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മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി 

ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്  റിദപ്പാര്ട്്  

  

ജില്ല: കണ്ണൂര് 

ബ്ലോക്ക  :പയ്യന്നൂര് 

പഞ്ചോയത്ക  :കരിവെള്ളൂര് വപരളം  

െോര്ക  :3 െടബ്ക് മണക്ോടക 

ബ് ോഷ്യല് ഓിറ്ക  പീരീക :10.10.19 to 19.10.19 

 

റിബ്പോര്്ക തയ്യോറോക്ിയതക 
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മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ തതാഴിലുറപ്പ് നിയമം 

ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്  ത ാസ റ്ി ദേരള (MGNSASK) 
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ക്കമ 

നമ്പര് 
ഉള്ളടക്കം ബ്പജക നമ്പര് 

1 കെര് ബ്പജക 

 
1 

2 ഉള്ളടക്കം 

 
2 

3 ആമുഖം  
 

 
3 

4 രീതിശോ കക്തം 

 
3 

5 പഞ്ചോയത്ക അടിസ്ഥോനെിെരങ്ങൾ  4 

6 വതോഴിലുറപക പദ്ധതി അടിസ്ഥോന െിെരം 

 
4 

7 ഓിറ്ക  നു െിബ്േയമോക്ിയ  ക്പെൃത്ികളുവട ലിസ്റ്റക 

 
4 

8 ക്പെര്ത്ികളുവട പരിബ്ശോേന െിെരണം 

 
4 

9 അെകോശഅേിഷ്ഠ ിതനിരീക്ഷണങ്ങൾ 

 
5 

10 വതോഴിലോളികളുവട കടമകൾ 

 
6 

11 രജിസ്റ്റര് പരിബ്ശോേന  7 

12 ക്പെര്ത്ി ഫയലിവല 22 ബ്രഖകൾ  8 

13 CIB-  ിറ്ി ണ് ഇൻഫര്ബ്മഷ്ൻ ബ് ോര്ക 10 

14 ബ്റോസ്ഗോര് ദിനം 

 
10 

15 െിജിലൻ ക ആൻക  ബ്മോണിറ്റിംഗക  മിതി 

 
10 

16 നിരീക്ഷണങ്ങളും  

 
11 

17 നിര്ബ്േശങ്ങൾ   

18 ഉപ ംക്ഗഹം  12 

19 അനു ന്ധം-1-ഏവറ്ടുത്ു നടത്ോെുന്ന  ക്പെൃത്ികൾ 

 

13 

20 അനു ന്ധം-െിെിേ തലത്ില് ഉള്ള ഉബ്ദയോഗസ്ഥരുവട കടമകൾ  13 

21  ക്പെൃത്ി നടന്ന ഭൂ ക്പബ്ദശത്ിനകവറ െിെരങ്ങൾ  13 

22 ക്ഗോമ ഭ നിര്ബ്ദശങ്ങൾ 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ആമുഖം 

ഇന്ത്യയില്  ോേോരണക്ോരോയ ജനങ്ങളുവട വതോഴില് വെയ്യുെോനുള്ള അെകോശവത്  ംരക്ഷിച്ചക 

നിലനിര്ത്ുന്നതിനോയി 2005 വ പകറ്ം ര് അഞ്ചോം തീയതി ബ്ദശീയ ക്ഗോമീണ വതോഴിലുറപക നിയമം നിലെില് 

െന്നു. അെിദഗ്ധ കോയിക വതോഴിലില് ഏര്വപടോൻ  ന്നദ്ധതയുള്ള ക്ഗോമക്പബ്ദശങ്ങളില് അേിെ ിക്ുന്ന 
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ഏവതോരു കുടും ത്ിനും ഒരു  ോമ്പത്ിക െര്ഷ്ം 100 ദിെ ത്ില് കുറയോത് വതോഴില് 

ഉറപോക്ുന്നബ്തോവടോപം ഗുണബ്മന്മയുള്ളതും സ്ഥോയിയോയി്ുള്ളതും ഉല്പോദനക്ഷമെുമോയ ആസ്തികളുവട 

 ൃഷ്ടിയോണക ഈ പദ്ധതിയുവട മുഖയ ലക്ഷയം.ദരിക്ദരുവട ഉപജീെനെും ആയി  ന്ധവപ് െിഭെോടിത്റ 

ശക്തിവപടുത്ുകയും  ോമൂഹികമോയി പിബ്ന്നോക്ം നില്ക്ുന്ന എല്ലോ കുടും ങ്ങവളയും പദ്ധതിയില് 

ഉൾവപടുത്ുകയും പഞ്ചോയത്ക രോജക സ്ഥോപനങ്ങവള ശക്തിവപടുത്ുക  എന്നതും ഇതിൻവറ 

ലക്ഷയമോണക. െിബ്ശഷ്തകൾ 

 

➢ നിയമത്ിൻവറ പിൻ ലമുള്ള അെകോശോേിഷ്ഠ ിതപദ്ധതി 

➢ ക്ഗോമപഞ്ചോയത്ക ക്പബ്ദശത്ക തോമ ിക്ുന്ന 18 െയസ്സക പൂര്ത്ിയോയ ഏവതോരോൾക്ും 

പദ്ധതിയില് പങ്കോളിയോകോം 

➢  കക്തീക്ും പുരുഷ്നും തുലയ ബ്െതനം  

➢ പരിസ്ഥിതി  ംരക്ഷണം കോര്ഷ്ിക ബ്മഖലയിവല അടിസ്ഥോന  ൗകരയ െിക നം 

എന്നിെയകക്ക മുൻഗണന 

➢ വതോഴിലോളികൾ തവന്ന ക്പെര്ത്ികൾ കവെത്ുകയും ആ ൂക്തണവത് 

 ഹോയിക്ുകയും വെയ്യുന്നു 

➢ ആ ൂക്തണത്ിലും നിര്െഹണത്ിലും തികഞ്ഞ  ുതോരയത 

➢ കരോറുകോവര ഇടനിലക്ോബ്രോ ഇല്ല 

➢ വപോതുജന പങ്കോളിത്ബ്ത്ോവട ബ്ല ര്  ഡ്ജറ്ക 

➢  ോങ്കക ബ്പോബ്സ്റ്റോഫീ ക െഴി മോക്തം ബ്െതന െിതരണം 

➢ കമ്പയൂ്ര് ശൃംഖല െഴിയുള്ള ബ്മോണിറ്റിംഗക  ംെിേോനം 

➢ ക്ഗോമ ഭ പദ്ധതി ഓിറ്ക വെയ്യുന്നു 

ബ്ദശീയ ക്ഗോമീണ വതോഴിലുറപക പദ്ധതി ക്പകോരം ക്ഗോമപഞ്ചോയത്ക ക്പബ്ദശത്ക  നടപിലോക്ുന്ന മുഴുെൻ 

ക്പെൃത്ികളും  ബ് ോഷ്യല് ഓിറ്ിങ്ങിനു െിബ്േയമോക്ണവമന്ന17(2) െകുപക നിഷ്കര്ഷ്ിക്ുന്നു പദ്ധതി 

ക്പെര്ത്ന വത്പറ്ിയും വപോതു േനംെിലെഴിക്ുന്നതിവനപറ്ിയും പൗര  മൂഹം നടത്ുന്ന  പര യെും 

 വതക്ന്ത്െുമോയ പരിബ്ശോേനയോണക ആണക ബ് ോഷ്യല് ഓിറ്ക അഥെോ  ോമൂഹിക പരിബ്ശോേന .വതോഴിലുറപക 

നിയമക്പകോരം െര്ഷ്ത്ില് രെുതെണ ബ് ോഷ്യല് ഓിറ്ക ക്ഗോമ ഭകൾ എല്ലോ െോര്ിലും കൃതയമോയി 

നടബ്ത്െതോണകബ് ോഷ്യല് ഓിറ്ക ലൂവട അഴിമതി ഇല്ലോതോക്ുന്നതിനും  ുതോരയത ഉറപു െരുത്ുന്നതിനും 

കോരയക്ഷമത െര്േിപിക്ുന്നതിനക   ത്ഭരണം ഉറപോക്ുന്നതിനും കഴിയുന്നു.പദ്ധതി പണം ശരിയോയ 

രീതിയില് െിലെഴിച്ചി്ുെക എന്നും പണം വെലെഴിച്ചക അതുവകോെക പദ്ധതിയുവട ലക്ഷയം കകെരിച്ചി്ുെക 

എന്നും ഗുണബ്ഭോക്തോക്ളുവട ജീെിതത്ില് ഗുണകരമോയും  കോരയമോയ മോറ്ം ഉെോയി്ുെക എന്നക ബ് ോഷ്യല് 

കവെത്ോൻ കഴിയുന്നു.പദ്ധതി ആ ൂക്തണ്ണം. നിര്െഹണം, ബ്മോണിറ്റിംഗക തുടങ്ങി എല്ലോ െയക്തികളും 

ബ് ോഷ്യല് ഓിറ്ക ക്ഗോമ ഭയില് നിര് ന്ധമോയും പവങ്കടുക്ണം.മഹോത്മോ ഗോന്ധി ബ്ദശീയ ക്ഗോമീണ 

വതോഴിലുറപകപ ദ്ധതിയില്   ുഗമെും  ുതോരയെുമോയി ബ് ോഷ്യല് ഓിറ്ക നടത്ുന്നതിനക  ബ്കരളത്ില്  

 വതക്ന്ത് െുമതലയുള്ള ബ് ോഷ്യല് ഓിറ്ക യൂണിറ്ക നിലെില്െന്നു 

1.രീതിശോ കക്തം:തോവഴ പറയുന്ന രീതി അെലം ിച്ചോണക ഈ റിബ്പോര്്ക തയ്യോറോക്ിയി്ുള്ളതക. 

