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ആമുഖം  

ഇന്ത്യയിലല ദരിദ്ദരായ ദ്രാമീണ ജനതയുലെ ദാരിദ്ദയം  ലറൂകരിക്കുന്നതിനും 

അവരുലെ ജീവിത സുരക്ഷിതതവം ഉറന്ഫു വരുത്തുന്നതിനും വവണ്ടി രൂപം 

ലകാെുത്തിട്ടുളള ഒരു ബൃഹത്പദ്ധതിയാണ ് മഹാത്മാരാന്ധി വദശീയ 

ദ്രാമീണ ലതാഴിലുറന്ഫ് പദ്ധതി. കാര്ഷിക വമയലയിലും നിര്മ്മാണ വമയലയിലും 

ലതാഴില്  ലഭിക്കാലത ദ്രാമീണ ജനത ബുദ്ധിമുട്ടനുഭവിക്കുവപാള്  അവര്ക്ക ് 100 

ദിവസലത്ത ലതാഴിലലങ്കിലും ഉറന്ഫു വരുത്തുവാന്  ഈ പദ്ധതി ലക്ഷയമിെുന്നു. 

ഇങ്ങലന ലതാഴില്  നല്കുന്നതിന ് ്ലുെുക്കുന്ന വിവിധ പദ്ധതികളിലൂലെ 

രാജയത്തിലന്പ മണുംും ജലവും പരമാവധി സംരക്ഷിക്കുന്നതിന്  സാദ്ധയമാകും എന്ന ്

ദ്പതീക്ഷിക്കുന്നു. 

 

തിരുവള്ളൂർ ഗ്ഗാമപഞ്ചായത്ത ്

 

വതാെന്നൂര് വലാക്കില്  ഉള്ലന്ഫെുന്ന തിരുവർ ഗൂര് ദ്രാമപയത്ായത്്ത നരീത രീതിയില്  

ലതാഴിലുറന്ഫ് ദ്പവര്ത്തനങ്ങള്  ്ലുെുത്്ത നെത്തുന്നു. പദ്ധതി നെത്തിന്ഫിനായി 

വലാക്ക് തലത്തില്  വലാക്ക് ലെവലപ്ലമന്പ ് ീസീസര്  JBDO, അദ്കെിുെ് 

എന്ജിനിയര്  അലക്ക്ണ്ടന്പ ് &ൊുാ എന്ദ്െി ീന്ഫവറുര് എന്നിവരും പയത്ായത്്ത 

തലത്തില്  ലസദ്കട്ടറി  അസി.ലസദ്കട്ടറി  അദ്കെിുെ് എന്ജിനിയര്  ീവര്സിയര്  

അലക്ക്ണ്ടന്പ ് &ൊുാ എന്ദ്െി ീന്ഫവറുര് എന്നിവരും അവരുലെ വസവനം ഈ 



പദ്ധതിക്ക ് വവണ്ടി നല്കുന്നു. 2018-19 സാപത്തിക വര്ഷത്തില്  82420 ലതാഴില്  

ദിനങ്ങള്  ഈ പദ്ധതിയിലൂലെ പയത്ായത്്ത സൃഷ്ട്ടിക്കുകയും 35 കുെുംബങ്ങള്ക്ക് 100 

ലതാഴില്  ദിനങ്ങള്  നല്കുകയും ല്തിടിട്ടുണ്ട്. കൂലി നഷ്ട്ട പരിഹാര ഇനത്തില്  

22891/- രൂപ ലതാഴിലാളികള്ക്ക് നല്കിയിട്ടുണ്ട്. 3488 മസ്റ്റര് വറാളുകള്  

അനുവദിച്ചതില്  218 മസ്റ്റര് വറാളുകള്  'ZERO ATTENDENCE MUSTER ROLL' കളായി 

അെയാളലന്ഫെുത്തിയിരിക്കുന്നു.  

പയത്ായത്തിലന്പ വപര ് തിരുവർ ഗൂര് ദ്രാമപയത്ായത്്ത 

വിസ്ടീര്ണുംം 27.58്തുരദ്ശകിവലാമീുര് 

ജിരീത പയത്ായത്്ത വകാഴിവക്കാെ ്

വലാക്ക് പയത്ായത്്ത വതാെന്നൂര് 

താലൂക്ക ് വെകര 

ഉള്ലന്ഫെുന്ന വാര്െുകള്  20 

ലതാഴില്  കാര്െുെമകള് 5460 

സജീവ ലതാഴിലാളികള്   3505 

നിഷ്ദ്കിയ ലതാഴിലാളികള്   1955 

 

തതാഴിലുറപ്്പ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ  

വിവരങ്ങൾ  ജില്ലാതലം ദലാക്്ക 

തലം 

പഞ്ചായത്്ത 

തലം  

സൃഷ്ടിച്ച ലതാഴില് ദിനങ്ങള്  83.05(ലക്ഷം) 327386 82420 

കുെുംബങ്ങള്ക്ക്നല്കി ഇരിക്കുന്ന 

ശരാശരി ലതാഴില് ദിനങ്ങള് (ലക്ഷം) 
57.58 39.3 33.61 

100 ദിനങ്ങള് പൂര്ത്തീകരിച്ച 

കുെുംബങ്ങള്  
38300 353 35 

ആലകലതാഴില്  എെുത്ത 1.44(ലക്ഷം) 8330 2452 



കുെുംബങ്ങള്  

ആലക ലതാഴില്  എെുത്ത 

ലതാഴിലകള്  
1.6(ലക്ഷം) 8973 2620 

ആലക ലതാഴില് ദിനങ്ങള് എസ് സി. 

ലതാഴിലാളികള്ക്ക ്ശതമാനത്തില് 
10.18% 6.23% 4.73% 

 

വാർഡ്-2  (വള്ളിയാട് ഈസ്്റ്റ) 

 

വാര്െ-്2 (വർ ഗിയാെ് ഈസ്റ്റ്) ല്  226 കുെുംബങ്ങളിലായി  അംരങ്ങള്    ലതാഴില്  

കാര്െില്  വപര് രജിസ്റ്റര് ല്തിടിരിക്കുന്നു. 74 ലതാഴിലാളികള്  സജീവ 

ലതാഴിലാളികളായി ലതാഴില്  ല്തിട ് വരുന്നു. 2018-19 സാപത്തിക വര്ഷത്തില്  11 

കുെുംബങ്ങള്  100 ലതാഴില്  ദിനങ്ങള്  പൂര്ത്തീകരിച്ചു. തിരുവർ ഗൂര് പയത്ായത്്ത 

വാര്െ-്2 (വർ ഗിയാെ് ഈസ്റ്റ്) ലല 01.10.2018 മുതല്  31.03.2019 വലരയുർ ഗ കാലയളവില്   

നെത്തിയ  ദ്പവൃത്തികളാണ് വസാഷയല്  ീെിുിനു വിവധയമാക്കിയത്. ഈ 

കാലയളവില്  നെത്തിയ 5 ദ്പവൃത്തികള്ക്കായി 3084 അവിദര്ദ്ധ ലതാഴില്   ദിനങ്ങള്  

സൃഷ്ട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവിദര്ദ്ധ വവതന ഇനത്തില്  835764/- രൂപയും പണിയായുധ 

വാെക ഇനത്തില് 12336/- രൂപയും ദ്പവൃത്തികള്ക്ക് വവണ്ടി ്ിലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട.്  



 

മഹാത്മാരാന്ധി വദശീയ ദ്രാമീണ ലതാഴിലുറന്ഫ് പദ്ധതി വിഭാവനം ല്യ്യുന്നത ്

എലന്ത്ാലക്കലയന്നും കാരയക്ഷമമായും സലദ്പദമായും ഈ പദ്ധതി എങ്ങലന 

നെന്ഫിലാക്കാലമന്നും ദ്രാമപയത്ായത്തിലനയും ലതാഴിലാളികലളയും ദ്രാമസഭ 

അംരങ്ങലളയും വബാധയലന്ഫെുത്തുന്നതിനു വവണ്ടിയാണ ്ഈ വസാഷയല് ീെിു് 

രീതിശാസ്ഗ്തം 

വകരള വസാഷയല് ീെിു ് ലസാസസുി വകാഴിവക്കാെ് ജിരീത- വതാെന്നൂര് വലാക്ക് 

റിവസാഴ്സ ് വപഴ്സണാണ് വകാഴിവക്കാെ ് ജിരീതയില് വതാെന്നൂര് വലാക്ക ് പയത്ായത്തിലല 

തിരുവർ ഗൂര് ദ്രാമ പയത്ായത്്ത വാര്െ് 1ല് (വർ ഗയാെ്) വസാഷയല് ീെിു ് ദ്പദ്കിയ 

നെത്തിയത.് 

ആദയഘട്ടം: 

പയത്ായത്്ത ലസദ്കട്ടറി  ദ്പസിെണ്ട്  വാര്െ് ലമപര്  ലതാഴിലുറന്ഫ ് ഉവദയാരസ്ഥര് 

എന്നിവരുമായി വസാഷയല് ീെിു്  വതാെന്നൂര് വലാക്ക് റിവസാഴ്സ ്വപഴ്സൺ വാര്െ് 1ല് 

നെവത്തണ്ട വസാഷയല് ീെിു ്ദ്പവര്ത്തനങ്ങലളക്കുറിച്ചുർ ഗ ്ര്ച്ച. 

രണ്ാം ഘട്ടം: 

2018 ഒക്വൊബര് മാസംഒന്നാം തിയതി മുതല്  2019 മാര്ച്്ച മാസം വലര ്ലുെുത്്ത 

നെത്തിയ ദ്പവൃത്തികളുലെ സയലുകള്  7 രജിസ്റ്ററുകള്  എം സഎ എസ് എന്നിവ 

പരിവശാധിക്കല്.  

മൂന്നാം ഘട്ടം: 

പരിവശാധിച്ച സയലുകളുലെ അെിസ്ഥാനത്തില് ദ്പവൃത്തി ഇെങ്ങള് 

പരിവശാധിക്കല് ദ്പവൃത്തികളുലെ അളവുകള് പരിവശാധിക്കല് 

നാലാം ഘട്ടം: 

രുണവഭാക്താക്കവളാെ ് ദ്പവൃത്തികളുലെ രുണസലങ്ങള് വ്ാദിച്ചറിയുകയും  സജീവ 

ലതാഴിലാളികലളകണ്ട് ലതാഴില്കാര്െ്  ബാങ്ക് പാസ്സ ് ബുക്ക് എന്നിവ പരിവശാധിച്്ച 

അഭിമുയം നെത്തലും വിവരവശയരണം നെത്തലും. 

അഞ്ചാം ഘട്ടം: 

സീല്െ് പരിവശാധനയുലെയും സയല് പരിവശാധനയുലെയും അെിസ്ഥാനത്തില് 

റിവന്ഫാര്ട്്ട തയാറാക്കല്. 



തതാഴിലാളി ൾക്ക് വക അവ ാശങ്ങൾ 

ലതാഴിലാളികള്ക്ക ് 10 അവകാശങ്ങള് ദ്പധാനം ല്യ്യുന്നു. അവ ്ലതാലക്കലയന്ന് 

്ുവലെ വ്ര്ക്കുന്നു.  

 

വ. തതാഴിൽ ാർലഭിയ്ക്കുവാനുള്ളഅവ ാശം.(തഷഡയൂൾ 2; ഖണ്ഡി  

1-5, എ.എം. സി.അദ്ധയായം-3 ) 

ദ്രാമപയത്ായത്തില്  സ്ഥിരതാമസമുർ ഗ അവിദര്ദ്ധ കായിക ലതാഴില്  ല്യ്യുവാന്  

തയ്യാറായിട്ടുർ ഗ വയക്തികള്  ദ്രാമപയത്ായത്തില്  വപര് രജിസ്റ്റര്  ല്യ്യുക. ഒരു 

കുെുംബത്തില്  ലതാഴില്  ആവശയമുർ ഗവരുലെ മുഴുവന്  വപരു വിവരങ്ങള്  

ഉള്ലന്ഫെുത്തി ആയിരിക്കണം അവപക്ഷ നല്വകണ്ടത്.  അവപക്ഷയില്  

പൂര്ണുംവമല്വിലാസം,വയസ്സ,്വാര്് നപര് ,വറഷന്കാര്് നപര് , ആധാര്കാര്് നപര്  

എന്നിവ വ്ര്ത്തിരിക്കണം. അവപക്ഷകര്ക്ക ് ദ്പാഥമിക അവനവഷണത്തിനുവശഷം 

ദ്രാമപയത്ായത്്ത ലസദ്കട്ടറി ലതാഴില്കാര്െ് അനുവദിച്്ച നല്കും. അവപക്ഷ 

നല്കിയാല്  15 ദിവസത്തിനകം ലതാഴില്കാര്െ് നല്കണം. 

