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ആമുഖോം 
ഇന്ത്യയിൽ സോധോരണക്ോരോയ ജന്ളുപട പതോഴിൽ പചയ്യുവോനുള്ള അവകോശ്പത് 

സോംരക്ഷിച്ചക നിലനിര്ത്ുന്നതിനോയി 2005 പസപകറ്ോംബര് അഞ്ചോോം തീയതി ബ്ദശ്ീയ ഗ്രോമീണ 

പതോഴിലുറപക നിയമോം നിലവിൽ വന്നു. അവിദഗ്ധ കോയിക പതോഴിലിൽ ഏര്പപടോൻ 

സന്നദ്ധതയുള്ള ഗ്രോമഗ്പബ്ദശ്്ളിൽ അധിവസിക്ുന്ന ഏപതോരു കുടുോംബത്ിനുോം ഒരു 

സോമ്പത്ിക വര്ഷ്ോം 100 ദിവസത്ിൽ കുറയോത് പതോഴിൽ ഉറപോക്ുന്നബ്തോപടോപോം 

രുണബ്മന്മയുള്ളതുോം സ്ഥോയിയോയിട്ടുള്ളതുോം ഉൽപോദനക്ഷമവുമോയ ആസ്തികളുപട സൃഷ്ടിയോണക 

ഈ പദ്ധതിയുപട മുഖയ ലക്ഷയോം.ദരിഗ്ദരുപട ഉപജീവനവുോം ആയി ബന്ധപപട്ട വിഭവോടിത്റ 

ശ്ക്തിപപടുത്ുകയുോം സോമൂഹികമോയി പിബ്ന്നോക്ോം നിൽക്ുന്ന എല്ലോ കുടുോംബ്പളയുോം 

പദ്ധതിയിൽ ഉൾപപടുത്ുകയുോം പഞ്ചോയത്ക രോജക സ്ഥോപന്പള ശ്ക്തിപപടുത്ുക  എന്നതുോം 

ഇതിൻപറ ലക്ഷയമോണക.സവിബ്ശ്ഷ്തകൾ 

 

⮚ നിയമത്ിൻപറ പിൻബലമുള്ള അവകോശ്ോധിഷ്ഠ ിതപദ്ധതി 

⮚ ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ക ഗ്പബ്ദശ്ത്ക തോമസിക്ുന്ന 18 വയസ്സക പൂര്ത്ിയോയ 

ഏപതോരോൾക്ുോം പദ്ധതിയിൽ പങ്കോളിയോകോോം 

⮚ സകഗ്തീക്ുോം പുരുഷ്നുോം തുലയ ബ്വതനോം  

⮚ പരിസ്ഥിതി സോംരക്ഷണോം കോര്ഷ്ിക ബ്മഖലയിപല അടിസ്ഥോന സൗകരയ 

വികസനോം എന്നിവയകക്ക മുൻരണന 

⮚ പതോഴിലോളികൾ തപന്ന ഗ്പവര്ത്ികൾ കപെത്ുകയുോം ആസൂഗ്തണപത് 

സഹോയിക്ുകയുോം പചയ്യുന്നു 

⮚ ആസൂഗ്തണത്ിലുോം നിര്വഹണത്ിലുോം തികഞ്ഞ സുതോരയത 

⮚ കരോറുകോപര ഇടനിലക്ോബ്രോ ഇല്ല 

⮚ പപോതുജന പങ്കോളിത്ബ്ത്ോപട ബ്ലബര് ബഡ്ജറ്ക 

⮚ ബോങ്കക ബ്പോബ്റോഫീസക വഴി മോഗ്തോം ബ്വതന വിതരണോം 

⮚ സകഗ്തീകൾക്ക മുൻരണന 

⮚ കമ്പയൂട്ടര് ശ്ൃോംഖല വഴിയുള്ള ബ്മോണിറ്റിോംരക സോംവിധോനോം 

⮚ ഗ്രോമസഭ പദ്ധതി ഓ്ിറ്ക പചയ്യുന്നു 

ബ്ദശ്ീയ ഗ്രോമീണ പതോഴിലുറപക പദ്ധതി ഗ്പകോരോം ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ക ഗ്പബ്ദശ്ത്ക  നടപിലോക്ുന്ന 

മുഴുവൻ ഗ്പവൃത്ികളുോം  ബ്സോഷ്യൽ ഓ്ിറ്ി്ിനു വിബ്ധയമോക്ണപമന്ന17(2) വകുപക 

നിഷ്കര്ഷ്ിക്ുന്നു പദ്ധതി ഗ്പവര്ത്ന പത്പറ്ിയുോം പപോതു ധനോംചിലവഴിക്ുന്നതിപനപറ്ിയുോം 

പൗര സമൂഹോം നടത്ുന്ന  പരസയവുോം സവതഗ്ന്ത്വുമോയ പരിബ്ശ്ോധനയോണക ആണക ബ്സോഷ്യൽ 

ഓ്ിറ്ക അഥവോ സോമൂഹിക പരിബ്ശ്ോധന .പതോഴിലുറപക നിയമഗ്പകോരോം വര്ഷ്ത്ിൽ രെുതവണ 

ബ്സോഷ്യൽ ഓ്ിറ്ക ഗ്രോമസഭകൾ എല്ലോ വോര്്ിലുോം കൃതയമോയി നടബ്ത്െതോണകബ്സോഷ്യൽ 

ഓ്ിറ്ക ലൂപട അഴിമതി ഇല്ലോതോക്ുന്നതിനുോം സുതോരയത ഉറപു വരുത്ുന്നതിനുോം കോരയക്ഷമത 

വര്ധിപിക്ുന്നതിനക  സത്ഭരണോം ഉറപോക്ുന്നതിനുോം കഴിയുന്നു.പദ്ധതി പണോം ശ്രിയോയ 

രീതിയിൽ ചിലവഴിച്ചിട്ടുെക എന്നുോം പണോം പചലവഴിച്ചക അതുപകോെക പദ്ധതിയുപട ലക്ഷയോം 

കകവരിച്ചിട്ടുെക എന്നുോം രുണബ്ഭോക്തോക്ളുപട ജീവിതത്ിൽ രുണകരമോയുോം  കോരയമോയ മോറ്ോം 

ഉെോയിട്ടുെക എന്നക ബ്സോഷ്യൽ കപെത്ോൻ കഴിയുന്നു.പദ്ധതി ആസൂഗ്തണ്ണോം. നിര്വഹണോം, 

ബ്മോണിറ്റിോംരക തുട്ി എല്ലോ വയക്തികളുോം ബ്സോഷ്യൽ ഓ്ിറ്ക ഗ്രോമസഭയിൽ നിര്ബന്ധമോയുോം 

പപങ്കടുക്ണോം.മഹോത്മോ രോന്ധി ബ്ദശ്ീയ ഗ്രോമീണ പതോഴിലുറപകപ ദ്ധതിയിൽ  സുരമവുോം 

സുതോരയവുമോയി ബ്സോഷ്യൽ ഓ്ിറ്ക നടത്ുന്നതിനക  ബ്കരളത്ിൽ  സവതഗ്ന്ത് ചുമതലയുള്ള 

ബ്സോഷ്യൽ ഓ്ിറ്ക യൂണിറ്ക നിലവിൽവന്നു 

1.രീതിശ്ോസകഗ്തോംതോപഴ പറയുന്ന രീതി അവലോംബിച്ചോണക ഈ റിബ്പോര്ട്ടക തയ്യോറോക്ിയിട്ടുള്ളതക. 

1. ഓ്ിറ്ക പ്ലോൻ  

2. അഭിമുഖോം :പഞ്ചോയത്ക ഗ്പസി്ൻറക, ജനഗ്പതിനിധികൾ, പസഗ്കട്ടറി & റോഫക ,ബ്മറ്ക, 
പതോഴിലോളികൾ, കര്ഷ്കര്,  
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3. ഫയൽ പരിബ്ശ്ോധന  

4. ഫീൽ ക് സന്ദര്ശ്നോം, നിരീക്ഷണോം  

5. റഫറൻസക: വികസനബ്രഖ, വോര്ഷ്ിക പദ്ധതി ബ്രഖ, എോംഐഎസക, രജിററുകൾ 

6. വിവര്ളുപട ബ്ഗ്കോ്ീകരണോം: ബ്ഗ്കോസക പവരിഫിബ്ക്ഷ്ൻ, അവസോനവട്ട ചര്ച്ച 

7. കരടക റിബ്പോര്ട്ടക തയ്യോറോകക 

8. ബ്സോഷ്യൽ ഓ്ിറ്ക് ഗ്രോമസഭ 
2. പഞ്ചായത്്്അടിസ്ഥാനവിവരങ്ങൾ  

   
1 ജില്ല കണ്ണൂര് 

2 ബ്ലോക്ക്   പയ്യന്നൂര് 

3 അതിരുകൾ  

3.1 കിഴക്ക  പചറുപുഴ ,ആലബ്ക്ോടക് ഗ്രോമ പഞ്ചോയത്ക് 

3.2 പടിഞ്ഞോറക കോബ്ങ്കോൽ ആലോംപടപക ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ക 

3.3  പതക്ക് എരമോം കുറ്ൂര് ഗ്രോമ പഞ്ചോയത്ക 

3.4 വടക്ക കോസറബ്രോ്ക ജില്ല  

4 വിസ്തീര്ണോം   76.98 

5 വോര് ക്് കളുപട എണ്ണോം 16 

 ജനസോംഖയ  29374 

 പുരുഷ്ൻ മോര് 14099 

 സകഗ്തീകൾ 15275 

6 ജനറൽ 27922 

7 പട്ടിക ജോതി 1198  

8 പട്ടിക വര്രോം 254  

9 വീടുകൾ 7215  

4.ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ി അടിസ്ഥാന വിവരം 

പതോഴിൽ കോര്്ക്     

( ആപക)  

