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ദ ാഷ്യൽ  ഓഡിറ്്് റിദപ്പാർട്ട ്

  

ജില്ല: കണ്ണൂർ 

ബ്ലോക്ക് :തളിപ്പറമ്പക 

പഞ്ചോയത്ക് :പട്ടുവം 

വോർഡക: 4 മംഗലബ്േരി 

ബ് ോഷ്യൽഓഡിറ്ക് പീരീഡക്:19/11/19  to 28/11/19 

 

റിബ്പ്പോർട്ടകതയ്യോറോക്ിയതക 

 ുഖിഷ്.എം 
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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 ബ്മോണിറ്റിംഗക  മിതി 11 

16 നിരീക്ഷണങ്ങളും നിഗമനങ്ങൾ 11 

17 നിർബ്േശങ്ങൾ 12 

18 ഉപ ംക്ഗഹം 12 

19 അനുബന്ധം-1-ഏതറ്ടുത്ു നടത്ോവുന്ന  ക്പവൃത്ികൾ 13 

20 അനുബന്ധം-വിവിേ തലത്ിൽ ഉള്ള ഉബ്ദയോഗസ്ഥരുതട കടമകൾ 13 

21 ക്പവൃത്ി നടന്ന ഭൂ ക്പബ്ദശത്ിനകതറ വിവരങ്ങൾ 14 

22 ക്ഗോമ ഭ മറുപടികൾ 14 
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ആമുഖം 

ഇന്ത്യയിൽ  ോേോരണക്ോരോയ ജനങ്ങളുതട തതോഴിൽ തെയ്യുവോനുള്ള അവകോശതത്  ംരക്ഷിച്ചക 

നിലനിർത്ുന്നതിനോയി 2005 ത പകറ്ംബർ അഞ്ചോം തീയതി ബ്ദശീയ ക്ഗോമീണ തതോഴിലുറപ്പക 

നിയമം നിലവിൽ വന്നു. അവിദഗ്ധ കോയിക തതോഴിലിൽ ഏർതപ്പടോൻ  ന്നദ്ധതയുള്ള 

ക്ഗോമക്പബ്ദശങ്ങളിൽ അേിവ ിക്ുന്ന ഏതതോരു കുടുംബത്ിനും ഒരു  ോമ്പത്ിക വർഷ്ം 100 

ദിവ ത്ിൽ കുറയോത് തതോഴിൽ ഉറപ്പോക്ുന്നബ്തോതടോപ്പം ഗുണബ്മന്മയുള്ളതും 

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 

⮚ ക്ഗോമപഞ്ചോയത്ക ക്പബ്ദശത്ക തോമ ിക്ുന്ന 18 വയസ്സക പൂർത്ിയോയ 

ഏതതോരോൾക്ും പദ്ധതിയിൽ പങ്കോളിയോകോം 

⮚  കക്തീക്ും പുരുഷ്നും തുലയ ബ്വതനം  

⮚ പരിസ്ഥിതി  ംരക്ഷണം കോർഷ്ിക ബ്മഖലയിതല അടിസ്ഥോന  ൗകരയ 

വിക നം എന്നിവയകക്ക മുൻഗണന 

⮚ 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 മുൻഗണന 

⮚ കമ്പയൂട്ടർ ശൃംഖല വഴിയുള്ള ബ്മോണിറ്റിംഗക  ംവിേോനം 

⮚ ക്ഗോമ ഭ പദ്ധതി ഓഡിറ്ക തെയ്യുന്നു 

ബ്ദശീയ ക്ഗോമീണ തതോഴിലുറപ്പക പദ്ധതി ക്പകോരം ക്ഗോമപഞ്ചോയത്ക 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 ക്ഗോമ 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 ഗുണബ്ഭോക്തോക്ളുതട ജീവിതത്ിൽ ഗുണകരമോയും  കോരയമോയ മോറ്ം 

ഉെോയിട്ടുെക എന്നക ബ് ോഷ്യൽ കതെത്ോൻ കഴിയുന്നുപദ്ധതി ആ ൂക്തണ്ണം. നിർവഹണം, 

ബ്മോണിറ്റിംഗക തുടങ്ങി എല്ലോ വയക്തികളും ബ് ോഷ്യൽ ഓഡിറ്ക ക്ഗോമ ഭയിൽ നിർബന്ധമോയും 

പതങ്കടുക്ണം.മഹോത്മോ ഗോന്ധി ബ്ദശീയ ക്ഗോമീണ തതോഴിലുറപ്പകപ ദ്ധതിയിൽ   ുഗമവും 

 ു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  

2. അഭിമുഖം :പഞ്ചോയത്ക ക്പ ിഡൻറക, ജനക്പതിനിേികൾ, ത ക്കട്ടറി & സ്റ്റോഫക ,ബ്മറ്ക, 

തതോഴിലോളികൾ, കർഷ്കർ,  
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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 അംഗൻവോടി 34 

12 ക്പോഥമിക ആബ്രോഗയ ബ്കക്ന്ദം  1 

3.തതാഴിലുറപ്്പ പദ്ധതി അടിസ്ഥാന വിവരം 

തതോഴിൽ കോർഡക( ആതക) ആകകറ്ീവക തതോഴിൽ കോർഡക് ആകകറ്ീവക തതോഴിൽകോർഡക(sc/എ ക,ടി) നൂറു ദിന തതോഴിൽ 

1704 758    261 35 

4 വാർഡ്തലത്ിൽ   തതാഴിലുറപ്്പപദ്ധതിയിൽരജിസ്റ്റർ  തെയ്തവരുതടവിവരങ്ങൾ 

തതോഴിൽകോർഡക്( 

ആതക) 

ആകകറ്ീവകതതോഴിൽ 

കോർഡക് 

ആകകറ്ീവകതതോഴിൽ 

കോർഡക് (sc/എ ക,ടി) 
നൂറുദിനതതോഴിൽ 

171 44 10 1 
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5.ഓഡിറ്്്നവിദേയമാക്കിയഗ്പവൃത്ിേളുതടലിസ്്റ്റ 

ഗ്േ ഗ്പവൃത്ിയു

തടദപരവർക്ക്

ഐ,ഡി 

ോലയളവ് ഗ്പവൃത്ി

േിനങ്ങൾ 

െിലവ്  

 ോേന

ങ്ങളു

തടതുക 

ആതക എസ്റ്റിദമ

റ്്തുേ 

സ്റ്റാറ് ് 

അവിദഗ്ധ

ബ്വതനം 

വിേഗ്ധദവ

തനം 

1 ബ്തോടിനുആ
ഴംകൂട്ടൽ 
WH/290632 

1/11/18  
7/5/19 

408 110952 5100  116052 172661 പൂർത്ി

കരിച്ചു 

2 ബ്റോഡിനുഓ
വുെോൽ 
FP/111588 

2/1/19-
27/1/19 

 
283 

 
78108 

 

 

0 

 
 
0 

78108  
111460 

പൂർത്ീ

കരിച്ചു 

3 ബ്റോഡിനുഓ
വുെോൽ 
FP/111222 

26/2/19-
19/3/1 

335 
 

92460 0 0 92460 130182 പൂർത്ി

കരിച്ചു 

6.ഗ്പവർത്ിേളുതടപരിദശാേനവിവരണം 
 

 ക്പവൃത്ിയുതടബ്പരക എംബുക്ിൽ 

ബ്രഖതപ്പടുത്ിയഅളവക 

ഫീൽഡക് പരിബ്ശോേനപരിബ്ശോേനയിൽ 

കെഅളവുകൾ 

1 ബ്തോടിനുആഴംകൂട്ടൽ 
(WH/290632) 

ആതകഅളവക= 2629 

 

 

1680 

മീറ്ർഅളവകമോക്തബ്മഅളന്നകതിട്ടതപ്പടു

ത്ോൻ ോേിച്ചുള്ളു. 

2 ബ്റോഡിനുഓവുെോൽ (F 
P/111588) 

  2235 1250 

3 ബ്റോഡിനുഓവുെോൽ ( 
FP/111222) 

2183 11 20 

 

നിരീക്ഷണങ്ങൾ   

1) ബ്തോടിനു ആഴം കൂട്ടൽ (WH/290632):  408 തതോഴിലോളികൾ  പതങ്കടുത് ക്പവൃത്ിയിൽ 1680 മീറ്ർ 

മോക്തമോണക അളന്നു തിട്ടതപ്പടുത്ോൻ കഴിഞ്ഞതക.ക്പളയം മൂലം മണ്ണക വന്നക വീണതക കോരണം ബോക്ി 

ഭോഗം അളക്ോൻ  ോേിച്ചില്ല. 

2) ബ്റോഡിനു ഓവുെോൽ (FP/111588),( FP/111222):618 തതോഴിലോളികൾ പതങ്കടുത് ക്പവൃത്ിയിൽ 2370 

മീറ്ർ മോക്തബ്മ അളതന്നടുക്ോൻ  ോേിച്ചുള്ളൂ. ജപ്പോൻ കുടിതവള്ള പദ്ധതി വന്നതു കോരണം 

പകുതിയിബ്ലതറ ഓവുെോൽ നികന്നിരുന്നു. 

