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ക്ഗോമീണജനതയുപട ഉന്നമനത്ിനോയി  വതക്രഭോരതത്ില് ആവിഷ്കരിച്ച   ഏറ്വും  ുക്പേോനവും 

ശക്തവുമോയ നിയമം ആണക  മഹോത്മോഗോന്ധി ബ്ദശീയക്ഗോമീണ പതോഴിലുറപകനിയമം. ഇരയയിപല  ോേോരണ 

ക്ോരോയ ജനങ്ങളുപട പതോഴില്പെയ്യുവോനുള്ള അവകോശപത്  ംരക്ഷിച്ചു നില നിര്ത്ുന്ന തിനോയി ഇരയൻ 

പോര്ലപമൻറകഅംഗീകരിച്ചക , ക്പ ിൻറക ഒപുവച്ച 2005 പ പകറ്ം ര്മോ ം അഞ്ചോംതീയതിമുതല് ഈനിയമം 

നിലവില്വന്നു.   

ഇരയയിപലക്ഗോമീണജനതയുപടഉന്നമനത്ിനോയിനിരവേിക്ഗോമവിക നപദ്ധതികൾനടപിലോക്ിയി

രുന്നുപവങ്കിലുംഗുണഫലംശരിയോയവിേത്ില്ജനങ്ങളില്എത്ോതിരുന്നതിപന 

തുടര്ന്നകപോര്ലപമൻറകപോ ോക്ിയമഹോത്മോഗോന്ധി ബ്ദശീയക്ഗോമീണപതോഴിലുറപകനിയമത്ിനകപറ 

ക്പോഥമികലക്ഷയംഒരുക്ഗോമീണകുടും ത്ിന്നിയമംവഴിഒരു ോമ്പത്ികവര്ഷ്ം 100 പതോഴില് ദിനങ്ങൾ 

ഉറപുനല്കുകപയന്നതോണക. ക്ഗോമീണജനതയുപട ഉന്നമനത്ിനും  പമച്ചപപട്ടജീവിത 

 ോഹെരയംഉറപോക്ുന്നതിനും അതിലൂപട ദോരിക്ദയനിര്മോര്ജ്ജനവും  ുസ്ഥിരവിക നവും ആണക 

ഈനിയമത്ിനകപറ  ക്പോേോനലക്ഷയം. െൂഷ്ണങ്ങളില് നിന്നും പതോഴിലോളികപള ബ്മോെിപിക്ുകയും മോനയമോയ 

ബ്വതനം നല്കി അവരുപട കുടും ത്ി നകക്കയബ്ശഷ്ി വര്ദ്ധിപിച്ചകദോരിക്ദയത്ില്നിന്നും കരകയറോൻ 

പതോഴിലുറപുപദ്ധതിയിലൂപടകഴിയുന്നു. ക്പകൃതി വിഭവപരിപോലനത്ിലൂപട ഓബ്രോ  ക്പബ്ദശത്ിനകപറയും 

വിഭവോടിത്റ ശക്തമോക്ുകയും, അതിലൂപടവരൾച്ച, മപണ്ണോലിപക, പവള്ളപപോക്ം, വനനശീകരണം 

തുടങ്ങിയ പോരിസ്ഥിതിക ക്പശ്നങ്ങളില്നിന്നും  ംരക്ഷണം നല്കുകയും അതിലൂപട ഉതകപോദനം, 

ഉതകപോദനക്ഷമത എന്നിവ വര്ദ്ധിപിക്ുവോനും പദ്ധതി ക്പവര്ത്നങ്ങളില് കൂടികഴിയുന്നു. ക്പകൃതി വിഭവ 

പരിപോലന ത്ിനക ഏറ്വും ക്പേോനപപട്ട ഘടകമോണകജ ല ംരക്ഷണവും അതിൻപറ  ുരക്ഷിതതവവും 

ഇവപതോഴിലുറപകക്പവര്ത്നങ്ങളില് ഉറപക വരുത്ുവോൻ കഴിയുന്നു. 

പതിമൂന്നോംപഞ്ചവത്സരപദ്ധതിയുമോയിപതോഴിലുറപക ന്ധപപടുത്ികോര്ഷ്ികപദ്ധതികൾജനങ്ങളി

പലത്ിക്ല്, കോര്ഷ്ിബ്കോതകപോദനത്ില് വയംപരയോപ്തതകകവരിക്ല്, 

തരിശുഭൂമികളിലും വകോരയഭൂമിയിലുംപപോതുസ്ഥോപനങ്ങളിലുംഫലവൃക്ഷങ്ങൾപവച്ചുപിടിപിക്ല്, 

എന്നിവനടത്ിവരുന്നു. പഞ്ചോയത്ിപലവിവിേബ്തോടുകളില്തടയണനിര്മ്മിക്ുകയും, കുളങ്ങൾ, 

പടുതോക്ുളം, നീര്ക്ുഴി, കയ്യോലനിര്മോണം, കിണര് റീെോര്ജ്ജിങകതുടങ്ങിയ വഴി ജല ംരക്ഷണവും 

ഉറപുവരുത്ുന്നു.   ഇങ്ങപന മഹോത്മോഗോന്ധി ബ്ദശീയക്ഗോമീണ പതോഴിലുറപകപ ദ്ധതി ഗുണബ്ഭോക്തോക്ളോയ 

ജനങ്ങൾക്ക  പതോഴില് ദിനങ്ങൾ ഉറപോക്ുന്നതിലൂപട ജനങ്ങളുപട ജീവിത നിലവോരംപമച്ചപപടുത്ുന്നു. 

നിയമമനു രിച്ചുള്ള പദ്ധതിനിര്വഹണത്ിലൂപട ക്ഗോമീണ ബ്മഖലയുപട   ുസ്ഥിരആസ്തി വിക നം 

എന്നതോണകലക്ഷയംപവക്ുന്നതക. 2005-ല് ക്പോ ലയത്ില് വന്നനിയമമനു രിച്ചക ഇരയയിപല 200 ജില്ലകളില് 

ക്പഥമഘട്ടത്ില്നടപിലോക്ുകയും 2008-ല് മുഴുവൻ ജില്ലകളിബ്ലക്ും വയോപിപിക്ുകയും പെയ്തു.  

മഹോത്മോഗോന്ധിബ്ദശീയക്ഗോമീണപതോഴിലുറപകപദ്ധതിക്പകോരംപതോഴിലോളികൾ  ലഭയ മോബ്കണ്ട 

ആനുകൂലയങ്ങപള കുറിച്ചും അതുമോയി  ന്ധപപട്ട ആവശയകതപയക്ുറിച്ചും നിയമത്ിപെ 

ആമുഖത്ില്ക്പസ്തോവിച്ചിട്ടുണ്ടക. പതോഴിലോളികളുപടയും അവരുപട ആനുകൂലയങ്ങളുബ്ടയും കുറിച്ചക 

ഒരുതനതോയ വിശദീകരണം ഈ റിബ്പോര് ട്ടകമുഖോരരം പതോഴിലോളി കളോയ 

നിങ്ങളിബ്ലക്കഎത്ിക്ുവോൻ ോേിക്ും. ഈ റിബ്പോര്ട്ടക അടിസ്ഥോനത്ില് 

നിങ്ങൾക്കക്പോപ്തമോക്ോൻകഴിയുന്ന ഒട്ടനവേി വസ്തു തോപരമോയ കോരയങ്ങൾ കകവരിക്ോൻ നിങ്ങൾക്ക 

ഏവര്ക്ും കഴിയപട്ട. 

ദ ാഷ്യല്ഓഡിറ്് 
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പപോതു മൂഹംപദ്ധതിനിര്വഹണപത്പറ്ിയുംപപോതുേനംപെലവഴിക്ുന്നതിപനക്ുറിച്ചുംപര യ

വും വതക്രവുമോയനടത്ുന്നപരിബ്ശോേനയോണക ോമൂഹയഓിറ്ക. പതോഴിലുറപകനിയമം അനുശോ ിക്ുന്നതു 

വര്ഷ്ത്ില് എല്ലോവോര്ിലും രണ്ടകക്പോവശയം ബ് ോഷ്യല്ഓിറ്കക്ഗോമ ഭ നിര് ന്ധമോയും നടബ്ത്ണ്ടതോണക. 

