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ആമുഖം 

ഇന്തയയില്് െോേോരണക്ോരോയ് ജനങ്ങളുസര് സതോഴില്് സെയ്യുവോനുള്ള് അവകോശസത്്

െംരക്ഷിച്ചക് നിലനിര്ത്ുന്നതിനോയി 2005 സെപകറ്ംബര്് അഞ്ചോം് തീയതി് ബ്ദശീയ് ്ഗോമീണ്

സതോഴിലുറപക് നിയമം് നിലവില്് വന്നു. അവിദഗ്ധ് കോയിക് സതോഴിലില്് ഏര്സപരോന്ട്

െന്നദ്ധതയുള്ള് ്ഗോമ്പബ്ദശങ്ങളില്് അേിവെിക്ുന്ന് ഏസതോരു് കുരുംബത്ിനും് ഒരു്

െോമ്പത്ിക് വര്ഷ്ം് 100 ദിവെത്ില്് കുറയോത്് സതോഴില്് ഉറപോക്ുന്നബ്തോസരോപം്

ഗുണബ്മന്മയുള്ളതും് സ്ഥോയിയോയി്ുള്ളതും് ഉല്പോദനക്ഷമവുമോയ് ആസ്തികളുസര് െൃഷ്ടിയോണക്

ഈ് പദ്ധതിയുസര് മുഖയ് ലക്ഷയം.ദരി്ദരുസര് ഉപജീവനവും് ആയി് ബന്ധസപ്് വിഭവോരിത്റ്

ശക്തിസപരുത്ുകയും് െോമൂഹികമോയി് പിബ്ന്നോക്ം് നില്ക്ുന്ന് എല്ലോ് കുരുംബങ്ങസളയും്

പദ്ധതിയില്്ഉൾസപരുത്ുകയും്പഞ്ചോയത്ക്രോജക്സ്ഥോപനങ്ങസള്ശക്തിസപരുത്ുക് ്എന്നതും്

ഇതിന്ടസറ്ലക്ഷയമോണക. 

 

െവിബ്ശഷ്തകൾ 

 

➢ നിയമത്ിന്ടസറ്പിന്ടബലമുള്ള്അവകോശോേിഷ്ഠ ിതപദ്ധതി 

➢ ്ഗോമപഞ്ചോയത്ക് ്പബ്ദശത്ക് തോമെിക്ുന്ന് 18 വയസ്സക് പൂര്ത്ിയോയ്

ഏസതോരോൾക്ും്പദ്ധതിയില്്പങ്കോളിയോകോം 

➢ െക്തീക്ും്പുരുഷ്നും്തുലയ്ബ്വതനം് 

➢ പരിസ്ഥിതി്െംരക്ഷണം്കോര്ഷ്ിക്ബ്മഖലയിസല്അരിസ്ഥോന്ൌകരയ്

വികെനം്എന്നിവയകക്ക്മുന്ടഗണന 

➢ സതോഴിലോളികൾ്തസന്ന്്പവര്ത്ികൾ്കസെത്ുകയും്ആെൂ്തണസത്്

െഹോയിക്ുകയും്സെയ്യുന്നു 

➢ ആെൂ്തണത്ിലും്നിര്വഹണത്ിലും്തികഞ്ഞ്െുതോരയത 

➢ കരോറുകോസര്ഇരനിലക്ോബ്രോ്ഇല്ല 

➢ സപോതുജന്പങ്കോളിത്ബ്ത്ോസര്ബ്ലബര്്ബഡ്ജറ്ക 

➢ ബോങ്കക്ബ്പോബ്സ്റ്റോഫീെക്വഴി്മോ്തം്ബ്വതന്വിതരണം 

➢ െക്തീകൾക്ക്മുന്ടഗണന 

➢ കമ്പയൂ്ര്്ശൃംഖല്വഴിയുള്ള്ബ്മോണിറ്റിംഗക്െംവിേോനം 

➢ ്ഗോമെഭ്പദ്ധതി്ഓിറ്ക്സെയ്യുന്നു 

ബ്ദശീയ്്ഗോമീണ്സതോഴിലുറപക്പദ്ധതി്്പകോരം്്ഗോമപഞ്ചോയത്ക്്പബ്ദശത്ക്്നരപിലോക്ുന്ന്

മുഴുവന്ട്്പവൃത്ികളും്്ബ്െോഷ്യല്്ഓിറ്ിങ്ങിനു്വിബ്േയമോക്ണസമന്ന17(2) വകുപക്

നിഷ്കര്ഷ്ിക്ുന്നു്പദ്ധതി്്പവര്ത്ന്സത്പറ്ിയും്സപോതു്േനംെിലവഴിക്ുന്നതിസനപറ്ിയും്

പൗര്െമൂഹം്നരത്ുന്ന്്പരെയവും്െവത്ന്തവുമോയ്പരിബ്ശോേനയോണക്ആണക്ബ്െോഷ്യല്്

ഓിറ്ക്അഥവോ്െോമൂഹിക്പരിബ്ശോേന്.സതോഴിലുറപക്നിയമ്പകോരം്വര്ഷ്ത്ില്്രെുതവണ്

ബ്െോഷ്യല്്ഓിറ്ക്്ഗോമെഭകൾ്എല്ലോ്വോര്ിലും്കൃതയമോയി്നരബ്ത്െതോണകബ്െോഷ്യല്്

ഓിറ്ക്ലൂസര്അഴിമതി്ഇല്ലോതോക്ുന്നതിനും്െുതോരയത്ഉറപു്വരുത്ുന്നതിനും്കോരയക്ഷമത്
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വര്േിപിക്ുന്നതിനക്്െത്ഭരണം്ഉറപോക്ുന്നതിനും്കഴിയുന്നു.പദ്ധതി്പണം്ശരിയോയ്

രീതിയില്്െിലവഴിച്ചി്ുെക്എന്നും്പണം്സെലവഴിച്ചക്അതുസകോെക്പദ്ധതിയുസര്ലക്ഷയം്

കകവരിച്ചി്ുെക്എന്നും്ഗുണബ്ഭോക്തോക്ളുസര്ജീവിതത്ില്്ഗുണകരമോയും്്കോരയമോയ്മോറ്ം്

ഉെോയി്ുെക്എന്നക്ബ്െോഷ്യല്്കസെത്ോന്ട്കഴിയുന്നു 

പദ്ധതി്ആെൂ്തണ്ണം.്നിര്വഹണം,്ബ്മോണിറ്റിംഗക്തുരങ്ങി്എല്ലോ്വയക്തികളും്ബ്െോഷ്യല്്

ഓിറ്ക്്ഗോമെഭയില്്നിര്ബന്ധമോയും്പസങ്കരുക്ണം.മഹോത്മോ്ഗോന്ധി്ബ്ദശീയ്്ഗോമീണ്

സതോഴിലുറപകപ്ദ്ധതിയില്്്െുഗമവും്െുതോരയവുമോയി്ബ്െോഷ്യല്്ഓിറ്ക്നരത്ുന്നതിനക്്

ബ്കരളത്ില്്്െവത്ന്ത്െുമതലയുള്ള്ബ്െോഷ്യല്്ഓിറ്ക്യൂണിറ്ക്നിലവില്വന്നു 

1.രീതിശോെക്തം 

്ബ്െോഷ്യല്്ഓിറ്ക്റിബ്െോഴ്സക്്സപരകെൺ്്്പവര്്ത്ി്ഫയല്്പരിബ്ശോേന,്ഫീല്ക്െന്ദര്ശനം,്

സതോഴിലോളികളും്ആയുള്ള്അഭിമുഖം,്എം്ഐ്എെക്പരിബ്ശോേന്എന്നിവസയ്

അരിസ്ഥോനമോക്ിയോണക്ബ്െോഷ്യല്്ഓിറ്ക്റിബ്പോര്്ക്തയ്യോറോക്ിയി്ുള്ളതക.്തോസഴ്പറയുന്ന്

രീതി്അവലംബിച്ചോണക്ഈ്റിബ്പോര്്ക്തയ്യോറോക്ിയി്ുള്ളതക. 

1. ഓിറ്ക്പ്ലോന്ട് 

1.1 ഓിറ്ക്്പ്ലോന്ട്തയ്യോറോക്ല് 

1.2 ഓഫീെക്െന്ദര്ശന്പരിപോരികൾ 

2. അഭിമുഖം് 

2.1 ബിിഒ,്പഞ്ചോയത്ക്്പെിന്ടറക,്ജന്പതിനിേികൾ,്സെ്ക്റി്&്സ്റ്റോഫക് 

2.2 ബ്മറ്ക,്സതോഴിലോളികൾ,്കര്ഷ്കര്,  

3. ഫയല്്പരിബ്ശോേന് 

3.1 സപോതു്്പവര്ത്ികൾ, 

3.2 ബ്രഖകളുസര്ഉള്ളരക്ം -്െുതോരയത,്പരിപൂര്ണ്ണത് 

4. ഫീല്ക്െന്ദര്ശനം,്നിരീക്ഷണം് 

5. റഫറന്ടെക 

5.1 ്വികെനബ്രഖ,്വോര്ഷ്ിക്പദ്ധതി്ബ്രഖ,്എംഐഎെക,്രജിസ്റ്ററുകൾ 

6. വിവരങ്ങളുസര്ബ്്കോീകരണം 

6.1 ്ബ്്കോെക്സവരിഫിബ്ക്ഷ്ന്ട,്അവെോനവ്്െര്ച്ച 

7. കരരക്റിബ്പോര്്ക്തയ്യോറോക്ല് 
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2.രാമന്തളി പഞ്ചായത്്   അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ  
    
1 ജില്ല കണ്ണൂര് 

 

2 ബ്ലോക്ക്്  പയ്യന്നൂര് 

 

3 അതിരുകൾ  

 

3.1 കിഴക്ക് പുതിയ്പുഴ 

 

3.2 പരിഞ്ഞോറക  

ഏരന്ട്കരല് 

3.3 ്സതക്ക്  

അറബികരല് 

3.4 വരക്ക കവ്വോയി്പുഴ 

4 വിസ്തീര്ണം്  29.99   െ്,സെ് 
5 വോര്ക്്കളുസര്എണ്ണം 15 
 വീരക്കളുസര്എണ്ണം 5620 
 ജനറല് 5528 
 പ്ിക്ജോതി 192 
6 ജനെംഖയ  25711 
7 പുരുഷ്ന്ട്മോര് സപോതുവിഭോഗം പ്ികജോതി്വിഭോഗം 

12526 631 
8 െക്തീകൾ  13185 642 
9 സമോത്ം െോക്ഷരത 90.74 
10 പുരുഷ്ന്ട്മോര് 91.69 
11 െക്തീകൾ  89.84 
12 വിവിേ്െോംെക്കോരിക്െംഘങ്ങൾ 53 
13 സ്കൂ ൾ 7 
14 കുരുംബ്ശീ്യൂണിറ്ക 177 

 

3.വാര്ടഡിതന കുറിച്ചുള്ള അടിസ്ഥാന വിവരം 

1 അതിരുകൾ 
 

1.1 വരക്ക മോന്തം്ബ്തോരക 

1.2 സതക്ക് പുഞ്ചോക്ി്ബ്തോരക 

1.3 കിഴക്ക പുതിയ്പുഴക്ര 

1.4 പരിഞ്ഞോറക ബ്നവല്്അക്ോദമി 

2 വിസ്തീര്ണ്ണം ്്2.1്്്്്െ്.സെ 

3 ജനെംഖയ 1108 
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3.1 െക്തീ 436 

3.2 പുരുഷ്ന്ട് 684 

3.3 കുരുംബംഅംഗങ്ങൾ 475 

3.4 എെക്,െി്കുരുംബം 68 

4 വിവേ്സ്ഥോപനങ്ങൾ  

4.1 സ്കൂ ൾ് 0 

4.2 അംഗനവോരി 3 

4.3 കുരുംബ്ശീ്യൂണിറ്ക് 24 

4.4 തുരര്്വിദയോബ്ക്ന്ദം 1 

4.5 ക്ലബക്/വോയനശോല 3 

4.6 മറ്ുള്ളവ 0 

4.തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി അടിസ്ഥാന വിവരം 

Sn 

WARD 

 Job Cards issued Total No. of Active Job 

Cards 

1 ward 1 150 23 

2 ward 2 156 22 

3 ward 3 235 40 

4 ward 4 242 53 

5 ward 5 200 26 

6 ward 6 261 32 

7 ward 7 242 31 

8 ward 8 338 93 

9 ward 9 205 84 

10 ward 10 180 69 

110 ward 11 69 10 

12 ward 12 152 35 

13 ward 13 172 40 

14 ward 14 164 46 

15 ward 15 195 34 
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5.വാര്ടഡ്  തലത്ില്   തതാഴിലുറപ്്പ പദ്ധതിയില് രജി ്തറര്ട തെയ്തവരുതട വിവരം 

അടിസ്ഥാന വിവരം General Sc 
Total 
 

സതോഴില്്കോര്ക് 

282 56 
 

338 
ആകകറ്ീവക സതോഴില്്കോര്ക് 

93 10 
 

103 
നൂറു്ദിന സതോഴില് 

67 3 
 

70 

 

6. തതാഴിലാളികളുതട വയ ു  ംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ 

age 
catogery 
of active 
workrs 30-35 35-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 66-70 71-75 

Number 2 6 4 7 20 16 19 17 
2 
2 

 

