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ആമുഖം 
ഇന്ത്യയില്  ോധോരണക്ോരോയ ജനങ്ങളുപെ പതോഴില് പെയ്യുവോനുള്ള അവകോശപത്  ംരക്ഷിച്ചക 

നിലനിര്ത്ുന്നതിനോയി 2005 പ പകറ്ംബര് അഞ്ചോം തീയതി ബ്േശീയ ഗ്ഗോമീണ പതോഴിലുറപക 

നിയമം നിലവില് വന്നു. അവിേഗ്ധ കോയിക പതോഴിലില് ഏര്പപെോൻ  ന്നദ്ധതയുള്ള 

ഗ്ഗോമഗ്പബ്േശങ്ങളില് അധിവ ിക്ുന്ന ഏപതോരു കുെുംബത്ിനും ഒരു  ോമ്പത്ിക വര്ഷ്ം 100 

േിവ ത്ില് കുറയോത് പതോഴില് ഉറപോക്ുന്നബ്തോപെോപം ഗുണബ്മന്മയുള്ളതും 

സ്ഥോയിയോയി്ുള്ളതും ഉല്പോേനക്ഷമവുമോയ ആസ്തികളുപെ  ൃഷ്ടിയോണക ഈ പദ്ധതിയുപെ 

മുഖ്യ ലക്ഷയം.േരിഗ്േരുപെ ഉപജീവനവും ആയി ബന്ധപപ് വിഭവോെിത്റ ശക്തിപപെുത്ുകയും 

 ോമൂഹികമോയി പിബ്ന്നോക്ം നില്ക്ുന്ന എല്ലോ കുെുംബങ്ങപളയും പദ്ധതിയില് 

ഉൾപപെുത്ുകയും പഞ്ചോയത്ക രോജക സ്ഥോപനങ്ങപള ശക്തിപപെുത്ുക  എന്നതും ഇതിൻപറ 

ലക്ഷയമോണക. വിബ്ശഷ്തകൾ 

 

➢ നിയമത്ിൻപറ പിൻബലമുള്ള അവകോശോധിഷ്ഠ ിതപദ്ധതി 

➢ ഗ്ഗോമപഞ്ചോയത്ക ഗ്പബ്േശത്ക തോമ ിക്ുന്ന 18 വയസ്സക പൂര്ത്ിയോയ ഏപതോരോൾക്ും 

പദ്ധതിയില് പങ്കോളിയോകോം 

➢  കഗ്തീക്ും പുരുഷ്നും തുലയ ബ്വതനം  

➢ പരിസ്ഥിതി  ംരക്ഷണം കോര്ഷ്ിക ബ്മഖ്ലയിപല അെിസ്ഥോന  ൗകരയ വിക നം 

എന്നിവയകക്ക മുൻഗണന 

➢ പതോഴിലോളികൾ തപന്ന ഗ്പവര്ത്ികൾ കപണ്ടത്ുകയും ആ ൂഗ്തണപത് 

 ഹോയിക്ുകയും പെയ്യുന്നു 

➢ ആ ൂഗ്തണത്ിലും നിര്വഹണത്ിലും തികഞ്ഞ  ുതോരയത 

➢ കരോറുകോപര ഇെനിലക്ോബ്രോ ഇല്ല 

➢ പപോതുജന പങ്കോളിത്ബ്ത്ോപെ ബ്ലബര് ബഡ്ജറ്ക 

➢ ബോങ്കക ബ്പോബ്റോഫീ ക വഴി മോഗ്തം ബ്വതന വിതരണം 

➢  കഗ്തീകൾക്ക മുൻഗണന 

➢ കമ്പയൂ്ര് ശൃംഖ്ല വഴിയുള്ള ബ്മോണിറ്റിംഗക  ംവിധോനം 

➢ ഗ്ഗോമ ഭ പദ്ധതി ഓഡിറ്ക പെയ്യുന്നു 

ബ്േശീയ ഗ്ഗോമീണ പതോഴിലുറപക പദ്ധതി ഗ്പകോരം ഗ്ഗോമപഞ്ചോയത്ക ഗ്പബ്േശത്ക  നെപിലോക്ുന്ന 

മുഴുവൻ ഗ്പവൃത്ികളും  ബ് ോഷ്യല് ഓഡിറ്ിങ്ങിനു വിബ്ധയമോക്ണപമന്ന17(2) വകുപക 

നിഷ്കര്ഷ്ിക്ുന്നു പദ്ധതി ഗ്പവര്ത്ന പത്പറ്ിയും പപോതു ധനംെിലവഴിക്ുന്നതിപനപറ്ിയും 

പൗര  മൂഹം നെത്ുന്ന  പര യവും  വതഗ്ന്ത്വുമോയ പരിബ്ശോധനയോണക ആണക ബ് ോഷ്യല് 

ഓഡിറ്ക അഥവോ  ോമൂഹിക പരിബ്ശോധന .പതോഴിലുറപക നിയമഗ്പകോരം വര്ഷ്ത്ില് രണ്ടുതവണ 

ബ് ോഷ്യല് ഓഡിറ്ക ഗ്ഗോമ ഭകൾ എല്ലോ വോര്ഡിലും കൃതയമോയി നെബ്ത്ണ്ടതോണകബ് ോഷ്യല് 

ഓഡിറ്ക ലൂപെ അഴിമതി ഇല്ലോതോക്ുന്നതിനും  ുതോരയത ഉറപു വരുത്ുന്നതിനും കോരയക്ഷമത 

വര്ധിപിക്ുന്നതിനക   ത്ഭരണം ഉറപോക്ുന്നതിനും കഴിയുന്നു.പദ്ധതി പണം ശരിയോയ 

രീതിയില് െിലവഴിച്ചി്ുണ്ടക എന്നും പണം പെലവഴിച്ചക അതുപകോണ്ടക പദ്ധതിയുപെ ലക്ഷയം 

കകവരിച്ചി്ുണ്ടക എന്നും ഗുണബ്ഭോക്തോക്ളുപെ ജീവിതത്ില് ഗുണകരമോയും  കോരയമോയ മോറ്ം 

ഉണ്ടോയി്ുണ്ടക എന്നക ബ് ോഷ്യല് കപണ്ടത്ോൻ കഴിയുന്നു 

പദ്ധതി ആ ൂഗ്തണ്ണം. നിര്വഹണം, ബ്മോണിറ്റിംഗക തുെങ്ങി എല്ലോ വയക്തികളും ബ് ോഷ്യല് 

ഓഡിറ്ക ഗ്ഗോമ ഭയില് നിര്ബന്ധമോയും പപങ്കെുക്ണം.മഹോത്മോ ഗോന്ധി ബ്േശീയ ഗ്ഗോമീണ 

പതോഴിലുറപകപ ദ്ധതിയില്   ുഗമവും  ുതോരയവുമോയി ബ് ോഷ്യല് ഓഡിറ്ക നെത്ുന്നതിനക  

ബ്കരളത്ില്   വതഗ്ന്ത് െുമതലയുള്ള ബ് ോഷ്യല് ഓഡിറ്ക യൂണിറ്ക നിലവില്വന്നു 

1.രീതിശോ കഗ്തം 

ബ് ോഷ്യല് ഓഡിറ്ക റിബ് ോഴ്സക  പപരക ണ്  ഗ്പവര് ത്ി ഫയല് പരിബ്ശോധന, ഫീല്ഡക  ന്ദര്ശനം, 

പതോഴിലോളികളും ആയുള്ള അഭിമുഖ്ം, എം ഐ എ ക പരിബ്ശോധന എന്നിവപയ 

അെിസ്ഥോനമോക്ിയോണക ബ് ോഷ്യല് ഓഡിറ്ക റിബ്പോര്്ക തയ്യോറോക്ിയി്ുള്ളതക.  
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2. പഞ്ചായത്്്അടിസ്ഥാനവിവരങ്ങൾ    

1 ജില്ല കണ്ണൂര്  

2 ബ്ലോക്ക്   പയ്യന്നൂര് 

3 അതിരുകൾ  

3.1 കിഴക്ക പെറുതോഴംഗ്ഗോമപഞ്ചോയത്ക 

3.2 പെിഞ്ഞോറക രോമന്ത്ളിഗ്ഗോമപഞ്ചോയത്ക 

3.3 പതക്ക് പെറുതോഴംഗ്ഗോമപഞ്ചോയത്ക 

3.4 വെക്ക പയ്യന്നൂര്മുനി ിപോലിറ്ി  

4 വിസ്തീര്ണം  15.44 

5 വോര്ഡക്കളുപെഎണ്ണം 14 

6 ജന ംഖ്യ  18965 

7 പ്ികജോതി 76 

8 പ്ികവര്ഗം 0 

9 സ്കൂ ൾ  5 

10 കുെുംബഗ്ശീയൂണിറ്ക 122 

11 അംഗനവോെി 19 

4.ത ാഴിലുറപ്്പപദ്ധ ിഅടിസ്ഥാനവിവരം 

പതോഴില് കോര്ഡക്     

( ആപക)  

ആകകറ്വകപതോഴില്  

കോര്ഡക് 

ആകകറ്ീവകപതോഴില്  

കോര്ഡക് (sc/എ ക,െി) 
നൂറുേിനപതോഴില്   

2625 
626 

64 
216 
 

5.വാര്ടഡ്് ലത്ില്   ത ാഴിലുറപ്്പ പദ്ധ ിയില് രജി ്തറര്ട തെയ്തവരുതടവിവരങ്ങൾ 

 

പതോഴില് കോര്ഡക്( ആപക)  ആകകറ്ീവക പതോഴില് കോര്ഡക് ആകകറ്ീവക പതോഴില് കോര്ഡക് (sc/എ ക,െി)  നൂറു  േിന  പതോഴില്  

1 8 7 2 2 4 
 

4 

6.ഓഡിറ്്് നു വിദേയമാക്കിയ  ഗ്പവൃത്ിേളുതട ലിസ്റ്റ ്

ഗ്േമ നമ്പര്ട ഗ്പവൃത്ിയുതട ദപര്് വര്ടക്ക്് ഐ,ഡി  ോ ല യ ള വ ് ്െി ല വ ്് ഗ്പവൃത്ി േിനങ്ങൾ 

1  

വോര്ഡക13ല്മണ്ണകജല ംരക്ഷണഗ്പവര്ത്ികൾ  

 

W C / 3 3 9 2 0 5 
 

07/02/19-20/03/19 
 
 

1 5 7 0 5 9 
 

5 6 7 

7.ഗ്പവര്ടത്ിേളുതട പരിദശാേന വിവരണം 

 

 ഗ്പ വൃത്ി യു പെ  ബ്പ ര ്ക എം ബുക്ില് ബ്രഖ് പപെുത്ിയ അളവുകൾ ഫീല്ഡക് പരിബ്ശോധനയില്  

1  

വോര്ഡക13ല്മണ്ണകജല ംരക്ഷണഗ്പവര്ത്ികൾ  

 

 

Surface dressing= 2353.625m^3 

Earth work excavation for foundation= 21.875m^3  

Earthworkexcavationfor open grass=57.00m^3  

കിള =802 പ നകറക്വൃക്ഷകുഴി=141  

വരമ്പക്=781മീറ്ര് ,തെം=379 

മ ഴ ക്ു ഴി = 6 0 

 

നിരീക്ഷണങ്ങൾ 

1.വളപര നല്ല രീതിയില് ആണക പണി എെുത്ിരിക്ുന്നതക. കോെുപവ്ിയിരുന്നതിനോല്  

കൃതയമോയി വരമ്പുകളും കുഴികളും കോണോൻ  ോധിച്ചു.  

