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ഇന്ത്യയിൽ  ോേോരണക്ോരോയ ജനങ്ങളുകട കതോഴിൽ കെയ്യുവോനുള്ള അവകോശകത്  ംരക്ഷിച്ചക 

നിലനിര്ത്ുന്നതിനോയി 2005 ക പകറ്ം ര് അഞ്ചോം തീയതി ബ്ദശീയ ക്ഗോമ്ീണ കതോഴിലുറപക 

നിയമ്ം നിലവിൽ വന്നു. അവിദഗ്ധ കോയിക കതോഴിലിൽ ഏര്കപടോൻ  ന്നദ്ധതയുള്ള 

ക്ഗോമ്ക്പബ്ദശങ്ങളിൽ അേിവ ിക്ുന്ന ഏകതോരു കുടും ത്ിനും ഒരു  ോമ്പത്ിക വര്ഷ്ം 100 

ദിവ ത്ിൽ കുറയോത് കതോഴിൽ ഉറപോക്ുന്നബ്തോകടോപം ഗുണബ്മ്ന്മയുള്ളതും 

സ്ഥോയിയോയി്ുള്ളതും ഉൽപോദനക്ഷമ്വുമ്ോയ ആസ്തികളുകട  ൃഷ്ടിയോണക ഈ പദ്ധതിയുകട 

മ്ുഖയ ലക്ഷയം.ദരിക്ദരുകട ഉപജീവനവും ആയി  ന്ധകപ് വിഭവോടിത്റ ശക്തികപടുത്ുകയും 

 ോമ്ൂഹികമ്ോയി പിബ്ന്നോക്ം നിൽക്ുന്ന എല്ലോ കുടും ങ്ങകളയും പദ്ധതിയിൽ 

ഉൾകപടുത്ുകയും പഞ്ചോയത്ക രോജക സ്ഥോപനങ്ങകള ശക്തികപടുത്ുക  എന്നതും ഇതിൻകറ 

ലക്ഷയമ്ോണക. വിബ്ശഷ്തകൾ 

 

➢ നിയമ്ത്ിൻകറ പിൻ ലമ്ുള്ള അവകോശോേിഷ്ഠ ിതപദ്ധതി 

➢ ക്ഗോമ്പഞ്ചോയത്ക ക്പബ്ദശത്ക തോമ് ിക്ുന്ന 18 വയസ്സക പൂര്ത്ിയോയ 

ഏകതോരോൾക്ും പദ്ധതിയിൽ പങ്കോളിയോകോം 

➢  കക്തീക്ും പുരുഷ്നും തുലയ ബ്വതനം  

➢ പരിസ്ഥിതി  ംരക്ഷണം കോര്ഷ്ിക ബ്മ്ഖലയികല അടിസ്ഥോന  ൗകരയ 

വിക നം എന്നിവയകക്ക മ്ുൻഗണന 

➢ കതോഴിലോളികൾ തകന്ന ക്പവര്ത്ികൾ കകെത്ുകയും ആ ൂക്തണകത് 

 ഹോയിക്ുകയും കെയ്യുന്നു 

➢ ആ ൂക്തണത്ിലും നിര്വഹണത്ിലും തികഞ്ഞ  ുതോരയത 

➢ കരോറുകോകര ഇടനിലക്ോബ്രോ ഇല്ല 

➢ കപോതുജന പങ്കോളിത്ബ്ത്ോകട ബ്ല ര്  ഡ്ജറ്ക 

➢  ോങ്കക ബ്പോബ്സ്റ്റോഫീ ക വഴി മ്ോക്തം ബ്വതന വിതരണം 

➢ കമ്പയൂ്ര് ശൃംഖല വഴിയുള്ള ബ്മ്ോണിറ്റിംഗക  ംവിേോനം 

➢ ക്ഗോമ് ഭ പദ്ധതി ഓിറ്ക കെയ്യുന്നു 

ബ്ദശീയ ക്ഗോമ്ീണ കതോഴിലുറപക പദ്ധതി ക്പകോരം ക്ഗോമ്പഞ്ചോയത്ക ക്പബ്ദശത്ക  നടപിലോക്ുന്ന 

മ്ുഴുവൻ ക്പവൃത്ികളും  ബ് ോഷ്യൽ ഓിറ്ിങ്ങിനു വിബ്േയമ്ോക്ണകമ്ന്ന17(2) വകുപക 

നിഷ്കര്ഷ്ിക്ുന്നു പദ്ധതി ക്പവര്ത്ന കത്പറ്ിയും കപോതു േനംെിലവഴിക്ുന്നതികനപറ്ിയും 

പൗര  മ്ൂഹം നടത്ുന്ന  പര യവും  വതക്ന്ത്വുമ്ോയ പരിബ്ശോേനയോണക ആണക ബ് ോഷ്യൽ 

ഓിറ്ക അഥവോ  ോമ്ൂഹിക പരിബ്ശോേന .കതോഴിലുറപക നിയമ്ക്പകോരം വര്ഷ്ത്ിൽ രെുതവണ 

ബ് ോഷ്യൽ ഓിറ്ക ക്ഗോമ് ഭകൾ എല്ലോ വോര്ിലും കൃതയമ്ോയി നടബ്ത്െതോണകബ് ോഷ്യൽ 

ഓിറ്ക ലൂകട അഴിമ്തി ഇല്ലോതോക്ുന്നതിനും  ുതോരയത ഉറപു വരുത്ുന്നതിനും കോരയക്ഷമ്ത 

വര്േിപിക്ുന്നതിനക   ത്ഭരണം ഉറപോക്ുന്നതിനും കഴിയുന്നു.പദ്ധതി പണം ശരിയോയ 

രീതിയിൽ െിലവഴിച്ചി്ുെക എന്നും പണം കെലവഴിച്ചക അതുകകോെക പദ്ധതിയുകട ലക്ഷയം 

കകവരിച്ചി്ുെക എന്നും ഗുണബ്ഭോക്തോക്ളുകട ജീവിതത്ിൽ ഗുണകരമ്ോയും  കോരയമ്ോയ മ്ോറ്ം 

ഉെോയി്ുെക എന്നക ബ് ോഷ്യൽ കകെത്ോൻ കഴിയുന്നുപദ്ധതി ആ ൂക്തണ്ണം. നിര്വഹണം, 

ബ്മ്ോണിറ്റിംഗക തുടങ്ങി എല്ലോ വയക്തികളും ബ് ോഷ്യൽ ഓിറ്ക ക്ഗോമ് ഭയിൽ നിര് ന്ധമ്ോയും 

പകങ്കടുക്ണം.മ്ഹോത്മോ ഗോന്ധി ബ്ദശീയ ക്ഗോമ്ീണ കതോഴിലുറപകപ ദ്ധതിയിൽ   ുഗമ്വും 

 ുതോരയവുമ്ോയി ബ് ോഷ്യൽ ഓിറ്ക നടത്ുന്നതിനക  ബ്കരളത്ിൽ   വതക്ന്ത് െുമ്തലയുള്ള 

ബ് ോഷ്യൽ ഓിറ്ക യൂണിറ്ക നിലവിൽവന്നു 

1.രീതിശോ കക്തം:തോകഴ പറയുന്ന രീതി അവലം ിച്ചോണക ഈ റിബ്പോര്്ക തയ്യോറോക്ിയി്ുള്ളതക. 

1. ഓിറ്ക പ്ലോൻ  

2. അഭിമ്ുഖം : ിിഒ, പഞ്ചോയത്ക ക്പ ിൻറക, ജനക്പതിനിേികൾ, ക ക്ക്റി & സ്റ്റോഫക ,ബ്മ്റ്ക, 

കതോഴിലോളികൾ, കര്ഷ്കര്,  
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3. ഫയൽ പരിബ്ശോേന  

4. ഫീൽക  ന്ദര്ശനം, നിരീക്ഷണം  

5. റഫറൻ ക വിക നബ്രഖ, വോര്ഷ്ിക പദ്ധതി ബ്രഖ, എംഐഎ ക, രജിസ്റ്ററുകൾ 

6. വിവരങ്ങളുകട ബ്ക്കോീകരണം ബ്ക്കോ ക കവരിഫിബ്ക്ഷ്ൻ, അവ ോനവ് െര്ച്ച 

7. കരടക റിബ്പോര്്ക തയ്യോറോക്ൽ 

 

2. പഞ്ചായത്് അടിസ്ഥാനവിവരങ്ങൾ     
1 ജില്ല കണ്ണൂര് 
2 ബ്ലോക്ക    തളിപറമ്പ 
3 വിസ്തീര്ണം   54.77 

4 വോര്ക  കളുകട എണ്ണം 18 

5 ജന ംഖയ  33011 

6 സ്കൂ ൾ 13 

7 അംഗൻവോടി 33 

8 ക്പോഥമ്ിക ആബ്രോഗയ ബ്കക്ന്ദം  1 

3.തതാഴിലുറപ്്പ പദ്ധതി അടിസ്ഥാന വിവരം 

കതോഴിൽ കോര്ക ( 

ആകക) 

ആകകറ്ീവക കതോഴിൽ 

കോര്ക  

കതോഴിൽ കോര്ക  

(sc/എ ക,ടി) 
നൂറു ദിന കതോഴിൽ 

2737 1765 65 274 

4.വാര്ടഡ് തലത്ില്   തതാഴിലുറപ്്പ പദ്ധതിയില് രജി ്തറര്ട തെയ്തവരുതടവിവരങ്ങൾ 

കതോഴിൽ കോര്ക ( 

ആകക) 

