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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  4 

6 വതോഴിലുറപക പദ്ധതി അടിസ്ഥോന െിെരം 

 
5 

7 ഓ്ിറ്ക  നു െിബ്േയ ോക്ിയ  ക്പെൃത്ികളുവട ലിസ്റ്റക 

 
5 

8 ക്പെര്ത്ികളുവട പരിബ്ശോേന െിെരണം 

 
5 

9 അെകോശഅേിഷ്ഠ ിതനിരീക്ഷണങ്ങൾ 

 
 

10 വതോഴിലോളികളുവട കട കൾ 

 
7 

11 രജിസ്റ്റര് പരിബ്ശോേന  7 

12 ക്പെര്ത്ി ഫയലിവല 22 ബ്രഖകൾ  8 

13 CIB-  ിറ്ി ൺ ഇൻഫര്ബ് ഷ്ൻ ബ് ോര്്ക 10 

14 ബ്റോസ്ഗോര് ദിനം 

 
11 

15 െിജിലൻ ക ആൻ്ക  ബ് ോണിറ്റിംഗക   ിതി 11 

16 നിരീക്ഷണങ്ങളും  

 
12 

17 നിര്ബ്േശങ്ങൾ  12 

18 ഉപ ംക്ഗഹം  12 

19 അനു ന്ധം-1-ഏവറ്ടുത്ു നടത്ോെുന്ന  ക്പെൃത്ികൾ 

 

12 

20  ക്പെൃത്ി നടന്ന ഭൂ ക്പബ്ദശത്ിനകവറ െിെരങ്ങൾ  13 

21 ക്ഗോ  ഭ തീരു ോനങ്ങൾ 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ആ ുഖം 
ഇന്ത്യയില്  ോേോരണക്ോരോയ ജനങ്ങളുവട വതോഴില് വെയ്യുെോനുള്ള അെകോശവത്  ംരക്ഷിച്ചക 

നിലനിര്ത്ുന്നതിനോയി 2005 വ പകറ്ം ര് അഞ്ചോം തീയതി ബ്ദശീയ ക്ഗോ ീണ വതോഴിലുറപക 
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നിയ ം നിലെില് െന്നു. അെിദഗ്ധ കോയിക വതോഴിലില് ഏര്വപടോൻ  ന്നദ്ധതയുള്ള 

ക്ഗോ ക്പബ്ദശങ്ങളില് അേിെ ിക്ുന്ന ഏവതോരു കുടും ത്ിനും ഒരു  ോമ്പത്ിക െര്ഷ്ം 100 

ദിെ ത്ില് കുറയോത് വതോഴില് ഉറപോക്ുന്നബ്തോവടോപം ഗുണബ് ന്മയുള്ളതും 

സ്ഥോയിയോയിട്ുള്ളതും ഉല്പോദനക്ഷ െു ോയ ആസ്തികളുവട  ൃഷ്ടിയോണക ഈ പദ്ധതിയുവട 

 ുഖയ ലക്ഷയം.ദരിക്ദരുവട ഉപജീെനെും ആയി  ന്ധവപട് െിഭെോടിത്റ ശക്തിവപടുത്ുകയും 

 ോ ൂഹിക ോയി പിബ്ന്നോക്ം നില്ക്ുന്ന എല്ലോ കുടും ങ്ങവളയും പദ്ധതിയില് 

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 പദ്ധതിയില് 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 

➢ കമ്പയൂട്ര് ശൃംഖല െഴിയുള്ള ബ് ോണിറ്റിംഗക  ംെിേോനം 

➢ ക്ഗോ  ഭ പദ്ധതി ഓ്ിറ്ക വെയ്യുന്നു 

ബ്ദശീയ ക്ഗോ ീണ വതോഴിലുറപക പദ്ധതി ക്പകോരം ക്ഗോ പഞ്ചോയത്ക ക്പബ്ദശത്ക  നടപിലോക്ുന്ന 

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

നിഷ്കര്ഷ്ിക്ുന്നു പദ്ധതി ക്പെര്ത്ന വത്പറ്ിയും വപോതു േനംെിലെഴിക്ുന്നതിവനപറ്ിയും 

പൗര   ൂഹം നടത്ുന്ന  പര യെും  വതക്ന്ത്െു ോയ പരിബ്ശോേനയോണക ആണക ബ് ോഷ്യല് 

ഓ്ിറ്ക അഥെോ  ോ ൂഹിക പരിബ്ശോേന .വതോഴിലുറപക നിയ ക്പകോരം െര്ഷ്ത്ില് രെുതെണ 

ബ് ോഷ്യല് ഓ്ിറ്ക ക്ഗോ  ഭകൾ എല്ലോ െോര്്ിലും കൃതയ ോയി നടബ്ത്െതോണകബ് ോഷ്യല് 

ഓ്ിറ്ക ലൂവട അഴി തി ഇല്ലോതോക്ുന്നതിനും  ുതോരയത ഉറപു െരുത്ുന്നതിനും കോരയക്ഷ ത 

െര്േിപിക്ുന്നതിനക   ത്ഭരണം ഉറപോക്ുന്നതിനും കഴിയുന്നു.പദ്ധതി പണം ശരിയോയ 

രീതിയില് െിലെഴിച്ചിട്ുെക എന്നും പണം വെലെഴിച്ചക അതുവകോെക പദ്ധതിയുവട ലക്ഷയം 

കകെരിച്ചിട്ുെക എന്നും ഗുണബ്ഭോക്തോക്ളുവട ജീെിതത്ില് ഗുണകര ോയും  കോരയ ോയ  ോറ്ം 

ഉെോയിട്ുെക എന്നക ബ് ോഷ്യല് കവെത്ോൻ കഴിയുന്നുപദ്ധതി ആ ൂക്തണ്ണം. നിര്െഹണം, 

ബ് ോണിറ്റിംഗക തുടങ്ങി എല്ലോ െയക്തികളും ബ് ോഷ്യല് ഓ്ിറ്ക ക്ഗോ  ഭയില് നിര് ന്ധ ോയും 

പവങ്കടുക്ണം. ഹോത്മോ ഗോന്ധി ബ്ദശീയ ക്ഗോ ീണ വതോഴിലുറപകപ ദ്ധതിയില്   ുഗ െും 

 ുതോരയെു ോയി ബ് ോഷ്യല് ഓ്ിറ്ക നടത്ുന്നതിനക  ബ്കരളത്ില്   വതക്ന്ത് െു തലയുള്ള 

ബ് ോഷ്യല് ഓ്ിറ്ക യൂണിറ്ക നിലെില്െന്നു 

1.രീതിശോ കക്തം:തോവഴ പറയുന്ന രീതി അെലം ിച്ചോണക ഈ റിബ്പോര്ട്ക തയ്യോറോക്ിയിട്ുള്ളതക. 

1. ഓ്ിറ്ക പ്ലോൻ 

2. അഭി ുഖം  

3. ഫയല് പരിബ്ശോേന  

4. ഫീല് ക്  ന്ദര്ശനം, നിരീക്ഷണം  
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5. റഫറൻ ക: െിക നബ്രഖ, െോര്ഷ്ിക പദ്ധതി ബ്രഖ, എംഐഎ ക, രജിസ്റ്ററുകൾ 

6. െിെരങ്ങളുവട ബ്ക്കോ്ീകരണം: ബ്ക്കോ ക വെരിഫിബ്ക്ഷ്ൻ, അെ ോനെട് െര്ച്ച 

7. കരടക റിബ്പോര്ട്ക തയ്യോറോക്ല് 

2. പഞ്ചായത്് അടിസ്ഥാനവിവര്ങ്ങൾ     
1 ജില്ല കണ്ണൂര് 
2 ബ്ലോക്ക    പയ്യന്നൂര് 
3 അതിരുകൾ    
കിഴക്ക  പയ്യന്നൂര്  ുൻ ിപോലിറ്ി,കോബ്ങ്കോല് ആലംപടമ്പക   
പടിഞ്ഞോറക  ക്തിക്രിപുര് പഞ്ചോയത്ക    
വതക്ക  പയ്യന്നൂര്  ുൻ ിപോലിറ്ി  
െടക്ക പിലിബ്ക്ോടക ക്ഗോ പഞ്ചോയത്ക  

4 െിസ്തീര്ണം   223.65  

5 െോര് ക്  കളുവട എണ്ണം 14 

6 ജന ംഖയ  21105 പട്ിക ജോതി 1179 

7 സ്കൂ ൾ 3 

8 കുടും ക്ശീ യൂണിറ്ക 126 

9 അംഗൻെോടി 11 

10 ക്പോഥ ിക ആബ്രോഗയ ബ്കക്ന്ദം  1 

3.തതാഴിലുറപ്്പ പദ്ധതി അടിസ്ഥാന വിവര്ം 

വതോഴില് കോര്്ക  
ആകകറ്ീെക വതോഴില് 

കോര്്ക  

വതോഴില് കോര്്ക  

(sc/എ ക,ടി) 
നൂറു ദിന വതോഴില് 

3319 1410 155 169 

4.വാർഡ് തലത്ില്   തതാഴിലുറപ്്പ പദ്ധതിയില് ര്ജി ്തറർ തെയ്തവര്ുതടവിവര്ങ്ങൾ 

വതോഴില് കോര്്ക ( 

ആവക) 

