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ആമുഖം: 
ഇന്ത്യയിൽ െോധോരണക്ോരോയ ജനങ്ങളുസെ സതോഴിൽ സെയ്യുവോനുള്ള അവകോശസത് െംരക്ഷിച്ചക 

നിലനിർത്ുന്നതിനോയി 2005 സെപകറ്ംബർ അഞ്ചോം തീയതി ബ്േശീയ ഗ് ോമീണ സതോഴിലുറപ്പക 

നിയമം നിലവിൽ വന്നു. അവിേഗ്ധ കോയിക സതോഴിലിൽ ഏർസപ്പെോൻ െന്നദ്ധതയുള്ള 

ഗ് ോമഗ്പബ്േശങ്ങളിൽ അധിവെിക്ുന്ന ഏസതോരു കുെുംബത്ിനും ഒരു െോമ്പത്ിക വർഷ്ം 100 

േിവെത്ിൽ കുറയോത് സതോഴിൽ ഉറപ്പോക്ുന്നബ്തോസെോപ്പം  ുണബ്മന്മയുള്ളതും 

സ്ഥോയിയോയിട്ുള്ളതും ഉൽപോേനക്ഷമവുമോയ ആസ്തികളുസെ െൃഷ്ടിയോണക ഈ പദ്ധതിയുസെ 

മുഖയ ലക്ഷയം.േരിഗ്േരുസെ ഉപജീവനവും ആയി ബന്ധസപ്പട് വിഭവോെിത്റ ശക്തിസപ്പെുത്ുകയും 

െോമൂഹികമോയി പിബ്ന്നോക്ം നിൽക്ുന്ന എല്ലോ കുെുംബങ്ങസളയും പദ്ധതിയിൽ 

ഉൾസപ്പെുത്ുകയും പഞ്ചോയത്ക രോജക സ്ഥോപനങ്ങസള ശക്തിസപ്പെുത്ുക  എന്നതും ഇതിൻസറ 

ലക്ഷയമോണക. 

 

െവിബ്ശഷ്തകൾ 

 

➢ നിയമത്ിൻസറ പിൻബലമുള്ള അവകോശോധിഷ്ഠ ിതപദ്ധതി 

➢ ഗ് ോമപഞ്ചോയത്ക ഗ്പബ്േശത്ക തോമെിക്ുന്ന 18 വയസ്സക പൂർത്ിയോയ 

ഏസതോരോൾക്ും പദ്ധതിയിൽ പങ്കോളിയോകോം 

➢ െകഗ്തീക്ും പുരുഷ്നും തുലയ ബ്വതനം  

➢ പരിസ്ഥിതി െംരക്ഷണം കോർഷ്ിക ബ്മഖലയിസല അെിസ്ഥോന ൌകരയ 

വികെനം എന്നിവയകക്ക മുൻ ണന 

➢ സതോഴിലോളികൾ തസന്ന ഗ്പവർത്ികൾ കസെത്ുകയും ആെൂഗ്തണസത് 

െഹോയിക്ുകയും സെയ്യുന്നു 

➢ ആെൂഗ്തണത്ിലും നിർവഹണത്ിലും തികഞ്ഞ െുതോരയത 

➢ കരോറുകോസര ഇെനിലക്ോബ്രോ ഇല്ല 

➢ സപോതുജന പങ്കോളിത്ബ്ത്ോസെ ബ്ലബർ ബഡ്ജറ്ക 

➢ ബോങ്കക ബ്പോബ്റോഫീെക വഴി മോഗ്തം ബ്വതന വിതരണം 

➢ െകഗ്തീകൾക്ക മുൻ ണന 

➢ കമ്പയൂട്ർ ശൃംഖല വഴിയുള്ള ബ്മോണിറ്റിം ക െംവിധോനം 

➢ ഗ് ോമെഭ പദ്ധതി ഓഡിറ്ക സെയ്യുന്നു 

ബ്േശീയ ഗ് ോമീണ സതോഴിലുറപ്പക പദ്ധതി ഗ്പകോരം ഗ് ോമപഞ്ചോയത്ക ഗ്പബ്േശത്ക  നെപ്പിലോക്ുന്ന 

മുഴുവൻ ഗ്പവൃത്ികളും  ബ്െോഷ്യൽ ഓഡിറ്ിങ്ങിനു വിബ്ധയമോക്ണസമന്ന17(2) വകുപ്പക 

നിഷ്കർഷ്ിക്ുന്നു പദ്ധതി ഗ്പവർത്ന സത്പ്പറ്ിയും സപോതു ധനംെിലവഴിക്ുന്നതിസനപ്പറ്ിയും 

പൗര െമൂഹം നെത്ുന്ന  പരെയവും െവതഗ്ന്ത്വുമോയ പരിബ്ശോധനയോണക ആണക ബ്െോഷ്യൽ 

ഓഡിറ്ക അഥവോ െോമൂഹിക പരിബ്ശോധന .സതോഴിലുറപ്പക നിയമഗ്പകോരം വർഷ്ത്ിൽ രെുതവണ 

ബ്െോഷ്യൽ ഓഡിറ്ക ഗ് ോമെഭകൾ എല്ലോ വോർഡിലും കൃതയമോയി നെബ്ത്െതോണകബ്െോഷ്യൽ 

ഓഡിറ്ക ലൂസെ അഴിമതി ഇല്ലോതോക്ുന്നതിനും െുതോരയത ഉറപ്പു വരുത്ുന്നതിനും കോരയക്ഷമത 

വർധിപ്പിക്ുന്നതിനക  െത്ഭരണം ഉറപ്പോക്ുന്നതിനും കഴിയുന്നു.പദ്ധതി പണം ശരിയോയ 

രീതിയിൽ െിലവഴിച്ചിട്ുെക എന്നും പണം സെലവഴിച്ചക അതുസകോെക പദ്ധതിയുസെ ലക്ഷയം 

കകവരിച്ചിട്ുെക എന്നും  ുണബ്ഭോക്തോക്ളുസെ ജീവിതത്ിൽ  ുണകരമോയും  കോരയമോയ മോറ്ം 

ഉെോയിട്ുെക എന്നക ബ്െോഷ്യൽ കസെത്ോൻ കഴിയുന്നുപദ്ധതി ആെൂഗ്തണ്ണം. നിർവഹണം, 

ബ്മോണിറ്റിം ക തുെങ്ങി എല്ലോ വയക്തികളും ബ്െോഷ്യൽ ഓഡിറ്ക ഗ് ോമെഭയിൽ നിർബന്ധമോയും 

പസങ്കെുക്ണം.മഹോത്മോ  ോന്ധി ബ്േശീയ ഗ് ോമീണ സതോഴിലുറപ്പകപ ദ്ധതിയിൽ  െു മവും 

െുതോരയവുമോയി ബ്െോഷ്യൽ ഓഡിറ്ക നെത്ുന്നതിനക  ബ്കരളത്ിൽ  െവതഗ്ന്ത് െുമതലയുള്ള 

ബ്െോഷ്യൽ ഓഡിറ്ക യൂണിറ്ക നിലവിൽവന്നു 

 1.രീതിശോെകഗ്തം:തോസഴ പറയുന്ന രീതി അവലംബിച്ചോണക ഈ റിബ്പ്പോർട്ക തയ്യോറോക്ിയിട്ുള്ളതക. 

1. ഓഡിറ്ക പ്ലോൻ  
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2. അഭിമുഖം  

3. ഫയൽ പരിബ്ശോധന  

4. ഫീൽഡക െന്ദർശനം, നിരീക്ഷണം  

5. റഫറൻെക 

6. വിവരങ്ങളുസെ ബ്ഗ്കോഡീകരണം 

7. കരെക റിബ്പ്പോർട്ക തയ്യോറോക്ൽ 

2.പഞ്ചായത്് അടിസ്ഥാനവിവരങ്ങൾ    
1 ജില്ല കണ്ണൂർ 
2 ബ്ലോക്ക    തളിപറമ്പ 
3 വിസ്തീർണം   54.77 

4 വോർഡക  കളുസെ എണ്ണം 18 

5 ജനെംഖയ  33011 

6 സ്കൂ ൾ 13 

7 അം ൻവോെി 33 

8 ഗ്പോഥമിക ആബ്രോ യ ബ്കഗ്ന്ദം  1 

3.തതാഴിലുറപ്്പ പദ്ധതി അടിസ്ഥാന വിവരം 

സതോഴിൽ കോർഡക  ആകകറ്ീവക സതോഴിൽ കോർഡക  സതോഴിൽ കോർഡക  (sc/എെക,െി) നൂറു േിന സതോഴിൽ 

2737 1765 65 274 

4.വാർഡ ്തലത്ിൽ തതാഴിലുറപ്്പ പദ്ധതിയിൽരജിസ്റ്റർ തെയ്തവരുതടവിവരങ്ങൾ: 
സതോഴിൽകോർഡക( 

ആസക) 

ആകകറ്ീവക സതോഴിൽ 

കോർഡക  

ആകകറ്ീവക സതോഴിൽ 

കോർഡക  (sc/എെക,െി) 
നൂറു േിന സതോഴിൽ 

113 102 11 30 

5.ഓഡിറ്്  നു വിദേയമാക്കിയ  ഗ്പവൃത്ിേളുതട ലിസ്്റ്റ: 

ഗ്ക ഗ്പവൃത്ിയുസെ

ബ്പരക 

കോലയളവക സതോഴി

ൽ 

േിനങ്ങ

ൾ 

െിലവോയതുക എസ്റ്റി

ദമറ്് 

റോറ്െക. 

