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മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ി 

ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്് റിദപ്പാര്്്്് 

  

ജില്ല: കണ്ണൂര് 

                                                   ബ്ലോക്ക് :പയ്യന്നൂര്  

പഞ്ചോയത്ക് :പപരിബ്്ോോം വയക്ര 

 വോരക ക്് :15 പപരിബ്്ോോം ബ് ോര്ത്ക 

ബ് ോഷ്യല് ഓ്ിറ്ക് പീരീ ക്്: 11.10.19  to 16.10.19 

 

റിബ്പോരക്ക് തയ്യോറോക്ിയതക 

 

ലീ  ബ്കോശി 

അശവതി രോജു  

്ിവി  

പയ്യന്നൂര് ബ്ലോക്ക 

മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ ത ാഴിലുറപ്പ് നിയമം 

ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്് ത ാസ റ്ി ദേര്ള  (MGNSASK) 
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ആമുഖോം 

ഇന്ത്യയില്് ോധോരണക്ോരോയ്ജ ്ളുപെ്പതോഴില്്പെയ്യുവോ ുള്ള്അവകോശപത്് ോംരക്ഷിച്ചക്

 ില ിര്ത്ുന്നതി ോയി 2005 പ പകറ്ോംബര്് അഞ്ചോോം് തീയതി് ബ്േശീയ് ഗ്രോമീണ് പതോഴിലുറപക്

 ിയമോം്  ിലവില്് വന്നു. അവിേഗ്ധ് കോയിക് പതോഴിലില്് ഏര്പപെോൻ്  ന്നദ്ധതയുള്ള്

ഗ്രോമഗ്പബ്േശ്ളില്്അധിവ ിക്ുന്ന്ഏപതോരു്കുെുോംബത്ി ുോം് ഒരു് ോമ്പത്ിക്വര്ഷ്ോം 100 

േിവ ത്ില്് കുറയോത്് പതോഴില്് ഉറപോക്ുന്നബ്തോപെോപോം് രുണബ്മന്മയുള്ളതുോം്

സ്ഥോയിയോയി്ുള്ളതുോം് ഉല്പോേ ക്ഷമവുമോയ് ആസ്തികളുപെ്  ൃഷ്ടിയോണക് ഈ് പദ്ധതിയുപെ്

മുഖയ്ലക്ഷയോം.േരിഗ്േരുപെ്ഉപജീവ വുോം്ആയി്ബന്ധപപ്്വിഭവോെിത്റ്ശക്തിപപെുത്ുകയുോം്

 ോമൂഹികമോയി് പിബ്ന്നോക്ോം്  ില്ക്ുന്ന് എല്ലോ് കുെുോംബ്പളയുോം് പദ്ധതിയില്്

ഉൾപപെുത്ുകയുോം് പഞ്ചോയത്ക് രോജക് സ്ഥോപ ്പള് ശക്തിപപെുത്ുക  എന്നതുോം് ഇതിൻപറ്

ലക്ഷയമോണക. വിബ്ശഷ്തകൾ 

 

⮚  ിയമത്ിൻപറ്പിൻബലമുള്ള്അവകോശോധിഷ്ഠ ിതപദ്ധതി 

⮚ ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ക് ഗ്പബ്േശത്ക് തോമ ിക്ുന്ന 18 വയസ്സക് പൂര്ത്ിയോയ്

ഏപതോരോൾക്ുോം്പദ്ധതിയില്്പങ്കോളിയോകോോം 

⮚  കഗ്തീക്ുോം്പുരുഷ് ുോം്തുലയ്ബ്വത ോം് 

⮚ പരിസ്ഥിതി് ോംരക്ഷണോം്കോര്ഷ്ിക്ബ്മഖലയിപല്അെിസ്ഥോ ് ൗകരയ്

വിക  ോം്എന്നിവയകക്ക്മുൻരണ  

⮚ പതോഴിലോളികൾ്തപന്ന്ഗ്പവര്ത്ികൾ്കപെത്ുകയുോം്ആ ൂഗ്തണപത്്

 ഹോയിക്ുകയുോം്പെയ്യുന്നു 

⮚ ആ ൂഗ്തണത്ിലുോം് ിര്വഹണത്ിലുോം്തികഞ്ഞ് ുതോരയത 

⮚ കരോറുകോപര്ഇെ ിലക്ോബ്രോ്ഇല്ല 

⮚ പപോതുജ ്പങ്കോളിത്ബ്ത്ോപെ്ബ്ലബര്്ബഡ്ജറ്ക 

⮚ ബോങ്കക്ബ്പോബ്റോഫീ ക്വഴി്മോഗ്തോം്ബ്വത ്വിതരണോം 

⮚ കമ്പയൂ്ര്്ശൃോംഖല്വഴിയുള്ള്ബ്മോണിറ്റിോംരക് ോംവിധോ ോം 

⮚ ഗ്രോമ ഭ്പദ്ധതി്ഓ്ിറ്ക്പെയ്യുന്നു 

ബ്േശീയ്ഗ്രോമീണ്പതോഴിലുറപക്പദ്ധതി്ഗ്പകോരോം്ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ക്ഗ്പബ്േശത്ക   െപിലോക്ുന്ന്

മുഴുവൻ്ഗ്പവൃത്ികളുോം  ബ് ോഷ്യല്്ഓ്ിറ്ി്ി ു്വിബ്ധയമോക്ണപമന്ന17(2) വകുപക് ിഷ്കര് 

ഷ്ിക്ുന്നു്പദ്ധതി്ഗ്പവര്ത് ്പത്പറ്ിയുോം്പപോതു്ധ ോംെിലവഴിക്ുന്നതിപ പറ്ിയുോം്പൗര്

 മൂഹോം് െത്ുന്ന  പര യവുോം് വതഗ്ന്ത്വുമോയ്പരിബ്ശോധ യോണക്ആണക്ബ് ോഷ്യല്്ഓ്ിറ്ക്

അഥവോ് ോമൂഹിക്പരിബ്ശോധ  .പതോഴിലുറപക് ിയമഗ്പകോരോം്വര്ഷ്ത്ില്്രെുതവണ്ബ് ോ 

ഷ്യ ല്്ഓ്ിറ്ക്ഗ്രോമ ഭകൾ്എല്ലോ്വോര്്ിലുോം്കൃതയമോയി് െബ്ത്െതോണകബ് ോഷ്യല്്ഓ്ി റ്ക്

ലൂപെ്അഴിമതി്ഇല്ലോതോക്ുന്നതി ുോം് ുതോരയത്ഉറപു്വരുത്ുന്നതി ുോം്കോരയക്ഷമത്വര്ധി 

പിക്ുന്നതി ക   ത്ഭരണോം്ഉറപോക്ുന്നതി ുോം്കഴിയുന്നു.പദ്ധതി്പണോം്ശരിയോയ്രീതി യില്്

െിലവഴിച്ചി്ുെക്എന്നുോം്പണോം്പെലവഴിച്ചക്അതുപകോെക്പദ്ധതിയുപെ്ലക്ഷയോം്കക വ രിച്ചി 

്ുെക്എന്നുോം്രുണബ്ഭോക്തോക്ളുപെ്ജീവിതത്ില്്രുണകരമോയുോം  കോരയമോയ്മോറ്ോം്ഉെോയി്ുെക്

എന്നക്ബ് ോഷ്യല്്കപെത്ോൻ്കഴിയുന്നു.പദ്ധതി്ആ ൂഗ്തണ്ണോം.  ിര്വഹണോം, ബ്മോണിറ്റിോംരക്

തുെ്ി്എല്ലോ്വയക്തികളുോം്ബ് ോഷ്യല്്ഓ്ിറ്ക്ഗ്രോമ ഭയില്് ിര്ബന്ധമോയുോം്പപങ്കെു 

ക്ണോം.മഹോത്മോ്രോന്ധി്ബ്േശീയ്ഗ്രോമീണ്പതോഴിലുറപകപ്ദ്ധതിയില്   ുരമവുോം് ുതോരയ 

വുമോയി്ബ് ോഷ്യല്്ഓ്ിറ്ക് െത്ുന്നതി ക  ബ്കരളത്ില്   വതഗ്ന്ത്്െുമതലയുള്ള്ബ് ോഷ്യല്്

ഓ്ിറ്ക്യൂണിറ്ക് ിലവില്വന്നു 

1.രീതിശോ കഗ്തോംതോപഴ്പറയുന്ന്രീതി്അവലോംബിച്ചോണക്ഈ്റിബ്പോര്്ക്തയ്യോറോക്ിയി്ുള്ളതക. 

1. ഓ്ിറ്ക്പ്ലോൻ് 

2. അഭിമുഖോം :പഞ്ചോയത്ക്ഗ്പ ി്ൻറക, ജ ഗ്പതി ിധികൾ, പ ഗ്ക്റി & റോഫക്,ബ്മറ്ക, 

പതോഴിലോളികൾ, കര്ഷ്കര്,  

3. ഫയല്്പരിബ്ശോധ ് 
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4. ഫീല് ക്് ന്ദര്ശ ോം,  ിരീക്ഷണോം് 

5. റഫറൻ ക: വിക  ബ്രഖ, വോര്ഷ്ിക്പദ്ധതി്ബ്രഖ, എോംഐഎ ക, രജിററുകൾ 

6. വിവര്ളുപെ്ബ്ഗ്കോ്ീകരണോം: ബ്ഗ്കോ ക്പവരിഫിബ്ക്ഷ്ൻ, അവ ോ വ്്െര്ച്ച 

7. കരെക്റിബ്പോര്്ക്തയ്യോറോകക 
8. ബ് ോഷ്യല് ഓ്ിറ്ക് ഗ്രോമ ഭ 

2. പഞ്ചായത്്്അടിസ്ഥാനവിവര്ങ്ങൾ   

1 ജില്ല കണ്ണൂര് 

2 ബ്ലോക്ക്   പയ്യന്നൂര് 

3 അതിരുകൾ  

3.1 കിഴക്ക് പെറുപുഴ ,ആലബ്ക്ോെക് ഗ്രോമ്പഞ്ചോയത്ക് 

3.2 പെിഞ്ഞോറക കോബ്ങ്കോല് ആലോംപെപക്ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ക 

