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ആമുഖം 

 

     2005 സപ്തംബര്  5 ന് നിലവില്  വന്ന ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ തതാഴിലുറപ്പ ്

നിയമം അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് മഹാത്മാ ഗാന്ധി ദദശീയ ഗ്ഗാമീണ 

തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി ഭാരതത്തിതല ഗ്ഗാമീണ ദമഖലയില്  നടപ്പിലാക്കി 

വരുന്നത്.ഗ്ഗാമീണ ദമഖലയിതല കുടുംബങ്ങള്ക്ക്ക് 100 ദിവസം അവിദഗ്ദ്ധ 

കായിക തതാഴില്  ഉറപ്പു നല്കുകയുംഅ അതിലെതട ഗ്ഗാമീണ തനതയുതട 

ഉന്നമനംഅ ദാരിഗ്ദയ ലഘെകരണംഅ ഗ്ഗാമീണ അടിസ്ഥാന സൗകരയ വികസനംഅ 

പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണംഅ ഗ്്തീ ശാക്തീകരണം എന്നിവ ലക് ഷയം തവക്കുന്നു. 

        തതാഴിലുറപ്പ ് പദ്ധതി ഗ്പകാരം നടപ്പിലാക്കുന്ന മുഴുവന്  ഗ്പവൃത്തികളും  6 

മാസ കാലയളവിനുള്ളില്  നിര്ബന്ധമായും ദസാഷയൽ  ഓഡിറ്്റ  അഥവാ 

സാമെഹയ പരിദശാധന നടത്തണതമന്ന് ദദശീയ ഗ്ഗാമീണ തതാഴിലുറപ്പ ്

നിയമത്തിതല 17(2)-വകുപ്പിൽ  നിഷ്കര്ഷിക്കുന്നു. പദ്ധതി നടത്തിപ്പില്  

സുതാരയതയും സാമെഹയ ഉത്തരവാദിത്തവും ഉറപ്പുവരുത്തി പദ്ധതി  

തമച്ചതപ്പട്ട രീതിയില്  നടപ്പിലാക്കുകയാണ് ലക് ഷയം. നടപ്പിലാക്കിയ ഒദരാ 

ഗ്പവൃത്തികളുംഅപദ്ധതി നിരവഹണവുംഅതതാഴിലാളികള്ക്ക ് ലഭിദക്കണ്ട 

അവകാശങ്ങളും സാമെഹയ പങ്കാളിത്തദത്താതട വിലയിരുത്തുകയും ഇതിതറെ 

അടിസ്ഥാനത്തില്   ദസാഷയല്  ഒഡിറ്റ ് റിദപ്പാരട്്ട ് തയ്യാറാക്കുകയും 

തചയ്യുന്നുഅ തുടരന്്ന് ഗ്പദതയക ഗ്ഗാമസഭ വിളിച്ചു ദചരത്്ത ് ഒഡിറ്റ ്   റിദപ്പാര്ട്ട ്

അവതരിപ്പിക്കുകയും റിദപ്പാര്ട്ടിദന്ഩല്  ചര്ച്ചതചയതു  പദ്ധതി 

തമച്ചതപ്പടുത്തുന്നതിന് ആവശയമായ തുടര്നടപടികള്ക്  നിദര്േശിക്കുകയും 

നടപ്പിലാക്കു കയും തചദയ്യണ്ടതുണ്്ട. 

   ഇരട്ടയാറ ് ഗ്ഗാമപഞ്ചായത്തിതല വാറ് ഡ് 1 തചറപകപ്പാറ 2018-2019 സാമ്പത്തീക 

വര്ഷത്തിതല ദ്ടാബര്  മുതല്  മാര്ച്ച് വതരയുള്ള കാലയളവില്  

നടപ്പിലാക്കിയ  ഗ്പവൃത്തികളും പദ്ധതി നിര്വഹണവുമായി ബന്ധതപ്പട്ട 

ഇടതപടലുകളുമാണ ് ദസാഷയല്  ഒഡിറ്റിനു വിദധയമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. 

ഇതിതറെ ഭാഗമായി പഞ്ചായത്ത് ഒഫീസില്  നിന്നും ഗ്പവൃത്തി ഫയലുകളുതട 

പരിദശാധനഅ രതിസ്റ്റര്  പരിദശാധനഅ വാര ഡിതല വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലായി 

നടപ്പിലാക്കിയ ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങള്ക്  സന്ദര ശിച്ച് വിലയിരുത്തല് അ പദ്ധതി 

ഗുണദഭാക്താക്കള്ക്അ വാര ഡിതല വിവിധ ദമഖലയില്  ഗ്പവര്ത്തിക്കുന്നവര് 

തതാഴിലുറപ്പ്  തതാഴിലാളികള്ക്  എന്നിവരുമായുള്ള അഭിമുഖം  എന്നിവയുതട 

അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ദസാഷയല്  ഒഡിറ്റ ് കരട ് റിദപ്പാര്ട്ട ്

തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്. 

ഗ്പ്തു ത റിദപ്പാര്ട്ട് ഗ്ഗാമസഭയുതട  ചര്ച്ചയക്്കും അംഗീകാരത്തിനുമായി 

സമര്പ്പിക്കുന്നു. 
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 CSp¡n PnÃ-bnse ssltd©v {]tZiamb I«¸\t»m¡nse 

C-c-«-bmÀ ]©m-b¯v Hcp ae-\m-Smbn IW-¡m-¡mw. Cu ]©m-

b¯nev BsI 14 hmÀUp-I-fmWv DÅ-Xv. `qcn-`mKw Bfp-Ifpw 

ImÀjnIhr¯nsb B{i-bn¨v Pohn-¡p-¶-h-cm-Wv. agsb B{i-bn-

¨pÅ Hcp ImÀjnI hyh-Ø-bmWv Chn-sS \ne-\nÂ¡p-¶-Xv. Gew 

,Ip-cp-apf-Iv ,Im-¸n ,sX-§v I-hp-§v d-_À ,Pm-Xn ,{Km-¼p ,tXbn-e hm-g a-

c-¨n-\n ,tN-¼v ,tN-\ F-¶n-h-bm-Wv {][m-\ hn-f-IÄ F-Xm-v ]pÀ-®-am-

bp-w ImÀjn-I hr-¯n-bm-Wv C-c-«-bmÀ ]-©m-b-¯n-se D-]-Pn-h-\-amÀ-Kw. 

A-Øn-cam-k hn]-Wn sXm-gn-em-fn,£m-aw D-Xv-]m-Z-t\m-]m-[n-I-fp-sS hÀ-

²n-¨ Nne-hv Im-em-h-Ø hy-Xn-bm-\-§Ä ^-e-`p-bn-ã-aÃm-¯ a-®v B-

[p\n-I Ir-jn-cn-Xn-tb-Ip-dn-¨v A-dn-hnÃmbv-a F-¶n-h-bm-Wv ImÀjn-I ta-

J-e A-`n-ap-Jn-I-cn-¡p-¶ {]-iv-\-§ÄF¶n-hsb IqSmsX CS-hn-f-

bmbnC©n ,tImt¡m Irjn-sNbvXp t]mcp-¶p. ChnsSbpÅ {]tZ-i-

§-fnÂ `qcn-`m-Khpw ]«bw CÃm-¯-h-bm-Wv.Cu ]©m-b-¯nse 1þmw 

hmÀUv ൄെമ്പകപ്പാറയാണ്. Cu hmÀUnÂ 259 sXmgn-ÂImÀUp-IÄ Dv. 3 

AwK-\-hm-Sn-IÄ , 1 t£{Xw XpS-§nb Øm]-\-§Ä DÄs¡m-f-fp-¶p.       

 

coXnimkv{Xw 

  tIcf tkmjyÂ HmUnäv bqWn-änse AwK-§-Ä tkmjyÂ 

HmUnäv\S-¯p-¶-Xnsâ `mK-ambn  14þ03þ-2019 CSp¡n PnÃm t{]m{Kmw 

tImþ-HmÀUn-t\-äÀ {io._n-tPmbn sI.hÀKokv AhÀIsf kµÀin-

¨p.tkm-jyÂ Hm-Un-än-sâ H¶mw L-«am-b ^-bÂ ]cn-tim-[-\-bv-¡p-th-

n 2018 H-I-tSm-_À H-¶p ap-XÂ amÀ-̈ v 31.3.2019 h-sc-bp-Å ]pÀ-¯n-I-cn-

¨ hÀ-¡v ^-bÂ sk-{I-«-dn-bp-sS ]¡Â  \n¶pw ssI-¸-äp-I-bpw ^-bÂ 

]cn-tim-[-\ ]qÀ-̄ o-I-cn-¡p-Ibpw sN-bv-Xp A-Xn-\p ti-jw 01.07.2019 Â 

Un BÀ ]n kn-an tPm-kv _n BÀ ]n B-j ]n- Pn I«-¸-\ _v-tfm¡v Hm-

^n-kv k-µÀ-in-¡p-Ibpw tPm-bnâv _n Un tbmbpw am-bn ]cn-tim-[n-¨ 

^-b-en-sâ ^oÂ-Uv sh-cn-^n-t¡j³, tkm-jyÂ Hm-Un-ävv {Kma-k-` F-

¶n {]-hÀ-¯-\-§Ä \-S-¯p-¶-Xm-bn A-dn-bn-¨p Ip-Sm-sX 2.7.2019 C-c-«-

bmÀ {Kma-]-©m-b-̄ nÂ F-¯p-Ibpw sk{I-«-dn, {]kn-Uâv, sshkv{]-

kn-Uâv ,Fw.-Pn.-F³.-BÀ.- C.Pn.-Fkv Ìm^vF¶n-h-cp-ambn {]mwcw` 

aoänwKv \S-¯n. ദസാഷയല് ഒഡിറ്റ ് ദകരളയുതട  VRP   മാരായി കട്ടപ്പന 

ദലാക്കില് നിയമിച്ച  VRP മാര് ^-bÂ ]cn-tim-[-\ ]pÀ-̄ n-bm-¡n-b 1þmw 

hmÀ-Un-se 13 ^-b-ep-I-fp-sS ^nÂ-Uv X-e ]cn-tim-[-\bpw ,A-f-hp-IÄ 

^-b-ep-am-bn t{Im-kv th-cn-^n-t¡-j³ \-S-¯p-Ibpw sN-bv-Xp. A-tXm-tSm-
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¸w X-s¶ -̀h-\ k-µÀ-i-\hpw \S¯n.XpSÀ-¶p-Å Zn-h-k-§-fnÂ dn-

t¸mÀ-«v F-gp-Xn X-bm-dm¡n. 

Ah-Im-im-[n-jvTnX \ob-am-amb sXmgn-ep-d¸v \nbaw 

sXmgnemfnIÄ¡v 10 AhImi§Ä {]Zm\w sN¿p¶p. Ah 

GsXms¡sb¶v NphsS tNÀ¡p¶p. 

1.sXm-gnÂImÀUv e`n-bv¡p-hm-\pÅ Ah-Imiw (sjUyqÄ 2) 

 2.At]-£n¨v 15 Znh-k-¯n-\p-ÅnÂ sXm-gnÂ e`n-bv¡p-hm-

\pÅ Ah-Imihpw Bb-Xnsâ ssI¸äv ckoXv e`n-¡p-¶-Xn-\p-

apÅ Ah-Imiw (sjUyqÄ 1, 2)  

3.AsÃ-¦nÂ sXm-gn-en-Ãmbva thX\w e`n-bv¡p-hm-\pÅ Ah-

Im-iw,  (BZys¯ 30 Znhkw 1/4  ]n¶n-SpÅ Znh-k-§-fnÂ 1/2) 

(sk£³ 7,8,9)  

4.sjÂ^v Hm^v t{]m-PIvSv X¿m-dm-¡p-hm-\pÅ Ah-Im-iw 

5.5 Intem-ao-ädn-\p-ÅnÂ sXm-gnÂ e`n-bv¡p-hm-\pÅ Ah-

Imiw, AsÃ-¦nÂ (thX-\-¯nsâ 10 iX-am\w A[n-I-w) 

(sjUyqÄ 2 ]mc 20) 

6.IpSn-shÅw, hn{i-a-ku-Icyw, {]Ya ip{iqjm kuIcyw 

Ch e`n-bv¡p-¶-Xn-\pÅ Ah-Im-iw (sjUyqÄ 2 ]mc 23þ28) 

7.15 Znh-k-¯n-\p-ÅnÂ thX\w e`n-¡p-¶-Xn-\pÅ Ah-Imiw 

(sk£³ 3(2), (6)) 

8. thX-\-hn-X-c-W-̄ nse Ime-Xm-a-k-¯n\v \jvS-]-cn-lmcw 

e`n-bv¡p-hm-\pÅ Ah-Im-iw, (sk£³ 3(3)) 

9.ka-b-_-ÔnXambpÅ ]cmXn]cn-lm-c-¯n-\pÅ Ah-Im-iw, 

(sk£³ 19) 

10.tkm-jyÂ HmUnäv \S-¯p-¶-Xn-\pÅ Ah-Im-iw. 

