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ആമുഖം 

ഇന്ത്യയില്  ോേോരണക്ോരോയ ജനങ്ങളുചട ചതോഴില് ചെയ്യുവോനുള്ള അവകോശചത് 

 ംരക്ഷിച്ചക നിലനിര്ത്ുന്നതിനോയി 2005 ച പകറ്ം ര് അഞ്ചോം തീയതി ബ്ദശീയ ക്ഗോമീണ 

ചതോഴിലുറപക നിയമം നിലവില് വന്നു. അവിദഗ്ധ കോയിക ചതോഴിലില് ഏര്ചപടോൻ 

 ന്നദ്ധതയുള്ള ക്ഗോമക്പബ്ദശങ്ങളില് അേിവ ിക്ുന്ന ഏചതോരു കുടും ത്ിനും ഒരു 

 ോമ്പത്ിക വര്ഷ്ം 100 ദിവ ത്ില് കുറയോത് ചതോഴില് ഉറപോക്ുന്നബ്തോചടോപം 

ഗുണബ്മന്മയുള്ളതും സ്ഥോയിയോയിട്ടുള്ളതും ഉല്പോദനക്ഷമവുമോയ ആസ്തികളുചട  ൃഷ്ടിയോണക 

ഈ പദ്ധതിയുചട മുഖയ ലക്ഷയം.ദരിക്ദരുചട ഉപജീവനവും ആയി  ന്ധചപട്ട വിഭവോടിത്റ 

ശക്തിചപടുത്ുകയും  ോമൂഹികമോയി പിബ്ന്നോക്ം നില്ക്ുന്ന എല്ലോ കുടും ങ്ങചളയും 

പദ്ധതിയില് ഉൾചപടുത്ുകയും പഞ്ചോയത്ക രോജക സ്ഥോപനങ്ങചള ശക്തിചപടുത്ുക  എന്നതും 

ഇതിൻചറ ലക്ഷയമോണക. 

 

 വിബ്ശഷ്തകൾ 

 

➢ നിയമത്ിൻചറ പിൻ ലമുള്ള അവകോശോേിഷ്ഠ ിതപദ്ധതി 

➢ ക്ഗോമപഞ്ചോയത്ക ക്പബ്ദശത്ക തോമ ിക്ുന്ന 18 വയസ്സക പൂര്ത്ിയോയ 

ഏചതോരോൾക്ും പദ്ധതിയില് പങ്കോളിയോകോം 

➢  കക്തീക്ും പുരുഷ്നും തുലയ ബ്വതനം  

➢ പരിസ്ഥിതി  ംരക്ഷണം കോര്ഷ്ിക ബ്മഖലയിചല അടിസ്ഥോന  ൗകരയ 

വിക നം എന്നിവയകക്ക മുൻഗണന 

➢ ചതോഴിലോളികൾ തചന്ന ക്പവര്ത്ികൾ കചെത്ുകയും ആ ൂക്തണചത് 

 ഹോയിക്ുകയും ചെയ്യുന്നു 

➢ ആ ൂക്തണത്ിലും നിര്വഹണത്ിലും തികഞ്ഞ  ുതോരയത 

➢ കരോറുകോചര ഇടനിലക്ോബ്രോ ഇല്ല 

➢ ചപോതുജന പങ്കോളിത്ബ്ത്ോചട ബ്ല ര്  ഡ്ജറ്ക 

➢  ോങ്കക ബ്പോബ്സ്റ്റോഫീ ക വഴി മോക്തം ബ്വതന വിതരണം 

➢  കക്തീകൾക്ക മുൻഗണന 

➢ കമ്പയൂട്ടര് ശൃംഖല വഴിയുള്ള ബ്മോണിറ്റിംഗക  ംവിേോനം 

➢ ക്ഗോമ ഭ പദ്ധതി ഓിറ്ക ചെയ്യുന്നു 

ബ്ദശീയ ക്ഗോമീണ ചതോഴിലുറപക പദ്ധതി ക്പകോരം ക്ഗോമപഞ്ചോയത്ക ക്പബ്ദശത്ക  നടപിലോക്ുന്ന 

മുഴുവൻ ക്പവൃത്ികളും  ബ് ോഷ്യല് ഓിറ്ിങ്ങിനു വിബ്േയമോക്ണചമന്ന17(2) വകുപക 

നിഷ്കര്ഷ്ിക്ുന്നു പദ്ധതി ക്പവര്ത്ന ചത്പറ്ിയും ചപോതു േനംെിലവഴിക്ുന്നതിചനപറ്ിയും 

പൗര  മൂഹം നടത്ുന്ന  പര യവും  വതക്ന്ത്വുമോയ പരിബ്ശോേനയോണക ആണക ബ് ോഷ്യല് 

ഓിറ്ക അഥവോ  ോമൂഹിക പരിബ്ശോേന .ചതോഴിലുറപക നിയമക്പകോരം വര്ഷ്ത്ില് രെുതവണ 

ബ് ോഷ്യല് ഓിറ്ക ക്ഗോമ ഭകൾ എല്ലോ വോര്ിലും കൃതയമോയി നടബ്ത്െതോണകബ് ോഷ്യല് 

ഓിറ്ക ലൂചട അഴിമതി ഇല്ലോതോക്ുന്നതിനും  ുതോരയത ഉറപു വരുത്ുന്നതിനും കോരയക്ഷമത 

വര്േിപിക്ുന്നതിനക   ത്ഭരണം ഉറപോക്ുന്നതിനും കഴിയുന്നു.പദ്ധതി പണം ശരിയോയ 

രീതിയില് െിലവഴിച്ചിട്ടുെക എന്നും പണം ചെലവഴിച്ചക അതുചകോെക പദ്ധതിയുചട ലക്ഷയം 

കകവരിച്ചിട്ടുെക എന്നും ഗുണബ്ഭോക്തോക്ളുചട ജീവിതത്ില് ഗുണകരമോയും  കോരയമോയ മോറ്ം 

ഉെോയിട്ടുെക എന്നക ബ് ോഷ്യല് കചെത്ോൻ കഴിയുന്നു 



5 
 

പദ്ധതി ആ ൂക്തണ്ണം. നിര്വഹണം, ബ്മോണിറ്റിംഗക തുടങ്ങി എല്ലോ വയക്തികളും ബ് ോഷ്യല് 

ഓിറ്ക ക്ഗോമ ഭയില് നിര് ന്ധമോയും പചങ്കടുക്ണം.മഹോത്മോ ഗോന്ധി ബ്ദശീയ ക്ഗോമീണ 

ചതോഴിലുറപകപ ദ്ധതിയില്   ുഗമവും  ുതോരയവുമോയി ബ് ോഷ്യല് ഓിറ്ക നടത്ുന്നതിനക  

ബ്കരളത്ില്   വതക്ന്ത് െുമതലയുള്ള ബ് ോഷ്യല് ഓിറ്ക യൂണിറ്ക നിലവില്വന്നു 

1.രീതിശോ കക്തം 

 

 ബ് ോഷ്യല് ഓിറ്ക റിബ് ോഴ്സക  ചപരക ണ്  ക്പവര് ത്ി ഫയല് പരിബ്ശോേന, ഫീല്ക  ന്ദര്ശനം, 

ചതോഴിലോളികളും ആയുള്ള അഭിമുഖം, എം ഐ എ ക പരിബ്ശോേന എന്നിവചയ 

അടിസ്ഥോനമോക്ിയോണക ബ് ോഷ്യല് ഓിറ്ക റിബ്പോര്ട്ടക തയ്യോറോക്ിയിട്ടുള്ളതക. തോചഴ പറയുന്ന 

രീതി അവലം ിച്ചോണക ഈ റിബ്പോര്ട്ടക തയ്യോറോക്ിയിട്ടുള്ളതക. 

1. ഓിറ്ക പ്ലോൻ  

1.1 ഓിറ്ക  പ്ലോൻ തയ്യോറോക്ല് 

1.2 ഓഫീ ക  ന്ദര്ശന പരിപോടികൾ 

2. അഭിമുഖം  

2.1  ിിഒ, പഞ്ചോയത്ക ക്പ ിൻറക, ജനക്പതിനിേികൾ, ച ക്കട്ടറി & സ്റ്റോഫക  

2.2 ബ്മറ്ക, ചതോഴിലോളികൾ, കര്ഷ്കര്,  

3. ഫയല് പരിബ്ശോേന  
3.1 ചപോതു ക്പവര്ത്ികൾ, 

3.2 ബ്രഖകളുചട ഉള്ളടക്ം -  ുതോരയത, പരിപൂര്ണ്ണത  

4. ഫീല്ക  ന്ദര്ശനം, നിരീക്ഷണം  

5. റഫറൻ ക 

5.1  വിക നബ്രഖ, വോര്ഷ്ിക പദ്ധതി ബ്രഖ, എംഐഎ ക, രജിസ്റ്ററുകൾ 

6. വിവരങ്ങളുചട ബ്ക്കോീകരണം 

6.1  ബ്ക്കോ ക ചവരിഫിബ്ക്ഷ്ൻ, അവ ോനവട്ട െര്ച്ച 

7. കരടക റിബ്പോര്ട്ടക തയ്യോറോക്ല് 

  

 

 

 

 

 

2. പഞ്ചായത്്   അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ     
1 ജില്ല കണ്ണൂര് 

 

2 ബ്ലോക്ക    പയ്യന്നൂര് 
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3 അതിരുകൾ  

 

3.1 കിഴക്ക  ചെറുതോഴം ക്ഗോമപഞ്ചോയത്ക  
3.2 പടിഞ്ഞോറക രോമന്ത്ളി ക്ഗോമപഞ്ചോയത്ക   
3.3  ചതക്ക  ചെറുതോഴം ക്ഗോമപഞ്ചോയത്ക 

 

3.4 വടക്ക പയ്യന്നൂര് മുൻ ിപോലിറ്ി 

4 വിസ്തീര്ണം   15.44 
5 വോര്ക  കളുചട എണ്ണം 14 
 ജന ംഖയ  18965 
 പുരുഷ്ൻ മോര് 

 

  കക്തീകൾ 10,527 
6 ജനറല്  
7 പട്ടിക ജോതി 76  
8 പട്ടിക വര്ഗം 0  

9 സ്കൂ ൾ 5  
10 കുടും ക്ശീ യൂണിറ്ക 122 
11 അംഗൻവോടി 19 
12 ക്പോഥമിക ആബ്രോഗയ ബ്കക്ന്ദം  1 
13 കൃഷ്ിഭവൻ  1 
14 ബ്ഹോമിബ്യോ ആശുപക്തി  1 
15 ആയുര്  ബ്വദ ആശുപക്തി 1 
16 മൃഗോശുപക്തി 1 
17 ഗവചെനകറക  ബ്കോബ്ളജക  1 

 

3.വാര്ടഡിതന േുറിച്ചുള്ള അടിസ്ഥാന വിവരം 

5 എ ക ,ടി കുടും ം 
 

6 വിവേ സ്ഥോപനങ്ങൾ  

7 സ്കൂ ൾ 1 

8 അംഗനവോടി 1 

9 കുടും ക്ശീ യൂണിറ്ക  14 

10 തുടര് വിദയോബ്കക്ന്ദം 0 

11 ക്ല ക /വോയനശോല 1 

12  ോം ക കോരിക നിലയം 1 

 

 

 