3.3  പതക്ക് എരമോം്കുറ്ൂര് ഗ്രോമ്പഞ്ചോയത്ക 

3.4 വെക്ക കോ റബ്രോ്ക്ജില്ല് 

4 വിസ്തീര്ണോം   76.98 

5 വോര് ക്് കളുപെ്എണ്ണോം 16 

 ജ  ോംഖയ  29374 

 പുരുഷ്ൻ മോര് 14099 

  കഗ്തീകൾ 15275 

6 ജ റല് 27922 

7 പ്ിക്ജോതി 1198  

8 പ്ിക്വര്രോം 254  

4.ത ാഴിലുറപ്്പ്പദ്ധ ി്അടിസ്ഥാന്വിവര്ം 

പതോഴില് കോര് ക്്     

( ആപക)  

ആകകറ്ീവക്

പതോഴില് കോര് ക്് 

ആകകറ്ീവക്പതോഴില് കോര് ക്് 

(sc/എ ക,െി) 
 ൂറു്േി ്പതോഴില്  

4371 2297 Sc-93 S T-45 503 

5.വാര്ഡ്് ലത്ില്   ത ാഴിലുറപ്്പ പദ്ധ ിയില് ര്ജി ്തറര് തെയ്തവര്ുതടവിവര്ം 

പതോഴില് കോര്്ക്( 

ആപക) 

ആകകറ്ീവക പതോഴില് 

കോരക് ക് 

ആകകറ്ീവക പതോഴില് 

കോരക് ക് (sc/എ ക,െി) 
 ൂറു േി  പതോഴില് 

285   45 sc-6 
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6.ഓഡിറ്്് നു വിദേയമാക്കിയ  ഗ്പവൃത്ിേളുതട ലിസ്്റ്റ 

ഗ്ക ഗ്പവൃത്ിയുപെ ബ്പരക കോലയളവക പതോഴില് 

േി ്ൾ 

െിലവോയ തുക ആപക 
അവിേരകദ്ധ 

കൂലി 

വിേരകദ്ധ 

കൂലി 

 ോധ്ളുപെ 

തുക 

1 ദപാത്ാംേണ്ടം േല്ലേ് 

യ്യാല നിര്മാണംWC/305104 

15.11.2018 -   

17.03.2019 

924 195662 171700 0 367362 

7.ഗ്പവര്ത്ിേളുതട പര്ിദശാേന വിവര്ണം 

 

 ഗ്പവൃത്ിയുപെ ബ്പരക എോം,ബുക്ില് 

ബ്രഖപപെുത്ിയ അളവക 

ഫീല്്ക് പരിബ്ശോധ യില് കെ 

അളവുകൾ 

1 ബ്പോത്ോോംകെോം കല്ലക കയ്യോല 

 ിര്മ്മോണോം wc/305104 

852മീറ്ര് 805മീറ്ര്  

നിര്ീക്ഷണം 

 കല്ലക കയ്യോല  ിര്മ്മോണത്ില് എ വി കുഞ്ഞിക്ണ്ണ കറ കല്ലക കയ്യോല 4.30 മീറ്ര് പപോ്ിയതക 

ഒഴിച്ചോല്കുഴപമില്ലോത് രീതിയില് പെയ്തു . കഴിഞ്ഞ വര്ഷ്ോം കോലത്ക ഇതക  വളപരയധികോം 

ഗ്പബ്യോജ ോം പെയ്തതോയി  ോ്ുകോരില്  ിന്നുോം അഭിഗ്പോയോംഉെക. 

 

 7.അവകോശ അധിഷ്ഠ ിത  ിരീക്ഷണ്ൾ 

മഹോത്മരോന്ധി ബ്േശീയഗ്രോമീണ പതോഴിലുറപക  ിയമത്ിലൂപെ ഗ്രോമീണ ജ തയകക്ക പതോഴില് 

 ല്കപപെുന്നബ്തോപെോപോം അവരുപെ പത്ു അവകോശ്ളുോം  ോംരക്ഷിക്പപെുന്നു.ബ് ോഷ്യല് 

ഓ്ിറ്ിലൂപെ ഗ്പവൃത്ികളുപെ പരിബ്ശോധ യുോം അബ്തോപെോപോം പതോഴിലോളികളുപെ പത്വ 

കോശ്ളുോം  ോംരക്ഷിക്പപെുന്നുപവന്നുോം വിലയിരുത്ുന്നു. പതോഴിലുറപക  ിയമത്ിലൂപെ 

പതോഴിലോളികൾക്ക ലഭയമോയ അവകോശ്പള കുറിച്ചക തോപഴ പറയുന്നു. 

1. ത ാഴില് ോര്്ഡുമായി ബന്ധതപ്പവ: 

പതോഴില്കോരക ക്് ഒരു ആധികോരികബ്രഖയോണക .മഹോത്മോ രോന്ധി ബ്േശീയ ഗ്രോമീണ പതോഴിലുറപക 

 ിയമത്ിപല പഷ്്യൂൾ 2 ഗ്പകോരോം പതോഴിലക കോരക്ി ക അബ്പക്ഷ  ല്കുന്ന കുെുോംബ്ളകക്ക 15 

േിവ ത്ി കോം തികച്ചുോം പ ൗജ യമോയി പതോഴില് കോരക ക്് ലഭയമോക്ണപമന്നക 

അ ുശോ ിക്ുന്നു. കൂെോപത കൃതയമോയ ഇെബ്വളകളില് കോര് ക് പുതുക്ി  ലകബ്കെതുമോണക. 

പതോഴില് കോര് ക് പതോഴിലോളികളുപെ കകവശോം തപന്നയോണക  ൂക്ഷിബ്ക്െതക  പതോഴില് 

ഏര്പപ് േിവ ്ൾ കൃതയമോയി ബ്രഖപപെുത്ിയിരിക്ുന്നു എന്നോല് പതോഴില് കോരക്ില് 

അെിസ്ഥോ  പരമോയി പൂരിപിബ്കെ എല്ലോ ഭോര്ളുോം ഒഴിഞ്ഞു കിെക്ുന്നു.പതോഴിലോളി 

പതോഴില്  ആവശയപപ് തീയതി,ആവശയ പപ് കോലയളവക ബ്ജോലി ലഭയമോയ കോലയളവക ലഭയമോയ 

കൂലി  എന്നീ ഭോര്ൾ ഒന്നുോം തപന്ന പൂരിപിച്ചി്ില്ല.ആയതി ോല് കഴിഞ്ഞ  ോമ്പത്ീക വരകഷ്ോം 

ഇതു പതോഴിലില് ഭോരമോയിരുന്നു എന്നക പതോഴില് കോര്്ില്  ിന്നുോം മ  ിലോക്ോൻ 

 ോധിച്ചിരുന്നില്ല. 

2. ത ാഴില് ലഭിക്കുന്ന ്  ംബന്ധിച്ച്: 

പതോഴില് കോരക്ുള്ള ഏപതോരു കുെുോംബത്ി ുോം 100 േിവ പത് അവിേഗ്ദ കോയിക പതോഴിലി ക 

അവകോശമുെക. അബ്പക്ഷ  ല്കിയോല് കകപറ്ു രശീതക  ല്കു കയുോം15 േിവ ത്ി കോം പതോഴില്  

ലഭയമോക്ണപമന്നുോം  ിയമത്ില് ഗ്പതിപോേിക്ുന്നു..അബ്പക്ഷ  വീകരിക്ുന്ന മുറയകക്ക 

അബ്പക്ഷക ക കകപറ്ു രശീതക   ിര്ബന്ധമോയുോം  ല്കണപമന്നക  ിയമത്ില് 

അ ുശോ ിക്ുന്നുെക ഫയലില് പതോഴില് അബ്പക്ഷകബ്ളോ രശീതി കപറ പകൗെര് സ്ലിപക കോണോൻ 

 ോധിച്ചി്ില്ല. പതോഴിലുറപക  ിയമഗ്പകോരോം പതോഴില് ആവശയപപ്ു കഴിഞ്ഞോല് 15 

േിവ ത്ി കോം പതോഴില് ലഭയമോക്ണപമന്നുെക. വോര്്ിപല പതോഴിലോളികളകക്ക പതോഴില് 

ആവശയമുള്ള  മയ്ളില്  അബ്പക്ഷ  മരകപിക്ുന്ന മുറയകക്ക 15 േിവ ത്ി കോം പതോഴില് 

അ ുവേിബ്ക്െതുെക. വോര്്ിപലപതോഴിലോളികൾ തീയ്യതി ബ്രഖപപെുത്ി  ബ്രഖോമൂലോം 

അബ്പക്ഷ  മരകപിക്ോറില്ല അതുപകോെുതപന്ന കൃതയമോയി പതോഴില് ലഭിച്ചി്ുബ്െോ എന്നക 

ബ്രഖകളില്  ിന്നുോം വയക്തമല്ല.  

3.പതോഴിലില്ലോയ്മദവ നം: 
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പതോഴില് ആവശയപപ്ു കഴിഞ്ഞോല് 15 േിവ ത്ി കോം പതോഴില് ലഭയമോക്ോത്പക്ഷോം 

പതോഴിലില്ലോയ്മ ബ്വത ോം ലഭിക്ോൻ അവകോശമുെക.വോരക്ിപല  തീയ്യതി ബ്രഖപപെുത്ി  

ബ്രഖോമൂലോം അബ്പക്ഷ  മരകപിക്ോറില്ല ,അതുപകോെക തപന്ന പതോഴിലില്ലോയ്മ ബ്വത ോം ലഭിബ്ക്െ 

 ോഹെരയോം ഉെോയി്ില്ല 

4.തഷ്ല്്് ഓഫ് ദഗ്പാജേറ്്്്   ംബന്ധിച്ച്: 

വോരക്ില് ആവശയമോയ വിക   ഗ്പവൃത്ികൾ കപെത്ുന്നതി ക പതോഴിലോളികളകക്ക 

അവകോശോം ഉെക. പതോഴില് കപെത്ുന്നതി ു പതോഴിലോളികളുപെയുോം ബ്മറ്ി കറയുോം ഭോരത്ക് 

 ിന്നുോം പങ്കോളിത്മുെോവുന്നുെക, എന്നോല് പതോഴിലുറപില് അ ുവേ ീയമോയ ആസ്തി വിക   

ഗ്പവൃത്ികൾ കപെത്ുന്നതി ക വോരക്ിപല വിവിധ ബ്മഖലയില് ഉള്ളവരുപെ പങ്കോളിത്ോം 

ഉെോബ്വെതുെക.പഞ്ചോയത്ില്വോരക ക്് തലത്ില്  ഗ്രോമ ഭ രജി കപറര്   ൂക്ഷിക്ുന്നതോയി 

കെു .വോരക്ിപല പപോതു ഗ്രോമ ഭയില്  ആണക പതോഴിലുറപക  ോംബന്ധമോയ ബ്യോരോം 

ബ്െര്ന്നതോയി കോണുന്നതക. 