2.മഴക്ുഴികൾ മഴ പപയ്തതിനോല് കുറച്ചക ഭോഗങ്ങൾ മണ്ണക വീണിരുന്നു എങ്കിലും കൃതയം എണ്ണം 

ഉണ്ടോയിരുന്നു. 

3.വൃക്ഷപത്ക്ുള്ള കുഴികളില് പതങ്ങക ,കവുങ്ങക, വോഴ എന്നിവ ന്ിരുന്നു. 

4.25 മറകബ്റോളുകളീലോയി 567  പതോഴില് േിനങ്ങൾ പകോണ്ടോണക ഗ്പവൃത്ി 

പൂര്ത്ിയോക്ിയിരുന്നതക. 

7.അവോശ അേിഷ്ഠ ി  നിരീക്ഷണങ്ങൾ 

മഹോത്മഗോന്ധി ബ്േശീയഗ്ഗോമീണ പതോഴിലുറപക നിയമത്ിലൂപെ ഗ്ഗോമീണ ജനതയകക്ക പതോഴില് 

നല്കപപെുന്നബ്തോപെോപം അവരുപെ പത്ു അവകോശങ്ങളും  ംരക്ഷിക്പപെുന്നു.ബ് ോഷ്യല് 

ഓഡിറ്ിലൂപെ ഗ്പവൃത്ികളുപെ പരിബ്ശോധനയും അബ്തോപെോപം പതോഴിലോളികളുപെ 

പത്വകോശങ്ങളും  ംരക്ഷിക്പപെുന്നുപവന്നും വിലയിരുത്ുന്നു. പതോഴിലുറപക 

നിയമത്ിലൂപെ പതോഴിലോളികൾക്ക ലഭയമോയ അവകോശങ്ങപള കുറിച്ചക തോപഴ പറയുന്നു. 
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1. ത ാഴില് ോര്ടഡുമായി ബന്ധതപ്പവ: 

പതോഴില്കോര്ഡക്ഒരുആധികോരികബ്രഖ്യോണക .മഹോത്മോ ഗോന്ധി ബ്േശീയ ഗ്ഗോമീണ പതോഴിലുറപക 

നിയമത്ിപല പഷ്ഡയൂൾ 2 ഗ്പകോരം പതോഴില് കോര്ഡിനക അബ്പക്ഷ നല്കുന്ന കുെുംബങ്ങൾക്ക 15 

േിവ ത്ിനകം തികച്ചും പ ൗജനയമോയി പതോഴില് കോര്ഡക് ലഭയമോക്ണപമന്നക 

അനുശോ ിക്ുന്നു. കൂെോപത കൃതയമോയ ഇെബ്വളകളില് കോര്ഡക പുതുക്ി നല്ബ്കണ്ടതുമോണക. 

പതോഴില് കോര്ഡക പതോഴിലോളികളുപെ കകവശം തപന്നയോണക  ൂക്ഷിബ്ക്ണ്ടതക  പതോഴില് 

ഏര്പപ് േിവ ങ്ങൾ കൃതയമോയി ബ്രഖ് പപെുത്ിയിരിക്ുന്നു പതോഴിലോളി പതോഴില്  ആവശയ 

പപ് തീയതി,ആവശയ പപ് കോലയളവക ബ്ജോലി ലഭയമോയ കോലയളവക ലഭയമോയ കൂലി  എന്നീ 

ഭോഗങ്ങൾ ഒന്നും തപന്ന പൂരിപിച്ചി്ില്ല.ആയതിനോല് കഴിഞ്ഞ  ോമ്പത്ീക വരകഷ്ം ഇതു 

പതോഴിലില് ഭോഗമോയിരുന്നു എന്നക പതോഴില് കോര്ഡില് നിന്നും മന ിലോക്ോൻ  ോധിച്ചിരുന്നില്ല 

2. ത ാഴില് ലഭിക്കുന്ന ്  ംബന്ധിച്ച്: 

പതോഴില് കോര്ഡുള്ള ഏപതോരു കുെുംബത്ിനും 100 േിവ പത് അവിേഗ്ദ കോയിക പതോഴിലിനക 

അവകോശമുണ്ടക. അബ്പക്ഷ നല്കിയോല് കകപറ്ു രശീതക നല്കുകയും15 േിവ ത്ിനകം 

പതോഴില്  ലഭയമോക്ണപമന്നും നിയമത്ില് ഗ്പതിപോേിക്ുന്നു..അബ്പക്ഷ  വീകരിക്ുന്ന 

മുറയകക്ക അബ്പക്ഷകനക കകപറ്ു രശീതക  നിര്ബന്ധമോയും നല്കണപമന്നക നിയമത്ില് 

അനുശോ ിക്ുന്നുണ്ടക . ഫയലില് പതോഴില് അബ്പക്ഷകബ്ളോ രശീതിനകപറ പകൗണ്ടര് സ്ലിപക 

കോണോൻ  ോധിച്ചി്ില്ല.  

           പതോഴിലുറപക നിയമഗ്പകോരം പതോഴില് ആവശയപപ്ു കഴിഞ്ഞോല് 15 േിവ ത്ിനകം 

പതോഴില് ലഭയമോക്ണപമന്നുണ്ടക. വോര്ഡിപല പതോഴിലോളികൾക്ക പതോഴില് ആവശയമുള്ള 

 മയങ്ങളില്  അബ്പക്ഷ  മര്പിക്ുന്ന മുറയകക്ക 15 േിവ ത്ിനകം പതോഴില് 

അനുവേിബ്ക്ണ്ടതുണ്ടക. വോര്ഡിപലപതോഴിലോളികൾ തീയ്യതി ബ്രഖ്പപെുത്ി  ബ്രഖ്ോമൂലം 

അബ്പക്ഷ  മര്പിക്ോറില്ല അതുപകോണ്ടുതപന്ന കൃതയമോയി പതോഴില് ലഭിച്ചി്ുബ്ണ്ടോ എന്നക 

ബ്രഖ്കളില് നിന്നും വയക്തമല്ല.  

3.പതോഴിലില്ലോയ്മദവ നം: 

പതോഴില് ആവശയപപ്ു കഴിഞ്ഞോല് 15 േിവ ത്ിനകം പതോഴില് ലഭയമോക്ോത്പക്ഷം 

പതോഴിലില്ലോയ്മ ബ്വതനം ലഭിക്ോൻ അവകോശമുണ്ടക.വോര്ഡിപലപതോഴിലോളികൾ തീയ്യതി 

ബ്രഖ്പപെുത്ി  ബ്രഖ്ോമൂലം അബ്പക്ഷ  മര്പിക്ോറില്ല ,അതുപകോണ്ടക തപന്ന പതോഴിലില്ലോയ്മ 

ബ്വതനം ലഭിബ്ക്ണ്ട  ോഹെരയം ഉണ്ടോയി്ില്ല 

4.തഷ്ല്്് ഓ് ദഗ്പാജേ്റ്്്   ംബന്ധിച്ച്: 

വോര്ഡില് ആവശയമോയ വിക ന ഗ്പവൃത്ികൾ കപണ്ടത്ുന്നതിനക പതോഴിലോളികൾക്ക 

അവകോശം ഉണ്ടക. പതോഴില് കപണ്ടത്ുന്നതിനു പതോഴിലോളികളുപെയും ബ്മറ്ിപെയും ഭോഗത്ക് 

നിന്നും പങ്കോളിത്മുണ്ടോവുന്നുണ്ടക, എന്നോല് പതോഴിലുറപില് അനുവേനീയമോയ ആസ്തി വിക ന 

ഗ്പവൃത്ികൾ കപണ്ടത്ുന്നതിനക വോര്ഡിപല വിവിധ ബ്മഖ്ലയില് ഉള്ളവരുപെ പങ്കോളിത്ം 

ഉണ്ടോബ്വണ്ടതുണ്ടക.പഞ്ചോയത്ില്വോര്ഡക് തലത്ില്  ഗ്ഗോമ ഭ രജി കപറര്   ൂക്ഷിക്ുന്നതോയി 

കണ്ടില്ല .വോര്ഡിപല പപോതു ഗ്ഗോമ ഭയില്  ആണക പതോഴിലുറപക  ംബന്ധമോയ ബ്യോഗം 

ബ്െര്ന്നതോയി കോണുന്നതക 

5.യാഗ് ാ തെലവ ് ംബന്ധിച്ച്: 

പതോഴിലോളികൾക്ക തോമ  സ്ഥലത്ുനിന്നും 5 കിബ്ലോമീറ്ര് െുറ്ളവില് പതോഴില് 

ലഭിക്ുവോനുള്ള അവകോശമുണ്ടക, ഗ്പസ്തു ത പരിധിക്ു പുറത്ു  പതോഴില് പെബ്യ്യണ്ട  ോഹെരയം 

ഉണ്ടോവുകയോപണങ്കില് യോഗ്തോ ബത്യോയി കൂലിയുപെ 10% തുക നിലവിപല കൂലി ഗ്പകോരം  27 

രൂപ 10 കപ  ഗ്പവൃത്ി േിവ ങ്ങളില് ലഭയമോക്ണം. അഞ്ചകകിബ്ലോമീറ്ര് പരിധിക്പുറം 

പതോഴിലുറപക ഗ്പവൃത്ി പെയ്തില്ല എന്നോണു പതോഴിലോളികളില് നിന്നും മന ിലോക്ോൻ 

കഴിഞ്ഞതക. 