1. ഓിറ്ക പ്ലോൻ  

2. അഭിമുഖം : ിിഒ, പഞ്ചോയത്ക ക്പ ിൻറക, ജനക്പതിനിേികൾ, വ ക്ക്റി & സ്റ്റോഫക ,ബ്മറ്ക, 

വതോഴിലോളികൾ, കര്ഷ്കര്,  

3. ഫയല് പരിബ്ശോേന  

4. ഫീല്ക  ന്ദര്ശനം, നിരീക്ഷണം  

5. റഫറൻ ക െിക നബ്രഖ, െോര്ഷ്ിക പദ്ധതി ബ്രഖ, എംഐഎ ക, രജിസ്റ്ററുകൾ 

6. െിെരങ്ങളുവട ബ്ക്കോീകരണം ബ്ക്കോ ക വെരിഫിബ്ക്ഷ്ൻ, അെ ോനെ് െര്ച്ച 

7. കരടക റിബ്പോര്്ക തയ്യോറോക്ല് 

2. പഞ്ചായത്് അടിസ്ഥാനവിവരങ്ങൾ  
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1 ജില്ല കണ്ണൂര് 
2 ബ്ലോക്ക    പയ്യന്നൂര് 
3 അതിരുകൾ    

കിഴക്ക  പയ്യന്നൂര് മുൻ ിപോലിറ്ി,കോബ്ങ്കോല് ആലംപടമ്പക   
പടിഞ്ഞോറക  ക്തിക്രിപുര് പഞ്ചോയത്ക    
വതക്ക  പയ്യന്നൂര് മുൻ ിപോലിറ്ി  
െടക്ക പിലിബ്ക്ോടക ക്ഗോമപഞ്ചോയത്ക  

4 െിസ്തീര്ണം   223.65  

5 െോര്ക  കളുവട എണ്ണം 14 

6 ജന ംഖയ  21105 

7 പ്ിക ജോതി 1179 

8 സ്കൂ ൾ 3 

9 കുടും ക്ശീ യൂണിറ്ക 126 

10 അംഗൻെോടി 11 

11 ക്പോഥമിക ആബ്രോഗയ ബ്കക്ന്ദം  1 

3.തതാഴിലുറപ്്പ പദ്ധതി അടിസ്ഥാന വിവരം 

വതോഴില് കോര്ക ( ആവക) ആകകറ്ീെക വതോഴില് കോര്ക  വതോഴില് കോര്ക  (sc/എ ക,ടി) നൂറു ദിന വതോഴില് 

3319 1410 155 169 

4.വാര്ടഡ് തലത്ില്   തതാഴിലുറപ്്പ പദ്ധതിയില് രജി ്തറര്ട തെയ്തവരുതടവിവരങ്ങൾ 

വതോഴില് കോര്ക ( ആവക) ആകകറ്ീെക വതോഴില് കോര്ക   വതോഴില് കോര്ക  (sc/എ ക,ടി) നൂറു ദിന വതോഴില് 

 
222 45 2 21 

5.ഓഡിറ്്  നു വിദേയമാക്കിയ  ഗ്പവൃത്ിേളുതട ലിസ്റ്റ ്

6 ഗ്പവൃത്ിയുതട ദപര് വര്ടക്ക്  

ഐ,ഡി 

ോലയള

വ് 

ഗ്പവൃത്ി 

േിനങ്ങൾ 

അെിദഗ്ധ  

ബ്െതനം 

െിദഗ്ധ 

ബ്െതനം 

 ാേനങ്ങളു

തട തുേ ി 

,ഐ ,ബി 

ആതേ 

1 ബ്കോ്ൂര്പറമ്പുമുതല്നിടുെ
പുറംഅമ്പലംെവരനടപോത

നിര്മോണംRC/65487 

11/10/18- 

26/10/18 

70 13850 14300 5000 33150 

2 പച്ചക്റിക്ക്നിലവമോരുക്ല്LD

/324307 

10/12/18-

3/3/19 

780 216060 0 0 216060 

6.ഗ്പവര്ടത്ിേളുതടപരിദശാേനവിവരണ 

 

 ക്പെൃത്ിയുവടബ്പരക എം  ുക്ില് 

അളെക 

ഫീല്ക  പരിബ്ശോേന പരിബ്ശോേന യില് 

കെ അളെുകൾ 

1 ബ്കോ്ൂര്പറമ്പുമുതല്നിടുെപുറംഅമ്പ

ലംെവരനടപോതനിര്മോണംRC/65487 

111.5Mtr 111.5Mtr 

2 പച്ചക്റിക്ക്നിലവമോരുക്ല് 

LD/324307 

14729.202 Mtr2 പച്ചകറി െിളവെടുപക കഴിഞ്ഞു സ്ഥലം 

കോടു കയറി കിടക്ുന്നതിനോല് 

അലവനടുക്ോൻ  ോേിച്ചിരുന്നില്ല 

ദോ്ൂര്ടപറമ്പുമുതല്നിടുവപ്പുറംഅമ്പലംവതരനടപ്പാതനിര്ടമാണംRC/65487:എം ുക്ില്

ബ്രഖവപടുത്ിയതകക്പകോരംഅളെുകൾഫീല്ില്കോണുെോൻ ോേിച്ചിരുന്നു.നല്ലരീതിയില് ൂ

ക്ഷിച്ചിരുന്നതോയുംക്പബ്ദശത്ുകോര്നല്ലരീതിയില്ഉപബ്യോഗവപടുത്ുന്നതോയുംകോണവപ്ു. ി

ഐ ിസ്ഥോപിച്ചി്ുെക. 

പച്ചക്കറിക്ക്നിലതമാരുക്കല്LD/324307:ഇെോര്ിവല 34ബ്പരുവട ക്പബ്ദശത്ോണകപ 

ച്ചക്റിക്ക്നിലവമോരുക്ല്എന്നക്പെര്ത്ിപൂര്ത്ീകരിച്ചതക.മോര്ച്ചകമോ ത്ില്പൂര്ത്ീകരിച്ചഈക്പ

െര്ത്ിെളവരഉപകോരവപ്ിരുന്നുഎന്നകഭൂെുടമകളില്നിന്നുംമന ിലോക്ോൻ ോേിച്ചു. 

7.അവോശഅേിഷ്ഠ ിതനിരീക്ഷണങ്ങള് 
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മഹോത്മഗോന്ധി ബ്ദശീയക്ഗോമീണ വതോഴിലുറപക നിയമത്ിലൂവട ക്ഗോമീണ ജനതയകക്ക വതോഴില് 

നല്കവപടുന്നബ്തോവടോപം അെരുവട പത്ു അെകോശങ്ങളും  ംരക്ഷിക്വപടുന്നു.ബ് ോഷ്യല് 

ഓിറ്ിലൂവട ക്പെൃത്ികളുവട പരിബ്ശോേനയും അബ്തോവടോപം വതോഴിലോളികളുവട 

പത്െകോശങ്ങളും ംരക്ഷിക്വപടുന്നുവെന്നും െിലയിരുത്ുന്നു.വതോഴിലുറപക നിയമത്ിലൂവട 

വതോഴിലോളികൾക്ക ലഭയമോയ അെകോശങ്ങവള കുറിച്ചക തോവഴ പറയുന്നു. 

1.തതാഴില് ോര്ടഡുമായി  

വതോഴില്കോര്ക ഒരുആേികോരികബ്രഖയോണക.മഹോത്മോ ഗോന്ധി ബ്ദശീയ ക്ഗോമീണ വതോഴിലുറപക 

നിയമത്ിവല വഷ്യൂൾ 2 ക്പകോരം വതോഴില് കോര്ിനക അബ്പക്ഷ നല്കുന്ന കുടും ങ്ങൾക്ക 15 

ദിെ ത്ിനകം തികച്ചും വ ൗജനയമോയി വതോഴില് കോര്ക  ലഭയമോക്ണവമന്നക 

അനുശോ ിക്ുന്നു. കൂടോവത കൃതയമോയ ഇടബ്െളകളില് കോര്ക പുതുക്ി നല്ബ്കെതുമോണക. 

വതോഴില് കോര്ക വതോഴിലോളികളുവട കകെശം തവന്നയോണക  ൂക്ഷിബ്ക്െതക വതോഴില് 

ഏര്വപ് ദിെ ങ്ങൾ കൃതയമോയി ബ്രഖ വപടുത്ിയിരിക്ുന്നു എന്നോല് വതോഴില് കോര്ില് 

അടിസ്ഥോന പരമോയി പൂരിപിബ്കെ എല്ലോ ഭോഗങ്ങളും ഒഴിഞ്ഞു കിടക്ുന്നു.വതോഴിലോളി 

വതോഴില്  ആെശയ വപ് തീയതി,ആെശയ വപ് കോലയളെക ബ്ജോലി ലഭയമോയ കോലയളെക ലഭയമോയ 

കൂലി  എന്നീ ഭോഗങ്ങൾ ഒന്നും തവന്ന പൂരിപിച്ചി്ില്ല.ആയതിനോല് കഴിഞ്ഞ  ോമ്പത്ീക െരകഷ്ം 

ഇതു വതോഴിലില് ഭോഗമോയിരുന്നു എന്നക വതോഴില് കോര്ില് നിന്നും മന ിലോക്ോൻ 

 ോേിച്ചിരുന്നില്ല 

2.തതാഴില് ലഭിക്കുന്നത്  ംബന്ധിച്ച്: 

വതോഴില് കോര്ുള്ള ഏവതോരു കുടും ത്ിനും 100 ദിെ വത് അെിദഗ്ദ കോയിക വതോഴിലിനക 

അെകോശമുെക. അബ്പക്ഷ നല്കിയോല് കകപറ്ു രശീതക നല്കുകയും15 ദിെ ത്ിനകം 

വതോഴില്  ലഭയമോക്ണവമന്നും നിയമത്ില് ക്പതിപോദിക്ുന്നു..അബ്പക്ഷ  വീകരിക്ുന്ന 

മുറയകക്ക അബ്പക്ഷകനക കകപറ്ു രശീതക  നിര് ന്ധമോയും നല്കണവമന്നക നിയമത്ില് 

അനുശോ ിക്ുന്നുെക . ഫയലില് വതോഴില് അബ്പക്ഷകബ്ളോ രശീതിനകവറ വകൗെര് സ്ലിപക 

കോണോൻ  ോേിച്ചി്ിലകവതോഴിലുറപക നിയമക്പകോരം വതോഴില് ആെശയവപ്ു കഴിഞ്ഞോല് 15 

ദിെ ത്ിനകം വതോഴില് ലഭയമോക്ണവമന്നുെക. െോര്ിവല വതോഴിലോളികൾക്ക വതോഴില് 

ആെശയമുള്ള  മയങ്ങളില്  അബ്പക്ഷ  മര്പിക്ുന്ന മുറയകക്ക 15 ദിെ ത്ിനകം വതോഴില് 

അനുെദിബ്ക്െതുെക .െോര്ിവലവതോഴിലോളികൾ തീയ്യതി ബ്രഖവപടുത്ി  ബ്രഖോമൂലം 

അബ്പക്ഷ  മര്പിക്ോറില്ല അതുവകോെുതവന്ന കൃതയമോയി വതോഴില് ലഭിച്ചി്ുബ്െോ എന്നക 

ബ്രഖകളില് നിന്നും െയക്തമല്ല. 

