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ആമുഖം 

ഇന്ത്യയിൽ് ോേോരണക്ോരോയ്ജനങ്ങളുകട്കതോഴിൽ്കെയ്യുവോനുള്ള്അവകോശകത്് ംരക്ഷിച്ചക്

നിലനിര്ത്ുന്നതിനോയി് 2005 ക പകറ്ംബര്് അഞ്ചോം് തീയതി് ബ്ദശീയ് ക് ോമീണ് കതോഴിലുറപ്പക്

നിയമം് നിലവിൽ് വന്നു. അവിദഗ്ധ് കോയിക് കതോഴിലിൽ് ഏര്കപ്പടോൻ്  ന്നദ്ധതയുള്ള്

ക് ോമക്പബ്ദശങ്ങളിൽ്അേിവ ിക്ുന്ന്ഏകതോരു്കുടുംബത്ിനും് ഒരു് ോമ്പത്ിക്വര്ഷ്ം് 100 

ദിവ ത്ിൽ് കുറയോത്് കതോഴിൽ് ഉറപ്പോക്ുന്നബ്തോകടോപ്പം്  ുണബ്മന്മയുള്ളതും്

സ്ഥോയിയോയിട്ുള്ളതും് ഉൽപോദനക്ഷമവുമോയ് ആസ്തികളുകട്  ൃഷ്ടിയോണക് ഈ് പദ്ധതിയുകട്

മുഖയ്ലക്ഷയം.ദരിക്ദരുകട്ഉപജീവനവും്ആയി്ബന്ധകപ്പട്്വിഭവോടിത്റ്ശക്തികപ്പടുത്ുകയും്

 ോമൂഹികമോയി് പിബ്ന്നോക്ം് നിൽക്ുന്ന് എല്ലോ് കുടുംബങ്ങകളയും് പദ്ധതിയിൽ്

ഉൾകപ്പടുത്ുകയും് പഞ്ചോയത്ക് രോജക് സ്ഥോപനങ്ങകള് ശക്തികപ്പടുത്ുക് ് എന്നതും് ഇതിൻകറ്

ലക്ഷയമോണക. വിബ്ശഷ്തകൾ 

 

⮚ നിയമത്ിൻകറ്പിൻബലമുള്ള്അവകോശോേിഷ്ഠ ിതപദ്ധതി 

⮚ ക് ോമപഞ്ചോയത്ക് ക്പബ്ദശത്ക് തോമ ിക്ുന്ന് 18 വയസ്സക് പൂര്ത്ിയോയ്

ഏകതോരോൾക്ും്പദ്ധതിയിൽ്പങ്കോളിയോകോം 

⮚  കക്തീക്ും്പുരുഷ്നും്തുലയ്ബ്വതനം് 

⮚ പരിസ്ഥിതി് ംരക്ഷണം്കോര്ഷ്ിക്ബ്മഖലയികല്അടിസ്ഥോന് ൗകരയ്

വിക നം്എന്നിവയകക്ക്മുൻ ണന 

⮚ കതോഴിലോളികൾ്തകന്ന്ക്പവര്ത്ികൾ്കകെത്ുകയും്ആ ൂക്തണകത്്

 ഹോയിക്ുകയും്കെയ്യുന്നു 

⮚ ആ ൂക്തണത്ിലും്നിര്വഹണത്ിലും്തികഞ്ഞ് ുതോരയത 

⮚ കരോറുകോകര്ഇടനിലക്ോബ്രോ്ഇല്ല 

⮚ കപോതുജന്പങ്കോളിത്ബ്ത്ോകട്ബ്ലബര്്ബഡ്ജറ്ക 

⮚ ബോങ്കക്ബ്പോബ്സ്റ്റോഫീ ക്വഴി്മോക്തം്ബ്വതന്വിതരണം 

⮚  കക്തീകൾക്ക്മുൻ ണന 

⮚ കമ്പയൂട്ര്്ശൃംഖല്വഴിയുള്ള്ബ്മോണിറ്റിം ക് ംവിേോനം 

⮚ ക് ോമ ഭ്പദ്ധതി്ഓഡിറ്ക്കെയ്യുന്നു 

ബ്ദശീയ്ക് ോമീണ്കതോഴിലുറപ്പക്പദ്ധതി്ക്പകോരം്ക് ോമപഞ്ചോയത്ക്ക്പബ്ദശത്ക്്നടപ്പിലോക്ുന്ന്

മുഴുവൻ്ക്പവൃത്ികളും്്ബ് ോഷ്യൽ്ഓഡിറ്ിങ്ങിനു്വിബ്േയമോക്ണകമന്ന17(2) വകുപ്പക്

നിഷ്കര്ഷ്ിക്ുന്നു്പദ്ധതി്ക്പവര്ത്ന്കത്പ്പറ്ിയും്കപോതു്േനംെിലവഴിക്ുന്നതികനപ്പറ്ിയും്

പൗര് മൂഹം്നടത്ുന്ന്്പര യവും് വതക്ന്ത്വുമോയ്പരിബ്ശോേനയോണക്ആണക്ബ് ോഷ്യൽ്

ഓഡിറ്ക്അഥവോ് ോമൂഹിക്പരിബ്ശോേന്.കതോഴിലുറപ്പക്നിയമക്പകോരം്വര്ഷ്ത്ിൽ്രെുതവണ്

ബ് ോഷ്യൽ്ഓഡിറ്ക്ക് ോമ ഭകൾ്എല്ലോ്വോര്ഡിലും്കൃതയമോയി്നടബ്ത്െതോണകബ് ോഷ്യൽ്

ഓഡിറ്ക്ലൂകട്അഴിമതി്ഇല്ലോതോക്ുന്നതിനും് ുതോരയത്ഉറപ്പു്വരുത്ുന്നതിനും്കോരയക്ഷമത്

വര്േിപ്പിക്ുന്നതിനക്് ത്ഭരണം്ഉറപ്പോക്ുന്നതിനും്കഴിയുന്നു.പദ്ധതി്പണം്ശരിയോയ്

രീതിയിൽ്െിലവഴിച്ചിട്ുെക്എന്നും്പണം്കെലവഴിച്ചക്അതുകകോെക്പദ്ധതിയുകട്ലക്ഷയം്

കകവരിച്ചിട്ുെക്എന്നും് ുണബ്ഭോക്തോക്ളുകട്ജീവിതത്ിൽ് ുണകരമോയും്്കോരയമോയ്മോറ്ം്

ഉെോയിട്ുെക്എന്നക്ബ് ോഷ്യൽ്കകെത്ോൻ്കഴിയുന്നുപദ്ധതി്ആ ൂക്തണ്ണം. നിര്വഹണം, 

ബ്മോണിറ്റിം ക്തുടങ്ങി്എല്ലോ്വയക്തികളും്ബ് ോഷ്യൽ്ഓഡിറ്ക്ക് ോമ ഭയിൽ്നിര്ബന്ധമോയും്

പകങ്കടുക്ണം.മഹോത്മോ് ോന്ധി്ബ്ദശീയ്ക് ോമീണ്കതോഴിലുറപ്പകപ്ദ്ധതിയിൽ്് ു മവും്

 ുതോരയവുമോയി്ബ് ോഷ്യൽ്ഓഡിറ്ക്നടത്ുന്നതിനക്്ബ്കരളത്ിൽ്് വതക്ന്ത്്െുമതലയുള്ള്

ബ് ോഷ്യൽ്ഓഡിറ്ക്യൂണിറ്ക്നിലവിൽവന്നു 

1.രീതിശോ കക്തം:തോകഴ്പറയുന്ന്രീതി്അവലംബിച്ചോണക്ഈ്റിബ്പ്പോര്ട്ക്തയ്യോറോക്ിയിട്ുള്ളതക. 

1. ഓഡിറ്ക്പ്ലോൻ് 
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2. അഭിമുഖം്:ബിഡിഒ, പഞ്ചോയത്ക്ക്പ ിഡൻറക, ജനക്പതിനിേികൾ, ക ക്കട്റി്&സ്റ്റോഫക്,ബ്മറ്ക, 
കതോഴിലോളികൾ, കര്ഷ്കര്,  

3. ഫയൽ്പരിബ്ശോേന് 
4. ഫീൽഡക് ന്ദര്ശനം, നിരീക്ഷണം് 
5. റഫറൻ ക :വിക നബ്രഖ, വോര്ഷ്ിക്പദ്ധതി്ബ്രഖ, എംഐഎ ക, രജിസ്റ്ററുകൾ 

6. വിവരങ്ങളുകട്ബ്ക്കോഡീകരണം:്ബ്ക്കോ ക്കവരിഫിബ്ക്ഷ്ൻ, അവ ോനവട്്െര്ച്ച 

7. കരടക്റിബ്പ്പോര്ട്ക്തയ്യോറോക്ൽ 

2. പഞ്ചായത്് അടിസ്ഥാനവിവരങ്ങൾ     
1 ജില്ല കണ്ണൂര് 

2 ബ്ലോക്ക്്  തളിപറമ്പ 

3 വിസ്തീര്ണം്  54.77 

4 വോര്ഡക്്കളുകട്എണ്ണം 18 

5 ജന ംഖയ  33011 

6 അം ൻവോടി 33 

7 ക്പോഥമിക്ആബ്രോ യ്ബ്കക്ന്ദം് 1 

3.തതാഴിലുറപ്്പ പദ്ധതി അടിസ്ഥാന വിവരം 

കതോഴിൽ്കോര്ഡക്്്്്്്്്്് ആകകറ്ീവക്കതോഴിൽ്കോര്ഡക് കതോഴിൽ്കോര്ഡക്്(sc/എ ക,ടി) നൂറു്ദിന്കതോഴിൽ് 

2737 1765 65 274 

4.വാർഡ് തലത്ിൽ   തതാഴിലുറപ്്പ പദ്ധതിയിൽ രജി ്തറർ തെയ്തവരുതടവിവരങ്ങൾ 

കതോഴിൽ്കോര്ഡക് ആകകറ്ീവക്കതോഴിൽ്കോര്ഡക് 
ആകകറ്ീവക്കതോഴിൽ്കോര്ഡക്്

(sc/എ ക,ടി) 
നൂറു്ദിന്കതോഴിൽ 

131 86 1 15 

5.ഓഡിറ്്  നു വിദേയമാക്കിയ  ഗ്പവൃത്ിേളുതട ലിസ്റ്റ് 

ക്ക ക്പവൃത്ിയുകട്ബ്പരക കോലയളവക കതോ

ഴിൽ്

ദിന

ങ്ങൾ 

 ആ

കക 

സ്റ്റോറ് ക 

അവിദ

 കദ്ധ്

കൂലി 

വിദ

 കദ്ധ്

കൂലി 

 ോേങ്ങ

ളുകട്

തുക 

   

