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ആമുഖോം 
ഇന്ത്യയില്  ോധോരണക്ോരോയ ജന്ളുപട പതോഴില് പെയ്യുവോനുള്ള അവകോശപത് 

 ോംരക്ഷിച്ചക നിലനിർത്ുന്നതിനോയി 2005 പ പകറ്ോംബർ അഞ്ചോോം തീയതി ബ്േശീയ ഗ്രോമീണ 

പതോഴിലുറപക നിയമോം നിലവില് വന്നു. അവിേഗ്ധ കോയിക പതോഴിലില് ഏർപപടോൻ 

 ന്നദ്ധതയുള്ള ഗ്രോമഗ്പബ്േശ്ളില് അധിവ ിക്ുന്ന ഏപതോരു കുടുോംബത്ിനുോം ഒരു 

 ോമ്പത്ിക വർഷ്ോം 100 േിവ ത്ില് കുറയോത് പതോഴില് ഉറപോക്ുന്നബ്തോപടോപോം 

രുണബ്മന്മയുള്ളതുോം സ്ഥോയിയോയി്ുള്ളതുോം ഉല്പോേനക്ഷമവുമോയ ആസ്തികളുപട  ൃഷ്ടിയോണക 

ഈ പദ്ധതിയുപട മുഖയ ലക്ഷയോം.േരിഗ്േരുപട ഉപജീവനവുോം ആയി ബന്ധപപ് വിഭവോടിത്റ 

ശക്തിപപടുത്ുകയുോം  ോമൂഹികമോയി പിബ്ന്നോക്ോം നില്ക്ുന്ന എല്ലോ കുടുോംബ്പളയുോം 

പദ്ധതിയില് ഉൾപപടുത്ുകയുോം പഞ്ചോയത്ക രോജക സ്ഥോപന്പള ശക്തിപപടുത്ുക  എന്നതുോം 

ഇതിൻപറ ലക്ഷയമോണക. വിബ്ശഷ്തകൾ 

 

⮚ നിയമത്ിൻപറ പിൻബലമുള്ള അവകോശോധിഷ്ഠ ിതപദ്ധതി 

⮚ ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ക ഗ്പബ്േശത്ക തോമ ിക്ുന്ന 18 വയസ്സക പൂർത്ിയോയ 

ഏപതോരോൾക്ുോം പദ്ധതിയില് പങ്കോളിയോകോോം 

⮚  കഗ്തീക്ുോം പുരുഷ്നുോം തുലയ ബ്വതനോം  

⮚ പരിസ്ഥിതി  ോംരക്ഷണോം കോർഷ്ിക ബ്മഖലയിപല അടിസ്ഥോന  ൗകരയ 

വിക നോം എന്നിവയകക്ക മുൻരണന 

⮚ പതോഴിലോളികൾ തപന്ന ഗ്പവർത്ികൾ കപെത്ുകയുോം ആ ൂഗ്തണപത് 

 ഹോയിക്ുകയുോം പെയ്യുന്നു 

⮚ ആ ൂഗ്തണത്ിലുോം നിർവഹണത്ിലുോം തികഞ്ഞ  ുതോരയത 

⮚ കരോറുകോപര ഇടനിലക്ോബ്രോ ഇല്ല 

⮚ പപോതുജന പങ്കോളിത്ബ്ത്ോപട ബ്ലബർ ബഡ്ജറ്ക 

⮚ ബോങ്കക ബ്പോബ്റോഫീ ക വഴി മോഗ്തോം ബ്വതന വിതരണോം 

⮚  കഗ്തീകൾക്ക മുൻരണന 

⮚ കമ്പയൂ്ർ ശൃോംഖല വഴിയുള്ള ബ്മോണിറ്റിോംരക  ോംവിധോനോം 

⮚ ഗ്രോമ ഭ പദ്ധതി ഓ്ിറ്ക പെയ്യുന്നു 

ബ്േശീയ ഗ്രോമീണ പതോഴിലുറപക പദ്ധതി ഗ്പകോരോം ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ക ഗ്പബ്േശത്ക  നടപിലോക്ുന്ന 

മുഴുവൻ ഗ്പവൃത്ികളുോം  ബ് ോഷ്യല് ഓ്ിറ്ി്ിനു വിബ്ധയമോക്ണപമന്ന17(2) വകുപക 

നിഷ്കർഷ്ിക്ുന്നു പദ്ധതി ഗ്പവർത്ന പത്പറ്ിയുോം പപോതു ധനോംെിലവഴിക്ുന്നതിപനപറ്ിയുോം 

പൗര  മൂഹോം നടത്ുന്ന  പര യവുോം  വതഗ്ന്ത്വുമോയ പരിബ്ശോധനയോണക ആണക ബ് ോഷ്യല് 

ഓ്ിറ്ക അഥവോ  ോമൂഹിക പരിബ്ശോധന .പതോഴിലുറപക നിയമഗ്പകോരോം വർഷ്ത്ില് രെുതവണ 

ബ് ോഷ്യല് ഓ്ിറ്ക ഗ്രോമ ഭകൾ എല്ലോ വോർ്ിലുോം കൃതയമോയി നടബ്ത്െതോണകബ് ോഷ്യല് 

ഓ്ിറ്ക ലൂപട അഴിമതി ഇല്ലോതോക്ുന്നതിനുോം  ുതോരയത ഉറപു വരുത്ുന്നതിനുോം കോരയക്ഷമത 

വർധിപിക്ുന്നതിനക   ത്ഭരണോം ഉറപോക്ുന്നതിനുോം കഴിയുന്നു.പദ്ധതി പണോം ശരിയോയ 

രീതിയില് െിലവഴിച്ചി്ുെക എന്നുോം പണോം പെലവഴിച്ചക അതുപകോെക പദ്ധതിയുപട ലക്ഷയോം 

കകവരിച്ചി്ുെക എന്നുോം രുണബ്ഭോക്തോക്ളുപട ജീവിതത്ില് രുണകരമോയുോം  കോരയമോയ മോറ്ോം 

ഉെോയി്ുെക എന്നക ബ് ോഷ്യല് കപെത്ോൻ കഴിയുന്നു.പദ്ധതി ആ ൂഗ്തണ്ണോം. നിർവഹണോം, 

ബ്മോണിറ്റിോംരക തുട്ി എല്ലോ വയക്തികളുോം ബ് ോഷ്യല് ഓ്ിറ്ക ഗ്രോമ ഭയില് നിർബന്ധമോയുോം 

പപങ്കടുക്ണോം.മഹോത്മോ രോന്ധി ബ്േശീയ ഗ്രോമീണ പതോഴിലുറപകപ ദ്ധതിയില്   ുരമവുോം 

 ുതോരയവുമോയി ബ് ോഷ്യല് ഓ്ിറ്ക നടത്ുന്നതിനക  ബ്കരളത്ില്   വതഗ്ന്ത് െുമതലയുള്ള 

ബ് ോഷ്യല് ഓ്ിറ്ക യൂണിറ്ക നിലവില്വന്നു 

1.രീതിശോ കഗ്തോംതോപഴ പറയുന്ന രീതി അവലോംബിച്ചോണക ഈ റിബ്പോർ്ക തയ്യോറോക്ിയി്ുള്ളതക. 

1. ഓ്ിറ്ക പ്ലോൻ  

2. അഭിമുഖോം :പഞ്ചോയത്ക ഗ്പ ി്ൻറക, ജനഗ്പതിനിധികൾ, പ ഗ്ക്റി & റോഫക ,ബ്മറ്ക, 
പതോഴിലോളികൾ, കർഷ്കർ,  
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3. ഫയല് പരിബ്ശോധന  

4. ഫീല് ക്  ന്ദർശനോം, നിരീക്ഷണോം  

5. റഫറൻ ക: വിക നബ്രഖ, വോർഷ്ിക പദ്ധതി ബ്രഖ, എോംഐഎ ക, രജിററുകൾ 

6. വിവര്ളുപട ബ്ഗ്കോ്ീകരണോം: ബ്ഗ്കോ ക പവരിഫിബ്ക്ഷ്ൻ, അവ ോനവ് െർച്ച 

7. കരടക റിബ്പോർ്ക തയ്യോറോകക 
ബ് ോഷ്യല്്ഓ്ിറ്ക്്ഗ്രോമ ഭ 

2.പഞ്ചായത്്്അടിസ്ഥാനവിവരങ്ങൾ    
1 ജില്ല കണ്ണൂർ 

2 ബ്ലോക്ക്   പയ്യന്നൂർ 

3 അതിരുകൾ  

3.1 കിഴക്ക പെറുപുഴ ,ആലബ്ക്ോടക് ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ക് 

3.2 പടിഞ്ഞോറക കോബ്ങ്കോല് ആലോംപടപകഗ്രോമപഞ്ചോയത്ക 

3.3 പതക്ക് എരമോംകുറ്ൂർ ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ക 

3.4 വടക്ക കോ റബ്രോഡ്ജില്ല 

4 വിസ്തീർണോം  76.98 

5 വോർ ക്് കളുപടഎണ്ണോം 16 

6 ജന ോംഖയ  29374 

7 സ്കൂ ൾ 16 

8 കുടുോംബഗ്ശീയൂണിറ്ക 303 

9 അോംരൻവോടി 40 

4.തതാഴിലുറപ്്പപദ്ധതിഅടിസ്ഥാനവിവരം 

പതോഴില് കോർ്ക്     

( ആപക)  

ആകകറ്ീവകപതോഴില് 

കോർ്ക് 

ആകകറ്ീവകപതോഴില് കോർ്ക് 

(sc/എ ക,ടി) 
നൂറുേിനപതോഴില്  

4371 2297 Sc-93 S T-45 503 

5.വാര്ടഡ്്തലത്ില്   തതാഴിലുറപ്്പപദ്ധതിയില് രജി ്തറര്ട തെയ്തവരുതടവിവരം 

പതോഴില് കോർ്ക്( 

ആപക) 
ആകകറ്ീവകപതോഴില് കോരക് ക് 

ആകകറ്ീവകപതോഴില് 

കോരക് ക് (sc/എ ക,ടി) 
നൂറുേിനപതോഴില് 

30 50 sc-1 
 

17 

6.ഓഡിറ്്് നുവിദേയമാക്കിയഗ്പവൃത്ിേളുതടലിസ്റ്റ് 

ഗ്ക ഗ്പവൃത്ിയുപട്ബ്പരക കോലയള

വക 

പതോഴില്്

േിന്ൾ 

െിലവോയ്തുക ആപക റോറ് ക. 
അവിേരകദ്ധ്

കൂലി 

വിേരകദ്ധ്

കൂലി 

 ോധ്

ളുപട്

തുക 

1 തടയണനിർമ്മോണോം 
WC/336300 

07.01.2019 

26.02.2019 

393 89159 54400 5000 143559 പൂരകതീക

രിച്ചി്ില്ല 

2 കല്ലകകയ്യോലനിർമ്മോ
ണോംwc/32888(പനടുോംെോ

ല്) 

