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ആമുഖോം 
ഇന്ത്യയില് ാധാരണക്കാരായജനങ്ങളുതെതതാഴില്തെയ്യുവാനുള്ളഅവോശതെ ം

രക്ഷിച്ച്നിലനിര്ടെുന്നതിനായി 2005 ത പ്റ്ംബര്ട അഞ്ാം തീയതി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ 

തതാഴിലുറ പ്്പനിയമംനിലവില്വന്നു. അവിേഗ്ധ ോയിേ തതാഴിലില് ഏര്ടതപ്പൊൻ 

 ന്നദ്ധതയുള്ള ഗ്ഗാമഗ്പദേശങ്ങളില് അധിവ ിക്കുന്ന ഏതതാരു േുെുംബെിനും 

ഒരു ാമ്പെിേവര്ടഷ്ം 100 േിവ െില് േുറയാെ തതാഴില് ഉറപ്പാക്കുന്നദതാതൊപ്പം 

ഗുണദമന്മയുള്ളതും സ്ഥായിയായി്ുള്ളതും ഉല്പാേന ക്ഷമവുമായ ആസ്തിേളുതെ 

 ൃഷ്ടിയാണ ്ഈപദ്ധതിയുതെ മുഖ്യലക്ഷയം. േരിഗ്േരുതെ ഉപജീവനവും  ആയിബന്ധതപ്പ് 

വിഭവാെിെറ ശക്തിതപ്പെുെുേയും  ാമൂഹിേമായി പിദന്നാക്കംനില്ക്കുന്ന എല്ലാ 

േുെുംബങ്ങതളയും പദ്ധതിയില് ഉൾതപ്പെുെുേയും പഞ്ായഗ്ൊജ്സ്ഥാപനങ്ങതള 

ശക്തിതപ്പെുെുേ എന്നതും ഇതിൻതറലക്ഷയമാണ്. വിബ്രഷ്തകൾ 
 

➢ നിയമത്ിൻചറപിൻബലമുള്ളഅവകോരോധിഷ്ഠ ിതപദ്ധതി 

➢ ശ്രോമപഞ്ചോയത്കശ്പബ്േരത്കതോമ ിക്ുന്ന 18 

വയസ്സകപൂര്ത്ിയോയഏചതോരോൾക്ുോംപദ്ധതിയില്പങ്കോളിയോകോോം 

➢  കശ്തീക്ുോംപുരുഷ്നുോംതുലയബ്വതനോം 

➢ പരിസ്ഥിതി ോംരക്ഷണോംകോര്ഷ്ികബ്മഖലയിചലഅടിസ്ഥോന ൗകരയവിക നോം

എന്നിവയകക്കമുൻരണന 

➢ ചതോഴിലോളികൾതചന്നശ്പവര്ത്ികൾകചെത്ുകയുോംആ ൂശ്തണചത് ഹോയി

ക്ുകയുോംചെയ്യുന്നു 

➢ ആ ൂശ്തണത്ിലുോംനിര്വഹണത്ിലുോംതികഞ്ഞ ുതോരയത 

➢ കരോറുകോചരഇടനിലക്ോബ്രോഇല്ല 

➢ ചപോതുജനപങ്കോളിത്ബ്ത്ോചടബ്ലബര്ബഡ്ജറ്ക 

➢ ബോങ്കകബ്പോബ്റോഫീ വഴിമോശ്തോംബ്വതനവിതരണോം 

➢  കശ്തീകൾക്ക്മു ൻരണന 

➢ കമ്പ്യൂ്ര്ര ോംഖലവഴിയുള്ളബ്മോണിറ്റിോംഗ്സോംവിധോനോം 

➢ ശ്രോമ ഭപദ്ധതിഓിറ്കചെയ്യുന്നു 

ബ്േരീയശ്രോമീണചതോഴിലുറപകപദ്ധതിശ്പകോരോംശ്രോമപഞ്ചോയത്കശ്പബ്േരത്കനടപിലോക്ുന്നമുഴുവൻ

ശ്പവ ത്ികളുോംബ് ോഷ്യല്ഓിറ്ി്ിനുവിബ്ധയമോക്ണചമന്ന17(2) വകുപകനിഷ്കര്ഷ്ിക്ുന്നു 

പദ്ധതിശ്പവര്ത്നചത്പറ്ിയുോംചപോതുധനോംെിലവഴിക്ുന്നതിചനപറ്ിയുോംപൗര മൂഹോംനടത്ു

ന്നപര യവുോം വതശ്രവുമോയപരിബ്രോധനയോണകആണകബ് ോഷ്യല്ഓിറ്കഅഥവോ ോമൂഹികപരി

ബ്രോധന .ചതോഴിലുറ പകനിയമശ്പകോരോം വര്ഷ്ത്ില് രെുതവണ ബ് ോഷ്യല് ഓിറ്കശ്രോമ ഭകൾ 

എല്ലോവോര്ിലുോം ക തയമോയിന ടബ്ത്െതോ ണകബ് ോഷ്യല് ഓിറ്കലൂചട അഴിമതി 

ഇല്ലോതോക്ുന്നതിനുോം  ുതോരയത ഉറപുവരുത്ുന്നതിനുോം കോരയക്ഷമത 

വര്ധിപിക്ുന്നതിനക ത്ഭരണോംഉറപോക്ുന്നതിനുോംകഴിയുന്നു.പദ്ധതിപണോംരരിയോയരീതിയില്

െിലവഴിച്ചി്ുെകഎന്നുോംപണോംചെലവഴിച്ചകഅതുചകോെകപദ്ധതിയുചടലക്ഷയോംകകവരിച്ചി്ുെകഎ

ന്നുോംരുണബ്ഭോക്തോക്ളുചടജീവിതത്ില്രുണകരമോയുോംകോരയമോയമോറ്ോംഉെോയി്ുെകഎബ്്സോഷ്യ

ല്കചെത്ോൻകഴിയുന്നുപദ്ധതിആ ൂശ്തണ്ണോം. നിര്വഹണോം, ബ്മോണിറ്റിോംഗ്തു ട്ി 

എല്ലോവയക്തികളുോംബ് ോഷ്യല്ഓിറ്കശ്രോമ ഭയില്നിര്ബന്ധമോയുോംപചങ്കടുക്ണോം.മഹോത്മോരോ

ന്ധിബ്േരീയശ്രോമീണചതോഴിലുറപകപദ്ധതിയില് ുരമവുോം ുതോരയവുമോയിബ് ോഷ്യല്ഓിറ്കനട

ത്ുന്നതിനകബ്കരളത്ില് വതശ്രെുമതലയുള്ളബ് ോഷ്യല്ഓിറകറയൂണിറ്കനിലവില്വന്നു 

1.രീതിരോ കശ്തോംതോചഴ പറയുന്ന രീതി അവലോംബിച്ചോണക ഈ റിബ്പോര്്ക തയ്യോറോക്ിയി്ുള്ളതക. 

1. ഓിറ്ക പ്ലോൻ  

2. അഭിമുഖോം :പഞ്ചോയത്ക ശ്പ ിൻറക, ജനശ്പതിനിധികൾ, ച ശ്ക്റി & റോഫക ,ബ്മറ്ക, 
ചതോഴിലോളികൾ, കര്ഷ്കര്,  
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3. ഫയല് പരിബ്രോധന  

4. ഫീല്ക  ന്ദര്രനോം, നിരീക്ഷണോം  

5. റഫറൻ ക: വിക നബ്രഖ, വോര്ഷ്ിക പദ്ധതി ബ്രഖ, എോംഐഎ ക, രജിററുകൾ 

6. വിവര്ളുചട ബ്ശ്കോീകരണോം: ബ്ശ്കോ ക ചവരിഫിബ്ക്ഷ്ൻ, അവ ോനവ് െര്ച്ച 

7. കരടക റിബ്പോര്്ക തയ്യോറോകക 

8. ബ് ോഷ്യല് ഓിറ്ക് ശ്രോമ ഭ 

2.പഞ്ായെ്്അെിസ്ഥാനവിവരങ്ങൾ     
1 ജില്ല കണ്ണൂര് 
2 ബ്ലോക്ക്്  പയ്യന്നൂര് 
3 അതിരുകൾ്  
 കിഴക്ക് കര്ണോടക്,ഉേയ്രിരി്പഞ്ചോയത്ക് 
 പടിഞ്ഞോറക് ചപരിബ്്ോോം്ശ്രോമപഞ്ചോയത്ക 
 ചതക്ക് ആലബ്ക്ോടക്്പഞ്ചോയത്ക് 
 വടക്ക ഈറക്്എബ്ളരി്ശ്രോമപഞ്ചോയത്ക 

4 വിസ്തീര്ണോം്  75.64്െ്,കി്മീ 

5 വോര്ക്്കളുചട്എണ്ണോം 19 

6 ജന ോംഖയ  30733 

7 പ്ിക്ജോതി 790 

8 സ്കൂ ൾ 15 

9 കുടുോംബശ്രീ്യൂണിറ്ക 286 

10 അോംരൻവോടി 35 

3.ചതോഴിലുറപകപദ്ധതിഅടിസ്ഥോനവിവരോം 

ആചക്രജിറര്്ചെയ്ത്

ചതോഴില്്കോര്ക് 

ആക്ടിവക്്ചതോഴില്്

കോര്ക് 

ചതോഴില്്കോര്ക്്എ ക്

 ി 

നൂറു്ചതോഴില്്േിന്ൾ 

9553 1982 79 444 

4.വാര്ടഡ്്തലെില്   തതാഴിലുറപ്്പപദ്ധതിയില് രജി ്തറര്ട തെയ്തവരുതെവിവരങ്ങൾ 

ആചക്രജിറര്്ചെയ്ത്

ചതോഴില്്കോര്ക് 
ആക്ടിവക്്ചതോഴില്്

കോര്ക് 

ചതോഴില്്കോര്ക്്

എ ക് ി 

നൂറു്ചതോഴില്്

േിന്ൾ 
96 21 3 8 
5.ഓഡിറ്്് നുവിദധയമാക്കിയഗ്പവൃെിേളുതെലിസ്റ്റ് 

ഗ്േ

മ്

ന 

ഗ്പവൃെിയുതെ്ദപര്്

വര്ടക്ക്്്ഐ,ഡി 

ോലയ

ളവ ്

ഗ്പവൃ

െി്

േിന

ങ്ങൾ 

അവിേഗ്ധ്

ബ്വതനോം 

വിേ

ഗ്ധബ്വ

തനോം 

 ാധനങ്ങളുതെ്

തുേ ി്,ഐ്,ബി 

ആതേ 

1 െുെ നീര്ത് ടപരി 

പോലന ശ്പവര്ത്ികൾ 

(കല്ലക കയ്യോല നിര്മോണോം 
) Wc/329312 

21/1/19to1
9/3/19 

460 103522 66300 5000( ി്

ഐബി)+2292(പണിയോ

യുധ വോടക  

177114 

2 വയക്തിരേ കക്ൂ ക 

നിര്മോണോം    ആയിഷ് 

എ ജി      Rs/342968 
17/12/18   
to  10/1/19 

14 2981 3216 900( ിഐബി)+4806(

ചമറ്ീരിയല്cost)+66(പ

ണിയോയുധവോടക) 

