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മഹാത്മാഗാന്ധിദേശീയഗ്ഗാമീണതതാഴിലുറപ്പ്പദ്ധതി
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ജില്ല: കണ്ണൂര് 

ബ്ലോക്ക് :പയ്യന്നൂര് 

പഞ്ചോയത്ക് :ചെറുപുഴ 

വോര്ക് :  4 െുണ്ട 

ബ് ോഷ്യല് ഓിറ്ക് പീരീക്: 24/10/19 to  4/11/19 
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ആമുഖം 
ഇന്ത്യയില്  ോധോരണക്ോരോയ ജനങ്ങളുചട ചതോഴില് ചെയ്യുവോനുള്ള അവകോരചത്  ംരക്ഷിച്ചക 

നിലനിര്ത്ുന്നതിനോയി 2005 ച പകറ്ംബര് അഞ്ചോം തീയതി ബ്േരീയ ശ്രോമീണ ചതോഴിലുറപക 

നിയമം നിലവില് വന്നു. അവിേഗ്ധ കോയിക ചതോഴിലില് ഏര്ചപടോൻ  ന്നദ്ധതയുള്ള 

ശ്രോമശ്പബ്േരങ്ങളില് അധിവ ിക്ുന്ന ഏചതോരു കുടുംബത്ിനും ഒരു  ോമ്പത്ിക വര്ഷ്ം 100 

േിവ ത്ില് കുറയോത് ചതോഴില് ഉറപോക്ുന്നബ്തോചടോപം രുണബ്മന്മയുള്ളതും 

സ്ഥോയിയോയി്ുള്ളതും ഉല്പോേനക്ഷമവുമോയ ആസ്തികളുചട  ൃഷ്ടിയോണക ഈ പദ്ധതിയുചട 

മുഖയ ലക്ഷയം.േരിശ്േരുചട ഉപജീവനവും ആയി ബന്ധചപ് വിഭവോടിത്റ രക്തിചപടുത്ുകയും 

 ോമൂഹികമോയി പിബ്ന്നോക്ം നില്ക്ുന്ന എല്ലോ കുടുംബങ്ങചളയും പദ്ധതിയില് 

ഉൾചപടുത്ുകയും പഞ്ചോയത്ക രോജക സ്ഥോപനങ്ങചള രക്തിചപടുത്ുക  എന്നതും ഇതിൻചറ 

ലക്ഷയമോണക. വിബ്രഷ്തകൾ 

 

● നിയമത്ിൻചറ പിൻബലമുള്ള അവകോരോധിഷ്ഠ ിതപദ്ധതി 

● ശ്രോമപഞ്ചോയത്ക ശ്പബ്േരത്ക തോമ ിക്ുന്ന 18 വയസ്സക പൂര്ത്ിയോയ 

ഏചതോരോൾക്ും പദ്ധതിയില് പങ്കോളിയോകോം 

●  കശ്തീക്ും പുരുഷ്നും തുലയ ബ്വതനം  

● പരിസ്ഥിതി  ംരക്ഷണം കോര്ഷ്ിക ബ്മഖലയിചല അടിസ്ഥോന  ൗകരയ 

വിക നം എന്നിവയകക്ക മുൻരണന 

● ചതോഴിലോളികൾ തചന്ന ശ്പവര്ത്ികൾ കചണ്ടത്ുകയും ആ ൂശ്തണചത് 

 ഹോയിക്ുകയും ചെയ്യുന്നു 

● ആ ൂശ്തണത്ിലും നിര്വഹണത്ിലും തികഞ്ഞ  ുതോരയത 

● കരോറുകോചര ഇടനിലക്ോബ്രോ ഇല്ല 

● ചപോതുജന പങ്കോളിത്ബ്ത്ോചട ബ്ലബര് ബഡ്ജറ്ക 

● ബോങ്കക ബ്പോബ്റോഫീ ക വഴി മോശ്തം ബ്വതന വിതരണം 

●  കശ്തീകൾക്ക മുൻരണന 

● കമ്പയൂ്ര് രൃംഖല വഴിയുള്ള ബ്മോണിറ്റിംരക  ംവിധോനം 

● ശ്രോമ ഭ പദ്ധതി ഓിറ്ക ചെയ്യുന്നു 

ബ്േരീയ ശ്രോമീണ ചതോഴിലുറപക പദ്ധതി ശ്പകോരം ശ്രോമപഞ്ചോയത്ക ശ്പബ്േരത്ക  നടപിലോക്ുന്ന 

മുഴുവൻ ശ്പവൃത്ികളും  ബ് ോഷ്യല് ഓിറ്ിങ്ങിനു വിബ്ധയമോക്ണചമന്ന17(2) വകുപക 

നിഷ്കര്ഷ്ിക്ുന്നു പദ്ധതി ശ്പവര്ത്ന ചത്പറ്ിയും ചപോതു ധനംെിലവഴിക്ുന്നതിചനപറ്ിയും 

പൗര  മൂഹം നടത്ുന്ന  പര യവും  വതശ്ന്ത്വുമോയ പരിബ്രോധനയോണക ആണക ബ് ോഷ്യല് 

ഓിറ്ക അഥവോ  ോമൂഹിക പരിബ്രോധന .ചതോഴിലുറപക നിയമശ്പകോരം വര്ഷ്ത്ില് രണ്ടുതവണ 

ബ് ോഷ്യല് ഓിറ്ക ശ്രോമ ഭകൾ എല്ലോ വോര്ിലും കൃതയമോയി നടബ്ത്ണ്ടതോണകബ് ോഷ്യല് 

ഓിറ്ക ലൂചട അഴിമതി ഇല്ലോതോക്ുന്നതിനും  ുതോരയത ഉറപു വരുത്ുന്നതിനും കോരയക്ഷമത 

വര്ധിപിക്ുന്നതിനക   ത്ഭരണം ഉറപോക്ുന്നതിനും കഴിയുന്നു.പദ്ധതി പണം രരിയോയ 

രീതിയില് െിലവഴിച്ചി്ുണ്ടക എന്നും പണം ചെലവഴിച്ചക അതുചകോണ്ടക പദ്ധതിയുചട ലക്ഷയം 

കകവരിച്ചി്ുണ്ടക എന്നും രുണബ്ഭോക്തോക്ളുചട ജീവിതത്ില് രുണകരമോയും  കോരയമോയ മോറ്ം 

ഉണ്ടോയി്ുണ്ടക എന്നക ബ് ോഷ്യല് കചണ്ടത്ോൻ കഴിയുന്നുപദ്ധതി ആ ൂശ്തണ്ണം. നിര്വഹണം, 

ബ്മോണിറ്റിംരക തുടങ്ങി എല്ലോ വയക്തികളും ബ് ോഷ്യല് ഓിറ്ക ശ്രോമ ഭയില് നിര്ബന്ധമോയും 

പചങ്കടുക്ണം.മഹോത്മോ രോന്ധി ബ്േരീയ ശ്രോമീണ ചതോഴിലുറപകപ ദ്ധതിയില്   ുരമവും 

 ുതോരയവുമോയി ബ് ോഷ്യല് ഓിറ്ക നടത്ുന്നതിനക  ബ്കരളത്ില്   വതശ്ന്ത് െുമതലയുള്ള 

ബ് ോഷ്യല് ഓിറ്ക യൂണിറ്ക നിലവില്വന്നു 

1.രീതിരോ കശ്തം:. തോചഴ പറയുന്ന രീതി അവലംബിച്ചോണക ഈ റിബ്പോര്്ക തയ്യോറോക്ിയി്ുള്ളതക. 

● ഓിറ്ക പ്ലോൻ  

● അഭിമുഖം :ബിിഒ, പഞ്ചോയത്ക ശ്പ ിൻറക, ജനശ്പതിനിധികൾ, ച ശ്ക്റി & റോഫക ;ബ്മറ്ക, 
ചതോഴിലോളികൾ, കര്ഷ്കര്,  
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● ഫയല് പരിബ്രോധന  

● ഫീല്ക  ന്ദര്രനം, നിരീക്ഷണം  
● റഫറൻ ക :വിക നബ്രഖ, വോര്ഷ്ിക പദ്ധതി ബ്രഖ, എംഐഎ ക, രജിററുകൾ 
● വിവരങ്ങളുചട ബ്ശ്കോീകരണം: ബ്ശ്കോ ക ചവരിഫിബ്ക്ഷ്ൻ, അവ ോനവ് െര്ച്ച 
● കരടക റിബ്പോര്്ക തയ്യോറോക്ല് 

2.പഞ്ചായത്്്അടിസ്ഥാനവിവരങ്ങൾ  
    
1 ജില്ല കണ്ണൂര് 

 
2 ബ്ലോക്ക്്  പയ്യന്നൂര് 

 
3 അതിരുകൾ്  
 കിഴക്ക് കര്ണോടക്,ഉേയ്രിരി്പഞ്ചോയത്ക് 
 പടിഞ്ഞോറക് ചപരിബ്ങ്ങോം്ശ്രോമപഞ്ചോയത്ക 
 ചതക്ക് ആലബ്ക്ോടക്്പഞ്ചോയത്ക് 
 വടക്ക ഈറക്്എബ്ളരി്ശ്രോമപഞ്ചോയത്ക 

4 വിസ്തീര്ണം്  75.64്െ്,കി്മീ 

5 വോര്ക്്കളുചട്എണ്ണം 19 

6 ജന ംഖയ  30733 

7 പ്ിക്ജോതി 790 

8 സ്കൂ ൾ 15 

9 കുടുംബശ്രീ്യൂണിറ്ക 286 

10 അംരൻവോടി 35 

11 ശ്പോഥമിക്ആബ്രോരയ്ബ്കശ്ന്ദം് 1 

3.തതാഴിലുറപ്പ്പദ്ധതിഅടിസ്ഥാനവിവരം 

ആചക്രജിറര്്ചെയ്ത്

ചതോഴില്്കോര്ക് 
ആക്ടിവക്്ചതോഴില്്

കോര്ക് 

ചതോഴില്്കോര്ക്്

എ ക് ി 

നൂറു്ചതോഴില്്

േിനങ്ങൾ 

9553 1982 79 444 

4.വാര്ടഡ്്തലത്ില്   തതാഴിലുറപ്്പപദ്ധതിയില് രജി ്തറര്ട തെയ്തവരുതടവിവരങ്ങൾ 

ആചക്രജിറര്്ചെയ്ത്

ചതോഴില്്കോര്ക് 
ആക്ടിവക്്ചതോഴില്്

കോര്ക് 

ചതോഴില്്കോര്ക്്

എ ക് ി 

നൂറു്ചതോഴില്്

േിനങ്ങൾ 
369 91 1 51 

5.ഓഡിറ്്് നുവിദേയമാക്കിയഗ്പവൃത്ിേളുതടലിസ്്റ്റ 

േ ്ഗ്പവൃത്ിയുതട്ദപര്്

വര്ടക്ക്്്ഐ,ഡി 

ോലയ

ളവ ്

ഗ്പവൃത്ി്

േിനങ്ങൾ 

അവിേഗ്ധ

ബ്വതനം 

വിേഗ്ധ്്

ബ്വതനം 

 ാേനങ്ങളുതട്

തുേ ി്,ഐ്

,ബി 

ആതേ 

1 െുണ്ട നീര്ത്ട പരി പോ 

ലന ശ്പവര് ത്ി കൾ (കല്ലക 

കയ്യോല നിര്മോണം ) വിള 

ക്ു വ്ം ഭോരം  WC/329311 
22/11/18 
to 16/1/19 

1229 283648 174250 5000( ി ഐ ബി )  

462898 

2 െുണ്ടനീര്ത്ടപരിപോല
നശ്പവര്ത്ികൾ(കല്ലകക

യ്യോലനിര്മോണം)വിളക്ു

വ്ംഭോരം2 WC/337283 

31/1/19 to 
20/3/19 

 