4.തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി അടിസ്ഥാന വിവരം 

ചതോഴില് കോര്ക      ( ആകകറ്ീവക ചതോഴില് ആകകറ്ീവക ചതോഴില് 
നൂറു ദിന ചതോഴില്  
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ആചക)  കോര്ക  കോര്ക  (sc/എ ക,ടി) 

2625 626 64 216 

 

5.വാര്ടഡ് തലത്ില്   തതാഴിലുറപ്്പ പദ്ധതിയില് രജി ്തറര്ട തെയ്തവരുതടവിവരങ്ങൾ 

ചതോഴില് കോര്ക ( 

ആചക) 

ആകകറ്ീവക ചതോഴില് 

കോര്ക  

ആകകറ്ീവക ചതോഴില് 

കോര്ക  (sc/എ ക,ടി) 
നൂറു ദിന ചതോഴില് 

216 80 20 24  
 

6.ഓഡിറ്്  നു വിദേയമാക്കിയ  ഗ്പവൃത്ിേളുതട ലിസ്്റ്റ 

ഗ്േമ 

നമ്പര്ട 

ഗ്പവൃത്ിയുതട ദപര് വര്ടക്ക്  ഐ,ഡി  ോലയളവ ് െിലവ ് ഗ്പവൃത്ി 

േിനങ്ങൾ 

1 ആനിബ്െരി 

 ോബ്കതം മണ്ണക ജല 

 ംരക്ഷണ 

ക്പവൃത്ികൾ  WC 328013 

25.10.2018 

20.11.2018 140201 

293 

2 കബ്മ്പോസ്റ്റക  കുഴി ഉഷ് 

.ചക പി  

IF 389131 05.02.19 

09.02.19 1753 

4 

3 വയക്തി ഗത 

കക്ൂസ്നിര്മോണം 

കലഫക  വീടക 

അമ്മിണി ചക 

IF  389500 

 19.3.219 

28.03.19 

 
12000 

16 

4 കബ്മ്പോസ്റ്റക  കുഴി 

കമലോക്ഷി ചക.വി 1F389127 

 

19.3.219 

28.03.19 

 

1519 

 

3 

5 കബ്മ്പോസ്റ്റക  കുഴി 

ച ൗമിനി  പി പി  

1F 402608 

 

04.03.19 

10.03.19 

8419 
 

10 

 

7.ഗ്പവര്ടത്ിേളുതട പരിദശാേന വിവരണം 

 
തോചഴ പറയുന്ന ക്പവൃത്ികൾ ആണക പരിബ്ശോേനയകക്ക വിബ്േയമോക്ിയതക 

 

 ക്പവൃത്ിയുചട ബ്പരക എം  ുക്ില് ബ്രഖ 

ചപടുത്ിയ 

അളവുകൾ 

ഫീല്ക  പരിബ്ശോേനയില്  

1 ആനിബ്െരി  ോബ്കതം മണ്ണക 

ജല  ംരക്ഷണ 

4060m2 4060 M2  അളവില് എം  ുക്ില്  ക്പവൃത്ി 

നടന്നതോയി ബ്രഖ 
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ക്പവൃത്ികൾ  ചപടുതിയിരുചന്നനകകിലും  പറമ്പില് 

കിളക്ല് എന്നോ ക്പവൃത്ിയോണക 

ചെയ്തിരിക്ുന്നതക,പൂഴി ക്പബ്ദശം 

ആയതിനോല് മഴയില് എല്ലോം നശിച്ചതോയി 

കോണചപടു. 

2 കബ്മ്പോസ്റ്റക  കുഴി ഉഷ് .ചക പി  1.5 *1.5*2 m3 ക്പവൃത്ി  മഴ ചവള്ളത്ില്  മുങ്ങി 

കിടക്ുന്നു , 

3 വയക്തി ഗത 

കക്ൂസ്നിര്മോണം കലഫക  

വീടക അമ്മിണി ചക 

 വീടിബ്നോടക ബ്െര്ന്നക തചന്ന യോണക 

കക്ു ിനകചറ പണി 

ചെയ്തിരിക്ുനതു,ചതോഴിലുറപക വഴി 

ചവട്ടുകല്ലിനകചറ കപ   ,അവിേഗ്ത 

ചതോഴില് ,വിദഗ്ധ ചതോഴില് എന്നീ 

വിഭോഗത്ില് ആണക തുക നല്കിയതോയി 

കോണുന്നതക.എം  ുക്ില് ബ്രഖ ചപടുത്ിയ 

ക്പകോരം  പണി നടന്നതോയി കോണുവോൻ 

 ോേിച്ചു. 

4 കബ്മ്പോസ്റ്റക  കുഴി കമലോക്ഷി 

ക.വി 

1.5 *1.5*2 m3 1.5 cm നീളം , 1.5 cm വീതി അളക്ോൻ 

 ോേിച്ചു .എന്നോല് ആഴം  ോേിച്ചില്ല 

5 കബ്മ്പോസ്റ്റക  കുഴി ച ൗമിനി  

പി പി  

2*1.5*3 meter വളം നിരച്ചതിനോല് ആഴം അളന്നു 

എടുക്ോൻ പറ്ിയില്ല.2.cm നീളവും 1.5 cm 

വീതിയും അളക്ോൻ  ോേിച്ചു 

നിരീക്ഷണങ്ങൾ  

• അഞ്ചു ക്പവൃത്ികൾ  ഓിറ്ക  നു വിബ്േയമോക്ി 

• കബ്മ്പോസ്റ്റക  കുഴി ച ൗമിനി  പി പി ,എന്നോ ക്പവൃത്ി നല്ല രീതിയില് ഉപബ്യോഗചപടുതിയിട്ടുെക 

• കബ്മ്പോസ്റ്റക  കുഴി ഉഷ് .ചക പി , കബ്മ്പോസ്റ്റക  കുഴി കമലോക്ഷി .ചക  വി  എന്നി ക്പവൃത്ികൾ ബ്വെ 

വിേത്ില് ഉപബ്യോഗ ചപടുത്ിയില്ല.മഴ ചവള്ളം കയറി മുഴുവൻ നശിെിരിക്ുനതോയി കെു. 

 

8.അവോശ അേിഷ്ഠ ിത നിരീക്ഷണങ്ങള ്

                     മഹോത്മഗോന്ധി ബ്ദശീയക്ഗോമീണ ചതോഴിലുറപക നിയമത്ിലൂചട ക്ഗോമീണ ജനതയകക്ക ചതോഴില് 

നല്കചപടുന്നബ്തോചടോപം അവരുചട പത്ു അവകോശങ്ങളും  ംരക്ഷിക്ചപടുന്നു.ബ് ോഷ്യല് ഓിറ്ിലൂചട 

ക്പവൃത്ികളുചട പരിബ്ശോേനയും അബ്തോചടോപം ചതോഴിലോളികളുചട പത്വകോശങ്ങളും 

 ംരക്ഷിക്ചപടുന്നുചവന്നും വിലയിരുത്ുന്നു. ചതോഴിലുറപക നിയമത്ിലൂചട ചതോഴിലോളികൾക്ക ലഭയമോയ 

അവകോശങ്ങചള കുറിച്ചക തോചഴ പറയുന്നു. 

 

1. തതാഴിലുറപ്പു നിയമം തഷ്ഡയൂൾ 2  പാര 1  അനു രിെ്  18 വയസ്സ് പൂര്ടത്ിയായ ഏതതാരാളും 

തതാഴില് ോര്ടഡിന് അദപക്ഷിച്ചാല് 15 േിവ ത്ിനുള്ളില് ദ ാദ്ാ പതിച്ച തതാഴില് ോര്ടഡ ് 

 ൗജനയമായി ലഭിക്കാനുള്ള അവോശമാണ് നിയമം നല്േുന്നത്.  

• ചതോഴിലോളികളുമോയുള്ള കൂടി കോഴകച്ചയില് മന ിലോക്ോൻ  ോേിച്ചതക പുതിയ ചതോഴില് കോര്ക 

ലഭയ മോകുബ്മ്പോൾ അതിബ്ലക്ുള്ള ബ്ഫോബ്ട്ടോ ചതോഴിലോളി കൾ തചന്നയോണക ചകോെക വരുന്നതക 

എന്നോണക.ആദയ കോലഘട്ടങ്ങളില് ച ൗജനയ മോയി ബ്ഫോബ്ട്ടോ ലഭയമോയിരുന്നു 

2. അദപക്ഷിച്ചു പതിഞ്ചു േിവ ത്ിനുള്ളില് തതാഴില് ലഭിയക്്കുവാനുള്ള അവോശവും 

ആയതിന്തറ  സേപറ്്  ര ീത് ലഭിയ്ക്കുവാനുള്ള അവോശം 

• ഈ വോര്ില് ചതോഴിലോളികൾ അബ്പക്ഷ നല്കുന്ന രീതി  ബ്മറ്ക  ചതോഴില് അവശയമുള്ള 

ആൾക്ോരുചട ബ്പരക ബ്െര്ത്കചകോെക ബ്മറ്ക നകചറ ബ്പരില് ചവള്ള ബ്പപറില് ചകോടുക്ുകയോണക    

എന്നോല്  അബ്പക്ഷ നല്കിയ തീയതി ബ്രഖ ചപടുത്ിയിട്ടില്ല.കകപറ്ക  ര ീതക നല്കിയതോയും 

കോണോൻ കഴിഞ്ഞില്ല. 
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• അബ്പക്ഷയില് തീയതി ബ്രഖചപടുതോതതിനോല്  അബ്പക്ഷിച്ചു പതിനഞ്ചു  ദിവ ത്ിനുള്ളില് 

ബ്ജോലി ലഭിച്ചിരുബ്ന്നോ എന്നറിയോൻ  ോേിച്ചില്ല 

3.അതെങ്കില്തതാഴിലിൊയ്മദവതനംലഭിക്കുവാനുള്ളഅവോശംആേയതത് 30 േിവ ം (1/4 

&പിന്നീടുള്ളേിവ ങ്ങളില് 1/2) 

• ചതോഴിലുറപക നിയമ ക്പകോരം ചതോഴില് ആവശയചപട്ടു കഴിഞ്ഞോല്  പതിനഞ്ചക 

ദിവ ത്ിനുള്ളില് ചതോഴില് നല്കിയിരിക്ണം . 

• അചല്ലങ്കില്ചതോഴിലില്ലോയ്മബ്വതനംലഭിക്ുവോനുള്ളഅവകോശംആദയചത് 30 ദിവ ം (1/4 

&പിന്നീടുള്ളദിവ ങ്ങളില് 1/2) 

• ചതോഴിലോളികളുമോയുള്ള കൂടി കോഴ്ചയിലും  ഫയല് പരിബ്ശോേനയിലും  മന ിലോ ക്ുവോൻ 

 ോേിച്ചതക ബ്മറ്ക  വഴി ആണക അബ്പക്ഷ നല്കുന്നതക എന്നോല് ബ്ജോലി ബ്വെ തീയതിബ്യോ അബ്പക്ഷ 

നല്കിയ തീയതിബ്യോ അബ്പക്ഷയില് ബ്രഖ ചപടുത്ിയില്ല അതകചകോെക ചതോഴിലോളികൾക്ക  

ചതോഴില് ഇല്ലോയ്മ ബ്വതനം ലഭിക്ുവോനുള്ള അര്ഹത ഉബ്െോ എന്നക മന ിലോക്ോൻ  ോേിച്ചില്ല. 

