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ആമുഖം 

ഇന്ത്യയില്  ോധോരണക്കോരോയ ജനങ്ങളുതട തെോഴില് തെയ്യുവോനുള്ള അവകോശതത്ത 

 ംരക്ഷിച്ച് നിലനിര്ത്തുന്നെിനോയി 2005 ത പ്റ്ംബര് അഞ്ചോം െീയെി ബ്േശീയ ഗ്ഗോമീണ 

തെോഴിലുറപ് നിയമം നിലവില് വന്നു. അവിേഗ്ധ കോയിക തെോഴിലില് ഏര്തപടോൻ 

 ന്നദ്ധെയുള്ള ഗ്ഗോമഗ്പബ്േശങ്ങളില് അധിവ ിക്കുന്ന ഏതെോരു കുടുംബത്തിനും ഒരു 

 ോമ്പത്തിക വര്ഷ്ം 100 േിവ ത്തില് കുറയോത്ത തെോഴില് ഉറപോക്കുന്നബ്െോതടോപം 

ഗുണബ്മന്മയുള്ളെും സ്ഥോയിയോയി്ുള്ളെും ഉല്പോേനക്ഷമവുമോയ ആസ്തികളുതട  ൃഷ്ടിയോണ ്

ഈ പദ്ധെിയുതട മുഖയ ലക്ഷയം.േരിഗ്േരുതട ഉപജീവനവും ആയി ബന്ധതപ് വിഭവോടിത്തറ 

ശക്തിതപടുത്തുകയും  ോമൂഹികമോയി പിബ്ന്നോക്കം നില്ക്കുന്ന എല്ലോ കുടുംബങ്ങതളയും 

പദ്ധെിയില് ഉൾതപടുത്തുകയും പഞ്ചോയത്ത് രോജ് സ്ഥോപനങ്ങതള ശക്തിതപടുത്തുക  എന്നെും 

ഇെിൻതറ ലക്ഷയമോണ്. 

 

 വിബ്ശഷ്െകൾ 

 

➢ നിയമത്തിൻതറ പിൻബലമുള്ള അവകോശോധിഷ്ഠ ിെപദ്ധെി 

➢ ഗ്ഗോമപഞ്ചോയത്ത് ഗ്പബ്േശത്ത് െോമ ിക്കുന്ന 18 വയസ്്സ പൂര്ത്തിയോയ 

ഏതെോരോൾക്കും പദ്ധെിയില് പങ്കോളിയോകോം 

➢  ്ഗ്െീക്കും പുരുഷ്നും െുലയ ബ്വെനം  

➢ പരിസ്ഥിെി  ംരക്ഷണം കോര്ഷ്ിക ബ്മഖലയിതല അടിസ്ഥോന  ൗകരയ 

വിക നം എന്നിവയ്ക്ക് മുൻഗണന 

➢ തെോഴിലോളികൾ െതന്ന ഗ്പവര്ത്തികൾ കതെത്തുകയും ആ ൂഗ്െണതത്ത 

 ഹോയിക്കുകയും തെയ്യുന്നു 

➢ ആ ൂഗ്െണത്തിലും നിര്വഹണത്തിലും െികഞ്ഞ  ുെോരയെ 

➢ കരോറുകോതര ഇടനിലക്കോബ്രോ ഇല്ല 

➢ തപോെുജന പങ്കോളിത്തബ്ത്തോതട ബ്ലബര് ബഡ്ജറ്് 

➢ ബോങ്ക ്ബ്പോബ്റോഫീ ് വഴി മോഗ്െം ബ്വെന വിെരണം 

➢  ്ഗ്െീകൾക്ക് മുൻഗണന 

➢ കമ്പയൂ്ര് ശൃംഖല വഴിയുള്ള ബ്മോണിറ്റിംഗ്  ംവിധോനം 

➢ ഗ്ഗോമ ഭ പദ്ധെി ഓഡിറ് ്തെയ്യുന്നു 

ബ്േശീയ ഗ്ഗോമീണ തെോഴിലുറപ് പദ്ധെി ഗ്പകോരം ഗ്ഗോമപഞ്ചോയത്ത് ഗ്പബ്േശത്ത്  നടപിലോക്കുന്ന 

മുഴുവൻ ഗ്പവൃത്തികളും  ബ് ോഷ്യല് ഓഡിറ്ിങ്ങിനു വിബ്ധയമോക്കണതമന്ന17(2) വകുപ് 

നിഷ്കര്ഷ്ിക്കുന്നു പദ്ധെി ഗ്പവര്ത്തന തത്തപറ്ിയും തപോെു ധനംെിലവഴിക്കുന്നെിതനപറ്ിയും 

പൗര  മൂഹം നടത്തുന്ന  പര യവും  വെഗ്ന്ത്വുമോയ പരിബ്ശോധനയോണ് ആണ് ബ് ോഷ്യല് 

ഓഡിറ് ്അഥവോ  ോമൂഹിക പരിബ്ശോധന .തെോഴിലുറപ് നിയമഗ്പകോരം വര്ഷ്ത്തില് രെുെവണ 

ബ് ോഷ്യല് ഓഡിറ് ്ഗ്ഗോമ ഭകൾ എല്ലോ വോര്ഡിലും കൃെയമോയി നടബ്ത്തെെോണ്ബ് ോഷ്യല് 

ഓഡിറ് ്ലൂതട അഴിമെി ഇല്ലോെോക്കുന്നെിനും  ുെോരയെ ഉറപു വരുത്തുന്നെിനും കോരയക്ഷമെ 

വര്ധിപിക്കുന്നെിന്   ത്ഭരണം ഉറപോക്കുന്നെിനും കഴിയുന്നു.പദ്ധെി പണം ശരിയോയ 

രീെിയില് െിലവഴിച്ചി്ുെ് എന്നും പണം തെലവഴിച്ച് അെുതകോെ് പദ്ധെിയുതട ലക്ഷയം 

കകവരിച്ചി്ുെ് എന്നും ഗുണബ്ഭോക്തോക്കളുതട ജീവിെത്തില് ഗുണകരമോയും  കോരയമോയ മോറ്ം 

ഉെോയി്ുെ് എന്ന് ബ് ോഷ്യല് കതെത്തോൻ കഴിയുന്നു 

പദ്ധെി ആ ൂഗ്െണ്ണം. നിര്വഹണം, ബ്മോണിറ്റിംഗ് െുടങ്ങി എല്ലോ വയക്തികളും ബ് ോഷ്യല് 

ഓഡിറ് ്ഗ്ഗോമ ഭയില് നിര്ബന്ധമോയും പതങ്കടുക്കണം.മഹോത്മോ ഗോന്ധി ബ്േശീയ ഗ്ഗോമീണ 

തെോഴിലുറപ്പ ദ്ധെിയില്   ുഗമവും  ുെോരയവുമോയി ബ് ോഷ്യല് ഓഡിറ് ്നടത്തുന്നെിന്  

ബ്കരളത്തില്   വെഗ്ന്ത് െുമെലയുള്ള ബ് ോഷ്യല് ഓഡിറ് ്യൂണിറ് ്നിലവില്വന്നു 

1.രീെിശോ ്ഗ്െം 

ബ് ോഷ്യല് ഓഡിറ് ്റിബ് ോഴ്സ്  തപര് ണ്  ഗ്പവര് ത്തി ഫയല് പരിബ്ശോധന, ഫീല്ഡ്  ന്ദര്ശനം, 

തെോഴിലോളികളും ആയുള്ള അഭിമുഖം, എം ഐ എ ് പരിബ്ശോധന എന്നിവതയ 

അടിസ്ഥോനമോക്കിയോണ് ബ് ോഷ്യല് ഓഡിറ് ്റിബ്പോര്്് െയ്യോറോക്കിയി്ുള്ളെ്.  

2. പഞ്ചായത്്്  അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ  
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1 ജില്ല കണ്ണൂര് 

 

2 ബ്ലോക്ക്്   പയ്യന്നൂര് 

3 അെിരുകൾ  

3.1 കിഴക്ക ് തെറുെോഴം ഗ്ഗോമപഞ്ചോയത്്ത 

3.2 പടിഞ്ഞോറ ് രോമന്ത്ളി ഗ്ഗോമപഞ്ചോയത്്ത  

3.3  തെക്ക്് തെറുെോഴം ഗ്ഗോമപഞ്ചോയത്്ത 

3.4 വടക്ക ് പയ്യന്നൂര് മുൻ ിപോലിറ്ി 

4 വിസ്തീര്ണം   15.44 

5 വോര്ഡ്് കളുതട എണ്ണം 14 

 ജന ംഖയ  18965 

 പുരുഷ്ൻ മോര്  

  ്ഗ്െീകൾ 10,527 

6 പ്ിക ജോെി 76 

7 പ്ിക വര്ഗം 0  

8    

9 സ്കൂ ൾ 5  

10 കുടുംബഗ്ശീ യൂണിറ് ് 122 

11 അംഗൻവോടി 19 

4.ത ാഴിലുറപ്്പ പദ്ധ ി അടിസ്ഥാന വിവരം 

തെോഴില് കോര്ഡ്്     

( ആതക)  

ആക്റ്ീവ് തെോഴില് 

കോര്ഡ്് 

ആക്റ്ീവ് തെോഴില് 

കോര്ഡ്് (sc/എ ്,ടി) 
നൂറു േിന തെോഴില്  

2625 626 64 216 

5.വാര്ടഡ്് ലത്ില്   ത ാഴിലുറപ്്പ പദ്ധ ിയില് രജി ്തറര്ട തെയ്തവരുതടവിവരങ്ങൾ 

തെോഴില് കോര്ഡ്്( 

ആതക) 

ആക്റ്ീവ് തെോഴില് 

കോര്ഡ്് 

ആക്റ്ീവ് തെോഴില് 

കോര്ഡ്് (sc/എ ്,ടി) 
നൂറു േിന തെോഴില് 

216 52 20 
24 

 

6.ഓഡിറ്്് നു വിദേയമാക്കിയ  ഗ്പവൃത്ിേളുതട ലിസ്റ്റ ്

ഗ്ക ഗ്പവൃത്തിയുതട ബ്പര ് വര്ക്ക്് ഐ,ഡി  കോലയളവ ് െിലവ ് ഗ്പവൃത്തി 

േിനങ്ങൾ 

1 തെബ്ക്കവയല് പോട 

ബ്ശഖരം വരമ്പിടലും 

നിലതമോരുക്കലും LD/251341 

06/11/18 

18/12/18 412176 

1488 

2 വോര്ഡ് പത്തില് മണ്ണ് 

ജല  ംരക്ഷണ ഗ്പവ 

ര്ത്തികൾതെ ബ്ക്ക 

വയല് നീര്ത്ത ടത്തി 

ല് മണ്ണ് ജല  ംര ക്ഷ 

ണ ഗ്പവര്ത്തികൾ  

 

