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ക്ക  

നമ്പര് 
ഉള്ളടക്കം ബ്പജക നമ്പര് 

1 കെര് ബ്പജക 

 
1 

2 ഉള്ളടക്കം 

 
2 

3 ആമുഖം  
 

 
3 

4 രീതിശോ കക്തം 4 

5 പഞ്ചോയത്ക അടിസ്ഥോനെിെരങ്ങൾ  5 

6 വതോഴിലുറപക പദ്ധതി അടിസ്ഥോന െിെരം 

 
6 

7 ഓ്ിറ്ക  നു െിബ്േയ ോക്ിയ  ക്പെൃത്ികളുവട ലിസ്റ്റക 

 
6 

8 ക്പെര്ത്ികളുവട പരിബ്ശോേന െിെരണം 

 
7 

9 അെകോശഅേിഷ്ഠ ിതനിരീക്ഷണങ്ങൾ 

 
7 

10 വതോഴിലോളികളുവട കട കൾ 8 

11 രജിസ്റ്റര് പരിബ്ശോേന  10 

12 ക്പെര്ത്ി ഫയലിവല 22 ബ്രഖകൾ  11 

13 CIB-  ിറ്ി ണ് ഇൻഫര്ബ് ഷ്ൻ ബ് ോര്്ക 12 

14 ബ്റോസ്ഗോര് ദിനം 

 
16 

15 െിജിലൻ ക ആൻ്ക  ബ് ോണിറ്റിംഗക   ിതി 

 
16 

16 നിരീക്ഷണങ്ങളും  

 
17 

17 നിര്ബ്േശങ്ങൾ  17 

18 ഉപ ംക്ഗഹം 18 

19 അനു ന്ധം-1-ഏവറ്ടുത്ു നടത്ോെുന്ന  ക്പെൃത്ികൾ 

 

19 

20 ക്പെൃത്ി നടന്ന ഭൂ ക്പബ്ദശത്ിനകവറ െിെരങ്ങൾ 19 

 

 

 

 

 

 

ആ ുഖം 
ഇന്ത്യയിൽ  ോേോരണക്ോരോയ ജനങ്ങളുവട വതോഴിൽ വെയ്യുെോനുള്ള അെകോശവത്  ംരക്ഷിേക 

നിലനിര്ത്ുന്നതിനോയി 2005 വ പകറ്ം ര് അഞ്ചോം തീയതി ബ്ദശീയ ക്ഗോ ീണ വതോഴിലുറപക 

നിയ ം നിലെിൽ െന്നു. അെിദഗ്ധ കോയിക വതോഴിലിൽ ഏര്വപടോൻ  ന്നദ്ധതയുള്ള 

ക്ഗോ ക്പബ്ദശങ്ങളിൽ അേിെ ിക്ുന്ന ഏവതോരു കുടും ത്ിനും ഒരു  ോമ്പത്ിക െര്ഷ്ം 100 

ദിെ ത്ിൽ കുറയോത് വതോഴിൽ ഉറപോക്ുന്നബ്തോവടോപം ഗുണബ് ന്മയുള്ളതും 

സ്ഥോയിയോയി്ുള്ളതും ഉൽപോദനക്ഷ െു ോയ ആസ്തികളുവട  ൃഷ്ടിയോണക ഈ പദ്ധതിയുവട 

 ുഖയ ലക്ഷയം.ദരിക്ദരുവട ഉപജീെനെും ആയി  ന്ധവപ് െിഭെോടിത്റ ശക്തിവപടുത്ുകയും 

 ോ ൂഹിക ോയി പിബ്ന്നോക്ം നിൽക്ുന്ന എല്ലോ കുടും ങ്ങവളയും പദ്ധതിയിൽ 
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ഉൾവപടുത്ുകയും പഞ്ചോയത്ക രോജക സ്ഥോപനങ്ങവള ശക്തിവപടുത്ുക  എന്നതും ഇതിൻവറ 

ലക്ഷയ ോണക. െിബ്ശഷ്തകൾ 

 

➢ നിയ ത്ിൻവറ പിൻ ല ുള്ള അെകോശോേിഷ്ഠ ിതപദ്ധതി 

➢ ക്ഗോ പഞ്ചോയത്ക ക്പബ്ദശത്ക തോ  ിക്ുന്ന 18 െയസ്സക പൂര്ത്ിയോയ 

ഏവതോരോൾക്ും പദ്ധതിയിൽ പങ്കോളിയോകോം 

➢  കക്തീക്ും പുരുഷ്നും തുലയ ബ്െതനം  

➢ പരിസ്ഥിതി  ംരക്ഷണം കോര്ഷ്ിക ബ് ഖലയിവല അടിസ്ഥോന  ൗകരയ 

െിക നം എന്നിെയകക്ക  ുൻഗണന 

➢ വതോഴിലോളികൾ തവന്ന ക്പെര്ത്ികൾ കവെത്ുകയും ആ ൂക്തണവത് 

 ഹോയിക്ുകയും വെയ്യുന്നു 

➢ ആ ൂക്തണത്ിലും നിര്െഹണത്ിലും തികഞ്ഞ  ുതോരയത 

➢ കരോറുകോവര ഇടനിലക്ോബ്രോ ഇല്ല 

➢ വപോതുജന പങ്കോളിത്ബ്ത്ോവട ബ്ല ര്  ഡ്ജറ്ക 

➢  ോങ്കക ബ്പോബ്സ്റ്റോഫീ ക െഴി  ോക്തം ബ്െതന െിതരണം 

➢ കമ്പയൂ്ര് ശൃംഖല െഴിയുള്ള ബ് ോണിറ്റിംഗക  ംെിേോനം 

➢ ക്ഗോ  ഭ പദ്ധതി ഓ്ിറ്ക വെയ്യുന്നു 

ബ്ദശീയ ക്ഗോ ീണ വതോഴിലുറപക പദ്ധതി ക്പകോരം ക്ഗോ പഞ്ചോയത്ക ക്പബ്ദശത്ക  നടപിലോക്ുന്ന 

 ുഴുെൻ ക്പെൃത്ികളും  ബ് ോഷ്യൽ ഓ്ിറ്ിങ്ങിനു െിബ്േയ ോക്ണവ ന്ന17(2) െകുപക 

നിഷ്കര്ഷ്ിക്ുന്നു പദ്ധതി ക്പെര്ത്ന വത്പറ്ിയും വപോതു േനംെിലെഴിക്ുന്നതിവനപറ്ിയും 

പൗര   ൂഹം നടത്ുന്ന  പര യെും  വതക്ന്ത്െു ോയ പരിബ്ശോേനയോണക ആണക ബ് ോഷ്യൽ 

ഓ്ിറ്ക അഥെോ  ോ ൂഹിക പരിബ്ശോേന .വതോഴിലുറപക നിയ ക്പകോരം െര്ഷ്ത്ിൽ രെുതെണ 

ബ് ോഷ്യൽ ഓ്ിറ്ക ക്ഗോ  ഭകൾ എല്ലോ െോര്്ിലും കൃതയ ോയി നടബ്ത്െതോണകബ് ോഷ്യൽ 

ഓ്ിറ്ക ലൂവട അഴി തി ഇല്ലോതോക്ുന്നതിനും  ുതോരയത ഉറപു െരുത്ുന്നതിനും കോരയക്ഷ ത 

െര്േിപിക്ുന്നതിനക   ത്ഭരണം ഉറപോക്ുന്നതിനും കഴിയുന്നു.പദ്ധതി പണം ശരിയോയ 

രീതിയിൽ െിലെഴിേി്ുെക എന്നും പണം വെലെഴിേക അതുവകോെക പദ്ധതിയുവട ലക്ഷയം 

കകെരിേി്ുെക എന്നും ഗുണബ്ഭോക്തോക്ളുവട ജീെിതത്ിൽ ഗുണകര ോയും  കോരയ ോയ  ോറ്ം 

ഉെോയി്ുെക എന്നക ബ് ോഷ്യൽ കവെത്ോൻ കഴിയുന്നുപദ്ധതി ആ ൂക്തണ്ണം. നിര്െഹണം, 

ബ് ോണിറ്റിംഗക തുടങ്ങി എല്ലോ െയക്തികളും ബ് ോഷ്യൽ ഓ്ിറ്ക ക്ഗോ  ഭയിൽ നിര് ന്ധ ോയും 

പവങ്കടുക്ണം. ഹോത്മോ ഗോന്ധി ബ്ദശീയ ക്ഗോ ീണ വതോഴിലുറപകപ ദ്ധതിയിൽ   ുഗ െും 

 ുതോരയെു ോയി ബ് ോഷ്യൽ ഓ്ിറ്ക നടത്ുന്നതിനക  ബ്കരളത്ിൽ   വതക്ന്ത് െു തലയുള്ള 

ബ് ോഷ്യൽ ഓ്ിറ്ക യൂണിറ്ക നിലെിൽെന്നു 

1.രീതിശോ കക്തം: തോവഴ പറയുന്ന രീതി അെലം ിേോണക ഈ റിബ്പോര്്ക തയ്യോറോക്ിയി്ുള്ളതക. 

➢ ഓ്ിറ്ക പ്ലോൻ  

➢ അഭി ുഖം  

➢ ഫയൽ പരിബ്ശോേന  

➢ ഫീൽ ക്  ന്ദര്ശനം, നിരീക്ഷണം  

➢ റഫറൻ ക: െിക നബ്രഖ, െോര്ഷ്ിക പദ്ധതി ബ്രഖ, എംഐഎ ക, രജിസ്റ്ററുകൾ 

➢ െിെരങ്ങളുവട ബ്ക്കോ്ീകരണം: ബ്ക്കോ ക വെരിഫിബ്ക്ഷ്ൻ, അെ ോനെ് െര്േ 

➢ കരടക റിബ്പോര്്ക തയ്യോറോക്ൽ 

2. പഞ്ചായത്് അടിസ്ഥാനവിവര്ങ്ങൾ     
1 ജില്ല കണ്ണൂര് 
2 ബ്ലോക്ക    പയ്യന്നൂര് 
3 അതിരുകൾ    

കിഴക്ക  പയ്യന്നൂര്  ുൻ ിപോലിറ്ി,കോബ്ങ്കോൽ ആലംപടമ്പക   
പടിഞ്ഞോറക  ക്തിക്രിപുര് പഞ്ചോയത്ക   
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വതക്ക  പയ്യന്നൂര്  ുൻ ിപോലിറ്ി  
െടക്ക പിലിബ്ക്ോടക ക്ഗോ പഞ്ചോയത്ക  