01.11.2018 
24.01.2019 

786 175066 119000 5000 294066 പൂരകതീക

രിച്ചി്ില്ല 

3 കല്ലകകയ്യോലനിർമ്മോ
ണോംwc/32888(കടുക്ോരോം
) 

25.01.2019 
19.03.2019 

213 48238 29750 5000 77988 പൂരകതീക

രിച്ചി്ില്ല 

7.ഗ്പവര്ടത്ിേളുതടപരിദശാേനവിവരണം 

 

 ഗ്പവൃത്ിയുപട്ബ്പരക എോം,ബുക്ില്്ബ്രഖപപടുത്ിയ്അളവക ഫീല്്ക്്പരിബ്ശോധന 

1 തടയണനിർമ്മോണോംwc/336300 ക്ലിയറിങ്കഗ്രോ ക=4896 മീറ്ർ കകവയർ 

എർത്വർക്കഎസ്കബ്വഷ്ൻ=27.561 

ഘനമീറ്ർ 

ലോറ്കററ്കറഫകബ്റോൺ=185.13 ഘനമീറ്ർ 

ഗ്പളയപക്ടുതിയില്തടയ

ണഎല്ലോോംതപന്നഒഴുകിബ്പോ

യി.(പോലോംഉൾപപപട) 
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2 കല്ലകകയ്യോലനിർമ്മോണോംwc/3288

8(പനടുോംെോല്) 

754 മീറ്ർ 897 മീറ്ർ 

3 കല്ലകകയ്യോലനിർമ്മോണോംwc/3288

8(കടുക്ോരോം) 

247 മീറ്ർ 269.50 മീറ്ർ 

 

നിരീക്ഷണം 

തടയണനിര്ടമ്മാണംwc/336300:കഴിഞ്ഞഗ്പളയകോലത്കപോലോംഉൾപപപടഇവിപടനിർമ്മിച്ചതടയണയുോംഒലിച്ചു

ബ്പോയി. 

േല്ല്േയ്യാലനിര്ടമ്മാണംwc/32888(ഒന്ാംഘ്ം) 

കല്ലുകയ്യോലനിർമ്മോണത്ില്തങ്കമണിയുപടകയ്യോല 26 മീറ്ർ, രീതയുപടകയ്യോല15 മീറ്ർപപോ്ിയതക 

ഒഴിച്ചോല്നല്ലരീതിയില്പെയ്തകഴിഞ്ഞവർഷ്ോംകോലത്ക വളപരയധികോം ഗ്പബ്യോജനോം 

പെയ്തതോയിനോ്ുകോരില്നിന്നുോംഅഭിഗ്പോയോംഉെക. 

േല്ല്േയ്യാലനിര്ടമ്മാണംwc/32888(േടുക്കാരം) 
കല്ലുകയ്യോലനിർമ്മോണത്ില്ജോനകിയുപടകയ്യോല1.50 മീറ്ബ്റോളോം പപോ്ിയതകഒ ഴിച്ചോല്നല്ല 

രീതിയില് പെയ്തു 
7.അവകോശഅധിഷ്ഠ ിതനിരീക്ഷണ്ളക 

മഹോത്മരോന്ധി്ബ്േശീയഗ്രോമീണ്പതോഴിലുറപക്നിയമത്ിലൂപട്ഗ്രോമീണ്ജനതയകക്ക്പതോഴില്്

നല്കപപടുന്നബ്തോപടോപോം്അവരുപട്പത്ു്അവകോശ്ളുോം് ോംരക്ഷിക്പപടുന്നു.ബ് ോഷ്യല്്

ഓ്ിറ്ിലൂപട്ഗ്പവൃത്ികളുപട്പരിബ്ശോധനയുോം്അബ്തോപടോപോം്പതോഴിലോളികളുപട്പത്വകോ 

ശ്ളുോം ോംരക്ഷിക്പപടുന്നുപവന്നുോം്വിലയിരുത്ുന്നു.പതോഴിലുറപക്നിയമത്ിലൂപട്

പതോഴിലോളികൾക്ക്ലഭയമോയ്അവകോശ്പള്കുറിച്ചക്തോപഴ്പറയുന്നു. 

1.തതാഴില്്ോര്ഡുമായി്ബന്ധതപ്പവ: 

പതോഴില്കോരക ക്്ഒരുആധികോരികബ്രഖയോണക.മഹോത്മോ് രോന്ധി് ബ്േശീയ് ഗ്രോമീണ് പതോഴിലുറപക്

നിയമത്ിപല്പഷ്്യൂൾ്2 ഗ്പകോരോം്പതോഴില്്കോർ്ിനക്അബ്പക്ഷ്നല്കുന്ന്കുടുോംബ്ളകക്ക്15്

േിവ ത്ിനകോം് തികച്ചുോം് പ ൗജനയമോയി് പതോഴില്് കോരക ക്്് ലഭയമോക്ണപമന്നക്

അനുശോ ിക്ുന്നു.് കൂടോപത് കൃതയമോയ് ഇടബ്വളകളില്് കോർ ക്് പുതുക്ി് നലകബ്കെതുമോണക.്

പതോഴില്് കോർ ക്് പതോഴിലോളികളുപട് കകവശോം് തപന്നയോണക്  ൂക്ഷിബ്ക്െതക് ് പതോഴില്്

ഏർപപ്് േിവ ്ൾ് കൃതയമോയി് ബ്രഖ് പപടുത്ിയിരിക്ുന്നു് എന്നോല്് പതോഴില്് കോരക്ില്്

അടിസ്ഥോന് പരമോയി് പൂരിപിബ്കെ് എല്ലോ് ഭോര്ളുോം് ഒഴിഞ്ഞു് കിടക്ുന്നു.പതോഴിലോളി്

പതോഴില്് ്ആവശയപപ്്തീയതി,ആവശയ്പപ്്കോലയളവക്ബ്ജോലി്ലഭയമോയ്കോലയളവക്ലഭയമോയ്

കൂലി്്എന്നീ്ഭോര്ൾ്ഒന്നുോം്തപന്ന്പൂരിപിച്ചി്ില്ല.ആയതിനോല്്കഴിഞ്ഞ് ോമ്പത്ീക്വരകഷ്ോം്

ഇതു് പതോഴിലില്് ഭോരമോയിരുന്നു് എന്നക് പതോഴില്് കോർ്ില്് നിന്നുോം് മന ിലോക്ോൻ്

 ോധിച്ചിരുന്നില്ല. 

2.തതാഴില്്ലഭിക്കുന്ത്് ംബന്ധിച്ച്: 

പതോഴില്്കോരക്ുള്ള്ഏപതോരു്കുടുോംബത്ിനുോം് 100 േിവ പത്്അവിേഗ്ദ്കോയിക്പതോഴിലിനക്

അവകോശമുെക.്അബ്പക്ഷ്നല്കിയോല്്കകപറ്ു്രശീതക്നല്കു കയുോം15 േിവ ത്ിനകോം്പതോഴില്്്

ലഭയമോക്ണപമന്നുോം് നിയമത്ില്് ഗ്പതിപോേിക്ുന്നു..അബ്പക്ഷ്  വീകരിക്ുന്ന് മുറയകക്ക്

അബ്പക്ഷകനക് കകപറ്ു് രശീതക് ് നിർബന്ധമോയുോം് നല്കണപമന്നക് നിയമത്ില്്

അനുശോ ിക്ുന്നുെക് .ഫയലില്് പതോഴില്് അബ്പക്ഷകബ്ളോ് രശീതിനകപറ് പകൗെർ് സ്ലിപക്

കോണോൻ്  ോധിച്ചി്ില്ല് .പതോഴിലുറപക് നിയമഗ്പകോരോം് പതോഴില്് ആവശയപപ്ു് കഴിഞ്ഞോല്് 15 

േിവ ത്ിനകോം് പതോഴില്് ലഭയമോക്ണപമന്നുെക. വോർ്ിപല് പതോഴിലോളികളകക്ക് പതോഴില്്

ആവശയമുള്ള് മയ്ളില്് ്അബ്പക്ഷ് മരകപിക്ുന്ന് മുറയകക്ക് 15 േിവ ത്ിനകോം് പതോഴില്്

അനുവേിബ്ക്െതുെക് .വോർ്ിപലപതോഴിലോളികൾ് തീയ്യതി് ബ്രഖപപടുത്ി് ് ബ്രഖോമൂലോം്

അബ്പക്ഷ്  മരകപിക്ോറില്ല് അതുപകോെുതപന്ന് കൃതയമോയി് പതോഴില്് ലഭിച്ചി്ുബ്െോ് എന്നക്

ബ്രഖകളില്്നിന്നുോം്വയക്തമല്ല. 

