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മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ി 

ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്് റിദപ്പാര്ട്്് 

  

ജില്ല: കണ്ണൂര് 

                                                   ബ്ലോക്ക് :പയ്യന്നൂര്  

പഞ്ചോയത്ക് :പപരിബ്്ോോം വയക്ര 

 വോര്ക് :6 പെക്ലി 

ബ് ോഷ്യല് ഓിറ്ക് പീരീക്: 23.10.19  to 04.11.19 

 

റിബ്പോരക്ക്തയ്യോറോക്ിയതക 

അശ്വതി രോജു 

ലീന ബ്കോശ്ി 

ദിവിന 

വിബ്ല്ലജക റിബ് ോഴ്സക പപരക ണ് പയ്യന്നൂര് ബ്ലോക്ക 

മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ ത ാഴിലുറപ്പ് നിയമം 

ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്് ത ാസ റ്ി ദേരള (MGNSASK) 

2018-19 
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ആമുഖോം 
ഇന്ത്യയില്  ോധോരണക്ോരോയ ജന്ളുപെ പതോഴില് പെയ്യുവോനുള്ള അവകോശ്പത്  ോംരക്ഷിച്ചക 

നിലനിര്ത്ുന്നതിനോയി 2005 പ പകറ്ോംബര് അഞ്ചോോം തീയതി ബ്ദശ്ീയ ഗ്രോമീണ പതോഴിലുറപക 

നിയമോം നിലവില് വന്നു. അവിദഗ്ധ കോയിക പതോഴിലില് ഏര്പപെോൻ  ന്നദ്ധതയുള്ള 

ഗ്രോമഗ്പബ്ദശ്്ളില് അധിവ ിക്ുന്ന ഏപതോരു കുെുോംബത്ിനുോം ഒരു  ോമ്പത്ിക വര്ഷ്ോം 100 

ദിവ ത്ില് കുറയോത് പതോഴില് ഉറപോക്ുന്നബ്തോപെോപോം രുണബ്മന്മയുള്ളതുോം 

സ്ഥോയിയോയി്ുള്ളതുോം ഉല്പോദനക്ഷമവുമോയ ആസ്തികളുപെ  ൃഷ്ടിയോണക ഈ പദ്ധതിയുപെ 

മുഖയ ലക്ഷയോം.ദരിഗ്ദരുപെ ഉപജീവനവുോം ആയി ബന്ധപപ് വിഭവോെിത്റ ശ്ക്തിപപെുത്ുകയുോം 

 ോമൂഹികമോയി പിബ്ന്നോക്ോം നില്ക്ുന്ന എല്ലോ കുെുോംബ്പളയുോം പദ്ധതിയില് 

ഉൾപപെുത്ുകയുോം പഞ്ചോയത്ക രോജക സ്ഥോപന്പള ശ്ക്തിപപെുത്ുക  എന്നതുോം ഇതിൻപറ 

ലക്ഷയമോണക. വിബ്ശ്ഷ്തകൾ 

 

⮚ നിയമത്ിൻപറ പിൻബലമുള്ള അവകോശ്ോധിഷ്ഠ ിതപദ്ധതി 

⮚ ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ക ഗ്പബ്ദശ്ത്ക തോമ ിക്ുന്ന 18 വയസ്സക പൂര്ത്ിയോയ 

ഏപതോരോൾക്ുോം പദ്ധതിയില് പങ്കോളിയോകോോം 

⮚  കഗ്തീക്ുോം പുരുഷ്നുോം തുലയ ബ്വതനോം  

⮚ പരിസ്ഥിതി  ോംരക്ഷണോം കോര്ഷ്ിക ബ്മഖലയിപല അെിസ്ഥോന  ൗകരയ 

വിക നോം എന്നിവയകക്ക മുൻരണന 

⮚ പതോഴിലോളികൾ തപന്ന ഗ്പവര്ത്ികൾ കപെത്ുകയുോം ആ ൂഗ്തണപത് 

 ഹോയിക്ുകയുോം പെയ്യുന്നു 

⮚ ആ ൂഗ്തണത്ിലുോം നിര്വഹണത്ിലുോം തികഞ്ഞ  ുതോരയത 

⮚ കരോറുകോപര ഇെനിലക്ോബ്രോ ഇല്ല 

⮚ പപോതുജന പങ്കോളിത്ബ്ത്ോപെ ബ്ലബര് ബഡ്ജറ്ക 

⮚ ബോങ്കക ബ്പോബ്റോഫീ ക വഴി മോഗ്തോം ബ്വതന വിതരണോം 

⮚ കമ്പയൂ്ര് ശ്ൃോംഖല വഴിയുള്ള ബ്മോണിറ്റിോംരക  ോംവിധോനോം 

⮚ ഗ്രോമ ഭ പദ്ധതി ഓിറ്ക പെയ്യുന്നു 

ബ്ദശ്ീയ ഗ്രോമീണ പതോഴിലുറപക പദ്ധതി ഗ്പകോരോം ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ക ഗ്പബ്ദശ്ത്ക  നെപിലോക്ുന്ന 

മുഴുവൻ ഗ്പവൃത്ികളുോം  ബ് ോഷ്യല് ഓിറ്ി്ിനു വിബ്ധയമോക്ണപമന്ന17(2) വകുപക 

നിഷ്കര്ഷ്ിക്ുന്നു പദ്ധതി ഗ്പവര്ത്ന പത്പറ്ിയുോം പപോതു ധനോംെിലവഴിക്ുന്നതിപനപറ്ിയുോം 

പൗര  മൂഹോം നെത്ുന്ന  പര യവുോം  വതഗ്ന്ത്വുമോയ പരിബ്ശ്ോധനയോണക ആണക ബ് ോഷ്യല് 

ഓിറ്ക അഥവോ  ോമൂഹിക പരിബ്ശ്ോധന .പതോഴിലുറപക നിയമഗ്പകോരോം വര്ഷ്ത്ില് രെുതവണ 

ബ് ോഷ്യല് ഓിറ്ക ഗ്രോമ ഭകൾ എല്ലോ വോര്ിലുോം കൃതയമോയി നെബ്ത്െതോണകബ് ോഷ്യല് 

ഓിറ്ക ലൂപെ അഴിമതി ഇല്ലോതോക്ുന്നതിനുോം  ുതോരയത ഉറപു വരുത്ുന്നതിനുോം കോരയക്ഷമത 

വര്ധിപിക്ുന്നതിനക   ത്ഭരണോം ഉറപോക്ുന്നതിനുോം കഴിയുന്നു.പദ്ധതി പണോം ശ്രിയോയ 

രീതിയില് െിലവഴിച്ചി്ുെക എന്നുോം പണോം പെലവഴിച്ചക അതുപകോെക പദ്ധതിയുപെ ലക്ഷയോം 

കകവരിച്ചി്ുെക എന്നുോം രുണബ്ഭോക്തോക്ളുപെ ജീവിതത്ില് രുണകരമോയുോം  കോരയമോയ മോറ്ോം 

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

ബ്മോണിറ്റിോംരക തുെ്ി എല്ലോ വയക്തികളുോം ബ് ോഷ്യല് ഓിറ്ക ഗ്രോമ ഭയില് നിര്ബന്ധമോയുോം 

പപങ്കെുക്ണോം.മഹോത്മോ രോന്ധി ബ്ദശ്ീയ ഗ്രോമീണ പതോഴിലുറപകപ ദ്ധതിയില്   ുരമവുോം 

 ുതോരയവുമോയി ബ് ോഷ്യല് ഓിറ്ക നെത്ുന്നതിനക  ബ്കരളത്ില്   വതഗ്ന്ത് െുമതലയുള്ള 

ബ് ോഷ്യല് ഓിറ്ക യൂണിറ്ക നിലവില്വന്നു 

1.രീതിശ്ോ കഗ്തോം:തോപഴ പറയുന്ന രീതി അവലോംബിച്ചോണക ഈ റിബ്പോര്്ക തയ്യോറോക്ിയി്ുള്ളതക. 

1. ഓിറ്ക പ്ലോൻ  

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

4. ഫീല്ക  ന്ദര്ശ്നോം, നിരീക്ഷണോം  
5. റഫറൻ ക: വിക നബ്രഖ, വോര്ഷ്ിക പദ്ധതി ബ്രഖ, എോംഐഎ ക, രജിററുകൾ 

6. വിവര്ളുപെ ബ്ഗ്കോീകരണോം: ബ്ഗ്കോ ക പവരിഫിബ്ക്ഷ്ൻ, അവ ോനവ് െര്ച്ച 

7. കരെക റിബ്പോര്്ക തയ്യോറോകക 
8. ബ് ോഷ്യല് ഓിറ്ക് ഗ്രോമ ഭ 
2. പഞ്ചായത്്്അടിസ്ഥാനവിവരങ്ങൾ   

1 ജില്ല കണ്ണൂര് 

2 ബ്ലോക്ക്   പയ്യന്നൂര് 

3 അതിരുകൾ  

3.1 കിഴക്ക  പെറുപുഴ ,ആലബ്ക്ോെക് ഗ്രോമ പഞ്ചോയത്ക് 

3.2 പെിഞ്ഞോറക കോബ്ങ്കോല് ആലോംപെപക ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ക 

3.3  പതക്ക് എരമോം കുറ്ൂര് ഗ്രോമ പഞ്ചോയത്ക 

3.4 വെക്ക കോ റബ്രോക ജില്ല  

4 വിസ്തീര്ണോം   76.98 

5 വോര്ക് കളുപെ എണ്ണോം 16 

 ജന ോംഖയ  29374 

 പുരുഷ്ൻ മോര് 14099 

  കഗ്തീകൾ 15275 

6 ജനറല് 27922 

7 പ്ിക ജോതി 1198  

8 പ്ിക വര്രോം 254  

9 വീെുകൾ 7215  

10 ആബ്രോരയ സ്ഥോപന്ൾ 5 

11 സ്കൂ ൾ 16 

12 കുെുോംബഗ്ശ്ീ യൂണിറ്ക 303 

13 അോംരൻവോെി 40 

14 കുെുോംബബ്ക്ഷമ ഉപബ്കഗ്ന്ദോം 9 

4.ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ി അടിസ്ഥാന വിവരം 

പതോഴില് കോര്ക്     

( ആപക)  