4 െിസ്തീര്ണം   223.65  

5 െോര് ക്  കളുവട എണ്ണം 14 

6 ജന ംഖയ  21105 

7 പ്ിക ജോതി 1179 

 പ്ിക ജോതി പുരുഷ്ൻ 571 

 പ്ിക ജോതി  ക ക്തീ 608 

8 സ്കൂ ൾ 3 

9 കുടും ക്ശീ യൂണിറ്ക 126 

10 അംഗൻെോടി 11 

11 ക്പോഥ ിക ആബ്രോഗയ ബ്കക്ന്ദം  1 

3.തതാഴിലുറപ്്പ പദ്ധതി അടിസ്ഥാന വിവര്ം 

വതോഴിൽ കോര്്ക ( ആവക) ആകകറ്ീെക വതോഴിൽ കോര്്ക  വതോഴിൽ കോര്്ക  (sc/എ ക,ടി) നൂറു ദിന വതോഴിൽ 

3319 1410 155 169 

4.വാര്ഡ് തലത്ില്   തതാഴിലുറപ്്പ പദ്ധതിയില് ര്ജി ്തറര് തെയ്തവര്ുതടവിവര്ങ്ങൾ 

വതോഴിൽ കോര്്ക ( ആവക) ആകകറ്ീെക വതോഴിൽ കോര്്ക  
ആകകറ്ീെക വതോഴിൽ കോര്്ക  

(sc/എ ക,ടി) 
നൂറു ദിന വതോഴിൽ 

 
277 104 26 1 

5.ഓഡിറ്്  നു വിദേയമാക്കിയ  ഗ്പവൃത്ിേളുതട ലിസ്്റ്റ 

ഗ്േ

ന 

ഗ്പവൃത്ിയുതട ദപര്് ഐ,ഡി ോലയള

വ് 

ഗ്പവൃത്ി 

േിനങ്ങൾ 

അെിദഗ്ധ 

ബ്െതനം 

െിദഗ്ധ 

ബ്െതനം 

 ാേനങ്ങളു

തട  ി ,ഐ 

,ബി 

ആതേ 

1 പേക്റികൃഷ്ിക്ക്നിലവ ോരു

ക്ൽഭോഗം1LD/323855 

3/12/18-
30/12/18 

1522 421594 0 0 421594 

2 പേക്റികൃഷ്ിക്ക്നിലവ ോരു

ക്ൽഭോഗം2LD/324312 

11/1/19-
31/1/19 

1374 380598 0 0 380598 

3 പേക്റികൃഷ്ിക്ക്നിലവ ോരു

ക്ൽഭോഗം3LD/333849 

5/2/19-
18/3/19 

1720 476440 0 0 476440 

4 വകോഴുമ്മൽ ുെയ ുതൽ ു

ബ്ക്ോടവയൽെവരയുള്ളബ്തോടി

ന്ത്ടയണനിര്മ്മോണംWC/333817 

26/11/18 

2/12/18 

159 44043 0 0 44043 

6.ഗ്പവര്ത്ിേളുതടപര്ിദശാേനവിവര്ണം 
 ക്പെൃത്ിയുവടബ്പരക എം  ുക്ിൽ  ഫീൽ്ക  പരിബ്ശോേന  

1 പേക്റികൃഷ്ിക്ക്നിലവ ോരുക്ൽ

ഭാഗം1LD/323855 

28010.17Mtr2 26010.17Mtr2 

2 പേക്റികൃഷ്ിക്ക്നിലവ ോരുക്ൽഭോ

ഗം2LD/324312 

25048.514Mtr2 25000Mtr2 

3 പേക്റിക്ക്നിലവ ോരുക്ൽഭോഗം3LD/
333849 

23589Mtr2 22589Mtr2 

4 വകോഴുമ്മൽ ുെയ ുതൽ ുബ്ക്ോടവ

യൽെവരയുള്ളബ്തോടിന്ത്ടയണനിര്

മ്മോണംWC/333817 

ആവകതടയണകൾ=1

2,ആവകനീളം=142.64 

Mtr2,െീതി=2Mtr 

12തടയണകളിൽഒവരണ്ണത്ിൻവറഅെശി

ഷ്ടം ോക്തംകെു.(െീതി1.50 ീ. നീളം6.50 ീ.)11 

തടയണകബ്ളോഅതിൻവറഅെബ്ശഷ്ിപുക

വളോഒന്നുംതവന്നകോണോനുെോയിരുന്നില്ല. 
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പേക്റിക്ക്നിലവ ോരുക്ൽഭോഗം1,2,3,LD/323855,LD/324312,LD/333849ഇെോര്്ിവല149ബ്പരുവട

ക്പബ്ദശത്ോണകപേക്റിക്ക്നിലവ ോരുക്ൽഎന്നക്പെര്ത്ിപൂര്ത്ീകരിേതക.എല്ലോെരുംപയര്,കുമ്പ

ളം,വെള്ളരി,വെെ, ത്ൻ,ഉഴുന്നകതുടങ്ങിയെകൃഷ്ിവെയ്തിരുന്നതോയിഭൂെുട കളിൽനിന്നു ന ി

ലോക്ോൻ ോേിേു. 8 

ബ്പരോണവയലിൽനിലവ ോരുക്ിയതകഅെര്പേക്റിെിളവെടുപിനുബ്ശഷ്ംെയലിൽവനൽകൃഷ്ി

വെയ്തി്ുെക.1ആളുവടപറമ്പിൽഇബ്പോൾബ്നക്ന്ത്െോഴനല്ലരീതിയിൽെിളവെടുക്ോൻപോകത്ിൽഉള്ള

തോയികോണവപ്ു.2 ബ്പര്പറമ്പിൽെീെുംപേക്റിന്തോയികെു.9 ബ്പരൂവടപറമ്പിൽ 

 ഞ്ഞൾ,കോ്ുെോഴ, തോള്തു ടങ്ങിയെന്തോയി കോണോൻ ോേിേു. 

 ോക്ിഭുരിഭോഗംബ്പരുംനിലംതരിശോക്ികോടു ൂടവപ്നിലയിലോണക.അതിൽ3 

ബ്പരുവടപറമ്പിൽഇബ്പോൾതടയണവെയ്യുന്നുെക. 

വകോഴുമ്മൽ ുെയ ുതൽ ുബ്ക്ോടവയൽെവരയുള്ളബ്തോടിന്ത്ടയണനിര്മ്മോണംWC/333817 

12തടയണകളിൽഒവരണ്ണത്ിൻവറഅെബ്ശഷ്ിപു ോക്തംകെു. ോക്ി11 തടയണകളുവട 

െബ്ശഷ്ിപുകൾ ബ്പോലുംകോണോൻ  ോേിേില്ല.  ഴയിൽ തകര്ന്നതോയോണക അറിയോൻ 

 ോേിേതക.െയലിൽആെശയത്ിനുവെള്ളംഉള്ള  യത്ോയിരുന്നുഈക്പെര്ത്ിപൂര്ത്ീകരിേ

തക.ആയതിനോൽ െയലിൽ കൂടുതൽ വെള്ളംകയറുന്ന  ോഹെരയ ുെോെുകയും 

ഭൂെുട കൾതവന്നബ്തോടിൻവറ തടയണവപോളിേു ോറ്ുകയുംവെയ്തതോയോണകഅറിയോൻ ോേിേതക. 

7.അവോശഅേിഷ്ഠ ിതനിര്ീക്ഷണങ്ങള് 

 ഹോത്മഗോന്ധി ബ്ദശീയക്ഗോ ീണ വതോഴിലുറപക നിയ ത്ിലൂവട ക്ഗോ ീണ ജനതയകക്ക വതോഴിൽ 

നല്കവപടുന്നബ്തോവടോപം അെരുവട പത്ു അെകോശങ്ങളും  ംരക്ഷിക്വപടുന്നു.ബ് ോഷ്യൽ 

ഓ്ിറ്ിലൂവട ക്പെൃത്ികളുവട പരിബ്ശോേനയും അബ്തോവടോപം വതോഴിലോളികളുവട 

പത്െകോശങ്ങളും ംരക്ഷിക്വപടുന്നുവെന്നും െിലയിരുത്ുന്നു.വതോഴിലുറപക നിയ ത്ിലൂവട 

വതോഴിലോളികൾക്ക ലഭയ ോയ അെകോശങ്ങവള കുറിേക തോവഴ പറയുന്നു. 

1. തതാഴില് ോര്ഡുമായി ബന്ധതപ്പവ: 

വതോഴിൽകോര് ക് ഒരുആേികോരികബ്രഖയോണക. ഹോത്മോ ഗോന്ധി ബ്ദശീയ ക്ഗോ ീണ വതോഴിലുറപക 

നിയ ത്ിവല വഷ്്യൂൾ 2 ക്പകോരം വതോഴിൽ കോര്്ിനക അബ്പക്ഷ നൽകുന്ന കുടും ങ്ങൾക്ക 15 

ദിെ ത്ിനകം തികേും വ ൗജനയ ോയി വതോഴിൽ കോര് ക്  ലഭയ ോക്ണവ ന്നക 

അനുശോ ിക്ുന്നു. കൂടോവത കൃതയ ോയ ഇടബ്െളകളിൽ കോര് ക് പുതുക്ി നൽബ്കെതു ോണക. 

വതോഴിൽ കോര് ക് വതോഴിലോളികളുവട കകെശം തവന്നയോണക  ൂക്ഷിബ്ക്െതക വതോഴിൽ 

ഏര്വപ് ദിെ ങ്ങൾ കൃതയ ോയി ബ്രഖ വപടുത്ിയിരിക്ുന്നു എന്നോൽ വതോഴിൽ കോര്്ിൽ 

അടിസ്ഥോന പര ോയി പൂരിപിബ്കെ എല്ലോ ഭോഗങ്ങളും ഒഴിഞ്ഞു കിടക്ുന്നു.വതോഴിലോളി 

വതോഴിൽ  ആെശയ വപ് തീയതി,ആെശയ വപ് കോലയളെക ബ്ജോലി ലഭയ ോയ കോലയളെക ലഭയ ോയ 

കൂലി  എന്നീ ഭോഗങ്ങൾ ഒന്നും തവന്ന പൂരിപിേി്ില്ല.ആയതിനോൽ കഴിഞ്ഞ  ോമ്പത്ീക െരകഷ്ം 

ഇതു വതോഴിലിൽ ഭോഗ ോയിരുന്നു എന്നക വതോഴിൽ കോര്്ിൽ നിന്നും  ന ിലോക്ോൻ 

 ോേിേിരുന്നില്ല 

2. തതാഴില് ലഭിക്കുന്നത്  ംബന്ധിച്ച്: 