 ുതോരയതഉറപുവരുത്ി, അഴിമതിരഹിതമോക്ുകയും അതുവഴി  ദകഭരണം  ോേയമോക്ുന്നതിനും 

ബ് ോഷ്യല്ഓിറ്    മൂഹപത് പോകപപടുത്ുന്നു. പദ്ധതിവിഭോവനം പെയ്യുന്നരീതിയില് 

ഗുണബ്ഭോക്തോക്ളുപട ജീവിത ോഹെരയത്ില് ഫലക്പദമോയമോറ്ം  ൃഷ്ടിക്ുന്നതിനക  പപോതുപണം ശരിയോയ 

രീതിയില് വിനിബ്യോഗിച്ചകലക്ഷയക്പോപ്തി കകവരിച്ചിട്ടുബ്ണ്ടോ എന്ന 

വിലയിരുത്ലും  ബ് ോഷ്യല്ഓിറ്കനടത്ുന്നു. കഴിഞ്ഞ പത്ു വര്ഷ്മോയി തുടര്ന്നു പകോണ്ടിരിക്ുന്ന 

പദ്ധതിക്പവര്ത്നങ്ങപള ക്ുറിച്ചുള്ള    ോമൂഹികഓിറ്ക, പതോഴിലുറപകപ ദ്ധതിനിയമം പ ക്ഷൻ 17 (2) 

അനു രിച്ചോണക ബ് ോഷ്യല് ഓിറ്ക  നടപിലോക്ുന്നതക 

1.രീതിശാ ്ഗ്തം 

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

പതോഴിലോളികളും ആയുള്ള അഭിമുഖം, എം ഐ എ ക പരിബ്ശോേന എന്നിവപയ അടിസ്ഥോനമോക്ിയോണക 

ബ് ോഷ്യല് ഓിറ്ക റിബ്പോര്ട്ടക തയ്യോറോക്ിയിട്ടുള്ളതക. തോപഴ പറയുന്ന രീതി അവലം ിച്ചോണക ഈ റിബ്പോര്ട്ടക 

തയ്യോറോക്ിയിട്ടുള്ളതക. 

1. ഓഡിറ്് പ്ലാൻ  

1.1 ഓിറ്ക  പ്ലോൻ തയ്യോറോക്ല് 

1.2 ഓഫീ ക  ന്ദര്ശന പരിപോടികൾ 

2. അഭിമുഖം  

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

2.2 ബ്മറ്ക, പതോഴിലോളികൾ, കര്ഷ്കര്,  പതോഴില് എടുക്ോത് പതോഴില് കോര്ക ഉടമകൾ 

3. ഫയല് പരിദശാധന  
3.1 , ബ്രഖകളുപട ഉള്ളടക്ം -  ുതോരയത, പരിപൂര്ണ്ണത  

4. ഫീല്ഡ്  ന്ദര്ടശനം, നിരീക്ഷണം  

4.1 പൂര്ത്ിയോയ പതോഴിലിടം,  

5. റഫറൻ  ്

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

6. വിവരങ്ങളുതട ദഗ്ോഡീേരണം 

6.1  ബ്ക്കോ ക പവരിഫിബ്ക്ഷ്ൻ, അവ ോനവട്ട െര്ച്ച 

7. േരട് റിദപ്പാര്ട്് തയ്യാറാക്കല് 

8.  ദ ാഷ്യല്ഓഡിറ്്ഗ്ഗാമ ഭ 
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2. പഞ്ചായത്് അടിസ്ഥാനവിവരങ്ങൾ   
 
   
1 ജില്ല കണ്ണൂര് 

 

2 ബ്ലോക്ക    പയ്യന്നൂര് 

 

3 അതിരുകൾ  

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

 

3.4 വടക്ക പയ്യന്നൂര് മുൻ ിപോലിറ്ി 

4 വിസ്തീര്ണം   15.44 
5 വോര്ക  കളുപട എണ്ണം 14 
6 ജന ംഖയ  18965 
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 ഗവപെനകറക  ബ്കോബ്ളജക  1  
3.വാര്ടഡിതന േുറിച്ചുള്ള അടിസ്ഥാന വിവരം 

 
എ ക , ി  കുടും ം 12 

 
സ്കൂ ൾ 1 

 
അംഗനവോടി 1 

 
കുടും ക്ശീ യൂണിറ്ക  14 

 
ക്ല ക /വോയനശോല 1 

 
 ോം ക കോരിക നിലയം 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 
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5.വാര്ടഡ് തലത്ില്   തതാഴിലുറപ്്പ പദ്ധതിയില് രജി ്തറര്ട തെയ്തവരുതടവിവര 

പതോഴില് കോര്ക ( 

ആപക) 

ആകകറ്ീവക പതോഴില് 

കോര്ക  

ആകകറ്ീവക പതോഴില് 

കോര്ക  (sc/എ ക,ടി) 
നൂറു ദിന പതോഴില് 

290 60 9 0 

 

6.ഓഡിറ്്  നു വിദധയമാക്കിയ  ഗ്പവൃത്ിേളുതട ലിസ്്റ്റ 

ഗ്േമ 

നമ്പര്ട 

ഗ്പവൃത്ിയുതട ദപര് വര്ടക്ക്  

ഐ,ഡി  

ോലയളവ ് െിലവ ് ഗ്പവൃത്ി 

േിനങ്ങൾ 

1 മണ്ണക ജല  ംരക്ഷണ 

ക്പവൃത്ികൾ  
(wc/300051) 

 

14.11.2018  -12.01.19 111606 

426 

2 മണ്ണക ജല  ംരക്ഷണ 

ക്പവൃത്ികൾ  

(wc/336606) 

 05.01.19-4.02.19 126035    

455 

3 മണ്ണക ജല  ംരക്ഷണ 

ക്പവൃത്ികൾ  

wc/328022 

19.02.19-.04.03.19 60494 

253 

 

7.ഗ്പവര്ടത്ിേളുതടപരിദശാധനവിവരണം 

 
തോപഴ പറയുന്ന ക്പവൃത്ികൾ ആണക പരിബ്ശോേനയകക്ക വിബ്േയമോക്ിയതക 

 

 ക്പവൃത്ിയുപടബ്പരക എം  ുക്ില് 

ബ്രഖ 

പപടുത്ിയ 

അളവക 

ഫീല്ക  പരിബ്ശോേനയില് കണ്ടതക 

1 മണ്ണക ജല  ംരക്ഷണ 

ക്പവൃത്ികൾ ((wc/300051) 

 

9471.25 m2 

 

ക്പവൃത്ി നടന്ന ക്പബ്ദശങ്ങളില് എല്ലോം കോടു മൂടി 

കിടക്ുന്നതിനോല് അളവക എടുക്ോൻ  ോേിച്ചില്ല 

2 മണ്ണക ജല  ംരക്ഷണ 

ക്പവൃത്ികൾ (wc/336606) 

 

8888.50m2 

 

ക്പവൃത്ി നടന്ന ക്പബ്ദശങ്ങളില് എല്ലോം കോടു മൂടി 

കിടക്ുന്നതിനോല് അളവക എടുക്ോൻ  ോേിച്ചില്ല 

3 മണ്ണക ജല  ംരക്ഷണ 

ക്പവൃത്ികൾ wc/328022 

 

4236.25 m2 ക്പവൃത്ി നടന്ന ക്പബ്ദശങ്ങളില് എല്ലോം കോടു മൂടി 

കിടക്ുന്നതിനോല് അളവക എടുക്ോൻ  ോേിച്ചില്ല 

 

 

 

 

 

നിരീക്ഷണങ്ങൾ  

 

മണ്ണക ജല  ംരക്ഷണ ക്പവൃത്ികൾ ((wc/300051), wc/336606, wc/328022 എനീ ക്പവൃത്ികളില് യഥോക്കമം 12.,13,15 

എന്നീ എണ്ണം ഭൂ ക്പബ്ദശത്ക ആണക ക്പവൃത്ി നടന്നതക  എന്നക ലഭയമോയ ക്പവൃത്ി ഫയലിപല ബ്രഖകൾ ക്പകോരം  

മന ിലോക്ോൻ  ോേിച്ചതക .മണ്ണക  ംരക്ഷണ ക്പവൃത്ികൾ എന്നോ വിഭോഗത്ില് ഉൾപപടുത്ി 

,പതങ്ങക,കവുങ്ങക,എന്നി വയകക്ക തടം ഒരുക്ല് ,മണ്ണക വരമ്പക നിര്മോണം എനീ ക്പവൃത്ികൾ പെയ്തതു ആയീ 

ബ്രഖ പപടുത്ിപയങ്കിലും  ഫീല്ക  പരിബ്ശോേനയില് കോണുവോൻ  ോേിച്ചില്ല,ഭൂവുടമകൾ,പരി ര 

വോ ികൾ എന്നിവബ്രോടക അബ്നവഷ്ിച്ചബ്പോൾ ക്പവൃത്ി നടന്നതോയും എന്നോല്  മണല് ക്പബ്ദശം ആയതിനോല് 

മഴയില് എല്ലോം നശിച്ചു കോടു കയറിയതയും അറിയുവനോണക  ോേിച്ചതക. 

