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ആ ുഖം 

ഇന്ത്യയിൽ  ോേോരണക്ോരോയ ജനങ്ങളുവട വതോഴിൽ വെയ്യുെോനുള്ള അെകോശവത്  ംരക്ഷിച്ചക 

നിലനിർത്ുന്നതിനോയി 2005 വ പകറ്ം ർ അഞ്ചോം തീയതി ബ്ദശീയ ക്ഗോ ീണ വതോഴിലുറപക 
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നിയ ം നിലെിൽ െന്നു. അെിദഗ്ധ കോയിക വതോഴിലിൽ ഏർവപടോൻ  ന്നദ്ധതയുള്ള 

ക്ഗോ ക്പബ്ദശങ്ങളിൽ അേിെ ിക്ുന്ന ഏവതോരു കുടും ത്ിനും ഒരു  ോമ്പത്ിക െർഷ്ം 100 

ദിെ ത്ിൽ കുറയോത് വതോഴിൽ ഉറപോക്ുന്നബ്തോവടോപം ഗുണബ് ന്മയുള്ളതും 

സ്ഥോയിയോയിട്ടുള്ളതും ഉൽപോദനക്ഷ െു ോയ ആസ്തികളുവട  ൃഷ്ടിയോണക ഈ പദ്ധതിയുവട 

 ുഖയ ലക്ഷയം.ദരിക്ദരുവട ഉപജീെനെും ആയി  ന്ധവപട്ട െിഭെോടിത്റ ശക്തിവപടുത്ുകയും 

 ോ ൂഹിക ോയി പിബ്ന്നോക്ം നിൽക്ുന്ന എല്ലോ കുടും ങ്ങവളയും പദ്ധതിയിൽ 

ഉൾവപടുത്ുകയും പഞ്ചോയത്ക രോജക സ്ഥോപനങ്ങവള ശക്തിവപടുത്ുക  എന്നതും ഇതിൻവറ 

ലക്ഷയ ോണക. െിബ്ശഷ്തകൾ 

 

I. നിയ ത്ിൻവറ പിൻ ല ുള്ള അെകോശോേിഷ്ഠ ിതപദ്ധതി 

II. ക്ഗോ പഞ്ചോയത്ക ക്പബ്ദശത്ക തോ  ിക്ുന്ന 18 െയസ്സക പൂർത്ിയോയ ഏവതോരോൾക്ും 

പദ്ധതിയിൽ പങ്കോളിയോകോം 

III.  കക്തീക്ും പുരുഷ്നും തുലയ ബ്െതനം  

IV. പരിസ്ഥിതി  ംരക്ഷണം കോർഷ്ിക ബ് ഖലയിവല അടിസ്ഥോന  ൗകരയ െിക നം 

എന്നിെയകക്ക  ുൻഗണന 

V. വതോഴിലോളികൾ തവന്ന ക്പെർത്ികൾ കവെത്ുകയും ആ ൂക്തണവത് 

 ഹോയിക്ുകയും വെയ്യുന്നു 

VI. ആ ൂക്തണത്ിലും നിർെഹണത്ിലും തികഞ്ഞ  ുതോരയത 

VII. കരോറുകോവര ഇടനിലക്ോബ്രോ ഇല്ല 

VIII. വപോതുജന പങ്കോളിത്ബ്ത്ോവട ബ്ല ർ  ഡ്ജറ്ക 

IX.  ോങ്കക ബ്പോബ്സ്റ്റോഫീ ക െഴി  ോക്തം ബ്െതന െിതരണം 

X. കമ്പയൂട്ടർ ശൃംഖല െഴിയുള്ള ബ് ോണിറ്റിംഗക  ംെിേോനം 

XI. ക്ഗോ  ഭ പദ്ധതി ഓഡിറ്ക വെയ്യുന്നു 

ബ്ദശീയ ക്ഗോ ീണ വതോഴിലുറപക പദ്ധതി ക്പകോരം ക്ഗോ പഞ്ചോയത്ക ക്പബ്ദശത്ക  നടപിലോക്ുന്ന 

 ുഴുെൻ ക്പെൃത്ികളും  ബ് ോഷ്യൽ ഓഡിറ്ിങ്ങിനു െിബ്േയ ോക്ണവ ന്ന17(2) െകുപക 

നിഷ്കർഷ്ിക്ുന്നു പദ്ധതി ക്പെർത്ന വത്പറ്ിയും വപോതു േനംെിലെഴിക്ുന്നതിവനപറ്ിയും 

പൗര   ൂഹം നടത്ുന്ന  പര യെും  വതക്ന്ത്െു ോയ പരിബ്ശോേനയോണക ആണക ബ് ോഷ്യൽ 

ഓഡിറ്ക അഥെോ  ോ ൂഹിക പരിബ്ശോേന .വതോഴിലുറപക നിയ ക്പകോരം െർഷ്ത്ിൽ രെുതെണ 

ബ് ോഷ്യൽ ഓഡിറ്ക ക്ഗോ  ഭകൾ എല്ലോ െോർഡിലും കൃതയ ോയി നടബ്ത്െതോണകബ് ോഷ്യൽ 

ഓഡിറ്ക ലൂവട അഴി തി ഇല്ലോതോക്ുന്നതിനും  ുതോരയത ഉറപു െരുത്ുന്നതിനും കോരയക്ഷ ത 

െർേിപിക്ുന്നതിനക   ത്ഭരണം ഉറപോക്ുന്നതിനും കഴിയുന്നു.പദ്ധതി പണം ശരിയോയ 

രീതിയിൽ െിലെഴിച്ചിട്ടുെക എന്നും പണം വെലെഴിച്ചക അതുവകോെക പദ്ധതിയുവട ലക്ഷയം 

കകെരിച്ചിട്ടുെക എന്നും ഗുണബ്ഭോക്തോക്ളുവട ജീെിതത്ിൽ ഗുണകര ോയും  കോരയ ോയ  ോറ്ം 

ഉെോയിട്ടുെക എന്നക ബ് ോഷ്യൽ കവെത്ോൻ കഴിയുന്നുപദ്ധതി ആ ൂക്തണ്ണം. നിർെഹണം, 

ബ് ോണിറ്റിംഗക തുടങ്ങി എല്ലോ െയക്തികളും ബ് ോഷ്യൽ ഓഡിറ്ക ക്ഗോ  ഭയിൽ നിർ ന്ധ ോയും 

പവങ്കടുക്ണം. ഹോത്മോ ഗോന്ധി ബ്ദശീയ ക്ഗോ ീണ വതോഴിലുറപകപ ദ്ധതിയിൽ   ുഗ െും 

 ുതോരയെു ോയി ബ് ോഷ്യൽ ഓഡിറ്ക നടത്ുന്നതിനക  ബ്കരളത്ിൽ   വതക്ന്ത് െു തലയുള്ള 

ബ് ോഷ്യൽ ഓഡിറ്ക യൂണിറ്ക നിലെിൽെന്നു 

1.രീതിശോ കക്തം: തോവഴ പറയുന്ന രീതി അെലം ിച്ചോണക ഈ റിബ്പോർട്ടക തയ്യോറോക്ിയിട്ടുള്ളതക. 

1. ഓഡിറ്ക പ്ലോൻ  

2. അഭി ുഖം  

3. ഫയൽ പരിബ്ശോേന  

4. ഫീൽഡക  ന്ദർശനം, നിരീക്ഷണം  

5. റഫറൻ ക: െിക നബ്രഖ, െോർഷ്ിക പദ്ധതി ബ്രഖ, എംഐഎ ക, രജിസ്റ്ററുകൾ 

6. െിെരങ്ങളുവട ബ്ക്കോഡീകരണം: ബ്ക്കോ ക വെരിഫിബ്ക്ഷ്ൻ, അെ ോനെട്ട െർച്ച 

7. കരടക റിബ്പോർട്ടക തയ്യോറോക്ൽ 

2. പഞ്ചോയത്ക അടിസ്ഥോനെിെരങ്ങൾ     

1 ജില്ല കണ്ണൂർ 
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2 ബ്ലോക്ക    പയ്യന്നൂർ 

3 അതിരുകൾ    
കിഴക്ക  പയ്യന്നൂർ  ുൻ ിപോലിറ്ി,കോബ്ങ്കോൽ ആലംപടമ്പക   
പടിഞ്ഞോറക  ക്തിക്രിപുർ പഞ്ചോയത്ക    
വതക്ക  പയ്യന്നൂർ  ുൻ ിപോലിറ്ി  
െടക്ക പിലിബ്ക്ോടക ക്ഗോ പഞ്ചോയത്ക  

4 െിസ്തീർണം   223.65  

5 െോർഡക  കളുവട എണ്ണം 14 

6 ജന ംഖയ  21105 

7 പട്ടിക ജോതി 1179 

8 സ്കൂ ൾ 3 

9 കുടും ക്ശീ യൂണിറ്ക 126 

10 അംഗൻെോടി 11 

11 ക്പോഥ ിക ആബ്രോഗയ ബ്കക്ന്ദം  1 

3.വതോഴിലുറപക പദ്ധതി അടിസ്ഥോന െിെരം 

വതോഴിൽ കോർഡക ( ആവക) ആകകറ്ീെക വതോഴിൽ കോർഡക  വതോഴിൽ കോർഡക  (sc/എ ക,ടി) നൂറു ദിന വതോഴിൽ 

3319 1410 155 169 

4.വാര്ടഡ് തലത്തില്   തതാഴിലുറപ്്പ പദ്ധതിയില് രജി ്തറര്ട തെയ്തവരുതെവിവരങ്ങള് 

വതോഴിൽ കോർഡക ( ആവക) ആകകറ്ീെക വതോഴിൽ കോർഡക  ആകകറ്ീെക വതോഴിൽ കോർഡക  (sc/എ ക,ടി) നൂ റു  ദി ന  വതോ ഴി ൽ  

2 2 3  5 0 2 1 3 

5.ഓഡിറ്്  നു വിദേയമാക്കിയ  ഗ്പവൃത്തിേളുതെ ലിസ്്റ്റ 

ഗ്േമ ന ഗ്പവൃത്തിയുതെ ദപര് വര്ടക്ക്  ഐ,ഡി ോ ല യ ള വ്  ഗ്പവൃത്തി േിനങ്ങള് അെിദഗ്ധ വതോഴിൽ ബ്െതനംം  െിദഗ്ധ വതോഴിൽ ബ്െതനംം   ാേനങ്ങളുതെ തുേ ി ,ഐ ,ബിി  ആ േ തി 

1 േുണിയൻ പുഴയില് ഉപ്പുതവള്ളം േയറുന്നത് തെയുന്നതിനുള്ള ബണ്ടു നിര്ടമാണം wc/333477  03/12/2018-12/12/2018 1 6 3 4 4 1 7 3 0 0 4 4 1 7 3 

