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ആമുഖം: 

ഗ്രാമീണ ജനതയുടെ ഉന്നമനത്തിനായി സ്വതഗ്രഭാരതത്തിൽ 

ആവിഷ്കരിച്ച ഏറ്റവുും സ്ുഗ്രധാനവുും ശക്തവുമായ നിയമമാണ് മഹാത്മ രാന്ധി 

ദേശീയ ഗ്രാമീണ ടതാഴിലുറപ്പ് നിയമും. ഇരയയിടല സ്ാധാരണക്കാരായ 

ജനങ്ങളുടെ ടതാഴിൽ ടെയ്യുവാനുള്ള അവകാശടത്ത സ്ുംരക്ഷിച്ചു 

നിലനിർത്തുന്നതിനായി ഇരയൻ രാർലടമൻറ് അുംരീകരിച്്ച്, ഗ്രസ്ിഡൻറ് 

ഒപ്പുവച്ച 2005 ടസ്ര്റ്റുംബർ മാസ്ും അഞ്ാും തീയതി മുതൽ ഈ നിയമും 

നിലവിൽ വന്നു. 

ഇരയയിടല ഗ്രാമീണ ജനതയുടെ ഉന്നമനത്തിനായി നിരവധി 

ഗ്രാമവികസ്ന രദ്ധതികൾ നെപ്പിലാക്കിയിരുന്നുടവങ്കിലുും രുണഫലും 

ശരിയായവിധത്തിൽ ജനങ്ങളിൽ എത്താതിരുന്നതിടന തുെർന്ന് രാർലടമൻറ് 

രാസ്ാക്കിയ മഹാത്മാരാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ ടതാഴിലുറപ്പ് നിയമത്തിന്ടറ 

ഗ്രാഥമിക ലക്ഷയും ഒരു ഗ്രാമീണ കുെുുംബത്തിന് നിയമുംവഴി ഒരു സ്ാമ്പത്തിക 

വർഷും 100 ടതാഴിൽ േിനങ്ങൾ ഉറപ്പുനൽകുകടയന്നതാണ്. ഗ്രാമീണ 

ജനതയുടെ ഉന്നമനത്തിനുും  ടമച്ചടപ്പട്ട ജീവിത സ്ാഹെരയും ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുും 

അതിലൂടെ ോരിഗ്േയ നിർമാർജ്ജനവുും സ്ുസ്ഥിര വികസ്നവുും ആണ് ഈ 

നിയമത്തിന്ടറ  ഗ്രാധാന ലക്ഷയും. െൂഷണങ്ങളിൽ നിന്നുും ടതാഴിലാളികടള 

ദമാെിപ്പിക്കുകയുും മാനയമായ ദവതനും നൽകി അവരുടെ കുെുുംബത്തിന് ഗ്കയ 

ദശഷി വർദ്ധിപ്പിച്്ച ോരിഗ്േയത്തിൽ നിന്നുും കരകയറാൻ 

ടതാഴിലുറപ്പുരദ്ധതിയിലൂടെ കഴിയുന്നു. ഗ്രകൃതിവിഭവ രരിരാലനത്തിലൂടെ 

ഓദരാ  ഗ്രദേശത്തിന്ടറയുും വിഭവാെിത്തറ ശക്തമാക്കുകയുും, അതിലൂടെ 
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വരൾച്ച, മടണാലിപ്പ്, ടവള്ളടപ്പാക്കും, വനനശീകരണും തുെങ്ങിയ 

രാരിസ്ഥിതിക ഗ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നുും സ്ുംരക്ഷണും നൽകുകയുും അതിലൂടെ 

ഉത്രാേനും, ഉത്രാേനക്ഷമത എന്നിവ വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനുും രദ്ധതി 

ഗ്രവർത്തനങ്ങളിൽകൂെി കഴിയുന്നു. ഗ്രകൃതിവിഭവ രരിരാലനത്തിന് ഏറ്റവുും 

ഗ്രധാനടപ്പട്ട ഘെകമാണ് ജലസ്ുംരക്ഷണവുും അതിൻടറ സ്ുരക്ഷിതതവവുും ഇവ 

ടതാഴിലുറപ്പ് ഗ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഉറപ്പ് വരുത്തുവാൻ കഴിയുന്നു. 

ടതാഴിലുറപ്പുരദ്ധതി നമുക്ക് ഗ്രധാനമായുും കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരു  

വസ്തു തയാണ് മഴക്കുഴികൾ. ഇവയുടെ നിർമ്മാണ ഗ്രവൃത്തി കളിൽ 

ടതാഴിലാളികൾ കൂെുതലായുും ഗ്ശദ്ധ ടെലുത്തിയാൽ ഭൂരർഭജലടത്ത 

അളവിടന നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഉയർത്തുവാൻ സ്ാധിക്കുന്നു. ഗ്രധാനമായുും 

ദമൽപ്പറഞ്ഞ ഗ്രശ്നങ്ങൾ ജലസ്ുംരക്ഷണത്തിനുും ജലസ്ുംഭരണത്തിന് കാരയമായ 

രീതിയിൽ തടന്ന ബാ്ധoiിിക്കുന്നു. 

രതിമൂന്നാും രഞ്വത്സര രദ്ധതിയുമായി ടതാഴിലുറപ്പ് ബന്ധടപ്പെുത്തി 

കാർഷിക രദ്ധതികൾ ജനങ്ങളിടലത്തിക്കൽ, കാർഷിദകാത്രാേനത്തിൽ 

സ്വയുംരരയാപ്തത കകവരിക്കൽ, തരിശുഭൂമികളിലുും സ്വകാരയ ഭൂമിയിലുും 

ടരാതുസ്ഥാരനങ്ങളിലുും ഫലവൃക്ഷങ്ങൾ ടവച്ചുരിെിപ്പിക്കൽ, എന്നിവ 

നെത്തിവരുന്നു. രഞ്ായത്തിടല വിവിധ ദതാെുകളിൽ തെയണ 

നിർമ്മിക്കുകയുും, കുളങ്ങൾ,  നീർക്കുഴി, കയ്യാല നിർമാണും, കിണർ 

റീൊർജ്ജിങ് തുെങ്ങിയവഴി ജലസ്ുംരക്ഷണവുും ഉറപ്പുവരുത്തുന്നു.  ഇങ്ങടന 

മഹാത്മാരാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ ടതാഴിലുറപ്പ് രദ്ധതി രുണദഭാക്താക്കളായ 

ജനങ്ങൾക്ക്് ടതാഴിൽേിനങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കുന്നതിലൂടെ ജനങ്ങളുടെ 

ജീവിതനിലവാരും ടമച്ചടപ്പെുത്തുന്നു. 