ആകകറ്ീവക 

കതോഴിൽ 

കോര്ക  

ആകകറ്ീവക കതോഴിൽ കോര്ക  (sc/എ ക,ടി) നൂറു ദിന കതോഴിൽ 

145 109 0 22 

5.ഓഡിറ്്  നു വിദേയമാക്കിയ  ഗ്പവൃത്ിേളുതട ലിസ്്റ്റ 

ഗ്േ

ന 

ഗ്പവൃത്ിയുതട ദപര് വര്ടക്ക്  

ഐ,ഡി 

ോലയളവ് ഗ്പവൃത്ി 

േിനങ്ങൾ 

അവിദഗ്ധ 

ബ്വതനം 

വിദഗ്ധ  

ബ്വതനം 

 ാേനങ്ങളുതട 

തുേ ി ,ഐ 

,ബി 

ആതേ 

1 കല്ലുകയ്യോല,LD/315558(523) 
22-11-8 -5-12-18 

303 83628 -  ോേകംഅല്ല 83628 

2 LD/239447(522) 17-12-18-/27-3-19 357 98532 20400  ോേകംഅല്ല 118932 

3 വരമ്പുനിര്മ്ോണംLD/253406(13
/527) 1-11-18/8-12-18 

330 91080 -  ോേകംഅല്ല 91080 

4 LD/252214(527) 
15-10-18/4-11-18 

375 103500 -  ോേകംഅല്ല 103500 

5 തടയണനിര്മ്ോണംWC/329786(
514) 22-12-18/4-1-19 

123 33948 -  ോേകംഅല്ല 33948 

6 WC/330939(514) 22-12-18/4-1-19 128 35328   ോേകംഅല്ല 35328 

7 കക്ൂസ്നിര്മ്ോണംRS/331296(5/2
41) 20-3-19/30-3-19 

10 2760 9100  ോേകംഅല്ല 11860 
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8 ബ്പോത്രബ്തോടകനകകയര്ഭൂവ

 കക്തംവിരിക്ൽ 
WC/316592(512) 7-1-19/5-3-19 

945 260820 - 99820 360640 

9 കപരിങ്ങുളംബ്തോടകനകകയര്ഭൂ

വ കക്തംവിരിക്ൽWC/316594(
513) 19-2-19/26-3-19 

462 127512 - 71824 199336 

6.ഗ്പവര്ടത്ിേളുതടപരിദശാേനവിവരണം 

 ക്പവൃത്ിയുകട ബ്പരക എം, ുക്ിൽ  ഫീൽക   

1 കല്ലുകയ്യോലLD/315558(523),LD/239447(522) 199.16M3 232.70  m 

2 വരമ്പുനിര്മ്ോണംLD/253406(13/527), LD/252214(527) 2146.56 1892.35 

3 കക്ൂസ്നിര്മ്ോണം RS/331296(5/241) Laterite -7.22 m3 L- 2B- 1.4 

4 തടയണനിര്മ്ോണം WC/330939(514) 35 - 

 തടയണനിര്മ്ോണംWC/329786(514) 31.13 - 

5 ബ്പോത്രബ്തോടകനകകയര്ഭൂവ കക്തംവിരിക്ൽWC/316592(512) കയര്വിരിച്ചതു- 375 m2  -  

6 കപരിങ്ങുളംബ്തോടകനകകയര്ഭൂവ കക്തംവിരിക്ൽWC/316594(513) കയര് വിരിച്ചതു  -800m2 നീളം -693.8 

1.േല്ല്േയ്യാല LD/315558(523),LD/239447(522) 

രെുക്പവൃത്ികളിൽ 20 മ്ോസ്റ്റബ്റോളുകളിലോയി 660 കതോഴിൽദിനങ്ങളിലോയി10 ബ്പരുകട ഭൂമ്ിയിൽ 

കെയ്തകല്ലുകയ്യോലവളകരനന്നോയിതകന്നകെയക തി്ുെക . അവഇബ്പോഴും ഉപബ്യോഗക്പദമ്ോയ 

അവസ്ഥയിൽ തകന്നആണകഉള്ളതക.  എന്നോൽ നഫീ  കക പി എന്ന ആളുകട വസ്തു വിൽ കുറച്ചു 

ഭോഗത്ു രെു  വരി കല്ലും  ോക്ി ഭോഗം ഒരു വരി കല്ലക നിരത്ി വയകക്ുകയോണക കെയ്തു. കൂടോകത 

കനിയബ്കോടൻ യബ്ശോദ യുകട വസ്തു വിൽ കുറച്ചു ഭോഗത്ു ഇഷ്ടിക കല്ലുകൾ ഒരു വരി 

നിരത്ിവച്ചതോയോണക കെതക.  
2.വരമ്പുനിര്ടമാണം LD/253406(13/527), LD/252214(527) 

രെുക്പവൃത്ികളിൽ 20 മ്ോസ്റ്റബ്റോളുകളിലോയി 704 കതോഴിൽ ദിനങ്ങളിലോയി കെയ്തവയലുകളിൽ 

പലതിലുംപുതിയവരമ്പുകൾനിര്മ്ച്ചിരുന്നു. ജോനകി, ക്ശീബ്ദവി, കമ്ോ്മ്മൽബ്രോഹിണി, ബ്ദവിവിപി, 

പോറുഇരിങ്ങൽ, ശശി, യബ്ശോദവി എന്നിവരുകട വരമ്പുനിര്മ്ോണം കവള്ളം നിറഞ്ഞതിനോൽ അളക്ോൻ 

 ോേിച്ചില്ല.  

3.േക്കൂസ്നിര്ടമാണം RS/331296(5/241) 

4മ്ോസ്റ്റബ്റോളുകളിലോയി 10 കതോഴിൽദിനങ്ങളിലോയികെയ്തക്പവൃത്ിഫയലിൽവര്ക്ക കംപ്ലീഷ്ൻ 

 ര്്ിഫിക്റ്കഉെോയിരുന്നുഎങ്കിലുംകക്ൂസ്നിര്മ്ോണംപൂര്ത്ിയോയിരുന്നില്ല. പ്ലം ിംഗക വര്ക്ക  

ഒന്നും തകന്ന കെയ്തിരുന്നില്ല.  

4. തടയണനിര്ടമാണം WC/330939(514), WC/329786(514)  

രെുക്പവൃത്ികളിൽ8മ്ോസ്റ്റബ്റോളുകളിലോയി251 കതോഴിൽ ദിനങ്ങളിലോയി കെയ്തതടയണ നിര്മ്ോ 

ണ ത്ിനകകറയോകതോരുഅവബ്ശഷ്ിപുംമ്ഴ കോരണം  ോക്ി ഉെോയിരുന്നില്ല. എങ്കിലും തടയണ 

ഉപബ്യോഗക്പദം ആയിരുന്നു എന്നോണക  മ്ീപവോ ികൾ പറഞ്ഞതക.   

5. തപരിങ്ങുളംദതാട്നേ്യര്ടഭൂവ ്ഗ്തംവിരിക്കല് WC/316594(513) 

15മ്ോസ്റ്റബ്റോളുകളിലോയി462കതോഴിൽദിനങ്ങളിലോയികെയ്തബ്തോടകനകകറകയര്ഭൂവ കക്തംവിരിച്ചതകഇ

ബ്പോഴുംകോണോൻ ോേിച്ചു. കുറച്ചുഭോഗം മ്ോക്തബ്മ്കോട്കയ റിയതിനൽ അളക്ോൻ  ോേിക് തിരു 

ന്നുള്ളൂ. മ്ണ്ണിടിച്ചിൽ ഇല്ലോകതബ്തോടകകന  ംരക്ഷിക്ോൻകയര് ഭൂവ കക്തത്ിനു  ോേിച്ചു എങ്കിലും 

കയര് ഭൂവ കക്തത്ിനുള്ളിലൂകട വളര്ന്നകോട്നശിപിക്ുബ്മ്പോൾ ഭൂവ കക്തത്ിനു ബ്കടു പോടു കൾ 

ഉെോകുന്നു കവന്നുംഅതിനോൽകോടുകൾ നശിപിക്ോൻ ോേിക്ുന്നില്ല എന്നും ഒരു കര്ഷ്കൻ 

പരോതിപറഞ്ഞു.  

6.ദപാത്രദതാട്നേ്യര്ടഭൂവ ്ഗ്തംവിരിക്കല് WC/316592(512)  

27മ്ോസ്റ്റബ്റോളുകളിലോയി945 കതോഴിൽദിനങ്ങളിലോയി കെയ്തബ്തോടകനകകറ ഇരുകരയും ബ്തോ്ിലും 

കോട്കയറിയുംകവള്ളംനിറഞ്ഞവയലുകളുംആയതിനോൽഅളവകഎടുക്ബ്നോകയര്ഭൂവ കക്തംകോ
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ണോബ്നോകഴിഞ്ഞില്ല. മ്ീപവോ ികളിൽ നിന്നും കതോഴിലോളികളിൽ നിന്നും ക്പവൃത്ി നടന്ന 

തോയി തകന്നയോണക മ്ന ിലോക്ോൻ  ോേിച്ചതക.  

7.അവോശഅേിഷ്ഠ ിതനിരീക്ഷണങ്ങള് 

മ്ഹോത്മഗോന്ധി ബ്ദശീയക്ഗോമ്ീണ കതോഴിലുറപക നിയമ്ത്ിലൂകട ക്ഗോമ്ീണ ജനതയകക്ക കതോഴിൽ നല്ക 

കപടുന്നബ്തോകടോപം അവരുകട പത്ു അവകോശങ്ങളും  ംരക്ഷിക്കപടുന്നു.ബ് ോഷ്യൽ ഓിറ്ി 

ലൂകട ക്പവൃത്ികളുകട പരിബ്ശോേനയും അബ്തോകടോപം കതോഴിലോളികളുകട പത്വ കോശ ങ്ങളും 

 ംരക്ഷി ക്കപടുന്നുകവന്നും വിലയിരുത്ുന്നു.കതോഴിലുറപക നിയമ്ത്ിലൂകട കതോഴിലോളി ക 

ൾക്ക  ലഭയമ്ോയ അവകോശങ്ങകള കുറിച്ചക തോകഴ പറയുന്നു. 

തതാഴില് ോര്ടഡുമായി ബന്ധതപ്പവ: 

കതോഴിൽകോര്ക ഒരുആേികോരികബ്രഖയോണക.മ്ഹോത്മോ ഗോന്ധി ബ്ദശീയ ക്ഗോമ്ീണ കതോഴിലുറപക 

നിയമ്ത്ികല കഷ്യൂൾ 2 ക്പകോരം കതോഴിൽ കോര്ിനക അബ്പക്ഷ നൽകുന്ന കുടും ങ്ങൾക്ക 15 

ദിവ ത്ിനകം തികച്ചും ക ൗജനയമ്ോയി കതോഴിൽ കോര്ക  ലഭയമ്ോക്ണകമ്ന്നക 

അനുശോ ിക്ുന്നു. കൂടോകത കൃതയമ്ോയ ഇടബ്വളകളിൽ കോര്ക പുതുക്ി നൽബ്കെതുമ്ോണക. 

