമാരു 

ക്ല് ഭാഗം -2 LD/330155 

28/01/19-

25/03/19 
457 126589 0 0 126589 

6.പ്പവര്ത്തികളുതെപരിധ ാേനവിവരണം 

 

 ഗ്പെൃത്ിയുതടദപര ് എം 

 ുക്ില്  

ഫീല്ഡ്  പരിദശാേന  

1 പച്ചക്റി കൃഷ്ിക്് നിലതമാരുക്ല് LD/324310 25816.46m2  25722.24m2 

2 പച്ചക്റി കൃഷ്ി ക്ു നിലതമാരുക്ല് ഭാഗം -2 LD/330155 8334.825m2 8213.35m2 

പച്ചക്കറി്കൃഷിക്കഡ്നിലതമാരുക്കല് 

ഈ ൊര്ടഡിതല 66ദപരുതട ഗ്പദേശത്ു  ആണ ്പച്ചക്റി കൃഷ്ിക്് നിലതമാരുക്ല് എന്നാ ഗ്പെൃ 

ത്ി പൂര്തികരിച്ചത്. െരീക്ര, ഗ്പാന്ത്ൻച്ചാല് എന്നീ രെു ഭാഗങ്ങളി ലയി്ാണ്ഗ്പ െര്ടത്ി പൂര്ട 

ത്ി കരിച്ചത്. എല്ലാെരുെയലിലാണ ് നിലം ഒരുക്ിയ ത്.പയര്ട, തെള്ളരി, മത്ൻ, കക്ിരി, കുമ്പ 

ളം, ഉ ഴു ന്ന് തുടങ്ങി യെ കൃഷ്ി  തെയ്തതായി ഭൂെു ടമകളില് നിന്നും മന ിലാക്ാൻ  ാേിച്ചു. 

പച്ച ക്റി െിളതെടുപ്പിനു ദശഷ്ം െയലില് തനല് കൃഷ്ി തെയ്തി്ുെ്. 14 ദപരുതട നിലം ഉപദയാഗി 

ക്ാതത  തരി ശാ ക്ി ഇ് നിലയില് ആയിരുന്നു.  

7.അവകാ അേിഷ്ഠ ിതനിരീക്ഷണങ്ങളഡ 

മഹാത്മഗാന്ധി ദേശീയഗ്ഗാമീണ തതാഴിലുറപ്്പ നിയമത്ിലൂതട ഗ്ഗാമീണ ജനതയ്ക് ് തതാഴില് 

നല്കതപടുന്നദതാതടാപ്പം അെരുതട പത്ു അെകാശങ്ങളും  ംരക്ഷിക്തപടുന്നു.ദ ാഷ്യല് 

ഓഡിറ്ിലൂതട ഗ്പെൃത്ികളുതട പരിദശാേനയും അദതാതടാപ്പം തതാഴിലാളികളുതട 

പത്െകാശങ്ങളും ംരക്ഷിക്തപടുന്നുതെന്നും െിലയിരുത്ുന്നു.തതാഴിലുറപ്്പ നിയമത്ിലൂതട 

തതാഴിലാളികൾക്് ലഭയമായ അെകാശങ്ങതള കുറിച്ച് താതഴ പറയുന്നു. 
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1.തതാഴില്്കാര്ുമായി്ബന്ധതപ്പട്ടവ: 

തതാഴില്കാര്ടഡ് ഒരുആേികാരികദരഖയാണ്.മഹാത്മാ ഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ തതാഴിലുറപ്്പ 

നിയമത്ിതല തഷ്ഡയൂൾ 2 ഗ്പകാരം തതാഴില് കാര്ടഡിന് അദപക്ഷ നല്കുന്ന കുടും ങ്ങൾക്് 15 

േിെ ത്ിനകം തികച്ചും ത ൗജനയമായി തതാഴില് കാര്ടഡ്  ലഭയമാക്ണതമന്ന ്

അനുശാ ിക്ുന്നു. കൂടാതത കൃതയമായ ഇടദെളകളില് കാര്ടഡ് പുതുക്ി നല്ദകെതുമാണ്. 

തതാഴില് കാര്ടഡ് തതാഴിലാളികളുതട സകെശം തതന്നയാണ ്  ൂക്ഷി ദക്െത്.ആരുതടയും 

തതാഴി ല് കാര്ടഡ് കാണാൻ  ാേിച്ചില്ല. പുതുക്ു ന്ന തിന് ദെെി പഞ്ചായത്ില് 

ഏല്പ്പിെിരിക്ുകയാതണന്ന്നാ നു തതാഴി ലാളി കളില് നിന്നും അറിയാൻ  ാേിച്ചത്.   

2.തതാഴില്്ലഭിക്കുന്നതഡ്സംബന്ധിച്ചഡ: 

തതാഴില് കാര്ടഡുള്ള ഏതതാരു കുടും ത്ിനും 100 േിെ തത് അെിേഗ്ദ കായിക തതാഴിലിന് 

അെകാശമുെ്. അദപക്ഷ നല്കിയാല് സകപ്പറ്ു രശീത് നല്കുകയും15 േിെ ത്ിനകം 

തതാഴില്  ലഭയമാക്ണതമന്നും നിയമത്ില് ഗ്പതിപാേിക്ുന്നു..അദപക്ഷ  വീകരിക്ുന്ന 

മുറയ്ക്് അദപക്ഷകന് സകപ്പറ്ു രശീത്  നിര്ട ന്ധമായും നല്കണതമന്ന ് നിയമത്ില് 

അനുശാ ിക്ുന്നുെ്. തതാഴിലുറപ്്പ നിയമഗ്പകാരം തതാഴില് ആെശയതപ്പ്ു കഴിഞ്ഞാല് 15 

േിെ ത്ിനകം തതാഴില് ലഭയമാക്ണതമന്നുെ്. ൊര്ടഡിതല തതാഴിലാളികൾക്് തതാഴില് 

ആെശയമുള്ള  മയങ്ങളില്  അദപക്ഷ  മര്ടപ്പിക്ുന്ന മുറയ്ക് ് 15 േിെ ത്ിനകം തതാഴില് 

അനുെേിദക്െതുെ് .15േിെ ത്ിനുള്ളില് തതാഴി ല് ലഭിക്ാറുെ് എന്നാണ ് തതാഴി 

ലളികളില് നിന്നും അറിയാൻ  ാേിച്ചത്.  

3.തതാഴിലില്ലായ്മധവതനം: 

തതാഴില് ആെശയതപ്പ്ു കഴിഞ്ഞാല് 15 േിെ ത്ിനകം തതാഴില് ലഭയമാക്ാത്പക്ഷം 

തതാഴിലില്ലായ്മ ദെതനം ലഭിക്ാൻ അെകാശമുെ്.ൊര്ടഡിതലതതാഴിലാളികൾ തീയ്യതി 

ദരഖതപ്പടുത്ി  ദരഖാമൂലം അദപക്ഷ  മര്ടപ്പിക്ാറില്ല ,അതുതകാെ് തതന്ന തതാഴിലില്ലായ്മ 

ദെതനം ലഭിദക്െ  ാഹെരയം ഉൊയി്ില്ല 

4.തഷല്ഡ്്ഓഫഡ്ധപ്പാജകഡറ്ഡ്്്സംബന്ധിച്ചഡ: 

ൊര്ഡില് ആെശയമായ െിക ന ഗ്പെൃത്ികൾ കതെത്ുന്നതിന് തതാഴിലാളികൾക്് അെ 

കാശം ഉെ്. തതാഴില് കതെത്ുന്നതിനു തതാഴിലാളികളുതടയും ദമറ്ിതെയും ഭാഗത്്  നിന്നും 

പങ്കാളിത്മുൊെുന്നുെ് ,എന്നാല് തതാഴിലുറപ്പില് അനുെേനീയമായ ആസ്തി െിക ന 

ഗ്പെൃത്ികൾ കതെത്ുന്നതിന് ൊര്ടഡിതല െിെിേ ദമഖലയില് ഉള്ളെരുതട പങ്കാളിത്ം 

ഉൊദെെതുെ്.പഞ്ചായത്ില്ൊര്ടഡ്  തലത്ില് ഗ്ഗാമ ഭ രജി ്തറര്ട   ൂക്ഷിക്ുന്നതായി 

കെില്ല .ൊര്ടഡിതല തപാതു ഗ്ഗാമ ഭയില്  ആണ് തതാഴിലുറപ്്പ  ം ന്ധമായ ദയാഗം 

ദെര്ടന്നതായി കാണുന്നത് 

5.യാപ്താ്തെലവഡ്സംബന്ധിച്ചഡ: 

തതാഴിലാളികൾക്് താമ  സ്ഥലത്ുനിന്നും 5 കിദലാമീറ്ര്ട െുറ്ളെില് തതാഴില് 

ലഭിക്ുൊനുള്ള അെകാശമുെ് ,ഗ്പസ്തു ത പരിേിക്ു പുറത്ു  തതാഴില് തെദയ്യെ  ാഹെരയം 

ഉൊെുകയാതണങ്കില് യാഗ്താ  ത്യായി കൂലിയുതട 10% തുക നിലെിതല കൂലി ഗ്പകാരം  27 

രൂപ 10 സപ  ഗ്പെൃത്ി േിെ ങ്ങളില് ലഭയമാക്ണം. അഞ്ച്കിദലാമീറ്ര്ട പരിേിക്പ്പുറം 

തതാഴിലുറപ്്പ ഗ്പെൃത്ി തെയ്തില്ല എന്നാണു തതാഴിലാളികളില് നിന്നും മന ിലാക്ാൻ 

കഴിഞ്ഞത്. 