7.ഓഡിറ്്  നു വിദേയമാക്കിയ  ഗ്പവൃത്ികളുതട ലിസ്്റ്റ 

ഗ്കമ 

നമ്പര്ട 

ഗ്പവൃത്ിയുതട ദപര് വര്ടക്ക്  

ഐ,ഡി  

കാലയളവ ് െിലവ ് ഗ്പവൃത്ി 

േിനങ്ങൾ 

1 വോര്ക്്എ്ില് കല്ലക്്കയ്യോല്

നിര്മോണം-ഘ്ം്മൂന്നക)( 

WC/329018 24.09..18-

26.10.18 

211905 

 765 

2 വോര്ക്്എ്ില് കല്ലക്്കയ്യോല്

നിര്മോണം-ഘ്ം്4)( 

WC/332180 1.11.18-

28.11.18 

240713 869 

3 വോര്ക്്എ്ില് കല്ലക്്കയ്യോല്

നിര്മോണം-ഘ്ം്5)( 

wc/335591 08.12.18-

17.01.19 

257887 

 

931 

4 കുന്നരു ൌത്ക്്നീരകതരത്ില്്

വരകബ്മ്പോരുക്ല്(ഘ്ം്രെു) 

 

wc/332182 

01.11.18- 

14-11-18 

94457 341 

5 

വോര്ക്്എ്ില്്പച്ചകറി്കൃഷ്ിക്ക്

നിലം്ഒരുക്ല്്(ഘ്ം ഒന്നക) 

ld/331555 24.01.19-29 

03-19 

182820 

 

660 

8.അവകാശ  അേിഷ്ഠ ിത നിരീക്ഷണങ്ങള ്
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   മഹോത്മഗോന്ധി് ബ്ദശീയ് ്ഗോമീണ് സതോഴിലുറപക് നിയമത്ിലൂസര് ്ഗോമീണ് ജനതയകക്ക്

സതോഴില്് നല്കസപരുന്നബ്തോസരോപം് അവരുസര് പത്ു് അവകോശങ്ങളും്

െംരക്ഷിക്സപരുന്നു..ബ്െോഷ്യല്് ഓിറ്ിലൂസര് ്പവൃത്ികളുസര് പരിബ്ശോേനയും്

അബ്തോസരോപം് സതോഴിലോളികളുസര് പത്വകോശങ്ങളും് െംരക്ഷിക്സപരുന്നുസവന്നും്

വിലയിരുത്ുന്നു. 

1. തതാഴില് കാര്ടഡുമായി ബന്ധതപ്പ്വ: 

സതോഴില്കോര്ക്ഒരുആേികോരികബ്രഖയോണക .മഹോത്മോ് ഗോന്ധി് ബ്ദശീയ് ്ഗോമീണ് സതോഴിലുറപക്

നിയമത്ിസല്സഷ്യൂൾ്2 ്പകോരം്സതോഴില്്കോര്ിനക്അബ്പക്ഷ്നല്കുന്ന്കുരുംബങ്ങൾക്ക്15്

ദിവെത്ിനകം് തികച്ചും് സൌജനയമോയി് സതോഴില്് കോര്ക്് ലഭയമോക്ണസമന്നക്

അനുശോെിക്ുന്നു.് കൂരോസത് കൃതയമോയ് ഇരബ്വളകളില്് കോര്ക് പുതുക്ി് നല്ബ്കെതുമോണക.്

സതോഴില്് കോര്ക് സതോഴിലോളികളുസര് കകവശം് തസന്നയോണക് െൂക്ഷിബ്ക്െതക് .് ിമോന്ടറക്

നല്കുന്ന് തീയതിയോണക് ബ്രഖസപരുബ്ത്െ ഭോഗം് ഒഴിഞ്ഞു് കിരക്ുന്നതോയി് കെു.എന്നോല്്

സതോഴില്് ഏര്സപ്് ദിവെങ്ങൾ് കൃതയമോയി് ബ്രഖ് സപരുത്ിയിരിക്ുന്നു.് സതോഴില്് കോര്ില്്

പതിപിബ്ക്െ് ബ്ഫോബ്്ോയുസര് സെലവക് ് സതോഴിലോളികൾ് െവന്തം് കകയ്യില്് നിന്നക്

സെലവോക്ുകയോണക്സെയ്തി്ുളളതക. ബ്ജോബക്്കോര്ക്്നമ്പര്്8/47്ശീജ് ,8/92്എന്ട്വി്രോജലക്ഷ്മി,8/104 ്

്ശീജ് എന്നിവരുസര് ബ്ഫോബ്്ോ് പതിച്ചി്ില്ല.അബ്നവഷ്ിച്ചബ്പോൾ് അവര്് സകോെക് വരോത്തക് സകോെക്

എന്നോണക്അറിയോന്ട്കഴിഞ്ഞതക 

 

2. തതാഴില് ലഭിക്കുന്നത്  ംബന്ധിച്ച്: 

സതോഴില്്കോര്ുള്ള്ഏസതോരു്കുരുംബത്ിനും്100 ദിവെസത്്അവിദഗ്ദ്കോയിക്സതോഴിലിനക്

അവകോശമുെക.് അബ്പക്ഷ് നല്കിയോല്് കകപറ്ു് രശീതക് നല്കുകയും15 ദിവെത്ിനകം്

സതോഴില്് ് ലഭയമോക്ണസമന്നും് നിയമത്ില്് ്പതിപോദിക്ുന്നു..അബ്പക്ഷ് െവീകരിക്ുന്ന്

മുറയകക്ക് അബ്പക്ഷകനക് കകപറ്ു് രശീതക് ് നിര്ബന്ധമോയും് നല്കണസമന്നക് നിയമത്ില്്

അനുശോെിക്ുന്നുെക് .് ഫയലില്് സതോഴില്് അബ്പക്ഷകബ്ളോ് രശീതിനകസറ് സകൗെര്് സ്ലിപക്

കോണോന്ട്െോേിച്ചി്ില്ല്. 

്്്്്്്്്്്ഈ വോര്ില് സതോഴിലോളികൾ ്ഗൂപോയും  വയക്തിഗതമോയും്  ബ്മറ്ിലൂസര സതോഴില്  

ആവശയസപ്ു വരുന്നുെക. ്ഗൂപക ിമോന്ടക ബ്ഫോം ഉസെങ്കിലും തീയതി വയക്തമോക്ത്ിനോല്  15 

ദിവെത്ിനകത്ു തസന്ന സതോഴില് ലഭിബ്ച്ചോ എന്നക്കസെത്ുവോനോയില്ല 

3.സതോഴിലില്ലോയ്മദവതനം: 

സതോഴില്് ആവശയസപ്ു് കഴിഞ്ഞോല്് 15 ദിവെത്ിനകം് സതോഴില്് ലഭയമോക്ോത്പക്ഷം്

സതോഴിലില്ലോയ്മ് ബ്വതനം് ലഭിക്ോന്ട് അവകോശമുെക.വോര്ിസലസതോഴിലോളികൾ് തീയ്യതി്

ബ്രഖസപരുത്ി് ് ബ്രഖോമൂലം് അബ്പക്ഷ് െമര്പിക്ോറില്ല് ,അതുസകോെക് തസന്ന് സതോഴിലില്ലോയ്മ്

ബ്വതനം്ലഭിബ്ക്െ്െോഹെരയം്ഉെോയി്ില്ല 
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4.തഷ്ല്്  ഓ് ദഗ്പാജക്റ്്    ംബന്ധിച്ച്: 

വോര്ില്് ആവശയമോയ് വികെന് ്പവൃത്ികൾ് കസെത്ുന്നതിനക് സതോഴിലോളികൾക്ക്

അവകോശം് ഉെക.് സതോഴില്് കസെത്ുന്നതിനു് സതോഴിലോളികളുസരയും് ബ്മറ്ിസെയും് ഭോഗത്ക്്

നിന്നും്പങ്കോളിത്മുെോവുന്നുെക് ,എന്നോല്്സതോഴിലുറപില്്അനുവദനീയമോയ്ആസ്തി്വികെന്

്പവൃത്ികൾ് കസെത്ുന്നതിനക് വോര്ിസല് വിവിേ് ബ്മഖലയില്് ഉള്ളവരുസര് പങ്കോളിത്ം്

ഉെോബ്വെതുെക.് പഞ്ചോയത്ില്്െൂക്ഷിച്ചിരിക്ുന് ്ഗോമെഭ് രോജിെകസറര്് ല്് സതോഴിലോളികൾ്

മീറ്ിംഗക്കൂരിയതോയും്സതോഴില്്നിര്ബ്ദശിച്ചതയും്കോണുന്നു 

5.യാഗ്താ തെലവ ് ംബന്ധിച്ച്: 

സതോഴിലോളികൾക്ക് തോമെ് സ്ഥലത്ുനിന്നും് 5 കിബ്ലോമീറ്ര്് െുറ്ളവില്് സതോഴില്്

ലഭിക്ുവോനുള്ള്അവകോശമുെക് ,്പസ്തു ത്പരിേിക്ു്പുറത്ു് ് സതോഴില്്സെബ്യ്യെ്െോഹെരയം്

ഉെോവുകയോസണങ്കില്്യോ്തോ്ബത്യോയി്കൂലിയുസര് 10% തുക്നിലവിസല്കൂലി് ്പകോരം്  27 

രൂപ 10് കപെ് ്പവൃത്ി് ദിവെങ്ങളില്് ലഭയമോക്ണം.് അഞ്ചകകിബ്ലോമീറ്ര്് പരിേിക്പുറം്

സതോഴിലുറപക് ്പവൃത്ി് സെയ്തില്ല് എന്നോണു് സതോഴിലോളികളില്് നിന്നും് മനെിലോക്ോന്ട്

കഴിഞ്ഞതക. 

6.ഗ്പവൃത്ി സ്ഥലതത് ത ൌകരയങ്ങൾ  ംബന്ധിച്ച്; 

സതോഴിലിരങ്ങളില്് ലഭിബ്ക്െ് അരിസ്ഥോന് സൌകരയങ്ങളോയ് ്പഥമ് ശു്ശൂഷ്ോ്

െംവിേോനങ്ങൾ് ,വി്ശമ് െമയസത്് തണല്് ൌകരയം, കുരിസവളളം് എന്നിവ്

സതോഴിലോളികൾക്ക് സൌജനയമോയി് ലഭയമോബ്ക്െതുെക.് ് . ,ഇതുവസര്്എന്നോല്

സതോഴിലോളികൾക്ക്,കയ്യുറ് കോലുറ ് ലഭിച്ചി്ില്ല് .ഇതക് നിര്വഹണ് ഏജന്ടെിയുസര്

ഭോഗത്ുനിന്നുള്ള് വീഴ്ചയോണക,് തുരര്ന്നുള്ള് ്പവൃത്ികളില്് അരിസ്ഥോന് സൌകരയങ്ങൾ്

ലഭയമോക്ുന്നതിനക്നിര്വഹണ്ഏജന്ടെി്്ശദ്ധിബ്ക്െതുെക്. 

7.ദവതനം ലഭയമാക്കുന്നത്  ംബന്ധിച്ച്; 

 

 സതോഴിലുറപക്നിയമത്ില്്ത ക്ഷന് 3(2)്പകോരം്മസ്റ്റര്്ബ്റോളക്കോലോവേി്കഴിഞ്ഞു്

15ദിവെത്ിനകം്സതോഴിലോളികളുസര്അസക്ൗെില്്കൂലി്ലഭിക്ുവോന്ട്അവകോശമുെക്.്

പഞ്ചോയത്ില്്നിന്നും്പതിനഞ്ചക്ദിവെത്ിനുളളില്്എഫക.രി.ഒ്ജനബ്ററ്ക്സെയ്തി്ുെക.് 

8.പരാ-തി പരിഹാരം  ംബന്ധിച്ച്: 

സതോഴിലുറപുമോയി് ബന്ധസപ്് ഏസതങ്കിലുംകോരയത്ില്് പരോതിയുെോകുന്ന് പക്ഷം് ആയതക്

ബ്രഖോമൂലം് പഞ്ചോയത്ില്് പരോതിസപരോവുന്നതോണക് ,്പസ്തു ത് പരോതികൾ് െവീകരിച്ചു് രെീറ്ക്്

നല്കുകയും് പരമോവേി് 7് ദിവെ് പരിേിക്ുള്ളില്് അബ്നവഷ്ിച്ചു് പരോതിക്ോരനക് മറുപരി്

നല്ബ്കെതോണക് .പരോതികൾ് അറിയിക്ുന്നതിനുള്ള് ബ്രോൾ് ്ഫീ് നമ്പരക (18004251004 )്

സപോതുജനങ്ങൾക്ക് കോണോവുന്ന് രീതിയില്് പഞ്ചോയത്ക് ഓഫീെില്് ്പദര്ശിപിബ്ക്െതുെക് .്



12 
 

പഞ്ചോയത്ിസല്പരോതി് രജിസ്റ്റര്്പരിബ്ശോേിച്ചബ്പോൾ്ഇതുവസരയോയി് പരോതികസളോന്നും്തസന്ന്

രജിസ്റ്ററില്്ബ്രഖസപരുത്ിയതോയി്കെില്ല. 

