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ആമ്ുഖം 
ഇന്ത്യയില്  ോേോരണക്ോരോയ ജനങ്ങളുകട കതോഴില് കെയ്യുവോനുള്ള അവകോശകത്  ംരക്ഷിച്ചക 

നിലനിര്ത്ുന്നതിനോയി 2005 ക പകറ്ം ര് അഞ്ചോം തീയതി ബ്ദശീയ ക്ഗോമ്ീണ കതോഴിലുറപ്പക 

നിയമ്ം നിലവില് വന്നു. അവിദഗ്ധ കോയിക കതോഴിലില് ഏര്കപ്പടോൻ  ന്നദ്ധതയുള്ള 

ക്ഗോമ്ക്പബ്ദശങ്ങളില് അേിവ ിക്ുന്ന ഏകതോരു കുടും ത്ിനും ഒരു  ോമ്പത്ിക വര്ഷ്ം 100 

ദിവ ത്ില് കുറയോത് കതോഴില് ഉറപ്പോക്ുന്നബ്തോകടോപ്പം ഗുണബ്മ്ന്മയുള്ളതും 

സ്ഥോയിയോയി്ുള്ളതും ഉല്പോദനക്ഷമ്വുമ്ോയ ആസ്തികളുകട  ൃഷ്ടിയോണക ഈ പദ്ധതിയുകട 

മ്ുഖയ ലക്ഷയം.ദരിക്ദരുകട ഉപജീവനവും ആയി  ന്ധകപ്പ് വിഭവോടിത്റ ശക്തികപ്പടുത്ുകയും 

 ോമ്ൂഹികമ്ോയി പിബ്ന്നോക്ം നില്ക്ുന്ന എല്ലോ കുടും ങ്ങകളയും പദ്ധതിയില് 

ഉൾകപ്പടുത്ുകയും പഞ്ചോയത്ക രോജക സ്ഥോപനങ്ങകള ശക്തികപ്പടുത്ുക  എന്നതും ഇതിൻകറ 

ലക്ഷയമ്ോണക. വിബ്ശഷ്തകൾ 

 

➢ നിയമ്ത്ിൻകറ പിൻ ലമ്ുള്ള അവകോശോേിഷ്ഠ ിതപദ്ധതി 

➢ ക്ഗോമ്പഞ്ചോയത്ക ക്പബ്ദശത്ക തോമ് ിക്ുന്ന 18 വയസ്സക പൂര്ത്ിയോയ 

ഏകതോരോൾക്ും പദ്ധതിയില് 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 

➢  കക്തീകൾക്ക മ്ുൻഗണന 

➢ കമ്പയൂ്ര് ശൃംഖല വഴിയുള്ള ബ്മ്ോണിറ്റിംഗക  ംവിേോനം 

➢ ക്ഗോമ് ഭ പദ്ധതി ഓിറ്ക കെയ്യുന്നു 

ബ്ദശീയ ക്ഗോമ്ീണ കതോഴിലുറപ്പക പദ്ധതി ക്പകോരം ക്ഗോമ്പഞ്ചോയത്ക ക്പബ്ദശത്ക  നടപ്പിലോക്ുന്ന 

മ്ുഴുവൻ ക്പവൃത്ികളും  ബ് ോഷ്യല് ഓിറ്ിങ്ങിനു വിബ്േയമ്ോക്ണകമ്ന്ന17(2) വകുപ്പക 

നിഷ്കര്ഷ്ിക്ുന്നു പദ്ധതി ക്പവര്ത്ന കത്പ്പറ്ിയും കപോതു േനംെിലവഴിക്ുന്നതികനപ്പറ്ിയും 

പൗര  മ്ൂഹം നടത്ുന്ന  പര യവും  വതക്ന്ത്വുമ്ോയ പരിബ്ശോേനയോണക ആണക ബ് ോഷ്യല് 

ഓിറ്ക അഥവോ  ോമ്ൂഹിക പരിബ്ശോേന .കതോഴിലുറപ്പക നിയമ്ക്പകോരം വര്ഷ്ത്ില് രെുതവണ 

ബ് ോഷ്യല് ഓിറ്ക ക്ഗോമ് ഭകൾ എല്ലോ വോര്ിലും കൃതയമ്ോയി നടബ്ത്െതോണകബ് ോഷ്യല് 

ഓിറ്ക ലൂകട അഴിമ്തി ഇല്ലോതോക്ുന്നതിനും  ുതോരയത ഉറപ്പു വരുത്ുന്നതിനും കോരയക്ഷമ്ത 

വര്േിപ്പിക്ുന്നതിനക   ത്ഭരണം ഉറപ്പോക്ുന്നതിനും കഴിയുന്നു.പദ്ധതി പണം ശരിയോയ 

രീതിയില് െിലവഴിച്ചി്ുെക എന്നും പണം കെലവഴിച്ചക അതുകകോെക പദ്ധതിയുകട ലക്ഷയം 

കകവരിച്ചി്ുെക എന്നും ഗുണബ്ഭോക്തോക്ളുകട ജീവിതത്ില് ഗുണകരമ്ോയും  കോരയമ്ോയ മ്ോറ്ം 

ഉെോയി്ുെക എന്നക ബ് ോഷ്യല് കകെത്ോൻ കഴിയുന്നുപദ്ധതി ആ ൂക്തണ്ണം. നിര്വഹണം, 

ബ്മ്ോണിറ്റിംഗക തുടങ്ങി എല്ലോ വയക്തികളും ബ് ോഷ്യല് ഓിറ്ക ക്ഗോമ് ഭയില് നിര് ന്ധമ്ോയും 

പകങ്കടുക്ണം.മ്ഹോത്മോ ഗോന്ധി ബ്ദശീയ ക്ഗോമ്ീണ കതോഴിലുറപ്പകപ ദ്ധതിയില്   ുഗമ്വും 

 ുതോരയവുമ്ോയി ബ് ോഷ്യല് ഓിറ്ക നടത്ുന്നതിനക  ബ്കരളത്ില്   വതക്ന്ത് െുമ്തലയുള്ള 

ബ് ോഷ്യല് ഓിറ്ക യൂണിറ്ക നിലവില്വന്നു 

1.രീതിശോ കക്തം 

തോകഴ പറയുന്ന രീതി അവലം ിച്ചോണക ഈ റിബ്പ്പോര്്ക തയ്യോറോക്ിയി്ുള്ളതക. 

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

കതോഴിലോളികൾ, കര്ഷ്കര്,  

3. ഫയല് പരിബ്ശോേന  

4. ഫീല്ക  ന്ദര്ശനം, നിരീക്ഷണം  

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

6. വിവരങ്ങളുകട ബ്ക്കോീകരണം ബ്ക്കോ ക കവരിഫിബ്ക്ഷ്ൻ, അവ ോനവ് െര്ച്ച 

7. കരടക റിബ്പ്പോര്്ക തയ്യോറോക്ല് 

 

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.തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി അടിസ്ഥാന വിവരം 

കതോഴില് കോര്ക ( 

ആകക) 

ആകകറ്ീവക കതോഴില് 

കോര്ക  

കതോഴില് കോര്ക  

(sc/എ ക,ടി) 
നൂറു ദിന കതോഴില് 

2737 1765 65 274 

4.വാര്ടഡ് തലത്ില്   തതാഴിലുറപ്്പ പദ്ധതിയില് രജി ്തറര്ട തെയ്തവരുതടവിവരങ്ങൾ 

കതോഴില് കോര്ക ( 

ആകക) 

ആകകറ്ീവക കതോഴില് 

കോര്ക  

ആകകറ്ീവക കതോഴില് 

കോര്ക  (sc/എ ക,ടി) 
നൂറു ദിന കതോഴില് 

165 107 6 20 

5.ഓഡിറ്്  നു വിദേയമാക്കിയ  ഗ്പവൃത്ിേളുതട ലിസ്്റ്റ 

ഗ്േ

മ 

ന 

ഗ്പവൃത്ിയു

തട ദപര് 

വര്ടക്ക്  

ഐ,ഡി 

ോലയളവ ് ഗ്പവൃത്ി 

േിനങ്ങൾ 

അവിദഗ്ധ 

ബ്വതനം 

വിദഗ്ധ 

ബ്വതനം 

 ാേനങ്ങ

 ി ,ഐ 

,ബി 

ആതേ 

1 കല്ലുകയ്യോല 

LD/315559(670) 
18-12-18 to 20-
2-19 

245 67620 -  ോേകംഅ

ല്ല 

67620 

 
LD/ 316207(668) 1510-18 to 31-

10-18 

265 73140 -  ോേകംഅ

ല്ല 
73140 

 
LD/315555(671) 

12-11-18to 25-
11-18 

255 70380 -  ോേകംഅ

ല്ല 
70380 
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LD/239437(669) 

12-11-18to 3-
12-18 

286 78936 -  ോേകംഅ

ല്ല 
78936 

2 ബ്മ്നച്ചുര്കുളം

നിര്മ്ോണം 

WC/313187(661) 5-12-18 to 24-2-
19 

1331 367356 -  ോേകംഅ

ല്ല 
367356 

3 കക്ൂസ്നിര്മ്ോ

ണം 

RS/327388 (687) 7-3-19to  20-3-
19 

10 2760 9100  ോേകംഅ

ല്ലകമ്റ്ീരിയ

ല് 

ഉെോയിരു

ന്നില്ല.  

