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ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്് റിദപ്പാര്ട്്് 

 

ജില്ല: കണ്ണൂര് 

ബ്ലോക്ക് :പയ്യന്നൂര് 
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ആമുഖോം 
ഇന്ത്യയില് സോധോരണക്ോരോയ ജന്ളുപെ പതോഴില് പെയ്യുവോനുള്ള അവകോശ്പത് 

സോംരക്ഷിച്ചക നിലനിര്ത്ുന്നതിനോയി 2005 പസപകറ്ോംബര് അഞ്ചോോം തീയതി ബ്ദശ്ീയ ഗ്രോമീണ 

പതോഴിലുറപക നിയമോം നിലവില് വന്നു. അവിദഗ്ധ കോയിക പതോഴിലില് ഏര്പപെോൻ 

സന്നദ്ധതയുള്ള ഗ്രോമഗ്പബ്ദശ്്ളില് അധിവസിക്ുന്ന ഏപതോരു കുെുോംബത്ിനുോം ഒരു 

സോമ്പത്ിക വര്ഷ്ോം 100 ദിവസത്ില് കുറയോത് പതോഴില് ഉറപോക്ുന്നബ്തോപെോപോം 

രുണബ്മന്മയുള്ളതുോം സ്ഥോയിയോയി്ുള്ളതുോം ഉല്പോദനക്ഷമവുമോയ ആസ്തികളുപെ സൃഷ്ടിയോണക 

ഈ പദ്ധതിയുപെ മുഖയ ലക്ഷയോം.ദരിഗ്ദരുപെ ഉപജീവനവുോം ആയി ബന്ധപപ് വിഭവോെിത്റ 

ശ്ക്തിപപെുത്ുകയുോം സോമൂഹികമോയി പിബ്ന്നോക്ോം നില്ക്ുന്ന എല്ലോ കുെുോംബ്പളയുോം 

പദ്ധതിയില് ഉൾപപെുത്ുകയുോം പഞ്ചോയത്ക രോജക സ്ഥോപന്പള ശ്ക്തിപപെുത്ുക  എന്നതുോം 

ഇതിൻപറ ലക്ഷയമോണക.സവിബ്ശ്ഷ്തകൾ 

 

⮚ നിയമത്ിൻപറ പിൻബലമുള്ള അവകോശ്ോധിഷ്ഠ ിതപദ്ധതി 

⮚ ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ക ഗ്പബ്ദശ്ത്ക തോമസിക്ുന്ന 18 വയസ്സക പൂര്ത്ിയോയ 

ഏപതോരോൾക്ുോം പദ്ധതിയില് പങ്കോളിയോകോോം 

⮚ സകഗ്തീക്ുോം പുരുഷ്നുോം തുലയ ബ്വതനോം  

⮚ പരിസ്ഥിതി സോംരക്ഷണോം കോര്ഷ്ിക ബ്മഖലയിപല അെിസ്ഥോന സൗകരയ 

വികസനോം എന്നിവയകക്ക മുൻരണന 

⮚ പതോഴിലോളികൾ തപന്ന ഗ്പവര്ത്ികൾ കപെത്ുകയുോം ആസൂഗ്തണപത് 

സഹോയിക്ുകയുോം പെയ്യുന്നു 

⮚ ആസൂഗ്തണത്ിലുോം നിര്വഹണത്ിലുോം തികഞ്ഞ സുതോരയത 

⮚ കരോറുകോപര ഇെനിലക്ോബ്രോ ഇല്ല 

⮚ പപോതുജന പങ്കോളിത്ബ്ത്ോപെ ബ്ലബര് ബഡ്ജറ്ക 

⮚ ബോങ്കക ബ്പോബ്റോഫീസക വഴി മോഗ്തോം ബ്വതന വിതരണോം 

⮚ സകഗ്തീകൾക്ക മുൻരണന 

⮚ കമ്പയൂ്ര് ശ്ൃോംഖല വഴിയുള്ള ബ്മോണിറ്റിോംരക സോംവിധോനോം 

⮚ ഗ്രോമസഭ പദ്ധതി ഓിറ്ക പെയ്യുന്നു 

ബ്ദശ്ീയ ഗ്രോമീണ പതോഴിലുറപക പദ്ധതി ഗ്പകോരോം ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ക ഗ്പബ്ദശ്ത്ക  നെപിലോക്ുന്ന 

മുഴുവൻ ഗ്പവൃത്ികളുോം  ബ്സോഷ്യല് ഓിറ്ി്ിനു വിബ്ധയമോക്ണപമന്ന17(2) വകുപക 

നിഷ്കര്ഷ്ിക്ുന്നു പദ്ധതി ഗ്പവര്ത്ന പത്പറ്ിയുോം പപോതു ധനോംെിലവഴിക്ുന്നതിപനപറ്ിയുോം 

പൗര സമൂഹോം നെത്ുന്ന  പരസയവുോം സവതഗ്ന്ത്വുമോയ പരിബ്ശ്ോധനയോണക ആണക ബ്സോഷ്യല് 

ഓിറ്ക അഥവോ സോമൂഹിക പരിബ്ശ്ോധന .പതോഴിലുറപക നിയമഗ്പകോരോം വര്ഷ്ത്ില് രെുതവണ 

ബ്സോഷ്യല് ഓിറ്ക ഗ്രോമസഭകൾ എല്ലോ വോര്ിലുോം കൃതയമോയി നെബ്ത്െതോണകബ്സോഷ്യല് 

ഓിറ്ക ലൂപെ അഴിമതി ഇല്ലോതോക്ുന്നതിനുോം സുതോരയത ഉറപു വരുത്ുന്നതിനുോം കോരയക്ഷമത 

വര്ധിപിക്ുന്നതിനക  സത്ഭരണോം ഉറപോക്ുന്നതിനുോം കഴിയുന്നു.പദ്ധതി പണോം ശ്രിയോയ 

രീതിയില് െിലവഴിച്ചി്ുെക എന്നുോം പണോം പെലവഴിച്ചക അതുപകോെക പദ്ധതിയുപെ ലക്ഷയോം 

കകവരിച്ചി്ുെക എന്നുോം രുണബ്ഭോക്തോക്ളുപെ ജീവിതത്ില് രുണകരമോയുോം  കോരയമോയ മോറ്ോം 

ഉെോയി്ുെക എന്നക ബ്സോഷ്യല് കപെത്ോൻ കഴിയുന്നു.പദ്ധതി ആസൂഗ്തണ്ണോം. നിര്വഹണോം, 

ബ്മോണിറ്റിോംരക തുെ്ി എല്ലോ വയക്തികളുോം ബ്സോഷ്യല് ഓിറ്ക ഗ്രോമസഭയില് നിര്ബന്ധമോയുോം 

പപങ്കെുക്ണോം.മഹോത്മോ രോന്ധി ബ്ദശ്ീയ ഗ്രോമീണ പതോഴിലുറപകപ ദ്ധതിയില്  സുരമവുോം 
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സുതോരയവുമോയി ബ്സോഷ്യല് ഓിറ്ക നെത്ുന്നതിനക  ബ്കരളത്ില്  സവതഗ്ന്ത് െുമതലയുള്ള 

ബ്സോഷ്യല് ഓിറ്ക യൂണിറ്ക നിലവില്വന്നു 

1.രീതിശ്ോസകഗ്തോംതോപഴ പറയുന്ന രീതി അവലോംബിച്ചോണക ഈ റിബ്പോര്്ക തയ്യോറോക്ിയി്ുള്ളതക. 

1. ഓിറ്ക പ്ലോൻ  

2. അഭിമുഖോം :പഞ്ചോയത്ക ഗ്പസിൻറക, ജനഗ്പതിനിധികൾ, പസഗ്ക്റി & റോഫക ,ബ്മറ്ക, 
പതോഴിലോളികൾ, കര്ഷ്കര്,  

3. ഫയല് പരിബ്ശ്ോധന  

4. ഫീല്ക സന്ദര്ശ്നോം, നിരീക്ഷണോം  

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

6. വിവര്ളുപെ ബ്ഗ്കോീകരണോം: ബ്ഗ്കോസക പവരിഫിബ്ക്ഷ്ൻ, അവസോനവ് െര്ച്ച 

7. കരെക റിബ്പോര്്ക തയ്യോറോകക 
ബ്സോഷ്യല്്ഓിറ്ക്്ഗ്രോമസഭ 

2.പഞ്ചായത്്്അടിസ്ഥാനവിവരങ്ങൾ    
1 ജില്ല കണ്ണൂര് 

2 ബ്ലോക്ക്   പയ്യന്നൂര് 

3 അതിരുകൾ  

3.1 കിഴക്ക പെറുപുഴ ,ആലബ്ക്ോെക് ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ക് 

3.2 പെിഞ്ഞോറക കോബ്ങ്കോല് ആലോംപെപകഗ്രോമപഞ്ചോയത്ക 

3.3 പതക്ക് എരമോംകുറ്ൂര് ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ക 

3.4 വെക്ക കോസറബ്രോഡ്ജില്ല 

4 വിസ്തീര്ണോം  76.98 

5 വോര്ക് കളുപെഎണ്ണോം 16 

6 ജനസോംഖയ  29374 

7 സ്കൂ ൾ 16 

8 കുെുോംബഗ്ശ്ീയൂണിറ്ക 303 

9 അോംരൻവോെി 40 

4.തതാഴിലുറപ്്പപദ്ധതിഅടിസ്ഥാനവിവരം 

പതോഴില് കോര്ക്     

( ആപക)  

ആകകറ്ീവകപതോഴില് 

കോര്ക് 

ആകകറ്ീവകപതോഴില് കോര്ക് 

(sc/എസക,െി) 
നൂറുദിനപതോഴില്  

4371 2297 Sc-93 S T-45 503 

5.വാര്ടഡ്്തലത്ില്   തതാഴിലുറപ്്പപദ്ധതിയില് രജി ്തറര്ട തെയ്തവരുതടവിവരം 

പതോഴില് കോര്ക്( 

ആപക) 
ആകകറ്ീവകപതോഴില് കോരകക് 

ആകകറ്ീവകപതോഴില് 

കോരകക് (sc/എസക,െി) 
നൂറുദിനപതോഴില് 

30 50 sc-1 
 

17 

6.ഓഡിറ്്് നുവിദേയമാക്കിയഗ്പവൃത്ിേളുതടലിസ്റ്റ് 

ഗ്ക ഗ്പവൃത്ിയുപെ്ബ്പരക കോലയള

വക 

പതോഴില്്

ദിന്ൾ 

െിലവോയ്തുക ആപക റോറ്സക. 
അവിദരകദ്ധ്

കൂലി 

വിദരകദ്ധ്

കൂലി 

സോധ്

ളുപെ്

തുക 

1 ബ്തോ്ില് തെയണ 

നിര്മോണോം 

WC/336304 

21/01/201

9 

05/03/19 

361 71544 

 