11969 

 

3 

വയക്തിരേകക്ൂസ്നിര്

മോണോംജോനകി  ി      
Rs/342969 

19/3/19  to   
29/3/19 

13 2710 3216 900( ിഐബി)+4806(

ചമറ്ീരിയല്cost)+60(പ

ണിയോയുധവോടക) 

11692 
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4 കലഫക ഭവന 

നിര്മോണോം രോമെശ്ന്ദൻ 

എോം If/357847 
23/10/19     
to   10/3/19 

90 24390 ---- ---- 24390 

5 കലഫകഭവനനിര്മോണോം

ബിന്ദു പി  ി    If/357314 23/10/18  
to  11/3/19 

90 24390 ---- ------  

24390 

6 നയുനപക്ഷ ബ്ക്ഷമ 

വകുപിനകചറ ഭവന 

നിര്മോണോം    മീറ വി 

വി If/387133 
18/3/19   to    
23/7/19 

84 22764 ----- ----- 22764 

7 വഴക്ുെോം വര്ക്ക 

ബ്ഷ്ോപക --ബ്കോ്ക്ുന്നക 

ബ്റോക   കല്ലക പോകല് 
Rc/267419 

27/11/18   
to   
11/12/18 

175 33875 20000+
19774(
semi 
skilled) 

5000( ിഐബി)+229253.

89(ചമറ്ീരിയല്cost)+690(

പണിയോയുധവോടക) 

308592.89 

 

6.ഗ്പവര്ടെിേളുതെപരിദശാധനവിവരണം 
തോചഴപറയുന്നശ്പവ ത്ികൾ ആണകപരിബ്രോധനയകക്വിബ്ധയമോക്ിയതക 

 

 ശ്പവ ത്ിയുചടബ്പരക എോം് ബുക്ില്് ബ്രഖ്

ചപടുത്ിയ്അളവക 

ഫീല്ക്് പരിബ്രോധന്്

കെ്അളവുകൾ 

1 െുെനീര്ത്ടപരിപോലനശ്പവര്ത്ികൾ(ക

ല്ലകകയ്യോലനിര്മോണോം)Wc/329312 

Earthwork:67.73m3 

Retaining wall: 256.24 m^3 

 

507.5m 

2 വയക്തിരേകക്ൂസ്നിര്മോണോംആയിഷ്എജിRs/3
42968 

Earthwork:9.718 m3 

Additionallift:2.205 m3 

Drydoublemasoonary്3.605 m3 

Earthfilling:0.495 m3 

നീളോം:2m 

വീതി:1.60m 

3 വയക്തിരേകക്ൂസ്നിര്മോണോംജോനകി ിRs/3429
69 

Earthwork:9.718m3 
Additionallift:2.205m3 
Drydoublemasoonary3.605m3 
Earthfilling:0.495m3 

 

നീളോം :2m 

വീതി :1.60m 

4 കലഫകഭവനനിര്മോണോംരോമെശ്ന്ദൻ  

എോംf/357847 
 

 

 

--------- 

 

 

................. 

5 കലഫകഭവനനിര്മോണോംബിന്ദുപി ി 
If/357314 

 

---------- 

 
................ 

6 നയുനപക്ഷബ്ക്ഷമവകുപിനകചറഭവനനിര്മോ

ണോം മീറവിവിIf/387133 
 

------------- 
 

----------------- 

7 വഴക്ുെോംവര്കകബ്ക്ഷോപക--ബ്കോ്ക്ുന്നകബ്റോക 
കല്ലകപോകല് 
Rc/267419 

മൺപണി :328.2m3 

കല്ലക പോകല് :53.04m3 

ബ്കോൺശ്കീറ്ക&ഷ്്റിങക :121.12m3 

ബ്കോൺശ്കീറ്ക1:3:6    :6.30m3 

ബ്കോൺശ്കീറ്ക     1:2:4    :6.30m3 

നീളോം :109.4m 

വീതി :3m 

േല്ല്േയ്യാലനിര്ടമ്മാണനിര്ടമ്മാണം (WC 
329312)െരിവുള്ളശ്പബ്േരത്കമചണ്ണോലിപകതടയോൻവളചരയധികോം ഹോയിക്ുന്നരീതിയില്ആണകനിര്മ്മോണോം. 

പറമ്പ്ില്നിന്നുോംബ്രഖരിച്ചകല്ലുകൾഉപബ്യോരിച്ചവളചരനന്നോയികല്ലകകയ്യോലനിര്മ്മിച്ചി്ുെക. 

ക തയമോയഅളവുകൾപോലിച്ചകഭൂശ്പക തിക്കഇണ്ുന്നരീതിയില്ഏചറക്ോലോംനിലനില്ക്ുന്നരീതിയില്ശ്പ

വര്ത്ിപൂര്ത്ീകരിച്ചി്ുെക. 

7.അവോശഅധിഷ്ഠ ിതനിരീക്ഷണങ്ങൾ 

മഹോത്മരോന്ധിബ്േരീയശ്രോമീണചതോഴിലുറപകനിയമത്ിലൂചടശ്രോമീണജനതയകക്കചതോഴില് 

നല്കചപടുന്നബ്തോചടോപോംഅവരുചടപത്ുഅവകോര്ളുോം ോംരക്ഷിക്ചപടുന്നു.ബ് ോഷ്യല് 
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ഓിറ്ിലൂചടശ്പവ ത്ികളുചടപരിബ്രോധനയുോംഅബ്തോചടോപോംചതോഴിലോളികളുചടപത്വകോര

്ളുോം ോംരക്ഷിക്ചപടുന്നുചവന്നുോംവിലയിരുത്ുന്നു. 

ചതോഴിലുറപകനിയമത്ിലൂചടചതോഴിലോളികൾക്ക്ലഭയമോയഅവകോര്ചളകുറിച്ചകതോചഴപറയുന്നു. 

1. തതാഴില് ോര്ടഡുമായിബന്ധതപ്പവ: 

ചതോഴില്കോര്ക്ഒരുആധികോരികബ്രഖയോണക 

.മഹോത്മോരോന്ധിബ്േരീയശ്രോമീണചതോഴിലുറപകനിയമത്ിചലചഷ്യൂൾ 2 ശ്പകോരോംചതോഴില് 

കോര്ിനകഅബ്പക്ഷനല്കുന്നകുടുോംബ്ൾക്ക 15 േിവ ത്ിനകോംതികച്ചുോംച ൗജനയമോയിചതോഴില് കോര്ക് 

ലഭയമോക്ണചമന്നകഅനുരോ ിക്ുന്നു. കൂടോചതക തയമോയഇടബ്വളകളില് കോര്ഡ്പുതുക്ിനല്ബ്കെതുമോണക. 

ചതോഴില് കോര്ചഡ്തോഴിലോളികളുചടകകവരോംതചന്നയോണക ൂക്ഷിബ്ക്െചത്ോഴില് ഏര്ചപ്േിവ ്ൾ 

ക തയമോയിബ്രഖചപടുത്ിയിരിക്ുന്നുഎന്നോല് ചതോഴില് കോര്ില് 

അടിസ്ഥോനപരമോയിപൂരിപിബ്കെഎല്ലോഭോര്ളുോംഒഴിഞ്ഞുകിടക്ുന്നു.ചതോഴിലോളിചതോഴില്  

ആവരയചപ്തീയതി,ആവരയചപ്കോലയളവകബ്ജോലിലഭയമോയകോലയളവകലഭയമോയകൂലിഎന്നീഭോര്ൾ 

ഒന്നുോംതചന്നപൂരിപിച്ചി്ില്ല.ആയതിനോല് കഴിഞ്ഞ ോമ്പ്ത്ീകവരകഷ്ോംഇതുചതോഴിലില് 

ഭോരമോയിരുന്നുഎന്നകചതോഴില് കോര്ില് നിന്നുോംമന ിലോക്ോൻ  ോധിച്ചിരുന്നില്ല.ബ്ഫോബ്്ോയുോം പതിപിച്ചില്ല.  

2. തതാഴില് ലഭിക്കുന്നത്സംബന്ധിച്ച്: 

ചതോഴില് കോര്ുള്ളഏചതോരുകുടുോംബത്ിനുോം 100 

േിവ ചത്അവിേഗ്ദകോയികചതോഴിലിനകഅവകോരമുെക. അബ്പക്ഷനല്കിയോല് 

കകപറ്ുരരീതകനല്കുകയുോം15 േിവ ത്ിനകോംചതോഴില്  ലഭയമോക്ണചമന്നുോംനിയമത്ില് 

ശ്പതിപോേിക്ുന്നു..അബ്പക്ഷ വീകരിക്ുന്നമുറയകക്കഅബ്പക്ഷകനകകകപറ്ുരരീതകനിര്ബന്ധമോയുോംനല്കണ

ചമന്നകനിയമത്ില് അനുരോ ിക്ുന്നുെക . ഫയലില് ചതോഴില് അബ്പക്ഷകബ്ളോരരീതിനകചറചകൗെര് 

സ്ലിപ്കോണോൻ  ോധിച്ചി്ില്ല.  

ക തയമോയ് ് അബ്പക്ഷ് ബ്ഫോറത്ില്് വോര്ിചലചതോഴിലോളികൾ അബ്പക്ഷ മര്പിക്ോറുെക് എനകകിലുൻ്

തീയ്യതിബ്രഖ് ചപടുതതതിനോല്് അബ്പക്ഷ് ചകോടുത്് കോലയളവില്് തചന്ന് ക തയമോയിചതോഴില് 

ലഭിച്ചി്ുബ്െോഎബ്ശ്ന്നഖകളില് നിന്നുോംവയക്തമല്ല.  

3.ചതോഴിലില്ലോയ്മദവതനം: 

ചതോഴില് ആവരയചപ്ുകഴിഞ്ഞോല് 15 േിവ ത്ിനകോംചതോഴില് 

ലഭയമോക്ോത്പക്ഷോംചതോഴിലില്ലോയ്മബ്വതനോംലഭിക്ോൻ അവകോരമുെക.വോര്ിചലചതോഴിലോളികൾ 

തീയ്യതിബ്രഖചപടുത്ിബ്രഖോമൂലോംഅബ്പക്ഷ മര്പിക്ോറില്ല 

,അതുചകോെകതചന്നചതോഴിലില്ലോയ്മബ്വതനോംലഭിബ്ക്െ ോഹെരയോംഉെോയി്ില്ല 

4.തഷ്ല്്് ഓ്ദഗ്പാജേ്റ്്്   ംബന്ധിച്ച്: 

വോര്ില് ആവരയമോയവിക നശ്പവ ത്ികൾ കചെത്ുന്നതിചരോഴിലോളികൾക്കഅവകോരോംഉെക. 