ആകകറ്ീെക വതോഴില് 

കോര്്ക  

ആകകറ്ീെക വതോഴില് കോര്്ക  

(sc/എ ക,ടി) 
നൂറു ദിന വതോഴില് 

270  60 8 2 
5.ഓഡിറ്് നു വിദേയമാക്കിയ  ഗ്പവൃത്ിേളുതട ലിസ്റ്റ് 

ഗ്േ

ന 

ഗ്പവൃത്ിയുതട ദപര്് വർക്ക്  

ഐ,ഡി 

ോലയള

വ് 

ഗ്പവൃത്ി 

േിനങ്ങൾ 

അെിദഗ്ധ 

ബ്െതനം 

െിദഗ്ധ   ോേനങ്ങളുവട 

തുക ി ,ഐ , ി 

ആതേ 

1 പച്ചക്റികൃഷ്ിക്ക്നിലവ ോരു

ക്ല്-ഭോഗ०1 LD/324313 

26/11/18
-03/1/19 

1441 399157 0 0 399157 

2 പച്ചക്റികൃഷ്ിക്ക്നിലവ ോരു

ക്ല്-ഭോഗ०2LD/330154 

11/01/19
14/02/19 

1539 426303 0 0 426303 

3 പച്ചക്റികൃഷ്ിക്ക്നിലവ ോരു

ക്ല്-ഭോഗ०3 LD/339121 
26/02/19
11/03/19 

961 266197 0 0 266197 

6.ഗ്പവർത്ിേളുതടപര്ിദശാേനവിവര്ണം 

 ക്പെൃത്ിയുവടബ്പരക എം  ുക്ില് ബ്രഖ 

വപടുത്ിയ അളെക 

ഫീല്്ക  പരിബ്ശോേന 

പരിബ്ശോേനയില് കെ 

അളെുകൾ 

1 പച്ചക്റികൃഷ്ിക്ക്നിലവ ോരുക്ല്ഭോ

ഗ०-1LD/324313 

26495.827m2  

26245.227m2 

 പച്ചക്റികൃഷ്ിക്ക്നിലവ ോരുക്ല്ഭോ

ഗ०-2LD/330154. 
27888.593m2 26088.593m2 
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 പച്ചക്റികൃഷ്ിക്ക്നിലവ ോരുക്ല്ഭോ

ഗ०-3 
17365.00m2 16814.60m2 

ഈെോര്്ിവല175 ബ്പരുവടക്പബ്ദശത്ുആണകപച്ചക്റികൃഷ്ിക്ക്നില വ ോരു ക്ല് എന്ന 

ക്പെൃത്ിപൂരകതികരിച്ചതക.ഇെരില് 171 ബ്പരുവട സ്ഥല० ന്ദര്ശിച്ചു.51 ബ്പര് 2 നില०ഉള്ള 

െരോയിരുന്നു.ഭൂരിഭോഗ०ബ്പരു०െയലില് കൃഷ്ി വെയ്തെരോയിരുന്നു.3 ബ്പരുവട നില०തരിശോക്ി 
ഇട്ിരിക്ുന്നതോയോണക കെതക.29 ബ്പരുവട നില०കോടു ൂടിയ നിലയിലു०കോണവപട്ു.പറമ്പുകളില് 

കൃഷ്ി വെയ്തതില് പയര്,കുമ്പള०,  ുളകക,ഞോറക,  തീറ്പുല്ലകഎന്നിെ കോണോൻ  ോേിച്ചു.െയലില് 

വനല്കൃഷ്ിയു०കോണോൻ  ോേിച്ചിരുന്നു. 

7.അവോശഅേിഷ്ഠ ിതനിര്ീക്ഷണങ്ങള് 

 ഹോത്മഗോന്ധി ബ്ദശീയക്ഗോ ീണ വതോഴിലുറപക നിയ ത്ിലൂവട ക്ഗോ ീണ ജനതയകക്ക വതോഴില് 

നല്കവപടുന്നബ്തോവടോപം അെരുവട പത്ു അെകോശങ്ങളും  ംരക്ഷിക്വപടുന്നു.ബ് ോഷ്യല് 

ഓ്ിറ്ിലൂവട ക്പെൃത്ികളുവട പരിബ്ശോേനയും അബ്തോവടോപം വതോഴിലോളികളുവട 

പത്െകോശങ്ങളും ംരക്ഷിക്വപടുന്നുവെന്നും െിലയിരുത്ുന്നു.വതോഴിലുറപക നിയ ത്ിലൂവട 

വതോഴിലോളികൾക്ക ലഭയ ോയ അെകോശങ്ങവള കുറിച്ചക തോവഴ പറയുന്നു. 

തതാഴില് ോർഡുമായി ബന്ധതപ്പവ: 

വതോഴില്കോര് ക് ഒരുആേികോരികബ്രഖയോണക. ഹോത്മോഗോന്ധി ബ്ദശീയ ക്ഗോ ീണ വതോഴിലുറപക 

നിയ ത്ിവല വഷ്്യൂൾ 2 ക്പകോരം വതോഴില്കോര്്ിനക അബ്പക്ഷ നല്കുന്ന കുടും ങ്ങൾക്ക15 

ദിെ ത്ിനകം തികച്ചും വ ൗജനയ ോയി വതോഴില് കോര് ക്  ലഭയ ോക്ണവ ന്നക 

അനുശോ ിക്ുന്നു. കൂടോവത കൃതയ ോയ ഇടബ്െളകളില് കോര് ക് പുതുക്ി നലകബ്കെതു ോണക. 

വതോഴില്കോര് ക് വതോഴിലോളികളുവട കകെശം തവന്നയോണക  ൂക്ഷിബ്ക്െതക.വതോഴിലില് 

ഏര്വപട് ദിെ ങ്ങൾകൃതയ ോയി ബ്രഖവപടുത്ിയിരിക്ുന്നു എന്നോല് വതോഴില്കോര്്ില് 

അടിസ്ഥോന പര ോയി പൂരിപിബ്കെ എല്ലോ ഭോഗങ്ങളും ഒഴിഞ്ഞു കിടക്ുന്നു.വതോഴിലോളി 

വതോഴില്  ആെശയ വപട് തീയതി,ആെശയ വപട് കോലയളെക ബ്ജോലി ലഭയ ോയ കോലയളെക ലഭയ ോയ 

കൂലി  എന്നീ ഭോഗങ്ങൾ ഒന്നും തവന്ന പൂരിപിച്ചിട്ില്ല.ആയതിനോല് കഴിഞ്ഞ  ോമ്പത്ീക െരകഷ്ം 

ഇതു വതോഴിലില് ഭോഗ ോയിരുന്നു എന്നക വതോഴില്കോര്്ില്നിന്നും  ന ിലോക്ോൻ 

 ോേിച്ചിരുന്നില്ല 

തതാഴില് ലഭിക്കുന്നത്  ംബന്ധിച്ച്: 

വതോഴില് കോര്്ുള്ളഏവതോരുകുടും ത്ിനും100 ദിെ വത് 

അെിദഗ്ദകോയികവതോഴിലിനകഅെകോശ ുെക. അബ്പക്ഷ നല്കിയോല് 

കകപറ്ുരശീതകനല്കുകയും15 ദിെ ത്ിനകം വതോഴില്  ലഭയ ോക്ണവ ന്നും നിയ ത്ില് 

ക്പതിപോദിക്ുന്നു..അബ്പക്ഷ വീകരിക്ുന്ന ുറയകക്കഅബ്പക്ഷകനകകകപറ്ുരശീതകനിര് ന്ധ ോ

യും നല്കണവ ന്നകനിയ ത്ില് അനുശോ ിക്ുന്നുെക.ലഭിച്ച ഫയലുകളില് വതോഴില് 

അബ്പക്ഷകൾ ഉെോയിരുന്നില്ല. വതോഴിലുറപകനിയ ക്പകോരംവതോഴില് ആെശയവപട്ുകഴിഞ്ഞോല് 

15 ദിെ ത്ിനകം വതോഴില് ലഭയ ോക് ണവ ന്നുെക. െോര്്ിവല വതോഴിലോളികൾ വക്ക്തോഴില് 

ആെശയ ുള്ള  യങ്ങളില്  അബ്പക്ഷ  ര്പിക്ുന്ന ുറയകക്ക15 ദിെ ത്ിനകം വതോഴില് 

അനുെദിബ്ക്െതുെക. 15ദിെ ത്ിനുള്ളില് വതോഴില്ലഭിക്ോറുെക 

എന്നോണകവതോഴിലളികളില്നിന്നുംഅറിയോൻ ോേിച്ചതക.  

തതാഴിലില്ലായ്മദവതനം: 

വതോഴില് ആെശയവപട്ു കഴിഞ്ഞോല് 15 ദിെ ത്ിനകം വതോഴില് ലഭയ ോക്ോത്പക്ഷം 

വതോഴിലില്ലോയ്മ ബ്െതനം ലഭിക്ോൻ അെകോശ ുെക.15 ദിെ ത്ിനകംത വന്നവതോഴില് 

ലഭിക്ോറുവെന്നു വതോഴിലോളികളില്നിന്നുംഅറിയോൻ ോേിച്ചിട്ുെക. 