ആകകറ്ീവക പതോഴില് 

കോര്ക് 

ആകകറ്ീവക പതോഴില് കോര്ക് 

(sc/എ ക,െി) 

നൂറു ദിന 

പതോഴില്  

4371 2297 Sc-93 S T-45 503 

5.വാര്ടഡ്് ലത്ില്   വിവരം 

പതോഴില് കോര്ക്( 

ആപക) 

ആകകറ്ീവക പതോഴില് 

കോര്ക് 

ആകകറ്ീവക പതോഴില് 

കോര്ക് (sc/എ ക,െി) 
നൂറു ദിന പതോഴില് 

305 79 St-2 42 

6.ഓഡിറ്്് നു വിദേയമാക്കിയ  ഗ്പവൃത്ിേളുതട ലിസ്്റ്റ 
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7.ഗ്പവര്ടത്ിേളുതടപരിദശാേനവിവരണ 

 

1 നീര്ത്െത്ില്കല്ലകകയ്യോലനി

ര്മ്മോണോംwc/328886 
753മീറ്ര്ട 858 മീറ്ര് 

2 കബ്മ്പോറകകുഴിനിര്മ്മോണോംIF/40
2715 

ക്ലിയറിങ് ഗ്ഗാ  ് ആൻഡ് റിമൂവല് ഓഫ ്

റബ്ബിഷ് ്7.04ച ുരഗ്ശമീറ്ര്ട 

എര് ് വര്ടക്ക്് എസ്കദവഷ്ൻ ഇൻ ഓൾ 

സേൻഡ് ഓഫ് ദ ായില് - 0.504ഘനമീറ്ര്ട 

ലാറ്സററ ്മദ ാൺറിവിത്്് നീറ്് തഗ്ഡസ്്്ഡ ്

-0.50ഘനമീറ്ര്ട 

ലാറ്സററ്മദ ാൺറിവിത്്്നീറ്്തഗ്ഡസ്്്ഡ് 

ലാറ്സററ്് ദസ്റ്റാൺ ഓഫ് സ  ് -

1.648ഘനമീറ്ര്ട 

നീളോം:2m 

വീതി:1m 

ആഴോം:2m 

 ഗ്പവൃത്ിയുപെബ്പരക കോലയളവക പതോഴില്ദി

ന്ൾ 

അവിദരദ്ധ

ബ്വതനോം 

വിദരകദ്ധ

ബ്വതനോം 

പതോഴില്

ഉപകരണ

്ളുപെ 

ആപക  

1 നീര്ത്െത്ില് 

കല്ലക കയ്യോല 

നിര്മോണോം 

WC/328886 

28.11.2018 

-   

25.01.2019     

754 161245 135150 3576 299971 Not 
comple

ted. 

2 കബ്മ്പോറകകുഴി 

നിര്മ്മോണോംwc/40
2715 

08.03.2019 

11.03.2019 

7 1084 2400 24 3508 Comple
ted 

3 കൃഷ്ി കുളോം 

നിര്മ്മോണോം 

IF/382057 

07.03.2019 

20.03.2019 

65 17615 Nil 390 18005 Comple
ted 

4 കൃഷ്ി  കുളോം  

നിര്മോണോം   

IF/ 382059 

28.02.2019 

20.03.2019 

69 17699 Nill 422 18121 Comple
ted 

5 കൃഷ്ി  കുളോം  

നിര്മോണോം  

IF/382056 

05.01.2019 

16.03.2019 

60 15512 3400 336 19248 Comple
ted 

6 കബ്മ്പോറകകുഴി 

നിര്മ്മോണോം 

IF/405853 

19.03.2019 

22.03.2019 

7 1084 2400 24 3508 Comple
ted 

7 കബ്മ്പോറകകുഴി 

നിര്മ്മോണോം 

IF/383425 

05.01.2019 

11.01.2019 

8 1355 2550 30 3935 Comple
ted 

8  നീര്ത്െത്ില് 

കല്ലക കയ്യോല 

നിര്മോണോം 

WC/303974 

05.11.2018 

-   

25.01.2019     

852 230892 173400 5112 414394 Not 
comple

ted. 
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3 കൃഷ്ികുളോംനിര്മ്മോണോംIF/3820

57 
എര് വര്ടക്ക്്എസ്കദവഷ്ൻഇൻഓൾസേൻഡ്

ഓഫദ് ായില്-63m3 

എര് വര്ടക്ക്്എസ്കദവഷ്ൻഇൻഹാര്ടഡ് 

ദ ായില് ആൻഡ് തഡദപാ ിറ്ിങ്് -64.75m3 

എര് വര്ടക്ക്്എസ്കദവഷ്ൻഇൻഓര്ടഡിറി 

ദറാക്ക്സ് -44.55m3 

നീളോം:1.5m 

വീതി:1m 

ആഴോം:2m 

4 കൃഷ്ികുളോംനിര്മോണോംIF/38205

9 
എര് വര്ടക്ക്്എസ്കദവഷ്ൻഇൻഓൾസേൻഡ്

ഓഫദ് ായില്-72.79m3 

എര് വര്ടക്ക്്എസ്കദവഷ്ൻഇൻഹാര്ടഡ്ദ ാ

യില്-39.50m3 

എര് വര്ടക്ക്്എസ്കദവഷ്ൻഇൻഓര്ടഡിറി 

ദ ായില് -37.125m3 

എര് വര്ടക്ക്്എസ്കദവഷ്ൻഇൻഓര്ടഡിറിദറാ

ക്ക്സ്-29.70m3 

നീളോം:1.5m 

വീതി:1m 

ആഴോം:2m 

5 കൃഷ്ികുളോംനിര്മോണോം 

IF/382056 

ക്ലിയറിങ് ജംഗിൾ :800m3 

എര് വര്ടക്ക്്: 158.2m3 

ലാറ്സററ ്റഫ് വര്ടക്ക്് :5.20m3 

നീളോം:2m 

വീതി:1m 

ആഴോം:2m 

6 കബ്മ്പോറകകുഴിനിര്മ്മോണോം 

IF/405853 

ക്ലിയറിങ് ഗ്ഗാ ് :7.04m2 

എര് വര്ടക്ക:്1.353m3 

തഗ്പാസവഡിങ് &ലയിങ ് ഇൻ തപാ ിഷ്ൻ 

 ിമന്റ്് ഓഫ് ദോൺഗ്േീറ്് :0.45m3 

ലാറ്സററ്് :0.5740 

നീളോം:2.50m 

വീതി:1.50m 

ആഴോം:1m 

7 കബ്മ്പോറകകുഴിനിര്മ്മോണോം 

IF/383425 

ക്ലിയറിങ്ഗ്ഗാ :്14.08m2 

എര് വര്ടക്ക ്:2.708m3 

തഗ്പാസവഡിങ്&ലയിങഇ്ൻതപാ ിഷ്ൻ

 ിമന്റ് :0.906m3 

ലാറ്സററ്്:2.24m3 

നീളോം:2.50m 

വീതി:1.50m 

ആഴോം:1m 

8 നീര്ത്െത്ില് കല്ലക കയ്യോല 

നിര്മോണോംWC/303974 

1027 

 

1145.9 മീറ്ര് 

നിരീക്ഷണോം 

ഫീല്ക പരിബ്ശ്ോധനയില് 1145 . 9 മീറ്ര് കല്ലക കയ്യോല അളപന്നെുത്ു . 

 

െിലതക അര മീറ്ര് മോഗ്തമോണക ഉയരോം ഉള്ളതക .രബ്മശ്ൻ , രള എന്നിവരുപെ പറമ്പുകളില് ആയി 25 

മീറ്ര് വീതോം കയ്യോല പപോ്ി ബ്പോയി്ുെക . ആപക 50 മീറ്ര് പപോ്ി ബ്പോയി്ുെക.വളപര നല്ല 

മോതൃകയിലോണക കയ്യോലകൾ നിരകമിച്ചി്ുള്ളതക. ഭൂഗ്പകൃതിക്ക അനുബ്യോജയമോയ രീതിയില് 

പെയ്തി്ുെക.എോം ബുക്ില് കെ അളവിലുോം അധികോം നീളത്ിലോണക കയ്യോലകൾ അളന്നക 

എെുത്തക െില ഗ്പബ്ദശ്്ളില് ഒരു മീറ്ര് കഹറ്കനക പകരോം ഭൂമിയുപെ കിെപിനനു ൃതമോയ 

പപോക്ത്ില് പപോക്ത്ില് ആണക കയ്യോലകൾ നിര്മിച്ചി്ുള്ളതക. ആയതിനോല് തപന്ന നീളോം 

കൂെുതല് ആയി്ുെക .ഉൾഗ്പബ്ദശ്്ളില് കയ്യോലകൾ നിര്മ്മിക്ുബ്മ്പോൾ ബ്റോക പതോ്ക കയ്യോല 
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പക്ുന്ന സ്ഥലോം വപര പതോഴിലോളികൾ കല്ലക െുമന്നുപകോെു ബ്പോബ്കെ അവസ്ഥയുെക ഇതക 

കഷ്ടപോെക പെറിയ ഗ്പവര്ത്ി തപന്നയോണക എങ്കിലുോം വോര്ിപല ആവശ്യപപ് മുഴുവൻ 

ഭൂവുെമകളുോം വളപര നല്ല രീതിയില് ഇ്ു ഉറപുള്ള കയ്യോലകൾ തപന്നയോണക  കഗ്തീകളുപെ 

ബ്നതൃതവത്ിലുള്ള  ോംഘോോംര്ളെക്ോം നിര്മ്മിച്ചു പകോെുത്ി്ുള്ളതക . വളപര പെറിയ 

അളവില് മോഗ്തോം കയ്യോലകൾ പപോ്ിബ്പോയി കെു. 

 

7.അവകോശ് അധിഷ്ഠ ിത നിരീക്ഷണ്ൾ 

 മഹോത്മരോന്ധി ബ്ദശ്ീയഗ്രോമീണ പതോഴിലുറപക നിയമത്ിലൂപെ ഗ്രോമീണ ജനതയകക്ക പതോഴില് 

നല്കപപെുന്നബ്തോപെോപോം അവരുപെ പത്ു അവകോശ്്ളുോം  ോംരക്ഷിക്പപെുന്നു.ബ് ോഷ്യല് 

ഓിറ്ിലൂപെ ഗ്പവൃത്ികളുപെ പരിബ്ശ്ോധനയുോം അബ്തോപെോപോം പതോഴിലോളികളുപെ 

പത്വകോശ്്ളുോം  ോംരക്ഷിക്പപെുന്നുപവന്നുോം വിലയിരുത്ുന്നു. പതോഴിലുറപക 

നിയമത്ിലൂപെ പതോഴിലോളികളകക്ക ലഭയമോയ അവകോശ്്പള കുറിച്ചക തോപഴ പറയുന്നു. 

