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ആമുഖം 
ഇന്ത്യയില്  ോധോരണക്ോരോയ ജനങ്ങളുചട ചതോഴില് ചെയ്യുവോനുള്ള അവകോശ്ചത്  ംരക്ഷിച്ചക 

നിലനിര്ത്ുന്നതിനോയി 2005 ച പകറ്ംബര് അഞ്ചോം തീയതി ബ്േശ്ീയ ഗ്രോമീണ ചതോഴിലുറപക 

നിയമം നിലവില് വന്നു. അവിേഗ്ധ കോയിക ചതോഴിലില് ഏര്ചപടോൻ  ന്നദ്ധതയുള്ള 

ഗ്രോമഗ്പബ്േശ്ങ്ങളില് അധിവ ിക്ുന്ന ഏചതോരു കുടുംബത്ിനും ഒരു  ോമ്പത്ിക വര്ഷ്ം 100 

േിവ ത്ില് കുറയോത് ചതോഴില് ഉറപോക്ുന്നബ്തോചടോപം രുണബ്മന്മയുള്ളതും 

സ്ഥോയിയോയി്ുള്ളതും ഉല്പോേനക്ഷമവുമോയ ആസ്തികളുചട  ൃഷ്ടിയോണക ഈ പദ്ധതിയുചട 

മുഖയ ലക്ഷയം.േരിഗ്േരുചട ഉപജീവനവും ആയി ബന്ധചപ് വിഭവോടിത്റ ശ്ക്തിചപടുത്ുകയും 

 ോമൂഹികമോയി പിബ്ന്നോക്ം നില്ക്ുന്ന എല്ലോ കുടുംബങ്ങചളയും പദ്ധതിയില് 

ഉൾചപടുത്ുകയും പഞ്ചോയത്ക രോജക സ്ഥോപനങ്ങചള ശ്ക്തിചപടുത്ുക  എന്നതും ഇതിൻചറ 

ലക്ഷയമോണക. വിബ്ശ്ഷ്തകൾ 

 

⮚ നിയമത്ിൻചറ പിൻബലമുള്ള അവകോശ്ോധിഷ്ഠ ിതപദ്ധതി 

⮚ ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ക ഗ്പബ്േശ്ത്ക തോമ ിക്ുന്ന 18 വയസ്സക പൂര്ത്ിയോയ 

ഏചതോരോൾക്ും പദ്ധതിയില് പങ്കോളിയോകോം 

⮚  കഗ്തീക്ും പുരുഷ്നും തുലയ ബ്വതനം  

⮚ പരിസ്ഥിതി  ംരക്ഷണം കോര്ഷ്ിക ബ്മഖലയിചല അടിസ്ഥോന  ൗകരയ 

വിക നം എന്നിവയകക്ക മുൻരണന 

⮚ ചതോഴിലോളികൾ തചന്ന ഗ്പവര്ത്ികൾ കചെത്ുകയും ആ ൂഗ്തണചത് 

 ഹോയിക്ുകയും ചെയ്യുന്നു 

⮚ ആ ൂഗ്തണത്ിലും നിര്വഹണത്ിലും തികഞ്ഞ  ുതോരയത 

⮚ കരോറുകോചര ഇടനിലക്ോബ്രോ ഇല്ല 

⮚ ചപോതുജന പങ്കോളിത്ബ്ത്ോചട ബ്ലബര് ബഡ്ജറ്ക 

⮚ ബോങ്കക ബ്പോബ്റോഫീ ക വഴി മോഗ്തം ബ്വതന വിതരണം 

⮚ കമ്പയൂ്ര് ശ്ൃംഖല വഴിയുള്ള ബ്മോണിറ്റിംരക  ംവിധോനം 

⮚ ഗ്രോമ ഭ പദ്ധതി ഓിറ്ക ചെയ്യുന്നു 

ബ്േശ്ീയ ഗ്രോമീണ ചതോഴിലുറപക പദ്ധതി ഗ്പകോരം ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ക ഗ്പബ്േശ്ത്ക  നടപിലോക്ുന്ന 

മുഴുവൻ ഗ്പവൃത്ികളും  ബ് ോഷ്യല് ഓിറ്ിങ്ങിനു വിബ്ധയമോക്ണചമന്ന17(2) വകുപക നിഷ്കര് 

ഷ്ിക്ുന്നു പദ്ധതി ഗ്പവര്ത്ന ചത്പറ്ിയും ചപോതു ധനംെിലവഴിക്ുന്നതിചനപറ്ിയും പൗര 

 മൂഹം നടത്ുന്ന  പര യവും  വതഗ്ന്ത്വുമോയ പരിബ്ശ്ോധനയോണക ആണക ബ് ോഷ്യല് ഓിറ്ക 

അഥവോ  ോമൂഹിക പരിബ്ശ്ോധന .ചതോഴിലുറപക നിയമഗ്പകോരം വര്ഷ്ത്ില് രെുതവണ 

ബ് ോഷ്യല് ഓിറ്ക ഗ്രോമ ഭകൾ എല്ലോ വോര്ിലും കൃതയമോയി നടബ്ത്െതോണകബ് ോഷ്യല് 

ഓിറ്ക ലൂചട അഴിമതി ഇല്ലോതോക്ുന്നതിനും  ുതോരയത ഉറപു വരുത്ുന്നതിനും കോരയക്ഷമത 

വര്ധിപിക്ുന്നതിനക   ത്ഭരണം ഉറപോക്ുന്നതിനും കഴിയുന്നു.പദ്ധതി പണം ശ്രിയോയ രീതി 

യില് െിലവഴിച്ചി്ുെക എന്നും പണം ചെലവഴിച്ചക അതുചകോെക പദ്ധതിയുചട ലക്ഷയം കക വ 

രിച്ചി്ുെക എന്നും രുണബ്ഭോക്തോക്ളുചട ജീവിതത്ില് രുണകരമോയും  കോരയമോയ മോറ്ം 

ഉെോയി്ുെക എന്നക ബ് ോഷ്യല് കചെത്ോൻ കഴിയുന്നു.പദ്ധതി ആ ൂഗ്തണ്ണം. നിര്വഹണം, 

ബ്മോണിറ്റിംരക തുടങ്ങി എല്ലോ വയക്തികളും ബ് ോഷ്യല് ഓിറ്ക ഗ്രോമ ഭയില് നിര്ബന്ധമോയും 

പചങ്കടുക്ണം.മഹോത്മോ രോന്ധി ബ്േശ്ീയ ഗ്രോമീണ ചതോഴിലുറപകപ ദ്ധതിയില്   ുരമവും 

 ുതോരയവുമോയി ബ് ോഷ്യല് ഓിറ്ക നടത്ുന്നതിനക  ബ്കരളത്ില്   വതഗ്ന്ത് െുമതലയുള്ള 

ബ് ോഷ്യല് ഓിറ്ക യൂണിറ്ക നിലവില്വന്നു 

1.രീതിശ്ോ കഗ്തംതോചഴ പറയുന്ന രീതി അവലംബിച്ചോണക ഈ റിബ്പോര്്ക തയ്യോറോക്ിയി്ുള്ളതക. 

1.ഓിറ്ക പ്ലോൻ  

2.അഭിമുഖം :പഞ്ചോയത്ക ഗ്പ ിൻറക, ജനഗ്പതിനിധികൾ, ച ഗ്ക്റി & റോഫക ,ബ്മറ്ക, 
ചതോഴിലോളികൾ, കര്ഷ്കര്,  

3.ഫയല് പരിബ്ശ്ോധന  
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4.ഫീല്ക  ന്ദര്ശ്നം, നിരീക്ഷണം  
5.റഫറൻ ക: വിക നബ്രഖ, വോര്ഷ്ിക പദ്ധതി ബ്രഖ, എംഐഎ ക, രജിററുകൾ 
6.വിവരങ്ങളുചട ബ്ഗ്കോീകരണം: ബ്ഗ്കോ ക ചവരിഫിബ്ക്ഷ്ൻ, അവ ോനവ് െര്ച്ച 
7.കരടക റിബ്പോര്്ക തയ്യോറോകക 
8.ബ് ോഷ്യല് ഓിറ്ക് ഗ്രോമ ഭ 

2.പഞ്ചായത്്്അടിസ്ഥാനവിവരങ്ങൾ     
1 ജില്ല കണ്ണൂര് 
2 ബ്ലോക്ക്്  പയ്യന്നൂര് 
3 അതിരുകൾ്  
 കിഴക്ക് കര്ണോടക്,ഉേയ്രിരി്പഞ്ചോയത്ക് 
 പടിഞ്ഞോറക് ചപരിബ്ങ്ങോം്ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ക 
 ചതക്ക് ആലബ്ക്ോടക്്പഞ്ചോയത്ക് 
 വടക്ക ഈറക്്എബ്ളരി്ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ക 

4 വിസ്തീര്ണം്  75.64്െ്,കി്മീ 

5 വോര്ക്്കളുചട്എണ്ണം 19 

6 ജന ംഖയ  30733 പ്ിക്ജോതി 790 

7 സ്കൂ ൾ 15 

8 കുടുംബഗ്ശ്ീ്യൂണിറ്ക 286 

9 അംരൻവോടി 35 

3.ചതോഴിലുറപകപദ്ധതിഅടിസ്ഥോനവിവരം 

ആചക്രജിറര്്ചെയ്ത്

ചതോഴില്്കോര്ക് 

ആക്ടിവക്്ചതോഴില്്

കോര്ക് 

ചതോഴില്്കോര്ക്്എ ക്

 ി 

നൂറു്ചതോഴില്്േിനങ്ങൾ 

9553 1982 79 444 

4.വാര്ടഡ്് ലത്ില്   ത ാഴിലുറപ്്പ പദ്ധ ിയില് രജി ്തറര്ട തെയ്തവരുതടവിവരങ്ങൾ 

ആചക്രജിറര്്ചെയ്ത്

ചതോഴില്്കോര്ക് 
ആക്ടിവക്്ചതോഴില്്

കോര്ക് 

ചതോഴില്്കോര്ക്്

എ ക് ി 

നൂറു്ചതോഴില്്

േിനങ്ങൾ 

385 70 1 8 

5.ഓഡിറ്്് നു വിദേയമാക്കിയ  ഗ്പവൃത്ിേളുതട ലിസ്റ്റ ്

ഗ്ക ഗ്പവൃത്ിയുചട്ബ്പരക കോലയള

വക 

ചതോഴി

ല്് േി്

നങ്ങൾ 

െിലവോയ്തുക ആചക റോറ് ക 

അവിേരകദ്ധ്

കൂലി 

വിേരകദ്ധ്

കൂലി 

 ോധങ്ങ

ളുചട്

തുക 

1 മഴകുഴി് നിര്മോണം് wc 

/317907 

16.08.2018-

23.10.2018 

1019 276040 0 5000 281040 പൂര്ത്ീ

കരിച്ചു 

2 

 

   