നിയമമനുസ്രിച്ചുള്ള രദ്ധതി നിർവഹണത്തിലൂടെ ഗ്രാമീണദമഖലയുടെ  

സ്ുസ്ഥിര ആസ്തി വികസ്നും എന്നതാണ് ലക്ഷയും ടവക്കുന്നത്. 2005-ൽ 

ഗ്രാബലയത്തിൽ വന്ന നിയമമനുസ്രിച്്ച ഇരയയിടല 200 ജില്ലകളിൽ 

ഗ്രഥമഘട്ടത്തിൽ നെപ്പിIലാക്കുകയുും 2008-ൽ മുഴുവൻ ജില്ലകളിദലക്കുും 

വയാരിപ്പിക്കുകയുും ടെയ്തു. അതനുസ്രിച്്ച കണൂർ ജില്ലയിലുും രദ്ധതി 



 

5 

ഗ്രവർത്തനങ്ങൾ തുെങ്ങുകയുും ഇദപ്പാഴുും തുെർന്നു ടകാണ്ടിരിക്കുകയുും 

ടെയ്യുന്നു. 

മഹാത്മാരാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ ടതാഴിലുറപ്പ് രദ്ധതി ഗ്രകാരും 

ടതാഴിലാളികൾക്ക് ദവണ്ട ആനുകൂലയങ്ങടളകുറിച്ചുും അതുമായി ബന്ധടപ്പട്ട 

ആവശയകതടയക്കുറിച്ചുും നിയമത്തിന്ടറ്ആമുഖ ത്തിൽ ഗ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

ടതാഴിലാളികളുടെയുും അവരുടെ ആനുകൂലയങ്ങളുദെയുും കുറിച്്ച ഒരു 

തനതായ വിശേീകരണും ഈ റിദപ്പാർട്ട് മുഖാരരും ടതാഴിലാളികളായ 

നിങ്ങളിദലക്ക് എത്തിക്കുവാൻ സ്ാധിക്കുും. 

സവിശേഷതകൾ 

o നിയമത്തിൻടറ രിൻബലമുള്ള അവകാശാധിഷ്ഠ ിതരദ്ധതി 

o ഗ്രാമരഞ്ായത്ത് ഗ്രദേശത്ത് താമസ്ിക്കുന്ന 18 വയസ്്സ രൂർത്തിയായ 

ഏടതാരാൾക്കുും രദ്ധതിയിൽ രങ്കാളിയാകാും 

o സ്്ഗ്തീക്കുും രുരുഷനുും തുലയ ദവതനും 

o രരിസ്ഥിതി സ്ുംരക്ഷണും കാർഷിക ദമഖലയിടല അെിസ്ഥാന സ്ൗകരയ 

വികസ്നും എന്നിവയ്ക്ക് മുൻരണന 

o ടതാഴിലാളികൾ തടന്ന ഗ്രവർത്തികൾ കടണ്ടത്തുകയുും 

ആസ്ൂഗ്തണടത്ത സ്ഹായിക്കുകയുും ടെയ്യുന്നുhub 

o ആസ്ൂഗ്തണത്തിലുും നിർവഹണത്തിലുും തികഞ്ഞ സ്ുതാരയത 

o കരാറുകാടര ഇെനിലക്കാദരാ ഇല്ല 

o ടരാതുജന രങ്കാളിത്തദത്താടെ ദലബർ ബഡ്ജറ്്റ 

o ബാങ്ക് ദരാദറാഫീസ്് വഴി മാഗ്തും ദവതന വിതരണും 

o സ്്ഗ്തീകൾക്ക് മുൻരണന 

o കമ്പയൂട്ടർ ശൃുംഖല വഴിയുള്ള ദമാണിറ്ററിുംര് സ്ുംവിധാനും 

o ഗ്രാമസ്ഭ രദ്ധതി ഓഡിറ്റ ്ടെയ്യുന്നു 

 

 

പഞ്ചായത്ത് ഭൂപടോം 
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ഏദഴാോം പഞ്ചായത്ത് തപാതു വിവരങ്ങൾ 

ജിലല കണ്ണൂർ 

വി്തീർണം 12.82 ച .കി.മീ 

റവന്യൂ വിശ്ശലലജ് ഏശ്ശഴാം 

ശ്ശലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് കലയാശ്ശേരി 

താലൂക്ക് കണ്ണൂർ 

ന്ിയമ ഭാ മണ്ഡലം കലയാശ്ശേരി 

പാർലപമന്് മണ്ഡലം കാ ർശ്ശരാഡ് 

ആപക വാർഡുകൾ 14 

ജന് ംഖയ 14232 

പുരുഷ്ന്മാർ 6269 

്ക്തീകൾ 7963 
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പഞ്ചായത്തിതല തതാഴിലൂറപു പദ്ധതിയുമായി 
ബന്ധതപട്ട വിവരങ്ങൾ 

ആപക പതാഴിൽകാർഡ് :386 

ആപക പതാഴിലാളികൾ  : 386 

ആക്ടീവ് പതാഴിൽ കാർഡ് : 286 

ആക്ടീവ് പതാഴിലാളികൾ  : 286 

എ്. ി 
100ദിവ ം പതാഴിൽ 

പൂർത്തിയാക്കിയ കുടുംബങ്ങളുപട: 10 

എണ്ണം 
(അവലംബം: nrega.nic.in,               ) 

വാർഡിപല പതാഴിലൂറപ്പു പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപപ്പട്ട വിവരങ്ങൾ 

ആപക പതാഴിൽകാർഡ് : 90 

ആപക പതാഴിലാളികൾ  : 90 

ആക്ടീവ് പതാഴിൽ  കാർഡ് : 79 

ആക്ടീവ് പതാഴിലാളികൾ  :  79 

100ദിവ ം പതാഴിൽ  

പൂർത്തിയാക്കിയ കുടുംബ ങ്ങളുപട എണ്ണം:nil 

 