77350 1544 150438 പൂര്ത്ി 

കരിച്ചി്ു

െക  

2 പച്ചക്റിക്ക 

നിലപമോരുക്ല് LD 

/329625 

13/03/201

9 

19/03/201

40 10840 0 240 10840 പൂര്oത്ി

കരിച്ചി്ി

ല്ല 
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9 

3 വയക്തിരതകക്ൂസക  

Wc/336919 

09.11.201

8 

19.11.201

8 

15 2710 3500 ഇല്ല 6210 പൂര്ത്ി

കരിച്ചി്ി

ല്ല 

7.ഗ്പവര്ടത്ിേളുതടപരിദശാേനവിവരണം 

 

 

 

 ഗ്പവൃത്ിയുപെ്ബ്പരക എോം,ബുക്ില്്ബ്രഖപപെുത്ിയ്അളവക ഫീല്ക്്പരിബ്ശ്ോധന 

1 ബ്തോ്ില് തെയണ 

നിര്മോണോംWC/336304 

ക്ലിയറിങക ഗ്രസ്സക &റിമൂവല് ഓഫക റബിഷ് -

5184 m2,എര്തക വര്ക്ക് എസ്കവഷ്ൻ -43.74 m3 

ബ്ലറ്റോയകറ്ക റഫക ബ്റോണ് പോക്ിങക - 196.02 m3 

തെയണഎല്ലോോംപപോളിച്ചു 

മോറ്ിയ നിലയില് 

ആയിരുന്നു.  

2 പച്ചക്റിക്ക്നിലപമോരു

ക്ല്LD/329625 

ക്ലിയറിങകഗ്രസ്സക&റിമൂവല്-2400 m2 

എര്തവര്ക്ക്എസ്കവഷ്ൻ -24 m 3 

- 

3 വയക്തിരത കക്ൂസക 

wc/336919 

- നീളോം=3.7mവീതി=2.35m 

ഉയരോം=2.5m 

ദതാ്ില് തടയ ണ നിര്ടമാണം WC/336304 

 

       വര്ഷ് കോലതു തെയണകൾ പപോളിച്ചു നീക്ോം പെയ്തി്ുെയിരുന്നു. എങ്കിലുോംതെയണകൾ 

പവള്ളോം ഒഴുകി ബ്പോകുന്നതക തെഞ്ഞു പക്ി നില്കോൻ ഉപകോരപപ്ു എന്നക മനസിലോക്ോൻ സോധിച്ചു.  

 

പച്ചക്കറിക്ക് നിലം ഒരുക്കല് LD/329625 

 

പച്ചക്റിക്ക നിലോം ഒരുക്ിയതക ഉെമസ്ഥര്ക്ക നല്ല രീതിയില് ഗ്പബ്യോജനപപ്തോയക കോണോൻ 

സോധിച്ചു. പച്ചക്റികൾ കൃഷ്ി പെയ്യോൻ നിലോം ഇബ്പോഴുോം ഉപബ്യോരിക്ുന്നതോയി കെു 

.  

 

7.അവകോശ്അധിഷ്ഠ ിതനിരീക്ഷണ്ളക 

മഹോത്മരോന്ധി്ബ്ദശ്ീയഗ്രോമീണ്പതോഴിലുറപക്നിയമത്ിലൂപെ്ഗ്രോമീണ്ജനതയകക്ക്പതോഴില്്

നല്കപപെുന്നബ്തോപെോപോം്അവരുപെ്പത്ു്അവകോശ്്ളുോം്സോംരക്ഷിക്പപെുന്നു.ബ്സോഷ്യല്്

ഓിറ്ിലൂപെ്ഗ്പവൃത്ികളുപെ്പരിബ്ശ്ോധനയുോം്അബ്തോപെോപോം്പതോഴിലോളികളുപെ്പത്വകോ 

ശ്്ളുോംസോംരക്ഷിക്പപെുന്നുപവന്നുോം്വിലയിരുത്ുന്നു.പതോഴിലുറപക്നിയമത്ിലൂപെ്

പതോഴിലോളികൾക്ക്ലഭയമോയ്അവകോശ്്പള്കുറിച്ചക്തോപഴ്പറയുന്നു. 

1.തതാഴില്്ോര്ഡുമായി്ബന്ധതപ്പവ: 

പതോഴില്കോരകക്ഒരുആധികോരികബ്രഖയോണക.മഹോത്മോ് രോന്ധി് ബ്ദശ്ീയ് ഗ്രോമീണ് പതോഴിലുറപക്

നിയമത്ിപല്പഷ്യൂൾ്2 ഗ്പകോരോം്പതോഴില്്കോര്ിനക്അബ്പക്ഷ്നല്കുന്ന്കുെുോംബ്ളകക്ക്15്

ദിവസത്ിനകോം് തികച്ചുോം് പസൗജനയമോയി് പതോഴില്് കോരകക്് ലഭയമോക്ണപമന്നക്

അനുശ്ോസിക്ുന്നു.് കൂെോപത് കൃതയമോയ് ഇെബ്വളകളില്് കോര്ക് പുതുക്ി് നലകബ്കെതുമോണക.്

പതോഴില്് കോര്ക് പതോഴിലോളികളുപെ് കകവശ്ോം് തപന്നയോണക് സൂക്ഷിബ്ക്െതക് ് പതോഴില്്

ഏര്പപ്് ദിവസ്ൾ് കൃതയമോയി് ബ്രഖ് പപെുത്ിയിരിക്ുന്നു് എന്നോല്് പതോഴില്് കോരകില്്

അെിസ്ഥോന് പരമോയി് പൂരിപിബ്കെ് എല്ലോ് ഭോര്ളുോം് ഒഴിഞ്ഞു് കിെക്ുന്നു.പതോഴിലോളി്

പതോഴില്് ്ആവശ്യപപ്്തീയതി,ആവശ്യ്പപ്്കോലയളവക്ബ്ജോലി്ലഭയമോയ്കോലയളവക്ലഭയമോയ്

കൂലി്്എന്നീ്ഭോര്ൾ്ഒന്നുോം്തപന്ന്പൂരിപിച്ചി്ില്ല.ആയതിനോല്്കഴിഞ്ഞ്സോമ്പത്ീക്വരകഷ്ോം്

ഇതു് പതോഴിലില്് ഭോരമോയിരുന്നു് എന്നക് പതോഴില്് കോര്ില്് നിന്നുോം് മനസിലോക്ോൻ്

സോധിച്ചിരുന്നില്ല. 

2.തതാഴില്്ലഭിക്കുന്നത്് ംബന്ധിച്ച്: 
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പതോഴില്്കോരകുള്ള്ഏപതോരു്കുെുോംബത്ിനുോം് 100 ദിവസപത്്അവിദഗ്ദ്കോയിക്പതോഴിലിനക്

അവകോശ്മുെക.്അബ്പക്ഷ്നല്കിയോല്്കകപറ്ു്രശ്ീതക്നല്കു കയുോം15 ദിവസത്ിനകോം്പതോഴില്്്

ലഭയമോക്ണപമന്നുോം് നിയമത്ില്് ഗ്പതിപോദിക്ുന്നു..അബ്പക്ഷ് സവീകരിക്ുന്ന് മുറയകക്ക്

അബ്പക്ഷകനക് കകപറ്ു് രശ്ീതക് ് നിര്ബന്ധമോയുോം് നല്കണപമന്നക് നിയമത്ില്്

അനുശ്ോസിക്ുന്നുെക് .ഫയലില്് പതോഴില്് അബ്പക്ഷകബ്ളോ് രശ്ീതിനകപറ് പകൗെര്് സ്ലിപക്

കോണോൻ് സോധിച്ചി്ില്ല് .പതോഴിലുറപക് നിയമഗ്പകോരോം് പതോഴില്് ആവശ്യപപ്ു് കഴിഞ്ഞോല്് 15 

ദിവസത്ിനകോം് പതോഴില്് ലഭയമോക്ണപമന്നുെക. വോര്ിപല് പതോഴിലോളികളകക്ക് പതോഴില്്

ആവശ്യമുള്ള്സമയ്ളില്് ്അബ്പക്ഷ്സമരകപിക്ുന്ന് മുറയകക്ക് 15 ദിവസത്ിനകോം് പതോഴില്്

അനുവദിബ്ക്െതുെക് .വോര്ിപലപതോഴിലോളികൾ് തീയ്യതി് ബ്രഖപപെുത്ി് ് ബ്രഖോമൂലോം്

അബ്പക്ഷ് സമരകപിക്ോറില്ല് അതുപകോെുതപന്ന് കൃതയമോയി് പതോഴില്് ലഭിച്ചി്ുബ്െോ് എന്നക്

ബ്രഖകളില്്നിന്നുോം്വയക്തമല്ല. 

3.പതോഴിലില്ലോയ്മദവതനം: 

പതോഴില്് ആവശ്യപപ്ു് കഴിഞ്ഞോല്് 15 ദിവസത്ിനകോം് പതോഴില്് ലഭയമോക്ോത്പക്ഷോം്

പതോഴിലില്ലോയ്മ് ബ്വതനോം് ലഭിക്ോൻ് അവകോശ്മുെക.വോരകിപല് തീയ്യതി് ബ്രഖപപെുത്ി്്

ബ്രഖോമൂലോം്അബ്പക്ഷ്സമരകപിക്ോറില്ല് ,അതുപകോെക്തപന്ന്പതോഴിലില്ലോയ്മ്ബ്വതനോം്ലഭിബ്ക്െ്

സോഹെരയോം്ഉെോയി്ില്ല 

4.തഷ്ല്്്്ഓഫ്്ദഗ്പാജേറ്്്്്് ംബന്ധിച്ച്: 

വോരകില്് ആവശ്യമോയ് വികസന് ഗ്പവൃത്ികൾ് കപെത്ുന്നതിനക് പതോഴിലോളികളകക്ക്

അവകോശ്ോം് ഉെക.് പതോഴില്് കപെത്ുന്നതിനു് പതോഴിലോളികളുപെയുോം് ബ്മറ്ിനകറയുോം് ഭോരത്ക്്

നിന്നുോം്പങ്കോളിത്മുെോവുന്നുെക് ,എന്നോല്്പതോഴിലുറപില്്അനുവദനീയമോയ്ആസ്തി്വികസന്

ഗ്പവൃത്ികൾ് കപെത്ുന്നതിനക് വോരകിപല് വിവിധ് ബ്മഖലയില്് ഉള്ളവരുപെ് പങ്കോളിത്ോം്

ഉെോബ്വെതുെക.പഞ്ചോയത്ില്വോരകക്് തലത്ില്് ഗ്രോമസഭ് രജിസകപറര്് ് സൂക്ഷിക്ുന്നതോയി്

കെു.വോരകിപല്പപോതു്ഗ്രോമസഭയില്്്ആണക്പതോഴിലുറപക്സോംബന്ധമോയ്ബ്യോരോം്ബ്െര്ന്നതോയി്

കോണുന്നതക. 