 4.  തഷ്ല് ്  ഓ ് തഗ്പാജേ്റ്്  തയ്യാറാക്കാനുള്ള അവോശം 

• പഞ്ചോയത്ില്  ൂക്ഷിച്ചിരിക്ുന ക്ഗോമ ഭ രോജി കചറര് ല് ചതോഴിലോളികൾ മീറ്ിംഗക കൂടിയതോയും 

ചതോഴില് നിര്ബ്ദശിച്ചതയും കോണുന്നു . 

5. അഞ്ചു േിദലാമീറ്റില് ദജാലി ലഭിക്കുവാനുള്ള അവോശം,അതെങ്കില് ദവതനത്ിനത്റ പത്ു 

ശതമാനം അേിേം. 

• ചതോഴിലോളിയുചട തോമ സ്ഥലത്ു നിന്നക അഞ്ചക കിബ്ലോമീറ്ര് െുറ്ളവിലല്ല ചതോഴില് 

ലഭിക്ുന്നചതങ്കില് ബ്വതനത്ിനകചറ 10 ശതമോനം കൂടി അേികബ്വതനം ലഭിക്ുന്നതിനുള്ള 

അവകോശം. (Schedule 2 Para 20   

• ഒബ്ര വോര്ില് തചന്നയുള്ള പണികളോണക  ചതോഴിലോളികൾ ചെയ്തു വരുന്നതക 

  6.ദജാലിസ്ഥലത്്,േുടിതവള്ളം,തണല്,ഗ്പഥമശുഗ്ശൂഷ്േിറ്ുേൾ,എന്നിവ ലഭിക്കുന്ന തിനുള്ള  

അവോശം.   

• ചതോഴിലുറപക നിയമ ക്പകോരം ക്പവൃത്ി നടക്ുന്ന സ്ഥലത്ക കുടിചവള്ളം,തണല് ,ക്പഥമ ശുക്ശൂഷ് 

കിറ്ക ,കയ്യുറ കോലുറ എന്നിവ ക്പവൃത്ി നടപിലോക്ുന്ന സ്ഥോപനം വഴി  ൗജനയ മോയി 

ചതോഴിലോളികൾക്ക ലഭിബ്കെതോണക 

• ചതോഴിലോളികളുമോയുള്ള കൂടിക്ോഴ്ച യില് മന ിലോക്ോൻ ോേിച്ചതക യോചതോരുവിേ അടിസ്ഥോന 

ച ൗകരയങ്ങളും ഇതുവചര ലഭയമോയില്ല എന്നോണക.( ഗ്പഥമശുഗ്ശൂഷ്േിറ്ുേൾ ഒഴിതേ ) 

  7.തതാഴിലിടങ്ങളില് ഏതതന്േിലും തരത്ില് ഉള്ള അപേടം  ംഭവിച്ചാല് െിേിത്സ്യക്ക്  

ആവശയമായി വരുന്ന മുഴുവന് െിലവുേളും തതാഴിലാളിക്ക് ലഭയമാേും  

• ഓിറ്ക  കോലയളവില് അത്രത്ിലുള്ള അപകടം ഒന്നും  ംഭവിച്ചിട്ടില്ല  

• എന്നിരുന്നോലും മുൻ വര്ഷ്ങ്ങലില് നടന്ന അപകടങ്ങൾക്ക െികിത്സ്യക്ക  ആവശയമോയി 

വരുന്ന മുഴുവൻ െിലവുകളും ചതോഴിലോളിക്ക ലഭയമോയതോയി അറിയുവോൻ  ോേിച്ചു 
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 8.പരാതി പരിഹാരം 

• ചതോഴിലുറപക നിയമ ചഷ്യൂൾ പചത്ോൻപതു ക്പകോരം  മയ ന്ധിതമോയി പരോതി 

പരിഹോരത്ിനുള്ള അവകോശം നിഷ്കര്ഷ്ിക്ുന്നു.പദ്ധതിയുമോയി  ന്ധചപട്ട പരോതികൾ 

ബ്ഫോണ് മുബ്ഖന ബ്ടോൾ ക്ഫീ നമ്പര് ഉപബ്യോഗിച്ചും ബ്രഖോമൂലം എഴുതി നല്കിയും ഇ ചമയില് 

വഴിയും  മര്പിക്ോവുന്നതോണക. .. 

• പചക്ഷ അത്രത്ില് ഒരു അറിവും ചതോഴിലോളികൾക്ക ഇല്ല എന്നക മോക്തമല്ല എങ്ങിചന 

പരോതിചപടണം  എന്നും അറിയില്ല. 

• 18004255720 എന്ന ബ്ടോൾ ക്ഫീ നമ്പറില് പരോതികൾ ബ്രഖചപടുത്ോം എന്നുള്ള വിവരം 

ചതോഴിലോളികളില് ലഭയമോക്ണം 

9.പദ്ധതി ആരംഭ മീറ്ിംഗില് പതങ്കടുക്കുവാനുള്ള അവോശം 

• ചതോഴില് ഉറപു നിയമം ചഷ്യൂൾ ഇരുപത്ി രെു ക്പകോരം ഒരു പദ്ധതി 

ആരംഭിക്ുന്നതക മുൻപക പദ്ധതി  ം ന്ധിച്ച മുഴുവൻ കോരയങ്ങളും കൃതയമോയി 

ചതോഴിലോളികചള ബ് ോേയ ചപടുത്ുന്നതിനക  ന്ധചപട്ട നിര്വഹണ ഉബ്ദയോഗസ്ഥനകചറയും 

,വോര്ക  ചമമ്പര്,  ോബ്ങ്കതിക ഉബ്ദയോഗസ്ഥര് എന്നിവരുചട  ോനിേയത്ില് ഏചതനകകിലും 

ചപോതു സ്ഥലബ്ത്ോ ചതോഴിലിടങ്ങളില് വച്ചക പദ്ധതി ആരംഭ മീറ്ിംഗക നടബ്ത്െതുെക. 

• പരിബ്ശോേന ബ്വളയില് മന ിലോക്ോൻ  ോേിച്ചതക എല്ലോ ചതോഴിലോളികളും .പദ്ധതി 

ആരംഭ മീറ്ിംഗില് പചങ്കടുക്ുന്നുെക  എന്നോണക 

• ക റ്ക യറി പരിബ്ശോേന യിലും ചതോഴിലോളികളും ആയുള്ള  കൂടികോഴ്ചയിലും 

മന ിലോക്ോൻ  ോേിച്ചതക വോര്ക  ബ്മനകച ര് ചതോഴിലുറപക വിഭോഗം ഉബ്ദയോഗസ്ഥര് 

എന്നിവര് പചങ്കടുക്ുന്നു എന്നോണക. 

10. ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്  നടത്ുവാനുള്ള അവോശം 

• ചതോഴിലുറപക പദ്ധതിയില് ഏചറ്ടുത്ു നടപിലോക്ുന്ന മുഴുവകഴകൻ ക്പവൃത്ികളും 

ബ് ോഷ്യല് ഓിറ്ക  നു വിബ്േയമോക്ണചമന്നക ച ക്ഷൻ  17(2) നിഷ്കര്ഷ്ിക്ുന്നു 

• നിയമം അനുശോ ിക്ും ക്പകോരം ഉള്ള ബ് ോഷ്യല് ഓിറ്ക  ക്പക്കിയ ഇതുവചര 

നടന്നിട്ടില്ല.             

9.രജി ത്റര്ട പരിദശാേന 

 

• ബ്കക്ന്ദ ര്ക്ോരിനകചറ നിര്ബ്ദശ ക്പകോരം തോചഴ പറയുന്ന ഏഴു രജിസ്റ്റര് നിര് ന്ധമോയും 

ക്ഗോമപഞ്ചോയത്ില്  ൂക്ഷിബ്ക്െതോണക. AMC ക്പകോരമുള്ള 7 രജിസ്റ്ററുകളും  

ഉെോയിരുന്നു.അവ തോചഴ പറയ്യുന്നു. 

 
 

1. തതാഴില് ോര്ടഡ് രജിസ്റ്റര്ട  . 

• MIS ല് നിന്നും ചൗണ്ബ്ലോക ചെയ്ത ബ്കോപിയില് വോര്ക  തലത്ില് ഉള്ള എല്ലോ 

വിവരങ്ങളും ഉൾചപടുത്ിയിട്ടുെക.  

2 ഗ്ഗാമ ഭ രജിസ്റ്റര്ട  

• ചതോഴിലുറപുമോയി  ന്ധചപട്ട ക്ഗോമ ഭകൾ ,തുടങ്ങിയവ  ബ്യോഗങ്ങൾ

ബ്രഖചപടുത്ുന്നതിനക വോര്ക  തലത്ില് ക്പബ്തയക ക്ഗോമ ഭോ രജിസ്റ്റര്  ൂക്ഷിബ്ക്െതോണക . 

• വോര്ക തലത്ില്  ൂക്ഷിച്ചിരിക്ുന്ന  ക്ഗോമ ഭ രജിസ്റ്റരില്  2.10.17 നോണക അവ ോനമോയി 

ബ്യോഗം ബ്െര്ന്നതോയും കോണുവോൻ  ോേിച്ചുതക. 

• ബ്നോട്ടക  ുക്ില് ആണക മിനുചറ ക  എഴുതി ബ്രഖ ചപടുത്ുന്നതക 

3       തതാഴില് അദപക്ഷാ രജിസ്റ്റര്ട  

ചതോഴില് ആവശയചപട്ടു ലഭിക്ുന്ന അബ്പക്ഷകളുചട വിവരങ്ങളും അതുക്പകോരം അവര്ക്ക ചതോഴില് 

അനുവദിച്ചതിനകചറ വിവരങ്ങളും  ക്പസ്തു ത രജിസ്റ്ററില് ബ്രഖചപടുത്ി ചവബ്ക്െതോണക 
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MIS ല് നിന്നും ചൗണ്ബ്ലോക ചെയ്ത ബ്കോപിയില് എല്ലോ വിവരങ്ങളും ഉൾചപടുത്ിയിട്ടുെക(പഞ്ചോയത്ിചെ 

മുഴുവൻ  ക്പവൃത്ികളും) 

പഞ്ചോയത്ക  തലത്ില് എഴുതി  ൂക്ഷിച്ച രജിസ്റ്റര്  കൃതയമോയി പൂര്ത്ീകരിച്ചിട്ടുള്ളതക. 

4. വര്ടക്ക് രജിസ്റ്റര്ട: 

ചതോഴിലുറപില് നടപിലോക്ുന്ന ക്പവൃത്ികളുചട വിവരങ്ങൾ യഥോ മയം ക്പസ്തു ത രജിസ്റ്ററില് 

ബ്രഖചപടുചതെോതോണക . 