അവിേ കദ്ധ

കൂലി 

വിേ കദ്ധ

കൂലി 

ആ

തേ 

1 തരിശുഭൂമിേൃ

ഷ്ിദയാഗയമാക്ക

ൽ(LD/239456) 

05/12/2018- 

26/12/2018 

222 61,272  

0 

66272 73078 പൂർത്ീകരിച്ചു 

2 

 

 

േല്ലുേയ്യാല(LD/32
7777) 

01/02/2019- 

12/02/2019 

Skilled-33 
Unskilled-
265 

73,140 28050 101,19
0 

109227 പൂർത്ീകരിച്ചു 

3 തടയണനിർമാ

ണം(WC/239785) 

14/12/2018-

28/12/2018 

161 44,436 0 44436 63917 പൂർത്ീകരിച്ചു 

4 വൃക്ഷസത്വ

ച്്ചപിടിപ്പിക്കൽ 
(DP/263779) 

12/03/2019-

25/03/2019 

124 34,224 0 34224 39224 പൂർത്ീകരിച്ചു 

6.ഗ്പവർത്ിേളുതടപരിദശാേനവിവരണം: 
 

ഗ്പവൃത്ിയുസെബ്പരക എം,ബുക്ിൽ  ഫീൽഡക  പരിബ്ശോധനയിൽ കെഅളവുകൾ 

തരിശുഭൂമികൃഷ്ിബ്യോ യമോ

ക്ൽ 

1 ഏക്ർ കൃഷ്ി വിളസവെുപ്പക  കഴിഞ്ഞതിനോൽ ഗ്പവൃത്ി നെന്ന 

ഗ്പബ്േശം അളന്നു തിട്സപെുത്ൻ െോധിച്ചില്ല 

കല്ലുകയ്യോല 171 171 meter 

തെയണനിർമോണം 8.4 സവളളസപ്പോക്സത്തുെർന്നകനശിച്ചുബ്പോയിരുന്നു. 

വൃക്ഷകത്വച്ചകപിെിപ്പിക് 300 കതകൾ 35 എണ്ണം. 
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ൽ 

7.അവോശ അേിഷ്ഠ ിത നിരീക്ഷണങ്ങള്: 
മഹോത്മ ോന്ധിബ്േശീയഗ് ോമീണസതോഴിലുറപ്പകനിയമത്ിലൂസെഗ് ോമീണജനതയകക്കസതോഴിൽനല്കസപ

െുന്നബ്തോസെോപ്പംഅവരുസെപത്ുഅവകോശങ്ങളുംെംരക്ഷിക്സപെുന്നു.ബ്െോഷ്യൽഓഡിറ്ിലൂസെ

ഗ്പവൃത്ികളുസെപരിബ്ശോധനയുംഅബ്തോസെോപ്പംസതോഴിലോളികളുസെപത്വകോശങ്ങളുംെംരക്ഷി

ക്സപെുന്നുസവന്നുംവിലയിരുത്ുന്നു.സതോഴിലുറപ്പകനിയമത്ിലൂസെസതോഴിലോളികൾ്ലഭയമോയഅ

വകോശങ്ങസളകുറിച്ചകതോസഴപറയുന്നു 

1.തതാഴിൽോർഡുമായിബന്ധതപ്പവ: 

സതോഴിൽകോർഡക ഒരുആധികോരികബ്രഖയോണക.മഹോത്മോ ോന്ധിബ്േശീയഗ് ോമീണസതോഴിലുറപ്പകനിയ

മത്ിസലസഷ്ഡയൂൾ2ഗ്പകോരംസതോഴിൽകോർഡിനകഅബ്പക്ഷനല്കുന്നകുെുംബങ്ങൾക്ക15േിവെത്ി

നകംതികച്ചുംസൌജനയമോയിസതോഴിൽകോർഡക ലഭയമോക്ണസമന്നകഅനുശോെിക്ുന്നു.കൂെോസതകൃ

തയമോയഇെബ്വളകളിൽകോർഡ്പു തുക്ിനൽബ്കെതുമോണക.സതോഴിൽകോർസഡ്തോഴിലോളികളുസെകക

വശംതസന്നയോണകെൂക്ഷിബ്ക്െതക.15ാോാംവോർഡിസലസതോഴിലോളികൾക്ക2019-2020 െോമ്പത്ിക 

വർഷ്ംഉപബ്യോ ിക്ുന്നതിനോയിപുതിയസതോഴിൽകോർഡ്ലഭിച്ചിട്ുെക,എന്നോൽൌജനയമോയിലഭി

ബ്ക്െസതോഴിൽകോർഡകബ്ഫോബ്ട്ോഎെുക്ുന്നതിനുബ്വെികകയിൽനിന്നുംരൂപെിലവോയിഎന്നോ

ണകസതോഴിലോളികളിൽനിന്നുംഅറിയോൻകഴിഞ്ഞതക. 

2.തതാഴിൽഅദപക്ഷ ംബന്ധിച്ച്: 

സതോഴിൽകോർഡുള്ളഅവിേഗ്ധകോയികസതോഴിൽസെയ്യുവോൻതയ്യോറുള്ളഏസതോരുകുെുംബത്ിനും1

00േിവെസത്സതോഴിൽഅവകോശമുെക.സതോഴിൽആവശയസപ്പട്കഅബ്പക്ഷനൽകിയോൽകകപ്പറ്കസറ

െീപകറ്കനൽകുകയും15േിവെത്ിനകംസതോഴിൽലഭിക്ണസമന്നുംനിയമത്ിൽപറയുന്നു.15-

ാോാംവോർഡിസലഫയലിൽെൂക്ഷിച്ചിട്ുള്ളസതോഴിൽഅബ്പക്ഷകൾസക്ോപ്പംകകപ്പറ്കസറെീപകറ്കനൽ

കിയതിനകസറസ്ലിപ്പകകോണോൻെോധിച്ചിട്ില്ല. 

തതാഴിൽലഭിക്കുന്നത്സംബന്ധിച്ച്: 

സതോഴിലുറപ്പകനിയമഗ്പകോരംസതോഴിൽആവശയസപ്പട്ുകഴിഞ്ഞോൽ15േിവെത്ിനകംസതോഴിൽലഭയ

മോക്ണസമന്നുെക.വോർഡിസലസതോഴിലോളികൾസ്തോഴിൽആവശയമുള്ളെമയങ്ങളിൽഅബ്പക്ഷെ

മർപ്പിക്ുന്നമുറയകക്ക15േിവെത്ിനകംസതോഴിൽഅനുവേിക്|െതുെക.15-ാോാം 

വോർഡിസലസതോഴിലോളികൾക്കകയതയമോയിസതോഴിൽലഭിക്ുന്നുസെന്നകഅറിയോൻെോധിച്ചു. 