972 

 

224370 

 

137700 

 362070 
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3 

െുണ്ടനീര്ത്ടപരിപോല

നശ്പവര്ത്ികൾ(കല്ലകക

യ്യോലനിര്മോണം)കല്ലംപ്ലോ

വക ഭോരംWC/323976 

14/12/18 
to 21/2/19 

 

882 

203318 125800  329118 

4 കബ്മ്പോറു്നിര്മോണം -
മോധവി  എം ചക   
IF/404239 

25/3/19 to 

27/3/19 

6 831 1625 900( ിഐബി)+49

75(ചമറ്ീരിയല് 

ലിറക) 

 

8331 

5 കബ്മ്പോറുനിര്മോണം-ടി 
എ ക രോധകൃഷ്ണIF/404244 25/3/19to

27/3/19 

6 831 1625 900( ിഐബി)+49

75(ചമറ്ീരിയല് 

ലിറക) 

8331 

6 കബ്മ്പോറുനിര്മോണം-പി 
രോമെശ്ന്ദൻ IF/404246 25/3/19to

27/3/19 

6 831 1625 900( ിഐബി)+49

75(ചമറ്ീരിയല് 

ലിറക) 

8331 

7 കബ്മ്പോറുനിര്മോണം-
 ര വതി പി IF/404240 25/3/19to

27/3/19 

6 831 1625 900( ിഐബി)+49

75(ചമറ്ീരിയല് 

ലിറക) 

8331 

8 കബ്മ്പോറുനിര്മോണം-
ശ്രീധരൻ പി വി IF/404247 25/3/19to

27/3/19 

6 831 1625 900( ിഐബി)+49

75(ചമറ്ീരിയല് 

ലിറക) 

8331 

9 കബ്മ്പോറുനിര്മോണം-
ബ്ജോര്ജക അരറിൻ 
IF/404250 

25/3/19to

27/3/19 

6 831 1625 900( ിഐബി)+49

75(ചമറ്ീരിയല് 

ലിറക) 

8331 

1
0 

കബ്മ്പോറുനിര്മോണം-

ബ്ശ്പമകുമോരി എ IF/404243 25/3/19to

27/3/19 

6 831 1625 900( ിഐബി)+49

75(ചമറ്ീരിയല് 

ലിറക) 

8331 

6.ഗ്പവര്ടത്ിേളുതടപരിദശാേനവിവരണം 
 ശ്പവൃത്ിയുചടബ്പരക എംബുക്ില്ബ്രഖ്

ചപടുത്ിയ്അളവക 

ഫീല്ക്കണ്ടഅളവു 

കൾ 

1 െുണ്ടനീര്ത്ടപരിപോലനശ്പവര്ത്ികൾ(കല്ലകക

യ്യോലനിര്മോണം)വിളക്ുവ്ംഭോരംWC/329311 

എര്തക വര്ക്ക :169.14m3 
റീചറ്യക്നിങക വോൾ :637.88m3 

1314m 

2 െുണ്ടനീര്ത്ടപരിപോലനശ്പവര്ത്ികൾ(കല്ലകക

യ്യോലനിര്മോണം)വിളക്ുവ്ംഭോരം2WC/337283 

എര്തക വര്ക്ക് :138.09m3 

റീചറ്യക്നിങക വോൾ :524.74m3 

1057.5 

3 െുണ്ടനീര്ത്ടപരിപോലനശ്പവര്ത്ികൾ(കല്ലകക

യ്യോലനിര്മോണം)കല്ലംപ്ലോവകഭോരംWC/323976 

എര്തക വര്ക്ക് :127.02m3 
റീചറ്യക്നിങക വോൾ:480.16m3 

773.5m 

4 കബ്മ്പോറുനിര്മോണം-മോധവിഎംചകIF/404239 
 

ക്ലീറിങക് ശ്രോ ക :9.50m^2 

എര്തക വര്ക്ക് :.518m^3 

ചഫൗബ്ണ്ടഷ്ൻ  :.518m^3 

 ൂപര് റകക്ചര്  :.881m^3 

നീളം  :2.8m 

വീതി  :1.8m 

ഉയരം :.76m 

5 കബ്മ്പോറുനിര്മോണം-ടിഎശ് ോധകൃഷ്ണൻ 
IF/404244 

ക്ലീറിങക ശ്രോ ക :9.50m^2 
എരകതക വര്ക്ക് :.518m^3 
ചഫൗബ്ണ്ടഷ്ൻ :.518m^3 
 ൂപര്  കശ്ടകെര് :.881m^3 

 

നീളം :2.8m 
വീതി :1.8m 

ഉയരം :.76m 
6 കബ്മ്പോറുനിര്മോണം-പിരോമെശ്ന്ദൻIF/404246 ക്ലീറിങക് ശ്രോ ക :9.50m^2 

എര്തക വര്ക്ക് :.518m^3 
ചഫൗബ്ണ്ടഷ്ൻ :.518m^3 
 ൂപര് റകക്ചര് :.881m^3 

നീളം :2.8m 
വീതി :1.8m 
ഉയരം :.76m 

7 കബ്മ്പോറുനിര്മോണം- ര വതിപിIF/404240 ക്ലീറിങക് ശ്രോ ക :9.50m^2 
എര്തക വര്ക്ക് :.518m^3 
ചഫൗബ്ണ്ടഷ്ൻ :.518m^3 
 ൂപര്  കശ്ടക്ചര് :.881m^3 

നീളം :2.8m 
വീതി :1.8m 
ഉയരം :.76m 

8 കബ്മ്പോറുനിര്മോണം-ശ്രീധരൻപിവിIF/404247 ക്ലീറിങക ശ്രോ ക :9.50m^2 നീളം :2.8m 
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എര്തവര്ക്ക് :.518m^3 
ചഫൗബ്ണ്ടഷ്ൻ :.518m^3 
 ൂപര് റകച്ചര് :.881m^3 

വീതി :1.8m 
ഉയരം :.76m 

9 കബ്മ്പോറുനിര്മോണം-ബ്ജോര്ജകഅരറിൻIF/404250 ക്ലീറിങക് ശ്രോ ക :9.50m^2 
എരകതക വര്ക്ക് :.518m^3 
ചഫൗബ്ണ്ടഷ്ൻ :.518m^3 
 ൂപര് റകകച്ചര് :.881m^3 

നീളം :2.8m 
വീതി :1.8m 
ഉയരം :.76m 

10 കബ്മ്പോറുനിര്മോണം-ബ്ശ്പമകുമോരിഎIF/404243 ക്ലീറിങക് ശ്രോ ക :9.50m^2 
എര്തക വര്ക്ക് :.518m^3 
ചഫൗബ്ണ്ടഷ്ൻ :.518m^3 
 ൂപര് റക്ചര് :.881m^3 

നീളം :2.8m 
വീതി :1.8m 
ഉയരം :.76m 

 

േല്ല്േയ്യാലനിര്ടമ്മാണം (WC/329311, WC/323976,  WC/337283) 
െരിവുള്ളശ്പബ്േരത്കമചണ്ണോലിപകതടയോൻവളചരയധികം ഹോയിക്ുന്നരീതിയില്ആണകനിര്മ്മോണം. 

പറമ്പില്നിന്നുംബ്രഖരിച്ചകല്ലുകൾഉപബ്യോരിച്ചവളചരനന്നോയികല്ലകകയ്യോലനിര്മ്മിച്ചി്ുണ്ടക. 

കൃതയമോയഅളവുകൾപോലിച്ചകഭൂശ്പകൃതിക്കഇണങ്ങുന്നരീതിയില്ഏചറക്ോലംനിലനില്ക്ുന്നരീതിയില്ശ്പ

വര്ത്ിപൂര്ത്ീകരിച്ചി്ുണ്ടക.97.5മീറ്ര്്കല്ലുകയ്യോല്സ്ഥപിെിരുചന്നങ്കിലുംഷ്ാജി എന്ന ആളുതട പറമ്പിതല 

േയ്യാല മഴതവള്ളത്ില് ഇടിഞ്ഞു ദപായതായിോണാൻ  ാേിച്ചു ്ആയതിനോല്്ആ്ശ്പബ്േരചത്്

കയ്യോല്മുഴുവനായും അളന്നു്എടുക്ുവോൻ് ോധിച്ചില്ല. 

7.അവോശഅേിഷ്ഠ ിതനിരീക്ഷണങ്ങൾ 

മഹോത്മരോന്ധിബ്േരീയശ്രോമീണചതോഴിലുറപകനിയമത്ിലൂചടശ്രോമീണജനതയകക്കചതോഴില് 

നല്കചപടുന്നബ്തോചടോപംഅവരുചടപത്ുഅവകോരങ്ങളും ംരക്ഷിക്ചപടുന്നു.ബ് ോഷ്യല് 

ഓിറ്ിലൂചടശ്പവൃത്ികളുചടപരിബ്രോധനയുംഅബ്തോചടോപംചതോഴിലോളികളുചടപത്വകോര

ങ്ങളും ംരക്ഷിക്ചപടുന്നുചവന്നുംവിലയിരുത്ുന്നു. 

ചതോഴിലുറപകനിയമത്ിലൂചടചതോഴിലോളികൾ്ലഭയമോയഅവകോരങ്ങചളകുറിച്ചകതോചഴപറയുന്നു. 

1. തതാഴില് ോര്ടഡുമായിബന്ധതപ്പവ: 

ചതോഴില്കോര്ക്ഒരുആധികോരികബ്രഖയോണക 

.മഹോത്മോരോന്ധിബ്േരീയശ്രോമീണചതോഴിലുറപകനിയമത്ിചലചഷ്യൂൾ 2 ശ്പകോരംചതോഴില് 

കോര്ിനകഅബ്പക്ഷനല്കുന്നകുടുംബങ്ങൾക്ക 15 േിവ ത്ിനകംതികച്ചുംച ൗജനയമോയിചതോഴില് കോര്ക് 

ലഭയമോക്ണചമന്നകഅനുരോ ിക്ുന്നു. കൂടോചതകൃതയമോയഇടബ്വളകളില് കോര്ഡ്പുതുക്ിനല്ബ്കണ്ടതുമോണക. 

ചതോഴില് കോര്ചഡ്തോഴിലോളികളുചടകകവരംതചന്നയോണക ൂക്ഷിബ്ക്ണ്ടചത്ോഴില് ഏര്ചപ്േിവ ങ്ങൾ 

കൃതയമോയിബ്രഖചപടുത്ിയിരിക്ുന്നുഎന്നോല് ചതോഴില് കോര്ില് 

അടിസ്ഥോനപരമോയിപൂരിപിബ്കണ്ടഎല്ലോഭോരങ്ങളുംഒഴിഞ്ഞുകിടക്ുന്നു.ചതോഴിലോളിചതോഴില്  

ആവരയചപ്തീയതി,ആവരയചപ്കോലയളവകബ്ജോലിലഭയമോയകോലയളവകലഭയമോയകൂലിഎന്നീഭോരങ്ങൾ 

ഒന്നുംതചന്നപൂരിപിച്ചി്ില്ല.ആയതിനോല് കഴിഞ്ഞ ോമ്പത്ീകവരകഷ്ംഇതുചതോഴിലില് 

ഭോരമോയിരുന്നുഎന്നകചതോഴില് കോര്ില് നിന്നുംമന ിലോക്ോൻ  ോധിച്ചിരുന്നില്ല.ചതോഴില്കോര്ില് 

ബ്ഫോബ്്ോയും പതച്ചിരുന്നില്ല.  

