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ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്് റിദപ്പാര്ട്്് 

  

ജില്ല: കണ്ണൂര് 
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ആമുഖോം 
ഇന്ത്യയിൽ  ോധോരണക്ോരോയ ജന്ളുപേ പതോഴിൽ പെയ്യുവോനുള്ള അവകോശ്പത്  ോംരക്ഷിച്ചക 

നിലനിര്ത്ുന്നതിനോയി 2005 പ പകറ്ോംബര് അഞ്ചോോം തീയതി ബ്ദശ്ീയ ഗ്രോമീണ പതോഴിലുറപക 

നിയമോം നിലവിൽ വന്നു. അവിദഗ്ധ കോയിക പതോഴിലിൽ ഏര്പപേോൻ  ന്നദ്ധതയുള്ള 

ഗ്രോമഗ്പബ്ദശ്്ളിൽ അധിവ ിക്ുന്ന ഏപതോരു കുേുോംബത്ിനുോം ഒരു  ോമ്പത്ിക വര്ഷ്ോം 100 

ദിവ ത്ിൽ കുറയോത് പതോഴിൽ ഉറപോക്ുന്നബ്തോപേോപോം രുണബ്മന്മയുള്ളതുോം 

സ്ഥോയിയോയി്ുള്ളതുോം ഉൽപോദനക്ഷമവുമോയ ആസ്തികളുപേ  ൃഷ്ടിയോണക ഈ പദ്ധതിയുപേ 

മുഖയ ലക്ഷയോം.ദരിഗ്ദരുപേ ഉപജീവനവുോം ആയി ബന്ധപപ് വിഭവോേിത്റ ശ്ക്തിപപേുത്ുകയുോം 

 ോമൂഹികമോയി പിബ്ന്നോക്ോം നിൽക്ുന്ന എല്ലോ കുേുോംബ്പളയുോം പദ്ധതിയിൽ 

ഉൾപപേുത്ുകയുോം പഞ്ചോയത്ക രോജക സ്ഥോപന്പള ശ്ക്തിപപേുത്ുക  എന്നതുോം ഇതിൻപറ 

ലക്ഷയമോണക. വിബ്ശ്ഷ്തകൾ 

 

⮚ നിയമത്ിൻപറ പിൻബലമുള്ള അവകോശ്ോധിഷ്ഠ ിതപദ്ധതി 

⮚ ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ക ഗ്പബ്ദശ്ത്ക തോമ ിക്ുന്ന 18 വയസ്സക പൂര്ത്ിയോയ 

ഏപതോരോൾക്ുോം പദ്ധതിയിൽ പങ്കോളിയോകോോം 

⮚  കഗ്തീക്ുോം പുരുഷ്നുോം തുലയ ബ്വതനോം  

⮚ പരിസ്ഥിതി  ോംരക്ഷണോം കോര്ഷ്ിക ബ്മഖലയിപല അേിസ്ഥോന  ൗകരയ 

വിക നോം എന്നിവയകക്ക മുൻരണന 

⮚ പതോഴിലോളികൾ തപന്ന ഗ്പവര്ത്ികൾ കപെത്ുകയുോം ആ ൂഗ്തണപത് 

 ഹോയിക്ുകയുോം പെയ്യുന്നു 

⮚ ആ ൂഗ്തണത്ിലുോം നിര്വഹണത്ിലുോം തികഞ്ഞ  ുതോരയത 

⮚ കരോറുകോപര ഇേനിലക്ോബ്രോ ഇല്ല 

⮚ പപോതുജന പങ്കോളിത്ബ്ത്ോപേ ബ്ലബര് ബഡ്ജറ്ക 

⮚ ബോങ്കക ബ്പോബ്റോഫീ ക വഴി മോഗ്തോം ബ്വതന വിതരണോം 

⮚  കഗ്തീകൾക്ക മുൻരണന 

⮚ കമ്പയൂ്ര് ശ്ൃോംഖല വഴിയുള്ള ബ്മോണിറ്റിോംരക  ോംവിധോനോം 

⮚ ഗ്രോമ ഭ പദ്ധതി ഓഡിറ്ക പെയ്യുന്നു 

ബ്ദശ്ീയ ഗ്രോമീണ പതോഴിലുറപക പദ്ധതി ഗ്പകോരോം ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ക ഗ്പബ്ദശ്ത്ക  നേപിലോക്ുന്ന 

മുഴുവൻ ഗ്പവൃത്ികളുോം  ബ് ോഷ്യൽ ഓഡിറ്ി്ിനു വിബ്ധയമോക്ണപമന്ന17(2) വകുപക 

നിഷ്കര്ഷ്ിക്ുന്നു പദ്ധതി ഗ്പവര്ത്ന പത്പറ്ിയുോം പപോതു ധനോംെിലവഴിക്ുന്നതിപനപറ്ിയുോം 

പൗര  മൂഹോം നേത്ുന്ന  പര യവുോം  വതഗ്ന്ത്വുമോയ പരിബ്ശ്ോധനയോണക ആണക ബ് ോഷ്യൽ 

ഓഡിറ്ക അഥവോ  ോമൂഹിക പരിബ്ശ്ോധന .പതോഴിലുറപക നിയമഗ്പകോരോം വര്ഷ്ത്ിൽ രെുതവണ 

ബ് ോഷ്യൽ ഓഡിറ്ക ഗ്രോമ ഭകൾ എല്ലോ വോര്ഡിലുോം കൃതയമോയി നേബ്ത്െതോണകബ് ോഷ്യൽ 

ഓഡിറ്ക ലൂപേ അഴിമതി ഇല്ലോതോക്ുന്നതിനുോം  ുതോരയത ഉറപു വരുത്ുന്നതിനുോം കോരയക്ഷമത 

വര്ധിപിക്ുന്നതിനക   ത്ഭരണോം ഉറപോക്ുന്നതിനുോം കഴിയുന്നു.പദ്ധതി പണോം ശ്രിയോയ 

രീതിയിൽ െിലവഴിച്ചി്ുെക എന്നുോം പണോം പെലവഴിച്ചക അതുപകോെക പദ്ധതിയുപേ ലക്ഷയോം 

കകവരിച്ചി്ുെക എന്നുോം രുണബ്ഭോക്തോക്ളുപേ ജീവിതത്ിൽ രുണകരമോയുോം  കോരയമോയ മോറ്ോം 

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

ബ്മോണിറ്റിോംരക തുേ്ി എല്ലോ വയക്തികളുോം ബ് ോഷ്യൽ ഓഡിറ്ക ഗ്രോമ ഭയിൽ നിര്ബന്ധമോയുോം 

പപങ്കേുക്ണോം.മഹോത്മോ രോന്ധി ബ്ദശ്ീയ ഗ്രോമീണ പതോഴിലുറപകപ ദ്ധതിയിൽ   ുരമവുോം 

 ുതോരയവുമോയി ബ് ോഷ്യൽ ഓഡിറ്ക നേത്ുന്നതിനക  ബ്കരളത്ിൽ   വതഗ്ന്ത് െുമതലയുള്ള 

ബ് ോഷ്യൽ ഓഡിറ്ക യൂണിറ്ക നിലവിൽവന്നു 

1.രീതിശ്ോ കഗ്തോംതോപഴ പറയുന്ന രീതി അവലോംബിച്ചോണക ഈ റിബ്പോര്്ക തയ്യോറോക്ിയി്ുള്ളതക. 

1. ഓഡിറ്ക പ്ലോൻ  

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

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

6. വിവര്ളുപേ ബ്ഗ്കോഡീകരണോം: ബ്ഗ്കോ ക പവരിഫിബ്ക്ഷ്ൻ, അവ ോനവ് െര്ച്ച 

7. കരേക റിബ്പോര്്ക തയ്യോറോകക 
ബ് ോഷ്യൽ്ഓഡിറ്ക്്ഗ്രോമ ഭ 

2.പഞ്ചായത്്്അടിസ്ഥാനവിവരങ്ങൾ    
1 ജില്ല കണ്ണൂര് 

2 ബ്ലോക്ക്   പയ്യന്നൂര് 

3 അതിരുകൾ  

3.1 കിഴക്ക പെറുപുഴ ,ആലബ്ക്ോേക് ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ക് 

3.2 പേിഞ്ഞോറക കോബ്ങ്കോൽ ആലോംപേപകഗ്രോമപഞ്ചോയത്ക 

3.3 പതക്ക് എരമോംകുറ്ൂര് ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ക 

3.4 വേക്ക കോ റബ്രോഡ്ജില്ല 

4 വിസ്തീര്ണോം  76.98 

5 വോര്ഡക് കളുപേഎണ്ണോം 16 

6 ജന ോംഖയ  29374 

7 സ്കൂ ൾ 16 

8 കുേുോംബഗ്ശ്ീയൂണിറ്ക 303 

9 അോംരൻവോേി 40 

4.ത ാഴിലുറപ്്പപദ്ധ ിഅടിസ്ഥാനവിവരം 

പതോഴിൽ കോര്ഡക്     

( ആപക)  

ആകകറ്ീവകപതോഴിൽ 

കോര്ഡക് 

ആകകറ്ീവകപതോഴിൽ കോര്ഡക് 

(sc/എ ക,േി) 
നൂറുദിനപതോഴിൽ  

4371 2297 Sc-93 S T-45 503 

4.വാര്ടഡ്് ലത്ില്   ത ാഴിലുറപ്്പ പദ്ധ ിയില് രജി ്തറര്ട തെയ്തവരുതടവിവരങ്ങൾ 

പതോഴിൽ കോര്ഡക്( 

ആപക) 

ആകകറ്ീവക പതോഴിൽ 

കോര്ഡക് 

ആകകറ്ീവക പതോഴിൽ 

കോര്ഡക് (sc/എ ക,േി) 
നൂറു ദിന പതോഴിൽ 

300 33 St- 1 16 

5.ഓഡിറ്്് നു വിദേയമാക്കിയ  ഗ്പവൃത്ിേളുതട ലിസ്്റ്റല് 

ഗ്േ

മ 

ന 

ഗ്പവൃത്ിയുതട ദപര് വര്ട 

ക്്ക് ഐ,ഡി 

ോലയ

ളവ ്

ഗ്പവൃ

ത്ി 

േിനങ്ങൾ 

െിലവ ്

അവിദഗ്ധ 

ബ്വതനോം 

വിദരക്ധ 

ബ്വതനോം 

CIB Total 

1 കല്ലു കയ്യോല നിര്മോണോം 
WC/ 305298 

02.01.19  

21.03.19 

 