(sk£³ 17(2)) 
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           ഫയൽ തവരിഫിദക്കഷൻ ഡീതറ്റയിൽസ് 

 

7 രജിസ്റ്ററുകൾ  

തതാഴിലുറപ്പ് അനുബന്ധ വിവരങ്ങള്ക്  സെക്ഷിക്കുന്നതിന ് ഏഴ് രതിസ്റ്ററുകള്ക്  

പഞ്ചായത്തുകളില്  ഉണ്ടാവണതമന്നു നിര്ദേശിക്കുന്നുണ്്ട. 

1. തതാഴിൽ  കാർഡ്  രജിസ്റ്റർ . 

തതാഴില്  കാര്ഡിനുള്ള അദപക്ഷഅകാര്ഡ്  അനുവദിച്ച വിവരങ്ങള്ക്  എന്നിവ 

ദരഖതപ്പടുത്തുന്നതിനുള്ള രതിസ്റ്റര് ആണിത്അ ഗ്പ്തു ത വിവരങ്ങള്ക്  

യഥാസമയം ദരഖതപ്പടുത്തി സെക്ഷിദക്കണ്ടതാണ്.  

ഗ്പ്തു ത രതിസ്റ്റര് കൃതയമായി സെക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. 

 

2.ഗ്ഗാമസഭ രജിസ്റ്റർ . 

തതാഴിലുറപ്പുമായി ബന്ധതപ്പട്ട ഗ്ഗാമസഭകള്ക്  അദയാഗങ്ങള്ക്  തുടങ്ങിയവ 

ദരഖതപ്പടുത്തുന്നതിന് വാര്ഡ്  തലത്തില്  ഗ്പദതയക ഗ്ഗാമസഭാ രതിസ്റ്റര് 

സെക്ഷിദക്കണ്ടതാണ.് 

SI.
NO 

WORK CODE WORK NAME ESTIMA
TE AMT 

MAN 
DAYS  

UNSKILLE
D WAGES 

SKILLE
D 
WAGES 

MATERIAL 
EXPENSE 

TOTAL EXP.S 

1 LD/328962 Land Development 441564 782 211922 ----------
- 

3910 215832 

2 WC/330025  Construction of 
Earthen Bund 

126372 402 108942 ----------
-- 

2010 110952 

3 LD/328965 Land Development 441564 938 254198 ------- 4690 258888 

4 LD/328963 Land Development 441564 983 266393 ----------
-- 

4915 271308 

5 WC/330034 Construction of 
Earthen Bund  

126372 447 121137 ---------- 2235 123372 

6 LD/328966 Land Development 441564 855 231705 ---------- 4275 235980 

7 WC/330036 Construction of 
Earthen Bund 

126372 387 104877 ---------- 1935 106812 

8 RC/274242 Re-Construction of 
Mud Road 

72000 227 61517 -------- 1135 62652 

9 RC/274243 Re-Construction of 
Mud Road 

72000 207 56097 -------- 1035 57132 

10 RC/274236 Re-Construction of 
Mud Road 

72000 139 37669 -------- 695 38364 

11 RC/274245 Re-Construction of 
Mud Road 

72000 195 52845 -------- 975 53820 

12 IF/360111 Construction of House 27390 90 24390 ------- ---------- 24390 

13 IF/363177 Construction of House 27390 90 24390 ------- ---------- 24390 
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 ഒദരാ വാര്ഡിനും ഗ്പദതയകം ഗ്ഗാമസഭാ രതിസ്റ്റര്  സെക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. 

3.തതാഴിൽ  അദപക്ഷാ രജിസ്റ്റർ 

തതാഴില്  ആവശയതപ്പട്ടു ലഭിക്കുന്ന അദപക്ഷകളുതട വിവരങ്ങളും 

അതുഗ്പകാരം അവര്ക്ക് തതാഴില്  അനുവദിച്ചതിതറെ വിവരങ്ങളും  ഗ്പ്തു ത 

രതിസ്റ്ററില്  ദരഖതപ്പടുത്തി തവദക്കണ്ടതാണ ്

 ഒഡിറ്റ ് കാലയളവിതല വിവരങ്ങള്ക്  ദരഖതപ്പടുത്തിയ ഗ്പ്തു ത രതിസ്റ്റര്  

പരിദശാധനയ്ക്ക് ലഭി ച്ചു .വിവരങ്ങള്ക് കൃതയമായിരുന്നു.. 

4.ഗ്പവൃത്തി രജിസ്റ്റർ. 

തതാഴിലുറപ്പില്  നടപ്പിലാക്കുന്ന ഗ്പവൃത്തികളുതട വിവരങ്ങള്ക്  യഥാസമയം 

ഗ്പ്തു ത രതിസ്റ്ററില്  ദരഖതപ്പടുതതണ്ടാതാണ്. 

ഒഡിറ്റ ് കാലയളവിതല വിവരങ്ങള്ക്  എം.ഐ.എസ-്ല ് നിന്ന ് ഗ്പിന്റ്റ ് എടുത്ത ്

സെക്ഷിച്ചിട് ചു ണ്ടായിരുന്നു. 

5. ആസ്തി രജിസ്റ്റർ   

തതാഴിലുറപ്്പ പദ്ധതിയിലെതട സൃഷ്്ടടിച്ചിട്ടുള്ള ആ്തികള്ക്  സംബന്ധിച്ച 

വിവരങ്ങള്ക്അസ്ഥലംഅആ്തിയുതട സവഭാവംഅനിലനിര്ത്തുന്ന കാലയളവ ്

തുടങ്ങിയവ  ഗ്പ്തു ത രതിസ്റ്ററില്  ദരഖതപ്പടുതതണ്ടാതാണ്. 

ഒഡിറ്റ ് കാലയളവിതല വിവരങ്ങള്ക്  ദരഖതപ്പടുത്തിയ ഗ്പ്തു ത രതിസ്റ്റര്  

പരിദശാധനയ്ക്ക് ലഭി ലഭി ച്ചു .വിവരങ്ങള്ക് കൃതയമായിരുന്നു.  

6. പരാതി രജിസ്റ്റർ  . 

തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുമായി ബന്ധതപ്പട്ട ഏതു പരാതിയും 

വാക്കാദലാഅദരഖാമെലദമാ ലഭിക്കുകയാതണങ്കില്  നിര്വഹണ ഏതന്സി 

പരാതി രതിസ്റ്ററില്  ദരഖതപ്പടുത്തുകയും നിര്ബന്ധമായും ൈകപ്പറ്റു രസീത ്

പരാതിക്കാരന് നല്കുകയും ദവണം . പരാതിയുതട തുടര്നടപടികളും 

കൃതയമായി രതിസ്റ്ററില്  ദരഖതപ്പടുതതണ്ടതാണ്.ഒദരാ സാമ്പത്തിക വര്ഷവും 

രതിസ്റ്റര്  ദലാസ ് തചയതു  ഗ്്കട്ടരി സാക്ഷയതപ്പടുത്തുകയും തുടര്  

കാലയളവിദലക്ക് അംഗീകരിക്കുകയും ദവണ്ടതാണ്. 

ഗ്പ്തു ത രതിസ്റ്റര്  കാണാന്  സാധിച്ചു. പരാതികള്ക് ദരഖതപ്പടുത്തുകയും 

പരിഹാരം കാണുകയും തചയ്യുകയും തചയതിട്ടു ആ വിവരങ്ങള് രതിസ്റ്ററില്  

ദരഖതപ്പടുത്തുകയും തചയതിട്ടുണ്്ട.  

7. തമറ്റീരിയൽ  രജിസ്റ്റർ  . 

തതാഴിലുറപ്പില്  ഏതറ്റടുക്കുന്ന ഗ്പവൃത്തികളുതട ഭാഗമായി വരുന്ന സാധന 

സാമഗ്ഗികളുതട വാങ്ങല്  തീരുമാനംഅഉപദയാഗംഅനീക്കിയിരിപ്പ്അതചലവുകള്ക്  
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എന്നിവ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്ക്  മുഴുവനും ഗ്പ്തു ത രതിസ്റ്ററില്  

ദരഖതപ്പടുദത്തണ്ടതാണ്. 

ഗ്പ്തു ത രതിസ്റ്ററില ്2018-2019 വര്ഷതത്ത വിവരങ്ങള്ക്  രതിസ്റ്ററില്  

ദരഖതപ്പടുത്തിയിരുന്നു.            

ഫയൽപരിദശാനനയുമായി ബന്ധതപ്പട വിലയിരുത്തലുകൾ . 

 തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയില്  ഏതറ്റടുക്കുന്ന ഗ്പവൃത്തികളുതട ഫയലുകളില്  

ഉണ്ടായിരിദക്കണ്ട ഗ്പധാനതപ്പട്ട 22 ദരഖകതള കുറിച്ച ് വാര്ഷിക മാസ്റ്റര്  

സരക്്കുലറില്  കൃതയമായ നിദര്േശങ്ങള്ക്  നല്കു ന്നുണ്്ട.  

1.കവർ  ദപജ ്  

 ആതക 13 വര്ക് ആണ ് ഉണ്ടായിരുന്നത്.കവര് ദപത ് എ.എം.സി ഗ്പകാരം 

ഉള്ളതായിരുന്നില്ല. ദരഖതപ്പടുത്തിയിരുന്നില്ല.13 ഫയലുകളിലും തഷല്ഫ ്

ഒഫ ് വര്ക് നമ്പര്അആ്ചല് എതക്്പറഡിച്ചര്അ ഗ്പവര്ത്തി ആരംഭിച്ചതും 

പെര്ത്തിയാക്കിയതുമായ തീയതികള,് സാദങ്കതിക വിദഗ് ദതറെ ദപര,് പ്പ ്

തിദയാടാഗ്ഗിങ്  ഒഫ്  അസറ്റ ് ഇവ ദരഖതപ്പടുത്തിയിട്ടില്ല.കവര് ദപത ്

പെര്ത്തിയാക്കാന് ഗ്ശദിദക്കണ്ടതാണ.് 

2.തെക്ക് ലിസ്്റ്റ 

പരിദശാധിച്ച ഫയലുകളില് ന്നും തചക്ക ്ലിസ്റ്റ ്കാണാന് സാധിച്ചില്ല.. 

3.ആക്ഷൻ  പ്ലാൻ  ദകാപ്പി-   

     പരിദശാധിച്ച  ഫയലുകളില് ന്നും ആക്ഷന് പ്ലാന് ദകാപ്പി                          

ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 

4. എസ്റിദമറ്്റ-   

ഗ്പാദദശിക ഭാഷയില് ഉള്ള തനകീയ എസ്റ്റിദമറ്റ ് കാണാന് 

സാധിച്ചു.എസ്റ്റിദമറ്റ ് ദകാപ്പി തസകയെരില് നിന്നു എടുത്തു 

സെക്ഷിച്ചിട്ടുണ്്ട.ദഗ്ഡായിങ ് ആന്ഡ് ഡിൈസന് എസ്റ്റിദമറ്റിന ് പ്പം 

കാണാന് സാധിച്ചില്ല.ഈ ദരഖകളില് സാദങ്കതിക അനുമതി നല്കുന്ന 

എല്ല ഉദദയാഗസഥ്രും പ്പും സീല് ,തീയതി എന്നിവ കൃതയമായി 

ദരഖതപ്പടുദത്തണ്ടതാണ.്രു ഫയലിലും സര്ദവ ഡാറ്റ കാണാന് 

സാധിച്ചില്ല. 

