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              മഹാത്മാ ഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി 

ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്റ് റിദപ്പാര്്ടട ്

                                                   വാർഡ ്-6  ദതർഡ്്യാമ്്പ 

                                                  പാമ്പാടുുംപാറ  ഗ്ഗാമപഞ്ചായത്്ത 

തെടുും്ണ്ടും  ദലാക്ക ്

ഇടുക്കി  ജില്ല . 

                                      ഗ്ഗാമ ഭ തീയ്യതി: 08 -11-2019 

                    മയും:2 pm  സ്ഥലും: ജി.എല്.പി.എ  ് ദതർഡ്്യാമ്പ്    

തയ്യാറാക്കിയത ്

           ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്റ ത ാസ റ്റി ദ്ര്ടളയുതട ഇടുക്കി ജില്ലാ  

ടീും 

തെടുങ്കണ്ടും ദലാക്്ക BRP തെല്ല ദജാ ് 

                                   വിദല്ലജ്  റിദ ാഴ് സ് ദപഴ് സൺ ്  

             അര്ടുൺ ദയശുോ ് ,ആതിര്ട  തയൻ, െിത എ ് ൊയർ  

 

                               ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്റ് ത ാസ റ്റി ദ്ര്ടളും                                                                                                                                                                                                                                                                                              

             2þmw-\ne, kn.-U-»yp.kn _nÂUnw-Kvkv,-  FÂ.-Fw.-Fkv 

tIm¼u-v,-    ]m-f-bw,- hn-Imkv `h³(-]n.-H), Xncp-h-\-´-]p-cwþ695033, 

t^m¬ \¼À : 0471-2724696. Cþ-sa-bnÂ: keralasocialaudit@gmail.com 
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ആമുഖും 

ഇന്ത്യയിൽ സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങളുടെ ട ാഴിൽ ടെയ്യുവാനുള്ള 

അവകാശടെ  സംരക്ഷിച്ചു നിലനിർെുന്ന ിനായി ഇന്ത്യൻ 

പാർലടെൻറ് അംഗീകരിച്്ച ടരപസിഡൻറ് ഒപ്പുടവച്്ച 2005  ടസപ് റ്റംബർ 

ൊസം 5 -)o   ിയ ി  ദേശിയ രഗാെീണ ട ാഴിൽ ഉറപ്പ് നിയെം നിലവിൽ 

വന്നു. ഇ ിൻ്്ടറ അെിസ്ഥാനെിൽ  രഗാെരപദേശെ ്  ാെസിക്കുന്ന 

ഏട ാരു കുെുംബെിനും ഒരു സാമ്പെിക വർഷം  100 േിവസടെ 

അധിക ട ാഴിൽ േിനങ്ങൾ ഉറപ്പു വരുെുന്ന ിനാണ ് 

"െഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയരഗാെീണ ട ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ി" 

ആവിഷ്കരിക്കടപ്പട്ട ്. 

 ഗ്പ്ൃതി  വിഭവ പര്ടിപാലെത്തിലൂതട ഓദര്ടാ ഗ്പദേശത്തിൻ്്തറയുും 

വിഭവാടിത്തറ ശക്തമാക്കു്,വര്ടൾച്ച,മതണാലിപ്പ,്തവള്ളതപാക്കും, 

വെെശീ്ര്ടണും  തുടങ്ങിയ പാര്ടിസ്ഥി് ഗ്പശ്നങ്ങളില് െിന്ുും 

 ുംര്ടക്ഷണും െല്്ുന്തിലൂതട ഉതപാേെും ഉതപാതെദക്ഷമത എന്ിവ 

വർദ്ധിപ്പിക്കു്,ഗ്്രിശാക്തീ്ര്ടണും ,േുർബല വിഭാഗങ്ങളൂതട ഉന്മെും  

,ഉതപാേെപര്ടമായ  ആ്രി്ൾ  ൃഷ്ടിക്കുന്തിലൂതട ോര്ടിഗ്േയ 

ലഘൂ്ര്ടണും എന്നിവ ഈ പദ്ധ ിയുടെ ലക്ഷയൊണ്.     

 വിദശഷ്ത്ൾ 

 

 നിയെെിൻടറ പിൻബലെുള്ള അവകാശാധിഷ്ഠി  പദ്ധ ി. 

  രഗാെപഞ്ചായെ് രപദേശെ്     ാെസിക്കുന്ന        18 വയസ്സ് പൂർെിയായ 

ഏട ാരാൾക്കും പദ്ധ ിയിൽ പങ്കാളിയാകാം 

 ര്രീക്കും പുരുഷനും  ുലയ ദവ നം . 

 പരിസ്ഥി ി സംരക്ഷണം കാർഷിക ദെഖലയിടല അെിസ്ഥാന 

സൗകരയ വികസനം എന്നിവയ്ക്്ക െുൻഗണന. 

 ട ാഴിലാളികൾ  ടന്ന രപവർെികൾ കടെെുകയും 

ആസൂര ണടെ സഹായിക്കുകയും ടെയ്യുന്നു. 

 ആസൂര ണെിലും നിർവഹണെിലും  ികഞ്ഞ സു ാരയ . 

 കരാറുകാദരാ  ഇെനിലക്കാദരാ ഇല്ല. 
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 ടപാ ുജന പങ്കാളിെദൊടെ ദലബർ ബഡ്ജറ്റ്. 

 ബാങ്ക്, ദപാദറാഫീസ് വഴി ൊര ം ദവ ന വി രണം 

 ര്രീകൾക്്ക െുൻഗണന. 

 കമ്പയൂട്ടർ ശ ംഖല വഴിയുള്ള ദൊണിറ്ററിംഗ് സംവിധാനം 

 രഗാെസഭ പദ്ധ ി ഓഡിറ്റ് ടെയ്യുന്നു 

.   

ദേശീയ രഗാെീണ ട ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ി രപകാരം രഗാെപഞ്ചായെ് രപദേശെ്  

നെപ്പിലാക്കുന്ന െുഴുവൻ രപവ െികളും  ദസാഷയൽ ഓഡിറ്റിങ്ങിനു 

വിദധയൊക്കണടെന്ന  17(2) വകുപ്പ് നിഷ്കർഷിക്കുന്നു . പദ്ധ ി 

രപവർെനടെപ്പറ്റിയും ടപാ ുധനം െിലവഴിക്കുന്ന ിടനപ്പറ്റിയും പൗര സെൂഹം 

നെെുന്ന  പരസയവും സവ രന്ത്വുൊയ പരിദശാധനയാണ് ആണ് ദസാഷയൽ ഓഡിറ്റ് 

അഥവാ സാെൂഹിക പരിദശാധന .ട ാഴിലുറപ്പ് നിയെരപകാരം വർഷെിൽ 

രെു വണ ദസാഷയൽ ഓഡിറ്റ് രഗാെസഭകൾ എല്ലാ വാർഡിലും ക  യൊയി 

നെദെെ ാണ്. ഓഡിറ്റിലൂതട അഴിമതി ഇല്ലാതാക്കുന്തിെുും 

 ുതാര്ടയത ഉറപ്പു വര്ടുത്തുന്തിെുും ്ാര്ടയക്ഷമത 

വർധിപ്പിക്കുന്തിെ്   ത്ഭര്ടണും ഉറപ്പാക്കുന്തിെുും 

്ഴിയുന്ു.പദ്ധതി പണും ശര്ടിയായ ര്ടീതിയില് ചിലവഴിച്ചിടുദണ്ടാ , 

പണും തചലവഴിച്ച്തുത്ാണ്ട ് പദ്ധതിയുതട ലക്ഷയും 

സ്വര്ടിച്ചിടുദണ്ടാ, ഗുണദഭാക്താക്കളുതട ജീവിതത്തില് 

ഗുണ്ര്ടമായുും  ്ാര്ടയമായ മാറ്റും ഉണ്ടായിടുടുദണ്ടാ  എന്ുും  

ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്റിുംഗിലൂതട  ്തണ്ടത്താൻ ്ഴിയുന്ു. 

