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മഹാത്മാഗാന്ധിദേശീയഗ്ഗാമീണതതാഴിലുറപ്്പപദ്ധതിദ ാഷ്യൽ  ഓഡിറ്്് റിദപ്പാർട്്് 

  

ജില്ല : കണ്ണൂർ  

ബ്ലോക്ക് :പയ്യന്നൂർ  

പഞ്ചോയത്ത്:കുഞ്ഞിമംഗലം 

വോർഡ് : 09  തലോയി 

ബ് ോഷ്യൽഓഡിറ്്് പീരീഡ്്:23/10/19-13/11/19 

 

റിബ്പോട്്്തയ്യോറോക്കിയത് 

അമൃതവി 
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ആമുഖം 

ഇന്ത്യയിൽ ോധോരണക്കോരോയജനങ്ങളുകെകതോഴിൽകെയ്യുവോനുള്ളഅവകോശകത്ത ംരക്ഷിച്ച്നി

ലനിർത്തുന്നതിനോയി 2005 

ക പ്റ്ംബർഅഞ്ചോംതീയതിബ്േശീയത്ഗോമീണകതോഴിലുറപ്നിയമംനിലവിൽവന്നു. 

അവിേഗ്ധകോയികകതോഴിലിൽഏർകപെോൻ ന്നദ്ധതയുള്ളത്ഗോമത്പബ്േശങ്ങളിൽഅധിവ ിക്കുന്നഏ

കതോരുകുെുംബത്തിനുംഒരു ോമ്പത്തികവർഷ്ം 100 

േിവ ത്തിൽകുറയോത്തകതോഴിൽഉറപോക്കുന്നബ്തോകെോപംഗുണബ്മന്മയുള്ളതുംസ്ഥോയിയോയിട്ുള്ള

തുംഉൽപോേനക്ഷമവുമോയആസ്തികളുകെ ൃഷ്ടിയോണ്ഈപദ്ധതിയുകെമുഖ്യലക്ഷയം.േരിത്േരുകെഉ

പജീവനവുംആയിബന്ധകപട്വിഭവോെിത്തറശക്തികപെുത്തുകയും ോമൂഹികമോയിപിബ്ന്നോക്കം

നിൽക്കുന്നഎല്ലോകുെുംബങ്ങകളയുംപദ്ധതിയിൽഉൾകപെുത്തുകയുംപഞ്ചോയത്ത്തോജ്സ്ഥോപനങ്ങ

കളശക്തികപെുത്തുകഎന്നതുംഇതിൻകറലക്ഷയമോണ്. വിബ്ശഷ്തകൾ 

➢ നിയമത്തിൻകറപിൻബലമുള്ളഅവകോശോധിഷ്ഠ ിതപദ്ധതി 

➢ ത്ഗോമപഞ്ചോയത്ത്ത്പബ്േശത്ത്തോമ ിക്കുന്ന18വയസ്്സപൂർത്തിയോയഏകതോരോൾക്കുംപദ്ധതിയി

ൽപങ്കോളിയോകോം 

➢  ്ത്തീക്കുംപുരുഷ്നുംതുലയബ്വതനം 

➢ പരിസ്ഥിതി ംരക്ഷണംകോർഷ്ികബ്മഖ്ലയികലഅെിസ്ഥോന ൗകരയവിക നംഎന്നിവ

യ്ക്ക്മുൻഗണന 

➢ കതോഴിലോളികൾതകന്നത്പവർത്തികൾകകെത്തുകയുംആ ൂത്തണകത്ത ഹോയിക്കുകയും

കെയ്യുന്നു 

➢ ആ ൂത്തണത്തിലുംനിർവഹണത്തിലുംതികഞ്ഞ ുതോരയത 

➢ കരോറുകോകരഇെനിലക്കോബ്രോഇല്ല 

➢ കപോതുജനപങ്കോളിത്തബ്ത്തോകെബ്ലബർബഡ്ജറ്് 

➢ ബോങ്ക്ബ്പോബ്റോഫീ വഴിമോത്തംബ്വതനവിതരണം 

➢  ്ത്തീകൾക്ക്മു ൻഗണന 

➢ കമ്പയൂട്ർശൃംഖ്ലവഴിയുള്ളബ്മോണിറ്റിംഗ്സംവിധോനം 

➢ ത്ഗോമ ഭപദ്ധതിഓഡിറ്്കെയ്യുന്നു 

ബ്േശീയത്ഗോമീണകതോഴിലുറപ്പദ്ധതിത്പകോരംത്ഗോമപഞ്ചോയത്ത്ത്പബ്േശത്ത്നെപിലോക്കുന്നമുഴുവൻ

ത്പവൃത്തികളുംബ് ോഷ്യൽഓഡിറ്ിങ്ങിനുവിബ്ധയമോക്കണകമന്ന17(2) 

വകുപ്നിഷ്കർഷ്ിക്കുന്നുപദ്ധതിത്പവർത്തനകത്തപറ്ിയുംകപോതുധനംെിലവഴിക്കുന്നതികനപറ്ി

യുംപൗര മൂഹംനെത്തുന്നപര യവും വതത്ന്ത്വുമോയപരിബ്ശോധനയോണആ്ണ്ബ് ോഷ്യൽഓഡി

റ്്അഥവോ ോമൂഹികപരിബ്ശോധന.കതോഴിലുറപ്നിയമത്പകോരംവർഷ്ത്തിൽരെുതവണബ് ോഷ്യ

ൽഓഡിറ്്ത്ഗോമ ഭകൾഎല്ലോവോർഡിലുംകൃതയമോയിനെബ്ത്തെതോണ്ബ് ോഷ്യൽഓഡിറ്്ലൂകെഅ

ഴിമതിഇല്ലോതോക്കുന്നതിനും ുതോരയതഉറപുവരുത്തുന്നതിനുംകോരയക്ഷമതവർധിപിക്കുന്നതി

ന് ത്ഭരണംഉറപോക്കുന്നതിനുംകഴിയുന്നു.പദ്ധതിപണംശരിയോയരീതിയിൽെിലവഴിച്ചിട്ുെ്എ

ന്നുംപണംകെലവഴിച്ച്അതുകകോെ്പദ്ധതിയുകെലക്ഷയംകകവരിച്ചിട്ുെ്എന്നുംഗുണബ്ഭോക്തോ

ക്കളുകെജീവിതത്തിൽഗുണകരമോയുംകോരയമോയമോറ്ംഉെോയിട്ുെ്എബ്്സോഷ്യൽകകെത്തോൻക

ഴിയുന്നുപദ്ധതിആ ൂത്തണ്ണം,നിരർവഹണം, 

ബ്മോണിറ്റിംഗ്തു െങ്ങിഎല്ലോവയക്തികളുംബ് ോഷ്യൽഓഡിറ്്ത്ഗോമ ഭയിൽനിർബന്ധമോയുംപകങ്കെു

ക്കണം.മഹോത്മോഗോന്ധിബ്േശീയത്ഗോമീണകതോഴിലുറപ്പദ്ധതിയിൽ ുഗമവും ുതോരയവുമോയി

ബ് ോഷ്യൽഓഡിറ്്നെത്തുന്നതിന്ബ്കരളത്തിൽ വതത്ന്ത്െുമതലയുള്ളബ് ോഷ്യൽഓഡിറ്റയൂണി

റ്്നിലവിൽവന്നു. 

1.രീതിശാ ്ഗ്തം 

തോകഴപറയുന്നരീതിഅവലംബിച്ചോണ്ഈറിബ്പോർട്്തയ്യോറോക്കിയിട്ുള്ളത്. 

1.ഓഡിറ്്ലോൻ 

2.അഭിമുഖ്ം,പഞ്ചോയത്ത്ത്പ ിഡൻറ്, ജനത്പതിനിധികൾ, ക ത്കട്റി&റോഫ്,ബ്മറ്,് 

കതോഴിലോളികൾ, കർഷ്കർ,  

3.ഫയൽപരിബ്ശോധന 

4.ഫീൽഡ്സന്ദർശനം, നിരീക്ഷണം 

 5.റഫറൻ ്,വിക നബ്രഖ്, വോർഷ്ികപദ്ധതിബ്രഖ്, എംഐഎ ്, രജിററുകൾ 
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6.വിവരങ്ങളുകെബ്ത്കോഡീകരണംബ്ത്കോക വരിഫിബ്ക്കഷ്ൻ, അവ ോനവട്െർച്ച 
 

 7.കരെ്റിബ്പോർട്്തയ്യോറോക്കൽ 

2.പഞ്ചായത്്്അടിസ്ഥാനവിവരങ്ങൾ    

1 ജില്ല കണ്ണൂർ  

2 ബ്ലോക്ക്്   പയ്യന്നൂർ 

3 അതിരുകൾ  

3.1 കിഴക്ക് കെറുതോഴംത്ഗോമപഞ്ചോയത്ത് 

3.2 പെിഞ്ഞോറ ് രോമന്ത്ളിത്ഗോമപഞ്ചോയത്ത് 

3.3 കതക്ക്് കെറുതോഴംത്ഗോമപഞ്ചോയത്ത് 

3.4 വെക്ക ് പയ്യന്നൂർമുനി ിപോലിറ്ി  

4 വിസ്തീർണം  15.44 

5 വോർഡ്്കളുകെഎണ്ണം 14 

6 ജന ംഖ്യ  18965 

7 പട്ികജോതി 76 

8 പട്ികവർഗം 0 

9 സ്കൂ ൾ  5 

10 കുെുംബത്ശീയൂണിറ്് 122 

11 അംഗനവോെി 19 

4.തതാഴിലുറപ്്പപദ്ധതിഅടിസ്ഥാനവിവരം 

കതോഴിൽ കോർഡ്്     

( ആകക)  

ആക്റ്വ്കതോഴിൽ  

കോർഡ്് 

ആക്റ്ീവ്കതോഴിൽ  

കോർഡ്് (sc/എ ്,െി) 
നൂറുേിനകതോഴിൽ   

2625 
626 

64 
216 
 

5.വാർഡ്തലത്ിൽ    തതാഴിലുറപ്്പപദ്ധതിയിൽരജിസ്റ്റർതെയ്തവരുതടവിവരങ്ങൾ 

കതോഴിൽ  

കോർഡ്്( ആകക) 

ആക്റ്ീവ്കതോഴിൽ  

കോർഡ്് 

ആക്റ്ീവ്കതോഴിൽ  കോർഡ്് 

(sc/എ ്,െി) 
നൂറുേിനകതോഴിൽ  

291 35 7 
0 
 

6.ഓഡിറ്ിനുവിദേയമാക്കിയഗ്പവൃത്ിേളുതടലിസ്റ്റ് 

 ഗ്പവൃത്ിയുതടദപര് 

 

 

വർക്ക്് 

ഐഡി 

ോലയളവ് െിലവ് ഗ്പവൃത്ി

േിനങ്ങ

ൾ  അവിേഗ്ധ

ദവതനം 

വിേഗ്ധ

ദവത

നം 

വാട

േ 

ആതേെില

വ് 

1 ബ്തോബ്ന്ത്ോെ്ബ്കോട്ൻതട്ി

ൽബ്റോഡ്് ബ് ോളിങ് 

 