 

8.അവോശ അധിഷ്ഠ ിത നിരീക്ഷണങ്ങള ്
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                     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.  

• പതോഴിലോളികളുമോയുള്ള കൂടി കോഴകച്ചയില് മന ിലോക്ോൻ  ോേിച്ചതക പുതിയ പതോഴില് കോര്ക 

ലഭയ മോകുബ്മ്പോൾ അതിബ്ലക്ുള്ള ബ്ഫോബ്ട്ടോ പതോഴിലോളി കൾ തപന്നയോണക പകോണ്ടക വരുന്നതക 

എന്നോണക.ആദയ കോലഘട്ടങ്ങളില് പ ൌജനയ മോയി ബ്ഫോബ്ട്ടോ 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 ബ്െര്ത്കപകോണ്ടക ബ്മറ്ക നകപറ ബ്പരില് പവള്ള ബ്പപറില് പകോടുക്ുകയോണക    

എന്നോല്  അബ്പക്ഷ നല്കിയ തീയതി ബ്രഖ പപടുത്ിയിട്ടില്ല.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 ആവശയപപട്ടു 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 ബ്വണ്ട തീയതിബ്യോ അബ്പക്ഷ 

നല്കിയ തീയതിബ്യോ അബ്പക്ഷയില് ബ്രഖ പപടുത്ിയില്ല അതകപകോണ്ടക പതോഴിലോളികൾക്ക  

പതോഴില് ഇല്ലോയ്മ ബ്വതനം ലഭിക്ുവോനുള്ള അര്ഹത ഉബ്ണ്ടോ 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 അധിേം. 
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• 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.   

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

കിറ്ക ,കയ്യുറ കോലുറ എന്നിവ ക്പവൃത്ി നടപിലോക്ുന്ന സ്ഥോപനം വഴി  ൌജനയ മോയി 

പതോഴിലോളികൾക്ക ലഭിബ്കണ്ടതോണക 

• 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 മുഴുവൻ െിലവുേളും തതാഴിലാളിക്ക് ലഭയമാേും  

• ഓിറ്ക  കോലയളവില് അത്രത്ിലുള്ള അപകടം ഒന്നും  ംഭവിച്ചിട്ടില്ല  

• എന്നിരുന്നോലും മുൻ വര്ഷ്ങ്ങലില് നടന്ന അപകടങ്ങൾക്ക െികിത്സയക്ക  ആവശയമോയി 

വരുന്ന മുഴുവൻ െിലവുകളും പതോഴിലോളിക്ക ലഭയമോയതോയി അറിയുവോൻ  ോേിച്ചു 

 8.പരാതി പരിഹാരം 

• പതോഴിലുറപക നിയമ പഷ്യൂൾ പപത്ോൻപതു ക്പകോരം  മയ ന്ധിതമോയി പരോതി 

പരിഹോരത്ിനുള്ള അവകോശം നിഷ്കര്ഷ്ിക്ുന്നു.പദ്ധതിയുമോയി  ന്ധപപട്ട 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 രണ്ടു ക്പകോരം ഒരു പദ്ധതി 

ആരംഭിക്ുന്നതക മുൻപക പദ്ധതി  ം ന്ധിച്ച മുഴുവൻ കോരയങ്ങളും കൃതയമോയി 

പതോഴിലോളികപള ബ് ോേയ പപടുത്ുന്നതിനക  ന്ധപപട്ട നിര്വഹണ ഉബ്ദയോഗസ്ഥനകപറയും 

,വോര്ക  പമമ്പര്,  ോബ്ങ്കതിക ഉബ്ദയോഗസ്ഥര് എന്നിവരുപട  ോനിേയത്ില് ഏപതനകകിലും 

പപോതു സ്ഥലബ്ത്ോ പതോഴിലിടങ്ങളില് വച്ചക പദ്ധതി ആരംഭ മീറ്ിംഗക നടബ്ത്ണ്ടതുണ്ടക. 

• പരിബ്ശോേന ബ്വളയില് മന ിലോക്ോൻ  ോേിച്ചതക എല്ലോ പതോഴിലോളികളും .പദ്ധതി 

ആരംഭ മീറ്ിംഗില് പപങ്കടുക്ുന്നുണ്ടക  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 
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• 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 

നടന്നിട്ടില്ല.             

9.രജി ത്റര്ട പരിദശാധന 

 

• ബ്കക്ന്ദ ര്ക്ോരിനകപറ നിര്ബ്ദശ ക്പകോരം തോപഴ പറയുന്ന ഏഴു രജിസ്റ്റര് നിര് ന്ധമോയും 

ക്ഗോമപഞ്ചോയത്ില്  ൂക്ഷിബ്ക്ണ്ടതോണക. AMC ക്പകോരമുള്ള 7 രജിസ്റ്ററുകളും  

ഉണ്ടോയിരുന്നു.അവ തോപഴ പറയ്യുന്നു. 

 

തതാഴില് ോര്ടഡ് രജിസ്റ്റര്ട  . 

MIS ല് നിന്നും പൌണ്ബ്ലോക പെയ്ത ബ്കോപിയില് വോര്ക  തലത്ില് ഉള്ള എല്ലോ വിവരങ്ങളും 

ഉൾപപടുത്ിയിട്ടുണ്ടക.  

ഗ്ഗാമ ഭ രജിസ്റ്റര്ട  

പതോഴിലുറപുമോയി  ന്ധപപട്ട ക്ഗോമ ഭകൾ ,തുടങ്ങിയവ ബ്രഖപപടുത്ുന്നതിനക ബ്യോഗങ്ങൾ വോര്ക  

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

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

ആണക മിനുപറ ക  എഴുതി ബ്രഖ പപടുത്ുന്നതക 

  തതാഴില് അദപക്ഷാ രജിസ്റ്റര്ട  

പതോഴില് ആവശയപപട്ടു ലഭിക്ുന്ന അബ്പക്ഷകളുപട വിവരങ്ങളും അതുക്പകോരം അവര്ക്ക പതോഴില് 

അനുവദിച്ചതിനകപറ വിവരങ്ങളും  ക്പസ്തു ത രജിസ്റ്ററില് ബ്രഖപപടുത്ി പവബ്ക്ണ്ടതോണക 

MIS ല് നിന്നും പൌണ്ബ്ലോക പെയ്ത ബ്കോപിയില് എല്ലോ വിവരങ്ങളും ഉൾപപടുത്ിയിട്ടുണ്ടക(പഞ്ചോയത്ിപെ 

മുഴുവൻ  ക്പവൃത്ികളും) 

പഞ്ചോയത്ക  തലത്ില് എഴുതി  ൂക്ഷിച്ച രജിസ്റ്റര്  കൃതയമോയി പൂര്ത്ീകരിച്ചിട്ടുള്ളതക. 

. വര്ടക്ക് രജിസ്റ്റര്ട: 

പതോഴിലുറപില് നടപിലോക്ുന്ന ക്പവൃത്ികളുപട വിവരങ്ങൾ യഥോ മയം ക്പസ്തു ത രജിസ്റ്ററില് 

ബ്രഖപപടുപതണ്ടോതോണക . 