7.അവോശഅേിഷ്ഠ ിതനിരീക്ഷണങ്ങൾ 

 

മഹോത്മഗോന്ധിബ്ദശീയക്ഗോമീണതതോഴിലുറപ്പകനിയമത്ിലൂതടക്ഗോമീണജനതയകക്കതതോഴിൽ നല്ക 

തപടുന്ന ബ്തോതടോപ്പംഅവരുതട പത്ുഅവകോശങ്ങളും ംരക്ഷിക്തപടുന്നു. ബ് ോഷ്യൽ 

ഓഡിറ്ിലൂതട ക്പവൃത്ികളുതട പരിബ്ശോേനയും അബ്തോതടോപ്പം തതോഴിലോളികളുതട 

പത്വകോശങ്ങളും  ംരക്ഷിക്തപടുന്നുതവന്നുംവിലയിരുത്ുന്നു. തതോഴിലുറപ്പകനിയമത്ിലൂതട 

തതോഴിലോളികൾ്ലഭയമോയഅവകോശങ്ങതളകുറിച്ചകതോതഴപറയുന്നു. 

1. തതാഴിൽ ോർഡുമായിബന്ധതപ്പട്ടവ: 

തതോഴിൽകോർഡക്ഒരുആേികോരിക ബ്രഖയോണക .മഹോത്മോഗോന്ധി ബ്ദശീയക്ഗോമീണ 

തതോഴിലുറപ്പകനിയമത്ിതലതഷ്ഡയൂൾ 2 ക്പകോരം  തതോഴിൽകോർഡിനക 

അബ്പക്ഷനൽകുന്നകുടുംബങ്ങൾക്ക 15 ദിവ ത്ിനകംതികച്ചും ോജനയമോയിതതോഴിൽ  കോർഡക് 

ലഭയമോക്ണതമന്നകഅനുശോ ിക്ുന്നു. കൂടോതതകൃതയമോയഇടബ്വളകളിൽ 

കോർഡ്പു തുക്ിനൽബ്കെതുമോണക. തതോഴിൽ കോർഡകതതോഴിലോളികളുതട 

കകവശംതതന്നയോണക ൂക്ഷിബ്ക്െതക.  ബ്ഫോക് കക്ഗൂപ്പകഡിസ്കഷ്നിൽ  

തതോഴിലോളികൾഅവരുതടതതോഴിൽകോർഡക വന്ത്ംകകവശം ൂക്ഷിക്ുന്നതോയിഅറിഞ്ഞു.ഡി

മോൻറകനൽകുന്നതീയതിയോബ്ക്ണഖതപ്പടുബ്ത്െഭോഗംഒഴിഞ്ഞുകിടക്ുന്നതോയികെു.എന്നോൽ

തതോഴിൽ ഏർതപ്പട്ടദിവ ങ്ങൾ  കൃതയമോയിബ്രഖതപടുത്ിയിരിക്ുന്നു. തതോഴിൽ  

കോർഡിൽപതിപ്പിബ്ക്െബ്ഫോബ്ട്ടോയുതടതെലവകതതോഴിലോളികൾ  വന്ത്ംകകയ്യിൽ 

നിന്നകതെലവോക്ുകയോണകതെയ്തിട്ടുളളതക. ലഭിച്ചകൂലിഅടയോളതപ്പടുത്ുന്നഭോഗംപൂരിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. 
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2. തതാഴിൽ  ലഭിക്കുന്നത്സംബന്ധിച്ച്: 

തതോഴിൽ  കോർഡുള്ളഏതതോരുകുടുംബത്ിനും 100 ദിവ തത് 

അവിദഗ്ദകോയികതതോഴിലിനകഅവകോശമുെക. അബ്പക്ഷനൽകിയോൽ 

കകപ്പറ്ുരശീതകനൽകുകയും15 ദിവ ത്ിനകംതതോഴിൽ   ലഭയമോക്ണതമന്നും നിയമത്ിൽ 

ക്പതിപോദിക്ുന്നു..അബ്പക്ഷ വീകരിക്ുന്നമുറയകക്കഅബ്പക്ഷകനകകകപ്പറ്ുരശീതകനിർബന്ധമോ

യുംനൽകണ തമന്നകനിയമത്ിൽ അനുശോ ിക്ുന്നുെക . ഫയലിൽ  തതോഴിൽ  അബ്പക്ഷകബ്ളോ 

രശീതിനകതറതകൗെർസ്ലിപ്കോണോൻ  ോേിച്ചിട്ടില്ല. തതോഴിലുറപ്പകനിയമക്പകോരംതതോഴിൽ 

ആവശയതപ്പട്ടുകഴിഞ്ഞോൽ 15 ദിവ ത്ിനകംതതോഴിൽ ലഭയമോക്ണതമന്നുെക. വോർഡിതല 

തതോഴിലോളികൾത്തോഴിൽ  ആവശയമുള്ള മയങ്ങളിൽ   അബ്പക്ഷ മർപ്പിക്ുന്നമുറയകക്ക 15 

ദിവ ത്ിനകംതതോഴിൽ അനുവദിബ്ക്െതുെക. വോർഡിതലതതോഴിലോളികൾ  

തീയ്യതിബ്രഖതപ്പടുത്ിബ്രഖോമൂലംഅബ്പക്ഷ മർപ്പിക്ോറില്ലഅതുതകോെുതതന്നകൃതയമോയി

തതോഴിൽ ലഭിച്ചിട്ടുബ്െോഎബ്ക്ന്നഖകളിൽ നിന്നുംവയക്തമല്ല. 

3.തതാഴിലില്ലായ്മദവതനം: 

തതോഴിൽ  ആവശയതപ്പട്ടുകഴിഞ്ഞോൽ 15 ദിവ ത്ിനകംതതോഴിൽ  ലഭയമോക്ോത് 

പക്ഷംതതോഴിലില്ലോയ്മബ്വതനംലഭിക്ോൻ അവകോശമുെക. 4ആംവോർഡിതല തതോഴിലോളികൾ 

തീയ്യതിബ്രഖതപ്പടുത്ിബ്രഖോമൂലംഅബ്പക്ഷ മർപ്പിക്ോറില്ല ,അതുതകോെകതതന്ന തതോഴിലില്ലോയ്മ 

ബ്വതനംലഭിബ്ക്െ  ോഹെരയംഉെോയിട്ടില്ല. 

4.തഷ്ല്്് ഓഫ്ദഗ്പാജേ്റ്്്   ംബന്ധിച്ച്: 

വോർഡിൽ  ആവശയമോയ വിക നക്പവൃത്ികൾ കതെത്ുന്നതിതന്ത്ോഴിലോളികൾക്ക 

അവകോശംഉെക. തതോഴിൽകതെത്ുന്നതിനുതതോഴിലോളികളുതടയുംബ്മറ്ിനകതറയുംഭോഗത്ക് 

നിന്നുംപങ്കോളിത്മുെോവുന്നുെക, 

എന്നോൽതതോഴിലുറപ്പിൽഅനുവദനീയമോയആസ്തിവിക നക്പവൃത്ികൾകതെത്ുന്നതിനവോർ

ഡിതലവിവിേബ്മഖലയിൽ  ഉള്ളവരുതടപങ്കോളിത്ംഉെോബ്വെതുെക. 4 

ആംവോർഡിൽശരിയോയരീതിയിൽതഷ്ൽഫകഓഫകബ്പജകകറ്കനടത്ുന്നതോയികോണോൻ ോേിച്ചിരു

ന്നു. മീറ്ിങ്ങക മിനുട്ടക ിൽ ക്പവൃത്ികൾ ബ്രഖതപ്പടുത്ിയതോയി കെു 

5.യാഗ്താതെലവ് ംബന്ധിച്ച്: 

തതോഴിലോളികൾ്തോമ സ്ഥലത്ുനിന്നും 5 കിബ്ലോമീറ്ർ  െുറ്ളവിൽ  

തതോഴിൽലഭിക്ുവോനുള്ളഅവകോശമുെക, ക്പസ്തു തപരിേിക്ുപുറത്ുതതോഴിൽ 

തെബ്യ്യെ ോഹെരയംഉെോവുകയോതണങ്കിൽ യോക്തോബത്യോയികൂലിയുതട 10% 

തുകനിലവിതലകൂലിക്പകോരം  27 രൂപ 10 കപ ക്പവൃത്ിദിവ ങ്ങളിൽ ലഭയമോക്ണം. 

അഞ്ചകകിബ്ലോമീറ്ർ പരിേിക്പ്പുറംതതോഴിലുറപ്പകക്പവൃത്ിതെയ്തില്ലഎന്നോണുതതോഴിലോളികളിൽ 

നിന്നുംമന ിലോക്ോൻ കഴിഞ്ഞതക. 

6.ഗ്പവൃത്ിസ്ഥലതത് ൗേരയങ്ങൾ ംബന്ധിച്ച്: 

തതോഴിലിടങ്ങളിൽ  

ലഭിബ്ക്െഅടിസ്ഥോന ൗകരയങ്ങളോയക്പഥമശുക്ശൂഷ്ോ ംവിേോനങ്ങൾ , 

വിക്ശമ മയതത്തണൽ ൗകരയം, 

കുടിതവളളംഎന്നിവതതോഴിലോളികൾ്സൗജനയമോയിലഭയമോബ്ക്െതുെക.തതോഴിലോളികളുമോയു

ള്ളകൂടിക്ോഴ്ചയിൽ മന ിലോക്ോൻ ോേിച്ചതകപോക്തം, ഷ്ീറ്ക, കയ്യുറ 

,കോലുറഎന്നിവലഭയമോയിരുന്നില്ല. ഇതകനിരർവഹണഏജനക ിയുതടഭോഗത്ുനിന്നുള്ളവീഴ്ചയോണക, 

എന്നോൽക്പഥമശുക്ശൂഷ്മരുന്നുകൾലഭിക്ോറുെകഎന്നറിയോൻ ോേിച്ചു 

.തുടർന്നുള്ളക്പവൃത്ികളിൽഅടിസ്ഥോന ൗകരയങ്ങൾലഭയമോക്ുന്നതിന്നിർവഹണഏജൻ ിക്ശ

ദ്ധിബ്ക്െതുെക.  