9.ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്  നടത്ുന്നത്  ംബന്ധിച്ച്: 

സതോഴിലുറപില്് ഏസറ്രുത്് ്പവൃത്ികൾ് ബ്െോഷ്യല്് ഓിറ്ക്് നരത്ുന്നതില്്

പങ്കോളികളോവുന്നതിനു്സതോഴിലോളികൾക്ക്അവകോശമുെക.് 

10.അപകടങ്ങൾ  ംബന്ധിച്ച്: 

സതോഴിലുറപക് ബ്ജോലിക്ിസര് സതോഴിലോളികൾക്ക് ഏസതങ്കിലും് തരത്ിലുള്ള് അപകരം്

െംഭവിച്ചു് ബ്പോവുകയോസണങ്കില്് നിയമത്ിസല് സഷ്യൂൾ് 2(5)്പകോരവുംഅദ്ധയോയം 9 സല്

പരോമര്ശങ്ങളുസര് അരിസ്ഥോനത്ിലും് െികില്െോ് സെലവുകളുസര് ബ്രഖകൾ് െമര്പിക്ുന്ന്

മുറയകക്ക്്്പസ്തു ത്തുക്മുഴുവനും്അനുവദിച്ചു്സകോരുബ്ക്െതോണക. 

ഓിറ്ക്്കോലയളവില്്അത്രത്ിലുള്ള്അപകരം്ഒന്നും്െംഭവിച്ചി്ില്ല്എന്നിരുന്നോലും്കല്ലക്്

കയ്യോല്ഒന്നോം്ഘ്ത്ില്് ്)െ്ന്ദിക്എന്ന്സതോഴിലോളിക്ക്്ജൂകല്മോെം്്(്് കല്ലക്്കയ്യില്്വീണു്

കക്മുറിഞോതോയും്അതിബ്ലക്ോയി്ആറോയിരം്രൂപയകക്രുത്ു്െിലവക്ആസയങ്കിലും്ഇതു്

വസര്തുക്ലഭയമോയില്ല്എന്നോണക്അറിയോന്ട്കഴിഞ്ഞതക,സതോഴിലുറപക്വിഭോഗം്ഓഫീെില്്

അബ്നവഷ്ിച്ചബ്പോൾ്കൃതയ്മോയ്ബില്്ലഭിക്ോത്തക്സകോെോണക്്തുക്സകോരുക്ോന്ട്തോമെം്

എന്നോണക്അറിയോന്ട്കഴിഞ്ഞതക് 

10 . രജിസ്റ്റര്ട പരിദശാേന 
്്്്്്്്്്്്്്്്്്്ബ്ക്ന്ദ് െര്ക്ോരിനകസറ് നിര്ബ്ദശ് ്പകോരം് തോസഴ് പറയുന്ന് ഏഴു് രജിസ്റ്റര്്

നിര്ബന്ധമോയും് ്ഗോമപഞ്ചോയത്ില്് െൂക്ഷിബ്ക്െതോണക.AMC ്പകോരമുള്ള 7 രജിസ്റ്ററുകളും  

ഉെോയിരുന്നു.  

1. തതാഴില് കാര്ടഡ് രജിസ്റ്റര്ട  

                         

• MIS DATA ് ്പകോരം്338  ്നോളിതുവസര്എ്ോം്വോര്ില്്രജിസ്റ്റര്്സെയ്തി്ുള്ളതക്

MIS് ല്് നിന്നും് സൗൺബ്ലോക് സെയ്ത് ബ്കോപിയില്് എല്ലോ് വിവരങ്ങളും്

ഉൾസപരുത്ിയി്ുെക.് 

• എന്നോല്് ് എഴുതി് െൂക്ഷിച്ചിരിക്ുന് രജിസ്റ്ററില്് ് 93് ബ്പരുസര് വിവരങ്ങൾ്

മോ്തമോണക് ബ്രഖോ്സപരുതിയതയി്ോണക്കോണുവോന്ട് ്െോേിച്ചതക.ഇതില്് ്മൂന്നക്

ബ്പരുസര്ബ്ഫോബ്്ോ്പതിച്ചിരുന്നില്ല,( 8/47 SREEJA,8/92 N,V Rajalakshmi,8/104 Sreeja  ് 

 

2 ഗ്ഗാമ ഭ രജിസ്റ്റര്ട  

• വാര്ടഡ് തലത്ില്  ്ഗോമെഭ്രജിസ്റ്റര് ്െൂക്ഷിക്ുന്നു് .ഇതില്്്പവൃത്ി്

കസെത്ുന്നതിനുള്ള്ബ്യോഗം്ബ്െര്ന്നതോയും്കോണുവോന്ട്െോേിച്ചു. 

 

3  ഡിമാന്ഡ് അദലാദക്കഷ്ന് ദവതന രജിസ്റ്റര്ട 

• MIS് ല്് നിന്നും് സൗൺബ്ലോക് സെയ്ത് ബ്കോപിയില്് എല്ലോ് വിവരങ്ങളും്

ഉൾസപരുത്ിയി്ുെക(പഞ്ചോയത്ിസെ്മുഴുവന്ട്്്പവൃത്ികളും) 

• വോര്ക്്തലത്ില്്എഴുതി്െൂക്ഷിച്ച്രജിസ്റ്റര്്ഓഗസ്റ്റക്് മോെം്വസര്ആണക്

പൂര്ത്ീകരിച്ചി്ുള്ളതക. 

4. വര്ടക്്ക രജിസ്റ്റര്ട: 
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• 2018 19 കോലയളവില്്സെയ്യുവോന്ട്ഉബ്േശിച്ചിരുന്ന്മുഴുവന്ട്

ഫയലുകളുബ്രയും്വിവരങ്ങൾ്നല്ല്രീതിയില്്്്എം,സ എ.എെക്ല്്

നിന്നും്ൗൺബ്ലോക്സെയ്തു്െൂക്ഷിച്ചിരിക്ുന്നു.്(പഞ്ചോയത്ിസെ്

മുഴുവന്ട്്്പവൃത്ികളും 

5 ആസ്തി രജിസ്റ്റര്ട: (സ്ഥിര്ആസ്തികളുസര്രജിസ്റ്റര്) 

• ഓിറ്ക്നു് വിബ്േയമോക്ിയ് എ്ോം് വോര്ില്് ആസ്തി് വികെന്

്പവൃത്ികൾ്്ഒന്നും്നരപിലോക്ിയി്ില്ല.എന്നോല്്പഞ്ചോയത്ിസല്മറ്ു്

്പവൃത്ികൾ് െംബന്ധിച്ച് ആസ്തിരജിസ്റ്റര്് കൃതയമോയി്

ബ്രഖസപരുത്ിയിരിക്ുന്നു. 

 

6 പരാതി രജിസ്റ്റര്ട:  

• രജിസ്റ്റര്് പരിബ്ശോേിച്ചബ്പോൾ് 2013 വര്ഷ്മോണക് അവെോനമോയി് പരോതി്

ബ്രഖസപരുത്ി് കെതക.് അതിനുബ്ശഷ്ം് ആറു് വര്ഷ്മോയി് യോസതോരുവിേ്

പരോതിയും് ബ്രഖസപരുത്ിയതോയി് കെില്ല.അബ്നവഷ്ിച്ചബ്പോൾ് പിന്നീരക് പരോതി്

ഒന്നും്ഇതുവസര്ലഭിച്ചില്ല്എന്നോണക്അറിയോന്ട്കഴിഞ്ഞതക.് 

• 18004255720 എന്ന് ബ്രോൾ് ്ഫീ് നമ്പറില്് പരോതികൾ് ബ്രഖസപരുത്ോം് എന്നുള്ള്

വിവരം്സതോഴിലോളികളില്്ലഭയമല്ല. 

7 തമറ്ീരിയല് രജിസ്റ്റര്ട :  

•   ഓഡിറ്്   കാലയളവില് തമറ്ീരിയല്  വര്ടക്കു കൾ ഒന്നും 

നടന്നില്ല  .അതുതകാണ്്ട 2018  -2019  കാലഅളവില് തമറ്ീരിയല് 

രജിസ്റ്റരില് വിവരങ്ങൾ ഒന്നും ഇല്ല,അത് വതര ഉള്ള ഗ്പവൃത്ികളുതട 

എല്ലാം കൃതയമായി ദരഖ തപ്പടുത്ിയി്ുണ്്ട. 

11 ഗ്പവൃത്ി യലിതല 22 ദരഖകൾ   

 

                  AMC് ്പകോരം് ഒരു് ്പവൃത്ി് ഫയലില്് തോസഴപറയുന്ന് ഇരുപത്ിരെു് ബ്രഖകൾ്

നിര്ബന്ധമോയും്ഉെോയിരിബ്ക്െോതോണക. 

1.കവര്ടദപജ് 

• വോര്ഷ്ിക മോസ്റ്റര് െര്ക്ുലര് ്പകോരം കവര്ബ്പജില് പഞ്ചോയത്ക 

വിവരങ്ങൾ, ജില്ല, ്പവര്ത്ി നരപിലോക്ിയ വിവരങ്ങൾ, അരങ്കല് 

തുക, ആസക സെലവക, നരത്ിയ തീയതി,  മുതലോയ വിവരങ്ങൾ 

ബ്രഖസപരുബ്ത്െതോണക.  പരിബ്ശോേിച്ച അഞ്ചുഫയലുകളില്  

ഒന്നില്് ബ്പോലും വോര്ഷ്ിക മോസ്റ്റര് െര്ക്ുലര് ്പകോരമുള്ള കവര് 

ബ്പജക കോണോന്ട െോേിച്ചില്ല.  

• ഏസതോരോൾക്ും് എബ്പോഴും് പരിബ്ശോേനക്ക് വിബ്േയമോക്ോവുന്ന്

ബ്രഖകൾ് ആണക് ഒരു് ്പവൃത്ി് ഫയലില്് െൂക്ഷിെു് വയകബ്കെതക്

,ഒരു് ്പവൃത്ി് ഫയലില്് ആേികോരികമോയി് ബ്വെതും്

്പവൃത്ിസയ് കുറിച്ചക് ് ഏസതോരോൾക്ും് എളുപത്ില്്

മനെിലോക്ോന്ട്െോേിക്ുന്ന് ബ്രഖ്കവര്് ബ്പജക്ആണക,അതുസകോെക്

എല്ലോ് വര്ക്ക്് ഫയലിലും് കവര്് ബ്പജക് ഉെോയിരിബ്കെതക് വളസര്

അതയോവശയമോണക. 

2.തെക് ലി ് റ്് 
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• വര്ക്ക ഫയലില് െൂക്ഷിച്ചിരിക്ുന്ന വിവരങ്ങളുസര പ്ികയും, 

അവയുസര ബ്പജക നമ്പറും ബ്രഖസപരുബ്ത്െ സെക്ക ലിസ്റ്റക  ഫയലില് 

െൂക്ഷിബ്ക്െതോണക. പരിബ്ശോേിച്ച് അഞ്ചുഫയലുകളില്  ഒരു 

്പവര്ത്ിഫയലുകളില്് ബ്പോലും തെക് ലി ് റ് ്  കോണോന്ട 

െോേിച്ചില്ല.   

3.ആക്ഷന്ട പ്ലാന് 

• ഒരു്ജനകീയ്ഇരസപരലിനകസറ്ബ്നര്്െോക്ഷയം്സതളിയി്

ക്ുന്ന്ബ്രഖയോണക്ആക്ഷന്ട്പ്ലോന്ട്ബ്കോപി്ഗോമെഭ്നിര്ബ്േ.്

ശിക്ുന്ന്്പവര്ത്ികൾ്സഷ്ല്ഫക്ഓഫക്ബ്്പോജക്ടിബ്ലക്ക്

മോറ്ുകയും്ഇതില്നിന്നും്മുന്ടഗണന്അരിസ്ഥോനത്ില്്

അതോതക്െോമ്പത്ിക്വര്ഷ്ത്ില്്ആവശയമുള്ള്

്പവര്ത്ി്സതരസഞ്ഞരുത്ക്ആക്ഷന്ട്പ്ലോന്ട്

തയ്യോറോക്ുകയും്സെയ്യും്ആക്ഷന്ട്പ്ലോനില്്ഉൾസപ്്്.

്പവര്ത്ി്തസന്നയോബ്ണോ്നരപിലോക്ിയതക്എന്നക്

മനസ്സിലോക്ുന്നതിനും്ആക്ഷന്ടപ്ലോന്ട്ബ്കോപി്

ഉപകരിക്ുന്നു.്പരിബ്ശോേിച്ച ഫയലുകളില് ്ഒന്നില്്

ബ്പോലും്AMC ്പകോരം നിര്ബന്ധമോയും ഉെോയിരിബ്ക്െ 

ആക്ഷന്ട പ്ലോനിന്ടസറ്ബ്കോപി കോണോന്ട െോേിച്ചില്ല. 