ബ് ോൺഗ്കീറ്ക് ബ്റോു്കളുചട്

നിര്മ്മോണം് പോെിക്ടവക്

മുളഗ്പ് ബ്റോില്് രോമൻ്

പീടിക് മുതല്് (ആര്്  ി്

/27710് 

12.03-.2019-

31.03.19 

561 109484  

83300+1

2750+16

800 

500  പൂര്ത്ീ

കരിെില്ല 

4 കല്ലു കയ്യോല 

നിര്മ്മോണംWc 

23.11.18-

06.02.19 

754 618964 389300 5000 321816 പൂര്ത്ീ

കരിച്ചു 

6.ഗ്പവര്ടത്ിേളുതടപരിദശാേനവിവരണം 

 ഗ്പവൃത്ിയുചട്ബ്പരക എം,ബുക്ില്് ഫീല്ക്്പരിബ്ശ്ോധന് 

1 ബ്കോൺഗ്കീറ്ക് ബ്റോുകളുചട് നിര്മ്മോണം്

പോെിക്ടവക്മുളഗ്പ്ബ്റോില്്രോമൻ്പീടിക്

മുതല്്(ആര്് ി്/277108 ) 

350 m 350 m 

2 മഴകുഴി്നിര്മോണം്wc /317907 

 

1395 1332 

3 കല്ലു കയ്യോല നിര്മ്മോണംWc/3 923 മീറ്ര് 938 മീറ്ര് 
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ദോൺഗ്േീറ്്് ദറാഡുേളുതട് നിര്ടമ്മാണം്പാണ്ടിക്കടവ്് മുളഗ്പ് ദറാഡില്് രാമൻ്പീടിേ്

മു ല്്(ആര്ട് ി്/277108 ) 

 

ബ്കോൺഗ്കീറ്ക്ബ്റോുകളുചട്നിര്മ്മോണം്പൂര്ത്ീകരിക്ോൻ്പറ്ോചത്ഇ്ിരിക്ുന്ന്ഒരു്ഗ്പവര്ത്ി്

ആയി്ോണക് കോണോൻ്  ോധിച്ചതക് .് ബ്റോക് നിര്മ്മോണവുമോയി് ബന്ധചപ്കസ്ഥലം് ഉടമയും്

പഞ്ചോയത്ും് തമ്മിലുള്ള് െില് ഗ്പശ്നങ്ങൾ് മൂലം് ബ്റോക് പണി് പോതിവഴിയില്്

ഉബ്പക്ഷിച്ചിരിക്ുകയോണക് .550് മീറ്റില്് 350് മീറ്ര്് ബ്റോക് നിര്മിച്ചി്ുെക് നിര്മ്മോണവുമോയി്

ബന്ധചപ്ക് ഗ്പശ്നങ്ങൾ് പരിഹരിക്ോൻ് ഇതുവചര്  ോധിച്ചി്ില്ല് .് ബ്റോക് പണിയില്് പചങ്കടുത്്

ചതോഴിലോളികൾക്ക്എല്ലോംതചന്ന്അതുവചരയുള്ള്കൂലി്ലഭിച്ചി്ുെക് .എന്നോല്്ബ്കോൺഗ്ടോക്ടര്ക്ക്

െിലവോയ്തുക്ഒന്നും്തചന്ന്ഇതുവചര്ലഭിച്ചി്ില്ല്എന്നോണക്അറിയോൻ് ോധിച്ചതക്വളചര്നല്ല്

രീതിയില്് തചന്നയോണക് ബ്കോൺഗ്കീറ്ക് ബ്റോുകളുചട് പണി് അതുവചര് നടന്നതക് 350 മീറ്റില്്

ഭംരിയോയി്തചന്ന്ബ്റോുകൾ്കോണോൻ് ോധിച്ചു. 

മഴേുഴി്നിര്ടമാണം്wc /317907 

വോര്ില്് ് 16് ബ്പരുചട് ഗ്പബ്േശ്ത്ു് ് 1395് മഴക്ുഴി് എം്ബുക്ക് ഗ്പകോരം് ബ്വെതോണക.് എന്നോല്്

പലഗ്പബ്േശ്ങ്ങളും് കോടുമൂടിയതിനോല്് 1332് എണ്ണം് മോഗ്തബ്മ് തി്ചപടുത്ോൻ്  ോധിച്ചുള്ളൂ, 

മലബ്യോര് ബ്മഖലയില്് നീര്ക്ുഴികൾ് ജല ംരക്ഷണത്ില്് ഗ്പധോന് പങ്കു് വഹിക്ുന്നു് എന്നു്

ഉടമകളുചട്വോക്ുകളില്്നിന്നും്മനസ്സിലോയി.്കഴിഞ്ഞ്വര്ഷ്ക്ോലചത്്മലചവള്ള്പോച്ചിലില്്

നിന്നും്ഒരു്പരിധിവചര്രക്ഷബ്നടോൻ്ഇവ് ഹോയകമോയി്എന്നും്കചെത്ോൻ് ോധിച്ചു. 

കല്ലക കയ്യോല നിര്മ്മോണം 

വോര്ില് 9ബ്പരുചട ഗ്പബ്േശ്ത്ക 923മീറ്ര്  ോക്ഷയപഗ്തത്ില് ബ്രഖചപടുത്ിയി്ുെക. അളവില് 

കൂടുതല് തചന്ന എചന്ന അളന്നു തി്ചപടുത്ി. കഴിഞ്ഞ മഴചക്ടുതിയില് െില കല്ലക കയ്യോലകൾ 

ചപോളിഞ്ഞ തോയി കോണചപ്ു. ഏകബ്േശ്ം 3 മീറ്ര് ഓളം തചന്ന ഉെക. എന്നോല് ഒരു പരിധി വചര 

മചണ്ണോലിപക തടഞ്ഞു. െില ഉടമസ്ഥരുചട കയ്യോലകൾ അളവില് കുറഞ്ഞതോയും കോണചപ്ു 

7.അവോശ അേിഷ്ഠ ി  നിരീക്ഷണങ്ങൾ 

 മഹോത്മരോന്ധി ബ്േശ്ീയഗ്രോമീണ ചതോഴിലുറപക നിയമത്ിലൂചട ഗ്രോമീണ ജനതയകക്ക ചതോഴില് 

നല്കചപടുന്നബ്തോചടോപം അവരുചട പത്ു അവകോശ്ങ്ങളും  ംരക്ഷിക്ചപടുന്നു.ബ് ോഷ്യല് 

ഓിറ്ിലൂചട ഗ്പവൃത്ികളുചട പരിബ്ശ്ോധനയും അബ്തോചടോപം ചതോഴിലോളികളുചട പത്വകോശ് 

ങ്ങളും  ംരക്ഷിക്ചപടുന്നുചവന്നും വിലയിരുത്ുന്നു. ചതോഴിലുറപക നിയമത്ിലൂചട ചതോഴി 

ലോളികൾക്ക ലഭയമോയ അവകോശ്ങ്ങചള കുറിച്ചക തോചഴ പറയുന്നു. 

1. ത ാഴില് ോര്ടഡുമായി ബന്ധതപ്പവ: 

ചതോഴില്കോര്ക്ഒരുആധികോരികബ്രഖയോണക .മഹോത്മോ രോന്ധി ബ്േശ്ീയ ഗ്രോമീണ ചതോഴിലുറപക നിയമത്ിചല 

ചഷ്യൂൾ 2 ഗ്പകോരം ചതോഴില് കോര്ിനക അബ്പക്ഷ നല്കുന്ന കുടുംബങ്ങൾക്ക 15 േിവ ത്ിനകം തികച്ചും 

ച ൗജനയമോയി ചതോഴില് കോര്ക് ലഭയമോക്ണചമന്നക അനുശ്ോ ിക്ുന്നു. കൂടോചത കൃതയമോയ ഇടബ്വളകളില് 

കോര്ക പുതുക്ി നല്ബ്കെതുമോണക. ചതോഴില് കോര്ക ചതോഴിലോളികളുചട കകവശ്ം തചന്നയോണക 

 ൂക്ഷിബ്ക്െതക  ചതോഴില് ഏര്ചപ് േിവ ങ്ങൾ കൃതയമോയി ബ്രഖ ചപടുത്ിയിരിക്ുന്നു എന്നോല് ചതോഴില് 

കോര്ില് അടിസ്ഥോന പരമോയി പൂരിപിബ്കെ എല്ലോ ഭോരങ്ങളും ഒഴിഞ്ഞു കിടക്ുന്നു.ചതോഴിലോളി ചതോഴില്  

ആവശ്യ ചപ് തീയതി,ആവശ്യ ചപ് കോലയളവക ബ്ജോലി ലഭയമോയ കോലയളവക ലഭയമോയ കൂലി  എന്നീ ഭോരങ്ങൾ 

ഒന്നും തചന്ന പൂരിപിച്ചി്ില്ല.ആയതിനോല് കഴിഞ്ഞ  ോമ്പത്ീക വരകഷ്ം ഇതു ചതോഴിലില് ഭോരമോയിരുന്നു 

എന്നക ചതോഴില് കോര്ില് നിന്നും മന ിലോക്ോൻ  ോധിച്ചിരുന്നില്ല 

2. ത ാഴില് ലഭിക്കുന്ന ്  ംബന്ധിച്ച്: 

ചതോഴില് കോര്ുള്ള ഏചതോരു കുടുംബത്ിനും 100 േിവ ചത് അവിേഗ്ദ കോയിക ചതോഴിലിനക 

അവകോശ്മുെക. അബ്പക്ഷ നല്കിയോല് കകപറ്ു രശ്ീതക നല്കുകയും15 േിവ ത്ിനകം ചതോഴില്  

ലഭയമോക്ണചമന്നും നിയമത്ില് ഗ്പതിപോേിക്ുന്നു..അബ്പക്ഷ  വീകരിക്ുന്ന മുറയകക്ക അബ്പക്ഷകനക 

കകപറ്ു രശ്ീതക  നിര്ബന്ധമോയും നല്കണചമന്നക നിയമത്ില് അനുശ്ോ ിക്ുന്നുെക . ഫയലില് ചതോഴില് 

അബ്പക്ഷകബ്ളോ രശ്ീതിനകചറ ചകൗെര് സ്ലിപക കോണോൻ  ോധിച്ചി്ില്ല. കൃതയമോയ് ്അബ്പക്ഷ് ബ്ഫോറത്ില്് 

വോര്ിചലചതോഴിലോളികൾ ് അബ്പക്ഷ  മര്പിക്ോറുെക് എനകകിലുൻ് തീയ്യതി ബ്രഖ് ചപടുതതതിനോല്്

അബ്പക്ഷ ് ചകോടുത്്കോലയളവില്്തചന്ന്കൃതയമോയി ചതോഴില് ലഭിച്ചി്ുബ്െോ എന്നക ബ്രഖകളില് നിന്നും 

വയക്തമല്ല.  