കതോഴിൽ കോര്ക കതോഴിലോളികളുകട കകവശം തകന്നയോണക  ൂക്ഷിബ്ക്െതക. 

കതോഴിൽകോര്ുകൾഎല്ലോംകൃതയമ്ോയി ൂക്ഷിച്ചി്ുെക.  അവ കൃതയമ്ോയി പൂരിപിച്ചുo കോണോൻ 

 ോേിച്ചു.  

തതാഴില് ലഭിക്കുന്നത്  ംബന്ധിച്ച്: 

കതോഴിൽ കോര്ുള്ള ഏകതോരു കുടും ത്ിനും 100 ദിവ കത് അവിദഗ്ദ കോയിക കതോഴിലിനക 

അവകോശമ്ുെക. അബ്പക്ഷ നൽകിയോൽ കകപറ്ു രശീതക നൽകുകയും15 ദിവ ത്ിനകം 

കതോഴിൽ  ലഭയമ്ോക്ണകമ്ന്നും നിയമ്ത്ിൽ ക്പതിപോദിക്ുന്നു..അബ്പക്ഷ  വീകരിക്ുന്ന 

മ്ുറയകക്ക അബ്പക്ഷകനക കകപറ്ു രശീതക  നിര് ന്ധമ്ോയും നൽകണകമ്ന്നക നിയമ്ത്ിൽ 

അനുശോ ിക്ുന്നുെക . കതോഴിലോളികൾഒരുമ്ിച്ചുആണകകതോഴിൽനുഅബ്പക്ഷ മ്ര്പിക്ുന്നതു. 

അബ്പക്ഷിച്ചു15ദിവ ത്ിനുള്ളിൽതകന്നകതോഴിൽലഭിക്ുന്നുഎന്നുതകന്നയോണകകതോഴിലോളികളി

ൽനിന്നുംഅറിയോൻകഴിഞ്ഞതക.  

കതോഴിലില്ലോയ്മദവതനം: 

കതോഴിൽ ആവശയകപ്ു കഴിഞ്ഞോൽ 15 ദിവ ത്ിനകം കതോഴിൽ ലഭയമ്ോക്ോത്പക്ഷം 

കതോഴിലില്ലോയ്മ ബ്വതനം ലഭിക്ോൻ അവകോശമ്ുെക.വോര്ികലകതോഴിലോളികളക ആവശയ കപടുന്ന 

മ്ുറയകക്ക കതോഴിൽ ലഭിക്ോറുെക,അതുകകോെക തകന്ന കതോഴിലില്ലോയ്മ ബ്വതനം ലഭിബ്ക്െ 

 ോഹെരയം ഉെോയി്ില്ല 

4.തഷ്ല്്  ഓ് ദഗ്പാജേ്റ്്    ംബന്ധിച്ച്: 

വോര്ിൽ ആവശയമ്ോയ വിക ന ക്പവൃത്ികൾ കകെത്ുന്നതിനക കതോഴിലോളികൾക്ക 

അവകോശം ഉെക. കതോഴിൽ കകെത്ുന്നതിനു കതോഴിലോളികളുകടയും ബ്മ്റ്ികെയും ഭോഗത്ക  

നിന്നും പങ്കോളിത്മ്ുെോവുന്നുെക ,എന്നോൽ കതോഴിലുറപിൽ അനുവദനീയമ്ോയ ആസ്തി വിക ന 

ക്പവൃത്ികൾ കകെത്ുന്നതിനക വോര്ികല വിവിേ ബ്മ്ഖലയിൽ ഉള്ളവരുകട പങ്കോളിത്ം 

ഉെോബ്വെതുെക.അത്രത്ിൽ ഉള്ള ബ്യോഗം നടന്നതോയി കോണുന്നു അബ്തോകടോപം ആക്ഷൻ 

പ്ലോനിനകകറ ബ്കോപി ഫയലിൽ  ൂക്ഷിച്ചിരിക്ുന്നു 

5.യാഗ്താ തെലവ ് ംബന്ധിച്ച്: 

കതോഴിലോളികൾക്ക തോമ്  സ്ഥലത്ുനിന്നും 5 കിബ്ലോമ്ീറ്ര് െുറ്ളവിൽ കതോഴിൽ 

ലഭിക്ുവോനുള്ള അവകോശമ്ുെക ,ക്പസ്തു ത പരിേിക്ു പുറത്ു  കതോഴിൽ കെബ്യ്യെ  ോഹെരയം 

ഉെോവുകയോകണങ്കിൽ യോക്തോ  ത്യോയി കൂലിയുകട 10% തുക നിലവികല കൂലി ക്പകോരം  27 

രൂപ 10 കപ  ക്പവൃത്ി ദിവ ങ്ങളിൽ ലഭയമ്ോക്ണം. അഞ്ചകകിബ്ലോമ്ീറ്ര് പരിേിക്പുറം 

കതോഴിലുറപക ക്പവൃത്ി കെയ്തില്ല എന്നോണു കതോഴിലോളികളിൽ നിന്നും മ്ന ിലോക്ോൻ 

കഴിഞ്ഞതക. 

6.ഗ്പവൃത്ി സ്ഥലതത് ത ൌേരയങ്ങൾ  ംബന്ധിച്ച്; 
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കതോഴിലിടങ്ങളിൽ ലഭിബ്ക്െ അടിസ്ഥോന ക ൗകരയങ്ങളോയ ക്പഥമ് ശുക്ശൂഷ്ോ  ംവിേോനങ്ങൾ ,

വിക്ശമ്  മ്യകത് തണൽ  ൗകരയം, കുടികവളളം എന്നിവ കതോഴിലോളികൾക്ക ക ൗജനയമ്ോയി 

ലഭയമ്ോബ്ക്െതുെക.കതോഴിലോളികളുമ്ോയുള്ള കൂടിക്ോഴ്ചയിൽ മ്ന ിലോക്ോൻ ോേിച്ചതക 

കുടികവള്ളത്ിനോയി  പോക്തം ,ഗ്ലോ ക  , കയ്യുറകോലുറ  എന്നിവ ലഭയമ്ോയി ്ുെക എന്നും ക്പഥമ് ശുക്ശൂഷ് 

മ്രുന്നുകൾ വോങ്ങിെു ഓഫീ ിൽ ില്ലക നല്കു യോണ് കെയ്യുന്നതകഎന്നുംഅറിയോൻകഴിഞ്ഞു.  

അപേടങ്ങൾ  ംബന്ധിച്ച്:കതോഴിലുറപക ബ്ജോലിക്ികട കതോഴിലോളികൾക്ക ഏകതങ്കിലും 

തരത്ിലുള്ള അപകടം  ംഭവിച്ചു ബ്പോവുകയോകണങ്കിൽ നിയമ്ത്ികല കഷ്യൂൾ 

2(5)ക്പകോരവുംഅദ്ധയോയം 9 കല പരോമ്ര്ശങ്ങളുകട അടിസ്ഥോനത്ിലും െികിൽ ോ 

കെലവുകളുകട ബ്രഖകൾ  മ്ര്പിക്ുന്ന മ്ുറയകക്ക  ക്പസ്തു ത തുക മ്ുഴുവനും അനുവദിച്ചു 

കകോടുബ്ക്െതോണക.ഓിറ്ക  കോലയളവിൽ അത്രത്ിൽ ഉള്ള അപകടങ്ങൾ ഒന്നും 

 ംഭവിച്ചി്ില്ല . 

7.ദവതനം ലഭയമാക്കുന്നത്  ംബന്ധിച്ച്; 

കതോഴിലുറപക നിയമ്ത്ിൽ ത ക്ഷന് 3(2)ക്പകോരം മ്സ്റ്റര് ബ്റോളക കോലോവേി കഴിഞ്ഞു 

15ദിവ ത്ിനകം കതോഴിലോളികളുകട അകക്ൗെിൽ കൂലി ലഭിക്ുവോൻ അവകോശമ്ുെക . 

പഞ്ചോയത്ിൽ നിന്നും പതിനഞ്ചക ദിവ ത്ിനുളളിൽ എഫക.ടി.ഒ ജനബ്ററ്ക കെയ്തി്ുെക.  

15േിവ ത്ിനേംദവതനം ലഭയമായിതലങ്കില് നഷ്ട പരിഹാരം ലഭിക്കുവാനുള്ള 

അവോശം 

കതോഴിൽ പൂര്ത്ീകരിച്ചു പതിനഞ്ചു ദിവ തകനുള്ളിൽ കൂലി ലഭിെിരുന്നികലനകകിൽ  

കൂലിയുകട  0.05  ശതമ്ോനം നഷ്ട പരിഹാരം ലഭിക്കുവാനുള്ള അവോശം ഉണ്ട്. 

പഞ്ചോയത്ിൽ നിന്നും പതിനഞ്ചക ദിവ ത്ിനുളളിൽ എഫക.ടി.ഒ ജനബ്ററ്ക കെയ്തി്ുെക.നിലവിൽ 

ബ്കക്ന്ദ  രകകോരിൽ നിന്നും ഫെക  ലഭയമ്ോകതിരിക്ുന്ന  ോഹെരയത്ിൽ മ്ോക്തമ്ോണക ബ്വതനം 

ലഭിക്ോൻ  കവകുന്നതക. 

പരാ-തി പരിഹാരം  ംബന്ധിച്ച്: 

കതോഴിലുറപുമ്ോയി  ന്ധകപ് ഏകതങ്കിലുംകോരയത്ിൽ പരോതിയുെോകുന്ന പക്ഷം ആയതക 

ബ്രഖോമ്ൂലം പഞ്ചോയത്ിൽ പരോതികപടോവുന്നതോണക ,ക്പസ്തു ത പരോതികൾ  വീകരിച്ചു ര ീറ്ക  

നൽകുകയും പരമ്ോവേി 7 ദിവ  പരിേിക്ുള്ളിൽ അബ്നവഷ്ിച്ചു പരോതിക്ോരനക മ്റുപടി 

നൽബ്കെതോണക(section (19) .പരോതികൾ അറിയിക്ുന്നതിനുള്ള ബ്ടോൾ ക്ഫീ നമ്പരക (18004251004 ) 

കപോതുജനങ്ങൾക്ക കോണോവുന്ന രീതിയിൽ പഞ്ചോയത്ക ഓഫീ ിൽ ക്പദര്ശിപിബ്ക്െതുെക . 

