
 

മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ 

ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ി 

ദ ാഷ്യÂ ഓഡിറ്റ്   

റിദപ്പാർട്്ട  

വാർഡ് -5 ]Xn-\m-emw-ssaÂ 

അടിമാലി ഗ്ഗാമപഞ്ചായത്്ത

                                                             

 ദലാക്്ക                                                  : അടിമാലി                          

 ഇടുക്കി                                                   : ജില്ല  

ഗ്ഗാമ ഭ  ീയ്യ ി                               : 25-11-2019 

 മയം                                                     :  11 pm 

സ്ഥലം                                           : bmt¡m-_mb ]Ån lmÄ,   ]Xn-\m-emw-ssaÂ                                                                    

    

                                                 

 

 യ്യാറാക്കിയ  ് മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ  ത ാഴിലുറപ്്പ നിയമം {]Imcw 

ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ത ാസ റ്റി ദേരള , ഇടുക്കി ജില്ലാ ടീം അംഗങ്ങളായ : 

                                                      

                

  വിദല്ലജ ് റിദ ാഴ്kv ദപഴ്kൺ  ്: 

ജിനി ചാദക്കാ, അഗ ് യ ജയൻ, ശാലി േുരയാദക്കാ  ്, ജിബി P മാ യു ,  ുനി  ജയൻ  

 

AUDIT PERIOD: 01/10/2018 TO 31/03/2019 

 രണ്ാം നില,  ി. ഡലയു.  ി ബിൽഡിംഗ,് എൽ.എം.എ  ്ദോമ്പൗv, പാളയം, വിോ  ്ഭവൻ 

(P.O),  ിരുവനന്തപുരം-695033, ദ ാൺ നമ്പർ : 04712724696. ഈ തമയിൽ: keralasocialaudit@gmail.com,  

Site://www.socialaudit.kerala.gov.in 

 

mailto:keralasocialaudit@gmail.com
http://www.socialaudit.kerala.gov.in/


ആമുഖം 

                              2005 skപ്തംബർ  5þന് നിലവിÂ വന്ന ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ ത ാഴിലുറപ്്പ 

നിയമം അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ ് മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ ത ാഴിലുറപ്്പ പദ്ധ ി 

ഭാര ത്തിതലഗ്ഗാമീണദമഖലയിÂനടപ്പിലാക്കിവരുന്ന ്.ഗ്ഗാമീണദമഖലയിതലേുടുംബങ്ങÄ

¡v100േിവ ം അവിേഗദ്്ധ ോയിേ ത ാഴിÂ ഉറപ്പു നÂേുേയും,അ ിലൂതട ഗ്ഗാമീണ 

ജന യുതട ഉന്നമനം,ോരിഗ്േയ ലഘൂേരണം,ഗ്ഗാമീണ അടിസ്ഥാന  ൗേരയ 

വിേ നം,പരിസ്ഥി ി  ംരക്ഷണം, ്ഗ് ീ ശാക്തീേരണം എന്നിവ ലക്ഷയം തവക്കുന്നു. 

 

 വിദശഷ് േൾ 

●  നിയമത്തിsâ പിൻബലമുള്ള  അവോശാധിഷ്ഠ ി   പദ്ധ ി. 

 

●  ഗ്ഗാമപഞ്ചായത്ത ്ഗ്പദേശത്ത ് ാമ ിക്കുന്ന 18 വയസ്സ ്പൂർത്തിയായ ഏത ാരാൾക്കും 

പദ്ധ ിയിൽ പങ്കാളിയാോം.  

 

 

●   ്ഗ് ീക്കും പുരുഷ്നും  ുലയ ദവ നം. 

 

●  പരിസ്ഥി ി  ംരക്ഷണം ോർഷ്ിേ ദമഖലയിതല അടിസ്ഥാന  ൗേരയ വിേ നം 

എന്നിവയക്്ക ്മുൻഗണന. 

 

 

●  ത ാഴിലാളിേൾ  തന്ന ഗ്പവർത്തിേൾ േതണ്ത്തുേയും ആ ൂഗ് ണതത്ത 

 ഹായിക്കുേയും തചയ്യുന്നു. 

 

●  ആ ൂഗ് ണത്തിലും നിർവഹണത്തിലും  ിേഞ്ഞ  ു ാരയ . 

 

 

● േരാറുോദരാ  ഇടനിലക്കാദരാ ഇല്ല. 

 

●  ബാങ്ക,് ദപാസ്റ്റ ്ഓ ീ  ്വഴി മാഗ് ം ദവ ന വി രണം. 

 

 

●   ്ഗ് ീേൾക്ക ്മുൻഗണന. 

 

●  േമ്പയൂട്ടർ ശ ംഖല വഴിയുള്ള ദമാണിറ്ററിംഗ ് ംവിധാനം. 

 

 

●  ഗ്ഗാമ ഭ പദ്ധ ി ഓഡിറ്്റ തചയ്യുന്നു. 

ത ാഴിലുറപ്്പ പദ്ധ ി ഗ്പോരം നടപ്പിലാക്കുന്ന മുഴുh³ഗ്പവ ത്തിേളും  6 മാ  

ോലയളവിനുള്ളിÂ \nÀ_ന്ധമായും ദ ാഷ്യÂഓഡിറ്റ ്അഥവാ  ാമൂഹയ പരിദശാധന 

നടത്തണതമന്്ന ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ ത ാഴിലുറപ്്പ നിയമത്തിതല 17(2)-വേുപ്പിÂ ]d-bp¶p. 



  

               അടിമാലി ഗ്ഗാമപഞ്ചായത്്ത അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ 

 

ഭൂമിശാ ്ഗ്  ഗ്പാധാനയം പട്ടണം 

രാജയം ഇന്തയ 

 ംസ്ഥാനം ദേരളം 

ജില്ല ഇടുക്കി 

ഭരണസ്ഥാപനങ്ങൾ അടിമാലി  ഗ്ഗാമപഞ്ചായത്ത ് 

വിസ്തീർണ്ണം 272ച ുരഗ്ശ   േിദലാമീറ്റർ 

ജന ംഖയ 36312(2001തല  ഗ്പോരം) 

ജന ാഗ്ര  783/ച.േി.മീ 

  .ദോഡുേൾ 

  • പാൽ                 

  • തടലിദ ാൺ  

685561 

 +04864 

 മയദമഖല UTC +5:30 

 

                                          sXmgnep-d¸v ]²Xn \S-¯n-¸nÂ kwØm\ Xe-¯nÂ aq¶mw      

Øm\hpw PnÃm Xe-¯nÂ H¶mw Øm\hpw  IqSmsX IqSp-XÂ XpI e`n-¡p¶ ]©m-b v̄ F¶ 

_lp-a-Xnbpw ASn-amen ]©m-b¯v Ic-Ø-am-¡n-bn-«p-v. 

പഞ്ചായത്്ത ഭൂപടം 

 

 



അ ിരുേൾ 

                പടിഞ്ഞാറ ്                                                                               േുട്ടമ്പുഴഗ്ഗാമപഞ്ചായത്ത ്

                േിഴക്ക ്                                                                         തവള്ളത്തൂവൽ ഗ്ഗാമപഞ്ചായത്ത ്

                വടക്ക ്                       മാങ്കുളംഗ്ഗാമപഞ്ചായത്ത ്

               ത ക്ക ്                                                                                                                         തപരിയാർ നേി. 

                                          

                      ഇടുക്കി ജില്ലയിതല ദേവിേുളം  ാലൂക്കിൽ സ്ഥി ി തചയ്യുന്ന ഒരു പഞ്ചായത്താണ് 

അടിമാലി ഗ്ഗാമപഞ്ചായത്ത.് ഈ പഞ്ചായത്ത ് അടിമാലി ദലാക്കിതല മന്നാംേണ്ം വിദല്ലജ ്

പരിധിയിലാണ ്സ്ഥി ി തചയ്യുന്ന ്. ഇടുക്കി ജില്ലയിതല ഗ്പധാന വയാപാര ദേഗ്രം േൂടിയായ ഈ 

ഗ്പദേശം ഗ്ഗാമീണ  വിദശഷ് േൾ ോത്തു  ൂക്ഷിച്ചുതോണ്ുള്ള നഗരമായി 

വളർന്നുതോണ്ിരിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ.് 

ചരിഗ് മുറങ്ങുന്ന മലയടിവാരത്ത ് മന്നാൻ  മുോയക്കാരുതട  ദങ്ക മായിരുന്നു 

മന്നാംേണ്വും േുട്ടമ്പുഴയും. ഒരു ോലത്ത ് നിബിഡ വനമായിരുന്ന ഈ ഗ്പദേശം പൂഞ്ഞാർ 

 മ്പുരാക്കന്മാരുതട വേയായിരുന്നു. ദോട്ടയം ജില്ലയുതട ഭാഗമായിരുന്ന ഈ ഗ്പദേശം 

േവളങ്ങാട ് പഞ്ചായത്തിsâ ആറാം വാർഡിൽ ഉൾതപ്പട്ട ായിരുന്നു. 1960 ൽ ആണ ്

മന്നാംേണ്ം പഞ്ചായത്ത ് രൂപീേരിച്ച ്.  പിന്നീട ് മന്നാംേണ്ം അടിമാലി പഞ്ചായതത്തന്്ന 

പുനർനാമേരണം തചയ്തു.  

                                          ഹയsâ  ാനുവിൽ മദനാഹരമായ ഈ തോച്ചുഗ്ഗാമത്തിന ്ത ക്ക ്ഭാഗത്ത ്

തപരിയാറും, വടക്കു ഭാഗത്ത ് അംബരചുംബിേളായ തോരങ്ങാട്ടി മലേളും േിഴക്ക ് ഭാഗത്ത ്

േൂമ്പൻപാറ മലേളുതട അടിവാരവും പടിഞ്ഞാറ ്ഭാഗത്ത ് ുഗ്പ ിദ്ധമായ ദനരയമംഗലം ആർച്്ച 

പാലവും അ ിരിടുന്നു. എറണാേുളം ജില്ലയിൽ നിന്്ന അടിമാലി പഞ്ചായത്തിദലക്ക ്

ഗ്പദവശിക്കുന്ന റാണി ലക്ഷ്മിഭായി നിർമ്മിച്ച രാജേീയ തപാ ുവഴി ഇന്്ന നാഷ്ണൽ സഹദവ 49 

ആയി  ഞ്ചാരിേളുതട പറുേീ യായ മൂന്നാറിദലക്ക ് േടന്നുദപാേുന്നു. തോടുംവനങ്ങളും 

നീർച്ചാലുേളും നിറഞ്ഞ ഈ ഗ്പദേശം ോട്ടുമ ഗങ്ങളുതട  ാവളമായിരുന്നു. മലയുതട 

അടിവാരങ്ങളിൽ ഗ്പധാനമായി ദേഗ്രീേരിച്ചുേിടക്കുന്ന ുതോണ്് അടിമാലിതയന്ന 

ഓമനദപ്പരിൽ അറിയതപ്പടുന്നു. ഗ്പേ  ി മദനാഹരമായ ഹരി  വനങ്ങളിതല 

േരിമ്പാറക്കൂട്ടങ്ങളിലൂതട േു റിച്ചാടുന്ന ചീയപ്പാറ തവള്ളച്ചാട്ടവും വാളറ തവള്ളച്ചാട്ടവും 

നാഷ്ണൽ സഹദവ 49-ലൂതടയുള്ള യാഗ് യിൽ നയനാനരേരമായ ോഴ്ചയാണ.്  ഈ 

പഞ്ചായത്തിൽ 75 ശ മാനം േറുത്ത പശിമരാശി മണ്ണും 25 ശ മാനം തചമ്മണ്ണും ആണ.് 

ആേിവാ ിേൾക്കും േുടിദയറ്റ േർഷ്േർക്കും േനേം  മ്മാനിക്കുന്ന ഈ  ഹയsâ പുഗ് ി 

സഹദറഞ്ചിനഭിമാനമാണ.് 

 

ത ാഴിലുറപ്്പ അടിസ്ഥാനവിവരങ്ങÄ 2018 - 2019 

അടിമാലി 

പഞ്ചായത്ത ്

ആതേ വാർഡ ് 5,]Xn-\m-emw-

ssaÂ 

ആതേത ാഴിൽ                       

ോർഡുേൾ 

8691 585 

ആതേ 

ത ാഴിലാളിേൾ 

5836 585  

SCത ാഴിൽ 559 44 



 

 

 

വാർഡ ്5- ]Xn-\m-emw-ssaÂ 

ഓഡിറ്്റ പീരീഡ ്01-10-2018  to  31-03-2019 

                    Cu ]©mb¯nse A©mw hmÀUmb ]Xn-\m-emw-ssaen-Â 

sXmgnepd¸p]²Xn \Ã coXnbnÂ \S¡p¶p.AwK³hmSn,kmwkvIm-cnI \nebw,]Ån,-

A-¼-ew,-td-j³ IS F¶nhbmWv s]mXpØm]\§Ä. 