3.വതോഴിലില്ലോയ്മദവതനം: 

വതോഴില് ആെശയവപ്ു കഴിഞ്ഞോല് 15 ദിെ ത്ിനകം വതോഴില് ലഭയമോക്ോത്പക്ഷം 

വതോഴിലില്ലോയ്മ ബ്െതനം ലഭിക്ോൻ അെകോശമുെക.െോര്ിവലവതോഴിലോളികൾ തീയ്യതി 

ബ്രഖവപടുത്ി  ബ്രഖോമൂലം അബ്പക്ഷ  മര്പിക്ോറില്ല ,അതുവകോെക തവന്ന വതോഴിലില്ലോയ്മ 

ബ്െതനം ലഭിബ്ക്െ  ോഹെരയം ഉെോയി്ില്ല 

4.തഷ്ല്്  ഓ് ദഗ്പാജേ്റ്്    ംബന്ധിച്ച്: 

െോര്ില് ആെശയമോയ െിക ന ക്പെൃത്ികൾ കവെത്ുന്നതിനക വതോഴിലോളികൾക്ക 

അെകോശം ഉെക. വതോഴില് കവെത്ുന്നതിനു വതോഴിലോളികളുവടയും ബ്മറ്ിവെയും ഭോഗത്ക  

നിന്നും പങ്കോളിത്മുെോെുന്നുെക ,എന്നോല് വതോഴിലുറപില് അനുെദനീയമോയ ആസ്തി െിക ന 

ക്പെൃത്ികൾ കവെത്ുന്നതിനക െോര്ിവല െിെിേ ബ്മഖലയില് ഉള്ളെരുവട പങ്കോളിത്ം 

ഉെോബ്െെതുെക.പഞ്ചോയത്ില്െോര്ക  തലത്ില് ക്ഗോമ ഭ രജി കവറര്   ൂക്ഷിക്ുന്നതോയി 

കെില്ല .െോര്ിവല വപോതു ക്ഗോമ ഭയില്  ആണക വതോഴിലുറപക  ം ന്ധമോയ ബ്യോഗം 

ബ്െര്ന്നതോയി കോണുന്നതക 

5.യാഗ്താ തെലവ ് ംബന്ധിച്ച്: 

വതോഴിലോളികൾക്ക തോമ  സ്ഥലത്ുനിന്നും 5 കിബ്ലോമീറ്ര് െുറ്ളെില് വതോഴില് 

ലഭിക്ുെോനുള്ള അെകോശമുെക ,ക്പസ്തു ത പരിേിക്ു പുറത്ു  വതോഴില് വെബ്യ്യെ  ോഹെരയം 
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ഉെോെുകയോവണങ്കില് യോക്തോ  ത്യോയി കൂലിയുവട 10% തുക നിലെിവല കൂലി ക്പകോരം  27 

രൂപ 10 കപ  ക്പെൃത്ി ദിെ ങ്ങളില് ലഭയമോക്ണം. അഞ്ചകകിബ്ലോമീറ്ര് പരിേിക്പുറം 

വതോഴിലുറപക ക്പെൃത്ി വെയ്തില്ല എന്നോണു വതോഴിലോളികളില് നിന്നും മന ിലോക്ോൻ 

കഴിഞ്ഞതക. 

6.ഗ്പവൃത്ി സ്ഥലതത് ത ൌേരയങ്ങൾ  ംബന്ധിച്ച്; 

വതോഴിലിടങ്ങളില് ലഭിബ്ക്െ അടിസ്ഥോന വ ൗകരയങ്ങളോയ ക്പഥമ ശുക്ശൂഷ്ോ  ംെിേോനങ്ങൾ ,

െിക്ശമ  മയവത് തണല്  ൗകരയം, കുടിവെളളം എന്നിെ വതോഴിലോളികൾക്ക വ ൗജനയമോയി 

ലഭയമോബ്ക്െതുെക.  . വതോഴിലോളികളുമോയുള്ള കൂടിക്ോഴ്ച യില് മന ിലോക്ോൻ ോേിച്ചതക 

കുടിവെള്ളത്ിനോയി  പോക്തം ,എന്നിെ ലഭയമോയിരുന്നു എന്നും അബ്തോവടോപം ഗ്ലോ ക   ക്പഥമ 

ശുക്ശൂഷ് മരുന്നുകൾ െോങ്ങിെു ഓഫീ ില് നല്കുന്ന എന്നറിയോൻ  ോേിച്ചു ,ഇതുെവര  എന്നോല്

വതോഴിലോളികൾക്ക ,കയ്യുറ കോലുറ  ലഭിച്ചി്ില്ല .ഇതക നിര്െഹണ ഏജൻ ിയുവട 

ഭോഗത്ുനിന്നുള്ള െീഴ്ചയോണക, തുടര്ന്നുള്ള ക്പെൃത്ികളില് അടിസ്ഥോന വ ൗകരയങ്ങൾ 

ലഭയമോക്ുന്നതിനക നിര്െഹണ ഏജൻ ി ക്ശദ്ധിബ്ക്െതുെക . 

അപേടങ്ങൾ  ംബന്ധിച്ച്:വതോഴിലുറപക ബ്ജോലിക്ിവട വതോഴിലോളികൾക്ക ഏവതങ്കിലും 

തരത്ിലുള്ള അപകടം  ംഭെിച്ചു ബ്പോെുകയോവണങ്കില് നിയമത്ിവല വഷ്യൂൾ 

2(5)ക്പകോരെുംഅദ്ധയോയം 9 വല പരോമര്ശങ്ങളുവട അടിസ്ഥോനത്ിലും െികില് ോ 

വെലെുകളുവട ബ്രഖകൾ  മര്പിക്ുന്ന മുറയകക്ക  ക്പസ്തു ത തുക മുഴുെനും അനുെദിച്ചു 

വകോടുബ്ക്െതോണക.ഓിറ്ക  കോലയളെില് അത്രത്ില് ഉള്ള അപകടങ്ങൾ ഒന്നും 

 ംഭെിച്ചി്ില്ല . 

7.ദവതനം ലഭയമാക്കുന്നത്  ംബന്ധിച്ച്;വതോഴിലുറപക നിയമത്ില് ത ക്ഷന് 3(2)ക്പകോരം 

മസ്റ്റര് ബ്റോളക കോലോെേി കഴിഞ്ഞു 15ദിെ ത്ിനകം വതോഴിലോളികളുവട അവക്ൗെില് കൂലി 

ലഭിക്ുെോൻ അെകോശമുെക . പഞ്ചോയത്ില് നിന്നും പതിനഞ്ചക ദിെ ത്ിനുളളില് എഫക .ടി.ഒ 

ജനബ്ററ്ക വെയ്തി്ുെക .  

8.15േിവ ത്ിനേംദവതനം ലഭയമായിതലങ്കില് നഷ്ട പരിഹാരം ലഭിക്കുവാനുള്ള 

അവോശം 

വതോഴില് പൂര്ത്ീകരിച്ചു പതിനഞ്ചു ദിെ തകനുള്ളില് കൂലി ലഭിെിരുന്നിവലനകകില്  

കൂലിയുവട  0.05  ശതമോനം നഷ്ട പരിഹാരം ലഭിക്കുവാനുള്ള അവോശം ഉണ്ട്. 

പഞ്ചോയത്ില് നിന്നും പതിനഞ്ചക ദിെ ത്ിനുളളില് എഫക.ടി.ഒ ജനബ്ററ്ക വെയ്തി്ുെക.നിലെില് 

ബ്കക്ന്ദ  രകകോരില് നിന്നും ഫെക  ലഭയമോകതിരിക്ുന്ന  ോഹെരയത്ില് മോക്തമോണക ബ്െതനം 

ലഭിക്ോൻ  കെകുന്നതക. 

9.പരാ-തി പരിഹാരം  ംബന്ധിച്ച്: 

വതോഴിലുറപുമോയി  ന്ധവപ് ഏവതങ്കിലുംകോരയത്ില് പരോതിയുെോകുന്ന പക്ഷം ആയതക 

ബ്രഖോമൂലം പഞ്ചോയത്ില് പരോതിവപടോെുന്നതോണക ,ക്പസ്തു ത പരോതികൾ  വീകരിച്ചു ര ീറ്ക  

നല്കുകയും പരമോെേി 7 ദിെ  പരിേിക്ുള്ളില് അബ്നവഷ്ിച്ചു പരോതിക്ോരനക മറുപടി 

നല്ബ്കെതോണക(section (19) .പരോതികൾ അറിയിക്ുന്നതിനുള്ള ബ്ടോൾ ക്ഫീ നമ്പരക (18004251004 ) 

വപോതുജനങ്ങൾക്ക കോണോെുന്ന രീതിയില് പഞ്ചോയത്ക ഓഫീ ില് ക്പദര്ശിപിബ്ക്െതുെക . 

പഞ്ചോയത്ിവല പരോതി രജിസ്റ്റര് പരിബ്ശോേിച്ചബ്പോൾ ഇതുെവരയോയി രെു പരോതികൾ 

രജിസ്റ്ററില് ബ്രഖവപടുത്ിയതോയും അതിനുള്ള നടപടി  വീകരിച്ചതോയും കോണവപ്ു.കൂലി 

കെകിയ പരോതി ആണക , 

10.ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്  നടത്ുന്നത്  ംബന്ധിച്ച്: 

വതോഴിലുറപില് ഏവറ്ടുത് ക്പെൃത്ികൾ ബ് ോഷ്യല് ഓിറ്ക  നടത്ുന്നതില് 

പങ്കോളികളോെുന്നതിനു വതോഴിലോളികൾക്ക അെകോശമുെക.(വ ക്ഷൻ 17.2)  

8.തതാഴിലാളിേളുതടേടമേൾ 

1. കൃതയ മയത്കവതോഴില്സ്ഥലത്കഹോജരോയിഒപക െയകക്ുക. 

2. വതോഴിലുറപകക്ഗോമ ഭയകക്കബ് ോഷ്യല്ഓിറ്കക്ഗോമ ഭയുംകൃതയമോയിപവങ്കടുക്ുക 

3. ക്പകൃതി ംരക്ഷണത്ിനകആെശയമോയക്പെൃത്ികൾഏവറ്ടുത്കനടപിലോക്ുക. 
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4. ആസ്തി ൃഷ്ടിക്ുന്നക്പെൃത്ികൾ  കവെത്ിബ്മറ്കവനയുംപഞ്ചോയത്കഅേികൃതവരയും   

 അറിയിക്ുക. 

