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ആമുഖം 

ഇന്ത്യയില്  ോേോരണക്ോരോയ ജനങ്ങളുപട പതോഴില് പെയ്യുവോനുള്ള അവകോശപത് 

 ംരക്ഷിച്ചക നിലനിര്ത്ുന്നതിനോയി 2005 പ പകറ്ം ര് അഞ്ചോം തീയതി ബ്ദശീയ ക്ഗോമീണ 

പതോഴിലുറപക നിയമം നിലവില് വന്നു. അവിദഗ്ധ കോയിക പതോഴിലില് ഏര്പപടോൻ 

 ന്നദ്ധതയുള്ള ക്ഗോമക്പബ്ദശങ്ങളില് അേിവ ിക്ുന്ന ഏപതോരു കുടും ത്ിനും ഒരു 

 ോമ്പത്ിക വര്ഷ്ം 100 ദിവ ത്ില് കുറയോത് പതോഴില് ഉറപോക്ുന്നബ്തോപടോപം 

ഗുണബ്മന്മയുള്ളതും സ്ഥോയിയോയി്ുള്ളതും ഉല്പോദനക്ഷമവുമോയ ആസ്തികളുപട  ൃഷ്ടിയോണക 

ഈ പദ്ധതിയുപട മുഖയ ലക്ഷയം.ദരിക്ദരുപട ഉപജീവനവും ആയി  ന്ധപപ് വിഭവോടിത്റ 

ശക്തിപപടുത്ുകയും  ോമൂഹികമോയി പിബ്ന്നോക്ം നില്ക്ുന്ന എല്ലോ കുടും ങ്ങപളയും 

പദ്ധതിയില് ഉൾപപടുത്ുകയും പഞ്ചോയത്ക രോജക സ്ഥോപനങ്ങപള ശക്തിപപടുത്ുക  എന്നതും 

ഇതിൻപറ ലക്ഷയമോണക. 

 

 വിബ്ശഷ്തകൾ 

 

➢ നിയമത്ിൻപറ പിൻ ലമുള്ള അവകോശോേിഷ്ഠ ിതപദ്ധതി 

➢ ക്ഗോമപഞ്ചോയത്ക ക്പബ്ദശത്ക തോമ ിക്ുന്ന 18 വയസ്സക പൂര്ത്ിയോയ 

ഏപതോരോൾക്ും പദ്ധതിയില് പങ്കോളിയോകോം 

➢  കക്തീക്ും പുരുഷ്നും തുലയ ബ്വതനം  

➢ പരിസ്ഥിതി  ംരക്ഷണം കോര്ഷ്ിക ബ്മഖലയിപല അടിസ്ഥോന  ൗകരയ 

വിക നം എന്നിവയകക്ക മുൻഗണന 

➢ പതോഴിലോളികൾ തപന്ന ക്പവര്ത്ികൾ കപെത്ുകയും ആ ൂക്തണപത് 

 ഹോയിക്ുകയും പെയ്യുന്നു 

➢ ആ ൂക്തണത്ിലും നിര്വഹണത്ിലും തികഞ്ഞ  ുതോരയത 

➢ കരോറുകോപര ഇടനിലക്ോബ്രോ ഇല്ല 

➢ പപോതുജന പങ്കോളിത്ബ്ത്ോപട ബ്ല ര്  ഡ്ജറ്ക 

➢  ോങ്കക ബ്പോബ്സ്റ്റോഫീ ക വഴി മോക്തം ബ്വതന വിതരണം 

➢  കക്തീകൾക്ക മുൻഗണന 

➢ കമ്പയൂ്ര് ശൃംഖല വഴിയുള്ള ബ്മോണിറ്റിംഗക  ംവിേോനം 

➢ ക്ഗോമ ഭ പദ്ധതി ഓിറ്ക പെയ്യുന്നു 

ബ്ദശീയ ക്ഗോമീണ പതോഴിലുറപക പദ്ധതി ക്പകോരം ക്ഗോമപഞ്ചോയത്ക ക്പബ്ദശത്ക  നടപിലോക്ുന്ന 

മുഴുവൻ ക്പവൃത്ികളും  ബ് ോഷ്യല് ഓിറ്ിങ്ങിനു വിബ്േയമോക്ണപമന്ന17(2) വകുപക 

നിഷ്കര്ഷ്ിക്ുന്നു പദ്ധതി ക്പവര്ത്ന പത്പറ്ിയും പപോതു േനംെിലവഴിക്ുന്നതിപനപറ്ിയും 

പൗര  മൂഹം നടത്ുന്ന  പര യവും  വതക്ന്ത്വുമോയ പരിബ്ശോേനയോണക ആണക ബ് ോഷ്യല് 

ഓിറ്ക അഥവോ  ോമൂഹിക പരിബ്ശോേന .പതോഴിലുറപക നിയമക്പകോരം വര്ഷ്ത്ില് രെുതവണ 

ബ് ോഷ്യല് ഓിറ്ക ക്ഗോമ ഭകൾ എല്ലോ വോര്ിലും കൃതയമോയി നടബ്ത്െതോണകബ് ോഷ്യല് 

ഓിറ്ക ലൂപട അഴിമതി ഇല്ലോതോക്ുന്നതിനും  ുതോരയത ഉറപു വരുത്ുന്നതിനും കോരയക്ഷമത 

വര്േിപിക്ുന്നതിനക   ത്ഭരണം ഉറപോക്ുന്നതിനും കഴിയുന്നു.പദ്ധതി പണം ശരിയോയ 

രീതിയില് െിലവഴിച്ചി്ുെക എന്നും പണം പെലവഴിച്ചക അതുപകോെക പദ്ധതിയുപട ലക്ഷയം 

കകവരിച്ചി്ുെക എന്നും ഗുണബ്ഭോക്തോക്ളുപട ജീവിതത്ില് ഗുണകരമോയും  കോരയമോയ മോറ്ം 

ഉെോയി്ുെക എന്നക ബ് ോഷ്യല് കപെത്ോൻ കഴിയുന്നു 
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പദ്ധതി ആ ൂക്തണ്ണം. നിര്വഹണം, ബ്മോണിറ്റിംഗക തുടങ്ങി എല്ലോ വയക്തികളും ബ് ോഷ്യല് 

ഓിറ്ക ക്ഗോമ ഭയില് നിര് ന്ധമോയും പപങ്കടുക്ണം.മഹോത്മോ ഗോന്ധി ബ്ദശീയ ക്ഗോമീണ 

പതോഴിലുറപകപ ദ്ധതിയില്   ുഗമവും  ുതോരയവുമോയി ബ് ോഷ്യല് ഓിറ്ക നടത്ുന്നതിനക  

ബ്കരളത്ില്   വതക്ന്ത് െുമതലയുള്ള ബ് ോഷ്യല് ഓിറ്ക യൂണിറ്ക നിലവില്വന്നു 

1.രീതിശോ കക്തം 

 

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

പതോഴിലോളികളും ആയുള്ള അഭിമുഖം, എം ഐ എ ക പരിബ്ശോേന എന്നിവപയ 

അടിസ്ഥോനമോക്ിയോണക ബ് ോഷ്യല് ഓിറ്ക റിബ്പോര്്ക തയ്യോറോക്ിയി്ുള്ളതക. തോപഴ പറയുന്ന 

രീതി അവലം ിച്ചോണക ഈ റിബ്പോര്്ക തയ്യോറോക്ിയി്ുള്ളതക. 

1. ഓിറ്ക പ്ലോൻ  

1.1 ഓിറ്ക  പ്ലോൻ തയ്യോറോക്ല് 

1.2 ഓഫീ ക  ന്ദര്ശന പരിപോടികൾ 

2. അഭിമുഖം  

2.1  ിിഒ, പഞ്ചോയത്ക ക്പ ിൻറക, ജനക്പതിനിേികൾ, പ ക്ക്റി & സ്റ്റോഫക  

2.2 ബ്മറ്ക, പതോഴിലോളികൾ, കര്ഷ്കര്,  

3. ഫയല് പരിബ്ശോേന  
3.1 പപോതു ക്പവര്ത്ികൾ, 

3.2 ബ്രഖകളുപട ഉള്ളടക്ം -  ുതോരയത, പരിപൂര്ണ്ണത  

4. ഫീല്ക  ന്ദര്ശനം, നിരീക്ഷണം  

5. റഫറൻ ക 

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

6. വിവരങ്ങളുപട ബ്ക്കോീകരണം 

6.1  ബ്ക്കോ ക പവരിഫിബ്ക്ഷ്ൻ, അവ ോനവ് െര്ച്ച 

7. കരടക റിബ്പോര്്ക തയ്യോറോക്ല് 
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2. പഞ്ചായത്്   അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ     
1 ജില്ല കണ്ണൂര് 

 

2 ബ്ലോക്ക    പയ്യന്നൂര് 

 

3 അതിരുകൾ  

3.1 കിഴക്ക  പെറുതോഴം ക്ഗോമപഞ്ചോയത്ക  
3.2 പടിഞ്ഞോറക രോമന്ത്ളി ക്ഗോമപഞ്ചോയത്ക   
3.3  പതക്ക  പെറുതോഴം ക്ഗോമപഞ്ചോയത്ക 

 

3.4 വടക്ക പയ്യന്നൂര് മുൻ ിപോലിറ്ി 

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

 

  കക്തീകൾ 10,527 
6 ജനറല്  
7 പ്ിക ജോതി 76  
8 പ്ിക 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 ഗവപെനകറക  ബ്കോബ്ളജക  1 

 

4.തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി അടിസ്ഥാന വിവരം 

പതോഴില് കോര്ക      ( 

ആപക)  

ആകകറ്ീവക പതോഴില് 

കോര്ക  

ആകകറ്ീവക പതോഴില് 

കോര്ക  (sc/എ ക,ടി) 
നൂറു ദിന പതോഴില്  

2825 818 92 141 

 

5.വാര്ടഡ് തലത്ില്   തതാഴിലുറപ്്പ പദ്ധതിയില് രജി ്തറര്ട തെയ്തവരുതടവിവര 

പതോഴില് കോര്ക ( 

ആപക) 

ആകകറ്ീവക പതോഴില് 

കോര്ക  

ആകകറ്ീവക പതോഴില് 

കോര്ക  (sc/എ ക,ടി) 
നൂറു ദിന പതോഴില് 

200 35 9 11  
 

 

6.ഓഡിറ്്  നു വിദേയമാക്കിയ  ഗ്പവൃത്ിേളുതട ലിസ്്റ്റ 
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ഗ്േമ 

നമ്പര്ട 

ഗ്പവൃത്ിയുതട ദപര് വര്ടക്ക്  ഐ,ഡി  ോലയളവ ് െിലവ ് ഗ്പവൃത്ി 

േിനങ്ങൾ 

1 വൃക്ഷ കത വച്ചക 

പിടിപിക്ുന്നതിനു

ള്ള കുഴി എടുക്ല് DP/ 171399 

 