 

coXnimkv{Xw 

 

                                tIcf tkmjyÂ HmUnäv bqWnänse AwK§Ä 

tkmjyÂ HmUnäv  \S¯p¶Xnsâ  `mKambn 14-þ03þ2019 CSp¡n PnÃ t{]m{Kmw 

tImUnt\äÀ {io _ntPmbv hÀKokv AhÀIsf kµÀin¡pIbpw, PnÃbnÂ 

tkmjyÂ HmUnäv \S¯p¶ hnhcw Adnbn¡pIbpw sNbvXp. ]n¶oSv ASnamen 

t»m¡v t{]m{Kmw tImUnt\äÀ, tPmbnâv t{]m{Kmw tImÀUnt\äÀ, F¶nhsc 

kµÀin¡pIbpw ASnamen ]©mb¯nÂ tkmjyÂ HmUnäv \S¯p¶ hnhcw 

Adnbn¡pIbpw sNbvXp. ]©mb¯nÂ F¯n sk{I«dn, {]knUâv, MGNREGS Ìm^v 

F¶nhtcmSv tkmjyÂ HmUnäv {Kmak` \S¯p¶Xns\¡pdn¨v kwkmcn¨p.]n¶oSv 

tkmjyÂ HmUnäv Ie-À ]©mb¯nte¡v Ab-¡p-Ibpw sNbvXp. 

                                                  അടിമാലി  ഗ്ഗാമ പഞ്ചായത്തിതല A©mw വാÀഡിse 2018-þ19 

 ാമ്പത്തിേ വÀഷ്ത്തിതല ഒേ്ദടാബÀ മു Â മാÀച്്ച വതരയുള്ള ോലയളവിÂ നടപ്പിലാക്കിയ  

ഗ്പവ ത്തിേളും പദ്ധ ി നിർവ്വഹണവുമായി ബന്ധതപ്പട്ട ഇടതപടലുേളുമാണ ്ദ ാഷ്യÂ 

ഓഡിറ്റിനു വിദധയമാക്കിയിട്ടുള്ള ്. ഇ ിsâ ഭാഗമായി പഞ്ചായത്ത ്ഓ ീ ിÂ നിന്നും 

ഗ്പവ ത്തി  യലുേളുതട പരിദശാധന, രജിസ്റ്റÀ പരിദശാധന, വാÀഡിതല വിവിധ 

സ്ഥലങ്ങളിലായി നടപ്പിലാക്കിയ ഗ്പവ ത്തി സ്ഥലങ്ങÄ  രർശി v̈   വിലയിരുത്തÂ, പദ്ധ ി 

ഗുണദഭാക്താക്കÄ,വാർഡിതല വിവിധ ദമഖലയിÂ ഗ്പവർത്തിക്കുന്നവÀ ത ാഴിലുറപ്്പ  

ത ാഴിലാളിേÄ എന്നിവരുമായുള്ള അഭിമുഖം എന്നിവയുതട അടിസ്ഥാനത്തിലാണ ്

ദ ാഷ്യÂ ഓഡിറ്റ ്റിദപ്പാÀ«v  യ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള ്. ഗ്പസ്തു   റിദപ്പാÀ«v ഗ്ഗാമ ഭയുതട  

ചÀ¨¡pw അംഗീോരത്തിനുമായി  മർപ്പിക്കുന്നു.  

                   

 

ോർഡുേൾ 
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ത ാഴിലുറപ്്പ നിയമം 

അവോശാധിഷ്ഠ ി മായ ത ാഴിലുറപ്്പ നിയമം ത ാഴിലാളിേൾക്ക ് 10 അവോശങ്ങൾ ഗ്പധാനം 

തചയ്യുന്നു. ഈ അവോശ  ംരക്ഷണതത്തക്കുറിച്ചുള്ള  ീൽഡ ്പരിദശാധനയിൽ നിന്നും ലഭിച്ച 

വിവരങ്ങൾ 10 അവോശങ്ങദളാതടാപ്പം ചുവതട ദചർക്കുന്നു. 

 

1. ത ാഴിൽോർഡ ്ലഭിക്കുവാനുള്ള അവോശം:- 

             ത ാഴിÂ ോർഡ ്ഒരു ആധിോരിേ ദരഖയാണ.് മഹാത്മാ ഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ 

ത ാഴിലുറപ്്പ നിയമത്തിതല തഷ്ഡയൂÄ 2 ഗ്പോരം ത ാഴിÂോÀഡിന ്അദപക്ഷ നÂേുന്ന 

േുടുംബങ്ങÄ¡v 15 േിവ ത്തിനേം  ിേച്ചും kuജനയമായി ത ാഴിÂ ോർഡ ്

ലഭയമാക്കണതമന്്ന അനുശാ ിക്കുന്നു. േൂടാത  േ  യമായ ഇടദവളേളിÂ  ോർഡ ്

kuജനയമായി പു ുക്കി നÂദേണ് ുമാണ.് ത ാഴിലുറപ്്പ നിയമഗ്പോരം ത ാഴിÂ ോർഡ ്

സേവശം തവക്കാനുള്ള അധിോരം ഉടമേÄക്്ക മാഗ് മാണ,് നിÀവഹണ ഏജ³ ിദയാ 

ദമറ്റുമാദരാ, മറ്റുള്ളവദരാ സേവശം തവക്കുവാ³ പാടുള്ള ല്ല. 

                          ത ാഴിലാളിേÄക്്ക 2018-19  ാമ്പ¯nേ വർഷ്ം  ഉപദയാഗിക്കുന്ന ിനായി പു ിയ 

ത ാഴിÂ ോർഡ ്ലഭിച്ചിട്ടുണ്.് എന്നാÂ  ൗജനയമായി ലഭയമാദക്കണ് ത ാഴിÂ ImÀUn\v 

ദ ാദട്ടാ എടുക്കുന്ന ിനു ദവണ്ി 100 രൂപദയാളം ത ാഴിലാളിേÄക്്ക തചലവ ്

വന്നിട്ടുതണ്ന്നാണ ്ത ാഴിലാളിേദളാട ് ം ാരിച്ചദപ്പാÄ ലഭിച്ച വിവരം.  

 

2. അദപക്ഷിച്ച് 15 േിവ ത്തിനുള്ളിൽ ത ാഴിൽ ലഭിക്കാനുള്ള അവോശവും             

     ആയ ിsâ സേപ്പറ്റ് ര ീ ് ലഭിക്കുന്ന ിനുള്ള അവോശം:- 

 

 

                       ത ാഴിൽ ോÀഡുള്ള അവിേഗദ്്ധ ോയിേ ത ാഴിൽ തചയ്യാ³  യ്യാറുള്ള  



ഏത ാരു േുടുംബത്തിനും  ഓദരാ  ാമ്പത്തിേ വÀjവും 100 േിവ തത്ത അവിേഗ്ദ്ധ ോയിേ 

ത ാഴിലിന ്അവോശമുണ്്, ത ാഴിൽ ആവശയതപ്പട്ട ്  അദപക്ഷ നÂേിയാൽ സേപ്പറ്റു  ര ീ  ്

നൽേുേയും 15 േിവ ത്തിനേം ത ാഴിൽ ലഭയമാക്കണതമന്നും നിയമത്തിൽ 

ഗ്പ ിപാേിക്കുന്നു. 

                               ത ാഴിലിനായി ത ാഴിലാളിേൾ വയക്തിപരമായി അദപക്ഷ നൽോറില്ല എന്്ന 

ത ാഴിലാളിേളിൽ നിന്നും മനസ്സിലായി. അദപക്ഷേÄതക്കാപ്പം സേപ്പറ്റു ര ീ  ്

നലേ്ിയ ിsâ IuÀ Én¸v ോണാന ് ാധിച്ചില്ല. ത ാഴിൽ ആവശയതപ്പട്ട ്  േിവ ങ്ങൾ 

േഴിഞ്ഞാണ ് ത ാഴിൽ ലഭിക്കുന്ന ്  എന്്ന ത ാഴിലാളിേളിൽ നിന്നും മന ിലായി.  

 

3. അതല്ലങ്കിൽ ത ാഴിലില്ലായ്മ  ദവ നം ലഭിക്കാനുള്ള അവോശം:- 

                        ത ാഴിÂ ആവശയതപ്പട്ടു േഴിഞ്ഞാÂ 15 േിവ ത്തിനേം ത ാഴിÂ 

ലഭയമാക്കാത്തപക്ഷം ത ാഴിലില്ലായ്മ  ദവ നം ലഭിക്കാ³അവോശമുണ്്.   ത ാഴിÂ 

ആവശയതപ്പട്ട  ീയ്യ ി മു Â ആേയതത്ത 30 േിവ ം േൂലിയുതട 25%   ( 271 േൂലി ഗ്പോരം 67 രൂപ 

75 സപ )  ുേയും  ുടÀ¶v 100 േിവ  ത ാഴിÂ പൂÀ¯nയാേുന്ന ് വതരയുÅ 

േിവ ങ്ങളിÂ േൂലിയുതട 50%( 271േൂലി ഗ്പോരം 135 രൂപ 5 സപ )   ുേയും 

ത ാഴിലാളിേÄ¡v ലഭിക്കണം. 

                                 ദവ ന വി രണത്തിനുള്ള ോല ാമ ത്തിനുള്ള നഷ്ട പരിഹാരം 

ലഭിക്കുവാനുള്ള അവോശതത്ത¡pറിച്്ച ത ാഴിലാളിേൾക്ക ്വയക്തമായ ധാരണ 

ഉണ്ായിരുന്നില്ല.  

 

 

4.തഷ്ല്ഫ ്ഓ ് ദഗ്പാജേ്റ്റ്   യ്യാറാക്കുവാനുള്ള അവോശം:- 

                                         നിയമം അനുശാ ിക്കുന്ന ഗ്പോരം ത ാഴിലാളിേൾക്ക ്ത ാഴിൽ 

േതണ്ത്തുന്ന ിനും ആ ൂഗ് ണം തചയ്യുന്ന ിനുമുള്ള അവോശം ഉണ്്. എന്നാൽ ഇ ിതന 

േുറിച്്ച വയക്തമായ ധാരണ ആർക്കും  തന്ന ഉണ്ായിരുന്നില്ല. തഷ്ൽ  ്ഓ  ്ദഗ്പാതജക്ടിൽ ഇനി 

ത ാഴിലാളിേളുതട പങ്കാളിത്തം ഉറപ്്പ വരുത്തുന്ന ിനുള്ള നടപടിേൾ  വീേരിദക്കണ് ാണ.്   

 

5.  Xmak Øe v̄ \n¶pw  A©v േിദലാമീറ്റÀ IqSp-XÂ k©-cn¨v  ത ാഴിൽ  sNbvXmÂ 

bm{X _¯ ലഭിക്കുവാൻ ഉള്ള അവോശം:- 

 

              ത ാഴിലാളിേÄക്്ക  ാമ  സ്ഥലത്തുനിന്നും 5 േിദലാമീറ്റÀ ചുറ്റളവിÂ ത ാഴിÂ 

ലഭിക്കുവാനുള്ള അവോശമുണ്,് ഗ്പസ്തു   പരിധിക്കു പുറത്തു  ത ാഴിÂ തചദയ്യണ്  ാഹചരയം 

ഉണ്ാവുേയാതണങ്കിÂ യാ{Xm ബത്തയായി േൂലിയുതട 10%  ുേ നിലവിതല േൂലി ഗ്പോരം  27 

രൂപ 10 സപ  ഗ്പവ ത്തി േിവ ങ്ങളിÂ ലഭയമാക്കണം. ഓദരാ വാÀUnലും േതണ്ത്തിയിട്ടുള്ള 

ഗ്പവ ത്തിേÄ ]qÀ¯oI-cn¨േരിച് ദശഷ്ം മാഗ് ദമ വാÀഡിന ് പുറത്തു ത ാഴിലാളിേÄക്്ക 

ഗ്പവ ത്തി അനുവേിക്കാ³ പാടുള്ളൂ. 

