
 

 

 

 
 

മഹാത്മാഗാന്ധിദേശീയഗ്ഗാമീണതതാഴിലുറപ്പ്പദ്ധതി

ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്് റിദപ്പാര്ട്്് 

ജില്ല: കണ്ണൂര് 

ബ്ലോക്ക് :പയ്യന്നൂര് 

പഞ്ചോയത്ക് :ചെറുപുഴ 

വോര്ക് :  13 തിരുബ്േനി  

ബ് ോഷ്യല് ഓിറ്ക് പീരീക്: 11.10.19 to  24.10.19 

റിബ്പോര്്ക്തയ്യോറോക്ിയതക 

 ുേയ്യ വി വി  

അര്ച്ചന  

അശ്വതി കൃഷ്ണൻ  

ധനയ  

 

മഹാത്മാഗാന്ധിദേശീയഗ്ഗാമീണതതാഴിലുറപ്പ്നിയമം 

ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്് ത ാസ റ്ിദേരള(MGNSASK) 
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ആേുഖം 
ഇന്ത്യയില് ോധോരണക്ോരോയജനങ്ങളുചെചതോഴില്ചെയ്യുവോനുള്ളഅവകോശ്ചത് ംര

ക്ഷിച്ചകനിലനിര്ത്ുന്നതിനോയി 2005 

ച പകറ്ംബര്അഞ്ചോംതീയതിബ്േശ്ീയഗ്രോേീണചതോഴിലുറപകനിയേംനിലവില്വന്നു. 

അവിേഗ്ധകോയികചതോഴിലില്ഏര്ചപെോൻ ന്നദ്ധതയുള്ളഗ്രോേഗ്പബ്േശ്ങ്ങളില്അധിവ ിക്ുന്നഏ

ചതോരുകുെുംബത്ിനുംഒരു ോമ്പത്ികവര്ഷ്ം 100 

േിവ ത്ില്കുറയോത്ചതോഴില്ഉറപോക്ുന്നബ്തോചെോപംരുണബ്േന്മയുള്ളതുംസ്ഥോയിയോയി്ുള്ള

തുംഉല്പോേനക്ഷേവുേോയആസ്തികളുചെ ൃഷ്ടിയോണകഈപദ്ധതിയുചെേുഖയലക്ഷയം.േരിഗ്േരുചെഉ

പജീവനവുംആയിബന്ധചപ്വിഭവോെിത്റശ്ക്തിചപെുത്ുകയും ോേൂഹികേോയിപിബ്ന്നോക്ം

നില്ക്ുന്നഎല്ലോകുെുംബങ്ങചളയുംപദ്ധതിയില്ഉൾചപെുത്ുകയുംപഞ്ചോയഗ്ത്ോജകസ്ഥോപനങ്ങ

ചളശ്ക്തിചപെുത്ുകഎന്നതുംഇതിൻചറലക്ഷയേോണക. 

 

 വിബ്ശ്ഷ്തകൾ 

 

➢ നിയേത്ിൻചറപിൻബലേുള്ളഅവകോശ്ോധിഷ്ഠ ിതപദ്ധതി 

➢ ഗ്രോേപഞ്ചോയത്കഗ്പബ്േശ്ത്കതോേ ിക്ുന്ന 18 

വയസ്സകപൂര്ത്ിയോയഏചതോരോൾക്ുംപദ്ധതിയില്പങ്കോളിയോകോം 

➢  കഗ്തീക്ുംപുരുഷ്നുംതുലയബ്വതനം 

➢ പരിസ്ഥിതി ംരക്ഷണംകോര്ഷ്ികബ്േഖലയിചലഅെിസ്ഥോന ൗകരയവിക നം

എന്നിവയകക്കേുൻരണന 

➢ ചതോഴിലോളികൾതചന്നഗ്പവര്ത്ികൾകചെത്ുകയുംആ ൂഗ്തണചത് ഹോയി

ക്ുകയുംചെയ്യുന്നു 

➢ ആ ൂഗ്തണത്ിലുംനിര്വഹണത്ിലുംതികഞ്ഞ ുതോരയത 

➢ കരോറുകോചരഇെനിലക്ോബ്രോഇല്ല 

➢ ചപോതുജനപങ്കോളിത്ബ്ത്ോചെബ്ലബര്ബഡ്ജറ്ക 

➢ ബോങ്കകബ്പോബ്റോഫീ വഴിേോഗ്തംബ്വതനവിതരണം 

➢  കഗ്തീകൾക്ക്മു ൻരണന 

➢ കമ്പയൂ്ര്ശ്ൃംഖലവഴിയുള്ളബ്േോണിറ്റിംഗ്സംവിധോനം 

➢ ഗ്രോേ ഭപദ്ധതിഓിറ്കചെയ്യുന്നു 

ബ്േശ്ീയഗ്രോേീണചതോഴിലുറപകപദ്ധതിഗ്പകോരംഗ്രോേപഞ്ചോയത്കഗ്പബ്േശ്ത്കനെപിലോക്ുന്നേുഴുവൻ

ഗ്പവൃത്ികളുംബ് ോഷ്യല്ഓിറ്ിങ്ങിനുവിബ്ധയേോക്ണചേന്ന17(2) വകുപകനിഷ്കര്ഷ്ിക്ുന്നു 

പദ്ധതിഗ്പവര്ത്നചത്പറ്ിയുംചപോതുധനംെിലവഴിക്ുന്നതിചനപറ്ിയുംപൗര േൂഹംനെത്ു

ന്നപര യവും വതഗ്ന്ത്വുേോയപരിബ്ശ്ോധനയോണകആണകബ് ോഷ്യല്ഓിറ്കഅഥവോ ോേൂഹികപരി

ബ്ശ്ോധന .ചതോഴിലുറപകനിയേ ഗ്പകോരംവര്ഷ്ത്ില് രെുതവണ ബ് ോഷ്യല് ഓിറ്കഗ്രോേ ഭകൾ 

എല്ലോവോര്ിലുംകൃതയേോയിനെബ്ത്െതോണകബ് ോഷ്യല്ഓിറ്കലൂചെഅഴിേതിഇല്ലോതോക്ുന്നതി

നും ുതോരയതഉറപുവരുത്ുന്നതിനുംകോരയക്ഷേതവര്ധിപിക്ുന്നതിനക ത്ഭരണംഉറപോക്ുന്ന

തിനുംകഴിയുന്നു.പദ്ധതിപണംശ്രിയോയരീതിയില്െിലവഴിച്ചി്ുെകഎന്നുംപണംചെലവഴിച്ചകഅ

തുചകോെകപദ്ധതിയുചെലക്ഷയംകകവരിച്ചി്ുെകഎന്നുംരുണബ്ഭോക്തോക്ളുചെജീവിതത്ില്രു

ണകരേോയുംകോരയേോയേോറ്ംഉെോയി്ുെകഎബ്്സോഷ്യല്കചെത്ോൻകഴിയുന്നുപദ്ധതിആ ൂഗ്ത

ണ്ണം. നിര്വഹണം, ബ്േോണിറ്റിംഗ്തു െങ്ങി എല്ലോവയക്തികളും ബ് ോഷ്യല്ഓിറ്കഗ്രോേ ഭയില് 

നിര്ബന്ധേോയുംപചങ്കെുക്ണം.േഹോത്മോരോന്ധിബ്േശ്ീയഗ്രോേീണചതോഴിലുറപകപദ്ധതിയില് ുരേ

വും ുതോരയവുേോയിബ് ോഷ്യല്ഓിറ്കനെത്ുന്നതിനകബ്കരളത്ില് വതഗ്ന്ത്െുേതലയുള്ളബ് ോ

ഷ്യല്ഓിറകറയൂണിറ്കനിലവില്വന്നു 

1.രീതിശാ ്ഗ്തം 

ബ് ോഷ്യല്ഓിറ്കറിബ് ോഴക കചപരക ണ്  ഗ്പവര്ത്ിഫയല്പരിബ്ശ്ോധന, ഫീല്ഡ്സന്ദര്ശ്നം, 

ചതോഴിലോളികളുംആയുള്ളഅഭിേുഖം, എംഐഎസ്പരിബ്ശ്ോധന എന്നിവചയഅെിസ്ഥോനേോ 

ക്ിയോണകബ് ോഷ്യല്ഓിറ്കറിബ്പോര്്കതയ്യോറോക്ിയി്ുള്ളതക.  



2.പഞ്ചായത്്്അടിസ്ഥാനവിവരങ്ങൾ     
1 ജില്ല കണ്ണൂര് 
2 ബ്ലോക്ക്്  പയ്യന്നൂര് 
3 അതിരുകൾ്  
 കിഴക്ക് കര്ണോെക്,ഉേയ്രിരി്പഞ്ചോയത്ക് 
 പെിഞ്ഞോറക് ചപരിബ്ങ്ങോം്ഗ്രോേപഞ്ചോയത്ക 
 ചതക്ക് ആലബ്ക്ോെക്്പഞ്ചോയത്ക് 
 വെക്ക ഈറക്്എബ്ളരി്ഗ്രോേപഞ്ചോയത്ക 

4 വിസ്തീര്ണം്  75.64്െ്,കി്േീ 

5 വോര്ക്്കളുചെ്എണ്ണം 19 

6 ജന ംഖയ  30733 

7 പ്ിക്ജോതി 790 

8 സ്കൂ ൾ 15 

9 കുെുംബഗ്ശ്ീ്യൂണിറ്ക 286 

10 അംരൻവോെി 35 

11 ഗ്പോഥേിക്ആബ്രോരയ്ബ്കഗ്ന്ദം് 1 

3.തതാഴിലുറപ്്പപദ്ധതിഅടിസ്ഥാനവിവരം 

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 74 29 29 

5.ഓഡിറ്്് നുവിദേയമാക്കിയഗ്പവൃത്ിേളുതടലിസ്്റ്റ 

ഗ്േ ഗ്പവൃത്ിയുതട്

ദപര്്വര്ടക്ക്്്

ഐ,ഡി 

ോലയള

വ ്

ഗ്പവൃത്ി്

േിനങ്ങൾ 

അവിേഗ്ധ്

ബ്വതനം 

വിേഗ്ധ്

ബ്വതനം 

 ാേനങ്ങ

ളുതട്

തുേ ി്

,ഐ്,ബി 

ആതേ 

1 തിരുബ്േനി നീര് 

ത്െപരിപോലന 

ഗ്പവര് ത്ികൾ 

(കല്ലക കയ്യോല 

നിര്േോണം 

)ബ്കോറോളി ഭോരം  
wc/329350 

23/11/18 -
29/11/18 

 

971 

 

223816 

 

138550 

5000( ിഐ

ബി) 

 

367366 

 

2 തിരുബ്േനിനീര്
ത്െപരിപോലന

ഗ്പവര്ത്ികൾ(ക

ല്ലകകയ്യോലനിര്േോ

ണം)ബ്കോറോളിഭോ

രം2wc/329351 

23/11/18  - 
19/3/19 

 

943 

 

217445 

 

134300 

---------  

351745 

3 തിരുബ്േനിനീര്
ത്െപരിപോലന

ഗ്പവര്ത്ികൾ(ക

ല്ലകകയ്യോലനിര്േോ

ണം) േുതുവം 

ഭോരം wc/329349 
27/11/18  - 
2/3/19 

 