2. തതാഴില് ലഭിക്കുന്നത്സംബന്ധിച്ച്: 

ചതോഴില് കോര്ുള്ളഏചതോരുകുടുംബത്ിനും 100 

േിവ ചത്അവിേഗ്ദകോയികചതോഴിലിനകഅവകോരമുണ്ടക. അബ്പക്ഷനല്കിയോല് 

കകപറ്ുരരീതകനല്കുകയും15 േിവ ത്ിനകംചതോഴില്  ലഭയമോക്ണചമന്നുംനിയമത്ില് 

ശ്പതിപോേിക്ുന്നു..അബ്പക്ഷ വീകരിക്ുന്നമുറയകക്കഅബ്പക്ഷകനകകകപറ്ുരരീതകനിര്ബന്ധമോയുംനല്കണ

ചമന്നകനിയമത്ില് അനുരോ ിക്ുന്നുണ്ടക . ഫയലില് ചതോഴില് അബ്പക്ഷകബ്ളോരരീതിനകചറചകൗണ്ടര് 

സ്ലിപ്കോണോൻ  ോധിച്ചി്ില്ല.  

കൃതയമോയ് ് അബ്പക്ഷ് ബ്ഫോറത്ില്് വോര്ിചലചതോഴിലോളികൾ അബ്പക്ഷ മര്പിക്ോറുണ്ടക് എനകകിലുൻ്

തീയ്യതിബ്രഖ് ചപടുതതതിനോല്് അബ്പക്ഷ് ചകോടുത്് കോലയളവില്് തചന്ന് കൃതയമോയിചതോഴില് 

ലഭിച്ചി്ുബ്ണ്ടോഎബ്ശ്ന്നഖകളില് നിന്നുംവയക്തമല്ല.  

3.ചതോഴിലില്ലോയ്മദവതനം: 

ചതോഴില് ആവരയചപ്ുകഴിഞ്ഞോല് 15 േിവ ത്ിനകംചതോഴില് 

ലഭയമോക്ോത്പക്ഷംചതോഴിലില്ലോയ്മബ്വതനംലഭിക്ോൻ അവകോരമുണ്ടക.വോര്ിചലചതോഴിലോളികൾ 

തീയ്യതിബ്രഖചപടുത്ിബ്രഖോമൂലംഅബ്പക്ഷ മര്പിക്ോറില്ല 

,അതുചകോണ്ടകതചന്നചതോഴിലില്ലോയ്മബ്വതനംലഭിബ്ക്ണ്ട ോഹെരയംഉണ്ടോയി്ില്ല 
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4.തഷ്ല്്് ഓ്ദഗ്പാജേ്റ്്്   ംബന്ധിച്ച്: 

വോര്ില് ആവരയമോയവിക നശ്പവൃത്ികൾ കചണ്ടത്ുന്നതിചന്ത്ോഴിലോളികൾക്കഅവകോരംഉണ്ടക. 

ചതോഴില് കചണ്ടത്ുന്നതിനുചതോഴിലോളികളുചടയുംബ്മറ്ിചെയുംഭോരത്ക് നിന്നുംപങ്കോളിത്മുണ്ടോവുന്നുണ്ടക, 

എന്നോല് ചതോഴിലുറപില് അനുവേനീയമോയആസ്തിവിക നശ്പവൃത്ികൾ 

കചണ്ടത്ുന്നതിനവോര്ിചലവിവിധബ്മഖലയില് 

ഉള്ളവരുചടപങ്കോളിത്ംഉണ്ടോബ്വണ്ടതുണ്ടക.പഞ്ചോയത്ില്വോര്ക് തലത്ില്  ശ്രോമ ഭരജി കചറര്  

 ൂക്ഷിക്ുന്നതോയും്അതില്്ആക്ഷൻ്പ്ലോൻ്തയ്യോറോക്ിയതോയും്കോണുന്നു. 

5.യാഗ്താതെലവ് ംബന്ധിച്ച്: 

ചതോഴിലോളികൾ്തോമ സ്ഥലത്ുനിന്നും 5 കിബ്ലോമീറ്ര് െുറ്ളവില് ചതോഴില് 

ലഭിക്ുവോനുള്ളഅവകോരമുണ്ടക, ശ്പസ്തു തപരിധിക്ുപുറത്ുചതോഴില് 

ചെബ്യ്യണ്ട ോഹെരയംഉണ്ടോവുകയോചണങ്കില് യോശ്തോബത്യോയികൂലിയുചട 10% 

തുകനിലവിചലകൂലിശ്പകോരം  27 രൂപ 10 കപ ശ്പവൃത്ിേിവ ങ്ങളില് ലഭയമോക്ണം. അഞ്ചകകിബ്ലോമീറ്ര് 

പരിധിക്പുറംചതോഴിലുറപകശ്പവൃത്ിചെയ്തില്ലഎന്നോണുചതോഴിലോളികളില് നിന്നുംമന ിലോക്ോൻ 

കഴിഞ്ഞതക. 

6.ഗ്പവൃത്ിസ്ഥലതത്ത ൌേരയങ്ങൾ  ംബന്ധിച്ച്; 

ചതോഴിലിടങ്ങളില് ലഭിബ്ക്ണ്ടഅടിസ്ഥോനച ൗകരയങ്ങളോയശ്പഥമരുശ്രൂഷ്ോ ംവിധോനങ്ങൾ, 

വിശ്രമ മയചത്തണല്  ൗകരയം, 

കുടിചവളളംഎന്നിവചതോഴിലോളികൾച്സൗജനയമോയിലഭയമോബ്ക്ണ്ടതുണ്ടക.  . 

ചതോഴിലോളികളുമോയുള്ളകൂടിക്ോഴ്ചയില് മന ിലോക്ോൻ ോധിച്ചതകകുടിചവള്ളത്ിനോയിപോശ്തം,ഗ്ലോ ക് 

എന്നിവലഭയമോയിരുന്നുഎന്നും,എന്നോല് ഇതുവചരചതോഴിലോളികൾക്ക ,കയ്യുറകോലുറലഭിച്ചി്ില്ല്ഇബ്തോചടോപം്

ശ്പഥമരുശ്രൂഷ്മരുന്നുകൾ് ആേയകോല് ഘ്ത്ില്് മോശ്തമോണക് ലഭിച്ചതക 

.ഇതകനിര്വഹണഏജൻ ിയുചടഭോരത്ുനിന്നുള്ളവീഴ്ചയോണക, തുടര്ന്നുള്ളശ്പവൃത്ികളില് 

അടിസ്ഥോനച ൗകരയങ്ങൾ ലഭയമോക്ുന്നതിന്നിര്വഹണഏജൻ ിശ്രദ്ധിബ്ക്ണ്ടതുണ്ടക.  

അപേടങ്ങൾ  ംബന്ധിച്്ച: 

ചതോഴിലുറപകബ്ജോലിക്ിചടചതോഴിലോളികൾക്കഏചതങ്കിലുംതരത്ിലുള്ളഅപകടം ംഭവിച്ചുബ്പോവുകയോ

ചണങ്കില് നിയമത്ിചലചഷ്യൂൾ 2(5)ശ്പകോരവുംഅദ്ധയോയം 9 

ചലപരോമര്രങ്ങളുചടഅടിസ്ഥോനത്ിലുംെികില് ോചെലവുകളുചടബ്രഖകൾ 

 മര്പിക്ുന്നമുറയകക്കശ്പസ്തു തതുകമുഴുവനുംഅനുവേിച്ചുചകോടുബ്ക്ണ്ടതോണക.ഓിറ്ക് കോലയളവില് 

അത്രത്ില് ഉള്ളഅപകടങ്ങൾ ഒന്നും ംഭവിച്ചി്ില്ല . 

7.ദവതനംലഭയമാക്കുന്നത്സംബന്ധിച്ച്; 

ചതോഴിലുറപകനിയമത്ില് ത ക്ഷൻ 3(2)ശ്പകോരംമറര് ബ്റോള്കോലോവധികഴിഞ്ഞു 

15േിവ ത്ിനകംചതോഴിലോളികളുചടഅചക്ൗണ്ടില് കൂലിലഭിക്ുവോൻ അവകോരമുണ്ടക.  പഞ്ചോയത്ില് 

നിന്നുംപതിനഞ്ചകേിവ ത്ിനുളളില് എഫക.ടി.ഒജനബ്ററ്കചെയ്തി്ുണ്ടക.  

8.15 േിവ ത്ിനേംദവതനംലഭയമായിതലങ്കില് 

നഷ്ടപരിഹാരംലഭിക്കുവാനുള്ളഅവോശം 
ചതോഴില് പൂര്ത്ീകരിച്ചുപതിനഞ്ചുേിവ തകനുള്ളില് കൂലിലഭിെിരുന്നിചലനകകില്  കൂലിയുചട  0.05  

രതമോനംനഷ്ടപരിഹാരംലഭിക്കുവാനുള്ളഅവോശംഉണ്്ട.പഞ്ചോയത്ില് 

നിന്നുംപതിനഞ്ചകേിവ ത്ിനുളളില് എഫക.ടി.ഒജനബ്ററ്കചെയ്തി്ുണ്ടക.നിലവില് ബ്കശ്ന്ദ രകകോരില് 

നിന്നുംഫണ്ടകലഭയമോകതിരിക്ുന്ന ോഹെരയത്ില് മോശ്തമോബ്ണവതനംലഭിക്ോൻ  കവകുന്നതക. 

9.പരാ-തിപരിഹാരം ംബന്ധിച്ച്: 

ചതോഴിലുറപുമോയിബന്ധചപ്ഏചതങ്കിലുംകോരയത്ില് 

പരോതിയുണ്ടോകുന്നപക്ഷംആയബ്ശ്തഖോമൂലംപഞ്ചോയത്ില് പരോതിചപടോവുന്നതോണക, ശ്പസ്തു തപരോതികൾ 

 വീകരിച്ചുര ീറ്ക് നല്കുകയുംപരമോവധി 7 േിവ പരിധിക്ുള്ളില് 

അബ്നവഷ്ിച്ചുപരോതിക്ോരന്മറുപടിനല്ബ്കണ്ടതോണക(section (19). പരോതികൾ അറിയിക്ുന്നതിനുള്ളബ്ടോൾ 

ശ്ഫീനമ്പരക (18004251004 ) ചപോതുജനങ്ങൾക്കകോണോവുന്നരീതിയില് പഞ്ചോയത്കഓഫീ ില് 

ശ്പേര്രിപിബ്ക്ണ്ടതുണ്ടക . പഞ്ചോയത്ിചലപരോതിരജിറര്പരിബ്രോധിച്ചബ്പോൾ 

ഇതുവചരയോയിരണ്ടുപരോതികൾ രജിററില് 

ബ്രഖചപടുത്ിയതോയുംഅതിനുള്ളനടപടി വീകരിച്ചതോയുംകോണചപ്ു.കൂലികവകിയപരോതിആണക , 

10.ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്് നടത്ുന്നത്സംബന്ധിച്ച്: 

ചതോഴിലുറപില് ഏചറ്ടുത്ശ്പവൃത്ികൾ ബ് ോഷ്യല് ഓിറ്ക് നടത്ുന്നതില് 

പങ്കോളികളോവുന്നതിനുചതോഴിലോളികൾക്കഅവകോരമുണ്ടക. (ച ക്ഷൻ 17.2)  

8.തതാഴിലാളിേളുതടേടമേൾ 
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1. കൃതയ മയത്കചതോഴില്സ്ഥലത്കഹോജരോയിഒപവയകക്ുക. 

2. ചതോഴിലുറപകശ്രോമ ഭയകക്കബ് ോഷ്യല്ഓിറ്കശ്രോമ ഭയുംകൃതയമോയിപചങ്കടുക്ുക 

3. ശ്പകൃതി ംരക്ഷണത്ിനകആവരയമോയശ്പവൃത്ികൾഏചറ്ടുത്കനടപിലോക്ുക. 

