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മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ി 

ദ ാഷ്യൽ  ഓഡിറ്്് റിദപ്പാർട്ട ്

  

ജില്ല: കണ്ണൂർ 

ബ്ലോക്ക് :തളിപ്പറമ്പക 

പഞ്ചോയത്ക് :പട്ടുവം 

വോർഡക: 2 കോവുങ്കൽ 

ബ് ോഷ്യൽ ഓഡിറ്ക് പീരീഡക്:14/11/19  to 20/11/19 

 

റിബ്പ്പോർട്ടകതയ്യോറോക്ിയതക 

 ുഖിഷ്. എം 

അമൃത ബ് ോപിനോഥക 

അബിൻ ബോബു 

റിബ് ോഴക കബ്പഴ്സൺതളിപ്പറമ്പകബ്ലോക്ക 

മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ ത ാഴിലുറപ്പ് നിയമം 

ദ ാഷ്യലൽ  ഓഡിറ്്് ത ാസ റ്ി ദേരള (MGNSASK) 

2018-19 
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ക്കമ 

നമ്പർ 
ഉള്ളടക്കം ബ്പജക നമ്പർ 

1 കവർ  ബ്പജക 1 

2 ഉള്ളടക്കം 

 
2 

3 ആമുഖം  
 

3 

4 രീതിശോ കക്തം 

 
3 

5 പഞ്ചോയത്ക്അടിസ്ഥോനവിവരങ്ങൾ 

 
3 

6 തതോഴിലുറപ്പക പദ്ധതി അടിസ്ഥോന വിവരം 

 
4 

7 ഓഡിറ്ക് നു വിബ്േയമോക്ിയ  ക്പവൃത്ികളുതട ലിസ്റ്റക 

 
4 

8 ക്പവർത്ികളുതട പരിബ്ശോേന വിവരണം 

 
5 

9 അവകോശഅേിഷ്ഠ ിതനിരീക്ഷണങ്ങൾ 

 
6 

10 തതോഴിലോളികളുതട കടമകൾ 

 
7 

11 രജിസ്റ്റർ പരിബ്ശോേന 

 
7 

12 ക്പവർത്ി ഫയലിതല 22 ബ്രഖകൾ 

 
8 

13 CIB-  ിറ്ി ൺ ഇൻഫർബ്മഷ്ൻ ബ്ബോർഡക 10 

14 ബ്റോസ്ഗോർ ദിനം 

 
11 

15 വിജിലൻ ക ആൻഡക് ബ്മോണിറ്റിം ക  മിതി 

 
11 

16 നിരീക്ഷണങ്ങളും നി മനങ്ങൾ 

 
11 

Ji17 നിർബ്േശങ്ങൾ 

 
12 

18 ഉപ ംക് ഹം 

 
12 

19 അനുബന്ധം-1-ഏതറ്ടുത്ു നടത്ോവുന്ന  ക്പവൃത്ികൾ 

 

13 

20 അനുബന്ധം-വിവിേ തലത്ിൽ ഉള്ള ഉബ്ദയോ സ്ഥരുതട കടമകൾ 

 
13 

21 ക്പവൃത്ി നടന്ന ഭൂ ക്പബ്ദശത്ിനകതറ വിവരങ്ങൾ 14 

22 ക് ോമ ഭ മറുപടികൾ 14 
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ആമുഖം 
ഇന്ത്യയിൽ  ോേോരണക്ോരോയ ജനങ്ങളുതട തതോഴിൽ തെയ്യുവോനുള്ള അവകോശതത്  ംരക്ഷിച്ചക 

നിലനിർത്ുന്നതിനോയി 2005 ത പകറ്ംബർ അഞ്ചോം തീയതി ബ്ദശീയ ക് ോമീണ തതോഴിലുറപ്പക 

നിയമം നിലവിൽ വന്നു. അവിദഗ്ധ കോയിക തതോഴിലിൽ ഏർതപ്പടോൻ  ന്നദ്ധതയുള്ള 

ക് ോമക്പബ്ദശങ്ങളിൽ അേിവ ിക്ുന്ന ഏതതോരു കുടുംബത്ിനും ഒരു  ോമ്പത്ിക വർഷ്ം 100 

ദിവ ത്ിൽ കുറയോത് തതോഴിൽ ഉറപ്പോക്ുന്നബ്തോതടോപ്പം  ുണബ്മന്മയുള്ളതും 

സ്ഥോയിയോയിട്ടുള്ളതും ഉൽപോദനക്ഷമവുമോയ ആസ്തികളുതട  ൃഷ്ടിയോണക ഈ പദ്ധതിയുതട 

മുഖയ ലക്ഷയം.ദരിക്ദരുതട ഉപജീവനവും ആയി ബന്ധതപ്പട്ട വിഭവോടിത്റ ശക്തിതപ്പടുത്ുകയും 

 ോമൂഹികമോയി പിബ്ന്നോക്ം നിൽക്ുന്ന എല്ലോ കുടുംബങ്ങതളയും പദ്ധതിയിൽ 

ഉൾതപ്പടുത്ുകയും പഞ്ചോയത്ക രോജക സ്ഥോപനങ്ങതള ശക്തിതപ്പടുത്ുക  എന്നതും ഇതിൻതറ 

ലക്ഷയമോണക. വിബ്ശഷ്തകൾ 

 

⮚ നിയമത്ിൻതറ പിൻബലമുള്ള അവകോശോേിഷ്ഠ ിതപദ്ധതി 

⮚ ക് ോമപഞ്ചോയത്ക ക്പബ്ദശത്ക തോമ ിക്ുന്ന 18 വയസ്സക പൂർത്ിയോയ 

ഏതതോരോൾക്ും പദ്ധതിയിൽ പങ്കോളിയോകോം 

⮚  കക്തീക്ും പുരുഷ്നും തുലയ ബ്വതനം  

⮚ പരിസ്ഥിതി  ംരക്ഷണം കോർഷ്ിക ബ്മഖലയിതല അടിസ്ഥോന  ൗകരയ 

വിക നം എന്നിവയകക്ക മുൻ ണന 

⮚ തതോഴിലോളികൾ തതന്ന ക്പവർത്ികൾ കതെത്ുകയും ആ ൂക്തണതത് 

 ഹോയിക്ുകയും തെയ്യുന്നു 

⮚ ആ ൂക്തണത്ിലും നിർവഹണത്ിലും തികഞ്ഞ  ുതോരയത 

⮚ കരോറുകോതര ഇടനിലക്ോബ്രോ ഇല്ല 

⮚ തപോതുജന പങ്കോളിത്ബ്ത്ോതട ബ്ലബർ ബഡ്ജറ്ക 

⮚ ബോങ്കക ബ്പോബ്സ്റ്റോഫീ ക വഴി മോക്തം ബ്വതന വിതരണം 

⮚  കക്തീകൾക്ക മുൻ ണന 

⮚ കമ്പയൂട്ടർ ശൃംഖല വഴിയുള്ള ബ്മോണിറ്റിം ക  ംവിേോനം 

⮚ ക് ോമ ഭ പദ്ധതി ഓഡിറ്ക തെയ്യുന്നു 

ബ്ദശീയ ക് ോമീണ തതോഴിലുറപ്പക പദ്ധതി ക്പകോരം ക് ോമപഞ്ചോയത്ക ക്പബ്ദശത്ക  നടപ്പിലോക്ുന്ന 

മുഴുവൻ ക്പവൃത്ികളും  ബ് ോഷ്യൽ ഓഡിറ്ിങ്ങിനു വിബ്േയമോക്ണതമന്ന17(2) വകുപ്പക 

നിഷ്കർഷ്ിക്ുന്നു പദ്ധതി ക്പവർത്ന തത്പ്പറ്ിയും തപോതു േനംെിലവഴിക്ുന്നതിതനപ്പറ്ിയും 

പൗര  മൂഹം നടത്ുന്ന  പര യവും  വതക്ന്ത്വുമോയ പരിബ്ശോേനയോണക ആണക ബ് ോഷ്യൽ 

ഓഡിറ്ക അഥവോ  ോമൂഹിക പരിബ്ശോേന .തതോഴിലുറപ്പക നിയമക്പകോരം വർഷ്ത്ിൽ രെുതവണ 

ബ് ോഷ്യൽ ഓഡിറ്ക ക് ോമ ഭകൾ എല്ലോ വോർഡിലും കൃതയമോയി നടബ്ത്െതോണകബ് ോഷ്യൽ 

ഓഡിറ്ക ലൂതട അഴിമതി ഇല്ലോതോക്ുന്നതിനും  ുതോരയത ഉറപ്പു വരുത്ുന്നതിനും കോരയക്ഷമത 

വർേിപ്പിക്ുന്നതിനക   ത്ഭരണം ഉറപ്പോക്ുന്നതിനും കഴിയുന്നു.പദ്ധതി പണം ശരിയോയ 

രീതിയിൽ െിലവഴിച്ചിട്ടുെക എന്നും പണം തെലവഴിച്ചക അതുതകോെക പദ്ധതിയുതട ലക്ഷയം 

കകവരിച്ചിട്ടുെക എന്നും  ുണബ്ഭോക്തോക്ളുതട ജീവിതത്ിൽ  ുണകരമോയും  കോരയമോയ മോറ്ം 

ഉെോയിട്ടുെക എന്നക ബ് ോഷ്യൽ കതെത്ോൻ കഴിയുന്നുപദ്ധതി ആ ൂക്തണ്ണം. നിർവഹണം, 

ബ്മോണിറ്റിം ക തുടങ്ങി എല്ലോ വയക്തികളും ബ് ോഷ്യൽ ഓഡിറ്ക ക് ോമ ഭയിൽ നിർബന്ധമോയും 

പതങ്കടുക്ണം.മഹോത്മോ  ോന്ധി ബ്ദശീയ ക് ോമീണ തതോഴിലുറപ്പകപ ദ്ധതിയിൽ   ു മവും 

 ുതോരയവുമോയി ബ് ോഷ്യൽ ഓഡിറ്ക നടത്ുന്നതിനക  ബ്കരളത്ിൽ   വതക്ന്ത് െുമതലയുള്ള 

ബ് ോഷ്യൽ ഓഡിറ്ക യൂണിറ്ക നിലവിൽവന്നു 

1.രീതിശോ കക്തം:തോതഴ പറയുന്ന രീതി അവലംബിച്ചോണക ഈ റിബ്പ്പോർട്ടക തയ്യോറോക്ിയിട്ടുള്ളതക. 