619 140162 96050 

 

5000 241212 

6.ഗ്പവര്ടത്ിേളുതടപരിദശാേനവിവരണം 
 ഗ്പവൃത്ിയുപേ ബ്പരക എോം ബുക്ിൽ ബ്രഖ 

പപേുത്ിയ അളവക 

ഫീൽഡക് പരിബ്ശ്ോധന പരിബ്ശ്ോധനയിൽ 

കെ അളവുകൾ 

2 കല്ലു കയ്യോല നിര്മോണോം 

W C/ 328873 

596 മീറ്ര് 596 മീറ്ര് 

ഗ്പവൃത്ി :കല്ലക-കയ്യോല നിര്മോണോംകല്ലക കയ്യോല നിരകമിച്ചി്ുള്ളതക പപപേനയിലുോം 

കേോോംക്ുന്നു ഭോര്ളിലക ആയിരുന്നു.കല്ലു  കയ്യോലയുപേ അളവക കൃതയോം 596 മീറ്രക തപന്ന അളന്നു 

എേുക്ുവോനക   ോധിച്ചു. ഫയലിലക  ോക്ഷയപഗ്തോം  ൂക്ഷിക്ോത്തിനോലക ബ്മറ്ക നകപറ 

 ഹോയബ്ത്ോേുകൂേിയോണക കയ്യോല അളപന്നേുക്ുവോനക  ോധിച്ചതക്. കല്ലു കയ്യോലകൾ അധികോം 

കോേക കയറോത്തിനോലക കൃതയമോയി തപന്ന അളക്ുവോനക  ോധിച്ചി്ുെക.ഗ്പദീപനക,  ുമിഗ്ത എന്നീ 
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വയക്തികളുപേ പറമ്പുകളിലക ആയി വര്ഷ്കോലത്ക 38 മീറ്രക കല്ലു-കയ്യോല തകര്ന്നതോയി കോണോനക 

 ോധിച്ചു.കല്ലക കയ്യോല നിരകമോണോം നല്ല ഗ്പവര്ത്ിയോയി ആയി തീര്ന്നി്ുെക എന്നു ഭൂവുേമകളക 

അഭിഗ്പോയപപ്ു. 

 7.അവോശ അേിഷ്ഠ ി  നിരീക്ഷണങ്ങൾ 

  മഹോത്മരോന്ധി ബ്ദശ്ീയഗ്രോമീണ പതോഴിലുറപക നിയമത്ിലൂപേ ഗ്രോമീണ ജനതയകക്ക പതോഴിൽ 

നല്കപപേുന്നബ്തോപേോപോം അവരുപേ പത്ു അവകോശ്്ളുോം  ോംരക്ഷിക്പപേുന്നു. ബ് ോഷ്യൽ 

ഓഡിറ്ിലൂപേ ഗ്പവൃത്ികളുപേ പരിബ്ശ്ോധനയുോം അബ്തോപേോപോം പതോഴിലോളികളുപേ 

പത്വകോശ്്ളുോം  ോംരക്ഷിക്പപേുന്നുപവന്നുോം വിലയിരുത്ുന്നു. പതോഴിലുറപക 

നിയമത്ിലൂപേ പതോഴിലോളികൾക്ക ലഭയമോയ അവകോശ്്പള കുറിച്ചക തോപഴ പറയുന്നു. 

1.ത ാഴില് ോര്ടഡുമായി ബന്ധതപ്പ്വ: 

പതോഴിൽകോര്ഡക്ഒരുആധികോരികബ്രഖയോണക .മഹോത്മോ രോന്ധി ബ്ദശ്ീയ ഗ്രോമീണ പതോഴിലുറപക 

നിയമത്ിപല പഷ്ഡയൂൾ 2 ഗ്പകോരോം പതോഴിൽ കോര്ഡിനക അബ്പക്ഷ നൽകുന്ന കുേുോംബ്ൾക്ക 15 

ദിവ ത്ിനകോം തികച്ചുോം പ ൗജനയമോയി പതോഴിൽ കോര്ഡക് ലഭയമോക്ണപമന്നക 

അനുശ്ോ ിക്ുന്നു. കൂേോപത കൃതയമോയ ഇേബ്വളകളിൽ കോര്ഡക പുതുക്ി നൽബ്കെതുമോണക. 

പതോഴിൽ കോര്ഡക പതോഴിലോളികളുപേ കകവശ്ോം തപന്നയോണക  ൂക്ഷിബ്ക്െതക.  ഡിമോൻറക 

നൽകുന്ന തീയതിയോണക ബ്രഖപപേുബ്ത്െ ഭോരോം ഒഴിഞ്ഞു കിേക്ുന്നതോയി കെു.എന്നോൽ 

പതോഴിൽ ഏര്പപ് ദിവ ്ൾ കൃതയമോയി ബ്രഖ പപേുത്ിയിരിക്ുന്നു. പതോഴിൽ കോര്ഡിൽ 

പതിപിബ്ക്െ ബ്ഫോബ്്ോയുപേ പെലവക  പതോഴിലോളികൾ  വന്ത്ോം കകയ്യിൽ നിന്നക 

പെലവോക്ുകയോണക പെയ്തി്ുളളതക. 

2.ത ാഴില് ലഭിക്കുന്ന ്  ംബന്ധിച്ച്: 

പതോഴിൽ കോര്ഡുള്ള ഏപതോരു കുേുോംബത്ിനുോം 100 ദിവ പത് അവിദഗ്ദ കോയിക പതോഴിലിനക 

അവകോശ്മുെക. അബ്പക്ഷ നൽകിയോൽ കകപറ്ു രശ്ീതക നൽകുകയുോം15 ദിവ ത്ിനകോം 

പതോഴിൽ  ലഭയമോക്ണപമന്നുോം നിയമത്ിൽ ഗ്പതിപോദിക്ുന്നു..അബ്പക്ഷ  വീകരിക്ുന്ന 

മുറയകക്ക അബ്പക്ഷകനക കകപറ്ു രശ്ീതക  നിര്ബന്ധമോയുോം നൽകണപമന്നക നിയമത്ിൽ 

അനുശ്ോ ിക്ുന്നുെക . ഫയലിൽ പതോഴിൽ അബ്പക്ഷകബ്ളോ രശ്ീതിനകപറ പകൗെര് സ്ലിപക 

കോണോൻ  ോധിച്ചി്ില്ല.  പതോഴിലുറപക നിയമഗ്പകോരോം പതോഴിൽ ആവശ്യപപ്ു കഴിഞ്ഞോൽ 15 

ദിവ ത്ിനകോം പതോഴിൽ ലഭയമോക്ണപമന്നുെക. വോര്ഡിപല പതോഴിലോളികൾക്ക പതോഴിൽ 

ആവശ്യമുള്ള  മയ്ളിൽ  അബ്പക്ഷ  മര്പിക്ുന്ന മുറയകക്ക 15 ദിവ ത്ിനകോം പതോഴിൽ 

അനുവദിബ്ക്െതുെക. വോര്ഡിപലപതോഴിലോളികൾ തീയ്യതി ബ്രഖപപേുത്ി  ബ്രഖോമൂലോം 

അബ്പക്ഷ  മര്പിക്ോറുെക. പപക്ഷ ആ അബ്പക്ഷ ഫയലിൽ കോണോൻ  ോധിച്ചില്ല. 

അതുപകോെുതപന്ന കൃതയമോയി പതോഴിൽ ലഭിച്ചി്ുബ്െോ എന്നക ബ്രഖകളിൽ നിന്നുോം വയക്തമല്ല. 

ഒരു തവണ ഏഗ്പിലിൽ  പതോഴിലിനക അബ്പക്ഷിച്ചി്ക ജൂലോയക മോ ത്ിൽ ആണക പതോഴിൽ 

ലഭിച്ചി്ുള്ളതക. 

3.പതോഴിലില്ലോയ്മദവ നം: 

പതോഴിൽ ആവശ്യപപ്ു കഴിഞ്ഞോൽ 15 ദിവ ത്ിനകോം പതോഴിൽ ലഭയമോക്ോത്പക്ഷോം 

പതോഴിലില്ലോയ്മ ബ്വതനോം ലഭിക്ോൻ അവകോശ്മുെക.വോര്ഡിപലപതോഴിലോളികൾ തീയ്യതി 

ബ്രഖപപേുത്ി  ബ്രഖോമൂലോം അബ്പക്ഷ  മര്പിക്ോറില്ല ,അതുപകോെക തപന്ന പതോഴിലില്ലോയ്മ 

ബ്വതനോം ലഭിബ്ക്െ  ോഹെരയോം ഉെോയി്ില്ല 

4.തഷ്ല്്് ഓ് ദഗ്പാജേ്റ്്്   ംബന്ധിച്ച്: 

വോര്ഡിൽ ആവശ്യമോയ വിക ന ഗ്പവൃത്ികൾ കപെത്ുന്നതിനക പതോഴിലോളികൾക്ക 

അവകോശ്ോം ഉെക. പതോഴിൽ കപെത്ുന്നതിനു പതോഴിലോളികളുപേയുോം ബ്മറ്ിപെയുോം ഭോരത്ക് 

നിന്നുോം പങ്കോളിത്മുെോവുന്നുെക, എന്നോൽ പതോഴിലുറപിൽ അനുവദനീയമോയ ആസ്തി വിക ന 

ഗ്പവൃത്ികൾ കപെത്ുന്നതിനക വോര്ഡിപല വിവിധ ബ്മഖലയിൽ ഉള്ളവരുപേ പങ്കോളിത്ോം 

ഉെോബ്വെതുെക. 