അപേടങ്ങൾ ംബന്ധിച്ച്: 

തതോഴിലുറപ്പകബ്ജോലിക്ിതടതതോഴിലോളികൾക്കഏതതങ്കിലുംതരത്ിലുള്ളഅപകടം ംഭവിച്ചുബ്പോ

വുകയോതണങ്കിൽ നിയമത്ിതലതഷ്ഡയൂൾ 2(5)ക്പകോരവുംഅദ്ധയോയം 9 

തലപരോമരകശങ്ങളുതടഅടിസ്ഥോനത്ിലുംെികിൽ ോതെലവുകളുതടബ്രഖകൾ 

 മർപ്പിക്ുന്നമുറയകക്കക്പസ്തു തതുകമുഴുവനുംഅനുവദിച്ചുതകോടുബ്ക്െതോണക. 
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✴️കോലയളവിൽ  അത്രത്ിൽ ഉള്ളഅപകടംനടന്നതോയിമനസ്സിലോക്ോൻ ോേിച്ചില്ല. 

7.ദവതനംലഭയമാക്കുന്നത്സംബന്ധിച്ച്; 

തതോഴിലുറപ്പകനിയമത്ിൽത ക്ഷന് 3(2)ക്പകോരംമസ്റ്റർ ബ്റോള്കോലോവേികഴിഞ്ഞു 15 

ദിവ ത്ിനകംതതോഴിലോളികളുതടഅതക്ൗെിൽ കൂലിലഭിക്ുവോൻ അവകോശമുെക.  

പഞ്ചോയത്ിൽ നിന്നുംപതിനഞ്ചകദിവ ത്ിനുളളിൽ എഫക.ടി.ഒജനബ്ററ്കതെയ്തിട്ടുെക.  

✴️വോർഡക 4 ൽതതോഴിലോളികളുതടബ്വതനംകുറച്ചു തോമ ിതച്ചങ്കിലും ഇതുവതരയുള്ള 

എല്ലോബ്വതനവും തതോഴിലോളികൾക്ക ലഭിച്ചതോയി അറിയോൻ  ോേിച്ചു..   

 8 നഷ്ടപരിഹാരംലഭിക്കാനുള്ളഅവോശം: 

പതിനഞ്ചകദിവ ത്ിനകംകൂലിലഭിച്ചിട്ടിതല്ലങ്കിൽ 16 ആംദിവ ംമുതൽ .05% 

നഷ്ടപരിഹോരംലഭിക്ോനുള്ളഅവകോശം 

9.പരാതിപരിഹാരം ംബന്ധിച്ച്: 

തതോഴിലുറപ്പുമോയിബന്ധതപ്പട്ടഏതതങ്കിലുംകോരയത്ിൽ 

പരോതിയുെോകുന്നപക്ഷംബ്രഖോമൂലംപഞ്ചോയത്ിൽ പരോതിതപ്പടോവുന്നതോണക, 

ക്പസ്തു തപരോതികൾ  വീകരിച്ചുര ീറ്ക് നൽകുകയുംപരമോവേി 7 ദിവ പരിേിക്ുള്ളിൽ 

അബ്നവഷ്ിച്ചുപരോതിക്ോരന്മറുപടിനലകബ്കെതോണക. പരോതികൾ അറിയിക്ുന്നതിനുള്ളബ്ടോൾ 

ക്ഫീനമ്പരക (18004251004 ) തപോതുജനങ്ങളകക്കകോണോവുന്നരീതിയിൽ പഞ്ചോയത്കഓഫീ ിൽ 

ക്പദരകശിപ്പിബ്ക്െതുെക . 

പഞ്ചോയത്ിതലപരോതിരജിസ്റ്റർപരിബ്ശോേിച്ചബ്പ്പോൾഇതുവതര2പരോതികൾബ്രഖതപ്പടുത്ിയതോ

യുംനടപടികൾ വീകരിച്ചതോയുംഅറിയുവോൻ ോേിച്ചു.. 

10 . ദ ാഷ്യൽ  ഓഡിറ്്് നടത്ുന്നത്സംബന്ധിച്ച്: 

തതോഴിലുറപ്പിൽ ഏതറ്ടുത്ക്പവൃത്ികൾ  ബ് ോഷ്യൽഓഡിറ്ക് നടത്ുന്നതിൽ 

പങ്കോളികളോവുന്നതിനുതതോഴിലോളികളകക്കഅവകോശമുെക. 

8.തതാഴിലാളിേളുതടേടമേൾ 

1. കൃതയ മയത്കതതോഴിൽസ്ഥലത്കഹോജരോയിഒപ്പവയകക്ുക. 
2. തതോഴിലുറപ്പകക്ഗോമ ഭയകക്കബ് ോഷ്യൽഓഡിറ്കക്ഗോമ ഭയുംകൃതയമോയിപതങ്കടുക്ുക 
3. ക്പകൃതി ംരക്ഷണത്ിനകആവശയമോയക്പവൃത്ികൾഏതറ്ടുത്കനടപ്പിലോക്ുക. 
4. ആസ്തി ൃഷ്ടിക്ുന്നക്പവൃത്ികൾ  കതെത്ിബ്മറ്കതനയുoപഞ്ചോയത്കഅേികൃതതരയും 

   അറിയിക്ുക. 

9.രജിസ്റ്റർ  പരിദശാേന 

ബ്കക്ന്ദ ർക്ോരിനകതറനിർബ്ദശക്പകോരംതോതഴപറയുന്നഏഴുരജിസ്റ്റർ  

നിർബന്ധമോയുംക്ഗോമപഞ്ചോയത്ിൽ  ൂക്ഷിബ്ക്െതോണക. AMC ക്പകോരമുള്ള 7 

രജിസ്റ്ററുകളുംഉെോയിരുന്നു.അവതോതഴപറയ്യുന്നു. 

1 തതാഴിൽോർഗ്ഡജിസ്റ്റർ .  

എം .ഐ .എ ിൽ നിന്നുംതഡൗൺബ്ലോഡകതെയ്തബ്കോപ്പിയിൽ വോർഡക് തലത്ിൽ 

ഉള്ളഎല്ലോവിവരങ്ങളുംഉൾതപ്പടുത്ിയിട്ടുെക.  

2 ഗ്ഗാമ ഭരജിസ്റ്റർ 

തതോഴിലുറപ്പുമോയിബന്ധതപ്പട്ടക്ഗോമ ഭകൾ ,ബ്യോഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയവബ്രഖതപ്പടുത്ുന്നതിനവോർഡക് 

തലത്ിൽ ക്പബ്തയകക്ഗോമ ഭോരജിസ്റ്റർ  ൂക്ഷിബ്ക്െതോണക.വോർഡ്തലത്ിൽ 

 ൂക്ഷിച്ചിരിക്ുന്നക്ഗോമ ഭരജിസ്റ്റരിൽ  

20.10.18നോണകഅവ ോനമോയിബ്യോഗംബ്െർന്നതോയുംകോണുവോൻ  ോേിച്ചതക.ബ്യോഗത്ിൽ47 ബ്പർ 

പതങ്കടുത്തോയും9തരംക്പവൃത്ികൾ നിർബ്ദശിച്ചതോയും ,മിനുറ്ക കതമമ്പർ  

ബ്ലോ കതെയ്തതോയുംകോണുവോൻ  ോേിച്ചു 

3 തതാഴിൽ  അദപക്ഷാരജിസ്റ്റർ 
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തതോഴിൽആവശയതപ്പട്ടുലഭിക്ുന്നഅബ്പക്ഷകളുതടവിവരങ്ങളുംഅതുക്പകോരംഅവരകത്തോഴിൽ 

അനുവദിച്ചതിനകതറവിവരങ്ങളുംക്പസ്തു തരജിസ്റ്ററിൽ ബ്രഖതപ്പടുത്ിതവബ്ക്െതോണക. MIS ൽ 

നിന്നുംതഡൗണകബ്ലോഡകതെയ്തബ്കോപ്പിയിൽ 

എല്ലോവിവരങ്ങളുംഉൾതപ്പടുത്ിയിട്ടുെക(പഞ്ചോയത്ിതെമുഴുവൻ  ക്പവൃത്ികളും) 

4  വർഗ്ക്കജിസ്റ്റർ: 

തതോഴിലുറപ്പിൽ നടപ്പിലോക്ുന്നക്പവൃത്ികളുതടവിവരങ്ങൾ യഥോ മയംക്പസ്തു തരജിസ്റ്ററിൽ 

ബ്രഖതപ്പടുതതെോതോണക.2018- 19 

കോലയളവിൽതെയ്യുവോൻഉബ്േശിച്ചിരുന്നമുഴുവൻഫയലുകളുബ്ടയുംവിവരങ്ങൾനല്ലരീതിയിൽ   

എം,ത എ.എ കൽനിന്നുംഡൗൺബ്ലോഡകതെയ്തു ൂക്ഷിച്ചിരിക്ുന്നു. 