പഞ്ചോയത്ികല പരോതി രജിസ്റ്റര് പരിബ്ശോേിച്ചബ്പോൾ ഇതുവകരയോയി രെു പരോതികൾ 

രജിസ്റ്ററിൽ ബ്രഖകപടുത്ിയതോയും അതിനുള്ള നടപടി  വീകരിച്ചതോയും കോണകപ്ു. 

ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്  നടത്ുന്നത്  ംബന്ധിച്ച്: 

കതോഴിലുറപിൽ ഏകറ്ടുത് ക്പവൃത്ികൾ ബ് ോഷ്യൽ ഓിറ്ക  നടത്ുന്നതിൽ 

പങ്കോളികളോവുന്നതിനു കതോഴിലോളികൾക്ക അവകോശമ്ുെക.(ക ക്ഷൻ 17.2)  

8.തതാഴിലാളിേളുതടേടമേൾ 

1. കൃതയ മ്യത്കകതോഴിൽസ്ഥലത്കഹോജരോയിഒപക വയകക്ുക. 

2. കതോഴിലുറപകക്ഗോമ് ഭയകക്കബ് ോഷ്യൽഓിറ്കക്ഗോമ് ഭയുംകൃതയമ്ോയിപകങ്കടുക്ുക 

3. ക്പകൃതി ംരക്ഷണത്ിനകആവശയമ്ോയക്പവൃത്ികൾഏകറ്ടുത്കനടപിലോക്ുക. 

4. ആസ്തി ൃഷ്ടിക്ുന്നക്പവൃത്ികൾ  കകെത്ിബ്മ്റ്കകനയുംപഞ്ചോയത്കഅേികൃതകരയും   

 അറിയിക്ുക. 

9.രജി ്തറര്ട പരിദശാേന 

 

ബ്കക്ന്ദ ര്ക്ോരിനകകറ നിര്ബ്ദശ ക്പകോരം തോകഴ പറയുന്ന ഏഴു രജിസ്റ്റര് നിര് ന്ധമ്ോയും 

ക്ഗോമ്പഞ്ചോയത്ിൽ  ൂക്ഷിബ്ക്െതോണക. AMC ക്പകോരമ്ുള്ള 7 രജിസ്റ്ററുകളുംഉെോയിരുന്നു.അവ 

തോകഴ പറയ്യുന്നു. 

 

തതാഴില് ോര്ടഡ് രജിസ്റ്റര്ട  . 
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എം .ഐ .എ ിൽ നിന്നും കൗണ്ബ്ലോക കെയ്ത ബ്കോപിയിൽ വോര്ക  തലത്ിൽ ഉള്ള എല്ലോ 

വിവരങ്ങളും ഉൾകപടുത്ിയി്ുെക.  

ഗ്ഗാമ ഭരജിസ്റ്റര്ട 

കതോഴിലുറപുമ്ോയി  ന്ധകപ് ക്ഗോമ് ഭകൾ ,തുടങ്ങിയവ ബ്രഖകപടുത്ുന്നതിനക ബ്യോഗങ്ങൾ  

വോര്ക  തലത്ിൽ ക്പബ്തയക ക്ഗോമ് ഭോ രജിസ്റ്റര്  ൂക്ഷിബ്ക്െതോണക ..വോര്ക  തലത്ിൽ ക്ഗോമ് ഭ 

രജിസ്റ്റര്  ൂക്ഷിച്ചി്ുെക 

തതാഴില് അദപക്ഷാ രജിസ്റ്റര്ട  

കതോഴിൽ ആവശയകപ്ു ലഭിക്ുന്ന അബ്പക്ഷകളുകട വിവരങ്ങളും അതുക്പകോരം അവര്ക്ക 

കതോഴിൽ അനുവദിച്ചതിനകകറ വിവരങ്ങളും  ക്പസ്തു ത രജിസ്റ്ററിൽ ബ്രഖകപടുത്ി 

കവബ്ക്െതോണക’MIS ൽ നിന്നും കൗണ്ബ്ലോക കെയ്ത ബ്കോപിയിൽ എല്ലോ വിവരങ്ങളും 

ഉൾകപടുത്ിയി്ുെക 

വര്ടക്ക് രജിസ്റ്റര്ട: 

കതോഴിലുറപിൽ നടപിലോക്ുന്ന ക്പവൃത്ികളുകട വിവരങ്ങൾ യഥോ മ്യം ക്പസ്തു ത രജിസ്റ്ററിൽ 

ബ്രഖകപടുകതെതോണക.2018 19 കോലയളവിൽ കെയ്യുവോൻ ഉബ്േശിച്ചിരുന്ന മ്ുഴുവൻ ഫയലുക 

ളുബ്ടയും വിവരങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ   എം,ക എ.എ ക ൽ നിന്നും ൗണ്ബ്ലോക കെയ്തു  ൂക്ഷി 

ച്ചിരിക്ുന്നു.(പഞ്ചോയത്ികെ മ്ുഴുവൻ  ക്പവൃത്ികളും 

ആസ്തിരജിസ്റ്റര്ട: (സ്ഥിര ആസ്തികളുകട രജിസ്റ്റര്) 

ആസ്തിരജിസ്റ്റര് ൂക്ഷിച്ചിരിക്ുന്നു ഇതുവകര കെയ്ത എല്ലോ ക്പവൃത്ികളും ബ്രഖ കപടുതിയി്ുെക  

പരാതി രജിസ്റ്റര്ട: 

കതോഴിലുറപക പദ്ധതിയുമ്ോയി  ന്ധകപ് ഏതു പരോതിയും വോക്ോബ്ലോ ,ബ്രഖോമ്ൂലബ്മ്ോ 

ലഭിക്ുകയോകണങ്കില \                                  രജിസ്റ്ററിൽ ബ്രഖകപടുത്ുകയും നിര് ന്ധമ്ോയും 

കകപറ്ു ര ീതക പരോതിക്ോരനക നൽകുകയും ബ്വണം  .18004255720 എന്ന ബ്ടോൾ ക്ഫീ നമ്പറിൽ 

പരോതികൾ ബ്രഖകപടുത്ോം എന്നുള്ള വിവരം കതോഴിലോളികൾക്ക ലഭയമ്ോക്ണം. 

തമറ്ീരിയല്രജിസ്റ്റര്ട :  

കതോഴിലുറപിൽ ഏകറ്ടുക്ുന്ന ക്പവൃത്ികളുകട ഭോഗമ്ോയി വരുന്ന  ോേന  ോമ്ക്ഗികളുകട 

വോങ്ങൽ തീരുമ്ോനം ,ഉപബ്യോഗം,നീക്ിയിരിപക,കെലവുകൾ എന്നിവ  ം ന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ 

മ്ുഴുവനും ക്പസ്തു ത രജിസ്റ്ററിൽ ബ്രഖകപടുബ്ത്െതോണക. 

10.ഗ്പവൃത്ി യലിതല 22 ദരഖേൾ 

എ .എം  ി ക്പകോരം ഒരു ക്പവൃത്ി ഫയലിൽ തോകഴപറയുന്ന ഇരുപത്ിരെു ബ്രഖകൾ 

നിര്ബന്ധമ്ോയും ഉെോയിരിബ്ക്െോതോണക. 

1.േവര്ടദപജ് 

വോര്ഷ്ിക മ്ോസ്റ്റര്  ര്ക്ുലര് ക്പകോരം കവര്ബ്പജിൽ പഞ്ചോയത്ക വിവരങ്ങൾ, ജില്ല, ക്പവര്ത്ി 

നടപിലോക്ിയ വിവരങ്ങൾ, അടങ്കൽ തുക, ആകക കെലവക, നടത്ിയ തീയതി,  മ്ുതലോയ 

വിവരങ്ങൾ ബ്രഖകപടുബ്ത്െതോണക.  പരിബ്ശോേിച്ച ഫയലുകളിൽവോര്ഷ്ിക മ്ോസ്റ്റര്  ര്ക്ുലര് 

ക്പകോരമ്ുള്ള കവര് ബ്പജക  ൂക്ഷിച്ചി്ില്ല.  

2.തെേ് ലി ് റ് ്

വര്ക്ക ഫയലിൽ  ൂക്ഷിച്ചിരിക്ുന്ന വിവരങ്ങളുകട പ്ികയും, അവയുകട ബ്പജക നമ്പറും 

ബ്രഖകപടുബ്ത്െ കെക്ക ലിസ്റ്റകഫയലിൽ  ൂക്ഷിബ്ക്െതോണക. പരിബ്ശോേിച്ച ഫയലുകളിൽ 

ഒന്നിലുംകെകക ലി ക റ്ക ൂക്ഷിച്ചി്ില്ല. 

3.ആക്ഷൻപ്ലാന് 



9 
 

ഒരു ജനകീയ ഇടകപടലിനകകറ ബ്നര്  ോക്ഷയം കതളിയി ക്ുന്ന ബ്രഖയോണക ആക്ഷൻ പ്ലോൻ 

ബ്കോപിക്ഗോമ് ഭ നിര്ബ്േ. ശിക്ുന്ന ക്പവര്ത്ികൾ കഷ്ൽഫക ഓഫക ബ്ക്പോജക്ടിബ്ലക്ക മ്ോറ്ുകയും 

ഇതിൽനിന്നും മ്ുൻഗണന അടിസ്ഥോനത്ിൽ അതോതക  ോമ്പത്ിക വര്ഷ്ത്ിൽ ആവശയമ്ുള്ള 

ക്പവര്ത്ി കതരകഞ്ഞടുത്ക ആക്ഷൻ പ്ലോൻ തയ്യോറോക്ുകയും കെയ്യും ആക്ഷൻ പ്ലോനിൽ ഉൾകപ്  .