തഷ്ല്്  ഓ ്ദഗ്പാജേ്റ്്    ംബന്ധിച്ച്: 

െോര്്ില് ആെശയ ോയ െിക ന ക്പെൃത്ികൾ കവെത്ുന്നതിനക വതോഴിലോളികൾക്ക 

അെകോശം ഉെക. വതോഴില് കവെത്ുന്നതിനു വതോഴിലോളികളുവടയും ബ് റ്ിവെയും ഭോഗത്ക  

നിന്നും പങ്കോളിത് ുെോെുന്നുെക ,എന്നോല് വതോഴിലുറപില് അനുെദനീയ ോയ ആസ്തി െിക ന 
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ക്പെൃത്ികൾ കവെത്ുന്നതിനക െോര്്ിവല െിെിേ ബ് ഖലയില് ഉള്ളെരുവട പങ്കോളിത്ം 

ഉെോബ്െെതുെക.പഞ്ചോയത്ില്െോര് ക്  തലത്ില് ക്ഗോ  ഭ രജി കവറര്   ൂക്ഷിക്ുന്നുെക ,

.െോര്്ിവല വപോതു ക്ഗോ  ഭയില്  ആണക വതോഴിലുറപക  ം ന്ധ ോയ ബ്യോഗം ബ്െര്ന്നതോയി 

കോണുന്നതക 

യാഗ്താ തെലവ്  ംബന്ധിച്ച്: 

വതോഴിലോളികൾക്ക തോ   സ്ഥലത്ുനിന്നും 5 കിബ്ലോ ീറ്ര് െുറ്ളെില് വതോഴില് ലഭിക്ുെോനുള്ള 

അെകോശ ുെക ,പരിേിക്ു പുറത്ു  വതോഴില് വെബ്യ്യെ  ോഹെരയം ഉെോെുകയോവണങ്കില് 

യോക്തോ  ത്യോയി കൂലിയുവട 10% തുക നിലെിവല കൂലി ക്പകോരം  27 രൂപ 10 കപ  ക്പെൃത്ി 

ദിെ ങ്ങളില് ലഭയ ോക്ണം. അഞ്ചകകിബ്ലോ ീറ്ര് പരിേിക്പുറം വതോഴിലുറപക ക്പെൃത്ി വെയ്തില്ല 

എന്നോണു വതോഴിലോളികളില് നിന്നും  ന ിലോക്ോൻ കഴിഞ്ഞതക. 

ഗ്പവൃത്ി സ്ഥലതത് ത ൌേര്യങ്ങൾ  ംബന്ധിച്ച് 

;വതോഴിലിടങ്ങളില് ലഭിബ്ക്െഅടിസ്ഥോനവ ൗകരയങ്ങളോയക്പഥ ശുക്ശൂഷ്  ०െിേോനങ്ങൾ, 

െിക്ശ   യവത്തണല്  ൗകരയം, കുടിവെളളം എന്നിെ വതോഴിലോളികൾ വക്ക്സൗജനയ ോയി 

ലഭയ ോബ്ക്െതുെക.  . വതോഴിലോളികളു ോയുള്ള കൂടിക്ോഴ്ചയില്  ന ിലോക്ോൻ ോേിച്ചതക. 

കുടിവെള്ളം അെര്വകോെുെരോറുെക. കകയുറ,കോലുറ എന്നിെ ആദയ കോലത്ക 

ലഭിച്ചിരുവന്നങ്കിലു०ഇബ്പോൾ ലഭിക്ോറില്ല.,ആദയകോല ത്കക്പഥ  ക്ശുക്ശുഷ്കിറ്കകിട്ിയിട്ുെക. 

ഇബ്പോൾ ലഭിക്ോറില്ല. 

അപേടങ്ങൾ  ംബന്ധിച്ച്:വതോഴിലുറപക ബ്ജോലിക്ിവട വതോഴിലോളികൾക്ക ഏവതങ്കിലും 

തരത്ിലുള്ള അപകടം  ംഭെിച്ചു ബ്പോെുകയോവണങ്കില് നിയ ത്ിവല വഷ്്യൂൾ 

2(5)ക്പകോരെുംഅദ്ധയോയം 9 വല പരോ ര്ശങ്ങളുവട അടിസ്ഥോനത്ിലും െികില് ോ 

വെലെുകളുവട ബ്രഖകൾ   ര്പിക്ുന്ന  ുറയകക്ക  ക്പസ്തു ത തുക  ുഴുെനും അനുെദിച്ചു 

വകോടുബ്ക്െതോണക.പഞ്ചോയത്ിനക െികിത്സോവച്ചലെിനക ആയുള്ള  ില്ലക വകോടുവത്ങ്കിലും 

 ഹോയം കിട്ിയിരുന്നില്ല എന്നോണക അറിയോൻ  ോേിച്ചതക. 

ദവതനം ലഭയമാക്കുന്നത്  ംബന്ധിച്ച്; 

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

15ദിെ ത്ിനകം വതോഴിലോളികളുവട അവക്ൗെില് കൂലി ലഭിക്ുെോൻ അെകോശ ുെക . 

പഞ്ചോയത്ില് നിന്നും പതിനഞ്ചക ദിെ ത്ിനുളളില് എഫക.ടി.ഒ ജനബ്ററ്ക വെയ്തിട്ുെക. 

എങ്കിലുംജൂകലവതോട്ുള്ളകൂലിആര്ക്ുംതവന്നലഭിച്ചിട്ില്ലനിലെില് ബ്കക്ന്ദ  രകകോരില് നിന്നും 

ഫെക  ലഭയ ോകതിരിക്ുന്ന  ോഹെരയത്ില്  ോക്ത ോണക ബ്െതനം ലഭിക്ോൻ  കെകുന്നതക 

15േിവ ത്ിനേംദവതനം ലഭയമായിതലങ്കില് നഷ്ട പര്ിഹാര്ം ലഭിക്കുവാനുള്ള 

അവോശം 

വതോഴില് പൂര്ത്ീകരിച്ചു പതിനഞ്ചു ദിെ തകനുള്ളില് കൂലി ലഭിെിരുന്നിവലനകകില്  

കൂലിയുവട  0.05  ശത ോനം നഷ്ട പര്ിഹാര്ം ലഭിക്കുവാനുള്ള അവോശം 

ഉണ്ട്.പഞ്ചോയത്ില് നിന്നും പതിനഞ്ചക ദിെ ത്ിനുളളില് എഫക.ടി.ഒ ജനബ്ററ്ക വെയ്തിട്ുെക.. 

പര്ാ-തി പര്ിഹാര്ം  ംബന്ധിച്ച്: 

വതോഴിലുറപു ോയി  ന്ധവപട് ഏവതങ്കിലുംകോരയത്ില് പരോതിയുെോകുന്ന പക്ഷം ആയതക 

ബ്രഖോ ൂലം പഞ്ചോയത്ില് പരോതിവപടോെുന്നതോണക ,ക്പസ്തു ത പരോതികൾ  വീകരിച്ചു ര ീറ്ക  

നല്കുകയും പര ോെേി 7 ദിെ  പരിേിക്ുള്ളില് അബ്നവഷ്ിച്ചു പരോതിക്ോരനക  റുപടി 

നല്ബ്കെതോണക(section (19) .പരോതികൾ അറിയിക്ുന്നതിനുള്ള ബ്ടോൾ ക്ഫീ നമ്പരക (18004251004 ) 

വപോതുജനങ്ങൾക്ക കോണോെുന്ന രീതിയില് പഞ്ചോയത്ക ഓഫീ ില് ക്പദര്ശിപിബ്ക്െതുെക . 

പഞ്ചോയത്ിവല പരോതി രജിസ്റ്റര് പരിബ്ശോേിച്ചബ്പോൾ ഇതുെവരയോയി രെു പരോതികൾ 

രജിസ്റ്ററില് ബ്രഖവപടുത്ിയതോയും അതിനുള്ള നടപടി  വീകരിച്ചതോയും 

കോണവപട്ു.രെു०കൂലി കെകിയ പരോതി ആണക , 
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ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്  നടത്ുന്നത്  ംബന്ധിച്ച്: 

വതോഴിലുറപില് ഏവറ്ടുത് ക്പെൃത്ികൾ ബ് ോഷ്യല് ഓ്ിറ്ക  നടത്ുന്നതില് 

പങ്കോളികളോെുന്നതിനു വതോഴിലോളികൾക്ക അെകോശ ുെക.(വ ക്ഷൻ 17.2)  

8.തതാഴിലാളിേളുതടേടമേൾ 

1. കൃതയ  യത്കവതോഴില്സ്ഥലത്കഹോജരോയിഒപക െയകക്ുക. 

2. വതോഴിലുറപകക്ഗോ  ഭയകക്കബ് ോഷ്യല്ഓ്ിറ്കക്ഗോ  ഭയുംകൃതയ ോയിപവങ്കടുക്ുക 

3. ക്പകൃതി ംരക്ഷണത്ിനകആെശയ ോയക്പെൃത്ികൾഏവറ്ടുത്കനടപിലോക്ുക. 

4. ആസ്തി ൃഷ്ടിക്ുന്നക്പെൃത്ികൾ  കവെത്ിബ് റ്കവനയുംപഞ്ചോയത്കഅേികൃതവരയും   

 അറിയിക്ുക. 

9.ര്ജി ്തറർ പര്ിദശാേന 

ബ്കക്ന്ദ ര്ക്ോരിനകവറ നിര്ബ്ദശ ക്പകോരം തോവഴ പറയുന്ന ഏഴു രജിസ്റ്റര് നിര് ന്ധ ോയും 

ക്ഗോ പഞ്ചോയത്ില്  ൂക്ഷിബ്ക്െതോണക. AMC ക്പകോര ുള്ള 7 രജിസ്റ്ററുകളുംഉെോയിരുന്നു. 

തതാഴില് ോർഡ് ര്ജിസ്റ്റർ  . 

എം .ഐ .എ ില് നിന്നും വ്ൗൺബ്ലോ ക് വെയ്ത ബ്കോപിയില് െോര് ക്  തലത്ില് ഉള്ള എല്ലോ 

െിെരങ്ങളും ഉൾവപടുത്ിയിട്ുെക.  