5.യാഗ് ാ തെലവ ് ംബന്ധിച്ച്: 

പതോഴിലോളികളകക്ക തോമ  സ്ഥലത്ു ിന്നുോം 5 കിബ്ലോമീറ്ര് െുറ്ളവില് പതോഴില് 

ലഭിക്ുവോ ുള്ള അവകോശമുെക, ഗ്പസ്തു ത പരിധിക്ു പുറത്ു  പതോഴില് പെബ്യ്യെ  ോഹെരയോം 

ഉെോവുകയോപണങ്കില് യോഗ്തോ ബത്യോയി കൂലിയുപെ 10% തുക  ിലവിപല കൂലി ഗ്പകോരോം  27 

രൂപ 10 കപ  ഗ്പവൃത്ി േിവ ്ളില് ലഭയമോക്ണോം. അഞ്ചകകിബ്ലോമീറ്ര് പരിധിക്പുറോം 

പതോഴിലുറപക ഗ്പവൃത്ി പെയ്തില്ല എന്നോണു പതോഴിലോളികളില്  ിന്നുോം മ  ിലോക്ോൻ 

കഴിഞ്ഞതക. 

6.ഗ്പവൃത്ി സ്ഥലതത് ത ൌേര്യങ്ങൾ  ംബന്ധിച്ച്; 

പതോഴിലിെ്ളില് ലഭിബ്ക്െ അെിസ്ഥോ  പ ൗകരയ്ളോയ ഗ്പഥമ ശുഗ്ശൂഷ്ോ  ോംവിധോ ്ൾ, 

വിഗ്ശമ  മയപത് തണല്  ൗകരയോം, കുെിപവളളോം എന്നിവ പതോഴിലോളികൾക്ക പ ൗജ യമോയി 

ലഭയമോബ്ക്െതുെക.  . പതോഴിലോളികളുമോയുള്ള കൂെിക്ോഴ്ച യില് മ  ിലോക്ോൻ ോധിച്ചതക  

കുെിപവള്ളത്ി ോയി  പോഗ്തോം,ഗ്ലോ ക് എന്നിവ ലഭയമോയിരുന്നു എന്നുോം അബ്തോപെോപോം  ഗ്പഥമ 

ശുഗ്ശൂഷ് മരുന്നുകൾ വോ്ിെു ഓഫീ ില്  ല്കുന്ന എന്നറിയോൻ  ോധിച്ചു,എന്നോല് ഇതുവപര 

പതോഴിലോളികൾക്ക ,കയ്യുറ കോലുറ ലഭിച്ചി്ില്ല .ഇതക  ിര്വഹണ ഏജ ക ിയുപെ ഭോരത്ു ിന്നുള്ള 

വീഴ്ചയോണക, തുെരകന്നുള്ള ഗ്പവൃത്ികളില് അെിസ്ഥോ  പ ൗകരയ്ൾ ലഭയമോക്ുന്നതി ക 

 ിര്വഹണ ഏജ ക ി ഗ്ശദ്ധിബ്ക്െതുെക.  

       അപേടങ്ങൾ  ംബന്ധിച്ച്: 

പതോഴിലുറപക ബ്ജോലിക്ിപെ പതോഴിലോളികൾക്ക ഏപതങ്കിലുോം തരത്ിലുള്ള അപകെോം  ോംഭവിച്ചു 

ബ്പോവുകയോപണങ്കില്  ിയമത്ിപല പഷ്്യൂൾ 2(5)ഗ്പകോരവുോംഅദ്ധയോയോം 9 പല പരോമര്ശ്ളുപെ 

അെിസ്ഥോ ത്ിലുോം െികില്സോ പെലവുകളുപെ ബ്രഖകൾ  മരകപിക്ുന്ന മുറയകക്ക  ഗ്പസ്തു ത തുക 

മുഴുവ ുോം അ ുവേിച്ചു പകോെുബ്ക്െതോണക.ഓ്ിറ്ക് കോലയളവില് അത്രത്ില് ഉള്ള 

അപകെ്ൾ ഒന്നുോം  ോംഭവിച്ചി്ില്ല . 

7.ദവ നം ലഭയമാക്കുന്ന ്  ംബന്ധിച്ച്; 

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

15േിവ ത്ി  കോം പതോഴിലോളികളുപെ അപക്ൗെില് കൂലി ലഭിക്ുവോൻ അവകോശമുെക.  

പഞ്ചോയത്ില്  ിന്നുോം പതി ഞ്ചക േിവ ത്ി ുളളില് എഫക.െി.ഒ ജ ബ്ററ്ക പെയ്തി്ുെക.  

15 േിവ ത്ിനേം ദവ നം ലഭയമായിതലങ്കില് നഷ്ട പര്ിഹാര്ം ലഭിക്കുവാനുള്ള 

അവോശം 

പതോഴില് പൂര്ത്ീകരിച്ചു പതി ഞ്ചു േിവ തക ുള്ളില് കൂലി ലഭിെിരുന്നിപല കകില്  

കൂലിയുപെ  0.05  ശതമോ ോം നഷ്ട പര്ിഹാര്ം ലഭിക്കുവാനുള്ള അവോശം ഉണ്ട്. 

പഞ്ചോയത്ില്  ിന്നുോം പ തി  ഞ്ചക േിവ ത്ി ുളളില് എഫക.െി.ഒ ജ ബ്ററ്ക പെയ്തി്ുെക. ിലവില് 

ബ്കഗ്ന്ദ  രകകോരില്  ിന്നുോം ഫെക് ലഭയമോകതിരിക്ുന്ന  ോഹെരയത്ില് മോഗ്തമോണക ബ്വത ോം 

ലഭിക്ോൻ  കവകുന്നതക. 
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പര്ാ- ി പര്ിഹാര്ം  ംബന്ധിച്ച്: 

പതോഴിലുറപുമോയി ബന്ധപപ് ഏപതങ്കിലുോംകോരയത്ില് പരോതിയുെോകുന്ന പക്ഷോം ആയതക 

ബ്രഖോമൂലോം പഞ്ചോയത്ില് പരോതിപപെോവുന്നതോണക, ഗ്പസ്തു ത പരോതികൾ  വീകരിച്ചു ര ീറ്ക് 

 ല്കുകയുോം പരമോവധി 7 േിവ  പരിധിക്ുള്ളില് അബ് വഷ്ിച്ചു പരോതിക്ോര ക മറുപെി 

 ല്ബ്കെതോണക(section (19). പരോതികൾ അറിയിക്ുന്നതി ുള്ള ബ്െോൾ ഗ്ഫീ  മ്പരക (18004251004 ) 

പപോതുജ ്ൾക്ക കോണോവുന്ന രീതിയില് പഞ്ചോയത്ക ഓഫീ ില് ഗ്പേരകശിപിബ്ക്െതുെക . 

പഞ്ചോയത്ിപല പരോതി രജിറര് പരിബ്ശോധിച്ചബ്പോൾ ഇതുവപരയോയി രെു പരോതികൾ 

രജിററില് ബ്രഖപപെുത്ിയതോയുോം അതി ുള്ള  െപെി  വീകരിച്ചതോയുോം കോണപപ്ു.കൂലി 

കവകിയ പരോതി ആണക , 

10.ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്് നടത്ുന്ന  ് ംബന്ധിച്ച്: 

പതോഴിലുറപില് ഏപറ്െുത് ഗ്പവൃത്ികൾ ബ് ോഷ്യല് ഓ്ിറ്ക്  െത്ുന്നതില് 

പങ്കോളികളോവുന്നതി ു പതോഴിലോളികൾക്ക അവകോശമുെക. (പ ക്ഷൻ 17.2)  

 

8.ത ാഴിലാളിേളുതടേടമേൾ 

1. കൃതയ മയത്കപതോഴില്സ്ഥലത്കഹോജരോയിഒപക വയകക്ുക. 
2. പതോഴിലുറപകഗ്രോമ ഭയകക്കബ് ോഷ്യല്ഓ്ിറ്കഗ്രോമ ഭയുോം കൃതയമോയിപപങ്കെുക്ുക 
3. ഗ്പകൃതി ോംരക്ഷണത്ി ക ആവശയമോയ ഗ്പവൃത്ികൾ ഏപറ്െുത്ക െപിലോക്ുക. 
4. ആസ്തി ൃഷ്ടിക്ുന്നഗ്പവൃത്ികൾ  കപെത്ിബ്മറ്കപ യുോംപഞ്ചോയത്ക അധികൃതപരയുോം 

   അറിയിക്ുക. 

9.ര്ജി ്തറര് പര്ിദശാേന 

 

ബ്കഗ്ന്ദ രകക്ോരി കപറ  ിരകബ്േശ ഗ്പകോരോം തോപഴ പറയുന്ന ഏഴു രജിറര്  ിര്ബന്ധമോയുോം 

ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ില്  ൂക്ഷിബ്ക്െതോണക. AMC ഗ്പകോരമുള്ള 7 രജിററുകളുോം ഉെോയിരുന്നു.അവ 

തോപഴ പറയ്യുന്നു. 

 

1. ത ാഴില് ോര്ഡ് ര്ജിസ്റ്റര് .  
MIS ല്  ിന്നുോം പ്ൗണ്ബ്ലോ ക് പെയ്ത ബ്കോപിയില് വോരക ക്് തലത്ില് ഉള്ള എല്ലോ വിവര്ളുോം 

ഉൾപപെുത്ിയി്ുെക.  

2.ഗ്ഗാമ ഭ ര്ജിസ്റ്റര്  

പതോഴിലുറപുമോയി ബന്ധപപ് ഗ്രോമ ഭകൾ ,ബ്യോര്ൾ തുെ്ിയവ ബ്രഖപപെുത്ുന്നതി ക 

വോര് ക്് തലത്ില് ഗ്പബ്തയക ഗ്രോമ ഭോ രജിറര്  ൂക്ഷിബ്ക്െതോണക.-. 