11860 

 

6.ഗ്പവര്ടത്ിേളുതടപരിദശാേനവിവരണം 
തോകഴ പറയുന്ന ക്പവൃത്ികൾ ആണക പരിബ്ശോേനയകക്ക വിബ്േയമ്ോക്ിയതക 

 

 ക്പവൃത്ിയുകട ബ്പരക എം, ുക്ില് ബ്രഖകപടുത്ിയ 

അളവക 

ഫീല്ക  

പരിബ്ശോേനയില് കെ 

അളവുകൾ 

1 കല്ലുകയ്യോല 
LD/315559(670), 
LD/316207(668),LD/315555(671),LD/239437(669) 

356.6M3 571m 

2 ബ്മ്നച്ചുര്കുളംനിര്മ്ോണം 
WC/313187(661) 

Earth excation 2178.46   - 

3 കക്ൂസ്നിര്മ്ോണം 
RS/327388(687) 

Stone mnsory 
 4.46m3 
2.76m3 

L-2.18m 
B-2m 

 

നിരീക്ഷണങ്ങൾ 

1.േല്ല്േയ്യാല(LD/315559(670),LD/316207(608),LD/315555(671),LD/239437(669) 
 

നാല്ഗ്പവൃത്ിേളില് 33 മാസ്റ്റദറാളുേളിലായി 1051 തതാഴില് േിനങ്ങളിലായി 

തെയ്തകല്ലുകയ്യോലവളകരനന്നോയിതകന്നകെയക തി്ുെകഅവഇബ്പ്പോഴും ഉപബ്യോഗക്പദമ്ോയ 

അവസ്ഥയില് തകന്നആണകഉള്ളതക. എന്നോല് രബ്മ്ശൻ ിവി എന്നആളുകടകല്ലകകയ്യോല 

കോടുകയറിയതിനോല് മ്ുഴുവനും അളക്ോൻ ോേിച്ചില്ല. കകപിപോറുവിനകകറകല്ലകകയ്യോല 

കുറച്ചുഭോഗം കപോളിഞ്ഞുബ്പോയിരുന്നു.  
 
2.ബ്മ്നച്ചുര്കുളംനിര്മ്ോണംWC/313187(661) 

46മാസ്റ്റദറാളുേളിലായി1331തതാഴില്േിനങ്ങളിലായിതെയ്തേുളംബ്വനല്കോലംആയിരുന്നുനിര്
മ്ിച്ചതക.മ്ഴകയതുടര്ന്നകകുളവുംകുളത്നകെുറ്ുമ്ുള്ളഭോഗവുംപൂര്ണമ്ോയുംകവള്ളത്ില്മ്ുങ്ങികിടന്നതുകകോ

െകകുളത്ിനകകറഅളവകകോണോബ്നോഅളക്ോബ്നോ ോേിച്ചില്ല. പഞ്ചോയത്ക  ഏകറ്ടുത് സ്ഥലത്ോണക   കുളം 

നിര്മ്ിച്ചിരിക്ുന്നതക. കെന ബ്േ ക്ക ബ്വെി മ്കണ്ണടുത് കുഴി  വിപുലീകരിച്ചു കുളം നിര്മ്ിച്ചതോണക. കുളം 

നിര്മ്ിച്ചതിനു ബ്ശഷ്ം ജലദൗര്ലഭയം കുറവോണക എന്നക പരി രവോ ികൾ അഭിക്പോയകപ്പ്ു.കൂടോകത മ്ത്സ്യ 

കൃഷ്ിക്ക ബ്വെി ഇബ്പ്പോൾ ഇ കുളം ഉപബ്യോഗിക്ുന്നുമ്ുെക.  

3.കക്ൂസ്നിര്മ്ോണം, RS/327388(687) 

4മാസ്റ്റദറാളുേളിലായി10തതാഴില്േിനങ്ങളിലായി േുഞ്ഞാമിനയക്്ക് ദവണ്ടി 

തെയ്ത ഗ്പവൃത്ിക്ക്ഫയലില്വര്ടക്ക്  

േംപ്ലീഷ്ൻ ര്ട്ിഫിക്കറ്്ഉണ്ടായിരുന്നുഎങ്കിലുംേക്കൂസ്നിര്ടമാണംപൂര്ടത്ിയായിരുന്നി

ല്ല. പ്ലംബിംഗ് വര്ടക്ക്  ഒന്നും തതന്ന തെയ്തിരുന്നില്ല.  

7.അവോശഅേിഷ്ഠ ിതനിരീക്ഷണങ്ങള് 
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മ്ഹോത്മഗോന്ധി ബ്ദശീയക്ഗോമ്ീണ കതോഴിലുറപ്പക നിയമ്ത്ിലൂകട ക്ഗോമ്ീണ ജനതയകക്ക കതോഴില് 

നല്കകപടുന്നബ്തോകടോപ്പം അവരുകട പത്ു അവകോശങ്ങളും  ംരക്ഷിക്കപടുന്നു.ബ് ോഷ്യല് 

ഓിറ്ിലൂകട ക്പവൃത്ികളുകട പരിബ്ശോേനയും അബ്തോകടോപ്പം കതോഴിലോളികളുകട 

പത്വകോശങ്ങളും ംരക്ഷിക്കപടുന്നുകവന്നും വിലയിരുത്ുന്നു.കതോഴിലുറപ്പക നിയമ്ത്ിലൂകട 

കതോഴിലോളികൾക്ക ലഭയമ്ോയ അവകോശങ്ങകള കുറിച്ചക തോകഴ പറയുന്നു. 

തതാഴില് ോര്ടഡുമായി ബന്ധതപ്പവ: 

കതോഴില്കോര്ക ഒരുആേികോരികബ്രഖയോണക.മ്ഹോത്മോ ഗോന്ധി ബ്ദശീയ ക്ഗോമ്ീണ കതോഴിലുറപ്പക 

നിയമ്ത്ികല കഷ്യൂൾ 2 ക്പകോരം കതോഴില് കോര്ിനക അബ്പക്ഷ നല്കുന്ന കുടും ങ്ങൾക്ക 15 

ദിവ ത്ിനകം തികച്ചും ക ൗജനയമ്ോയി കതോഴില് കോര്ക  ലഭയമ്ോക്ണകമ്ന്നക 

അനുശോ ിക്ുന്നു. കൂടോകത കൃതയമ്ോയ ഇടബ്വളകളില് കോര്ക പുതുക്ി നല്ബ്കെതുമ്ോണക. 

കതോഴില് കോര്ക കതോഴിലോളികളുകട കകവശം തകന്നയോണക  ൂക്ഷിബ്ക്െതകഅതക 

കതോഴിലോളികൾ കകയില് തകന്ന  ൂക്ഷിക്ുന്നുെക.  കതോഴില് ഏര്കപ്പ് ദിവ ങ്ങൾ 

കൃതയമ്ോയി ബ്രഖ കപടുത്ിയിരിക്ുന്നു. കതോഴില്കോര്ില്കതോഴിലോളികളുകടഒപ്പക  

ബ്രഖകപ്പടുത്ിയി്ില്ല.  

തതാഴില് ലഭിക്കുന്നത്  ംബന്ധിച്ച്: 

കതോഴില് കോര്ുള്ള ഏകതോരു കുടും ത്ിനും 100 ദിവ കത് അവിദഗ്ദ കോയിക കതോഴിലിനക 

അവകോശമ്ുെക. അബ്പക്ഷ നല്കിയോല് കകപ്പറ്ു രശീതക നല്കുകയും15 ദിവ ത്ിനകം 

കതോഴില്  ലഭയമ്ോക്ണകമ്ന്നും നിയമ്ത്ില് ക്പതിപോദിക്ുന്നു..അബ്പക്ഷ  വീകരിക്ുന്ന 

മ്ുറയകക്ക അബ്പക്ഷകനക കകപ്പറ്ു രശീതക  നിര് ന്ധമ്ോയും നല്കണകമ്ന്നക നിയമ്ത്ില് 

അനുശോ ിക്ുന്നുെക . കതോഴിലോളികൾഒരുമ്ിച്ചുആണകകതോഴില്നുഅബ്പക്ഷ മ്ര്പ്പിക്ുന്നതു. 

അബ്പക്ഷിച്ചു 

15ദിവ ത്ിനുള്ളില്തകന്നകതോഴില്ലഭിക്ുന്നുഎന്നുതകന്നയോണകകതോഴിലോളികളില്നിന്നുംഅ

റിയോൻകഴിഞ്ഞതക.  