                         വാÀഡിതല ത ാഴിലാളിേÄ 5 േിദലാമീറ്റÀപരിധിക്കപ്പുറം ത ാഴിലുറപ്്പ ഗ്പവ ത്തി 

തചയ്തില്ല എന്നാണു ത ാഴിലാളിേളിÂ നിന്നും മന ിലാക്കാ³ േഴിഞ്ഞ .് 

 



6. ഗ്പവ ത്തി സ്ഥലതത്ത  ൗേരയങ്ങൾ   ംബന്ധിച്ച:്- 

 

                              ത ാഴിലിടങ്ങളിÂ ലഭിദക്കണ് അടിസ്ഥാന  ൗേരയങ്ങളായ  ഗ്പഥമ 

ശുഗ്ശൂഷ്ാ  ംവിധാനങ്ങÄ, വിഗ്ശമ  മയതത്ത  ണÂ  ൗേരയം, േുടിതവള്ളം, അപേട 

 ാധയ യുള്ള ഗ്പവ ത്തിേളിÂ ഏÀs¸ടുദമ്പാÄ  ുരക്ഷാ  ാമഗ്ഗിേÄ    എന്നിവ 

sXmഴിലുറപ്പു നിയമഗ്പോരം നിÀhഹണ ഏജ³ ി വഴി ത ാഴിലാളിേÄ¡  ൗജനയമായി 

ലഭയമാദക്കണ് ുണ്.് 

                      ത ാഴിലിടങ്ങളിÂ ലഭയമാദക്കണ്  അടിസ്ഥാന ൗേരയങ്ങളായ ഗ്പഥമ ശുഗ്ശൂഷ് േിറ്റ,്  

 ണÂ  ൗേരയം , േയ്യുറേൾ, ബൂട്ട ്എന്നിവ ത ാഴിലാളിേൾ  തന്ന 

 ംഘടിപ്പിക്കുേയാണ.vBb-Xn-\mÂ sXmgnen-S-M-fnÂ ASn-Øm\ kuI-cy-§Ä e`y-am-¡p-¶-

XnÂ A[n-IrXÀ {i²-tI-µo-I-cn-¡Ww. 

 

7. 15 േിവ ത്തിനുള്ളിൽ ദവ നം ലഭിക്കുന്ന ിനുള്ള അവോശം:-  

                                 ത ാഴിലുറപ്്പ നിയമഗ്പോരം ഗ്പവർത്തി േഴിഞ്ഞ ് 15 േിവ ത്തിനുള്ളിൽ 

ദവ നം ലഭിക്കാൻ ത ാഴിലാളിേൾക്ക ്അവോശമുണ്.് ഗ്പസ്തു   േിവ  പരിധിക്കുള്ളിÂ േൂലി 

ലഭിക്കാത്ത  ാഹചരയം  ഓഡിറ്റ ്ോലയളവിÂ ഉണ്ായിട്ടുണ്,് നിÀവഹണ ഏജ³knയിÂ 

നിന്നുള്ള വീഴ്ചയതല്ലങ്കിലും േൂലി സവേിയ ിനുള്ള നഷ്ട പരിഹാരം ലഭിക്കുേദയാ 

അ ിനുദവണ്ി ത ാഴിലാളിേള ്പരാ ിതപ്പടുേദയാ തചയ്തിട്ടില്ല.   

 

8. ദവ ന വി രണത്തിതല ോല ാമ ത്തിന് നഷ്ടപരിഹാരം ലഭിക്കാനുള്ള 

അവോശം :- 

 

                          ത ാഴിലുറപ്്പ നിയമത്തിÂ ത ക്ഷന ്3(3) ഗ്പോരം മസ്റ്റtdmÄ ോലാവധിയിൽ  15 

േിവ ത്തിനേം ത ാഴിലാളിേളുതട A¡uണ്ിÂ േൂലി ലഭിച്ചിതല്ലങ്കിൽ ദവ നത്തിsâ 0.05% 

ലഭിക്കുവാൻ അവോശമുണ്.് 

  

 

9.  മയബന്ധി മായുള്ള പരാ ി പരിഹാരത്തിനുള്ള അവോശം :- 

 

                           ത ാഴിലുറപ്പുമായി ബന്ധതപ്പട്ട ഏത ങ്കിലും ോരയത്തിÂ പരാ ിയുണ്ാേുന്ന 

പക്ഷം ആയ ് ദരഖാമൂലം പഞ്ചായത്തിÂ പരാ ിതപ്പടാവുന്ന ാണ,് ഗ്പസ്തു   പരാ ിേÄ 

 വീേരിച്ചു  പരാ ിക്കാരന് സേപ്പറ്റു ര ീXv നÂേുേയും  പരമാവധി 7 േിവ  

പരിധിക്കുള്ളിÂ അദനവഷ്ിച്ചു പരാ ിക്കാരന ്മറുപടി നÂദേണ് ാണ.് പരാ ിേÄ 

അറിയിക്കുന്ന ിനുള്ള ദടാÄ ഗ് ീ നമ്പÀ തപാ ുജനങ്ങÄക്്ക ോണാവുന്ന രീ ിയിÂ 

പഞ്ചായത്ത ്ഓ ീ ിÂ ഗ്പേÀinപ്പിt¡ണ് ുണ് ്.  

 

                                      പദ്ധ ിയുമായി ബന്ധതപ്പട്ട പരാ ിേÄ ഒന്നും  തന്ന നÂേിയ ായി വാÀഡ് 

 രÀiനത്തിsâ ഭാഗമായി അറിയാ³  ാധിച്ചു. എന്നാൽ  ത ാഴിലാളിേൾക്കു േൂലി 

 ാമ ിച്ചു േിട്ടുന്ന ിലും, Bh-iy-s -̧Sp¶  മയത്തു ത ാഴിൽ ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നും , 

ആവശയമായ അടിസ്ഥാന  ൗേരയങ്ങൾ േിട്ടുന്നില്ല എന്നും പരാ ിേൾ നിലവിൽ ഉണ്്. 

 



10. ദ ാഷ്യÂ  ഓഡിറ്റ ്നടത്തുന്ന ിനുള്ള അവോശം: 

                             

                               ത ാഴിലുറപ്്പ നിയമത്തിതല ത ക്ഷ³ 17(2) ഗ്പോരം  ത ാഴിലുറപ്പിÂ ഏതറ്റടുത്ത 

ഗ്പവ ത്തിേÄ ഓദരാ 6 മാ  ോലയളവിലും ദ ാഷ്യÂ ഓഡിറ്റ ്നടദത്തണ് ുണ്.് ഏതറ്റടുത്തു 

തചയ്ത  ഗ്പവ ത്തിേളുതട  മ്പത്തീേവും, ഗുണനിലവാരങ്ങÄ  ംബന്ധിച്ച ുമായ വിവരങ്ങളും 

പദ്ധ ി നിÀhഹണവുമായി ബന്ധതപ്പട്ട  ോരയങ്ങളും  ദ ാഷ്യÂ ഓഡിറ്്റ നടത്തുന്ന ിÂ 

പങ്കാളിേളാവുന്ന ിനു ത ാഴിലാളിേÄ¡pw ഓദരാ പൗരനും അവോശമുണ്്. 

 

                  ദ ാഷ്യÂ ഓഡിറ്റ ് നടത്തുന്ന ിsâ ഭാഗമായി ത ാഴിലാളിേÄ, ദമറ്്റ, 

ഗുണദഭാക്താക്കÄ എന്നിവÀ ഗ്പവ ത്തി സ്ഥലങ്ങÄ അളതവടുക്കുന്ന ിലും വിവരങ്ങÄ 

ലഭയമാക്കുന്ന ിനും പങ്കാളിേളായിട്ടുണ്്. 

 

 

7. രജിസ്റ്ററുേÄ 

 

                    ത ാഴിലുറപ്്പ അനുബന്ധ വിവരങ്ങÄ  ൂക്ഷിക്കുന്ന ിന ്ഏഴ് രജിസ്റ്ററുേÄ 

പഞ്ചായത്തുേളിÂ  ൂക്ഷിദക്കണ് ാണ.് 

1. ദജാബ ്ോർഡ ്രജിസ്റ്റർ 

 2.ഗ്ഗാമ ഭാ രജിസ്റ്റർ 

 3.ഡിമാൻഡ/് അദലാദക്കഷ്ൻ & ദവ ന രജിസ്റ്റർ 

4. വർക്ക ്രജിസ്റ്റർ 

5.  ിക്സഡ ് അ റ്്റ രജിസ്റ്റർ 

6. പരാ ി രജിസ്റ്റർ 

7. തമറ്റീരിയൽ രജിസ്റ്റർ 

  

എല്ലാ രജിസ്റ്ററുേളും വളതര നല്ല രീ ിയിൽ  ൂക്ഷിച്ചിരുന്നു. 

 

1.ത ാഴിൽ ോÀഡ് രജിസ്റ്റÀ :- 

                     ത ാഴിൽ ോർഡ ്അദപക്ഷ രജി ദ്ഗ്ടഷ്ൻ വി രണം േുടുംബദപക്ഷയുതടയും 

രജി ്ദഗ്ടഷ്ൻ എന്നിവ േ  യമായി ദരഖതപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്.്  585 ത ാഴിൽ ോർഡുേൾ ഈ 

വാർഡിൽ നൽേിയിട്ടുണ്്. 

 

2. ഗ്ഗാമ ഭ / ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ ്ഗ്ഗാമ ഭ  രജിസ്റ്റÀ:- 

                      ഗ്ഗാമ ഭാ വിവരങ്ങÄ ദരഖതപ്പടുത്തിയ ഗ്പസ്തു   രജിസ്റ്റÀ പരിദശാധനയക്്ക ്ലഭിച്ചു. 



28/02/18t# ൽ നടന്ന ഗ്ഗാമ ഭയിൽ 81ദപർ പതങ്കടുത്ത ായി ോണതപ്പട്ടു. 

3. ത ാഴിൽ അദപക്ഷാ രജിസ്റ്റÀ : - 

                              ത ാഴിൽ ആവശയതപ്പട്ടു ലഭിക്കുന്ന അദപക്ഷേളുതട വിവരങ്ങളും അ ുഗ്പോരം 

അവÀക്്ക ത ാഴിൽ അനുവേിച്ച ിsâ വിവരങ്ങളും  ഗ്പസ്തു   രജിസ്റ്ററിÂ നല്ലരീ ിയിൽ 

ദരഖതപടുത്തിട്ടുണ്.്   

4. ഗ്പവ ത്തി രജിസ്റ്റÀ :- 

                              ത ാഴിലുറപ്പിÂ നടപ്പിലാക്കുന്ന ഗ്പവ ത്തിേളുതട വിവരങ്ങÄ യഥാ മയം 

ഗ്പസ്തു   രജിസ്റ്ററിÂ ദരഖതപ്പടുത്തിയ ായി ോണതപ്പട്ടു.  

5. ആസ്തി രജിസ്റ്റÀ :- 

                        ത ാഴിലുറപ്്പ പദ്ധ ിയിലൂതട   ഷ്്ട്ടിച്ചിട്ടുള്ള ആസ്തിേÄ  ംബന്ധിച്ച 

വിവരങ്ങÄ,സ്ഥലം,ആസ്തിയുതട  വഭാവം,നിലനിÀ¯p¶ ോലയളവ ് ുടങ്ങിയവ  ഗ്പസ്തു   

രജിസ്റ്ററിÂ ദരഖതപ്പടുത്തിയിട്ടില്ല. 

6. പരാ ി രജിസ്റ്റÀ:- 

                            ത ാഴിലുറപ്്പ പദ്ധ ിയുമായി ബന്ധതപ്പട്ട ഏ ു പരാ ിയും 

വാക്കാദലാ,ദരഖാമൂലദമാ ലഭിക്കുേയാതണങ്കിÂ നിർവ്വഹണ ഏജ³kn പരാ ി രജിസ്റ്ററിÂ 

ദരഖതപ്പടുത്തുേയും നിÀ_ന്ധമായും സേപ്പറ്റു ര ീ  ്പരാ ിക്കാരന ്നലേ്ുേയും ദവണം . 

പരാ ിയുതട  ുടÀ\ടപടിേളും േ  യമായി രജിസ്റ്ററിÂ ദരഖതപ്പടുt¯Xmണ.് ഓദരാ 

 ാമ്പത്തിേ വÀjവും രജിസ്റ്റÀ ദലാ  ്തചയ്തു ത ഗ്േട്ടറി  ാക്ഷയതപ്പടുത്തുേയും  ുടÀ 

ോലയളവിദലക്ക ്അംഗീേരിക്കുേയും ദവണ് ാണ.്ഗ്പസ്തു   രജിസ്റ്ററിൽ പരാ ിേതളാന്നും  

ോണാ³  ാധിച്ചില്ല.  

7. തമറ്റീരിbÂ രജിസ്റ്റÀ . 