ചതോഴില് കചെത്ുന്നതിനുചതോഴിലോളികളുചടയുോംബ്മറ്ിചെയുോംഭോരത്ക് നിന്നുോംപങ്കോളിത്മുെോവുന്നുെക, 

എന്നോല് ചതോഴിലുറപില് അനുവേനീയമോയആസ്തിവിക നശ്പവ ത്ികൾ 

കചെത്ുന്നതിനവോര്ിചലവിവിധബ്മഖലയില് 

ഉള്ളവരുചടപങ്കോളിത്ോംഉെോബ്വെതുെക.പഞ്ചോയത്ില്വോര്ക് തലത്ില്  ശ്രോമ ഭരജി കചറര്  

 ൂക്ഷിക്ുന്നതോയുോം്അതില്്ആക്ഷൻ്പ്ലോൻ്തയ്യോറോക്ിയതോയുോം്കോണുന്നു. 

5.യാഗ്താതെലവ് ംബന്ധിച്ച്: 

ചതോഴിലോളികൾക്ക്തോമ സ്ഥലത്ുനിന്നുോം 5 കിബ്ലോമീറ്ര് െുറ്ളവില് ചതോഴില് 

ലഭിക്ുവോനുള്ളഅവകോരമുെക, ശ്പസ്തു തപരിധിക്ുപുറത്ുചതോഴില് 

ചെബ്യ്യെ ോഹെരയോംഉെോവുകയോചണങ്കില് യോശ്തോബത്യോയികൂലിയുചട 10% 

തുകനിലവിചലകൂലിശ്പകോരോം  27 രൂപ 10 കപ ശ്പവ ത്ിേിവ ്ളില് ലഭയമോക്ണോം. അഞ്ചകകിബ്ലോമീറ്ര് 

പരിധിക്പുറോംചതോഴിലുറപകശ്പവ ത്ിചെയ്തില്ലഎന്നോണുചതോഴിലോളികളില് നിന്നുോംമന ിലോക്ോൻ 

കഴിഞ്ഞതക. 

6.ഗ്പവൃെിസ്ഥലതെത ൌേരയങ്ങൾ  ംബന്ധിച്ച്; 

ചതോഴിലിട്ളില് ലഭിബ്ക്െഅടിസ്ഥോനച ൗകരയ്ളോയശ്പഥമരുശ്രൂഷ്ോ ോംവിധോന്ൾ, 

വിശ്രമ മയചത്തണല്  ൗകരയോം, 

കുടിചവളളോംഎന്നിവചതോഴിലോളികൾചക്ക്സൗജനയമോയിലഭയമോബ്ക്െതുെക.  . 

ചതോഴിലോളികളുമോയുള്ളകൂടിക്ോഴ്ചയില് മന ിലോക്ോൻ ോധിച്ചതകകുടിചവള്ളത്ിനോയിപോശ്തോം,ഗ്ലോ ക് 

എന്നിവലഭയമോയിരുന്നുഎന്നുോം,എന്നോല് ഇതുവചരചതോഴിലോളികൾക്ക ,കയ്യുറകോലുറലഭിച്ചി്ില്ല്ഇബ്തോചടോപോം്

ശ്പഥമരുശ്രൂഷ്മരുന്നുകൾ് ആേയകോല് ഘ്ത്ില്് മോശ്തമോണക് ലഭിച്ചതക 
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.ഇതകനിര്വഹണഏജൻ ിയുചടഭോരത്ുനിന്നുള്ളവീഴ്ചയോണക, തുടര്ന്നുള്ളശ്പവ ത്ികളില് 

അടിസ്ഥോനച ൗകരയ്ൾ ലഭയമോക്ുന്നതിന്നിര്വഹണഏജൻ ിശ്രദ്ധിബ്ക്െതുെക.  

അപേെങ്ങൾ  ംബന്ധിച്്ച: 

ചതോഴിലുറപകബ്ജോലിക്ിചടചതോഴിലോളികൾക്കഏചതങ്കിലുോംതരത്ിലുള്ളഅപകടോം ോംഭവിച്ചുബ്പോവുകയോ

ചണങ്കില് നിയമത്ിചലചഷ്യൂൾ 2(5)ശ്പകോരവുോംഅദ്ധയോയോം 9 

ചലപരോമര്ര്ളുചടഅടിസ്ഥോനത്ിലുോംെികില് ോചെലവുകളുചടബ്രഖകൾ 

 മര്പിക്ുന്നമുറയകക്കശ്പസ്തു തതുകമുഴുവനുോംഅനുവേിച്ചുചകോടുബ്ക്െതോണക.ഓിറ്ക് കോലയളവില് 

അത്രത്ില് ഉള്ളഅപകട്ൾ ഒന്നുോം ോംഭവിച്ചി്ില്ല . 

7.ദവതനംലഭയമാക്കുന്നത്സംബന്ധിച്ച്; 

ചതോഴിലുറപകനിയമത്ില് ത ക്ഷൻ 3(2)ശ്പകോരോംമറര് ബ്റോള്കോലോവധികഴിഞ്ഞു 

15േിവ ത്ിനകോംചതോഴിലോളികളുചടഅചക്ൗെില് കൂലിലഭിക്ുവോൻ അവകോരമുെക.  പഞ്ചോയത്ില് 

നിന്നുോംപതിനഞ്ചകേിവ ത്ിനുളളില് എഫക.ടി.ഒജനബ്ററ്കചെയ്തി്ുെക.  

8.15 േിവ െിനേംദവതനംലഭയമായിതലങ്കില് 

നഷ്ടപരിഹാരംലഭിക്കുവാനുള്ളഅവോശം 
ചതോഴില് പൂര്ത്ീകരിച്ചുപതിനഞ്ചുേിവ തകനുള്ളില് കൂലിലഭിെിരുന്നിചലനകകില്  കൂലിയുചട  0.05  

രതമോനോംനഷ്ടപരിഹാരംലഭിക്കുവാനുള്ളഅവോശംഉണ്്ട.പഞ്ചോയത്ില് 

നിന്നുോംപതിനഞ്ചകേിവ ത്ിനുളളില് എഫക.ടി.ഒജനബ്ററ്കചെയ്തി്ുെക.നിലവില് ബ്കശ്ന്ദ രകകോരില് 

നിന്നുോംഫെകലഭയമോകതിരിക്ുന്ന ോഹെരയത്ില് മോശ്തമോബ്ണവതനോംലഭിക്ോൻ  കവകുന്നതക. 

9.പരാ-തിപരിഹാരം ംബന്ധിച്ച്: 

ചതോഴിലുറപുമോയിബന്ധചപ്ഏചതങ്കിലുോംകോരയത്ില് 

പരോതിയുെോകുന്നപക്ഷോംആയബ്ശ്തഖോമൂലോംപഞ്ചോയത്ില് പരോതിചപടോവുന്നതോണക, ശ്പസ്തു തപരോതികൾ 

 വീകരിച്ചുര ീറ്ക് നല്കുകയുോംപരമോവധി 7 േിവ പരിധിക്ുള്ളില് 

അബ്നവഷ്ിച്ചുപരോതിക്ോരന്മറുപടിനല്ബ്കെതോണക(section (19). പരോതികൾ അറിയിക്ുന്നതിനുള്ളബ്ടോൾ 

ശ്ഫീനമ്പ്രക (18004251004 ) ചപോതുജന്ൾക്കകോണോവുന്നരീതിയില് പഞ്ചോയത്കഓഫീ ില് 

ശ്പേര്രിപിബ്ക്െതുെക . പഞ്ചോയത്ിചലപരോതിരജിറര്പരിബ്രോധിച്ചബ്പോൾ 

ഇതുവചരയോയിരെുപരോതികൾ രജിററില് 

ബ്രഖചപടുത്ിയതോയുോംഅതിനുള്ളനടപടി വീകരിച്ചതോയുോംകോണചപ്ു.കൂലികവകിയപരോതിആണക , 

10.ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്് നെെുന്നത്സംബന്ധിച്ച്: 

ചതോഴിലുറപില് ഏചറ്ടുത്ശ്പവ ത്ികൾ ബ് ോഷ്യല് ഓിറ്ക് നടത്ുന്നതില് 

പങ്കോളികളോവുന്നതിനുചതോഴിലോളികൾക്കഅവകോരമുെക. (ച ക്ഷൻ 17.2)  

8.തതാഴിലാളിേളുതെേെമേൾ 

1. ക തയ മയത്കചതോഴില്സ്ഥലത്കഹോജരോയിഒപവയകക്ുക. 

2. ചതോഴിലുറപകശ്രോമ ഭയകക്കബ് ോഷ്യല്ഓിറ്കശ്രോമ ഭയുോംക തയമോയിപചങ്കടുക്ുക 

3. ശ്പക തി ോംരക്ഷണത്ിനകആവരയമോയശ്പവ ത്ികൾഏചറ്ടുത്കനടപിലോക്ുക. 

4. ആസ്തി  ഷ്ടിക്ുന്നശ്പവ ത്ികൾ  കചെത്ിബ്മറ്കചനയുോംപഞ്ചോയത്കഅധിക തചരയുോം 

   അറിയിക്ുക. 
9.രജി ്തറര്ട പരിദശാധന 

 

ബ്കശ്ന്ദ ര്ക്ോരിനകചറനിര്ബ്േരശ്പകോരോംതോചഴപറയുന്നഏഴുരജിറര് 

നിര്ബന്ധമോയുോംശ്രോമപഞ്ചോയത്ില്  ൂക്ഷിബ്ക്െതോണക. AMC ശ്പകോരമുള്ള 7 

രജിററുകളുോംഉെോയിരുന്നു.അവതോചഴപറയ്യുന്നു. 
 

 

തതാഴില്ോര്ടഗ്ഡജിസ്റ്റര്ട .  

എോം .ഐ .എ ില്  നിന്നുോംചൗൺബ്ലോകചെയ്തബ്കോപിയില് വോര്ക് തലത്ില് 

ഉള്ളഎല്ലോവിവര്ളുോംഉൾചപടുത്ിയി്ുെക.  

ഗ്ഗാമ ഭരജിസ്റ്റര്ട 

ചതോഴിലുറപുമോയിബന്ധചപ്ശ്രോമ ഭകൾ ,ബ്യോര്ൾ തുട്ിയവബ്രഖചപടുത്ുന്നതിനവോര്ക് 

തലത്ില് ശ്പബ്തയകശ്രോമ ഭോരജിറര്  ൂക്ഷിബ്ക്െതോണക. 