RC/271009 
 

10/01/191
6/01/19 

 
 

19512 
 

0 432 
19944 

 

72 

2 ഖ്ണ്ഡിക5 ഇൽ പരോമ 

ർശിക്കുന്നകുെുംബങ്ങ

ളുകെഭൂമിയിൽമണ്ണ്ജല

 ംരക്ഷണത്പവൃത്തി

കൾ 

WC/329426 

16/12/183
0/12/18 

 
137397 

 0 3040 140437 

 

 

 

 

 

493 

3 വോർഡ് 

9ൽപച്ചക്കറികൃഷ്ിക്ക്നി

ലകമോരുക്കൽ .തലോയി 

 
 
 
 

LD/331911 
13/12/18 
05/02/19 169646 0 3756 173402 

 626 

4 തലോയിബ്കോൺകവ

ന്റിൽനീർച്ചോൽനിർ

മ്മോണം,കയർഭൂവ

 ്ത്തംവിരിക്കൽ 

WC/329429 

22/10/18 
08/01/19 

 

 

 

 

46880 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

1030 

 

 

83521 

 

 

 

 

173 



 

4 
 

5 ഇെവിളകൃഷ്ിക്ക്നില

കമോരുക്കൽ 

LD/316768 

 

03/10/18  

 16/10/18 

 

 

74796 

 

 

853 

1656 220797  

 

276 

7.ഗ്പവർത്ിേളുതടപരിദശാേനവിവരണം 

 ത്പവൃത്തിയുകെബ്പര ് എംബുക്കിൽ ബ്രഖ്കപെു 

ത്തിയഅളവുകൾ 

ഫീൽഡ്് 

പരിബ്ശോധനയിൽ  

1 ബ്തോംബ്ത്തോെ്ബ്കോട്ൻതട്ി

ൽബ്റോഡ്് ബ് ോളിങ്്  

നിലംകിള - 360 m2 

ആകകനീളം- 190.90 

നീളം=190.90 

വീതി=3.50 

2 ഖ്ണ്ഡിക 5 ഇൽ പരോമർ 

ശിക്കുന്നകുെുംബങ്ങളു

കെഭൂമിയിൽമണ്ണ്ജല ംര

ക്ഷണത്പവൃത്തികൾ 

 

കതങ്ങിൻതെം=41 

കുഴി = 622 

വരമ്പ്്= 31 

കതങ്ങിൻതെം=41 

കുഴി = 622 

വരമ്പ്്= 31 

 

3 വോർഡ് 

9ൽപച്ചക്കറികൃഷ്ിക്ക്നില

കമോരുക്കൽ .തലോയി 

നിലംകിളക്കൽ-313.019m2 

നിലകമോരുക്കൽ- 15520.00m 

Total= 30cent 

4 തലോയിബ്കോൺകവന്റി

ൽനീർച്ചോൽനിർമ്മോണം 

,കയർഭൂവ ്ത്തംവിരിക്ക

ൽ 

കോെ് വയക്കൽ - 500m2 

കിള - 100m2 

വരമ്പ്-30m2 

കയർമുറിക്കൽ- 400.00m2 

ഭൂവ ്ത്തംവിരിക്കൽ -400.00m2 

വോട്ർആൻഡ്കമയികറ്കനൻ ്-
400m2 

നീളം =400മീറ്ർ 

വീതി=2മീറ്ർ 

5 ഇെവിളകൃഷ്ിക്ക്നിലകമോ

രുക്കൽ 

കിള=175ക ന്റ് 

വരമ്പ്=198മീറ്ർ 

കിള=175ക ന്റ് 

വരമ്പ്=198മീറ്ർ 

 

നിരീക്ഷണങ്ങൾ 

1.ബ്തോംബ്ത്തോെ്ബ്കോട്ൻതട്ിൽബ്റോഡ്്ബ് ോളിങ് (RC/271007) 

72 കതോഴിൽേിനങ്ങളിലോയിപണിതീർത്തബ്റോഡ്ബ് ോളിംഗ്അളവുകൾകൃതയമോയിരുന്നു. 

നല്ലരീതിയിൽകെയ്തത്പവൃത്തിതലോയികയകകോവ്വപുറംബ്റോഡുമോയിബന്ധിപിക്കുന്നു.ഇത്ജനങ്ങൾ

ക്കവളകരഉപകോരത്പേമോയതോയികോണോൻ ോധിച്ചു. 
2.വോർഡ്9ൽപച്ചക്കറികൃഷ്ിക്ക്നിലകമോരുക്കൽ.തലോയി(LD/331911)626കതോഴിൽേിനങ്ങളിലോയിപല

സ്ഥലങ്ങളിലോയികെയ്തപണിയിൽഇബ്പോൾവിളകവെുപ്കഴിഞ്ഞതോയികോണോൻ ോധിച്ചു.  
3.തലോയിബ്കോൺകവന്റിൽനീർച്ചോൽനിർമ്മോണം,കയർഭൂവ ്ത്തംവിരിക്കൽ(WC/329429) 
72 

കതോഴിൽേിനങ്ങളിലോയിപണിതീർത്തബ്കോൺകവൻ്്റികലകയർഭൂവ ്ത്തംകോലവർഷ്ംനല്ലരീതി

യിൽബോധിച്ചസ്ഥലമോയിരുന്നുകവങ്കിലുംഇബ്പോഴുംകോണോൻ ോധിച്ചു. 

ഇതവളകരഉപകോരത്പേമോയിരുന്നുഅവുെകത്ത ിറർപറയുകയുെോയി 
4.ഖ്ണ്ഡിക5ഇൽപരോമർശിക്കുന്നകുെുംബങ്ങളുകെഭൂമിയിൽമണ്ണ്ജല ംരക്ഷണത്പവൃത്തികൾ(WC
/329426) 
17മറബ്റോൾകകോെ്493 കതോഴിൽേിനങ്ങളിലോയി 11 കുെുംബങ്ങൾക്കോണ്പണികെയ്തുകകോെുത്തത്. 

വരമ്പുകൾനല്ലരീതിയിൽകോണോൻ ോധിച്ചു. 

മഴക്കോലകത്തവള്ളംതോഴോൻഇത്സഹോയമോയിഎന്ന്ഉെമകൾപറയുകയുെോയി.  
5.ഇെവിളകൃഷ്ിക്ക്നിലകമോരുക്കൽ(LD/316768) 
14 മറബ്റോൾകകോെ് 276 

കതോഴിൽേിനങ്ങളിലോയി16ഉെമകളുകെപറമ്പിലോണ്പണികെയ്തുകകോെുത്തത്. 

ബ്പോൾവിളകവെുപ്കഴിഞ്ഞതോയികോണോൻ ോധിച്ചു. വരമ്പുകൾപലതുംനശിച്ചിരുന്നു. 
7.അവോശഅേിഷ്ഠ ിതനിരീക്ഷണങ്ങൾ  

മഹോത്മഗോന്ധിബ്േശീയത്ഗോമീണകതോഴിലുറപ്നിയമത്തിലൂകെത്ഗോമീണജനതയ്ക്ക്കതോഴിൽ 

നല്കകപെുന്നബ്തോകെോപംഅവരുകെപത്തുഅവകോശങ്ങളും ംരക്ഷിക്കകപെുന്നു.ബ് ോഷ്യൽ 

ഓഡിറ്ിലൂകെത്പവൃത്തികളുകെപരിബ്ശോധനയുംഅബ്തോകെോപംകതോഴിലോളികളുകെപത്തവകോശ

ങ്ങളും ംരക്ഷിക്കകപെുന്നുകവന്നുംവിലയിരുത്തുന്നു. 

കതോഴിലുറപ്നിയമത്തിലൂകെകതോഴിലോളികൾക്ക്ലഭയമോയഅവകോശങ്ങകളകുറിച്ച്തോകഴപറയുന്നു. 
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1.തതാഴിൽോർഡുമായിബന്ധതപ്പവ: 

കതോഴിൽകോർഡ്്ഒരുആധികോരികബ്രഖ്യോണ്.മഹോത്മോഗോന്ധിബ്േശീയത്ഗോമീണകതോഴിലുറപ്നിയ

മത്തികലകഷ്ഡയൂൾ  2 

ത്പകോരംകതോഴിൽകോർഡിന്അബ്പക്ഷനല്കുന്നകുെുംബങ്ങൾക്ക്15േിവ ത്തിനകംതികച്ചുംക ൗജ

നയമോയികതോഴിൽ കോർഡ്് ലഭയമോക്കണകമന്ന്അനുശോ ിക്കുന്നു. 

കൂെോകതകൃതയമോയഇെബ്വളകളിൽ  

കോർഡ്പു തുക്കിനൽബ്കെതുമോണ്.കതോഴിൽകോർഡ്കതോഴിലോളികളുകെകകവശംതകന്നയോണ് ൂ

ക്ഷിബ്ക്കെത്.ഡിമോൻറ്നല്കു ന്നതീയതിയോബ്ത്ണഖ്കപെുബ്ത്തെഭോഗംഒഴിഞ്ഞുകിെക്കുന്നതോയിക

െു.എന്നോൽകതോഴിൽഏർകപട്േിവ ങ്ങൾകൃതയമോയിബ്രഖ്കപെുത്തിയിരിക്കുന്നു.കതോഴിൽകോർ

ഡിൽപതിപിബ്ക്കെബ്ഫോബ്ട്ോയുകെകെലവ്കതോഴിലോളികൾ വന്ത്ംകകയ്യിൽനിന്ന്കെലവോക്കുക

യോണ്കെയ്തിട്ുളളത്. 

2.തതാഴിൽലഭിക്കുന്നത്സംബന്ധിച്ച്: 

കതോഴിൽകോർഡുള്ളഏകതോരുകുെുംബത്തിനും 100 

േിവ കത്തഅവിേഗ്ദകോയികകതോഴിലിന്അവകോശമുെ്. അബ്പക്ഷനൽകിയോൽ  

കകപറ്ുരശീത്നല്കു കയും15 േിവ ത്തിനകംകതോഴിൽലഭയമോക്കണകമന്നുംനിയമത്തിൽ  

ത്പതിപോേിക്കുന്നു.അബ്പക്ഷ വീകരിക്കുന്നമുറയക്്ക്അബ്പക്ഷകന്കകപറ്ുരശീത്നിർബന്ധമോ

യുംനൽകണകമന്ന്നിയമത്തിൽഅനുശോ ിക്കുന്നുെ്.ഫയലിൽകതോഴിൽഅബ്പക്ഷകബ്ളോരശീതി

ന്കറകകൗെർസ്ലിപ്കോണോൻ   ോധിച്ചിട്ില്ല് .