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  ന്ധപപട്ട 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. 
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പരോതി രജിസ്റ്റര് കൃതയമോയി   ൂക്ഷിെിടുണ്ടക.ലഭിച്ച പരോതി അതിനു എടുത് നടപടി ക്കമങ്ങൾ എന്നിവ 

കൃതയമോയി ബ്രഖ പപടുത്ിയിട്ടുണ്ടക 

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 ബ്രഖപപടുബ്ത്ണ്ടതോണക . 

പമറ്ീരിയല് രജിസ്റ്റര് എം ഐ  ില് നിന്നും പൌണ്ബ്ലോക പെയ്തു വച്ചിട്ടുണ്ടക 

10.ഗ്പവൃത്ി ഫയലിതല 22 ദരഖേൾ   

 

 
AMC ക്പകോരം ഒരു ക്പവൃത്ി ഫയലില് തോപഴപറയുന്ന ഇരുപത്ിരണ്ടു ബ്രഖകൾ നിര്ബന്ധമോയും 

ഉണ്ടോയിരിബ്ക്ണ്ടോതോണക. 

 

                    

1.േവര്ടദപജ് 

വോര്ഷ്ിക മോസ്റ്റര്  ര്ക്ുലര് ക്പകോരം കവര്ബ്പജില് പഞ്ചോയത്ക വിവരങ്ങൾ, ജില്ല, ക്പവര്ത്ി 

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

വിവരങ്ങൾ ബ്രഖപപടുബ്ത്ണ്ടതോണക.  പരിബ്ശോേിച്ച അഞ്ചുഫയലുകളില്  ഒന്നില് ബ്പോലും 

വോര്ഷ്ിക മോസ്റ്റര്  ര്ക്ുലര് ക്പകോരമുള്ള കവര് ബ്പജക കോണോൻ  ോേിച്ചില്ല.  

ഏപതോരോൾക്ും എബ്പോഴും പരിബ്ശോേനക്ക വിബ്േയമോക്ോവുന്ന ബ്രഖകൾ ആണക ഒരു ക്പവൃത്ി 

ഫയലില്  ൂക്ഷിെു വയകബ്കണ്ടതക ,ഒരു ക്പവൃത്ി ഫയലില് ആേികോരികമോയി ബ്വണ്ടതും 

ക്പവൃത്ിപയ കുറിച്ചക  ഏപതോരോൾക്ും എളുപത്ില് മന ിലോക്ോൻ  ോേിക്ുന്ന ബ്രഖ കവര് 

ബ്പജക ആണക,അതുപകോണ്ടക എല്ലോ വര്ക്ക  ഫയലിലും കവര് ബ്പജക ഉണ്ടോയിരിബ്കണ്ടതക വളപര 

അതയോവശയമോണക. 

2.തെേ് ലി ് റ്് 

വര്ക്ക ഫയലില്  ൂക്ഷിച്ചിരിക്ുന്ന വിവരങ്ങളുപട പട്ടികയും, അവയുപട ബ്പജക നമ്പറും ബ്രഖപപടുബ്ത്ണ്ട 

പെക്ക ലിസ്റ്റക  ഫയലില്  ൂക്ഷിബ്ക്ണ്ടതോണക. പരിബ്ശോേിച്ച രണ്ടു  ഫയലുകളില്  ഒരു ക്പവര്ത്ിഫയലുകളില്  

പെകക ലി ക റ്ക  കോണോൻ  ോേിച്ചില്ല.   

3.ആക്ഷൻ പ്ലാൻ 

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 ഉൾപപട്ട ക്പവര്ത്ി തപന്നയോബ്ണോ നടപിലോക്ിയതക എന്നക  .

മനസ്സിലോക്ുന്നതിനും ആക്ഷൻപ്ലോൻ ബ്കോപി ഉപകരിക്ുന്നു. പരിബ്ശോേിച്ച ഫയലുകളില്  ഒന്നില് ബ്പോലും 

AMC ക്പകോരം നിര് ന്ധമോയും ഉണ്ടോയിരിബ്ക്ണ്ട 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  ൂക്ഷിപകണ്ടോതോണക 

4.എസ്റ്റിദമറ്്   ഡിസ ൻ ആൻഡ് ദഗ്ഡായിങ ്
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 ോബ്ങ്കതിക എസ്റ്റിബ്മറ്ക പദ്ധതിയില് ഏപറ്ടുക്ുന്ന ഓബ്രോ ക്പവര്ത്ിക്ും  ംസ്ഥോന  ര്ക്ോര് 

െുമതലപപടുത്ിയ അേികോര സ്ഥോനത്ിനകപറ അനുമതിബ്യോടുകൂടിയ  ോബ്ങ്കതിക എസ്റ്റിബ്മറ്ക 

ഉണ്ടോയിരിബ്ക്ണ്ടതോണക. ഓബ്രോ ക്പവര്ത്ിക്ും എസ്റ്റിബ്മറ്ിനകപറ  ംക്ഷിപ്തം, ിക ൻ, ക്പവര്ത്ിയുപട 

ക്പതീക്ഷിത ബ്നട്ടങ്ങൾ വിശദീകരിക്ുന്ന  ോബ്ങ്കതിക കുറിപക തുടങ്ങിയവ ഉണ്ടോയിരിബ്ക്ണ്ടതും പ കവര് 

ബ് ോഫകറ്ക പവയറിലൂപട ഓണ്കലനോയി അനുമതികൾ ലഭയമോബ്ക്ണ്ടതുമോണക .എല്ലോ ഫയലുകളിലും 

വിശദമോയഎസ്റ്റിബ്മറ്ക ഉണ്ടോയിരുന്നു.  

എസ്റ്റിബ്മറ്ില്  ോബ്ങ്കതികവിദഗ്ധരുപട ഒപക ഉണ്ടോയിരുന്നു. എസ്റ്റിബ്മറ്കറിബ്പോര്ട്ടക ബ്ക്പോജക്ടക റിബ്പോര്ട്ടക ഇവ .. 

 ൂക്ഷിച്ചിരുന്നു  

..ഒരു ഫയലിലും,ജനകീയ എസ്റ്റിബ്മറ്ക എന്നിവ ഉണ്ടോയിരുന്നില്ല. 

5. ഭരണാനുമതി  

ഒരു വോര്ില് ഒരു വര്ഷ്ം നടപിലോക്ുന്ന പതോഴിലുറപക പദ്ധതി ക്പവര്ത്നങ്ങൾക്ക പഞ്ചോയത്ക ഭരണ 

 മിതി നല്കുന്ന അംഗീകോരമോണക ഭരണോനുമതി 

പരിബ്ശോേിച്ച   ഫയലുകളില് ഭരണോനുമതി യുപട ബ്കോപി  ൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല . 

. 

7. ംദയാജിത പദ്ധതി(േൺദവര്ടജൻ ്) 

ഓിറ്ക  നു വിബ്േയമോക്ിയ രണ്ടു   ക്പവര്ത്ികൾക്ും   ഈ ബ്രഖകൾ  ോേകമല്ല . 

8.ഡിമാൻഡ ്ദഫാം 

പതോഴില് അവശയ മുള്ള പതോഴിലോളികളുപട ബ്പരും പതോഴില് കോര്ക നമ്പര് ബ്െര്ത്ക ബ്മറ്ക  പകോടുക്ുന്ന 

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

പപടുത്ിയിട്ടില്ല. 

പതോഴിലിനുഅബ്പക്ഷിക്ുന്ന രീതി കുറച്ചു കൂടി പമച്ചപപടുത്ുവനും, അബ്തോപടോപം കകപറ്ക ര ീതക 

നല്കുവോനും നടപടി ഉണ്ടോകണം.ബ്മറ്ക  കൂട്ടമോയി അബ്പക്ഷ തരുബ്മ്പോൾ പതോഴില് ആവശയ മുള്ളവപര 

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

കുപറ ബ്പരുപട അവ രം നഷ്ടപപടുന്നതക( 

 

9.വര്ടക്ക ്അദലാദക്കഷ്ൻ ദഫാം 

പതോഴില് ആവശയപപട്ടവര്ക്ു  പതോഴില് അനുവദിച്ചുപകോണ്ടുള്ള 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 ക്കട്ടറി 

എന്നിവര് ഒപും,   ീലും  ബ്രഖപപടുബ്ത്ണ്ടതോണക.   