5 ആസ്തിരജിസ്റ്റർ: (സ്ഥിരആസ്തിേളുതടരജിസ്റ്റർ) 

ആസ്തിരജിസ്റ്റർ ൂക്ഷിെിരുതനങ്കിലുംതെയ്യുന്നക്പവൃത്ികൾ എല്ലോംബ്രഖതപടുത്ുന്നു. 

6 പരാതിരജിസ്റ്റർ: 

തതോഴിലുറപ്പകപദ്ധതിയുമോയിബന്ധതപ്പട്ടഏതുപരോതിയുംവോക്ോബ്ലോ,ബ്രഖോമൂലബ്മോലഭിക്ുകയോ

തണങ്കിൽരജിസ്റ്ററിൽ 

ബ്രഖതപ്പടുത്ുകയുംനിർബന്ധമോയുംകകപ്പറ്ുര ീതകപരോതിക്ോരന്നല്കു കയുംബ്വണം . 

18004255720 

എന്നബ്ടോൾക്ഫീനമ്പറിൽപരോതികൾബ്രഖതപടുത്ോംഎന്നുള്ളവിവരംതതോഴിലോളികളക്ലഭയമോക്

ണം.പരോതിരജിസ്റ്റർ കൃതയമോയി ൂക്ഷിെിടുെക.ലഭിച്ചപരോതിഅതിനുഎടുത്നടപടിക്കമങ്ങൾ 

എന്നിവകൃതയമോയിബ്രഖതപടുത്ിയിട്ടുെക. 

7 തമറ്ീരിയൽരജിസ്റ്റർ :  

തതോഴിലുറപ്പിൽ ഏതറ്ടുക്ുന്നക്പവൃത്ികളുതടഭോഗമോയിവരുന്ന ോേന ോമക്ഗികളുതടവോങ്ങൽ 

തീരുമോനം, ഉപബ്യോഗം,നീക്ിയിരിപ്പക,തെലവുകളൾ  എന്നിവ ംബന്ധിച്ചവിവരങ്ങൾ  

മുഴുവനുംക്പസ്തു തരജിസ്റ്ററിൽ ബ്രഖതപ്പടുബ്ത്െതോണക.തമറ്ീരിയൽരജിസ്റ്റർഎംഐ ിൽ 

നിന്നുംതഡൗൺബ്ലോഡകതെയ്തുവച്ചിട്ടുെക. 

10.ഗ്പവൃത്ിഫയലിതല 22 ദരഖേൾ 

എ .എം ിക്പകോരംഒരുക്പവൃത്ിഫയലിൽ തോതഴപറയുന്നഇരുപത്ിരെുബ്രഖകൾ 

നിർബന്ധമോയുംഉെോയിരിബ്ക്െോതോണക. 

1.േവർദപജ് 

വോർഷ്ികമോസ്റ്റർ ർക്ുലർക്പകോരംകവർബ്പജിൽപഞ്ചോയത്വിവരങ്ങൾ, ജില്ല, 

ക്പവർത്ിനടപ്പിലോക്ിയവിവരങ്ങൾ, അടങ്കൽതുക, ആതകതെലവക, നടത്ിയതീയതി,  

മുതലോയവിവരങ്ങൾബ്രഖതപടുബ്ത്െതോണക.പരിബ്ശോേിച്ച3ഫയലുകളിൽഎല്ലോത്ിലുംവോർഷ്ി

കമോസ്റ്റർ ർക്ുലർക്പകോരമുള്ളകവർബ്പജ്കോണോൻ ോേിച്ചു. 

2.തെേ്്ലി ്്റ് ്

വർക്കഫയലിൽ ൂക്ഷിച്ചിരിക്ുന്നവിവരങ്ങളുതടപട്ടികയും, 

അവയുതടബ്പജ്നമ്പറുംബ്രഖതപ്പടുബ്ത്െതെ്ലിസ്റ്റകഫയലിൽ ൂക്ഷിബ്ക്െതോണക. 

എല്ലോഫയലുകളിലുംതെകക്ലി ക്റ്കകോണോൻ ോേിച്ചു. 

3.ആക്ഷന്പ്ലാന് 

ഒരുജനകീയഇടതപടലിനകതറബ്നർ ോക്ഷയംതതളിയിക്ുന്നബ്രഖയോണകആക്ഷൻപ്ലോൻബ്കോപ്പി.ക്ഗോമ

 ഭനിർബ്േശിക്ുന്നക്പവർത്ികൾതഷ്ൽഫകഓഫകബ്ക്പോജക്ടിബ്ല്മോറ്ുകയുംഇതിൽനിന്നുംമുൻഗണ

നഅടിസ്ഥോനത്ിൽഅതോത്സോമ്പത്ികവർഷ്ത്ിൽആവശയമുള്ളക്പവർത്ിതതരതഞ്ഞടുത്ക

ആക്ഷൻപ്ലോൻതയ്യോറോക്ുകയുംതെയ്യും . 

ആക്ഷൻപ്ലോനിൽഉൾതപ്പട്ടക്പവർത്ിതതന്നയോബ്ണോനടപ്പിലോക്ിയതകഎന്നകമനസ്സിലോക്ുന്നതിനും
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ആക്ഷൻപ്ലോൻബ്കോപ്പിഉപകരിക്ുന്നു.പരിബ്ശോേിച്ചഎല്ലോഫയലുകളിൽ  AMC 

ക്പകോരംനിർബന്ധമോയുംഉെോയിരിബ്ക്െആക്ഷൻപ്ലോനിൻതറബ്കോപ്പികോണോൻ ോേിച്ചു. 

4.എസ്റ്റിദമറ്്ഡിസ ന്ആന്ഡ്ദഗ്ഡായിങ ്

 ോബ്ങ്കതികഎസ്റ്റിബ്മറ്കപദ്ധതിയിൽഏതറ്ടുക്ുന്നഓബ്രോക്പവർത്ിക്ും ംസ്ഥോന ർക്ോർെുമത

ലതപ്പടുത്ിയഅേികോരസ്ഥോനത്ിനകതറഅനുമതിബ്യോടുകൂടിയ ോബ്ങ്കതികഎസ്റ്റിബ്മറ്കഉെോയിരി

ബ്ക്െതോണക.ഓബ്രോക്പവർത്ിക്ുംഎസ്റ്റിബ്മറ്ിനകതറ ംക്ഷിപ്തം, ഡിക ൻ, 

ക്പവർത്ിയുതടക്പതീക്ഷിതബ്നട്ടങ്ങൾവിശദീകരിക്ുന്ന ോബ്ങ്കതികകുറിപ്പകതുടങ്ങിയവഉെോയി

രിബ്ക്െതുംത കവർബ് ോഫകറകതറവയറിലൂതടഓൺകലനോയിഅനുമതികൾലഭയമോബ്ക്െതുമോ

ണക .എല്ലോഫയലുകളിലുംവിശദമോയഎസ്റ്റിബ്മറ്കഉെോയിരുന്നു. 

എസ്റ്റിബ്മറ്ിൽ ോബ്ങ്കതികവിദഗ്ധരുതടഒപ്പകഉെോയിരുന്നു.അബ്സസകക്ടോക്ടഎസ്റ്റിബ്മറ്ക 

,ഡീതറ്യിൽഡകഎസ്റ്റിബ്മറ്കഇവ ൂക്ഷിച്ചിരുന്നു.ഒരുഫയലിലും,ജനകീയഭോഷ്യിലുള്ളഎസ്റ്റിബ്മറ്കഉ

െോയിരുന്നില്ല. 

5.ഭരണാനുമതി 

തതോഴിലുറപ്പകപദ്ധതിക്പവർത്നങ്ങൾക്കപഞ്ചോയത്കഭരണ മിതിനൽകുന്നഅംഗീകോരമോണകഭര

ണോനുമതി .പരിബ്ശോേിച്ചഫയലുകളിൽ  ഭരണോനുമതിയുതടബ്കോപ്പി ൂക്ഷിച്ചിട്ടുെക. 

7. ംദയാജിതപദ്ധതി(േൺദവർജന് ്) 

ഓഡിറ്ക്നുവിബ്േയമോക്ിയനോലുക്പവർത്ികൾക്ുംഈബ്രഖകൾ ബോേകമല്ല. 

8.ഡിമാന്ഡ്ദഫാം 

ഡിമോൻഡകബ്ഫോംഒരുഫയലിലുംകോണുവോൻ ോേിച്ചില്ല,തതോഴിലിനുഅബ്പക്ഷിക്ുന്നരീതികുറച്ചു

കൂടിതമച്ചതപടുത്ുവോനും, അബ്തോതടോപ്പംകകപറകക്റ ീതകനൽകുവോനുംനടപടിഉെോകണം. 