കതോഴിലുറപ്നിയമത്പകോരംകതോഴിൽആവശയകപട്ുകഴിഞ്ഞോൽ 15 േിവ ത്തിനകംകതോഴിൽ 

ലഭയമോക്കണകമന്നുെ്. വോർഡികലകതോഴിലോളികൾകക്ക്തോഴിൽ ആവശയമുള്ള മയങ്ങളിൽ  

അബ്പക്ഷ മർപിക്കുന്നമുറയ്ക്ക്15 േിവ ത്തിനകംകതോഴിൽ 

അനുവേിബ്ക്കെതുെ്.വോർഡികലകതോഴിലോളികൾതീയ്യതിബ്രഖ്കപെുത്തിബ്രഖ്ോമൂലംഅബ്പക്ഷ

 മർപിക്കോറില്ലഅതുകകോെുതകന്നകൃതയമോയികതോഴിൽലഭിച്ചിട്ുബ്െോഎബ്ത്ന്നഖ്കളിൽ  

നിന്നുംവയക്തമല്ല. 

3.തതാഴിലില്ലായ്മദവതനം: 

കതോഴിൽ ആവശയകപട്ുകഴിഞ്ഞോൽ 15 േിവ ത്തിനകംകതോഴിൽ 

ലഭയമോക്കോത്തപക്ഷംകതോഴിലില്ലോയ്മബ്വതനംലഭിക്കോൻ 

അവകോശമുെ്.വോർഡികലകതോഴിലോളികൾ 

തീയ്യതിബ്രഖ്കപെുത്തിബ്രഖ്ോമൂലംഅബ്പക്ഷ മർപിക്കോറില്ല,അതുകകോെ്തകന്നകതോഴിലില്ലോയ്മ

ബ്വതനംലഭിബ്ക്കെ ോഹെരയംഉെോയിട്ില്ല 

4.തഷ്ല്്് ഓഫ്ദഗ്പാജേ്റ്്്   ംബന്ധിച്ച്: 

വോർഡില്ആവശയമോയവിക നത്പവൃത്തികൾകകെത്തുന്നതിനുകതോഴിലോളികൾക്ക്അവകോശം

ഉെ.് കതോഴിൽ  

കകെത്തുന്നതിനുകതോഴിലോളികളുകെയുംബ്മറ്ിന്കറയുംഭോഗത്ത്നിന്നുംപങ്കോളിത്തമുെോവുന്നു

െ്,എന്നോൽ  

കതോഴിലുറപിൽഅനുവേനീയമോയആസ്തിവിക നത്പവൃത്തികൾകകെത്തുന്നതിനുവോർഡികല

വിവിധബ്മഖ്ലയിൽ  ഉള്ളവരുകെപങ്കോളിത്തംഉെോബ്വെതുെ്.പഞ്ചോയത്തിവോർഡ്് തലത്തിൽ  

ത്ഗോമ ഭരജി ക്റർ   ൂക്ഷിക്കുന്നതോയികെില്ല.വോർഡികലകപോതുത്ഗോമ ഭയിൽ  

ആണ്കതോഴിലുറപ് ംബന്ധമോയബ്യോഗംബ്െർന്നതോയികോണുന്നത്. 

5.യാഗ്താതെലവ് ംബന്ധിച്ച്: 

കതോഴിലോളികൾക്ക്തോമ സ്ഥലത്തുനിന്നും 5 കിബ്ലോമീറ്ർ  െുറ്ളവിൽ കതോഴിൽ 

ലഭിക്കുവോനുള്ളഅവകോശമുെ്, ത്പസ്തു തപരിധിക്കുപുറത്തുകതോഴിൽ  

കെബ്യ്യെ ോഹെരയംഉെോവുകയോകണങ്കിൽ യോത്തോബത്തയോയികൂലിയുകെ 10% 

തുകനിലവികലകൂലിത്പകോരം  27 രൂപ 10 കപ ത്പവൃത്തിേിവ ങ്ങളിൽ ലഭയമോക്കണം. 

അഞ്ച്കിബ്ലോമീറ്ർ പരിധിക്കപുറംകതോഴിലുറപ്ത്പവൃത്തികെയ്തില്ലഎന്നോണുകതോഴിലോളികളിൽ 

നിന്നുംമന ിലോക്കോൻ കഴിഞ്ഞത്. 

6.ഗ്പവൃത്ിസ്ഥലതത്ത ൌേരയങ്ങൾ  ംബന്ധിച്ച്; 

കതോഴിലിെങ്ങളിൽ ലഭിബ്ക്കെഅെിസ്ഥോനക ൗകരയങ്ങളോയത്പഥമശുത്ശൂഷ്ോ ംവിധോനങ്ങൾ് ,

വിത്ശമ മയകത്തതണൽ  ൗകരയം, 

കുെികവളളംഎന്നിവകതോഴിലോളികൾകക്ക്സൗജനയമോയിലഭയമോബ്ക്കെതുെ്.  . 

കതോഴിലോളികളുമോയുള്ളകൂെിക്കോഴ്ചയിൽ മന ിലോക്കോൻ ോധിച്ചത്കുെികവള്ളത്തിനോയി്്

പോത്തം ,എന്നിവ്ലഭയമോയിരുന്നു്എന്നും്അബ്തോകെോപം്ഗ്ലോ ്്്് ത്പഥമശുത്ശൂഷ്്മരുന്നുകൾ്വോങ്ങിെു്

ഓഫീ ിൽ് നിന്നും് ബില്്ല് നൽകുന്ന് മുറക്ക്് കപ ് ബ്മറ്്്് മോർക്ക്് ലഭിക്കോറുെ്് എന്നറിയോൻ്
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 ോധിച്ചു ,് ,കയ്യുറ് കോലുറഇതുവകര് കതോഴിലോളികൾക്ക്്എന്നോൽ ് ലഭിച്ചിട്ില്ല്

.ഇത്നിർവഹണഏജൻ ിയുകെഭോഗത്തുനിന്നുള്ളവീഴ്ചയോണ്,തുെർന്നുള്ളത്പവൃത്തികളിൽ 

അെിസ്ഥോനക ൗകരയങ്ങൾ ലഭയമോക്കുന്നതിന്നിർവഹണഏജൻ ിത്ശദ്ധിബ്ക്കെതുെ്്. 

അപേടങ്ങതള   ംബന്ധിച്ച്: 

കതോഴിലുറപ്ബ്ജോലിക്കികെകതോഴിലോളികൾക്ക്ഏകതങ്കിലുംതരത്തിലുള്ളഅപകെം ംഭവിച്ചുബ്പോ

വുകയോകണങ്കിൽ നിയമത്തികലകഷ്ഡയൂൾ 2(5)ത്പകോരവുംഅദ്ധയോയം 9 

കലപരോമർശങ്ങളുകെഅെിസ്ഥോനത്തിലുംെികിൽ ോകെലവുകളുകെബ്രഖ്കൾ 

 മർപിക്കുന്നമുറയ്ക്ക്ത്പസ്തു തതുകമുഴുവനുംഅനുവേിച്ചുകകോെുബ്ക്കെതോണ്. ഓഡിറ്്് 

കോലയളവിൽ അത്തരത്തിൽ ഉള്ളഅപകെങ്ങൾ ഒന്നും ംഭവിച്ചിട്ില്ല . 

7.ദവതനംലഭയമാക്കുന്നത്സംബന്ധിച്ച്; 

കതോഴിലുറപ്നിയമത്തിൽ ത ക്ഷന് 3(2)ത്പകോരംമറർ ബ്റോള്കോലോവധികഴിഞ്ഞു 

15േിവ ത്തിനകംകതോഴിലോളികളുകെഅകക്കൗെിൽ കൂലിലഭിക്കുവോൻ അവകോശമുെ്് .

പഞ്ചോയത്തിൽ നിന്നുംപതിനഞ്ച്േിവ ത്തിനുളളിൽ എഫ്.െി.ഒജനബ്ററ്്കെയ്തിട്ുെ്.  

8.15 േിവ ത്ിനേംദവതനംലഭയമായിതലങ്കിൽ 

നഷ്ടപരിഹാരംലഭിക്കുവാനുള്ളഅവോശം 

കതോഴിൽപൂർത്തീകരിച്ചുപതിനഞ്ചു.േിവ ത്തിനുള്ളിൽകൂലിലഭിക്കുന്നികല്ലക്ൽകൂലിയുകെ0.05  

ശതമോനംനഷ്ടപരിഹാരംലഭിക്കുവാനുള്ളഅവോശംഉണ്ട്.പഞ്ചോയത്തിൽനിന്നുംപതിന

ഞ്ച്േിവ ത്തിനുള്ളിൽഎഫ്.െി.ഒജനബ്ററ്്കെയ്തിട്ുെ്.നിലവിൽബ്കത്ന്ദ ര്കോരിൽനിന്നുംഫെ്ല

ഭയമോകതിരിക്കുന്ന ോഹെരയത്തിൽ മോത്തമോബ്ണവതനംലഭിക്കോൻ  കവകുന്നത്. 

9.പരാ-തിപരിഹാരം ംബന്ധിച്ച്: 

കതോഴിലുറപുമോയിബന്ധകപട്ളഏകതങ്കിലുംകോരയത്തിൽപരോതിയുെോകുന്നപക്ഷംബ്രഖ്ോമൂലം

പഞ്ചോയത്തിൽ  പരോതികപെോവുന്നതോണ്, ത്പസ്തു തപരോതികൾ വീകരിച്ചുര ീറ്്് 

നൽകുകയുംപരമോവധി 7 േിവ പരിധിക്കുള്ളിൽ  

അബ്നവഷ്ിച്ചുപരോതിക്കോരനുമറുപെിനൽബ്കെതോണ്(section (19). പരോതികൾ 

അറിയിക്കുന്നതിനുള്ളബ്െോൾത്ഫീനമ്പർ(18004251004 ) 

കപോതുജനങ്ങൾക്ക്കോണോവുന്നരീതിയിൽപഞ്ചോയത്ത്ഓഫീ ിൽത്പേർശിപിബ്ക്കെതുെ് . 

10.ദ ാഷ്യൽ  ഓഡിറ്്് നടത്ുന്നത്സംബന്ധിച്ച്: 

കതോഴിലുറപിൽ ഏകറ്െുത്തത്പവൃത്തികൾ ബ് ോഷ്യൽ ഓഡിറ്്് നെത്തുന്നതിൽ 

പങ്കോളികളോവുന്നതിനുകതോഴിലോളികൾക്ക്അവകോശമുെ്. (ക ക്ഷൻ 17.2)  

8.തതാഴിലാളിേളുതടേടമേൾ 

1. കൃതയ മയത്ത്കതോഴിൽസ്ഥലത്ത്ഹോജരോയിഒപവയ്ക്കുക. 

2. കതോഴിലുറപ്ത്ഗോമ ഭയക്്ക്ബ് ോഷ്യൽഓഡിറ്്ത്ഗോമ ഭയുംകൃതയമോയിപകങ്കെുക്കുക 

3. ത്പകൃതി ംരക്ഷണത്തിന്ആവശയമോയത്പവൃത്തികൾഏകറ്െുത്ത്നെപിലോക്കുക. 

4. ആസ്തി ൃഷ്ടിക്കുന്നത്പവൃത്തികൾ  കകെത്തിബ്മറ്ക്നയുംപഞ്ചോയത്ത്അധികൃതകരയും 

   അറിയിക്കുക. 