6.പ്പവൃത്തി്സ്ഥലതത്ത്തസൌകരയങ്ങള്്സംബന്ധിച്ചഡ; 

തതാഴിലിടങ്ങളില് ലഭിദക്െ അടിസ്ഥാന ത ൗകരയങ്ങളായ ഗ്പഥമിോനങ്ങൾ ,െിഗ്ശമ 

 മയതത് തണല്  ൗകരയം, കുടിതെളളം എന്നിെ തതാഴിലാളികൾക്് ത ൗജനയമായി 

ലഭയമാദക്െതുെ്.  . തതാഴിലാളികളുമായുള്ള കൂടിക്ാഴ്ച യില് മന ിലാക്ാൻ ാേിച്ചത്. 

കുടിതെള്ളം അെര്ട തകാെുെരാറു െ്. മറ്ു അടിസ്ഥാന  ൗകരയങ്ങൾ ഒന്നും തതന്ന ഇത് െതര 

കി്ുകദയാ അെശയ തപടുക ദയാ തെയ്തി്ില്ല.തതാഴിലാളി കളുതട അെകാശങ്ങതള കുറിെ് 
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അെര്ടക്ു അറിെ് ഉൊയിരുന്നില്ല.ഗ്പഥമ ഗ്ശുഗ്ശുഷ്കിറ്് കി്ാറുതെങ്കുലും അതില് അെശയ 

െസ്തു ക്ൾ ലഭയമക്ാറില്ല.  

അപകെങ്ങള്് സംബന്ധിച്ചഡ:തതാഴിലുറപ്്പ ദജാലിക്ിതട തതാഴിലാളികൾക്് ഏതതങ്കിലും 

തരത്ിലുള്ള അപകടം  ംഭെിച്ചു ദപാെുകയാതണങ്കില് നിയമത്ിതല തഷ്ഡയൂൾ 

2(5)ഗ്പകാരെുംഅദ്ധയായം 9 തല പരാമര്ടശങ്ങളുതട അടിസ്ഥാനത്ിലും െികില് ാ 

തെലെുകളുതട ദരഖകൾ  മര്ടപ്പിക്ുന്ന മുറയ്ക്്  ഗ്പസ്തു ത തുക മുഴുെനും അനുെേിച്ചു 

തകാടുദക്െതാണ്.ഓഡിറ്്  കാലയളെില് അത്രത്ില് ഉള്ള അപകടങ്ങൾ ഒന്നും 

 ംഭെിച്ചി്ില. 

7.ധവതനം്ലഭയമാക്കുന്നതഡ്സംബന്ധിച്ചഡ; 

തതാഴിലുറപ്്പ നിയമത്ില് തസക്ഷന്് 3(2)ഗ്പകാരം മസ്റ്റര്ട ദറാള് കാലാെേി കഴിഞ്ഞു 

15േിെ ത്ിനകം തതാഴിലാളികളുതട അതക്ൗെില് കൂലി ലഭിക്ുൊൻ അെകാശമുെ് . 

പഞ്ചായത്ില് നിന്നും പതിനഞ്ച് േിെ ത്ിനുളളില് എഫ്.ടി.ഒ ജനദററ്് തെയ്തി്ുെ്. ഉഷ്, 

തങ്കമണി.  ി  (02/206, 02/211)എന്നിെര്ടക്് 100തതാഴില് പൂര്ടത്ി യായത്ിന്തറ ദ ാണ  ്

1000രൂപ ലഭിച്ചിരുന്നില്ല.  

8.15ദിവസത്തിനകംധവതനം്ലഭയമായിതലങ്കില്്നഷ്ട്പരിഹാരം്ലഭിക്കുവാനുള്ള്

അവകാ ം 

തതാഴില് പൂര്ടത്ീകരിച്ചു പതിനഞ്ചു േിെ ത്നുള്ളില് കൂലി ലഭിെിരുന്നിതലന്കില്  

കൂലിയുതട  0.05  ശതമാനം നഷ്ട് പരിഹാരം് ലഭിക്കുവാനുള്ള് അവകാ ം്

ഉണ്ടഡ.പഞ്ചായത്ില് നിന്നും പതിനഞ്ച് േിെ ത്ിനുളളില് എഫ്.ടി.ഒ ജനദററ്് 

തെയ്തി്ുെ്.നിലെില് ദകഗ്ന്ദ  ര്കാരില് നിന്നും ഫെ്  ലഭയമാകതിരിക്ുന്ന  ാഹെരയത്ില് 

മാഗ്തമാണ് ദെതനം ലഭിക്ാൻ  സെകുന്നത്. 

9.പരാതി്പരിഹാരം്സംബന്ധിച്ചഡ: 

തതാഴിലുറപ്പുമായി  ന്ധതപ്പ് ഏതതങ്കിലുംകാരയത്ില് പരാതിയുൊകുന്ന പക്ഷം ആയത് 

ദരഖാമൂലം പഞ്ചായത്ില് പരാതിതപ്പടാെുന്നതാണ് ,ഗ്പസ്തു ത പരാതികൾ  വീകരിച്ചു ര ീറ്്  

നല്കുകയും പരമാെേി 7 േിെ  പരിേിക്ുള്ളില് അദനവഷ്ിച്ചു പരാതിക്ാരന് മറുപടി 

നല്ദകെതാണ്(section (19) .പരാതികൾ അറിയിക്ുന്നതിനുള്ള ദടാൾ ഗ്ഫീ നമ്പര് (18004251004 ) 

തപാതുജനങ്ങൾക്് കാണാെുന്ന രീതിയില് പഞ്ചായത്് ഓഫീ ില് ഗ്പേര്ടശിപ്പിദക്െതുെ് 

.പഞ്ചായത്ിതല പരാതി രജിസ്റ്റര്ട പരിദശാേിച്ചദപ്പാൾ ഇതുെതരയായി രെു പരാതികൾ 

രജിസ്റ്ററില് ദരഖതപ്പടുത്ിയതായും അതിനുള്ള നടപടി  വീകരിച്ചതായും കാണതപ്ു.കൂലി 

സെകിയ പരാതി ആണ് , 

10.ധസാഷയല്്ഓിറ്ഡ്്നെത്തുന്നതഡ്സംബന്ധിച്ചഡ: 

തതാഴിലുറപ്പില് ഏതറ്ടുത് ഗ്പെൃത്ികൾ ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്  നടത്ുന്നതില് 

പങ്കാളികളാെുന്നതിനു തതാഴിലാളികൾക്് അെകാശമുെ്.(ത ക്ഷൻ 17.2). 

 

8.തതാഴിലാളികളുതെകെമകള് 

1.കൃതയ മയത്്തതാഴില്സ്ഥലത്്ഹാജരായിഒപ്്പ െയ്ക്ുക. 

2.തതാഴിലുറപ്്പഗ്ഗാമ ഭയ്ക്്ദ ാഷ്യല്ഓഡിറ്്ഗ്ഗാമ ഭയുംകൃതയമായിപതങ്കടുക്ുക 

3.ആസ്തി ൃഷ്ടിക്ുന്നഗ്പെൃത്ികൾകതെത്ിദമറ്്തനയുംപഞ്ചായത്്അേികൃതതരയുംഅറിയി

ക്ുക 

9.രജിസഡതറര്്പരിധ ാേന 

 

ദകഗ്ന്ദ ര്ടക്ാരിന്തറ നിര്ടദേശ ഗ്പകാരം താതഴ പറയുന്ന ഏഴു രജിസ്റ്റര്ട നിര്ട ന്ധമായും 

ഗ്ഗാമപഞ്ചായത്ില്  ൂക്ഷിദക്െതാണ്. AMC ഗ്പകാരമുള്ള 7 രജിസ്റ്ററുകളും ഉൊയിരുന്നു.അെ 

താതഴ പറയ്യുന്നു. 
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തതാഴില്്കാര്ഡ്രജിസ്റ്റര്  . 

എം .ഐ .എ ില് നിന്നും തഡൗണ്ദലാഡ് തെയ്ത ദകാപ്പിയില് ൊര്ടഡ്  തലത്ില് ഉള്ള എല്ലാ 

െിെരങ്ങളും ഉൾതപ്പടുത്ിയി്ുെ്.  