1. ത ാഴില് ോര്ഡുമായി ബന്ധതപ്പവ: 

പതോഴില്കോരകക്ഒരുആധികോരികബ്രഖയോണക .മഹോത്മോ രോന്ധി ബ്ദശ്ീയ ഗ്രോമീണ പതോഴിലുറപക 

നിയമത്ിപല പഷ്യൂൾ 2 ഗ്പകോരോം പതോഴില് കോരകിനക അബ്പക്ഷ നല്കു ന്ന കുെുോംബ്ളകക്ക 15 

ദിവ ത്ിനകോം തികച്ചുോം പ ൗജനയമോയി പതോഴില് കോരകക് ലഭയമോക്ണപമന്നക 

അനുശ്ോ ിക്ുന്നു. കൂെോപത കൃതയമോയ ഇെബ്വളകളില് കോര്ക പുതുക്ി നലകബ്കെതുമോണക. 

പതോഴില് കോരകക പതോഴിലോളികളുപെ കകവശ്ോം തപന്നയോണക  ൂക്ഷിബ്ക്െതക  പതോഴില് 

ഏരകപപ് ദിവ ്ൾ കൃതയമോയി ബ്രഖ പപെുത്ിയിരിക്ുന്നു എന്നോല് പതോഴില് കോരകില് 

അെിസ്ഥോന പരമോയി പൂരിപിബ്കെ എല്ലോ ഭോര്ളുോം ഒഴിഞ്ഞു കിെക്ുന്നു.പതോഴിലോളി 

പതോഴില്  ആവശ്യ പപ് തീയതി,ആവശ്യ പപ് കോലയളവക ബ്ജോലി ലഭയമോയ കോലയളവക ലഭയമോയ 

കൂലി  എന്നീ ഭോര്ൾ ഒന്നുോം തപന്ന പൂരിപിച്ചി്ില്ല.ആയതിനോല് കഴിഞ്ഞ  ോമ്പത്ീക വരകഷ്ോം 

ഇതു പതോഴിലില് ഭോരമോയിരുന്നു എന്നക പതോഴില് കോരകില് നിന്നുോം മന ിലോക്ോൻ 

 ോധിച്ചിരുന്നില്ല. 

2. ത ാഴില് ലഭിക്കുന്ന ്  ംബന്ധിച്ച്: 

പതോഴില് കോരകുള്ള ഏപതോരു കുെുോംബത്ിനുോം 100 ദിവ പത് അവിദഗ്ദ കോയിക പതോഴിലിനക 

അവകോശ്മുെക. അബ്പക്ഷ നല്കിയോല് കകപറ്ു രശ്ീതക നല്കു കയുോം15 ദിവ ത്ിനകോം പതോഴില്  

ലഭയമോക്ണപമന്നുോം നിയമത്ില് ഗ്പതിപോദിക്ുന്നു..അബ്പക്ഷ  വീകരിക്ുന്ന മുറയകക്ക 

അബ്പക്ഷകനക കകപറ്ു രശ്ീതക  നിരകബന്ധമോയുോം നല്കണപമന്നക നിയമത്ില് 

അനുശ്ോ ിക്ുന്നുെക . ഫയലില് പതോഴില് അബ്പക്ഷകബ്ളോ രശ്ീതിനകപറ പകൗെര് സ്ലിപക 

കോണോൻ  ോധിച്ചി്ില്ല.    പതോഴിലുറപക നിയമഗ്പകോരോം പതോഴില് ആവശ്യപപ്ു കഴിഞ്ഞോല് 15 

ദിവ ത്ിനകോം പതോഴില് ലഭയമോക്ണപമന്നുെക. വോര്ിപല പതോഴിലോളികൾക്ക പതോഴില് 

ആവശ്യമുള്ള  മയ്ളില്  അബ്പക്ഷ  മരകപിക്ുന്ന മുറയകക്ക 15 ദിവ ത്ിനകോം പതോഴില് 

അനുവദിബ്ക്െതുെക. വോരകിപലപതോഴിലോളികൾ തീയ്യതി ബ്രഖപപെുത്ി  ബ്രഖോമൂലോം 

അബ്പക്ഷ  മരകപിക്ോറില്ല അതുപകോെുതപന്ന കൃതയമോയി പതോഴില് ലഭിച്ചി്ുബ്െോ എന്നക 

ബ്രഖകളില് നിന്നുോം വയക്തമല്ല.  

3.പതോഴിലില്ലോയ്മദവ നം: 

പതോഴില് ആവശ്യപപ്ു കഴിഞ്ഞോല് 15 ദിവ ത്ിനകോം പതോഴില് ലഭയമോക്ോത്പക്ഷോം 

പതോഴിലില്ലോയ്മ ബ്വതനോം ലഭിക്ോൻ അവകോശ്മുെക.വോരകിപലപതോഴിലോളികൾ തീയ്യതി 

ബ്രഖപപെുത്ി.  ബ്രഖോമൂലോം അബ്പക്ഷ  മരകപിക്ോറില്ല ,അതുപകോെക തപന്ന പതോഴിലില്ലോയ്മ 

ബ്വതനോം ലഭിബ്ക്െ  ോഹെരയോം ഉെോയി്ില്ല. 

4.തഷ്ല്ഫ്് ഓഫ് ദഗ്പാജേ്റ്്്   ംബന്ധിച്ച്: 

വോര്ില് ആവശ്യമോയ വിക ന ഗ്പവൃത്ികൾ കപെത്ുന്നതിനക പതോഴിലോളികൾക്ക 

അവകോശ്ോം ഉെക. പതോഴില് കപെത്ുന്നതിനു പതോഴിലോളികളുപെയുോം ബ്മറ്ിപെയുോം ഭോരത്ക് 

നിന്നുോം പങ്കോളിത്മുെോവുന്നുെക, എന്നോല് പതോഴിലുറപില് അനുവദനീയമോയ ആസ്തി വിക ന 

ഗ്പവൃത്ികൾ കപെത്ുന്നതിനക വോര്ിപല വിവിധ ബ്മഖലയില് ഉള്ളവരുപെ പങ്കോളിത്ോം 



 

7 
 

ഉെോബ്വെതുെക.പഞ്ചോയത്ില്വോരകക് തലത്ില്  ഗ്രോമ ഭ രജി കപറര്   ൂക്ഷിക്ുന്നതോയി 

കെു.വോരകിപല പപോതു ഗ്രോമ ഭയില്  ആണക പതോഴിലുറപക  ോംബന്ധമോയ ബ്യോരോം ബ്െരകന്നതോയി 

കോണുന്നതക. 

5.യാഗ് ാ തചലവ ് ംബന്ധിച്ച്: 

പതോഴിലോളികൾക്ക തോമ  സ്ഥലത്ുനിന്നുോം 5 കിബ്ലോമീറ്ര് െുറ്ളവില് പതോഴില് 

ലഭിക്ുവോനുള്ള അവകോശ്മുെക, ഗ്പസ്തു ത പരിധിക്ു പുറത്ു  പതോഴില് പെബ്യ്യെ  ോഹെരയോം 

ഉെോവുകയോപണങ്കില് യോഗ്തോ ബത്യോയി കൂലിയുപെ 10% തുക നിലവിപല കൂലി ഗ്പകോരോം  27 

രൂപ 10 കപ  ഗ്പവൃത്ി ദിവ ്ളില് ലഭയമോക്ണോം. അഞ്ചകകിബ്ലോമീറ്ര് പരിധിക്പുറോം 

പതോഴിലുറപക ഗ്പവൃത്ി പെയ്തില്ല എന്നോണു പതോഴിലോളികളില് നിന്നുോം മന ിലോക്ോൻ 

കഴിഞ്ഞതക. 

6.ഗ്പവൃത്ി സ്ഥലതത് ത ൌേരയങ്ങൾ  ംബന്ധിച്ച്; 

പതോഴിലിെ്ളില് ലഭിബ്ക്െ അെിസ്ഥോന പ ൗകരയ്ളോയ ഗ്പഥമ ശ്ുഗ്ശ്ൂഷ്ോ  ോംവിധോന്ൾ, 

വിഗ്ശ്മ  മയപത് തണല്  ൗകരയോം, കുെിപവളളോം എന്നിവ പതോഴിലോളികൾക്ക പ ൗജനയമോയി 

ലഭയമോബ്ക്െതുെക.  . പതോഴിലോളികളുമോയുള്ള കൂെിക്ോഴ്ച യില് മന ിലോക്ോൻ ോധിച്ചതക  

കുെിപവള്ളത്ിനോയി  പോഗ്തോം,ഗ്ലോ ക് എന്നിവ ലഭയമോയിരുന്നില്ല എന്നുോം അബ്തോപെോപോം  ഗ്പഥമ 

ശ്ുഗ്ശ്ൂഷ് മരുന്നുകൾ ലഭിച്ചില്ല എന്നറിയോൻ   ോധിച്ചു,എന്നോല് ഇതുവപര പതോഴിലോളികളകക്ക 

,കയ്യുറ കോലുറ ലഭിച്ചി്ില്ല .ഇതക നിര്വഹണ ഏജനക ിയുപെ ഭോരത്ുനിന്നുള്ള വീഴ്ചയോണക, 

തുെരകന്നുള്ള ഗ്പവൃത്ികളില് അെിസ്ഥോന പ ൗകരയ്ൾ ലഭയമോക്ുന്നതിനക നിര്വഹണ 

ഏജനക ി ഗ്ശ്ദ്ധിബ്ക്െതുെക.  