 

 

 

 

 

 

ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റിനു വിദേയമാക്കിയ ഗ്പവൃത്തികൾ ' 
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അവകാശ അേിഷ്ഠിത നിരീക്ഷണങ്ങൾ 

മഹാത്മാ രാന്ധി ശ്ശദശീയ ക്രാമീണ പതാഴിലുറപ്പ്  ന്ിയമത്തിലൂപട ക്രാമീണ 

ജന്തയ്ക്ക്ക് പതാഴിൽ ന്ൽകുന്നശ്ശതാപടാപ്പം അവരുപട 10 അവകാശങ്ങളും 

ഗ്കമ 

നമ്പ
ർ 

(പവൃത്തി
യുതട ദപരുോം 
/ ദകാഡ് 

മസ്ദഗ്ടാൾ 

നമ്പർ 

ഗ്പവൃ
ത്തി 
ആരോംഭി
ച്ച 

തീയ്യതി. 

ഗ്പവൃ
ത്തി 
അവ ാ
നിച്ച 

തീയ്യതി 

തതാഴി
ൽ 

േിനങ്ങ
ൾ 

തെല
വാക്കി
യ തുക. 

1 ഗ്ഗൂപുകളു
തട പാട്ട 
ഭൂമിയിൽ 

ഭൂവിക ന 

ഗ്പവൃത്തിക
ൾ 

( LD/237807 ) 

8301,8302,8

303,8304,83

05,8306,830

7,8308,8312,

8313,8314,8

315,8316,83

17, 

8318,8319, 

15/12/2018 8/1/2019 565 58940 

2 ഗ്ഗൂപുകളു
തട പാട്ട 
ഭൂമിയിൽ 

മണ്ണ് - 
ജല ോംരക്ഷ
ണ 

ഗ്പവൃത്തി 

(WC/308199) 

4963,4964 

4965,4966 

4967,4968 

4969,4970 

4971,5164 

5165,5166 

5167,5168 

5169,5170 

5171 

 

17/10/2018 14/11/200

8 

530 146280 
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 ംരക്ഷിക്കപപ്പടുന്നു. ശ്ശ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റിലൂപട 10 അവകാശങ്ങളും 

 ംരക്ഷിക്കപപ്പടുന്നുശ്ശണ്ടാപയന്നും വിലയിരുത്തുന്നു. 

തതാഴിൽ കാർഡ്  ോംബന്ധിച്ച്. 

മഹാത്മാ രാന്ധി ശ്ശദശീയ ക്രാമീണ പതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ ശ്ശജാലി പചയ്യുവാൻ 

ആക്രഹിക്കുന്ന 18 വയ് പൂർത്തിയായ ക്രാമീണ ശ്ശമഖലയിൽ താമ ിക്കുന്ന 

ഏപതാരാൾക്കും പതാഴിൽ കാർഡ് ലഭിക്കുന്നതിന് പഞ്ചായത്ത് ഓഫീ ിൽ 

അശ്ശപക്ഷ  മർപ്പിക്കാം. പതാഴിൽ കാർഡിന്ു അശ്ശപക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 

അശ്ശപക്ഷിച്ച് 15 ദിവ ത്തിന്കം  ൗജന്യമായി പതാഴിൽ കാർഡ് 

ലഭയമാശ്ശക്കണ്ടതാണ്.  ഏശ്ശഴാം പഞ്ചായത്തിപല വാർഡ് 5 പല  തീശ്ശദവി 
എന്നയാൾക്ക് പതാഴിൽ കാർഡിന്ശ്ശപക്ഷിച്ചിട്ട് ഏകശ്ശദശം 6 മാ ശ്ശത്താളമായി 
ഇതുവപര പതാഴിൽ കാർഡ് ലഭിച്ചിട്ടിപലലന്ന് പറഞ്ഞു. . എന്നാൽ പതാഴിൽ കാർഡ് 

പുതിക്കിയ  മയത്ത് ശ്ശഫാശ്ശട്ടാ പതാഴിലാളികൾ  വന്തം ചിലവിൽ എടുത്ത് 
പകാടുക്കുകയാണ് പചയ്ക്തത്. പതാഴിലുറപ്പ് പതാഴിലാളികളുപട അധികാരിക 

ശ്ശരഖയായ പതാഴിൽ കാർഡ്  ൂക്ഷിശ്ശക്കണ്ടത് പതാഴിലാളികളുപട 

ഉത്തരവാദിതവമാണ്. വാർഡ് 5 പല എലലാ പതാഴിലാളികളും അവരുപട പതാഴിൽ 

കാർഡ് കൃതയമായി  ൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്.   വാർഡിപലഇത് അഭിന്ന്ദങ്ങൾ 

അർഹിക്കുന്ന കാരയമാണ്. 

തതാഴിൽ ആവശയതപടുന്നത്  ോംബന്ധിച് 

മഹത്മാ രാന്ധി ശ്ശദശീയ ക്രാമീണ പതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി ക്രാമീണ ശ്ശമഖലയിൽ 

താമ ിക്കുന്ന ഏപതാരു കുടുംബത്തിന്ും 100 പതാഴിൽ ദിന്ങ്ങൾ ഉറപ്പു തരുന്നു. 
ആയതിന്ാൽ പതാഴിൽ കാർഡുള്ള ഏപതാരാൾക്കും പതാഴിൽ ആവശയപപ്പടാന്ും 

ഇതുമായി ബന്ധപപ്പട്ടുള്ള ആ ൂക്തണ ക്പക്കിയയിൽ പങ്കാളിയാകാന്ുള്ള 

അവകാശമുണ്ട്. അഞ്ചാം വാർഡിൽ പതാഴിലാളികളാരും ശ്ശരഖാമൂലം 

പതാഴിലിന്ശ്ശപക്ഷിക്കാത്തതു പകാണ്ട് പതാഴിൽ ല റിക്കുന്നിലല എന്നാണ് അറിയാൻ 

കഴിഞ്ഞത്.പതാഴിലിന്ുള്ള അശ്ശപക്ഷ പഞ്ചായത്തിപല ക്ഫണ്ട് ഓഫീ ിൽ പകാടുത്ത് 
തിരിപക കകപ്പറ്റ് ര ീത് വാങ്ങി  ൂക്ഷിക്കണം. ര ീത് ഉപണ്ടങ്കിൽ മാക്തശ്ശമ 15 

ദിവ ത്തിന്കം പതാഴിൽ ലഭിച്ചിപലലങ്കിൽ പതാഴിലിലലായ്ക്മ ശ്ശവതന്ം 

അന്ുവദിക്കുന്നതിന് അശ്ശപക്ഷ  മർപ്പിക്കാൻ  ാധിക്കുകയുള്ളു. 