9.രജിസ്റ്റർ  പരിദശാേന 

ബ്കത്ന്ദ ർക്കോരിന്കറനിർബ്േശത്പകോരംതോകഴപറയുന്നഏഴുരജിറർ 

നിർബന്ധമോയുംത്ഗോമപഞ്ചോയത്തിൽ  ൂക്ഷിബ്ക്കെതോണ്. AMC ത്പകോരമുള്ള 7 

രജിററുകളുംഉെോയിരുന്നു. 

1.തതാഴിൽോർഗ്ഡജിസ്റ്റർ .  

MIS ൽനിന്നുംകഡൗൺബ്ലോഡ്കെയ്തബ്കോപിയിൽ  വോർഡ്് തലത്തിൽ  

ഉള്ളഎല്ലോവിവരങ്ങളുംഉൾകപെുത്തിയിട്ുെ്.  

2.ഗ്ഗാമ ഭരജിസ്റ്റ 

കതോഴിലുറപുമോയിബന്ധകപട്ത്ഗോമ ഭകൾ 

,ബ്യോഗങ്ങൾതുെങ്ങിയവബ്രഖ്കപെുത്തുന്നതിന്നതവോർഡ്് തലത്തിൽ  

ത്പബ്തയകത്ഗോമ ഭോരജിറർ ൂക്ഷിബ്ക്കെതോണ്.വോർഡ്്തലത്തിൽ ൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത്ഗോമ ഭര

ജിറരിൽ   26.10.18 

നോണ്അവ ോനമോയിബ്യോഗംബ്െർന്നതോയികോണുവോൻ ോധിച്ചത്.ബ്നോട്്ബുക്കിലോണ്മിനുറ്് ്് 

എഴുതിബ്രഖ്കപെുത്തുന്നത് 

3.തതാഴിൽ  അദപക്ഷാരജിസ്റ്റർ ) 

പഞ്ചോയത്ത്് തലത്തിൽ എഴുതി ൂക്ഷിച്ചരജിറർ   27.09.18 പൂർത്തീകരിച്ചിട്ുള്ളത്. 

 

4.വർഗ്ക്കജിസ്റ്റർ: 
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കതോഴിലുറപിൽ്നെപിലോക്കുന്ന് ത്പവൃത്തികളുകെ്വിവരങ്ങൾ്യഥോ മയം് ത്പസ്തു ത് രജിററിൽ്

ബ്രഖ്കപെുകതെോതോണ്.2018 19 കോലയളവിൽ് കെയ്യുവോൻ് ഉബ്േശിച്ചിരുന്ന് മുഴുവൻ്

ഫയലുകളുബ്െയും്വിവരങ്ങൾ്നല്ല്രീതിയിൽ്് ്എംഐഎ.എ ്്ൽ്നിന്നും്ഡൗൺബ്ലോഡ്്കെയ്തു്

 ൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു.  

5 ആസ്തിരജിസ്റ്റർ: (സ്ഥിരആസ്തിേളുതടരജിസ്റ്റർ) 

ആസ്തിരജിറർ ൂക്ഷിെിരുകനങ്കിലും  12.12.16 നോണ് അവ ോനമോയി 

പൂരിപിെിരിക്കുന്നത്.കെയ്യുന്നത്പവൃത്തികൾ എല്ലോംബ്രഖ്കപെുത്തുന്നു .എന്നോൽപലഭോഗങ്ങളും 

ഒഴിഞ്ഞുകിെക്കുന്നു.ആസ്തിയുകെഅത്ഡ ്് .ത്പവൃത്തിതുെങ്ങിയതീയതി ,അവ ോനിച്ചതീയതി 

,െിലവോയതുക ,എന്നിവഒഴിഞ്ഞുകിെക്കുന്നു. 

6.പരാതിരജിസ്റ്റർ: 

കതോഴിലുറപ്് പദ്ധതിയുമോയി് ബന്ധകപട്് ഏതു് പരോതിയും് വോക്കോബ്ലോ ,ബ്രഖ്ോമൂലബ്മോ്

ലഭിക്കുകയോകണങ്കില്\്് ്് ് ് ് ് ് ് ് ് ് ് ് ് ് ് ് ് ് ് ് ് ് ് ് ് ് ് ് ് ് ് രജിററിൽ്ബ്രഖ്കപെുത്തുകയും്നിർബന്ധമോയും്

കകപറ്ു് ര ീത്് പരോതിക്കോരന്് നൽകുകയും് ബ്വണം് ് .18004255720 എന്ന് ബ്െോൾ് ത്ഫീ് നമ്പറിൽ്

പരോതികൾ്ബ്രഖ്കപെുത്തോം്എന്നുള്ള്വിവരം്കതോഴിലോളികൾക്ക്്ലഭയമോക്കണം.പരോതി്രജിറർ്

കൃതയമോയി് ്  ൂക്ഷിെിെുെ്.ലഭിച്ച് പരോതി് അതിനു് എെുത്ത് നെപെി് ത്കമങ്ങൾ് എന്നിവ്

കൃതയമോയി്ബ്രഖ്കപെുത്തിയിട്ുെ്.രെു്പരോതിമോത്തമോണ്്ഇതുവകര്ലഭിച്ചത്. 

7.തമറ്ീരിയൽരജിസ്റ്റർ :  

കതോഴിലുറപിൽ് ഏകറ്െുക്കുന്ന് ത്പവൃത്തികളുകെ് ഭോഗമോയി് വരുന്ന്  ോധന്  ോമത്ഗികളുകെ്

വോങ്ങൽ് തീരുമോനം് ,ഉപബ്യോഗം് ,നീക്കിയിരിപ്് ,കെലവുകൾ എന്നിവ ംബന്ധിച്ചവിവരങ്ങൾ 

മുഴുവനുംത്പസ്തു തരജിററിൽ ബ്രഖ്കപെുബ്ത്തെതോണ്.കമറ്ീരിയൽരജിറർ്എം്ഐ് ിൽ്നിന്നും്

കഡൗൺബ്ലോഡ്് കെയ്തു് വച്ചിട്ുെ്എന്നോൽ് കരജി ്കറരിൽ് ്  ോധനങ്ങൾ് പര്ച്ച ്് ് ് ് കെയ്ത്

തീയതി,ഇഷ്യൂ്കെയ്ത്തീയതി്എന്നിവ്ഒന്നും്കെില്ല.്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്് 
10.ഗ്പവൃത്ിഫയലിതല 22 ദരഖേൾ 

AMC ത്പകോരംഒരുത്പവൃത്തിഫയലിൽ തോകഴപറയുന്നഇരുപത്തിരെുബ്രഖ്കൾ 

നിർബ്ബന്ധമോയുംഉെോയിരിബ്ക്കെോതോണ്. 

1.േവർദപജ് 

വോർഷ്ികമോറർ ർക്കുലർത്പകോരംകവർബ്പജിൽപഞ്ചോയത്തവിവരങ്ങൾ, ജില്ല, 

ത്പവർത്തിനെപിലോക്കിയവിവരങ്ങൾ, അെങ്കൽതുക, ആകകകെലവ്, നെത്തിയതീയതി,  

മുതലോയവിവരങ്ങൾബ്രഖ്കപെുബ്ത്തെതോണ്.  

പരിബ്ശോധിച്ചഅഞ്ചുഫയലുകളിൽഒന്നിൽബ്പോലുംവോർഷ്ികമോറർ ർക്കുലർത്പകോരമുള്ളകവർ

ബ്പജ്കോണോൻ ോധിച്ചില്ല. 

ഏകതോരോൾക്കുംഎബ്പോഴുംപരിബ്ശോധനക്കവിബ്ധയമോക്കോവുന്നബ്രഖ്കൾആണ്ഒരുത്പവൃത്തിഫയ

ലിൽ ൂക്ഷിെുവയ്ബ്കെത് 

,ഒരുത്പവൃത്തിഫയലിൽആധികോരികമോയിബ്വെതുംത്പവൃത്തികയകുറിച്ച്ഏകതോരോൾക്കുംഎളു

പത്തിൽമന ിലോക്കോൻ ോധിക്കുന്നബ്രഖ്കവർബ്പജ്ആണ്,അതുകകോെ്എല്ലോവർക്ക്്ഫയലിലും

കവർബ്പജ്ഉെോയിരിബ്കെതവളകരഅതയോവശയമോണ്. 

2.തെേ്്ലി ്്റ് ്

വർക്ക്ഫയലിൽ ൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നവിവരങ്ങളുകെപട്ികയും, 

അവയുകെബ്പജ്നമ്പറുംബ്രഖ്കപെുബ്ത്തെകെക്ക്ലിറ്ഫയലിൽ ൂക്ഷിബ്ക്കെതോണ്. 

പരിബ്ശോധിച്ചരെുഫയലുകളിൽഒരുത്പവർത്തിഫയലുകളിൽകെക്്ലി ്്റ്്കോണോൻ ോധിച്ചില്ല..   

3.ആക്ഷന്പ്ലാന് 

ഒരുജനകീയഇെകപെലിന്കറബ്നർ ോക്ഷയംകതളിയിക്കുന്നബ്രഖ്യോണ്ആക്ഷൻലോൻബ്കോപി

ത്ഗോമ ഭ് .

നിർബ്േശിക്കുന്നത്പവർത്തികൾകഷ്ൽഫ്ഓഫ്ബ്ത്പോജക്ടിബ്ലക്ക്മോറ്ുകയുംഇതിൽനിന്നുംമുൻഗണന

അെിസ്ഥോനത്തിൽഅതോത്സോമ്പത്തികവർഷ്ത്തിൽആവശയമുള്ളത്പവർത്തികതരകഞ്ഞെുത്ത്ആ

ക്ഷൻലോൻതയ്യോറോക്കുകയുംകെയ്യുംആക്ഷൻ് ലോനിൽ് ഉൾകപട്് ത്പവർത്തി് തകന്നയോബ്ണോ് ് .

നെപിലോക്കിയത്് എന്ന്് മനസ്സിലോക്കുന്നതിനും് ആക്ഷൻലോൻ് ബ്കോപി്

ഉപകരിക്കുന്നു.പരിബ്ശോധിച്ചഫയലുകളിൽഒന്നിൽബ്പോലും AMC 

ത്പകോരംനിർബന്ധമോയുംഉെോയിരിബ്ക്കെആക്ഷൻലോനിൻകറബ്കോപികോണോൻ ോധിച്ചില്ല.എന്നി
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രുന്നോലുംകതോഴിലുറപവിഭോഗംഓഫീ ിൽപഞ്ചോയത്തികലമുഴുവൻആക്ഷൻലോൻവോർഡ്്തലത്തി

ൽതരംതിരിച്ചുവൃത്തിയോയി ൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു.ഇതിന്കറഒരുബ്കോപിഫയലിൽകൂെി ൂക്ഷികക

െോതോണ്. 