ആകകറ്ീവക പതോഴിൽ 

കോര്്ക് 

ആകകറ്ീവക പതോഴിൽ കോര്്ക് 

(sc/എസക,ടി) 

നൂറു ദിന 

പതോഴിൽ  

4371 2297 Sc-93 S T-45 503 

5.വാര്ടഡ്് ലത്ില്   വിവരം 

പതോഴിൽ കോര്്ക്( 

ആപക) 

ആകകറ്ീവക പതോഴിൽ 

കോര്്ക് 

ആകകറ്ീവക പതോഴിൽ 

കോര്്ക് (sc/എസക,ടി) 
നൂറു ദിന പതോഴിൽ 

285  St-5 
7 

 

6.ഓഡിറ്്് നു വിദേയമാക്കിയ  ഗ്പവൃത്ിേളുതട ലിസ്്റ്റ 

ഗ്ക ഗ്പവൃത്ിയുപടബ്പരക കോലയളവക പതോ

ഴി

ൽദി

ന്

ൾ 

ചിലവോയതുക ആപക റോറ്

സക. അവിദരകദ്ധ

കൂലി 
വിദരകദ്ധ

കൂലി 
പതോഴിലു

പകരണ

്ളുപട

വോടക 

1 പച്ചക്റിക്ക 

നിലപമോരുക്ൽ 
W C/329212 

24.03.2019 
28.03.2019 

80 21680 ഇല്ല 480 22160 പൂര്

ത്ഥിക

രിച്ചി

ട്ടില്ല. 

2 
 

തടയണ നിര്മ്മോണോം 
W/C 336298 

02.02.2019 
27.02.2019 

1175 266935 161500 5910 434345 പൂര്

ത്ീക

രിച്ചതക. 
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7.ഗ്പവര്ടത്ിേളുതടപരിദശാേനവിവരണം 

 

തോപഴ പറയുന്ന ഗ്പവൃത്ികൾ ആണക പരിബ്ശ്ോധനയകക്ക വിബ്ധയമോക്ിയതക 

 ഗ്പവൃത്ിയുപടബ്പരക എോം,ബുക്ിൽബ്രഖപപടുത്ിയഅളവക ഫീൽ്ക്പരിബ്ശ്ോധനയി

ൽകെഅളവുകൾ 
1 പച്ചക്റിക്ക 

നിലപമോരുക്ൽ 
W C/329212 

47.4 ഘനമീറ്ര് 0 

2 
 

തടയണ നിര്മ്മോണോം 
W/C 336298 

352.16 ഘനമീറ്ര് 0 

 

നിരീക്ഷണം  

പച്ചക്റിക്ക നിലപമോരുക്ൽW C/329212 ഉപബ്യോര  ഗ്പദമോയിട്ടുെക. ഇബ്പോഴുോം 

അവിപട കൃഷ്ി തുടരുന്നു. 

 ഉപബ്ഭോക്തോക്ൾ 
 

ദപര് ഗ്പീത പക 

കോര്ത്യോയനി പി സീന 

സോവിഗ്തി പക റീന 

ശ്ോന്ത്കുമോരി പത്മനോഭൻ പബ്ലരി  

ഗ്ശ്ീജ ജനരോജക കശ്ലജ വിജയൻ 

ഓമന എോം വി കുന്നത്റ ലക്ഷ്മി 

ബ്രോഹിണി കൃഷ്ണൻ യബ്ശ്ോദോ കുമോരൻ 

 

രതീശ്ൻ ലത അടുക്്ൻ 

നോരോയണി സബ്രോജിനി പി  

പക ഇ വി നോരോയണൻ കുഞ്ഞിപോത്ു 

പോറു ബ്കോവ്വകൽ സബ്രോജിനി 

കോന നോരോയണി യബ്ശ്ോദ പക 

രീത ജോനകി ചൂരകോട്ടക 

ഗ്പസന്ന ജോനകി 

ഹസീന മല്ലിക 

പുഷ്പോ ടി ജി ഉഷ് ബ്സോമൻ 

സതിമണി ഫിബ്ലോമിന 

ജയഗ്ശ്ീ ലക്ഷ്മി ഇ വി  

ചഗ്ന്ദിക പി പി സോവിഗ്തി  വി  
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രോധോമണി ആര് സിജി സി 

സി ലളിത ലക്ഷ്മി വിപി  

ഉഷ് പി വി നമിത 

ജയഗ്ശ്ീ വിബ്നോദക  

7.അവോശ അേിഷ്ഠ ി  നിരീക്ഷണങ്ങൾ 

 മഹോത്മരോന്ധി ബ്ദശ്ീയഗ്രോമീണ പതോഴിലുറപക നിയമത്ിലൂപട ഗ്രോമീണ ജനതയകക്ക പതോഴിൽ 

നല്കപപടുന്നബ്തോപടോപോം അവരുപട പത്ു അവകോശ്്ളുോം സോംരക്ഷിക്പപടുന്നു.ബ്സോഷ്യൽ 

ഓ്ിറ്ിലൂപട ഗ്പവൃത്ികളുപട പരിബ്ശ്ോധനയുോം അബ്തോപടോപോം പതോഴിലോളികളുപട 

പത്വകോശ്്ളുോം സോംരക്ഷിക്പപടുന്നുപവന്നുോം വിലയിരുത്ുന്നു. പതോഴിലുറപക 

നിയമത്ിലൂപട പതോഴിലോളികളകക്ക ലഭയമോയ അവകോശ്്പള കുറിച്ചക തോപഴ പറയുന്നു. 

1. ത ാഴില് ോര്ഡുമായി ബന്ധതപ്പവ: 

പതോഴില്കോരക ക്്ഒരുആധികോരികബ്രഖയോണക .മഹോത്മോ രോന്ധി ബ്ദശ്ീയ ഗ്രോമീണ പതോഴിലുറപക 

നിയമത്ിപല പഷ്്യൂൾ 2 ഗ്പകോരോം പതോഴിൽ കോരക്ിനക അബ്പക്ഷ നല്കു ന്ന കുടുോംബ്ളകക്ക 15 

ദിവസത്ിനകോം തികച്ചുോം പസൗജനയമോയി പതോഴിൽ കോരക ക്് ലഭയമോക്ണപമന്നക 

അനുശ്ോസിക്ുന്നു. കൂടോപത കൃതയമോയ ഇടബ്വളകളിൽ കോര് ക് പുതുക്ി നലകബ്കെതുമോണക. 

പതോഴിൽ കോരക ക് പതോഴിലോളികളുപട കകവശ്ോം തപന്നയോണക സൂക്ഷിബ്ക്െതക  പതോഴിൽ 

ഏരകപപട്ട ദിവസ്ൾ കൃതയമോയി ബ്രഖ പപടുത്ിയിരിക്ുന്നു എന്നോൽ പതോഴിൽ കോരക്ിൽ 

അടിസ്ഥോന പരമോയി പൂരിപിബ്കെ എല്ലോ ഭോര്ളുോം ഒഴിഞ്ഞു കിടക്ുന്നു.പതോഴിലോളി 

പതോഴിൽ  ആവശ്യ പപട്ട തീയതി,ആവശ്യ പപട്ട കോലയളവക ബ്ജോലി ലഭയമോയ കോലയളവക ലഭയമോയ 

കൂലി  എന്നീ ഭോര്ൾ ഒന്നുോം തപന്ന പൂരിപിച്ചിട്ടില്ല.ആയതിനോൽ കഴിഞ്ഞ സോമ്പത്ീക വരകഷ്ോം 

ഇതു പതോഴിലിൽ ഭോരമോയിരുന്നു എന്നക പതോഴിൽ കോരക്ിൽ നിന്നുോം മനസിലോക്ോൻ 

സോധിച്ചിരുന്നില്ല. 

2. ത ാഴില് ലഭിക്കുന്ന ്  ംബന്ധിച്ച്: 

പതോഴിൽ കോരക്ുള്ള ഏപതോരു കുടുോംബത്ിനുോം 100 ദിവസപത് അവിദഗ്ദ കോയിക പതോഴിലിനക 

അവകോശ്മുെക. അബ്പക്ഷ നല്കിയോൽ കകപറ്ു രശ്ീതക നല്കു കയുോം15 ദിവസത്ിനകോം പതോഴിൽ  

ലഭയമോക്ണപമന്നുോം നിയമത്ിൽ ഗ്പതിപോദിക്ുന്നു..അബ്പക്ഷ സവീകരിക്ുന്ന മുറയകക്ക 

അബ്പക്ഷകനക കകപറ്ു രശ്ീതക  നിരകബന്ധമോയുോം നല്കണപമന്നക നിയമത്ിൽ 

അനുശ്ോസിക്ുന്നുെക . ഫയലിൽ പതോഴിൽ അബ്പക്ഷകബ്ളോ രശ്ീതിനകപറ പകൗെര് സ്ലിപക 

കോണോൻ സോധിച്ചിട്ടില്ല.    പതോഴിലുറപക നിയമഗ്പകോരോം പതോഴിൽ ആവശ്യപപട്ടു കഴിഞ്ഞോൽ 15 

ദിവസത്ിനകോം പതോഴിൽ ലഭയമോക്ണപമന്നുെക. വോര്്ിപല പതോഴിലോളികൾക്ക പതോഴിൽ 

ആവശ്യമുള്ള സമയ്ളിൽ  അബ്പക്ഷ സമരകപിക്ുന്ന മുറയകക്ക 15 ദിവസത്ിനകോം പതോഴിൽ 

അനുവദിബ്ക്െതുെക. വോരക്ിപലപതോഴിലോളികൾ തീയ്യതി ബ്രഖപപടുത്ി  ബ്രഖോമൂലോം 

അബ്പക്ഷ സമരകപിക്ോറില്ല അതുപകോെുതപന്ന കൃതയമോയി പതോഴിൽ ലഭിച്ചിട്ടുബ്െോ എന്നക 

ബ്രഖകളിൽ നിന്നുോം വയക്തമല്ല.  