1199 

 

276723 

 

170000 

---------  

446723 



4 തിരുബ്േനിനീര്
ത്െപരിപോലന

ഗ്പവര്ത്ികൾ(ക

ല്ലകകയ്യോലനിര്േോ

ണം)തിരുബ്േനി 

ഭോരം wc/329348 

22/11/18  -  
20/3/19 

 

 

1210 

 

279216 

 

171700 

5000( ിഐ

ബി) 

 

455916 

5 തിരുബ്േനിനീര്
ത്െപരിപോലന

ഗ്പവര്ത്ികൾ(ക

ല്ലകകയ്യോലനിര്േോ

ണം)േുതുവം 

ഭോരം2  wc/337291 
13/3/19  -
19/3/19 

 

 

72 

 

16620 

 

10200 

 

------- 

 

26820 

6 വയക്തിരത ക 

ക്ൂ ക നിര്േോ 

ണം ശ്ോരേ പി 

എ ക    RS/335302 
19/3/19 - 
30/3/19 

 

14 

 

3047 

 

3216 

900( ിഐ

ബി)+4806(mat

erialലിറക) 

 

11969 

7 ഖണ്ികഅ

ഞ്ചിചല  കുെുംബ 

ങ്ങൾക്ക ഭൂവിക 

 നഗ്പവര്ത്ിക

ൾ  ശ്ോരേ പി എ ക   
IF/374574 

4/2/19 -
17/2/19 

 

123 

 

27977 

 

18700 

 

------- 

 

46677 

6.ഗ്പവര്ടത്ിേളുതടപരിദശാേനവിവരണം 

 ഗ്പവൃത്ിയുചെബ്പരക എം്ബുക്ില്് ഫീല്ക്്പരിബ്ശ്ോധന് 

1 തിരുബ്േനിനീര്ത്െപരിപോലനഗ്പവര്ത്ിക

ൾ(കല്ലകകയ്യോലനിര്േോണം)ബ്കോറോളിഭോരംwc/3
29350 

എര്ത്ക വര്ക്ക  :140.98m^3 

റീചറ്യക്നിങക വോൾ  :526.05m^3 

 

966m 

2 തിരുബ്േനിനീര്ത്െപരിപോലനഗ്പവര്ത്ിക

ൾ(കല്ലകകയ്യോലനിര്േോണം)ബ്കോറോളിഭോരം2wc/
329351 

എര്ത്ക വര്ക്ക   :136.12m^3 
റീചറ്യക്നിങക  വോൾ l:516.16m^3 

 

891.5m 

3 തിരുബ്േനിനീര്ത്െപരിപോലനഗ്പവര്ത്ിക

ൾ(കല്ലകകയ്യോലനിര്േോണം)േുതുവംഭോരംwc/32
9349 

എര്ത്ക വര്ക്ക   :166.74m^3 
റീചറ്യക്നിങക  വോൾ :630.74m^3 

1304m 

4 തിരുബ്േനിനീര്ത്െപരിപോലനഗ്പവര്ത്ിക

ൾ(കല്ലകകയ്യോലനിര്േോണം)തിരുബ്േനിഭോരംwc/
329348 
 

എര്ത്ക വര്ക്ക   :172.06m^3 
റീചറ്യക്നിങക  വോൾ :650.92m^3 

 

734.5m 

5 തിരുബ്േനിനീര്ത്െപരിപോലനഗ്പവര്ത്ിക

ൾ(കല്ലകകയ്യോലനിര്േോണം)േുതുവംഭോരം2wc/3
37291 

എര്ത്ക വര്ക്ക   :10.53m^3 
റീചറ്യക്നിങക  വോൾ :39.78m^3 

 
78 m 

6 ഖണ്ികഅഞ്ചിചലകുെുംബങ്ങൾക്കഭൂവി

ക നഗ്പവര്ത്ികൾശ്ോരേപിഎ കIF/374574 

എര്ത്ക വര്ക്ക   :18.43m^3 
റീചറ്യക്നിങക  വോൾ :64.50m^3 

േണ്ണിെിച്ചില് കോരണം 

ഗ്പവര്ത്ികൾ നശ്ിച്ചു 

ബ്പോയി. അതിനോല് 

അളക്ോൻ  ോധിച്ചില്ല  

7 വയക്തിരതകക്ൂസ്നിര്േോണംശ്ോരേപിഎ കR
S/335302 

എര്ത്ക വര്ക്ക    :9.718m^3 

അിഷ്ണല് ലീഫകറ്ക :2.205m^3 

കഗ് റബ്ബല് േബ് ോണ്റി 
:3.66m^3 

എര്ത്ക ഫില്ലിങക  :0.495m^3 

 

 
നീളം -2m 

ഉയരം -2.5m 

േല്ല്േയ്യാലനിര്ടമ്മാണനിര്ടമ്മാണം (WC/329350, WC/329351, WC/329349, WC/329348, 
WC/337291) 

െരിവുള്ളഗ്പബ്േശ്ത്കേചണ്ണോലിപകതെയോൻവളചരയധികം ഹോയിക്ുന്നരീതിയില്ആണകനിര്മ്മോണം. 

പറമ്പില്നിന്നുംബ്ശ്ഖരിച്ചകല്ലുകൾഉപബ്യോരിച്ചവളചരനന്നോയികല്ലകകയ്യോലനിര്മ്മിച്ചി്ുെക. 



കൃതയേോയഅളവുകൾപോലിച്ചകഭൂഗ്പകൃതിക്കഇണങ്ങുന്നരീതിയില്ഏചറക്ോലംനിലനില്ക്ുന്നരീതിയില്ഗ്പ

വര്ത്ിപൂര്ത്ീകരിച്ചി്ുെക.മ ൊത്തം 3974േീറ്ര്്കല്ലുകയ്യോലഅളന്നു. അതില് ദബബി ദജക്കബ് 

എന്നവരുചെ്സ്ഥലത് ്ശക്തമായ മഴതവള്ളത്ിനറ് ഒഴുക്കില് േയ്യാല തപാ്ിദപായതായി 

ോണതപ്പ്ു 

വയേ്്തിഗത േക്കൂ ് നിര്ടമ്മാണം (RS/335302) 

വയക്തിഗത േക്കൂ ് നിര്ടമ്മാണം േൃതയമായ അളവുേൾ പാലിച്്ച  ഏതറക്കാലം നിലനില്ക്കുന്ന 

രീതിയില്  പൂര്ടത്ീേരിച്ചി്ുണ്്ട. ഉപദ ാക്താവിന ്വളതരയേിേം ഉപോരതപ്പടുന്ന 

ഗ്പവര്ടത്ിയാണ്.  

ഭൂവികസന പ്രവർത്തികൾ (IF/374574) 

ഖണ്ിക അഞ്ചിചല  കുെുംബോംരങ്ങളില് ചപെുന്ന ശ്ോരേ പി എ ക എന്ന വയക്തിക്ക േുറ്ം ചക്ിയതക 

പൂര്ണേോയും അളക്ോൻ  ോധിച്ചില്ല. അതിനകചറ എല്ലോ ഭോരവും ശ്ക്തേോയി ചവള്ളം വന്നതിനോല് 

ഇെിഞ്ഞിരുന്നു. 

7.അവോശഅേിഷ്ഠ ിതനിരീക്ഷണങ്ങൾ 

േഹോത്മരോന്ധിബ്േശ്ീയഗ്രോേീണചതോഴിലുറപകനിയേത്ിലൂചെഗ്രോേീണജനതയകക്കചതോഴില് 

നല്കചപെുന്നബ്തോചെോപംഅവരുചെപത്ുഅവകോശ്ങ്ങളും ംരക്ഷിക്ചപെുന്നു.ബ് ോഷ്യല് 

ഓിറ്ിലൂചെഗ്പവൃത്ികളുചെപരിബ്ശ്ോധനയുംഅബ്തോചെോപംചതോഴിലോളികളുചെപത്വകോശ്

ങ്ങളും ംരക്ഷിക്ചപെുന്നുചവന്നുംവിലയിരുത്ുന്നു. 

ചതോഴിലുറപകനിയേത്ിലൂചെചതോഴിലോളികൾക്ക്ലഭയേോയഅവകോശ്ങ്ങചളകുറിച്ചകതോചഴപറയുന്നു. 

1. തതാഴില് ോര്ടഡുമായിബന്ധതപ്പവ: 

ചതോഴില്കോര്ക്ഒരുആധികോരികബ്രഖയോണക 

.േഹോത്മോരോന്ധിബ്േശ്ീയഗ്രോേീണചതോഴിലുറപകനിയേത്ിചലചഷ്യൂൾ 2 ഗ്പകോരംചതോഴില് 

കോര്ിനകഅബ്പക്ഷനല്കുന്നകുെുംബങ്ങൾക്ക 15 േിവ ത്ിനകംതികച്ചുംച ൗജനയേോയിചതോഴില് കോര്ക് 

ലഭയേോക്ണചേന്നകഅനുശ്ോ ിക്ുന്നു. കൂെോചതകൃതയേോയഇെബ്വളകളില് കോര്ഡ്പുതുക്ിനല്ബ്കെതുേോണക. 

ചതോഴില് കോര്ചഡ്തോഴിലോളികളുചെകകവശ്ംതചന്നയോണക ൂക്ഷിബ്ക്െചത്ോഴില് ഏര്ചപ്േിവ ങ്ങൾ 

കൃതയേോയിബ്രഖചപെുത്ിയിരിക്ുന്നുഎന്നോല് ചതോഴില് കോര്ില് 

അെിസ്ഥോനപരേോയിപൂരിപിബ്കെഎല്ലോഭോരങ്ങളുംഒഴിഞ്ഞുകിെക്ുന്നു.ചതോഴിലോളിചതോഴില്  

ആവശ്യചപ്തീയതി,ആവശ്യചപ്കോലയളവകബ്ജോലിലഭയേോയകോലയളവകലഭയേോയകൂലിഎന്നീഭോരങ്ങൾ 

ഒന്നുംതചന്നപൂരിപിച്ചി്ില്ല.ആയതിനോല് കഴിഞ്ഞ ോമ്പത്ീകവരകഷ്ംഇതുചതോഴിലില് 

ഭോരേോയിരുന്നുഎന്നകചതോഴില് കോര്ില് നിന്നുംേന ിലോക്ോൻ  ോധിച്ചിരുന്നില്ല.കൂെോചത െില 

ചതോഴിലോളികളുചെചതോഴില് കോര്ക േോറ്ക ആണക  ൂക്ഷിക്ുന്നതക  

2. തതാഴില് ല ിക്കുന്നത്സംബന്ധിച്ച്: 

ചതോഴില് കോര്ുള്ളഏചതോരുകുെുംബത്ിനും 100 

േിവ ചത്അവിേഗ്ദകോയികചതോഴിലിനകഅവകോശ്േുെക. അബ്പക്ഷനല്കിയോല് 

കകപറ്ുരശ്ീതകനല്കുകയും15 േിവ ത്ിനകംചതോഴില്  ലഭയേോക്ണചേന്നുംനിയേത്ില് 

ഗ്പതിപോേിക്ുന്നു..അബ്പക്ഷ വീകരിക്ുന്നേുറയകക്കഅബ്പക്ഷകനകകകപറ്ുരശ്ീതകനിര്ബന്ധേോയുംനല്കണ

ചേന്നകനിയേത്ില് അനുശ്ോ ിക്ുന്നുെക . ഫയലില് ചതോഴില് അബ്പക്ഷകബ്ളോരശ്ീതിനകചറചകൗെര് 

സ്ലിപ്കോണോൻ  ോധിച്ചി്ില്ല.  