പ്രാമസഭരജിസ്റ്റര് 

തതാഴിലുറപ്പുമായി  ന്ധതപ്പ് ഗ്ഗാമ ഭകൾ ,തുടങ്ങിയെ ദരഖതപ്പടുത്ുന്നതിന് ദയാഗങ്ങൾ  

ൊര്ടഡ്  തലത്ില് ഗ്പദതയക ഗ്ഗാമ ഭാ രജിസ്റ്റര്ട  ൂക്ഷിച്ചി്ുെ്. 

തതാഴില്്അധപക്ഷാ്രജിസ്റ്റര്് 

തതാഴില് ആെശയതപ്പ്ു ലഭിക്ുന്ന അദപക്ഷകളുതട െിെരങ്ങളും അതുഗ്പകാരം അെര്ടക്് 

തതാഴില് അനുെേിച്ചതിന്തറ െിെരങ്ങളും  ഗ്പസ്തു ത രജിസ്റ്ററില് ദരഖതപ്പടുത്ി തെദക്െതാണ ്

MIS ല് നിന്നും തഡൗണ്ദലാഡ് തെയ്ത ദകാപ്പിയില് എല്ലാ െിെരങ്ങളും ഉൾതപ്പടുത്ിയി്ുെ് 

വര്ക്കഡ്രജിസ്റ്റര്: 

തതാഴിലുറപ്പില് നടപ്പിലാക്ുന്ന ഗ്പെൃത്ികളുതട െിെരങ്ങൾ യഥാ മയം ഗ്പസ്തു ത രജിസ്റ്ററില് 

ദരഖതപ്പടുതതൊതാണ്..2018 19 കാലയളെില് തെയ്യുൊൻ ഉദേശിച്ചിരുന്ന മുഴുെൻ 

ഫയലുകളുദടയും െിെരങ്ങൾ നല്ല രീതിയില്   എം,ത എ.എ ് ല് നിന്നും ഡൗണ്ദലാഡ് തെയ്തു 

 ൂക്ഷിച്ചിരിക്ുന്നു. 

ആസ്തിരജിസ്റ്റര്: (സ്ഥിര ആസ്തികളുതട രജിസ്റ്റര്ട) 

ആസ്തിരജിസ്റ്റര്ട ൂക്ഷിച്ചിരിക്ുന്നു ഇതുെതര തെയ്ത എല്ലാ ഗ്പെൃത്ികളും ദരഖ തപടുതിയി്ുെ്  

പരാതി്രജിസ്റ്റര്: 

തതാഴിലുറപ്്പ പദ്ധതിയുമായി  ന്ധതപ്പ് ഏതു പരാതിയും ലഭിക്ുകയാതണങ്കില് 

രജിസ്റ്ററില്ദരഖതപ്പടുത്ുകയും നിര്ട ന്ധമായും സകപ്പറ്ു ര ീത് പരാതിക്ാരന് നല്കുകയും 

ദെണം  .18004255720 എന്ന ദടാൾ ഗ്ഫീ നമ്പറില് പരാതികൾ ദരഖതപടുത്ാം എന്നുള്ള െിെരം 

തതാഴിലാളികൾക്് ലഭയമാക്ണം.പരാതി രജിസ്റ്റര്ട കൃതയമായി   ൂക്ഷിെിടുെ്.ലഭിച്ച പരാതി 

അതിനു എടുത് നടപടി ഗ്കമങ്ങൾ എന്നിെ കൃതയമായി ദരഖ തപടുത്ിയി്ുെ്.എന്നാല് ഓദരാ 

 ാമ്പത്ീക െര്ടഷ്െും ദരജി ത്റര്ട ദലാ  ്തെയ്തതായി കെില്ല.കൂലി ലഭിക്ാൻ സെകിയതിന് 

കഴിഞ്ഞ   ാമ്പത്ിക െര്ഷ്ം രെു പരാതി ലഭിച്ചതായി കെു. 

തമറ്ീരിയല്രജിസ്റ്റര് : തതാഴിലുറപ്പില് ഏതറ്ടുക്ുന്ന ഗ്പെൃത്ികളുതട ഭാഗമായി െരുന്ന 

 ാേന  ാമഗ്ഗികളുതട ൊങ്ങല് തീരുമാനം ,ഉപദയാഗം,നീക്ിയിരിപ്്പ,തെലെുകൾ എന്നിെ 

 ം ന്ധിച്ച െിെരങ്ങൾ മുഴുെനും ഗ്പസ്തു ത രജിസ്റ്ററില് ദരഖതപ്പടുദത്െതാണ്. 

10.പ്പവൃത്തി്ഫയലിതല്22 ധരഖകള് 

 

എ .എം  ി ഗ്പകാരം ഒരു ഗ്പെൃത്ി ഫയലില് താതഴപറയുന്ന ഇരുപത്ിരെു ദരഖകൾ 

നിര്ടബന്ധമായും ഉൊയിരിദക്ൊതാണ്. 

1.കവര്ധപജഡ 

ൊര്ടഷ്ിക മാസ്റ്റര്ട  ര്ടക്ുലര്ട ഗ്പകാരം കെര്ടദപജില് പഞ്ചായത്് െിെരങ്ങൾ, ജില്ല, ഗ്പെര്ടത്ി 

നടപ്പിലാക്ിയ െിെരങ്ങൾ, അടങ്കല് തുക, ആതക തെലെ്, നടത്ിയ തീയതി,  മുതലായ 

െിെരങ്ങൾ ദരഖതപടുദത്െതാണ്.  പരിദശാേിച്ച ഫയലുകളില് ൊര്ടഷ്ിക മാസ്റ്റര്ട  ര്ടക്ുലര്ട 

ഗ്പകാരമുള്ള കെര്ട ദപജ് കാണാൻ  ാേിച്ചില്ല.  

2.തെകഡ്ലിസഡ്റ്ഡ 

െര്ടക്് ഫയലില്  ൂക്ഷിച്ചിരിക്ുന്ന െിെരങ്ങളുതട പ്ികയും, അെയുതട ദപജ ് നമ്പറും 

ദരഖതപ്പടുദത്െ തെക് ്ലിസ്്റ്റഫയലില്  ൂക്ഷിദക്െതാണ്. പരിദശാേിച്ചരെു  ഫയലുകളില് 

ഒരു ഗ്പെര്ടത്ിഫയലുകളില്  തെക് ലി ് റ്്കാണാൻ  ാേിച്ചില്ല. 
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3.ആക്ഷൻപ്ലാന് 

ഒരു ജനകീയ ഇടതപടലിന്തറ ദനര്ട  ാക്ഷയം തതളിയി ക്ുന്ന ദരഖയാണ ്ആക്ഷൻ പ്ലാൻ 

ദകാപ്പിഗ്ഗാമ ഭ നിര്ടദേ. ശിക്ുന്ന ഗ്പെര്ടത്ികൾ തഷ്ല്ഫ് ഓഫ് ദഗ്പാജക്ടിദലക്് മാറ്ുകയും ഇതി 

ല്നിന്നും മുൻഗണന അടിസ്ഥാനത്ില് അതാത്  ാമ്പത്ിക െര്ടഷ്ത്ില് ആെശയമുള്ള ഗ്പെ 

ര്ടത്ി തതരതഞ്ഞടുത് ്ആക്ഷൻ പ്ലാൻ തയ്യാറാക്ുകയും തെയ്യും ആക്ഷൻ പ്ലാനില് ഉൾതപ്പ്  .

ഗ്പെര്ടത്ി തതന്നയാദണാ നടപ്പിലാക്ിയത് എന്ന് മനസ്സിലാക്ുന്നതിനും ആക്ഷൻപ്ലാൻ ക ദ ാപ്പി 

ഉപകരിക്ുന്നു.പരിദശാേിച്ച ഫയലുകളില്  AMC ഗ്പകാരം നിര്ട ന്ധമായും ഉൊയിരിദക്െ 

ആക്ഷൻ പ്ലാനിൻതറ ദകാപ്പി പച്ചക്റി കൃഷ്ിക്് നിലം ഒരുക്ല് എന്നിെയില് ആക്ഷൻ പ്ലാൻ 

ദകാപ്പി  ൂക്ഷിച്ചി്ില്ല.  