4. ആസ്തി ൃഷ്ടിക്ുന്നശ്പവൃത്ികൾ  കചണ്ടത്ിബ്മറ്കചനയുംപഞ്ചോയത്കഅധികൃതചരയും 

   അറിയിക്ുക. 
9.രജി ്തറര്ട പരിദശാേന 

 

ബ്കശ്ന്ദ ര്ക്ോരിനകചറ നിര്ബ്േര ശ്പകോരം തോചഴ പറയുന്ന ഏഴു രജിറര് നിര്ബന്ധമോയും 

ശ്രോമപഞ്ചോയത്ില്  ൂക്ഷിബ്ക്ണ്ടതോണക. AMC ശ്പകോരമുള്ള 7 രജിററുകളുംഉണ്ടോയിരുന്നു.അവ 

തോചഴ പറയ്യുന്നു. 

തതാഴില് ോര്ടഡ ്രജിസ്റ്റര്ട .  

എം .ഐ .എ ില്  നിന്നും ചൗണ്ബ്ലോക ചെയ്ത ബ്കോപിയില് വോര്ക് തലത്ില് ഉള്ള എല്ലോ 

വിവരങ്ങളും ഉൾചപടുത്ിയി്ുണ്ടക.  

ഗ്ഗാമ ഭരജിസ്റ്റര്ട 

ചതോഴിലുറപുമോയി ബന്ധചപ് ശ്രോമ ഭകൾ ,ബ്യോരങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ ബ്രഖചപടുത്ുന്നതിനക 

വോര്ക് തലത്ില് ശ്പബ്തയക ശ്രോമ ഭോ രജിറര്  ൂക്ഷിബ്ക്ണ്ടതോണക.പഞ്ചോയത്ില് 

 ൂക്ഷിച്ചിരിക്ുന ശ്രോമ ഭ രോജി കചറര്  ് നോണക അവ ോനമോയി ബ്യോരംം ബ്െര്ന്നതോയും 

കോണുവോൻ  ോധിച്ചതക. പചങ്കടുത്വരുചട ഒപക മോശ്തമോണക ബ്രഖ ചപടുത്ിയതക വിവരങ്ങൾ ഒന്നും 

ബ്െര്ത്ില്ല  ശ്പിനകറക് ചെയ്ത ബ്പജക നമ്പര് ഇല്ലോത് ബുക്ില് ആണക മിനുട ക് എഴുതി ബ്രഖ 

ചപടുത്ുന്നതക 

തതാഴില് അദപക്ഷാ രജിസ്റ്റര്ട  

ചതോഴില് ആവരയചപ്ു ലഭിക്ുന്ന അബ്പക്ഷകളുചട വിവരങ്ങളും അതുശ്പകോരം അവര്ക്ക 

ചതോഴില് അനുവേിച്ചതിനകചറ വിവരങ്ങളും  ശ്പസ്തു ത രജിററില് ബ്രഖചപടുത്ി ചവബ്ക്ണ്ടതോണക 

MIS ല് നിന്നും ചൗണ്ബ്ലോക ചെയ്ത ബ്കോപിയില് എല്ലോ വിവരങ്ങളും 

ഉൾചപടുത്ിയി്ുണ്ടക(പഞ്ചോയത്ിചെ മുഴുവൻ  ശ്പവൃത്ികളും) 

വര്ടക്ക് രജിസ്റ്റര്ട: 

ചതോഴിലുറപില് നടപിലോക്ുന്ന ശ്പവൃത്ികളുചട വിവരങ്ങൾ യഥോ മയം ശ്പസ്തു ത രജിററില് 

ബ്രഖചപടുചതണ്ടോതോണക.2018 19 കോലയളവില് ചെയ്യുവോൻ ഉബ്േരിച്ചിരുന്ന മുഴുവൻ 

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

 ൂക്ഷിച്ചിരിക്ുന്നു. (പഞ്ചോയത്ിചെ മുഴുവൻ  ശ്പവൃത്ികളും 

ആസ്തിരജിസ്റ്റര്ട: (സ്ഥിര ആസ്തികളുചട രജിറര്) 

ആസ്തിരജിറര്  ൂക്ഷിച്ചിരിക്ുന്നു ഇതുവചര ചെയ്ത എല്ലോ ശ്പവൃത്ികളും ചപടുതിയി്ുണ്ടക  

പരാതി രജിസ്റ്റര്ട: 

ചതോഴിലുറപക പദ്ധതിയുമോയി ബന്ധചപ് ഏതു പരോതിയും വോക്ോബ്ലോ,ബ്രഖോമൂലബ്മോ 

ലഭിക്ുകയോചണങ്കില \                                  രജിററില് ബ്രഖചപടുത്ുകയും നിര്ബന്ധമോയും 

കകപറ്ു ര ീതക പരോതിക്ോരനക നല്കുകയും ബ്വണം . 18004255720 എന്ന ബ്ടോൾ ശ്ഫീ നമ്പറില് 

പരോതികൾ ബ്രഖചപടുത്ോം എന്നുള്ള വിവരം ചതോഴിലോളികൾക്ക ലഭയമോക്ണം.പരോതി്രജിറര്്

കൃതയമോയി് ്  ൂക്ഷിെിടുണ്ടക.ലഭിച്ച് പരോതികല്്  ൂക്ഷിച്ചി്ുണ്ടക.് പബ്ക്ഷ് തുടര്് നടപടികൾ്

 വീകരിച്ചതക് ബ്രഖചപടുത്ിയി്ില്ല് .് ഓബ്രോ്  ോമ്പത്ീക് വര്ഷ്വും് ബ്രജി കചറര്് ബ്ക്ലോ ക്

ചെയ്തതോയി് കണ്ടില്ല.കല്ലു് കയ്യോലക്ക്അബ്പക്ഷ് ചകോടുത്് രണ്ടക് ബ്പരുചട് പരോതികൾ് കണ്ടു് മറ്ക്

അബ്പക്ഷകര്ക്ക് കയ്യോല് നിര്മ്മിച്ച് ചകോടുത്ി്ും് പരിരണിക്ോത്തില്് തുടര്ന്നോണക് പരോതി്

നല്കിയിരിക്ുന്നതക 

തമറ്ീരിയല്രജിസ്റ്റര്ട :  

ചതോഴിലുറപില് ഏചറ്ടുക്ുന്ന ശ്പവൃത്ികളുചട ഭോരമോയി വരുന്ന  ോധന  ോമശ്രികളുചട 

വോങ്ങല് തീരുമോനം, ഉപബ്യോരം, നീക്ിയിരിപക, ചെലവുകൾ എന്നിവ  ംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ 

മുഴുവനും ശ്പസ്തു ത രജിററില് ബ്രഖചപടുബ്ത്ണ്ടതോണക.ചമറ്ീരിയല്രജിറര് അപകബ്റ്ക 

ചെയ്തതോയി കോണുവോൻ  ോധിച്ചക് 

10.ഗ്പവൃത്ി യലിതല 22 ദരഖേൾ   

 



8 
 

എ .എം  ി ശ്പകോരം ഒരു ശ്പവൃത്ി ഫയലില് തോചഴപറയുന്ന ഇരുപത്ിരണ്ടു ബ്രഖകൾ 

നിര്ബന്ധമോയും ഉണ്ടോയിരിബ്ക്ണ്ടോതോണക. 

1.േവര്ടദപജ് 

വോര്ഷ്ിക മോറര്  ര്ക്ുലര് ശ്പകോരം  ൂക്ഷിബ്ക്ണ്ട കവര് ബ്പജക ഫയലില് കോണോൻ 

കഴിഞ്ഞില്ല. 

2.തെേ്്ലി ്്റ് ്

വര്ക്ക ഫയലില്  ൂക്ഷിച്ചിരിക്ുന്ന വിവരങ്ങളുചട പ്ികയും, അവയുചട ബ്പജക നമ്പറും 

ബ്രഖചപടുബ്ത്ണ്ട ചെക്ക ലിറകഫയലില്  ൂക്ഷിബ്ക്ണ്ടതോണക. പരിബ്രോധിച്ചരണ്ടു  

ഫയലുകളിലുംചെകക്ലിറക  കോണോൻ  ോധിച്ചില്ല. 

3.ആക്ഷൻപ്ലാൻ 

ഒരു ജനകീയ ഇടചപടലിനകചറ ബ്നര്  ോക്ഷയം ചതളിയി ക്ുന്ന ബ്രഖയോണക ആക്ഷൻ പ്ലോൻ 

ബ്കോപി.ശ്രോമ ഭ നിര്ബ്േ രിക്ുന്ന ശ്പവര്ത്ികൾ ചഷ്ല്ഫക ഓഫക ബ്ശ്പോജക്ടിബ്ലക്ക മോറ്ുകയും 

ഇതില്നിന്നും മുൻരണന അടിസ്ഥോനത്ില് അതോതക  ോമ്പത്ിക വര്ഷ്ത്ില് ആവരയമുള്ള 

ശ്പവര്ത്ി ചതരചഞ്ഞടുത്ക ആക്ഷൻ പ്ലോൻ തയ്യോറോക്ുകയും ചെയ്യും . ആക്ഷൻ പ്ലോനില് ഉൾചപ് 

ശ്പവര്ത്ി തചന്നയോബ്ണോ നടപിലോക്ിയതക എന്നക മനസ്സിലോക്ുന്നതിനും ആക്ഷൻപ്ലോൻ ബ്കോപി 

ഉപകരിക്ുന്നു. പരിബ്രോധിച്ച ഫയലുകളില്  AMC ശ്പകോരം നിര്ബന്ധമോയും ഉണ്ടോയിരിബ്ക്ണ്ട 

ആക്ഷൻ പ്ലോനിൻചറ ബ്കോപി   ൂക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല. 

4.എസ്റ്റിദമറ്്   ഡിസ ൻആൻഡ്ദഗ്ഡായിങ ്

 ോബ്ങ്കതിക എറിബ്മറ്ക പദ്ധതിയില് ഏചറ്ടുക്ുന്ന ഓബ്രോ ശ്പവര്ത്ിക്ും  ംസ്ഥോന  ര്ക്ോര് 

െുമതലചപടുത്ിയ അധികോര സ്ഥോനത്ിനകചറ അനുമതിബ്യോടുകൂടിയ  ോബ്ങ്കതിക എറിബ്മറ്ക 

ഉണ്ടോയിരിബ്ക്ണ്ടതോണക.ഓബ്രോ ശ്പവര്ത്ിക്ും എറിബ്മറ്ിനകചറ  ംക്ഷിപ്തം, ിക ൻ, 

ശ്പവര്ത്ിയുചട ശ്പതീക്ഷിത ബ്ന്ങ്ങൾ വിരേീകരിക്ുന്ന  ോബ്ങ്കതിക കുറിപക തുടങ്ങിയവ 

ഉണ്ടോയിരിബ്ക്ണ്ടതും ച കവര് ബ് ോഫകറ്ക ചവയറിലൂചട ഓണ്കലനോയി അനുമതികൾ 

ലഭയമോബ്ക്ണ്ടതുമോണക .എല്ലോ ഫയലുകളിലും വിരേമോയഎറിബ്മറ്ക ഉണ്ടോയിരുന്നു. എറിബ്മറ്ില് 

 ോബ്ങ്കതികവിേഗ്ധരുചട ഒപക ഉണ്ടോയിരുന്നു. എറിബ്മറ്കറിബ്പോര്്ക ബ്ശ്പോജക്ടക റിബ്പോര്്ക ഇവ  ൂക്ഷി 

ച്ചിരുന്നു  .ഒരുഫയലിലുംജനകീയഎറിബ്മറ്കഉണ്ടോയിരുന്നില്ല. 

5.ഭരണാനുമതി 

ഒരു വോര്ില് ഒരു വര്ഷ്ം നടപിലോക്ുന്ന ചതോഴിലുറപക പദ്ധതി ശ്പവര്ത്നങ്ങൾക്ക പഞ്ചോയത്ക 

ഭരണ  മിതി നല്കുന്ന അംരീകോരമോണക ഭരണോനുമതിപരിബ്രോധിച്ച   ഫയലുകളില് 

ഭരണോനുമതി യുചട ച കവര് ബ്കോപി  ൂക്ഷിച്ചിരുന്നു. 