WC/339203 

WC/336852 
 

 

23/01/19 

21/03/19 
 

 

 466468 

 

 1684 

3 വയക്തിഗെ കക്കൂ ് 

നിര്മ്മോണം വിമല 

 ി കലഫ ്ഭവന 

ത്തിന് 

 
IF/354970 
 

15/12/18 

31/01/19 
 11997 

13 

4 വയക്തിഗെ കക്കൂ ് 

നിര്മ്മോണം ബ്ശോഭ പി 

കലഫ് ഭവനത്തിന് 

RS/307868 
 

13/12/18  
05/02/19 
 

10518 13 
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7.ഗ്പവര്ടത്ിേളുതട പരിദശാേന വിവരണം 

 

 ഗ്പവൃത്തിയുതട ബ്പര ് എം ബുക്കില്  ഫീല്ഡ്് പരിബ്ശോധനയില്  

1 തെബ്ക്കവയല് 

പോടബ്ശഖരം വരമ്പിടലും 

നിലതമോരുക്കലും 

വരമ്പ്= 2320 

നിലതമോരുക്കല് = 

56.61ഏക്കര് 

വരമ്പ്= 2320 

നിലതമോരുക്കല് = 56.61ഏക്കര് 

2 വോര്ഡ് പത്തില് മണ്ണ് ജല 

 ംരക്ഷണ ഗ്പവര് ത്തി 

കൾതെബ്ക്ക വയല് നീര് 

ത്തടത്തില് മണ്ണ് ജല  ം 

രക്ഷണ ഗ്പവര്ത്തികൾ 

വരമ്പ്=450 

കിള= 18ഏക്കര് 

കോട് കയറി കിടക്കുന്നെിനോല് ഒന്നും 

െതന്ന കോണോൻ  ോധിച്ചില്ല. 

3 വയക്തിഗെ കക്കൂ ് 

നിര്മ്മോണം വിമല  ി 

കലഫ് ഭവനത്തിന് 

നീളം =2.5m 

വീെി=1.35m 

ഉയരം=2.20m 

നീളം =2.5m 

വീെി=1.35m 

ഉയരം=2.20m 

4 വയക്തിഗെ കക്കൂ ് 

നിര്മ്മോണം ബ്ശോഭ പി 

കലഫ് ഭവനത്തിന് 

നീളം =2.50m 

വീെി=1.35m 

ഉയരം=2.20m 

നീളം =2.5m 

വീെി=1.35m 

ഉയരം=2.20m 

നിരീക്ഷണങ്ങൾ  

1.തെബ്ക്കവയല് പോടബ്ശഖരം വരമ്പിടലും നിലതമോരുക്കലും 

വരമ്പുകൾ എല്ലോം െതന്ന കോണോമോയിരുന്നു. ഇബ്പോൾ അവിതട തനല്കൃഷ്ി തെയ്തു വരികയോണ്.  

2 വോര്ഡ് പത്തില് മണ്ണ് ജല  ംരക്ഷണ ഗ്പവര്ത്തികൾ 

തെബ്ക്ക വയല് നീര്ത്തടത്തില് മണ്ണ് ജല  ംരക്ഷണ ഗ്പവര്ത്തികൾ 

വീടുകളില് ഉള്ള വരമ്പുകൾ ഒന്നും െതന്ന കോണോൻ പറ്ിയില്ല.കോടുകിള തെയ്ത സ്ഥലത്ത് ഇബ്പോൾ 

വീെും കോടുകയറി കിടക്കുന്നെോയി കോണോൻ  ോധിച്ചു. 

3.വയക്തിഗെ കക്കൂ ് നിര്മ്മോണം വിമല  ി കലഫ് ഭവനത്തിന് 

നല്ല രീെിയില് െുവരിൻ്്റ പണി എടുത്ത െീര്ന്നെോയി കോണോൻ  ോധിച്ചു 

4.വയക്തിഗെ കക്കൂ ് നിര്മ്മോണം ബ്ശോഭ പി കലഫ് ഭവനത്തിന് 

നല്ല രീെിയില് െുവരിൻ്്റ പണി എടുത്ത െീര്ന്നെോയി കോണോൻ  ോധിച്ചു  

7.അവോശ അേിഷ്ഠ ി  നിരീക്ഷണങ്ങൾ 

                     മഹോത്മഗോന്ധി ബ്േശീയഗ്ഗോമീണ തെോഴിലുറപ് നിയമത്തിലൂതട ഗ്ഗോമീണ ജനെയ്ക്ക് 

തെോഴില് നല്കതപടുന്നബ്െോതടോപം അവരുതട പത്തു അവകോശങ്ങളും 

 ംരക്ഷിക്കതപടുന്നു.ബ് ോഷ്യല് ഓഡിറ്ിലൂതട ഗ്പവൃത്തികളുതട പരിബ്ശോധനയും അബ്െോതടോപം 

തെോഴിലോളികളുതട പത്തവകോശങ്ങളും  ംരക്ഷിക്കതപടുന്നുതവന്നും വിലയിരുത്തുന്നു. 

തെോഴിലുറപ് നിയമത്തിലൂതട തെോഴിലോളികൾക്ക് ലഭയമോയ അവകോശങ്ങതള കുറിച്ച് െോതഴ 

പറയുന്നു. 

1. ത ാഴില് ോര്ടഡുമായി ബന്ധതപ്പവ: 

തെോഴില്കോര്ഡ്്ഒരുആധികോരികബ്രഖയോണ് .മഹോത്മോ ഗോന്ധി ബ്േശീയ ഗ്ഗോമീണ തെോഴിലുറപ് 

നിയമത്തിതല തഷ്ഡയൂൾ 2 ഗ്പകോരം തെോഴില് കോര്ഡിന് അബ്പക്ഷ നല്കുന്ന കുടുംബങ്ങൾക്ക് 15 

േിവ ത്തിനകം െികച്ചും ത ൗജനയമോയി തെോഴില് കോര്ഡ്് ലഭയമോക്കണതമന്ന ്

അനുശോ ിക്കുന്നു. കൂടോതെ കൃെയമോയ ഇടബ്വളകളില് കോര്ഡ് പുെുക്കി നല്ബ്കെെുമോണ്. 

തെോഴില് കോര്ഡ് തെോഴിലോളികളുതട കകവശം െതന്നയോണ ്  ൂക്ഷിബ്ക്കെെ്  തെോഴില് 

ഏര്തപ് േിവ ങ്ങൾ കൃെയമോയി ബ്രഖ തപടുത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നോല് തെോഴില് കോര്ഡില് 

അടിസ്ഥോന പരമോയി പൂരിപിബ്കെ എല്ലോ ഭോഗങ്ങളും ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്നു.തെോഴിലോളി 

തെോഴില്  ആവശയ തപ് െീയെി,ആവശയ തപ് കോലയളവ് ബ്ജോലി ലഭയമോയ കോലയളവ് ലഭയമോയ 

കൂലി  എന്നീ ഭോഗങ്ങൾ ഒന്നും െതന്ന പൂരിപിച്ചി്ില്ല.ആയെിനോല് കഴിഞ്ഞ  ോമ്പത്തീക വരഷ്്ം 

ഇെു തെോഴിലില് ഭോഗമോയിരുന്നു എന്ന് തെോഴില് കോര്ഡില് നിന്നും മന ിലോക്കോൻ 

 ോധിച്ചിരുന്നില്ല 

2. ത ാഴില് ലഭിക്കുന്ന ്  ംബന്ധിച്ച്: 

തെോഴില് കോര്ഡുള്ള ഏതെോരു കുടുംബത്തിനും 100 േിവ തത്ത അവിേഗ്ദ കോയിക തെോഴിലിന് 

അവകോശമുെ്. അബ്പക്ഷ നല്കിയോല് കകപറ്ു രശീെ് നല്കുകയും15 േിവ ത്തിനകം 

തെോഴില്  ലഭയമോക്കണതമന്നും നിയമത്തില് ഗ്പെിപോേിക്കുന്നു..അബ്പക്ഷ  വീകരിക്കുന്ന 

മുറയ്ക്ക് അബ്പക്ഷകന് കകപറ്ു രശീെ്  നിര്ബന്ധമോയും നല്കണതമന്ന ് നിയമത്തില് 
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അനുശോ ിക്കുന്നുെ് . ഫയലില് തെോഴില് അബ്പക്ഷകബ്ളോ രശീെിന്തറ തകൗെര് സ്ലിപ് 

കോണോൻ  ോധിച്ചി്ില്ല.  

തെോഴിലുറപ് നിയമഗ്പകോരം തെോഴില് ആവശയതപ്ു കഴിഞ്ഞോല് 15 േിവ ത്തിനകം തെോഴില് 

ലഭയമോക്കണതമന്നുെ്. വോര്ഡിതല തെോഴിലോളികൾക്ക് തെോഴില് ആവശയമുള്ള  മയങ്ങളില്  

അബ്പക്ഷ  മര്പിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക ് 15 േിവ ത്തിനകം തെോഴില് അനുവേിബ്ക്കെെുെ്. 

വോര്ഡിതലതെോഴിലോളികൾ െീയ്യെി ബ്രഖതപടുത്തി  ബ്രഖോമൂലം അബ്പക്ഷ  മര്പിക്കോറില്ല 

അെുതകോെുെതന്ന കൃെയമോയി തെോഴില് ലഭിച്ചി്ുബ്െോ എന്ന് ബ്രഖകളില് നിന്നും വയക്തമല്ല.  