1 ബ്മളോറ്ിൻവയൽആണിബ്തോടിൽകയ

ര്ഭൂവ കക്തംവിരിക്ൽ (WC/316573) 

07/01/19- 

27/01/19 

593 163668  

0 

71824 23549

2 

പൂര്ത്ീകരിച്ചു 

2 

 

കല്ലക്കയ്യോല 

(LD/239460) 

10/10/18- 

23/10/18 

239  65964 10200 0 76124 പൂര്ത്ീകരിച്ചു 

3 കല്ലക്കയ്യോല 

(LD/316205) 

23/11/18-

06/12/18 

224  61824 8500 0 70324 പൂര്ത്ീകരിച്ചു 

4 കല്ലക്കയ്യോല 

(LD/315659) 

23/11/18-

06/12/18 

246  67896 9350 0 77246 പൂര്ത്ീകരിച്ചു 

5  കല്ലക്കയ്യോല 

(LD/327779) 

22/12/18-

04/01/19 

281  77556 17850 0 95406 പൂര്ത്ീകരിച്ചു 

6.ഗ്പവർത്ിേളുതടപരിദശാേനവിവരണം  

 
ഭൂവ കക്തംഎന്നക്പവര്ത്ിയിൽആകകഅളവക 894.1 ആകെഷ്ര്കമനകറകബു ക്ിൽ കോണോൻ 

 ോേിച്ചതക. 460 മീറ്ര് കയര് ആണക കതോഴിലോളികൾക്ക പഞ്ചോയത്ിൽ നിന്നക ലഭയമോയതതക 

എന്നറിയോൻ കഴിഞ്ഞു.കതോഴിലോളികബ്ളോടകഅതിനകകറകോരണംഎന്ത്ോകണന്നക ബ്െോദിച്ചബ്പ്പോൾ 

ആവശയമോയ കയര്, മുള്ളോണി, എന്നിവലഭയ മോകോത്തു കകോെകഎന്നോണകഅറിയോൻകഴിഞ്ഞതക.  

ഫീൽഡക് പരിബ്ശോേനയിൽ ലഭയമോയi 460 മീറ്ര് ഭൂവ കക്തവും വിരിച്ചതോയി കെു. ബോക്ി നിലം 

ഭൂവ കക്തം വിരിക്ോനോയി അവര് ജ്ജീ കരിച്ചതോയിഅറിയോൻകഴിഞ്ഞു. 

*നോലുകല്ലുകയ്യോലകളോണകപരിബ്ശോേനയകക്വിബ്േയമോക്ിയതക.M Book കലഅളവുകളും ഫീൽഡിൽ 

കെ അളവുകളും തോരതമയം കെയ്തബ്പ്പോൾ നോലുക്പവര്ത്ികളുകട അളവുകൾതുലയമോയിട്ും, 
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എന്നോൽവര്ക്കബ്കോഡക LD/316205 ൽഉൾകപ്പട് കല്ലുകയ്യോല യിൽലക്ഷ്മിക്ുട്ി എന്ന വയക്തിയുകട 

ഉടമസ്ഥതയിൽ ഉള്ളസ്ഥലകത് കല്ലുകയ്യോലകകട്ിയതിൽ ആവശയമില്ലോത് ഒരുവളവ്വന്നതക 

ഉടമസ്ഥൻകയ്യോലകകട്ിൽവന്നഅപോകതയോയിെൂെിക്ോട്ുകയുെോയി. 
തോകഴ്പറയുന്ന്ക്പവൃത്ികൾ്ആണക്പരിബ്ശോേനയകക്ക്വിബ്േയമോക്ിയതക 

 

 ക്പവൃത്ിയുകട്ബ്പരക എം,ബുക്ിൽ് ഫീൽഡക്്പരിബ്ശോേന് 

1 ബ്മളോറ്ിൻവയൽആണിബ്തോടിൽകയര്ഭൂവ

 കക്തംവിരിക്ൽ(WC/316573) 
824.1 460 

2 കല്ലുകയ്യോല (LD/239460) 256.5 257 

3 േല്ല് േയ്യാല (LD/316205) 170.6 170 

4 േല്ല് േയ്യാല  (LD/315659) 261.5 256.5 

5 േല്ല് േയ്യാല (LD/327779) 192.6 186 

 

7.അവോശ അേിഷ്ഠ ിത നിരീക്ഷണങ്ങൾ 

്മഹോത്മ ോന്ധി്ബ്ദശീയക് ോമീണ്കതോഴിലുറപ്പക്നിയമത്ിലൂകട്ക് ോമീണ്ജനതയകക്ക്കതോഴിൽ്

നല്കകപടുന്നബ്തോകടോപ്പം്അവരുകട്പത്ു്അവകോശങ്ങളും് ംരക്ഷിക്കപടുന്നു .ബ് ോഷ്യൽ്

ഓഡിറ്ിലൂകട്ക്പവൃത്ികളുകട്പരിബ്ശോേനയും്അബ്തോകടോപ്പം്കതോഴിലോളികളുകട്

പത്വകോശങ്ങളും് ംരക്ഷിക്കപടുന്നുകവന്നും്വിലയിരുത്ുന്നു. കതോഴിലുറപ്പക്

നിയമത്ിലൂകട്കതോഴിലോളികൾക്ക്ലഭയമോയ്അവകോശങ്ങകള്കുറിച്ചക്തോകഴ്പറയുന്നു. 

1)തതാഴിൽ ോര്ഡുമായി ബന്ധതപ്പവ: 

കതോഴിൽകോര്ഡക്ഒരുആേികോരികബ്രഖയോണക് .മഹോത്മോ്  ോന്ധി് ബ്ദശീയ് ക് ോമീണ് കതോഴിലുറപ്പക്

നിയമത്ികല്കഷ്ഡയൂൾ്2 ക്പകോരം്കതോഴിൽ്കോര്ഡിനക്അബ്പക്ഷ്നൽകുന്ന്കുടുംബങ്ങൾക്ക്15 

ദിവ ത്ിനകം് തികച്ചും് ക ൗജനയമോയി് കതോഴിൽ് കോര്ഡക്് ലഭയമോക്ണകമന്നക്

അനുശോ ിക്ുന്നു. കൂടോകത് കൃതയമോയ് ഇടബ്വളകളിൽ് കോര്ഡക് പുതുക്ി് നൽബ്കെതുമോണക. 

കതോഴിലോളികളിൽ ഒരോളുകട ( ീത.പി.വി) കതോഴിൽകോര്ഡക മോക്തം പുതുക്ിയതോയി കോണോൻ 

 ോേിച്ചില്ല. പഞ്ചോയത്ിൽ നിന്നുള്ള നിര്ബ്ദശക്പകോരമോണക കതോഴിൽ കോര്ഡക പുതുക്ോകത 

പഴയതക പികന്നയും ഉപബ്യോ ിക്ുന്നതക എന്നറിയോൻ കഴിഞ്ഞു. കതോഴിൽ് കോര്ഡക്

കതോഴിലോളികളുകട് കകവശം് തകന്നയോണക്  ൂക്ഷിബ്ക്െതക. കതോഴിലോളികൾ അവരവരുകട 

പക്ൽ തകന്ന അതക  ൂക്ഷിക്ുകയും കെയ്യുന്നുെക. ്കതോഴിൽ്ഏര്കപ്പട്്ദിവ ങ്ങൾ്കൃതയമോയി്

ബ്രഖ്കപടുത്ിയിരിക്ുന്നു് 

2)തതാഴിൽ ലഭിക്കുന്നത്  ംബന്ധിച്ച്: 

കതോഴിൽ്കോര്ഡുള്ള്ഏകതോരു്കുടുംബത്ിനും്100 ദിവ കത്്അവിദഗ്ദ്കോയിക്കതോഴിലിനക്

അവകോശമുെക. അബ്പക്ഷ് നൽകിയോൽ് കകപ്പറ്ു് രശീതക് നൽകുകയും15 ദിവ ത്ിനകം്

കതോഴിൽ് ് ലഭയമോക്ണകമന്നും് നിയമത്ിൽ് ക്പതിപോദിക്ുന്നു..അബ്പക്ഷ്  വീകരിക്ുന്ന്

മുറയകക്ക് അബ്പക്ഷകനക് കകപ്പറ്ു് രശീതക് ് നിര്ബന്ധമോയും് നൽകണകമന്നക് നിയമത്ിൽ്

അനുശോ ിക്ുന്നുെക് . ഫയലിൽ കതോഴിലോളികളുകട ഭോ ത്ക നിന്നക കതോഴിൽ ബ്വണകമന്നക 

പറഞ്ഞക എഴുത്ക മുബ്ഖനയുള്ള അബ്പക്ഷകബ്ളോ അബ്പക്ഷയുകട രശീതിനകകറ കൗെര് സ്ലിബ്പ്പോ 

കോണോൻ  ോേിച്ചില്ല. 

്്്്്്്്്്്കതോഴിലുറപ്പക് നിയമക്പകോരം് കതോഴിൽ് ആവശയകപ്പട്ു് കഴിഞ്ഞോൽ് 15 ദിവ ത്ിനകം്

കതോഴിൽ് ലഭയമോക്ണകമന്നുെക. വോര്ഡികല് കതോഴിലോളികൾക്ക് കതോഴിൽ് ആവശയമുള്ള്

 മയങ്ങളിൽ് ് അബ്പക്ഷ്  മര്പ്പിക്ുന്ന് മുറയകക്ക് 15 ദിവ ത്ിനകം് കതോഴിൽ്

അനുവദിബ്ക്െതുെക. വോര്ഡികലകതോഴിലോളികൾ് തീയ്യതി് ബ്രഖകപ്പടുത്ി് ് ബ്രഖോമൂലം്

അബ്പക്ഷ് ്  മര്പ്പിച്ചതോയി ഞങ്ങൾക്ക കോണോൻ  ോേിച്ചില്ല.് അതുകകോെുതകന്ന് കൃതയമോയി്

കതോഴിൽ്ലഭിച്ചിട്ുബ്െോ്എന്നക്ബ്രഖകളിൽ്നിന്നും്വയക്തമല്ല.  