3       ത ാഴില് അദപക്ഷാ ര്ജിസ്റ്റര്  

പതോഴില് ആവശയപപ്ു ലഭിക്ുന്ന അബ്പക്ഷകളുപെ വിവര്ളുോം അതുഗ്പകോരോം അവര്ക്ക 

പതോഴില് അ ുവേിച്ചതി കപറ വിവര്ളുോം  ഗ്പസ്തു ത രജിററില് ബ്രഖപപെുത്ി പവബ്ക്െതോണക 

MIS ല്  ിന്നുോം പ്ൗണ്ബ്ലോ ക് പെയ്ത ബ്കോപിയില് എല്ലോ വിവര്ളുോം 

ഉളകപപെുത്ിയി്ുെക(പഞ്ചോയത്ിപെ മുഴുവൻ  ഗ്പവൃത്ികളുോം)പഞ്ചോയത്ക് തലത്ില് എഴുതി 

 ൂക്ഷിച്ച രജിറര്  കൃതയമോയി പൂര്ത്ീകരിച്ചി്ുള്ളതക. 

4. വര്ക്ക് ര്ജിസ്റ്റര്: 

പതോഴിലുറപില്  െപിലോക്ുന്ന ഗ്പവൃത്ികളുപെ വിവര്ൾ യഥോ മയോം ഗ്പസ്തു ത രജിററില് 

ബ്രഖപപെുപതെോതോണക. 

2018 19 കോലയളവില് പെയ്യുവോൻ ഉബ്േശിച്ചിരുന്ന മുഴുവൻ ഫയലുകളുബ്െയുോം വിവര്ൾ  ല്ല 

രീതിയില്   എോം,പ എ.എ ക ല്  ിന്നുോം ്ൗണ്ബ്ലോ ക് പെയ്തു  ൂക്ഷിച്ചിരിക്ുന്നു. (പഞ്ചോയത്ിപെ 

മുഴുവൻ  ഗ്പവൃത്ികളുോം 

5 ആസ്തി ര്ജിസ്റ്റര്: (സ്ഥിര ആസ്തികളുപെ രജിറര്)                                     

ആസ്തി രജിറര്  ൂക്ഷിെിരുപ ങ്കിലുോം   12.12.16  ോണക അവ ോ മോയി  പൂരിപിെിരിക്ുന്നതക 
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 പെയ്യുന്ന ഗ്പവൃത്ികൾ എല്ലോോം ബ്രഖപപെുത്ുന്നു.എന്നോല് പല ഭോര്ളുോം ഒഴിഞ്ഞു 

കിെക്ുന്നു.ആസ്തിയുപെ അഗ്് ക് .ഗ്പവൃത്ി തുെ്ിയ തീയതി,അവ ോ ിച്ച തീയതി,െിലവോയ 

തുക ,എന്നിവ ഒഴിഞ്ഞു കിെക്ുന്നു 

6.പര്ാ ി ര്ജിസ്റ്റര്: 

പതോഴിലുറപക പദ്ധതിയുമോയി ബന്ധപപ് ഏതു പരോതിയുോം വോക്ോബ്ലോ,ബ്രഖോമൂലബ്മോ 

ലഭിക്ുകയോപണങ്കില്                                   രജിററില് ബ്രഖപപെുത്ുകയുോം  ിര്ബന്ധമോയുോം 

കകപറ്ു ര ീതക പരോതിക്ോര ക  ല്കുകയുോം ബ്വണോം . 18004255720 എന്ന ബ്െോൾ ഗ്ഫീ  മ്പറില് 

പരോതികൾ ബ്രഖപപെുത്ോോം എന്നുള്ള വിവരോം പതോഴിലോളികൾക്ക ലഭയമോക്ണോം.പരോതി രജിറര് 

കൃതയമോയി   ൂക്ഷിെിെുെക.ലഭിച്ച പരോതി അതി ു എെുത്  െപെി ഗ്കമ്ൾ എന്നിവ 

കൃതയമോയി ബ്രഖ പപെുത്ിയി്ുെക  ഒബ്ര ഒരു പരോതി മോഗ്തമോണക  ിലവില് ലഭയമോയതക. 

7.തമറ്ീര്ിയല് ര്ജിസ്റ്റര് :  

പതോഴിലുറപില് ഏപറ്െുക്ുന്ന ഗ്പവൃത്ികളുപെ ഭോരമോയി വരുന്ന  ോധ   ോമഗ്രികളുപെ 

വോ്ല് തീരുമോ ോം, ഉപബ്യോരോം,  ീക്ിയിരിപക, പെലവുകൾ എന്നിവ  ോംബന്ധിച്ച വിവര്ൾ 

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

 ിന്നുോം പ്ൗണ്ബ്ലോ ക് പെയ്തു വച്ചി്ുെക. 

10.ഗ്പവൃത്ി ഫയലിതല 22 ദര്ഖേൾ   

 

AMC ഗ്പകോരോം ഒരു ഗ്പവൃത്ി ഫയലില് തോപഴപറയുന്ന ഇരുപത്ിരെു ബ്രഖകൾ  ിര്ബന്ധമോയുോം 

ഉെോയിരിബ്ക്െോതോണക.              

1.േവര്ദപജ് 

വോര്ഷ്ിക മോറര്  ര്ക്ുലര് ഗ്പകോരോം കവര്ബ്പജില് പഞ്ചോയത്ക വിവര്ൾ, ജില്ല, ഗ്പവര്ത്ി 

 െപിലോക്ിയ വിവര്ൾ, അെങ്കല് തുക, ആപക പെലവക,  െത്ിയ തീയതി,  മുതലോയ 

വിവര്ൾ ബ്രഖപപെുബ്ത്െതോണക.  പരിബ്ശോധിച്ച ഫയലില്  ഒന്നില് ബ്പോലുോം വോര്ഷ്ിക മോറര് 

 ര്ക്ുലര് ഗ്പകോരമുള്ള കവര് ബ്പജക കോണോൻ  ോധിച്ചില്ല. എന്നിരുന്നോലുോം പുതിയ  ോമ്പത്ീക 

വരകഷ്ത്ില്  ൂക്ഷിച്ചി്ുള വര്ക്ക് ഫയലില് കോണുവോൻ  ോധിച്ചു. 

ഏപതോരോളകക്ുോം എബ്പോഴുോം പരിബ്ശോധ ക്ക വിബ്ധയമോക്ോവുന്ന ബ്രഖകൾ ആണക ഒരു ഗ്പവൃത്ി 

ഫയലില്  ൂക്ഷിെു വയകബ്കെതക ,ഒരു ഗ്പവൃത്ി ഫയലില് ആധികോരികമോയി ബ്വെതുോം 

ഗ്പവൃത്ിപയ കുറിച്ചക  ഏപതോരോൾക്ുോം എളുപത്ില് മ  ിലോക്ോൻ  ോധിക്ുന്ന ബ്രഖ കവര് 

ബ്പജക ആണക,അതുപകോെക എല്ലോ വര്ക്ക് ഫയലിലുോം കവര് ബ്പജക ഉെോയിരിബ്കെതക വളപര 

അതയോവശയമോണക. 

2.തെേ്്ലി ്്റ് ്

വര്ക്ക ഫയലില്  ൂക്ഷിച്ചിരിക്ുന്ന വിവര്ളുപെ പ്ികയുോം, അവയുപെ ബ്പജക  മ്പറുോം 

ബ്രഖപപെുബ്ത്െ പെക്ക ലിറക  ഫയലില്  ൂക്ഷിബ്ക്െതോണക. പരിബ്ശോധിച്ച   ഫയലീല്  

പെകക്ലി ക്റ്ക  കോണോൻ  ോധിച്ചില്ല.   

3.ആക്ഷൻ പ്ലാന് 

ഒരു ജ കീയ ഇെപപെലി കപറ ബ് ര്  ോക്ഷയോം പതളിയി ക്ുന്ന ബ്രഖയോണക ആക്ഷൻ പ്ലോൻ 

ബ്കോപി.ഗ്രോമ ഭ  ിര്ബ്േ ശിക്ുന്ന ഗ്പവര്ത്ികൾ പഷ്ല്ഫക ഓഫക ബ്ഗ്പോജക്ടിബ്ലക്ക മോറ്ുകയുോം 

ഇതില് ിന്നുോം മുൻരണ  അെിസ്ഥോ ത്ില് അതോതക  ോമ്പത്ിക വര്ഷ്ത്ില് ആവശയമുള്ള 

ഗ്പവര്ത്ി പതരപഞ്ഞെുത്ക ആക്ഷൻ പ്ലോൻ തയ്യോറോക്ുകയുോം പെയ്യുോം . ആക്ഷൻ പ്ലോ ില് ഉൾപപ് 

ഗ്പവര്ത്ി തപന്നയോബ്ണോ  െപിലോക്ിയതക എന്നക മ സ്സിലോക്ുന്നതി ുോം ആക്ഷൻപ്ലോൻ ബ്കോപി 

ഉപകരിക്ുന്നു. പരിബ്ശോധിച്ച ഫയലുകളില്  ഒന്നില് ബ്പോലുോം AMC ഗ്പകോരോം  ിര്ബന്ധമോയുോം 

ഉെോയിരിബ്ക്െ ആക്ഷൻ പ്ലോ ിൻപറ ബ്കോപി കോണോൻ  ോധിച്ചില്ല.എന്നിരുന്നോലുോം 

പതോഴിലുറപക വിഭോരോം ഓഫീ ില് പഞ്ചോയത്ിപല മുഴുവൻ ആക്ഷൻ പ്ലോൻ വോരക ക്് തലത്ില് 

തരോം തിരിച്ചു വൃത്ിയോയി  ൂക്ഷിച്ചിരിക്ുന്നു.ഇതി കപറ ഒരു ബ്കോപി ഫയലില് കൂെി 

 ൂക്ഷിബ്കെതോണക. 
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4.എസ്റ്റിദമറ്്   ഡിസ ന് ആന്ഡ ്ദഗ്ഡായിങ ്

 ോബ്ങ്കതിക എറിബ്മറ്ക പദ്ധതിയില് ഏപറ്െുക്ുന്ന ഓബ്രോ ഗ്പവര്ത്ിക്ുോം  ോംസ്ഥോ   ര്ക്ോര് 