3.ത ാഴിലില്ലായ്മദവ നം: 

പതോഴിൽ ആവശ്യപപട്ടു കഴിഞ്ഞോൽ 15 ദിവസത്ിനകോം പതോഴിൽ ലഭയമോക്ോത്പക്ഷോം 

പതോഴിലില്ലോയ്മ ബ്വതനോം ലഭിക്ോൻ അവകോശ്മുെക.വോരക്ിപലപതോഴിലോളികൾ തീയ്യതി 

ബ്രഖപപടുത്ി.  ബ്രഖോമൂലോം അബ്പക്ഷ സമരകപിക്ോറില്ല ,അതുപകോെക തപന്ന പതോഴിലില്ലോയ്മ 

ബ്വതനോം ലഭിബ്ക്െ സോഹചരയോം ഉെോയിട്ടില്ല. 

4.തഷ്ല്ഫ്് ഓഫ് ദഗ്പാജേ്റ്്്   ംബന്ധിച്ച്: 

വോരക്ിൽ ആവശ്യമോയ വികസന ഗ്പവൃത്ികൾ കപെത്ുന്നതിനക പതോഴിലോളികൾക്ക 

അവകോശ്ോം ഉെക. പതോഴിൽ കപെത്ുന്നതിനു പതോഴിലോളികളുപടയുോം ബ്മറ്ിപെയുോം ഭോരത്ക് 

നിന്നുോം പങ്കോളിത്മുെോവുന്നുെക, എന്നോൽ പതോഴിലുറപിൽ അനുവദനീയമോയ ആസ്തി വികസന 

ഗ്പവൃത്ികൾ കപെത്ുന്നതിനക വോര്്ിപല വിവിധ ബ്മഖലയിൽ ഉള്ളവരുപട പങ്കോളിത്ോം 
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ഉെോബ്വെതുെക. .വോരക്ിപല പപോതു ഗ്രോമസഭയിൽ  ആണക പതോഴിലുറപക സോംബന്ധമോയ ബ്യോരോം 

ബ്ചരകന്നതോയി കോണുന്നതക. 

5.യാഗ് ാ തെലവ ് ംബന്ധിച്ച്: 

പതോഴിലോളികൾക്ക തോമസ സ്ഥലത്ുനിന്നുോം 5 കിബ്ലോമീറ്ര് ചുറ്ളവിൽ പതോഴിൽ 

ലഭിക്ുവോനുള്ള അവകോശ്മുെക, ഗ്പസ്തു ത പരിധിക്ു പുറത്ു  പതോഴിൽ പചബ്യ്യെ സോഹചരയോം 

ഉെോവുകയോപണങ്കിൽ യോഗ്തോ ബത്യോയി കൂലിയുപട 10% തുക നിലവിപല കൂലി ഗ്പകോരോം  27 

രൂപ 10 കപസ ഗ്പവൃത്ി ദിവസ്ളിൽ ലഭയമോക്ണോം. അഞ്ചകകിബ്ലോമീറ്ര് പരിധിക്പുറോം 

പതോഴിലുറപക ഗ്പവൃത്ി പചയ്തിട്ടുപെന്നുോം യോഗ്തോബത് ലഭിച്ചിട്ടുമുെക എന്നോണു 

പതോഴിലോളികളിൽ നിന്നുോം മനസിലോക്ോൻ കഴിഞ്ഞതക. 

6.ഗ്പവൃത്ി സ്ഥലതത് ത ൌേരയങ്ങൾ  ംബന്ധിച്ച്; 

പതോഴിലിട്ളിൽ ലഭിബ്ക്െ അടിസ്ഥോന പസൗകരയ്ളോയ ഗ്പഥമ ശ്ുഗ്ശ്ൂഷ്ോ സോംവിധോന്ൾ, 

വിഗ്ശ്മ സമയപത് തണൽ സൗകരയോം, കുടിപവളളോം എന്നിവ പതോഴിലോളികൾക്ക പസൗജനയമോയി 

ലഭയമോബ്ക്െതുെക.  . പതോഴിലോളികളുമോയുള്ള കൂടിക്ോഴ്ച യിൽ മനസിലോക്ോൻസോധിച്ചതക  

കുടിപവള്ളത്ിനോയി  പോഗ്തോം,ഗ്ലോസക് എന്നിവ ലഭയമോയിരുന്നില്ല എന്നുോം അബ്തോപടോപോം  ഗ്പഥമ 

ശ്ുഗ്ശ്ൂഷ് മരുന്നുകൾ ലഭിച്ചില്ല എന്നറിയോൻ  സോധിച്ചു,എന്നോൽ ഇതുവപര പതോഴിലോളികളകക്ക 

,കയ്യുറ കോലുറ ലഭിച്ചിട്ടില്ല .ഇതക നിര്വഹണ ഏജനകസിയുപട ഭോരത്ുനിന്നുള്ള വീഴ്ചയോണക, 

തുടരകന്നുള്ള ഗ്പവൃത്ികളിൽ അടിസ്ഥോന പസൗകരയ്ൾ ലഭയമോക്ുന്നതിനക നിര്വഹണ 

ഏജനകസി ഗ്ശ്ദ്ധിബ്ക്െതുെക.  

       അപേടങ്ങൾ  ംബന്ധിച്ച്: 

പതോഴിലുറപക ബ്ജോലിക്ിപട പതോഴിലോളികൾക്ക ഏപതങ്കിലുോം തരത്ിലുള്ള അപകടോം സോംഭവിച്ചു 

ബ്പോവുകയോപണങ്കിൽ നിയമത്ിപല പഷ്്യൂൾ 2(5)ഗ്പകോരവുോംഅദ്ധയോയോം 9 പല പരോമര്ശ്്ളുപട 

അടിസ്ഥോനത്ിലുോം ചികിൽസോ പചലവുകളുപട ബ്രഖകൾ സമരകപിക്ുന്ന മുറയകക്ക  ഗ്പസ്തു ത തുക 

മുഴുവനുോം അനുവദിച്ചു പകോടുബ്ക്െതോണക.ഓ്ിറ്ക് കോലയളവിൽ അത്രത്ിൽ ഉള്ള 

അപകട്ൾ ഒന്നുോം സോംഭവിച്ചിട്ടില്ല . 

7.ദവ നം ലഭയമാക്കുന്ന ്  ംബന്ധിച്ച്; 

പതോഴിലുറപക നിയമത്ിൽ ത ക്ഷന് 3(2)ഗ്പകോരോം മറര് ബ്റോളക കോലോവധി കഴിഞ്ഞു 

15ദിവസത്ിനകോം പതോഴിലോളികളുപട അപക്ൗെിൽ കൂലി ലഭിക്ുവോൻ അവകോശ്മുെക.  

പഞ്ചോയത്ിൽ നിന്നുോം പതിനഞ്ചക ദിവസത്ിനുളളിൽ എഫക.ടി.ഒ ജനബ്ററ്ക പചയ്തിട്ടുെക.  

15 േിവ ത്ിനേം ദവ നം ലഭയമായിതലങ്കില് നഷ്ട പരിഹാരം ലഭിക്കുവാനുള്ള 

അവോശം 

പതോഴിൽ പൂരകത്ീകരിച്ചു പതിനഞ്ചു ദിവസതകനുള്ളിൽ കൂലി ലഭിചിരുന്നിപലനകകിൽ  

കൂലിയുപട  0.05  ശ്തമോനോം നഷ്ട പരിഹാരം ലഭിക്കുവാനുള്ള അവോശം ഉണ്ട്. 

പഞ്ചോയത്ിൽ നിന്നുോം പതിനഞ്ചക ദിവസത്ിനുളളിൽ എഫക.ടി.ഒ ജനബ്ററ്ക പചയ്തിട്ടുെക.നിലവിൽ 

ബ്കഗ്ന്ദ സരകകോരിൽ നിന്നുോം ഫെക് ലഭയമോകതിരിക്ുന്ന സോഹചരയത്ിൽ മോഗ്തമോണക ബ്വതനോം 

ലഭിക്ോൻ  കവകുന്നതക. 

പരാ- ി പരിഹാരം  ംബന്ധിച്ച്: 

പതോഴിലുറപുമോയി ബന്ധപപട്ട ഏപതങ്കിലുോംകോരയത്ിൽ പരോതിയുെോകുന്ന പക്ഷോം ആയതക 

ബ്രഖോമൂലോം പഞ്ചോയത്ിൽ പരോതിപപടോവുന്നതോണക, ഗ്പസ്തു ത പരോതികൾ സവീകരിച്ചു രസീറ്ക് 

നൽകുകയുോം പരമോവധി 7 ദിവസ പരിധിക്ുള്ളിൽ അബ്നവഷ്ിച്ചു പരോതിക്ോരനക മറുപടി 

നൽബ്കെതോണക(section (19). പരോതികൾ അറിയിക്ുന്നതിനുള്ള ബ്ടോൾ ഗ്ഫീ നമ്പരക (18004251004 ) 

പപോതുജന്ൾക്ക കോണോവുന്ന രീതിയിൽ പഞ്ചോയത്ക ഓഫീസിൽ ഗ്പദര്ശ്ിപിബ്ക്െതുെക . 