5.യാഗ് ാ തെലവ ് ംബന്ധിച്ച്: 
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പതോഴിലോളികൾക്ക തോമ  സ്ഥലത്ുനിന്നുോം 5 കിബ്ലോമീറ്ര് െുറ്ളവിൽ പതോഴിൽ 

ലഭിക്ുവോനുള്ള അവകോശ്മുെക, ഗ്പസ്തു ത പരിധിക്ു പുറത്ു  പതോഴിൽ പെബ്യ്യെ  ോഹെരയോം 

ഉെോവുകയോപണങ്കിൽ യോഗ്തോ ബത്യോയി കൂലിയുപേ 10% തുക നിലവിപല കൂലി ഗ്പകോരോം  27 

രൂപ 10 കപ  ഗ്പവൃത്ി ദിവ ്ളിൽ ലഭയമോക്ണോം. അഞ്ചകകിബ്ലോമീറ്ര് പരിധിക്പുറോം 

പതോഴിലുറപക ഗ്പവൃത്ി പെയ്തില്ല എന്നോണു പതോഴിലോളികളിൽ നിന്നുോം മന ിലോക്ോൻ 

കഴിഞ്ഞതക. 

6.ഗ്പവൃത്ി സ്ഥലതത് ത ൌേരയങ്ങൾ  ംബന്ധിച്ച്; 

പതോഴിലിേ്ളിൽ ലഭിബ്ക്െ അേിസ്ഥോന പ ൗകരയ്ളോയ ഗ്പഥമ ശ്ുഗ്ശ്ൂഷ്ോ 

 ോംവിധോന്ൾ, വിഗ്ശ്മ  മയപത് തണൽ  ൗകരയോം, കുേിപവളളോം എന്നിവ 

പതോഴിലോളികൾക്ക പ ൗജനയമോയി ലഭയമോബ്ക്െതുെക.  . പതോഴിലോളികളുമോയുള്ള കൂേിക്ോഴ്ച 

യിൽ മന ിലോക്ോൻ ോധിച്ചതക  കുേിപവള്ളത്ിനോയി  പോഗ്തോം,ഗ്ലോ ക് എന്നിവയുോം അബ്തോപേോപോം  

ഗ്പഥമ ശ്ുഗ്ശ്ൂഷ് മരുന്നുകളുോം ആദയ കോല്ളിൽ ലഭയമോയിരുന്നു എന്നുോം ഇബ്പോൾ അവപയോന്നുോം 

തപന്ന ലഭയമല്ല എന്നക അറിയുവോൻ  ോധിച്ചു. എന്നോൽ ഇതുവപര പതോഴിലോളികൾക്ക ,കയ്യുറ 

കോലുറ ലഭിച്ചി്ില്ല .ഇതക നിര്വഹണ ഏജൻ ിയുപേ ഭോരത്ുനിന്നുള്ള വീഴ്ചയോണക, തുേര്ന്നുള്ള 

ഗ്പവൃത്ികളിൽ അേിസ്ഥോന പ ൗകരയ്ൾ ലഭയമോക്ുന്നതിനക നിര്വഹണ ഏജൻ ി 

ഗ്ശ്ദ്ധിബ്ക്െതുെക.  

       അപേടങ്ങൾ  ംബന്ധിച്ച്: 

പതോഴിലുറപക ബ്ജോലിക്ിപേ പതോഴിലോളികൾക്ക ഏപതങ്കിലുോം തരത്ിലുള്ള അപകേോം  ോംഭവിച്ചു 

ബ്പോവുകയോപണങ്കിൽ നിയമത്ിപല പഷ്ഡയൂൾ 2(5)ഗ്പകോരവുോംഅദ്ധയോയോം 9 പല പരോമര്ശ്്ളുപേ 

അേിസ്ഥോനത്ിലുോം െികിൽ ോ പെലവുകളുപേ ബ്രഖകൾ  മര്പിക്ുന്ന മുറയകക്ക  ഗ്പസ്തു ത തുക 

മുഴുവനുോം അനുവദിച്ചു പകോേുബ്ക്െതോണക.ഓഡിറ്ക് കോലയളവിൽ അത്രത്ിൽ ഉള്ള 

അപകേ്ൾ ഒന്നുോം  ോംഭവിച്ചി്ില്ല 

7.ദവ നം ലഭയമാക്കുന്ന ്  ംബന്ധിച്ച്; 

           പതോഴിലുറപക നിയമത്ിൽ ത ക്ഷന് 3(2)ഗ്പകോരോം മറര് ബ്റോളക കോലോവധി കഴിഞ്ഞു 15ദിവ  

ത്ിനകോം പതോഴിലോളികളുപേ അപക്ൗെിൽ കൂലി ലഭിക്ുവോൻ അവകോശ്മുെക.  

പഞ്ചോയത്ിൽ നിന്നുോം പതിനഞ്ചക ദിവ ത്ിനുളളിൽ എഫക.േി.ഒ ജനബ്ററ്ക പെയ്തി്ുെക.  

8.പരാ- ി പരിഹാരം  ംബന്ധിച്ച്: 

പതോഴിലുറപുമോയി ബന്ധപപ് ഏപതങ്കിലുോംകോരയത്ിൽ പരോതിയുെോകുന്ന പക്ഷോം ആയതക 

ബ്രഖോമൂലോം പഞ്ചോയത്ിൽ പരോതിപപേോവുന്നതോണക, ഗ്പസ്തു ത പരോതികൾ  വീകരിച്ചു ര ീറ്ക് 

നൽകുകയുോം പരമോവധി 7 ദിവ  പരിധിക്ുള്ളിൽ അബ്നവഷ്ിച്ചു പരോതിക്ോരനക മറുപേി 

നൽബ്കെതോണക. പരോതികൾ അറിയിക്ുന്നതിനുള്ള ബ്േോൾ ഗ്ഫീ നമ്പരക (18004251004 ) 

പപോതുജന്ൾക്ക കോണോവുന്ന രീതിയിൽ പഞ്ചോയത്ക ഓഫീ ിൽ ഗ്പദര്ശ്ിപിബ്ക്െതുെക . 

പഞ്ചോയത്ിപല പരോതി രജിറര് പരിബ്ശ്ോധിച്ചബ്പോൾ ഇതുവപരയോയി പരോതികപളോന്നുോം തപന്ന 

രജിററിൽ ബ്രഖപപേുത്ിയതോയി കെില്ല. 

9.ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്് നടത്ുന്ന ്  ംബന്ധിച്ച്: 

പതോഴിലുറപിൽ ഏപറ്േുത് ഗ്പവൃത്ികൾ ബ് ോഷ്യൽ ഓഡിറ്ക് നേത്ുന്നതിൽ 

പങ്കോളികളോവുന്നതിനു പതോഴിലോളികൾക്ക അവകോശ്മുെക. എ എോം  ി ഗ്പകരമുള്ള ബ് ോഷ്യൽ 

ഓഡിറ്ക നേക്ുന്നതക ഇബ്പോഴോണക. 

 

         10.അപേടങ്ങൾ  ംബന്ധിച്ച്: 

പതോഴിലുറപക ബ്ജോലിക്ിപേ പതോഴിലോളികൾക്ക ഏപതങ്കിലുോം തരത്ിലുള്ള അപകേോം 

 ോംഭവിച്ചു ബ്പോവുകയോപണങ്കിൽ നിയമത്ിപല പഷ്ഡയൂൾ 2(5)ഗ്പകോരവുോംഅദ്ധയോയോം 9 പല 

പരോമര്ശ്്ളുപേ അേിസ്ഥോനത്ിലുോം െികിൽ ോ പെലവുകളുപേ ബ്രഖകൾ  മര്പിക്ുന്ന 

മുറയകക്ക  ഗ്പസ്തു ത തുക മുഴുവനുോം അനുവദിച്ചു പകോേുബ്ക്െതോണക.ഓഡിറ്ക കോലയളവിൽ 

അപകേ്ൾ ഒന്നുോം   ോംഭവിച്ചി്ില്ല.  

8.ത ാഴിലാളിേളുതടേടമേൾ 

1. കൃതയ മയത്കപതോഴിൽസ്ഥലത്കഹോജരോയിഒപക വയകക്ുക. 
2. പതോഴിലുറപകഗ്രോമ ഭയകക്കബ് ോഷ്യൽഓഡിറ്കഗ്രോമ ഭയുോം കൃതയമോയിപപങ്കേുക്ുക 
3. ഗ്പകൃതി ോംരക്ഷണത്ിനക ആവശ്യമോയ ഗ്പവൃത്ികൾ ഏപറ്േുത്കനേപിലോക്ുക. 
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4. ആസ്തി ൃഷ്ടിക്ുന്നഗ്പവൃത്ികൾ  കപെത്ിബ്മറ്കപനയുോംപഞ്ചോയത്ക അധികൃതപരയുോം 

   അറിയിക്ുക. 
 

9.രജി ്തറര്ട പരിദശാേന 

 

ബ്കഗ്ന്ദ ര്ക്ോരിനകപറ നിര്ബ്ദശ് ഗ്പകോരോം തോപഴ പറയുന്ന ഏഴു രജിറര് നിര്ബന്ധമോയുോം 

ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ിൽ  ൂക്ഷിബ്ക്െതോണക. AMC ഗ്പകോരമുള്ള 7 രജിററുകളുോംഉെോയിരുന്നു.അവ 

തോപഴ പറയ്യുന്നു. 

ത ാഴില് ോര്ടഡ ്രജിസ്റ്റര്ട .  

എോം .ഐ .എ ിൽ  നിന്നുോം പഡൗണ്ബ്ലോഡക പെയ്ത ബ്കോപിയിൽ വോര്ഡക് തലത്ിൽ ഉള്ള എല്ലോ 

വിവര്ളുോം ഉൾപപേുത്ിയി്ുെക.  

ഗ്ഗാമ ഭരജിസ്റ്റര്ട 

പതോഴിലുറപുമോയി ബന്ധപപ് ഗ്രോമ ഭകൾ ,ബ്യോര്ൾ തുേ്ിയവ ബ്രഖപപേുത്ുന്നതിനക 

വോര്ഡക് തലത്ിൽ ഗ്പബ്തയക ഗ്രോമ ഭോ രജിറര്  ൂക്ഷിബ്ക്െതോണക. 