5.യാഗ്താ്തെലവ്് ംബന്ധിച്ച്: 

പതോഴിലോളികളകക്ക് തോമസ് സ്ഥലത്ുനിന്നുോം് 5 കിബ്ലോമീറ്ര്് െുറ്ളവില്് പതോഴില്്

ലഭിക്ുവോനുള്ള്അവകോശ്മുെക് ,ഗ്പസ്തു ത്പരിധിക്ു്പുറത്ു് ് പതോഴില്്പെബ്യ്യെ്സോഹെരയോം്

ഉെോവുകയോപണങ്കില്്യോഗ്തോ്ബത്യോയി്കൂലിയുപെ് 10% തുക്നിലവിപല്കൂലി് ഗ്പകോരോം്  27 

രൂപ 10് കപസ് ഗ്പവൃത്ി് ദിവസ്ളില്് ലഭയമോക്ണോം.് അഞ്ചകകിബ്ലോമീറ്ര്് പരിധിക്പുറോം്

പതോഴിലുറപക് ഗ്പവൃത്ി് പെയ്തില്ല് എന്നോണു് പതോഴിലോളികളില്് നിന്നുോം് മനസിലോക്ോൻ്

കഴിഞ്ഞതക. 

6.ഗ്പവൃത്ി്സ്ഥലതത്്ത ൌേരയങ്ങൾ് ംബന്ധിച്ച്; 

പതോഴിലിെ്ളില്്ലഭിബ്ക്െ്അെിസ്ഥോന്പസൗകരയ്ളോയ്ഗ്പഥമ്ശ്ുഗ്ശ്ൂഷ്ോ്സോംവിധോന്ൾ്,

വിഗ്ശ്മ്സമയപത്്തണല്്സൗകരയോം, കുെിപവളളോം്എന്നിവ്പതോഴിലോളികൾക്ക്പസൗജനയമോയി്

ലഭയമോബ്ക്െതുെക.് ് .് പതോഴിലോളികളുമോയുള്ള് കൂെിക്ോഴ്ച് യില്് മനസിലോക്ോൻസോധിച്ചതക്

കുെിപവള്ളത്ിനോയി് ് പോഗ്തോം ,എന്നിവ് ലഭയമോയിരുന്നു് എന്നുോം് അബ്തോപെോപോം്ഗ്ലോസക്് ് ഗ്പഥമ്

ശ്ുഗ്ശ്ൂഷ്്മരുന്നുകൾ്വോ്ിെു്ഓഫീസില്്നല്കുന്ന്എന്നറിയോൻ്സോധിച്ചു ,ഇതുവപര്്എന്നോല്

പതോഴിലോളികൾക്ക്,കയ്യുറ്കോലുറ ്ലഭിച്ചി്ില്ല്.ഇതക്നിര്വഹണ്ഏജനകസിയുപെ്ഭോരത്ുനിന്നുള്ള്

വീഴ്ചയോണക,് തുെരകന്നുള്ള് ഗ്പവൃത്ികളില്് അെിസ്ഥോന് പസൗകരയ്ൾ് ലഭയമോക്ുന്നതിനക്

നിര്വഹണ്ഏജനകസി്ഗ്ശ്ദ്ധിബ്ക്െതുെക്. 

അപേടങ്ങൾ്  ംബന്ധിച്ച്::പതോഴിലുറപക് ബ്ജോലിക്ിപെ് പതോഴിലോളികൾക്ക് ഏപതങ്കിലുോം്

തരത്ിലുള്ള് അപകെോം് സോംഭവിച്ചു് ബ്പോവുകയോപണങ്കില്് നിയമത്ിപല് പഷ്യൂൾ്

2(5)ഗ്പകോരവുോംഅദ്ധയോയോം 9 പല്പരോമര്ശ്്ളുപെ്അെിസ്ഥോനത്ിലുോം് െികില്സോ് പെലവുകളുപെ്

ബ്രഖകൾ് സമരകപിക്ുന്ന് മുറയകക്ക് ് ഗ്പസ്തു ത് തുക് മുഴുവനുോം് അനുവദിച്ചു്

പകോെുബ്ക്െതോണക.ഓിറ്ക്് കോലയളവില്് അത്രത്ില്് ഉള്ള് അപകെ്ൾ്്

സോംഭവിച്ചി്ുെക.ഷ്ീന് ബ്മോഹൻഎന്നപതോഴിലോളിയുപെപെകോല്പണിസ്ഥലപത്വച്ചകമുറിവുെോയി. 
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യോഗ്തോപെലവകഉൾപപപെരെോയിരബ്ത്ോളോംരൂപപെലവോയി. 

പബ്ക്ഷആശ്ുപഗ്തിയില്അഡ്മിറ്കആയി്ില്ല. 

7.ദവതനം്ലഭയമാക്കുന്നത്് ംബന്ധിച്ച്; 

പതോഴിലുറപക്നിയമത്ില്്ത ക്ഷന്്3(2)ഗ്പകോരോം്മറര്്ബ്റോളക്കോലോവധി്കഴിഞ്ഞു്

15ദിവസത്ിനകോം്പതോഴിലോളികളുപെ്അപക്ൗെില്്കൂലി്ലഭിക്ുവോൻ്അവകോശ്മുെക്.്

പഞ്ചോയത്ില്്നിന്നുോം്പതിനഞ്ചക്ദിവസത്ിനുളളില്്എഫക.െി.ഒ്ജനബ്ററ്ക്പെയ്തി്ുെക.് 

15േിവ ത്ിനേം്ദവതനം്ലഭയമായിതലങ്കില്്നഷ്ട്പരിഹാരം്ലഭിക്കുവാനുള്ള്

അവോശം 

പതോഴില്്പൂര്ത്ീകരിച്ചു്പതിനഞ്ചു്ദിവസതകനുള്ളില്്കൂലി്ലഭിെിരുന്നിപലനകകില്്്

കൂലിയുപെ്്0.05 ്ശ്തമോനോം്നഷ്ട്പരിഹാരം്ലഭിക്കുവാനുള്ള്അവോശം്ഉണ്ട്.്

പഞ്ചോയത്ില്്നിന്നുോം്പതിനഞ്ചക്ദിവസത്ിനുളളില്്എഫക.െി.ഒ്ജനബ്ററ്ക്പെയ്തി്ുെക.നിലവില്്

ബ്കഗ്ന്ദ്സരകകോരില്്നിന്നുോം്ഫെക്്ലഭയമോകതിരിക്ുന്ന്സോഹെരയത്ില്്മോഗ്തമോണക്ബ്വതനോം്

ലഭിക്ോൻ്്കവകുന്നതക. 

പരാ-തി്പരിഹാരം് ംബന്ധിച്ച്: 

പതോഴിലുറപുമോയി് ബന്ധപപ്് ഏപതങ്കിലുോംകോരയത്ില്് പരോതിയുെോകുന്ന് പക്ഷോം് ആയതക്

ബ്രഖോമൂലോം് പഞ്ചോയത്ില്് പരോതിപപെോവുന്നതോണക് ,ഗ്പസ്തു ത് പരോതികൾ് സവീകരിച്ചു് രസീറ്ക്്

നല്കുകയുോം് പരമോവധി് 7് ദിവസ് പരിധിക്ുള്ളില്് അബ്നവഷ്ിച്ചു് പരോതിക്ോരനക് മറുപെി്

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

പപോതുജന്ൾക്ക് കോണോവുന്ന് രീതിയില്് പഞ്ചോയത്ക് ഓഫീസില്് ഗ്പദരകശ്ിപിബ്ക്െതുെക് .്

പഞ്ചോയത്ിപല് പരോതി് രജിറര്് പരിബ്ശ്ോധിച്ചബ്പോൾ് ഇതുവപരയോയി് രെു് പരോതികൾ്

രജിററില്് ബ്രഖപപെുത്ിയതോയുോം് അതിനുള്ള് നെപെി് സവീകരിച്ചതോയുോം് കോണപപ്ു.കൂലി്

കവകിയ്പരോതി്ആണക്, 

10.ദ ാഷ്യല്്ഓഡിറ്്്്നടത്ുന്നത്് ംബന്ധിച്ച്: 

പതോഴിലുറപില്് ഏപറ്െുത്് ഗ്പവൃത്ികൾ് ബ്സോഷ്യല്് ഓിറ്ക്് നെത്ുന്നതില്്

പങ്കോളികളോവുന്നതിനു്പതോഴിലോളികൾക്ക്അവകോശ്മുെക.(പസക്ഷൻ്17.2)  

8.തതാഴിലാളിേളുതടേടമേൾ 

1. കൃതയസമയത്കപതോഴില്സ്ഥലത്കഹോജരോയിഒപക്വയകക്ുക. 

2. പതോഴിലുറപകഗ്രോമസഭയകക്കബ്സോഷ്യല്ഓിറ്കഗ്രോമസഭയുോംകൃതയമോയിപപങ്കെുക്ുക 

3. ഗ്പകൃതിസോംരക്ഷണത്ിനകആവശ്യമോയഗ്പവൃത്ികൾഏപറ്െുത്കനെപിലോക്ുക. 

4. ആസ്തിസൃഷ്ടിക്ുന്നഗ്പവൃത്ികൾ  കപെത്ിബ്മറ്കപനയുോംപഞ്ചോയത്കഅധികൃതപരയുോം 

   അറിയിക്ുക. 

9.രജി ്തറര്ട പരിദശാേന 

AMC ഗ്പകോരമുള്ള 7 രജിററുകളുോംഉെോയിരുന്നു.അവതോപഴപറയ്യുന്നു. 

1. തതാഴില്ോര്ടഗ്ഡജിസ്റ്റര്ട .  

MIS ല് നിന്നുോംപൗണ്ബ്ലോകപെയ്തബ്കോപിയില് വോര്ക് തലത്ില് ഉള്ളഎല്ലോ വിവര്ളുോം ഉൾ 

പപെുത്ിയി്ുെക.  