7. ംദയാജിതപദ്ധതി(േൺദവര്ടജൻ ്) 

ഓിറ്ക് നു വിബ്ധയമോക്ിയ രണ്ടു   ശ്പവര്ത്ികളകക്ും  ഈ ബ്രഖകൾ ബോധകമല്ല. 

8.ഡിമാൻഡ്ദാം 

തതാഴിലാളിേൾ േൂ്ായി നല്കിയ ഡിമാന്റ ്ദാം  ൂക്ഷിച്ചി്ുണ്ട്.  

9.വര്ടക്ക്അദലാദക്കഷ്ൻദാം 

ചതോഴില് ആവരയചപ്വര്ക്ുചതോഴില് അനുവേിച്ചുചകോണ്ടുള്ള വര്ക്ക അബ്ലോബ്ക്ഷ്ൻ 

ബ്ഫോംഈ ശ്പവര്ത്ിയുചട ഫയലില്  ൂക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല . 

10.ഇമസ്റ്റര്ടദറാൾ 

ചതോഴിലോളികൾചതോഴില്ചെയ്യുന്നതീയതി, േിവ ംഉൾചപചട ഹോജര് ബ്രഖചപടുത്ുന്നതി 

നുള്ളഅടിസ്ഥോനബ്രഖയോണകഇമറര്ബ്റോൾ.ഇതില്ബ്ലോക്കചവലപകചമൻറകഓഫീ ര്, പഞ്ചോയ 

ചസസശ്ക്റി എന്നിവര്ഒപും,   ീലുംബ്രഖചപടുബ്ത്ണ്ടതോണക.  ഇ- മറര് 

ബ്റോളുകളില്ബ്ലോക്കചവലപകചമൻറകഓഫീ ര്, പഞ്ചോയചസസശ്ക്റിഎന്നിവര്ഒപും,  

 ീലുംബ്രഖചപടുത്ിയി്ുണ്ടകതീയതി. ഇതില്ചതോഴിലോളികളുചടഒപുകൾ,  അവരുചട 

ചതോഴില്േിനങ്ങൾ,  കൂലിഎന്നിവബ്രഖചപടുത്ിയി്ുണ്ടക. മോറര് ബ്റോളില് ഒപിടുന്നബ്കോളങ്ങളില് 
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തീയതിഎഴുതിയഒരുഇ-മറര്ബ്റോൾമോശ്തംകണ്ടു. മറ്ുള്ളവ യില്തീയ്യതിബ്രഖ ചപടുത്ിയി 

്ില്ല.മറര്ബ്റോളില്എംബുക്ക്  നമ്പര് ബ്രഖചപടുത്ിയില്ല പരിബ്രോധനയ്യകക്വിബ്ധയമോക്ിയവര്ക്ക് 

ഫയലിചല മോറര് ബ്റോൾ എല്ലോം നല്ല വൃത്ിയോയിഒപക ഇ്ു  ൂക്ഷിച്ചി്ുണ്ടക തിരുത്ലുകൾ ഒന്നും 

തചന്ന കോണോൻ  ോധിച്ചില്ല.അഭിനന്ദനോര്ഹമോണക.  

11.തമഷ്ര്ടതമൻറ്പുസ്തേം (M Book) 

ശ്പവര്ത്ിതുടങ്ങുന്നതിന്മുമ്പുംബ്രഷ്വുംഅളവുകൾബ്രഖചപടുത്ുന്നതിനുള്ളഅടിസ്ഥോനബ്രഖ

യോചെഷ്ര്ചമനകറക് ബുക്ക..എല്ലോഫയലുകളിലും M book 

ഉണ്ടോയിരുന്നു.ചമഷ്ര്ചമൻറകബുക്ില്നമ്പര് ,ബ്പജ്നമ്പര്ഇവബ്രഖചപടുത്ിയി്ുണ്ടക AS,TS 

നമ്പര്ബ്രഖചപടുത്ിയി്ില്ല. മചറര്ബ്റോൾനമ്പര് , ഇല്ല. 

ശ്പീചമഷ്ര്ചമൻബ്ശ്റഖചപടുത്ിയിരുന്നു.ബന്ധചപ്ഉബ്േയോരസ്ഥര്അതോയതകഓവര് ിയര്, 

എൻജിനീയര്, അശ്ക്ിറ്കഎൻജിനീയര്എന്നിവരുചടഒപകചമഷ്ര്ചമനകറക് ബുക്ില് 

ഉണ്ടോയിരുന്നു.  തീയ്യതിബ്രഖചപടുത്ിയി്ില്ല.പരിബ്രോധനയകക്വിബ്ധയമോക്ിയവര്ക്ക് 

ഫയലിലുംഎംബുക്ക്  ൂക്ഷിച്ചിരുന്നു.എംബുക്ില് അളവുകൾ ബ്രഖചപടുത്ുബ്ബോൾ 

ശ്പവൃത്ിചെയുന്നശ്പബ്േരംഉടമയുചടബ്പരക , ര്ബ്േനമ്പര് എന്നിവകൂടി്നിര്ബന്ധമോയും്

ഉളകചപകപടുത്ണം   . 

12.തമറ്ീരിയല്ലിസ്റ്റ് 

തമറ്ീരിയല് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഓഡിറ്ിനുവിബ്ധയമോക്ിയ7 കബ്മ്പോ കറക കുഴികൾക്ക ചമറ്ീരിയല് 

ലിറക ഉണ്ടക.  

13.ബ്വജ്ലിറക 

ചതോഴിലോളികൾഎശ്തേിവ ംബ്ജോലിചെയ്തുഎന്നതിനകഅടിസ്ഥോനചപടുത്ിഅവര്്നല്ബ്കണ്ടതു

കഅതോയതകകൂലി, ആയുധങ്ങൾക്കചകോടുക്ുന്നവോടക,  മൂര്ച്ചകൂ്ുന്നതിനു 

ള്ളതുകഎന്നിവഎല്ലോംകോണിച്ചുചകോണ്ടകപണംകകമോറുന്നതിബ്നവണ്ടിതയ്യോറോക്ുന്നശ്പധോനചപ്

ഒന്നോബ്ണവജ്ലിറക.  മറര്ബ്റോൾശ്പകോരമുള്ളബ്വജ്ലിറകഎല്ലോഫയലിലുംകോണോൻ  ോധിച്ചു. 

14.മസ്റ്റര്ടദറാൾ /യല്മാറ്സ്ലിപ്പുേൾ 

ഒരുമറര്ബ്റോൾഅവ ോനിെക 3 േിവ ത്ിനകം തചന്നഅളവുകൾ ബന്ധചപ് 

ഉേയോരസ്ഥൻബ്രഖചപടുത്ണംഎന്നകനിയമംഅനുരോ ിക്ുന്നു.അളവുകളില്ശ്കമബ്ക്ടുകൾഉ

ണ്ടോയോബ്ലോ, ഉപബ്യോരിക്ുന്നചമറ്ീരിയലിനകചറകവോളിറ്ിയില്നിലവോരംകുറയകക്ുകബ്യോ, 

ഉയര്ന്നഎറിബ്മറ്കകോണിക്ുകബ്യോചെയ്യുന്നതകനിയമവിരുദ്ധമോവുകയുംച ക്ഷൻ 25 അനുരോ 

 ിക്ുന്ന രിക്ഷകവിബ്ധയമോബ്വണ്ടിവരുകയുംചെയ്യും. എല്ലോഫയലുകളിലും ഫയല്ശ്ടോക്ിം 

രകബ്ഫോംഅഥവോമറര്ബ്റോൾമൂവകചമൻറകസ്ലിപകഉണ്ടോയിരുന്നു.  ആരംഭിച്ച തീയതിയും 

അവ ോനിച്ചതീയതിയുംബ്രഖചപടുത്ിയിരുന്നു. മറ്ുശ്പധോനചപ്ബ്കോളങ്ങൾ MIS 

ല്അപക്ബ്ലോകചെ യ്തതീയതി.ബ്വതനംഅനുവേിച്ചമുതലോയവബ്രഖചപടുത്ിയിരിക്ുന്നു. 

15. തമറ്ീരിയല്വൌച്ചര്ടബില് 

കബ്മ്പോ കറക കുഴികളുചട ശ്പവൃത്ികൾച്മറ്ീരിയല് ബില്ലക  ൂക്ഷിച്ചി്ുണ്ടക  

16.ഫണ്ടകശ്ടോൻസ്ഫര്ഓര്ര് (FTO)’ 

പരിബ്രോധിച്ചഫയലുകളില് ഒന്നുംഫണ്ടകശ്ടോൻസ്ഫര്ഓര്ര്(FTO)’ ഹോര്ക് ബ്കോപി ൂക്ഷിച്ചി്ില്ല . 

17. ദറായല്റ്ി 

പരിബ്രോധനവിബ്ധയമോക്ിയഒരുവര്ക്ക് ഫയലിലുംബ്റോയല്റ്ിബോധകമല്ല 

18.ദാദ്ാഗ്ഗാ ്

ശ്പവര്ത്ിതുടങ്ങുന്നതിന്മുമ്പകശ്പവര്ത്ിനടന്നുചകോണ്ടിരിക്ുബ്മ്പോൾ,  ശ്പവര്ത്ി പൂര്ത്ീ കരിച്ചു 

കഴിയുബ്മ്പോൾ തുടങ്ങിയ ഓബ്രോഘ്ത്ിചലയും ബ്ഫോബ്്ോകൾ ഫയലില്  ൂക്ഷിക് ണചമന്നകനി 

ഷ്കര്ഷ്ിച്ചിരിക്ുന്നുഇത്രത്ിലുള്ളവിവിധഘ്ങ്ങളിചലബ്ഫോബ്്ോകളും ൂക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല 

19 .ജിദയാടാഗ്ഡ്ദാദ്ാ ് 
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ശ്പവര്ത്ിസ്ഥലംതിരിച്ചറിയുന്നതിനുള്ളഉപോധിയോണകജിബ്യോടോരകകബ്ഫോബ്്ോ ക.  

എന്നോല്ഇവപരിബ്രോധനയകക്വിബ്ധയമോക്ിയഒരുഫയലിലുംജിബ്യോടോരകകബ്ഫോബ്്ോ കബ്കോപികോ

ണോൻ  ോധിച്ചില്ല. 

20 ഗ്പവൃത്ിപൂര്ടത്ീേരണ ാക്ഷയപഗ്തം 

ശ്പവൃത്ിപൂര്ത്ീകരണ ോക്ഷയപശ്തം ൂക്ഷിച്ചി്ുണ്ടക  

 21. ബ് ോഷ്യല്ഓിറ്കറിബ്പോര്്ക 

എഎം ിശ്പകോരമുള്ളബ് ോഷ്യല്ഒ ോിറ്കനടപോക്ുന്നതകഇബ്പോഴോണക.  