പതോഴിൽ അബ്പക്ഷോ രജിറര്  

പതോഴിൽ ആവശ്യപപ്ു ലഭിക്ുന്ന അബ്പക്ഷകളുപേ വിവര്ളുോം അതുഗ്പകോരോം അവര്ക്ക 

പതോഴിൽ അനുവദിച്ചതിനകപറ വിവര്ളുോം  ഗ്പസ്തു ത രജിററിൽ ബ്രഖപപേുത്ി പവബ്ക്െതോണക 

MIS ൽ നിന്നുോം പഡൗണ്ബ്ലോഡക പെയ്ത ബ്കോപിയിൽ എല്ലോ വിവര്ളുോം 

ഉൾപപേുത്ിയി്ുെക(പഞ്ചോയത്ിപെ മുഴുവൻ  ഗ്പവൃത്ികളുോം) 

വര്ക്ക രജിറര്: 

പതോഴിലുറപിൽ നേപിലോക്ുന്ന ഗ്പവൃത്ികളുപേ വിവര്ൾ യഥോ മയോം ഗ്പസ്തു ത രജിററിൽ 

ബ്രഖപപേുപതെോതോണക. 

2018 19 കോലയളവിൽ പെയ്യുവോൻ ഉബ്േശ്ിച്ചിരുന്ന മുഴുവൻ ഫയലുകളുബ്േയുോം വിവര്ൾ നല്ല 

രീതിയിൽ   എോം,പ എ.എ ക ൽ നിന്നുോം ഡൗണ്ബ്ലോഡക പെയ്തു  ൂക്ഷിച്ചിരിക്ുന്നു. (പഞ്ചോയത്ിപെ 

മുഴുവൻ  ഗ്പവൃത്ികളുോം 

ആസ്തിരജിറര്: (സ്ഥിര ആസ്തികളുപേ രജിറര്) 

ആസ്തിരജിറര്  ൂക്ഷിെിരുപനങ്കിലുോം  പെയ്യുന്ന ഗ്പവൃത്ികൾ എല്ലോോം 

ബ്രഖപപേുത്ുന്നു.എന്നോൽ പല ഭോര്ളുോം ഒഴിഞ്ഞു കിേക്ുന്നു.ആസ്തിയുപേ അഗ്ഡ ക് .ഗ്പവൃത്ി 

തുേ്ിയ തീയതി,അവ ോനിച്ച തീയതി,െിലവോയ തുക ,എന്നിവ ബ്രഖപപേുത്ിയി്ില്ല. 

പരോതി രജിറര്: 

പതോഴിലുറപക പദ്ധതിയുമോയി ബന്ധപപ് ഏതു പരോതിയുോം വോക്ോബ്ലോ,ബ്രഖോമൂലബ്മോ 

ലഭിക്ുകയോപണങ്കില \                                  രജിററിൽ ബ്രഖപപേുത്ുകയുോം നിര്ബന്ധമോയുോം 

കകപറ്ു ര ീതക പരോതിക്ോരനക നൽകുകയുോം ബ്വണോം .  

18004255720 എന്ന ബ്േോൾ ഗ്ഫീ നമ്പറിൽ പരോതികൾ ബ്രഖപപേുത്ോോം എന്നുള്ള വിവരോം 

പതോഴിലോളികൾക്ക ലഭയമോക്ണോം. 

പരോതി രജിറര് കൃതയമോയി   ൂക്ഷിെിേുെക.ലഭിച്ച പരോതി അതിനു എേുത് നേപേി ഗ്കമ്ൾ 

എന്നിവ കൃതയമോയി ബ്രഖ പപേുത്ിയി്ുെക 

ഒരു പരോതിയുോം ഇതുവപര ലഭിച്ചതോയി കെില്ല. 

പമറ്ീരിയൽരജിറര് :  

പതോഴിലുറപിൽ ഏപറ്േുക്ുന്ന ഗ്പവൃത്ികളുപേ ഭോരമോയി വരുന്ന  ോധന  ോമഗ്രികളുപേ 

വോ്ൽ തീരുമോനോം, ഉപബ്യോരോം, നീക്ിയിരിപക, പെലവുകൾ എന്നിവ  ോംബന്ധിച്ച വിവര്ൾ 

മുഴുവനുോം ഗ്പസ്തു ത രജിററിൽ ബ്രഖപപേുബ്ത്െതോണക. 

പമറ്ീരിയൽരജിറര് എോം ഐ  ിൽ നിന്നുോം പഡൗണ്ബ്ലോഡക പെയ്തു വച്ചി്ുെക എന്നോൽ 

പരജി കപറരിൽ   ോധന്ൾ പരകച്ച ക    പെയ്ത തീയതി,ഇഷ്യൂ പെയ്ത തീയതി എന്നിവ ഒന്നുോം 

കെില്ല.                           

10.ഗ്പവൃത്ി യലിതല 22 ദരഖേൾ   

എ .എോം  ി ഗ്പകോരോം ഒരു ഗ്പവൃത്ി ഫയലിൽ തോപഴപറയുന്ന ഇരുപത്ിരെു ബ്രഖകൾ 

നിര്ബന്ധമോയുോം ഉെോയിരിബ്ക്െോതോണക. 

1.േവര്ടദപജ് 

വോര്ഷ്ിക മോറര്  ര്ക്ുലര് ഗ്പകോരോം കവര്ബ്പജിൽ പഞ്ചോയത്ക വിവര്ൾ, ജില്ല, ഗ്പവര്ത്ി 

നേപിലോക്ിയ വിവര്ൾ, അേങ്കൽ തുക, ആപക പെലവക, നേത്ിയ തീയതി,  മുതലോയ 
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വിവര്ൾ ബ്രഖപപേുബ്ത്െതോണക.  പരിബ്ശ്ോധിച്ച അഞ്ചുഫയലുകളിൽ  ഒന്നിൽ ബ്പോലുോം 

വോര്ഷ്ിക മോറര്  ര്ക്ുലര് ഗ്പകോരമുള്ള കവര് ബ്പജക കോണോൻ  ോധിച്ചില്ല.  

2.തെേ്്ലി ്്റ് ്

വര്ക്ക ഫയലിൽ  ൂക്ഷിച്ചിരിക്ുന്ന വിവര്ളുപേ പ്ികയുോം, അവയുപേ ബ്പജക നമ്പറുോം 

ബ്രഖപപേുബ്ത്െ പെക്ക ലിറകഫയലിൽ  ൂക്ഷിബ്ക്െതോണക. പരിബ്ശ്ോധിച്ചരെു  ഫയലുകളിൽ  

പെകക്ലി ക്റ്ക  കോണോൻ  ോധിച്ചില്ല. 

3.ആക്ഷൻപ്ലാന് 

ഒരു ജനകീയ ഇേപപേലിനകപറ ബ്നര്  ോക്ഷയോം പതളിയി ക്ുന്ന ബ്രഖയോണക ആക്ഷൻ പ്ലോൻ 

ബ്കോപി.ഗ്രോമ ഭ നിര്ബ്േ ശ്ിക്ുന്ന ഗ്പവര്ത്ികൾ പഷ്ൽഫക ഓഫക ബ്ഗ്പോജക്ടിബ്ലക്ക മോറ്ുകയുോം 

ഇതിൽനിന്നുോം മുൻരണന അേിസ്ഥോനത്ിൽ അതോതക  ോമ്പത്ിക വര്ഷ്ത്ിൽ ആവശ്യമുള്ള 

ഗ്പവര്ത്ി പതരപഞ്ഞേുത്ക ആക്ഷൻ പ്ലോൻ തയ്യോറോക്ുകയുോം പെയ്യുോം . ആക്ഷൻ പ്ലോനിൽ ഉൾപപ് 

ഗ്പവര്ത്ി തപന്നയോബ്ണോ നേപിലോക്ിയതക എന്നക മനസ്സിലോക്ുന്നതിനുോം ആക്ഷൻപ്ലോൻ ബ്കോപി 

ഉപകരിക്ുന്നു. പരിബ്ശ്ോധിച്ച ഫയലുകളിൽ  ഒന്നിൽ ബ്പോലുോം AMC ഗ്പകോരോം നിര്ബന്ധമോയുോം 

ഉെോയിരിബ്ക്െ ആക്ഷൻ പ്ലോനിൻപറ ബ്കോപി കോണോൻ  ോധിച്ചില്ല.എന്നിരുന്നോലുോം 

പതോഴിലുറപക വിഭോരോം ഓഫീ ിൽ പഞ്ചോയത്ിപല മുഴുവൻ ആക്ഷൻ പ്ലോൻ വോര്ഡക് തലത്ിൽ 

തരോം തിരിച്ചു വൃത്ിയോയി  ൂക്ഷിച്ചിരിക്ുന്നു ഇതിനകപറ ഒരു ബ്കോപി ഫയലിൽ കൂേി 

 ൂക്ഷിപകെോതോണക 

4.എസ്റ്റിദമറ്്   ഡിസ ന്ആന്ഡ്ദഗ്ഡായിങ ്

 ോബ്ങ്കതിക എറിബ്മറ്ക പദ്ധതിയിൽ ഏപറ്േുക്ുന്ന ഓബ്രോ ഗ്പവര്ത്ിക്ുോം  ോംസ്ഥോന  ര്ക്ോര് 

െുമതലപപേുത്ിയ അധികോര സ്ഥോനത്ിനകപറ അനുമതിബ്യോേുകൂേിയ  ോബ്ങ്കതിക എറിബ്മറ്ക 

ഉെോയിരിബ്ക്െതോണക.ഓബ്രോ ഗ്പവര്ത്ിക്ുോം എറിബ്മറ്ിനകപറ  ോംക്ഷിപ്തോം, ഡിക ൻ, 

ഗ്പവര്ത്ിയുപേ ഗ്പതീക്ഷിത ബ്ന്്ൾ വിശ്ദീകരിക്ുന്ന  ോബ്ങ്കതിക കുറിപക തുേ്ിയവ 

ഉെോയിരിബ്ക്െതുോം പ കവര് ബ് ോഫകറ്ക പവയറിലൂപേ ഓണ്കലനോയി അനുമതികൾ 

ലഭയമോബ്ക്െതുമോണക .എല്ലോ ഫയലുകളിലുോം വിശ്ദമോയഎറിബ്മറ്ക ഉെോയിരുന്നു.  