3.തെോഴിലില്ലോയ്മദവ നം: 

തെോഴില് ആവശയതപ്ു കഴിഞ്ഞോല് 15 േിവ ത്തിനകം തെോഴില് ലഭയമോക്കോത്തപക്ഷം 

തെോഴിലില്ലോയ്മ ബ്വെനം ലഭിക്കോൻ അവകോശമുെ്.വോര്ഡിതലതെോഴിലോളികൾ െീയ്യെി 

ബ്രഖതപടുത്തി  ബ്രഖോമൂലം അബ്പക്ഷ  മര്പിക്കോറില്ല ,അെുതകോെ് െതന്ന തെോഴിലില്ലോയ്മ 

ബ്വെനം ലഭിബ്ക്കെ  ോഹെരയം ഉെോയി്ില്ല 

4.തഷ്ല്്് ഓ് ദഗ്പാജേ്റ്്്   ംബന്ധിച്ച്: 

വോര്ഡില് ആവശയമോയ വിക ന ഗ്പവൃത്തികൾ കതെത്തുന്നെിന് തെോഴിലോളികൾക്ക ്

അവകോശം ഉെ.് തെോഴില് കതെത്തുന്നെിനു തെോഴിലോളികളുതടയും ബ്മറ്ിതെയും ഭോഗത്ത്് 

നിന്നും പങ്കോളിത്തമുെോവുന്നുെ്, എന്നോല് തെോഴിലുറപില് അനുവേനീയമോയ ആസ്തി വിക ന 

ഗ്പവൃത്തികൾ കതെത്തുന്നെിന് വോര്ഡിതല വിവിധ ബ്മഖലയില് ഉള്ളവരുതട പങ്കോളിത്തം 

ഉെോബ്വെെുെ്.പഞ്ചോയത്തില്വോര്ഡ്് െലത്തില്  ഗ്ഗോമ ഭ രജി ്തറര്   ൂക്ഷിക്കുന്നെോയി 

കെില്ല .വോര്ഡിതല തപോെു ഗ്ഗോമ ഭയില്  ആണ് തെോഴിലുറപ്  ംബന്ധമോയ ബ്യോഗം 

ബ്െര്ന്നെോയി കോണുന്നെ് 

5.യാഗ് ാ തെലവ ് ംബന്ധിച്ച്: 

തെോഴിലോളികൾക്ക് െോമ  സ്ഥലത്തുനിന്നും 5 കിബ്ലോമീറ്ര് െുറ്ളവില് തെോഴില് 

ലഭിക്കുവോനുള്ള അവകോശമുെ്, ഗ്പസ്തു െ പരിധിക്കു പുറത്തു  തെോഴില് തെബ്യ്യെ  ോഹെരയം 

ഉെോവുകയോതണങ്കില് യോഗ്െോ ബത്തയോയി കൂലിയുതട 10% െുക നിലവിതല കൂലി ഗ്പകോരം  27 

രൂപ 10 കപ  ഗ്പവൃത്തി േിവ ങ്ങളില് ലഭയമോക്കണം. അഞ്ച്കിബ്ലോമീറ്ര് പരിധിക്കപുറം 

തെോഴിലുറപ് ഗ്പവൃത്തി തെയ്തില്ല എന്നോണു തെോഴിലോളികളില് നിന്നും മന ിലോക്കോൻ 

കഴിഞ്ഞെ്. 

6.ഗ്പവൃത്ി സ്ഥലതത് ത ൌേരയങ്ങൾ  ംബന്ധിച്ച്; 

തെോഴിലിടങ്ങളില് ലഭിബ്ക്കെ അടിസ്ഥോന ത ൗകരയങ്ങളോയ ഗ്പഥമ ശുഗ്ശൂഷ്ോ  ംവിധോനങ്ങൾ, 

വിഗ്ശമ  മയതത്ത െണല്  ൗകരയം, കുടിതവളളം എന്നിവ തെോഴിലോളികൾക്ക് ത ൗജനയമോയി 

ലഭയമോബ്ക്കെെുെ്.  . തെോഴിലോളികളുമോയുള്ള കൂടിക്കോഴ്ച യില് മന ിലോക്കോൻ ോധിച്ചെ്  

കുടിതവള്ളത്തിനോയി  പോഗ്െം,ഗ്ലോ ്് എന്നിവ ലഭയമോയിരുന്നു എന്നും അബ്െോതടോപം  ഗ്പഥമ 

ശുഗ്ശൂഷ് മരുന്നുകൾ വോങ്ങിെു ഓഫീ ില് നല്കുന്ന എന്നറിയോൻ  ോധിച്ചു,എന്നോല് ഇെുവതര 

തെോഴിലോളികൾക്ക് ,കയ്യുറ കോലുറ ലഭിച്ചി്ില്ല .ഇെ് നിര്വഹണ ഏജൻ ിയുതട 

ഭോഗത്തുനിന്നുള്ള വീഴ്ചയോണ്, െുടര്ന്നുള്ള ഗ്പവൃത്തികളില് അടിസ്ഥോന ത ൗകരയങ്ങൾ 

ലഭയമോക്കുന്നെിന് നിര്വഹണ ഏജൻ ി ഗ്ശദ്ധിബ്ക്കെെുെ്.  

അപേടങ്ങൾ  ംബന്ധിച്ച്: 

തെോഴിലുറപ് ബ്ജോലിക്കിതട തെോഴിലോളികൾക്ക് ഏതെങ്കിലും െരത്തിലുള്ള അപകടം  ംഭവിച്ചു 

ബ്പോവുകയോതണങ്കില് നിയമത്തിതല തഷ്ഡയൂൾ 2(5)ഗ്പകോരവുംഅദ്ധയോയം 9 തല പരോമര്ശങ്ങളുതട 

അടിസ്ഥോനത്തിലും െികില് ോ തെലവുകളുതട ബ്രഖകൾ  മര്പിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക ് ഗ്പസ്തു െ െുക 

മുഴുവനും അനുവേിച്ചു തകോടുബ്ക്കെെോണ്.ഓഡിറ്്് കോലയളവില് അത്തരത്തില് ഉള്ള 

അപകടങ്ങൾ ഒന്നും  ംഭവിച്ചി്ില്ല . 

7.ദവ നം ലഭയമാക്കുന്ന ്  ംബന്ധിച്ച്; 

തെോഴിലുറപ് നിയമത്തില് ത ക്ഷന് 3(2)ഗ്പകോരം മറര് ബ്റോള് കോലോവധി കഴിഞ്ഞു 

15േിവ ത്തിനകം തെോഴിലോളികളുതട അതക്കൗെില് കൂലി ലഭിക്കുവോൻ അവകോശമുെ്.  

പഞ്ചോയത്തില് നിന്നും പെിനഞ്ച് േിവ ത്തിനുളളില് എഫ്.ടി.ഒ ജനബ്ററ്് തെയ്തി്ുെ്.  

8.15 േിവ ത്ിനേം ദവ നം ലഭയമായിതലങ്കില് നഷ്ട പരിഹാരം ലഭിക്കുവാനുള്ള 

അവോശം 

തെോഴില് പൂര്ത്തീകരിച്ചു പെിനഞ്ചു േിവ െ്നുള്ളില് കൂലി ലഭിെിരുന്നിതലന്കില്  

കൂലിയുതട  0.05  ശെമോനം നഷ്ട പരിഹാരം ലഭിക്കുവാനുള്ള അവോശം ഉണ്ട്. 

പഞ്ചോയത്തില് നിന്നും പെിനഞ്ച് േിവ ത്തിനുളളില് എഫ്.ടി.ഒ ജനബ്ററ്് തെയ്തി്ുെ്.നിലവില് 
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ബ്കഗ്ന്ദ  ര്കോരില് നിന്നും ഫെ്് ലഭയമോകെിരിക്കുന്ന  ോഹെരയത്തില് മോഗ്െമോണ് ബ്വെനം 

ലഭിക്കോൻ  കവകുന്നെ്. 

 

 

9.പരാ- ി പരിഹാരം  ംബന്ധിച്ച്: 

തെോഴിലുറപുമോയി ബന്ധതപ് ഏതെങ്കിലുംകോരയത്തില് പരോെിയുെോകുന്ന പക്ഷം ആയെ് 

ബ്രഖോമൂലം പഞ്ചോയത്തില് പരോെിതപടോവുന്നെോണ്, ഗ്പസ്തു െ പരോെികൾ  വീകരിച്ചു ര ീറ്്് 

നല്കുകയും പരമോവധി 7 േിവ  പരിധിക്കുള്ളില് അബ്നവഷ്ിച്ചു പരോെിക്കോരന് മറുപടി 

നല്ബ്കെെോണ്(section (19). പരോെികൾ അറിയിക്കുന്നെിനുള്ള ബ്ടോൾ ഗ്ഫീ നമ്പര ് (18004251004 ) 

തപോെുജനങ്ങൾക്ക് കോണോവുന്ന രീെിയില് പഞ്ചോയത്ത് ഓഫീ ില് ഗ്പേര്ശിപിബ്ക്കെെുെ് . 

10.ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്് നടത്ുന്ന ്  ംബന്ധിച്ച്: 

തെോഴിലുറപില് ഏതറ്ടുത്ത ഗ്പവൃത്തികൾ ബ് ോഷ്യല് ഓഡിറ്്് നടത്തുന്നെില് 

പങ്കോളികളോവുന്നെിനു തെോഴിലോളികൾക്ക് അവകോശമുെ്. (ത ക്ഷൻ 17.2)  

8.ത ാഴിലാളിേളുതടേടമേൾ 

1. കൃെയ മയത്ത്തെോഴില്സ്ഥലത്ത്ഹോജരോയിഒപ് വയ്ക്കുക. 
2. തെോഴിലുറപ്ഗ്ഗോമ ഭയക്്ക്ബ് ോഷ്യല്ഓഡിറ്്ഗ്ഗോമ ഭയും കൃെയമോയിപതങ്കടുക്കുക 
3. ഗ്പകൃെി ംരക്ഷണത്തിന് ആവശയമോയ ഗ്പവൃത്തികൾ ഏതറ്ടുത്ത്നടപിലോക്കുക. 
4. ആസ്തി ൃഷ്ടിക്കുന്നഗ്പവൃത്തികൾ  കതെത്തിബ്മറ്ത്നയുംപഞ്ചോയത്ത ് അധികൃെതരയും 

   അറിയിക്കുക. 
9.രജി ്തറര്ട പരിദശാേന 

ബ്കഗ്ന്ദ ര്ക്കോരിന്തറ നിര്ബ്േശ ഗ്പകോരം െോതഴ പറയുന്ന ഏഴു രജിറര് നിര്ബന്ധമോയും 

ഗ്ഗോമപഞ്ചോയത്തില്  ൂക്ഷിബ്ക്കെെോണ്. AMC ഗ്പകോരമുള്ള 7 രജിററുകളും ഉെോയിരുന്നു.അവ 

െോതഴ പറയ്യുന്നു. 