2018 19 കോലയളവില് ചെയ്യുവോൻ ഉബ്േശിച്ചിരുന്ന മുഴുവൻ ഫയലുകളുബ്ടയും വിവരങ്ങൾ നല്ല രീതിയില്   

എം,ച എ.എ ക ല് നിന്നും ൗണ്ബ്ലോക ചെയ്തു  ൂക്ഷിച്ചിരിക്ുന്നു. (പഞ്ചോയത്ിചെ മുഴുവൻ  

ക്പവൃത്ികളും 

5 ആസ്തി രജിസ്റ്റര്ട: (സ്ഥിര ആസ്തികളുചട രജിസ്റ്റര്)                           

ആസ്തി രജിസ്റ്റര്  ൂക്ഷിെിരുചനങ്കിലും   12.12.16 നോണക  അവ ോനമോയി   പൂരിപിെിരിക്ുന്നതക 

 ചെയ്യുന്ന ക്പവൃത്ികൾ എല്ലോം ബ്രഖചപടുത്ുന്നു .പല ഭോഗങ്ങളും ഒഴിഞ്ഞു കിടക്ുന്നു.ആസ്തിയുചട എന്നോല്  

അക് ക  .ക്പവൃത്ി തുടങ്ങിയ തീയതി,അവ ോനിച്ച തീയതി,െിലവോയ തുക ,എന്നിവ ഒഴിഞ്ഞു കിടക്ുന്നു 

പരാതി രജിസ്റ്റര്ട: 

ചതോഴിലുറപക പദ്ധതിയുമോയി  ന്ധചപട്ട ഏതു പരോതിയും വോക്ോബ്ലോ ,ബ്രഖോമൂലബ്മോ ലഭിക്ുകയോചണങ്കില്   

                                രജിസ്റ്ററില് ബ്രഖചപടുത്ുകയും നിര് ന്ധമോയും കകപറ്ു ര ീതക പരോതിക്ോരനക 

നല്കുകയും ബ്വണം  . 

18004255720 എന്ന ബ്ടോൾ ക്ഫീ നമ്പറില് പരോതികൾ ബ്രഖചപടുത്ോം എന്നുള്ള വിവരം ചതോഴിലോളികൾക്ക 

ലഭയമോക്ണം. 

പരോതി രജിസ്റ്റര് കൃതയമോയി   ൂക്ഷിെിടുെക.ലഭിച്ച പരോതി അതിനു എടുത് നടപടി ക്കമങ്ങൾ എന്നിവ 

കൃതയമോയി ബ്രഖ ചപടുത്ിയിട്ടുെക 

ഒബ്ര ഒരു പരോതി മോക്തമോണക നിലവില് ലഭയമോയതക. 

തമറ്ീരിയല് രജിസ്റ്റര്ട :  

ചതോഴിലുറപില് ഏചറ്ടുക്ുന്ന ക്പവൃത്ികളുചട ഭോഗമോയി വരുന്ന  ോേന  ോമക്ഗികളുചട വോങ്ങല് 

തീരുമോനം ,ഉപബ്യോഗം , നീക്ിയിരിപക , ചെലവുകൾ എന്നിവ  ം ന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ മുഴുവനും ക്പസ്തു ത 

രജിസ്റ്ററില് ബ്രഖചപടുബ്ത്െതോണക . 

ചമറ്ീരിയല് രജിസ്റ്റര് എം ഐ  ില് നിന്നും ചൗണ്ബ്ലോക ചെയ്തു വച്ചിട്ടുെക 

 

 

10.ഗ്പവൃത്ി  യലിതല 22 ദരഖേൾ   

 
AMC ക്പകോരം ഒരു ക്പവൃത്ി ഫയലില് തോചഴപറയുന്ന ഇരുപത്ിരെു ബ്രഖകൾ നിര്ബന്ധമോയും 

ഉെോയിരിബ്ക്െോതോണക. 

 

                    

1.േവര്ടദപജ് 

വോര്ഷ്ിക മോസ്റ്റര്  ര്ക്ുലര് ക്പകോരം കവര്ബ്പജില് പഞ്ചോയത്ക വിവരങ്ങൾ, ജില്ല, ക്പവര്ത്ി 

നടപിലോക്ിയ വിവരങ്ങൾ, അടങ്കല് തുക, ആചക ചെലവക, നടത്ിയ തീയതി,  മുതലോയ 

വിവരങ്ങൾ ബ്രഖചപടുബ്ത്െതോണക.  പരിബ്ശോേിച്ച അഞ്ചുഫയലുകളില്  ഒന്നില് ബ്പോലും 

വോര്ഷ്ിക മോസ്റ്റര്  ര്ക്ുലര് ക്പകോരമുള്ള കവര് ബ്പജക കോണോൻ  ോേിച്ചില്ല.  
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ഏചതോരോൾക്ും എബ്പോഴും പരിബ്ശോേനക്ക വിബ്േയമോക്ോവുന്ന ബ്രഖകൾ ആണക ഒരു ക്പവൃത്ി 

ഫയലില്  ൂക്ഷിെു വയകബ്കെതക ,ഒരു ക്പവൃത്ി ഫയലില് ആേികോരികമോയി ബ്വെതും 

ക്പവൃത്ിചയ കുറിച്ചക  ഏചതോരോൾക്ും എളുപത്ില് മന ിലോക്ോൻ  ോേിക്ുന്ന ബ്രഖ കവര് 

ബ്പജക ആണക,അതുചകോെക എല്ലോ വര്ക്ക  ഫയലിലും കവര് ബ്പജക ഉെോയിരിബ്കെതക വളചര 

അതയോവശയമോണക. 

2.തെേ് ലി ് റ്് 

വര്ക്ക ഫയലില്  ൂക്ഷിച്ചിരിക്ുന്ന വിവരങ്ങളുചട പട്ടികയും, അവയുചട ബ്പജക നമ്പറും ബ്രഖചപടുബ്ത്െ 

ചെക്ക ലിസ്റ്റക  ഫയലില്  ൂക്ഷിബ്ക്െതോണക. പരിബ്ശോേിച്ച രെു  ഫയലുകളില്  ഒരു ക്പവര്ത്ിഫയലുകളില്  

ചെകക ലി ക റ്ക  കോണോൻ  ോേിച്ചില്ല.   

3.ആക്ഷൻ പ്ലാന് 

ഒരു ജനകീയ ഇടചപടലിനകചറ ബ്നര്  ോക്ഷയം ചതളിയി ക്ുന്ന ബ്രഖയോണക ആക്ഷൻ പ്ലോൻ ബ്കോപിക്ഗോമ ഭ .

നിര്ബ്േ ശിക്ുന്ന ക്പവര്ത്ികൾ ചഷ്ല്ഫക ഓഫക ബ്ക്പോജക്ടിബ്ലക്ക മോറ്ുകയും ഇതില്നിന്നും മുൻഗണന 

അടിസ്ഥോനത്ില് അതോതക  ോമ്പത്ിക വര്ഷ്ത്ില് ആവശയമുള്ള ക്പവര്ത്ി ചതരചഞ്ഞടുത്ക ആക്ഷൻ 

പ്ലോൻ തയ്യോറോക്ുകയും ചെയ്യും ആക്ഷൻ പ്ലോനില് ഉൾചപട്ട ക്പവര്ത്ി തചന്നയോബ്ണോ നടപിലോക്ിയതക എന്നക  .

മനസ്സിലോക്ുന്നതിനും ആക്ഷൻപ്ലോൻ ബ്കോപി ഉപകരിക്ുന്നു. പരിബ്ശോേിച്ച ഫയലുകളില്  ഒന്നില് ബ്പോലും 

AMC ക്പകോരം നിര് ന്ധമോയും ഉെോയിരിബ്ക്െ ആക്ഷൻ പ്ലോനിൻചറ ബ്കോപി കോണോൻ 

 ോേിച്ചില്ല.എന്നിരുന്നോലും ചതോഴിലുറപക വിഭോഗം ഓഫീ ില് പഞ്ചോയത്ിചല മുഴുവൻ ആക്ഷൻ പ്ലോൻ 

വോര്ക  തലത്ില് തരം തിരിച്ചു വൃത്ിയോയി  ൂക്ഷിച്ചിരിക്ുന്നു 

ഇതിനകചറ ഒരു ബ്കോപി ഫയലില് കൂടി  ൂക്ഷിചകെോതോണക 

4.എസ്റ്റിദമറ്്   ഡിസ ന് ആന്ഡ് ദഗ്ഡായിങ ്

 ോബ്ങ്കതിക എസ്റ്റിബ്മറ്ക പദ്ധതിയില് ഏചറ്ടുക്ുന്ന ഓബ്രോ ക്പവര്ത്ിക്ും  ംസ്ഥോന  ര്ക്ോര് 

െുമതലചപടുത്ിയ അേികോര സ്ഥോനത്ിനകചറ അനുമതിബ്യോടുകൂടിയ  ോബ്ങ്കതിക എസ്റ്റിബ്മറ്ക 

ഉെോയിരിബ്ക്െതോണക. ഓബ്രോ ക്പവര്ത്ിക്ും എസ്റ്റിബ്മറ്ിനകചറ  ംക്ഷിപ്തം, ിക ൻ, ക്പവര്ത്ിയുചട 

ക്പതീക്ഷിത ബ്നട്ടങ്ങൾ വിശദീകരിക്ുന്ന  ോബ്ങ്കതിക കുറിപക തുടങ്ങിയവ ഉെോയിരിബ്ക്െതും ച കവര് 

ബ് ോഫകറ്ക ചവയറിലൂചട ഓണ്കലനോയി അനുമതികൾ ലഭയമോബ്ക്െതുമോണക .എല്ലോ ഫയലുകളിലും 

വിശദമോയഎസ്റ്റിബ്മറ്ക ഉെോയിരുന്നു.  

എസ്റ്റിബ്മറ്ില്  ോബ്ങ്കതികവിദഗ്ധരുചട ഒപക ഉെോയിരുന്നു. എസ്റ്റിബ്മറ്കറിബ്പോര്ട്ടക ബ്ക്പോജക്ടക റിബ്പോര്ട്ടക ഇവ .. 

 ൂക്ഷിച്ചിരുന്നു  

..ഒരു ഫയലിലും,ജനകീയ എസ്റ്റിബ്മറ്ക എന്നിവ ഉെോയിരുന്നില്ല. 

5. ഭരണാനുമതി  

ഒരു വോര്ില് ഒരു വര്ഷ്ം നടപിലോക്ുന്ന ചതോഴിലുറപക പദ്ധതി ക്പവര്ത്നങ്ങൾക്ക പഞ്ചോയത്ക ഭരണ 

 മിതി നല്കുന്ന അംഗീകോരമോണക ഭരണോനുമതി 

പരിബ്ശോേിച്ച   ഫയലുകളില് ഭരണോനുമതി യുചട ബ്കോപി  ൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല . 

. 

7. ംദയാജിത പദ്ധതി(േൺദവര്ടജന് ്) 

ഓിറ്ക  നു വിബ്േയമോക്ിയ രെു   ക്പവര്ത്ികൾക്ും   ഈ ബ്രഖകൾ  ോേകമല്ല . 

8.ഡിമാന്ഡ ്ദ ാം 
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ചതോഴില് അവശയ മുള്ള ചതോഴിലോളികളുചട ബ്പരും ചതോഴില് കോര്ക നമ്പര് ബ്െര്ത്ക ബ്മറ്ക  ചകോടുക്ുന്ന 

ചവള്ള ബ്പപറില് ചകോടുക്ുന്ന അബ്പക്ഷയോണക ഫയലില് ഉള്ളതക .അതില് ചതോഴില് ബ്വെ തീയതിബ്യോ ബ്രഖ 

ചപടുത്ിയിട്ടില്ല. 