കൃതയേോയ് ് അബ്പക്ഷ് ബ്ഫോറത്ില്് വോര്ിചലചതോഴിലോളികൾ അബ്പക്ഷ േര്പിക്ോറുെക് എനകകിലുൻ്

തീയ്യതിബ്രഖ് ചപെുതതതിനോല്് അബ്പക്ഷ് ചകോെുത്് കോലയളവില്് തചന്ന് കൃതയേോയിചതോഴില് 

ലഭിച്ചി്ുബ്െോഎബ്ഗ്ന്നഖകളില് നിന്നുംവയക്തേല്ല.  

3.ചതോഴിലില്ലോയ്മദവതനം: 

ചതോഴില് ആവശ്യചപ്ുകഴിഞ്ഞോല് 15 േിവ ത്ിനകംചതോഴില് ലഭയേോക്ോത് പക്ഷംചതോഴിലില്ലോയ്മ 

ബ്വതനംലഭിക്ോൻ അവകോശ്േുെക.വോര്ിചലചതോഴിലോളികൾ തീയ്യതിബ്രഖചപെുത്ി ബ്രഖോേൂലംഅബ്പക്ഷ 

 േര്പിക്ോറില്ല. അതുചകോെകതചന്നചതോഴിലില്ലോയ്മബ്വതനംലഭിബ്ക്െ ോഹെരയംഉെോയി്ില്ല 

4.തഷ്ല്്് ഓ്ദഗ്പാജേ്റ്്്   ംബന്ധിച്ച്: 

വോര്ില് ആവശ്യേോയവിക നഗ്പവൃത്ികൾ കചെത്ുന്നതിചന്ത്ോഴിലോളികൾക്കഅവകോശ്ംഉെക. 

ചതോഴില് കചെത്ുന്നതിനുചതോഴിലോളികളുചെയുംബ്േറ്ിചെയുംഭോരത്ക് നിന്നുംപങ്കോളിത്േുെോവുന്നുെക, 



എന്നോല് ചതോഴിലുറപില് അനുവേനീയേോയആസ്തിവിക നഗ്പവൃത്ികൾ 

കചെത്ുന്നതിനവോര്ിചലവിവിധബ്േഖലയില് 

ഉള്ളവരുചെപങ്കോളിത്ംഉെോബ്വെതുെക.പഞ്ചോയത്ില്വോര്ക് തലത്ില്  ഗ്രോേ ഭരജി കചറര്  

 ൂക്ഷിക്ുന്നതോയും്അതില്്ആക്ഷൻ്പ്ലോൻ്തയ്യോറോക്ിയതോയും്കോണുന്നു. 

5.യാഗ്താതെലവ് ംബന്ധിച്ച്: 

ചതോഴിലോളികൾക്ക്തോേ സ്ഥലത്ുനിന്നും 5 കിബ്ലോേീറ്ര് െുറ്ളവില് ചതോഴില് 

ലഭിക്ുവോനുള്ളഅവകോശ്േുെക, ഗ്പസ്തു തപരിധിക്ുപുറത്ുചതോഴില് 

ചെബ്യ്യെ ോഹെരയംഉെോവുകയോചണങ്കില് യോഗ്തോബത്യോയികൂലിയുചെ 10% 

തുകനിലവിചലകൂലിഗ്പകോരം  27 രൂപ 10 കപ ഗ്പവൃത്ിേിവ ങ്ങളില് ലഭയേോക്ണം. അഞ്ചകകിബ്ലോേീറ്ര് 

പരിധിക്പുറംചതോഴിലുറപകഗ്പവൃത്ിചെയ്തില്ലഎന്നോണുചതോഴിലോളികളില് നിന്നുംേന ിലോക്ോൻ 

കഴിഞ്ഞതക. 

6.ഗ്പവൃത്ിസ്ഥലതത്ത ൌേരയങ്ങൾ  ംബന്ധിച്ച്; 

ചതോഴിലിെങ്ങളില് ലഭിബ്ക്െഅെിസ്ഥോനച ൗകരയങ്ങളോയഗ്പഥേശ്ുഗ്ശ്ൂഷ്ോ ംവിധോനങ്ങൾ, 

വിഗ്ശ്േ േയചത്തണല്  ൗകരയം, കുെിചവളളം എന്നിവചതോഴിലോളികൾചക്ക്സൗ 

ജനയേോയിലഭയേോബ്ക്െതുെക.  . ചതോഴിലോളികളുേോയുള്ളകൂെിക്ോഴ്ചയില് 

േന ിലോക്ോൻ ോധിച്ചതകകുെിചവള്ളത്ിനോയിപോഗ്തം,ഗ്ലോ ക് എന്നിവലഭയേോയിരുന്നുഎന്നും,എന്നോല് 

ഇതുവചരചതോഴിലോളികൾക്ക ,കയ്യുറകോലുറലഭിച്ചി്ില്ല് ഇബ്തോചെോപം് ഗ്പഥേശ്ുഗ്ശ്ൂഷ്േരുന്നുകൾ്ആേയകോല്

ഘ്ത്ില്് േോഗ്തേോണക് ലഭിച്ചതക .ഇതകനിര്വഹണഏജൻ ിയുചെഭോരത്ുനിന്നുള്ളവീഴ്ചയോണക, 

തുെര്ന്നുള്ളഗ്പവൃത്ികളില് അെിസ്ഥോനച ൗകരയങ്ങൾ 

ലഭയേോക്ുന്നതിന്നിര്വഹണഏജൻ ിഗ്ശ്ദ്ധിബ്ക്െതുെക.  

അപേടങ്ങൾ  ംബന്ധിച്്ച: 

ചതോഴിലുറപകബ്ജോലിക്ിചെചതോഴിലോളികൾക്കഏചതങ്കിലുംതരത്ിലുള്ളഅപകെം ംഭവിച്ചുബ്പോവുകയോചണ

ങ്കില് നിയേത്ിചലചഷ്യൂൾ 2(5)ഗ്പകോരവുംഅദ്ധയോയം 9 

ചലപരോേര്ശ്ങ്ങളുചെഅെിസ്ഥോനത്ിലുംെികില് ോചെലവുകളുചെബ്രഖകൾ 

 േര്പിക്ുന്നേുറയകക്കഗ്പസ്തു തതുകേുഴുവനുംഅനുവേിച്ചുചകോെുബ്ക്െതോണക.ഓിറ്ക് കോലയളവില് 

അത്രത്ില് ഉള്ളഅപകെങ്ങൾ ഒന്നും ംഭവിച്ചി്ില്ല . 

7.ദവതനംല യമാക്കുന്നത്സംബന്ധിച്ച്; 

ചതോഴിലുറപകനിയേത്ില് ത ക്ഷന് 3(2)ഗ്പകോരംേറര് ബ്റോള്കോലോവധികഴിഞ്ഞു 15േിവ ത്ിനകം ചതോഴിലോ 

ളി കളുചെഅചക്ൗെില് കൂലിലഭിക്ുവോൻ അവകോശ്േുെക.  പഞ്ചോയത്ില് നിന്നുംപതിനഞ്ചകേി 

വ ത്ിനുളളില് എഫക.െി.ഒജനബ്ററ്കചെയ്തി്ുെക.  

8.15 േിവ ത്ിനേംദവതനംല യമായിതലങ്കില് നഷ്ടപരിഹാരം ല ിക്കുവാനുള്ള 

അവോശം 
ചതോഴില് പൂര്ത്ീകരിച്ചുപതിനഞ്ചുേിവ തകനുള്ളില് കൂലിലഭിെിരുന്നിചലനകകില്  കൂലിയുചെ  0.05  

ശ്തേോനംനഷ്ടപരിഹാരംല ിക്കുവാനുള്ളഅവോശംഉണ്്ട.പഞ്ചോയത്ില് 

നിന്നുംപതിനഞ്ചകേിവ ത്ിനുളളില് എഫക.െി.ഒജനബ്ററ്കചെയ്തി്ുെക.നിലവില് ബ്കഗ്ന്ദ രകകോരില് 

നിന്നുംഫെകലഭയേോകതിരിക്ുന്ന ോഹെരയത്ില് േോഗ്തേോബ്ണവതനംലഭിക്ോൻ  കവകുന്നതക. 

9.പരാ-തിപരിഹാരം ംബന്ധിച്ച്: 

ചതോഴിലുറപുേോയിബന്ധചപ്ഏചതങ്കിലുംകോരയത്ില് 

പരോതിയുെോകുന്നപക്ഷംആയബ്ഗ്തഖോേൂലംപഞ്ചോയത്ില് പരോതിചപെോവുന്നതോണക, ഗ്പസ്തു തപരോതികൾ 

 വീകരിച്ചുര ീറ്ക് നല്കുകയുംപരേോവധി 7 േിവ പരിധിക്ുള്ളില് 

അബ്നവഷ്ിച്ചുപരോതിക്ോരന്മറുപെിനല്ബ്കെതോണക(section (19). പരോതികൾ അറിയിക്ുന്നതിനുള്ളബ്െോൾ 

ഗ്ഫീനമ്പരക (18004251004 ) ചപോതുജനങ്ങൾക്കകോണോവുന്നരീതിയില് പഞ്ചോയത്കഓഫീ ില് 

ഗ്പേര്ശ്ിപിബ്ക്െതുെക . പഞ്ചോയത്ിചലപരോതിരജിറര്പരിബ്ശ്ോധിച്ചബ്പോൾ 

ഇതുവചരയോയിരെുപരോതികൾ രജിററില് 

ബ്രഖചപെുത്ിയതോയുംഅതിനുള്ളനെപെി വീകരിച്ചതോയുംകോണചപ്ു.കൂലികവകിയപരോതിആണക , 

10.ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്് നടത്ുന്നത്സംബന്ധിച്ച്: 

ചതോഴിലുറപില് ഏചറ്െുത്ഗ്പവൃത്ികൾ ബ് ോഷ്യല് ഓിറ്ക് നെത്ുന്നതില് 

പങ്കോളികളോവുന്നതിനുചതോഴിലോളികൾക്കഅവകോശ്േുെക. (ച ക്ഷൻ 17.2)  

8.തതാഴിലാളിേളുതടേടമേൾ 

1. കൃതയ േയത്കചതോഴില്സ്ഥലത്കഹോജരോയിഒപവയകക്ുക. 

2. ചതോഴിലുറപകഗ്രോേ ഭയകക്കബ് ോഷ്യല്ഓിറ്കഗ്രോേ ഭയുംകൃതയേോയിപചങ്കെുക്ുക 

3. ഗ്പകൃതി ംരക്ഷണത്ിനകആവശ്യേോയഗ്പവൃത്ികൾഏചറ്െുത്കനെപിലോക്ുക. 



