
1 
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ആമുഖം 
ഇന്ത്യയില് ോധോരണക്ോരോയജനങ്ങളുചടചതോഴില്ചെയ്യുവോനുള്ളഅവകോരചത് ംര

ക്ഷിച്ചകനിലനിര്ത്ുന്നതിനോയി 2005 

ച പകറ്ംബര്അഞ്ചോംതീയതിബ്േരീയശ്രോമീണചതോഴിലുറപകനിയമംനിലവില്വന്നു. 

അവിേഗ്ധകോയികചതോഴിലില്ഏര്ചപടോൻ ന്നദ്ധതയുള്ളശ്രോമശ്പബ്േരങ്ങളില്അധിവ ിക്ുന്നഏ

ചതോരുകുടുംബത്ിനുംഒരു ോമ്പത്ികവര്ഷ്ം 100 

േിവ ത്ില്കുറയോത്ചതോഴില്ഉറപോക്ുന്നബ്തോചടോപംരുണബ്മന്മയുള്ളതുംസ്ഥോയിയോയി്ുള്ള

തുംഉല്പോേനക്ഷമവുമോയആസ്തികളുചട ൃഷ്ടിയോണകഈപദ്ധതിയുചടമുഖയലക്ഷയം.േരിശ്േരുചടഉ

പജീവനവുംആയിബന്ധചപ്വിഭവോടിത്റരക്തിചപടുത്ുകയും ോമൂഹികമോയിപിബ്ന്നോക്ം

നില്ക്ുന്നഎല്ലോകുടുംബങ്ങചളയുംപദ്ധതിയില്ഉൾചപടുത്ുകയുംപഞ്ചോയശ്ത്ോജകസ്ഥോപനങ്ങ

ചളരക്തിചപടുത്ുകഎന്നതുംഇതിൻചറലക്ഷയമോണക. 

 

 വിബ്രഷ്തകൾ 

 

➢ നിയമത്ിൻചറപിൻബലമുള്ളഅവകോരോധിഷ്ഠ ിതപദ്ധതി 

➢ ശ്രോമപഞ്ചോയത്കശ്പബ്േരത്കതോമ ിക്ുന്ന 18 

വയസ്സകപൂര്ത്ിയോയഏചതോരോൾക്ുംപദ്ധതിയില്പങ്കോളിയോകോം 

➢  കശ്തീക്ുംപുരുഷ്നുംതുലയബ്വതനം 

➢ പരിസ്ഥിതി ംരക്ഷണംകോര്ഷ്ികബ്മഖലയിചലഅടിസ്ഥോന ൗകരയവിക നം

എന്നിവയകക്കമുൻരണന 

➢ ചതോഴിലോളികൾതചന്നശ്പവര്ത്ികൾകചെത്ുകയുംആ ൂശ്തണചത് ഹോയി

ക്ുകയുംചെയ്യുന്നു 

➢ ആ ൂശ്തണത്ിലുംനിര്വഹണത്ിലുംതികഞ്ഞ ുതോരയത 

➢ കരോറുകോചരഇടനിലക്ോബ്രോഇല്ല 

➢ ചപോതുജനപങ്കോളിത്ബ്ത്ോചടബ്ലബര്ബഡ്ജറ്ക 

➢ ബോങ്കകബ്പോബ്റോഫീ വഴിമോശ്തംബ്വതനവിതരണം 

➢  കശ്തീകൾക്ക്മു ൻരണന 

➢ കമ്പയൂ്ര്രൃംഖലവഴിയുള്ളബ്മോണിറ്റിംഗ്സംവിധോനം 

➢ ശ്രോമ ഭപദ്ധതിഓിറ്കചെയ്യുന്നു 

ബ്േരീയശ്രോമീണചതോഴിലുറപകപദ്ധതിശ്പകോരംശ്രോമപഞ്ചോയത്കശ്പബ്േരത്കനടപിലോക്ുന്നമുഴുവൻ

ശ്പവൃത്ികളുംബ് ോഷ്യല്ഓിറ്ിങ്ങിനുവിബ്ധയമോക്ണചമന്ന17(2) 

വകുപകനിഷ്കര്ഷ്ിക്ുന്നുപദ്ധതിശ്പവര്ത്നചത്പറ്ിയുംചപോതുധനംെിലവഴിക്ുന്നതിചനപറ്ി

യുംപൗര മൂഹംനടത്ുന്നപര യവും വതശ്ന്ത്വുമോയപരിബ്രോധനയോണകആണകബ് ോഷ്യല്ഓി

റ്കഅഥവോ ോമൂഹികപരിബ്രോധന 

.ചതോഴിലുറപകനിയമശ്പകോരംവര്ഷ്ത്ില്രെുതവണബ് ോഷ്യല്ഓിറ്കശ്രോമ ഭകൾഎല്ലോവോര്

ിലുംകൃതയമോയിനടബ്ത്െതോണകബ് ോഷ്യല്ഓിറ്കലൂചടഅഴിമതിഇല്ലോതോക്ുന്നതിനും ുതോ

രയതഉറപുവരുത്ുന്നതിനുംകോരയക്ഷമതവര്ധിപിക്ുന്നതിനക ത്ഭരണംഉറപോക്ുന്നതിനുംകഴി

യുന്നു.പദ്ധതിപണംരരിയോയരീതിയില്െിലവഴിച്ചി്ുെകഎന്നുംപണംചെലവഴിച്ചകഅതുചകോെകപ

ദ്ധതിയുചടലക്ഷയംകകവരിച്ചി്ുെകഎന്നുംരുണബ്ഭോക്തോക്ളുചടജീവിതത്ില്രുണകരമോയും

കോരയമോയമോറ്ംഉെോയി്ുെകഎബ്്സോഷ്യല്കചെത്ോൻകഴിയുന്നു 

പദ്ധതിആ ൂശ്തണ്ണം. നിര്വഹണം, 

ബ്മോണിറ്റിംഗ്തു ടങ്ങിഎല്ലോവയക്തികളുംബ് ോഷ്യല്ഓിറ്കശ്രോമ ഭയില്നിര്ബന്ധമോയുംപചങ്കടു

ക്ണം.മഹോത്മോരോന്ധിബ്േരീയശ്രോമീണചതോഴിലുറപകപദ്ധതിയില് ുരമവും ുതോരയവുമോയി

ബ് ോഷ്യല്ഓിറ്കനടത്ുന്നതിനകബ്കരളത്ില് വതശ്ന്ത്െുമതലയുള്ളബ് ോഷ്യല്ഓിറകറയൂണി

റ്കനിലവില്വന്നു 

1.രീതിരോ കശ്തം: തോചഴപറയുന്നരീതിഅവലംബിച്ചോണകഈറിബ്പോര്്കതയ്യോറോക്ിയി്ുള്ളതക. 
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1. ഓിറ്കലോൻ 

2. അഭിമുഖം:ബിിഒ, പഞ്ചോയത്കശ്പ ിൻറക, ജനശ്പതിനിധികൾ, ച ശ്ക്റി&റോഫകബ്മറ്ക, 

ചതോഴിലോളികൾ, കര്ഷ്കര്,  

3. ഫയല്പരിബ്രോധന: 

4. ഫീല്ഡ്സന്ദര്രനം, നിരീക്ഷണം 
5. റഫറൻ ക :വിക നബ്രഖ, വോര്ഷ്ികപദ്ധതിബ്രഖ, എംഐഎ ക, രജിററുകൾ 

6. വിവരങ്ങളുചടബ്ശ്കോീകരണം 
7. കരടകറിബ്പോര്്കതയ്യോറോക്ല് 

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.തതാഴിലുറപ്്പപദ്ധതിഅടിസ്ഥാനവിവരം 

ആചക്രജിറര്്ചെയ്ത്

ചതോഴില്്കോര്ക് 

ആക്ടിവക്്ചതോഴില്്

കോര്ക് 

ചതോഴില്്കോര്ക്്എ ക്

 ി 

നൂറു്ചതോഴില്്േിനങ്ങൾ 

9553 1982 79 444 

4.വാര്ടഡ്്തലത്ില്   തതാഴിലുറപ്്പപദ്ധതിയില് രജി ്തറര്ട തെയ്തവരുതടവിവരങ്ങൾ 

ആചക്രജിറര്്ചെയ്ത്

ചതോഴില്്കോര്ക് 
ആക്ടിവക്്ചതോഴില്്

കോര്ക് 

ചതോഴില്്കോര്ക്്

എ ക് ി 

നൂറു്ചതോഴില്്

േിനങ്ങൾ 
104 66 1 17 

 

5.ഓഡിറ്്് നുവിദേയമാക്കിയഗ്പവൃത്ിേളുതടലിസ്്റ്റ 

ഗ്േ

മ് 

ഗ്പവൃത്ിയുതട്ദപര്്

വര്ടക്ക്്്ഐ,ഡി 

ോലയള

വ ്

ശ്പവൃത്ി്

േിനങ്ങൾ 

അവിേഗ്ധ്

ചതോഴില്്

ബ്വതനം 

വിേഗ്ധ്

ചതോഴില്്

ബ്വതനം 

 ാേനങ്ങളു

തട്തുേ ി്

,ഐ്,ബി 

ആതേ 

1 ഉമയംെോല് നീര്ത്ട 

പരിപോലനശ്പവര്ത്ിക

ൾ(കല്ലകകയ്യോലനിര്മോണം

)ഭോരം 1WC/329313 

7/12/18    

21/3/19 

1202 271542 170000 5000( ി്

ഐബി)+ 

 

452554 
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2 ഉമയംെോല്നീര്ത്ടപ

രിപോലനശ്പവര്ത്ികൾ(

കല്ലകകയ്യോലനിര്മോണം)

ഭോരം2WC/329314 

30/12/18     

24/1/19 

641 144443 91800 3198(പണിആ

യുധവോടക) 

239441 

3 ഉമയംെോല്നീര്ത്ടപ

രിപോലനശ്പവര്ത്ികൾ(

മഴക്ുഴി നിര്മോണം) 
WC/327217 

15/10/18          

2/12/18 

371 100541 ---------- 5000( ിഐ

ബി) 