2 പച്ചക്കറി േൃഷ്ിക്്ക നിലതമാരുക്കല് LD/324317 28/12/2018-25/03/2019 1 4 6 2 4 0 4 9 7 4 0 0 4 0 4 9 7 4 

3 മണ്്ണജല  ംരക്ഷണം -മണ്്ണതെയണ നിര്ടമ്മാണം LD/318030 5 / 11 /1 8 - 27 /1 2/ 1 8 1 0 2 0 2 8 2 5 4 0 0 0 2 8 2 5 4 0 

4 േൃഷ്ിേുളങ്ങള് നിര്ടമാണം IF/386871  5 / 2 / 20 19 - 1 1/ 2/ 1 9 
1 5 

4 1 5 5 0 0 4 1 5 5 

6.ഗ്പവര്ടത്തിേളുതെപരിദശാേനവിവരണം 
 ക്പ െൃ ത്ി യു വട ബ്പ ര ംക എം  ുക്ിൽ ബ്രഖ വപടുത്ിയ അളെംക ഫീൽഡക  പരിബ്ശോേന പരിബ്ശോേനയിൽ കെ അളെുകൾ 

1 േുണിയൻ പുഴയില് ഉപ്പുതവള്ളം േയറുന്നത് തെയുന്നതിനുള്ള ബണ്ടു നിര്ടമാണം wc/333477 
L e n g t h - 1 0 . 2 0 ,  1 8 . 6 5 ,  2 3 . 5 0 ,  9 . 3 0  

Breadth-1.5, 2.00, 1.85, 1.92Depth -1.5, 1.85, 1.23, 1.7  

നീളം=6.35, 17, 20, 5.35, െീതി= 1, 1.8, 1.5, 1.7, ആഴം= 1, 0.60, 0.50, 0.53  

 

2 മണ്ണ്ജല  ംരക്ഷണം -മണ്ണ്തെയണ നിര്ടമ്മാണം LD/318030  1 9 2 8 m 

 

1 6 5 8 m 

 

3 
കൃ ഷ്ി കു ളങ്ങൾ  നി ർ  ോ ണ ംം 

 I F / 3 8 6 8 7 1 
l e n g t h - 2 . 8 0  b r e d t h - 2 . 5 0 ,  d e p t h  - 2 . 35  

 

 L e n g t h - 2 . 8 0 b r e d t h - 2 . 5 0 , 

d e p t h - 2 . 3 5 

 

 

പച്ചക്കറി േൃഷ്ിക്ക് നിലതമാരുക്കല്LD/324317 

ഈ െോർഡിവല 44 ബ്പരുവട ക്പബ്ദശത്ു  ആണക പച്ചക്റി കൃഷ്ിക്ക നിലവ ോരുക്ൽ എന്നോ ക്പെൃത്ി 

പൂരകതികരിച്ചതക.എല്ലോെരും െയലിൽ ആയിരുന്നു നിലം ഒരുക്ിയ തക. െൻ പയർ, പയർ,  ത്ൻ, 
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വെള്ളരി തുടങ്ങി യെയോണക കൃഷ്ി വെയ്ത വതന്നു  നസ്സിലോക്ി. െിളവെടുപിനക ബ്ശഷ്ം 

െയലുകളിൽ വന ൽ കൃഷ്ി വെയ്തതോയി കോണോൻ  ോേിച്ചു.  

േുണിയൻ പുഴയില് ഉപ്പുതവള്ളം േയറുന്നത് തെയുന്നത്തിനുള്ള ബണ്ട് നിര്ടമാണം 

wc/333477:4 ണകകൾ ആണക നിർ ിച്ചിരുന്നതക. അതിൽരവെണ്ണം ഴയിൽ തകർന്നനിലയിൽ 

ആയിരുന്നു. 23.50m,18.65എം ുക്ിൽബ്രഖ വപടുത്ിയ ത്ിനകവറ 1.20, 1.60ഭോഗംതകർന്നനിലയിൽ 

ആയിരുന്നു.  

 ണ്്ണ ജല ംരക്ഷണം-- മൺ തെയണ നിര്ടമ്മാണം LD/318030 

െോർഡിൽ 22 ബ്പരുവട ക്പബ്ദശത്ോണക  ണ്ണകജല  ംരക്ഷണത്ിനുബ്െെി  ണ് തടയണ 

നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളതക.   പൂഴി ക്പബ്ദശത്ുള്ളെ കോലെർഷ്ത്ിൽ നശിച്ചതോയും, ദോബ് ോദരൻ, 

കുഞ്ഞിരോ ൻ ടി പി എന്നിെരുവടത്മതിൽ വകട്ടിയ നിലയിലോയിരുന്നു.  പി കൃഷ്ണൻവറ പറമ്പിവല 

തടയണകളിൽ ഭൂരിഭോഗെും  ണ്ണിട്ടു നികത്ിയ നിലയിലോയിരുന്നു.  

േൃഷ്ി േുളം നിര്ടമ്മാണം: 

ലക്ഷ്മി പി എന്നെരുവട കൃഷ്ി കുളം ുഴുെനോയും കോടു ൂടിയ നിലയിലോയിരുന്നു.  ഭൂെുട യിൽ 

നിന്നും  നസ്സിലോക്ോൻ  ോേിച്ചതക വെള്ളം കയറുന്ന ക്പബ്ദശ ോയതിനോൽ ബ്െനൽ കോലതക 

 ോക്ത ോണക കൃഷ്ിക്ോയി ഭൂെുട യും   ീപെോ ികളും ഈ കുളം ഉപബ്യോഗവപടുത്ുന്നതക. 

7.അവോശഅേിഷ്ഠ ിതനിരീക്ഷണങ്ങള് 

 ഹോത്മഗോന്ധി ബ്ദശീയക്ഗോ ീണ വതോഴിലുറപക നിയ ത്ിലൂവട ക്ഗോ ീണ ജനതയകക്ക വതോഴിൽ 

നല്കവപടുന്നബ്തോവടോപം അെരുവട പത്ു അെകോശങ്ങളും  ംരക്ഷിക്വപടുന്നു.ബ് ോഷ്യൽ 

ഓഡിറ്ിലൂവട ക്പെൃത്ികളുവട പരിബ്ശോേനയും അബ്തോവടോപം വതോഴിലോളികളുവട 

പത്െകോശങ്ങളും ംരക്ഷിക്വപടുന്നുവെന്നും െിലയിരുത്ുന്നു.വതോഴിലുറപക നിയ ത്ിലൂവട 

വതോഴിലോളികൾക്ക ലഭയ ോയ അെകോശങ്ങവള കുറിച്ചക തോവഴ പറയുന്നു. 

1.തതാഴില് ോര്ടഡുമായി ബന്ധതപ്പ്വ: 

വതോഴിൽകോർഡക ഒരുആേികോരികബ്രഖയോണക. ഹോത്മോ ഗോന്ധി ബ്ദശീയ ക്ഗോ ീണ വതോഴിലുറപക 

നിയ ത്ിവല വഷ്ഡയൂൾ 2 ക്പകോരം വതോഴിൽ കോർഡിനക അബ്പക്ഷ നൽകുന്ന കുടും ങ്ങൾക്ക 15 

ദിെ ത്ിനകം തികച്ചും വ ൗജനയ ോയി വതോഴിൽ കോർഡക  ലഭയ ോക്ണവ ന്നക 

അനുശോ ിക്ുന്നു. കൂടോവത കൃതയ ോയ ഇടബ്െളകളിൽ കോർഡക പുതുക്ി നൽബ്കെതു ോണക. 

വതോഴിൽ കോർഡക വതോഴിലോളികളുവട കകെശം തവന്നയോണക  ൂക്ഷി ബ്ക്െതക.ആരുവടയും 

വതോഴി ൽ കോർഡക കോണോൻ  ോേിച്ചില്ല. പുതുക്ു ന്ന തിനക ബ്െെി പഞ്ചോയത്ിൽ 

ഏൽപിെിരിക്ുകയോവണന്നകനോ നു വതോഴി ലോളി കളിൽ നിന്നും അറിയോൻ  ോേിച്ചതക.   

2.തതാഴില് ലഭിക്കുന്നത്  ംബന്ധിച്ച്: 

വതോഴിൽ കോർഡുള്ള ഏവതോരു കുടും ത്ിനും 100 ദിെ വത് അെിദഗ്ദ കോയിക വതോഴിലിനക 

അെകോശ ുെക. അബ്പക്ഷ നൽകിയോൽ കകപറ്ു രശീതക നൽകുകയും15 ദിെ ത്ിനകം 

വതോഴിൽ  ലഭയ ോക്ണവ ന്നും നിയ ത്ിൽ ക്പതിപോദിക്ുന്നു..അബ്പക്ഷ  വീകരിക്ുന്ന 

 ുറയകക്ക അബ്പക്ഷകനക കകപറ്ു രശീതക  നിർ ന്ധ ോയും നൽകണവ ന്നക നിയ ത്ിൽ 

അനുശോ ിക്ുന്നുെക . ഫയലിൽ വതോഴിൽ അബ്പക്ഷകബ്ളോ രശീതിനകവറ വകൗെർ സ്ലിപക 

കോണോൻ  ോേിച്ചിട്ടില്ല .വതോഴിലുറപക നിയ ക്പകോരം വതോഴിൽ ആെശയവപട്ടു കഴിഞ്ഞോൽ 15 

ദിെ ത്ിനകം വതോഴിൽ ലഭയ ോക്ണവ ന്നുെക. െോർഡിവല വതോഴിലോളികൾക്ക വതോഴിൽ 

ആെശയ ുള്ള   യങ്ങളിൽ  അബ്പക്ഷ   ർപിക്ുന്ന  ുറയകക്ക 15 ദിെ ത്ിനകം വതോഴിൽ 

അനുെദിബ്ക്െതുെക .15ദിെ ത്ിനുള്ളിൽ വതോഴി ൽ ലഭിക്ോറുെക എന്നോണക വതോഴി 

ലളികളിൽ നിന്നും അറിയോൻ  ോേിച്ചതക.  