കതോഴിലില്ലോയ്മദവതനം: 

കതോഴില് ആവശയകപ്പ്ു കഴിഞ്ഞോല് 15 ദിവ ത്ിനകം കതോഴില് ലഭയമ്ോക്ോത്പക്ഷം 

കതോഴിലില്ലോയ്മ ബ്വതനം ലഭിക്ോൻ അവകോശമ്ുെക.വോര്ികലകതോഴിലോളികളക ആവശയ കപടുന്ന 

മ്ുറയകക്ക കതോഴില് ലഭിക്ോറുെക,അതുകകോെക തകന്ന കതോഴിലില്ലോയ്മ ബ്വതനം ലഭിബ്ക്െ 

 ോഹെരയം ഉെോയി്ില്ല 

4.തഷ്ല്ഫ്  ഓഫ് ദഗ്പാജേ്റ്്    ംബന്ധിച്ച്: 

വോര്ില് ആവശയമ്ോയ വിക ന ക്പവൃത്ികൾ കകെത്ുന്നതിനക കതോഴിലോളികൾക്ക 

അവകോശം ഉെക. കതോഴില് കകെത്ുന്നതിനു കതോഴിലോളികളുകടയും ബ്മ്റ്ികെയും ഭോഗത്ക  

നിന്നും പങ്കോളിത്മ്ുെോവുന്നുെക ,എന്നോല് കതോഴിലുറപ്പില് അനുവദനീയമ്ോയ ആസ്തി വിക ന 

ക്പവൃത്ികൾ കകെത്ുന്നതിനക വോര്ികല വിവിേ ബ്മ്ഖലയില് ഉള്ളവരുകട പങ്കോളിത്ം 

ഉെോബ്വെതുെക.അത്രത്ില് ഉള്ള ബ്യോഗം നടന്നതോയി കോണുന്നു അബ്തോകടോപ്പം ആക്ഷൻ 

പ്ലോനിനകകറ ബ്കോപ്പി ഫയലില്  ൂക്ഷിച്ചിരിക്ുന്നു 

5.യാഗ്താ തെലവ ് ംബന്ധിച്ച്: 

കതോഴിലോളികൾക്ക തോമ്  സ്ഥലത്ുനിന്നും 5 കിബ്ലോമ്ീറ്ര് െുറ്ളവില് കതോഴില് 

ലഭിക്ുവോനുള്ള അവകോശമ്ുെക ,ക്പസ്തു ത പരിേിക്ു പുറത്ു  കതോഴില് കെബ്യ്യെ  ോഹെരയം 

ഉെോവുകയോകണങ്കില് യോക്തോ  ത്യോയി കൂലിയുകട 10% തുക നിലവികല കൂലി ക്പകോരം  27 

രൂപ 10 കപ  ക്പവൃത്ി ദിവ ങ്ങളില് ലഭയമ്ോക്ണം. അഞ്ചകകിബ്ലോമ്ീറ്ര് പരിേിക്പ്പുറം 

കതോഴിലുറപ്പക ക്പവൃത്ി കെയ്തില്ല എന്നോണു കതോഴിലോളികളില് നിന്നും മ്ന ിലോക്ോൻ 

കഴിഞ്ഞതക. 

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

വിക്ശമ്  മ്യകത് തണല്  ൗകരയം, കുടികവളളം എന്നിവ കതോഴിലോളികൾക്ക ക ൗജനയമ്ോയി 

ലഭയമ്ോബ്ക്െതുെക.കതോഴിലോളികളുമ്ോയുള്ള കൂടിക്ോഴ്ചയില് മ്ന ിലോക്ോൻ ോേിച്ചതക 

കുടികവള്ളത്ിനോയി  പോക്തം ,എന്നിവ ലഭയമ്ോയി ഗ്ലോ ക ്ുെക എന്നും അബ്തോകടോപ്പം  ക്പഥമ് 

ശുക്ശൂഷ് മ്രുന്നുകൾ വോങ്ങിെു ഓഫീ ില് ില്ലക നല്കു യോണ് കെയ്യുന്നതക.  

അപേടങ്ങൾ  ംബന്ധിച്ച്: 

കതോഴിലുറപ്പക ബ്ജോലിക്ികട കതോഴിലോളികൾക്ക ഏകതങ്കിലും തരത്ിലുള്ള അപകടം 

 ംഭവിച്ചു ബ്പോവുകയോകണങ്കില് നിയമ്ത്ികല കഷ്യൂൾ 2(5)ക്പകോരവുംഅദ്ധയോയം 9 കല 

പരോമ്ര്ശങ്ങളുകട അടിസ്ഥോനത്ിലും െികില് ോ കെലവുകളുകട ബ്രഖകൾ  മ്ര്പ്പിക്ുന്ന 

മ്ുറയകക്ക  ക്പസ്തു ത തുക മ്ുഴുവനും അനുവദിച്ചു കകോടുബ്ക്െതോണക.ഓിറ്ക  കോലയളവില് 

അത്രത്ില് ഉള്ള അപകടങ്ങൾ ഒന്നും  ംഭവിച്ചി്ില്ല. 

7.ദവതനം ലഭയമാക്കുന്നത്  ംബന്ധിച്ച്; 

കതോഴിലുറപ്പക നിയമ്ത്ില് ത ക്ഷൻ 3(2)ക്പകോരം മ്സ്റ്റര് ബ്റോളക കോലോവേി കഴിഞ്ഞു 

15ദിവ ത്ിനകം കതോഴിലോളികളുകട അകക്ൗെില് കൂലി ലഭിക്ുവോൻ അവകോശമ്ുെക . 

പഞ്ചോയത്ില് നിന്നും പതിനഞ്ചക ദിവ ത്ിനുളളില് എഫക.ടി.ഒ ജനബ്ററ്ക കെയ്തി്ുെക.  

15േിവ ത്ിനേംദവതനം ലഭയമായിതലങ്കില് നഷ്ട പരിഹാരം ലഭിക്കുവാനുള്ള 

അവോശം 

കതോഴില് പൂര്ത്ീകരിച്ചു പതിനഞ്ചു ദിവ തകനുള്ളില് കൂലി ലഭിെിരുന്നികലനകകില്  

കൂലിയുകട  0.05  ശതമ്ോനം നഷ്ട പരിഹാരം ലഭിക്കുവാനുള്ള അവോശം ഉണ്ട്. 

പഞ്ചോയത്ില് നിന്നും പതിനഞ്ചക ദിവ ത്ിനുളളില് എഫക.ടി.ഒ ജനബ്ററ്ക കെയ്തി്ുെക.നിലവില് 

ബ്കക്ന്ദ  രകകോരില് നിന്നും ഫെക  ലഭയമ്ോകതിരിക്ുന്ന  ോഹെരയത്ില് മ്ോക്തമ്ോണക ബ്വതനം 

ലഭിക്ോൻ  കവകുന്നതക. 

പരാ-തി പരിഹാരം  ംബന്ധിച്ച്: 

കതോഴിലുറപ്പുമ്ോയി  ന്ധകപ്പ് ഏകതങ്കിലുംകോരയത്ില് പരോതിയുെോകുന്ന പക്ഷം ആയതക 

ബ്രഖോമ്ൂലം പഞ്ചോയത്ില് പരോതികപ്പടോവുന്നതോണക ,ക്പസ്തു ത പരോതികൾ  വീകരിച്ചു ര ീറ്ക  

നല്കുകയും പരമ്ോവേി 7 ദിവ  പരിേിക്ുള്ളില് അബ്നവഷ്ിച്ചു പരോതിക്ോരനക മ്റുപടി 

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

കപോതുജനങ്ങൾക്ക കോണോവുന്ന രീതിയില് പഞ്ചോയത്ക ഓഫീ ില് ക്പദര്ശിപ്പിബ്ക്െതുെക . 

പഞ്ചോയത്ികല പരോതി രജിസ്റ്റര് പരിബ്ശോേിച്ചബ്പ്പോൾ ഇതുവകരയോയി രെു പരോതികൾ 

രജിസ്റ്ററില് ബ്രഖകപ്പടുത്ിയതോയും അതിനുള്ള നടപടി  വീകരിച്ചതോയും 

കോണകപ്ു.പരോതിരജിസ്റ്റര്കനകുറിച്ചകകതോഴിലോളികൾക്കഅറിവകഉെോയിരുന്നില്ല.  

 

ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്  നടത്ുന്നത്  ംബന്ധിച്ച്: 

കതോഴിലുറപ്പില് ഏകറ്ടുത് ക്പവൃത്ികൾ ബ് ോഷ്യല് ഓിറ്ക  നടത്ുന്നതില് 

പങ്കോളികളോവുന്നതിനു കതോഴിലോളികൾക്ക അവകോശമ്ുെക.(ക ക്ഷൻ 17.2)  

8.തതാഴിലാളിേളുതടേടമേൾ 

1. കൃതയ മ്യത്കകതോഴില്സ്ഥലത്കഹോജരോയിഒപ്പക വയകക്ുക. 

2. കതോഴിലുറപ്പകക്ഗോമ് ഭയകക്കബ് ോഷ്യല്ഓിറ്കക്ഗോമ് ഭയുംകൃതയമ്ോയിപകങ്കടുക്ുക 

3. ക്പകൃതി ംരക്ഷണത്ിനകആവശയമ്ോയക്പവൃത്ികൾഏകറ്ടുത്കനടപ്പിലോക്ുക. 

4. ആസ്തി ൃഷ്ടിക്ുന്നക്പവൃത്ികൾ  കകെത്ിബ്മ്റ്കകനയുംപഞ്ചോയത്കഅേികൃതകരയും   

 അറിയിക്ുക. 