ബ്മറ്കകൂട്ടമോയിഅബ്പക്ഷതരുബ്മ്പോൾതതോഴിൽ 

ആവശയമുള്ളവതരഉൾതപടുത്ിഅബ്പക്ഷതകോടുക്ോൻക്ശമിക്ുക.അല്ലോത്പക്ഷംതുടർച്ചയോയ

ആബ്സസനകറവരുകയുംകുതറബ്പരുതടഅവ രംനഷ്ടതപടുകയുംതെയ്യുo 

9.വർക്ക്അദലാദക്കഷ്ന്ദഫാം 

തതോഴിൽആവശയതപ്പട്ടവർക്ുതതോഴിൽഅനുവദിച്ചുതകോെുള്ളവർക്കഅബ്ലോബ്ക്ഷ്ൻബ്ഫോംഫയ

ലിൽ ൂക്ഷിച്ചിരുന്നതോയികതെത്ി. 

10.ഇമസ്റ്റർദറാൾ 

തതോഴിലോളികൾതതോഴിൽതെയ്യുന്നതീയതി, 

ദിവ ംഉൾതപ്പതടഹോജർബ്രഖതപ്പടുത്ുന്നതിനുള്ളഅടിസ്ഥോനബ്രഖയോണകഇമസ്റ്റർബ്റോൾ.ഇതിൽ

ബ്ലോക്കതഡവലപകതമൻറകഓഫീ ർ, പഞ്ചോയതസസക്കട്ടറിഎന്നിവർഒപ്പും,   ീലും , 

തിയതിയുംബ്രഖതപടുബ്ത്െതോണക.   

ഇ-മസ്റ്റർ ബ്റോളുകളിൽബ്ലോക്കതഡവലപകതമൻറകഓഫീ ർ, പഞ്ചോയതസസക്കട്ടറിഎന്നിവർഒപ്പും,  

 ീലുംതീയതിയുംബ്രഖതപടുത്ിയിട്ടുെക.ഇതിൽതതോഴിലോളികളുതടഒപ്പുകൾ,  

അവരുതടതതോഴിൽദിനങ്ങൾ,  കൂലിഎന്നിവബ്രഖതപ്പടുത്ിയിട്ടുെക. 

മസ്റ്റബ്റോളിൽഒപ്പിടുന്നബ്കോളങ്ങളിൽതീയതിഎഴുതിട്ടുെയിരുന്നില്ല.മസ്റ്റർബ്റോളിൽഎംബുക്ക്  

നമ്പറുംബ്പജ്നമ്പറും  ബ്രഖതപടുത്ിയില്ല. 

11.തമഷ്ർതമന്റ്പുസ്തേം (M Book) 

ക്പവർത്ിതുടങ്ങുന്നതിന്മുമ്പുംബ്ശഷ്വുംഅളവുകൾബ്രഖതപ്പടുത്ുന്നതിനുള്ളഅടിസ്ഥോനബ്രഖ

യോതെഷ്ർതമനകറക് ബുക്ക..എല്ലോഫയലുകളിലും M book 

ഉെോയിരുന്നു.തമഷ്ർതമൻറകബുക്ിൽനമ്പർബ്പജ്നമ്പർഇവബ്രഖതപ്പടുത്ിയിട്ടുെക AS,TS 

നമ്പർബ്രഖതപ്പടുത്ിയിട്ടില്ല. മതസ്റ്റർബ്റോൾനമ്പർ , 

ഓവർ ിയരുതട ീൽഎന്നിവഉെക.ക്പീതമഷ്ർതമൻബ്ക്റഖതപടുത്ിയിട്ടില്ല.പരിബ്ശോേനയകക്വിബ്േ

യമോക്ിയവർക്കഫയലിലുംഎംബുക്ക്  ൂക്ഷിച്ചിരുന്നു.എംബുക്ിൽ അളവുകൾ 

ബ്രഖതപടുത്ുബ്ബോൾക്പവൃത്ിതെയുന്നക്പബ്ദശംഉടമയുതടബ്പരക 

, ർബ്േനമ്പർഎന്നിവഉൾതപടുത്ിഅളവുകൾ ബ്രഖതപടുത്ിയോൽ 
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മോക്തബ്മഏബ്തോരോൾക്ുംതെയ്തക്പവൃത്ികൾ കെുമന ിലോക്ുവോനും അളന്നുതിട്ട 

തപടുത്ുവോനും  ോേിക്ുകയുള്ളൂ.,ഇത്രത്ിലുള്ളവിവരങ്ങൾ  ഒന്നുംബ്രഖതപടുത്ിയില്ല. 

12.തമറ്ീരിയൽലിസ്റ്റ്:ബോേകമല്ല. 

 

 13.ദവജ്ലിസ്റ്റ ്

തതോഴിലോളികൾഎക്തദിവ ംബ്ജോലിതെയ്തുഎന്നതിനകഅടിസ്ഥോനതപ്പടുത്ിഅവർ്നൽബ്കെതു

കഅതോയതകകൂലി, ആയുേങ്ങൾക്കതകോടുക്ുന്നവോടക,  മൂർച്ചകൂട്ടുന്നതിനുള്ളതുക 

എന്നിവഎല്ലോംകോണിച്ചുതകോെകപണംകകമോറുന്നതിബ്നവെിതയ്യോറോക്ുന്നക്പേോനതപ്പട്ടഒന്നോ

ബ്ണവജ്ലിസ്റ്റക.  മസ്റ്റർബ്റോൾക്പകോരമുള്ളബ്വജ്ലിസ്റ്റകഎല്ലോഫയലിലുംകോണോൻ ോേിച്ചു. 

14.മസ്റ്റർദറാൾ /ഫയൽമാറ്സ്ലിപ്പുേൾ 

ഒരുമസ്റ്റർബ്റോൾഅവ ോനിച്ചക 3 ദിവ ത്ിനകംതതന്നഅളവുകൾ ബന്ധതപ്പട്ടഉദയോഗസ്ഥൻ 

ബ്രഖതപ്പടുത്ണംഎന്നകനിയമംഅനുശോ ിക്ുന്നു.അളവുകളിൽക്കമബ്ക്ടുകൾഉെോയോബ്ലോ, 

ഉപബ്യോഗിക്ുന്നതമറ്ീരിയലിനകതറകവോളിറ്ിയിൽനിലവോരംകുറയകക്ുകബ്യോ, 

ഉയർന്നഎസ്റ്റിബ്മറ്കകോണിക്ുന്നതകനിയമവിരുദ്ധമോവുകയുംത ക്ഷൻ 25 

അനുശോ ിക്ുന്നശിക്ഷയകക്ുവിബ്േയമോബ്വെിവരുകയുംതെയ്യും. 

എല്ലോഫയലുകളിലുംഫയൽക്ടോക്ിംഗകബ്ഫോംഅഥവോമസ്റ്റർബ്റോൾമൂവകതമൻറകസ്ലിപ്പകഉെോയിരുന്നു.  

ആരംഭിച്ചതീയതിയുംഅവ ോനിച്ചതീയതിയുംബ്രഖതപ്പടുത്ിയിരുന്നു. 

മറ്ുക്പേോനതപ്പട്ടബ്കോളങ്ങൾ MIS ൽഅപക്ബ്ലോഡകതെയ്തതീയതി .ബ്വതനം 

അനുവദിച്ചതീയ്യതിമുതലോയവബ്രഖതപ്പടുത്ിയിട്ടുെക 

15. തമറ്ീരിയൽവൗച്ചർബിൽ 

തമറ്ീരിയൽവൗച്ചർബിൽ ൂക്ഷിച്ചിട്ടുെക. 

16.ഫണ്ട്്ഗ്ടാന്സ്ർ്ഓർഡർ (FTO)’ 

പരിബ്ശോേിച്ചഫയലുകളിൽ  

എല്ലോംഫെകക്ടോൻസ്ഫർഓർഡർ(FTO)ഹോർഡകബ്കോപ്പി ൂക്ഷിച്ചിട്ടുെോയിരുന്നു 

17. ദറായൽറ്ി 

പരിബ്ശോേനയകക്വിബ്േയമോക്ിയഒരുവർക്ക് ഫയലിലുംബ്റോയൽറ്ിബോേകമല്ല 

18.ദഫാദട്ടാഗ്ഗാഫ ്

ക്പവർത്ി തുടങ്ങുന്നതിനക മുമ്പക ,ക്പവർത്ി നടന്നു തകോെിരിക്ുബ്മ്പോൾ,ക്പവർത്ി 

പൂർത്ീകരിച്ചു കഴിയുബ്മ്പോൾ  തുടങ്ങിയഓബ്രോ ഘട്ടത്ിതലയും ബ്ഫോബ്ട്ടോകൾ ഫയലിൽ 

 ൂക്ഷിക്ണതമന്നക നിഷ്കർഷ്ിച്ചിരിക്ുന്നു, ഒരുഫയലിൽ (FP/111588) മോക്തം ബ്ഫോബ്ട്ടോകൾ 

 ൂക്ഷിച്ചിരുന്നു' 

19 .ജിദയാടാഗ്ഡ്ദഫാദട്ടാ ് 

ക്പവർത്ിസ്ഥലംതിരിച്ചറിയുന്നതിനുള്ളഉപോേിയോണകജിബ്യോടോഗകഡകബ്ഫോബ്ട്ടോ ക.  

എന്നോൽപരിബ്ശോേനയകക്വിബ്േയമോക്ിയഒരുഫയലിലുംജിബ്യോടോഗകഡകബ്ഫോബ്ട്ടോ കബ്കോപ്പികോണോ

ൻ ോേിച്ചില്ല. 