       അപേടങ്ങൾ  ംബന്ധിച്ച്: 

പതോഴിലുറപക ബ്ജോലിക്ിപെ പതോഴിലോളികൾക്ക ഏപതങ്കിലുോം തരത്ിലുള്ള അപകെോം  ോംഭവിച്ചു 

ബ്പോവുകയോപണങ്കില് നിയമത്ിപല പഷ്യൂൾ 2(5)ഗ്പകോരവുോംഅദ്ധയോയോം 9 പല പരോമര്ശ്്ളുപെ 

അെിസ്ഥോനത്ിലുോം െികില് ോ പെലവുകളുപെ ബ്രഖകൾ  മരകപിക്ുന്ന മുറയകക്ക  ഗ്പസ്തു ത തുക 

മുഴുവനുോം അനുവദിച്ചു പകോെുബ്ക്െതോണക.ഓിറ്ക് കോലയളവില് അത്രത്ില് ഉള്ള 

അപകെ്ൾ ഒന്നുോം  ോംഭവിച്ചി്ില്ല . 

7.ദവ നം ലഭയമാക്കുന്ന ്  ംബന്ധിച്ച്; 

പതോഴിലുറപക നിയമത്ില് ത ക്ഷൻ 3(2)ഗ്പകോരോം മറര് ബ്റോളക കോലോവധി കഴിഞ്ഞു 

15ദിവ ത്ിനകോം പതോഴിലോളികളുപെ അപക്ൗെില് കൂലി ലഭിക്ുവോൻ അവകോശ്മുെക.  

പഞ്ചോയത്ില് നിന്നുോം പതിനഞ്ചക ദിവ ത്ിനുളളില് എഫക.െി.ഒ ജനബ്ററ്ക പെയ്തി്ുെക.  

15 േിവ ത്ിനേം ദവ നം ലഭയമായിതലങ്കില് നഷ്ട പരിഹാരം ലഭിക്കുവാനുള്ള 

അവോശം 

പതോഴില് പൂരകത്ീകരിച്ചു പതിനഞ്ചു ദിവ തകനുള്ളില് കൂലി ലഭിെിരുന്നിപലനകകില്  

കൂലിയുപെ  0.05  ശ്തമോനോം നഷ്ട പരിഹാരം ലഭിക്കുവാനുള്ള അവോശം ഉണ്ട്. 

പഞ്ചോയത്ില് നിന്നുോം പതിനഞ്ചക ദിവ ത്ിനുളളില് എഫക.െി.ഒ ജനബ്ററ്ക പെയ്തി്ുെക.നിലവില് 

ബ്കഗ്ന്ദ  രകകോരില് നിന്നുോം ഫെക് ലഭയമോകതിരിക്ുന്ന  ോഹെരയത്ില് മോഗ്തമോണക ബ്വതനോം 

ലഭിക്ോൻ  കവകുന്നതക. 

പരാ- ി പരിഹാരം  ംബന്ധിച്ച്: 

പതോഴിലുറപുമോയി ബന്ധപപ് ഏപതങ്കിലുോംകോരയത്ില് പരോതിയുെോകുന്ന പക്ഷോം ആയതക 

ബ്രഖോമൂലോം പഞ്ചോയത്ില് പരോതിപപെോവുന്നതോണക, ഗ്പസ്തു ത പരോതികൾ  വീകരിച്ചു ര ീറ്ക് 

നല്കുകയുോം പരമോവധി 7 ദിവ  പരിധിക്ുള്ളില് അബ്നവഷ്ിച്ചു പരോതിക്ോരനക മറുപെി 

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

പപോതുജന്ൾക്ക കോണോവുന്ന രീതിയില് പഞ്ചോയത്ക ഓഫീ ില് ഗ്പദര്ശ്ിപിബ്ക്െതുെക . 

പഞ്ചോയത്ിപല പരോതി രജിറര് പരിബ്ശ്ോധിച്ചബ്പോൾ ഇതുവപരയോയി രെു പരോതികൾ 

രജിററില് ബ്രഖപപെുത്ിയതോയുോം അതിനുള്ള നെപെി  വീകരിച്ചതോയുോം കോണപപ്ു.കൂലി 

കവകിയ പരോതി ആണക , 

ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്് നടത്ുന്ന ്  ംബന്ധിച്ച്: 
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പതോഴിലുറപില് ഏപറ്െുത് ഗ്പവൃത്ികൾ ബ് ോഷ്യല് ഓിറ്ക് നെത്ുന്നതില് 

പങ്കോളികളോവുന്നതിനു പതോഴിലോളികളകക്ക അവകോശ്മുെക. (പ ക്ഷൻ 17.2)  

8.ത ാഴിലാളിേളുതടേടമേൾ 

1. കൃതയ മയത്കപതോഴില്സ്ഥലത്കഹോജരോയിഒപക വയകക്ുക. 
2. പതോഴിലുറപകഗ്രോമ ഭയകക്കബ് ോഷ്യല്ഓിറ്കഗ്രോമ ഭയുോം കൃതയമോയിപപങ്കെുക്ുക. 
3. ഗ്പകൃതി ോംരക്ഷണത്ിനക ആവശ്യമോയ ഗ്പവൃത്ികൾ ഏപറ്െുത്കനെപിലോക്ുക. 
4. ആസ്തി ൃഷ്ടിക്ുന്നഗ്പവൃത്ികൾ  കപെത്ിബ്മറ്കപനയുോംപഞ്ചോയത്ക അധികൃതപരയുോം 

   അറിയിക്ുക. 

9.റജിസ്റ്റര്ട പരിദശാേന 

 

ബ്കഗ്ന്ദ ര്ക്ോരിനകപറ നിരകബ്ദശ് ഗ്പകോരോം തോപഴ പറയുന്ന ഏഴു രജിറര് നിരകബന്ധമോയുോം 

ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ില്  ൂക്ഷിബ്ക്െതോണക. AMC ഗ്പകോരമുള്ള 7 രജിററുകളുോം ഉെോയിരുന്നു.അവ 

തോപഴ പറയ്യുന്നു. 

 

1. ത ാഴില് ോര്ടഡ് രജിസ്റ്റര്ട .  
MIS ല് നിന്നുോം പൗണ്ബ്ലോക പെയ്ത ബ്കോപിയില് വോര്ക് തലത്ില് ഉള്ള എല്ലോ വിവര്ളുോം 

ഉൾപപെുത്ിയി്ുെക.  

 

2.ഗ്ഗാമ ഭരജിസ്റ്റര്ട 

പതോഴിലുറപുമോയി ബന്ധപപ് ഗ്രോമ ഭകൾ ,ബ്യോര്ൾ തുെ്ിയവ ബ്രഖപപെുത്ുന്നതിനക 

വോര്ക് തലത്ില് ഗ്പബ്തയക ഗ്രോമ ഭോ രജിറര്  ൂക്ഷിബ്ക്െതോണക.24-10-2018 ല്  ആക്ഷൻ പ്ലോൻ 

ഗ്രോമ  ഭ നെന്നി്ുെക അതില് 65 ബ്പരക പപങ്കെുത്ു. ആക്ഷൻ പ്ലോൻല് ഉൾപപെുത്ോൻ ആയി 22 

ഗ്പവൃത്ികൾ നിര്ബ്ദശ്ിച്ച കോണുന്നു.  

 

3  ത ാഴില് അദപക്ഷാ രജിസ്റ്റര്ട 

പതോഴില് ആവശ്യപപ്ു ലഭിക്ുന്ന അബ്പക്ഷകളുപെ വിവര്ളുോം അതുഗ്പകോരോം അവര്ക്ക 

പതോഴില് അനുവദിച്ചതിനകപറ വിവര്ളുോം  ഗ്പസ്തു ത രജിററില് ബ്രഖപപെുത്ി പവബ്ക്െതോണക 

MISല്നിന്നുോം പൗണ്ബ്ലോക പെയ്തബ്കോപിയില് എല്ലോ വിവര്ളുോം 

ഉൾപപെുത്ിയി്ുെക(പഞ്ചോയത്ിപല മുഴുവൻ  ഗ്പവൃത്ികളുോംപഞ്ചോയത്ക് തലത്ില് എഴുതി 

 ൂക്ഷിച്ച രജിറര്  കൃതയമോയി പൂരകത്ീകരിച്ചി്ുള്ളതക 

4. വര്ടക്ക് രജിസ്റ്റര്ട: 

പതോഴിലുറപില് നെപിലോക്ുന്ന ഗ്പവൃത്ികളുപെ വിവര്ൾ യഥോ മയോം ഗ്പസ്തു ത രജിററില് 

ബ്രഖപപെുപതെോതോണക. 

2018 19 കോലയളവില് പെയ്യുവോൻ ഉബ്േശ്ിച്ചിരുന്ന മുഴുവൻ ഫയലുകളുബ്െയുോം വിവര്ൾ നല്ല 

രീതിയില്   എോം,പ എ.എ ക ല് നിന്നുോം ൗണ്ബ്ലോക പെയ്തു  ൂക്ഷിച്ചിരിക്ുന്നു. 

5 ആസ്തിരജിസ്റ്റര്ട: (സ്ഥിര ആസ്തികളുപെ രജിറര്) 

ആസ്തി രജിറര്  ൂക്ഷിെിരുപനങ്കിലുോം   12.12.16 നോണക അവ ോനമോയി  പൂരിപിെിരിക്ുന്നതക 

 പെയ്യുന്ന ഗ്പവൃത്ികൾ എല്ലോോം ബ്രഖപപെുത്ുന്നു.എന്നോല് പല ഭോര്ളുോം ഒഴിഞ്ഞു 

കിെക്ുന്നു.ആസ്തിയുപെ അഗ് ക് .ഗ്പവൃത്ി തുെ്ിയ തീയതി,അവ ോനിച്ച തീയതി,െിലവോയ 

തുക ,എന്നിവ ഒഴിഞ്ഞു കിെക്ുന്നു 

6.പരാ ി രജിസ്റ്റര്ട: 

പതോഴിലുറപക പദ്ധതിയുമോയി ബന്ധപപ് ഏതു പരോതിയുോം വോക്ോബ്ലോ,ബ്രഖോമൂലബ്മോ 

ലഭിക്ുകയോപണങ്കില്                                   രജിററില് ബ്രഖപപെുത്ുകയുോം നിര്ബന്ധമോയുോം 

കകപറ്ു ര ീതക പരോതിക്ോരനക നല്കുകയുോം ബ്വണോം . 18004255720 എന്ന ബ്െോൾ ഗ്ഫീ നമ്പറില് 
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പരോതികൾ ബ്രഖപപെുത്ോോം എന്നുള്ള വിവരോം പതോഴിലോളികൾക്ക ലഭയമോക്ണോം.പരോതി രജിറര് 

കൃതയമോയി   ൂക്ഷിെിെുെക.ലഭിച്ച പരോതി അതിനു എെുത് നെപെി ഗ്കമ്ൾ എന്നിവ 

കൃതയമോയി ബ്രഖ പപെുത്ിയി്ുെകഒബ്ര ഒരു പരോതി മോഗ്തമോണക നിലവില് ലഭയമോയതക. 