6.ഗ്പവൃത്ി സ്ഥലതത് ത ൌേരയങ്ങൾ  ംബന്ധിച്ച്; 

പതോഴിലിെങ്ങളില് ലഭിബ്ക്ണ്ട അെിസ്ഥോന പ ൗകരയങ്ങളോയ ഗ്പഥമ ശുഗ്ശൂഷ്ോ 

 ംവിധോനങ്ങൾ, വിഗ്ശമ  മയപത് തണല്  ൗകരയം, കുെിപവളളം എന്നിവ 

പതോഴിലോളികൾക്ക പ ൗജനയമോയി ലഭയമോബ്ക്ണ്ടതുണ്ടക.  . പതോഴിലോളികളുമോയുള്ള കൂെിക്ോഴ്ച 

യില് മന ിലോക്ോൻ ോധിച്ചതക  കുെിപവള്ളത്ിനോയി  പോഗ്തം,ഗ്ലോ ക് എന്നിവ ലഭയമോയിരുന്നു 

എന്നും അബ്തോപെോപം  ഗ്പഥമ ശുഗ്ശൂഷ് മരുന്നുകൾ വോങ്ങിെു ഓഫീ ില് നല്കുന്ന എന്നറിയോൻ 

 ോധിച്ചു,എന്നോല് ഇതുവപര പതോഴിലോളികൾക്ക ,കയ്യുറ കോലുറ ലഭിച്ചി്ില്ല .ഇതക നിര്വഹണ 

ഏജൻ ിയുപെ ഭോഗത്ുനിന്നുള്ള വീഴ്ചയോണക, തുെര്ന്നുള്ള ഗ്പവൃത്ികളില് അെിസ്ഥോന 

പ ൗകരയങ്ങൾ ലഭയമോക്ുന്നതിനക നിര്വഹണ ഏജൻ ി ഗ്ശദ്ധിബ്ക്ണ്ടതുണ്ടക.  

അപേടങ്ങൾ  ംബന്ധിച്ച്: 
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പതോഴിലുറപക ബ്ജോലിക്ിപെ പതോഴിലോളികൾക്ക ഏപതങ്കിലും തരത്ിലുള്ള അപകെം 

 ംഭവിച്ചു ബ്പോവുകയോപണങ്കില് നിയമത്ിപല പഷ്ഡയൂൾ 2(5)ഗ്പകോരവുംഅദ്ധയോയം 9 പല 

പരോമര്ശങ്ങളുപെ അെിസ്ഥോനത്ിലും െികില് ോ പെലവുകളുപെ ബ്രഖ്കൾ  മര്പിക്ുന്ന 

മുറയകക്ക  ഗ്പസ്തു ത തുക മുഴുവനും അനുവേിച്ചു പകോെുബ്ക്ണ്ടതോണക.ഓഡിറ്ക് കോലയളവില് 

അത്രത്ില് ഉള്ള അപകെങ്ങൾ ഒന്നും  ംഭവിച്ചി്ില്ല . 

7.ദവ നം ലഭയമാക്കുന്ന ്  ംബന്ധിച്ച്; 

 പതോഴിലുറപക നിയമത്ില് ത ക്ഷന് 3(2)ഗ്പകോരം മറര് ബ്റോളക കോലോവധി കഴിഞ്ഞു 

15േിവ ത്ിനകം പതോഴിലോളികളുപെ അപക്ൗണ്ടില് കൂലി ലഭിക്ുവോൻ അവകോശമുണ്ടക.  

പഞ്ചോയത്ില് നിന്നും പതിനഞ്ചക േിവ ത്ിനുളളില് എഫക.െി.ഒ ജനബ്ററ്ക പെയ്തി്ുണ്ടക.  

15 േിവ ത്ിനേം ദവ നം ലഭയമായിതലങ്കില് നഷ്ട പരിഹാരം ലഭിക്കുവാനുള്ള 

അവോശം 

പതോഴില് പൂര്ത്ീകരിച്ചു പതിനഞ്ചു േിവ തകനുള്ളില് കൂലി ലഭിെിരുന്നിപലനകകില്  

കൂലിയുപെ  0.05  ശതമോനം നഷ്ട പരിഹാരം ലഭിക്കുവാനുള്ള അവോശം ഉണ്ട്. 

പഞ്ചോയത്ില് നിന്നും പതിനഞ്ചക േിവ ത്ിനുളളില് എഫക.െി.ഒ ജനബ്ററ്ക പെയ്തി്ുണ്ടക.നിലവില് 

ബ്കഗ്ന്ദ  രകകോരില് നിന്നും ഫണ്ടക് ലഭയമോകതിരിക്ുന്ന  ോഹെരയത്ില് മോഗ്തമോണക ബ്വതനം 

ലഭിക്ോൻ  കവകുന്നതക. 

9.പരാ- ി പരിഹാരം  ംബന്ധിച്ച്: 

പതോഴിലുറപുമോയി ബന്ധപപ് ഏപതങ്കിലുംകോരയത്ില് പരോതിയുണ്ടോകുന്ന പക്ഷം ആയതക 

ബ്രഖ്ോമൂലം പഞ്ചോയത്ില് പരോതിപപെോവുന്നതോണക, ഗ്പസ്തു ത പരോതികൾ  വീകരിച്ചു ര ീറ്ക് 

നല്കുകയും പരമോവധി 7 േിവ  പരിധിക്ുള്ളില് അബ്നവഷ്ിച്ചു പരോതിക്ോരനക മറുപെി 

നല്ബ്കണ്ടതോണക(section (19). പരോതികൾ അറിയിക്ുന്നതിനുള്ള ബ്െോൾ ഗ്ഫീ നമ്പരക (18004251004 ) 

പപോതുജനങ്ങൾക്ക കോണോവുന്ന രീതിയില് പഞ്ചോയത്ക ഓഫീ ില് ഗ്പേര്ശിപിബ്ക്ണ്ടതുണ്ടക .  

10.ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്് നടത്ുന്ന  ് ംബന്ധിച്ച്: 

പതോഴിലുറപില് ഏപറ്െുത് ഗ്പവൃത്ികൾ ബ് ോഷ്യല് ഓഡിറ്ക് നെത്ുന്നതില് 

പങ്കോളികളോവുന്നതിനു പതോഴിലോളികൾക്ക അവകോശമുണ്ടക. (പ ക്ഷൻ 17.2)  

8.ത ാഴിലാളിേളുതടേടമേൾ 

1. കൃതയ മയത്കപതോഴില്സ്ഥലത്കഹോജരോയിഒപക വയകക്ുക. 
2. പതോഴിലുറപകഗ്ഗോമ ഭയകക്കബ് ോഷ്യല്ഓഡിറ്കഗ്ഗോമ ഭയും കൃതയമോയിപപങ്കെുക്ുക 
3. ഗ്പകൃതി ംരക്ഷണത്ിനക ആവശയമോയ ഗ്പവൃത്ികൾ ഏപറ്െുത്കനെപിലോക്ുക. 
4. ആസ്തി ൃഷ്ടിക്ുന്നഗ്പവൃത്ികൾ  കപണ്ടത്ിബ്മറ്കപനയുംപഞ്ചോയത്ക അധികൃതപരയും 

   അറിയിക്ുക. 
9.രജി ്തറര്ട പരിദശാേന 

ബ്കഗ്ന്ദ ര്ക്ോരിനകപറ നിര്ബ്േശ ഗ്പകോരം തോപഴ പറയുന്ന ഏഴു രജിറര് നിര്ബന്ധമോയും 

ഗ്ഗോമപഞ്ചോയത്ില്  ൂക്ഷിബ്ക്ണ്ടതോണക. AMC ഗ്പകോരമുള്ള 7 രജിററുകളുംഉണ്ടോയിരുന്നു.അവ 

തോപഴ പറയ്യുന്നു. 

1. ത ാഴില് ോര്ടഡ് രജിസ്റ്റര്ട .  

MIS ല് നിന്നും പഡൗണ്ബ്ലോഡക പെയ്ത ബ്കോപിയില് വോര്ഡക് തലത്ില് ഉള്ള എല്ലോ വിവരങ്ങളും 

ഉൾപപെുത്ിയി്ുണ്ടക.  

2 ഗ്ഗാമ ഭരജിസ്റ്റര്ട 

പതോഴിലുറപുമോയി ബന്ധപപ് ഗ്ഗോമ ഭകൾ ,ബ്യോഗങ്ങൾ തുെങ്ങിയവ ബ്രഖ്പപെുത്ുന്നതിനക 

വോര്ഡക് തലത്ില് ഗ്പബ്തയക ഗ്ഗോമ ഭോ രജിറര്  ൂക്ഷിബ്ക്ണ്ടതോണക.വോര്ഡക്തലത്ില് 

 ൂക്ഷിച്ചിരിക്ുന്ന ഗ്ഗോമ ഭ രജിറരില്  26.10.18 നോണക അവ ോനമോയി ബ്യോഗംബ്െര്ന്നതോയും 

കോണുവോൻ  ോധിച്ചുതക.ബ്നോ്ക ബുക്ില് ആണക മിനുപറ ക് എഴുതി ബ്രഖ് പപെുത്ുന്നതക 

3  ത ാഴില് അദപക്ഷാ രജിസ്റ്റര്ട  

പതോഴില് ആവശയപപ്ു ലഭിക്ുന്ന അബ്പക്ഷകളുപെ വിവരങ്ങളും അതുഗ്പകോരം അവര്ക്ക 

പതോഴില് അനുവേിച്ചതിനകപറ വിവരങ്ങളും  ഗ്പസ്തു ത രജിററില് ബ്രഖ്പപെുത്ി 

പവബ്ക്ണ്ടതോണക.MIS ല് നിന്നും പഡൗണ്ബ്ലോഡക പെയ്ത ബ്കോപിയില് എല്ലോ വിവരങ്ങളും 

ഉൾപപെുത്ിയി്ുണ്ടക(പഞ്ചോയത്ിപെ മുഴുവൻ  ഗ്പവൃത്ികളും).പഞ്ചോയത്ക് തലത്ില് എഴുതി 

 ൂക്ഷിച്ച രജിറര്  കൃതയമോയി പൂര്ത്ീകരിച്ചി്ുള്ളതക. 

4.വര്ടക്ക ്രജിസ്റ്റര്ട: 
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പതോഴിലുറപില് നെപിലോക്ുന്ന ഗ്പവൃത്ികളുപെ വിവരങ്ങൾ യഥോ മയം ഗ്പസ്തു ത രജിററില് 

ബ്രഖ്പപെുപതണ്ടോതോണക. 