ചതോഴിലിനുഅബ്പക്ഷിക്ുന്ന രീതി കുറച്ചു കൂടി ചമച്ചചപടുത്ുവനും, അബ്തോചടോപം കകപറ്ക ര ീതക 

നല്കുവോനും നടപടി ഉെോകണം.ബ്മറ്ക  കൂട്ടമോയി അബ്പക്ഷ തരുബ്മ്പോൾ ചതോഴില് ആവശയ മുള്ളവചര 

ഉൾചപടുത്ി അബ്പക്ഷ ചകോടുക്ോൻ ക്ശമിക്ുക.അല്ലോത് പക്ഷം തുടര്ച്ചയോയ അ കബ് നകറ്ക  വരുകയും 

കുചറ ബ്പരുചട അവ രം നഷ്ടചപടുന്നതക(. 

9.വര്ടക്ക ്അദലാദക്കഷ്ന് ദ ാം 

ചതോഴില് ആവശയചപട്ടവര്ക്ു  ചതോഴില് അനുവദിച്ചുചകോെുള്ള വര്ക്ക അബ്ലോബ്ക്ഷ്ൻ ബ്ഫോം  ഈ 

ക്പവര്ത്ിയുചട ഫയലില്  ൂക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല , 

10.ഇ മസ്റ്റര്ട ദറാൾ 

ചതോഴിലോളികൾ ചതോഴില് ചെയ്യുന്ന തീയതി, ദിവ ം ഉൾചപചട ഹോജര് ബ്രഖചപടുത്ുന്നതിനുള്ള 

അടിസ്ഥോന ബ്രഖയോണക ഇമസ്റ്റര് ബ്റോൾ .ഇതില് ബ്ലോക്ക ചവലപകചമൻറക ഓഫീ ര്, പഞ്ചോയത്ക ച ക്കട്ടറി 

എന്നിവര് ഒപും,   ീലും  ബ്രഖചപടുബ്ത്െതോണക.   

ഇ- മസ്റ്റര് ബ്റോളുകളില് ബ്ലോക്ക ചവലപകചമൻറക ഓഫീ ര്, പഞ്ചോയത്ക ച ക്കട്ടറി എന്നിവര് ഒപും,   ീലും   

ബ്രഖചപടുത്ിയിട്ടുെക തീയതി. ഇതില് ചതോഴിലോളികളുചട ഒപുകൾ,  അവരുചട ചതോഴില് ദിനങ്ങൾ,  കൂലി 

എന്നിവ ബ്രഖചപടുത്ിയിട്ടുെക . 

ഒപിടുന്ന ബ്കോളങ്ങളില് തീയതി എഴുതിട്ടുെയിരുനില 

 മസ്റ്റര് ബ്റോളില്  എം  ുക്ക   നമ്പര് ബ്രഖചപടുത്ിയില്ല 

പരിബ്ശോേനയ്യകക്ക വിബ്േയമോക്ിയ വര്ക്ക  ഫയലിചല മസ്റ്റര് ബ്റോളില്   ഒന്നും ചവട്ടിത്ിരുത്ലുകൾ 
ഉെോയിരുന്നില്ല. 

11.തമഷ്ര്ടതമന്റ് പുസ്തേം (M Book) 

ക്പവര്ത്ി തുടങ്ങുന്നതിനക മുമ്പും ബ്ശഷ്വും അളവുകൾ ബ്രഖചപടുത്ുന്നതി നുള്ള അടിസ്ഥോന ബ്രഖയോണക 

ചമഷ്ര്ചമനകറക   ുക്ക. 

എല്ലോ ഫയലുകളിലും M book ഉെോയിരുന്നു. 

ചമഷ്ര്ചമൻറക  ുക്ില് നമ്പര് ബ്പജക നമ്പര് ഇവ ബ്രഖചപടുത്ിയിട്ടുെക AS,TS നമ്പര് ബ്രഖചപടുത്ിയിട്ടില്ല. 

മചസ്റ്റര് ബ്റോൾനമ്പര് , ഓവര് ിയരുചട  ീല് എന്നിവ ഇല്ല.  

ക്പീ ചമഷ്ര്ചമൻറക ബ്രഖ ചപടുത്ിയതക തീയതി ഇല്ലോചത ആണക , 

 ന്ധചപട്ട ഉബ്ദയോഗസ്ഥര് അതോയതക ഓവര് ിയര്, എൻജിനീയര് എന്നിവരുചട ഒപക  ചമഷ്ര്ചമനകറക   ുക്ില് 

ഉെോയിരുന്നു.  

പരിബ്ശോേനയകക്ക വിബ്േയമോക്ിയ മൂന്നക  വര്ക്ക  ഫയലിലുംഎം  ുക്ക   ൂക്ഷിച്ചിരുന്നു. 

എം  ുക്ില് അളവുകൾ ബ്രഖചപടുത്ുബ് ോൾ ക്പവൃത്ി ചെയുന്ന ക്പബ്ദശം ഉടമയുചട ബ്പരക , ര്ബ്േ നമ്പര് 

എന്നിവ ഉൾചപടുത്ി അളവുകൾ ബ്രഖ ചപടുത്ിയോല് മോക്തബ്മ ഏബ്തോരോൾക്ും ചെയ്ത ക്പവൃത്ികൾ കെു 

മന ില്ലക്ുവോനും അളന്നു ത്ിട്ട ചപടുത്ുവോനും  ോേിക്ുകയുള്ളൂ., പരിബ്ശോേനയകക്ക വിബ്േയമോക്ിയ 

മൂന്നക  വര്ക്ക  ഫയലിലുംഎം  ുക്ക   ൂക്ഷിച്ചിരുന്നുചവങ്കിലും ഇത്രത്ില് ഉള്ള വിവരങ്ങൾ ഒന്നും ബ്രഖ 

ചപടുത്ിയില്ല 
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12.തമറ്ീരിയല് ലിസ്റ്റ ്

ഫയലില്   ചമറ്ീരിയല്  ലിസ്റ്റക  ൂക്ഷിച്ചിരുന്നു . 

 13.ബ്വജക ലിസ്റ്റക  

ചതോഴിലോളികൾ എക്ത ദിവ ം ബ്ജോലി ചെയ്തു എന്നതിനക അടിസ്ഥോനചപടുത്ി അവര്ക്ക നല്ബ്കെ തുക 

അതോയതകകൂലി, ആയുേങ്ങൾക്ക ചകോടുക്ുന്ന വോടക,  മൂര്ച്ച കൂട്ടുന്നതിനുള്ള തുക എന്നിവ എല്ലോം കോണിച്ചു 

ചകോെക പണം കകമോറുന്നതിനക ബ്വെി തയ്യോറോക്ുന്ന ക്പേോനചപട്ട ഒന്നോണക ബ്വജക ലിസ്റ്റക.   

മസ്റ്റര് ബ്റോൾ ക്പകോരമുള്ള ബ്വജക ലിസ്റ്റക എല്ലോ ഫയലിലും കോണോൻ  ോേിച്ചു . 

14.മസ്റ്റര്ടദറാൾ / യല് മാറ് സ്ലിപ്പുേൾ 

ഒരു മസ്റ്റര് ബ്റോൾ അവ ോനിെക 3 ദിവ ത്ിനകം തചന്ന അളവുകൾ  ന്ധചപട്ട ഉദയോഗസ്ഥൻ 

ബ്രഖചപടുത്ണം എന്നക നിയമം അനുശോ ിക്ുന്നു.അളവുകളില് ക്കമബ്ക്ടുകൾ ഉെോയോബ്ലോ, 

ഉപബ്യോഗിക്ുന്ന ചമറ്ീരിയലിനകചറ കവോളിറ്ിയില് നിലവോരം കുറയകക്ുകബ്യോ, ഉയര്ന്ന എസ്റ്റിബ്മറ്ക 

കോണിക്ുകബ്യോ  ചെയ്യുന്നതക നിയമവിരുദ്ധമോവുകയും ച ക്ഷൻ 25 അനുശോ ിക്ുന്ന ശിക്ഷകക 

വിബ്േയമോബ്വെി വരുകയും ചെയ്യും.  

എല്ലോ ഫയലുകളിലും  ഫയല് ക്ടോക്ിംഗക ബ്ഫോം അഥവോ മസ്റ്റര് ബ്റോൾ മൂവകചമൻറക സ്ലിപക  ഉെോയിരുന്നു.  

ആരംഭിച്ച തീയതിയും അവ ോനിച്ച തീയതിയും ബ്രഖചപടുത്ിയിരുന്നു. മറ്ു ക്പേോനചപട്ട ബ്കോളങ്ങൾ MIS ല് 

അപക ബ്ലോക ചെയ്ത തീയതി .ബ്വതനം അനുവദിച്ച  മുതലോയവ  ബ്രഖചപടുത്ി  

15. ചമറ്ീരിയല് വൗച്ചര്  ില്  

ചമറ്ീരിയല് വൗച്ചര്  ില് ഒന്നും ഒരുഫയലിലും  ൂക്ഷിച്ചിട്ടുെക 

16.ഫെക ക്ടോൻസ്ഫര് ഓര്ര് (FTO)’ 

പരിബ്ശോേിച്ച ഫയലുകളില് ഒന്നും ഫെക ക്ടോൻസ്ഫര് ഓര്ര്(FTO)’ ഹോര്ക  ബ്കോപി   ൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല . 

17. ദറായല്റ്ി 

പരിബ്ശോേന  വിബ്േയമോക്ിയ  ഒരു വര്ക്ക  ഫയലിലും ബ്റോയല്റ്ി  ോേകമല്ല 

18.ദ ാദ്ാഗ്ഗാ  ്

ക്പവര്ത്ി തുടങ്ങുന്നതിനക മുമ്പക ക്പവര്ത്ി നടന്നു ചകോെിരിക്ുബ്മ്പോൾ ,   ക്പവര്ത്ി പൂര്ത്ീകരിച്ചു 

കഴിയുബ്മ്പോൾ  തുടങ്ങിയ   ഓബ്രോ ഘട്ടത്ിചലയും ബ്ഫോബ്ട്ടോകൾ ഫയലില്  ൂക്ഷിക്ണചമന്നക 

നിഷ്കര്ഷ്ിച്ചിരിക്ുന്നു ഇത്രത്ിലുള്ള  വിവിേ ഘട്ടങ്ങളിചല ബ്ഫോബ്ട്ടോകളും   ൂക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല  

19 .ജിദയാ ടാഗ്ഡ് ദ ാദ്ാ  ്

ക്പവര്ത്ി സ്ഥലം തിരിച്ചറിയുന്നതിനുള്ള ഉപോേിയോണക ജിബ്യോ ടോഗ്ഡക ബ്ഫോബ്ട്ടോ ക.  എന്നോല് ഇവ 

പരിബ്ശോേനയകക്ക വിബ്േയമോക്ിയ ഒരു ഫയലിലും ജിബ്യോ ടോഗ്ഡക ബ്ഫോബ്ട്ടോ ക ബ്കോപി  കോണോൻ  ോേിച്ചില്ല . 

20 ഗ്പവൃത്ി പൂര്ടത്ീേരണ  ാക്ഷയപഗ്തം  

എ എം  ി ക്പകോരം ഉള്ള  ക്പവൃത്ി പൂര്ത്ീകരണ  ോക്ഷയപക്തം  ൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല .  