16.10.18 

31.10.18 66203 

 

239 

2 കിണര് രിെോര്ജിംഗക 

MADHUSOODHAN 

IF /380684 

26.03.19 4750 

2 

3 കിണര് രിെോര്ജിംഗക 

ശശിേരൻ 

IF 408040 

26.03.19 5496 

2 

4 കിണര് രിെോര്ജിംഗക 

 ുജോത പക IF 380692 26.03.19 

2429 2 

5 കിണര് രിെോര്ജിംഗക 

 ോ ു IF 380687 26.03.19 

5366 

 

2 

6 കിണര് രിെോര്ജിംഗക 

SHANMUGADAS IF 408043 26.03.19 

6563 2 

7 കിണര് രിെോര്ജിംഗക 

DEEPA VINODH IF/380691 26.03.19 

4968 

 

2 

 

ഗ്പവര്ടത്ിേളുതട പരിദശാേന വിവരണം 

 
തോപഴ പറയുന്ന ക്പവൃത്ികൾ ആണക പരിബ്ശോേനയകക്ക വിബ്േയമോക്ിയതക 

ഓിറ്ക നു വിബ്േയമോക്ിയ  ക്പവൃത്ികൾ 

1.വൃക്ഷ കത വച്ചക പിടി പിക്ുവോനുള്ള കുഴി എടുക്ല് -(DP/ 171399) 

Period : 16.10.18 to 31.10.18 

പെലവക  : 66203 

ക്പവൃത്ി ദിനങ്ങൾ: 239 

എം ബുക്കില് ദരഖ തപടുത്ിയ അളവുേൾ:540 

ഫീല്ഡ് പരിദശാേനയില് ഉള്ള േതെത്ലുേൾ: എം ബുക്കില് ദരഖ തപടുത്ിയത്ിലും 

േൂടുതല് ഫീല്ഡില് ോണുവാന്  ാേിച്ചു. 

 

2. കിണര് രിെോര്ജിംഗക MADHUSOODHAN: IF /380684 

Period : 26.03.19 - 26.03.19 

പെലവക  : 4750 
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ക്പവൃത്ി ദിനങ്ങൾ: 2 

 എം ബുക്കില് ദരഖ തപടുത്ിയ അളവുേൾ 500 LR TANK,20 M pvc 60mm PVC pipe,Elbow 3,Bend pipe 4,T-4 

Reducer -1 

ഫീല്ഡ് പരിദശാേനയില് ഉള്ള േതെത്ലുേൾ: എം ബുക്കില് ദരഖ തപടുത്ിയ അളവുേൾ 

േൃതയമായിരുന്നു 

3 കിണര് രിെോര്ജിംഗക ശശിേരൻ: IF 408040 

Period : 26.03.19 - 26.03.19 

പെലവക  : 5496 

ക്പവൃത്ി ദിനങ്ങൾ: 2 

എം ബുക്കില് ദരഖ തപടുത്ിയ അളവുേൾ: 500 LR TANK,25 M pvc 60mm PVC pipe,Elbow 4,Bend pipe 6,T-6 

Reducer -1 

 ഫീല്ഡ് പരിദശാേനയില് ഉള്ള േതെത്ലുേൾ: : എം ബുക്കില് ദരഖ തപടുത്ിയ അളവുേൾ 

േൃതയമായിരുന്നു 

 

4 കിണര് രിെോര്ജിംഗക  ുജോത പക: IF 380692 

Period : 26.03.19 - 26.03.19 

പെലവക  : 2429 

ക്പവൃത്ി ദിനങ്ങൾ: 2 

എം ബുക്കില് ദരഖ തപടുത്ിയ അളവുേൾ: 500 LR TANK,20 M pvc 60mm PVC pipe,Elbow 3,Bend pipe 4,T-4 

Reducer -1 

ഫീല്ഡ് പരിദശാേനയില് ഉള്ള േതെത്ലുേൾ: എം ബുക്കില് ദരഖ തപടുത്ിയ അളവുേൾ 

േൃതയമായിരുന്നു 

5 കിണര് രിെോര്ജിംഗക  ോ ു: IF 380687 

Period : 26.03.19 - 26.03.19 

പെലവക  : 5366 

ക്പവൃത്ി ദിനങ്ങൾ: 2  

എം ബുക്കില് ദരഖ തപടുത്ിയ അളവുേൾ: : 500 LR TANK,25 M pvc 60mm PVC pipe,Elbow 4,Bend pipe 6,T-

6Reducer -1  ഫീല്ഡ് പരിദശാേനയില് ഉള്ള േതെത്ലുേൾ: എം ബുക്കില് ദരഖ തപടുത്ിയ 

അളവുേൾ േൃതയമായിരുന്നു 

6 കിണര് രിെോര്ജിംഗക SHANMUGADAS: IF 408043 

Period : 26.03.19 - 26.03.19 
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പെലവക  : 6563 

ക്പവൃത്ി ദിനങ്ങൾ: 2 

എം ബുക്കില് ദരഖ തപടുത്ിയ അളവുേൾ: 500 LR TANK,35 M pvc 60mm PVC pipe,Elbow 4,Bend pipe 10 

T-4,Reducer -2 

ഫീല്ഡ് പരിദശാേനയില് ഉള്ള േതെത്ലുേൾ: എം ബുക്കില് ദരഖ തപടുത്ിയ അളവുേൾ 

േൃതയമായിരുന്നു 

 

7 കിണര് രിെോര്ജിംഗക DEEPA VINODH: IF/380691 

Period : 26.03.19 - 26.03.19 

പെലവക  : 4968 

ക്പവൃത്ി ദിനങ്ങൾ: 2 

എം ബുക്കില് ദരഖ തപടുത്ിയ അളവുേൾ: 500 LR TANK,20 M pvc 60mm PVC pipe,Elbow 3,Bend pipe 4,T-4 

Reducer -1 

ഫീല്ഡ് പരിദശാേനയില് ഉള്ള േതെത്ലുേൾ: എം ബുക്കില് ദരഖ തപടുത്ിയ അളവുേൾ 

േൃതയമായിരുന്നു 

 

നിരീക്ഷണങ്ങൾ  

• ഏഴു ക്പവൃത്ികൾ ആണക ഓിറ്ക  വിബ്േയമോക്ിയതക 

• കിണര് റിെോര്ജിംഗക,വൃക്ഷ കത നടുവോനുള്ള കുഴി നിര്മോണം എനീ ക്പവൃത്ികൾ  

• കിണര് റിെോര്ജിംഗക, ക്പവൃത്ികൾ എല്ലോം വളപര ഉപകര ക്പദമോയി കോണപപ്ു 

• എന്നോല് വൃക്ഷ കത നടുവോനുള്ള കുഴി നിര്മോണം എന്നോ ക്പവൃത്ി  െില പറമ്പില് 

നല്ലരീതിയില് ഉപകരപപ്ു പവങ്കിലും മറ്ു പറമ്പില് അതക  കബ്മ്പോസ്റ്റക  കുഴി ആയീ 

മോ്പപടുകയോനുെോയതക 

• ഒരു ക്പവൃത്ിയിലും  ി ഐ  ി സ്ഥോപിച്ചതോയി കോണുവോൻ  ോേിച്ചില്ല. 

 

 

8.അവോശ അേിഷ്ഠ ിത നിരീക്ഷണങ്ങള ്

                     മഹോത്മഗോന്ധി ബ്ദശീയക്ഗോമീണ പതോഴിലുറപക നിയമത്ിലൂപട ക്ഗോമീണ ജനതയകക്ക പതോഴില് 

നല്കപപടുന്നബ്തോപടോപം അവരുപട പത്ു അവകോശങ്ങളും  ംരക്ഷിക്പപടുന്നു.ബ് ോഷ്യല് ഓിറ്ിലൂപട 

ക്പവൃത്ികളുപട പരിബ്ശോേനയും അബ്തോപടോപം പതോഴിലോളികളുപട പത്വകോശങ്ങളും 

 ംരക്ഷിക്പപടുന്നുപവന്നും വിലയിരുത്ുന്നു. പതോഴിലുറപക നിയമത്ിലൂപട പതോഴിലോളികൾക്ക ലഭയമോയ 

അവകോശങ്ങപള കുറിച്ചക തോപഴ പറയുന്നു. 

 

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

തതാഴില് ോര്ടഡിന് അദപക്ഷിച്ചാല് 15 േിവ ത്ിനുള്ളില് ദഫാദ്ാ പതിച്ച തതാഴില് ോര്ടഡ ് 

 ൗജനയമായി ലഭിക്കാനുള്ള അവോശമാണ് നിയമം നല്േുന്നത്.  
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• പതോഴിലോളികളുമോയുള്ള കൂടി കോഴകച്ചയില് മന ിലോക്ോൻ  ോേിച്ചതക പുതിയ പതോഴില് കോര്ക 

ലഭയ മോകുബ്മ്പോൾ അതിബ്ലക്ുള്ള ബ്ഫോബ്്ോ പതോഴിലോളി കൾ തപന്നയോണക പകോെക വരുന്നതക 

എന്നോണക.ആദയ കോലഘ്ങ്ങളില് പ ൗജനയ മോയി ബ്ഫോബ്്ോ ലഭയമോയിരുന്നു 

2. അദപക്ഷിച്ചു പതിഞ്ചു േിവ ത്ിനുള്ളില് തതാഴില് ലഭിയക്്കുവാനുള്ള അവോശവും 

ആയതിന്തറ  സേപറ്്  ര ീത് ലഭിയ്ക്കുവാനുള്ള അവോശം 

• ഈ വോര്ില് പതോഴിലോളികൾ അബ്പക്ഷ നല്കുന്ന രീതി  ബ്മറ്ക  പതോഴില് അവശയമുള്ള 

ആൾക്ോരുപട ബ്പരക ബ്െര്ത്കപകോെക ബ്മറ്ക നകപറ ബ്പരില് പവള്ള ബ്പപറില് പകോടുക്ുകയോണക    

എന്നോല്  അബ്പക്ഷ നല്കിയ തീയതി ബ്രഖ പപടുത്ിയി്ില്ല.കകപറ്ക  ര ീതക നല്കിയതോയും 

കോണോൻ കഴിഞ്ഞില്ല. 