3.വതോഴിലില്ലോയ്മദവതനം: 

വതോഴിൽ ആെശയവപട്ടു കഴിഞ്ഞോൽ 15 ദിെ ത്ിനകം വതോഴിൽ ലഭയ ോക്ോത്പക്ഷം 

വതോഴിലില്ലോയ്മ ബ്െതനം ലഭിക്ോൻ അെകോശ ുെക.െോർഡിവലവതോഴിലോളികൾ തീയ്യതി 

ബ്രഖവപടുത്ി  ബ്രഖോ ൂലം അബ്പക്ഷ   ർപിക്ോറില്ല ,അതുവകോെക തവന്ന വതോഴിലില്ലോയ്മ 

ബ്െതനം ലഭിബ്ക്െ  ോഹെരയം ഉെോയിട്ടില്ല 

4.തഷ്ല്്  ഓഫ് ദഗ്പാജേറ്്്    ംബന്ധിച്ച്: 
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െോരകഡിൽ ആെശയ ോയ െിക ന ക്പെൃത്ികൾ കവെത്ുന്നതിനക വതോഴിലോളികൾക്ക 

അെകോശം ഉെക. വതോഴിൽ കവെത്ുന്നതിനു വതോഴിലോളികളുവടയും ബ് റ്ിവെയും ഭോഗത്ക  

നിന്നും പങ്കോളിത് ുെോെുന്നുെക ,എന്നോൽ വതോഴിലുറപിൽ അനുെദനീയ ോയ ആസ്തി െിക ന 

ക്പെൃത്ികൾ കവെത്ുന്നതിനക െോർഡിവല െിെിേ ബ് ഖലയിൽ ഉള്ളെരുവട പങ്കോളിത്ം 

ഉെോബ്െെതുെക.പഞ്ചോയത്ിൽെോർഡക  തലത്ിൽ ക്ഗോ  ഭ രജി കവറർ   ൂക്ഷിക്ുന്നതോയി 

കെില്ല .െോർഡിവല വപോതു ക്ഗോ  ഭയിൽ  ആണക വതോഴിലുറപക  ം ന്ധ ോയ ബ്യോഗം 

ബ്െർന്നതോയി കോണുന്നതക 

5.യാഗ്താ തെലവ ് ംബന്ധിച്ച്: 

വതോഴിലോളികൾക്ക തോ   സ്ഥലത്ുനിന്നും 5 കിബ്ലോ ീറ്ർ െുറ്ളെിൽ വതോഴിൽ 

ലഭിക്ുെോനുള്ള അെകോശ ുെക ,ക്പസ്തു ത പരിേിക്ു പുറത്ു  വതോഴിൽ വെബ്യ്യെ  ോഹെരയം 

ഉെോെുകയോവണങ്കിൽ യോക്തോ  ത്യോയി കൂലിയുവട 10% തുക നിലെിവല കൂലി ക്പകോരം  27 

രൂപ 10 കപ  ക്പെൃത്ി ദിെ ങ്ങളിൽ ലഭയ ോക്ണം. അഞ്ചകകിബ്ലോ ീറ്ർ പരിേിക്പുറം 

വതോഴിലുറപക ക്പെൃത്ി വെയ്തില്ല എന്നോണു വതോഴിലോളികളിൽ നിന്നും  ന ിലോക്ോൻ 

കഴിഞ്ഞതക. 

6.ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലതത്ത ത ൌേരയങ്ങള്  ംബന്ധിച്ച്; 

വതോഴിലിടങ്ങളിൽ ലഭിബ്ക്െ അടിസ്ഥോന വ ൗകരയങ്ങളോയ ക്പഥ ിേോനങ്ങൾ ,െിക്ശ  

  യവത് തണൽ  ൗകരയം, കുടിവെളളം എന്നിെ വതോഴിലോളികൾക്ക വ ൗജനയ ോയി 

ലഭയ ോബ്ക്െതുെക.  . വതോഴിലോളികളു ോയുള്ള കൂടിക്ോഴ്ച യിൽ  ന ിലോക്ോൻ ോേിച്ചതക. 

കുടിവെള്ളം അെർ വകോെുെരോറു െക.  റ്ു അടിസ്ഥോന  ൗകരയങ്ങൾ ഒന്നും തവന്ന ഇതക െവര 

ആെശയ ോയിെരികബ്യോ അെശയ വപടുക ബ്യോ വെയ്തിട്ടില്ല. ആദയ കോലത്ക ക്പഥ  ക്ശുക്ശുഷ്കിറ്ക 

കിട്ടിയിട്ടുെക. പിവന്ന ലഭിക്ോബ്റോഅെശയ വപട്ടിബ്ട്ടോ ഇല്ല.  

അപേെങ്ങള്  ംബന്ധിച്ച്: 

വതോഴിലുറപക ബ്ജോലിക്ിവട വതോഴിലോളികൾക്ക ഏവതങ്കിലും തരത്ിലുള്ള അപകടം  ംഭെിച്ചു 

ബ്പോെുകയോവണങ്കിൽ നിയ ത്ിവല വഷ്ഡയൂൾ 2(5)ക്പകോരെുംഅദ്ധയോയം 9 വല പരോ ർശങ്ങളുവട 

അടിസ്ഥോനത്ിലും െികിൽ ോ വെലെുകളുവട ബ്രഖകൾ   ർപിക്ുന്ന  ുറയകക്ക  ക്പസ്തു ത തുക 

 ുഴുെനും അനുെദിച്ചു വകോടുബ്ക്െതോണക.ഓഡിറ്ക  കോലയളെിൽ അത്രത്ിൽ ഉള്ള 

അപകടങ്ങൾ ഒന്നും  ംഭെിച്ചിട്ടില്ല. 

7.ദവതനം ലഭയമാക്കുന്നത്  ംബന്ധിച്ച്; 

വതോഴിലുറപക നിയ ത്ിൽ ത ക്ഷൻ 3(2)ക്പകോരം  സ്റ്റർ ബ്റോളക കോലോെേി കഴിഞ്ഞു 

15ദിെ ത്ിനകം വതോഴിലോളികളുവട അവക്ൗെിൽ കൂലി ലഭിക്ുെോൻ അെകോശ ുെക . 

പഞ്ചോയത്ിൽ നിന്നും പതിനഞ്ചക ദിെ ത്ിനുളളിൽ എഫക.ടി.ഒ ജനബ്ററ്ക വെയ്തിട്ടുെക.  

18.15േിവ ത്തിനേംദവതനം ലഭയമായിതലങ്കില് നഷ്ട പരിഹാരം ലഭിക്കുവാനുള്ള 

അവോശം 

വതോഴിൽ പൂർത്ീകരിച്ചു പതിനഞ്ചു ദിെ തകനുള്ളിൽ കൂലി ലഭിെിരുന്നിവലനകകിൽ  

കൂലിയുവട  0.05  ശത ോനം നഷ്ട പരിഹാരം ലഭിക്കുവാനുള്ള അവോശം 

ഉണ്ട്.പഞ്ചോയത്ിൽ നിന്നും പതിനഞ്ചക ദിെ ത്ിനുളളിൽ എഫക.ടി.ഒ ജനബ്ററ്ക 

വെയ്തിട്ടുെക.നിലെിൽ ബ്കക്ന്ദ  രകകോരിൽ നിന്നും ഫെക  ലഭയ ോകതിരിക്ുന്ന  ോഹെരയത്ിൽ 

 ോക്ത ോണക ബ്െതനം ലഭിക്ോൻ  കെകുന്നതക. 

9.പരാതി പരിഹാരം  ംബന്ധിച്ച്: 

വതോഴിലുറപു ോയി  ന്ധവപട്ട ഏവതങ്കിലുംകോരയത്ിൽ പരോതിയുെോകുന്ന പക്ഷം ആയതക 

ബ്രഖോ ൂലം പഞ്ചോയത്ിൽ പരോതിവപടോെുന്നതോണക ,ക്പസ്തു ത പരോതികൾ  വീകരിച്ചു ര ീറ്ക  

നൽകുകയും പര ോെേി 7 ദിെ  പരിേിക്ുള്ളിൽ അബ്നവഷ്ിച്ചു പരോതിക്ോരനക  റുപടി 

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

വപോതുജനങ്ങൾക്ക കോണോെുന്ന രീതിയിൽ പഞ്ചോയത്ക ഓഫീ ിൽ ക്പദർശിപിബ്ക്െതുെക 

.പഞ്ചോയത്ിവല പരോതി രജിസ്റ്റർ പരിബ്ശോേിച്ചബ്പോൾ ഇതുെവരയോയി രെു പരോതികൾ 
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രജിസ്റ്ററിൽ ബ്രഖവപടുത്ിയതോയും അതിനുള്ള നടപടി  വീകരിച്ചതോയും കോണവപട്ടു.കൂലി 

കെകിയ പരോതി ആണക , 

10.ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്  നെത്തുന്നത്  ംബന്ധിച്ച്:വതോഴിലുറപിൽ ഏവറ്ടുത് ക്പെൃത്ികൾ 

ബ് ോഷ്യൽ ഓഡിറ്ക  നടത്ുന്നതിൽ പങ്കോളികളോെുന്നതിനു വതോഴിലോളികൾക്ക 

അെകോശ ുെക.(വ ക്ഷൻ 17.2)  

8.തതാഴിലാളിേളുതെേെമേള് 

8. കൃതയ  യത്കവതോഴിൽസ്ഥലത്കഹോജരോയിഒപക െയകക്ുക. 

9. വതോഴിലുറപകക്ഗോ  ഭയകക്കബ് ോഷ്യൽഓഡിറ്കക്ഗോ  ഭയുംകൃതയ ോയിപവങ്കടുക്ുക 

10. ക്പകൃതി ംരക്ഷണത്ിനകആെശയ ോയക്പെൃത്ികൾഏവറ്ടുത്കനടപിലോക്ുക. 

11. ആസ്തി ൃഷ്ടിക്ുന്നക്പെൃത്ികൾ  കവെത്ിബ് റ്കവനയുംപഞ്ചോയത്കഅേികൃതവരയും   

 അറിയിക്ുക. 

.രജി കവറർ പരിബ്ശോേന 

ബ്കക്ന്ദ ർക്ോരിനകവറ നിർബ്ദശ ക്പകോരം തോവഴ പറയുന്ന ഏഴു രജിസ്റ്റർ നിർ ന്ധ ോയും 

ക്ഗോ പഞ്ചോയത്ിൽ  ൂക്ഷിബ്ക്െതോണക. AMC ക്പകോര ുള്ള 7 രജിസ്റ്ററുകളുംഉെോയിരുന്നു. 

വതോഴിൽ കോർഡക രജിസ്റ്റർ  . 

എം .ഐ .എ ിൽ നിന്നും വഡൗണ്ബ്ലോഡക വെയ്ത ബ്കോപിയിൽ െോർഡക  തലത്ിൽ ഉള്ള എല്ലോ 

െിെരങ്ങളും ഉൾവപടുത്ിയിട്ടുെക.  