4. ആസ്തി ൃഷ്ടിക്ുന്നഗ്പവൃത്ികൾ  കചെത്ിബ്േറ്കചനയുംപഞ്ചോയത്കഅധികൃതചരയും 

   അറിയിക്ുക. 
9.രജി ്തറര്ട പരിദശാേന 

 

ബ്കഗ്ന്ദ ര്ക്ോരിനകചറനിര്ബ്േശ്ഗ്പകോരംതോചഴപറയുന്നഏഴുരജിറര് 

നിര്ബന്ധേോയുംഗ്രോേപഞ്ചോയത്ില്  ൂക്ഷിബ്ക്െതോണക. AMC ഗ്പകോരേുള്ള 7 

രജിററുകളുംഉെോയിരുന്നു.അവതോചഴപറയ്യുന്നു. 
 

 

തതാഴില്ോര്ടഗ്ഡജിസ്റ്റര്ട .  

എം .ഐ .എ ില്  നിന്നുംചൗണ്ബ്ലോകചെയ്തബ്കോപിയില് വോര്ക് തലത്ില് 

ഉള്ളഎല്ലോവിവരങ്ങളുംഉൾചപെുത്ിയി്ുെക.  

ഗ്ഗാമ  രജിസ്റ്റര്ട 

ചതോഴിലുറപുേോയിബന്ധചപ്ഗ്രോേ ഭകൾ ,ബ്യോരങ്ങൾ തുെങ്ങിയവബ്രഖചപെുത്ുന്നതിനവോര്ക് 

തലത്ില് ഗ്പബ്തയകഗ്രോേ ഭോരജിറര്  ൂക്ഷിബ്ക്െതോണക. 

പഞ്ചോയത്ില്  ൂക്ഷിച്ചിരിക്ുനഗ്രോേ ഭരോജി കചറര്  

നോണകഅവ ോനേോയിബ്യോരംംബ്െര്ന്നതോയുംകോണുവോൻ  ോധിച്ചതക. 

പചങ്കെുത്വരുചെഒപകേോഗ്തേോബ്ഗ്ണഖചപെുത്ിയതവിവരങ്ങൾ ഒന്നുംബ്െര്ത്ില്ല 

ഗ്പിനകറക് ചെയ്തബ്പജ്നമ്പര് ഇല്ലോത്ബുക്ില് ആണ്മിനുെ ക് എഴുതിബ്രഖചപെുത്ുന്നതക 

തതാഴില് അദപക്ഷാരജിസ്റ്റര്ട  

ചതോഴില് ആവശ്യചപ്ുലഭിക്ുന്നഅബ്പക്ഷകളുചെവിവരങ്ങളുംഅതുഗ്പകോരംഅവര്ചക്ക്തോഴില് 

അനുവേിച്ചതിനകചറവിവരങ്ങളുംഗ്പസ്തു തരജിററില് ബ്രഖചപെുത്ിചവബ്ക്െതോണക 

MIS ല് നിന്നുംചൗണ്ബ്ലോകചെയ്തബ്കോപിയില് 

എല്ലോവിവരങ്ങളുംഉൾചപെുത്ിയി്ുെക(പഞ്ചോയത്ിചെേുഴുവൻ  ഗ്പവൃത്ികളും) 

വര്ടഗ്ക്കജിസ്റ്റര്ട 

ചതോഴിലുറപില് നെപിലോക്ുന്നഗ്പവൃത്ികളുചെവിവരങ്ങൾ യഥോ േയംഗ്പസ്തു തരജിററില് 

ബ്രഖചപെുചതെോതോണക.2018 19 കോലയളവില്ചെയ്യുവോൻ ഉബ്േശ്ിച്ചിരുന്ന േുഴുവൻഫയ 

ലുകളുബ്െയും വിവരങ്ങൾനല്ലരീതിയില്   

എം,ച എ.എ കല്നിന്നുംൗണ്ബ്ലോകചെയ്തു ൂക്ഷിച്ചിരിക്ുന്നു. (പഞ്ചോയത്ിചെേുഴുവൻ  

ഗ്പവൃത്ികളും 

ആസ്തിരജിസ്റ്റര്ട: (സ്ഥിരആസ്തികളുചെരജിറര്) 

ആസ്തിരജിറര് ൂക്ഷിച്ചിരിക്ുന്നുഇതുവചരചെയ്തഎല്ലോഗ്പവൃത്ികളുംചപെുതിയി്ുെക 

പരാതിരജിസ്റ്റര്ട 

ചതോഴിലുറപകപദ്ധതിയുേോയിബന്ധചപ്ഏതുപരോതിയുംവോക്ോബ്ലോ,ബ്രഖോേൂലബ്േോലഭിക്ുകയോ

ചണങ്കില \                                  രജിററില് 

ബ്രഖചപെുത്ുകയുംനിര്ബന്ധേോയുംകകപറ്ുര ീതകപരോതിക്ോരന്നല്കുകയുംബ്വണം .  

18004255720 എന്നബ്െോൾഗ്ഫീനമ്പറില് 

പരോതികൾബ്രഖചപെുത്ോംഎന്നുള്ളവിവരംചതോഴിലോളികൾക്ക്ലഭയേോക്ണം. 

പരോതിരജിറര്കൃതയേോയി ൂക്ഷിെിെുെക.ലഭിച്ചപരോതികല് ൂക്ഷിച്ചി്ുെക.് പബ്ക്ഷതുെര് 

നെപെികൾ  വീകരിച്ചബ്ഗ്തഖചപെുത്ിയി്ില്ല് .്

ഓബ്രോ ോമ്പത്ീകവര്ഷ്വുംബ്രജി കചറര്ബ്ലോ കചെയ്തതോയികെില്ല.കല്ലുകയ്യോലക്കഅബ്പക്ഷ

ചകോെുത്രെകബ്പരുചെപരോതികൾകെുേറ്കഅബ്പക്ഷകര്ക്കകയ്യോലനിര്മ്മിച്ചചകോെുത്ി്ുംഞ

ങ്ങചളപരിരണിക്ോത്തില്തുെര്ന്നോണകപരോതിനല്കിയിരിക്ുന്നതക 

തമറ്ീരിയല്രജിസ്റ്റര്ട :  

ചതോഴിലുറപില് ഏചറ്െുക്ുന്നഗ്പവൃത്ികളുചെഭോരേോയിവരുന്ന ോധന ോേഗ്രികളുചെവോങ്ങല് 

തീരുേോനം, ഉപബ്യോരം, നീക്ിയിരിപക, ചെലവുകൾ എന്നിവ ംബന്ധിച്ചവിവരങ്ങൾ 



േുഴുവനുംഗ്പസ്തു തരജിററില് ബ്രഖചപെുബ്ത്െതോണക. ചേറ്ീരിയല്രജിറര് അപകബ്റ്കചെയ്ത 

തോയികോണുവോൻ  ോധിച്ചക് 

10.ഗ്പവൃത്ിയലിതല 22 ദരഖേൾ 

 

എ .എം ിഗ്പകോരംഒരുഗ്പവൃത്ിഫയലില് തോചഴപറയുന്നഇരുപത്ിരെുബ്രഖകൾ 

നിര്ബ്ബന്ധേോയുംഉെോയിരിബ്ക്െോതോണക. 

1.േവര്ടദപജ് 

വോര്ഷ്ികേോറര് ര്ക്ുലര്ഗ്പകോരം ൂക്ഷിബ്ക്െകവര്ബ്പജ്ഫയലില്കോണോൻകഴിഞ്ഞില്ല. 

2.തെേ്്ലി ്്റ് ്

വര്ക്കഫയലില് ൂക്ഷിച്ചിരിക്ുന്നവിവരങ്ങളുചെപ്ികയും, അവയുചെ 

ബ്പജ്നമ്പറുംബ്രഖചപെുബ്ത്െ ചെക്ക്ലിറകഫയലില് ൂക്ഷിബ്ക്െതോണക. 

പരിബ്ശ്ോധിച്ചരെുഫയലുകളിലുംചെകക്ലിറകകോണോൻ ോധിച്ചില്ല. 

3.ആക്ഷൻപ്ലാന് 

ഒരുജനകീയഇെചപെലിനകചറബ്നര് ോക്ഷയംചതളിയിക്ുന്നബ്രഖയോണകആക്ഷൻപ്ലോൻബ്കോപി.ഗ്രോേ

 ഭനിര്ബ്േശ്ിക്ുന്നഗ്പവര്ത്ികൾചഷ്ല്ഫകഓഫകബ്ഗ്പോജക്ടിബ്ലക്ക്മോറ്ുകയുംഇതില്നിന്നുംേുൻരണ

നഅെിസ്ഥോനത്ില്അതോത്സോമ്പത്ികവര്ഷ്ത്ില്ആവശ്യേുള്ളഗ്പവര്ത്ിചതരചഞ്ഞെുത്ക

ആക്ഷൻപ്ലോൻതയ്യോറോക്ുകയുംചെയ്യും . ആക്ഷൻപ്ലോനില് 

ഉൾചപ്ഗ്പവര്ത്ിതചന്നയോബ്ണോനെപിലോക്ിയതകഎന്നകേനസ്സിലോക്ുന്നതിനുംആക്ഷൻപ്ലോൻബ്കോ

പിഉപകരിക്ുന്നു.പരിബ്ശ്ോധിച്ചഫയലുകളില്  AMC 

ഗ്പകോരംനിര്ബന്ധേോയുംഉെോയിരിബ്ക്െആക്ഷൻപ്ലോനിൻചറബ്കോപി ൂക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല. 

4.എസ്റ്റിദമറ്്ഡിസ ന്ആന്ഡ്ദഗ്ഡായിങ ്

 ോബ്ങ്കതികഎറിബ്േറ്കപദ്ധതിയില്ഏചറ്െുക്ുന്നഓബ്രോഗ്പവര്ത്ിക്ും ംസ്ഥോന ര്ക്ോര്െുേത

ലചപെുത്ിയഅധികോരസ്ഥോനത്ിനകചറഅനുേതിബ്യോെുകൂെിയ ോബ്ങ്കതികഎറിബ്േറ്കഉെോയിരി

ബ്ക്െതോണക.ഓബ്രോഗ്പവര്ത്ിക്ുംഎറിബ്േറ്ിനകചറ ംക്ഷിപ്തം, ിക ൻ, 

ഗ്പവര്ത്ിയുചെഗ്പതീക്ഷിതബ്ന്ങ്ങൾവിശ്േീകരിക്ുന്ന ോബ്ങ്കതികകുറിപകതുെങ്ങിയവഉെോയി

രിബ്ക്െതുംച കവര്ബ് ോഫകറകചറവയറിലൂചെഓണ്കലനോയിഅനുേതികൾലഭയേോബ്ക്െതുേോ

ണക .എല്ലോഫയലുകളിലുംവിശ്േേോയഎറിബ്േറ്കഉെോയിരുന്നു. 

എറിബ്േറ്ില് ോബ്ങ്കതികവിേഗ്ധരുചെഒപകഉെോയിരുന്നു. 