9.രജി ്തറര്ട പരിദശാേന 

 

ബ്കക്ന്ദ ര്ക്ോരിനകകറ നിര്ബ്ദശ ക്പകോരം തോകഴ പറയുന്ന ഏഴു രജിസ്റ്റര് നിര് ന്ധമ്ോയും 

ക്ഗോമ്പഞ്ചോയത്ില്  ൂക്ഷിബ്ക്െതോണക. AMC ക്പകോരമ്ുള്ള 7 രജിസ്റ്ററുകളുംഉെോയിരുന്നു.അവ 

തോകഴ പറയ്യുന്നു. 
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തതാഴില് ോര്ടഡ് രജിസ്റ്റര്ട  . 

എം .ഐ .എ ില് നിന്നും കൗണ്ബ്ലോക കെയ്ത ബ്കോപ്പിയില് വോര്ക  തലത്ില് ഉള്ള എല്ലോ 

വിവരങ്ങളും ഉൾകപ്പടുത്ിയി്ുെക.  

ഗ്ഗാമ ഭരജിസ്റ്റര്ട 

കതോഴിലുറപ്പുമ്ോയി  ന്ധകപ്പ് ക്ഗോമ് ഭകൾ ,തുടങ്ങിയവ ബ്രഖകപ്പടുത്ുന്നതിനക ബ്യോഗങ്ങൾ  

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

രജിസ്റ്റര്  ൂക്ഷിച്ചി്ുെക 

തതാഴില് അദപക്ഷാ രജിസ്റ്റര്ട  

കതോഴില് ആവശയകപ്പ്ു ലഭിക്ുന്ന അബ്പക്ഷകളുകട വിവരങ്ങളും അതുക്പകോരം അവര്ക്ക 

കതോഴില് അനുവദിച്ചതിനകകറ വിവരങ്ങളും  ക്പസ്തു ത രജിസ്റ്ററില് ബ്രഖകപ്പടുത്ി കവബ്ക്െതോണക 

MIS ല് നിന്നും കൗണ്ബ്ലോക കെയ്ത ബ്കോപ്പിയില് എല്ലോ വിവരങ്ങളും ഉൾകപ്പടുത്ിയി്ുെക 

വര്ടക്ക് രജിസ്റ്റര്ട: 

കതോഴിലുറപ്പില് നടപ്പിലോക്ുന്ന ക്പവൃത്ികളുകട വിവരങ്ങൾ യഥോ മ്യം ക്പസ്തു ത രജിസ്റ്ററില് 

ബ്രഖകപ്പടുകതെതോണക.2018 19 കോലയളവില് കെയ്യുവോൻ ഉബ്േശിച്ചിരുന്ന മ്ുഴുവൻ 

ഫയലുകളുബ്ടയും വിവരങ്ങൾ നല്ല രീതിയില്   എം,ക എ.എ ക ല് നിന്നും ൗണ്ബ്ലോക കെയ്തു 

 ൂക്ഷിച്ചിരിക്ുന്നു.(പഞ്ചോയത്ികെ മ്ുഴുവൻ  ക്പവൃത്ികളും 

ആസ്തിരജിസ്റ്റര്ട: (സ്ഥിര ആസ്തികളുകട രജിസ്റ്റര്) 

ആസ്തിരജിസ്റ്റര് ൂക്ഷിച്ചിരിക്ുന്നു ഇതുവകര കെയ്ത എല്ലോ ക്പവൃത്ികളും ബ്രഖ കപടുതിയി്ുെക  

പരാതി രജിസ്റ്റര്ട: 

കതോഴിലുറപ്പക പദ്ധതിയുമ്ോയി  ന്ധകപ്പ് ഏതു പരോതിയും വോക്ോബ്ലോ ,ബ്രഖോമ്ൂലബ്മ്ോ 

ലഭിക്ുകയോകണങ്കില \                                  രജിസ്റ്ററില് ബ്രഖകപ്പടുത്ുകയും നിര് ന്ധമ്ോയും 

കകപ്പറ്ു ര ീതക പരോതിക്ോരനക നല്കുകയും ബ്വണം  .18004255720 എന്ന ബ്ടോൾ ക്ഫീ നമ്പറില് 

പരോതികൾ ബ്രഖകപടുത്ോം എന്നുള്ള വിവരം കതോഴിലോളികൾക്ക ലഭയമ്ോക്ണം. 

തമറ്ീരിയല്രജിസ്റ്റര്ട :  

കതോഴിലുറപ്പില് ഏകറ്ടുക്ുന്ന ക്പവൃത്ികളുകട ഭോഗമ്ോയി വരുന്ന  ോേന  ോമ്ക്ഗികളുകട 

വോങ്ങല് തീരുമ്ോനം ,ഉപബ്യോഗം,നീക്ിയിരിപ്പക,കെലവുകൾ എന്നിവ  ം ന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ 

മ്ുഴുവനും ക്പസ്തു ത രജിസ്റ്ററില് ബ്രഖകപ്പടുബ്ത്െതോണക. 

10.ഗ്പവൃത്ി ഫയലിതല 22 ദരഖേൾ 

 

എ .എം  ി ക്പകോരം ഒരു ക്പവൃത്ി ഫയലില് തോകഴപറയുന്ന ഇരുപത്ിരെു ബ്രഖകൾ 

നിര്ബന്ധമ്ോയും ഉെോയിരിബ്ക്െോതോണക. 

1.േവര്ടദപജ് 

വോര്ഷ്ിക മ്ോസ്റ്റര്  ര്ക്ുലര് ക്പകോരം കവര്ബ്പജില് പഞ്ചോയത്ക വിവരങ്ങൾ, ജില്ല, ക്പവര്ത്ി 

നടപ്പിലോക്ിയ വിവരങ്ങൾ, അടങ്കല് തുക, ആകക കെലവക, നടത്ിയ തീയതി,  മ്ുതലോയ 

വിവരങ്ങൾ ബ്രഖകപടുബ്ത്െതോണക.  പരിബ്ശോേിച്ച ഫയലുകളില്വോര്ഷ്ിക മ്ോസ്റ്റര്  ര്ക്ുലര് 

ക്പകോരമ്ുള്ള കവര് ബ്പജക  ൂക്ഷിച്ചി്ില്ല.  

2.തെേ് ലി ് റ് ്

വര്ക്ക ഫയലില്  ൂക്ഷിച്ചിരിക്ുന്ന വിവരങ്ങളുകട പ്ികയും, അവയുകട ബ്പജക നമ്പറും 

ബ്രഖകപ്പടുബ്ത്െ കെക്ക ലിസ്റ്റകഫയലില്  ൂക്ഷിബ്ക്െതോണക. 

പരിബ്ശോേിച്ചമ്ൂന്നുഫയലുകളില്ഒന്നിലുംകെകക ലി ക റ്ക ൂക്ഷിച്ചി്ില്ല. 
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3.ആക്ഷൻപ്ലാൻ 

ഒരു ജനകീയ ഇടകപടലിനകകറ ബ്നര്  ോക്ഷയം കതളിയി ക്ുന്ന ബ്രഖയോണക ആക്ഷൻ പ്ലോൻ 

ബ്കോപ്പിക്ഗോമ് ഭ നിര്ബ്േ. ശിക്ുന്ന ക്പവര്ത്ികൾ കഷ്ല്ഫക ഓഫക ബ്ക്പോജക്ടിബ്ലക്ക മ്ോറ്ുകയും 

ഇതില്നിന്നും മ്ുൻഗണന അടിസ്ഥോനത്ില് അതോതക  ോമ്പത്ിക വര്ഷ്ത്ില് ആവശയമ്ുള്ള 

ക്പവര്ത്ി കതരകഞ്ഞടുത്ക ആക്ഷൻ പ്ലോൻ തയ്യോറോക്ുകയും കെയ്യും ആക്ഷൻ പ്ലോനില് ഉൾകപ്പ്  .

ക്പവര്ത്ി തകന്നയോബ്ണോ നടപ്പിലോക്ിയതക എന്നക മ്നസ്സിലോക്ുന്നതിനും ആക്ഷൻപ്ലോൻ ബ്കോപ്പി 

ഉപകരിക്ുന്നു.പരിബ്ശോേിച്ച ഫയലുകളില്  AMC ക്പകോരം നിര് ന്ധമ്ോയും ഉെോയിരിബ്ക്െ 

ആക്ഷൻ പ്ലോനിൻകറ ബ്കോപ്പി 3 ഫയലില് (WC/313187(661), LD/315555(671),LD/239437(669) ) 

മ്ോക്തം ൂക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല.  