1. ത ാഴില് ോര്ടഡ് രജിസ്റ്റര്ട .  

MIS ല് നിന്നും തഡൗണ്ബ്ലോഡ് തെയ്ത ബ്കോപിയില് വോര്ഡ്് െലത്തില് ഉള്ള എല്ലോ വിവരങ്ങളും 

ഉൾതപടുത്തിയി്ുെ്.  

2 ഗ്ഗാമ ഭ രജിസ്റ്റര്ട  

തെോഴിലുറപുമോയി ബന്ധതപ് ഗ്ഗോമ ഭകൾ ,ബ്യോഗങ്ങൾ െുടങ്ങിയവ ബ്രഖതപടുത്തുന്നെിന് 

വോര്ഡ്് െലത്തില് ഗ്പബ്െയക ഗ്ഗോമ ഭോ രജിറര്  ൂക്ഷിബ്ക്കെെോണ്.വോര്ഡ്്െലത്തില് 

 ൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന  ഗ്ഗോമ ഭ രജിറരില്  26.10.18 നോണ് അവ ോനമോയി ബ്യോഗം ബ്െര്ന്നെോയും 

കോണുവോൻ  ോധിച്ചുെ്.ബ്നോ്് ബുക്കില് ആണ് മിനുതറ ്് എഴുെി ബ്രഖ തപടുത്തുന്നെ് 

3       ത ാഴില് അദപക്ഷാ രജിസ്റ്റര്ട  

തെോഴില് ആവശയതപ്ു ലഭിക്കുന്ന അബ്പക്ഷകളുതട വിവരങ്ങളും അെുഗ്പകോരം അവര്ക്ക് 

തെോഴില് അനുവേിച്ചെിന്തറ വിവരങ്ങളും  ഗ്പസ്തു െ രജിററില് ബ്രഖതപടുത്തി 

തവബ്ക്കെെോണ്.MIS ല് നിന്നും തഡൗണ്ബ്ലോഡ് തെയ്ത ബ്കോപിയില് എല്ലോ വിവരങ്ങളും 

ഉൾതപടുത്തിയി്ുെ്(പഞ്ചോയത്തിതെ മുഴുവൻ  ഗ്പവൃത്തികളും).പഞ്ചോയത്ത്് െലത്തില് എഴുെി 

 ൂക്ഷിച്ച രജിറര്  കൃെയമോയി പൂര്ത്തീകരിച്ചി്ുള്ളെ്. 

4. വര്ടക്ക് രജിസ്റ്റര്ട: 

തെോഴിലുറപില് നടപിലോക്കുന്ന ഗ്പവൃത്തികളുതട വിവരങ്ങൾ യഥോ മയം ഗ്പസ്തു െ രജിററില് 

ബ്രഖതപടുതെെോെോണ്. 

2018 19 കോലയളവില് തെയ്യുവോൻ ഉബ്േശിച്ചിരുന്ന മുഴുവൻ ഫയലുകളുബ്ടയും വിവരങ്ങൾ നല്ല 

രീെിയില്   എം,ത്എ.എ ് ല് നിന്നും ഡൗണ്ബ്ലോഡ് തെയ്തു  ൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. (പഞ്ചോയത്തിതെ 

മുഴുവൻ  ഗ്പവൃത്തികളും) 

5 ആസ്തി രജിസ്റ്റര്ട: (സ്ഥിര ആസ്തികളുതട രജിറര്)                           

ആസ്തി രജിറര്  ൂക്ഷിെിരുതനങ്കിലും   12.12.16 നോണ് അവ ോനമോയി  

പൂരിപിെിരിക്കുന്നെ്.തെയ്യുന്ന ഗ്പവൃത്തികൾ എല്ലോം ബ്രഖതപടുത്തുന്നു.എന്നോല് പല ഭോഗങ്ങളും 

ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്നു.ആസ്തിയുതട അഗ്ഡ ്് .ഗ്പവൃത്തി െുടങ്ങിയ െീയെി,അവ ോനിച്ച 

െീയെി,െിലവോയ െുക ,എന്നിവ ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്നു 

6.പരാ ി രജിസ്റ്റര്ട: 
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തെോഴിലുറപ് പദ്ധെിയുമോയി ബന്ധതപ് ഏെു പരോെിയും വോക്കോബ്ലോ,ബ്രഖോമൂലബ്മോ 

ലഭിക്കുകയോതണങ്കില്                                   രജിററില് ബ്രഖതപടുത്തുകയും നിര്ബന്ധമോയും 

കകപറ്ു ര ീെ് പരോെിക്കോരന് നല്കുകയും ബ്വണം . 18004255720 എന്ന ബ്ടോൾ ഗ്ഫീ നമ്പറില് 

പരോെികൾ ബ്രഖതപടുത്തോം എന്നുള്ള വിവരം തെോഴിലോളികൾക്ക് ലഭയമോക്കണം.പരോെി രജിറര് 

കൃെയമോയി   ൂക്ഷിെിടുെ്.ലഭിച്ച പരോെി അെിനു എടുത്ത നടപടി ഗ്കമങ്ങൾ എന്നിവ 

കൃെയമോയി ബ്രഖ തപടുത്തിയി്ുെ് .രെു പരോെി മോഗ്െമോണ് നിലവില് ലഭയമോയെ്. 

7.തമറ്ീരിയല് രജിസ്റ്റര്ട :  

തെോഴിലുറപില് ഏതറ്ടുക്കുന്ന ഗ്പവൃത്തികളുതട ഭോഗമോയി വരുന്ന  ോധന  ോമഗ്ഗികളുതട 

വോങ്ങല് െീരുമോനം, ഉപബ്യോഗം, നീക്കിയിരിപ്, തെലവുകൾ എന്നിവ  ംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ 

മുഴുവനും ഗ്പസ്തു െ രജിററില് ബ്രഖതപടുബ്ത്തെെോണ്..തമറ്ീരിയല് രജിറര് എം ഐ  ില് 

നിന്നും തഡൗണ്ബ്ലോഡ് തെയ്തു വച്ചി്ുെ്. 

10.ഗ്പവൃത്ി യലിതല 22 ദരഖേൾ   

AMC ഗ്പകോരം ഒരു ഗ്പവൃത്തി ഫയലില് െോതഴപറയുന്ന ഇരുപത്തിരെു ബ്രഖകൾ നിര്ബന്ധമോയും 

ഉെോയിരിബ്ക്കെോെോണ്.                    

1.േവര്ടദപജ് 

വോര്ഷ്ിക മോറര്  ര്ക്കുലര് ഗ്പകോരം കവര്ബ്പജില് പഞ്ചോയത്ത് വിവരങ്ങൾ, ജില്ല, ഗ്പവര്ത്തി 

നടപിലോക്കിയ വിവരങ്ങൾ, അടങ്കല് െുക, ആതക തെലവ,് നടത്തിയ െീയെി,  മുെലോയ 

വിവരങ്ങൾ ബ്രഖതപടുബ്ത്തെെോണ്.  പരിബ്ശോധിച്ച അഞ്ചുഫയലുകളില്  ഒന്നില് ബ്പോലും 

വോര്ഷ്ിക മോറര്  ര്ക്കുലര് ഗ്പകോരമുള്ള കവര് ബ്പജ് കോണോൻ  ോധിച്ചില്ല.  

ഏതെോരോൾക്കും എബ്പോഴും പരിബ്ശോധനക്ക് വിബ്ധയമോക്കോവുന്ന ബ്രഖകൾ ആണ് ഒരു ഗ്പവൃത്തി 

ഫയലില്  ൂക്ഷിെു വയ്ബ്കെെ് ,ഒരു ഗ്പവൃത്തി ഫയലില് ആധികോരികമോയി ബ്വെെും 

ഗ്പവൃത്തിതയ കുറിച്ച്  ഏതെോരോൾക്കും എളുപത്തില് മന ിലോക്കോൻ  ോധിക്കുന്ന ബ്രഖ കവര് 

ബ്പജ് ആണ്,അെുതകോെ് എല്ലോ വര്ക്ക്് ഫയലിലും കവര് ബ്പജ് ഉെോയിരിബ്കെെ് വളതര 

അെയോവശയമോണ്. 

2.തെേ്്ലി ്്റ് ്

വര്ക്ക് ഫയലില്  ൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങളുതട പ്ികയും, അവയുതട ബ്പജ് നമ്പറും 

ബ്രഖതപടുബ്ത്തെ തെക്ക് ലിറ്  ഫയലില്  ൂക്ഷിബ്ക്കെെോണ്. പരിബ്ശോധിച്ച നോല ് 

ഫയലുകളില്  ഒരു ഗ്പവര്ത്തിഫയലുകളിലും  തെക്്ലി ്്റ്്  കോണോൻ  ോധിച്ചില്ല.   

 

3.ആക്ഷന് പ്ലാന് 

 

ഒരു ജനകീയ ഇടതപടലിന്തറ ബ്നര്  ോക്ഷയം തെളിയി ക്കുന്ന ബ്രഖയോണ ്ആക്ഷൻ പ്ലോൻ 

ബ്കോപി.ഗ്ഗോമ ഭ നിര്ബ്േ ശിക്കുന്ന ഗ്പവര്ത്തികൾ തഷ്ല്ഫ് ഓഫ ്ബ്ഗ്പോജക്ടിബ്ലക്ക് മോറ്ുകയും 

ഇെില്നിന്നും മുൻഗണന അടിസ്ഥോനത്തില് അെോെ്  ോമ്പത്തിക വര്ഷ്ത്തില് ആവശയമുള്ള 

ഗ്പവര്ത്തി തെരതഞ്ഞടുത്ത് ആക്ഷൻ പ്ലോൻ െയ്യോറോക്കുകയും തെയ്യും . ആക്ഷൻ പ്ലോനില് ഉൾതപ് 

ഗ്പവര്ത്തി െതന്നയോബ്ണോ നടപിലോക്കിയെ് എന്ന് മനസ്സിലോക്കുന്നെിനും ആക്ഷൻപ്ലോൻ ബ്കോപി 

ഉപകരിക്കുന്നു. പരിബ്ശോധിച്ച ഫയലുകളില്  ഒന്നില് ബ്പോലും AMC ഗ്പകോരം നിര്ബന്ധമോയും 

ഉെോയിരിബ്ക്കെ ആക്ഷൻ പ്ലോനിൻതറ ബ്കോപി കോണോൻ  ോധിച്ചില്ല.എന്നിരുന്നോലും 

തെോഴിലുറപ് വിഭോഗം ഓഫീ ില് പഞ്ചോയത്തിതല മുഴുവൻ ആക്ഷൻ പ്ലോൻ വോര്ഡ്് െലത്തില് 

െരം െിരിച്ചു വൃത്തിയോയി  ൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നുഇെിന്തറ ഒരു ബ്കോപി ഫയലില് കൂടി 

 ൂക്ഷിബ്കെോെോണ്. 