സംസ്ഥാന സർക്കാർ  ദസാഷയൽ ഓഡിറ്റ് നെദെെ രീ ി സംബന്ധിച്്ച  ഉെരവ ്

പുറടപ്പെുവിച്ചിട്ടുെ്.ദസാഷയൽ ഓഡിറ്റ്  രഗാെസഭയുടെ വിജയം ജനപങ്കാളിെ  

ആണ്.ദസാഷയൽ ഓഡിറ്റ് രഗാെസഭയുടെ  ീയ ി, ദവേി എന്നിവ നിശ്ചയിച്ച 5 

േിവസം െുമ്പ് ജനങ്ങൾക്്ക വിവരം നൽകിയിരിക്കണം. പദ്ധ ി ആസൂര ണ്ണം. 

നിർവഹണം, ദൊണിറ്ററിംഗ്  ുെങ്ങി എല്ലാ വയ്ികളും ദസാഷയൽ ഓഡിറ്റ് 

രഗാെസഭയിൽ നിർബന്ധൊയും പടങ്കെുക്കണം.െഹാത്മാ ഗാന്ധി ദേശീയ രഗാെീണ 

ട ാഴിലുറപ്പ്പ ദ്ധ ിയിൽ  സുഗെവും സു ാരയവുൊയി ദസാഷയൽ ഓഡിറ്റ് 

നെെുന്ന ിന്  ദകരളെിൽ  സവ രന്ത് െുെ ലയുള്ള ദസാഷയൽ ഓഡിറ്റ് യൂണിറ്റ് 31 

-1- 2017 നിലവിൽവന്നു 

1.ര്ടീതിശാഗ്്രും 



4 
 

 

 ദസാഷയൽ ഓഡിറ്്റ റിദസാഴ് സ് സംഘം രപവർെി ഫയൽ പരിദശാധന, 

ഫീൽഡ് സന്ദർശനം, ട ാഴിലാളികളും ആയുള്ള അഭിെുഖം, എം. ഐ. എസ് 

പരിദശാധന എന്നിവടയ അെിസ്ഥാനൊക്കിയാണ് ദസാഷയൽ ഓഡിറ്റ് 

റിദപ്പാർട്ട്  യ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള .്  ാടഴ പറയുന്ന രീ ി അവലംബിച്ചാണ് ഈ 

റിദപ്പാർട്ട്  യ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള .് 

1. ഓഡിറ്്റ പ്ലാൻ  

1.1 ഓഡിറ്റ് പ്ലാൻ  യ്യാറാക്കൽ. 

1.2 ഓഫീസ് സന്ദർശന പരിപാെികൾ. 

2. അഭിമുഖും  

2.1 ടജ.പി.സി, ബി.ഡി.ഒ, പഞ്ചായെ് രപസിഡൻറ്, ജനരപ ിനിധികൾ, 

ടസരകട്ടറി & റാഫ്  

2.2 ദെറ്റ്, ട ാഴിലാളികൾ, കർഷകർ,  ട ാഴിലിന് ദപാകാെ ട ാഴിൽ 

കാർഡ് ഉെെകൾ 

3. ഫയല് പര്ടിദശാധെ  
3.1 ടപാ ു രപവർെികൾ, വയ്ിഗ  രപവർെികൾ. 

3.2  ദരഖകളുടെ ഉള്ളെക്കം - സു ാരയ , പരിപൂർണ്ണ .  

3.3 ഭരണസെി ിയുടെയും ഉദേയാഗസ്ഥരുടെയും കാരയരപാപ്രി. 

4. ഫീല്ഡ്  ന്ദർശെും, െിര്ടീക്ഷണും  

4.1 പൂർെിയായ ട ാഴിലിെം, നെന്നുടകാെിരിക്കുന്ന ട ാഴിലിെം. 

5. റഫറൻ  ്

5.1  വികസനദരഖ, വാർഷിക പദ്ധ ി ദരഖ, എംഐഎസ്, രജിററുകൾ. 

6. വിവര്ടങ്ങളുതട ദഗ്്ാഡീ്ര്ടണും 

6.1  ദരകാസ് ടവരിഫിദക്കഷൻ, അവസാനവട്ട െർച്ച 

7.   ്ര്ടട് റിദപ്പാർട് തയ്യാറാക്കല് 

രപ്രു   റിദപ്പാര്ട്ട് രഗാെസഭയുടെ  െര്ച്ചയ്ക്കും അംഗീകാരെിനുൊയി 

സെര്പ്പിക്കുന്നു. 

 

പാമ്പാടുുംപാറ   ഗ്ഗാമ പഞ്ചായത്ത ്

അടിസ്ഥാെ വിവര്ടങ്ങൾ 
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ജില്ല  : ഇെുക്കി       

ദലാക്ക ് : ടനെുംകെം   

 ാലൂക്ക ് :  ഉെുമ്പൻദൊല       

വാര ഡുകൾ  : 16    

വി്ര  ി  : 44.64  െ.കി.െീ. 

                                       പഞ്ചായത്്ത ഭൂപടും 

 

 

                         ഇെുക്കി ജില്ലയിടല ഉെുമ്പൻദൊല  ാലൂക്കിടല ടനെുങ്കെം 

ദ്ളാക്കിലാണ് പാമ്പാെുംപാറ രഗാെപഞ്ചായ ് സ്ഥി ി ടെയുന്ന ് . 1962 ൽ 

രൂപീക  ൊയ പഞ്ചായെിന് 44.64  െ.കി.െി വി്ര  ി ഉെ് .11370 ര്രീകളും  

11178 പുരുഷന്മാരും അെങ്ങുന്ന 22548 ഓളം ആളുകൾ വരുന്ന പാമ്പാെുംപാറ 

പഞ്ചായെിടല രപധാന വിളകൾ ഏലം ,കാപ്പി എന്നിവയാണ്.പഞ്ചായെിടല 

പല ഭാഗങ്ങളിലായി 13 രകിസ് യൻ പള്ളികളും 8 ദക്ഷര ങ്ങളും 2 െുസ്ിം 

പള്ളികളും സ്ഥി ി ടെയുന്നു.ഈ പഞ്ചായെിൽ ആടക 16 വാർഡുകൾ 

ആണ ് ഉള്ള .്കൂൊട  വളർന്നുവരുന്ന  ലെുറക്ക ് വിേയാഭയാസം 

ഉറപ്പുനല്കുന്ന ിനായി ്കൂ ളുകളും,ദകാദളജുകളും രപവർെിക്കുന്നു. 

                         പാമ്പാെുംപാറ  പഞ്ചായെിൽ ട ാഴിലുറപ്പുപദ്ധ ി നല്ല  

രീ ിയിൽ രപദയാജനകരൊയി നെക്കുന്നു. 4768 ട ാഴിൽ കാർഡുൊയി 9995 
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ട ാഴിലാളികളുെ്. 5333 ര്രീ ട ാഴിലാളികളും 480 പട്ടികജാ ിക്കാരും 121 

പട്ടിക വർഗക്കാരും ട ാഴിൽ പങ്കാളികളാണ.്ആടക 519 ട ാഴിൽ 

കുെുംബങ്ങൾക്ക ് 100 ട ാഴിൽ േിനങ്ങൾ ലഭിക്കുകയുൊയി.2018-19 

സാമ്പെിക വർഷെിൽ 1931171 ട ാഴിൽ േിനങ്ങളും അ ിലൂടെ  533003196 

 ുകയും ഈ പഞ്ചായെിന ് കൂലിയിനെിൽ ലഭിച്ചിട്ടുെ് എന്ന  ്

െനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു. 