1. ഓഡിറ്ക പ്ലോൻ  
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2. അഭിമുഖം :പഞ്ചോയത്ക ക്പ ിഡൻറക, ജനക്പതിനിേികൾ, ത ക്കട്ടറി & സ്റ്റോഫക ,ബ്മറ്ക, 
തതോഴിലോളികൾ, കർഷ്കർ,  

3. ഫയൽ പരിബ്ശോേന  

4. ഫീൽഡക  ന്ദർശനം, നിരീക്ഷണം  
5. റഫറൻ ക: വിക നബ്രഖ, വോർഷ്ിക പദ്ധതി ബ്രഖ, എംഐഎ ക, രജിസ്റ്ററുകൾ 

6. വിവരങ്ങളുതട ബ്ക്കോഡീകരണം:ബ്ക്കോ ക തവരിഫിബ്ക്ഷ്ൻ, അവ ോനവട്ട െർച്ച 

7. കരടക റിബ്പ്പോർട്ടക തയ്യോറോക്ൽ 

2. പഞ്ചായത്്്അടിസ്ഥാനവിവരങ്ങൾ     
1 ജില്ല കണ്ണൂർ 

2 ബ്ലോക്ക്   തളിപ്പറമ്പക 

3 അതിരുകൾ  

3.1 കിഴക്ക  തളിപ്പറമ്പക മുനി ിപ്പോലിറ്ി 

 

3.2 പടിഞ്ഞോറക ഏബ്ഴോം -തെറു കുന്നക പഞ്ചോയത്ക 

3.3  തതക്ക് കണ്ണപുരം - തെറുകുന്നക പഞ്ചോയത്ക - തളിപ്പറമ്പക മുൻ ിപ്പോലിറ്ി 

3.4 വടക്ക ഏബ്ഴോം പഞ്ചോയത്ക - തിളപ്പറമ്പക മുൻ ിപ്പോലിറ്ി 

4 വിസ്തീർണ്ണം 16.85െതുരക്ശ കിബ്ലോമീറ്ർ 

5 വോർഡുകളുതട എണ്ണം 13 

 ജന ംഖയ  15659 

 പുരുഷ്ൻന്മോർ 7214 

  കക്തീകൾ 8445 

6 ജനറൽ  

7 പട്ടിക ജോതി 670 

8 പട്ടികവർഗ്ഗം 256 

9  കക്ൂൾ 13 

10 കുടുംബക്ശീ യൂണിറ്ക 126 

11 അം ൻവോടി 34 

12 ക്പോഥമിക ആബ്രോ യ ബ്കക്ന്ദം  1 

3.ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ി അടിസ്ഥാന വിവരം 

തതോഴിൽ കോർഡക( 

ആതക) 

ആകകറ്ീവക തതോഴിൽ 

കോർഡക് 

ആകകറ്ീവക 

തതോഴിൽകോർഡക(sc/എ ക,ടി

) 

നൂറു ദിന തതോഴിൽ 

1704 758    261 35 

4 വാർഡ്  ലത്ിൽ   ത ാഴിലുറപ്്പ പദ്ധ ിയിൽരജിസ്റ്റർ  തെയ്തവരുതടവിവരങ്ങൾ 

തതോഴിൽ കോർഡക് 
ആകകറ്ീവക തതോഴിൽ 

കോർഡക് 

ആകകറ്ീവക തതോഴിൽ 

കോർഡക് (sc) 
നൂറു ദിന തതോഴിൽ 

117 42 6 10 

 

5.ഓഡിറ്്്ന ്വിദേയമാക്കിയ  ഗ്പവൃത്ിേളുതട ലിസ്്റ്റ 

േ് ഗ്പവൃത്ിയു
തട ദപര് 

വർക്ക്ഐ,ഡി 

ോലയളവ് ഗ്പവൃത്ി 

േിനങ്ങൾ 

   ോേനങ്ങളു

തട തുക 

ആതക എസ്റ്റിദമറ്് ു

േ 

സ്റ്റാറ്

 ് അവിദഗ്ധ 

ബ്വതനം 

വിേഗ്ധ 

ദവ നം 

1 ബെകനിർ

മ്മോണം 

wc/297809 

03/11/18to 
9/11/18 

419 115644 
 
 

0  
142400 

 
258044 

 
263046 

പൂർ

ത്ീക

രിച്ചു 
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2 കല്ലകകയ്യോല 

LD - 235478 23/1/19 to 
05/02/19 

56 
Unskilled=3
8 
Skilled=18 

10488 
 

15300 0 25 788  
104946 

പൂർ

ത്ീക

രിച്ചു 

3 തരിശുഭൂമി 
കൃഷ്ിബ്യോ

 യമോക്ൽ 

LD/235536 

16/1/19to 
29/01/19 

425 117,300 

 

 

0 0 117300  

 

135567 

പൂർ

ത്ീക

രിച്ചു 

4 കക്ൂ ക 
നിർമോണം 

RS/304928 20/10/18 to 
26 /10/ 18 

11 
Unskilled=
5 
Skilled=6 

 1380 

 

5100 1598 8078 12000 പൂർ

ത്ീക

രിച്ചു. 

6.ഗ്പവർത്ിേളുതടപരിദശാേനവിവരണം 
 

 ക്പവൃത്ിയുതടബ്പരക എം ബുക്ിൽ  ഫീൽഡക് പരിബ്ശോേന പരിബ്ശോേനയിൽ  

1 ബെകനിർമോണം ആതകഅളവക=5900 

 

 

3850മീറ്ർഅളവകമോക്തബ്മഅളന്നകതിട്ടതപ്പടു

ത്ോൻ ോേിച്ചുള്ളു. 

2 കല്ലകകയ്യോല ആതകഅളവക=180 

 

 

178 മീറ്ർഅളന്നകതിട്ടതപ്പടുത്ി 

3 തരിശുഭൂമികൃഷ്ിബ്യോ യമോ

ക്ൽ 

രെരഏക്ർ 

 

രെരഏക്ർഅളന്നകതിട്ടതപ്പടുത്ി 

4 കക്ൂസ്നിർമോണം  28.924 28.924 

 

 

7.അവോശഅേിഷ്ഠ ി നിരീക്ഷണങ്ങൾ 

മഹോത്മ ോന്ധി ബ്ദശീയക് ോമീണ തതോഴിലുറപ്പക നിയമത്ിലൂതട ക് ോമീണ ജനതയകക്ക തതോഴിൽ 

നല്കതപടുന്നബ്തോതടോപ്പം അവരുതട പത്ു അവകോശങ്ങളും  ംരക്ഷിക്തപടുന്നു. ബ് ോഷ്യൽ 

ഓഡിറ്ിലൂതട ക്പവൃത്ികളുതട പരിബ്ശോേനയും അബ്തോതടോപ്പം തതോഴിലോളികളുതട 

പത്വകോശങ്ങളും  ംരക്ഷിക്തപടുന്നുതവന്നും വിലയിരുത്ുന്നു. തതോഴിലുറപ്പക 

നിയമത്ിലൂതട തതോഴിലോളികൾക്ക ലഭയമോയ അവകോശങ്ങതള കുറിച്ചക തോതഴ പറയുന്നു. 

1. ത ാഴിൽ ോർഡുമായി ബന്ധതപ്പട്ടവ: 

തതോഴിൽകോർഡക്ഒരുആേികോരികബ്രഖയോണക.മഹോത്മോ  ോന്ധി ബ്ദശീയ ക് ോമീണ തതോഴിലുറപ്പക 

നിയമത്ിതല തഷ്ഡയൂൾ 2 ക്പകോരം തതോഴിൽകോർഡിനകഅബ്പക്ഷ നൽകുന്നകുടുംബങ്ങൾക്ക 15 

ദിവ ത്ിനകം തികച്ചും  ോജനയമോയി തതോഴിൽ  കോർഡക് ലഭയമോക്ണതമന്നക 

അനുശോ ിക്ുന്നു. കൂടോതത കൃതയമോയ ഇടബ്വളകളിൽ കോർഡക പുതുക്ി നൽബ്കെതുമോണക. 

തതോഴിൽ കോർഡക തതോഴിലോളികളുതട കകവശം തതന്നയോണക  ൂക്ഷിബ്ക്െതക.   ബ്ഫോക് ക ക് ൂപ്പക 

ഡിസ്കഷ്നിൽ തതോഴിലോളികൾ അവരുതട തതോഴിൽ കോർഡക  വന്ത്ം കകവശം 

 ൂക്ഷിക്ുന്നതോയി കതെത്ി.ഡിമോൻറക നൽകുന്ന തീയതിയോണക ബ്രഖതപ്പടുബ്ത്െഭോ ം 

ഒഴിഞ്ഞു കിടക്ുന്നതോയി കെു.എന്നോൽ തതോഴിൽ ഏർതപ്പട്ട ദിവ ങ്ങൾ കൃതയമോയി ബ്രഖ 

തപടുത്ിയിരിക്ുന്നു. തതോഴിൽ കോർഡിൽ പതിപ്പിബ്ക്െ ബ്ഫോബ്ട്ടോയുതട തെലവക  

തതോഴിലോളികൾ  വന്ത്ം കകയ്യിൽ നിന്നക തെലവോക്ുകയോണക തെയ്തിട്ടുളളതക. 

2. ത ാഴിൽ ലഭിക്കുന്ന ്  ംബന്ധിച്ച്: 

തതോഴിൽ കോർഡുള്ള ഏതതോരു കുടുംബത്ിനും 100 ദിവ തത് അവിദഗ്ദ കോയിക തതോഴിലിനക 

അവകോശമുെക. അബ്പക്ഷ നൽകിയോൽ കകപ്പറ്ു രശീതക നൽകുകയും15 ദിവ ത്ിനകം 

തതോഴിൽ  ലഭയമോക്ണതമന്നും നിയമത്ിൽ ക്പതിപോദിക്ുന്നു..അബ്പക്ഷ  വീകരിക്ുന്ന 

മുറയകക്ക അബ്പക്ഷകനക കകപ്പറ്ു രശീതക  നിർബന്ധമോയും നൽകണതമന്നക നിയമത്ിൽ 

അനുശോ ിക്ുന്നുെക . ഫയലിൽ തതോഴിൽ അബ്പക്ഷകബ്ളോ രശീതിനകതറ തകൗെർ സ്ലിപക 

കോണോൻ  ോേിച്ചിട്ടില്ല. തതോഴിലുറപ്പക നിയമക്പകോരം തതോഴിൽ ആവശയതപ്പട്ടു കഴിഞ്ഞോൽ 15 

ദിവ ത്ിനകം തതോഴിൽ ലഭയമോക്ണതമന്നുെക. വോർഡിതല തതോഴിലോളികൾക്ക തതോഴിൽ 

ആവശയമുള്ള  മയങ്ങളിൽ  അബ്പക്ഷ  മർപ്പിക്ുന്ന മുറയകക്ക 15 ദിവ ത്ിനകം തതോഴിൽ 

അനുവദിബ്ക്െതുെക. വോർഡിതലതതോഴിലോളികൾ തീയ്യതി ബ്രഖതപ്പടുത്ി  ബ്രഖോമൂലം 
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അബ്പക്ഷ  മർപ്പിക്ോറില്ല അതുതകോെുതതന്ന കൃതയമോയി തതോഴിൽ ലഭിച്ചിട്ടുബ്െോ എന്നക 

ബ്രഖകളിൽ നിന്നും വയക്തമല്ല. 