2018 19 കോലയളവില് പെയ്യുവോൻ ഉബ്േശിച്ചിരുന്ന മുഴുവൻ ഫയലുകളുബ്െയും വിവരങ്ങൾ നല്ല 

രീതിയില്   എം,പ്എ.എ ക ല് നിന്നും ഡൗണ്ബ്ലോഡക പെയ്തു  ൂക്ഷിച്ചിരിക്ുന്നു. (പഞ്ചോയത്ിപെ 

മുഴുവൻ  ഗ്പവൃത്ികളും 

5 ആസ്തിരജിസ്റ്റര്ട: (സ്ഥിര ആസ്തികളുപെ രജിറര്) 

ആസ്തിരജിറര്  ൂക്ഷിെിരുപനങ്കിലും   12.12.16 

നോണകഅവ ോനമോയിപൂരിപിെിരിക്ുന്നതക.പെയ്യുന്ന ഗ്പവൃത്ികൾ എല്ലോം 

ബ്രഖ്പപെുത്ുന്നു.എന്നോല് പല ഭോഗങ്ങളും ഒഴിഞ്ഞു കിെക്ുന്നു.ആസ്തിയുപെ അഗ്ഡ ക് .ഗ്പവൃത്ി 

തുെങ്ങിയ തീയതി,അവ ോനിച്ച തീയതി,െിലവോയ തുക ,എന്നിവ ഒഴിഞ്ഞു കിെക്ുന്നു 

പരാ ി രജിസ്റ്റര്ട: 

പതോഴിലുറപക പദ്ധതിയുമോയി ബന്ധപപ് ഏതു പരോതിയും വോക്ോബ്ലോ,ബ്രഖ്ോമൂലബ്മോ 

ലഭിക്ുകയോപണങ്കില്                                   രജിററില് ബ്രഖ്പപെുത്ുകയും നിര്ബന്ധമോയും 

കകപറ്ു ര ീതക പരോതിക്ോരനക നല്കുകയും ബ്വണം .  

18004255720 എന്ന ബ്െോൾ ഗ്ഫീ നമ്പറില് പരോതികൾ ബ്രഖ്പപെുത്ോം എന്നുള്ള വിവരം 

പതോഴിലോളികൾക്ക ലഭയമോക്ണം.പരോതി രജിറര് കൃതയമോയി   ൂക്ഷിെിെുണ്ടക.ലഭിച്ച പരോതി 

അതിനു എെുത് നെപെി ഗ്കമങ്ങൾ എന്നിവ കൃതയമോയി ബ്രഖ് പപെുത്ിയി്ുണ്ടക .രണ്ടു പരോതി 

മോഗ്തമോണക നിലവില് ലഭയമോയതക. 

തമറ്ീരിയല്രജിസ്റ്റര്ട :  

പതോഴിലുറപില് ഏപറ്െുക്ുന്ന ഗ്പവൃത്ികളുപെ ഭോഗമോയി വരുന്ന  ോധന  ോമഗ്ഗികളുപെ 

വോങ്ങല് തീരുമോനം, ഉപബ്യോഗം, നീക്ിയിരിപക, പെലവുകൾ എന്നിവ  ംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ 

മുഴുവനും ഗ്പസ്തു ത രജിററില് ബ്രഖ്പപെുബ്ത്ണ്ടതോണക..പമറ്ീരിയല്രജിറര് എം ഐ  ില് 

നിന്നും പഡൗണ്ബ്ലോഡക പെയ്തു വച്ചി്ുണ്ടക 

10.ഗ്പവൃത്ി യലിതല 22 ദരഖേൾ   

AMC ഗ്പകോരം ഒരു ഗ്പവൃത്ി ഫയലില് തോപഴപറയുന്ന ഇരുപത്ിരണ്ടു ബ്രഖ്കൾ നിര്ബന്ധമോയും 

ഉണ്ടോയിരിബ്ക്ണ്ടോതോണക. 

1.േവര്ടദപജ് 

വോര്ഷ്ിക മോറര്  ര്ക്ുലര് ഗ്പകോരം കവര്ബ്പജില് പഞ്ചോയത്ക വിവരങ്ങൾ, ജില്ല, ഗ്പവര്ത്ി 

നെപിലോക്ിയ വിവരങ്ങൾ, അെങ്കല് തുക, ആപക പെലവക, നെത്ിയ തീയതി,  മുതലോയ 

വിവരങ്ങൾ ബ്രഖ്പപെുബ്ത്ണ്ടതോണക.  പരിബ്ശോധിച്ച അഞ്ചുഫയലുകളില്  ഒന്നില് ബ്പോലും 

വോര്ഷ്ിക മോറര്  ര്ക്ുലര് ഗ്പകോരമുള്ള കവര് ബ്പജക കോണോൻ  ോധിച്ചില്ല.  

ഏപതോരോൾക്ും എബ്പോഴും പരിബ്ശോധനക്ക വിബ്ധയമോക്ോവുന്ന ബ്രഖ്കൾ ആണക ഒരു ഗ്പവൃത്ി 

ഫയലില്  ൂക്ഷിെു വയകബ്കണ്ടതക ,ഒരു ഗ്പവൃത്ി ഫയലില് ആധികോരികമോയി ബ്വണ്ടതും 

ഗ്പവൃത്ിപയ കുറിച്ചക  ഏപതോരോൾക്ും എളുപത്ില് മന ിലോക്ോൻ  ോധിക്ുന്ന ബ്രഖ് കവര് 

ബ്പജക ആണക,അതുപകോണ്ടക എല്ലോ വര്ക്ക് ഫയലിലും കവര് ബ്പജക ഉണ്ടോയിരിബ്കണ്ടതക വളപര 

അതയോവശയമോണക. 

2.തെേ്്ലി ്്റ് ്

വര്ക്ക ഫയലില്  ൂക്ഷിച്ചിരിക്ുന്ന വിവരങ്ങളുപെ പ്ികയും, അവയുപെ ബ്പജക നമ്പറും 

ബ്രഖ്പപെുബ്ത്ണ്ട പെക്ക ലിറകഫയലില്  ൂക്ഷിബ്ക്ണ്ടതോണക. പരിബ്ശോധിച്ച രണ്ടു  ഫയലുകളില്  

ഒരു ഗ്പവര്ത്ിഫയലുകളില്  പെകക്ലി ക്റ്ക  കോണോൻ  ോധിച്ചില്ല.   

3.ആക്ഷൻപ്ലാന് 

ഒരു ജനകീയ ഇെപപെലിനകപറ ബ്നര്  ോക്ഷയം പതളിയി ക്ുന്ന ബ്രഖ്യോണക ആക്ഷൻ പ്ലോൻ 

ബ്കോപി.ഗ്ഗോമ ഭ നിര്ബ്േ ശിക്ുന്ന ഗ്പവര്ത്ികൾ പഷ്ല്ഫക ഓഫക ബ്ഗ്പോജക്ടിബ്ലക്ക മോറ്ുകയും 

ഇതില്നിന്നും മുൻഗണന അെിസ്ഥോനത്ില് അതോതക  ോമ്പത്ിക വര്ഷ്ത്ില് ആവശയമുള്ള 

ഗ്പവര്ത്ി പതരപഞ്ഞെുത്ക ആക്ഷൻ പ്ലോൻ തയ്യോറോക്ുകയും പെയ്യും . ആക്ഷൻ പ്ലോനില് ഉൾപപ് 

ഗ്പവര്ത്ി തപന്നയോബ്ണോ നെപിലോക്ിയതക എന്നക മനസ്സിലോക്ുന്നതിനും ആക്ഷൻപ്ലോൻ ബ്കോപി 

ഉപകരിക്ുന്നു. പരിബ്ശോധിച്ച ഫയലുകളില്  ഒന്നില് ബ്പോലും AMC ഗ്പകോരം നിര്ബന്ധമോയും 
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ഉണ്ടോയിരിബ്ക്ണ്ട ആക്ഷൻ പ്ലോനിൻപറ ബ്കോപി കോണോൻ  ോധിച്ചില്ല.എന്നിരുന്നോലും 

പതോഴിലുറപക വിഭോഗം ഓഫീ ില് പഞ്ചോയത്ിപല മുഴുവൻ ആക്ഷൻ പ്ലോൻ വോര്ഡക് തലത്ില് 

തരം തിരിച്ചു വൃത്ിയോയി  ൂക്ഷിച്ചിരിക്ുന്നുഇതിനകപറ ഒരു ബ്കോപി ഫയലില് കൂെി 

 ൂക്ഷിപകണ്ടോതോണക 

4.എസ്റ്റിദമറ്്   ഡിസ ന്ആന്ഡ്ദഗ്ഡായിങ ്

 ോബ്ങ്കതിക എറിബ്മറ്ക പദ്ധതിയില് ഏപറ്െുക്ുന്ന ഓബ്രോ ഗ്പവര്ത്ിക്ും  ംസ്ഥോന  ര്ക്ോര് 

െുമതലപപെുത്ിയ അധികോര സ്ഥോനത്ിനകപറ അനുമതിബ്യോെുകൂെിയ  ോബ്ങ്കതിക എറിബ്മറ്ക 

ഉണ്ടോയിരിബ്ക്ണ്ടതോണക.ഓബ്രോ ഗ്പവര്ത്ിക്ും എറിബ്മറ്ിനകപറ  ംക്ഷിപ്തം, ഡിക ൻ, 

ഗ്പവര്ത്ിയുപെ ഗ്പതീക്ഷിത ബ്ന്ങ്ങൾ വിശേീകരിക്ുന്ന  ോബ്ങ്കതിക കുറിപക തുെങ്ങിയവ 

ഉണ്ടോയിരിബ്ക്ണ്ടതും പ കവര് ബ് ോഫകറ്ക പവയറിലൂപെ ഓണ്കലനോയി അനുമതികൾ 

ലഭയമോബ്ക്ണ്ടതുമോണക .എല്ലോ ഫയലുകളിലും വിശേമോയഎറിബ്മറ്ക ഉണ്ടോയിരുന്നു. എറിബ്മറ്ില് 

 ോബ്ങ്കതികവിേഗ്ധരുപെ ഒപക ഉണ്ടോയിരുന്നു. എറിബ്മറ്കറിബ്പോര്്ക ബ്ഗ്പോജക്ടക റിബ്പോര്്ക ഇവ .. 

 ൂക്ഷിച്ചിരുന്നു ഒരുഫയലിലും,ജനകീയഎറിബ്മറ്കഎന്നിവഉണ്ടോയിരുന്നില്ല. 

5.ഭരണാനുമ ി 

ഒരു വോര്ഡില് ഒരു വര്ഷ്ം നെപിലോക്ുന്ന പതോഴിലുറപക പദ്ധതി ഗ്പവര്ത്നങ്ങൾക്ക പഞ്ചോയത്ക 

ഭരണ  മിതി നല്കുന്ന അംഗീകോരമോണക ഭരണോനുമതിപരിബ്ശോധിച്ച   ഫയലുകളില് 

ഭരണോനുമതി യുപെ ബ്കോപി  ൂക്ഷിച്ചി്ുണ്ടക. 

7. ംദയാജി പദ്ധ ി(േൺദവര്ടജന് ്) 

ഓഡിറ്ക് നു വിബ്ധയമോക്ിയ രണ്ടു   ഗ്പവര്ത്ികൾക്ും  ഈ ബ്രഖ്കൾ ബോധകമല്ല. 

