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ആമ്ുഖം 
ഇന്ത്യയില്  ോധോരണക്ോരോയ ജനങ്ങളുചെ ചതോഴില് ചെയ്യുവോനുള്ള അവകോശചത്  ംരക്ഷിച്ചക 

നിലനിര്ത്ുന്നതിനോയി 2005 ച പകറ്ംബര് അഞ്ചോം തീയതി ബ്േശീയ ഗ്രോമ്ീണ ചതോഴിലുറപക 

നിയമ്ം നിലവില് വന്നു. അവിേഗ്ധ കോയിക ചതോഴിലില് ഏര്ചപെോൻ  ന്നദ്ധതയുള്ള 

ഗ്രോമ്ഗ്പബ്േശങ്ങളില് അധിവ ിക്ുന്ന ഏചതോരു കുെുംബത്ിനും ഒരു  ോമ്പത്ിക വര്ഷ്ം 100 

േിവ ത്ില് കുറയോത് ചതോഴില് ഉറപോക്ുന്നബ്തോചെോപം രുണബ്മ്ന്മയുള്ളതും 

സ്ഥോയിയോയി്ുള്ളതും ഉല്പോേനക്ഷമ്വുമ്ോയ ആസ്തികളുചെ  ൃഷ്ടിയോണക ഈ പദ്ധതിയുചെ 

മ്ുഖയ ലക്ഷയം.േരിഗ്േരുചെ ഉപജീവനവും ആയി ബന്ധചപ് വിഭവോെിത്റ ശക്തിചപെുത്ുകയും 

 ോമ്ൂഹികമ്ോയി പിബ്ന്നോക്ം നില്ക്ുന്ന എല്ലോ കുെുംബങ്ങചളയും പദ്ധതിയില് 

ഉൾചപെുത്ുകയും പഞ്ചോയത്ക രോജക സ്ഥോപനങ്ങചള ശക്തിചപെുത്ുക  എന്നതും ഇതിൻചറ 

ലക്ഷയമ്ോണക. വിബ്ശഷ്തകൾ 

 

➢ നിയമ്ത്ിൻചറ പിൻബലമ്ുള്ള അവകോശോധിഷ്ഠ ിതപദ്ധതി 

➢ ഗ്രോമ്പഞ്ചോയത്ക ഗ്പബ്േശത്ക തോമ് ിക്ുന്ന 18 വയസ്സക പൂര്ത്ിയോയ 

ഏചതോരോൾക്ും പദ്ധതിയില് പങ്കോളിയോകോം 

➢  കഗ്തീക്ും പുരുഷ്നും തുലയ ബ്വതനം  

➢ പരിസ്ഥിതി  ംരക്ഷണം കോര്ഷ്ിക ബ്മ്ഖലയിചല അെിസ്ഥോന  ൗകരയ 

വിക നം എന്നിവയകക്ക മ്ുൻരണന 

➢ ചതോഴിലോളികൾ തചന്ന ഗ്പവര്ത്ികൾ കചെത്ുകയും ആ ൂഗ്തണചത് 

 ഹോയിക്ുകയും ചെയ്യുന്നു 

➢ ആ ൂഗ്തണത്ിലും നിര്വഹണത്ിലും തികഞ്ഞ  ുതോരയത 

➢ കരോറുകോചര ഇെനിലക്ോബ്രോ ഇല്ല 

➢ ചപോതുജന പങ്കോളിത്ബ്ത്ോചെ ബ്ലബര് ബഡ്ജറ്ക 

➢ ബോങ്കക ബ്പോബ്റോഫീ ക വഴി മ്ോഗ്തം ബ്വതന വിതരണം 

➢  കഗ്തീകൾക്ക മ്ുൻരണന 

➢ കമ്പയൂ്ര് ശൃംഖല വഴിയുള്ള ബ്മ്ോണിറ്റിംരക  ംവിധോനം 

➢ ഗ്രോമ് ഭ പദ്ധതി ഓിറ്ക ചെയ്യുന്നു 

ബ്േശീയ ഗ്രോമ്ീണ ചതോഴിലുറപക പദ്ധതി ഗ്പകോരം ഗ്രോമ്പഞ്ചോയത്ക ഗ്പബ്േശത്ക  നെപിലോക്ുന്ന 

മ്ുഴുവൻ ഗ്പവൃത്ികളും  ബ് ോഷ്യല് ഓിറ്ിങ്ങിനു വിബ്ധയമ്ോക്ണചമ്ന്ന17(2) വകുപക 

നിഷ്കര്ഷ്ിക്ുന്നു പദ്ധതി ഗ്പവര്ത്ന ചത്പറ്ിയും ചപോതു ധനംെിലവഴിക്ുന്നതിചനപറ്ിയും 

പൗര  മ്ൂഹം നെത്ുന്ന  പര യവും  വതഗ്ന്ത്വുമ്ോയ പരിബ്ശോധനയോണക ആണക ബ് ോഷ്യല് 

ഓിറ്ക അഥവോ  ോമ്ൂഹിക പരിബ്ശോധന .ചതോഴിലുറപക നിയമ്ഗ്പകോരം വര്ഷ്ത്ില് രെുതവണ 

ബ് ോഷ്യല് ഓിറ്ക ഗ്രോമ് ഭകൾ എല്ലോ വോര്ിലും കൃതയമ്ോയി നെബ്ത്െതോണകബ് ോഷ്യല് 

ഓിറ്ക ലൂചെ അഴിമ്തി ഇല്ലോതോക്ുന്നതിനും  ുതോരയത ഉറപു വരുത്ുന്നതിനും കോരയക്ഷമ്ത 

വര്ധിപിക്ുന്നതിനക   ത്ഭരണം ഉറപോക്ുന്നതിനും കഴിയുന്നു.പദ്ധതി പണം ശരിയോയ 

രീതിയില് െിലവഴിച്ചി്ുെക എന്നും പണം ചെലവഴിച്ചക അതുചകോെക പദ്ധതിയുചെ ലക്ഷയം 

കകവരിച്ചി്ുെക എന്നും രുണബ്ഭോക്തോക്ളുചെ ജീവിതത്ില് രുണകരമ്ോയും  കോരയമ്ോയ മ്ോറ്ം 

ഉെോയി്ുെക എന്നക ബ് ോഷ്യല് കചെത്ോൻ കഴിയുന്നുപദ്ധതി ആ ൂഗ്തണ്ണം. നിര്വഹണം, 

ബ്മ്ോണിറ്റിംരക തുെങ്ങി എല്ലോ വയക്തികളും ബ് ോഷ്യല് ഓിറ്ക ഗ്രോമ് ഭയില് നിര്ബന്ധമ്ോയും 

പചങ്കെുക്ണം.മ്ഹോത്മോ രോന്ധി ബ്േശീയ ഗ്രോമ്ീണ ചതോഴിലുറപകപ ദ്ധതിയില്   ുരമ്വും 

 ുതോരയവുമ്ോയി ബ് ോഷ്യല് ഓിറ്ക നെത്ുന്നതിനക  ബ്കരളത്ില്   വതഗ്ന്ത് െുമ്തലയുള്ള 

ബ് ോഷ്യല് ഓിറ്ക യൂണിറ്ക നിലവില്വന്നു 

1.രീതിശോ കഗ്തം:. തോചഴ പറയുന്ന രീതി അവലംബിച്ചോണക ഈ റിബ്പോര്്ക തയ്യോറോക്ിയി്ുള്ളതക. 

1. ഓിറ്ക പ്ലോൻ  

2. അഭിമ്ുഖം :ബിിഒ, പഞ്ചോയത്ക ഗ്പ ിൻറക, ജനഗ്പതിനിധികൾ, ച ഗ്ക്റി & റോഫക ,ബ്മ്റ്ക, ,  
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3. ഫയല് പരിബ്ശോധന  

4. ഫീല്ക  ന്ദര്ശനം, നിരീക്ഷണം  

5. റഫറൻ ക വിക നബ്രഖ, വോര്ഷ്ിക പദ്ധതി ബ്രഖ, എംഐഎ ക, രജിററുകൾ 

6. വിവരങ്ങളുചെ ബ്ഗ്കോീകരണം ബ്ഗ്കോ ക ചവരിഫിബ്ക്ഷ്ൻ, അവ ോനവ് െര്ച്ച 

7. കരെക റിബ്പോര്്ക തയ്യോറോക്ല് 

2. പഞ്ചായത്് അടിസ്ഥാനവിവരങ്ങൾ     
1 ജില്ല കണ്ണൂര് 
2 ബ്ലോക്ക    തളിപറമ്പ 
3 വിസ്തീര്ണം   54.77 

4 വോര്ക  കളുചെ എണ്ണം 18 

5 ജന ംഖയ  33011 

6 സ്കൂ ൾ 13 

7 അംരൻവോെി 33 

8 ഗ്പോഥമ്ിക ആബ്രോരയ ബ്കഗ്ന്ദം  1 

3.തതാഴിലുറപ്്പ പദ്ധതി അടിസ്ഥാന വിവരം 

ചതോഴില് കോര്ക ( 

ആചക) 

ആകകറ്ീവക ചതോഴില് 

കോര്ക  

ചതോഴില് കോര്ക  

(sc/എ ക,െി) 
നൂറു േിന ചതോഴില് 

2737 1765 65 274 

4.വാര്ടഡ് തലത്ില്   തതാഴിലുറപ്്പ പദ്ധതിയില് രജി ്തറര്ട തെയ്തവരുതടവിവരങ്ങൾ 

ചതോഴില് കോര്ക ( 

ആചക) 