ക്ഗോ  ഭരജിസ്റ്റർ 

വതോഴിലുറപു ോയി  ന്ധവപട്ട ക്ഗോ  ഭകൾ ,തുടങ്ങിയെ ബ്രഖവപടുത്ുന്നതിനക ബ്യോഗങ്ങൾ  

െോർഡക  തലത്ിൽ ക്പബ്തയക ക്ഗോ  ഭോ രജിസ്റ്റർ  ൂക്ഷിബ്ക്െതോണക.െോർഡക  തലത്ിൽ ക്ഗോ  ഭ 

രജിസ്റ്റർ  ൂക്ഷിച്ചിട്ടുെക 

വതോഴിൽ അബ്പക്ഷോ രജിസ്റ്റർ  

വതോഴിൽ ആെശയവപട്ടു ലഭിക്ുന്ന അബ്പക്ഷകളുവട െിെരങ്ങളും അതുക്പകോരം അെർക്ക 

വതോഴിൽ അനുെദിച്ചതിനകവറ െിെരങ്ങളും  ക്പസ്തു ത രജിസ്റ്ററിൽ ബ്രഖവപടുത്ി 

വെബ്ക്െതോണക.MIS ൽ നിന്നും വഡൗണ്ബ്ലോഡക വെയ്ത ബ്കോപിയിൽ എല്ലോ െിെരങ്ങളും 

ഉൾവപടുത്ിയിട്ടുെക 

െർക്ക രജിസ്റ്റർ: 

വതോഴിലുറപിൽ നടപിലോക്ുന്ന ക്പെൃത്ികളുവട െിെരങ്ങൾ യഥോ  യം ക്പസ്തു ത രജിസ്റ്ററിൽ 

ബ്രഖവപടുവതെോതോണക.2018 19 കോലയളെിൽ വെയ്യുെോൻ ഉബ്േശിച്ചിരുന്ന  ുഴുെൻ 

ഫയലുകളുബ്ടയും െിെരങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ   എം,വംഎ.എ ക ൽ നിന്നും ഡൗണ്ബ്ലോഡക വെയ്തു 

 ൂക്ഷിച്ചിരിക്ുന്നു.(പഞ്ചോയത്ിവെ  ുഴുെൻ  ക്പെൃത്ികളും 

ആസ്തിരജിസ്റ്റർ: (സ്ഥിര ആസ്തികളുവട രജിസ്റ്റർ) 

ആസ്തിരജിസ്റ്റർ ൂക്ഷിച്ചിരിക്ുന്നു ഇതുെവര വെയ്ത എല്ലോ ക്പെൃത്ികളും ബ്രഖ വപടുതിയിട്ടുെക  

പരോതി രജിസ്റ്റർ: 

വതോഴിലുറപക പദ്ധതിയു ോയി  ന്ധവപട്ട ഏതു പരോതിയും ലഭിക്ുകയോവണങ്കിലരജിസ്റ്ററിൽ 

ബ്രഖവപടുത്ുകയും നിർ ന്ധ ോയും കകപറ്ു ര ീതക പരോതിക്ോരനക നൽകുകയും ബ്െണം  .

18004255720 എന്ന ബ്ടോൾ ക്ഫീ നമ്പറിൽ പരോതികൾ ബ്രഖവപടുത്ോം എന്നുള്ള െിെരം 

വതോഴിലോളികൾക്ക ലഭയ ോക്ണം.പരോതി രജിസ്റ്റർ കൃതയ ോയി   ൂക്ഷിെിടുെക.ലഭിച്ച പരോതി 

അതിനു എടുത് നടപടി ക്ക ങ്ങൾ എന്നിെ കൃതയ ോയി ബ്രഖ വപടുത്ിയിട്ടുെക.എന്നോൽ ഓബ്രോ 

 ോമ്പത്ീക െർഷ്െും ബ്രജി കവറർ ബ്ലോ ക വെയ്തതോയി കെില്ല.കൂലി ലഭിക്ോൻ കെകിയതിനക 

കഴിഞ്ഞ   ോമ്പത്ിക െരകഷ്ം രെു പരോതി ലഭിച്ചതോയി കെു. 

വ റ്ീരിയൽരജിസ്റ്റർ :  
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വതോഴിലുറപിൽ ഏവറ്ടുക്ുന്ന ക്പെൃത്ികളുവട ഭോഗ ോയി െരുന്ന  ോേന  ോ ക്ഗികളുവട 

െോങ്ങൽ തീരു ോനം ,ഉപബ്യോഗം,നീക്ിയിരിപക,വെലെുകൾ എന്നിെ  ം ന്ധിച്ച െിെരങ്ങൾ 

 ുഴുെനും ക്പസ്തു ത രജിസ്റ്ററിൽ ബ്രഖവപടുബ്ത്െതോണക. 

 

10.ക്പെൃത്ി ഫയലിവല 22 ബ്രഖകൾ 

 

എ .എം  ി ക്പകോരം ഒരു ക്പെൃത്ി ഫയലിൽ തോവഴപറയുന്ന ഇരുപത്ിരെു ബ്രഖകൾ 

നിർബന്ധ ോയും ഉെോയിരിബ്ക്െോതോണക. 

1.കെർബ്പജക 

െോർഷ്ിക  ോസ്റ്റർ  ർക്ുലർ ക്പകോരം കെർബ്പജിൽ പഞ്ചോയത്ക െിെരങ്ങൾ, ജില്ല, ക്പെർത്ി 

നടപിലോക്ിയ െിെരങ്ങൾ, അടങ്കൽ തുക, ആവക വെലെക, നടത്ിയ തീയതി,   ുതലോയ 

െിെരങ്ങൾ ബ്രഖവപടുബ്ത്െതോണക.  പരിബ്ശോേിച്ച 4 ഫയലുകളിൽഒന്നിൽ ബ്പോലും െോർഷ്ിക 

 ോസ്റ്റർ  ർക്ുലർ ക്പകോര ുള്ള കെർ ബ്പജക കോണോൻ  ോേിച്ചില്ല.  

2.വെകക ലി ക റ്ക 

െർക്ക ഫയലിൽ  ൂക്ഷിച്ചിരിക്ുന്ന െിെരങ്ങളുവട പട്ടികയും, അെയുവട ബ്പജക നമ്പറും 

ബ്രഖവപടുബ്ത്െ വെക്ക ലിസ്റ്റകഫയലിൽ  ൂക്ഷിബ്ക്െതോണക. പരിബ്ശോേിച്ചരെു  

ഫയലുകളിൽഒരു ക്പെർത്ിഫയലുകളിൽ  വെകക ലി ക റ്കകോണോൻ  ോേിച്ചില്ല. 

3.ആക്ഷൻപ്ലോൻ 

ഒരു ജനകീയ ഇടവപടലിനകവറ ബ്നർ  ോക്ഷയം വതളിയി ക്ുന്ന ബ്രഖയോണക ആക്ഷൻ പ്ലോൻ 

ബ്കോപിക്ഗോ  ഭ നിർബ്േ. ശിക്ുന്ന ക്പെർത്ികൾ വഷ്ൽഫക ഓഫക ബ്ക്പോജക്ടിബ്ലക്ക  ോറ്ുകയും 

ഇതിൽനിന്നും  ുൻഗണന അടിസ്ഥോനത്ിൽ അതോതക  ോമ്പത്ിക െർഷ്ത്ിൽ ആെശയ ുള്ള 

ക്പെർത്ി വതരവഞ്ഞടുത്ക ആക്ഷൻ പ്ലോൻ തയ്യോറോക്ുകയും വെയ്യും ആക്ഷൻ പ്ലോനിൽ ഉൾവപട്ട  .

ക്പെർത്ി തവന്നയോബ്ണോ നടപിലോക്ിയതക എന്നക  നസ്സിലോക്ുന്നതിനും ആക്ഷൻപ്ലോൻ ബ്കോപി 

ഉപകരിക്ുന്നു.പരിബ്ശോേിച്ച ഫയലുകളിൽ  AMC ക്പകോരം നിർ ന്ധ ോയും ഉെോയിരിബ്ക്െ 

ആക്ഷൻ പ്ലോനിൻവറ ബ്കോപി  ൂക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല. 

4.എസ്റ്റിബ് റ്കഡിക ൻആൻഡകബ്ക്ഡോയിങക 

 ോബ്ങ്കതിക എസ്റ്റിബ് റ്ക പദ്ധതിയിൽ ഏവറ്ടുക്ുന്ന ഓബ്രോ ക്പെർത്ിക്ും  ംസ്ഥോന  ർക്ോർ 

െു തലവപടുത്ിയ അേികോര സ്ഥോനത്ിനകവറ അനു തിബ്യോടുകൂടിയ  ോബ്ങ്കതിക എസ്റ്റിബ് റ്ക 

ഉെോയിരിബ്ക്െതോണക.ഓബ്രോ ക്പെർത്ിക്ും എസ്റ്റിബ് റ്ിനകവറ  ംക്ഷിപ്തം, ഡിക ൻ, 

ക്പെർത്ിയുവട ക്പതീക്ഷിത ബ്നട്ടങ്ങൾ െിശദീകരിക്ുന്ന  ോബ്ങ്കതിക കുറിപക തുടങ്ങിയെ 

ഉെോയിരിബ്ക്െതും വ കവർ ബ് ോഫകറ്ക വെയറിലൂവട ഓണ്കലനോയി അനു തികൾ 

ലഭയ ോബ്ക്െതു ോണക .എല്ലോ ഫയലുകളിലും െിശദ ോയഎസ്റ്റിബ് റ്ക ഉെോയിരുന്നു. എസ്റ്റിബ് റ്ിൽ 
 ോബ്ങ്കതികെിദഗ്ധരുവട ഒപക ഉെോയിരുന്നു. എസ്റ്റിബ് റ്കറിബ്പോർട്ടക ബ്ക്പോജക്ടക റിബ്പോർട്ടക 

ഇെ. ൂക്ഷിച്ചിരുന്നു .ഒരുഫയലിലും,ജനകീയഎസ്റ്റിബ് റ്കഎന്നിെഉെോയിരുന്നില്ല. 

5.ഭരണോനു തി 

ഒരു െോർഡിൽ ഒരു െർഷ്ം നടപിലോക്ുന്ന വതോഴിലുറപക പദ്ധതി ക്പെർത്നങ്ങൾക്ക പഞ്ചോയത്ക 

ഭരണ   ിതി നൽകുന്ന അംഗീകോര ോണക ഭരണോനു തിപരിബ്ശോേിച്ച ഫയലുകളിൽ 

ഭരണോനു തി യുവട ബ്കോപി. ൂക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല. 

7. ംബ്യോജിതപദ്ധതി(കണ്ബ്െർജൻ ക) 

ഓഡിറ്ക  നു െിബ്േയ ോക്ിയ 3  ക്പെർത്ികൾക്ും ഈ ബ്രഖകൾ  ോേക ല്ല. 

8.ഡി ോൻഡകബ്ഫോം 

ഡി ോൻഡകബ്ഫോം ൂക്ഷിച്ചിരന്നു.11/12/18 വതോട്ടക17/12/18 െവരവതോഴിൽബ്െണവ ന്നക10 ബ്പരുവട 

െയക്തിപര ോയഅബ്പക്ഷഫയലിൽ ൂക്ഷിച്ചിരുവന്നങ്കിലുംഅബ്പക്ഷയിൽതീയതിബ്രഖവപടുത്ി

യിട്ടില്ല. 

9.െർക്കഅബ്ലോബ്ക്ഷ്ൻബ്ഫോം 
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വതോഴിൽ ആെശയവപട്ടെർക്ുവതോഴിൽ അനുെദിച്ചുവകോെുള്ള െർക്ക അബ്ലോബ്ക്ഷ്ൻ 

ബ്ഫോംഈ ക്പെർത്ിയുവട ഫയലിൽ  ൂക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല . 