ഗ്ഗാമ ഭര്ജിസ്റ്റർ 

വതോഴിലുറപു ോയി  ന്ധവപട് ക്ഗോ  ഭകൾ ,തുടങ്ങിയെ ബ്രഖവപടുത്ുന്നതിനക ബ്യോഗങ്ങൾ  

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

രജിസ്റ്റര്  ൂക്ഷിച്ചിട്ുെക 

തതാഴില് അദപക്ഷാ ര്ജിസ്റ്റർ  

വതോഴില് ആെശയവപട്ു ലഭിക്ുന്ന അബ്പക്ഷകളുവട െിെരങ്ങളും അതുക്പകോരം അെര്ക്ക 

വതോഴില് അനുെദിച്ചതിനകവറ െിെരങ്ങളും  ക്പസ്തു ത രജിസ്റ്ററില് ബ്രഖവപടുത്ി 

വെബ്ക്െതോണക.MIS ല് നിന്നും വ്ൗൺബ്ലോ ക് വെയ്ത ബ്കോപിയില് എല്ലോ െിെരങ്ങളും 

ഉൾവപടുത്ിയിട്ുെക 

വർക്ക് ര്ജിസ്റ്റർ: 

വതോഴിലുറപില് നടപിലോക്ുന്ന ക്പെൃത്ികളുവട െിെരങ്ങൾ യഥോ  യം ക്പസ്തു ത രജിസ്റ്ററില് 

ബ്രഖവപടുവതെോതോണക.2018 19 കോലയളെില് വെയ്യുെോൻ ഉബ്േശിച്ചിരുന്ന  ുഴുെൻ 

ഫയലുകളുബ്ടയും െിെരങ്ങൾ നല്ല രീതിയില്   എം,വ എ.എ ക ല് നിന്നും ്ൗൺബ്ലോ ക് വെയ്തു 

 ൂക്ഷിച്ചിരിക്ുന്നു.(പഞ്ചോയത്ിവെ  ുഴുെൻ  ക്പെൃത്ികളും 

ആസ്തിര്ജിസ്റ്റർ: (സ്ഥിര ആസ്തികളുവട രജിസ്റ്റര്) 

ആസ്തിരജിസ്റ്റര് ൂക്ഷിച്ചിരിക്ുന്നു ഇതുെവര വെയ്ത എല്ലോ ക്പെൃത്ികളും ബ്രഖ വപടുതിയിട്ുെക  

പര്ാതി ര്ജിസ്റ്റർ: 

വതോഴിലുറപക പദ്ധതിയു ോയി  ന്ധവപട് ഏതു പരോതിയും ലഭിക്ുകയോവണങ്കിലരജിസ്റ്ററില് 

ബ്രഖവപടുത്ുകയും നിര് ന്ധ ോയും കകപറ്ു ര ീതക പരോതിക്ോരനക നല്കുകയും ബ്െണം  .

18004255720 എന്ന ബ്ടോൾ ക്ഫീ നമ്പറില് പരോതികൾ ബ്രഖവപടുത്ോം എന്നുള്ള െിെരം 

വതോഴിലോളികൾക്ക ലഭയ ോക്ണം.പരോതി രജിസ്റ്റര് കൃതയ ോയി   ൂക്ഷിെിടുെക.ലഭിച്ച പരോതി 

അതിനു എടുത് നടപടി ക്ക ങ്ങൾ എന്നിെ കൃതയ ോയി ബ്രഖ വപടുത്ിയിട്ുെക.എന്നോല് ഓബ്രോ 

 ോമ്പത്ീക െര്ഷ്െും ബ്രജി കവറര് ബ്ലോ ക വെയ്തതോയി കെില്ല.കൂലി ലഭിക്ോൻ കെകിയതിനക 

കഴിഞ്ഞ   ോമ്പത്ിക െരകഷ്ം രെു പരോതി ലഭിച്ചതോയി കെു. 

തമറ്ീര്ിയല്ര്ജിസ്റ്റർ :  

വതോഴിലുറപില് ഏവറ്ടുക്ുന്ന ക്പെൃത്ികളുവട ഭോഗ ോയി െരുന്ന  ോേന  ോ ക്ഗികളുവട 

െോങ്ങല് തീരു ോനം ,ഉപബ്യോഗം,നീക്ിയിരിപക,വെലെുകൾ എന്നിെ  ം ന്ധിച്ച െിെരങ്ങൾ 

 ുഴുെനും ക്പസ്തു ത രജിസ്റ്ററില് ബ്രഖവപടുബ്ത്െതോണക. 
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10.ഗ്പവൃത്ി യലിതല 22 ദര്ഖേൾ 

എ .എം  ി ക്പകോരം ഒരു ക്പെൃത്ി ഫയലില് തോവഴപറയുന്ന ഇരുപത്ിരെു ബ്രഖകൾ 

നിര്ബന്ധ ോയും ഉെോയിരിബ്ക്െോതോണക. 

1.േവർദപജ് 

െോര്ഷ്ിക  ോസ്റ്റര്  ര്ക്ുലര് ക്പകോരം കെര്ബ്പജില് പഞ്ചോയത്ക െിെരങ്ങൾ, ജില്ല, ക്പെര്ത്ി 

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

െിെരങ്ങൾ ബ്രഖവപടുബ്ത്െതോണക.  പരിബ്ശോേിച്ച ഫയലില്െോര്ഷ്ിക  ോസ്റ്റര്  ര്ക്ുലര് 

ക്പകോര ുള്ള കെര് ബ്പജക കോണോൻ  ോേിച്ചില്ല.  

2.തെേ് ലി ് റ് ്

െര്ക്ക ഫയലില്  ൂക്ഷിച്ചിരിക്ുന്ന െിെരങ്ങളുവട പട്ികയും, അെയുവട ബ്പജക നമ്പറും 

ബ്രഖവപടുബ്ത്െ വെക്ക ലിസ്റ്റകഫയലില്  ൂക്ഷിബ്ക്െതോണക. 

പരിബ്ശോേിച്ചഫയലില്വെകക ലി ക റ്കകോണോൻ  ോേിച്ചില്ല. 

3.ആക്ഷൻപ്ലാന് 

ഒരു ജനകീയ ഇടവപടലിനകവറ ബ്നര്  ോക്ഷയം വതളിയി ക്ുന്ന ബ്രഖയോണക ആക്ഷൻ പ്ലോൻ 

ബ്കോപിക്ഗോ  ഭ നിര്ബ്േ. ശിക്ുന്ന ക്പെര്ത്ികൾ വഷ്ല്ഫക ഓഫക ബ്ക്പോജക്ടിബ്ലക്ക  ോറ്ുകയും 

ഇതില്നിന്നും  ുൻഗണന അടിസ്ഥോനത്ില് അതോതക  ോമ്പത്ിക െര്ഷ്ത്ില് ആെശയ ുള്ള 

ക്പെര്ത്ി വതരവഞ്ഞടുത്ക ആക്ഷൻ പ്ലോൻ തയ്യോറോക്ുകയും വെയ്യും ആക്ഷൻ പ്ലോനില് ഉൾവപട്  .

ക്പെര്ത്ി തവന്നയോബ്ണോ നടപിലോക്ിയതക എന്നക  നസ്സിലോക്ുന്നതിനും ആക്ഷൻപ്ലോൻ ബ്കോപി 

ഉപകരിക്ുന്നു.പരിബ്ശോേിച്ച ഫയലുകളില്  AMC ക്പകോരം നിര് ന്ധ ോയും ഉെോയിരിബ്ക്െ 

ആക്ഷൻ പ്ലോനിൻവറ ബ്കോപി  ൂക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല. 

4.എസ്റ്റിദമറ്്ഡിസ ന്ആന്ഡ്ദഗ്ഡായിങ ്

 ോബ്ങ്കതികഎസ്റ്റിബ് റ്കപദ്ധതിയില്ഏവറ്ടുക്ുന്നഓബ്രോക്പെര്ത്ിക്ും ംസ്ഥോന ര്ക്ോര്െു ത

ലവപടുത്ിയഅേികോരസ്ഥോനത്ിനകവറഅനു തിബ്യോടുകൂടിയ ോബ്ങ്കതികഎസ്റ്റിബ് റ്കഉെോയിരി

ബ്ക്െതോണക.ഓബ്രോക്പെര്ത്ിക്ുംഎസ്റ്റിബ് റ്ിനകവറ ംക്ഷിപ്തം,്ിക ൻ,ക്പെര്ത്ിയുവടക്പതീ

ക്ഷിതബ്നട്ങ്ങൾെിശദീകരിക്ുന്ന ോബ്ങ്കതികകുറിപകതുടങ്ങിയെഉെോയിരിബ്ക്െതുംവ കവര്

ബ് ോഫകറകവറവയറിലൂവടഓൺകലനോയിഅനു തികൾലഭയ ോബ്ക്െതു ോണക.ഫയലുകളില്വ 

കയുറില് നിന്നു०എടുത് എസ്റ്റിബ് റ്കബ്കോപി ഉെോയിരുന്നു.പബ്ക്ഷ ജനകീയ ഭോഷ്യിലുള്ള എസ്റ്റിബ് റ്ക 

ഉെോയിരുന്നില്ല. 

5.ഭര്ണാനുമതി 

ഒരു െോര്്ില് ഒരു െര്ഷ്ം നടപിലോക്ുന്ന വതോഴിലുറപക പദ്ധതി ക്പെര്ത്നങ്ങൾക്ക പഞ്ചോയത്ക 

ഭരണ   ിതി നല്കുന്ന അംഗീകോര ോണക ഭരണോനു തി 

പരിബ്ശോേിച്ച ഫയലുകളില് ഭരണോനു തി യുവട ബ്കോപി. ൂക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല. 

7. ംദയാജിതപദ്ധതി(േൺദവർജന് ്) 

ഓ്ിറ്ക നുെിബ്േയ ോക്ിയക്പെര്ത്ിയില്ഈബ്രഖകൾ ോേക ല്ല. 

8.ഡിമാന്ഡ്ദാം 

െയക്തിഗത ോബ്യോ കൂട്ോബ്യോ ഉള്ള ഒരബ്പക്ഷയു०കോണോൻ  ോേിച്ചില്ല. 