ആകകറ്ീവക ചതോഴില് 

കോര്ക  

ആകകറ്ീവക ചതോഴില് 

കോര്ക  (sc/എ ക,െി) 
നൂറു േിന ചതോഴില് 

166 97 - 30 

5.ഓഡിറ്്  നു വിദേയമാക്കിയ  ഗ്പവൃത്ിേളുതട ലിസ്റ്റ് 

ഗ്േ ഗ്പവൃത്ിയുതട ദപര് 

വര്ടക്ക്  ഐ,ഡി 

ോലയളവ് ഗ്പവൃത്ി 

േിനങ്ങൾ 

അവിേഗ്ധ ബ്വതനം വിേഗ്ധ ബ്വതനം  ാേനങ്ങ 

തുേ ി ,ഐ 

,ബി 

ആതേ 

1 കല്ലുകയ്യോല-
LD/327148(4/168) 

22-12-18-17-
01-19 

297 81972 39950 0 121922 

 
LD/ 316208(171)  

12-11-18 

3-12-18 

264 72864 

 

34850 

 

0 107714 

 
LD/327149(4-169) 

22-12-18-30-
01-19 

373 102948 51000 0 153948 

 
LD/239641(173) 

22-11-18-06-
01-19 

206 56856 51000 0 107856 

 
LD/329719(4-168) 28-02-19-27-

03-19 
220 60720 16500 0 77220 

2 വരമ്പുനിര്മ്ോണം 

LD/252211(180) 

10-10-18 

31-10-18 

345 95220  0 95220 
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 LD/253398(3-124) 01-11-18 

14-11-18 

219 60444  0 60444 

 LD/253396 01-11-18 

05-12-18 

436 120336  0 120336 

6.ഗ്പവര്ടത്ിേളുതടപരിദശാേനവിവരണം 
 

 ഗ്പവൃത്ിയുചെ ബ്പരക എം,ബുക്ില് ബ്രഖ ചപെുത്ിയ 

അളവക 

ഫീല്ക  പരിബ്ശോധന 

യില് കെ അളവുകൾ 

1 കല്ലുകയ്യോലLD/327148(4-168),LD/316208 
(171)LD/327149(4-169)/239641(173)LD/329719(4-168) 

540.26 524.5 

2 വരമ്പുനിര്മ്ോണംLD/252211(180) 
LD/253398(3-124)LD/253396 

2326.25 

 

1102.8 

1.േല്ല് േയ്യാല (LD/252211(180), LD/327149(4/169), LD/239641(173), LD/316208(171), LD329719(4/128) 

അഞ്ച് ഗ്പവൃത്ിേളില് 63മാസ്റ്റദറാളുേളിലായി 1360തതാഴില് േിനങ്ങളിലായി തെയ്ത  

കല്ലുകയ്യോലവളചരനന്നോയിതചന്നചെയക തി്ുെക . 

അവഇബ്പോഴുംഉപബ്യോരഗ്പേമ്ോയഅവസ്ഥയില്തചന്നആണകഉള്ളതക. 

കോെുകയറിയെിലയിെങ്ങളില്മ്ോഗ്തബ്മ്അളവുകൾഎെുക്ോൻഗ്പയോ ംഉെോയുള്ളൂ .  

2.വരമ്പക നിര്മ്ോണം(LD/25221(180), LD/253398(3/124), LD/253396 

മ്ൂന്നക ഗ്പവൃത്ികളില് 26മ്ചറബ്റോളുകളിലോയി 1000ചതോഴില് േിനങ്ങളിലോയി ചെയ്ത വരമ്പക 

നിര്മ്ോണ ഗ്പവൃത്ി ഇബ്പോഴും നല്ലരീതിയില് സ്ഥലങ്ങളില് കോണോൻ  ോധിച്ചു. 

പനങോ്ൂരുനിര്മ്ിച്ചവരമ്പുകൾഇബ്പോഴുംഉപബ്യോരഗ്പേമ്ോയിതചന്നഉെക. 

മ്റ്ുെിലസ്ഥലങ്ങളില്(വ്ക്ൂലിചലെഗ്ന്ദികഎം, ജോനകിവിവി, െിയബ്ശോേ,കലയോണിഎവി 

)അളവകഎെുക്ോൻപറ്ോത്വിധത്ില്ആണകഉള്ളതക. 
7.അവോശഅേിഷ്ഠ ിതനിരീക്ഷണങ്ങള് 

മ്ഹോത്മരോന്ധി ബ്േശീയഗ്രോമ്ീണ ചതോഴിലുറപക നിയമ്ത്ിലൂചെ ഗ്രോമ്ീണ ജനതയകക്ക ചതോഴില് 

നല്കചപെുന്നബ്തോചെോപം അവരുചെ പത്ു അവകോശങ്ങളും  ംരക്ഷിക്ചപെുന്നു.ബ് ോഷ്യല് 

ഓിറ്ിലൂചെ ഗ്പവൃത്ികളുചെ പരിബ്ശോധനയും അബ്തോചെോപം ചതോഴിലോളികളുചെ പത് 

വകോശങ്ങളും ംരക്ഷിക്ചപെുന്നുചവന്നും വിലയിരുത്ുന്നു.ചതോഴിലുറപക നിയമ്ത്ിലൂചെ 

ചതോഴിലോളികൾക്ക ലഭയമ്ോയ അവകോശങ്ങചള കുറിച്ചക തോചഴ പറയുന്നു. 

തതാഴില് ോര്ടഡുമായി ബന്ധതപ്പവ: 

ചതോഴില്കോര്ക ഒരുആധികോരികബ്രഖയോണക.മ്ഹോത്മോ രോന്ധി ബ്േശീയ ഗ്രോമ്ീണ ചതോഴിലുറപക 

നിയമ്ത്ിചല ചഷ്യൂൾ 2 ഗ്പകോരം ചതോഴില് കോര്ിനക അബ്പക്ഷ നല്കുന്ന കുെുംബങ്ങൾക്ക 15 

േിവ ത്ിനകം തികച്ചും ച ൗജനയമ്ോയി ചതോഴില് കോര്ക  ലഭയമ്ോക്ണചമ്ന്നക 

അനുശോ ിക്ുന്നു. കൂെോചത കൃതയമ്ോയ ഇെബ്വളകളില് കോര്ക പുതുക്ി നല്ബ്കെതുമ്ോണക. 

ചതോഴില് കോര്ക ചതോഴിലോളികളുചെ കകവശം തചന്നയോണക  ൂക്ഷിബ്ക്െതക ചതോഴില് 

ഏര്ചപ് േിവ ങ്ങൾ കൃതയമ്ോയി ബ്രഖ ചപെുത്ിയിരിക്ുന്നു. െിലചതോഴില്കോര്ില് 

ചതോഴിലോളിയുചെഒപക  ബ്ഫോണ്നമ്പര്, ആേയബ്പജിചല ലഭിച്ചചതോഴില്  ംബന്ധിച്ചവിവരങ്ങൾ 

എന്നിവ ബ്രഖചപെുത്ിയി്ില്ല.  

തതാഴില് ലഭിക്കുന്നത്  ംബന്ധിച്ച്: 

ചതോഴില് കോര്ുള്ള ഏചതോരു കുെുംബത്ിനും 100 േിവ ചത് അവിേഗ്ദ കോയിക ചതോഴിലിനക 

അവകോശമ്ുെക. അബ്പക്ഷ നല്കിയോല് കകപറ്ു രശീതക നല്കുകയും15 േിവ ത്ിനകം 

ചതോഴില്  ലഭയമ്ോക്ണചമ്ന്നും നിയമ്ത്ില് ഗ്പതിപോേിക്ുന്നു..അബ്പക്ഷ  വീകരിക്ുന്ന 

മ്ുറയകക്ക അബ്പക്ഷകനക കകപറ്ു രശീതക  നിര്ബന്ധമ്ോയും നല്കണചമ്ന്നക നിയമ്ത്ില് 

അനുശോ ിക്ുന്നുെക . ചതോഴിലോളികൾഒരുമ്ിച്ചുആണകചതോഴില്നുഅബ്പക്ഷ മ്ര്പിക്ുന്നതു. 

അബ്പക്ഷിച്ചു,15േിവ ത്ിനുള്ളില്തചന്നചതോഴില്ലഭിക്ുന്നുഎന്നുതചന്നയോണകചതോഴിലോളിക

ളില്നിന്നുംഅറിയോൻകഴിഞ്ഞതക.  