3.ത ാഴിലില്ലായ്മദവ നം: 

തതോഴിൽ ആവശയതപ്പട്ടു കഴിഞ്ഞോൽ 15 ദിവ ത്ിനകം തതോഴിൽ ലഭയമോക്ോത്പക്ഷം 

തതോഴിലില്ലോയ്മ ബ്വതനം ലഭിക്ോൻ അവകോശമുെക.വോർഡിതലതതോഴിലോളികൾ തീയ്യതി 

ബ്രഖതപ്പടുത്ി  ബ്രഖോമൂലം അബ്പക്ഷ  മർപ്പിക്ോറില്ല ,അതുതകോെക തതന്ന തതോഴിലില്ലോയ്മ 

ബ്വതനം ലഭിബ്ക്െ  ോഹെരയം ഉെോയിട്ടില്ല 

4.തഷ്ല്്് ഓഫ് ദഗ്പാജേറ്്്്   ംബന്ധിച്ച ്

വോർഡിൽ  ആവശയമോയ വിക ന ക്പവൃത്ികൾ കതെത്ുന്നതിനക തതോഴിലോളികൾക്ക 

അവകോശം ഉെക. തതോഴിൽ കതെത്ുന്നതിനു തതോഴിലോളികളുതടയും ബ്മറ്ിനകതറയുംഭോ ത്ക് 

നിന്നും പങ്കോളിത്മുെോവുന്നുെക, എന്നോൽ തതോഴിലുറപ്പിൽ അനുവദനീയമോയ ആസ്തി വിക ന 

ക്പവൃത്ികൾ കതെത്ുന്നതിനക വോർഡിതലവിവിേ ബ്മഖലയിൽ ഉള്ളവരുതട പങ്കോളിത്ം 

ഉെോബ്വെതുെക. 

5.യാഗ് ാ തെലവ ് ംബന്ധിച്ച്: 

തതോഴിലോളികൾക്ക തോമ  സ്ഥലത്ുനിന്നും 5 കിബ്ലോമീറ്ർ െുറ്ളവിൽ തതോഴിൽ 

ലഭിക്ുവോനുള്ള അവകോശമുെക, ക്പസ്തു ത പരിേിക്ു പുറത്ു  തതോഴിൽ തെബ്യ്യെ  ോഹെരയം 

ഉെോവുകയോതണങ്കിൽ യോക്തോ ബത്യോയി കൂലിയുതട 10% തുക നിലവിതല കൂലി ക്പകോരം  27 

രൂപ 10 കപ  ക്പവൃത്ി ദിവ ങ്ങളിൽ ലഭയമോക്ണം. അഞ്ചകകിബ്ലോമീറ്ർ പരിേിക്പ്പുറം 

തതോഴിലുറപ്പക ക്പവൃത്ി തെയ്തില്ല എന്നോണു തതോഴിലോളികളിൽ നിന്നും മന ിലോക്ോൻ 

കഴിഞ്ഞതക. 

6.ഗ്പവൃത്ി സ്ഥലതത് ത ൌേരയങ്ങൾ  ംബന്ധിച്ച്; 

തതോഴിലിടങ്ങളിൽ ലഭിബ്ക്െ അടിസ്ഥോന ത ൗകരയങ്ങളോയ ക്പഥമ ശുക്ശൂഷ്ോ  ംവിേോനങ്ങൾ, 

വിക്ശമ  മയതത് തണൽ  ൗകരയം, കുടിതവളളം എന്നിവ തതോഴിലോളികൾക്ക ത ൗജനയമോയി 

ലഭയമോബ്ക്െതുെക.  . തതോഴിലോളികളുമോയുള്ള കൂടിക്ോഴ്ച യിൽ മന ിലോക്ോൻ ോേിച്ചതക 

കുടിതവള്ളത്ിനോയി  പോക്തം,ഗ്ലോ ക് എന്നിവ ലഭയമോയിരുന്നില്ലഎന്നും അബ്തോതടോപ്പം  ക്പഥമ 

ശുക്ശൂഷ് മരുന്നുകളക് കലഭിക്ോറുെക എന്നറിയ'യോൻ  ോേിച്ചു.,എന്നോൽ ഇതുവതര 

തതോഴിലോളികൾക്ക ,കയ്യുറ കോലുറ ലഭിച്ചിട്ടില്ല .ഇതക നിരർവഹണ ഏജനക ിയുതട 

ഭോ ത്ുനിന്നുള്ള വീഴ്ചയോണക, തുടർന്നുള്ള ക്പവൃത്ികളിൽ അടിസ്ഥോന ത ൗകരയങ്ങൾ 

ലഭയമോക്ുന്നതിനക നിർവഹണ ഏജനക ി ക്ശദ്ധിബ്ക്െതുെക.  

      അപേടങ്ങൾ  ംബന്ധിച്ച്: 

തതോഴിലുറപ്പക ബ്ജോലിക്ിതട തതോഴിലോളികൾക്ക ഏതതങ്കിലും തരത്ിലുള്ള അപകടം  ംഭവിച്ചു 

ബ്പോവുകയോതണങ്കിൽ നിയമത്ിതല തഷ്ഡയൂൾ 2(5)ക്പകോരവുംഅദ്ധയോയം 9 തല പരോമരകശങ്ങളുതട 

അടിസ്ഥോനത്ിലും െികിൽ ോ തെലവുകളുതട ബ്രഖകൾ  മർപ്പിക്ുന്ന മുറയകക്ക  ക്പസ്തു ത തുക 

മുഴുവനും അനുവദിച്ചു തകോടുബ്ക്െതോണക.ഓഡിറ്ക് കോലയളവിൽ അത്രത്ിൽ ഉള്ള അപകടം 

നടന്നതോയി മനസ്സിലോക്ോൻ  ോേിച്ചു.ബെകനിർമ്മോണം (wc/297809) ക്പവൃത്ി കോലഘട്ടത്ിൽ 

രോേ K P ( തതോഴിൽ കോർഡക നമ്പർ:2/76) എന്ന തതോഴിലോളി തതോഴിൽ സ്ഥലത്ു നിന്നക 

കോതലോടിഞ്ഞതിതന തുടന്നക 9 മോ ബ്ത്ോളം പണിക്ക ബ്പോവോൻ  ോേിച്ചില്ല. നഷ്ട പരിഹോരം 

ശരിയോയ രീതിയിൽ ലഭിച്ചതോയി അറിയോൻ കഴിഞ്ഞു. 

7.ദവ നം ലഭയമാക്കുന്ന ്  ംബന്ധിച്ച്; 

തതോഴിലുറപ്പക നിയമത്ിൽ ത ക്ഷന് 3(2)ക്പകോരം മസ്റ്റർ ബ്റോളക കോലോവേി കഴിഞ്ഞു 15 

ദിവ ത്ിനകം തതോഴിലോളികളുതട അതക്ൗെിൽ കൂലി ലഭിക്ുവോൻ അവകോശമുെക.  

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

            8 നഷ്ടപരിഹാരം ലഭിക്കാനുള്ള അവോശം :പതിനഞ്ചക ദിവ ത്ിനകം കൂലി 

ലഭിച്ചിട്ടിതല്ലങ്കിൽ 16 ആം ദിവ ം മുതൽ .05% നഷ്ട പരിഹോരം ലഭിക്ോനുള്ള അവകോശം 

9.പരാ ി പരിഹാരം  ംബന്ധിച്ച്: 
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തതോഴിലുറപ്പുമോയി ബന്ധതപ്പട്ട ഏതതങ്കിലുംകോരയത്ിൽ പരോതിയുെോകുന്ന പക്ഷം ആയതക 

ബ്രഖോമൂലം പഞ്ചോയത്ിൽ പരോതിതപ്പടോവുന്നതോണക, ക്പസ്തു ത പരോതികൾ  വീകരിച്ചു ര ീറ്ക് 

നൽകുകയും പരമോവേി 7 ദിവ  പരിേിക്ുള്ളിൽ അബ്നവഷ്ിച്ചു പരോതിക്ോരനക മറുപടി 

നൽബ്കെതോണക. പരോതികൾ അറിയിക്ുന്നതിനുള്ള ബ്ടോൾ ക്ഫീ നമ്പരക (18004251004 ) 

തപോതുജനങ്ങളകക്ക കോണോവുന്ന രീതിയിൽ പഞ്ചോയത്ക ഓഫീ ിൽ ക്പദരകശിപ്പിബ്ക്െതുെക . 

പഞ്ചോയത്ിതല പരോതി രജിസ്റ്റർ പരിബ്ശോേിച്ചബ്പ്പോൾ ഇതുവതര 2 പരോതികൾ  ബ്രഖതപ്പടുത്ിയ 

തോയുംനടപടികൾ വീകരിച്ചതോയുംഅറിയുവോൻ ോേിച്ചു.. 

10ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്്് നടത്ുന്ന ്  ംബന്ധിച്ച്: 

തതോഴിലുറപ്പിൽ ഏതറ്ടുത് ക്പവൃത്ികൾ ബ് ോഷ്യൽ ഓഡിറ്ക് നടത്ുന്നതിൽ 

പങ്കോളികളോവുന്നതിനു തതോഴിലോളികളകക്ക അവകോശമുെക. 

 

8.ത ാഴിലാളിേളുതടേടമേൾ 

1. കൃതയ മയത്കതതോഴിൽസ്ഥലത്കഹോജരോയിഒപ്പക വയകക്ുക. 
2. തതോഴിലുറപ്പകക് ോമ ഭയകക്കബ് ോഷ്യൽഓഡിറ്കക് ോമ ഭയുംകൃതയമോയിപതങ്കടുക്ുക 
3. ക്പകൃതി ംരക്ഷണത്ിനകആവശയമോയക്പവൃത്ികൾഏതറ്ടുത്കനടപ്പിലോക്ുക. 
4. ആസ്തി ൃഷ്ടിക്ുന്നക്പവൃത്ികൾ  കതെത്ിബ്മറ്കതനയുoപഞ്ചോയത്കഅേികൃതതരയും 

   അറിയിക്ുക. 

9.രജി ്തറർ പരിദശാേന 

 

ബ്കക്ന്ദ ർക്ോരിനകതറ നിർബ്ദശ ക്പകോരം തോതഴ പറയുന്ന ഏഴു രജിസ്റ്റർ  നിർബന്ധമോയും 

ക് ോമപഞ്ചോയത്ിൽ  ൂക്ഷിബ്ക്െതോണക. AMC ക്പകോരമുള്ള 7 രജിസ്റ്ററുകളുംഉെോയിരുന്നു.അവ 

തോതഴ പറയ്യുന്നു. 

1 ത ാഴിൽോർഡ ്രജിസ്റ്റർ .  

എം .ഐ .എ ിൽ നിന്നും തഡൗൺബ്ലോഡക തെയ്ത ബ്കോപ്പിയിൽ വോർഡക് തലത്ിൽ ഉള്ള എല്ലോ 

വിവരങ്ങളും ഉൾതപ്പടുത്ിയിട്ടുെക.  