9.രജി ്തറര്ട പരിദശാേന 

ബ്കക്ന്ദ ര്ക്ോരിനകവറ നിര്ബ്ദശ ക്പകോരം തോവഴ പറയുന്ന ഏഴു രജിസ്റ്റര് നിര് ന്ധമോയും 

ക്ഗോമപഞ്ചോയത്ില്  ൂക്ഷിബ്ക്െതോണക. AMC ക്പകോരമുള്ള 7 രജിസ്റ്ററുകളുംഉെോയിരുന്നു.അെ 

തോവഴ പറയ്യുന്നു. 

തതാഴില് ോര്ടഡ് രജിസ്റ്റര്ട  . 

എം .ഐ .എ ില് നിന്നും വൗണ്ബ്ലോക വെയ്ത ബ്കോപിയില് െോര്ക  തലത്ില് ഉള്ള എല്ലോ 

െിെരങ്ങളും ഉൾവപടുത്ിയി്ുെക.  

ഗ്ഗാമ ഭരജിസ്റ്റര്ട 

വതോഴിലുറപുമോയി  ന്ധവപ് ക്ഗോമ ഭകൾ ,തുടങ്ങിയെ ബ്രഖവപടുത്ുന്നതിനക ബ്യോഗങ്ങൾ  

െോര്ക  തലത്ില് ക്പബ്തയക ക്ഗോമ ഭോ രജിസ്റ്റര്  ൂക്ഷിബ്ക്െതോണക.െോര്ക  തലത്ില് ക്ഗോമ ഭ 

രജിസ്റ്റര്  ൂക്ഷിച്ചി്ുെക 

തതാഴില് അദപക്ഷാ രജിസ്റ്റര്ട  

വതോഴില് ആെശയവപ്ു ലഭിക്ുന്ന അബ്പക്ഷകളുവട െിെരങ്ങളും അതുക്പകോരം അെര്ക്ക 

വതോഴില് അനുെദിച്ചതിനകവറ െിെരങ്ങളും  ക്പസ്തു ത രജിസ്റ്ററില് ബ്രഖവപടുത്ി 

വെബ്ക്െതോണകMIS ല് നിന്നും വൗണ്ബ്ലോക വെയ്ത ബ്കോപിയില് എല്ലോ െിെരങ്ങളും 

ഉൾവപടുത്ിയി്ുെക 

വര്ടക്ക് രജിസ്റ്റര്ട: 

വതോഴിലുറപില് നടപിലോക്ുന്ന ക്പെൃത്ികളുവട െിെരങ്ങൾ യഥോ മയം ക്പസ്തു ത രജിസ്റ്ററില് 

ബ്രഖവപടുവതെോതോണക.2018 19 കോലയളെില് വെയ്യുെോൻ ഉബ്േശിച്ചിരുന്ന മുഴുെൻ 

ഫയലുകളുബ്ടയും െിെരങ്ങൾ നല്ല രീതിയില്   എം,വ എ.എ ക ല് നിന്നും ൗണ്ബ്ലോക വെയ്തു 

 ൂക്ഷിച്ചിരിക്ുന്നു.(പഞ്ചോയത്ിവെ മുഴുെൻ  ക്പെൃത്ികളും 

ആസ്തിരജിസ്റ്റര്ട: (സ്ഥിര ആസ്തികളുവട രജിസ്റ്റര്) 

ആസ്തിരജിസ്റ്റര് ൂക്ഷിച്ചിരിക്ുന്നു ഇതുെവര വെയ്ത എല്ലോ ക്പെൃത്ികളും ബ്രഖ വപടുതിയി്ുെക  

പരാതി രജിസ്റ്റര്ട: 

വതോഴിലുറപക പദ്ധതിയുമോയി  ന്ധവപ് ഏതു പരോതിയും െോക്ോബ്ലോ ,ബ്രഖോമൂലബ്മോ 

ലഭിക്ുകയോവണങ്കില \                                  രജിസ്റ്ററില് ബ്രഖവപടുത്ുകയും നിര് ന്ധമോയും 

കകപറ്ു ര ീതക പരോതിക്ോരനക നല്കുകയും ബ്െണം  .18004255720 എന്ന ബ്ടോൾ ക്ഫീ നമ്പറില് 

പരോതികൾ ബ്രഖവപടുത്ോം എന്നുള്ള െിെരം വതോഴിലോളികൾക്ക ലഭയമോക്ണം.പരോതി രജിസ്റ്റര് 

കൃതയമോയി   ൂക്ഷിെിടുെക.ലഭിച്ച പരോതി അതിനു എടുത് നടപടി ക്കമങ്ങൾ എന്നിെ 

കൃതയമോയി ബ്രഖ വപടുത്ിയി്ുെക.എന്നോല് ഓബ്രോ  ോമ്പത്ീക െര്ഷ്െും ബ്രജി കവറര് ബ്ലോ ക 

വെയ്തതോയി കെില്ല.കൂലി ലഭിക്ോൻ കെകിയതിനക കഴിഞ്ഞ   ോമ്പത്ിക െരകഷ്ം രെു പരോതി 

ലഭിച്ചതോയി കെു. 

തമറ്ീരിയല്രജിസ്റ്റര്ട :  

വതോഴിലുറപില് ഏവറ്ടുക്ുന്ന ക്പെൃത്ികളുവട ഭോഗമോയി െരുന്ന  ോേന  ോമക്ഗികളുവട 

െോങ്ങല് തീരുമോനം ,ഉപബ്യോഗം,നീക്ിയിരിപക,വെലെുകൾ എന്നിെ  ം ന്ധിച്ച െിെരങ്ങൾ 

മുഴുെനും ക്പസ്തു ത രജിസ്റ്ററില് ബ്രഖവപടുബ്ത്െതോണക. 

 

 

10.ഗ്പവൃത്ി യലിതല 22 ദരഖേൾ 
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എ .എം  ി ക്പകോരം ഒരു ക്പെൃത്ി ഫയലില് തോവഴപറയുന്ന ഇരുപത്ിരെു ബ്രഖകൾ 

നിര്ബന്ധമോയും ഉെോയിരിബ്ക്െോതോണക. 

1.േവര്ടദപജ് 

െോര്ഷ്ിക മോസ്റ്റര്  ര്ക്ുലര് ക്പകോരം കെര്ബ്പജില് പഞ്ചോയത്ക െിെരങ്ങൾ, ജില്ല, ക്പെര്ത്ി 

നടപിലോക്ിയ െിെരങ്ങൾ, അടങ്കല് തുക, ആവക വെലെക, നടത്ിയ തീയതി,  മുതലോയ 

െിെരങ്ങൾ ബ്രഖവപടുബ്ത്െതോണക.  പരിബ്ശോേിച്ച 4 ഫയലുകളില്ഒന്നില് ബ്പോലും െോര്ഷ്ിക 

മോസ്റ്റര്  ര്ക്ുലര് ക്പകോരമുള്ള കെര് ബ്പജക കോണോൻ  ോേിച്ചില്ല.  

2.തെേ് ലി ് റ് ്

െര്ക്ക ഫയലില്  ൂക്ഷിച്ചിരിക്ുന്ന െിെരങ്ങളുവട പ്ികയും, അെയുവട ബ്പജക നമ്പറും 

ബ്രഖവപടുബ്ത്െ വെക്ക ലിസ്റ്റകഫയലില്  ൂക്ഷിബ്ക്െതോണക. പരിബ്ശോേിച്ചരെു  

ഫയലുകളില്ഒരു ക്പെര്ത്ിഫയലുകളില്  വെകക ലി ക റ്കകോണോൻ  ോേിച്ചില്ല. 

3.ആക്ഷൻപ്ലാന് 

ഒരു ജനകീയ ഇടവപടലിനകവറ ബ്നര്  ോക്ഷയം വതളിയി ക്ുന്ന ബ്രഖയോണക ആക്ഷൻ പ്ലോൻ 

ബ്കോപിക്ഗോമ ഭ നിര്ബ്േ. ശിക്ുന്ന ക്പെര്ത്ികൾ വഷ്ല്ഫക ഓഫക ബ്ക്പോജക്ടിബ്ലക്ക മോറ്ുകയും 

ഇതില്നിന്നും മുൻഗണന അടിസ്ഥോനത്ില് അതോതക  ോമ്പത്ിക െര്ഷ്ത്ില് ആെശയമുള്ള 

ക്പെര്ത്ി വതരവഞ്ഞടുത്ക ആക്ഷൻ പ്ലോൻ തയ്യോറോക്ുകയും വെയ്യും ആക്ഷൻ പ്ലോനില് ഉൾവപ്  .

ക്പെര്ത്ി തവന്നയോബ്ണോ നടപിലോക്ിയതക എന്നക മനസ്സിലോക്ുന്നതിനും ആക്ഷൻപ്ലോൻ ബ്കോപി 

ഉപകരിക്ുന്നു.പരിബ്ശോേിച്ച ഫയലുകളില്  AMC ക്പകോരം നിര് ന്ധമോയും ഉെോയിരിബ്ക്െ 

ആക്ഷൻ പ്ലോനിൻവറ ബ്കോപി  ൂക്ഷിച്ചിരുന്നല്ല. 

4.എസ്റ്റിദമറ്്ഡിസ ന്ആന്ഡ്ദഗ്ഡായിങ ്

 ോബ്ങ്കതിക എസ്റ്റിബ്മറ്ക പദ്ധതിയില് ഏവറ്ടുക്ുന്ന ഓബ്രോ ക്പെര്ത്ിക്ും  ംസ്ഥോന  ര്ക്ോര് 

െുമതലവപടുത്ിയ അേികോര സ്ഥോനത്ിനകവറ അനുമതിബ്യോടുകൂടിയ  ോബ്ങ്കതിക എസ്റ്റിബ്മറ്ക 

ഉെോയിരിബ്ക്െതോണക.ഓബ്രോ ക്പെര്ത്ിക്ും എസ്റ്റിബ്മറ്ിനകവറ  ംക്ഷിപ്തം, ിക ൻ, 

ക്പെര്ത്ിയുവട ക്പതീക്ഷിത ബ്ന്ങ്ങൾ െിശദീകരിക്ുന്ന  ോബ്ങ്കതിക കുറിപക തുടങ്ങിയെ 

ഉെോയിരിബ്ക്െതും വ കവര് ബ് ോഫകറ്ക വെയറിലൂവട ഓണ്കലനോയി 

അനുമതികൾലഭയമോബ്ക്െതുമോണക .എല്ലോ ഫയലുകളിലും െിശദമോയഎസ്റ്റിബ്മറ്ക ഉെോയിരുന്നു. 
എസ്റ്റിബ്മറ്ില്  ോബ്ങ്കതികെിദഗ്ധരുവട ഒപക ഉെോയിരുന്നു. എസ്റ്റിബ്മറ്കറിബ്പോര്്ക ബ്ക്പോജക്ടക റിബ്പോര്്ക 

ഇെ ..  ൂക്ഷിച്ചിരുന്നു .ഒരുഫയലിലും,ജനകീയഎസ്റ്റിബ്മറ്കഎന്നിെഉെോയിരുന്നില്ല. 