 21. ബ് ോഷ്യല് ഓിറ്ക റിബ്പോര്ട്ടക 

എഎം ി ക്പകോരമുള്ള ബ് ോഷ്യല് ഒ ോിറ്ക നടപോക്ുന്നതക ഇബ്പോഴോണക.  
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22.സ റ്് ഡയറി 

 ംസ്ഥോന  ര്ക്ോരിനകചറ നിര്ബ്േശക്പകോരം  വര്ക്ക ഫയലില്  ൂക്ഷിബ്ക്െ 22 മചത് ബ്രഖയോണക ക റ്ക  

യറി .പരിബ്ശോേനയകക്ക  വിബ്േയമോക്ിയ ക്പവൃത്ികൾ  ക റ്ക യറി  ൂക്ഷിച്ചിരുന്നു.( വോര്ക  രെില് 

എ ക .ടി വിഭോഗം   മണ്ണക ജല  ംരക്ഷണം എന്ന ക്പവൃത്ിക്ക ക റ്ക യറി ഉെോയിരുന്നില്ല  

 ക റ്ക യറി യുചട  കവര്ബ്പജില് ക്പവര്ത്ിചയ കുറിച്ചുള്ള ക്പോഥമിക വിവരങ്ങൾ  ഏചതോരു വയക്തിക്ും 

മനസ്സിലോക്ോൻ പറ്ുന്ന രീതിയില് ഉെോബ്കെതോണക. ക്പവര്ത്ി ആരംഭിക്ുന്ന   ദിവ ം ക്പവര്ത്ി 

അവ ോന തീയതി  എന്നിവ ബ്രഖ ചപടുതിയിരുന്നു ,അബ്തോചടോപം  എസ്റ്റിബ്മറ്ക തുക,,ക്പവൃത്ി ദിനങ്ങൾ , 

എന്നിവ കവര്ബ്പജില് ഉെോയിരുന്നു പണിസ്ഥലചത് ച ൗകരയങ്ങളുചട ലഭയത അടങ്ങിയ ചെക്ക ലിസ്റ്റക  

ഒന്നോം ഭോഗം പൂര്ണമോയും പൂരിപച്ചിരുന്നു എന്നോല് രെോം ഭോഗം പൂരിപിച്ചില്ല. പരിബ്ശോേിച്ചക ഫയലുകളില് 

ഉള്ള ക റ്ക യറിയില് എല്ലോം അേികോരികളുചട  ോന്നിേയത്ില് പദ്ധതി ആരംഭ മീറ്ിംഗക നടത്ിയതോയി 

ബ് ോേയചപട്ടുക റ്ക യറി യുചട ഒരു ഭോഗമോണക  വിജിലൻ ക ആൻക ബ്മോണിറ്റിങക കമ്മിറ്ി. വിജിലൻ ക 

ആൻക ബ്മോണിറ്റിങക കമ്മിറ്ി യുചട റിബ്പോര്ട്ടക ഉെോയിരുചന്നങ്കിലും അഭിക്പോയങ്ങൾ ബ്രഖചപടുത്ി 

യിട്ടുെയിരുന്നില്ല. പണിയോയുേങ്ങളുചട വോടക ക റ്ക യറിയില് ബ്രഖ ചപടുത്ിയില്ല  ക റ്ക യറി 

മചറ്ോരു  ഒരു ഭോഗമോണക  ന്ദര്ശക കുറിപക:  ക്പവൃത്ിയുചട ഓബ്രോ ഘട്ടങ്ങളിലുള്ള പുബ്രോഗതി  

വിലയിരുത്ുന്നതിനും, ചതോഴിലോളികളുചട ക്പശ്നങ്ങൾ മനസ്സിലോക്ുന്നതിനും, പദ്ധതി നിര്വഹണ 

ഏജൻ ിയുചട ഉബ്ദയോഗസ്ഥര്, ജനക്പതിനിേികൾ, VMC അംഗങ്ങൾ എന്നിവര് ക്പവൃത്ി നടക്ുബ്മ്പോൾ സ്ഥല 

 ന്ദര്ശനം നടബ്ത്െതോണക. ക റ്ക യറികളില്,  ന്ദര്ശകരുചട  ബ്പരും,ഒപും, ബ്രഖചപടുത്ി 

യിരുചന്നങ്കിലും,   കുറിപക ഉെോയിരുന്നില്ല.അബ്തോചടോപം തചന്ന പദ്ധതി നിര്വഹണ ഏജൻ ിയുചട 

ഉബ്ദയോഗസ്ഥര്  ന്ദര്ശനം വളചര കുറഞ്ഞബ്തോതില് മോക്തമ്മോണക കോണചപട്ടതക 

10.CIB-  ിറ്ി ൺ ഇന് ര്ടദമഷ്ന് ദ ാര്ടഡ ്

ചതോഴിലുറപക പദ്ധതിയുചട  ുതോരയത ഉറപോക്ുന്നതിനു ബ്വെിയുള്ള ഒരു ഉപോേിയോണക  ിറ്ി ണ് 

ഇൻഫര്ബ്മഷ്ൻ ബ് ോര്ക Para 25(a), schedule 1 അനു രിച്ചക ഒരു ക്പവര്ത്ിയുചട അടിസ്ഥോന വിവരങ്ങൾ 

അതോയതക എസ്റ്റിബ്മറ്ക തുക  ോേന ബ്വതന ഘടകങ്ങൾ യഥോര്ത്ഥ ചെലവക ചതോഴില് ദിനങ്ങൾ തുടങ്ങിയ 

വിവരങ്ങൾ  ോേോരണ ജനങ്ങൾക്ും ഗുണബ്ഭോക്തോ ക്ൾക്ും മനസ്സിലോകുന്ന രീതിയില് 

ക്പദര്ശിപിബ്ക്െതക അനിവോരയമോണക..ഈ ബ് ോര്ക സ്ഥോപിബ്ക്െതക ഓബ്രോ ക്പവര്ത്ിയുചടയും 

ആരംഭഘട്ടത്ില് ആണക. ഓബ്രോ ക്പവര്ത്ിക്ും അനു ൃതമോയി നിഷ്കര്ഷ്ിച്ചിട്ടുള്ള അളവുകളില് ഉള്ള 

ബ് ോര്ുകൾ  ിമൻറകഉം ബ്കോണ്ക്കീറ്ും ഉപബ്യോഗിച്ചക നിര്മ്മിച്ചക സ്ഥോപിക്ണചമന്നക നിയമം 

അനുശോ ിക്ുന്നുെക. ഇരുമ്പക ,ടിൻ ,ഫകള ക്സകഷ്ീറ്ുകൾ തുടങ്ങിയവ ഉപബ്യോഗിച്ചിട്ടുള്ള ബ് ോര്ുകൾ 

സ്ഥോപിക്ുന്നതക നിയമവിരുദ്ധമോണക. നിര്മ്മോണചച്ചലവക വയക്തിഗത ക്പവര്ത്ികൾക്ക 3000 രൂപയും ചപോതു 

ക്പവര്ത്ികൾക്ക 5000 രൂപയും ആണക പരമോവേി െിലവക എന്നോണക ആനുവല് മോസ്റ്റര്  ര്ക്ുലര് 

നിഷ്കര്ഷ്ിക്ുന്നതക.  ിഐ ി അടങ്ങുന്ന ഒരു ബ്ഫോബ്ട്ടോ വര്ക്ക ഫയലില് ഉൾചപടുത്ണം എന്നതക 

നിര് ന്ധമോണക. –പരിബ്ശോേനയകക്ക വിബ്േയമോക്ിയ ക്പവൃത്ികളില് ഒന്നില്  ബ്പോലും  ി ഐ  ി 

സ്ഥോപിച്ചിട്ടില്ല. 

12.ദറാസ്ഗാര്ട േിനം 

 

ചതോഴില് ആവശയകത കൃതയമോയി രജിസ്റ്റര് ചെയ്യുന്നതിനും ചതോഴിലോളികളുചട അര്ഹതകളും 

അവകോശങ്ങളും അവചര ബ് ോേയചപടുത്ുന്നതിനും പദ്ധതികൾ പരിഹരിക്ുന്നതിനുമോയി ബ്റോസ്ഗോര് ദിനം 

 ംഘടിപിബ്ക്െതോണക. ബ്റോസ്ഗോര് ദിനം ആെരിക്ുന്നതിനു മുൻപോയി വിവര വിദയോഭയോ  

വയോപനക്പവര്ത്നങ്ങൾ  ംഘടിപിക്ുന്നുെക എന്നക ജില്ലോ ബ്ക്പോക്ഗോം ബ്കോിബ്നറ്ര് ഉറപുവരുബ്ത്െതോണക. 

ബ്റോസ്ഗോര് കലെര്  ം ന്ധിച്ചക ക്ഗോമപഞ്ചോയത്ുകചള ക്പബ്തയകമോയി ബ് ോേവല്ക്രിബ്ക്െതോണക. 

ബ്റോസ്ഗോര് ദിനം  ംഘടിപിക്ുന്നതിൻചറ െുമതലകളും ഉത്രവോദിതവങ്ങളും  ംസ്ഥോന  ര്ക്ോര് ജില്ലോ 

ബ്ക്പോക്ഗോം ബ്കോിബ്നറ്ര് രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ള ക്പതിമോ  പട്ടിക അനു രിച്ചക തചന്ന ബ്റോസ്ഗോര് ദിനം 

 ംഘടിപിക്ുന്നു എന്നക ജില്ലോ ബ്ക്പോക്ഗോം ബ്കോര്ിബ്നറ്ര് ഉറപുവരുബ്ത്െതോണക.  

ജൂണ് മോ ത്ില് ദറാസ്ഗാര്ട േിനം നടത്ിയതായി േണ്ടു. 
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12.വിജിലന് ് ആന്ഡ്  ദമാണിറ്റിംഗ് േമ്മിറ്ി(ജാഗ്ഗത ദമല്ദനാ്  മിതി  
 
 

ഓബ്രോ ക്ഗോമപഞ്ചോയത്ിലും അഞ്ചക അംഗങ്ങളുള്ള ജോക്ഗത ബ്മല്ബ്നോട്ട  മിതി രൂപീകരിബ്ക് െതോണക. 

ഇതില് പട്ടികജോതി-പട്ടികവര്ഗ വിഭോഗങ്ങൾക്ക ബ്വെക്ത ക്പോേോനയം നല്ബ്കെതും പകുതി ബ്പര്  കക്തീകൾ 

ആയിരിബ്ക്െതുമോണക. അദ്ധയോപകര്, അംഗനവോടി വര്ക്ര്,  വയം  ഹോയ  ംഘത്ിചല അംഗങ്ങൾ 

,ഉപബ്ഭോക്തൃ  മിതികൾ, യുവജന ക്ലബുകൾ ചപോതു  മൂഹ  ംഘടനകൾ തുടങ്ങിയവരില് നിന്നും VMC 

അംഗങ്ങചള ചതരചഞ്ഞടു ക്ോവുന്നതോണക ഏറ്വും കുറഞ്ഞ കോലയളവിബ്ലക്ക VMC ചയ നിയമിബ്ക്െതക 

ക്ഗോമ ഭയോണക. ക്പവര്ത്ി സ്ഥല  ന്ദര്ശ നം ചതോഴിലോളികളുമോയി ആശയവിനിമയം നടത്ല് ,ബ്രഖകളുചട 

പരിബ്ശോേന ,ക്പവര്ത്ി സ്ഥ ല  ൗകരയങ്ങളുചട പരിബ്ശോേന ,ക്പവര്ത്ികളുചട ഗുണനിലവോരം 

നിര്ണയിക്ല്, തുക നിര്ണ യം ക്പവര്ത്ിയില് ഉടനീളമുള്ള റിബ്പോര്ട്ടിംഗക ക്പവര്ത്ിയുചട  വഭോവചത് 

 ം ന്ധിച്ചുള്ള ഗു ണപരമോയ വിലയിരുത്ല് എന്നിവയോണക ക്പേോന െുമതല. VMC എല്ലോ ക്പവര്ത്ികളും 

പരിബ്ശോ േി  ബ്ക്െതും മൂലയ നിര്ണയ രജിസ്റ്ററില് ബ്രഖചപടുബ്ത്െതും ബ് ോഷ്യല് ഓിറ്ക  മയത്ക അവ 

ക്ഗോമ ഭയില്  മര്പിബ്ക്െതുമോണക VMC റിബ്പോര്ട്ടക ഒരു ചപോതുബ്രഖയോയി കരുബ്തെ തും 

ആവശയചപടുന്നതിനനു രിച്ചക ഒരു ചപോതു ബ്രഖയോയി പഞ്ചോയത്ക നിന്നും ലഭിബ്ക്െതും ആണക. 