2 ഗ്ഗാമ ഭരജിസ്റ്റർ 

തതോഴിലുറപ്പുമോയി ബന്ധതപ്പട്ട ക് ോമ ഭകൾ ,ബ്യോ ങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ ബ്രഖതപ്പടുത്ുന്നതിനക 

വോർഡക് തലത്ിൽ ക്പബ്തയക ക് ോമ ഭോ രജിസ്റ്റർ  ൂക്ഷിബ്ക്െതോണക.വോർഡ്തലത്ിൽ 

 ൂക്ഷിച്ചിരിക്ുന്ന ക് ോമ ഭ രജിസ്റ്റരിൽ  20.10.18നോണക അവ ോനമോയി ബ്യോ ംബ്െർന്നതോയും 

കോണുവോൻ  ോേിച്ചതക.ബ്യോ ത്ിൽ47 ബ്പർ പതങ്കടുത്തോയും  9 തരം ക്പവൃത്ികൾ 

നിർബ്ദശിച്ചതോയും ,മിനുറ്ക കതമമ്പർ  ബ്ലോ ക തെയ്തതോയും കോണുവോൻ  ോേിച്ചു 

3 ത ാഴിൽ അദപക്ഷാ രജിസ്റ്റർ 

തതോഴിൽആവശയതപ്പട്ടു ലഭിക്ുന്ന അബ്പക്ഷകളുതട വിവരങ്ങളും അതുക്പകോരം അവരകക്ക 

തതോഴിൽ അനുവദിച്ചതിനകതറ വിവരങ്ങളും  ക്പസ്തു ത രജിസ്റ്ററിൽ ബ്രഖതപ്പടുത്ി തവബ്ക്െതോണക. 

MIS ൽ നിന്നും തഡൗണകബ്ലോഡക തെയ്ത ബ്കോപ്പിയിൽ എല്ലോ വിവരങ്ങളും 

ഉൾതപ്പടുത്ിയിട്ടുെക(പഞ്ചോയത്ിതെ മുഴുവൻ  ക്പവൃത്ികളും) 

4  വർക്ക ്രജിസ്റ്റർ: 

തതോഴിലുറപ്പിൽ നടപ്പിലോക്ുന്ന ക്പവൃത്ികളുതട വിവരങ്ങൾ യഥോ മയം ക്പസ്തു ത രജിസ്റ്ററിൽ 

ബ്രഖതപ്പടുതതെോതോണക.2018- 19 കോലയളവിൽ തെയ്യുവോൻ ഉബ്േശിച്ചിരുന്ന മുഴുവൻ 

ഫയലുകളുബ്ടയും വിവരങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ   എം,ത എ.എ ക ൽ നിന്നും ഡൗൺബ്ലോഡക തെയ്തു 

 ൂക്ഷിച്ചിരിക്ുന്നു. 

5 ആസ്തിരജിസ്റ്റർ: (സ്ഥിര ആസ്തികളുതട രജിസ്റ്റർ) 

ആസ്തിരജിസ്റ്റർ  ൂക്ഷിെിരുതനങ്കിലും  തെയ്യുന്ന ക്പവൃത്ികൾ എല്ലോം ബ്രഖതപടുത്ുന്നു. 

6 പരാ ിരജിസ്റ്റർ: 
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തതോഴിലുറപ്പക പദ്ധതിയുമോയി ബന്ധതപ്പട്ട ഏതു പരോതിയും വോക്ോബ്ലോ,ബ്രഖോമൂലബ്മോ 

ലഭിക്ുകയോതണങ്കിൽരജിസ്റ്ററിൽ ബ്രഖതപ്പടുത്ുകയും നിർബന്ധമോയും കകപ്പറ്ു ര ീതക 

പരോതിക്ോരനക നല്കു കയും ബ്വണം . 18004255720 എന്ന ബ്ടോൾ ക്ഫീ നമ്പറിൽ പരോതികൾ 

ബ്രഖതപടുത്ോം എന്നുള്ള വിവരം തതോഴിലോളികളകക്ക ലഭയമോക്ണം.പരോതി രജിസ്റ്റർ കൃതയമോയി  

 ൂക്ഷിെിടുെക.ലഭിച്ച പരോതി അതിനു എടുത് നടപടി ക്കമങ്ങൾ എന്നിവ കൃതയമോയി ബ്രഖ 

തപടുത്ിയിട്ടുെക 

7 തമറ്ീരിയൽരജിസ്റ്റർ :  

തതോഴിലുറപ്പിൽ ഏതറ്ടുക്ുന്ന ക്പവൃത്ികളുതട ഭോ മോയി വരുന്ന  ോേന  ോമക് ികളുതട 

വോങ്ങൽ തീരുമോനം, ഉപബ്യോ ം,നീക്ിയിരിപ്പക,തെലവുകൾ എന്നിവ  ംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ 

മുഴുവനും ക്പസ്തു ത രജിസ്റ്ററിൽ ബ്രഖതപ്പടുബ്ത്െതോണക.തമറ്ീരിയൽരജിസ്റ്റർ എം ഐ  ിൽ 

നിന്നും തഡൗൺബ്ലോഡക തെയ്തു വച്ചിട്ടുെക. 

10.ഗ്പവൃത്ി ഫയലിതല 22 ദരഖേൾ 

എ .എം  ി ക്പകോരം ഒരു ക്പവൃത്ി ഫയലിൽ തോതഴപറയുന്ന ഇരുപത്ിരെു ബ്രഖകൾ 

നിർബന്ധമോയും ഉെോയിരിബ്ക്െോതോണക. 

1.േവർദപജ് 

വോർഷ്ിക മോസ്റ്റർ  ർക്ുലർ ക്പകോരം കവർബ്പജിൽ പഞ്ചോയത്ക വിവരങ്ങൾ, ജില്ല, ക്പവർത്ി 

നടപ്പിലോക്ിയ വിവരങ്ങൾ, അടങ്കൽ തുക, ആതക തെലവക, നടത്ിയ തീയതി,  മുതലോയ 

വിവരങ്ങൾ ബ്രഖതപടുബ്ത്െതോണക.പരിബ്ശോേിച്ച 4 ഫയലുകളിൽ എല്ലോത്ിലും വോർഷ്ിക 

മോസ്റ്റർ  ർക്ുലർ ക്പകോരമുള്ള കവർ ബ്പജക കോണോൻ  ോേിച്ചു. 

2.തെേ്്ലി ്്റ് ്

വർക്ക ഫയലിൽ  ൂക്ഷിച്ചിരിക്ുന്ന വിവരങ്ങളുതട പട്ടികയും, അവയുതട ബ്പജക നമ്പറും 

ബ്രഖതപ്പടുബ്ത്െ തെക്ക ലിസ്റ്റകഫയലിൽ  ൂക്ഷിബ്ക്െതോണക. എല്ലോ ഫയലുകളിലും തെകക്ലി ക്റ്ക 

കോണോൻ  ോേിച്ചു. 

3.ആക്ഷന്പ്ലാന് 

ഒരു ജനകീയ ഇടതപടലിനകതറ ബ്നർ  ോക്ഷയം തതളിയി ക്ുന്ന ബ്രഖയോണക ആക്ഷൻ പ്ലോൻ ബ്കോപ്പി. 

ക് ോമ ഭ നിർബ്േ ശിക്ുന്ന ക്പവർത്ികൾ തഷ്ൽഫക ഓഫക ബ്ക്പോജക്ടിബ്ലക്ക മോറ്ുകയും ഇതിൽ നി 

ന്നും മുൻ ണന അടിസ്ഥോനത്ിൽ അതോതക  ോമ്പത്ിക വർഷ്ത്ിൽ ആവശയമുള്ള ക്പവർത്ി 

തതരതഞ്ഞടുത്ക ആക്ഷൻ പ്ലോൻ തയ്യോറോക്ുകയും തെയ്യും . ആക്ഷൻ പ്ലോനിൽ ഉൾതപ്പട്ട ക്പവർത്ി 

തതന്നയോബ്ണോ നടപ്പിലോക്ിയതക എന്നക മനസ്സിലോക്ുന്നതിനും ആക്ഷൻപ്ലോൻ ബ്കോപ്പി ഉപകരി ക്ു 

ന്നു.പരിബ്ശോേിച്ച എല്ലോഫയലുകളിൽ  AMC ക്പകോരം നിർബന്ധമോയും ഉെോയിരിബ്ക്െ ആക്ഷൻ 

പ്ലോനിൻതറ ബ്കോപ്പി കോണോൻ  ോേിച്ചു. 

4.എസ്റ്റിദമറ്് ഡിസ ന് ആന്ഡ്ദഗ്ഡായിങ ്

 ോബ്ങ്കതിക എസ്റ്റിബ്മറ്ക പദ്ധതിയിൽ ഏതറ്ടുക്ുന്ന ഓബ്രോ ക്പവർത്ിക്ും  ംസ്ഥോന  ർക്ോർ 

െുമതലതപ്പടുത്ിയ അേികോര സ്ഥോനത്ിനകതറ അനുമതിബ്യോടുകൂടിയ  ോബ്ങ്കതിക എസ്റ്റിബ്മറ്ക 

ഉെോയിരിബ്ക്െതോണക.ഓബ്രോ ക്പവർത്ിക്ും എസ്റ്റിബ്മറ്ിനകതറ  ംക്ഷിപ്തം, ഡിക ൻ, ക്പവർ 

ത്ിയുതട ക്പതീക്ഷിത ബ്നട്ടങ്ങൾ വിശദീകരിക്ുന്ന  ോബ്ങ്കതിക കുറിപ്പക തുടങ്ങിയവ ഉെോ യിരി 

ബ്ക്െതും ത കവർ ബ് ോഫകറ്ക തവയറിലൂതട ഓൺകലനോയി അനുമ തികൾ ലഭയമോ ബ്ക് െതു 

മോണക .എല്ലോ ഫയലുകളിലും വിശദമോയഎസ്റ്റിബ്മറ്ക ഉെോയിരുന്നു. എസ്റ്റിബ്മറ്ിൽ  ോബ്ങ്ക തിക വിദ 

ഗ്ധരുതട ഒപ്പക ഉെോയിരുന്നു.അബ്സസകക്ടോക്ടഎസ്റ്റിബ്മറ്ക ,ഡീതറ്യി ൽഡകഎസ്റ്റിബ്മറ്ക ഇവ  ൂക്ഷി ച്ചിരു ന്നു. 

ഒരുഫയലിലും,ജനകീയഎസ്റ്റിബ്മറ്കഎന്നിവഉെോയിരുന്നില്ല. 

5.ഭരണാനുമ ി 

ഒരു വോർഡിൽ ഒരു വർഷ്ം നടപ്പിലോക്ുന്ന തതോഴിലുറപ്പക പദ്ധതി ക്പവർത്നങ്ങൾക്ക പഞ്ചോയത്ക 

ഭരണ  മിതി നൽകുന്ന അം ീകോരമോണക ഭരണോനുമതിപരിബ്ശോേിച്ച ഫയലുകളിൽ 

ഭരണോനുമതി യുതട ബ്കോപ്പി ൂക്ഷിച്ചിട്ടുെക. 
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7. ംദയാജി പദ്ധ ി(േൺദവർജന് ്) 

ഓഡിറ്ക് നു വിബ്േയമോക്ിയ നോലു   ക്പവർത്ികൾക്ും ഈ ബ്രഖകൾ ബോേകമല്ല. 