3.പതോഴിലില്ലോയ്മദവതനം: 

പതോഴില്് ആവശയപപ്ു് കഴിഞ്ഞോല്് 15 േിവ ത്ിനകോം് പതോഴില്് ലഭയമോക്ോത്പക്ഷോം്

പതോഴിലില്ലോയ്മ് ബ്വതനോം് ലഭിക്ോൻ് അവകോശമുെക.വോരക്ിപല് തീയ്യതി് ബ്രഖപപടുത്ി്്
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ബ്രഖോമൂലോം്അബ്പക്ഷ് മരകപിക്ോറില്ല് ,അതുപകോെക്തപന്ന്പതോഴിലില്ലോയ്മ്ബ്വതനോം്ലഭിബ്ക്െ്

 ോഹെരയോം്ഉെോയി്ില്ല 

4.തഷ്ല്്്്ഓഫ്്ദഗ്പാജേറ്്്്്് ംബന്ധിച്ച്: 

വോരക്ില്് ആവശയമോയ് വിക ന് ഗ്പവൃത്ികൾ് കപെത്ുന്നതിനക് പതോഴിലോളികളകക്ക്

അവകോശോം് ഉെക.് പതോഴില്് കപെത്ുന്നതിനു് പതോഴിലോളികളുപടയുോം് ബ്മറ്ിനകറയുോം് ഭോരത്ക്്

നിന്നുോം്പങ്കോളിത്മുെോവുന്നുെക് ,എന്നോല്്പതോഴിലുറപില്്അനുവേനീയമോയ്ആസ്തി്വിക ന്

ഗ്പവൃത്ികൾ് കപെത്ുന്നതിനക് വോരക്ിപല് വിവിധ് ബ്മഖലയില്് ഉള്ളവരുപട് പങ്കോളിത്ോം്

ഉെോബ്വെതുെക.പഞ്ചോയത്ില്വോരക ക്്് തലത്ില്് ഗ്രോമ ഭ് രജി കപറർ് ്  ൂക്ഷിക്ുന്നതോയി്

കെു.വോരക്ിപല്പപോതു്ഗ്രോമ ഭയില്്്ആണക്പതോഴിലുറപക് ോംബന്ധമോയ്ബ്യോരോം്ബ്െർന്നതോയി്

കോണുന്നതക. 

5.യാഗ്താ്തെലവ്് ംബന്ധിച്ച്: 

പതോഴിലോളികളകക്ക് തോമ ് സ്ഥലത്ുനിന്നുോം് 5 കിബ്ലോമീറ്ർ് െുറ്ളവില്് പതോഴില്്

ലഭിക്ുവോനുള്ള്അവകോശമുെക് ,ഗ്പസ്തു ത്പരിധിക്ു്പുറത്ു് ് പതോഴില്്പെബ്യ്യെ് ോഹെരയോം്

ഉെോവുകയോപണങ്കില്്യോഗ്തോ്ബത്യോയി്കൂലിയുപട് 10% തുക്നിലവിപല്കൂലി് ഗ്പകോരോം്  27 

രൂപ 10് കപ ് ഗ്പവൃത്ി് േിവ ്ളില്് ലഭയമോക്ണോം.് അഞ്ചകകിബ്ലോമീറ്ർ് പരിധിക്പുറോം്

പതോഴിലുറപക് ഗ്പവൃത്ി് പെയ്തില്ല് എന്നോണു് പതോഴിലോളികളില്് നിന്നുോം് മന ിലോക്ോൻ്

കഴിഞ്ഞതക. 

6.ഗ്പവൃത്ി്സ്ഥലതത്്ത ൌേരയങ്ങൾ് ംബന്ധിച്ച്; 

പതോഴിലിട്ളില്്ലഭിബ്ക്െ്അടിസ്ഥോന്പ ൗകരയ്ളോയ്ഗ്പഥമ്ശുഗ്ശൂഷ്ോ് ോംവിധോന്ൾ്,

വിഗ്ശമ് മയപത്്തണല്് ൗകരയോം, കുടിപവളളോം്എന്നിവ്പതോഴിലോളികൾക്ക്പ ൗജനയമോയി്

ലഭയമോബ്ക്െതുെക.് ് .് പതോഴിലോളികളുമോയുള്ള് കൂടിക്ോഴ്ച് യില്് മന ിലോക്ോൻ ോധിച്ചതക്

കുടിപവള്ളത്ിനോയി് ് പോഗ്തോം ,എന്നിവ് ലഭയമോയിരുന്നു് എന്നുോം് അബ്തോപടോപോം് ക്ഗ്ലോ് ് ഗ്പഥമ്

ശുഗ്ശൂഷ്്മരുന്നുകൾ്വോ്ിെു്ഓഫീ ില്്നല്കുന്ന്എന്നറിയോൻ് ോധിച്ചു ,ഇതുവപര്്എന്നോല്

പതോഴിലോളികൾക്ക്,കയ്യുറ്കോലുറ ്ലഭിച്ചി്ില്ല്.ഇതക്നിർവഹണ്ഏജനക ിയുപട്ഭോരത്ുനിന്നുള്ള്

വീഴ്ചയോണക,് തുടരകന്നുള്ള് ഗ്പവൃത്ികളില്് അടിസ്ഥോന് പ ൗകരയ്ൾ് ലഭയമോക്ുന്നതിനക്

നിർവഹണ്ഏജനക ി്ഗ്ശദ്ധിബ്ക്െതുെക്. 

അപേടങ്ങൾ്  ംബന്ധിച്ച്::പതോഴിലുറപക് ബ്ജോലിക്ിപട് പതോഴിലോളികൾക്ക് ഏപതങ്കിലുോം്

തരത്ിലുള്ള് അപകടോം്  ോംഭവിച്ചു് ബ്പോവുകയോപണങ്കില്് നിയമത്ിപല് പഷ്്യൂൾ്

2(5)ഗ്പകോരവുോംഅദ്ധയോയോം 9 പല്പരോമർശ്ളുപട്അടിസ്ഥോനത്ിലുോം് െികില്സോ് പെലവുകളുപട്

ബ്രഖകൾ്  മരകപിക്ുന്ന് മുറയകക്ക് ് ഗ്പസ്തു ത് തുക് മുഴുവനുോം് അനുവേിച്ചു്

പകോടുബ്ക്െതോണക.ഓ്ിറ്ക്് കോലയളവില്് അത്രത്ില്് ഉള്ള് അപകട്ൾ്്

 ോംഭവിച്ചി്ുെക.ഷ്ീന് ബ്മോഹൻഎന്നപതോഴിലോളിയുപടപടകോല്പണിസ്ഥലപത്വച്ചകമുറിവുെോയി. 

യോഗ്തോപെലവകഉൾപപപടരെോയിരബ്ത്ോളോംരൂപപെലവോയി. 

പബ്ക്ഷആശുപഗ്തിയില്അഡ്മിറ്കആയി്ില്ല. 

7.ദവതനം്ലഭയമാക്കുന്ത്് ംബന്ധിച്ച്; 

പതോഴിലുറപക്നിയമത്ില്്ത ക്ഷന്്3(2)ഗ്പകോരോം്മറർ്ബ്റോളക്കോലോവധി്കഴിഞ്ഞു്

15േിവ ത്ിനകോം്പതോഴിലോളികളുപട്അപക്ൗെില്്കൂലി്ലഭിക്ുവോൻ്അവകോശമുെക്.്

പഞ്ചോയത്ില്്നിന്നുോം്പതിനഞ്ചക്േിവ ത്ിനുളളില്്എഫക.ടി.ഒ്ജനബ്ററ്ക്പെയ്തി്ുെക.് 

15േിവ ത്ിനേം്ദവതനം്ലഭയമായിതലങ്കില്്നഷ്ട്പരിഹാരം്ലഭിക്കുവാനുള്ള്

അവോശം 

പതോഴില്്പൂർത്ീകരിച്ചു്പതിനഞ്ചു്േിവ തകനുള്ളില്്കൂലി്ലഭിെിരുന്നിപലനകകില്്്

കൂലിയുപട്്0.05 ്ശതമോനോം്നഷ്ട്പരിഹാരം്ലഭിക്കുവാനുള്ള്അവോശം്ഉണ്ട്.്

പഞ്ചോയത്ില്്നിന്നുോം്പതിനഞ്ചക്േിവ ത്ിനുളളില്്എഫക.ടി.ഒ്ജനബ്ററ്ക്പെയ്തി്ുെക.നിലവില്്

ബ്കഗ്ന്ദ് രകകോരില്്നിന്നുോം്ഫെക്്ലഭയമോകതിരിക്ുന്ന് ോഹെരയത്ില്്മോഗ്തമോണക്ബ്വതനോം്

ലഭിക്ോൻ്്കവകുന്നതക. 
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പരാ-തി്പരിഹാരം് ംബന്ധിച്ച്: 

പതോഴിലുറപുമോയി് ബന്ധപപ്് ഏപതങ്കിലുോംകോരയത്ില്് പരോതിയുെോകുന്ന് പക്ഷോം് ആയതക്

ബ്രഖോമൂലോം് പഞ്ചോയത്ില്് പരോതിപപടോവുന്നതോണക് ,ഗ്പസ്തു ത് പരോതികൾ്  വീകരിച്ചു് ര ീറ്ക്്

നല്കുകയുോം് പരമോവധി് 7് േിവ ് പരിധിക്ുള്ളില്് അബ്നവഷ്ിച്ചു് പരോതിക്ോരനക് മറുപടി്

നല്ബ്കെതോണക(section (19)് .പരോതികൾ്അറിയിക്ുന്നതിനുള്ള് ബ്ടോൾ് ഗ്ഫീ് നമ്പരക (18004251004 )്

പപോതുജന്ൾക്ക് കോണോവുന്ന് രീതിയില്് പഞ്ചോയത്ക് ഓഫീ ില്് ഗ്പേരകശിപിബ്ക്െതുെക് .്

പഞ്ചോയത്ിപല് പരോതി് രജിറർ് പരിബ്ശോധിച്ചബ്പോൾ് ഇതുവപരയോയി് രെു് പരോതികൾ്

രജിററില്് ബ്രഖപപടുത്ിയതോയുോം് അതിനുള്ള് നടപടി്  വീകരിച്ചതോയുോം് കോണപപ്ു.കൂലി്

കവകിയ്പരോതി്ആണക്, 

10.ദ ാഷ്യല്്ഓഡിറ്്്്നടത്ുന്ത്് ംബന്ധിച്ച്: 

പതോഴിലുറപില്് ഏപറ്ടുത്് ഗ്പവൃത്ികൾ് ബ് ോഷ്യല്് ഓ്ിറ്ക്് നടത്ുന്നതില്്

പങ്കോളികളോവുന്നതിനു്പതോഴിലോളികൾക്ക്അവകോശമുെക.(പ ക്ഷൻ്17.2)  

8.തതാഴിലാളിേളുതടേടമേൾ 

1. കൃതയ മയത്കപതോഴില്സ്ഥലത്കഹോജരോയിഒപക്വയകക്ുക. 

2. പതോഴിലുറപകഗ്രോമ ഭയകക്കബ് ോഷ്യല്ഓ്ിറ്കഗ്രോമ ഭയുോംകൃതയമോയിപപങ്കടുക്ുക 

3. ഗ്പകൃതി ോംരക്ഷണത്ിനകആവശയമോയഗ്പവൃത്ികൾഏപറ്ടുത്കനടപിലോക്ുക. 