7.തമറ്ീരിയല്രജിസ്റ്റര്ട :  

പതോഴിലുറപില് ഏപറ്െുക്ുന്ന ഗ്പവൃത്ികളുപെ ഭോരമോയി വരുന്ന  ോധന  ോമഗ്രികളുപെ 

വോ്ല് തീരുമോനോം, ഉപബ്യോരോം, നീക്ിയിരിപക, പെലവുകൾ എന്നിവ  ോംബന്ധിച്ച വിവര്ൾ 

മുഴുവനുോം ഗ്പസ്തു ത രജിററില് ബ്രഖപപെുബ്ത്െതോണക..പമറ്ീരിയല് രജിറര് എോം ഐ  ില് 

നിന്നുോം പൗണ്ബ്ലോക പെയ്തു വച്ചി്ുെക. 

10.ഗ്പവൃത്ി ഫയലിതല 22 ദരഖേൾ   

 

AMC ഗ്പകോരോം ഒരു ഗ്പവൃത്ി ഫയലില് തോപഴപറയുന്ന ഇരുപത്ിരെു ബ്രഖകൾ നിരകബന്ധമോയുോം 

ഉെോയിരിബ്ക്െോതോണക. 

 

1.േവര്ടദപജ് 

വോര്ഷ്ിക മോറര്  ര്ക്ുലര് ഗ്പകോരോം കവര്ബ്പജില് പഞ്ചോയത്ക വിവര്ൾ, ജില്ല, ഗ്പവര്ത്ി 

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

വിവര്ൾ ബ്രഖപപെുബ്ത്െതോണക.  പരിബ്ശ്ോധിച്ച ഫയലില്  ഒന്നില് ബ്പോലുോം വോര്ഷ്ിക മോറര് 

 ര്ക്ുലര് ഗ്പകോരമുള്ള കവര് ബ്പജക കോണോൻ  ോധിച്ചില്ല. എന്നിരുന്നോലുോം പുതിയ  ോമ്പത്ീക 

വരകഷ്ത്ില്  ൂക്ഷിച്ചി്ുള വരകക്ക് ഫയലില് കോണുവോൻ  ോധിച്ചു. 

ഏപതോരോളകക്ുോം എബ്പോഴുോം പരിബ്ശ്ോധനക്ക വിബ്ധയമോക്ോവുന്ന ബ്രഖകൾ ആണക ഒരു ഗ്പവൃത്ി 

ഫയലില്  ൂക്ഷിെു വയകബ്കെതക ,ഒരു ഗ്പവൃത്ി ഫയലില് ആധികോരികമോയി ബ്വെതുോം 

ഗ്പവൃത്ിപയ കുറിച്ചക  ഏപതോരോൾക്ുോം എളുപത്ില് മന ിലോക്ോൻ  ോധിക്ുന്ന ബ്രഖ കവര് 

ബ്പജക ആണക,അതുപകോെക എല്ലോവരകക്ക് ഫയലിലുോം കവര് ബ്പജക ഉെോയിരിബ്കെതക വളപര 

അതയോവശ്യമോണക. 

2.തചേ്്ലി ്്റ് ്

വര്ക്ക ഫയലില്  ൂക്ഷിച്ചിരിക്ുന്ന വിവര്ളുപെ പ്ികയുോം, അവയുപെ ബ്പജക നമ്പറുോം 

ബ്രഖപപെുബ്ത്െ പെക്ക ലിറക  ഫയലില്  ൂക്ഷിബ്ക്െതോണക. പരിബ്ശ്ോധിച്ച   ഫയലീല്  

പെകക്ലി ക്റ്ക  കോണോൻ  ോധിച്ചില്ല. 

3.ആക്ഷൻപ്ലാൻ 

ഒരു ജനകീയ ഇെപപെലിനകപറ ബ്നര്  ോക്ഷയോം പതളിയി ക്ുന്ന ബ്രഖയോണക ആക്ഷൻ പ്ലോൻ 

ബ്കോപി.ഗ്രോമ ഭ നിര്ബ്േ ശ്ിക്ുന്ന ഗ്പവര്ത്ികൾ പഷ്ല്ഫക ഓഫക ബ്ഗ്പോജക്ടിബ്ലക്ക മോറ്ുകയുോം 

ഇതില്നിന്നുോം മുൻരണന അെിസ്ഥോനത്ില് അതോതക  ോമ്പത്ിക വര്ഷ്ത്ില് ആവശ്യമുള്ള 

ഗ്പവര്ത്ി പതരപഞ്ഞെുത്ക ആക്ഷൻ പ്ലോൻ തയ്യോറോക്ുകയുോം പെയ്യുോം . ആക്ഷൻ പ്ലോനില് ഉൾപപ് 

ഗ്പവര്ത്ി തപന്നയോബ്ണോ നെപിലോക്ിയതക എന്നക മനസ്സിലോക്ുന്നതിനുോം ആക്ഷൻപ്ലോൻ ബ്കോപി 

ഉപകരിക്ുന്നു. പരിബ്ശ്ോധിച്ച ഫയലുകളില്  ഒന്നില് ബ്പോലുോം AMC ഗ്പകോരോം നിര്ബന്ധമോയുോം 

ഉെോയിരിബ്ക്െ ആക്ഷൻ പ്ലോനിൻപറ ബ്കോപി കോണോൻ  ോധിച്ചില്ല.എന്നിരുന്നോലുോം 

പതോഴിലുറപക വിഭോരോം ഓഫീ ില് പഞ്ചോയത്ിപല മുഴുവൻ ആക്ഷൻ പ്ലോൻ വോര്ക് തലത്ില് 

തരോം തിരിച്ചു വൃത്ിയോയി  ൂക്ഷിച്ചിരിക്ുന്നു 

ഇതിനകപറ ഒരു ബ്കോപി ഫയലില് കൂെി  ൂക്ഷിബ്കെതോണക. 

4.എസ്റ്റിദമറ്്   ഡിസ ൻആൻഡ്ദഗ്ഡായിങ ്

 ോബ്ങ്കതിക എറിബ്മറ്ക പദ്ധതിയില് ഏപറ്െുക്ുന്ന ഓബ്രോ ഗ്പവര്ത്ിക്ുോം  ോംസ്ഥോന  ര്ക്ോര് 

െുമതലപപെുത്ിയ അധികോര സ്ഥോനത്ിനകപറ അനുമതിബ്യോെുകൂെിയ  ോബ്ങ്കതിക എറിബ്മറ്ക 

ഉെോയിരിബ്ക്െതോണക.ഓബ്രോ ഗ്പവര്ത്ിക്ുോം എറിബ്മറ്ിനകപറ  ോംക്ഷിപ്തോം, ിക ൻ, 

ഗ്പവര്ത്ിയുപെ ഗ്പതീക്ഷിത ബ്ന്്ൾ വിശ്ദീകരിക്ുന്ന  ോബ്ങ്കതിക കുറിപക തുെ്ിയവ 
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ഉെോയിരിബ്ക്െതുോം പ കവര് ബ് ോഫകറ്ക പവയറിലൂപെ ഓണ്കലനോയി അനുമതികൾ 

ലഭയമോബ്ക്െതുമോണക . ഫയലില് വിശ്ദമോയഎറിബ്മറ്ക ഉെോയിരുന്നു.  

എറിബ്മറ്ില്  ോബ്ങ്കതികവിദഗ്ധരുപെ ഒപക ഉെോയിരുന്നു. എറിബ്മറ്കറിബ്പോര്്ക ബ്ഗ്പോജക്ടക റിബ്പോര്്ക 

ഇവ ..  ൂക്ഷിച്ചിരുന്നു ,ജനകീയ എറിബ്മറ്ക  ിക ൻ ആൻക ബ്ഗ്ോയിങകഎന്നിവ 

ഉെോയിരുന്നില്ല. 

5. ഭരണാനുമ ി 

ഒരു വോര്ില് ഒരു വര്ഷ്ോം നെപിലോക്ുന്ന പതോഴിലുറപക പദ്ധതി ഗ്പവര്ത്ന്ൾക്ക പഞ്ചോയത്ക 

ഭരണ  മിതി നല്കുന്ന അോംരീകോരമോണക ഭരണോനുമതി 

പരിബ്ശ്ോധിച്ച   ഫയലുകളില് ഭരണോനുമതി യുപെ ബ്കോപി  ൂക്ഷിച്ചി്ുെക . 

7. ംദയാജി പദ്ധ ി(േൺദവര്ടജൻ ്) 

ഓിറ്ക് നു വിബ്ധയമോക്ിയ  ഗ്പവരകത്ിക്ക ഈ ബ്രഖകൾ ബോധകമല്ല. 

8.ഡിമാൻഡ്ദഫാം 

പതോഴില് അവശ്യമുള്ള പതോഴിലോളികളുപെ ബ്പരുോം പതോഴില് കോര്ക നമ്പര് ബ്െര്ത്ക ബ്മറ്ക് 

പകോെുക്ുന്ന പവള്ള ബ്പപറില് പകോെുക്ുന്ന അബ്പക്ഷയോണക ഫയലില് ഉള്ളതക .അതില് പതോഴില് 

ബ്വെ തീയതിബ്യോ ബ്രഖ പപെുത്ിയി്ില്ല. 

9.വര്ടക്ക്അദലാദക്കഷ്ൻദഫാം 

പതോഴില് ആവശ്യപപ്വരകക്ു  പതോഴില് അനുവദിച്ചുപകോെുള്ള വര്ക്ക അബ്ലോബ്ക്ഷ്ൻ ബ്ഫോോം  

ഈ ഗ്പവര്ത്ിയുപെ ഫയലില്  ൂക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല , 

10.ഇ മസ്റ്റര്ട ദറാൾ 

പതോഴിലോളികൾ പതോഴില് പെയ്യുന്ന തീയതി, ദിവ ോം ഉൾപപപെ ഹോജര് 

ബ്രഖപപെുത്ുന്നതിനുള്ള അെിസ്ഥോന ബ്രഖയോണക ഇമറര് ബ്റോൾ.ഇതില് ബ്ലോക്ക പവലപകപമൻറക 

ഓഫീ ര്, പഞ്ചോയത്ക പ ഗ്ക്റി എന്നിവര് ഒപുോം,   ീലുോം  ബ്രഖപപെുബ്ത്െതോണക.   