3.ചതോഴിലില്ലോയ്മദവ നം: 

ചതോഴില് ആവശ്യചപ്ു കഴിഞ്ഞോല് 15 േിവ ത്ിനകം ചതോഴില് ലഭയമോക്ോത്പക്ഷം ചതോഴിലില്ലോയ്മ 

ബ്വതനം ലഭിക്ോൻ അവകോശ്മുെക.വോര്ിചലചതോഴിലോളികൾ തീയ്യതി ബ്രഖചപടുത്ി  ബ്രഖോമൂലം 

അബ്പക്ഷ  മര്പിക്ോറില്ല ,അതുചകോെക തചന്ന ചതോഴിലില്ലോയ്മ ബ്വതനം ലഭിബ്ക്െ  ോഹെരയം ഉെോയി്ില്ല 
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4.തഷ്ല്്് ഓ് ദഗ്പാജേ്റ്്്   ംബന്ധിച്ച്: 

വോര്ില് ആവശ്യമോയ വിക ന ഗ്പവൃത്ികൾ കചെത്ുന്നതിനക ചതോഴിലോളികൾക്ക അവകോശ്ം ഉെക. 

ചതോഴില് കചെത്ുന്നതിനു ചതോഴിലോളികളുചടയും ബ്മറ്ിചെയും ഭോരത്ക് നിന്നും പങ്കോളിത്മുെോവുന്നുെക, 

എന്നോല് ചതോഴിലുറപില് അനുവേനീയമോയ ആസ്തി വിക ന ഗ്പവൃത്ികൾ കചെത്ുന്നതിനക വോര്ിചല 

വിവിധ ബ്മഖലയില് ഉള്ളവരുചട പങ്കോളിത്ം ഉെോബ്വെതുെക.പഞ്ചോയത്ില്വോര്ക് തലത്ില്  ഗ്രോമ ഭ 

രജി കചറര്   ൂക്ഷിക്ുന്നതോയും്അതില്്ആക്ഷൻ്പ്ലോൻ്തയ്യോറോക്ിയതോയും്കോണുന്നു. 

5.യാഗ് ാ തെലവ ് ംബന്ധിച്ച്: 

ചതോഴിലോളികൾക്ക തോമ  സ്ഥലത്ുനിന്നും 5 കിബ്ലോമീറ്ര് െുറ്ളവില് ചതോഴില് ലഭിക്ുവോനുള്ള 

അവകോശ്മുെക, ഗ്പസ്തു ത പരിധിക്ു പുറത്ു  ചതോഴില് ചെബ്യ്യെ  ോഹെരയം ഉെോവുകയോചണങ്കില് യോഗ്തോ 

ബത്യോയി കൂലിയുചട 10% തുക നിലവിചല കൂലി ഗ്പകോരം  27 രൂപ 10 കപ  ഗ്പവൃത്ി േിവ ങ്ങളില് 

ലഭയമോക്ണം. അഞ്ചകകിബ്ലോമീറ്ര് പരിധിക്പുറം ചതോഴിലുറപക ഗ്പവൃത്ി ചെയ്തില്ല എന്നോണു 

ചതോഴിലോളികളില് നിന്നും മന ിലോക്ോൻ കഴിഞ്ഞതക. 

6.ഗ്പവൃത്ി സ്ഥലതത് ത ൌേരയങ്ങൾ  ംബന്ധിച്ച്; 

ചതോഴിലിടങ്ങളില് ലഭിബ്ക്െ അടിസ്ഥോന ച ൗകരയങ്ങളോയ ഗ്പഥമ ശ്ുഗ്ശ്ൂഷ്ോ  ംവിധോനങ്ങൾ, വിഗ്ശ്മ 

 മയചത് തണല്  ൗകരയം, കുടിചവളളം എന്നിവ ചതോഴിലോളികൾക്ക ച ൗജനയമോയി ലഭയമോബ്ക്െതുെക.  

. ചതോഴിലോളികളുമോയുള്ള കൂടിക്ോഴ്ച യില് മന ിലോക്ോൻ ോധിച്ചതക  കുടിചവള്ളത്ിനോയി  പോഗ്തം,ഗ്ലോ ക് 

എന്നിവ ലഭയമോയിരുന്നു എന്നും,എന്നോല് ഇതുവചര ചതോഴിലോളികൾക്ക ,കയ്യുറ കോലുറ ലഭിച്ചി്ില്ല്്

ഇബ്തോചടോപം് ഗ്പഥമ ശ്ുഗ്ശ്ൂഷ് മരുന്നുകൾ് ആേയകോല് ഘ്ത്ില്് മോഗ്തമോണക് ലഭിച്ചതക .ഇതക നിര്വഹണ 

ഏജൻ ിയുചട ഭോരത്ുനിന്നുള്ള വീഴ്ചയോണക, തുടര്ന്നുള്ള ഗ്പവൃത്ികളില് അടിസ്ഥോന ച ൗകരയങ്ങൾ 

ലഭയമോക്ുന്നതിനക നിര്വഹണ ഏജൻ ി ഗ്ശ്ദ്ധിബ്ക്െതുെക.  

അപേടങ്ങൾ  ംബന്ധിച്്ച:ചതോഴിലുറപക ബ്ജോലിക്ിചട ചതോഴിലോളികൾക്ക ഏചതങ്കിലും തരത്ിലുള്ള 

അപകടം  ംഭവിച്ചു ബ്പോവുകയോചണങ്കില് നിയമത്ിചല ചഷ്യൂൾ 2(5)ഗ്പകോരവുംഅദ്ധയോയം 9 ചല 

പരോമര്ശ്ങ്ങളുചട അടിസ്ഥോനത്ിലും െികില് ോ ചെലവുകളുചട ബ്രഖകൾ  മര്പിക്ുന്ന മുറയകക്ക  

ഗ്പസ്തു ത തുക മുഴുവനും അനുവേിച്ചു ചകോടുബ്ക്െതോണക.ഓിറ്ക് കോലയളവില് അത്രത്ില് ഉള്ള 

അപകടങ്ങൾ ഒന്നും  ംഭവിച്ചി്ില്ല . 

7.ദവ നം ലഭയമാക്കുന്ന ്  ംബന്ധിച്ച്; 

ചതോഴിലുറപക നിയമത്ില് ത ക്ഷൻ 3(2)ഗ്പകോരം മറര് ബ്റോളക കോലോവധി കഴിഞ്ഞു 15േിവ ത്ിനകം 

ചതോഴിലോളികളുചട അചക്ൗെില് കൂലി ലഭിക്ുവോൻ അവകോശ്മുെക.  പഞ്ചോയത്ില് നിന്നും പതിനഞ്ചക 

േിവ ത്ിനുളളില് എഫക.ടി.ഒ ജനബ്ററ്ക ചെയ്തി്ുെക.  

8.15 േിവ ത്ിനേം ദവ നം ലഭയമായിതലങ്കില് നഷ്ട പരിഹാരം ലഭിക്കുവാനുള്ള 

അവോശം 
ചതോഴില് പൂര്ത്ീകരിച്ചു പതിനഞ്ചു േിവ തകനുള്ളില് കൂലി ലഭിെിരുന്നിചലനകകില്  കൂലിയുചട  0.05  

ശ്തമോനം നഷ്ട പരിഹാരം ലഭിക്കുവാനുള്ള അവോശം ഉണ്്ട. പഞ്ചോയത്ില് നിന്നും പതിനഞ്ചക 

േിവ ത്ിനുളളില് എഫക.ടി.ഒ ജനബ്ററ്ക ചെയ്തി്ുെക.നിലവില് ബ്കഗ്ന്ദ  രകകോരില് നിന്നും ഫെക ലഭയമോകതി 

രിക്ുന്ന  ോഹെരയത്ില് മോഗ്തമോണക ബ്വതനം ലഭിക്ോൻ  കവകുന്നതക. 

9.പരാ- ി പരിഹാരം  ംബന്ധിച്ച്: 

ചതോഴിലുറപുമോയി ബന്ധചപ് ഏചതങ്കിലുംകോരയത്ില് പരോതിയുെോകുന്ന പക്ഷം ആയതക ബ്രഖോമൂലം 

പഞ്ചോയത്ില് പരോതിചപടോവുന്നതോണക, ഗ്പസ്തു ത പരോതികൾ  വീകരിച്ചു ര ീറ്ക് നല്കുകയും പരമോവധി 7 

േിവ  പരിധിക്ുള്ളില് അബ്നവഷ്ിച്ചു പരോതിക്ോരനക മറുപടി നല്ബ്കെതോണക(section (19). പരോതികൾ 

അറിയിക്ുന്നതിനുള്ള ബ്ടോൾ ഗ്ഫീ നമ്പരക (18004251004 ) ചപോതുജനങ്ങൾക്ക കോണോവുന്ന രീതിയില് 

പഞ്ചോയത്ക ഓഫീ ില് ഗ്പേര്ശ്ിപിബ്ക്െതുെക . പഞ്ചോയത്ിചല പരോതി രജിറര് പരിബ്ശ്ോധിച്ചബ്പോൾ 

ഇതുവചരയോയി രെു പരോതികൾ രജിററില് ബ്രഖചപടുത്ിയതോയും അതിനുള്ള നടപടി  വീകരിച്ചതോയും 

കോണചപ്ു.കൂലി കവകിയ പരോതി ആണക , 

10.ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്് നടത്ുന്ന  ് ംബന്ധിച്ച്: 

ചതോഴിലുറപില് ഏചറ്ടുത് ഗ്പവൃത്ികൾ ബ് ോഷ്യല് ഓിറ്ക് നടത്ുന്നതില് പങ്കോളികളോവുന്നതിനു 

ചതോഴിലോളികൾക്ക അവകോശ്മുെക. (ച ക്ഷൻ 17.2)  

8.ത ാഴിലാളിേളുതടേടമേൾ 

1. കൃതയ മയത്കചതോഴില്സ്ഥലത്കഹോജരോയിഒപക വയകക്ുക. 

2. ചതോഴിലുറപകഗ്രോമ ഭയകക്കബ് ോഷ്യല്ഓിറ്കഗ്രോമ ഭയും കൃതയമോയിപചങ്കടുക്ുക 

3. ഗ്പകൃതി ംരക്ഷണത്ിനക ആവശ്യമോയ ഗ്പവൃത്ികൾ ഏചറ്ടുത്കനടപിലോക്ുക. 

4. ആസ്തി ൃഷ്ടിക്ുന്നഗ്പവൃത്ികൾ  കചെത്ിബ്മറ്കചനയുംപഞ്ചോയത്ക അധികൃതചരയും 

   അറിയിക്ുക. 
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9.്രജി ്തറര്ട പരിദശാേന 

AMC ഗ്പകോരമുള്ള 7 രജിററുകളും്ഉെോയിരുന്നു.അവതോചഴപറയ്യുന്നു. 

ത ാഴില്ോര്ടഗ്ഡജിസ്റ്റര്ട .  

എം .ഐ .എ ില്  നിന്നുംചൗൺബ്ലോകചെയ്തബ്കോപിയില് വോര്ക് തലത്ില് 

ഉള്ളഎല്ലോവിവരങ്ങളുംഉൾചപടുത്ിയി്ുെക.  

ഗ്രോമ ഭരജിറര് 

ചതോഴിലുറപുമോയി ബന്ധചപ്ഗ്രോമ ഭകൾ ,ബ്യോരങ്ങൾ തുടങ്ങിയവബ്രഖചപടുത്ുന്നതിനവോര്ക് 

തലത്ില് ഗ്പബ്തയകഗ്രോമ ഭോരജിറര്  ൂക്ഷിബ്ക്െതോണക. 