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

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

എന്നിവ ബ്രഖപപടുത്ിയിട്ടുണ്ടക . 

ഒപിടുന്ന ബ്കോളങ്ങളില് തീയതി എഴുതിട്ടുണ്ടയിരുനില 

 മസ്റ്റര് ബ്റോളില്  എം  ുക്ക   നമ്പര് ബ്രഖപപടുത്ിയില്ല 
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പരിബ്ശോേനയ്യകക്ക വിബ്േയമോക്ിയ വര്ക്ക  ഫയലിപല മസ്റ്റര് ബ്റോളില്   ഒന്നും പവട്ടിത്ിരുത്ലുകൾ 
ഉണ്ടോയിരുന്നില്ല. 

11.തമഷ്ര്ടതമൻറ് പുസ്തേം (M Book) 

ക്പവര്ത്ി തുടങ്ങുന്നതിനക മുമ്പും ബ്ശഷ്വും അളവുകൾ ബ്രഖപപടുത്ുന്നതി നുള്ള അടിസ്ഥോന ബ്രഖയോണക 

പമഷ്ര്പമനകറക   ുക്ക. 

എല്ലോ ഫയലുകളിലും M book ഉണ്ടോയിരുന്നു. 

പമഷ്ര്പമൻറക  ുക്ില് നമ്പര് ബ്പജക നമ്പര് ഇവ ബ്രഖപപടുത്ിയിട്ടുണ്ടക AS,TS നമ്പര് ബ്രഖപപടുത്ിയിട്ടില്ല. 

മപസ്റ്റര് ബ്റോൾനമ്പര് , ഓവര് ിയരുപട  ീല് എന്നിവ ഇല്ല.  

ക്പീ പമഷ്ര്പമൻറക ബ്രഖ പപടുത്ിയതക തീയതി ഇല്ലോപത ആണക , 

 ന്ധപപട്ട ഉബ്ദയോഗസ്ഥര് അതോയതക ഓവര് ിയര്, എൻജിനീയര് എന്നിവരുപട ഒപക  പമഷ്ര്പമനകറക   ുക്ില് 

ഉണ്ടോയിരുന്നു.  

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 കണ്ടു 

മന ില്ലക്ുവോനും അളന്നു ത്ിട്ട 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 നല്ബ്കണ്ട തുക 

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

പകോണ്ടക പണം കകമോറുന്നതിനക ബ്വണ്ടി തയ്യോറോക്ുന്ന ക്പേോനപപട്ട 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  ന്ധപപട്ട ഉദയോഗസ്ഥൻ 

ബ്രഖപപടുത്ണം എന്നക നിയമം അനുശോ ിക്ുന്നു.അളവുകളില് ക്കമബ്ക്ടുകൾ ഉണ്ടോയോബ്ലോ, 

ഉപബ്യോഗിക്ുന്ന പമറ്ീരിയലിനകപറ കവോളിറ്ിയില് നിലവോരം കുറയകക്ുകബ്യോ, ഉയര്ന്ന എസ്റ്റിബ്മറ്ക 

കോണിക്ുകബ്യോ  പെയ്യുന്നതക നിയമവിരുദ്ധമോവുകയും പ ക്ഷൻ 25 അനുശോ ിക്ുന്ന ശിക്ഷകക 

വിബ്േയമോബ്വണ്ടി വരുകയും പെയ്യും.  

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

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

അപക ബ്ലോക പെയ്ത തീയതി .ബ്വതനം അനുവദിച്ച  മുതലോയവ  ബ്രഖപപടുത്ി  

15. പമറ്ീരിയല് വൌച്ചര്  ില്  

പമറ്ീരിയല് വൌച്ചര്  ില് ഒന്നും ഒരുഫയലിലും  ൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടക 
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16.ഫണ്ടക ക്ടോൻസ്ഫര് ഓര്ര് (FTO)’ 

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

17. ദറായല്റ്ി 

പരിബ്ശോേന  വിബ്േയമോക്ിയ  ഒരു വര്ക്ക  ഫയലിലും ബ്റോയല്റ്ി  ോേകമല്ല 

18.ദഫാദ്ാഗ്ഗാഫ ്

ക്പവര്ത്ി തുടങ്ങുന്നതിനക മുമ്പക ക്പവര്ത്ി നടന്നു പകോണ്ടിരിക്ുബ്മ്പോൾ ,   ക്പവര്ത്ി പൂര്ത്ീകരിച്ചു 

കഴിയുബ്മ്പോൾ  തുടങ്ങിയ   ഓബ്രോ ഘട്ടത്ിപലയും ബ്ഫോബ്ട്ടോകൾ ഫയലില്  ൂക്ഷിക്ണപമന്നക 

നിഷ്കര്ഷ്ിച്ചിരിക്ുന്നു ഇത്രത്ിലുള്ള  വിവിേ ഘട്ടങ്ങളിപല ബ്ഫോബ്ട്ടോകളും   ൂക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല  

19 .ജിദയാ ടാഗ്ഡ് ദഫാദ്ാ  ്

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.  

22.സ റ്് ഡയറി 

 ംസ്ഥോന  ര്ക്ോരിനകപറ നിര്ബ്േശക്പകോരം  വര്ക്ക ഫയലില്  ൂക്ഷിബ്ക്ണ്ട 22 മപത് ബ്രഖയോണക ക റ്ക  

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

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

 ക റ്ക യറി യുപട  കവര്ബ്പജില് ക്പവര്ത്ിപയ കുറിച്ചുള്ള ക്പോഥമിക വിവരങ്ങൾ  ഏപതോരു വയക്തിക്ും 

മനസ്സിലോക്ോൻ പറ്ുന്ന രീതിയില് ഉണ്ടോബ്കണ്ടതോണക. ക്പവര്ത്ി ആരംഭിക്ുന്ന   ദിവ ം ക്പവര്ത്ി 

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

എന്നിവ കവര്ബ്പജില് ഉണ്ടോയിരുന്നു 

. പണിസ്ഥലപത് പ ൌകരയങ്ങളുപട ലഭയത അടങ്ങിയ പെക്ക ലിസ്റ്റക  ഒന്നോം ഭോഗം പൂര്ണമോയും 

പൂരിപച്ചിരുന്നു എന്നോല് രണ്ടോം ഭോഗം പൂരിപിച്ചില്ല. 

. പരിബ്ശോേിച്ചക ഫയലുകളില് ഉള്ള ക റ്ക യറിയില് എല്ലോം അേികോരികളുപട  ോന്നിേയത്ില് പദ്ധതി 

ആരംഭ മീറ്ിംഗക നടത്ിയതോയി ബ് ോേയപപട്ടു 

ക റ്ക യറി യുപട ഒരു ഭോഗമോണക  വിജിലൻ ക ആൻക ബ്മോണിറ്റിങക കമ്മിറ്ി. വിജിലൻ ക ആൻക 

ബ്മോണിറ്റിങക കമ്മിറ്ി യുപട റിബ്പോര്ട്ടക ഉണ്ടോയിരുപന്നങ്കിലും അഭിക്പോയങ്ങൾ ബ്രഖപപടുത്ി 

യിട്ടുണ്ടയിരുന്നില്ല.  