ചതോഴിലില്ലോയ്മദവതനം: 
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ചതോഴില് ആവശയചപ്ു കഴിഞ്ഞോല് 15 േിവ ത്ിനകം ചതോഴില് ലഭയമ്ോക്ോത്പക്ഷം 

ചതോഴിലില്ലോയ്മ ബ്വതനം ലഭിക്ോൻ അവകോശമ്ുെക.വോര്ിചലചതോഴിലോളികളക ആവശയ ചപെുന്ന 

മ്ുറയകക്ക ചതോഴില് ലഭിക്ോറുെക,അതുചകോെക തചന്ന ചതോഴിലില്ലോയ്മ ബ്വതനം ലഭിബ്ക്െ 

 ോഹെരയം ഉെോയി്ില്ല 

4.തഷ്ല്്  ഓ് ദഗ്പാജേ്റ്്    ംബന്ധിച്ച്: 

വോര്ില് ആവശയമ്ോയ വിക ന ഗ്പവൃത്ികൾ കചെത്ുന്നതിനക ചതോഴിലോളികൾക്ക 

അവകോശം ഉെക. ചതോഴില് കചെത്ുന്നതിനു ചതോഴിലോളികളുചെയും ബ്മ്റ്ിചെയും ഭോരത്ക  

നിന്നും പങ്കോളിത്മ്ുെോവുന്നുെക ,എന്നോല് ചതോഴിലുറപില് അനുവേനീയമ്ോയ ആസ്തി വിക ന 

ഗ്പവൃത്ികൾ കചെത്ുന്നതിനക വോര്ിചല വിവിധ ബ്മ്ഖലയില് ഉള്ളവരുചെ പങ്കോളിത്ം 

ഉെോബ്വെതുെക.അത്രത്ില് ഉള്ള ബ്യോരം നെന്നതോയി കോണുന്നു അബ്തോചെോപം ആക്ഷൻ 

പ്ലോനിനകചറ ബ്കോപി ഫയലില്  ൂക്ഷിച്ചിരിക്ുന്നു 

5.യാഗ്താ തെലവ ് ംബന്ധിച്ച്: 

ചതോഴിലോളികൾക്ക തോമ്  സ്ഥലത്ുനിന്നും 5 കിബ്ലോമ്ീറ്ര് െുറ്ളവില് ചതോഴില് 

ലഭിക്ുവോനുള്ള അവകോശമ്ുെക ,ഗ്പസ്തു ത പരിധിക്ു പുറത്ു  ചതോഴില് ചെബ്യ്യെ  ോഹെരയം 

ഉെോവുകയോചണങ്കില് യോഗ്തോ ബത്യോയി കൂലിയുചെ 10% തുക നിലവിചല കൂലി ഗ്പകോരം  27 

രൂപ 10 കപ  ഗ്പവൃത്ി േിവ ങ്ങളില് ലഭയമ്ോക്ണം. അഞ്ചകകിബ്ലോമ്ീറ്ര് പരിധിക്പുറം 

ചതോഴിലുറപക ഗ്പവൃത്ി ചെയ്തില്ല എന്നോണു ചതോഴിലോളികളില് നിന്നും മ്ന ിലോക്ോൻ 

കഴിഞ്ഞതക. 

6.ഗ്പവൃത്ി സ്ഥലതത് ത ൌേരയങ്ങൾ  ംബന്ധിച്ച്; 

ചതോഴിലിെങ്ങളില് ലഭിബ്ക്െ അെിസ്ഥോന ച ൗകരയങ്ങളോയ ഗ്പഥമ് ശുഗ്ശൂഷ്ോ  ംവിധോനങ്ങൾ ,

വിഗ്ശമ്  മ്യചത് തണല്  ൗകരയം, കുെിചവളളം എന്നിവ ചതോഴിലോളികൾക്ക ച ൗജനയമ്ോയി 

ലഭയമ്ോബ്ക്െതുെക.ചതോഴിലോളികളുമ്ോയുള്ള കൂെിക്ോഴ്ചയില് മ്ന ിലോക്ോൻ ോധിച്ചതക 

കുെിചവള്ളത്ിനോയി  പോഗ്തം ,എന്നിവ ലഭയമ്ോയി ഗ്ലോ ക ്ില്ല  എന്നും അബ്തോചെോപം  ഗ്പഥമ് ശുഗ്ശൂഷ് 

മ്രുന്നുകൾ വോങ്ങിെു ഓഫീ ില്ബില്ലക നല്കുന്ന എന്നറിയോൻ  ോധിച്ചു ,ഇതുവചര  എന്നോല്

ചതോഴിലോളികൾക്ക ,കയ്യുറ കോലുറ  ലഭിച്ചി്ില്ല .ഇതക നിര്വഹണ ഏജൻ ിയുചെ 

ഭോരത്ുനിന്നുള്ള വീഴ്ചയോണക, തുെര്ന്നുള്ള ഗ്പവൃത്ികളില് അെിസ്ഥോന ച ൗകരയങ്ങൾ 

ലഭയമ്ോക്ുന്നതിനക നിര്വഹണ ഏജൻ ി ഗ്ശദ്ധിബ്ക്െതുെക . 

അപേടങ്ങൾ  ംബന്ധിച്ച്:ചതോഴിലുറപക ബ്ജോലിക്ിചെ ചതോഴിലോളികൾക്ക ഏചതങ്കിലും 

തരത്ിലുള്ള അപകെം  ംഭവിച്ചു ബ്പോവുകയോചണങ്കില് നിയമ്ത്ിചല ചഷ്യൂൾ 

2(5)ഗ്പകോരവുംഅദ്ധയോയം 9 ചല പരോമ്ര്ശങ്ങളുചെ അെിസ്ഥോനത്ിലും െികില് ോ 

ചെലവുകളുചെ ബ്രഖകൾ  മ്ര്പിക്ുന്ന മ്ുറയകക്ക  ഗ്പസ്തു ത തുക മ്ുഴുവനും അനുവേിച്ചു 

ചകോെുബ്ക്െതോണക.ഓിറ്ക  കോലയളവില് അത്രത്ില് ഉള്ള അപകെങ്ങൾ ഒന്നും 

 ംഭവിച്ചി്ില്ല . 

7.ദവതനം ലഭയമാക്കുന്നത്  ംബന്ധിച്ച്; 

ചതോഴിലുറപക നിയമ്ത്ില് ത ക്ഷന് 3(2)ഗ്പകോരം മ്റര് ബ്റോളക കോലോവധി കഴിഞ്ഞു 

15േിവ ത്ിനകം ചതോഴിലോളികളുചെ അചക്ൗെില് കൂലി ലഭിക്ുവോൻ അവകോശമ്ുെക . 

പഞ്ചോയത്ില് നിന്നും പതിനഞ്ചക േിവ ത്ിനുളളില് എഫക.െി.ഒ ജനബ്ററ്ക ചെയ്തി്ുെക.  

15േിവ ത്ിനേംദവതനം ലഭയമായിതലങ്കില് നഷ്ട പരിഹാരം ലഭിക്കുവാനുള്ള 

അവോശം 

ചതോഴില് പൂര്ത്ീകരിച്ചു പതിനഞ്ചു േിവ തകനുള്ളില് കൂലി ലഭിെിരുന്നിചലനകകില്  

കൂലിയുചെ  0.05  ശതമ്ോനം നഷ്ട പരിഹാരം ലഭിക്കുവാനുള്ള അവോശം ഉണ്ട്. 

പഞ്ചോയത്ില് നിന്നും പതിനഞ്ചക േിവ ത്ിനുളളില് എഫക.െി.ഒ ജനബ്ററ്ക ചെയ്തി്ുെക.നിലവില് 

ബ്കഗ്ന്ദ  രകകോരില് നിന്നും ഫെക  ലഭയമ്ോകതിരിക്ുന്ന  ോഹെരയത്ില് മ്ോഗ്തമ്ോണക ബ്വതനം 

ലഭിക്ോൻ  കവകുന്നതക. 

പരാ-തി പരിഹാരം  ംബന്ധിച്ച്: 
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ചതോഴിലുറപുമ്ോയി ബന്ധചപ് ഏചതങ്കിലുംകോരയത്ില് പരോതിയുെോകുന്ന പക്ഷം ആയതക 

ബ്രഖോമ്ൂലം പഞ്ചോയത്ില് പരോതിചപെോവുന്നതോണക ,ഗ്പസ്തു ത പരോതികൾ  വീകരിച്ചു ര ീറ്ക  

നല്കുകയും പരമ്ോവധി 7 േിവ  പരിധിക്ുള്ളില് അബ്നവഷ്ിച്ചു പരോതിക്ോരനക മ്റുപെി 

നല്ബ്കെതോണക(section (19) .പരോതികൾ അറിയിക്ുന്നതിനുള്ള ബ്െോൾ ഗ്ഫീ നമ്പരക (18004251004 ) 

ചപോതുജനങ്ങൾക്ക കോണോവുന്ന രീതിയില് പഞ്ചോയത്ക ഓഫീ ില് ഗ്പേര്ശിപിബ്ക്െതുെക . 

പഞ്ചോയത്ിചല പരോതി രജിറര് പരിബ്ശോധിച്ചബ്പോൾ ഇതുവചരയോയി രെു പരോതികൾ 

രജിററില് ബ്രഖചപെുത്ിയതോയും അതിനുള്ള നെപെി  വീകരിച്ചതോയും കോണചപ്ു.കൂലി 

കവകിയ പരോതി ആണക , 

ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്  നടത്ുന്നത്  ംബന്ധിച്ച്: 

ചതോഴിലുറപില് ഏചറ്െുത് ഗ്പവൃത്ികൾ ബ് ോഷ്യല് ഓിറ്ക  നെത്ുന്നതില് 

പങ്കോളികളോവുന്നതിനു ചതോഴിലോളികൾക്ക അവകോശമ്ുെക.(ച ക്ഷൻ 17.2)  

8.തതാഴിലാളിേളുതടേടമേൾ 

1. കൃതയ മ്യത്കചതോഴില്സ്ഥലത്കഹോജരോയിഒപക വയകക്ുക. 

2. ചതോഴിലുറപകഗ്രോമ് ഭയകക്കബ് ോഷ്യല്ഓിറ്കഗ്രോമ് ഭയുംകൃതയമ്ോയിപചങ്കെുക്ുക 

3. ഗ്പകൃതി ംരക്ഷണത്ിനകആവശയമ്ോയഗ്പവൃത്ികൾഏചറ്െുത്കനെപിലോക്ുക. 