അഞ്ചുഅംഗങ്ങളോണക നിലവില്  ഉള്ളതക.,  

ക്കമ നമ്പര് ബ്പരക 

1 രോഗിണി  പി ചക 

2 മുരളീേരൻ 

3 എം പത്മനോഭൻ 

4  ുബ്ലോെന പി 

5 വനജ ഇ 

 

13..നിരീക്ഷണങ്ങളും നിര്ടദേശങ്ങൾ 

➢ എ കറിബ്മറ്ക ജനകീയ ഭോഷ്യിബ്ലക്ക ആക്ി ക്പവൃത്ി  മയത്ക ബ്മറ്ക നകചറ കകവശം 

വയകക്ണം ,ചപോതു സ്ഥലങ്ങളില് ക്പദര്ശനത്ിനും  ഉപബ്യോഗിബ്ക്െതോണക 

 

➢ ,എ എം  ി  ക്പകോരം വര്ക്ക  ഫയല് 22 ബ്രഖകളും   ൂക്ഷിബ്കെതോണക 

 

➢ ക്പവൃത്ി ചെയുന്ന ക്പബ്ദശം ഉടമയുചട ബ്പരക , ര്ബ്േ നമ്പര് എന്നിവ ഉൾചപടുത്ി 

അളവുകൾ ബ്രഖ ചപടുത്ിയില്ല.ക്പബ്തയകിച്ചു മണ്ണക ജല ക്പവൃത്ികൾ ,വയക്തിഗത 

ക്പവൃത്ി ആയ കബ്മ്പോസ്റ്റക  പിറ്ക,എന്നിവ ചെയുബ്മ്പോൾ 

 

➢ ഓബ്രോ ക്പവര്ത്ിയുചടയും ആരംഭഘട്ടത്ില്   ി ഐ  ി നിര് ന്ധമോയും സ്ഥോപിക്ു 

വോനുള്ള നടപടികൾ ഉെോകണം. 

➢ വിഎം ി അംഗങ്ങചല ക്ഗോമ ഭ വഴി തിരചഞ്ഞടുക്ോനും അവരുചട ക്പവര്ത്നം 

ചമച്ചചപടുത്ുവോനും ഉള്ള നടപടികൾ  വീകരിക്ണം, 

➢ ചതോഴിലിനുഅബ്പക്ഷിക്ുന്ന രീതി കുറച്ചു കൂടി ചമച്ചചപടുത്ുവനും, അബ്തോചടോപം 

കകപറ്ക ര ീതക നല്കുവോനും നടപടി ഉെോകണം.ബ്മറ്ക  കൂട്ടമോയി അബ്പക്ഷ തരുബ്മ്പോൾ 

ചതോഴില് ആവശയ മുള്ളവചര ഉൾചപടുത്ി അബ്പക്ഷ ചകോടുക്ോൻ ക്ശമിക്ുക, 
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➢ ചതോഴിലിടങ്ങളില് നിര് ന്ധമോയും അടിസ്ഥോന  ൗകരയം ഒരുക്ണം (കുടിചവള്ളം,ക്പഥമ 

ശുക്ശൂഷ് ,കയ്യുറകൾ  കോലുറകൾ) 

➢ ചതോഴിലുറപുപദ്ധതി ഇനിയും വിജയകരമോയി മുബ്ന്നോട്ടക ചകോെുബ്പോകുന്നതിനക 

ഉബ്ദയോഗസ്ഥതലത്ിലും ഭരണതലത്ിലും ഒരുബ്പോചല മോനദണ്ഡങ്ങൾക്നു ൃതമോയി 

ക്പവര്ത്ികൾ നടപിലോബ്ക്െതുെക.  ഇതിനക ചതോഴിലോളികളും ചമയകറ്കമോരും 

ചതോഴിലുറപുപദ്ധതി യില് ക്പവര്ത്ിക്ുന്ന സ്റ്റോഫുകളും അവരുചട നിയമം 

അനുശോ ിക്ുന്ന കൃതയമോയ നിര്ബ്േശങ്ങൾ പോലിബ്ക്െതുെക. ഇത്രത്ിലുള്ള കുറച്ചു 

നിര്ബ്േശങ്ങൾ അനു ന്ധമോയി ബ്െര്ത്ിട്ടുെക. (അനു ന്ധം കോണുക) 

➢ ചഷ്യൂൾ 1  ചല പോര 4 ല് അനു ന്ധ പോര 2 അനു രിെക 60 ശതമോനം ക്പവര്ത്ികൾ 

ആസ്തിവര്ദ്ധിപിക്ുന്നതും കോരകഷ്ികോനു ന്ധ ക്പവൃത്ികൾ ആയിരിക്ോൻ ക്ശദ്ധിക്ണം . 

എന്നോല് ഇബ്പോളചത്  ോഹെരയത്ില് കൂടുതല് ഭൂവിക ന ക്പവര്ത്ികളും ആസ്തി 

വരകേിപിക്ുന്നതോബ്യോ കൃഷ്ി ചമച്ചചപടുത്ുന്നതോബ്യോ കോണുന്നില്ല. 

 
 
 

ഉപ ംഗ്ഗഹം 

 

ക്പവര്ത്ികൾ തിരചഞ്ഞടുക്ുബ്മ്പോൾ  അതീവ ജോക്ഗത പുലര്ബ്ത്െതുെക. ഭൂമിചയ പുനരുജ്ജീവി 

പിക്ുന്നതിനു൦  അതുവഴി   ുസ്ഥിര വിക നം  ോേയമോകുന്നതിനും ലകക ഷ്യം ചവച്ചിട്ടുള്ള ചതോഴിലുറപു 

പദ്ധതിയുചട പ്ലോനിംഗക , നടത്ിപക എന്നിവ  ോമൂഹിക പോരിസ്ഥിക  മോനദണ്ഡങ്ങൾ പോലിെക ചകോെക 

ശോ കക്തീയ മോയിത്ചന്ന നടപിലോബ്ക്െതുെക. എങ്ങചനചയങ്കിലും ക്പവര്ത്ികൾ നടപിലോക്ി ചെലവക 

കൂട്ടുക എന്നും   ചതോഴിലോളികൾക്ക ചതോഴില് ദിനങ്ങൾ കൂട്ടുക എന്നും മോക്തമോവരുതക നിലപോടുകൾ.   

വയക്തമോയ കോഴ്ചപോടില്ലോചത അശോ കക്തീയമോയ രീതിയില് ക്പവര്ത്ികൾ ചതചരചഞ്ഞടുക്ുന്നതും 

ചെയ്യുന്നതും , കോലോനു ൃതമല്ലോത് ക്പവര്ത്ികൾ ചെയ്യുന്നതും ഇതിനകചറ യഥോര്ത്ഥ ലക്ഷയചത് 

കളങ്കചപടുത്ുന്നതോയി  വിഷ്മബ്ത്ോചട ബ്നോക്ി നില്ബ്ക്െി വരുന്നതക ആശങ്കോജനകമോണക. ഈ 

 ോമൂഹിക പരിബ്ശോേന ഒരു ഉയിര്ചത്ഴുബ്ന്നല്പിനു  ോേയമോകുന്ന ക്പതയോശബ്യോചട ഈ  റിബ്പോര്ട്ടക 

 മര്പിക്ുന്നു.  

 
 

ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്  ഗ്പവര്ടത്ന ങ്ങളില് പങ്കാളിേൾ ആയവര്ട 

 

• ചതോഴിലുറപക  വിഭോഗം ഉബ്ദയോഗസ്ഥര് 

• വോര്ിചല ചതോഴിലോളികൾ 

• ബ്മറ്ക  മോര് 

• പഞ്ചോയത്ക  ഭരണ  മിതി അംഗങ്ങൾ 

• പഞ്ചോയത്ക  ഉബ്ദയോഗസ്ഥര് 

• കുടും ക്ശീ ക്പവര്ത്കര് 

• ബ് ോഷ്യല് ഓിറ്ക  ടീം കണ്ണൂര് 

 

 

 

 

അനു ന്ധം- 1-  

 

മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ തതാഴിലുറപ്്പ പദ്ധതി ഗ്പോരം ഏതറ്ടുക്കാവുന്ന ഗ്പവൃത്ിേൾ : 

വിഭാഗം എ-ക്പകൃതി വിഭവ പരിപോലനവുമോയി  ന്ധചപട്ട ചപോതു ക്പവൃത്ികൾ. 
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• കുടിചവള്ള ബ്ക് ോതസ്സുകൾ ഉൾപചടയുള്ള ഭൂഗര്ഭ ജല വിതോനം ഉയര്ത്ുന്നതിനോവശയമോയ 

അടിയണകൾ ,തടയണകൾ മണ് ,ചെക്ക ോമുകൾ ,തുടങ്ങിയവ  

• നീര്ത്ടത്ിനകചറ  മക്ഗ പരിപോലനതിനുതകുന്ന ചകോെൂര്  െുകൾ ,ഭൂമി 

തട്ടുതിരിക്ല്,നിരകമിതികൾ ഗയോ ിബ്യോൻ   

വിഭാഗം  ി-ഖണ്ഡിക അഞ്ചില് പരോമര്ശിക്ുന്ന കുടും ങ്ങൾക്ക ജീവബ്നോപോേി ചമച്ചചപടുത്ുവോനുള്ള 

ക്പവൃത്ികൾ. ( ി പി എല് ,പട്ടിക ജോതി, പട്ടികവര്ഗം, വിേവകൾ, ഭിന്നബ്ശഷ്ിക്ോര്, ഐഎകവ 

ഗുണബ്ഭോക്തോക്ൾ.) 

• ഇവരുചട ഭൂമിയില് ഉല്പോദന ക്ഷമത വരകേിപിക്ുന്നതിനോവശയമോയ ഭൂവിക നവും 

,കുളം ,തുടങ്ങിയ ജല ലഭയതയകക്ക ആവശയമോയ ക്പവൃത്ികൾ കിണര് .  

• പഴവര്ഗങ്ങൾ,പട്ടുനൂല് ,തുടങ്ങിയവയുചട കൃഷ്ിക്പവൃതികൾ ബ്തോട്ടവിളകൾ .  