എറിബ്േറ്കറിബ്പോര്്കബ്ഗ്പോജക്ടകറിബ്പോര്്കഇവ ൂക്ഷിച്ചിരുന്നു.ഒരുഫയലിലുംജനകീയഎറിബ്േറ്കഉെോ

യിരുന്നില്ല. 

5. രണാനുമതി 

ഒരുവോര്ില്ഒരുവര്ഷ്ംനെപിലോക്ുന്നചതോഴിലുറപകപദ്ധതിഗ്പവര്ത്നങ്ങൾക്കപഞ്ചോയത്കഭര

ണ േിതിനല്കുന്നഅംരീകോരേോണകഭരണോനുേതി 

പരിബ്ശ്ോധിച്ചഫയലുകളില് ഭരണോനുേതിയുചെച കവര്ബ്കോപി ൂക്ഷിച്ചിരുന്നു. 

7. ംദയാജിതപദ്ധതി(േൺദവര്ടജന് ്) 

ഓിറ്ക് നുവിബ്ധയേോക്ിയരെുഗ്പവര്ത്ികളകക്ുംഈബ്രഖകൾ ബോധകേല്ല. 

8.ഡിമാന്ഡ്ദാം 

തതാഴിലാളിേൾേൂ്ായിനല്കിയഡിമാന്റ്ദാം ൂക്ഷിച്ചി്ുണ്ട്.  

9.വര്ടക്ക്അദലാദക്കഷ്ന്ദാം 

ചതോഴില്ആവശ്യചപ്വര്ക്ുചതോഴില്അനുവേിച്ചുചകോെുള്ളവര്ക്കഅബ്ലോബ്ക്ഷ്ൻബ്ഫോംഈ

ഗ്പവര്ത്ിയുചെഫയലില് ൂക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല . 

10.ഇമസ്റ്റര്ടദറാൾ 



ചതോഴിലോളികൾചതോഴില്ചെയ്യുന്നതീയതി, 

േിവ ംഉൾചപചെഹോജര്ബ്രഖചപെുത്ുന്നതിനുള്ളഅെിസ്ഥോനബ്രഖയോണകഇേറര്ബ്റോൾ.ഇതില്

ബ്ലോക്കചവലപകചേൻറകഓഫീ ര്, പഞ്ചോയചസസഗ്ക്റിഎന്നിവര്ഒപും,  

 ീലുംബ്രഖചപെുബ്ത്െതോണക.   

ഇ- േറര് ബ്റോളുകളില്ബ്ലോക്കചവലപകചേൻറകഓഫീ ര്, പഞ്ചോയചസസഗ്ക്റിഎന്നിവര്ഒപും,  

 ീലുംബ്രഖചപെുത്ിയി്ുെകതീയതി. ഇതില്ചതോഴിലോളികളുചെഒപുകൾ,  

അവരുചെചതോഴില്േിനങ്ങൾ,  കൂലിഎന്നിവബ്രഖചപെുത്ിയി്ുെക. േോറര് ബ്റോളില് 

ഒപിെുന്നബ്കോളങ്ങളില് തീയതിഎഴുതിയഒരുഇ-േറര്ബ്റോൾേോഗ്തംകെു. 

േറ്ുള്ളവയില്തീയ്യതിബ്രഖചപെുത്ിയി്ില്ല. 

േറര്ബ്റോളില്എംബുക്ക്  നമ്പര് ബ്രഖചപെുത്ിയില്ലപരിബ്ശ്ോധനയ്യകക്വിബ്ധയേോക്ിയവര്ക്ക് 

ഫയലിചലേറര്ബ്റോളില്ചവ്ിത്ിരുത്ലുകൾ ഉെോയിരുന്നു,അവതോചഴപറയുന്നു,േഴകുഴി്്

നിര്േോണം് എന്നഗ്പവകര്ത്ിയുചെ് 5435,17922 ് എന്നീ് േ കചറര്് ബ്റോളില്് ് ഹോജര്് ചതറ്ോയോണക്

ബ്രഖചപെുത്ിയതക 

11.തമഷ്ര്ടതമന്റ്പുസ്തേം (M Book) 

ഗ്പവര്ത്ിതുെങ്ങുന്നതിന്മുമ്പുംബ്ശ്ഷ്വുംഅളവുകൾബ്രഖചപെുത്ുന്നതിനുള്ളഅെിസ്ഥോനബ്രഖ

യോചണ്മഷ്ര്ചേനകറക് ബുക്ക..എല്ലോഫയലുകളിലും M book 

ഉെോയിരുന്നു.ചേഷ്ര്ചേൻറകബുക്ില്നമ്പര് ,ബ്പജ്നമ്പര്ഇവബ്രഖചപെുത്ിയി്ുെക AS,TS 

നമ്പര്ബ്രഖചപെുത്ിയി്ില്ല. േചറര്ബ്റോൾനമ്പര് , ഇല്ല. 

ഗ്പീചേഷ്ര്ചേൻബ്ഗ്റഖചപെുത്ിയിരുന്നു.ബന്ധചപ്ഉബ്േയോരസ്ഥര്അതോയതകഓവര് ിയര്, 

എൻജിനീയര്, അഗ്ക്ിറ്കഎൻജിനീയര്എന്നിവരുചെഒപകചേഷ്ര്ചേനകറക് ബുക്ില് 

ഉെോയിരുന്നു.  തീയ്യതിബ്രഖചപെുത്ിയി്ില്ല.പരിബ്ശ്ോധനയകക്വിബ്ധയേോക്ിയവര്ക്ക് 

ഫയലിലുംഎംബുക്ക്  ൂക്ഷിച്ചിരുന്നു.എംബുക്ില് അളവുകൾ ബ്രഖചപെുത്ുബ്ബോൾ 

ഗ്പവൃത്ിചെയുന്നഗ്പബ്േശ്ംഉെേയുചെബ്പരക , ര്ബ്േനമ്പര് എന്നിവകൂെി്നിര്ബന്ധേോയും്

ഉളകചപകപെുത്ണം   . 

12.തമറ്ീരിയല്ലിസ്റ്റ് 

ഓഡിറ്ിനുവിബ്ധയേോക്ിയരെുഗ്പവരകത്ികളകക്ുംഈബ്രഖകൾബോധകേല്ല. 

13.ബ്വജ്ലിറക 

ചതോഴിലോളികൾഎഗ്തേിവ ംബ്ജോലിചെയ്തുഎന്നതിനകഅെിസ്ഥോനചപെുത്ിഅവര്ക്ക്നല്ബ്കെതു

കഅതോയതകകൂലി, ആയുധങ്ങൾക്കചകോെുക്ുന്നവോെക,  

േൂര്ച്ചകൂ്ുന്നതിനുള്ളതുകഎന്നിവഎല്ലോംകോണിച്ചുചകോെകപണംകകേോറുന്നതിബ്നവെിതയ്യോറോ

ക്ുന്നഗ്പധോനചപ്ഒന്നോബ്ണവജ്ലിറക.  േറര്ബ്റോൾഗ്പകോരേുള്ളബ്വജ്ലിറകഎല്ലോഫയലിലുംകോണോൻ 

 ോധിച്ചു. 

14.മസ്റ്റര്ടദറാൾ /യല്മാറ്സ്ലിപ്പുേൾ 

ഒരുേറര്ബ്റോൾഅവ ോനിെക 3 

േിവ ത്ിനകംതചന്നഅളവുകൾബന്ധചപ്ഉേയോരസ്ഥൻബ്രഖചപെുത്ണംഎന്നകനിയേംഅനുശ്ോ

 ിക്ുന്നു.അളവുകളില്ഗ്കേബ്ക്െുകൾഉെോയോബ്ലോ, 

ഉപബ്യോരിക്ുന്നചേറ്ീരിയലിനകചറകവോളിറ്ിയില്നിലവോരംകുറയകക്ുകബ്യോ, 

ഉയര്ന്നഎറിബ്േറ്കകോണിക്ുകബ്യോചെയ്യുന്നതകനിയേവിരുദ്ധേോവുകയുംച ക്ഷൻ 25 

അനുശ്ോ ിക്ുന്നശ്ിക്ഷകവിബ്ധയേോബ്വെിവരുകയുംചെയ്യും. 

എല്ലോഫയലുകളിലുംഫയല്ഗ്െോക്ിംരകബ്ഫോംഅഥവോേറര്ബ്റോൾേൂവകചേൻറകസ്ലിപകഉെോയിരുന്നു.  

ആരംഭിച്ചതീയതിയുംഅവ ോനിച്ചതീയതിയുംബ്രഖചപെുത്ിയിരുന്നു. 

േറ്ുഗ്പധോനചപ്ബ്കോളങ്ങൾ MIS 

ല്അപക്ബ്ലോകചെയ്തതീയതി.ബ്വതനംഅനുവേിച്ചേുതലോയവബ്രഖചപെുത്ിയിരിക്ുന്നു. 

15. തമറ്ീരിയല്വൌച്ചര്ടബില് 

ഗ്പസ്തു തഗ്പവര്ത്ികൾക്കഇതകബോധകേല്ല. 



16.ഫെകഗ്െോൻസ്ഫര്ഓര്ര് (FTO)’ 

പരിബ്ശ്ോധിച്ചഫയലുകളില് ഒന്നുംഫെകഗ്െോൻസ്ഫര്ഓര്ര്(FTO)’ ഹോര്ക് ബ്കോപി ൂക്ഷിച്ചി്ില്ല . 

17. ദറായല്റ്ി 

പരിബ്ശ്ോധനവിബ്ധയേോക്ിയഒരുവര്ക്ക് ഫയലിലുംബ്റോയല്റ്ിബോധകേല്ല 

18.ദാദ്ാഗ്ഗാ ്

ഗ്പവര്ത്ിതുെങ്ങുന്നതിന്മുമ്പകഗ്പവര്ത്ിനെന്നുചകോെിരിക്ുബ്മ്പോൾ,  

ഗ്പവര്ത്ിപൂര്ത്ീകരിച്ചുകഴിയുബ്മ്പോൾ 

തുെങ്ങിയഓബ്രോഘ്ത്ിചലയുംബ്ഫോബ്്ോകൾഫയലില് ൂക്ഷിക്ണചേന്നകനിഷ്കര്ഷ്ിച്ചിരിക്ുന്നു

ഇത്രത്ിലുള്ളവിവിധഘ്ങ്ങളിചലബ്ഫോബ്്ോകളും ൂക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല 

19 .ജിദയാടാഗ്ഡ്ദാദ്ാ ് 

ഗ്പവര്ത്ിസ്ഥലംതിരിച്ചറിയുന്നതിനുള്ളഉപോധിയോണകജിബ്യോെോരകകബ്ഫോബ്്ോ ക.  

എന്നോല്ഇവപരിബ്ശ്ോധനയകക്വിബ്ധയേോക്ിയഒരുഫയലിലുംജിബ്യോെോരകകബ്ഫോബ്്ോ കബ്കോപികോ

ണോൻ  ോധിച്ചില്ല. 

20 ഗ്പവൃത്ിപൂര്ടത്ീേരണ ാക്ഷയപഗ്തം 

ഗ്പവൃത്ിപൂര്ത്ീകരണ ോക്ഷയപഗ്തം ൂക്ഷിച്ചി്ില്ല .  