5.ഭരണാനുമതി 

ഒരു െോര്ില് ഒരു െര്ഷ്ം നടപിലോക്ുന്ന വതോഴിലുറപക പദ്ധതി ക്പെര്ത്നങ്ങൾക്ക പഞ്ചോയത്ക 

ഭരണ  മിതി നല്കുന്ന അംഗീകോരമോണക ഭരണോനുമതി 

പരിബ്ശോേിച്ച ഫയലുകളില് ഭരണോനുമതി യുവട ബ്കോപി ൂക്ഷിച്ചിരുന്നല്ല.. 

7. ംദയാജിതപദ്ധതി(േൺദവര്ടജന് ്) 

ഓിറ്ക  നു െിബ്േയമോക്ിയ രെു   ക്പെര്ത്ികൾക്ും ഈ ബ്രഖകൾ  ോേകമല്ല. 

8.ഡിമാന്ഡ്ദാം 

ഡിമാന്ഡ്ദാം ൂക്ഷിച്ചിരുന്നതോയി കെില്ല. 

9.വര്ടക്ക്അദലാദക്കഷ്ന്ദാം 

വതോഴില് ആെശയവപ്െര്ക്ുവതോഴില് അനുെദിച്ചുവകോെുള്ള െര്ക്ക അബ്ലോബ്ക്ഷ്ൻ 

ബ്ഫോംഈ ക്പെര്ത്ിയുവട ഫയലില്  ൂക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല . 

10.ഇമസ്റ്റര്ട ദറാൾ 

വതോഴിലോളികൾ വതോഴില് വെയ്യുന്ന തീയതി, ദിെ ം ഉൾവപവട ഹോജര് 

ബ്രഖവപടുത്ുന്നതിനുള്ള അടിസ്ഥോന ബ്രഖയോണക ഇമസ്റ്റര് ബ്റോൾ.ഇതില് ബ്ലോക്ക വെലപകവമൻറക 

ഓഫീ ര്, പഞ്ചോയത്ക വ ക്ക്റി എന്നിെര് ഒപും,   ീലുംബ്രഖവപടുബ്ത്െതോണക.  ഇ-മസ്റ്റര് 

ബ്റോളുകളില് ബ്ലോക്ക വെലപകവമൻറക ഓഫീ ര്, പഞ്ചോയത്ക വ ക്ക്റി എന്നിെര് ഒപും,  
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 ീലുംബ്രഖവപടുത്ിയി്ുെക തീയതി. ഇതില് വതോഴിലോളികളുവട ഒപുകൾ,  അെരുവട 

വതോഴില് ദിനങ്ങൾ,  കൂലി എന്നിെ ബ്രഖവപടുത്ിയി്ുെക .മോസ്റ്റര് ബ്റോളില് ഒപിടുന്ന 

ബ്കോളങ്ങളില് തീയതി എഴുതി്ുെയിരുന്നില്ല മസ്റ്റര് ബ്റോളില്  എം  ുക്ക   നമ്പര് 

ബ്രഖവപടുത്ിയില്ലപരിബ്ശോേനയ്യകക്ക െിബ്േയമോക്ിയ െര്ക്ക  ഫയലിവല മസ്റ്റര് ബ്റോളില് 

വെ്ിത്ിരുത്ലുകൾ ഉെോയിരുന്നു,അെ തോവഴ പറയുന്നു 

SN ഗ്പവൃത്ിയുതട ദപര്  മ ്തറര്ട 

ദറാൾ നമ്പര്ട 

 റിമാര്ട്സ് 

1 ദോ്ൂര്ടപറമ്പുമുതല്നിടു

വപ്പുറംഅമ്പലംവതരനട

പ്പാതനിര്ടമാണംRC/65487 

7436,8076  മസ്റ്റബ്റോൾപൂര്ണമോയി 

പൂരിപിച്ചി്ില്ല. 

 

2 പച്ചക്കറിക്ക്നിലതമാരുക്കല് 

LD/324307 
13365,13366,14987,15972,15575 തതാഴിലാളിേളുതടഅറ്ന്ഡന്സ്മാഗ്തംദര

ഖതപ്പടുത്ിയിരിക്കുന്നു.ദേഡ്തോണ്്ടെു

രണ്ടിയിരിക്കുന്നു. 

11.തമഷ്ര്ടതമന്റ്പുസ്തേം (M Book) 

ക്പെര്ത്ി തുടങ്ങുന്നതിനക മുമ്പും ബ്ശഷ്െും അളെുകൾ ബ്രഖവപടുത്ുന്നതിനുള്ള അടിസ്ഥോന 

ബ്രഖയോണക വമഷ്ര്വമനകറക   ുക്ക..എല്ലോ ഫയലുകളിലും M book ഉെോയിരുന്നു.വമഷ്ര്വമൻറക 

 ുക്ില് നമ്പര് ബ്പജക നമ്പര് ഇെ ബ്രഖവപടുത്ിയി്ുെകഓെര് ിയര്, എൻജിനീയര് 

എന്നിെരുവട ഒപകവമഷ്ര്വമനകറക   ുക്ില് ഉെോയിരുന്നു.പരിബ്ശോേനയകക്ക െിബ്േയമോക്ിയ  

െര്ക്ക  ഫയലിലുംഎം  ുക്ക   ൂക്ഷിച്ചിരുന്നു.എം  ുക്ില് അളെുകൾ ബ്രഖവപടുത്ുബ് ോൾ 

ക്പെൃത്ി വെയുന്ന ക്പബ്ദശം ഉടമയുവട ബ്പരക , ര്ബ്േ നമ്പര് എന്നിെ ഉൾവപടുത്ി അളെുകൾ 

ഏബ്തോരോൾക്ും വെയ്ത ക്പെൃത്ികൾ കെു മന ില്ലക്ുെോനും അളന്നു ത്ി് വപടുത്ുെോനും 

 ോേിക്ുന്ന രീതിയില്   ൂക്ഷിച്ചിരിക്ുന്നു. 

12.തമറ്ീരിയല്ലിസ്റ്റ് 

ബ്കോ്ൂര്പറമ്പുമുതല്നിടുെപുറംഅമ്പലംെവരനടപോതനിര്മോണം 

RC/65487എന്ന ക്പെൃത്ിയുവട വമറ്ീരിയല്ലിസ്റ്റക കൃതയമോയി  ൂക്ഷിച്ചിരിക്ുന്നു . 

13.ബ്െജക ലിസ്റ്റക 

വതോഴിലോളികൾ എക്ത ദിെ ം ബ്ജോലി വെയ്തു എന്നതിനക അടിസ്ഥോനവപടുത്ി അെര്ക്ക 

നല്ബ്കെ തുക അതോയതകകൂലി, ആയുേങ്ങൾക്ക വകോടുക്ുന്ന െോടക,  മൂര്ച്ച കൂ്ുന്നതിനുള്ള 

തുക എന്നിെ എല്ലോം കോണിച്ചു വകോെക പണം കകമോറുന്നതിനക ബ്െെി തയ്യോറോക്ുന്ന 

ക്പേോനവപ് ഒന്നോണക ബ്െജക ലിസ്റ്റക.  മസ്റ്റര് ബ്റോൾ ക്പകോരമുള്ള ബ്െജക ലിസ്റ്റക എല്ലോ ഫയലിലും കോണോൻ 

 ോേിച്ചു. 

14.മസ്റ്റര്ടദറാൾ /യല്മാറ്സ്ലിപ്പുേൾ 

ഒരു മസ്റ്റര് ബ്റോൾ അെ ോനിെക 3 ദിെ ത്ിനകം തവന്ന അളെുകൾ  ന്ധവപ് ഉദയോഗസ്ഥൻ 

ബ്രഖവപടുത്ണം എന്നക നിയമം അനുശോ ിക്ുന്നു.അളെുകളില് ക്കമബ്ക്ടുകൾ ഉെോയോബ്ലോ, 

ഉപബ്യോഗിക്ുന്ന വമറ്ീരിയലിനകവറ കവോളിറ്ിയില് നിലെോരം കുറയകക്ുകബ്യോ, ഉയര്ന്ന എസ്റ്റിബ്മറ്ക 

കോണിക്ുകബ്യോവെയ്യുന്നതക നിയമെിരുദ്ധമോെുകയും വ ക്ഷൻ 25 അനുശോ ിക്ുന്ന ശിക്ഷകക 

െിബ്േയമോബ്െെി െരുകയും വെയ്യും. എല്ലോ ഫയലുകളിലും ഫയല് ക്ടോക്ിംഗക ബ്ഫോം അഥെോ 

മസ്റ്റര് ബ്റോൾ മൂെകവമൻറക സ്ലിപകഉെോയിരുന്നു.  ആരംഭിച്ച തീയതിയും അെ ോനിച്ച തീയതിയും 

ബ്രഖവപടുത്ിയിരുന്നു. മറ്ു ക്പേോനവപ് ബ്കോളങ്ങൾ MIS ല് അപക ബ്ലോക വെയ്ത തീയതി .ബ്െതനം 

അനുെദിച്ച  മുതലോയെ ബ്രഖവപടുത്ി യിരിക്ുന്നു. 