22.സ റ്്ഡയറി 

 ംസ്ഥോന ര്ക്ോരിനകചറനിര്ബ്േരശ്പകോരംവര്ക്കഫയലില് ൂക്ഷിബ്ക്ണ്ട 22 മചത് ബ്രഖയോ 

ണകക റ്കയറി.പരിബ്രോധനയകക്വിബ്ധയമോക്ിയശ്പവൃത്ികൾ  ക റ്കയറി  ൂക്ഷിച്ചിരുന്നു 

,ക റ്കയറിയുചട കവര്ബ്പജില്ശ്പവര്ത്ിചയ കുറിച്ചുള്ള ശ്പോഥമിക വിവരങ്ങൾ ഏചതോരു 

വയക്തിക്ുംമനസ്സിലോക്ോൻപറ്ുന്നരീതിയില്ഉണ്ടോബ്കണ്ടതോണക. ശ്പവര്ത്ിആരംഭിക്ുന്ന 

േിവ ംശ്പവര്ത്ിഅവ ോന തീയതിഎന്നിവബ്രഖ ചപടുതിയിരുന്നു ,അബ്തോചടോപം എറിബ്മ 

റ്കതുക,,ശ്പവൃത്ിേിനങ്ങൾ , എന്നിവകവര്ബ്പജില് ഉണ്ടോയിരുന്നു. പണിസ്ഥലചത് ച ൗകരയ 

ങ്ങളുചടലഭയത അടങ്ങിയചെ്ലിറവളചര പൂരിപിച്ചി ്ില്ല.ക  റ്കയറിയുചട ഒരുഭോരമോണവിജി 

ലൻ കആൻകബ്മോണിറ്റിങ്കമ്മിറ്ി. വിജിലൻ കആൻകബ്മോണിറ്റി ങ്കമ്മിറ്ിയുചട റിബ്പോര്്കഉ 

ണ്ടോയിരുന്നു അഭിശ്പോയങ്ങൾബ്രഖചപടുത്ിയി്ുണ്ടയിരുന്നു. ഏബ്ഴോളംബ്പര്ഒബ്ശ്പ  

ഖചപടുത്ിയിരി ക്ുന്നു പണിയോയുധ ങ്ങളുചട വോടകക റ്കയറിയില് 

ബ്രഖചപടുത്ിയില്ല,ക റ്കയറിമചറ്ോരുഒരുഭോരമോണക ന്ദര്രകകുറിപക:  ശ്പവൃത്ിയുചട 

ഓബ്രോഘ്ങ്ങളിലുള്ളപുബ്രോരതിവിലയിരുത്ുന്നതിനും, ചതോഴിലോ 

ളികളുചടശ്പശ്നങ്ങൾമനസ്സിലോക്ുന്നതിനും, പദ്ധതിനിര്വഹണഏജൻ ിയുചടഉബ്േയോരസ്ഥര്, 

ജനശ്പതിനിധികൾ, VMC അംരങ്ങൾഎന്നിവര്ശ്പവൃത്ി നടക്ുബ്മ്പോൾ സ്ഥല ന്ദര്രനം 

നടബ്ത്ണ്ടതോണക. ക റ്കയറികളില്,  ന്ദര്രകരുചടബ്പരും,ഒപും, കുറിപുംബ്രഖചപ 

ടുത്ിയിരുന്നു.അബ്തോചടോപംതചന്നപദ്ധതിനിര്വഹണഏജൻ ിയുചടഉബ്േയോരസ്ഥര് ന്ദര്രനംന

ടത്ിയി്ുണ്ടക.  

11.CIB-  ിറ്ി ൺഇൻര്ടദമഷ്ൻദബാര്ടഡ ്

ചതോഴിലുറപകപദ്ധതിയുചട ുതോരയതഉറപോക്ുന്നതിനുബ്വണ്ടിയുള്ളഒരുഉപോധിയോണക ിറ്ി ണ്

ഇൻഫര്ബ്മഷ്ൻബ്ബോര്ക Para 25(a), schedule 1 അനു രിച്ചകഒരുശ്പവര്ത്ിയുചട അടിസ്ഥോന 

വിവരങ്ങൾ അതോയതകഎറിബ്മറ്കതുക  ോധനബ്വതന ഘടകങ്ങൾയഥോര്ത്ഥചെലവകചതോഴില് 

േിനങ്ങൾതുടങ്ങിയവിവരങ്ങൾ  ോധോരണജനങ്ങൾക്ും രുണബ്ഭോക്തോക്ൾക്ും മനസ്സിലോകുന്ന 

രീതിയില്ശ്പേര്രിപിബ്ക്ണ്ടതകഅനിവോരയമോണക..ഈബ്ബോര്കസ്ഥോപിബ്ക്ണ്ടതകഓബ്രോശ്പവര്ത്ി

യുചടയുംആരംഭഘ്ത്ില്ആണക. ഓബ്രോശ്പവര്ത്ിക്ും അനു ൃതമോയി നിഷ്കര്ഷ്ിച്ചി്ു 

ള്ളഅളവുകളില്ഉള്ളബ്ബോര്ുകൾ ിമൻറകഉംബ്കോണ്ശ്കീറ്ുംഉപബ്യോരിച്ചകനിര്മ്മിച്ചകസ്ഥോപിക്ണ

ചമന്നകനിയമംഅനുരോ ിക്ുന്നുണ്ടക. ഇരുമ്പക ,ടിൻ ,ഫകളക്സകഷ്ീറ്ുകൾ തുടങ്ങിയവഉ പബ്യോരിച്ചി്ു 

ള്ളബ്ബോര്ുകൾസ്ഥോപിക്ുന്നതകനിയമവിരുദ്ധമോണക. നിര്മ്മോണചച്ചലേയക്തി 

രതശ്പവര്ത്ികൾക്ക 3000 രൂപയുംചപോതുശ്പവര്ത്ികൾക്ക 5000 രൂപയുംആണകപരമോവധി 

െിലവകഎന്നോണകആനുവല്മോറര് ര്ക്ുലര്നിഷ്കര്ഷ്ിക്ുന്നതക.  ിഐബിഅടങ്ങുന്ന 

ഒരുബ്ഫോബ്്ോ വര്ക്കഫ യലില്ഉൾചപടുത്ണംഎന്നതകനിര്ബന്ധമോണക.  

ശ്ക ശ്പവൃത്ിയുചട് ESTIMATE എം്ബുക്ില്് ഫീല്ില്്് ന്ദര്രനം്

കചണ്ടത്ിയതക 

1 െുണ്ടനീര്ത്ടപരിപോലനശ്പവ

ര്ത്ികൾ(കല്ലകകയ്യോലനിര്മോ

ണം)വിളക്ുവ്ംഭോരംWC/32931
1 

5000 5000 നിര്േിഷ്ടമോതൃകയില്ഉള്ള ിഐബി

സ്ഥോപിച്ചതോയികോണുവോൻ ോധിച്ചു 

2 കബ്മ്പോറുനിര്മോണം-

മോധവിഎംചകIF/404239 

900 900 നിര്േിഷ്ടമോതൃകയില്ഉള്ള ിഐബി

സ്ഥോപിച്ചതോയികോണുവോൻ ോധിച്ചു 



11 
 

3 കബ്മ്പോറുനിര്മോണം-

ബ്ശ്പമകുമോരിഎIF/404243 

900 900 നിര്േിഷ്ടമോതൃകയില്ഉള്ള ിഐബി

സ്ഥോപിച്ചതോയികോണുവോൻ ോധിച്ചു 
4 കബ്മ്പോറുനിര്മോണം-

ബ്ജോര്ജകഅരറിൻIF/404250 

900 900 നിര്േിഷ്ടമോതൃകയില്ഉള്ള ിഐബി

സ്ഥോപിച്ചതോയികോണുവോൻ ോധിച്ചു 
5 കബ്മ്പോറുനിര്മോണം-

ശ്രീധരൻപിവിIF/404247 

900 900 നിര്േിഷ്ടമോതൃകയില്ഉള്ള ിഐബി

സ്ഥോപിച്ചതോയികോണുവോൻ ോധിച്ചു 

6 കബ്മ്പോറുനിര്മോണം-

 ര വതിപിIF/404240 

900 900 നിര്േിഷ്ടമോതൃകയില്ഉള്ള ിഐബി

സ്ഥോപിച്ചതോയികോണുവോൻ ോധിച്ചു 

7 കബ്മ്പോറുനിര്മോണം-

പിരോമെശ്ന്ദൻIF/404246 

900 900 നിര്േിഷ്ടമോതൃകയില്ഉള്ള ിഐബി

സ്ഥോപിച്ചതോയികോണുവോൻ ോധിച്ചു 

8 കബ്മ്പോറുനിര്മോണം-

ടിഎശ് ോധകൃഷ്ണൻ 
IF/404244 

900 900 നിര്േിഷ്ടമോതൃകയില്ഉള്ള ിഐബി

സ്ഥോപിച്ചതോയികോണുവോൻ ോധിച്ചു 

12.ദറാസ്ഗാര്ടേിനം 

ചതോഴില്ആവരയകതകൃതയമോയിരജിറര്ചെയ്യുന്നതിനുംചതോഴിലോളികളുചടഅര്ഹതകളുംഅവകോരങ്ങളും

അവചരബ്ബോധയചപടുത്ുന്നതിനുംപദ്ധതികൾപരിഹരിക്ുന്നതിനുമോയിബ്റോസ്ഗോര്േിനം ംഘടിപിബ്ക്ണ്ടതോ

ണക.  ബ്റോസ്ഗോര്േിനത്ിചന്കുറിച്ചക്ചതോഴിലോളികൾക്ക്യോചതോരു്വിധ്അറിവും്ഇല്ല 

13.വിജിലൻ ്ആൻഡ്് ദമാണിറ്റിംഗ്കമ്മിറ്ി(ജാഗ്ഗതദമല്ദനാ് മിതി 
 
ഓബ്രോശ്രോമപഞ്ചോയത്ിലുംഅഞ്ചകഅംരങ്ങളുള്ളജോശ്രതബ്മല്ബ്നോ് മിതിരൂപീകരിബ്ക്ണ്ടതോണക. ഇതില് 

പ്ികജോതി-പ്ികവര്രവിഭോരങ്ങൾബ്ക്വണ്ടശ്ത ശ്പോധോനയംനല്ബ്കണ്ടതുംപകുതിബ്പര് കശ്തീകൾ ആയിരി 

ബ്ക്ണ്ടതുമോണക.ഏറ്വുംകുറഞ്ഞകോലയളവിബ്ലക്ക VMC ചയനിയമിബ്ക്ണ്ടതകശ്രോമ ഭയോണക. ശ്പവര്ത്ി 

സ്ഥല ന്ദര്രനംചതോഴിലോളികളുമോയിആരയവിനിമയംനടത്ല് ,ബ്രഖകളുചടപരിബ്രോധന ,ശ്പവര്ത്ി 

സ്ഥല ൗകരയങ്ങളുചടപരിബ്രോധന ,ശ്പവര്ത്ികളുചടരുണനിലവോരംനിര്ണയിക്ല്, തുകനിര് ണയം 

ശ്പവര്ത്ിയില്ഉടനീളമുള്ളറിബ്പോര്്ിംരകശ്പവര്ത്ിയുചട വഭോവചത് ംബന്ധിച്ചുള്ളരുണപരമോയവിലയി

രുത്ല്എന്നിവയോണകശ്പധോനെുമതല. VMC എല്ലോശ്പവര്ത്ികളും പരിബ്രോധിബ്ക്ണ്ടതും മൂലയനിര്ണയര 

ജിററില്ബ്രഖചപടുബ്ത്ണ്ടതുംബ് ോഷ്യല്ഓിറ്ക മയത്കഅവശ്രോമ ഭയില് മര്പിബ്ക്ണ്ടതുമോണക VMC 

റിബ്പോര്്കഒരുചപോതുബ്രഖയോയികരുബ്തണ്ടതുംആവരയചപടുന്നതിനനു രിച്ചകഒരുചപോതുബ്രഖയോയിപഞ്ചോയ

ത്കനിന്നുംലഭിബ്ക്ണ്ടതുംആണക.ഏഴക്അംരങ്ങളോണകനിലവില്  ഉള്ളതക.്ക റ്ക്യറിയില്്എല്ലോരും്ഒപക്

വച്ചതക്കണ്ടു്എന്നിരുന്നോലും്്ഫീല്ക്് ന്ദര്രന്ബ്വളയില്്്മന ിലോക്ോൻ് ോധിച്ചതക്വിജിലൻ കആൻക് 

ബ്മോണിറ്റിംഗ്കമ്മിറ്ി്യുചട് ന്ദരക നം്കുറവോണു്എന്നോന്നു 

ശ്ക ബ്പരക്വിവരങ്ങൾ Contact number 

1 പി്വി്കുഞ്ഞികണ്ണൻ  9947974875 

2 പി്െശ്ന്ദൻ  9495780233 

3 ലക്ഷ്മണൻ്അടിബ്യോടി പി  9745295899 

4 ബ്ജോര്ജക്മോറര്  9496463673 

5 പത്മനോഭവൻ കുടിയില്  9447374032 

6  ിന്ധു്ബ്രോപോലകൃഷ്ണൻ  9961858693 

7 ഉഷ്്കുമോരി വി പി  9447438891 

8 വത്സല രോജൻ  9646677317 

9 നിര്മല  ുധോകരൻ  9496916054 

14.േതണ്ടത്ലുേൾ  

➢ പരിബ്രോധനയകക്ക വിബ്ധയമോക്ിയകല്ലക കയ്യോല നിര്മോണം ,കബ്മ്പോറക്പിറ്ക 

,കൃതയമോയഅളവില് ഇബ്പോഴുംഫീല്ില് കോണുവോൻ  ോധിച്ചതകഅഭിനന്ദനമര്ഹിക്ുന്നു. 