• അബ്പക്ഷയില് തീയതി ബ്രഖപപടുതോതതിനോല്  അബ്പക്ഷിച്ചു പതിനഞ്ചു  ദിവ ത്ിനുള്ളില് 

ബ്ജോലി ലഭിച്ചിരുബ്ന്നോ എന്നറിയോൻ  ോേിച്ചില്ല 

3.അതെങ്കില്തതാഴിലിൊയ്മദവതനംലഭിക്കുവാനുള്ളഅവോശംആേയതത് 30 േിവ ം (1/4 

&പിന്നീടുള്ളേിവ ങ്ങളില് 1/2) 

• പതോഴിലുറപക നിയമ ക്പകോരം പതോഴില് ആവശയപപ്ു കഴിഞ്ഞോല്  പതിനഞ്ചക 

ദിവ ത്ിനുള്ളില് പതോഴില് നല്കിയിരിക്ണം . 

• അപല്ലങ്കില്പതോഴിലില്ലോയ്മബ്വതനംലഭിക്ുവോനുള്ളഅവകോശംആദയപത് 30 ദിവ ം (1/4 

&പിന്നീടുള്ളദിവ ങ്ങളില് 1/2) 

• പതോഴിലോളികളുമോയുള്ള കൂടി കോഴ്ചയിലും  ഫയല് പരിബ്ശോേനയിലും  മന ിലോ ക്ുവോൻ 

 ോേിച്ചതക ബ്മറ്ക  വഴി ആണക അബ്പക്ഷ നല്കുന്നതക എന്നോല് ബ്ജോലി ബ്വെ തീയതിബ്യോ അബ്പക്ഷ 

നല്കിയ തീയതിബ്യോ അബ്പക്ഷയില് ബ്രഖ പപടുത്ിയില്ല അതകപകോെക പതോഴിലോളികൾക്ക  

പതോഴില് ഇല്ലോയ്മ ബ്വതനം ലഭിക്ുവോനുള്ള അര്ഹത ഉബ്െോ എന്നക മന ിലോക്ോൻ  ോേിച്ചില്ല. 

 4.  തഷ്ല്ഫ്  ഓഫ് തഗ്പാജേ്റ്്  തയ്യാറാക്കാനുള്ള അവോശം 

• പഞ്ചോയത്ില്  ൂക്ഷിച്ചിരിക്ുന ക്ഗോമ ഭ രോജി കപറര് ല് പതോഴിലോളികൾ മീറ്ിംഗക കൂടിയതോയും 

പതോഴില് നിര്ബ്ദശിച്ചതയും കോണുന്നു . 

5. അഞ്ചു േിദലാമീറ്റില് ദജാലി ലഭിക്കുവാനുള്ള അവോശം,അതെങ്കില് ദവതനത്ിനത്റ പത്ു 

ശതമാനം അേിേം. 

• പതോഴിലോളിയുപട തോമ സ്ഥലത്ു നിന്നക അഞ്ചക കിബ്ലോമീറ്ര് െുറ്ളവിലല്ല പതോഴില് 

ലഭിക്ുന്നപതങ്കില് ബ്വതനത്ിനകപറ 10 ശതമോനം കൂടി അേികബ്വതനം ലഭിക്ുന്നതിനുള്ള 

അവകോശം. (Schedule 2 Para 20   

• ഒബ്ര വോര്ില് തപന്നയുള്ള പണികളോണക  പതോഴിലോളികൾ പെയ്തു വരുന്നതക 

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

അവോശം.   
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• പതോഴിലുറപക നിയമ ക്പകോരം ക്പവൃത്ി നടക്ുന്ന സ്ഥലത്ക കുടിപവള്ളം,തണല് ,ക്പഥമ ശുക്ശൂഷ് 

കിറ്ക ,കയ്യുറ കോലുറ എന്നിവ ക്പവൃത്ി നടപിലോക്ുന്ന സ്ഥോപനം വഴി  ൗജനയ മോയി 

പതോഴിലോളികൾക്ക ലഭിബ്കെതോണക 

• പതോഴിലോളികളുമോയുള്ള കൂടിക്ോഴ്ച യില് മന ിലോക്ോൻ ോേിച്ചതക യോപതോരുവിേ അടിസ്ഥോന 

പ ൗകരയങ്ങളും ഇതുവപര ലഭയമോയില്ല എന്നോണക.( ഗ്പഥമശുഗ്ശൂഷ്േിറ്ുേൾ ഒഴിതേ ) 

  7.തതാഴിലിടങ്ങളില് ഏതതന്േിലും തരത്ില് ഉള്ള അപേടം  ംഭവിച്ചാല് െിേിത്സ്യക്ക്  

ആവശയമായി വരുന്ന മുഴുവന് െിലവുേളും തതാഴിലാളിക്ക് ലഭയമാേും  

• ഓിറ്ക  കോലയളവില് അത്രത്ിലുള്ള അപകടം ഒന്നും  ംഭവിച്ചി്ില്ല  

• എന്നിരുന്നോലും മുൻ വര്ഷ്ങ്ങലില് നടന്ന അപകടങ്ങൾക്ക െികിത്സ്യക്ക  ആവശയമോയി 

വരുന്ന മുഴുവൻ െിലവുകളും പതോഴിലോളിക്ക ലഭയമോയതോയി അറിയുവോൻ  ോേിച്ചു 

 8.പരാതി പരിഹാരം 

• പതോഴിലുറപക നിയമ പഷ്യൂൾ പപത്ോൻപതു ക്പകോരം  മയ ന്ധിതമോയി പരോതി 

പരിഹോരത്ിനുള്ള അവകോശം നിഷ്കര്ഷ്ിക്ുന്നു.പദ്ധതിയുമോയി  ന്ധപപ് പരോതികൾ 

ബ്ഫോണ് മുബ്ഖന ബ്ടോൾ ക്ഫീ നമ്പര് ഉപബ്യോഗിച്ചും ബ്രഖോമൂലം എഴുതി നല്കിയും ഇ പമയില് 

വഴിയും  മര്പിക്ോവുന്നതോണക. .. 

• പപക്ഷ അത്രത്ില് ഒരു അറിവും പതോഴിലോളികൾക്ക ഇല്ല എന്നക മോക്തമല്ല എങ്ങിപന 

പരോതിപപടണം  എന്നും അറിയില്ല. 

• 18004255720 എന്ന ബ്ടോൾ ക്ഫീ നമ്പറില് പരോതികൾ ബ്രഖപപടുത്ോം എന്നുള്ള വിവരം 

പതോഴിലോളികളില് ലഭയമോക്ണം 

9.പദ്ധതി ആരംഭ മീറ്ിംഗില് പതങ്കടുക്കുവാനുള്ള അവോശം 

• പതോഴില് ഉറപു നിയമം പഷ്യൂൾ ഇരുപത്ി രെു ക്പകോരം ഒരു പദ്ധതി 

ആരംഭിക്ുന്നതക മുൻപക പദ്ധതി  ം ന്ധിച്ച മുഴുവൻ കോരയങ്ങളും കൃതയമോയി 

പതോഴിലോളികപള ബ് ോേയ പപടുത്ുന്നതിനക  ന്ധപപ് നിര്വഹണ ഉബ്ദയോഗസ്ഥനകപറയും 

,വോര്ക  പമമ്പര്,  ോബ്ങ്കതിക ഉബ്ദയോഗസ്ഥര് എന്നിവരുപട  ോനിേയത്ില് ഏപതനകകിലും 

പപോതു സ്ഥലബ്ത്ോ പതോഴിലിടങ്ങളില് വച്ചക പദ്ധതി ആരംഭ മീറ്ിംഗക നടബ്ത്െതുെക. 

• പരിബ്ശോേന ബ്വളയില് മന ിലോക്ോൻ  ോേിച്ചതക എല്ലോ പതോഴിലോളികളും .പദ്ധതി 

ആരംഭ മീറ്ിംഗില് പപങ്കടുക്ുന്നുെക  എന്നോണക 

• ക റ്ക യറി പരിബ്ശോേന യിലും പതോഴിലോളികളും ആയുള്ള  കൂടികോഴ്ചയിലും 

മന ിലോക്ോൻ  ോേിച്ചതക വോര്ക  ബ്മനകപ ര് പതോഴിലുറപക വിഭോഗം ഉബ്ദയോഗസ്ഥര് 

എന്നിവര് പപങ്കടുക്ുന്നു എന്നോണക. 

10. ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്  നടത്ുവാനുള്ള അവോശം 

• പതോഴിലുറപക പദ്ധതിയില് ഏപറ്ടുത്ു നടപിലോക്ുന്ന മുഴുവകഴകൻ ക്പവൃത്ികളും 

ബ് ോഷ്യല് ഓിറ്ക  നു വിബ്േയമോക്ണപമന്നക പ ക്ഷൻ  17(2) നിഷ്കര്ഷ്ിക്ുന്നു 

• നിയമം അനുശോ ിക്ും ക്പകോരം ഉള്ള ബ് ോഷ്യല് ഓിറ്ക  ക്പക്കിയ ഇതുവപര 

നടന്നി്ില്ല.             

9.രജി ത്റര്ട പരിദശാേന 
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• ബ്കക്ന്ദ ര്ക്ോരിനകപറ നിര്ബ്ദശ ക്പകോരം തോപഴ പറയുന്ന ഏഴു രജിസ്റ്റര് നിര് ന്ധമോയും 

ക്ഗോമപഞ്ചോയത്ില്  ൂക്ഷിബ്ക്െതോണക. AMC ക്പകോരമുള്ള 7 രജിസ്റ്ററുകളും  

ഉെോയിരുന്നു.അവ തോപഴ പറയ്യുന്നു. 

 
 

തതാഴില് ോര്ടഡ് രജിസ്റ്റര്ട  . 

MIS ല് നിന്നും പൗണ്ബ്ലോക പെയ്ത ബ്കോപിയില് വോര്ക  തലത്ില് ഉള്ള എല്ലോ വിവരങ്ങളും 

ഉൾപപടുത്ിയി്ുെക.  

ഗ്ഗാമ ഭ രജിസ്റ്റര്ട  

പതോഴിലുറപുമോയി  ന്ധപപ് ക്ഗോമ ഭകൾ ,തുടങ്ങിയവ ബ്രഖപപടുത്ുന്നതിനക ബ്യോഗങ്ങൾ വോര്ക  

തലത്ില് ക്പബ്തയക ക്ഗോമ ഭോ രജിസ്റ്റര്  ൂക്ഷിബ്ക്െതോണക .വോര്ക തലത്ില്  ൂക്ഷിച്ചിരിക്ുന്ന  ക്ഗോമ ഭ 

രജിസ്റ്റരില്  2.10.17 നോണക അവ ോനമോയി ബ്യോഗം ബ്െര്ന്നതോയും കോണുവോൻ  ോേിച്ചുതക.ബ്നോ്ക  ുക്ില് 

ആണക മിനുപറ ക  എഴുതി ബ്രഖ പപടുത്ുന്നതക 

 തതാഴില് അദപക്ഷാ രജിസ്റ്റര്ട  

പതോഴില് ആവശയപപ്ു ലഭിക്ുന്ന അബ്പക്ഷകളുപട വിവരങ്ങളും അതുക്പകോരം അവര്ക്ക പതോഴില് 

അനുവദിച്ചതിനകപറ വിവരങ്ങളും  ക്പസ്തു ത രജിസ്റ്ററില് ബ്രഖപപടുത്ി പവബ്ക്െതോണക 

MIS ല് നിന്നും പൗണ്ബ്ലോക പെയ്ത ബ്കോപിയില് എല്ലോ വിവരങ്ങളും ഉൾപപടുത്ിയി്ുെക(പഞ്ചോയത്ിപെ 

മുഴുവൻ  ക്പവൃത്ികളും) 

പഞ്ചോയത്ക  തലത്ില് എഴുതി  ൂക്ഷിച്ച രജിസ്റ്റര്  കൃതയമോയി പൂര്ത്ീകരിച്ചി്ുള്ളതക. 