8.ഡിമാന്ഡ്ദാം 

പതോഴില് അവശയ മുള്ള പതോഴിലോളികളുപെ ബ്പരും പതോഴില് കോര്ഡക നമ്പര് ബ്െര്ത്ക ബ്മറ്ക് 

പകോെുക്ുന്ന പവള്ള ബ്പപറില് പകോെുക്ുന്ന അബ്പക്ഷയോണക ഫയലില് ബ്വണ്ടതക . പതോഴില് 

ബ്വണ്ട തീയതിയും ബ്രഖ്പപെുത്ണം.എന്നോല് ഒരു ബ്പപറില് ബ്പരുകൾ മോഗ്തമോണക കോണോൻ 

 ോധിച്ചതക.. 

പതോഴിലിനുഅബ്പക്ഷിക്ുന്ന രീതി കുറച്ചു കൂെി പമച്ചപപെുത്ുവനും, അബ്തോപെോപം കകപറ്ക 

ര ീതക നല്കുവോനും നെപെി ഉണ്ടോകണം.ബ്മറ്ക് കൂ്മോയി അബ്പക്ഷ തരുബ്മ്പോൾ പതോഴില് 

ആവശയ മുള്ളവപര ഉൾപപെുത്ി അബ്പക്ഷ പകോെുക്ോൻ ഗ്ശമിക്ുക.അല്ലോത് പക്ഷം 

തുെര്ച്ചയോയ അബകബ് നകറ്ക് വരുകയും കുപറ ബ്പരുപെ അവ രം നഷ്ടപപെുന്നതക(. 

9.വര്ടക്ക്അദലാദക്കഷ്ന്ദാം 

പതോഴില് ആവശയപപ്വര്ക്ുപതോഴില് അനുവേിച്ചുപകോണ്ടുള്ള വര്ക്ക അബ്ലോബ്ക്ഷ്ൻ 

ബ്ഫോംഈ ഗ്പവര്ത്ിയുപെ ഫയലില്  ൂക്ഷിച്ചിരുന്നു. 

10.ഇമസ്റ്റര്ട ദറാൾ 

പതോഴിലോളികൾ പതോഴില് പെയ്യുന്ന തീയതി, േിവ ം ഉൾപപപെ ഹോജര് 

ബ്രഖ്പപെുത്ുന്നതിനുള്ള അെിസ്ഥോന ബ്രഖ്യോണക ഇമറര് ബ്റോൾ.ഇതില് ബ്ലോക്ക പഡവലപകപമൻറക 

ഓഫീ ര്, പഞ്ചോയത്ക പ ഗ്ക്റി എന്നിവര് ഒപും,   ീലും  ബ്രഖ്പപെുബ്ത്ണ്ടതോണക.   

ഇ- മറര് ബ്റോളുകളില് ബ്ലോക്ക പഡവലപകപമൻറക ഓഫീ ര്, പഞ്ചോയത്ക പ ഗ്ക്റി എന്നിവര് 

ഒപും,   ീലും   ബ്രഖ്പപെുത്ിയി്ുണ്ടക .പ ഗ്ക്റിതീയതി ബ്രഖ്പപെുത്ിയിരുന്നു.. ഇതില് 

പതോഴിലോളികളുപെ ഒപുകൾ,  അവരുപെ പതോഴില് േിനങ്ങൾ,  കൂലി എന്നിവ 

ബ്രഖ്പപെുത്ിയി്ുണ്ടക.  

ഒപിെുന്ന ബ്കോളങ്ങളില് തീയതി എഴുതി്ുണ്ടയിരുനില.മറര് ബ്റോളില്  എം ബുക്ക്  നമ്പര് 

ബ്രഖ്പപെുത്ിയില്ല 

4 ഫയലുകളിലും അധികൃതരുപെ ഒപും  ീലും കൃതയമോയി ബ്രഖ്പപെുത്ിയി്ുണ്ടക.  എന്നോല്, 

പഡയിലി അറ്ൻഡൻ ക ബ്ഡറ്ക , എം ബുക്ക നമ്പര്,  page number എന്നിവ ബ്രഖ്പപെുത്ിയി്ില്ല. 

muster roll തിരുത്ലുകൾ 

 

.രണ്ടക എഴുതോത് മറബ്റോളുകൾ ഉണ്ടോയിരുന്നു . 

 

S N ഗ്പ വൃ ത്ി യു പെ ബ്പ ര ്ക മ കപറര്ബ്റോൾനമ്പര് ബ്പരകപതോഴില്കോര്ഡക്നമ്പര്  റി മോ ര്ക്സ ്ക 
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1 
 
 
 
 
 
 
 
 

വോര്ഡക13ല്മണ്ണകജല ംരക്ഷണഗ്പവര്ത്ികൾ 1 6 5 5 6 0 0 5 / 1 4 
 ോ വി ഗ്ത ്ി 

ബ്െോ്ല്അറ്ൻഡ്തിരുത്ിയിരിക്ുന്ന്ു

 

 

7 2 0 4 പുതിയപുരയില്നോരോയണ്ി  
( 0 0 5 / 1 7 3 ) 

പമറ്ീരിയല്െോര്ജ്തിരുത്ിയി്ുണ്ടക,  

1 7 8 0 1 7 യ ബ്ശോ േ പക ് ്ി 
( 0 0 5 / 1 7 5 ) 

നോലോമപത്അറ്ൻഡൻ കബ്കോളത്ില്ബ്െോ്ല്അറ്ൻഡൻസ്തിരുത്ിയിരിക്ുന്നു 

11.തമഷ്ര്ടതമന്റ്പുസ്തേം (M Book) 

ഗ്പവര്ത്ി തുെങ്ങുന്നതിനക മുമ്പും ബ്ശഷ്വും അളവുകൾ ബ്രഖ്പപെുത്ുന്നതി നുള്ള അെിസ്ഥോന 

ബ്രഖ്യോണക പമഷ്ര്പമനകറക് ബുക്ക..എല്ലോ ഫയലുകളിലും M book ഉണ്ടോയിരുന്നു. 

പമഷ്ര്പമൻറക ബുക്ില് നമ്പര് ബ്പജക നമ്പര് ഇവ ബ്രഖ്പപെുത്ിയി്ുണ്ടക AS,TS നമ്പര് 

ബ്രഖ്പപെുത്ിയി്ില്ല. മപറര് ബ്റോൾനമ്പര് , ഓവര് ിയരുപെ  ീല് എന്നിവ ഇല്ല. ഗ്പീ 

പമഷ്ര്പമൻറക ബ്രഖ് പപെുത്ിയിരുന്നു.ബന്ധപപ് ഉബ്േയോഗസ്ഥര് അതോയതക ഓവര് ിയര്, 

എൻജിനീയര് എന്നിവരുപെ ഒപക  പമഷ്ര്പമനകറക് ബുക്ില് ഉണ്ടോയിരുന്നു. പരിബ്ശോധനയകക്ക 

വിബ്ധയമോക്ിയ  ഫയലില്.എം ബുക്ക്  ൂക്ഷിച്ചിരുന്നു.എം ബുക്ില് അളവുകൾ 

ബ്രഖ്പപെുത്ുബ്ബോൾ ഗ്പവൃത്ി പെയുന്ന ഗ്പബ്േശം ഉെമയുപെ ബ്പരക , ര്ബ്േ നമ്പര് എന്നിവ 

ഉൾപപെുത്ി അളവുകൾ ബ്രഖ് പപെുത്ിയോല് മോഗ്തബ്മ ഏബ്തോരോൾക്ും പെയ്ത ഗ്പവൃത്ികൾ 

കണ്ടു മന ില്ലക്ുവോനും അളന്നു ത്ി് പപെുത്ുവോനും  ോധിക്ുകയുള്ളൂ., പരിബ്ശോധനയകക്ക 

വിബ്ധയമോക്ിയ വര്ക്ക് ഫയലില് എം ബുക്ക്  ൂക്ഷിച്ചിരുന്നുപവങ്കിലും ഇത്രത്ില് ഉള്ള 

വിവരങ്ങൾ ഒന്നും ബ്രഖ് പപെുത്ിയില്ല 

12.തമറ്ീരിയല്ലിസ്റ്റ് 

ഫയലില്പമറ്ീരിയല്ലിറക  ൂക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല. 

 13.ബ്വജക ലിറക  

പതോഴിലോളികൾ എഗ്ത േിവ ം ബ്ജോലി പെയ്തു എന്നതിനക അെിസ്ഥോനപപെുത്ി അവര്ക്ക 

നല്ബ്കണ്ട തുക അതോയതകകൂലി, ആയുധങ്ങൾക്ക പകോെുക്ുന്ന വോെക,  മൂര്ച്ച കൂ്ുന്നതിനുള്ള 

തുക എന്നിവ എല്ലോം കോണിച്ചു പകോണ്ടക പണം കകമോറുന്നതിനക ബ്വണ്ടി തയ്യോറോക്ുന്ന 

ഗ്പധോനപപ് ഒന്നോണക ബ്വജക ലിറക.   

മറര് ബ്റോൾ ഗ്പകോരമുള്ള ബ്വജക ലിറക എല്ലോ ഫയലിലും കോണോൻ  ോധിച്ചു. 

14.മസ്റ്റര്ടദറാൾ /യല്മാറ്സ്ലിപ്പുേൾ 

ഒരു മറര് ബ്റോൾ അവ ോനിെക 3 േിവ ത്ിനകം തപന്ന അളവുകൾ ബന്ധപപ് ഉേയോഗസ്ഥൻ 

ബ്രഖ്പപെുത്ണം എന്നക നിയമം അനുശോ ിക്ുന്നു.അളവുകളില് ഗ്കമബ്ക്െുകൾ ഉണ്ടോയോബ്ലോ, 

ഉപബ്യോഗിക്ുന്ന പമറ്ീരിയലിനകപറ കവോളിറ്ിയില് നിലവോരം കുറയകക്ുകബ്യോ, ഉയര്ന്ന എറിബ്മറ്ക 

കോണിക്ുകബ്യോ  പെയ്യുന്നതക നിയമവിരുദ്ധമോവുകയും പ ക്ഷൻ 25 അനുശോ ിക്ുന്ന ശിക്ഷകക 

വിബ്ധയമോബ്വണ്ടി വരുകയും പെയ്യും. ഫയലില്  ഫയല് ഗ്െോക്ിംഗക ബ്ഫോം അഥവോ മറര് ബ്റോൾ 

മൂവകപമൻറക സ്ലിപക  ഉണ്ടോയിരുന്നു.  ആരംഭിച്ച തീയതിയും അവ ോനിച്ച തീയതിയും 

ബ്രഖ്പപെുത്ിയിരുന്നു. മറ്ു ഗ്പധോനപപ് ബ്കോളങ്ങൾ MIS ല് അപക്ബ്ലോഡക പെയ്ത തീയതി.ബ്വതനം 

അനുവേിച്ച  മുതലോയവ  ബ്രഖ്പപെുത്ി  

15. പമറ്ീരിയല് വൗച്ചര് ബില്  

പമറ്ീരിയല് വൗച്ചര് ബില്  ഒരുഫയലിലും  ൂക്ഷിച്ചി്ില്ല 

16.ഫണ്ടക ഗ്െോൻസ്ഫര് ഓര്ഡര് (FTO)’ 

പരിബ്ശോധിച്ച ഫയലുകളില് ഒന്നും ഫണ്ടക ഗ്െോൻസ്ഫര് ഓര്ഡര്(FTO)’ ഹോര്ഡക് ബ്കോപി   ൂക്ഷിച്ചി്ില്ല 

. 