9.വർക്ക്അദലാദക്കഷ്ന്ദാം 

വതോഴില്ആെശയവപട്െര്ക്ുവതോഴില്അനുെദിച്ചുവകോെുള്ളെര്ക്കഅബ്ലോബ്ക്ഷ്ൻബ്ഫോംഈ

ക്പെര്ത്ിയുവടഫയലില് ഉൾവപടുത്ിയതോയി കെില്ല. 

10.ഇമസ്റ്റർ ദറാൾ 

വതോഴിലോളികൾ വതോഴില് വെയ്യുന്ന തീയതി, ദിെ ം ഉൾവപവട ഹോജര് 

ബ്രഖവപടുത്ുന്നതിനുള്ള അടിസ്ഥോന ബ്രഖയോണക ഇ സ്റ്റര് ബ്റോൾ.ഇതില് ബ്ലോക്ക വ്െലപകവ ൻറക 

ഓഫീ ര്, പഞ്ചോയത്ക വ ക്കട്റി എന്നിെര് ഒപും,   ീലുംബ്രഖവപടുബ്ത്െതോണക.  ഇ- സ്റ്റര് 
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ബ്റോളുകളില് ബ്ലോക്ക വ്െലപകവ ൻറക ഓഫീ ര്, പഞ്ചോയത്ക വ ക്കട്റി എന്നിെര് ഒപും,  

 ീലുംബ്രഖവപടുത്ിയിട്ുെക തീയതി. ഇതില് വതോഴിലോളികളുവട ഒപുകൾ,  അെരുവട 

വതോഴില് ദിനങ്ങൾ,  കൂലി എന്നിെ ബ്രഖവപടുത്ിയിട്ുെക . ോസ്റ്റര് ബ്റോളില് ഒപിടുന്ന 

ബ്കോളങ്ങളില് തീയതി എഴുതിട്ുെയിരുന്നില്ല  സ്റ്റര് ബ്റോളില്  എം  ുക്ക   നമ്പര് 

ബ്രഖവപടുത്ിയില്ലപരിബ്ശോേനയ്യകക്ക െിബ്േയ ോക്ിയ െര്ക്ക  ഫയലിവല  സ്റ്റര് ബ്റോളില് 

വെട്ിത്ിരുത്ലുകൾ ഉെോയിരുന്നു,അെ തോവഴ പറയുന്നു 

sn ക്പെൃത്ിയുവട

ബ്പരക 

 സ്റ്റബ്റോ

ൾനമ്പര് 

ബ്പരക റി ോര്കക  ക 

1 പച്ചക്റികൃഷ്ി

ക്ക്നിലവ ോരുക്

ല് 

LD/324313 

10981,109
83 

 

 

12817 

 

009/18  വതബ്ക് പുര 

യില് തമ്പോയി,009/62 

 ോേെി.എ 
009/165 

നോരോയണി.വക 

വ്യ്ലിഅറ്ൻ്ൻ ില്ആബ്സനകറക 

ബ്രഖവപടുത്ിയിടത്ിനു  ുകളില് ഒപക  

ബ്രഖവപടുത്ിയിട്ുെക. കൂലി കകപറ്ിയിട്ില്ല 

ഉച്ചയകക്കആ കവ നകറക 

ബ്രഖവപടുത്ിയിടത്ക ഒപക ഇട്ിരിക്ുന്നു 

2 lD/330154 15838 009/19  . ൗവ്വനോല് 

ജോനകി 

അെ ോന ബ്കോളത്ില് ഒപക 

ബ്രഖവപടുത്ിയിട്ില്ല.കൂലി കകപറ്ിയിട്ുെക 

3 LD/339121 18304 
 
19298 

009/65 തങ്ക०.െി.െി 

009/2  ുേ.ടി 

ഒപിനു  ുകളി ആ കവ നകറക ബ്രഖവപ 

ടുത്ിയിട്ുെകഒപിനു ുകളില് ആ കവ നകറക 

ബ്രഖവപടുത്ിയിട്ുെക. 

11.തമഷ്ർതമന്റ്പുസ്തേം (M Book) 

ക്പെര്ത്ി തുടങ്ങുന്നതിനക  ുമ്പും ബ്ശഷ്െും അളെുകൾ ബ്രഖവപടുത്ുന്നതിനുള്ള അടിസ്ഥോന 

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

 ുക്ില് നമ്പര് ബ്പജക നമ്പര് ഇെ ബ്രഖവപടുത്ിയിട്ുെകഓെര് ിയര്, എൻജിനീയര് 

എന്നിെരുവട ഒപകവ ഷ്ര്വ നകറക   ുക്ില് ഉെോയിരുന്നു.പരിബ്ശോേനയകക്ക െിബ്േയ ോക്ിയ  

െര്ക്ക  ഫയലിലുംഎം  ുക്ക   ൂക്ഷിച്ചിരുന്നു.എം  ുക്ില് അളെുകൾ ബ്രഖവപടുത്ുബ് ോൾ 

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

ഏബ്തോരോൾക്ും വെയ്ത ക്പെൃത്ികൾ കെു  ന ില്ലക്ുെോനും അളന്നു ത്ിട് വപടുത്ുെോനും 

 ോേിക്ുന്ന രീതിയില്   ൂക്ഷിച്ചിരിക്ുന്നു. 

12.തമറ്ീര്ിയല്ലിസ്റ്റ്: ോേക ല്ലകല 

13.ദവജ് ലിസ്റ്റ് 

വതോഴിലോളികൾ എക്ത ദിെ ം ബ്ജോലി വെയ്തു എന്നതിനക അടിസ്ഥോനവപടുത്ി അെര്ക്ക 

നല്ബ്കെ തുക അതോയതകകൂലി, ആയുേങ്ങൾക്ക വകോടുക്ുന്ന െോടക,   ൂര്ച്ച കൂട്ുന്നതിനുള്ള 

തുക എന്നിെ എല്ലോം കോണിച്ചു വകോെക പണം കക ോറുന്നതിനക ബ്െെി തയ്യോറോക്ുന്ന 

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

 ോേിച്ചു. 

14.മസ്റ്റർദറാൾ /യല്മാറ്സ്ലിപ്പുേൾ 

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

ബ്രഖവപടുത്ണം എന്നക നിയ ം അനുശോ ിക്ുന്നു.അളെുകളില് ക്ക ബ്ക്ടുകൾ ഉെോയോബ്ലോ, 

ഉപബ്യോഗിക്ുന്ന വ റ്ീരിയലിനകവറ കവോളിറ്ിയില് നിലെോരം കുറയകക്ുകബ്യോ, ഉയര്ന്ന എസ്റ്റിബ് റ്ക 

കോണിക്ുകബ്യോവെയ്യുന്നതക നിയ െിരുദ്ധ ോെുകയും വ ക്ഷൻ 25 അനുശോ ിക്ുന്ന ശിക്ഷകക 

െിബ്േയ ോബ്െെി െരുകയും വെയ്യും. എല്ലോ ഫയലുകളിലും ഫയല് ക്ടോക്ിംഗക ബ്ഫോം അഥെോ 

 സ്റ്റര് ബ്റോൾ  ൂെകവ ൻറക സ്ലിപകഉെോയിരുന്നു.  ആരംഭിച്ച തീയതിയും അെ ോനിച്ച തീയതിയും 

ബ്രഖവപടുത്ിയിരുന്നു.  റ്ു ക്പേോനവപട് ബ്കോളങ്ങൾ MIS ല് അപക ബ്ലോ ക് വെയ്ത തീയതി .ബ്െതനം 

െദിച്ചഅനു   ുതലോയെ ബ്രഖവപടുത്ി യിരിക്ുന്നു. 

15. തമറ്ീര്ിയല് വൌച്ചർ ബില്: 

 ോേക ല്ലകല 
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16.ണ്ട് ഗ്ടാന്സ്ഫർ ഓർഡർ (FTO) 

പരിബ്ശോേിച്ച ഫയലുകളില് ഫെകക്ടോൻസ്ഫര്ഓര്്ര്(FTO) ഹോര് ക്  ബ്കോപി  ൂക്ഷിച്ചിട്ില്ല. 

17. ദറായല്റ്ി 

പരിബ്ശോേന  െിബ്േയ ോക്ിയ  ഒരു െര്ക്ക  ഫയലിലും ബ്റോയല്റ്ി  ോേക ല്ല 

18.ദാദ്ാഗ്ഗാ ്

ക്പെര്ത്ി തുടങ്ങുന്നതിനക  ുമ്പക ക്പെര്ത്ി നടന്നു വകോെിരിക്ുബ്മ്പോൾ ,   ക്പെര്ത്ി 

പൂര്ത്ീകരിച്ചു കഴിയുബ്മ്പോൾ  തുടങ്ങിയഓബ്രോ ഘട്ത്ിവലയും ബ്ഫോബ്ട്ോകൾ ഫയലില് 

 ൂക്ഷിക്ണവ ന്നക നിഷ്കര്ഷ്ിച്ചിരിക്ുന്നു 

.ഫയലില്അങ്ങവനയുള്ളഒരുബ്ഫോബ്ട്ോക്ഗോഫുംകോണോൻ ോേിച്ചില്ല .  

19 .ജിദയാ ടാഗ്ഡ് ദാദ്ാ ് 

ക്പെര്ത്ി സ്ഥലം തിരിച്ചറിയുന്നതിനുള്ള ഉപോേിയോണക ജിബ്യോ ടോഗ്ഡക ബ്ഫോബ്ട്ോ ക.  

എന്നോല്ബ് ോഫകറ്ക  ബ്കോപി ഓഫീ ില്  ൂക്ഷിക്ുനുനകവടനകകിലും  ഇെ പരിബ്ശോേനയകക്ക 

െിബ്േയ ോക്ിയ ഒരു ഫയലിലുംജിബ്യോ ടോഗ്ഡക ബ്ഫോബ്ട്ോ ക ബ്കോപി  കോണോൻ  ോേിച്ചില്ല. 