5.സാദേതികാനുമതി-  

സാദങ്കതികാനുമതി ലഭിച്ചതിതറെ ദകാപ്പി എലാ ഫയലുകളിലും 

സെക്ഷിച്ചിട്ടുണ്്ട. സാദങ്കതിക വിദഗ് ദതറെ പ്പ ് ,സീല് എന്നിവ കാണാന് 

ആതയങ്കിലും തീയതി ദരഖതപ്പടുത്തിയിട്ടില്ലായിരുന്നു. ഇത ് കൃതയമായി 

ഉണ്ടാദവണ്ടതാണ.് 
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6.ഭരണാനുമതി-  

ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചതിതറെ ദകാപ്പി 13 ഫയലുകളിലും ഇല്ലായിരുന്നു.ഇത ്

കൃതയമായി ഉണ്ടാദവണ്ടതാണ ്

7.സംദയാജിത പദ്ധതി വിവരങ്ങൾ  

പരിദശാധിച്ച  ഗ്പവര്ത്തികളില്  സര്ക്കാരിതറെ 2 ൈലഫ ് ഭവന പദ്ധതി 

ഉണ്ടായിരുന്നു. കൺതവര്തതന്സ ്  ഡീതറ്റയില്സ്  കൃതയമായി 

ലഭയമായിരുന്നു.  

8. തതാഴില് അദപക്ഷ-  

വാര്ഷിക മാസ്റ്റര് സര്ക്കുലര് ഗ്പകാരം നിര്ദിഷ്ട ദഫാര്മാറ്റില് 

ഉള്ളതായിരുന്നു അദപക്ഷ.ൈലഫ ് ഭവന പദ്ധതിയുതട അദപക്ഷ 

വയക്തിഗതമായും മറ്റുള്ളവ ഗ്ഗെപ്പായും ഗ്ഫണ്്ട ഒഫീസ് വഴി നല്കിയതായി 

കാണാന് സാധിച്ചു. 

9. വർക്ക ്അദലാദക്കഷൻ 

തതാഴില ് അനുവദിച്ചു തകാണ്ടുള്ള വര്ക്ക ് അദലാദക്കഷന്  ദരഖ  

പരിദശാധിച്ച ഗ്പവൃത്തികളുതട ഫയലില് കാണാന ്സാധിച്ചില്ല. 

10. മസ്റ്റര് ദറാള ്

                      മദഗ്്ടാള്ക് വളതര കൃതയമായും വയക്തമായും സെക്ഷിച്ചിട്ടുണ്്ട. 

തിരുത്തല് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 

11. തമഷർതമന്റ്റ ്ബുക്ക ്- 

എം ബുക്ക് വര്ക്ക് ദകാഡ്,ഗ്പവര്ത്തിയുതട ദപര് , എസ്റ്റിദമറ്റ ് തുക എന്നിവ 

ദരഖതപ്പടുത്തി സെക്ഷിച്ചിട്ടുണ്്ട.എന്നാല് ഗ്പീ തമഷര്തമന്റ്  

കാണാനായില്ല.കെടാതത മാസ്റ്റര് ദറാള്ക് നമ്പര് കൃതയമായി  എം ബുക്കില് 

ഉള്ക്തപടുദത്തണ്ടതാണ്.എം ബുക്കില് OVERSEER ,AE ,തസഗ്കട്ടറി എന്നിവര് 

പ്പു,സീല് ,തിയതി എന്നിവ ദരഖതപ്പടുത്തിയിരുന്നു. കെടാതത എം ബുക്കില് 

ദരഖതപടുത്തിയിരുന്ന വയക്തികളുതട പുരയിടങ്ങളില് കൃതയമായ 

അളവുകളില് ഗ്പവര്ത്തികള്ക് കാണാനായി എന്നത ് വളതര നല്ല . കാരയമായി 

ദതാന്നി . 

12. സാനന ഘടകം 

പരിദശാധിച്ച 13 ഗ്പവര്ത്തി സ്ഥലങ്ങളില്  6 ഇടത്ത ്സിറ്റിസൺ 

ഇന്ഫര്ദമഷന് ദബാര്ഡുകള്ക് കാണാന് സാധിച്ചു. 

13. ദവജ്  ലിസ്റ്റ്   

പരിദശാധിച്ച എല്ലാ ഗ്പവൃത്തികളുതടയും മസ്റ്റര്  ദറാള്ക്  ഗ്പകാരമുള്ള ദവത്  

ലിസ്റ്റുകള്ക്  ഫയലില്  കാണാന്  സാധിച്ചു.കൃതയസമയത്ത ്ഹാതര് 
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എം.ഐ.എസില് ദരഖതപ്പടുത്തി ദവത്  ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുകയും അതിന്തറ 

പകര്പ്പ് ഫയലില് സെക്ഷിക്കുകയും തചയ്യുന്നു. 

14 F T O 

      പരിദശാധിച്ച 13 ഫയലുകളിലും  FTO     ദകാപ്പി കാണാന്  സാധിച്ചില്ല.  

15. തമറ്റീരിയൽ  ബില്ലുകൾ .  

2018-2019 കാലഘട്ടത്തില്  തമറ്റീരിയല്  വര്ക്കുകള്ക് നടത്തിയിട്ടില്ല. 

16. ദറായൽറ്റി 

ഗ്പ്തു ത ഗ്പവര്ത്തികളില് ബാധകമല്ല 

17. ദഫാദടാസ ്

ഒദരാ വര്ക്ക് ഫയലിലും ഗ്പവര്ത്തി ആരംഭിക്കുദമ്പാഴും ഗ്പവര്ത്തി 

നടന്നുതകാണ്ടിരിക്കുദമ്പാഴും ഗ്പവര്ത്തിയുതട പെര്ത്തീകരണ 

ദവളയിലും ഉള്ള 3 ദഫാദട്ടാസ് കാദണണ്ടതാണ്. പരിദശാധിച്ച 13 

ഫയലുകളിലും ഇത്തരം ദഫാദട്ടാകള്ക്  കാണാന്  സാധിച്ചില്ല. 

 

 

18. ജിദയാടാഗ് ഡ് ദഫാദടാകൾ   

പരിദശാധിച്ച 13 ഫയലുകളിലും തിദയാടാഗ് ഡ് ദഫാദട്ടാകള്ക്  കാണാന്  

സാധിച്ചില്ല.ഇവ കെടി ഉള്ക്തപടുദത്തണ്ടതാണ്. 

19. ഗ്പവർത്തിപൂർത്തീകരണ സാക്ഷയപഗ്തം  

പരിദശാധിച്ച 13 ഫയലുകളിലും ഗ്പവര്ത്തി പെര്ത്തീകരണ സാക്ഷയപഗ്തം 

കാണാന്  സാധിച്ചില്ല. 

20. മസ്റ്റർ  ദറാള് മൂതമന്റ്റ്  സ്ലിപ്പ ്. 

മാസ്റ്റര്  സര്ക്കുലര്  ഗ്പകാരം നിര്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള ഗ്പ്തു ത ദരഖ ഫയലില്  

സെക്ഷിച്ചിട്ടില്ലഅഇതിദനാട്  സമാനമായ ഫയല്  നീക്കം-ടാക്കിംഗ് ദഫാറം 

ഉതണ്ടങ്കിലും അതിലും കൃതയമായി തീയതികള്ക് മുഴുവനും 

ദരഖതപ്പടുത്തിയിട്ടില്ല. 

 

21. ഓഡിറ്്റ  റിദപ്പാർട ് ദകാപ്പി  

ഗ്പവൃത്തികള്ക്  ഒഡിറ്റിനു വിദധയമാക്കിയിട്ടുതണ്ടങ്കില്  ഗ്പ്തു ത 

ഗ്പവൃത്തിയുതട വിലയിരുത്തല്  വിവരങ്ങള്ക്  ഉള്ക്തക്കാള്ളുന്ന ഭാഗം 

ദകാപ്പി എടുത്തു ഫയലില്  സെക്ഷിദക്കണ്ടതാണ്. 
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ഒഡിറ്റ ് തചയത ഗ്പവൃത്തികളുതട ഫയലുകളില്ദസാഷയല്  ഒഡിറ്റ ്

റിദപ്പാര്ട്ട ് ദകാപ്പി കാണാനായില്ല.ദസാഷയല് ഒഡിറ്റ ് നടക്കുന്നത ്

ഇദപ്പാഴാണ.് 

22.സസറ്റ് ഡയറി. 

മാസ്റ്റര്  സര്ക്കുലര്  ഗ്പകാരം  ഉള്ള 21 ദരഖ കെടാതത   സംസ്ഥാന സര്ക്കാര്  

നിര്ദേശിക്കുന്ന സുഗ്പധാന ദരഖയാണ ് ൈസറ്റ ് ഡയറി. പദ്ധതിയുതട 

സുതാരയതഅതതാഴിലാളികളുതട അവകാശങ്ങള്ക്അ സാമെഹയ പങ്കാളിത്തംഅ 

പദ്ധതി ആരംഭ മീറ്റിംഗ്അ തതാഴിലിടങ്ങളിതല അപകടങ്ങള്ക്  സംബന്ധിച്ച 

വിവരങ്ങള്ക്  അവിതിലന്സ ് ആന്ഡ്  ദമാണിട്ടറിംഗ് കമ്മറ്റി റിദപ്പാര്ട്ട് അ 

സന്ദര്ശക കുറിപ്പുകള്ക്  തുടങ്ങിയവ ദരഖതപ്പടുത്തുന്നതിനും 

തതാഴിലിടങ്ങളിതല അടിസ്ഥാന സൗകരയങ്ങള്ക്  അസിറ്റിസൺ  

ഇന്ഫര്ദമഷന്  ദബാര്ഡ ്  എന്നിവ ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളില്  ഉറപ്പു 

വരുത്തുന്നുണ്്ട എന്നതിനുമുള്ള ആധികാരിക ദരഖകെടിയാണ് ൈസറ്റ ്

ഡയറി. 

പരിദശാധിച്ച 13ഫയലുകളില് 9ലും ൈസറ്റ് ഡയറി കാണാന്  സാധിച്ചു. 

എങ്കിലും ൈസറ്റ ് ഡയറിയില് ദഗ്പാത്ട് ഇനിഷയല് മീറ്റിംഗ ് റിദപ്പാര്ട്ട ്

ഉണ്ടായിരുന്നു.VMC അംഗങ്ങളുതട ദപര,് പ്പ ് എന്നിവ 

ഉണ്ടായിരുതന്നന്കിലും കുറിപ്പ് ഇല്ലായിരുന്നു.  

 

t{]m-P-Iv-äv C-\n-jyÂ aoän§v  

H-cp {]-hÀ-̄ n Xp-S-§p-¶-Xn-\p-ap-¼v hn-h-c-§Ä ]-¦p h-bv-¡p-¶Xpw A-Xp t]m-se 

H-cp {]-hÀ-̄ n F-́ p sN-¿-W-sa¶pw F§-s\ sN-¿-W-sa¶pw sXm-gn-em-fn-IÄ-¡v 

Ir-Xyam-b A-h-t_m-[-ap-m-¡n-sb-Sp-¡p-¶-Xn-\pw hmÀ-Uv sa-¼À,kväm v̂ F-¶n-h-

cp-sS A-²y--£-X-bnÂ Ip-Sp¶ tbm-K-am-Wv ]-²Xn Bcw-̀  an-änw-Kv ]cn-tim-[n-̈  -̂

b-ep-I-fn-seÃmw taÂ ]-d-ª A-[n-Im-cn-I-fp-sS km---¶n-²-y¯nÂ -Iq-Sn-b-Xm-bn 

t_m²y--s¸«p  

kµÀ-i-IIp-dn¸v  

{]hÀ-̄ n-bp-sS Hm-tcm L-«-§-fn-ep-Å ]p-tcmK-Xn hn-e-bn-cp-̄ p-¶-Xn\pw sXm-gn-em-

fn-I-fp-sS {]-iv-\-§Ä a-\-kn-em-¡p-¶-Xn\pw ]²-Xn \nÀh-l-W F-P³-kn-bp-sS D-

tZym-K-ØÀ ,P-\ {]-Xn-\n-[n-IÄ,VMCAwK-§Ä F-¶n-hÀ {]-hÀ-̄ n \-S-¡p-

t¼mÄ Ø-e-k-µÀi-\w \-S-t¯--Xm-Wv ssk-ävv Ub-dn-bnÂ k-µÀ-i-I-cp-sS 

t]cpw H-̧ v tc-J-s -̧Sp-̄ n-bn-«p-s-¦nepw Nn-e-XnÂ am-{X-ta Ip-dn-̧ v D-m-bn-cp-

¶pÅp 
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^bÂ ]cn-tim-[-\-bp-sS A-Sn-Øm-\-¯nÂ ^nÂ-Uv ]cn-tim-[-\ \-S-

¯n-b-Xn-sâ I-s-¯-epIÄ  

sXm-gnÂ ImÀUv  

{]hÀ¯nØe kµÀi\ ka-b v̄ sXmgn-em-fn-I-fpsS sXmgnÂ ImÀUp-IÄ ]cn-

tim-[n-¨n-cp-¶p. At¸mÄ sXmgnÂ ImÀUnÂ AXmXv Znhkw sXmgnÂ sNbvXXv tcJ-

s¸-Sp-¯n-bn-cp-¶p. 