ക്പവര്ത്ി തകന്നയോബ്ണോ നടപിലോക്ിയതക എന്നക മ്നസ്സിലോക്ുന്നതിനും ആക്ഷൻപ്ലോൻ ബ്കോപി 

ഉപകരിക്ുന്നു.പരിബ്ശോേിച്ച ഫയലുകളിൽ  AMC ക്പകോരം നിര് ന്ധമ്ോയും ഉെോയിരിബ്ക്െ 

ആക്ഷൻ പ്ലോനിൻകറ ബ്കോപി 2ഫയലിൽ (LD/252214(527),WC/329786(514)) മ്ോക്തം ൂക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല.  

4.എസ്റ്റിദമറ്്ഡിസ ന്ആന്ഡ്ദഗ്ഡായിങ ്

 ോബ്ങ്കതിക എസ്റ്റിബ്മ്റ്ക പദ്ധതിയിൽ ഏകറ്ടുക്ുന്ന ഓബ്രോ ക്പവര്ത്ിക്ും  ംസ്ഥോന  ര്ക്ോര് 

െുമ്തലകപടുത്ിയ അേികോര സ്ഥോനത്ിനകകറ അനുമ്തിബ്യോടുകൂടിയ  ോബ്ങ്കതിക എസ്റ്റിബ്മ്റ്ക 

ഉെോയിരിബ്ക്െതോണക.ഓബ്രോ ക്പവര്ത്ിക്ും എസ്റ്റിബ്മ്റ്ിനകകറ  ംക്ഷിപ്തം, ിക ൻ, 

ക്പവര്ത്ിയുകട ക്പതീക്ഷിത ബ്ന്ങ്ങൾ വിശദീകരിക്ുന്ന  ോബ്ങ്കതിക കുറിപക തുടങ്ങിയവ 

ഉെോയിരിബ്ക്െതും ക കവര് ബ് ോഫകറ്ക കവയറിലൂകട ഓണ്കലനോയി അനുമ്തികൾ 

ലഭയമ്ോബ്ക്െതുമ്ോണക .എല്ലോ ഫയലുകളിലും വിശദമ്ോയഎസ്റ്റിബ്മ്റ്ക ഉെോയിരുന്നു. എസ്റ്റിബ്മ്റ്ിൽ 
 ോബ്ങ്കതികവിദഗ്ധരുകട ഒപക ഉെോയിരുന്നു .എന്നോൽ ഇതകജനകീയഭോഷ്യിൽ ആയിരുന്നില്ല.  

5.ഭരണാനുമതി 

ഒരു വോര്ിൽ ഒരു വര്ഷ്ം നടപിലോക്ുന്ന കതോഴിലുറപക പദ്ധതി ക്പവര്ത്നങ്ങൾക്ക പഞ്ചോയത്ക 

ഭരണ  മ്ിതി നൽകുന്ന അംഗീകോരമ്ോണക ഭരണോനുമ്തിപരിബ്ശോേിച്ച ഫയലുകളിൽ 

ഭരണോനുമ്തി യുകട ബ്കോപികെില്ല . 

7. ംദയാജിതപദ്ധതി(േൺദവര്ടജന് ്) 

ഓിറ്ക  നു വിബ്േയമ്ോക്ിയ ക്പവര്ത്ികൾക്ും ഈ ബ്രഖകൾ  ോേകമ്ല്ല. 

8.ഡിമാന്ഡ്ദാം 

േക്കൂസ്നിര്ടമാണംഒഴിതേമറ്ുള്ളവയില്ഡിമാന്ഡ്ദാം ൂക്ഷിച്ചിരുന്നു.  

9.വര്ടക്ക്അദലാദക്കഷ്ന്ദാം 

കതോഴിൽ ആവശയകപ്വര്ക്ുകതോഴിൽ അനുവദിച്ചുകകോെുള്ള വര്ക്ക അബ്ലോബ്ക്ഷ്ൻ 

ബ്ഫോംWC/330939 തടയണനിർമാണംഒഴികെഎല്ലാ ക്പവര്ത്ിയുകട ഫയലില് ം  ൂക്ഷിച്ചിരുന്നു. 

10.ഇമസ്റ്റര്ട ദറാൾ 

കതോഴിലോളികൾ കതോഴിൽ കെയ്യുന്ന തീയതി, ദിവ ം ഉൾകപകട ഹോജര് 

ബ്രഖകപടുത്ുന്നതിനുള്ള അടിസ്ഥോന ബ്രഖയോണക ഇമ്സ്റ്റര് ബ്റോൾ.ഇതിൽ ബ്ലോക്ക കവലപകകമ്ൻറക 

ഓഫീ ര്, പഞ്ചോയത്ക ക ക്ക്റി എന്നിവര് ഒപും,   ീലുംബ്രഖകപടുബ്ത്െതോണക.  ഇ-മ്സ്റ്റര് 

ബ്റോളുകളിൽ ബ്ലോക്ക കവലപകകമ്ൻറക ഓഫീ ര്, പഞ്ചോയത്ക ക ക്ക്റി എന്നിവര് ഒപും,  

 ീലുംബ്രഖകപടുത്ിയി്ുെക . മ്സ്റ്റര് ബ്റോളിൽ  എം  ുക്ക   നമ്പര് 

ബ്രഖകപടുത്ിയില്ലപരിബ്ശോേനയ്യകക്ക വിബ്േയമ്ോക്ിയ വര്ക്ക  ഫയലികല മ്സ്റ്റര് ബ്റോളിൽ 

കവ്ിത്ിരുത്ലുകൾഉതണ്ടങ്കിലുംമതിയായവിശേീേരണംമസ്റ്റ് ര്ടദറാള്നു  പിറേില് 

ദരഖതപ്പടു ത്ിയി്ില്ല.  

Si.
no 
ക്പവൃത്ി മ്സ്റ്റബ്റോൾ

നമ്പര് 

കതോഴിലോളിയുകട

ബ്പരക,കോര്ഡ്നമ്പര് 

റിമ്ോര്ക്സക 

1 വരമ്പുനിര്മ്ോണംLD/253406(13/527
) 

22658 - കയിലിഅറ്നകറൻ കബ്ടോ

്ൽകെയ്തത്ിരുത്ി 

2 കല്ലുകയ്യോലLD/239447(522) 25166, 
29292,29293 

 ബ്ടോ്ൽഅറ്നകറൻസ്തിരു

ത്ി 

3 ബ്പോത്രബ്തോടകനകകയര്ഭൂവ

 കക്തംവിരിക്ൽWC/316592(512) 

28455 കമ്ല 13/65, 

രുക്മിനി 13/69 

ഒപകബ്ലകഉപബ്യോഗിച്ചകതി

രുത്ി 

35682,35683,3
5684,30266 

 ബ്ടോ്ൽഅറ്നകറൻസ്തിരു

ത്ി 

11.തമഷ്ര്ടതമന്റ്പുസ്തേം (M Book) 
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ക്പവര്ത്ി തുടങ്ങുന്നതിനക മ്ുമ്പും ബ്ശഷ്വും അളവുകൾ ബ്രഖകപടുത്ുന്നതിനുള്ള അടിസ്ഥോന 

ബ്രഖയോണക കമ്ഷ്ര്കമ്നകറക   ുക്ക..എല്ലോ ഫയലുകളിലും M book ഉെോയിരുന്നു.കമ്ഷ്ര്കമ്ൻറക 

 ുക്ിൽ നമ്പര് ബ്പജക നമ്പര് ഇവ ബ്രഖകപടുത്ിയി്ുെക AS,TS നമ്പര് ബ്രഖകപടുത്ിയി്ില്ല. ക്പീ 

കമ്ഷ്ര്കമ്ൻറക ബ്രഖ കപടുത്ിയിരുന്നു. ന്ധകപ് ഉബ്ദയോഗസ്ഥര് അതോയതക ഓവര് ിയര്, 

എൻജിനീയര് എന്നിവരുകട ഒപകകമ്ഷ്ര്കമ്നകറക   ുക്ിൽ ഉെോയിരുന്നു.പരിബ്ശോേനയകക്ക 

വിബ്േയമ്ോക്ിയ  വര്ക്ക  ഫയലിലുംഎം  ുക്ക   ൂക്ഷിച്ചിരുന്നു.എം  ുക്ിൽ അളവുകൾ 

ബ്രഖകപടുത്ുബ് ോൾ ക്പവൃത്ി കെയുന്ന ക്പബ്ദശം ഉടമ്യുകട ബ്പരക , ര്ബ്േ നമ്പര് എന്നിവ 

ഉൾകപടുത്ിയി്ില്ല 

12.തമറ്ീരിയല്ലിസ്റ്റ് 

ഓഡിറ്്നവിേയമാക്കിയ2ഗ്പവൃത്ിേൾതമെറ്ീരിയല്ലിസ്്റ്റഉണ്ട്.  

13.ബ്വജക ലിസ്റ്റക 

കതോഴിലോളികൾ എക്ത ദിവ ം ബ്ജോലി കെയ്തു എന്നതിനക അടിസ്ഥോനകപടുത്ി അവര്ക്ക 

നൽബ്കെ തുക അതോയതകകൂലി, ആയുേങ്ങൾക്ക കകോടുക്ുന്ന വോടക,  മ്ൂര്ച്ച കൂ്ുന്നതിനുള്ള 

തുക എന്നിവ എല്ലോം കോണിച്ചു കകോെക പണം കകമ്ോറുന്നതിനക ബ്വെി തയ്യോറോക്ുന്ന 

ക്പേോനകപ് ഒന്നോണക ബ്വജക ലിസ്റ്റക.  മ്സ്റ്റര് ബ്റോൾ ക്പകോരമ്ുള്ള ബ്വജക ലിസ്റ്റക എല്ലോ ഫയലിലും കോണോൻ 

 ോേിച്ചു. 