പഞ്ചോയത്ില്  ൂക്ഷിച്ചിരിക്ുനശ്രോമ ഭരോജി കചറര്  നോണകഅവ ോനമോയി 

ബ്യോരംംബ്െര്ന്നതോയുോംകോണുവോൻ  ോധിച്ചതക. 

പചങ്കടുത്വരുചടഒപകമോശ്തമോബ്ശ്ണഖചപടുത്ിയതവിവര്ൾ ഒന്നുോംബ്െര്ത്ില്ല 
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ശ്പിനകറക് ചെയ്തബ്പജ്നമ്പ്ര് ഇല്ലോത്ബുക്ില് ആണ്മിനുട ക് എഴുതിബ്രഖചപടുത്ുന്നതക 

തതാഴില് അദപക്ഷാരജിസ്റ്റര്ട  

ചതോഴില് ആവരയചപ്ുലഭിക്ുന്നഅബ്പക്ഷകളുചടവിവര്ളുോംഅതുശ്പകോരോംഅവര്ചക്ക്തോഴില് 

അനുവേിച്ചതിനകചറവിവര്ളുോംശ്പസ്തു തരജിററില് ബ്രഖചപടുത്ിചവബ്ക്െതോണക 

MIS ല് നിന്നുോംചൗൺബ്ലോകചെയ്തബ്കോപിയില് 

എല്ലോവിവര്ളുോംഉൾചപടുത്ിയി്ുെക(പഞ്ചോയത്ിചെമുഴുവൻ  ശ്പവ ത്ികളുോം) 

വര്ടഗ്ക്കജിസ്റ്റര്ട: 

ചതോഴിലുറപില് നടപിലോക്ുന്നശ്പവ ത്ികളുചടവിവര്ൾ യഥോ മയോംശ്പസ്തു തരജിററില് 

ബ്രഖചപടുചതെോതോണക.2018 19 കോലയളവില്ചെയ്യുവോൻ 

ഉബ്േരിച്ചിരുന്നമുഴുവൻഫയലുകളുബ്ടയുോംവിവര്ൾനല്ലരീതിയില്   

എോം,ച എ.എ കല്നിന്നുോംൗൺബ്ലോകചെയ്തു ൂക്ഷിച്ചിരിക്ുന്നു. (പഞ്ചോയത്ിചെമുഴുവൻ  

ശ്പവ ത്ികളുോം 

ആസ്തിരജിസ്റ്റര്ട: (സ്ഥിരആസ്തികളുചടരജിറര്) 

ആസ്തിരജിറര് ൂക്ഷിച്ചിരിക്ുന്നുഇതുവചരചെയ്തഎല്ലോശ്പവ ത്ികളുോംചപടുതിയി്ുെക 

പരാതിരജിസ്റ്റര്ട:ചതോഴിലുറപകപദ്ധതിയുമോയിബന്ധചപ്ഏതുപരോതിയുോംവോക്ോബ്ലോ,ബ്രഖോമൂല

ബ്മോലഭിക്ുകയോചണങ്കില \                                  രജിററില് 

ബ്രഖചപടുത്ുകയുോംനിര്ബന്ധമോയുോംകകപറ്ുര ീതകപരോതിക്ോരന്നല്കുകയുോംബ്വണോം . 

18004255720എന്നബ്ടോൾശ്ഫീനമ്പ്റില്പരോതികൾബ്രഖചപടുത്ോോംഎന്നുള്ളവിവരോംചതോഴിലോളിക

ൾക്ക്ലഭയമോക്ണോം.പരോതിരജിറര്ക തയമോയി ൂക്ഷിെിടുെക.ലഭിച്ചപരോതികല് ൂക്ഷിച്ചി്ുെക.്

പബ്ക്ഷതുടര്നടപടികൾ വീകരിച്ചബ്ശ്തഖചപടുത്ിയി്ില്ല് .് ഓബ്രോ ോമ്പ്ത്ീക 

വര്ഷ്വുോംബ്രജി കചറര്ബ്ലോ കചെയ്തതോയികെില്ല.കല്ലുകയ്യോലക്കഅബ്പക്ഷചകോടുത്രെകബ്പരുചട

പരോതികൾകെുമറ്കഅബ്പക്ഷകര്ക്കകയ്യോലനിര്മ്മിച്ചചകോടുത്ി്ുോംഞ്ചളപരിരണിക്ോത്

തില്തുടര്ന്നോണകപരോതിനല്കിയിരിക്ുന്നതക 

തമറ്ീരിയല്രജിസ്റ്റര്ട :  

ചതോഴിലുറപില് ഏചറ്ടുക്ുന്നശ്പവ ത്ികളുചടഭോരമോയിവരുന്ന ോധന ോമശ്രികളുചടവോ്ല് 

തീരുമോനോം, ഉപബ്യോരോം, നീക്ിയിരിപക, ചെലവുകൾ എന്നിവ ോംബന്ധിച്ചവിവര്ൾ 

മുഴുവനുോംശ്പസ്തു തരജിററില് ബ്രഖചപടുബ്ത്െ തോണക.ചമറ്ീരിയല്രജിറര് അപകബ് 

റ്കചെയ്തതോയികോണുവോൻ  ോധിച്ചക് 

10.ഗ്പവൃെിയലിതല 22 ദരഖ്േൾ 

 

എ .എോം ിശ്പകോരോംഒരുശ്പവ ത്ിഫയലില് തോചഴപറയുന്നഇരുപത്ിരെുബ്രഖകൾ 

നിര്ബന്ധമോയുോംഉെോയിരിബ്ക്െോതോണക. 

1.േവര്ടദപജ് 

വോര്ഷ്ികമോറര് ര്ക്ുലര്ശ്പകോരോം ൂക്ഷിബ്ക്െകവര്ബ്പജ്ഫയലില്കോണോൻകഴിഞ്ഞില്ല. 

2.തെേ്്ലി ്്റ് ്

വര്ക്കഫയലില് ൂക്ഷിച്ചിരിക്ുന്നവിവര്ളുചടപ്ികയുോം, 

അവയുചടബ്പജ്നമ്പ്റുോംബ്രഖചപടുബ്ത്െചെക്ക്ലിറകഫയലില് ൂക്ഷിബ്ക്െതോണക. 

പരിബ്രോധിച്ചരെുഫയലുകളിലുോംചെകക്ലിറകകോണോൻ ോധിച്ചില്ല. 

3.ആക്ഷൻപ്ലാൻ 

ഒരുജനകീയഇടചപടലിനകചറബ്നര് ോക്ഷയോംചതളിയിക്ുന്നബ്രഖയോണകആക്ഷൻപ്ലോൻബ്കോപി.ശ്രോമ

 ഭനിര്ബ്േരിക്ുന്നശ്പവര്ത്ികൾചഷ്ല്ഫകഓഫകബ്ശ്പോജക്ടിബ്ലക്ക്മോറ്ുകയുോംഇതില്നിന്നുോംമുൻരണ

നഅടിസ്ഥോനത്ില്അതോത്സോമ്പ്ത്ികവര്ഷ്ത്ില്ആവരയമുള്ളശ്പവര്ത്ിചതരചഞ്ഞടുത്ക

ആക്ഷൻപ്ലോൻതയ്യോറോക്ുകയുോംചെയ്യുോം . 

ആക്ഷൻപ്ലോനില്ഉൾചപ്ശ്പവര്ത്ിതചന്നയോബ്ണോനടപിലോക്ിയതകഎന്നകമനസ്സിലോക്ുന്നതിനുോം

ആക്ഷൻപ്ലോൻബ്കോപിഉപകരിക്ുന്നു.പരിബ്രോധിച്ചഫയലുകളില്  AMC 

ശ്പകോരോംനിര്ബന്ധമോയുോംഉെോയിരിബ്ക്െആക്ഷൻപ്ലോനിൻചറബ്കോപി ൂക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല. 
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4.എസ്റ്റിദമറ്്ഡിസ ൻആൻഡ്ദഗ്ഡായിങ ്

 ോബ്ങ്കതികഎറിബ്മറ്കപദ്ധതിയില്ഏചറ്ടുക്ുന്നഓബ്രോശ്പവര്ത്ിക്ുോം ോംസ്ഥോന ര്ക്ോര്െുമത

ലചപടുത്ിയഅധികോരസ്ഥോനത്ിനകചറഅനുമതിബ്യോടുകൂടിയ ോബ്ങ്കതികഎറിബ്മറ്കഉെോയിരി

ബ്ക്െതോണക.ഓബ്രോശ്പവര്ത്ിക്ുോംഎറിബ്മറ്ിനകചറ ോംക്ഷിപ്തോം, ിക ൻ, 

ശ്പവര്ത്ിയുചടശ്പതീക്ഷിതബ്ന്്ൾവിരേീകരിക്ുന്ന ോബ്ങ്കതികകുറിപകതുട്ിയവഉെോയി

രിബ്ക്െതുോംച കവര്ബ് ോഫകറകചറവയറിലൂചടഓൺകലനോയിഅനുമതികൾലഭയമോബ്ക്െതുമോ

ണക .എല്ലോഫയലുകളിലുോംവിരേമോയഎറിബ്മറ്കഉെോയിരുന്നു. 

എറിബ്മറ്ില് ോബ്ങ്കതികവിേഗ്ധരുചടഒപകഉെോയിരുന്നു. 

എറിബ്മറ്കറിബ്പോര്്കബ്ശ്പോജക്ടകറിബ്പോര്്കഇവ ൂക്ഷിച്ചിരുന്നു.ഒരുഫയലിലുോംജനകീയഎറിബ്മറ്കഉെോ

യിരുന്നില്ല. 

5.ഭരണാനുമതി 

ഒരുവോര്ില്ഒരുവര്ഷ്ോംനടപിലോക്ുന്നചതോഴിലുറപകപദ്ധതിശ്പവര്ത്ന്ൾക്കപഞ്ചോയത്കഭര

ണ മിതിനല്കുന്നഅോംരീകോരമോണകഭരണോനുമതി 

പരിബ്രോധിച്ചഫയലുകളില് ഭരണോനുമതിയുചടച കവര്ബ്കോപി ൂക്ഷിച്ചിരുന്നു. 

7. ംദയാജിതപദ്ധതി(േൺദവര്ടജൻ ്) 

ഓിറ്ക് നുവിബ്ധയമോക്ിയ7ശ്പവര്ത്ികളകക്ുോംഈബ്രഖകൾ ബോധകമല്ല. 

8.ഡിമാൻഡ്ദാം 

തതാഴിലാളിേൾേൂ്ായിനല്കിയഡിമാന്റ്ദാം ൂക്ഷിച്ചി്ുണ്ട്.  