107767 

6.ഗ്പവര്ടത്ിേളുതടപരിദശാേനവിവരണം 
 

 ശ്പവൃത്ിയുചടബ്പരക എം് ബുക്ില്് ബ്രഖചപടു 

ത്ിയ്അളവക 

ഫീല്ക്പരിബ്രോധന് കെ്

അളവുകൾ 

1 ഉമയംെോല്നീര്ത്ടപരിപോലനശ്പവര്

ത്ികൾ(കല്ലകകയ്യോലനിര്മോണം)ഭോരം1 
WC/329313 

Earthwork:174.07m3 
retainingwall:645.98m3 

1123m 

2 ഉമയംെോല്നീര്ത്ടപരിപോലനശ്പവര്

ത്ികൾ(കല്ലകകയ്യോലനിര്മോണം)ഭോരം2 
WC/329314 

Earthwork:93.10m3 
retainingwall:352.32m3 

702m 

3 ഉമയംെോല്നീര്ത്ടപരിപോലനശ്പവര്

ത്ികൾ(മഴക്ുഴിനിര്മോണം) 
WC/327217 

കോടക ചവ്ല് :2010m3 

മൺ പണി :435.76m3 

409 മഴക്ുഴികൾ  

േല്ല്േയ്യാലനിര്ടമ്മാണനിര്ടമ്മാണം (WC/329313, WC/329314) 

െരിവുള്ളശ്പബ്േരത്കമചണ്ണോലിപകതടയോൻവളചരയധികം ഹോയിക്ുന്നരീതിയില്ആണകനിര്മ്മോണം. 

പറമ്പില്നിന്നുംബ്രഖരിച്ചകല്ലുകൾഉപബ്യോരിച്ചവളചരനന്നോയികല്ലകകയ്യോലനിര്മ്മിച്ചി്ുെക. 

കൃതയമോയഅളവുകൾപോലിച്ചകഭൂശ്പകൃതിക്കഇണങ്ങുന്നരീതിയില്ഏചറക്ോലംനിലനില്ക്ുന്നരീതിയില്ശ്പ

വര്ത്ിപൂര്ത്ീകരിച്ചി്ുെക. 627മീറ്ര്്കല്ലുകയ്യോല്സ്ഥപിെിരുചന്നങ്കിലുംനളിനി്എന്നവരുചട്ഭൂശ്പബ്േര്

വില്പന്നടന്നതിനോല്്അവചട്ഇബ്പോൾ്മചറ്ോരു്വീടക്പണി്നടക്ുന്നു്ആയതിനോല്്ആ്ശ്പബ്േരചത്്

കയ്യോല്അളന്നു്എടുക്ുവോൻ് ോധിച്ചില്ല. 

7.അവോശഅേിഷ്ഠ ിതനിരീക്ഷണങ്ങൾ 

മഹോത്മരോന്ധിബ്േരീയശ്രോമീണചതോഴിലുറപകനിയമത്ിലൂചടശ്രോമീണജനതയകക്കചതോഴില് 

നല്കചപടുന്നബ്തോചടോപംഅവരുചടപത്ുഅവകോരങ്ങളും ംരക്ഷിക്ചപടുന്നു.ബ് ോഷ്യല് 

ഓിറ്ിലൂചടശ്പവൃത്ികളുചടപരിബ്രോധനയുംഅബ്തോചടോപംചതോഴിലോളികളുചടപത്വകോര

ങ്ങളും ംരക്ഷിക്ചപടുന്നുചവന്നുംവിലയിരുത്ുന്നു. 

ചതോഴിലുറപകനിയമത്ിലൂചടചതോഴിലോളികൾക്ക്ലഭയമോയഅവകോരങ്ങചളകുറിച്ചകതോചഴപറയുന്നു. 

1. തതാഴില് ോര്ടഡുമായിബന്ധതപ്പവ: 

ചതോഴില്കോര്ക്ഒരുആധികോരികബ്രഖയോണക 

.മഹോത്മോരോന്ധിബ്േരീയശ്രോമീണചതോഴിലുറപകനിയമത്ിചലചഷ്യൂൾ 2 ശ്പകോരംചതോഴില് 

കോര്ിനകഅബ്പക്ഷനല്കുന്നകുടുംബങ്ങൾക്ക 15 േിവ ത്ിനകംതികച്ചുംച ൗജനയമോയിചതോഴില് കോര്ക് 

ലഭയമോക്ണചമന്നകഅനുരോ ിക്ുന്നു. കൂടോചതകൃതയമോയഇടബ്വളകളില് കോര്ഡ്പുതുക്ിനല്ബ്കെതുമോണക. 

ചതോഴില് കോര്ചഡ്തോഴിലോളികളുചടകകവരംതചന്നയോണക ൂക്ഷിബ്ക്െചത്ോഴില് ഏര്ചപ്േിവ ങ്ങൾ 

കൃതയമോയിബ്രഖചപടുത്ിയിരിക്ുന്നുഎന്നോല് ചതോഴില് കോര്ില് 

അടിസ്ഥോനപരമോയിപൂരിപിബ്കെഎല്ലോഭോരങ്ങളുംഒഴിഞ്ഞുകിടക്ുന്നു.ചതോഴിലോളിചതോഴില്  

ആവരയചപ്തീയതി,ആവരയചപ്കോലയളവകബ്ജോലിലഭയമോയകോലയളവകലഭയമോയകൂലിഎന്നീഭോരങ്ങൾ 

ഒന്നുംതചന്നപൂരിപിച്ചി്ില്ല.ആയതിനോല് കഴിഞ്ഞ ോമ്പത്ീകവരകഷ്ംഇതുചതോഴിലില് 

ഭോരമോയിരുന്നുഎന്നകചതോഴില് കോര്ില് നിന്നുംമന ിലോക്ോൻ  ോധിച്ചിരുന്നില്ല. ചതോഴില് കോര്ില് 

ബ്ഫോബ്്ോയും പതിച്ചിരുന്നില്ല.  

2. തതാഴില് ലഭിക്കുന്നത്സംബന്ധിച്ച്: 

ചതോഴില് കോര്ുള്ളഏചതോരുകുടുംബത്ിനും 100 

േിവ ചത്അവിേഗ്ദകോയികചതോഴിലിനകഅവകോരമുെക. അബ്പക്ഷനല്കിയോല് 

കകപറ്ുരരീതകനല്കുകയും15 േിവ ത്ിനകംചതോഴില്  ലഭയമോക്ണചമന്നുംനിയമത്ില് 

ശ്പതിപോേിക്ുന്നു..അബ്പക്ഷ വീകരിക്ുന്നമുറയകക്കഅബ്പക്ഷകനകകകപറ്ുരരീതകനിര്ബന്ധമോയുംനല്കണ
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ചമന്നകനിയമത്ില് അനുരോ ിക്ുന്നുെക . ഫയലില് ചതോഴില് അബ്പക്ഷകബ്ളോരരീതിനകചറചകൗെര് 

സ്ലിപ്കോണോൻ  ോധിച്ചി്ില്ല.  

കൃതയമോയ് ് അബ്പക്ഷ് ബ്ഫോറത്ില്് വോര്ിചലചതോഴിലോളികൾ അബ്പക്ഷ മര്പിക്ോറുെക് എനകകിലുൻ്

തീയ്യതിബ്രഖ് ചപടുതതതിനോല്് അബ്പക്ഷ് ചകോടുത്് കോലയളവില്് തചന്ന് കൃതയമോയിചതോഴില് 

ലഭിച്ചി്ുബ്െോഎബ്ശ്ന്നഖകളില് നിന്നുംവയക്തമല്ല.  

3.ചതോഴിലില്ലോയ്മദവതനം: 

ചതോഴില് ആവരയചപ്ുകഴിഞ്ഞോല് 15 േിവ ത്ിനകംചതോഴില് 

ലഭയമോക്ോത്പക്ഷംചതോഴിലില്ലോയ്മബ്വതനംലഭിക്ോൻ അവകോരമുെക.വോര്ിചലചതോഴിലോളികൾ 

തീയ്യതിബ്രഖചപടുത്ിബ്രഖോമൂലംഅബ്പക്ഷ മര്പിക്ോറില്ല 

,അതുചകോെകതചന്നചതോഴിലില്ലോയ്മബ്വതനംലഭിബ്ക്െ ോഹെരയംഉെോയി്ില്ല 

4.തഷ്ല്്് ഓ്ദഗ്പാജേ്റ്്്   ംബന്ധിച്ച്: 

വോര്ില് ആവരയമോയവിക നശ്പവൃത്ികൾ കചെത്ുന്നതിചന്ത്ോഴിലോളികൾക്കഅവകോരംഉെക. 

ചതോഴില് കചെത്ുന്നതിനുചതോഴിലോളികളുചടയുംബ്മറ്ിചെയുംഭോരത്ക് നിന്നുംപങ്കോളിത്മുെോവുന്നുെക, 

എന്നോല് ചതോഴിലുറപില് അനുവേനീയമോയആസ്തിവിക നശ്പവൃത്ികൾ 

കചെത്ുന്നതിനവോര്ിചലവിവിധബ്മഖലയില് 

ഉള്ളവരുചടപങ്കോളിത്ംഉെോബ്വെതുെക.പഞ്ചോയത്ില്വോര്ക് തലത്ില്  ശ്രോമ ഭരജി കചറര്  

 ൂക്ഷിക്ുന്നതോയും്അതില്്ആക്ഷൻ്ലോൻ്തയ്യോറോക്ിയതോയും്കോണുന്നു. 

5.യാഗ്താതെലവ് ംബന്ധിച്ച്: 

ചതോഴിലോളികൾക്ക്തോമ സ്ഥലത്ുനിന്നും 5 കിബ്ലോമീറ്ര് െുറ്ളവില് ചതോഴില് 

ലഭിക്ുവോനുള്ളഅവകോരമുെക, ശ്പസ്തു തപരിധിക്ുപുറത്ുചതോഴില് 

ചെബ്യ്യെ ോഹെരയംഉെോവുകയോചണങ്കില് യോശ്തോബത്യോയികൂലിയുചട 10% 

തുകനിലവിചലകൂലിശ്പകോരം  27 രൂപ 10 കപ ശ്പവൃത്ിേിവ ങ്ങളില് ലഭയമോക്ണം. അഞ്ചകകിബ്ലോമീറ്ര് 

പരിധിക്പുറംചതോഴിലുറപകശ്പവൃത്ിചെയ്തില്ലഎന്നോണുചതോഴിലോളികളില് നിന്നുംമന ിലോക്ോൻ 

കഴിഞ്ഞതക. 