8.ഡിമാന്ഡ്ദഫാം 

ഡിമോൻഡക ബ്ഫോം ഒരു ഫയലിലും കോണുവോൻ  ോേിച്ചില്ല,തതോഴിലിനുഅബ്പക്ഷിക്ുന്ന രീതി 

കുറച്ചു കൂടി തമച്ചതപടുത്ുവനും, അബ്തോതടോപ്പം കകപറ്ക ര ീതക നൽകുവോനും നടപടി 

ഉെോകണം.ബ്മറ്ക് കൂട്ടമോയി അബ്പക്ഷ തരുബ്മ്പോൾ തതോഴിൽ ആവശയ മുള്ളവതര ഉൾതപടുത്ി 

അബ്പക്ഷ തകോടുക്ോൻ ക്ശമിക്ുക.അല്ലോത് പക്ഷം തുടർച്ചയോയ അബകബ് നകറ്ക് വരുകയും കുതറ 

ബ്പരുതട അവ രം നഷ്ടതപടുകയുംതെയ്യുന്നു 

9.വർക്ക്അദലാദക്കഷ്ന്ദഫാം 

തതോഴിൽ ആവശയതപ്പട്ടവരക്ുതതോഴിൽ അനുവദിച്ചുതകോെുള്ള വർക്ക അബ്ലോബ്ക്ഷ്ൻ ബ്ഫോം 

ഫയലിൽ  ൂക്ഷിച്ചിരുന്നതോയി കതെത്ി. 

10.ഇമസ്റ്റർ ദറാൾ 

തതോഴിലോളികൾ തതോഴിൽ തെയ്യുന്ന തീയതി, ദിവ ം ഉൾതപ്പതട ഹോജർ ബ്രഖതപ്പടു 

ത്ുന്നതിനുള്ള അടിസ്ഥോന ബ്രഖയോണക ഇമസ്റ്റർ ബ്റോൾ.ഇതിൽ ബ്ലോക്ക തഡവലപകതമൻറക 

ഓഫീ ർ, പഞ്ചോയത്ക ത ക്കട്ടറി എന്നിവർ ഒപ്പും,   ീലും , തിയതിയും ബ്രഖതപടുബ്ത്െതോണക.   

ഇ-മസ്റ്റർ ബ്റോളുകളിൽ ബ്ലോക്ക തഡവലപകതമൻറക ഓഫീ ർ, പഞ്ചോയത്ക ത ക്കട്ടറി എന്നിവർ 

ഒപ്പും,   ീലുംബ്രഖതപടുത്ിയിട്ടുെക തീയതി. ഇതിൽ തതോഴിലോളികളുതട ഒപ്പുകൾ,  അവരുതട 

തതോഴിൽ ദിനങ്ങൾ,  കൂലി എന്നിവ ബ്രഖതപ്പടുത്ിയിട്ടുെക. മോസ്റ്റർ ബ്റോളിൽ ഒപ്പിടുന്ന 

ബ്കോളങ്ങളിൽ തീയതി എഴുതിട്ടുെയിരുന്നില്ല .മസ്റ്റർ ബ്റോളിൽ  എം ബുക്ക്  നമ്പറുംബ്പജ്നമ്പറും  

ബ്രഖതപടുത്ിയില്ല. 

11.തമഷ്ർതമന്റ്പുസ്തേം (M Book) 

ക്പവർത്ി തുടങ്ങുന്നതിനക മുമ്പും ബ്ശഷ്വും അളവുകൾ ബ്രഖതപ്പടുത്ുന്നതിനുള്ള അടിസ്ഥോന 

ബ്രഖയോണക തമഷ്ർതമനകറക് ബുക്ക..എല്ലോ ഫയലുകളിലും M book ഉെോയിരുന്നു.തമഷ്ർതമൻറക 

ബുക്ിൽ നമ്പർ ബ്പജക നമ്പർ ഇവ ബ്രഖതപ്പടുത്ിയിട്ടുെക AS,TS നമ്പർ ബ്രഖതപ്പടുത്ിയിട്ടില്ല. 

മതസ്റ്റർ ബ്റോൾനമ്പർ , ഓവർ ിയരുതട  ീൽ എന്നിവ ഉെക.ക്പീ തമഷ്ർതമൻറക ബ്രഖ തപടുത്ി 

യിട്ടില്ല.'പരിബ്ശോേനയകക്ക വിബ്േയമോക്ിയ  വർക്കഫയലിലുംഎം ബുക്ക്  ൂക്ഷിച്ചിരുന്നു.എം 

ബുക്ിൽ അളവുകൾ ബ്രഖതപടുത്ുബ്ബോൾ ക്പവൃത്ി തെയുന്ന ക്പബ്ദശം ഉടമയുതട ബ്പരക , ർബ്േ 

നമ്പർ എന്നിവ ഉൾതപടുത്ി അളവുകൾ ബ്രഖ തപടുത്ിയോൽ മോക്തബ്മ ഏബ്തോരോൾക്ും തെയ്ത 

ക്പവൃത്ികൾ കെു മന ിലോക്ുവോനും അളന്നു തിട്ട തപടുത്ുവോനും  ോേിക്ുകയുള്ളൂ., 

പരിബ്ശോേനയകക്ക വിബ്േയമോക്ിയ  വർക്ക് ഫയലിലുംഎം ബുക്ക്  ൂക്ഷിച്ചിരുന്നുതവങ്കിലും 

ഇത്രത്ിലുള്ള വിവരങ്ങൾ  ഒന്നും ബ്രഖ തപടുത്ിയില്ല. 

12.തമറ്ീരിയൽലിസ്റ്റ് 

ബോേകമല്ല. 

 13.ദവജ് ലിസ്റ്റ ്

തതോഴിലോളികൾ എക്ത ദിവ ം ബ്ജോലി തെയ്തു എന്നതിനക അടിസ്ഥോനതപ്പടുത്ി അവർക്ക 

നൽബ്കെ തുക അതോയതകകൂലി, ആയുേങ്ങൾക്ക തകോടുക്ുന്ന വോടക,  മൂർച്ച കൂട്ടുന്നതിനുള്ള 

തുക എന്നിവ എല്ലോം കോണിച്ചു തകോെക പണം കകമോറുന്നതിനക ബ്വെി തയ്യോറോക്ുന്ന 

ക്പേോനതപ്പട്ട ഒന്നോണക ബ്വജക ലിസ്റ്റക.  മസ്റ്റർ ബ്റോൾ ക്പകോരമുള്ള ബ്വജക ലിസ്റ്റക എല്ലോ ഫയലിലും കോണോൻ 

 ോേിച്ചു. 

14.മസ്റ്റർദറാൾ /ഫയൽമാറ്സ്ലിപ്പുേൾ 

ഒരു മസ്റ്റർ ബ്റോൾ അവ ോനിെക 3 ദിവ ത്ിനകം തതന്ന അളവുകൾ ബന്ധതപ്പട്ട ഉദയോ സ്ഥൻ 

ബ്രഖതപ്പടുത്ണം എന്നക നിയമം അനുശോ ിക്ുന്നു.അളവുകളിൽ ക്കമബ്ക്ടുകൾ ഉെോയോബ്ലോ, 

ഉപബ്യോ ിക്ുന്ന തമറ്ീരിയലിനകതറ കവോളിറ്ിയിൽ നിലവോരം കുറയകക്ുകബ്യോ, ഉയർന്ന എസ്റ്റിബ്മറ്ക 

കോണിക്ുകബ്യോതെയ്യുന്നതക നിയമവിരുദ്ധമോവുകയും ത ക്ഷൻ 25 അനുശോ ിക്ുന്ന 
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ശിക്ഷയകക്ു വിബ്േയമോബ്വെി വരുകയും തെയ്യും. എല്ലോ ഫയലുകളിലും ഫയൽ ക്ടോക്ിം ക ബ്ഫോം 

അഥവോ മസ്റ്റർ ബ്റോൾ മൂവകതമൻറക സ്ലിപ്പകഉെോയിരുന്നു.  ആരംഭിച്ച തീയതിയും അവ ോനിച്ച 

തീയതിയും ബ്രഖതപ്പടുത്ിയിരുന്നു. മറ്ു ക്പേോനതപ്പട്ട ബ്കോളങ്ങൾ MIS ൽ അപക്ബ്ലോഡക തെയ്ത 

തീയതി.ബ്വതനം അനുവദിച്ച  മുതലോയവ ബ്രഖതപ്പടുത്ി . 

15. തമറ്ീരിയൽ വൌച്ചർ ബിൽ  

തമറ്ീരിയൽ വൗച്ചർ ബിൽ  ൂക്ഷിച്ചിട്ടുെക 

16.ഫണ്ട് ഗ്ടാന്സ്ർ് ഓർഡർ (FTO)’ 

പരിബ്ശോേിച്ച ഫയലുകളിൽ  ഒന്നും ഫെകക്ടോൻസ്ഫർഓർഡർ(FTO)’ ഹോർഡക് ബ്കോപ്പി  

 ൂക്ഷിച്ചിട്ടുെോരുന്നു. 

17. ദറായൽറ്ി 

പരിബ്ശോേന  വിബ്േയമോക്ിയ  ഒരു വർക്ക് ഫയലിലും ബ്റോയൽറ്ി ബോേകമല്ല 

18.ദഫാദട്ടാഗ്ഗാഫ ്

ക്പവർത്ി തുടങ്ങുന്നതിനക മുമ്പക ക്പവർത്ി നടന്നു തകോെിരിക്ുബ്മ്പോൾ,  ക്പവർത്ി 

പൂർത്ീകരിച്ചു കഴിയുബ്മ്പോൾ തുടങ്ങിയഓബ്രോ ഘട്ടത്ിതലയും ബ്ഫോബ്ട്ടോകൾ ഫയലിൽ 

 ൂക്ഷിക്ണതമന്നക നിഷ്കർഷ്ിച്ചിരിക്ുന്നു, LD 235536, LD 235478 

എന്നീഫയലുകളിൽബ്ഫോബ്ട്ടോകൾ ൂക്ഷിച്ചിട്ടുെക. 

19 .ജിദയാ ടാഗ്ഡ ്ദഫാദട്ടാ ് 

ക്പവർത്ി സ്ഥലം തിരിച്ചറിയുന്നതിനുള്ള ഉപോേിയോണക ജിബ്യോ ടോഗ്ഡക ബ്ഫോബ്ട്ടോ ക.  എന്നോൽ ഇവ 

പരിബ്ശോേനയകക്ക വിബ്േയമോക്ിയ ഫയലിലുംജിബ്യോ ടോഗ്ഡക ബ്ഫോബ്ട്ടോ ക ബ്കോപ്പി  കോണോൻ 

 ോേിച്ചില്ല. 