തതാഴിലുറപ്്പ അടിസ്ഥാെ വിവര്ടങ്ങൾ 2018-19 

 പാമ്പാെുംപാറ 

പഞ്ചായെ്  

വാർഡ് 6 

ദ ർഡ്കയാമ്പ ്

ആടക ട ാഴിൽ കാര ഡുകൾ 4768 322 

ആടക ട ാഴിലാളികൾ  9995 692 

SC ട ാഴിൽ കാര ഡുകൾ 480 11(27) 

ST ട ാഴിലാളികൾ 121 2(6) 

 

                                  വാർഡ ് 6 ദതർഡ്്യാമ്പ്  

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

                                                       വാർഡ്   ഭൂപടും  
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 വളതര്ട െല്ല ര്ടീതിയില് തതാഴിലുറപ്പ ്പദ്ധതി െടക്കുന് ഒര്ടു വാർഡാണ ്

പാമ്പാടുുംപാറ  പഞ്ചായത്തിതല വാർഡ ് 6. വർക്ക ് സ റ്റ ്

്ണക്കെു ര്ടിച്ചു ഏ്ദേശും 6205  തതാഴില് േിെങ്ങൾ ലഭിക്കു്യുും 

അതിലുതട 1712580 തു് ്ൂലിയായി ലഭിക്കു്യുും ഉണ്ടായി.55 ളും  

തതാഴിലാളി്ൾക്ക് 100 ല് ്ൂടുതല് തതാഴില് േിെങ്ങൾ ലഭിച്ചതായി 

്ാണാൻ  ാധിച്ചു.  അഗൻവാടി, ്കൂ ൾ ,ആശുപഗ്തി , , എന്ിവയാണ ്

തപാതുസ്ഥാപെങ്ങൾ. 

 

അവ്ാശാധിഷ്ടിത െിര്ടീക്ഷണങ്ങൾ: 

െഹാത്മഗാന്ധി ദേശീയ രഗാെീണ ട ാഴിലുറപ്പ് നിയെെിലൂടെ രഗാെീണ 

ജന യ്ക്ക് ട ാഴിൽ നല്കടപെുന്നദ ാടൊപ്പം അവരുടെ പെു 

അവകാശങ്ങളും സംരക്ഷിക്കടപെുന്നു.ദസാഷയൽ ഓഡിറ്റിലൂടെ 

രപവ െികളുടെ പരിദശാധനയും അദ ാടൊപ്പം ട ാഴിലാളികളുടെ 

പെവകാശങ്ങളും സംരക്ഷിക്കടപെുന്നുടവന്നും വിലയിരുെുന്നു. 

 

1.തതാഴില് ്ാർഡ് ലഭിക്കാെുള്ള അവ്ാശും; 

 ട ാഴിൽ കാർഡ ് ഒരു ആധികാരിക ദരഖയാണ്. െഹാത്മാ ഗാന്ധി 

ദേശീയ രഗാെീണ ട ാഴിലുറപ്പ് നിയെെിടല ടഷഡയൂൾ 2 രപകാരം ട ാഴിൽ 

കാർഡിന് അദപക്ഷ നൽകുന്ന കുെുംബങ്ങൾക്ക് 15 േിവസെിനകം  ികച്ചും 

ടസൗജനയൊയി ട ാഴിൽ കാർഡ ് ലഭയൊക്കണടെന്ന് അനുശാസിക്കുന്നു. 

കൂൊട  ക  യൊയ ഇെദവളകളിൽ കാർഡ ് ടസൗജനയൊയി പു ുക്കി 

നൽദകെ ുൊണ്. ട ാഴിലുറപ്പ് നിയെരപകാരം ട ാഴിൽ കാർഡ ്കകവശം 

ടവക്കാനുള്ള അധികാരം ഉെെകൾക്ക് ൊര ൊണ്, നിർവഹണ ഏജൻസിദയാ 

ദെറ്റുൊദരാ െറ്റുള്ളവദരാ കകവശം ടവക്കുവാൻ പാെുള്ള ല്ല. 

 

വാർഡിതല തതാഴിലാളി്ൾക്ക് 2019-20  ാമ്പത്തീ് വര്ട്ഷ്ും 

ഉപദയാഗിക്കുന്തിൊയി പുതിയ തതാഴില് ്ാർഡ ് ലഭിച്ചിടുണ്ട.് 

എന്ാല്  ൗജെയമായി ലഭയമാദക്കണ്ട തതാഴില് ്ാർഡിെ്  ദഫാദടാ 

എടുക്കുന്തിെു ദവണ്ടി തതാഴിലാളി്ൾക്ക് തചലവ് വന്ിടുതണ്ടന്്  

അവദര്ടാട്  ും ാര്ടിച്ചദപ്പാൾ അറിയാൻ ്ഴിഞ്ഞു.  

 

2.തതാഴില് ആവശയതപ്പടാെുള്ള അവ്ാശും; 

 

ട ാഴിൽ കാർഡുള്ള അവിേഗദ്്ധ കായിക ട ാഴിൽ ടെയ്യാൻ  യ്യാറുള്ള  

ഏട ാരു കുെുംബെിനും  ഓദരാ സാമ്പെിക വർഷവും 100 േിവസടെ 
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അവിേഗ് ധ കായിക ട ാഴിലിന് അവകാശെുെ്, ട ാഴിൽ ആവശയടപ്പട്ട ് 

അദപക്ഷ നൽകിയാൽ കകപ്പറ്റു രശീ ് നൽകുകയും 15 േിവസെിനകം 

ട ാഴിൽ  ലഭയൊക്കണടെന്നും നിയെെിൽ രപ ിപാേിക്കുന്നു. 

ഫയലില്  ൂക്ഷിച്ചിടുള്ള തതാഴില് അദപക്ഷ്ൾതക്കാപ്പും സ്പ്പറ്റു 

ര്ട ീത് െല്്ിയതിത ക ത്ൗണ്ടർ സ്ലിപ് ്ാണാൻ  ാധിച്ചു. ഗ്ഗൂപ്പ ്

ആയിടുള്ള തതാഴില് അദപക്ഷ ദമറ്റ ്മാർ ഗ്ഫണ്ട ്ഓഫീ  ്വഴി െല്്ി 

തര്ട ീത ്സ്പറ്റാറുതണ്ടന്് മെ ിലാക്കാൻ  ാധിച്ചു. ത ൊഴിലൊളികൾ 

ആര ും  തെ ആവശ്യമ ള്ള സമയത്ത  ഫ്രണ്ട് ഓരീസ് വഴി ത ൊഴിലിന് അപേക്ഷ 

നൽകൊറിലല 

 

3.തതാഴില് അെുവേിച്ചത്  ുംബന്ധിച്ച്; 

ട ാഴിലുറപ്പ് നിയെരപകാരം ട ാഴിൽ ആവശയടപ്പട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ 15 

േിവസെിനകം ട ാഴിൽ ലഭയൊക്കനടെന്നുെ്. വാർഡിടല 

ട ാഴിലാളികൾക്ക ് ട ാഴിൽ ആവശയെുള്ള സെയങ്ങളിൽ  അദപക്ഷ 

സെർപ്പിക്കുന്ന െുറയ്ക്ക് 15 േിവസെിനകം ട ാഴിൽ അനുവേിടക്കെ ുെ്.  

 തതാഴില് ആവശയതപ്പട് േിവ ങ്ങക്കുള്ളില് തതാഴില് ലഭിക്കാറില്ല 

എന്ാണ് തതാഴിലാളി്ളില് െിന്് അറിയാൻ ്ഴിഞ്ഞത്. 

4.തതാഴിലില്ലായമ ദവതെും; 

ട ാഴില ് ആവശയടപ്പട്ടു കഴിഞ്ഞാല ് 15 േിവസെിനകം 

ട ാഴില ് ലഭയൊക്കാെപക്ഷം ട ാഴിലില്ലായമ ദവ നം 

ലഭിക്കാന ്അവകാശെുെ്.   ട ാഴില ്ആവശയടപ്പട്ട  ീയ്യ ി െു ല ്ആേയടെ 

30 േിവസം കൂലിയുടെ 25% ( 271 കൂലി രപകാരം 67 രൂപ 75 കപസ)  ുകയും 

 ുെരന്്ന ് 100 േിവസ ട ാഴില ്  പൂരെ്ിയാകുന്ന  ് വടരയുള്ള 

േിവസങ്ങളില ്കൂലിയുടെ 50%( 271കൂലി രപകാരം 135 രൂപ 5 കപസ)   ുകയും 

ട ാഴിലാളികളക്്ക ്ലഭിക്കണം. 