ജനകീയ എറിബ്മറ്ക ഉെോയിരുന്നില്ല. 

5.ഭരണാനുമ ി 

ഒരു വോര്ഡിൽ ഒരു വര്ഷ്ോം നേപിലോക്ുന്ന പതോഴിലുറപക പദ്ധതി ഗ്പവര്ത്ന്ൾക്ക പഞ്ചോയത്ക 

ഭരണ  മിതി നൽകുന്ന അോംരീകോരമോണക ഭരണോനുമതി 

പരിബ്ശ്ോധിച്ച   ഫയലുകളിൽ ഭരണോനുമതി യുപേ ബ്കോപി  ൂക്ഷിച്ചി്ില്ല . 

7. ംദയാജി പദ്ധ ി(േൺദവര്ടജന് ്) 

ഓഡിറ്ക് നു വിബ്ധയമോക്ിയ  ഗ്പവര്ത്ികൾക്ുോം  ഈ ബ്രഖകൾ ബോധകമല്ല. 

8.ഡിമാന്ഡ്ദാം 

ഡിമാന്ഡ്ദാം  ഒരു ഫയലിലുോം കോണുവോൻ  ോധിച്ചില്ല,പതോഴിലിനുഅബ്പക്ഷിക്ുന്ന രീതി 

കുറച്ചു കൂേി പമച്ചപപേുത്ുവനുോം, അബ്തോപേോപോം കകപറ്ക ര ീതക നൽകുവോനുോം നേപേി 

ഉെോകണോം.ബ്മറ്ക് കൂ്മോയി അബ്പക്ഷ തരുബ്മ്പോൾ പതോഴിൽ ആവശ്യ മുള്ളവപര ഉൾപപേുത്ി 

അബ്പക്ഷ പകോേുക്ോൻ ഗ്ശ്മിക്ുക.അല്ലോത് പക്ഷോം തുേര്ച്ചയോയ അബകബ് നകറ്ക് വരുകയുോം കുപറ 

ബ്പരുപേ അവ രോം നഷ്ടപപേുന്നതക. 

9.വര്ടക്ക്അദലാദക്കഷ്ന്ദാം 

പതോഴിൽ ആവശ്യപപ്വര്ക്ുപതോഴിൽ അനുവദിച്ചുപകോെുള്ള വര്ക്ക അബ്ലോബ്ക്ഷ്ൻ 

ബ്ഫോോംഈ ഗ്പവര്ത്ിയുപേ ഫയലിൽ  ൂക്ഷിച്ചി്ില്ല. 

10.ഇമസ്റ്റര്ട ദറാൾ 

പതോഴിലോളികൾ പതോഴിൽ പെയ്യുന്ന തീയതി, ദിവ ോം ഉൾപപപേ ഹോജര് 

ബ്രഖപപേുത്ുന്നതിനുള്ള അേിസ്ഥോന ബ്രഖയോണക ഇമറര് ബ്റോൾ.ഇതിൽ ബ്ലോക്ക പഡവലപകപമൻറക 

ഓഫീ ര്, പഞ്ചോയത്ക പ ഗ്ക്റി എന്നിവര് ഒപുോം,   ീലുോം  ബ്രഖപപേുബ്ത്െതോണക.   
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ഇ- മറര് ബ്റോളുകളിൽ ബ്ലോക്ക പഡവലപകപമൻറക ഓഫീ ര്, പഞ്ചോയത്ക പ ഗ്ക്റി എന്നിവര് 

ഒപുോം,   ീലുോം   ബ്രഖപപേുത്ിയി്ുെക തീയതി. ഇതിൽ പതോഴിലോളികളുപേ ഒപുകൾ,  അവരുപേ 

പതോഴിൽ ദിന്ൾ,  കൂലി എന്നിവ ബ്രഖപപേുത്ിയി്ുെക. മോറര് ബ്റോളിൽ ഒപിേുന്ന 

ബ്കോള്ളിൽ തീയതി എഴുതി്ുെയിരുന്നില്ല. 

 മറര് ബ്റോളിൽ  എോം ബുക്ക്  നമ്പര് ബ്രഖപപേുത്ിയില്ല. 14952, 14953,18446 എന്നീ മറര് 

ബ്റോളുകളിൽ  പവ്ിത്ിരുത്ലുകൾ ഉെക്, കൂേോപത 18446,18448, 19788 എന്നീ മറര് ബ്റോളുകളിൽ 

ബ്മറ്ക ഒപി്ി്ില്ല. കൂേോപത കുറച്ചു ആൾക്ോര്ക്ക പതിവോയുള്ള അബക്പ ൻ ക കോണുന്നു. 

11.തമഷ്ര്ടതമന്റ്പുസ്തേം (M Book) 

ഗ്പവര്ത്ി തുേ്ുന്നതിനക മുമ്പുോം ബ്ശ്ഷ്വുോം അളവുകൾ ബ്രഖപപേുത്ുന്നതി നുള്ള അേിസ്ഥോന 

ബ്രഖയോണക പമഷ്ര്പമനകറക് ബുക്ക..എല്ലോ ഫയലുകളിലുോം M book ഉെോയിരുന്നു.പമഷ്ര്പമൻറക 

ബുക്ിൽ നമ്പര് ബ്പജക നമ്പര് ഇവ ബ്രഖപപേുത്ിയി്ുെക AS,TS നമ്പര് ബ്രഖപപേുത്ിയി്ില്ല. 

മപറര് ബ്റോൾനമ്പര് , ഓവര് ിയരുപേ  ീൽ എന്നിവ ഇല്ല. ഗ്പീ പമഷ്ര്പമൻറക ബ്രഖ പപേുത്ിയതക 

തീയതി ഇല്ലോപത ആണക,ബന്ധപപ് ഉബ്ദയോരസ്ഥര് അതോയതക ഓവര് ിയര്, എൻജിനീയര് 

എന്നിവരുപേ ഒപക  പമഷ്ര്പമനകറക് ബുക്ിൽ ഉെോയിരുന്നു.പരിബ്ശ്ോധനയകക്ക വിബ്ധയമോക്ിയ   

വര്ക്ക് ഫയലിലുോംഎോം ബുക്ക്  ൂക്ഷിച്ചിരുന്നു.എോം ബുക്ിൽ അളവുകൾ ബ്രഖപപേുത്ുബ്ബോൾ 

ഗ്പവൃത്ി പെയുന്ന ഗ്പബ്ദശ്ോം ഉേമയുപേ ബ്പരക , ര്ബ്േ നമ്പര് എന്നിവ ഉൾപപേുത്ി അളവുകൾ 

ബ്രഖ പപേുത്ിയോൽ മോഗ്തബ്മ ഏബ്തോരോൾക്ുോം പെയ്ത ഗ്പവൃത്ികൾ കെു മന ില്ലക്ുവോനുോം 

അളന്നു ത്ി് പപേുത്ുവോനുോം  ോധിക്ുകയുള്ളൂ., പരിബ്ശ്ോധനയകക്ക വിബ്ധയമോക്ിയ  വര്ക്ക് 

ഫയലിലുോംഎോം ബുക്ക്  ൂക്ഷിച്ചിരുന്നുപവങ്കിലുോം ഇത്രത്ിൽ ഉള്ള വിവര്ൾ ഒന്നുോം ബ്രഖ 

പപേുത്ിയില്ല 

12.തമറ്ീരിയല്ലിസ്റ്റ് 

ബോധകമല്ല. 

 13.ബ്വജക ലിറക 

പതോഴിലോളികൾ എഗ്ത ദിവ ോം ബ്ജോലി പെയ്തു എന്നതിനക അേിസ്ഥോനപപേുത്ി അവര്ക്ക 

നൽബ്കെ തുക അതോയതകകൂലി, ആയുധ്ൾക്ക പകോേുക്ുന്ന വോേക,  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 /യല്മാറ്സ്ലിപ്പുേൾ 

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

ബ്രഖപപേുത്ണോം എന്നക നിയമോം അനുശ്ോ ിക്ുന്നു.അളവുകളിൽ ഗ്കമബ്ക്േുകൾ ഉെോയോബ്ലോ, 

ഉപബ്യോരിക്ുന്ന പമറ്ീരിയലിനകപറ കവോളിറ്ിയിൽ നിലവോരോം കുറയകക്ുകബ്യോ, ഉയര്ന്ന എറിബ്മറ്ക 

കോണിക്ുകബ്യോ  പെയ്യുന്നതക നിയമവിരുദ്ധമോവുകയുോം പ ക്ഷൻ 25 അനുശ്ോ ിക്ുന്ന ശ്ിക്ഷകക 

വിബ്ധയമോബ്വെി വരുകയുോം പെയ്യുോം. എല്ലോ ഫയലുകളിലുോം  ഫയൽ ഗ്േോക്ിോംരക ബ്ഫോോം അഥവോ 

മറര് ബ്റോൾ മൂവകപമൻറക സ്ലിപക  ഉെോയിരുന്നു.  ആരോംഭിച്ച തീയതിയുോം അവ ോനിച്ച തീയതിയുോം 

ബ്രഖപപേുത്ിയിരുന്നു. മറ്ു ഗ്പധോനപപ് ബ്കോള്ൾ MIS ൽ അപക്ബ്ലോഡക പെയ്ത തീയതി.ബ്വതനോം 

അനുവദിച്ച  മുതലോയവ  ബ്രഖപപേുത്ി  

15. തമറ്ീരിയല് വൌച്ചര്ട ബില്  

പമറ്ീരിയൽ വൗച്ചര് ബിൽ  ൂക്ഷിച്ചില്ല. 