4.എസ്റ്റിദമറ്്   ഡിസ ന് ആന്ഡ് ദഗ്ഡായിങ് 

•  ാദേതിക എസ്റ്റിദമറ്് പദ്ധതിയില് ഏതറ്ടുക്കുന്ന ഓദരാ 

ഗ്പവര്ടത്ിക്കും  ംസ്ഥാന  ര്ടക്കാര്ട െുമതലതപ്പടുത്ിയ 

അേികാര സ്ഥാനത്ിന്തറ അനുമതിദയാടുകൂടിയ 

 ാദേതിക എസ്റ്റിദമറ്് ഉണ്ടായിരിദക്കണ്ടതാണ്  ഓദരാ 
ഗ്പവര്ടത്ിക്കും എസ്റ്റിദമറ്ിന്തറ  ംക്ഷിപ്തം, ഡിസ ന്, 

ഗ്പവര്ടത്ിയുതട ഗ്പതീക്ഷിത ദന്ങ്ങൾ വിശേീകരിക്കുന്ന 

 ാദേതിക കുറിപ്്പ തുടങ്ങിയവ ഉണ്ടായിരിദക്കണ്ടതും 

ത കവര്ട ദ ാറ്്് തവയറിലൂതട ഓൺസലനായി 

അനുമതികൾ ലഭയമാദക്കണ്ടതുമാണ്എല്ലാ യലുകളിലും 

വിശേമായഎസ്റ്റിദമറ്് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഡീസറ്ല്ഡ് 

എസ്റ്റിദമറ്ില്  ാദേതികവിേഗ്ധരുതട ഒപ്്പ 

ഉണ്ടായിരുന്നു.എന്നാല് എസ്റ്റിദമറ്്റിദപ്പാര്ട്് ദഗ്പാജക്ട് 

റിദപ്പാര്ട്് ഇവ ..വര്ടക്ക്  ദകാഡ് 329018, ld/331555 എന്നീ 

യലുകളില്  ൂക്ഷിച്ചിരുതന്നന്കിലുംപൂര്ടണമായും 

പൂരിപ്പിച്ചിടുണ്ടയിരുന്നില്ല..ഒരു ഫയലിലും സ്പോജകകറ്ക 

റിബ്പോര്്ക, െര്ബ്വ്വ ോറ് ,ജനകീയ എസ്റ്റിബ്മറ്ക എന്നിവ 

ഉെോയിരുന്നില്ല. 

5. ഭരണാനുമതി  

• ഒരു്വോര്ില്്ഒരു്വര്ഷ്ം്നരപിലോക്ുന്ന്സതോഴിലുറപക്

പദ്ധതി്്പവര്ത്നങ്ങൾക്ക്പഞ്ചോയത്ക്ഭരണ്െമിതി്
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നല്കുന്ന്അംഗീകോരമോണക്ഭരണോനുമതി്്.്പരിബ്ശോേിച്ച്  

ഫയലുകളില്്ഒന്നും്ഭരണോനുമതി്യുസര്ബ്കോപി്

െൂക്ഷിച്ചി്ുെോയിരുന്നില്ല്എന്നോല്്ഭരണോനുമതി്നമ്പര്്,

മൂലയ്നിര്ണയ്െോക്ഷയപ്തത്ില്്എഴുതിക്മോ്തമോണക്

സെയ്തു്വന്നതക,ആയതയോനോല്്ഫയലിസല്്പവൃത്ി്

എബ്പോൾ്ഭരണോനുമതി്ലഭിച്ചു്എന്നക്പരിബ്ശോേിക്ോന്ട്

െോേിച്ചി്ില്ല,് 

6.  ാദേതികാനുമതി  

• പരിബ്ശോേിച്ച  ഫയലുകളില് സെകയൂരില്  നിസന്നരുത് 

െോബ്ങ്കതികനുമതിയുസര ബ്കോപി   െൂക്ഷിച്ചി്ുെക. 

എന്നോല്, ബന്ധസപ് ഉബ്ദയോഗസ്ഥരുസര ഒപക െീല് തീയതി 

മുതലോയവ കോണോന്ട െോേിച്ചില്ല. 

7. ംദയാജിത പദ്ധതി(കൺദവര്ടജന് ്) 

• ഓിറ്ക്്നു്വിബ്േയമോക്ിയ്അഞ്ചു്്്പവര്ത്ികൾക്ും് ് ഈ്

ബ്രഖകൾ്ബോേകമല്ല. 

8.ഡിമാന്ഡ് ദാം 

• പരിബ്ശോേിച്ച്്ഒരു്വര്ക്ക്്ഫയലിലും്്വയക്തിഗത്ിമോന്ടക 

ബ്ഫോം്ഉെോയിരുന്നില്ല.സവള്ളബ്പപറില്്കൂ്ോയി്എഴുതി്ബ്മറ്ക്്്സന്

ഏല്പിെക്്സതോഴിലുറപക്ഓഫീെില്്നല്കുന്ന്രീതിയോണക്

അവലംബിച്ചിരിക്ുന്നതക്.്ഇങ്ങസന്ലഭിക്ുന്ന്അബ്പക്ഷ്്

വൃത്ിയോയി്ഫയലില്്െൂക്ഷിച്ചിരിക്ുന്നു്. 

• അബ്പക്ഷയില്്്അബ്പക്ഷ്സകോരുക്ുന്ന്്തീയതി്കൂരി്്

എഴുതിയിരുസന്നങ്കില്്നന്നോയിരുന്നു.അബ്തോസരോപം്ബ്ജോലി്

ആവശയമുള്ള്കോലയളവക്കൂരി്ബ്രഖ്സപരുത്ിയിരുസന്നനകകില്്

മെകസറര്്ബ്രോലുകളിസല്തുരരകച്ചയോയ്്അവേി്

ഒഴിവോക്ോമോയിരുന്നു’ 

• ഉദോഹരണം: Work id LD /331555,MR15369(24.1.19 to 30.1.19)8/18  M bindhu ,MR 

15370,8/221  soumini,MR 15371 -8/335 PARVATHI,8/40 P PATHMINI,MR 15372-8/ 91 

PONGADAN MADHA, MR 16079(1.02.19-07.02.19) , 8/65 CHANDRIKA K,MR16080 

(1.02.19-07.02.19)8/84KALASAKARATHI,YESODHA,8/91 PONGADAN്

MADHAVI,173667്8/65 CHANDRIKA K,്8/79SUSHEELA, 

• WORK ID 332180-MR 10079 (9 PERSON ABSENT) KALLU KAYYALA GHATTAM 4 

• muster role number 19248,19249(08.03.19 to 17.03.19) job card numbr 8/126-

Girija,8/19 kallara veetil thambayi,8/304Devaki A V,8/65 CHANDRIKA 

K),MR:19799 ( 15.03.2019 to 21.03.2019)  8/19 kallara veetil thambayi, 

8/304Devaki A V, 8/65 CHANDRIKA K),8/68 KOYAKEEL santha,MR:19800( 

15.03.2019 to 21.03.2019)8/80 thambayi k 
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9.വര്ടക്ക് അദലാദക്കഷ്ന് ദാം 

• സതോഴില് ആവശയസപ്വര്ക്ു  സതോഴില് 

അനുവദിച്ചുസകോെുള്ള വര്ക്ക അബ്ലോബ്ക്ഷ്ന്ട ബ്ഫോം  ഈ 

്പവര്ത്ിയുസര ഫയലില് കസെത്ോന്ട െോേിച്ചില്ല 

10.ഇ മസ്റ്റര്ട ദറാൾ 

• സതോഴിലോളികൾ സതോഴില് സെയ്യുന്ന തീയതി, ദിവെം ഉൾസപസര 

ഹോജര് ബ്രഖസപരുത്ുന്നതിനുള്ള അരിസ്ഥോന ബ്രഖയോണക 

ഇമസ്റ്റര്് ബ്റോൾ.ഇതില് ബ്ലോക്ക സവലപകസമന്ടറക ഓഫീെര്, 

പഞ്ചോയത്ക സെ്ക്റി എന്നിവര് ഒപും,  െീലും  

ബ്രഖസപരുബ്ത്െതോണക.   

• ഇ- മസ്റ്റര് ബ്റോളുകളില് ബ്ലോക്ക സവലപകസമന്ടറക ഓഫീെര്, 

പഞ്ചോയത്ക സെ്ക്റി എന്നിവര് ഒപും,  െീലും   

ബ്രഖസപരുത്ിയി്ുെക തീയതി. ഇതില് സതോഴിലോളികളുസര 

ഒപുകൾ,  അവരുസര സതോഴില് ദിനങ്ങൾ,  കൂലി എന്നിവ 

ബ്രഖസപരുത്ിയി്ുെക ് .അബ്തോസരോപം് പരിബ്ശോേന ് നരത്ിയ്

എ്ഇ്യുസരഒപക ,്ഒപക്എന്നിവ്ഉെോയസെബ്മറ്ക്  ിരുന്നു. 

• ്ഒപിരുന്ന് ബ്കോളങ്ങളില്് തീയതി്

എഴുതി്ുെയിരുനില്ല .അതുബ്പോസല് മസ്റ്റര്ട ദറാളില്് ് എം്

ബുക്ക്്്നമ്പര്്ബ്രഖസപരുത്ിയില്ല 

• .ഫയലുകളിസലവര്ക്ക്് ് മസ്റ്റര്ട ദറാളില്   ഒന്നും 

തവ്ിത്ിരുത്ലുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല .വൃത്ി ആയി 

 ൂക്ഷിെിരിക്കുന്നു .  

11.തമഷ്ര്ടതമന്റ് പുസ്തകം (M Book) 

• ്പവര്ത്ി തുരങ്ങുന്നതിനക മുമ്പും ബ്ശഷ്വും അളവുകൾ 

ബ്രഖസപരുത്ുന്നതിനുള്ള അരിസ്ഥോന ബ്രഖയോണക 

സമഷ്ര്സമനകറക് ബുക്ക.എല്ലോ ഫയലുകളിലും M book 

ഉെോയിരുന്നു. 

• സമഷ്ര്സമന്ടറക ബുക്ില് നമ്പര് ബ്പജക നമ്പര് ഇവ 

ബ്രഖസപരുത്ിയി്ുെക AS,TS നമ്പര് ബ്രഖസപരുത്ിയി്ില്ല. 

മസസ്റ്റര് ബ്റോൾനമ്പര് , ഓവര്െിയരുസര െീല് എന്നിവ ഇല്ല.  

• ്പീ സമഷ്ര്സമന്ടറക്ബ്രഖ്സപരുത്ിയതക്തീയതി്ഇല്ലോസത്

ആണക,.    .  

• ബന്ധസപ് ഉബ്ദയോഗസ്ഥര് അതോയതക ഓവര്െിയര്, 

എന്ടജിനീയര് എന്നിവരുസര ഒപക  സമഷ്ര്സമനകറക് ബുക്ില് 

ഉെോയിരുന്നു എങ്കിലും െിലയിരങ്ങളില് എല്ലോം തസന്ന 

തീയതി ബ്രഖസപരുത്ോസത ഒപി്ിരിക്ുന്നതക.  

• വര്ക്ക്്ഫയലില്്പരിബ്ശോേനയകക്ക്വിബ്േയമോബ്ക്െ തും്

,സെയ്ത്്പവൃത്ികളുസര്അളവക്മനെിലോക്ോന്ട്

ഉപബ്യോഗിക്ുന്നതുമോയ്അരിസ്ഥോന്ബ്രഖയോണക്

തമഷ്ര്ടതമന്റ ്പുസ്തകം.അത് തകാണ്ട് തതന്ന  (M Book്ല്്

ബ്രഖ്സപരുത്ുന്നസതല്ലോം്്കൃതയവും്അബ്തോസരോപം്

വയക്തവും്ആയിരിക്ണം 
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• എം്ബുക്ില്്അളവുകൾ്ബ്രഖസപരുത്ുബ്ബോൾ്്പവൃത്ി്

സെയുന്ന്്പബ്ദശം്ഉരമയുസര്ബ്പരക്,െര്ബ്വ്വ്നമ്പര്്എന്നിവ്

ഉൾസപരുത്ി്അളവുകൾ്ബ്രഖ്സപരുത്ിയോല്്മോ്തബ്മ്

ഏബ്തോരോൾക്ും്സെയ്ത്്പവൃത്ികൾ്കെു്

മനെില്ലക്ുവോനും്അളന്നു്ത്ി്്സപരുത്ുവോനും്

െോേിക്ുകയുള്ളൂ. 

• പരിബ്ശോേനയകക്ക്വിബ്േയമോക്ിയ്അഞ്ചു്വര്ക്ക്്

ഫയലിലുംഎം്ബുക്ക്്െൂക്ഷിച്ചിരുന്നു്സവങ്കിലും്്പവൃത്ി്

സെയുന്ന്്പബ്ദശം്ഉരമയുസര്ബ്പരക്,െര്ബ്വ്വ്നമ്പര്്എന്നിവ്

ഉൾസപരുത്ി്അളവുകൾ്ബ്രഖ്സപരുത്ിയില്ല. 

• എസ്റ്റിബ്മറ്ക്അനുെരിച്ചക്മോ്തം്എം്ബുക്ില്്്അളവുകൾ്

ബ്രഖ്സപരുത്ിയതോയി്ബ്തോന്നുന്നു.(സ റ്് ഡയറിയില് 

 ന്ദര്ടശക അഭിഗ്പായം അടയാതപടുത്ു വാനുള്ള  

ഭാഗം (കല്ല്  കയ്യാല നിര്ടമാണം ഘ്ം  അഞ്ചു ) എ ഇ 

യുതട  ന്ദര്ടശനം ദരഖ ദപടുത്ിയി്ില്ല )മറ്ു 

ഗ്പവൃത്ികളില് ഒരു തവണ മാഗ്തമാണ്  ന്ദര്ടശനം 

നടത്ിയിരിക്കുന്നത്.അതും ഗ്പവൃത്ി തുടക്കത്ില് 

മാഗ്തം. 