തതാഴിലാളി്ളില്  െിന്ുും ദചാേിച്ചു മെ ിലാക്കാൻ  ാധിച്ചത്  

തതാഴില് ആവശയതപ്പട ്   േിവ ത്തിെുള്ളില് തതാഴില് ലഭിക്കുന്ില്ല 

എന്ാണ് തതാഴിലില്ലായിമ ദവതെും ലഭിക്കുന്തിെുള്ള െിയമ 

െടപടി്തള ്ുറിച്ച് തതാഴിലാളി്ൾക്ക് വയക്തമായ ധാര്ടണ 

ഉണ്ടാക്കാൻ  ാധിച്ചു 

5.തഷ്ല്ഫ ്ഓഫ് ദഗ്പാജ്്റ്റ്   ുംബന്ധിച്ച;് 

നിയെം അനുശാസിക്കുന്ന രപകാരം ട ാഴിലാളികൾക്ക ് ട ാഴിൽ 

കടെെുന്ന ിനും ആസൂര ണം ടെയ്യുന്ന ിനുെുള്ള അവകാശം ഉെ.് 
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 തഷ്ല്ഫ് ഓഫ് ദഗ്പാതജക്ടിതെ  ്ുറിച്ച ്ആർക്കുും തതന് വയക്തമായ 

ധാര്ടണ ഉണ്ടായിര്ടുന്ില്ല. തഷ്ല്ഫ് ഓഫ ് ദഗ്പാതജക്ടില്  

തതാഴിലാളി്ളുതട പങ്കാളിത്തും ഉറപ്പുവര്ടുത്തുന്തിെുള്ള 

െടപടി്ൾ  വീ്ര്ടിദക്കണ്ടതാണ്. 

6.യാഗ്താ തചലവ്  ുംബന്ധിച്ച്; 

ട ാഴിലാളികൾക്ക ്  ാെസ സ്ഥലെുനിന്നും 5 കിദലാെീറ്റർ െുറ്റളവിൽ 

ട ാഴിൽ ലഭിക്കുവാനുള്ള അവകാശെുെ്, രപ്രു   പരിധിക്കു പുറെു  

ട ാഴിൽ ടെദയ്യെ സാഹെരയം ഉൊവുകയാടണങ്കിൽ യാ ാ ബെയായി 

കൂലിയുടെ 10%  ുക നിലവിടല കൂലി രപകാരം  27 രൂപ 10 കപസ രപവ െി 

േിവസങ്ങളിൽ ലഭയൊക്കണം. ഓദരാ വാർഡിലും കടെെിയിട്ടുള്ള 

രപവ െികൾ പൂർെീകരിച്ച ദശഷം ൊര ദെ വാർഡിന് പുറെു 

ട ാഴിലാളികൾക്ക് രപവ െി അനുവേിക്കാൻ പാെുള്ളൂ. 

വാർഡിതല തതാഴിലാളി്ൾ 5 ്ിദലാമീറ്റർ പര്ടിധിക്കപ്പുറും 

തതാഴിലുറപ്പ് ഗ്പവൃത്തി തചയരില്ല എന്ാണു തതാഴിലാളി്ളില് 

െിന്ുും മെ ിലാക്കാൻ ്ഴിഞ്ഞത്. 

7.ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലതത്ത  ൗ്ര്ടയങ്ങൾ   ുംബന്ധിച്ച;് 

 

ട ാഴിലിെങ്ങളിൽ ലഭിദക്കെ അെിസ്ഥാന സൗകരയങ്ങളായ  രപഥെ ശുരശൂഷാ 

സംവിധാനങ്ങൾ, വിരശെ സെയടെ  ണൽ സൗകരയം,കുെിടവള്ളം, അപകെ 

സാധയ യുള്ള രപവ െികളിൽ ഏർടപ്പെുദമ്പാൾ സുരക്ഷാ സാെരഗികൾ    

എന്നിവ ദ ാഴിലുറപ്പു നിയെരപകാരം നിർവഹണ ഏജൻസി വഴി 

ട ാഴിലാളികൾക്ക് സൗജനയൊയി ലഭയൊദക്കെ ുെ്. 

തതാഴിലിടങ്ങളില് ലഭയമാദക്കണ്ട  അടിസ്ഥാെ ൗ്ര്ടയങ്ങളായ 

ഗ്പഥമ ശുഗ്ശൂഷ് ്ിറ്്റ ഇതല്ലന്ാണ് അറിയാൻ ്ഴിഞ്ഞത്.തണല് 

 ൗ്ര്ടയും , ്യ്യുറ്ൾ, ബൂട് എന്ിവ തതാഴിലാളി്ൾ തതന് 

 ുംഘടിപ്പിക്കു്യാണ്.  

 

8.ദവതെും ലഭയമാക്കുന്ത്  ുംബന്ധിച്ച്; 

ട ാഴിലുറപ്പ് നിയെെിൽ ത ക്ഷൻ 3(2) രപകാരം െറർ ദറാള് കാലാവധി 

കഴിഞ്ഞു 15 േിവസെിനകം ട ാഴിലാളികളുടെ എടക്കൗെിൽ കൂലി 

ലഭിക്കുവാൻ അവകാശെുെ്. 

 

 ഗ്പ്രു ത േിവ  പര്ടിധിക്കുള്ളില് ്ൂലി ലഭിക്കാത്ത  ാഹചര്ടയും  

ഓഡിറ്്റ ് ാലയളവില് ഉണ്ടായിടുണ്ട്, െിർവഹണ ഏജൻ ിയില് 

െിന്ുള്ള വീഴ് ചയതല്ലങ്കിലുും ്ൂലി സവ്ിയതിെുള്ള െഷ്ട പര്ടിഹാര്ടും 
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ലഭിക്കു്ദയാ അതിെുദവണ്ടി തതാഴിലാളി്ൾ പര്ടാതിതപ്പടു്ദയാ 

തചയരിടില്ല.  

9. പര്ടാതി പര്ടിഹാര്ടും  ുംബന്ധിച്ച്; 

ട ാഴിലുറപ്പുൊയി ബന്ധടപ്പട്ട ഏട ങ്കിലും കാരയെിൽ പരാ ിയുൊകുന്ന 

പക്ഷം ആയ ് ദരഖാെൂലം പഞ്ചായെിൽ പരാ ിടപ്പൊവുന്ന ാണ്, രപ്രു   

പരാ ികൾ സവീകരിച്ചു  പരാ ിക്കാരന് കകപ്പറ്റു രസീറ്റ് നൽകുകയും  

പരൊവധി 7 േിവസ പരിധിക്കുള്ളിൽ അദനവഷിച്ചു പരാ ിക്കാരന് െറുപെി 

നൽദകെ ാണ്. പരാ ികൾ അറിയിക്കുന്ന ിനുള്ള ദൊൾ രഫീ നമ്പർ 

ടപാ ുജനങ്ങൾക്ക ് കാണാവുന്ന രീ ിയിൽ പഞ്ചായെ് ഓഫീസിൽ 

രപേർശിപ്പിടക്കെ ുെ് .  

 

പദ്ധതിയുമായി ബന്ധതപ്പട പര്ടാതി്ൾ െല്്ിയതായി വാർഡ ്

 ന്ദർശെത്തിത ക ഭാഗമായി അറിയാൻ  ാധിച്ചിടില്ല.പര്ടാതി  

തര്ടജിെറിതെ പറ്റി തതാഴിലാളി്ളില് പലർക്കുും അറിവില്ലായിര്ടുന്ു. 

എന്ാല്  തതാഴിലാളി്ൾക്കു ്ൂലി താമ ിച്ചു ്ിടുന്തിലുും, 

ആവശതപ്പടുന്  മയത്തു തതാഴില് ലഭിക്കുന്ില്ല എന്ുും 

ആവശയമായ അടിസ്ഥാെ  ൗ്ര്ടയങ്ങൾ ്ിടുന്ില്ല എന്ുും 

പര്ടാതി്ൾ െിലവില് ഉണ്്ട. 

 

10.ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്റ െടത്തുന്ത്  ുംബന്ധിച്ച്; 

 

 ദ ാട ാഴിലുറപ്പ് നിയെെിടല ടസക്ഷൻ 17(2) രപകാരം  ട ാഴിലുറപ്പിൽ 

ഏടറ്റെുെ രപവ െികൾ ഓദരാ 6 ൊസ കാലയളവിലും ദസാഷയൽ ഓഡിറ്റ ്

നെദെെ ുെ്. ഏടറ്റെുെു ടെയര രപവ െികളുടെ സമ്പെീകവും, 

ഗുണനിലവാരങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച ുൊയ വിവരങ്ങളും പദ്ധ ി 

നിർവഹണവുൊയി ബന്ധടപ്പട്ട  കാരയങ്ങളും  ദസാഷയൽ ഓഡിറ്റ ്

നെെുന്ന ിൽ പങ്കാളികളാവുന്ന ിനു ട ാഴിലാളികൾക്കും ഓദരാ പൗരനും  

അവകാശെുെ്. 