➢ ചതോഴിലുറപകപദ്ധതിയുചട ുതോരയതഉറപുവരുത്ുന്നതിനകശ്പവൃത്ിആരംഭിക്ുന്നതിനുമു

മ്പകപദ്ധതിവിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയശ്പോബ്േരികഭോഷ്യിലുള്ള ിറ്ി ണ് ഇൻഫര്ബ്മഷ്ൻ 

ബ്ബോര്ക് ശ്പവൃത്ിസ്ഥലത്കസ്ഥോപിച്ചി്ുളളതകഅഭിനന്ദോര്ഹമോയകോരയമോണക 
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➢ നിര്േിഷ്ട് അബ്പക്ഷ് ബ്ഫോറത്ില്് ചതോഴിലിനു് അബ്പക്ഷ് നല്കിയതക്

അഭിനന്ദോര്ഹമോന്നു.അതില്് അബ്പക്ഷ് നല്കുന്ന് തീയതി് കൂടി് ബ്രഖ് ചപടുത്ിയോല്്

നന്നോയിരുന്നു 

➢ മുഴുവൻ ചതോഴിലോളികൾക്ുംപഴയചതോഴില് 

കോര്ഡ്പു തുക്ിപുതിയചതോഴില്കോര്ഡ്പഞ്ചോയത്ില് 

നിന്നുംഅനുവേിച്ചി്ുണ്ടകചതോഴിലോളികൾക്വിതരണംചെയ്തപുതിയചതോഴില് കോര്ില് 

വിവരങ്ങൾ കൃതയമോയിബ്രഖചപടുത്ിയിരിക്ുന്നില 

➢ ചതോഴിലുറപകനിയമംഅനുരോ ിക്ുംശ്പകോരംചതോഴിലോളികൾക്കശ്പവൃത്ിഇടങ്ങളില് 

അടിസ്ഥോനച ൗകരയങ്ങൾ ലഭയമോകുന്നില്ല(കയ്യുറ,കോലുറഎന്നിവ).ശ്പഥമ്രുശ്രുഷ്്കിറ്ക) 

➢ ശ്പവൃത്ിഅനുവേിച്ചബ്ഫോറംഫയലില്   ൂക്ഷിച്ചതോയികോണുവോൻ  ോധിച്ചില്ല. 

➢ കബ്മ്പോ കറകകുനിര്മോണംഎന്നശ്പവൃത്ിഫയിലില് ഭൂവുടമകളുചടയും അബ്പക്ഷയും 

നികുതിര ീതും ൂക്ഷിച്ചിരിക്ുന്നു,ഇതുംഅഭിനന്ദനംഅര്ഹിക്ുന്നു.  

➢ പരിബ്രോധനയകക്വിബ്ധയമോക്ിയവര്ക്ക് ഫയലിലുംഎംബുക്ക്  ൂക്ഷിച്ചിരുന്നു.എംബുക്ില് 

അളവുകൾ 

ശ്പവൃത്ിപൂരകതികരിച്ചഎല്ലോഭൂശ്പബ്േരത്ിനകറകചനയുംഭൂവുടമയുചടബ്പരുംബ്െര്ക്ോത്തക്്

ഒരു്ബ്പോരോയ്മ്ആണക 

➢ വിജിലൻ കആൻക് ബ്മോണിറ്റിംഗ്കമ്മിറ്ിഅംരങ്ങൾ് ഫീല്ക്്  ന്ദര്രനം് വളചര് പരിമിത്

മോണക 

➢ വോര്ഷ്ികമറര്  ര്ക്ുലര് ശ്പകോരംഒരുവര്ക്കഫയലില്22 ബ്രഖകൾ 

 ൂക്ഷിബ്ക്ണ്ടതുണ്ടക.പശ്ന്ത്ണ്ടു്ബ്രഖകൾ  ഫയലില്  ൂക്ഷിച്ചി്ുണ്ടക. 

➢ ചതോഴിലുറപകപദ്ധതിഓഫീ ില്  ൂക്ഷിബ്ക്ണ്ടഏഴുചറജിററില്  ൂക്ഷിക്ുന്നുണ്ടക. 

➢ ഓഫീ ില് ബ് ോഫകറ്ക് ബ്കോപിആയിഅക്ഷോംരബ്രഖോംരങ്ങൾ 

അടയോളചപടുത്ിയജിബ്യോടോരകകബ്ഫോബ്്ോശ്രോഫ്സൂക്ഷികുനുണ്ടകഎങ്കിലുംഫയലുകളില് 

കോണോൻ ോധിച്ചില്ല. 

➢ 4ആം വോര്ക ചമമ്പര് പി രോമെശ്ന്ദൻ നകചറയും ബ്ശ്പമകുമോരിയുചടയും കബ്മ്പോ കറക കുഴികൾ 

ഉപബ്യോരിക്ോൻ തുടങ്ങിയില്ല.കോരണം അബ്നവഷ്ിെബ്പോൾ പഞ്ചോയത്കഇല് നിന്നും 

ബ്നോക്ോൻ വന്നി്ക ഉപബ്യോരിക്ോൻ ആചണന്നക പറഞ്ഞു. 

➢ ചതോഴിലോളികൾക്ക  പണികൾ വളചര കുറവോണക. മഴക്ുഴിയും കല്ലക കയ്യോലയും മോശ്തബ്മ 

ലഭിക്ന്നുള്ളൂ.തടയണബ്പോലുള്ള ശ്പവര്ത്ികൾ ബ്വണചമന്നക ചതോഴിലോളികൾ 

ആവരയചപ്ു. 

15.നിര്ടദേശങ്ങൾ 

● ശ്പോബ്േരികഭോഷ്യിലുള്ളഎറിബ്മറ്ുംശ്പവൃത്ിസ്ഥലങ്ങളില് ലഭയമോക്ണം. 

● ചതോഴിലുറപില് അനുവേനീയമോയതുംമുൻരണനശ്കമത്ിലുംശ്പവൃത്ികൾ ഏചറ്ടുക്ോൻ 

ശ്രദ്ധിബ്ക്ണ്ടതുണ്ടക. 

● ചതോഴില് അബ്പക്ഷകൾ ശ്ഫണ്ടക് ഓഫീ ില്  വീകരിക്ുകയും 

ആയതിനുകകപറകശ്റ ീതകനല്കുകയുംചെബ്യ്യണ്ടതോണക. 

● ബ്മറ്ക് കൂ്മോയിഅബ്പക്ഷനല്കുബ്മ്പോൾ ചതോഴില് ആവരയമുള്ളവചര 

ഉൾചപടുത്ിഅബ്പക്ഷചകോടുക്ോൻ ശ്രമിക്ുക, 

● ഉബ്േയോരസ്ഥര് ബ്രഖകളില് ഒപുചവക്ുബ്മ്പോൾ തീയ്യതികൂടിബ്രഖചപടുബ്ത്ണ്ടോതോണക. 

● വിജിലൻ ക് ആൻക് ബ്മോണിറ്റിംഗ്കമ്മറ്ിഅംരങ്ങചള6 മോ ം കൂടുബ്മ്പോൾ 

തിരചഞ്ഞടുബ്ക്ണ്ടതോണക. വിഎം ിയുചടഅഭിശ്പോയങ്ങൾ ക റ്കയറിയില് 

കൃതയമോയിബ്രഖചപടുബ്ത്ണ്ടതോണക. 

● പദ്ധതിയുചടരരിയോയരീതിയിലുള്ളനടത്ിപിനവിഎം ിയുചടഇടചപടലുകൾ ശ്പവൃത്ി 

സ്ഥലങ്ങളില് ഉണ്ടോബ്വണ്ടതുണ്ടക. 

● ചതോഴിലുറപില് ഏചറ്ടുക്ുന്നശ്പവൃത്ികളുചടആസ്തികൾ േീര്ഘകോലനില 

നില്പിനകആവരയമോയ ോബ്ങ്കതികനിര്ബ്േരങ്ങൾചതോഴിലോളികൾക്കഓവര് ീയര് മോര് 

നല്ബ്കണ്ടതുംപോലിക്ുന്നുചണ്ടന്നകഉറപുവരുബ്ത്ണ്ടതുമോണക. 

● ചെക്ക് ലവീഫക് ബ്പോചലശ്പോധോനയംഉള്ളമ കചറര് ബ്റോളില് യോചതോരുവിധ ചവ്ിതിരുത്ലും 

പോടില്ല.ഹോജര് കൃതയമോയിബ്രഖചപടുത്ണം 

● മറര് ബ്റോളില് ശ്പസ്തു തശ്പവൃത്ിയുചടഅളവുകൾ ബ്രഖചപടുത്ുന്ന 

എം.ബുക്ിൻചറനമ്പര്ബ്രഖചപടുബ്ത്ണ്ടതോണക.   

● മറര് ബ്റോളില്  ോക്ഷയചപടുത്ുന്നഉബ്േയോരസ്ഥര് തീയ്യതികൂടിബ്രഖചപടുത്ുവോൻ 

ശ്രദ്ധിബ്ക്ണ്ടതുണ്ടക. 
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● ചതോഴിലിടങ്ങളില് അടിസ്ഥോനച ൗകരയങ്ങൾനിര്ബന്ധമോയുംഒരുക്ണം. 

● വയക്തിരതശ്പവൃത്ികൾ നടത്ുബ്മ്പോൾ അചതകോര്ുഉടമയകക്കതചന്നചതോഴില് 

ലഭയമോക്ണം 

● ചതോഴിലിടങ്ങളില് 

നടക്ുന്നഅപകടങ്ങൾക്കഎശ്തയുംചപ്ന്നകെികിത്സ ഹോയംലഭയമോകുന്നനടപടികൾ 

ഉണ്ടോകണം 

● ശ്പവൃത്ികൾ തിരചഞ്ഞടുക്ുബ്മ്പോൾ അതതകശ്പബ്േരത്കഅനുബ്യോജയമോയശ്പവൃത്ികൾ 

തിരചഞ്ഞടുക്ോൻ ശ്രദ്ധിക്ണം .ശ്പബ്തയകിച്ചകമഴകുഴിബ്പോലുള്ളശ്പവൃത്ികൾ  

● ശ്രോമ ഭരജിറര് ബ്പജ്നമ്പര് ഉള്ളബ്രജി കചറര് തചന്നവോര്ക് തലത്ില്  ൂക്ഷിക്ണം 

● എല്ലോശ്പവൃത്ികളിലുംനിര്ബന്ധമോയും ിഐബിസ്ഥപിെിരിക്ണം 

● ചതോഴില്കോര്ില് നിര്ബന്ധമോയും ബ്ഫോബ്്ോ പതിപിക്ണം.  

ഉപ ംഗ്ഗഹം 

ശ്പവര്ത്ികൾതിരചഞ്ഞടുക്ുബ്മ്പോൾഅതീവജോശ്രതപുലര്ബ്ത്ണ്ടതുണ്ടക. 