പണിയോയുേങ്ങളുപട വോടക ക റ്ക യറിയില് ബ്രഖ പപടുത്ിയില്ല  

 

ക റ്ക യറി മപറ്ോരു  ഒരു ഭോഗമോണക  ന്ദര്ശക കുറിപക:  ക്പവൃത്ിയുപട ഓബ്രോ ഘട്ടങ്ങളിലുള്ള പുബ്രോഗതി  

വിലയിരുത്ുന്നതിനും, പതോഴിലോളികളുപട ക്പശ്നങ്ങൾ മനസ്സിലോക്ുന്നതിനും, പദ്ധതി നിര്വഹണ 

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

 ന്ദര്ശനം നടബ്ത്ണ്ടതോണക. ക റ്ക യറികളില്,  ന്ദര്ശകരുപട  ബ്പരും,ഒപും, 

ബ്രഖപപടുത്ിയിരുപന്നങ്കിലും,   കുറിപക ഉണ്ടോയിരുന്നില്ല.അബ്തോപടോപം തപന്ന പദ്ധതി നിര്വഹണ 

ഏജൻ ിയുപട ഉബ്ദയോഗസ്ഥര്  ന്ദര്ശനം വളപര കുറഞ്ഞബ്തോതില് മോക്തമ്മോണക കോണപപട്ടതക..  
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11. CIB-  ിറ്ി ൺ ഇൻഫര്ടദമഷ്ൻ ദ ാര്ടഡ ്

പതോഴിലുറപക പദ്ധതിയുപട  ുതോരയത ഉറപോക്ുന്നതിനു ബ്വണ്ടിയുള്ള 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 

ക്പദര്ശിപിബ്ക്ണ്ടതക അനിവോരയമോണക..ഈ ബ് ോര്ക സ്ഥോപിബ്ക്ണ്ടതക ഓബ്രോ ക്പവര്ത്ിയുപടയും 

ആരംഭഘട്ടത്ില് ആണക. ഓബ്രോ ക്പവര്ത്ിക്ും അനു ൃതമോയി നിഷ്കര്ഷ്ിച്ചിട്ടുള്ള അളവുകളില് ഉള്ള 

ബ് ോര്ുകൾ  ിമൻറകഉം ബ്കോണ്ക്കീറ്ും ഉപബ്യോഗിച്ചക നിര്മ്മിച്ചക സ്ഥോപിക്ണപമന്നക നിയമം 

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

സ്ഥോപിക്ുന്നതക നിയമവിരുദ്ധമോണക. നിര്മ്മോണപച്ചലവക വയക്തിഗത ക്പവര്ത്ികൾക്ക 3000 രൂപയും പപോതു 

ക്പവര്ത്ികൾക്ക 5000 രൂപയും ആണക പരമോവേി െിലവക എന്നോണക ആനുവല് മോസ്റ്റര്  ര്ക്ുലര് 

നിഷ്കര്ഷ്ിക്ുന്നതക.  ിഐ ി അടങ്ങുന്ന ഒരു ബ്ഫോബ്ട്ടോ വര്ക്ക ഫയലില് ഉൾപപടുത്ണം എന്നതക 

നിര് ന്ധമോണക. – 

പരിബ്ശോേനയകക്ക വിബ്േയമോക്ിയ ക്പവൃത്ികളില് ഒന്നില്  ബ്പോലും  ി ഐ  ി സ്ഥോപിച്ചിട്ടില്ല. 

12.ദറാസ്ഗാര്ട േിനം 

 

പതോഴില് ആവശയകത കൃതയമോയി രജിസ്റ്റര് പെയ്യുന്നതിനും പതോഴിലോളികളുപട അര്ഹതകളും 

അവകോശങ്ങളും അവപര ബ് ോേയപപടുത്ുന്നതിനും പദ്ധതികൾ പരിഹരിക്ുന്നതിനുമോയി ബ്റോസ്ഗോര് ദിനം 

 ംഘടിപിബ്ക്ണ്ടതോണക. ബ്റോസ്ഗോര് ദിനം ആെരിക്ുന്നതിനു മുൻപോയി വിവര വിദയോഭയോ  

വയോപനക്പവര്ത്നങ്ങൾ  ംഘടിപിക്ുന്നുണ്ടക എന്നക ജില്ലോ ബ്ക്പോക്ഗോം ബ്കോിബ്നറ്ര് ഉറപുവരുബ്ത്ണ്ടതോണക. 

ബ്റോസ്ഗോര് കലണ്ടര്  ം ന്ധിച്ചക ക്ഗോമപഞ്ചോയത്ുകപള ക്പബ്തയകമോയി ബ് ോേവല്ക്രിബ്ക്ണ്ടതോണക. 

ബ്റോസ്ഗോര് ദിനം  ംഘടിപിക്ുന്നതിൻപറ െുമതലകളും ഉത്രവോദിതവങ്ങളും  ംസ്ഥോന  ര്ക്ോര് ജില്ലോ 

ബ്ക്പോക്ഗോം ബ്കോിബ്നറ്ര് രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ള ക്പതിമോ  പട്ടിക അനു രിച്ചക തപന്ന ബ്റോസ്ഗോര് ദിനം 

 ംഘടിപിക്ുന്നു എന്നക ജില്ലോ ബ്ക്പോക്ഗോം ബ്കോര്ിബ്നറ്ര് ഉറപുവരുബ്ത്ണ്ടതോണക.  

ജൂണ് മോ ത്ില് ദറാസ്ഗാര്ട േിനം നടത്ിയതായി േണ്ടു. 

13.വിജിലൻ ് ആൻഡ്  ദമാണിറ്റിംഗ് േമ്മിറ്ി(ജാഗ്ഗത ദമല്ദനാ്  മിതി  
 

ഓബ്രോ ക്ഗോമപഞ്ചോയത്ിലും അഞ്ചക അംഗങ്ങളുള്ള ജോക്ഗത ബ്മല്ബ്നോട്ട  മിതി രൂപീകരിബ്ക് ണ്ടതോണക. 

ഇതില് പട്ടികജോതി-പട്ടികവര്ഗ വിഭോഗങ്ങൾക്ക ബ്വണ്ടക്ത ക്പോേോനയം നല്ബ്കണ്ടതും പകുതി ബ്പര്  കക്തീകൾ 

ആയിരിബ്ക്ണ്ടതുമോണക. 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 നിയമിബ്ക്ണ്ടതക 

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

പരിബ്ശോേന ,ക്പവര്ത്ി സ്ഥ ല  ൌകരയങ്ങളുപട പരിബ്ശോേന ,ക്പവര്ത്ികളുപട ഗുണനിലവോരം 

നിര്ണയിക്ല്, തുക നിര്ണ യം ക്പവര്ത്ിയില് ഉടനീളമുള്ള റിബ്പോര്ട്ടിംഗക ക്പവര്ത്ിയുപട  വഭോവപത് 

 ം ന്ധിച്ചുള്ള ഗു ണപരമോയ വിലയിരുത്ല് എന്നിവയോണക ക്പേോന െുമതല. VMC എല്ലോ ക്പവര്ത്ികളും 

പരിബ്ശോ േി  ബ്ക്ണ്ടതും മൂലയ നിര്ണയ രജിസ്റ്ററില് ബ്രഖപപടുബ്ത്ണ്ടതും ബ് ോഷ്യല് ഓിറ്ക  മയത്ക അവ 

ക്ഗോമ ഭയില്  മര്പിബ്ക്ണ്ടതുമോണക VMC റിബ്പോര്ട്ടക ഒരു പപോതുബ്രഖയോയി കരുബ്തണ്ട തും 

ആവശയപപടുന്നതിനനു രിച്ചക ഒരു പപോതു ബ്രഖയോയി പഞ്ചോയത്ക നിന്നും ലഭിബ്ക്ണ്ടതും ആണക. 4 

അംഗങ്ങളോണക നിലവില്  ഉള്ളതക.,  എന്നോല് പരിബ്ശോേ വിബ്േയമോക്ിയ വര്ക്ക  ഫയലില് എല്ലോം രണ്ടു ബ്പര് 

മോക്തമോണക ഒപിട്ടിരിക്ുന്നതക. 
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ക്കമ നമ്പര് ബ്പരക വിവരണം 

1 

ലത M 

അംഗൻവോടി ടീച്ചര് 

2 

Kനോരോയണന 

പപോതു ക്പവര്ത്കൻ 

3  ീന  പക വി 

  

പപോതു ക്പവര്ത്കൻ 

4 പകപത്മനോഭൻ 

 

പപോതു ക്പവര്ത്കൻ 

 