വര്ടക്ക് രജിസ്റ്റര്ട: 

പതോഴിലുറപില് നടപിലോക്ുന്ന ക്പവൃത്ികളുപട വിവരങ്ങൾ യഥോ മയം ക്പസ്തു ത രജിസ്റ്ററില് 

ബ്രഖപപടുപതെോതോണക . 

2018 19 കോലയളവില് പെയ്യുവോൻ ഉബ്േശിച്ചിരുന്ന മുഴുവൻ ഫയലുകളുബ്ടയും വിവരങ്ങൾ നല്ല രീതിയില്   

എം,പ എ.എ ക ല് നിന്നും ൗണ്ബ്ലോക പെയ്തു  ൂക്ഷിച്ചിരിക്ുന്നു. (പഞ്ചോയത്ിപെ മുഴുവൻ  

ക്പവൃത്ികളും 

ആസ്തി രജിസ്റ്റര്ട: (സ്ഥിര ആസ്തികളുപട രജിസ്റ്റര്)                           

ആസ്തി രജിസ്റ്റര്  ൂക്ഷിെിരുപനങ്കിലും   12.12.16 നോണക അവ ോനമോയി   പൂരിപിെിരിക്ുന്നതക, പെയ്യുന്ന 

ക്പവൃത്ികൾ എല്ലോം ബ്രഖപപടുത്ുന്നു .പല ഭോഗങ്ങളും ഒഴിഞ്ഞു കിടക്ുന്നു.ആസ്തിയുപട എന്നോല്  അക് ക  

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

പരാതി രജിസ്റ്റര്ട: 

പതോഴിലുറപക പദ്ധതിയുമോയി  ന്ധപപ് ഏതു പരോതിയും വോക്ോബ്ലോ ,ബ്രഖോമൂലബ്മോ ലഭിക്ുകയോപണങ്കില്   

                                രജിസ്റ്ററില് ബ്രഖപപടുത്ുകയും നിര് ന്ധമോയും കകപറ്ു ര ീതക പരോതിക്ോരനക 

നല്കുകയും ബ്വണം  .18004255720 എന്ന ബ്ടോൾ ക്ഫീ നമ്പറില് പരോതികൾ ബ്രഖപപടുത്ോം എന്നുള്ള വിവരം 

പതോഴിലോളികൾക്ക ലഭയമോക്ണം.പരോതി രജിസ്റ്റര് കൃതയമോയി   ൂക്ഷിെിടുെക.ലഭിച്ച പരോതി അതിനു 

എടുത് നടപടി ക്കമങ്ങൾ എന്നിവ കൃതയമോയി ബ്രഖ പപടുത്ിയി്ുെക.ഒബ്ര ഒരു പരോതി മോക്തമോണക 

നിലവില് ലഭയമോയതക. 

തമറ്ീരിയല് രജിസ്റ്റര്ട :  

പതോഴിലുറപില് ഏപറ്ടുക്ുന്ന ക്പവൃത്ികളുപട ഭോഗമോയി വരുന്ന  ോേന  ോമക്ഗികളുപട വോങ്ങല് 

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

രജിസ്റ്ററില് ബ്രഖപപടുബ്ത്െതോണക . 

പമറ്ീരിയല് രജിസ്റ്റര് എം ഐ  ില് നിന്നും പൗണ്ബ്ലോക പെയ്തു വച്ചി്ുെക 



13 
 

10.ഗ്പവൃത്ി ഫയലിതല 22 ദരഖേൾ   

 
AMC ക്പകോരം ഒരു ക്പവൃത്ി ഫയലില് തോപഴപറയുന്ന ഇരുപത്ിരെു ബ്രഖകൾ നിര്ബന്ധമോയും 

ഉെോയിരിബ്ക്െോതോണക. 

 

                    

1.േവര്ടദപജ് 

വോര്ഷ്ിക മോസ്റ്റര്  ര്ക്ുലര് ക്പകോരം കവര്ബ്പജില് പഞ്ചോയത്ക വിവരങ്ങൾ, ജില്ല, ക്പവര്ത്ി 

നടപിലോക്ിയ വിവരങ്ങൾ, അടങ്കല് തുക, ആപക പെലവക, നടത്ിയ തീയതി,  മുതലോയ 

വിവരങ്ങൾ ബ്രഖപപടുബ്ത്െതോണക.  പരിബ്ശോേിച്ച അഞ്ചുഫയലുകളില്  ഒന്നില് ബ്പോലും 

വോര്ഷ്ിക മോസ്റ്റര്  ര്ക്ുലര് ക്പകോരമുള്ള കവര് ബ്പജക കോണോൻ  ോേിച്ചില്ല.  

ഏപതോരോൾക്ും എബ്പോഴും പരിബ്ശോേനക്ക വിബ്േയമോക്ോവുന്ന ബ്രഖകൾ ആണക ഒരു ക്പവൃത്ി 

ഫയലില്  ൂക്ഷിെു വയകബ്കെതക ,ഒരു ക്പവൃത്ി ഫയലില് ആേികോരികമോയി ബ്വെതും 

ക്പവൃത്ിപയ കുറിച്ചക  ഏപതോരോൾക്ും എളുപത്ില് മന ിലോക്ോൻ  ോേിക്ുന്ന ബ്രഖ കവര് 

ബ്പജക ആണക,അതുപകോെക എല്ലോ വര്ക്ക  ഫയലിലും കവര് ബ്പജക ഉെോയിരിബ്കെതക വളപര 

അതയോവശയമോണക. 

2.തെേ് ലി ് റ്് 

വര്ക്ക ഫയലില്  ൂക്ഷിച്ചിരിക്ുന്ന വിവരങ്ങളുപട പ്ികയും, അവയുപട ബ്പജക നമ്പറും ബ്രഖപപടുബ്ത്െ 

പെക്ക ലിസ്റ്റക  ഫയലില്  ൂക്ഷിബ്ക്െതോണക. പരിബ്ശോേിച്ച രെു  ഫയലുകളില്  ഒരു ക്പവര്ത്ിഫയലുകളില്  

പെകക ലി ക റ്ക  കോണോൻ  ോേിച്ചില്ല.   

3.ആക്ഷൻ പ്ലാന് 

ഒരു ജനകീയ ഇടപപടലിനകപറ ബ്നര്  ോക്ഷയം പതളിയി ക്ുന്ന ബ്രഖയോണക ആക്ഷൻ പ്ലോൻ ബ്കോപിക്ഗോമ ഭ .

നിര്ബ്േ ശിക്ുന്ന ക്പവര്ത്ികൾ പഷ്ല്ഫക ഓഫക ബ്ക്പോജക്ടിബ്ലക്ക മോറ്ുകയും ഇതില്നിന്നും മുൻഗണന 

അടിസ്ഥോനത്ില് അതോതക  ോമ്പത്ിക വര്ഷ്ത്ില് ആവശയമുള്ള ക്പവര്ത്ി പതരപഞ്ഞടുത്ക ആക്ഷൻ 

പ്ലോൻ തയ്യോറോക്ുകയും പെയ്യും ആക്ഷൻ പ്ലോനില് ഉൾപപ് ക്പവര്ത്ി തപന്നയോബ്ണോ നടപിലോക്ിയതക എന്നക  .

മനസ്സിലോക്ുന്നതിനും ആക്ഷൻപ്ലോൻ ബ്കോപി ഉപകരിക്ുന്നു. പരിബ്ശോേിച്ച ഫയലുകളില്  ഒന്നില് ബ്പോലും 

AMC ക്പകോരം നിര് ന്ധമോയും ഉെോയിരിബ്ക്െ ആക്ഷൻ പ്ലോനിൻപറ ബ്കോപി കോണോൻ 

 ോേിച്ചില്ല.എന്നിരുന്നോലും പതോഴിലുറപക വിഭോഗം ഓഫീ ില് പഞ്ചോയത്ിപല മുഴുവൻ ആക്ഷൻ പ്ലോൻ 

വോര്ക  തലത്ില് തരം തിരിച്ചു വൃത്ിയോയി  ൂക്ഷിച്ചിരിക്ുന്നു 

ഇതിനകപറ ഒരു ബ്കോപി ഫയലില് കൂടി  ൂക്ഷിപകെോതോണക 

4.എസ്റ്റിദമറ്്   ഡിസ ന് ആന്ഡ് ദഗ്ഡായിങ ്

 ോബ്ങ്കതിക എസ്റ്റിബ്മറ്ക പദ്ധതിയില് ഏപറ്ടുക്ുന്ന ഓബ്രോ ക്പവര്ത്ിക്ും  ംസ്ഥോന  ര്ക്ോര് 

െുമതലപപടുത്ിയ അേികോര സ്ഥോനത്ിനകപറ അനുമതിബ്യോടുകൂടിയ  ോബ്ങ്കതിക എസ്റ്റിബ്മറ്ക 

ഉെോയിരിബ്ക്െതോണക. ഓബ്രോ ക്പവര്ത്ിക്ും എസ്റ്റിബ്മറ്ിനകപറ  ംക്ഷിപ്തം, ിക ൻ, ക്പവര്ത്ിയുപട 

ക്പതീക്ഷിത ബ്ന്ങ്ങൾ വിശദീകരിക്ുന്ന  ോബ്ങ്കതിക കുറിപക തുടങ്ങിയവ ഉെോയിരിബ്ക്െതും പ കവര് 

ബ് ോഫകറ്ക പവയറിലൂപട ഓണ്കലനോയി അനുമതികൾ ലഭയമോബ്ക്െതുമോണക .എല്ലോ ഫയലുകളിലും 

വിശദമോയഎസ്റ്റിബ്മറ്ക ഉെോയിരുന്നു.  

എസ്റ്റിബ്മറ്ില്  ോബ്ങ്കതികവിദഗ്ധരുപട ഒപക ഉെോയിരുന്നു. എസ്റ്റിബ്മറ്കറിബ്പോര് ക് ബ്ക്പോജക്ടക റിബ്പോര് ക് ഇവ .. 