 

4.എസ്റ്റിദമറ്്   ഡിസ ന് ആന്ഡ ്ദഗ്ഡായിങ് 

 ോബ്ങ്കെിക എറിബ്മറ് ്പദ്ധെിയില് ഏതറ്ടുക്കുന്ന ഓബ്രോ ഗ്പവര്ത്തിക്കും  ംസ്ഥോന  ര്ക്കോര് 

െുമെലതപടുത്തിയ അധികോര സ്ഥോനത്തിന്തറ അനുമെിബ്യോടുകൂടിയ  ോബ്ങ്കെിക എറിബ്മറ്് 

ഉെോയിരിബ്ക്കെെോണ്. ഓബ്രോ ഗ്പവര്ത്തിക്കും എറിബ്മറ്ിന്തറ  ംക്ഷിപ്തം, ഡിക ൻ, 

ഗ്പവര്ത്തിയുതട ഗ്പെീക്ഷിെ ബ്ന്ങ്ങൾ വിശേീകരിക്കുന്ന  ോബ്ങ്കെിക കുറിപ് െുടങ്ങിയവ 

ഉെോയിരിബ്ക്കെെും ത കവര് ബ് ോഫ്റ് ്തവയറിലൂതട ഓണ്കലനോയി അനുമെികൾ 

ലഭയമോബ്ക്കെെുമോണ് .എല്ലോ ഫയലുകളിലും വിശേമോയഎറിബ്മറ്് ഉെോയിരുന്നു. എറിബ്മറ്ില് 
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 ോബ്ങ്കെികവിേഗ്ധരുതട ഒപ് ഉെോയിരുന്നു. എറിബ്മറ്്റിബ്പോര്്് ബ്ഗ്പോജക്ട് റിബ്പോര്്് ഇവ .. 

 ൂക്ഷിച്ചിരുന്നു ഒരു ഫയലിലും,ജനകീയ എറിബ്മറ്് എന്നിവ ഉെോയിരുന്നില്ല. 

5. ഭരണാനുമ ി  

ഒരു വോര്ഡില് ഒരു വര്ഷ്ം നടപിലോക്കുന്ന തെോഴിലുറപ് പദ്ധെി ഗ്പവര്ത്തനങ്ങൾക്ക് പഞ്ചോയത്ത് 

ഭരണ  മിെി നല്കുന്ന അംഗീകോരമോണ് ഭരണോനുമെിപരിബ്ശോധിച്ച   ഫയലുകളില് 

ഭരണോനുമെി യുതട ബ്കോപി  ൂക്ഷിച്ചി്ില്ല . 

7. ംദയാജി  പദ്ധ ി(േൺദവര്ടജന് ്) 

ഓഡിറ്്് നു വിബ്ധയമോക്കിയ നോല്   ഗ്പവര്ത്തികൾക്കും   ഈ ബ്രഖകൾ ബോധകമല്ല. 

8.ഡിമാന്ഡ് ദാം 

തെോഴില് അവശയ മുള്ള തെോഴിലോളികളുതട ബ്പരും തെോഴില് കോര്ഡ് നമ്പര് ബ്െര്ത്ത് ബ്മറ്്് 

തകോടുക്കുന്ന തവള്ള ബ്പപറില് തകോടുക്കുന്ന അബ്പക്ഷയോണ ്ഫയലില് ഉള്ളെ് .അെില് തെോഴില് 

ബ്വെ െീയെിബ്യോ ബ്രഖ തപടുത്തിയി്ില്ല. 

തെോഴിലിനുഅബ്പക്ഷിക്കുന്ന രീെി കുറച്ചു കൂടി തമച്ചതപടുത്തുവനും, അബ്െോതടോപം കകപറ്് 

ര ീെ് നല്കുവോനും നടപടി ഉെോകണം.ബ്മറ്്് കൂ്മോയി അബ്പക്ഷ െരുബ്മ്പോൾ തെോഴില് 

ആവശയ മുള്ളവതര ഉൾതപടുത്തി അബ്പക്ഷ തകോടുക്കോൻ ഗ്ശമിക്കുക.അല്ലോത്ത പക്ഷം 

െുടര്ച്ചയോയ അബ്ബ് ന്റ്്് വരുകയും കുതറ ബ്പരുതട അവ രം നഷ്ടതപടുന്നെ്. 

9.വര്ടക്ക് അദലാദക്കഷ്ന് ദാം 

തെോഴില് ആവശയതപ്വര്ക്കു  തെോഴില് അനുവേിച്ചുതകോെുള്ള വര്ക്ക് അബ്ലോബ്ക്കഷ്ൻ ബ്ഫോം  

ഈ ഗ്പവര്ത്തിയുതട രെ് ഫയലില്  ൂക്ഷിച്ചിരുന്നു. 

10.ഇ മസ്റ്റര്ട ദറാൾ 

തെോഴിലോളികൾ തെോഴില് തെയ്യുന്ന െീയെി, േിവ ം ഉൾതപതട ഹോജര് 

ബ്രഖതപടുത്തുന്നെിനുള്ള അടിസ്ഥോന ബ്രഖയോണ് ഇമറര് ബ്റോൾ.ഇെില് ബ്ലോക്ക് തഡവലപ്തമൻറ ്

ഓഫീ ര്, പഞ്ചോയത്ത ്ത ഗ്ക്റി എന്നിവര് ഒപും,   ീലും  ബ്രഖതപടുബ്ത്തെെോണ്.   

ഇ- മറര് ബ്റോളുകളില് ബ്ലോക്ക് തഡവലപ്തമൻറ ്ഓഫീ ര്, പഞ്ചോയത്ത ് ത ഗ്ക്റി എന്നിവര് 

ഒപും,   ീലും   ബ്രഖതപടുത്തിയി്ുെ് െീയെി. ഇെില് തെോഴിലോളികളുതട ഒപുകൾ,  അവരുതട 

തെോഴില് േിനങ്ങൾ,  കൂലി എന്നിവ ബ്രഖതപടുത്തിയി്ുെ്.  

ഒപിടുന്ന ബ്കോളങ്ങളില് െീയെി എഴുെി്ുെയിരുനില.മറര് ബ്റോളില്  എം ബുക്ക്്  നമ്പര് 

ബ്രഖതപടുത്തിയില്ല.ഫയലുകളിലും അധികൃെരുതട ഒപും  ീലും കൃെയമോയി 

ബ്രഖതപടുത്തിയി്ുെ്.  എന്നോല്, 

തഡയിലി അറ്ൻഡൻ ് ബ്ഡറ്് , എം ബുക്ക് നമ്പര്,  page number എന്നിവ ബ്രഖതപടുത്തിയി്ില്ല. 

    

● Muster roll number 15464 ല് sharpening charge ബ്രഖതപടുത്തി ബ്ശഷ്ം െടഞ്ഞ ്

കോണുന്നു. 

● Muster roll number 15945ല് 010/32 നോരോയണിwage /day െിരുത്തിയി്ുെ് . 

Wage listല് ശരിയോണ്. 

● Muster roll number 18608ല് പത്മിനി എം (010/41) total attendanceെിരുത്തി. 

കൂലി 3 േിവ തത്ത മോഗ്െബ്മ തകോടുത്തുള്ളൂ.അെ് കൃെയമോയിരുന്നു 

● Muster roll number 9924ല്  ൗേോമിനി പി total payment െിരുത്തിയി്ുെ് 

● Muster roll number 9926 ല് 

010/40 നോരോയണി പി, എം പത്മിനി (010/41) എന്നിവര് absent ആയ േിവ ം 

ഒപ ്ബ്രഖതപടുത്തിയി്ുെ് അെിനു മുകളില് െടഞ്ഞിരുന്നു. 

● Muster roll number 9927 ല് 

ശോരേ  ി (010/77) total attendance െിരുത്തിയി്ുെ് 

● Muster roll number 8933 ല് 
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ഭോസ്കരൻ തക പി(010/103), കവിെ എന്ന (010/108), കോര്ത്തയോയനി എം 

(010/11)  total attendance െിരുത്തിയി്ുെ് 

● Muster roll number 8939 ല് പത്മിനി വി വി (010/81) day 3ല് attendance 

െിരുത്തിയിരിക്കുന്നു.  
11.തമഷ്ര്ടതമന്റ് പുസ്തേം (M Book) 
ഗ്പവര്ത്തി െുടങ്ങുന്നെിന് മുമ്പും ബ്ശഷ്വും അളവുകൾ ബ്രഖതപടുത്തുന്നെി നുള്ള അടിസ്ഥോന 

ബ്രഖയോണ് തമഷ്ര്തമന്റ്് ബുക്ക്..എല്ലോ ഫയലുകളിലും M book ഉെോയിരുന്നു.തമഷ്ര്തമൻറ് 

ബുക്കില് നമ്പര് ബ്പജ ്നമ്പര് ഇവ ബ്രഖതപടുത്തിയി്ുെ് AS,TS നമ്പര് ബ്രഖതപടുത്തിയി്ില്ല. 

മതറര് ബ്റോൾനമ്പര് , ഓവര് ിയരുതട  ീല് എന്നിവ ഇല്ല. ഗ്പീ തമഷ്ര്തമൻറ് ബ്രഖ തപടുത്തിയെ് 

െീയെി ഇല്ലോതെ ആണ്,ബന്ധതപ് ഉബ്േയോഗസ്ഥര് അെോയെ് ഓവര് ിയര്, എൻജിനീയര് 

എന്നിവരുതട ഒപ്  തമഷ്ര്തമന്റ്് ബുക്കില് ഉെോയിരുന്നു. പരിബ്ശോധനയ്ക്ക് വിബ്ധയമോക്കിയ 

മൂന്ന്  വര്ക്ക്് ഫയലിലുംഎം ബുക്ക്്  ൂക്ഷിച്ചിരുന്നു.എം ബുക്കില് അളവുകൾ 

ബ്രഖതപടുത്തുബ്ബോൾ ഗ്പവൃത്തി തെയുന്ന ഗ്പബ്േശം ഉടമയുതട ബ്പര് , ര്ബ്േ നമ്പര് എന്നിവ 

ഉൾതപടുത്തി അളവുകൾ ബ്രഖ തപടുത്തിയോല് മോഗ്െബ്മ ഏബ്െോരോൾക്കും തെയ്ത ഗ്പവൃത്തികൾ 

കെു മന ില്ലക്കുവോനും അളന്നു ത്തി് തപടുത്തുവോനും  ോധിക്കുകയുള്ളൂ., പരിബ്ശോധനയ്ക്ക് 

വിബ്ധയമോക്കിയ നോല് വര്ക്ക്് ഫയലിലും എം ബുക്ക്്  ൂക്ഷിച്ചിരുന്നുതവങ്കിലും ഇത്തരത്തില് 

ഉള്ള വിവരങ്ങൾ ഒന്നും ബ്രഖ തപടുത്തിയില്ല. 