17. ദറായല്റ്ി 

പരിബ്ശോധന  വിബ്ധയമോക്ിയ  ഒരു വര്ക്ക് ഫയലിലും ബ്റോയല്റ്ി ബോധകമല്ല 
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18.ദാദ്ാഗ്ഗാ ്

ഗ്പവര്ത്ിതുെങ്ങുന്നതിന്മുമ്പകഗ്പവര്ത്ിനെന്നുപകോണ്ടിരിക്ുബ്മ്പോൾ,  

ഗ്പവര്ത്ിപൂര്ത്ീകരിച്ചുകഴിയുബ്മ്പോൾ 

തുെങ്ങിയഓബ്രോഘ്ത്ിപലയുംബ്ഫോബ്്ോകൾഫയലില് ൂക്ഷിക്ണപമന്നകനിഷ്കര്ഷ്ിച്ചിരിക്ുന്നു

ഇത്രത്ിലുള്ളവിവിധഘ്ങ്ങളിപലബ്ഫോബ്്ോകളും ൂക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല 

19 .ജിദയാ ടാഗ്ഡ ്ദാദ്ാ ് 

ഗ്പവര്ത്ി സ്ഥലം തിരിച്ചറിയുന്നതിനുള്ള ഉപോധിയോണക ജിബ്യോ െോഗ്ഡക ബ്ഫോബ്്ോ ക.  എന്നോല് ഇവ 

പരിബ്ശോധനയകക്ക വിബ്ധയമോക്ിയ ഒരു ഫയലിലുംജിബ്യോ െോഗ്ഡക ബ്ഫോബ്്ോ ക ബ്കോപി  കോണോൻ 

 ോധിച്ചില്ല. 

20 ഗ്പവൃത്ി പൂര്ടത്ീേരണ  ാക്ഷയപഗ് ം 

എ എം  ി ഗ്പകോരം ഉള്ള  ഗ്പവൃത്ി പൂര്ത്ീകരണ  ോക്ഷയപഗ്തം  ൂക്ഷിച്ചി്ില്ല .  

 21. ബ് ോഷ്യല് ഓഡിറ്ക റിബ്പോര്്ക 

എഎം ി ഗ്പകോരമുള്ള ബ് ോഷ്യല് ഒ്ോഡിറ്ക നെപോക്ുന്നതക ഇബ്പോഴോണക.  

22.സ റ്്ഡയറി 

 ംസ്ഥോന  ര്ക്ോരിനകപറ നിര്ബ്േശഗ്പകോരം  വര്ക്ക ഫയലില്  ൂക്ഷിബ്ക്ണ്ട 22 മപത് 

ബ്രഖ്യോണക ക റ്ക  ഡയറി.പരിബ്ശോധനയകക്ക  വിബ്ധയമോക്ിയ ഗ്പവൃത്ികൾ  ക റ്ക ഡയറി 

 ൂക്ഷിച്ചിരുന്നു. 

 ഗ്പവര്ത്ിപയ കുറിച്ചുള്ള ഗ്പോഥമിക വിവരങ്ങൾ  ഏപതോരു വയക്തിക്ും മനസ്സിലോക്ോൻ പറ്ുന്ന 

രീതിയില് ഉണ്ടോബ്കണ്ടതോണക. ഗ്പവര്ത്ി ആരംഭിക്ുന്ന   േിവ ം ഗ്പവര്ത്ി അവ ോന തീയതി  

എന്നിവ ബ്രഖ് പപെുതിയിരുന്നു ,അബ്തോപെോപം  എറിബ്മറ്ക തുക,,ഗ്പവൃത്ി േിനങ്ങൾ , എന്നിവ 

കവര്ബ്പജില് ഉണ്ടോയിരുന്നു പണിസ്ഥലപത് പ ൗകരയങ്ങളുപെ ലഭയത അെങ്ങിയ പെക്ക ലിറക  

പൂരിപച്ചിരുന്നില്ല.പരിബ്ശോധിച്ചക ഫയലുകളില് ഉള്ളക റ്ക ഡയറിയില് എല്ലോം അധികോരികളുപെ 

 ോന്നിധയത്ില് പദ്ധതി ആരംഭ മീറ്ിംഗക നെത്ിയതോയി ബ്ബോധയപപ്ു.ക റ്ക ഡയറി യുപെ ഒരു 

ഭോഗമോണക   വിജിലൻ ക ആൻഡക ബ്മോണിറ്റിങക കമ്മിറ്ി യുപെ റിബ്പോര്്കഅഭിഗ്പോയങ്ങൾ 

ബ്രഖ്പപെുത്ി യി്ുണ്ടയിരുന്നില്ല. പണിയോയുധങ്ങളുപെ വോെക ക റ്ക ഡയറിയില് ബ്രഖ് 

പപെുത്ിയില്ല  ക റ്ക ഡയറി മപറ്ോരു  ഒരു ഭോഗമോണക  ന്ദര്ശക കുറിപക:  ക റ്ക ഡയറികളില്, 

 ന്ദര്ശകരുപെ  ബ്പരും,ഒപും, ബ്രഖ്പപെുത്ി യിരുപന്നങ്കിലും,   കുറിപക 

ഉണ്ടോയിരുന്നില്ല.അബ്തോപെോപം തപന്ന പദ്ധതി നിര്വഹണ ഏജൻ ിയുപെ ഉബ്േയോഗസ്ഥര് 

 ന്ദര്ശനം വളപര കുറഞ്ഞബ്തോതില് മോഗ്തമ്മോണക കോണപപ്തക 

10.CIB-  ിറ്ി ൺ ഇന്ര്ടദമഷ്ന് ദബാര്ടഡ ്

പതോഴിലുറപക പദ്ധതിയുപെ  ുതോരയത ഉറപോക്ുന്നതിനു ബ്വണ്ടിയുള്ള ഒരു ഉപോധിയോണക 

 ിറ്ി ണ് ഇൻഫര്ബ്മഷ്ൻ ബ്ബോര്ഡക Para 25(a), schedule 1 അനു രിച്ചക ഒരു ഗ്പവര്ത്ിയുപെ 

അെിസ്ഥോന വിവരങ്ങൾ അതോയതക എറിബ്മറ്ക തുക  ോധന ബ്വതന ഘെകങ്ങൾ യഥോര്ത്ഥ 

പെലവക പതോഴില് േിനങ്ങൾ തുെങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ  ോധോരണ ജനങ്ങൾക്ും ഗുണബ്ഭോക്തോ 

ക്ൾക്ും മനസ്സിലോകുന്ന രീതിയില് ഗ്പേര്ശിപിബ്ക്ണ്ടതക അനിവോരയമോണക..ഈ ബ്ബോര്ഡക 

സ്ഥോപിബ്ക്ണ്ടതക ഓബ്രോ ഗ്പവര്ത്ിയുപെയും ആരംഭഘ്ത്ില് ആണക. ഓബ്രോ ഗ്പവര്ത്ിക്ും 

അനു ൃതമോയി നിഷ്കര്ഷ്ിച്ചി്ുള്ള അളവുകളില് ഉള്ള ബ്ബോര്ഡുകൾ  ിമൻറകഉം ബ്കോണ്ഗ്കീറ്ും 

ഉപബ്യോഗിച്ചക നിര്മ്മിച്ചക സ്ഥോപിക്ണപമന്നക നിയമം അനുശോ ിക്ുന്നുണ്ടക. ഇരുമ്പക ,െിൻ ,ഫകള 

ക്സകഷ്ീറ്ുകൾ തുെങ്ങിയവ ഉപബ്യോഗിച്ചി്ുള്ള ബ്ബോര്ഡുകൾ സ്ഥോപിക്ുന്നതക നിയമവിരുദ്ധമോണക. 

നിര്മ്മോണപച്ചലവക വയക്തിഗത ഗ്പവര്ത്ികൾക്ക 3000 രൂപയും പപോതു ഗ്പവര്ത്ികൾക്ക 5000 

രൂപയും ആണക പരമോവധി െിലവക എന്നോണക ആനുവല് മോറര്  ര്ക്ുലര് നിഷ്കര്ഷ്ിക്ുന്നതക. 

 ിഐബി അെങ്ങുന്ന ഒരു ബ്ഫോബ്്ോ വര്ക്ക ഫയലില് ഉൾപപെുത്ണം എന്നതക നിര്ബന്ധമോണക. –

പരിബ്ശോധനയകക്ക വിബ്ധയമോക്ിയ ഗ്പവൃത്ിയില് ി ഐ ബി സ്ഥോപിച്ചി്ില്ല 

s n W o r k  n a m e Estimate ammount As per  എം ബുക്ക് F ield v is i t  f indings  

1 വോര്ഡക13ല്മണ്ണകജല ംരക്ഷണഗ്പവര്ത്ികൾ 

 
 

3 0 0 0 0 0 

12.ദറാസ്ഗാര്ടേിനം 
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പതോഴില് ആവശയകത കൃതയമോയി രജിറര് പെയ്യുന്നതിനും പതോഴിലോളികളുപെ അര്ഹതകളും 

അവകോശങ്ങളും അവപര ബ്ബോധയപപെുത്ുന്നതിനും പദ്ധതികൾ പരിഹരിക്ുന്നതിനുമോയി 

ബ്റോസ്ഗോര് േിനം  ംഘെിപിബ്ക്ണ്ടതോണക. ബ്റോസ്ഗോര് േിനം ആെരിക്ുന്നതിനു മുൻപോയി വിവര 

വിേയോഭയോ  വയോപനഗ്പവര്ത്നങ്ങൾ  ംഘെിപിക്ുന്നുണ്ടക എന്നക ജില്ലോ ബ്ഗ്പോഗ്ഗോം ബ്കോഡിബ്നറ്ര് 

ഉറപുവരുബ്ത്ണ്ടതോണക.. ജൂണ് മോ ത്ില് ദറാസ്ഗാര്ടേിനം നടത്ിയ ായി േണ്ടു. 