ത ാഴിലുറപ്പിÂ ഏതറ്റടുക്കുന്ന ഗ്പവ ത്തിേളുതട ഭാഗമായി വരുന്ന  ാധന  ാമഗ്ഗിേളുതട 

വാങ്ങÂ ,ഉപദയാഗം,നീക്കിയിരിപ്്പ,തചലവുേÄ എന്നിവ  ംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങÄ മുഴുവനും 

ഗ്പസ്തു   രജിസ്റ്ററിÂ ദരഖതപ്പടുദത്തണ് ാണ.് 

ഗ്പസ്തു   രജിസ്റ്റർ  ൂക്ഷിച്ചിരുന്നു. ഓഡിറ്്റ ോലയളവിൽ തമറ്റിരിയൽ വർക്ക ്ഇല്ലായിരുന്നു. 

പരിദശാധിച്ച  യലുേളുതട വിശോംശങ്ങൾ 

SL. 

NO 

Work Code Name Of Work M Book 

amount 

Man days 

taken 

Un skilled 

Wages 

Skilled/Material 

/ CIB expense 

Total 

Expense 

1 RC/272070 tdmUp-I-fpsS 

]p\-cp-²m-c-

Whpw KXm-K-

X-tbm-Ky-am-

¡Â 

125348 462 127512 3000 130658 

2 LD/246752 േല്ല ്േയ്യാല 

നിർമാണം 

420617 1553 42828 3000 431382 



 

 

 യൽ പരിദശാധനയുമായി ബന്ധതപ്പട്ട വിലയിരുത്തലുേÄ. 

                 ത ാഴിലുറപ്്പ പദ്ധ ിയിÂ ഏതറ്റടുക്കുന്ന ഗ്പവ ത്തിേളുതട  യലുേളിÂ 

ഉണ്ായിരിദക്കണ് ഗ്പധാനതപ്പട്ട 22 ദരഖേsf¡pറിച്്ച വാർഷ്ിേ  മാസ്റ്റÀ  À¡pലറിÂ 

േ  യമായ നിർദേശങ്ങൾ നല്കു ന്നുണ്്.  

1. േവർ ദപജ് :- 

                              ഒരു ഗ്പവ ത്തിയുതട അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ ഗ്പവ ത്തി  യലിsâ േവർ 

ദപജിൽ ഉൾതക്കാള്ളിക്കന്നതമന്നും അ ിനായി ഗ്പദ യേ മാ  േയും  മാസ്റ്റർ  ർക്കുലറിൽ 

നിർദേശിക്കുന്നുണ്.് ആതേ 8 വർ¡mWv ഉണ്ായിരുന്ന ്. േവർ ദപജ ്എ എം  ി ഗ്പോരം 

ഉള്ള ായിരുന്നു. എങ്കിലും േവർ ദപജ് പൂർണമായിരുന്നില്ല.  

                              AMC {]ImcapÅ IhÀt]Pv Bbncps¶¦nepw  8 ^b-ep-I-fnepw തഷ്ൽ  ്

ഓ  ്വർക്ക ്നമ്പർ ദരഖതപ്പടുത്തിയിരുന്നില്ല. 8  യലുേളിലും ജിദയാ ടാഗിംഗ് ഓ  ്അ റ്്റ, 

GPS തലാദക്കഷ്ൻ, വർക്ക ്േയാറ്റഗറി എന്നിവ  ദരഖതപ്പടുത്തിയിട്ടില്ല. േവർ ദപജ ്

പൂർത്തിയാക്കാൻ ഗ്ശദ്ധിദക്കണ് ാണ.് 

2. തചക്ക ്ലിസ്റ്റ ്:- 

                     യലിൽ ഉൾതോള്ളിച്ചിട്ടുള്ള ദരഖേളുതട  ദപജ ്നമ്പർ ദരഖതപ്പടുത്തിയ തചക്ക ്

ലിസ്റ്റ ് യലിൽ  ൂക്ഷിദക്കണ് ുണ്്, അ ിനായി ഗ്പദ യേ മാ  േയും  മാസ്റ്റÀ 

 ർക്കുലറിൽ നിർദേശിക്കുന്നുണ്.്   

                       പരിദശാധിച്ച  യലുേളിൽ എല്ലാം തചക്ക ്ലിസ്റ്റ ്ോണാൻ  ാധിച്ചു.എന്നാൽ ദപജ ്

നമ്പർ ോണാൻ  ാധിച്ചില്ല. 

3. ആക്ഷ³  പ്ലാ³ ദോപ്പി :- 

                     ഏതറ്റടുക്കുന്ന ഗ്പവ ത്തിേÄ ആക്ഷ³ പ്ലാനിÂ ഉൾതപ്പട്ട ും തഷ്ല്ഫ ്ഓ  ്

ദഗ്പാജേ്റ്റിÂ മു³Kണനാ ഗ്േമത്തിÂ ഉള്ള ുമായിരിക്കണതമന്നുണ്,് ഗ്പസ്തു   ഗ്പവ ത്തി 

തഷ്ല്ഫ ്ഓ  ്ദഗ്പാജേ്റ്റിÂ ഉൾതപ്പടുന്ന ദപജിsâ ദോപ്പി  യലിÂ  ൂക്ഷിക്കണം . 

3 RC/272068 tdmUp- KXm-K-

X-tbm-Ky-am-¡Â 

144583 276 76176 3000 150258 

4 LD/246755 േല്ല ്േയ്യാല 

നിർമാണം 

311961 1151 317676 3000 320716 

5 LD/246767 േല്ല ്േയ്യാല 

നിർമാണം 

326793 1479 408204 3000 337188 

6 LD/246763 േല്ല ്േയ്യാല 

നിർമാണം 

144959 535 147660 3000 150634 

7 RC/272072 tdmUp- KXm-K-

X-tbm-Ky-am-¡Â 

63836 235 64860 3000 68011 

8 LD/246754 േല്ല ്േയ്യാല 

നിർമാണം 

117342 433 119508 3000 122507 



പരിദശാധിച്ച 8  യലുേളിepw Bക്ഷൻ പ്ലാൻ ദോപ്പി ഉണ്ായിരുന്നില്ല. 

 

4. ജനേീയ FÌn-taäv 

                      ാധാരണക്കാരായ ഏത ാരാൾക്കും മനസ്സിലാേുന്ന രീ ിയിÂ ഗ്പാദേശിേ 

ഭാഷ്യിലുള്ള എസ്റ്റിദമറ്്റ , യലിലും ഗ്പവ ത്തി സ്ഥലത്തും ലഭയമാദക്കണ് ുണ്.്ഗ്പാദേശിേ 

ഭാഷ്യിൽ ഉള്ള ജനേീയ എസ്റ്റിദമറ്്റ ോണാൻ  ാധിച്ചില്ല. എസ്റ്റിദമänsâ ദോപ്പി ത േയൂdnൽ 

നിന്്ന എങ്കിലും എടുത്ത ് ൂക്ഷിദക്കണ് ് അനിവാരയം ആണ.്  

5.  ാദങ്ക ിോനുമ ി :- 

                            ഓദരാ ഗ്പവ ത്തിക്കും ഗ്പദ യേം  യ്യാറാക്കുന്ന എസ്റ്റിദമറ്്റ  ാദങ്ക ിേ 

വിേഗ²À അടങ്ങുന്ന േമ്മറ്റി പരിദശാധിച്്ച അംഗീോരം ലഭിച്ചാൽ മാഗ് ദമ ഗ്പവ ത്തിക്ക ്

അനുമ ി നÂImവൂ, ആയ ിsâ ദോപ്പി  യലിൽ  ൂക്ഷിദക്കണ് ുണ്.് 

 ാദങ്ക ിോനുമ ി ലഭിച്ച ിsâ ദോപ്പി  യലുേളിൽ ോണാൻ  ാധിതച്ചങ്കിലും 

ത ഗ്േട്ടറിയുതട ഒപ്്പ , ീൽ, ീയ ി എന്നിവ ോണാൻ  ാധിച്ചില്ല.  ഇ ് േ  യമായി എല്ലാ 

 യലുേളിലും  ഉണ്ാദവണ് ാണ.്  

 

6. ഭരണാനുമ ി :- 

                  ഓദരാ ഗ്പവ ത്തിക്കും ഗ്പദ യേം  യ്യാറാക്കുന്ന എസ്റ്റിദമറ്്റ പരിദശാധിച്്ച ഗ്പസ്തു   

ഗ്പവ ത്തിേÄക്്ക ഭരണ മി ിയുതട അംഗീോരം ലഭിച്ചാൽ മാഗ് ദമ ഗ്പവ ത്തിക്ക ്

അനുമ ി നല്കാവൂ, ആയ ിsâ ദോപ്പി  യലിൽ  ൂക്ഷിദക്കണ് ുണ്.്ഭരണാനുമ ി 

ലഭിച്ച ിsâ ദോപ്പി 8  യലുേളിലും  Dmbncp¶p. ഇ ് േ  യമായി ഉണ്ാദവണ്XmWv. 

7. േൻദവർജൻ  ്വിവരങ്ങൾ :-  

                            À¡mcnsâ ഏത ങ്കിലും വേുപ്പുേളുതട (വനംവേുപ്്പ, േ ഷ്ി വേുപ്്പ, 

മ ഗ ംരക്ഷണവേുപ്്പ) പദ്ധ ിേÄ ത ാഴിലുറപ്്പ പദ്ധ ിദയാതടാപ്പം  ംദയാജിച്്ച 

നടപ്പാക്കുേയാതണങ്കിÂ ആയ ിsâ ദരഖേൾ  യലിൽ  ൂക്ഷിദക്കണ് ുണ്്. 

പരിദശാധിച്ച ഗ്പവർത്തിേൾ  À¡mരിsâ  മദറ്റത ങ്കിലും വേുപ്പുേളുമായി  ംദയാജിച്ചു 

നടത്തുന്ന ഗ്പവർത്തിേൾ അല്ലാത്ത ുതോണ്് ഈ  ദരഖേൾ  യലിൽ ബാധേമല്ല.    

 

8. ത ാഴിൽ അദപക്ഷ :- 

                     ത ാഴിൽ ആവശയതപ്പട്ടു തോണ്്  വയക്തിഗ മാദയാ ഗ്ഗൂപ്പാദയാ അദപക്ഷ 

 മപ്പിക്കുന്ന ിനു മാസ്റ്റÀ  À¡pe-dnÂ ഗ്പദ യേ മാ  േയിലുള്ള അദപക്ഷാ ദ ാറം 

ത ാഴിലാളിേv ലഭയമാക്കാ³ നിÀt²ശിക്കുന്നുണ്്. ഇ ് ഗ്പോരം േുറഞ്ഞ ് 14 േിവ ം 

 ുടÀ¨യായി ദജാലി തചയ്യുന്ന ിന ്അദപക്ഷ നÂtIണ് ുണ്,് ദജാലി ആവശയമുള്ള 

ോലയളവിതല   ീയ ിേൾ ഉൾതപ്പതട ഇ ിÂ ദരഖതപ്പടുത്തി നല്കു േയാണ ്ദവണ് ് . 

വാർഷ്ിേ മാസ്റ്റർ  ർക്കുലർ ഗ്പോരം നിർേിഷ്ട ദ ാർമാറ്റിൽ ത ാഴിൽ അദപ£ 8 ^benepw 

ImWphm³ km[n¨nÃ. CXv ^benÂ ImtWXv A\nhmcyw BWv.  



9. വർക്ക ്അദലാദക്കഷ്ൻ :- 

                  അദപക്ഷ ലഭിക്കുന്ന മുറയക്്ക ് ആവശയതപ്പട്ട  ീയ്യ ിേളിÂ  തന്ന 

ത ാഴിലാളിേതള മു³Kണനാ ഗ്േമത്തിലുള്ള ഗ്പവ ത്തിേളിÂ ഉൾതപ്പടുത്തുേയും 

മസ്റ്റÀദറാÄ  യ്യാറാക്കുന്ന ിനുള്ള നടപടിേÄ¡v ശുപാÀi തചയ്യുേയും ദവണം. ഗ്പസ്തു   

ഗ്പവ ത്തിയിÂ ഉÄs¸ട്ടവÀ¡v ഈ ലിസ്റ്റിsâ അടിസ്ഥാനത്തിÂ മു³Iqട്ടി വിവരങ്ങÄ 

നല്കു േയും ദവണം. 

                     ത ാഴിÂ അനുവേിച്ചു തോണ്ുള്ള വർക്ക ്അദലാദക്കഷ്ൻ  ദരഖ  പരിദശാധി¨ 

ഗ്പവ ത്തിേളുതട  യലിÂ ോണാ³  ാധിച്ചില്ല.  