4.എസ്റ്റിധമറ്ഡിസസന്ആന്ഡധപ്ായിങഡ 

 ാദങ്കതിക എസ്റ്റിദമറ്് പദ്ധതിയില് ഏതറ്ടുക്ുന്ന ഓദരാ ഗ്പെര്ടത്ിക്ും  ംസ്ഥാന  ര്ടക്ാര്ട 

െുമതലതപ്പടുത്ിയ അേികാര സ്ഥാനത്ിന്തറ അനുമതിദയാടുകൂടിയ  ാദങ്കതിക എസ്റ്റിദമറ്് 

ഉൊയിരിദക്െതാണ്.ഓദരാ ഗ്പെര്ടത്ിക്ും എസ്റ്റിദമറ്ിന്തറ  ംക്ഷിപ്തം, ഡിസ ൻ, 

ഗ്പെര്ടത്ിയുതട ഗ്പതീക്ഷിത ദന്ങ്ങൾ െിശേീകരിക്ുന്ന  ാദങ്കതിക കുറിപ്്പ തുടങ്ങിയെ 

ഉൊയിരിദക്െതും ത കവര്ട ദ ാഫ്റ്് തെയറിലൂതട ഓണ്സലനായി അനുമതികൾ 

ലഭയമാദക്െതുമാണ് .ഫയലുകളില് എസ്റ്റിദമറ്് ഉൊയിരുന്നു. എസ്റ്റിദമറ്് റിദപ്പാര്ട്്  തഗ്പാജക്റ്്  

റിദപ്പാര്ട്്  ഇെ ൂക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല. ജനകീയ എസ്റ്റിദമറ്് ഉൊയിരുന്നില്ല.  

5.ഭരണാനുമതി 

ഒരു ൊര്ടഡില് ഒരു െര്ടഷ്ം നടപ്പിലാക്ുന്ന തതാഴിലുറപ്്പ പദ്ധതി ഗ്പെര്ടത്നങ്ങൾക്് പഞ്ചായത്് 

ഭരണ  മിതി നല്കുന്ന അംഗീകാരമാണ് ഭരണാനുമതിപരിദശാേിച്ച ഫയലുകളില് ഭരണാനു 

മതി യുതട ദകാപ്പി ൂക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല.  

7.സംധയാജിതപദ്ധതി(കൺധവര്ജന്സഡ) 

ഓഡിറ്്  നു െിദേയമാക്ിയ   ഗ്പെര്ടത്ിയില് ഈ ദരഖകൾ  ാേകമല്ല. 

8.ിമാന്ഡധഫാം 

ഡിമാൻഡ് ദഫാം  ൂക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല.  

9.വര്ക്കഡഅധലാധക്കഷന്ധഫാം 

തതാഴില് ആെശയതപ്പ്െര്ടക്ുതതാഴില് അനുെേിച്ചുതകാെുള്ള െര്ടക്് അദലാദക്ഷ്ൻ 

ദഫാംഈ ഗ്പെര്ടത്ിയുതട ഫയലില്  ൂക്ഷിച്ചി ്ില്ല.  

10.ഇമസ്റ്റര്്ധറാള് 

തതാഴിലാളികൾ തതാഴില് തെയ്യുന്ന തീയതി, േിെ ം ഉൾതപ്പതട ഹാജര്ട 

ദരഖതപ്പടുത്ുന്നതിനുള്ള അടിസ്ഥാന ദരഖയാണ് ഇമസ്റ്റര്ട ദറാൾ.ഇതില് ദലാക്് തഡെലപ്തമൻറ ്

ഓഫീ ര്ട, പഞ്ചായത്് ത ഗ്ക്റി എന്നിെര്ട ഒപ്പും,   ീലുംദരഖതപടുദത്െതാണ്.  ഇ-മസ്റ്റര്ട 

ദറാളുകളില് ദലാക്് തഡെലപ്തമൻറ് ഓഫീ ര്ട, പഞ്ചായത് ് ത ഗ്ക്റി എന്നിെര്ട ഒപ്പും,  

 ീലുംദരഖതപടുത്ിയി്ുെ് തീയതി. ഇതില് തതാഴിലാളികളുതട ഒപ്പുകൾ,  അെരുതട 

തതാഴില് േിനങ്ങൾ,  കൂലി എന്നിെ ദരഖതപ്പടുത്ിയി്ുെ് .മാസ്റ്റര്ട ദറാളില് ഒപ്പിടുന്ന 

ദകാളങ്ങളില് തീയതി എഴുതി്ുെയിരുന്നില്ല മസ്റ്റര്ട ദറാളില്  എം  ുക്്   നമ്പര്ട 

ദരഖതപടുത്ിയില്ലപരിദശാേനയ്യ്ക്് െിദേയമാക്ിയ െര്ടക്്  ഫയലിതല മസ്റ്റര്ട ദറാളില് 

തെ്ിത്ിരുത്ലുകൾ ഉൊയിരുന്നു,അെ താതഴ പറയുന്നു 

SN പ്പവൃത്തിയുതെ്ധപരഡ 
മസഡതറര്്

ധറാള്്നമ്പര് 
റിമാര്്സഡ 

1 

പച്ചക്റി കൃഷ്ി ക്ു 

നിലം ഒരുക്ല് 

LD/324310 

18704 

06/35ജാനകി. െി ദടാ്ല് അറ്ൻഡ്  ില് 5ഉം തഡയിലി 

അറ്ന്റൻ ് 5സ ൻ പതക്ഷ 4േിെ തത് കൂലി സകപറ്ി 

യി്ുെ്.06/46പള്ളിയത് തമ്പായി 2േിെ ം ദജാലി തെയ്ത  ്

3േിെ തത് കൂലി സകപ്പ്ിയി ്ുെ്.   
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2 
പച്ചക്റി കൃഷ്ിക് ്

നില തമാരുക്ല് 

ഭാഗം2 

LD/330155 

16744 
06/30പുളുക്ൂല് കാര്ടതയാണി ഒപ്പ ് ഇ്തിനു മുകളില് 

ആ ത ൻറ് ദരഖ തപടുത്ി യി്ുെ്.  

 

17763 

06/20നാരായണി.  ി 06/26തപാന്നരി യൻ ജാനകി, 06/95ലളിത, 

എന്നിെരുതട തഡയിലി അറ്ൻഡ് ൻ ് സെറ്് ദനര്ട ഉപദയാഗിച്ച ്

മായിച്ചി ്ുെ്  

11.തമഷര്തമന്റഡപുസ്തകം (M Book) 

ഗ്പെര്ടത്ി തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പും ദശഷ്െും അളെുകൾ ദരഖതപ്പടുത്ുന്നതിനുള്ള അടിസ്ഥാന 

ദരഖയാണ ് തമഷ്ര്ടതമന്റ്   ുക്്..എല്ലാ ഫയലുകളിലും M book ഉൊയിരുന്നു.തമഷ്ര്ടതമൻറ് 

 ുക്ില് നമ്പര്ട ദപജ് നമ്പര്ട ഇെ ദരഖതപ്പടുത്ിയി്ുെ് AS,TS നമ്പര്ട ദരഖതപ്പടുത്ിയി്ില്ല. 

മതസ്റ്റര്ട ദറാൾനമ്പര്ട , ഓെര്ട ിയരുതട  ീല് എന്നിെ ഇല്ല. ഗ്പീ തമഷ്ര്ടതമൻറ് ദരഖ 

തപടുത്ിയിരുന്നു. ന്ധതപ്പ് ഉദേയാഗസ്ഥര്ട അതായത് ഓെര്ട ിയര്ട, എൻജിനീയര്ട എന്നിെരുതട 

ഒപ്്പതമഷ്ര്ടതമന്റ്   ുക്ില് ഉൊയിരുന്നു.പരിദശാേനയ്ക്് െിദേയമാക്ിയ  െര്ടക്്  

ഫയലിലുംഎം  ുക്്   ൂക്ഷിച്ചിരുന്നു.എം  ുക്ില് അളെുകൾ ദരഖതപടുത്ുദ ാൾ 

ഗ്പെൃത്ി തെയുന്ന ഗ്പദേശം ഉടമയുതട ദപര ് , ര്ടദേ നമ്പര്ട എന്നിെ ഉൾതപടുത്ി അളെുകൾ 

ഏദതാരാൾക്ും തെയ്ത ഗ്പെൃത്ികൾ കെു മന ില്ലക്ുൊനും അളന്നു ത്ി് തപടുത്ുൊനും 

 ാേിക്ുന്ന രീതിയില്   ൂക്ഷിച്ചിരിക്ുന്നു. 

12.തമറ്ീരിയല്ലിസ്റ്റഡ: ാേകമല്ല  

13.ധവജഡ ലിസ്റ്റഡ  

തതാഴി ലാളി കൾ എഗ്ത േിെ ം ദജാലി തെയ്തു എന്നതിന് അടിസ്ഥാനതപടുത്ി അെര്ടക്ു 

നല്ദകെ തുക അതായത് കൂലി, ആയുേങ്ങൾക്് തകാടുക്ുന്ന ൊടക, മൂര്ടച്ച കൂ്ുന്നത്ിനുള്ള 

തുക എന്നിെ എല്ലാം കാണിച്ചു തകാെ്പണം സക മാറുന്നതിനു ദെെി തയ്യാറാക്ുന്ന ഗ്പോന 

തപ് ഒന്നാണ് ദെറജ ്ലിസ്്റ്റ. മാസ്റ്റര്ട ദറാൾ ഗ്പകാരമുള്ള ദെജ് ലിസ്്റ്റ എല്ലാഫയലി ലും കാണാൻ 

 ാേിച്ചു.  