4. ആസ്തി ൃഷ്ടിക്ുന്നഗ്പവൃത്ികൾ  കചെത്ിബ്മ്റ്കചനയുംപഞ്ചോയത്കഅധികൃതചരയും   

 അറിയിക്ുക. 

9.രജി ്തറര്ട പരിദശാേന 

 

ബ്കഗ്ന്ദ ര്ക്ോരിനകചറ നിര്ബ്േശ ഗ്പകോരം തോചഴ പറയുന്ന ഏഴു രജിറര് നിര്ബന്ധമ്ോയും 

ഗ്രോമ്പഞ്ചോയത്ില്  ൂക്ഷിബ്ക്െതോണക. AMC ഗ്പകോരമ്ുള്ള 7 രജിററുകളുംഉെോയിരുന്നു.അവ 

തോചഴ പറയ്യുന്നു. 

 

തതാഴില് ോര്ടഡ് രജിസ്റ്റര്ട  . 

എം .ഐ .എ ില് നിന്നും ചൗണ്ബ്ലോക ചെയ്ത ബ്കോപിയില് വോര്ക  തലത്ില് ഉള്ള എല്ലോ 

വിവരങ്ങളും ഉൾചപെുത്ിയി്ുെക.  

ഗ്ഗാമ ഭരജിസ്റ്റര്ട 

ചതോഴിലുറപുമ്ോയി ബന്ധചപ് ഗ്രോമ് ഭകൾ ,തുെങ്ങിയവ ബ്രഖചപെുത്ുന്നതിനക ബ്യോരങ്ങൾ  

വോര്ക  തലത്ില് ഗ്പബ്തയക ഗ്രോമ് ഭോ രജിറര്  ൂക്ഷിബ്ക്െതോണക ..വോര്ക  തലത്ില് ഗ്രോമ് ഭ 

രജിറര്  ൂക്ഷിച്ചി്ുെക 

തതാഴില് അദപക്ഷാ രജിസ്റ്റര്ട  

ചതോഴില് ആവശയചപ്ു ലഭിക്ുന്ന അബ്പക്ഷകളുചെ വിവരങ്ങളും അതുഗ്പകോരം അവര്ക്ക 

ചതോഴില് അനുവേിച്ചതിനകചറ വിവരങ്ങളും  ഗ്പസ്തു ത രജിററില് ബ്രഖചപെുത്ി ചവബ്ക്െതോണക 

MIS ല് നിന്നും ചൗണ്ബ്ലോക ചെയ്ത ബ്കോപിയില് എല്ലോ വിവരങ്ങളും ഉൾചപെുത്ിയി്ുെക 

വര്ടക്ക് രജിസ്റ്റര്ട: 

ചതോഴിലുറപില് നെപിലോക്ുന്ന ഗ്പവൃത്ികളുചെ വിവരങ്ങൾ യഥോ മ്യം ഗ്പസ്തു ത രജിററില് 

ബ്രഖചപെുചതെതോണക.2018 19 കോലയളവില് ചെയ്യുവോൻ ഉബ്േശിച്ചിരുന്ന മ്ുഴുവൻ 

ഫയലുകളുബ്െയും വിവരങ്ങൾ നല്ല രീതിയില്   എം,ച എ.എ ക ല് നിന്നും ൗണ്ബ്ലോക ചെയ്തു 

 ൂക്ഷിച്ചിരിക്ുന്നു.(പഞ്ചോയത്ിചെ മ്ുഴുവൻ  ഗ്പവൃത്ികളും 

ആസ്തിരജിസ്റ്റര്ട: (സ്ഥിര ആസ്തികളുചെ രജിറര്) 

ആസ്തിരജിറര് ൂക്ഷിച്ചിരിക്ുന്നു ഇതുവചര ചെയ്ത എല്ലോ ഗ്പവൃത്ികളും ബ്രഖ ചപെുതിയി്ുെക  

പരാതി രജിസ്റ്റര്ട: 

ചതോഴിലുറപക പദ്ധതിയുമ്ോയി ബന്ധചപ് ഏതു പരോതിയും വോക്ോബ്ലോ ,ബ്രഖോമ്ൂലബ്മ്ോ 

ലഭിക്ുകയോചണങ്കില \                                  രജിററില് ബ്രഖചപെുത്ുകയും നിര്ബന്ധമ്ോയും 
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കകപറ്ു ര ീതക പരോതിക്ോരനക നല്കുകയും ബ്വണം  .18004255720 എന്ന ബ്െോൾ ഗ്ഫീ നമ്പറില് 

പരോതികൾ ബ്രഖചപെുത്ോം എന്നുള്ള വിവരം ചതോഴിലോളികൾക്ക ലഭയമ്ോക്ണം. 

തമറ്ീരിയല്രജിസ്റ്റര്ട :  

ചതോഴിലുറപില് ഏചറ്െുക്ുന്ന ഗ്പവൃത്ികളുചെ ഭോരമ്ോയി വരുന്ന  ോധന  ോമ്ഗ്രികളുചെ 

വോങ്ങല് തീരുമ്ോനം ,ഉപബ്യോരം,നീക്ിയിരിപക,ചെലവുകൾ എന്നിവ  ംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ 

മ്ുഴുവനും ഗ്പസ്തു ത രജിററില് ബ്രഖചപെുബ്ത്െതോണക. 

10.ഗ്പവൃത്ി യലിതല 22 ദരഖേൾ 

 

എ .എം  ി ഗ്പകോരം ഒരു ഗ്പവൃത്ി ഫയലില് തോചഴപറയുന്ന ഇരുപത്ിരെു ബ്രഖകൾ 

നിര്ബന്ധമ്ോയും ഉെോയിരിബ്ക്െോതോണക. 

1.േവര്ടദപജ് 

വോര്ഷ്ിക മ്ോറര്  ര്ക്ുലര് ഗ്പകോരം കവര്ബ്പജില് പഞ്ചോയത്ക വിവരങ്ങൾ, ജില്ല, ഗ്പവര്ത്ി 

നെപിലോക്ിയ വിവരങ്ങൾ, അെങ്കല് തുക, ആചക ചെലവക, നെത്ിയ തീയതി,  മ്ുതലോയ 

വിവരങ്ങൾ ബ്രഖചപെുബ്ത്െതോണക.  പരിബ്ശോധിച്ച ഫയലുകളില്വോര്ഷ്ിക മ്ോറര്  ര്ക്ുലര് 

ഗ്പകോരമ്ുള്ള കവര് ബ്പജക  ൂക്ഷിച്ചി്ില്ല.  

2.തെേ് ലി ് റ് ്

വര്ക്ക ഫയലില്  ൂക്ഷിച്ചിരിക്ുന്ന വിവരങ്ങളുചെ പ്ികയും, അവയുചെ ബ്പജക നമ്പറും 

ബ്രഖചപെുബ്ത്െ ചെക്ക ലിറകഫയലില്  ൂക്ഷിബ്ക്െതോണക. 

പരിബ്ശോധിച്ചമ്ൂന്നുഫയലുകളില്ഒന്നില്മ്ോഗ്തം(LD/252211വരമ്പകനിര്മ്ോണം ) 

ചെകക ലി ക റ്ക ൂക്ഷിച്ചിരുന്നു. 

3.ആക്ഷൻപ്ലാന് 

ഒരു ജനകീയ ഇെചപെലിനകചറ ബ്നര്  ോക്ഷയം ചതളിയി ക്ുന്ന ബ്രഖയോണക ആക്ഷൻ പ്ലോൻ 

ബ്കോപിഗ്രോമ് ഭ നി ര്ബ്േ. ശിക്ുന്ന ഗ്പവര്ത്ികൾ ചഷ്ല്ഫക ഓഫക ബ്ഗ്പോജക്ടിബ്ലക്ക മ്ോറ്ുകയും 

ഇതില്നിന്നും മ്ുൻരണന അെിസ്ഥോനത്ില് അതോതക  ോമ്പത്ിക വര്ഷ്ത്ില് ആവശയമ്ുള്ള 

ഗ്പവര്ത്ി ചതരചഞ്ഞെുത്ക ആക്ഷൻ പ്ലോൻ തയ്യോറോക്ുകയും ചെയ്യും ആക്ഷൻ പ്ലോനില് ഉൾചപ്  .

ഗ്പവര്ത്ി തചന്നയോബ്ണോ നെപിലോക്ിയതക എന്നക മ്നസ്സിലോക്ുന്നതിനും ആക്ഷൻപ്ലോൻ ബ്കോപി 

ഉപകരിക്ുന്നു.പരിബ്ശോധിച്ച ഫയലുകളില്  AMC ഗ്പകോരം നിര്ബന്ധമ്ോയും ഉെോയിരിബ്ക്െ 

ആക്ഷൻ പ്ലോനിൻചറ ബ്കോപകഒരു ഫയലില്  (LD/253398 വരമ്പക നിര്മ്ോണം ) മ്ോഗ്തം 

 ൂക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല.  