3.തതാഴിലില്ലായ്മദവതനം: 

സതോഴിൽആവശയസപ്പട്ുകഴിഞ്ഞോൽ15േിവെത്ിനകംസതോഴിൽലഭയമോക്ോത്പക്ഷംസതോഴിലി

ല്ലോയ്മബ്വതനംലഭിക്ോൻഅവകോശമുെക.15-ാോാംവോർഡിൽ സതോഴിലില്ലോയ്മ ബ്വതനം 

ലഭിബ്ക്െെോഹെരയം ഉെോയിട്ില്ല.വോർഡിൽ30 ബ്പരോണക100 േിവെസതോഴിൽ 

പൂർത്ിയോക്ിയവർ 

4.തഷ്ൽഫ് ഓഫ്ദഗ്പാജേ്റ്്  ംബന്ധിച്ച്: 

വോർഡിൽആവശയമോയവികെനഗ്പവൃത്ികൾകസെത്ുന്നതിസന്ത്ോഴിലോളികൾക്കഅവകോശംഉ

െക.എന്നോൽസതോഴിലുറപ്പിൽഅനുവേനീയമോയആസ്തിവികെനഗ്പവൃത്ികൾകസെത്ുന്നതിനവോ

ർഡിസലവിവിധബ്മഖലയിൽഉള്ളവരുസെപങ്കോളിത്ംഉെോബ്വെതുെക.15-ാോാം വോർഡിൽ 

സതോഴിൽ  കസെത്ുന്നതിനുസതോഴിലോളികളുസെഭോ ത്ക നിന്നുംപങ്കോളിത്മുെോവുന്നുെക 

5.യാഗ്താതെലവ് ംബന്ധിച്ച്: 

സതോഴിലോളികൾ്തോമെസ്ഥലത്ുനിന്നും5കിബ്ലോമീറ്ർെുറ്ളവിൽസതോഴിൽലഭിക്ുവോനുള്ളഅ

വകോശമുെക,ഗ്പസ്തു തപരിധിക്ുപുറത്ുസതോഴിൽസെബ്യ്യെെോഹെരയംഉെോവുകയോസണങ്കിൽയോ

ഗ്തോബത്യോയികൂലിയുസെ10%തുകനിലവിസലകൂലിഗ്പകോരം27രൂപ10കപെഗ്പവൃത്ിേിവെങ്ങ
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ളിൽലഭയമോക്ണം.വോർഡിസലസതോഴിലോളികൾഅഞ്ചകകിബ്ലോമീറ്ർപരിധിക്പ്പുറംസതോഴിലുറപ്പകഗ്പ

വൃത്ിസെയ്തില്ലഎന്നോണുസതോഴിലോളികളിൽനിന്നുംമനെിലോക്ോൻകഴിഞ്ഞതക. 
6.ഗ്പവൃത്ിസ്ഥലതത് ൗേരയങ്ങൾ ംബന്ധിച്ച്; 

സതോഴിലിെങ്ങളിൽലഭിബ്ക്െഅെിസ്ഥോനസൌകരയങ്ങളോയഗ്പഥമശുഗ്ശൂഷ്ോെംവിധോനങ്ങൾ,വി

ഗ്ശമെമയസത്തണൽൌകരയം,കുെിസവളളംഎന്നിവസതോഴിലോളികൾസ്സൗജനയമോയിലഭയമോ

ബ്ക്െതുെക.സതോഴിലോളികളുമോയുള്ളകൂെിക്ോഴ്ചയിൽഅെിസ്ഥോനൌകരയങ്ങളോയഗ്പഥമശുഗ്ശൂ

ഷ്മരുന്നുകൾ ,ഷ്ീറ്കതുെങ്ങിയവ കിട്ിയിട്ുെക. 
7.ദവതനംലഭയമാക്കുന്നത്സംബന്ധിച്ച്; 
സതോഴിലുറപ്പകനിയമത്ിൽത ക്ഷന്3(2)ഗ്പകോരംമറർബ്റോള്കോലോവധികഴിഞ്ഞു15േിവെത്ിനകം

സതോഴിലോളികളുസെഅസക്ൗെിൽകൂലിലഭിക്ുവോൻഅവകോശമുെക.പഞ്ചോയത്ിൽനിന്നുംപതി

നഞ്ചകേിവെത്ിനുളളിൽഎഫക.െി.ഒജനബ്ററ്കസെയ്തിട്ുെക.എന്നോൽബ്കഗ്ന്ദത്ിനകസറഭോ ത്ുനിന്നും

ബ്വതനംലഭിക്ോസതവന്നോൽസതോഴിലില്ലോയ്മബ്വതനംകിട്ോനുള്ളഅവകോശമില്ല 

8.നിശ്ചിതേിവ ത്ിനേംദവതനംലഭയമായിതലങ്കിൽനഷ്ടപരിഹാരംലഭിക്കു

വാനുള്ളഅവോശം 

സതോഴിൽപൂർത്ീകരിച്ചുപതിനഞ്ചുേിവെതകനുള്ളിൽകൂലിലഭിെിരുന്നിസലനകകിൽകൂലിയുസെ0.0

5ശതമോനംനഷ്ടപരിഹോരംലഭിക്ുവോനുള്ളഅവകോശംഉെക.വോർഡിസലസതോഴിലോളികൾക്കകൂലി

കിട്ോൻമോെങ്ങൾകവകോറുെകഎന്നപരോതിഅവർപറയുകയുെോയി.കൂെോസതപഞ്ചോയത്ിൽഅ

തിസനപ്പറ്ിഅബ്നവഷ്ിച്ചിരുന്നുഎന്നുംബോക്ിൽബ്പോയിഅബ്നഷ്ിച്ചുഎന്നുംഅറിയിച്ചു. 

9.പരാതിപരിഹാരം ംബന്ധിച്ച്: 

സതോഴിലുറപ്പുമോയിബന്ധസപ്പട്ഏസതങ്കിലുംകോരയത്ിൽപരോതിയുെോകുന്നപക്ഷംആയബ്ഗ്തഖോമൂ

ലംപഞ്ചോയത്ിൽപരോതിസപ്പെോവുന്നതോണക,ഗ്പസ്തു തപരോതികൾെവീകരിച്ചുരെീറ്ക നൽകുകയുംപ

രമോവധി7േിവെപരിധിക്ുള്ളിൽഅബ്നവഷ്ിച്ചുപരോതിക്ോരന്മറുപെിനൽബ്കെതോണക(section(19).പ

രോതികൾഅറിയിക്ുന്നതിനുള്ളബ്െോൾഗ്ഫീനമ്പരക(18004251004)സപോതുജനങ്ങൾക്കകോണോവുന്നരീ

തിയിൽപഞ്ചോയത്കഓഫീെിൽഗ്പേർശിപ്പിബ്ക്െതുെക.വാർഡിതല തതാഴിലാളിേൾ 

ഇതുവതരയായി ദരഖാമൂലം പരാതിേതളാന്നും തോടുത്ിട്ടില്ല എന്നാണ ്

അറിയാനായത.് 
10.ദ ാഷ്യൽഓഡിറ്് നടത്ുന്നത്സംബന്ധിച്ച്: 

സതോഴിലുറപ്പിൽഏസറ്െുത്ഗ്പവൃത്ികൾബ്െോഷ്യൽഓഡിറ്ക നെത്ുന്നതിൽപങ്കോളികളോവുന്നതി

നുസതോഴിലോളികൾക്കഅവകോശമുെക.(സെക്ഷൻ17.2) 

8.തതാഴിലാളിേളുതടേടമേൾ 

1. കൃതയെമയത്കസതോഴിൽസ്ഥലത്കഹോജരോയിഒപ്പക വയകക്ുക. 

2. സതോഴിലുറപ്പകഗ് ോമെഭയകക്കബ്െോഷ്യൽഓഡിറ്കഗ് ോമെഭയും കൃതയമോയിപസങ്കെുക്ുക 

3. ഗ്പകൃതിെംരക്ഷണത്ിനക ആവശയമോയ ഗ്പവൃത്ികൾ ഏസറ്െുത്കനെപ്പിലോക്ുക. 

4. ആസ്തിെൃഷ്ടിക്ുന്നഗ്പവൃത്ികൾ  കസെത്ിബ്മറ്കസനയുംപഞ്ചോയത്ക 

അധികൃതസരയും    അറിയിക്ുക. 

9.രജിസ്റ്റർപരിദശാേന: 

 

ബ്കഗ്ന്ദെർക്ോരിനകസറ നിർബ്േശ ഗ്പകോരം തോസഴ പറയുന്ന ഏഴു രജിറർ നിർബന്ധമോയും 

ഗ് ോമപഞ്ചോയത്ിൽ െൂക്ഷിബ്ക്െതോണക. AMC ഗ്പകോരമുള്ള 7 രജിററുകളുംഉെോയിരുന്നു.അവ 

തോസഴ പറയ്യുന്നു. 

1.തതാഴിൽ ോർഡ് രജിസ്റ്റർ  . 

എം .ഐ .എെിൽ  നിന്നും സഡൗണ്ബ്ലോഡക സെയ്ത ബ്കോപ്പിയിൽ വോർഡക  തലത്ിൽ ഉള്ള എല്ലോ 

വിവരങ്ങളും ഉൾസപ്പെുത്ിയിട്ുെക.  