]²Xn Bkq-{X-W-¯n-ep-ff ]¦m-fn¯w 

\nbaw A\pimkn¡p¶ {]Imcw sXmgnemfnIÄ¡v sXmgnÂ 

Is¯p¶Xn\pw sXmgnÂ Bkq{XWw sN¿p¶Xn\pÅ AhImiw Dv. 

F¶mÂ Cu Hcp AhImis¯ Ipdn¨v sXmgnemfnIÄ¡v hyàamb 

[mcWbnÃm¯Xn\mÂ ]©mb¯nÂ \n¶pw AXn\pth ]cnioe\§f¡v 

¢mÊpIÄ apJm´capÅ Aht_m[tam e`yam¡n sImSpt¡Xv 

A\nhmcyamb LSIamWv.  

sXmgn-en-\p-ff At]£ 

sXmgnÂ  Bhiys¸«psImpÅ Unamâ \ÂIn 15 Znhk¯n\Iw 

sXmgnÂ  e`n¡m³ AhImiw sXmgnemfnIÄ¡pv 15 Znhk¯n\pÅnÂ 

sXmgnÂ e`n¨n«nÃsb¦nÂ sXmgnenÃmbva thX\w e`n¡m\pÅ AhImiw 

sXmgnemfnIÄ¡pv. Hcp km¼¯nI hÀj¯nÂ Hcp {]hr¯n¡pthn 

Unamâv sNbvXv BZy 30 Znhk¯n\pÅnÂ sXmgnÂ e`n¨nÃsb¦nÂ 

thX\¯nsâ ]IpXnbpw sXmgnenÃmbva thX\ambn e`n¡pw.  sXmgn-en-\mbn 

sXmgn-em-fn-IÄ hyàn-]-c-ambn At]£ \ÂIm-dn-sÃ¶v sXmgn-em-fn-I-fnÂ 

\n¶pw a\-kn-em-bn.{]hr¯n A\pp-h-Zn-¡-s¸-Sp¶ ]£w taäv tbmKw hnfn¨v 

tNÀ¡p-Ibpw sXmgn-em-fn-IÄ Ah-cpsS sXmgn-en-\m-bpÅ Bhiyw t\-cn-«-dn-bn-

¡p-Ibpw {Kp¸v ആയുളള അേക്ഷ H¸n«v taäv ]©m-b-̄ nse {^v Hm-̂ n-kv hgn 

F³ BÀ PnF skÃnÂ Fev]n-¡p-I-bmWv sN¿p¶Xv . 

Iqen/\jvS ]cn-lmcw  

sXmgn-ep-d¸v \nba {]Imcw {]hr¯n Ignªv 15 Znh-k-̄ n-\p-ÅnÂ thX\w e`n-

t¡ Ah-Imiw sXmgn-em-fn-IÂ¡v Dm-bn«pw HmUn-än\v hnt[-b-am-¡nb 

{]hr-̄ n-I-fpsS thX\w CXp-h-scbpw ]qÀ®-ambpw e`y-am-bn-«nÃ . thX\w 15 
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Znhkw ]n¶n« Cu kml-N-cy-̄ nÂ sXmgn-em-fn-IÄ¡v \jv« ]cn-lmcw e`n-¡p-

hm-\pÅ Ah-Imiw Dv. 

taävv DÄ-s -̧sS-bp-Å ap-gp-h³ tXm-gn-em-fn-I-fp-sSbpw tXm-gnÂ ImÀ-Uv ]p-Xn-b-Xm-bn 

\Â-In-bXpw ,]m-Êv _p-¡v A-]v-tU-äUv AÃm-̄ -Xn-\mepw Iy-Xyam-b k-ab-̄ v 

Ip-en e-̀ y-am-bn-«ptm F-¶ ]cn-tim-[-\ A-km-Zy-am-bn-cp-¶p `p-cn-`m-Kw BÄ-

¡mcpw Iq-en k-a-b-̄ n-\p e-̀ n-¡m-̄ -Xn-\mepw B-Zm-b-I-camb tPm-en D-Å-Xn-

\mepw tXm-gn-ep-d¸p-tPm-en- sN-¿p-hm³hn-ap-J-X Im-Wn-¡p¶p.  

 

bm{X _¯ 

5 IntemaoäÀ Npäfhn\v ]pd¯v sXmgnemfnIÄ sXmgnÂ 

sN¿pIbmsW¦nÂ 10% A[nI thX\w \Ât¡XmWv. tkmjyÂ HmUnäv 

Sow AwKw\S¯nb ]cntim[\bnÂ BÀ¡pw bm{X_¯ A\p-h-Zn-̈ -Xmbn 

ImWp-hm³ km[n-̈ nÃ. 

sXmgnÂ Øes¯ kuI-cy-§Ä 

IpSn-shÅw, hn{ia kuI-cyw, {]Y-a-ip-{iqjm kuIcyw F¶nh sXmgnÂ 

Øe¯v e`y-am-¡-W-sa¶v sXmgn-ep-d¸v \nbaw A\p-im-kn-¡p-¶p-v.-Ct¸mÄ \-

S¶p-tIm-n-cn-¡p-¶ hÀ-¡v ssk-äv k-µÀ-in-̈ -t¸mÄ tXm-gn-em-fn-Itfm `q-hpS-

atbm e-̀ y-am-¡p-¶-Xm-bm-Wv Im-Wp-hm³ I-gnªXv.{]Ya ip{iqj Inäp-IÄ 

]Wn Øe-§-fnÂ e`y-am-bn-«nÃ.    X-Wen\pÅ SmÀt]m-fn³ e`y-am-bn-«nÃ. ]Wn-

bm-bp-[-§Ä sXmgn-em-fn-IÄ sImp-h-cp-¶-XmWv  AXnsâ hmSI e`n-¡p-

¶pv.  

]cmXn ]cn-lmc kwhn-[m\w 

k-a-b-_-Ôn-Xam-b ]-cm-Xn ]-cn-lm-cw F¶-Xv a-lm-ßmKm-Ôn tZio-b {Kmao-

W sXm-gn-epd-̧ v \n-b-a {]-Im-cw sXm-gn-em-fn-IÄ-¡p {]-[m-\w sN¿p-¶ H-cp A-

SnØm-\ A-h-Im-i-am-Wv sXm-gn-em-fn-IÄ X-§-fp-sS {]-hÀ-̄ -\-hp-am-bn _-Ô-s -̧« 

G-Xp ]-cm-Xnbpw G-Xp k-a-b¯pw ]-©m-b-̄ n-s\tbm _-Ô-s -̧« A-[n-Ir-X-

sctbm k-ao-]n-̈ mÂ ]qÀ-®-ambpw ]-cnlm-c \-S-]-Sn-IÄ \Â-In- sIm-f-fm-sa-¶m-Wv 

\nb-aw A-\p-im-kn-¡p-¶-Xvv.   AXn-\m-bn ]-©m-b¯nÂ sXm-gn-em-fn-IÄ-¡p th--

nbp-f-f H-cp ]-cm-Xn ]-cnlm-c c-Pn-ÌÀ kq-£n-¡p-¶p-.IqSmsX tSmÄ{^o \¼-

dmb 1800 425 5060 D]-tbm-Kn-¡mw. C sabnÂ hgnbpw ]cmXns¸«n-bnÂ t\cn-«pw 

]cmXn kaÀ¸n-¡mw. ]cm-Xn c-Pn-Ì-dnÂ Xn-bXn-tbm-Spw- IpSn tc-J-s¸-Sp-̄ p-I-bpw 

22þ06þ2018 h-sc ]-cm-Xn ]-cn-lm-cw \-S-̄ p-Ibpw sN-bvXp. 
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tkmjyÂ HmUnäv  

]-²-Xn-bp-sS Ip-cy-£-a-Xbpw kp-Xm-cy-Xbpw D-d-̧ p-h-cp-̄ p-¶-Xn\pw hn-e-bn-

cp-̄ p-¶-Xn\pw th-nbm-Wv Hmtcm hmÀ-Up-I-fnepw Ir-Xyam-b co-Xn-bn-ep-f-f sXm-

gn-epd-̧ v ]-²-Xn-bp-am-bn _-Ô-s -̧« tkmjyÂ Hm-Un-änw-Kv \-S-̄ n-h-cp-¶Xv. 

tkmjyÂ Hm-Unänw-Kv \S-¡p¶ k-µÀ-§fn-Â sXm-gn-em-fn-I-fp-sS {]-hÀ-̄ -\§-

sf¸än hn-e-bn-cp-̄ p-Ibpw NÀ-̈ -sN-¿p-I-bpw -A-h-cp-sS A-h-Im-i-§Ä-¡p th--

ni-Ð-ap-bÀ-̄ p-hm-\p-f-f th-Zn H-cp-¡n sIm-Sp-¡p-Ibpw sN-¿p¶p. Ignª 

HcphÀj-ambn tkmjyÂ HmUnäv  Cu ]©m-b-̄ nÂ \S-¶-Xmbn ImWp-hm³ 

km[n-̈ n«pv. 

    

തതാഴിൽ കാർഡ ് 

                 18 വയസ്സ ് പെര്ത്തിയായ ഏതതാരാള്ക്ക്കും തതാഴില് കാര്ഡിന ്

അദപക്ഷിക്കുകയും ദകഗ്ന്ദ സര്ക്കാര് തചലവില് 15 ദിവസത്തിനുള്ളില് 

പണിയാനുള്ള അവകാശം,  നിയമം അനുശാസിക്കുന്നത ് ആണ.് എന്നാല് 

ഞങ്ങള്ക് സന്ദര്ശിച്ച തതാഴിലാളികളില് നിന്നും അറിയാന് കഴിഞ്ഞത ്

പെര്ണ്ണമായും സൗതനയമായി അല്ല ഇത ് ലഭിക്കുന്നത ് എന്നാണ.്തതാഴില് 

കാര്ഡില് വയ്ക്കുന്നതിനുള്ള ദഫാദട്ടാ പഞ്ചായത്ത ് തചലവില് എടുത്തു 

തകാടുക്കുന്നതിനുള്ള  നടപടികള്ക് സവീകരിക്കുന്നത ്നല്ലതായിരിക്കും. 

  തതാഴിൽ ഇല്ലായമ ദവതനം  

               തതാഴിലാളികളുമായി ഉള്ള കെടിക്കാഴ് ചയില് നിന്നും മനസ്സിലാക്കാന് 

സാധിച്ചത ് അവര്ക്ക ് തതാഴിലില്ലായമ ദവതനം ലഭിക്കാറില്ല എന്നും 

തതാഴിലാളികള്ക്ക്ക ് ഇദതപ്പറ്റി വയക്തമായ ധാരണ ഇതല്ലന്നും അറിയുവാന് 

സാധിച്ചു. 

  

െികിൽസാ സഹായം സംബന്ധിച്ച്; 

തതാഴിലുറപ്പ് ദതാലിക്കിതട തതാഴിലാളികള്ക്ക്ക് ഏതതങ്കിലും തരത്തിലുള്ള 

അപകടം സംഭവിച്ചു ദപാവുകയാതണങ്കില്  തതാഴിലുറപ്പ് നിയമത്തിതല 

തഷഡയെള്ക്  2(5)ഗ്പകാരവും അദ്ധയായം 9 തല പരാമര്ശങ്ങളുതട 

അടിസ്ഥാനത്തിലും ചികില്സാ തചലവുകളുതട ദരഖകള്ക്  സമര്പ്പിക്കുന്ന 

മുറയ്ക്ക്  ഗ്പ്തു ത തുക മുഴുവനും നിര്വഹണ ഏതന്സി വഴി 

തതാഴിലാളികള്ക് ക്ക്  അനുവദിച്ചു തകാടുദക്കണ്ടതാണ.്  

വാര്ഡിതല തതാഴിലാളികള്ക്ക്ക് ഒഡിറ്റ ് കാലയളവില്  തതാഴിലിടങ്ങളില്  

വച്ചുണ്ടായ അപകടങ്ങള്ക്ക്ക് ചികില്സ ദതദടണ്ട സാഹചരയം ഉണ്ടായിട്ടില്ല 

എന്നാണ് അറിയാന്  കഴിഞ്ഞത് .    
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പദ്ധതി ആരംഭ മീറ്റിംഗ് ; 

തതാഴിലുറപ്പ ്നിയമം തഷഡയെള ്22 ഗ്പകാരം രു പദ്ധതി ആരംഭിക്കുന്നതിനു 

മുമ്പ ് പദ്ധതിതയ കുറിച്ചുള്ള മുഴുവന ് കാരയങ്ങളും അതായത ് അനുവദിച്ച 

ഗ്പവൃത്തി ദിനങ്ങള,് ഒദരാ തതാഴിലാളിയും തചദയ്യണ്ട അളവുകള,് 

ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിനുള്ള സാദങ്കതിക അറിവുകള ്എന്നിവ   

കൃതയമായി തതാഴിലാളികതളയും ഗുനദഭാക്താക്കതളയും  

ദബാധയതപ്പടുതത്തണ്ടതുണ്്ട. അതിനായി ബന്ധതപ്പട്ട നിരവഹണ 

ഉദദയാഗസ്ഥതറെയും വാര ഡ ് തമമ്പര,്സാദങ്കതിക വിദഗ് ദര ് എന്നിവരുതട 

സാന്നിധയത്തില ് ഏതതറകിലും തപാതു ഇടങ്ങളിദലാ,തതാഴിലിടത്തുവദച്ചാ 

മീറ്റിംഗ ് വിളിച്ചു ദചരക്്കുകയും കാരയങ്ങള ് വിശദീകരിക്കുകയും 

പതങ്കടുത്തവരുതട വിവരങ്ങള ് ൈസറ്റ ് ഡയറിയിതല ദഗ്പാതക്റ്റ ് മീറ്റിംഗ ്

ദപതില ്ദരഖതപ്പടുത്തുകയും  തചദയ്യണ്ടതുണ്്ട. 