3)തതാഴിലില്ലായ്മദവതനം: 

കതോഴിൽ് ആവശയകപ്പട്ു് കഴിഞ്ഞോൽ് 15 ദിവ ത്ിനകം് കതോഴിൽ് ലഭയമോക്ോത്പക്ഷം്

കതോഴിലില്ലോയ്മ് ബ്വതനം് ലഭിക്ോൻ് അവകോശമുെക.വോര്ഡികലകതോഴിലോളികൾ് തീയ്യതി്
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ബ്രഖകപ്പടുത്ി് ് ബ്രഖോമൂലം് അബ്പക്ഷ്  മര്പ്പിക്ോറില്ല് ,അതുകകോെക് തകന്ന് കതോഴിലില്ലോയ്മ്

ബ്വതനം്ലഭിബ്ക്െ് ോഹെരയം്ഉെോയിട്ില്ല 

4)തഷ്ല്്  ഓഫ് ദഗ്പാജേറ്്്    ംബന്ധിച്ച്: 

വോര്ഡിൽ് ആവശയമോയ് വിക ന് ക്പവൃത്ികൾ് കകെത്ുന്നതിനക് കതോഴിലോളികൾക്ക്

അവകോശം് ഉെക. കതോഴിൽ് കകെത്ുന്നതിനു് കതോഴിലോളികളുകടയും് ബ്മറ്ികെയും് ഭോ ത്ക്്

നിന്നും്പങ്കോളിത്മുെോവുന്നുെക, എന്നോൽ്കതോഴിലുറപ്പിൽ്അനുവദനീയമോയ്ആസ്തി്വിക ന്

ക്പവൃത്ികൾ് കകെത്ുന്നതിനക് വോര്ഡികല് വിവിേ് ബ്മഖലയിൽ് ഉള്ളവരുകട് പങ്കോളിത്ം്

ഉെോബ്വെതുെക. ആക്ഷൻ പ്ലോൻ മീറ്ിംങക ബ്െര്ന്നതക ബ്രഖകപ്പടുത്ിയതോയി മിനുട്സക കരജിസ്റ്ററിൽ 

കോണോൻ  ോേിച്ചു 

5)യാഗ്താ തെലവ ് ംബന്ധിച്ച്: 

കതോഴിലോളികൾക്ക് തോമ ് സ്ഥലത്ുനിന്നും് 5 കിബ്ലോമീറ്ര്് െുറ്ളവിൽ് കതോഴിൽ്

ലഭിക്ുവോനുള്ള്അവകോശമുെക, ക്പസ്തു ത്പരിേിക്ു്പുറത്ു് ് കതോഴിൽ്കെബ്യ്യെ് ോഹെരയം്

ഉെോവുകയോകണങ്കിൽ്യോക്തോ്ബത്യോയി്കൂലിയുകട് 10% തുക്നിലവികല്കൂലി് ക്പകോരം് ് 27 

രൂപ് 10 കപ ് ക്പവൃത്ി് ദിവ ങ്ങളിൽ് ലഭയമോക്ണം. അഞ്ചകകിബ്ലോമീറ്ര്് പരിേിക്പ്പുറം്

കതോഴിലുറപ്പക് ക്പവൃത്ി് കെയ്തില്ല് എന്നോണു് കതോഴിലോളികളിൽ് നിന്നും് മന ിലോക്ോൻ്

കഴിഞ്ഞതക. 

6)ഗ്പവൃത്ി സ്ഥലതത് ത ൌേരയങ്ങൾ  ംബന്ധിച്ച്; 

കതോഴിലിടങ്ങളിൽ്ലഭിബ്ക്െ്അടിസ്ഥോന്ക ൗകരയങ്ങളോയ്ക്പഥമ്ശുക്ശൂഷ്ോ് ംവിേോനങ്ങൾ, 

വിക്ശമ് മയകത്്തണൽ് ൗകരയം, കുടികവളളം്എന്നിവ്കതോഴിലോളികൾക്ക്ക ൗജനയമോയി്

ലഭയമോബ്ക്െതുെക.  . കതോഴിലോളികളുമോയുള്ള് കൂടിക്ോഴ്ച് യിൽ് മന ിലോക്ോൻ ോേിച്ചതക്്

കുടികവള്ളത്ിനോയി് ് പോക്തം് ലഭയമോയിരുന്നു് എന്നും് അബ്തോകടോപ്പം കതോഴിലോളികൾ 

കൂട്ോയിക്പഥമ് ശുക്ശൂഷ്് മരുന്നുകളവോങ്ങികയങ്കിലുംഅതകപഞ്ചോയത്കപോ ോക്ി കകോടുത്ു 

എന്നറിയോൻ് ോേിച്ചു,.  

        അപേടങ്ങൾ  ംബന്ധിച്ച്: 

കതോഴിലുറപ്പക് ബ്ജോലിക്ികട് കതോഴിലോളികളകക്ക്ഏകതങ്കിലും്തരത്ിലുള്ള്അപകടം് ംഭവിച്ചു്

ബ്പോവുകയോകണങ്കിൽ്നിയമത്ികല്കഷ്ഡയൂൾ്2(5)ക്പകോരവുംഅദ്ധയോയം്9 കല്പരോമരകശങ്ങളുകട്

അടിസ്ഥോനത്ിലും്െികിൽ ോ്കെലവുകളുകട്ബ്രഖകൾ് മര്പ്പിക്ുന്ന്മുറയകക്ക്ക്പസ്തു ത്തുക്

മുഴുവനും് അനുവദിച്ചു് കകോടുബ്ക്െതോണക.ഓഡിറ്ക്് കോലയളവിലക എ.കകയബ്ശോദ എന്ന 

കതോഴിലോളിക്ക (005/38) പണിസ്ഥലകത്വച്ചുെോയഅപകടത്ിൽ(കല്ലക കയ്യിൽ വീണതക മൂലം 

എല്ലുകൾക്ക കപോട്ൽ  ംഭവിച്ച അപകടം )െിലവ്വന്നതുക 10 മോ ംകഴിഞ്ഞിട്ും ഇതവകരലഭിച്ചില്ല 

എന്നപരോതി ബ്രഖകപ്പടുത്ുകയുെോയി. . 

7)ദവതനം ലഭയമാക്കുന്നത്  ംബന്ധിച്ച്; 

കതോഴിലുറപ്പക്നിയമത്ിൽ്ത ക്ഷന് 3(2)ക്പകോരം്മസ്റ്റര്്ബ്റോളക്കോലോവേി്കഴിഞ്ഞു്15ദിവ  

ത്ിനകം്കതോഴിലോളികളുകട്അകക്ൗെിൽ്കൂലി്ലഭിക്ുവോൻ്അവകോശമുെക.  പഞ്ചോയ 

ത്ിൽ്നിന്നും്പതിനഞ്ചക്ദിവ ത്ിനുളളിൽ്എഫക.ടി.ഒ്ജനബ്ററ്ക്കെയ്തിട്ുെക.  

8)15േിവ ത്ിനേം ദവതനം ലഭയമായിതലങ്കിൽ നഷ്ട പരിഹാരം ലഭിക്കുവാനുള്ള 

അവോശം 

കതോഴിൽ്പൂര്ത്ീകരിച്ചു്പതിനഞ്ചു്ദിവ തകനുള്ളിൽ്കൂലി്ലഭിെിരുന്നികലനകകിൽ്്

കൂലിയുകട്്0.05  ശതമോനം്നഷ്ട പരിഹോരം്ലഭിക്ുവോനുള്ള്അവകോശം്ഉെക.്പഞ്ചോയത്ിൽ്

നിന്നും്പതിനഞ്ചക്ദിവ ത്ിനുളളിൽ്എഫക.ടി.ഒ്ജനബ്ററ്ക്കെയ്തിട്ുെക.നിലവിൽ്ബ്കക്ന്ദ്

 രകകോരിൽ്നിന്നും്ഫെക്്ലഭയമോകതിരിക്ുന്ന് ോഹെരയത്ിൽ്മോക്തമോണക്ബ്വതനം്ലഭിക്ോൻ്്

കവകുന്നതക. 

9)പരാതി പരിഹാരം  ംബന്ധിച്ച്: 

കതോഴിലുറപ്പുമോയി് ബന്ധകപ്പട്് ഏകതങ്കിലുംകോരയത്ിൽ് പരോതിയുെോകുന്ന് പക്ഷം് ആയതക്

ബ്രഖോമൂലം് പഞ്ചോയത്ിൽ് പരോതികപ്പടോവുന്നതോണക, ക്പസ്തു ത് പരോതികൾ്  വീകരിച്ചു് ര ീറ്ക്്
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നൽകുകയും് പരമോവേി് 7 ദിവ ് പരിേിക്ുള്ളിൽ് അബ്നവഷ്ിച്ചു് പരോതിക്ോരനക് മറുപടി്

നൽബ്കെതോണക(section (19). പരോതികൾ്അറിയിക്ുന്നതിനുള്ള് ബ്ടോൾ് ക്ഫീ് നമ്പരക് (18004251004 ) 

കപോതുജനങ്ങൾക്ക് കോണോവുന്ന് രീതിയിൽ് പഞ്ചോയത്ക് ഓഫീ ിൽ് ക്പദര്ശിപ്പിബ്ക്െതുെക് . 

പഞ്ചോയത്ികല് പരോതി് രജിസ്റ്റര്് പരിബ്ശോേിച്ചബ്പ്പോൾ് ഇതുവകരയോയി് രെു് പരോതികൾ്

രജിസ്റ്ററിൽ് ബ്രഖകപ്പടുത്ിയതോയും് അതിനുള്ള് നടപടി്  വീകരിച്ചതോയും് കോണകപട്ു.കൂലി്

കവകിയതോയിരുന്നു പരോതി. പബ്ക്ഷ അപകടത്ിൽ പരിക്ുപറ്ിയ യബ്ശോദകയന്ന 

കതോഴിലോളിയുകട പരോതി കരജിസ്റ്ററിൽ ബ്രഖകപ്പടുത്ിയതോയി കോണോൻ  ോേിച്ചില്ല. 

10)ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്്  നടത്ുന്നത്  ംബന്ധിച്ച്: 

കതോഴിലുറപ്പിൽ് ഏകറ്ടുത്് ക്പവൃത്ികൾ് ബ് ോഷ്യൽ് ഓഡിറ്ക്് നടത്ുന്നതിൽ്

പങ്കോളികളോവുന്നതിനു്കതോഴിലോളികൾക്ക്അവകോശമുെക. (ക ക്ഷൻ്17.2)  

തതാഴിലാളിേളുതടേടമേൾ 

1. കൃതയ മയത്കകതോഴിൽസ്ഥലത്കഹോജരോയിഒപ്പക്വയകക്ുക. 
2. കതോഴിലുറപ്പകക് ോമ ഭയകക്കബ് ോഷ്യൽഓഡിറ്കക് ോമ ഭയും്കൃതയമോയിപകങ്കടുക്ുക 
3. ക്പകൃതി ംരക്ഷണത്ിനക്ആവശയമോയ്ക്പവൃത്ികൾ്ഏകറ്ടുത്കനടപ്പിലോക്ുക. 
4. ആസ്തി ൃഷ്ടിക്ുന്നക്പവൃത്ികൾ  കകെത്ിബ്മറ്കകനയുംപഞ്ചോയത്ക് അേികൃതകരയും്

   അറിയിക്ുക. 