9.വര്ടക്ക്അദലാദക്കഷ്ൻദാം 

ചതോഴില്ആവരയചപ്വര്ക്ുചതോഴില്അനുവേിച്ചുചകോെുള്ളവര്ക്കഅബ്ലോബ്ക്ഷ്ൻബ്ഫോോംഈ

ശ്പവര്ത്ിയുചടഫയലില് ൂക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല . 

10.ഇമസ്റ്റര്ടദറാൾ 

ചതോഴിലോളികൾചതോഴില്ചെയ്യുന്നതീയതി, 

േിവ ോംഉൾചപചടഹോജര്ബ്രഖചപടുത്ുന്നതിനുള്ളഅടിസ്ഥോനബ്രഖയോണകഇമറര്ബ്റോൾ.ഇതില്

ബ്ലോക്കചവലപകചമൻറകഓഫീ ര്, പഞ്ചോയചസസശ്ക്റിഎന്നിവര്ഒപുോം,  

 ീലുോംബ്രഖചപടുബ്ത്െതോണക.   

ഇ- മറര് ബ്റോളുകളില്ബ്ലോക്കചവലപകചമൻറകഓഫീ ര്, പഞ്ചോയചസസശ്ക്റിഎന്നിവര്ഒപുോം,  

 ീലുോംബ്രഖചപടുത്ിയി്ുെകതീയതി. ഇതില്ചതോഴിലോളികളുചടഒപുകൾ,  

അവരുചടചതോഴില്േിന്ൾ,  കൂലിഎന്നിവബ്രഖചപടുത്ിയി്ുെക. മോറര് ബ്റോളില് 

ഒപിടുന്നബ്കോള്ളില് തീയതിഎഴുതിയഒരുഇ-മറര്ബ്റോൾമോശ്തോംകെു. 

മറ്ുള്ളവയില്തീയ്യതിബ്രഖചപടുത്ിയി്ില്ല.മറര്ബ്റോളില്എോംബുക്ക്  നമ്പ്ര് ബ്രഖചപടുത്ിയില്ല. 

11.തമഷ്ര്ടതമൻറ്പുസ്തേം (M Book) 

ശ്പവര്ത്ിതുട്ുന്നതിന്മുമ്പ്ുോംബ്രഷ്വുോംഅളവുകൾബ്രഖചപടുത്ുന്നതിനുള്ളഅടിസ്ഥോനബ്രഖ

യോചണ്മഷ്ര്ചമനകറക് ബുക്ക..എല്ലോഫയലുകളിലുോം M book 

ഉെോയിരുന്നു.ചമഷ്ര്ചമൻറകബുക്ില്നമ്പ്ര് ,ബ്പജ്നമ്പ്ര്ഇവബ്രഖചപടുത്ിയി്ുെക AS,TS 

നമ്പ്ര്ബ്രഖചപടുത്ിയി്ില്ല. മചറര്ബ്റോൾനമ്പ്ര് , ഇല്ല. 

ശ്പീചമഷ്ര്ചമൻബ്ശ്റഖചപടുത്ിയിരുന്നു.ബന്ധചപ്ഉബ്േയോരസ്ഥര്അതോയതകഓവര് ിയര്, 

എൻജിനീയര്, അശ്ക്ിറ്കഎൻജിനീയര്എന്നിവരുചടഒപകചമഷ്ര്ചമനകറക് ബുക്ില് 

ഉെോയിരുന്നു.  തീയ്യതിബ്രഖചപടുത്ിയി്ില്ല.പരിബ്രോധനയകക്വിബ്ധയമോക്ിയവര്ക്ക് 

ഫയലിലുോംഎോംബുക്ക്  ൂക്ഷിച്ചിരുന്നു.എോംബുക്ില് അളവുകൾ ബ്രഖചപടുത്ുബ്ബോൾ 

ശ്പവ ത്ിചെയുന്നശ്പബ്േരോംഉടമയുചടബ്പരക , ര്ബ്േനമ്പ്ര് എന്നിവകൂടി്നിര്ബന്ധമോയുോം്

ഉളകചപകപടുത്ണോം   . 

12.തമറ്ീരിയല്ലിസ്റ്റ് 

ഓഡിറ്ിനുവിബ്ധയമോക്ിയരെുശ്പവരകത്ികളകക്ുോംഈബ്രഖകൾബോധകമല്ല. 
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13.ബ്വജ്ലിറക 

ചതോഴിലോളികൾഎശ്തേിവ ോംബ്ജോലിചെയ്തുഎന്നതിനകഅടിസ്ഥോനചപടുത്ിഅവര്ക്ക്നല്ബ്കെതു

കഅതോയതകകൂലി, ആയുധ്ൾക്കചകോടുക്ുന്നവോടക,  

മൂര്ച്ചകൂ്ുന്നതിനുള്ളതുകഎന്നിവഎല്ലോോംകോണിച്ചുചകോെകപണോംകകമോറുന്നതിബ്നവെിതയ്യോറോ

ക്ുന്നശ്പധോനചപ്ഒന്നോബ്ണവജ്ലിറക.  മറര്ബ്റോൾശ്പകോരമുള്ളബ്വജ്ലിറകഎല്ലോഫയലിലുോംകോണോൻ 

 ോധിച്ചു. 

14.മസ്റ്റര്ടദറാൾ /യല്മാറ്സ്ലിപ്പുേൾ 

ഒരുമറര്ബ്റോൾഅവ ോനിെക 3 േിവ ത്ിനകോം തചന്നഅളവുകൾബന്ധചപ് 

ഉേയോരസ്ഥൻബ്രഖചപടുത്ണോം എന്നകനിയമോംഅനുരോ ിക്ുന്നു. 

അളവുകളില്ശ്കമബ്ക്ടുകൾഉെോയോബ്ലോ, ഉപബ്യോരിക്ുന്ന ചമറ്ീരിയലിനകചറ 

കവോളിറ്ിയില്നിലവോരോംകുറയകക്ുകബ്യോ, ഉയര്ന്നഎറിബ്മറ്കകോണിക്ുകബ്യോ ചെയ്യുന്നതകനിയമ 

വിരുദ്ധമോവുകയുോംച ക്ഷൻ 25 അനുരോ ിക്ുന്നരിക്ഷകവിബ്ധയമോബ്വെിവരുകയുോംചെയ്യുോം. 

എല്ലോഫയലുകളിലുോം ഫയല്ശ്ടോക്ിോംരകബ്ഫോോം അഥവോമറര്ബ്റോൾമൂവകചമൻറകസ്ലിപകഉെോയിരുന്നു.  

ആരോംഭിച്ചതീയതിയുോം അവ ോനിച്ചതീയതിയുോംബ്രഖചപടുത്ിയിരുന്നു. 

മറ്ുശ്പധോനചപ്ബ്കോള്ൾ MIS ല്അപക്ബ്ലോകചെയ്തതീയതി. ബ്വതനോം അനുവേിച്ച മുതലോയവബ്രഖ 

ചപടുത്ിയിരിക്ുന്നു. 

15. തമറ്ീരിയല്വൌച്ചര്ടബില് 

ശ്പസ്തു തശ്പവര്ത്ികൾക്കവഴക്ുെോംവര്കകബ്ക്ഷോപക--ബ്കോ്ക്ുന്നകബ്റോഡ്കല്ലകപോകല് 

16.ഫെകശ്ടോൻസ്ഫര്ഓര്ര് (FTO)’ 

പരിബ്രോധിച്ചഫയലുകളില് ഒന്നുോംഫെകശ്ടോൻസ്ഫര്ഓര്ര്(FTO)’ ഹോര്ക് ബ്കോപി ൂക്ഷിച്ചി്ില്ല . 

17. ദറായല്റ്ി 

പരിബ്രോധനവിബ്ധയമോക്ിയഒരുവര്ക്ക് ഫയലിലുോംബ്റോയല്റ്ിബോധകമല്ല 

18.ദാദ്ാഗ്ഗാ ്

ശ്പവര്ത്ിതുട്ുന്നതിന്മുമ്പ്കശ്പവര്ത്ിനടന്നുചകോെിരിക്ുബ്മ്പ്ോൾ,  ശ്പവര്ത്ിപൂര്ത്ീ കരിച്ചു 

കഴിയുബ്മ്പ്ോൾ തുട്ിയ ഓബ്രോഘ്ത്ിചലയുോം ബ്ഫോബ്്ോകൾഫയലില്  ൂക്ഷിക്ണ ചമന്നകനി 

ഷ്കര്ഷ്ിച്ചിരിക്ുന്നുഇത്രത്ിലുള്ളവിവിധഘ്്ളിചലബ്ഫോബ്്ോകളുോം ൂക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല 

19 .ജിദയാൊഗ്ഡ്ദാദ്ാ ് 

ശ്പവര്ത്ിസ്ഥലോംതിരിച്ചറിയുന്നതിനുള്ളഉപോധിയോണകജിബ്യോടോരകകബ്ഫോബ്്ോ ക.  

എന്നോല്ഇവപരിബ്രോധനയകക്വിബ്ധയമോക്ിയഒരുഫയലിലുോംജിബ്യോടോരകകബ്ഫോബ്്ോ കബ്കോപികോ

ണോൻ  ോധിച്ചില്ല. 

20 ഗ്പവൃെിപൂര്ടെീേരണ ാക്ഷയപഗ്തം 

ശ്പവ ത്ിപൂര്ത്ീകരണ ോക്ഷയപശ്തോം ൂക്ഷിച്ച്ുെക  

 21. ബ് ോഷ്യല്ഓിറ്കറിബ്പോര്്ക 

എഎോം ിശ്പകോരമുള്ളബ് ോഷ്യല്ഒ ോിറ്കനടപോക്ുന്നതകഇബ്പോഴോണക.  

22.സ റ്്ഡയറി 

 ോംസ്ഥോന ര്ക്ോരിനകചറനിര്ബ്േരശ്പകോരോംവര്ക്കഫയലില് ൂക്ഷിബ്ക്െ 22 

മചത്ബ്രഖയോണകക റ്കയറി.പരിബ്രോധനയകക്വിബ്ധയമോക്ിയശ്പവ ത്ികൾ  

ക റ്കയറി ൂക്ഷിച്ചിരുന്നു 

,ക റ്കയറിയുചടകവര്ബ്പജില്ശ്പവര്ത്ിചയകുറിച്ചുള്ളശ്പോഥമികവിവര്ൾഏചതോരുവയ

ക്തിക്ുോംമനസ്സിലോക്ോൻപറ്ുന്നരീതിയില്ഉെോബ്കെതോണക. 