2.ഗ്ഗാമ ഭരജിസ്റ്റർ 
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സതോഴിലുറപ്പുമോയി ബന്ധസപ്പട് ഗ് ോമെഭകൾ ,തുെങ്ങിയവ ബ്രഖസപ്പെുത്ുന്നതിനക ബ്യോ ങ്ങൾ  

വോർഡക  തലത്ിൽ ഗ്പബ്തയക ഗ് ോമെഭോ രജിറർ െൂക്ഷിബ്ക്െതോണക ..വോർഡക  തലത്ിൽ ഗ് ോമെഭ 

രജിറർ െൂക്ഷിച്ചിട്ുെക 

3.തതാഴിൽ അദപക്ഷാ രജിസ്റ്റർ: 

സതോഴിൽ ആവശയസപ്പട്ു ലഭിക്ുന്ന അബ്പക്ഷകളുസെ വിവരങ്ങളും അതുഗ്പകോരം അവർക്ക 

സതോഴിൽ അനുവേിച്ചതിനകസറ വിവരങ്ങളും  ഗ്പസ്തു ത രജിററിൽ ബ്രഖസപ്പെുത്ി സവബ്ക്െതോണക 

MIS ൽ നിന്നും ഡൗണ്ബ്ലോഡക സെയ്ത ബ്കോപ്പിയിൽ എല്ലോ വിവരങ്ങളും ഉൾസപ്പെുത്ിയിട്ുെക. 

4.വർക്ക് രജിസ്റ്റർ: 

സതോഴിലുറപ്പിൽ നെപ്പിലോക്ുന്ന ഗ്പവൃത്ികളുസെ വിവരങ്ങൾ യഥോെമയം ഗ്പസ്തു ത രജിററിൽ 

ബ്രഖസപ്പെുസതെതോണക.2018 19കോലയളവിൽ സെയ്യുവോൻ ഉബ്േശിച്ചിരുന്ന മുഴുവൻ 

ഫയലുകളുബ്െയും വിവരങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ    എം,സാഎ.എെക ൽ നിന്നും ഡൗണ്ബ്ലോഡക സെയ്തു 

െൂക്ഷിച്ചിരിക്ുന്നു. 

5.ആസ്തിരജിസ്റ്റർ: (സ്ഥിര ആസ്തികളുസെ രജിറർ) 

ആസ്തിരജിറർ െൂക്ഷിച്ചിരിക്ുന്നു ഇതുവസര സെയ്ത എല്ലോ ഗ്പവൃത്ികളും ബ്രഖ സപെുതിയിട്ുെക  

6.പരാതി രജിസ്റ്റർ: 

സതോഴിലുറപ്പക പദ്ധതിയുമോയി ബന്ധസപ്പട് ഏതു പരോതിയും വോക്ോബ്ലോ ,ബ്രഖോമൂലബ്മോ 

ലഭിക്ുകയോസണങ്കിൽരജിററിൽ ബ്രഖസപ്പെുത്ുകയും നിർബന്ധമോയും കകപ്പറ്ു രെീതക 

പരോതിക്ോരന്നൽകുകയും ബ്വണം  .18004255720 എന്ന ബ്െോൾ ഗ്ഫീ നമ്പറിൽ പരോതികൾ 

ബ്രഖസപെുത്ോം എന്നുള്ള വിവരം സതോഴിലോളികൾക്ക ലഭയമോക്ണം. 

7.തമറ്ീരിയൽരജിസ്റ്റർ :  

സതോഴിലുറപ്പിൽ ഏസറ്െുക്ുന്ന ഗ്പവൃത്ികളുസെ ഭോ മോയി വരുന്ന െോധന െോമഗ് ികളുസെ 

വോങ്ങൽ തീരുമോനം ,ഉപബ്യോ ം ,നീക്ിയിരിപ്പക ,സെലവുകൾ എന്നിവ െംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ 

മുഴുവനും ഗ്പസ്തു ത രജിററിൽ ബ്രഖസപ്പെുബ്ത്െതോണക. 

10.ഗ്പവൃത്ി ഫയലിതല 22 ദരഖേൾ: 
 

എ .എം െി ഗ്പകോരം ഒരു ഗ്പവൃത്ി ഫയലിൽ തോസഴപറയുന്ന ഇരുപത്ിരെു ബ്രഖകൾ 

നിർബന്ധമോയും ഉെോയിരിബ്ക്െോതോണക. 

1.േവർദപജ് 

വോർഷ്ിക മോറർ െർക്ുലർ ഗ്പകോരം കവർബ്പജിൽ പഞ്ചോയത്ക വിവരങ്ങൾ, ജില്ല, ഗ്പവർത്ി 

നെപ്പിലോക്ിയ വിവരങ്ങൾ, അെങ്കൽ തുക, ആസക സെലവക, നെത്ിയ തീയതി,  മുതലോയ 

വിവരങ്ങൾ ബ്രഖസപെുബ്ത്െതോണക. പരിബ്ശോധിച്ച  ഫയലുകളിൽവോർഷ്ിക മോറർ െർക്ുലർ 

ഗ്പകോരമുള്ള കവർ ബ്പജക െൂക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല 

2.തെേ് ലി ് റ് ്

വർക്ക ഫയലിൽ െൂക്ഷിച്ചിരിക്ുന്ന വിവരങ്ങളുസെ പട്ികയും, അവയുസെ ബ്പജക നമ്പറും 

ബ്രഖസപ്പെുബ്ത്െ സെക്ക ലിറകഫയലിൽ െൂക്ഷിബ്ക്െതോണക.പരിബ്ശോധിച്ചരെു  

ഫയലുകളിൽഒരു ഗ്പവർത്ിഫയലുകളിൽ  സെകക ലിെക റ്കെൂക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല 

3.ആക്ഷന്പ്ലാന്: 

ഒരു ജനകീയ ഇെസപെലിനകസറ ബ്നർ െോക്ഷയം സതളിയി ക്ുന്ന ബ്രഖയോണക ആക്ഷൻ പ്ലോൻ 

ബ്കോപ്പിഗ് ോമെഭ നിർബ്േ. ശിക്ുന്ന ഗ്പവർത്ികൾ സഷ്ൽഫക ഓഫക ബ്ഗ്പോജക്ടിബ്ലക്ക മോറ്ുകയും 

ഇതിൽനിന്നും മുൻ ണന അെിസ്ഥോനത്ിൽ അതോതക െോമ്പത്ിക വർഷ്ത്ിൽ ആവശയമുള്ള 
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ഗ്പവർത്ി സതരസഞ്ഞെുത്ക ആക്ഷൻ പ്ലോൻ തയ്യോറോക്ുകയും സെയ്യും ആക്ഷൻ പ്ലോനിൽ ഉൾസപ്പട്  .

ഗ്പവർത്ി തസന്നയോബ്ണോ നെപ്പിലോക്ിയതക എന്നക മനസ്സിലോക്ുന്നതിനും ആക്ഷൻപ്ലോൻ ബ്കോപ്പി 

ഉപകരിക്ുന്നു.ഫയലുകളിൽ  AMC ഗ്പകോരം നിർബന്ധമോയും ഉെോയിരിബ്ക്െ ആക്ഷൻ 

പ്ലോനിൻസറ ബ്കോപ്പി  െൂക്ഷിച്ചിരുന്നു 

4.എസ്റ്റി,ദമറ്്ഡിസ ന്ആന്ഡ്ദഗ്ഡായിങ ്

െോബ്ങ്കതിക എറിബ്മറ്ക പദ്ധതിയിൽ ഏസറ്െുക്ുന്ന ഓബ്രോ ഗ്പവർത്ിക്ും െംസ്ഥോന െർക്ോർ 

െുമതലസപ്പെുത്ിയ അധികോര സ്ഥോനത്ിനകസറ അനുമതിബ്യോെുകൂെിയ െോബ്ങ്കതിക എറിബ്മറ്ക 

ഉെോയിരിബ്ക്െതോണക.ഓബ്രോ ഗ്പവർത്ിക്ും എറിബ്മറ്ിനകസറ െംക്ഷിപ്തം, ഡികെൻ, 

ഗ്പവർത്ിയുസെ ഗ്പതീക്ഷിത ബ്നട്ങ്ങൾ വിശേീകരിക്ുന്ന െോബ്ങ്കതിക കുറിപ്പക തുെങ്ങിയവ 

ഉെോയിരിബ്ക്െതും സെകവർ ബ്െോഫകറ്ക സവയറിലൂസെ ഓണ്കലനോയി അനുമതികൾ 

ലഭയമോബ്ക്െതുമോണക .എല്ലോ ഫയലുകളിലും വിശേമോയഎറിബ്മറ്ക ഉെോയിരുന്നു. എറിബ്മറ്ിൽ 

െോബ്ങ്കതികവിേഗ്ധരുസെ ഒപ്പക ഉെോയിരുന്നു. എറിബ്മറ്കറിബ്പ്പോർട്ക ബ്ഗ്പോജക്ടക റിബ്പ്പോർട്ക 

ഇവെൂക്ഷിച്ചിരുന്നു . 