20 ഗ്പവൃത്ിപൂർത്ീേരണ ാക്ഷയപഗ്തം 

എഎം ിക്പകോരംഉള്ളക്പവൃത്ിപൂർത്ീകരണ ോക്ഷയപക്തം ൂക്ഷിച്ചിട്ടുെക.  

 21. ദ ാഷ്യൽഓഡിറ്റ്ിദപ്പാർട്ട് 

എഎം ിക്പകോരമുള്ളബ് ോഷ്യൽഒ ോഡിറ്കനടപ്പോക്ുന്നതകഇബ്പ്പോഴോണക. 

22.സ റ്്ഡയറി 



11 
 

 ംസ്ഥോന ർക്ോരിനകതറനിർബ്േശക്പകോരംവർക്കഫയലിൽ ൂക്ഷിബ്ക്െ 22 

മതത്ബ്രഖയോണകക റ്കഡയറി.പരിബ്ശോേനയകക്വിബ്േയമോക്ിയക്പവൃത്ികളിൽക റ്കഡയറി

 ൂക്ഷിച്ചിരുന്നു..ക്പവർത്ിആരംഭിക്ുന്നദിവ ംക്പവർത്ിഅവ ോനതീയതിഎന്നിവബ്രഖതപ

ടുതിയിരുന്നുഅബ്തോതടോപ്പംഎസ്റ്റിബ്മറ്കതുക,,ക്പവൃത്ിദിനങ്ങളക,എന്നിവകവർബ്പജിൽഉെോയിരു

ന്നുപണിസ്ഥലതത് ൗകരയങ്ങളുതടലഭയതഅടങ്ങിയതെ്ലിസ്റ്റകപൂർണമോയുംപൂരിപ്പിച്ചിരുന്നു 

.ക റ്കഡയറിയുതടഒരുഭോഗമോണവിജിലൻ കആൻഡകബ്മോണിറ്റിങ്കമ്മിറ്ി.വിജിലൻ കആൻഡകബ്മോ

ണിറ്റിങ്കമ്മിറ്ിയുതടറിബ്പ്പോർട്ടകഉെോയിരുതന്നങ്കിലുംഅഭിക്പോയങ്ങൾബ്രഖതപ്പടുത്ിയിട്ടുെയിരു

ന്നില്ല.ഒപ്പുമോക്തംബ്രഖതപടുത്ിയിരിക്ുന്നുപണിയോയുേങ്ങളുതടവോടകക റ്കഡയറിയിൽബ്രഖ

തപടുത്ിയിട്ടുെക.ക റ്കഡയറിയുതടമതറ്ോരുഒരുഭോഗമോണക ന്ദർശകകുറിപ്പക:  

ക്പവൃത്ിയുതടഓബ്രോഘട്ടങ്ങളിലുള്ളപുബ്രോഗതിവിലയിരുത്ുന്നതിനും,  

തതോഴിലോളികളുതടക്പശ്നങ്ങൾമനസ്സിലോക്ുന്നതിനും,പദ്ധതിനിർവഹണഏജൻ ിയുതടഉബ്ദയോഗ

സ്ഥർ, ജനക്പതിനിേികൾ, VMC അംഗങ്ങൾ എന്നിവർക്പവൃത്ി നടക്ുബ്മ്പോൾസ്ഥല ന്ദർശനം 

നടബ്ത്െതോണക. ക റ്കഡയറികളിൽ,  ന്ദർശകരുതടബ്പരും,ഒപ്പും, ബ്രഖതപ്പടുത്ി 

യിരുതന്നങ്കിലും,   കുറിപ്പകഉെോയിരുന്നില്ല. 

11.CIB-  ിറ്ി ൺഇന്ഫർദമഷ്ന്ദബാർഡ ്

തതോഴിലുറപ്പകപദ്ധതിയുതട ുതോരയതഉറപ്പോക്ുന്നതിനുബ്വെിയുള്ളഒരുഉപോേിയോണക ിറ്ി ൺ

ഇൻഫർബ്മഷ്ൻബ്ബോർഡക Para 25(a), schedule 1 അനു രിച്ചക ഒരുക്പവർത്ിയുതട 

അടിസ്ഥോനവിവരങ്ങൾ അതോയതകഎസ്റ്റിബ്മറ്കതുക  ോേനബ്വതനഘടകങ്ങൾ 

യഥോർത്ഥതെലവകതതോഴിൽദിനങ്ങൾ തുടങ്ങിയവിവരങ്ങൾ  ോേോരണജനങ്ങൾക്ും 

ഗുണബ്ഭോക്തോക്ൾക്ുംമനസ്സിലോകുന്നരീതിയിൽക്പദർശിപ്പിബ്ക്െതകഅനിവോരയമോണക..ഈബ്ബോ

ർഡകസ്ഥോപിബ്ക്െതകഓബ്രോക്പവർത്ിയുതടയുംആരംഭഘട്ടത്ിൽആണക. 

ഓബ്രോക്പവർത്ിക്ുംഅനു ൃതമോയിനിഷ്കർഷ്ിച്ചിട്ടുള്ളഅളവുകളിൽഉള്ളബ്ബോർഡുകൾ ിമൻ

റകഉംബ്കോൺക്കീറ്ുംഉപബ്യോഗിച്ചകനിർമ്മിച്ചകസ്ഥോപിക്ണതമന്നകനിയമംഅനുശോ ിക്ുന്നുെക. 

എന്നോൽപരിബ്ശോേയകക്ു വിബ്േയമോക്ിയക്പവൃത്ികളിൽഒന്നും Cl B കോണോൻ ോേിച്ചില്ല. 

പരിബ്ശോേനയകക്വിബ്േയമോക്ിയക്പവൃത്ികളുതട ിഐബി ംബന്ധിച്ചവിവരംതോതഴബ്െർക്ു

ന്നു 

ക്കമ

നം. 

ഗ്പവൃത്ിയുതട ദപര്  ി ഐ ബി തുേ 

എ ്റിദമറ്്  ഗ്പോരം 

എം ബുക്കിൽ ദരഖ 

തപടുത്ിയ തുേ  

ഫീൽഡിതല വിവരങ്ങൾ 

1 ബ്തോടിനുആഴംകൂട്ടൽWH/290632 5000 0  ിഐബിസ്ഥോപിച്ചിട്ടില്ല 

2 ബ്റോഡിനുഓവുെോൽFP/111588 5000 0  ിഐബിസ്ഥോപിച്ചിട്ടില്ല 

3 ബ്റോഡിനുഓവുെോൽFP/111222 5000 0  ിഐബിസ്ഥോപിച്ചിട്ടില്ല. 

12.ദറാസ്ഗാർേിനം 

തതോഴിൽആവശയകതകൃതയമോയിരജിസ്റ്റർതെയ്യുന്നതിനുംതതോഴിലോളികളുതടഅർഹതകളുംഅവ

കോശങ്ങളുംഅവതരബ്ബോേയതപ്പടുത്ുന്നതിനുംപദ്ധതികൾപരിഹരിക്ുന്നതിനുമോയിബ്റോസ്ഗോർദി

നം ംഘടിപ്പിബ്ക്െതോണക.  ബ്റോസ്ഗോർദിനംഇതുവതരനടത്ിയതോയികതെത്ിയില്ല. 

13.വിജിലന് ്ആന്റ്ദമാണിറ്റിംഗ്കമ്മിറ്ി(ജാഗ്ഗതദമൽദനാട്ട മിതി 

ഓബ്രോക്ഗോമപഞ്ചോയത്ിലുംഅഞ്ചകഅംഗങ്ങളുള്ളജോക്ഗതബ്മൽബ്നോട്ട മിതിരൂപീകരിബ്ക്െതോ

ണക. ഇതിൽപട്ടികജോതി-പട്ടികവർഗവിഭോഗങ്ങൾ ബ്ക്വെക്തക്പോേോനയം നൽബ്കെതും 

പകുതിബ്പർ കക്തീകൾആയിരിബ്ക്െതുമോണക. ഏറ്വുംകുറഞ്ഞകോലയളവിബ്ലക്ക VMC 

തയനിയമിബ്ക്െതകക്ഗോമ ഭയോണക. ക്പവർത്ിസ്ഥല ന്ദർശനം തതോഴിലോളികളുമോയി 

ആശയവിനിമയംനടത്ൽ ,ബ്രഖകളുതടപരിബ്ശോേന ,ക്പവർത്ിസ്ഥല  ൗകരയങ്ങളുതട 

പരിബ്ശോേന ,ക്പവർത്ികളുതടഗുണനിലവോരംനിർണയിക്ൽ, തുകനിർണയം 

ക്പവർത്ിയിൽഉടനീളമുള്ളറിബ്പ്പോർട്ടിംഗകക്പവർത്ിയുതട വഭോവതത് ംബന്ധിച്ചുള്ളഗുണപര

മോയവിലയിരുത്ൽഎന്നിവയോണകക്പേോനെുമതല. VMC എല്ലോക്പവർത്ികളും 

പരിബ്ശോേിബ്ക്െതും മൂലയനിർണയരജിസ്റ്ററിൽ ബ്രഖതപ്പടുബ്ത്െതും ബ് ോഷ്യൽ 
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ഓഡിറ്ക മയത്ക അവക്ഗോമ ഭയിൽ മർപ്പിബ്ക്െതുമോണക VMC റിബ്പ്പോർട്ടക ഒരുതപോതുബ്രഖ 

യോയികരുബ്തെതുംആവശയതപ്പടുന്നതിനനു രിച്ചകഒരുതപോതുബ്രഖയോയിപഞ്ചോയത്കനിന്നുംലഭി

ബ്ക്െതുംആണക.7 അംഗങ്ങളോണകനിലവിലുള്ളതക 

1 സ്മിത (തമമ്പർ) 9961655102 

2  ുബ്രഷ്ക 9562728030 

3 ശോന്ത് (ആശോ വർക്ർ)  9497840880 

4 െന്ത്ൂട്ടി (പോടബ്ശഖര ത ക്കട്ടറി) 9562728030 

5 ബ്രഷ്മ(CDSതമമ്പർ) 9656478395 

6 ആനക്ിൽബോലൻ 9495791067 

7 പുഷ്പലത (ADS തമമ്പർ) 8547779333 

14.േതണ്ട്ത്ലുേൾ  

⮚ ബ്തോടിനകആഴംകൂട്ടൽ , ബ്റോഡിനുഓവുെോൽഎന്നിവപൂർത്ിയോക്ിയതോയും, 

വോർഡിനുംതപോതുജനങ്ങൾക്ുംഉപകോരതപട്ടതയുംഅറിയുവോൻ ോേിച്ചു. 