ശ്പവര്ത്ിആരോംഭിക്ുന്നേിവ ോംശ്പവര്ത്ിഅവ ോനതീയതിഎന്നിവബ്രഖചപടുതിയിരുന്നു 
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,അബ്തോചടോപോംഎറിബ്മറ്കതുക,,ശ്പവ ത്ിേിന്ൾ , എന്നിവകവര്ബ്പജില്ഉെോയിരുന്നു. 

പണിസ്ഥലചത്ച ൗകരയ്ളുചടലഭയതഅട്ിയചെക്ക്ലിറവളചരപൂരിപിച്ചി്ില്ല.ക റ്കയറി

യുചടഒരുഭോരമോണവിജിലൻ കആൻകബ്മോണിറ്റിങ്കമ്മിറ്ി. 

വിജിലൻ കആൻകബ്മോണിറ്റിങ്കമ്മിറ്ിയുചടറിബ്പോര്്കഉെോയിരുന്നുഅഭിശ്പോയ്ൾബ്രഖചപടു

ത്ിയി്ുെയിരുന്നു. 

ഏബ്ഴോളോംബ്പര്ഒബ്ശ്പഖചപടുത്ിയിരിക്ുന്നുപണിയോയുധ്ളുചടവോടകക റ്കയറിയില്ബ്രഖ

ചപടുത്ിയില്ല,ക റ്കയറിമചറ്ോരുഒരുഭോരമോണക ന്ദര്രകകുറിപക:  

ശ്പവ ത്ിയുചടഓബ്രോഘ്്ളിലുള്ളപുബ്രോരതിവിലയിരുത്ുന്നതിനുോം, 

ചതോഴിലോളികളുചടശ്പശ്ന് ൾമനസ്സിലോക്ുന്നതിനുോം, 

പദ്ധതിനിര്വഹണഏജൻ ിയുചടഉബ്േയോരസ്ഥര്, ജനശ്പതിനിധികൾ, VMC 

അോംര്ൾഎന്നിവര്ശ്പവ ത്ിനടക്ുബ്മ്പ്ോൾസ്ഥല ന്ദര്രനോംനടബ്ത്െതോണക. 

ക റ്കയറികളില്,  ന്ദര്രകരുചടബ്പരുോം,ഒപുോം, 

കുറിപുോംബ്രഖചപടുത്ിയിരുന്നു.അബ്തോചടോപോംതചന്നപദ്ധതിനിര്വഹണഏജൻ ിയുചടഉബ്േയോര

സ്ഥര് ന്ദര്രനോംനടത്ിയി്ുെക.  

11.CIB-  ിറ്ി ൺഇൻര്ടദമഷ്ൻദബാര്ടഡ ്

ചതോഴിലുറപകപദ്ധതിയുചട ുതോരയതഉറപോക്ുന്നതിനുബ്വെിയുള്ളഒരുഉപോധിയോണക ിറ്ി ൺ

ഇൻഫര്ബ്മഷ്ൻബ്ബോര്ക Para 25(a), schedule 1 

അനു രിച്ചകഒരുശ്പവര്ത്ിയുചടഅടിസ്ഥോനവിവര്ൾഅതോയതകഎറിബ്മറ്കതുക ോധനബ്വതന

ഘടക്ൾയഥോര്ത്ഥചെലവകചതോഴില്േിന്ൾതുട്ിയവിവര്ൾ ോധോരണജന്ൾക്ുോംരു

ണബ്ഭോക്തോക്ൾക്ുോംമനസ്സിലോകുന്നരീതിയില്ശ്പേര്രിപിബ്ക്െതകഅനിവോരയമോണക..ഈബ്ബോര്

കസ്ഥോപിബ്ക്െതകഓബ്രോശ്പവര്ത്ിയുചടയുോംആരോംഭഘ്ത്ില്ആണക. 

ഓബ്രോശ്പവര്ത്ിക്ുോംഅനു  തമോയിനിഷ്കര്ഷ്ിച്ചി്ുള്ളഅളവുകളില്ഉള്ളബ്ബോര്ുകൾ ിമൻ

റകഉോംബ്കോൺശ്കീറ്ുോംഉപബ്യോരിച്ചകനിര്മ്മിച്ചകസ്ഥോപിക്ണചമന്നകനിയമോംഅനുരോ ിക്ുന്നുെക. ഇരുമ്പ്ക 

,ടിൻ ,ഫകളക്സകഷ്ീറ്ുകൾ തുട്ിയവഉപബ്യോരിച്ചി്ുള്ള ബ്ബോര്ുകൾ സ്ഥോപിക്ുന്നതകനി 

യമവിരുദ്ധമോണക. നിര്മ്മോണചച്ചലേയക്തിരതശ്പവര്ത്ികൾക്ക 3000 

രൂപയുോംചപോതുശ്പവര്ത്ികൾക്ക 5000 രൂപയുോംആണകപ രമോവധിെിലവക എന്നോണകആനുവല് 

മോറര് ര്ക്ുലര്നിഷ്കര്ഷ്ിക്ുന്നതക.  ിഐബിഅട്ുന്ന ഒരുബ്ഫോബ്്ോവര്ക്കഫ 

യലില്ഉൾചപടുത്ണോംഎന്നതകനിര്ബന്ധമോണക. – 

ശ്ക ശ്പവ ത്ിയുചട് എ

 കറി

ബ്മറ്ക് 

എോം

ബു

ക് 

ഫീല്ില്്് ന്ദര്രനോം്കചെത്ിയതക 

1 െുെനീര്ത്ടപരിപോലനശ്പവര്ത്ിക

ൾ(കല്ലകകയ്യോലനിര്മോണോം)Wc/329312 

5000 5000 നിര്േിഷ്ട്മോത കയില്്ഉള്ള്് ി്ഐ്ബി്

സ്ഥോപിച്ചതോയി്്കോണുവോൻ് ോധിച്ചു 

2 വയക്തിരേകക്ൂസ്നിര്മോണോംആയിഷ്എ

ജിRs/342968 

900 900 നിര്േിഷ്ട്മോത കയില്്ഉള്ള്് ി്ഐ്ബി്

സ്ഥോപിച്ചതോയി്്കോണുവോൻ് ോധിച്ചു്് 

3 വയക്തിരേകക്ൂസ്നിര്മോണോംജോനകി ി

Rs/342969 

900 900 നിര്ടേിഷ്ടമാതൃേയില്ഉള്ള ിഐബി

സ്ഥാപിച്ചതായിോണുവാൻ ാധിച്ചു 

4 വഴക്ുെോംവര്കകബ്ക്ഷോപക--

ബ്കോ്ക്ുന്നകബ്റോക 
കല്ലകപോകല് 
Rc/267419 

5000 5000 നിര്ടേിഷ്ടമാതൃേയില്ഉള്ള ിഐബി

സ്ഥാപിച്ചതായിോണുവാൻ ാധിച്ചു  

12.ദറാസ്ഗാര്ടേിനം 

ചതോഴില്ആവരയകതക തയമോയിരജിറര്ചെയ്യുന്നതിനുോംചതോഴിലോളികളുചടഅര്ഹതകളുോംഅവകോര്ളുോം

അവചരബ്ബോധയചപടുത്ുന്നതിനുോംപദ്ധതികൾപരിഹരിക്ുന്നതിനുമോയിബ്റോസ്ഗോര്േിനോം ോംഘടിപിബ്ക്െതോ

ണക.  ബ്റോസ്ഗോര്േിനത്ിചന്കുറിച്ചക്ചതോഴിലോളികൾക്ക്യോചതോരു്വിധ്അറിവുോം്ഇല്ല 

13.വിജിലൻ ്ആൻഡ്് ദമാണിറ്റിംഗ്കമ്മിറ്ി(ജാഗ്ഗതദമല്ദനാ് മിതി 
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ഓബ്രോശ്രോമപഞ്ചോയത്ിലുോംഅഞ്ചകഅോംര്ളുള്ളജോശ്രതബ്മല്ബ്നോ് മിതിരൂപീകരിബ്ക്െതോണക. 

ഇതില്പ്ികജോതി-പ്ികവര്രവിഭോര്ൾബ്ക്വെശ്ത ശ്പോധോനയോംനല്ബ്കെതുോംപകുതിബ്പര് കശ്തീകൾ 

ആയിരിബ്ക്െതുമോണക. ഏറ്വുോംകുറഞ്ഞകോലയളവിബ്ലക്ക VMC ചയനിയമിബ്ക്െതകശ്രോമ ഭയോണക. 

ശ്പവര്ത്ിസ്ഥല ന്ദര്രനോംചതോഴിലോളികളുമോയിആരയവിനിമയോംനടത്ല് ,ബ്രഖകളുചടപരിബ്രോധന 

,ശ്പവര്ത്ിസ്ഥല ൗകരയ്ളുചടപരിബ്രോധന ,ശ്പവര്ത്ികളുചടരുണനിലവോരോംനിര്ണയിക്ല്, 

തുകനിര്ണയോംശ്പവര്ത്ിയില്ഉടനീളമുള്ളറിബ്പോര്്ിോംരകശ്പവര്ത്ിയുചട വഭോവചത് ോംബന്ധിച്ചുള്ളരുണ

പരമോയവിലയിരുത്ല്എന്നിവയോണകശ്പധോനെുമതല. VMC 

എല്ലോശ്പവര്ത്ികളുോംപരിബ്രോധിബ്ക്െതുോംമൂലയനിര്ണയരജിററില്ബ്രഖചപടുബ്ത്െതുോംബ് ോഷ്യല്ഓി

റ്ക മയത്കഅവശ്രോമ ഭയില് മര്പിബ്ക്െതുമോണക VMC 

റിബ്പോര്്കഒരുചപോതുബ്രഖയോയികരുബ്തെതുോംആവരയചപടുന്നതിനനു രിച്ചകഒരുചപോതുബ്രഖയോയിപഞ്ചോയ

ത്കനിന്നുോംലഭിബ്ക്െതുോംആണക.ഏഴക്അോംര്ളോണകനിലവില്  ഉള്ളതക.്ക റ്ക്യറിയില്്എല്ലോരുോം്ഒപക്

വച്ചതക്കെു്എന്നിരുന്നോലുോം്്ഫീല്ക്് ന്ദര്രന്ബ്വളയില്്്മന ിലോക്ോൻ് ോധിച്ചതക്വിജിലൻ കആൻക് 

ബ്മോണിറ്റിോംഗ്കമ്മിറ്ി്യുചട് ന്ദരക നോം്കുറവോണു്എന്നോന്നു 

ശ്ക ബ്പരക്വിവര്ൾ Contact number 

1 എൻ ചക തമ്പ്ോൻ  9400413061 

2 ബിബിൻ്ബ്തോമ ക  9447659771 

3 ക ഷ്ണൻ്ഇളയിടത്ക  9744852498 

4 മോതയു്കടുതിലോം  9497234409 

5  ുകബേ്എോം  9562392467 

6 നബീ ്ചക  9544354833 

7 റഹ്മത്ക െോലവളപില്  9400433023 

14.േതണ്ടെലുേൾ  

➢ പരിബ്രോധനയകക്വിബ്ധയമോക്ിയ7 ശ്പവര്ത്ികൾ എല്ലോോം ക തയമോയിഫീല്ക ഇല് കോണോൻ 

 ോധിച്ചു. 