വതോഴിൽ കോര്്ുള്ള ഏവതോരു കുടും ത്ിനും 100 ദിെ വത് അെിദഗ്ദ കോയിക വതോഴിലിനക 

അെകോശ ുെക. അബ്പക്ഷ നൽകിയോൽ കകപറ്ു രശീതക നൽകുകയും15 ദിെ ത്ിനകം 

വതോഴിൽ  ലഭയ ോക്ണവ ന്നും നിയ ത്ിൽ ക്പതിപോദിക്ുന്നു..അബ്പക്ഷ  വീകരിക്ുന്ന 

 ുറയകക്ക അബ്പക്ഷകനക കകപറ്ു രശീതക  നിര് ന്ധ ോയും നൽകണവ ന്നക നിയ ത്ിൽ 

അനുശോ ിക്ുന്നുെക . ഫയലിൽ വതോഴിൽആെശയപ്ുവകോെുള്ള109 

ബ്പര്ക്ഗൂപോയി  ര്പിേഎഴുതിതയ്യോറോക്ിയഅബ്പക്ഷകൾകോണവപ്ുവെങ്കിലുംഒന്നിനുംകക

പറകക്റ ീറ്കനൽകിയി്ില്ല.3/12/18  ുതൽ31/12/18 

െവരയോണകവതോഴിൽആെശയവപ്തോയികെവതങ്കിലുംഅബ്പക്ഷയിൽഅത്സ ര്പിേതീയതിബ്ര

ഖവപടുത്ിയി്ില്ല.വതോഴിലുറപക നിയ ക്പകോരം വതോഴിൽ ആെശയവപ്ു കഴിഞ്ഞോൽ 15 

ദിെ ത്ിനകം വതോഴിൽ ലഭയ ോക്ണവ ന്നുെക. െോര്്ിവല വതോഴിലോളികൾക്ക വതോഴിൽ 

ആെശയ ുള്ള   യങ്ങളിൽ  അബ്പക്ഷ   ര്പിക്ുന്ന  ുറയകക്ക 15 ദിെ ത്ിനകം വതോഴിൽ 

അനുെദിബ്ക്െതുെക .െോര്്ിവലവതോഴിലോളികൾക്ക15 ദിെ ത്ിനകംവതോഴിൽലഭിക്ോറുെക. 
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3.വതോഴിലില്ലോയ്മദവതനം: 

വതോഴിൽ ആെശയവപ്ു കഴിഞ്ഞോൽ 15 ദിെ ത്ിനകം വതോഴിൽ ലഭയ ോക്ോത്പക്ഷം 

വതോഴിലില്ലോയ്മ ബ്െതനം ലഭിക്ോൻ അെകോശ ുെക.15 

ദിെ ത്ിനകംതവന്നവതോഴിൽലഭിക്ോറുവെന്നുവതോഴിലോളികളിൽനിന്നുംഅറിയോൻ ോേിേി

്ുെക. 

4.തഷ്ല്്  ഓ് ദഗ്പാജേ്റ്്    ംബന്ധിച്ച്: 

െോര്്ിൽ ആെശയ ോയ െിക ന ക്പെൃത്ികൾ കവെത്ുന്നതിനക വതോഴിലോളികൾക്ക 

അെകോശം ഉെക. വതോഴിൽ കവെത്ുന്നതിനു വതോഴിലോളികളുവടയും ബ് റ്ിവെയും ഭോഗത്ക  

നിന്നും പങ്കോളിത് ുെോെുന്നുെക ,എന്നോൽ വതോഴിലുറപിൽ അനുെദനീയ ോയ ആസ്തി െിക ന 

ക്പെൃത്ികൾ കവെത്ുന്നതിനക െോര്്ിവല െിെിേ ബ് ഖലയിൽ ഉള്ളെരുവട പങ്കോളിത്ം 

ഉെോബ്െെതുെക.പഞ്ചോയത്ിൽെോര് ക്  തലത്ിൽ ക്ഗോ  ഭ രജി കവറര്   ൂക്ഷിക്ുന്നുെക ,

.െോര്്ിവല വപോതു ക്ഗോ  ഭയിൽ  ആണക വതോഴിലുറപക  ം ന്ധ ോയ ബ്യോഗം ബ്െര്ന്നതോയി 

കോണുന്നതക 

5.യാഗ്താ തെലവ ് ംബന്ധിച്ച്: 

വതോഴിലോളികൾക്ക തോ   സ്ഥലത്ുനിന്നും 5 കിബ്ലോ ീറ്ര് െുറ്ളെിൽ വതോഴിൽ 

ലഭിക്ുെോനുള്ള അെകോശ ുെക ,ക്പസ്തു ത പരിേിക്ു പുറത്ു  വതോഴിൽ വെബ്യ്യെ  ോഹെരയം 

ഉെോെുകയോവണങ്കിൽ യോക്തോ  ത്യോയി കൂലിയുവട 10% തുക നിലെിവല കൂലി ക്പകോരം  27 

രൂപ 10 കപ  ക്പെൃത്ി ദിെ ങ്ങളിൽ ലഭയ ോക്ണം. അഞ്ചകകിബ്ലോ ീറ്ര് പരിേിക്പുറം 

വതോഴിലുറപക ക്പെൃത്ി വെയ്തില്ല എന്നോണു വതോഴിലോളികളിൽ നിന്നും  ന ിലോക്ോൻ 

കഴിഞ്ഞതക. 

6.ഗ്പവൃത്ി സ്ഥലതത് ത ൌേര്യങ്ങൾ  ംബന്ധിച്ച്; 

വതോഴിലിടങ്ങളിൽ ലഭിബ്ക്െ അടിസ്ഥോന വ ൗകരയങ്ങളോയ ക്പഥ  ശുക്ശൂഷ്ോ  ംെിേോനങ്ങൾ ,

െിക്ശ    യവത് തണൽ  ൗകരയം, കുടിവെളളം എന്നിെ വതോഴിലോളികൾക്ക വ ൗജനയ ോയി 

ലഭയ ോബ്ക്െതുെക.വതോഴിലോളികളു ോയുള്ള കൂടിക്ോഴ്ചയിൽ 

 ന ിലോക്ോൻ ോേിേതകകുടിവെള്ളംഎല്ലോെരുംെീ്ിൽനിന്നുംവകോെവരുന്നുെക. 

.ക്പഥ ശുക്ശൂഷ്കിറ്കലഭിക്ോറുെക.എന്നോൽകകയുറ, കോലുറഎന്നിെലഭിക്ോറില്ല. 

അപേടങ്ങൾ  ംബന്ധിച്ച്: 

വതോഴിലുറപക ബ്ജോലിക്ിവട വതോഴിലോളികൾക്ക ഏവതങ്കിലും തരത്ിലുള്ള അപകടം 

 ംഭെിേു ബ്പോെുകയോവണങ്കിൽ നിയ ത്ിവല വഷ്്യൂൾ 2(5)ക്പകോരെുംഅദ്ധയോയം 9 വല 

പരോ ര്ശങ്ങളുവട അടിസ്ഥോനത്ിലും െികിൽ ോ വെലെുകളുവട ബ്രഖകൾ   ര്പിക്ുന്ന 

 ുറയകക്ക  ക്പസ്തു ത തുക  ുഴുെനും അനുെദിേു 

വകോടുബ്ക്െതോണക.വതോഴിലിടത്ുവെേകഒരോൾക്ക്സൂ രയോഘോതംഏറ്ി്ുെക.പബ്ക്ഷപഞ്ചോയത്ിൽെി

കിത്സോവെലെിനുഅബ്പക്ഷിേി്ില്ല. ില്ലുകൾഇബ്പോഴുംകകെശം ൂക്ഷിേി്ുെക.2019 

 ോര്േിൽആയിരുന്നുഅപകടംപറ്ിയതക. 

7.ദവതനം ലഭയമാക്കുന്നത്  ംബന്ധിച്ച്; 

വതോഴിലുറപക നിയ ത്ിൽ ത ക്ഷന് 3(2)ക്പകോരം  സ്റ്റര് ബ്റോളക കോലോെേി കഴിഞ്ഞു 

15ദിെ ത്ിനകം വതോഴിലോളികളുവട അവക്ൗെിൽ കൂലി ലഭിക്ുെോൻ അെകോശ ുെക . 

പഞ്ചോയത്ിൽ നിന്നും പതിനഞ്ചക ദിെ ത്ിനുളളിൽ എഫക.ടി.ഒ ജനബ്ററ്ക വെയ്തി്ുെക. 

15േിവ ത്ിനേംദവതനം ലഭയമായിതലങ്കില് നഷ്ട പര്ിഹാര്ം ലഭിക്കുവാനുള്ള 

അവോശം 

വതോഴിൽ പൂര്ത്ീകരിേു പതിനഞ്ചു ദിെ തകനുള്ളിൽ കൂലി ലഭിെിരുന്നിവലനകകിൽ  

കൂലിയുവട  0.05  ശത ോനം നഷ്ട പര്ിഹാര്ം ലഭിക്കുവാനുള്ള അവോശം 

ഉണ്ട്.പഞ്ചോയത്ിൽ നിന്നും പതിനഞ്ചക ദിെ ത്ിനുളളിൽ എഫക.ടി.ഒ ജനബ്ററ്ക വെയ്തി്ുെക. 

9.പര്ാ-തി പര്ിഹാര്ം  ംബന്ധിച്ച്: 
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വതോഴിലുറപു ോയി  ന്ധവപ് ഏവതങ്കിലുംകോരയത്ിൽ പരോതിയുെോകുന്ന പക്ഷം ആയതക 

ബ്രഖോ ൂലം പഞ്ചോയത്ിൽ പരോതിവപടോെുന്നതോണക ,ക്പസ്തു ത പരോതികൾ  വീകരിേു ര ീറ്ക  

നൽകുകയും പര ോെേി 7 ദിെ  പരിേിക്ുള്ളിൽ അബ്നവഷ്ിേു പരോതിക്ോരനക  റുപടി 

നൽബ്കെതോണക(section (19) .പരോതികൾ അറിയിക്ുന്നതിനുള്ള ബ്ടോൾ ക്ഫീ നമ്പരക (18004250143 ) 

വപോതുജനങ്ങൾക്ക കോണോെുന്ന രീതിയിൽ പഞ്ചോയത്ക ഓഫീ ിൽ ക്പദര്ശിപിബ്ക്െതുെക . 

പഞ്ചോയത്ിവല പരോതി രജിസ്റ്റര് പരിബ്ശോേിേബ്പോൾ ഇതുെവരയോയി രെു പരോതികൾ 

രജിസ്റ്ററിൽ ബ്രഖവപടുത്ിയതോയും അതിനുള്ള നടപടി  വീകരിേതോയും 

കോണവപ്ു.രെു0കൂലി കെകിയ പരോതി ആണക , 

10.ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്  നടത്ുന്നത്  ംബന്ധിച്ച്: 

വതോഴിലുറപിൽ ഏവറ്ടുത് ക്പെൃത്ികൾ ബ് ോഷ്യൽ ഓ്ിറ്ക  നടത്ുന്നതിൽ 

പങ്കോളികളോെുന്നതിനു വതോഴിലോളികൾക്ക അെകോശ ുെക.(വ ക്ഷൻ 17.2)  

8.തതാഴിലാളിേളുതടേടമേൾ 

1. കൃതയ  യത്കവതോഴിൽസ്ഥലത്കഹോജരോയിഒപക െയകക്ുക. 