14.മസ്റ്റര്ധറാള് /ഫയല്മാറ്സ്ലിപ്പുകള് 

ഒരു മസ്റ്റര്ട ദറാൾ അെ ാനിെ് 3 േിെ ത്ിനകം തതന്ന അളെുകൾ  ന്ധതപ്പ് ഉേയാഗസ്ഥൻ 

ദരഖതപ്പടുത്ണം എന്ന് നിയമം അനുശാ ിക്ുന്നു.അളെുകളില് ഗ്കമദക്ടുകൾ ഉൊയാദലാ, 

ഉപദയാഗിക്ുന്ന തമറ്ീരിയലിന്തറ കവാളിറ്ിയില് നിലൊരം കുറയ്ക്ുകദയാ, ഉയര്ടന്ന എസ്റ്റിദമറ്് 

കാണിക്ുകദയാതെയ്യുന്നത് നിയമെിരുദ്ധമാെുകയും ത ക്ഷൻ 25 അനുശാ ിക്ുന്ന ശിക്ഷക് 

െിദേയമാദെെി െരുകയും തെയ്യും. എല്ലാ ഫയലുകളിലും ഫയല് ഗ്ടാക്ിംഗ് ദഫാം അഥൊ 

മസ്റ്റര്ട ദറാൾ മൂെ്തമൻറ് സ്ലിപ്്പഉൊയിരുന്നു.  ആരംഭിച്ച തീയതിയും അെ ാനിച്ച തീയതിയും 

ദരഖതപ്പടുത്ിയിരുന്നു. മറ്ു ഗ്പോനതപ്പ് ദകാളങ്ങൾ MIS ല് അപ് ദലാഡ് തെയ്ത തീയതി .ദെതനം 

അനുെേിച്ച  മുതലായെ ദരഖതപ്പടുത്ി യിരിക്ുന്നു. 

15. തമറ്ീരിയല്്വൌച്ചര്്ബില്് 

 ാേകമല്ല  

16.ഫണ്ടഡ്പ്ൊന്സ്ര്്്ഓര്ര്്(FTO)’ 

പരിദശാേിച്ച ഫയലുകളില് ഒന്നും ഫെ്ഗ്ടാൻസ്ഫര്ടഓര്ടഡര്ട(FTO)’ ഹാര്ടഡ്  ദകാപ്പി   ൂക്ഷിച്ചി്ില്ല . 

17. ധറായല്റ്ി 

പരിദശാേന  െിദേയമാക്ിയ  ഫയല്  ദറായല്റ്ി  ാേകമല്ല 

18.ധഫാധട്ടാപ്രാഫഡ 

ഗ്പെര്ടത്ി തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഗ്പെര്ടത്ി നടന്നു തകാെിരിക്ുദമ്പാൾ ,   ഗ്പെര്ടത്ി 

പൂര്ടത്ീകരിച്ചു കഴിയുദമ്പാൾ  തുടങ്ങിയഓദരാ ഘ്ത്ിതലയും ദഫാദ്ാകൾ ഫയലില് 

 ൂക്ഷിക്ണതമന്ന് നിഷ്കര്ടഷ്ിച്ചിരിക്ുന്നു .ഇത്രത്ിലുള്ള െിെിേ ഘ്ഗളിതല ദഫാദ്ാ 

 ൂക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല.  
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19 .ജിധയാ്ൊഗ്ഡഡ്ധഫാധട്ടാസഡ 

ഗ്പെര്ടത്ി സ്ഥലം തിരിച്ചറിയുന്നതിനുള്ള ഉപാേിയാണ് ജിദയാ ടാഗ്ഡ് ദഫാദ്ാ .്  

എന്നാല്ദ ാഫ്റ്്  ദകാപ്പി ഓഫീ ില്  ൂക്ഷിക്ുനുന്തടന്കിലും  ഇെ പരിദശാേനയ്ക് ്

െിദേയമാക്ിയ ഒരു ഫയലിലുംജിദയാ ടാഗ്ഡ് ദഫാദ്ാ ് ദകാപ്പി  കാണാൻ  ാേിച്ചില്ല. 

20 പ്പവൃത്തി്പൂര്ത്തീകരണ്സാക്ഷയപപ്തം 

ഗ്പെൃത്ി പൂര്ടത്ീകരണ  ാക്ഷയപഗ്തം  ൂക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല  .  

 21. ധസാഷയല്്ഓിറ്ഡ്റിധപ്പാര്ട്ടഡ 

എഎം ി ഗ്പകാരമുള്ള ദ ാഷ്യല് ഒ ാഡിറ്് നടപ്പാക്ുന്നത് ഇദപ്പാഴാണ്. 

22.സസറ്ഡയറി 

 ംസ്ഥാന  ര്ടക്ാരിന്തറ നിര്ടദേശഗ്പകാരംെര്ടക്് ഫയലില്  ൂക്ഷിദക്െ 22 മതത് 

ദരഖയാണ ് സ റ്്ഡയറി.സ റ്് ഡയറി  ൂക്ഷിച്ചിരുന്നു,സ റ്് ഡയറി യുതടകെര്ടദപജില് 

പെര്ടത്ിതയ കുറിച്ചുള്ള ഗ്പാഥമിക െിെരങ്ങൾഏതതാരു െയക്തിക്ും മനസ്സിലാക്ാൻ പറ്ുന്ന 

രീതിയില് ഉൊദകെതാണ്.ഗ്പെര്ടത്ി ആരംഭിക്ുന്നേിെ ം ദരഖ തപടുതിയിരുന്നു 

,അദതാതടാപ്പം  എസ്റ്റിദമറ്് തുക,,ഗ്പെൃത്ി േിനങ്ങൾ  ,എന്നിെ കെര്ടദപജില് ഉൊയിരു ന്നില്ല. 

പണിസ്ഥലതത് ത ൗകരയങ്ങളുതട ലഭയത അടങ്ങിയ തെക്് ലിസ്്റ്റപൂരിപ്പിെി്ില്ല. സ റ്് ഡയറി 

യുതട ഒരു ഭാഗമാണ ്  െിജിലൻ  ് ആൻഡ് ദമാണിറ്റിങ് കമ്മിറ്ി.െിജിലൻ ് ആൻഡ് 

ദമാണിറ്റിങ് കമ്മിറ്ി യുതട റിദപ്പാര്ട്് ഉൊയിരുന്നില്ല. പണിയായുേങ്ങളുതട ൊടക സ റ് ്

ഡയറിയില് ദരഖ തപടുത്ിയില്ല. സ റ് ് ഡയറി യുതടമതറ്ാരു  ഭാഗമാണ ്ന്ദര്ടശക 

കുറിപ്്പ. ന്ദര്ടശകകുറിപ്പില് 10ദപരുതട  ദപരും  ഒപ്പും  ദരഖ തപ്പടു ത്ി യിരുന്നു. ഗ്പെൃത്ിയുതട 

ഓദരാ ഘ്ങ്ങളിലുള്ള പുദരാഗതിെിലയിരുത്ുന്നതിനും, തതാഴിലാളികളുതട ഗ്പശ്നങ്ങൾ 

മനസ്സിലാക്ുന്നതിനും, പദ്ധതി നിര്ടെഹണ ഏജൻ ിയുതട ഉദേയാഗസ്ഥര്ട, ജനഗ്പതിനിേികൾ, 

VMC അംഗങ്ങൾ എന്നിെര്ട ഗ്പെൃത്ി നടക്ുദമ്പാൾ സ്ഥല  ന്ദര്ടശനം നടദത്െതാണ്. സ റ് ്

ഡയറികളില്,  ന്ദര്ടശകരുതട  ദപരും,ഒപ്പും,ദരഖതപ്പടുത്ിയിരുന്നു. ഓെര്ട ിയരുതട രെു 

കുറിപ്്പ ഉൊയിരുന്നു. 26/11/18ന് 20ദപര് ഉള്ള  റ്ില് 4.45ന് 15ദപര് മാഗ്തമാണ് ഉൊയിരുന്നത്. 

11/02/19നു 11ആൾക്ാര്ട ഉള്ള സ റ്ില് 2.30നു 8ആൾക്ാര്ട മാഗ്തമാണ് ഉൊയത്.  