പഞ്ചോയത്ില്  ൂക്ഷിച്ചിരിക്ുനഗ്രോമ ഭരോജി കചറര്  

നോണകഅവ ോനമോയിബ്യോരംബ്െര്ന്നതോയുംകോണുവോൻ  ോധിച്ചതക. 

പചങ്കടുത്വരുചടഒപകമോഗ്തമോബ്ഗ്ണഖചപടുത്ിയതവിവരങ്ങൾ ഒന്നുംബ്െര്ത്ില്ല 

ഗ്പിനകറക് ചെയ്തബ്പജ്നമ്പര് ഇല്ലോത്ബുക്ില് ആണ്മിനുട ക് എഴുതിബ്രഖചപടുത്ുന്നതക 

ത ാഴില് അബ്പക്ഷോരജിറര്  

ചതോഴില് ആവശ്യചപ്ു്ലഭിക്ുന്നഅബ്പക്ഷകളുചട്വിവരങ്ങളുംഅതുഗ്പകോരംഅവര്ച്തോഴില് 

അനുവേിച്ചതിനകചറവിവരങ്ങളുംഗ്പസ്തു തരജിററില് ബ്രഖചപടുത്ിചവബ്ക്െതോണക 

MIS ല് നിന്നുംചൗൺബ്ലോകചെയ്തബ്കോപിയില് 

എല്ലോവിവരങ്ങളുംഉൾചപടുത്ിയി്ുെക(പഞ്ചോയത്ിചെമുഴുവൻ  ഗ്പവൃത്ികളും) 

വര്ടഗ്ക്കജിസ്റ്റര്ട: 

ചതോഴിലുറപില് നടപിലോക്ുന്നഗ്പവൃത്ികളുചടവിവരങ്ങൾ യഥോ മയംഗ്പസ്തു തരജിററില് 

ബ്രഖചപടുചതെോതോണക. 

2018 19 

കോലയളവില്ചെയ്യുവോൻഉബ്േശ്ിച്ചിരുന്നമുഴുവൻഫയലുകളുബ്ടയുംവിവരങ്ങൾനല്ലരീതിയില്   

എം,ച എ.എ കല്നിന്നുംൗൺബ്ലോകചെയ്തു ൂക്ഷിച്ചിരിക്ുന്നു. (പഞ്ചോയത്ിചെമുഴുവൻ  

ഗ്പവൃത്ികളും 

ആസ്തിരജിസ്റ്റര്ട: (സ്ഥിരആസ്തികളുചടരജിറര്) 

ആസ്തിരജിറര് ൂക്ഷിച്ചിരിക്ുന്നുഇതുവചരചെയ്തഎല്ലോഗ്പവൃത്ികളുംചപടുതിയി്ുെക 

പരാ ിരജിസ്റ്റര്ട: 

ചതോഴിലുറപകപദ്ധതിയുമോയിബന്ധചപ്ഏതുപരോതിയുംവോക്ോബ്ലോ,ബ്രഖോമൂലബ്മോലഭിക്ുകയോ

ചണങ്കില \                                  രജിററില് 

ബ്രഖചപടുത്ുകയുംനിര്ബന്ധമോയുംകകപറ്ുര ീതകപരോതിക്ോരന്നല്കുകയുംബ്വണം .  

18004255720 

എന്നബ്ടോൾഗ്ഫീനമ്പറില്പരോതികൾബ്രഖചപടുത്ോംഎന്നുള്ളവിവരംചതോഴിലോളികൾ്ലഭയമോക്

ണം. 

പരോതിരജിറര്കൃതയമോയി ൂക്ഷിെിടുെക.ലഭിച്ചപരോതികല് ൂക്ഷിച്ചി്ുെക.്

പബ്ക്ഷതുടര്നടപടികൾ വീകരിച്ചബ്ഗ്തഖചപടുത്ിയി്ില്ല് .്

ഓബ്രോ ോമ്പത്ീകവര്ഷ്വുംബ്രജി കചറര്ബ്ലോ കചെയ്തതോയികെില്ല. 

കല്ലുകയ്യോലക്കഅബ്പക്ഷചകോടുത്രെകബ്പരുചടപരോതികൾകെുമറ്കഅബ്പക്ഷകര്ക്കകയ്യോലനിര്

മ്മിച്ചചകോടുത്ി്ുംഞങ്ങചളപരിരണിക്ോത്തില്തുടര്ന്നോണകപരോതിനല്കിയിരിക്ുന്നതക 

തമറ്ീരിയല്രജിസ്റ്റര്ട :  

ചതോഴിലുറപില് ഏചറ്ടുക്ുന്നഗ്പവൃത്ികളുചടഭോരമോയിവരുന്ന ോധന ോമഗ്രികളുചടവോങ്ങല് 

തീരുമോനം, ഉപബ്യോരം, നീക്ിയിരിപക, ചെലവുകൾ എന്നിവ ംബന്ധിച്ചവിവരങ്ങൾ 

മുഴുവനുംഗ്പസ്തു തരജിററില് ബ്രഖചപടുബ്ത്െതോണക. 

ചമറ്ീരിയല്രജിറര്അപകബ്റ്കചെയ്തതോയികോണുവോൻ  ോധിച്ചക് 

10.ഗ്പവൃത്ി യലിതല 22 ദരഖേൾ   

 

എ .എം  ി ഗ്പകോരം ഒരു ഗ്പവൃത്ി ഫയലില് തോചഴപറയുന്ന ഇരുപത്ിരെു ബ്രഖകൾ 

നിര്ബന്ധമോയും ഉെോയിരിബ്ക്െോതോണക. 

1.േവര്ടദപജ് 

വോര്ഷ്ിക മോറര്  ര്ക്ുലര് ഗ്പകോരം  ൂക്ഷിബ്ക്െ കവര് ബ്പജക ഫയലില് കോണോൻ 

കഴിഞ്ഞില്ല. 

2.തെേ്്ലി ്്റ് ്
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വര്ക്ക ഫയലില്  ൂക്ഷിച്ചിരിക്ുന്ന വിവരങ്ങളുചട പ്ികയും, അവയുചട ബ്പജക നമ്പറും 

ബ്രഖചപടുബ്ത്െ ചെക്ക ലിറകഫയലില്  ൂക്ഷിബ്ക്െതോണക. പരിബ്ശ്ോധിച്ചരെു  

ഫയലുകളിലുംചെകക്ലിറക  കോണോൻ  ോധിച്ചില്ല. 

3.ആക്ഷൻപ്ലാൻ 

ഒരു ജനകീയ ഇടചപടലിനകചറ ബ്നര്  ോക്ഷയം ചതളിയി ക്ുന്ന ബ്രഖയോണക ആക്ഷൻ പ്ലോൻ ബ്കോപി. 

ഗ്രോമ ഭ നിര്ബ്േ ശ്ിക്ുന്ന ഗ്പവര്ത്ികൾ ചഷ്ല്ഫക ഓഫക ബ്ഗ്പോജക്ടിബ്ലക്ക മോറ്ുകയും ഇതില് 

നിന്നും മുൻരണന അടിസ്ഥോനത്ില് അതോതക  ോമ്പത്ിക വര്ഷ്ത്ില് ആവശ്യമുള്ള 

ഗ്പവര്ത്ി ചതരചഞ്ഞടുത്ക ആക്ഷൻ പ്ലോൻ തയ്യോറോക്ുകയും ചെയ്യും . ആക്ഷൻ പ്ലോനില് ഉൾചപ് 

ഗ്പവര് ത്ി തചന്നയോബ്ണോ നടപിലോക്ിയതക എന്നക മനസ്സിലോക്ുന്നതിനും ആക്ഷൻപ്ലോൻ ബ്കോപി 

ഉപകരിക്ുന്നു. പരിബ്ശ്ോധിച്ച ഫയലുകളില്  AMC ഗ്പകോരം നിര്ബന്ധമോയും ഉെോയിരിബ്ക്െ 

ആക്ഷൻ പ്ലോനിൻചറ ബ്കോപി   ൂക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല. 

4.എസ്റ്റിദമറ്്   ഡിസ ൻആൻഡ്ദഗ്ഡായിങ ്

 ോബ്ങ്കതിക എറിബ്മറ്ക പദ്ധതിയില് ഏചറ്ടുക്ുന്ന ഓബ്രോ ഗ്പവര്ത്ിക്ും  ംസ്ഥോന  ര്ക്ോര് 

െുമതലചപടുത്ിയ അധികോര സ്ഥോനത്ിനകചറ അനുമതിബ്യോടുകൂടിയ  ോബ്ങ്കതിക എറിബ്മറ്ക 

ഉെോയിരിബ്ക്െതോണക.ഓബ്രോ ഗ്പവര്ത്ിക്ും എറിബ്മറ്ിനകചറ  ംക്ഷിപ്തം, ിക ൻ, 

ഗ്പവര്ത്ിയുചട ഗ്പതീക്ഷിത ബ്ന്ങ്ങൾ വിശ്േീകരിക്ുന്ന  ോബ്ങ്കതിക കുറിപക തുടങ്ങിയവ 

ഉെോയിരിബ്ക്െതും ച കവര് ബ് ോഫകറ്ക ചവയറിലൂചട ഓൺകലനോയി അനുമതികൾ 

ലഭയമോബ്ക്െതുമോണക .എല്ലോ ഫയലുകളിലും വിശ്േമോയഎറിബ്മറ്ക ഉെോയിരുന്നു. എറിബ്മറ്ില് 

 ോബ്ങ്കതികവിേഗ്ധരുചട ഒപക ഉെോയിരുന്നു. എറിബ്മറ്കറിബ്പോര്്ക ബ്ഗ്പോജക്ടക റിബ്പോര്്ക ഇവ  ൂക്ഷി 

ച്ചിരുന്നു  .ഒരുഫയലിലുംജനകീയഎറിബ്മറ്കഉെോയിരുന്നില്ല. 

5.ഭരണാനുമ ി 

ഒരു വോര്ില് ഒരു വര്ഷ്ം നടപിലോക്ുന്ന ചതോഴിലുറപക പദ്ധതി ഗ്പവര്ത്നങ്ങൾക്ക പഞ്ചോയത്ക 

ഭരണ  മിതി നല്കുന്ന അംരീകോരമോണക ഭരണോനുമതി 

പരിബ്ശ്ോധിച്ച   ഫയലുകളില് ഭരണോനുമതി യുചട ച കവര് ബ്കോപി  ൂക്ഷിച്ചിരുന്നു. 

7. ംദയാജി പദ്ധ ി(േൺദവര്ടജൻ ്) 

ഓിറ്ക് നു വിബ്ധയമോക്ിയ രെു   ഗ്പവര്ത്ികളകക്ും  ഈ ബ്രഖകൾ ബോധകമല്ല. 

8.ഡിമാൻഡ്ദാം 

ത ാഴിലാളിേൾ േൂ്ായി നല്കിയ ഡിമാന്റ ്ദാം  ൂക്ഷിച്ചി്ുണ്ട്.  