 

ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്റ ്െടത്തുന്തിത ക ഭാഗമായി തതാഴിലാളി്ൾ, ദമറ്റ,് 

ഗുണദഭാക്താക്കൾ എന്ിവർ ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങൾ 

അളതവടുക്കുന്തിലുും വിവര്ടങ്ങൾ ലഭയമാക്കുന്തിെുും 

പങ്കാളി്ളായിടുണ്ട് 

ഫയല്പര്ടിദശാധെയുമായി ബന്ധതപ്പട വിലയിര്ടുത്തലു്ൾ 

 ട ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ിയിൽ ഏടറ്റെുക്കുന്ന രപവ െികളുടെ ഫയലുകളിൽ 

ഉൊയിരിദക്കെ രപധാനടപ്പട്ട 22 ദരഖകടള കുറിച്ച ് വാര്ഷിക ൊറർ 

സരക്്കുലറിൽ ക  യൊയ നിർദേശങ്ങൾ നല്കുന്നുെ്. ഈ ഫയൽ പരിദശാധന 

വിവരങ്ങൾ സു ാരയ അപ്ലിദക്കഷൻ വഴി അദപ്പാൾ  ടന്ന ഓൺകലനായി 

അപ് ദലാഡ് ടെയ്യടപ്പെുന്ന ാണ.് 
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1.്വർ ദപജ ്

ഒരു രപവ െിയുടെ അെിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ രപവ െി ഫയലിടറെ കവർ 

ദപജിൽ ഉൾടക്കാള്ളിക്കന്നടെന്നും അ ിനായി രപദ യക ൊ  കയും  

ൊറർ സർക്കുലറിൽ നിർദേശിക്കുന്നുെ്.  

ആെുവല് മാെർ  ർക്കുലർ ഗ്പ്ാര്ടമുള്ള ്വർ ദപജ് 

പര്ടിദശാധിച്ച17ഫയലു്ളിലുും്ാണാൻ ാധിച്ചു.എന്ിര്ടുന്ാലുുംഷ്

ത്ല്ഫ് ഓഫ് വർക്ക് െമ്പർ , എത്്്പൻഡിച്ചർ ,ജിദയാ ടാഗിുംഗ ്

എന്ിവ ഉണ്ടായിര്ടുന്ില്ല . ജെ്ിയ ഭാഷ്യിലുള്ള ്വർ ദപജ ്

ഫയലു്ളില് ്ാണാൻ  ാധിച്ചു അത് അഭിെന്ദെും അർഹിക്കുന് 

ഗ്പവർത്തി ആണ്. 

2.തചക്ക് ലിെ് 

ഫയലിൽ ഉൾടകാള്ളിച്ചിട്ടുള്ള ദരഖകളുടെ  ദപജ ് നമ്പർ ദരഖടപ്പെുെിയ 

ടെക്ക ്ലിറ ്ഫയലിൽ സൂക്ഷിദക്കെ ുെ്, അ ിനായി രപദ യക ൊ  കയും  

ൊറര ്സർക്കുലറിൽ നിർദേശിക്കുന്നുെ്.   

പര്ടിദശാധിച്ച ഫയലു്ളില് തചക്ക് ലിെ് ഉണ്ടായിര്ടുതന്ങ്കിലുും 

പൂർണമല്ലായിര്ടുന്ു . 

3.ആക്ഷൻ പ്ലാൻ ദ്ാപ്പി 

ഏടറ്റെുക്കുന്ന രപവ െികൾ ആക്ഷൻ പ്ലാനിൽ ഉൾടപ്പട്ട ും ടഷല്ഫ ്ഓഫ ്

ദരപാജക്റ്റിൽെുറനണനാ രകെെിൽ ഉള്ള ുൊയിരിക്കണ ടെന്നുെ്,രപ്രു   

രപവ െി ടഷല്ഫ ് ഓഫ് ദരപാജക്റ്റിൽ ഉൾടപ്പെുന്ന ദപജിടറെ ദകാപ്പി 

ഫയലിൽ സൂക്ഷിക്കണം . 

ആക്ഷൻ പ്ലാൻ ദ്ാപ്പി പര്ടിദശാധിച്ച ഫയലു്ലില് ഒന്ിലുും 

്ാണാൻ  ാധിച്ചില്ല. 

4.ജെ ീ്യ എ്കിദമറ്്റ 

സാധാരണക്കാരായ ഏട ാരാൾക്കും െനസ്സിലാകുന്ന രീ ിയിൽ 

രപാദേശിക ഭാഷയിലുള്ള എറിദെറ്റ് ,ഫയലിലും രപവ െി സ്ഥലെും 

ലഭയൊദക്കെ ുെ്. 

ഗ്പാദേശി് ഭാഷ്യില് ഉള്ള ജെ്ീയ എെിദമറ്റ ് ്ാണാൻ 

 ാധിച്ചില്ല.എെിദമറ്റ ് ത ക ദ്ാപ്പി ത ്യൂര്ടില് െിന്ു എടുത്തു 

 ൂക്ഷിച്ചിടുണ്ട.്ദഗ്ഡായിങ ്ആൻഡ ്ഡിസ ൻ എെിദമറ്റ ്ണ ്ഒപ്പും 

്ാണാൻ  ാധിച്ചില്ല.ഈ ദര്ടഖ്ളില്  ാദങ്കതി് അെുമതി 
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െല്്ുന് എല്ല ഉദേയാഗ ഥ്ര്ടുും ഒപ്പുും  ീല് ,തീയതി എന്ിവ 

്ൃതയമായി ദര്ടഖതപ്പടുദത്തണ്ടതാണ.് എല്ലാ ഫയലു്ദളാതടാപ്പും 

 ർദവ ഡാറ്റ ്ാണാൻ  ാധിച്ചു. 

5. ാദങ്കതി്ാെുമതി 

ഓദരാ രപവ െിക്കും രപദ യകം  യ്യാറാക്കുന്ന എറിദെറ്റ ് സാദങ്ക ിക 

വിേഗ് ധര ്അെങ്ങുന്ന കമ്മറ്റി പരിദശാധിച്ച് അംഗീകാരം ലഭിച്ചാൽ ൊര ദെ 

രപവ െിക്ക ് അനുെ ി നലക്ാവൂ, ആയ ിടറെ ദകാപ്പി ഫയലിൽ 

സൂക്ഷിദക്കെ ുെ്. 

 ാദങ്കതി്ാെുമതി ലഭിച്ചതിത ക ദ്ാപ്പി എല്ലാ ഫയലു്ളിലുും 

 ൂക്ഷിച്ചിടുണ്ട.്ത ഗ്്ടറിയുതട ഒപ്പ ് , ീല്,തീയതി എന്ിവ 

്ാണാൻ ആതയങ്കിലുും എല്ലാ ഫയലു്ളിലുും ഇല്ലായിര്ടുന്ു.ഇത ്

്ൃതയമായി ഉണ്ടാദവണ്ടതാണ.് 

6.ഭര്ടണാെുമതി 

ഓദരാ രപവ െിക്കും രപദ യകം  യ്യാറാക്കുന്ന എറിദെറ്റ ് പരിദശാധിച്ച ്

രപ്രു   രപവ െികള്ക്ക ് ഭരണസെി ിയുടെ അംഗീകാരം ലഭിച്ചാൽ 

ൊര ദെ രപവ െിക്ക ് അനുെ ി നല്കാവൂ, ആയ ിടറെ ദകാപ്പി ഫയലിൽ 

സൂക്ഷിദക്കെ ുെ്. 

ഭര്ടണാെുമതി ലഭിച്ചതിത ക ദ്ാപ്പി എല്ലാ ഫയലു്ളിലുും 

 ൂക്ഷിച്ചിടുണ്ട.്ത ഗ്്ടറി യുതട ഒപ്പ ് , ീല്,തീയതി എന്ിവ 

്ാണാൻ ആതയങ്കിലുും എല്ലാ ഫയലു്ളിലുും ഇല്ലായിര്ടുന്ു.ഇത ്

്ൃതയമായി ഉണ്ടാദവണ്ടതാണ്. 