ഒരുകുെുംബത്തിന ് ഒരുലതാഴില്കാര്െ് മാദ്തമാണ് ലഭിക്കുക. ലതാഴില്  

ആവശയമുളള മുഴുവന്  കുെുംബാംരങ്ങളുവെയും വിവരങ്ങളും വസാവട്ടായും 

ലതാഴില്കാര്െില്  ഉണ്ടായിരിക്കും.ഒന്നിലധികം ലതാഴില്കാര്െുകള്  

ഒവരയാളുലെ വപരിലുണ്ടായിരിക്കുന്നതn് കുുമാണ്. എന്നാല്  മാതാപിതാക്കലളവയാ 

സവഹാദരങ്ങലളവയാ മക്കലളവയാ ആദ്ശയിച്ചു കഴിവയണ്ടിവരുന്ന വിധവകള് , 

ഉവപക്ഷിക്കലന്ഫട്ടസ്ദ്തീകള് , അരതികള്  എന്നിവര്ക്ക് ദ്പവതയകം വവലറ 

ലതാഴില്കാര്െുകള്  ലകാെുക്കണലമന്ന് നിര്വേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലതാഴിലാവശയമുളള 

മുഴുവന്  കുെുംബങ്ങളുവെയും പാസ്വപാര്ട്്ട വലിന്ഫത്തിലുളള വസാവട്ടാകള്  ലതാഴില്  

കാര്െില്  പതിച്ചിരിക്കണം. വസാവട്ടാ എെുക്കുന്നതിലന്പ ്ിലവ് ലതാഴിലുറന്ഫ ്

പദ്ധതിയില്  ഉള്ലന്ഫെുത്തിദ്രാമപയത്ായത്്ത വഹിക്കും. അയത്ുവര്ഷവത്തക്കാണ് ഒരു 

ലതാഴില്കാര്െ് അനുവദിച്ചു നല്കുന്നത്. ഒരു കുെുംബം ഒരു വര്ഷം ആവശയലന്ഫട്ട 

ലതാഴില്ദിനങ്ങള് , അവര്ക്ക ് അനുവദിച്ച ലതാഴില്ദിനങ്ങള് , ലഭിച്ച വവതനം, 

്ലുെുത്ത ദ്പവൃത്തികളും മസ്റ്റര്വറാള്  നപറുകളും, ലഭിച്ച ലതാഴിലിരീതാതിമവവതനം, 

നഷ്ടപരിഹാരം മുതലായ വിവരങ്ങളും ലതാഴില്കാര്െില്  അതാത ്സമയം എഴുതി 

വ്ര്ക്കണം. 



2. അദപക്ഷിച്ച് വ5 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തതാഴിൽ ലഭിയ്ക്കുവാന്  ഉള്ള 

അവ ാശവും ആയതിതെ സ പ്പറ്റ് രസീത് ലഭിക്കുന്നതിനും ഉള്ള 

അവ ാശം. (തഷഡയൂൾ 1; ഖണ്ഡി  8, തഷഡയൂൾ 2; ഖണ്ഡി  6-13) 

ലതാഴില്കാര്െ് ലഭിച്ചവര്  ലതാഴില്  ആവശയം ഉർ ഗവന്ഫാള്  

ദ്പവതകയം അവപക്ഷ നല്കണം. നിര്േിഷ്ട വസാറത്തില്  ദ്രാമപയത്ായത്തിലാണ് 

അവപക്ഷ നല്വകണ്ടത്. ലവർ ഗക്കെലാസ്സിലും അവപക്ഷ നല്കാവുന്നതാണ ് .2014-ലല 

പുതിയ നിര്വേശങ്ങള്  ദ്പകാരം ലമാസബല്വസാൺ , ലാന്വ് ഫാൺ , ഇ-ലമയില്  

മാധയമങ്ങളിലൂലെയും ലതാഴില്  ആവശയലന്ഫൊവുന്നതാണ്. എഴുത്തും 

വായനയും അറിയാത്തവര്ക്ക ് നിര്േിഷ്ട ഉവദയാരസ്ഥലന്പ മുപില്  

വാക്കാലും  ലതാഴില്  ആവശയലന്ഫൊവുന്നതാണ്. ്ുരുങ്ങിയത ്

രണ്ടാഴ്ചവത്തക്കാണ് ലതാഴില്  ആവശയലന്ഫവെണ്ടത്. ലതാഴിലിനായിഅവപക്ഷ 

നല്കുവപാള്  രശീത് സകന്ഫുിയിരിക്കണം. രണ്ടാഴ്ചവത്തയ്ക്കുർ ഗ (14ദിവസം) 

പണികളാണ ് ്ുവും ്ുരുങ്ങിയത ് ആവശയലന്ഫവെണ്ടത്.  കൂെുതല്  

ദിവസങ്ങളിവലയ്ക്കുർ ഗ ദ്പവൃത്തികള്  മുന്കൂട്ടി അവപക്ഷിക്കുന്നതിനും 

അനുവാദമുണ്ട്. എന്നുമുതല്  എന്നുവലരയാണ് ലതാഴില്  ആവശയമുർ ഗലതന്ന് 

അവപക്ഷയില്  വയക്തമാക്കണം. അവപക്ഷിച്ച തീയതിമുതല്വക്കാ അവപക്ഷ ലഭിച്്ച  

പരമാവധി 15 ദിവസങ്ങള്ക്കുർ ഗിവലാ ലതാഴില്ലഭയമാക്കിയിരിക്കണം. പരമാവധി 

100  ദിവസലത്ത ലതാഴിലിനാണ് അവപക്ഷനല്വകണ്ടത്. എന്നാല്  വനദ്പവദശത്തും 

വാനാതിര്ത്തികളിലും താമസിക്കുന്ന പട്ടിക വര്ഗ വിഭാരങ്ങള്ക്ക് 150 ദിവസലത്ത 

ലതാഴില്നല്കുു ന്നതിന് ഇവന്ഫാള്  അനുവാദം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

3. തതാഴിൽ ലഭിച്ചിതല്ലങ്കിൽ തതാഴിലില്ലായ്മ  ദവതനം 

ലഭിയ്ക്കുവാനുള്ള അവ ാശം, (ആദയതത്ത 3ക ദിവസം  ൂലിയുതട 

വ/4&പിന്നീടുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ വ/2 ഭാഗം) 

ലതാഴില്  ആവശയലന്ഫട്ടവര്ക്ക ് 15 ദിവസത്തിനുർ ഗില്   ലതാഴില്നല്കണലമന്നാണ് 

വയവസ്ഥ. അരീതാത്തപക്ഷം ലതാഴിലിരീതാതിമ വവതനം ലഭിക്കുന്നതിന് തിയ്യതി 

വരയലന്ഫെുത്തിയ സകന്ഫുു രശീത് ആവശയമാണ്. ലതാഴിലിന ് അവപക്ഷിച്ചിട്്ട 

15  ദിവസത്തിനകംലതാഴില്ലഭിച്ചിലരീതങ്കില്  16-ാാാംമലത്ത ദിവസം മുതല്  

ആദയലത്ത 30 ദിവസം നിര്േിഷ്ടവവതനത്തിലന്പ നാലിലലാന്നില്  കുറയാത്തതുകയും 

പിന്നിട്ടുർ ഗ ദിവസങ്ങളില്  വവതനത്തിലന്പ പകുതിയില്  കുറയാത്ത തുകയുമാണ് 



ലതാഴിലിരീതായ്്യമ വവതനമായി ലഭിക്കുക. സംസ്ഥാന സര്ക്കാരാണ ് ലതാഴിലിരീതായ്്യമ 

വവതനം നല്വകണ്ടത്. പിന്നീെ് ഈ തുക ലതാഴില്  നല്കുന്നതില്  വീഴച്്ച 

വരുത്തിയവരില്നിന്നും ഈൊക്കണലമന്നാണ്  വയവസ്ഥ. ലതാഴില്  അനുവദിച്ചു 

നല്കിയ അന്നുമുതല്വക്കാ, നൂറു ദിവസലത്ത വവതനത്തിനു തുലയ മായ തുക 

ലതാഴിലിരീതായ്്യമ വവതനമാവയാ ലഭിക്കുന്ന ദിവസവമാ ലതാഴിലിരീതായ്്യമ 

വവതനത്തിനുർ ഗ അര്ഹതനഷ്ടമാകും. വവതനമായും ലതാഴിലിരീതായ്്യമ 

വവതനമായും ഒരാള്ക്ക്  പരമാവധി 100 ദിവസലത്ത വവതനത്തിന ് തുലയമായ 

തുകലയ ലഭിക്കുവാന്  അര്ഹതയുർ ഗു. 

4. തഷൽഫ് ഓഫ് ദഗ്പാജട് ് തയാറാറാക്കുവാനുള്ള അവ ാശം,  

ഒരു ദ്രാമ പയത്ായത്തിലന്പ ലഷല്സ് ീസ് ലദ്പാജക്ട് എന്നു പറയുന്നത ് എസ്റ്റിവമുുകള്  

അെക്കമുളള ദ്പവൃത്തികളുലെ വിശദ വിവരങ്ങളാണ്. ഇതു നെന്ഫു സാപത്തിക 

വര്ഷത്തിന ്തവലവര്ഷം ലസദ്ബുവരി മാസവത്താലെ പൂര്ത്തീകരിച്ചിരിക്കണം. ഒരു 

ദ്രാമപയത്ായത്തിലന്പ അംരീകരിക്കലന്ഫട്ട വലബര്ബ് റു ിലന്പ 

ഇരട്ടിയിലധികം തുകയ്ക്കുളള ദ്പവൃത്തികളാണ് ലഷല് സ് ീസ് ലദ്പാജക്ടില്  

ഉണ്ടാവുക. ഇതില്  ്തു ദ്പവൃത്തി വവണലമങ്കിലും കാര്ഷിക കലണ്ടര് , 

ലതാഴിലാവശയലന്ഫട്ടവരുലെ എണുംം, ദ്പവൃത്തി നെന്ഫിലാക്കുന്ന കാലയളവിലല 

കാലാവസ്ഥ എന്നതിലന്പ അെിസ്ഥാനത്തില്  തിരലെെുക്കാം. 

5. 5  ിദലാമീറ്ററിനുള്ളിൽ തതാഴിൽ ലഭിയ്ക്കുവാനുള്ള അവ ാശം, 

അതല്ലങ്കിൽ  (ദവതനത്തിതെ വക ശതമാനം അധി ം)  

അവപക്ഷകരുലെ താമസസ്ഥലത്തിന് 5 കിവലാമീുര്  ദൂര പരിധിയ്ക്കുർ ഗില്  

ലതാഴില്  നല്കുന്നതിന ് മുന്രണനനല്കണും.  5 കിവലാമീുര്ദൂ ദൂര പരിധിയ്ക്ക് 

പുറത്താണ് ലതാഴിലലെുക്കുന്നലതങ്കില്   10 ശതമാനം അധികം വവതനത്തിന് 

ലതാഴിലാളികള്ക്ക ്അവകാശമുണ്ടായിരിക്കും. 

6.  ുടിതവള്ളം, വിഗ്ശമസൗ രയം, ഗ്പഥമ ശുഗ്ശൂഷാ സൗ രയം ഇവ 

ലഭിയ്ക്കുന്നതിനുള്ള അവ ാശം, (തഷഡയൂൾ 2; ഖണ്ഡി  23-28) 

ലതാഴിലിെങ്ങളിലല സ്കരയങ്ങള്  

a.ലതാഴിലാളികള്ക്ക് തിളന്ഫിച്ചാറിയ കുെിലവർ ഗം നല്കുക. 

b. ദ്പഥമ ശൂദ്ശൂഷാകിു ്ഉലണ്ടന്ന ്ഉറന്ഫ ്വരുത്തുക. 



c. ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിനും ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിക്കൂര്  വിദ്ശമിക്കുന്നതിനും ൊര്വപാളിന്  

ഷീു് ലകാണ്ട ്തണല്  ഒരുക്കുക. 

d. അയത് ് വയസ്സിന്  താലഴ ദ്പായമുർ ഗ കുട്ടികളുലെലയണുംം അയത്ില്  

താലഴയാലണങ്കില്        അവലര  പരിപാലിക്കുക.  

7. വ5 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ദവതനം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള അവ ാശം 

പദ്ധതിയുലെ വവതനം ലതാഴിലാളികളുലെ ബാങ്ക്, വപാസ്റ്റ ് ീസീസ്  

അക്ക്ണ്ടിലൂലെയാണ ് നല്കുന്നത്. ീവരാ ലതാഴിലാളിക്കും ദ്പവതയക അക്ക്ണ്ട് 

വവണം. ഒവരാ ലതാഴിലാളികളുലെയും വവതനം അവരവര്ക്ക് തലന്ന 

ലഭിക്കുന്നുലവന്ന ് ഉറന്ഫുവരുത്തന്നതിനാണ് ഇങ്ങലന നിഷ്ക്കര്ഷിച്ചിട്ടുളളത്. സ്ദ്തീ 

ലതാഴിലാളികളുലെ വവതനത്തിന ്  വമലുർ ഗ നിയദ്ന്ത്ണം അവര്ക്ക  ു

തലന്നയായിരിക്കണലമന്ന ഒരു ലക്ഷയവും ഈ വയവസ്ഥയ്ക്ക് പിന്നിലുണ്ട്. 

ലതാഴിലാളികളുലെ ആധാര്  നപര്കൂെി ലതാഴില്  കാര്െില്  വരയലന്ഫെുത്തിയാല്  

ആള്മാറാട്ടം, ഇരട്ടിന്്ഫ എന്നിവ മുവയനയുർ ഗ ദ്പശ്നങ്ങള്   ഒഴിവാക്കുവാന്  

സാധയമാകും. 