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

ഒപുോം,   ീലുോം   ബ്രഖപപെുത്ിയി്ുെക തീയതി. ഇതില് പതോഴിലോളികളുപെ ഒപുകൾ,  അവരുപെ 

പതോഴില് ദിന്ൾ,  കൂലി എന്നിവ ബ്രഖപപെുത്ിയി്ുെക. ഒപിെുന്ന ബ്കോള്ളില് തീയതി 

എഴുതി്ുെയിരുനിലെില മറര് ബ്റോളില്  എോം ബുക്ക്  നമ്പര് ബ്രഖപപെുത്ിയി്ുെക എങ്കിലുോം 

െിലതിലില്ല.പരിബ്ശ്ോധനയ്യകക്ക വിബ്ധയമോക്ിയ വര്ക്ക് ഫയലിപല മറര് 

ബ്റോളില്പവ്ിത്ിരുത്ലുകൾ ഉെോയി്ുെക. 

ഗ്പവര്ത്ിയുപെബ്പരക മറര്ബ്റോൾന

മ്പര് 
റിമോര്കകസ്സക 

1)കല്ലുകയ്യോലനിര്മ്മോ

ണോംWc/303974 
8714,9617 ഹോൾഫകബ്യകഒപകഉെകപപക്ഷബ്െോ്ല്പയിലിഅറ്ൻ

ൻ ില്ബ്രഖപപെുത്ിയി്ില്ല. 

11983 അറ്ൻബ്ഗ് ഖപപെുത്ിയത്ില്പതറ്ുെക.എങ്കിലുോംമോ

പകഅബ്പക്ഷവച്ചി്ുെക. 

2)കല്ലകകയ്യോലനിര്മ്മോ

ണോംwc/328886 
11714,11715,117
27,11728 

അബ്തോറിറ്ിഒപകപെയ്തി്ില്ല 

3)കബ്മ്പോറകകുഴിനിര്

മ്മോണോംIF/4027 
19161 ബ്മറ്കഅബ്തോറിറ്ിഒപകപെയ്തി്ില്ല 

 19165 ബ്പരില്പവ്ിതിരുത്ലുകൾകോണപപ്ു. 

11.തമഷ്ര്ടതമൻറ്പുസ്തേം (M Book) 
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ഗ്പവര്ത്ി തുെ്ുന്നതിനക മുമ്പുോം ബ്ശ്ഷ്വുോം അളവുകൾ ബ്രഖപപെുത്ുന്നതി നുള്ള അെിസ്ഥോന 

ബ്രഖയോണക പമഷ്ര്പമനകറക് ബുക്ക.പമഷ്ര്പമൻറക ബുക്ില് നമ്പര് ബ്പജക നമ്പര് ഇവ 

ബ്രഖപപെുത്ിയി്ുെക AS,TS നമ്പര് ബ്രഖപപെുത്ിയി്ില്ല. മപറര് ബ്റോൾനമ്പര് , ഓവര് ിയരുപെ 

 ീല് എന്നിവ ഇല്ല. ഗ്പീ പമഷ്ര്പമൻറക ബ്രഖ പപെുത്ിയതക തീയതി ഇല്ലോപത ആണക, കൂെോപത 

ഗ്പവൃത്ിയുപെ അളവില് പതറ്ുെോയിരുന്നു..ബന്ധപപ് ഉബ്ദയോരസ്ഥര് അതോയതക ഓവര് ിയര്, 

എൻജിനീയര് എന്നിവരുപെ ഒപക  പമഷ്ര്പമനകറക് ബുക്ില് ഉെോയിരുന്നു. പരിബ്ശ്ോധനയകക്ക 

വിബ്ധയമോക്ിയ ഫയലില് എോം ബുക്ക്  ൂക്ഷിച്ചിരുന്നു.  

12.തമറ്ീരിയല്ലിസ്റ്റ്:ബാേേമല്ല 

 13.ബ്വജക ലിറക 

പതോഴിലോളികൾ എഗ്ത ദിവ ോം ബ്ജോലി പെയ്തു എന്നതിനക അെിസ്ഥോനപപെുത്ി അവര്ക്ക 

നല്ബ്കെ തുക അതോയതകകൂലി, ആയുധ്ൾക്ക പകോെുക്ുന്ന വോെക,  മൂര്ച്ച കൂ്ുന്നതിനുള്ള 

തുക എന്നിവ എല്ലോോം കോണിച്ചു പകോെക പണോം കകമോറുന്നതിനക ബ്വെി തയ്യോറോക്ുന്ന 

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

 ോധിച്ചു. 

14.മസ്റ്റര്ടദറാൾ /ഫയല്മാറ്സ്ലിപ്പുേൾ 

ഒരു മറര് ബ്റോൾ അവ ോനിെക 3 ദിവ ത്ിനകോം തപന്ന അളവുകൾ ബന്ധപപ് ഉദയോരസ്ഥൻ 

ബ്രഖപപെുത്ണോം എന്നക നിയമോം അനുശ്ോ ിക്ുന്നു.അളവുകളില് ഗ്കമബ്ക്െുകൾ ഉെോയോബ്ലോ, 

ഉപബ്യോരിക്ുന്ന പമറ്ീരിയലിനകപറ കവോളിറ്ിയില് നിലവോരോം കുറയകക്ുകബ്യോ, ഉയര്ന്ന എറിബ്മറ്ക 

കോണിക്ുകബ്യോ  പെയ്യുന്നതക നിയമവിരുദ്ധമോവുകയുോം പ ക്ഷൻ 25 അനുശ്ോ ിക്ുന്ന ശ്ിക്ഷകക 

വിബ്ധയമോബ്വെി വരുകയുോം പെയ്യുോം. ഫയലില്  ഫയല് ഗ്െോക്ിോംരക ബ്ഫോോം അഥവോ മറര് ബ്റോൾ 

മൂവകപമൻറക സ്ലിപക  ഉെോയിരുന്നു.  ആരോംഭിച്ച തീയതിയുോം അവ ോനിച്ച തീയതിയുോം 

ബ്രഖപപെുത്ിയിരുന്നു. മറ്ു ഗ്പധോനപപ് ബ്കോള്ൾ MIS ല് അപക്ബ്ലോക പെയ്ത തീയതി,ബ്വതനോം 

അനുവദിച്ച  മുതലോയവ  ബ്രഖപപെുത്ി . 

15. പമറ്ീരിയല് വൗച്ചര് ബില്  

ബോധകമല്ല 

16.ഫെക ഗ്െോൻസ്ഫര് ഓര്ര് (FTO)’ 

പരിബ്ശ്ോധിച്ച ഫയലുകളില് ഒന്നുോം ഫെക ഗ്െോൻസ്ഫര് ഓര്ര്(FTO)’ ഹോരകക് ബ്കോപി   ൂക്ഷിച്ചി്ില്ല 

.എങ്കിലുോം നമ്പര് ബ്രഖപപെുത്ികെു. 

17. ദറായല്റ്ി 

പരിബ്ശ്ോധന  വിബ്ധയമോക്ിയ  ഒരു വര്ക്ക് ഫയലിലുോം ബ്റോയല്റ്ി ബോധകമല്ല 

18.ദഫാദ്ാഗ്ഗാഫ ്

ഗ്പവര്ത്ിതുെ്ുന്നതിന്മുമ്പകഗ്പവര്ത്ിനെന്നുപകോെിരിക്ുബ്മ്പോൾ,  

ഗ്പവര്ത്ിപൂര്ത്ീകരിച്ചുകഴിയുബ്മ്പോൾ 

തുെ്ിയഓബ്രോഘ്ത്ിപലയുോംബ്ഫോബ്്ോകൾഫയലില് ൂക്ഷിക്ണപമന്നകനിഷ്കര്ഷ്ിച്ചിരിക്ുന്നു

ഇത്രത്ിലുള്ളവിവിധഘ്്ളിപലബ്ഫോബ്്ോകപലോന്നുോം  ൂക്ഷിച്ചി്ില്ല. 

19 .ജിദയാ ടാഗ്സ ്ദഫാദ്ാ ് 

ഗ്പവര്ത്ി സ്ഥലോം തിരിച്ചറിയുന്നതിനുള്ള ഉപോധിയോണക ജിബ്യോ െോഗ്ഡക ബ്ഫോബ്്ോ ക.  എന്നോല് ഇവ 

പരിബ്ശ്ോധനയകക്ക വിബ്ധയമോക്ിയ ഒരു ഫയലിലുോംജിബ്യോ െോഗ്ഡക ബ്ഫോബ്്ോ ക ബ്കോപി  കോണോൻ 

 ോധിച്ചില്ല. 

20 ഗ്പവൃത്ി പൂര്ടത്ീേരണ  ാക്ഷയപഗ് ം 

 ൂക്ഷിച്ചി്ില്ല 
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21. ബ് ോഷ്യല് ഓിറ്ക റിബ്പോര്്ക. 

എഎോം ി ഗ്പകോരമുള്ള ബ് ോഷ്യല് ഒ ോിറ്ക നെപോക്ുന്നതക ഇബ്പോഴോണക.  

22.സ റ്്ഡയറി 

 ോംസ്ഥോന  ര്ക്ോരിനകപറ നിര്ബ്േശ്ഗ്പകോരോം  വര്ക്ക ഫയലില്  ൂക്ഷിബ്ക്െ 22 മപത് 

ബ്രഖയോണക ക റ്ക  യറി.പരിബ്ശ്ോധനയകക്ക  വിബ്ധയമോക്ിയ ഗ്പവൃത്ികൾ  ക റ്ക യറി 

 ൂക്ഷിച്ചി്ില്ല. 