െുമതലപപെുത്ിയ അധികോര സ്ഥോ ത്ി കപറ അ ുമതിബ്യോെുകൂെിയ  ോബ്ങ്കതിക എറിബ്മറ്ക 

ഉെോയിരിബ്ക്െതോണക. ഓബ്രോ ഗ്പവര്ത്ിക്ുോം എറിബ്മറ്ി കപറ  ോംക്ഷിപ്തോം, ്ിക ൻ, ഗ്പവര് 

ത്ിയുപെ ഗ്പതീക്ഷിത ബ് ്്ൾ വിശേീകരിക്ുന്ന  ോബ്ങ്കതിക കുറിപക തുെ്ിയവ ഉെോയി 

രിബ്ക്െതുോം പ കവര് ബ് ോഫകറ്ക പവയറിലൂപെ ഓണ്കല ോയി അ ുമതികൾ ലഭയമോ ബ്ക്െ 

തുമോണക . ഫയലില് വിശേമോയഎറിബ്മറ്ക ഉെോയിരുന്നു. എറിബ്മറ്ില്  ോബ്ങ്കതിക വിേഗ്ധരുപെ 

ഒപക ഉെോയിരുന്നു. എറിബ്മറ്കറിബ്പോര്്ക ബ്ഗ്പോജക്ടക റിബ്പോര്്ക ഇവ ..  ൂക്ഷിച്ചിരുന്നു ,ജ കീയ എറി 

ബ്മറ്ക  ്ിക ൻ ആൻ ക് ബ്ഗ്്ോയിങകഎന്നിവ ഉെോയിരുന്നില്ല. 

5. ഭര്ണാനുമ ി 

ഒരു വോര്്ില് ഒരു വര്ഷ്ോം  െപിലോക്ുന്ന പതോഴിലുറപക പദ്ധതി ഗ്പവര്ത് ്ൾക്ക പഞ്ചോയത്ക 

ഭരണ  മിതി  ല്കുന്ന അോംരീകോരമോണക ഭരണോ ുമതി. എന്നോല് എ എോം ി  ഗ്പകോരമുള്ളതല്ല. 

പരിബ്ശോധിച്ച   ഫയലുകളില് ഭരണോ ുമതി യുപെ ബ്കോപി  ൂക്ഷിച്ചി്ുെക. 

7. ംദയാജി  പദ്ധ ി(േൺദവര്ജന് ്) 

ഓ്ിറ്ക്  ു വിബ്ധയമോക്ിയ  ഗ്പവരകത്ിക്ക ഈ ബ്രഖകൾ ബോധകമല്ല. 

8.ഡിമാന്ഡ് ദഫാം 

പതോഴില് അവശയ മുള്ള പതോഴിലോളികളുപെ ബ്പരുോം പതോഴില് കോര് ക്  മ്പര് ബ്െര്ത്ക ബ്മറ്ക് 

പകോെുക്ുന്ന പവള്ള ബ്പപറില് പകോെുക്ുന്ന അബ്പക്ഷയോണക ഫയലില് ഉള്ളതക .അതില് പതോഴില് 

ബ്വെ തീയതിബ്യോ ബ്രഖ പപെുത്ിയി്ില്ല. 

9.വര്ക്ക് അദലാദക്കഷ്ന് ദഫാം 

പതോഴില് ആവശയപപ്വരകക്ു  പതോഴില് അ ുവേിച്ചുപകോെുള്ള വര്ക്ക അബ്ലോബ്ക്ഷ്ൻ ബ്ഫോോം  

ഈ ഗ്പവര്ത്ിയുപെ ഫയലില്  ൂക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല . 

10.ഇ മസ്റ്റര് ദറാൾ 

പതോഴിലോളികൾ പതോഴില് പെയ്യുന്ന തീയതി, േിവ ോം ഉൾപപപെ ഹോജര് 

ബ്രഖപപെുത്ുന്നതി ുള്ള അെിസ്ഥോ  ബ്രഖയോണക ഇമറര് ബ്റോൾ.ഇതില് ബ്ലോക്ക പ്വലപകപമൻറക 

ഓഫീ ര്, പഞ്ചോയത്ക പ ഗ്ക്റി എന്നിവര് ഒപുോം,   ീലുോം  ബ്രഖപപെുബ്ത്െതോണക.  ഇ- മറര് 

ബ്റോളുകളില് ബ്ലോക്ക പ്വലപകപമൻറക ഓഫീ ര്, പഞ്ചോയത്ക പ ഗ്ക്റി എന്നിവര് ഒപുോം,  

 ീലുോം   ബ്രഖപപെുത്ിയി്ുെക തീയതി. ഇതില് പതോഴിലോളികളുപെ ഒപുകൾ,  അവരുപെ 

പതോഴില് േി ്ൾ,  കൂലി എന്നിവ ബ്രഖപപെുത്ിയി്ുെക. ഒപിെുന്ന ബ്കോള്ളില് തീയതി 

എഴുതി്ുെയിരു ിലെില മറര് ബ്റോളില്  എോം ബുക്ക്   മ്പര് ബ്രഖപപെുത്ിയി്ുെക എങ്കിലുോം 

െിലതിലില്ല.പരിബ്ശോധ യ്യകക്ക വിബ്ധയമോക്ിയ വരകക്ക് ഫയലിപല മറര് ബ്റോളില്  ഒന്നുോം 

പവ്ിധ യ്യകക്ക വിബ്ധയമോക്ിയ വരകക്ക് ഫയലിപല മറര് ബ്റോളില്  ഒന്നുോം പവ്ിത്ിരുത്ലുകൾ  

ഉെോയിരുന്നു. 

ഗ്പവൃത്ിയുപെ ബ്പരക  മ കപറര്ബ്റോ

ൾ  മ്പര് 
ബ്പരക പതോഴില് 

കോര്്ക്  മ്പര് 
റിമോര്ക്സക 

ബ്പോത്ോോംകെോം  ീര്ത് 

െത്ില് കല്ലുകയ്യോല 

 ിര്മ്മോണോംwc/305104 

15334  തമ്പോയി ആറോോം േിവ പത് ഒപക 

വയതയസ്തമോയി്ോണക 

കോണുന്നതക. 

10339,17127  തിരുത്ലുകൾ ഉെക. 

11.തമഷ്ര്തമന്റ് പുസ്തേം (M Book) 

ഗ്പവര്ത്ി തുെ്ുന്നതി ക മുമ്പുോം ബ്ശഷ്വുോം അളവുകൾ ബ്രഖപപെുത്ുന്നതി  ുള്ള അെിസ്ഥോ  

ബ്രഖയോണക പമഷ്ര്പമ കറക് ബുക്ക.പമഷ്ര്പമൻറക ബുക്ില്  മ്പര് ബ്പജക  മ്പര് ഇവ ബ്രഖപപെുത്ി 

യി്ുെക  AS,TS  മ്പര് ബ്രഖപപെുത്ിയി്ില്ല. മപറര് ബ്റോൾ മ്പര് , ഓവര് ിയരുപെ  ീല് എന്നിവ 

ഇല്ല. ഗ്പീ പമഷ്ര്പമൻറക ബ്രഖ പപെുത്ിയതക തീയതി ഇല്ലോപത ആണക, കൂെോപത ഗ്പവൃത്ിയുപെ 
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അളവില് പതറ്ുെോയിരുന്നില്ല..ബന്ധപപ് ഉബ്േയോരസ്ഥര് അതോയതക ഓവര് ിയര്, എൻജി ീയര് 

എന്നിവരുപെ ഒപക  പമഷ്ര്പമ കറക് ബുക്ില് ഉെോയിരുന്നില്ല. പരിബ്ശോധ യകക്ക വിബ്ധയമോക്ിയ 

ഫയലില് എോം ബുക്ക്  ൂക്ഷിച്ചിരുന്നു.  

12.തമറ്ീര്ിയല് ലിസ്റ്റ ്

ബാേേമല്ല 

 13.ബ്വജക ലിറക  

പതോഴിലോളികൾ എഗ്ത േിവ ോം ബ്ജോലി പെയ്തു എന്നതി ക അെിസ്ഥോ പപെുത്ി അവര്ക്ക 

 ല്ബ്കെ തുക അതോയതക  കൂലി ല, ആയുധ്ൾക്ക പകോെുക്ുന്ന വോെക,  മൂര്ച്ച 

കൂ്ുന്നതി ുള്ള തുക എന്നിവ എല്ലോോം കോണിച്ചു പകോെക പണോം കകമോറുന്നതി ക ബ്വെി 

തയ്യോറോക്ുന്ന ഗ്പധോ പപ് ഒന്നോണക ബ്വജക ലിറക.  മറര് ബ്റോൾ ഗ്പകോരമുള്ള ബ്വജക ലിറക എല്ലോ 

ഫയലിലുോം കോണോൻ  ോധിച്ചു. 

14.മസ്റ്റര്ദറാൾ /ഫയല് മാറ് സ്ലിപ്പുേൾ 

ഒരു മറര് ബ്റോൾ അവ ോ ിെക 3 േിവ ത്ി കോം തപന്ന അളവുകൾ ബന്ധപപ് ഉേയോരസ്ഥൻ 

ബ്രഖപപെുത്ണോം എന്നക  ിയമോം അ ുശോ ിക്ുന്നു.അളവുകളില് ഗ്കമബ്ക്െുകൾ ഉെോയോബ്ലോ, 

ഉപബ്യോരിക്ുന്ന പമറ്ീരിയലി കപറ കവോളിറ്ിയില്  ിലവോരോം കുറയകക്ുകബ്യോ, ഉയര്ന്ന എറിബ്മറ്ക 

കോണിക്ുകബ്യോ  പെയ്യുന്നതക  ിയമവിരുദ്ധമോവുകയുോം പ ക്ഷൻ 25 അ ുശോ ിക്ുന്ന ശിക്ഷകക 

വിബ്ധയമോബ്വെി വരുകയുോം പെയ്യുോം. ഫയലില്  ഫയല് ഗ്െോക്ിോംരക ബ്ഫോോം അഥവോ മറര് ബ്റോൾ 

മൂവകപമൻറക സ്ലിപക  ഉെോയിരുന്നു.  ആരോംഭിച്ച തീയതിയുോം അവ ോ ിച്ച തീയതിയുോം 

ബ്രഖപപെുത്ിയിരുന്നു. മറ്ു ഗ്പധോ പപ് ബ്കോള്ൾ MIS ല് അപക്ബ്ലോ ക് പെയ്ത തീയതി.ബ്വത ോം 

അ ുവേിച്ച  മുതലോയവ  ബ്രഖപപെുത്ി . 