2. വതോഴിലുറപകക്ഗോ  ഭയകക്കബ് ോഷ്യൽഓ്ിറ്കക്ഗോ  ഭയുംകൃതയ ോയിപവങ്കടുക്ുക 

3. ക്പകൃതി ംരക്ഷണത്ിനകആെശയ ോയക്പെൃത്ികൾഏവറ്ടുത്കനടപിലോക്ുക. 

4. ആസ്തി ൃഷ്ടിക്ുന്നക്പെൃത്ികൾ  കവെത്ിബ് റ്കവനയുംപഞ്ചോയത്കഅേികൃതവരയും   

 അറിയിക്ുക. 

9.ര്ജി ്തറര് പര്ിദശാേന 

. AMC ക്പകോര ുള്ള 7 രജിസ്റ്ററുകളുംഉെോയിരുന്നു.അെ തോവഴ പറയ്യുന്നു. 

തതാഴില് ോര്ഡ് ര്ജിസ്റ്റര്  . 

എം .ഐ .എ ിൽ നിന്നും വ്ൗണ്ബ്ലോ ക് വെയ്ത ബ്കോപിയിൽ െോര് ക്  തലത്ിൽ ഉള്ള എല്ലോ 

െിെരങ്ങളും ഉൾവപടുത്ിയി്ുെക.  

ഗ്ഗാമ ഭര്ജിസ്റ്റര് 

വതോഴിലുറപു ോയി  ന്ധവപ് ക്ഗോ  ഭകൾ ,തുടങ്ങിയെ ബ്രഖവപടുത്ുന്നതിനക ബ്യോഗങ്ങൾ  

െോര് ക്  തലത്ിൽ ക്പബ്തയക ക്ഗോ  ഭോ രജിസ്റ്റര്  ൂക്ഷിബ്ക്െതോണക.െോര് ക്  തലത്ിൽ ക്ഗോ  ഭ 

രജിസ്റ്റര്  ൂക്ഷിേി്ുെക 

തതാഴില് അദപക്ഷാ ര്ജിസ്റ്റര്  

വതോഴിൽ ആെശയവപ്ു ലഭിക്ുന്ന അബ്പക്ഷകളുവട െിെരങ്ങളും അതുക്പകോരം അെര്ക്ക 

വതോഴിൽ അനുെദിേതിനകവറ െിെരങ്ങളും  ക്പസ്തു ത രജിസ്റ്ററിൽ ബ്രഖവപടുത്ി വെബ്ക്െതോണക. 

MIS ൽ നിന്നും വ്ൗണ്ബ്ലോ ക് വെയ്ത ബ്കോപിയിൽ എല്ലോ െിെരങ്ങളും ഉൾവപടുത്ിയി്ുെക 

വര്ക്ക് ര്ജിസ്റ്റര്: 

വതോഴിലുറപിൽ നടപിലോക്ുന്ന ക്പെൃത്ികളുവട െിെരങ്ങൾ യഥോ  യം ക്പസ്തു ത രജിസ്റ്ററിൽ 

ബ്രഖവപടുവതെോതോണക.2018 19 കോലയളെിൽ വെയ്യുെോൻ ഉബ്േശിേിരുന്ന  ുഴുെൻ 

ഫയലുകളുബ്ടയും െിെരങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ   എം,വ എ.എ ക ൽ നിന്നും ്ൗണ്ബ്ലോ ക് വെയ്തു 

 ൂക്ഷിേിരിക്ുന്നു.(പഞ്ചോയത്ിവെ  ുഴുെൻ  ക്പെൃത്ികളും 

ആസ്തിര്ജിസ്റ്റര്: (സ്ഥിര ആസ്തികളുവട രജിസ്റ്റര്) 

ആസ്തിരജിസ്റ്റര് ൂക്ഷിേിരിക്ുന്നു ഇതുെവര വെയ്ത എല്ലോ ക്പെൃത്ികളും ബ്രഖ വപടുതിയി്ുെക  

പര്ാതി ര്ജിസ്റ്റര്: 

വതോഴിലുറപക പദ്ധതിയു ോയി  ന്ധവപ് ഏതു പരോതിയും െോക്ോബ്ലോ ,ബ്രഖോ ൂലബ് ോ 

ലഭിക്ുകയോവണങ്കില \                                  രജിസ്റ്ററിൽ ബ്രഖവപടുത്ുകയും നിര് ന്ധ ോയും 

കകപറ്ു ര ീതക പരോതിക്ോരനക നൽകുകയും ബ്െണം  .18004250143എന്ന ബ്ടോൾ ക്ഫീ നമ്പറിൽ 

പരോതികൾ ബ്രഖവപടുത്ോം എന്നുള്ള െിെരം വതോഴിലോളികൾക്ക ലഭയ ോക്ണം.പരോതി രജിസ്റ്റര് 

കൃതയ ോയി   ൂക്ഷിെിടുെക.ലഭിേ പരോതി അതിനു എടുത് നടപടി ക്ക ങ്ങൾ എന്നിെ 

കൃതയ ോയി ബ്രഖ വപടുത്ിയി്ുെക.എന്നോൽ ഓബ്രോ  ോമ്പത്ീക െര്ഷ്െും ബ്രജി കവറര് ബ്ലോ ക 
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വെയ്തതോയി കെില്ല.കൂലി ലഭിക്ോൻ കെകിയതിനക കഴിഞ്ഞ   ോമ്പത്ിക െരകഷ്ം രെു പരോതി 

ലഭിേതോയി കെു. 

തമറ്ീര്ിയല്ര്ജിസ്റ്റര് :  

വതോഴിലുറപിൽ ഏവറ്ടുക്ുന്ന ക്പെൃത്ികളുവട ഭോഗ ോയി െരുന്ന  ോേന  ോ ക്ഗികളുവട 

െോങ്ങൽ തീരു ോനം ,ഉപബ്യോഗം,നീക്ിയിരിപക,വെലെുകൾ എന്നിെ  ം ന്ധിേ െിെരങ്ങൾ 

 ുഴുെനും ക്പസ്തു ത രജിസ്റ്ററിൽ ബ്രഖവപടുബ്ത്െതോണക. 

10.ഗ്പവൃത്ി യലിതല 22 ദര്ഖേൾ 

 

എ .എം  ി ക്പകോരം ഒരു ക്പെൃത്ി ഫയലിൽ തോവഴപറയുന്ന ഇരുപത്ിരെു ബ്രഖകൾ 

നിര്ബന്ധ ോയും ഉെോയിരിബ്ക്െോതോണക. 

1.േവര്ദപജ് 

െോര്ഷ്ിക  ോസ്റ്റര്  ര്ക്ുലര് ക്പകോരം കെര്ബ്പജിൽ പഞ്ചോയത്ക െിെരങ്ങൾ, ജില്ല, ക്പെര്ത്ി 

നടപിലോക്ിയ െിെരങ്ങൾ, അടങ്കൽ തുക, ആവക വെലെക, നടത്ിയ തീയതി,   ുതലോയ 

െിെരങ്ങൾ ബ്രഖവപടുബ്ത്െതോണക.  പരിബ്ശോേിേ 4 ഫയലുകളിൽഒന്നിൽ ബ്പോലും െോര്ഷ്ിക 

 ോസ്റ്റര്  ര്ക്ുലര് ക്പകോര ുള്ള കെര് ബ്പജക കോണോൻ  ോേിേില്ല.  

2.തെേ് ലി ് റ് ്

െര്ക്ക ഫയലിൽ  ൂക്ഷിേിരിക്ുന്ന െിെരങ്ങളുവട പ്ികയും, അെയുവട ബ്പജക നമ്പറും 

ബ്രഖവപടുബ്ത്െ വെക്ക ലിസ്റ്റകഫയലിൽ  ൂക്ഷിബ്ക്െതോണക. പരിബ്ശോേിേരെു  

ഫയലുകളിൽഒരു ക്പെര്ത്ിഫയലുകളിൽ  വെകക ലി ക റ്കകോണോൻ  ോേിേില്ല. 

3.ആക്ഷൻപ്ലാന് 

ഒരു ജനകീയ ഇടവപടലിനകവറ ബ്നര്  ോക്ഷയം വതളിയി ക്ുന്ന ബ്രഖയോണക ആക്ഷൻ പ്ലോൻ 

ബ്കോപിക്ഗോ  ഭ നിര്ബ്േ. ശിക്ുന്ന ക്പെര്ത്ികൾ വഷ്ൽഫക ഓഫക ബ്ക്പോജക്ടിബ്ലക്ക  ോറ്ുകയും 

ഇതിൽനിന്നും  ുൻഗണന അടിസ്ഥോനത്ിൽ അതോതക  ോമ്പത്ിക െര്ഷ്ത്ിൽ ആെശയ ുള്ള 

ക്പെര്ത്ി വതരവഞ്ഞടുത്ക ആക്ഷൻ പ്ലോൻ തയ്യോറോക്ുകയും വെയ്യും ആക്ഷൻ പ്ലോനിൽ ഉൾവപ്  .

ക്പെര്ത്ി തവന്നയോബ്ണോ നടപിലോക്ിയതക എന്നക  നസ്സിലോക്ുന്നതിനും ആക്ഷൻപ്ലോൻ ബ്കോപി 

ഉപകരിക്ുന്നു.പരിബ്ശോേിേ ഫയലുകളിൽ  AMC ക്പകോരം നിര് ന്ധ ോയും ഉെോയിരിബ്ക്െ 

ആക്ഷൻ പ്ലോനിൻവറ ബ്കോപി  ൂക്ഷിേിരുന്നില്ല. 

4.എസ്റ്റിദമറ്്ഡിസ ന്ആന്ഡ്ദഗ്ഡായിങ ്

 ോബ്ങ്കതിക എസ്റ്റിബ് റ്ക പദ്ധതിയിൽ ഏവറ്ടുക്ുന്ന ഓബ്രോ ക്പെര്ത്ിക്ും  ംസ്ഥോന  ര്ക്ോര് 

െു തലവപടുത്ിയ അേികോര സ്ഥോനത്ിനകവറ അനു തിബ്യോടുകൂടിയ  ോബ്ങ്കതിക എസ്റ്റിബ് റ്ക 

ഉെോയിരിബ്ക്െതോണക.ഓബ്രോ ക്പെര്ത്ിക്ും എസ്റ്റിബ് റ്ിനകവറ  ംക്ഷിപ്തം, ്ിക ൻ, 

ക്പെര്ത്ിയുവട ക്പതീക്ഷിത ബ്ന്ങ്ങൾ െിശദീകരിക്ുന്ന  ോബ്ങ്കതിക കുറിപക തുടങ്ങിയെ 

ഉെോയിരിബ്ക്െതും വ കവര് ബ് ോഫകറ്ക വെയറിലൂവട ഓണ്കലനോയി 

അനു തികൾലഭയ ോബ്ക്െതു ോണക .എല്ലോ ഫയലുകളിലും െിശദ ോയഎസ്റ്റിബ് റ്ക ഉെോയിരുന്നു. 
എസ്റ്റിബ് റ്ിൽ  ോബ്ങ്കതികെിദഗ്ധരുവട ഒപക ഉെോയിരുന്നു. എസ്റ്റിബ് റ്കറിബ്പോര്്ക ബ്ക്പോജക്ടക റിബ്പോര്്ക 

ഇെ. ൂക്ഷിേിരുന്നു .ഒരുഫയലിലും,ജനകീയഎസ്റ്റിബ് റ്കഎന്നിെഉെോയിരുന്നില്ല. 