➢ ചതോഴിലുറപകപദ്ധതിയുചട ുതോരയതഉറപുവരുത്ുന്നതിനകശ്പവ ത്ിആരോംഭിക്ുന്നതിനുമു

മ്പ്കപദ്ധതിവിവര്ൾ അട്ിയശ്പോബ്േരികഭോഷ്യിലുള്ള ിറ്ി ൺ ഇൻഫര്ബ്മഷ്ൻ 

ബ്ബോര്ക് ശ്പവ ത്ിസ്ഥലത്കസ്ഥോപിച്ചി്ുളളതകഅഭിനന്ദോര്ഹമോയകോരയമോണക 

➢ നിര്േിഷ്ട് അബ്പക്ഷ് ബ്ഫോറത്ില്് ചതോഴിലിനു് അബ്പക്ഷ് നല്കിയതക്

അഭിനന്ദോര്ഹമോന്നു.അതില്് അബ്പക്ഷ് നല്കുന്ന് തീയതി് കൂടി് ബ്രഖ് ചപടുത്ിയോല്്

നന്നോയിരുന്നു 

➢ മുഴുവൻ ചതോഴിലോളികൾക്ുോംപഴയചതോഴില് കോര്ഡ്പു തുക്ി 

പുതിയചതോഴില്കോര്ഡ്പഞ്ചോയത്ില് 

നിന്നുോംഅനുവേിച്ചി്ുെകചതോഴിലോളികൾക്വിതരണോംചെയ്തപുതിയചതോഴില് കോര്ില് 

വിവര്ൾ ക തയമോയിബ്രഖചപടുത്ിയിരിക്ുന്നില.ബ്ഫോബ്്ോയുോം പതിപിച്ചില്ല  

➢ ചതോഴിലുറപകനിയമോംഅനുരോ ിക്ുോംശ്പകോരോംചതോഴിലോളികൾക്കശ്പവ ത്ിഇട്ളില് 

അടിസ്ഥോനച ൗകരയ്ൾ ലഭയമോകുന്നില്ല(കയ്യുറ,കോലുറ, തണല്  ൗകരയോം, 

കുടിചവള്ള ൗകരയോം എന്നിവ).ശ്പഥമ്രുശ്രുഷ്്കിറ്ക) 

➢ ശ്പവ ത്ിഅനുവേിച്ചബ്ഫോറോംഫയലില്   ൂക്ഷിച്ചതോയികോണുവോൻ  ോധിച്ചില്ല, 

ശ്പവ ത്ിഫയിലില് 

ഭൂവുടമകളുചടയുോംഅബ്പക്ഷയുോംനികുതിര ീതുോം ൂക്ഷിച്ചിരിക്ുന്നു,ഇതുോംഅഭിനന്ദനോംഅ

ര്ഹിക്ുന്നു.  

➢ പരിബ്രോധനയകക്വിബ്ധയമോക്ിയവര്ക്ക് ഫയലിലുോംഎോംബുക്ക്  ൂക്ഷിച്ചിരുന്നു.എോംബുക്ില് 

അളവുകൾ 

ശ്പവ ത്ിപൂരകതികരിച്ചഎല്ലോഭൂശ്പബ്േരത്ിനകറകചനയുോംഭൂവുടമയുചടബ്പരുോംബ്െര്ക്ോത്തക്്

ഒരു്ബ്പോരോയ്മ്ആണക 

➢ വിജിലൻ കആൻക് ബ്മോണിറ്റിോംഗ്കമ്മിറ്ിഅോംര്ൾ് ഫീല്ക്്

 ന്ദരകരിക്ോറുെകഇതുഅഭിനന്ദനോംഅര്ഹിക്ുന്നു. 

➢ വോര്ഷ്ികമറര്  ര്ക്ുലര് ശ്പകോരോംഒരുവര്ക്കഫയലില്22 ബ്രഖകൾ 

 ൂക്ഷിബ്ക്െതുെക.പശ്രെു്ബ്രഖകൾ  ഫയലില്  ൂക്ഷിച്ചി്ുെക. 
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➢ ചതോഴിലുറപകപദ്ധതിഓഫീ ില്  ൂക്ഷിബ്ക്െഏഴുചറജിററില്  ൂക്ഷിക്ുന്നുെക. 

➢ ഓഫീ ില് ബ് ോഫകറ്ക് ബ്കോപിആയിഅക്ഷോോംരബ്രഖോോംര്ൾ 

അടയോളചപടുത്ിയജിബ്യോടോരകകബ്ഫോബ്്ോശ്രോഫ്സൂ ക്ഷികുനുെകഎങ്കിലുോംഫയലുകളില് 

കോണോൻ ോധിച്ചില്ല. 
 

➢ നയുനപക്ഷത്ിനകചറ വീടക ലഭിച്ച മീറ വി വി, ചതോഴിലുറപക പണിയില് ഉൾചപടുത്ി 

84േിവ ോം ചതോഴില് ചെയ്തു. മോറര്ബ്റോൾ ബ്നോക്ിയബ്പോൾ ഷ്ക്ീല വി വി യുചട ഒപക  മീറ 

വി വി ഇ്തോയി കോണോൻ  ോധിച്ചു.  

➢ 31/10/2019നക  മോറര്ബ്റോൾ നമ്പ്ര് 10154, 10155ഇവയില് ഷ്ോനകറി ബ്ജോര്ജക, ബ്മോളി ചകഎ ക, ഉഷ് 

ക ഷ്ണൻ എന്നിവര് പണിചയടുക്ോചത  ഒപി്തോയി കോണോൻ  ോധിച്ചു.  

15.നിര്ടദേശങ്ങൾ 

● ശ്പോബ്േരികഭോഷ്യിലുള്ളഎറിബ്മറ്ുോംശ്പവ ത്ിസ്ഥല്ളില് ലഭയമോക്ണോം. 

● ചതോഴിലുറപില് അനുവേനീയമോയതുോംമുൻരണനശ്കമത്ിലുോംശ്പവ ത്ികൾ ഏചറ്ടുക്ോൻ 

ശ്രദ്ധിബ്ക്െതുെക. 

● ചതോഴില് അബ്പക്ഷകൾ ശ്ഫെക് ഓഫീ ില് 

 വീകരിക്ുകയുോംആയതിനുകകപറകശ്റ ീതകനല്കുകയുോംചെബ്യ്യെതോണക. 

● ബ്മറ്ക് കൂ്മോയിഅബ്പക്ഷനല്കുബ്മ്പ്ോൾ ചതോഴില് 

ആവരയമുള്ളവചരഉൾചപടുത്ിഅബ്പക്ഷചകോടുക്ോൻ ശ്രമിക്ുക, 

● ഉബ്േയോരസ്ഥര് ബ്രഖകളില് ഒപുചവക്ുബ്മ്പ്ോൾ തീയ്യതികൂടിബ്രഖചപടുബ്ത്െോതോണക. 

● വിജിലൻ ക് ആൻക് 

ബ്മോണിറ്റിോംഗ്കമ്മറ്ിഅോംര്ചളഓബ്രോവര്ഷ്വുോംതിരചഞ്ഞടുബ്ക്െതോണക. 

വിഎോം ിയുചടഅഭിശ്പോയ്ൾ ക റ്കയറിയില് ക തയമോയിബ്രഖചപടുബ്ത്െതോണക. 

● പദ്ധതിയുചടരരിയോയരീതിയിലുള്ളനടത്ിപിനവിഎോം ിയുചടഇടചപടലുകൾ 

ശ്പവ ത്ിസ്ഥല്ളില് ഉെോബ്വെതുെക. 

● ചതോഴിലുറപില് ഏചറ്ടുക്ുന്നശ്പവ ത്ികളുചടആസ്തികൾ 

േീര്ഘകോലനിലനില്പിനകആവരയമോയ ോബ്ങ്കതികനിര്ബ്േര്ൾചതോഴിലോളികൾക്കഓവ

ര് ീയര് മോര് നല്ബ്കെതുോംപോലിക്ുന്നുചെന്നകഉറപുവരുബ്ത്െതുമോണക. 

● ചെക്ക് ലവീഫക് ബ്പോചലശ്പോധോനയോംഉള്ളമ കചറര് ബ്റോളില് 

യോചതോരുവിധചവ്ിതിരുത്ലുോംപോടില്ല.ഹോജര് ക തയമോയിബ്രഖചപടുത്ണോം 

● മറര് ബ്റോളില് ശ്പസ്തു തശ്പവ ത്ിയുചടഅളവുകൾ 

ബ്രഖചപടുത്ുന്നഎോം.ബുക്ിൻചറനമ്പ്ര്ബ്രഖചപടുബ്ത്െതോണക.   

● മറര് ബ്റോളില്  ോക്ഷയചപടുത്ുന്നഉബ്േയോരസ്ഥര് തീയ്യതികൂടിബ്രഖചപടുത്ുവോൻ 

ശ്രദ്ധിബ്ക്െതുെക. 

● ചതോഴിലിട്ളില് അടിസ്ഥോനച ൗകരയ്ൾനിര്ബന്ധമോയുോംഒരുക്ണോം. 

● ചതോഴിലിട്ളില് 

നടക്ുന്നഅപകട്ൾക്കഎശ്തയുോംചപ്ന്നകെികിത്സ ഹോയോംലഭയമോകുന്നനടപടികൾ 

ഉെോകണോം 

● ശ്രോമ ഭരജിറര് ബ്പജ്നമ്പ്ര് ഉള്ളബ്രജി കചറര് തചന്നവോര്ക് തലത്ില്  ൂക്ഷിക്ണോം 

● മോറര്ബ്റോൾ കി്ോചത പണി എടുക്രുതക. 

● ചതോഴില് ചെയ്യോചത മോറര്ബ്റോളില് ഒപക ബ്രഖചപടുത്രുതക.  

● ഒരു ചതോഴിലോളിയുചട ഒപക മചറ്ോരു വയക്തി ഇടോൻ പോടില്ല.  

 
 

ഉപ ംഗ്ഗഹം 

 

ശ്പവര്ത്ികൾതിരചഞ്ഞടുക്ുബ്മ്പ്ോൾഅതീവജോശ്രതപുലര്ബ്ത്െതുെക. 