15. പമറ്ീരിയല് വൗച്ചര് ബില്  

ബോധകമല്ല. 

16.ഫെക ഗ്െോൻസ്ഫര് ഓര്്ര് (FTO)’ 

പരിബ്ശോധിച്ച ഫയലുകളില് ഒന്നുോം ഫെക ഗ്െോൻസ്ഫര് ഓര്്ര്(FTO)’ ഹോര് ക്് ബ്കോപി   ൂക്ഷിച്ചി്ില്ല 

.എങ്കിലുോം  മ്പര് ബ്രഖപപെുത്ികെു. 

17. ദറായല്റ്ി 

പരിബ്ശോധ   വിബ്ധയമോക്ിയ  ഒരു വര്ക്ക് ഫയലിലുോം ബ്റോയല്റ്ി ബോധകമല്ല 

18.ദഫാദ്ാഗ്ഗാഫ ്

ഗ്പവര്ത്ി തുെ്ുന്നതി ക മുമ്പക ഗ്പവര്ത്ി  െന്നു പകോെിരിക്ുബ്മ്പോൾ,  ഗ്പവര്ത്ി 

പൂര്ത്ീകരിച്ചു കഴിയുബ്മ്പോൾ തുെ്ിയ  ഓബ്രോ ഘ്ത്ിപലയുോം ബ്ഫോബ്്ോകൾ ഫയലില് 

 ൂക്ഷിക്ണപമന്നക  ിഷ്കര്ഷ്ിച്ചിരിക്ുന്നു ഇത്രത്ിലുള്ള  വിവിധ ഘ്്ളിപല ബ്ഫോബ്്ോകളുോം 

 ൂക്ഷിച്ചിരിക്ുന്നു. 

19 .ജിദയാ ടാഗ്ഡ ്ദഫാദ്ാ ് 

ഗ്പവര്ത്ി സ്ഥലോം തിരിച്ചറിയുന്നതി ുള്ള ഉപോധിയോണക ജിബ്യോ െോഗ്ഡക ബ്ഫോബ്്ോ ക.  എന്നോല് ഇവ 

പരിബ്ശോധ യകക്ക വിബ്ധയമോക്ിയ ഒരു ഫയലിലുോം ജിബ്യോ െോഗ്ഡക ബ്ഫോബ്്ോ ക ബ്കോപി  കോണോൻ 

 ോധിച്ചില്ല. 

20 ഗ്പവൃത്ി പൂര്ത്ീേര്ണ  ാക്ഷയപഗ് ം  

 ൂക്ഷിച്ചി്ില്ല. 

21. ബ് ോഷ്യല് ഓ്ിറ്ക റിബ്പോര്്ക. 

എഎോം ി ഗ്പകോരമുള്ള ബ് ോഷ്യല് ഒ ോ്ിറ്ക  െപോക്ുന്നതക ഇബ്പോഴോണക.  
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22.സ റ്് ഡയറി 

 ോംസ്ഥോ   ര്ക്ോരി കപറ  ിര്ബ്േശഗ്പകോരോം  വര്ക്ക ഫയലില്  ൂക്ഷിബ്ക്െ 22 മപത് 

ബ്രഖയോണക ക റ്ക  ്യറി .പരിബ്ശോധ യകക്ക  വിബ്ധയമോക്ിയ ഗ്പവൃത്ികൾ  ക റ്ക ്യറി 

 ൂക്ഷിച്ചിരുന്നു  ക റ്ക ്യറി യുപെ  കവര്ബ്പജില് ഗ്പവര്ത്ിപയ കുറിച്ചുള്ള ഗ്പോഥമിക 

വിവര്ൾ  ഏപതോരു വയക്തിക്ുോം മ സ്സിലോക്ോൻ പറ്ുന്ന രീതിയില് ഉെോബ്കെതോണക. 

ഗ്പവര്ത്ി ആരോംഭിക്ുന്ന   േിവ ോം ഗ്പവര്ത്ി അവ ോ  തീയതി  എന്നിവ ബ്രഖ 

പപെുതിയിരുന്നു ,അബ്തോപെോപോം  എറിബ്മറ്ക തുക,,ഗ്പവൃത്ി േി ്ൾ , എന്നിവ കവര്ബ്പജില് 

ഉെോയിരുന്നു.പരിബ്ശോധിച്ചക ഫയലുകളില് ഉള്ള ക റ്ക ്യറിയില് എല്ലോോം അധികോരികളുപെ 

 ോന്നിധയത്ില് പദ്ധതി ആരോംഭ മീറ്ിോംരക  െത്ിയതോയി ബ്ബോധയപപ്ുക റ്ക ്യറി യുപെ ഒരു 

ഭോരമോണക  വിജിലൻ ക ആൻ ക് ബ്മോണിറ്റിങക കമ്മിറ്ി. വിജിലൻ ക ആൻ ക് ബ്മോണിറ്റിങക കമ്മിറ്ി 

യുപെ റിബ്പോര്്ക ഉെോയിരുപന്നങ്കിലുോം അഭിഗ്പോയ്ൾ ബ്രഖപപെുത്ി യി്ുെയിരുന്നില്ല. ക റ്ക 

്യറി മപറ്ോരു  ഒരു ഭോരമോണക  ന്ദര്ശക കുറിപക:  ഗ്പവൃത്ിയുപെ ഓബ്രോ ഘ്്ളിലുള്ള 

പുബ്രോരതി  വിലയിരുത്ുന്നതി ുോം, പതോഴിലോളികളുപെ ഗ്പശ്ന് ൾ മ സ്സിലോക്ുന്നതി ുോം, 

പദ്ധതി  ിര്വഹണ ഏജൻ ിയുപെ ഉബ്േയോരസ്ഥര്, ജ ഗ്പതി ിധികൾ, VMC അോംര്ൾ എന്നിവര് 

ഗ്പവൃത്ി  െക്ുബ്മ്പോൾ സ്ഥല  ന്ദര്ശ ോം  െബ്ത്െതോണക. ക റ്ക ്യറികളില്, 

 ന്ദര്ശകരുപെ  ബ്പരുോം,ഒപുോം, ബ്രഖപപെുത്ിയിരുപന്നങ്കിലുോം,   കുറിപക 

ഉെോയിരുന്നില്ല.അബ്തോപെോപോം തപന്ന പദ്ധതി  ിര്വഹണ ഏജൻ ിയുപെ ഉബ്േയോരസ്ഥര് 

 ന്ദര്ശ ോം വളപര കുറഞ്ഞബ്തോതില് മോഗ്തമ്മോണക കോണപപ്തക..  

11. CIB-  ിറ്ി ൺ ഇന്ഫര്ദമഷ്ന് ദബാര്ഡ ്

പതോഴിലുറപക പദ്ധതിയുപെ  ുതോരയത ഉറപോക്ുന്നതി ു ബ്വെിയുള്ള ഒരു ഉപോധിയോണക 

 ിറ്ി ണ് ഇൻഫര്ബ്മഷ്ൻ ബ്ബോര് ക് Para 25(a), schedule 1 അ ു രിച്ചക ഒരു ഗ്പവര്ത്ിയുപെ 

അെിസ്ഥോ  വിവര്ൾ അതോയതക എറിബ്മറ്ക തുക  ോധ  ബ്വത  ഘെക്ൾ യഥോര്ത്ഥ 

പെലവക പതോഴില് േി ്ൾ തുെ്ിയ വിവര്ൾ  ോധോരണ ജ ്ൾക്ുോം രുണബ്ഭോക്തോ 

ക്ൾക്ുോം മ സ്സിലോകുന്ന രീതിയില് ഗ്പേര്ശിപിബ്ക്െതക അ ിവോരയമോണക..ഈ ബ്ബോര് ക് 

സ്ഥോപിബ്ക്െതക ഓബ്രോ ഗ്പവര്ത്ിയുപെയുോം ആരോംഭഘ്ത്ില് ആണക. ഓബ്രോ ഗ്പവര്ത്ിക്ുോം 

അ ു ൃതമോയി  ിഷ്കര്ഷ്ിച്ചി്ുള്ള അളവുകളില് ഉള്ള ബ്ബോര്്ുകൾ  ിമൻറകഉോം ബ്കോണ്ഗ്കീറ്ുോം 

ഉപബ്യോരിച്ചക  ിര്മ്മിച്ചക സ്ഥോപിക്ണപമന്നക  ിയമോം അ ുശോ ിക്ുന്നുെക. ഇരുമ്പക ,െിൻ ,ഫകള 

ക്സകഷ്ീറ്ുകൾ തുെ്ിയവ ഉപബ്യോരിച്ചി്ുള്ള ബ്ബോര്്ുകൾ സ്ഥോപിക്ുന്നതക  ിയമവിരുദ്ധമോണക. 

 ിര്മ്മോണപച്ചലവക വയക്തിരത ഗ്പവര്ത്ികൾക്ക 3000 രൂപയുോം പപോതു ഗ്പവര്ത്ികൾക്ക 5000 

രൂപയുോം ആണക പരമോവധി െിലവക എന്നോണക ആ ുവല് മോറര്  ര്ക്ുലര്  ിഷ്കര്ഷ്ിക്ുന്നതക. 

 ിഐബി അെ്ുന്ന ഒരു ബ്ഫോബ്്ോ വര്ക്ക ഫയലില് ഉൾപപെുത്ണോം എന്നതക  ിര്ബന്ധമോണക. – 

പരിബ്ശോധ യകക്ക വിബ്ധയമോക്ിയ ഗ്പവൃത്ിയുപെ (കല്ലുകയ്യോല )ആണക  ി ഐ ബി 

സ്ഥോപിച്ചി്ുെക. 