പഞ്ചോയത്ിപല പരോതി രജിറര് പരിബ്ശ്ോധിച്ചബ്പോൾ ഇതുവപരയോയി രെു പരോതികൾ 

രജിററിൽ ബ്രഖപപടുത്ിയതോയുോം അതിനുള്ള നടപടി സവീകരിച്ചതോയുോം കോണപപട്ടു.കൂലി 

കവകിയ പരോതി ആണക , 

ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്് നടത്ുന്ന ്  ംബന്ധിച്ച്: 
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പതോഴിലുറപിൽ ഏപറ്ടുത് ഗ്പവൃത്ികൾ ബ്സോഷ്യൽ ഓ്ിറ്ക് നടത്ുന്നതിൽ 

പങ്കോളികളോവുന്നതിനു പതോഴിലോളികളകക്ക അവകോശ്മുെക. (പസക്ഷൻ 17.2)  

8.ത ാഴിലാളിേളുതടേടമേൾ 

1. കൃതയസമയത്കപതോഴിൽസ്ഥലത്കഹോജരോയിഒപക വയകക്ുക. 
2. പതോഴിലുറപകഗ്രോമസഭയകക്കബ്സോഷ്യൽഓ്ിറ്കഗ്രോമസഭയുോം കൃതയമോയിപപങ്കടുക്ുക. 
3. ഗ്പകൃതിസോംരക്ഷണത്ിനക ആവശ്യമോയ ഗ്പവൃത്ികൾ ഏപറ്ടുത്കനടപിലോക്ുക. 
4. ആസ്തിസൃഷ്ടിക്ുന്നഗ്പവൃത്ികൾ  കപെത്ിബ്മറ്കപനയുോംപഞ്ചോയത്ക അധികൃതപരയുോം 

   അറിയിക്ുക. 

9. റജിസ്റ്റര്ട പരിദശാേന 

 

ബ്കഗ്ന്ദസര്ക്ോരിനകപറ നിരകബ്ദശ് ഗ്പകോരോം തോപഴ പറയുന്ന ഏഴു രജിറര് നിരകബന്ധമോയുോം 

ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ിൽ സൂക്ഷിബ്ക്െതോണക. AMC ഗ്പകോരമുള്ള 7 രജിററുകളുോം ഉെോയിരുന്നു.അവ 

തോപഴ പറയ്യുന്നു. 

 

1. ത ാഴില് ോര്ടഡ് രജിസ്റ്റര്ട .  
MIS ൽ നിന്നുോം പ്ൗണ്ബ്ലോ ക് പചയ്ത ബ്കോപിയിൽ വോര് ക്് തലത്ിൽ ഉള്ള എല്ലോ വിവര്ളുോം 

ഉൾപപടുത്ിയിട്ടുെക.  

2.ഗ്ഗാമ ഭരജിസ്റ്റര്ട 

പതോഴിലുറപുമോയി ബന്ധപപട്ട ഗ്രോമസഭകൾ ,ബ്യോര്ൾ തുട്ിയവ ബ്രഖപപടുത്ുന്നതിനക 

വോര് ക്് തലത്ിൽ ഗ്പബ്തയക ഗ്രോമസഭോ രജിറര് സൂക്ഷിബ്ക്െതോണക.ഈ വോര്്ിൽ പരജിറര് 

ഗ്പകോരോം 04.11.2018 അവസമോയി ബ്യോരോം ബ്ചര്ന്നക കോണുന്നതക. 

3  ത ാഴില് അദപക്ഷാ രജിസ്റ്റര്ട 

പതോഴിൽ ആവശ്യപപട്ടു ലഭിക്ുന്ന അബ്പക്ഷകളുപട വിവര്ളുോം അതുഗ്പകോരോം അവര്ക്ക 

പതോഴിൽ അനുവദിച്ചതിനകപറ വിവര്ളുോം  ഗ്പസ്തു ത രജിററിൽ ബ്രഖപപടുത്ി പവബ്ക്െതോണക 

MISൽനിന്നുോം പ്ൗണ്ബ്ലോ ക് പചയ്തബ്കോപിയിൽ എല്ലോ വിവര്ളുോം 

ഉൾപപടുത്ിയിട്ടുെക(പഞ്ചോയത്ിപല മുഴുവൻ  ഗ്പവൃത്ികളുോംപഞ്ചോയത്ക് തലത്ിൽ എഴുതി 

സൂക്ഷിച്ച രജിറര്  കൃതയമോയി പൂരകത്ീകരിച്ചിട്ടുള്ളതക 

4. വര്ടക്ക് രജിസ്റ്റര്ട: 

പതോഴിലുറപിൽ നടപിലോക്ുന്ന ഗ്പവൃത്ികളുപട വിവര്ൾ യഥോസമയോം ഗ്പസ്തു ത രജിററിൽ 

ബ്രഖപപടുബ്ത്െോതോണക. 

2018- 19 കോലയളവിൽ പചയ്യുവോൻ ഉബ്േശ്ിച്ചിരുന്ന മുഴുവൻ ഫയലുകളുബ്ടയുോം വിവര്ൾ നല്ല 

രീതിയിൽ   എോം,പ എ.എസക ൽ നിന്നുോം ്ൗണ്ബ്ലോ ക് പചയ്തു സൂക്ഷിച്ചിരിക്ുന്നു. (പഞ്ചോയത്ിപെ 

മുഴുവൻ  ഗ്പവൃത്ികളുോം 

5 ആസ്തിരജിസ്റ്റര്ട: (സ്ഥിര ആസ്തികളുപട രജിറര്) 

ആസ്തി രജിറര് സൂക്ഷിചിരുപനങ്കിലുോം   12.12.16 നോണക അവസോനമോയി  പൂരിപിചിരിക്ുന്നതക 

 പചയ്യുന്ന ഗ്പവൃത്ികൾ എല്ലോോം ബ്രഖപപടുത്ുന്നു.എന്നോൽ പല ഭോര്ളുോം ഒഴിഞ്ഞു 

കിടക്ുന്നു.ആസ്തിയുപട അഗ്്സക് .ഗ്പവൃത്ി തുട്ിയ തീയതി,അവസോനിച്ച തീയതി,ചിലവോയ 

തുക ,എന്നിവ ഒഴിഞ്ഞു കിടക്ുന്നു 

6.പരാ ി രജിസ്റ്റര്ട: 

പതോഴിലുറപക പദ്ധതിയുമോയി ബന്ധപപട്ട ഏതു പരോതിയുോം വോക്ോബ്ലോ,ബ്രഖോമൂലബ്മോ 

ലഭിക്ുകയോപണങ്കിൽ                                   രജിററിൽ ബ്രഖപപടുത്ുകയുോം നിര്ബന്ധമോയുോം 

കകപറ്ു രസീതക പരോതിക്ോരനക നൽകുകയുോം ബ്വണോം . 18004255720 എന്ന ബ്ടോൾ ഗ്ഫീ നമ്പറിൽ 

പരോതികൾ ബ്രഖപപടുത്ോോം എന്നുള്ള വിവരോം പതോഴിലോളികൾക്ക ലഭയമോക്ണോം.പരോതി രജിറര് 
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കൃതയമോയി  സൂക്ഷിചിടുെക.ലഭിച്ച പരോതി അതിനു എടുത് നടപടി ഗ്കമ്ൾ എന്നിവ 

കൃതയമോയി ബ്രഖ പപടുത്ിയിട്ടുെകഒബ്ര ഒരു പരോതി മോഗ്തമോണക നിലവിൽ ലഭയമോയതക. 

7.തമറ്ീരിയല്രജിസ്റ്റര്ട :  

പതോഴിലുറപിൽ ഏപറ്ടുക്ുന്ന ഗ്പവൃത്ികളുപട ഭോരമോയി വരുന്ന സോധന സോമഗ്രികളുപട 

വോ്ൽ തീരുമോനോം, ഉപബ്യോരോം, നീക്ിയിരിപക, പചലവുകൾ എന്നിവ സോംബന്ധിച്ച വിവര്ൾ 

മുഴുവനുോം ഗ്പസ്തു ത രജിററിൽ ബ്രഖപപടുബ്ത്െതോണക..പമറ്ീരിയൽ രജിറര് എോം ഐ സിൽ 

നിന്നുോം പ്ൗണ്ബ്ലോ ക് പചയ്തു വച്ചിട്ടുെക. 

10.ഗ്പവൃത്ി ഫയലിതല 22 ദരഖേൾ   

 

AMC ഗ്പകോരോം ഒരു ഗ്പവൃത്ി ഫയലിൽ തോപഴപറയുന്ന ഇരുപത്ിരെു ബ്രഖകൾ നിരകബന്ധമോയുോം 

ഉെോയിരിബ്ക്െോതോണക. 

1.േവര്ടദപജ് 

വോര്ഷ്ിക മോറര് സര്ക്ുലര് ഗ്പകോരോം കവര്ബ്പജിൽ പഞ്ചോയത്ക വിവര്ൾ, ജില്ല, ഗ്പവര്ത്ി 

നടപിലോക്ിയ വിവര്ൾ, അടങ്കൽ തുക, ആപക പചലവക, നടത്ിയ തീയതി,  മുതലോയ 

വിവര്ൾ ബ്രഖപപടുബ്ത്െതോണക.  പരിബ്ശ്ോധിച്ച ഫയലിൽ  ഒന്നിൽ ബ്പോലുോം വോര്ഷ്ിക മോറര് 

സര്ക്ുലര് ഗ്പകോരമുള്ള കവര് ബ്പജക കോണോൻ സോധിച്ചില്ല. എന്നിരുന്നോലുോം പുതിയ സോമ്പത്ീക 

വരകഷ്ത്ിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള വരകക്ക് ഫയലിൽ കോണുവോൻ സോധിച്ചു. 