4.എസ്റ്റിദമറ്്ഡിസ ന്ആന്ഡ്ദഗ്ഡായിങ ്

 ോബ്ങ്കതികഎറിബ്മറ്്പദ്ധതിയിൽഏകറ്െുക്കുന്നഓബ്രോത്പവർത്തിക്കും ംസ്ഥോന ർക്കോർെുമത

ലകപെുത്തിയഅധികോരസ്ഥോനത്തിന്കറഅനുമതിബ്യോെുകൂെിയ ോബ്ങ്കതികഎറിബ്മറ്്ഉെോയിരി

ബ്ക്കെതോണ്.ഓബ്രോത്പവർത്തിക്കുംഎറിബ്മറ്ിന്കറ ംക്ഷിപ്തം, ഡിക ൻ, 

ത്പവർത്തിയുകെത്പതീക്ഷിതബ്നട്ങ്ങൾവിശേീകരിക്കുന്ന ോബ്ങ്കതികകുറിപ്തുെങ്ങിയവഉെോയി

രിബ്ക്കെതുംക കവർബ് ോഫ്റ്കറവയറിലൂകെഓൺകലനോയിഅനുമതികൾലഭയമോബ്ക്കെതുമോ

ണ് .എല്ലോഫയലുകളിലുംവിശേമോയഎറിബ്മറ്്ഉെോയിരുന്നു. 

എറിബ്മറ്ിൽ ോബ്ങ്കതികവിേഗ്ധരുകെഒപ്ഉെോയിരുന്നു.എറിബ്മറ്്റിബ്പോർട്്ബ്ത്പോജക്ട്റിബ്പോർട്്ഇവ 

.. ൂക്ഷിച്ചിരുന്നു .ഒരുഫയലിലും,ജനകീയഎറിബ്മറ്്എന്നിവഉെോയിരുന്നില്ല. 

5.ഭരണാനുമതി 

ഒരുവോർഡിൽഒരുവർഷ്ംനെപിലോക്കുന്നകതോഴിലുറപ്പദ്ധതിത്പവർത്തനങ്ങൾക്ക്പഞ്ചോയത്ത്ഭര

ണ മിതിനൽകുന്നഅംഗീകോരമോണ്ഭരണോനുമതി.പരിബ്ശോധിച്ചഫയലുകളിൽ 

ഭരണോനുമതിയുകെബ്കോപി ൂക്ഷിച്ചിട്ില്ല . 

7. ംദയാജിതപദ്ധതി(േൺദവർജന് ്) 

ഓഡിറ്്്നുവിബ്ധയമോക്കിയത്പവർത്തികളൾക്ക്ഈബ്രഖ്കൾ  ബോധകമല്ല. 

8.ഡിമാന്ഡ്ദഫാം 

ഡിമോൻഡ്ബ്ഫോംഒരുഫയലിലുംകോണുവോൻ 

 ോധിച്ചില്ല,കതോഴിലിനുഅബ്പക്ഷിക്കുന്നരീതികുറച്ചുകൂെികമച്ചകപെുത്തുവനും, 

അബ്തോകെോപംകകപറ്ത്റ ീത്നൽകുവോനുംനെപെിഉെോകണം.ബ്മറ്്് 

കൂട്മോയിഅബ്പക്ഷതരുബ്മ്പോൾ കതോഴിൽ ആവശയമുള്ളവകരഉൾകപെുത്തിഅബ്പക്ഷകകോെുക്കോൻ 

ത്ശമിക്കുക.അല്ലോത്തപക്ഷംതുെർച്ചയോയഅബ്ബ് ന്റ്്് 

വരുകയുംകുകറബ്പരുകെഅവ രംനഷ്ടകപെുന്നത്. 

9.വർക്ക്അദലാദക്കഷ്ന്ദഫാം 

കതോഴിൽആവശയകപട്വർക്കുകതോഴിൽഅനുവേിച്ചുകകോെുള്ളവർക്ക്അബ്ലോബ്ക്കഷ്ൻബ്ഫോംഈ

ത്പവർത്തിയുകെഫയലിൽ ൂക്ഷിച്ചിരുന്നു 

10.ഇമസ്റ്റർദറാൾ 

കതോഴിലോളികൾകതോഴിൽകെയ്യുന്നതീയതി, േിവ ംഉൾകപകെ ഹോജർബ്രഖ്കപെുത്തുന്ന 

തിനുള്ളഅെിസ്ഥോനബ്രഖ്യോണ്ഇമറർബ്റോൾ.ഇതിൽബ്ലോക്ക്കഡവലപ്കമൻറ്ഓഫീ ർ, 

പഞ്ചോയകസസത്കട്റിഎന്നിവർഒപും,   ീലുംബ്രഖ്കപെുബ്ത്തെതോണ്. ഇ-

മറർബ്റോളുകളിൽബ്ലോക്ക്കഡവലപ്കമൻറ്ഓഫീ ർ, പഞ്ചോയകസസത്കട്റിഎന്നിവർഒപും,  

 ീലുംബ്രഖ്കപെുത്തിയിട്ുെ്തീയതി. ഇതിൽകതോഴിലോളികളുകെഒപുകൾ,  

അവരുകെകതോഴിൽേിനങ്ങൾ,  കൂലിഎന്നിവബ്രഖ്കപെുത്തിയിട്ുെ്് .മോറർ ബ്റോളിൽ 

ഒപിെുന്നബ്കോളങ്ങളിൽ തീയതിഎഴുതിട്ുെയിരുന്നില്ല.മറർബ്റോളിൽഎംബുക്ക്്  നമ്പർ 

ബ്രഖ്കപെുത്തിയില്ലപരിബ്ശോധനയ്യ്ക്കവിബ്ധയമോക്കിയവർക്ക്ഫയലികലമറർബ്റോളിൽകവട്ിത്തിരു

ത്തലുകൾഉെോയിരുന്നു, അവതോകഴപറയുന്നു 

 

S
N 

ത്പവൃത്തിയുകെബ്പര ് മറബ്റോൾനമ്പർ ബ്പര്കതോഴിൽ 

കോർഡ്നമ്പർ 

റിമോർക്ക്സ ്

1 ബ്തോംബ്ത്തോെ്ബ്കോട്ൻ

തട്ിൽബ്റോഡ്്ബ് ോളി

ങ്് 

7429   രെോംേിവ ംബ്െോട്ൽഅറ്ൻഡ്തിരു

ത്തിയിരിക്കുന്നു 

7433  
7432 
7429 

 ബ്െോട്ൽകയോഷ്്കപയ്കമൻറ്എല്ലോ

ബ്കോളത്തിലുംതിരുത്തിയിരിക്കുന്നു 

19315 ഉഷ് absentബ്രഖ്കപെുത്തികയെുകസസൻ
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കെയ്തിരിക്കുന്നു. 

2 ഖ്ണ്ഡിക5ഇൽപരോമ

ർശിക്കുന്നകുെുംബ

ങ്ങളുകെഭൂമിയിൽമ

ണ്ണ്ജല ംരക്ഷണത്പ

വൃത്തികൾ 

 

16583  
 

ബ്െോട്ൽഅറ്ൻഡൻസ്തിരുത്തിയിരി

ക്കുന്നു 

11441 
11442 

 ബ്െോട്ൽഎമൗെ്കറക്ഷൻ 
 

1225  ബ്െോട്ൽഅറ്ൻഡൻസ്കറക്ഷൻ 

3 ഇെവിളകൃഷ്ിക്ക്നില

കമോരുക്കൽ 

1226 009/51 

ലളിതഎം 

നോലോമകത്തബ്കോളത്തിൽതിരുത്ത

ൽവരുത്തിയിരിക്കുന്നു 
1294  ബ്െോട്ൽകയോഷ്്കപയ്കമൻറ്തിരിക്കു

ന്നു 
12947  ഷ്ോർപനിങ്െോർജ്കറക്ഷൻകെയ്തിരി

ക്കുന്നു 
12948 
12949 

 ബ്െോട്ൽഅറ്ൻഡ്correctionഉെ,്ബ്െോട്

ൽകപയ്കമൻറ്ബ്കോളത്തിൽ27എന്ന്

എഴുതിഎമൗെ്എഴുതിയിരിക്കുന്നു 
7963,7965,7966,79
62,7964,8710 

 ബ്െോട്ൽകയോഷ്്കപയ്കമൻറ്തിരുത്തി

യിരിക്കുന്നു 

 

11.തമഷ്ർതമന്റ്പുസ്തേം (M Book) 

ത്പവർത്തിതുെങ്ങുന്നതിന്മുമ്പുംബ്ശഷ്വുംഅളവുകൾബ്രഖ്കപെുത്തുന്നതിനുള്ളഅെിസ്ഥോനബ്രഖ്

യോകണ്മഷ്ർകമന്റ്്ബുക്ക്..എല്ലോഫയലുകളിലും M book 

ഉെോയിരുന്നു.കമഷ്ർകമൻറ്ബുക്കിൽനമ്പർബ്പജ്നമ്പർഇവബ്രഖ്കപെുത്തിയിട്ുെ് AS,TS 

നമ്പർബ്രഖ്കപെുത്തിയിട്ില്ല. മകറർബ്റോൾനമ്പർ , ഓവർ ിയരുകെ ീൽഎന്നിവഇല്ല. 

ത്പീകമഷ്ർകമൻബ്ത്റഖ്കപെുത്തിയത്തീയതിഇല്ലോകതആണ്,ബന്ധകപട്ഉബ്േയോഗസ്ഥർഅതോയത്ഓവ

ർ ിയർ, 

എൻജിനീയർഎന്നിവരുകെഒപ്കമഷ്ർകമന്റ്്ബുക്കിൽഉെോയിരുന്നു.പരിദശാേനയ്ക്കവിദേയ

മാക്കിയവർക്ക്്ഫയലിലുംഎംബുക്ക്് ൂക്ഷിച്ചിരുന്നു.എംബുക്കിൽഅളവുകൾബ്രഖ്കപെു

ത്തുബ്ബോൾത്പവൃത്തികെയുന്നത്പബ്േശംഉെമയുകെബ്പര് 

, ർബ്വ്വനമ്പർഎന്നിവഉൾകപെുത്തിഅളവുകൾബ്രഖ്കപെുത്തിയോൽമോത്തബ്മഏബ്തോരോൾക്കുംകെയ്ത

ത്പവൃത്തികൾകെുമന ില്ലക്കുവോനുംഅളന്നുത്തിട്കപെുത്തുവോനും ോധിക്കുകയുള്ളൂ.ഇത്തര

ത്തിൽഉള്ളവിവരങ്ങൾഒന്നുംബ്രഖ്കപെുത്തിയില്ല 

12.തമറ്ീരിയൽലിസ്റ്റ് 

ഫയലിൽകമറ്ീരിയൽലിറ് ൂക്ഷിച്ചിരുന്നു 

 13.ദവജ്ലിസ്റ്റ ്

കതോഴിലോളികൾഎത്തേിവ ംബ്ജോലികെയ്തുഎന്നതിന്അെിസ്ഥോനകപെുത്തിഅവർക്ക്നൽബ്കെതു

കഅതോയത്കൂലി, ആയുധങ്ങൾക്ക്കകോെുക്കുന്നവോെക,  

മൂർച്ചകൂട്ുന്നതിനുള്ളതുകഎന്നിവഎല്ലോംകോണിച്ചുകകോെ്പണംകകമോറുന്നതിബ്നവെിതയ്യോറോ

ക്കുന്നത്പധോനകപട്ഒന്നോബ്ണവജ്ലിറ്.  