6.ഗ്പവൃത്ിസ്ഥലതത്ത ൌേരയങ്ങൾ  ംബന്ധിച്ച്; 

ചതോഴിലിടങ്ങളില് ലഭിബ്ക്െഅടിസ്ഥോനച ൗകരയങ്ങളോയശ്പഥമരുശ്രൂഷ്ോ ംവിധോനങ്ങൾ, 

വിശ്രമ മയചത്തണല്  ൗകരയം, 

കുടിചവളളംഎന്നിവചതോഴിലോളികൾചക്ക്സൗജനയമോയിലഭയമോബ്ക്െതുെക.  . 

ചതോഴിലോളികളുമോയുള്ളകൂടിക്ോഴ്ചയില് മന ിലോക്ോൻ ോധിച്ചതകകുടിചവള്ളത്ിനോയിപോശ്തം,ഗ്ലോ ക് 

എന്നിവലഭയമോയിരുന്നുഎന്നും,എന്നോല് ഇതുവചരചതോഴിലോളികൾക്ക ,കയ്യുറകോലുറലഭിച്ചി്ില്ല്ഇബ്തോചടോപം്

ശ്പഥമരുശ്രൂഷ്മരുന്നുകൾ് ആേയകോല് ഘ്ത്ില്് മോശ്തമോണക് ലഭിച്ചതക 

.ഇതകനിര്വഹണഏജൻ ിയുചടഭോരത്ുനിന്നുള്ളവീഴ്ചയോണക, തുടര്ന്നുള്ളശ്പവൃത്ികളില് 

അടിസ്ഥോനച ൗകരയങ്ങൾ ലഭയമോക്ുന്നതിന്നിര്വഹണഏജൻ ിശ്രദ്ധിബ്ക്െതുെക.  

അപേടങ്ങൾ  ംബന്ധിച്്ച: 

ചതോഴിലുറപകബ്ജോലിക്ിചടചതോഴിലോളികൾക്കഏചതങ്കിലുംതരത്ിലുള്ളഅപകടം ംഭവിച്ചുബ്പോവുകയോചണ

ങ്കില് നിയമത്ിചലചഷ്യൂൾ 2(5)ശ്പകോരവുംഅദ്ധയോയം 9 

ചലപരോമര്രങ്ങളുചടഅടിസ്ഥോനത്ിലുംെികില് ോചെലവുകളുചടബ്രഖകൾ 

 മര്പിക്ുന്നമുറയകക്കശ്പസ്തു തതുകമുഴുവനുംഅനുവേിച്ചുചകോടുബ്ക്െതോണക.ഓിറ്ക് കോലയളവില് മോറ്ക   

വീണു കയ്യക ചപോ്ിയതിനക െികിത്സ  ഹോയം ലഭിച്ചിരുന്നു.എന്നോല് മചറ്ോരു ചതോഴിലോളിയോയമിനി 

കുരിയോബ്ക്ോ ക കയ്യോല പണിക്ിചട തലകറങ്ങി വീണതിനകചറ െികിത്സ  ഹോയം ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. 

7.ദവതനംലഭയമാക്കുന്നത്സംബന്ധിച്ച്; 

ചതോഴിലുറപകനിയമത്ില് ത ക്ഷന് 3(2)ശ്പകോരംമറര് ബ്റോള്കോലോവധികഴിഞ്ഞു 

15േിവ ത്ിനകംചതോഴിലോളികളുചടഅചക്ൗെില് കൂലിലഭിക്ുവോൻ അവകോരമുെക.  പഞ്ചോയത്ില് 

നിന്നുംപതിനഞ്ചകേിവ ത്ിനുളളില് എഫക.ടി.ഒജനബ്ററ്കചെയ്തി്ുെക.  

8.15 േിവ ത്ിനേംദവതനംലഭയമായിതലങ്കില് 

നഷ്ടപരിഹാരംലഭിക്കുവാനുള്ളഅവോശം 
ചതോഴില് പൂര്ത്ീകരിച്ചുപതിനഞ്ചുേിവ തകനുള്ളില് കൂലിലഭിെിരുന്നിചലനകകില്  കൂലിയുചട  0.05  

രതമോനംനഷ്ടപരിഹാരംലഭിക്കുവാനുള്ളഅവോശംഉണ്്ട.പഞ്ചോയത്ില് 
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നിന്നുംപതിനഞ്ചകേിവ ത്ിനുളളില് എഫക.ടി.ഒജനബ്ററ്കചെയ്തി്ുെക.നിലവില് ബ്കശ്ന്ദ രകകോരില് 

നിന്നുംഫെകലഭയമോകതിരിക്ുന്ന ോഹെരയത്ില് മോശ്തമോബ്ണവതനംലഭിക്ോൻ  കവകുന്നതക. 

9.പരാ-തിപരിഹാരം ംബന്ധിച്ച്: 

ചതോഴിലുറപുമോയിബന്ധചപ്ഏചതങ്കിലുംകോരയത്ില് 

പരോതിയുെോകുന്നപക്ഷംആയബ്ശ്തഖോമൂലംപഞ്ചോയത്ില് പരോതിചപടോവുന്നതോണക, ശ്പസ്തു തപരോതികൾ 

 വീകരിച്ചുര ീറ്ക് നല്കുകയുംപരമോവധി 7 േിവ പരിധിക്ുള്ളില് 

അബ്നവഷ്ിച്ചുപരോതിക്ോരന്മറുപടിനല്ബ്കെതോണക(section (19). പരോതികൾ അറിയിക്ുന്നതിനുള്ളബ്ടോൾ 

ശ്ഫീനമ്പരക (18004251004 ) ചപോതുജനങ്ങൾക്കകോണോവുന്നരീതിയില് പഞ്ചോയത്കഓഫീ ില് 

ശ്പേര്രിപിബ്ക്െതുെക . പഞ്ചോയത്ിചലപരോതിരജിറര്പരിബ്രോധിച്ചബ്പോൾ 

ഇതുവചരയോയിരെുപരോതികൾ രജിററില് 

ബ്രഖചപടുത്ിയതോയുംഅതിനുള്ളനടപടി വീകരിച്ചതോയുംകോണചപ്ു.കൂലികവകിയപരോതിആണക , 

10.ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്് നടത്ുന്നത്സംബന്ധിച്ച്: 

ചതോഴിലുറപില് ഏചറ്ടുത്ശ്പവൃത്ികൾ ബ് ോഷ്യല് ഓിറ്ക് നടത്ുന്നതില് 

പങ്കോളികളോവുന്നതിനുചതോഴിലോളികൾക്കഅവകോരമുെക. (ച ക്ഷൻ 17.2)  

8.തതാഴിലാളിേളുതടേടമേൾ 

1. കൃതയ മയത്കചതോഴില്സ്ഥലത്കഹോജരോയിഒപവയകക്ുക. 

2. ചതോഴിലുറപകശ്രോമ ഭയകക്കബ് ോഷ്യല്ഓിറ്കശ്രോമ ഭയുംകൃതയമോയിപചങ്കടുക്ുക 

3. ശ്പകൃതി ംരക്ഷണത്ിനകആവരയമോയശ്പവൃത്ികൾഏചറ്ടുത്കനടപിലോക്ുക. 

4. ആസ്തി ൃഷ്ടിക്ുന്നശ്പവൃത്ികൾ  കചെത്ിബ്മറ്കചനയുംപഞ്ചോയത്കഅധികൃതചരയും 

   അറിയിക്ുക. 
9.രജി ്തറര്ട പരിദശാേന 

ബ്കശ്ന്ദ ര്ക്ോരിനകചറനിര്ബ്േരശ്പകോരംതോചഴപറയുന്നഏഴുരജിറര് 

നിര്ബന്ധമോയുംശ്രോമപഞ്ചോയത്ില്  ൂക്ഷിബ്ക്െതോണക. AMC ശ്പകോരമുള്ള 7 

രജിററുകളുംഉെോയിരുന്നു.അവതോചഴപറയ്യുന്നു. 

തതാഴില്ോര്ടഗ്ഡജിസ്റ്റര്ട .  

എം .ഐ .എ ില്  നിന്നുംചൗൺബ്ലോകചെയ്തബ്കോപിയില് വോര്ക് തലത്ില് 

ഉള്ളഎല്ലോവിവരങ്ങളുംഉൾചപടുത്ിയി്ുെക.  

ഗ്ഗാമ ഭരജിസ്റ്റര്ട 

തതാഴിലുറപ്പുമായിബന്ധതപ്പ്ഗ്ഗാമ ഭേൾ ,ദയാഗങ്ങൾ 

തുടങ്ങിയവദരഖതപ്പടുത്ുന്നതിനവാര്ടഡ്് തലത്ില് ഗ്പദതയേഗ്ഗാമ ഭാരജിസ്റ്റര്ട 

 ൂക്ഷിദക്കണ്ടതാണ്. 