20 ഗ്പവൃത്ി പൂർത്ീേര്ണ  ാക്ഷയപഗ്തം 

ക്പെൃത്ി പൂര്ത്ീകരണ  ോക്ഷയപക്തം  ൂക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല. 

 21. ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്് റിദപ്പാർ്് 

എഎം ി ക്പകോര ുള്ള ബ് ോഷ്യല് ഒ ോ്ിറ്ക നടപോക്ുന്നതക ഇബ്പോഴോണക. 

22.സ റ്്ഡയറി 

 ംസ്ഥോന ര്ക്ോരിനകവറനിര്ബ്േശക്പകോരംെര്ക്കഫയലില് ൂക്ഷിബ്ക്െ 22  വത് ബ്രഖ 

യോണകക റ്ക്യറി .സ റ്്ഡയറി ൂക്ഷിച്ചിര്ുന്നു ,ക റ്ക്യറിയുവട കെര് ബ്പജില്പ 

െര്ത്ിവയകുറിച്ചുള്ളക്പോഥ ികെിെരങ്ങൾഏവതോരുെയക്തിക്ും നസ്സിലോക്ോൻപറ്ുന്നരീതിയി

ല്ഉെോബ്കെതോണക. ക്പെര്ത്ി ആരംഭിക്ുന്ന ദിെ ം ക്പെര്ത്ി അെ ോന തീയതി എന്നിെ 

ബ്രഖവപടുതിയിരുന്നു,അബ്തോവടോപംഎസ്റ്റിബ് റ്കതുക,,ക്പെൃത്ിദിനങ്ങൾ , എന്നിെ കെര്ബ്പജില് 

ഉെോയിരുന്നു .പണിസ്ഥലവത് വ ൗകരയങ്ങളുവട ലഭയത അടങ്ങിയ വെക്ക്ലിസ്റ്റകപൂ രിപിച്ചട്ുെക 

.പണിയോയുേങ്ങളുട െോടക,െികിത്സോെിലെക  ० ന്ധിച്ചെ  എന്നിെ യുവട െിെരങ്ങൾ ബ്രഖവപ 

ടുത്ി യിട്ില്ല. ക റ്ക്യറികളില് , ന്ദര്ശകരുവട ബ്പരും,ഒപും, ബ്രഖവപടുത്ിയി രുന്നു. 

കുറിപക ഉെോയിരുന്നില്ല 

11.CIB-  ിറ്ി ൺ ഇന്ർദമഷ്ന് ദബാർഡ ്

വതോഴിലുറപകപദ്ധതിയുവട ുതോരയത ഉറപോക്ുന്നതിനു ബ്െെിയുള്ള ഒരു ഉപോേിയോണക 

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

അടിസ്ഥോന െിെരങ്ങൾ അതോയതക എസ്റ്റിബ് റ്ക തുക  ോേന ബ്െതന ഘടകങ്ങൾ യഥോര്ത്ഥ 

വെലെക വതോഴില് ദിനങ്ങൾ തുടങ്ങിയ െിെരങ്ങൾ  ോേോരണ ജനങ്ങൾക്ും ഗുണബ്ഭോക്തോ 

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

സ്ഥോപിബ്ക്െതക ഓബ്രോ ക്പെര്ത്ിയുവടയും ആരംഭഘട്ത്ില് ആണക. ഓബ്രോ 

ക്പെര്ത്ിക്ുംഅനു ൃത ോയി നിഷ്കര്ഷ്ിച്ചിട്ുള്ള അളെുകളില് ഉള്ള ബ് ോര്്ുകൾ  ി ൻറകഉം 

ബ്കോൺക്കീറ്ും ഉപബ്യോഗിച്ചക നിര്മ്മിച്ചക സ്ഥോപിക്ണവ ന്നക നിയ ം അനുശോ ിക്ുന്നുെക. ഇരുമ്പക 

,ടിൻ ,ഫകള ക്സകഷ്ീറ്ുകൾ തുടങ്ങിയെ ഉപബ്യോഗിച്ചിട്ുള്ള ബ് ോര്്ുകൾ സ്ഥോപിക്ുന്നതക 

നിയ െിരുദ്ധ ോണക. നിര്മ്മോണവച്ചലെക െയക്തിഗത ക്പെര്ത്ികൾക്ക 3000 രൂപയും വപോതു 

ക്പെര്ത്ികൾക്ക 5000 രൂപയും ആണക പര ോെേി െിലെക എന്നോണക ആനുെല്  ോസ്റ്റര്  ര്ക്ുലര് 

നിഷ്കര്ഷ്ിക്ുന്നതക.  ിഐ ി അടങ്ങുന്ന ഒരു ബ്ഫോബ്ട്ോ െര്ക്ക ഫയലില് ഉൾവപടുത്ണം എന്നതക 

നിര് ന്ധ ോണക 

ക്ക   ക്പെൃത്ിയുവട ബ്പരക എ കറിബ് റ്ക   എം  ുക്ില്  ഫീല്്ിവല െിെരങ്ങൾ 
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1 പച്ചക്റികൃഷ്ിക്ക്നിലവ ോരുക്ല്ഭോഗ०1 

,LD/324313 

5000 0  ി ഐ  ി സ്ഥോപിച്ചിട്ില്ല 

 പച്ചക്റികൃഷ്ിക്ക്നിലവ ോരുക്ല്ഭോഗ०2 

LD/330154 

5000 0  ിഐ ിസ്ഥോപിച്ചിട്ില്ല 

 പച്ചക്റികൃഷ്ിക്ക്നിലവ ോരുക്ല്ഭോഗ०3 

LD/339121 

 

5000 0  ിഐ ിസ്ഥോപിച്ചിട്ില്ല 

12.ദറാസ്ഗാർേിനം 

വതോഴില് ആെശയകത കൃതയ ോയി രജിസ്റ്റര് വെയ്യുന്നതിനും വതോഴിലോളികളുവട അര്ഹതകളും 

അെകോശങ്ങളും അെവര ബ് ോേയവപടുത്ുന്നതിനും പദ്ധതികൾ പരിഹരിക്ുന്നതിനു ോയി 

ബ്റോസ്ഗോര് ദിനം  ംഘടിപിബ്ക്െതോണക.  

13.വിജിലന് ് ആന്ഡ്  ദമാണിറ്റിംഗ് േമ്മിറ്ി(ജാഗ്ഗത ദമല്ദനാ്  മിതി 
 

ഓബ്രോക്ഗോ പഞ്ചോയത്ിലുംഅഞ്ചകഅംഗങ്ങളുള്ളജോക്ഗതബ് ല്ബ്നോട്  ിതിരൂപീകരിബ്ക്െതോ

ണക. ഏറ്െുംകുറഞ്ഞകോലയളെിബ്ലക്കVMC വയനിയ ിബ്ക്െതകക്ഗോ  ഭയോണക. ക്പെര്ത്ിസ്ഥല 

 ന്ദര്ശനംവതോഴിലോളികളു ോയിആശയെിനി യംനടത്ല്,ബ്രഖകളുവടപരിബ്ശോേന,ക്പെര്ത്ി

സ്ഥല ൗകരയങ്ങളുവടപരിബ്ശോേന,ക്പെര്ത്ികളുവടഗുണനിലെോരംനിര്ണയിക്ല്,തുകനിര്

ണയംക്പെര്ത്ിയില്ഉടനീള ുള്ളറിബ്പോര്ട്ിംഗകക്പെര്ത്ിയുവട വഭോെവത് ം ന്ധിച്ചുള്ളഗു

ണപര ോയെിലയിരുത്ല്എന്നിെയോണകക്പേോനെു തല. VMC എല്ലോ ക്പെര്ത്ികളും പരിബ്ശോ 

േിബ്ക്െതും ൂലയനിര്ണയരജിസ്റ്ററില്ബ്രഖവപടുബ്ത്െതുംബ് ോഷ്യല്ഓ്ിറ്ക  യത്ക അെ 

ക്ഗോ  ഭയില്  ര്പിബ്ക്െതു ോണകVMC റിബ്പോര്ട്ക ഒരുവപോതുബ്രഖയോയി കരുബ്ത െതും 

ആെശയവപടുന്നതിന നു രിച്ചകഒരുവപോതുബ്രഖയോയി പഞ്ചോയത്കനിന്നും ലഭിബ്ക്െതുംആണക. 

3അംഗങ്ങളോണകനിലെില്  ഉള്ളതക.,  

 

ക്ക.ന ബ്പരക  

1 വക.  ു തി  9496607177 

2 വക .രോജൻ 9747818582 

3 ബ്ഹ രോജക. ി 9947789759 

14.േതണ്ടത്ലുേൾ 

• പച്ചക്റികൃഷ്ിക്ക്നിലംഒരുക്ിയെയലുകളില്വനല്ലക,പറമ്പുകളില് 

പയര്, ുളകക,കുമ്പള०,തീറ്പുല്ലകഎന്നീകൃഷ്ികൾകോണോൻ ോേിച്ചതകഅഭിനന്ദനോര്ഹ ോണക 

• വതോഴിലുറപകപദ്ധതിയുവട ുതോരയതഉറപുെരുത്ുന്നതിനകക്പെൃത്ിആരംഭിക്ുന്നതിനു

 ുമ്പകപദ്ധതിെിെരങ്ങൾ അടങ്ങിയക്പോബ്ദശികഭോഷ്യിലുള്ള ിറ്ി ൺ ഇൻഫര്ബ് ഷ്ൻ 

ബ് ോര് ക്  ക്പെൃത്ിസ്ഥലത്കസ്ഥോപിച്ചിട്ില്ല 

•  ുഴുെൻ വതോഴിലോളികൾക്ുംപഴയവതോഴില് 

കോര്ഡ്പു തുക്ിപുതിയവതോഴില്കോര്ഡ്പഞ്ചോയത്ില് 

നിന്നുംഅനുെദിച്ചിട്ുെകവതോഴിലോളികൾക്വിതരണംവെയ്തപുതിയവതോഴില് കോര്്ില് 

െിെരങ്ങൾ കൃതയ ോയിബ്രഖവപടുത്ിയിരിക്ുന്നില 

• വതോഴിലുറപകനിയ ംഅനുശോ ിക്ുംക്പകോരംവതോഴിലോളികൾക്കക്പെൃത്ിഇടങ്ങളില് 

അടിസ്ഥോനവ ൗകരയങ്ങൾ ലഭയ ോകുന്നില്ല(കയ്യുറ,കോലുറഎന്നിെ). 