മറർബ്റോൾത്പകോരമുള്ളബ്വജ്ലിറ്എല്ലോഫയലിലുംകോണോൻ ോധിച്ചു. 
14.മസ്റ്റർദറാൾ /ഫയൽമാറ്സ്ലിപ്പുേൾ 

ഒരുമറർബ്റോൾഅവ ോനിെ് 3 

േിവ ത്തിനകംതകന്നഅളവുകൾബന്ധകപട്ഉേയോഗസ്ഥൻബ്രഖ്കപെുത്തണംഎന്ന്നിയമംഅനുശോ

 ിക്കുന്നു.അളവുകളിൽത്കമബ്ക്കെുകൾഉെോയോബ്ലോ, 

ഉപബ്യോഗിക്കുന്നകമറ്ീരിയലിന്കറകവോളിറ്ിയിൽനിലവോരംകുറയ്ക്കുകബ്യോ, 

ഉയർന്നഎറിബ്മറ്്കോണിക്കുകബ്യോകെയ്യുന്നത്നിയമവിരുദ്ധമോവുകയുംക ക്ഷൻ 25 

അനുശോ ിക്കുന്നശിക്ഷകവിബ്ധയമോബ്വെിവരുകയുംകെയ്യും. 

എല്ലോഫയലുകളിലുംഫയൽത്െോക്കിംഗ്ബ്ഫോംഅഥവോമറർബ്റോൾമൂവ്കമൻറ്സ്ലിപ്ഉെോയിരുന്നു.  

ആരംഭിച്ചതീയതിയുംഅവ ോനിച്ചതീയതിയുംബ്രഖ്കപെുത്തിയിരുന്നു. 
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മറ്ുത്പധോനകപട്ബ്കോളങ്ങൾ MIS ൽഅപ്്ബ്ലോഡ്കെയ്തതീയതി .ബ്വതനം് അനുവേിച്ച്

മുതലോയവബ്രഖ്കപെുത്തി 

15. തമറ്ീരിയൽവൌച്ചർബിൽ 

കമറ്ീരിയൽവൗച്ചർബിൽഒരുഫയലിലും ൂക്ഷിച്ചിട്ില്ല 

16.ഫണ്ട്ഗ്ടാന്സ്ർ്ഓർഡർ (FTO) 

പരിബ്ശോധിച്ചഫയലുകളിൽ  ഒന്നുംഫെ്ത്െോൻസ്ഫർഓർഡർ(FTO)’ ഹോർഡ്് ബ്കോപി ൂക്ഷിച്ചിട്ില്ല . 

17. ദറായൽറ്ി 

പരിബ്ശോധനവിബ്ധയമോക്കിയഒരുവർക്ക്് ഫയലിലുംബ്റോയൽറ്ിബോധകമല്ല 

18.ദഫാദട്ാഗ്ഗാഫ ്

ത്പവർത്തിതുെങ്ങുന്നതിന്മുമ്പ്ത്പവർത്തിനെന്നുകകോെിരിക്കുബ്മ്പോൾ,  

ത്പവർത്തിപൂർത്തീകരിച്ചുകഴിയുബ്മ്പോൾ 

തുെങ്ങിയഓബ്രോഘട്ത്തികലയുംബ്ഫോബ്ട്ോകൾഫയലിൽ ൂക്ഷിക്കണകമന്നന്ിഷ്കർഷ്ിച്ചിരിക്കുന്നു

ഇത്തരത്തിലുള്ളവിവിധഘട്ങ്ങളികലബ്ഫോബ്ട്ോകളും ൂക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല. 

19 .ജിദയാടാഗ്ഡ്ദഫാദട്ാ ് 

ത്പവർത്തിസ്ഥലംതിരിച്ചറിയുന്നതിനുള്ളഉപോധിയോണ്ജിബ്യോെോഗ്ഡ്ബ്ഫോബ്ട്ോ ്.  

എന്നോൽഇവപരിബ്ശോധനയ്ക്കവിബ്ധയമോക്കിയഒരുഫയലിലുംജിബ്യോെോഗ്ഡ്ബ്ഫോബ്ട്ോ ്ബ്കോപികോ

ണോൻ ോധിച്ചില്ല. 

20.ഗ്പവൃത്ിപൂർത്ീേരണ ാക്ഷയപഗ്തം 

എഎം ിത്പകോരംഉള്ളത്പവൃത്തിപൂർത്തീകരണ ോക്ഷയപത്തം ൂക്ഷിച്ചിട്ില്ല .  

 21. ദ ാഷ്യൽഓഡിറ്റ്ിദപ്പാർട്് 

എഎം ിത്പകോരമുള്ളബ് ോഷ്യൽഒ്ോഡിറ്്നെപോക്കുന്നത്ഇബ്പോഴോണ്.  

22.സ റ്്ഡയറി 

 ംസ്ഥോന ർക്കോരിന്കറനിർബ്േശത്പകോരംവർക്ക്ഫയലിൽ ൂക്ഷിബ്ക്കെ 22 

മകത്തബ്രഖ്യോണ്ക റ്ഡ്യറി .പരിദശാേനയ്ക്കവിദേയമാക്കിയഗ്പവൃത്ിേളിൽ   

സ റ്്ഡയറി ൂക്ഷിച്ചിരുന്നു.ത്പവർത്തിആരംഭിക്കുന്നേിവ ംത്പവർത്തിഅവ ോനതീയതി

എന്നിവബ്രഖ്കപെുതിയിരുന്നു ,അബ്തോകെോപംഎറിബ്മറ്്തുക,,ത്പവൃത്തിേിനങ്ങൾ , 

എന്നിവകവർബ്പജിൽഉെോയിരുന്നുപണിസ്ഥലകത്തക ൗകരയങ്ങളുകെലഭയതഅെങ്ങിയകെക്ക്ലി

റ്ഒന്നോംഭോഗംപൂർണമോയുംപൂരിപച്ചിരുന്നുഎന്നോൽ 

രെോംഭോഗംപൂരിപിച്ചില്ല.ക റ്്ഡയറിയുകെഒരുഭോഗമോണവിജിലൻ ്ആൻഡ്ബ്മോണിറ്റിങ്കമ്മിറ്ി.

വിജിലൻ ്ആൻഡ്ബ്മോണിറ്റിങ്കമ്മിറ്ിയുകെറിബ്പോർട്്ഉെോയിരുകന്നങ്കിലുംഅഭിത്പോയങ്ങൾബ്രഖ്

കപെുത്തിയിട്ുെയിരുന്നില്ല.ഒപുമോത്തംബ്രഖ്കപെുത്തിയിരിക്കുന്നുപണിയോയുധങ്ങളുകെവോെക

ക റ്്ഡയറിയിൽബ്രഖ്കപെുത്തിയില്ലക റ്്ഡയറിമകറ്ോരുഒരുഭോഗമോണ് ന്ദർശകകുറിപ്:  

ത്പവൃത്തിയുകെഓബ്രോഘട്ങ്ങളിലുള്ളപുബ്രോഗതിവിലയിരുത്തുന്നതിനും, 

കതോഴിലോളികളുകെത്പശ്നങ്ങൾമനസ്സിലോക്കുന്നതിനും, 

പദ്ധതിനിർവഹണഏജൻ ിയുകെഉബ്േയോഗസ്ഥർ, ജനത്പതിനിധികൾ, VMC 

അംഗങ്ങൾഎന്നിവർത്പവൃത്തിനെക്കുബ്മ്പോൾസ്ഥല ന്ദർശനംനെബ്ത്തെതോണ്. 

ക റ്്ഡയറികളിൽ,  ന്ദർശകരുകെബ്പരും,ഒപും, ബ്രഖ്കപെുത്തിയിരുകന്നങ്കിലും, 

കുറിപ്ഉെോയിരുന്നില്ല.അബ്തോകെോപംതകന്നപദ്ധതിനിർവഹണഏജൻ ിയുകെഉബ്േയോഗസ്ഥർ ന്ദ

ർശനംവളകരകുറഞ്ഞബ്തോതിൽ മോത്തമ്മോണ്കോണകപട്ത് 

10.CIB-  ിറ്ി ൺഇന്ഫർദമഷ്ന്ദബാർഡ ്

ത്പവർത്തികളികലോന്നുംതകന്ന CIB കോണോൻ ോധിച്ചില്ല. 

ത്ക

ന 

ത്പവർത്തിയുകെബ്പര ് ഏറിബ്മറ്് എംബുക്കി

കലഅളവ് 

ഫീൽഡിൽകെ

അളവ് 

1 ബ്തോബ്ന്ത്ോെ്ബ്കോട്ൻതട്ിൽബ്റോഡ്് ബ് ോളിങ് 5000 0 0 

2 ഖ്ണ്ഡിക 5 ഇൽ പരോമർശി ക്കുന്ന 

കുെുംബങ്ങളുകെഭൂമിയിൽമണ്ണ്ജല ംര

ക്ഷണത്പവൃത്തികൾ 

2000 0 0 
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3 വോർഡ് 9ൽപച്ചക്കറി കൃഷ്ി 

ക്ക്നിലകമോരുക്കൽ.തലോയ 

2000 0 0 

4 തലോയിബ്കോൺകവന്റിൽനീർച്ചോൽനിർ

മ്മോണം ,കയർഭൂവ ്ത്തംവിരിക്കൽ 

3000 0 0 

5 ഇെവിളകൃഷ്ിക്ക്നിലകമോരുക്കൽ 3000 0 0 

12.ദറാസ്ഗാർേിനം 

കതോഴിൽആവശയകതകൃതയമോയിരജിറർകെയ്യുന്നതിനുംകതോഴിലോളികളുകെഅർഹതകളുംഅവ

കോശങ്ങളുംഅവകരബ്ബോധയകപെുത്തുന്നതിനുംപദ്ധതികൾപരിഹരിക്കുന്നതിനുമോയിബ്റോസ്ഗോർേി

നം ംഘെിപിബ്ക്കെതോണ്. 

ബ്റോസ്ഗോർേിനംആെരിക്കുന്നതിനുമുൻപോയിവിവരവിേയോഭയോ വയോപനത്പവർത്തനങ്ങൾ ംഘെി

പിക്കുന്നുെ്എന്ന്ജില്ലോബ്ത്പോത്ഗോംബ്കോഡിബ്നറ്ർഉറപുവരുബ്ത്തെതോണ്. 

ബ്റോസ്ഗോർകലെർ ംബന്ധിച്്ചത്ഗോമപഞ്ചോയത്തുകകളത്പബ്തയകമോയിബ്ബോധവൽക്കരിബ്ക്കെതോ

ണ്. 