2.ഗ്ഗാമ ഭരജിസ്റ്റര്ട 

പതോഴിലുറപുമോയിബന്ധപപ്ഗ്രോമസഭകൾ ,ബ്യോര്ൾ തുെ്ിയവബ്രഖപപെുത്ുന്നതിനവോര്ക് 

തലത്ില് ഗ്പബ്തയകഗ്രോമസഭോരജിറര് സൂക്ഷിബ്ക്െതോണക.-. 

3  തതാഴില് അദപക്ഷാരജിസ്റ്റര്ട  

പതോഴില് ആവശ്യപപ്ുലഭിക്ുന്നഅബ്പക്ഷകളുപെവിവര്ളുോംഅതുഗ്പകോരോംഅവര്പക്ക്തോഴില് 

അനുവദിച്ചതിനകപറവിവര്ളുോംഗ്പസ്തു തരജിററില് ബ്രഖപപെുത്ിപവബ്ക്െതോണകMIS ല് 

നിന്നുോംപൗണ്ബ്ലോകപെയ്തബ്കോപിയില് എല്ലോവിവര്ളുോം ഉളകപപെുത്ിയി്ുെക 

(പഞ്ചോയത്ിപെമുഴുവൻ  ഗ്പവൃത്ികളുോം)പഞ്ചോയത്ക് തലത്ില് എഴുതിസൂക്ഷിച്ചരജിറര്  

കൃതയമോയിപൂര്ത്ീകരിച്ചി്ുള്ളതക. 
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4.വര്ടക്ക് രജിസ്റ്റര്ട 

പതോഴിലുറപില് നെപിലോക്ുന്നഗ്പവൃത്ികളുപെവിവര്ൾ യഥോസമയോംഗ്പസ്തു തരജിററില് 

ബ്രഖപപെുപതെോതോണക.2018 19 കോലയളവില്പെയ്യുവോൻഉ ബ്േശ്ിച്ചിരുന്നമുഴുവൻ ഫയലു 

കളുബ്െയുോം വിവര്ൾനല്ലരീതിയില് എോം,പ എ.എസകല്നിന്നുോം ൗണ്ബ്ലോ കപെയ്തു 

സൂക്ഷിച്ചിരിക്ുന്നു. (പഞ്ചോയത്ിപെമുഴുവൻ  ഗ്പവൃത്ികളുോം 

5 ആസ്തിരജിസ്റ്റര്ട: (സ്ഥിരആസ്തികളുപെരജിറര്) 

ആസ്തിരജിറര്സൂക്ഷിെിരുപനങ്കിലുോം  12.12.16 നോണകഅവസോനമോയിപൂരിപിെിരിക്ുന്നതക 

പെയ്യുന്ന ഗ്പവൃത്ികൾ എല്ലോോംബ്രഖപപെുത്ുന്നു.എന്നോല് പലഭോര്ളുോം ഒഴിഞ്ഞുകിെക്ുന്നു 

.ആസ്തിയുപെഅഗ്സക് .ഗ്പവൃത്ിതുെ്ിയതീയതി,അവസോനിച്ചതീയതി,െിലവോയതുക 

,എന്നിവഒഴിഞ്ഞുകിെക്ുന്നു 

6.പരാതിരജിസ്റ്റര്ട: 

പതോഴിലുറപകപദ്ധതിയുമോയിബന്ധപപ്ഏതുപരോതിയുോംവോക്ോബ്ലോ,ബ്രഖോമൂലബ്മോലഭിക്ുകയോ

പണങ്കില്                                   രജിററില് 

ബ്രഖപപെുത്ുകയുോംനിര്ബന്ധമോയുോംകകപറ്ുരസീതകപരോതിക്ോരന്നല്കുകയുോംബ്വണോം . 

18004255720 

എന്നബ്െോൾഗ്ഫീനമ്പറില്പരോതികൾബ്രഖപപെുത്ോോംഎന്നുള്ളവിവരോംപതോഴിലോളികൾക്ക്ലഭയമോക്

ണോം.പരോതിരജിറര് കൃതയമോയിസൂക്ഷിെിെുെക.ലഭിച്ചപരോതിഅതിനുഎെുത്നെപെിഗ്കമ്ൾ 

എന്നിവകൃതയമോയിബ്രഖപപെുത്ിയി്ുെകഒബ്രഒരുപരോതിമോഗ്തമോണകനിലവില് ലഭയമോയതക. 

7.തമറ്ീരിയല്രജിസ്റ്റര്ട : പതോഴിലുറപില് 

ഏപറ്െുക്ുന്നഗ്പവൃത്ികളുപെഭോരമോയിവരുന്നസോധനസോമഗ്രികളുപെവോ്ല് തീരുമോനോം, 

ഉപബ്യോരോം, നീക്ിയിരിപക, പെലവുകൾ എന്നിവസോംബന്ധിച്ചവിവര്ൾ 

മുഴുവനുോംഗ്പസ്തു തരജിററില് ബ്രഖപപെുബ്ത്െതോണക..പമറ്ീരിയല്രജിറര്എോംഐസില് 

നിന്നുോംപൗണ്ബ്ലോകപെയ്തുവച്ചി്ുെക 

10.ഗ്പവൃത്ിഫയലിതല 22 ദരഖേൾ 

AMC ഗ്പകോരോംഒരുഗ്പവൃത്ിഫയലില് തോപഴപറയുന്നഇരുപത്ിരെുബ്രഖകൾ നിര്ബന്ധമോയുോം 

ഉെോയിരിബ്ക്െോതോണക. 

1.േവര്ടദപജ് 

വോര്ഷ്ികമോറര്സര്ക്ുലര്ഗ്പകോരോംകവര്ബ്പജില്പഞ്ചോയത്വിവര്ൾ,ജില്ല,ഗ്പവര്ത്ിനെപി

ലോക്ിയവിവര്ൾ,അെങ്കല്തുക,ആപകപെലവക,നെത്ിയതീയതി,മുതലോയവിവര്ൾബ്രഖ

പപെുബ്ത്െതോണക.പരിബ്ശ്ോധിച്ചഅഞ്ചുഫയലുകളില്ഒന്നില്ബ്പോലുോംവോര്ഷ്ികമോറര്സര്ക്ുല

ര്ഗ്പകോരമുള്ളകവര്ബ്പജ്കോണോൻസോധിച്ചില്ല. 

2.തെേ്്ലി ്്റ് ്

വര്ക്കഫയലില്സൂക്ഷിച്ചിരിക്ുന്നവിവര്ളുപെപ്ികയുോം,അവയുപെബ്പജ്നമ്പറുോംബ്രഖപപെു

ബ്ത്െപെക്ക്ലിറകഫയലില്സൂക്ഷിബ്ക്െതോണക.പരിബ്ശ്ോധിച്ചഫയലീല്പെകക്ലിസക്റ്കകോണോൻസോ

ധിച്ചില്ല. 

3.ആക്ഷൻപ്ലാന് 

ഒരുജനകീയഇെപപെലിനകപറബ്നര്സോക്ഷയോംപതളിയിക്ുന്നബ്രഖയോണകആക്ഷൻപ്ലോൻബ്കോപി.ഗ്രോമ

സഭനിര്ബ്േശ്ിക്ുന്നഗ്പവര്ത്ികൾപഷ്ല്ഫകഓഫകബ്ഗ്പോജക്ടിബ്ലക്ക്മോറ്ുകയുോംഇതില്നിന്നുോംമുൻരണ

നഅെിസ്ഥോനത്ില്അതോത്സോമ്പത്ികവര്ഷ്ത്ില്ആവശ്യമുള്ളഗ്പവര്ത്ിപതരപഞ്ഞെുത്ക

ആക്ഷൻപ്ലോൻതയ്യോറോക്ുകയുോംപെയ്യുോം . 

ആക്ഷൻപ്ലോനില്ഉൾപപ്ഗ്പവര്ത്ിതപന്നയോബ്ണോനെപിലോക്ിയതകഎന്നകമനസ്സിലോക്ുന്നതിനുോം

ആക്ഷൻപ്ലോൻബ്കോപിഉപകരിക്ുന്നു.പരിബ്ശ്ോധിച്ചഫയലുകളില്ഒന്നില് ബ്പോലുോം AMC 

ഗ്പകോരോംനിര്ബന്ധമോയുോംഉെോയിരിബ്ക്െആക്ഷൻപ്ലോനിൻപറബ്കോപികോണോൻസോധിച്ചില്ല.എന്നി

രുന്നോലുോംപതോഴിലുറപവിഭോരോംഓഫീസില് പഞ്ചോയത്ിപലമുഴുവൻ ആക്ഷൻ പ്ലോൻ വോരകക് 
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തലത്ില് തരോംതിരിച്ചുവൃത്ിയോയിസൂക്ഷിച്ചിരിക്ുന്നുഇതിനകപറഒരുബ്കോപിഫയലില് 

കൂെിസൂക്ഷിബ്കെതോണക. 

4.എസ്റ്റിദമറ്്ഡിസ ന്ആന്ഡ്ദഗ്ഡായിങ ്

സോബ്ങ്കതികഎറിബ്മറ്കപദ്ധതിയില്ഏപറ്െുക്ുന്നഓബ്രോഗ്പവര്ത്ിക്ുോംസോംസ്ഥോനസര്ക്ോര്െുമത

ലപപെുത്ിയഅധികോരസ്ഥോനത്ിനകപറഅനുമതിബ്യോെുകൂെിയസോബ്ങ്കതികഎറിബ്മറ്കഉെോയിരി

ബ്ക്െതോണക.ഓബ്രോഗ്പവര്ത്ിക്ുോംഎറിബ്മറ്ിനകപറസോംക്ഷിപ്തോം, ികസൻ, ഗ്പവര്ത്ിയുപെ 

ഗ്പതീക്ഷിതബ്ന്്ൾവിശ്ദീകരിക്ുന്നസോബ്ങ്കതികകുറിപകതുെ്ിയവഉെോയിരിബ്ക്െതുോം

പസകവര്ബ്സോഫകറകപറവയറിലൂപെഓണ്കലനോയിഅനുമതികൾലഭയമോബ്ക്െതുമോണക 

.ഫയലില്വിശ്ദമോയഎറിബ്മറ്കഉെോയിരുന്നു. എറിബ്മറ്ില് സോബ്ങ്കതിക വിദഗ്ധരുപെഒപക 

ഉെോയിരുന്നു. എറിബ്മ റ്കറിബ്പോര്്കബ്ഗ്പോജക്ടകറി ബ്പോര്്കഇവസൂക്ഷിച്ചിരുന്നു, ജനകീയഎറിബ്മ 

റ്കികസൻആൻകബ്ഗ്ോയിങകഎന്നിവഉെോയിരുന്നില്ല. 