11.CIB- സിറ്ിസൺ്ഇന്ഫര്ധമഷന്്ധബാര്ഡ 

തതാഴിലുറപ്്പ പദ്ധതിയുതട  ുതാരയത ഉറപ്പാക്ുന്നതിനു ദെെിയുള്ള ഒരു ഉപാേിയാണ ്

 ിറ്ി ണ് ഇൻഫര്ടദമഷ്ൻ ദ ാര്ടഡ് Para 25(a), schedule 1 അനു രിച്ച് ഒരു ഗ്പെര്ടത്ിയുതട 

അടിസ്ഥാന െിെരങ്ങൾ അതായത് എസ്റ്റിദമറ്് തുക  ാേന ദെതന ഘടകങ്ങൾ യഥാര്ടത്ഥ 

തെലെ് തതാഴില് േിനങ്ങൾ തുടങ്ങിയ െിെരങ്ങൾ  ാോരണ ജനങ്ങൾക്ും ഗുണദഭാക്താ 

ക്ൾക്ും മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയില് ഗ്പേര്ടശിപ്പിദക്െത് അനിൊരയമാണ്..ഈ ദ ാര്ടഡ് 

സ്ഥാപിദക്െത് ഓദരാ ഗ്പെര്ടത്ിയുതടയും ആരംഭഘ്ത്ില് ആണ്. ഓദരാ ഗ്പെര്ടത്ിക്ും 

അനു ൃതമായി നിഷ്കര്ടഷ്ിച്ചി്ുള്ള അളെുകളില് ഉള്ള ദ ാര്ടഡുകൾ  ിമൻറ്ഉം ദകാണ്ഗ്കീറ്ും 

ഉപദയാഗിച്ച് നിര്ടമ്മിച്ച് സ്ഥാപിക്ണതമന്ന് നിയമം അനുശാ ിക്ുന്നുെ്. ഇരുമ്പ് ,ടിൻ ,ഫ്ള 

ക്സ്ഷ്ീറ്ുകൾ തുടങ്ങിയെ ഉപദയാഗിച്ചി്ുള്ള ദ ാര്ടഡുകൾ സ്ഥാപിക്ുന്നത് നിയമെിരുദ്ധമാണ്. 

നിര്ടമ്മാണതച്ചലെ ് െയക്തിഗത ഗ്പെര്ടത്ികൾക്് 3000 രൂപയും തപാതു ഗ്പെര്ടത്ികൾക്് 5000 

രൂപയും ആണ് പരമാെേി െിലെ് എന്നാണ് ആനുെല് മാസ്റ്റര്ട  ര്ടക്ുലര്ട നിഷ്കര്ടഷ്ിക്ുന്നത്. 

 ിഐ ി അടങ്ങുന്ന ഒരു ദഫാദ്ാ െര്ടക്് ഫയലില് ഉൾതപ്പടുത്ണം എന്നത് നിര്ട ന്ധമാണ്. – 

ഗ്കമ 

നം. 

ഗ്പെൃത്ിയുതട ദപര ് എ ്റിദമറ്്  

ഗ്പകാരം 

എം  ുക്ില്  ഫീല്ഡിതല െിെരങ്ങൾ 

1 പച്ചക്റി കൃഷ്ിക്് 

നിലതമാരുക്ല് 

5000 എം ുക്ി ല് ഒന്നും ദരഖ 

തപടുത്ിയി്ില്ല  

 ി ഐ  ി 

സ്ഥാപിച്ചി്ില്ല 
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12.ധറാസ്ഗാര്ദിനം 

തതാഴില് ആെശയകത കൃതയമായി രജിസ്റ്റര്ട തെയ്യുന്നതിനും തതാഴിലാളികളുതട അര്ടഹതകളും 

അെകാശങ്ങളും അെതര ദ ാേയതപ്പടുത്ുന്നതിനും പദ്ധതികൾ പരിഹരിക്ുന്നതിനുമായി 

ദറാസ്ഗാര്ട േിനം  ംഘടിപ്പിദക്െതാണ്.  

13.വിജിലന്സഡ്ആന്ഡ്്ധമാണിറ്റിംരഡ്കമ്മിറ്ി(ജാപ്രത്ധമല്ധനാട്ട്സമിതി 

ഓദരാ ഗ്ഗാമപഞ്ചായത്ിലും അഞ്ച് അംഗങ്ങളുള്ള ജാഗ്ഗത ദമല്ദനാ്  മിതി 

രൂപീകരിദക്െതാണ്. ഇതില് പ്ികജാതി-പ്ികെര്ടഗ െിഭാഗങ്ങൾക് ് ദെെഗ്ത ഗ്പാോനയം 

നല്ദകെതും പകുതി ദപര്ട  ്ഗ്തീകൾ ആയിരിദക്െതുമാണ്ഏറ്െും കുറഞ്ഞ 

കാലയളെിദലക്് VMC തയ നിയമിദക്െത് ഗ്ഗാമ ഭയാണ്. ഗ്പെര്ടത്ി സ്ഥല  ന്ദര്ടശ നം 

തതാഴിലാളികളുമായി ആശയെിനിമയം നടത്ല് ,ദരഖകളുതട പരിദശാേന ,ഗ്പെര്ടത്ി സ്ഥ ല 

 ൗകരയങ്ങളുതട പരിദശാേന ,ഗ്പെര്ടത്ികളുതട ഗുണനിലൊരം നിര്ടണയിക്ല്, തുക നിര്ടണ 

യം ഗ്പെര്ടത്ിയില് ഉടനീളമുള്ള റിദപ്പാര്ട്ിംഗ് ഗ്പെര്ടത്ിയുതട  വഭാെതത്  ം ന്ധിച്ചുള്ള ഗു 

ണപരമായ െിലയിരുത്ല് എന്നിെയാണ് ഗ്പോന െുമതല. VMC എല്ലാ ഗ്പെര്ടത്ികളും 

പരിദശാേിദക്െതും മൂലയ നിര്ടണയ രജിസ്റ്ററില് ദരഖതപ്പടുദത്െതും ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്് 

 മയത് ് അെ ഗ്ഗാമ ഭയില്  മര്ടപ്പിദക്െതുമാണ് VMC റിദപ്പാര്ട്് ഒരു തപാതുദരഖയായി 

കരുദതെ തും ആെശയതപ്പടുന്നതിനനു രിച്ച് ഒരു തപാതു ദരഖയായി പഞ്ചായത് ് നിന്നും 

ലഭിദക്െതും ആണ്.നാലു അംഗങ്ങളാണ് നിലെില്  ഉള്ളത്.,  

പ്ക്ന ധപരഡ ദഫാണ് നമ്പര്ട  

1 p. പങ്കജാക്ഷി  9746863148 

2 v. കൃഷ്ണൻ  7510344991 

3 തക. ജനാര്ടേനൻ  9497379247 

4 ടി. പി. നാരായണൻ  9495051285 

14.കതണ്ടത്തലുകള്് 

➢ പച്ചക്റി കൃഷ്ിക്് നിലം ഒരുക്ിയ െയലുകളില് തനല്്ല, പയര്ട ,തെള്ളരി, മത്ൻ, കുമ്പളം 

എന്നീ കൃഷ്ികൾ കാണാൻ  ാേിച്ചത് അഭിനന്ദനാര്ടഹമാണ് 

➢ തതാഴിലുറപ്്പ പദ്ധതിയുതട  ുതാരയത ഉറപ്പു െരുത്ുന്നതിന് ഗ്പെൃത്ി 

ആരംഭിക്ുന്നതിനു മുമ്പ് പദ്ധതി െിെരങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഗ്പാദേശിക ഭാഷ്യിലുള്ള 

 ിറ്ി ണ് ഇൻഫര്ടദമഷ്ൻ ദ ാര്ടഡ്  ഗ്പെൃത്ി സ്ഥലത്്സ്ഥാപിച്ചി്ില്ല 

➢ മുഴുെൻ തതാഴിലാളികൾക്ും പഴയ തതാഴില് കാര്ടഡ് പുതുക്ി പുതിയ തതാഴില്കാര്ടഡ് 

പഞ്ചായത്ില് നിന്നും അനുെേിച്ചി്ുെ് തതാഴിലാളികൾക്് െിതരണം തെയ്ത പുതിയ 

തതാഴില് കാര്ടഡില് െിെരങ്ങൾ കൃതയമായി ദരഖതപ്പടുത്ിയിരിക്ുന്നില 

➢  തതാഴിലുറപ്്പ നിയമം അനുശാ ിക്ും  ഗ്പകാരം തതാഴിലാളികൾക്്  ഗ്പെൃത്ി 

ഇടങ്ങളില് അടിസ്ഥാന ത ൗകരയങ്ങൾ ലഭയ മാകുന്നില്ല(കയ്യുറ,കാലുറ എന്നിെ).അെശയ 

മുള്ള െര്ട  വന്ത്ം സകയില് നിന്നും സപ  മുടക്ി യാണ ്ൊങ്ങുന്നത് എന്നാണ് തതാഴി 

ലാളി കളില് നിന്നും മനസ്സിലാക്ാൻ  ാേിച്ചത്.  

➢ തതാഴിലാളികൾ  വന്ത്ം നിലയ്ക്് തതാഴില്  ആെശയതപ്പ്തായി കെ്ടില്ല  

➢ /ഫസ്റ്റഡ്എയ്ഡ ഡ്ധബാ്സഡ്്ലഭിച്ചിട്ടുതെങ്കിലുംഫസ്റ്റഡ്എയ്ഡ ഡ്ധബാ്സില്്അവ യ്സാേന്ങ്ങള്്

ലഭയ്മാകാറി്ല്ല.  