9.വര്ടക്ക്അദലാദക്കഷ്ൻദാം 

ചതോഴില് ആവശ്യചപ്വര്ക്ുചതോഴില് അനുവേിച്ചുചകോെുള്ള വര്ക്ക അബ്ലോബ്ക്ഷ്ൻ 

ബ്ഫോംഈ ഗ്പവര്ത്ിയുചട ഫയലില്  ൂക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല . 

10.ഇമസ്റ്റര്ട ദറാൾ 

ചതോഴിലോളികൾ ചതോഴില് ചെയ്യുന്ന തീയതി, േിവ ം ഉൾചപചട ഹോജര് 

ബ്രഖചപടുത്ുന്നതിനുള്ള അടിസ്ഥോന ബ്രഖയോണക ഇമറര് ബ്റോൾ.ഇതില് ബ്ലോക്ക ചവലപകചമൻറക 

ഓഫീ ര്, പഞ്ചോയത്ക ച ഗ്ക്റി എന്നിവര് ഒപും,   ീലും  ബ്രഖചപടുബ്ത്െതോണക.  ഇ- മറര് 

ബ്റോളുകളില് ബ്ലോക്ക ചവലപകചമൻറക ഓഫീ ര്, പഞ്ചോയത്ക ച ഗ്ക്റി എന്നിവര് ഒപും,  

 ീലും   ബ്രഖചപടുത്ിയി്ുെക തീയതി. ഇതില് ചതോഴിലോളികളുചട ഒപുകൾ,  അവരുചട 

ചതോഴില് േിനങ്ങൾ,  കൂലി എന്നിവ ബ്രഖചപടുത്ിയി്ുെക. മോറര് ബ്റോളില് ഒപിടുന്ന 

ബ്കോളങ്ങളില് തീയതി എഴുതിയ ഒരു ഇ-മറര് ബ്റോൾ മോഗ്തം കെു. മറ്ുള്ളവയില് തീയ്യതി 

ബ്രഖചപടുത്ിയി്ില്ല.മറര് ബ്റോളില്  എം ബുക്ക്  നമ്പര് ബ്രഖചപടുത്ിയില്ലപരിബ്ശ്ോധനയ്യകക്ക 

വിബ്ധയമോക്ിയ വര്ക്ക് ഫയലിചല മറര് ബ്റോളില് ചവ്ിത്ിരുത്ലുകൾ ഉെോയിരുന്നു,അവ 

തോചഴ പറയുന്നു,മഴകുഴി് ്നിര്മോണം്എന്നഗ്പവകര്ത്ിയുചട് 5435,17922 ്എന്നീ് മ കചറര്് ബ്റോളില്്്

ഹോജര്്ചതറ്ോയോണക്ബ്രഖചപടുത്ിയതക 

11.തമഷ്ര്ടതമൻറ്പുസ്തേം (M Book) 
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ഗ്പവര്ത്ി തുടങ്ങുന്നതിനക മുമ്പും ബ്ശ്ഷ്വും അളവുകൾ ബ്രഖചപടുത്ുന്നതി നുള്ള അടിസ്ഥോന 

ബ്രഖയോണക ചമഷ്ര്ചമനകറക് ബുക്ക..എല്ലോ ഫയലുകളിലും M book ഉെോയിരുന്നു.ചമഷ്ര്ചമൻറക 

ബുക്ില് നമ്പര് ,ബ്പജക നമ്പര് ഇവ ബ്രഖചപടുത്ിയി്ുെക AS,TS നമ്പര് ബ്രഖചപടുത്ിയി്ില്ല. 

മചറര് ബ്റോൾനമ്പര് , ഇല്ല. ഗ്പീ ചമഷ്ര്ചമൻറക ബ്രഖ ചപടുത്ിയിരുന്നു.ബന്ധചപ് ഉബ്േയോരസ്ഥര് 

അതോയതക ഓവര് ിയര്, എൻജിനീയര്, അഗ്ക്ിറ്ക എൻജിനീയര് എന്നിവരുചട ഒപക  

ചമഷ്ര്ചമനകറക് ബുക്ില് ഉെോയിരുന്നു.  തീയ്യതി ബ്രഖചപടുത്ിയി്ില്ല.പരിബ്ശ്ോധനയകക്ക 

വിബ്ധയമോക്ിയ   വര്ക്ക് ഫയലിലുംഎം ബുക്ക്  ൂക്ഷിച്ചിരുന്നു.എം ബുക്ില് അളവുകൾ 

ബ്രഖചപടുത്ുബ്ബോൾ ഗ്പവൃത്ി ചെയുന്ന ഗ്പബ്േശ്ം ഉടമയുചട ബ്പരക , ര്ബ്േ നമ്പര് എന്നിവ കൂടി ്

നിര്ബന്ധമോയും്ഉളകചപകപടുത്ണം   . 

12.തമറ്ീരിയല്ലിസ്റ്റ് 

ഓഡിറ്ിനുവിബ്ധയമോക്ിയരെുഗ്പവരകത്ികളകക്ുംഈബ്രഖകൾബോധകമല്ല. 

13.ബ്വജക ലിറക 

ചതോഴിലോളികൾ എഗ്ത േിവ ം ബ്ജോലി ചെയ്തു എന്നതിനക അടിസ്ഥോനചപടുത്ി അവര്ക്ക 

നല്ബ്കെ തുക അതോയതകകൂലി, ആയുധങ്ങൾക്ക ചകോടുക്ുന്ന വോടക,  മൂര്ച്ച കൂ്ുന്നതിനുള്ള 

തുക എന്നിവ എല്ലോം കോണിച്ചു ചകോെക പണം കകമോറുന്നതിനക ബ്വെി തയ്യോറോക്ുന്ന 

ഗ്പധോനചപ് ഒന്നോണക ബ്വജക ലിറക.  മറര് ബ്റോൾ ഗ്പകോരമുള്ള ബ്വജക ലിറക എല്ലോ ഫയലിലും കോണോൻ 

 ോധിച്ചു. 

14.മസ്റ്റര്ടദറാൾ /യല്മാറ്സ്ലിപ്പുേൾ 

ഒരു മറര് ബ്റോൾ അവ ോനിെക 3 േിവ ത്ിനകം തചന്ന അളവുകൾ ബന്ധചപ് ഉേയോരസ്ഥൻ 

ബ്രഖചപടുത്ണം എന്നക നിയമം അനുശ്ോ ിക്ുന്നു.അളവുകളില് ഗ്കമബ്ക്ടുകൾ ഉെോയോബ്ലോ, 

ഉപബ്യോരിക്ുന്ന ചമറ്ീരിയലിനകചറ കവോളിറ്ിയില് നിലവോരം കുറയകക്ുകബ്യോ, ഉയര്ന്ന എറിബ്മറ്ക 

കോണിക്ുകബ്യോ  ചെയ്യുന്നതക നിയമവിരുദ്ധമോവുകയും ച ക്ഷൻ 25 അനുശ്ോ ിക്ുന്ന ശ്ിക്ഷകക 

വിബ്ധയമോബ്വെി വരുകയും ചെയ്യും. എല്ലോ ഫയലുകളിലും  ഫയല് ഗ്ടോക്ിംരക ബ്ഫോം അഥവോ 

മറര് ബ്റോൾ മൂവകചമൻറക സ്ലിപക  ഉെോയിരുന്നു.  ആരംഭിച്ച തീയതിയും അവ ോനിച്ച തീയതിയും 

ബ്രഖചപടുത്ിയിരുന്നു. മറ്ു ഗ്പധോനചപ് ബ്കോളങ്ങൾ MIS ല് അപക്ബ്ലോക ചെയ്ത തീയതി.ബ്വതനം 

അനുവേിച്ച  മുതലോയവ  ബ്രഖചപടുത്ി യിരിക്ുന്നു. 

15. തമറ്ീരിയല് വൌച്ചര്ട ബില്  

ഗ്പസ്തു ത ഗ്പവര്ത്ികൾക്ക ഇതക ബോധകമല്ല. 

16.ഫെക ഗ്ടോൻസ്ഫര് ഓര്ര് (FTO)’ 

പരിബ്ശ്ോധിച്ച ഫയലുകളില് ഒന്നും ഫെക ഗ്ടോൻസ്ഫര് ഓര്ര്(FTO)’ ഹോര്ക് ബ്കോപി   ൂക്ഷിച്ചി്ില്ല . 

17. ദറായല്റ്ി 

പരിബ്ശ്ോധന  വിബ്ധയമോക്ിയ  ഒരു വര്ക്ക് ഫയലിലും ബ്റോയല്റ്ി ബോധകമല്ല 

18.ദാദ്ാഗ്ഗാ ്

ഗ്പവര്ത്ി തുടങ്ങുന്നതിനക മുമ്പക ഗ്പവര്ത്ി നടന്നു ചകോെിരിക്ുബ്മ്പോൾ,  ഗ്പവര്ത്ി പൂര്ത്ീ 

കരിച്ചു കഴിയുബ്മ്പോൾ തുടങ്ങിയ  ഓബ്രോ ഘ്ത്ിചലയും ബ്ഫോബ്്ോകൾ ഫയലില്  ൂക്ഷിക് 

ണചമന്നക നിഷ്കര്ഷ്ിച്ചിരിക്ുന്നു ഇത്രത്ിലുള്ള  വിവിധ ഘ്ങ്ങളിചല ബ്ഫോബ്്ോകളും  ൂക്ഷി 

ച്ചിരുന്നില്ല 

19 .ജിദയാ ടാഗ്ഡ ്ദാദ്ാ ് 

ഗ്പവര്ത്ി സ്ഥലം തിരിച്ചറിയുന്നതിനുള്ള ഉപോധിയോണക ജിബ്യോ ടോഗ്ഡക ബ്ഫോബ്്ോ ക.  എന്നോല് ഇവ 

പരിബ്ശ്ോധനയകക്ക വിബ്ധയമോക്ിയ ഒരു ഫയലിലുംജിബ്യോ ടോഗ്ഡക ബ്ഫോബ്്ോ ക ബ്കോപി  കോണോൻ 

 ോധിച്ചില്ല. 
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20 ഗ്പവൃത്ി പൂര്ടത്ീേരണ  ാക്ഷയപഗ് ം ഗ്പവൃത്ി പൂര്ത്ീകരണ  ോക്ഷയപഗ്തം 

 ൂക്ഷിച്ചി്ില്ല .  

 21. ബ് ോഷ്യല് ഓിറ്ക റിബ്പോര്്ക 

എഎം ി ഗ്പകോരമുള്ള ബ് ോഷ്യല് ഒ ോിറ്ക നടപോക്ുന്നതക ഇബ്പോഴോണക.  