5.ഭരണാനുമതി 

ഒരുവോര്ില്ഒരുവര്ഷ്ോംനെപിലോക്ുന്നപതോഴിലുറപകപദ്ധതിഗ്പവര്ത്ന്ൾക്കപഞ്ചോയത്കഭര

ണസമിതിനല്കുന്നഅോംരീകോരമോണകഭരണോനുമതി.പരിബ്ശ്ോധിച്ചഫയലുകളില് 

ഭരണോനുമതിയുപെബ്കോപിസൂക്ഷിച്ചി്ുെക.എഎോംസിഗ്പകോരോംഉള്ളതല്ല. 

7. ംദയാജിതപദ്ധതി(േൺദവര്ടജന് ്) 

ഓിറ്ക് നുവിബ്ധയമോക്ിയഗ്പവരകത്ിക്കഈബ്രഖകൾ ബോധകമല്ല. 

8.ഡിമാന്ഡ്ദഫാം 

പതോഴില് അവശ്യമുള്ളപതോഴിലോളികളുപെബ്പരുോംപതോഴില് കോര്ഡ്നമ്പര് ബ്െര്ത്കബ്മറ്ക് 

പകോെുക്ുന്നപവള്ളബ്പപറില് പകോെുക്ുന്നഅബ്പക്ഷയോണകഫയലില് ഉള്ളതക .അതില് പതോഴില് 

ബ്വെതീയതിബ്യോബ്രഖപപെുത്ിയി്ില്ല. 

9.വര്ടക്ക്അദലാദക്കഷ്ന്ദഫാം 

പതോഴില്ആവശ്യപപ്വരകക്ുപതോഴില്അനുവദിച്ചുപകോെുള്ളവര്ക്കഅബ്ലോബ്ക്ഷ്ൻബ്ഫോോംഈ

ഗ്പവര്ത്ിയുപെഫയലില്സൂക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല. 

10.ഇമസ്റ്റര്ടദറാൾ 

പതോഴിലോളികൾപതോഴില്പെയ്യുന്നതീയതി,ദിവസോംഉൾപപപെഹോജര്ബ്രഖപപെുത്ുന്നതിനുള്ളഅ

െിസ്ഥോനബ്രഖയോണകഇമറര്ബ്റോൾ.ഇതില്ബ്ലോക്കപവലപകപമൻറകഓഫീസര്,പഞ്ചോയപസസഗ്ക്റി

എന്നിവര്ഒപുോം,സീലുോംബ്രഖപപെുബ്ത്െതോണക. 

ഇ-മറര് ബ്റോളുകളില്ബ്ലോക്കപവലപകപമൻറകഓഫീസര്, പഞ്ചോയപസസഗ്ക്റിഎന്നിവര്ഒപുോം,  

സീലുോംബ്രഖപപെുത്ിയി്ുെകതീയതി. ഇതില്പതോഴിലോളികളുപെഒപുകൾ,  അവരുപെ 

പതോഴില്ദിന്ൾ,  കൂലിഎന്നിവബ്രഖപപെുത്ിയി്ുെക. ഒപിെുന്നബ്കോള്ളില് 

തീയതിഎഴുതി്ു െയിരുന്നില്ല. മറര്ബ്റോളില്എോംബുക്ക്  നമ്പര് ബ്രഖപപെുത്ിയി്ുെക. 

പരിബ്ശ്ോധന യ്യകക്വിബ്ധയമോക്ിയവര്ക്ക് ഫയലിപലമറര്ബ്റോളില്പവ്ിത്ിരുത്ലുകൾ 

ഉെോയി്ില്ല. ബ്മറ്ക നകപറ ബ്പരുോം  ഒപുോം ബ്രഖപപെുത്ിയിരിക്ുന്നു.  

11.തമഷ്ര്ടതമന്റ്പുസ്തേം (M Book) 

ഗ്പവര്ത്ിതുെ്ുന്നതിന്മുമ്പുോംബ്ശ്ഷ്വുോംഅളവുകൾബ്രഖപപെുത്ുന്നതിനുള്ളഅെിസ്ഥോനബ്രഖ

യോപെഷ്ര്പമനകറക് ബുക്ക.പമഷ്ര്പമൻറകബുക്ില്നമ്പര്ബ്പജ്നമ്പര്ഇവബ്രഖപപെുത്ിയി്ുെക AS,TS 

നമ്പര്ബ്രഖപപെുത്ിയി്ില്ല. മപറര്ബ്റോൾനമ്പര് , ഓവര്സിയരുപെസീല്എന്നിവഇല്ല. 

ഗ്പീപമഷ്ര്പമൻബ്ഗ്റഖപപെുത്ിയത്ീയതിഇല്ലോപതആണക, 

കൂെോപതഗ്പവൃത്ിയുപെഅളവില്പതറ്ുെോയിരുന്നു..ബന്ധപപ്ഉബ്ദയോരസ്ഥര്അതോയതകഓവര്

സിയര്, എൻജിനീയര്എന്നിവരുപെഒപകപമഷ്ര്പമനകറക് ബുക്ില് 

ഉെോയിരുന്നില്ല.പരിബ്ശ്ോധനയകക്വിബ്ധയമോക്ിയഫയലില്എോംബുക്ക് സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു. 

12.തമറ്ീരിയല്ലിസ്റ്റ്:ബാേേമല്ല 

 13.ബ്വജ്ലിറക 
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പതോഴിലോളികൾഎഗ്തദിവസോംബ്ജോലിപെയ്തുഎന്നതിനകഅെിസ്ഥോനപപെുത്ിഅവര്ക്ക്നല്ബ്കെതു

കഅതോയതകകൂലി, ആയുധ്ൾക്കപകോെുക്ുന്നവോെക,  മൂര്ച്ചകൂ്ുന്നതിനുള്ള തുകഎന്നിവ 

എല്ലോോംകോണിച്ചുപകോെകപണോംകകമോറുന്നതിബ്നവെിതയ്യോറോക്ുന്നഗ്പധോനപപ്ഒന്നോബ്ണവജ്ലിറക.  

മറര്ബ്റോൾഗ്പകോരമുള്ളബ്വജ്ലിറകഎല്ലോഫയലിലുോംകോണോൻ സോധിച്ചു. 

14.മസ്റ്റര്ടദറാൾ /ഫയല്മാറ്സ്ലിപ്പുേൾ 

ഒരുമറര്ബ്റോൾഅവസോനിെക3ദിവസത്ിനകോംതപന്നഅളവുകൾബന്ധപപ്ഉദയോരസ്ഥൻബ്രഖപപ

െുത്ണോംഎന്നകനിയമോംഅനുശ്ോസിക്ുന്നു.അളവുകളില്ഗ്കമബ്ക്െുകൾഉെോയോബ്ലോ,ഉപബ്യോരി

ക്ുന്നപമറ്ീരിയലിനകപറകവോളിറ്ിയില്നിലവോരോംകുറയകക്ുകബ്യോ,ഉയര്ന്നഎറിബ്മറ്കകോണിക്ുക

ബ്യോപെയ്യുന്നതകനിയമവിരുദ്ധമോവുകയുോംപസക്ഷൻ25അനുശ്ോസിക്ുന്നശ്ിക്ഷകവിബ്ധയമോബ്വെി

വരുകയുോംപെയ്യുോം.എല്ലോഫയലുകളിലുോംഫയല്ഗ്െോക്ിോംരകബ്ഫോോംഅഥവോമറര്ബ്റോൾമൂവകപമൻറകസ്ലി

പകഉെോയിരുന്നു.ആരോംഭിച്ചതീയതിയുോംഅവസോനിച്ചതീയതിയുോംബ്രഖപപെുത്ിയിരുന്നു.മറ്ുഗ്പധോ

നപപ്ബ്കോള്ൾMISല്അപക്ബ്ലോകപെയ്തതീയതി.ബ്വതനോംഅനുവദിച്ചമുതലോയവബ്രഖപപെുത്ി 

15. പമറ്ീരിയല്വൗച്ചര്ബില്:ബോധകമല്ല. 

16.ഫെകഗ്െോൻസ്ഫര്ഓര്ര് (FTO)’ 

പരിബ്ശ്ോധിച്ചഫയലുകളില് ഒന്നുോംഫെകഗ്െോൻസ്ഫര്ഓര്ര്(FTO)’ ഹോര്ക് ബ്കോപിസൂക്ഷിച്ചി്ില്ല 

.എങ്കിലുോംനമ്പര്ബ്രഖപപെുത്ികെു. 

17. ദറായല്റ്ി 

പരിബ്ശ്ോധനവിബ്ധയമോക്ിയഒരുവര്ക്ക് ഫയലിലുോംബ്റോയല്റ്ിബോധകമല്ല 

18.ദഫാദ്ാഗ്ഗാഫ ്

ഗ്പവര്ത്ിതുെ്ുന്നതിന്മുമ്പകഗ്പവര്ത്ിനെന്നുപകോെിരിക്ുബ്മ്പോൾ,  ഗ്പവര്ത്ിപൂ ര്ത്ീകരി 

ച്ചുകഴിയുബ്മ്പോൾ തുെ്ിയ ഓബ്രോഘ്ത്ിപലയുോം ബ്ഫോബ്്ോകൾ ഫയലില് സൂക്ഷിക് ണപമന്നകനി 

ഷ്കര്ഷ്ിച്ചിരിക്ുന്നുഇത്രത്ിലുള്ളവിവിധഘ്്ളിപലബ്ഫോബ്്ോകളുോംസൂക്ഷിച്ചിരിക്ുന്നില്ല. 

19 .ജിദയാടാഗ്ഡ്ദഫാദ്ാ ് 

ഗ്പവര്ത്ിസ്ഥലോംതിരിച്ചറിയുന്നതിനുള്ളഉപോധിയോണകജിബ്യോെോരകകബ്ഫോബ്്ോസക.  

എന്നോല്ഇവപരിബ്ശ്ോധനയകക്വിബ്ധയമോക്ിയഒരുഫയലിലുോംജിബ്യോെോരകകബ്ഫോബ്്ോസകബ്കോപികോ

ണോൻ സോധിച്ചില്ല. 

20 ഗ്പവൃത്ിപൂര്ടത്ീേരണ ാക്ഷയപഗ്തം 

സൂക്ഷിച്ചി്ില്ല. 

21. ബ്സോഷ്യല്ഓിറ്കറിബ്പോര്്ക. 