12.തമറ്ീരിയല് ലിസ്റ്റ് 

ഫയലില്   തമറ്ീരിയല് ലിറ്  ൂക്ഷിച്ചിരുന്നു 

 13.ബ്വജ് ലിറ്  

തെോഴിലോളികൾ എഗ്െ േിവ ം ബ്ജോലി തെയ്തു എന്നെിന് അടിസ്ഥോനതപടുത്തി അവര്ക്ക ്

നല്ബ്കെ െുക അെോയെ്കൂലി, ആയുധങ്ങൾക്ക് തകോടുക്കുന്ന വോടക,  മൂര്ച്ച കൂ്ുന്നെിനുള്ള 

െുക എന്നിവ എല്ലോം കോണിച്ചു തകോെ് പണം കകമോറുന്നെിന് ബ്വെി െയ്യോറോക്കുന്ന 

ഗ്പധോനതപ് ഒന്നോണ് ബ്വജ് ലിറ്.   

മറര് ബ്റോൾ ഗ്പകോരമുള്ള ബ്വജ് ലിറ് എല്ലോ ഫയലിലും കോണോൻ  ോധിച്ചു. 

 

14.മസ്റ്റര്ടദറാൾ /യല് മാറ് സ്ലിപ്പുേൾ 

ഒരു മറര് ബ്റോൾ അവ ോനിെ് 3 േിവ ത്തിനകം െതന്ന അളവുകൾ ബന്ധതപ് ഉേയോഗസ്ഥൻ 

ബ്രഖതപടുത്തണം എന്ന് നിയമം അനുശോ ിക്കുന്നു.അളവുകളില് ഗ്കമബ്ക്കടുകൾ ഉെോയോബ്ലോ, 

ഉപബ്യോഗിക്കുന്ന തമറ്ീരിയലിന്തറ കവോളിറ്ിയില് നിലവോരം കുറയ്ക്കുകബ്യോ, ഉയര്ന്ന എറിബ്മറ് ്

കോണിക്കുകബ്യോ  തെയ്യുന്നെ് നിയമവിരുദ്ധമോവുകയും ത ക്ഷൻ 25 അനുശോ ിക്കുന്ന ശിക്ഷക് 

വിബ്ധയമോബ്വെി വരുകയും തെയ്യും. എല്ലോ ഫയലുകളിലും  ഫയല് ഗ്ടോക്കിംഗ് ബ്ഫോം അഥവോ 

മറര് ബ്റോൾ മൂവ്തമൻറ ്സ്ലിപ്  ഉെോയിരുന്നു.  ആരംഭിച്ച െീയെിയും അവ ോനിച്ച െീയെിയും 

ബ്രഖതപടുത്തിയിരുന്നു. മറ്ു ഗ്പധോനതപ് ബ്കോളങ്ങൾ MIS ല് അപ്്ബ്ലോഡ് തെയ്ത െീയെി.ബ്വെനം 

അനുവേിച്ച  മുെലോയവ  ബ്രഖതപടുത്തി . 

15. തമറ്ീരിയല് വൌച്ചര്ട ബില്  

തമറ്ീരിയല് വൗച്ചര് ബില്  ഒരുഫയലിലും  ൂക്ഷിച്ചി്ില്ല. 

16.ണ്ട് ഗ്ടാന്സ്ഫര്ട ഓര്ടഡര്ട (FTO) 

പരിബ്ശോധിച്ച ഫയലുകളില് ഒന്നും ഫെ ്ഗ്ടോൻസ്ഫര് ഓര്ഡര്(FTO)’ ഹോര്ഡ്് ബ്കോപി   ൂക്ഷിച്ചി്ില്ല 

. 

17. ദറായല്റ്ി 

പരിബ്ശോധന  വിബ്ധയമോക്കിയ  ഒരു വര്ക്ക്് ഫയലിലും ബ്റോയല്റ്ി ബോധകമല്ല 

18.ദാദ്ാഗ്ഗാ ്

ഗ്പവര്ത്തി െുടങ്ങുന്നെിന് മുമ്പ് ഗ്പവര്ത്തി നടന്നു തകോെിരിക്കുബ്മ്പോൾ,  ഗ്പവര്ത്തി 

പൂര്ത്തീകരിച്ചു കഴിയുബ്മ്പോൾ െുടങ്ങിയ  ഓബ്രോ ഘ്ത്തിതലയും ബ്ഫോബ്്ോകൾ ഫയലില് 

 ൂക്ഷിക്കണതമന്ന് നിഷ്കര്ഷ്ിച്ചിരിക്കുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള  വിവിധ ഘ്ങ്ങളിതല ബ്ഫോബ്്ോകളും 

 ൂക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല. 
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19 .ജിദയാ ടാഗ്ഡ ്ദാദ്ാ ് 

ഗ്പവര്ത്തി സ്ഥലം െിരിച്ചറിയുന്നെിനുള്ള ഉപോധിയോണ് ജിബ്യോ ടോഗ്ഡ ് ബ്ഫോബ്്ോ ്.  എന്നോല് ഇവ 

പരിബ്ശോധനയ്ക്ക് വിബ്ധയമോക്കിയ ഒരു ഫയലിലും ജിബ്യോ ടോഗ്ഡ് ബ്ഫോബ്്ോ ് ബ്കോപി  കോണോൻ 

 ോധിച്ചില്ല. 

 

20. ഗ്പവൃത്ി പൂര്ടത്ീേരണ  ാക്ഷയപഗ് ം  

എ എം  ി ഗ്പകോരം ഉള്ള  ഗ്പവൃത്തി പൂര്ത്തീകരണ  ോക്ഷയപഗ്െം  ൂക്ഷിച്ചി്ില്ല .  

 21. ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്് റിദപ്പാര്ട്് 

എഎം ി ഗ്പകോരമുള്ള ബ് ോഷ്യല് ഒ്ോഡിറ് ്നടപോക്കുന്നെ് ഇബ്പോഴോണ്.  

22.സ റ്് ഡയറി 

 ംസ്ഥോന  ര്ക്കോരിന്തറ നിര്ബ്േശഗ്പകോരം  വര്ക്ക് ഫയലില്  ൂക്ഷിബ്ക്കെ 22 മതത്ത 

ബ്രഖയോണ് ക റ് ് ഡയറി .പരിബ്ശോധനയ്ക്ക്  വിബ്ധയമോക്കിയ ഗ്പവൃത്തികൾ  ക റ്് ഡയറി 

 ൂക്ഷിച്ചിരുന്നു 

10.CIB-  ിറ്ി ൺ ഇന്ര്ടദമഷ്ന് ദബാര്ടഡ ്

തെോഴിലുറപ് പദ്ധെിയുതട  ുെോരയെ ഉറപോക്കുന്നെിനു ബ്വെിയുള്ള ഒരു ഉപോധിയോണ് 

 ിറ്ി ണ് ഇൻഫര്ബ്മഷ്ൻ ബ്ബോര്ഡ് Para 25(a), schedule 1 അനു രിച്ച് ഒരു ഗ്പവര്ത്തിയുതട 

അടിസ്ഥോന വിവരങ്ങൾ അെോയെ് എറിബ്മറ്് െുക  ോധന ബ്വെന ഘടകങ്ങൾ യഥോര്ത്ഥ 

തെലവ ്തെോഴില് േിനങ്ങൾ െുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ  ോധോരണ ജനങ്ങൾക്കും ഗുണബ്ഭോക്തോ 

ക്കൾക്കും മനസ്സിലോകുന്ന രീെിയില് ഗ്പേര്ശിപിബ്ക്കെെ് അനിവോരയമോണ്..ഈ ബ്ബോര്ഡ് 

സ്ഥോപിബ്ക്കെെ് ഓബ്രോ ഗ്പവര്ത്തിയുതടയും ആരംഭഘ്ത്തില് ആണ്. ഓബ്രോ ഗ്പവര്ത്തിക്കും 

അനു ൃെമോയി നിഷ്കര്ഷ്ിച്ചി്ുള്ള അളവുകളില് ഉള്ള ബ്ബോര്ഡുകൾ  ിമൻറ്ഉം ബ്കോണ്ഗ്കീറ്ും 

ഉപബ്യോഗിച്ച് നിര്മ്മിച്ച ്സ്ഥോപിക്കണതമന്ന് നിയമം അനുശോ ിക്കുന്നുെ്. ഇരുമ്പ് ,ടിൻ ,ഫ്ള 

ക്സ്ഷ്ീറ്ുകൾ െുടങ്ങിയവ ഉപബ്യോഗിച്ചി്ുള്ള ബ്ബോര്ഡുകൾ സ്ഥോപിക്കുന്നെ് നിയമവിരുദ്ധമോണ്. 

നിര്മ്മോണതച്ചലവ് വയക്തിഗെ ഗ്പവര്ത്തികൾക്ക് 3000 രൂപയും തപോെു ഗ്പവര്ത്തികൾക്ക് 5000 

രൂപയും ആണ് പരമോവധി െിലവ ്എന്നോണ ്ആനുവല് മോറര്  ര്ക്കുലര് നിഷ്കര്ഷ്ിക്കുന്നെ്. 