4.എസ്റ്റിദമറ്്ഡിസ ൻആൻഡ്ദഗ്ഡായിങ ്

 ോബ്ങ്കതിക എസ്റ്റിബ്മ്റ്ക പദ്ധതിയില് ഏകറ്ടുക്ുന്ന ഓബ്രോ ക്പവര്ത്ിക്ും  ംസ്ഥോന  ര്ക്ോര് 

െുമ്തലകപ്പടുത്ിയ അേികോര സ്ഥോനത്ിനകകറ അനുമ്തിബ്യോടുകൂടിയ  ോബ്ങ്കതിക എസ്റ്റിബ്മ്റ്ക 

ഉെോയിരിബ്ക്െതോണക.ഓബ്രോ ക്പവര്ത്ിക്ും എസ്റ്റിബ്മ്റ്ിനകകറ  ംക്ഷിപ്തം, ിക ൻ, 

ക്പവര്ത്ിയുകട ക്പതീക്ഷിത ബ്ന്ങ്ങൾ വിശദീകരിക്ുന്ന  ോബ്ങ്കതിക കുറിപ്പക തുടങ്ങിയവ 

ഉെോയിരിബ്ക്െതും ക കവര് ബ് ോഫകറ്ക കവയറിലൂകട ഓണ്കലനോയി 

അനുമ്തികൾലഭയമ്ോബ്ക്െതുമ്ോണക .എല്ലോ ഫയലുകളിലും വിശദമ്ോയഎസ്റ്റിബ്മ്റ്ക ഉെോയിരുന്നു. 
എസ്റ്റിബ്മ്റ്ില്  ോബ്ങ്കതികവിദഗ്ധരുകട ഒപ്പക 

ഉെോയിരുന്നു.എന്നോല്ഇതകജനകീയഭോഷ്യില്ആയിരുന്നില്ല.  

5.ഭരണാനുമതി 

ഒരു വോര്ില് ഒരു വര്ഷ്ം നടപ്പിലോക്ുന്ന കതോഴിലുറപ്പക പദ്ധതി ക്പവര്ത്നങ്ങൾക്ക പഞ്ചോയത്ക 

ഭരണ  മ്ിതി നല്കുന്ന അംഗീകോരമ്ോണക ഭരണോനുമ്തിപരിബ്ശോേിച്ച ഫയലുകളില് 

ഭരണോനുമ്തി യുകട ബ്കോപ്പികെില്ല . 

7. ംദയാജിതപദ്ധതി(േൺദവര്ടജൻ ്) 

ഓിറ്ക  നു വിബ്േയമ്ോക്ിയ ക്പവര്ത്ികൾക്ും ഈ ബ്രഖകൾ  ോേകമ്ല്ല. 

8.ഡിമാൻഡ്ദഫാം 

ഡിമാൻഡ്ദഫാം ൂക്ഷിച്ചിരുന്നു.  

9.വര്ടക്ക്അദലാദക്കഷ്ൻദഫാം 

കതോഴില് ആവശയകപ്പ്വര്ക്ുകതോഴില് അനുവദിച്ചുകകോെുള്ള വര്ക്ക അബ്ലോബ്ക്ഷ്ൻ 

ബ്ഫോംഎല്ലാ ക്പവര്ത്ിയുകട ഫയലില് ും  ൂക്ഷിച്ചിരുന്നു. 

10.ഇമസ്റ്റര്ട ദറാൾ 

കതോഴിലോളികൾ കതോഴില് കെയ്യുന്ന തീയതി, ദിവ ം ഉൾകപ്പകട ഹോജര് 

ബ്രഖകപ്പടുത്ുന്നതിനുള്ള അടിസ്ഥോന ബ്രഖയോണക ഇമ്സ്റ്റര് ബ്റോൾ.ഇതില് ബ്ലോക്ക കവലപകകമ്ൻറക 

ഓഫീ ര്, പഞ്ചോയത്ക ക ക്ക്റി എന്നിവര് ഒപ്പും,   ീലുംബ്രഖകപടുബ്ത്െതോണക.   

ഇ-മ്സ്റ്റര് ബ്റോളുകളില് ബ്ലോക്ക കവലപകകമ്ൻറക ഓഫീ ര്, പഞ്ചോയത്ക ക ക്ക്റി എന്നിവര് 

ഒപ്പും,   ീലുംബ്രഖകപടുത്ിയി്ുെക . ഇതില് കതോഴിലോളികളുകട ഒപ്പുകൾ,  അവരുകട കതോഴില് 

ദിനങ്ങൾ,  കൂലി എന്നിവ ബ്രഖകപ്പടുത്ിയി്ുെക .മ്ോസ്റ്റര് ബ്റോളില് ഒപ്പിടുന്ന ബ്കോളങ്ങളില് 

തീയതി എഴുതി്ുെയിരുന്നില്ല  

മ്സ്റ്റര് ബ്റോളില്  എം  ുക്ക   നമ്പര് ബ്രഖകപടുത്ിയില്ലപരിബ്ശോേനയ്യകക്ക വിബ്േയമ്ോക്ിയ വര്ക്ക  

ഫയലികല മ്സ്റ്റര് ബ്റോളില് 

കവ്ിത്ിരുത്ലുകൾഉതണ്ടങ്കിലുംമതിയായവിശേീേരണംമസ്റ്റ് ര്ടദറാള്നു പിറേില്ദരഖതപ്പ

ടുത്ിയി്ില്ല.  

Si.
no 

ക്പവൃത്ി മ്സ്റ്റബ്റോൾന

മ്പര് 

കതോഴിലോളിയു

കടബ്പരക,കോര്ഡ്ന

മ്പര് 

റിമ്ോര്ക്സക 
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1 കല്ലകകയ്യോല 
LD/239437(669) 

19471 ഭോരകഗവികക - 
13/134 

ഷ്ോര്പ്നിങകെോര്കജവ്ിത്ിരുത്ി. 

ശരിയോക്ി ശരിയോയ തുക 

എഴുതിയിരിക്ുന്നു.  

2  19473 കഷ്ജകക -18/97, 

രോഗിണിഎംടി -
18/98 

അറ്നകറൻ ക ആകക കൂ്ി എഴുതിയതക 

കവ്ിതിരുത്ിയിരിക്ുന്നു.  

3 കല്ലകകയ്യോല  
LD/315555(671) 

19453 - ഷ്ോര്പ്നിങകെോര്ജക, 

ബ്ടോ്ല്എമ്ൗെകഎന്നിവകൂ്ിഇ്ില്ല.  

4 ബ്മ്നച്ചുര്കുളം

നിര്മ്ോണം 
WC/313187(661) 

23393 - ഷ്ോര്പ്നിങകെോര്ജക,ബ്ടോ്ല്എമ്ൗെകഎ

ന്നിവകൂ്ിഇ്ില്ല. 

  23395 രുക്മിനി -49 ബ്ടോ്ല്അറ്നകറൻസ്തിരുത്ി 

  31397 പതമ്ിനി 18/142 അറ്നകറൻകസ്സൻകവ്ിതിരുത്ി 

 

11.തമഷ്ര്ടതമൻറ്പുസ്തേം (M Book) 

ക്പവര്ത്ി തുടങ്ങുന്നതിനക മ്ുമ്പും ബ്ശഷ്വും അളവുകൾ ബ്രഖകപ്പടുത്ുന്നതിനുള്ള അടിസ്ഥോന 

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

 ുക്ില് നമ്പര് ബ്പജക നമ്പര് ഇവ ബ്രഖകപ്പടുത്ിയി്ുെക AS,TS നമ്പര് ബ്രഖകപ്പടുത്ിയി്ില്ല. ക്പീ 

കമ്ഷ്ര്കമ്ൻറക ബ്രഖ കപടുത്ിയിരുന്നു. ന്ധകപ്പ് ഉബ്ദയോഗസ്ഥര് അതോയതക ഓവര് ിയര്, 

എൻജിനീയര് എന്നിവരുകട ഒപ്പകകമ്ഷ്ര്കമ്നകറക   ുക്ില് ഉെോയിരുന്നു.പരിബ്ശോേനയകക്ക 

വിബ്േയമ്ോക്ിയ  വര്ക്ക  ഫയലിലുംഎം  ുക്ക   ൂക്ഷിച്ചിരുന്നു.എം  ുക്ില് അളവുകൾ 

ബ്രഖകപടുത്ുബ് ോൾ ക്പവൃത്ി കെയുന്ന ക്പബ്ദശം ഉടമ്യുകട ബ്പരക , ര്ബ്േ നമ്പര് എന്നിവ 

ഉൾകപടുത്ിയി്ില്ല 

12.തമറ്ീരിയല്ലിസ്റ്റ് 

ഓഡിറ്്നവിേയമാക്കിയഗ്പവൃത്ിേൾക്ക്ബാേേംഅല്ല.  

13.ബ്വജക ലിസ്റ്റക 

കതോഴിലോളികൾ എക്ത ദിവ ം ബ്ജോലി കെയ്തു എന്നതിനക അടിസ്ഥോനകപ്പടുത്ി അവര്ക്ക 

നല്ബ്കെ തുക അതോയതകകൂലി, ആയുേങ്ങൾക്ക കകോടുക്ുന്ന വോടക,  മ്ൂര്ച്ച കൂ്ുന്നതിനുള്ള 

തുക എന്നിവ എല്ലോം കോണിച്ചു കകോെക പണം കകമ്ോറുന്നതിനക ബ്വെി തയ്യോറോക്ുന്ന 

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

 ോേിച്ചു. 