11. CIB-  ിറ്ി ണ് ഇൻഫര്ബ്മഷ്ൻ ബ്ബോര്ക 

പതോഴിലുറപക പദ്ധതിയുപെ  ുതോരയത ഉറപോക്ുന്നതിനു ബ്വെിയുള്ള ഒരു ഉപോധിയോണക 

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

അെിസ്ഥോന വിവര്ൾ അതോയതക എറിബ്മറ്ക തുക  ോധന ബ്വതന ഘെക്ൾ യഥോര്ത്ഥ 

പെലവക പതോഴില് ദിന്ൾ തുെ്ിയ വിവര്ൾ  ോധോരണ ജന്ൾക്ുോം രുണബ്ഭോക്തോ 

ക്ൾക്ുോം മനസ്സിലോകുന്ന രീതിയില് ഗ്പദര്ശ്ിപിബ്ക്െതക അനിവോരയമോണക..ഈ ബ്ബോര്ക 

സ്ഥോപിബ്ക്െതക ഓബ്രോ ഗ്പവര്ത്ിയുപെയുോം ആരോംഭഘ്ത്ില് ആണക. ഓബ്രോ ഗ്പവര്ത്ിക്ുോം 

അനു ൃതമോയി നിഷ്കര്ഷ്ിച്ചി്ുള്ള അളവുകളില് ഉള്ള ബ്ബോര്ുകൾ  ിമൻറകഉോം ബ്കോണ്ഗ്കീറ്ുോം 

ഉപബ്യോരിച്ചക നിര്മ്മിച്ചക സ്ഥോപിക്ണപമന്നക നിയമോം അനുശ്ോ ിക്ുന്നുെക. ഇരുമ്പക ,െിൻ ,ഫകള 

ക്സകഷ്ീറ്ുകൾ തുെ്ിയവ ഉപബ്യോരിച്ചി്ുള്ള ബ്ബോര്ുകൾ സ്ഥോപിക്ുന്നതക നിയമവിരുദ്ധമോണക. 

നിര്മ്മോണപച്ചലവക വയക്തിരത ഗ്പവര്ത്ികൾക്ക 3000 രൂപയുോം പപോതു ഗ്പവര്ത്ികൾക്ക 5000 

രൂപയുോം ആണക പരമോവധി െിലവക എന്നോണക ആനുവല് മോറര്  ര്ക്ുലര് നിഷ്കര്ഷ്ിക്ുന്നതക. 

 ിഐബി അെ്ുന്ന ഒരു ബ്ഫോബ്്ോ വര്ക്ക ഫയലില് ഉൾപപെുത്ണോം എന്നതക നിര്ബന്ധമോണ 

 
12.ദറാസ്ഗാര്ടേിനം 

ഗ്ക ഗ്പവൃത്ിയുപെബ്പരക എ കറിബ്മ

റ്കതുക 
എോംബുക്ില്ബ്ര

ഖപപെുത്ിയതു

ക 

ഫീല്ില് ന്ദര്ശ്നോംകപെ

ത്ിയതക 

1 നീര്ത്െത്ില്കല്ലകകയ്യോല
നിര്മ്മോണോംwc/328886 

5000 4990  ിഐബിബ്ബോര്കസ്ഥോപി

ച്ചി്ുെക. 

2 കബ്മ്പോറകകുഴിനിര്മ്മോണോംIf/4
02715 

5000 Nil CIBബ്ബോര്ഡ്കോണുവോൻ ോധി

ച്ചില്ല. 

3 കൃഷ്ികുളോംനിര്മോണോംIF/3820

57 
3000 Nil CIBബ്ബോര്ഡ്കോണുവോൻ ോധി

ച്ചില്ല. 

4 കൃഷ്ികുളോംനിര്മോണോംIF/3820

59 
3000 Nil CIBബ്ബോര്ഡ്കോണുവോൻ ോധി

ച്ചില്ല. 

5 കൃഷ്ികുളോംനിര്മോണോംIf/3820

56 
3000 Nil CIBബ്ബോര്ഡ്കോണുവോൻ ോധി

ച്ചില്ല. 

6 കബ്മ്പോറകകുഴിനിര്മോണോംIF/4

05853 
5000 Nil CIBബ്ബോര്ഡ്കോണുവോൻ ോധി

ച്ചില്ല. 

7 കബ്മ്പോറകകുഴിനിര്മോണോംIF/3

83425 
5000 Nil CIBബ്ബോര്ഡ്കോണുവോൻ ോധി

ച്ചില്ല. 

8 നീര്ത്െത്ില്കല്ലകകയ്യോല
നിര്മോണോം.WC/303974 

5000 4990 കൃതയമോയഅളവില് ിമി

നകറില്നിര്മിച്ചcibസ്ഥോപിച്ചി

്ുെക.പബ്ക്ഷതിയ്യതികബ്ളോതു

കകബ്ളോഒന്നുോംതപന്നബ്രഖപപ

െുത്ിയി്ില്ല 
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പതോഴില് ആവശ്യകത കൃതയമോയി രജിറര് പെയ്യുന്നതിനുോം പതോഴിലോളികളുപെ അര്ഹതകളുോം 

അവകോശ്്ളുോം അവപര ബ്ബോധയപപെുത്ുന്നതിനുോം പദ്ധതികൾ പരിഹരിക്ുന്നതിനുമോയി 

ബ്റോസ്ഗോര് ദിനോം  ോംഘെിപിബ്ക്െതോണക..ജൂണ് മോ ത്ില് ദറാസ്ഗാര്ടേിനം നടത്ിയ ായി 

േണ്ടു. 

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

ഓബ്രോ ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ിലുോം അഞ്ചക അോംര്ളുള്ള ജോഗ്രത ബ്മല്ബ്നോ്  മിതി രൂപീകരിബ്ക് 

െതോണക. ഇതില് പ്ികജോതി-പ്ികവര്ര വിഭോര്ൾക്ക ബ്വെഗ്ത ഗ്പോധോനയോം നല്ബ്കെതുോം 

പകുതി ബ്പര്  കഗ്തീകൾ ആയിരിബ്ക്െതുമോണക. ഏറ്വുോം കുറഞ്ഞ കോലയളവിബ്ലക്ക VMC പയ 

നിയമിബ്ക്െതക ഗ്രോമ ഭയോണക. ഗ്പവര്ത്ി സ്ഥല  ന്ദര്ശ് നോം പതോഴിലോളികളുമോയി 

ആശ്യവിനിമയോം നെത്ല് ,ബ്രഖകളുപെ പരിബ്ശ്ോധന ,ഗ്പവര്ത്ി സ്ഥ ല  ൗകരയ്ളുപെ 

പരിബ്ശ്ോധന ,ഗ്പവര്ത്ികളുപെ രുണനിലവോരോം നിര്ണയിക്ല്, തുക നിര്ണ യോം ഗ്പവര്ത്ിയില് 

ഉെനീളമുള്ള റിബ്പോര്്ിോംരക ഗ്പവര്ത്ിയുപെ  വഭോവപത്  ോംബന്ധിച്ചുള്ള രു ണപരമോയ വിലയി 

രുത്ല് എന്നിവയോണക ഗ്പധോന െുമതല. VMC എല്ലോ ഗ്പവര്ത്ികളുോം പരിബ്ശ്ോ ധി ബ്ക്െതുോം മൂലയ 

നിര്ണയ രജിററില് ബ്രഖപപെുബ്ത്െതുോം ബ് ോഷ്യല് ഓിറ്ക  മയത്ക അവ ഗ്രോമ ഭയില് 

 മര്പിബ്ക്െതുമോണക VMC റിബ്പോര്്ക ഒരു പപോതുബ്രഖയോയി കരുബ്തെ തുോം ആവശ്യപപെുന്നതി 

നനു രിച്ചക ഒരു പപോതു ബ്രഖയോയി പഞ്ചോയത്ക നിന്നുോം ലഭിബ്ക്െതുോം ആണക.്

ഗ്പവൃത്ിസ്ഥലത്കമിക്ബ്പോഴുോംവരോറുെക.അവര്പദ്ധതിയുമോയിബന്ധപപ്കോരയ്ളില്ഗ്ശ്ദ്ധോ

ലുക്ളോണക. 

 

  

 

 

 

 

 

14 നിര്ടദേശങ്ങൾ  

• വര്ക്കഫയലില്  ൂെിപിച്ചി്ുള്ള എറിബ്മറ്ക ജനകീയ ഭോഷ്യിബ്ലക്ക ആക്ി ഗ്പവൃത്ി 

 മയത്ക ബ്മറ്ക്നകപറ കകവശ്ോം വയകക്ണോം ,പപോതു സ്ഥല്ളില് ഗ്പദര്ശ്നത്ിനുോം  

ഉപബ്യോരിബ്ക്െതോണക 
 

• എ എോം  ി  ഗ്പകോരോം  22 ബ്രഖകളുോം വര്ക്ക് ഫയല്  ൂക്ഷിബ്കെതോണക 

•  

• വിഎോം ി അോംര്പല ഗ്രോമ ഭ വഴി തിരപഞ്ഞെുക്ോനുോം അവരുപെ ഗ്പവര്ത്നോം 

പമച്ചപപെുത്ുവോനുോം ഉള്ള നെപെികൾ  വീകരിക്ണോം. 

•  

• പതോഴിലിനുഅബ്പക്ഷിക്ുന്ന രീതി കുറച്ചു കൂെി പമച്ചപപെുത്ുവനുോം, അബ്തോപെോപോം 

കകപറ്ക ര ീതക നല്കുവോനുോം നെപെി ഉെോകണോം 

• പതോഴില് കോര്ിനക അബ്പക്ഷിച്ചക പതിനഞ്ചു ദിവ ത്ിനുള്ളില് തപന്ന കോരകക് 

ലഭയമോക്ുവോനുള്ള നെപെികൾ ഉെോകണോം 

• പതോഴിലിെ്ളില് നിര്ബന്ധമോയുോം അെിസ്ഥോന  ൗകരയോം ഒരുക്ണോം 

(കുെിപവള്ളോം,ഗ്പഥമ ശ്ുഗ്ശ്ൂഷ് ,കയ്യുറകൾ  കോലുറകൾ). 

• എോം ബുക്നിര്ബന്ധമോയുോം ഗ്പവൃത്ി നെക്ുന്ന ഗ്പബ്ദശ്ത്ിനകപറ വിവര്ൾ 

നിര്ബന്ധമോയുോം ബ്രഖ പപെുത്ണോം 

• .പതോഴിലുറപില് അനുവദനീയമോയതുോം മുനകരണന ഗ്കമത്ിലുോം ഗ്പവൃത്ികൾ 

ഏപറ്െുക്ോൻ ഗ്ശ്ദ്ധിബ്ക്െതുെക. 