10. മസ്റ്റÀ ദറാÄ :- 

                    ഓദരാ ഗ്പവ ത്തിയിദലക്കും പഞ്ചായത്തിÂ നിന്നും നിർദേശിച്ചവരുതട ദപര് 

വിവരങ്ങÄ ഉൾതപ്പടുത്തി ദലാക്ക ്ദഗ്പാഗ്ഗാം ഓ ീ ിÂ നിന്നുമാണ ് ദഗ്പാഗ്ഗാം ഓ ീ À 

 ാക്ഷയതപ്പടുത്തിയ മസ്റ്റÀ ദറാÄ ദോപ്പി പഞ്ചായത്തിÂ എത്തിക്കുന്ന ്. പഞ്ചായത്തിÂ 

നിന്നും നിർവ്വഹണ ഉദേയാഗസ്ഥന ് ാക്ഷയതപ്പടുത്തുന്ന മുറയക്്ക ്ഓദരാ ഗ്പവ ത്തിക്കും 

ചുമ ലതപ്പടുത്തിയ ദമറ്്റമാÀ¡v മസ്റ്റÀ ദറാÄ സേമാറാവുന്ന ാണ.് മസ്റ്റÀ ദറാÄ ഗ്പോരം 

അനുവേിച്ച  ീയ്യ ിേളിÂ മാഗ് ദമ ഗ്പസ്തു   ഗ്പവ ത്തിയിÂ ഏർതപ്പട്ട അ ാ ് േിവ തത്ത 

ഒപ്പുേÄ ഓദരാ ത ാഴിലാളിയുതടയും ദപരിനു ദനതരയുള്ള tImളങ്ങളിÂ 

ദരഖതപ്പടുത്താവൂ. ഓദരാ േിവ വും പണി ആരംഭിക്കുന്ന ിനു മുമ്പും പണി പൂÀത്തിയായ 

ദശഷ്വും ഓദരാ ഒപ്പുേÄ നിർബന്ധമായും ത ാഴിലാളിേÄ ദരഖതപ്പടുt¯ണ് ുണ്.്  

                     ദജാലിയിÂ   ഹാജരാവാത്തവരുതട tImളങ്ങÄ ദജാലി ആരംഭിദക്കണ്  മയം 

േഴിഞ്ഞ ഉടതന ചുവന്ന മഷ്ിയുള്ള ദപനതോണ്് അവധി ദരഖതപ്പടുത്തുേയും തചയ്യണം. 

ആഴ്ചാവ ാനം ഓദരാ ത ാഴിലാളിയുതടയും ഹാജÀ ഗ്പോരമുള്ള  ുേേÄ ദരഖതപ്പടുത്തി 

അവതര ദബാധയതപ്പടുത്തി മസ്റ്റÀ ദറാളിതല  അവ ാനതത്ത tImളത്തിÂ ഒപ്്പ 

വാങ്ങിt¡ണ് ാണ.്  ുടÀ¶v മസ്റ്റÀ tdmfnsâ  ാക്ഷയതപ്പടുത്തി നിർവ്വഹണ ഉദേയാഗസ്ഥÀക്്ക 2 

േിവ ത്തിനേം സേമാദറണ്ാ ാണ.് ഗ്പവ ത്തി സ്ഥലത്ത ്മÌÀ tdmfnÂ  ൂക്ഷിക്കാ³ 

ചുമ ലയുള്ള ് ദമറ്റിനാണ.് മസ്റ്റÀ tdmfnÂപണത്തിനു  ുല്ലയമായ ദരഖയാണ ്

,അ ുതോണ്ു തന്ന അ ിÂ ഏത ങ്കിലും  രത്തിലുള്ള തവട്ടിത്തിരുത്തലുേ 

പാടില്ലാത്ത ാണ.് 

 

മ ്ദഗ്ടാൾ വളതര േ  യമായും വയക്തമായും   ൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്.് േിവ ം  2 ദനരം 

ത ാഴിലാളിേളുതട ഒപ്്പ ോണുവാൻ  ാധിച്ചു. എങ്കിലും 8 യലുേളിലും 

തവട്ടിത്തിരുത്തലുേൾ  ോണതപ്പട്ടു.8 ^b-ep-I-fnepw IqSn 92  sh«n¯ncp¯Â ImWm³ 

km[n¨p. taäv  Aäâ³kv tSbvs¡³ ss_ bnÂ H¸v C««nÃ. FÃm amkvt{Smfnepw 

H¸v tcJs¸Spt¯Xv A\nhmcyamWv .aÌÀ tdmfnÂ \nÀZnã Øe¯p Fw _p¡v 

\¼À tcJ s¸Spt¯XmWv. 



11. തമഷ്Àsaâv ബുക്ക ്: 

               ത ാഴിലുറപ്പില ്ഉÄs¸ടുത്തി തചയ്യുന്ന ഓദരാ ഗ്പവ ത്തിയും ആരംഭിക്കുന്ന ിനു 

മുമ്പ ് തന്ന ആവശയമായി വരുന്ന ഗ്പവ ത്തിേളുതട ഗ്പാഥമിേ അളവുേള ് ാദങ്ക ിേ 

വിേഗ്ധര് തമഷ്ര്തമന്റ ്ബുക്കില ്ദരഖതപ്പടുത്തണം,  ുടര്ന്്ന ഗ്പവ ത്തിയുതട ഓദരാ മസ്റ്റര് 

ദറാള ്ോലാവധിയും പൂര്ത്തിയാേുന്ന മുറയക്്ക ്തചയ്ത  ഗ്പവ ത്തിേളുതട അളവുേള ്

ദരഖതപ്പടുത്തി അ ് ഗ്പോരമുള്ള േൂലി ലഭയമാക്കുന്ന ിനുള്ള  ുടÀ നടപടിക്ക ്

 മര്പ്പിദക്കണ് ാണ.്ദരഖതപ്പടുത്തുന്ന ഓദരാ അളവുേളും  ാദങ്ക ിേ വിഭാഗത്തിതല 

 തന്ന ഉയര്ന്ന  സ്തിേയിലുള്ള ഉദേയാഗസ്ഥര്  ാക്ഷയതപ്പടുത്തുേയും അ ് ഗ്പോരം 

 യ്യാറാക്കുന്ന ബില്ലുേള ്പഞ്ചായത്ത ്ത ഗ്േട്ടറി, ഗ്പ ിഡന്റ് എന്നിവരുതട 

ചുമ ലയുള്ളവര്  ാക്ഷയതപ്പടുത്തുേയും തചദയ്യണ് ാണ.് 

                എം ബുക്കിൽ ഗ്പവർത്തിയുതട ദപര് മാഗ് ദമ ോണുവാൻ  ാധിച്ചുള്ളൂ. വർക്ക ്

ദോഡ ്ോണാൻ  ാധിച്ചില്ല  ഗ്പീ തമഷ്ർതമൻറ ് ോണാൻ  ാധിച്ചു. േൂടാത  എസ്റ്റിദമറ്്റ 

 ുേ,മാസ്റ്റർ ദറാൾ നമ്പർ എന്നിവയും േ  യമായി  എം ബുക്കിൽ 

ഉൾതപടുദത്തണ് ാണ.്എം ബുക്കിൽ OVERSEER ,AE , എന്നിവർ ഒപ്പു, ീൽ എന്നിവ 

ദരഖതപടുത്തിട്ടുണ്ായിരുന്നു എങ്കിലും date ഇല്ലായിരുന്നു.  േനത്ത മഴയിലും 

ഉരുൾതപാട്ടലിലും ഗ്പവർത്തിയുതട അളവുേൾ േ  യമായി അളക്കാൻ  ാധിച്ചില്ല 

ആയ ിനാൽ ഈ   യലിതല  

 

* RC/272070 M ബുക്ക ്no: 621,  M ബുക്ക ്ദടാട്ടൽ =1186m അളന്ന ്േിട്ടിയ ് =1186m  

* LD/246752 M ബുക്ക ്no:351, M ബുക്ക ്ദടാട്ടൽ =3244m അളന്ന ്േിട്ടിയ ് =2620m വി യാ ം =624m,   

*RC/272068 M ബുക്ക ്no:622,  M ബുക്ക ്ദടാട്ടൽ=1368m അളന്ന ്േിട്ടിയ ് =1368m  

*LD/246755 M ബുക്ക ്no:347,  M ബുക്ക ്ദടാട്ടൽ= 2406 അളന്ന ്േിട്ടിയ ്=2406 

*LD/246767  M ബുക്ക ്no:350,  M ബുക്ക ്ദടാട്ടൽ=3092m അളന്ന ്േിട്ടിയ ് =2680 വി യാ ം 412m.  

*LD/246763 M ബുക്ക ്no:349, M ബുക്ക ്ദടാട്ടൽ=1118 m, അളന്ന ്േിട്ടിയ ്=986 ,വി യാ ം=131m 

*RC/272072 M ബുക്ക ്no:621, M ബുക്ക ്ദടാട്ടൽ=604m, അളന്ന ്േിട്ടിയ ്=604m 

*LD/246754 M ബുക്ക ്no:348, M ബുക്ക ്ദടാട്ടൽ= 905m,അളന്ന ്േിട്ടിയ ്=905m 

ദമൽപറഞ്ഞ ോരണത്താൽ M ബുക്കിതല അളവുമായി  ഒത്തു ദപാേുന്നില്ല.  

12. തമറ്റീരിയÂ വാങ്ങുന്ന ിനുള്ള   ീരുമാനം : 

                  ത ാഴിലുറപ്പിÂ ഏതറ്റടുത്തു തചയ്യുന്ന ഗ്പവ ത്തിേÄക്ക് ആവശയമായ 

 ാധന  ാമഗ്ഗിേÄ വാങ്ങുന്ന ുമായി ബന്ധതപ്പട്ട  ീരുമാനങ്ങÄ 

എടുക്കുന്ന ിനു പഞ്ചായത്ത്  ലത്തിÂ തമറ്റിരിയÂ ദഗ്പാേയൂര്തമന്റ്റ് േമ്മറ്റി 

രൂപീേരിദക്കണ് ുണ്,്  ാധനങ്ങÄ ആവശയമായി വരുന്ന ഗ്പവ ത്തിേÄക്ക് 

ഗ്പസ്തു   േമ്മറ്റി നÂേുന്ന അനുമ ിയുതട ദോപ്പി അ ാ ്  യലുേളിÂ 

 ൂക്ഷിദക്കണ് ാണ്.  ിറ്റി ണ് ഇന് ര്ദമഷ് ദബാര്ഡ് വാങ്ങു¶ ിനുള്ള 

 ീരുമാനങ്ങളുതട ദോപ്പി  ഉÄപ്പതട  ആവശയമുണ്്. 

തമറ്റീരിയലnÂ ആവശയമുള്ള തപാ ു ഗ്പവ ത്തിേള ്അല്ലാത്ത ിനാല ് ഗ്പസ്തു   ദരഖ 

 യലിലബ്ാധേമല്ല.  

 



13. പാട്ടക്കരാÀ , മ്മ പഗ് ം, നിേു ി ര ീ ുേള് : 

                    ത ാഴിലുറപ്്പ പദ്ധ ി ഗ്പോരം   വോരയ വയക്തിേളുതട ഭൂമി പാട്ടത്തിനു 

ഏതറ്റടുത്ത ്ഗ്പവ ത്തിേള ്തചയ്യുേയാതണങ്കില,് സ്ഥലം ഉടമേളുമേളക്്്ക പാട്ടത്തുേ 

നലേ്ിദയാ /തജ എല് ജി ഗ്ഗൂപ്പുേളക്്്ക ലഭിക്കുന്ന ലാഭവിഹി ം നലേ്ിദയാ / ൗജനയമാദയാ  

േ  യമായ ോലയളവിദലക്ക ്അവര് സ്ഥലം വിട്ടുനലേ്ും എന്ന ിന ്ദരഖാമൂലം ഉറപ്പു 

ലഭിച്ചാല ്മാഗ് തമ ഗ്പസ്തു   പറമ്പില ്ത ാഴിലുറപ്പിലൂതടയുള്ള ഗ്പവ ത്തിേള ്അനുവേിക്കാന ്

പാടുള്ളൂ. തജ എല ്ജി ഗ്ഗൂപ്പുേളക്്്ക േ ഷ്ി ഗ്പവ ത്തി ഉളപ്്പതട ഏതറ്റടുക്കുദമ്പാള ്ഗ്പസ്തു   

ദരഖേള ്നിര്ബന്ധമാണ.്  

                   വോരയ വയക്തിേളുതടദയാ തപാ ുഭൂമിയിദലാ  പദ്ധ ി നടപ്പാക്കുദമ്പാള ് 

ആസ്തിേളുതട േീരഘ് ോല  ംരക്ഷണം ഉറപ്പുവരു ുന്ന ിനായി ബന്ധതപ്പട്ടവരുതട   മ്മ  

പഗ് ം, നിേു ി ര ീ ുേള ്എന്നിവ  യലില ് ൂക്ഷിദക്കണ് ാണ.് പാട്ടക്കരാർ 

ആവശയമുള്ള  ഗ്പവ ത്തിേള ്അല്ലാത്ത ിനാല ് ഗ്പസ്തു   ദരഖ  യലില ്ബാധേമല്ല.  