12.തമറ്ീരിയല് ലിസ്റ്റ് 

• ബോേകമല്ല 

13.ദവജ് ലിസ്്റ്റ് 

• സതോഴിലോളികൾ എ്ത ദിവെം ബ്ജോലി സെയ്തു എന്നതിനക 

അരിസ്ഥോനസപരുത്ി അവര്ക്ക നല്ബ്കെ തുക 

അതോയതകകൂലി, ആയുേങ്ങൾക്ക സകോരുക്ുന്ന വോരക,  മൂര്ച്ച 

കൂ്ുന്നതിനുള്ള തുക എന്നിവ എല്ലോം കോണിച്ചു സകോെക പണം 

കകമോറുന്നതിനക ബ്വെി തയ്യോറോക്ുന്ന ്പേോനസപ് ഒന്നോണക 

ബ്വജക ലിസ്റ്റക.   

• മസ്റ്റര് ബ്റോൾ ്പകോരമുള്ള ബ്വജക ലിസ്റ്റക എല്ലോ് ഫയലിലും് കോണോന്ട്

െോേിച്ചു. 

14.മസ്റ്റര്ടദറാൾ /യല് മാറ് സ്ലിപ്പുകൾ 

• ഒരു മസ്റ്റര് ബ്റോൾ അവെോനിെക 3 ദിവെത്ിനകം തസന്ന അളവുകൾ 

ബന്ധസപ് ഉദയോഗസ്ഥന്ട ബ്രഖസപരുത്ണം എന്നക നിയമം 

അനുശോെിക്ുന്നു.അളവുകളില് ്കമബ്ക്രുകൾ ഉെോയോബ്ലോ, 

ഉപബ്യോഗിക്ുന്ന സമറ്ീരിയലിനകസറ കവോളിറ്ിയില് നിലവോരം 

കുറയകക്ുകബ്യോ, ഉയര്ന്ന എസ്റ്റിബ്മറ്ക കോണിക്ുകബ്യോ  സെയ്യുന്നതക 

നിയമവിരുദ്ധമോവുകയും സെക്ഷന്ട 25 അനുശോെിക്ുന്ന ശിക്ഷകക 

വിബ്േയമോബ്വെി വരുകയും സെയ്യും.  

• ്എല്ലോ് ഫയലുകളിലും  ഫയല് ്രോക്ിംഗക ബ്ഫോം അഥവോ 

മസ്റ്റര് ബ്റോൾ മൂവകസമന്ടറക സ്ലിപക  ഉെോയിരുന്നു.  ആരംഭിച്ച 
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തീയതിയും അവെോനിച്ച തീയതിയും 

ബ്രഖസപരുത്ിയിരുന്നുസവങ്കിലും  

• മറ്ു ്പേോനസപ് ബ്കോളങ്ങൾ ഉദോഹരണത്ിനക MIS ല് 

അപക്ബ്ലോക സെയ്ത തീയതി .ബ്വതനം് അനുവദിച്ച്  മുതലോയവ 

ബ്രഖസപരുത്ി കെില്ല. 

• ഉദോഹരണം് ് 329018  -  (വോര്ക്്എ്ില്്കല്ലക്് കയ്യോല്നിര്മോണം-

ഘ്ം മൂന്നക(്എന്ന് ്പവൃത്ി്ഫയലിസല് ് .മസ്റ്റര്ബ്റോൾ /ഫയല് മോറ് 

സ്ലിപുകൾ് മുഴുവനോയും് പൂരിപിച്ചില്ല,സെ്ക്റി് ഒപക് ബ്രഖ 

സപരുത്ിയി്ില്ല,എെിമസറ് തുക,സ്പോജകകറ്ക്് മീറ്ിംഗക്

നരത്ിയ് തീയതി,മിെക്് രോറ് എന്ട്രി് നരത്ിയ് തീയതി്

എന്നിവ്ഇല്ലോയിരുന്നു)8011 to 8014 

15. സമറ്ീരിയല് വൗച്ചര് ബില്  

• സമറ്ീരിയല് വൗച്ചര് ബില് ഒന്നും് ഒരുഫയലിലും്

െൂക്ഷിച്ചി്ില്ല 

• പരിബ്ശോേിച്ച്ഒരു് ്പവൃത്ികൾക്ും ഈ കോലയളവില് െിറ്ിെൺ 

ഇന്ടഫര്ബ്മഷ്ന്ട ബ്ബോര്ക സ്ഥോപിച്ചില്ല് അബ്തോസരോപം് ് അതിനുള്ള്

തുക്െിലവോയതോയും്കെില്ല. 

16.ണ്ട് ഗ്ടാന്സ്ഫര്ട ഓര്ടഡര്ട (FTO)’ 

• പരിബ്ശോേിച്ച്ഫയലുകളില്്ഒന്നും്ണ്ട് ഗ്ടാന്സ്ഫര്ട 

ഓര്ടഡര്ട(FTO)’്ഹോര്ക്്ബ്കോപി്്

െൂക്ഷിച്ചി്ില്ല .എന്നിരുന്നോലും് FTO്നമ്പര്്തീയതി്എഴുതി്

െൂക്ഷിച്ചിരുെക 

17. ദറായല്റ്ി 

•  പരിബ്ശോേന്്വിബ്േയമോക്ിയ്്ഒരു്വര്ക്ക്്ഫയലിലും്ബ്റോയല്റ്ി്

ബോേകമല്ല 

18.ദാദ്ാഗ്ഗാ ്

•  ഗ്പവര്ടത്ി തുടങ്ങുന്നതിന്  മുമ്പ്  ഗ്പവര്ടത്ി  നടന്നു  

തകാണ്ടിരിക്കുദമ്പാൾ ,   ഗ്പവര്ടത്ി പൂര്ടത്ീകരിച്ചു  

കഴിയുദമ്പാൾ  തുടങ്ങിയ   ഓദരാ  ഘ്ത്ിതലയും  

ദാദ്ാകൾ യലില്   ൂക്ഷിക്കണതമന്ന്  

നിഷ്കര്ടഷ്ിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാല്  ഇത്രത്ിലുള്ള   വിവിേ 

ഘ്ങ്ങളിതല  ദാദ്ാകളും ഒന്നും തതന്ന  കാണാന്  

 ാേിച്ചില്ല . 

19 .ജിദയാ ടാഗ്ഡ് ദാദ്ാ  ്

• ്പവര്ത്ി സ്ഥലം തിരിച്ചറിയുന്നതിനുള്ള ഉപോേിയോണക ജിബ്യോ രോഗ്ഡക 

ബ്ഫോബ്്ോെക.  എന്നോല് ഇവ് പരിബ്ശോേനയകക്ക് വിബ്േയമോക്ിയ് ഒരു്

ഫയലിലും കോണോന്ട്െോേിച്ചില്ല്. 
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20 ഗ്പവൃത്ി പൂര്ടത്ീകരണ  ാക്ഷയപഗ്തം  

• Hmtcm {]hr-¯nbpw ]qÀ¯oI-cn-¨-Xnsâ km£-y-]-{X-amWv 

{]hÀ¯n ]qÀ¯oI-cW km£-y-]-{Xw.CXv kmt¦-XnI hnZ-KvZ³ km£-

y-s¸-Sp¯n ^b-enÂ kq£n-t¡--Xm-Wv.   

• ്്പരിബ്ശോേിച്ച ഒരു ഫയലിലും ്പവൃത്ി പൂര്ത്ീകരണ 

െോക്ഷയപ്തം കോണോന്ട െോേിച്ചില്ല 

 21. ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്് റിദപ്പാര്ട്് 

• എഎം ി ഗ്പകാരമുള്ള ദ ാഷ്യല് ഒാാഡിറ് ്

നടപ്പാക്കുന്നത് ഇദപ്പാഴാണ്.  

22.സ റ്് ഡയറി 

• െംസ്ഥോന െര്ക്ോരിനകസറ നിര്ബ്േശ്പകോരം  വര്ക്ക ഫയലില് 

െൂക്ഷിബ്ക്െ 22 മസത് ബ്രഖയോണക കെറ്ക  യറി്

.പരിബ്ശോേനയകക്ക്്വിബ്േയമോക്ിയ്്പവൃത്ികൾ്്കെറ്ക്

യറി്െൂക്ഷിച്ചിരുന്നു. 

• ്കെറ്ക യറി യുസര  കവര്ബ്പജില് ്പവര്ത്ിസയ കുറിച്ചുള്ള 

്പോഥമിക വിവരങ്ങൾ  ഏസതോരു വയക്തിക്ും മനസ്സിലോക്ോന്ട 

പറ്ുന്ന രീതിയില് ഉെോബ്കെതോണക.്്പവര്ത്ി ആരംഭിക്ുന്ന   

ദിവെം്്പവര്ത്ി അവെോന തീയതി ്എന്നിവ്ബ്രഖ്

സപരുതിയിരുന്നു്,അബ്തോസരോപം്്എസ്റ്റിബ്മറ്ക തുക,,്പവൃത്ി്

ദിനങ്ങൾ്, എന്നിവ കവര്ബ്പജില് ഉെോയിരുന്നു 

• .്പണിസ്ഥലസത് സൌകരയങ്ങളുസര ലഭയത അരങ്ങിയ സെക്ക 

ലിസ്റ്റക പൂര്ണമോയും പൂരിപച്ചിരുന്നു..എന്നോല്്്പവൃത്ി്സ്ഥലം്

െന്ദര്ശിച്ചബ്പോൾ് ി  ഐ ബി  സ്ഥാപിച്ചതായി കാണുനില്ല,്

സെക്ക ലിസ്റ്റക്ഉള്ളതോയി്ബ്രഖ്സപരുത്ിയി്ുെക. 

• കെറ്ക്യറി്യുസര്ഒരു്ഭോഗമോണക്്പദ്ധതി്ആരംഭ 

മീറ്ിങ്ങക.  ഒരു ്പവൃത്ി തുരങ്ങുന്നതിനു്മുമ്പക 

്പവര്ത്ിസയക്ുറിച്ചുളള  വിവരങ്ങൾ പങ്കുവയകക്ുന്നതും 

അതുബ്പോസല ഒരു ്പവര്ത്ി എങ്ങസന സെയ്യണസമന്നക 

സതോഴിലോളികളകക്ക   കൃതയമോയ അവബ്ബോേം ഉെോക്ി 

എരുക്ുന്നതിനും വോര്ക സമമ്പര്,  സ്റ്റോഫക് എന്നിവരുസര  

അേയക്ഷതയില് കൂരുന്ന ബ്യോഗമോണക പദ്ധതി് ആരംഭ  

മീറ്ിങ്ങക. പരിബ്ശോേിച്ചക ഫയലുകളില് ഉള്ള കെറ്ക 

യറിയില്്എല്ലോം ബ്മല്പറഞ്ഞ അേികോരികളുസര 

െോന്നിേയത്ില് പദ്ധതി ആരംഭ മീറ്ിംഗക നരത്ിയതോയി 

ബ്ബോേയസപ്ു(എ്ഇ്യുസര്െോനിേയം്കോണുവോന്ട്

െോേിച്ചില്ല) 

• കെറ്ക്യറി്യുസര്ഒരു്ഭോഗമോണക്്വിജിലന്ടെക ആന്ടക 

ബ്മോണിറ്റിങക കമ്മിറ്ി.്വിജിലന്ടെക ആന്ടക ബ്മോണിറ്റിങക 

കമ്മിറ്ി്യുസര റിബ്പോര്്ക ഉെോയിരുസന്നങ്കിലും 

അഭി്പോയങ്ങൾ ബ്രഖസപരുത്ി യി്ുെയിരുന്നില്ല. 
ഓബ്രോ വോര്ിസല ്പവര്ത്നങ്ങസള 

നിരീക്ഷിക്ുന്നതിനും കൂരുതല് 

സമച്ചസപരുത്ുന്നതിനുമോയി കോരയക്ഷമമോയ 
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്പവര്ത്ിബ്ക്െവരും, സതോഴില്കോര്ില് ബ്പരക ഇല്ലോത്  

വയക്തികളോണക വി. എം.െി യില് അംഗങ്ങൾ 

ആയിരിബ്ക്െതക.എന്നോല്്ഇവസര്ബ്മറ്ക്്മോര്്തസന്നയോണക്

വി. എം.െി യില് അംഗങ്ങൾ്ആയിരിക്ുന്നതക് 

• കെറ്ക്യറി്മസറ്ോരു്്ഒരു്ഭോഗമോണക്െന്ദര്ശക കുറിപക:  

്പവൃത്ിയുസര ഓബ്രോ ഘ്ങ്ങളിലുള്ള പുബ്രോഗതി  

വിലയിരുത്ുന്നതിനും, സതോഴിലോളികളുസര ്പശ്നങ്ങൾ 

മനസ്സിലോക്ുന്നതിനും, പദ്ധതി നിര്വഹണ 

ഏജന്ടെിയുസര ഉബ്ദയോഗസ്ഥര്, ജന്പതിനിേികൾ, VMC 

അംഗങ്ങൾ എന്നിവര് ്പവൃത്ി നരക്ുബ്മ്പോൾ സ്ഥല 

െന്ദര്ശനം നരബ്ത്െതോണക. കെറ്ക യറികളില്, 

െന്ദര്ശകരുസര  ബ്പരും,ഒപും, 

ബ്രഖസപരുത്ിയിരുസന്നങ്കിലും,   കുറിപക 

ഉെോയിരുന്നില്ല.അബ്തോസരോപം്തസന്ന്പദ്ധതി നിര്വഹണ 

ഏജന്ടെിയുസര ഉബ്ദയോഗസ്ഥര്്െന്ദര്ശനം്വളസര്

കുറഞ്ഞബ്തോതില്്മോ്തമ്മോണക്കോണസപ്തക. 