8.ദവതനവിതരണത്തിതല  ാലതാമസത്തിന് നഷ്ടപരിഹാരം 

ലഭിയ്ക്കുവാന്  ഉള്ള അവ ാശം,  

മസ്റ്റര്വറാള്  അവസാനിച്്ച 15 ദിവസത്തിനകം വവതനം ലഭിച്ചിരിക്കണം. ഇങ്ങലന 

ലഭിക്കാലത വന്നാല്  പതിനാറാമലത്ത  ദിവസം മുതല്  ലഭിക്കാനുളള വവതനത്തിലന്പ 

0.05 ശതമാനം തുക ീവരാ ദിവസവും നഷ്ടപരിഹാരമായി ലഭിക്കുലമന്നാണ ് 2014 - 

ലല പുതുക്കിയ  ലഷെയൂള്  2 ല്  വയവസ്ഥ ല്തിടിട്ടുളളത്. ഈ തുക തല്ക്കാലം 

സര്ക്കാര്  വഹിക്കുലമങ്കിലും പിന്നീെ ് വിശദമായ അവനവഷണത്തിലന്പ 

അെിസ്ഥാനത്തിലന്പ  ഉത്തരവാദികള്  ആയവരില്   നിന്നും ഈൊക്കണം എന്നാണ് 

വയവസ്ഥ. മനപൂര്വവമാ അലംഭാവം മൂലവമാ പാവലന്ഫട്ടവരായ 

കൂലിലത്താഴിലാളികളുലെ വവതനം മുെങ്ങുകവയാ സവകുകവയാ ല്യ്യുന്നത ്

ഒഴിവാക്കുന്നതിനാണ് ഇങ്ങലന വയവസ്ഥ ല്തിടിട്ടുർ ഗത്.അളവുകള്  

വരയലന്ഫെുവത്തണ്ട ീവര്സിയര് , വമലളവുകള്  എെുവക്കണ്ട അദ്കെിുെ് 

എയത്ിനീയര് , ൊു എന്ദ്െി നെത്തി വവജ ് ലിസ്റ്റ ് തയ്യാറാവക്കണ്ട ൊ  ു എന്ദ്െി 

ീന്ഫവറുര് , സണ്ട് ദ്ൊന്സ്ഫര്  ീര്െറുകള്  ഒന്ഫിട്്ട അയവക്കണ്ട ദ്രാമപയത്ായത്്ത 



ലസദ്കട്ടറി, ദ്പസിെണ്ട് എന്നിവര്  നിര്േിഷ്ട ദിവസങ്ങള്ക്കുർ ഗില്  അവ 

നെത്തുന്നുലവന്നും പൂര്ത്തികരിക്കുന്നുലവന്നും ഉറന്ഫുവരുത്തണം. 

9. സമയബന്ധിതമായുള്ള പരാതി പരിഹാരത്തിനുള്ള അവ ാശം,  

ലതാഴിലുറന്ഫ്നിയമം ലസക്ഷന്19, ലഷെയൂള് 2 para 35, വകദ്രവാര്ഷിക സര്ക്കുലര് 

്ാപ്ുര് 10.4 എന്നിവ ദ്പകാരം സമയബന്ധിത പരാതി പരിഹാരത്തിനുർ ഗ അവകാശം 

അനുശാസിക്കുന്നു. ലതാഴിലുറന്ഫുമായി ബന്ധലന്ഫട്ട പരാതികള്  വരയപരമാവയാ  

വാക്കാവലാ  വസാൺ  മുയാന്ത്ിരവമാ നിര്വഹണ ഉവദയാരസ്ഥലര അറിക്കാവുന്നതാണ്. 

ഇങ്ങലന ലഭിക്കുന്ന പരാതികള്  പരാതി രജിസ്റ്ററില്  എഴുതി സൂക്ഷിക്കുകയും 

പരാതിയിന്വമല്  എെുത്ത നെപെികള്  പരാതിക്കാരലന അറിയിവക്കണ്ടതും 

നിര്വഹണ ഉവദയാരസ്ഥരുലെ ്ുമതലയാണ്. 

വക. ദസാഷയൽ  ഓഡിറ്റ് നടത്തുന്നതിനുള്ള അവ ാശം. 

ഒരു ദ്പവൃത്തിയുലെ വനരവകാശികളായ സാധാരണ ജനങ്ങള്   ആ പദ്ധതി 

അവവലാകനം ല്യ്യുകയും, പരിവശാധിക്കുകയും, വിലയിരുത്തുകയും ല്യ്യുന്ന 

ജനകീയ ഇെലപെലാണ് വസാഷയല്  ആെിു്. ലതാഴിലുറന്ഫ് പദ്ധതിയുലെ 

സവിവശഷതയാണ ് വസാഷയല്  ആെിു്. ലതാഴിലുറന്ഫ ് പദ്ധതിയില്  പണം 

ല്ലവഴിച്ചത് ശരിയായ രീതിയിലാവണാ, ലക്ഷയമിട്ട അവകാശങ്ങളും 

ആനുകൂലയങ്ങളും അര്ഹതലന്ഫട്ടവര്ക്ക ് ലഭിച്ചിട്ടുവണ്ടാ, നിര്വഹണ രീതിയില്  

അപാകതകള്  ഉണ്ടായിട്ടുവണ്ടാ, ദ്പതീക്ഷിച്ച വനട്ടം പദ്ധതി മൂലം ഉണ്ടായിട്ടുവണ്ടാ 

എലന്നരീതാം ജനങ്ങള്  വനരിട്്ട പരിവശാധിക്കുന്ന ജനകീയ ദ്പദ്കിയാണ ് ലതാഴിലുറന്ഫ് 

പദ്ധതിയില്  വസാഷയല്  ആെിു്. വസാഷയല്  ആെിു് െീം വരയകളും 

സയലുകളും  രജിസ്റ്ററുകളും പരിവശാധിക്കുകയും ദ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങള്  വനരിട്്ട 

പരിവശാധിച്്ച അളവുകള്  ഒത്തുവനാക്കുകയും ല്യ്യുന്നു. ദ്പവതയകം 

വിളിച്ചുവച്ചര്ക്കുന്ന വസാഷയല്  ആെിു് ദ്രാമസഭയിലാണ് വസാഷയല്  ആെിു ്

റിവന്ഫാര്ട്്ട അവതരിന്ഫിവക്കണ്ടത്. 

 

അവ ാശങ്ങളുമായി ബന്ധതപ്പട്്ട തതാഴിലാളി ളിൽ  നിന്നും 

ദ ാദിച്ചറിഞ്ഞ വിവരങ്ങൾ  

 

തതാഴിൽ   ാർഡ് 



സജീവ ലതാഴിലാളികള്ക്ക ് പുതിയ ലതാഴില്  കാര്െ് നല്കിയിട്ടുണ്ട്. ലതാഴില്  

കാര്െിവലക്ക് ആവശയമായ വസാവട്ടാ ലതാഴിലാളികള്  സവന്ത്മായി സപസ 

ല്ലവഴിച്്ച എെുക്കാറുർ ഗതായാണ് വസാഷയല്  ീെിു് റിവസാഴ്സ് വപഴ്സൺ  സരര്ശിച്ച  

ലതാഴിലാളികളില് നിന്നും മനസിലാക്കുവാന്  സാധിച്ചത്. 

ലതാഴിലാളികളുലെലതാഴില്  കാര്െിവലക്ക് ആവശയമായ വസാവട്ടാ പയത്ായത്തില്  

നിന്ന ്  എെുത്്ത ലകാെുക്കുന്നതിന ് വവണ്ട നെപെികള് സവീകരിക്കുന്നത ്

നരീതതായിരിക്കും.  ലതാഴില്  കാര്െില്  വിവരങ്ങള്  വരയലന്ഫെുത്തിയിരിക്കുന്നുണ്ട്. 

തതാഴിൽ  അദപക്ഷ 

ലപാതു ദ്പവൃത്തികള്ക്കായി ലതാഴിലാളികള്  വയക്തിപരമായി അവപക്ഷ 

നല്കാറിരീത എന്ന ് ലതാഴിലാളികളില് നിന്നും ഉർ ഗ അഭിമുയ സംഭാഷണത്തില്  

മനസിലായി. 

 ൂലി/നഷ്ട പരിഹാരം 

ലതാഴിലുറന്ഫ് നിയമ ദ്പകാരം ദ്പവൃത്തി കഴിെ ് 15 ദിവസത്തിനുർ ഗില് വവതനം 

ലഭിവക്കണ്ട അവകാശം ലതാഴിലാളികള്ക്ക് ഉണ്ട്. ീെിുിന് വിവധയമാക്കിയ 5 

ദ്പവൃത്തികളുലെ അവിദര്ദ്ധ വവതനം ലതാഴിലാളികള്ക്ക് ലഭയമായിട്ടുർ ഗതായി 

സീല്െ് പരിവശാധനയില്  മനസിലാക്കുവാന്  സാധിച്ചു. ദ്പവൃത്തി കഴിെ്  15 

ദിവസം പിന്നിട്ടതിനു വശഷമാണ ് വവതനം ലതാഴിലാളികള്ക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുർ ഗത്. 

ലതാഴിലാളികള്ക്ക ് നഷ്ട്ട പരിഹാരം ലഭിക്കുവാനുർ ഗ അവകാശം ഉണ്ട്.  

ലതാഴിലുറന്ഫ് നിയമം ലസക്ഷന്  3(2) 6 ലഷെയൂള് 2(29) a,b,c,d,e,f,30 ദ്പകാരം പണി 

കഴിെ് 14 ദിവസത്തിനുർ ഗില് കൂലി ലഭയമാവക്കണ്ടതാണ്.  

തതാഴിൽ  സ്ഥലതത്ത സൗ രയങ്ങൾ 

കുെിയ്ക്കുവാനുർ ഗ ലവർ ഗം, വിദ്ശമ സ്കരയം, ദ്പഥമ ശുദ്ശൂഷാ സ്കരയം  ദ്കഷ ്

എന്നിവ ലതാഴില് സ്ഥലത്്ത ലഭയമാക്കണലമന്ന് ലതാഴിലുറന്ഫ് നിയമം ലഷെയൂള്  2 para 

23-28  വകദ്ര വാര്ഷിക മാസ്റ്റര് സര്ക്കുലര് 8  8.2 അനുശാസിക്കുന്നുണ്ട്. 

ലതാഴിലാളികളുമായി വനരിട്്ട നെത്തിയ സംഭാഷണത്തിനിെയില്  

ദ്പവൃത്തിസ്ഥലങ്ങളില്  ലസ്കരയങ്ങള്  ഒന്നും തലന്ന ലഭിച്ചിരുന്നിരീത. 

ലതാഴിലാളികള് തലന്ന കുെിലവർ ഗം ലകാണ്ടുവരുന്നതായാണ ്അറിയാന്  കഴിെത്. 

ദ്പഥമ ശുദ്ശൂഷ കിുുകള്  തണല്  എന്നിവ പണി സ്ഥലങ്ങളില് ലഭയമായിട്ടിരീത.  

 ി ിത്സാസഹായം 



ലതാഴിലുറന്ഫ് നിയമം ലഷെയൂള് 2 para 5  വകദ്ര വാര്ഷിക സര്ക്കുലര് ്ാപ്ു ര്  9 

ദ്പകാരവും ലതാഴിലാളിക്ക് വതാഴില്  സ്ഥലത്്ത ലവച്്ച അപകെം സംഭവിച്ചാല്  

്ികിത്സാലസ്കരയം ഉറന്ഫ് വരുവത്തണ്ടതാണ്. ്ികിത്സാ സഹായങ്ങള്  

ലതാഴിലാളികള്ക്ക ് ലഭയമായി കാണുന്നിരീത. ്ികിതിസാ സഹായം 

ലതാഴിലാളികള്ക്ക ്നല്കാതിരിക്കുന്നത ്നിയമ ലംറനമാണ്.  

തഷൽഫ് ഓഫ് ദഗ്പാജട് ് തയാറാറാക്കുവാനുള്ള അവ ാശം 

ലഷല്സ് ീസ് വദ്പാലജക്ുില്  ലതാഴിലാളികളുലെ പങ്കാളിത്തം ഉണ്ടാകാറിരീത.  

5  ിദലാമീറ്ററിനുള്ളിൽ തതാഴിൽ ലഭിയ്ക്കുവാനുള്ള അവ ാശം 

ലതാഴിലുറന്ഫ്നിയമം ലഷെയൂള് 2 para 18, വകദ്രവാര്ഷികസര്ക്കുലര് ്ാപ്ുര് 17 

എന്നിവയില് ലതാഴിലാളികള്ക്ക് 5 കിവലാമീുര് ്ുുളവില് ലതാഴില് ലഭയമാകണം 

എന്ന് അനുശാസിക്കുന്നു. വാര്െിലല മുഴുവന് ലതാഴിലാളികള്ക്കും 5 

കിവലാമീുറിനുർ ഗില്തലന്ന ലതാഴില് ലഭിക്കുന്നുലണ്ടന്ന് ലതാഴിലാളികളില് 

നിന്നഅ്റിയുവാന് സാധിച്ചു. 

സമയബന്ധിതമായുള്ള പരാതി പരിഹാരത്തിനുള്ള അവ ാശം 

പരാതികള് വരയലന്ഫെുത്തുന്ന പരാതിരജിസ്റ്ററില് ഒരു പരാതിയുലെ വിവരം 

ലഭയമായിരുന്നു. പരാതിയിവന്ഩല് എെുത്ത നെപെിയുലെ വിശദാംശങ്ങള്  

സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിര്വഹണ ഉവദയാരസ്ഥവരാെ് വനരിവട്ടാ വസാൺ മുയാന്ത്ിരവമാ 

ആണ് ലതാഴിലാളികള് അവരുലെ പരാതികള് അറിയിക്കാറുർ ഗത്. 

ദസാഷയൽ  ഓഡിറ്റ് നടത്തുന്നതിനുള്ള അവ ാശം 

ലതാഴിലുറന്ഫ്നിയമം ലസക്ഷന് 17(2) വസാഷയല് ീെിുന്െത്തുവാനുർ ഗ അവകാശം 

നല്കുന്നു. ദ്പസ്ടു ത വാര്െില് ീെിുന്െത്തുന്നതിനായി ദ്പവതയക കമ്മിുി 

നിലവിലുലണ്ടന്ന ് സീല്െ് പരിവശാധനയില് മനസ്സിലായി. കമ്മിുി അംരങ്ങള് 

സീല്െ് പരിവശാധന നെത്താറിരീത എന്നാണ് അറിയുവാന് സാധിച്ചത്. 