പഞ്ചായത്ില്  ൂക്ഷിച്ചിരിക്കുനഗ്ഗാമ ഭരാജി ്തറര്ട  

നാണ്അവ ാനമായിദയാഗംദെര്ടന്നതായുംോണുവാന്  ാേിച്ചത.് 

പതങ്കടുത്വരുതടഒപ്്പമാഗ്തമാദഗ്ണഖതപടുത്ിയതവിവരങ്ങൾ ഒന്നുംദെര്ടത്ില്ല 

ഗ്പിന്റ്് തെയ്തദപജ്നമ്പര്ട ഇല്ലാത്ബുക്കില് ആണ്മിനുട ്് എഴുതിദരഖതപടുത്ുന്നത് 

തതാഴില് അദപക്ഷാരജിസ്റ്റര്ട  

തതാഴില് 

ആവശയതപ്പ്ുലഭിക്കുന്നഅദപക്ഷേളുതടവിവരങ്ങളുംഅതുഗ്പോരംഅവര്ടത്താഴില് 

അനുവേിച്ചതിന്തറവിവരങ്ങളുംഗ്പസ്തു തരജിസ്റ്ററില് ദരഖതപ്പടുത്ിതവദക്കണ്ടതാണ് 

MIS ല് നിന്നുംതഡൌണ്ദലാഡ്തെയ്തദോപ്പിയില് 

എല്ലാവിവരങ്ങളുംഉൾതപ്പടുത്ിയി്ുണ്ട്(പഞ്ചായത്ിതെമുഴുവന്  ഗ്പവൃത്ിേളും) 

വര്ടഗ്ക്കജിസ്റ്റര്ട: 

തതാഴിലുറപ്പില് നടപ്പിലാക്കുന്നഗ്പവൃത്ിേളുതടവിവരങ്ങൾ 

യഥാ മയംഗ്പസ്തു തരജിസ്റ്ററില് ദരഖതപ്പടുതതണ്ടാതാണ്. 

2018 19 

ോലയളവില്തെയ്യുവാന്ഉദേശിച്ചിരുന്നമുഴുവന്യലുേളുദടയുംവിവരങ്ങൾനല്ലരീ

തിയില്   എം,ത എ.എ ്ല്നിന്നുംഡൌണ്ദലാഡ്തെയ്തു ൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. 

(പഞ്ചായത്ിതെമുഴുവന്  ഗ്പവൃത്ിേളും 

ആസ്തിരജിസ്റ്റര്ട: (സ്ഥിരആസ്തിേളുതടരജിസ്റ്റര്ട) 

ആസ്തിരജിസ്റ്റര്ട ൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നുഇതുവതരതെയ്തഎല്ലാഗ്പവൃത്ിേളുംതപടുതിയി്ുണ്ട് 

പരാതിരജിസ്റ്റര്ട: 

തതാഴിലുറപ്്പപദ്ധതിയുമായിബന്ധതപ്പ്ഏതുപരാതിയുംവാക്കാദലാ,ദരഖാമൂലദമാലഭി

ക്കുേയാതണങ്കില \                                  രജിസ്റ്ററില് 
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ദരഖതപ്പടുത്ുേയുംനിര്ടബന്ധമായുംസേപ്പറ്ുര ീത്പരാതിക്കാരന്നല്േുേയുംദവ

ണം .  

18004255720 

എന്നദടാൾഗ്ീനമ്പറില്പരാതിേൾദരഖതപടുത്ാംഎന്നുള്ളവിവരംതതാഴിലാളിേ

ൾ്ലഭയമാക്കണം. 

പരാതിരജിസ്റ്റര്ടേൃതയമായി ൂക്ഷിെിടുണ്ട്.ലഭിച്ചപരാതിേല് ൂക്ഷിച്ചി്ുണ്ട്.്

പദക്ഷതുടര്ടനടപടിേൾ വീേരിച്ചദഗ്തഖതപ്പടുത്ിയി്ില്ല് .്

ഓദരാ ാമ്പത്ീേവര്ടഷ്വുംദരജി ്തറര്ടദലാ ്തെയ്തതായിേണ്ടില്ല. 

േല്ലുേയ്യാലക്ക്അദപക്ഷതോടുത്രണ്ട്ദപരുതടപരാതിേൾേണ്ടുമറ്്അദപക്ഷേര്ടക്ക്േ

യ്യാലനിര്ടമ്മിച്ചതോടുത്ി്ുംഞങ്ങതളപരിഗണിക്കാത്തില്തുടര്ടന്നാണ്പരാതിനല്

േിയിരിക്കുന്നത ്

തമറ്ീരിയല്രജിസ്റ്റര്ട :  

തതാഴിലുറപ്പില് 

ഏതറ്ടുക്കുന്നഗ്പവൃത്ിേളുതടഭാഗമായിവരുന്ന ാേന ാമഗ്ഗിേളുതടവാങ്ങല് 

തീരുമാനം, ഉപദയാഗം, നീക്കിയിരിപ്്പ, തെലവുേൾ എന്നിവ ംബന്ധിച്ചവിവരങ്ങൾ 

മുഴുവനുംഗ്പസ്തു തരജിസ്റ്ററില് ദരഖതപ്പടുദത്ണ്ടതാണ്. 

തമറ്ീരിയല്രജിസ്റ്റര്ടഅപ്ദഡറ്്തെയ്തതായിോണുവാന്  ാേിച്ച്് 

10.ഗ്പവൃത്ിയലിതല 22 ദരഖേൾ 

 

എ .എം ിശ്പകോരംഒരുശ്പവൃത്ിഫയലില് തോചഴപറയുന്നഇരുപത്ിരെുബ്രഖകൾ 

നിര്ബന്ധമോയുംഉെോയിരിബ്ക്െോതോണക. 

1.േവര്ടദപജ് 

വോര്ഷ്ികമോറര് ര്ക്ുലര്ശ്പകോരം ൂക്ഷിബ്ക്െകവര്ബ്പജ്ഫയലില്കോണോൻകഴിഞ്ഞില്ല. 

2.തെേ്്ലി ്്റ് ്

വര്ക്കഫയലില് ൂക്ഷിച്ചിരിക്ുന്നവിവരങ്ങളുചടപ്ികയും, 

അവയുചടബ്പജ്നമ്പറുംബ്രഖചപടുബ്ത്െചെക്ക്ലിറകഫയലില് ൂക്ഷിബ്ക്െതോണക. 

പരിബ്രോധിച്ചരെുഫയലുകളിലുംചെകക്ലിറകകോണോൻ ോധിച്ചില്ല. 

3.ആക്ഷൻപ്ലാന് 

ഒരുജനകീയഇടചപടലിനകചറബ്നര് ോക്ഷയംചതളിയിക്ുന്നബ്രഖയോണകആക്ഷൻലോൻബ്കോപി.ശ്രോമ

 ഭനിര്ബ്േരിക്ുന്നശ്പവര്ത്ികൾചഷ്ല്ഫകഓഫകബ്ശ്പോജക്ടിബ്ലക്ക്മോറ്ുകയുംഇതില്നിന്നുംമുൻരണ

നഅടിസ്ഥോനത്ില്അതോത്സോമ്പത്ികവര്ഷ്ത്ില്ആവരയമുള്ളശ്പവര്ത്ിചതരചഞ്ഞടുത്ക

ആക്ഷൻലോൻതയ്യോറോക്ുകയുംചെയ്യും . 

ആക്ഷൻലോനില്ഉൾചപ്ശ്പവര്ത്ിതചന്നയോബ്ണോനടപിലോക്ിയതകഎന്നകമനസ്സിലോക്ുന്നതിനും

ആക്ഷൻലോൻബ്കോപിഉപകരിക്ുന്നു.പരിബ്രോധിച്ചഫയലുകളില്  AMC 

ശ്പകോരംനിര്ബന്ധമോയുംഉെോയിരിബ്ക്െആക്ഷൻലോനിൻചറബ്കോപി ൂക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല. 

4.എസ്റ്റിദമറ്്ഡിസ ന്ആന്ഡ്ദഗ്ഡായിങ ്

 ോബ്ങ്കതികഎറിബ്മറ്കപദ്ധതിയില്ഏചറ്ടുക്ുന്നഓബ്രോശ്പവര്ത്ിക്ും ംസ്ഥോന ര്ക്ോര്െുമത

ലചപടുത്ിയഅധികോരസ്ഥോനത്ിനകചറഅനുമതിബ്യോടുകൂടിയ ോബ്ങ്കതികഎറിബ്മറ്കഉെോയിരി

ബ്ക്െതോണക.ഓബ്രോശ്പവര്ത്ിക്ുംഎറിബ്മറ്ിനകചറ ംക്ഷിപ്തം, ിക ൻ, 

ശ്പവര്ത്ിയുചടശ്പതീക്ഷിതബ്ന്ങ്ങൾവിരേീകരിക്ുന്ന ോബ്ങ്കതികകുറിപകതുടങ്ങിയവഉെോയി

രിബ്ക്െതുംച കവര്ബ് ോഫകറകചറവയറിലൂചടഓൺകലനോയിഅനുമതികൾലഭയമോബ്ക്െതുമോ

ണക .എല്ലോഫയലുകളിലുംവിരേമോയഎറിബ്മറ്കഉെോയിരുന്നു. 

എറിബ്മറ്ില് ോബ്ങ്കതികവിേഗ്ധരുചടഒപകഉെോയിരുന്നു. 

എറിബ്മറ്കറിബ്പോര്്കബ്ശ്പോജക്ടകറിബ്പോര്്കഇവ ൂക്ഷിച്ചിരുന്നു.ഒരുഫയലിലുംജനകീയഎറിബ്മറ്കഉെോ

യിരുന്നില്ല. 

5.ഭരണാനുമതി 

ഒരുവോര്ില്ഒരുവര്ഷ്ംനടപിലോക്ുന്നചതോഴിലുറപകപദ്ധതിശ്പവര്ത്നങ്ങൾക്കപഞ്ചോയത്കഭര

ണ മിതിനല്കുന്നഅംരീകോരമോണകഭരണോനുമതി 
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പരിബ്രോധിച്ചഫയലുകളില് ഭരണോനുമതിയുചടച കവര്ബ്കോപി ൂക്ഷിച്ചിരുന്നു. 

7. ംദയാജിതപദ്ധതി(േണ്ദവര്ടജന് ്) 

ഓിറ്ക് നുവിബ്ധയമോക്ിയരെുശ്പവര്ത്ികളകക്ുംഈബ്രഖകൾ ബോധകമല്ല. 

8.ഡിമാന്ഡ്ദാം 

തതാഴിലാളിേൾേൂ്ായിനല്കിയഡിമാന്റ്ദാം ൂക്ഷിച്ചി്ുണ്ട്.  