5.ഭരണാനുമതി 

ഒരു വോർഡിൽ ഒരു വർഷ്ം നെപ്പിലോക്ുന്ന സതോഴിലുറപ്പക പദ്ധതി ഗ്പവർത്നങ്ങൾക്ക പഞ്ചോയത്ക 

ഭരണ െമിതി നൽകുന്ന അം ീകോരമോണക ഭരണോനുമതി.പരിബ്ശോധിച്ച ഫയലുകളിൽ 

ഭരണോനുമതി യുസെ ബ്കോപ്പി െൂക്ഷിച്ചിരുന്നു . 

7. ംദയാജിതപദ്ധതി(േൺദവർജന് ്) 

• ഓഡിറ്ക  നു വിബ്ധയമോക്ിയ രെു   ഗ്പവർത്ികൾക്ും ഈ ബ്രഖകൾ ബോധകമല്ല. 

8.ഡിമാന്ഡ്ദഫാം 

• ഡിമോൻഡകബ്ഫോം  െൂക്ഷിച്ചിരുന്നു . 

9.വർക്ക്അദലാദക്കഷ്ന്ദഫാം 

• സതോഴിൽ ആവശയസപ്പട്വർക്ുസതോഴിൽ അനുവേിച്ചുസകോെുള്ള വർക്ക അബ്ലോബ്ക്ഷ്ൻ 

ബ്ഫോംഈ ഗ്പവർത്ിയുസെ ഫയലിൽ െൂക്ഷിച്ചിരുന്നു. 

10.ഇമസ്റ്റർ ദറാൾ 

സതോഴിലോളികൾ സതോഴിൽ സെയ്യുന്ന തീയതി, േിവെം ഉൾസപ്പസെ ഹോജർ 

ബ്രഖസപ്പെുത്ുന്നതിനുള്ള അെിസ്ഥോന ബ്രഖയോണക ഇമറർ ബ്റോൾ.ഇതിൽ ബ്ലോക്ക സഡവലപകസമൻറക 

ഓഫീെർ, പഞ്ചോയത്ക സെഗ്കട്റി എന്നിവർ ഒപ്പും,  െീലുംബ്രഖസപെുബ്ത്െതോണക.  ഇ- മറർ 

ബ്റോളുകളിൽ ബ്ലോക്ക സഡവലപകസമൻറക ഓഫീെർ, പഞ്ചോയത്ക സെഗ്കട്റി എന്നിവർ ഒപ്പും,  

െീലുംബ്രഖസപെുത്ിയിട്ുെക തീയതി. ഇതിൽ സതോഴിലോളികളുസെ ഒപ്പുകൾ,  അവരുസെ 

സതോഴിൽ േിനങ്ങൾ,  കൂലി എന്നിവ ബ്രഖസപ്പെുത്ിയിട്ുെക .മോറർ ബ്റോളിൽ  ഒപ്പിെുന്ന 

ബ്കോളങ്ങളിൽ  തീയതി എഴുതിട്ുെയിരുന്നില്ല  

11.തമഷ്ർതമന്റ്പുസ്തേം (M Book) 

ഗ്പവർത്ി തുെങ്ങുന്നതിനക മുമ്പും ബ്ശഷ്വും അളവുകൾ ബ്രഖസപ്പെുത്ുന്നതി നുള്ള അെിസ്ഥോന 

ബ്രഖയോണക സമഷ്ർസമനകറക  ബുക്ക..എല്ലോ ഫയലുകളിലും M book ഉെോയിരുന്നു.സമഷ്ർസമൻറക 

ബുക്ിൽ നമ്പർ ബ്പജക നമ്പർ ഇവ ബ്രഖസപ്പെുത്ിയിട്ുെക AS,TS നമ്പർ ബ്രഖസപ്പെുത്ിയിട്ില്ല. ഗ്പീ 

സമഷ്ർസമൻറക ബ്രഖ സപെുത്ിയിരുന്നു.ബന്ധസപ്പട് ഉബ്േയോ സ്ഥർ അതോയതക ഓവർെിയർ, 

എൻജിനീയർ എന്നിവരുസെ ഒപ്പകസമഷ്ർസമനകറക  ബുക്ിൽ ഉെോയിരുന്നു.പരിബ്ശോധനയകക്ക 

വിബ്ധയമോക്ിയ   വർക്ക  ഫയലിലുംഎം ബുക്ക  െൂക്ഷിച്ചിരുന്നു . അളവുകൾ എം ബുക്ിൽ

ബ്രഖസപെുത്ുബ്മ്പോൾ  എന്നിവ   നമ്പർഗ്പവൃത്ി സെയുന്ന ഗ്പബ്േശം ഉെമയുസെ ബ്പരക ,െർബ്േ

ഉൾസപെുത്ിയിട്ില്ല. 

12.തമറ്ീരിയൽലിസ്റ്റ്: 

• പരിബ്ശോധനയകക്ക വിബ്ധയമോക്ിയ ഗ്പവൃത്ികൾക്കബോധകമല്ല. 

13.ദവജ് ലിസ്റ്റ്: 
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സതോഴിലോളികൾ എഗ്ത േിവെം ബ്ജോലി സെയ്തു എന്നതിനക അെിസ്ഥോനസപ്പെുത്ി അവർക്ക 

നൽബ്കെ തുക അതോയതകകൂലി, ആയുധങ്ങൾക്ക സകോെുക്ുന്ന വോെക,  മൂർച്ച കൂട്ുന്നതിനുള്ള 

തുക എന്നിവ എല്ലോം കോണിച്ചു സകോെക പണം കകമോറുന്നതിനക ബ്വെി തയ്യോറോക്ുന്ന 

ഗ്പധോനസപ്പട് ഒന്നോണക ബ്വജക ലിറക. മറർ ബ്റോൾ ഗ്പകോരമുള്ള ബ്വജക ലിറക എല്ലോ ഫയലിലും കോണോൻ 

െോധിച്ചു. 

14.മസ്റ്റർദറാൾ /ഫയൽമാറ്സ്ലിപ്പുേൾ 

ഒരു മറർ ബ്റോൾ അവെോനിെക 3 േിവെത്ിനകം തസന്ന അളവുകൾ ബന്ധസപ്പട് ഉേയോ സ്ഥൻ 

ബ്രഖസപ്പെുത്ണം എന്നക നിയമം അനുശോെിക്ുന്നു.അളവുകളിൽ ഗ്കമബ്ക്െുകൾ ഉെോയോബ്ലോ, 

ഉപബ്യോ ിക്ുന്ന സമറ്ീരിയലിനകസറ കവോളിറ്ിയിൽ നിലവോരം കുറയകക്ുകബ്യോ, ഉയർന്ന എറിബ്മറ്ക 

കോണിക്ുകബ്യോസെയ്യുന്നതക നിയമവിരുദ്ധമോവുകയും സെക്ഷൻ 25 അനുശോെിക്ുന്ന ശിക്ഷകക 

വിബ്ധയമോബ്വെി വരുകയും സെയ്യും. എല്ലോ ഫയലുകളിലും ഫയൽ ഗ്െോക്ിം ക ബ്ഫോം അഥവോ 

മറർ ബ്റോൾ മൂവകസമൻറക സ്ലിപ്പകഉെോയിരുന്നു.  ആരംഭിച്ച തീയതിയും അവെോനിച്ച തീയതിയും 

ബ്രഖസപ്പെുത്ിയിരുന്നു  .മറ്ു ഗ്പധോനസപ്പട് ബ്കോളങ്ങൾ MIS ൽ അപക ബ്ലോഡക സെയ്ത തീയതി .ബ്വതനം 

 അനുവേിച്ച മുതലോയവ  ബ്രഖസപ്പെുത്ി യിരിക്ുന്നു. 