15. തമറ്ീരിയല് വൌച്ചര്ട ബില്  

വമറ്ീരിയല് ൌച്ചര്  ില്  ൂക്ഷിച്ചി്ുെക 

16.ഫെക ക്ടോൻസ്ഫര് ഓര്ര് (FTO)’ 

പരിബ്ശോേിച്ച ഫയലുകളില് ഒന്നും ഫെകക്ടോൻസ്ഫര്ഓര്ര്(FTO)’ ഹോര്ക  ബ്കോപി   ൂക്ഷിച്ചി്ില്ല . 
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17. ദറായല്റ്ി 

പരിബ്ശോേന  െിബ്േയമോക്ിയ  ഒരു െര്ക്ക  ഫയലിലും ബ്റോയല്റ്ി  ോേകമല്ല 

18.ദാദ്ാഗ്ഗാ ്

ക്പെര്ത്ി തുടങ്ങുന്നതിനക മുമ്പക ക്പെര്ത്ി നടന്നു വകോെിരിക്ുബ്മ്പോൾ ,   ക്പെര്ത്ി 

പൂര്ത്ീകരിച്ചു കഴിയുബ്മ്പോൾ  തുടങ്ങിയഓബ്രോ ഘ്ത്ിവലയും ബ്ഫോബ്്ോകൾ ഫയലില് 

 ൂക്ഷിക്ണവമന്നക നിഷ്കര്ഷ്ിച്ചിരിക്ുന്നു ഇത്രത്ിലുള്ള  െിെിേ ഘ്ങ്ങളിവല 

ബ്ഫോബ്്ോകളും ൂക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല  

19 .ജിദയാ ടാഗ്ഡ് ദാദ്ാ ് 

ക്പെര്ത്ി സ്ഥലം തിരിച്ചറിയുന്നതിനുള്ള ഉപോേിയോണക ജിബ്യോ ടോഗ്ഡക ബ്ഫോബ്്ോ ക.  

എന്നോല്ബ് ോഫകറ്ക  ബ്കോപി ഓഫീ ില്  ൂക്ഷിക്ുനുനകവടനകകിലും  ഇെ പരിബ്ശോേനയകക്ക 

െിബ്േയമോക്ിയ ഒരു ഫയലിലുംജിബ്യോ ടോഗ്ഡക ബ്ഫോബ്്ോ ക ബ്കോപി  കോണോൻ  ോേിച്ചില്ല. 

20 ഗ്പവൃത്ി പൂര്ടത്ീേരണ  ാക്ഷയപഗ്തം 

ക്പെൃത്ി പൂര്ത്ീകരണ  ോക്ഷയപക്തം  ൂക്ഷിച്ചിരുന്നു .  

 21. ബ് ോഷ്യല് ഓിറ്ക റിബ്പോര്്ക 

എഎം ി ക്പകോരമുള്ള ബ് ോഷ്യല് ഒ ോിറ്ക നടപോക്ുന്നതക ഇബ്പോഴോണക. 

22.സ റ്്ഡയറി 

 ംസ്ഥോന  ര്ക്ോരിനകവറ നിര്ബ്േശക്പകോരംെര്ക്ക ഫയലില്  ൂക്ഷിബ്ക്െ 22 മവത് 

ബ്രഖയോണക ക റ്കയറി.പരിബ്ശോേനയകക്ക  െിബ്േയമോക്ിയ ക്പെൃത്ികൾ  ക റ്ക യറി 

 ൂക്ഷിച്ചിരുന്നു,ക റ്ക യറി യുവടകെര്ബ്പജില് ക്പെര്ത്ിവയ കുറിച്ചുള്ള ക്പോഥമിക 

െിെരങ്ങൾഏവതോരു െയക്തിക്ും മനസ്സിലോക്ോൻ പറ്ുന്ന രീതിയില് ഉെോബ്കെതോണക. 

ക്പെര്ത്ി ആരംഭിക്ുന്നദിെ ം ക്പെര്ത്ി അെ ോന തീയതി  എന്നിെ ബ്രഖ വപടുതിയിരുന്ന ,,

വെക്ക ലിസ്റ്റക   പൂരിപിച്ചിലകക റ്ക യറി യുവട ഒരു ഭോഗമോണക  െിജിലൻ ക ആൻക ബ്മോണിറ്റിങക 

കമ്മിറ്ി..െിജിലൻ കആൻകബ്മോണിറ്റിങ്കമ്മിറ്വയകുറിച്ചുള്ളഒരുെിെരെുംബ്െര്ത്ി്ി

ല്ലപണിയോയുേങ്ങളുവട െോടക ക റ്ക യറിയില് ബ്രഖ വപടുത്ിയില്ല ക റ്ക യറി മവറ്ോരു  
ഒരു ഭോഗമോണക ന്ദര്ശക കുറിപക:  ക്പെൃത്ിയുവട ഓബ്രോ ഘ്ങ്ങളിലുള്ള 

പുബ്രോഗതിെിലയിരുത്ുന്നതിനും, വതോഴിലോളികളുവട ക്പശ്നങ്ങൾ മനസ്സിലോക്ുന്നതിനും, പദ്ധതി 

നിര്െഹണ ഏജൻ ിയുവട ഉബ്ദയോഗസ്ഥര്, ജനക്പതിനിേികൾ, VMC അംഗങ്ങൾ എന്നിെര് 

ക്പെൃത്ി നടക്ുബ്മ്പോൾ സ്ഥല  ന്ദര്ശനം നടബ്ത്െതോണക. ക റ്ക യറികളില്, 

 ന്ദര്ശകരുവട  ബ്പരും,ഒപും,ബ്രഖവപടുത്ിയിരുവന്നങ്കിലും,   കുറിപക ഉെോയിരു 

ന്നില്ല.അബ്തോവടോപം തവന്ന പദ്ധതി നിര്െഹണ ഏജൻ ിയുവട ഉബ്ദയോഗസ്ഥര്  ന്ദര്ശനം 

ഉെോയിരുന്നില്ല 

11.CIB-  ിറ്ി ൺ ഇന്ര്ടദമഷ്ന് ദബാര്ടഡ ്

വതോഴിലുറപക പദ്ധതിയുവട  ുതോരയത ഉറപോക്ുന്നതിനു ബ്െെിയുള്ള ഒരു ഉപോേിയോണക  ിറ്ി 

 ണ് ഇൻഫര്ബ്മഷ്ൻ ബ് ോര്ക Para 25(a), schedule 1 അനു രിച്ചക ഒരു ക്പെര്ത്ിയുവട അടിസ്ഥോന 

െിെരങ്ങൾ അതോയതക എസ്റ്റിബ്മറ്ക തുക  ോേന ബ്െതന ഘടകങ്ങൾ യഥോര്ത്ഥ വെലെക വതോഴില് 

ദിനങ്ങൾ തുടങ്ങിയ െിെരങ്ങൾ  ോേോരണ ജനങ്ങൾക്ും ഗുണബ്ഭോക്തോ ക്ൾക്ും മനസ്സിലോ 

കുന്ന രീതിയില് ക്പദര്ശിപിബ്ക്െതക അനിെോരയമോണക..ഈ ബ് ോര്ക സ്ഥോപിബ്ക്െതക ഓബ്രോ 

ക്പെര്ത്ിയുവടയും ആരംഭഘ്ത്ില് ആണക. ഓബ്രോ ക്പെര്ത്ിക്ും അനു ൃതമോയി നിഷ്കര് 

ഷ്ിച്ചി്ുള്ള അളെുകളില് ഉള്ള ബ് ോര്ുകൾ  ിമൻറകഉം ബ്കോണ്ക്കീറ്ും ഉപബ്യോഗിച്ചക നിര്മ്മിച്ചക 

സ്ഥോപിക്ണവമന്നക നിയമം അനുശോ ിക്ുന്നുെക. ഇരുമ്പക ,ടിൻ ,ഫകള ക്സകഷ്ീറ്ുകൾ തുടങ്ങിയെ 

ഉപബ്യോഗിച്ചി്ുള്ള ബ് ോര്ുകൾ സ്ഥോപിക്ുന്നതക നിയമെിരുദ്ധമോണക. നിര്മ്മോണവച്ചലെക 

െയക്തിഗത ക്പെര്ത്ികൾക്ക 3000 രൂപയും വപോതു ക്പെര്ത്ികൾക്ക 5000 രൂപയും ആണക 

പരമോെേി െിലെക എന്നോണക ആനുെല് മോസ്റ്റര്  ര്ക്ുലര് നിഷ്കര്ഷ്ിക്ുന്നതക.  ിഐ ി 

അടങ്ങുന്ന ഒരു ബ്ഫോബ്്ോ െര്ക്ക ഫയലില് ഉൾവപടുത്ണം എന്നതക നിര് ന്ധമോണക.  
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പരിബ്ശോേനയകക്ക െിബ്േയമോക്ിയ ക്പെൃത്ികളുവട  ി ഐ  ി  ം ന്ധിച്ച െിെരം തോവഴ 

ബ്െര്ക്ുന്നു 

കക ക്പെൃത്ിയുവട ബ്പരക എ കറിബ്മറ്ക   എം  ുക്ില് ബ്രഖ വപടുത്ിയ തുക  ഫീല്ിവല 

െിെരങ്ങൾ 

1 ബ്കോ്ൂര്പറമ്പുമുതല്നിടുെപുറം

അമ്പലംെവരനടപോതനിര്മോണം 

RC/65487 

 

5000 എം ുക്ില്ഒന്നുംബ്രഖവപടുത്ി

യി്ില്ല.ഫയല്ഇല് 5000 രൂപയുവട 

 ില്സൂക്ഷിച്ചി്ുെക. 

 ി ഐ 

 ിഉെക 

2 പച്ചക്റിക്ക്നിലവമോരുക്ല് 

LD/324307 

0 0  ി ഐ  ി 

സ്ഥോപിച്ചി്ില്ല 

12.ദറാസ്ഗാര്ടേിനം 

വതോഴില് ആെശയകത കൃതയമോയി രജിസ്റ്റര് വെയ്യുന്നതിനും വതോഴിലോളികളുവട അര്ഹതകളും 

അെകോശ ങ്ങളും അെവര ബ് ോേയവപടുത്ുന്നതിനും പദ്ധതികൾ പരിഹരിക്ുന്നതിനുമോയി 

ബ്റോസ്ഗോര് ദിനം  ംഘടിപിബ്ക്െതോണക. ജൂണ് മോ ത്ില് ദറാസ്ഗാര്ടേിനം നടത്ിയതായി 

േണ്ടു. 