േതണ്ടത്ലുേൾ  

ഗ്കമ  ബ്പരക വിവര്ൾ 

1 ബോലകൃഷ്ണൻ 

2 മുഹമ്മദക്  

3 തമ്പോൻ  

4 ഇന്ദിര  

5  ബിത ബ്മോഹൻ 
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• ിമോൻക ബ്ഫോോം തയ്യോറോക്ുബ്മ്പോൾ പതോഴില് ആവശ്യpപപെുന്ന തിയതി 

ബ്രഖപപെുത്ിയി്ില്ല.  

• ഉബ്ദയോരസ്ഥര് ബ്രഖകളില് ഒപുപവക്ുബ്മ്പോൾ തീയ്യതി കബ്രഖപപെുത്ിയതക ആയി 

കോണോൻ  ോധിച്ചില്ല  

• പദ്ധതിയുപെ ശ്രിയോയ രീതിയിലുള്ള നെത്ിപിനക വിഎോം ിയുപെ ഇെപപെലുകൾ 

ഗ്പവൃത്ി സ്ഥല്ളില് ഉെോയതക ആയി അറിയോൻ  ോധിച്ചില്ല  

• പെക്ക് ലവീഫക് ബ്പോപല ഗ്പോധോനയോം ഉള്ള മ കപറരക ബ്റോളില് പവ്ിതിരുത്ലുകൾ കോണോൻ 

 ോധിച്ചു.  

• മറര് ബ്റോളില് ഗ്പസ്തു ത ഗ്പവൃത്ിയുപെ അളവുകൾ ബ്രഖപപെുത്ുന്ന എോം.ബുക്ിൻപറ 

നമ്പര് ബ്രഖപപെുതിയി്ില്ല എന്നക കെു.  

• എോം ബുക്ില് ഗ്പവൃത്ി നെക്ുന്നഗ്പബ്ദശ്ത്ിനകപറ വിവര്ൾ ഒന്നുോം കോണോൻ 

കഴിഞ്ഞി്ില്ല.  

• പതോഴിലോളികൾക്ക അെിസ്ഥോന  ൗകരയ്ൾ ലഭിച്ചതോയി അറിയോൻ കഴിഞ്ഞില്ല.  

• െില പതോഴിലോളികൾക്ക പതോഴില് കോര്ക അബ്പക്ഷിച്ചക 15 ദിവ തിനകോം ലഭിെി്ില്ല 

എന്നക മന ിലോക്ോൻ  ോധിച്ചു.  

•  

15.ഉപ ംഗ്ഗഹം:ഗ്പവര്ത്ികൾ തിരപഞ്ഞെുക്ുബ്മ്പോൾ  അതീവ ജോഗ്രത പുലര്ബ്ത്െതുെക. 

ഭൂമിപയ പുനരുജ്ജീവി പിക്ുന്നതിനു൦  അതുവഴി   ുസ്ഥിര വിക നോം  ോധയമോകുന്നതിനുോം 

ലകക്ഷ്യോം പവച്ചി്ുള്ള പതോഴിലുറപു പദ്ധതിയുപെ പ്ലോനിോംരക , നെത്ിപക എന്നിവ  ോമൂഹിക 

പോരിസ്ഥിക  മോനദണ്ഡ്ൾ പോലിെക പകോെക ശ്ോ കഗ്തീയ മോയിത്പന്ന നെപിലോബ്ക്െതുെക. 

എ്പനപയങ്കിലുോം ഗ്പവര്ത്ികൾ നെപിലോക്ി പെലവക കൂ്ുക എന്നുോം   പതോഴിലോളികൾക്ക 

പതോഴില് ദിന്ൾ കൂ്ുക എന്നുോം മോഗ്തമോവരുതക നിലപോെുകൾ.   വയക്തമോയ കോഴ്ചപോെില്ലോപത 

അശ്ോ കഗ്തീയമോയ രീതിയില് ഗ്പവര്ത്ികൾ പതപരപഞ്ഞെുക്ുന്നതുോം പെയ്യുന്നതുോം , 

കോലോനു ൃതമല്ലോത് ഗ്പവര്ത്ികൾ പെയ്യുന്നതുോം ഇതിനകപറ യഥോര്ത്ഥ ലക്ഷയപത് 

കളങ്കപപെുത്ുന്നതോയി  വിഷ്മബ്ത്ോപെ ബ്നോക്ി നില്ബ്ക്െി വരുന്നതക ആശ്ങ്കോജനകമോണക. 

ഈ  ോമൂഹിക പരിബ്ശ്ോധന ഒരു ഉയിര്പത്ഴുബ്ന്നല്പിനു  ോധയമോകുന്ന ഗ്പതയോശ്ബ്യോപെ ഈ  

റിബ്പോര്്ക  മര്പിക്ുന്നു.  

 

അനുബന്ധോം- 1- മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ ത ാഴിലുറപ്്പ പദ്ധ ി ഗ്പോരം 

ഏതറ്ടുക്കാവുന്ന ഗ്പവൃത്ിേൾ : 

വിഭാഗം എ-ഗ്പകൃതി വിഭവ പരിപോലനവുമോയി ബന്ധപപ് പപോതു ഗ്പവൃത്ികൾ. 

വിഭാഗം ബി-ഖണ്ഡിക അഞ്ചില് പരോമര്ശ്ികുന്ന കുെുോംബ്ളകക്ക ജീവബ്നോപോധി 

പമച്ചപപെുത്ുവോനുള്ള ഗ്പവൃത്ികൾ. (ബി പി എല് ,പ്ിക ജോതി, പ്ികവര്ഗോം, വിധവകൾ, 

ഭിന്നബ്ശ്ഷ്ിക്ോര്, ഐഎകവ രുണബ്ഭോക്തോക്ൾ.) 

വിഭാഗം  ി- ബ്ദശ്ീയ ഗ്രോമീണ ഉപജീവന മിഷ്നകപറ നിബന്ധനകൾക്ക വിബ്ധയമോയി 

ഗ്പവര്ത്ിക്ുന്ന  വയോം  ഹോയ  ോംഘ്ൾക്ക പപോതു അെിസ്ഥോന പ ൗകരയ വിക നോം. 

വിഭാഗം ഡി-ഗ്രോമീണ അെിസ്ഥോന പ ൗകരയ വിക ന ഗ്പവൃത്ികൾ.,  

ഭൂഗ്പദേശത്ിന്തറ വിവരങ്ങൾ:നീര്ടത്ടത്ില്േല്ലേ്യ്യാലനിര്ടമാണംwc/328886,wc/303974 

എോം വി രവി കൃഷ്ണപിള്ള  ുശ്ീല കുമോരി  ുധര്മണി 

 ുജ ശ്ിവദോ ൻ ജോനകി െഗ്ന്ദിക ഭോയക  രബ്മശ്ൻ 

യബ്ശ്ോദ തങ്കമണി ശ്ോന്ത്മ്മ  ബ്മോഹൻദോ ക 

മറിയോമ്മ ബഷ്ീര്   ിബി ജയകുമോര്  

 ീമ ശ്ശ്ിധരൻ n v ശ്ശ്ി പക ി പെല്ലപൻ 

പനി 

ഗ്പദീപക  ഭരതൻ ക നബ പി  രോബ്ജഷ്ക 

ഹരീഷ്ക ലക്ഷ്മി കൗ ലയ ഉഷ് 

വ ന്ത് ഖോദര് അമ്മിണി  ോവിഗ്തി 
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ഗ്ഗാമ  ഭ നിര്ടദേശങ്ങൾ  

• ഫയലുകളില്  ൂക്ഷിബ്ക്െ 22 ബ്രഖകൾ കൃതയമോയി  ൂക്ഷിക്ുക.  
• അെിസ്ഥോന  ൗകരയ്ൾ ആയ കക ഉറ കോല് ഉറക, കുെി പവള്ള പോഗ്തോം, തണല് ഷ്ീറ്ക 

എന്നിവ പതോഴിലോളികൾക്ക ലഭയമോക്ണോം  
• പതോഴിലുറപില്അനുവദനീയമോയതുോംമുനകരണനഗ്കമത്ിലുോംഗ്പവൃത്ികൾഏപറ്െുക്ോ
ൻഗ്ശ്ദ്ധിബ്ക്െതുെക. 

• പതോഴില്കോര്ിനകഅബ്പക്ഷിച്ചകപതിനഞ്ചുദിവ ത്ിനുള്ളില്തപന്നകോരകക്ലഭയമോക്ു
വോനുള്ളനെപെികൾഉെോകണോം. 

• വിഎോം ിഅോംര്പലഗ്രോമ ഭവഴിതിരപഞ്ഞെുക്ോനുോംഅവരുപെഗ്പവര്ത്നോംപമച്ചപപെു

ത്ുവോനുോംഉള്ളനെപെികൾ വീകരിക്ണോം. 

ത ാഴിലുറപ്പ് ഉദേയാഗസ്ഥരില് നിന്നും ലഭിച്ച മറുപടി 

• കൂലികവകുന്നതകബ്കഗ്ന്ദഫെക്കവകുന്നതകകോരണോംആണക 
• .മിക്വരകക്ുോം പതോഴില് കോര്ക അനുവദിച്ചു 15 ദിവ ത്ിനുള്ളില് തപന്ന കോര്ക 

അനുവദിച്ചി്ുെക.  

ഗ്ഗാമ  ഭ  ീരുമാനം 

• കുെിപവള്ള ൗകരയോം
,രുമോനിച്ചുബ്പക്ഷനല്കോൻതീകയ്യുറകോലുറഎന്നിവലഭിക്ുനതിനോയിപഞ്ചോയത്ില്അ.  

• എഎോം ിഗ്പകോരോംവരകക്ക്ഫയലിലകഇരുപത്ിരെുബ്രഖകൾ ൂക്ഷിക്ോൻതീരുമോനിച്ചു. 
• പുതിയപദ്ധതികൾമുൻരണന ഗ്കമത്ില് 

അെുത്ആക്ഷൻപ്ലോനില്ഉൾപപെുത്ോൻതീരുമോനിച്ചു..  

• പതോഴില്് കോര്ക് അബ്പക്ഷിച്ചക് 15 ദിവ ത്ിനുള്ളില്് തപന്ന് പതോഴില്് കോര്ക്

അനുവദിക്ോൻ് വീകരിക്ുോം.  

 