ഏപതോരോളകക്ുോം എബ്പോഴുോം പരിബ്ശ്ോധനക്ക വിബ്ധയമോക്ോവുന്ന ബ്രഖകൾ ആണക ഒരു ഗ്പവൃത്ി 

ഫയലിൽ സൂക്ഷിചു വയകബ്കെതക ,ഒരു ഗ്പവൃത്ി ഫയലിൽ ആധികോരികമോയി ബ്വെതുോം 

ഗ്പവൃത്ിപയ കുറിച്ചക  ഏപതോരോൾക്ുോം എളുപത്ിൽ മനസിലോക്ോൻ സോധിക്ുന്ന ബ്രഖ കവര് 

ബ്പജക ആണക,അതുപകോെക എല്ലോവരകക്ക് ഫയലിലുോം കവര് ബ്പജക ഉെോയിരിബ്കെതക വളപര 

അതയോവശ്യമോണക. 

2.തെേ്്ലി ്്റ് ്

വര്ക്ക ഫയലിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്ുന്ന വിവര്ളുപട പട്ടികയുോം, അവയുപട ബ്പജക നമ്പറുോം 

ബ്രഖപപടുബ്ത്െ പചക്ക ലിറക  ഫയലിൽ സൂക്ഷിബ്ക്െതോണക. പരിബ്ശ്ോധിച്ച   ഫയലീൽ  

പചകക്ലിസക്റ്ക  കോണോൻ സോധിച്ചില്ല. 

3.ആക്ഷൻപ്ലാന് 

ഒരു ജനകീയ ഇടപപടലിനകപറ ബ്നര് സോക്ഷയോം പതളിയി ക്ുന്ന ബ്രഖയോണക ആക്ഷൻ പ്ലോൻ 

ബ്കോപി.ഗ്രോമസഭ നിര്ബ്േ ശ്ിക്ുന്ന ഗ്പവര്ത്ികൾ പഷ്ൽഫക ഓഫക ബ്ഗ്പോജക്ടിബ്ലക്ക മോറ്ുകയുോം 

ഇതിൽനിന്നുോം മുൻരണന അടിസ്ഥോനത്ിൽ അതോതക സോമ്പത്ിക വര്ഷ്ത്ിൽ ആവശ്യമുള്ള 

ഗ്പവര്ത്ി പതരപഞ്ഞടുത്ക ആക്ഷൻ പ്ലോൻ തയ്യോറോക്ുകയുോം പചയ്യുോം . ആക്ഷൻ പ്ലോനിൽ ഉൾപപട്ട 

ഗ്പവര്ത്ി തപന്നയോബ്ണോ നടപിലോക്ിയതക എന്നക മനസ്സിലോക്ുന്നതിനുോം ആക്ഷൻപ്ലോൻ ബ്കോപി 

ഉപകരിക്ുന്നു. പരിബ്ശ്ോധിച്ച ഫയലുകളിൽ  ഒന്നിൽ ബ്പോലുോം AMC ഗ്പകോരോം നിര്ബന്ധമോയുോം 

ഉെോയിരിബ്ക്െ ആക്ഷൻ പ്ലോനിൻപറ ബ്കോപി കോണോൻ സോധിച്ചില്ല.എന്നിരുന്നോലുോം 

പതോഴിലുറപക വിഭോരോം ഓഫീസിൽ പഞ്ചോയത്ിപല മുഴുവൻ ആക്ഷൻ പ്ലോൻ വോര് ക്് തലത്ിൽ 

തരോം തിരിച്ചു വൃത്ിയോയി സൂക്ഷിച്ചിരിക്ുന്നു 

ഇതിനകപറ ഒരു ബ്കോപി ഫയലിൽ കൂടി സൂക്ഷിബ്കെതോണക. 

4.എസ്റ്റിദമറ്്   ഡിസ ന്ആന്ഡ്ദഗ്ഡായിങ ്

സോബ്ങ്കതിക എറിബ്മറ്ക പദ്ധതിയിൽ ഏപറ്ടുക്ുന്ന ഓബ്രോ ഗ്പവര്ത്ിക്ുോം സോംസ്ഥോന സര്ക്ോര് 

ചുമതലപപടുത്ിയ അധികോര സ്ഥോനത്ിനകപറ അനുമതിബ്യോടുകൂടിയ സോബ്ങ്കതിക എറിബ്മറ്ക 

ഉെോയിരിബ്ക്െതോണക.ഓബ്രോ ഗ്പവര്ത്ിക്ുോം എറിബ്മറ്ിനകപറ സോംക്ഷിപ്തോം, ്ികസൻ, 

ഗ്പവര്ത്ിയുപട ഗ്പതീക്ഷിത ബ്നട്ട്ൾ വിശ്ദീകരിക്ുന്ന സോബ്ങ്കതിക കുറിപക തുട്ിയവ 

ഉെോയിരിബ്ക്െതുോം പസകവര് ബ്സോഫകറ്ക പവയറിലൂപട ഓണ്കലനോയി അനുമതികൾ 

ലഭയമോബ്ക്െതുമോണക . ഫയലിൽ വിശ്ദമോയഎറിബ്മറ്ക ഉെോയിരുന്നു. എറിബ്മറ്ിൽ 
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സോബ്ങ്കതികവിദഗ്ധരുപട ഒപക ഉെോയിരുന്നു. എറിബ്മറ്കറിബ്പോര്ട്ടക ബ്ഗ്പോജക്ടക റിബ്പോര്ട്ടക ഇവ .. 

സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു ,ജനകീയ എറിബ്മറ്ക  ്ികസൻ ആൻ ക് ബ്ഗ്്ോയിങകഎന്നിവ ഉെോയിരുന്നില്ല. 

5. ഭരണാനുമ ി 

ഒരു വോര്്ിൽ ഒരു വര്ഷ്ോം നടപിലോക്ുന്ന പതോഴിലുറപക പദ്ധതി ഗ്പവര്ത്ന്ൾക്ക പഞ്ചോയത്ക 

ഭരണ സമിതി നൽകുന്ന അോംരീകോരമോണക ഭരണോനുമതി 

പരിബ്ശ്ോധിച്ച   ഫയലുകളിൽ ഭരണോനുമതി യുപട ബ്കോപി സൂക്ഷിച്ചിട്ടുെക . എന്നോൽ എ എോം സി 

ഗ്പകോരോം ഉള്ളതല്ല. 

7. ംദയാജി പദ്ധ ി(േൺദവര്ടജന് ്) 

ഓ്ിറ്ക് നു വിബ്ധയമോക്ിയ  ഗ്പവരകത്ിക്ക ഈ ബ്രഖകൾ ബോധകമല്ല. 

8.ഡിമാന്ഡ്ദഫാം 

പതോഴിൽ അവശ്യമുള്ള പതോഴിലോളികളുപട ബ്പരുോം പതോഴിൽ കോര് ക് നമ്പര് ബ്ചര്ത്ക ബ്മറ്ക് 

പകോടുക്ുന്ന പവള്ള ബ്പപറിൽ പകോടുക്ുന്ന അബ്പക്ഷയോണക ഫയലിൽ ഉള്ളതക .അതിൽ പതോഴിൽ 

ബ്വെ തീയതിബ്യോ ബ്രഖ പപടുത്ിയിട്ടില്ല. 

9.വര്ടക്ക്അദലാദക്കഷ്ന്ദഫാം 

പതോഴിൽ ആവശ്യപപട്ടവരകക്ു  പതോഴിൽ അനുവദിച്ചുപകോെുള്ള വര്ക്ക അബ്ലോബ്ക്ഷ്ൻ ബ്ഫോോം  

ഈ ഗ്പവര്ത്ിയുപട ഫയലിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല , 

10.ഇ മസ്റ്റര്ട ദറാൾ 

പതോഴിലോളികൾ പതോഴിൽ പചയ്യുന്ന തീയതി, ദിവസോം ഉൾപപപട ഹോജര് 

ബ്രഖപപടുത്ുന്നതിനുള്ള അടിസ്ഥോന ബ്രഖയോണക ഇമറര് ബ്റോൾ.ഇതിൽ ബ്ലോക്ക പ്വലപകപമൻറക 

ഓഫീസര്, പഞ്ചോയത്ക പസഗ്കട്ടറി എന്നിവര് ഒപുോം,  സീലുോം  ബ്രഖപപടുബ്ത്െതോണക.  ഇ- മറര് 

ബ്റോളുകളിൽ ബ്ലോക്ക പ്വലപകപമൻറക ഓഫീസര്, പഞ്ചോയത്ക പസഗ്കട്ടറി എന്നിവര് ഒപുോം,  

സീലുോം   ബ്രഖപപടുത്ിയിട്ടുെക തീയതി. ഇതിൽ പതോഴിലോളികളുപട ഒപുകൾ,  അവരുപട 

പതോഴിൽ ദിന്ൾ,  കൂലി എന്നിവ ബ്രഖപപടുത്ിയിട്ടുെക. ഒപിടുന്ന ബ്കോള്ളിൽ തീയതി 

എഴുതിട്ടുെയിരുനിലചില മറര് ബ്റോളിൽ  എോം ബുക്ക്  നമ്പര് ബ്രഖപപടുത്ിയിട്ടുെക എങ്കിലുോം 

ചിലതിലില്ല.പരിബ്ശ്ോധനയ്യകക്ക വിബ്ധയമോക്ിയ വരകക്ക് ഫയലിപല മറര് 

ബ്റോളിൽപവട്ടിത്ിരുത്ലുകൾ ഇല്ല. 