 

ഗ്പവൃത്തി ൾ  സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങൾ  . 

1.മണും് ജല സംരക്ഷണ ദ്പവൃത്തി വർ ഗിയാെ് ഈസ്റ്റ് ഭാരം (സജവവവലി തട്്ടതിരിക്കല് ,) 

(1604010003/WC/290822)  



ദ്പവൃത്തി 20.09.2018 ആരംഭിച്്ച 05.11.2018 ല്   അവസാനിച്ചു. മസ്റ്റര് വറാള്  ദ്പകാരം 1257 

ലതാഴില്  ദിനങ്ങള്  സൃഷ്ട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവിദര്ദ്ധ വവതന ഇനത്തില്  340647 /- രൂപയും 

പണിയായുധ വാെക ഇനത്തില്  5028/- ദ്പവൃത്തിക്ക് വവണ്ടി ്ിലവഴിച്ചിരിക്കുന്നു. 

സജീവ ലതാഴിലാളികളുലെ സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ദ്പവൃത്തി അധികവും 

നെന്നിരിക്കുന്നത്. ഭൂ ഉെമകള്ലക്കരീതാം  ലതാഴില്  കാര്െ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒവര ഭൂ 

ഉെമകളുലെ സ്ഥലങ്ങലില്  തലന്നയാണ ് എരീതാ വര്ഷവും കയ്യാല നിര്മ്മിക്കുന്നത്. 

മണും് ജല സംരക്ഷണ ദ്പവൃത്തി ആയിരുന്നിട്ടും വാര്െില്  കുെിലവർ ഗക്ഷാമം 

രൂക്ഷമായി അനുഭവലന്ഫട്ടിരുന്നു എന്ന് ലതാഴിലാളികളുമായിട്ടുർ ഗ അഭിമുയ 

സംഭാഷണത്തില്  മനസിലാക്കുവാന്  സാധിച്ചു. ആവര്ത്തന സവഭാവമുർ ഗ 

ദ്പവൃത്തിയായിരുന്നു.  എസ്റ്റിവമു് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് മുന്പ് സാവങ്കതിക 

ഉവദയാരസ്ഥര് ദ്പവൃത്തി സ്ഥലം സരര്ശിക്കാറിരീത.  വാര്െിലല വമുുമാര് ഭൂ 

ഉെമകളില്  നിന്ന് അവപക്ഷ വാങ്ങി പയത്ായത്തില്  എത്തിച്ചു ലകാെുക്കാറാണ് 

ല്യ്യുന്നത്.  

2.മണും ് ജല സംരക്ഷണ ദ്പവൃത്തി വർ ഗിയാെ് ഈസ്റ്റ് ഭാരം (,മൺകയ്യാല,കരീത് കയ്യാല,) 

(1604010003/WC/290824) 

ദ്പവൃത്തി 22.11.2018 ന് ആരംഭിച്്ച 19.12.2018 ന് അവസാനിച്ചു.936 ലതാഴില്  ദിനങ്ങള്  

ദ്പവൃത്തി മൂലം സൃഷ്ടിക്കാന്  സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.അവിദര്ദ്ധ വവതന ഇനത്തില്  253656 

രൂപയും പണിയായുധ വാെക ഇനത്തില്  5028 രൂപയും ദ്പവൃത്തിക്ക് വവണ്ടി 

്ിലവഴിച്ചിരിക്കുന്നു. 

3.തിരുവർ ഗൂര് െിസ്ദ്െിബയൂട്ടറി കനാല്  നവീകരണം-1/500-3/000 (1604010003/IC/211134) 

ദ്പവൃത്തി 05.01.2019 ന് ആരംഭിച്്ച 30.01.2019 ന് അവസാനിച്ചു. 160 ലതാഴില്  ദിനങ്ങള്  

സൃഷ്ട്ടിച്ചു. അവിദര്ദ്ധ വവതന ഇനത്തില്   43360 രൂപയും  പണിയായുധ വാെക 

ഇനത്തില്  640 രൂപയും ്ിലവഴിച്ചിരിക്കുന്നു. . ദ്പവൃത്തിയില്  ഉള്ലന്ഫട്ട 

ലതാഴിലാളികള്ക്ക ്സുരക്ഷാ ഉപകരണങ്ങള്    തണല്  കുെിലവർ ഗം  ദ്പഥമ ശുദ്ശൂഷ 

കിുുകള്   എന്നീ ലതാഴില്സ്ഥലലത്ത ലസ്കരയങ്ങള്  ഒന്നും തലന്ന ഉണ്ടായിരുന്നിരീത. 

4.തിരുവർ ഗൂര് െിസ്ദ്െിബയൂട്ടറി കനാല്  നവീകരണം-3/000-3/450 (1604010003/IC/211134) 



ദ്പവൃത്തി 05.01.2019 ന് ആരംഭിച്്ച 01.02.2019 ന ് അവസാനിച്ചു. 528 ലതാഴില്  ദിനങ്ങള്  

സൃഷ്ട്ടിച്ചു. അവിദര്ദ്ധ വവതന ഇനത്തില്   146882 യും പണിയായുധ വാെക 

ഇനത്തില്  2168 രൂപയും ്ിലവഴിച്ചിരിക്കുന്നു. . ദ്പവൃത്തിയില്  ഉള്ലന്ഫട്ട 

ലതാഴിലാളികള്ക്ക ്സുരക്ഷാ ഉപകരണങ്ങള്    തണല്  കുെിലവർ ഗം  ദ്പഥമ ശുദ്ശൂഷ 

കിുുകള്   എന്നീ ലതാഴില്സ്ഥലലത്ത ലസ്കരയങ്ങള്  ഒന്നും തലന്ന ഉണ്ടായിരുന്നിരീത. 

5.ജലവസ്ന വതാെുകളുലെ നവീകരണം വർ ഗിയാെ ് ഈസ്റ്റ ് ഭാരം 

(1604010003/WH/212029) 

ദ്പവൃത്തി 27.02.2019 ന് ആരംഭിച്്ച 14.03.2019 ന ് അവസാനിച്ചു. 129 ലതാഴില്  ദിനങ്ങള്  

സൃഷ്ട്ടിച്ചു. അവിദര്ദ്ധ വവതന ഇനത്തില്   51219 യും പണിയായുധ വാെക 

ഇനത്തില്  756 രൂപയും ്ിലവഴിച്ചിരിക്കുന്നു. . ദ്പവൃത്തിയില്  ഉള്ലന്ഫട്ട 

ലതാഴിലാളികള്ക്ക ്സുരക്ഷാ ഉപകരണങ്ങള്    തണല്  കുെിലവർ ഗം  ദ്പഥമ ശുദ്ശൂഷ 

കിുുകള്   എന്നീ ലതാഴില്സ്ഥലലത്ത ലസ്കരയങ്ങള്  ഒന്നും തലന്ന ഉണ്ടായിരുന്നിരീത. 

7 രജിസ്റ്റർ  പരിദശാധന 

വകദ്രസര്ക്കാരിലന്പ നിര്വേശദ്പകാരം താലഴന്ഫറയുന്ന 7 രജിസ്റ്ററുകള് 

നിര്ബന്ധമായും ദ്രാമപയത്ായത്തില് സൂക്ഷിവക്കണ്ടവയാണ്.  

1) ലതാഴില്  കാര്െിനുളള കുെുംബാവപക്ഷയുലെ രജിസ്റ്റര് 

2) ദ്രാമസഭ രജിസ്റ്റര്   

3) ലതാഴില് ആവശയലന്ഫട്ടതും ലതാഴില് ലകാെുത്തതും സംബന്ധിച്ച രജിസ്റ്റര്  

4) ദ്പവര്ത്തിയുലെ ലിസ്റ്റും ്ിലവും വിശദാംശങ്ങളും സംബന്ധിച്ച രജിസ്റ്റര്   

5) സ്ഥിര ആസ്ടികളുലെ രജിസ്റ്റര്   

6) പരാതി രജിസ്റ്റര്   

7) സാധന രജിസ്റ്റര്   

2018-19 സാപത്തിക വര്ഷലത്ത രജിസ്റ്ററുകള്  എം ഐ സില്  നിന്നും  വശയരിച്്ച 

സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലതാഴിലുറന്ഫ് ദ്രാമസഭക്ക് വവണ്ടി വാര്െില്  രജിസ്റ്റര് സൂക്ഷിച്ചിട്ടിരീത. 

പരാതി രജിസ്റ്ററില്  ദ്പസ്ടു ത ദ്പവര്ത്തികലള കുറിച്ചുർ ഗ പരാതികള് ഒന്നും തലന്ന 



വരയലന്ഫെുത്തിയതായി കലണ്ടത്തിയിരീത. ലപാതുവായ പരാതികള്  രജിസ്റ്ററുകളില് 

വരയലന്ഫെുത്തിയിട്ടുണ്ട്.അതിന്വമല്  ബന്ധലന്ഫട്ട ഉവദയാരസ്ഥര് എെുത്ത 

തീരുമാനങ്ങളുലെ പകര്ന്ഫും ഉള്ലക്കാർ ഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

ദ ഗ്ര സർക്കാർ നിർദേശഗ്പ ാരം വരു വർക്ക് ഫയലിൽ താതഴ 

പറയുന്ന ദരഖ ൾ  നിർബന്ധമായും ഉണ്ാദ ണ്താണ്  

1) കവര്  വപജ ്

2) ല്ക്ക് ലിസ്റ്റ ് 

3) ആക്ഷന്  ന്ബാന്/ലഷല്സ് ീസ് വര്ക്ക് എന്നിവയുലെ അംരീകരിച്ച വകാന്ഫി  

4) സാവങ്കതികഎസ്റ്റിവമുുംെിസസനുംഅെങ്ങുന്ന 

സാവങ്കതികഅനുമതിയുലെവകാന്ഫി  

5) ഭരണാനുമതിയുലെ വകാന്ഫി  

6) സവങ്കതികാനുമതിയുലെ വകാന്ഫി  

7) സംവയാജിത പദ്ധതി വിശദാംശങ്ങള്   

8) ലതാഴിലാളികള്  ലതാഴില് ആവശയലന്ഫട്ടുലകാണ്ടുളള അവപക്ഷ 

9) ലതാഴില്  അനുവദിച്ചുലകാണ്ടുളള വരയയുലെ വകാന്ഫി  

10) പൂരിന്ഫിച്ച മസ്റ്റര്  വറാളിലന്പ വകാന്ഫി  

11) ലമഷര്ലമന്പ ് ബുക്കിലന്പ വകാന്ഫി  

12) സാധനങ്ങള് വാങ്ങുന്നതിനുളള കവാവട്ടഷന് ക്ഷണിച്ചതിലന്പയും കംപാരിുീവ് 

വസ്റ്റു്ലമന്പിലന്പയും ലമുീരിയല് സവന്ബ ീര്െറിലന്പയും വകാന്ഫി  

13) വവജ് ലിസ്റ്റ്  

14) വവതനത്തിലന്പയും സാധനങ്ങള്ക്ക് പണമെച്ചതിന്പയും FTO യുലെയും വകാന്ഫി  

15) ലമുീരിയല്  വ്ച്ചറിലന്പയും ബിരീതുകളുലെയും വകാന്ഫി  

16) വറായല്ുി അെച്ചതിലന്പ രസീതിലന്പ വകാന്ഫി  



17) ലതാഴിലിലന്പ മൂന്ന് റട്ടങ്ങളിലുർ ഗ വസാവട്ടാകള് 

18) ദ്പവൃത്തി പൂര്ത്തീകരണ സര്ട്ടിസിക്കുിലന്പ വകാന്ഫി  

19) മസ്റ്റര്  വറാള് മൂവ്ലമന്പ ് ലിപ ്

20) ആസ്ടിയുലെ ജിവയാ ൊഗ്ഡ് വസാവട്ടാകള് 

21) വസാഷയല്  ീെിു് റിവന്ഫാര്ട്ടിന്ലറ വകാന്ഫി  

22) സസു് െയറി 

 തണ്ത്തലു ൾ  

സയല്  പരിവശാധനക്കിെയില് വസാഷയല് ീെിു ് റിവസാഴ്സ ് വപഴ്സൺ  കലണ്ടത്തുവാന് 

സാധിച്ച വസ്ടു തകള് താലഴ വ്ര്ക്കുന്നു; 

വ.  വർദപജ് 

ദ്പവര്ത്തിയുമായി ബന്ധലന്ഫട്ട ലപാതുവിവരങ്ങള്  ഉള്ലക്കാർ ഗുന്ന വരയയാണ് 

കവര്വപജ.് പരിവശാധിച്ച 5 ദ്പവൃത്തി സയലിലുകളില്  AMC ദ്പകാരമുർ ഗ കവര്വപജ് 

കാണുവാന്  സാധിച്ചിരീത. ദ്പാവദശികമായി തയ്യാറാക്കിയ കവര്വപജ ് ആയിരുന്നു 

ദ്പവൃത്തി സയലുകളില്  ഉണ്ടായിരുന്നത്. GEO-TAGGING സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്  

കവര്വപജില്  ഉള്ലന്ഫട്ടിരുന്നിരീത.   കവര്  വപജ് പൂര്ത്തിയാവക്കണ്ടതും ദ്പവര്ത്തിയുലെ 

ലലാവക്കഷന് കൃതയമായി ദ്പതിപാദിവക്കണ്ടതുമാണ്. 