• ക്പെൃത്ിഅനുെദിച്ചബ്ഫോറംഫയലില്   ൂക്ഷിച്ചതോയികോണുെോൻ  ോേിച്ചില്ല, 

 

• പച്ചക്റിക്ക്നിലവ ോരുക്ല്എന്നക്പെൃത്ിഫയിലില് 

ഭൂെുട കളുവടയുംഅബ്പക്ഷയുംനികുതിര ീതും ൂക്ഷിച്ചിരിക്ുന്നു,ഇതുംഅഭിനന്ദനം

അര്ഹിക്ുന്നു.  

• പര്ിദശാേനയ്ക്കവിദേയമാക്കിയവർക്ക് യലിലുംഎംബുക്ക്  

 ൂക്ഷിച്ചിര്ുന്നു.എം ുക്ില് അളെുകൾ 
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ക്പെൃത്ിപൂരകതികരിച്ചഎല്ലോഭൂക്പബ്ദശത്ിനകറകവനയുംഭൂെുട യുവടബ്പരുംആക്പബ്ദശത്ി

ല് പൂരകതികരിച്ചക്പെൃത്ിയുവടഅളബ്ക്െഖവപടുത്ിയതകഅഭിനന്ദന ര്ഹിക്ുന്നു 

• െോര്ഷ്ിക സ്റ്റര്  ര്ക്ുലര് ക്പകോരംഒരുെര്ക്കഫയലില്22 ബ്രഖകൾ  ൂക്ഷിബ്ക് 

െതുെക.ഇെിവട 12ബ്രഖകൾ ഫയലില്  ൂക്ഷിച്ചിട്ുെക. 

• വതോഴിലുറപകപദ്ധതിഓഫീ ില്  ൂക്ഷിബ്ക്െഏഴുവറജിസ്റ്ററില് 

 ൂക്ഷിക്ുന്നുവെങ്കിലുംഅത്സ യ ന്ധിത ോയിപൂര്ത്ീകരിച്ചിട്ില്ല. 

• ഓഫീ ില് ബ് ോഫകറ്ക  ബ്കോപിആയി അക്ഷോംശബ്രഖോം ശങ്ങൾ അടയോളവപടുത്ി 

യജിബ്യോടോഗക ക്ബ്ഫോബ്ട്ോക്ഗോഫ്സൂക്ഷികുനുെകഎങ്കിലുംഫയലുകളില് കോണോൻ ോേിച്ചില്ല. 

15.നിർദേശങ്ങൾ 

• ക്പോബ്ദശികഭോഷ്യിലുള്ളഎസ്റ്റിബ് റ്ുംക്പെൃത്ിസ്ഥലങ്ങളില് ലഭയ ോക്ണം. 

• വതോഴിലുറപില് അനുെദനീയ ോയതും ുൻഗണനക്ക ത്ിലുംക്പെൃത്ികൾ 

ഏവറ്ടുക്ോൻ ക്ശദ്ധിബ്ക്െതുെക. 

• വതോഴില് അബ്പക്ഷകൾ ക്ഫെക  ഓഫീ ില്  വീകരിക്ുകയും 

ആയതിനുകകപറകക്റ ീതകനല്കുകയുംവെബ്യ്യെതോണക. 

• ബ് റ്ക  കൂട് ോയിഅ ബ്പക്ഷനല്കുബ്മ്പോൾ വതോഴില്  ആെശയ ുള്ളെ വരഉൾവപടുത്ി   

അബ്പക്ഷവകോടുക്ോൻ ക്ശ ിക്ുക, 

• ഉബ്ദയോഗസ്ഥര് ബ്രഖകളില് ഒപുവെക്ുബ്മ്പോൾ തീയ്യതികൂടിബ്രഖവപടുബ്ത്െോതോണക. 

• െിജിലൻ ക  ആൻ ക്  ബ് ോണിറ്റിംഗ്കമ്മറ്ി അംഗങ്ങവളഓബ്രോെര്ഷ്െും 

തിരവഞ്ഞടുബ്ക്െതോണക.െിഎം ിയുവടഅഭിക്പോയങ്ങൾ ക റ്ക്യറിയില് 

കൃതയ ോയിബ്രഖവപടുബ്ത്െതോണക. 

• പദ്ധതിയുവടശരിയോയരീതിയിലുള്ളനടത്ിപിനവിഎം ിയുവടഇടവപടലുകൾ 

ക്പെൃത്ിസ്ഥലങ്ങളില് ഉെോബ്െെതുെക. 

• വതോഴിലുറപില് ഏവറ്ടുക്ുന്നക്പെൃത്ികളുവടആസ്തികൾ 

ദീര്ഘകോലനിലനില്പിനകആെശയ ോയ ോബ്ങ്കതികനിര്ബ്േശങ്ങൾവതോഴിലോളികൾക്ക

ഓെര് ീയര്  ോര് നല്ബ്കെതുംപോലിക്ുന്നുവെന്നകഉറപുെരുബ്ത്െതു ോണക. 

• വെക്ക  ലവീഫക  ബ്പോവലക്പോേോനയം ഉള്ള  കവറര് ബ്റോളില് യോവതോരുെിേവെ 

ട്ിതിരുത്ലുംപോടില്ല.ഹോജര് കൃതയ ോയിബ്രഖവപടുത്ണം 

•  സ്റ്റര് ബ്റോളില് ക്പസ്തു തക്പെൃത്ിയുവടഅളെുകൾ 

ബ്രഖവപടുത്ുന്നഎം. ുക്ിൻവറനമ്പര്ബ്രഖവപടുബ്ത്െതോണക.   

•  സ്റ്റര് ബ്റോളില്  ോക്ഷയവപടുത്ുന്നഉബ്ദയോഗസ്ഥര് തീയ്യതികൂടിബ്രഖവപടുത്ുെോൻ 

ക്ശദ്ധിബ്ക്െതുെക. 

• വതോഴിലിടങ്ങളില് അടിസ്ഥോനവ ൗകരയങ്ങൾനിര് ന്ധ ോയുംഒരുക്ണം  

• എല്ലോക്പെൃത്ികളിലുംനിര് ന്ധ ോയും ിഐ ിസ്ഥപിെിരിക്ണം 

ഉപ ംഗ്ഗഹം:ക്പെര്ത്ികൾ തിരവഞ്ഞടുക്ുബ്മ്പോൾ അതീെ ജോക്ഗത പുലര്ബ്ത്െതുെക. 

ഭൂ ിവയ പുനരുജ്ജീെി പിക്ുന്നതിനു൦  അതുെഴി ുസ്ഥിര െിക നം  ോേയ ോകുന്നതിനും 

ലകക ഷ്യം വെച്ചിട്ുള്ള വതോഴിലുറപു പദ്ധതിയുവട പ്ലോനിംഗക , നടത്ിപക എന്നിെ  ോ ൂഹിക പോരി 

സ്ഥിക  ോനദണ്ഡങ്ങൾ പോലിെക വകോെക ശോ കക്തീയ  ോയിത്വന്ന നടപിലോബ്ക്െതുെക. 

എങ്ങവനവയങ്കിലും ക്പെര്ത്ികൾ നടപിലോക്ി വെലെക കൂട്ുക എന്നുംവതോഴിലോളികൾക്ക 

വതോഴി ല് ദിനങ്ങൾ കൂട്ുക എന്നും  ോക്ത ോെരുതക നിലപോടുകൾ.   െയക്ത ോയ കോഴ്ചപോടില്ലോവത 

അശോ കക്തീയ ോയ രീതിയില് ക്പെര്ത്ികൾ വതവരവഞ്ഞടുക്ുന്നതും വെയ്യുന്നതും , 

കോലോനു ൃത ല്ലോത് ക്പെര്ത്ികൾ വെയ്യുന്നതും ഇതിനകവറ യഥോര്ത്ഥ ലക്ഷയവത് കളങ്ക 

വപടുത്ുന്നതോയിെിഷ് ബ്ത്ോവട ബ്നോക്ി നില്ബ്ക്െി െരുന്നതക ആശങ്കോജനക ോണക. ഈ 

 ോ ൂഹിക പരിബ്ശോേന ഒരു ഉയിര്വത്ഴുബ്ന്നല്പിനു  ോേയ ോകുന്ന ക്പതയോശബ്യോവട 

ഈറിബ്പോര്ട്ക   ര്പിക്ുന്നു.  