എഎോംസിഗ്പകോരമുള്ളബ്സോഷ്യല്ഒ ോിറ്കനെപോക്ുന്നതകഇബ്പോഴോണക.  

22.സ റ്്ഡയറി 

സോംസ്ഥോനസര്ക്ോരിനകപറനിര്ബ്േശ്ഗ്പകോരോംവര്ക്കഫയലില്സൂക്ഷിബ്ക്െ 22 മപത്ബ്രഖ 

യോണകകസറ്കയറി.പരിബ്ശ്ോധനയകക്വിബ്ധയമോക്ിയഗ്പവൃത്ികൾ  കസറ്കയറി സൂക്ഷി 

ച്ചിരുന്നുകസറ്കയറിയുപെകവര്ബ്പജില്ഗ്പവര്ത്ിപയകുറിച്ചുള്ളഗ്പോഥമികവിവര്ൾഏപതോ

രുവയക്തിക്ുോംമനസ്സിലോക്ോൻപറ്ുന്നരീതിയില്ഉെോബ്കെതോണക. ഗ്പവര്ത്ി ആരോംഭിക്ുന്ന 

ദിവസോംഗ്പവര്ത്ിഅവസോനതീയതിഎന്നിവബ്രഖപപെുതിയിരുന്നു ,അബ്തോപെോപോം 

എറിബ്മറ്കതുക,,ഗ്പവൃത്ിദിന്ൾ , എന്നിവകവര്ബ്പജില്ഉ െോയിരുന്നു. പരിബ്ശ്ോധിച്ചകഫ 

യലുകളില്ഉള്ളകസറ്കയറിയില് എല്ലോോംഅധികോരി കളുപെസോന്നിധയത്ില് പദ്ധതി 

ആരോംഭമീറ്ിോംഗ്നെത്ിയതോയിബ്ബോധയപപ്ുകസറ്കയറിയുപെഒരുഭോരമോണവിജിലൻസകആൻ

കബ്മോണിറ്റിങ്കമ്മിറ്ി.വിജിലൻസകആൻകബ്മോണിറ്റിങ്കമ്മിറ്ിയുപെറിബ്പോര്്കഉെോയിരുപന്നങ്കി

ലുോംഅഭിഗ്പോയ്ൾബ്രഖപപെുത്ിയി്ുെയിരുന്നില്ല. കസറ്കയറി മപറ്ോരു ഒരുഭോരമോണകസ 

ന്ദര്ശ്കകുറിപക:  ഗ്പവൃത്ിയുപെ ഓബ്രോഘ്്ളി ലുള്ളപുബ്രോരതിവിലയിരുത്ുന്നതിനുോം, 
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പതോഴിലോളികളുപെഗ്പശ്ന് ൾമനസ്സിലോക്ുന്നതിനുോം, പദ്ധതിനിര്വഹ ണഏജൻസിയു 

പെഉബ്ദയോരസ്ഥര്, ജനഗ്പതിനിധികൾ, VMC അോംര്ൾ എന്നിവര്ഗ്പവൃ ത്ിനെക്ു ബ്മ്പോൾസ്ഥല 

സന്ദര്ശ്നോംനെബ്ത്െതോണക. കസറ്കയറികളില്, സന്ദര്ശ്കരുപെബ്പരുോം,ഒപുോം, ബ്രഖപപെുത്ി 

യിരുപന്നങ്കിലുോം,   കുറിപകഉെോ യിരുന്നില്ല .അബ്തോപെോപോം തപന്നപദ്ധതി നിര്വഹണ 

ഏജൻസിയുപെഉബ്ദയോരസ്ഥര്സന്ദര്ശ്നോംവളപരകുറഞ്ഞബ്തോതില് മോഗ്തമ്മോണകകോണപപ്തക..  

11. CIB-  ിറ്ി ൺഇന്ഫര്ടദമഷ്ന്ദബാര്ടഡ ്

പതോഴിലുറപകപദ്ധതിയുപെസുതോരയതഉറപോക്ുന്നതിനുബ്വെിയുള്ളഒരുഉപോധിയോണകസിറ്ിസണ്

ഇൻഫര്ബ്മഷ്ൻബ്ബോര്ക Para 25(a), schedule 1 

അനുസരിച്ചകഒരുഗ്പവര്ത്ിയുപെഅെിസ്ഥോനവിവര്ൾഅതോയതകഎറിബ്മറ്കതുകസോധനബ്വതന

ഘെക്ൾയഥോര്ത്ഥപെലവകപതോഴില്ദിന്ൾതുെ്ിയവിവര്ൾസോധോരണജന്ൾക്ുോംരു

ണബ്ഭോക്തോക്ൾക്ുോംമനസ്സിലോകുന്നരീതിയില്ഗ്പദര്ശ്ിപിബ്ക്െതകഅനിവോരയമോണക..ഈബ്ബോര്

കസ്ഥോപിബ്ക്െതകഓബ്രോഗ്പവര്ത്ിയുപെയുോംആരോംഭഘ്ത്ില്ആണക. 

ഓബ്രോഗ്പവര്ത്ിക്ുോംഅനുസൃതമോയിനിഷ്കര്ഷ്ിച്ചി്ുള്ളഅളവുകളില്ഉള്ളബ്ബോര്ുകൾസിമൻ

റകഉോംബ്കോണ്ഗ്കീറ്ുോംഉപബ്യോരിച്ചകനിര്മ്മിച്ചകസ്ഥോപിക്ണപമന്നകനിയമോംഅനുശ്ോസിക്ുന്നുെക. ഇരുമ്പക 

,െിൻ ,ഫകളക്സകഷ്ീറ്ുകൾതുെ്ിയവ ഉപബ്യോരിച്ചി്ുള്ളബ്ബോര്ുകൾ സ്ഥോപിക്ുന്ന തകനിയമ 

വിരുദ്ധമോണക. നിര്മ്മോണപച്ചലവ്വ്യക്തിരതഗ്പവര്ത്ികൾക്ക 3000 രൂപയുോംപപോതു ഗ്പവര്ത്ി 

കൾക്ക 5000 രൂപയുോം ആണകപരമോവധി െിലവകഎന്നോണക ആനുവല്മോറര് സര്ക്ു ലര്നിഷ്കര്ഷ്ി 

ക്ുന്നതക. സിഐബിഅെ്ുന്ന ഒരുബ്ഫോബ്്ോവര്ക്കഫ യലില് ഉൾപപെുത്ണോം 

എന്നതകനിര്ബന്ധമോണക.  

ഗ്പവൃത്ിയുപെ എസകറിബ്മറ്ക എോംബുക്ില് ഫീല്ില്സകപെത്ിയതക 

ബ്തോ്ില്തെയണനിര്മോണോംWC/336304 5000 Nil  ഫീല്ക കോണോൻ സോധിച്ചില്ല  

പച്ചക്റിക്ക്നിലോം ഒരു ക്ിയതക LD/329625 5000 NIL ഫീല്ില് കോണോൻസോധിച്ചില്ല 

വയക്തിരത കക്ൂസക  1828 Nill  ഫീല്ില്കോണോൻസോധിച്ചില്ല 

12.ദറാസ്ഗാര്ടേിനം 

പതോഴില്ആവശ്യകതകൃതയമോയിരജിറര്പെയ്യുന്നതിനുോംപതോഴിലോളികളുപെഅര്ഹതകളുോംഅവ

കോശ്്ളുോംഅവപരബ്ബോധയപപെുത്ുന്നതിനുോംപദ്ധതികൾപരിഹരിക്ുന്നതിനുമോയിബ്റോസ്ഗോര്ദി

നോംസോംഘെിപിബ്ക്െതോണക..ജൂണ് മോസത്ില് ദറാസ്ഗാര്ടേിനംനടത്ിയതായിേണ്ടു. 

13.വിജിലന് ്ആനഡ്് ദമാണിറ്റിംഗ്കമ്മിറ്ി(ജാഗ്ഗതദമല്ദനാ് മിതി) 

ഓബ്രോഗ്രോമപഞ്ചോയത്ിലുോംഅഞ്ചകഅോംര്ളുള്ളജോഗ്രതബ്മല്ബ്നോ്സമിതിരൂപീകരിബ്ക്െതോ

ണക. ഇതില്പ്ികജോതി-പ്ികവര്രവിഭോര്ൾബ്ക്വെഗ്തഗ്പോധോനയോം നല്ബ്കെ തുോംപകുതി 

ബ്പര്സകഗ്തീകൾആയിരിബ്ക്െതുമോണക. ഏറ്വുോംകുറഞ്ഞകോലയളവിബ്ലക്ക VMC പയനിയമി 

ബ്ക്െതകഗ്രോമസഭയോണക. ഗ്പവര്ത്ിസ്ഥലസന്ദര്ശ്നോം പതോഴിലോളികളുമോയി ആശ്യവിനിമയോം 

നെത്ല് ,ബ്രഖകളുപെപരിബ്ശ്ോധന ,ഗ്പവര്ത്ിസ്ഥലസൗകരയ്ളുപെ പരിബ്ശ്ോധന 

,ഗ്പവര്ത്ികളുപെരുണനിലവോരോംനിര്ണയിക്ല്, തുകനിര്ണയോം ഗ്പവര്ത്ി യില്ഉെനീളമുള്ള 

റിബ്പോര്്ിോംരകഗ്പവര്ത്ിയുപെസവഭോവപത്സോംബന്ധിച്ചുള്ളരുണപരമോയവിലയിരുത്ല്എന്നിവ

യോണകഗ്പധോനെുമതല. VMC എല്ലോഗ്പവര്ത്ികളുോം പരിബ്ശ്ോധിബ്ക് െതുോംമൂലയനിര്ണയ 

രജിററില്ബ്രഖപപെുബ്ത്െതുോംബ്സോഷ്യല്ഓിറ്കസമയത്കഅവ ഗ്രോ മസഭയില് സമര്പിബ്ക് 

െതുമോണക VMC റിബ്പോര്്കഒരുപപോതു ബ്രഖയോയികരു ബ്തെതുോം ആവശ്യപപെുന്നതി നനുസരിച്ചക 

ഒരുപപോതുബ്രഖയോയി പഞ്ചോയത്കനിന്നുോം ലഭിബ്ക്െതുോംആണക.5 അോംര്ളോണകനിലവില്  

ഉള്ളതക.എന്നോല് സകഗ്തീഗ്പോതിനിധയോം കോണോൻസോധിച്ചില്ല. അോംര്ൾപതോഴില്സ്ഥല്ളില് 

സന്ദര്ശ്ിക്ോറില്ല. 