2. ത ക്്ക ലിസ്്റ്റ 

ഒരു ദ്പവൃത്തി സയലില് ദ്കമദ്പകാരം ്ലതാലക്ക വരയകള് എവിലെ/ ്തു വപജ് 

മുതല് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന ് മനസ്സിലാക്കുവാനുർ ഗ വരയയാണ് ല്ക്ക് ലിസ്റ്റ്. 

പരിവശാധിച്ച 10 സയലിലും ല്ക്ക ് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നിരീത. ഇത് സയലില് 

ഉള്ലന്ഫെുവത്തണ്ടത് അതയാവശയമാണ്.  

3. ആക്ഷന്  പ്ലാന് 

ദ്പസ്ടു ത ദ്പവര്ത്തി പയത്ായത്തിലല നെന്്ഫ സാപത്തിക വര്ഷത്തിലല ആനുവല്  

ആക്ഷന്  ന്ബാനില്  ഉള്ലന്ഫട്ടതാണ ് എന്ന ് ലതളിയിക്കുവാനുർ ഗ വരയയാണ ് ആക്ഷന് 



ന്ബാനിന്ലറ വകാന്ഫി. ആക്ഷന്  ന്ബാന് പകര്ന്ഫ് ദ്പവൃത്തി സയലുകളില്  കാണുവാന് 

സാധിച്ചിരീത.  

4. ഭരണാനുമതി 

ദ്പവൃത്തി ല്യ്യുന്നതിന് നിര്വഹണ സ്ഥാപനം നല്കുന്ന അനുമതിയാണ് 

ഭരണാനുമതി വരയ പരിവശാധിച്ച എരീതാ ദ്പവൃത്തികള്ക്കും ഭരണാനുമതി ഉണ്ട്. 

ഭരണാനുമതി നപര് അെങ്ങുന്ന പകര്ന്ഫ ്സയലുകളില്  കാണുവാന്  സാധിച്ചിരീത.  

5. സാദങ്കതി ാനുമതി 

ഒരു ദ്പവൃത്തിക്ക ് സാവങ്കതികവിദഗ്ധരുലെ അനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട ് എന്നതിനുർ ഗ 

ആധികാരിക വരയയാണ് സാവങ്കതിക അനുമതി വരയ. സാവങ്കതികാനുമതി  എരീതാ 

ദ്പവൃത്തികള്ക്കും ഉണ്ട് എന്നിരുന്നാല് കൂെി  സാവങ്കതികാനുമതി നപര് അെങ്ങുന്ന 

പകര്ന്ഫ് 2കിണര് നിര്മ്മാണ ദ്പവൃത്തികളുലെ  സയലുകളില് മാദ്തമാണ ്കാണുവാന്  

സാധിച്ചത.്  സാവങ്കതികാനുമതി വസാറത്തില്  ബന്ധലന്ഫട്ട ഉവദയാരസ്ഥര് 

തിയ്യതിവയാെു കൂെിയ ഒന്ഫ് വരയലന്ഫെുവത്തണ്ടത് അതയാവശയമാണ്. ദ്പവര്ത്തികളുലെ 

എസ്റ്റിവമു് സയലിലനാന്ഫം സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉവദയാരസ്ഥര്  തിയതിവയാെുകൂെിയ ഒന്ഫ ്

വരയലന്ഫെുവത്തണ്ടതാണ ് .എസ്റ്റിവമു ് റിവന്ഫാര്ട്ടിനകത്്ത ദ്പവൃത്തിയുലെ 

രുണസലങ്ങള് കൂെി ഉള്ലന്ഫെുത്തണം. വദ്ൊയിംര് ആന്പ ് െിസസന് ദ്പവൃത്തി 

സയലുകളില്  ഉണ്ടായിരുന്നിരീത. സര്ലവൊു മണും് കയ്യാല-കരീത് കയ്യാല എന്ന 

ദ്പവൃത്തിയുലെ സയലില്  മാദ്തമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്.  

6. സംദയാജിത പദ്ധതി 

വാര്െില് നെത്തിയ ലപാതു ദ്പവര്ത്തികള് കൺലവര്ജന്സ ്ദ്പവൃത്തികളരീത.  

7. തതാഴിലിനുള്ള അദപക്ഷ 

 ദ്പവൃത്തികളുലെ 5 സയലുകളില്  ലതാഴിലിനുർ ഗ അവപക്ഷ കാണുവാന്  സാധിച്ചിരീത. 

8. തതാഴിൽ അനുവദിച്ചതിതെ പ ർപ്്പ 

ലതാഴിലനുവദിച്ച കാരയം വരയാമൂലം ലതാഴിലാളികലള അറിയിക്കണലമന്നാണ ്

വയവസ്ഥ. ദ്പവൃത്തി അനുവദിച്ചുലകാണ്ട് നിര്വഹണ ഉവദയാരസ്ഥര് നല്കുന്ന 



അനുമതിയാണ ് വര്ക്ക ് അവലാവക്കഷന്  . ദ്പവര്ത്തി അനുവദിച്ചതിലന്പ പകര്ന്ഫ ്

സയലുകളില് കാണുവാന് സാധിച്ചിരീത. 

9. മസ്റ്റർദറാൾ  

ദ്പവൃത്തി സ്ഥലത്്ത ലതാഴിലാളികളുലെ ഹാജര്  വരയലന്ഫെുത്തുന്നതിനുർ ഗ 

വരയയാണ് മസ്റ്റര്  വറാള്. പണി ആരംഭിക്കുന്നതിന ് മുപ് 

രാവിലലയും  അവസാനിന്ഫിച്ചതിനു വശഷം സവകുവന്നരവും ദിവസം രണ്ടു 

ദ്പാവശയം മസ്റ്റര്  വറാളില്  ഒന്ഫുലവക്കണം. 

ലതാഴിലുറന്ഫ്  നല്കുന്ന  പദ്ധതിയായതിനാല്  ്ുവും സുക്ഷ്മതവയാലെയും 

കാരയക്ഷമതവയാലെയും സകകരയം ല്യ്യുകയും സൂക്ഷിക്കുകയും ല്വയ്യണ്ട 

അെിസ്ഥാന വരയയാണ ് മസ്റ്റര്  വറാള് .ലതാഴിലാളികള് ലതാഴില് ല്തിടുലവന്ന് 

ലതളിയിക്കുന്ന ആധികാരികവരയകൂെിയാണിത്.  പരിവശാധിച്ച വര്ക്ക് 

സയലുകളിലല മസ്റ്റര്വറാളുകളില്  വിവരങ്ങള്   കൃതയമായി വരയലന്ഫെുത്തിയിട്ടിരീത. 

മസ്റ്റര്വറാളില് ലമഷര്ലമന്പ ് ബുക്ക ് നപര്, ദ്പവൃത്തി നെന്ന തിയ്യതി എന്നിവ 

വരയലന്ഫെുത്തിയിട്ടിരീത.ലതാഴിലാളികള്  മസ്റ്റര് വറാളില്  ഒരു ദ്പാവിശയം മാദ്തമാണ് ഒന്ഫ ്

വരയലന്ഫെത്തിയിരിക്കുന്നത്. ദ്പവൃത്തിക്ക ്വവണ്ടി അനുവദിച്്ച നല്കുന്ന എരീതാ  മസ്റ്റര് 

വറാളിലും നിര്വഹണ ഉവദയാരസ്ഥരുലെ തിയ്യതിവയാെുകൂെിയ ഒന്ഫ് സീല്  എന്നിവ 

അതയാവശയമാണ്.പയത്ായത്്ത തലത്തില്  മസ്റ്റര് വറാളിലന്പ ആദയ വപജില്  മാദ്തമാണ് 

ഒന്ഫ് വച്ചിരിക്കുന്നത്. പയത്ായത്്ത സീല്  മസ്റ്റര് വറാളുകളില്  ഉണ്ടായിരുന്നിരീത.   

പണിയായുധ വാെക ഇനത്തില്  മസ്റ്റര്വറാളിലനാന്ഫം നല്വകണ്ട വാെക 

വവതനത്തിവനാലൊന്ഫം നല്കുന്നു എന്നകാരയം ദ്ശദ്ധയില്ലന്ഫട്ടു.   .മസ്റ്റര് വറാള്  

നല്കുവപാള് ബന്ധലന്ഫട്ട ഉവദയാരസ്ഥര്  ഒന്ഫിലനാന്ഫം തിയ്യതിയ്യും, സീലും 

പരിവശാധിക്കുന്ന ഉവദയാരസ്ഥര് അവരുലെ വപര,് സ്ഥാനം എന്നിവയും 

വരയലന്ഫെുത്തുവാന് ദ്ശദ്ധിക്കണം. 

വക. തമഷർതമെ ് ബുക്ക് 

ദ്പവൃത്തി ല്തിട അളവ് വരയലന്ഫെുവത്തണ്ട  ആധികാരിക വരയയാണ് ലമഷര്ലമന്റ് 

ബുക്ക്. പരിവശാധിച്ച ദ്പവൃത്തികളുലെ സയലുകളില് ദ്പവൃത്തിയുലെ 

വിശദാംശങ്ങള്  വരയലന്ഫെുവത്തണ്ട ലമഷര്ലമന്പ ് ബുക്ക് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നതായി 

കാണലന്ഫട്ടു.  മസ്റ്റര്വറാളുകള്ക്ക ് പാര്ട്ടുകളായി വവതനം നല്കുന്നുണ്ട്. 



സയലുകളുലെ എസ്റ്റിവമു് ലമഷര്ലമന്പ ് ബുക്ക് എന്നിവ പരിവശാധിക്കുന്ന സമയത്്ത 

എസ്റ്റിവമുിലല അളവുകള്  അതുവപാലലതലന്ന ലമഷര്ലമന്പ ് ബുക്കില്  

വരയലന്ഫെുത്തിയിരിക്കുന്നതായി ദ്ശദ്ധയില്ലന്ഫട്ടു.   

വവ. സാധന ഘട ം 

സിുിസൺ ഇന്സര്വമഷന് വബാര്െുമായി  ബന്ധന്ഫട്ട തുക ലമുീരിയല് ഇനത്തില് 

ഉള്ലന്ഫെുത്തിയാണ ്നല്കിയിരിക്കുന്നത ്

വ2. ദവജ് ലിസ്്റ്റ 

മസ്റ്റര്വറാളിലല   ലതാഴിലാളികളുലെ  ഹാജര്  ദിനങ്ങലള ആധാരമാക്കിയാണ് വവതന 

വിതരണത്തിനുളള വവജ ് ലിസ്റ്റ ് തയ്യാറാവക്കണ്ടതാണ.് ഇത ് ൊുാ എന്ദ്െി 

ീന്ഫവറുറുലെ ്ുമതലയാണ്. ഒരു മസ്റ്റര്വറാള്  വലാസ് ല്തിടു 

കഴിൊല്   നാലാമലത്തവയാ അയത്ാമലത്തവയാ ദിവസം ഈ ദ്പവൃത്തികള്  

പൂര്ത്തീകരിച്ചിരിക്കണം. മസ്റ്റര്വറാളില് ആനുപാതികമായി ലതാഴിലാളിക്ക് 

വവതനം അനുവദിച്ചു എന്ന് ലതളിയിക്കുവാനുർ ഗ ആധികാരിക വരയയാണിത്. 

കൃതയസമയത്്ത ഹാജര്  MISല് വരയലന്ഫെുത്തി വവജ് ലിസ്റ്റ ് ആക്കുകയും FTO 

മുയാന്ത്ിരം വവതനം ലതാഴിലാളികളുലെ ബാങ്ക് അക്ക്ണ്ടില്  എത്തിക്കുന്നതിനും 

വവണ്ട കാരയങ്ങള്  കൃതയതവയാലെ ല്യ്യുന്നതായി മനസിലായി.വവജ്ലിസ്റ്റ ് പകര്ന്ഫ ്

സയലുകളില് സൂക്ഷിച്ചിട്ടിരീത. 

വ3. എഫ് ടി വ 

െിജിുല്  സംവിധാനത്തിലൂലെ  ീൺസലനായിട്്ട  ദ്രാമപയത്ായത്്ത ലസദ്കട്ടറിയും 

ദ്പസിെന്പും ഒന്ഫുകള്  വരയലന്ഫെുത്തുന്നത.് അതിനാല്  സണ്ട്  ദ്ൊന്സ്ഫര്   ീര്െറുകള്   

തയ്യാറാക്കിയ  അന്നുതലന്നവയാ പിവുദിവസവമാ പയത്ായത്തില്  നിന്നും 

ലതാഴിലാളികളുലെ വവതനം ബന്ധലന്ഫട്ട സ്ഥലങ്ങളിവലക്ക് എത്തിക്കുവാന്  

കഴിയും.  ഇതിനുവവണ്ടി െിജിുല്  സിവേച്ചറുകളാണ ് ദ്പസിെന്പും ലസദ്കട്ടറിയും 

ഉപവയാരിക്കുന്നത്.പകര്ന്ഫ് സയലുകളില് കാണുവാന് സാധിച്ചിരീത. അവ 

സയലുകളില്  ലകാണ്ട ്വരുവാന് ദ്ശദ്ധിക്കണം. 

വ4. തമറ്റീരിയൽ വൗച്ചർ 



ഒരു ദ്പവൃത്തിക്ക ്സാവങ്കതിക എസ്റ്റിവമു് ദ്പകാരം ആവശയമുർ ഗ സാധനസാമദ്രികള് 

വാങ്ങുന്നതിനുർ ഗ നെപെിദ്കമങ്ങള് ദ്പതിപാദിക്കുന്ന വരയയാണ് ലമുീരിയല് 

ലദ്പാകയൂര്ലമന്റ്. ീെിുിന് വിവധയമാക്കിയ ദ്പവൃത്തികളില്   ലമുീരിയല് 

ആവശയമായി വന്നിട്ടിരീത.  