15. തമറ്ീരിയൽ വൗച്ചർ ബിൽ  

• സമറ്ീരിയൽ വൗച്ചർ ബിൽ െൂക്ഷിച്ചിട്ുെക 

16.ഫണ്ട് ഗ്ടാന്സ്ഫർ ഓർഡർ (FTO)’ 

പരിബ്ശോധിച്ച ഫയലുകളിൽ ഒന്നും ഫെകഗ്െോൻസ്ഫർഓർഡർ(FTO)’ ഹോർഡക  ബ്കോപ്പി  െൂക്ഷിച്ചിരുന്ന 

17. ദറായൽറ്ി 

• പരിബ്ശോധന  വിബ്ധയമോക്ിയ  ഒരു വർക്ക  ഫയലിലും ബ്റോയൽറ്ി ബോധകമല്ല  

18.ദഫാദട്ടാഗ്ഗാഫ ്

ഗ്പവർത്ി തുെങ്ങുന്നതിനക മുമ്പക ഗ്പവർത്ി നെന്നു സകോെിരിക്ുബ്മ്പോൾ ,   ഗ്പവർത്ി 

പൂർത്ീകരിച്ചു കഴിയുബ്മ്പോൾ  തുെങ്ങിയഓബ്രോ ഘട്ത്ിസലയും ബ്ഫോബ്ട്ോകൾ ഫയലിൽ 

െൂക്ഷിക്ണസമന്നക നിഷ്കർഷ്ിച്ചിരിക്ുന്നുവോർഡ്ഫയലിൽ  ഇത്രത്ിലുള്ള  വിവിധ 

ഘട്ങ്ങളിസല ബ്ഫോബ്ട്ോകളും െൂക്ഷിച്ചിരുന്നു  

19 .ജിദയാ ടാഗ്ഡ് ദഫാദട്ടാ ് 

ഗ്പവർത്ി സ്ഥലം തിരിച്ചറിയുന്നതിനുള്ള ഉപോധിയോണക ജിബ്യോ െോഗ്ഡക ബ്ഫോബ്ട്ോെക.  ജിബ്യോെോ ക 

ബ്ഫോബ്ട്ോ െൂക്ഷിച്ചിട്ില്ല 

20 ഗ്പവൃത്ി പൂർത്ീേരണ  ാക്ഷയപഗ്തം 

• ഗ്പവൃത്ി പൂർത്ീകരണ െോക്ഷയപഗ്തം െൂക്ഷിച്ചിരുന്നു  . 

 21. ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്് റിദപ്പാർട്ട് 

എഎംെി ഗ്പകോരമുള്ള ബ്െോഷ്യൽ ഒാോഡിറ്ക നെപ്പോക്ുന്നതക ഇബ്പ്പോഴോണക. 

22.സ റ്്ഡയറി 

െംസ്ഥോന െർക്ോരിനകസറ നിർബ്േശഗ്പകോരംവർക്ക ഫയലിൽ െൂക്ഷിബ്ക്െ 22 മസത് 

ബ്രഖയോണക കെറ്കഡയറി.പരിബ്ശോധനയകക്ക  വിബ്ധയമോക്ിയ ഗ്പവൃത്ികളിൽ  കെറ്ക ഡയറി 

െൂക്ഷിച്ചിരുന്നു,.കെറ്ക ഡയറി യുസെ ഒരു ഭോ മോണക  വിജിലൻെക ആൻഡക ബ്മോണിറ്റിങക കമ്മിറ്ി .

വിജിലൻെക ആൻഡക ബ്മോണിറ്റിങക കമ്മിറ്ി യുസെ റിബ്പ്പോർട്ക ഉെോയിരുന്നു  അഭിഗ്പോയങ്ങൾ 

ബ്രഖസപ്പെുത്ി യിട്ുെയിരുന്നു.ഒപ്പുമോഗ്തം ബ്രഖസപെുത്ിയിരിക്ുന്നു.പണിയോയുധങ്ങളുസെ 

വോെക കെറ്ക ഡയറിയിൽ ബ്രഖ സപെുത്ിയില്ല  

11.CIB-  ിറ്ി ൺ ഇന്ഫർദമഷ്ന് ദബാർഡ്: 
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സതോഴിലുറപ്പക പദ്ധതിയുസെ െുതോരയത ഉറപ്പോക്ുന്നതിനു ബ്വെിയുള്ള ഒരു ഉപോധിയോണക 

െിറ്ിെണ് ഇൻഫർബ്മഷ്ൻ ബ്ബോർഡക Para 25(a), schedule 1 അനുെരിച്ചക ഒരു ഗ്പവർത്ിയുസെ 

അെിസ്ഥോന വിവരങ്ങൾ അതോയതക എറിബ്മറ്ക തുക െോധന ബ്വതന ഘെകങ്ങൾ യഥോർത്ഥ 

സെലവക സതോഴിൽ േിനങ്ങൾ തുെങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ െോധോരണ ജനങ്ങൾക്ും  ുണബ്ഭോക്തോ 

ക്ൾക്ും മനസ്സിലോകുന്ന രീതിയിൽ ഗ്പേർശിപ്പിബ്ക്െതക അനിവോരയമോണക..ഈ ബ്ബോർഡക 

സ്ഥോപിബ്ക്െതക ഓബ്രോ ഗ്പവർത്ിയുസെയും ആരംഭഘട്ത്ിൽ ആണക. ഓബ്രോ ഗ്പവർത്ിക്ും 

അനുെൃതമോയി നിഷ്കർഷ്ിച്ചിട്ുള്ള അളവുകളിൽ ഉള്ള ബ്ബോർഡുകൾ െിമൻറകഉം ബ്കോണ്ഗ്കീറ്ും 

ഉപബ്യോ ിച്ചക നിർമ്മിച്ചക സ്ഥോപിക്ണസമന്നക നിയമം അനുശോെിക്ുന്നുെക. ഇരുമ്പക ,െിൻ ,ഫകള 

ക്സകഷ്ീറ്ുകൾ തുെങ്ങിയവ ഉപബ്യോ ിച്ചിട്ുള്ള ബ്ബോർഡുകൾ സ്ഥോപിക്ുന്നതക നിയമവിരുദ്ധമോണക. 

നിർമ്മോണസച്ചലവക വയക്തി ത ഗ്പവർത്ികൾക്ക 3000 രൂപയും സപോതു ഗ്പവർത്ികൾക്ക 5000 

രൂപയും ആണക പരമോവധി െിലവക എന്നോണക ആനുവൽ മോറർ െർക്ുലർ നിഷ്കർഷ്ിക്ുന്നതക. 

െിഐബി അെങ്ങുന്ന ഒരു ബ്ഫോബ്ട്ോ വർക്ക ഫയലിൽ ഉൾസപ്പെുത്ണം എന്നതക നിർബന്ധമോണക.  

ഗ്കമ നം. ഗ്പവൃത്ിയുസെ ബ്പരക എെകറിബ്മറ്ക   എം ബുക്ിൽ  ഫീൽഡിസല വിവരങ്ങൾ 

1 തരിശുഭൂമി 

കൃഷ്ിബ്യോ യമോക്ൽ 

 

5000 0 െി ഐ ബി സ്ഥോപിച്ചിട്ില്ല 

2 കയർഭൂവെകഗ്തം 

 

5000 0 െി ഐ ബി സ്ഥോപിച്ചിട്ില്ല 

3 തെയണ നിർമോണം 5000 0 െിഐബിസ്ഥോപിച്ചിട്ില്ല 

6 വൃക്ഷകത്വച്ചുപിെിപ്പിക്ൽ 5000 0 െിഐബിസ്ഥോപിച്ചിട്ില്ല 

12.ദറാസ്ഗാർേിനം 

സതോഴിൽ ആവശയകത കൃതയമോയി രജിറർ സെയ്യുന്നതിനും സതോഴിലോളികളുസെ അർഹതകളും 

അവകോശങ്ങളും അവസര ബ്ബോധയസപ്പെുത്ുന്നതിനും പദ്ധതികൾ പരിഹരിക്ുന്നതിനുമോയി 

ബ്റോസ്ഗോർ േിനം െംഘെിപ്പിബ്ക്െതോണക. ബ്റോസ്ഗോർ േിനം െംഘെിപ്പിച്ചതോയി കോണുവോൻ 

കഴിഞ്ഞില്ല. 