20 ഗ്പവൃത്ി പൂർത്ീേരണ  ാക്ഷയപഗ് ം 

എ എം  ി ക്പകോരം ഉള്ളക്പവൃത്ി പൂർത്ീകരണ  ോക്ഷയപക്തം  ൂക്ഷിച്ചിട്ടുെക.  

 21. ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്് റിദപ്പാർട്ട് 

എഎം ി ക്പകോരമുള്ള ബ് ോഷ്യൽ ഒ ോഡിറ്ക നടപ്പോക്ുന്നതക ഇബ്പ്പോഴോണക. 

22.സ റ്്ഡയറി 

 ംസ്ഥോന  ർക്ോരിനകതറ നിർബ്േശക്പകോരംവർക്ക ഫയലിൽ  ൂക്ഷിബ്ക്െ 22 മതത് ബ്രഖ 

യോണക ക റ്കഡയറി.പരിബ്ശോേനയകക്ക  വിബ്േയമോക്ിയ ക്പവൃത്ികൾ  ക റ്ക ഡയറി  ൂക്ഷി 

ച്ചിരുന്നുRS - 304928 എന്നവർക്കബ്കോഡിതലഫയലിൽക റ്കഡയറി ൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.ക റ്ക ഡയറി 

യുതടകവർബ്പജിൽ ക്പവർത്ിതയ കുറിച്ചുള്ള ക്പോഥമിക വിവരങ്ങൾഏതതോരു വയക്തിക്ും മന 

സ്സി ലോക്ോൻ പറ്ുന്ന രീതിയിൽ ഉെോബ്കെതോണക.ക്പവർത്ി ആരംഭിക്ുന്നദിവ ം ക്പവർത്ി 

അവ ോന തീയതി  എന്നിവ ബ്രഖ തപടുതിയിരുന്നു ,അബ്തോതടോപ്പം  എസ്റ്റിബ്മറ്ക തുക,,ക്പവൃത്ി 

ദിനങ്ങൾ , എന്നിവ കവർബ്പജിൽ ഉെോയിരുന്നു പണിസ്ഥലതത്  ൗകരയങ്ങളുതട ലഭയത അട 

ങ്ങിയ തെക്ക ലിസ്റ്റക   പൂർണമോയും പൂരിപ്പിച്ചിരുന്നു .ക റ്ക ഡയറി യുതട ഒരു ഭോ മോണക  വിജി 

ലൻ ക ആൻഡക ബ്മോണിറ്റിങക കമ്മിറ്ി.വിജിലൻ ക ആൻഡക ബ്മോണിറ്റിങക കമ്മിറ്ി യുതട റിബ്പ്പോർട്ടക 

ഉെോയിരുതന്നങ്കിലും അഭിക്പോയങ്ങൾ ബ്രഖതപ്പടുത്ി യിട്ടുെയിരുന്നില്ല.ഒപ്പുമോക്തം ബ്രഖ തപടു 

ത്ിയിരിക്ുന്നു പണിയോയുേങ്ങളുതട വോടക ക റ്ക ഡയറിയിൽ ബ്രഖ തപടുത്ി യിട്ടുെക 

.ക റ്ക ഡയറി മതറ്ോരു  ഒരു ഭോ മോണക ന്ദർശക കുറിപ്പക:  ക്പവൃത്ിയുതട ഓബ്രോ ഘട്ടങ്ങളിലുള്ള 

പുബ്രോ തി വിലയിരുത്ുന്നതിനും,  തതോഴിലോളികളുതട ക്പശ്നങ്ങൾ മനസ്സിലോക്ുന്നതിനും, 

പദ്ധതി നിർവഹണ ഏജൻ ിയുതട ഉബ്ദയോ സ്ഥർ, ജനക്പതിനിേികൾ, VMC അം ങ്ങൾ എന്നിവർ 

ക്പവൃത്ി നടക്ുബ്മ്പോൾ സ്ഥല  ന്ദർശനം നടബ്ത്െതോണക. ക റ്ക ഡയറികളിൽ,  ന്ദർ ശക 

രുതട  ബ്പരും,ഒപ്പും, ബ്രഖതപ്പടുത്ിയിരുതന്നങ്കിലും,   കുറിപ്പക ഉെോയിരുന്നില്ല. 

11.CIB-  ിറ്ി ൺ ഇന്ഫർദമഷ്ന് ദബാർഡ ്
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തതോഴിലുറപ്പക പദ്ധതിയുതട  ുതോരയത ഉറപ്പോക്ുന്നതിനു ബ്വെിയുള്ള ഒരു ഉപോേിയോണക  ിറ്ി 

 ൺ ഇൻഫർബ്മഷ്ൻ ബ്ബോർഡക Para 25(a), schedule 1 അനു രിച്ചക ഒരു ക്പവർത്ിയുതട അടിസ്ഥോന 

വിവരങ്ങൾ അതോയതക എസ്റ്റിബ്മറ്ക തുക  ോേന ബ്വതന ഘടകങ്ങൾ യഥോർത്ഥ തെലവക തതോഴിൽ 

ദിനങ്ങൾ തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ  ോേോരണ ജനങ്ങൾക്ും  ുണബ്ഭോക്തോ ക്ൾക്ും മനസ്സി ലോകു 

ന്ന രീതിയിൽ ക്പദർശിപ്പിബ്ക്െതക അനിവോരയമോണക..ഈ ബ്ബോർഡക സ്ഥോപിബ്ക്െതക ഓബ്രോ ക്പവർ 

ത്ിയുതടയും ആരംഭഘട്ടത്ിൽ ആണക. ഓബ്രോ ക്പവർത്ിക്ും അനു ൃതമോയി നിഷ്കർ ഷ്ിച്ചി 

ട്ടുള്ള അളവുകളിൽ ഉള്ള ബ്ബോർഡുകൾ  ിമൻറകഉം ബ്കോൺക്കീറ്ും ഉപബ്യോ ിച്ചക നിർമ്മിച്ചക 

സ്ഥോപിക്ണതമന്നക നിയമം അനുശോ ിക്ുന്നുെക. എന്നോൽ പരിബ്ശോേ യകക്വിബ്േയ മോക്ിയ 

ക്പവൃ ത്ി  കളിൽഒന്നും Cl B കോണോൻ ോേിച്ചില്ല. 

12.ദറാസ്ഗാർേിനം 

തതോഴിൽ ആവശയകത കൃതയമോയി രജിസ്റ്റർ തെയ്യുന്നതിനും തതോഴിലോളികളുതട അർഹതകളും 

അവകോശങ്ങളും അവതര ബ്ബോേയതപ്പടുത്ുന്നതിനും പദ്ധതികൾ പരിഹരിക്ുന്നതിനുമോയി 

ബ്റോസ്ഗോർ ദിനം  ംഘടിപ്പിബ്ക്െതോണക.  ബ്റോസ്ഗോർദിനം ഇതുവതര നടത്ിയതോയി 

കതെത്ിയില്ല. 

13.വിജിലന് ്ആന്റ്ദമാണിറ്റിംഗ ്േമ്മിറ്ി(ജാഗ്ഗ  ദമൽദനാട്ട  മി ി 

ഓബ്രോ ക് ോമപഞ്ചോയത്ിലും അഞ്ചക അം ങ്ങളുള്ള ജോക് ത ബ്മൽബ്നോട്ട  മിതി രൂപീകരി ബ്ക് 

െതോണക. ഇതിൽ പട്ടികജോതി-പട്ടികവർ  വിഭോ ങ്ങൾക്ക ബ്വെക്ത ക്പോേോനയം നൽ ബ്ക െതും 

പകുതി ബ്പർ  കക്തീകൾ ആയിരിബ്ക്െതുമോണക. ഏറ്വും കുറഞ്ഞ കോലയളവിബ്ലക്ക VMC തയ 

നിയമിബ്ക്െതക ക് ോമ ഭയോണക. ക്പവർത്ി സ്ഥല  ന്ദർശ നം തതോഴിലോളികളുമോയി ആശയ 

വിനിമയം നടത്ൽ ,ബ്രഖകളുതട പരിബ്ശോേന ,ക്പവർത്ി സ്ഥ ല  ൗകരയങ്ങളുതട പരിബ്ശോേന 

,ക്പവർത്ികളുതട  ുണനിലവോരം നിർണയിക്ൽ, തുക നിർണ യം ക്പവർത്ിയിൽ ഉടനീളമുള്ള 

റിബ്പ്പോർട്ടിം ക ക്പവർത്ിയുതട  വഭോവതത്  ംബന്ധിച്ചുള്ള  ു ണപരമോയ വിലയിരുത്ൽ 

എന്നിവയോണക ക്പേോന െുമതല. VMC എല്ലോ ക്പവർത്ികളും പരിബ്ശോ േി  ബ്ക്െതും മൂലയ 

നിർണയ രജിസ്റ്ററിൽ ബ്രഖതപ്പടുബ്ത്െതും ബ് ോഷ്യൽ ഓഡിറ്ക  മയത്ക അവ ക് ോമ ഭയിൽ 

 മർപ്പിബ്ക്െതുമോണക VMC റിബ്പ്പോർട്ടക ഒരു തപോതുബ്രഖയോയി കരുബ്തെ തും ആവശയ തപ്പടുന്ന 

തിനനു രിച്ചക ഒരു തപോതു ബ്രഖയോയി പഞ്ചോയത്ക നിന്നും ലഭിബ്ക്െതും ആണക.7 അം ങ്ങളോണക 

നിലവിലുള്ളതക . 

1 ശശി (തമമ്പർ) 9400520846 

2  ുബ്രഷ്കു മോർതക.വി 9961613561 

3 ക്ശീമതി. തക ( ADS ത ക്കട്ടറി) 7909741594 

4  ൗമിനി (CDS) ആശോവർക്ർ 9562838616 

5 രമയ (ADS ക്പ ിഡനകറക) 9961613561 

6 വിജയൻ 9961556097 

7 രുഗ്മിണി 9961947572 

 

14.േതണ്ടത്ലുേൾ  

⮚ കല്ലുകയ്യോല, ബെുനിർമ്മോനം ,തരിശുഭൂമികൃഷ്ിബ്യോ യമോക്ൽ, 

കക്ൂസ്നിർമ്മോണംഎന്നിവ വളതര നല്ല 

രീതിയിൽപൂർത്ിയോക്ുകയുംഭൂവുടമകൾക്കഉപകോരതപട്ടതയും കോണുവോൻ  ോേിച്ചു. 

ബെകനിർമ്മോണംഒഴിതകബോക്ിക്പവൃത്ികൾ,കൃതയമോയ അളവിൽ ഇബ്പ്പോഴും 

ഫീൽഡിൽകോണുവോൻ  ോേിച്ചതക അഭിനന്ദ മർഹിക്ുന്നു. 