9.രജി ്തറർ പരിദശാേന 

 

ബ്കക്ന്ദ ര്ക്ോരിനകകറ് നിര്ബ്ദശ് ക്പകോരം് തോകഴ് പറയുന്ന് ഏഴു് രജിസ്റ്റര്് നിര്ബന്ധമോയും്

ക് ോമപഞ്ചോയത്ിൽ് ൂക്ഷിബ്ക്െതോണക. AMC ക്പകോരമുള്ള 7 രജിസ്റ്ററുകളുംഉെോയിരുന്നു.അവ്

തോകഴ്പറയ്യുന്നു. 

തതാഴിൽ ോർഡ് രജിസ്റ്റർ .  

എം് .ഐ് .എ ിൽ് ് നിന്നും് കഡൗൺബ്ലോഡക് കെയ്ത് ബ്കോപ്പിയിൽ് വോര്ഡക്് തലത്ിൽ് ഉള്ള്എല്ലോ്

വിവരങ്ങളും്ഉൾകപ്പടുത്ിയിട്ുെക.  

ഗ്ഗാമ ഭരജിസ്റ്റർ 

കതോഴിലുറപ്പുമോയി് ബന്ധകപ്പട്് ക് ോമ ഭകൾ് ,ബ്യോ ങ്ങൾ് തുടങ്ങിയവ് ബ്രഖകപ്പടുത്ുന്നതിനക്

വോര്ഡക്്തലത്ിൽ്ക്പബ്തയക്ക് ോമ ഭോ്രജിസ്റ്റര്് ൂക്ഷിബ്ക്െതോണക.വോര്ഡക്്തലത്ിൽ്ക് ോമ ഭ്

രജിസ്റ്റര്് ൂക്ഷിച്ചിട്ുെക 

തതാഴിൽ അദപക്ഷാ രജിസ്റ്റർ  

കതോഴിൽ് ആവശയകപ്പട്ു് ലഭിക്ുന്ന് അബ്പക്ഷകളുകട് വിവരങ്ങളും് അതുക്പകോരം് അവര്ക്ക്

കതോഴിൽ് അനുവദിച്ചതിനകകറ് വിവരങ്ങളും് ് ക്പസ്തു ത് രജിസ്റ്ററിൽ് ബ്രഖകപ്പടുത്ി്

കവബ്ക്െതോണക,MIS ൽ് നിന്നും് കഡൗൺബ്ലോഡക് കെയ്ത് ബ്കോപ്പിയിൽ് എല്ലോ് വിവരങ്ങളും്

ഉൾകപ്പടുത്ിയിട്ുെക് 

വർക്ക് രജിസ്റ്റർ: 

കതോഴിലുറപ്പിൽ്നടപ്പിലോക്ുന്ന്ക്പവൃത്ികളുകട്വിവരങ്ങൾ്യഥോ മയം്ക്പസ്തു ത്രജിസ്റ്ററിൽ്

ബ്രഖകപ്പടുകതെോതോണക.2018 19 കോലയളവിൽ്കെയ്യുവോൻ്ഉബ്േശിച്ചിരുന്ന്മുഴുവൻ്

ഫയലുകളുബ്ടയും്വിവരങ്ങൾ്നല്ല്രീതിയിൽ്്്എം,ക എ.എ ക്ൽ്നിന്നും്ഡൗൺബ്ലോഡക്കെയ്തു്

 ൂക്ഷിച്ചിരിക്ുന്നു. (പഞ്ചോയത്ികെ്മുഴുവൻ്്ക്പവൃത്ികളും 

ആസ്തിരജിസ്റ്റർ: (സ്ഥിര്ആസ്തികളുകട്രജിസ്റ്റര്) 

ആസ്തി്രജിസ്റ്റര്് ൂക്ഷിച്ചിരിക്ുന്നു്ഇതുവകര്കെയ്ത്എല്ലോ്ക്പവൃത്ികളും്ബ്രഖ്കപടുതിയിട്ുെക് 

പരാതി രജിസ്റ്റർ: 

കതോഴിലുറപ്പക് പദ്ധതിയുമോയി് ബന്ധകപ്പട്് ഏതു് പരോതിയും് വോക്ോബ്ലോ,ബ്രഖോമൂലബ്മോ്

ലഭിക്ുകയോകണങ്കില്\                                  രജിസ്റ്ററിൽ്ബ്രഖകപ്പടുത്ുകയും്നിര്ബന്ധമോയും്

കകപ്പറ്ു് ര ീതക് പരോതിക്ോരനക് നൽകുകയും് ബ്വണം് . 18004255720 എന്ന് ബ്ടോൾ് ക്ഫീ് നമ്പറിൽ്

പരോതികൾ്ബ്രഖകപടുത്ോം്എന്നുള്ള്വിവരം്കതോഴിലോളികൾക്ക്ലഭയമോക്ണം. 
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തമറ്ീരിയൽരജിസ്റ്റർ :  

കതോഴിലുറപ്പിൽ്ഏകറ്ടുക്ുന്ന്ക്പവൃത്ികളുകട്ഭോ മോയി്വരുന്ന് ോേന് ോമക് ികളുകട്

വോങ്ങൽ്തീരുമോനം, ഉപബ്യോ ം, നീക്ിയിരിപ്പക, കെലവുകൾ്എന്നിവ് ംബന്ധിച്ച്വിവരങ്ങൾ്

മുഴുവനും്ക്പസ്തു ത്രജിസ്റ്ററിൽ്ബ്രഖകപ്പടുബ്ത്െതോണക. എല്ലോം ബ്രഖകപ്പടുത്ിയിരിക്ുന്നതോയി 

കെു. 

10.ഗ്പവൃത്ി ഫയലിതല 22 ദരഖേൾ   

 

എ് .എം്  ി് ക്പകോരം് ഒരു് ക്പവൃത്ി് ഫയലിൽ് തോകഴപറയുന്ന് ഇരുപത്ിരെു് ബ്രഖകൾ്

നിര്ബന്ധമോയും്ഉെോയിരിബ്ക്െോതോണക. 

1.േവർദപജ് 

വോര്ഷ്ിക് മോസ്റ്റര്് ര്ക്ുലര്് ക്പകോരം്കവര്ബ്പജിൽ് പഞ്ചോയത്ക് വിവരങ്ങൾ, ജില്ല, ക്പവര്ത്ി്

നടപ്പിലോക്ിയ് വിവരങ്ങൾ, അടങ്കൽ് തുക, ആകക് കെലവക, നടത്ിയ് തീയതി,  മുതലോയ്

വിവരങ്ങൾ്ബ്രഖകപടുബ്ത്െതോണക. പരിബ്ശോേിച്ച്്ഫയലുകളിൽ്്വോര്ഷ്ിക്മോസ്റ്റര്് ര്ക്ുലര്്

ക്പകോരമുള്ള്കവര്്ബ്പജക് ൂക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല 

2.തെേ് ലി ് റ് ്

വര്ക്ക് ഫയലിൽ്  ൂക്ഷിച്ചിരിക്ുന്ന് വിവരങ്ങളുകട് പട്ികയും, അവയുകട് ബ്പജക് നമ്പറും്

ബ്രഖകപ്പടുബ്ത്െ് കെക്ക് ലിസ്റ്റകഫയലിൽ്  ൂക്ഷിബ്ക്െതോണക. പരിബ്ശോേിച്ച് ഒരു് ക്പവര്ത്ി്

ഫയലിൽ്(LD/315659) മോക്തം്കെകക്ലി ക്റ്ക്് ൂക്ഷിച്ചിരുന്നു. 

3.ആക്ഷൻപ്ലാന് 

ഒരു്ജനകീയ്ഇടകപടലിനകകറ്ബ്നര്് ോക്ഷയം്കതളിയി്ക്ുന്ന്ബ്രഖയോണക്ആക്ഷൻ്പ്ലോൻ്

ബ്കോപ്പി.ക് ോമ ഭ്നിര്ബ്േ്ശിക്ുന്ന്ക്പവര്ത്ികൾ്കഷ്ൽഫക്ഓഫക്ബ്ക്പോജക്ടിബ്ലക്ക്മോറ്ുകയും്

ഇതിൽനിന്നും്മുൻ ണന്അടിസ്ഥോനത്ിൽ്അതോതക് ോമ്പത്ിക്വര്ഷ്ത്ിൽ്ആവശയമുള്ള്

ക്പവര്ത്ി്കതരകഞ്ഞടുത്ക്ആക്ഷൻ്പ്ലോൻ്തയ്യോറോക്ുകയും്കെയ്യും്. ആക്ഷൻ്പ്ലോനിൽ്ഉൾകപ്പട്്

ക്പവര്ത്ി്തകന്നയോബ്ണോ്നടപ്പിലോക്ിയതക്എന്നക്മനസ്സിലോക്ുന്നതിനും്ആക്ഷൻപ്ലോൻ്ബ്കോപ്പി്

ഉപകരിക്ുന്നു.പരിബ്ശോേിച്ച്ഫയലുകളിൽ്്AMC ക്പകോരം്നിര്ബന്ധമോയും്ഉെോയിരിബ്ക്െ്

ആക്ഷൻ്പ്ലോനിൻകറ്ബ്കോപ്പി്് ൂക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല.  

4.എസ്റ്റിദമറ്്   ഡിസ ന്ആന്ഡ്ദഗ്ഡായിങ ്

 ോബ്ങ്കതിക്എസ്റ്റിബ്മറ്ക്പദ്ധതിയിൽ്ഏകറ്ടുക്ുന്ന്ഓബ്രോ്ക്പവര്ത്ിക്ും് ംസ്ഥോന് ര്ക്ോര്്

െുമതലകപ്പടുത്ിയ്അേികോര്സ്ഥോനത്ിനകകറ്അനുമതിബ്യോടുകൂടിയ് ോബ്ങ്കതിക്എസ്റ്റിബ്മറ്ക്

ഉെോയിരിബ്ക്െതോണക.ഓബ്രോ്ക്പവര്ത്ിക്ും്എസ്റ്റിബ്മറ്ിനകകറ് ംക്ഷിപ്തം, ഡിക ൻ, 

ക്പവര്ത്ിയുകട്ക്പതീക്ഷിത്ബ്നട്ങ്ങൾ്വിശദീകരിക്ുന്ന് ോബ്ങ്കതിക്കുറിപ്പക്തുടങ്ങിയവ്

ഉെോയിരിബ്ക്െതും്ക കവര്്ബ് ോഫകറ്ക്കവയറിലൂകട്ഓൺകലനോയി്അനുമതികൾ്

ലഭയമോബ്ക്െതുമോണക്.എല്ലോ്ഫയലുകളിലും്വിശദമോയഎസ്റ്റിബ്മറ്ക്ഉെോയിരുന്നു. എസ്റ്റിബ്മറ്ിൽ്

 ോബ്ങ്കതികവിദഗ്ധരുകട്ഒപ്പക്ഉെോയിരുന്നു. എസ്റ്റിബ്മറ്കറിബ്പ്പോര്ട്ക്ബ്ക്പോജക്ടക്റിബ്പ്പോര്ട്ക്ഇവ്

 ൂക്ഷിച്ചിരുന്നു്. 