14.മസ്റ്റര്ടദറാൾ /യല്മാറ്സ്ലിപ്പുേൾ 

ഒരു മ്സ്റ്റര് ബ്റോൾ അവ ോനിെക 3 ദിവ ത്ിനകം തകന്ന അളവുകൾ  ന്ധകപ് ഉദയോഗസ്ഥൻ 

ബ്രഖകപടുത്ണം എന്നക നിയമ്ം അനുശോ ിക്ുന്നു.അളവുകളിൽ ക്കമ്ബ്ക്ടുകൾ ഉെോയോബ്ലോ, 

ഉപബ്യോഗിക്ുന്ന കമ്റ്ീരിയലിനകകറ കവോളിറ്ിയിൽ നിലവോരം കുറയകക്ുകബ്യോ, ഉയര്ന്ന എസ്റ്റിബ്മ്റ്ക 

കോണിക്ുകബ്യോകെയ്യുന്നതക നിയമ്വിരുദ്ധമ്ോവുകയും ക ക്ഷൻ 25 അനുശോ ിക്ുന്ന ശിക്ഷകക 

വിബ്േയമ്ോബ്വെി വരുകയും കെയ്യും. എല്ലോ ഫയലുകളിലും ഫയൽ ക്ടോക്ിംഗക ബ്ഫോം അഥവോ 

മ്സ്റ്റര് ബ്റോൾ മ്ൂവകകമ്ൻറക സ്ലിപകഉെോയിരുന്നു.  ആരംഭിച്ച തീയതിയും അവ ോനിച്ച തീയതിയും 

ബ്രഖകപടുത്ിയിരുന്നു. മ്റ്ു ക്പേോനകപ് ബ്കോളങ്ങൾ MIS ൽ അപക ബ്ലോക കെയ്ത തീയതി .ബ്വതനം 

അനുവദിച്ച  മ്ുതലോയവ ബ്രഖകപടുത്ി യിരിക്ുന്നു. 

15. തമറ്ീരിയല് വൌച്ചര്ട ബില്  

കമ്റ്ീരിയൽ വൗച്ചര്  ില്ലകഉെോയിരുന്നു .  

16.ഫെക ക്ടോൻസ്ഫര് ഓര്ര് (FTO)’ 

പരിബ്ശോേിച്ച ഫയലുകളിൽ ഒന്നും ഫെകക്ടോൻസ്ഫര്ഓര്ര്(FTO)’ ഹോര്ക  ബ്കോപി   ൂക്ഷിച്ചിരുന്നു. 

17. ദറായല്റ്ി 

പരിബ്ശോേന  വിബ്േയമ്ോക്ിയ   വര്ക്ക  ഫയലിൽ ബ്റോയൽറ്ി ഉെോയില്ല.  

18.ദാദ്ാഗ്ഗാ ്

ക്പവര്ത്ി തുടങ്ങുന്നതിനക മ്ുമ്പക ക്പവര്ത്ി നടന്നു കകോെിരിക്ുബ്മ്പോൾ ,   ക്പവര്ത്ി 

പൂര്ത്ീകരിച്ചു കഴിയുബ്മ്പോൾ  തുടങ്ങിയഓബ്രോ ഘ്ത്ികലയും ബ്ഫോബ്്ോകൾ ഫയലിൽ 

 ൂക്ഷിക്ണകമ്ന്നക നിഷ്കര്ഷ്ിച്ചിരിക്ുന്നു ഇത്രത്ിലുള്ള  വിവിേ ഘ്ങ്ങളികല 

ബ്ഫോബ്്ോകൾ  LD/ 252214(527),WC/329786(514)എന്നിവയിൽബ്ഫോബ്്ോഉെോയില്ല .   

19 .ജിദയാ ടാഗ്ഡ്  ദാദ്ാ ്  

ക്പവര്ത്ി സ്ഥലം തിരിച്ചറിയുന്നതിനുള്ള ഉപോേിയോണക ജിബ്യോ ടോഗ്ഡക ബ്ഫോബ്്ോ ക.  

അവയുകടബ് ോഫകറ്ക  ബ്കോപി ഓഫീ ിൽ  ൂക്ഷിക്ുന്നു 

20 ഗ്പവൃത്ി പൂര്ടത്ീേരണ  ാക്ഷയപഗ്തം 

ക്പവൃത്ി പൂര്ത്ീകരണ  ോക്ഷയപക്തംLD/252214(527)എന്നഫയലിൽഉെോയില്ല.  
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21. ബ് ോഷ്യൽഒ ോിറ്ക 

എഎം ി ക്പകോരമ്ുള്ള ബ് ോഷ്യൽ ഒ ോിറ്ക നടപോക്ുന്നതക ഇബ്പോഴോണക. 

22.സ റ്്ഡയറി 

 ംസ്ഥോന  ര്ക്ോരിനകകറ നിര്ബ്േശക്പകോരംവര്ക്ക ഫയലിൽ  ൂക്ഷിബ്ക്െ 22 മ്കത് 

ബ്രഖയോണക ക റ്കയറി.പരിബ്ശോേനയകക്ക  വിബ്േയമ്ോക്ിയ ക്പവൃത്ികൾ 

േക്കൂസ്നിര്ടമാണംഒഴിതേമറ്ുള്ളവയക്്ക് ക റ്ക യറി  ൂക്ഷിച്ചിരുന്നു,.ക റ്ക യറി യുകട 

ഒരു ഭോഗമ്ോണക  വിജിലൻ ക ആൻക ബ്മ്ോണിറ്റിങക കമ്മിറ്ി.അംഗങ്ങൾഒപുമ്ോക്തം ബ്രഖ 

കപടുത്ിയിരിക്ുന്നു.  

11.CIB-  ിറ്ി ൺ ഇന്ര്ടദമഷ്ന് ദബാര്ടഡ ്

കതോഴിലുറപക പദ്ധതിയുകട  ുതോരയത ഉറപോക്ുന്നതിനു ബ്വെിയുള്ള ഒരു ഉപോേിയോണക 

 ിറ്ി ണ് ഇൻഫര്ബ്മ്ഷ്ൻ ബ് ോര്ക Para 25(a), schedule 1 അനു രിച്ചക ഒരു ക്പവര്ത്ിയുകട 

അടിസ്ഥോന വിവരങ്ങൾ അതോയതക എസ്റ്റിബ്മ്റ്ക തുക  ോേന ബ്വതന ഘടകങ്ങൾ യഥോര്ത്ഥ 

കെലവക കതോഴിൽ ദിനങ്ങൾ തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ  ോേോരണ ജനങ്ങൾക്ും ഗുണബ്ഭോക്തോ 

ക്ൾക്ും മ്നസ്സിലോകുന്ന രീതിയിൽ ക്പദര്ശിപിബ്ക്െതക അനിവോരയമ്ോണക..ഈ ബ് ോര്ക 

സ്ഥോപിബ്ക്െതക ഓബ്രോ ക്പവര്ത്ിയുകടയും ആരംഭഘ്ത്ിൽ ആണക. ഓബ്രോ ക്പവര്ത്ിക്ും 

അനു ൃതമ്ോയി നിഷ്കര്ഷ്ിച്ചി്ുള്ള അളവുകളിൽ ഉള്ള ബ് ോര്ുകൾ  ിമ്ൻറകഉം ബ്കോണ്ക്കീറ്ും 

ഉപബ്യോഗിച്ചക നിര്മ്മിച്ചക സ്ഥോപിക്ണകമ്ന്നക നിയമ്ം അനുശോ ിക്ുന്നുെക. ഇരുമ്പക ,ടിൻ ,ഫകള 

ക്സകഷ്ീറ്ുകൾ തുടങ്ങിയവ ഉപബ്യോഗിച്ചി്ുള്ള ബ് ോര്ുകൾ സ്ഥോപിക്ുന്നതക നിയമ്വിരുദ്ധമ്ോണക. 

നിര്മ്മോണകച്ചലവക വയക്തിഗത ക്പവര്ത്ികൾക്ക 3000 രൂപയും കപോതു ക്പവര്ത്ികൾക്ക 5000 

രൂപയും ആണക പരമ്ോവേി െിലവക എന്നോണക ആനുവൽ മ്ോസ്റ്റര്  ര്ക്ുലര് നിഷ്കര്ഷ്ിക്ുന്നതക. 

 ിഐ ി അടങ്ങുന്ന ഒരു ബ്ഫോബ്്ോ വര്ക്ക ഫയലിൽ ഉൾകപടുത്ണം എന്നതക നിര് ന്ധമ്ോണക.  

ക്കമ്  ക്പവൃത്ിയുകട ബ്പരക എ കറിബ്മ്റ്ക   എം  ുക്ിൽ  ഫീൽികല വിവരങ്ങൾ 

1 കല്ലുകയ്യോല 
LD/315558(523) 

5000 ബ്രഖകപടുത്ിയി്ില്ല  ിഐ ിസ്ഥോപിച്ചി്ില്ല 

2 LD/239447(522) 5000 ബ്രഖകപടുത്ിയി്ില്ല  ി ഐ  ി സ്ഥോപിച്ചി്ില്ല 

3 വരമ്പുനിര്മ്ോണം 
LD/253406(13/527) 

4000 ബ്രഖകപടുത്ിയി്ില്ല  ി ഐ  ി സ്ഥോപിച്ചി്ില്ല 

4 LD/252214(527) 5000 ബ്രഖകപടുത്ിയി്ില്ല  ി ഐ  ി സ്ഥോപിച്ചി്ില്ല 

5 ബ്പോത്രബ്തോടകനകകയര്ഭൂവ

 കക്തംവിരിക്ൽWC/316592(512) 

5000 ബ്രഖകപടുത്ിയി്ില്ല  ി ഐ  ി സ്ഥോപിച്ചി്ില്ല 

6 കപരിങ്ങുളംബ്തോടകനകകയര്ഭൂവ

 കക്തംവിരിക്ൽWC/316594(513) 

5000 ബ്രഖകപടുത്ിയി്ില്ല  ി ഐ  ി സ്ഥോപിച്ചി്ില്ല 

7 കക്ൂസ്നിര്മ്ോണംRS/331296(5/241) 3000 ബ്രഖകപടുത്ിയി്ില്ല  ി ഐ  ി സ്ഥോപിച്ചി്ില്ല 

8 തടയണനിര്മ്ോണംWC/330939(514) 5000 ബ്രഖകപടുത്ിയി്ില്ല  ി ഐ  ി സ്ഥോപിച്ചി്ില്ല 

9 തടയണനിര്മ്ോണംWC/32986(514) 5000 ബ്രഖകപടുത്ിയി്ില്ല  ിഐ ിസ്ഥോപിച്ചി്ില്ല 

12.ദറാസ്ഗാര്ടേിനം 

കതോഴിൽ ആവശയകത കൃതയമ്ോയി രജിസ്റ്റര് കെയ്യുന്നതിനും കതോഴിലോളികളുകട അര്ഹതകളും 

അവകോശങ്ങളും അവകര ബ് ോേയകപടുത്ുന്നതിനും പദ്ധതികൾ പരിഹരിക്ുന്നതിനുമ്ോയി 

ബ്റോസ്ഗോര് ദിനം  ംഘടിപിബ്ക്െതോണക.  