ഭൂമിചയപുനരുജ്ജീവിപിക്ുന്നതിനു൦അതുവഴി ുസ്ഥിരവിക നം ോധയമോകുന്നതിനുംലകക്

ഷ്യംചവച്ചി്ുള്ളചതോഴിലുറപുപദ്ധതിയുചടപ്ലോനിംരക , 

നടത്ിപകഎന്നിവ ോമൂഹികപോരിസ്ഥികമോനേണ്ഡങ്ങൾപോലിെകചകോണ്ടകരോ കശ്തീയമോയിത്ചന്ന

നടപിലോബ്ക്ണ്ടതുണ്ടക. 

എങ്ങചനചയങ്കിലുംശ്പവര്ത്ികൾനടപിലോക്ിചെലവകകൂ്ുകഎന്നുംചതോഴിലോളികൾച്തോഴില്

േിനങ്ങൾകൂ്ുകഎന്നുംമോശ്തമോവരുതകനിലപോടുകൾ.   

വയക്തമോയകോഴ്ചപോടില്ലോചതഅരോ കശ്തീയമോയരീതിയില്ശ്പവര്ത്ികൾചതചരചഞ്ഞടുക്ുന്നതും

ചെയ്യുന്നതും , 

കോലോനു ൃതമല്ലോത്ശ്പവര്ത്ികൾചെയ്യുന്നതുംഇതിനകചറയഥോര്ത്ഥലക്ഷയചത്കളങ്കചപടുത്ു

ന്നതോയിവിഷ്മബ്ത്ോചടബ്നോക്ിനില്ബ്ക്ണ്ടിവരുന്നതകആരങ്കോജനകമോണക. 

ഈ ോമൂഹികപരിബ്രോധനഒരുഉയിര്ചത്ഴുബ്ന്നല്പിനു ോധയമോകുന്നശ്പതയോരബ്യോചടഈറിബ്പോ

ര്്ക മര്പിക്ുന്നു.  

അനുബന്ധം- 1-  

തതാഴിലുറപ്പുപദ്ധതിയില്ഏതറ്ടുത്്തെയ്യാൻപറ്ിയഗ്പവൃത്ിേൾ 

1.  വിഭാഗംഎ :ശ്പകൃതിവിഭവപരിപോലനവുമോയിബന്ധചപ്ചപോതുശ്പവൃത്ികൾ 

2.  വിഭാഗംബി: 

 മൂഹത്ില്അവരതഅനുഭവിക്ുന്നവിഭോരങ്ങൾക്ുള്ളവയക്തിരതആസ്തികൾഖണ്ഡി

ക 5ല്പരോമര്രിക്ുന്നകുടുംബങ്ങൾ്മോശ്തം 

3.  വിഭാഗം ി: 

ബ്േരീയശ്രോമീണഉപജീവനമിഷ്ൻനിബന്ധനകൾഅനു രിക്ുന്ന വയം ഹോയ ംഘങ്ങ

ൾക്കചപോതുഅടിസ്ഥോന ൗകരയങ്ങൾ 

4.  വിഭാഗംഡി: ശ്രോമീണഅടിസ്ഥോന ൗകരയങ്ങൾ 

അനുബന്ധം: വിവിേതലത്ിലുള്ളഉദേയാഗസ്ഥരുതടെുമതലേൾ. 

ദമറ്്് മാരുതടെുമതലേൾ. 

● ചതോഴില് കോര്ില് ആവരയമുള്ളവിവരങ്ങൾ ബ്രഖചപടുത്ുക. 

● മറര് ബ്റോളില് ചതോഴിലോളികളുചടഹോജര് ഉറപുവരുത്ുക.  

● ബ്മറ്കമോരുചടപരിരീലനങ്ങളില് പചങ്കടുക്ുക. അറിവുകൾ ചതോഴിലോളിക 

ളുമോയിപങ്കുചവക്ുക 

● ശ്പവൃത്ിഇടങ്ങളില് ആവരയമോയച ൗകരയങ്ങൾ ഉബ്ണ്ടോഎന്നകഉറപുവരുത്ുക 

● ക റ്കയറിയില് ബ്മോണിറ്റിംരിനവരുന്നഉബ്േയോരസ്ഥചരചകോണ്ടകഒപവയകപിക്ണം 

● ചതോഴിലോളികൾക്കഅവരുചടപത്ുഅവകോരങ്ങചളകുറിച്ചകപറഞ്ഞുചകോടുക്ുക

യുംഅവചരബ്ബോധോവതകകരിക്ുകയുംചെയ്യുക 

● പുതിയചതോഴില് ഇടങ്ങൾ കചണ്ടത്ുവോനുംപുതിയചതോഴില് 

ആ ൂശ്തണംചെയ്യുവോനുംചതോഴിലോളികചള ഹോയിക്ുക . 
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● കൃതയമോയിബ് ോഷ്യല് ഓിറ്ക് ശ്രോമ ഭയിലും,ചശ്പോജകകറ്ക് 

മീറ്ിങ്ങിലുംപരിരീലനകയോമ്പിലുംപചങ്കടുക്ുക. 

● മറ്ുചതോഴിലോളികൾക്കകൂടിബ്മറ്ക് 

നകചറെുമതലകളിബ്ലക്കകടന്നുവരോനുള്ള ോഹെരയംഉണ്ടോക്ുക 

● ചതോഴിലോളികളുമോയിനിരന്ത്ര മ്പര്ക്ംപുലര്ത്ുകയുംകൂടുതല് 

ബന്ധംസ്ഥോപിക്ുകയുംചെയ്യുക. 

● ശ്പവൃത്ിസ്ഥലങ്ങളില് ശ്പവൃത്ിയുചടബ്മല്ബ്നോ്ം 

ഓവര്ട ീയര്ട /എഞ്ചിനീയര്ട 

 

● ശ്പവൃത്ികളുചടഎറിബ്മറ്കതയ്യോറോക്ല്. 

● ശ്പവൃത്ിയുചട ോബ്ങ്കതികകോരയങ്ങളുംഅളവുകളുംചതോഴിലോളികൾക്കപറഞ്ഞു

ചകോടുക്ുക. 

● ശ്പവൃത്ിയുചടഅളവുകൾ 

ബ്രഖചപടുത്ികൂലിനല്കുന്നതിനോവരയമോയനടപടികൾ ചെയ്യുക. 

പഞ്ചായതസെഗ്േ്റി /അ ിസ്റ്റന്റത് ഗ്േ്റി 

● പദ്ധതിയുചടബ്മല്ബ്നോ്ം. 

● ബില്ലുകൾ അംരീകരിക്ല്. 

● ചതോഴിലോളികളുചടബ്വതനംയഥോ മയംഅവരുചടഎചക്ൗണ്ടില് 

എത്ിചയന്നതകഉറപുവരുത്ല്. 

● മറര് ബ്റോള്സോക്ഷയചപടുത്ിചതോഴില് അനുമതിനല്കുക,  

ഗ്പവൃത്ിപൂര്ടത്ീേരിച്ചഭൂഗ്പദേശങ്ങളുതടവിവരങ്ങൾ                                      

ശ്ക കല്ലക കയ്യോല നിര്മോണം  കബ്മ്പോറു നിര്മോണം  

1 ബ്മരി്മോതയു              39m വി്ചജ ബ്തോമ ക        78m ബ്ശ്പമകുമോരി  എ  

2 ഫിലിപക്ബ്തോപില്     78m ഷ്ോജി്പി ചക            97.5m ബ്ജോര്ജക്അരറിൻ  

3 കല്ലയോണി്എ്ുമ്മല്  39m  ജി്എം                  19.5m ശ്രീധരൻ്പി വി  

4 പി്ടി ബ്ജോര്ജക             201.5m ജോനകി് കുഞ്ഞിക്ണ്ണൻ 
45.5m 

 ര വതി്പി  

5 അരറിൻ്ബ്ജോ ഫക  97.5m അബ്രോകൻ്്്്്്്്്്്്്്26m പി്രോമെശ്ന്ദൻ  

6 വര്രീ ക്എനകചജ       97.5m ആലീ ക്വര്രീ ക     26m പി്എ ക രോധോകൃഷ്ണൻ നോയര്  

7 കുഞ്ഞിരോമൻ് പുതിയിടതക  
26m 

ലക്ഷ്മണൻ്കോരയില്    91m മോധവി എം ചക  

ഗ്ഗാമ ഭനിര്ടദേശങ്ങൾ 

• ചതോഴില്കോര്ഡ്നിലവില്ലഭിച്ചി്ുള്ളഭൂവുടമകൾഅവരുചടസ്ഥലത്കപണിചയടുക്ുബ്മ്പോ

ൾമോശ്തംചതോഴിലുറപുപദ്ധതിയില്പങ്കോളികളോവോചതചതോഴിലുറപുമോയിബന്ധചപ്എല്ലോ

െര്ച്ചയിലുംമീറ്ിങ്ങുകളിലുപചങ്കടുക്ണം 

• മോ കബ്ശ്ടോളിനകചറഒപകഇടുന്നബ്കോളംവലുതോക്ുക 

• എറിബ്മറ്കജനകീയമോക്ുക 

• ചതോഴിലിടങ്ങളില്്അടിസ്ഥോന് ൗകരയം്ലഭിക്ുന്നില്ല. 

• ചതോഴിലോളികൾക്ക്ആവരയോനു രണം്്ചതോഴില്്ലഭയമകുനില്ല 

• ചതോഴിലോളികൾ്ചതോഴിലിനോയി്്അബ്പക്ഷ്നലകക്ുനില്ല് 

• വി്എം് ി്കൃതയമോയി്ശ്പവര്ത്ികുന്നില്ല്, 

• എല്ലോ്ശ്പവൃത്ികളിലും്് ി്ഐ്ബി്സ്ഥോപിക്ുന്നില്ല 

തതാഴിലുറപ്്പ്ഉദേയാഗസ്ഥരില്്നിന്നും്ലഭിച്ച്മറുപടി് 

• ചതോഴിലോളികളികളില്്നിന്നും്കൃതയമോയ്അബ്പക്ഷ്ലഭികോറില്ല് 
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• വി്എം് ി്അംരങ്ങൾക്ക്എന്ത്ക്ചെയ്യണം്എന്നറിയില്ല്എന്നും ,്വി്എം് ി്

പുന ംഘടിപിക്ോനുള്ള്ശ്പവര്ത്നം്ഉണ്ടോകും. 

ശ്രോമ ഭ്തീരുമോനങ്ങൾ 

• ബ്മറ്ക്്മുഖോന്ത്ിരം്എല്ലോ്ചതോഴിലോളികളും്്ഒപി്്ചതോഴിലിനോയുള്ള്അബ്പക്ഷ്്

(തീയതി്ബ്രഖ്ചപടുത്ി്)പഞ്ചോയത്ക്്ശ്ഫണ്ടക്്ഓഫീ ക്വഴി് നല്കുവോൻ്

തീരുമോനമോയി 

• കുടിചവള്ള് ൗകരയം് ,്കയ്യുറ്കോലുറ്്എന്നിവ്ലഭിക്ുനതിനോയി്പഞ്ചോയത്ില്

തീരുമോനിച്ചു്അബ്പക്ഷ്നല്കോൻ  

• വി്എം് ി്പുന ംഘടിപിക്ോനുള്ള്ശ്പവര്ത്നം്ഉണ്ടോകും. 

• ശ്പവൃത്ി്തുടങ്ങും്മുൻപക്് ി്ഐ്ബി്സ്ഥോപിക്ുനതിനോയി്തീരുമോനിച്ചു 

• എ്എം് ി്ശ്പകോരം്വര്ക്ക്്ഫയലില്്ഇരുപത്ി്രണ്ടു്ബ്രഖകൾ് ൂക്ഷിക്ോൻ്

തീരുമോനിച്ചു 

 

 