4.എസ്റ്റിദമറ്്ഡിസ ന്ആന്ഡ്ദഗ്ഡായിങ ്

 ോബ്ങ്കതിക എറിബ്മ്റ്ക പദ്ധതിയില് ഏചറ്െുക്ുന്ന ഓബ്രോ ഗ്പവര്ത്ിക്ും  ംസ്ഥോന  ര്ക്ോര് 

െുമ്തലചപെുത്ിയ അധികോര സ്ഥോനത്ിനകചറ അനുമ്തിബ്യോെുകൂെിയ  ോബ്ങ്കതിക എറിബ്മ്റ്ക 

ഉെോയിരിബ്ക്െതോണക.ഓബ്രോ ഗ്പവര്ത്ിക്ും എറിബ്മ്റ്ിനകചറ  ംക്ഷിപ്തം, ിക ൻ, ഗ്പവര് 

ത്ിയുചെ ഗ്പതീക്ഷിത ബ്ന്ങ്ങൾ വിശേീകരിക്ുന്ന  ോബ്ങ്കതിക കുറിപക തുെങ്ങിയവ ഉെോ യിരി 

ബ്ക്െതും ച കവര് ബ് ോഫകറ്ക ചവയറിലൂചെ ഓണ്കലനോയി അനുമ്തി കൾ ലഭയമ്ോ ബ്ക്െ 

തുമ്ോണക .എല്ലോ ഫയലുകളിലും വിശേമ്ോയഎറിബ്മ്റ്ക ഉെോയിരുന്നു. എറിബ്മ്റ്ില്  ോബ്ങ്ക തിക 

വിേഗ്ധരുചെ ഒപക ഉെോയിരുന്നു. എറിബ്മ്റ്കറിബ്പോര്്ക ബ്ഗ്പോജക്ടക റിബ്പോര്്ക ഇവ  ൂക്ഷി ച്ചിരുന്നു . 

5.ഭരണാനുമതി 

ഒരു വോര്ില് ഒരു വര്ഷ്ം നെപിലോക്ുന്ന ചതോഴിലുറപക പദ്ധതി ഗ്പവര്ത്നങ്ങൾക്ക പഞ്ചോയത്ക 

ഭരണ  മ്ിതി നല്കുന്ന അംരീകോരമ്ോണക ഭരണോനുമ്തിപരിബ്ശോധിച്ച ഫയലുകളില് 

ഭരണോനുമ്തി യുചെ ബ്കോപി ൂക്ഷിച്ചിരുന്നു. 

7. ംദയാജിതപദ്ധതി(േൺദവര്ടജന് ്) 

ഓിറ്ക  നു വിബ്ധയമ്ോക്ിയ ഗ്പവര്ത്ികൾക്ും ഈ ബ്രഖകൾ ബോധകമ്ല്ല. 
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8.ഡിമാന്ഡ്ദാം 

ഡിമാന്ഡ്ദാം ൂക്ഷിച്ചിരുന്നു , 

9.വര്ടക്ക്അദലാദക്കഷ്ന്ദാം 

ചതോഴില് ആവശയചപ്വര്ക്ുചതോഴില് അനുവേിച്ചുചകോെുള്ള വര്ക്ക അബ്ലോബ്ക്ഷ്ൻ 

ബ്ഫോംഈ ഗ്പവര്ത്ിയുചെ ഫയലില്  ൂക്ഷിച്ചിരുന്നു. 

10.ഇമസ്റ്റര്ട ദറാൾ 

ചതോഴിലോളികൾ ചതോഴില് ചെയ്യുന്ന തീയതി, േിവ ം ഉൾചപചെ ഹോജര് 

ബ്രഖചപെുത്ുന്നതിനുള്ള അെിസ്ഥോന ബ്രഖയോണക ഇമ്റര് ബ്റോൾ.ഇതില് ബ്ലോക്ക ചവലപകചമ്ൻറക 

ഓഫീ ര്, പഞ്ചോയത്ക ച ഗ്ക്റി എന്നിവര് ഒപും,   ീലുംബ്രഖചപെുബ്ത്െതോണക.  ഇ-മ്റര് 

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

 ീലുംബ്രഖചപെുത്ിയി്ുെക തീയതി. ഇതില് ചതോഴിലോളികളുചെ ഒപുകൾ,  അവരുചെ 

ചതോഴില് േിനങ്ങൾ,  കൂലി എന്നിവ ബ്രഖചപെുത്ിയി്ുെക .മ്ോറര് ബ്റോളില് ഒപിെുന്ന 

ബ്കോളങ്ങളില് തീയതി എഴുതി്ുെയിരുന്നില്ല മ്റര് ബ്റോളില്  എം ബുക്ക   നമ്പര് 

ബ്രഖചപെുത്ിയില്ലപരിബ്ശോധനയ്യകക്ക വിബ്ധയമ്ോക്ിയ വര്ക്ക  ഫയലിചല മ്റര് ബ്റോളില് 

ചവ്ിത്ിരുത്ലുകൾഉതണ്ടങ്കിലുംമതിയായവിശേീേരണംമസ്്റ്റര്ടദറാള്നു പിറേില്ദരഖതപ്പ

ടുത്ിയി്ുണ്ട്.  

Si. ഗ്പവൃത്ി  മ്ബ്റോ ൾ 

നമ്പര് 

ചതോഴിലോളിയുചെബ്പരക,കോര്ഡ്നമ്പ

ര് 

റിമ്ോര്ക്സക 

1 കല്ലക കയ്യോല 
LD/327149(4/169) 

26302 ബ്ശോഭന എം -4/142 ഒപി്തിനക മ്ുകളില് അബകച നകറക 

മ്ോര്ക്ക  ചെയ്തിരിക്ുന്നു  

2 വരമ്പക 

നിര്മ്ോണം 
LD/252211(180) 

14676 ജിജി ചക -4/132 ആബകച നകറ 

അെയോളചപെുത്ിയതിനക മ്ുകളില് 

ഒപി്ിരിക്ുന്നു  

11.തമഷ്ര്ടതമന്റ്പുസ്തേം (M Book) 

ഗ്പവര്ത്ി തുെങ്ങുന്നതിനക മ്ുമ്പും ബ്ശഷ്വും അളവുകൾ ബ്രഖചപെുത്ുന്നതിനുള്ള അെിസ്ഥോന 

ബ്രഖയോണക ചമ്ഷ്ര്ചമ്നകറക  ബുക്ക..എല്ലോ ഫയലുകളിലും M book ഉെോയിരുന്നു.ചമ്ഷ്ര്ചമ്ൻറക 

ബുക്ില് നമ്പര് ബ്പജക നമ്പര് ഇവ ബ്രഖചപെുത്ിയി്ുെക AS,TS നമ്പര് ബ്രഖചപെുത്ിയി്ില്ല. ഗ്പീ 

ചമ്ഷ്ര്ചമ്ൻറക ബ്രഖ ചപെുത്ിയിരുന്നു.ബന്ധചപ് ഉബ്േയോരസ്ഥര് അതോയതക ഓവര് ിയര്, 

എൻജിനീയര് എന്നിവരുചെ ഒപകചമ്ഷ്ര്ചമ്നകറക  ബുക്ില് ഉെോയിരുന്നു.പരിബ്ശോധനയകക്ക വിബ്ധയ 

മ്ോക്ിയ  വര്ക്ക  ഫയലിലുംഎം ബുക്ക   ൂക്ഷിച്ചിരുന്നു.എം ബുക്ില് അളവുകൾ ബ്രഖ ചപെുത്ു 

ബ്ബോൾ ഗ്പവൃത്ി ചെയുന്ന ഗ്പബ്േശം ഉെമ്യുചെ ബ്പരക , ര്ബ്േ നമ്പര് എന്നിവ ഉൾചപെുത്ിയി്ില്ല 

12.തമറ്ീരിയല്ലിസ്റ്റ് 

13.ബ്വജക ലിറക 

ചതോഴിലോളികൾ എഗ്ത േിവ ം ബ്ജോലി ചെയ്തു എന്നതിനക അെിസ്ഥോനചപെുത്ി അവര്ക്ക 

നല്ബ്കെ തുക അതോയതകകൂലി, ആയുധങ്ങൾക്ക ചകോെുക്ുന്ന വോെക,  മ്ൂര്ച്ച കൂ്ുന്നതിനുള്ള 

തുക എന്നിവ എല്ലോം കോണിച്ചു ചകോെക പണം കകമ്ോറുന്നതിനക ബ്വെി തയ്യോറോക്ുന്ന 

ഗ്പധോനചപ് ഒന്നോണക ബ്വജക ലിറക.  മ്റര് ബ്റോൾ ഗ്പകോരമ്ുള്ള ബ്വജക ലിറക എല്ലോ ഫയലിലും കോണോൻ 

 ോധിച്ചു. 

14.മസ്റ്റര്ടദറാൾ /യല്മാറ്സ്ലിപ്പുേൾ 

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

ബ്രഖചപെുത്ണം എന്നക നിയമ്ം അനുശോ ിക്ുന്നു.അളവുകളില് ഗ്കമ്ബ്ക്െുകൾ ഉെോയോബ്ലോ, 

ഉപബ്യോരിക്ുന്ന ചമ്റ്ീരിയലിനകചറ കവോളിറ്ിയില് നിലവോരം കുറയകക്ുകബ്യോ, ഉയര്ന്ന എറിബ്മ്റ്ക 

കോണിക്ുകബ്യോചെയ്യുന്നതക നിയമ്വിരുദ്ധമ്ോവുകയും ച ക്ഷൻ 25 അനുശോ ിക്ുന്ന ശിക്ഷകക 

വിബ്ധയമ്ോബ്വെി വരുകയും ചെയ്യും. എല്ലോ ഫയലുകളിലും ഫയല് ഗ്െോക്ിംരക ബ്ഫോം അഥവോ 

മ്റര് ബ്റോൾ മ്ൂവകചമ്ൻറക സ്ലിപകഉെോയിരുന്നു.  ആരംഭിച്ച തീയതിയും അവ ോനിച്ച തീയതിയും 

ബ്രഖചപെുത്ിയിരുന്നു. മ്റ്ു ഗ്പധോനചപ് ബ്കോളങ്ങൾ MIS ല് അപക ബ്ലോക ചെയ്ത തീയതി .ബ്വതനം 

അനുവേിച്ച  മ്ുതലോയവ ബ്രഖചപെുത്ി യിരിക്ുന്നു. 
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15. തമറ്ീരിയല് വൌച്ചര്ട ബില്  

ചമ്റ്ീരിയല് വൗച്ചര് ബില്ലകബോധകംഅല്ല.  