വ5. ദറായൽറ്റി 

വറായല്ുി നല്കിയ ദ്പവൃത്തിയാവണാ എന്ന് അറിയുവാന് 

സഹായിക്കുന്നവരയയാണ് വറായല്ുിവരയ. പരിവശാധിച്ച ദ്പവൃത്തികലളാന്നും തലന്ന 

വറായല്ുി ലകാെുവക്കണ്ട ദ്പവര്ത്തികളരീത. 

16. ദഫാദട്ടാസ ്

ദ്പവര്ത്തനവുമായി ബന്ധലന്ഫെുത്തിലയെുവക്കണ്ട മൂന്ന് വസാവട്ടാ പതിന്ഫുകള്  

അതായത് ദ്പവര്ത്തനത്തിന്പ ആരംഭം, ദ്പവര്ത്തനം നെന്നുലകാണ്ടിരിക്കുവപാള്  

ദ്പവര്ത്തനം പൂര്ത്തികരിച്ചതിനുവശഷം എന്നീ മൂന്ന് റട്ടങ്ങളിലല വസാവട്ടാകള് 

പരിവശാധിച്ച ദ്പവൃത്തികളുലെ സയലുകളില് കാണാന് സാധിച്ചിരീത. അവ 

ഉള്ലന്ഫെുത്തുവാന് ദ്ശദ്ധിക്കുക. 

വ7. ഗ്പവൃത്തി പൂർത്തീ രണ സർട്ടിഫിക്കറ്റിതെ ദ ാപ്പി  

ദ്പവൃത്തി പൂര്ത്തീകരിച്ചു എന്ന് സാക്ഷയലന്ഫെുത്തുന്ന വരയയാണ് 

ദ്പവൃത്തിപൂര്ത്തീകരണ സാക്ഷയപദ്തം.പൂര്ത്തികരിച്ച ദ്പവൃത്തികളുലെ 

പൂര്ത്തീകരണ സര്ട്ടിസിക്കുുകള് സയലില് ലഭയമായിരീത. അവ ഉള്ലന്ഫെുത്തുവാന് 

ദ്ശദ്ധിക്കുക. 

18. മസ്റ്റർ  ദറാൾ മൂവ്തമെ ് ലിപിപ്്പ 

ഒരു ദ്പവൃത്തിയുലെ ീവരാ റട്ടത്തിലലയും മസ്റ്റര് വറാള് അനുവദിച്ചു 

ലതാഴിലാളികള്ക്ക ് വവതനം നല്കുന്നത ് വലരയുർ ഗ ീവരാ റട്ടങ്ങളും ്ലതാലക്ക 

തീയതികളില് നെന്നു എന്ന ് മനസ്സിലാക്കാന് ഉർ ഗതാണ ് മസ്റ്റര്വറാള് മൂവല്മന്റ് 

ലിന്ഫ്.മസ്റ്റവറാള്  മൂവ്ലമന്പ ് അഥവ സയല് ദ്ൊക്കിംര് വസാം. ദ്പവര്ത്തികളുലെ 

സയലുകളില് സയല്  ദ്ൊക്കിംര് വസാം കാണുവാന് കഴിെു എങ്കിലും വിവരങ്ങള്  

അപൂര്ണുംമായിരുന്നു. 



വ9. ആസ്തിയുതട ജിദയാ ടാഗ്ഡ് ദഫാദട്ടാ ൾ 

ദ്പവര്ത്തികള് ജിവയാ ൊര് ല്തിടിട്ടുവണ്ടാ എന്ന ് അറിയുവാന് സഹായിക്കുന്ന 

റെകമാണ് ജിവയാൊഗ്ഡ ് വസാവട്ടാദ്രാസ്. ജിവയാ ൊഗ്ഡ് വസാവട്ടാകള്  സയലില് 

കാണുവാന് കഴിെിരീത. സയലുകളില്  അത ്ഉള്ലന്ഫെുവത്തണ്ടത് അതയാവശയമാണ്. 

2ക. ദസാഷയൽ ഓഡിറ്റ് റിദപ്പാർട്ടിന്തറ ദ ാപ്പി 

ഒരു ദ്പവൃത്തിയുലെ വനരവകാശികളായ സാധാരണ ജനങ്ങള്   ആ പദ്ധതി 

അവവലാകനം ല്യ്യുകയും, പരിവശാധിക്കുകയും, വിലയിരുത്തുകയും ല്യ്യുന്ന 

ജനകീയ ഇെലപെലാണ് വസാഷയല്  ആെിു്. ലതാഴിലുറന്ഫ ് പദ്ധതിയുലെ 

സവിവശഷതയാണ് വസാഷയല്  ആെിു്. ലതാഴിലുറന്ഫ് പദ്ധതിയില്  പണം 

ല്ലവഴിച്ചത് ശരിയായ രീതിയിലാവണാ, ലക്ഷയമിട്ട അവകാശങ്ങളും 

ആനുകൂലയങ്ങളും അര്ഹതലന്ഫട്ടവര്ക്ക ് ലഭിച്ചിട്ടുവണ്ടാ, നിര്വഹണ രീതിയില്  

അപാകതകള്  ഉണ്ടായിട്ടുവണ്ടാ, ദ്പതീക്ഷിച്ച വനട്ടം പദ്ധതി മൂലം ഉണ്ടായിട്ടുവണ്ടാ 

എലന്നരീതാം ജനങ്ങള്  വനരിട്്ട പരിവശാധിക്കുന്ന ജനകീയ ദ്പദ്കിയാണ ്ലതാഴിലുറന്ഫ ്

പദ്ധതിയില്  വസാഷയല്  ആെിു്. വസാഷയല്  ആെിു് െീം വരയകളും 

സയലുകളും  രജിസ്റ്ററുകളും പരിവശാധിക്കുകയും ദ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങള്  വനരിട്്ട 

പരിവശാധിച്്ച അളവുകള്  ഒത്തുവനാക്കുകയും ല്യ്യുന്നു. ദ്പവതയകം 

വിളിച്ചുവച്ചര്ക്കുന്ന വസാഷയല്  ആെിു് ദ്രാമസഭയിലാണ് വസാഷയല്  ആെിു ്

റിവന്ഫാര്ട്്ട അവതരിന്ഫിവക്കണ്ടത്.ദ്പവൃത്തി വസാഷയല് ീെിുിന ്

വിവധയമായതാവണാ എന്ന ് പരിവശാധിക്കാന് സഹായിക്കുന്നവരയയാണ് വസാഷയല് 

ീെിു് റിവന്ഫാര്ട്്ട. ആറ് മാസം കൂെുവപാള് ീെിു ്നെവത്തണ്ടതാണ.് 

2വ. സസറ്റ് ഡയറി 

ലതാഴിലുറന്ഫ് ദ്പവൃത്തി സ്ഥലത്്ത ആ ദ്പവൃത്തിയുമായി ബന്ധലന്ഫട്്ട നെക്കുന്ന എരീതാ 

കാരയങ്ങളും എഴുതിലവക്കുന്നതിനുർ ഗ വരയയാണ് സസു് െയറി. ദ്പവൃത്തി സ്ഥലം 

സരര്ശിക്കുന്ന ലപാതുദ്പവര്ത്തകരും സാധരണക്കാരും 

അവരുലെ  നീരിക്ഷണങ്ങളും അഭിദ്പയാങ്ങളും ആവക്ഷപങ്ങളും എഴുവതണ്ടത ്

സസു് െയറിയിലാണ്. ലദ്പാജക്ട ് മീുിങ്ങിലന്പ മിനിു്സും ഹാജരും സസു ്

െയറിയുലെ ഭാരമായി ഉള്ലന്ഫെുത്താവുന്നതാണ്. ലതാഴിലാളികള്ക്ക ് ലതാഴില്  



സ്ഥലത്്ത അനുവദിച്ചു നല്കിയിരിക്കുന്ന സ്കരയങ്ങളുലെ വിവരങ്ങളും ഇതില്  

നിര്ബന്ധമായും എഴുതണം. ഒവരാ ലതാഴിലാളിയും പണിസ്ഥലത്്ത ലകാണ്ടു 

വന്നിരിക്കുന്ന പണിയായുധങ്ങളുലെ വിവരങ്ങളും വരയലന്ഫെുത്തണം. ജാദ്രത 

സമിതിയുലെ റിവന്ഫാര്ട്ടും സസു ് െയറിയുലെ ഭാരമായി ഉള്ലന്ഫെുത്താവുന്നതാണ്. 

വമുിലന്പ വിലാസവും വസാൺ  നപരും കൃതയമായി സസു ് െയറിയില് 

വരയലന്ഫെുവത്തതാണ്. . ല്ക്ക ് ലിസ്റ്റ് പൂര്ണുംമായിരുന്നു. ലദ്പാജക്ട ് മീുിംര് 

നെത്തിയതിലന്പ വിശദാംശങ്ങള് വരയലന്ഫെുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പണിയായുധ വാെക സസു് 

െയറിയില് ഉള്ലന്ഫെുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ലതാഴിലാളികളുലെ സാക്ഷയപദ്തം 

പൂര്ത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.VMCറിവന്ഫാര് ട്്ട സസു് െയറി എന്നിവയില്  

അംരങ്ങള്/ഉവദയാരസ്ഥര് ഒന്ഫ് മാദ്തമാണ ് വരയലന്ഫെുത്തിയിരിക്കുന്നത്. കുറിന്ഫുകള്  

വരയലന്ഫെുവത്തണ്ടതാണ്. 

എസ്റ്റിദമറ്റും ഗ്പവൃത്തിയുതട അളവു ളും 

ഒരു ദ്പവൃത്തി നെന്ഫാക്കുന്നതിനായി എന്ജിനിയറിംര് വിഭാരം തയ്യാറാക്കുന്ന 

സാവങ്കതികവരയയാണ ് എസ്റ്റിവമു്. ഒരു ദ്പവൃത്തി എങ്ങലന നെന്ഫിലാക്കണലമന്ന് 

മാര്ഗനിര്വേശം നല്കുന്ന ഒരു വരയ കൂെിയാണിത്. ഇതില്  പദ്ധതിയുലെ വപര്, 

പദ്ധതിയില്  ്ലുെുക്കുന്ന വിവിധ ശീര്ഷകത്തില്ലന്ഫട്ട ദ്പവൃത്തികള് (Activities), 

അവയുലെ എണുംം, നീളം, വീതി, ആഴം, (ലപാക്കം) വയാപതം, ഒരു യുണിുിന ്

നല്വകണ്ടുന്ന തുക, ആലക തുക എന്നിവ നിര്ബന്ധമായും 

വരയലന്ഫെുത്തിയിരിക്കണം. സാധനസാമദ്രികള്  (ആവശയമായ ദ്പവൃത്തികളില് 

മാദ്തം) വിദര്ദ്ധ-അവിദര്ദ്ധ ലതാഴിലാളികളുലെ എണുംം, നല്കുന്ന കൂലി,  സിുിസൺ  

ഇന്സര്വമഷന് വബാര്െിലന്പ ല്ലവ ് എന്നിവ നിര്ബന്ധമായും എസ്റ്റിവമുില് 

ഉള്ലക്കാർ ഗിച്ചിരിവക്കണ്ടതാണ്. വര്ക്ക ് സയലില് സൂക്ഷിച്ചിട്ടുർ ഗ എസ്റ്റിവമു് 

ഇംഗ്ലീഷിലുർ ഗതും സാവങ്കതിക ഭാഷയിലുർ ഗതുമാണ്. സാധാരണ 

ലതാഴിലാളികള്ക്കും, ലപാതുജനങ്ങള്ക്കും പരിവശാധിക്കുവാന് കഴിയും വിധം ഈ 

എസ്റ്റിവമു് ജനകീയ ഭാഷയിവലക്ക് ആക്കി ദ്പവൃത്തി സമയത്്ത വമുിലന്പ സകവശം 

വയ്വക്കണ്ടതും ലപാതു സ്ഥലങ്ങളില് ദ്പദര്ശനത്തിനും ഉപവയാരിവക്കണ്ടതാണ.്  

സവകാരയഭൂമികളില് ല്യ്യുന്ന ദ്പവൃത്തികളില് ഭൂവുെമയുലെ അവപക്ഷ 

സമര്ന്ഫിക്കുവപാള് ഭൂമിയുലെ അളവ ് വരയലന്ഫെുവത്തണ്ടതാണ്. സാക്ഷയപദ്തം 



സമര്ന്ഫിക്കുവപാള് ദ്പസ്ടു ത ഭൂമിയില് ല്തിട ദ്പവൃത്തിയുലെ വിശദാംശങ്ങള്  (എണുംം, 

നീളം, വീതി, ആഴം)കൂെി വരയലന്ഫെുവത്തണ്ടതാണ്. മണും് കയ്യാല-കരീത് കയ്യാല എന്ന 

ദ്പവൃത്തിലക്കാഴിലക മുുർ ഗ ലപാതു ദ്പവൃത്തികളിളുലെ സയലുകളില്   വിവരങ്ങള്  

വരയലന്ഫെുത്തിയ സാക്ഷയപദ്തങ്ങള്   കാണാന് കഴിെിരീത. അതുലകാണ്ട് 

പൂര്ത്തീകരിച്ച ദ്പവൃത്തികളുലെ അളവുകള് പരിവശാധിക്കുന്നതിനും, ലമഷര്ലമന്പ ് 

ബുക്കുമായും, എസ്റ്റിവമുുമായും  ഒത്തുവനാക്കുന്നതിനും കഴിെിരീത.  