16.ഫെക ഗ്േോൻസ്ഫര് ഓര്ഡര് (FTO)’ 

പരിബ്ശ്ോധിച്ച ഫയലുകളിൽ ഒന്നുോം ഫെക ഗ്േോൻസ്ഫര് ഓര്ഡര്(FTO)’ ഹോര്ഡക് ബ്കോപി   ൂക്ഷിച്ചി്ില്ല 

.എഫക േി ഒ നമ്പര് പവജക ലിറിനകപറ പിൻ ഭോരത്ോയി ബ്രഖപപേുത്ികെു. 

17. ദറായല്റ്ി 
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പരിബ്ശ്ോധന  വിബ്ധയമോക്ിയ  ഒരു വര്ക്ക് ഫയലിലുോം ബ്റോയൽറ്ി ബോധകമല്ല 

18.ദാദ്ാഗ്ഗാ ്

ഗ്പവര്ത്ി തുേ്ുന്നതിനക മുമ്പക ഗ്പവര്ത്ി നേന്നു പകോെിരിക്ുബ്മ്പോൾ,  ഗ്പവര്ത്ി 

പൂര്ത്ീകരിച്ചു കഴിയുബ്മ്പോൾ തുേ്ിയ  ഓബ്രോ ഘ്ത്ിപലയുോം ബ്ഫോബ്്ോകൾ ഫയലിൽ 

 ൂക്ഷിക്ണപമന്നക നിഷ്കര്ഷ്ിച്ചിരിക്ുന്നു ഇത്രത്ിലുള്ള  വിവിധ ഘ്്ളിപല ബ്ഫോബ്്ോകളുോം 

 ൂക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല 

19 .ജിദയാ ടാഗ്ഡ ്ദാദ്ാ ് 

ഗ്പവര്ത്ി സ്ഥലോം തിരിച്ചറിയുന്നതിനുള്ള ഉപോധിയോണക ജിബ്യോ േോഗ്ഡക ബ്ഫോബ്്ോ ക.  എന്നോൽ ഇവ 

പരിബ്ശ്ോധനയകക്ക വിബ്ധയമോക്ിയ ഫയലിൽ ജിബ്യോ േോഗ്ഡക ബ്ഫോബ്്ോ ക ബ്കോപി  കോണോൻ 

 ോധിച്ചില്ല. 

20 ഗ്പവൃത്ി പൂര്ടത്ീേരണ  ാക്ഷയപഗ് ം 

എ എോം  ി ഗ്പകോരോം ഉള്ള  ഗ്പവൃത്ി പൂര്ത്ീകരണ  ോക്ഷയപഗ്തോം  ൂക്ഷിച്ചി്ില്ല .  

 21. ബ് ോഷ്യൽ ഓഡിറ്ക റിബ്പോര്്ക 

എഎോം ി ഗ്പകോരമുള്ള ബ് ോഷ്യൽ ഒ ോഡിറ്ക നേപോക്ുന്നതക ഇബ്പോഴോണക.  

22.സ റ്്ഡയറി 

പരിബ്ശ്ോധനയകക്ക  വിബ്ധയമോക്ിയ ഗ്പവൃത്ി ഫയലിൽ  ക റ്ക ഡയറി  ൂക്ഷിച്ചി്ില്ല.    

11.CIB-  ിറ്ി ൺ ഇന്ര്ടദമഷ്ന് ദബാര്ടഡ ്

പതോഴിലുറപക പദ്ധതിയുപേ  ുതോരയത ഉറപോക്ുന്നതിനു ബ്വെിയുള്ള ഒരു ഉപോധിയോണക 

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

അേിസ്ഥോന വിവര്ൾ അതോയതക എറിബ്മറ്ക തുക  ോധന ബ്വതന ഘേക്ൾ യഥോര്ത്ഥ 

പെലവക പതോഴിൽ ദിന്ൾ തുേ്ിയ വിവര്ൾ  ോധോരണ ജന്ൾക്ുോം രുണബ്ഭോക്തോ 

ക്ൾക്ുോം മനസ്സിലോകുന്ന രീതിയിൽ ഗ്പദര്ശ്ിപിബ്ക്െതക അനിവോരയമോണക..ഈ ബ്ബോര്ഡക 

സ്ഥോപിബ്ക്െതക ഓബ്രോ ഗ്പവര്ത്ിയുപേയുോം ആരോംഭഘ്ത്ിൽ ആണക. ഓബ്രോ ഗ്പവര്ത്ിക്ുോം 

അനു ൃതമോയി നിഷ്കര്ഷ്ിച്ചി്ുള്ള അളവുകളിൽ ഉള്ള ബ്ബോര്ഡുകൾ  ിമൻറകഉോം ബ്കോണ്ഗ്കീറ്ുോം 

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

ക്സകഷ്ീറ്ുകൾ തുേ്ിയവ ഉപബ്യോരിച്ചി്ുള്ള ബ്ബോര്ഡുകൾ സ്ഥോപിക്ുന്നതക നിയമവിരുദ്ധമോണക. 

നിര്മോണപച്ചലവക വയക്തിരത ഗ്പവര്ത്ികൾക്ക 3000 രൂപയുോം പപോതു ഗ്പവര്ത്ികൾക്ക 5000 

രൂപയുോം ആണക പരമോവധി െിലവക എന്നോണക ആനുവൽ മോറര്  ര്ക്ുലര് നിഷ്കര്ഷ്ിക്ുന്നതക. 

 ിഐബി അേ്ുന്ന ഒരു ബ്ഫോബ്്ോ വര്ക്ക ഫയലിൽ ഉൾപപേുത്ണോം എന്നതക നിര്ബന്ധമോണക. – 

പരിബ്ശ്ോധനയകക്ക വിബ്ധയമോക്ിയ ഗ്പവൃത്ികളുപേ  ി ഐ ബി  ോംബന്ധിച്ച വിവരോം തോപഴ 

ബ്െര്ക്ുന്നു 

ഗ്േ ഗ്പവര്ടത്ിയുതട ദപര് എസ്റ്റിദമറ്്  എം ബുക്കില്  ീല്ഡിതല വിവരങ്ങള ്

1 തുമ്പത്േോം നീര്ത്േത്ിലക കല്ലക 

കയ്യോല നീരകമോണ WC/305298 

5000 0  ി ഐ ബി ബ്ബോര്ഡക 

ഫീല്ഡിലക കോണുവോനക 

 ോധിച്ചില്ല. 

12.ദറാസ്ഗാര്ടേിനം6 

പതോഴിൽ ആവശ്യകത കൃതയമോയി രജിറര് പെയ്യുന്നതിനുോം പതോഴിലോളികളുപേ അര്ഹതകളുോം 

അവകോശ്്ളുോം അവപര ബ്ബോധയപപേുത്ുന്നതിനുോം പദ്ധതികൾ പരിഹരിക്ുന്നതിനുമോയി 

ബ്റോസ്ഗോര് ദിനോം  ോംഘേിപിബ്ക്െതോണക.  ജൂണ് മോ ത്ിൽ ദറാസ്ഗാര്ടേിനം നടത്ിയ ായി 

േണ്ടു. 

13.വിജിലന് ് ആന്ഡ്് ദമാണിറ്റിംഗ് േമ്മിറ്ി(ജാഗ്ഗ  ദമല്ദനാ്  മി ി 
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ഓബ്രോ ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ിലുോം അഞ്ചക അോംര്ളുള്ള ജോഗ്രത ബ്മൽബ്നോ്  മിതി രൂപീകരിബ്ക് 

െതോണക. ഇതിൽ പ്ികജോതി-പ്ികവര്ര വിഭോര്ൾക്ക ബ്വെഗ്ത ഗ്പോധോനയോം നൽബ്കെതുോം 

പകുതി ബ്പര്  കഗ്തീകൾ ആയിരിബ്ക്െതുമോണക. ഏറ്വുോം കുറഞ്ഞ കോലയളവിബ്ലക്ക VMC പയ 

നിയമിബ്ക്െതക ഗ്രോമ ഭയോണക. ഗ്പവര്ത്ി സ്ഥല  ന്ദര്ശ് നോം പതോഴിലോളികളുമോയി 

ആശ്യവിനിമയോം നേത്ൽ ,ബ്രഖകളുപേ പരിബ്ശ്ോധന ,ഗ്പവര്ത്ി സ്ഥ ല  ൗകരയ്ളുപേ 

പരിബ്ശ്ോധന ,ഗ്പവര്ത്ികളുപേ രുണനിലവോരോം നിര്ണയിക്ൽ, തുക നിര്ണ യോം ഗ്പവര്ത്ിയിൽ 

ഉേനീളമുള്ള റിബ്പോര്്ിോംരക ഗ്പവര്ത്ിയുപേ  വഭോവപത്  ോംബന്ധിച്ചുള്ള രു ണപരമോയ 

വിലയിരുത്ൽ എന്നിവയോണക ഗ്പധോന െുമതല. VMC എല്ലോ ഗ്പവര്ത്ികളുോം പരിബ്ശ്ോ ധി  

ബ്ക്െതുോം മൂലയ നിര്ണയ രജിററിൽ ബ്രഖപപേുബ്ത്െതുോം ബ് ോഷ്യൽ ഓഡിറ്ക  മയത്ക അവ 

ഗ്രോമ ഭയിൽ  മര്പിബ്ക്െതുമോണക VMC റിബ്പോര്്ക ഒരു പപോതുബ്രഖയോയി കരുബ്തെ തുോം 

ആവശ്യപപേുന്നതിനനു രിച്ചക ഒരു പപോതു ബ്രഖയോയി പഞ്ചോയത്ക നിന്നുോം ലഭിബ്ക്െതുോം 

ആണക. അഞ്ചക അോംര്ളോണക നിലവിൽ  ഉള്ളതക. 