എന്നോൽകോലപ്പഴക്വുംകോലോവസ്ഥവയതിയോനവുംമൂലംഈക്പവൃത്ികൾപകുതിയില

തികവുംനശിച്ചുബ്പോയിരിക്ുന്നു. 

⮚ തതോഴിലുറപ്പകപദ്ധതിയുതട ുതോരയതഉറപ്പുവരുത്ുന്നതിനകക്പവൃത്ിആരംഭിക്ുന്നതിനു

മുമ്പകപദ്ധതിവിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയക്പോബ്ദശികഭോഷ്യിലുള്ള ിറ്ി ൺ ഇൻതഫോർബ്മഷ്ൻ 

ബ്ബോർ കക്പവൃത്ിസ്ഥലത്കസ്ഥോപിച്ചിട്ടില്ല. 

⮚ പകുതിയിലേികംതതോഴിലോളികൾക്കപുതിയതോയിതതോഴിൽകോർഡുലഭിച്ചതോയികോണോ

ൻ ോേിച്ചു., എന്നോൽതതോഴിലോളികൾക്വിതരണംതെയ്തപുതിയതതോഴിൽകോർഡിൽ 

വിവരങ്ങൾ കൃതയമോയിബ്രഖതപ്പടുത്ിയതോയികെില്ല. 

 

⮚ തതോഴിലുറപ്പകനിയമംഅനുശോ ിക്ുംക്പകോരംതതോഴിലോളികളൾക്കക്പവൃത്ിഇടങ്ങളിൽ 

അടിസ്ഥോനത ൗകരയങ്ങൾ ലഭയമോകുന്നില്ല(കയ്യുറ,കോലുറ,ഷ്ീറ്കഎന്നിവ) 

⮚ ക്പവർത്ിതുടങ്ങുന്നതിന്മുൻപ്പദ്ധതിആരംഭമീറ്ിങകബ്െരോറുതെന്നകമുഴുവൻ 

തതോഴിലോളികളുംഅഭിക്പോയതപ്പട്ടു. തക്പോജക്ടക മീറ്ിങ്ങക കൂടി എല്ലോ തതോഴിലോളികളും ബ്പരും 

ഒപ്പും ബ്രഖതപ്പടുത്ിയതോയി ഫയലിൽ കോണോൻ  ോേിച്ചു. 

 
⮚ വോർഷ്ികമസ്റ്റർ ർക്ുലർക്പകോരംഒരുവർക്കഫയലിൽ22ബ്രഖകൾ ൂക്ഷിബ്ക്െതുെക.ഇ

വയിൽെിലബ്രഖകൾഫയലിൽകോണോൻകഴിഞ്ഞില്ല(ജിബ്യോടോഗകബ്ഫോബ്ട്ടോ ക,ബ്റോയോലിറ്ി,

ബ് ോഷ്യൽ'ഓഡിറ്കറിബ്പ്പോർട്ടക). 

⮚ തതോഴിലുറപ്പകപദ്ധതിഓഫീ ിൽ  ൂക്ഷിബ്ക്െഏഴുതറജിസ്റ്ററുകൾ   ൂക്ഷിക്ുന്നുെക. 

⮚ അക്ഷോംശബ്രഖോംശങ്ങൾ അടയോളതപ്പടുത്ിയജിബ്യോടോഗകഡകബ്ഫോബ്ട്ടോക്ഗോഫ്ഫയലുകളിൽ 

കോണോൻ ോേിച്ചില്ല. 

15.നിർദേശങ്ങൾ 

● തതോഴിൽ  കോർഡ്പൂ ർണ്ണമോയുംതതോഴിലോളികൾ്സൗജനയമോയി (ബ്ഫോബ്ട്ടോഉൾതപ്പതട) 

നലകബ്കെതോണക. 

● ക്പോബ്ദശികഭോഷ്യിലുള്ളഎസ്റ്റിബ്മറ്ുംക്പവൃത്ിസ്ഥലങ്ങളിൽ ലഭയമോക്ണം. 

● പദ്ധതിനടപ്പിലോക്ുന്നസ്ഥലതത്കുറിച്ചുള്ള ൂെനക്പവൃത്ിയുതടബ്പരിതനോപ്പംഉൾതപ്പടുബ്ത്

െതോണക. 

● മോസ്റ്റർ ർക്ുലോർക്പകോരംനിർബ്േശിക്ുന്നബ്രഖകൾ ഫയലിൽ  ൂക്ഷിബ്ക്െതോണക. 

● തതോഴിലുറപ്പിൽ അനുവദനീയമോയതുംമുൻഗണനക്കമത്ിലുംക്പവൃത്ികൾ ഏതറ്ടുക്ോൻ 

ക്ശദ്ധിബ്ക്െതുെക. 

● തതോഴിൽ അബ്പക്ഷകൾ ക്ഫെക് ഓഫീ ിൽ  വീകരിക്ുകയും 

ആയതിനുകകപ്പറകക്റ ീതകനൽകുകയും തെബ്യ്യെതോണക. 

● ഉബ്ദയോഗസ്ഥർബ്രഖകളിൽഒപ്പുതവക്ുബ്മ്പോൾതീയ്യതികൂടിബ്രഖതപ്പടുബ്ത്െോതോണക. 
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● വിജിലൻ ക് ആൻഡക് 

ബ്മോണിറ്റിംഗ്കമ്മറ്ിഅംഗങ്ങതളഓബ്രോവർഷ്വുംതിരതഞ്ഞടുബ്ക്െതോണക. 

വിഎം ിയുതടഅഭിക്പോയങ്ങൾ ക റ്കഡയറിയിൽ കൃതയമോയിബ്രഖതപ്പടുബ്ത്െതോണക. 

● പദ്ധതിയുതടശരിയോയരീതിയിലുള്ളനടത്ിപ്പിനവിഎം ിയുതടഇടതപടലുകൾ 

ക്പവൃത്ിസ്ഥലങ്ങളിൽ ഉെോബ്വെതുെക. 

● തതോഴിലുറപ്പിൽ ഏതറ്ടുക്ുന്നക്പവൃത്ികളുതടആസ്തികൾ ദീർഘകോലനിലനിൽപ്പിനക 

ആവശയമോയ ോബ്ങ്കതിക നിർബ്േശങ്ങൾതതോഴിലോളികൾക്കഓവർ ീയർ മോർ നൽബ്കെതും 

പോലിക്ുന്നുതെന്നകഉറപ്പുവരുബ്ത്െതുമോണക. 

● തെക്ക് ലവീഫക് ബ്പോതലക്പോേോനയം ഉള്ളമ കതറർ ബ്റോളിൽ യോതതോരു വിേതവട്ടി 

തിരുത്ലുംപോടില്ല. 

● മസ്റ്റർ ബ്റോളിൽ ക്പസ്തു തക്പവൃത്ിയുതടഅളവുകൾ ബ്രഖതപ്പടുത്ുന്ന എം.ബുക്ിൻതറനമ്പർ 

ബ്രഖതപ്പടുബ്ത്െതോണക.   

● മസ്റ്റർ ബ്റോളിൽ  ോക്ഷയതപ്പടുത്ുന്നഉബ്ദയോഗസ്ഥർ തീയ്യതികൂടിബ്രഖതപ്പടുത്ുവോൻ 

ക്ശദ്ധിബ്ക്െതുെക. 

● തതോഴിലിടങ്ങളിൽ അടിസ്ഥോനത ൗകരയങ്ങൾനിർബന്ധമോയുംഒരുക്ണം. 
 

ഉപ ംഗ്ഗഹം 

 

ക്പവർത്ികൾതിരതഞ്ഞടുക്ുബ്മ്പോൾഅതീവജോക്ഗതപുലർബ്ത്െതുെക. 

ഭൂമിതയപുനരുജ്ജീവിപ്പിക്ുന്നതിനു൦അതുവഴി ുസ്ഥിരവിക നം ോേയമോകുന്നതിനുംലകക്

ഷ്യംതവച്ചിട്ടുള്ളതതോഴിലുറപ്പുപദ്ധതിയുതടപ്ലോനിംഗക , 

നടത്ിപ്പകഎന്നിവ ോമൂഹികപോരിസ്ഥികമോനദണ്ഡങ്ങൾപോലിെകതകോെകശോ കക്തീയമോയിത്തന്ന

നടപ്പിലോബ്ക്െതുെക. 