11.തമഷ്ര്ടതമന്റ്പുസ്തേം (M Book) 

ഗ്പവര്ത്ി തുട്ുന്നതിനക മുമ്പുോം ബ്ശ്ഷ്വുോം അളവുകൾ ബ്രഖപപടുത്ുന്നതി നുള്ള അടിസ്ഥോന 

ബ്രഖയോണക പമഷ്ര്പമനകറക് ബുക്ക.പമഷ്ര്പമൻറക ബുക്ിൽ നമ്പര് ബ്പജക നമ്പര് ഇവ 

ബ്രഖപപടുത്ിയിട്ടുെക AS,TS നമ്പര് ബ്രഖപപടുത്ിയിട്ടില്ല. മപറര് ബ്റോൾനമ്പര് , ഓവര്സിയരുപട 

സീൽ എന്നിവ ഇല്ല. ഗ്പീ പമഷ്ര്പമൻറക ബ്രഖ പപടുത്ിയതക തീയതി ഇല്ലോപത ആണക, കൂടോപത 

ഗ്പവൃത്ിയുപട അളവിൽ പതറ്ുെോയിരുന്നു..ബന്ധപപട്ട ഉബ്ദയോരസ്ഥര് അതോയതക ഓവര്സിയര്, 

എൻജിനീയര് എന്നിവരുപട ഒപക  പമഷ്ര്പമനകറക് ബുക്ിൽ ഉെോയിരുന്നു. പരിബ്ശ്ോധനയകക്ക 

വിബ്ധയമോക്ിയ ഫയലിൽ എോം ബുക്ക് സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു.  

12.തമറ്ീരിയല്ലിസ്റ്റ്:ബാേേമല്ല 

 13.ബ്വജക ലിറക 

പതോഴിലോളികൾ എഗ്ത ദിവസോം ബ്ജോലി പചയ്തു എന്നതിനക അടിസ്ഥോനപപടുത്ി അവര്ക്ക 

നൽബ്കെ തുക അതോയതകകൂലി, ആയുധ്ൾക്ക പകോടുക്ുന്ന വോടക,  മൂര്ച്ച കൂട്ടുന്നതിനുള്ള 

തുക എന്നിവ എല്ലോോം കോണിച്ചു പകോെക പണോം കകമോറുന്നതിനക ബ്വെി തയ്യോറോക്ുന്ന 

ഗ്പധോനപപട്ട ഒന്നോണക ബ്വജക ലിറക.  മറര് ബ്റോൾ ഗ്പകോരമുള്ള ബ്വജക ലിറക എല്ലോ ഫയലിലുോം കോണോൻ 

സോധിച്ചു. 

14.മസ്റ്റര്ടദറാൾ /ഫയല്മാറ്സ്ലിപ്പുേൾ 
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ഒരു മറര് ബ്റോൾ അവസോനിചക 3 ദിവസത്ിനകോം തപന്ന അളവുകൾ ബന്ധപപട്ട ഉദയോരസ്ഥൻ 

ബ്രഖപപടുത്ണോം എന്നക നിയമോം അനുശ്ോസിക്ുന്നു.അളവുകളിൽ ഗ്കമബ്ക്ടുകൾ ഉെോയോബ്ലോ, 

ഉപബ്യോരിക്ുന്ന പമറ്ീരിയലിനകപറ കവോളിറ്ിയിൽ നിലവോരോം കുറയകക്ുകബ്യോ, ഉയര്ന്ന എറിബ്മറ്ക 

കോണിക്ുകബ്യോ  പചയ്യുന്നതക നിയമവിരുദ്ധമോവുകയുോം പസക്ഷൻ 25 അനുശ്ോസിക്ുന്ന ശ്ിക്ഷകക 

വിബ്ധയമോബ്വെി വരുകയുോം പചയ്യുോം. ഫയലിൽ  ഫയൽ ഗ്ടോക്ിോംരക ബ്ഫോോം അഥവോ മറര് ബ്റോൾ 

മൂവകപമൻറക സ്ലിപക  ഉെോയിരുന്നു.  ആരോംഭിച്ച തീയതിയുോം അവസോനിച്ച തീയതിയുോം 

ബ്രഖപപടുത്ിയിരുന്നു. മറ്ു ഗ്പധോനപപട്ട ബ്കോള്ൾ MIS ൽ അപക്ബ്ലോ ക് പചയ്ത തീയതി,ബ്വതനോം 

അനുവദിച്ച  മുതലോയവ  ബ്രഖപപടുത്ി . 

15. പമറ്ീരിയൽ വൗച്ചര് ബിൽ  

ബോധകമല്ല 

16.ഫെക ഗ്ടോൻസ്ഫര് ഓര്്ര് (FTO)’ 

പരിബ്ശ്ോധിച്ച ഫയലുകളിൽ ഒന്നുോം ഫെക ഗ്ടോൻസ്ഫര് ഓര്്ര്(FTO)’ ഹോരക ക്് ബ്കോപി  സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല 

.എങ്കിലുോം നമ്പര് ബ്രഖപപടുത്ികെു. 

17. ദറായല്റ്ി 

പരിബ്ശ്ോധന  വിബ്ധയമോക്ിയ  ഒരു വരകക്ക് ഫയലിലുോം ബ്റോയൽറ്ി ബോധകമല്ല 

18.ദഫാദ്ാഗ്ഗാഫ ്

ഗ്പവര്ത്ിതുട്ുന്നതിന്മുമ്പകഗ്പവര്ത്ിനടന്നുപകോെിരിക്ുബ്മ്പോൾ,  

ഗ്പവര്ത്ിപൂര്ത്ീകരിച്ചുകഴിയുബ്മ്പോൾ 

തുട്ിയഓബ്രോഘട്ടത്ിപലയുോംബ്ഫോബ്ട്ടോകൾഫയലിൽസൂക്ഷിക്ണപമന്നകനിഷ്കര്ഷ്ിച്ചിരിക്ുന്നു. 

ഇത്രത്ിലുള്ള വിവിധ ഘട്ട്ളിപല ബ്ഫോബ്ട്ടോകളുോം സൂക്ഷിച്ചിരിക്ുന്നില്ല. 

19 .ജിദയാ ടാഗ്സ ്ദഫാദ്ാ ് 

ഗ്പവര്ത്ി സ്ഥലോം തിരിച്ചറിയുന്നതിനുള്ള ഉപോധിയോണക ജിബ്യോ ടോഗ്ഡക ബ്ഫോബ്ട്ടോസക.  എന്നോൽ ഇവ 

പരിബ്ശ്ോധനയകക്ക വിബ്ധയമോക്ിയ ഒരു ഫയലിലുോംജിബ്യോ ടോഗ്ഡക ബ്ഫോബ്ട്ടോസക ബ്കോപി  കോണോൻ 

സോധിച്ചില്ല. 

20 ഗ്പവൃത്ി പൂര്ടത്ീേരണ  ാക്ഷയപഗ് ം 

സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല 

21. ബ്സോഷ്യൽ ഓ്ിറ്ക റിബ്പോര്ട്ടക. 

എഎോംസി ഗ്പകോരമുള്ള ബ്സോഷ്യൽ ഒ ോ്ിറ്ക നടപോക്ുന്നതക ഇബ്പോഴോണക.  

22.സ റ്്ഡയറി 

സോംസ്ഥോന സര്ക്ോരിനകപറ നിര്ബ്േശ്ഗ്പകോരോം  വര്ക്ക ഫയലിൽ സൂക്ഷിബ്ക്െ 22 മപത് 

ബ്രഖയോണക കസറ്ക  ്യറി.പരിബ്ശ്ോധനയകക്ക  വിബ്ധയമോക്ിയ ഗ്പവൃത്ികൾ  കസറ്ക ്യറി 

സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു  കസറ്ക ്യറികളിൽ, സന്ദര്ശ്കരുപട  ബ്പരുോം,ഒപുോം, 

ബ്രഖപപടുത്ിയിരുപന്നങ്കിലുോം,   കുറിപക ഉെോയിരുന്നില്ല.അബ്തോപടോപോം തപന്ന പദ്ധതി 

നിര്വഹണ ഏജൻസിയുപട ഉബ്ദയോരസ്ഥര് സന്ദരകശ്നോം വളപര കുറഞ്ഞബ്തോതിൽ മോഗ്തമ്മോണക 

കോണപപട്ടതക..  

11. CIB-  ിറ്ി ൺ ഇന്ഫര്ടദമഷ്ന് ദബാര്ടഡ ്

പതോഴിലുറപക പദ്ധതിയുപട സുതോരയത ഉറപോക്ുന്നതിനു ബ്വെിയുള്ള ഒരു ഉപോധിയോണക 

സിറ്ിസണ് ഇൻഫര്ബ്മഷ്ൻ ബ്ബോര് ക് Para 25(a), schedule 1 അനുസരിച്ചക ഒരു ഗ്പവര്ത്ിയുപട 

അടിസ്ഥോന വിവര്ൾ അതോയതക എറിബ്മറ്ക തുക സോധന ബ്വതന ഘടക്ൾ യഥോര്ത്ഥ 

പചലവക പതോഴിൽ ദിന്ൾ തുട്ിയ വിവര്ൾ സോധോരണ ജന്ൾക്ുോം രുണബ്ഭോക്തോ 

ക്ൾക്ുോം മനസ്സിലോകുന്ന രീതിയിൽ ഗ്പദര്ശ്ിപിബ്ക്െതക അനിവോരയമോണക..ഈ ബ്ബോര് ക് 

സ്ഥോപിബ്ക്െതക ഓബ്രോ ഗ്പവര്ത്ിയുപടയുോം ആരോംഭഘട്ടത്ിൽ ആണക. ഓബ്രോ ഗ്പവര്ത്ിക്ുോം 
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അനുസൃതമോയി നിഷ്കര്ഷ്ിച്ചിട്ടുള്ള അളവുകളിൽ ഉള്ള ബ്ബോര്്ുകൾ സിമൻറകഉോം ബ്കോണ്ഗ്കീറ്ുോം 

ഉപബ്യോരിച്ചക നിര്മ്മിച്ചക സ്ഥോപിക്ണപമന്നക നിയമോം അനുശ്ോസിക്ുന്നുെക. ഇരുമ്പക ,ടിൻ ,ഫകള 

ക്സകഷ്ീറ്ുകൾ തുട്ിയവ ഉപബ്യോരിച്ചിട്ടുള്ള ബ്ബോര്്ുകൾ സ്ഥോപിക്ുന്നതക നിയമവിരുദ്ധമോണക. 