• കല്ലുകയ്യോല്ഘ്ം്അഞ്ചില്്വോര്ക്്സമമ്പര്്മോ്തബ്മ്

െന്ദര്ശനം്നരത്ിയതോയി്ബ്രഖസപരുത്ിയുല്ലക. 

• ്കെറ്ക്യറി്്യില്്ഉെോയിരിബ്കെ്്മസറ്ോരു്

്പേോനസപ്്ഭോഗമോണക്സതോഴിലോളികളുസര െോക്ഷി 

പ്തം:മസ്റ്റര് ബ്റോളില് ഒപുസവച്ച സതോഴിലോളികൾ 

്പവൃത്ി സെയ്തു എന്നും, ബ്മറ്ക ബ്മല്ബ്നോ്ം വഹിച്ചു എന്നും 

സതളിയിക്ുന്ന്ആേികോരിക്ബ്രഖയോണക്െോക്ഷി പ്തം 

പരിബ്ശോേിച്ചക ഫയലുകളില് ഉള്ള കെറ്ക യറിയില്്എല്ലോം് 

സതോഴിലോളികൾ െോക്ഷയസപരുത്ിയിരുന്നു.  

 

11.ഗ്പവര്ടത്ികളുതട പരിദശാേന വിവരണം 

 
തോസഴ്പറയുന്ന്്പവൃത്ികൾ്ആണക്പരിബ്ശോേനയകക്ക്വിബ്േയമോക്ിയതക 

വോര്ക്്എ്ില്്കല്ലക്്കയ്യോല്നിര്മോണം-ഘ്ം രെക), (വോര്ക്്എ്ില് കല്ലക്്കയ്യോല്നിര്മോണം-ഘ്ം്

മൂന്നക,വോര്ക്്എ്ില് കല്ലക്്കയ്യോല്നിര്മോണം-ഘ്ം്4,്വോര്ക്്എ്ില് കല്ലക്്കയ്യോല്നിര്മോണം-ഘ്ം്

5,്കുന്നരു ൌത്ക്്നീരകതരത്ില്്വരകബ്മ്പോരുക്ല്(ഘ്ം്രെു,്വോര്ക് എ്ില്്പച്ചകറി്കൃഷ്ിക്ക്

നിലം്ഒരുക്ല്്എന്നിങ്ങസന്അഞ്ചു്്പവൃത്ികൾ്ആണക്പരിബ്ശോേനയ്യകക്ക്വിബ്േയമോക്ിയതക 

്വോര്ക്് എ്ിസല് എെക് െി് ബ്കോളനി് ് ആയ് പരുത്ി് ക്ോരക് ബ്കോളനി് യിസല് അറുപതു്

ഏക്ര്,,പത്ുസെനകറക്് ്എന്നിവിരങ്ങളിലോണക്്ഓിറ്ക്നു്വിബ്േയമോക്ിയ് ്എല്ലോ് ്പവൃത്ികളും്

പൂരകതികരിെി്ുള്ളതക.് അറുപത്ിഎ്ു് െക്തീസതോഴിലോളികൾ് ,അതില്് നോല്പതു് ബ്പര്്

അന്ടപത്ി് അഞ്ചിനും് അറുപത്ി് അഞ്ചിനും് ഇരയില്് ് വയെുള്ളവര്് ് ബ്െര്ന്നോണക് ഈ്

്പവൃത്ികൾ് ് പൂരകതികരിച്ചതക് എന്നതക് ്ശബ്ദ്ധയമോണക.അസത് പറമ്പില്് നിന്നും് ബ്ശഖരിച്ച്

കരിനകകല്ലുല്് ഉപബ്യോഗിച്ചോണക്് ്പവൃത്ി് പൂരകതികരിച്ചതക.ജോനകി,െബ്രോജിനി,അനില്്

,െുമതി,മോേവി,ബിന്ദു,മീനോക്ഷി,രവീ്ന്ദന്ട് ്പകോശന്ട് ,ജിന് െ്ന്ദന്ട്എന്നിവരുസര് ഭൂ് ്പബ്ദശമോണക്

െന്ദര്ശിെതക. 

 

Sn പരിബ്ശോേനയകക്ക് വിബ്േയമോക്ിയ്്

്പവൃത്ികളുസര്വിവരം 

estimate/എംബുക്ിസല്

അളവക 

പരിബ്ശോേന്

െമയത്ക് ലഭയമോയ്

അളവക 

1 വോര്ക്്എ്ില് കല്ലക്്കയ്യോല്

നിര്മോണം-ഘ്ം്മൂന്നക)( 

920 

928  m 

2 വോര്ക്്എ്ില് കല്ലക്്കയ്യോല് 1044 meter  1030m 
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നിര്മോണം-ഘ്ം്4)( 

3 വോര്ക്്എ്ില് കല്ലക്്കയ്യോല്

നിര്മോണം-ഘ്ം്5)( 

1110 1118 

4 കുന്നരു ൌത്ക്്നീരകതരത്ില്്

വരകബ്മ്പോരുക്ല്(ഘ്ം്രെു) 

7800 m 7616 

5 വോര്ക്്എ്ില്്പച്ചകറി്കൃഷ്ിക്ക്

നിലം്ഒരുക്ല്്(ഘ്ം ഒന്നക) 

6300 6280 

 

നിരീക്ഷണം: 

 

എംബുക്ിസല്അളവക്്പകോരം്്പവൃത്ി്ഇരങ്ങളില്്കോണുവോന്ട്െോേിച്ചു,വര്ക്ക്്ഫയലുകളില്്

ഭൂമിയുസര് വിവരങ്ങൾ് അരങ്ങിയ് ബ്രഖകൾ് ഉസെങ്കിലും് മ് ബുക്ില്് ഓബ്രോ് വയക്തിയുസര്

പറമ്പിലും് എ്ത് അളവക് കയ്യോല് നിര്മോണം് നരത്ി് എന്നക് ബ്രഖ് സപരുത്ുവോന്ട് വളസര്

്പയോെസപ്ു,അതുബ്പോസല്തസന്ന്കല്ലുകയ്യോല്ഘ്ം്ഒന്നുമുതല്്അഞ്ചു്വസര് ്ഒബ്ര് ്പബ്ദശത്ക്

തസന്ന് സെയ്ത് ്പവൃത്ി് ആയതിനോല്് ഓബ്രോ് ഘ്ത്ിസലയും് ്പവൃത്ി് തരം് തിരിച്ചു്

എരുക്ോനും് ്പയോെസപ്ു.ഓബ്രോ് ്പവൃത്ിക്ും് െിറ്ിെൺ് ഇന്ടഫര്ബ്മഷ്ന്ട് ബ്ബോര്ക്

സ്ഥോപിച്ചി്ുെയിരുന്നില്ല.അതും്്പവൃത്ി്ബ്വര്തിരിച്ചു്എരുക്ോന്ട്്പയോെമോയി. 

 

12 CIB-  ിറ്ി ൺ ഇന്ര്ടദമഷ്ന് ദബാര്ടഡ ്

സതോഴിലുറപക്പദ്ധതിയുസര്െുതോരയത്ഉറപോക്ുന്നതിനു്ബ്വെിയുള്ള്ഒരു്ഉപോേിയോണക്

െിറ്ിെൺ്ഇന്ടഫര്ബ്മഷ്ന്ട്ബ്ബോര്ക്Para 25(a), schedule 1 അനുെരിച്ചക്ഒരു്്പവര്ത്ിയുസര്

അരിസ്ഥോന്വിവരങ്ങൾ്അതോയതക്എസ്റ്റിബ്മറ്ക്തുക്െോേന്ബ്വതന്ഘരകങ്ങൾ്യഥോര്ത്ഥ്

സെലവക്സതോഴില്്ദിനങ്ങൾ്തുരങ്ങിയ്വിവരങ്ങൾ്െോേോരണ്ജനങ്ങൾക്ും്

ഗുണബ്ഭോക്തോക്ൾക്ും്മനസ്സിലോകുന്ന്രീതിയില്്്പദര്ശിപിബ്ക്െതക്അനിവോരയമോണക..ഈ്

ബ്ബോര്ക്സ്ഥോപിബ്ക്െതക്ഓബ്രോ്്പവര്ത്ിയുസരയും്ആരംഭഘ്ത്ില്്ആണക.്ഓബ്രോ്

്പവര്ത്ിക്ും്അനുെൃതമോയി്നിഷ്കര്ഷ്ിച്ചി്ുള്ള്അളവുകളില്്ഉള്ള്ബ്ബോര്ുകൾ്െിമന്ടറകഉം്

ബ്കോൺ്കീറ്ും്ഉപബ്യോഗിച്ചക്നിര്മ്മിച്ചക്സ്ഥോപിക്ണസമന്നക്നിയമം്അനുശോെിക്ുന്നുെക.്ഇരുമ്പക്

,രിന്ട്,ഫകളക്സകഷ്ീറ്ുകൾ്തുരങ്ങിയവ്ഉപബ്യോഗിച്ചി്ുള്ള്ബ്ബോര്ുകൾ്സ്ഥോപിക്ുന്നതക്

നിയമവിരുദ്ധമോണക.്നിര്മ്മോണസച്ചലവക്വയക്തിഗത്്പവര്ത്ികൾക്ക്3000 രൂപയും്സപോതു്

്പവര്ത്ികൾക്ക്5000 രൂപയും്ആണക്പരമോവേി്െിലവക്എന്നോണക്ആനുവല്്മോസ്റ്റര്്െര്ക്ുലര്്

നിഷ്കര്ഷ്ിക്ുന്നതക.്െിഐബി്അരങ്ങുന്ന്ഒരു്ബ്ഫോബ്്ോ്വര്ക്ക്ഫയലില്്ഉൾസപരുത്ണം്എന്നതക്

നിര്ബന്ധമോണക.്–പരിബ്ശോേനയ്കക്വിബ്േയമോയ്5്സതോഴില്്ഇരങ്ങളില്്ഒരിരത്ു്്ബ്പോലും്CIB 

സ്ഥാപിച്ചതായി കണ്ടില്ല.എന്നാല് വിവിേ ഘ്ങ്ങളില് ആയീ നടന്ന കല്ല്  കയ്യാലയുതട 

നിര്ടമാണത്ിന്തറ ഒന്നാം ഘ്ത്ില്(ഓഡിറ്്  പീരീഡ്  ഉള്ള ഗ്പവൃത്ി അല്ല) െിഐബി്

സ്ഥോപിച്ചി്ുെോയിരുന്നു, 

13.ദറാസ്ഗാര്ട േിനം 

സതോഴില് ആവശയകത കൃതയമോയി രജിസ്റ്റര് സെയ്യുന്നതിനും സതോഴിലോളികളുസര അര്ഹതകളും 

അവകോശങ്ങളും അവസര ബ്ബോേയസപരുത്ുന്നതിനും പദ്ധതികൾ പരിഹരിക്ുന്നതിനുമോയി 

ബ്റോസ്ഗോര് ദിനം െംഘരിപിബ്ക്െതോണക. ബ്റോസ്ഗോര് ദിനം ആെരിക്ുന്നതിനു മുന്ടപോയി വിവര 

വിദയോഭയോെ വയോപന്പവര്ത്നങ്ങൾ െംഘരിപിക്ുന്നുെക എന്നക ജില്ലോ ബ്്പോ്ഗോം ബ്കോിബ്നറ്ര് 

ഉറപുവരുബ്ത്െതോണക. ബ്റോസ്ഗോര് കലെര് െംബന്ധിച്ചക ്ഗോമപഞ്ചോയത്ുകസള ്പബ്തയകമോയി 

ബ്ബോേവല്ക്രിബ്ക്െതോണക. രോമന്തളി്്ഗോമപഞ്ചോയത്ില്്ജൂൺ്മോെം്മുതല്്ദറാസ്ഗാര്ട 

േിനം ആച്ചരിക്കതപടുന്നുണ്ട്, 

 

14.hnPn-e³-kv Bâv tam-Wn-ä-dnw-KvI-½-än (Pm-{K-Xm taÂt\m-« k-
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anXn) 
 
ഓബ്രോ്്ഗോമപഞ്ചോയത്ിലും്അഞ്ചക്അംഗങ്ങളുള്ള്ജോ്ഗത്ബ്മല്ബ്നോ്്െമിതി്

രൂപീകരിബ്ക്െതോണക.്ഇതില്്പ്ികജോതി-പ്ികവര്ഗ്വിഭോഗങ്ങൾക്ക്ബ്വെ്ത്്പോേോനയം്

നല്ബ്കെതും്പകുതി്ബ്പര്്െക്തീകൾ്ആയിരിബ്ക്െതുമോണക.്അദ്ധയോപകര്്അംഗനവോരി്

വര്ക്ര്്െവയം്െഹോയ്െംഘത്ിസല്അംഗങ്ങൾ്ബ്െോഷ്യല്്ഓിറ്ക്റിബ്െോഴ്സക്ബ്പഴ്സൺമോര്്

ഉപബ്ഭോക്തൃ്െമിതികൾ്യുവജന്ക്ലബുകൾ്സപോതു്െമൂഹ്െംഘരനകൾ്തുരങ്ങിയവരില്്

നിന്നും്VMC അംഗങ്ങസള്സതരസഞ്ഞരുക്ോവുന്നതോണക്ഏറ്വും്കുറഞ്ഞ്കോലയളവിബ്ലക്ക്VMC 

സയ്നിയമിബ്ക്െതക്്ഗോമെഭയോണക.്്പവര്ത്ി്സ്ഥല്െന്ദര്ശനം്സതോഴിലോളികളുമോയി്

ആശയവിനിമയം്നരത്ല്്,ബ്രഖകളുസര്പരിബ്ശോേന്,്പവര്ത്ി്സ്ഥല്ൌകരയങ്ങളുസര്

പരിബ്ശോേന്,്പവര്ത്ികളുസര്ഗുണനിലവോരം്നിര്ണയിക്ല്,്തുക്നിര്ണയം്്പവര്ത്ിയില്്

ഉരനീളമുള്ള്റിബ്പോര്്ിംഗക്്പവര്ത്ിയുസര്െവഭോവസത്്െംബന്ധിച്ചുള്ള്ഗുണപരമോയ്

വിലയിരുത്ല്്എന്നിവയോണക്്പേോന്െുമതല.്VMC എല്ലോ്്പവര്ത്ികളും്

പരിബ്ശോേിബ്ക്െതും്മൂലയ്നിര്ണയ്രജിസ്റ്ററില്്ബ്രഖസപരുബ്ത്െതും്ബ്െോഷ്യല്്ഓിറ്ക്

െമയത്ക്അവ്്ഗോമെഭയില്്െമര്പിബ്ക്െതുമോണക്VMC റിബ്പോര്്ക്ഒരു്സപോതു്ബ്രഖയോയി്

കരുബ്തെതും്ആവശയസപരുന്നതിനനുെരിച്ചക്ഒരു്സപോതു്ബ്രഖയോയി്പഞ്ചോയത്ക്നിന്നും്

ലഭിബ്ക്െതും്ആണക. ആറു്അംഗങ്ങളോണക്നിലവില്് ഉള്ളതക.,്എന്നോല്്ഇതില്്ഉള്ള്രെു്െക്തീ്

്പേിനിതിയുംവും്ബ്മറ്ക്്മോരോണക.വിവരങ്ങൾ്തോസഴ്പറയുന്നു.  