 5. ഭരണാനുമതി 

ഒരു്വോര്ഡിൽ്ഒരു്വര്ഷ്ം്നടപ്പിലോക്ുന്ന്കതോഴിലുറപ്പക്പദ്ധതി്ക്പവര്ത്നങ്ങൾക്ക്പഞ്ചോയത്ക്

ഭരണ് മിതി്നൽകുന്ന്അം ീകോരമോണക്ഭരണോനുമതി. പരിബ്ശോേിച്ച്്്ഫയലുകളിൽ്

ഭരണോനുമതി്യുകട്ബ്കോപ്പി് ൂക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല 

7. ംദയാജിതപദ്ധതി(േൺദവർജന് ്) 

➡️ഓഡിറ്ക്്നു്വിബ്േയമോക്ിയ്രെു്്്ക്പവര്ത്ികൾക്ും്്ഈ്ബ്രഖകൾ്ബോേകമല്ല. 

8.ഡിമാന്ഡ്ദഫാം 

ഡിമോൻഡകബ്ഫോം് ്  ൂക്ഷിച്ചിരുന്നുകവങ്കിലും് കതോഴിലോളികൾ് ഇതു് കോലയളവിൽ് കതോഴിൽ്

ബ്വണം് എന്നക് ബ്രഖ് കപടുതിയതോയി് കെില്ലN കതോഴിലിനു അബ്പക്ഷിക്ുന്ന 
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രീതികുറച്ചുകൂടികമച്ചകപടുത്ുവനും,അബ്തോകടോപ്പംകകപറകക്റ ീതകനൽകുവോനുംനടപടിഉെോ

കണം.ബ്മറ്ക്കൂട്മോയി അബ്പക്ഷതരുബ്മ്പോൾ കതോഴിൽ ആവശയമുള്ളവകര ഉൾകപടുത്ി അബ്പക്ഷ 

കകോടുക്ോൻക്ശമിക്ുക .അല്ലോത്പക്ഷം തുടര്ച്ചയോയ അബകബ് നകറ്ക്വരുകയും കുകറബ്പരുകട 

അവ രംനഷ്ടകപടുന്നതക. 

9.വർക്ക്അദലാദക്കഷ്ന്ദഫാം 

കതോഴിൽ്ആവശയകപ്പട്വര്ക്ു് ്കതോഴിൽ്അനുവദിച്ചുകകോെുള്ള്വര്ക്ക്അബ്ലോബ്ക്ഷ്ൻ്ബ്ഫോം്്

ഈ്ക്പവര്ത്ിയുകട്ഫയലിൽ് ൂക്ഷിച്ചിരുന്നു. 

10.ഇ മസ്റ്റർ ദറാൾ 

കതോഴിലോളികൾ് കതോഴിൽ് കെയ്യുന്ന് തീയതി, ദിവ ം് ഉൾകപ്പകട് ഹോജര്്

ബ്രഖകപ്പടുത്ുന്നതിനുള്ള്അടിസ്ഥോന്ബ്രഖയോണക്ഇമസ്റ്റര്്ബ്റോൾ.ഇതിൽ്ബ്ലോക്ക്കഡവലപകകമൻറക്

ഓഫീ ര്, പഞ്ചോയത്ക്ക ക്കട്റി്എന്നിവര്്ഒപ്പും,   ീലും് ്ബ്രഖകപടുബ്ത്െതോണക.  ഇ- മസ്റ്റര്്

ബ്റോളുകളിൽ് ബ്ലോക്ക് കഡവലപകകമൻറക് ഓഫീ ര്, പഞ്ചോയത്ക് ക ക്കട്റി് എന്നിവര്് ഒപ്പും,  

 ീലും് ് ് ബ്രഖകപടുത്ിയിട്ുെക് തീയതി. ഇതിൽ് കതോഴിലോളികളുകട് ഒപ്പുകൾ,  അവരുകട്

കതോഴിൽ് ദിനങ്ങൾ,  കൂലി് എന്നിവ് ബ്രഖകപ്പടുത്ിയിട്ുെക. മോസ്റ്റര്് ബ്റോളിൽ് ഒപ്പിടുന്ന്

ബ്കോളങ്ങളിൽ് തീയതി് എഴുതിട്ുെയിരുന്നില്ല് ് മസ്റ്റര്് ബ്റോളിൽ് ് എം് ബുക്ക്് ് നമ്പര്, 

ദപജ്നമ്പർഎന്നിവ് ബ്രഖകപടുത്ിയില്ലപരിബ്ശോേനയ്യകക്ക് വിബ്േയമോക്ിയവര്ക്ക്് ഫയലികല്

മസ്റ്റര്്ബ്റോളിൽ്്കവട്ിത്ിരുത്ലുകൾ്ഉെോയിരുന്നില്ല. 

11.തമഷ്ർതമന്റ്പുസ്തേം (M Book) 

ക്പവര്ത്ി്തുടങ്ങുന്നതിനക്മുമ്പും്ബ്ശഷ്വും്അളവുകൾ്ബ്രഖകപ്പടുത്ുന്നതി്നുള്ള്അടിസ്ഥോന്

ബ്രഖയോണക്കമഷ്ര്കമനകറക്്ബുക്ക..എല്ലോ്ഫയലുകളിലും്M book ഉെോയിരുന്നു.കമഷ്ര്കമൻറക്

ബുക്ിൽ്നമ്പര്്ബ്പജക്നമ്പര്്ഇവ്ബ്രഖകപ്പടുത്ിയിട്ുെക്AS നമ്പര്്ബ്രഖകപ്പടുത്ിയിട്ില്ല. മകസ്റ്റര്്

ബ്റോൾനമ്പര്്, ഓവര് ിയരുകട് ീൽ്എന്നിവ്ഇല്ല. ക്പീ്കമഷ്ര്കമൻറക്ബ്രഖ്കപടുത്ി യിരുന്നു 

.ബന്ധകപ്പട്്ഉബ്ദയോ സ്ഥര്്അതോയതക്ഓവര് ിയര്, എൻജിനീയര്്എന്നിവരുകട്ഒപ്പക്്കമഷ്ര്കമനകറക്്

ബുക്ിൽ്ഉെോയിരുന്നു.പരിബ്ശോേനയകക്ക്വിബ്േയമോക്ിയ്്്വര്ക്ക്്ഫയലിലുംഎം്ബുക്ക്്

 ൂക്ഷിച്ചിരുന്നു.എം്ബുക്ിൽ്അളവുകൾ്ബ്രഖകപടുത്ുബ്ബോൾ്ക്പവൃത്ി്കെയുന്ന്ക്പബ്ദശം്

ഉടമയുകട്ബ്പരക്, ര്ബ്വ്വ്നമ്പര്്എന്നിവ്ഉൾകപടുത്ിയിട്ില്ല. 

12.തമറ്ീരിയൽലിസ്റ്റ്:  

ഭൂവ കക്തംവിരിക്ലികന്മറ്ീരിയൽലിസ്റ്റകകോണോൻ  ോേിച്ചു.. 

13.ദവജ് ലിസ്റ്റ് 

കതോഴിലോളികൾ് എക്ത് ദിവ ം് ബ്ജോലി് കെയ്തു് എന്നതിനക് അടിസ്ഥോനകപ്പടുത്ി് അവര്ക്ക്

നൽബ്കെ്തുക്അതോയതകകൂലി, ആയുേങ്ങൾക്ക്കകോടുക്ുന്ന്വോടക,  മൂര്ച്ച്കൂട്ുന്നതിനുള്ള്

തുക് എന്നിവ് എല്ലോം് കോണിച്ചു് കകോെക് പണം് കകമോറുന്നതിനക് ബ്വെി് തയ്യോറോക്ുന്ന്

ക്പേോനകപ്പട്്ഒന്നോണക്ബ്വജക്ലിസ്റ്റക.  മസ്റ്റര്്ബ്റോൾ്ക്പകോരമുള്ള്ബ്വജക്ലിസ്റ്റക്എല്ലോ്ഫയലിലും്കോണോൻ്

 ോേിച്ചു. 

14.മസ്റ്റർദറാൾ /ഫയൽമാറ്സ്ലിപ്പുേൾ 

ഒരു് മസ്റ്റര്് ബ്റോൾ്അവ ോനിെക് 3 ദിവ ത്ിനകം് തകന്ന്അളവുകൾ് ബന്ധകപ്പട്് ഉദയോ സ്ഥൻ്

ബ്രഖകപ്പടുത്ണം്എന്നക്നിയമം്അനുശോ ിക്ുന്നു.അളവുകളിൽ് ക്കമബ്ക്ടുകൾ് ഉെോയോബ്ലോ, 

ഉപബ്യോ ിക്ുന്ന്കമറ്ീരിയലിനകകറ്കവോളിറ്ിയിൽ്നിലവോരം്കുറയകക്ുകബ്യോ, ഉയര്ന്ന്എസ്റ്റിബ്മറ്ക്

കോണിക്ുകബ്യോ്്കെയ്യുന്നതക്നിയമവിരുദ്ധമോവുകയും്ക ക്ഷൻ്25 അനുശോ ിക്ുന്ന്ശിക്ഷകക്

വിബ്േയമോബ്വെി് വരുകയും് കെയ്യും. എല്ലോ്ഫയലുകളിലും് ് ഫയൽ് ക്ടോക്ിം ക് ബ്ഫോം്അഥവോ്

മസ്റ്റര്് ബ്റോൾ്മൂവകകമൻറക്സ്ലിപ്പക് ് ഉെോയിരുന്നു.  ക്പവൃത്ി്അവ ോനിച്ച്തീയതിയും് ബ്ലോക്ിൽ 

നിന്നക മസ്റ്റര് ബ്റോൾ ലഭിച്ച തീയ്യതിയും,ബ്ലോക്ിബ്ലക്കകംപ്ലീഷ്ൺറിബ്പ്പോര്ട്കനൽകിയതീയ്യതിയും 

MIS-ൽക്പവൃത്ിപൂര്ത്ീകരണംനടത്ിയതീയ്യതിയുംഡോറ്ോ എൻക്ടി നടത്ിയ 

തീയ്യതിയുംബ്രഖകപ്പടുത്ിയിട്ില്ല.അബ്തോകടോപ്പം തകന്ന ക ക്കട്റിയുകട ഒപ്പും  ീലും കോണോൻ 

 ോേിച്ചില്ല.  