13.വിജിലന് ് ആന്ഡ്  ദമാണിറ്റിംഗ് േമ്മിറ്ി(ജാഗ്ഗത ദമല്ദനാ്  മിതി 

ഓബ്രോ ക്ഗോമ്പഞ്ചോയത്ിലും അഞ്ചക അംഗങ്ങളുള്ള ജോക്ഗത ബ്മ്ൽബ്നോ്  മ്ിതി രൂപീകരി ബ്ക്െ 

തോണക. ഇതിൽ പ്ികജോതി-പ്ികവര്ഗ വിഭോഗങ്ങൾക്ക ബ്വെക്ത ക്പോേോനയം നൽബ്ക െതും 

പകുതി ബ്പര്  കക്തീകൾ ആയിരിബ്ക്െതുമ്ോണക. ഏറ്വും കുറഞ്ഞ കോലയളവിബ്ലക്ക VMC കയ 

നിയമ്ിബ്ക്െതക ക്ഗോമ് ഭയോണക. ക്പവര്ത്ി സ്ഥല  ന്ദര്ശ നം കതോഴിലോളികളുമ്ോയി ആശയ 

വിനിമ്യം നടത്ൽ ,ബ്രഖകളുകട പരിബ്ശോേന ,ക്പവര്ത്ി സ്ഥ ല  ൗകരയങ്ങളുകട പരിബ്ശോേന 

,ക്പവര്ത്ികളുകട ഗുണനിലവോരം നിര്ണയിക്ൽ, തുക നിര്ണ യം ക്പവര്ത്ിയിൽ ഉടനീളമ്ുള്ള 
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റിബ്പോര്്ിംഗക ക്പവര്ത്ിയുകട  വഭോവകത്  ം ന്ധിച്ചുള്ള ഗു ണപരമ്ോയ വിലയിരുത്ൽ 

എന്നി വയോണക ക്പേോന െുമ്തല. VMC എല്ലോ ക്പവര്ത്ികളും പരിബ്ശോേിബ്ക്െതും മ്ൂലയ നിര്ണയ 

രജിസ്റ്ററിൽ ബ്രഖകപടുബ്ത്െതും ബ് ോഷ്യൽ ഓിറ്ക  മ്യത്ക അവ ക്ഗോമ് ഭയിൽ  മ്ര്പി 

ബ്ക്െതുമ്ോണക VMC റിബ്പോര്്ക ഒരു കപോതുബ്രഖയോയി കരുബ്തെ തും ആവശയ കപടുന്നതി നനു 

 രിച്ചക ഒരു കപോതു ബ്രഖയോയി പഞ്ചോയത്ക നിന്നും ലഭിബ്ക്െതും ആണക.6 അംഗങ്ങളോണക നില 

വിൽ  ഉള്ളതക. നിലവിൽ െില അംഗങ്ങൾ  ക റ്ിൽ വരോറില്ല എന്നോണക കതോഴിലോളികളിൽ 

നിന്നും അറിയോൻ  ോേിച്ചതക.  

ക്കമ് ന ബ്പരക ബ്കോെോകകറ്ക നമ്പര് 

1 എംവികരുണോകരൻ 9961976583 

2 വിവി ബ്രോജിനി 7025844633 

3  ൗമ്ിനിനോരോയണൻ 8137944033 

4.  ുബ്രശൻഎം 9947418803 

5  ുശീലപി 9633171241 

6 ബ്രോഹിണിടിപി - 

14.േതണ്ടത്ലുേൾ  

➢ പരിബ്ശോേനയകക്ക വിബ്േയമ്ോക്ിയ കല്ലുകയ്യോല ,കൃതയമ്ോയ അളവിൽ ഇബ്പോഴും 

ഫീൽിൽ കോണുവോൻ  ോേിച്ചതക അഭിനന്ദന മ്ര്ഹിക്ുന്നു. എന്നോൽ നഫീ  കക പി, 

യബ്ശോദ എന്നിവരുകട കയ്യോലകൾകട െില ഭോഗം കല്ലക /ഇഷ്ടിക നിരത്ി വച്ച നിലയിൽ 

ആണക കോണോൻ കഴിഞ്ഞതക.  

➢ ബ്തോഴിലിനുആയുള്ള അബ്പക്ഷ ക്ഫനകറക  ഓഫീ ക വഴി  വീകരിക്ുന്നതക 

അഭിനന്ദനോര്ഹമ്ോണക 

➢ കതോഴിലുറപക പദ്ധതിയുകട  ുതോരയത ഉറപു വരുത്ുന്നതിനക ക്പവൃത്ി 

ആരംഭിക്ുന്നതിനു മ്ുമ്പക പദ്ധതി വിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയ ക്പോബ്ദശിക ഭോഷ്യിലുള്ള 

 ിറ്ി ണ് ഇൻഫര്ബ്മ്ഷ്ൻ ബ് ോര്ക  ക്പവൃത്ി സ്ഥലത്ക സ്ഥോപിച്ചി്ില്ല.  

➢ മ്ുഴുവൻ കതോഴിലോളികൾക്ും പഴയ കതോഴിൽ കോര്ക പുതുക്ി പുതിയ കതോഴിൽകോര്ക 

പഞ്ചോയത്ിൽ നിന്നും അനുവദിച്ചി്ുെക 

➢  കതോഴിലുറപക നിയമ്ം അനുശോ ിക്ും  ക്പകോരം കതോഴിലോളികൾക്ക  ക്പവൃത്ി 

ഇടങ്ങളിൽ അടിസ്ഥോന ക ൗകരയങ്ങൾ ലഭയ മ്ോകുന്നുെക.  

➢ ക്പവൃത്ി അനുവദിച്ച ബ്ഫോറം ഫയലിൽ   ൂക്ഷിച്ചതോയി കോണുവോൻ  ോേിച്ചു 

➢ ക്പവര്ത്ി തുടങ്ങുന്നതിനക മ്ുൻപക കൃതയമ്ോയി പദ്ധതി ആരംഭ മ്ീറ്ിങക ബ്െരോറുകെന്നു  

മ്ുഴുവൻ കതോഴിലോളികളും അഭിക്പോയകപ്ക,ഇതു അഭിനന്ദനമ്ര്ഹിക്ുന്നു .  

➢ പരിബ്ശോേനയകക്ക വിബ്േയമ്ോക്ിയ   വര്ക്ക  ഫയലിലുംഎം  ുക്ക   ൂക്ഷിച്ചിരുന്നു.എം 

 ുക്ിൽ അളവുകൾ ക്പവൃത്ി പൂരകതികരിച്ച എല്ലോ ഭൂക്പബ്ദശത്ിനകറകകനയും 

ഭൂവുടമ്യുകട ബ്പരും ആ  ക്പബ്ദശത്ിൽ പൂരകതികരിച്ച ക്പവൃത്ിയുകട അളവക ബ്രഖ 

കപടുത്തിരുന്നതക ഒരു ബ്പോരോയ്മ ആണക 

➢ വോര്ഷ്ിക മ്സ്റ്റര്  ര്ക്ുലര് ക്പകോരം ഒരു വര്ക്ക ഫയലിൽ22 ബ്രഖകൾ 

 ൂക്ഷിബ്ക്െതുെക.ഇവികട പതികന്ു ബ്രഖകൾ ഫയലിൽ  ൂക്ഷിച്ചി്ുെക. അഭിനന്ദന 

മ്ര്ഹിക്ുന്നു 

➢ കതോഴിലുറപക പദ്ധതി ഓഫീ ിൽ  ൂക്ഷിബ്ക്െ ഏഴു കറജിസ്റ്ററിൽ  ൂക്ഷിക്ുന്നു. 

➢ വി എം  ി കമ്മിറ്ിയിൽ  നിലവികല കതോഴിലോളി  ബ്രോജിനി വിവി അംഗമ്ോയി കോണോൻ 

കഴിഞ്ഞു. കതോഴിലോളികൾ വി എം  ി കമ്മിറ്ിയിൽ അംഗം ആകോൻ പോടില്ല. കൂടോകത 

ബ്രോഹിണി എന്ന അംഗത്ിനകകറ ബ്കോണ്ടോക്ടക നമ്പര് കതോഴിലോളികൾബ്ക്ോ മ്റ്ു 

അംഗങ്ങൾബ്ക്ോ അറിയില്ല.  
➢ കക്ൂ ക നിര്മ്ോണം പൂര്ത്ീകരണ  ോക്ഷയപക്തം ഉെോയിരുകന്നങ്കിലും 

പണിപൂര്ത്ിയോകോതിരുന്നതക ഒരു ബ്പോരോയ്മയോണക  

15.നിര്ടദേശങ്ങൾ 
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• കതോഴിലുറപിൽ അനുവദനീയമ്ോയതും മ്ുൻഗണന ക്കമ്ത്ിലും ക്പവൃത്ികൾ ഏകറ്ടുക്ോൻ 

ക്ശദ്ധിബ്ക്െതുെക. 

• വിജിലൻ ക  ആൻക  ബ്മ്ോണിറ്റിംഗക കമ്മറ്ി അംഗങ്ങകള ഓബ്രോ ആറുമ്ോ ം കൂടുബ്മ്പോൾ 

തിരകഞ്ഞടുബ്ക്െതോണക. വിഎം ിയുകട അഭിക്പോയങ്ങൾ ക റ്ക യറിയിൽ കൃതയമ്ോയി 

ബ്രഖകപടുബ്ത്െതോണക. 

• പദ്ധതിയുകട ശരിയോയ രീതിയിലുള്ള നടത്ിപിനക വിഎം ിയുകട ഇടകപടലുകൾ ക്പവൃത്ി 

സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉെോബ്വെതുെക. 