5.ഭര്ണാനുമതി 

ഒരു െോര്്ിൽ ഒരു െര്ഷ്ം നടപിലോക്ുന്ന വതോഴിലുറപക പദ്ധതി ക്പെര്ത്നങ്ങൾക്ക പഞ്ചോയത്ക 

ഭരണ   ിതി നൽകുന്ന അംഗീകോര ോണക ഭരണോനു തിപരിബ്ശോേിേ ഫയലുകളിൽ 

ഭരണോനു തി യുവട ബ്കോപി. ൂക്ഷിേിരുന്നില്ല. 

7. ംദയാജിതപദ്ധതി(േൺദവര്ജന് ്) 

ഓ്ിറ്ക  നു െിബ്േയ ോക്ിയ 3  ക്പെര്ത്ികൾക്ും ഈ ബ്രഖകൾ  ോേക ല്ല. 

8.ഡിമാന്ഡ്ദാം 
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ഡിമാന്ഡ്ദാം ൂക്ഷിേിരന്നു.3/12/18 വതോ്ക31/12/18 െവരവതോഴിൽബ്െണവ ന്നക109 

ബ്പര്ക്ഗൂപോയി  ര്പിേഅബ്പക്ഷഫയലിൽ ൂക്ഷിേിരുവന്നങ്കിലുംഅബ്പക്ഷയിൽതീയതിബ്രഖ

വപടുത്ിയി്ില്ല. 

9.വര്ക്ക്അദലാദക്കഷ്ന്ദാം 

വതോഴിൽ ആെശയവപ്െര്ക്ുവതോഴിൽ അനുെദിേുവകോെുള്ള െര്ക്ക അബ്ലോബ്ക്ഷ്ൻ 

ബ്ഫോംഈ ക്പെര്ത്ിയുവട ഫയലിൽ  ൂക്ഷിേിരുന്നില്ല . 

10.ഇമസ്റ്റര് ദറാൾ 

വതോഴിലോളികൾ വതോഴിൽ വെയ്യുന്ന തീയതി, ദിെ ം ഉൾവപവട ഹോജര് 

ബ്രഖവപടുത്ുന്നതിനുള്ള അടിസ്ഥോന ബ്രഖയോണക ഇ സ്റ്റര് ബ്റോൾ.ഇതിൽ ബ്ലോക്ക വ്െലപകവ ൻറക 

ഓഫീ ര്, പഞ്ചോയത്ക വ ക്ക്റി എന്നിെര് ഒപും,   ീലുംബ്രഖവപടുബ്ത്െതോണക.  ഇ- സ്റ്റര് 

ബ്റോളുകളിൽ ബ്ലോക്ക വ്െലപകവ ൻറക ഓഫീ ര്, പഞ്ചോയത്ക വ ക്ക്റി എന്നിെര് ഒപും,  

 ീലുംബ്രഖവപടുത്ിയി്ുെക തീയതി. ഇതിൽ വതോഴിലോളികളുവട ഒപുകൾ,  അെരുവട 

വതോഴിൽ ദിനങ്ങൾ,  കൂലി എന്നിെ ബ്രഖവപടുത്ിയി്ുെക . ോസ്റ്റര് ബ്റോളിൽ ഒപിടുന്ന 

ബ്കോളങ്ങളിൽ തീയതി എഴുതി്ുെയിരുന്നില്ല  സ്റ്റര് ബ്റോളിൽ  എം  ുക്ക   നമ്പര് 

ബ്രഖവപടുത്ിയില്ലപരിബ്ശോേനയ്യകക്ക െിബ്േയ ോക്ിയ െര്ക്ക  ഫയലിവല  സ്റ്റര് ബ്റോളിൽ 

വെ്ിത്ിരുത്ലുകൾ ഉെോയിരുന്നു,അെ തോവഴ പറയുന്നു 

S ക്പെൃത്ിയുവടബ്പരക  സ്റ്റബ്റോൾ

നമ്പര് 

ബ്പരക റി ോര്കക  ക 

1 പേക്റികൃഷ്ി

ക്ക്നിലവ ോരുക്ൽ

LD/323855 

12824 

 

105 ര ണിപി 

 

ഹോജറിൽഒപുവെേത്ിരുത്ിയിരിക്ുന്നു. 

12826 

 

12827 

100 പുഷ്പലതവക 

182ലക്ഷ്മിവക 

248 ക്ശീകലഎം 

ഹോജറിൽഒപുവെേത്ിരുത്ിയിരിക്ുന്നു 

2 പേക്റികൃഷ്ി

ക്ക്നിലവ ോരുക്ൽ

ഭോഗം2 LD/324312 

14156 
 
 
 

83  ോെിക്തിവക 

 

 

ആദയംനീല ഷ്ിബ്പനവകോെകഒപി്വീെും,

അബ്തഒപിനു ുകളിൽകറുപക ഷ്ിബ്പന 

വകോെുംഒപി്ിരിക്ുന്നു. 

15224 
15227 
15228 

25  ോേെിെിവക 

270 ക്ശീജ 

272 തങ്ക ണി 

31  ബ്രോജിനി 

32 പത്മിനിവക 

33 ക ലോക്ഷിവകടി 

ലീെുള്ളദിെ വത്ബ്കോളത്ിൽഒപി്തു

കോരണംഒപുകൾവെ്ിത്ിരുത്ിയിരിക്ു

ന്നു 

 

3 പേക്റികൃഷ്ി

ക്ക്നിലവ ോരുക്ൽ

ഭോഗം3  LD/333849 

18286 100പുഷ്പലതവക ഒപി്തുതിരുത്ിആ കവ ൻറക ോര്വക്ക്ചയ്തി

രിക്ുന്നു. 

11.തമഷ്ര്തമന്റ്പുസ്തേം (M Book) 

ക്പെര്ത്ി തുടങ്ങുന്നതിനക  ുമ്പും ബ്ശഷ്െും അളെുകൾ ബ്രഖവപടുത്ുന്നതിനുള്ള അടിസ്ഥോന 

ബ്രഖയോണക വ ഷ്ര്വ നകറക   ുക്ക..എല്ലോ ഫയലുകളിലും M book ഉെോയിരുന്നു.വ ഷ്ര്വ ൻറക 

 ുക്ിൽ നമ്പര് ബ്പജക നമ്പര് ഇെ ബ്രഖവപടുത്ിയി്ുെകഓെര് ിയര്, എൻജിനീയര് 

എന്നിെരുവട ഒപകവ ഷ്ര്വ നകറക   ുക്ിൽ ഉെോയിരുന്നു.പരിബ്ശോേനയകക്ക െിബ്േയ ോക്ിയ  

െര്ക്ക  ഫയലിലുംഎം  ുക്ക   ൂക്ഷിേിരുന്നു.എം  ുക്ിൽ അളെുകൾ ബ്രഖവപടുത്ുബ് ോൾ 

ക്പെൃത്ി വെയുന്ന ക്പബ്ദശം ഉട യുവട ബ്പരക , ര്ബ്േ നമ്പര് എന്നിെ ഉൾവപടുത്ി അളെുകൾ 

ഏബ്തോരോൾക്ും വെയ്ത ക്പെൃത്ികൾ കെു  ന ില്ലക്ുെോനും അളന്നു ത്ി് വപടുത്ുെോനും 

 ോേിക്ുന്ന രീതിയിൽ   ൂക്ഷിേിരിക്ുന്നു. 

12.തമറ്ീര്ിയല്ലിസ്റ്റ്: ോേക ല്ലകല 

13.ദവജ് ലിസ്റ്റ് 
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വതോഴിലോളികൾ എക്ത ദിെ ം ബ്ജോലി വെയ്തു എന്നതിനക അടിസ്ഥോനവപടുത്ി അെര്ക്ക 

നൽബ്കെ തുക അതോയതകകൂലി, ആയുേങ്ങൾക്ക വകോടുക്ുന്ന െോടക,   ൂര്േ കൂ്ുന്നതിനുള്ള 

തുക എന്നിെ എല്ലോം കോണിേു വകോെക പണം കക ോറുന്നതിനക ബ്െെി തയ്യോറോക്ുന്ന 

ക്പേോനവപ് ഒന്നോണക ബ്െജക ലിസ്റ്റക.   സ്റ്റര് ബ്റോൾ ക്പകോര ുള്ള ബ്െജക ലിസ്റ്റക എല്ലോ ഫയലിലും കോണോൻ 

 ോേിേു. 

14.മസ്റ്റര്ദറാൾ /യല്മാറ്സ്ലിപ്പുേൾ 

ഒരു  സ്റ്റര് ബ്റോൾ അെ ോനിെക 3 ദിെ ത്ിനകം തവന്ന അളെുകൾ  ന്ധവപ് ഉദയോഗസ്ഥൻ 

ബ്രഖവപടുത്ണം എന്നക നിയ ം അനുശോ ിക്ുന്നു.അളെുകളിൽ ക്ക ബ്ക്ടുകൾ ഉെോയോബ്ലോ, 

ഉപബ്യോഗിക്ുന്ന വ റ്ീരിയലിനകവറ കവോളിറ്ിയിൽ നിലെോരം കുറയകക്ുകബ്യോ, ഉയര്ന്ന എസ്റ്റിബ് റ്ക 

കോണിക്ുകബ്യോവെയ്യുന്നതക നിയ െിരുദ്ധ ോെുകയും വ ക്ഷൻ 25 അനുശോ ിക്ുന്ന ശിക്ഷകക 

െിബ്േയ ോബ്െെി െരുകയും വെയ്യും. എല്ലോ ഫയലുകളിലും ഫയൽ ക്ടോക്ിംഗക ബ്ഫോം അഥെോ 

 സ്റ്റര് ബ്റോൾ  ൂെകവ ൻറക സ്ലിപകഉെോയിരുന്നു.  ആരംഭിേ തീയതിയും അെ ോനിേ തീയതിയും 

ബ്രഖവപടുത്ിയിരുന്നു.  റ്ു ക്പേോനവപ് ബ്കോളങ്ങൾ MIS ൽ അപക ബ്ലോ ക് വെയ്ത തീയതി .ബ്െതനം 

അനുെദിേ   ുതലോയെ ബ്രഖവപടുത്ി യിരിക്ുന്നു. 