15. തമറ്ീരിയൽ വൌച്ചർ ബിൽ :കമറ്ീരിയൽ്വൗച്ചര്്ബിൽ് ൂക്ഷിച്ചിട്ുെക 
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16.ഫണ്ട് ഗ്ടാന്സ്ർ് ഓർഡർ (FTO) 

പരിബ്ശോേിച്ച്ഫയലുകളിൽ്ഫെക്ക്ടോൻസ്ഫര്്ഓര്ഡര്(FTO)’ ഹോര്ഡക്്ബ്കോപ്പി്് ൂക്ഷിച്ചിട്ുെക 

17. ദറായൽറ്ി 

പരിബ്ശോേന്്വിബ്േയമോക്ിയ്്ഒരു്വര്ക്ക്്ഫയലിലും്ബ്റോയൽറ്ി്ബോേകമല്ല 

18.ദഫാദട്ാഗ്ഗാഫ ്

ക്പവര്ത്ി്തുടങ്ങുന്നതിനക്മുമ്പക്ക്പവര്ത്ി്നടന്നു്കകോെിരിക്ുബ്മ്പോൾ,  ക്പവര്ത്ി്

പൂര്ത്ീകരിച്ചു്കഴിയുബ്മ്പോൾ്തുടങ്ങിയ്്ഓബ്രോ്ഘട്ത്ികലയും്ബ്ഫോബ്ട്ോകൾ്ഫയലിൽ്

 ൂക്ഷിക്ണകമന്നക്നിഷ്കര്ഷ്ിച്ചിരിക്ുന്നു്ഇത്രത്ിലുള്ള്്വിവിേ്ഘട്ങ്ങളികല്ബ്ഫോബ്ട്ോകളും്

 ൂക്ഷിച്ചിരുന്നു. ക്പവൃത്ിബ്കോഡക LD/316205 ലും LD/327779 ലും LD/315659-ലും 

19 .ജിദയാ ടാഗ്ഡ് ദഫാദട്ാ ് 

ക്പവര്ത്ി് സ്ഥലം് തിരിച്ചറിയുന്നതിനുള്ള് ഉപോേിയോണക് ജിബ്യോ് ടോഗ്ഡക് ബ്ഫോബ്ട്ോ ക.  

എന്നോൽബ് ോഫകറ്ക്് ബ്കോപ്പി് ഓഫീ ിൽ്  ൂക്ഷിക്ുനുനകകടനകകിലും് ് ഇവ് പരിബ്ശോേനയകക്ക്

വിബ്േയമോക്ിയ്ഒരു്ഫയലിലുംജിബ്യോ്ടോഗ്ഡക്ബ്ഫോബ്ട്ോ ക്ബ്കോപ്പി്്കോണോൻ് ോേിച്ചില്ല. 

20 ഗ്പവൃത്ി പൂർത്ീേരണ  ാക്ഷയപഗ്തം 

പരിബ്ശോേനയകക്വിബ്േയമോക്ിയക്പവൃത്ികളിൽഒന്നികലോഴികക (LD/239460) 

ക്പവൃത്ിപൂര്ത്ീകരണ് ോക്ഷയപക്തം് ൂക്ഷിച്ചിരുന്നു്.  

 21. ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്് റിദപ്പാർട്് 

എഎം ി്ക്പകോരമുള്ള്ബ് ോഷ്യൽ്ഒ ോഡിറ്ക്നടപ്പോക്ുന്നതക്ഇബ്പ്പോഴോണക.  

22.സ റ്്ഡയറി 

 ംസ്ഥോന് ര്ക്ോരിനകകറ്നിര്ബ്േശക്പകോരം്്വര്ക്ക്ഫയലിൽ് ൂക്ഷിബ്ക്െ്22 മകത്്

ബ്രഖയോണക്ക റ്ക്്ഡയറി.പരിബ്ശോേനയകക്ക്്വിബ്േയമോക്ിയഎല്ലോ്ക്പവൃത്ികൾക്ും്ക റ്ക്

ഡയറി് ൂക്ഷിച്ചിരുന്നു. ക റ്കഡയറിയുകട കവര്ബ്പജിൽ ക്പവര്ത്ികയ കുറിച്ചുള്ള ക്പോഥമിക 

വിവരങ്ങൾ ഏകതോരു വയക്തിക്ും മനസ്സിലോക്ോൻ പറ്ുന്നരീതിയിൽ ഉെോബ്കെതോണക 

.ക്പവര്ത്ിആരംഭിക്ുന്നദിവ ംക്പവര്ത്ിഅവ ോനതീയതിഎന്നിവബ്രഖകപടുതിയിരുന്നു,അ

ബ്തോകടോപ്പംഎസ്റ്റിബ്മറ്കതുക,,ക്പവൃത്ിദിനങ്ങൾ,എന്നിവകവര്ബ്പജിൽഉെോയിരുന്നുപണിസ്ഥല

കത്ക ൗകരയങ്ങളുകടലഭയതഅടങ്ങിയകെക്ക്ലിസ്റ്റകഒന്നോംഭോ ംപൂര്ണമോയുംപൂരിപ്പച്ചിരുന്നുഎന്നോ

ൽരെോംഭോ ംപൂരിപിച്ചില്ല.പരിബ്ശോേിച്ചകഫയലുകളിൽഉള്ളക റ്കഡയറിയിൽഎല്ലോംഅേികോരി

കളുകട ോന്നിേയത്ിൽപദ്ധതിആരംഭമീറ്ിംഗ്നടത്ിയതോയിബ്ബോേയകപ്പട്ുക റ്കഡയറിയുകടഒ

രുഭോ മോണവിജിലൻ കആൻഡകബ്മോണിറ്റിങ്കമ്മിറ്ി.വിജിലൻ കആൻഡകബ്മോണിറ്റിങ്കമ്മിറ്ിയുകടറി

ബ്പ്പോര്ട്കഉെോയിരുകന്നങ്കിലുംഅഭിക്പോയങ്ങൾബ്രഖകപ്പടുത്ിയിട്ുെയിരുന്നില്ല.പണിയോയുേങ്ങളു

കടവോടകക റ്കഡയറിയിൽബ്രഖകപടുത്ിയിട്ുെോരുന്നു.ക റ്കഡയറിമകറ്ോരുഒരുഭോ മോണക 

ന്ദര്ശകകുറിപ്പക:ക റ്കഡയറികളിൽ, ന്ദര്ശകരുകടബ്പരും,ഒപ്പും,ബ്രഖകപ്പടുത്ിയിരുകന്നങ്കിലും,

കുറിപ്പകഉെോയിരുന്നില്ല. 

11.CIB-  ിറ്ി ൺ ഇന്ഫർദമഷ്ന് ദബാർഡ ്

കതോഴിലുറപ്പക്പദ്ധതിയുകട് ുതോരയത്ഉറപ്പോക്ുന്നതിനു്ബ്വെിയുള്ള്ഒരു്ഉപോേിയോണക്

 ിറ്ി ൺ്ഇൻഫര്ബ്മഷ്ൻ്ബ്ബോര്ഡക്Para 25(a), schedule 1 അനു രിച്ചക്ഒരു്ക്പവര്ത്ിയുകട്  

അടിസ്ഥോന്വിവരങ്ങൾ്അതോയതക്എസ്റ്റിബ്മറ്ക്തുക് ോേന്ബ്വതന്ഘടകങ്ങൾ്യഥോര്ത്ഥ്

കെലവക്കതോഴിൽ്ദിനങ്ങൾ്തുടങ്ങിയ്വിവരങ്ങൾ് ോേോരണ്ജനങ്ങൾക്ും്മനസ്സിലോകുന്ന്

രീതിയിൽ്ക്പദര്ശിപ്പിബ്ക്െതക്അനിവോരയമോണക..ഓബ്രോ്ക്പവര്ത്ിക്ും്അനു ൃതമോയി്

നിഷ്കര്ഷ്ിച്ചിട്ുള്ള്അളവുകളിൽ്ഉള്ള്ബ്ബോര്ഡുകൾ് ിമൻറകഉം്ബ്കോൺക്കീറ്ും്ഉപബ്യോ ിച്ചക്

നിര്മ്മിച്ചക്സ്ഥോപിക്ണകമന്നക്നിയമം്അനുശോ ിക്ുന്നുെക. ഇരുമ്പക്,ടിൻ്,ഫകള്ക്സകഷ്ീറ്ുകൾ്

തുടങ്ങിയവ്ഉപബ്യോ ിച്ചിട്ുള്ള്ബ്ബോര്ഡുകൾ്സ്ഥോപിക്ുന്നതക്നിയമവിരുദ്ധമോണക. 

നിര്മ്മോണകച്ചലവക്വയക്തി ത്ക്പവര്ത്ികൾക്ക്3000 രൂപയും്കപോതു്ക്പവര്ത്ികൾക്ക്5000 
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രൂപയും്ആണക്പരമോവേി്െിലവക്എന്നോണക്ആനുവൽ്മോസ്റ്റര്് ര്ക്ുലര്്നിഷ്കര്ഷ്ിക്ുന്നതക. 

 ിഐബി്അടങ്ങുന്ന്ഒരു്ബ്ഫോബ്ട്ോ്വര്ക്ക്ഫയലിൽ്ഉൾകപ്പടുത്ണം്എന്നതക്നിര്ബന്ധമോണക. – 

പരിബ്ശോേനയകക്ക്വിബ്േയമോക്ിയ്ക്പവൃത്ികളുകട് ി്ഐ്ബി് ംബന്ധിച്ച്വിവരം്തോകഴ്ബ്െര്ക്ുന്നു 

ക്കമ് ക്പവൃത്ിയുകട്ബ്പരക എ കറിബ്മറ്ക്് എം്ബുക്ിൽ് ഫീൽഡികല്വിവരങ്ങൾ 

1 ബ്മളോറ്ിൻവയൽആണിബ്തോടിൽകയ

ര്ഭൂവ കക്തംവിരിക്ൽ (WC/316573) 

5000 5000  ി്ഐ്ബി്

സ്ഥോപിച്ചിട്ുെക. 