7.്ാൻദവർജൻ  ്വിവര്ടങ്ങൾ  

സരക്്കാരിടറെ ഏട ങ്കിലും വകുപ്പുകളുടെ (വനംവകുപ്പ,്ക ഷി വകുപ്പ,് 

െ ഗസംരക്ഷണവകുപ്പ.്..) പദ്ധ ികള ് ട ാഴിലുറപ്പ ് പദ്ധ ിദയാടൊപ്പം 

സംദയാജിച്ച ് നെപ്പാക്കുകയാടണങ്കില ് ആയ ിടറെ ദരഖകൾ ഫയലിൽ 

സൂക്ഷിദക്കെ ുെ്. 

പര്ടിദശാധിച്ച ഗ്പവർത്തി്ൾ  ര്ടക്്കാര്ടിത ക  മദറ്റതതങ്കിലുും 

വ്ുപ്പു്ളുമായി  ുംദയാജിച്ചു െടത്തുന് ഗ്പവർത്തി്ൾ 

അല്ലാത്തതുത്ാണ്ട് ഈ  ദര്ടഖ്ൾ ഫയലില് ബാധ്മല്ല.     

8. തതാഴില് അദപക്ഷ 

ട ാഴിൽ ആവശയടപ്പട്ടു ടകാെ്  വയ്ിഗ ൊദയാ രഗൂപ്പാദയാ അദപക്ഷ 

സെരപ്്പിക്കുന്ന ിനു അന്നവൽ  ൊറര ് സരക്്കുലറില് രപദ യക 

ൊ  കയിലുള്ള അദപക്ഷാ ദഫാറം ട ാഴിലാളികള്ക്ക ്

ലഭയൊക്കാന ് നിദര േശിക്കുന്നുെ്. ഇ  ് രപകാരം കുറഞ്ഞ  ് 14 േിവസം 
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 ുെര്ച്ചയായി ദജാലി ടെയ്യുന്ന ിന ് അദപക്ഷ നദല്കെ ുെ്, ദജാലി 

ആവശയെുള്ള കാലയളവിടല   ീയ ികൾ ഉൾടപ്പടെ 

ഇ ില ് ദരഖടപ്പെുെി നല്കു കയാണ് ദവെ  ്  

തതാഴില് ആവശയതപ്പടുത്ാണ്ടുള്ള അദപക്ഷ എല്ലാ 

ഫയലു്ളിലുും ്ാണാൻ  ാധിച്ചു. ഇതില് തതാഴിലാളി്ളുതട 

ദപര്ട് ,ഒപ്പ് ,തതാഴില് ആവശയതപ്പട തിയതി എന്ിവതയല്ലാും  

അദപക്ഷയില് ഉൾതപ്പടുത്തിയിര്ടുന്ു. 

9.വർക്ക ്അദലാദക്കഷ്ൻ 

അദപക്ഷ ലഭിക്കുന്ന െുറയ്ക്ക ്  ആവശയടപ്പട്ട  ീയ്യ ികളില ്  ടന്ന 

ട ാഴിലാളികടള െുറനണനാ രകെെിലുള്ള 

രപവ െികളില ് ഉൾടപ്പെുെുകയും െറരദ്റാള ്  യ്യാറാക്കുന്ന ിനുള്ള 

നെപെികളക്്ക ് ശുപാര ശ ടെയ്യുകയും ദവണം. രപ്രു   

രപവ െിയില ് ഉടളപ്്പട്ടവരക്്ക ് ഈ ലിറിടറെ അെിസ്ഥാനെില ് െുറകൂ ട്ടി 

വിവരങ്ങള ്നല്കു കയും ദവണം. 

തതാഴില ്അെുവേിച്ചു ത്ാണ്ടുള്ള വർക്ക ്അദലാദക്കഷ്ൻ  ദര്ടഖ  

പര്ടിദശാധിച്ച ഗ്പവൃത്തി്ളുതട ഫയലില ്്ാണാെ്  ാധിച്ചില്ല.  

10.മെര്ട ്ദറാള ്

ഓദരാ രപവ െിയിദലക്കും പഞ്ചായെില ് നിന്നും നിർദേശിച്ചവരുടെ 

ദപര ്വിവരങ്ങള ്ഉൾടപ്പെുെി ദലാക്ക ്ദരപാരഗാം ഓഫീസില് നിന്നുൊണ ് 

ദരപാരഗാം ഓഫീസര ് സാക്ഷയടപ്പെുെിയ െറര ് ദറാള ് ദകാപ്പി 

പഞ്ചായെില ് എെിക്കുന്ന .് പഞ്ചായെില ് നിന്നും നിർവ്വഹണ 

ഉദേയാഗസ്ഥന ് സാക്ഷയടപ്പെുെുന്ന െുറയ്ക്ക ് ഓദരാ രപവ െിക്കും 

െുെ ലടപ്പെുെിയ ദെറ്റ്ൊരക്്ക ് െറര് ദറാള ് കകൊറാവുന്ന ാണ.് 

െറര ് ദറാള ് രപകാരം അനുവേിച്ച  ീയ്യ ികളില ് ൊര ദെ രപ്രു   

രപവ െിയില ് ഏർടപ്പട്ട അ ാ  ് േിവസടെ ഒപ്പുകള് ഓദരാ 

ട ാഴിലാളിയുടെയും ദപരിനു ദനടരയുള്ള കളങ്ങളില ്ദരഖടപ്പെുൊവൂ. 

ഓദരാ േിവസവും പണി ആരംഭിക്കുന്ന ിനു െുമ്പും പണി പൂരെ്ിയായ 

ദശഷവും ഓദരാ ഒപ്പുകള ് നിര്ബന്ധൊയും 

ട ാഴിലാളികള ്ദരഖടപ്പെുടെെ ുെ്.ദജാലിയില ്   ഹാജരാവാെവരു

ടെ കളങ്ങള ് ദജാലി ആരംഭിദക്കെ സെയം കഴിഞ്ഞ ഉെടന െുവന്ന 

െഷിയുള്ള ദപനടകാെ് അവധി ദരഖടപ്പെുെുകയും ടെയ്യണം. 

ആഴ്ചാവസാനം ഓദരാ ട ാഴിലാളിയുടെയും ഹാജര ് രപകാരെുള്ള 

 ുകകള ് ദരഖടപ്പെുെി അവടര ദബാധയടപ്പെുെി െറര ് ദറാളിടല  

അവസാനടെ കളെില ് ഒപ്പ ് വാങ്ങിടക്കൊ ാണ്.  ുെരന്്ന ്

െറര ് ദറാള ് സാക്ഷയടപ്പെുെി നിർവ്വഹണ ഉദേയാഗസ്ഥരക്്ക ് 2 

േിവസെിനകം കകൊദറൊ ാണ.്രപവ െി സ്ഥലെ ് ൊറര ് ദറാള ്

സൂക്ഷിക്കാന ് െുെ ലയുള്ള  ് ദെറ്റിനാണ.് െറര ് ദറാള ് പണെിനു 
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 ുല്ലയൊയ ദരഖയാണ ് ,അ ുടകാെു ടന്ന അ ില ് ഏട ങ്കിലും 

 രെിലുള്ള ടവട്ടിെിരുെലുകള ്പാെില്ലാെ ാണ.് 

 

മദഗ്്ടാൾ വളതര്ട ്ൃതയമായുും വയക്തമായുും  ൂക്ഷിച്ചിടുണ്ട.് അത് 

അഭിെന്ദെും അർഹിക്കുന് ്ാര്ടയമാണ.് േിവ ും ഒര്ടു ദെര്ടും മാഗ്തും 

ഒപ്പ ് ദര്ടഖതപ്പടുത്തുന് ര്ടീതിയാണ ്ഇത ്വതര്ട ്ാണാൻ  ാധിച്ചത്. 

മെ് ദറാളില്  എും ബുക്ക് െമ്പർ ്ാണാൻ  ാധിച്ചില്ല. 