നിര്മ്മോണപച്ചലവക വയക്തിരത ഗ്പവര്ത്ികൾക്ക 3000 രൂപയുോം പപോതു ഗ്പവര്ത്ികൾക്ക 5000 

രൂപയുോം ആണക പരമോവധി ചിലവക എന്നോണക ആനുവൽ മോറര് സര്ക്ുലര് നിഷ്കര്ഷ്ിക്ുന്നതക. 

സിഐബി അട്ുന്ന ഒരു ബ്ഫോബ്ട്ടോ വര്ക്ക ഫയലിൽ ഉൾപപടുത്ണോം എന്നതക നിര്ബന്ധമോണക. – 

പരിബ്ശ്ോധനയകക്വിബ്ധയമോക്ിയഗ്പവൃത്ികളുപടസിഐബിസോംബന്ധിച്ചവിവരോംതോപഴബ്ചര്ക്ു

ന്നു 

ഗ്ക ഗ്പവൃത്ിയുപട എസകറിബ്മറ്കതുക എോംബുക്ിൽബ്രഖ

പപടുത്ിയതുക 

ഫീൽ്ിൽസന്ദ

ര്ശ്നോംകപെത്ി

യതക 

1 പച്ചക്റിക്ക 

നിലപമോരുക്ൽ 
W C/329212 

5000 ബ്രഖപപടുത്ി

യിട്ടില്ല 

സി ഐ ബി 

ബ്ബോര് ക് 

സ്ഥോപിച്ചിട്ടില്ല. 

2 

 

തടയണ നിര്മ്മോണോം 
W/C 336298 

5000 

 

ബ്രഖപപടുത്ി

യിട്ടില്ല 

സിഐബി 

ബ്ബോര് ക്സ്ഥോപി

ച്ചിട്ടില്ല. 

12.ദറാസ്ഗാര്ടേിനം 

പതോഴിൽ ആവശ്യകത കൃതയമോയി രജിറര് പചയ്യുന്നതിനുോം പതോഴിലോളികളുപട അര്ഹതകളുോം 

അവകോശ്്ളുോം അവപര ബ്ബോധയപപടുത്ുന്നതിനുോം പദ്ധതികൾ പരിഹരിക്ുന്നതിനുമോയി 

ബ്റോസ്ഗോര് ദിനോം സോംഘടിപിബ്ക്െതോണക..ജൂണ് മോസത്ിൽ ദറാസ്ഗാര്ടേിനം നടത്ിയ ായി 

േണ്ടു. 

13.വിജിലന്  ്ആന്ഡ്് ദമാണിറ്റിംഗ് േമ്മിറ്ി(ജാഗ്ഗ  ദമല്ദനാ്  മി ി .) 
 

ഓബ്രോ ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ിലുോം അഞ്ചക അോംര്ളുള്ള ജോഗ്രത ബ്മൽബ്നോട്ട സമിതി രൂപീകരിബ്ക് 

െതോണക. ഇതിൽ പട്ടികജോതി-പട്ടികവര്ര വിഭോര്ൾക്ക ബ്വെഗ്ത ഗ്പോധോനയോം നൽബ്കെതുോം 

പകുതി ബ്പര് സകഗ്തീകൾ ആയിരിബ്ക്െതുമോണക. ഏറ്വുോം കുറഞ്ഞ കോലയളവിബ്ലക്ക VMC പയ 

നിയമിബ്ക്െതക ഗ്രോമസഭയോണക. ഗ്പവര്ത്ി സ്ഥല സന്ദര്ശ് നോം പതോഴിലോളികളുമോയി ആശ്യ 

വിനിമയോം നടത്ൽ ,ബ്രഖകളുപട പരിബ്ശ്ോധന ,ഗ്പവര്ത്ി സ്ഥ ല സൗകരയ്ളുപട പരിബ്ശ്ോധന 

,ഗ്പവര്ത്ികളുപട രുണനിലവോരോം നിര്ണയിക്ൽ, തുക നിര്ണ യോം ഗ്പവര്ത്ിയിൽ ഉടനീളമുള്ള 

റിബ്പോര്ട്ടിോംരക ഗ്പവര്ത്ിയുപട സവഭോവപത് സോംബന്ധിച്ചുള്ള രു ണപരമോയ വിലയിരുത്ൽ 

എന്നിവയോണക ഗ്പധോന ചുമതല. VMC എല്ലോ ഗ്പവര്ത്ികളുോം പരിബ്ശ്ോ ധി ബ്ക്െതുോം മൂലയ നിര്ണ 

യ രജിററിൽ ബ്രഖപപടുബ്ത്െതുോം ബ്സോഷ്യൽ ഓ്ിറ്ക സമയത്ക അവ ഗ്രോമസഭയിൽ സമര്പി 

ബ്ക്െതുമോണക VMC റിബ്പോര്ട്ടക ഒരു പപോതുബ്രഖയോയി കരുബ്തെ തുോം ആവശ്യ പപടുന്നതിന 

നുസരിച്ചക ഒരു പപോതു ബ്രഖയോയി പഞ്ചോയത്ക നിന്നുോം ലഭിബ്ക്െതുോം ആണക. 

ഗ്ക ബ്പരക വിവര്ൾ Contactnumber 

1 ഇ വി നോരോയണൻ 9447356903 

2 ജിജി 9847851153 

3 പി.ശ്ശ്ിധരൻ 9048298978 

4 പി. വി .ശ്ശ്ി 9526644052 

5 പക.ആര്.സതീശ്ൻ 9744459861 

 

14.നിരീക്ഷണങ്ങളും നിര്ടദേശങ്ങൾ 
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• വര്ക്ക ഫയലിൽ സൂചിപിച്ചിട്ടുള്ള എറിബ്മറ്ക ജനകീയ ഭോഷ്യിബ്ലക്ക ആക്ി ഗ്പവൃത്ി 

സമയത്ക ബ്മറ്ക്നകപറ കകവശ്ോം വയകക്ണോം ,പപോതു സ്ഥല്ളിൽ ഗ്പദര്ശ്നത്ിനുോം  

ഉപബ്യോരിബ്ക്െതോണക 

 

• എ എോം സി  ഗ്പകോരോം  22 ബ്രഖകളുോം വര്ക്ക് ഫയൽ സൂക്ഷിബ്കെതോണക 

•  

• പതോഴിലിനുഅബ്പക്ഷിക്ുന്ന രീതി കുറച്ചു കൂടി പമച്ചപപടുത്ുവനുോം, അബ്തോപടോപോം 

കകപറ്ക രസീതക നൽകുവോനുോം നടപടി ഉെോകണോം 

• പതോഴിൽ കോര്്ിനക അബ്പക്ഷിച്ചക പതിനഞ്ചു ദിവസത്ിനുള്ളിൽ തപന്ന കോരക ക്് 

ലഭയമോക്ുവോനുള്ള നടപടികൾ ഉെോകണോം 

• പതോഴിലിട്ളിൽ നിര്ബന്ധമോയുോം അടിസ്ഥോന സൗകരയോം ഒരുക്ണോം 

(കുടിപവള്ളോം,ഗ്പഥമ ശ്ുഗ്ശ്ൂഷ് ,കയ്യുറകൾ  കോലുറകൾ). 

• എോം ബുക്നിര്ബന്ധമോയുോം ഗ്പവൃത്ി നടക്ുന്ന ഗ്പബ്ദശ്ത്ിനകപറ വിവര്ൾ 

നിര്ബന്ധമോയുോം ബ്രഖ പപടുത്ണോം 

• .പതോഴിലുറപിൽ അനുവദനീയമോയതുോം മുനകരണന ഗ്കമത്ിലുോം ഗ്പവൃത്ികൾ 

ഏപറ്ടുക്ോൻ ഗ്ശ്ദ്ധിബ്ക്െതുെക. 

• പതോഴിൽ അബ്പക്ഷകൾ ഗ്ഫെക് ഓഫീസിൽ സവീകരിക്ുകയുോം ആയതിനു കകപറ്ക 

രസീതക നൽകുകയുോം പചബ്യ്യെതോണക. 

• ബ്മറ്ക് കൂട്ടമോയി അബ്പക്ഷ നല്കു ബ്മ്പോൾ പതോഴിൽ ആവശ്യ മുള്ളവപര ഉൾപപടുത്ി 

അബ്പക്ഷ പകോടുക്ോൻ ഗ്ശ്മിക്ുക, 

• ഉബ്ദയോരസ്ഥര് ബ്രഖകളിൽ ഒപുപവക്ുബ്മ്പോൾ തീയ്യതി കൂടി ബ്രഖപപടുബ്ത്െോതോണക. 

• വിജിലൻസക് ആൻ ക്് ബ്മോണിറ്റിോംരക കമ്മറ്ി അോംര്പള ഓബ്രോ വര്ഷ്വുോം 

തിരപഞ്ഞടുബ്ക്െതോണക. വിഎോംസിയുപട അഭിഗ്പോയ്ൾ കസറ്ക ്യറിയിൽ 

കൃതയമോയി ബ്രഖപപടുബ്ത്െതോണക. 

• വിജിലൻസക ആൻ ക്് ബ്മോണിറ്റിോംരക കമ്മറ്ി യിൽ സകഗ്തീ ഗ്പോധിനിതയോം നിര്ബന്ധമോയുോം 

ഉെോയിരിക്ണോം 

• പദ്ധതിയുപട ശ്രിയോയ രീതിയിലുള്ള നടത്ിപിനക വിഎോംസിയുപട ഇടപപടലുകൾ 

ഗ്പവൃത്ി സ്ഥല്ളിൽ ഉെോബ്വെതുെക. 