  തതാഴില് ഗ്പവര്ത്തി ആരംഭിക്കും മുന്പ് ബന്ധതപ്പട്ട അധികാരികളും ദമറ്റും 

അദത ദിവസം നടദക്കണ്ട ഗ്പവര്ത്തികതള കുറിച്ചും പറഞ്ഞു തകാടുക്കാറുണ്്ട 

എന്ന ്തതാഴിലാളികള്ക് പറയുകയുണ്ടായി. . 

വിജിലൻസ ് ആൻഡ ് ദമാണിടറിംഗ് കമ്മ്റ്റി  

ഒദരാ വാര്ഡിതലയും ഗ്പവൃത്തികള്ക്  ഗുണകരമായ രീതിയില്  

നടക്കുന്നുതണ്ടന്നു ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിനും തമച്ചതപ്പടുത്തുന്നതിന ്

ആവശയമായ നിര്ദേശങ്ങള്ക്  തതാഴിലാളികള്ക്ക്കും നിര്വഹണ 

ഏതന്സിക്കും നല്കുന്നതിനുമായി വാര്ഡിതല തപാതുഗ്പവര്ത്തകതര 

ഉള്ക്തപ്പടുത്തി രു വിതിലന്സ ് ആന്ഡ്  ദമാണിട്ടറിംഗ ് കമ്മറ്റി ഒദരാ 

സാമ്പത്തീക വര്ഷവും ഉണ്ടാദക്കണ്ടതാണ്. വാര്ഡില്  പട്ടിക താതി പട്ടിക 

വര്ഗ്ഗ വിഭാഗത്തിതല സന്നദ്ധഗ്പവര്ത്തകര്  ഉതണ്ടങ്കില്  നിര്ബന്ധമായും 

ഗ്പ്തു ത കമ്മറ്റിയില്  അംഗങ്ങള്ക്  ആദക്കണ്ടതാണ.് ഒദരാ ഗ്പവൃത്തിയും 

സന്ദര്ശിച്ചു  വിലയിരുത്തി ൈസറ്റ ് ഡയറിയിതല വിതിലന്സ ് ആന്ഡ്  

ദമാണിട്ടറിംഗ് കമ്മറ്റി റിദപ്പാര്ട്ടില്  ദരഖതപ്പടുതതണ്ടതാണ്. 

ഒഡിറ്റ ് കാലയളവിതല ഗ്പവൃത്തികള്ക്  സന്ദര ശിക്കുന്നതിലും 

വിലയിരുത്തുന്നതിനും വിതിലന്സ ് ആന്ഡ്  ദമാണിട്ടറിംഗ് കമ്മറ്റിയിതല 

അംഗങ്ങളുതട ഇടതപടല്  ഉണ്ടാവാറില്ല എന്നാണു തതാഴിലാളികളില്  നിന്നും 

ലഭിച്ച വിവരം. ൈസറ്റ് ഡയറിയില്  പ്പിട്ടു നല്കുന്നതിന ് തതാഴിലാളികള്ക്  

കമ്മറ്റി അംഗങ്ങളുതട ൈകവശം ൈസറ്റ് ഡയറിയി എത്തിക്കാറാണ്പതിവ.് 

 

സന്ദർശക കുറിപ്്പ  

തതാഴിലുറപ്പ് ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങള്ക്  ഏതതാരാള്ക്ക്കും സന്ദര ശിക്കാ വുന്നതും 

എസ്റ്റിദമറ്റ ് ഉള്ക്പ്പതട പരിദശാധിക്കവുന്നതുമാണ്.ഗ്പ്തു ത 

ഗ്പവൃത്തിയിദന്ഩലുള്ള സന്ദര്ശകരുതട അഭിഗ്പായങ്ങള്ക്  ൈസറ്റ ് ഡയറിയിതല 

സന്ദര്ശക കുറിപ്പില്  ദരഖതപ്പടുത്താനും അവകാശമുണ്്ട. അതുതകാണ്്ട 



16 
 

തതന്ന എല്ലാ ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളിലും ൈസറ്റ് ഡയറി നിര്ബന്ധമായും 

സെക്ഷിക്കണം. 

ഒഡിറ്റ ് തചയത ഗ്പവൃതികളുതട  സന്ദര്ശക കുറിപ്പില്  ബന്ധതപ്പട്ട 

അധികാരികള്ക് ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലo സന്ദര്ശിച്ചതായി ദരഖതപ്പടുത്തി . 

.സിറ്റിസൺ  ഇൻഫർദമഷൻ  ദബാർഡ ്

തതാഴിലുറപ്പ ് പദ്ധതിയുതട സുതാരയത ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനായി  

തതാഴിലുറപ്പില ് ഏതറ്റടുത്തു തചയ്യുന്ന തപാതു 

ഗ്പവൃത്തികള ് ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് ഗ്പാദദശിക ഭാഷയിലുള്ള പദ്ധതി 

വിവരങ്ങക് അടങ്ങിയ ദബാര്ഡ് ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളില ് തപാതുതനങ്ങളക്്ക ്

കാണാ വുന്ന രീതിയില ്നിരബ്ന്ധമായും സ്ഥാപിക്കണം 

 സന്ദര്ശിച്ച ഗ്പവര്ത്തി സ്ഥലങ്ങളില് ന്നില് ദപാലും സിറ്റിസൺ 

ഇന്ഫര്ദമഷന് ദബാര്ഡ ് കാണാന് സാധിച്ചില്ല. പണി തുടങ്ങുന്ന സമയം 

തതന്ന സിറ്റിസൺ ഇന്ഫര്ദമഷന് ദബാര്ഡ ് സ്ഥാപിക്കാനുള്ള നടപടികള്ക് 

പഞ്ചായത്ത ്സവീകരിദക്കണ്ടതാണ.്    

 

വർക്ക്  സസറ്റ ്

വാർഡ ്10 

1.   പാർട ്1- തെന്റ്പകപ്പാറ-സ്കൂ ൾപ്പടി  ഭാഗത്്ത ഭൂമിയുതട 

ഉതപാേനക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനാവശയമായ ഭൂവികസനം 

വര്ക്ക ്ദകാഡ്:-LD/328962 

എ്െിദമറ്്റ തുക:-441564 

നിര്േിഷ്ട സ്ഥലത്ത് ഭെവികസന ഗ്പവര്ത്തികള്ക് 

നടത്തിയിരിക്കുന്നതായും തുടര് കൃഷി തചയതിരിക്കുന്നതായും 

കാണുവാന് സാധിച്ചു. എം.ബുക്ക ് ഗ്പകാരം 1510 വനവതകരണ 

കുഴികളാണ ് കാദണണ്ടിയിരുന്നത.് ഫീല്ഡില് 1518 കുഴികള്ക് 

കാണാന് സാധിച്ചു. CIB ഇല്ലായിരുന്നു. 

 

2. തെന്റ്പകപ്പാറ-സ്കൂ ൾപ്പടി ഭാഗത്്ത മൺകയ്യാല നിർമ്മ്ാണം 

വര്ക്ക ്ദകാഡ്:-WC/330025 

എ്െിദമറ്്റ തുക:-126372 

ഭെവുടമകളുതട പുരയിടത്തില് നിര്േിഷ്ട സ്ഥലത്ത ് മൺകയ്യാലകള്ക് 

നിര്മ്മിച്ചിരിക്കുന്നതായി കാണുവാന് സാധിച്ചു. എ്െിദമറ്റില് 1190.9 

മീറ്ററും എം.ബുക്കില് 1087 മീറ്ററും തതാഴിലിടത്ത ് 1100.3 മീറ്ററും 

കാണുവാന് സാധിച്ചു. CIB ഇല്ലായിരുന്നു. 
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3. പാർട ്1- തകാച്ചുകാമാക്ഷി ഭാഗത്്ത ഭൂമിയുതട ഉതപാേനക്ഷമത 

വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനാവശയമായ ഭൂവികസനം 

വര്ക്ക ്ദകാഡ്:-LD/328965 

എ്െിദമറ്്റ തുക:-441564 

നിര്േിഷ്ട സ്ഥലത്ത ് ഭെവികസന ഗ്പവര്ത്തികള്ക് 

നടത്തിയിരിക്കുന്നതായും തുടര് കൃഷി തചയതിരിക്കുന്നതായും 

കാണുവാന് സാധിച്ചു. എം.ബുക്ക ് ഗ്പകാരം 1965 വനവതകരണ 

കുഴികളാണ ് കാദണണ്ടിയിരുന്നത.് ഫീല്ഡില് 1970 കുഴികള്ക് 

കാണാന് സാധിച്ചു. CIB ഉണ്ടായിരുന്നു. 

 

4. പാർട ്1- പള്ളിക്കാനം ഭാഗത്്ത ഭൂമിയുതട ഉതപാേനക്ഷമത 

വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനാവശയമായ ഭൂവികസനം 

വര്ക്ക ്ദകാഡ്:-LD/328963 

എ്െിദമറ്്റ തുക:-441564 

നിര്േിഷ്ട സ്ഥലത്ത ് ഭെവികസന ഗ്പവര്ത്തികള്ക് 

നടത്തിയിരിക്കുന്നതായും തുടര് കൃഷി തചയതിരിക്കുന്നതായും 

കാണുവാന് സാധിച്ചു. എം.ബുക്ക ് ഗ്പകാരം 1486 വനവതകരണ 

കുഴികളാണ ് കാദണണ്ടിയിരുന്നത.് ഫീല്ഡില് 1490 കുഴികള്ക് 

കാണാന് സാധിച്ചു. CIB ഉണ്ടായിരുന്നു. 

 

5. പള്ളിക്കാനം ഭാഗത്്ത മൺകയ്യാല നിർമ്മ്ാണം 

വർക്ക ്ദകാഡ:്-WC/330034 

എ്െിദമറ്്റ തുക:-126372 

ഭെവുടമകളുതട പുരയിടത്തില് നിര്േിഷ്ട സ്ഥലത്ത ് മൺകയ്യാലകള്ക് 

നിര്മ്മിച്ചിരിക്കുന്നതായി കാണുവാന് സാധിച്ചു. എ്െിദമറ്റില് 1190.9 

മീറ്ററും എം.ബുക്കില് 1131 മീറ്ററും തതാഴിലിടത്ത ് 1135 മീറ്ററും 

മൺകയ്യാല കാണുവാന് സാധിച്ചു. CIB ഉണ്ടായിരുന്നു.  

 

6. പാർട ്1- തന്റ്പാ൯ സിറ്റി ഭാഗത്്ത ഭൂമിയുതട ഉതപാേനക്ഷമത 

വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനാവശയമായ ഭൂവികസനം 

വര്ക്ക ്ദകാഡ്:-LD/328966 

എ്െിദമറ്്റ തുക:-441564 

നിര്േിഷ്ട സ്ഥലത്ത ് ഭെവികസന ഗ്പവര്ത്തികള്ക് 

നടത്തിയിരിക്കുന്നതായും തുടര് കൃഷി തചയതിരിക്കുന്നതായും 

കാണുവാന് സാധിച്ചു. എം.ബുക്ക ് ഗ്പകാരം 1547 വനവതകരണ 

കുഴികളാണ ് കാദണണ്ടിയിരുന്നത.് ഫീല്ഡില് 1555 കുഴികള്ക് 

കാണാന് സാധിച്ചു. CIB ഉണ്ടായിരുന്നു. 