ഭൂമിചയപുനരുജ്ജീവിപിക്ുന്നതിനു൦അതുവഴി ുസ്ഥിരവിക നോം ോധയമോകുന്നതിനുോംലകക്

ഷ്യോംചവച്ചി്ുള്ളചതോഴിലുറപുപദ്ധതിയുചടപ്ലോനിോംരക , 

നടത്ിപകഎന്നിവ ോമൂഹികപോരിസ്ഥികമോനേണ്ഡ്ൾപോലിെകചകോെകരോ കശ്തീയമോയിത്ചന്ന

നടപിലോബ്ക്െതുെക. 

എ്ചനചയങ്കിലുോംശ്പവര്ത്ികൾനടപിലോക്ിചെലവകകൂ്ുകഎന്നുോംചതോഴിലോളികൾചക്ക്തോഴില്

േിന്ൾകൂ്ുകഎന്നുോംമോശ്തമോവരുതകനിലപോടുകൾ.   

വയക്തമോയകോഴ്ചപോടില്ലോചതഅരോ കശ്തീയമോയരീതിയില്ശ്പവര്ത്ികൾചതചരചഞ്ഞടുക്ുന്നതുോം
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ചെയ്യുന്നതുോം , 

കോലോനു  തമല്ലോത്ശ്പവര്ത്ികൾചെയ്യുന്നതുോംഇതിനകചറയഥോര്ത്ഥലക്ഷയചത്കളങ്കചപടുത്ു

ന്നതോയിവിഷ്മബ്ത്ോചടബ്നോക്ിനില്ബ്ക്െിവരുന്നതകആരങ്കോജനകമോണക. 

ഈ ോമൂഹികപരിബ്രോധനഒരുഉയിര്ചത്ഴുബ്ന്നല്പിനു ോധയമോകുന്നശ്പതയോരബ്യോചടഈറിബ്പോ

ര്്ക മര്പിക്ുന്നു.  

അനുബന്ധോം- 1-  

തതാഴിലുറപ്പുപദ്ധതിയില്ഏതറ്െുെ്തെയ്യാൻപറ്ിയഗ്പവൃെിേൾ 

1.  വിഭാഗംഎ :ശ്പക തിവിഭവപരിപോലനവുമോയിബന്ധചപ്ചപോതുശ്പവ ത്ികൾ 

2.  വിഭാഗംബി: 

 മൂഹത്ില്അവരതഅനുഭവിക്ുന്നവിഭോര്ൾക്ുള്ളവയക്തിരതആസ്തികൾഖണ്ഡി

ക 5ല്പരോമര്രിക്ുന്നകുടുോംബ്ൾക്ക്മോശ്തോം 

3.  വിഭാഗം ി: 

ബ്േരീയശ്രോമീണഉപജീവനമിഷ്ൻനിബന്ധനകൾഅനു രിക്ുന്ന വയോം ഹോയ ോംഘ്

ൾക്കചപോതുഅടിസ്ഥോന ൗകരയ്ൾ 

4.  വിഭാഗംഡി: ശ്രോമീണഅടിസ്ഥോന ൗകരയ്ൾ 

അനുബന്ധോം: വിവിധതലെിലുള്ളഉദേയാഗസ്ഥരുതെെുമതലേൾ. 

ദമറ്്് മാരുതെെുമതലേൾ. 

ശ്പവ ത്ിസ്ഥല്ളില് ശ്പവ ത്ിയുചടബ്മല്ബ്നോ്ോം. 

● ചതോഴില് കോര്ില് ആവരയമുള്ളവിവര്ൾ ബ്രഖചപടുത്ുക. 

● മറര് ബ്റോളില് ചതോഴിലോളികളുചടഹോജര് ഉറപുവരുത്ുക.  

● ബ്മറ്കമോരുചടപരിരീലന്ളില് പചങ്കടുക്ുക. അറിവുകൾ ചതോഴിലോളിക 

ളുമോയിപങ്കുചവക്ുക 

● ശ്പവ ത്ിഇട്ളില് ആവരയമോയച ൗകരയ്ൾ ഉബ്െോഎന്നകഉറപുവരുത്ുക 

● ക റ്കയറിയില് ബ്മോണിറ്റിോംരിനവരുന്നഉബ്േയോരസ്ഥചരചകോെകഒപവയകപിക്ണോം 

● ചതോഴിലോളികൾക്കഅവരുചടപത്ുഅവകോര്ചളകുറിച്ചകപറഞ്ഞുചകോടുക്ുക

യുോംഅവചരബ്ബോധോവതകകരിക്ുകയുോംചെയ്യുക 

● പുതിയചതോഴില് ഇട്ൾ കചെത്ുവോനുോംപുതിയചതോഴില് 

ആ ൂശ്തണോംചെയ്യുവോനുോംചതോഴിലോളികചള ഹോയിക്ുക . 

● ക തയമോയിബ് ോഷ്യല് ഓിറ്ക് ശ്രോമ ഭയിലുോം,ചശ്പോജകകറ്ക് 

മീറ്ി്ിലുോംപരിരീലനകയോമ്പ്ിലുോംപചങ്കടുക്ുക. 

● മറ്ുചതോഴിലോളികൾക്കകൂടിബ്മറ്ക് 

നകചറെുമതലകളിബ്ലക്കകടന്നുവരോനുള്ള ോഹെരയോംഉെോക്ുക 

● ചതോഴിലോളികളുമോയിനിരരര മ്പ്ര്ക്ോംപുലര്ത്ുകയുോംകൂടുതല് 

ബന്ധോംസ്ഥോപിക്ുകയുോംചെയ്യുക. 

ഓവര്ട ീയര്ട /എഞ്ിനീയര്ട 

 

● ശ്പവ ത്ികളുചടഎറിബ്മറ്കതയ്യോറോക്ല്. 

● ശ്പവ ത്ിയുചട ോബ്ങ്കതികകോരയ്ളുോംഅളവുകളുോംചതോഴിലോളികൾക്കപറഞ്ഞു

ചകോടുക്ുക. 

● ശ്പവ ത്ിയുചടഅളവുകൾ 

ബ്രഖചപടുത്ികൂലിനല്കുന്നതിനോവരയമോയനടപടികൾ ചെയ്യുക. 

പഞ്ായതസെഗ്േ്റി /അ ിസ്റ്റന്റത് ഗ്േ്റി 

● പദ്ധതിയുചടബ്മല്ബ്നോ്ോം. 

● ബില്ലുകൾ അോംരീകരിക്ല്. 

● ചതോഴിലോളികളുചടബ്വതനോംയഥോ മയോംഅവരുചടഎചക്ൗെില് 

എത്ിചയന്നതകഉറപുവരുത്ല്. 
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● മറര് ബ്റോള്സോക്ഷയചപടുത്ിചതോഴില് അനുമതിനല്കുക,  

ഗ്പവൃെിപൂര്ടെീേരിച്ചഭൂഗ്പദേശങ്ങളുതെവിവരങ്ങൾ                                      

ഗ്േമനമ്പര്ട  േല്ലേ്യ്യാലനിര്ടമാണം 

1 ഷ്ാന്റി ദജാര്ടജ്   293m അഗസ്റ്റിൻ   78m വി തേ േല്ലയാണി     117m വിമല ദമാഹൻ 
19.5m 

 

● ഗ്ഗാമ ഭ നിര്ബ്േര്ൾ  

● ✍ ചതോഴിലുറപക ശ്പവര്ത്ിയുചട  മയോം 9 മണിമുതല് നോലുമണിവചരയോക്ി െുരുക്ണോം 

എന്നക ചതോഴിലോളികൾ നിര്ബ്േരിച്ചു 

● ✍ ബ്വതനോം  കൂ്ണചമന്നുോംക തയമോയ  മയത്ക കൂലി ലഭിക്ണോം എന്നക  ചതോഴിലോളികൾ 

നിര്ബ്േരിച്ചു 

● ✍ ശ്പോയമോയവര്ക്ക അവര്ക്ക ചെയ്യോൻ പറ്ുന്ന രീതിയിലുള്ള ശ്പവര്ത്ി അനുവേിച്ചു 

നല്കണചമന്നക ചതോഴിലോളികൾ നിര്ബ്േരിച്ചു 

● ✍ കോടുചവ്ല്, ചത്ിനു ബ്പോതയിടല്,തുട്ിയവ ചതോഴിലുറപക പദ്ധതിയില് 

ഉൾചപടുത്ുക 

● ✍ ചതോഴില് കോര്ക നിലവില് ലഭിച്ചി്ുള്ള ഭൂവുടമകൾ അവരുചട സ്ഥലത്ക  

പണിചയടുക്ുബ്മ്പ്ോൾ മോശ്തോം ചതോഴിലുറപുപദ്ധതിയില് പങ്കോളികളോവോചത  ചതോഴിലുറപു 

മോയി ബന്ധചപ് എല്ലോ െര്ച്ചയിലുോം മീറ്ി്ുകളിലു പചങ്കടുക്ണോം 

● ✍ മോ കബ്ശ്ടോളിനകചറ ഒപക ഇടുന്ന ബ്കോളോം വലുതോക്ുക 

● ✍ എറിബ്മറ്ക ജനകീയമോക്ുക 

● ചതോഴിലിട്ളില് അടിസ്ഥോനച ൗകരയ്ൾനിര്ബന്ധമോയുോംഒരുക്ണോം. 

● ചതോഴിലിട്ളില് 

നടക്ുന്നഅപകട്ൾക്കഎശ്തയുോംചപ്ന്നകെികിത്സ ഹോയോംലഭയമോകുന്നനടപടികൾ 

ഉെോകണോം 

● ശ്രോമ ഭരജിറര് ബ്പജ്നമ്പ്ര് ഉള്ളബ്രജി കചറര് തചന്നവോര്ക് തലത്ില്  ൂക്ഷിക്ണോം 

● മോറര്ബ്റോൾ കി്ോചത പണി എടുക്രുതക. 

● ചതോഴില് ചെയ്യോചത മോറര്ബ്റോളില് ഒപക ബ്രഖചപടുത്രുതക.  

● ഒരു ചതോഴിലോളിയുചട ഒപക മചറ്ോരു വയക്തി ഇടോൻ പോടില്ല.  

ഗ്ഗാമ ഭ തീരുമാനങ്ങൾ 

●  അടിസ്ഥോന  ൗകരയ്ൾ നിര്ബന്ധമോയുോം ലഭയമോകുക. 

● ആക്ഷൻ പ്ലോൻ തയ്യോറോക്ുന്നതില് ഏവരുോം ശ്രദ്ധ പുലര്ത്ുോം. 

● പദ്ധതിയുചട ഫലോം കോര്ഷ്ിക ബ്മഖലയിബ്ലക്ു വയോപിപിക്ുക. 

● വി എോം  ി ശ്പവര്ത്നോം ചമച്ചചപടുത്ോോം 