16.ഫെക ഗ്െോൻസ്ഫര് ഓര്ര് (FTO)’ 

പരിബ്ശോധിച്ച ഫയലുകളില് ഒന്നും ഫെകഗ്െോൻസ്ഫര്ഓര്ര്(FTO)’ ഹോര്ക  ബ്കോപി   ൂക്ഷിച്ചിരുന്നു. 

17. ദറായല്റ്ി 

പരിബ്ശോധന  വിബ്ധയമ്ോക്ിയ  ഒരു വര്ക്ക  ഫയലിലും ബ്റോയല്റ്ി ബോധകമ്ല്ല 

18.ദാദ്ാഗ്ഗാ ്

ഗ്പവര്ത്ി തുെങ്ങുന്നതിനക മ്ുമ്പക ഗ്പവര്ത്ി നെന്നു ചകോെിരിക്ുബ്മ്പോൾ ,   ഗ്പവര്ത്ി 

പൂര്ത്ീകരിച്ചു കഴിയുബ്മ്പോൾ  തുെങ്ങിയഓബ്രോ ഘ്ത്ിചലയും ബ്ഫോബ്്ോകൾ ഫയലില് 

 ൂക്ഷിക്ണചമ്ന്നക നിഷ്കര്ഷ്ിച്ചിരിക്ുന്നു ഇത്രത്ിലുള്ള  വിവിധ ഘ്ങ്ങളിചല 

ബ്ഫോബ്്ോകളും ൂക്ഷിച്ചിരുന്നു  

19 .ജിദയാ ടാഗ്ഡ് ദാദ്ാ ് 

ഗ്പവര്ത്ി സ്ഥലം തിരിച്ചറിയുന്നതിനുള്ള ഉപോധിയോണക ജിബ്യോെോഗ്ഡക ബ്ഫോബ്്ോ ക.  എന്നോല് 

ബ് ോഫകറ്ക  ബ്കോപി ഓഫീ ില്  ൂക്ഷിക്ുന്നു 

20 ഗ്പവൃത്ി പൂര്ടത്ീേരണ  ാക്ഷയപഗ്തം 

ഗ്പവൃത്ി പൂര്ത്ീകരണ  ോക്ഷയപഗ്തം െിലതില് ൂക്ഷിച്ചി്ില്ല 

 21. ബ് ോഷ്യല് ഓിറ്ക റിബ്പോര്്ക 

എഎം ി ഗ്പകോരമ്ുള്ള ബ് ോഷ്യല് ഒ ോിറ്ക നെപോക്ുന്നതക ഇബ്പോഴോണക. 

22.സ റ്്ഡയറി 

 ംസ്ഥോന  ര്ക്ോരിനകചറ നിര്ബ്േശഗ്പകോരംവര്ക്ക ഫയലില്  ൂക്ഷിബ്ക്െ 22 മ്ചത് 

ബ്രഖയോണക ക റ്കയറി.പരിബ്ശോധനയകക്ക  വിബ്ധയമ്ോക്ിയ ഗ്പവൃത്ികൾ  ക റ്ക യറി 

 ൂക്ഷിച്ചിരുന്നു,.ക റ്ക യറി യുചെ ഒരു ഭോരമ്ോണക  വിജിലൻ ക ആൻക ബ്മ്ോണിറ്റിങക 

കമ്മിറ്ി .വിജിലൻ ക ആൻക ബ്മ്ോണിറ്റിങക കമ്മിറ്ി യുചെ റിബ്പോര്്ക ഉെോയിരുന്നു  

അഭിഗ്പോയങ്ങൾ ബ്രഖചപെുത്ി യി്ുെയിരുന്നു.ഒപുമ്ോഗ്തം ബ്രഖ ചപെുത്ിയിരിക്ുന്നു 

പണിയോയുധങ്ങളുചെ വോെക ക റ്ക യറിയില് ബ്രഖ ചപെുത്ിയില്ല.  

11.CIB-  ിറ്ി ൺ ഇന്ര്ടദമഷ്ന് ദബാര്ടഡ ്

ചതോഴിലുറപക പദ്ധതിയുചെ  ുതോരയത ഉറപോക്ുന്നതിനു ബ്വെിയുള്ള ഒരു ഉപോധിയോണക  ിറ്ി 

 ണ് ഇൻഫര്ബ്മ്ഷ്ൻ ബ്ബോര്ക Para 25(a), schedule 1 അനു രിച്ചക ഒരു ഗ്പവര്ത്ിയുചെ അെിസ്ഥോന 

വിവരങ്ങൾ അതോയതക എറിബ്മ്റ്ക തുക  ോധന ബ്വതന ഘെകങ്ങൾ യഥോര്ത്ഥ ചെലവക ചതോഴില് 

േിനങ്ങൾ തുെങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ  ോധോരണ ജനങ്ങൾക്ും രുണബ്ഭോക്തോ ക്ൾക്ും മ്നസ്സി ലോകു 

ന്ന രീതിയില് ഗ്പേര്ശിപിബ്ക്െതക അനിവോരയമ്ോണക..ഈ ബ്ബോര്ക സ്ഥോപിബ്ക്െതക ഓബ്രോ ഗ്പവര് 

ത്ിയുചെയും ആരംഭഘ്ത്ില് ആണക. ഓബ്രോ ഗ്പവര്ത്ിക്ും അനു ൃതമ്ോയി നിഷ്കര് ഷ്ിച്ചി 

്ുള്ള അളവുകളില് ഉള്ള ബ്ബോര്ുകൾ  ിമ്ൻറകഉം ബ്കോണ്ഗ്കീറ്ും ഉപബ്യോരിച്ചക നിര്മ്മിച്ചക സ്ഥോപി 

ക്ണചമ്ന്നക നിയമ്ം അനുശോ ിക്ുന്നുെക. ഇരുമ്പക ,െിൻ ,ഫകള ക്സകഷ്ീറ്ുകൾ തുെങ്ങിയവ ഉപബ്യോ 

രിച്ചി്ുള്ള ബ്ബോര്ുകൾ സ്ഥോപിക്ുന്നതക നിയമ്വിരുദ്ധമ്ോണക. നിര്മ്മോണചച്ചലവക വയക്തി രത 

ഗ്പവര്ത്ികൾക്ക 3000 രൂപയും ചപോതു ഗ്പവര്ത്ികൾക്ക 5000 രൂപയും ആണക പരമ്ോവധി െിലവക 

എന്നോണക ആനുവല് മ്ോറര്  ര്ക്ുലര് നിഷ്കര്ഷ്ിക്ുന്നതക.  ിഐബി അെങ്ങുന്ന ഒരു ബ്ഫോബ്്ോ 

വര്ക്ക ഫയലില് ഉൾചപെുത്ണം എന്നതക നിര്ബന്ധമ്ോണക 

ഗ്കമ് നം. ഗ്പവൃത്ിയുചെ ബ്പരക എ കറിബ്മ്റ്ക  ഗ്പകോരം എം ബുക്ില്  ഫീല്ിചല വിവരങ്ങൾ 

1 കല്ലകകയ്യോല 
LD/327148(4-168) 

5000 ബ്രഖചപെുത്ിയി്ില്ല  ിഐബിസ്ഥോപിച്ചി്ില്ല 
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2 LD/316208(171) 5000 ബ്രഖചപെുത്ിയി്ില്ല  ി ഐ ബി സ്ഥോപിച്ചി്ില്ല 

3 LD/327149(4-169) 5000 ബ്രഖചപെുത്ിയി്ില്ല  ി ഐ ബി സ്ഥോപിച്ചി്ില്ല 

4 LD239641(173) 5000 ബ്രഖചപെുത്ിയി്ില്ല  ി ഐ ബി സ്ഥോപിച്ചി്ില്ല 

5 LD/329719(4-168) 5000 ബ്രഖചപെുത്ിയി്ില്ല  ി ഐ ബി സ്ഥോപിച്ചി്ില്ല 

6 വരമ്പുനിര്മ്ോണം 
LD/252211(180) 

5000 ബ്രഖചപെുത്ിയി്ില്ല  ി ഐ ബി സ്ഥോപിച്ചി്ില്ല 

7 LD/253398(3-124) 5000 ബ്രഖചപെുത്ിയി്ില്ല  ി ഐ ബി സ്ഥോപിച്ചി്ില്ല 

8 LD/253396 5000 ബ്രഖചപെുത്ിയി്ില്ല  ി ഐ ബി സ്ഥോപിച്ചി്ില്ല 

12.ദറാസ്ഗാര്ടേിനം 

ചതോഴില് ആവശയകത കൃതയമ്ോയി രജിറര് ചെയ്യുന്നതിനും ചതോഴിലോളികളുചെ അര്ഹതകളും 

അവകോശങ്ങളും അവചര ബ്ബോധയചപെുത്ുന്നതിനും പദ്ധതികൾ പരിഹരിക്ുന്നതിനുമ്ോയി 

ബ്റോസ്ഗോര് േിനം  ംഘെിപിബ്ക്െതോണക.  