4. ആസ്തി ൃഷ്ടിക്ുന്നഗ്പവൃത്ികൾ  കപെത്ിബ്മറ്കപനയുോംപഞ്ചോയത്കഅധികൃതപരയുോം 

   അറിയിക്ുക. 

9.രജി ്തറര്ട പരിദശാേന 

AMC ഗ്പകോരമുള്ള 7 രജിററുകളുോംഉെോയിരുന്നു.അവതോപഴപറയ്യുന്നു. 

 

1. തതാഴില്ോര്ടഗ്ഡജിസ്റ്റര്ട .  

MIS ല് നിന്നുോംപ്ൗൺബ്ലോ ക്പെയ്തബ്കോപിയില് വോർ ക്് തലത്ില് ഉള്ളഎല്ലോ വിവര്ളുോം ഉൾ 

പപടുത്ിയി്ുെക.  

2.ഗ്ഗാമ ഭരജിസ്റ്റര്ട 

പതോഴിലുറപുമോയിബന്ധപപ്ഗ്രോമ ഭകൾ ,ബ്യോര്ൾ തുട്ിയവബ്രഖപപടുത്ുന്നതിനവോർ ക്് 

തലത്ില് ഗ്പബ്തയകഗ്രോമ ഭോരജിറർ  ൂക്ഷിബ്ക്െതോണക.-. 

3  തതാഴില് അദപക്ഷാരജിസ്റ്റര്ട  

പതോഴില് ആവശയപപ്ുലഭിക്ുന്നഅബ്പക്ഷകളുപടവിവര്ളുോംഅതുഗ്പകോരോംഅവർപ്തോഴില് 

അനുവേിച്ചതിനകപറവിവര്ളുോംഗ്പസ്തു തരജിററില് ബ്രഖപപടുത്ിപവബ്ക്െതോണകMIS ല് 

നിന്നുോംപ്ൗൺബ്ലോ ക്പെയ്തബ്കോപിയില് എല്ലോവിവര്ളുോം ഉളകപപടുത്ിയി്ുെക 

(പഞ്ചോയത്ിപെമുഴുവൻ  ഗ്പവൃത്ികളുോം)പഞ്ചോയത്ക് തലത്ില് എഴുതി ൂക്ഷിച്ചരജിറർ  

കൃതയമോയിപൂർത്ീകരിച്ചി്ുള്ളതക. 

4.വര്ടക്ക് രജിസ്റ്റര്ട 

പതോഴിലുറപില് നടപിലോക്ുന്നഗ്പവൃത്ികളുപടവിവര്ൾ യഥോ മയോംഗ്പസ്തു തരജിററില് 

ബ്രഖപപടുപതെോതോണക. 

2018 19 

കോലയളവില്പെയ്യുവോൻഉബ്േശിച്ചിരുന്നമുഴുവൻഫയലുകളുബ്ടയുോംവിവര്ൾനല്ലരീതിയില്   

എോം,പ എ.എ കല്നിന്നുോം്ൗൺബ്ലോ ക്പെയ്തു ൂക്ഷിച്ചിരിക്ുന്നു. (പഞ്ചോയത്ിപെമുഴുവൻ  

ഗ്പവൃത്ികളുോം 

5 ആസ്തിരജിസ്റ്റര്ട: (സ്ഥിരആസ്തികളുപടരജിറർ) 

ആസ്തിരജിറർ ൂക്ഷിെിരുപനങ്കിലുോം  12.12.16 നോണകഅവ ോനമോയിപൂരിപിെിരിക്ുന്നതക 

പെയ്യുന്നഗ്പവൃത്ികൾ എല്ലോോംബ്രഖപപടുത്ുന്നു.എന്നോല് 

പലഭോര്ളുോംഒഴിഞ്ഞുകിടക്ുന്നു.ആസ്തിയുപടഅഗ്് ക് 

.ഗ്പവൃത്ിതുട്ിയതീയതി,അവ ോനിച്ചതീയതി,െിലവോയതുക ,എന്നിവഒഴിഞ്ഞുകിടക്ുന്നു 
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6.പരാതിരജിസ്റ്റര്ട: 

പതോഴിലുറപകപദ്ധതിയുമോയിബന്ധപപ്ഏതുപരോതിയുോംവോക്ോബ്ലോ,ബ്രഖോമൂലബ്മോലഭിക്ുകയോ

പണങ്കില്                                   രജിററില് 

ബ്രഖപപടുത്ുകയുോംനിർബന്ധമോയുോംകകപറ്ുര ീതകപരോതിക്ോരന്നല്കുകയുോംബ്വണോം . 

18004255720 

എന്നബ്ടോൾഗ്ഫീനമ്പറില്പരോതികൾബ്രഖപപടുത്ോോംഎന്നുള്ളവിവരോംപതോഴിലോളികൾ്ലഭയമോക്

ണോം.പരോതിരജിറർ കൃതയമോയി ൂക്ഷിെിടുെക.ലഭിച്ചപരോതിഅതിനുഎടുത്നടപടിഗ്കമ്ൾ 

എന്നിവകൃതയമോയിബ്രഖപപടുത്ിയി്ുെകഒബ്രഒരുപരോതിമോഗ്തമോണകനിലവില് ലഭയമോയതക. 

7.തമറ്ീരിയല്രജിസ്റ്റര്ട :  

പതോഴിലുറപില് ഏപറ്ടുക്ുന്നഗ്പവൃത്ികളുപടഭോരമോയിവരുന്ന ോധന ോമഗ്രികളുപടവോ്ല് 

തീരുമോനോം, ഉപബ്യോരോം, നീക്ിയിരിപക, പെലവുകൾ എന്നിവ ോംബന്ധിച്ചവിവര്ൾ 

മുഴുവനുോംഗ്പസ്തു തരജിററില് ബ്രഖപപടുബ്ത്െതോണക..പമറ്ീരിയല്രജിറർഎോംഐ ില് 

നിന്നുോംപ്ൗൺബ്ലോ ക്പെയ്തുവച്ചി്ുെക 

10.ഗ്പവൃത്ിഫയലിതല 22 ദരഖേൾ 

AMC ഗ്പകോരോംഒരുഗ്പവൃത്ിഫയലില് തോപഴപറയുന്നഇരുപത്ിരെുബ്രഖകൾ നിർബന്ധമോയുോം 

ഉെോയിരിബ്ക്െോതോണക. 

1.േവര്ടദപജ് 

വോർഷ്ികമോറർ ർക്ുലർഗ്പകോരോംകവർബ്പജില്പഞ്ചോയത്വിവര്ൾ,ജില്ല,ഗ്പവർത്ിനടപി

ലോക്ിയവിവര്ൾ,അടങ്കല്തുക,ആപകപെലവക,നടത്ിയതീയതി,മുതലോയവിവര്ൾബ്രഖ

പപടുബ്ത്െതോണക.പരിബ്ശോധിച്ചഅഞ്ചുഫയലുകളില്ഒന്നില്ബ്പോലുോംവോർഷ്ികമോറർ ർക്ുല

ർഗ്പകോരമുള്ളകവർബ്പജ്കോണോൻ ോധിച്ചില്ല. 

2.തെേ്്ലി ്്റ് ്

വർക്കഫയലില് ൂക്ഷിച്ചിരിക്ുന്നവിവര്ളുപടപ്ികയുോം,അവയുപടബ്പജ്നമ്പറുോംബ്രഖപപടു

ബ്ത്െപെ്ലിറകഫയലില് ൂക്ഷിബ്ക്െതോണക.പരിബ്ശോധിച്ചഫയലീല്പെകക്ലി ക്റ്കകോണോൻ ോ

ധിച്ചില്ല. 

3.ആക്ഷൻപ്ലാന് 

ഒരുജനകീയഇടപപടലിനകപറബ്നർ ോക്ഷയോംപതളിയിക്ുന്നബ്രഖയോണകആക്ഷൻപ്ലോൻബ്കോപി.ഗ്രോമ

 ഭനിർബ്േശിക്ുന്നഗ്പവർത്ികൾപഷ്ല്ഫകഓഫകബ്ഗ്പോജക്ടിബ്ല്മോറ്ുകയുോംഇതില്നിന്നുോംമുൻരണ

നഅടിസ്ഥോനത്ില്അതോത്സോമ്പത്ികവർഷ്ത്ില്ആവശയമുള്ളഗ്പവർത്ിപതരപഞ്ഞടുത്ക

ആക്ഷൻപ്ലോൻതയ്യോറോക്ുകയുോംപെയ്യുോം . 

ആക്ഷൻപ്ലോനില്ഉൾപപ്ഗ്പവർത്ിതപന്നയോബ്ണോനടപിലോക്ിയതകഎന്നകമനസ്സിലോക്ുന്നതിനുോം

ആക്ഷൻപ്ലോൻബ്കോപിഉപകരിക്ുന്നു.പരിബ്ശോധിച്ചഫയലുകളില്ഒന്നില് ബ്പോലുോം AMC 

ഗ്പകോരോംനിർബന്ധമോയുോംഉെോയിരിബ്ക്െആക്ഷൻപ്ലോനിൻപറബ്കോപികോണോൻ ോധിച്ചില്ല.എന്നി

രുന്നോലുോംപതോഴിലുറപവിഭോരോംഓഫീ ില് പഞ്ചോയത്ിപലമുഴുവൻ ആക്ഷൻ പ്ലോൻ വോരക ക്് 

തലത്ില് തരോംതിരിച്ചുവൃത്ിയോയി ൂക്ഷിച്ചിരിക്ുന്നുഇതിനകപറഒരുബ്കോപിഫയലില് 

കൂടി ൂക്ഷിബ്കെതോണക. 