13.വിജിലന് ് ആന്ഡ്  ദമാണിറ്റിംഗ് േമ്മിറ്ി(ജാഗ്ഗത ദമല്ദനാ്  മിതി 

ഓബ്രോ ക്ഗോമപഞ്ചോയത്ിലും അഞ്ചക അംഗങ്ങളുള്ള ജോക്ഗത ബ്മല്ബ്നോ്  മിതി 

രൂപീകരിബ്ക്െതോണക. ഇതില് പ്ികജോതി-പ്ികെര്ഗ െിഭോഗങ്ങൾക്ക ബ്െെക്ത ക്പോേോനയം 

നല്ബ്കെതും പകുതി ബ്പര്  കക്തീകൾ ആയിരിബ്ക്െതുമോണക. അദ്ധയോപകര്, അംഗനെോടി 

െര്ക്ര്,  വയം  ഹോയ  ംഘത്ിവല അംഗങ്ങൾ ,ഉപബ്ഭോക്തൃ  മിതികൾ, യുെജന ലബുകൾ 

വപോതു  മൂഹ  ംഘടനകൾ തുടങ്ങിയെരില് നിന്നും VMC അംഗങ്ങവള വതരവഞ്ഞടു 

ക്ോെുന്നതോണക െി. എം.  ി. രൂപീകരിബ്ക്െതകഎങ്ങവനവയന്നുള്ളതകഎ .എം.  ി. യിവലബ്പജ്നമ്പര് 

57 ഭോഗം10.5.3.അനു രിച്ചകആെണംഏറ്െും കുറഞ്ഞ കോലയളെിബ്ലക്ക VMC വയ നിയമിബ്ക്െതക 

ക്ഗോമ ഭയോണക. ക്പെര്ത്ി സ്ഥല  ന്ദര്ശ നം വതോഴിലോളികളുമോയി ആശയെിനിമയം നടത്ല് 

,ബ്രഖകളുവട പരിബ്ശോേന ,ക്പെര്ത്ി സ്ഥ ല  ൗകരയങ്ങളുവട പരിബ്ശോേന ,ക്പെര്ത്ികളുവട 

ഗുണനിലെോരം നിര്ണയിക്ല്, തുക നിര്ണ യം ക്പെര്ത്ിയില് ഉടനീളമുള്ള റിബ്പോര്്ിംഗക 

ക്പെര്ത്ിയുവട  വഭോെവത്  ം ന്ധിച്ചുള്ള ഗു ണപരമോയ െിലയിരുത്ല് എന്നിെയോണക 

ക്പേോന െുമതല. VMC എല്ലോ ക്പെര്ത്ികളും പരിബ്ശോേിബ്ക്െതും മൂലയ നിര്ണയ രജിസ്റ്ററില് 

ബ്രഖവപടുബ്ത്െതും ബ് ോഷ്യല് ഓിറ്ക  മയത്ക അെ ക്ഗോമ ഭയില്  മര്പിബ്ക്െതുമോണക 

VMC റിബ്പോര്്ക ഒരു വപോതുബ്രഖയോയി കരുബ്തെ തും ആെശയവപടുന്നതിനനു രിച്ചക ഒരു വപോതു 

ബ്രഖയോയി പഞ്ചോയത്ക നിന്നും ലഭിബ്ക്െതും ആണക.5അംഗങ്ങളോണക നിലെില്  ഉള്ളതക.,  

ക്കമ ന ബ്പരക 

1 െിജയൻമോഷ്ക 

2 തങ്കമണി  

3 രമ  

4.  വകബ്ഗോപോലൻ 

5.    ടിെിഅമ്പുകുഞ്ഞി 

14.േതണ്ടത്ലുേൾ  

➢ പരിബ്ശോേനയകക്ക െിബ്േയമോക്ിയനടപോത,കൃതയമോയ അളെില് ഇബ്പോഴും ഫീല്ില് 

കോണുെോൻ  ോേിച്ചതക അഭിനന്ദന മര്ഹിക്ുന്നു. 

➢ വതോഴിലുറപക പദ്ധതിയുവട  ുതോരയത ഉറപു െരുത്ുന്നതിനക ക്പെൃത്ി 

ആരംഭിക്ുന്നതിനു മുമ്പക പദ്ധതി െിെരങ്ങൾ അടങ്ങിയ ക്പോബ്ദശിക ഭോഷ്യിലുള്ള 

 ിറ്ി ണ് ഇൻഫര്ബ്മഷ്ൻ ബ് ോര്ക  ക്പെൃത്ി സ്ഥലത്ക സ്ഥോപിച്ചി്ുളളതക 

അഭിനന്ദോര്ഹമോയ കോരയമോണക 

➢ മുഴുെൻ വതോഴിലോളികൾക്ും പഴയ വതോഴില് കോര്ക പുതുക്ി പുതിയ വതോഴില്കോര്ക 

പഞ്ചോയത്ില് നിന്നും അനുെദിച്ചി്ുെക വതോഴിലോളികൾക്ക െിതരണം വെയ്ത പുതിയ 

വതോഴില് കോര്ില് െിെരങ്ങൾ കൃതയമോയി ബ്രഖവപടുത്ിയിരിക്ുന്നില 
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➢  വതോഴിലുറപക നിയമം അനുശോ ിക്ും  ക്പകോരം വതോഴിലോളികൾക്ക  ക്പെൃത്ി 

ഇടങ്ങളില് അടിസ്ഥോന വ ൗകരയങ്ങൾ ലഭയ മോകുന്നില്ല(കയ്യുറ,കോലുറ എന്നിെ). 

➢ വതോഴിലോളികൾ  വന്ത്ം നിലയകക്ക വതോഴില്  ആെശയവപ്തോയി കോണുെോൻ  ോേിച്ചില്ല 

➢ ക്പെൃത്ി അനുെദിച്ച ബ്ഫോറം ഫയലില്   ൂക്ഷിച്ചതോയി കോണുെോൻ  ോേിച്ചില്ല, 

➢ ക്പെര്ത്ി തുടങ്ങുന്നതിനക മുൻപക കൃതയമോയി പദ്ധതി ആരംഭ മീറ്ിങക ബ്െരോറുവെന്നു  

മുഴുെൻ വതോഴിലോളികളും അഭിക്പോയവപ്ക,ഇതു അഭിനന്ദനമര്ഹിക്ുന്നു  

➢  പച്ചക്റിക്ക നിലവമോരുക്ല്എന്ന ക്പെൃത്ി ഫയിലില് ഭൂെുടമകളുവടയും 

അബ്പക്ഷയും നികുതി ര ീതും  ൂക്ഷിച്ചിരിക്ുന്നു,ഇതും അഭിനന്ദനം അര്ഹിക്ുന്നു.  

➢ പരിബ്ശോേനയകക്ക െിബ്േയമോക്ിയ   െര്ക്ക  ഫയലിലുംഎം  ുക്ക  ക്കിതയമോയ അളെക 

എഴുതി  ൂക്ഷിച്ചിരുന്നു അതക അഭിനന്ദനങ്ങൾ അര്ഹിക്ുന്നു 

➢ െോര്ഷ്ിക മസ്റ്റര്  ര്ക്ുലര് ക്പകോരം ഒരു െര്ക്ക ഫയലില്22 ബ്രഖകൾ 

 ൂക്ഷിബ്ക്െതുെക.ഇെിവട 16ബ്രഖകൾ ഫയലില്  ൂക്ഷിച്ചി്ുെക. 

➢ വതോഴിലുറപക പദ്ധതി ഓഫീ ില്  ൂക്ഷിബ്ക്െ ഏഴു വറജിസ്റ്ററില് 

 ൂക്ഷിക്ുന്നുവെങ്കിലും അതക  മയ ന്ധിതമോയി പൂര്ത്ീകരിച്ചി്ില്ല . 

➢  ഓഫീ ില് ബ് ോഫകറ്ക  ബ്കോപിആയി അക്ഷോംശ ബ്രഖോംശങ്ങൾ അടയോളവപടുത്ിയ 

ജിബ്യോടോഗ്ഡക ബ്ഫോബ്്ോക്ഗോഫക   ൂക്ഷികുനുെക എങ്കിലും ഫയലുകളില് കോണോൻ  ോേിച്ചില്ല. 

15.നിര്ടദേശങ്ങൾ 

• ക്പോബ്ദശിക ഭോഷ്യിലുള്ള എസ്റ്റിബ്മറ്ും ക്പെൃത്ി സ്ഥലങ്ങളില് ലഭയമോക്ണം. 

• വതോഴിലുറപില് അനുെദനീയമോയതും മുൻഗണന ക്കമത്ിലും ക്പെൃത്ികൾ ഏവറ്ടുക്ോൻ 

ക്ശദ്ധിബ്ക്െതുെക. 

• വതോഴില് അബ്പക്ഷകൾ ക്ഫെക  ഓഫീ ില്  വീകരിക്ുകയും ആയതിനു കകപറ്ക ര ീതക 

നല്കുകയും വെബ്യ്യെതോണക. 

• ബ്മറ്ക  കൂ്മോയി അബ്പക്ഷ നല്കുബ്മ്പോൾ വതോഴില് ആെശയ മുള്ളെവര ഉൾവപടുത്ി അബ്പക്ഷ 

വകോടുക്ോൻ ക്ശമിക്ുക, 

• ഉബ്ദയോഗസ്ഥര് ബ്രഖകളില് ഒപുവെക്ുബ്മ്പോൾ തീയ്യതി കൂടി ബ്രഖവപടുബ്ത്െോതോണക. 

• െിജിലൻ ക  ആൻക  ബ്മോണിറ്റിംഗക കമ്മറ്ി അംഗങ്ങവള ഓബ്രോ െര്ഷ്െും 

തിരവഞ്ഞടുബ്ക്െതോണക. െിഎം ിയുവട അഭിക്പോയങ്ങൾ ക റ്ക യറിയില് കൃതയമോയി 

ബ്രഖവപടുബ്ത്െതോണക. 

• പദ്ധതിയുവട ശരിയോയ രീതിയിലുള്ള നടത്ിപിനക െിഎം ിയുവട ഇടവപടലുകൾ ക്പെൃത്ി 

സ്ഥലങ്ങളില് ഉെോബ്െെതുെക. 

• വതോഴിലുറപില് ഏവറ്ടുക്ുന്ന ക്പെൃത്ികളുവട  ആസ്തികൾ ദീര്ഘകോല നിലനില്പിനക  

ആെശയമോയ  ോബ്ങ്കതിക നിര്ബ്േശങ്ങൾവതോഴിലോളികൾക്ക ഓെര് ീയര് മോര് നല്ബ്കെതും 

പോലിക്ുന്നുവെന്നക  ഉറപു െരുബ്ത്െതുമോണക. 

• വെക്ക  ലവീഫക  ബ്പോവല ക്പോേോനയം ഉള്ള മ കവറര് ബ്റോളില് യോവതോരു െിേ വെ്ിതിരുത്ലും 

പോടില്ല .കൃതയമോയി ബ്രഖ വപടുത്ണം ഹോജര്  

• മസ്റ്റര് ബ്റോളില് ക്പസ്തു ത ക്പെൃത്ിയുവട അളെുകൾ ബ്രഖവപടുത്ുന്ന എം. ുക്ിൻവറ നമ്പര് 

ബ്രഖവപടുബ്ത്െതോണക.   