 21. ബ് ോഷ്യല്ഓിറ്കറിബ്പോര്്ക 

എഎം ിഗ്പകോരേുള്ളബ് ോഷ്യല്ഒ ോിറ്കനെപോക്ുന്നതകഇബ്പോഴോണക.  

22.സ റ്്ഡയറി 

 ംസ്ഥോന ര്ക്ോരിനകചറനിര്ബ്േശ്ഗ്പകോരംവര്ക്കഫയലില് ൂക്ഷിബ്ക്െ 22 

േചത്ബ്രഖയോണകക റ്കയറി.പരിബ്ശ്ോധനയകക്വിബ്ധയേോക്ിയഗ്പവൃത്ികൾ  

ക റ്കയറി ൂക്ഷിച്ചിരുന്നു ,.  

11.CIB-  ിറ്ി ൺഇന്ര്ടദമഷ്ന്ദബാര്ടഡ ്

ചതോഴിലുറപകപദ്ധതിയുചെ ുതോരയതഉറപോക്ുന്നതിനുബ്വെിയുള്ളഒരുഉപോധിയോണക ിറ്ി ണ്

ഇൻഫര്ബ്േഷ്ൻബ്ബോര്ക Para 25(a), schedule 1 

അനു രിച്ചകഒരുഗ്പവര്ത്ിയുചെഅെിസ്ഥോനവിവരങ്ങൾഅതോയതകഎറിബ്േറ്കതുക ോധനബ്വതന

ഘെകങ്ങൾയഥോര്ത്ഥചെലവകചതോഴില്േിനങ്ങൾതുെങ്ങിയവിവരങ്ങൾ ോധോരണജനങ്ങൾക്ുംരു

ണബ്ഭോക്തോക്ൾക്ുംേനസ്സിലോകുന്നരീതിയില്ഗ്പേര്ശ്ിപിബ്ക്െതകഅനിവോരയേോണക..ഈബ്ബോര്

കസ്ഥോപിബ്ക്െതകഓബ്രോഗ്പവര്ത്ിയുചെയുംആരംഭഘ്ത്ില്ആണക. 

ഓബ്രോഗ്പവര്ത്ിക്ുംഅനു ൃതേോയിനിഷ്കര്ഷ്ിച്ചി്ുള്ളഅളവുകളില്ഉള്ളബ്ബോര്ുകൾ ിേൻ

റകഉംബ്കോണ്ഗ്കീറ്ുംഉപബ്യോരിച്ചകനിര്മ്മിച്ചകസ്ഥോപിക്ണചേന്നകനിയേംഅനുശ്ോ ിക്ുന്നുെക. ഇരുമ്പക 

,െിൻ 

,ഫകളക്സകഷ്ീറ്ുകൾതുെങ്ങിയവഉപബ്യോരിച്ചി്ുള്ളബ്ബോര്ുകൾസ്ഥോപിക്ുന്നതകനിയേവിരുദ്ധേോണക. 

നിര്മ്മോണചച്ചലേയക്തിരതഗ്പവര്ത്ികൾക്ക 3000 രൂപയുംചപോതുഗ്പവര്ത്ികൾക്ക 5000 

രൂപയുംആണകപരേോവധിെിലവകഎന്നോണകആനുവല്േോറര് ര്ക്ുലര്നിഷ്കര്ഷ്ിക്ുന്നതക. 

 ിഐബിഅെങ്ങുന്നഒരുബ്ഫോബ്്ോവര്ക്കഫയലില്ഉൾചപെുത്ണംഎന്നതകനിര്ബന്ധേോണക. – 

പരിബ്ശ്ോധനയകക്വിബ്ധയേോക്ിയഗ്പവൃത്ികളുചെ ിഐബി ംബന്ധിച്ചവിവരംതോചഴബ്െര്ക്ു

ന്നു 

ഗ്ക ഗ്പവൃത്ിയുചെ് എ കറിബ്േറ്ക്തുക എം്

ബുക്ില്് 

ഫീല്ില്്് ന്ദര്ശ്നം്

കചെത്ിയതക 



1 തിരുബ്േനിനീര്ത്െപരിപോലന

ഗ്പവര്ത്ികൾ(കല്ലകകയ്യോലനിര്

േോണം)ബ്കോറോളിഭോരം 

5000 5000 നിര്േിഷ്ട്േോതൃകയില്്ഉള്ള്് ി്ഐ്

ബി്സ്ഥോപിച്ചതോയി്്കോണുവോൻ്

 ോധിച്ചു 

2 വയക്തിരതകക്ൂസ്നിര്േോണംശ്ോ

രേപിഎ കRS/335302 

900 900 നിര്േിഷ്ട്േോതൃകയില്്ഉള്ള്് ി്ഐ്

ബി്സ്ഥോപിച്ചതോയി്്കോണുവോൻ്

 ോധിച്ചു്് 

3 തിരുബ്േനിനീര്ത്െപരിപോലന

ഗ്പവര്ത്ികൾ(കല്ലകകയ്യോലനിര്

േോണം)തിരുബ്േനി ഭോരം 

5000 5000 നിര്ടേിഷ്ടമാതൃേയില്ഉള്ള ി

ഐബിസ്ഥാപിച്ചതായിോണു

വാന് ാേിച്ചു 

12.ദറാസ്ഗാര്ടേിനം 

ചതോഴില്ആവശ്യകതകൃതയേോയിരജിറര്ചെയ്യുന്നതിനുംചതോഴിലോളികളുചെഅര്ഹതകളുംഅവകോശ്ങ്ങളും

അവചരബ്ബോധയചപെുത്ുന്നതിനുംപദ്ധതികൾപരിഹരിക്ുന്നതിനുേോയിബ്റോസ്ഗോര്േിനം ംഘെിപിബ്ക്െതോ

ണക.  ബ്റോസ്ഗോര്േിനത്ിചന്കുറിച്ചക്ചതോഴിലോളികൾക്ക്യോചതോരു്വിധ്അറിവും്ഇല്ല 

13.വിജിലന് ്ആന്ഡ്് ദമാണിറ്റിംഗ്കമ്മിറ്ി(ജാഗ്ഗതദമല്ദനാ് മിതി 
 
 
ഓബ്രോഗ്രോേപഞ്ചോയത്ിലുംഅഞ്ചകഅംരങ്ങളുള്ളജോഗ്രതബ്േല്ബ്നോ് േിതിരൂപീകരിബ്ക്െതോണക. 

ഇതില്പ്ികജോതി-

പ്ികവര്രവിഭോരങ്ങൾബ്ക്വെഗ്തഗ്പോധോനയംനല്ബ്കെതുംപകുതിബ്പര് കഗ്തീകൾആയിരിബ്ക്െതുേോണക. 

ഏറ്വുംകുറഞ്ഞകോലയളവിബ്ലക്ക VMC ചയനിയേിബ്ക്െതകഗ്രോേ ഭയോണക. 

ഗ്പവര്ത്ിസ്ഥല ന്ദര്ശ്നംചതോഴിലോളികളുേോയിആശ്യവിനിേയംനെത്ല് ,ബ്രഖകളുചെപരിബ്ശ്ോധന 

,ഗ്പവര്ത്ിസ്ഥല ൗകരയങ്ങളുചെപരിബ്ശ്ോധന ,ഗ്പവര്ത്ികളുചെരുണനിലവോരംനിര്ണയിക്ല്, 

തുകനിര്ണയംഗ്പവര്ത്ിയില്ഉെനീളേുള്ളറിബ്പോര്്ിംരകഗ്പവര്ത്ിയുചെ വഭോവചത് ംബന്ധിച്ചുള്ളരുണ

പരേോയവിലയിരുത്ല്എന്നിവയോണകഗ്പധോനെുേതല. VMC 

എല്ലോഗ്പവര്ത്ികളുംപരിബ്ശ്ോധിബ്ക്െതുംേൂലയനിര്ണയരജിററില്ബ്രഖചപെുബ്ത്െതുംബ് ോഷ്യല്ഓി

റ്ക േയത്കഅവഗ്രോേ ഭയില് േര്പിബ്ക്െതുേോണക VMC 

റിബ്പോര്്കഒരുചപോതുബ്രഖയോയികരുബ്തെതുംആവശ്യചപെുന്നതിനനു രിച്ചകഒരുചപോതുബ്രഖയോയിപഞ്ചോയ

ത്കനിന്നുംലഭിബ്ക്െതുംആണക.ഏഴക്അംരങ്ങളോണകനിലവില്  ഉള്ളതക.്ക റ്ക്യറിയില്്എല്ലോരും്ഒപക്

വച്ചതക്കെു്എന്നിരുന്നോലും്്ഫീല്ക്് ന്ദര്ശ്ന്ബ്വളയില്്്േന ിലോക്ോൻ് ോധിച്ചതക്വിജിലൻ കആൻക് 

ബ്േോണിറ്റിംഗ്കമ്മിറ്ി്യുചെ് ന്ദരക നം്കുറവോണു്എന്നോന്നു 

ഗ്ക ബ്പരക്വിവരങ്ങൾ Contact number 

1 ചക് ി ഗ്പ ൂണ്  9495645954 

2 ച ബോറയൻ  9447483330 

3 ബ്േരി േോതയു  9497119073 

4  ിന്ധു കൃഷ്ണൻകു്ി  9495367956 

5 ശ്യോേള്ഗ്ശ്ീനിവോ ൻ  9656925678 

6 ഗ്പിൻ ക് 9496705398 

7 േിനി് 8547655083 

14.േതണ്ടത്ലുേൾ  

➢ പരിബ്ശ്ോധനയകക്വിബ്ധയേോക്ിയകല്ലക കയ്യോല ,കൃതയേോയഅളവില് ഇബ്പോഴുംഫീല്ില് 

കോണുവോൻ  ോധിച്ചതകഅഭിനന്ദനേര്ഹിക്ുന്നു. 

➢ ചതോഴിലുറപകപദ്ധതിയുചെ ുതോരയതഉറപുവരുത്ുന്നതിനകഗ്പവൃത്ിആരംഭിക്ുന്നതിനുേു

മ്പകപദ്ധതിവിവരങ്ങൾ അെങ്ങിയഗ്പോബ്േശ്ികഭോഷ്യിലുള്ള ിറ്ി ണ് ഇൻഫര്ബ്േഷ്ൻ 

ബ്ബോര്ക് ഗ്പവൃത്ിസ്ഥലത്കസ്ഥോപിച്ചി്ുളളതകഅഭിനന്ദോര്ഹേോയകോരയേോണക 



➢ നിര്േിഷ്ട് അബ്പക്ഷ് ബ്ഫോറത്ില്് ചതോഴിലിനു് അബ്പക്ഷ് നല്കിയതക്

അഭിനന്ദോര്ഹേോന്നു.അതില്് അബ്പക്ഷ് നല്കുന്ന് തീയതി് കൂെി് ബ്രഖ് ചപെുത്ിയോല്്

നന്നോയിരുന്നു 

➢ േുഴുവൻ ചതോഴിലോളികൾക്ുംപഴയചതോഴില് 

കോര്ഡ്പു തുക്ിപുതിയചതോഴില്കോര്ഡ്പഞ്ചോയത്ില് 

നിന്നുംഅനുവേിച്ചി്ുെകചതോഴിലോളികൾക്വിതരണംചെയ്തപുതിയചതോഴില് കോര്ില് 

വിവരങ്ങൾ കൃതയേോയിബ്രഖചപെുത്ിയിരിക്ുന്നില.  ചതോഴില് കോര്ക  ൂക്ഷിക്ുന്നതക 

േോറ്ക ആയിരുന്നു.ചതോഴില് ആരംഭിച്ചുകഴിഞ്ഞോല് എല്ലോവരും ചതോഴില്കോര്ക േോറ്ിചന 

ഏല്പിക്ും.വര്ക്ക കംപ്ലീറ്ക ആയി കഴിഞ്ഞോല്തിരിച്ചു ചകോെുക്ുകയും ചെയ്യും 

ചതോഴിലുറപക നിയേഗ്പകോരം ഈ ഗ്പവര്ത്ികൾ അനുവോേനീയേല്ല. 