 

പരിബ്ശോധ യകക്ക വിബ്ധയമോക്ിയ ഗ്പവൃത്ികളുപെ  ി ഐ ബി  ോംബന്ധിച്ച വിവരോം തോപഴ 

ബ്െര്ക്ുന്നു 

ഗ്ക ഗ്പവൃത്ിയുപെ  എ കറിബ്മറ്ക തുക എോം ബുക്ില്  ഫീല്്ില്  

 ന്ദര്ശ ോം  

1 ബ്പോത്ോോംകെോം  ീര്ത്െത്ില് 

കല്ലക കയ്യോല  ിര്മ്മോണോം wc/305104 
5000 4990  ി ഐ ബി 

ബ്ബോര്്ക 

സ്ഥോപിച്ചി്ുെക. 

12.ദറാസ്ഗാര് േിനം 

പതോഴില് ആവശയകത കൃതയമോയി രജിറര് പെയ്യുന്നതി ുോം പതോഴിലോളികളുപെ അര്ഹതകളുോം 

അവകോശ്ളുോം അവപര ബ്ബോധയപപെുത്ുന്നതി ുോം പദ്ധതികൾ പരിഹരിക്ുന്നതി ുമോയി 

ബ്റോസ്ഗോര് േി ോം  ോംഘെിപിബ്ക്െതോണക..ജൂണ് മോ ത്ില് ദറാസ്ഗാര് േിനം നടത്ിയ ായി 

േണ്ടു. 

13.വിജിലന്  ്ആനഡ്് ദമാണിറ്റിംഗ് േമ്മിറ്ി(ജാഗ്ഗ  ദമല്ദനാ്  മി ി)  
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ഓബ്രോ ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ിലുോം അഞ്ചക അോംര്ളുള്ള ജോഗ്രത ബ്മല്ബ് ോ്  മിതി രൂപീകരിബ്ക് 

െതോണക. ഇതില് പ്ികജോതി-പ്ികവര്ര വിഭോര്ൾക്ക ബ്വെഗ്ത ഗ്പോധോ യോം  ല്ബ്കെതുോം 

പകുതി ബ്പര്  കഗ്തീകൾ ആയിരിബ്ക്െതുമോണക. ഏറ്വുോം കുറഞ്ഞ കോലയളവിബ്ലക്ക VMC പയ 

 ിയമിബ്ക്െതക ഗ്രോമ ഭയോണക. ഗ്പവര്ത്ി സ്ഥല  ന്ദര്ശ  ോം പതോഴിലോളികളുമോയി ആശയ 

വി ിമയോം  െത്ല് ,ബ്രഖകളുപെ പരിബ്ശോധ  ,ഗ്പവര്ത്ി സ്ഥ ല  ൗകരയ്ളുപെ പരിബ്ശോധ  

,ഗ്പവര്ത്ികളുപെ രുണ ിലവോരോം  ിര്ണയിക്ല്, തുക  ിര്ണ യോം ഗ്പവര്ത്ിയില് ഉെ ീളമുള്ള 

റിബ്പോര്്ിോംരക ഗ്പവര്ത്ിയുപെ  വഭോവപത്  ോംബന്ധിച്ചുള്ള രു ണപരമോയ വിലയിരുത്ല് എ 

ന്നി വ യോണക ഗ്പധോ  െുമതല. VMC എല്ലോ ഗ്പവര്ത്ികളുോം പരിബ്ശോ ധി  ബ്ക്െതുോം മൂലയ  ിര്ണ യ 

രജിററില് ബ്രഖപപെുബ്ത്െതുോം ബ് ോഷ്യല് ഓ്ിറ്ക  മയത്ക അവ ഗ്രോമ ഭയില്  മര് 

പിബ്ക്െതുമോണക VMC റിബ്പോര്്ക ഒരു പപോതുബ്രഖയോയി കരുബ്തെ തുോം ആവശയപപെു ന്നതി 

  ു രിച്ചക ഒരു പപോതു ബ്രഖയോയി പഞ്ചോയത്ക  ിന്നുോം ലഭിബ്ക്െതുോം ആണക. മൂന്നകഅോംര് 

ളോണക  ിലവില്  ഉള്ളതക. 

ഗ്കമ  ബ്പരക ബ്കോണ്െോക്ടക  മ്പര് 

1 എ. വി രജി കുമോര് 9446839642 

2 വിജയൻ 8547137471 

3 രിരിജ 9847636710 

14.നിര്ീക്ഷണങ്ങളും നിര്്ദേശങ്ങൾ 

• വരകക്ക് ഫയലില്  ൂെിപിച്ചി്ുള്ള എ കറിബ്മറ്ക ജ കീയ ഭോഷ്യിബ്ലക്ക ആക്ി ഗ്പവൃത്ി 

 മയത്ക ബ്മറ്ക് കപറ കകവശോം വയകക്ണോം ,പപോതു സ്ഥല്ളില് ഗ്പേരകശ ത്ി ുോം  

ഉപബ്യോരിബ്ക്െതോണക. 

 

• എ എോം  ി  ഗ്പകോരോം  22 ബ്രഖകളുോം വരകക്ക് ഫയല്  ൂക്ഷിബ്കെതോണക. 

• വിഎോം ി അോംര്പള ഗ്രോമ ഭ വഴി തിരപഞ്ഞെുക്ോ ുോം അവരുപെ ഗ്പവരകത് ോം 

പമച്ചപപെുത്ുവോ ുോം ഉള്ള  െപെികൾ  വീകരിക്ണോം, അബ്തോപെോപോം  കഗ്തീകളുപെ 

പങ്കോളിത്ോം   ിരകബന്ധമോയുോം ഉറപു വരുത്ണോം. 

• പതോഴിലി ുഅബ്പക്ഷിക്ുന്ന രീതി കുറച്ചു കൂെി പമച്ചപപെുത്ുവ ുോം, അബ്തോപെോപോം 

കകപറ്ക ര ീതക  ല്കു വോ ുോം  െപെി ഉെോകണോം. 

• പതോഴില് കോരക്ി ക അബ്പക്ഷിച്ചക പതി ഞ്ചു േിവ ത്ി ുള്ളില് തപന്ന കോരക ക്് 

ലഭയമോക്ുവോ ുള്ള  െപെികൾ ഉെോകണോം. 

• പതോഴിലിെ്ളില്  ിരകബന്ധമോയുോം അെിസ്ഥോ   ൗകരയോം ഒരുക്ണോം 

(കുെിപവള്ളോം,ഗ്പഥമ ശുഗ്ശൂഷ് ,കയ്യുറകൾ  കോലുറകൾ). 

• എോം ബുക്ില്  ിരകബന്ധമോയുോം ഗ്പവൃത്ി  െക്ുന്ന ഗ്പബ്േശത്ി കപറ വിവര്ൾ 

 ിരകബന്ധമോയുോം ബ്രഖ പപെുത്ണോം. 

• .പതോഴിലുറപില് അ ുവേ ീയമോയതുോം മു കരണ  ഗ്കമത്ിലുോം ഗ്പവൃത്ികൾ 

ഏപറ്െുക്ോൻ ഗ്ശദ്ധിബ്ക്െതുെക. 

• പതോഴില് അബ്പക്ഷകൾ ഗ്ഫെക് ഓഫീ ില്  വീകരിക്ുകയുോം ആയതി ു കകപറ്ക 

ര ീതക  ല്കു കയുോം പെബ്യ്യെതോണക. 

• ബ്മറ്ക് കൂ്മോയി അബ്പക്ഷ  ല്കു ബ്മ്പോൾ പതോഴില് ആവശയമുള്ളവപര ഉളകപപെുത്ി അബ്പക്ഷ 

പകോെുക്ോൻ ഗ്ശമിക്ുക, 

• ഉബ്േയോരസ്ഥര് ബ്രഖകളില് ഒപുപവക്ുബ്മ്പോൾ തീയ്യതി കൂെി ബ്രഖപപെുബ്ത്െതോണക. 

• വിജില ക ക് ആ ക ക്് ബ്മോണിറ്റിോംരക കമ്മറ്ി അോംര്പള ഓബ്രോ വരകഷ്വുോം 

തിരപഞ്ഞെുബ്ക്െതോണക. വിഎോം ിയുപെ അഭിഗ്പോയ്ൾ ക റ്ക ്യറിയില് 

കൃതയമോയി ബ്രഖപപെുബ്ത്െതോണക. 

• വിജില ക ക് ആ ക ക്് ബ്മോണിറ്റിോംരക കമ്മറ്ിയില് 5 ബ്പര് ബ്വണോം,  കഗ്തീ ഗ്പോധി ിതയോം 

 ിരകബന്ധമോയുോം ഉെോയിരിക്ണോം. 

• പദ്ധതിയുപെ ശരിയോയ രീതിയിലുള്ള  െത്ിപി ക വിഎോം ിയുപെ ഇെപപെലുകൾ 

ഗ്പവൃത്ി സ്ഥല്ളില് ഉെോബ്വെതുെക. 
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• പതോഴിലുറപില് ഏപറ്െുക്ുന്ന ഗ്പവൃത്ികളുപെ  ആസ്തികൾ േീരകഘകോല  ില ിലകപി ക  

ആവശയമോയ  ോബ്ങ്കതിക  ിരകബ്േശ്ൾപതോഴിലോളികളകക്ക ഓവരക ീയരമോര് 

 ലകബ്കെതുോം പോലിക്ുന്നുപെന്നക  ഉറപു വരുബ്ത്െതുമോണക. 

• പെക്ക് ലവീഫക് ബ്പോപല ഗ്പോധോ യോം ഉള്ള മ കപറര് ബ്റോളില് യോപതോരു വിധ 

പവ്ിതിരുത്ലുോം പോെില്ല.ഹോജര് കൃതയമോയി ബ്രഖ പപെുത്ണോം. 

• മറര് ബ്റോളില് ഗ്പസ്തു ത ഗ്പവൃത്ിയുപെ അളവുകൾ ബ്രഖപപെുത്ുന്ന എോം.ബുക്ിൻപറ 

 മ്പര് ബ്രഖപപെുബ്ത്െതോണക.   

• മറര് ബ്റോളില്  ോക്ഷയപപെുത്ുന്ന ഉബ്േയോരസ്ഥര് തീയ്യതി കൂെി ബ്രഖപപെുത്ുവോൻ 

ഗ്ശദ്ധിബ്ക്െതുെക. 