15. തമറ്ീര്ിയല് വൌച്ചര് ബില്: ോേക ല്ലകല 

16.ണ്ട് ഗ്ടാന്സ്ഫര് ഓര്ഡര് (FTO) 

പരിബ്ശോേിേ ഫയലുകളിൽ ഫെകക്ടോൻസ്ഫര്ഓര്്ര്(FTO) ഹോര് ക്  ബ്കോപി  ൂക്ഷിേി്ില്ല. 

17. ദറായല്റ്ി 

പരിബ്ശോേന  െിബ്േയ ോക്ിയ  ഒരു െര്ക്ക  ഫയലിലും ബ്റോയൽറ്ി  ോേക ല്ല 

18.ദാദ്ാഗ്ഗാ ്

ക്പെര്ത്ി തുടങ്ങുന്നതിനക  ുമ്പക ക്പെര്ത്ി നടന്നു വകോെിരിക്ുബ്മ്പോൾ ,   ക്പെര്ത്ി 

പൂര്ത്ീകരിേു കഴിയുബ്മ്പോൾ  തുടങ്ങിയഓബ്രോ ഘ്ത്ിവലയും ബ്ഫോബ്്ോകൾ ഫയലിൽ 

 ൂക്ഷിക്ണവ ന്നക നിഷ്കര്ഷ്ിേിരിക്ുന്നു 

.ഫയലിൽഅങ്ങവനയുള്ളഒരുബ്ഫോബ്്ോക്ഗോഫുംകോണോൻ ോേിേില്ല .  

19 .ജിദയാ ടാഗ്ഡ് ദാദ്ാ ് 

ക്പെര്ത്ി സ്ഥലം തിരിേറിയുന്നതിനുള്ള ഉപോേിയോണക ജിബ്യോ ടോഗ്ഡക ബ്ഫോബ്്ോ ക.  

എന്നോൽബ് ോഫകറ്ക  ബ്കോപി ഓഫീ ിൽ  ൂക്ഷിക്ുനുനകവടനകകിലും  ഇെ പരിബ്ശോേനയകക്ക 

െിബ്േയ ോക്ിയ ഒരു ഫയലിലുംജിബ്യോ ടോഗ്ഡക ബ്ഫോബ്്ോ ക ബ്കോപി  കോണോൻ  ോേിേില്ല. 

20 ഗ്പവൃത്ി പൂര്ത്ീേര്ണ  ാക്ഷയപഗ്തം 

ക്പെൃത്ി പൂര്ത്ീകരണ  ോക്ഷയപക്തം  ൂക്ഷിേിരുന്നില്ല. 

 21. ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്് റിദപ്പാര്്് 

എഎം ി ക്പകോര ുള്ള ബ് ോഷ്യൽ ഒ ോ്ിറ്ക നടപോക്ുന്നതക ഇബ്പോഴോണക. 

22.സ റ്്ഡയറി 

 ംസ്ഥോന  ര്ക്ോരിനകവറ നിര്ബ്േശക്പകോരംെര്ക്ക ഫയലിൽ  ൂക്ഷിബ്ക്െ 22  വത് 

ബ്രഖയോണക ക റ്ക്യറി.പരിബ്ശോേനയകക്ക  െിബ്േയ ോക്ിയ ക്പെൃത്ികൾ  ക റ്ക ്യറി 

 ൂക്ഷിേിരുന്നു,.വെക്ക ലിസ്റ്റക   പൂര്ണ ോയുംപൂരിപിേി്ുെക.ക റ്ക ്യറി യുവട ഒരു ഭോഗ ോണക  

െിജിലൻ ക ആൻ ക് ബ് ോണിറ്റിങക കമ്മിറ്ി..െിജിലൻ ക ആൻ ക്ബ് ോണിറ്റി  . ക റ്ക ്യറിയുവട 

 വറ്ോരു  ഒരു ഭോഗ ോണക ന്ദര്ശക കുറിപക:. ക റ്ക ്യറികളിൽ,  ന്ദര്ശകകുറിപിൽ 

െിഇഒ ോക്ത ോണകഒപുവെേിരിക്ുന്നതക.കുറിപില്ല. 

11.CIB-  ിറ്ി ൺ ഇന്ര്ദമഷ്ന് ദബാര്ഡ ്
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വതോഴിലുറപക പദ്ധതിയുവട  ുതോരയത ഉറപോക്ുന്നതിനു ബ്െെിയുള്ള ഒരു ഉപോേിയോണക 

 ിറ്ി ണ് ഇൻഫര്ബ് ഷ്ൻ ബ് ോര് ക് Para 25(a), schedule 1 അനു രിേക ഒരു ക്പെര്ത്ിയുവട 

അടിസ്ഥോന െിെരങ്ങൾ അതോയതക എസ്റ്റിബ് റ്ക തുക  ോേന ബ്െതന ഘടകങ്ങൾ യഥോര്ത്ഥ 

വെലെക വതോഴിൽ ദിനങ്ങൾ തുടങ്ങിയ െിെരങ്ങൾ  ോേോരണ ജനങ്ങൾക്ും ഗുണബ്ഭോക്തോ 

ക്ൾക്ും  നസ്സിലോകുന്ന രീതിയിൽ ക്പദര്ശിപിബ്ക്െതക അനിെോരയ ോണക..ഈ ബ് ോര് ക് 

സ്ഥോപിബ്ക്െതക ഓബ്രോ ക്പെര്ത്ിയുവടയും ആരംഭഘ്ത്ിൽ ആണക. ഓബ്രോ ക്പെര്ത്ിക്ും 

അനു ൃത ോയി നിഷ്കര്ഷ്ിേി്ുള്ള അളെുകളിൽ ഉള്ള ബ് ോര്്ുകൾ  ി ൻറകഉം ബ്കോണ്ക്കീറ്ും 

ഉപബ്യോഗിേക നിര്മ്മിേക സ്ഥോപിക്ണവ ന്നക നിയ ം അനുശോ ിക്ുന്നുെക. ഇരുമ്പക ,ടിൻ ,ഫകള 

ക്സകഷ്ീറ്ുകൾ തുടങ്ങിയെ ഉപബ്യോഗിേി്ുള്ള ബ് ോര്്ുകൾ സ്ഥോപിക്ുന്നതക നിയ െിരുദ്ധ ോണക. 

നിര്മ്മോണവേലെക െയക്തിഗത ക്പെര്ത്ികൾക്ക 3000 രൂപയും വപോതു ക്പെര്ത്ികൾക്ക 5000 

രൂപയും ആണക പര ോെേി െിലെക എന്നോണക ആനുെൽ  ോസ്റ്റര്  ര്ക്ുലര് നിഷ്കര്ഷ്ിക്ുന്നതക. 

 ിഐ ി അടങ്ങുന്ന ഒരു ബ്ഫോബ്്ോ െര്ക്ക ഫയലിൽ ഉൾവപടുത്ണം എന്നതക നിര് ന്ധ ോണക. – 

ക്ക ക്പെൃത്ിയുവട ബ്പരക എ കറിബ് റ്ക   എം  ുക്  ഫീൽ്ിവല െിെരങ്ങൾ 

1 പേക്റികൃഷ്ിക്ക്നിലവ ോരുക്ൽLD/323855 5000 0  ി ഐ  ി സ്ഥോപിേി്ില്ല 

2 പേക്റികൃഷ്ിക്ക്നിലവ ോരുക്ൽഭോഗം2 
LD/324312 

3000 0  ിഐ ിസ്ഥോപിേി്ില്ല 

3 പേക്റികൃഷ്ിക്ക്നിലവ ോരുക്ൽ 

ഭോഗം3 LD/333849 

3000 0  ിഐ ിസ്ഥോപിേി്ില്ല 

5 വകോഴുമ്മൽ ുെയ ുതൽ ുബ്ക്ോടവയൽെവര

ബ്തോടിന്ത്ടയണനിര്മ്മോണംWC/333817 

5000 0  ിഐ ിസ്ഥോപിേി്ില്ല 

12.ദറാസ്ഗാര്േിനം 

വതോഴിൽ ആെശയകത കൃതയ ോയി രജിസ്റ്റര് വെയ്യുന്നതിനും വതോഴിലോളികളുവട അര്ഹതകളും 

അെകോശങ്ങളും അെവര ബ് ോേയവപടുത്ുന്നതിനും പദ്ധതികൾ പരിഹരിക്ുന്നതിനു ോയി 

ബ്റോസ്ഗോര് ദിനം  ംഘടിപിബ്ക്െതോണക. ജൂണ്  ോ ത്ിൽ ദറാസ്ഗാര്േിനം നടത്ിയതായി 

േണ്ടു. 

13.വിജിലന് ് ആന്ഡ്  ദമാണിറ്റിംഗ് േമ്മിറ്ി(ജാഗ്ഗത ദമല്ദനാ്  മിതി 
 

ക്ഗോ പഞ്ചോയത്ിലും അഞ്ചക അംഗങ്ങളുള്ള ജോക്ഗത ബ് ൽബ്നോ്   ിതി രൂപീകരിബ്ക്െതോണക. 

ഇതിൽ പ്ികജോതി-പ്ികെര്ഗ െിഭോഗങ്ങൾക്ക ബ്െെക്ത ക്പോേോനയം നൽബ്കെതും പകുതി ബ്പര് 

 കക്തീകൾ ആയിരിബ്ക്െതു ോണക. ഏറ്െും കുറഞ്ഞ കോലയളെിബ്ലക്ക VMC വയ നിയ ിബ്ക്െതക 

ക്ഗോ  ഭയോണക. ക്പെര്ത്ി സ്ഥല  ന്ദര്ശ നം വതോഴിലോളികളു ോയി ആശയെിനി യം നടത്ൽ 

,ബ്രഖകളുവട പരിബ്ശോേന ,ക്പെര്ത്ി സ്ഥ ല  ൗകരയങ്ങളുവട പരിബ്ശോേന ,ക്പെര്ത്ികളുവട 

ഗുണനിലെോരം നിര്ണയിക്ൽ, തുക നിര്ണ യം ക്പെര്ത്ിയിൽ ഉടനീള ുള്ള റിബ്പോര്്ിംഗക 

ക്പെര്ത്ിയുവട  വഭോെവത്  ം ന്ധിേുള്ള ഗു ണപര ോയ െിലയിരുത്ൽ എന്നിെയോണക 

ക്പേോന െു തല. VMC എല്ലോ ക്പെര്ത്ികളും പരിബ്ശോേിബ്ക്െതും  ൂലയ നിര്ണയ രജിസ്റ്ററിൽ 

ബ്രഖവപടുബ്ത്െതും ബ് ോഷ്യൽ ഓ്ിറ്ക   യത്ക അെ ക്ഗോ  ഭയിൽ   ര്പിബ്ക്െതു ോണക 

VMC റിബ്പോര്്ക ഒരു വപോതുബ്രഖയോയി കരുബ്തെ തും ആെശയവപടുന്നതിനനു രിേക ഒരു വപോതു 

ബ്രഖയോയി പഞ്ചോയത്ക നിന്നും ലഭിബ്ക്െതും ആണക.6അംഗങ്ങളോണക നിലെിൽ  ഉള്ളതക.,  

ക്ക   ബ്പരക  

1 ആര്വക ുേോ ണി  - 9497435783 

2 എെിനോരോയണൻ- 9745770221 

3 െിരോ െക്ന്ദൻ- 9744051616 

4 പിഎംബ്ഗോെിന്ദൻ -  9544740560 

5  ബ്രോജിനിപിെി  -  9745941557 

6 അം ുജോക്ഷി - 8943580151 
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14.േതണ്ടത്ലുേൾ  