➢ ചതോഴിലുറപകനിയേംഅനുശ്ോ ിക്ുംഗ്പകോരംചതോഴിലോളികൾക്കഗ്പവൃത്ിഇെങ്ങളില് 

അെിസ്ഥോനച ൗകരയങ്ങൾ ലഭയേോകുന്നില്ല(കയ്യുറ,കോലുറ, ഗ്പഥേ്ശ്ുഗ്ശ്ുഷ്്കിറ്ക്എന്നിവ) 

➢ ഗ്പവൃത്ിഅനുവേിച്ചബ്ഫോറംഫയലില്   ൂക്ഷിച്ചതോയികോണുവോൻ  ോധിച്ചില്ല, 

➢ കല്ലക കയ്യോല നിര്േോണംഎന്നഗ്പവൃത്ിഫയിലില് 

ഭൂവുെേകളുചെയുംഅബ്പക്ഷയുംനികുതിര ീതും ൂക്ഷിച്ചിരിക്ുന്നു,ഇതുംഅഭിനന്ദനംഅ

ര്ഹിക്ുന്നു.  

➢ പരിബ്ശ്ോധനയകക്വിബ്ധയേോക്ിയവര്ക്ക് ഫയലിലുംഎംബുക്ക്  ൂക്ഷിച്ചിരുന്നു.എംബുക്ില് 

അളവുകൾ 

ഗ്പവൃത്ിപൂരകതികരിച്ചഎല്ലോഭൂഗ്പബ്േശ്ത്ിനകറകചനയുംഭൂവുെേയുചെബ്പരുംബ്െര്ക്ോത്തക്്

ഒരു്ബ്പോരോയ്മ്ആണക 

➢ വിജിലൻ കആൻക് ബ്േോണിറ്റിംഗ്കമ്മിറ്ിഅംരങ്ങൾചതോഴിലുറപക ചതോഴിലോളികളും േോറ്ും 

ആയതിനോല് ്ഫീല്ക്് ന്ദര്ശ്നം്വളചര്എളുപേോണക. ബ് ോഷ്യല് ഓിറ്ക ഗ്രോേ ഭയില് 

vmc അംരങ്ങചള േോറ്ി. 

➢ വോര്ഷ്ികേറര്  ര്ക്ുലര് ഗ്പകോരംഒരുവര്ക്കഫയലില്22 ബ്രഖകൾ 

 ൂക്ഷിബ്ക്െതുെക.പഗ്ന്ത്െു്ബ്രഖകൾ  ഫയലില്  ൂക്ഷിച്ചി്ുെക. 

➢ ചതോഴിലുറപകപദ്ധതിഓഫീ ില്  ൂക്ഷിബ്ക്െഏഴുചറജിററില്  ൂക്ഷിക്ുന്നുെക. 

➢ ഓഫീ ില് ബ് ോഫകറ്ക് ബ്കോപിആയിഅക്ഷോംശ്ബ്രഖോംശ്ങ്ങൾ 

അെയോളചപെുത്ിയജിബ്യോെോരകകബ്ഫോബ്്ോഗ്രോഫ്സൂക്ഷികുനുെകഎങ്കിലുംഫയലുകളില് 

കോണോൻ ോധിച്ചില്ല. 

➢ ചതോഴിലുറപകനിയേംഅനുശ്ോ ിക്ുംഗ്പകോരം  മ്മതപഗ്തത്ില് ഭൂഉെേയില് നിന്നക ഒപക 

വോങ്ങോചത േോറ്ക തചന്ന ഒപകഇ്തോയി കോരയസ്ഥനക പറഞ്ഞു. 

➢ കല്ലക കയ്യോല നിര്േോണത്ില് ഗ്ശ്ീേതി അന്നമ്മ ചതോഴിലുറപക പണിചയെുക്ോചത കഞ്ഞി 

ഉെോക്ി േോറബ്റോളില് ബ്േറ്ിനകചറ മ്മതബ്ത്ോചെ ഒപിെുകയും 

ചെയ്തിരുന്നു.ഓവര് ിയറിനകചറ നിര്ബ്േശ്ഗ്പകോരംബ്േറ്ക തചന്നേോറബ്റോളില് നിന്നക ഒപക ചവ്ി.  

 

15.നിര്ടദേശങ്ങൾ 

● ഗ്പോബ്േശ്ികഭോഷ്യിലുള്ളഎറിബ്േറ്ുംഗ്പവൃത്ിസ്ഥലങ്ങളില് ലഭയേോക്ണം. 

● ചതോഴിലുറപില് അനുവേനീയേോയതുംേുൻരണനഗ്കേത്ിലുംഗ്പവൃത്ികൾ ഏചറ്െുക്ോൻ 

ഗ്ശ്ദ്ധിബ്ക്െതുെക. 

● ചതോഴില് അബ്പക്ഷകൾ ഗ്ഫെക് ഓഫീ ില് 

 വീകരിക്ുകയുംആയതിനുകകപറകഗ്റ ീതകനല്കുകയുംചെബ്യ്യെതോണക. 

● ബ്േറ്ക് കൂ്േോയിഅബ്പക്ഷനല്കുബ്മ്പോൾ ചതോഴില് 

ആവശ്യേുള്ളവചരഉൾചപെുത്ിഅബ്പക്ഷചകോെുക്ോൻ ഗ്ശ്േിക്ുക, 

● ഉബ്േയോരസ്ഥര് ബ്രഖകളില് ഒപുചവക്ുബ്മ്പോൾ തീയ്യതികൂെിബ്രഖചപെുബ്ത്െോതോണക. 

● വിജിലൻ ക് ആൻക് 

ബ്േോണിറ്റിംഗ്കമ്മറ്ിഅംരങ്ങചളഓബ്രോവര്ഷ്വുംതിരചഞ്ഞെുബ്ക്െതോണക. 

വിഎം ിയുചെഅഭിഗ്പോയങ്ങൾ ക റ്കയറിയില് കൃതയേോയിബ്രഖചപെുബ്ത്െതോണക. 

● പദ്ധതിയുചെശ്രിയോയരീതിയിലുള്ളനെത്ിപിനവിഎം ിയുചെഇെചപെലുകൾ 

ഗ്പവൃത്ിസ്ഥലങ്ങളില് ഉെോബ്വെതുെക. 

● ചതോഴിലുറപില് ഏചറ്െുക്ുന്നഗ്പവൃത്ികളുചെആസ്തികൾ 

േീര്ഘകോലനിലനില്പിനകആവശ്യേോയ ോബ്ങ്കതികനിര്ബ്േശ്ങ്ങൾചതോഴിലോളികൾക്കഓവ

ര് ീയര് േോര് നല്ബ്കെതുംപോലിക്ുന്നുചെന്നകഉറപുവരുബ്ത്െതുേോണക. 



● ചെക്ക് ലവീഫക് ബ്പോചലഗ്പോധോനയംഉള്ളേ കചറര് ബ്റോളില് 

യോചതോരുവിധചവ്ിതിരുത്ലുംപോെില്ല.ഹോജര് കൃതയേോയിബ്രഖചപെുത്ണം.യോചതോരുവിധ 

ഗ്കേബ്ക്െും നെത്ോൻ പോെുള്ളതല്ല.  

● േറര് ബ്റോളില് ഗ്പസ്തു തഗ്പവൃത്ിയുചെഅളവുകൾ 

ബ്രഖചപെുത്ുന്നഎം.ബുക്ിൻചറനമ്പര്ബ്രഖചപെുബ്ത്െതോണക.   

● േറര് ബ്റോളില്  ോക്ഷയചപെുത്ുന്നഉബ്േയോരസ്ഥര് തീയ്യതികൂെിബ്രഖചപെുത്ുവോൻ 

ഗ്ശ്ദ്ധിബ്ക്െതുെക. 

● ചതോഴിലിെങ്ങളില് അെിസ്ഥോനച ൗകരയങ്ങൾനിര്ബന്ധേോയുംഒരുക്ണം. 

● ചതോഴിലിെങ്ങളില് നെക്ുന്നഅപകെങ്ങൾക്ക എഗ്തയുംചപ്ന്നകെികിത്സ  ഹോയംലഭയേോകുന്ന 

നെപെികൾ ഉെോകണം 

● ഗ്പവൃത്ികൾ തിരചഞ്ഞെുക്ുബ്മ്പോൾ അതതകഗ്പബ്േശ്ത്കഅനുബ്യോജയേോയഗ്പവൃത്ികൾ 

തിരചഞ്ഞെുക്ോൻ ഗ്ശ്ദ്ധിക്ണം .ഗ്പബ്തയകിച്ചകകല്ലക്കയ്യോല ബ്പോലുള്ളഗ്പവൃത്ികൾ  

● ഗ്രോേ ഭരജിറര് ബ്പജ്നമ്പര് ഉള്ളബ്രജി കചറര് തചന്നവോര്ക് തലത്ില്  ൂക്ഷിക്ണം 

● ചതോഴില് കോര്ുകൾ ചതോഴിലോളികൾ തചന്ന  ൂക്ഷിക്ണം  

ഉപ ംഗ്ഗഹം 

ഗ്പവര്ത്ികൾതിരചഞ്ഞെുക്ുബ്മ്പോൾഅതീവജോഗ്രതപുലര്ബ്ത്െതുെക. 

ഭൂേിചയപുനരുജ്ജീവിപിക്ുന്നതിനു൦അതുവഴി ുസ്ഥിരവിക നം ോധയേോകുന്നതിനുംലകക്

ഷ്യംചവച്ചി്ുള്ളചതോഴിലുറപുപദ്ധതിയുചെപ്ലോനിംരക , 

നെത്ിപകഎന്നിവ ോേൂഹികപോരിസ്ഥികേോനേണ്ഡങ്ങൾപോലിെകചകോെകശ്ോ കഗ്തീയേോയിത്ചന്ന

നെപിലോബ്ക്െതുെക. 

എങ്ങചനചയങ്കിലുംഗ്പവര്ത്ികൾനെപിലോക്ിചെലവകകൂ്ുകഎന്നുംചതോഴിലോളികൾചക്ക്തോഴില്

േിനങ്ങൾകൂ്ുകഎന്നുംേോഗ്തേോവരുതകനിലപോെുകൾ.   