ബ്റോസ്ഗോർേിനം ംഘെിപിക്കുന്നതിൻകറെുമതലകളുംഉത്തരവോേിതവങ്ങളും ംസ്ഥോന ർക്കോർ

ജില്ലോബ്ത്പോത്ഗോംബ്കോഡിബ്നറ്ർരൂപീകരിച്ചിട്ുള്ളത്പതിമോ പട്ികഅനു രിച്്ചതകന്നബ്റോസ്ഗോർേിനം

 ംഘെിപിക്കുന്നുഎന്ന്ജില്ലോബ്ത്പോത്ഗോംബ്കോർഡിബ്നറ്ർഉറപുവരുബ്ത്തെതോണ്. ജൂൺ മോ ത്തിൽ 

ബ്റോസ്ഗോർേിനംനെത്തിയതോയികെു. 

12.വിജിലന് ്ആന്ഡ്് ദമാണിറ്റിംഗ്കമ്മിറ്ി(ജാഗ്ഗതദമൽദനാട് മിതി) 
 

ഓബ്രോത്ഗോമപഞ്ചോയത്തിലുംഅഞ്ച്അംഗങ്ങളുള്ളജോത്ഗതബ്മൽബ്നോട് മിതിരൂപീകരിബ്ക്കെതോ

ണ്. ഇതിൽപട്ികജോതി-

പട്ികവർഗവിഭോഗങ്ങൾബ്ക്കവെത്തത്പോധോനയംനൽബ്കെതുംപകുതിബ്പർ ്ത്തീകൾആയിരിബ്ക്ക

െതുമോണ്.ഏറ്വുംകുറഞ്ഞകോലയളവിബ്ലക്ക് VMC കയനിയമിബ്ക്കെത്ത്ഗോമ ഭയോണ്. 

ത്പവർത്തിസ്ഥല ന്ദർശനംകതോഴിലോളികളുമോയിആശയവിനിമയംനെത്തൽ 

,ബ്രഖ്കളുകെപരിബ്ശോധന ,ത്പവർത്തിസ്ഥല ൗകരയങ്ങളുകെപരിബ്ശോധന, 

ത്പവർത്തികളുകെഗുണനിലവോരംനിർണയിക്കൽ,തുകനിർണയംത്പവർത്തിയിൽഉെനീളമുള്ളറി

ബ്പോർട്ിംഗ്ത്പവർത്തിയുകെ വഭോവകത്ത ംബന്ധിച്ചുള്ളഗുണപരമോയവിലയിരുത്തൽഎന്നിവയോ

ണ്ത്പധോനെുമതല. VMC 

എല്ലോത്പവർത്തികളുംപരിബ്ശോധിബ്ക്കെതുംമൂലയനിർണയരജിററിൽബ്രഖ്കപെുബ്ത്തെതുംബ് ോ

ഷ്യൽഓഡിറ്് മയത്തഅ്വത്ഗോമ ഭയിൽ മർപിബ്ക്കെതുമോണ്. VMC 

റിബ്പോർട്്ഒരുകപോതുബ്രഖ്യോയികരുബ്തെതുംആവശയകപെുന്നതിനനു രിച്ച്കപോതുബ്രഖ്യോയി

പഞ്ചോയത്തിൽനിന്നുംലഭിബ്ക്കെതുംആണ്.2 അംഗങ്ങളോണ്നിലവിൽഉള്ളത്. 

ത്കമനമ്പർ അംഗങ്ങ Phon number 

1  ഹബ്േവൻ (കമമ്പർ) 9496473133 

2 പത്മിനി(അംഗനവോെി) 9961544327 

13..നിരീക്ഷണങ്ങൾ  

• മുഴുവൻകതോഴിലോളികൾക്കുംപഴയകതോഴിൽകോർഡ്പു തുക്കിപുതിയകതോഴിൽകോർഡ്അനു

വേിച്ചിട്ുെ്. 

കതോഴിലോളികൾക്കവിതരണംകെയ്തകോർഡിൽവിവരങ്ങൾബ്രഖ്കപെുത്തിയിട്ില്ല. 

• കതോഴിലുറപ്നിയമംഅനുശോ ിക്കുംത്പകോരംകതോഴിലോളികൾക്ക്ത്പവൃത്തിഇെങ്ങളിൽ 

അെിസ്ഥോനക ൗകരയങ്ങൾ ലഭയമോകുന്നില്ല(കയ്യുറ,കോലുറഎന്നിവ). 

● കതോഴിലോളികൾ   വന്ത്ംനിലയ്ക്ക്കതോഴിൽ   ആവശയകപട്തോയികോണുവോൻ ോധിച്ചില്ല. 

● ത്പവൃത്തിഅനുവേിച്ചബ്ഫോറംഫയലിൽ ൂക്ഷിച്ചതോയികോണുവോൻ ോധിച്ചില്ല. 

● ത്പവർത്തിതുെങ്ങുന്നതിനുമുൻപ്കൃ തയമോയിപദ്ധതിആരംഭമീറ്ിങ്ബ്െരോറുകെന്നുമുഴുവൻ  

കതോഴിലോളികളുംഅഭിത്പോയകപട്ു,ഇതുഅഭിനന്ദനമർഹിക്കുന്നു. 

● പരിബ്ശോധനയ്ക്കവിബ്ധയമോക്കിയവർക്ക്് ഫയലിലുംഎംബുക്ക്് 

 ൂക്ഷിച്ചിരുന്നു.എംബുക്കിൽഅളവുകൾ  

ത്പവൃത്തിപൂര്തികരിച്ചഎല്ലോഭൂത്പബ്േശത്തിന്റ്കനയുംഭൂവുെമയുകെബ്പരുംആത്പബ്േശത്തി

ൽഎംബുക്കിൽ  ബ്രഖ്കപെുത്തോത്ബ്പോരോയ്മആണ്. 
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● കതോഴിലുറപ്പദ്ധതിഓഫീ ിൽ ൂക്ഷിബ്ക്കെഏത്ഴജിറർ ൂക്ഷിക്കുന്നുകെങ്കിലും മ

യബന്ധിതമോയിപൂർത്തീകരിച്ചിട്ില്ല. 

● ബ്നോട്്ബുക്കിലോണ്മിനുറ്് ്് എഴുതിബ്രഖ്കപെുത്തുന്നത് 

നിർദേശങ്ങൾ  

• കതോഴിൽകോർഡ്് പൂർണ്ണമോയും് കതോഴിലോളികൾക്ക്് ക ൗജനയമോയി് (ബ്ഫോബ്ട്ോ് ഉൾകപകെ) 

നൽബ്കെതോണ്. 

• ത്പോബ്േശിക്ഭോഷ്യിലുള്ള്എറിബ്മറ്ും്ത്പവൃത്തി്സ്ഥലങ്ങളിൽ്ലഭയമോക്കണം. 

• പദ്ധതി് നെപിലോക്കുന്ന് സ്ഥലകത്തകുറിച്ചുള്ള്  ൂെന് ത്പവൃത്തിയുകെ് ബ്പരികനോപം്

ഉൾകപെുബ്ത്തെതോണ്. 

• ത്പവൃത്തി് കെയുന്ന് ത്പബ്േശം് ഉെമയുകെ് ബ്പര്് , ർബ്വ്വ് നമ്പർ് എന്നിവ് ഉൾകപെുത്തി്

അളവുകൾബ്രഖ്കപെുത്തിയില്ല.ത്പബ്തയകിച്ചു് മണ്ണ്് ജല് ത്പവൃത്തികൾ,എന്നിവ്

കെയുബ്മ്പോൾമോറർ   ർക്കുലർ  ത്പകോരം് നിർബ്േശിക്കുന്ന് ബ്രഖ്കൾ  ഫയലിൽ  

 ൂക്ഷിബ്ക്കെതോണ്. 

• കതോഴിൾ  അബ്പക്ഷകൾ  ത്ഫെ്്്ഓഫീ ്്  വീകരിക്കുകയും്ആയതിനു്കകപറ്്്ര ീത്്

നൽകുകയും്കെബ്യ്യെതോണ്. 

• ബ്മറ്്്് കൂട്മോയി് അബ്പക്ഷ് നൽകുബ്മ്പോൾകതോഴിൽആവശയമുള്ളവകര് ഉൾകപെുത്തി്

അബ്പക്ഷ്കകോെുക്കോൻ്ത്ശമിക്കുക. 

• ഉബ്േയോഗസ്ഥർ  ബ്രഖ്കളിൽ  ഒപുകവക്കുബ്മ്പോൾതീയ്യതി്കൂെി്ബ്രഖ്കപെുബ്ത്തെോതോണ്. 

• വിജിലൻ ്്ആൻഡ്്് ബ്മോണിറ്റിംഗ്് കമ്മറ്ി് അംഗങ്ങകള് ഓബ്രോ് വർഷ്വും്

തിരകഞ്ഞെുബ്ക്കെതോണ്.് വിഎം ിയുകെ് അഭിത്പോയങ്ങൾ  ക റ്്് ഡയറിയിൽ  

കൃതയമോയി് ബ്രഖ്കപെുബ്ത്തെതോണ്.പദ്ധതിയുകെ് ശരിയോയ് രീതിയിലുള്ള് നെത്തിപിന്്

വിഎം ിയുകെ്ഇെകപെലുകൾ  ത്പവൃത്തി്സ്ഥലങ്ങളിൽ  ഉെോബ്വെതുെ്. 

• കതോഴിലുറപിൽഏകറ്െുക്കുന്ന് ത്പവൃത്തികളുകെആസ്തികളൾ് േീര്ഘകോല്

നിലനിൽപിന്ആവശയമോയ്  ോബ്ങ്കതികനിര്ബ്േശങ്ങൾകതോഴിലോളികൾക്ക്്

ഓവർ ീയർമോർനൽബ്കെതും്പോലിക്കുന്നുകെന്ന്്്ഉറപു്വരുബ്ത്തെതുമോണ്. 

• കെക്ക്്് ലവീഫ്്് ബ്പോകല് ത്പോധോനയം് ഉള്ള് മറബ്റോളിൽ് യോകതോരു് വിധ് കവട്ിതിരുത്തലും്

പോെില്ല .കൃതയമോയി്ബ്രകപെുത്തണം്ഹോജർ.  

• മറർബ്റോളിൽ്  ോക്ഷയകപെുത്തുന്ന് ഉബ്േയോഗസ്ഥർതീയ്യതി് കൂെി് ബ്രഖ്കപെുത്തുവോന്്

ത്ശദ്ധിബ്ക്കെതുെ്. 

• കതോഴിലിെങ്ങളിൽ്അെിസ്ഥോന്ക ൗകരയങ്ങൾനിർബന്ധമോയും്ഒരുക്കണം. 

• ഓബ്രോത്പവർത്തിയുകെയുംആരംഭഘട്ത്തിൽ ിഐബിനിർബന്ധമോയുംസ്ഥോപിക്കുവോനു

ള്ളനെപെികൾഉെോകണം. 