12.വിജിലന് ് ആന്ഡ്് ദമാണിറ്റിംഗ് േമ്മിറ്ി(ജാഗ്ഗ  ദമല്ദനാ്  മി ി 

ഓബ്രോ ഗ്ഗോമപഞ്ചോയത്ിലും അഞ്ചക അംഗങ്ങളുള്ള ജോഗ്ഗത ബ്മല്ബ്നോ്  മിതി രൂപീകരിബ്ക് 

ണ്ടതോണക. ഇതില് പ്ികജോതി-പ്ികവര്ഗ വിഭോഗങ്ങൾക്ക ബ്വണ്ടഗ്ത ഗ്പോധോനയം നല്ബ്കണ്ടതും 

പകുതി ബ്പര്  കഗ്തീകൾ ആയിരിബ്ക്ണ്ടതുമോണക. അദ്ധയോപകര്, അംഗനവോെി വര്ക്ര്,  വയം 

 ഹോയ  ംഘത്ിപല അംഗങ്ങൾ ,ഉപബ്ഭോക്തൃ  മിതികൾ, യുവജന ക്ലബുകൾ പപോതു  മൂഹ 

 ംഘെനകൾ തുെങ്ങിയവരില് നിന്നും VMC അംഗങ്ങപള പതരപഞ്ഞെു ക്ോവുന്നതോണക ഏറ്വും 

കുറഞ്ഞ കോലയളവിബ്ലക്ക VMC പയ നിയമിബ്ക്ണ്ടതക ഗ്ഗോമ ഭയോണക. ഗ്പവര്ത്ി സ്ഥല  ന്ദര്ശ 

നം പതോഴിലോളികളുമോയി ആശയവിനിമയം നെത്ല് ,ബ്രഖ്കളുപെ പരിബ്ശോധന ,ഗ്പവര്ത്ി സ്ഥ 

ല  ൗകരയങ്ങളുപെ പരിബ്ശോധന ,ഗ്പവര്ത്ികളുപെ ഗുണനിലവോരം നിര്ണയിക്ല്, തുക നിര്ണ 

യം ഗ്പവര്ത്ിയില് ഉെനീളമുള്ള റിബ്പോര്്ിംഗക ഗ്പവര്ത്ിയുപെ  വഭോവപത്  ംബന്ധിച്ചുള്ള ഗു 

ണപരമോയ വിലയിരുത്ല് എന്നിവയോണക ഗ്പധോന െുമതല. VMC എല്ലോ ഗ്പവര്ത്ികളും പരിബ്ശോ 

ധി  ബ്ക്ണ്ടതും മൂലയ നിര്ണയ രജിററില് ബ്രഖ്പപെുബ്ത്ണ്ടതും ബ് ോഷ്യല് ഓഡിറ്ക  മയത്ക 

അവ ഗ്ഗോമ ഭയില്  മര്പിബ്ക്ണ്ടതുമോണക VMC റിബ്പോര്്ക ഒരു പപോതുബ്രഖ്യോയി കരുബ്തണ്ട 

തും ആവശയപപെുന്നതിനനു രിച്ചക ഒരു പപോതു ബ്രഖ്യോയി പഞ്ചോയത്ക നിന്നും ലഭിബ്ക്ണ്ടതും 

ആണക.ഫയലില് നിന്നും വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചില്ല. 

13..നിരീക്ഷണങ്ങൾ 

● പതോഴിലിനുഅബ്പക്ഷിക്ുന്ന രീതി കുറച്ചു കൂെി പമച്ചപപെുത്ുവനും, അബ്തോപെോപം 

കകപറ്ക ര ീതക നല്കുവോനും നെപെി ഉണ്ടോകണം.ബ്മറ്ക് കൂ്മോയി അബ്പക്ഷ തരുബ്മ്പോൾ 

പതോഴില് ആവശയ മുള്ളവപര ഉൾപപെുത്ി അബ്പക്ഷ പകോെുക്ോൻ ഗ്ശമിക്ുക, 

● പതോഴിലിെങ്ങളില് നിര്ബന്ധമോയും അെിസ്ഥോന  ൗകരയം ഒരുക്ണം 

(കുെിപവള്ളം,ഗ്പഥമ ശുഗ്ശൂഷ് ,കയ്യുറകൾ  കോലുറകൾ) 

● മുഴുവൻ പതോഴിലോളികൾക്ും പഴയ പതോഴില് കോര്ഡക പുതുക്ി പുതിയ പതോഴില്കോര്ഡക 

പഞ്ചോയത്ില് നിന്നും അനുവേിച്ചി്ുണ്ടക പതോഴിലോളികൾക്ക വിതരണം പെയ്ത പുതിയ 

പതോഴില് കോര്ഡില് വിവരങ്ങൾ കൃതയമോയി ബ്രഖ്പപെുത്ിയിരിക്ുന്നില 

●  പതോഴിലുറപക നിയമം അനുശോ ിക്ും  ഗ്പകോരം പതോഴിലോളികൾക്ക  ഗ്പവൃത്ി 

ഇെങ്ങളില് അെിസ്ഥോന പ ൗകരയങ്ങൾ ലഭയ മോകുന്നില്ല(കയ്യുറ,കോലുറ എന്നിവ). 

● പതോഴിലോളികൾ  വന്ത്ം നിലയകക്ക പതോഴില്  ആവശയപപ്തോയി കോണുവോൻ  ോധിച്ചില്ല 

● ഗ്പവൃത്ി അനുവേിച്ച ബ്ഫോറം ഫയലില്   ൂക്ഷിച്ചതോയി കോണുവോൻ  ോധിച്ചില്ല, 

● ഗ്പവര്ത്ി തുെങ്ങുന്നതിനക മുൻപക കൃതയമോയി പദ്ധതി ആരംഭ മീറ്ിങക ബ്െരോറുപണ്ടന്നു  

മുഴുവൻ പതോഴിലോളികളും അഭിഗ്പോയപപ്ക,ഇതു അഭിനന്ദനമര്ഹിക്ുന്നു  

● മഴക്ുഴി നിര്മോണം പച്ചക്റിക്ക നിലപമോരുക്ല് എന്ന ഗ്പവൃത്ി ഫയിലില് 

ഭൂവുെമകളുപെയും അബ്പക്ഷയും നികുതി ര ീതും  ൂക്ഷിച്ചിരിക്ുന്നു,ഇതും 

അഭിനന്ദനം അര്ഹിക്ുന്നു.  

● പരിബ്ശോധനയകക്ക വിബ്ധയമോക്ിയ   വര്ക്ക് ഫയലിലുംഎം ബുക്ക്  ൂക്ഷിച്ചിരുന്നു.എം 

ബുക്ില് അളവുകൾ ഗ്പവൃത്ി പൂരകതികരിച്ച എല്ലോ ഭൂഗ്പബ്േശത്ിനകറകപനയും 

ഭൂവുെമയുപെ ബ്പരും ആ  ഗ്പബ്േശത്ില് എം ബുക്ില് ബ്രഖ് പപെുത്തക ബ്പോരോയ്മ ആണക 

● പതോഴിലുറപക പദ്ധതി ഓഫീ ില്  ൂക്ഷിബ്ക്ണ്ട ഏഴു പറജിററില് 

 ൂക്ഷിക്ുന്നുപണ്ടങ്കിലും അതക  മയബന്ധിതമോയി പൂര്ത്ീകരിച്ചി്ില്ല  

● ഓഫീ ില് ബ് ോഫകറ്ക് ബ്കോപിആയി അക്ഷോംശ ബ്രഖ്ോംശങ്ങൾ അെയോളപപെുത്ിയ 

ജിബ്യോെോഗ്ഡക ബ്ഫോബ്്ോഗ്ഗോഫക   ൂക്ഷികുനുണ്ടക എങ്കിലും ഫയലുകളില് കോണോൻ  ോധിച്ചില്ല 

നിര്ടദേശങ്ങൾ 

● ഓബ്രോ ഗ്പവര്ത്ിയുപെയും ആരംഭഘ്ത്ില്   ി ഐ ബി നിര്ബന്ധമോയും സ്ഥോപിക്ു 

വോനുള്ള നെപെികൾ ഉണ്ടോകണം. 

● വിഎം ി അംഗങ്ങപല ഗ്ഗോമ ഭ വഴി തിരപഞ്ഞെുക്ോനും അവരുപെ ഗ്പവര്ത്നം 

പമച്ചപപെുത്ുവോനും ഉള്ള നെപെികൾ  വീകരിക്ണം, 

● ഗ്പോബ്േശിക ഭോഷ്യിലുള്ള എറിബ്മറ്ും ഗ്പവൃത്ി സ്ഥലങ്ങളില് ലഭയമോക്ണം. 
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● പതോഴില് അബ്പക്ഷകൾ ഗ്ഫണ്ടക് ഓഫീ ില്  വീകരിക്ുകയും ആയതിനു കകപറ്ക 

ര ീതക നല്കുകയും പെബ്യ്യണ്ടതോണക. 

● ബ്മറ്ക് കൂ്മോയി അബ്പക്ഷ നല്കുബ്മ്പോൾ പതോഴില് ആവശയ മുള്ളവപര ഉൾപപെുത്ി 

അബ്പക്ഷ പകോെുക്ോൻ ഗ്ശമിക്ുക, 

● ഉബ്േയോഗസ്ഥര് ബ്രഖ്കളില് ഒപുപവക്ുബ്മ്പോൾ തീയ്യതി കൂെി ബ്രഖ്പപെുബ്ത്ണ്ടോതോണക. 

● വിജിലൻ ക് ആൻഡക് ബ്മോണിറ്റിംഗക കമ്മറ്ി അംഗങ്ങപള ഓബ്രോ വര്ഷ്വും 

തിരപഞ്ഞെുബ്ക്ണ്ടതോണക. വിഎം ിയുപെ അഭിഗ്പോയങ്ങൾ ക റ്ക ഡയറിയില് 

കൃതയമോയി ബ്രഖ്പപെുബ്ത്ണ്ടതോണക. 

● പദ്ധതിയുപെ ശരിയോയ രീതിയിലുള്ള നെത്ിപിനക വിഎം ിയുപെ ഇെപപെലുകൾ 

ഗ്പവൃത്ി സ്ഥലങ്ങളില് ഉണ്ടോബ്വണ്ടതുണ്ടക. 

● പതോഴിലുറപില് ഏപറ്െുക്ുന്ന ഗ്പവൃത്ികളുപെ  ആസ്തികൾ േീര്ഘകോല നിലനില്പിനക  

ആവശയമോയ  ോബ്ങ്കതിക നിര്ബ്േശങ്ങൾപതോഴിലോളികൾക്ക ഓവര് ീയര് മോര് 

നല്ബ്കണ്ടതും പോലിക്ുന്നുപണ്ടന്നക  ഉറപു വരുബ്ത്ണ്ടതുമോണക. 