വയക്തേോയകോഴ്ചപോെില്ലോചതഅശ്ോ കഗ്തീയേോയരീതിയില്ഗ്പവര്ത്ികൾചതചരചഞ്ഞെുക്ുന്നതും

ചെയ്യുന്നതും , 

കോലോനു ൃതേല്ലോത്ഗ്പവര്ത്ികൾചെയ്യുന്നതുംഇതിനകചറയഥോര്ത്ഥലക്ഷയചത്കളങ്കചപെുത്ു

ന്നതോയിവിഷ്േബ്ത്ോചെബ്നോക്ിനില്ബ്ക്െിവരുന്നതകആശ്ങ്കോജനകേോണക. 

ഈ ോേൂഹികപരിബ്ശ്ോധനഒരുഉയിര്ചത്ഴുബ്ന്നല്പിനു ോധയേോകുന്നഗ്പതയോശ്ബ്യോചെഈറിബ്പോ

ര്്ക േര്പിക്ുന്നു.  

അനുബന്ധം- 1-  

തതാഴിലുറപ്പുപദ്ധതിയില്ഏതറ്ടുത്്തെയ്യാന്പറ്ിയഗ്പവൃത്ിേൾ 

1.  വി ാഗംഎ :ഗ്പകൃതിവിഭവപരിപോലനവുേോയിബന്ധചപ്ചപോതുഗ്പവൃത്ികൾ 

2.  വി ാഗംബി: 

 േൂഹത്ില്അവശ്തഅനുഭവിക്ുന്നവിഭോരങ്ങൾക്ുള്ളവയക്തിരതആസ്തികൾഖണ്ഡി

ക 5ല്പരോേര്ശ്ിക്ുന്നകുെുംബങ്ങൾക്ക്മോഗ്തം 

3.  വി ാഗം ി: 

ബ്േശ്ീയഗ്രോേീണഉപജീവനേിഷ്ൻനിബന്ധനകൾഅനു രിക്ുന്ന വയം ഹോയ ംഘങ്ങ

ൾക്കചപോതുഅെിസ്ഥോന ൗകരയങ്ങൾ 

4.  വി ാഗംഡി: ഗ്രോേീണഅെിസ്ഥോന ൗകരയങ്ങൾ 

അനുബന്ധം: വിവിേതലത്ിലുള്ളഉദേയാഗസ്ഥരുതടെുമതലേൾ. 

ദമറ്്് മാരുതടെുമതലേൾ. 

ഗ്പവൃത്ിസ്ഥലങ്ങളില് ഗ്പവൃത്ിയുചെബ്േല്ബ്നോ്ം. 

● ചതോഴില് കോര്ില് ആവശ്യേുള്ളവിവരങ്ങൾ ബ്രഖചപെുത്ുക. 

● േറര് ബ്റോളില് ചതോഴിലോളികളുചെഹോജര് ഉറപുവരുത്ുക.  

● ബ്േറ്കേോരുചെപരിശ്ീലനങ്ങളില് പചങ്കെുക്ുക. അറിവുകൾ ചതോഴിലോളിക 

ളുേോയിപങ്കുചവക്ുക 

● ഗ്പവൃത്ിഇെങ്ങളില് ആവശ്യേോയച ൗകരയങ്ങൾ ഉബ്െോഎന്നകഉറപുവരുത്ുക 

● ക റ്കയറിയില് ബ്േോണിറ്റിംരിനവരുന്നഉബ്േയോരസ്ഥചരചകോെകഒപവയകപിക്ണം 



● ചതോഴിലോളികൾക്കഅവരുചെപത്ുഅവകോശ്ങ്ങചളകുറിച്ചകപറഞ്ഞുചകോെുക്ുക

യുംഅവചരബ്ബോധോവതകകരിക്ുകയുംചെയ്യുക 

● പുതിയചതോഴില് ഇെങ്ങൾ കചെത്ുവോനുംപുതിയചതോഴില് 

ആ ൂഗ്തണംചെയ്യുവോനുംചതോഴിലോളികചള ഹോയിക്ുക . 

● കൃതയേോയിബ് ോഷ്യല് ഓിറ്ക് ഗ്രോേ ഭയിലും,ചഗ്പോജകകറ്ക് 

േീറ്ിങ്ങിലുംപരിശ്ീലനകയോമ്പിലുംപചങ്കെുക്ുക. 

● േറ്ുചതോഴിലോളികൾക്കകൂെിബ്േറ്ക് 

നകചറെുേതലകളിബ്ലക്കകെന്നുവരോനുള്ള ോഹെരയംഉെോക്ുക 

● ചതോഴിലോളികളുേോയിനിരന്ത്ര മ്പര്ക്ംപുലര്ത്ുകയുംകൂെുതല് 

ബന്ധംസ്ഥോപിക്ുകയുംചെയ്യുക. 

ഓവര്ട ീയര്ട /എഞ്ചിനീയര്ട 

 

● ഗ്പവൃത്ികളുചെഎറിബ്േറ്കതയ്യോറോക്ല്. 

● ഗ്പവൃത്ിയുചെ ോബ്ങ്കതികകോരയങ്ങളുംഅളവുകളുംചതോഴിലോളികൾക്കപറഞ്ഞു

ചകോെുക്ുക. 

● ഗ്പവൃത്ിയുചെഅളവുകൾ 

ബ്രഖചപെുത്ികൂലിനല്കുന്നതിനോവശ്യേോയനെപെികൾ ചെയ്യുക. 

പഞ്ചായതസെഗ്േ്റി /അ ിസ്റ്റന്റത് ഗ്േ്റി 

● പദ്ധതിയുചെബ്േല്ബ്നോ്ം. 

● ബില്ലുകൾ അംരീകരിക്ല്. 

● ചതോഴിലോളികളുചെബ്വതനംയഥോ േയംഅവരുചെഎചക്ൗെില് 

എത്ിചയന്നതകഉറപുവരുത്ല്. 

● േറര് ബ്റോള്സോക്ഷയചപെുത്ിചതോഴില് അനുേതിനല്കുക,  

ഗ്പവൃത്ിപൂര്ടത്ീേരിച്ച ൂഗ്പദേശങ്ങളുതടവിവരങ്ങൾ                                      

ഗ്ക േല്ലുേയ്യാലനിര്മ്മാണം  

1 ബ്ബബി്ബ്ജക്ബക         247m  ബ്രോജിനി്്്്്്്്19.5m കഷ്നി്ശ്ശ്ിധരൻ      65m 

2 രേ്വിജയൻ                 331m േിനി്ഷ്ോജി         78m ഗ്ശ്ീനിവോ ൻ്്്്്്്്്്്്്്്്195m 

3 ശ്ോരേ                           167m ചെല്ലമ്മ്്്്്്്്്്്്72m ഔബ് പച്ചൻ്്ഇ എ ക   39m 

4 രോധോേണി്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്13m അനില്്കുേോര്   78m  ുശ്ീല് ുബ്രഗ്ന്ദൻ        123.5m 

5  ുജോത  ുബ്രഷ്ക         65m റോണി്ബ്ജോണ്        156m് െിന്നമ്മ്വര്രീ ക          114m 

6 തോങ്കേണി്കുഞ്ഞുബ്േോൻ  97.5m ആനന്ദൻ്്്്്്്്്്്്്്്്143m െിന്നമ്മ ബ്ജോര്ജക        78m 

7 ചക്ജി ഗ്പഭോകരൻ        247m കു ുേം്്്്്്്്്്്്്്്്്166m അപുകു്കുറുപക       117m 

8 വോ ു്ബ്െലോകോവുങ്ങല് 117m നീതു  ോജൻ          52m ബ് ോേൻ പി ചക         91m 

9 ബ്ഗ്ത യമ്മ ബ്ജോ ഫക         104m വക്ച്ചൻ                65m വര്രീ ക                    78m 

10 ബ്ജോണ് ബ്ജോ ക്വി           82m ബ്േരിക്ു്ി                 39m ഒ  ി  ുഭഗ്േനോയര്    149.5m 

11 എം െി കുരയോബ്ക്ോ ക        214.5m ജൂബി                       97.5m രോജു                            71.5m 

12 േത്ോയി ഇെക്ര                 84.5m എല് മ്മ 

ഗ്ഫോൻ ി ക 52m 

 ബ്രോജിനി  തനിച്ചോല് 52m 

13  ിന്ധു കൃഷ്ണൻകു്ി        13m   

ഗ്ഗാമ  ്നിര്ടദേശങ്ങൾ 

• ചതോഴിലിെങ്ങളില്്അെിസ്ഥോന് ൗകരയം്ലഭിക്ുന്നില്ല. 

• ചതോഴിലോളികൾക്ക്ആവശ്യോനു രണം്്ചതോഴില്്ലഭയേകുനില്ല 



• ചതോഴിലോളികൾ്ചതോഴിലിനോയി്്അബ്പക്ഷ്നലകക്ുനില്ല് 

• വി്എം് ി്കൃതയേോയി്ഗ്പവര്ത്ികുന്നില്ല്, 

• എല്ലോ്ഗ്പവൃത്ികളിലും്് ി്ഐ്ബി്സ്ഥോപിക്ുന്നില്ല 

ചതോഴിലുറപക്ഉബ്േയോരസ്ഥരില്്നിന്നും്ലഭിച്ച്േറുപെി് 

• ചതോഴിലോളികളികളില്്നിന്നും്കൃതയേോയ്അബ്പക്ഷ്ലഭികോറില്ല് 

• വി്എം് ി്അംരങ്ങൾക്ക്എന്ത്ക്ചെയ്യണം്എന്നറിയില്ല്എന്നും ,്വി്എം് ി്

പുന ംഘെിപിക്ോനുള്ള്ഗ്പവര്ത്നം്ഉെോകും. 

ഗ്രോേ ഭ്തീരുേോനങ്ങൾ 

• ബ്േറ്ക്്േുഖോന്ത്ിരം്എല്ലോ്ചതോഴിലോളികളും്്ഒപി്്ചതോഴിലിനോയുള്ള്അബ്പക്ഷ്്(തീയതി്

ബ്രഖ്ചപെുത്ി്)പഞ്ചോയത്ക്്ഗ്ഫെക്്ഓഫീ ക്വഴി് നല്കുവോൻ്തീരുേോനേോയി 

• കുെിചവള്ള് ൗകരയം് ,്എന്നിവ്ലഭിക്ുനതിനോയി്പഞ്ചോയത്ില്കയ്യുറ്കോലുറ്്

തീരുേോനിച്ചു്അബ്പക്ഷ്നല്കോൻ  

• വി്എം് ി്പുന ംഘെിപിക്ോനുള്ള്ഗ്പവര്ത്നം്ഉെോകും. 

• ഗ്പവൃത്ി്തുെങ്ങും്േുൻപക്് ി്ഐ്ബി്സ്ഥോപിക്ുനതിനോയി്തീരുേോനിച്ചു 

• എ്എം് ി്ഗ്പകോരം്വര്ക്ക്്ഫയലില്്ഇരുപത്ി്രെു്ബ്രഖകൾ് ൂക്ഷിക്ോൻ്

തീരുേോനിച്ചു 

• ചതോഴില് കോര്ുകൾ ചതോഴിലോളികൾ തചന്ന  ൂക്ഷിക്ോൻ്തീരുേോനിച്ചു 

 

 

 