11.തമഷ്ർതമ ക് ബുക്ക ്

ട ാഴിലുറപ്പിൽ ഉൾടപ്പെുെി ടെയ്യുന്ന ഓദരാ രപവ െിയും 

ആരംഭിക്കുന്ന ിനു െുമ്പ്  ടന്ന ആവശയൊയി വരുന്ന രപവ െികളുടെ 

രപാഥെിക അളവുകൾ സാദങ്ക ിക വിേഗ് ധർ ടെഷർടെറെ് ബുക്കിൽ 

ദരഖടപ്പെുെണം,  ുെർന്ന് രപവ െിയുടെ ഓദരാ െറർ ദറാൾ 

കാലാവധിയും പൂർെിയാകുന്ന െുറയ്ക്ക് ടെയര രപവ െികളുടെ 

അളവുകൾ ദരഖടപ്പെുെി അ ് രപകാരെുള്ള കൂലി ലഭയൊക്കുന്ന ിനുള്ള 

 ുെർ നെപെിക്ക ് സെർപ്പിദക്കെ ാണ.്ദരഖടപ്പെുെുന്ന ഓദരാ 

അളവുകളും സാദങ്ക ിക വിഭാഗെിടല  ടന്ന ഉയർന്ന  ്രികയിലുള്ള 

ഉദേയാഗസ്ഥർ സാക്ഷയടപ്പെുെുകയും അ ് രപകാരം  യ്യാറാക്കുന്ന 

ബില്ലുകൾ പഞ്ചായെ് ടസരകട്ടറി, രപസിഡറെ ് എന്നിവരുടെ 

െുെ ലയുള്ളവർ സാക്ഷയടപ്പെുെുകയും ടെദയ്യെ ാണ്. 

 

എും ബുക്ക് വർക്ക് ദ്ാഡ,്ഗ്പവർത്തിയുതട ദപര്ട് എന്ിവ 

ദര്ടഖതപ്പടുത്തി  ൂക്ഷിച്ചിടുണ്ട്.്ൂടാതത എെിദമറ്റ ് തു്,മാെർ 

ദറാൾ െമ്പർ എന്ിവയുും ്ൃതയമായി  എും ബുക്കില് 

ഉൾതപടുദത്തണ്ടതാണ്.എും ബുക്കില് OVERSEER ,AE ,ത ഗ്്ടറി 

എന്ിവർ ഒപ്പു, ീല് ,തിയതി എന്ിവ ദര്ടഖതപ്പടുത്തിയിര്ടുന്ു. 

്ൂടാതത എും ബുക്കില് ദര്ടഖതപടുത്തിര്ടുന് വയക്തി്ളുതട 

പുര്ടയിടങ്ങളില് ്ൃതയമായ അളവു്ളില് ഗ്പവർത്തി്ൾ 

്ാണാൊയി എന്ത് വളതര്ട െല്ല ്ാര്ടയമായി ദതാന്ി. 

12.തമറ്റീര്ടിയല് വാങ്ങുന്തിെുള്ള  തീര്ടുമാെും 

ട ാഴിലുറപ്പിൽ ഏടറ്റെുെു ടെയ്യുന്ന രപവ െികൾക്ക് ആവശയൊയ 

സാധന സാെരഗികൾ വാങ്ങുന്ന ുൊയി ബന്ധടപ്പട്ട  ീരുൊനങ്ങൾ 

എെുക്കുന്ന ിനു പഞ്ചായെ്  ലെിൽ ടെറ്റിരിയൽ ദരപാകയൂർടെന്റ്റ ്

കമ്മറ്റി രൂപീകരിദക്കെ ുെ്, സാധനങ്ങൾ ആവശയൊയി വരുന്ന 

രപവ െികൾക്ക് രപ്രു   കമ്മറ്റി നൽകുന്ന അനുെ ിയുടെ ദകാപ്പി 

അ ാ ് ഫയലുകളിൽ സൂക്ഷിദക്കെ ാണ്. സിറ്റിസൺ ഇൻഫർദെഷൻ 
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ദബാർഡ ് വാങ്ങു ിനുള്ള  ീരുൊനങ്ങളുടെ ദകാപ്പി  ഉൾപ്പടെ  

ആവശയെുെ്. 

തമറ്റീര്ടിയല് ആവശയമുള്ള തപാതു ഗ്പവൃത്തി്ൾ അല്ലാത്തതിൊല ് 

ഗ്പ്രു ത ദര്ടഖ ഫയലില് ബാധ്മല്ല.  

13.പാടക്കര്ടാർ , മ്മതപഗ്തും, െി്ുതി ര്ട ീതു്ൾ 

ട ാഴിലുറപ്പ ്പദ്ധ ി രപകാരം  സവകാരയ വയ്ികളുടെ ഭൂെി പാട്ടെിനു 

ഏടറ്റെുെ് രപവ െികൾ ടെയ്യുകയാടണങ്കിൽ, സ്ഥലം ഉെെകളുെകൾക്ക ്

പാട്ടെുക നൽകിദയാ െടജ എൽ ജി രഗൂപ്പുകൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ലാഭവിഹി ം 

നൽകിദയാ െസൗജനയൊദയാ  ക  യൊയ കാലയളവിദലക്ക് അവർ സ്ഥലം 

വിട്ടുനൽകും എന്ന ിന് ദരഖാെൂലം ഉറപ്പു ലഭിച്ചാൽ ൊര ടെ രപ്രു   

പറമ്പിൽ ട ാഴിലുറപ്പിലൂടെയുള്ള രപവ െികൾ അനുവേിക്കാൻ 

പാെുള്ളൂ. ടജ എൽ ജി രഗൂപ്പുകൾക്ക് ക ഷി രപവ െി ഉൾപ്പടെ 

ഏടറ്റെുക്കുദമ്പാൾ രപ്രു   ദരഖകൾ നിർബന്ധൊണ്.  

സവകാരയ വയ്ികളുടെദയാ ടപാ ുഭൂെിയിദലാ  പദ്ധ ി നെപ്പാക്കുദമ്പാൾ  

ആ്രികളുടെ േീർഘ കാല സംരക്ഷണം ഉറപ്പുവരു ുന്ന ിനായി 

ബന്ധടപ്പട്ടവരുടെ  സമ്മ  പര ം, നികു ി രസീ ുകൾ എന്നിവ ഫയലിൽ 

സൂക്ഷിദക്കെ ാണ.് 

പര്ടിദശാധിച്ച ഗ്പവൃത്തി്ളുതട ഫയലു്ളില് ദര്ടഖ്ൾ ലഭയമാണ്. 

     14.ദവജ് ലിെ്   

ഓദരാ െറർ ദറാൾ രപകാരവും പണി പൂർെിയാകുന്ന െുറയ്ക്ക് രപ്രു   

െറർ ദറാളിൽ പണി ടെയര ഓദരാ ട ാഴിലാളിയുടെയും രപവ െി 

േിവസങ്ങൾക്ക്  അനുസ  ൊയ ദവ ന ിനുള്ള ലിറ ്

 യ്യാറാദക്കെ ുെ്. അ ുദപാടല  ടന്ന സാധന സാെരഗികൾ 

ഉപദയാഗിക്കുകയാടണങ്കിൽ അ ിടറെ ബിൽ രപകാരെുള്ള  ുകയ്ക്കും 

ദവജ് ലിറ്  യ്യാറാക്കി രപ്രു   ദവജ് ലിറിടറെ ദകാപ്പി അ ാ ് രപവ െി 

ഫയലിൽ സൂക്ഷിദക്കെ ാണ്. 

പര്ടിദശാധിച്ച എല്ലാ ഗ്പവൃത്തി്ളുതടയുും മെർ ദറാൾ ഗ്പ്ാര്ടമുള്ള 

ദവജ് ലിെു്ൾ ഫയലില് ്ാണാൻ  ാധിച്ചു. LD / 321317 എന് 

ഫയലില് 17418 എന് മെ ് ദറാളുും ദവജ് ലിെുും തമ്മില് 

പര്ടിദശാധിച്ചതില് തവജ് ലിെില് 15 ര്ടൂപയുതട ്ുറവു്ാണാൻ 

 ാധിച്ചു.KL -09 -007 -003 -006 / 508 എന് ്ാർഡുടമ ഗ്ശീമതി ഷ്ീല ബി 

ൊയർ എന് തതാഴിലാളിക്ക് 3 േിവ തത്ത ദവതെദത്താതടാപ്പമുള്ള 

ആയുധ വാട് ത്ാടുത്തതായി ്ാണാൻ  ാധിച്ചില്ല. 