 

7. തന്റ്പാ൯ സിറ്റി ഭാഗത്്ത മൺകയ്യാല നിർമ്മ്ാണം 

വര്ക്ക ്ദകാഡ്:-WC/330036 

എ്െിദമറ്്റ തുക:-173844 
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ഭെവുടമകളുതട പുരയിടത്തില് നിര്േിഷ്ട സ്ഥലത്ത ് മൺകയ്യാലകള്ക് 

നിര്മ്മിച്ചിരിക്കുന്നതായി കാണുവാന് സാധിച്ചു. എ്െിദമറ്റില് 1190.9 

മീറ്ററും എം.ബുക്കില് 1041 മീറ്ററും തതാഴിലിടത്ത ് 1047.24 മീറ്ററും 

മൺകയ്യാല കാണുവാന് സാധിച്ചു. CIB ഇല്ലാ യിരുന്നു. 

 

8. തന്റ്പാ൯ സിറ്റി - സ്കൂ ൾപ്പടി ഭാഗത്്ത മദണ്റാഡ് പുനരുദ്ധാരണം 

വര്ക്ക ്ദകാഡ്:-RC/274242 

എ്െിദമറ്്റ തുക:-72000 

നിര്േിഷ്ട സ്ഥലത്ത ് മദണ്്ണറാഡ് പുനരുദ്ധാരണ പ്െവര്ത്തികള്ക്  

തചയതിരിക്കുന്നതായി കാണുവാന് സാധിച്ചു. എം.ബുക്കില് 170 മീറ്ററും 

തതാഴിലിടത്ത ്172.8 മീറ്ററും കാണുവാന് സാധിച്ചു. CIB ഉണ്ടായിരുന്നു 

 

9. തന്റ്പാ൯ സിറ്റി - പള്ളിക്കാനം ഭാഗത്്ത മദണ്റാഡ ്പുനരുദ്ധാരണം 

വര്ക്ക ്ദകാഡ്:-RC/274243 

എ്െിദമറ്്റ തുക:-72000 

നിര്േിഷ്ട സ്ഥലത്ത ് മദണ്്ണറാഡ് പുനരുദ്ധാരണ പ്െവര്ത്തികള്ക്  

തചയതിരിക്കുന്നതായി കാണുവാന് സാധിച്ചു. എം.ബുക്കില് 187 മീറ്ററും 

തതാഴിലിടത്ത ്192.8 മീറ്ററും കാണുവാന് സാധിച്ചു. CIB ഉണ്ടായിരുന്നു 

 

10. തന്റ്പാ൯ സിറ്റി - അടയാളക്കല്ല ്ഭാഗത്്ത മദണ്റാഡ ്

പുനരുദ്ധാരണം 

വര്ക്ക ്ദകാഡ്:-RC/274236 

എ്െിദമറ്്റ തുക:-72000 

നിര്േിഷ്ട സ്ഥലത്ത ് മദണ്്ണറാഡ് പുനരുദ്ധാരണ പ്െവര്ത്തികള്ക്  

തചയതിരിക്കുന്നതായി കാണുവാന് സാധിച്ചു. എം.ബുക്കില് 126.3 

മീറ്ററും തതാഴിലിടത്ത ് 128 മീറ്ററും കാണുവാന് സാധിച്ചു. CIB 

ഇല്ലായിരുന്നു 

 

11. വിരുപ്പിൽ പ്പടി – മില്ലുേൽപ്പടി ഭാഗത്്ത മദണ്റാഡ ്

പുനരുദ്ധാരണം 

വര്ക്ക ്ദകാഡ്:-RC/274245 

എ്െിദമറ്്റ തുക:-72000 

നിര്േിഷ്ട സ്ഥലത്ത ് മദണ്്ണറാഡ് പുനരുദ്ധാരണ പ്െവര്ത്തികള്ക്  

തചയതിരിക്കുന്നതായി കാണുവാന് സാധിച്ചു. എം.ബുക്കില് 173.9മീറ്ററും 

തതാഴിലിടത്ത ്178.8 മീറ്ററും കാണുവാന് സാധിച്ചു. CIB ഇല്ലായിരുന്നു 

 

12. സലഫ ്ഭവന പദ്ധതി-ലിസി പൂദതാടത്തിൽ 

വര്ക്ക ്ദകാഡ്:-IF/360111 

എ്െിദമറ്്റ തുക:-27390 
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വീടിന്തറ ദമല്ക്കെര ദകാൺഗ്കീറ്റ ്  തചയതിരിക്കുന്നതായി കാണുവാന് 

സാധിച്ചു.90 തതാഴില് ദിനങ്ങള്ക്  ലഭിച്ചിട്ടുണ്്ട. 3000 രെപ  എം.ബുക്കില് 

ബാലന്സ ് നില്ക്കുന്നതായി കാണുവാന് സാധിച്ചു. 

 

13. സലഫ ്ഭവന പദ്ധതി-ലിജി സിബി മരങ്ങാട്ട ്

വര്ക്ക ്ദകാഡ്:-IF/363177 

എ്െിദമറ്്റ തുക:-27390 

വീടിന്തറ ദമല്ക്കെര ദകാൺഗ്കീറ്റ ്  തചയതിരിക്കുന്നതായി കാണുവാന് 

സാധിച്ചു.90 തതാഴില് ദിനങ്ങള്ക്  ലഭിച്ചിട്ടുണ്്ട. 3000 രെപ  എം.ബുക്കില് 

ബാലന്സ ് നില്ക്കുന്നതായി കാണുവാന് സാധിച്ചു. 

 

 

 

Sl.No Work Code Name of Work CIB  amt in 
Estimate 

M Book 
Sanctioned 
Amt. 

CIB 
yes/no in 
worksite 

1. LD/328962  Land Development 3000 3000 
(Amount Due) 

ഇല്ല 

2. WC/330025 Construction of 
earthern bund 

3000 3000 
(Amount Due) 

ഇല്ല 

3. LD/328965  Land Development 3000 3000 
 

ഉണ്ട ്

4. LD/328963  Land Development 3000 3000 
 

ഉണ്ട ്

5. WC/330034 Construction of 
earthern bund 

3000 3000 
 

ഉണ്ട ്

6. LD/328966  Land Development 3000 3000 
 

ഉണ്ട ്

7. WC/330036 Construction of 
earthern bund 

3000 3000 
(Amount Due) 

ഇല്ല 

8 RC/274242  Re-Construction of 
Mud Road 

3000 3000 
 

ഉണ്ട ്

9 RC/274243  Re-Construction of 
Mud Road 

3000 3000 
 

ഉണ്ട ്

10 RC/274236  Re-Construction of 
Mud Road 

3000 3000 
(Amount Due) 

ഇല്ല 

11 RC/274245  Re-Construction of 
Mud Road 

3000 3000 
(Amount Due) 
 

ഇല്ല 

12 IF/360111 Construction of House 3000 3000 
(Amount Due) 
 

ഇല്ല 

13 IF/363177 Construction of House 3000 3000 
(Amount Due) 
 

ഇല്ല 
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A\p-_\v[w 

\nÀ-t±-i§ÄDtZymKØtcmSv 

• {]hy¯n ^benÂ kq£nt¡ 22 tcJIÄ IrXyambn kq£n¡Ww 

.tI{µ kÀ¡mcnsâ C¡mcy¯nepÅ amÀK \nÀt±iw IrXyambn 

]ment¡XmWv.  

• തികച്ചും സൗജന്ന്ൿമയി ൄതാഴിൽകാർഡ് ലഭ്ൿമാക്കുക.  

• te_À _UvPä v hmÀjnI IÀ½]²Xn, sjÂ v̂ Hm v̂ s{]mPIvSv hÀ¡v 

IeÀF¶nh X¿mdm¡p¶XnÂ sXmgnemfnIfpsSbpw KpWt`mà¡fpsSbpw 

{]mtZinI hnZvK²cpsSbpw ]¦mfn¯w Dd¸m¡Ww.  

 

{Kma]©mb¯nt\mSv  

• IqSpXÂ ]²XnIfpw            a¬I-¿m-ebpw BWv sNbvXncn¡p¶Xv. Ønc 

BØnbpÅ {]hÀ¯\§Ä XncsªSp¡Ww. Irjn kw_Ôamb ]²XnIÄ 

XncsªSp¡pt¼mÄ ]©mb¯n\p ssIamdn¡n«nb LSIØm]\amb 

Irjn`h\nse DtZym-K-Ø-cpsS tkh\w IqSn {]tbmP\s¸Spt¯XmWv. CXv 

]²XnbpsS KpWta·bpw km¼¯nI £aXbpw Dd¸m¡p¶Xn\p 

AXy´mt]£nXamWv.  

 •. tZiob D]Poh\ anjsâ (NRLM)klmbt¯msS sa¨s¸« cnXnbnepÅ 

sXmgnÂ ]cnio\w \ÂIn Ipd¨p sXmgnemfnIsf AÀ² hnK² 

sXmgnemfnIfm¡n amäpI.tXm-gnÂ ImÀ-UnÂ t^m-t«m ]-Xn-̧ n-¡p-¶-Xn-\p-Å Nne-

hv sXm-gn-em-fn-I-fnÂ \n-¶v Cu-Sm-¡m³]m-Sp-ÅXÃ. 

 ഫീൽഡ് വിസിറ്റ് നടത്തിയപ്പാൾ  മണ്ണചകയ്യാലകളചും ഭ്ൂവികസനേവർത്തനങ്ങളചും 

അളവിൽകൂടുതലായി കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞു . അതയുുംകൂടി  ൄതാഴിൽദിനങ്ങൾ 

സൃഷ്ടിച്ിരുന്ന്ുൄവങ്കിൽ ൄതാഴിലാളികൾക്ക് േയാജനേദമാകുമായിരുന്ന്ു. 

Imem-\p-kr-X-ambn Imem-h-Ø-bv¡-\p-k-cn¨v {]hÀ¯n-IÄ \ÂI-W-sa¶v 

sXmgn-em-fn-IÄ A`n-{]m-b-s -̧«p. 

 tdmkvKmÀ Zn\w 
 sXmgnÂ BhiyIX IrXyambn cPnÌÀ sN¿p¶Xn\pw sXmgnemfnIfpsS 

AÀlXIfpw AhImi§fpw Ahsc t_m[ys¸Sp¯p¶Xn\pw ]cmXnIÄ 

]cnlcn¡p¶Xn\pambn tdmkvKmÀ Zn\w kwLSn¸nt¡--XmWv.  tdmkvKmÀ 
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Zn\w BNcn¡p¶Xn\p ap³]mbn hnhcþhnZym`ymkþhym]\ (sF.C.kn) 

{]hÀ¯\§Ä kwLSn¸n¡p¶ps¶v PnÃm t{]m{Kmw tImÀUnt\äÀ Dd¸v 

hcpt¯XmWv. tdmkvKmÀ Zn\IeÀ kw_Ôn¨v {Kma]©mb¯pIsf 

{]tXyIambn t_m[hXvIcnt¡XmWv.  

 tdmkvKmÀ Zn\w kwLSn¸n¡p¶Xnsâ NpaXeIfpw D¯chmZnXz§fpw 

1)kwØm\ kÀ¡mtcm PnÃmt{]m{Kmw tImÀUnt\ätdm cq]nIcn¨n«pÅ 

{]Xnamk¸«nI  A\pkcn¨v Xs¶ tdmkvKmÀZn\w kwLSn¸n¡p¶ps¶v 

PnÃm t{]m{Kmw tImÀUnt\äÀ Dd¸v hcpt¯XmWv. Cu ]«nI {KmahnIk\ 

a{´mebhpambpw  s]mXpP\§fpambpw ]¦v hbvt¡XmWv. tdmkvKmÀ Zn\w 

Hcp amk¯nsemcn¡Â, {Kma]©mb¯v Xe¯ntem hmÀUvXe¯ntem 

kwLSn¸nt¡XmWv. 

2) {Kma]©mb¯v {]knUâv/ \ntbm-Kn-¡-s¸« {Kma]©mb¯vXe `mchmln 

tdmkvKmÀ  Zn\m-N-c-W-̄ nÂ A²y£X hlnt¡XmWv. CXv \S¯p¶Xn\pw 

\S]Sn{Ia§Ä tcJ-s¸-Sp¯p¶Xn\papÅ NpaXe {KmatdmkvKmÀ klmbIv, 

taäv, kzbw klmbkwL§fpsS s^Utdj³ AwK§Ä F¶nhÀ¡mWv. 