തതാഴിൽ അനുവേിക്കുന്നത്  ോംബന്ധിച്ച്. 

പതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ പതാഴിൽ ആവശയപപ്പട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ  15 ദിവ ത്തിന്കം 

പതാഴിൽ ന്ൽകിയിരിക്കണം എന്നാണ് വയവസ്ഥ. ഇപലലങ്കിൽ പതാഴിലിലലായ്ക്മ 

ശ്ശവതന്ം ലഭിക്കുവാന്ുള്ള അവകാശം ഓശ്ശരാ പതാഴിലാളിക്കും ഉണ്ട്.അഞ്ചാം 
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വാർഡിപലപതാഴിലാളികൾക്ക് കൃതയമായി പതാഴിൽ ലഭിക്കുന്നിലല എന്നാണ് 

പതാഴിലാളികളിൽ ന്ിന്നും അറിഞ്ഞത്. കാരണം അവർ ശ്ശരഖാമൂലം പതാഴിലിന് 

ശ്ശപക്ഷിച്ചിരുന്നിലല.കഴിഞ്ഞ  ാമ്പത്തിക വർഷ്ം ആർക്കും തപന്ന 100 പതാഴിൽ 

ലഭിച്ചിരുന്നിലല. 

 

 

തഷ്ൽഫ് ഓഫ് തഗ്പാജകട് തയാറാക്കുന്നത്  ോംബന്ധിച്ച്. 

പതാഴിലാളികൾക്കു പതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുപട ആ ൂക്തണ ക്പക്കിയയിൽ 

പപങ്കടുക്കാന്ുxന്ും ക്പവർത്തികൾ ന്ിർശ്ശേശിക്കുവാന്ും അവ പഷ്ൽഫ് ഓഫ് 

ശ്ശക്പാപജക്ടിൽ ഉൾപപടുത്തുവാന്ും പതാഴിലുറപ്പ് ന്ിയമം വയവസ്ഥ പചയ്യുന്നു. 
അഞ്ചാംവാർഡിപല പതാഴിലാളികൾ ക്പവർത്തികൾ ന്ിർശ്ശദശിക്കാറുണ്ട് എന്നാണ് 

അറിയുവാൻ കഴിഞ്ഞത്. 

അഞ്ച് കിദലാമീറ്റർ പരിേിയിൽ ഗ്പവർത്തി തെയുന്നത്  ോംബന്ധിച്ച്. 

അവരവരുപട താമ  സ്ഥലത്ത് ന്ിന്നും 5 കിശ്ശലാമീറ്റർ പരിധിയിൽ ശ്ശജാലി 
ലഭിക്കുന്നതിന് മുഴുവൻ പതാഴിലാളികൾക്കും അവകാശമുണ്ട്.5കിശ്ശലാമീറ്റർ 

പരിധിക്കപ്പുറം ശ്ശപായി ക്പവർത്തി പചയ്യുകയാപണങ്കിൽ കൂലിയുപട 10% 

(27.10)യാക്ത ബത്ത ലഭിക്കുന്നതിന്ും മുഴുവൻ പതാഴിലാളികൾക്കും 

അവകാശമുണ്ട്. അഞ്ചാംവാർഡിപല പതാഴിലാളികൾ 5 കിശ്ശലാമീറ്റർ 

പരിധിക്കുള്ളിലാണ് ക്പവർത്തി പചയ്ക്തിട്ടുള്ളത് എന്ന്് അറിയുവാൻ കഴിഞ്ഞു. 

ദവതനോം ലഭിക്കുന്നത്  ോംബന്ധിച്ച 

പതാഴിലുറപ്പ്  പദ്ധതിയിപല പ ക്ഷൻ 3(2)ക്പകാരം പണി പചയ്ക്തു കഴിഞ്ഞാൽ 15 

ദിവ ത്തിന്കം പതാഴിലാളികൾക് ശ്ശവതന്ം ലഭിശ്ശക്കണ്ടതാണ്. ഇപലലങ്കിൽ 

ന്ഷ്ടപരിഹാരം ലഭിക്കുന്നതിന് അർഹതയുണ്ട്. അഞ്ചാം വാർഡിൽ പണിപയടുത്ത 

എലലാ പതാഴിലാളികൾക്കും കൃതയമായി കൂലി ലഭിക്കുന്നുപണ്ടന്ന് അറിയുവാൻ 

കഴിഞ്ഞു. 2019 ജൂൺ-ജൂകല മാ ത്തിൽ ആണ് അവ ാന്മായി കൂലി 
ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. 

ഗ്പവർത്തി സ്ഥലത്ത് ലഭയമാദക്കണ്ട  ൗകരയങ്ങൾ. 

പതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി ന്ിയമ ക്പകാരം ക്പവർത്തി പചയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ക്പഥമ 

ശുക്ശുഷ് കിറ്റ്,കുടിപവള്ളം, തണൽ എന്നി  ൗകരയങ്ങൾ ലഭയമാശ്ശക്കണ്ടതാണ്. 

വാർഡ്  പതാഴിലാളികളുപട   ക്പവർത്തിസ്ഥലം  ന്ദർശിച്ചശ്ശപ്പാൾ 
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കുടിപവള്ളത്തിന്ുള്ള പാക്തം ലഭിച്ചതായി അറിയാൻ  ാധിച്ചു. 
എന്നാൽടാർശ്ശപാളിൻ ഷ്ീറ്റ് പഞ്ചായത്തിൽ ന്ിന്നും ലഭിച്ചിട്ടിലല എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. 