13.വിജിലന് ് ആന്ഡ്  ദമാണിറ്റിംഗ് േമ്മിറ്ി(ജാഗ്ഗത ദമൽദനാട്ട  മിതി 
 

ഓബ്രോ ഗ് ോമപഞ്ചോയത്ിലും അഞ്ചക അം ങ്ങളുള്ള ജോഗ് ത ബ്മൽബ്നോട് െമിതി രൂപീകരി ബ്ക്െ 

തോണക. ഇതിൽ പട്ികജോതി-പട്ികവർ  വിഭോ ങ്ങൾക്ക ബ്വെഗ്ത ഗ്പോധോനയം നൽബ്ക െതും പകു 

തി ബ്പർ െകഗ്തീകൾ ആയിരിബ്ക്െതുമോണക. ഏറ്വും കുറഞ്ഞ കോലയള വിബ്ലക്ക VMC സയ നിയ 

മിബ്ക്െതക ഗ് ോമെഭയോണക. ഗ്പവർത്ി സ്ഥല െന്ദർശ നം സതോഴിലോളി കളുമോയി ആശയ വിനി 

മയം നെത്ൽ ,ബ്രഖകളുസെ പരിബ്ശോധന ,ഗ്പവർത്ി സ്ഥ ല ൌകരയ ങ്ങളുസെ പരിബ്ശോധന ,ഗ്പവർ 

ത്ിക ളുസെ  ുണനിലവോരം നിർണയിക്ൽ, തുക നിർണ യം ഗ്പവർത്ിയിൽ ഉെനീളമുള്ള 

റിബ്പ്പോർട്ിം ക ഗ്പവർത്ിയുസെ െവഭോവസത് െംബന്ധിച്ചുള്ള  ു ണപര മോയ വിലയിരുത്ൽ 

എന്നിവയോണക ഗ്പധോന െുമതല. VMC എല്ലോ ഗ്പവർത്ികളും പരിബ്ശോ ധിബ്ക്െതും മൂലയ നിർണയ 

രജിററിൽ ബ്രഖസപ്പെുബ്ത്െതും ബ്െോഷ്യൽ ഓഡിറ്ക െമയത്ക അവ ഗ് ോമെഭയിൽ െമർപ്പി 

ബ്ക്െതുമോണക VMC റിബ്പ്പോർട്ക ഒരു സപോതുബ്രഖയോയി കരുബ്തെ തും ആവശയ സപ്പെുന്നതി നനുെ 

രിച്ചക ഒരു സപോതു ബ്രഖയോയി പഞ്ചോയത്ക നിന്നും ലഭിബ്ക്െതും ആണക.ഏഴകഅം ങ്ങളോണക 

നിലവിൽ  ഉള്ളതക.,  

ഗ്ക ബ്പരവിവരങ്ങൾ Contact number 

1 രോജൻഎം.പി 9633517323 

2 െുമോവതി 9747535791 

3 െി.െുബ്രഗ്ന്ദൻ 9847050414 

4 എ.െിജനോർേനൻ 9447547080 

5 ലീല ം ധരൻ 9995909860 

6 ഗ്പമീള 9446697063 
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7 മല്ലിക 8157927862 

 

14.േതണ്ടത്ലുേൾ  

➢ പരിബ്ശോധനയകക്ക വിബ്ധയമോക്ിയ കല്ലുകയ്യോല ,കൃതയമോയ അളവിൽ ഇബ്പ്പോഴും 

ഫീൽഡിൽ കോണുവോൻ െോധിച്ചതക അഭിനന്ദന മർഹിക്ുന്നു. 

➢ ബ്തോഴിലിനുആയുള്ള അബ്പക്ഷ ഗ്ഫനകറക  ഓഫീെക വഴി െവീകരിക്ുന്നതക 

അഭിനന്ദനോർഹമോണക 

➢ സതോഴിലുറപ്പക പദ്ധതിയുസെ െുതോരയത ഉറപ്പു വരുത്ുന്നതിനക ഗ്പവൃത്ി 

ആരംഭിക്ുന്നതിനു മുമ്പക പദ്ധതി വിവരങ്ങൾ അെങ്ങിയ ഗ്പോബ്േശിക ഭോഷ്യിലുള്ള 

െിറ്ിെണ് ഇൻഫർബ്മഷ്ൻ ബ്ബോർഡക  ഗ്പവൃത്ി സ്ഥലത്ക സ്ഥോപിച്ചിട്ില്ല' 

➢ മുഴുവൻ സതോഴിലോളികൾക്ും പഴയ സതോഴിൽ കോർഡക പുതുക്ി പുതിയ സതോഴിൽകോർഡക 

പഞ്ചോയത്ിൽ നിന്നും അനുവേിച്ചിട്ുെക 

➢  സതോഴിലുറപ്പക നിയമം അനുശോെിക്ും  ഗ്പകോരം സതോഴിലോളികൾക്ക  ഗ്പവൃത്ി 

ഇെങ്ങളിൽ അെിസ്ഥോന സൌകരയങ്ങൾ ലഭയ മോകുന്നില്ല(കയ്യുറ,കോലുറ എന്നിവ). 

➢ ഗ്പവൃത്ി അനുവേിച്ച ബ്ഫോറം ഫയലിൽ  െൂക്ഷിച്ചതോയി കോണുവോൻ െോധിച്ചു 

➢ ഗ്പവർത്ി തുെങ്ങുന്നതിനക മുൻപക കൃതയമോയി പദ്ധതി ആരംഭ മീറ്ിങക ബ്െരോറുസെന്നു  

മുഴുവൻ സതോഴിലോളികളും അഭിഗ്പോയസപ്പട്ക,ഇതു അഭിനന്ദനമർഹിക്ുന്നു  

➢ പച്ചക്റിക്ക നിലസമോരുക്ൽഎന്ന ഗ്പവൃത്ി ഫയിലിൽ ഭൂവുെമകളുസെയും അബ്പക്ഷയും 

നികുതി രെീതും െൂക്ഷിച്ചിരിക്ുന്നു,ഇതും അഭിനന്ദനം അർഹിക്ുന്നു.  

➢ പരിബ്ശോധനയകക്ക വിബ്ധയമോക്ിയ   വർക്ക  ഫയലിലുംഎം ബുക്ക  െൂക്ഷിച്ചിരുന്നു.എം 

ബുക്ിൽ അളവുകൾ ഗ്പവൃത്ി പൂരകതികരിച്ച എല്ലോ ഭൂഗ്പബ്േശത്ിനകറകസനയും 

ഭൂവുെമയുസെ ബ്പരും ആ  ഗ്പബ്േശത്ിൽ പൂരകതികരിച്ച ഗ്പവൃത്ിയുസെ അളവക ബ്രഖ 

സപെുത്തിരുന്നതക ഒരു ബ്പോരോയ്മ ആണക 

➢ വോർഷ്ിക മറർ െർക്ുലർ ഗ്പകോരം ഒരു വർക്ക ഫയലിൽ22 ബ്രഖകൾ 

െൂക്ഷിബ്ക്െതുെക.ഇവിസെ പതിസനട്ു ബ്രഖകൾ ഫയലിൽ െൂക്ഷിച്ചിട്ുെക. 

➢ സതോഴിലുറപ്പക പദ്ധതി ഓഫീെിൽ െൂക്ഷിബ്ക്െ ഏഴു സറജിററിൽ െൂക്ഷിക്ുന്നു. 

15.നിർദേശങ്ങൾ 

• സതോഴിലുറപ്പിൽ അനുവേനീയമോയതും മുൻ ണന ഗ്കമത്ിലും ഗ്പവൃത്ികൾ ഏസറ്െുക്ോൻ 

ഗ്ശദ്ധിബ്ക്െതുെക. 

• വിജിലൻെക  ആൻഡക  ബ്മോണിറ്റിം ക കമ്മറ്ി അം ങ്ങസള ഓബ്രോ വർഷ്വും 

തിരസഞ്ഞെുബ്ക്െതോണക. വിഎംെിയുസെ അഭിഗ്പോയങ്ങൾ കെറ്ക ഡയറിയിൽ കൃതയമോയി 

ബ്രഖസപ്പെുബ്ത്െതോണക. 

• പദ്ധതിയുസെ ശരിയോയ രീതിയിലുള്ള നെത്ിപ്പിനക വിഎംെിയുസെ ഇെസപെലുകൾ ഗ്പവൃത്ി 

സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉെോബ്വെതുെക. 

• സതോഴിലുറപ്പിൽ ഏസറ്െുക്ുന്ന ഗ്പവൃത്ികളുസെ  ആസ്തികൾ േീർഘകോല നിലനിൽപ്പിനക  

ആവശയമോയ െോബ്ങ്കതിക നിർബ്േശങ്ങൾസതോഴിലോളികൾക്ക ഓവർെീയർ മോർ നൽബ്കെതും 

പോലിക്ുന്നുസെന്നക  ഉറപ്പു വരുബ്ത്െതുമോണക. 

• മറർ ബ്റോളിൽ ഗ്പസ്തു ത ഗ്പവൃത്ിയുസെ അളവുകൾ ബ്രഖസപ്പെുത്ുന്ന എം.ബുക്ിൻസറ നമ്പർ 

ബ്രഖസപ്പെുബ്ത്െതോണക.   

• സതോഴിലിെങ്ങളിൽ അെിസ്ഥോന സൌകരയങ്ങൾനിർബന്ധമോയും ഒരുക്ണം. 

• എല്ലോ ഗ്പവൃത്ികളിലും നിർബന്ധമോയും െി ഐ ബി സ്ഥപിെിരിക്ണം  

ഉപ ംഗ്ഗഹം:ഗ്പവർത്ികൾ തിരസഞ്ഞെുക്ുബ്മ്പോൾ അതീവ ജോഗ് ത പുലർബ്ത്െതുെക. 

ഭൂമിസയ പുനരുജ്ജീ വി  പ്പിക്ുന്നതിനു൦  അതുവഴിെുസ്ഥിര വികെനം െോധയമോകുന്നതിനും 

ലകക ഷ്യം സവച്ചിട്ു ള്ള സതോഴിലുറപ്പു പദ്ധതിയുസെ പ്ലോനിം ക , നെത്ിപ്പക എന്നിവ െോമൂഹിക 

പോരിസ്ഥികമോനേണ്ഡങ്ങൾ പോലിെക സകോെക ശോെകഗ്തീയ മോയിത്സന്ന നെപ്പിലോബ്ക്െതുെക. 