➢ ഗ്പെൃത്ി അനുെേിച്ച ദഫാറം ഫയലില്   ൂക്ഷിച്ചതായി കാണുൊൻ  ാേിച്ചില്ല, 

➢ 06/35ജാനകി. വി് മാസ്റ്റര്് ധറാള്് നമ്പര്് 18904അഞ്ചു് ദിവസതത് ഒപ്പഡ് ഉതണ്ടങ്കിലും്

നാലു് ദിവസതത് കൂലി് മാപ്തമാണഡ് സകപ്പട്ടിയിട്ടുള്ള് തഡ. 06/46പള്ളിയതഡ്

തമ്പായിരണ്ടു്ദിവസം്പണിതയെുത്തു്പതക്ഷ്മൂന്നു്ദിവസതത്ത്കൂലി്സകപ്പറ്ി്

യിട്ടുണ്ടഡ.  

➢ പച്ചക്റിക്് നിലതമാരുക്ല്എന്ന ഗ്പെൃത്ി ഫയിലില് ഭൂെുടമകളുതടയും അദപക്ഷയും 

നികുതി ര ീതും  ൂക്ഷിച്ചിരിക്ുന്നു,ഇതും അഭിനന്ദനം അര്ടഹിക്ുന്നു.  

➢ പരിദശാേനയ്ക്് െിദേയമാക്ിയ   െര്ടക്്  ഫയലിലുംഎം  ുക്്   ൂക്ഷിച്ചിരുന്നു.എം 

 ുക്ില് അളെുകൾ ഗ്പെൃത്ി പൂര്തികരിച്ച എല്ലാ ഭൂഗ്പദേശത്ിന്റ്തനയും 
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ഭൂെുടമയുതട ദപരും ആ  ഗ്പദേശത്ില് പൂര്തികരിച്ച ഗ്പെൃത്ിയുതട അളെ് ദരഖ 

തപടുത്ിയത് അഭിനന്ദനമര്ടഹിക്ുന്നു  

➢ ൊര്ടഷ്ിക മസ്റ്റര്ട  ര്ടക്ുലര്ട ഗ്പകാരം ഒരു െര്ടക് ് ഫയലില്22 ദരഖകൾ 

 ൂക്ഷിദക്െതുെ്.ഇെിതട4ദരഖകൾമാഗ്തമാണ്ഫയലില് ൂക്ഷിച്ചി്ുള്ളത്.  

➢ തതാഴിലുറപ്്പ പദ്ധതി ഓഫീ ില്  ൂക്ഷിദക്െ ഏഴു തറജിസ്റ്ററില് 

 ൂക്ഷിക്ുന്നുതെങ്കിലുംഅത്സമയ ന്ധിതമായി പൂര്ടത്ീകരിച്ചി്ില്ല . 

➢  ഓഫീ ില് ദ ാഫ്റ്്  ദകാപ്പിആയി അക്ഷാംശ ദരഖാംശങ്ങൾ അടയാളതപ്പടുത്ിയ 

ജിദയാടാഗ്ഡ് ദഫാദ്ാഗ്ഗാഫ്   ൂക്ഷികുനുെ് എങ്കിലും ഫയലുകളില് കാണാൻ  ാേിച്ചില്ല. 

15.നിര്ധദ ങ്ങള് 

• ഗ്പാദേശിക ഭാഷ്യിലുള്ള എസ്റ്റിദമറ്ും ഗ്പെൃത്ി സ്ഥലങ്ങളില് ലഭയമാക്ണം. 

• തതാഴിലുറപ്പില് അനുെേനീയമായതും മുൻഗണന ഗ്കമത്ിലും ഗ്പെൃത്ികൾ ഏതറ്ടുക്ാൻ 

ഗ്ശദ്ധിദക്െതുെ്. 

• തതാഴില് അദപക്ഷകൾ ഗ്ഫെ്  ഓഫീ ില്  വീകരിക്ുകയും ആയതിനു സകപ്പറ്് ര ീത് 

നല്കുകയും തെദയ്യെതാണ്. 

• ഉദേയാഗസ്ഥര്ട ദരഖകളില് ഒപ്പുതെക്ുദമ്പാൾ തീയ്യതി കൂടി ദരഖതപ്പടുദത്ൊതാണ്. 

• െിജിലൻ ്  ആൻഡ്  ദമാണിറ്റിംഗ് കമ്മറ്ി അംഗങ്ങതള ഓദരാ െര്ടഷ്െും 

തിരതഞ്ഞടുദക്െതാണ്. െിഎം ിയുതട അഭിഗ്പായങ്ങൾ സ റ് ് ഡയറിയില് കൃതയമായി 

ദരഖതപ്പടുദത്െതാണ്. 

• പദ്ധതിയുതട ശരിയായ രീതിയിലുള്ള നടത്ിപ്പിന് െിഎം ിയുതട ഇടതപടലുകൾ ഗ്പെൃത്ി 

സ്ഥലങ്ങളില് ഉൊദെെതുെ്. 

• തതാഴിലുറപ്പില് ഏതറ്ടുക്ുന്ന ഗ്പെൃത്ികളുതട  ആസ്തികൾ േീര്ടഘകാല നിലനില്പ്പിന്  

ആെശയമായ  ാദങ്കതിക നിര്ടദേശങ്ങൾതതാഴിലാളികൾക്് ഓെര്ട ീയര്ട മാര്ട നല്ദകെതും 

പാലിക്ുന്നുതെന്ന്  ഉറപ്പു െരുദത്െതുമാണ്. 

• തെക്്  ലവീഫ്  ദപാതല ഗ്പാോനയം ഉള്ള മ ്തറര്ട ദറാളില് യാതതാരു െിേ തെ്ിതിരുത്ലും 

പാടില്ല .കൃതയമായി ദരഖ തപടുത്ണം ഹാജര്ട  

• മസ്റ്റര്ട ദറാളില് ഗ്പസ്തു ത ഗ്പെൃത്ിയുതട അളെുകൾ ദരഖതപ്പടുത്ുന്ന എം. ുക്ിൻതറ നമ്പര്ട 

ദരഖതപ്പടുദത്െതാണ്.   

• മസ്റ്റര്ട ദറാളില്  ാക്ഷയതപ്പടുത്ുന്ന ഉദേയാഗസ്ഥര്ട തീയ്യതി കൂടി ദരഖതപ്പടുത്ുൊൻ 

ഗ്ശദ്ധിദക്െതുെ്. 

• തതാഴിലിടങ്ങളില് അടിസ്ഥാന ത ൗകരയങ്ങൾനിര്ട ന്ധമായും ഒരുക്ണം. 

• എല്ലാ ഗ്പെൃത്ികളിലും നിര്ട ന്ധമായും  ി ഐ  ി സ്ഥപിെിരിക്ണം  

ഉപസംപ്രഹം 

ഗ്പെര്ടത്ികൾ തിരതഞ്ഞടുക്ുദമ്പാൾ അതീെ ജാഗ്ഗത പുലര്ടദത്െതുെ്. ഭൂമിതയ 

പുനരുജ്ജീെി പ്പിക്ുന്നതിനു൦  അതുെഴി ുസ്ഥിര െിക നം  ാേയമാകുന്നതിനും ലക് ഷ്യം 

തെച്ചി്ുള്ള തതാഴിലുറപ്പു പദ്ധതിയുതട പ്ലാനിംഗ് , നടത്ിപ്്പ എന്നിെ  ാമൂഹിക 

പാരിസ്ഥികമാനേണ്ഡങ്ങൾ പാലിെ് തകാെ് ശാ ്ഗ്തീയ മായിത്തന്ന നടപ്പിലാദക്െതുെ്. 

എങ്ങതനതയങ്കിലും ഗ്പെര്ടത്ികൾ നടപ്പിലാക്ി തെലെ് കൂ്ുക എന്നുംതതാഴിലാളികൾക്് 

തതാഴില് േിനങ്ങൾ കൂ്ുക എന്നും മാഗ്തമാെരുത് നിലപാടുകൾ.   െയക്തമായ കാഴ്ചപ്പാടില്ലാതത 

അശാ ്ഗ്തീയമായ രീതിയില് ഗ്പെര്ടത്ികൾ തതതരതഞ്ഞടുക്ുന്നതും തെയ്യുന്നതും , 

കാലാനു ൃതമല്ലാത് ഗ്പെര്ടത്ികൾ തെയ്യുന്നതും ഇതിന്തറ യഥാര്ടത്ഥ ലക്ഷയതത് 

കളങ്കതപ്പടുത്ുന്നതായിെിഷ്മദത്ാതട ദനാക്ി നില്ദക്െി െരുന്നത് ആശങ്കാജനകമാണ്. ഈ 

 ാമൂഹിക പരിദശാേന ഒരു ഉയിര്ടതത്ഴുദന്നല്പ്പിനു  ാേയമാകുന്ന ഗ്പതയാശദയാതട 

ഈറിദപ്പാര്ട്്  മര്ടപ്പിക്ുന്നു.  