⮚ തതോഴിലുറപ്പക പദ്ധതിയുതട  ുതോരയത ഉറപ്പു വരുത്ുന്നതിനക ക്പവൃത്ി 

ആരംഭിക്ുന്നതിനു മുമ്പക പദ്ധതി വിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയ ക്പോബ്ദശിക ഭോഷ്യിലുള്ള 

 ിറ്ി ൺ ഇൻതഫോർബ്മഷ്ൻബ്ബോർ കക്പവൃത്ി സ്ഥലത്ക സ്ഥോപിച്ചിട്ടില്ല. 
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⮚ 10 ഓളം തതോഴിലോളികൾ പഴയതതോഴിൽ കോർഡിൽപ ണിതയടുക്ുന്നതോയി 

കോണോൻ ോേിച്ചു., എന്നോൽബോക്ിതതോഴിലോളികൾക്ക വിതരണം തെയ്ത പുതിയ 

തതോഴിൽകോർഡിൽ വിവരങ്ങൾ കൃതയമോയി ബ്രഖതപ്പടുത്ിയിരിക്ുനതക അഭിനന്ദന 

മരകഹിക്ുന്നു. 

 

⮚  തതോഴിലുറപ്പക നിയമം അനുശോ ിക്ും  ക്പകോരം തതോഴിലോളികൾക്ക  ക്പവൃത്ി 

ഇടങ്ങളിൽ അടിസ്ഥോന ത ൗകരയങ്ങൾ ലഭയ മോകുന്നില്ല(കയ്യുറ,കോലുറ ,ഷ്ീറ്കഎന്നിവ). 

⮚ തതോഴിലോളികൾ  വന്ത്ം നിലയകക്ക തതോഴിൽ  ആവശയതപ്പട്ടതോയി കോണുവോൻ  ോേിച്ചു. 

⮚ ക്പവർത്ി തുടങ്ങുന്നതിനക മുൻപക പദ്ധതി ആരംഭ മീറ്ിങക ബ്െരോറുതെന്നോണക മുഴുവൻ 

തതോഴിലോളികളും അഭിക്പോയതപ്പട്ടതക.  

⮚ ക്പവൃത്ി ഫയിലിൽ ഭൂവുടമകളുതടയും അബ്പക്ഷയും ഉതെങ്കിലും,നികുതി ര ീതും 

 ൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. 

⮚ വോർഷ്ിക മസ്റ്റർബ്റോൾക്പകോരം ഒരു വരകക്ക ഫയലിൽ22 ബ്രഖകൾ 

 ൂക്ഷിബ്ക്െതുെക.ഇവിതട 15 ബ്രഖകൾ മോക്തമോണക  ഫയലിൽ  ൂക്ഷിച്ചിട്ടുെക. 

⮚ തതോഴിലുറപ്പക പദ്ധതി ഓഫീ ിൽ  ൂക്ഷിബ്ക്െ ഏഴു തറജിസ്റ്ററിൽ  ൂക്ഷിക്ുന്നുെക. 

⮚ അക്ഷോംശ ബ്രഖോംശങ്ങൾ അടയോളതപ്പടുത്ിയ ജിബ്യോടോഗ്ഡക ബ്ഫോബ്ട്ടോക് ോഫക ഫയലുകളിൽ 

കോണോൻ  ോേിച്ചില്ല. 

⮚ വോർഡക 1 നുംവോർഡക 2നുമോയിഒരുമിനുട്ടകസ്മോക്തമോണകകോണോൻ ോേിച്ചതക. 

15.നിർദേശങ്ങൾ 

● തതോഴിൽ  കോർഡക പൂർണ്ണമോയും തതോഴിലോളികൾക്ക  ൗജനയമോയി (ബ്ഫോബ്ട്ടോ ഉൾതപ്പതട) 

നലകബ്കെതോണക. 

● എല്ലോ്തതോഴിലോളികളുതടയും്തതോഴിൽ്കോർഡക്പുതുക്ി്നൽകണം 

● ക്പോബ്ദശിക ഭോഷ്യിലുള്ള എസ്റ്റിബ്മറ്ും ക്പവൃത്ി സ്ഥലങ്ങളിൽ ലഭയമോക്ണം. 

● പദ്ധതി നടപ്പിലോക്ുന്ന സ്ഥലതത്കുറിച്ചുള്ള  ൂെന ക്പവൃത്ിയുതട ബ്പരിതനോപ്പം 

ഉൾതപ്പടുബ്ത്െതോണക. 

● ക്പവൃത്ി തെയുന്ന ക്പബ്ദശം ഉടമയുതട ബ്പരക , ർബ്േ നമ്പർ എന്നിവ ഉൾതപടുത്ി അളവുകൾ 

ബ്രഖ തപടുത്ിയില്ല. 

●  മോസ്റ്റർ  ർക്ുലോർ ക്പകോരം നിർബ്േശിക്ുന്ന ബ്രഖകൾ ഫയലിൽ  ൂക്ഷിബ്ക്െതോണക. 

● തതോഴിലുറപ്പിൽ അനുവദനീയമോയതും മുൻ ണന ക്കമത്ിലും ക്പവൃത്ികൾ ഏതറ്ടുക്ോൻ 

ക്ശദ്ധിബ്ക്െതുെക. 

● തതോഴിൽ അബ്പക്ഷകൾ ക്ഫെക് ഓഫീ ിൽ  വീകരിക്ുകയും ആയതിനു കകപ്പറ്ക ര ീതക 

നൽകുകയും തെബ്യ്യെതോണക. 

● ബ്മറ്ക് കൂട്ടമോയി അബ്പക്ഷ നൽകുബ്മ്പോൾ തതോഴിൽ ആവശയമുള്ളവതര ഉൾതപടുത്ി അബ്പക്ഷ 

തകോടുക്ോൻ ക്ശമിക്ുക, 

● ഉബ്ദയോ സ്ഥർ ബ്രഖകളിൽഒപ്പുതവക്ുബ്മ്പോൾതീയ്യതി കൂടി ബ്രഖതപ്പടുബ്ത്െോതോണക. 

● വിജിലൻ ക് ആൻഡക് ബ്മോണിറ്റിം ക കമ്മറ്ി അം ങ്ങതള ഓബ്രോ വർഷ്വും 

തിരതഞ്ഞടുബ്ക്െതോണക. വിഎം ിയുതട അഭിക്പോയങ്ങൾ ക റ്ക ഡയറിയിൽ കൃതയമോയി 

ബ്രഖതപ്പടുബ്ത്െതോണക. 

● പദ്ധതിയുതട ശരിയോയ രീതിയിലുള്ള നടത്ിപ്പിനക വിഎം ിയുതട ഇടതപടലുകൾ ക്പവൃത്ി 

സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉെോബ്വെതുെക. 

● തതോഴിലുറപ്പിൽ ഏതറ്ടുക്ുന്ന ക്പവൃത്ികളുതട  ആസ്തികൾ ദീർഘകോല നിലനിൽപ്പിനക  

ആവശയമോയ  ോബ്ങ്കതിക നിർബ്േശങ്ങൾതതോഴിലോളികൾക്ക ഓവർ ീയർ മോർ നൽബ്കെതും 

പോലിക്ുന്നുതെന്നക  ഉറപ്പു വരുബ്ത്െതുമോണക. 

● തെക്ക് ലവീഫക് ബ്പോതല ക്പോേോനയം ഉള്ള മ കതറർ ബ്റോളിൽ യോതതോരു വിേ തവട്ടിതിരുത്ലും 

പോടില്ല. 

● മസ്റ്റർ ബ്റോളിൽ ക്പസ്തു ത ക്പവൃത്ിയുതട അളവുകൾ ബ്രഖതപ്പടുത്ുന്ന എം.ബുക്ിൻതറ നമ്പർ 

ബ്രഖതപ്പടുബ്ത്െതോണക.   

● മസ്റ്റർ ബ്റോളിൽ  ോക്ഷയതപ്പടുത്ുന്ന ഉബ്ദയോ സ്ഥർ തീയ്യതി കൂടി ബ്രഖതപ്പടുത്ുവോൻ 

ക്ശദ്ധിബ്ക്െതുെക. 

● തതോഴിലിടങ്ങളിൽ അടിസ്ഥോന ത ൗകരയങ്ങൾനിർബന്ധമോയും ഒരുക്ണം. 
 

ഉപ ംഗ്ഗഹം 
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ക്പവർത്ികൾ തിരതഞ്ഞടുക്ുബ്മ്പോൾ അതീവ ജോക് ത പുലർബ്ത്െതുെക. ഭൂമിതയ 

പുനരുജ്ജീവി പ്പിക്ുന്നതിനു൦  അതുവഴി ുസ്ഥിര വിക നം  ോേയമോകുന്നതിനും ലകക്ഷ്യം 

തവച്ചിട്ടുള്ള തതോഴിലുറപ്പു പദ്ധതിയുതട പ്ലോനിം ക , നടത്ിപ്പക എന്നിവ  ോമൂഹിക 

പോരിസ്ഥികമോനദണ്ഡങ്ങൾ പോലിെക തകോെക ശോ കക്തീയ മോയിത്തന്ന നടപ്പിലോബ്ക്െതുെക. 

എങ്ങതനതയങ്കിലും ക്പവർത്ികൾ നടപ്പിലോക്ി തെലവക കൂട്ടുക എന്നുംതതോഴിലോളികൾക്ക 

തതോഴിൽ ദിനങ്ങൾ കൂട്ടുക എന്നും മോക്തമോവരുതക നിലപോടുകൾ.   വയക്തമോയ കോഴ്ചപ്പോടില്ലോതത 

അശോ കക്തീയമോയ രീതിയിൽ ക്പവർത്ികൾ തതതരതഞ്ഞടുക്ുന്നതും തെയ്യുന്നതും , 

കോലോനു ൃതമല്ലോത് ക്പവർത്ികൾ തെയ്യുന്നതും ഇതിനകതറ യഥോർത്ഥ ലക്ഷയതത് 

കളങ്കതപ്പടുത്ുന്നതോയിവിഷ്മബ്ത്ോതട ബ്നോക്ി നിൽബ്ക്െി വരുന്നതക ആശങ്കോജനകമോണക. ഈ 

 ോമൂഹിക പരിബ്ശോേന ഒരു ഉയിർതത്ഴുബ്ന്നൽപ്പിനു  ോേയമോകുന്ന ക്പതയോശബ്യോതട 

ഈറിബ്പ്പോർട്ടക  മർപ്പിക്ുന്നു.  

 

അനുബന്ധം- 1-  

ത ാഴിലുറപ്പുപദ്ധ ിയിൽഏതറ്ടുത്്തെയ്യാന്പറ്ിയഗ്പവൃത്ിേൾ 

1.  വിഭാഗംഎ :ക്പകൃതിവിഭവപരിപോലനവുമോയിബന്ധതപ്പട്ടതപോതുക്പവൃത്ികൾ 

2.  വിഭാഗംബി: 

 മൂഹത്ിൽഅവശതഅനുഭവിക്ുന്നവിഭോ ങ്ങൾക്ുള്ളവയക്തി തആസ്തികൾഖണ്ഡി

ക 5ൽപരോമർശിക്ുന്നകുടുംബങ്ങൾക്ക്മോക്തം 

3.  വിഭാഗം ി: 

ബ്ദശീയക് ോമീണഉപജീവനമിഷ്ൻനിബന്ധനകൾഅനു രിക്ുന്ന വയം ഹോയ ംഘങ്ങ

ൾക്കതപോതുഅടിസ്ഥോന ൗകരയങ്ങൾ 

4.  വിഭാഗംഡി: ക് ോമീണഅടിസ്ഥോന ൗകരയങ്ങൾ 

അനുബന്ധം: വിവിേ ലത്ിലുള്ള ഉദേയാഗസ്ഥരുതട െുമ ലേൾ. 