22.സ റ്്ഡയറി 

 ംസ്ഥോന  ര്ക്ോരിനകചറ നിര്ബ്േശ്ഗ്പകോരം  വര്ക്ക ഫയലില്  ൂക്ഷിബ്ക്െ 22 മചത് ബ്രഖയോ 

ണക ക റ്ക  യറി.പരിബ്ശ്ോധനയകക്ക  വിബ്ധയമോക്ിയ ഗ്പവൃത്ികൾ  ക റ്ക യറി  ൂക്ഷി 

ച്ചിരുന്നു ,ക റ്ക യറി യുചട  കവര്ബ്പജില് ഗ്പവര്ത്ിചയ കുറിച്ചുള്ള ഗ്പോഥമിക വിവരങ്ങൾ  

ഏചതോ രു വയക്തിക്ും മനസ്സിലോക്ോൻ പറ്ുന്ന രീതിയില് ഉെോബ്കെതോണക. ഗ്പവര്ത്ി ആരംഭി 

ക്ുന്ന   േിവ ം ഗ്പവര്ത്ി അവ ോന തീയതി  എന്നിവ ബ്രഖ ചപടുതിയിരുന്നു ,അബ്തോചടോപം  

എറിബ്മറ്ക തുക,,ഗ്പവൃത്ി േിനങ്ങൾ , എന്നിവ കവര്ബ്പജില് ഉെോയിരുന്നു. പണിസ്ഥലചത് 

ച ൗകരയങ്ങളുചട ലഭയത അടങ്ങിയ ചെക്ക ലിറക   വളചര പൂരിപിച്ചി്ില്ല.ക റ്ക യറി യുചട 

ഒരു ഭോരമോണക  വിജിലൻ ക ആൻക ബ്മോണിറ്റിങക കമ്മിറ്ി. വിജിലൻ ക ആൻക ബ്മോണിറ്റിങക 

കമ്മിറ്ി യുചട റിബ്പോര്്ക ഉെോയിരുന്നു  അഭിഗ്പോയങ്ങൾ ബ്രഖചപടുത്ി യി്ുെയിരുന്നു. 

ഏബ്ഴോളം ബ്പര് ഒപക ബ്രഖ ചപടുത്ിയിരിക്ുന്നു്പണിയോയുധങ്ങളുചട വോടക ക റ്ക യറിയില് 

ബ്രഖ ചപടുത്ിയില്ല ,ക റ്ക യറി മചറ്ോരു  ഒരു ഭോരമോണക  ന്ദര്ശ്ക കുറിപക:  ഗ്പവൃത്ിയുചട 

ഓബ്രോ ഘ്ങ്ങളിലുള്ള പുബ്രോരതി  വിലയിരുത്ുന്നതിനും, ചതോഴിലോളികളുചട ഗ്പശ്നങ്ങൾ 

മനസ്സിലോക്ുന്നതിനും, പദ്ധതി നിര്വഹണ ഏജൻ ിയുചട ഉബ്േയോരസ്ഥര്, ജനഗ്പതിനിധികൾ, 

VMC അംരങ്ങൾ എന്നിവര് ഗ്പവൃത്ി നടക്ുബ്മ്പോൾ സ്ഥല  ന്ദര്ശ്നം നടബ്ത്െതോണക. ക റ്ക 

യറികളില്,  ന്ദര്ശ്കരുചട  ബ്പരും,ഒപും, കുറിപും ബ്രഖചപടുത്ിയിരുന്നു.അബ്തോചടോപം 

തചന്ന പദ്ധതി നിര്വഹണ ഏജൻ ിയുചട ഉബ്േയോരസ്ഥര്  ന്ദര്ശ്നം നടത്ിയി്ുെക.  

11.CIB-  ിറ്ി ൺ ഇൻര്ടദമഷ്ൻ ദബാര്ടഡ ്

ചതോഴിലുറപക പദ്ധതിയുചട  ുതോരയത ഉറപോക്ുന്നതിനു ബ്വെിയുള്ള ഒരു ഉപോധിയോണക 

 ിറ്ി ൺ ഇൻഫര്ബ്മഷ്ൻ ബ്ബോര്ക Para 25(a), schedule 1 അനു രിച്ചക ഒരു ഗ്പവര്ത്ിയുചട 

അടിസ്ഥോന വിവരങ്ങൾ അതോയതക എറിബ്മറ്ക തുക  ോധന ബ്വതന ഘടകങ്ങൾ യഥോര്ത്ഥ 

ചെലവക ചതോഴില് േിനങ്ങൾ തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ  ോധോരണ ജനങ്ങൾക്ും രുണബ്ഭോക്തോ 

ക്ൾക്ും മനസ്സിലോകുന്ന രീതിയില് ഗ്പേര്ശ്ിപിബ്ക്െതക അനിവോരയമോണക..ഈ ബ്ബോര്ക 

സ്ഥോപിബ്ക്െതക ഓബ്രോ ഗ്പവര്ത്ിയുചടയും ആരംഭഘ്ത്ില് ആണക. ഓബ്രോ ഗ്പവര്ത്ിക്ും 

അനു ൃതമോയി നിഷ്കര്ഷ്ിച്ചി്ുള്ള അളവുകളില് ഉള്ള ബ്ബോര്ുകൾ  ിമൻറകഉം ബ്കോൺഗ്കീറ്ും 

ഉപബ്യോരിച്ചക നിര്മ്മിച്ചക സ്ഥോപിക്ണചമന്നക നിയമം അനുശ്ോ ിക്ുന്നുെക. ഇരുമ്പക ,ടിൻ ,ഫകള 

ക്സകഷ്ീറ്ുകൾ തുടങ്ങിയവ ഉപബ്യോരിച്ചി്ുള്ള ബ്ബോര്ുകൾ സ്ഥോപിക്ുന്നതക നിയമവിരുദ്ധമോണക. 

നിര്മ്മോണചച്ചലവക വയക്തിരത ഗ്പവര്ത്ികൾക്ക 3000 രൂപയും ചപോതു ഗ്പവര്ത്ികൾക്ക 5000 

രൂപയും ആണക പരമോവധി െിലവക എന്നോണക ആനുവല് മോറര്  ര്ക്ുലര് നിഷ്കര്ഷ്ിക്ുന്നതക. 

 ിഐബി അടങ്ങുന്ന ഒരു ബ്ഫോബ്്ോ വര്ക്ക ഫയലില് ഉൾചപടുത്ണം എന്നതക നിര്ബന്ധമോണക. – 

പരിബ്ശ്ോധനയകക്ക വിബ്ധയമോക്ിയ ഗ്പവൃത്ികളുചട  ി ഐ ബി  ംബന്ധിച്ച വിവരം തോചഴ 

ബ്െര്ക്ുന്നു 

ഗ്ക ഗ്പവൃത്ിയുചട് എ കറിബ്മറ്ക്

തുക 

എം്

ബുക്ില്് 

ഫീല്ില്്് ന്ദര്ശ്നം്കചെത്ിയതക 

1 മഴകുഴി്നിര്മോണം്wc /317907 5000 5000 നിര്േിഷ്ട്മോതൃകയില്്ഉള്ള്് ി്ഐ്ബി്

സ്ഥോപിച്ചതോയി്്കോണുവോൻ് ോധിച്ചു്് 

2 ബ് ോൺഗ്കീറ്ക് ബ്റോുകളുചട്

നിര്മ്മോണം് പോെിക്ടവക് മുളഗ്പ്

ബ്റോില്് രോമൻ് പീടിക് മുതല്്

(ആര്് ി്/27710് 

5000 5000 നിര്േിഷ്ട്മോതൃകയില്്ഉള്ള്് ി്ഐ്ബി്

സ്ഥോപിച്ചതോയി്്കോണുവോൻ് ോധിച്ചു്് 

3 കല്ലു കയ്യോല നിര്മ്മോണംWc 5000 5000 നിര്േിഷ്ട്മോതൃകയില്്ഉള്ള്് ി്ഐ്ബി്

സ്ഥോപിച്ചതോയി്്കോണുവോൻ് ോധിച്ചു്് 
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12.ദറാസ്ഗാര്ടേിനം 

ചതോഴില് ആവശ്യകത കൃതയമോയി രജിറര് ചെയ്യുന്നതിനും ചതോഴിലോളികളുചട അര്ഹതകളും 

അവകോശ്ങ്ങളും അവചര ബ്ബോധയചപടുത്ുന്നതിനും പദ്ധതികൾ പരിഹരിക്ുന്നതിനുമോയി ബ്റോസ്ഗോര് േിനം 

 ംഘടിപിബ്ക്െതോണക.  ബ്റോസ്ഗോര് േിനത്ിചന്കുറിച്ചക്ചതോഴിലോളികൾക്ക്യോചതോരു്വിധ്അറിവും്ഇല്ല 

13.വിജിലൻ ് ആൻഡ്് ദമാണിറ്റിംഗ് േമ്മിറ്ി(ജാഗ്ഗ  ദമല്ദനാ്  മി ി 

ഓബ്രോ ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ിലും അഞ്ചക അംരങ്ങളുള്ള ജോഗ്രത ബ്മല്ബ്നോ്  മിതി രൂപീകരിബ്ക് 

െതോണക. ഇതില് പ്ികജോതി-പ്ികവര്ര വിഭോരങ്ങൾക്ക ബ്വെഗ്ത ഗ്പോധോനയം നല്ബ്കെതും 

പകുതി ബ്പര്  കഗ്തീകൾ ആയിരിബ്ക്െതുമോണക. ഏറ്വും കുറഞ്ഞ കോലയളവിബ്ലക്ക VMC ചയ 

നിയമിബ്ക്െതക ഗ്രോമ ഭയോണക. ഗ്പവര്ത്ി സ്ഥല  ന്ദര്ശ് നം ചതോഴിലോളികളുമോയി ആശ്യ 

വിനിമയം നടത്ല് ,ബ്രഖകളുചട പരിബ്ശ്ോധന ,ഗ്പവര്ത്ി സ്ഥ ല  ൗകരയങ്ങളുചട പരിബ്ശ്ോധന 

,ഗ്പവര്ത്ികളുചട രുണനിലവോരം നിര്ണയിക്ല്, തുക നിര്ണ യം ഗ്പവര്ത്ിയില് ഉടനീളമുള്ള 

റിബ്പോര്്ിംരക ഗ്പവര്ത്ിയുചട  വഭോവചത്  ംബന്ധിച്ചുള്ള രു ണപരമോയ വിലയിരുത്ല് 

എന്നിവയോണക ഗ്പധോന െുമതല. VMC എല്ലോ ഗ്പവര്ത്ികളും പരിബ്ശ്ോധി ബ്ക്െതും മൂലയ നിര്ണയ 

രജിററില് ബ്രഖചപടുബ്ത്െതും ബ് ോഷ്യല് ഓിറ്ക  മയത്ക അവ ഗ്രോമ ഭയില്  മര് 

പിബ്ക്െതുമോണക VMC റിബ്പോര്്ക ഒരു ചപോതുബ്രഖയോയി കരുബ്തെ തും ആവശ്യ ചപടു ന്നതി 

നനു രിച്ചക ഒരു ചപോതു ബ്രഖയോയി പഞ്ചോയത്ക നിന്നും ലഭിബ്ക്െതും ആണക. ഏഴക്അംര 

ങ്ങളോണക നിലവില്  ഉള്ളതക.്ക റ്ക്യറിയില്്എല്ലോരും്ഒപക്വച്ചതക്കെു്എന്നിരുന്നോലും്്

ഫീല്ക്് ന്ദര്ശ്ന്ബ്വളയില്്്മന ിലോക്ോൻ് ോധിച്ചതക്വിജിലൻ ക ആൻക് ബ്മോണിറ്റിംരക 

കമ്മിറ്ി്യുചട് ന്ദരക നം്കുറവോണു്എന്നോന്നു 

1 കുതിരുമ്മല്്േോബ്മോേരൻ് 

2 എം്ആര്്രതീഷ്ക് 

3 നോരോയണൻ്ടി് 

4 ചബറ്ി്ബ്തോമ ക് 

5 ബ്മനക്രോമൻ 

6 പി്കൃഷ്ണൻകു്ി് 

14.േതണ്ടത്ലുേൾ  

➢ പരിബ്ശ്ോധനയകക്ക വിബ്ധയമോക്ിയ മഴക്ുഴി നിര്മോണം ,കല്ലക്്കയ്യോല ,കൃതയമോയ അളവില് 

ഇബ്പോഴും ഫീല്ില് കോണുവോൻ  ോധിച്ചതക അഭിനന്ദന മര്ഹിക്ുന്നു. 