ക്പഥമ ശുക്ശുഷ് കിറ്റ് പി എച്ച്  ി യിൽ ന്ിന്ന് ലഭിക്കാറുണ്ട്എന്നാണ് അവരിൽ 

ന്ിന്നും അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്. 

പദ്ധതി ആരോംഭോംമീറ്റിങ്,ഗ്ഗാമ ഭതയ  ോംബന്ധിച്ച് 

പതാഴിലുറപ്പ് ന്ിയമം പഷ്ഡയൂൾ 22 ക്പകാരം ഒരു ക്പവർത്തി ആരംഭിക്കുന്നതിന് 

മുൻപ് ക്പവർത്തിപയ കുറിച്ചുള്ള മുഴുവൻ വിവരങ്ങളും കൃതയമായി 
പതാഴിലാളികപള ശ്ശബാധയപപ്പടുത്തുന്നതിന് ബന്ധപപ്പട്ട ന്ിർവഹണ 

ഉശ്ശദയാരസ്ഥർ,വാർഡ് പമമ്പർ, ാശ്ശങ്കതിക ഉശ്ശദയാരസ്ഥർ എന്നിവരുപട 

 ാന്നിധയത്തിൽ പദ്ധതി ആരംഭ മീറ്റിംഗ് വിളിച്ച് 
ശ്ശചർശ്ശക്കണ്ടതുണ്ട്.അഞ്ചാംവാർഡിൽ ക്പവർത്തി തുടങ്ങുന്നതിന്ു മുൻപ് പദ്ധതി 
ആരംഭ മീറ്റിംഗ് ന്ടത്താറുണ്ട് എന്നത് അഭിന്ന്ദന്ാർഹമാണ്.പതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി 
ക്രാമ  ഭ  ാധാരണ ക്രാമ  ഭയുപട കൂപടയാണ് ന്ടക്കുന്നത് എന്നു 
പതാഴിലാളികൾ  ൂചിപ്പിച്ചു. 

 

 

 

തതാഴിലിടങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അപകടങ്ങൾ  ോംബന്ധിച്ച്. 

പതാഴിലാളികൾക് പണി സ്ഥലത്തുവച്ച് ഏപതങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അപകടം 

 ംഭവിക്കുകയാപണങ്കിൽ ചികിത്സയ്ക്ക്ക് ആവശയമായി വരുന്ന മുഴുവൻ 

ചിലവുകളും ഇതുമായി ബന്ധപപ്പട്ട ബിലലുകൾ ഹാജരാക്കുന്ന മുറയ്ക്ക്ക് 
പതാഴിലാളിക്ക് ലഭിശ്ശക്കണ്ടുന്ന ന്ടപടികൾ ന്ിർവഹണ എജൻ ി 
 വീകരിശ്ശക്കണ്ടതാണ്. ഇതുകൂടാപത പതാഴിലിടങ്ങളിൽ വച്ച് മരണം 

 ംഭവിക്കുകയാപണങ്കിൽ 25000 രൂപയും പതാഴിയാളിയുപട കുടുംബത്തിന് 

ലഭിശ്ശക്കണ്ടതാണ്. അഞ്ചാം വാർഡിപല പതാഴിലാളികൾക്കാർക്കും 

അപകടങ്ങപളാന്നും  ംഭവിച്ചിട്ടിലല എന്നാണ് അറിയാൻ  ാധിച്ചത്. 

 ിറ്റി ൺ ഇൻദ ാർദമഷ്ൻ ദബാർഡ് 

ക്പവർത്തി ന്ടക്കുന്ന എലലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ക്പവർത്തിയുപട വിശദമായ 

വിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഒരു ഡി്ശ്ശേ ശ്ശബാർഡ് സ്ഥാപിശ്ശക്കണ്ടതുണ്ട്.  അഞ്ചാം 
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വാർഡിൽ പരിശ്ശശാധിച്ച രണ്ടുക്പവർത്തി ന്ടന്നതിൽ ഒന്നിന്ും ഡി്ശ്ശേ ശ്ശബാർഡ് 

വച്ചിട്ടിലലയിരുന്നു. 

മാസ്റ്റർ ദറാൾ 

പതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ പതാഴിലാളികളുപട ഹാജർ ശ്ശരഖപപ്പടുത്തുന്ന 

ഔശ്ശദയാരിക ശ്ശരഖയാണ് മസ്റ്റർ ശ്ശറാൾ.പണി പചയുന്ന ദിവ ം രണ്ടുതവണ ഇതിൽ 

ഒപ്പു വായ്ക്ശ്ശക്കണ്ടതാണ്.മസ്റ്റർ ശ്ശറാളിൽ ഒപ്പു വച്ചതിന്ു ശ്ശശഷ്ം പതാഴിലാളികൾ 

ക്പവർത്തി സ്ഥലത്തു തപന്ന ഉണ്ടായിരിക്കണം. 

അലലാപത മറ്റു പരിപാടികളിൽ പപങ്കടുക്കുവാൻ പാടിലല കൂടാപത മസ്റ്റർശ്ശറാളിൽ 

പവട്ടിത്തിരുത്തലും പാടിലല .അഞ്ചാം വാർഡിപല മസ്റ്റർ ശ്ശറാളുകളിൽ പവട്ടി 
തിരുത്തലുകൾ ഒന്നും ഇലലായിരുന്നു. എലലാം കൃതയമായിരുന്നു. 

ദമറ്റ് 

പതാഴിലുറപ്പ് ക്പവർത്തിയുപട ശ്ശമൽശ്ശന്ാട്ടം,പതാഴിൽകാർഡ്, ക റ്റ് ഡയറി, 
മസ്റ്റർശ്ശറാൾ എന്നിവ കൃതയമായി പൂരിപ്പിക്കൽ,പതാഴിലാലുകളുപട ഹാജർ ഉറപ്പ് 
വരുത്തുക,ലീവ് മാർക്ക് പചയ്യുക, പണിസ്ഥലത്തു ശ്ശവണ്ട  ൗകരയങ്ങൾ ഉശ്ശണ്ടാ 

എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക എന്നിവയാണ് ശ്ശമറ്റുമാരുപട ചുമതലകൾ. ന്ിയമക്പകാരം 

15 ദിവ ം കഴിയുശ്ശമ്പാൾ പുതിയ ശ്ശമറ്റിപന് തിരപഞ്ഞടുക്കാവുന്നതാണ്. അഞ്ചാം 

വാർഡിൽ 15 ദിവ ം കഴിയുശ്ശമ്പാൾ മാറ്റിപന് മാറ്റാറുപണ്ടന്ന് അറിയുവാൻ 

കഴിഞ്ഞു . 