14.മസ്റ്റര്ടദറാൾ /ഫയല്മാറ്സ്ലിപ്പുേൾ 

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

ബ്രഖകപ്പടുത്ണം എന്നക നിയമ്ം അനുശോ ിക്ുന്നു.അളവുകളില് ക്കമ്ബ്ക്ടുകൾ ഉെോയോബ്ലോ, 

ഉപബ്യോഗിക്ുന്ന കമ്റ്ീരിയലിനകകറ കവോളിറ്ിയില് നിലവോരം കുറയകക്ുകബ്യോ, ഉയര്ന്ന എസ്റ്റിബ്മ്റ്ക 

കോണിക്ുകബ്യോകെയ്യുന്നതക നിയമ്വിരുദ്ധമ്ോവുകയും ക ക്ഷൻ 25 അനുശോ ിക്ുന്ന ശിക്ഷകക 

വിബ്േയമ്ോബ്വെി വരുകയും കെയ്യും. എല്ലോ ഫയലുകളിലും ഫയല് ക്ടോക്ിംഗക ബ്ഫോം അഥവോ 

മ്സ്റ്റര് ബ്റോൾ മ്ൂവകകമ്ൻറക സ്ലിപ്പകഉെോയിരുന്നു.  ആരംഭിച്ച തീയതിയും അവ ോനിച്ച തീയതിയും 

ബ്രഖകപ്പടുത്ിയിരുന്നു. മ്റ്ു ക്പേോനകപ്പ് ബ്കോളങ്ങൾ MIS ല് അപക ബ്ലോക കെയ്ത തീയതി .ബ്വതനം 

അനുവദിച്ച  മ്ുതലോയവ ബ്രഖകപ്പടുത്ി യിരിക്ുന്നു. 

15. തമറ്ീരിയല് വൌച്ചര്ട ബില്  

കമ്റ്ീരിയല് വൗച്ചര്  ില്ലക ോേകംഅല്ല.  

16.ഫെക ക്ടോൻസ്ഫര് ഓര്ര് (FTO)’ 

പരിബ്ശോേിച്ച ഫയലുകളില് ഒന്നും ഫെകക്ടോൻസ്ഫര്ഓര്ര്(FTO)’ ഹോര്ക  ബ്കോപ്പി   ൂക്ഷിച്ചിരുന്നു. 

17. ദറായല്റ്ി 
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പരിബ്ശോേന  വിബ്േയമ്ോക്ിയ  ഒരു വര്ക്ക  ഫയലിലും ബ്റോയല്റ്ി  ോേകമ്ല്ല 

18.ദഫാദ്ാഗ്ഗാഫ ്

ക്പവര്ത്ി തുടങ്ങുന്നതിനക മ്ുമ്പക ക്പവര്ത്ി നടന്നു കകോെിരിക്ുബ്മ്പോൾ ,   ക്പവര്ത്ി 

പൂര്ത്ീകരിച്ചു കഴിയുബ്മ്പോൾ  തുടങ്ങിയഓബ്രോ ഘ്ത്ികലയും ബ്ഫോബ്്ോകൾ ഫയലില് 

 ൂക്ഷിക്ണകമ്ന്നക നിഷ്കര്ഷ്ിച്ചിരിക്ുന്നു ഇത്രത്ിലുള്ള  വിവിേ ഘ്ങ്ങളികല 

ബ്ഫോബ്്ോകൾ  LD/315559(670),RS/327388(687)എന്നിവയില്മ്ോക്തബ്മ്കോണോൻ ോേിച്ചുള്ളൂ .   

19 .ജിദയാ ടാഗ്ഡ് ദഫാദ്ാ ് 

ക്പവര്ത്ി സ്ഥലം തിരിച്ചറിയുന്നതിനുള്ള ഉപോേിയോണക ജിബ്യോ ടോഗ്ഡക ബ്ഫോബ്്ോ ക.  

അവയുകടബ് ോഫകറ്ക  ബ്കോപ്പി ഓഫീ ില്  ൂക്ഷിക്ുന്നു 

20 ഗ്പവൃത്ി പൂര്ടത്ീേരണ  ാക്ഷയപഗ്തം 

ക്പവൃത്ി പൂര്ത്ീകരണ  ോക്ഷയപക്തംRS/327388(687),LD315559(670) 

എന്നീഫയലുകളില്മ്ോക്തമ്ോണകഉെോയതക.  

 21. ബ് ോഷ്യല് ഓിറ്ക റിബ്പ്പോര്്ക 

എഎം ി ക്പകോരമ്ുള്ള ബ് ോഷ്യല് ഒ ോിറ്ക നടപ്പോക്ുന്നതക ഇബ്പ്പോഴോണക. 

22.സ റ്്ഡയറി 

 ംസ്ഥോന  ര്ക്ോരിനകകറ നിര്ബ്േശക്പകോരംവര്ക്ക ഫയലില്  ൂക്ഷിബ്ക്െ 22 മ്കത് 

ബ്രഖയോണക ക റ്കയറി.പരിബ്ശോേനയകക്ക  വിബ്േയമ്ോക്ിയ ക്പവൃത്ികൾ േക്കൂസ്നിര്ടമാണം 

(RS/327388(687))ഒഴിതേമറ്ുള്ളവയ്ക്ക് ക റ്ക യറി  ൂക്ഷിച്ചിരുന്നു,.ക റ്ക യറി യുകട ഒരു 

ഭോഗമ്ോണക  വിജിലൻ ക ആൻക ബ്മ്ോണിറ്റിങക കമ്മിറ്ി.അംഗങ്ങൾഒപ്പുമ്ോക്തം ബ്രഖ 

കപടുത്ിയിരിക്ുന്നു.  

11.CIB-  ിറ്ി ൺ ഇൻഫര്ടദമഷ്ൻ ദബാര്ടഡ ്

കതോഴിലുറപ്പക പദ്ധതിയുകട  ുതോരയത ഉറപ്പോക്ുന്നതിനു 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 കതോഴില് ദിനങ്ങൾ തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ  ോേോരണ ജനങ്ങൾക്ും ഗുണബ്ഭോക്തോ 

ക്ൾക്ും മ്നസ്സിലോകുന്ന രീതിയില് ക്പദര്ശിപ്പിബ്ക്െതക അനിവോരയമ്ോണക..ഈ ബ് ോര്ക 

സ്ഥോപിബ്ക്െതക ഓബ്രോ ക്പവര്ത്ിയുകടയും ആരംഭഘ്ത്ില് ആണക. ഓബ്രോ ക്പവര്ത്ിക്ും 

അനു ൃതമ്ോയി നിഷ്കര്ഷ്ിച്ചി്ുള്ള അളവുകളില് 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 ആനുവല് മ്ോസ്റ്റര്  ര്ക്ുലര് നിഷ്കര്ഷ്ിക്ുന്നതക. 

 ിഐ ി അടങ്ങുന്ന ഒരു ബ്ഫോബ്്ോ വര്ക്ക ഫയലില് ഉൾകപ്പടുത്ണം എന്നതക നിര് ന്ധമ്ോണക.  

ക്കമ് നം. ക്പവൃത്ിയുകട ബ്പരക എ കറിബ്മ്റ്ക   എം  ുക്ില്  ഫീല്ികല വിവരങ്ങൾ 

1 കല്ലുകയ്യോല 
LD/315559(670) 

5000 ബ്രഖകപ്പടുത്ിയി്ില്ല  ിഐ ിസ്ഥോപിച്ചി്ില്ല 

2 കല്ലുകയ്യോല 
LD/239437(669) 

5000 ബ്രഖകപ്പടുത്ിയി്ില്ല  ി ഐ  ി സ്ഥോപിച്ചി്ില്ല 

3 കല്ലുകയ്യോല 
LD/315555(671) 

5000 ബ്രഖകപ്പടുത്ിയി്ില്ല  ി ഐ  ി സ്ഥോപിച്ചി്ില്ല 

4 കല്ലുകയ്യോല 
LD/316207(668) 

5000 ബ്രഖകപ്പടുത്ിയി്ില്ല  ി ഐ  ി സ്ഥോപിച്ചി്ില്ല 

5 കക്ൂസ്നിര്മ്ോണം 
RS/327388(687) 

2025 ബ്രഖകപ്പടുത്ിയി്ില്ല  ി ഐ  ി സ്ഥോപിച്ചി്ില്ല 
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6 ബ്മ്നച്ചുര്കുളംനിര്മ്ോ

ണം 
WC/313187(661) 

5000 ബ്രഖകപ്പടുത്ിയി്ില്ല  ി ഐ  ി സ്ഥോപിച്ചി്ില്ല 

 

12.ദറാസ്ഗാര്ടേിനം 

കതോഴില് ആവശയകത കൃതയമ്ോയി രജിസ്റ്റര് കെയ്യുന്നതിനും കതോഴിലോളികളുകട അര്ഹതകളും 

അവകോശങ്ങളും അവകര ബ് ോേയകപ്പടുത്ുന്നതിനും പദ്ധതികൾ പരിഹരിക്ുന്നതിനുമ്ോയി 

ബ്റോസ്ഗോര് ദിനം  ംഘടിപ്പിബ്ക്െതോണക.  