ഉപ ംഗ്ഗഹം 

ത്പവർത്തികൾതിരകഞ്ഞെുക്കുബ്മ്പോൾഅതീവജോത്ഗതപുലർബ്ത്തെതുെ്.ഭൂമികയപുനരുജ്ജീവപി

ക്കുന്നതിനു൦അതുവഴി ുസ്ഥിരവിക നം ോധയമോകുന്നതിനുംലക്്ഷ്യംകവച്ചിട്ുള്ളകതോഴിലുറ

പുപദ്ധതിയുകെലോനിംഗ്,നെത്തിപ്എന്നിവ ോമൂഹികപോരിസ്ഥികമോനേണ്ഡങ്ങൾപോലിെ്കകോ

െ്ശോ ്ത്തീയമോയിത്തകന്നനെപിലോബ്ക്കെതുെ്.എങ്ങകനകയങ്കിലുംത്പവർത്തികൾനെപിലോക്കി

കെലവ്കൂട്ുകഎന്നുംകതോഴിലോളികൾകക്ക്തോഴിൽേിനങ്ങൾകൂട്ുകഎന്നുംമോത്തമോവരുത്നിലപോെു

കൾ.വയക്തമോയകോഴ്ചപോെില്ലോകതഅശോ ്ത്തീയമോയരീതിയിൽത്പവർത്തികൾകതകരകഞ്ഞെുക്കു

ന്നതുംകെയ്യുന്നതും,കോലോനു ൃതമല്ലോത്തത്പവർത്തികൾകെയ്യുന്നതുംഇതിന്കറയഥോർത്ഥലക്ഷയ

കത്തകളങ്കകപെുത്തുന്നതോയിവിഷ്മബ്ത്തോകെബ്നോക്കിനിൽക്കെിവരുന്നത്ആശങ്കോജനകമോണ്.

ഈ ോമൂഹികപരിബ്ശോധനഒരുഉയിർകത്തഴുബ്ന്നൽപിനു ോധയമോകുന്നത്പതയോശബ്യോകെഈറിബ്പോ

ർട്് മർപിക്കുന്നു. 

അനുബന്ധം- 1-  

മഹാത്മാഗാന്ധിദേശീയഗ്ഗാമീണതതാഴിലുറപ്്പപദ്ധതിഗ്പോരംഏതറ്ടുക്കാവുന്നഗ്പവൃ

ത്ിേൾ : 

വിഭാഗംഎ-ത്പകൃതിവിഭവപരിപോലനവുമോയിബന്ധകപട്കപോതുത്പവൃത്തികൾ. 

വിഭാഗംബി-ഖ്ണ്ഡികഅഞ്ചിൽ 

പരോമർശിക്കുന്നകുെുംബങ്ങൾക്ക്ജീവബ്നോപോധികമച്ചകപെുത്തുവോനുള്ളത്പവൃത്തികൾ. 

(ബിപിഎൽ ,പട്ികജോതി, പട്ികവർഗം, വിധവകൾ, ഭിന്നബ്ശഷ്ിക്കോർ, 

ഐഎകവഗുണബ്ഭോക്തോക്കൾ.) 
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വിഭാഗം ി- 

ബ്േശീയത്ഗോമീണഉപജീവനമിഷ്ന്കറനിബന്ധനകൾക്കവിബ്ധയമോയിത്പവർത്തിക്കുന്ന വയം ഹോ

യ ംഘങ്ങൾക്ക്കപോതുഅെിസ്ഥോനക ൗകരയവിക നം. 

വിഭാഗംഡി-ത്ഗോമീണഅെിസ്ഥോനക ൗകരയവിക നത്പവൃത്തികൾ. 

അനുബന്ധം: വിവിേതലത്ിലുള്ളഉദേയാഗസ്ഥരുതടെുമതലേൾ . 

ദമറ്്് മാരുതടെുമതലേൾ . 

ത്പവൃത്തിസ്ഥലങ്ങളിൽ  ത്പവൃത്തിയുകെബ്മൽബ്നോട്ം. 

• കതോഴിൽകോർഡിൽആവശയമുള്ളവിവരങ്ങൾബ്രഖ്കപെുത്തുക. 
• മറർബ്റോളിൽകതോഴിലോളികളുകെഹോജർഉറപുവരുത്തുക. 
• ബ്മറ്്മോരുകെപരിശീലനങ്ങളിൽപകങ്കെുക്കുക .അറിവുകൾകതോഴിലോളികളുമോയിപങ്കുകവ

ക്കുക. 
• ത്പവൃത്തിഇെങ്ങളിൽആവശയമോയക ൗകരയങ്ങളൾഉബ്െോഎന്ന്ഉറപുവരുത്തുക. 
• ക റ്്ഡയറിയിൽബ്മോണിറ്റിംഗിനവരുന്നഉബ്േയോഗസ്ഥകരകകോെ്ഒപവയ്പിക്കണം. 
• കതോഴിലോളികൾക്ക്അവരുകെപത്തുഅവകോശങ്ങകളകുറിച്ച്പറഞ്ഞുകകോെുക്കുകയുംഅവ

കരബ്ബോധോവത്കരിക്കുകയുംകെയ്യുക. 
• പുതിയകതോഴിൽഇെങ്ങൾകകെത്തുവോനുംപുതിയകതോഴിൽആ ൂത്തണംകെയ്യുവോനും
കതോഴിലോളികകള ഹോയിക്കുക. 

• കൃതയമോയിബ് ോഷ്യൽഓഡിറ്്്ത്ഗോമ ഭയിലും,കത്പോജക്റ്്്മീറ്ിങ്ങിലുംപരിശീലനകയോമ്പി

ലുംപകങ്കെുക്കുക.മറ്ുകതോഴിലോളികൾക്ക്കൂെിബ്മറ്്്ന്കറെുമതലകളിബ്ലക്ക്കെന്നുവരോനു

ള്ള ോഹെരയംഉെോക്കുക. 

• കതോഴിലോളികളുമോയിനിരന്ത്രം മ്പർക്കംപുലർത്തുകയുംകൂെുതൽബന്ധംസ്ഥോപിക്കുക

യുംകെയ്യുക. 

ഓവർ ീയർ /എഞ്ചിനീയർ )  

● ത്പവൃത്തികളുകെഎറിബ്മറ്്തയ്യോറോക്കൽ. 

● ത്പവൃത്തിയുകെ ോബ്ങ്കതികകോരയങ്ങളുംഅളവുകളുംകതോഴിലോളികൾക്ക്പറഞ്ഞു

കകോെുക്കുക. 

● ത്പവൃത്തിയുകെഅളവുകൾ 

ബ്രഖ്കപെുത്തികൂലിനൽകുന്നതിനോവശയമോയനെപെികൾ കെയ്യുക. 

പഞ്ചായതസെഗ്േട്റി /അ ിസ്റ്റന്റത് ഗ്േട്റി 

● പദ്ധതിയുകെബ്മൽബ്നോട്ം. 

● ബില്ലുകൾ അംഗീകരിക്കൽ. 

● കതോഴിലോളികളുകെബ്വതനംയഥോ മയംഅവരുകെഎകക്കൗെിൽ 

എത്തികയന്നത്ഉറപുവരുത്തൽ. 

● മറർ ബ്റോള്സോക്ഷയകപെുത്തികതോഴിൽ അനുമതിനൽകുക,  

ഗ്പവൃത്ിപൂർത്ീേരിച്ചഭൂഗ്പദേശങ്ങളുതടവിവരങ്ങൾ  

ഇെവിളകൃഷ്ിക്ക്നിലകമോരുക്കൽ ഖ്ണ്ഡിക 5 

ഇൽപരോമർശിക്കുന്നകുെുംബങ്ങളുകെഭൂമിയിൽമണ്ണ്ജ

ല ംരക്ഷണത്പവൃത്തികൾ 

മത്തയോരിമോധവി  മൂപൻ്്റകത്്ത  ഖ്േീജ കോവുട്ൻയബ്ശോേ മൂപൻ്്റകത്്തഖ്േീജ 

വിയബ്ശോേ വിജിതപിവി  ബിന്ദുവിപി വിജിതപിപി 

കകവിപുഷ്പ  തലയക്്കകലവീട്ിൽനോ

രോയണി 

ജിഷ്എൻ തലക്കകലവീട്ിൽതമ്പി 

എപികമോയ്തീൻ  ബിന്ദുവിപി ബിലോവിനകത്്തഅഹമ്മ

േ ്

 

ഇകകരോജൻ ജിഷ്എൻ തോഹിറപി  

കകോയ്യക്കിൽതമ്പോ

യി  

ബിലോവിനകത്്ത  

അഹമ്മേ്  

മുനീറഎ  

തോഹിറപി  മുനീറഎ ഇകകരോജൻ  

കോവൂട്ൻയബ്ശോേ ബ്ത്പമവിലക്കിരിയൻ കകോയ്യക്കീൽതമ്പോയി  

ഗ്ഗാമ ഭനിർദേശങ്ങൾ  

• കതോഴിലിെങ്ങളിൽ്അെിസ്ഥോന് ൗകരയം്ലഭിക്കുന്നില്ല 
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• ഓവുെോൽ്വൃത്തിയോക്കൽ(കകോയപോറ്മുതൽ്അങ്ങോെി്വകരയുള്ളത്, കകോയപോറ്

മുതൽ്കറയിൽബ്വ്ബ്റഷ്ൻ്വകരയുള്ള) ഇതിൽ്ഉൾകപെുത്തി്തരണം.  

• വോർഡ്്9 കല്അംഗനവോെി്യിബ്ലക്ക്്നെപോത്ഇല്ല. അത്്കകട്ി്കകോെുക്കോനുള്ള്ഒരു്

പദ്ധതി്കതോഴിലുറപലൂകെ്കെയ്തു്കകോെുക്കണം.്പുതിയ്വി്എം് ി്കമമ്പർ്മോകര്

തിരകഞ്ഞെുത്തു. 

• വിഎം ികൃതയമോയിത്പവർത്തിക്കുന്നില്ല. 

ഗ്ഗാമ ഭതീരുമാനങ്ങൾ  

• ബ്മറ്്്മുഖ്ോന്ത്ിരംഎല്ലോകതോഴിലോളികളുംഒപിട്കതോഴിലിനോയുള്ളഅബ്പക്ഷ)തീയതിബ്രഖ്

കപെുത്തി)പഞ്ചോയത്ത്്ത്ഫെ്്ഓഫീ വഴിനൽകുവോൻതീരുമോനമോയി. 

• കുെികവള്ള ൗകരയം ,ബ്പക്ഷനകയ്യുറകോലുറഎന്നിവലഭിക്കുനതിനോയിപഞ്ചോയത്തിൽഅ

ൽകോൻതീരുമോനിച്ചു 

• ത്പവൃത്തിതുെങ്ങുംമുൻപ്സിഐബിസ്ഥോപിക്കുനതിനോയിതീരുമോനിച്ചു.. 

• ത്പവർത്തനംകമച്ചകപെുത്തോൻപുതിയവിഎം ികമമ്പർമോകരതിരകഞ്ഞെുത്തു.  

1. ബ്ജയോതി(അംഗനവോെിവർക്കർ) 

2. പങ്കജ(അംഗനവോെിവർക്കർ) 

3.  ഹബ്േവൻ(കമമ്പർ) 

4. കുഞ്ഞിമംഗലംകൃഷ്ണൻ(കപോതുത്പവർത്തകൻ) 
 

 

 