14. ദവജ് ലിസ്റ്റ് :   

                     ഓദരാ മസ്റ്റര് ദറാള ്ഗ്പോരവും പണി പൂര്ത്തിയാേുന്ന മുറയക്്ക ്ഗ്പസ്തു   മസ്റ്റര് 

ദറാളില ്പണി തചയ്ത  ഓദരാ ത ാഴിലാളിയുതടയും ഗ്പവ ത്തി േിവ ങ്ങളക്്്ക  

അനു   മായ ദവ ന ിനുള്ള ലിസ്റ്റ ് യ്യാറാദക്കണ് ുണ്്. അ ുദപാതല  തന്ന  ാധന 

 ാമഗ്ഗിേള ്ഉപദയാഗിക്കുേയാതണങ്കില ്അ ിനത്റ ബില ്ഗ്പോരമുള്ള  ുേയ്ക്കും ദവജ ്

ലിസ്റ്റ ് യ്യാറാക്കി ഗ്പസ്തു   ദവജ ്ലിസ്റ്റിനത്റ ദോപ്പി അ ാ ് ഗ്പവ ത്തി  യലില ്

 ൂക്ഷിദക്കണ് ാണ.് 

             പരിദശാധിച്ച എല്ലാ  ഗ്പവ ത്തിേളുതടയും ദവജ ്ലിസ്റ്റ ്ImWm³ km[n-¨n-Ã. BsI 8 

{]hÀ¯n-I-fnÂ 4 ^b-ep-I-fnÂ am{Xta thPv enÌv ImWm³ km[n-¨p-Åp. .എല്ലാ 

മാ ്ദഗ്ടാളിന്തറയും ദവജ ്ലിസ്റ്റ ്ഉൾതപടുദത്തണ് ാണ.്  

15.  ണ് ്ഗ്ടാ³kv^À Hm-UÀ : 

                യ്യാറാക്കിയ ദവജ ്ലിസ്റ്റ ്ഗ്പോരം ത ാഴിലാളിേളക്്കും, ദമറ്റീരിയല് 

തവണ്ര്മാര്ക്കും അവരുതട ബാങ്ക ് അക്കൗണ്്േളിദലക്ക ്പണം അനുവേിച്ചാല് അ ിനുള്ള 

ദരഖയായ  ണ്് ഗ്ടന ്ര് ഓരഡ്ര് ദോപ്പി അ ാ ് ഗ്പവ ത്തി  യലില ് ൂക്ഷിദക്കണ് ാണ.് 

ഓഡിറ്റ ്തചയ്ത  ഗ്പവ ത്തിേളുതട  യലുേളില ് ഒന്നും  തന്ന   ണ്് ഗ്ടാൻസ്ഫർ ഓരഡ്ര് ദോപ്പി 

ോണാന ് ാധിച്ചില്ല.  

16. മൂന്ന്ഘട്ടങ്ങളിതല ദ ാദട്ടാേÄ : 

                     ത ാഴിലുറപ്പില ്ഒരു ഗ്പവ ത്തി ആരംഭിക്കുന്ന ിനു മുമ്പും ഗ്പവ ത്തി 

നടന്നുതോണ്ിരിക്കുദമ്പാഴും പൂരത്്തിയായ ദശഷ്വും 3 ദസ്റ്റജിലുള്ള ദ ാദട്ടാേൾ എടുത്ത ്

 ീയ ി ദരഖതപ്പടുത്തി  ൂക്ഷിദക്കണ് ാണ.്  യലില ്ദോപ്പിേള ്തവക്കുേയും ദവണം. 

                            ഓഡിറ്്റ തചയ്ത  ഗ്പവ ത്തിേളുതട  യലുേളില ്ഗ്പവർത്തിേളുതട 3 ദസ്റ്റജ ്

ദ ാദട്ടാ ോണാൻ  ാധിച്ചില്ല.  ഈ  ദ ാദട്ടാ േൂടി ഉൾതപടുദത്തണ് ാണ.് 

17. ഗ്പവ ത്തിപൂര്ത്തീേരണ  ാക്ഷയപഗ് ം : 

                                 ഓദരാ ഗ്പവ ത്തിയും ശരിയായ രീ ിയില് പൂÀത്തീേരിക്കുന്ന 

മുറയ്ക്ക ്മുഴുവന് തചലവുേളും ദരഖതപ്പടുത്തി ഗ്പവÀത്തി പൂÀത്തീേരിച്ചു എന്ന്  

അwKoേരിച്ചുതോണ്ുള്ള  ാക്ഷയപഗ് ം ഗ്പസ്തു   ഗ്പവÀത്തിയുതട  യലില ്

 ൂക്ഷിദക്കണ് ുണ്്. ഓഡിറ്റ ്തചയ്ത  ഗ്പhÀത്തിേളുതട  യലില ് ഗ്പവ ത്തി 

പൂÀത്തീേരണ  ാക്ഷയപഗ് ം ോണാന ് ാധിച്ചില്ല  . 



 

18. തമറ്റീരിയÂ ബില്ലുേÄ: 

ത ാഴിലുറപ്്പ ഗ്പവ ത്തിേÄക്്ക ഏത ങ്കിലും  ാധന ഘടേങ്ങള ്വിലയക്്ക ്വാങ്ങി 

ഉപദയാഗിക്കുേയാതണങ്കിÂ ആയ ിsâ വൗച്ചറുേÄ ബില്ലുേÄ എന്നിവ അംഗീേരിച്ചു 

 യലിÂ  ൂക്ഷിദക്കണ് ുണ്.്പരിദശാധിച്ച ഗ്പവ ത്തിേÄക്്ക  ാധന ഘടേങ്ങള ്

ഉപദയാഗിചിട്ടില്ലാ  ിനാÂ  ഈ ദരഖ ബാധേമല്ല.  

19. മസ്റ്റdv ദറാÄ മൂhvsaâv സ്ലിപ്്പ : 

ഓദരാ മസ്റ്റര് ദറാളും ലഭയമാേുന്ന മുറയ്ക്ക ്ഗ്പവ ത്തി ആരംഭിച്ച  ീയ്യ ി, അവ ാനിച്ച 

 ീയ്യ ി ,ഗ്പവ ത്തി സ്ഥലത്ത ്നിന്്ന പഞ്ചായത്തിÂ  ിരിതേ ലഭിച്ച  ീയ്യ ി,ഡാറ്റ എന്ഗ്ടി 

തചയ്ത   ീയ്യ ി, ത ഗ്േട്ടറി ,ഗ്പ ിഡന്റ് എന്നിവര് അംഗീേരിച്്ച േൂലിക്ക ്Aനുമ ി നലേ്ിയ 

 ീയ്യ ി എന്നിവ ഒപ്പുേള ് ഹി ം ദരഖതപ്പടുത്തുന്ന ിനു ദവണ്ിയുള്ള സ്ലിപ് ആണി .്  

ത ാഴിലാളിേÄക്്ക യഥാ മയം േൂലി ലഭയമാക്കുന്ന ിÂ വീഴ്ച വന്നിട്ടുതണ്ങ്കിÂ എവിതട 

തവച്ചാതണന്ന ്മന ിലാേുന്ന ിനു  ാധിക്കുന്ന രീ ിയിലാണ ് ഈ ദരഖയിതല വിവരങ്ങÄ 

ഗ്േമീേരിച്ചിട്ടുള്ള ്.       മാസ്റ്റര്  ര്ക്കുലര ്ഗ്പോരം നിര്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള ഗ്പസ്തു   ദരഖ 

 യലിÂ  ൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. 

20. ജിദയാ ടാതെട ്ദ ാദട്ടാkv : 

                   BHUVAN ആപ്ലിദക്കഷ്ന് ഉപദയാഗിച്്ച ഗ്പവ ത്തി സ്ഥലങ്ങളുതട അക്ഷാംശം, 

ദരഖാംശം എന്നിവ ദരഖതപ്പടുത്തിതക്കാണ്ുള്ള ദ ാദട്ടാേള ്ഓദരാ ഗ്പവ ത്തിക്കും 

ആവശയമാണ,് ഇ ിന്തറ ദോപ്പി  യലിÂ  ൂക്ഷിദക്കണ് ാണ.് 

ഓഡിറ്റ ്തചയ്ത  ഗ്പവ ത്തിേളുതട  യലുേളിÂ  ജിദയാ ടാതെട ്ദ ാദട്ടാ ദോപ്പി ോണാന ്

 ാധിച്ചില്ല. 

21. ദ ാഷ്യÂ ഓഡിറ്റ് റിദപ്പാÀട്ട ്ദോപ്പി : 

                   ഗ്പവ ത്തിേള ്ഓഡിറ്റിനു വിദധയമാക്കിയിട്ടുതണ്ങ്കിÂ ഗ്പസ്തു   ഗ്പവ ത്തിയുതട 

വിലയിരുത്തÂ വിവരങ്ങള ്ഉള്തക്കാള്ളുന്ന ഭാഗം ദോപ്പി എടുത്തു  യലിÂ 

 ൂക്ഷിദക്കണ് ാണ.്ഓഡിറ്റ ്തചയ്ത  ഗ്പവ ത്തിേളുതട  യലുേളിÂ ദ ാഷ്യÂ ഓഡിറ്്റ 

റിദപ്പാÀട്ട ്ദോപ്പി ോണാനായില്ല.ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്്റ നടക്കുന്ന ് ഇദപ്പാഴാണ.് 

22. സ റ്റ് ഡയറി : 

                                 മാസ്റ്റÀ  Àക്കുലÀ ഗ്പോരം  ഉള്ള 21 ദരഖ േൂടാത     ംസ്ഥാന  ര്ക്കാÀ 

നിÀദേശിക്കുന്ന  ുഗ്പധാന ദരഖയാണ ്സ റ്്റ ഡയറി. പദ്ധ ിയുതട 

 ു ാരയ ,ത ാഴിലാളിേളുതട അവോശങ്ങള,്  ാമൂഹയ പങ്കാളിത്തം, പദ്ധ ി ആരംഭ 

മീറ്റിംഗ,് ത ാഴിലിടങ്ങളിതല അപേടങ്ങള ് ംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള ്,വിജിലന ്് ആന്ഡ് 

ദമാണിട്ടറിംഗ ്േമ്മറ്റി റിദപ്പാര്ട്ട,്  രÀശേ േുറിപ്പുേള ് ുടങ്ങിയവ ദരഖതപ്പടുത്തുന്ന ിനും 

ത ാഴിലിടങ്ങളിതല അടിസ്ഥാന  ൗേരയങ്ങൾ, ിറ്റി ണ ്ഇന് Àദമഷ്ന് ദബാÀഡ ് 

എന്നിവ ഗ്പവ ത്തി സ്ഥലങ്ങളില ്ഉറപ്പു വരുത്തുന്നുണ് ്എന്ന ിനുമുള്ള ആധിോരിേ 

ദരഖേൂടിയാണ ്സ റ്്റ ഡയറി. 

                            പരിദശാധിച്ച 8  യലുേളിൽ  5   യലുേളിൽ സ റ്്റ ഡയറി ോണാന ്

 ാധിച്ചില്ല . സ റ്്റ ഡയറി ോണാൻ  ാധിച്ചു എങ്കിലും സ റ്്റ ഡയറിയിൽ,  രർശേ. 

റിദപ്പാർട്ട ് ഉണ്ായിരുന്നില്ല. 