അനു ന്ധം- 1-  

തതാഴിലുറപ്പുപദ്ധതിയില്ഏതറ്െുത്തഡതെയ്യാന്പറ്ിയപ്പവൃത്തികള് 

1.  വിഭാരംഎ :ഗ്പകൃതിെിഭെപരിപാലനെുമായി ന്ധതപ്പ്തപാതുഗ്പെൃത്ികൾ 

2.  വിഭാരംബി: 

 മൂഹത്ില്അെശതഅനുഭെിക്ുന്നെിഭാഗങ്ങൾക്ുള്ളെയക്തിഗതആസ്തികൾഖണ്ഡി

ക 5ല്പരാമര്ടശിക്ുന്നകുടും ങ്ങൾക്ക്മാഗ്തം 
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3.  വിഭാരംസി: 

ദേശീയഗ്ഗാമീണഉപജീെനമിഷ്ൻനി ന്ധനകൾഅനു രിക്ുന്ന വയം ഹായ ംഘങ്ങ

ൾക്്തപാതുഅടിസ്ഥാന ൗകരയങ്ങൾ 

4.  വിഭാരംി: ഗ്ഗാമീണഅടിസ്ഥാന ൗകരയങ്ങൾ 

പ്പവൃത്തി്പൂര്ത്തീകരിച്ച്ഭൂപ്പധദ ങ്ങളുതെ്വിവരങ്ങള്് 

SN പച്ചക്കറികൃഷിക്കഡ്നിലതമാരുക്കല് 

 

ലക്ഷ്മി. N. V  

1. വി. ജാനകിയമ്മ  ദമാഹനൻ. ടി . പി  ജലജ. തക  തക. ജാനകി  

2 ടി. ശയാമള  ജയഗ്ശീ. പി  തക. ലക്ഷ്മണൻ  ke. പി. ശയാമള  

3 

 ദന്ത്ാഷ്് . T.k 

പി. നാരായണ തപാതു ൊ 

ൾ  തക. എം. െി.  ദരാജിനി   ീന. പി  

4 ടി. തക. രാജെല്ലി  പി. ദെണു  രെീഗ്ന്ദൻ നായര്ട  ഓമന. A 

5 ജനാര്ടേനൻ  തക. നാരായണൻ  നാരായണി. U.p  എം. മുകുന്ദൻ  

6 
ടി . തക. 

കാര്ടതയാനിയമ്മ  

െത്സല കുമാരി  

p. ഗ്ശീേരൻ അടിദയാടി എം. ശയാമള  

7 ലത. എം.എ ്  തക. തയദശാോ  പി. തമ്പാൻ   ാലകൃഷ്ണൻ. N  

8 P. കൃഷ്ണൻ 

അടിദയാടി  

നാരായണി. എം  

ഗംഗാ േരൻ അടിദയാടി  P.രാഘെൻ അടിദയാടി  

9 പി. കുഞ്ഞിരാമൻ  പുന്നദക്ാടൻ രാഘെൻ  ടി. പി. ദമാഹനൻ  ശയര േ. പി  

10 ഗ്ശീദേെി. പി  ലക്ഷ്മി. ടി  പ്പസാദഡ.k.്M പാര്ടെതി. തക  

11 മിനി. Ti. K.s നാരായണൻ നായര്ട  പ്പഭല്. K. M പി. ഗംഗാേ ര ന്  

12 

തക. ദരാഹിണി  

െി. തക. കൗ   ലയ  രാേമണി. V. M ശയാമള  

തക  

13 ോദമാേരൻ  പി. ോദമാേരൻ  രെീഗ്ന്ദൻ പാദലരി  പദ്മ െതി.k. U. V 

14 തമ്പായി. C െി. ജാനകി  ദേെകി അന്ത് ര്ട ജനം  എം. നാരായണൻ  

15 ദഗാപാലകൃഷ്ണൻ. P  ശയാമള. പി  ഗീത. തക. ഒ. െി  തക. തമ്പാന്  

16 തമ്പായി. തക   ുദരഷ്്  ാ ു കമലാക്ഷി. തക. െി  തമ്പായി. പി  

പ്രാമസഭ നിര്ധേ ങ്ങള് 

1. എല്ലാ ഗ്പെര്ടത്ികളിലും  ിഐ  ിസ്ഥാപിക്ുന്നില്ല 

2.തതാഴിലാളികൾ തതാഴിലിനായി അദപക്ഷ നല്കുന്നില്ല  

3. തതാഴിലിടങ്ങളില്അടിസ്ഥാന  ൗകരയം ലഭയമാകുന്നില്ല 

4.തതാഴിലാളിക്് ആെശയാനു രണം തതാഴില് ലഭയമാകുന്നില്ല 

5.തതാഴില് കാര്ടഡില് െിെരങ്ങൾ പൂര്ടണ്ണമായി പൂരിപ്പിച്ച് ്ില്ല 

6.മസ്്റ്റ ദറാളുകൾ കൾ കൂടുതലായി  തിരുത്ലുകൾെരുത്ിയി്ുെ് 

7. ാങ്ക്പാ ്  ുക്ില് തതാഴിതലടുത് േിെ ങ്ങളിതലകൂലി കൃതയമായി ലഭിച്ചി്ുദൊ എന്ന ്

ഉറപ്പാക്ുക 

8. െി എം  ികൃതയമായി ആയി ഗ്പെര്ടത്ിക്ുന്നില്ല 

തതാഴിലുറപ്പഡ ഉധദയാരസ്ഥരില്നിന്നും ലഭിച്ച മറുപെി 

1.തതാഴിലാളികളില് നിന്നും  കൃതയമായി ആയി തതാഴിലിനുള്ള അദപക്ഷ ലഭിക്ാറില്ല 

2. െിഎം ി  പുനഃ ംഘടിപ്പിക്നുള്ള ഗ്പെര്ടത്നം ഉൊകും 

3.  ി ഐ  ി  സ്ഥാപിച്ച തുക ലഭിക്ാൻ െളതര  കാലതാമ ം  െരുന്നതിനാല്  പഞ്ചായത്ിതല 

 ി ഐ  ി യൂണിറ് ് ഇദപ്പാൾ  ി ഐ  ി നിര്ടമ്മാണം നിര്ടത്ിയിരിക്ുകയാണ്അതിനാല് 

ആണ്  ി ഐ  ിസ്ഥാപിക്ാൻ  ാേിക്ാതിരുന്നത് 
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4. മസ്്റ്റ ദറാളുകൾ തെക്് ലീഫ് ദപാതല ഗ്പോനതപ്പ്താണ്  അതിനാല് െളതര ഗ്ശദ്ധദയാതട 

സകകാരയം തെയ്യണം 

5. മസ്്റ്റ ദറാളില് നിന്ന്  െയതയസ്തമായി ദെജ് ലിസ്റ്റില്  കൂലി തകാടുത്ത് പഞ്ചായത്ിൻതറ 

ഭാഗത്ുനിന്നും ഉൊയ പിഴൊണ് 

പ്രാമസഭ തിരമാനങ്ങള് 

1. ദമറ് ്െഴി എല്ലാ തതാഴിലാളികളും  ഒപ്പി് തതാഴിലിന്  ഉള്ള അദപക്ഷ തീയതി ദരഖതപ്പടുത്ി 

പഞ്ചായത്് ഗ്ഫെ്ഓഫീ ് െഴി നല്കാൻ  തീരുമാനമായി 

2. സകയ്യുറ  കാലുറ ഗ്പഥമശുഗ്ശൂഷ് കിറ് ്എന്നിെ ലഭിക്ുന്നതിനായി പഞ്ചായത്ില് അദപക്ഷ 

നല്കാൻ തീരുമാനിച്ചു 

3. െി എം  ിപുന  ംഘടിപ്പിക്ാൻ തീരുമാനിച്ചു 

4. മസ്്റ്റ ദറാളുകൾ  തിരുത്ലുകൾ  െരുത്ാതത ഗ്ശദ്ധദയാതട പൂരിപ്പിക്ാൻ തീരുമാനിച്ചു 

5. തതാഴില് കാര്ടഡുകൾ പൂര്ടണമായി പൂരിപ്പിക്ാൻ  തീരുമാനിച്ചു 

6.തതാഴിലുറപ്്പ ദജാലിക്് ദപാകുദമ്പാൾ പലരുദടയും  കൃഷ്ിപ്പണി നഷ്ടതപ്പടുന്നതിനാല് 

കൃഷ്ിപ്പണി നടക്ുന്ന  മയത്ത്താഴിലുറപ്്പ ദജാലി താല്ക്ാലികമായി നിര്ടത്ിതെക്ാൻ 

തീരുമാനിച്ചു. 

 

 