ഗ്ക ബ്പരക പമോകബൽ നമ്പര് 

1 ബ്ജയോതി 9656511029 

2 ബ്ഗ്പമനക 9495724235 

3 കരുണോകരനക 9495546235 

4 അഷ്ക്റഫക  

5 ബ്രോവിന്ദനക 9446283983 

 

14.േതണ്ടത്ലുേൾ  

⮚ നീര്ത്േ  ോംരക്ഷണ ഗ്പവൃത്ികളിൽ ഉൾപപേുത്ി പൂരകതികരിച്ച കല്ലക കയ്യോല 

നിര്മോണോം വളപര നല്ല ഗ്പവൃത്ിയുോം ഭൂവുേമകൾക്ക ഉപകോരപപ്തയുോം കോണുവോൻ 

 ോധിച്ചു,കൃതയമോയ അളവിൽ ഇബ്പോഴുോം ഫീൽഡിൽ കോണുവോൻ  ോധിച്ചതക അഭിനന്ദന 

മര്ഹിക്ുന്നു. 

⮚ പതോഴിലുറപക പദ്ധതിയുപേ  ുതോരയത ഉറപു വരുത്ുന്നതിനക ഗ്പവൃത്ി 

ആരോംഭിക്ുന്നതിനു മുമ്പക പദ്ധതി വിവര്ൾ അേ്ിയ ഗ്പോബ്ദശ്ിക ഭോഷ്യിലുള്ള 

 ിറ്ി ണ് ഇൻഫര്ബ്മഷ്ൻ ബ്ബോര്ഡക് ഗ്പവൃത്ി സ്ഥലത്ക സ്ഥോപിച്ചതോയി കോണുവോനക 

 ോധിച്ചില്ല. 

⮚ മുഴുവൻ പതോഴിലോളികൾക്ുോം പഴയ പതോഴിൽ കോര്ഡക പുതുക്ി പുതിയ പതോഴിൽകോര്ഡക 

പഞ്ചോയത്ിൽ നിന്നുോം അനുവദിച്ചി്ുെക എന്നോൽ പതോഴിൽ കോര്ഡക പുതുക്ുന്ന 

 മയത്ക ബ്ഫോബ്്ോ പതോഴിലോളികൾ  വന്ത്ോം െിലവിൽ എേുത്ുപകോേുക്ുകയോണക 

പെയ്തതക. 

⮚  പതോഴിലുറപക നിയമോം അനുശ്ോ ിക്ുോം  ഗ്പകോരോം പതോഴിലോളികൾക്ക  ഗ്പവൃത്ി 

ഇേ്ളിൽ അേിസ്ഥോന പ ൗകരയ്ൾ ലഭയ മോകുന്നില്ല. അവരക  വന്ത്ോം െിലവിൽ 

കപ  എേുത്ു പകോെോണക ഷ്ീറ്ക വോ്ിയി്ുള്ളതക. 

⮚ പതോഴിലോളികൾ  വന്ത്ോം നിലയകക്ക പതോഴിൽ  ആവശ്യപപ്തോയി കോണുവോൻ  ോധിച്ചില്ല 

⮚ നീര്ത്േ  ോംരക്ഷണ ഗ്പവൃത്ികളിൽ, എന്ന ഗ്പവൃത്ി ഫയിലിൽ ഭൂവുേമകളുപേയുോം 

അബ്പക്ഷയുോം നികുതി ര ീതുോം  ൂക്ഷിച്ചി്ില്ല.  

⮚ വോര്ഷ്ിക മറര്  ര്ക്ുലര് ഗ്പകോരോം ഒരു വര്ക്ക ഫയലിൽ22 ബ്രഖകൾ 

 ൂക്ഷിബ്ക്െതുെക.ഇവിപേ ആറു ബ്രഖകൾ മോഗ്തമോണക  ഫയലിൽ  ൂക്ഷിച്ചി്ുെക. 

⮚ പതോഴിലുറപക പദ്ധതി ഓഫീ ിൽ  ൂക്ഷിബ്ക്െ ഏഴു പറജിററിൽ 

 ൂക്ഷിക്ുന്നുപെങ്കിലുോം അതക  മയബന്ധിതമോയി പൂര്ത്ീകരിച്ചി്ില്ല . 

⮚ അക്ഷോോംശ് ബ്രഖോോംശ്്ൾ അേയോളപപേുത്ിയ ജിബ്യോേോഗ്ഡക ബ്ഫോബ്്ോഗ്രോഫക ഫയലുകളിൽ 

കോണോൻ  ോധിച്ചില്ല. 

⮚ Vmc കമറ്ിയിൽ  കഗ്തീകപള ഉൾപപേുത്ിയി്ുെക്. 
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15.നിര്ടദേശങ്ങൾ 

● പതോഴിൽ കോര്ഡക പൂര്ണ്ണമോയുോം പതോഴിലോളികൾക്ക പ ൗജനയമോയി (ബ്ഫോബ്്ോ ഉൾപപപേ) 

നൽബ്കെതോണക. 

● ഗ്പോബ്ദശ്ിക ഭോഷ്യിലുള്ള എറിബ്മറ്ുോം ഗ്പവൃത്ി സ്ഥല്ളിൽ ലഭയമോക്ണോം. 

● പദ്ധതി നേപിലോക്ുന്ന സ്ഥലപത്കുറിച്ചുള്ള  ൂെന ഗ്പവൃത്ിയുപേ ബ്പരിപനോപോം 

ഉൾപപേുബ്ത്െതോണക. 

●  ഗ്പവൃത്ി പെയുന്ന ഗ്പബ്ദശ്ോം ഉേമയുപേ ബ്പരക , ര്ബ്േ നമ്പര് എന്നിവ ഉൾപപേുത്ി അളവുകൾ 

ബ്രഖ പപേുത്ിയില്ല.ഗ്പബ്തയകിച്ചു മണ്ണക ജല ഗ്പവൃത്ികൾ , ,എന്നിവ പെയുബ്മ്പോൾ 

● മോറര്  ര്ക്ുലര് ഗ്പകോരോം നിര്ബ്േശ്ിക്ുന്ന ബ്രഖകൾ ഫയലിൽ  ൂക്ഷിബ്ക്െതോണക. 

● പതോഴിലുറപിൽ അനുവദനീയമോയതുോം മുൻരണന ഗ്കമത്ിലുോം ഗ്പവൃത്ികൾ ഏപറ്േുക്ോൻ 

ഗ്ശ്ദ്ധിബ്ക്െതുെക. 

● പതോഴിൽ അബ്പക്ഷകൾ ഗ്ഫെക് ഓഫീ ിൽ  വീകരിക്ുകയുോം ആയതിനു കകപറ്ക ര ീതക 

നൽകുകയുോം പെബ്യ്യെതോണക. 

● ബ്മറ്ക് കൂ്മോയി അബ്പക്ഷ നൽകുബ്മ്പോൾ പതോഴിൽ ആവശ്യ മുള്ളവപര ഉൾപപേുത്ി അബ്പക്ഷ 

പകോേുക്ോൻ ഗ്ശ്മിക്ുക, 

● ഉബ്ദയോരസ്ഥര് ബ്രഖകളിൽ ഒപുപവക്ുബ്മ്പോൾ തീയ്യതി കൂേി ബ്രഖപപേുബ്ത്െോതോണക. 

● വിജിലൻ ക് ആൻഡക് ബ്മോണിറ്റിോംരക കമറ്ി അോംര്പള ഓബ്രോ വര്ഷ്വുോം 

തിരപഞ്ഞേുബ്ക്െതോണക. വിഎോം ിയുപേ അഭിഗ്പോയ്ൾ ക റ്ക ഡയറിയിൽ കൃതയമോയി 

ബ്രഖപപേുബ്ത്െതോണക.  അബ്തോപേോപോം കമിറ്ിയിൽ  കഗ്തീ പങ്കോളിത്ോം ഉറപു വരുത്ുക. 

● പദ്ധതിയുപേ ശ്രിയോയ രീതിയിലുള്ള നേത്ിപിനക വിഎോം ിയുപേ ഇേപപേലുകൾ ഗ്പവൃത്ി 

സ്ഥല്ളിൽ ഉെോബ്വെതുെക. 

● പതോഴിലുറപിൽ ഏപറ്േുക്ുന്ന ഗ്പവൃത്ികളുപേ  ആസ്തികൾ ദീര്ഘകോല നിലനിൽപിനക  

ആവശ്യമോയ  ോബ്ങ്കതിക നിര്ബ്േശ്്ൾപതോഴിലോളികൾക്ക ഓവര് ീയര് മോര് നൽബ്കെതുോം 

പോലിക്ുന്നുപെന്നക  ഉറപു വരുബ്ത്െതുമോണക. 

● മറര് ബ്റോളിൽ ഗ്പസ്തു ത ഗ്പവൃത്ിയുപേ അളവുകൾ ബ്രഖപപേുത്ുന്ന എോം.ബുക്ിൻപറ നമ്പര് 

ബ്രഖപപേുബ്ത്െതോണക.   

● മറര് ബ്റോളിൽ  ോക്ഷയപപേുത്ുന്ന ഉബ്ദയോരസ്ഥര് തീയ്യതി കൂേി ബ്രഖപപേുത്ുവോൻ 

ഗ്ശ്ദ്ധിബ്ക്െതുെക. 

● പതോഴിലിേ്ളിൽ അേിസ്ഥോന പ ൗകരയ്ൾനിര്ബന്ധമോയുോം ഒരുക്ണോം. 

● പതോഴിലോളികളുപേ അവകോശ്്ളുമോയി ബന്ധപപ് കോരയ്ൾ ബ്മറ്ുോം പതോഴിലോളികളുോം 

മനസ്സിലോബ്ക്െതുെക. ഗ്പബ്തയകിച്ചക െികിത്സോ  ഹോയവുമോയി ബന്ധപപ് കോരയ്ൾ 

● ഗ്പബ്തയക വിഭോരത്ിൽ പപ്വര്ക്ക അനുവദനീയമോയ പതോഴിൽ ദിന്ൾ നൽകോനുള്ള 

നേപേിയുെോകുക. 

ഗ്ഗാമ ഭാനിര്ടദേശങ്ങൾ 

● അേിസ്ഥോന  ൗകരയ്ൾ ആയ കക ഉറ കോൽ ഉറക, കുേി പവള്ള പോഗ്തോം, തണൽ ഷ്ീറ്ക 

എന്നിവ പതോഴിലോളികൾക്ക ലഭയമോക്ണോം  

● പതോഴിലോളികൾക്ക പരമോവധി പതോഴിൽ പകോേുക്ോൻ ഗ്ശ്മികുക.  