 ൂക്ഷിച്ചിരുന്നു  

..ഒരു ഫയലിലും,ജനകീയ എസ്റ്റിബ്മറ്ക എന്നിവ ഉെോയിരുന്നില്ല. 

5. ഭരണാനുമതി  
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ഒരു വോര്ില് ഒരു വര്ഷ്ം നടപിലോക്ുന്ന പതോഴിലുറപക പദ്ധതി ക്പവര്ത്നങ്ങൾക്ക പഞ്ചോയത്ക ഭരണ 

 മിതി നല്കുന്ന അംഗീകോരമോണക ഭരണോനുമതി 

പരിബ്ശോേിച്ച   ഫയലുകളില് ഭരണോനുമതി യുപട ബ്കോപി  ൂക്ഷിച്ചി്ില്ല . 

. 

7. ംദയാജിത പദ്ധതി(േൺദവര്ടജന് ്) 

ഓിറ്ക  നു വിബ്േയമോക്ിയ രെു   ക്പവര്ത്ികൾക്ും   ഈ ബ്രഖകൾ  ോേകമല്ല . 

8.ഡിമാന്ഡ ്ദഫാം 

പതോഴില് അവശയ മുള്ള പതോഴിലോളികളുപട ബ്പരും പതോഴില് കോര്ക നമ്പര് ബ്െര്ത്ക ബ്മറ്ക  പകോടുക്ുന്ന 

പവള്ള ബ്പപറില് പകോടുക്ുന്ന അബ്പക്ഷയോണക ഫയലില് ഉള്ളതക .അതില് പതോഴില് ബ്വെ തീയതിബ്യോ ബ്രഖ 

പപടുത്ിയി്ില്ല. 

പതോഴിലിനുഅബ്പക്ഷിക്ുന്ന രീതി കുറച്ചു കൂടി പമച്ചപപടുത്ുവനും, അബ്തോപടോപം കകപറ്ക ര ീതക 

നല്കുവോനും നടപടി ഉെോകണം.ബ്മറ്ക  കൂ്മോയി അബ്പക്ഷ തരുബ്മ്പോൾ പതോഴില് ആവശയ മുള്ളവപര 

ഉൾപപടുത്ി അബ്പക്ഷ പകോടുക്ോൻ ക്ശമിക്ുക.അല്ലോത് പക്ഷം തുടര്ച്ചയോയ അ കബ് നകറ്ക  വരുകയും 

കുപറ ബ്പരുപട അവ രം നഷ്ടപപടുന്നതക(. വൃക്ഷ തോയക  വച്ചക പിടിപിക്ൾ ക്പവൃത്ിയില് അഞ്ചു ബ്പര് 

തുടരച്ചയോയി ബ്ജോലിക്ക ഹോജരകോതതോയി കെു(chandrika.181,t,yeshodha/28,kamalkshi 29,bindhu/shyamala,komalavalli 

30 santha kp-mr 8704, full absent  day working,savithri k  MR number 8705) 

 

9.വര്ടക്ക ്അദലാദക്കഷ്ന് ദഫാം 

പതോഴില് ആവശയപപ്വര്ക്ു  പതോഴില് അനുവദിച്ചുപകോെുള്ള വര്ക്ക അബ്ലോബ്ക്ഷ്ൻ ബ്ഫോം  ഈ 

ക്പവര്ത്ിയുപട ഫയലില്  ൂക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല , 

10.ഇ മസ്റ്റര്ട ദറാൾ 

പതോഴിലോളികൾ പതോഴില് പെയ്യുന്ന തീയതി, ദിവ ം ഉൾപപപട ഹോജര് ബ്രഖപപടുത്ുന്നതിനുള്ള 

അടിസ്ഥോന ബ്രഖയോണക ഇമസ്റ്റര് ബ്റോൾ .ഇതില് ബ്ലോക്ക പവലപകപമൻറക ഓഫീ ര്, പഞ്ചോയത്ക പ ക്ക്റി 

എന്നിവര് ഒപും,   ീലും  ബ്രഖപപടുബ്ത്െതോണക.   

ഇ- മസ്റ്റര് ബ്റോളുകളില് ബ്ലോക്ക പവലപകപമൻറക ഓഫീ ര്, പഞ്ചോയത്ക പ ക്ക്റി എന്നിവര് ഒപും,   ീലും   

ബ്രഖപപടുത്ിയി്ുെക തീയതി. ഇതില് പതോഴിലോളികളുപട ഒപുകൾ,  അവരുപട പതോഴില് ദിനങ്ങൾ,  കൂലി 

എന്നിവ ബ്രഖപപടുത്ിയി്ുെക . 

ഒപിടുന്ന ബ്കോളങ്ങളില് തീയതി എഴുതി്ുെയിരുനില 

 മസ്റ്റര് ബ്റോളില്  എം  ുക്ക   നമ്പര് ബ്രഖപപടുത്ിയില്ല 

പരിബ്ശോേനയ്യകക്ക വിബ്േയമോക്ിയ വര്ക്ക  ഫയലിപല മസ്റ്റര് ബ്റോളില്   ഒന്നും പവ്ിത്ിരുത്ലുകൾ 
ഉെോയിരുന്നില്ല. 

11.തമഷ്ര്ടതമന്റ് പുസ്തേം (M Book) 

ക്പവര്ത്ി തുടങ്ങുന്നതിനക മുമ്പും ബ്ശഷ്വും അളവുകൾ ബ്രഖപപടുത്ുന്നതി നുള്ള അടിസ്ഥോന ബ്രഖയോണക 

പമഷ്ര്പമനകറക   ുക്ക. 

എല്ലോ ഫയലുകളിലും M book ഉെോയിരുന്നു. 
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പമഷ്ര്പമൻറക  ുക്ില് നമ്പര് ബ്പജക നമ്പര് ഇവ ബ്രഖപപടുത്ിയി്ുെക AS,TS നമ്പര് ബ്രഖപപടുത്ിയി്ില്ല. 

മപസ്റ്റര് ബ്റോൾനമ്പര് , ഓവര് ിയരുപട  ീല് എന്നിവ ഇല്ല.  

ക്പീ പമഷ്ര്പമൻറക ബ്രഖ പപടുത്ിയതക തീയതി ഇല്ലോപത ആണക , 

 ന്ധപപ് ഉബ്ദയോഗസ്ഥര് അതോയതക ഓവര് ിയര്, എൻജിനീയര് എന്നിവരുപട ഒപക  പമഷ്ര്പമനകറക   ുക്ില് 

ഉെോയിരുന്നു.  

പരിബ്ശോേനയകക്ക വിബ്േയമോക്ിയ മൂന്നക  വര്ക്ക  ഫയലിലുംഎം  ുക്ക   ൂക്ഷിച്ചിരുന്നു. 

എം  ുക്ില് അളവുകൾ ബ്രഖപപടുത്ുബ് ോൾ ക്പവൃത്ി പെയുന്ന ക്പബ്ദശം ഉടമയുപട ബ്പരക , ര്ബ്േ നമ്പര് 

എന്നിവ ഉൾപപടുത്ി അളവുകൾ ബ്രഖ പപടുത്ിയോല് മോക്തബ്മ ഏബ്തോരോൾക്ും പെയ്ത ക്പവൃത്ികൾ കെു 

മന ില്ലക്ുവോനും അളന്നു ത്ി് പപടുത്ുവോനും  ോേിക്ുകയുള്ളൂ., പരിബ്ശോേനയകക്ക വിബ്േയമോക്ിയ 

മൂന്നക  വര്ക്ക  ഫയലിലുംഎം  ുക്ക   ൂക്ഷിച്ചിരുന്നുപവങ്കിലും ഇത്രത്ില് ഉള്ള വിവരങ്ങൾ ഒന്നും ബ്രഖ 

പപടുത്ിയില്ല 

12.തമറ്ീരിയല് ലിസ്റ്റ ്

ഫയലില്   പമറ്ീരിയല്  ലിസ്റ്റക  ൂക്ഷിച്ചിരുന്നു . 

 13.ബ്വജക ലിസ്റ്റക  

പതോഴിലോളികൾ എക്ത ദിവ ം ബ്ജോലി പെയ്തു എന്നതിനക അടിസ്ഥോനപപടുത്ി അവര്ക്ക നല്ബ്കെ തുക 

അതോയതകകൂലി, ആയുേങ്ങൾക്ക പകോടുക്ുന്ന വോടക,  മൂര്ച്ച കൂ്ുന്നതിനുള്ള തുക എന്നിവ എല്ലോം കോണിച്ചു 

പകോെക പണം കകമോറുന്നതിനക ബ്വെി തയ്യോറോക്ുന്ന ക്പേോനപപ് ഒന്നോണക ബ്വജക ലിസ്റ്റക.   

മസ്റ്റര് ബ്റോൾ ക്പകോരമുള്ള ബ്വജക ലിസ്റ്റക എല്ലോ ഫയലിലും കോണോൻ  ോേിച്ചു . 

14.മസ്റ്റര്ടദറാൾ /ഫയല് മാറ് സ്ലിപ്പുേൾ 

ഒരു മസ്റ്റര് ബ്റോൾ അവ ോനിെക 3 ദിവ ത്ിനകം തപന്ന അളവുകൾ  ന്ധപപ് ഉദയോഗസ്ഥൻ 

ബ്രഖപപടുത്ണം എന്നക നിയമം അനുശോ ിക്ുന്നു.അളവുകളില് ക്കമബ്ക്ടുകൾ ഉെോയോബ്ലോ, 

ഉപബ്യോഗിക്ുന്ന പമറ്ീരിയലിനകപറ കവോളിറ്ിയില് നിലവോരം കുറയകക്ുകബ്യോ, ഉയര്ന്ന എസ്റ്റിബ്മറ്ക 

കോണിക്ുകബ്യോ  പെയ്യുന്നതക നിയമവിരുദ്ധമോവുകയും പ ക്ഷൻ 25 അനുശോ ിക്ുന്ന ശിക്ഷകക 

വിബ്േയമോബ്വെി വരുകയും പെയ്യും.  