10.ഇ സ്റ്റർ ബ്റോൾ 

വതോഴിലോളികൾ വതോഴിൽ വെയ്യുന്ന തീയതി, ദിെ ം ഉൾവപവട ഹോജർ 

ബ്രഖവപടുത്ുന്നതിനുള്ള അടിസ്ഥോന ബ്രഖയോണക ഇ സ്റ്റർ ബ്റോൾ.ഇതിൽ ബ്ലോക്ക വഡെലപകവ ൻറക 

ഓഫീ ർ, പഞ്ചോയത്ക വ ക്കട്ടറി എന്നിെർ ഒപും,   ീലുംബ്രഖവപടുബ്ത്െതോണക.  ഇ- സ്റ്റർ 

ബ്റോളുകളിൽ ബ്ലോക്ക വഡെലപകവ ൻറക ഓഫീ ർ, പഞ്ചോയത്ക വ ക്കട്ടറി എന്നിെർ ഒപും,  

 ീലുംബ്രഖവപടുത്ിയിട്ടുെക തീയതി. ഇതിൽ വതോഴിലോളികളുവട ഒപുകൾ,  അെരുവട 

വതോഴിൽ ദിനങ്ങൾ,  കൂലി എന്നിെ ബ്രഖവപടുത്ിയിട്ടുെക . ോസ്റ്റർ ബ്റോളിൽ ഒപിടുന്ന 

ബ്കോളങ്ങളിൽ തീയതി എഴുതിട്ടുെയിരുന്നില്ല  സ്റ്റർ ബ്റോളിൽ  എം  ുക്ക   നമ്പർ 

ബ്രഖവപടുത്ിയില്ലപരിബ്ശോേനയ്യകക്ക െിബ്േയ ോക്ിയ െർക്ക  ഫയലിവല  സ്റ്റർ ബ്റോളിൽ 

വെട്ടിത്ിരുത്ലുകൾ ഉെോയിരുന്നു,അെ തോവഴ പറയുന്നു 

 ഗ്പവൃത്തിയുതെ ദപരി് മ ്തറര്ട ദറാള് നമ്പര്ട ദപര് തതാഴില് ോര്ടഡ്  നമ്പര്ട റി മാ ര്ട്സ ി ്
കുണിയൻ പുഴയിൽ ഉപുവെള്ളം കയറുന്നതിനു  െക നിർമ്മോണം  
പച്ചക്കറി േൃഷ്ി ക്കു നിലം ഒരുക്കല്  

11071, 11746, 11748 

013/97ശോന്ത് പംി 
013/213ബ്ശോഭന വകെംി 
013/6വക നന്ദിനംി 
013/61 െനജ  ിി 

 

ഒപിനു ുകളിൽabsentബ്രഖവപടുത്ിയിട്ടുെംക 

13045, 15834, 
1 6 5 1 4 

13/229,സഷ്ലജ പിി 
 കോർഡകഉട യുവടഒപുബ്രഖവപടുത്ുന്നസ്ഥോലതകഒപുബ്രഖവപടുത്ിയിട്ടിലകല  

1 5 8 3 4 
 

1 6 5 1 4 
 

013/206 േപ്പണക്കാല് ശാന്ത 
013/1  നാരായണി എ 
 

വഡയിലി അറ്ൻഡൻ കൽ  ിൽ absent ഇടത്ക ഒപിട്ടിട്ടുെക കൂലി കക പറ്ിയിട്ടിലകല 

 

11.തമഷ്ര്ടതമൻറ്പുസ്തേം (M Book) 

ക്പെർത്ി തുടങ്ങുന്നതിനക  ുമ്പും ബ്ശഷ്െും അളെുകൾ ബ്രഖവപടുത്ുന്നതിനുള്ള അടിസ്ഥോന 

ബ്രഖയോണക വ ഷ്ർവ നകറക   ുക്ക..എല്ലോ ഫയലുകളിലും M book ഉെോയിരുന്നു.വ ഷ്ർവ ൻറക 

 ുക്ിൽ നമ്പർ ബ്പജക നമ്പർ ഇെ ബ്രഖവപടുത്ിയിട്ടുെക AS,TS നമ്പർ ബ്രഖവപടുത്ിയിട്ടില്ല. 

 വസ്റ്റർ ബ്റോൾനമ്പർ , ഓെർ ിയരുവട  ീൽ എന്നിെ ഇല്ല. ക്പീ വ ഷ്ർവ ൻറക ബ്രഖ 

വപടുത്ിയിരുന്നു. ന്ധവപട്ട ഉബ്ദയോഗസ്ഥർ അതോയതക ഓെർ ിയർ, എൻജിനീയർ എന്നിെരുവട 

ഒപകവ ഷ്ർവ നകറക   ുക്ിൽ ഉെോയിരുന്നു.പരിബ്ശോേനയകക്ക െിബ്േയ ോക്ിയ  െർക്ക  

ഫയലിലുംഎം  ുക്ക   ൂക്ഷിച്ചിരുന്നു.എം  ുക്ിൽ അളെുകൾ ബ്രഖവപടുത്ുബ് ോൾ 

ക്പെൃത്ി വെയുന്ന ക്പബ്ദശം ഉട യുവട ബ്പരക , ർബ്േ നമ്പർ എന്നിെ ഉൾവപടുത്ി അളെുകൾ 

ഏബ്തോരോൾക്ും വെയ്ത ക്പെൃത്ികൾ കെു  ന ില്ലക്ുെോനും അളന്നു ത്ിട്ട വപടുത്ുെോനും 

 ോേിക്ുന്ന രീതിയിൽ   ൂക്ഷിച്ചിരിക്ുന്നു. 

12.തമറ്ീരിയല്ലിസ്റ്റ് 

 ോേക ല്ല  

വതോഴിലോളികൾ എക്ത ദിെ ം ബ്ജോലി വെയ്തു എന്നതിനക അടിസ്ഥോനവപടുത്ി അെർക്ക 

നൽബ്കെ തുക അതോയതകകൂലി, ആയുേങ്ങൾക്ക വകോടുക്ുന്ന െോടക,   ൂർച്ച കൂട്ടുന്നതിനുള്ള 

തുക എന്നിെ എല്ലോം കോണിച്ചു വകോെക പണം കക ോറുന്നതിനക ബ്െെി തയ്യോറോക്ുന്ന 

ക്പേോനവപട്ട ഒന്നോണക ബ്െജക ലിസ്റ്റക.   സ്റ്റർ ബ്റോൾ ക്പകോര ുള്ള ബ്െജക ലിസ്റ്റക എല്ലോ ഫയലിലും കോണോൻ 

 ോേിച്ചു. 

14.മസ്റ്റര്ടദറാള് /ഫയല്മാറ്സ്ലിപ്പുേള് 
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ഒരു  സ്റ്റർ ബ്റോൾ അെ ോനിെക 3 ദിെ ത്ിനകം തവന്ന അളെുകൾ  ന്ധവപട്ട ഉദയോഗസ്ഥൻ 

ബ്രഖവപടുത്ണം എന്നക നിയ ം അനുശോ ിക്ുന്നു.അളെുകളിൽ ക്ക ബ്ക്ടുകൾ ഉെോയോബ്ലോ, 

ഉപബ്യോഗിക്ുന്ന വ റ്ീരിയലിനകവറ കവോളിറ്ിയിൽ നിലെോരം കുറയകക്ുകബ്യോ, ഉയർന്ന എസ്റ്റിബ് റ്ക 

കോണിക്ുകബ്യോവെയ്യുന്നതക നിയ െിരുദ്ധ ോെുകയും വ ക്ഷൻ 25 അനുശോ ിക്ുന്ന ശിക്ഷകക 

െിബ്േയ ോബ്െെി െരുകയും വെയ്യും. എല്ലോ ഫയലുകളിലും ഫയൽ ക്ടോക്ിംഗക ബ്ഫോം അഥെോ 

 സ്റ്റർ ബ്റോൾ  ൂെകവ ൻറക സ്ലിപകഉെോയിരുന്നു.  ആരംഭിച്ച തീയതിയും അെ ോനിച്ച തീയതിയും 

ബ്രഖവപടുത്ിയിരുന്നു.  റ്ു ക്പേോനവപട്ട ബ്കോളങ്ങൾ MIS ൽ അപക ബ്ലോഡക വെയ്ത തീയതി .ബ്െതനം 

അനുെദിച്ച   ുതലോയെ ബ്രഖവപടുത്ി യിരിക്ുന്നു. 

15. തമറ്ീരിയല് വൌച്ചര്ട ബില്  

 ോേക ല്ല  

16.ഫെക ക്ടോൻസ്ഫർ ഓർഡർ (FTO)’ 

പരിബ്ശോേിച്ച ഫയലുകളിൽ ഒന്നും ഫെകക്ടോൻസ്ഫർഓർഡർ(FTO)’ ഹോർഡക  ബ്കോപി   ൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല . 

17. ദറായല്റ്ി 

പരിബ്ശോേന  െിബ്േയ ോക്ിയ  ഒരു െർക്ക  ഫയലിലും ബ്റോയൽറ്ി  ോേക ല്ല 

18.ദഫാദ്ാഗ്ഗാഫ ്

ക്പെർത്ി തുടങ്ങുന്നതിനക  ുമ്പക ക്പെർത്ി നടന്നു വകോെിരിക്ുബ്മ്പോൾ ,   ക്പെർത്ി 

പൂർത്ീകരിച്ചു കഴിയുബ്മ്പോൾ  തുടങ്ങിയഓബ്രോ ഘട്ടത്ിവലയും ബ്ഫോബ്ട്ടോകൾ ഫയലിൽ 

 ൂക്ഷിക്ണവ ന്നക നിഷ്കർഷ്ിച്ചിരിക്ുന്നു .കൃഷ്ി ക്ുളനിർമ്മോണത്ിനകവറ പണി 

നടന്നതിനക ബ്ശഷ് ുള്ള  

19 .ജിദയാ ൊഗ്ഡ് ദഫാദ്ാ ് 

ക്പെർത്ി സ്ഥലം തിരിച്ചറിയുന്നതിനുള്ള ഉപോേിയോണക ജിബ്യോ ടോഗ്ഡക ബ്ഫോബ്ട്ടോ ക.  

എന്നോൽബ് ോഫകറ്ക  ബ്കോപി ഓഫീ ിൽ  ൂക്ഷിക്ുനുനകവടനകകിലും  ഇെ പരിബ്ശോേനയകക്ക 

െിബ്േയ ോക്ിയ ഒരു ഫയലിലുംജിബ്യോ ടോഗ്ഡക ബ്ഫോബ്ട്ടോ ക ബ്കോപി  കോണോൻ  ോേിച്ചില്ല. 