ഗ്കമ  ബ്പരക  ബ്ഫോണ് നമ്പര്  

1 അജയൻ  9562038367 

2 മബ്ഹഷ്ക്  9961921634 

3 നോരോയണൻ പി  9400437211 

4 മോധവൻ  എോം   

14.േതണ്ടത്ലുേൾ 



11 
 

 നീരകത്െസോംരക്ഷണഗ്പവൃത്ികളില്ഉളകപപെുത്ിപൂരകതികരിച്ചകല്ലകകയ്യോലനിരകമോണോംവ

ളപരനല്ലഗ്പവൃത്ിയുോംഭൂവുെമകളകക്കഉപകോരപപ്തയുോംകോണുവോൻസോധിച്ചു,കൃതയമോയ

അളവില്ഇബ്പോഴുോംഫീല്ഡില്കോണുവോൻസോധിച്ചതകഅഭിനന്ദനമര്ഹിക്ുന്നു. 
 പതോഴിലുറപകപദ്ധതിയുപെസുതോരയതഉറപുവരുത്ുന്നതിനകഗ്പവൃത്ിആരോംഭിക്ുന്നതിനു

മുമ്പകപദ്ധതിവിവര്ൾഅെ്ിയഗ്പോബ്ദശ്ികഭോഷ്യിലുള്ളസിറ്ിസണ്ഇനകഫരകബ്മഷ്

ൻബ്ബോരകക്ഒരു ഗ്പവൃത്ിസ്ഥലത്കസ്ഥോപിച്ചതോയികോണുവോനകസോധിച്ചു. 
 മുഴുവൻപതോഴിലോളികളകക്ുോംപഴയപതോഴില്കോരകഡ്പു തുക്ിപതോഴില്കോരകഡ്പഞ്ചോയത്ി

ല്നിന്നുോംഅനുവദിച്ചി്ുെകഎന്നോല്പതോഴില്കോരകഡ്പു തുക്ുന്നസമയത്കബ്ഫോബ്്ോപതോഴി

ലോളികൾസവന്ത്ോംെിലവില്എെുത്ുപകോെുക്ുകയോണകപെയ്തതക. 
 പതോഴിലുറപകനിയമോംഅനുശ്ോസിക്ുോംഗ്പകോരോംപതോഴിലോളികളകക്കഗ്പവൃത്ിഇെ്ളില്അ

െിസ്ഥോനപസൗകരയ്ൾലഭയമോകുന്നില്ല. 
 പതോഴിലോളികൾസവന്ത്ോംനിലയകക്കപതോഴില്ആവശ്യപപ്തോയികോണുവോൻസോധിച്ചില്ല. 
 നീരകത്െസോംരക്ഷണഗ്പവൃത്ികളില്,എന്നഗ്പവൃത്ിഫയിലില്ഭൂവുെമകളുപെയുോംഅബ്പ

ക്ഷയുോംനികുതിരസീതുോംസൂക്ഷിച്ചി്ില്ല. 
 വോരകഷ്ികമറരസരകക്ുലര്ഗ്പകോരോംഒരുവരകക്കഫയലില്22ബ്രഖകൾസൂക്ഷിബ്ക്െതുെക.ഇ

വിപെആറുബ്രഖകൾമോഗ്തമോണകഫയലില്സൂക്ഷിച്ചി്ുെക. 
 പതോഴിലുറപകപദ്ധതിഓഫീസില്സൂക്ഷിബ്ക്െഏഴുപറജിററില്സൂക്ഷിക്ുന്നുപെങ്കി

ലുോംഅത്സമയബന്ധിതമോയിപൂര്ത്ീകരിച്ചി്ില്ല. 
 അക്ഷോോംശ്ബ്രഖോോംശ്്ൾഅെയോളപപെുത്ിയജിബ്യോെോരകകബ്ഫോബ്്ോഗ്രോഫ്ഫയലുകളില്കോ

ണോൻസോധിച്ചില്ല. 
 Vmcകമ്മറ്ിയില്സകഗ്തീകപളഉൾപപെുത്ിയി്ില്ല. 

 നിര്വ്വ്ഹണ ഉബ്ദയോരസ്ഥര് സ്ഥല്ളില് കളില് സന്ദര്ശ്ിക്ുന്നതക വളപര കുറഞ്ഞ 

രീതിയില് ആണക. 

നിര്ദേശങ്ങൾ 

• വരകക്ക് ഫയലില് സൂെിപിച്ചി്ുള്ള എസകറിബ്മറ്കജനകീയഭോഷ്യിബ്ലക്ക 

ആക്ിഗ്പവൃത്ിസമയത്കബ്മറ്ക്നകപറകകവശ്ോംവയകക്ണോം ,പപോതുസ്ഥല്ളില് 

ഗ്പദരകശ്നത്ിനുോംഉപബ്യോരിബ്ക്െതോണക. 

 

• എഎോംസിഗ്പകോരോം  22 ബ്രഖകളുോംവരകക്ക് ഫയല് സൂക്ഷിബ്കെതോണക. 

• വിഎോംസിഅോംര്പള ഗ്രോമസഭവഴി തിരപഞ്ഞെുക്ോനുോം അവരുപെ 

ഗ്പവരകത്നോംപമച്ചപപെുത്ുവോനുോംഉള്ളനെപെികൾ സവീകരിക്ണോം, അബ്തോപെോപോം 

സകഗ്തീകളുപെപങ്കോളിത്ോംനിരകബന്ധമോയുോംഉറപുവരുത്ണോം. 

• പതോഴിലിനുഅബ്പക്ഷിക്ുന്നരീതികുറച്ചുകൂെിപമച്ചപപെുത്ുവനുോം, അബ്തോപെോപോം 

കകപറകഗ്റസീതകനല്കു വോനുോംനെപെിഉെോകണോം. 

• പതോഴിലകോരകിനകഅബ്പക്ഷിച്ചകപതിനഞ്ചുദിവസത്ിനുള്ളില്തപന്നകോരകക്ലഭയമോക്ുവോ

നുള്ളനെപെികൾ ഉെോകണോം. 

• പതോഴിലിെ്ളില് നിരകബന്ധമോയുോംഅെിസ്ഥോനസൗകരയോംഒരുക്ണോം 

(കുെിപവള്ളോം,ഗ്പഥമശ്ുഗ്ശ്ൂഷ് ,കയ്യുറകൾ  കോലുറകൾ). 

• എോം് ബുക്ില്് നിരകബന്ധമോയുോം് ഗ്പവൃത്ി് നെക്ുന്ന് ഗ്പബ്ദശ്ത്ിനകപറ് വിവര്ൾ്

നിരകബന്ധമോയുോം്ബ്രഖ്പപെുത്ണോം. 

• .പതോഴിലുറപില്് അനുവദനീയമോയതുോം് മുനകരണന് ഗ്കമത്ിലുോം് ഗ്പവൃത്ികൾ്

ഏപറ്െുക്ോൻ്ഗ്ശ്ദ്ധിബ്ക്െതുെക. 

• പതോഴില്് അബ്പക്ഷകൾ് ഗ്ഫെക്് ഓഫീസില്് സവീകരിക്ുകയുോം് ആയതിനു് കകപറ്ക്

രസീതക്നല്കു കയുോം്പെബ്യ്യെതോണക. 

• ബ്മറ്ക്്കൂ്മോയി്അബ്പക്ഷ്നല്കു ബ്മ്പോൾ്പതോഴില്്ആവശ്യമുള്ളവപര്ഉളകപപെുത്ി്അബ്പക്ഷ്

പകോെുക്ോൻ്ഗ്ശ്മിക്ുക, 

• ഉബ്ദയോരസ്ഥര്്ബ്രഖകളില്്ഒപുപവക്ുബ്മ്പോൾ്തീയ്യതി്കൂെി്ബ്രഖപപെുബ്ത്െതോണക. 

• വിജിലനകസക്് ആനകക്് ബ്മോണിറ്റിോംരക് കമ്മറ്ി് അോംര്പള് ഓബ്രോ് വരകഷ്വുോം്

തിരപഞ്ഞെുബ്ക്െതോണക.് വിഎോംസിയുപെ് അഭിഗ്പോയ്ൾ് കസറ്ക് യറിയില്്

കൃതയമോയി്ബ്രഖപപെുബ്ത്െതോണക. 

• വിജിലനകസക്് ആനകക്് ബ്മോണിറ്റിോംരക് കമ്മറ്ി് യില്് സകഗ്തീ് ഗ്പോധിനിതയോം് നിരകബന്ധമോയുോം്

ഉെോയിരിക്ണോം. 
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• പദ്ധതിയുപെ് ശ്രിയോയ് രീതിയിലുള്ള് നെത്ിപിനക് വിഎോംസിയുപെ് ഇെപപെലുകൾ്

ഗ്പവൃത്ി്സ്ഥല്ളില്്ഉെോബ്വെതുെക. 

• പതോഴിലുറപില്്ഏപറ്െുക്ുന്ന് ഗ്പവൃത്ികളുപെ് ്ആസ്തികൾ് ദീരകഘകോല്നിലനിലകപിനക്്

ആവശ്യമോയ് സോബ്ങ്കതിക് നിരകബ്േശ്്ൾപതോഴിലോളികളകക്ക് ഓവരകസീയരമോര്്

നലകബ്കെതുോം്പോലിക്ുന്നുപെന്നക്്ഉറപു്വരുബ്ത്െതുമോണക. 

• പെക്ക്് ലവീഫക്് ബ്പോപല് ഗ്പോധോനയോം് ഉള്ള് മസകപറര്് ബ്റോളില്് യോപതോരു് വിധ്

പവ്ിതിരുത്ലുോം്പോെില്ല .കൃതയമോയി്ബ്രഖ്പപെുത്ണോം്ഹോജര്്.  

• മറര്് ബ്റോളില്് ഗ്പസ്തു ത് ഗ്പവൃത്ിയുപെ് അളവുകൾ് ബ്രഖപപെുത്ുന്ന് എോം.ബുക്ിൻപറ്

നമ്പര്്ബ്രഖപപെുബ്ത്െതോണക.്് 

• മറര്് ബ്റോളില്് സോക്ഷയപപെുത്ുന്ന് ഉബ്ദയോരസ്ഥര്് തീയ്യതി് കൂെി് ബ്രഖപപെുത്ുവോൻ്

ഗ്ശ്ദ്ധിബ്ക്െതുെക. 

 

15.ഉപ ംഗ്ഗഹം 

 

ഗ്പവര്ത്ികൾതിരപഞ്ഞെുക്ുബ്മ്പോൾഅതീവജോഗ്രതപുലര്ബ്ത്െതുെക. 