9.വര്ടക്ക്അദലാദക്കഷ്ന്ദാം 

ചതോഴില്ആവരയചപ്വര്ക്ുചതോഴില്അനുവേിച്ചുചകോെുള്ളവര്ക്കഅബ്ലോബ്ക്ഷ്ൻബ്ഫോംഈ

ശ്പവര്ത്ിയുചടഫയലില് ൂക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല . 

10.ഇമസ്റ്റര്ടദറാൾ 

ചതോഴിലോളികൾചതോഴില്ചെയ്യുന്നതീയതി, േിവ ംഉൾചപചട ഹോജര്ബ്രഖചപടുത്ുന്നതിനുള്ള 

അടിസ്ഥോനബ്രഖയോണകഇമറര്ബ്റോൾ.ഇതില്ബ്ലോക്കചവലപകചമൻറകഓഫീ ര്, പഞ്ചോയ 

ചസസശ്ക്റി എന്നിവര്ഒപും,   ീലുംബ്രഖചപടുബ്ത്െതോണക.  ഇ- മറര് 

ബ്റോളുകളില്ബ്ലോക്കചവലപകചമൻറകഓഫീ ര്, പഞ്ചോയചസസശ്ക്റിഎന്നിവര്ഒപും,  

 ീലുംബ്രഖചപടുത്ിയി്ുെകതീയതി. ഇതില്ചതോഴിലോളികളുചടഒപുകൾ,  

അവരുചടചതോഴില്േിനങ്ങൾ,  കൂലിഎന്നിവബ്രഖചപടുത്ിയി്ുെക. മോറര് ബ്റോളില് 

ഒപിടുന്നബ്കോളങ്ങളില് തീയതിഎഴുതിയഒരുഇ-മറര്ബ്റോൾമോശ്തംകെു. 

മറ്ുള്ളവയില്തീയ്യതിബ്രഖചപടുത്ിയി്ില്ല.മറര്ബ്റോളില്എംബുക്ക്  നമ്പര് 

ബ്രഖചപടുത്ിയില്ലപരിബ്രോധനയ്യകക്വിബ്ധയമോക്ിയവര്ക്ക് ഫയലിചലമറര്ബ്റോളില് 

ചവ്ിത്ിരുത്ലുകൾ ഉെോയിരുന്നു,അവതോചഴപറയുന്നു,മഴകുഴി് ് നിര്മോണം്

എന്നശ്പവകര്ത്ിയുചട്5435,17922 ്എന്നീ്മ കചറര്്ബ്റോളില്്്ഹോജര്്ചതറ്ോയോണക്ബ്രഖചപടുത്ിയതക 

11.തമഷ്ര്ടതമന്റ്പുസ്തേം (M Book) 

ശ്പവര്ത്ിതുടങ്ങുന്നതിന്മുമ്പുംബ്രഷ്വുംഅളവുകൾബ്രഖചപടുത്ുന്നതിനുള്ളഅടിസ്ഥോനബ്രഖ

യോചെഷ്ര്ചമനകറക് ബുക്ക..എല്ലോഫയലുകളിലും M book 

ഉെോയിരുന്നു.ചമഷ്ര്ചമൻറകബുക്ില്നമ്പര് ,ബ്പജ്നമ്പര്ഇവബ്രഖചപടുത്ിയി്ുെക AS,TS 

നമ്പര്ബ്രഖചപടുത്ിയി്ില്ല. മചറര്ബ്റോൾനമ്പര് , ഇല്ല. 

ശ്പീചമഷ്ര്ചമൻബ്ശ്റഖചപടുത്ിയിരുന്നു.ബന്ധചപ്ഉബ്േയോരസ്ഥര്അതോയതകഓവര് ിയര്, 

എൻജിനീയര്, അശ്ക്ിറ്കഎൻജിനീയര്എന്നിവരുചടഒപകചമഷ്ര്ചമനകറക് ബുക്ില് 

ഉെോയിരുന്നു.  തീയ്യതിബ്രഖചപടുത്ിയി്ില്ല.പരിബ്രോധനയകക്വിബ്ധയമോക്ിയവര്ക്ക് 

ഫയലിലുംഎംബുക്ക്  ൂക്ഷിച്ചിരുന്നു.എംബുക്ില് അളവുകൾ ബ്രഖചപടുത്ുബ്ബോൾ 

ശ്പവൃത്ിചെയുന്നശ്പബ്േരംഉടമയുചടബ്പരക , ര്ബ്േനമ്പര് എന്നിവകൂടി്നിര്ബന്ധമോയും്

ഉളകചപകപടുത്ണം   . 

12.തമറ്ീരിയല്ലിസ്റ്റ് 

ഓഡിറ്ിനുവിബ്ധയമോക്ിയരെുശ്പവരകത്ികളകക്ുംഈബ്രഖകൾബോധകമല്ല. 

13.ബ്വജ്ലിറക 

ചതോഴിലോളികൾഎശ്തേിവ ംബ്ജോലിചെയ്തുഎന്നതിനകഅടിസ്ഥോനചപടുത്ിഅവര്ക്ക്നല്ബ്കെതു

കഅതോയതകകൂലി, ആയുധങ്ങൾക്കചകോടുക്ുന്നവോടക,  

മൂര്ച്ചകൂ്ുന്നതിനുള്ളതുകഎന്നിവഎല്ലോംകോണിച്ചുചകോെകപണംകകമോറുന്നതിബ്നവെിതയ്യോറോ

ക്ുന്നശ്പധോനചപ്ഒന്നോബ്ണവജ്ലിറക.  മറര്ബ്റോൾശ്പകോരമുള്ളബ്വജ്ലിറകഎല്ലോഫയലിലുംകോണോൻ 

 ോധിച്ചു. 

14.മസ്റ്റര്ടദറാൾ /യല്മാറ്സ്ലിപ്പുേൾ 

ഒരുമറര്ബ്റോൾഅവ ോനിെക 3 

േിവ ത്ിനകംതചന്നഅളവുകൾബന്ധചപ്ഉേയോരസ്ഥൻബ്രഖചപടുത്ണംഎന്നകനിയമംഅനുരോ

 ിക്ുന്നു.അളവുകളില്ശ്കമബ്ക്ടുകൾഉെോയോബ്ലോ, 

ഉപബ്യോരിക്ുന്നചമറ്ീരിയലിനകചറകവോളിറ്ിയില്നിലവോരംകുറയകക്ുകബ്യോ, 
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ഉയര്ന്നഎറിബ്മറ്കകോണിക്ുകബ്യോചെയ്യുന്നതകനിയമവിരുദ്ധമോവുകയുംച ക്ഷൻ 25 

അനുരോ ിക്ുന്നരിക്ഷകവിബ്ധയമോബ്വെിവരുകയുംചെയ്യും. 

എല്ലോഫയലുകളിലുംഫയല്ശ്ടോക്ിംരകബ്ഫോംഅഥവോമറര്ബ്റോൾമൂവകചമൻറകസ്ലിപകഉെോയിരുന്നു.  

ആരംഭിച്ചതീയതിയുംഅവ ോനിച്ചതീയതിയുംബ്രഖചപടുത്ിയിരുന്നു. 

മറ്ുശ്പധോനചപ്ബ്കോളങ്ങൾ MIS 

ല്അപക്ബ്ലോകചെയ്തതീയതി.ബ്വതനംഅനുവേിച്ചമുതലോയവബ്രഖചപടുത്ിയിരിക്ുന്നു. 

15. തമറ്ീരിയല്വൌച്ചര്ടബില് 

ശ്പസ്തു തശ്പവര്ത്ികൾക്കഇതകബോധകമല്ല. 

16.ഫെകശ്ടോൻസ്ഫര്ഓര്ര് (FTO)’ 

പരിബ്രോധിച്ചഫയലുകളില് ഒന്നുംഫെകശ്ടോൻസ്ഫര്ഓര്ര്(FTO)’ ഹോര്ക് ബ്കോപി ൂക്ഷിച്ചി്ില്ല . 

17. ദറായല്റ്ി 

പരിബ്രോധനവിബ്ധയമോക്ിയഒരുവര്ക്ക് ഫയലിലുംബ്റോയല്റ്ിബോധകമല്ല 

18.ദാദ്ാഗ്ഗാ ്

ശ്പവര്ത്ിതുടങ്ങുന്നതിന്മുമ്പകശ്പവര്ത്ിനടന്നുചകോെിരിക്ുബ്മ്പോൾ,  

ശ്പവര്ത്ിപൂര്ത്ീകരിച്ചുകഴിയുബ്മ്പോൾ 

തുടങ്ങിയഓബ്രോഘ്ത്ിചലയുംബ്ഫോബ്്ോകൾഫയലില് ൂക്ഷിക്ണചമന്നകനിഷ്കര്ഷ്ിച്ചിരിക്ുന്നു

ഇത്രത്ിലുള്ളവിവിധഘ്ങ്ങളിചലബ്ഫോബ്്ോകളും ൂക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല 

19 .ജിദയാടാഗ്ഡ്ദാദ്ാ ് 

ശ്പവര്ത്ിസ്ഥലംതിരിച്ചറിയുന്നതിനുള്ളഉപോധിയോണകജിബ്യോടോരകകബ്ഫോബ്്ോ ക.  

എന്നോല്ഇവപരിബ്രോധനയകക്വിബ്ധയമോക്ിയഒരുഫയലിലുംജിബ്യോടോരകകബ്ഫോബ്്ോ കബ്കോപികോ

ണോൻ  ോധിച്ചില്ല. 

20 ഗ്പവൃത്ിപൂര്ടത്ീേരണ ാക്ഷയപഗ്തം 

ശ്പവൃത്ിപൂര്ത്ീകരണ ോക്ഷയപശ്തം ൂക്ഷിച്ചി്ില്ല .  

 21. ബ് ോഷ്യല്ഓിറ്കറിബ്പോര്്ക 

എഎം ിശ്പകോരമുള്ളബ് ോഷ്യല്ഒാോിറ്കനടപോക്ുന്നതകഇബ്പോഴോണക.  