• പതോഴിലുറപിൽ ഏപറ്ടുക്ുന്ന ഗ്പവൃത്ികളുപട  ആസ്തികൾ ദീര്ഘകോല നിലനിൽപിനക  

ആവശ്യമോയ സോബ്ങ്കതിക നിരകബ്േശ്്ൾപതോഴിലോളികൾക്ക ഓവര്സീയര് മോര് 

നൽബ്കെതുോം പോലിക്ുന്നുപെന്നക  ഉറപു വരുബ്ത്െതുമോണക. 

• പചക്ക് ലവീഫക് ബ്പോപല ഗ്പോധോനയോം ഉള്ള മസകപറരക ബ്റോളിൽ യോപതോരു വിധ 

പവട്ടിതിരുത്ലുോം പോടില്ല.ഹോജര്  കൃതയമോയി ബ്രഖ പപടുത്ണോം. 

• മറര് ബ്റോളിൽ ഗ്പസ്തു ത ഗ്പവൃത്ിയുപട അളവുകൾ ബ്രഖപപടുത്ുന്ന എോം.ബുക്ിൻപറ 

നമ്പര് ബ്രഖപപടുബ്ത്െതോണക.   

• മറര് ബ്റോളിൽ സോക്ഷയപപടുത്ുന്ന ഉബ്ദയോരസ്ഥര് തീയ്യതി കൂടി ബ്രഖപപടുത്ുവോൻ 

ഗ്ശ്ദ്ധിബ്ക്െതുെക. 

ഗ്ഗാമ ഭ നിര്ബ്േശ്്ൾ 

● പതോഴിലിട്ളിൽ അടിസ്ഥോന സൗകരയോം ലഭിക്ണോം.. 

● പതോഴിൽ ദിവസ്ളിൽ മോറര് ബ്റോളുകളിൽ ബ്പരുള്ളവര് ഹോജരോകുന്നില്ല. പതോഴിൽ 

ഉള്ള ദിവസ്ളിൽ പതോഴിലോളികൾക്ക  വരോൻ സോധിക്ുന്നില്ല എങ്കിൽ ബ്മറ്ിപന 

മുൻകൂട്ടി അറിയിക്ണോം. 

● ഫയലുകളിൽ സൂക്ഷിബ്ക്െ 22 ബ്രഖകൾ കൃതയമോയി സൂക്ഷിക്ുക.  

● ഇബ്പോൾ നടക്ുന്ന ഓവുചോൽ നിര്മ്മോണത്ിനകപറ അളവക കുറയകക്ണോം എന്നുോം 

ആവശ്യപപട്ടു.  

● ബ്വതനനിരക്ക വര്ദ്ധിപിക്ുവോൻ ആവശ്യമുന്നയിച്ചു. 

● വിജിലൻസക ആൻ ക് ബ്മോണിറ്റിങക കമ്മിറ്ിയിൽ സകഗ്തീ ഒന്നോയി ചുരു്ി. 

● കൃതയമോയി ബ്വതനോം ലഭിക്ുന്നില്ല  എന്നക പതോഴിലോളികൾ പരോതിപപട്ടു.എോംമോസത്ിൽ 

ഒരിക്ൽ എങ്കിലുോം കൂലി ലഭിക്ോൻ നടപടി ബ്വണോം. 

● പുതിയ പദ്ധതികൾ  ഉൾപക്ോള്ളിക്ുവോൻ നിര്ബ്േശ്ിച്ചു. 

ത ാഴിലുറപ്പ് ഉദേയാഗസ്ഥരില് നിന്നും ലഭിച്ച മറുപടി  
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● കൂലി കവകുന്നതക ബ്കഗ്ന്ദ ഫെക് കവകുന്നതക കോരണോം ആണക . 

● ഓവുചോൽ നിര്മ്മോണത്ിൽ ഇതിൽ കൃതയമോയ അളവക ഓബ്രോ പതോഴിലോളികൾക്ുോം 

മോനദണ്ഡ ഗ്പകോരോം   ഉള്ളതോണക. അതിൽ മോറ്്ൾ വരുത്ോൻ സോധിക്ുന്നതല്ല. 

● അടിസ്ഥോന സൗകരയ ലഭയത പരിരണിക്ുോം 

ഗ്ഗാമ  ഭ  ീരുമാനം  

●   കുടിപവള്ള സൗകരയോം ,കയ്യുറ കോലുറ  എന്നിവ ലഭിക്ുനതിനോയി പഞ്ചോയത്ിൽ 

അബ്പക്ഷ നല്കോൻ തീരുമോനിച്ചു. 
●     എ എോം സി ഗ്പകോരോം വരകക്ക് ഫയലിലക ഇരുപത്ി രെു ബ്രഖകൾ സൂക്ഷിക്ോൻ 

തീരുമോനിച്ചു. 
●   പുതിയ പദ്ധതികൾ മുൻരണന ഗ്കമത്ിൽ അടുത് ആക്ഷൻ പ്ലോനിൽ ഉൾപപടുത്ോൻ 

തീരുമോനിച്ചു..  
● വിജിലൻസക ആൻ്ക ബ്മോണിറ്റിങക കമ്മിറ്ി യിൽ ഒരു സകഗ്തീയുോം കൂടി ബ്വണപമന്നക തീരുമോനിച്ചു . 

15.ഉപ ംഗ്ഗഹം 

 

ഗ്പവര്ത്ികൾ തിരപഞ്ഞടുക്ുബ്മ്പോൾ  അതീവ ജോഗ്രത പുലര്ബ്ത്െതുെക. ഭൂമിപയ 

പുനരുജ്ജീവി പിക്ുന്നതിനു൦  അതുവഴി  സുസ്ഥിര വികസനോം സോധയമോകുന്നതിനുോം ലകക്ഷ്യോം 

പവച്ചിട്ടുള്ള പതോഴിലുറപു പദ്ധതിയുപട പ്ലോനിോംരക , നടത്ിപക എന്നിവ സോമൂഹിക പോരിസ്ഥിക  

മോനദണ്ഡ്ൾ പോലിചക പകോെക ശ്ോസകഗ്തീയ മോയിത്പന്ന നടപിലോബ്ക്െതുെക. 

എ്പനപയങ്കിലുോം ഗ്പവര്ത്ികൾ നടപിലോക്ി പചലവക കൂട്ടുക എന്നുോം   പതോഴിലോളികൾക്ക 

പതോഴിൽ ദിന്ൾ കൂട്ടുക എന്നുോം മോഗ്തമോവരുതക നിലപോടുകൾ.   വയക്തമോയ കോഴ്ചപോടില്ലോപത 

അശ്ോസകഗ്തീയമോയ രീതിയിൽ ഗ്പവര്ത്ികൾ പതപരപഞ്ഞടുക്ുന്നതുോം പചയ്യുന്നതുോം , 

കോലോനുസൃതമല്ലോത് ഗ്പവര്ത്ികൾ പചയ്യുന്നതുോം ഇതിനകപറ യഥോര്ത്ഥ ലക്ഷയപത് 

കളങ്കപപടുത്ുന്നതോയി  വിഷ്മബ്ത്ോപട ബ്നോക്ി നിൽബ്ക്െി വരുന്നതക ആശ്ങ്കോജനകമോണക. 

ഈ സോമൂഹിക പരിബ്ശ്ോധന ഒരു ഉയിര്പത്ഴുബ്ന്നൽപിനു സോധയമോകുന്ന ഗ്പതയോശ്ബ്യോപട ഈ  

റിബ്പോര്ട്ടക സമര്പിക്ുന്നു.  

 

അനുബന്ധോം- 1-  

മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ ത ാഴിലുറപ്്പ പദ്ധ ി ഗ്പോരം ഏതറ്ടുക്കാവുന്ന 

ഗ്പവൃത്ിേൾ : 

വിഭാഗം എ-ഗ്പകൃതി വിഭവ പരിപോലനവുമോയി ബന്ധപപട്ട പപോതു ഗ്പവൃത്ികൾ. 

വിഭാഗം ബി-ഖണ്ഡിക അഞ്ചിൽ പരോമര്ശ്ികുന്ന കുടുോംബ്ളകക്ക ജീവബ്നോപോധി 

പമച്ചപപടുത്ുവോനുള്ള ഗ്പവൃത്ികൾ. (ബി പി എൽ ,പട്ടിക ജോതി, പട്ടികവര്ഗോം, വിധവകൾ, 

ഭിന്നബ്ശ്ഷ്ിക്ോര്, ഐഎകവ രുണബ്ഭോക്തോക്ൾ.) 

വിഭാഗം  ി- ബ്ദശ്ീയ ഗ്രോമീണ ഉപജീവന മിഷ്നകപറ നിബന്ധനകൾക്ക വിബ്ധയമോയി 

ഗ്പവര്ത്ിക്ുന്ന സവയോം സഹോയ സോംഘ്ൾക്ക പപോതു അടിസ്ഥോന പസൗകരയ വികസനോം. 

വിഭാഗം ഡി-ഗ്രോമീണ അടിസ്ഥോന പസൗകരയ വികസന ഗ്പവൃത്ികൾ.,  

ഭൂഗ്പദേശത്ിന്തറ വിവരങ്ങൾ 

തപാന്നംവയല് നീര്ടത്ടത്ില് േല്ല് േയ്യാല നിര്ടമാണംwc/298116,wc/328881 

ഉഷ്ോകുമോരി ഓമന സിസിലി കണ്ണൻ 

സുബ്രഷ്ക എോം വി ബ്ഗ്പമ സി.പി സബ്ന്ത്ോഷ്ക പക ഓ കൃഷ്ണൻ  

ശ്യോമള ഉകബദക ഉബ്മഷ്ക കോര്ത്യോയനി 

തമ്പോയി പക നളിനി ഓമന 

ജനോര്േനൻ 

ബ്കോത്ിരി 

രതീഷ്ക 

സുധ നബീസോ രജനി പി.വി റോംല 

 