4.എസ്റ്റിദമറ്്ഡിസ ന്ആന്ഡ്ദഗ്ഡായിങ ്

 ോബ്ങ്കതികഎറിബ്മറ്കപദ്ധതിയില്ഏപറ്ടുക്ുന്നഓബ്രോഗ്പവർത്ിക്ുോം ോംസ്ഥോന ർക്ോർെുമത

ലപപടുത്ിയഅധികോരസ്ഥോനത്ിനകപറഅനുമതിബ്യോടുകൂടിയ ോബ്ങ്കതികഎറിബ്മറ്കഉെോയിരി

ബ്ക്െതോണക.ഓബ്രോഗ്പവർത്ിക്ുോംഎറിബ്മറ്ിനകപറ ോംക്ഷിപ്തോം, ്ിക ൻ, ഗ്പവർത്ിയുപട 

ഗ്പതീക്ഷിതബ്ന്്ൾവിശേീകരിക്ുന്ന ോബ്ങ്കതികകുറിപകതുട്ിയവഉെോയിരിബ്ക്െതുോം

പ കവർബ് ോഫകറകപറവയറിലൂപടഓൺകലനോയിഅനുമതികൾലഭയമോബ്ക്െതുമോണക 

.ഫയലില്വിശേമോയഎറിബ്മറ്കഉെോയിരുന്നു. എറിബ്മറ്ില്  ോബ്ങ്കതിക വിേഗ്ധരുപടഒപക 

ഉെോയിരുന്നു. എറിബ്മ റ്കറിബ്പോർ്കബ്ഗ്പോജക്ടകറി ബ്പോർ്കഇവ ൂക്ഷിച്ചിരുന്നു, ജനകീയഎറിബ്മ 

റ്ക്ിക ൻആൻ ക്ബ്ഗ്്ോയിങ്കഎന്നിവഉെോയിരുന്നില്ല. 
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5.ഭരണാനുമതി 

ഒരുവോർ്ില്ഒരുവർഷ്ോംനടപിലോക്ുന്നപതോഴിലുറപകപദ്ധതിഗ്പവർത്ന്ൾക്കപഞ്ചോയത്കഭര

ണ മിതിനല്കുന്നഅോംരീകോരമോണകഭരണോനുമതി.പരിബ്ശോധിച്ചഫയലുകളില് 

ഭരണോനുമതിയുപടബ്കോപി ൂക്ഷിച്ചി്ുെക.എഎോം ിഗ്പകോരോംഉള്ളതല്ല. 

7. ംദയാജിതപദ്ധതി(േൺദവര്ടജന് ്) 

ഓ്ിറ്ക് നുവിബ്ധയമോക്ിയഗ്പവരകത്ിക്കഈബ്രഖകൾ ബോധകമല്ല. 

8.ഡിമാന്ഡ്ദഫാം 

പതോഴില് അവശയമുള്ളപതോഴിലോളികളുപടബ്പരുോംപതോഴില് കോർഡ്നമ്പർ ബ്െർത്കബ്മറ്ക് 

പകോടുക്ുന്നപവള്ളബ്പപറില് പകോടുക്ുന്നഅബ്പക്ഷയോണകഫയലില് ഉള്ളതക .അതില് പതോഴില് 

ബ്വെതീയതിബ്യോബ്രഖപപടുത്ിയി്ില്ല. 

9.വര്ടക്ക്അദലാദക്കഷ്ന്ദഫാം 

പതോഴില്ആവശയപപ്വരകക്ുപതോഴില്അനുവേിച്ചുപകോെുള്ളവർക്കഅബ്ലോബ്ക്ഷ്ൻബ്ഫോോംഈ

ഗ്പവർത്ിയുപടഫയലില് ൂക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല. 

10.ഇമസ്റ്റര്ടദറാൾ 

പതോഴിലോളികൾപതോഴില്പെയ്യുന്നതീയതി,േിവ ോംഉൾപപപടഹോജർബ്രഖപപടുത്ുന്നതിനുള്ളഅ

ടിസ്ഥോനബ്രഖയോണകഇമറർബ്റോൾ.ഇതില്ബ്ലോക്കപ്വലപകപമൻറകഓഫീ ർ,പഞ്ചോയപസസഗ്ക്റി

എന്നിവർഒപുോം, ീലുോംബ്രഖപപടുബ്ത്െതോണക. 

11.തമഷ്ര്ടതമന്റ്പുസ്തേം (M Book) 

ഗ്പവർത്ിതുട്ുന്നതിന്മുമ്പുോംബ്ശഷ്വുോംഅളവുകൾബ്രഖപപടുത്ുന്നതിനുള്ളഅടിസ്ഥോനബ്രഖ

യോപെഷ്ർപമനകറക് ബുക്ക.പമഷ്ർപമൻറകബുക്ില്നമ്പർബ്പജ്നമ്പർഇവബ്രഖപപടുത്ിയി്ുെക AS,TS 

നമ്പർബ്രഖപപടുത്ിയി്ില്ല. മപറർബ്റോൾനമ്പർ , ഓവർ ിയരുപട ീല്എന്നിവഇല്ല. 

ഗ്പീപമഷ്ർപമൻബ്ഗ്റഖപപടുത്ിയത്ീയതിഇല്ലോപതആണക, 

കൂടോപതഗ്പവൃത്ിയുപടഅളവില്പതറ്ുെോയിരുന്നു..ബന്ധപപ്ഉബ്േയോരസ്ഥർഅതോയതകഓവർ

 ിയർ, എൻജിനീയർഎന്നിവരുപടഒപകപമഷ്ർപമനകറക് ബുക്ില് 

ഉെോയിരുന്നില്ല.പരിബ്ശോധനയകക്വിബ്ധയമോക്ിയഫയലില്എോംബുക്ക്  ൂക്ഷിച്ചിരുന്നു. 

12.തമറ്ീരിയല്ലിസ്റ്റ്:ബാേേമല്ല 

 13.ബ്വജ്ലിറക 

പതോഴിലോളികൾഎഗ്തേിവ ോംബ്ജോലിപെയ്തുഎന്നതിനകഅടിസ്ഥോനപപടുത്ിഅവർ്നല്ബ്കെതു

കഅതോയതകകൂലി, ആയുധ്ൾക്കപകോടുക്ുന്നവോടക,  മൂർച്ചകൂ്ുന്നതിനുള്ള തുകഎന്നിവ 

എല്ലോോംകോണിച്ചുപകോെകപണോംകകമോറുന്നതിബ്നവെിതയ്യോറോക്ുന്നഗ്പധോനപപ്ഒന്നോബ്ണവജ്ലിറക.  

മറർബ്റോൾഗ്പകോരമുള്ളബ്വജ്ലിറകഎല്ലോഫയലിലുോംകോണോൻ  ോധിച്ചു. 

14.മസ്റ്റര്ടദറാൾ /ഫയല്മാറ്സ്ലിപ്പുേൾ 

ഒരുമറർബ്റോൾഅവ ോനിെക3േിവ ത്ിനകോംതപന്നഅളവുകൾബന്ധപപ്ഉേയോരസ്ഥൻബ്രഖപപ

ടുത്ണോംഎന്നകനിയമോംഅനുശോ ിക്ുന്നു.അളവുകളില്ഗ്കമബ്ക്ടുകൾഉെോയോബ്ലോ,ഉപബ്യോരി

ക്ുന്നപമറ്ീരിയലിനകപറകവോളിറ്ിയില്നിലവോരോംകുറയകക്ുകബ്യോ,ഉയർന്നഎറിബ്മറ്കകോണിക്ുക

ബ്യോപെയ്യുന്നതകനിയമവിരുദ്ധമോവുകയുോംപ ക്ഷൻ25അനുശോ ിക്ുന്നശിക്ഷകവിബ്ധയമോബ്വെി

വരുകയുോംപെയ്യുോം.എല്ലോഫയലുകളിലുോംഫയല്ഗ്ടോക്ിോംരകബ്ഫോോംഅഥവോമറർബ്റോൾമൂവകപമൻറകസ്ലി

പകഉെോയിരുന്നു.ആരോംഭിച്ചതീയതിയുോംഅവ ോനിച്ചതീയതിയുോംബ്രഖപപടുത്ിയിരുന്നു.മറ്ുഗ്പധോ

നപപ്ബ്കോള്ൾMISല്അപക്ബ്ലോ ക്പെയ്തതീയതി.ബ്വതനോംഅനുവേിച്ചമുതലോയവബ്രഖപപടുത്ി 

15. പമറ്ീരിയല്വൗച്ചർബില്:ബോധകമല്ല. 

16.ഫെകഗ്ടോൻസ്ഫർഓർ്ർ (FTO)’ 
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പരിബ്ശോധിച്ചഫയലുകളില് ഒന്നുോംഫെകഗ്ടോൻസ്ഫർഓർ്ർ(FTO)’ ഹോർ ക്് ബ്കോപി ൂക്ഷിച്ചി്ില്ല 

.എങ്കിലുോംനമ്പർബ്രഖപപടുത്ികെു. 

17. ദറായല്റ്ി 

പരിബ്ശോധനവിബ്ധയമോക്ിയഒരുവർക്ക് ഫയലിലുോംബ്റോയല്റ്ിബോധകമല്ല 

18.ദഫാദ്ാഗ്ഗാഫ ്

ഗ്പവർത്ിതുട്ുന്നതിന്മുമ്പകഗ്പവർത്ിനടന്നുപകോെിരിക്ുബ്മ്പോൾ,  ഗ്പവർത്ിപൂ ർത്ീകരി 

ച്ചുകഴിയുബ്മ്പോൾ തുട്ിയ ഓബ്രോഘ്ത്ിപലയുോം ബ്ഫോബ്്ോകൾ ഫയലില്  ൂക്ഷിക് ണപമന്നകനി 

ഷ്കർഷ്ിച്ചിരിക്ുന്നുഇത്രത്ിലുള്ളവിവിധഘ്്ളിപലബ്ഫോബ്്ോകളുോം ൂക്ഷിച്ചിരിക്ുന്നില്ല. 

19 .ജിദയാടാഗ്ഡ്ദഫാദ്ാ ് 

ഗ്പവർത്ിസ്ഥലോംതിരിച്ചറിയുന്നതിനുള്ളഉപോധിയോണകജിബ്യോടോരക ക്ബ്ഫോബ്്ോ ക.  

എന്നോല്ഇവപരിബ്ശോധനയകക്വിബ്ധയമോക്ിയഒരുഫയലിലുോംജിബ്യോടോരക ക്ബ്ഫോബ്്ോ കബ്കോപികോ

ണോൻ  ോധിച്ചില്ല. 

20 ഗ്പവൃത്ിപൂര്ടത്ീേരണ ാക്ഷയപഗ്തം 

 ൂക്ഷിച്ചി്ില്ല. 

21. ബ് ോഷ്യല്ഓ്ിറ്കറിബ്പോർ്ക. 