13.വിജിലന് ് ആന്ഡ്  ദമാണിറ്റിംഗ് േമ്മിറ്ി(ജാഗ്ഗത ദമല്ദനാ്  മിതി 

ഓബ്രോ ഗ്രോമ്പഞ്ചോയത്ിലും അഞ്ചക അംരങ്ങളുള്ള ജോഗ്രത ബ്മ്ല്ബ്നോ്  മ്ിതി രൂപീകരിബ്ക് 

െതോണക. ഇതില് പ്ികജോതി-പ്ികവര്ര വിഭോരങ്ങൾക്ക ബ്വെഗ്ത ഗ്പോധോനയം നല്ബ്കെതും 

പകുതി ബ്പര്  കഗ്തീകൾ ആയിരിബ്ക്െതുമ്ോണക. ഏറ്വും കുറഞ്ഞ കോലയളവിബ്ലക്ക VMC ചയ 

നിയമ്ിബ്ക്െതക ഗ്രോമ് ഭയോണക. ഗ്പവര്ത്ി സ്ഥല  ന്ദര്ശ നം ചതോഴിലോളികളുമ്ോയി ആശയ 

വിനിമ്യം നെത്ല് ,ബ്രഖകളുചെ പരിബ്ശോധന ,ഗ്പവര്ത്ി സ്ഥ ല  ൗകരയങ്ങളുചെ പരിബ്ശോധന 

,ഗ്പവര്ത്ികളുചെ രുണനിലവോരം നിര്ണയിക്ല്, തുക നിര്ണ യം ഗ്പവര്ത്ിയില് ഉെനീളമ്ുള്ള 

റിബ്പോര്്ിംരക ഗ്പവര്ത്ിയുചെ  വഭോവചത്  ംബന്ധിച്ചുള്ള രു ണപരമ്ോയ വിലയിരുത്ല് 

എന്നി വയോണക ഗ്പധോന െുമ്തല. VMC എല്ലോ ഗ്പവര്ത്ികളും പരിബ്ശോധിബ്ക്െതും മ്ൂലയ നിര്ണയ 

രജിററില് ബ്രഖചപെുബ്ത്െതും ബ് ോഷ്യല് ഓിറ്ക  മ്യത്ക അവ ഗ്രോമ് ഭയില്  മ്ര്പി 

ബ്ക്െതുമ്ോണക VMC റിബ്പോര്്ക ഒരു ചപോതുബ്രഖയോയി കരുബ്തെ തും ആവശയ ചപെുന്ന തിനനു 

 രിച്ചക ഒരു ചപോതു ബ്രഖയോയി പഞ്ചോയത്ക നിന്നും ലഭിബ്ക്െതും ആണക.7അംരങ്ങളോണക 

നിലവില്  ഉള്ളതക.,  

ഗ്കമ് ന ബ്പരക ബ്കോെോകകറ്ക നമ്പര് 

1 മ്ബ്നോജക പി 9961173829 

2 വത്സൻഎംെി 9447405624 

3 ലക്ഷ്മണൻചകവി 9495755668 

4.  ുബ്രശൻ 9747120736 

5 ബ്ശോഭനചകവി 9605469852 

6 നളിനിപി 9656783084 

7  ുജിത 8281550497 

14.േതണ്ടത്ലുേൾ  

➢ പരിബ്ശോധനയകക്ക വിബ്ധയമ്ോക്ിയ കല്ലുകയ്യോല ,കൃതയമ്ോയ അളവില് ഇബ്പോഴും 

ഫീല്ില് കോണുവോൻ  ോധിച്ചതക അഭിനന്ദന മ്ര്ഹിക്ുന്നു. 

➢ ബ്തോഴിലിനുആയുള്ള അബ്പക്ഷ ഗ്ഫനകറക  ഓഫീ ക വഴി  വീകരിക്ുന്നതക 

അഭിനന്ദനോര്ഹമ്ോണക 

➢ ചതോഴിലുറപക പദ്ധതിയുചെ  ുതോരയത ഉറപു വരുത്ുന്നതിനക ഗ്പവൃത്ി 

ആരംഭിക്ുന്നതിനു മ്ുമ്പക പദ്ധതി വിവരങ്ങൾ അെങ്ങിയ ഗ്പോബ്േശിക ഭോഷ്യിലുള്ള 

 ിറ്ി ണ് ഇൻഫര്ബ്മ്ഷ്ൻ ബ്ബോര്ക  ഗ്പവൃത്ി സ്ഥലത്ക സ്ഥോപിച്ചി്ില്ല.  

➢ വിജിലൻ കആൻകബ്മ്ോണിറ്റിങ്കമ്മറ്ിഅംരങ്ങൾവളചരകോരയക്ഷമ്മ്ോയിതചന്നഗ്പവൃത്ി

ക്ുന്നുഎന്നതകഅഭിനന്ദനര്ഹമ്ോണക.  
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➢ മ്ുഴുവൻ ചതോഴിലോളികൾക്ും പഴയ ചതോഴില് കോര്ക പുതുക്ി പുതിയ ചതോഴില്കോര്ക 

പഞ്ചോയത്ില് നിന്നും അനുവേിച്ചി്ുെക 

➢  ചതോഴിലുറപക നിയമ്ം അനുശോ ിക്ും  ഗ്പകോരം ചതോഴിലോളികൾക്ക  ഗ്പവൃത്ി 

ഇെങ്ങളില് അെിസ്ഥോന ച ൗകരയങ്ങൾ ലഭയ മ്ോകുന്നില്ല(കയ്യുറ,കോലുറ എന്നിവ). 

➢ ഗ്പവൃത്ി അനുവേിച്ച ബ്ഫോറം ഫയലില്   ൂക്ഷിച്ചതോയി കോണുവോൻ  ോധിച്ചു 

➢ ഗ്പവര്ത്ി തുെങ്ങുന്നതിനക മ്ുൻപക കൃതയമ്ോയി പദ്ധതി ആരംഭ മ്ീറ്ിങക ബ്െരോറുചെന്നു  

മ്ുഴുവൻ ചതോഴിലോളികളും അഭിഗ്പോയചപ്ക,ഇതു അഭിനന്ദനമ്ര്ഹിക്ുന്നു .  

➢ പരിബ്ശോധനയകക്ക വിബ്ധയമ്ോക്ിയ   വര്ക്ക  ഫയലിലുംഎം ബുക്ക   ൂക്ഷിച്ചിരുന്നു.എം 

ബുക്ില് അളവുകൾ ഗ്പവൃത്ി പൂരകതികരിച്ച എല്ലോ ഭൂഗ്പബ്േശത്ിനകറകചനയും 

ഭൂവുെമ്യുചെ ബ്പരും ആ  ഗ്പബ്േശത്ില് പൂരകതികരിച്ച ഗ്പവൃത്ിയുചെ അളവക ബ്രഖ 

ചപെുത്തിരുന്നതക ഒരു ബ്പോരോയ്മ ആണക 

➢ വോര്ഷ്ിക മ്റര്  ര്ക്ുലര് ഗ്പകോരം ഒരു വര്ക്ക ഫയലില്22 ബ്രഖകൾ 

 ൂക്ഷിബ്ക്െതുെക.ഇവിചെ പതിചന്ു ബ്രഖകൾ ഫയലില്  ൂക്ഷിച്ചി്ുെക. അഭിനന്ദന 

മ്ര്ഹിക്ുന്നു 

➢ ചതോഴിലുറപക പദ്ധതി ഓഫീ ില്  ൂക്ഷിബ്ക്െ ഏഴു ചറജിററില്  ൂക്ഷിക്ുന്നു. 

15.നിര്ടദേശങ്ങൾ 

• ചതോഴിലുറപില് അനുവേനീയമ്ോയതും മ്ുൻരണന ഗ്കമ്ത്ിലും ഗ്പവൃത്ികൾ ഏചറ്െുക്ോൻ 

ഗ്ശദ്ധിബ്ക്െതുെക. 

• വിജിലൻ ക  ആൻക  ബ്മ്ോണിറ്റിംരക കമ്മറ്ി അംരങ്ങചള ഓബ്രോ ആറുമ്ോ ം കൂെുബ്മ്പോൾ 

തിരചഞ്ഞെുബ്ക്െതോണക. വിഎം ിയുചെ അഭിഗ്പോയങ്ങൾ ക റ്ക യറിയില് കൃതയമ്ോയി 

ബ്രഖചപെുബ്ത്െതോണക. 

• പദ്ധതിയുചെ ശരിയോയ രീതിയിലുള്ള നെത്ിപിനക വിഎം ിയുചെ ഇെചപെലുകൾ ഗ്പവൃത്ി 

സ്ഥലങ്ങളില് ഉെോബ്വെതുെക. 

• ചതോഴിലുറപില് ഏചറ്െുക്ുന്ന ഗ്പവൃത്ികളുചെ  ആസ്തികൾ േീര്ഘകോല നിലനില്പിനക  

ആവശയമ്ോയ  ോബ്ങ്കതിക നിര്ബ്േശങ്ങൾചതോഴിലോളികൾക്ക ഓവര് ീയര് മ്ോര് നല്ബ്കെതും 

പോലിക്ുന്നുചെന്നക  ഉറപു വരുബ്ത്െതുമ്ോണക. 