3) PnÃm t{]m{Kmw tImÀUnt\äÀ tdmkvKmÀ Zn\w BNcn¡p¶Xn\mbn  

\nÝbn¡s¸«n«pÅ Znhkw tamWnädnwKv kµÀi\w \S¯p¶Xn\mbn 

DtZymKØsc \ntbmKnt¡XmWv. Cu tbmK¯nsâ an\n«vkv 

s]mXpP\§Ä¡v  ]cntim[n¡p¶Xn\pw tkmjyÂ HmUnän\pw e`y-am-t¡-

Xpw {]-k-àamb  am\ZÞ§Ä kw_Ôn¨ hnhc§Ä krjvSn¡s¸Sp¶ 

sXmgnÂ Zn\§fpambn s]mcp¯s¸Sp¶Xn\pambn F³.BÀ.C.Pn.F tkm-̂ v-

änÂ DÄtNÀ-¡p-I-bpw  sN-t¿-XmWv. 

4)kwØm\ kÀ¡mÀ tdmkvKmÀ Zn\w kwLSn¸n¡p¶Xv kw_Ôn¨ 

dnt¸mÀ«pIÄ tiJcn¡p¶XmWv. kwØm\ kÀ¡mÀ, sXmgnÂ 

BhiyIX kw_-Ôn-¨ PnÃm-X-e dn-t¸mÀ-«p-IÄ ]-Xn-hmbn 

AhtemI\w sNt¿XmWv. 

 

^oÂUv Xe ]cn-tim-[\ \S-¯n-b-t¸mÄ Cu hmÀUnÂ 

Is-¯nb sXmgn-ep-d¸v ]²Xn {]Imcw \S-¸n-em-¡p-hm³ 

km[n-¡p¶ {]hÀ¯n-IÄ NphsS tNÀ¡p-¶p, 

 Fkv kn Ip«n-I-fpsS ]T\ apdn \nÀ½m-W-¯n\v th ]Wn-IÄ 
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 ssPh-then \nÀ½mWw, Iwt¼mÌv Ipgn \nÀ½m-Ww. 

 Imen-s¯m-gp¯v,NmWIIpgn \nÀ½mWw, B«n³Iq-Sv, ]¶n-¡p-Sv, F¶nh 

sNdp-InS \ma am{X IÀj-IÀ¡pw sXmgn-ep-d¸v sXmgn-em-fn-I-fpsS hoSp-I-

fnepw km[y-am-Wv.. 

 ]¨-¡-dn-Ir-jn 

 hr£ss¯ \SoÂ þ Xcniv `qan-bnepw tdmUv sskUn-epw (sI Fkv C 

_n sse³ Hgn-hm-¡n) 

 \gvkdn \nÀ½m-Ww 

 tdmUnsâ sskUnÂ HmS \nÀ½m-Ww, hoXn-bn-Ãm¯ Øe¯v sFdnjv 

HmS \nÀ½n¡mw 

 ag-sh-ff kw`-cWn \nÀ½mWw 

100 sXmgnÂ Zn\-§Ä  

       Cc«-bmÀ {Km-a-]-©m-b-̄ nÂ 623 hÀ-t¡-gv-kv 100þ100Â Ip-Sp-XÂ tXm-gnÂ 

Zn-\-§Ä ]pÀ-̄ n-bm-¡n-bn-«pv  

klm-bn-̈ -hÀþ {]kn-Uv, sk{I-«-dn, 1þmw hmÀUv sa¼À, ]©m-b¯v `cW 

kanXn AwK-§fpw Fw Pn F³ BÀ C Pn Fkv Poh-\-¡mcpw, taäv,  kn Un 

Fkv , F Un Fkv  sa¼ÀamÀ, hÀ¡ÀamÀ തുടങ്ങിയവരാണ്   

 

Cc«-bmÀ {Km-a-]-©m-b-̄ nÂ 2 Hm-hÀ-kn-bÀ-am-cpw 2 tU-äm Fân Hm-̧ -tdäÀ-am-cpw 

1 _n F-̂ vän F-¶n-hÀ tPm-en sN-¿p¶p. 45097652 thX-\ C-\-¯n-epw ,166412 sXm-

gnÂ Zn-\-§fpw 24900000 sa-än-cn-bÂ hÀ-¡v C-\-̄ nepw Nn-e-h-gn-̈ n-«p-v C-h-cp-sS 

tkh-\w A-̀ n-\-µ\mÀ-l-amWv .Cu tkm-jyÂ Hm-Unäv {]-{In-b-bnÂ F-\n-¡v B-h-

iyam-b tk-h-\-§Ä \ÂIn-b _-lp-am-\-s¸-« {]-kn-Uâvv, sshkv {]-kn-Uâvv 

,sk{I-«-dn, 1þmw hmÀUv sa¼À, ]©m-b¯v `cW kanXn AwK-§fpw ,Fw Pn 

F³ ,BÀ C Pn Fkv Poh-\-¡mcpw, taäv, kn.Un.Fkv ,F.Un.Fkv  sa¼ÀamÀ, 

hÀ¡ÀamÀ ^nÂ-Uv X-e {]-hÀ-̄ -\-§Ä-¡v ഞങ്ങളാൄടാപ്പും D-m-bn-cp¶ 

മറ്റചമാർ,  F-¶n-hÀ-¡v ഞങ്ങളചൄട \-µn A-dn-bn¨p-sIm-Åp¶p. 

 

sXmgnepd¸v-]²Xnbnevv GsäSp¯v \S¯mhp¶ {]hr¯nIÄ.  

hn`mKwF : {]IrXn hn`h ]cn]me\hpambn _Ôs¸« s]mXp{]hr¯nIÄ 

i. IpSnshÅ t{kmXÊpIÄ DÄs¸sSbpÅ  `qKÀ`Pe hnXm\w 

DbÀ¯p¶Xn\v Bhiyamb ASnbWIÄ (under ground dykes), 
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a¬XSbWIÄ, AWIÄ (tÌm¸vUmw), sN¡vUmapIÄ XpS§nb 

Pekwc£W¯n\pw PesImbv¯n\pw klmbIcamb \nÀ½nXnIÄ; 

ii. Hcp \oÀ¯S¯nsâ ka{K ]cn]me\¯n\v 

DXIp¶ CSs]SepIfmb tImqÀ{S©pIÄ, X«vXncn¡Â (terracing), tImqÀ_-

pIÄ, IÂ¯SbWIÄ, Kym_ntbm¬ \nÀ½nXnIÄ, \ocpdh {]tZi¯nsâ 

]cnt]mjWw XpS§nb \oÀ¯S ]cn]me\ {]hr¯nIÄ ; 

iii. kq£vaþsNdpInS PetkN\ 

{]hr¯nIfpw tXmSpIÄ/I\mÂ F¶nhbpsS \nÀ½mWw, ]p\cp²mcWw, 

sabnâ\³kv F¶n {]hr¯nIfpw ; 

iv. PetkN\ Ipf§fptSbpw aäv 

Pet{kmXÊpIfptSbpw Bgw Iq«Â DÄs¸sSbpÅ ]c¼cmKX 

Pet{kmXÊpIfpsS  ]p\cp²mcWhpw; 

v. IStemc§fnepw Ipf§fpsS AcnInepw 

I\mÂ _pIfnepw tdmUpIfpsS Hmc¯nepw, h\`qanbnepw, aäv 

s]mXp`qanbnepw ^ehr£§Ä AS¡apÅ acw h¨v ]nSn¸n¡epw  

h\hXvIcWhpw,  ChbnÂ \n¶pw e`n¡p¶ BZmb¯nsâ AhImiw 

JÞnI 5 Â {]Xn]mZn¡p¶ IpSpw_§Ä¡v \ÂtIXmWv; 

vi. s]mXp `qanbnse `qhnIk\ 

{]hr¯nIfpw. 

II.hn`mKw _n: kaql¯nÂ AhiX A\p`hn¡p¶ hn`mK§Ä¡pÅ 

hyànKX BkvXnIÄ (JÞnI 5 Â ]cmaÀin¡p¶ IpSpw_§Ä¡v 

am{Xw) 

i) JÞnI 5 Â ]cmaÀin¡p¶ IpSpw_§Ä¡v `qanbpsS Dev]mZ\£aX 

hÀ²n¸n¡p¶Xn\mbn `qhnIk\hpw, InWdpIÄ (Dugg well), Ipf§Ä 

(farm ponds), aäv PesImbv¯v \nÀ½nXnIÄ F¶nh DÄs¸sSbpÅ 

PetkN\¯n\mhiyamb ASnØm\ kuIcy§Ä e`yam¡Â; 

ii) ]gIrjn, ]«v\qÂIrjn, tXm«hnfIrjn, ^mwt^mdkv{Sn F¶nhbneqsS 

BPoh\w sa¨s¸Sp¯Â; 



24 
 

iii) JÞnI 5 Â kqNn¸n¡p¶ IpSpw_§fpsS Xcniv `qan/ ]mgv`qan (fallow or 

waste land) hnIkn¸n¨v Irjn¡v A\ptbmPyam¡Â; 

iv) Cµncm Bhmkv tbmP\ {]Imctam, tI{µ/kwØm\ 

kÀ¡mcpIÄ Bhnjv¡cn¡p¶ aäv `h\ \nÀ½mW ]²XnIÄ {]Imctam 

GsäSp¡p¶ `h\ \nÀ½mW¯nse AhnZKv² ImbnI sXmgnÂ LSIw; 

v) arK]cn]me\w t{]mÕmln¸n¡p¶Xn\pÅ ASnØm\ 

kuIcy§fmb tImgn¡qSv, B«n³ IqSv, ]«n IqSv, sXmgp¯v, ]pÂsXm«n 

F¶nhbpsS \nÀ½mWhpw; 

vi) aÕy_Ô\ {]hÀ¯\§Ä t{]mÕmln¸n¡p¶Xn\v DXIp¶ 

ASnØm\ kuIcy§fmb aÕyw DW¡p¶ tI{µ§Ä, aÕyw 

kq£n¡p¶ tI{µ§Ä F¶nh \nÀ½n¡epw hÀjIme¯v am{Xw shffw 

DXIp¶ s]mXpIpf§fnÂ (Seasonal  water bodies on public land) 

aÕyw hfÀ¯p¶Xn\v ASnØm\ kuIcy§Ä Hcp¡epw; 

 

III. hn`mKw kn : tZiob {KmaoW D]Poh\ anjsâ \n_Ô\IÄ 

A\pkcn¡p¶ kzbwklmb kwL§Ä¡v s]mXp ASnØm\ 

kuIcy§Ä 

i. ImÀjntImXv]¶§fpsS CuSpä kw`cW kuIcyw DÄs¸sSbpÅ 

hnfshSp¸n\v tijw Bhiyambn hcp¶ kuIcy§Ä (Post harvest 

facilities), ssPhhfw F¶nhbv¡v Bhiyamb Ømbnbmb ASnØm\ 

kuIcy§Ä krjvSn¡pI hgn 

ImÀjntImXv]mZ\£aXhÀ²n¸n¡p¶Xn\pÅ {]hr¯nIfpw; 

ii. kzbw klmb kwL§fpsS D]Poh\ {]hÀ¯\§Ä¡v 

Bhiyamb s]mXphÀ¡v sjÍpIfpsS \nÀ½mWhpw. 