ദമറ്്് മാരുതട െുമ ലേൾ. 

ക്പവൃത്ി സ്ഥലങ്ങളിൽ ക്പവൃത്ിയുതട ബ്മൽബ്നോട്ടം. 

● തതോഴിൽ കോർഡിൽ ആവശയമുള്ള വിവരങ്ങൾ ബ്രഖതപ്പടുത്ുക. 

● മസ്റ്റർ ബ്റോളിൽ തതോഴിലോളികളുതട ഹോജർ ഉറപ്പു വരുത്ുക.  

● ബ്മറ്കമോരുതട പരിശീലനങ്ങളിൽ പതങ്കടുക്ുക. അറിവുകൾ തതോഴിലോളികളുമോയി 

പങ്കുതവക്ുക 

● ക്പവൃത്ി ഇടങ്ങളിൽ ആവശയ മോയ ത ൗകരയങ്ങൾ ഉബ്െോ എന്നക ഉറപ്പു വരുത്ുക 

● ക റ്ക ഡയറിയിൽ ബ്മോണിറ്റിം ിനക വരുന്ന ഉബ്ദയോ സ്ഥതര തകോെക ഒപ്പക 

വയകപ്പിക്ണം 

● തതോഴിലോളികൾക്ക അവരുതട പത്ു അവകോശങ്ങതള കുറിച്ചക പറഞ്ഞു 

തകോടുക്ുകയും അവതര ബ്ബോേോവതകകരിക്ുകയും തെയ്യുക 

● പുതിയ തതോഴിൽ ഇടങ്ങൾ കതെത്ുവോനും പുതിയ തതോഴിൽ ആ ൂക്തണം 

തെയ്യുവോനും തതോഴിലോളികതള  ഹോയിക്ുക . 

● കൃതയമോയി ബ് ോഷ്യൽ ഓഡിറ്ക് ക് ോമ ഭയിലും,തക്പോജകകറ്ക് മീറ്ിങ്ങിലും പരിശീലന 

കയോമ്പിലും പതങ്കടുക്ുക. 

● മറ്ു തതോഴിലോളികൾക്ക കൂടി ബ്മറ്ക് നകതറ െുമതലകളിബ്ലക്ക കടന്നു വരോനുള്ള 

 ോഹെരയം ഉെോക്ുക 

● തതോഴിലോളികളുമോയി നിരന്ത്ര  മ്പർക്ം പുലർത്ുകയും കൂടുതൽ ബന്ധം 

സ്ഥോപിക്ുകയും തെയ്യുക. 

ഓവർ ീയർ /എഞ്ചിനീയർ 

 

● ക്പവൃത്ികളുതട എസ്റ്റിബ്മറ്ക തയ്യോറോക്ൽ. 
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● ക്പവൃത്ിയുതട  ോബ്ങ്കതിക കോരയങ്ങളും അളവുകളും തതോഴിലോളികൾക്ക 

പറഞ്ഞു തകോടുക്ുക. 

● ക്പവൃത്ിയുതട അളവുകൾ ബ്രഖതപ്പടുത്ി കൂലിനൽകുന്നതി നോവശയമോയ 

നടപടികൾ തെയ്യുക. 

പഞ്ചായത് ്ത ഗ്േട്ടറി /അ ിസ്റ്റന്റ്ത ഗ്േട്ടറി 

● പദ്ധതിയുതട ബ്മൽബ്നോട്ടം. 

● ബില്ലുകൾ അം ീകരിക്ൽ. 

● തതോഴിലോളികളുതട ബ്വതനം യഥോ മയം അവരുതട എതക്ൗെിൽ 

എത്ിതയന്നതക ഉറപ്പു വരുത്ൽ. 

● മസ്റ്റർ ബ്റോളക  ോക്ഷയതപ്പടുത്ി തതോഴിൽ അനുമതി നൽകുക. 

ഗ്പവൃത്ി പൂർത്ീേരിച്ച ഭൂഗ്പദേശങ്ങളുതട വിവരങ്ങൾ  

 WC /297809 LD 235478 RS304928 LD235536 

SN ഭൂടമേളുതട ദപര്  ഭൂടമേളുതടദപര് ഭൂടമേളുതടദപര് ഭൂടമേളുതടദപര് 

1. ജോനകിതക  ഓമനതക  ജീവകകുമോർ രോേ 

2 

ജോനകിഎംബി 

റഹ്മത്കതക

തക 

 മമ്മൂഞ്ഞി 

3  ുേോകരൻ പങ്കജംപി  ഇക്ബോഹിം 

4 

കുഞ്ഞോമി 

പോർേതിയ

മ്മ 

  

5 രോേ ശകുന്ത്ള   

6 മുകുന്ദൻ െക്ന്ദൻ   

7 പുരുബ്ഷ്ോത്മൻ    

8 ബ്വണുബ് ോപോൽ    

 

ഗ്ഗാമ ഭ നിർദേശങ്ങൾ 

● തതോഴിലിടങ്ങളിൽ അടിസ്ഥോന  ൗകരയം ഉറപ്പു വരുത്ണം. 

● ആവിശയ അനു രണം പണി ലഭിക്ണം. 

● BPL/APL എന്ന ബ്വർതിരിവില്ലോതത അബ്പക്ഷ തവക്ുന്ന എല്ലോവരുതടയും ഭൂമിയിൽ പണി 

ലഭിക്ണം. 

● വരമ്പക നിർമ്മോണം അതിനകതറ യഥോർത്ഥ  മയങ്ങളിൽ തതന്ന തെയ്യോൻ നൽകണം 

(തവള്ളത്ിനകതറ ലഭയത ഉള്ള  മയങ്ങളിൽ). 

● ഇടവരമ്പക കൂടുതൽ  പണിയോയി ബ്വണം. 

● ശകുന്ത്ള, ഓമന എന്നീ വയകതികൾക്ക തമറ്ീരിയലിനകതറ (തവട്ടുകല്ലക) തുക കൃതയമോയി 

ലഭിച്ചിട്ടില്ല. 

● തതോഴിൽ  കോർഡക പൂർണ്ണമോയും തതോഴിലോളികൾക്ക  ൗജനയമോയി (ബ്ഫോബ്ട്ടോ ഉൾതപ്പതട) 

നലകബ്കെതോണക. 

● എല്ലോ്തതോഴിലോളികളുതടയും്തതോഴിൽ്കോർഡക്പുതുക്ി്നൽകണം 

● ക്പോബ്ദശിക ഭോഷ്യിലുള്ള എസ്റ്റിബ്മറ്ും ക്പവൃത്ി സ്ഥലങ്ങളിൽ ലഭയമോക്ണം. 

● പദ്ധതി നടപ്പിലോക്ുന്ന സ്ഥലതത്കുറിച്ചുള്ള  ൂെന ക്പവൃത്ിയുതട ബ്പരിതനോപ്പം 

ഉൾതപ്പടുബ്ത്െതോണക. 

● ക്പവൃത്ി തെയുന്ന ക്പബ്ദശം ഉടമയുതട ബ്പരക , ർബ്േ നമ്പർ എന്നിവ ഉൾതപടുത്ി 

അളവുകൾ ബ്രഖ തപടുത്ിയില്ല. 

●  മോസ്റ്റർ  ർക്ുലോർ ക്പകോരം നിർബ്േശിക്ുന്ന ബ്രഖകൾ ഫയലിൽ  ൂക്ഷിബ്ക്െതോണക. 

● തതോഴിലുറപ്പിൽ അനുവദനീയമോയതും മുൻ ണന ക്കമത്ിലും ക്പവൃത്ികൾ 

ഏതറ്ടുക്ോൻ ക്ശദ്ധിബ്ക്െതുെക. 

● തതോഴിൽ അബ്പക്ഷകൾ ക്ഫെക് ഓഫീ ിൽ  വീകരിക്ുകയും ആയതിനു കകപ്പറ്ക 

ര ീതക നൽകുകയും തെബ്യ്യെതോണക. 
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ഗ്ഗാമ ഭ  ീരുമാനം 

● അടിസ്ഥോന  ൗകരയങ്ങൾ ലഭയമോക്ും. 

● 100 പണി എന്നതിലുപരി വോരഡിനു ക്പബ്യോജനകരമോയ പണികൾ ലഭയമോക്ും. 

● ശകുന്ത്ള, ഓമന എന്നീ വയക്തികൾക്ക തമറ്ീരിയൽ തുക ലഭിക്ോത്തക അബ്പക്ഷ 

വയകക്ോത്തു തകോെോണക. 

● തതോഴിൽ  കോർഡക പൂർണ്ണമോയും തതോഴിലോളികൾക്ക  ൗജനയമോയി നൽകുവോൻ്

തീരുമോനം്ആയി 

● എല്ലോ്തതോഴിലോളികളുതടയും്തതോഴിൽ്കോർഡക്പുതുക്ി്നൽകുവോൻ്തീരുമോനം്ആയി 

● ക്പോബ്ദശിക ഭോഷ്യിലുള്ള എസ്റ്റിബ്മറ്ും ക്പവൃത്ി സ്ഥലങ്ങളിൽ ലഭയമോക്ണം. 

● പദ്ധതി നടപ്പിലോക്ുന്ന സ്ഥലതത്കുറിച്ചുള്ള  ൂെന ക്പവൃത്ിയുതട ബ്പരിതനോപ്പം 

ഉൾതപ്പടുതുവോൻ്്തീരുമോനം്ആയി 

● ക്പവൃത്ി തെയുന്ന ക്പബ്ദശം ഉടമയുതട ബ്പരക , ർബ്േ നമ്പർ എന്നിവ ഉൾതപടുത്ി 

അളവുകൾ ഉൾതപ്പടുതുവോൻ്്തീരുമോനം്ആയി 

●  മോസ്റ്റർ  ർക്ുലോർ ക്പകോരം നിർബ്േശിക്ുന്ന ബ്രഖകൾ ഫയലിൽ  ൂക്ഷിബ്ക്െതോണക.്

തീരുമോനം്ആയി 

● തതോഴിലുറപ്പിൽ അനുവദനീയമോയതും മുൻ ണന ക്കമത്ിലും ക്പവൃത്ികൾ 

ഏതറ്ടുക്ോൻ ക്ശദ്ധിബ്ക്െതുെക. 

● തതോഴിൽ അബ്പക്ഷകൾ ക്ഫെക് ഓഫീ ിൽ  വീകരിക്ുകയും ആയതിനു കകപ്പറ്ക 

ര ീതക നൽകുവോൻ്തീരുമോനം്ആയി 

 

 

 

 