20 ഗ്പവൃത്തി പൂര്ടത്തീേരണ  ാക്ഷയപഗ്തം 

ക്പെൃത്ി പൂർത്ീകരണ  ോക്ഷയപക്തം  ൂക്ഷിച്ചിരുന്നു .  

 21. ബ് ോഷ്യൽ ഓഡിറ്ക റിബ്പോർട്ടക 

എഎം ി ക്പകോര ുള്ള ബ് ോഷ്യൽ ഒംോഡിറ്ക നടപോക്ുന്നതക ഇബ്പോഴോണക. 

22.സ റ്്ഡയറി 

 ംസ്ഥോന  ർക്ോരിനകവറ നിർബ്േശക്പകോരംെർക്ക ഫയലിൽ  ൂക്ഷിബ്ക്െ 22  വത് 

ബ്രഖയോണക ക റ്കഡയറി.പരിബ്ശോേനയകക്ക  െിബ്േയ ോക്ിയഗ്പവര്ടത്തിേളില് ക റ്ക ഡയറി 

 ൂക്ഷിച്ചിരുന്നു,ക റ്ക ഡയറി യുവടകെർബ്പജിൽ ക്പെർത്ിവയ കുറിച്ചുള്ള ക്പോഥ ിക 

െിെരങ്ങൾഏവതോരു െയക്തിക്ും  നസ്സിലോക്ോൻ പറ്ുന്ന രീതിയിൽ ഉെോബ്ക 

െതോണക.ക്പെർത്ി ആരംഭിക്ുന്നദിെ ം ക്പെർത്ി അെ ോന തീയതി  എന്നിെ ബ്രഖ വപടു 

തിയിരുന്നു ,അബ്തോവടോപം  എസ്റ്റിബ് റ്ക തുക,,ക്പെൃത്ി ദിനങ്ങൾ  ,എന്നിെ കെർബ്പജിൽ 

ഉെോയിരുന്നുപണിസ്ഥലവത് വ ൗകരയങ്ങളുവട  ലഭയത അടങ്ങിയ വെക്ക ലിസ്റ്റകപൂരിപിച്ച ട്ടുെക 

ക റ്ക ഡയറി യുവട ഒരു ഭോഗ ോണക  െിജിലൻ ക ആൻഡക ബ് ോണിറ്റിങക കമ്മിറ്ി.െിജിലൻ ക 

ആൻഡക ബ് ോണിറ്റിങക കമ്മിറ്ി യുവട റിബ്പോർട്ടക ഉെോയിരുന്നു  അഭിക്പോയങ്ങൾ ബ്രഖവപടുത്ി 

യിട്ടുെയിരുന്നു.ഒപു ോക്തം ബ്രഖ വപടുത്ിയിരിക്ുന്നുപണിയോയുേങ്ങളുവട െോടക ക റ്ക 

ഡയറിയിൽ ബ്രഖ വപടുത്ിയില്ല ക റ്ക ഡയറി  വറ്ോരു  ഒരു ഭോഗ ോണക ന്ദർശക കുറിപക:  

ക്പെൃത്ിയുവട ഓബ്രോ ഘട്ടങ്ങളിലുള്ള പുബ്രോഗതിെിലയിരുത്ുന്നതിനും, വതോഴിലോളികളുവട 

ക്പശ്നങ്ങൾ  നസ്സിലോക്ുന്നതിനും, പദ്ധതി നിർെഹണ ഏജൻ ിയുവട ഉബ്ദയോഗസ്ഥർ, ജനക്പതി 

നിേികൾ, VMC അംഗങ്ങൾ എന്നിെർ ക്പെൃത്ി നടക്ുബ്മ്പോൾ സ്ഥല  ന്ദർശനം നടബ്ത് െതോ 
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ണക. ക റ്ക ഡയറികളിൽ,  ന്ദർശകരുവട  ബ്പരും,ഒപും,ബ്രഖവപടു ത്ിയി രുവന്നങ്കിലും,   കുറിപക 

ഉെോയിരുന്നില്ല.അബ്തോവടോപം തവന്ന പദ്ധതി നിർെഹണ ഏജൻ ിയുവട ഉബ്ദയോഗസ്ഥർ  ന്ദർശ 

നം െളവര കുറഞ്ഞബ്തോതിൽ  ോക്തമ്മോണക കോണവപട്ടതക 

11.CIB-  ിറ്ി ൺ ഇൻഫര്ടദമഷ്ൻ ദബാര്ടഡ്:വതോഴിലുറപക പദ്ധതിയുവട  ുതോരയത ഉറപോക്ു 

ന്നതിനു ബ്െെിയുള്ള ഒരു ഉപോേിയോണക  ിറ്ി ണ് ഇൻഫർബ് ഷ്ൻ ബ് ോർഡക Para 25(a), sched ule 1 

അനു രിച്ചക ഒരു ക്പെർത്ിയുവട അടിസ്ഥോന െിെരങ്ങൾ അതോയതക എസ്റ്റിബ് റ്ക തുക  ോേന 

ബ്െതന ഘടകങ്ങൾ യഥോർത്ഥ വെലെക വതോഴിൽ ദിനങ്ങൾ തുടങ്ങിയ െിെരങ്ങൾ  ോേോരണ 

ജനങ്ങൾക്ും ഗുണബ്ഭോക്തോ ക്ൾക്ും  നസ്സിലോകുന്ന രീതിയിൽ ക്പദർശിപി ബ്ക്െതക അനിെോ 

രയ  ോണക..ഈ ബ് ോർഡക സ്ഥോപിബ്ക്െതക ഓബ്രോ ക്പെർത്ിയുവടയും ആരംഭഘട്ടത്ിൽ ആണക. 

ഓബ്രോ ക്പെർത്ിക്ും അനു ൃത ോയി നിഷ്കർഷ്ിച്ചിട്ടുള്ള അളെുകളിൽ ഉള്ള ബ് ോർഡുകൾ 

 ി ൻറകഉം ബ്കോണ്ക്കീറ്ും ഉപബ്യോഗിച്ചക നിർമ്മിച്ചക സ്ഥോപിക്ണവ ന്നക നിയ ം അനുശോ ിക്ു 

ന്നുെക. ഇരുമ്പക ,ടിൻ ,ഫകള ക്സകഷ്ീറ്ുകൾ തുടങ്ങിയെ ഉപബ്യോഗിച്ചിട്ടുള്ള ബ് ോർഡു കൾ സ്ഥോപിക്ു 

ന്നതക നിയ െിരുദ്ധ ോണക. നിർമ്മോണവച്ചലെക െയക്തിഗത ക്പെർത്ികൾക്ക 3000 രൂപയും വപോതു 

ക്പെർത്ികൾക്ക 5000 രൂപയും ആണക പര ോെേി െിലെക എന്നോണക ആനുെൽ  ോസ്റ്റർ  ർക്ുലർ 

നിഷ്കർഷ്ിക്ുന്നതക.  ിഐ ി അടങ്ങുന്ന ഒരു ബ്ഫോബ്ട്ടോ െർക്ക ഫയലിൽ ഉൾവപടുത്ണം എന്നതക 

നിർ ന്ധ ോണക.  

ക്ക  നം.  ക്പ െൃ ത്ി യു വട  ബ്പ ര ംക  ി ഐ  ി തുകഎ കറിബ് റ്ക  ക്പകോരംം  എം  ുക്ിൽ ബ്രഖ വപടുത്ിയ തുക  ഫീ ൽഡി വല  െി െ ര ങ്ങ ൾ  

1 കംുണിയൻ പുഴയിൽ ഉപുവെള്ളം കയറുന്നതിനു  െക നിർമ്മോണം  0 0  ി ഐ  ി സ്ഥോ പി ച്ചി ട്ടി ലക ല 

2  ണ്ണക ജല  ംരക്ഷണം - ണ്ണക തടയണ നിർമ്മോണം  

കൃഷ്ി  ക്ു ളം  നി ർമ്മോണം   

0 0  ി ഐ  ി സ്ഥോ പി ച്ചി ട്ടി ല്ല   

3 പച്ചക്റി കൃഷ്ിക്ക നിലവ ോരുക്ൽ  0  ി സ്ഥോ പി ച്ചി ട്ടി ലക ല 

12.ദറാസ്ഗാര്ടേിനം 

വതോഴിൽ ആെശയകത കൃതയ ോയി രജിസ്റ്റർ വെയ്യുന്നതിനും വതോഴിലോളികളുവട അർഹതകളും 

അെകോശങ്ങളും അെവര ബ് ോേയവപടുത്ുന്നതിനും പദ്ധതികൾ പരിഹരിക്ുന്നതിനു ോയി 

ബ്റോസ്ഗോർ ദിനം  ംഘടിപിബ്ക്െതോണക.  

13.വിജിലൻ ് ആൻഡ്  ദമാണിറ്റിംഗ് േമ്മിറ്ി(ജാഗ്ഗത ദമല്ദനാ്  മിതി 

ഓബ്രോ ക്ഗോ പഞ്ചോയത്ിലും അഞ്ചക അംഗങ്ങളുള്ള ജോക്ഗത ബ് ൽബ്നോട്ട   ിതി രൂപീകരി ബ്ക്െ 

തോണക. ഇതിൽ പട്ടികജോതി-പട്ടികെർഗ െിഭോഗങ്ങൾക്ക ബ്െെക്ത ക്പോേോനയം നൽബ്ക െ തും  

പകുതി ബ്പർ  കക്തീകൾ ആയിരിബ്ക്െതു ോണകഏറ്െും കുറഞ്ഞ കോലയളെിബ്ലക്ക VMC വയ 

നിയ ിബ്ക്െതക ക്ഗോ  ഭയോണക. ക്പെർത്ി സ്ഥല  ന്ദർശ നം വതോഴിലോളികളു ോയി ആശയ 

െിനി യം നടത്ൽ ,ബ്രഖകളുവട പരിബ്ശോേന ,ക്പെർത്ി സ്ഥ ല  ൗകരയങ്ങളുവട പരിബ്ശോേന 

,ക്പെർത്ികളുവട ഗുണനിലെോരം നിർണയിക്ൽ, തുക നിർണ യം ക്പെർത്ിയിൽ ഉടനീള ുള്ള 

റിബ്പോർട്ടിംഗക ക്പെർത്ിയുവട  വഭോെവത്  ം ന്ധിച്ചുള്ള ഗു ണപര ോയ െിലയിരുത്ൽ 

എന്നിെയോണക ക്പേോന െു തല. VMC എല്ലോ ക്പെർത്ികളും പരിബ്ശോേിബ്ക്െതും  ൂലയ നിർണയ 

രജിസ്റ്ററിൽ ബ്രഖവപടുബ്ത്െതും ബ് ോഷ്യൽ ഓഡിറ്ക   യത്ക അെ ക്ഗോ  ഭയിൽ   ർപി 

ബ്ക്െതു ോണക VMC റിബ്പോർട്ടക ഒരു വപോതുബ്രഖയോയി കരുബ്തെ തും ആെശയവപടുന്നതിന 

നു രിച്ചക ഒരു വപോതു ബ്രഖയോയി പഞ്ചോയത്ക നിന്നും ലഭിബ്ക്െതും ആണക. ൂന്നക അംഗങ്ങളോണക 

നിലെിൽ  ഉള്ളതക.,  

ക്ക  ബ്പരക  

1 ഗീത.വക െി  

2 േബ് ോേരൻ .വക പി  

3  ഹബ്ദെൻ  

14.േതണ്ടത്തലുേള്  

➢ പച്ചക്റി കൃഷ്ിക്ക നിലം ഒരുക്ിയ െയലുകളിൽ വനല്ലക, പയർ ,ഉഴുന്നക എന്നീ കൃഷ്ികൾ 

കോണോൻ  ോേിച്ചതക അഭിനന്ദനോർഹ ോണക 

➢ വതോഴിലുറപക പദ്ധതിയുവട  ുതോരയത ഉറപു െരുത്ുന്നതിനക ക്പെൃത്ി 

ആരംഭിക്ുന്നതിനു  ുമ്പക പദ്ധതി െിെരങ്ങൾ അടങ്ങിയ ക്പോബ്ദശിക ഭോഷ്യിലുള്ള 

 ിറ്ി ണ് ഇൻഫർബ് ഷ്ൻ ബ് ോർഡക  ക്പെൃത്ി സ്ഥലത്കസ്ഥോപിച്ചിട്ടില്ല 
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➢  ുഴുെൻ വതോഴിലോളികൾക്ും പഴയ വതോഴിൽ കോർഡക പുതുക്ി പുതിയ വതോഴിൽകോർഡക 