2 കല്ലകകയ്യോല 

(LD/239460) 

5000 0  ി്ഐ്ബി്സ്ഥോപിച്ചിട്ില്ല 

3 കല്ലകകയ്യോല 

(LD/316205) 

5000 0  ി്ഐ്ബി്സ്ഥോപിച്ചിട്ില്ല 

4 കല്ലകകയ്യോല 

(LD/315659) 

5000 0  ി്ഐ്ബി്സ്ഥോപിച്ചിട്ില്ല 

5 കല്ലകകയ്യോല 

(LD/327779) 

5000 0  ി്ഐ്ബി്സ്ഥോപിച്ചിട്ില്ല 

12.ദറാസ്ഗാർേിനം 

കതോഴിൽ്ആവശയകത്കൃതയമോയി്രജിസ്റ്റര്്കെയ്യുന്നതിനും്കതോഴിലോളികളുകട്അര്ഹതകളും്

അവകോശങ്ങളും്അവകര്ബ്ബോേയകപ്പടുത്ുന്നതിനും്പദ്ധതികൾ്പരിഹരിക്ുന്നതിനുമോയി്

ബ്റോസ്ഗോര്്ദിനം് ംഘടിപ്പിബ്ക്െതോണക.   

13.വിജിലന് ആന്റ്  ദമാണിറ്റിംഗ് േമ്മിറ്ി(ജാഗ്ഗത ദമൽദനാട്  മിതി ) 

ഓബ്രോ്ക് ോമപഞ്ചോയത്ിലും്അഞ്ചക്അം ങ്ങളുള്ള്ജോക് ത്ബ്മൽബ്നോട്് മിതി്രൂപീകരിബ്ക്്

െതോണക. ഇതിൽ്പട്ികജോതി-പട്ികവര് ്വിഭോ ങ്ങൾക്ക്ബ്വെക്ത്ക്പോേോനയം്നൽബ്കെതും്

പകുതി്ബ്പര്് കക്തീകൾ്ആയിരിബ്ക്െതുമോണക. ഏറ്വും്കുറഞ്ഞ്കോലയളവിബ്ലക്ക്VMC കയ്

നിയമിബ്ക്െതക്ക് ോമ ഭയോണക. ക്പവര്ത്ി്സ്ഥല് ന്ദര്ശ്നം്കതോഴിലോളികളുമോയി്ആശയ 

വിനിമയം്നടത്ൽ്,ബ്രഖകളുകട്പരിബ്ശോേന്,ക്പവര്ത്ി്സ്ഥ്ല് ൗകരയങ്ങളുകട്പരിബ്ശോേന്

,ക്പവര്ത്ികളുകട് ുണനിലവോരം്നിര്ണയിക്ൽ, തുക്നിര്ണ്യം്ക്പവര്ത്ിയിൽ്ഉടനീളമുള്ള്

റിബ്പ്പോര്ട്ിം ക്ക്പവര്ത്ിയുകട് വഭോവകത്് ംബന്ധിച്ചുള്ള് ു്ണപരമോയ്വിലയിരുത്ൽ്

എന്നി വയോണക്ക്പേോന്െുമതല. VMC എല്ലോ്ക്പവര്ത്ികളും്പരിബ്ശോേി ബ്ക്െതും്മൂലയ്നിര്ണ 

യ്രജിസ്റ്ററിൽ്ബ്രഖകപ്പടുബ്ത്െതും്ബ് ോഷ്യൽ്ഓഡിറ്ക് മയത്ക്അവ്ക് ോമ ഭയിൽ് മര്പ്പി 

ബ്ക്െതുമോണക്VMC റിബ്പ്പോര്ട്ക്ഒരു്കപോതുബ്രഖയോയി്കരുബ്തെ്തും്ആവശയകപ്പടുന്ന തിന നു 

 രിച്ചക്ഒരു്കപോതു്ബ്രഖയോയി്പഞ്ചോയത്ക്നിന്നും്ലഭിബ്ക്െതും്ആണക.്ഏഴക്അം ങ്ങളോണക്

നിലവിൽ്്ഉള്ളതക.,  

ക്ക. ന ബ്പരക Contact number 

1 പി  ം ോേരൻ 9400727225 

2 എകകബ് ോപോലകൃഷ്ണൻ 9447542367 

3 കക്പിബോലകൃഷ്ണൻ 9605350693 

4 പി ഹബ്ദവൻമോസ്റ്റര് 9446679044 

5 കകവൽ ൻ 8547148264 

6 കകരോമകൃഷ്ണൻ 9496843401 

7 T ഷ്ീബ 9496147389 

14.േതണ്ടത്ലുേൾ  

⮚ പരിബ്ശോേനയകക്ക് വിബ്േയമോക്ിയ് കല്ലുകയ്യോല് ,കൃതയമോയ് അളവിൽ് ഇബ്പ്പോഴും്

ഫീൽഡിൽ്കോണുവോൻ് ോേിച്ചതക്അഭിനന്ദന്മര്ഹിക്ുന്നു 

⮚ ്കതോഴിലുറപ്പക് നിയമം് അനുശോ ിക്ും് ് ക്പകോരം് കതോഴിലോളികൾക്ക് ് ക്പവൃത്ി്

ഇടങ്ങളിൽ്അടിസ്ഥോന്ക ൗകരയങ്ങൾ്ലഭയ്മോകുന്നുെക. 

⮚ കതോഴിലോളികൾ് വന്ത്ം്നിലയകക്ക്കതോഴിൽ്്ആവശയകപ്പട്തോയി്കോണുവോൻ് ോേിച്ചില്ല 
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⮚ ക്പവൃത്ി്അനുവദിച്ച്ബ്ഫോറം്ഫയലിൽ്് ൂക്ഷിച്ചതോയി്കോണുവോൻ് ോേിച്ചു 

⮚ ക്പവര്ത്ി് തുടങ്ങുന്നതിനക് മുൻപക് കൃതയമോയി് പദ്ധതി് ആരംഭ് മീറ്ിങക് ബ്െരോറുകെന്നു്്

മുഴുവൻ്കതോഴിലോളികളും്അഭിക്പോയകപ്പട്ക,ഇതു്അഭിനന്ദനമര്ഹിക്ുന്നു് 

⮚ കല്ലകകയ്യോല് എന്ന് ക്പവൃത്ി് ഫയിലിൽ് ഭൂവുടമകളുകട് നികുതി് ര ീതും, 

ബ്റഷ്ൻകോര്ഡും, ഇൻകം  ര്ട്ിഫിക്റ്ക ബ്കോപ്പിയും 

 ൂക്ഷിച്ചിരിക്ുന്നു,എന്നോൽകകപ്പടയിലുള്ളഅബ്പക്ഷകോണോൻ ോേിച്ചില്ല. 

⮚ പരിബ്ശോേനയകക്ക് വിബ്േയമോക്ിയ് എല്ലോ് ് വര്ക്ക്് ഫയലിലുംഎം് ബുക്ക്്

 ൂക്ഷിച്ചിരുന്നു.എം് ബുക്ിൽ് ക്പവൃത്ി് പൂരകതികരിച്ച്

എല്ലോക്പവൃത്ിയുബ്ടയുംഅളബ്ക്വഖകപ്പടുത്ിയിരുന്നു.എന്നോൽ് ഭൂക്പബ്ദശത്ിനകറകകനയും്

ഭൂവുടമയുകട്ബ്പരുകൾബ്രഖകപ്പടുത്ിയിട്ില്ല. 

⮚ വോര്ഷ്ിക് മസ്റ്റര്്  ര്ക്ുലര്് ക്പകോരം് ഒരു് വര്ക്ക് ഫയലിൽ22 ബ്രഖകൾ്

 ൂക്ഷിബ്ക്െതുെക.ഇവികട് പതിബ്നബ്ക്ഴഖകൾ് ് ഫയലിൽ്  ൂക്ഷിച്ചിട്ുെക. അഭിനന്ദന്

മര്ഹിക്ുന്നു 

⮚ കതോഴിലുറപ്പക്പദ്ധതി്ഓഫീ ിൽ് ൂക്ഷിബ്ക്െ്ഏഴു്കറജിസ്റ്ററിൽ് ൂക്ഷിക്ുന്നു. 

⮚ ്ഓഫീ ിൽ് ബ് ോഫകറ്ക്് ബ്കോപ്പിആയി് അക്ഷോംശ് ബ്രഖോംശങ്ങൾ് അടയോളകപ്പടുത്ിയ്

ജിബ്യോടോഗ്ഡക്ബ്ഫോബ്ട്ോക് ോഫക്് ൂക്ഷികുനുെക്എങ്കിലും്ഫയലുകളിൽ്കോണോൻ് ോേിച്ചില്ല. 

15.നിർദേശങ്ങൾ 

● ക്പോബ്ദശിക്ഭോഷ്യിലുള്ള്എസ്റ്റിബ്മറ്ും്ക്പവൃത്ി്സ്ഥലങ്ങളിൽ്ലഭയമോക്ണം. 

● കതോഴിലുറപ്പിൽ്അനുവദനീയമോയതും് മുൻ ണന് ക്കമത്ിലും് ക്പവൃത്ികൾ്ഏകറ്ടുക്ോൻ്

ക്ശദ്ധിബ്ക്െതുെക. 

● വിജിലൻ ക്് ആൻഡക്് ബ്മോണിറ്റിം ക് കമ്മറ്ി് അം ങ്ങകള് ഓബ്രോ് വര്ഷ്വും്

തിരകഞ്ഞടുബ്ക്െതോണക. വിഎം ിയുകട് അഭിക്പോയങ്ങൾ്ക റ്ക് ഡയറിയിൽ് കൃതയമോയി്

ബ്രഖകപ്പടുബ്ത്െതോണക. 

● പദ്ധതിയുകട്ശരിയോയ്രീതിയിലുള്ള്നടത്ിപ്പിനക്വിഎം ിയുകട്ഇടകപടലുകൾ് ക്പവൃത്ി്

സ്ഥലങ്ങളിൽ്ഉെോബ്വെതുെക. 

● കതോഴിലുറപ്പിൽ് ഏകറ്ടുക്ുന്ന് ക്പവൃത്ികളുകട് ് ആസ്തികൾ് ദീര്ഘകോല് നിലനിൽപ്പിനക്്

ആവശയമോയ് ോബ്ങ്കതിക്നിര്ബ്േശങ്ങൾകതോഴിലോളികൾക്ക്ഓവര് ീയര്്മോര്്നൽബ്കെതും്

പോലിക്ുന്നുകെന്നക്്ഉറപ്പു്വരുബ്ത്െതുമോണക. 

● മസ്റ്റര്്ബ്റോളിൽ് ക്പസ്തു ത് ക്പവൃത്ിയുകട്അളവുകൾ്ബ്രഖകപ്പടുത്ുന്ന്എം.ബുക്ിൻകറ്നമ്പര്്

ബ്രഖകപ്പടുബ്ത്െതോണക.   