ഗ്ഗാമ ഭ നിര്ദേശങ്ങൾ 

● പതോഴിലിെ്ളില് അെിസ്ഥോ   ൗകരയോം ലഭിക്ുന്നില്ല. 
● ഫയലുകളില്  ൂക്ഷിബ്ക്െ 22 ബ്രഖകൾ കൃതയമോയി  ൂക്ഷിക്ുക.  
● പതോഴിലുറപില് അ ുവേ ീയമോയതുോം മു കരണ  ഗ്കമത്ിലുോം ഗ്പവൃത്ികൾ 

ഏപറ്െുക്ോൻ ഗ്ശദ്ധിബ്ക്െതുെക. 
●  ബ്വത  ിരക്ക വര്ദ്ധിപിക്ുവോൻ ആവശയമുന്നയിച്ചു. 

● വിജിലൻ ക ആൻ ക് ബ്മോണിറ്റിങക കമ്മിറ്ിയില്  കഗ്തീകൾ ഇല്ല. മൂന്നു പുരുഷ്ന്മോര്  

മോഗ്തമോണുള്ളതക. 

● കൃതയമോയി ബ്വത ോം ലഭിക്ുന്നില്ല  എന്നക പതോഴിലോളികൾ പരോതിപപ്ു. 

● പുതിയ പദ്ധതികൾ  ഉൾപക്ോള്ളിക്ുവോൻ  ിര്ബ്േശിച്ചു. 

● മോറര് ബ്റോളുകളില് തിരുത്ലുകൾ  ഇ ി ആവര്ത്ിക്രുതക എന്നക  ിര്ബ്േശിച്ചു. 

ത ാഴിലുറപ്പ് ഉദേയാഗസ്ഥര്ില് നിന്നും ലഭിച്ച മറുപടി  

● കൂലി കവകുന്നതക ബ്കഗ്ന്ദ ഫെക് കവകുന്നതക കോരണോം ആണക . 

● അെിസ്ഥോ   ൗകരയ്ൾ ലഭയമോക്ുവോൻ മറ്ു ഉബ്േയോരസ്ഥബ്രോെക െര്ച്ചപെയ്തക 

തീരുമോ ിക്ുന്നതോണക. 

ഗ്ഗാമ  ഭ  ീര്ുമാനം  

●   കുെിപവള്ള  ൗകരയോം ,കയ്യുറ കോലുറ  എന്നിവ ലഭിക്ു തി ോയി പഞ്ചോയത്ില് 

അബ്പക്ഷ  ല്കോൻ തീരുമോ ിച്ചു. 
●    എ എോം  ി ഗ്പകോരോം വരകക്ക് ഫയലിലക ഇരുപത്ി രെു ബ്രഖകൾ  ൂക്ഷിക്ോൻ 

തീരുമോ ിച്ചു. 
●    പുതിയ പദ്ധതികൾ മുൻരണ  ഗ്കമത്ില് അെുത് ആക്ഷൻ പ്ലോ ില് ഉൾപപെുത്ോൻ 

തീരുമോ ിച്ചു..  
●  വിജിലൻ ക ആൻ ക് ബ്മോണിറ്റിങക കമ്മിറ്ിയില് 2 ബ്പരക കൂെി ബ്വണപമന്നക തീരുമോ ിച്ചു 

15.ഉപ ംഗ്ഗഹം 

ഗ്പവര്ത്ികൾ തിരപഞ്ഞെുക്ുബ്മ്പോൾ  അതീവ ജോഗ്രത പുലര്ബ്ത്െതുെക. ഭൂമിപയ 

പു രുജ്ജീവി പിക്ുന്നതി ു൦  അതുവഴി   ുസ്ഥിര വിക  ോം  ോധയമോകുന്നതി ുോം ലകക്ഷ്യോം 

പവച്ചി്ുള്ള പതോഴിലുറപു പദ്ധതിയുപെ പ്ലോ ിോംരക ,  െത്ിപക എന്നിവ  ോമൂഹിക പോരിസ്ഥിക  

മോ േണ്ഡ്ൾ പോലിെക പകോെക ശോ കഗ്തീയ മോയിത്പന്ന  െപിലോബ്ക്െതുെക. 

എ്പ പയങ്കിലുോം ഗ്പവര്ത്ികൾ  െപിലോക്ി പെലവക കൂ്ുക എന്നുോം   പതോഴിലോളികൾക്ക 

പതോഴില് േി ്ൾ കൂ്ുക എന്നുോം മോഗ്തമോവരുതക  ിലപോെുകൾ.   വയക്തമോയ കോഴ്ചപോെില്ലോപത 

അശോ കഗ്തീയമോയ രീതിയില് ഗ്പവര്ത്ികൾ പതപരപഞ്ഞെുക്ുന്നതുോം പെയ്യുന്നതുോം , 

കോലോ ു ൃതമല്ലോത് ഗ്പവര്ത്ികൾ പെയ്യുന്നതുോം ഇതി കപറ യഥോര്ത്ഥ ലക്ഷയപത് 

കളങ്കപപെുത്ുന്നതോയി  വിഷ്മബ്ത്ോപെ ബ് ോക്ി  ില്ബ്ക്െി വരുന്നതക ആശങ്കോജ കമോണക. 

ഈ  ോമൂഹിക പരിബ്ശോധ  ഒരു ഉയിര്പത്ഴുബ്ന്നല്പി ു  ോധയമോകുന്ന ഗ്പതയോശബ്യോപെ ഈ  

റിബ്പോര്്ക  മര്പിക്ുന്നു.  

അ ുബന്ധോം- 1-  
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മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ ത ാഴിലുറപ്്പ പദ്ധ ി ഗ്പോര്ം ഏതറ്ടുക്കാവുന്ന 

ഗ്പവൃത്ിേൾ : 

വിഭാഗം എ-ഗ്പകൃതി വിഭവ പരിപോല വുമോയി ബന്ധപപ് പപോതു ഗ്പവൃത്ികൾ. 

വിഭാഗം ബി-ഖണ്ഡിക അഞ്ചില് പരോമര്ശിക്ുന്ന കുെുോംബ്ൾക്ക ജീവബ് ോപോധി 

പമച്ചപപെുത്ുവോ ുള്ള ഗ്പവൃത്ികൾ. (ബി പി എല് ,പ്ിക ജോതി, പ്ികവര്ഗോം, വിധവകൾ, 

ഭിന്നബ്ശഷ്ിക്ോര്, ഐഎകവ രുണബ്ഭോക്തോക്ൾ.). 

വിഭാഗം  ി- ബ്േശീയ ഗ്രോമീണ ഉപജീവ  മിഷ് കപറ  ിബന്ധ കൾക്ക വിബ്ധയമോയി 

ഗ്പവര്ത്ിക്ുന്ന  വയോം  ഹോയ  ോംഘ്ൾക്ക പപോതു അെിസ്ഥോ  പ ൗകരയ വിക  ോം. 

വിഭാഗം ഡി-ഗ്രോമീണ അെിസ്ഥോ  പ ൗകരയ വിക   ഗ്പവൃത്ികൾ 

അ ുബന്ധോം: വിവിേ  ലത്ിലുള്ള ഉദേയാഗസ്ഥര്ുതട െുമ ലേൾ. 

ദമറ്്് മാര്ുതട െുമ ലേൾ. 

• ഗ്പവൃത്ി സ്ഥല്ളില് ഗ്പവൃത്ിയുപെ ബ്മല്ബ് ോ്ോം. 

• പതോഴില് കോര്്ില് ആവശയമുള്ള വിവര്ൾ ബ്രഖപപെുത്ുക. 

• മറര് ബ്റോളില് പതോഴിലോളികളുപെ ഹോജര് ഉറപു വരുത്ുക.  

• ബ്മറ്കമോരുപെ പരിശീല ്ളില് പപങ്കെുക്ുക. അറിവുകൾ പതോഴിലോളിക ളുമോയി 

പങ്കുപവക്ുക 

• ഗ്പവൃത്ി ഇെ്ളില് ആവശയ മോയ പ ൗകരയ്ൾ ഉബ്െോ എന്നക ഉറപു വരുത്ുക 

• ക റ്ക ്യറിയില് ബ്മോണിറ്റിോംരി ക വരുന്ന ഉബ്േയോരസ്ഥപര പകോെക ഒപക വയകപിക്ണോം 

• പതോഴിലോളികൾക്ക അവരുപെ പത്ു അവകോശ്പള കുറിച്ചക പറഞ്ഞു പകോെുക്ുകയുോം 

അവപര ബ്ബോധോവതകകരിക്ുകയുോം പെയ്യുക 

• പുതിയ പതോഴില് ഇെ്ൾ കപെത്ുവോ ുോം പുതിയ പതോഴില് ആ ൂഗ്തണോം 

പെയ്യുവോ ുോം പതോഴിലോളികപള  ഹോയിക്ുക . 

• കൃതയമോയി ബ് ോഷ്യല് ഓ്ിറ്ക് ഗ്രോമ ഭയിലുോം,പഗ്പോജകകറ്ക് മീറ്ി്ിലുോം പരിശീല  

കയോമ്പിലുോം പപങ്കെുക്ുക. 

• മറ്ു പതോഴിലോളികൾക്ക കൂെി ബ്മറ്ക്  കപറ െുമതലകളിബ്ലക്ക കെന്നു വരോ ുള്ള  ോഹെരയോം 

ഉെോക്ുക 

• പതോഴിലോളികളുമോയി  ിരന്ത്ര  മ്പര്ക്ോം പുലര്ത്ുകയുോം കൂെുതല് ബന്ധോം 

സ്ഥോപിക്ുകയുോം പെയ്യുക. 

              ഓവര്് ീയര് /എഞ്ചിനീയര് 

   

ഗ്പവൃത്ികളുപെ എറിബ്മറ്ക തയ്യോറോക്ല്. 

ഗ്പവൃത്ിയുപെ  ോബ്ങ്കതിക കോരയ്ളുോം അളവുകളുോം പതോഴിലോളികൾക്ക പറഞ്ഞു പകോെുക്ുക. 

ഗ്പവൃത്ിയുപെ അളവുകൾ ബ്രഖപപെുത്ി കൂലി ല്കുന്നതി  ോവശയമോയ  െപെികൾ പെയ്യുക. 

ഭൂഗ്പദേശത്ിന്തറ വിവര്ങ്ങൾ 

എ വി കുഞ്ഞിക്ണ്ണൻ ജമോല് 

രജികുമോര്  കുന്നുമ്മല് േോബ്മോേരൻ 

തോഹിറ 

 
ശോന്ത്കുമോരി 

 

 

 