 ിഐബി അടങ്ങുന്ന ഒരു ബ്ഫോബ്്ോ വര്ക്ക് ഫയലില് ഉൾതപടുത്തണം എന്നെ് നിര്ബന്ധമോണ്. –

പരിബ്ശോധനയ്ക്ക് വിബ്ധയമോക്കിയ ഗ്പവൃത്തികളില് ഒന്നില്   ബ്പോലും ി ഐ ബി  

സ്ഥോപിച്ചി്ില്ല 

S Work name Estimate ammount  എം ബുക്ക്് Field visit  findings 

1 തെബ്ക്കവയല് പോടബ്ശഖരം 

വരമ്പിടലും നിലതമോരുക്കലും 

5000 0 0 

2 വോര്ഡ് പത്തില് മണ്ണ് ജല  ംര 

ക്ഷണ ഗ്പവര്ത്തികൾതെബ്ക്ക 

വയല് നീര്ത്തടത്തില് മണ്ണ് ജല 

 ംരക്ഷണ ഗ്പവര്ത്തികൾ 

3000 0 0 

3 വയക്തിഗെ കക്കൂ ് നിര്മ്മോണം 

വിമല  ി കലഫ ്ഭവനത്തിന 

2000 0 0 

4 വയക്തിഗെ കക്കൂ ് നിര്മ്മോണം 

ബ്ശോഭ പി കലഫ ്ഭവനത്തിന് 

 

2000 0 0 

11.ദറാസ്ഗാര്ട േിനംതെോഴില് ആവശയകെ കൃെയമോയി രജിറര് തെയ്യുന്നെിനും 

തെോഴിലോളികളുതട അര്ഹെകളും അവകോശങ്ങളും അവതര ബ്ബോധയതപടുത്തുന്നെിനും 

പദ്ധെികൾ പരിഹരിക്കുന്നെിനുമോയി ബ്റോസ്ഗോര് േിനം  ംഘടിപിബ്ക്കെെോണ്.  

12.വിജിലന് ് ആന്ഡ്് ദമാണിറ്റിംഗ് േമ്മിറ്ി(ജാഗ്ഗ  ദമല്ദനാ്  മി ി ) 

ഓബ്രോ ഗ്ഗോമപഞ്ചോയത്തിലും അഞ്ച് അംഗങ്ങളുള്ള ജോഗ്ഗെ ബ്മല്ബ്നോ്  മിെി രൂപീകരിബ്ക്ക 

െെോണ്. ഇെില് പ്ികജോെി-പ്ികവര്ഗ വിഭോഗങ്ങൾക്ക് ബ്വെഗ്െ ഗ്പോധോനയം നല്ബ്കെെും 

പകുെി ബ്പര്  ്ഗ്െീകൾ ആയിരിബ്ക്കെെുമോണ്. ഏറ്വും കുറഞ്ഞ കോലയളവിബ്ലക്ക് VMC തയ 

നിയമിബ്ക്കെെ് ഗ്ഗോമ ഭയോണ്. ഗ്പവര്ത്തി സ്ഥല  ന്ദര്ശ നം തെോഴിലോളികളുമോയി 
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ആശയവിനിമയം നടത്തല് ,ബ്രഖകളുതട പരിബ്ശോധന ,ഗ്പവര്ത്തി സ്ഥ ല  ൗകരയങ്ങളുതട 

പരിബ്ശോധന ,ഗ്പവര്ത്തികളുതട ഗുണനിലവോരം നിര്ണയിക്കല്, െുക നിര്ണ യം ഗ്പവര്ത്തിയില് 

ഉടനീളമുള്ള റിബ്പോര്്ിംഗ് ഗ്പവര്ത്തിയുതട  വഭോവതത്ത  ംബന്ധിച്ചുള്ള ഗു ണപരമോയ 

വിലയിരുത്തല് എന്നിവയോണ് ഗ്പധോന െുമെല. VMC എല്ലോ ഗ്പവര്ത്തികളും പരിബ്ശോ ധി  

ബ്ക്കെെും മൂലയ നിര്ണയ രജിററില് ബ്രഖതപടുബ്ത്തെെും ബ് ോഷ്യല് ഓഡിറ്്  മയത്ത ്അവ 

ഗ്ഗോമ ഭയില്  മര്പിബ്ക്കെെുമോണ് VMC റിബ്പോര്്് ഒരു തപോെുബ്രഖയോയി കരുബ്െെ െും 

ആവശയതപടുന്നെിനനു രിച്ച് ഒരു തപോെു ബ്രഖയോയി പഞ്ചോയത്ത് നിന്നും ലഭിബ്ക്കെെും 

ആണ്. നോല് അംഗങ്ങളോണ് നിലവില്  ഉള്ളെ്.,  

1 വത്സല എം  9526611821(. ADS) 

2 രോമെഗ്ന്ദൻ തക        9656837812 

3 ഗ്ശീകുമോരി 8606595808 

4 ബ്ഗോപോലൻ തക വി 
 

9961173822 

13..നിരീക്ഷണങ്ങൾ 

● തെോഴിലിനുഅബ്പക്ഷിക്കുന്ന രീെി കുറച്ചു കൂടി തമച്ചതപടുത്തുവനും, അബ്െോതടോപം 

കകപറ് ്ര ീെ് നല്കുവോനും നടപടി ഉെോകണം.ബ്മറ്്് കൂ്മോയി അബ്പക്ഷ െരുബ്മ്പോൾ 

തെോഴില് ആവശയ മുള്ളവതര ഉൾതപടുത്തി അബ്പക്ഷ തകോടുക്കോൻ ഗ്ശമിക്കുക. 

● തെോഴിലിടങ്ങളില് നിര്ബന്ധമോയും അടിസ്ഥോന  ൗകരയം ഒരുക്കണം 

(കുടിതവള്ളം,ഗ്പഥമ ശുഗ്ശൂഷ് ,കയ്യുറകൾ  കോലുറകള് 

● മുഴുവൻ തെോഴിലോളികൾക്കും പഴയ തെോഴില് കോര്ഡ് പുെുക്കി പുെിയ തെോഴില്കോര്ഡ് 

പഞ്ചോയത്തില് നിന്നും അനുവേിച്ചി്ുെ് തെോഴിലോളികൾക്ക് വിെരണം തെയ്ത പുെിയ 

തെോഴില് കോര്ഡില് വിവരങ്ങൾ കൃെയമോയി ബ്രഖതപടുത്തിയിരിക്കുന്നില 

●  തെോഴിലുറപ് നിയമം അനുശോ ിക്കും  ഗ്പകോരം തെോഴിലോളികൾക്ക്  ഗ്പവൃത്തി 

ഇടങ്ങളില് അടിസ്ഥോന ത ൗകരയങ്ങൾ ലഭയ മോകുന്നില്ല(കയ്യുറ,കോലുറ എന്നിവ). 

● തെോഴിലോളികൾ  വന്ത്ം നിലയ്ക്ക് തെോഴില്  ആവശയതപ്െോയി കോണുവോൻ  ോധിച്ചില്ല 

● ഗ്പവൃത്തി അനുവേിച്ച ബ്ഫോറം ഫയലില്   ൂക്ഷിച്ചെോയി കോണുവോൻ  ോധിച്ചില്ല, 

● ഗ്പവര്ത്തി െുടങ്ങുന്നെിന് മുൻപ് കൃെയമോയി പദ്ധെി ആരംഭ മീറ്ിങ ് ബ്െരോറുതെന്നു  

മുഴുവൻ തെോഴിലോളികളും അഭിഗ്പോയതപ്്,ഇെു അഭിനന്ദനമര്ഹിക്കുന്നു  

● മഴക്കുഴി നിര്മോണം പച്ചക്കറിക്ക് നിലതമോരുക്കല് എന്ന ഗ്പവൃത്തി ഫയിലില് 

ഭൂവുടമകളുതടയും അബ്പക്ഷയും നികുെി ര ീെും  ൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു,ഇെും 

അഭിനന്ദനം അര്ഹിക്കുന്നു.  

● പരിബ്ശോധനയ്ക്ക് വിബ്ധയമോക്കിയ   വര്ക്ക്് ഫയലിലുംഎം ബുക്ക്്  ൂക്ഷിച്ചിരുന്നു.എം 

ബുക്കില് അളവുകൾ ഗ്പവൃത്തി പൂര്െികരിച്ച എല്ലോ ഭൂഗ്പബ്േശത്തിന്റ്തനയും 

ഭൂവുടമയുതട ബ്പരും ആ  ഗ്പബ്േശത്തില് എം ബുക്കില് ബ്രഖ തപടുത്തെ് ബ്പോരോയ്മ ആണ ്

● തെോഴിലുറപ് പദ്ധെി ഓഫീ ില്  ൂക്ഷിബ്ക്കെ ഏഴു തറജിററില് 

 ൂക്ഷിക്കുന്നുതെങ്കിലും അെ്  മയബന്ധിെമോയി പൂര്ത്തീകരിച്ചി്ില്ല  

● ഓഫീ ില് ബ് ോഫ്റ്്് ബ്കോപിആയി അക്ഷോംശ ബ്രഖോംശങ്ങൾ അടയോളതപടുത്തിയ 

ജിബ്യോടോഗ്ഡ് ബ്ഫോബ്്ോഗ്ഗോഫ്   ൂക്ഷികുനുെ് എങ്കിലും ഫയലുകളില് കോണോൻ  ോധിച്ചില്ല. 

 

നിര്ടദേശങ്ങൾ 

● ഗ്പവൃത്തി തെയുന്ന ഗ്പബ്േശം ഉടമയുതട ബ്പര ് , ര്ബ്േ നമ്പര് എന്നിവ ഉൾതപടുത്തി 

അളവുകൾ ബ്രഖ തപടുത്തിയില്ല.ഗ്പബ്െയകിച്ചു മണ്ണ് ജല ഗ്പവൃത്തികൾ ,  

● ഓബ്രോ ഗ്പവര്ത്തിയുതടയും ആരംഭഘ്ത്തില്   ി ഐ ബി നിര്ബന്ധമോയും സ്ഥോപിക്കു 

വോനുള്ള നടപടികൾ ഉെോകണം. 

● വിഎം ി അംഗങ്ങതല ഗ്ഗോമ ഭ വഴി െിരതഞ്ഞടുക്കോനും അവരുതട ഗ്പവര്ത്തനം 

തമച്ചതപടുത്തുവോനും ഉള്ള നടപടികൾ  വീകരിക്കണം, 

● ഗ്പോബ്േശിക ഭോഷ്യിലുള്ള എറിബ്മറ്ും ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളില് ലഭയമോക്കണം. 