• മൃഗ പരിപോലനവുമോയി  ന്ധചപട്ടു കന്നുകോലി ചതോഴുത്ുകൾ  ,ആട്ടിനകകൂടക 

,ബ്കോഴിക്ൂടക ,പന്നിക്ൂടക തുടങ്ങിയ വയക്തിഗത ആസ്ഥികൾ .  

•  ര്ക്ോര് ഭവന നിര്മോണ പദ്ധതികളില് ഉൾചപടുത്ി നിര്മ്മിക്ുന്ന വീടുകൾക്ക 

അവിദഗ്ദ കോയിക ചതോഴില് . 

• മത്സ്യ ന്ധന ക്പവര്ത്നങ്ങൾ ബ്ക്പോത്സ്ോഹിപിക്ുന്നതിനു അടിസ്ഥോന 

ച ൗകരയങ്ങളോയ മല് യം ഉണക്ു ബ്കക്ന്ദങ്ങൾ  ,മലക യക്കുഷ്ിക്ക   ൂക്ഷിപക ബ്കക്ന്ദങ്ങൾ

എന്നിവ ടിസ്ഥോന ച ൗകരയങ്ങൾആവശയമോയ അ .  

വിഭാഗം  ി- ബ്ദശീയ ക്ഗോമീണ ഉപജീവന മിഷ്നകചറ നി ന്ധനകൾക്ക വിബ്േയമോയി ക്പവര്ത്ിക്ുന്ന  വയം 

 ഹോയ  ംഘങ്ങൾക്ക ചപോതു അടിസ്ഥോന ച ൗകരയ വിക നം. 

•  വയം  ഹോയ  ംഘങ്ങളുചട ഉപജീവന ക്പവര്ത്നങ്ങൾക്ോവശയമോയ വര്ക്ക ചഷ്ക  

നിര്മോണം . 

• കോര്ഷ്ിബ്കോല്പന്നങ്ങളുചട  ംഭരണത്ിവശയമോയ ചകട്ടിടങ്ങളുചട നിര്മ്മോണം . 

• കജവ വള നിര്മ്മോണ യൂണിറ്ുകൾ തുടങ്ങിയവ . 

വിഭാഗം ഡി-ക്ഗോമീണ അടിസ്ഥോന ച ൗകരയ വിക ന ക്പവൃത്ികൾ. 

• മോലിനയ  ംസ്കരണ  ംവിേോനങ്ങൾ . 

• അങ്കണവോടി സ്കൂ ൾ തുടങ്ങിയവയകക്ക കക്ൂ ക നിര്മ്മോണം . 

• ഒറ്ചപട്ടു കിടക്ുന്ന ക്ഗോമങ്ങചളയും ,ക്ഗോമീണ ഉല്പോദന ബ്കക്ന്ദങ്ങചളയും നിലവില  ുള്ള 

ബ്റോുകളുമോയി  ന്ധിപിക്ുന്നതിനോവശയമോയ എല്ലോ കോലോവസ്ഥയിലും 

ഉപബ്യോഗിക്ോൻ പറ്ുന്ന ക്ഗോമീണ ബ്റോുകൾ  ,ഓടകൾ ,കല്ലുങ്കുകൾ,നടപോതകൾ  .  

• ചപോതു കളിസ്ഥലങ്ങൾ 

• ചവള്ളചപോക്ം  , നിയക്ന്ത്ണ ക്പവൃത്ികൾവരൾച്ചോ .  

• ക്ഗോമ പഞ്ചോയത്ുകൾ ,വനിതോ  വയം  ഹോയ  ംഘങ്ങള ുചട ചഫബ്റ ഷ്നുകൾ ,

ക്ഗോമീണ െന്ത്കൾ ,അങ്കണവോടികൾ , ള്ള അഭയ ബ്കക്ന്ദങ്ങൾക്പകൃതി ബ്ക്ഷോഭ  ോേിതര്ക്ു

ണംതുടങ്ങിയവയകക്ക ചകട്ടിട നിര്മ്മോ .  

• ചതോഴിലുറപക പദ്ധതി ക്പകോരം ഏചറ്ടുക്ുന്ന നിര്മ്മോണ ക്പവൃത്ികൾക്ോ വശയമോയ 

നിര്മ്മോണ  ോമക്ഗികളുചട ഉല്പോദനം . 

• ചതോഴിലുറപകക്പകോരം  ൃഷ്കട്ടിക്ചപട്ട ചപോതു ആസ്തികളുചട അറ്കുറ്പണികൾ 

തുടങ്ങിയവ  . 

അനു ന്ധം: വിവിേ തലത്ിലുള്ള ഉദേയാഗസ്ഥരുതട െുമതലേൾ. 

ദമറ്്  മാരുതട െുമതലേൾ. 

ക്പവൃത്ി സ്ഥലങ്ങളില് ക്പവൃത്ിയുചട ബ്മല്ബ്നോട്ടം . 

• ചതോഴില് കോര്ില് ആവശയമുള്ള വിവരങ്ങൾ ബ്രഖചപടുത്ുക . 

• മസ്റ്റര് ബ്റോളില് ചതോഴിലോളികളുചട ഹോജര് ഉറപു വരുത്ുക . 

• ബ്മറ്കമോരുചട പരിശീലനങ്ങളില് പചങ്കടുക്ുക  .ചതോഴിലോളിക അറിവുകൾ  
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                         ളുമോയി പങ്കുചവക്ുക 

• ക്പവൃത്ി ഇടങ്ങളില് ആവശയ മോയ ച ൗകരയങ്ങൾ ഉബ്െോ എന്നക ഉറപു വരുത്ുക 

• ക റ്ക യറിയില് ബ്മോണിറ്റിംഗിനക വരുന്ന ഉബ്ദയോഗസ്ഥചര ചകോെക ഒപക വയകപിക്ണം 

• ചതോഴിലോളികൾക്ക അവരുചട പത്ു അവകോശങ്ങചള കുറിച്ചക പറഞ്ഞു ചകോടുക്ുകയും 

അവചര ബ് ോേോവതകകരിക്ുകയും ചെയ്യുക 

• പുതിയ ചതോഴില് ഇടങ്ങൾ കചെത്ുവോനും പുതിയ ചതോഴില് ആ ൂക്തണം ചെയ്യുവോനും 

ചതോഴിലോളികചള  ഹോയിക്ുക . 

• കൃതയമോയി ബ് ോഷ്യല് ഓിറ്ക  ക്ഗോമ ഭയിലും,ചക്പോജകകറ്ക  മീറ്ിങ്ങിലും പരിശീലന 

കയോമ്പിലും പചങ്കടുക്ുക. 

• മറ്ു ചതോഴിലോളികൾക്ക കൂടി ബ്മറ്ക  നകചറ െുമതലകളിബ്ലക്ക കടന്നു വരോനുള്ള  ോഹെരയം 

ഉെോക്ുക 

• ചതോഴിലോളികളുമോയി നിരന്ത്ര  മ്പര്ക്ം പുലര്ത്ുകയും കൂടുതല്  ന്ധം 

സ്ഥോപിക്ുകയും ചെയ്യുക. 

 

ഓവര്ട ീയര്ട എഞ്ചിനീയര്ട/ 

   

• ക്പവൃത്ികളുചട എസ്റ്റിബ്മറ്ക തയ്യോറോക്ല് . 

• ക്പവൃത്ിയുചട  ോബ്ങ്കതിക കോരയങ്ങളും അളവുകളും ചതോഴിലോളികൾക്ക പറഞ്ഞു 

ചകോടുക്ുക . 

• ക്പവൃത്ിയുചട അളവുകൾ ബ്രഖചപടുത്ി കൂലിനല്കുന്നതി നോവശയമോയ നടപടികൾ 

ചെയ്യുക . 

പഞ്ചായത്് ത ഗ്േ്റി /അ ിസ്റ്റന്റ ്  ത ഗ്േ്റി 

• പദ്ധതിയുചട ബ്മല്ബ്നോട്ടം . 

•  ില്ലുകൾ അംഗീകരിക്ല് . 

• ചതോഴിലോളികളുചട ബ്വതനം യഥോ മയം അവരുചട എചക്ൗെില് എത്ിചയന്നതക ഉറപു 

വരുത്ല് . 

• മസ്റ്റര് ബ്റോളക  ോക്ഷയചപടുത്ി ചതോഴില് അനുമതി നല്കുക , 

തതാഴിലാളിേളുതട േടമേൾ. 

• ചതോഴിലിടങ്ങളില്  മയകൃതയത പോലിക്ുക . 

• ബ്ക്പോജകകറ്ക  മീറ്ിംഗക  ,ചതോഴിലുറപക ക്ഗോമ ഭകൾ,ഓിറ്ക  ബ് ോഷ്യല് ക്ഗോമ ഭകൾ എന്നിവയില് 

പചങ്കടുക്ുക . 

• ഏല്പിക്ുന്ന ബ്ജോലികൾ കൃതയതബ്യോചട പൂര്ത്ീകരിക്ുക . 

• ദിവ വും ചതോഴില് ആരംഭിക്ുന്നതിനു മുമ്പും ബ്ശഷ്വും മസ്റ്റര് ബ്റോളില്  ഒപുകൾ 

ബ്രഖചപടുത്ുക 

 

 

 

ഗ്പവൃത്ി പൂര്ടത്ീേരിച്ച ഭൂഗ്പദേശങ്ങളുതട വിവരങ്ങൾ  

SN LAND OWNER AREA in cent 

1 Pathmavthi Kv 48 
2 Santha Kumari 8 
3 Rajani 14.5 
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4 Pathmavathi 11 
5 Devutty 20 
6 Deepa 35 
7 Kamalakshi 22 
8 Dibin  28 
9 Chandramathi 20 
10 Vijitha 10 
11 Sreeja 10 
12 Sakunthala 19 
13 Subha 19 
14 Thambayi 20.5 
15 Pathmavathi 13 
 

ഗ്ഗാമ ഭ തീരുമാനങ്ങൾ 

1. ചതോഴിലിനു ആയുള്ള അബ്പക്ഷയില് എല്ലോ ചതോഴിലോളികളും ഒപിട്ടു,തീയതി ബ്രഖ ചപടുത്ി 

അബ്പക്ഷ നല്കോൻ തീരുമോനമോയി 

2. എല്ലോ ക്പവൃത്ിയിലും   ി ഐ  ി നിര് ന്ധമോയും സ്ഥോപിക്ുവോൻ തീരുമോനമോയി 

3. എം  ുക്ില് അളവുകൾ ബ്രഖചപടുത്ുബ് ോൾ ക്പവൃത്ി ചെയുന്ന ക്പബ്ദശം ഉടമയുചട ബ്പരക , ര്ബ്േ 

നമ്പര് എന്നിവ ഉൾചപടുത്ി അളവുകൾ ബ്രഖ ചപടുത്ുവോൻ തീരുമോനമോയി 

4. അബ്പക്ഷ ലഭിക്ുന്ന മുറക്ക ചതോഴിലിടങ്ങളില് അടിസ്ഥോന  ൗകരയം (കുടിചവള്ളം,ക്പഥമ ശുക്ശൂഷ് 

,കയ്യുറകൾ  കോലുറകൾ) ഉറപോക്ുവോൻ തീരുമോനമോയി 

5. പോടബ്ശഖര  മിതിയുമോയി  ബ്യോഗം ബ്െര്ന്നക  ആക്ഷൻ പ്ലോൻ ഉെോക്ുവോൻ തീരുമോനിച്ചു 

 

 