• മ്റര് ബ്റോളില് ഗ്പസ്തു ത ഗ്പവൃത്ിയുചെ അളവുകൾ ബ്രഖചപെുത്ുന്ന എം.ബുക്ിൻചറ നമ്പര്, 

ബ്ജോലിചെയ്യുന്നതീയതിഎന്നിവബ്രഖചപെുബ്ത്െതോണക.   

• ചതോഴിലിെങ്ങളില് അെിസ്ഥോന ച ൗകരയങ്ങൾനിര്ബന്ധമ്ോയും ഒരുക്ണം. 

• എല്ലോ ഗ്പവൃത്ികളിലും നിര്ബന്ധമ്ോയും  ി ഐ ബി സ്ഥപിെിരിക്ണം  

 

ഉപ ംഗ്ഗഹം:ഗ്പവര്ത്ികൾ തിരചഞ്ഞെുക്ുബ്മ്പോൾ അതീവ ജോഗ്രത പുലര്ബ്ത്െതുെക. 

ഭൂമ്ിചയ പുനരുജ്ജീവി പിക്ുന്നതിനു൦  അതുവഴി ുസ്ഥിര വിക നം  ോധയമ്ോകുന്നതിനും 

ലകക ഷ്യം ചവച്ചി്ുള്ള ചതോഴിലുറപു പദ്ധതിയുചെ പ്ലോനിംരക , നെത്ിപക എന്നിവ  ോമ്ൂഹിക 

പോരിസ്ഥികമ്ോനേണ്ഡങ്ങൾ പോലിെക ചകോെക ശോ കഗ്തീയ മ്ോയിത്ചന്ന നെപിലോബ്ക്െതുെക. 

എങ്ങചനചയങ്കിലും ഗ്പവര്ത്ികൾ നെപിലോക്ി ചെലവക കൂ്ുക എന്നുംചതോഴിലോളികൾക്ക 

ചതോഴില് േിനങ്ങൾ കൂ്ുക എന്നും മ്ോഗ്തമ്ോവരുതക നിലപോെുകൾ.   . ഈ  ോമ്ൂഹിക പരിബ്ശോധന 

ഒരു ഉയിര്ചത്ഴുബ്ന്നല്പിനു  ോധയമ്ോകുന്ന ഗ്പതയോശബ്യോചെ ഈറിബ്പോര്്ക  മ്ര്പിക്ുന്നു.  

അനുബന്ധം- 1- തതാഴിലുറപ്പുപദ്ധതിയില്ഏതറ്ടുത്്തെയ്യാന്പറ്ിയഗ്പവൃത്ിേൾ 

1.  വിഭാഗംഎ :ഗ്പകൃതിവിഭവപരിപോലനവുമ്ോയിബന്ധചപ്ചപോതുഗ്പവൃത്ികൾ 

2.  വിഭാഗംബി: 

 മ്ൂഹത്ില്അവശതഅനുഭവിക്ുന്നവിഭോരങ്ങൾക്ുള്ളവയക്തിരതആസ്തികൾഖണ്ഡി

ക 5ല്പരോമ്ര്ശിക്ുന്നകുെുംബങ്ങൾക്ക്മോഗ്തം 

3.  വിഭാഗം ി: 

ബ്േശീയഗ്രോമ്ീണഉപജീവനമ്ിഷ്ൻനിബന്ധനകൾഅനു രിക്ുന്ന വയം ഹോയ ംഘങ്ങ

ൾക്കചപോതുഅെിസ്ഥോന ൗകരയങ്ങൾ 

4.  വിഭാഗംഡി: ഗ്രോമ്ീണഅെിസ്ഥോന ൗകരയങ്ങൾ 

അനുബന്ധം: വിവിേതലത്ിലുള്ള ഉദേയാഗസ്ഥരുതട െുമതലേൾ. 

ദമറ്്  മാരുതട െുമതലേൾ. 
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• ഗ്പവൃത്ി ഇെങ്ങളില് ആവശയ മ്ോയ ച ൗകരയങ്ങൾ ഉബ്െോ എന്നക ഉറപു വരുത്ുക 

• ക റ്ക യറിയില് ബ്മ്ോണിറ്റിംരിനക വരുന്ന ഉബ്േയോരസ്ഥചര ചകോെക ഒപക 

വയകപിക്ണം 

• ചതോഴിലോളികൾക്ക അവരുചെ പത്ു അവകോശങ്ങചള കുറിച്ചക പറഞ്ഞു 

ചകോെുക്ുകയും അവചര ബ്ബോധോവതകകരിക്ുകയും ചെയ്യുക 

• പുതിയ ചതോഴില് ഇെങ്ങൾ കചെത്ുവോനും പുതിയ ചതോഴില് ആ ൂഗ്തണം 

ചെയ്യുവോനും ചതോഴിലോളികചള  ഹോയിക്ുക . 

• കൃതയമ്ോയി ബ് ോഷ്യല് ഓിറ്ക  ഗ്രോമ് ഭയിലും,ചഗ്പോജകകറ്ക  മ്ീറ്ിങ്ങിലും പരിശീലന 

കയോമ്പിലും പചങ്കെുക്ുക. 

• മ്റ്ു ചതോഴിലോളികൾക്ക കൂെി ബ്മ്റ്ക  നകചറ െുമ്തലകളിബ്ലക്ക കെന്നു വരോനുള്ള 

 ോഹെരയം ഉെോക്ുക 

ഗ്പവൃത്ി നടന്ന ഭൂ ഉടമേളുതട വിവരങ്ങൾ 

കല്ലകകയ്യോലLD/327148,LD/316208,LD/327149),LD/239641(173),LD/329719(4-
168) 

വരമ്പനിര്മ്ോണംLD/252211,LD/253398,LD/253396 

 ുമ്പി ലീലപി ി ജ ി െഗ്ന്ദികഎം ക നബ 

പത്ുമ്മബീവിപിപി യബ്ശോേ ി യബ്ശോേഎം ജോനകിവിവി  

കുഞ്ഞുമ്റിയുമ്മ മ്ോധവിഎവി  ുകനയഎം യബ്ശോേെി  

വിമ്ോധവി ബോലൻെി പഞ്ചോലി കലയോണിഎ.വി  

ഓമ്നബ്േവ വ ചകവിമ്ീനോക്ഷി ബീനഎം മ്ോധവിയു  

കലയോണിപി ജോനകികണ്ണൻ ഷ്ീമ് കലയോണിഎൻ  

ഗ്രോമ് ഭ നിര്ബ്േശങ്ങൾ  

➢ നൂറക പണി തികച്ച ചതോഴിലോളികൾക്ക ബ്ബോണ ക കി്ിയി്ുെോയിരുന്നില്ല.  

➢ *ചതോഴിലിെങ്ങളില് അെിസ്ഥോന  ൗകരയം ലഭയമ്ോകുന്നില്ല.  

➢ ഗ്പവൃത്ി ഫയലുകളില് ഗ്പവൃത്ി ചെയ്ത  സ്ഥലത്ിനകചറ ഉെമ്യുചെ വിവരങ്ങൾ 

കൃതയമ്ോയി ഉൾചപെുത്ിയി്ില്ല.  

➢ *മ്ോറ്ിനകചറ യോഗ്ത െിലവക ലഭിക്ുന്നില്ല.  

➢ ചതോഴിലുറപില് ഉൾചപെുത്ി നോെിനുബ്വെി ചെബ്യ്യെ ഗ്പവൃത്ി ആയി തെയണ 

നിര്മ്ോണം നിര്ബ്േശിച്ചു.  

ചതോഴിലുറപക ഉബ്േയോരസ്ഥരില് നിന്നക ലഭിച്ച മ്റുപെി.  

➢ കയ്യുറ, കോലുറ, ഷ്ീറ്ക, ഗ്പഥമ് ശുഗ്ശുഷ് മ്രുന്നുകൾ എന്നിവ വോങ്ങി ബില് നല്കിയോല് 

റീഫെക ചെയ്തു നല്കോം എന്നക പറഞ്ഞു.  

➢ ബ്ബോണ ക കവകുന്നതക  ിനകറിബ്ക്റ്ക ബോങ്കില് അകൗെക ഉള്ളവര്ക്ക ആചണന്നും അതക 

ബോങ്കക ഇഷ്യൂ ആചണന്നും പറഞ്ഞു.  

➢ *ഗ്പവൃത്ി ഫയലില് ഇനകറിവിജവല് വിവരങ്ങൾ  ൂക്ഷിക്ോം എന്നക ഉറപക നല്കി.  

➢ *മ്ോറ്ിനകചറ യോഗ്ത ബത് ഉെൻ നല്കി തുെങ്ങുചമ്ന്നക പറഞ്ഞു.  

ഗ്രോമ് ഭ തീരുമ്ോനങ്ങൾ  

➢ *VMC അംരങ്ങചള 6മ്ോ ം കൂെുബ്മ്പോൾ തിരചഞ്ഞെുക്ുക.  

➢ *ചതോഴിലോളികൾ ബ്നരിബ്്ോ മ്ോറ്ക മ്ുഖോന്ത്രബ്മ്ോ അബ്പക്ഷ ഗ്ഫെക ഓഫീ ില് 

 വീകരിക്ുന്നതോണക.  

➢ *ഫയലിചല 22 ബ്രഖകൾ ഫയലില്  ൂക്ഷിക്ുക.  

➢ *CIB ചപച്ന്നക തചന്ന സ്ഥോപിക്ും. 