13..നിരീക്ഷണങ്ങളും നിര്ടദേശങ്ങൾ 

➢ എ കറിബ്മറ്ക ജനകീയ ഭോഷ്യിബ്ലക്ക ആക്ി ക്പവൃത്ി  മയത്ക ബ്മറ്ക നകപറ കകവശം 

വയകക്ണം ,പപോതു സ്ഥലങ്ങളില് ക്പദര്ശനത്ിനും  ഉപബ്യോഗിബ്ക്ണ്ടതോണക 

 

➢ ,എ എം  ി  ക്പകോരം വര്ക്ക  ഫയല് 22 ബ്രഖകളും   ൂക്ഷിബ്കണ്ടതോണക 

 

➢ ക്പവൃത്ി പെയുന്ന ക്പബ്ദശം ഉടമയുപട ബ്പരക , ര്ബ്േ നമ്പര് എന്നിവ ഉൾപപടുത്ി 

അളവുകൾ ബ്രഖ പപടുത്ിയില്ല.ക്പബ്തയകിച്ചു മണ്ണക ജല ക്പവൃത്ികൾ ,വയക്തിഗത 

ക്പവൃത്ി ആയ കബ്മ്പോസ്റ്റക  പിറ്ക,എന്നിവ പെയുബ്മ്പോൾ 

 

➢ ഓബ്രോ ക്പവര്ത്ിയുപടയും ആരംഭഘട്ടത്ില്   ി ഐ  ി നിര് ന്ധമോയും സ്ഥോപിക്ു 

വോനുള്ള നടപടികൾ ഉണ്ടോകണം. 

➢ വിഎം ി അംഗങ്ങപല ക്ഗോമ ഭ വഴി തിരപഞ്ഞടുക്ോനും അവരുപട ക്പവര്ത്നം 

പമച്ചപപടുത്ുവോനും ഉള്ള നടപടികൾ  വീകരിക്ണം, 

➢ പതോഴിലിനുഅബ്പക്ഷിക്ുന്ന രീതി കുറച്ചു കൂടി പമച്ചപപടുത്ുവനും, അബ്തോപടോപം 

കകപറ്ക ര ീതക നല്കുവോനും നടപടി ഉണ്ടോകണം.ബ്മറ്ക  കൂട്ടമോയി അബ്പക്ഷ തരുബ്മ്പോൾ 

പതോഴില് ആവശയ മുള്ളവപര ഉൾപപടുത്ി അബ്പക്ഷ പകോടുക്ോൻ ക്ശമിക്ുക, 

➢ പതോഴിലിടങ്ങളില് നിര് ന്ധമോയും അടിസ്ഥോന  ൌകരയം ഒരുക്ണം (കുടിപവള്ളം,ക്പഥമ 

ശുക്ശൂഷ് ,കയ്യുറകൾ  കോലുറകൾ) 

➢ പതോഴിലുറപുപദ്ധതി ഇനിയും വിജയകരമോയി മുബ്ന്നോട്ടക പകോണ്ടുബ്പോകുന്നതിനക 

ഉബ്ദയോഗസ്ഥതലത്ിലും ഭരണതലത്ിലും ഒരുബ്പോപല മോനദണ്ഡങ്ങൾക്നു ൃതമോയി 

ക്പവര്ത്ികൾ നടപിലോബ്ക്ണ്ടതുണ്ടക.  ഇതിനക പതോഴിലോളികളും പമയകറ്കമോരും 

പതോഴിലുറപുപദ്ധതി യില് ക്പവര്ത്ിക്ുന്ന സ്റ്റോഫുകളും അവരുപട നിയമം 

അനുശോ ിക്ുന്ന കൃതയമോയ നിര്ബ്േശങ്ങൾ പോലിബ്ക്ണ്ടതുണ്ടക. ഇത്രത്ിലുള്ള കുറച്ചു 

നിര്ബ്േശങ്ങൾ അനു ന്ധമോയി ബ്െര്ത്ിട്ടുണ്ടക. (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 
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ക്പവര്ത്ികൾ തിരപഞ്ഞടുക്ുബ്മ്പോൾ അതീവ ജോക്ഗത പുലര്ബ്ത്ണ്ടതുണ്ടക. ഭൂമിപയ പുനരുജ്ജീവി 

പിക്ുന്നതിനു൦  അതുവഴി ുസ്ഥിര വിക നം  ോേയമോകുന്നതിനും ലകക ഷ്യം പവച്ചിട്ടുള്ള പതോഴിലുറപു 

പദ്ധതിയുപട പ്ലോനിംഗക , നടത്ിപക എന്നിവ  ോമൂഹിക പോരിസ്ഥികമോനദണ്ഡങ്ങൾ പോലിെക പകോണ്ടക 

ശോ കക്തീയ മോയിത്പന്ന നടപിലോബ്ക്ണ്ടതുണ്ടക. എങ്ങപനപയങ്കിലും ക്പവര്ത്ികൾ നടപിലോക്ി പെലവക 

കൂട്ടുക എന്നുംപതോഴിലോളികൾക്ക പതോഴില് ദിനങ്ങൾ കൂട്ടുക എന്നും മോക്തമോവരുതക നിലപോടുകൾ.   

വയക്തമോയ കോഴ്ചപോടില്ലോപത അശോ കക്തീയമോയ രീതിയില് ക്പവര്ത്ികൾ പതപരപഞ്ഞടുക്ുന്നതും 

പെയ്യുന്നതും , കോലോനു ൃതമല്ലോത് ക്പവര്ത്ികൾ പെയ്യുന്നതും ഇതിനകപറ യഥോര്ത്ഥ ലക്ഷയപത് 

കളങ്കപപടുത്ുന്നതോയിവിഷ്മബ്ത്ോപട ബ്നോക്ി നില്ബ്ക്ണ്ടി വരുന്നതക ആശങ്കോജനകമോണക. ഈ  ോമൂഹിക 

പരിബ്ശോേന ഒരു ഉയിര്പത്ഴുബ്ന്നല്പിനു  ോേയമോകുന്ന ക്പതയോശബ്യോപട ഈറിബ്പോര്ട്ടക  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 : 

വിഭാഗം എ-ക്പകൃതി വിഭവ പരിപോലനവുമോയി  ന്ധപപട്ട പപോതു ക്പവൃത്ികൾ. 

• കുടിപവള്ള ബ്ക് ോതസ്സുകൾ ഉൾപപടയുള്ള ഭൂഗര്ഭ ജല വിതോനം ഉയര്ത്ുന്നതിനോവശയമോയ 

അടിയണകൾ ,തടയണകൾ മണ് ,പെക്ക ോമുകൾ ,തുടങ്ങിയവ  

• നീര്ത്ടത്ിനകപറ  മക്ഗ പരിപോലനതിനുതകുന്ന പകോണ്ടൂര്  ണ്ടുകൾ ,ഭൂമി 

തട്ടുതിരിക്ല്,നിരകമിതികൾ ഗയോ ിബ്യോൻ   

വിഭാഗം  ി-ഖണ്ഡിക അഞ്ചില് പരോമര്ശിക്ുന്ന കുടും ങ്ങൾക്ക ജീവബ്നോപോേി പമച്ചപപടുത്ുവോനുള്ള 

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

ഗുണബ്ഭോക്തോക്ൾ.) 

• ഇവരുപട ഭൂമിയില് ഉല്പോദന ക്ഷമത വരകേിപിക്ുന്നതിനോവശയമോയ ഭൂവിക നവും 

,കുളം ,തുടങ്ങിയ ജല ലഭയതയകക്ക ആവശയമോയ ക്പവൃത്ികൾ കിണര് .  

• പഴവര്ഗങ്ങൾ,പട്ടുനൂല് ,തുടങ്ങിയവയുപട കൃഷ്ിക്പവൃതികൾ ബ്തോട്ടവിളകൾ .  

• മൃഗ പരിപോലനവുമോയി  ന്ധപപട്ടു കന്നുകോലി പതോഴുത്ുകൾ  ,ആട്ടിനകകൂടക 

,ബ്കോഴിക്ൂടക ,ന്നിക്ൂടക തുടങ്ങിയ വയക്തിഗത ആസ്ഥികൾപ .  

•  ര്ക്ോര് ഭവന നിര്മോണ പദ്ധതികളില് ഉൾപപടുത്ി നിര്മ്മിക്ുന്ന വീടുകൾക്ക 

അവിദഗ്ദ കോയിക പതോഴില് . 