ഭൂമിപയപുനരുജ്ജീവിപിക്ുന്നതിനു൦അതുവഴിസുസ്ഥിരവികസനോംസോധയമോകുന്നതിനുോംലകക്

ഷ്യോംപവച്ചി്ുള്ളപതോഴിലുറപുപദ്ധതിയുപെപ്ലോനിോംരക , 

നെത്ിപകഎന്നിവസോമൂഹികപോരിസ്ഥികമോനദണ്ഡ്ൾപോലിെകപകോെകശ്ോസകഗ്തീയമോയിത്പന്ന

നെപിലോബ്ക്െതുെക. 

എ്പനപയങ്കിലുോംഗ്പവര്ത്ികൾനെപിലോക്ിപെലവകകൂ്ുകഎന്നുോംപതോഴിലോളികൾപക്ക്തോഴില്

ദിന്ൾകൂ്ുകഎന്നുോംമോഗ്തമോവരുതകനിലപോെുകൾ.   

വയക്തമോയകോഴ്ചപോെില്ലോപതഅശ്ോസകഗ്തീയമോയരീതിയില്ഗ്പവര്ത്ികൾപതപരപഞ്ഞെുക്ുന്നതുോം

പെയ്യുന്നതുോം , 

കോലോനുസൃതമല്ലോത്ഗ്പവര്ത്ികൾപെയ്യുന്നതുോംഇതിനകപറയഥോര്ത്ഥലക്ഷയപത്കളങ്കപപെുത്ു

ന്നതോയിവിഷ്മബ്ത്ോപെബ്നോക്ിനില്ബ്ക്െിവരുന്നതകആശ്ങ്കോജനകമോണക. 

ഈസോമൂഹികപരിബ്ശ്ോധനഒരുഉയിര്പത്ഴുബ്ന്നല്പിനുസോധയമോകുന്നഗ്പതയോശ്ബ്യോപെഈറിബ്പോ

ര്്കസമര്പിക്ുന്നു.  

 

മഹാത്മാഗാന്ധിദേശീയഗ്ഗാമീണതതാഴിലുറപ്്പപദ്ധതിഗ്പോരംഏതറ്ടുക്കാവുന്നഗ്പവൃ

ത്ിേൾ : 

വിഭാഗംഎ-ഗ്പകൃതിവിഭവപരിപോലനവുമോയിബന്ധപപ്പപോതുഗ്പവൃത്ികൾ. 

വിഭാഗംബി-ഖണ്ഡികഅഞ്ചില് 

പരോമര്ശ്ിക്ുന്നകുെുോംബ്ൾക്കജീവബ്നോപോധിപമച്ചപപെുത്ുവോനുള്ളഗ്പവൃത്ികൾ. 

(ബിപിഎല് ,പ്ികജോതി, പ്ികവര്ഗോം, വിധവകൾ, ഭിന്നബ്ശ്ഷ്ിക്ോര്, 

ഐഎകവരുണബ്ഭോക്തോക്ൾ.) 

വിഭാഗം ി- 

ബ്ദശ്ീയഗ്രോമീണഉപജീവനമിഷ്നകപറനിബന്ധനകൾക്വിബ്ധയമോയിഗ്പവര്ത്ിക്ുന്നസവയോംസഹോ

യസോംഘ്ൾക്കപപോതുഅെിസ്ഥോനപസൗകരയവികസനോം. 

വിഭാഗംഡി-ഗ്രോമീണഅെിസ്ഥോനപസൗകരയവികസനഗ്പവൃത്ികൾ. 

അനുബന്ധോം: വിവിേതലത്ിലുള്ളഉദേയാഗസ്ഥരുതടെുമതലേൾ. 

ദമറ്്് മാരുതടെുമതലേൾ. 

• ഗ്പവൃത്ിസ്ഥല്ളില് ഗ്പവൃത്ിയുപെബ്മല്ബ്നോ്ോം. 

• പതോഴില് കോര്ില് ആവശ്യമുള്ളവിവര്ൾ ബ്രഖപപെുത്ുക. 

• മറര് ബ്റോളില് പതോഴിലോളികളുപെഹോജര് ഉറപുവരുത്ുക.  

• ബ്മറ്കമോരുപെപരിശ്ീലന്ളില് പപങ്കെുക്ുക. അറിവുകൾ 

പതോഴിലോളികളുമോയിപങ്കുപവക്ുക 

• ഗ്പവൃത്ിഇെ്ളില് ആവശ്യമോയപസൗകരയ്ൾ ഉബ്െോഎന്നകഉറപുവരുത്ുക 

• കസറ്കയറിയില് ബ്മോണിറ്റിോംരിനവരുന്നഉബ്ദയോരസ്ഥപരപകോെകഒപവയകപിക്ണോം 
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• പതോഴിലോളികൾക്കഅവരുപെപത്ുഅവകോശ്്പളകുറിച്ചകപറഞ്ഞുപകോെുക്ുകയുോംഅ

വപരബ്ബോധോവതകകരിക്ുകയുോംപെയ്യുക 

• പുതിയപതോഴില് ഇെ്ൾ കപെത്ുവോനുോംപുതിയപതോഴില് 

ആസൂഗ്തണോംപെയ്യുവോനുോംപതോഴിലോളികപളസഹോയിക്ുക . 

• കൃതയമോയിബ്സോഷ്യല് ഓിറ്ക് ഗ്രോമസഭയിലുോം,പഗ്പോജകകറ്ക് 

മീറ്ി്ിലുോംപരിശ്ീലനകയോമ്പിലുോംപപങ്കെുക്ുക. 

• മറ്ുപതോഴിലോളികൾക്കകൂെിബ്മറ്ക് 

നകപറെുമതലകളിബ്ലക്കകെന്നുവരോനുള്ളസോഹെരയോംഉെോക്ുക 

• പതോഴിലോളികളുമോയിനിരന്ത്രസമ്പര്ക്ോംപുലര്ത്ുകയുോംകൂെുതല് 

ബന്ധോംസ്ഥോപിക്ുകയുോംപെയ്യുക. 

               ഓവര് ീയര്ട /എഞ്ചിനീയര്ട 

 

• ഗ്പവൃത്ികളുപെഎറിബ്മറ്കതയ്യോറോക്ല്. 

• ഗ്പവൃത്ിയുപെസോബ്ങ്കതികകോരയ്ളുോംഅളവുകളുോംപതോഴിലോളികൾക്കപറഞ്ഞുപകോെു

ക്ുക. 

• ഗ്പവൃത്ിയുപെഅളവുകൾ ബ്രഖപപെുത്ികൂലിനല്കുന്നതിനോവശ്യമോയനെപെികൾ 

പെയ്യുക. 

ഭൂഗ്പദേശത്ിന്തറ്വിവരങ്ങൾ:പച്ചക്കറിക്ക് നിലം ഒരുക്കിയത ് 

 കോര്ത്യോയനി.െിപി  

യശ്ധ 

 രോധോമണി.എോം എസക  

 സൂരയ 

 ഭവോനി.വി. പക  

 കൃഷ്ണൻ കു്ി. സി  

 കോര്ത്യോയനി.എോം  

തുളസി. സി  

റീന  

ഗ്ഗാമ ഭനിര്ടദേശങ്ങൾ 

1. ഫയലുകളില് സൂക്ഷിബ്ക്െ 22 ബ്രഖകൾ കൃതയമോയി സൂക്ഷിക്ുക.  

2. അെിസ്ഥോന സൗകരയ്ൾ ആയ കക ഉറ കോല് ഉറക, കുെി പവള്ള പോഗ്തോം, തണല് ഷ്ീറ്ക 

എന്നിവ പതോഴിലോളികൾക്ക ലഭയമോക്ണോം  

3. പതോഴിലോളികൾക്ക്കൂലി്വര്ധിപിക്ുക.  

4. പുതിയ്ഗ്പവൃത്ികൾ്തുെ്ുബ്മ്പോൾ്വി്എോം്സി്പമമ്പര്്മോപര്അറിയിക്ുക.  

5. വീെുകളില്്മഴപവള്ള്സോംഭരണി്ഗ്പവൃത്ിയില്്ഉൾപപെുത്ുക.  

6. പനല്്കൃഷ്ി്പതോഴിലുറപകല്്ഉൾപപെുത്ോൻ്ഗ്ശ്മിക്ുക.  

7. പത്ക, കവു്ക്എന്നിവയക്ക്ബ്വെി്കുഴി്എെുക്ല്്പതോഴിലുറപകല്്ഉൾപപെുത്ുക.  

8. എല്ലോ്ഗ്പവൃത്ികളിലുോം്നിര്ബന്ധമോയുോം്cib സ്ഥോപിക്ോൻഗ്ശ്മിക്ുക.  

തതാഴിലുറപ്പ്ഉദേയാഗസ്ഥരില്നിന്നുംലഭിച്ചമറുപടി 

⮚ മറ്ക് ഗ്പവൃത്ികളുപെ് cib സ്ഥോപിച്ചത്ിനകപറ്തുക്സോബ്ങ്കതിക്പിഴവക് മൂലോം്പകോെുക്ോൻ്

സോധിച്ചില്ല, പമറ്ീരിയല്് ് എമൗെക് പകോെുക്ോത്് ഗ്പവൃത്ികൾക്ക് cib പവക്ോൻ്

സോധിച്ചില്ല.  

⮚ ആക്ഷൻ്പ്ലോൻ്ഗ്രോമ്സഭയില്്മഴ്പവള്ള്സോംഭരണി്ഗ്പവൃത്ി്ഉൾപപെുത്ോൻ്നിര്ബ്ദശ്ോം്

നല്കുക് 

⮚ ഒറ്തവണ്പനല്്കൃഷ്ിക്ക്ബ്വെി്നിലബ്മോരുക്ോോം് 

⮚ തരിശ്ു്ഭൂമി്കൃഷ്ിക്ക്അനുബ്യോജയമോക്ോോം് 

ഗ്ഗാമ ഭതീരുമാനം 
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● കുെിപവള്ളസൗകരയോം

,രുമോനിച്ചുൻതീബ്പക്ഷനല്കോകയ്യുറകോലുറഎന്നിവലഭിക്ുനതിനോയിപഞ്ചോയത്ില്അ  

● എഎോംസിഗ്പകോരോംവരകക്ക്ഫയലിലകഇരുപത്ിരെുബ്രഖകൾസൂക്ഷിക്ോൻതീരുമോനിച്ചു 

● പുതിയപദ്ധതികൾഅെുത്ആക്ഷൻപ്ലോനില്ഉൾപപെുത്ോൻതീരുമോനിച്ചു. 

 

 