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

ആരംഭിച്ച തീയതിയും അവ ോനിച്ച തീയതിയും ബ്രഖപപടുത്ിയിരുന്നു. മറ്ു ക്പേോനപപ് ബ്കോളങ്ങൾ MIS ല് 

അപക ബ്ലോക പെയ്ത തീയതി .ബ്വതനം അനുവദിച്ച  മുതലോയവ  ബ്രഖപപടുത്ി  

15. പമറ്ീരിയല് വൗച്ചര്  ില്  

പമറ്ീരിയല് വൗച്ചര്  ില് ഒന്നും ഒരുഫയലിലും  ൂക്ഷിച്ചി്ുെക 

16.ഫെക ക്ടോൻസ്ഫര് ഓര്ര് (FTO)’ 

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

17. ദറായല്റ്ി 

പരിബ്ശോേന  വിബ്േയമോക്ിയ  ഒരു വര്ക്ക  ഫയലിലും ബ്റോയല്റ്ി  ോേകമല്ല 

18.ദഫാദ്ാഗ്ഗാഫ ്
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ക്പവര്ത്ി തുടങ്ങുന്നതിനക മുമ്പക ക്പവര്ത്ി നടന്നു പകോെിരിക്ുബ്മ്പോൾ ,   ക്പവര്ത്ി പൂര്ത്ീകരിച്ചു 

കഴിയുബ്മ്പോൾ  തുടങ്ങിയ   ഓബ്രോ ഘ്ത്ിപലയും ബ്ഫോബ്്ോകൾ ഫയലില്  ൂക്ഷിക്ണപമന്നക 

നിഷ്കര്ഷ്ിച്ചിരിക്ുന്നു ഇത്രത്ിലുള്ള  വിവിേ ഘ്ങ്ങളിപല ബ്ഫോബ്്ോകളും   ൂക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല  

19 .ജിദയാ ടാഗ്ഡ് ദഫാദ്ാ  ്

ക്പവര്ത്ി സ്ഥലം തിരിച്ചറിയുന്നതിനുള്ള ഉപോേിയോണക ജിബ്യോ ടോഗ്ഡക ബ്ഫോബ്്ോ ക.  എന്നോല് ഇവ 

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

20 ഗ്പവൃത്ി പൂര്ടത്ീേരണ  ാക്ഷയപഗ്തം  

എ എം  ി ക്പകോരം ഉള്ള  ക്പവൃത്ി പൂര്ത്ീകരണ  ോക്ഷയപക്തം  ൂക്ഷിച്ചി്ില്ല .  

 21. ബ് ോഷ്യല് ഓിറ്ക റിബ്പോര്്ക 

എഎം ി ക്പകോരമുള്ള ബ് ോഷ്യല് ഒ ോിറ്ക നടപോക്ുന്നതക ഇബ്പോഴോണക.  

22.സ റ്് ഡയറി 

 ംസ്ഥോന  ര്ക്ോരിനകപറ നിര്ബ്േശക്പകോരം  വര്ക്ക ഫയലില്  ൂക്ഷിബ്ക്െ 22 മപത് 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 യുപട  കവര്ബ്പജില് ക്പവര്ത്ിപയ കുറിച്ചുള്ള ക്പോഥമിക വിവരങ്ങൾ  ഏപതോരു വയക്തിക്ും 

മനസ്സിലോക്ോൻ പറ്ുന്ന രീതിയില് ഉെോബ്കെതോണക. ക്പവര്ത്ി ആരംഭിക്ുന്ന   ദിവ ം ക്പവര്ത്ി 

അവ ോന തീയതി  എന്നിവ ബ്രഖ പപടുതിയിരുന്നു ,അബ്തോപടോപം  എസ്റ്റിബ്മറ്ക തുക,,ക്പവൃത്ി ദിനങ്ങൾ , 

എന്നിവ കവര്ബ്പജില് ഉെോയിരുന്നു 

. പണിസ്ഥലപത് പ ൗകരയങ്ങളുപട ലഭയത അടങ്ങിയ പെക്ക ലിസ്റ്റക  ഒന്നോം ഭോഗം പൂര്ണമോയും 

പൂരിപച്ചിരുന്നു എന്നോല് രെോം ഭോഗം പൂരിപിച്ചില്ല. 

. പരിബ്ശോേിച്ചക ഫയലുകളില് ഉള്ള ക റ്ക യറിയില് എല്ലോം അേികോരികളുപട  ോന്നിേയത്ില് പദ്ധതി 

ആരംഭ മീറ്ിംഗക നടത്ിയതോയി ബ് ോേയപപ്ുക റ്ക യറി യുപട ഒരു ഭോഗമോണക  വിജിലൻ ക ആൻക 

ബ്മോണിറ്റിങക കമ്മിറ്ി. വിജിലൻ ക ആൻക ബ്മോണിറ്റിങക കമ്മിറ്ി യുപട റിബ്പോര്്ക ഉെോയിരുപന്നങ്കിലും 

അഭിക്പോയങ്ങൾ ബ്രഖപപടുത്ി യി്ുെയിരുന്നില്ല. പണിയോയുേങ്ങളുപട വോടക ക റ്ക യറിയില് ബ്രഖ 

പപടുത്ിയില്ല ക റ്ക യറി മപറ്ോരു  ഒരു ഭോഗമോണക  ന്ദര്ശക കുറിപക:  ക്പവൃത്ിയുപട ഓബ്രോ 

ഘ്ങ്ങളിലുള്ള പുബ്രോഗതി  വിലയിരുത്ുന്നതിനും, പതോഴിലോളികളുപട ക്പശ്നങ്ങൾ മനസ്സിലോക്ുന്നതിനും, 

പദ്ധതി നിര്വഹണ ഏജൻ ിയുപട ഉബ്ദയോഗസ്ഥര്, ജനക്പതിനിേികൾ, VMC അംഗങ്ങൾ എന്നിവര് ക്പവൃത്ി 

നടക്ുബ്മ്പോൾ സ്ഥല  ന്ദര്ശനം നടബ്ത്െതോണക. ക റ്ക യറികളില്,  ന്ദര്ശകരുപട  ബ്പരും,ഒപും, 

ബ്രഖപപടുത്ിയിരുപന്നങ്കിലും,   കുറിപക ഉെോയിരുന്നില്ല.അബ്തോപടോപം തപന്ന പദ്ധതി നിര്വഹണ 

ഏജൻ ിയുപട ഉബ്ദയോഗസ്ഥര്  ന്ദര്ശനം വളപര കുറഞ്ഞബ്തോതില് മോക്തമ്മോണക കോണപപ്തക 

, 

10.CIB-  ിറ്ി ൺ ഇന്ഫര്ടദമഷ്ന് ദബാര്ടഡ ്

പതോഴിലുറപക പദ്ധതിയുപട  ുതോരയത ഉറപോക്ുന്നതിനു ബ്വെിയുള്ള ഒരു ഉപോേിയോണക  ിറ്ി ണ് 

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

അതോയതക എസ്റ്റിബ്മറ്ക തുക  ോേന ബ്വതന ഘടകങ്ങൾ യഥോര്ത്ഥ പെലവക പതോഴില് ദിനങ്ങൾ തുടങ്ങിയ 

വിവരങ്ങൾ  ോേോരണ ജനങ്ങൾക്ും ഗുണബ്ഭോക്തോ ക്ൾക്ും മനസ്സിലോകുന്ന രീതിയില് 

ക്പദര്ശിപിബ്ക്െതക അനിവോരയമോണക..ഈ ബ് ോര്ക സ്ഥോപിബ്ക്െതക ഓബ്രോ ക്പവര്ത്ിയുപടയും 

ആരംഭഘ്ത്ില് ആണക. ഓബ്രോ ക്പവര്ത്ിക്ും അനു ൃതമോയി നിഷ്കര്ഷ്ിച്ചി്ുള്ള അളവുകളില് ഉള്ള 

ബ് ോര്ുകൾ  ിമൻറകഉം ബ്കോണ്ക്കീറ്ും ഉപബ്യോഗിച്ചക നിര്മ്മിച്ചക സ്ഥോപിക്ണപമന്നക നിയമം 

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

സ്ഥോപിക്ുന്നതക നിയമവിരുദ്ധമോണക. നിര്മ്മോണപച്ചലവക വയക്തിഗത ക്പവര്ത്ികൾക്ക 3000 രൂപയും പപോതു 
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ക്പവര്ത്ികൾക്ക 5000 രൂപയും ആണക പരമോവേി െിലവക എന്നോണക ആനുവല് മോസ്റ്റര്  ര്ക്ുലര് 

നിഷ്കര്ഷ്ിക്ുന്നതക.  ിഐ ി അടങ്ങുന്ന ഒരു ബ്ഫോബ്്ോ വര്ക്ക ഫയലില് ഉൾപപടുത്ണം എന്നതക 

നിര് ന്ധമോണക. – 

പരിബ്ശോേനയകക്ക വിബ്േയമോക്ിയ ക്പവൃത്ികളില് ഒന്നില്  ബ്പോലും  ി ഐ  ി സ്ഥോപിച്ചി്ില്ല. 

11.ദറാസ്ഗാര്ട േിനം 

 

പതോഴില് ആവശയകത കൃതയമോയി രജിസ്റ്റര് പെയ്യുന്നതിനും പതോഴിലോളികളുപട അര്ഹതകളും 

അവകോശങ്ങളും അവപര ബ് ോേയപപടുത്ുന്നതിനും പദ്ധതികൾ പരിഹരിക്ുന്നതിനുമോയി ബ്റോസ്ഗോര് ദിനം 

 ംഘടിപിബ്ക്െതോണക. ബ്റോസ്ഗോര് ദിനം ആെരിക്ുന്നതിനു മുൻപോയി വിവര വിദയോഭയോ  

വയോപനക്പവര്ത്നങ്ങൾ  ംഘടിപിക്ുന്നുെക എന്നക ജില്ലോ ബ്ക്പോക്ഗോം ബ്കോിബ്നറ്ര് ഉറപുവരുബ്ത്െതോണക. 

ബ്റോസ്ഗോര് കലെര്  ം ന്ധിച്ചക ക്ഗോമപഞ്ചോയത്ുകപള ക്പബ്തയകമോയി ബ് ോേവല്ക്രിബ്ക്െതോണക. 

ബ്റോസ്ഗോര് ദിനം  ംഘടിപിക്ുന്നതിൻപറ െുമതലകളും ഉത്രവോദിതവങ്ങളും  ംസ്ഥോന  ര്ക്ോര് ജില്ലോ 

ബ്ക്പോക്ഗോം ബ്കോിബ്നറ്ര് രൂപീകരിച്ചി്ുള്ള ക്പതിമോ  പ്ിക അനു രിച്ചക തപന്ന ബ്റോസ്ഗോര് ദിനം 

 ംഘടിപിക്ുന്നു എന്നക ജില്ലോ ബ്ക്പോക്ഗോം ബ്കോര്ിബ്നറ്ര് ഉറപുവരുബ്ത്െതോണക.  

ജൂണ് മോ ത്ില് ദറാസ്ഗാര്ട േിനം നടത്ിയതായി േെു. 

12.വിജിലന് ് ആന്ഡ്  ദമാണിറ്റിംഗ് േമ്മിറ്ി(ജാഗ്ഗത ദമല്ദനാ്  മിതി  
 
 

ഓബ്രോ ക്ഗോമപഞ്ചോയത്ിലും അഞ്ചക അംഗങ്ങളുള്ള ജോക്ഗത ബ്മല്ബ്നോ്  മിതി രൂപീകരിബ്ക് െതോണക. 