ജാഗ്ഗത ദമൽദനാട്ട കമ്മിറ്റി. 

പതാഴുറപ്പ് ക്പവർത്തി കൃതയമായി ന്ിരീക്ഷിക്കുന്നതിന്ും പദ്ധതി കാരയക്ഷമ 

മാക്കുന്നതിന്ും വാർഡ് തലത്തിൽ ജാക്രത ശ്ശമൽശ്ശന്ാട്ട  മിതികൾ 

രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജാക്രത ശ്ശമൽശ്ശന്ാട്ട  മിതിയിപല അംരങ്ങൾ ക റ്റ് 
 ന്ദർശിക്കാറുണ്ട്. 

 

 

 

 

 ുരക്ഷമാർഗങ്ങൾ 
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പതാഴിലാളികളുപട  ുരക്ഷ ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നതിന് ക്പവർത്തി പചയ്യുശ്ശമ്പാൾ 

 ുരക്ഷ ഷ്ൂ ും,കകയ്യുറയും പതാഴിലാളികൾക്ക് ലഭയമാശ്ശക്കണ്ടത് ന്ിർവ്വഹണ 

ഏജൻ ിയുപട ചുമതലയാണ്.അഞ്ചാംവാർഡിൽ  ുരക്ഷാ ഉപകരണങ്ങൾ ഒന്നും 

ന്ൽകിയിട്ടിലല എന്നാണ് പതാഴിലാളികൾ പറഞ്ഞത്. 

പരാതി പരിഹാരോം. 

പതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി ന്ിയമം പഷ്ഡയൂൾ 19 ക്പകാരം ലഭിക്കുന്ന പരാതികൾ  മയ 

ബന്ധിതമായി പരിഹരിശ്ശക്കണ്ടതാണ്. പരാതികൾ ശ്ശഫാൺ മുശ്ശഖന്ശ്ശയാ, ശ്ശടാൾ ക്ഫീ 
ന്മ്പറിൽ വിളിശ്ശച്ചാ ശ്ശരഖാമൂലം എഴുതിശ്ശയാ,ഇപമയിൽ വഴിശ്ശയാ 

ന്ൽകാവുന്നതാണ്.  ശ്ശരഖാമൂലം പരാതികൾ അഞ്ചാം വാർഡിപല പതാഴിലാളികൾ 

ന്ൽകിയിട്ടിലല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് 

*ശ്ശടാൾ ക്ഫീ ന്മ്പർ കണ്ണൂർ 18004250143. 

* ംസ്ഥാന് മിഷ്ൻ18004251004 

ദറാസ്ഗാർ േിനോം 

പതാഴിൽ ആവശയകത കൃതയമായി പരജിസ്റ്റർ പചയ്യുന്നതിന്ും പതാഴിലാളികളുപട 

അർഹതകളും അവകാശങ്ങളും അവപര ശ്ശബാധയപപ്പടുത്തുന്നതിന്ും പരാതികൾ 

പരിഹരിക്കുന്നതിന്ുമായി ശ്ശറാ്രാർ ദിന്ം ഓശ്ശരാ പഞ്ചായത്തിലും 

ന്ടശ്ശത്തണ്ടതാണ്. ഏശ്ശഴാംപഞ്ചായത്തിൽ ശ്ശറാ്രാർ ദിന്ം ന്ടത്തിയിട്ടുണ്ട് 
എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്. 

തതാഴിലാളികളുതട കടമകൾ. 

*കൃതയ  മയത്ത് പതാഴിൽ സ്ഥലത്ത്് ഹാജരായി  മയ ക്കമം 

പാലിക്കുക.(9മണി മുതൽ 5 മണി വപര) 

*ക്പവർത്തി ആരംഭമീറ്റിങ്ങിൽ പപങ്കടുത്ത് പചയ്യണ്ട ക്പവർത്തികപള കുറിച്ച് 
കൃതയമായി മന് ിലാക്കുക. 

*ന്ിർശ്ശേശിക്കുന്ന ക്പവർത്തികൾ കൃതയമായി പചയ്യുക. 

*പതാഴിലുറപ്പ് ക്രാമ ഭയിൽ പപങ്കടുക്കുക. 
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 ീൽഡ് തല പരിദശാേന  ോംബന്ധിച്ച് 

 

ഗ്പവൃത്തിയു
തട ദപര് 

എസ്റ്റിദമറ്റ് 
ഗ്പകാരമു
ള്ള അളവ് 

തമഷ്ർതമ
ന്റ് ബുക്ക് 
ഗ്പകാരമു
ള്ള അളവ് 

 ീൽഡ് 

പരിദശാേിച്ച
ദപാൾ ലഭിച്ച 

അളവ് 

റീമാർക്ക്്സ് 

ക്രൂപ്പുകളുപട 

പാട്ട 

ഭൂമിയിൽ 

ഭൂവിക ന് 

ക്പവൃത്തികൾ 

(LD/ 237807) 

4856.4 Sq m clearing grass 

314 4.3 

earthwork 

4844 

 

 ക്പവൃത്തി 
പൂർത്തീകരി
ച്ച സ്ഥലം 
ഇശ്ശപ്പാൾ 

കാടുമൂടി 
കിടക്കുകയാ
ണ് ' 

ക്രൂപ്പുകളുപട 

പാട്ട 

ഭൂമിയിൽ മണ്ണ് 
ജല ംരക്ഷണ 

ക്പഖയത്തികൾ 

( WC/ 308199) 

21060.00 sq m Clearing grass 

21060.o o 

Earthern bund 

1032.75 

 

Earthern bund 

1032.75 

വരപമ്പലലാം 

കൃതയമായി 
കാണാൻ 

 ാധിച്ചു. 
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പഞ്ചായത്തിൽ  ൂക്ഷിദക്കണ്ട രജിസ്റ്ററുകൾ  മ്പന്ധിച്ച 