22.സ റ്്ഡയറി 

 ംസ്ഥോന ര്ക്ോരിനകചറനിര്ബ്േരശ്പകോരംവര്ക്കഫയലില് ൂക്ഷിബ്ക്െ 22 

മചത്ബ്രഖയോണകക റ്കയറി.പരിബ്രോധനയകക്വിബ്ധയമോക്ിയശ്പവൃത്ികൾ  

ക റ്കയറി ൂക്ഷിച്ചിരുന്നു 

,ക റ്കയറിയുചടകവര്ബ്പജില്ശ്പവര്ത്ിചയകുറിച്ചുള്ളശ്പോഥമികവിവരങ്ങൾഏചതോരുവയ

ക്തിക്ുംമനസ്സിലോക്ോൻപറ്ുന്നരീതിയില്ഉെോബ്കെതോണക. 

ശ്പവര്ത്ിആരംഭിക്ുന്നേിവ ംശ്പവര്ത്ിഅവ ോനതീയതിഎന്നിവബ്രഖചപടുതിയിരുന്നു 

,അബ്തോചടോപംഎറിബ്മറ്കതുക,,ശ്പവൃത്ിേിനങ്ങൾ , എന്നിവകവര്ബ്പജില്ഉെോയിരുന്നു. 

പണിസ്ഥലചത്ച ൗകരയങ്ങളുചടലഭയതഅടങ്ങിയചെക്ക്ലിറവളചരപൂരിപിച്ചി്ില്ല.ക റ്കയറി

യുചടഒരുഭോരമോണവിജിലൻ കആൻകബ്മോണിറ്റിങ്കമ്മിറ്ി. 

വിജിലൻ കആൻകബ്മോണിറ്റിങ്കമ്മിറ്ിയുചടറിബ്പോര്്കഉെോയിരുന്നുഅഭിശ്പോയങ്ങൾബ്രഖചപടു

ത്ിയി്ുെയിരുന്നു. 

ഏബ്ഴോളംബ്പര്ഒബ്ശ്പഖചപടുത്ിയിരിക്ുന്നുപണിയോയുധങ്ങളുചടവോടകക റ്കയറിയില്ബ്രഖ

ചപടുത്ിയില്ല,ക റ്കയറിമചറ്ോരുഒരുഭോരമോണക ന്ദര്രകകുറിപക:  

ശ്പവൃത്ിയുചടഓബ്രോഘ്ങ്ങളിലുള്ളപുബ്രോരതിവിലയിരുത്ുന്നതിനും, 

ചതോഴിലോളികളുചടശ്പശ്നങ്ങൾമനസ്സിലോക്ുന്നതിനും, 

പദ്ധതിനിര്വഹണഏജൻ ിയുചടഉബ്േയോരസ്ഥര്, ജനശ്പതിനിധികൾ, VMC 

അംരങ്ങൾഎന്നിവര്ശ്പവൃത്ിനടക്ുബ്മ്പോൾസ്ഥല ന്ദര്രനംനടബ്ത്െതോണക. 
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ക റ്കയറികളില്,  ന്ദര്രകരുചടബ്പരും,ഒപും, 

കുറിപുംബ്രഖചപടുത്ിയിരുന്നു.അബ്തോചടോപംതചന്നപദ്ധതിനിര്വഹണഏജൻ ിയുചടഉബ്േയോര

സ്ഥര് ന്ദര്രനംനടത്ിയി്ുെക.  

11.CIB-  ിറ്ി ണ്ഇന്ര്ടദമഷ്ന്ദബാര്ടഡ ്

ചതോഴിലുറപകപദ്ധതിയുചട ുതോരയതഉറപോക്ുന്നതിനുബ്വെിയുള്ളഒരുഉപോധിയോണക ിറ്ി ൺ

ഇൻഫര്ബ്മഷ്ൻബ്ബോര്ക Para 25(a), schedule 1 

അനു രിച്ചകഒരുശ്പവര്ത്ിയുചടഅടിസ്ഥോനവിവരങ്ങൾഅതോയതകഎറിബ്മറ്കതുക ോധനബ്വതന

ഘടകങ്ങൾയഥോര്ത്ഥചെലവകചതോഴില്േിനങ്ങൾതുടങ്ങിയവിവരങ്ങൾ ോധോരണജനങ്ങൾക്ുംരു

ണബ്ഭോക്തോക്ൾക്ുംമനസ്സിലോകുന്നരീതിയില്ശ്പേര്രിപിബ്ക്െതകഅനിവോരയമോണക..ഈബ്ബോര്

കസ്ഥോപിബ്ക്െതകഓബ്രോശ്പവര്ത്ിയുചടയുംആരംഭഘ്ത്ില്ആണക. 

ഓബ്രോശ്പവര്ത്ിക്ുംഅനു ൃതമോയിനിഷ്കര്ഷ്ിച്ചി്ുള്ളഅളവുകളില്ഉള്ളബ്ബോര്ുകൾ ിമൻ

റകഉംബ്കോൺശ്കീറ്ുംഉപബ്യോരിച്ചകനിര്മ്മിച്ചകസ്ഥോപിക്ണചമന്നകനിയമംഅനുരോ ിക്ുന്നുെക. ഇരുമ്പക 

,ടിൻ 

,ഫകളക്സകഷ്ീറ്ുകൾതുടങ്ങിയവഉപബ്യോരിച്ചി്ുള്ളബ്ബോര്ുകൾസ്ഥോപിക്ുന്നതകനിയമവിരുദ്ധമോണക. 

നിര്മ്മോണചച്ചലേയക്തിരതശ്പവര്ത്ികൾക്ക 3000 രൂപയുംചപോതുശ്പവര്ത്ികൾക്ക 5000 

രൂപയുംആണകപരമോവധിെിലവകഎന്നോണകആനുവല്മോറര് ര്ക്ുലര്നിഷ്കര്ഷ്ിക്ുന്നതക. 

 ിഐബിഅടങ്ങുന്നഒരുബ്ഫോബ്്ോവര്ക്കഫയലില്ഉൾചപടുത്ണംഎന്നതകനിര്ബന്ധമോണക.  

ശ്ക ശ്പവൃത്ിയുചട് എ കറിബ്മറ്ക് എം്

ബുക്ില്് 

ഫീല്ില്്് ന്ദര്രനം്കചെത്ിയതക  

 

 1 ഉമയംെോല്നീര്ത്ടപരിപോലനശ്പ

വര്ത്ികൾ(കല്ലകകയ്യോലനിര്മോണം)

ഭോരം1WC/329313 

5000 5000 നിര്േിഷ്ട്മോതൃകയില്്ഉള്ള്് ി്ഐ്

ബി്സ്ഥോപിച്ചതോയി്്കോണുവോൻ്

 ോധിച്ചു 

2 ഉമയംെോല്നീര്ത്ടപരിപോലനശ്പ

വര്ത്ികൾ(മഴക്ുഴിനിര്മോണം) 
WC/327217 

5000 5000 നിര്േിഷ്ട്മോതൃകയില്്ഉള്ള്് ി്ഐ്

ബി്സ്ഥോപിച്ചതോയി്്കോണുവോൻ്

 ോധിച്ചു്് 

12.ദറാസ്ഗാര്ടേിനം 

ചതോഴില്ആവരയകതകൃതയമോയിരജിറര്ചെയ്യുന്നതിനുംചതോഴിലോളികളുചടഅര്ഹതകളുംഅവകോരങ്ങളും

അവചരബ്ബോധയചപടുത്ുന്നതിനുംപദ്ധതികൾപരിഹരിക്ുന്നതിനുമോയിബ്റോസ്ഗോര്േിനം ംഘടിപിബ്ക്െതോ

ണക.  ബ്റോസ്ഗോര്േിനത്ിചന്കുറിച്ചക്ചതോഴിലോളികൾക്ക്യോചതോരു്വിധ്അറിവും്ഇല്ല 

13.വിജിലന് ്ആന്ഡ്് ദമാണിറ്റിംഗ്കമ്മിറ്ി(ജാഗ്ഗതദമല്ദനാ് മിതി 
ഓബ്രോശ്രോമപഞ്ചോയത്ിലുംഅഞ്ചകഅംരങ്ങളുള്ളജോശ്രതബ്മല്ബ്നോ് മിതിരൂപീകരിബ്ക്െതോണക. 

ശ്പവര്ത്ിസ്ഥല ന്ദര്രനംചതോഴിലോളികളുമോയിആരയവിനിമയംനടത്ല് ,ബ്രഖകളുചടപരിബ്രോധന 

,ശ്പവര്ത്ിസ്ഥല ൗകരയങ്ങളുചടപരിബ്രോധന ,ശ്പവര്ത്ികളുചടരുണനിലവോരംനിര്ണയിക്ല്, 

തുകനിര്ണയംശ്പവര്ത്ിയില്ഉടനീളമുള്ളറിബ്പോര്്ിംരകശ്പവര്ത്ിയുചട വഭോവചത് ംബന്ധിച്ചുള്ളരുണ

പരമോയവിലയിരുത്ല്എന്നിവയോണകശ്പധോനെുമതല. VMC 

എല്ലോശ്പവര്ത്ികളുംപരിബ്രോധിബ്ക്െതുംമൂലയനിര്ണയരജിററില്ബ്രഖചപടുബ്ത്െതുംബ് ോഷ്യല്ഓി

റ്ക മയത്കഅവശ്രോമ ഭയില് മര്പിബ്ക്െതുമോണക VMC 

റിബ്പോര്്കഒരുചപോതുബ്രഖയോയികരുബ്തെതുംആവരയചപടുന്നതിനനു രിച്ചകഒരുചപോതുബ്രഖയോയിപഞ്ചോയ

ത്കനിന്നുംലഭിബ്ക്െതുംആണക.ഏഴക്അംരങ്ങളോണകനിലവില്  ഉള്ളതക.്ക റ്ക്യറിയില്്എല്ലോരും്ഒപക്

വച്ചതക്കെു്എന്നിരുന്നോലും്്ഫീല്ക്് ന്ദര്രന്ബ്വളയില്്്മന ിലോക്ോൻ് ോധിച്ചതക്വിജിലൻ കആൻക് 

ബ്മോണിറ്റിംഗ്കമ്മിറ്ി്യുചട് ന്ദരക നം്കുറവോണു്എന്നോന്നു 

ശ്ക ബ്പരക്വിവരങ്ങൾ Contact number 

1 അനില  9747723758 

2 ബ്ജോ ക  9495377173 

3  ജി  9446891700 

4 ബോലോമണി  9961049419 

5 ചറന്നി  9446893385 
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6 ബ്ടോം ലി  9497233883 

7 രിരിജ  9744324153 

14.േതണ്ടത്ലുേൾ  

➢ പരിബ്രോധനയകക്വിബ്ധയമോക്ിയ മഴക്ുഴി നിര്മോണം കൃതയമോയ അളവില് ഇബ്പോഴും 

ഫീല്ില് കോണുവോൻ  ോധിച്ചതക അഭിനന്ദനമര്ഹിക്ുന്നു. 