്കമ്നമ്പര് ബ്പരക വിവരണം 

1 പി്.അനില്്കുമോര് വോര്ക്്സമമ്പര് 

2 പി്ലക്ഷ്മണന്ട െോമൂഹയ്്പവര്ത്കന്ട 

3 പദ്മനോഭന്ട്പി്വി് െോമൂഹയ്്പവര്ത്കന്ട 

4 ബിന്ദു ബ്മറ്ക് 

5 റീജ് ബ്മറ്ക്/എ്ി്എെക 

 

15.നിരീക്ഷണങ്ങളും നിര്ടദേശങ്ങളും 

 

➢ ഇതു് ്പവൃത്ിയും് പൂര്ണതയില്് എത്ുന്നതക് അതിനകസറ് ് ബ്രഖകൾ് എല്ലോം്

കൃതയമോയി് തന്നിരിക്ുന്ന് നിര്ബ്ദശ് ്പകോരം(എ് എം് െി് ് ്പകോരം)് വര്ക്ക്്്

ഫയലുകൾ്ആക്ി്െൂക്ഷിക്ുബ്മ്പോഴോണക.എന്നോല്്എ്എം്െി് ് ്പകോരം്ഉള്ള്പല്

ബ്രഖകളും് െൂക്ഷിച്ചി്ില്ല.് ഉേഹരണമോയി് ് കവര്് ബ്പജക,സെക്ക്ലിെകറ,്പവൃത്ി്

പൂര്ത്ീകരണം്പ്തം് ജനകീയ്എസ്ടിമസറ്എന്നിവ,എ്എം്െി് ് ്പകോരം്വര്ക്ക്്

ഫയല്്െൂക്ഷിബ്കെതോണക. 
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➢ എ്എം്െി് ് ്പകോരം്  ഒരു്വര്ക്ക്്ഫയലില്്നിര്ബന്ധം്ആയും്ഇരുപത്ിരെു്

ബ്രഖകളും്െൂക്ഷിച്ചിരിക്ണം. 

➢ എം്ബുക്ില്്അളവുകൾ്ബ്രഖസപരുത്ുബ്ബോൾ്്പവൃത്ി്സെയുന്ന്്പബ്ദശം്

ഉരമയുസര്ബ്പരക്,െര്ബ്വ്വ്നമ്പര്്എന്നിവ്ഉൾസപരുത്ി്അളവുകൾ്ബ്രഖ്

സപരുത്ിയോല്്മോ്തബ്മ്ഏബ്തോരോൾക്ും്സെയ്ത്്പവൃത്ികൾ്കെു്

മനെില്ലക്ുവോനും്അളന്നു്ത്ി്്സപരുത്ുവോനും്െോേിക്ുകയുള്ളൂ. 

 

➢ സതോഴിലുറപക് വിഭോഗം് ഉബ്ദയോഗസ്ഥര്് നിര്ബന്ധമോയും് ്പവൃത്ിയുസര് ഓബ്രോ്

ഘ്ത്ിലും് കെറ്ക് െന്ദര്ശനം് നരത്ണം.അതക് കെറ്ക് യറിയില്് ബ്രഖ്

സപരുത്ുകയും്ബ്വണം 

 

➢ പദ്ധതി്ആരംഭ്മീറ്ിംഗക്ഒരു്െരങ്ങോയി്മോ്തം്നരത്ോസത്അതിനകസറ് ്പോേോനയം്

ഉൾസക്ോെക്്തസന്ന്സതോഴിലുറപക്വിഭോഗം്ഉബ്ദയോഗസ്ഥര്കൂരി്പസങ്കരുത്ു്സകോെക്

മീറ്ിംഗക്നരത്ണം. 

➢ ബ്മറ്ക്് മോരുസര് ഇരയില്് വോര്ക്് തലലത്ില്് ്പവൃത്ികസള് കുറിച്ചും്

ബ്തോഴിലോളികളുസര് ഹോജര്് നില് ് ,മുെകസറര്് വിവരങ്ങളും,കൂലി് ലഭയമയതിനകസറ്്

വിവരങ്ങളും് കൂരി് എഴുതിയ് രജിസ്റ്റര്് െൂക്ഷിക്ുന്നകനതക് വളസര് നല്ല് ്പോക്ടീെക്

അന്നക.അതക്പഞ്ചോയത്ക്മുഴുവന്ട്ഉപബ്യോഗിക്ുനതക്നല്ലതോയിരിക്ും 

➢ വോര്ിസല്ആകകറ്ീവക്ബ്വോരകബ്കര്്മോരുസര്ബ്ജോബക്്കോര്ക്്കൃതയമോയി് ് ്സതോഴില്്

സെയ്ത്വിവരങ്ങളും്,ലഭയമോയ്കൂലിയും്പൂരിപിച്ചതക്വളസര്നന്നോയി്ുെക.്പബ്തയക്

അഭിനന്ദനം്അര്ഹിക്ുന്നു.്ഇനിയും്തുരരണ്ണം്എന്നക്നിര്ബ്ദശിക്ുന്നു. 

➢ സതോഴിലിനു് ബ്വെി് ഉള്ള് അബ്പക്ഷ് നലകക്ുന്നുസവങ്കിലും് അബ്പക്ഷയില്്

അബ്പക്ഷ്സകോരുക്ുന്ന്തീയതി്,ഏതു്ദിവെങ്ങളിബ്ലക്ക്ആണക്്ബ്ജോലി്ബ്വെതു്

എന്നക് കൂരി് ഉൾസപരുത്ിയിരുസന്നങ്കില്് സതോഴില്് ഇല്ലോയ്മ് ബ്വതനം് ബ്പോലുള്ള്

അവകോശം് ലഭയമോക്ോന്ട് നല്ലതോയിരിക്ും.അബ്തോസരോപം് ് മുെകസറര്് ബ്റോളില്്

വരുന്ന്തുരര്ച്ചയോയുള്ള്അവേി്ഒരു്പരിേി്വസര്ഒഴിവോക്ോം. 

➢ വി് എം് െി് അംഗങ്ങസല് ്ഗോമെഭ് വഴി് തിരസഞ്ഞരുക്ോനും് അവരുസര്

്പവര്ത്നം് സമച്ചസപരുത്ുവോനും് ഉള്ള് നരപരികൾ്

െവീകരിക്ണം,അബ്തോസരോപം്െക്തീകളുസര്പങ്കോളിത്ം്കൂരി്ഉറപു്വരുത്ണം. 

➢ എെക് െി് വിഭോഗക്ോര്് കൂരുതല്് ഉള്ള് വോര്ക്് ആയിരുന്നി്ും് എെക് െി്

വിഭോഗത്ില്് നിന്നുള്ള് ആകകറ്ീവക് വര്സക്ര്് മോര്് കുറവോണു.ഇതില്് ഒരു് ്ശദ്ധ്

സെലുത്ണം. 

➢ സതോഴിലുറപുപദ്ധതി ഇനിയും വിജയകരമോയി മുബ്ന്നോ്ക സകോെുബ്പോകുന്നതിനക 

ഉബ്ദയോഗസ്ഥതലത്ിലും ഭരണതലത്ിലും ഒരുബ്പോസല മോനദണ്ഡങ്ങൾക്നുെൃതമോയി 

്പവര്ത്ികൾ നരപിലോബ്ക്െതുെക.  ഇതിനക സതോഴിലോളികളും സമയകറ്കമോരും 

സതോഴിലുറപുപദ്ധതി യില് ്പവര്ത്ിക്ുന്ന സ്റ്റോഫുകളും അവരുസര നിയമം 

അനുശോെിക്ുന്ന കൃതയമോയ നിര്ബ്േശങ്ങൾ പോലിബ്ക്െതുെക. ഇത്രത്ിലുള്ള കുറച്ചു 

നിര്ബ്േശങ്ങൾ അനുബന്ധമോയി ബ്െര്ത്ി്ുെക. (അനുബന്ധം കോണുക) 
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➢ സഷ്യൂൾ 1  സല പോര 4 ല് അനുബന്ധ പോര 2 അനുെരിെക 60 ശതമോനം ്പവര്ത്ികൾ 

ആസ്തിവര്ദ്ധിപിക്ുന്നതും കോരകഷ്ികോനുബന്ധ ്പവൃത്ികൾ ആയിരിക്ോന്ട ്ശദ്ധിക്ണം . 

എന്നോല് ഇബ്പോളസത് െോഹെരയത്ില് കൂരുതല് ഭൂവികെന ്പവര്ത്ികളും ആസ്തി 

വരകേിപിക്ുന്നതോബ്യോ കൃഷ്ി സമച്ചസപരുത്ുന്നതോബ്യോ കോണുന്നില്ല. 

➢ ്പരിബ്ശോേനയ്യകകക് ് വിബ്േയമോക്ിയ് ഭൂരിഭോഗം് ്പവൃത്ികളിലും് `ഭൂവുരമകൾ്

ബ്ജോലി് സെയ്യുന്നില്ല 

 
ഉപ ംഗ്ഗഹം 

 

്പവര്ത്ികൾ തിരസഞ്ഞരുക്ുബ്മ്പോൾ അതീവ ജോ്ഗത പുലര്ബ്ത്െതുെക. ഭൂമിസയ 

പുനരുജ്ജീവി്പിക്ുന്നതിനു൦് അതുവഴി  െുസ്ഥിര വികെനം െോേയമോകുന്നതിനും ലകക്ഷ്യം 

സവച്ചി്ുള്ള സതോഴിലുറപു പദ്ധതിയുസര പ്ലോനിംഗക , നരത്ിപക എന്നിവ െോമൂഹിക പോരിസ്ഥിക  

മോനദണ്ഡങ്ങൾ പോലിെക സകോെക ശോെക്തീയ മോയിത്സന്ന നരപിലോബ്ക്െതുെക. 

എങ്ങസനസയങ്കിലും ്പവര്ത്ികൾ നരപിലോക്ി സെലവക കൂ്ുക എന്നും   സതോഴിലോളികൾക്ക 

സതോഴില് ദിനങ്ങൾ കൂ്ുക എന്നും മോ്തമോവരുതക നിലപോരുകൾ.   വയക്തമോയ കോഴ്ചപോരില്ലോസത 

അശോെക്തീയമോയ രീതിയില് ്പവര്ത്ികൾ സതസരസഞ്ഞരുക്ുന്നതും സെയ്യുന്നതും , 

കോലോനുെൃതമല്ലോത് ്പവര്ത്ികൾ സെയ്യുന്നതും ഇതിനകസറ യഥോര്ത്ഥ ലക്ഷയസത് 

കളങ്കസപരുത്ുന്നതോയി  വിഷ്മബ്ത്ോസര ബ്നോക്ി നില്ബ്ക്െി വരുന്നതക ആശങ്കോജനകമോണക. 

ഈ െോമൂഹിക പരിബ്ശോേന ഒരു ഉയിര്സത്ഴുബ്ന്നല്പിനു െോേയമോകുന്ന ്പതയോശബ്യോസര ഈ  

റിബ്പോര്്ക െമര്പിക്ുന്നു.  