പദ്ധ ി ആരംഭ മീറ്റിംഗ് 

 

                           ത ാഴിലുറപ്്പ നിയമം തഷ്ഡയൂള ്22 ഗ്പോരം ഒരു പദ്ധ ി ആരംഭിക്കുന്ന ിനു മുമ്പ ്

പദ്ധ ിതയ േുറിച്ചുള്ള മുഴുവന ്ോരയങ്ങളും അ ായ ് അനുവേിച്ച ഗ്പവ ത്തി േിനങ്ങള,് ഓദരാ 

ത ാഴിലാളിയും തചദയ്യണ് അളവുേള,് ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പു വരുത്തുന്ന ിനുള്ള  ാദങ്ക ിേ 

അറിവുേള ്എന്നിവ   േ  യമായി ത ാഴിലാളിേതളയും ഗുനദഭാക്താക്കതളയും  

ദബാധയതപ്പടുതത്തണ് ുണ്്. അ ിനായി ബന്ധതപ്പട്ട നിÀhഹണ ഉദേയാഗസ്ഥന്തറയും വാര്ഡ ്

തമമ്പര്, ാദങ്ക ിേ വിേഗ്ദര് എന്നിവരുതട  ാന്നിധയത്തില ്ഏത ന്േിലും തപാ ു 

ഇടങ്ങളിദലാ,ത ാഴിലിടത്തുവദച്ചാ മീറ്റിംഗ ്വിളിച്ചു ദചര്ക്കുേയും ോരയങ്ങള ്

വിശേീേരിക്കുേയും പതങ്കടുത്തവരുതട വിവരങ്ങള ്സ റ്്റ ഡയറിയിതല ദഗ്പാജേ്റ്്റ മീറ്റിംഗ ്

ദപജില ്ദരഖതപ്പടുത്തുേയും  തചദയ്യണ് ുണ്.് 

  ത ാഴിൽ ഗ്പവർത്തി ആരംഭിക്കും മുൻപ് ബന്ധതപ്പട്ട അധിോരിേളും ദമറ്റും അദ  േിവ ം 

നടദക്കണ് ഗ്പവർത്തിേതള േുറിച്ചും പറഞ്ഞു തോടുക്കാറുണ് ്എന്്ന ത ാഴിലാളിേൾ 

പറയുേയുണ്ായി.  

 

വിജില³kv ആ³Uv ദമാണിട്ടറിംഗ് േമ്മറ്റി  

 

                                     ഓദരാ വാര്ഡിതലയും ഗ്പവ ത്തിേള ്ഗുണേരമായ രീ ിയിÂ 

നടക്കുന്നുതണ്ന്നു ഉറപ്പു വരുത്തുന്ന ിനും തമച്ചതപ്പടുത്തുന്ന ിന ്ആവശയമായ നിര്ദേശങ്ങÄ 

ത ാഴിലാളിേളക്്കും നിÀവഹണ ഏജ³ ിക്കും നല്േുന്ന ിനുമായി വാÀഡിതല 

തപാ ുഗ്പവÀത്തേതര ഉളത്പ്പടുത്തി ഒരു വിജില³  ്ആന്ഡ് ദമാണിട്ടറിംഗ ്േമ്മറ്റി ഓദരാ 

 ാമ്പത്തീേ വര്ഷ്വും ഉണ്ാദക്കണ് ാണ.് വാÀUnല ്പട്ടിേ ജാ ി പട്ടിേ വÀെ വിഭാഗത്തിതല 

 ന്നദ്ധഗ്പവര്ത്തേÀ ഉതണ്ങ്കില ്നിÀബന്ധമായും ഗ്പസ്തു   േമ്മറ്റിയില ്അംഗങ്ങള ്

ആദക്കണ് ാണ.് ഓദരാ ഗ്പവ ത്തിയും  രÀശിച്ചു  വിലയിരുത്തി സ റ്്റ ഡയറിയിതല 

വിജിലÀ  ്ആന്ഡ ്ദമാണിട്ടറിംഗ ്േമ്മറ്റി റിദപ്പാÀട്ടില ്ദരഖതപ്പടുത ണ് ാണ.് 

ഓഡിറ്റ ്ോലയളവിതല ഗ്പവ ത്തിേള ് രർശിക്കാൻ   വിജില³  ്ആന്ഡ ്ദമാണിട്ടറിംഗ ്

േമ്മറ്റിയിതല ആളുേൾ ഇടക്ക ്വരാറുണ് ്എന്്ന ത ാഴിലാളിേൾ പറഞ്ഞു.  

 

 

 രÀശേ േുറിപ്പ ് 

 

                               ത ാഴിലുറപ്്പ ഗ്പവ ത്തി സ്ഥലങ്ങള ്ഏത ാരാളക്്കും  രര്ശിക്കാവുന്ന ും 

എസ്റ്റിദമറ്്റ ഉളപ്്പതട പരിദശാധിക്കവുന്ന ുമാണ.്ഗ്പസ്തു   ഗ്പവ ത്തിയിദന്മലുള്ള  രÀശേരുതട 

അഭിഗ്പായങ്ങള ്സ റ്്റ ഡയറിയിതല  രÀശേ േുറിപ്പില ്ദരഖതപ്പടുത്താനും അവോശമുണ്്. 

അ ുതോണ്്  തന്ന എല്ലാ ഗ്പവ ത്തി സ്ഥലങ്ങളിലും സ റ്്റ ഡയറി നിÀബന്ധമായും 

 ൂക്ഷിക്കണം. 

ഓഡിറ്റ ്തചയ്ത  ഗ്പവÀ ിേളുതട   രÀശേ േുറിപ്പില് ബന്ധതപ്പട്ട അധിോരിേൾ ഗ്പവ ത്തി 

സ്ഥലo  രÀശിച്ച ായി ോണതപട്ടില്ല.  



 

ദറാ  ്ഗാÀ േിവ  ് 

 

                        ത ാഴിലുറപ്പുമായി ബന്ധതപ്പട്ട അവോശങ്ങള ്േടമേള ്എന്നിവയില ്

ത ാഴിലാളിേളക്്്ക അവദബാധം ഉണ്ാക്കുന്ന ിനും ത ാഴിലുറപ്പുമായി ബന്ധതപ്പട്ട ഗ്പശ്നങ്ങള ്

ചര്ച്ച തചയ്യുന്ന ിനും ദവണ്ി വÀഷ്ത്തില ് ഒരുേിവ ം നിÀവഹണ ഏജന ്ി 

ത ാഴിലാളിേളക്്്ക ലാ  ് ംഘടിപ്പിതക്കണ് ാണ.്ത ാഴിലാളിേളില ്നിന്നും ലഭിച്ച 

വിവരത്തിന്തറ അടിസ്ഥാനത്തില ്ത ാഴിലുറപ്പുമായി ബന്ധതപ്പട്ട ദറാ  ്ഗാÀ േിവ  ്ഇ ുവതര 

നടത്തിട്ടില്ല  എന്നാണ ്മന ിലായിട്ടുള്ള ്. 

 

                         

{]hÀ¯n-Øe hni-Zmw-i-§Ä  

 

1. RC/272070 – tdmUv KXm-KX tbmKy-am-¡Â  

    START DATE                         : 06/11/2018 

    END DATE                              : 19/11/2019 

    M BOOK NO                          : 621 

 hnebncp¯epIÄ, 

            tdmUv ]Wn \Ã coXn-bnÂ Xs¶ ImWp-hm³ km[n-¨p.Af-hp-IÄ 

IrXy-ambn Xs¶-Im-Wp-hm\pw Ign-ªp.-Xp-¼n-¸md Ad-bv¡-¸Sn AS-bv¡m-¡pfw tdmUv 

]Wn     Bbn-cp-¶p. 

2. LD/246752 – IÃp-I-¿me \nÀamWw  

START DATE                                      : 12/03/2019 

 END DATE                                         : 25/03/2019 

 M BOOK NO                                     : 351 

hnebncp¯epIÄ, 

                ssek½ sIm¨pho-«nÂ,-cm[m cmP-¸³,tbml-¶m³ Ipän-th-en-bnÂ,-

k-ckp I®³,- kmw-k¬ ]mtd-]p-c-¡Â,-a-dn-b-¡p«n tX¡p-a-e-bnÂ, IrXy-ambn ImWp-

hm³ km[n-¨n-Ã.Nne I¿m-e-IÄ ImSp-]n-Sn¨v aqSn-In-S-¡p-¶-Xmbpw ImWp-hm³ Ign-

ªp.624 m hyXymkw ImWp-hm³ Ignªp 

3.RC/ 272068- tdmUv KXm-K-X- tbm-Ky-am-¡Â,A-d-mbv¡-̧ Sn  



    START DATE                               : 06/11/2018 

    END DATE                                   : 09/01/2019 

    M BOOK NO                               : 622 

hnebncp¯epIÄ, 

Ad-bv¡-¸Sn tdmUv ]Wn \Ã coXn-bnÂ Xs¶ ImWp-hm³ km[n-¨p.Af-hp-

IÄ IrXy-ambn Xs¶- Im-Wp-hm\pw Ign-ªp.- {]hÀ¯n Øe v̄ CIB ImWp-hm³ 

km[n¨nÃ.  

4. LD/246755  IÃp-I-¿me \nÀamWw 

START DATE                                                       : 07/08/2018 

 END DATE                                                          : 20/03/2019 

 M BOOK NO                                                       : 347 

hnebncp¯epIÄ, 

              X¦ , ss]en F¶n-h-cpsS ]d-¼p-I-fnÂ I¿m-e-IÄ DcpÄ s]m«n 

t]mb-Xmbn  ImWs¸«p. aäpÅ ]d-¼p-I-fnÂ \Ã coXn-bnÂ ]Wn-IÄ ImWm³ km[n¨p. 

{]hÀ¯n Øe v̄ CIB ImWp-hm³ km[n¨nÃ.  

5. LD/246767 – IÃvI-¿me  നിർമാണം  

    START DATE                                          :14/03/2019 

    END DATE                                              :  20/03/2019 

    M BOOK NO                                          : 340 

hnebncp¯epIÄ, 

             taäv ImWn¨p X¶ I¿m-e-IÄ an¡Xpw Db-c-an-Ãm-¯Xmbn-cp-¶p.]ns¶ 

ImSp-I-b-dn-bXpw  I¿m-e-IÄ CSnªv t]mbXpw Bbn-cp-¶p.3092 Af-hp-IÄ ImtW--

Øm-\ v̄ 2680 am{Xta ImWp-hm³ km[n-¨p-Åp.412 Af-hp-IÄ Is-̄ m³ Ifn-ªn-

Ã.C-Xnsâ ImcWw At\zm-jn- -̈t¸mÄ taävsâ \nk-l-I-cWw sImv Af-hn-\-\p-k-cn¨v 

]Wnbm³ IgnªnÃ F¶v Adn-bp-hm³ Ign-ªp. 

6. LD/246763- IÃvI-¿me  നിർമാണം  

    START DATE                                                :06/11/2018 

    END DATE                                                    : 20/03/2019 

    M BOOK NO                                                 :349 

hnebncp¯epIÄ, 

                    teJ kptc³{Z³,-ta-cn,-Nn-¶-½,-tPmbn Ing-t¡-I-c,-cm-Pn,-km-hn-{Xn,-

_nµp F¶n-h-cpsS Øe-§-fnÂ I¿m-e-IÄ ImWp-hm³ km[n-s -̈¦nepw Nne-XnÂ I¿m-e-

IÄ¡v Hcp aoädnÂ IqSp-XÂ Dbcw t]mepw ImWp-hm³km-[n-¨n-Ã. 



  

7. RC/272072 -  tdmUv KXm-KX tbmKy-am-¡Â  

START DATE                                                      : 06/11/2018 

  END DATE                                                        : 19/11/2018 

  M BOOK NO                                                    : 621 

 

hnebncp¯epIÄ, 

                         s]cp-®n-¨mÂ tdmUv \Ã coXn-bnÂ ]Wn \S-¶n-«pv F¦nepw 

Ignª km¼-¯nI hÀis¯ {]hÀ¯n Bb-Xn-\mÂ ImSp-]n-Sn¨ncp¶p.-{]-hÀ¯n-bpsS 

CIB ImWp-hm³ km-[n-¨n-Ã. 

8. LD /246754 - IÃvI-¿me  നിർമാണം 

   START DATE                                                  : 4/12/2018 

    END DATE                                                     : 16/01/2019 

    M BOOK NO                                                  :  414 

hnebncp¯epIÄ, 

                        tacn-¡p«n ,bm-t¡m-_v,-Ko-hÀKo-kv,-ImÀ¯ym-b\n F¶n-h-cpsS Øe-

§-fnÂ Bbn I¿m-e-IÄ ImWp-hm³ km[n-¨p.-A-f-hp-IÄ IrXy-ambn Xs¶ ImWp-hm³ 

km[n-¨p. CIB ImWp-hm³ km-[n-¨n-Ã. 

 

 

 

A\p_Ôw 

2018----- -------- 2019 Cu Imebfhnse A©mw hmÀUnse sXmgn-em-fn-I-fpsS enÌv : 

 

SL. 