● തെോഴില് അബ്പക്ഷകൾ ഗ്ഫെ്് ഓഫീ ില്  വീകരിക്കുകയും ആയെിനു കകപറ് ്

ര ീെ് നല്കുകയും തെബ്യ്യെെോണ്. 
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● ബ്മറ്്് കൂ്മോയി അബ്പക്ഷ നല്കുബ്മ്പോൾ തെോഴില് ആവശയ മുള്ളവതര ഉൾതപടുത്തി 

അബ്പക്ഷ തകോടുക്കോൻ ഗ്ശമിക്കുക, 

● ഉബ്േയോഗസ്ഥര് ബ്രഖകളില് ഒപുതവക്കുബ്മ്പോൾ െീയ്യെി കൂടി ബ്രഖതപടുബ്ത്തെോെോണ്. 

● വിജിലൻ ്് ആൻഡ്് ബ്മോണിറ്റിംഗ് കമ്മറ്ി അംഗങ്ങതള ഓബ്രോ വര്ഷ്വും 

െിരതഞ്ഞടുബ്ക്കെെോണ്. വിഎം ിയുതട അഭിഗ്പോയങ്ങൾ ക റ്് ഡയറിയില് 

കൃെയമോയി ബ്രഖതപടുബ്ത്തെെോണ്. 

● പദ്ധെിയുതട ശരിയോയ രീെിയിലുള്ള നടത്തിപിന് വിഎം ിയുതട ഇടതപടലുകൾ 

ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളില് ഉെോബ്വെെുെ്. 

● തെോഴിലുറപില് ഏതറ്ടുക്കുന്ന ഗ്പവൃത്തികളുതട  ആസ്തികൾ േീര്ഘകോല നിലനില്പിന്  

ആവശയമോയ  ോബ്ങ്കെിക നിര്ബ്േശങ്ങൾതെോഴിലോളികൾക്ക് ഓവര് ീയര് മോര് 

നല്ബ്കെെും പോലിക്കുന്നുതെന്ന്  ഉറപു വരുബ്ത്തെെുമോണ്. 

● തെക്ക്് ലവീഫ്് ബ്പോതല ഗ്പോധോനയം ഉള്ള മ ്തറര് ബ്റോളില് യോതെോരു വിധ 

തവ്ിെിരുത്തലും പോടില്ല.ഹോജര് കൃെയമോയി ബ്രഖ തപടുത്തണം 

● മറര് ബ്റോളില് ഗ്പസ്തു െ ഗ്പവൃത്തിയുതട അളവുകൾ ബ്രഖതപടുത്തുന്ന എം.ബുക്കിൻതറ 

നമ്പര് ബ്രഖതപടുബ്ത്തെെോണ്.   

● മറര് ബ്റോളില്  ോക്ഷയതപടുത്തുന്ന ഉബ്േയോഗസ്ഥര് െീയ്യെി കൂടി ബ്രഖതപടുത്തുവോൻ 

ഗ്ശദ്ധിബ്ക്കെെുെ്. 

● തെോഴിലിടങ്ങളില് അടിസ്ഥോന ത ൗകരയങ്ങൾനിര്ബന്ധമോയും ഒരുക്കണം. 

● എല്ലോ ഗ്പവൃത്തികളിലും നിര്ബന്ധമോയും  ി ഐ ബി സ്ഥപിെിരിക്കണം  

ഉപ ംഗ്ഗഹം 

ഗ്പവര്ത്തികൾ െിരതഞ്ഞടുക്കുബ്മ്പോൾ  അെീവ ജോഗ്ഗെ പുലര്ബ്ത്തെെുെ്. ഭൂമിതയ 

പുനരുജ്ജീവി പിക്കുന്നെിനു൦  അെുവഴി   ുസ്ഥിര വിക നം  ോധയമോകുന്നെിനും ലക്്ഷ്യം 

തവച്ചി്ുള്ള തെോഴിലുറപു പദ്ധെിയുതട പ്ലോനിംഗ് , നടത്തിപ് എന്നിവ  ോമൂഹിക പോരിസ്ഥിക  

മോനേണ്ഡങ്ങൾ പോലിെ് തകോെ് ശോ ്ഗ്െീയ മോയിത്തതന്ന നടപിലോബ്ക്കെെുെ്. 

എങ്ങതനതയങ്കിലും ഗ്പവര്ത്തികൾ നടപിലോക്കി തെലവ് കൂ്ുക എന്നും   തെോഴിലോളികൾക്ക് 

തെോഴില് േിനങ്ങൾ കൂ്ുക എന്നും മോഗ്െമോവരുെ് നിലപോടുകൾ.   വയക്തമോയ കോഴ്ചപോടില്ലോതെ 

അശോ ്ഗ്െീയമോയ രീെിയില് ഗ്പവര്ത്തികൾ തെതരതഞ്ഞടുക്കുന്നെും തെയ്യുന്നെും , 

കോലോനു ൃെമല്ലോത്ത ഗ്പവര്ത്തികൾ തെയ്യുന്നെും ഇെിന്തറ യഥോര്ത്ഥ ലക്ഷയതത്ത 

കളങ്കതപടുത്തുന്നെോയി  വിഷ്മബ്ത്തോതട ബ്നോക്കി നില്ബ്ക്കെി വരുന്നെ് ആശങ്കോജനകമോണ്. 

ഈ  ോമൂഹിക പരിബ്ശോധന ഒരു ഉയിര്തത്തഴുബ്ന്നല്പിനു  ോധയമോകുന്ന ഗ്പെയോശബ്യോതട ഈ  

റിബ്പോര്്്  മര്പിക്കുന്നു.  

ഗ്പവൃത്ി പൂര്ടത്ീേരിച്ച ഭൂഗ്പദേശങ്ങളുതട വിവരങ്ങൾ  

തെബ്ക്കവയല് പോടബ്ശഖരം വരമ്പിടലും 

നിലതമോരുക്കലും 

 

വോര്ഡ് പത്തില് മണ്ണ് ജല  ംരക്ഷണ 

ഗ്പവര്ത്തികൾതെബ്ക്ക വയല് നീര്ത്തടത്തില് മണ്ണ് 

ജല  ംരക്ഷണ ഗ്പവര്ത്തികൾ 
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നോരോയണൻ തക  

ബ്പോബ്ത്തതര ഗിരിജ 

ആര് നര ിംഹം മല്ലര് 

 ബ്രോജിനി പി 

ഏലിയോ്് നോരോയണൻ 

ലക്ഷ്മി പി 

കവിെ എൻ 

പത്മിനി എം 

ഭോഗയനോഥ മല്ലര്  

 ി ജോനകി  

കരിഞ്ചീതര ലക്ഷ്മി 

വത്സല എം 

ബിന്ദു വി പി 

കുന്നപട കമലോക്ഷി 

കമല പി 

കമലോക്ഷി പി വി 

 ഗ്ശീധരൻ 

 ബിന്ദു വി പി, 

ഗ്പഭോകരൻ 

വലിയവീ്ില് 

ബ്വലിയോ്് 

നോരോയണൻ 

ബിന്ദു വി പി 

കോര്ത്തയോയനി  

ബിന്ദു തക 

ബ്േവകി പി  

 ുബ്ലോെന പി വി, 

ഇന്ദിര  ഒ തക 

ബിന്ദു വി പി 

  ബ്രോജിനി പി 

ഗ്ശീമെി എ 

ബ്ശോഭ പി തക 

പി വി ലക്ഷ്മി 

ജോനകി വി 

ഗ്പ ന്ന ഇ ടി 

നര ിംഹ മല്ലര് 

ഇന്ദിര തക 

 അളബ്ക്കോത്ത് 

കമലോക്ഷി 

 അളബ്ക്കോത്ത്  

 

ബ്രഖ  

ബ്വലിയോ്് ബ്ഗോവിന്ദൻ 

  ോവിഗ്െി എം 

 ീമ എ 

ബ്ശോഭ പി തക  

ഷ്ീജ പി വി 

ഗീെ പരത്തി 

  ി ശോരേ 

വി ജോനകി 

തകപി കുഞ്ഞിബ്ക്കോരൻ  

പള്ളിബ്ക്കോല് ലക്ഷ്മി 

പി നോരോയണി 

തക പി െഗ്ന്ദൻ 

ബ്കോരൻ തക പി 

 നോരോയണി തക 

നോരോയണി  

 ുഷ്മോ പി വി 

മൂത്തതല ബോലൻ 

 ോവിഗ്െി പി  

തജ േിബ്നഷ് ്കമ്മത്ത്  

 

െോമുണ്ഡി യബ്ശോേ 

 ീമ എ 

 ുഷ്മോ പിവി 

തപോക്കിതര 

നോരോയണി 

 െൂരക്കോട് ശോരേ  

ബ്ശോഭോ പി തക 

ബ്രഖ എം 

പി വി ശോന്ത് 

 ഇന്ദിര ഒ തക്ക 

ശകുന്ത്ള പി തക 

ബ്ഹമലെ തക വി, 

 ുധോകരൻ 

െഗ്ന്ദിക എം  

ജയന്ത്ി തക വി 

കല്ലറ വളപില് 

കൃഷ്ണൻ  

ശകുന്ത്ള പി തക 

 

 

 

 

 

ഗ്ഗോമ ഭ നിര്ബ്േശങ്ങൾ 

• തെോഴിലിടങ്ങളില് അടിസ്ഥോന  ൗകരയം ലഭിക്കുന്നില്ല. 

• കൃഷ്ിതയ പൂര്ണ്ണമോയും തെോഴിലുറപില് തകോെുവരോൻ  ോധിക്കുന്നില്ല. 

• ആക്ഷൻ പ്ലോനുകൾ കൃെയമോയി നടക്കുന്നില്ല. 

• വി എം  ി കൃെയമോയി ഗ്പവര്ത്തികുന്നില്ല. 

• എല്ലോ ഗ്പവൃത്തികളിലും   ി ഐ ബി സ്ഥോപിക്കുന്നില്ല. 

ഗ്ഗോമ ഭ െീരുമോനങ്ങൾ 

• ബ്മറ്്് മുഖോന്ത്ിരം  അടിസ്തോന  ൗകരയങ്ങൾക്കുള്ള അബ്പക്ഷ  പഞ്ചോയത്ത്് ഗ്ഫെ്് ഓഫീ  ്

വഴി  നല്കുവോൻ െീരുമോനമോയി. 

• വി എം  ി പുന ംഘടിപിക്കോനുള്ള ഗ്പവര്ത്തനം ഉെോകും. 

•   ി ഐ ബി നിര്ബന്ധമോയും സ്ഥോപിക്കുനെിനോയി െീരുമോനിച്ചു. 

 

 