➢ ചതോഴിലുറപക പദ്ധതിയുചട  ുതോരയത ഉറപു വരുത്ുന്നതിനക ഗ്പവൃത്ി ആരംഭിക്ുന്നതിനു 

മുമ്പക പദ്ധതി വിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഗ്പോബ്േശ്ിക ഭോഷ്യിലുള്ള  ിറ്ി ൺ ഇൻഫര്ബ്മഷ്ൻ 

ബ്ബോര്ക് ഗ്പവൃത്ി സ്ഥലത്ക സ്ഥോപിച്ചി്ുളളതക അഭിനന്ദോര്ഹമോയ കോരയമോണക 

➢ നിര്േിഷ്ട് അബ്പക്ഷ് ബ്ഫോറത്ില്് ചതോഴിലിനു് അബ്പക്ഷ് നല്കിയതക്

അഭിനന്ദോര്ഹമോന്നു.അതില്് അബ്പക്ഷ് നല്കുന്ന് തീയതി് കൂടി് ബ്രഖ് ചപടുത്ിയോല്്

നന്നോയിരുന്നു 

➢ മുഴുവൻ ചതോഴിലോളികൾക്ും പഴയ ചതോഴില് കോര്ക പുതുക്ി പുതിയ ചതോഴില്കോര്ക 

പഞ്ചോയത്ില് നിന്നും അനുവേിച്ചി്ുെക ചതോഴിലോളികൾക്ക വിതരണം ചെയ്ത പുതിയ 

ചതോഴില് കോര്ില് വിവരങ്ങൾ കൃതയമോയി ബ്രഖചപടുത്ിയിരിക്ുന്നില 

➢  ചതോഴിലുറപക നിയമം അനുശ്ോ ിക്ും  ഗ്പകോരം ചതോഴിലോളികൾക്ക  ഗ്പവൃത്ി ഇടങ്ങളില് 

അടിസ്ഥോന ച ൗകരയങ്ങൾ ലഭയ മോകുന്നില്ല(കയ്യുറ,കോലുറ എന്നിവ).ഗ്പഥമ്ശ്ുഗ്ശ്ുഷ്്കിറ്ക) 

➢ ഗ്പവൃത്ി അനുവേിച്ച ബ്ഫോറം ഫയലില്   ൂക്ഷിച്ചതോയി കോണുവോൻ  ോധിച്ചില്ല, 

➢ മഴക്ുഴി നിര്മോണം്എന്ന ഗ്പവൃത്ി ഫയിലില് ഭൂവുടമകളുചടയും അബ്പക്ഷയും നികുതി 

ര ീതും  ൂക്ഷിച്ചിരിക്ുന്നു,ഇതും അഭിനന്ദനം അര്ഹിക്ുന്നു.  

➢ പരിബ്ശ്ോധനയകക്ക വിബ്ധയമോക്ിയ   വര്ക്ക് ഫയലിലുംഎം ബുക്ക്  ൂക്ഷിച്ചിരുന്നു.എം 

ബുക്ില് അളവുകൾ ഗ്പവൃത്ി പൂരകതികരിച്ച എല്ലോ ഭൂഗ്പബ്േശ്ത്ിനകറകചനയും ഭൂവുടമയുചട 

ബ്പരും ബ്െര്ക്ോത്തക്്ഒരു്ബ്പോരോയ്മ്ആണക 

➢ വിജിലൻ ക ആൻക് ബ്മോണിറ്റിംരക കമ്മിറ്ി അംരങ്ങൾ്ഫീല്ക്് ന്ദര്ശ്നം്വളചര്പരിമിത്

മോണക 

➢ വോര്ഷ്ിക മറര്  ര്ക്ുലര് ഗ്പകോരം ഒരു വര്ക്ക ഫയലില്22 ബ്രഖകൾ  ൂക്ഷിബ്ക്െതുെക.്

പഗ്ന്ത്െു് ബ്രഖകൾ  ഫയലില്  ൂക്ഷിച്ചി്ുെക. 

➢ ചതോഴിലുറപക പദ്ധതി ഓഫീ ില്  ൂക്ഷിബ്ക്െ ഏഴു ചറജിററില്  ൂക്ഷിക്ുന്നുെക. 
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➢  ഓഫീ ില് ബ് ോഫകറ്ക് ബ്കോപിആയി അക്ഷോംശ് ബ്രഖോംശ്ങ്ങൾ അടയോളചപടുത്ിയ 

ജിബ്യോടോഗ്ഡക ബ്ഫോബ്്ോഗ്രോഫക   ൂക്ഷികുനുെക എങ്കിലും ഫയലുകളില് കോണോൻ  ോധിച്ചില്ല. 

➢  ഒരിക്ല്്മഴകുഴി്നിര്മോണം്നടത്ിയ്ഭൂഗ്പബ്േശ്ത്ക്്വീെും്മഴകുഴി്ബ്പോലുള്ള്ഗ്പവൃത്ി്

നടത്ുന്നതക്നിയമ്പരമോയി്ചതറ്ോണു. 

15.നിര്ടദേശങ്ങൾ 

● ഗ്പോബ്േശ്ിക ഭോഷ്യിലുള്ള എറിബ്മറ്ും ഗ്പവൃത്ി സ്ഥലങ്ങളില് ലഭയമോക്ണം. 

● ചതോഴിലുറപില് അനുവേനീയമോയതും മുൻരണന ഗ്കമത്ിലും ഗ്പവൃത്ികൾ ഏചറ്ടുക്ോൻ 

ഗ്ശ്ദ്ധിബ്ക്െതുെക. 

● ചതോഴില് അബ്പക്ഷകൾ ഗ്ഫെക് ഓഫീ ില്  വീകരിക്ുകയും ആയതിനു കകപറ്ക ര ീതക 

നല്കുകയും ചെബ്യ്യെതോണക. 

● ബ്മറ്ക് കൂ്മോയി അബ്പക്ഷ നല്കുബ്മ്പോൾ ചതോഴില് ആവശ്യ മുള്ളവചര ഉൾചപടുത്ി അബ്പക്ഷ 

ചകോടുക്ോൻ ഗ്ശ്മിക്ുക, 

● ഉബ്േയോരസ്ഥര് ബ്രഖകളില് ഒപുചവക്ുബ്മ്പോൾ തീയ്യതി കൂടി ബ്രഖചപടുബ്ത്െോതോണക. 

● വിജിലൻ ക് ആൻക് ബ്മോണിറ്റിംരക കമ്മറ്ി അംരങ്ങചള ഓബ്രോ വര്ഷ്വും 

തിരചഞ്ഞടുബ്ക്െതോണക. വിഎം ിയുചട അഭിഗ്പോയങ്ങൾ ക റ്ക യറിയില് കൃതയമോയി 

ബ്രഖചപടുബ്ത്െതോണക. 

● പദ്ധതിയുചട ശ്രിയോയ രീതിയിലുള്ള നടത്ിപിനക വിഎം ിയുചട ഇടചപടലുകൾ ഗ്പവൃത്ി 

സ്ഥലങ്ങളില് ഉെോബ്വെതുെക. 

● വി്എം് ി്പുന ംഘടിപിക്ണം് 

● ചതോഴിലുറപില് ഏചറ്ടുക്ുന്ന ഗ്പവൃത്ികളുചട  ആസ്തികൾ േീര്ഘകോല നിലനില്പിനക  

ആവശ്യമോയ  ോബ്ങ്കതിക നിര്ബ്േശ്ങ്ങൾചതോഴിലോളികൾക്ക ഓവര് ീയര് മോര് നല്ബ്കെതും 

പോലിക്ുന്നുചെന്നക  ഉറപു വരുബ്ത്െതുമോണക. 

● ചെക്ക് ലവീഫക് ബ്പോചല ഗ്പോധോനയം ഉള്ള മ കചറര് ബ്റോളില് യോചതോരു വിധ ചവ്ിതിരുത്ലും 

പോടില്ല.ഹോജര് കൃതയമോയി ബ്രഖ ചപടുത്ണം 

● മറര് ബ്റോളില് ഗ്പസ്തു ത ഗ്പവൃത്ിയുചട അളവുകൾ ബ്രഖചപടുത്ുന്ന എം.ബുക്ിൻചറ നമ്പര് 

ബ്രഖചപടുബ്ത്െതോണക.   

● മറര് ബ്റോളില്  ോക്ഷയചപടുത്ുന്ന ഉബ്േയോരസ്ഥര് തീയ്യതി കൂടി ബ്രഖചപടുത്ുവോൻ 

ഗ്ശ്ദ്ധിബ്ക്െതുെക. 

● ചതോഴിലിടങ്ങളില് അടിസ്ഥോന ച ൗകരയങ്ങൾനിര്ബന്ധമോയും ഒരുക്ണം. 