➢ ചതോഴിലുറപകപദ്ധതിയുചട ുതോരയതഉറപുവരുത്ുന്നതിനകശ്പവൃത്ിആരംഭിക്ുന്നതിനുമു

മ്പകപദ്ധതിവിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയശ്പോബ്േരികഭോഷ്യിലുള്ള ിറ്ി ൺ ഇൻഫര്ബ്മഷ്ൻ 

ബ്ബോര്ക് ശ്പവൃത്ിസ്ഥലത്കസ്ഥോപിച്ചി്ുളളതകഅഭിനന്ദോര്ഹമോയകോരയമോണക 

➢ നിര്േിഷ്ട് അബ്പക്ഷ് ബ്ഫോറത്ില്് ചതോഴിലിനു് അബ്പക്ഷ് നല്കിയതക്

അഭിനന്ദോര്ഹമോന്നു.അതില്് അബ്പക്ഷ് നല്കുന്ന് തീയതി് കൂടി് ബ്രഖ് ചപടുത്ിയോല്്

നന്നോയിരുന്നു 

➢ മുഴുവൻ ചതോഴിലോളികൾക്ുംപഴയചതോഴില് കോര്ഡ്പു തുക്ിപുതിയ 

ചതോഴില്കോര്ഡ്പഞ്ചോയത്ില് നിന്നും അനുവേിച്ചി്ു െകചതോഴിലോളികൾ 

തരണംചെയ്തപുതിയചതോഴില് കോര്ില് വിവരങ്ങൾ 

കൃതയമോയിബ്രഖചപടുത്ിയിരിക്ുന്നിലബ്ഫോബ്്ോയും പതിപിെില്ല  

➢ ചതോഴിലുറപകനിയമംഅനുരോ ിക്ുംശ്പകോരംചതോഴിലോളികൾക്കശ്പവൃത്ിഇടങ്ങളില് 

അടിസ്ഥോനച ൗകരയങ്ങൾ ലഭയമോകുന്നില്ല(കയ്യുറ,കോലുറഎന്നിവ).ശ്പഥമ്രുശ്രുഷ്്കിറ്ക) 

➢ ശ്പവൃത്ിഅനുവേിച്ചബ്ഫോറംഫയലില്   ൂക്ഷിച്ചതോയികോണുവോൻ  ോധിച്ചില്ല, 

➢ മഴക്ുഴിനിര്മോണംഎന്നശ്പവൃത്ിഫയിലില് 

ഭൂവുടമകളുചടയുംഅബ്പക്ഷയുംനികുതിര ീതും ൂക്ഷിച്ചിരിക്ുന്നു,ഇതുംഅഭിനന്ദനംഅ

ര്ഹിക്ുന്നു.  

➢ പരിബ്രോധനയകക്വിബ്ധയമോക്ിയവര്ക്ക് ഫയലിലുംഎംബുക്ക്  ൂക്ഷിച്ചിരുന്നു.എംബുക്ില് 

അളവുകൾ 

ശ്പവൃത്ിപൂരകതികരിച്ചഎല്ലോഭൂശ്പബ്േരത്ിനകറകചനയുംഭൂവുടമയുചടബ്പരുംബ്െര്ക്ോത്തക്്

ഒരു്ബ്പോരോയ്മ്ആണക 

➢ വിജിലൻ കആൻക് ബ്മോണിറ്റിംഗ്കമ്മിറ്ിഅംരങ്ങൾ് ഫീല്ക്്  ന്ദര്രനം് വളചര് പരിമിത്

മോണക 

➢ വോര്ഷ്ികമറര്  ര്ക്ുലര് ശ്പകോരംഒരുവര്ക്കഫയലില്22 ബ്രഖകൾ 

 ൂക്ഷിബ്ക്െതുെക.പശ്ന്ത്െു്ബ്രഖകൾ  ഫയലില്  ൂക്ഷിച്ചി്ുെക. 

➢ ചതോഴിലുറപകപദ്ധതിഓഫീ ില്  ൂക്ഷിബ്ക്െഏഴുചറജിററില്  ൂക്ഷിക്ുന്നുെക. 

➢ ഓഫീ ില് ബ് ോഫകറ്ക് ബ്കോപിആയിഅക്ഷോംരബ്രഖോംരങ്ങൾ 

അടയോളചപടുത്ിയജിബ്യോടോരകകബ്ഫോബ്്ോശ്രോഫ്സൂക്ഷികുനുെകഎങ്കിലുംഫയലുകളില് 

കോണോൻ ോധിച്ചില്ല. 

➢ ഒരിക്ല്്മഴകുഴി്നിര്മോണം്നടത്ിയ്ഭൂശ്പബ്േരത്ക്്വീെും്മഴകുഴി്ബ്പോലുള്ള്ശ്പവൃത്ി്

നടത്ുന്നതക്നിയമ്പരമോയി്ചതറ്ോണു. 

➢ മഴകുഴിയില്  ചവള്ളം ചക്ിനിര്ത്ോൻ ബ്വെി െകിരി നിറച്ചതോയി കോണോൻ  ോധിച്ചു. 

ഇതക അഭിനന്ദനര്ഹമോണക.  

➢ മഴക്ുഴിയില് കവുങ്ങക, വോഴ, ബ്െമ്പക ബ്പോലുള്ളവകൃഷ്ി ചെയ്തതോയി  കോണോൻ  ോധിച്ചു.  

15.നിര്ടദേശങ്ങൾ 

● ശ്പോബ്േരികഭോഷ്യിലുള്ളഎറിബ്മറ്ുംശ്പവൃത്ിസ്ഥലങ്ങളില് ലഭയമോക്ണം. 

● ചതോഴിലുറപില് അനുവേനീയമോയതുംമുൻരണനശ്കമത്ിലുംശ്പവൃത്ികൾ ഏചറ്ടുക്ോൻ 

ശ്രദ്ധിബ്ക്െതുെക. 

● ചതോഴില് അബ്പക്ഷകൾ ശ്ഫെക് ഓഫീ ില് 

 വീകരിക്ുകയുംആയതിനുകകപറകശ്റ ീതകനല്കുകയുംചെബ്യ്യെതോണക. 

● ബ്മറ്ക് കൂ്മോയിഅബ്പക്ഷനല്കുബ്മ്പോൾ ചതോഴില് 

ആവരയമുള്ളവചരഉൾചപടുത്ിഅബ്പക്ഷചകോടുക്ോൻ ശ്രമിക്ുക, 

● ഉബ്േയോരസ്ഥര് ബ്രഖകളില് ഒപുചവക്ുബ്മ്പോൾ തീയ്യതികൂടിബ്രഖചപടുബ്ത്െോതോണക. 

● വിജിലൻ ക് ആൻക് 

ബ്മോണിറ്റിംഗ്കമ്മറ്ിഅംരങ്ങചളഓബ്രോവര്ഷ്വുംതിരചഞ്ഞടുബ്ക്െതോണക. 

വിഎം ിയുചടഅഭിശ്പോയങ്ങൾ ക റ്കയറിയില് കൃതയമോയിബ്രഖചപടുബ്ത്െതോണക. 
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● പദ്ധതിയുചടരരിയോയരീതിയിലുള്ളനടത്ിപിനവിഎം ിയുചടഇടചപടലുകൾ 

ശ്പവൃത്ിസ്ഥലങ്ങളില് ഉെോബ്വെതുെക. 

● ചതോഴിലുറപില് ഏചറ്ടുക്ുന്നശ്പവൃത്ികളുചടആസ്തികൾ 

േീര്ഘകോലനിലനില്പിനകആവരയമോയ ോബ്ങ്കതികനിര്ബ്േരങ്ങൾചതോഴിലോളികൾക്കഓവ

ര് ീയര് മോര് നല്ബ്കെതുംപോലിക്ുന്നുചെന്നകഉറപുവരുബ്ത്െതുമോണക. 

● ചെക്ക് ലവീഫക് ബ്പോചലശ്പോധോനയംഉള്ളമ കചറര് ബ്റോളില് 

യോചതോരുവിധചവ്ിതിരുത്ലുംപോടില്ല.ഹോജര് കൃതയമോയിബ്രഖചപടുത്ണം 

● മറര് ബ്റോളില് ശ്പസ്തു തശ്പവൃത്ിയുചടഅളവുകൾ 

ബ്രഖചപടുത്ുന്നഎം.ബുക്ിൻചറനമ്പര്ബ്രഖചപടുബ്ത്െതോണക.   

● മറര് ബ്റോളില്  ോക്ഷയചപടുത്ുന്നഉബ്േയോരസ്ഥര് തീയ്യതികൂടിബ്രഖചപടുത്ുവോൻ 

ശ്രദ്ധിബ്ക്െതുെക. 

● ചതോഴിലിടങ്ങളില് അടിസ്ഥോനച ൗകരയങ്ങൾനിര്ബന്ധമോയുംഒരുക്ണം. 