എങ്ങതനതയങ്കിലുംക്പവർത്ികൾനടപ്പിലോക്ിതെലവകകൂട്ടുകഎന്നുംതതോഴിലോളികൾത്തോഴിൽ

ദിനങ്ങൾകൂട്ടുകഎന്നുംമോക്തമോവരുതകനിലപോടുകൾ.   

വയക്തമോയകോഴ്ചപ്പോടില്ലോതതഅശോ കക്തീയമോയരീതിയിൽക്പവർത്ികൾതതതരതഞ്ഞടുക്ുന്നതും

തെയ്യുന്നതും , 

കോലോനു ൃതമല്ലോത്ക്പവർത്ികൾതെയ്യുന്നതുംഇതിനകതറയഥോർത്ഥലക്ഷയതത്കളങ്കതപ്പടുത്ു

ന്നതോയിവിഷ്മബ്ത്ോതടബ്നോക്ിനിൽബ്ക്െിവരുന്നതകആശങ്കോജനകമോണക. 

ഈ ോമൂഹികപരിബ്ശോേനഒരുഉയിർതത്ഴുബ്ന്നൽപ്പിനു ോേയമോകുന്നക്പതയോശബ്യോതടഈറിബ്പ്പോ

ർട്ടക മർപ്പിക്ുന്നു.  

അനുബന്ധം- 1-  

തതാഴിലുറപ്പുപദ്ധതിയിൽഏതറ്ടുത്്തെയ്യാന്പറ്ിയഗ്പവൃത്ിേൾ 

1.  വിഭാഗംഎ :ക്പകൃതിവിഭവപരിപോലനവുമോയിബന്ധതപ്പട്ടതപോതുക്പവൃത്ികൾ 

2.  വിഭാഗംബി: 

 മൂഹത്ിൽഅവശതഅനുഭവിക്ുന്നവിഭോഗങ്ങൾക്ുള്ളവയക്തിഗതആസ്തികൾഖണ്ഡി

ക 5ൽപരോമർശിക്ുന്നകുടുംബങ്ങൾ്മോക്തം 

3.  വിഭാഗം ി: 

ബ്ദശീയക്ഗോമീണഉപജീവനമിഷ്ൻനിബന്ധനകൾഅനു രിക്ുന്ന വയം ഹോയ ംഘങ്ങ

ൾക്കതപോതുഅടിസ്ഥോന ൗകരയങ്ങൾ 

4.  വിഭാഗംഡി: ക്ഗോമീണഅടിസ്ഥോന ൗകരയങ്ങൾ 

അനുബന്ധം: വിവിേതലത്ിലുള്ളഉദേയാഗസ്ഥരുതടെുമതലേൾ. 

ദമറ്്് മാരുതടെുമതലേൾ. 

● തതോഴിൽ കോർഡിൽ ആവശയമുള്ളവിവരങ്ങൾ ബ്രഖതപ്പടുത്ുക. 

● മസ്റ്റർ ബ്റോളിൽ തതോഴിലോളികളുതടഹോജർ ഉറപ്പുവരുത്ുക.  

● ബ്മറ്കമോരുതടപരിശീലനങ്ങളിൽ പതങ്കടുക്ുക.  

● ക്പവൃത്ിഇടങ്ങളിൽ ആവശയമോയത ൗകരയങ്ങൾ ഉബ്െോഎന്നകഉറപ്പുവരുത്ുക 

● ക റ്കഡയറിയിൽ ബ്മോണിറ്റിംഗിനവരുന്നഉബ്ദയോഗസ്ഥതരതകോെകഒപ്പവയകപ്പിക്ണം 
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● തതോഴിലോളികൾക്കഅവരുതടപത്ുഅവകോശങ്ങതളകുറിച്ചകപറഞ്ഞുതകോടുക്ുക

യുംഅവതരബ്ബോേോവതകകരിക്ുകയുംതെയ്യുക 

● പുതിയതതോഴിൽ ഇടങ്ങൾ കതെത്ുവോനുംപുതിയതതോഴിൽ 

ആ ൂക്തണംതെയ്യുവോനുംതതോഴിലോളികതള ഹോയിക്ുക . 

● കൃതയമോയിബ് ോഷ്യൽ ഓഡിറ്ക് ക്ഗോമ ഭയിലും,തക്പോജകകറ്ക് 

മീറ്ിങ്ങിലുംപരിശീലനകയോമ്പിലുംപതങ്കടുക്ുക. 

● മറ്ുതതോഴിലോളികൾക്കകൂടിബ്മറ്ക് 

നകതറെുമതലകളിബ്ലക്കകടന്നുവരോനുള്ള ോഹെരയംഉെോക്ുക 

● തതോഴിലോളികളുമോയിനിരന്ത്ര മ്പർക്ംപുലർത്ുകയുംകൂടുതൽ 

ബന്ധംസ്ഥോപിക്ുകയുംതെയ്യുക. 

● ക്പവൃത്ിസ്ഥലങ്ങളിൽ ക്പവൃത്ിയുതടബ്മൽബ്നോട്ടം. 

 

ഓവർ ീയർ /എഞ്ചിനീയർ 

 

● ക്പവൃത്ികളുതടഎസ്റ്റിബ്മറ്കതയ്യോറോക്ൽ. 

● ക്പവൃത്ിയുതട ോബ്ങ്കതികകോരയങ്ങളുംഅളവുകളുംതതോഴിലോളികൾക്കപറഞ്ഞു

തകോടുക്ുക. 

● ക്പവൃത്ിയുതടഅളവുകൾ 

ബ്രഖതപ്പടുത്ികൂലിനൽകുന്നതിനോവശയമോയനടപടികൾ തെയ്യുക. 

പഞ്ചായതസെഗ്േട്ടറി /അ ിസ്റ്റന്റ്ത ഗ്േട്ടറി 

● പദ്ധതിയുതടബ്മൽബ്നോട്ടം. 

● ബില്ലുകൾ അംഗീകരിക്ൽ. 

● തതോഴിലോളികളുതടബ്വതനംയഥോ മയംഅവരുതടഎതക്ൗെിൽ 

എത്ിതയന്നതകഉറപ്പുവരുത്ൽ. 

● മസ്റ്റർ ബ്റോള്സോക്ഷയതപ്പടുത്ിതതോഴിൽ അനുമതിനൽകുക. 

ഗ്ഗാമ ഭ നിർദേശങ്ങൾ 

 9 മണി്മുതൽ്4 മണി്വതര്തതോഴിൽ് മയം്ക്കമീകരിക്ണം. 

 കൃഷ്ി്പണികൾ്കൂടുതലോയി്ഉൾതപ്പടുത്ണം. 

 വരമ്പക്തവയകക്ൽ്ബ്പോലുള്ള്ക്പവൃത്ികൾ്ബ്മടം്ഇടവം്മോ ങ്ങളിൽ്തതന്ന്

നൽകണം. 

 തതോഴിലോളികൾക്ക്ആവിശയതപടുബ്മ്പോൾ്തതോഴിൽ്ലഭയമോകണം. 

 APL/ BPL ബ്വർതിരിവില്ലോതത്എല്ലോവർക്ും്തതോഴിൽ്ലഭിക്ണം 

 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. 
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 ക്പവൃത്ി തെയുന്ന ക്പബ്ദശം ഉടമയുതട ബ്പരക , ർബ്േ നമ്പർ എന്നിവ ഉൾതപടുത്ി 

അളവുകൾ ബ്രഖ തപടുത്ിയില്ല. 

  മോസ്റ്റർ  ർക്ുലോർ ക്പകോരം നിർബ്േശിക്ുന്ന ബ്രഖകൾ ഫയലിൽ 

 ൂക്ഷിബ്ക്െതോണക. 

 തതോഴിലുറപ്പിൽ അനുവദനീയമോയതും മുൻഗണന ക്കമത്ിലും ക്പവൃത്ികൾ 

ഏതറ്ടുക്ോൻ ക്ശദ്ധിബ്ക്െതുെക. 

 തതോഴിൽ അബ്പക്ഷകൾ ക്ഫെക് ഓഫീ ിൽ  വീകരിക്ുകയും ആയതിനു കകപ്പറ്ക 

ര ീതക നൽകുകയും തെബ്യ്യെതോണക. 

ഗ്ഗാമ ഭ തീരുമാനങ്ങൾ 

 തതോഴിലോളികൾക്ക്അടിസ്ഥോന് ൗകരയങ്ങൾ്നൽകോനുള്ള്നടപടി്ക്കമങ്ങൾ്

പൂർത്ിയോക്ും. 

 കൃഷ്ി്പണികൾ്കൂടുതലോയി്ഉൾതപ്പടുത്ോൻ് ോേിക്ില്ല, അളതന്നടുക്ോൻ്

 ോേിക്ുന്ന്ക്പവൃത്ികൾ്തതോഴിലോളികൾ്ഏതറ്ടുക്ണം. 

 തതോഴിലുറപ്പക്നിയമം്അനു രിച്ചക്മോക്തബ്മ്ഭൂക്പബ്ദശങ്ങളിൽ്തതോഴിൽ്തെയ്യോനുള്ള്

അനുവോദം്നൽകുകയുള്ളു. 
 

 