അളവുകള്  അെിസ്ഥാനലന്ഫെുത്തിയാണ് ബിരീത് പാസാക്കുന്നതും വവതനം 

നല്കുന്നതും ഉള്ന്ഫലെയുർ ഗ കാരയങ്ങള് അന്ത്ിമമാക്കുന്നത്. എന്നതിനാല്  

അളവുകളുലെയും എണുംത്തിലന്പയും കാരയത്തില് ഭാവിയില് അവങ്ങയുലത്ത 

കൃതയത സാവങ്കതിക വിഭാരം ഉറന്ഫാവക്കണ്ടതാണ.് അരീതാത്തപക്ഷം 

അളവുകളുലെ/എണുംത്തിലന്പ വയതയാസത്തിന് ബാധയത ്ുമത്തലന്ഫെുകയും 

ബന്ധലന്ഫട്ട അധികാരികള് തീര്ത്തും ഉത്തരവാദികളാവകണ്ടിവരും എന്നതും 

ദ്പവതയകം ദ്ശദ്ധയില്ലന്ഫെുത്തുന്നു. 

 ലതാഴിലാളികള്  കൂട്ടം വ്ര്ന്ന് അവര്ക്കാവശയമായ ദ്പവൃത്തികള് 

തിരലെെുക്കുകയും എങ്ങലന വജാലി ല് യ്യണലമന്നും ്ര്ച്ച ല് തിട ് വര്ക്ക ്

കലണ്ടര് തയ്യാറാക്കുകയും ല്യ്യുക.   ീവരാ മാസത്തിലന്പയും സവിവശഷതകളും 

രുണങ്ങളും കണക്കിലലെുത്്ത വവണം ദ്പവര്ത്തനങ്ങള്  തീരുമാനിക്കാന് . 

 വര്ക്ക ്കലണ്ടര് അനുസരിച്്ച ലതാഴിലാളികള്ക്ക് പുതിയ തരത്തിലുർ ഗ ലതാഴിലും 

ലതാഴിലിെവും കലണ്ടത്തുവാനും നിര്വേശിക്കുവാനും അവകാശമുണ്ട്. ഇതുവഴി 

100 ദിവസം ലതാഴില് പൂര്ണുംമായും ലഭയമാവാത്ത ലതാഴിലാളികള്ക്ക ്

അധികമായി ലതാഴില് ലഭയമാവുകയും 100 ദ്പവൃത്തിദിനങ്ങള് 

പൂര്ത്തീകരിക്കുവാന് സാധിക്കുകയും ല്യ്യും. 

 നിയമദ്പകാരം അനുവദനീയമായ അദ്തയും ദ്പവൃത്തി ദിനങ്ങള് വ്ാദിച്ചു 

വാവങ്ങണ്ടതാണ്. ഇതിനായി ലതാഴിലിന ് െിമാന്പ ് ല്യ്യുകയും അതിനു തീയതി 

വച്ച സകന്ഫുു രസീത് വാവങ്ങണ്ടതുമാണ്. 

സിറ്റിസണ്  ഇന്ഫർദമഷന് ദബാർഡ് 

ഒരു ദ്പവൃത്തി നെത്തിയ സ്ഥലം കൃതയമായി മനസ്സിലാക്കാനും  പദ്ധതി 

ദ്പവര്ത്തനങ്ങളുലെ സുതാരയത  ഉറന്ഫുവരുത്തുന്നതിനും വദശീയ ദ്രാമീണ 



ലതാഴിലുറന്ഫുപദ്ധതിയില് സിുിസൺ ഇന്സര്വമഷന് വബാര്െ ് അതയാവശയമാണ്. 

ലതാഴിലുറന്ഫ് നിയമം ലഷെയൂള് 22(4)ലും വാര്ഷിക മാസ്റ്റര് സര്ക്കുലര് ്ാപ്ുര് 10(6)  

11  7  13 എന്നിവയിലും സിുിസൺ ഇന്സര്വമഷന് വബാര്െിലനക്കുറിച്്ച 

പരാമര്ശിക്കുന്നു. ീെിുിന്ലറ ഭാരമായി നെത്തിയ 5 വര്ക്കുകളുലെ സീല്െ് 

പരിവശാധനയില്  സിുിസൺ ഇന്സര്വമഷന് വബാര്െ ് ദ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളില്  

സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട.് ലപാതു ദ്പവൃത്തികളുലെ എസ്റ്റിവമുില്  സിുിസൺ ഇന്സര്വമഷന് 

വബാര്െിനു വവണ്ടി3000 രൂപ വകയിരുത്തിയതായി കാണുന്നു. സയലുകളിലല 

ബിരീതുകളില്  2690/- രൂപയാണ് സിുിസൺ ഇന്സര്വമഷന് വബാര്െിന് വവണ്ടി 

്ിലവഴിച്ചിരിക്കുന്നതായി കാണുന്നത്.  

നിരീക്ഷണഗ്പശ്നപരിഹാരസംവിധാനം 

ലതാഴിലുറന്ഫിന ് 10 അവകാശങ്ങളില് ഒന്നായി സമയബന്ധിതമായി ഉർ ഗ പരാതി 

പരിഹാരത്തിനുർ ഗ അവകാശം നിലനില്ലക്കത്തലന്ന പരാതികള് പലവിധത്തില് 

ഉലണ്ടങ്കിലും ഈ അവകാശലത്തക്കുറിച്്ച ലതാഴിലാളികള്ക്ക ് അവവബാധം 

ഇരീതാത്തതുലകാണ്ടും നാളിതുവലര ഒരുപരാതിയുംപയത്ായത്തില് വരയാപരമായി 

സമര്ന്ഫിച്ചിട്ടിരീത.  .സസു ്സരര്ശിക്കുന്ന ഉവദയാരസ്ഥരുലെ അെുത്്ത പരാതി വാക്കാല്  

പറയുക മാദ്തമാണ് ല്തിടിട്ടുർ ഗത്.  

 

ഗ്രാമസഭ- തീരുമാനങ്ങള ും നിർദ്ദേശങ്ങള ും 

ു ഺടന്നാർ ുലഺക്ക് –  ഻രഽവള്ളൂർ പഞ്ചഺയത്ത്- വഺർഡ്2 (വള്ള഻യഺട് ഈസ്റ്റ്) ീല 
ുസഺഷയല്  ഓഡ഻റ്റ് ഗ്രഺമസഭ 03.08.2019 ന്(ശന഻) രഺവ഻ീല 11 മണ഻ക്ക് വഺർഡ഻ീല 
വള്ള഻യഺട് ഈസ്റ്റ് യഽ പ഻ സ്കാള഻ല്  ല്  വച്ച് നടന്നഽ. വഺർഡ് ീമമ്പർ,പഞ്ചഺയത്ത് 
ീ ഺഴ഻ലഽറപ്പ് ന഻ർവഹണ ഉു്യഺരസ്ഥർ, വ഻ എം സ഻ അംരങ്ങള് , ീ ഺഴ഻ലഽറപ്പ് 
ീ ഺഴ഻ലഺള഻കള് ,ജ഻ലലഺ-ുലഺക്ക് റ഻ുസഺഴ്സസ് ുപഴ്സസണ്മഺർ എന്ന഻വർ    
പീെടഽത്തഽ. വഺർഡ് ീമമ്പർ സവഺര ം പറഞ്ഞഽ ീ ഺഴ഻ലഽറപ്പ് ീ ഺഴ഻ലഺള഻യഺയ 
ജഺനഽ.സ഻.ീക ീയ അദ്ധ്യക്ഷയഺയ഻  ഻രീഞ്ഞടഽത്തഽ .ജ഻ലല റ഻ുസഺഴ്സസ് ുപഴ്സസണ്  
ുസഺഷയല്  ഓഡ഻റ്റ഻ീെ ുമഽസ സംഭഺഷണം നടത്ത഻  ഽടർന്ന് ുലഺക്ക് റ഻ുസഺഴ്സസ് 
ുപഴ്സസണ്  റ഻ുപ്പഺർട്ട്  അവ ര഻പ്പ഻ച്ചു. ീ ഺഴ഻ലഺള഻കളുീട അവകഺശങ്ങീള 
കഽറ഻ച്ചും ന഻ലവ഻ന഻ല്  നടന്ന് ീകഺണ്ട഻ര഻ക്കഽന്ന അവകഺശ ന഻ുഷധങ്ങീള കഽറ഻ച്ചും 
വ഻ശ്഼കര഻ച്ചു. ഗ്പവിത്ത഻ സ്ഥലങ്ങള്  സന്ദർശ഻ച്ച ഻ലാീടയഽം,  
ീ ഺഴ഻ലഺള഻കളുമഺയ഻ നടത്ത഻യ കാട഻ക്കഺഴ്സചകളുീട  അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഽം  
മനസ഻ലഺക്ക഻യ  വ഻വരങ്ങള് , ുമറ്റുമഺരഽീട കടമകള്  എന്ന഻വ റ഻ുപ്പഺർട്ട഻ല്  



പരഺമർശ഻ച്ചു. അവ രണത്ത഻ന് ുശഷം റ഻ുപ്പഺർട്ട഻ന്ുമല്  ചർച്ച വര഻കയഽം 
ചർച്ചക്ക് പഞ്ചഺയത്ത് ന഻ർവങണ ഉു്യഺരസ്ഥരഽം , വഺർഡ് ീമമ്പറഽം മറഽപട഻ 
പറയഽകയഽം ീചയ് ഽ. 

ഗ്രാമസഭ – ഗ്രധാന ചർച്ചകള്  

ഒരഽ കഽടഽംബത്ത഻ന് 2 ീ ഺഴ഻ല്  കഺർഡ് ഉള്ളത് ചർച്ചയ഻ല്  വന്നഽ.  

ഈ സഺമ്പത്ത഻ക വർഷത്ത഻ീല ഗ്പവിത്ത഻യഽീട മസ്റ്റർ ുറഺള഻ല്  ുപര് അട഻ച്ച് 
വന്ന഻ലല എന്ന് ീ ഺഴ഻ലഺള഻കളഺയ ബഺലന്,നഺരഺയണ഻ എന്ന഻വർ പറഞ്ഞഽ. 

ീ ഺട്ടടഽത്ത പഞ്ചഺയത്ത഻ല്  എീറ്റടഽത്ത് നടത്തഽന്ന ഗ്പവിത്ത഻കള്   ഻രഽവള്ളൂർ 
പഞ്ചഺയത്ത഻ല്  നടപ്പ഻ലഺക്കഺറ഻ലല എന്ന് വ഻ജ഻ലന്സ് & ുമഺണ഻റ്ററ഻ംഗ് സമ഻ ഻ 
അംരങ്ങള്  അഭ഻ഗ്പഺയീപ്പട്ടു. 

ീ ഺഴ഻ല്  സ്ഥലത്ത് ീസൌകരയങ്ങള്  ഒന്നഽം  ീന്ന ലഭയമഺവഺറ഻ലല എന്ന് 
ീ ഺഴ഻ലഺള഻കള്  അഭ഻ഗ്പഺയീപ്പട്ടു. 

ഗ്രാമസഭ- ചർച്ചകള്കുള്ള മറു മറുര ി 

 ഗ്രഺമസഭ റ഻ുപ്പഺട്ട്/ചർച്ച എന്ന഻വക്കഽള്ള മറഽപട഻ പഞ്ചഺയത്ത് ന഻ർവഹണ 
ഉു്യഺരസ്ഥർ  നല്ക഻. 

രണ്ട് ീ ഺഴ഻ല്  കഺർഡഽള്ള കഺരയം പഞ്ചഺയത്ത഻ീെ ഗ്ശദ്ധ്യ഻ല്ീപട്ട഻രഽന്ന഻ലല എന്നഽം 
കഽടഽംബങ്ങള഻ീല രണ്ട് ീ ഺഴ഻ല്  കഺർഡ് ഇലലഺ ഺക്കഺന്  ുവണ്ട നടപട഻കള്  
സവ഼കര഻ക്കഽന്ന ഺീണന്നഽം അറ഻യ഻ച്ചു. 

ീ ഺഴ഻ല്  ്഻നങ്ങള്  കഽറയഽന്ന ഻ീെ കഺരണമഺയ഻ ീ ഺഴ഻ലഽറപ്പ് ഗ്പവിത്ത഻യഽീട 
ACTION PLAN  യ്യഺറഺക്കഽന്ന ഻ല്  ീ ഺഴ഻ലഺള഻കളുീട പെഺള഻ത്തം ഉണ്ടഺവഺറ഻ലല 
പഞ്ചഺയത്ത് ഉു്യഺരസ്ഥർ  ീന്നയഺണ് ACTION PLAN  യ്യഺറഺക്കഽന്നത്. ുയ ഻നഺല്  
ുണ് ീ ഺഴ഻ലഽം ീ ഺഴ഻ല്  ്഻നങ്ങളും കഽറഞ്ഞ് ുപഺകഽന്നത് എന്ന് ഗ്രഺമസഭയ഻ല്  
മറഽപട഻ നല്ക഻. 

ഗ്പവിത്ത഻ നടപ്പ഻ലഺക്ക഻യ ഭാ ഉടമകളുീട ുവശയമഺയ ുരസകള്  (ുപര്,അളവ്) 
എന്ന഻വ ഫയലഽകള഻ല്  സാക്ഷ഻ക്കഽീമന്ന് ഗ്രഺമസഭയ഻ല്  ഉറപ്പ് പറഞ്ഞഽ. 

ീ ഺഴ഻ല്  സ്ഥലീത്ത ീസൌകരയങ്ങള്  ഇലല എന്ന് ുമറ്റുമഺുരഺ,ീ ഺഴ഻ലഺള഻കുളഺ 
ഇ ഽവീര പഞ്ചഺയത്ത഻ല്  അറ഻യ഻ച്ച഻ട്ട഻ലല എന്നഽം സഽരക്ഷഺ സഺമഗ്ര഻കള്  
ഉടന് ീന്ന വ഻ രണം നടത്തഽം എന്ന് ഗ്രഺമസഭയ഻ല്  മറഽപട഻ പറഞ്ഞഽ. 