• കതോഴിലുറപിൽ ഏകറ്ടുക്ുന്ന ക്പവൃത്ികളുകട  ആസ്തികൾ ദീര്ഘകോല നിലനിൽപിനക  

ആവശയമ്ോയ  ോബ്ങ്കതിക നിര്ബ്േശങ്ങൾകതോഴിലോളികൾക്ക ഓവര് ീയര് മ്ോര് നൽബ്കെതും 

പോലിക്ുന്നുകെന്നക  ഉറപു വരുബ്ത്െതുമ്ോണക. 

• മ്സ്റ്റര് ബ്റോളിൽ ക്പസ്തു ത ക്പവൃത്ിയുകട അളവുകൾ ബ്രഖകപടുത്ുന്ന എം. ുക്ിൻകറ നമ്പര്, 

ബ്ജോലികെയ്യുന്നതീയതിഎന്നിവബ്രഖകപടുബ്ത്െതോണക.   

• കതോഴിലിടങ്ങളിൽ അടിസ്ഥോന ക ൗകരയങ്ങൾനിര് ന്ധമ്ോയും ഒരുക്ണം. 

• എല്ലോ ക്പവൃത്ികളിലും നിര് ന്ധമ്ോയും  ി ഐ  ി സ്ഥപിെിരിക്ണം.  

• കതോഴിലോളികൾ വി എം  ി കമ്മിറ്ിയിൽ അംഗം ആകോൻ പോടില്ല 

ഉപ ംഗ്ഗഹം 

ക്പവര്ത്ികൾ തിരകഞ്ഞടുക്ുബ്മ്പോൾ അതീവ ജോക്ഗത പുലര്ബ്ത്െതുെക. ഭൂമ്ികയ 

പുനരുജ്ജീവി പിക്ുന്നതിനു൦  അതുവഴി ുസ്ഥിര വിക നം  ോേയമ്ോകുന്നതിനും ലകക ഷ്യം 

കവച്ചി്ുള്ള കതോഴിലുറപു പദ്ധതിയുകട പ്ലോനിംഗക , നടത്ിപക എന്നിവ  ോമ്ൂഹിക 

പോരിസ്ഥികമ്ോനദണ്ഡങ്ങൾ പോലിെക കകോെക ശോ കക്തീയ മ്ോയിത്കന്ന നടപിലോബ്ക്െതുെക. 

എങ്ങകനകയങ്കിലും ക്പവര്ത്ികൾ നടപിലോക്ി കെലവക കൂ്ുക എന്നുംകതോഴിലോളികൾക്ക 

കതോഴിൽ ദിനങ്ങൾ കൂ്ുക എന്നും മ്ോക്തമ്ോവരുതക നിലപോടുകൾ.   . ഈ  ോമ്ൂഹിക പരിബ്ശോേന 

ഒരു ഉയിര്കത്ഴുബ്ന്നൽപിനു  ോേയമ്ോകുന്ന ക്പതയോശബ്യോകട ഈറിബ്പോര്്ക  മ്ര്പിക്ുന്നു.  

അനു ന്ധം- 1-  

തതാഴിലുറപ്പുപദ്ധതിയില്ഏതറ്ടുത്്തെയ്യാന്പറ്ിയഗ്പവൃത്ിേൾ 

1.  വിഭാഗംഎ :ക്പകൃതിവിഭവപരിപോലനവുമ്ോയി ന്ധകപ്കപോതുക്പവൃത്ികൾ 

2.  വിഭാഗംബി: 

 മ്ൂഹത്ിൽഅവശതഅനുഭവിക്ുന്നവിഭോഗങ്ങൾക്ുള്ളവയക്തിഗതആസ്തികൾഖണ്ഡി

ക 5ൽപരോമ്ര്ശിക്ുന്നകുടും ങ്ങൾക്ക്മോക്തം 

3.  വിഭാഗം ി: 

ബ്ദശീയക്ഗോമ്ീണഉപജീവനമ്ിഷ്ൻനി ന്ധനകൾഅനു രിക്ുന്ന വയം ഹോയ ംഘങ്ങ

ൾക്കകപോതുഅടിസ്ഥോന ൗകരയങ്ങൾ 

4.  വിഭാഗംഡി: ക്ഗോമ്ീണഅടിസ്ഥോന ൗകരയങ്ങൾ 

അനു ന്ധം: വിവിേതലത്ിലുള്ള ഉദേയാഗസ്ഥരുതട െുമതലേൾ. 

ദമറ്്  മാരുതട െുമതലേൾ. 

• ക്പവൃത്ി ഇടങ്ങളിൽ ആവശയ മ്ോയ ക ൗകരയങ്ങൾ ഉബ്െോ എന്നക ഉറപു വരുത്ുക 

• ക റ്ക യറിയിൽ ബ്മ്ോണിറ്റിംഗിനക വരുന്ന ഉബ്ദയോഗസ്ഥകര കകോെക ഒപക 

വയകപിക്ണം 

• കതോഴിലോളികൾക്ക അവരുകട പത്ു അവകോശങ്ങകള കുറിച്ചക പറഞ്ഞു 

കകോടുക്ുകയും അവകര ബ് ോേോവതകകരിക്ുകയും കെയ്യുക 

• പുതിയ കതോഴിൽ ഇടങ്ങൾ കകെത്ുവോനും പുതിയ കതോഴിൽ ആ ൂക്തണം 

കെയ്യുവോനും കതോഴിലോളികകള  ഹോയിക്ുക . 

• കൃതയമ്ോയി ബ് ോഷ്യൽ ഓിറ്ക  ക്ഗോമ് ഭയിലും,കക്പോജകകറ്ക  മ്ീറ്ിങ്ങിലും പരിശീലന 

കയോമ്പിലും പകങ്കടുക്ുക. 

• മ്റ്ു കതോഴിലോളികൾക്ക കൂടി ബ്മ്റ്ക  നകകറ െുമ്തലകളിബ്ലക്ക കടന്നു വരോനുള്ള 

 ോഹെരയം ഉെോക്ുക 

• കതോഴിൽ കോര്ിൽ ആവശയമ്ുള്ള വിവരങ്ങൾ ബ്രഖകപടുത്ുക. 

• മ്സ്റ്റര് ബ്റോളിൽ കതോഴിലോളികളുകട ഹോജര് ഉറപു വരുത്ുക . 
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• ക്പവൃത്ി സ്ഥലങ്ങളിൽ ക്പവൃത്ിയുകട ബ്മ്ൽബ്നോ്ം. 

ഓവര്ട ീയര്ട എഞ്ചിനീയര്ട/ 

 

• ക്പവൃത്ികളുകട എസ്റ്റിബ്മ്റ്ക തയ്യോറോക്ൽ. 

• ക്പവൃത്ിയുകട  ോബ്ങ്കതിക കോരയങ്ങളും അളവുകളും കതോഴിലോളികൾക്ക 

പറഞ്ഞു കകോടുക്ുക. 

• ക്പവൃത്ിയുകട അളവുകൾ ബ്രഖകപടുത്ി കൂലിനൽകുന്നതി നോവശയമ്ോയ 

നടപടികൾ കെയ്യുക. 

ഗ്പവൃത്ി നടന്ന ഭൂ ഉടമേളുതട വിവരങ്ങൾ 

 കല്ലകകയ്യോലLD/315558(523),LD/239447(522) വരമ്പുനിര്മ്ോണം LD/252214(527), 
LD/253406(13/527) 

1 നഫീ കക ഭോസ്കരൻകകവി രോജലക്ഷ്മി അനിൽകുമ്ോര്എ വിവിലീലവതി 

2 നഫീ കകപി െോലിൽകൃഷ്ണൻ അജിത ജോനകിഎം കെയ്കു്ിപി 

3 ബ്മ്ോഹനൻകക ഉഷ്കുമ്ോരി കുഞ്ഞിരോമ്ൻനീലബ്കോൽ നോരോയണൻഎം പിവിദോബ്മ്ോദരൻ 

4 യബ്ശോദകക    ഇ്മ്മൽകണ്ണൻ 

ഗ്ഗാമ ഭനിര്ടദേശങ്ങൾ 

*കതോഴിലോളികൾക്കആവശയോനുരണംകതോഴിൽലഭയമ്ോകുന്നില്ല. 

*എല്ലോക്പവര്ത്ികളിലും ി.ഐ. ി.സ്ഥോപിക്ുന്നില്ല. 

*ക്പവൃത്ിഫയലുകളിൽക്പവൃത്ികെയ്തസ്ഥലത്ിനകകറഉടമ്യുകടവിവരങ്ങൾകൃതയമ്ോയിഉൾകപ

ടുത്ിയി്ില്ല. 

*മ്ോറ്ിനകകറയോക്തെിലവകലഭിക്ുന്നില്ല. 

കതോഴിലുറപകഉബ്ദയോഗസ്ഥനകകറമ്റുപടി 

*കതോഴിലോളികൾമ്റ്ുവോര്ിൽപണികയടുക്ോൻതയ്യോറോകണങ്കിൽഅതിനുള്ളഅവ രംഉെോ

ക്ിതരോകമ്ന്നകമ്റുപടിനൽകി. 

*ക്പവൃത്ിഫയലിൽഇനകറിവിജവൽവിവരങ്ങൾ ൂക്ഷിക്ോംഎന്നകഉറപകനൽകി. 

*മ്ോറ്ിനകകറയോക്ത ത്ഉടൻനൽകിതുടങ്ങുകമ്ന്നകപറഞ്ഞു. 

ക്ഗോമ് ഭതീരുമ്ോനങ്ങൾ 

*കതോഴിലോളികൾബ്നരിബ്്ോമ്ോറ്കമ്ുഖോന്ത്രബ്മ്ോഅബ്പക്ഷക്ഫെകഓഫീ ിൽ വീകരിക്ുന്നതോണക. 

*ക്പവര്ത്ിഫയലികല22ബ്രഖകൾകൃതയമ്ോയി ൂക്ഷിക്ും. 

* ി.ഐ. ി.കപക്ന്നകതകന്നസ്ഥോപിക്ോൻതീരുമ്ോനമ്ോയി. 

*വിജിലൻ കആൻകബ്മ്ോണിറ്റിംഗകഅംഗങ്ങൾകോരയക്ഷമ്മ്ോയിക്പവര്ത്ിക്ുന്നകല്ലങ്കിൽഅവകര6

മ്ോ ംകൂടുബ്മ്പോൾമ്ോറ്ോൻതീരുമ്ോനമ്ോയി. 