● മോ ത്ിൽ ഒരിക്പലങ്കിലുോം കൂലി കി്ുന്ന രീതി ആക്ുക  
.  

● 9 മുതൽ 5  എന്ന പതോഴിൽ   മയ പരിധി കുറക്ണോം  

● മഴ പവള്ള പകോയകത്ിൽ പത്ിനക തേോം എേുക്ൽ ഉൾപപേുത്ുക  

●  ക്കിൽഡക പതോഴിലോളികളുപേ ബ്വതനോം വളപര കവകുന്ന  ോഹെരയോം പരിഹരിക്ുക. 

ത ാഴിലുറപ്്പ വിഭാഗം ഉദദ്ധയാഗസ്ഥരുതട മറുപടി 

● അേിസ്ഥോന  ൗകരയ്ളുപേ തുക എറിബ്മറ്ിൽ ഉൾപപേുത്ി പെയ്തക പകോേുക്ോൻ 

ഗ്ശ്മ്ളുെോവുോം. 

● കൂലി കവകുന്നതക ബ്കഗ്ന്ദ ഫെക് കവകുന്നതക കോരണോം ആണക  
 

 

ഗ്ഗാമ ഭ  ീരുമാനങ്ങൾ 

●  അേിസ്ഥോന  ൗകരയ്ൾ നിര്ബന്ധമോയുോം ലഭയമോകുക. 

● ആക്ഷൻ പ്ലോൻ തയ്യോറോക്ുന്നതിൽ ഏവരുോം ഗ്ശ്ദ്ധ പുലര്ത്ുോം. 
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● പദ്ധതിയുപേ ഫലോം കോര്ഷ്ിക ബ്മഖലയിബ്ലക്ു വയോപിപിക്ുക. 

● വി എോം  ി ഗ്പവര്ത്നോം പമച്ചപപേുത്ോോം 

● വി എോം  ിയിൽ കൂേുതൽ   കഗ്തീകപള ഉൾപപേുത്ോോം 

ഉപ ംഗ്ഗഹം 

 

ഗ്പവര്ത്ികൾ തിരപഞ്ഞേുക്ുബ്മ്പോൾ  അതീവ ജോഗ്രത പുലര്ബ്ത്െതുെക. ഭൂമിപയ പുനരുജ്ജീ 

വി  പിക്ുന്നതിനു൦  അതുവഴി   ുസ്ഥിര വിക നോം  ോധയമോകുന്നതിനുോം ലകക്ഷ്യോം പവച്ചി്ു ള്ള 

പതോഴിലുറപു പദ്ധതിയുപേ പ്ലോനിോംരക , നേത്ിപക എന്നിവ  ോമൂഹിക പോരിസ്ഥിക  മോനദണ്ഡ്ൾ 

പോലിെക പകോെക ശ്ോ കഗ്തീയ മോയിത്പന്ന നേപിലോബ്ക്െതുെക. എ്പനപയങ്കിലുോം ഗ്പവര്ത്ി 

കൾ നേപിലോക്ി പെലവക കൂ്ുക എന്നുോം   പതോഴിലോളികൾക്ക പതോഴിൽ ദിന്ൾ കൂ്ുക എന്നുോം 

മോഗ്തമോവരുതക നിലപോേുകൾ.   വയക്തമോയ കോഴ്ചപോേില്ലോപത അശ്ോ കഗ്തീയമോയ രീതിയിൽ ഗ്പവര് 

ത്ികൾ പതപരപഞ്ഞേുക്ുന്നതുോം പെയ്യുന്നതുോം , കോലോനു ൃതമല്ലോത് ഗ്പവര്ത്ികൾ പെയ്യുന്ന 

തുോം ഇതിനകപറ യഥോര്ത്ഥ ലക്ഷയപത് കളങ്കപപേുത്ുന്നതോയി  വിഷ്മബ്ത്ോപേ ബ്നോക്ി നിൽബ്ക് 

െി വരുന്നതക ആശ്ങ്കോജനകമോണക. ഈ  ോമൂഹിക പരിബ്ശ്ോധന ഒരു ഉയിര്പത്ഴുബ്ന്നൽപിനു 

 ോധയമോകുന്ന ഗ്പതയോശ്ബ്യോപേ ഈ  റിബ്പോര്്ക  മര്പിക്ുന്നു.  

 

അനുബന്ധോം- 1-  

ത ാഴിലുറപ്പുപദ്ധ ിയില്ഏതറ്ടുത്്തെയ്യാന്പറ്ിയഗ്പവൃത്ിേൾ 

1.  വിഭാഗംഎ :ഗ്പകൃതിവിഭവപരിപോലനവുമോയിബന്ധപപ്പപോതുഗ്പവൃത്ികൾ 

2.  വിഭാഗംബി: 

 മൂഹത്ിൽഅവശ്തഅനുഭവിക്ുന്നവിഭോര്ൾക്ുള്ളവയക്തിരതആസ്തികൾഖണ്ഡി

ക 5ൽപരോമര്ശ്ിക്ുന്നകുേുോംബ്ൾക്ക്മോഗ്തോം 

3.  വിഭാഗം ി: 

ബ്ദശ്ീയഗ്രോമീണഉപജീവനമിഷ്ൻനിബന്ധനകൾഅനു രിക്ുന്ന വയോം ഹോയ ോംഘ്

ൾക്കപപോതുഅേിസ്ഥോന ൗകരയ്ൾ 

4.  വിഭാഗംഡി: ഗ്രോമീണഅേിസ്ഥോന ൗകരയ്ൾ 

അനുബന്ധോം: വിവിേ ലത്ിലുള്ള ഉദേയാഗസ്ഥരുതട െുമ ലേൾ. 

ദമറ്്് മാരുതട െുമ ലേൾ.. 

● പതോഴിൽ കോര്ഡിൽ ആവശ്യമുള്ള വിവര്ൾ ബ്രഖപപേുത്ുക. 

● മറര് ബ്റോളിൽ പതോഴിലോളികളുപേ ഹോജര് ഉറപു വരുത്ുക.  

● ബ്മറ്കമോരുപേ പരിശ്ീലന്ളിൽ പപങ്കേുക്ുക. അറിവുകൾ പതോഴിലോളിക 

                         ളുമോയി പങ്കുപവക്ുക 

● ഗ്പവൃത്ി ഇേ്ളിൽ ആവശ്യ മോയ പ ൗകരയ്ൾ ഉബ്െോ എന്നക ഉറപു വരുത്ുക 

● ക റ്ക ഡയറിയിൽ ബ്മോണിറ്റിോംരിനക വരുന്ന ഉബ്ദയോരസ്ഥപര പകോെക ഒപക 

വയകപിക്ണോം 

● പതോഴിലോളികൾക്ക അവരുപേ പത്ു അവകോശ്്പള കുറിച്ചക പറഞ്ഞു 

പകോേുക്ുകയുോം അവപര ബ്ബോധോവതകകരിക്ുകയുോം പെയ്യുക 

● പുതിയ പതോഴിൽ ഇേ്ൾ കപെത്ുവോനുോം പുതിയ പതോഴിൽ ആ ൂഗ്തണോം 

പെയ്യുവോനുോം പതോഴിലോളികപള  ഹോയിക്ുക . 

● കൃതയമോയി ബ് ോഷ്യൽ ഓഡിറ്ക് ഗ്രോമ ഭയിലുോം,പഗ്പോജകകറ്ക് മീറ്ി്ിലുോം പരിശ്ീലന 

കയോമ്പിലുോം പപങ്കേുക്ുക. 

● മറ്ു പതോഴിലോളികൾക്ക കൂേി ബ്മറ്ക് നകപറ െുമതലകളിബ്ലക്ക കേന്നു വരോനുള്ള 

 ോഹെരയോം ഉെോക്ുക 

● പതോഴിലോളികളുമോയി നിരന്ത്ര  മ്പര്ക്ോം പുലര്ത്ുകയുോം കൂേുതൽ ബന്ധോം 

സ്ഥോപിക്ുകയുോം പെയ്യുക. 

● ഗ്പവൃത്ി സ്ഥല്ളിൽ ഗ്പവൃത്ിയുപേ ബ്മൽബ്നോ്ോം 

ഓവര്ട ീയര്ട /എഞ്ചിനീയര്ട 
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● ഗ്പവൃത്ികളുപേ എറിബ്മറ്ക തയ്യോറോക്ൽ. 

● ഗ്പവൃത്ിയുപേ  ോബ്ങ്കതിക കോരയ്ളുോം അളവുകളുോം പതോഴിലോളികൾക്ക 

പറഞ്ഞു പകോേുക്ുക. 

● ഗ്പവൃത്ിയുപേ അളവുകൾ ബ്രഖപപേുത്ി കൂലിനൽകുന്നതി നോവശ്യമോയ 

നേപേികൾ പെയ്യുക. 

പഞ്ചായത് ്ത ഗ്േ്റി /അ ിസ്റ്റന്റ ്  ത ഗ്േ്റി 

● പദ്ധതിയുപേ ബ്മൽബ്നോ്ോം. 

● ബില്ലുകൾ അോംരീകരിക്ൽ. 

● പതോഴിലോളികളുപേ ബ്വതനോം യഥോ മയോം അവരുപേ എപക്ൗെിൽ 

എത്ിപയന്നതക ഉറപു വരുത്ൽ. 

● മറര് ബ്റോളക  ോക്ഷയപപേുത്ി പതോഴിൽ അനുമതി നൽകുക,  

ഗ്പവൃത്ി പൂര്ടത്ീേരിച്ച ഭൂഗ്പദേശങ്ങളുതട വിവരങ്ങൾ  

ഗ്േ  േല്ല് േയ്യാലഭൂവുടമേളുതട ദപരുേൾ 

1 ഗ്പേീപന്  ബാലന് 

2 വീണ ദേവേി 

3 ഖേീജ ശഹര്ടബാന് 

4 േുഞ്ഞിക്കണ്ണന് ലീലാമ്മ 

5  ുമിഗ്  േണ്ണദങ്ങാ് ്  

 

 