ഗ്രാമസഭ നിർദ്ദേശങ്ങള്  

ഗ്രാമസഭ നിർദ്ദേശങ്ങള്- രഞ്ചായത്ത് ഉദ്ദേയാരസ്ഥദ്ദരാട് 



1.ഒരഽ കഽടഽംബത്ത഻ന് ഒരഽ ീ ഺഴ഻ല്കഺർഡ് നല്കഽക. ന഻ലവ഻ല് രണ്ട് ീ ഺഴ഻ല്കഺർഡ്  

ഉള്ള കഽടഽംബങ്ങളുീട ീ ഺഴ഻ല് കഺർഡ് കീണ്ടത്ത഻ ുവശയമഺയ നടപട഻കള് ീചയ്യുക. 

2.ീ ഺഴ഻ല്കഺർഡ഻ല്  ീ ഺഴ഻ലഺള഻കളുീട ുഫഺുട്ടഺ,  പഞ്ചഺയത്ത് സ഼ല്, 
ീ ഺഴ഻ലഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട വ഻വരങ്ങള്  എന്ന഻വ ഉീണ്ടന്ന് ഉറപ്പ് വരഽത്തഽക. 
ുമറ്റ഻ന് ുവണ്ട ന഻ർു്ശങ്ങള്  നല്കഽക. 

3.ീ ഺഴ഻ല്കഺർഡ് പാര഻പ്പ഻ക്കഽന്ന ഻ന് ുമറ്റ്മഺർക്ക് ുവണ്ട പര഻ശ഼ലനം നല്കഽക. 

4.പഞ്ചഺയത്ത് സഺുെ ഻ക  വ഻ഭഺരം ഉു്യഺരസ്ഥർ ഗ്പവിത്ത഻ സ്ഥലങ്ങള്  
സന്ദർശ഻ച്ച് എസ്റ്റ഻ുമറ്റ്  യ്യഺറഺക്കഽക 

5.പഞ്ചഺയത്ത് ഉു്യഺരസ്ഥർ എസ്റ്റ഻ുമറ്റ഻നനഽസര഻ച്ച് ീ ഺഴ഻ല് ്഻നങ്ങള് DEMAND 

ീചയ്യുക. 

6.മസ്റ്റർ ുറഺള഻ല്  ുലഺക്ക് പഞ്ചഺയത്ത്, ഗ്രഺമ പഞ്ചഺയത്ത്  ലത്ത഻ീല ന഻ർവഹണ 
ഉു്യഺരസ്ഥരഽീട  ഻യ്യ ഻ുയഺടഽ കാട഻യ ഒപ്പ്,സ഼ല്  എന്ന഻വ ഉീണ്ടന്ന് 
ഉറപ്പുവരഽത്തഽക. 

7.ീ ഺഴ഻ല്കഺർഡഽള്ള ഭാ ഉടമകളുീട സ്ഥലങ്ങള഻ല്  ഗ്പവിത്ത഻ ീചുയ്യണ്ട ഽം, ഭാ 
ഉടമകളുീട ുപര് മസ്റ്റർ ുറഺള഻ല്  ഉള്ീപ്പടഽത്തഽകയഽം ീചയ്യുക. 

8.മണ്ണ് ജല സംരക്ഷണ ഗ്പവിത്ത഻കള്  ഉള്ീപ്പീടയഽള്ള ഗ്പവിത്ത഻കളുീട 
രഽണങ്ങളും, ഉപുയഺരവഽം, ഗ്പവിത്ത഻ ന഻ശ്ച഻ കഺലയളവ് വീര കഺത്ത് 
സാക്ഷ഻ുക്കണ്ട ഻ീെ ുവശയക യഽം ഭാ ഉടമകീള പറഞ്ഞ്മനസ഻ലഺക്കഽക. 

8.ഭാ ഉടമകളുീട സ്ഥലങ്ങള഻ല്  ീചയ്  ഗ്പവിത്ത഻കളുീട അളവഽകള്  
ന഻ർബന്ധമഺയഽം ഗ്പവിത്ത഻ ഫയല഻ല്  സാക്ഷ഻ക്കഽക. 

9.ഗ്പവിത്ത഻ സ്ഥലങ്ങള഻ല്  ഗ്പഥമ ശഽഗ്ശാഷ ക഻റ്റ്,  ണല്,കഽട഻ീവള്ളം,ഗ്കഷ് എന്ന഼ 
ീ ഺഴ഻ല്  സ്ഥലങ്ങള഻ീല ീസൌകരയങ്ങള്  ഉറപ്പ് വരഽത്തഽക. 

10.ീ ഺഴ഻ല്  സ്ഥലങ്ങള഻ല്  അപകടം സംഭവ഻ക്കഽകയഺീണെ഻ല്  ച഻ക഻ത്സഺ 
ീസൌകരയങ്ങള്  ീ ഺഴ഻ലഺള഻കള്ക്ക് ലഭ഻ക്കഽവഺന്  ുവണ്ട നടപട഻കള്  ീചയ്യുക. 

11.പദ്ധ് ഻ ുരംഭ മ഼റ്റ഻ംഗ്, ഗ്പവിത്ത഻ ുരംഭ഻ക്കഽന്നത് എന്ന഻വ വ഻ജ഻ലന് സ് & 

ുമഺണ഻റ്ററ഻ംഗ് സമ഻ ഻ അംരങ്ങീള കി യസമയത്ത് അറ഻യ഻ക്കഽക. 

12.ുമറ്റുമഺർ,ീ ഺഴ഻ലഺള഻കള്,വ഻ജ഻ലന്സ് & ുമഺണ഻റ്ററ഻ംഗ് സമ഻ ഻ അംരങ്ങള്  
എന്ന഻വർക്ക് ന഻ശ്ച഻  ഇടുവളകള഻ല്  പദ്ധ് ഻യഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട പര഻ശ഻ലനങ്ങള്  
നല്കഽക. 

13.ഗ്പവിത്ത഻ ഫയലഽകള഻ല്  സാക്ഷ഻ുക്കണ്ട ുകഗ്ന്ദസർക്കഺർ അനഽശഺസ഻ക്കഽന്ന 22 
ുരസകളും ഫയലഽകള഻ല്  ന഻ർബന്ധമഺയഽം ഉള്ീക്കഺള്ള഻ക്കഽക. 



14.പദ്ധ് ഻യഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട് പഞ്ചഺയത്ത഻ല്  സാക്ഷ഻ുക്കണ്ട രജ഻സ്റ്ററഽകള്  
കി യമഺയ഻ വിത്ത഻ുയഺടഽകാട഻ സാക്ഷ഻ക്കഽക. രജ഻സ്റ്ററഽകള്  ന഻ശ്ച഻  സമയങ്ങള഻ല്  
UPDATE ീചയ്യുക. 

15.ീ ഺഴ഻ലഽറപ്പ് ഗ്രഺമസഭ നടത്തഽകയഽം എീറ്റടഽത്ത് നടപ്പ഻ലഺക്കഽവഺന്  കഴ഻യഽന്ന 
ഗ്പവിത്ത഻കീള കഽറ഻ച്ച് ീ ഺഴ഻ലഺള഻കള്.വ഻ജ഻ലന്സ് & ുമഺണ഻റ്ററ഻ംഗ് സമ഻ ഻ 
അംരങ്ങള്  എന്ന഻വർക്ക് മനസ഻ലഺക്ക഻ീകഺടഽക്കഽകയഽം ീചയ്യുക. 

16.പരഺ ഻കളും അ ഻ന്ുമലഽള്ള നടപട഻കളും ബന്ധീപ്പട്ടവീര അറ഻യ഻ക്കഽക. 

ന഻ർു്ശങ്ങള്- ുമറ്റുമഺുരഺട് 

1.ീ ഺഴ഻ല്  കഺർഡ഻ല്  വ഻വരങ്ങള്  യഥഺസമയങ്ങള഻ല്  പാര഻പ്പ഻ക്കഽക 

2.മസ്റ്റർ ുറഺളുകള്  ീവട്ട഻ ഻രഽത്തലഽകള്  വരഽത്തഺീ  ഉത്തരവഺ്഻ത്തുത്തഺീട 
വിത്ത഻യഺയ഻ ൂകകഺരയം ീചയ്യുക. 

3.മസ്റ്റർ ുറഺള഻ല്  ീ ഺഴ഻ലഺള഻കളുീട 2 ഒപ്പുകള്  ുരസീപ്പടഽത്തഽക. 

4.മണ്ണ് ജല സംരക്ഷണ ഗ്പവിത്ത഻കള്  ഉള്ീപ്പീടയഽള്ള ഗ്പവിത്ത഻കളുീട 
രഽണങ്ങളും, ഉപുയഺരവഽം, ഗ്പവിത്ത഻ ന഻ശ്ച഻ കഺലയളവ് വീര കഺത്ത് 
സാക്ഷ഻ുക്കണ്ട ഻ീെ ുവശയക യഽം ഭാ ഉടമകീള പറഞ്ഞ്മനസ഻ലഺക്കഽക. 

5.ഭാ ഉടമകളുീട ല഻സ്റ്റും  സ്ഥലങ്ങള഻ല്  ീചയ്  ഗ്പവിത്ത഻കളുീട അളവഽകളും 
സാക്ഷ഻ക്കഽക. 

9.ഗ്പവിത്ത഻ സ്ഥലങ്ങള഻ല്  ഗ്പഥമ ശഽഗ്ശാഷ ക഻റ്റ്,  ണല്,കഽട഻ീവള്ളം,ഗ്കഷ് എന്ന഼ 
ീ ഺഴ഻ല്  സ്ഥലങ്ങള഻ീല ീസൌകരയങ്ങള്  ഉറപ്പ് വരഽത്തഽക. 

10.ീ ഺഴ഻ല്  സ്ഥലങ്ങള഻ല്  അപകടം സംഭവ഻ക്കഽകയഺീണെ഻ല്  ച഻ക഻ത്സഺ 
ീസൌകരയങ്ങള്  ീ ഺഴ഻ലഺള഻കള്ക്ക് ലഭ഻ക്കഽവഺന്  ുവണ്ട നടപട഻കള്  ീചയ്യുക. 

11.വ഻ജ഻ലന് സ് & ുമഺണ഻റ്ററ഻ംഗ് സമ഻ ഻ അംരങ്ങലഽീട ുപര് വ഻വരങ്ങള്  
ന഻ർബന്ധമഺയഽം അറ഻ഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽക.  

12.പദ്ധ് ഻ ുരംഭ മ഼റ്റ഻ംഗ്, ഗ്പവിത്ത഻ ുരംഭ഻ക്കഽന്നത് എന്ന഻വ വ഻ജ഻ലന് സ് & 

ുമഺണ഻റ്ററ഻ംഗ് സമ഻ ഻ അംരങ്ങീള കി യസമയത്ത് അറ഻യ഻ക്കഽക. 

13.ന഻ർവഹണ ഉു്യഺരസ്ഥർ, വ഻ജ഻ലന്സ് & ുമഺണ഻റ്ററ഻ംഗ് സമ഻ ഻ അംരങ്ങള്  മറ്റ് 
സഺമഽഹ഻ക ീപഺ ഽഗ്പവർത്തകർ  ഗ്പവിത്ത഻ സ്ഥലം സന്ദർശ഻ക്കഽന്ന സമയത്ത് 
ൂസറ്റ് ഡയറ഻യ഻ല്  സന്ദർശക കഽറ഻പ്പ഻ല്   ഻യ്യ ഻ുയഺടഽ കാട഻യ ഒപ്പ് 
ഗ്പവിത്ത഻യഽീട രഽണ-ു്ഺഷ ഫലങ്ങള്  ുരസീപ്പടഽത്തഽകയഽം ീചയ്യ഻ക്കഽക. 

 

 



നിർദ്ദേശങ്ങള്  - തതാഴിലാളികദ്ദളാട് 

1.രണ്ട് ീ ഺഴ഻ല്കഺർഡ് ൂകവശം ഉള്ള ീ ഺഴ഻ലഺള഻കള്  വ഻വരം പഞ്ചഺയത്ത഻ല്  
അറ഻യ഻ക്കഽക. 

2.ീ ഺഴ഻ല്  കഺർഡ഻ല്  ീ ഺഴ഻ലഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട വ഻വരങ്ങള്  ുരസീപ്പടഽത്തഽന്നഽണ്ട് 
എന്ന് ഉറപ്പ് വരഽത്തഽക. 

3.പദ്ധ് ഻യ഻ല്  ഉള്ീപ്പടഽത്ത഻ വഺർഡ഻ല്  ഏീറ്റടഽത്ത് നടത്തഺന്  കഴ഻യഽന്ന 
ഗ്പവിത്ത഻കള്  കീണ്ടത്ത഻ ീ ഺഴ഻ലഽറപ്പ് ഗ്രഺമസഭയ഻ല്  ന഻ർു്ശ഻ക്കഽക. 

4.ീ ഺഴ഻ല഻നഽുവണ്ട഻ പഞ്ചഺയത്ത഻ല്  വയക്ത഻ പരമഺുയഺ,കാട്ടമഺുയഺ അുപക്ഷ 
നല്കഽക.അുപക്ഷക്ക് ൂകപ്പറ്റ് രസ഻ത് വഺങ്ങഽക. 

5.ബന്ധീപ്പട്ട പരഺ ഻കള്  ഉു്യഺരസ്ഥർക്ക് ുരസഺമാലം നല്കഽക. 

 

 

 