പഞ്ചോയത്ിൽ നിന്നും അനുെദിച്ചിട്ടുെക വതോഴിലോളികൾക്ക െിതരണം വെയ്ത പുതിയ 

വതോഴിൽ കോർഡിൽ െിെരങ്ങൾ കൃതയ ോയി ബ്രഖവപടുത്ിയിരിക്ുന്നില 

➢  വതോഴിലുറപക നിയ ം അനുശോ ിക്ും  ക്പകോരം വതോഴിലോളികൾക്ക  ക്പെൃത്ി 

ഇടങ്ങളിൽ അടിസ്ഥോന വ ൗകരയങ്ങൾ ലഭയ  ോകുന്നില്ല(കയ്യുറ,കോലുറ എന്നിെ). 

➢ വതോഴിലോളികൾ  വന്ത്ം നിലയകക്ക വതോഴിൽ  ആെശയവപട്ടതോയി കോണുെോൻ  ോേിച്ചില്ല 

➢ ക്പെൃത്ി അനുെദിച്ച ബ്ഫോറം ഫയലിൽ   ൂക്ഷിച്ചതോയി കോണുെോൻ  ോേിച്ചില്ല, 

➢ ക്പെർത്ി തുടങ്ങുന്നതിനക  ുൻപക കൃതയ ോയി പദ്ധതി ആരംഭ  ീറ്ിങക ബ്െരോറുവെന്നു  

 ുഴുെൻ വതോഴിലോളികളും അഭിക്പോയവപട്ടക,ഇതു അഭിനന്ദന ർഹിക്ുന്നു  

➢ കൃഷ്ിക്ുളനിർ ോണം പച്ചക്റിക്ക നിലവ ോരുക്ൽഎന്ന ക്പെൃത്ി ഫയിലിൽ 

ഭൂെുട കളുവടയും അബ്പക്ഷയും നികുതി ര ീതും  ൂക്ഷിച്ചിരിക്ുന്നു,ഇതും 

അഭിനന്ദനം അർഹിക്ുന്നു.  

➢ പരിബ്ശോേനയകക്ക െിബ്േയ ോക്ിയ   െർക്ക  ഫയലിലുംഎം  ുക്ക   ൂക്ഷിച്ചിരുന്നു.എം 

 ുക്ിൽ അളെുകൾ ക്പെൃത്ി പൂരകതികരിച്ച എല്ലോ ഭൂക്പബ്ദശത്ിനകറകവനയും 

ഭൂെുട യുവട ബ്പരും ആ  ക്പബ്ദശത്ിൽ പൂരകതികരിച്ച ക്പെൃത്ിയുവട അളെക ബ്രഖ 

വപടുത്ിയതക അഭിനന്ദന ർഹിക്ുന്നു  

➢ െോർഷ്ിക  സ്റ്റർ  ർക്ുലർ ക്പകോരം ഒരു െർക്ക ഫയലിൽ22 ബ്രഖകൾ 

 ൂക്ഷിബ്ക്െതുെക.ഇെിവട 12ബ്രഖകൾ ഫയലിൽ  ൂക്ഷിച്ചിട്ടുെക. 

➢ വതോഴിലുറപക പദ്ധതി ഓഫീ ിൽ  ൂക്ഷിബ്ക്െ ഏഴു വറജിസ്റ്ററിൽ 

 ൂക്ഷിക്ുന്നുവെങ്കിലും അതക   യ ന്ധിത ോയി പൂർത്ീകരിച്ചിട്ടില്ല . 

➢  ഓഫീ ിൽ ബ് ോഫകറ്ക  ബ്കോപിആയി അക്ഷോംശ ബ്രഖോംശങ്ങൾ അടയോളവപടുത്ിയ 

ജിബ്യോടോഗ്ഡക ബ്ഫോബ്ട്ടോക്ഗോഫക   ൂക്ഷികുനുെക എങ്കിലും ഫയലുകളിൽ കോണോൻ  ോേിച്ചില്ല. 

15.നിര്ടദേശങ്ങള് 

• ക്പോബ്ദശിക ഭോഷ്യിലുള്ള എസ്റ്റിബ് റ്ും ക്പെൃത്ി സ്ഥലങ്ങളിൽ ലഭയ ോക്ണം. 

• വതോഴിലുറപിൽ അനുെദനീയ ോയതും  ുൻഗണന ക്ക ത്ിലും ക്പെൃത്ികൾ ഏവറ്ടുക്ോൻ 

ക്ശദ്ധിബ്ക്െതുെക. 

• വതോഴിൽ അബ്പക്ഷകൾ ക്ഫെക  ഓഫീ ിൽ  വീകരിക്ുകയും ആയതിനു കകപറ്ക ര ീതക 

നൽകുകയും വെബ്യ്യെതോണക. 

• ബ് റ്ക  കൂട്ട ോയി അബ്പക്ഷ നൽകുബ്മ്പോൾ വതോഴിൽ ആെശയ  ുള്ളെവര ഉൾവപടുത്ി അബ്പക്ഷ 

വകോടുക്ോൻ ക്ശ ിക്ുക, 

• ഉബ്ദയോഗസ്ഥർ ബ്രഖകളിൽ ഒപുവെക്ുബ്മ്പോൾ തീയ്യതി കൂടി ബ്രഖവപടുബ്ത്െോതോണക. 

• െിജിലൻ ക  ആൻഡക  ബ് ോണിറ്റിംഗക കമ്മറ്ി അംഗങ്ങവള ഓബ്രോ െർഷ്െും 

തിരവഞ്ഞടുബ്ക്െതോണക. െിഎം ിയുവട അഭിക്പോയങ്ങൾ ക റ്ക ഡയറിയിൽ കൃതയ ോയി 

ബ്രഖവപടുബ്ത്െതോണക. 

• പദ്ധതിയുവട ശരിയോയ രീതിയിലുള്ള നടത്ിപിനക െിഎം ിയുവട ഇടവപടലുകൾ ക്പെൃത്ി 

സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉെോബ്െെതുെക. 

• വതോഴിലുറപിൽ ഏവറ്ടുക്ുന്ന ക്പെൃത്ികളുവട  ആസ്തികൾ ദീർഘകോല നിലനിൽപിനക  

ആെശയ ോയ  ോബ്ങ്കതിക നിർബ്േശങ്ങൾവതോഴിലോളികൾക്ക ഓെർ ീയർ  ോർ നൽബ്കെതും 

പോലിക്ുന്നുവെന്നക  ഉറപു െരുബ്ത്െതു ോണക. 

• വെക്ക  ലവീഫക  ബ്പോവല ക്പോേോനയം ഉള്ള   കവറർ ബ്റോളിൽ യോവതോരു െിേ വെട്ടിതിരുത്ലും 

പോടില്ല .കൃതയ ോയി ബ്രഖ വപടുത്ണം ഹോജർ  

•  സ്റ്റർ ബ്റോളിൽ ക്പസ്തു ത ക്പെൃത്ിയുവട അളെുകൾ ബ്രഖവപടുത്ുന്ന എം. ുക്ിൻവറ നമ്പർ 

ബ്രഖവപടുബ്ത്െതോണക.   

•  സ്റ്റർ ബ്റോളിൽ  ോക്ഷയവപടുത്ുന്ന ഉബ്ദയോഗസ്ഥർ തീയ്യതി കൂടി ബ്രഖവപടുത്ുെോൻ 

ക്ശദ്ധിബ്ക്െതുെക. 

• വതോഴിലിടങ്ങളിൽ അടിസ്ഥോന വ ൗകരയങ്ങൾനിർ ന്ധ ോയും ഒരുക്ണം. 

• എല്ലോ ക്പെൃത്ികളിലും നിർ ന്ധ ോയും  ി ഐ  ി സ്ഥപിെിരിക്ണം  

 

ഉപ ംഗ്ഗഹം 

 

ക്പെർത്ികൾ തിരവഞ്ഞടുക്ുബ്മ്പോൾ അതീെ ജോക്ഗത പുലർബ്ത്െതുെക. ഭൂ ിവയ 

പുനരുജ്ജീെി പിക്ുന്നതിനു൦  അതുെഴി ുസ്ഥിര െിക നം  ോേയ ോകുന്നതിനും ലകക ഷ്യം 
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വെച്ചിട്ടുള്ള വതോഴിലുറപു പദ്ധതിയുവട പ്ലോനിംഗക , നടത്ിപക എന്നിെ  ോ ൂഹിക 

പോരിസ്ഥിക ോനദണ്ഡങ്ങൾ പോലിെക വകോെക ശോ കക്തീയ  ോയിത്വന്ന നടപിലോബ്ക്െതുെക. 

എങ്ങവനവയങ്കിലും ക്പെർത്ികൾ നടപിലോക്ി വെലെക കൂട്ടുക എന്നുംവതോഴിലോളികൾക്ക 

വതോഴിൽ ദിനങ്ങൾ കൂട്ടുക എന്നും  ോക്ത ോെരുതക നിലപോടുകൾ.   െയക്ത ോയ കോഴ്ചപോടില്ലോവത 

അശോ കക്തീയ ോയ രീതിയിൽ ക്പെർത്ികൾ വതവരവഞ്ഞടുക്ുന്നതും വെയ്യുന്നതും , 

കോലോനു ൃത ല്ലോത് ക്പെർത്ികൾ വെയ്യുന്നതും ഇതിനകവറ യഥോർത്ഥ ലക്ഷയവത് 

കളങ്കവപടുത്ുന്നതോയിെിഷ് ബ്ത്ോവട ബ്നോക്ി നിൽബ്ക്െി െരുന്നതക ആശങ്കോജനക ോണക. ഈ 

 ോ ൂഹിക പരിബ്ശോേന ഒരു ഉയിർവത്ഴുബ്ന്നൽപിനു  ോേയ ോകുന്ന ക്പതയോശബ്യോവട 

ഈറിബ്പോർട്ടക   ർപിക്ുന്നു.  