എങ്ങസനസയങ്കിലും ഗ്പവർത്ി കൾ നെപ്പിലോക്ി സെലവക കൂട്ുക എന്നുംസതോഴിലോളികൾക്ക 

സതോഴിൽ േിനങ്ങൾ കൂട്ുക എന്നും മോഗ്തമോവരുതക നിലപോെുകൾ.   വയക്തമോയ കോഴ്ചപ്പോെില്ലോസത 

അശോെകഗ്തീയമോയ രീതിയിൽ ഗ്പവർ ത്ികൾ സതസരസഞ്ഞെുക്ുന്നതും സെയ്യുന്നതും , 

കോലോനുെൃതമല്ലോത് ഗ്പവർത്ികൾ സെയ്യുന്ന തും ഇതിനകസറ യഥോർത്ഥ ലക്ഷയസത് 
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കളങ്കസപ്പെുത്ുന്നതോയിവിഷ്മബ്ത്ോസെ ബ്നോക്ി നിൽബ്ക് െി വരുന്നതക ആശങ്കോജനകമോണക. ഈ 

െോമൂഹിക പരിബ്ശോധന ഒരു ഉയിർസത്ഴുബ്ന്നൽപ്പിനു െോധയമോകുന്ന ഗ്പതയോശബ്യോസെ 

ഈറിബ്പ്പോർട്ക െമർപ്പിക്ുന്നു.  

അനുബന്ധം- 1- തതാഴിലുറപ്പുപദ്ധതിയിൽഏതറ്ടുത്്തെയ്യാന്പറ്ിയഗ്പവൃത്ിേൾ 

1.  വിഭാഗംഎ :ഗ്പകൃതിവിഭവപരിപോലനവുമോയിബന്ധസപ്പട്സപോതുഗ്പവൃത്ികൾ 

2.  വിഭാഗംബി: 

െമൂഹത്ിൽഅവശതഅനുഭവിക്ുന്നവിഭോ ങ്ങൾക്ുള്ളവയക്തി തആസ്തികൾഖണ്ഡി

ക 5ൽപരോമർശിക്ുന്നകുെുംബങ്ങൾ്മോഗ്തം 

3.  വിഭാഗം ി: 

ബ്േശീയഗ് ോമീണഉപജീവനമിഷ്ൻനിബന്ധനകൾഅനുെരിക്ുന്നെവയംെഹോയെംഘങ്ങ

ൾക്കസപോതുഅെിസ്ഥോനൌകരയങ്ങൾ 

4.  വിഭാഗംഡി: ഗ് ോമീണഅെിസ്ഥോനൌകരയങ്ങൾ 

അനുബന്ധം: വിവിേതലത്ിലുള്ള ഉദേയാഗസ്ഥരുതട െുമതലേൾ. 

ദമറ്്  മാരുതട െുമതലേൾ. 

• ഗ്പവൃത്ി ഇെങ്ങളിൽ ആവശയ മോയ സൌകരയങ്ങൾ ഉബ്െോ എന്നക ഉറപ്പു വരുത്ുക 

• കെറ്ക ഡയറിയിൽ ബ്മോണിറ്റിം ിനക വരുന്ന ഉബ്േയോ സ്ഥസര സകോെക ഒപ്പക 

വയകപ്പിക്ണം 

• സതോഴിലോളികൾക്ക അവരുസെ പത്ു അവകോശങ്ങസള കുറിച്ചക പറഞ്ഞു 

സകോെുക്ുകയും അവസര ബ്ബോധോവതകകരിക്ുകയും സെയ്യുക 

• പുതിയ സതോഴിൽ ഇെങ്ങൾ കസെത്ുവോനും പുതിയ സതോഴിൽ ആെൂഗ്തണം 

സെയ്യുവോനും സതോഴിലോളികസള െഹോയിക്ുക . 

• കൃതയമോയി ബ്െോഷ്യൽ ഓഡിറ്ക  ഗ് ോമെഭയിലും,സഗ്പോജകകറ്ക  മീറ്ിങ്ങിലും പരിശീലന 

കയോമ്പിലും പസങ്കെുക്ുക. 

• മറ്ു സതോഴിലോളികൾക്ക കൂെി ബ്മറ്ക  നകസറ െുമതലകളിബ്ലക്ക കെന്നു വരോനുള്ള 

െോഹെരയം ഉെോക്ുക 

• സതോഴിലോളികളുമോയി നിരന്ത്ര െമ്പർക്ം പുലർത്ുകയും കൂെുതൽ ബന്ധം 

സ്ഥോപിക്ുകയും സെയ്യുക. 

ഓവർ ീയർ എഞ്ചിനീയർ/ 

 

• ഗ്പവൃത്ികളുസെ എറിബ്മറ്ക തയ്യോറോക്ൽ. 

• ഗ്പവൃത്ിയുസെ െോബ്ങ്കതിക കോരയങ്ങളും അളവുകളും സതോഴിലോളികൾക്ക 

പറഞ്ഞു സകോെുക്ുക. 

• ഗ്പവൃത്ിയുസെ അളവുകൾ ബ്രഖസപ്പെുത്ി കൂലിനൽകുന്നതി നോവശയമോയ 

നെപെികൾ സെയ്യുക. 

പഞ്ചായത്് ത ഗ്േട്ടറി /അ ിസ്റ്റന്റ ്  ത ഗ്േട്ടറി 

• പദ്ധതിയുസെ ബ്മൽബ്നോട്ം. 

• ബില്ലുകൾ അം ീകരിക്ൽ. 

• സതോഴിലോളികളുസെ ബ്വതനം യഥോെമയം അവരുസെ എസക്ൗെിൽ 

എത്ിസയന്നതക ഉറപ്പു വരുത്ൽ. 

• മറർ ബ്റോളക െോക്ഷയസപ്പെുത്ി സതോഴിൽ അനുമതി നൽകുക 

ഗ്ഗാമ ഭ നിർദേശങ്ങൾ 

• സതോഴിൽ െമയം 9 മണി മുതൽ 4 മണി വസര എന്ന നിർബ്േശം സതോഴിലോളികൾ പറഞ്ഞു 

• സതോഴിൽ േിനങ്ങൾ കൂട്ോൻ ബ്വെി കുബ്റ പണികൾ എന്നതിലുപരി െമയബന്ധിതമോയി 

അതോതക സതോഴിൽ നൽകണം 
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• തരിശുഭൂമി കൃഷ്ിബ്യോ യമോക്ൽ എന്ന ഗ്പവൃത്ിയും വൃക്ഷകത് നെുക എന്ന 

ഗ്പവൃത്ിയും അതിനകസറ യഥോെമയത്ക നെത്ണം എന്നക പറഞ്ഞു കോരണം അവ 

നശിച്ചുബ്പോകുന്നു . 

• സതോഴിലോളികൾക്ക അെുഖം പിെിച്ചോൽ ആനുകൂലയം ലഭിക്ുന്ന ഒരു െകഗ്കീം വരണം എന്ന 

ആവശയം മുബ്ന്നോട്ക വച്ചു 

ഗ്ഗാമ ഭ തീരുമാനങ്ങൾ 

• അെിസ്ഥോന ൌകരയങ്ങൾ ലഭയമോക്ോൻ തീരുമോനിച്ചു 

• കയർ ഭൂവെകഗ്തം ബ്പോലുള്ള ഗ്പവൃത്ികൾ പൂഴി ഗ്പബ്േശത്ോണക അനുബ്യോജയം 

• ബ്റോഡക കെഡക സവള്ളം ഒഴുകോൻ െോലക കീറി സവള്ളം ഒഴുകിബ്പ്പോകോനും െിറകൾ 

വൃത്ിയോക്ുന്ന ഗ്പവൃത്ികളും ഉൾസപ്പെുത്ോൻ ഗ്ശദ്ധിക്ും എന്നും പറഞ്ഞു 

ഗ്പവൃത്ി നടന്ന ഭൂ ഉടമേളുതട വിവരങ്ങൾ 

തരിശുഭൂമി കല്ലു കയ്യോല 

കുപ്പോെ കത്ക മോധവൻ ലക്ഷ്മി കുട്ി 

ജോനകി കോട്ൂർ വീട്ിൽ കരിയിൽ മോധവി 

കൗെലയ വോരയമ്പത്ക രോജൻ 

മോധവി വണ്ണോരത്ക ബ്വണു 

 മോധവൻ 

 രമോവതി 

 