എഎോം ിഗ്പകോരമുള്ളബ് ോഷ്യല്ഒ ോ്ിറ്കനടപോക്ുന്നതകഇബ്പോഴോണക.  

22.സ റ്്ഡയറി 

 ോംസ്ഥോന ർക്ോരിനകപറനിർബ്േശഗ്പകോരോംവർക്കഫയലില് ൂക്ഷിബ്ക്െ 22 മപത്ബ്രഖ 

യോണകക റ്ക്യറി.പരിബ്ശോധനയകക്വിബ്ധയമോക്ിയഗ്പവൃത്ികൾ  ക റ്ക്യറി  ൂക്ഷി 

ച്ചിരുന്നുക റ്ക്യറിയുപടകവർബ്പജില്ഗ്പവർത്ിപയകുറിച്ചുള്ളഗ്പോഥമികവിവര്ൾഏപതോ

രുവയക്തിക്ുോംമനസ്സിലോക്ോൻപറ്ുന്നരീതിയില്ഉെോബ്കെതോണക. ഗ്പവർത്ി ആരോംഭിക്ുന്ന 

േിവ ോംഗ്പവർത്ിഅവ ോനതീയതിഎന്നിവബ്രഖപപടുതിയിരുന്നു ,അബ്തോപടോപോം 

എറിബ്മറ്കതുക,,ഗ്പവൃത്ിേിന്ൾ , എന്നിവകവർബ്പജില്ഉ െോയിരുന്നു. പരിബ്ശോധിച്ചകഫ 

യലുകളില്ഉള്ളക റ്ക്യറിയില് എല്ലോോംഅധികോരി കളുപട ോന്നിധയത്ില് പദ്ധതി 

ആരോംഭമീറ്ിോംഗ്നടത്ിയതോയിബ്ബോധയപപ്ുക റ്ക്യറിയുപടഒരുഭോരമോണവിജിലൻ കആൻ

ക്ബ്മോണിറ്റിങ്കമ്മിറ്ി.വിജിലൻ കആൻ ക്ബ്മോണിറ്റിങ്കമ്മിറ്ിയുപടറിബ്പോർ്കഉെോയിരുപന്നങ്കി

ലുോംഅഭിഗ്പോയ്ൾബ്രഖപപടുത്ിയി്ുെയിരുന്നില്ല. ക റ്ക്യറി മപറ്ോരു ഒരുഭോരമോണക  

ന്ദർശകകുറിപക:  ഗ്പവൃത്ിയുപട ഓബ്രോഘ്്ളി ലുള്ളപുബ്രോരതിവിലയിരുത്ുന്നതിനുോം, 

പതോഴിലോളികളുപടഗ്പശ്ന് ൾമനസ്സിലോക്ുന്നതിനുോം, പദ്ധതിനിർവഹ ണഏജൻ ിയു 

പടഉബ്േയോരസ്ഥർ, ജനഗ്പതിനിധികൾ, VMC അോംര്ൾ എന്നിവർഗ്പവൃ ത്ിനടക്ു ബ്മ്പോൾസ്ഥല 

 ന്ദർശനോംനടബ്ത്െതോണക. ക റ്ക്യറികളില്,  ന്ദർശകരുപടബ്പരുോം,ഒപുോം, ബ്രഖപപടുത്ി 

യിരുപന്നങ്കിലുോം,   കുറിപകഉെോ യിരുന്നില്ല .അബ്തോപടോപോം തപന്നപദ്ധതി നിർവഹണ 

ഏജൻ ിയുപടഉബ്േയോരസ്ഥർ ന്ദർശനോംവളപരകുറഞ്ഞബ്തോതില് മോഗ്തമ്മോണകകോണപപ്തക..  

11. CIB-  ിറ്ി ൺഇന്ഫര്ടദമഷ്ന്ദബാര്ടഡ ്

പതോഴിലുറപകപദ്ധതിയുപട ുതോരയതഉറപോക്ുന്നതിനുബ്വെിയുള്ളഒരുഉപോധിയോണക ിറ്ി ൺ

ഇൻഫർബ്മഷ്ൻബ്ബോർ ക് Para 25(a), schedule 1 

അനു രിച്ചകഒരുഗ്പവർത്ിയുപടഅടിസ്ഥോനവിവര്ൾഅതോയതകഎറിബ്മറ്കതുക ോധനബ്വതന

ഘടക്ൾയഥോർത്ഥപെലവകപതോഴില്േിന്ൾതുട്ിയവിവര്ൾ ോധോരണജന്ൾക്ുോംരു

ണബ്ഭോക്തോക്ൾക്ുോംമനസ്സിലോകുന്നരീതിയില്ഗ്പേർശിപിബ്ക്െതകഅനിവോരയമോണക..ഈബ്ബോർ

ക്സ്ഥോപിബ്ക്െതകഓബ്രോഗ്പവർത്ിയുപടയുോംആരോംഭഘ്ത്ില്ആണക. 

ഓബ്രോഗ്പവർത്ിക്ുോംഅനു ൃതമോയിനിഷ്കർഷ്ിച്ചി്ുള്ളഅളവുകളില്ഉള്ളബ്ബോർ്ുകൾ ിമൻ

റകഉോംബ്കോൺഗ്കീറ്ുോംഉപബ്യോരിച്ചകനിർമ്മിച്ചകസ്ഥോപിക്ണപമന്നകനിയമോംഅനുശോ ിക്ുന്നുെക. ഇരുമ്പക 

,ടിൻ ,ഫകളക്സകഷ്ീറ്ുകൾതുട്ിയവ ഉപബ്യോരിച്ചി്ുള്ളബ്ബോർ്ുകൾ സ്ഥോപിക്ുന്ന തകനിയമ 

വിരുദ്ധമോണക. നിർമ്മോണപച്ചലവ്വ്യക്തിരതഗ്പവർത്ികൾക്ക 3000 രൂപയുോംപപോതു ഗ്പവർത്ി 

കൾക്ക 5000 രൂപയുോം ആണകപരമോവധി െിലവകഎന്നോണക ആനുവല്മോറർ  ർക്ു ലർനിഷ്കർഷ്ി 
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ക്ുന്നതക.  ിഐബിഅട്ുന്ന ഒരുബ്ഫോബ്്ോവർക്കഫ യലില് ഉൾപപടുത്ണോം 

എന്നതകനിർബന്ധമോണക. –

പരിബ്ശോധനയകക്വിബ്ധയമോക്ിയഗ്പവൃത്ികളുപട ിഐബി ോംബന്ധിച്ചവിവരോംതോപഴബ്െർക്ു

ന്നു 

ഗ്ക ഗ്പവൃത്ിയുപട എ കറിബ്മറ്ക എോംബുക്ില്ബ്രഖ
പപടുത്ിയതുക 

ഫീല്്ില് ന്ദർശനോംക

പെത്ിയതക 

1 തടയണനിർമ്മോണോംwc/336300 5000 ഇല്ല  ിഐബിബ്ബോർ ക്സ്ഥോ

പിച്ചി്ില്ല. 

2 കല്ലകകയ്യോലനിർമ്മോണോംwc/328

885(പനടുോംെോല്) 
5000 ഇല്ല  ിഐബിബ്ബോർ ക്ബ്ബോ 

ർ ക്സ്ഥോപിച്ചി്ില്ല. 

3 കല്ലകകയ്യോലനിർമ്മോണോംwc/328

885(കടുക്ോരോം) 
5000 4990  ിഐബിബ്ബോർ ക്സ്ഥോ

പിച്ചി്ുെക. 

12.ദറാസ്ഗാര്ടേിനം 

പതോഴില്ആവശയകതകൃതയമോയിരജിറർപെയ്യുന്നതിനുോംപതോഴിലോളികളുപടഅർഹതകളുോംഅവ

കോശ്ളുോംഅവപരബ്ബോധയപപടുത്ുന്നതിനുോംപദ്ധതികൾപരിഹരിക്ുന്നതിനുമോയിബ്റോസ്ഗോർേി

നോം ോംഘടിപിബ്ക്െതോണക..ജൂൺ മോ ത്ില് ദറാസ്ഗാര്ടേിനംനടത്ിയതായിേണ്ടു. 

13.വിജിലന് ്ആനഡ്് ദമാണിറ്റിംഗ്കമ്മിറ്ി(ജാഗ്ഗതദമല്ദനാ് മിതി) 

ഓബ്രോഗ്രോമപഞ്ചോയത്ിലുോംഅഞ്ചകഅോംര്ളുള്ളജോഗ്രതബ്മല്ബ്നോ് മിതിരൂപീകരിബ്ക്െതോ

ണക. ഇതില്പ്ികജോതി-പ്ികവർരവിഭോര്ൾബ്ക്വെഗ്തഗ്പോധോനയോം നല്ബ്കെ തുോംപകുതി 

ബ്പർ കഗ്തീകൾആയിരിബ്ക്െതുമോണക. ഏറ്വുോംകുറഞ്ഞകോലയളവിബ്ലക്ക VMC പയനിയമി 

ബ്ക്െതകഗ്രോമ ഭയോണക. ഗ്പവർത്ിസ്ഥല ന്ദർശനോം പതോഴിലോളികളുമോയി ആശയവിനിമയോം 

നടത്ല് ,ബ്രഖകളുപടപരിബ്ശോധന ,ഗ്പവർത്ിസ്ഥല ൗകരയ്ളുപട പരിബ്ശോധന 

,ഗ്പവർത്ികളുപടരുണനിലവോരോംനിർണയിക്ല്, തുകനിർണയോം ഗ്പവർത്ി യില്ഉടനീളമുള്ള 

റിബ്പോർ്ിോംരകഗ്പവർത്ിയുപട വഭോവപത് ോംബന്ധിച്ചുള്ളരുണപരമോയവിലയിരുത്ല്എന്നിവ

യോണകഗ്പധോനെുമതല. VMC എല്ലോഗ്പവർത്ികളുോം പരിബ്ശോധിബ്ക് െതുോംമൂലയനിർണയ 

രജിററില്ബ്രഖപപടുബ്ത്െതുോംബ് ോഷ്യല്ഓ്ിറ്ക മയത്കഅവ ഗ്രോ മ ഭയില്  മർപിബ്ക് 

െതുമോണക VMC റിബ്പോർ്കഒരുപപോതു ബ്രഖയോയികരു ബ്തെതുോം ആവശയപപടുന്നതി നനു രിച്ചക 

ഒരുപപോതുബ്രഖയോയി പഞ്ചോയത്കനിന്നുോം ലഭിബ്ക്െതുോംആണക.5 അോംര്ളോണകനിലവില്  

ഉള്ളതക.എന്നോല്  കഗ്തീഗ്പോതിനിധയോം കോണോൻ ോധിച്ചില്ല. അോംര്ൾപതോഴില്സ്ഥല്ളില് 

 ന്ദർശിക്ോറില്ല. 