ഇതില് പ്ികജോതി-പ്ികവര്ഗ വിഭോഗങ്ങൾക്ക ബ്വെക്ത ക്പോേോനയം നല്ബ്കെതും പകുതി ബ്പര്  കക്തീകൾ 

ആയിരിബ്ക്െതുമോണക. അദ്ധയോപകര്, അംഗനവോടി വര്ക്ര്,  വയം  ഹോയ  ംഘത്ിപല അംഗങ്ങൾ 

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

അംഗങ്ങപള പതരപഞ്ഞടു ക്ോവുന്നതോണക ഏറ്വും കുറഞ്ഞ കോലയളവിബ്ലക്ക VMC പയ നിയമിബ്ക്െതക 

ക്ഗോമ ഭയോണക. ക്പവര്ത്ി സ്ഥല  ന്ദര്ശ നം പതോഴിലോളികളുമോയി ആശയവിനിമയം നടത്ല് ,ബ്രഖകളുപട 

പരിബ്ശോേന ,ക്പവര്ത്ി സ്ഥ ല  ൗകരയങ്ങളുപട പരിബ്ശോേന ,ക്പവര്ത്ികളുപട ഗുണനിലവോരം 

നിര്ണയിക്ല്, തുക നിര്ണ യം ക്പവര്ത്ിയില് ഉടനീളമുള്ള റിബ്പോര്്ിംഗക ക്പവര്ത്ിയുപട  വഭോവപത് 

 ം ന്ധിച്ചുള്ള ഗു ണപരമോയ വിലയിരുത്ല് എന്നിവയോണക ക്പേോന െുമതല. VMC എല്ലോ ക്പവര്ത്ികളും 

പരിബ്ശോ േി  ബ്ക്െതും മൂലയ നിര്ണയ രജിസ്റ്ററില് ബ്രഖപപടുബ്ത്െതും ബ് ോഷ്യല് ഓിറ്ക  മയത്ക അവ 

ക്ഗോമ ഭയില്  മര്പിബ്ക്െതുമോണക VMC റിബ്പോര്്ക ഒരു പപോതുബ്രഖയോയി കരുബ്തെ തും 

ആവശയപപടുന്നതിനനു രിച്ചക ഒരു പപോതു ബ്രഖയോയി പഞ്ചോയത്ക നിന്നും ലഭിബ്ക്െതും ആണക. 

അഞ്ചുഅംഗങ്ങളോണക നിലവില്  ഉള്ളതക.,  

 

13..നിരീക്ഷണങ്ങളും നിര്ടദേശങ്ങൾ 

➢ എ കറിബ്മറ്ക ജനകീയ ഭോഷ്യിബ്ലക്ക ആക്ി ക്പവൃത്ി  മയത്ക ബ്മറ്ക നകപറ കകവശം 

വയകക്ണം ,പപോതു സ്ഥലങ്ങളില് ക്പദര്ശനത്ിനും  ഉപബ്യോഗിബ്ക്െതോണക 

 

➢ ,എ എം  ി  ക്പകോരം വര്ക്ക  ഫയല് 22 ബ്രഖകളും   ൂക്ഷിബ്കെതോണക 

 

➢ ക്പവൃത്ി പെയുന്ന ക്പബ്ദശം ഉടമയുപട ബ്പരക , ര്ബ്േ നമ്പര് എന്നിവ ഉൾപപടുത്ി 

അളവുകൾ ബ്രഖ പപടുത്ിയില്ല.ക്പബ്തയകിച്ചു മണ്ണക ജല ക്പവൃത്ികൾ ,വയക്തിഗത 

ക്പവൃത്ി ആയ കബ്മ്പോസ്റ്റക  പിറ്ക,എന്നിവ പെയുബ്മ്പോൾ 
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➢ ഓബ്രോ ക്പവര്ത്ിയുപടയും ആരംഭഘ്ത്ില്   ി ഐ  ി നിര് ന്ധമോയും സ്ഥോപിക്ു 

വോനുള്ള നടപടികൾ ഉെോകണം. 

➢ വിഎം ി അംഗങ്ങപല ക്ഗോമ ഭ വഴി തിരപഞ്ഞടുക്ോനും അവരുപട ക്പവര്ത്നം 

പമച്ചപപടുത്ുവോനും ഉള്ള നടപടികൾ  വീകരിക്ണം, 

➢ പതോഴിലിനുഅബ്പക്ഷിക്ുന്ന രീതി കുറച്ചു കൂടി പമച്ചപപടുത്ുവനും, അബ്തോപടോപം 

കകപറ്ക ര ീതക നല്കുവോനും നടപടി ഉെോകണം.ബ്മറ്ക  കൂ്മോയി അബ്പക്ഷ തരുബ്മ്പോൾ 

പതോഴില് ആവശയ മുള്ളവപര ഉൾപപടുത്ി അബ്പക്ഷ പകോടുക്ോൻ ക്ശമിക്ുക, 

➢ പതോഴിലിടങ്ങളില് നിര് ന്ധമോയും അടിസ്ഥോന  ൗകരയം ഒരുക്ണം (കുടിപവള്ളം,ക്പഥമ 

ശുക്ശൂഷ് ,കയ്യുറകൾ  കോലുറകൾ) 

➢ പതോഴിലുറപുപദ്ധതി ഇനിയും വിജയകരമോയി മുബ്ന്നോ്ക പകോെുബ്പോകുന്നതിനക 

ഉബ്ദയോഗസ്ഥതലത്ിലും ഭരണതലത്ിലും ഒരുബ്പോപല മോനദണ്ഡങ്ങൾക്നു ൃതമോയി 

ക്പവര്ത്ികൾ നടപിലോബ്ക്െതുെക.  ഇതിനക പതോഴിലോളികളും പമയകറ്കമോരും 

പതോഴിലുറപുപദ്ധതി യില് ക്പവര്ത്ിക്ുന്ന സ്റ്റോഫുകളും അവരുപട നിയമം 

അനുശോ ിക്ുന്ന കൃതയമോയ നിര്ബ്േശങ്ങൾ പോലിബ്ക്െതുെക. ഇത്രത്ിലുള്ള കുറച്ചു 

നിര്ബ്േശങ്ങൾ അനു ന്ധമോയി ബ്െര്ത്ി്ുെക. (അനു ന്ധം കോണുക) 

➢ പഷ്യൂൾ 1  പല പോര 4 ല് അനു ന്ധ പോര 2 അനു രിെക 60 ശതമോനം ക്പവര്ത്ികൾ 

ആസ്തിവര്ദ്ധിപിക്ുന്നതും കോരകഷ്ികോനു ന്ധ ക്പവൃത്ികൾ ആയിരിക്ോൻ ക്ശദ്ധിക്ണം . 

എന്നോല് ഇബ്പോളപത്  ോഹെരയത്ില് കൂടുതല് ഭൂവിക ന ക്പവര്ത്ികളും ആസ്തി 

വരകേിപിക്ുന്നതോബ്യോ കൃഷ്ി പമച്ചപപടുത്ുന്നതോബ്യോ കോണുന്നില്ല. 

 

 

ഉപ ംഗ്ഗഹം 

 

ക്പവര്ത്ികൾ തിരപഞ്ഞടുക്ുബ്മ്പോൾ  അതീവ ജോക്ഗത പുലര്ബ്ത്െതുെക. ഭൂമിപയ പുനരുജ്ജീവി 

പിക്ുന്നതിനു൦  അതുവഴി   ുസ്ഥിര വിക നം  ോേയമോകുന്നതിനും ലകക ഷ്യം പവച്ചി്ുള്ള പതോഴിലുറപു 

പദ്ധതിയുപട പ്ലോനിംഗക , നടത്ിപക എന്നിവ  ോമൂഹിക പോരിസ്ഥിക  മോനദണ്ഡങ്ങൾ പോലിെക പകോെക 

ശോ കക്തീയ മോയിത്പന്ന നടപിലോബ്ക്െതുെക. എങ്ങപനപയങ്കിലും ക്പവര്ത്ികൾ നടപിലോക്ി പെലവക 

കൂ്ുക എന്നും   പതോഴിലോളികൾക്ക പതോഴില് ദിനങ്ങൾ കൂ്ുക എന്നും മോക്തമോവരുതക നിലപോടുകൾ.   

വയക്തമോയ കോഴ്ചപോടില്ലോപത അശോ കക്തീയമോയ രീതിയില് ക്പവര്ത്ികൾ പതപരപഞ്ഞടുക്ുന്നതും 

പെയ്യുന്നതും , കോലോനു ൃതമല്ലോത് ക്പവര്ത്ികൾ പെയ്യുന്നതും ഇതിനകപറ യഥോര്ത്ഥ ലക്ഷയപത് 

കളങ്കപപടുത്ുന്നതോയി  വിഷ്മബ്ത്ോപട ബ്നോക്ി നില്ബ്ക്െി വരുന്നതക ആശങ്കോജനകമോണക. ഈ 

 ോമൂഹിക പരിബ്ശോേന ഒരു ഉയിര്പത്ഴുബ്ന്നല്പിനു  ോേയമോകുന്ന ക്പതയോശബ്യോപട ഈ  റിബ്പോര്്ക 

 മര്പിക്ുന്നു.  

 
 

ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്  ഗ്പവര്ടത്ന ങ്ങളില് പങ്കാളിേൾ ആയവര്ട 

 

• പതോഴിലുറപക  വിഭോഗം ഉബ്ദയോഗസ്ഥര് 

• വോര്ിപല പതോഴിലോളികൾ 

• 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 : 
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വിഭാഗം എ-ക്പകൃതി വിഭവ പരിപോലനവുമോയി  ന്ധപപ് പപോതു ക്പവൃത്ികൾ. 

• കുടിപവള്ള ബ്ക് ോതസ്സുകൾ ഉൾപപടയുള്ള ഭൂഗര്ഭ ജല വിതോനം ഉയര്ത്ുന്നതിനോവശയമോയ 

അടിയണകൾ ,തടയണകൾ മണ് ,പെക്ക ോമുകൾ ,തുടങ്ങിയവ  

• നീര്ത്ടത്ിനകപറ  മക്ഗ പരിപോലനതിനുതകുന്ന പകോെൂര്  െുകൾ ,ഭൂമി 

ത്ുതിരിക്ല്,നിരകമിതികൾ ഗയോ ിബ്യോൻ   

വിഭാഗം ബി-ഖണ്ഡിക അഞ്ചില് പരോമര്ശിക്ുന്ന കുടും ങ്ങൾക്ക ജീവബ്നോപോേി പമച്ചപപടുത്ുവോനുള്ള 

ക്പവൃത്ികൾ. ( ി പി എല് ,പ്ിക ജോതി, പ്ികവര്ഗം, വിേവകൾ, ഭിന്നബ്ശഷ്ിക്ോര്, ഐഎകവ 

ഗുണബ്ഭോക്തോക്ൾ.) 