IV.  hn`mKw Un :  {KmaoW ASnØm\ kuIcy§Ä 

i. \nÀt±in¡s¸« am\ZÞ§Ä¡v A\pkrXambn Jcþ{Zh amen\y 

kwkvIcW¯n\pw XpdÊmb aeaq{X hnkÀÖ\w CÃmXm¡p¶Xn\pw thn 

kzX{´amtbm kÀ¡mÀ hIp¸pIfpsS CXc ]²XnIfpambn kwtbmPn¸n¨v 
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sImtm hyànKX I¡qkpIÄ, kvIqÄ tSmbveäpIÄ, A¦WhmSn 

tSmbveäpIÄ XpS§nb {KmaoW ipNnXzhpambn _Ôs¸« {]hr¯nIÄ; 

ii. Häs¸«v InS¡p¶ {Kma§sfbpw, \nÀ±njvS {KmaoW Dev]mZ\ 

tI{µ§sfbpw \nehnepÅ tdmUv irwJebpambn _Ôn¸n¡p¶Xn\pÅ, 

FÃm ImemhØbnepw D]tbmKn¡m³ ]äp¶ {KmaoW tdmUpIfpsS 

\nÀ½mWhpw, HmSIÄ, Iep¦pIÄ F¶nh DÄs¸sSbpÅ {Kma¯nse 

CuSpä DÄtdmUpIfpsSbpw hoYnIfpsSbpw \nÀ½mWhpw; 

iii. IfnØe§fpsS \nÀ½mWhpw; 

iv.shÅs¸m¡ \nb{´W kwc£W {]hr¯nIÄ, shÅs¡«v 

Hgnhm¡p¶Xn\pÅ Pe\nÀ¤a\ {]hr¯nIÄ, agshÅw sI«n \nÂ¡p¶ 

Xmgv¶ s]mXpØe§fpsS sa¨s¸Sp¯Â (chaur renovation), 

Xoc{]tZi§fpsS kwc£W¯n\pÅ tÌmw hm«À s{Ubn\pIÄ, F¶nh 

DÄs¸sSbpÅ s]mXp ASnØm\ kuIcy§Ä, tdmUpIfpsS 

]p\:cp²mcWw, Zqc´{]Xntcm[ X¿msdSp¸pIÄ sa¨s¸Sp¯p¶Xn\pÅ 

{]hr¯nIfpw; 

v. {Kma]©mb¯pIÄ, h\nXm kzbw klmb kwL§fpsS 

s^Utdj\pIÄ, sImSp¦mäv _m[nXÀ¡pÅ A`btI{µ§Ä (sskt¢m¬ 

sjðäÀ), A¦WhmSntI{µ§Ä, {KmaoW N´IÄ F¶nhbv¡mhiyapÅ 

sI«nS§fpsS \nÀ½mWhpw, {Kma/t»m¡vXe {Inantämdnb§fpsS 

\nÀ½mWhpw; 

vi.tZiob `£ykpc£m\nbaw 2013 (20/2013) se hyhØIÄ 

\S¸nem¡p¶Xn\v Bhiyambn hcp¶ `£y[m\y kw`cWnIfpsS 

\nÀ½mWhpw; 

vii.almßmKmÔn tZiob {KmaoW sXmgnepd¸v \nba {]Imcw GsäSp¡p¶ 

\nÀ½mW {]hr¯nIfpsS FÌntaänsâ `mKambn hcp¶  \nÀ½mW 

kma{KnIfpsS Dev]mZ\hpw; 

viii.almßmKmÔn tZiob {KmaoW sXmgnepd¸v \nba {]Imcw krjvSn¡s¸« 

{KmaoW s]mXp BkvXnIfpsS AäIpä]WnIfpw; 

iii.CXv kw_Ôn¨v kwØm\ kÀ¡mcpambn IqSnbmtemN\ \S¯n 

tI{µkÀ¡mÀ  hnÚm]\w sN¿p¶ aäv GsXmcp {]hr¯nbpw. 
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നിർദേശങ്ങൾ . 

 തതാഴിലുറപ്പ് നിയമം അനുശാസിക്കും വിധം ഗ്ഗാമസഭ അംഗീകരിച്ച ്

ആക്ഷന്  പ്ലാനില്  ഉള്ക്തപ്പടുത്തിയ ഗ്പവൃത്തികള്ക്  മാഗ്തം നടപ്പിലാക്കുക. 

 മുന്ഗണനാ മാനദ്ം പാലിച്ചു മാഗ്തം ഗ്പവൃത്തികള്ക്  അനുവദിക്കുക. 

 തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുതട സുതാരയത ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിന് ഗ്പവൃത്തി 

ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് പദ്ധതി വിവരങ്ങള്ക്  അടങ്ങിയ ഗ്പാദദശിക 

ഭാഷയിലുള്ള സിറ്റിസൺ  ഇന്ഫര്ദമഷന്  ദബാര്ഡ ് ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലത്ത ്

സ്ഥാപിദക്കണ്ടതാണ.് 

 ഗ്പാദദശിക ഭാഷയിലുള്ള എസ്റ്റിദമറ്റ് ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളില്  ലഭയമാക്കണം. 

 മാസ്റ്റര്  സര്ക്കുലര്  ഗ്പകാരം നിര്ദേശിക്കുന്ന ദരഖകള്ക്  ഫയലില്  

സെക്ഷിദക്കണ്ടതാണ.് 

 രതിസ്റ്ററുകള്ക്  കാലാനുസൃതമായി വിവരങ്ങള്ക്  ദരഖതപ്പടുത്തി 

സെക്ഷിദക്കണ്ടതാണ.് 

 മാസ്റ്റര്  സര്ക്കുലര്  ഗ്പകാരമുള്ള തതാഴില്  അദപക്ഷാ ദഫാറം തസൗതനയമായി 

തതാഴിലാളികള്ക്ക്ക് ലഭയമാക്കണം. 

 തതാഴില്  അദപക്ഷകള്ക്  ഗ്ഫണ്്ട  ഒഫീസില്  സവീകരിക്കുകയും ആയതിനു 

ൈകപ്പറ്റ് രസീത് നല്കുകയും ദവണ്ടതാണ് . 

 പദ്ധതിയുതട ശരിയായ രീതിയിലുള്ള നടത്തിപ്പിന ് വിതിലന്സ്  ആന്ഡ്  

ദമാണിട്ടറിംഗ് കമ്മറ്റി ഇടതപടലുകള്ക്  ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളില്  

ഉണ്ടാദവണ്ടതുണ്്ട. 

 തതാഴിലുപ്പില്  ഏതറ്റടുക്കുന്ന ഗ്പവൃത്തികളുതട  ആ്തികള്ക്  ദീര്ഘകാല 

നിലനില്പ്പിന്  ആവശയമായ സാദങ്കതിക നിര്ദേശങ്ങള്ക്  തതാഴിലാളികള്ക്ക്ക ്

ഒവര്സീയര്മാര്  നല്ദകണ്ടതും പാലിക്കുന്നുതണ്ടന്ന്  ഉറപ്പു 

വരുതത്തണ്ടതുമാണ.് 

 മസ്റ്റര്  ദറാളില്  ഗ്പ്തു ത ഗ്പവൃത്തിയുതട അളവുകള്ക്  ദരഖതപ്പടുത്തുന്ന 

എം.ബുക്കിതറെ നമ്പര്  ദരഖതപ്പടുതത്തണ്ടതാണ്. 

 മസ്റ്റര്  ദറാളിലും മറ്റു തതാഴിലുറപ്പ് അനുബന്ധ ദരഖകളിലും  

സാക്ഷയതപ്പടുത്തുന്ന ഉദദയാഗസ്ഥര്  തീയ്യതി കെടി ദരഖതപ്പടുത്തുവാന്  

ഗ്ശദ്ധിദക്കണ്ടതുണ്്ട. 



27 
 

 തതാഴിലിടങ്ങളില്  ഗ്പഥമ ശുഗ്ശെഷ സംവിധാനങ്ങള്ക്   തണല്  

സൗകരയംഅസുരക്ഷാ ഉപകരണങ്ങള്ക്  എന്നിവ ഉറപ്പു വരുത്താന്  നിര്വഹണ  

ഏതന്സി ഗ്ശദ്ധിദക്കണ്ടതുണ്്ട. 

 

തതാഴിലാളികളുതട കടമകൾ . 

 തതാഴിലിടങ്ങളില്  സമയകൃതയത പാലിക്കുക. 

 ദഗ്പാതക്റ്റ്   മീറ്റിംഗ്അ തതാഴിലുറപ്പ ് ഗ്ഗാമസഭകള്ക്അദസാഷയല്  ഒഡിറ്റ ് 

ഗ്ഗാമസഭകള്ക്  എന്നിവയില്  പതങ്കടുക്കുക. 

 ഏല്പ്പിക്കുന്ന ദതാലികള്ക്  കൃതയതദയാതട പെര്ത്തീകരിക്കുക. 

 ദിവസവും തതാഴില്  ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുമ്പും പണി 

പെര്ത്തിയായദശഷവും മസ്റ്റര്  ദറാളില്   പ്പുകള്ക്  

ദരഖതപ്പടുത്തുകഅതുടങ്ങിയവ... 

 

ഗ്ഗാമസഭയിലൂതട ഉരുത്തിരിഞ്ഞ് വന്ന നിർദേശങ്ങളും 

തീരുമാനങ്ങളും 

   കടപ്പന  ദലാക്കിതല  ഇരടയാർ  പഞ്ചായത്തിതല  ഒന്നാം വാർഡ ് –

തെമ്പകപ്പാറ, മഹാത്മാഗാന്ധി ദദശീയ ഗ്ഗാമീണ തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുതട 

ദസാഷയല് ഒഡിറ്റ ് ഗ്ഗാമസഭ 31/10/ 2019  10.30 am നു തകാച്ചുകാമാക്ഷി 

കമ്മയെണിറ്റി ഹാളില്  തവച്ച ് ഗ്ശീ ആറെണി ദതാമസ ് മാന്നാത്തിതറട   

അധയക്ഷതയില്  കെടി.പഞ്ചായത്ത് ഗ്പസിഡന്റ,് ൈവസ് ഗ്പസിഡന്റ,്NREGEA 

ഉദദയാഗസ്ഥന്ഩാര് ,വാര്ഡ് തമമ്പര് ,  തതാഴിലുറപ്പ് തതാഴിലാളികള്ക് തുടങ്ങിയ 

112 ആളുകള്ക്   ഗ്ഗാമസഭയില് പതങ്കടുത്തു. കട്ടപ്പന BRP ആഷ  പി തി  

അവതരിപ്പിച്ച കരട് റിദപ്പാര്ട്ട് സഭ ന്നടങ്കം ൈകയടിച്ചു പാസാക്കി. 

 

1 കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് അനുസൃതമായ  തതാഴിലുകള്ക് ലഭിക്കണം 

2 ഗ്പവര്ത്തി നടന്നു കഴിയുദമ്പാള്ക് തതന്ന ദസാഷയല് ഒഡിറ്റ ്നടത്തണം 

3  ഇരട്ടയാര് ഗ്ഗാമപഞ്ചായത്തില് 90 ശതമാനം ആള്ക്ക്കാരും കൃഷിതയ 

ആഗ്ശയിച്ച ് തീവിക്കുന്ന കര്ഷകരാണ.്  ആയതിനാല് കാര്ഷിക 

ദമഖലയിതല ഗ്പവര്ത്തനങ്ങള്ക് തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയില് ഉള്ക്തപ്പടുത്തണം 
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4  ക്ഷീര കര്ഷകതര തതാഴിലുറപ്പില് ഉള്ക്തപ്പടുത്തണം 

5 എല്ലാവര്ക്കും 100 തതാഴിലുകള്ക് ലഭിക്കണം 

6  തതാഴില് തചയതാല് പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിനുള്ളില് തതാഴിലാളികള്ക്ക്ക ്

കെലി  ലഭിക്കണം 

7 തതാഴിലുറപ്പ് ദവതനം 500 രെപയാക്കണം 

8 തതാഴില്  സ്ഥലത്ത ്ഗ്പവര്ത്തി സ്ഥല തസൗകരയങ്ങള്ക്  ഏര്തപ്പടുത്തണം 

9  മസ്റ്റര്  ദറാളുകളില്   ൈസന് ദരഖതപ്പടുത്തുന്ന ദകാളം കുറച്ചുകെടി 

വലുതാക്കണം 

10 തതാഴിലുറപ്പ് തതാഴിലാളികള്ക്ക്ക് തപന്ഷന്  അനുവദിക്കണം  

11 വിളതവടുപ്പ് തതാഴിലുറപ്പില്  ഉള്ക്തപ്പടുത്തണം  

12 ഭെഗ്പകൃതി അനുസരിച്ച് ഗ്പവര്ത്തികള്ക്  നല്കണം  

അദ്ധയക്ഷൻ  : ആറെണി ദതാമസ് മാന്നാത്ത്    

BRP  കടപ്പന  :  ആഷ പി തി  

VRPs         :  മാനുഷ ബാബു, എമില് എല്സാ ദതാസ,് അലീന ദതാസഫ,് 

അല്ദഫാന്സ ദദവസയ, അനു ലാലിച്ചന്, തലസിംഗ് വിനീത, നിഖില് 

സുഭാഷ്, രശ്മി  P, ദടാംസി ദതാമസ,് വിശാല് വി ദതാര്ത,് തുഷാര ഷാതി, 

ദസാണിയാദമാള്ക്, അസീന നാസര്, അനുഗ്പിയ P  B, അനുദമാള്ക് K .S. 

 

 

 