● ചതോഴിലിടങ്ങളില് നടക്ുന്നഅപകടങ്ങൾക്ക എശ്തയും 

ചപ്ന്നകെികിത്സ ഹോയംലഭയമോകുന്നനടപടികൾ ഉെോകണം 

● ശ്രോമ ഭരജിറര് ബ്പജ്നമ്പര് ഉള്ളബ്രജി കചറര് തചന്നവോര്ക് തലത്ില്  ൂക്ഷിക്ണം 

● എല്ലോശ്പവൃത്ികളിലുംനിര്ബന്ധമോയും ിഐബിസ്ഥപിെിരിക്ണം 

ഉപ ംഗ്ഗഹം 

 

ശ്പവര്ത്ികൾതിരചഞ്ഞടുക്ുബ്മ്പോൾഅതീവജോശ്രതപുലര്ബ്ത്െതുെക. 

ഭൂമിചയപുനരുജ്ജീവിപിക്ുന്നതിനു൦അതുവഴി ുസ്ഥിരവിക നം ോധയമോകുന്നതിനുംലകക്

ഷ്യംചവച്ചി്ുള്ളചതോഴിലുറപുപദ്ധതിയുചടലോനിംരക , 

നടത്ിപകഎന്നിവ ോമൂഹികപോരിസ്ഥികമോനേണ്ഡങ്ങൾപോലിെകചകോെകരോ കശ്തീയമോയിത്ചന്ന

നടപിലോബ്ക്െതുെക. 

എങ്ങചനചയങ്കിലുംശ്പവര്ത്ികൾനടപിലോക്ിചെലവകകൂ്ുകഎന്നുംചതോഴിലോളികൾചക്ക്തോഴില്

േിനങ്ങൾകൂ്ുകഎന്നുംമോശ്തമോവരുതകനിലപോടുകൾ.   

വയക്തമോയകോഴ്ചപോടില്ലോചതഅരോ കശ്തീയമോയരീതിയില്ശ്പവര്ത്ികൾചതചരചഞ്ഞടുക്ുന്നതും

ചെയ്യുന്നതും , 

കോലോനു ൃതമല്ലോത്ശ്പവര്ത്ികൾചെയ്യുന്നതുംഇതിനകചറയഥോര്ത്ഥലക്ഷയചത്കളങ്കചപടുത്ു

ന്നതോയിവിഷ്മബ്ത്ോചടബ്നോക്ിനില്ബ്ക്െിവരുന്നതകആരങ്കോജനകമോണക. 

ഈ ോമൂഹികപരിബ്രോധനഒരുഉയിര്ചത്ഴുബ്ന്നല്പിനു ോധയമോകുന്നശ്പതയോരബ്യോചടഈറിബ്പോ

ര്്ക മര്പിക്ുന്നു.  

●  

അനുബന്ധം- 1-  

തതാഴിലുറപ്പുപദ്ധതിയില്ഏതറ്ടുത്്തെയ്യാന്പറ്ിയഗ്പവൃത്ിേൾ 

1.  വിഭാഗംഎ :ശ്പകൃതിവിഭവപരിപോലനവുമോയിബന്ധചപ്ചപോതുശ്പവൃത്ികൾ 

2.  വിഭാഗംബി: 

 മൂഹത്ില്അവരതഅനുഭവിക്ുന്നവിഭോരങ്ങൾക്ുള്ളവയക്തിരതആസ്തികൾഖണ്ഡി

ക 5ല്പരോമര്രിക്ുന്നകുടുംബങ്ങൾക്ക്മോശ്തം 

3.  വിഭാഗം ി: 

ബ്േരീയശ്രോമീണഉപജീവനമിഷ്ൻനിബന്ധനകൾഅനു രിക്ുന്ന വയം ഹോയ ംഘങ്ങ

ൾക്കചപോതുഅടിസ്ഥോന ൗകരയങ്ങൾ 

4.  വിഭാഗംഡി: ശ്രോമീണഅടിസ്ഥോന ൗകരയങ്ങൾ 

അനുബന്ധം: വിവിേതലത്ിലുള്ളഉദേയാഗസ്ഥരുതടെുമതലേൾ. 

ദമറ്്് മാരുതടെുമതലേൾ. 

● ശ്പവൃത്ിഇടങ്ങളില് ആവരയമോയച ൗകരയങ്ങൾ ഉബ്െോഎന്നകഉറപുവരുത്ുക 

● ക റ്കയറിയില് ബ്മോണിറ്റിംരിനവരുന്നഉബ്േയോരസ്ഥചരചകോെകഒപവയകപിക്ണം 
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● ചതോഴിലോളികൾക്കഅവരുചടപത്ുഅവകോരങ്ങചളകുറിച്ചകപറഞ്ഞുചകോടുക്ുക

യുംഅവചരബ്ബോധോവതകകരിക്ുകയുംചെയ്യുക 

● പുതിയചതോഴില് ഇടങ്ങൾ കചെത്ുവോനുംപുതിയചതോഴില് 

ആ ൂശ്തണംചെയ്യുവോനുംചതോഴിലോളികചള ഹോയിക്ുക . 

● കൃതയമോയിബ് ോഷ്യല് ഓിറ്ക് ശ്രോമ ഭയിലും,ചശ്പോജകകറ്ക് 

മീറ്ിങ്ങിലുംപരിരീലനകയോമ്പിലുംപചങ്കടുക്ുക. 

● മറ്ുചതോഴിലോളികൾക്കകൂടിബ്മറ്ക് 

നകചറെുമതലകളിബ്ലക്കകടന്നുവരോനുള്ള ോഹെരയംഉെോക്ുക 

● ചതോഴിലോളികളുമോയിനിരന്ത്ര മ്പര്ക്ംപുലര്ത്ുകയുംകൂടുതല് 

ബന്ധംസ്ഥോപിക്ുകയുംചെയ്യുക. 

ഓവര്ട ീയര്ട /എഞ്ചിനീയര്ട 

 

● ശ്പവൃത്ികളുചടഎറിബ്മറ്കതയ്യോറോക്ല്. 

● ശ്പവൃത്ിയുചട ോബ്ങ്കതികകോരയങ്ങളുംഅളവുകളുംചതോഴിലോളികൾക്കപറഞ്ഞു

ചകോടുക്ുക. 

● ശ്പവൃത്ിയുചടഅളവുകൾ 

ബ്രഖചപടുത്ികൂലിനല്കുന്നതിനോവരയമോയനടപടികൾ ചെയ്യുക. 

 

പഞ്ചായതസെഗ്േ്റി /അ ിസ്റ്റെത് ഗ്േ്റി 

● പദ്ധതിയുചടബ്മല്ബ്നോ്ം. 

● ബില്ലുകൾ അംരീകരിക്ല്. 

● ചതോഴിലോളികളുചടബ്വതനംയഥോ മയംഅവരുചടഎചക്ൗെില് 

എത്ിചയന്നതകഉറപുവരുത്ല്. 

● മറര് ബ്റോള്സോക്ഷയചപടുത്ിചതോഴില് അനുമതിനല്കുക,  

 

 

ഗ്പവൃത്ിപൂര്ടത്ീേരിച്ചഭൂഗ്പദേശങ്ങളുതടവിവരങ്ങൾ                                      

ശ്ക,നം േല്ല് േയ്യാല നിര്ടമാണം  മഴക്കുഴി നിര്ടമാണം  

1 എമ്മാനുവല് ദജാ  ്     
481m 

എ്എം ദതാമ ്       624.5m ആന് ിആന്റണി165 

2 പി. ി.ദതാമ ്                      
104m 

ബ്ടോം് ലി േുരയന്         
217.5m 

കശ്തിനമാതയു              19 

3 അന്നകു്ി് വര്ടഗീ  ്               
39m 

ദമാളി ദടാമി              78m ബ്മരി്വര്ടക്കി                 133 

4 രാദജഷ് ് ദജാ  ്              
281m 

 ബ്റോജി്തബന്നി               34 

5   പി തജ ദജാ ്             58 

 

ഗ്ഗാമ ഭ നിര്ടദേശങ്ങൾ  

✍ ചതോഴിലുറപക ശ്പവര്ത്ിയുചട  മയം 9 മണിമുതല് നോലുമണിവചരയോക്ി െുരുക്ണം എന്നക 

ചതോഴിലോളികൾ നിര്ബ്േരിച്ചു 

✍ ബ്വതനം  കൂ്ണചമന്നുംകൃതയമോയ  മയത്ക കൂലി ലഭിക്ണം എന്നക  ചതോഴിലോളികൾ 

നിര്ബ്േരിച്ചു 
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✍ ശ്പോയമോയവര്ക്ക അവര്ക്ക ചെയ്യോൻ പറ്ുന്ന രീതിയിലുള്ള ശ്പവര്ത്ി അനുവേിച്ചു 

നല്കണചമന്നക ചതോഴിലോളികൾ നിര്ബ്േരിച്ചു 

✍ കോടുചവ്ല്, ചതങ്ങിനു ബ്പോതയിടല്,തുടങ്ങിയവ ചതോഴിലുറപക പദ്ധതിയില് ഉൾചപടുത്ുക 

✍ ചതോഴില് കോര്ക നിലവില് ലഭിച്ചി്ുള്ള ഭൂവുടമകൾ അവരുചട സ്ഥലത്ക  

പണിചയടുക്ുബ്മ്പോൾ മോശ്തം ചതോഴിലുറപുപദ്ധതിയില് പങ്കോളികളോവോചത  ചതോഴിലുറപു മോയി 

ബന്ധചപ് എല്ലോ െര്ച്ചയിലും മീറ്ിങ്ങുകളിലു പചങ്കടുക്ണം 

✍ മോ കബ്ശ്ടോളിനകചറ ഒപക ഇടുന്ന ബ്കോളം വലുതോക്ുക 

✍ എറിബ്മറ്ക ജനകീയമോക്ുക 

ഗ്ഗാമ ഭ തീരുമാനങ്ങൾ 

●  അടിസ്ഥോന  ൗകരയങ്ങൾ നിര്ബന്ധമോയും ലഭയമോകുക. 

● ആക്ഷൻ ലോൻ തയ്യോറോക്ുന്നതില് ഏവരും ശ്രദ്ധ പുലര്ത്ും. 

● പദ്ധതിയുചട ഫലം കോര്ഷ്ിക ബ്മഖലയിബ്ലക്ു വയോപിപിക്ുക. 

● വി എം  ി ശ്പവര്ത്നം ചമച്ചചപടുത്ോം 

 