● മസ്റ്റര്് ബ്റോളിൽ്  ോക്ഷയകപ്പടുത്ുന്ന് ഉബ്ദയോ സ്ഥര്് തീയ്യതി് കൂടി് ബ്രഖകപ്പടുത്ുവോൻ്

ക്ശദ്ധിബ്ക്െതുെക. 

● എല്ലോ്ക്പവൃത്ികളിലും്നിര്ബന്ധമോയും് ി്ഐ്ബി്സ്ഥപിെിരിക്ണം് 

ഉപ ംഗ്ഗഹം 

ക്പവര്ത്ികൾ്തിരകഞ്ഞടുക്ുബ്മ്പോൾ്്അതീവ്ജോക് ത്പുലര്ബ്ത്െതുെക. ഭൂമികയ്പുനരുജ്ജീ്

വി്്പ്പിക്ുന്നതിനു൦്്അതുവഴി്് ുസ്ഥിര്വിക നം് ോേയമോകുന്നതിനും്ലകക്ഷ്യം്കവച്ചിട്ു്ള്ള്

കതോഴിലുറപ്പു്പദ്ധതിയുകട്പ്ലോനിം ക്, നടത്ിപ്പക്എന്നിവ് ോമൂഹിക്പോരിസ്ഥിക്്മോനദണ്ഡങ്ങൾ്

പോലിെക്കകോെക്ശോ കക്തീയ്മോയിത്കന്ന്നടപ്പിലോബ്ക്െതുെക. എങ്ങകനകയങ്കിലും്ക്പവര്ത്ി്

കൾ്നടപ്പിലോക്ി്കെലവക്കൂട്ുക്എന്നും്്്കതോഴിലോളികൾക്ക്കതോഴിൽ്ദിനങ്ങൾ്കൂട്ുക്എന്നും്

മോക്തമോവരുതക്നിലപോടുകൾ.   വയക്തമോയ്കോഴ്ചപ്പോടില്ലോകത്അശോ കക്തീയമോയ്രീതിയിൽ്ക്പവര്്

ത്ികൾ്കതകരകഞ്ഞടുക്ുന്നതും്കെയ്യുന്നതും്, കോലോനു ൃതമല്ലോത്്ക്പവര്ത്ികൾ്കെയ്യുന്ന്

തും്ഇതിനകകറ്യഥോര്ത്ഥ്ലക്ഷയകത്്കളങ്കകപ്പടുത്ുന്നതോയി്്വിഷ്മബ്ത്ോകട്ബ്നോക്ി്നിൽബ്ക്്

െി്വരുന്നതക്ആശങ്കോജനകമോണക. ഈ് ോമൂഹിക്പരിബ്ശോേന്ഒരു്ഉയിര്കത്ഴുബ്ന്നൽപ്പിനു്

 ോേയമോകുന്ന്ക്പതയോശബ്യോകട്ഈ്്റിബ്പ്പോര്ട്ക് മര്പ്പിക്ുന്നു.  

അനുബന്ധം- 1-  

തതാഴിലുറപ്പുപദ്ധതിയിൽഏതറ്ടുത്്തെയ്യാന്പറ്ിയഗ്പവൃത്ിേൾ 

1.  വിഭാഗംഎ :ക്പകൃതിവിഭവപരിപോലനവുമോയിബന്ധകപ്പട്കപോതുക്പവൃത്ികൾ 

2.  വിഭാഗംബി: 

 മൂഹത്ിൽഅവശതഅനുഭവിക്ുന്നവിഭോ ങ്ങൾക്ുള്ളവയക്തി തആസ്തികൾഖണ്ഡി

ക്5ൽപരോമര്ശിക്ുന്നകുടുംബങ്ങൾക്ക്മോക്തം 



 

13 
 

3.  വിഭാഗം ി: 

ബ്ദശീയക് ോമീണഉപജീവനമിഷ്ൻനിബന്ധനകൾഅനു രിക്ുന്ന വയം ഹോയ ംഘങ്ങ

ൾക്കകപോതുഅടിസ്ഥോന ൗകരയങ്ങൾ 

4.  വിഭാഗംഡി: ക് ോമീണഅടിസ്ഥോന ൗകരയങ്ങൾ 

അനുബന്ധം: വിവിേതലത്ിലുള്ള ഉദേയാഗസ്ഥരുതട െുമതലേൾ. 

ദമറ്്  മാരുതട െുമതലേൾ. 

● ക്പവൃത്ി്ഇടങ്ങളിൽ്ആവശയ്മോയ്ക ൗകരയങ്ങൾ്ഉബ്െോ്എന്നക്ഉറപ്പു്വരുത്ുക 

● ക റ്ക് ഡയറിയിൽ് ബ്മോണിറ്റിം ിനക് വരുന്ന് ഉബ്ദയോ സ്ഥകര് കകോെക് ഒപ്പക്

വയകപ്പിക്ണം 

● കതോഴിലോളികൾക്ക് അവരുകട് പത്ു് അവകോശങ്ങകള് കുറിച്ചക് പറഞ്ഞു്

കകോടുക്ുകയും്അവകര്ബ്ബോേോവതകകരിക്ുകയും്കെയ്യുക 

● പുതിയ് കതോഴിൽ് ഇടങ്ങൾ് കകെത്ുവോനും് പുതിയ് കതോഴിൽ് ആ ൂക്തണം്

കെയ്യുവോനും്കതോഴിലോളികകള് ഹോയിക്ുക്. 

● കൃതയമോയി്ബ് ോഷ്യൽ്ഓഡിറ്ക്്ക് ോമ ഭയിലും,കക്പോജകകറ്ക്്മീറ്ിങ്ങിലും്പരിശീലന്

കയോമ്പിലും്പകങ്കടുക്ുക. 

● മറ്ു് കതോഴിലോളികൾക്ക് കൂടി് ബ്മറ്ക്് നകകറ് െുമതലകളിബ്ലക്ക് കടന്നു് വരോനുള്ള്

 ോഹെരയം്ഉെോക്ുക 

● കതോഴിലോളികളുമോയി് നിരന്ത്ര്  മ്പര്ക്ം് പുലര്ത്ുകയും് കൂടുതൽ് ബന്ധം്

സ്ഥോപിക്ുകയും്കെയ്യുക. 

             ഓവർ ീയർ /എഞ്ചിനീയർ 

 

● ക്പവൃത്ികളുകട്എസ്റ്റിബ്മറ്ക്തയ്യോറോക്ൽ. 

● ക്പവൃത്ിയുകട്  ോബ്ങ്കതിക് കോരയങ്ങളും് അളവുകളും് കതോഴിലോളികൾക്ക്

പറഞ്ഞു്കകോടുക്ുക. 

● ക്പവൃത്ിയുകട് അളവുകൾ് ബ്രഖകപ്പടുത്ി് കൂലിനൽകുന്നതി് നോവശയമോയ്

നടപടികൾ്കെയ്യുക. 

പഞ്ചായത്് ത ഗ്േട്റി /അ ിസ്റ്റന്റ ്  ത ഗ്േട്റി 

● പദ്ധതിയുകട്ബ്മൽബ്നോട്ം. 

● ബില്ലുകൾ്അം ീകരിക്ൽ. 

● കതോഴിലോളികളുകട് ബ്വതനം് യഥോ മയം് അവരുകട് എകക്ൗെിൽ്

എത്ികയന്നതക്ഉറപ്പു്വരുത്ൽ. 

● മസ്റ്റര്്ബ്റോളക് ോക്ഷയകപ്പടുത്ി്കതോഴിൽ്അനുമതി്നൽകുക,  

ഗ്ഗാമ ഭ നിർദേശങ്ങൾ  

1)കതോഴിലിടങ്ങളിൽ അടിസ്ഥോന  ൗകരയം ലഭിക്ുന്നില്ല. 

2) കതോഴിൽ  മയം 9:30 മുതൽ 4 മണി വകര ക്കമീകരിക്ണം. 

3)കോടുവയക്ൽ കതോഴിലുറപ്പു പദ്ധതിയിൽ ഉൾകപ്പടുത്ോൻ  ോേിക്ുബ്മോ എന്ന നിര്ബ്േശം 

കതോഴിലോളികളുകട ഇടയിൽ നിന്നക ഉയര്ന്നു വന്നു. 

4)കതോഴിലോളികളുകട ബ്വതനം കൃതയമോയ  മയപരിേിക്ുള്ളിൽ ലഭയമോവുന്നില്ല. 

ഗ്ഗാമ ഭ തീരുമാനങ്ങൾ  

1 )ബ്മറ്ക് മുഖോന്ത്ിരം എല്ലോ കതോഴിലോളികളും  ഒപ്പിട് കതോഴിലിനോയുള്ള അബ്പക്ഷ  (തീയതി ബ്രഖ 

കപടുത്ി )പഞ്ചോയത്ക് ക്ഫെക് ഓഫീ ക വഴി  നൽകുവോൻ തീരുമോനമോയി. 
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2)കതോഴിലോളികൾക്ക കതോഴിലിടങ്ങളിൽ അടിസ്ഥോന  ൗകരയം ലഭയമോക്ോൻ ഉള്ള നടപടി 

ക്കമങ്ങൾ കെയ്യുകവന്നക ഓവര് ിയര്  ഉറപ്പുനൽകി. 

3)കതോഴിലോളികളുകട കൂലി ലഭിക്ോത്തിൽ ഉെോയിരുന്ന ആശയക്ുഴപ്പം ക് ോമ ഭയിൽ 

പങ്കുകവക്ുകയും ആ കത തുടര്ന്നക ഓവര് ിയറുകടയും ക ക്കട്റിയും ഇടകപടൽമൂലം അവികട 

വച്ചക തകന്ന അവരുകട ക്പശ്നം പരിഹരിക്ുകയുംകെയ്തു. 

ഭൂവുടമേളുതട ദപര് വിവരങ്ങൾ 

കല്ലുകയ്യോല 

(LD 316502) 

കല്ലുകയ്യോല 

(LD 239460) 

കല്ലു കയ്യോല 

(LD 315659) 

കല്ലു കയ്യോല 

(LD327779) 

ലക്ഷ്മിക്ുട്ി െക്ന്ദബ്ലഖ ബ്കബ്ളോത്ക ബ്കബ്ളോത്ക ബോലകൃഷ്ണൻ  ര വതി 

ബോലകൃഷ്ണൻ k നോരോയണി കോര്തയോയനിയമ്മ  

ശോന്ത് പോര്വ്വതി   

 ബ്ക്പമലത   

 ക്പജിഷ്   

 മോേവിK   

 C ഉഷ്ോബ്ദവി   

 