• മത്സയ ന്ധന ക്പവര്ത്നങ്ങൾ ബ്ക്പോത്സോഹിപിക്ുന്നതിനു അടിസ്ഥോന 

പ ൌകരയങ്ങളോയ മല് യം ഉണക്ു ബ്കക്ന്ദങ്ങൾ  ,മലക യക്കുഷ്ിക്ക  ക്ഷിപക ബ്കക്ന്ദങ്ങൾ ൂ

എന്നിവ ആവശയമോയ അടിസ്ഥോന പ ൌകരയങ്ങൾ .  
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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 പകട്ടിടങ്ങളുപട 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 . 

• ഒറ്പപട്ടു കിടക്ുന്ന ക്ഗോമങ്ങപളയും ,ക്ഗോമീണ ഉല്പോദന ബ്കക്ന്ദങ്ങപളയും നിലവില  ുള്ള 

ബ്റോുകളുമോയി  ന്ധിപിക്ുന്നതിനോവശയമോയ എല്ലോ കോലോവസ്ഥയിലും 

ഉപബ്യോഗിക്ോൻ പറ്ുന്ന ക്ഗോമീണ ബ്റോുകൾ  ,ഓടകൾ ,കല്ലുങ്കുകൾ,നടപോതകൾ  .  

• പപോതു കളിസ്ഥലങ്ങൾ 

• പവള്ളപപോക്ം  , നിയക്രണ ക്പവൃത്ികൾവരൾച്ചോ .  

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

ക്ഗോമീണ െരകൾ ,അങ്കണവോടികൾ , ള്ള അഭയ ബ്കക്ന്ദങ്ങൾക്പകൃതി ബ്ക്ഷോഭ  ോേിതര്ക്ു

ണം പകട്ടിട നിര്മ്മോതുടങ്ങിയവയകക്ക .  

• പതോഴിലുറപക പദ്ധതി ക്പകോരം ഏപറ്ടുക്ുന്ന നിര്മ്മോണ ക്പവൃത്ികൾക്ോ വശയമോയ 

നിര്മ്മോണ  ോമക്ഗികളുപട ഉല്പോദനം . 

• പതോഴിലുറപകക്പകോരം  ൃഷ്കട്ടിക്പപട്ട പപോതു ആസ്തികളുപട അറ്കുറ്പണികൾ 

തുടങ്ങിയവ  . 

അനു ന്ധം: വിവിധതലത്ിലുള്ള ഉദേയാഗസ്ഥരുതട െുമതലേൾ. 

ദമറ്്  മാരുതട െുമതലേൾ. 

ക്പവൃത്ി സ്ഥലങ്ങളില് ക്പവൃത്ിയുപട ബ്മല്ബ്നോട്ടം . 

• പതോഴില് കോര്ില് ആവശയമുള്ള വിവരങ്ങൾ ബ്രഖപപടുത്ുക . 

• മസ്റ്റര് ബ്റോളില് പതോഴിലോളികളുപട ഹോജര് ഉറപു വരുത്ുക . 

• ബ്മറ്കമോരുപട പരിശീലനങ്ങളില് പപങ്കടുക്ുക  .പതോഴിലോളിക അറിവുകൾ  

                         ളുമോയി പങ്കുപവക്ുക 

• ക്പവൃത്ി ഇടങ്ങളില് ആവശയ മോയ പ ൌകരയങ്ങൾ ഉബ്ണ്ടോ എന്നക ഉറപു വരുത്ുക 

• ക റ്ക യറിയില് ബ്മോണിറ്റിംഗിനക വരുന്ന ഉബ്ദയോഗസ്ഥപര പകോണ്ടക ഒപക വയകപിക്ണം 

• പതോഴിലോളികൾക്ക അവരുപട പത്ു അവകോശങ്ങപള കുറിച്ചക പറഞ്ഞു പകോടുക്ുകയും 

അവപര ബ് ോേോവതകകരിക്ുകയും പെയ്യുക 

• പുതിയ പതോഴില് ഇടങ്ങൾ കപണ്ടത്ുവോനും 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 

ഉണ്ടോക്ുക 

• പതോഴിലോളികളുമോയി നിരരര  മ്പര്ക്ം പുലര്ത്ുകയും കൂടുതല്  ന്ധം 

സ്ഥോപിക്ുകയും പെയ്യുക. 

 

ഓവര്ട ീയര്ട എഞ്ചിനീയര്ട/ 

 

• ക്പവൃത്ികളുപട എസ്റ്റിബ്മറ്ക തയ്യോറോക്ല് . 
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• ക്പവൃത്ിയുപട  ോബ്ങ്കതിക കോരയങ്ങളും അളവുകളും പതോഴിലോളികൾക്ക പറഞ്ഞു 

പകോടുക്ുക . 

• ക്പവൃത്ിയുപട അളവുകൾ ബ്രഖപപടുത്ി കൂലിനല്കുന്നതി നോവശയമോയ നടപടികൾ 

പെയ്യുക . 

പഞ്ചായത്് ത ഗ്േ്റി /അ ിസ്റ്റന്റ ്  ത ഗ്േ്റി 

• പദ്ധതിയുപട ബ്മല്ബ്നോട്ടം . 

•  ില്ലുകൾ അംഗീകരിക്ല് . 

• പതോഴിലോളികളുപട ബ്വതനം യഥോ മയം അവരുപട എപക്ൌണ്ടില് 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 ഒപിട്ടു 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 

• അബ്പക്ഷ ലഭിക്ുന്ന മുറക്ക പതോഴിലിടങ്ങളില് അടിസ്ഥോന  ൌകരയം (കുടിപവള്ളം,ക്പഥമ ശുക്ശൂഷ് 

,കയ്യുറകൾ  കോലുറകൾ) ഉറപോക്ുവോൻ തീരുമോനമോയി 

 

ഗ്പവൃത്ി പൂര്ടത്ിയാക്കിയ ഭൂ ഗ്പദേശത്ിന്തറ വിവരങ്ങൾ 

WORK CODE  : മണ്ണ് ജല  ംരക്ഷണ ഗ്പവൃത്ിേൾ (wc/336606)  

ക്കമ 

നമ്പര്  

ഭൂവുടമ യുപട ബ്പരക  വിസ്തീര്ണ്ണം 

1 Vilasini 71 
2 Kamalakshi 92 
3 malliyottu    
4 kamalakshi p 92 
5 Radha n v 18 
6 bavani n 10 
7 puthiya veetil kamalakshi 6 
8 t v kalliani 9 
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9 kadakottu susheela 35 
10 sarojini e p 45 
11 Ajitha palakeel 1 acer 
12 leela e 78 
 

WORK CODE : മണ്ണ് ജല  ംരക്ഷണ ഗ്പവൃത്ിേൾ wc/328022 

ക്കമ 

നമ്പര്  

ഭൂവുടമ യുപട ബ്പരക  വിസ്തീര്ണ്ണം 

1 chithra  56 
2 t,karthiyani 56 
3 k.ywshodha 24.34 
4 Narayani 1.acre 
5 kuthirakkal mathi 23.34 
6 kodipurayil nasrayani 17 
7 kaliyadan ramani 48 
8 ranjini balan 74 
9 karthiyani 40 
10 shyba kv 53 
11 geetha mv 14 
12 kamalakshim 50 
13 govindhan 10 
14 raveendran 10 
15 geetha kolangar 30 
WORK CODE  മണ്ണ് ജല  ംരക്ഷണ ഗ്പവൃത്ിേൾ (wc/300051) 

ക്കമ 

നമ്പര്  

ഭൂവുടമ യുപട ബ്പരക  വിസ്തീര്ണ്ണം 

1 കലയോണി 44 
2 യബ്ശോദ 24 
3 കലയോണി k,v 17 
4 kallyani pp 36 
5 kalliani p ,PHC SAMEEPAM 36 
6 പൂവളപില് നോരോയണി 26 
7 sarojini kv 12 
8 sarojini kv 12 
9 യബ്ശോദ പക 5 
10 അജിത വി പി  3 
11 കുതിരുംമല് ദമയരി 20 
 