13.വിജിലൻ ് ആൻഡ്  ദമാണിറ്റിംഗ് േമ്മിറ്ി(ജാഗ്ഗത ദമല്ദനാ്  മിതി 

ഓബ്രോ ക്ഗോമ്പഞ്ചോയത്ിലും അഞ്ചക അംഗങ്ങളുള്ള ജോക്ഗത ബ്മ്ല്ബ്നോ്  മ്ിതി 

രൂപീകരിബ്ക്െതോണക. ഇതില് പ്ികജോതി-പ്ികവര്ഗ വിഭോഗങ്ങൾക്ക ബ്വെക്ത ക്പോേോനയം 

നല്ബ്കെതും പകുതി ബ്പര്  കക്തീകൾ ആയിരിബ്ക്െതുമ്ോണക. ഏറ്വും കുറഞ്ഞ 

കോലയളവിബ്ലക്ക VMC കയ നിയമ്ിബ്ക്െതക ക്ഗോമ് ഭയോണക. ക്പവര്ത്ി സ്ഥല  ന്ദര്ശ നം 

കതോഴിലോളികളുമ്ോയി ആശയവിനിമ്യം നടത്ല് ,ബ്രഖകളുകട പരിബ്ശോേന ,ക്പവര്ത്ി സ്ഥ ല 

 ൗകരയങ്ങളുകട പരിബ്ശോേന ,ക്പവര്ത്ികളുകട ഗുണനിലവോരം നിര്ണയിക്ല്, തുക നിര്ണ 

യം ക്പവര്ത്ിയില് ഉടനീളമ്ുള്ള റിബ്പ്പോര്്ിംഗക ക്പവര്ത്ിയുകട  വഭോവകത്  ം ന്ധിച്ചുള്ള ഗു 

ണപരമ്ോയ വിലയിരുത്ല് എന്നിവയോണക ക്പേോന െുമ്തല. VMC എല്ലോ ക്പവര്ത്ികളും 

പരിബ്ശോേിബ്ക്െതും മ്ൂലയ നിര്ണയ രജിസ്റ്ററില് ബ്രഖകപ്പടുബ്ത്െതും ബ് ോഷ്യല് ഓിറ്ക 

 മ്യത്ക അവ ക്ഗോമ് ഭയില്  മ്ര്പ്പിബ്ക്െതുമ്ോണക VMC റിബ്പ്പോര്്ക ഒരു കപോതുബ്രഖയോയി 

കരുബ്തെ തും ആവശയകപ്പടുന്നതിനനു രിച്ചക ഒരു കപോതു ബ്രഖയോയി പഞ്ചോയത്ക നിന്നും 

ലഭിബ്ക്െതും ആണക.4 അംഗങ്ങളോണക നിലവില്  ഉള്ളതക.,  

ക്കമ് ന ബ്പരക ബ്കോെോകകറ്ക നമ്പര് 

1 ദോബ്മ്ോദരൻഎം 9496251161 

2 മ്ബ്നോഹരൻഎംടി 9847019803 

3 കഷ്മ്ടി 9633900562 

4. പികക ോലൻ 9562339193 

14.േതണ്ടത്ലുേൾ  

➢ പരിബ്ശോേനയകക്ക വിബ്േയമ്ോക്ിയ കല്ലുകയ്യോല ,കൃതയമ്ോയ അളവില് ഇബ്പ്പോഴും 

ഫീല്ില് കോണുവോൻ  ോേിച്ചതക അഭിനന്ദന മ്ര്ഹിക്ുന്നു. 

➢ ബ്തോഴിലിനുആയുള്ള അബ്പക്ഷ ക്ഫനകറക  ഓഫീ ക വഴി  വീകരിക്ുന്നതക 

അഭിനന്ദനോര്ഹമ്ോണക 

➢ കതോഴിലുറപ്പക പദ്ധതിയുകട  ുതോരയത ഉറപ്പു വരുത്ുന്നതിനക ക്പവൃത്ി 

ആരംഭിക്ുന്നതിനു മ്ുമ്പക പദ്ധതി വിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയ ക്പോബ്ദശിക ഭോഷ്യിലുള്ള 

 ിറ്ി ണ് ഇൻഫര്ബ്മ്ഷ്ൻ ബ് ോര്ക  ക്പവൃത്ി സ്ഥലത്ക സ്ഥോപിച്ചി്ില്ല.  

➢ മ്ുഴുവൻ കതോഴിലോളികൾക്ും പഴയ കതോഴില് കോര്ക പുതുക്ി പുതിയ കതോഴില്കോര്ക 

പഞ്ചോയത്ില് നിന്നും അനുവദിച്ചി്ുെക 

➢ ക്പവൃത്ി അനുവദിച്ച ബ്ഫോറം ഫയലില്   ൂക്ഷിച്ചതോയി കോണുവോൻ  ോേിച്ചു 

➢ ക്പവര്ത്ി തുടങ്ങുന്നതിനക മ്ുൻപക കൃതയമ്ോയി പദ്ധതി ആരംഭ മ്ീറ്ിങക ബ്െരോറുകെന്നു  

മ്ുഴുവൻ കതോഴിലോളികളും അഭിക്പോയകപ്പ്ക,ഇതു അഭിനന്ദനമ്ര്ഹിക്ുന്നു .  

➢ പരിബ്ശോേനയകക്ക വിബ്േയമ്ോക്ിയ   വര്ക്ക  ഫയലിലുംഎം  ുക്ക   ൂക്ഷിച്ചിരുന്നു.എം 

 ുക്ില് അളവുകൾ ക്പവൃത്ി പൂരകതികരിച്ച എല്ലോ ഭൂക്പബ്ദശത്ിനകറകകനയും 

ഭൂവുടമ്യുകട ബ്പരും ആ  ക്പബ്ദശത്ില് പൂരകതികരിച്ച ക്പവൃത്ിയുകട അളവക ബ്രഖ 

കപടുത്തിരുന്നതക ഒരു ബ്പോരോയ്മ ആണക 

➢ വോര്ഷ്ിക മ്സ്റ്റര്  ര്ക്ുലര് ക്പകോരം ഒരു വര്ക്ക ഫയലില്22 ബ്രഖകൾ 

 ൂക്ഷിബ്ക്െതുെക.ഇവികട പതികന്ു ബ്രഖകൾ ഫയലില്  ൂക്ഷിച്ചി്ുെക. അഭിനന്ദന 

മ്ര്ഹിക്ുന്നു 

➢ കതോഴിലുറപ്പക പദ്ധതി ഓഫീ ില്  ൂക്ഷിബ്ക്െ ഏഴു കറജിസ്റ്ററില്  ൂക്ഷിക്ുന്നു. 
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➢ കക്ൂ ക നിര്മ്ോണം പൂര്ത്ീകരണ  ോക്ഷയപക്തം ഉെോയിരുകന്നങ്കിലും 

പണിപൂര്ത്ിയോകോതിരുന്നതക ഒരു ബ്പോരോയ്മയോണക  

 

15.നിര്ടദേശങ്ങൾ 

• കതോഴിലുറപ്പില് അനുവദനീയമ്ോയതും മ്ുൻഗണന ക്കമ്ത്ിലും ക്പവൃത്ികൾ ഏകറ്ടുക്ോൻ 

ക്ശദ്ധിബ്ക്െതുെക. 

• വിജിലൻ ക  ആൻക  ബ്മ്ോണിറ്റിംഗക കമ്മറ്ി അംഗങ്ങകള ഓബ്രോ ആറുമ്ോ ം കൂടുബ്മ്പോൾ 

തിരകഞ്ഞടുബ്ക്െതോണക. വിഎം ിയുകട അഭിക്പോയങ്ങൾ ക റ്ക യറിയില് കൃതയമ്ോയി 

ബ്രഖകപ്പടുബ്ത്െതോണക. 

• പദ്ധതിയുകട ശരിയോയ രീതിയിലുള്ള നടത്ിപ്പിനക വിഎം ിയുകട ഇടകപടലുകൾ ക്പവൃത്ി 

സ്ഥലങ്ങളില് ഉെോബ്വെതുെക. 

• കതോഴിലുറപ്പില് ഏകറ്ടുക്ുന്ന ക്പവൃത്ികളുകട  ആസ്തികൾ ദീര്ഘകോല നിലനില്പ്പിനക  

ആവശയമ്ോയ  ോബ്ങ്കതിക നിര്ബ്േശങ്ങൾകതോഴിലോളികൾക്ക ഓവര് ീയര് മ്ോര് നല്ബ്കെതും 

പോലിക്ുന്നുകെന്നക  ഉറപ്പു വരുബ്ത്െതുമ്ോണക. 

• മ്സ്റ്റര് ബ്റോളില് ക്പസ്തു ത ക്പവൃത്ിയുകട അളവുകൾ ബ്രഖകപ്പടുത്ുന്ന എം. ുക്ിൻകറ നമ്പര്, 

ബ്ജോലികെയ്യുന്നതീയതിഎന്നിവബ്രഖകപ്പടുബ്ത്െതോണക.   

• കതോഴിലിടങ്ങളില് അടിസ്ഥോന ക ൗകരയങ്ങൾനിര് ന്ധമ്ോയും ഒരുക്ണം. 