വിവരങ്ങൾ 

ദജാബ് കാർഡ് രജിസ്റ്റർ 

ശ്ശജാബ്കാർഡ് രജിസ്റ്റർ കൃതയമായി  ൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

ഗ്ഗാമ ഭാ രജിസ്റ്റർ 

ക്രാമ ഭാ രജിസ്റ്റർ കൃതയമായി  ൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

ഗ്പവൃത്തി രജിസ്റ്റർ 

ക്പവൃത്തിരജിസ്റ്റർ കൃതയമായി  ൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

പരാതി രജിസ്റ്റർ 

പരാതിരജിസ്റ്റർ അവർ കൃതയമായി  ൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

തമറ്റീരിയൽ രജിസ്റ്റർ 

പമറ്റീരിയൽരജിസ്റ്റർ കൃതയമായി  ൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

ആസ്തി രജിസ്റ്റർ 

ആ്തി രജിസ്റ്റർ കാണാൻ  ാധിച്ചിട്ടിലല 
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ഗ്പവൃത്തി  യൽ പരിദശാേന  ോംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ 

കവർ ദപജ് 

വാർഷ്ിക മസ്റ്റർ  ർക്കുലർ ക്പകാരം ഉള്ള കവർ ശ്ശപജ് പരിശ്ശശാധിച്ച 

ഫയലുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. 

തെക്ക് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ദഡാകയുതമന്ററീസ് 

പരിശ്ശശാധിച്ച ഫയലിൽ ഒന്നും പചക്കലിസ്റ്റ് of ശ്ശഡാകയുപമന്് ഇലലായിരുന്നു. 
 ാശ്ശങ്കതിക 

അനുമതിപകർപ് 

അംരങ്ങളുപട ശ്ശപരിലുള്ള  ാശ്ശങ്കതിക അന്ുമതിപകർപ്പ്് ഫയലുകൾ  

ഉണ്ടായിരുന്നു.  ാശ്ശങ്കതിക അന്ുമതിയുപട പ കയൂ് ശ്ശകാപ്പിയും ഫയലിൽ 

കാണാൻ  ാധിച്ചു. ഭരണാനുമതി പകർപ് 

ഭരണാന്ുമതി പകർപ്പ് പരിശ്ശശാധിച്ച മുഴുവൻ ഫയലുകളിലും 
ഉണ്ടായിരുന്നു. ചിലതിൽ  പഞ്ചായത്ത് പ ക്കട്ടറിയുപട ഒപ്പും  ീലും 
കാണാൻ  ാധിച്ചു. 

കൺവർജൻസ്  ണ്ട് 

പരിശ്ശശാധന്യ്ക്ക്കുള്ള ക്പവൃത്തികൾ ഈ രണത്തിലലലാത്തതിന്ാൽ ഈ 

വിവരങ്ങൾ ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നിലല. 

തതാഴിലാവശയതപട്ടുതകാണ്ടുള്ള ദ ാോം 

പതാഴിലാവശയപപ്പട്ടുപകാണ്ടുള്ള ശ്ശഫാം പരിശ്ശശാധിച്ച ഫയലിൽ 

ഉണ്ടായിരുന്നു. 
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തതാഴിൽ അനുവേിച്ചുതകാണ്ടുള്ള ദരഖ 

പതാഴിൽ അന്ുവദിച്ചുപകാണ്ടുള്ള ശ്ശരഖകൾ പരിശ്ശശാധിച്ച ഫയലിൽ 

ഉണ്ടായിരുന്നിലല. 

മസ്റ്റർ ദറാൾ 

പരിശ്ശശാധിച്ചമുഴുവൻ വർക്ക് ഫയലിലും മസ്റ്റർ ശ്ശറാൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. 

തമഷ്ർതമന്റ് ബുക്ക് 

പരിശ്ശശാധിച്ച മുഴുവൻ വർക്ക് ഫയലിലും പമഷ്ർപമന്് ബുക്ക് 
ഉണ്ടായിരുന്നു. 

 

 

 

 ാേന  ാമഗ്ഗികളുതട വിവരങ്ങൾ 

 ാധന്  ാമക്രികൾ ഉപശ്ശയാരിച്ചുള്ള ക്പവൃത്തി അലലാത്തതിന്ാൽ ഇത്തരം 
വിവരങ്ങൾ ഉ 

ണ്ടായിരുന്നിലല. 

ദവയ്ജജ് ലിസ്റ്റ് 

പരിശ്ശശാധിച്ച എലലാ ഫയലുകളിലും പവയ്ക്ജ് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. 

FTO 

ഫയൽ ക്ടാക്കിങ്   ഓർഡർ പരിശ്ശശാധിച്ച ഫയലുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നിലല. 

ദറായാൽറ്റി 

ശ്ശറായാലിറ്റിയുമായി ബന്ധപപ്പട്ട ശ്ശരഖയായ ഭൂന്ികതി അടച്ച ര ീത് 

ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ' 

ദ ാദട്ടാ ഗ്ഗാഫ്സ് 
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പദ്ധതിയുപട മൂന്ന് ഘട്ടത്തിലുള്ള ശ്ശഫാശ്ശട്ടാ് പരിശ്ശശാധിച്ച ഫയലിൽ 

ഉണ്ടായിരുന്നു. 

 യൽ ഗ്ടാക്കിങ് ദ ാോം / മസ്റ്റർ ദറാൾ തമാമന്റ് സ്ലിപ് 

ഫയൽ ക്ടാക്കിങ് ശ്ശഫാം പരിശ്ശശാധിച്ച ഫയലുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. 

ഗ്പവൃത്തി പൂർത്തീകരണ  ർട്ടി ിദക്കറ്റ് 

ക്പവൃത്തി പൂർത്തീകരണ  ർട്ടിഫിശ്ശക്കറ്റ് പരിശ്ശശാധിച്ച ഫയലുകളിൽ 

ഉണ്ടായിരുന്നു. 

ജിദയാടാഗ് ദ ാദട്ടാസ് 

ജിശ്ശയാടാഗ് ശ്ശഫാശ്ശട്ടാ് ക്പശ്ശശാധിച്ച ഫയലുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നിലല. 

ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റിങ് റിദപാർട്ട് 

പരിശ്ശശാധിച്ച മുഴുവൻ ഫയലുകളിലും ശ്ശ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റിങ് റിശ്ശപ്പാർട്ട് 

ഉണ്ടായിരുന്നിലല. 

 

 

 

സ റ്റ് ഡയറി 

പരിശ്ശശാധിച്ചഎലലാവർക്ക് ഫണ്ടുകളിലും ക റ്റ് ഡയറി 
ഉണ്ടായിരുന്നു.ക റ്റ് ഡയറിയിൽ പദ്ധതി ആരംഭ മീറ്റിങിപന്ക്കുറച്ച് ഉള്ള 

വിവരങ്ങൾ ശ്ശരഖപപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 

 

 

കണ്ടെത്തലുകൾ 

• ക്പവർത്തി തുടങ്ങുന്നതിന്ു മുൻപ് പദ്ധതി ആരംഭമീറ്റിംഗ് ശ്ശചരാറുണ്ട്. 



 

20 

• മുഴുവൻ പതാഴിലാളികളും പതാഴിൽകാർഡ് അവരവരുപട കകയിൽ 

 ൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്്. 

• പതാഴിലാളികൾ ശ്ശരഖാമൂലം പതാഴിൽ ആവശയപപ്പടാറിലല. 

• മസ്റ്റ് ശ്ശറാൾ കൃതയമായി  ൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

• ജാക്രത ശ്ശമൽശ്ശന്ാട്ട  മിതിയിൽ ഉള്ളവർ മുന്ശ്ശപ ഉള്ളവർ തപന്നയാണ് 

അവരുപട  വീടുകളിൽ പചന്നിട്ടാണ് ശ്ശമറ്റ്് ഒപ്പ് ശ്ശശഖരിക്കാറ. 

• ക്പവർത്തി സ്ഥലങ്ങളിൽ  ിറ്റി ൺ ഇൻഫർശ്ശമഷ്ൻ ശ്ശബാർഡ് 

സ്ഥാപിച്ചതായി കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടിലല. 

• മുഴുവൻ പതാഴിലാളികൾക്കും പഴയ പതാഴിൽകാർഡ് പുതുക്കി പുതിയ 

കാർഡ് അന്ുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.എന്നാൽ പതാഴിൽകാർഡ് പുതുക്കുന്ന  മയത്ത് 

ശ്ശഫാശ്ശട്ടാ പതാഴിലാളികൾ  വന്തം പചലവിൽ എടുക്കുകയാണ് പചയ്ക്തത്. 

•  ുരക്ഷാമാർരങ്ങളായ കയ്യുറയും ഷ്ൂ ും ന്ൽകിയിട്ടിപലലന്നാണ് 

പതാഴിലാളികളിൽ ന്ിന്നും അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്. 

• പതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപപ്പട്ട ക്രാമ ഭകൾ വാർഡുകളിൽ 

ശ്ശവപറ ന്ടതാറിലല. 

• ശ്ശറാ്രാർ ദിന്ം പഞ്ചായത്തിന്പറ ആഭിമുഖയത്തിൽ ന്ടത്താറിലല. 

 

 

 

 

നിർദേശങ്ങൾ 

• ക്പാശ്ശദശിക ഭാഷ്യിലുള്ള എസ്റ്റിശ്ശമറ്റും ക്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളിൽ ലഭയമാക്കണം 

• പതാഴിലുറപ്പിൽ അന്ുവദന്ീയമായതും മുൻരണന് ക്കമത്തിലും ക്പവൃത്തികൾ ഏപറ്റടുക്കാൻ 

ക്ശദ്ധിശ്ശക്കണ്ടതുണ്ട്. 
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• പതാഴിലിന്ുള്ള അശ്ശപക്ഷകൾ പഞ്ചായത്തിന്പറ ക്ഫണ്ട് ഓഫീ ിൽ 

 വീകരിക്കുകയും ആയതിന്ു കകപ്പറ്റ് ര ീത് ന്ൽകുകയും പചശ്ശയ്യണ്ടതാണ്. 

• വിജിലൻ് ആൻഡ് ശ്ശമാണിറ്ററിങ്ങ് കമ്മിറ്റി അംരങ്ങപള ഓശ്ശരാ വർഷ്വും 

തിരപഞ്ഞടുശ്ശക്കണ്ടതും അവർ കൃതയമായി ക റ്റ്  ന്ദർശിശ്ശക്കണ്ടതും 

അഭിക്പായങ്ങൾ ക റ്റ് ഡയറിയിൽ ശ്ശരഖപപ്പടുപതണ്ടതുമാണ്. 

• പതാഴിലുറപ്പിൽ ഏപറ്റടുക്കുന്ന  ക്പവർത്തികളുപട ആ്തികൾ 

ദീർഘകാലന്ിലന്ിൽപിന് ആവിശയമായ  ാശ്ശങ്കതിക ന്ിർശ്ശദശങ്ങൾ 

പതാഴിലാളികൾക്ക് ഓവർ ിയർ ന്ൽശ്ശകണ്ടതും പാലിക്കുന്നുശ്ശണ്ടാ എന്ന് 

ഉറപ്പ് വരുശ്ശത്തണ്ടതു ആണ്. 

• എലലാം ക്പവൃത്തികളിലും  ി ഐ ബി സ്ഥാപിക്കണം. 

• പതാഴിലാളികൾക്ക് ലഭിശ്ശക്കണ്ട  ുരക്ഷാ ഉപകരണങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കുക 
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ഗ്ഗാമ ഭ തീരുമാനങ്ങൾ 

• ക്പവൃത്തി പചയ്ക്ത സ്ഥലത്ത്് CIB സ്ഥാപിക്കാം. 

• പതാഴിലാളികൾക്ക് അതയാവശ്മായ  ുരക്ഷാ 

ഉപകരണങ്ങൾ അന്ുവദിക്കാം. 

• പതാഴിലുറപ്പുമായി ബന്ധപപ്പട്ട ക്രാമ ഭകൾ ന്ിയമ 

ക്പകാരം ന്ടത്താം. 

 

 

 

 