• മസ്റ്റര് ബ്റോളില്  ോക്ഷയവപടുത്ുന്ന ഉബ്ദയോഗസ്ഥര് തീയ്യതി കൂടി ബ്രഖവപടുത്ുെോൻ 

ക്ശദ്ധിബ്ക്െതുെക. 

• വതോഴിലിടങ്ങളില് അടിസ്ഥോന വ ൗകരയങ്ങൾനിര് ന്ധമോയും ഒരുക്ണം. 

• എല്ലോ ക്പെൃത്ികളിലും നിര് ന്ധമോയും  ി ഐ  ി സ്ഥപിെിരിക്ണം  

 
 

ഉപ ംഗ്ഗഹം:ക്പെര്ത്ികൾ തിരവഞ്ഞടുക്ുബ്മ്പോൾ അതീെ ജോക്ഗത പുലര്ബ്ത്െതുെക. 

ഭൂമിവയ പുനരുജ്ജീെി പിക്ുന്നതിനു൦  അതുെഴി ുസ്ഥിര െിക നം  ോേയമോകുന്നതിനും 

ലകക ഷ്യം വെച്ചി്ുള്ള വതോഴിലുറപു പദ്ധതിയുവട പ്ലോനിംഗക , നടത്ിപക എന്നിെ  ോമൂഹിക 

പോരിസ്ഥികമോനദണ്ഡങ്ങൾ പോലിെക വകോെക ശോ കക്തീയ മോയിത്വന്ന നടപിലോബ്ക്െതുെക. 

എങ്ങവനവയങ്കിലും ക്പെര്ത്ികൾ നടപിലോക്ി വെലെക കൂ്ുക എന്നുംവതോഴിലോളികൾക്ക 

വതോഴില് ദിനങ്ങൾ കൂ്ുക എന്നും മോക്തമോെരുതക നിലപോടുകൾ.   െയക്തമോയ കോഴ്ചപോടില്ലോവത 

അശോ കക്തീയമോയ രീതിയില് ക്പെര്ത്ികൾ വതവരവഞ്ഞടുക്ുന്നതും വെയ്യുന്നതും , 

കോലോനു ൃതമല്ലോത് ക്പെര്ത്ികൾ വെയ്യുന്നതും ഇതിനകവറ യഥോര്ത്ഥ ലക്ഷയവത് 

കളങ്കവപടുത്ുന്നതോയിെിഷ്മബ്ത്ോവട ബ്നോക്ി നില്ബ്ക്െി െരുന്നതക ആശങ്കോജനകമോണക. ഈ 
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 ോമൂഹിക പരിബ്ശോേന ഒരു ഉയിര്വത്ഴുബ്ന്നല്പിനു  ോേയമോകുന്ന ക്പതയോശബ്യോവട 

ഈറിബ്പോര്്ക  മര്പിക്ുന്നു.  

 

അനു ന്ധം- 1-  

തതാഴിലുറപ്പുപദ്ധതിയില്ഏതറ്ടുത്്തെയ്യാന്പറ്ിയഗ്പവൃത്ിേൾ 

1.  വിഭാഗംഎ :ക്പകൃതിെിഭെപരിപോലനെുമോയി ന്ധവപ്വപോതുക്പെൃത്ികൾ 

2.  വിഭാഗംബി: 

 മൂഹത്ില്അെശതഅനുഭെിക്ുന്നെിഭോഗങ്ങൾക്ുള്ളെയക്തിഗതആസ്തികൾഖണ്ഡി

ക 5ല്പരോമര്ശിക്ുന്നകുടും ങ്ങൾക്ക്മോക്തം 

3.  വിഭാഗം ി: 

ബ്ദശീയക്ഗോമീണഉപജീെനമിഷ്ൻനി ന്ധനകൾഅനു രിക്ുന്ന വയം ഹോയ ംഘങ്ങ

ൾക്കവപോതുഅടിസ്ഥോന ൗകരയങ്ങൾ 

4.  വിഭാഗംഡി: ക്ഗോമീണഅടിസ്ഥോന ൗകരയങ്ങൾ 

അനു ന്ധം: വിവിേതലത്ിലുള്ള ഉദേയാഗസ്ഥരുതട െുമതലേൾ. 

ദമറ്്  മാരുതട െുമതലേൾ. 

ക്പെൃത്ി സ്ഥലങ്ങളില് ക്പെൃത്ിയുവട ബ്മല്ബ്നോ്ം. 

• ക്പെൃത്ി ഇടങ്ങളില് ആെശയ മോയ വ ൗകരയങ്ങൾ ഉബ്െോ എന്നക ഉറപു െരുത്ുക 

• ക റ്ക യറിയില് ബ്മോണിറ്റിംഗിനക െരുന്ന ഉബ്ദയോഗസ്ഥവര വകോെക ഒപക 

െയകപിക്ണം 

• വതോഴിലോളികൾക്ക അെരുവട പത്ു അെകോശങ്ങവള കുറിച്ചക പറഞ്ഞു 

വകോടുക്ുകയും അെവര ബ് ോേോെതകകരിക്ുകയും വെയ്യുക 

• പുതിയ വതോഴില് ഇടങ്ങൾ കവെത്ുെോനും പുതിയ വതോഴില് ആ ൂക്തണം 

വെയ്യുെോനും വതോഴിലോളികവള  ഹോയിക്ുക . 

• കൃതയമോയി ബ് ോഷ്യല് ഓിറ്ക  ക്ഗോമ ഭയിലും,വക്പോജകകറ്ക  മീറ്ിങ്ങിലും പരിശീലന 

കയോമ്പിലും പവങ്കടുക്ുക. 

• മറ്ു വതോഴിലോളികൾക്ക കൂടി ബ്മറ്ക  നകവറ െുമതലകളിബ്ലക്ക കടന്നു െരോനുള്ള 

 ോഹെരയം ഉെോക്ുക 

• വതോഴിലോളികളുമോയി നിരന്ത്ര  മ്പര്ക്ം പുലര്ത്ുകയും കൂടുതല്  ന്ധം 

സ്ഥോപിക്ുകയും വെയ്യുക. 

ഓവര്ട ീയര്ട എഞ്ചിനീയര്ട/ 

 

• ക്പെൃത്ികളുവട എസ്റ്റിബ്മറ്ക തയ്യോറോക്ല്. 

• ക്പെൃത്ിയുവട  ോബ്ങ്കതിക കോരയങ്ങളും അളെുകളും വതോഴിലോളികൾക്ക 

പറഞ്ഞു വകോടുക്ുക. 

• ക്പെൃത്ിയുവട അളെുകൾ ബ്രഖവപടുത്ി കൂലിനല്കുന്നതി നോെശയമോയ 

നടപടികൾ വെയ്യുക. 

പഞ്ചായത്് ത ഗ്േ്റി /അ ിസ്റ്റന്റ ്  ത ഗ്േ്റി 

• പദ്ധതിയുവട ബ്മല്ബ്നോ്ം. 

•  ില്ലുകൾ അംഗീകരിക്ല്. 

• വതോഴിലോളികളുവട ബ്െതനം യഥോ മയം അെരുവട എവക്ൗെില് 

എത്ിവയന്നതക ഉറപു െരുത്ല്. 

• മസ്റ്റര് ബ്റോളക  ോക്ഷയവപടുത്ി വതോഴില് അനുമതി നല്കുക , 

ഗ്പവൃത്ി പൂര്ടത്ീേരിച്ച ഭൂഗ്പദേശങ്ങളുതട വിവരങ്ങൾ  

SN പച്ചേരിക്്ക നിലതമാരുക്കല്  
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1. ജയരാജ്എംവി െിബ്െകകആര്ക്പഭു െിടി ുഗന്ധി 

2  ുബ്ലോെന .E യബ്ശോദഎംെി ബ്കോമളംവകവക 

3 ശശികുമോര്എംെി വകെിഷ്ിജു തോബ്രോക്തോജൻ 

4 രബ്മശൻഎംെി എംപദ്മോെതി അമ്പിബ്ലരികൃഷ്ണൻ 

5 നോരോയണിവക അ ുകുഞ്ഞിടിെി വക ിരോേോകൃഷ്ണൻ 

6 അജിതക കുമോര്ടി  ബ്ന്ത്ോഷ്ക വതക്ടെൻബ്ഗോപോലൻ 

7 ഹരിദോ ൻവകടി കരിമ്പില്രോമെക്ന്ദൻ എടിബ്ച്ചരിെീ്ില്രെീക്ന്ദൻ 

8 കരുണോകരൻപി െോ ന്ത്ിപിെി കൃഷ്ണൻടിെി. 

9 എൻെികൃഷ്ണൻ വിജയന്പിെി  ോന്ത് 

10 എംശോരദ വിജയന്എം കഞ്ഞിയില്ബ്ഗോപോലൻ 

11 

ടിെി ലക്ഷ്മി 

കുന്നുമ്മല്െീ്ില്നോരോയണൻ 

 

പദ്മോെതിഎൻവക 

ഗ്ഗാമ ഭ നിര്ടദേശങ്ങൾ 

 വതോഴിലിടങ്ങളില് അടിസ്ഥോന  ൗകരയ०ലഭയമോക്ുക. 

 െി.എ०. ി യുവട  ഇടവപടല് ശക്തമോക്ുക. 

  എല്ലോ ക്പെര്ത്ികളിലും  ിഐ സ്ഥോപിക്ുക 

  വതോഴില് ഉള്ള അബ്പക്ഷ ക്ഫെക ഓഫീ ക െഴി നല്കി കകപറ്ക ര ീതക െോങ്ങുക 

 

ഗ്ഗാമ ഭ തീരുമാനങ്ങൾ 

 ആെശയമുള്ള ക്പെര്ത്ികളില് കകയുറ കോലുറ തുടങ്ങിയ അടിസ്ഥോന 

 ൗകരയങ്ങൾലഭയമോക്ും 

 െി എം ി അംഗങ്ങളുവട ഇടവപടല് ശക്തമോക്ും 

 എല്ലോ ക്പെര്ത്ികളിലും  ിഐ സ്ഥോപിക്ോൻ ക്ശദ്ധിക്ും 

 അബ്പക്ഷകൾ എല്ലോംതവന്ന ക്ഫെക ഓഫീ ക െഴി നല്കോൻ തീരുമോനിച്ചു 