• എല്ലോ ക്പവൃത്ികളിലും നിര് ന്ധമ്ോയും  ി ഐ  ി സ്ഥപിെിരിക്ണം  

 

ഉപ ംഗ്ഗഹം 

 

ക്പവര്ത്ികൾ തിരകഞ്ഞടുക്ുബ്മ്പോൾ അതീവ ജോക്ഗത പുലര്ബ്ത്െതുെക. ഭൂമ്ികയ 

പുനരുജ്ജീവി പ്പിക്ുന്നതിനു൦  അതുവഴി ുസ്ഥിര വിക നം  ോേയമ്ോകുന്നതിനും ലകക ഷ്യം 

കവച്ചി്ുള്ള കതോഴിലുറപ്പു പദ്ധതിയുകട പ്ലോനിംഗക , നടത്ിപ്പക എന്നിവ  ോമ്ൂഹിക 

പോരിസ്ഥികമ്ോനദണ്ഡങ്ങൾ പോലിെക കകോെക ശോ കക്തീയ മ്ോയിത്കന്ന നടപ്പിലോബ്ക്െതുെക. 

എങ്ങകനകയങ്കിലും ക്പവര്ത്ികൾ നടപ്പിലോക്ി കെലവക കൂ്ുക എന്നുംകതോഴിലോളികൾക്ക 

കതോഴില് ദിനങ്ങൾ കൂ്ുക എന്നും മ്ോക്തമ്ോവരുതക നിലപോടുകൾ.   . ഈ  ോമ്ൂഹിക പരിബ്ശോേന 

ഒരു ഉയിര്കത്ഴുബ്ന്നല്പ്പിനു  ോേയമ്ോകുന്ന ക്പതയോശബ്യോകട ഈറിബ്പ്പോര്്ക  മ്ര്പ്പിക്ുന്നു.  

അനു ന്ധം- 1-  

തതാഴിലുറപ്പുപദ്ധതിയില്ഏതറ്ടുത്്തെയ്യാൻപറ്ിയഗ്പവൃത്ിേൾ 

1.  വിഭാഗംഎ :ക്പകൃതിവിഭവപരിപോലനവുമ്ോയി ന്ധകപ്പ്കപോതുക്പവൃത്ികൾ 

2.  വിഭാഗംബി: 

 മ്ൂഹത്ില്അവശതഅനുഭവിക്ുന്നവിഭോഗങ്ങൾക്ുള്ളവയക്തിഗതആസ്തികൾഖണ്ഡി

ക 5ല്പരോമ്ര്ശിക്ുന്നകുടും ങ്ങൾക്ക്മോക്തം 

3.  വിഭാഗം ി: 

ബ്ദശീയക്ഗോമ്ീണഉപജീവനമ്ിഷ്ൻനി ന്ധനകൾഅനു രിക്ുന്ന വയം ഹോയ ംഘങ്ങ

ൾക്കകപോതുഅടിസ്ഥോന ൗകരയങ്ങൾ 

4.  വിഭാഗംഡി: ക്ഗോമ്ീണഅടിസ്ഥോന ൗകരയങ്ങൾ 

അനു ന്ധം: വിവിേതലത്ിലുള്ള ഉദേയാഗസ്ഥരുതട െുമതലേൾ. 

ദമറ്്  മാരുതട െുമതലേൾ. 

• ക റ്ക യറിയില് ബ്മ്ോണിറ്റിംഗിനക വരുന്ന ഉബ്ദയോഗസ്ഥകര കകോെക ഒപ്പക 

വയകപ്പിക്ണം 

• കതോഴിലോളികൾക്ക അവരുകട പത്ു അവകോശങ്ങകള കുറിച്ചക പറഞ്ഞു 

കകോടുക്ുകയും അവകര ബ് ോേോവതകകരിക്ുകയും കെയ്യുക 

• പുതിയ കതോഴില് ഇടങ്ങൾ കകെത്ുവോനും പുതിയ കതോഴില് ആ ൂക്തണം 

കെയ്യുവോനും കതോഴിലോളികകള  ഹോയിക്ുക . 
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• കൃതയമ്ോയി ബ് ോഷ്യല് ഓിറ്ക  ക്ഗോമ് ഭയിലും,കക്പോജകകറ്ക  മ്ീറ്ിങ്ങിലും പരിശീലന 

കയോമ്പിലും പകങ്കടുക്ുക. 

• മ്റ്ു കതോഴിലോളികൾക്ക കൂടി ബ്മ്റ്ക  നകകറ െുമ്തലകളിബ്ലക്ക കടന്നു വരോനുള്ള 

 ോഹെരയം ഉെോക്ുക 

• ക്പവൃത്ി സ്ഥലങ്ങളില് ക്പവൃത്ിയുകട ബ്മ്ല്ബ്നോ്ം. 

• കതോഴില് കോര്ില് ആവശയമ്ുള്ള വിവരങ്ങൾ ബ്രഖകപ്പടുത്ുക. 

• മ്സ്റ്റര് ബ്റോളില് കതോഴിലോളികളുകട ഹോജര് ഉറപ്പു വരുത്ുക . 

• ക്പവൃത്ി ഇടങ്ങളില് ആവശയ മ്ോയ ക ൗകരയങ്ങൾ ഉബ്െോ എന്നക ഉറപ്പു വരുത്ുക 

 

ഓവര്ട ീയര്ട എഞ്ചിനീയര്ട/ 

 

• ക്പവൃത്ികളുകട എസ്റ്റിബ്മ്റ്ക തയ്യോറോക്ല്. 

• ക്പവൃത്ിയുകട  ോബ്ങ്കതിക കോരയങ്ങളും അളവുകളും കതോഴിലോളികൾക്ക 

പറഞ്ഞു കകോടുക്ുക. 

• ക്പവൃത്ിയുകട അളവുകൾ ബ്രഖകപ്പടുത്ി കൂലിനല്കുന്നതി നോവശയമ്ോയ 

നടപടികൾ കെയ്യുക. 

ഗ്പവൃത്ി നടന്ന ഭൂ ഉടമേളുതട വിവരങ്ങൾ 

 ക്പവൃത്ികളുകട ബ്പരക: കല്ലകകയ്യോല LD/315559(670),LD/316207(668),LD/315555(671),LD/239437(669) 

1 ഭോര്ഗവിവികക രമ്ണിപിപി കകപിപോറു രുകമ്ിനികകവി 

2 വിപിയബ്ശോദ പത്മിനി കെയ്കു്ി ഇന്ദിര 

3 കകതമ്പയി രബ്മ്ശക   ിവി  ുമ്തി മ്റിയോമ്മ 

4 ബ്ജോളി    

ഗ്ഗാമ ഭ നിര്ടദേശങ്ങൾ  

* കതോഴിലോളികൾക്ക ആവശയോനുരണം  കതോഴില് ലഭയമ്ോകുന്നില്ല.  

* എല്ലോ ക്പവര്ത്ികളിലും  ി. ഐ.  ി. സ്ഥോപിക്ുന്നില്ല.  

* ക്പവൃത്ി ഫയലുകളില് ക്പവൃത്ി കെയ്ത സ്ഥലത്ിനകകറ ഉടമ്യുകട വിവരങ്ങൾ കൃതയമ്ോയി 

ഉൾകപടുത്ിയി്ില്ല.  

* മ്ോറ്ിനകകറ യോക്ത െിലവക ലഭിക്ുന്നില്ല.  

തതാഴിലുറപ്്പ ഉദേയാഗസ്ഥന്തറ മറുപടി 

* കതോഴിലോളികൾ മ്റ്ു വോര്ില് പണികയടുക്ോൻ തയ്യോറോകണങ്കില്  അതിനുള്ള അവ രം 

ഉെോക്ി തരോകമ്ന്നക മ്റുപടി നല്കി. കൂടോകത കജവകവവിദ്ധയപോര്ക്ക നിര്മ്ോണം 

പഞ്ചോയത്ിനകകറ പരിഗണനയില് ഉെക.  

* ക്പവൃത്ി ഫയലില് വയക്തികത വിവരങ്ങൾ  ൂക്ഷിക്ോം എന്നക ഉറപ്പക നല്കി.  

* മ്ോറ്ിനകകറ യോക്ത  ത് ഉടൻ നല്കി തുടങ്ങുകമ്ന്നക പറഞ്ഞു.  

ഗ്ഗാമ ഭ തീരുമാനങ്ങൾ  

*കതോഴിലോളികൾ ബ്നരിബ്്ോ മ്ോറ്ക മ്ുഖോന്ത്രബ്മ്ോ അബ്പക്ഷ ക്ഫെക ഓഫീ ില്  വീകരിക്ുന്നതോണക.  

*ക്പവര്ത്ി ഫയലികല 22 ബ്രഖകൾ കൃതയമ്ോയി  ൂക്ഷിക്ും.    

* ി. ഐ.  ി. കപക്ന്നക തകന്ന സ്ഥോപിക്ോൻ തീരുമ്ോനമ്ോയി.  

* വിജിലൻ ക ആൻക ബ്മ്ോണിറ്റിംഗക അംഗങ്ങൾ കോരയക്ഷമ്മ്ോയി ക്പവര്ത്ിക്ുന്നകല്ലങ്കില് 

അവകര 6 മ്ോ ം കൂടുബ്മ്പോൾ   മ്ോറ്ോൻ തീരുമ്ോനമ്ോയി.  
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