അനു ന്ധം- 1-  

തതാഴിലുറപ്പുപദ്ധതിയില്ഏതറ്െുത്ത്തെയ്യാൻപറ്ിയഗ്പവൃത്തിേള് 

1.  വിഭാഗംഎ :ക്പകൃതിെിഭെപരിപോലനെു ോയി ന്ധവപട്ടവപോതുക്പെൃത്ികൾ 

2.  വിഭാഗംബി: 

  ൂഹത്ിൽഅെശതഅനുഭെിക്ുന്നെിഭോഗങ്ങൾക്ുള്ളെയക്തിഗതആസ്തികൾഖണ്ഡി

ക 5ൽപരോ ർശിക്ുന്നകുടും ങ്ങൾക്ക്മോക്തം 

3.  വിഭാഗം ി: 

ബ്ദശീയക്ഗോ ീണഉപജീെന ിഷ്ൻനി ന്ധനകൾഅനു രിക്ുന്ന വയം ഹോയ ംഘങ്ങ

ൾക്കവപോതുഅടിസ്ഥോന ൗകരയങ്ങൾ 

4.  വിഭാഗംഡി: ക്ഗോ ീണഅടിസ്ഥോന ൗകരയങ്ങൾ 

അനു ന്ധം: വിവിേതലത്തിലുള്ള ഉദേയാഗസ്ഥരുതെ െുമതലേള്. 

ദമറ്്  മാരുതെ െുമതലേള്. 

• ക്പെൃത്ി ഇടങ്ങളിൽ ആെശയ  ോയ വ ൗകരയങ്ങൾ ഉബ്െോ എന്നക ഉറപു െരുത്ുക 

• ക റ്ക ഡയറിയിൽ ബ് ോണിറ്റിംഗിനക െരുന്ന ഉബ്ദയോഗസ്ഥവര വകോെക ഒപക 

െയകപിക്ണം 

• വതോഴിലോളികൾക്ക അെരുവട പത്ു അെകോശങ്ങവള കുറിച്ചക പറഞ്ഞു 

വകോടുക്ുകയും അെവര ബ് ോേോെതകകരിക്ുകയും വെയ്യുക 

• പുതിയ വതോഴിൽ ഇടങ്ങൾ കവെത്ുെോനും പുതിയ വതോഴിൽ ആ ൂക്തണം 

വെയ്യുെോനും വതോഴിലോളികവള  ഹോയിക്ുക . 

• കൃതയ ോയി ബ് ോഷ്യൽ ഓഡിറ്ക  ക്ഗോ  ഭയിലും,വക്പോജകകറ്ക   ീറ്ിങ്ങിലും പരിശീലന 

കയോമ്പിലും പവങ്കടുക്ുക. 

•  റ്ു വതോഴിലോളികൾക്ക കൂടി ബ് റ്ക  നകവറ െു തലകളിബ്ലക്ക കടന്നു െരോനുള്ള 

 ോഹെരയം ഉെോക്ുക 

• വതോഴിലോളികളു ോയി നിരന്ത്ര  മ്പർക്ം പുലർത്ുകയും കൂടുതൽ  ന്ധം 

സ്ഥോപിക്ുകയും വെയ്യുക. 

• ക്പെൃത്ി സ്ഥലങ്ങളിൽ ക്പെൃത്ിയുവട ബ് ൽബ്നോട്ടം. 

• വതോഴിൽ കോർഡിൽ ആെശയ ുള്ള െിെരങ്ങൾ ബ്രഖവപടുത്ുക. 

•  സ്റ്റർ ബ്റോളിൽ വതോഴിലോളികളുവട ഹോജർ ഉറപു െരുത്ുക . 

• ബ് റ്ക ോരുവട പരിശീലനങ്ങളിൽ പവങ്കടുക്ുക  .വതോഴിലോളിക അറിെുകൾ  

ളു ോയി പങ്കുവെക്ുക 

 

ഓവര്ട ീയര്ട എഞ്ചിനീയര്ട/ 

• ക്പെൃത്ികളുവട എസ്റ്റിബ് റ്ക തയ്യോറോക്ൽ. 

• ക്പെൃത്ിയുവട  ോബ്ങ്കതിക കോരയങ്ങളും അളെുകളും വതോഴിലോളികൾക്ക 

പറഞ്ഞു വകോടുക്ുക. 

• ക്പെൃത്ിയുവട അളെുകൾ ബ്രഖവപടുത്ി കൂലിനൽകുന്നതി നോെശയ ോയ 

നടപടികൾ വെയ്യുക. 
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ഗ്പവൃത്തി പൂര്ടത്തീേരിച്ച ഭൂഗ്പദേശങ്ങളുതെ വിവരങ്ങള്  

S N പ ച്ച ക്ക റി േൃ ഷ്ി ക്ക്  നി ല തമാ രു ക്ക ല്  േൃഷ്ിേുളങ്ങള്നിര്ടമിക്കല് 

1 . മാ േ വി .  M നോ രോ യ ണി .  a .  P ല ക്ഷ്മി   

2 വകോച്ചു  ലക്ഷ .   ി   െി  .   ു കു ന്ദ ൻ    ണ്ണക ജല  ംരക്ഷണം  ണ്ണക തടയണ  

3 ജോ ന കി .  M പി .   ോ െി ക്തി   പി .   ോ െി ക്തി   

4 കൃ ഷ്ണ ൻ .  പ ംി പി .  ത മ്പോ യ ംി വക .  കു  ോ ര ൻ   

5 െ  ന്ത് തി .  C .  K വക .  ജോ ന കി   ടി .  ല ക്ഷ്മി   

6 v . v .  നോ രോയണൻ   ക ലയോ ണി .  വക   വക .  െി .   ോ ല കൃ ഷ്ണ ൻ   

7 C .  െിബ്നോദക  കു ോർ   വക .  പി .  ക ലയോ ണി   c .  K . .  െി ജ യ ൻ   

8  ു ബ്രഷ്ക  എ .  വക   ത ങ്ക  ണി .  പി   വക .  ത മ്പോ ൻ   

9 ബ്ക്പ  .  M   വക .  നോ രോ യ ണി   പ ദ്മ നോ ഭ  ൻ .  വക   

1 0  ബ്രോ ജി നി .  V   ഭോ ർ  ഗ െി .  വക   ഗം ഗാ  ോ ര ൻ .  v .  K 

1 1 ജോ ന കി .  . k .  E  ബ്രോ ജി നി .  വക .  െി   ബി ന്ദു .  തേ  വി   

1 2  ോലൻ  കെക്തക    ു ശീ ല .  വക   നോ രോ യ ണി .  എ   

1 3  ോ ല തി .  .  T .  P .  വക  വെ മ്മ ര ത് ംി  ോ േ െി .  വക   

1 4  ോ േ െ ൻ .  P എം .  ക  ലോ ക്ഷി   െ ക്ന്ദ ൻ .  വക   

1 5 k .  ക ലയോ ണി    ബ്രോ ജി നി .  െി    ബ്രോ ജി നി .  െി   

1 6 p . ക്ശീ േ ര ൻ   കോ ർ തയോ യ നി .  വക   p .  P .  കു ഞ്ഞി രോ  ൻ   

1 7 v .  V .  രോ ജ ൻ   വക    ോ ല ൻ   ജോ ന കി .  െി   

1 8 ന ളി നി .  ക വം വക .  പ ദ്മ നോ ഭ  ൻ   p .  പ ദ്മി നി   

1 9  ോ േ െി .  വക   ദോ ബ് ോ ദ ര ൻ .  വക .  െി   ത ങ്ക  ണി .  പി   

2 0 j a n a r d h a n a ശയോ ന്ത്   കൃ ഷ്ണ ൻ .  പി   

2 1 P .  ല ക്ഷ്മി   ശയോ  ള   ര   .  M 

2 2 

p .  P .  കു  ോ ര ൻ   

 ോ േ െ ൻ .  ക വം 

 

നോ രോ യ ണി .  എ .  പി   

2 3 o. P. കരുണോകരൻ   വയ ബ്ശോ ദോ   

ഗ്ഗാമ ഭ നിര്ടദേശങ്ങള്  

*1.  വതോഴിലിടങ്ങളിൽ അടിസ്ഥോന ൗകരയം ലഭിക്ുന്നില്ല 

2. വതോഴിലോളികൾ വതോഴിലിനോയി അബ്പക്ഷ അബ്പക്ഷ എഴുതി നൽകോറുവെങ്കിലും  

അബ്പക്ഷയിൽ അതക   ർപിക്ുന്ന തീയതി ബ്രഖവപടുത്ോറില്ല  

3. ഒരു ക്പെർത്ിയിലും  ി ഐ  ി സ്ഥോപിക്ോറില്ല  

4.  ോസ്റ്റർ ബ്റോളുകൾ പൂരിപിക്ുബ്മ്പോൾ ബ്െെക്ത ക്ശദ്ധ വകോടുക്ോറില്ല  

വതോഴിലുറപകഉബ്ദയോഗസ്ഥരിൽ നിന്നും  ലഭിച്ച  റുപടി  

1. വതോഴിലോളികൾക്ക 15  ദിെ ത്ിനുള്ളിൽ വതോഴിൽ ലഭയ ോക്ോറുെക 

2. കകയുറ കോലുറ ബ്പോവലയുള്ള  ൗകരയങ്ങൾ   റ്ു  ംസ്ഥോനങ്ങവള ബ്പോവല ബ്കരളത്ിൽ 

ആെശയ ില്ല 

ക്ഗോ  ഭ തീരു ോനങ്ങൾ 

1. ബ് റ്ക  ുബ്ഖന  എല്ലോ വതോഴിലോളികളും ഒപിട്ട വതോഴിലിനോയി ഉള്ള അബ്പക്ഷ തീയതി  

ഉൾവപടുത്ി പഞ്ചോയത്ക ക്ഫെകെകഓഫീ ക െഴി െഴി നൽകോൻ  തീരു ോന ോയി 

2. കകയുറ കോലുറ എന്നി െ ലഭിക്ുന്നതിനോയി പഞ്ചോയത്ിൽ അബ്പക്ഷ നൽകോൻ 

തീരു ോനിച്ചു 

3. ക്പെർത്ി തുടങ്ങുന്നതിനക  ുമ്പക  ി ഐ  ി സ്ഥോപിക്ോൻ തീരു ോനിച്ചു 

 