➢ െയലിൽകൃഷ്ിവെയ്തതവളവരകുറേുബ്പരക ോക്ത ോണകഇബ്പോൾഅെിവടവനൽകൃഷ്ിവെയ്തതക

ആയികെു ോക്ിഉള്ളഭൂരിഭോഗംബ്പരുംപറമ്പിൽനിലവ ോരുക്ിെിളവെടുപിനുബ്ശഷ്ംത

രിശോക്ിയി്ിരിക്ുന്നു 

➢ തടയണ നിര്മ്മോണം ക്പെര്ത്ി ആരംഭിേതക കോലോെസ്ഥയകക്ിണങ്ങും 

െിേ ോയിരുന്നില്ല.ആയതിനോൽആെശയത്ിനുവെള്ളംലഭയ ോയിരുന്നെയലിൽവെള്ളം

കൂടുകയുംതന്മൂലംഭൂെുട കൾതടയണവപോ്ിേുകളയുകയുംവെയ്തു.ഈക്പെര്ത്ിവകോെക

ഉബ്ദശിേഗുണംലഭിേില്ലഎന്നു ോക്ത ല്ലേനെിനിബ്യോഗംപോഴോയതോയുംകണക്ോക്ുന്നു. 

➢ വതോഴിലുറപക പദ്ധതിയുവട  ുതോരയത ഉറപു െരുത്ുന്നതിനക ക്പെൃത്ി 

ആരംഭിക്ുന്നതിനു  ുമ്പക പദ്ധതി െിെരങ്ങൾ അടങ്ങിയ ക്പോബ്ദശിക ഭോഷ്യിലുള്ള 

 ിറ്ി ണ് ഇൻഫര്ബ് ഷ്ൻ ബ് ോര് ക്  ക്പെൃത്ി സ്ഥലത്ക സ്ഥോപിേി്ില്ല. 

➢  ുഴുെൻ വതോഴിലോളികൾക്ും പഴയ വതോഴിൽ കോര് ക് പുതുക്ി പുതിയ വതോഴിൽകോര് ക് 

പഞ്ചോയത്ിൽ നിന്നും അനുെദിേി്ുെക 

➢ വതോഴിലോളികൾക്ക െിതരണം വെയ്ത പുതിയ വതോഴിൽ കോര്്ിൽ െിെരങ്ങൾ 

കൃതയ ോയി ബ്രഖവപടുത്ിയിരിക്ുന്നില 

➢  വതോഴിലുറപക നിയ ം അനുശോ ിക്ും  ക്പകോരം വതോഴിലോളികൾക്ക  ക്പെൃത്ി 

ഇടങ്ങളിൽ അടിസ്ഥോന വ ൗകരയങ്ങളിൽ ഉൾവപടുന്ന കയ്യുറ,കോലുറ എന്നിെകൂടി 

ലഭയ ോക്ുക. 

➢ വതോഴിലോളികൾ  വന്ത്ം നിലയകക്ക വതോഴിൽ  ആെശയവപ്തോയി കോണുെോൻ 

 ോേിവേങ്കിലും അബ്പക്ഷയിൽതീയതിബ്രഖപടുത്ിയി്ില്ല. 

➢ ക്പെൃത്ി അനുെദിേ ബ്ഫോറം ഫയലിൽ   ൂക്ഷിേതോയി കോണുെോൻ  ോേിേില്ല, 

➢ ക്പെര്ത്ി തുടങ്ങുന്നതിനക  ുൻപക കൃതയ ോയി പദ്ധതി ആരംഭ  ീറ്ിങക ബ്െരോറുവെന്നു  

 ുഴുെൻ വതോഴിലോളികളും അഭിക്പോയവപ്ക,ഇതു അഭിനന്ദന ര്ഹിക്ുന്നു  

➢ െിഎം ിയുവട അഭിക്പോയങ്ങൾ ക റ്ക ്യറിയിൽ കൃതയ ോയി ബ്രഖവപടുത്ിയി്ുെക. 

➢ െോര്ഷ്ിക  സ്റ്റര്  ര്ക്ുലര് ക്പകോരം ഒരു െര്ക്ക ഫയലിൽ22 ബ്രഖകൾ 

 ൂക്ഷിബ്ക്െതുെക.ഇെിവട 12 ബ്രഖകൾ ഫയലിൽ  ൂക്ഷിേി്ുെക. 

➢ വതോഴിലുറപക പദ്ധതി ഓഫീ ിൽ  ൂക്ഷിബ്ക്െ ഏഴു വറജിസ്റ്ററിൽ 

 ൂക്ഷിക്ുന്നുവെങ്കിലും അതക   യ ന്ധിത ോയി പൂര്ത്ീകരിേി്ില്ല . 

➢  ഓഫീ ിൽ ബ് ോഫകറ്ക  ബ്കോപിആയി അക്ഷോംശ ബ്രഖോംശങ്ങൾ അടയോളവപടുത്ിയ 

ജിബ്യോടോഗ്ഡക ബ്ഫോബ്്ോക്ഗോഫക   ൂക്ഷികുനുെക എങ്കിലും ഫയലുകളിൽ കോണോൻ  ോേിേില്ല. 

15.നിര്ദേശങ്ങൾ 

• ക്പോബ്ദശിക ഭോഷ്യിലുള്ള എസ്റ്റിബ് റ്ും ക്പെൃത്ി സ്ഥലങ്ങളിൽ ലഭയ ോക്ണം. 

• വതോഴിലുറപിൽ അനുെദനീയ ോയതും  ുൻഗണന ക്ക ത്ിലും ക്പെൃത്ികൾ ഏവറ്ടുക്ോൻ 

ക്ശദ്ധിബ്ക്െതുെക. 

• വതോഴിൽ അബ്പക്ഷകൾ ക്ഫെക  ഓഫീ ിൽ  വീകരിക്ുകയും ആയതിനു കകപറ്ക ര ീതക 

നൽകുകയും വെബ്യ്യെതോണക. 

• ബ് റ്ക  കൂ് ോയി അബ്പക്ഷ നൽകുബ്മ്പോൾ വതോഴിൽ ആെശയ  ുള്ളെവര ഉൾവപടുത്ി അബ്പക്ഷ 

വകോടുക്ോൻ ക്ശ ിക്ുക, 

• ഉബ്ദയോഗസ്ഥര് ബ്രഖകളിൽ ഒപുവെക്ുബ്മ്പോൾ തീയ്യതി കൂടി ബ്രഖവപടുബ്ത്െോതോണക. 

• പദ്ധതിയുവട ശരിയോയ രീതിയിലുള്ള നടത്ിപിനക െിഎം ിയുവട ഇടവപടലുകൾ ക്പെൃത്ി 

സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉെോബ്െെതുെക. 

• വതോഴിലുറപിൽ ഏവറ്ടുക്ുന്ന ക്പെൃത്ികളുവട  ആസ്തികൾ ദീര്ഘകോല നിലനിൽപിനക  

ആെശയ ോയ  ോബ്ങ്കതിക നിര്ബ്േശങ്ങൾവതോഴിലോളികൾക്ക ഓെര് ീയര്  ോര് നൽബ്കെതും 

പോലിക്ുന്നുവെന്നക  ഉറപു െരുബ്ത്െതു ോണക. 

• വെക്ക  ലവീഫക  ബ്പോവല ക്പോേോനയം ഉള്ള   കവറര് ബ്റോളിൽ യോവതോരു െിേ വെ്ിതിരുത്ലും 

പോടില്ല .കൃതയ ോയി ബ്രഖ വപടുത്ണം ഹോജര്  

•  സ്റ്റര് ബ്റോളിൽ ക്പസ്തു ത ക്പെൃത്ിയുവട അളെുകൾ ബ്രഖവപടുത്ുന്ന എം. ുക്ിൻവറ നമ്പര് 

ബ്രഖവപടുബ്ത്െതോണക.   

•  സ്റ്റര് ബ്റോളിൽ  ോക്ഷയവപടുത്ുന്ന ഉബ്ദയോഗസ്ഥര് തീയ്യതി കൂടി ബ്രഖവപടുത്ുെോൻ 

ക്ശദ്ധിബ്ക്െതുെക. 

• വതോഴിലിടങ്ങളിൽ അടിസ്ഥോന വ ൗകരയങ്ങൾനിര് ന്ധ ോയും ഒരുക്ണം. 
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• വതോഴിലിടങ്ങളിൽ നടക്ുന്ന അപകടങ്ങൾക്ക എക്തയും വപ്ന്നക െികിത്സ  ഹോയം ലഭയ 

 ോകുന്ന നടപടികൾ ഉെോകണം  

• ക്പെൃത്ികൾ തിരവഞ്ഞടുക്ുബ്മ്പോൾ അതതക ക്പബ്ദശത്ക അനുബ്യോജയ  ോയ,ആെശയ ോയ 

ക്പെൃത്ികൾഏവറ്ടുത്കനടത്ുക.െയലിൽആെശയത്ിനുവെള്ള ുള്ളബ്പോൾബ്തോടിനുതടയ

ണബ്പോലുള്ളക്പെര്ത്ികൾവെയ്യുബ്മ്പോൾആക്പെര്ത്ിവകോെകഉബ്ദശിേഫലംലഭിക്ുന്നില്ല.കൂ

ടോവതേനനഷ്ടെു ണകആയതിനോൽഭൂക്പബ്ദശത്ിനുഅനുബ്യോജയ ോയതുംകോലോെസ്ഥയകക്ീണ

ങ്ങുന്നതു ോയക്പെര്ത്ികൾവതരവഞ്ഞടുക്ുക 

• എല്ലോ ക്പെൃത്ികളിലും നിര് ന്ധ ോയും  ി ഐ  ി സ്ഥപിെിരിക്ണം 

ഉപ ംഗ്ഗഹം 

ക്പെര്ത്ികൾ തിരവഞ്ഞടുക്ുബ്മ്പോൾ അതീെ ജോക്ഗത പുലര്ബ്ത്െതുെക. ഭൂ ിവയ 

പുനരുജ്ജീെി പിക്ുന്നതിനു൦  അതുെഴി ുസ്ഥിര െിക നം  ോേയ ോകുന്നതിനും ലകക ഷ്യം 

വെേി്ുള്ള വതോഴിലുറപു പദ്ധതിയുവട പ്ലോനിംഗക , നടത്ിപക എന്നിെ  ോ ൂഹിക 

പോരിസ്ഥിക ോനദണ്ഡങ്ങൾ പോലിെക വകോെക ശോ കക്തീയ  ോയിത്വന്ന നടപിലോബ്ക്െതുെക. 