ഗ്ക ബ്പരക ബ്കോൺടോക്ടകനമ്പർ 

1  ബ്ന്ത്ോഷ്ക 9744740796 

2 ബ് ോമൻ 9744932782 

3 കൃഷ്ണൻ 9605173577 

4 ബ്രോപിനോഥക  

5 ഇഖകബോല് 8547577866 

14.േതണ്ടത്ലുേൾ 

 നീരകത്ട ോംരക്ഷണഗ്പവൃത്ികളില്ഉളകപപടുത്ിപൂരകതികരിച്ചകല്ലകകയ്യോലനിരകമോണോംവ
ളപരനല്ലഗ്പവൃത്ിയുോംഭൂവുടമകളകക്കഉപകോരപപ്തയുോംകോണുവോൻ ോധിച്ചു,കൃതയമോയ

അളവില്ഇബ്പോഴുോംഫീല്ഡില്കോണുവോൻ ോധിച്ചതകഅഭിനന്ദനമർഹിക്ുന്നു. 
 പതോഴിലുറപകപദ്ധതിയുപട ുതോരയതഉറപുവരുത്ുന്നതിനകഗ്പവൃത്ിആരോംഭിക്ുന്നതിനു
മുമ്പകപദ്ധതിവിവര്ൾഅട്ിയഗ്പോബ്േശികഭോഷ്യിലുള്ള ിറ്ി ൺഇനകഫരകബ്മഷ്

ൻബ്ബോരക ക്്ഒരു ഗ്പവൃത്ിസ്ഥലത്കസ്ഥോപിച്ചതോയികോണുവോനക ോധിച്ചു. 
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 മുഴുവൻപതോഴിലോളികളകക്ുോംപഴയപതോഴില്കോരകഡ്പു തുക്ിപതോഴില്കോരകഡ്പഞ്ചോയത്ി
ല്നിന്നുോംഅനുവേിച്ചി്ുെകഎന്നോല്പതോഴില്കോരകഡ്പു തുക്ുന്ന മയത്കബ്ഫോബ്്ോപതോഴി

ലോളികൾ വന്ത്ോംെിലവില്എടുത്ുപകോടുക്ുകയോണകപെയ്തതക. 
 പതോഴിലുറപകനിയമോംഅനുശോ ിക്ുോംഗ്പകോരോംപതോഴിലോളികളകക്കഗ്പവൃത്ിഇട്ളില്അ
ടിസ്ഥോനപ ൗകരയ്ൾലഭയമോകുന്നില്ല. 

 പതോഴിലോളികൾ വന്ത്ോംനിലയകക്കപതോഴില്ആവശയപപ്തോയികോണുവോൻ ോധിച്ചില്ല. 
 നീരകത്ട ോംരക്ഷണഗ്പവൃത്ികളില്,എന്നഗ്പവൃത്ിഫയിലില്ഭൂവുടമകളുപടയുോംഅബ്പ

ക്ഷയുോംനികുതിര ീതുോം ൂക്ഷിച്ചി്ില്ല. 
 വോരകഷ്ികമറര രകക്ുലർഗ്പകോരോംഒരുവരകക്കഫയലില്22ബ്രഖകൾ ൂക്ഷിബ്ക്െതുെക.ഇ

വിപടആറുബ്രഖകൾമോഗ്തമോണകഫയലില് ൂക്ഷിച്ചി്ുെക. 
 പതോഴിലുറപകപദ്ധതിഓഫീ ില് ൂക്ഷിബ്ക്െഏഴുപറജിററില് ൂക്ഷിക്ുന്നുപെങ്കി
ലുോംഅത്സമയബന്ധിതമോയിപൂർത്ീകരിച്ചി്ില്ല. 

 അക്ഷോോംശബ്രഖോോംശ്ൾഅടയോളപപടുത്ിയജിബ്യോടോരക ക്ബ്ഫോബ്്ോഗ്രോഫ്ഫയലുകളില്കോ
ണോൻ ോധിച്ചില്ല. 

 Vmcകമ്മറ്ിയില് കഗ്തീകപളഉൾപപടുത്ിയി്ില്ല. 

 നിർവ്വ്ഹണ ഉബ്േയോരസ്ഥർ സ്ഥല്ളില് കളില്  ന്ദർശിക്ുന്നതക വളപര കുറഞ്ഞ 

രീതിയില് ആണക. 

നിര്ദേശങ്ങൾ 

• വരകക്ക് ഫയലില്  ൂെിപിച്ചി്ുള്ള എ കറിബ്മറ്കജനകീയഭോഷ്യിബ്ലക്ക 

ആക്ിഗ്പവൃത്ി മയത്കബ്മറ്ക്നകപറകകവശോംവയകക്ണോം ,പപോതുസ്ഥല്ളില് 

ഗ്പേരകശനത്ിനുോംഉപബ്യോരിബ്ക്െതോണക. 

 

• എഎോം ിഗ്പകോരോം  22 ബ്രഖകളുോംവരകക്ക് ഫയല്  ൂക്ഷിബ്കെതോണക. 

• വിഎോം ിഅോംര്പള ഗ്രോമ ഭവഴി തിരപഞ്ഞടുക്ോനുോം അവരുപട 

ഗ്പവരകത്നോംപമച്ചപപടുത്ുവോനുോംഉള്ളനടപടികൾ  വീകരിക്ണോം, അബ്തോപടോപോം 

 കഗ്തീകളുപടപങ്കോളിത്ോംനിരകബന്ധമോയുോംഉറപുവരുത്ണോം. 

• പതോഴിലിനുഅബ്പക്ഷിക്ുന്നരീതികുറച്ചുകൂടിപമച്ചപപടുത്ുവനുോം, അബ്തോപടോപോം 

കകപറകഗ്റ ീതകനല്കു വോനുോംനടപടിഉെോകണോം. 

• പതോഴിലകോരക്ിനകഅബ്പക്ഷിച്ചകപതിനഞ്ചുേിവ ത്ിനുള്ളില്തപന്നകോരക ക്്ലഭയമോക്ുവോ

നുള്ളനടപടികൾ ഉെോകണോം. 

• പതോഴിലിട്ളില് നിരകബന്ധമോയുോംഅടിസ്ഥോന ൗകരയോംഒരുക്ണോം 

(കുടിപവള്ളോം,ഗ്പഥമശുഗ്ശൂഷ് ,കയ്യുറകൾ  കോലുറകൾ). 

• എോം് ബുക്ില്് നിരകബന്ധമോയുോം് ഗ്പവൃത്ി് നടക്ുന്ന് ഗ്പബ്േശത്ിനകപറ് വിവര്ൾ്

നിരകബന്ധമോയുോം്ബ്രഖ്പപടുത്ണോം. 

• .പതോഴിലുറപില്് അനുവേനീയമോയതുോം് മുനകരണന് ഗ്കമത്ിലുോം് ഗ്പവൃത്ികൾ്

ഏപറ്ടുക്ോൻ്ഗ്ശദ്ധിബ്ക്െതുെക. 

• പതോഴില്് അബ്പക്ഷകൾ് ഗ്ഫെക്് ഓഫീ ില്്  വീകരിക്ുകയുോം് ആയതിനു് കകപറ്ക്

ര ീതക്നല്കു കയുോം്പെബ്യ്യെതോണക. 

• ബ്മറ്ക്്കൂ്മോയി്അബ്പക്ഷ്നല്കു ബ്മ്പോൾ്പതോഴില്്ആവശയമുള്ളവപര്ഉളകപപടുത്ി്അബ്പക്ഷ്

പകോടുക്ോൻ്ഗ്ശമിക്ുക, 

• ഉബ്േയോരസ്ഥർ്ബ്രഖകളില്്ഒപുപവക്ുബ്മ്പോൾ്തീയ്യതി്കൂടി്ബ്രഖപപടുബ്ത്െതോണക. 

• വിജിലനക ക്് ആനക ക്്് ബ്മോണിറ്റിോംരക് കമ്മറ്ി് അോംര്പള് ഓബ്രോ് വരകഷ്വുോം്

തിരപഞ്ഞടുബ്ക്െതോണക.് വിഎോം ിയുപട് അഭിഗ്പോയ്ൾ് ക റ്ക് ്യറിയില്്

കൃതയമോയി്ബ്രഖപപടുബ്ത്െതോണക. 

• വിജിലനക ക്് ആനക ക്്് ബ്മോണിറ്റിോംരക് കമ്മറ്ി് യില്്  കഗ്തീ് ഗ്പോധിനിതയോം് നിരകബന്ധമോയുോം്

ഉെോയിരിക്ണോം. 

• പദ്ധതിയുപട് ശരിയോയ് രീതിയിലുള്ള് നടത്ിപിനക് വിഎോം ിയുപട് ഇടപപടലുകൾ്

ഗ്പവൃത്ി്സ്ഥല്ളില്്ഉെോബ്വെതുെക. 

• പതോഴിലുറപില്്ഏപറ്ടുക്ുന്ന് ഗ്പവൃത്ികളുപട് ്ആസ്തികൾ് േീരകഘകോല്നിലനിലകപിനക്്

ആവശയമോയ്  ോബ്ങ്കതിക് നിരകബ്േശ്ൾപതോഴിലോളികളകക്ക് ഓവരക ീയരമോർ്

നലകബ്കെതുോം്പോലിക്ുന്നുപെന്നക്്ഉറപു്വരുബ്ത്െതുമോണക. 
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• പെക്ക്് ലവീഫക്് ബ്പോപല് ഗ്പോധോനയോം് ഉള്ള് മ കപറർ് ബ്റോളില്് യോപതോരു് വിധ്

പവ്ിതിരുത്ലുോം്പോടില്ല .കൃതയമോയി്ബ്രഖ്പപടുത്ണോം്ഹോജർ്.  