● പെക്ക് ലവീഫക് ബ്പോപല ഗ്പോധോനയം ഉള്ള മ കപറര് ബ്റോളില് യോപതോരു വിധ 

പവ്ിതിരുത്ലും പോെില്ല.ഹോജര് കൃതയമോയി ബ്രഖ് പപെുത്ണം 

● മറര് ബ്റോളില് ഗ്പസ്തു ത ഗ്പവൃത്ിയുപെ അളവുകൾ ബ്രഖ്പപെുത്ുന്ന എം.ബുക്ിൻപറ 

നമ്പര് ബ്രഖ്പപെുബ്ത്ണ്ടതോണക.   

● മറര് ബ്റോളില്  ോക്ഷയപപെുത്ുന്ന ഉബ്േയോഗസ്ഥര് തീയ്യതി കൂെി ബ്രഖ്പപെുത്ുവോൻ 

ഗ്ശദ്ധിബ്ക്ണ്ടതുണ്ടക. 

● പതോഴിലിെങ്ങളില് അെിസ്ഥോന പ ൗകരയങ്ങൾനിര്ബന്ധമോയും ഒരുക്ണം. 

● എല്ലോ ഗ്പവൃത്ികളിലും നിര്ബന്ധമോയും  ി ഐ ബി സ്ഥപിെിരിക്ണം  

ഉപ ംഗ്ഗഹം 

ഗ്പവര്ത്ികൾ തിരപഞ്ഞെുക്ുബ്മ്പോൾ  അതീവ ജോഗ്ഗത പുലര്ബ്ത്ണ്ടതുണ്ടക. ഭൂമിപയ 

പുനരുജ്ജീവി പിക്ുന്നതിനു൦  അതുവഴി   ുസ്ഥിര വിക നം  ോധയമോകുന്നതിനും ലകക്ഷ്യം 

പവച്ചി്ുള്ള പതോഴിലുറപു പദ്ധതിയുപെ പ്ലോനിംഗക , നെത്ിപക എന്നിവ  ോമൂഹിക പോരിസ്ഥിക  

മോനേണ്ഡങ്ങൾ പോലിെക പകോണ്ടക ശോ കഗ്തീയ മോയിത്പന്ന നെപിലോബ്ക്ണ്ടതുണ്ടക. 

എങ്ങപനപയങ്കിലും ഗ്പവര്ത്ികൾ നെപിലോക്ി പെലവക കൂ്ുക എന്നും   പതോഴിലോളികൾക്ക 

പതോഴില് േിനങ്ങൾ കൂ്ുക എന്നും മോഗ്തമോവരുതക നിലപോെുകൾ.   വയക്തമോയ കോഴ്ചപോെില്ലോപത 

അശോ കഗ്തീയമോയ രീതിയില് ഗ്പവര്ത്ികൾ പതപരപഞ്ഞെുക്ുന്നതും പെയ്യുന്നതും , 

കോലോനു ൃതമല്ലോത് ഗ്പവര്ത്ികൾ പെയ്യുന്നതും ഇതിനകപറ യഥോര്ത്ഥ ലക്ഷയപത് 

കളങ്കപപെുത്ുന്നതോയി  വിഷ്മബ്ത്ോപെ ബ്നോക്ി നില്ബ്ക്ണ്ടി വരുന്നതക ആശങ്കോജനകമോണക. 

ഈ  ോമൂഹിക പരിബ്ശോധന ഒരു ഉയിര്പത്ഴുബ്ന്നല്പിനു  ോധയമോകുന്ന ഗ്പതയോശബ്യോപെ ഈ  

റിബ്പോര്്ക  മര്പിക്ുന്നു.  

 

മഹാത്മാഗാന്ധിദേശീയഗ്ഗാമീണത ാഴിലുറപ്്പപദ്ധ ിഗ്പോരംഏതറ്ടുക്കാവുന്നഗ്പവൃ

ത്ിേൾ : 

വിഭാഗംഎ-ഗ്പകൃതിവിഭവപരിപോലനവുമോയിബന്ധപപ്പപോതുഗ്പവൃത്ികൾ. 

വിഭാഗംബി-ഖ്ണ്ഡികഅഞ്ചില് 

പരോമര്ശിക്ുന്നകുെുംബങ്ങൾക്കജീവബ്നോപോധിപമച്ചപപെുത്ുവോനുള്ളഗ്പവൃത്ികൾ. 

(ബിപിഎല് ,പ്ികജോതി, പ്ികവര്ഗം, വിധവകൾ, ഭിന്നബ്ശഷ്ിക്ോര്, 

ഐഎകവഗുണബ്ഭോക്തോക്ൾ.) 

വിഭാഗം ി- 

ബ്േശീയഗ്ഗോമീണഉപജീവനമിഷ്നകപറനിബന്ധനകൾക്വിബ്ധയമോയിഗ്പവര്ത്ിക്ുന്ന വയം ഹോ

യ ംഘങ്ങൾക്കപപോതുഅെിസ്ഥോനപ ൗകരയവിക നം. 

വിഭാഗംഡി-ഗ്ഗോമീണഅെിസ്ഥോനപ ൗകരയവിക നഗ്പവൃത്ികൾ. 

അനുബന്ധം: വിവിേ ലത്ിലുള്ളഉദേയാഗസ്ഥരുതടെുമ ലേൾ . 

ദമറ്്് മാരുതടെുമ ലേൾ . 

ഗ്പവൃത്ിസ്ഥലങ്ങളില്  ഗ്പവൃത്ിയുപെബ്മല്ബ്നോ്ം. 

3. പതോഴില്കോര്ഡില്ആവശയമുള്ളവിവരങ്ങൾബ്രഖ്പപെുത്ുക. 
4. മറര്ബ്റോളില്പതോഴിലോളികളുപെഹോജര്ഉറപുവരുത്ുക. 
5. ബ്മറ്കമോരുപെപരിശീലനങ്ങളില്പപങ്കെുക്ുക .അറിവുകൾപതോഴിലോളികളുമോയിപങ്കുപവ

ക്ുക. 
6. ഗ്പവൃത്ിഇെങ്ങളില്ആവശയമോയപ ൗകരയങ്ങളൾഉബ്ണ്ടോഎന്നകഉറപുവരുത്ുക. 
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7. ക റ്കഡയറിയില്ബ്മോണിറ്റിംഗിനവരുന്നഉബ്േയോഗസ്ഥപരപകോണ്ടകഒപവയകപിക്ണം. 
8. പതോഴിലോളികൾക്കഅവരുപെപത്ുഅവകോശങ്ങപളകുറിച്ചകപറഞ്ഞുപകോെുക്ുകയുംഅവ

പരബ്ബോധോവതകകരിക്ുകയുംപെയ്യുക. 
9. പുതിയപതോഴില്ഇെങ്ങൾകപണ്ടത്ുവോനുംപുതിയപതോഴില്ആ ൂഗ്തണംപെയ്യുവോനും
പതോഴിലോളികപള ഹോയിക്ുക. 

10. കൃതയമോയിബ് ോഷ്യല്ഓഡിറ്ക്ഗ്ഗോമ ഭയിലും,പഗ്പോജകകറ്ക്മീറ്ിങ്ങിലുംപരിശീലനകയോമ്പി

ലുംപപങ്കെുക്ുക.മറ്ുപതോഴിലോളികൾക്കകൂെിബ്മറ്ക്നകപറെുമതലകളിബ്ലക്കകെന്നുവരോനു

ള്ള ോഹെരയംഉണ്ടോക്ുക. 

11. പതോഴിലോളികളുമോയിനിരന്ത്രം മ്പര്ക്ംപുലര്ത്ുകയുംകൂെുതല്ബന്ധംസ്ഥോപിക്ുക

യുംപെയ്യുക. 

ഗ്പവൃത്ി പൂര്ടത്ീേരിച്ച ഭൂഗ്പദേശങ്ങളുതട വിവരങ്ങൾ  

 

ഗ്പീ   തേ  വ ്ി 

ഇ ് മ്മ ല്  മാ േ വ ്ി 

തേ  ഉ ണ്ണി േൃ ഷ്ണ ന്   

 ാ വി ഗ് ി  പി  വി  

 

 ു ന  എം  വി   

തേ  പി  ഗീ    

തേ പി  ഭാ ര്ട ഗ വ ്ി 

വി തേ   ദരാ ജി ന ്ി 

 എം തേ  വി ജ യ േു മാ ര ്ി 

 മാ േ വി  പ ്ി 

 ഗ്പ വി   ടി  വി   

ടി  ടി  ഹ രീ ഗ്ര ന് 

ല  ി േ  എം  വി , 

ല  ി േ 

 ു ോ മ ണി  എം  വ ്ി 

എം തേ  ുേുമാരന് നമ്പയാര്ട  

ഗ്ഗാമ ഭനിര്ടദേശങ്ങൾ  

● പതോഴിലിെങ്ങളില്്അെിസ്ഥോന് ൗകരയം്ലഭിക്ുന്നില്ല 

● ഓവുെോല്്വൃത്ിയോക്ല്(പകോയപോറ്മുതല്്അങ്ങോെി്വപരയുള്ളതക, പകോയപോറ്

മുതല്്പറയില്ബ്വ്ബ്റഷ്ൻ്വപരയുള്ള) ഇതില്്ഉൾപപെുത്ി്തരണം.  

● വോര്ഡക്9 പല്അംഗനവോെി്യിബ്ലക്ക്നെപോത്ഇല്ല. അതക്പക്ി്പകോെുക്ോനുള്ള്ഒരു്

പദ്ധതി്പതോഴിലുറപലൂപെ്പെയ്തു്പകോെുക്ണം.്പുതിയ്വി്എം് ി്പമമ്പര്്മോപര്

തിരപഞ്ഞെുത്ു. 

● വിഎം ികൃതയമോയിഗ്പവര്ത്ിക്ുന്നില്ല. 

ഗ്ഗാമ ഭ ീരുമാനങ്ങൾ  

5 ബ്മറ്ക്മുഖ്ോന്ത്ിരംഎല്ലോപതോഴിലോളികളുംഒപി്പതോഴിലിനോയുള്ളഅബ്പക്ഷ(തീയതിബ്രഖ്

പപെുത്ി)പഞ്ചോയത്ക്ഗ്ഫണ്ടക്ഓഫീ വഴിനല്കുവോൻതീരുമോനമോയി. 

6 കുെിപവള്ള ൗകരയം ,ബ്പക്ഷനകയ്യുറകോലുറഎന്നിവലഭിക്ുനതിനോയിപഞ്ചോയത്ില്അ

ല്കോൻതീരുമോനിച്ചു 

7 ഗ്പവൃത്ിതുെങ്ങുംമുൻപ്സിഐബിസ്ഥോപിക്ുനതിനോയിതീരുമോനിച്ചു.. 

 