● ഗ്രോമ ഭ രജിറര് ബ്പജക നമ്പര് ഉള്ള ബ്രജി കചറര് തചന്ന വോര്ക് തലത്ില്  ൂക്ഷിക്ണം 

● എല്ലോ ഗ്പവൃത്ികളിലും നിര്ബന്ധമോയും  ി ഐ ബി സ്ഥപിെിരിക്ണം  

● ബ്തോഴിലുരപു് നിയമ് ഗ്പകോരം് ഗ്പവൃതി മയത്ു് 9-5pm  ചതോഴിലോളികൾ് നിര്ബന്ധമോയും്

ഗ്പവൃത്ി്ഇടത്ില്്ഉെോകണം 

● ഓബ്രോ് ഗ്പവൃത്ി് നടക്ുന്നതിനു് മുൻപുതചന്ന് ചഗ്പോജകകറ്ക്് മീറ്ിംരക് നിര്ബന്ധമോയും്

നടത്ിയിരിക്ണം 
 

ഉപ ംഗ്ഗഹം 

ഗ്പവര്ത്ികൾ തിരചഞ്ഞടുക്ുബ്മ്പോൾ  അതീവ ജോഗ്രത പുലര്ബ്ത്െതുെക. ഭൂമിചയ പുനരുജ്ജീ 

വി  പിക്ുന്നതിനു൦  അതുവഴി   ുസ്ഥിര വിക നം  ോധയമോകുന്നതിനും ലകക്ഷ്യം ചവച്ചി്ു ള്ള 

ചതോഴിലുറപു പദ്ധതിയുചട പ്ലോനിംരക , നടത്ിപക എന്നിവ  ോമൂഹിക പോരിസ്ഥിക  മോനേണ്ഡങ്ങൾ 

പോലിെക ചകോെക ശ്ോ കഗ്തീയ മോയിത്ചന്ന നടപിലോബ്ക്െതുെക. എങ്ങചനചയങ്കിലും ഗ്പവര്ത്ി 

കൾ നടപിലോക്ി ചെലവക കൂ്ുക എന്നും   ചതോഴിലോളികൾക്ക ചതോഴില് േിനങ്ങൾ കൂ്ുക എന്നും 

മോഗ്തമോവരുതക നിലപോടുകൾ.   വയക്തമോയ കോഴ്ചപോടില്ലോചത അശ്ോ കഗ്തീയമോയ രീതിയില് ഗ്പവര് 

ത്ികൾ ചതചരചഞ്ഞടുക്ുന്നതും ചെയ്യുന്നതും , കോലോനു ൃതമല്ലോത് ഗ്പവര്ത്ികൾ ചെയ്യുന്ന 

തും ഇതിനകചറ യഥോര്ത്ഥ ലക്ഷയചത് കളങ്കചപടുത്ുന്നതോയി  വിഷ്മബ്ത്ോചട ബ്നോക്ി നില്ബ്ക് 

െി വരുന്നതക ആശ്ങ്കോജനകമോണക. ഈ  ോമൂഹിക പരിബ്ശ്ോധന ഒരു ഉയിര്ചത്ഴുബ്ന്നല്പിനു 

 ോധയമോകുന്ന ഗ്പതയോശ്ബ്യോചട ഈ  റിബ്പോര്്ക  മര്പിക്ുന്നു.  

അനുബന്ധം- 1-  

ത ാഴിലുറപ്പുപദ്ധ ിയില്ഏതറ്ടുത്്തെയ്യാൻപറ്ിയഗ്പവൃത്ിേൾ 

1.  വിഭാഗംഎ :ഗ്പകൃതിവിഭവപരിപോലനവുമോയിബന്ധചപ്ചപോതുഗ്പവൃത്ികൾ 
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2.  വിഭാഗംബി: 

 മൂഹത്ില്അവശ്തഅനുഭവിക്ുന്നവിഭോരങ്ങൾക്ുള്ളവയക്തിരതആസ്തികൾഖണ്ഡി

ക 5ല്പരോമര്ശ്ിക്ുന്നകുടുംബങ്ങൾ്മോഗ്തം 

3.  വിഭാഗം ി: 

ബ്േശ്ീയഗ്രോമീണഉപജീവനമിഷ്ൻനിബന്ധനകൾഅനു രിക്ുന്ന വയം ഹോയ ംഘങ്ങ

ൾക്കചപോതുഅടിസ്ഥോന ൗകരയങ്ങൾ 

4.  വിഭാഗംഡി: ഗ്രോമീണഅടിസ്ഥോന ൗകരയങ്ങൾ 

അനുബന്ധം: വിവിേ ലത്ിലുള്ള ഉദേയാഗസ്ഥരുതട െുമ ലേൾ. 

ദമറ്്് മാരുതട െുമ ലേൾ. 

ഗ്പവൃത്ി സ്ഥലങ്ങളില് ഗ്പവൃത്ിയുചട ബ്മല്ബ്നോ്ം. 

● ചതോഴില് കോര്ില് ആവശ്യമുള്ള വിവരങ്ങൾ ബ്രഖചപടുത്ുക. 

● മറര് ബ്റോളില് ചതോഴിലോളികളുചട ഹോജര് ഉറപു വരുത്ുക.  

● ബ്മറ്കമോരുചട പരിശ്ീലനങ്ങളില് പചങ്കടുക്ുക. അറിവുകൾ ചതോഴിലോളിക 

                         ളുമോയി പങ്കുചവക്ുക 

● ഗ്പവൃത്ി ഇടങ്ങളില് ആവശ്യ മോയ ച ൗകരയങ്ങൾ ഉബ്െോ എന്നക ഉറപു വരുത്ുക 

● ക റ്ക യറിയില് ബ്മോണിറ്റിംരിനക വരുന്ന ഉബ്േയോരസ്ഥചര ചകോെക ഒപക 

വയകപിക്ണം 

● ചതോഴിലോളികൾക്ക അവരുചട പത്ു അവകോശ്ങ്ങചള കുറിച്ചക പറഞ്ഞു 

ചകോടുക്ുകയും അവചര ബ്ബോധോവതകകരിക്ുകയും ചെയ്യുക 

● പുതിയ ചതോഴില് ഇടങ്ങൾ കചെത്ുവോനും പുതിയ ചതോഴില് ആ ൂഗ്തണം 

ചെയ്യുവോനും ചതോഴിലോളികചള  ഹോയിക്ുക . 

● കൃതയമോയി ബ് ോഷ്യല് ഓിറ്ക് ഗ്രോമ ഭയിലും,ചഗ്പോജകകറ്ക് മീറ്ിങ്ങിലും പരിശ്ീലന 

കയോമ്പിലും പചങ്കടുക്ുക. 

● മറ്ു ചതോഴിലോളികൾക്ക കൂടി ബ്മറ്ക് നകചറ െുമതലകളിബ്ലക്ക കടന്നു വരോനുള്ള 

 ോഹെരയം ഉെോക്ുക 

● ചതോഴിലോളികളുമോയി നിരന്ത്ര  മ്പര്ക്ം പുലര്ത്ുകയും കൂടുതല് ബന്ധം 

സ്ഥോപിക്ുകയും ചെയ്യുക. 

ഓവര്ട ീയര്ട /എഞ്ചിനീയര്ട 

 

● ഗ്പവൃത്ികളുചട എറിബ്മറ്ക തയ്യോറോക്ല്. 

● ഗ്പവൃത്ിയുചട  ോബ്ങ്കതിക കോരയങ്ങളും അളവുകളും ചതോഴിലോളികൾക്ക 

പറഞ്ഞു ചകോടുക്ുക. 

● ഗ്പവൃത്ിയുചട അളവുകൾ ബ്രഖചപടുത്ി കൂലിനല്കുന്നതി നോവശ്യമോയ 

നടപടികൾ ചെയ്യുക. 

പഞ്ചായത് ്ത ഗ്േ്റി /അ ിസ്റ്റന്റ ്  ത ഗ്േ്റി 

● പദ്ധതിയുചട ബ്മല്ബ്നോ്ം. 

● ബില്ലുകൾ അംരീകരിക്ല്. 

● ചതോഴിലോളികളുചട ബ്വതനം യഥോ മയം അവരുചട എചക്ൗെില് 

എത്ിചയന്നതക ഉറപു വരുത്ല്. 

● മറര് ബ്റോളക  ോക്ഷയചപടുത്ി ചതോഴില് അനുമതി നല്കുക,  
 

ഗ്ഗാമ ഭ്നിര്ടദേശങ്ങൾ 

• ചതോഴിലിടങ്ങളില്്അടിസ്ഥോന് ൗകരയം്ലഭിക്ുന്നില്ല. 

• ചതോഴിലോളികൾക്ക്ആവശ്യോനു രണം്്ചതോഴില്്ലഭയമകുനില്ല 

• ചതോഴിലോളികൾ്ചതോഴിലിനോയി്്അബ്പക്ഷ്നലകക്ുനില്ല് 

• വി്എം് ി്കൃതയമോയി്ഗ്പവര്ത്ികുന്നില്ല്, 

• എല്ലോ്ഗ്പവൃത്ികളിലും്് ി്ഐ്ബി്സ്ഥോപിക്ുന്നില്ല 
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ത ാഴിലുറപ്്പ്ഉദേയാഗസ്ഥരില്്നിന്നും്ലഭിച്ച്മറുപടി് 

• ചതോഴിലോളികളികളില്്നിന്നും്കൃതയമോയ്അബ്പക്ഷ്ലഭികോറില്ല് 

 

• വി്എം് ി്അംരങ്ങൾക്ക്എന്ത്ക്ചെയ്യണം്എന്നറിയില്ല്എന്നും ,്വി്എം് ി്

പുന ംഘടിപിക്ോനുള്ള്ഗ്പവര്ത്നം്ഉെോകും. 

ഗ്രോമ ഭ്തീരുമോനങ്ങൾ 

• ബ്മറ്ക്്മുഖോന്ത്ിരം്എല്ലോ്ചതോഴിലോളികളും്്ഒപി്്ചതോഴിലിനോയുള്ള്അബ്പക്ഷ്്

(തീയതി്ബ്രഖ്ചപടുത്ി്)പഞ്ചോയത്ക്്ഗ്ഫെക്്ഓഫീ ക്വഴി് നല്കുവോൻ്

തീരുമോനമോയി 

• കുടിചവള്ള് ൗകരയം് ,്കയ്യുറ്കോലുറ്്എന്നിവ്ലഭിക്ുനതിനോയി്പഞ്ചോയത്ില്

തീരുമോനിച്ചു്അബ്പക്ഷ്നല്കോൻ  

• വി്എം് ി്പുന ംഘടിപിക്ോനുള്ള്ഗ്പവര്ത്നം്ഉെോകും. 

• ഗ്പവൃത്ി്തുടങ്ങും്മുൻപക്് ി്ഐ്ബി്സ്ഥോപിക്ുനതിനോയി്തീരുമോനിച്ചു 

• എ്എം് ി്ഗ്പകോരം്വര്ക്ക്്ഫയലില്്ഇരുപത്ി്രെു്ബ്രഖകൾ് ൂക്ഷിക്ോൻ്

തീരുമോനിച്ചു 

ഗ്പവൃത്ി പൂര്ടത്ീേരിച്ച ഭൂഗ്പദേശങ്ങളുതട വിവരങ്ങൾ                                      

ഗ്ക,നം മഴ്കുഴി്നിര്മോണം കല്ലുകയ്യോല്നിര്മ്മോണം 

1 ച ബോറയൻ തമ്പോയി്എൻ അന്നമ്മ്ആനകറണി 

2 രുഗ്മിണി കുഞ്ഞിരോമൻ എത്സമ്മ 

3 അനിത തങ്കപൻ നളിനി 

4 കബ്ല്ലൻ്കുമോരൻ മുഹമേക്കുഞ്ഞി അബ്ദുള്ള 

5 വി്രോജൻ മധു്ബ്മലത്ക്് തമ്പോയി 

6  ുബ്ലോെന നോരോയണി്എം്വി ബ്ജോളി് 

7 ആലീ ക്അപച്ചൻ രതീഷ്ക്  

8 ഷ്ിബു്മോതയു   

 