• മറർ് ബ്റോളില്് ഗ്പസ്തു ത് ഗ്പവൃത്ിയുപട് അളവുകൾ് ബ്രഖപപടുത്ുന്ന് എോം.ബുക്ിൻപറ്

നമ്പർ്ബ്രഖപപടുബ്ത്െതോണക.്് 

• മറർ് ബ്റോളില്്  ോക്ഷയപപടുത്ുന്ന് ഉബ്േയോരസ്ഥർ് തീയ്യതി് കൂടി് ബ്രഖപപടുത്ുവോൻ്

ഗ്ശദ്ധിബ്ക്െതുെക. 

 

15.ഉപ ംഗ്ഗഹം 

 

ഗ്പവർത്ികൾതിരപഞ്ഞടുക്ുബ്മ്പോൾഅതീവജോഗ്രതപുലർബ്ത്െതുെക. 

ഭൂമിപയപുനരുജ്ജീവിപിക്ുന്നതിനു൦അതുവഴി ുസ്ഥിരവിക നോം ോധയമോകുന്നതിനുോംലകക്

ഷ്യോംപവച്ചി്ുള്ളപതോഴിലുറപുപദ്ധതിയുപടപ്ലോനിോംരക , 

നടത്ിപകഎന്നിവ ോമൂഹികപോരിസ്ഥികമോനേണ്ഡ്ൾപോലിെകപകോെകശോ കഗ്തീയമോയിത്പന്ന

നടപിലോബ്ക്െതുെക. 

എ്പനപയങ്കിലുോംഗ്പവർത്ികൾനടപിലോക്ിപെലവകകൂ്ുകഎന്നുോംപതോഴിലോളികൾപ്തോഴില്

േിന്ൾകൂ്ുകഎന്നുോംമോഗ്തമോവരുതകനിലപോടുകൾ.   

വയക്തമോയകോഴ്ചപോടില്ലോപതഅശോ കഗ്തീയമോയരീതിയില്ഗ്പവർത്ികൾപതപരപഞ്ഞടുക്ുന്നതുോം

പെയ്യുന്നതുോം , 

കോലോനു ൃതമല്ലോത്ഗ്പവർത്ികൾപെയ്യുന്നതുോംഇതിനകപറയഥോർത്ഥലക്ഷയപത്കളങ്കപപടുത്ു

ന്നതോയിവിഷ്മബ്ത്ോപടബ്നോക്ിനില്ബ്ക്െിവരുന്നതകആശങ്കോജനകമോണക. 

ഈ ോമൂഹികപരിബ്ശോധനഒരുഉയിർപത്ഴുബ്ന്നല്പിനു ോധയമോകുന്നഗ്പതയോശബ്യോപടഈറിബ്പോ

ർ്ക മർപിക്ുന്നു.  

 

മഹാത്മാഗാന്ധിദേശീയഗ്ഗാമീണതതാഴിലുറപ്്പപദ്ധതിഗ്പോരംഏതറ്ടുക്കാവുന്ഗ്പവൃ

ത്ിേൾ : 

വിഭാഗംഎ-ഗ്പകൃതിവിഭവപരിപോലനവുമോയിബന്ധപപ്പപോതുഗ്പവൃത്ികൾ. 

വിഭാഗംബി-ഖണ്ഡികഅഞ്ചില് 

പരോമർശിക്ുന്നകുടുോംബ്ൾക്കജീവബ്നോപോധിപമച്ചപപടുത്ുവോനുള്ളഗ്പവൃത്ികൾ. 

(ബിപിഎല് ,പ്ികജോതി, പ്ികവർഗോം, വിധവകൾ, ഭിന്നബ്ശഷ്ിക്ോർ, 

ഐഎകവരുണബ്ഭോക്തോക്ൾ.) 

വിഭാഗം ി- 

ബ്േശീയഗ്രോമീണഉപജീവനമിഷ്നകപറനിബന്ധനകൾക്വിബ്ധയമോയിഗ്പവർത്ിക്ുന്ന വയോം ഹോ

യ ോംഘ്ൾക്കപപോതുഅടിസ്ഥോനപ ൗകരയവിക നോം. 

വിഭാഗംഡി-ഗ്രോമീണഅടിസ്ഥോനപ ൗകരയവിക നഗ്പവൃത്ികൾ. 

അനുബന്ധോം: വിവിേതലത്ിലുള്ളഉദേയാഗസ്ഥരുതടെുമതലേൾ. 

ദമറ്്് മാരുതടെുമതലേൾ. 

• ഗ്പവൃത്ിസ്ഥല്ളില് ഗ്പവൃത്ിയുപടബ്മല്ബ്നോ്ോം. 

• പതോഴില് കോർ്ില് ആവശയമുള്ളവിവര്ൾ ബ്രഖപപടുത്ുക. 

• മറർ ബ്റോളില് പതോഴിലോളികളുപടഹോജർ ഉറപുവരുത്ുക.  

• ബ്മറ്കമോരുപടപരിശീലന്ളില് പപങ്കടുക്ുക. അറിവുകൾ 

പതോഴിലോളികളുമോയിപങ്കുപവക്ുക 

• ഗ്പവൃത്ിഇട്ളില് ആവശയമോയപ ൗകരയ്ൾ ഉബ്െോഎന്നകഉറപുവരുത്ുക 

• ക റ്ക്യറിയില് ബ്മോണിറ്റിോംരിനവരുന്നഉബ്േയോരസ്ഥപരപകോെകഒപവയകപിക്ണോം 

• പതോഴിലോളികൾക്കഅവരുപടപത്ുഅവകോശ്പളകുറിച്ചകപറഞ്ഞുപകോടുക്ുകയുോംഅ

വപരബ്ബോധോവതകകരിക്ുകയുോംപെയ്യുക 

• പുതിയപതോഴില് ഇട്ൾ കപെത്ുവോനുോംപുതിയപതോഴില് 

ആ ൂഗ്തണോംപെയ്യുവോനുോംപതോഴിലോളികപള ഹോയിക്ുക . 

• കൃതയമോയിബ് ോഷ്യല് ഓ്ിറ്ക് ഗ്രോമ ഭയിലുോം,പഗ്പോജകകറ്ക് 

മീറ്ി്ിലുോംപരിശീലനകയോമ്പിലുോംപപങ്കടുക്ുക. 
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• മറ്ുപതോഴിലോളികൾക്കകൂടിബ്മറ്ക് 

നകപറെുമതലകളിബ്ലക്കകടന്നുവരോനുള്ള ോഹെരയോംഉെോക്ുക 

• പതോഴിലോളികളുമോയിനിരന്ത്ര മ്പർക്ോംപുലർത്ുകയുോംകൂടുതല് 

ബന്ധോംസ്ഥോപിക്ുകയുോംപെയ്യുക. 

               ഓവര് ീയര്ട /എഞ്ചിനീയര്ട 

 

• ഗ്പവൃത്ികളുപടഎറിബ്മറ്കതയ്യോറോക്ല്. 

• ഗ്പവൃത്ിയുപട ോബ്ങ്കതികകോരയ്ളുോംഅളവുകളുോംപതോഴിലോളികൾക്കപറഞ്ഞുപകോടു

ക്ുക. 

• ഗ്പവൃത്ിയുപടഅളവുകൾ ബ്രഖപപടുത്ികൂലിനല്കുന്നതിനോവശയമോയനടപടികൾ 

പെയ്യുക. 

ഭൂഗ്പദേശത്ിന്തറ്വിവരങ്ങൾ 

കയ്യോലനിർമ്മോണോംwc/328885(പനടുോംെോല്) കയ്യോലനിർമ്മോണോംwc/328885(കടുക്ോരോം) 

തങ്കമണി ജോനകി 

പങ്കജോക്ഷൻ  ബ്ന്ത്ോഷ്ക 

വത്സലകുമോരിഅരി ഭവോനി 

അജയകുമോർ ബുഷ്കറ 

െഗ്ന്ദൻ കുബ്ഞ്ഞലിമ 

രോംരോധരൻ  

ബോലകൃഷ്ണൻ  

 ോവിഗ്തി  

രീത  

ഗ്ഗാമ ഭനിര്ടദേശങ്ങൾ 

• ഫയലുേളില്  ൂക്ഷിദക്കണ്ട 22 ദരഖേൾ േൃതയമായി  ൂക്ഷിക്കുേ.  
• അടിസ്ഥാന ൌേരയങ്ങൾആയസേഉറോല്ഉറേ,േുടിതവള്ളപാഗ്തം,തണല്ഷ്ീ

റ്്എന്ിവതതാഴിലാളിേൾക്ക്ലഭയമാക്കണം 
• തതാഴിലാളിേൾക്ക്പരമാവേിതതാഴില്തോടുക്കാന്ഗ്ശമിേുേ. 
• മാ ത്ില്ഒരിക്കതലങ്കിലുംേൂലിേി്ുന്രീതിആക്കുേ. 
• 9to5എന്തതാഴില് മയപരിേിേുറക്കണം 
• മഴതവള്ളതോയ്ത്ില്തതങ്ങിന്തടംഎടുക്കല്ഉൾതപടുത്ുേ 

• ോര്ടഷ്ിേ ദമഖലതയ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാന്പുതിയ പദ്ധതിേൾ ഉൾതപ്പടുത്ുേ 

തതാഴിലുറപ്പ്ഉദേയാഗസ്ഥരില്നിന്ുംലഭിച്ചമറുപടി 

• തതാഴിലാളിേൾ ഡിമാന്ഡ് തെയ്യുന്ത് അനു രിച്ചു 15േിവ ത്ിനേം 

തതാഴില് നല്േും  
• േൂലി സവേുന്ത് ദേഗ്ര ഫണ്ട്് സവേുന്ത് ോരണം ആണ്  
• തതങ്ങിന് തടം എടുക്കല് ഇദപ്പാൾ തതാഴിലുറപ്്പല് ഉൾതപടുത്ാന് േഴിയില്ല, ദമല് 

ഉദേയാഗസ്ഥതര അറിയിക്കാം.  

ഗ്ഗാമ ഭതീരുമാനം 

• എഎോം ിഗ്പകോരോംവരകക്ക്ഫയലിലകഇരുപത്ിരെുബ്രഖകൾ ൂക്ഷിക്ോൻതീരുമോനിച്ചു 
• പുതിയപദ്ധതികൾഅടുത്ആക്ഷൻപ്ലോനില്ഉൾപപടുത്ോൻതീരുമോനിച്ചു. 

 