NO 
sXmgnÂImÀUv \¼À sXmgnemfnIfpsS 

t]cv 

BsI sXmgnÂ 

Zn\§Ä 

1 KL-09-001-001-05/105 tPmbn 148 

2 KL-09-001-001-05/108 cmP³ 147 

3 KL-09-001-001-05/110 Pbnwkv 140 

4 KL-09-001-001-05/118 at\mPv 131 



5 KL-09-001-001-05/120 amXyq 136 

6 KL-09-001-001-05/122 sNÃ½ 159 

7 KL-09-001-001-05/124 inh³ 184 

8 KL-09-001-001-05/131 amXyq 136 

9 KL-09-001-001-05/137 X¦½ 143 

10 KL-09-001-001-05/144 {InÌo\ 178 

11 KL-09-001-001-05/145 ]c-ta-iz-c³ 182 

12 KL-09-001-001-05/150 tPmk v̂ 106 

13 KL-09-001-001-05/170 cmPn 133 

14 KL-09-001-001-05/172 e£van 158 

15 KL-09-001-001-05/188 FÂtZmkv 130 

16 KL-09-001-001-05/190 kmen 135 

17 KL-09-001-001-05/194 N{µ³ 132 

18 KL-09-001-001-05/207 XlvI½ 139 

19 KL-09-001-001-05/208 Nn¶p 172 

20 KL-09-001-001-05/210 _m_p 130 

21 KL-09-001-001-05/246 im´ 130 

22 KL-09-001-001-05/248 Ag-I³ 159 

23 KL-09-001-001-05/264 kpaXn 139 

24 KL-09-001-001-05/278 N{µ³ 172 

25 KL-09-001-001-05/003 sF¸v 134 

26 KL-09-001-001-05/310 ]utemkv 134 

27 KL-09-001-001-05/323 tamfn 130 

28 KL-09-001-001-05/038 ]utemkv 146 

29 KL-09-001-001-05/044 IrjvW³ 200 

30 KL-09-001-001-05/046 kv¡dnb 136 

31 KL-09-001-001-05/469 lko\ 133 

32 KL-09-001-001-05/470 \ntdmjv 134 

33 KL-09-001-001-05/474            Pm\In 156 

34 KL-09-001-001-05/528 Hm-a\ 133 

35 KL-09-001-001-05/053 hnP-b³ 202 

36 KL-09-001-001-05/572 hÀKokv 136 

37 KL-09-001-001-05/74 bmt¡m_v 149 

38 KL-09-001-001-05/83 C{_mlnw 130 

 

 



sXmgnemfnIfpambpÅ IqSn¡mgvNbnÂ e`n¨ hnhc§Ä: 

 

 

 

*.  sXmgnÂ ]qÀ¯nbm¡n 15 Znhkw Ignªn«pw  Iqen e`n¡p¶nÃ  Nnet¸mÄ 

amk§Ä Igntª Iqen In«mdpÅq. 

 

*. akvt{SmfnÂ sXmgnemfnIfpsS lmPÀ tImf§fnÂ  B v̧skâv ( * ) tcJs¸Sp¯n 

hcp¶Xn\mÂ At¶ Znhks¯ sXmgnÂ AhÀ¡v \ãamIpIbmWv. 

 

*. BZyIme§fnÂ sXmgnemfnIÄ¡v ^Ìv FbvUv t_mI-vkv, ]SpX, IpSnshÅw, 

F¶nh e`n¡pambncp¶p Ct¸mÄ Chsbm¶pw e`n¡p¶nÃ. 

 

 

*. IÃv I¿me \nÀ½mWamWv IqSpXembpw Xcp¶Xv IÃpIÄ¡v £maw DÅXn\mÂ 

]dbp¶ AfhnÂ ]Wn ]qÀ¯oIcn¡m³ km[n¡p¶nÃ. thsd GsX¦nepw 

(Irjnbpambn  _Ôs¸« ) tPmen Xcs¸Sp¯n XcWsa¶v Bhiys¸«p. 

 

 

 

പദ്ധ ിയുതട തപാ ു വിലയിരുത്തലുേÄ 

 

നിÀദേശങ്ങÄ. 

● ത ാഴിലുറപ്്പ നിയമം അനുശാ ിക്കും വിധം ഗ്ഗാമ ഭ അംഗീേരിച്്ച ആക്ഷ³ പ്ലാനില ്

ഉÄതപ്പടുത്തിയ ഗ്പവÀത്തിേÄ മാഗ് ം നടപ്പിലാക്കുേ. 

● മു³ഗണനാ മാനേണ്ഡം പാലിച്ചു മാഗ് ം ഗ്പവÀത്തിേÄ അനുവേിക്കുേ. 

● ത ാഴിലുറപ്്പ പദ്ധ ിയുതട  ു ാരയ  ഉറപ്പു വരുത്തുന്ന ിന് ഗ്പവÀത്തി 

ആരംഭിക്കുന്ന ിനു മുമ്പ ് പദ്ധ ി വിവരങ്ങÄ അടങ്ങിയ ഗ്പാദേശിേ ഭാഷ്യിലുള്ള 

 ിറ്റി ണ ്ഇ³ Àദമഷ്³ ദബാÀഡ ്ഗ്പവÀത്തി സ്ഥലത്ത ്സ്ഥാപിദക്കണ് ാണ.് 

● ഗ്പാദേശിേ ഭാഷ്യിലുള്ള എസ്റ്റിദമറ്്റ ഗ്പവÀത്തി സ്ഥലങ്ങളില ്ലഭയമാക്കണം. 

● മാസ്റ്റÀ  Àക്കുലÀ ഗ്പോരം നിÀദേശിക്കുന്ന ദരഖേള ് യലില ് ൂക്ഷിദക്കണ് ാണ.് 

● രജിസ്റ്ററുേള ്ോലാനു   മായി വിവരങ്ങള ്ദരഖതപ്പടുത്തി  ൂക്ഷിദക്കണ് ാണ.് 

● മാസ്റ്റÀ  Àക്കുലÀ ഗ്പോരമുള്ള ത ാഴില ് അദപക്ഷാ ദ ാറം  uജനയമായി 

ത ാഴിലാളിേളക്്്ക ലഭയമാക്കണം. 

● ത ാഴില ് അദപക്ഷേള ് ഗ് ണ് ് ഓ ീ ില ്  വീേരിക്കുേയും ആയ ിനു സേപ്പറ്്റ ര ീ ് 

നലേ്ുേയും ദവണ് ാണ ്. 

● പദ്ധ ിയുതട ശരിയായ രീ ിയിലുള്ള നടത്തിപ്പിന് വിജില³  ് ആ³ഡ് ദമാണിട്ടറിംഗ ്

േമ്മറ്റി ഇടതപടലുേള ്ഗ്പവÀത്തി സ്ഥലങ്ങളില ്ഉണ്ാദവണ് ുണ്.് 

● ത ാഴിലുപ്പില ് ഏതറ്റടുക്കുന്ന ഗ്പവÀത്തിേളുതട  ആസ്തിേള ് േീÀഘോല നിലനിലപ്്പിന ് 

ആവശയമായ  ാദങ്ക ിേ നിÀദേശങ്ങള ്ത ാഴിലാളിേളക്്്ക ഓവÀ ീയÀമാÀ നലദ്േണ് ും 

പാലിക്കുന്നുതണ്ന്്ന  ഉറപ്പു വരുതത്തണ് ുമാണ.് 

● മസ്റ്റÀ ദറാളില ്ഗ്പസ്തു   ഗ്പവÀത്തിയുതട അളവുേള ്ദരഖതപ്പടുത്തുന്ന എം.ബുക്കിനത്റ നമ്പÀ 

ദരഖതപ്പടുതത്തണ് ാണ.് 

● മസ്റ്റÀ ദറാളിലും മറ്റു ത ാഴിലുറപ്്പ അനുബന്ധ ദരഖേളിലും   ാക്ഷയതപ്പടുത്തുന്ന 

ഉദേയാഗസ്ഥÀ  ീയ്യ ി േൂടി ദരഖതപ്പടുത്തുവാന ്ഗ്ശദ്ധിദക്കണ് ുണ്.് 

● ത ാഴിലിടങ്ങളില ് ഗ്പഥമ ശുഗ്ശൂഷ്  ംവിധാനങ്ങള ്   ണല ്  ൗേരയം, ുരക്ഷാ 

ഉപേരണങ്ങള ്എന്നിവ ഉറപ്പു വരുത്താ³ നിÀവഹണ  ഏജന ്ി ഗ്ശദ്ധിദക്കണ് ുണ്.് 

● പദ്ധ ി ആരംഭ മീറ്റിംഗ ്േ  യമായി നടദത്തണ് ാണ.് 



 

ത ാഴിലാളിേളുതട േടമേÄ 

➢ ത ാഴിലിടങ്ങളിÂ  മയേ  യ  പാലിക്കുേ. 

➢ ദഗ്പാജേ്റ്്റ മീറ്റിംഗ,് ത ാഴിലുറപ്്പ ഗ്ഗാമ ഭേÄ,ദ ാഷ്യÂ ഓഡിറ്്റ ഗ്ഗാമ ഭേÄ 

എന്നിവയിÂ പതങ്കടുക്കുേ. 

➢ ഏÂപ്പിക്കുന്ന ദജാലിേÄ േ  യ ദയാതട പൂÀത്തീേരിക്കുേ. 

➢ േിവ വും ത ാഴിÂ ആരംഭിക്കുന്ന ിനു മുമ്പും പണി പൂÀത്തിയായദശഷ്വും മസ്റ്റÀ 

ദറാളിÂ ഒപ്പുേള ്ദരഖതപ്പടുത്തുേ, ുടങ്ങിയവ... 

 

 

 

 

MGNREGA CELL 

 

               അടിമാലി  ഗ്ഗാമപഞ്ചായത്തിതല ത ാഴിലുറപ്്പ ത ല്ലിതല AE,  A¡uâv,  

ഓവർ ിയർ , ദഡറ്റാ എൻഗ്ടി,  BFT മാർ  എന്നിവർ തറദക്കാർഡുേൾ എല്ലാം േ  യ ദയാതടയും 

 ൂക്ഷ്മ ദയാതടയും േൂടിയാണ ്ദരഖതപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്ന ്. അ ുതോണ്ു തന്ന ഇവരുതട 

ഗ്പവർത്തനം അഭിനരനം അർഹിക്കുന്ന ാണ.് F¶ncp¶mepw taÂ¸dª Imcy§Ä 

]ment¡h bmWv. 

നരി 

 

                  ഈ ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ ്ഗ്പഗ്േിയയിൽ  ഹായിച്ച പഞ്ചായത്ത ്ഗ്പ ിUâv,  ത ഗ്േട്ടറി, 

വാർഡ ്തമമ്പർമാർ, ഓ ീ  ്സ്റ്റാ ുേൾ,  taäv മാർ, ത ാഴിലാളിേൾ എന്നിവർക്ക ്ദ ാഷ്യൽ 

ഓഡിറ്റ ്യൂണിറ്റ ്നരി അറിയിക്കുന്നു. 

 

F¶v 

tkmjyÂ Hm-Unäv bqWnäv 

ASn-amen 

 

25/11/2019 XobXn ]Xn\memw ssaÂ bmt¡m_mb ]Ån  lmfnÂ  h v̈ 11 aWn¡v tamfn 

]utemknsâ A[y£XbnÂ tNÀ tkmjyÂ HmUnäv {Kmak` Xocpam\§fpw 

\nÀt±i§fpw 

 

1.  BZyIme§fnÂ ^Ìv FbvUv t_mI-vkv, IpSnshÅw, ]SpX Fnh 

e`n¡pambncpp Ct¸mÄ e`yaÃ hopw CXv Cu ]²XnbnÂ DÄs¸Sp¯Ww 



2.  ImÀjnItaJebv¡v ]n´pW \ÂIWw 

3.  £oc IÀjIsc IqSpXembn  DÄs¸Sp¯Ww 

4.  `q{]IrXn¡pw ImemhØbv¡v A\ptbmPyamb sXmgnepIÄ \ÂIWw 

5.  amk§fmbn Iqen e`n¡pnÃ 

6.  akvt{SmfnÂ   H¸n""v ]Wn¡v Cd§m¯hÀs¡Xnsc IÀi\amb \S]Sn 

DmIWw 

7.  apebq"p A½amÀ¡v Ipd¨v A[nIkabw Ipªp§Ä¡v ]mep sImSp¡m³ 

kabw A\phZn¡Ww 

8.  sse^v ]²Xnbnse hoSp]Wn¡v Unam³Uv sh¨n"pw CXphsc akvt{SmÄ  

In"nbnÃ  

9.  ]pXnb sXmgnÂ ImÀUv CXphsc e`n¨n"nÃ F{Xbpw thKw ]pXnb sXmgnÂ 

ImÀUv e`n¡m³ \S]Sn DmIWw 

10.  IqSpXÂ IÃp I¿meIÄ ]Wnbm³ A\paXn DmIWw 

 

 

 