അനു ന്ധം- 1- തതാഴിലുറപ്പുപദ്ധതിയില്ഏതറ്ടുത്്തെയ്യാന്പറ്ിയഗ്പവൃത്ിേൾ 

1. വിഭാഗംഎ :ക്പകൃതിെിഭെപരിപോലനെു ോയി ന്ധവപട്വപോതുക്പെൃത്ികൾ 

2.വിഭാഗംബി:  ൂഹത്ില്അെശതഅനുഭെിക്ുന്നെിഭോഗങ്ങൾക്ുള്ളെയക്തിഗതആസ്തികൾ

ഖണ്ഡിക 5ല്പരോ ര്ശിക്ുന്നകുടും ങ്ങൾക്ക്മോക്തം 

3.വിഭാഗം ി:ബ്ദശീയക്ഗോ ീണഉപജീെന ിഷ്ൻനി ന്ധനകൾഅനു രിക്ുന്ന വയം ഹോയ

 ംഘങ്ങൾക്കവപോതുഅടിസ്ഥോന ൗകരയങ്ങൾ 
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4. വിഭാഗംഡി: ക്ഗോ ീണഅടിസ്ഥോന ൗകരയങ്ങൾ 

ഗ്പവൃത്ി പൂർത്ീേര്ിച്ച ഭൂഗ്പദേശങ്ങളുതട വിവര്ങ്ങൾ  

 പച്ചേര്ിക്ക് നിലതമാര്ുക്കല്   

1. യമുന െി.ശോന്ത് എൻ െി ബ് ോഹനൻ എ നളിനി 

2 വക.ബ്ഗോെിന്ദൻ ടി.പി.കൃഷ്ണൻ പി െി അമ്പു െി പി അനീഷ്ക 

3 െി.െി.ദോബ് ോദരൻ  ോലകൃഷ്ണൻ നമ്പയോര് വക തമ്പോൻ പി ഭോനു തി 

4 തമ്പോയി െക്ന്ദ തി  ി രോഘെൻ എ െി ജനോര്േനൻ 

5  ി. ജിത്ക വക.കുഞ്ഞിരോ ൻ െി ഗീത വക ഇ െി ശകുന്ത്ള 

6 ടി.നോരോയണി വകനോരോയണി െി െി രബ് ശൻ വക രോഘെൻ 

7 പി.അമ്പു എം രോഘെൻ പി ജോനകിയമ്മ  ി കൃഷ്ണൻ 

8 എ०.ദോബ് ോദരൻ എ.െി.  ോേെിയമ്മ എ.രോജൻ എ െി  ോേെി അമ്മ 

9 വക.െി.നോരോയണി എം െിരുകണ്ഠ ൻ എം ലക്ഷ്മണൻ വക െി ജോനകി 

10 െി കുഞ്ഞമ്പു 

വപോതുെോൾ വക നോരോയണൻ  ി  ി ലളിത വക െി  ോലകൃഷ്ണൻ 

11 

എൻ വക ശോരദ എ കൃഷ്ണൻ എം പി െി ബ്ഗോെിന്ദൻ 

വക .ഇ.െി 

കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ 

12 െി കണ്ണൻ  വക കോര്ത്യോയനി വക െി നോരോയണി വക ഉതകപലോക്ഷി 

13 

 െി പി  േു ൂദനൻ 

 ോലകൃഷ്ണൻ 

അടിബ്യോടി പി െി പോര്െതി  പി െി കുഞ്ഞപൻ 

14  ി അബ്ശോകൻ എംെി ബ്ശോഭന വക െി നോരോയണൻ വക ബ്ദെകി 

15 െിപി ലക്ഷ്മി എം െി ബ്ഗോപോലൻ വക ഗീത പി െി പോര്െതി 

16 

വകെി കോര്ത്യോയനി  വക ഉഷ് എൻ വക െി നോരോയണൻ 

വക െി അെയുതൻ 

നോയര് 

17 വകെി പത്മിനി ടി നോരോയണി  വക ലീല െി തമ്പോയി ആയി 

18 വകടി തമ്പോൻ ടി ലക്ഷ്മി വക.ടി തമ്പോൻ പിെി നോരോയണി 

19  എം െി കുഞ്ഞിരോ ൻ ടി ബ്ദെി  െി ദോബ് ോദരൻ വക െി പങ്കജോക്ഷി 

20 ഏഴിബ്ലോട്കക്പിബ്യഷ്ക ടി പത്മനോഭവപോതുെോൾ പി കശലജ വക .െി  ുബ്ലോെന 

21  ി െി ഉഷ്  എം തമ്പോയി പി െി കോര്ത്യോയനി  എം െി നോരോയണൻ 

22 എ.രോഘെൻ  പി പോര്െതി വക.ഇ.െി ദോക്ഷോയണി ആര്. ഗംഗോേരൻ 

23  വെള്ളോയി ജനകി എ ലളിത  പി പി ബ്ഗോെിന്ദൻ  വക ജോനകി 

24 എെി കഹ െതി  എ പോറു എ  ോേെി വക.എ. െി ബ്ഗോെിന്ദൻ 

25 വക െി കുഞ്ഞിരോ ൻ  ടിപി നോരോയണി ടി െി  ിജു  പി ബ്കളു 

26 വക െി ഇന്ദിര  വകഎം ജോനകിയമ്മ പത്മോെതി അമ്മ പി. പി .രോഘെൻ 

27 വക െി കുഞ്ഞിരോ ൻ  ി  ജീെക എ െി കുഞ്ഞപൻ നോയര്  ടി കോര്ത്യോയനി 

28  ി.രോബ്ജഷ്ക എം  ോലൻ  ആര് വക  ൗദോ ിനി പി പോര്െതി 

29  വകെി രോേോ ണി എൻ വക െി െത്സരോജക പി െി െിരി  പി െി കുഞ്ഞിക്ണ്ണൻ 

30 

 വക െി രോജീെൻ ടി പി നോരോയണി ആര്വക  ോെിക്തി 

എം കുഞ്ഞിരോ ൻ 

നമ്പയോര് 

31 

എം ജോനകി  ി രഞകജിനി  എ നോരോയണൻ പി െി തങ്ക ണി 

32 വക തമ്പോൻ വക ടി നോരോയണി െി ക്പദീപൻ വക െി  ുബ്ജഷ്ക 

33  എം െി  ബ്ന്ത്ോഷ്ക 

കു ോര്  ി െി രോഘെൻ അെൻ  ണികണ്ഠ ൻ പി വക വക രഘുനോഥൻ 

34 ആര് വക ക്ഗീഷ്മ എംെി ക ലോക്ഷി  എം പി രബ് ശൻ പി നോരോയണൻ 

35 പത്മോെതി അമ്മ വക കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ ടിപി തമ്പോയി പി െി ജോനകി 

36 വക.എ. െി അമ്മിണി വക െി ഷ്നില് വകടി ബ്ഹ ലത വക ടി െി ഉ ോബ്ദെി 

37  െോലില് രബ് ശൻ  പി ശോന്ത് ബ്െണുബ്ഗോപോലൻ വക ദോബ് ോദരൻ 

38 പബ്ടോളി ലക്ഷ്മി  കോര്തയോയനി ടി ടി വക കൃഷ്ണൻ വക െി  ുനില് 

39 വക ബ്കോരൻ വക ഭെോനി  വക െി  ുനില്  ി െിജയൻ 

40 ആര് വക ദോബ് ോദരൻ  ി തമ്പോയി വക ക്ശീേരൻ  പി ഗംഗോേരൻ 

41  എം െി ദോബ് ോദരൻ വക ഭോസ്കരൻ വക ടി െി  ണികണ്ഠ ൻ വക  ോേെി 

42 ഇ. ോലകൃഷ്ണൻ വക യബ്ശോദ വക  ജിത എം  ോേെി 

43  എൻ െി കൃഷ്ണൻ  ആര് തമ്പോയി  ണികണ്ഠ ൻ എൻ െി വക െി ജോനകി 

44 വക കൃഷ്ണൻ വക തമ്പോയി പി ദോബ് ോദരൻ വക  ബ്രോജിനി 

45 വക രെീക്ന്ദൻ എ കോര്ത്യോയനി  എം ലക്ഷ്മി പി ദോബ് ോദരൻ 
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ഗ്ഗാമ ഭാ നിർദേശങ്ങൾ 

• വതോഴിലുറപില് കൃഷ്ിപണി കൂടി ഉൾവപടുത്ുക. 

• വതോഴിലിടങ്ങളില്  ിഐ  ിസ്ഥോപിക്ുക 

• ബ് റ്ക ോര്ക്ക െരുന്ന അ ിത യോക്ത വെലെിനക പരിഹോരം കോണുക. 

• പച്ചക്റി കൃഷ്ിക്ക നിലവ ോരുക്ല് എന്ന ക്പെര്ത്ി െര്ഷ്ംബ്തോറും ഉൾവപടുത്ുക. 

• ക്പഥ  ശുക്ശൂഷ് കിറ്ില് ആെശയ  ോേനങ്ങളുവട ഉറപുെരുത്ുക. 

തതാഴിലുറപ്്പ ഉദേയാഗസ്ഥര്ില് നിന്നും ലഭിച്ച മറുപടി 

• വതോഴിലുറപക പദ്ധതിയില് ഉൾവപടുത്ുന്ന പണികൾ ദീര്ഘകോലബ്ത്ക്ക 

നിലനില്ബ്ക്െതക ആയതുവകോെക െര്ഷ്ംബ്തോറും ഒബ്ര ക്പെര്ത്ി ആെര്ത്ിക്ോൻ 

പറ്ില്ല. 

• വതോഴിലോളികളില്നിന്നുംകൃതയ ോയഅബ്പക്ഷലഭിക്ോറില്ല 

ഗ്ഗാമ ഭതീര്ുമാനങ്ങൾ 

• വതോഴിലിടങ്ങളില്  ിഐ ിസ്ഥോപിക്ോൻ തീരു ോനിച്ചു. 

•  അബ്പക്ഷകൾ ക്ഫെക ഓഫീ ക െഴി നല്കോൻ തീരു ോനം ആയി. 

• അടിസ്ഥോന  ൗകരയങ്ങളുവട ലഭയത ഉറപോക്ും എന്നക തീരു ോനിച്ചു. 