 
ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്  ല്  ഹായിച്ചവര്ട 

• സതോഴിലുറപക്്വിഭോഗം്ഉബ്ദയോഗസ്ഥര് 

• വോര്ിസല്സതോഴിലോളികൾ 

• ബ്മറ്ക്്മോര് 

• വോര്ക്്സമമ്പര് 

• പഞ്ചോയത്ക്്ഉബ്ദയോഗസ്ഥര് 

• കുരുംബ്ശീ്്പവര്ത്കര് 

• ബ്െോഷ്യല്്ഓിറ്ക്്രീം്കണ്ണൂര് 

• വോര്ിസല്ക്ലബക്്ഭോരവോഹികൾ 

 

അനുബന്ധം- 1-  

മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ തതാഴിലുറപ്്പ പദ്ധതി ഗ്പകാരം ഏതറ്ടുക്കാവുന്ന 

ഗ്പവൃത്ികൾ : 

വിഭാഗം എ-്പകൃതി്വിഭവ്പരിപോലനവുമോയി്ബന്ധസപ്്സപോതു്്പവൃത്ികൾ. 

വിഭാഗം ബി-ഖണ്ഡിക് അഞ്ചില്് പരോമര്ശിക്ുന്ന് കുരുംബങ്ങൾക്ക് ജീവബ്നോപോേി്

സമച്ചസപരുത്ുവോനുള്ള് ്പവൃത്ികൾ.് (ബി് പി് എല്് ,പ്ിക് ജോതി,് പ്ികവര്ഗം,് വിേവകൾ,്

ഭിന്നബ്ശഷ്ിക്ോര്,്ഐഎകവ്ഗുണബ്ഭോക്തോക്ൾ.) 

വിഭാഗം  ി-് ബ്ദശീയ് ്ഗോമീണ് ഉപജീവന് മിഷ്നകസറ് നിബന്ധനകൾക്ക് വിബ്േയമോയി്

്പവര്ത്ിക്ുന്ന്െവയം്െഹോയ്െംഘങ്ങൾക്ക്സപോതു്അരിസ്ഥോന്സൌകരയ്വികെനം. 

വിഭാഗം ഡി-്ഗോമീണ്അരിസ്ഥോന്സൌകരയ്വികെന്്പവൃത്ികൾ. 
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അനുബന്ധം:്വിവിേ്തലത്ിലുള്ള ഉദേയാഗസ്ഥരുതട െുമതലകൾ. 

ദമറ്്  മാരുതട െുമതലകൾ. 

്പവൃത്ി്സ്ഥലങ്ങളില്്്പവൃത്ിയുസര്ബ്മല്ബ്നോ്ം. 

• സതോഴില്്കോര്ില്്ആവശയമുള്ള്വിവരങ്ങൾ്ബ്രഖസപരുത്ുക. 

• മസ്റ്റര്്ബ്റോളില്്സതോഴിലോളികളുസര്ഹോജര്്ഉറപു്വരുത്ുക്. 

• ബ്മറ്കമോരുസര്പരിശീലനങ്ങളില്്പസങ്കരുക്ുക ്.സതോഴിലോളിക്അറിവുകൾ  

്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്ളുമോയി്പങ്കുസവക്ുക 

• ്പവൃത്ി്ഇരങ്ങളില്്ആവശയ്മോയ്സൌകരയങ്ങൾ്ഉബ്െോ്എന്നക്ഉറപു്വരുത്ുക 

• കെറ്ക് യറിയില്് ബ്മോണിറ്റിംഗിനക് വരുന്ന് ഉബ്ദയോഗസ്ഥസര് സകോെക് ഒപക്

വയകപിക്ണം 

• സതോഴിലോളികൾക്ക് അവരുസര് പത്ു് അവകോശങ്ങസള് കുറിച്ചക് പറഞ്ഞു്

സകോരുക്ുകയും്അവസര്ബ്ബോേോവതകകരിക്ുകയും്സെയ്യുക 

• പുതിയ് സതോഴില്് ഇരങ്ങൾ് കസെത്ുവോനും് പുതിയ് സതോഴില്് ആെൂ്തണം്

സെയ്യുവോനും്സതോഴിലോളികസള്െഹോയിക്ുക്. 

• കൃതയമോയി്ബ്െോഷ്യല്്ഓിറ്ക്്്ഗോമെഭയിലും,സ്പോജകകറ്ക്്മീറ്ിങ്ങിലും്പരിശീലന്

കയോമ്പിലും്പസങ്കരുക്ുക. 

• മറ്ു് സതോഴിലോളികൾക്ക് കൂരി് ബ്മറ്ക്് നകസറ് െുമതലകളിബ്ലക്ക് കരന്നു് വരോനുള്ള്

െോഹെരയം്ഉെോക്ുക 

• സതോഴിലോളികളുമോയി് നിരന്തര് െമ്പര്ക്ം് പുലര്ത്ുകയും് കൂരുതല്് ബന്ധം്

സ്ഥോപിക്ുകയും്സെയ്യുക. 

ഓവര്ട ീയര്ട എഞ്ചിനീയര്ട/ 

്് 

• ്പവൃത്ികളുസര്എസ്റ്റിബ്മറ്ക്തയ്യോറോക്ല്. 

• ്പവൃത്ിയുസര് െോബ്ങ്കതിക് കോരയങ്ങളും് അളവുകളും് സതോഴിലോളികൾക്ക്

പറഞ്ഞു്സകോരുക്ുക. 

• ്പവൃത്ിയുസര് അളവുകൾ് ബ്രഖസപരുത്ി് കൂലിനല്കുന്നതി് നോവശയമോയ്

നരപരികൾ്സെയ്യുക. 

പഞ്ചായത്് ത ഗ്ക്റി /അ ിസ്റ്റന്റ ്  ത ഗ്ക്റി 

• പദ്ധതിയുസര്ബ്മല്ബ്നോ്ം. 

• ബില്ലുകൾ്അംഗീകരിക്ല്. 

• സതോഴിലോളികളുസര് ബ്വതനം് യഥോെമയം് അവരുസര് എസക്ൗെില്്

എത്ിസയന്നതക്ഉറപു്വരുത്ല്. 

• മസ്റ്റര്്ബ്റോളക്െോക്ഷയസപരുത്ി്സതോഴില്്അനുമതി്നല്കുക്, 

തതാഴിലാളികളുതട കടമകൾ. 

• സതോഴിലിരങ്ങളില്്െമയകൃതയത്പോലിക്ുക. 

• ബ്്പോജകകറ്ക്് മീറ്ിംഗക ് ,സതോഴിലുറപക് ്ഗോമെഭകൾ,ഓിറ്ക്്ബ്െോഷ്യല്് ്ഗോമെഭകൾ്

എന്നിവയില്്പസങ്കരുക്ുക. 

• ഏല്പിക്ുന്ന്ബ്ജോലികൾ്കൃതയതബ്യോസര്പൂര്ത്ീകരിക്ുക. 

• ദിവെവും് സതോഴില്് ആരംഭിക്ുന്നതിനു് മുമ്പും് ബ്ശഷ്വും് മസ്റ്റര്് ബ്റോളില്്്

ഒപുകൾ്ബ്രഖസപരുത്ുക 
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ഗ്ഗാമ ഭ നിര്ടദേശങ്ങൾ 

 ബ്െോഷ്യല്്

ഓിറ്ക്്്റിബ്പോര്്ക്്

പരോമര്ശങ്ങൾ 

 

്ഗോമെഭ്

മറുപരി/നിര്ബ്ദശങ്ങൾ 

തീരുമോനം 

1.സതോഴില്്

കോര്ക 

കോര്ക്്

പുതുക്ുബ്മ്പോൾ്

ബ്ഫോബ്്ോ്വനക്കപെ്

െിലവോകുന്നു 

ആദയ്കോലഘ്ങ്ങളില്്

ബ്ഫോബ്്ോ്പഞ്ചോയത്ില്്നിന്നും്

ലഭയമോയിരുന്നു.പിന്നീരക്

പുതുക്ുബ്മ്പോൾ്തിരക്ക്

കോരണം്ആണക്ബ്ഫോബ്്ോ്

സതോഴിലോളികബ്ളോരക്സകോെക്

വരോന്ട്നിര്ബ്ദശിച്ചതക. 

ഇനിമുതല്്ബ്ഫോബ്്ോ്

പഞ്ചോയത്ില്്നിന്നും്

ലഭയമോക്ും്എന്നക്

തീരുമോനിച്ചു. 

2.സതോഴില്്

ആവശയസപരുന്ന

തക്െംബന്ധിച്ചക 

സതോഴില്്ആവശയ്

സപരുബ്മ്പോൾ്

അബ്പക്ഷ്

ബ്ഫോരകമില്്

സതോഴില്്ബ്വെ്

തീയതിയും്

,അബ്പക്ഷിക്ുന്ന്

തീയതിയും്

,കകപറ്ു്രെീതക്

കോണുവോന്ട്

െോേിച്ചില്ല. 

 

 

അതിസന്കുറിച്ചക്കൃതയമോയ്

അറിവില്ലോയിരുന്നു.ഇനിമുതല്്

അബ്പക്ഷയില്്തീയതി്ബ്രഖ്

സപരുത്ോം്എന്നക്മറുപരി്

നല്കി. 

ഓഫീെില്്അബ്പക്ഷ്

െവീകരിക്ുബ്മ്പോൾ്തീയതി്

ഇ്്അബ്പക്ഷ്മോ്തം്

െവീകരിക്ുവോനും്,കകപറ്ു്

രെീതക്നല്കുവോനും്

തീരുമോനം്ആയീ 

െികിത്സ്

െഹോയം് 

െ്ന്ദിക്എന്നോ്

സതോഴിലോളിക്ക്

കല്ലുകയ്യോല്

നിര്മോണത്ില്്

നരന്ന്മുറിവിനക്നഷ്ട്

പരിഹോരം്ലഭയ്

മോയില്ല 

ജൂകല്മോെം്നരന്ന്

അപകരത്ിനു്നോളിതു്വസര്

െികിത്സ്െഹോയം്

ലഭയമോയി്ില്ല. 

ബില്ലക്കി്ിയ്തുക്എം്ഐ്

എെില്്എനകറര്്സെയ്തു്

സവങ്കിലും്നോളിതു്വസര്

കപെ്അനുവദിച്ചു്

കി്ിയില്ല.െികിത്സ്െഹോയം്

ലഭയമോക്ുനതിസന്

കുറിച്ചുള്ള്വയക്തമോയ്

േോരണ്ബ്ലോക്ക്്ഓഫീെില്്

നിന്നും്ലഭിച്ചില്ല. 

ജനകീയ്

എെകറിബ്മറ്ക 

പരിബ്ശോേനയകക്ക്

വിബ്േയമോക്ിയ്

ഫയലുകളില്്

ജനകീയ്എസ്ടിബ്മറ്ക്്

ഉെോയിരുന്നില്ല 

ജനകീയ്എെകറിബ്മറ്ക്ഇല്ലോത്തക്

കോരണം്സതോഴിലോളികൾക്ും്

ബ്മറ്ക്്മോര്ക്ും്സതോഴിലുറപക്

ഉബ്ദയോഗസ്ഥര്്പറയുന്ന്അറിവക്

മോ്തമോണക്ഉള്ളതക.അതക്

പരിമിതി്ആയി്

സതോഴിലോളികൾ്െംെോരിച്ചു. 

സ്റ്റോഫക്്നകസറ്കുറവക്കോരണം്

ജനകീയ്എെകറിബ്മറ്ക്

ഉെോക്ോനുള്ള്തരെം്

ബ്നരിരുന്നസതന്നക്പറഞ്ഞതക. 

െി്ഐ്ബി്

സ്ഥോപിക്ുന്നതക്

െംബന്ധിച്ചക. 

പരിബ്ശോേനയകക്ക്

വിബ്േയമോക്ിയ്

അഞ്ചു്

്പവൃത്ികളില്്

നോലു്എണ്ണത്ില്്

മോ്തമോണക്െി്ഐ്

ബി്സ്ഥോപിച്ചതക 

െി്ഐ്ബി്സ്ഥോപിക്ുന്നതക്

നിര്ബന്ധം്ആയിരുന്നു്എന്നക്

അവര്ക്ക്അറിയില്ലോയിരുന്നു 

ഇനി്മുതല്്്ശദ്ധിക്ോം്

എന്നോണക്മറുപരി്ലഭയ്മോയതക. 

വിജിലന്ടെക്

ആന്ടക്്

വിജിലന്ടെക്ആന്ടക്്

ബ്മോണിറ്റിംഗക്

ബ്മറ്ക്്മോര്്്പവൃത്ി്

അറിയിക്ുന്്പവൃത്ി്

എല്ലോ്വിജിലന്ടെക്ആന്ടക്്

ബ്മോണിറ്റിംഗക്കമ്മിറ്ി്
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ബ്മോണിറ്റിംഗക്

കമ്മിറ്ി 

കമ്മിറ്ി്നിലവില്്

ഉസെങ്കിലും്

കോരയക്ഷമമോയി്

്പവരകത്ിക്ുനില്ല. 

ഇരങ്ങളില്്െന്ദര്ശനം്

നരത്ോറുെക്എന്നും്,എന്നോല്്

എന്തക്സെബ്യ്യെതക്എന്നക്

വയക്തമോയ്േോരണ്എല്ലോ്

എന്നുമോണക്അംഗങ്ങൾ്മറു്പരി്

പറഞ്ഞതക 

അംഗങ്ങൾക്ും്്

ഉത്രവോദിത്ങ്ങൾ്

എന്തോണക്എന്നും്വയക്ത്

മോക്ുന്നതിനോയി്ഒരു്

പരിശീലന്പരിപോരി്നരപില്്

വരുത്ുന്നതിനോയി്ബ്ലോക്ക്്

ഓഫീെിബ്ലക്ക്ഒരു്റികവസ്റ്റക്

നല്കു നതിനോയി്തീരുമോനം്

എരുത്ു. 

 

 

 