എങ്ങവനവയങ്കിലും ക്പെര്ത്ികൾ നടപിലോക്ി വെലെക കൂ്ുക എന്നുംവതോഴിലോളികൾക്ക 

വതോഴിൽ ദിനങ്ങൾ കൂ്ുക എന്നും  ോക്ത ോെരുതക നിലപോടുകൾ.   െയക്ത ോയ കോഴ്ചപോടില്ലോവത 

അശോ കക്തീയ ോയ രീതിയിൽ ക്പെര്ത്ികൾ വതവരവഞ്ഞടുക്ുന്നതും വെയ്യുന്നതും , 

കോലോനു ൃത ല്ലോത് ക്പെര്ത്ികൾ വെയ്യുന്നതും ഇതിനകവറ യഥോര്ത്ഥ ലക്ഷയവത് 

കളങ്കവപടുത്ുന്നതോയിെിഷ് ബ്ത്ോവട ബ്നോക്ി നിൽബ്ക്െി െരുന്നതക ആശങ്കോജനക ോണക. ഈ 

 ോ ൂഹിക പരിബ്ശോേന ഒരു ഉയിര്വത്ഴുബ്ന്നൽപിനു  ോേയ ോകുന്ന ക്പതയോശബ്യോവട 

ഈറിബ്പോര്്ക   ര്പിക്ുന്നു.  

അനു ന്ധം- 1- തതാഴിലുറപ്പുപദ്ധതിയില്ഏതറ്ടുത്്തെയ്യാന്പറ്ിയഗ്പവൃത്ിേൾ 

1.  വിഭാഗംഎ :ക്പകൃതിെിഭെപരിപോലനെു ോയി ന്ധവപ്വപോതുക്പെൃത്ികൾ 

2.  വിഭാഗംബി: 

  ൂഹത്ിൽഅെശതഅനുഭെിക്ുന്നെിഭോഗങ്ങൾക്ുള്ളെയക്തിഗതആസ്തികൾഖണ്ഡി

ക 5ൽപരോ ര്ശിക്ുന്നകുടും ങ്ങൾക്ക്മോക്തം 

3.  വിഭാഗം ി: 

ബ്ദശീയക്ഗോ ീണഉപജീെന ിഷ്ൻനി ന്ധനകൾഅനു രിക്ുന്ന വയം ഹോയ ംഘങ്ങ

ൾക്കവപോതുഅടിസ്ഥോന ൗകരയങ്ങൾ 

4.  വിഭാഗംഡി: ക്ഗോ ീണഅടിസ്ഥോന ൗകരയങ്ങൾ 

ഗ്പവൃത്ി പൂര്ത്ീേര്ിച്ച ഭൂഗ്പദേശങ്ങളുതട വിവര്ങ്ങൾ  

S പച്ചേര്ിക്ക് നിലതമാര്ുക്കല് 

1. ോര്തയായണി.

എം 

വക ുശീല തേമാേവി പിവിേണ്ണന് പിര്ാജന് പിമുര്ളീേര്ന് 

2 ക ലോക്ഷി.വക.

ടി 

എംലളിത 

എംക്പകോശൻ പിതമ്പോയി പിലക്ഷ്മി വകെന്ത്ു 

3 കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ

നമ്പയോര് 

വകദോബ് ോദരൻ 

നളിനിഎ 

 ോലകൃഷ്ണൻ

 ിപി ജോനകിഎം ശയോ ളപിെി 

4 

ക്പദീപകഎൻ 

ടി.കൃഷ്ണൻ 

ഭോരതി ി ഷ്ീജെി 

കോര്തയോയ

ണിെി 

പിടികോര്തയോയ

ണി 

5 

 ീനോക്ഷിവക.ടി 

വകഗീത  ബ്രോജിനിെി

െി 

പികുഞ്ഞിരോ 

ൻ എംകൃഷ്ണൻ െിനോരോയണൻ 

6 

പദ്മോെതി 

െിെിശങ്കരെോ

രയര് 

 ോലെക്ന്ദൻ

െി എംതമ്പോയി 

പിവകലക്ഷ്മി

ക്ു്ി ബ്െണുബ്ഗോപോലൻ 

7 

 ിനിബ് ോൾ 

െിഗിരീശൻ 

 െക്ന്ദൻവക കോര്തയോയണി എെികൃഷ്ണൻ പിപത്മനോഭൻ 

8 വകകൃഷ്ണൻന

മ്പയോര് 

െിവകകണ്ണൻ 

ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ടിജോനകി 

െികുഞ്ഞിരോ

 ൻ പികോര്തയോയണി 

9 

 ുേഎം 

െിക്പദീപൻ കല്ലയോണിവക

െി ശയോംകു ോര് 

കോര്തയോയ

ണി പിപദ്മോെതി 

10 

െിവക ോേെി 

 ോെിക്തി ി

ടി 

വകക്പകോശൻ ആര്ബ്ഗോെിന്ദ

ൻ 

പിഎംബ്ഗോെി

ന്ദൻ 

പിെികുഞ്ഞികൃ

ഷ്ണൻ 
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11 

പദ്മോെതി 

പി ോേെി പിനോരോയണൻ െിതമ്പോയി  ിന്ധുരോ െ

ക്ന്ദൻ 

െിക്ശീേരൻ 

12 പിഇ ോേെൻ രതകനകു ോരി പിരജനി പികൃഷ്ണൻ കീര്ത്ി െിദോബ് ോദരൻ 

13 

വക ുകുന്ദൻ 

കോര്തയോയണി

വക 

െിദയ വക ോേെൻ ലളിതപിഇ  ോെിക്തി.െി 

14 പിെിനോരോയണി ഗംഗോേരൻ  ോെിക്തി ഷ്ീലവകഎൻ ശോന്ത്കു ോരി വകരോേ 

15 പിപികല്ലയോണി വകഉഷ് ടി ുകു ോരൻ അനിൽകു ോര് എംകൃഷ്ണൻ വകക ലെല്ലി 

16 വകഎൻനളിനി ശോന്ത്കു ോരി ശോന്ത് തങ്ക ണിഎ ക പിെ ന്ത് വകദോബ് ോദരൻ 

17 

വകടിഗീത 

വകടിപുഷ്പെ

ല്ലി 

ബ്ഗോപി ിെി അനുപ യു വകെിക്പകോശ

ൻ 

വകശയോ ള 

18 

വകജനോര്ദനൻ 

പി ീനോക്ഷി  ുരളീേരൻ  ിരജിത ടിനോരോയണ

ൻ 

ആര്വകജനോര്ദന

ൻ 

19 

ഇന്ദിരോഭോയക 

വകകുഞ്ഞി

കൃഷ്ണൻ 

 ര വതി വകകരുണോക

രൻ 

പിലളിത വകടി തയനോരോ

യണൻ 

20 

 ര വതിയമ്മ 

കുഞ്ഞിക്ണ്ണ

ൻ 

വകബ്ഹ ലത വകെിജയൻ ടികൃഷ്ണൻ  ോേെൻ ോഷ്ക 

21 

പിവകരോബ്ജക്ന്ദൻ 

വകകൃഷ്ണൻന

മ്പയോര് 

രോേോകൃഷ്ണൻ

വക 

പികുഞ്ഞികൃ

ഷ്ണൻ 

വക ീനത്ക ടികൃഷ്ണൻ 

22 

രോേോകൃഷ്ണൻ 

ര യ  ികൃഷ്ണൻ പികുഞ്ഞിപോര്

െതി 

 ിതമ്പോയി ബ്ദെകികണ്ണൻ 

23 

വകബ്ഗോെിന്ദൻ 

ബ്രണുക  ുരളീേരൻ

വകഇ 

പിനോരോയണൻ  ിതമ്പോൻ എംഅര്േന 

24 

ടിരോജീെൻ 

അക്മ്മ  തയഭോ വക എംഎൻ ോേു

ലി 

വകടി ോേെ

ൻ 

 ോേെൻ 

25 

 രിതവക 

വകടിശോരദ വകനോരോയണി

യമ്മ 

ഉഷ്കു ോരി അശവതിവക

െി 

 

ക്ഗോ  ഭ നിര്ബ്േശങ്ങൾ 

1. വതോഴിലിടങ്ങളിൽ അടിസ്ഥോന ൗകരയം ലഭിക്ുന്നില്ല 

2. വതോഴിലോളികൾ വതോഴിലിനോയി അബ്പക്ഷ അബ്പക്ഷ എഴുതിനൽകോറുവെങ്കിലും 

അബ്പക്ഷയിൽഅതക   ര്പിക്ുന്ന തീയതി ബ്രഖവപടുത്ോറില്ല 

3.ഒരു ക്പെര്ത്ിയിലും  ി ഐ  ി സ്ഥോപിക്ോറില്ല 

4.  ോസ്റ്റര് ബ്റോളുകൾപൂരിപിക്ുബ്മ്പോൾബ്െെക്ത ക്ശദ്ധ വകോടുക്ോറില്ല 

വതോഴിലുറപകഉബ്ദയോഗസ്ഥരിൽ നിന്നും ലഭിേ  റുപടി 

1. വതോഴിലോളികൾക്ക 15 ദിെ ത്ിനുള്ളിൽ വതോഴിൽ ലഭയ ോക്ോറുെക 

2. കകയുറ കോലുറ ബ്പോവലയുള്ള  ൗകരയങ്ങൾ  റ്ു  ംസ്ഥോനങ്ങവള ബ്പോവല ബ്കരളത്ിൽ 

ആെശയ ില്ല 

ക്ഗോ  ഭതീരു ോനങ്ങൾ 

1.ബ് റ്ക  ുബ്ഖന എല്ലോ വതോഴിലോളികളുംഒപി് വതോഴിലിനോയി ഉള്ള അബ്പക്ഷ തീയതി ഉൾവപടുത്ി 

പഞ്ചോയത്ക ക്ഫെകെകഓഫീ ക െഴി െഴി നൽകോൻ തീരു ോന ോയി 

2.കകയുറകോലുറഎന്നി െ ലഭിക്ുന്നതിനോയി പഞ്ചോയത്ിൽ അബ്പക്ഷ നൽകോൻ തീരു ോനിേു 

3.ക്പെര്ത്ി തുടങ്ങുന്നതിനക  ുമ്പക  ി ഐ  ിസ്ഥോപിക്ോൻതീരു ോനിേു 

 

 

 

 