• ഇവരുപട ഭൂമിയില് ഉല്പോദന ക്ഷമത വരകേിപിക്ുന്നതിനോവശയമോയ ഭൂവിക നവും 

,കുളം ,തുടങ്ങിയ ജല ലഭയതയകക്ക ആവശയമോയ ക്പവൃത്ികൾ കിണര് .  

• പഴവര്ഗങ്ങൾ,പ്ുനൂല് ,തുടങ്ങിയവയുപട കൃഷ്ിക്പവൃതികൾ ബ്തോ്വിളകൾ .  

• മൃഗ പരിപോലനവുമോയി  ന്ധപപ്ു കന്നുകോലി പതോഴുത്ുകൾ  ,ആ്ിനകകൂടക 

,ബ്കോഴിക്ൂടക ,ന്നിക്ൂടക തുടങ്ങിയ വയക്തിഗത ആസ്ഥികൾപ .  

•  ര്ക്ോര് ഭവന നിര്മോണ പദ്ധതികളില് ഉൾപപടുത്ി നിര്മ്മിക്ുന്ന വീടുകൾക്ക 

അവിദഗ്ദ കോയിക പതോഴില് . 

• മത്സ്യ ന്ധന ക്പവര്ത്നങ്ങൾ ബ്ക്പോത്സ്ോഹിപിക്ുന്നതിനു അടിസ്ഥോന 

പ ൗകരയങ്ങളോയ മല് യം ഉണക്ു ബ്കക്ന്ദങ്ങൾ  ,മലക യക്കുഷ്ിക്ക   ൂക്ഷിപക ബ്കക്ന്ദങ്ങൾ

എന്നിവ ആവശയമോയ അടിസ്ഥോന പ ൗകരയങ്ങൾ .  

വിഭാഗം  ി- ബ്ദശീയ ക്ഗോമീണ ഉപജീവന മിഷ്നകപറ നി ന്ധനകൾക്ക വിബ്േയമോയി ക്പവര്ത്ിക്ുന്ന  വയം 

 ഹോയ  ംഘങ്ങൾക്ക പപോതു അടിസ്ഥോന പ ൗകരയ വിക നം. 

•  വയം  ഹോയ  ംഘങ്ങളുപട ഉപജീവന ക്പവര്ത്നങ്ങൾക്ോവശയമോയ വര്ക്ക പഷ്ക  

നിര്മോണം . 

• കോര്ഷ്ിബ്കോല്പന്നങ്ങളുപട  ംഭരണത്ിവശയമോയ പക്ിടങ്ങളുപട നിര്മ്മോണം . 

• കജവ വള നിര്മ്മോണ യൂണിറ്ുകൾ തുടങ്ങിയവ . 

വിഭാഗം ഡി-ക്ഗോമീണ അടിസ്ഥോന പ ൗകരയ വിക ന ക്പവൃത്ികൾ. 

• മോലിനയ  ംസ്കരണ  ംവിേോനങ്ങൾ . 

• അങ്കണവോടി സ്കൂ ൾ തുടങ്ങിയവയകക്ക കക്ൂ ക നിര്മ്മോണം . 

• ഒറ്പപ്ു കിടക്ുന്ന ക്ഗോമങ്ങപളയും ,ക്ഗോമീണ ഉല്പോദന ബ്കക്ന്ദങ്ങപളയും നിലവില  ുള്ള 

ബ്റോുകളുമോയി  ന്ധിപിക്ുന്നതിനോവശയമോയ എല്ലോ കോലോവസ്ഥയിലും 

ഉപബ്യോഗിക്ോൻ പറ്ുന്ന ക്ഗോമീണ ബ്റോുകൾ  ,ഓടകൾ ,കല്ലുങ്കുകൾ,നടപോതകൾ  .  

• പപോതു കളിസ്ഥലങ്ങൾ 

• പവള്ളപപോക്ം  , നിയക്ന്ത്ണ ക്പവൃത്ികൾവരൾച്ചോ .  

• ക്ഗോമ പഞ്ചോയത്ുകൾ ,വനിതോ  വയം  ഹോയ  ംഘങ്ങള ുപട പഫബ്റ ഷ്നുകൾ ,

ക്ഗോമീണ െന്ത്കൾ ,അങ്കണവോടികൾ , ള്ള അഭയ ബ്കക്ന്ദങ്ങൾക്പകൃതി ബ്ക്ഷോഭ  ോേിതര്ക്ു

ണം പക്ിട നിര്മ്മോതുടങ്ങിയവയകക്ക .  

• പതോഴിലുറപക പദ്ധതി ക്പകോരം ഏപറ്ടുക്ുന്ന നിര്മ്മോണ ക്പവൃത്ികൾക്ോ വശയമോയ 

നിര്മ്മോണ  ോമക്ഗികളുപട ഉല്പോദനം . 

• പതോഴിലുറപകക്പകോരം  ൃഷ്ക്ിക്പപ് പപോതു ആസ്തികളുപട അറ്കുറ്പണികൾ 

തുടങ്ങിയവ  . 

അനു ന്ധം: വിവിേ തലത്ിലുള്ള ഉദേയാഗസ്ഥരുതട െുമതലേൾ. 

ദമറ്്  മാരുതട െുമതലേൾ. 

ക്പവൃത്ി സ്ഥലങ്ങളില് ക്പവൃത്ിയുപട ബ്മല്ബ്നോ്ം . 

• പതോഴില് കോര്ില് ആവശയമുള്ള വിവരങ്ങൾ ബ്രഖപപടുത്ുക . 

• മസ്റ്റര് ബ്റോളില് പതോഴിലോളികളുപട ഹോജര് ഉറപു വരുത്ുക . 
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• ബ്മറ്കമോരുപട പരിശീലനങ്ങളില് പപങ്കടുക്ുക  .പതോഴിലോളിക അറിവുകൾ  

                         ളുമോയി പങ്കുപവക്ുക 

• ക്പവൃത്ി ഇടങ്ങളില് ആവശയ മോയ പ ൗകരയങ്ങൾ ഉബ്െോ എന്നക ഉറപു വരുത്ുക 

• ക റ്ക യറിയില് ബ്മോണിറ്റിംഗിനക വരുന്ന ഉബ്ദയോഗസ്ഥപര പകോെക ഒപക വയകപിക്ണം 

• പതോഴിലോളികൾക്ക അവരുപട പത്ു അവകോശങ്ങപള കുറിച്ചക പറഞ്ഞു പകോടുക്ുകയും 

അവപര ബ് ോേോവതകകരിക്ുകയും പെയ്യുക 

• പുതിയ പതോഴില് ഇടങ്ങൾ കപെത്ുവോനും പുതിയ പതോഴില് ആ ൂക്തണം പെയ്യുവോനും 

പതോഴിലോളികപള  ഹോയിക്ുക . 

• കൃതയമോയി ബ് ോഷ്യല് ഓിറ്ക  ക്ഗോമ ഭയിലും,പക്പോജകകറ്ക  മീറ്ിങ്ങിലും പരിശീലന 

കയോമ്പിലും പപങ്കടുക്ുക. 

• മറ്ു പതോഴിലോളികൾക്ക കൂടി ബ്മറ്ക  നകപറ െുമതലകളിബ്ലക്ക കടന്നു വരോനുള്ള  ോഹെരയം 

ഉെോക്ുക 

• പതോഴിലോളികളുമോയി നിരന്ത്ര  മ്പര്ക്ം പുലര്ത്ുകയും കൂടുതല്  ന്ധം 

സ്ഥോപിക്ുകയും പെയ്യുക. 

 

ഓവര്ട ീയര്ട എഞ്ചിനീയര്ട/ 

   

• ക്പവൃത്ികളുപട എസ്റ്റിബ്മറ്ക തയ്യോറോക്ല് . 

• ക്പവൃത്ിയുപട  ോബ്ങ്കതിക കോരയങ്ങളും അളവുകളും പതോഴിലോളികൾക്ക പറഞ്ഞു 

പകോടുക്ുക . 

• ക്പവൃത്ിയുപട അളവുകൾ ബ്രഖപപടുത്ി കൂലിനല്കുന്നതി നോവശയമോയ നടപടികൾ 

പെയ്യുക . 

പഞ്ചായത്് ത ഗ്േ്റി /അ ിസ്റ്റന്റ ്  ത ഗ്േ്റി 

• പദ്ധതിയുപട ബ്മല്ബ്നോ്ം . 

•  ില്ലുകൾ അംഗീകരിക്ല് . 

• പതോഴിലോളികളുപട ബ്വതനം യഥോ മയം അവരുപട എപക്ൗെില് എത്ിപയന്നതക ഉറപു 

വരുത്ല് . 

• മസ്റ്റര് ബ്റോളക  ോക്ഷയപപടുത്ി പതോഴില് അനുമതി നല്കുക , 

തതാഴിലാളിേളുതട േടമേൾ. 

• പതോഴിലിടങ്ങളില്  മയകൃതയത പോലിക്ുക . 

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

പപങ്കടുക്ുക . 

• ഏല്പിക്ുന്ന ബ്ജോലികൾ കൃതയതബ്യോപട പൂര്ത്ീകരിക്ുക . 

• ദിവ വും പതോഴില് ആരംഭിക്ുന്നതിനു മുമ്പും ബ്ശഷ്വും മസ്റ്റര് ബ്റോളില്  ഒപുകൾ 

ബ്രഖപപടുത്ുക 

 

ഗ്ഗാമ ഭ തീരുമാനങ്ങൾ 

1. പതോഴിലിനു ആയുള്ള അബ്പക്ഷയില് എല്ലോ പതോഴിലോളികളും ഒപി്ു അബ്പക്ഷ നല്കോൻ 

തീരുമോനമോയി 

2. എല്ലോ ക്പവൃത്ിയിലും   ി ഐ  ി നിര് ന്ധമോയും സ്ഥോപിക്ുവോൻ തീരുമോനമോയി 

3. എം  ുക്ില് അളവുകൾ ബ്രഖപപടുത്ുബ് ോൾ ക്പവൃത്ി പെയുന്ന ക്പബ്ദശം ഉടമയുപട ബ്പരക , ര്ബ്േ 

നമ്പര് എന്നിവ ഉൾപപടുത്ി അളവുകൾ ബ്രഖ പപടുത്ുവോൻ തീരുമോനമോയി 
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• അബ്പക്ഷ ലഭിക്ുന്ന മുറക്ക പതോഴിലിടങ്ങളില് അടിസ്ഥോന  ൗകരയം (കുടിപവള്ളം,ക്പഥമ ശുക്ശൂഷ് 

,കയ്യുറകൾ  കോലുറകൾ) ഉറപോക്ുവോൻ തീരുമോനമോയി 

 