15.ഫണ്ട ്ഗ്ടാ സർ ഓർഡർ 
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 യ്യാറാക്കിയ ദവജ് ലിറ് രപകാരം ട ാഴിലാളികൾക്കും, ദെറ്റീരിയൽ 

ടവെര മാർക്കും അവരുടെ ബാങ്ക ്  അക്കൗെ് കളിദലക്ക് പണം 

അനുവേിച്ചാൽ അ ിനുള്ള ദരഖയായ ഫെ് രെറസർ ഓർഡർ ദകാപ്പി 

അ ാ ് രപവ െി ഫയലിൽ സൂക്ഷിദക്കെ ാണ്. 

ഓഡിറ്്റ തചയര ഗ്പവൃത്തി്ളുതട ഫയലു്ളില്  ഒന്ുും തതന്  ഫണ്ട ്

ഗ്ട സർ ഓർഡർ ദ്ാപ്പി ്ാണാൻ  ാധിച്ചില്ല.  

   16. മൂന്്ഘടങ്ങളിതല ദഫാദടാ്ൾ 

ട ാഴിലുറപ്പിൽ ഒരു രപവ െി ആരംഭിക്കുന്ന ിനു െുമ്പും രപവ െി 

നെന്നുടകാെിരിക്കുദമ്പാഴും പൂർെിയായ ദശഷവും 3 ദറജിലുള്ള 

ദഫാദട്ടാകൾ എെുെ്  ീയ ി ദരഖടപ്പെുെി സൂക്ഷിദക്കെ ാണ.് 

ഫയലിൽ ദകാപ്പികൾ ടവക്കുകയും ദവണം. 

  എല്ലാ ഫയലു്ളിലുും  3  മൂന്ു ഘടങ്ങളിതല ദഫാദടാ  ് ്ാണാൻ 

 ാധിച്ചില്ല. 2ഘട്ടങ്ങളിതല പരൊപട്ടൊസ് ആണ് കൊണൊൻ കഴിഞ്ഞത്. ഇനി 
മ  ൽ 3ഘട്ടങ്ങളിതല പരൊപട്ടൊ പേർക്കൊൻ ഫ്ശ്ദ്ധിക്ക ക. 

17.ഗ്പവർത്തി പൂർത്തീ്ര്ടണ   ാക്ഷയപഗ്തും  

ഓദരാ രപവ െിയും ശരിയായ രീ ിയിൽ പൂർെീകരിക്കുന്ന െുറയ്ക്ക ്

െുഴുവൻ ടെലവുകളും ദരഖടപ്പെുെി രപവ െി പൂർെീകരിച്ചു എന്ന ് 

അറനീകരിച്ചുടകാെുള്ള സാക്ഷയപര ം രപ്രു   രപവ െിയുടെ ഫയലിൽ 

സൂക്ഷിദക്കെ ുെ്.  

ഓഡിറ്്റ തചയര ഗ്പവൃത്തി്ളുതട ഫയലില്  ഗ്പവൃത്തി 

പൂർത്തീ്ര്ടണ  ാക്ഷയപഗ്തും ്ാണാൻ  ാധിച്ചു . 

18.തമറ്റീര്ടിയല് ബില്ലു്ൾ 

ട ാഴിലുറപ്പ് രപവ െികൾക്ക് ഏട ങ്കിലും സാധന ഘെകങ്ങൾ വിലയ്ക്ക് 

വാങ്ങി ഉപദയാഗിക്കുകയാടണങ്കിൽ ആയ ിടറെ വൗച്ചറുകൾ ബില്ലുകൾ 

എന്നിവ അംഗീകരിച്ചു ഫയലിൽ സൂക്ഷിദക്കെ ുെ്. 

പര്ടിദശാധിച്ച ഗ്പവൃത്തി്ൾക്ക ്  ാധെ ഘട്ങ്ങൾ 

ഉപദയാഗിചിടില്ലാതതിൊല്  ഈ ദര്ടഖ ബാധ്മല്ല. എന്ാല് എല്ലാ 

ഫയലിലുും CIB ബില്ല്  ഉണ്ടാദവണ്ടതാണ് . എന്ാല് ഒര്ടു ഫയലില് 

എല്ലാ ബില്ലു്ളുും ഒര്ടുമിച്ചു് ്ാണാൊയി. 

   19.മെർ ദറാള് മൂതമെ്റ്റ ്സ്ലിപ്പ്. 

ഓദരാ െറർ ദറാളും ലഭയൊകുന്ന െുറയ്ക്ക് രപവ െി ആരംഭിച്ച  ീയ്യ ി, 

അവസാനിച്ച  ീയ്യ ി ,രപവ െി സ്ഥലെ് നിന്ന് പഞ്ചായെിൽ  ിരിടക 

ലഭിച്ച  ീയ്യ ി,ഡാറ്റ എൻരെി ടെയര  ീയ്യ ി, ടസരകട്ടറി ,രപസിഡറെ് എന്നിവർ 

അംഗീകരിച്ച് കൂലിക്ക് അനുെ ി നൽകിയ  ീയ്യ ി എന്നിവ ഒപ്പുകൾ 
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സഹി ം ദരഖടപ്പെുെുന്ന ിനു ദവെിയുള്ള സ്ിപ് ആണി .്  

ട ാഴിലാളികൾക്ക ് യഥാസെയം കൂലി ലഭയൊക്കുന്ന ിൽ വീഴ് ച 

വന്നിട്ടുടെങ്കിൽ എവിടെ ടവച്ചാടണന്ന് െനസിലാകുന്ന ിനു 

സാധിക്കുന്ന രീ ിയിലാണ്  ഈ ദരഖയിടല വിവരങ്ങൾ 

രകെീകരിച്ചിട്ടുള്ള ്. 

പര്ടിദശാധിച്ച എല്ലാ ഫയലു്ിലുും മദഗ്്ടാൾ  മൂതവമൻറ് സ്ലിപ്  

്ാണാൻ  ാധിച്ചു.  

20.ജിദയാ ടാതെട് ദഫാദടാ 

BHUVAN ആപ്ലിദക്കഷൻ ഉപദയാഗിച്ച് രപവ െി സ്ഥലങ്ങളുടെ അക്ഷാംശം, 

ദരഖാംശം എന്നിവ ദരഖടപ്പെുെിടക്കാെുള്ള ദഫാദട്ടാകൾ ഓദരാ 

രപവ െിക്കും ആവശയൊണ് , ഇ ിടറെ ദകാപ്പി ഫയലിൽ 

സൂക്ഷിദക്കെ ാണ.് 

ഓഡിറ്്റ തചയര ഗ്പവൃത്തി്ളുതട ഫയലു്ളില്  ജിദയാ ടാതെട ്

ദഫാദടാ ദ്ാപ്പി ്ാണാൻ  ാധിച്ചില്ല. 

21.ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്റ റിദപ്പാർട ്ദ്ാപ്പി  

രപവ െികൾ ഓഡിറ്റിനു വിദധയൊക്കിയിട്ടുടെങ്കിൽ രപ്രു   

രപവ െിയുടെ വിലയിരുെൽ വിവരങ്ങൾ ഉൾടക്കാള്ളുന്ന ഭാഗം ദകാപ്പി 

എെുെു ഫയലിൽ സൂക്ഷിദക്കെ ാണ.് 

ഓഡിറ്്റ തചയര ഗ്പവൃത്തി്ളുതട ഫയലു്ളില്ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്റ 

റിദപ്പാർട ് ദ്ാപ്പി ്ാണാൊയില്ല.ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്റ െടക്കുന്ത് 

ഇദപ്പാഴാണ.് 

 

22.സ റ്റ് ഡയറി 

ൊറർ സർക്കുലർ രപകാരം  ഉള്ള 21 ദരഖ കൂൊട    സംസ്ഥാന സർക്കാർ 

നിർദേശിക്കുന്ന സുരപധാന ദരഖയാണ ് കസറ്റ ് ഡയറി. പദ്ധ ിയുടെ 

സു ാരയ ,ട ാഴിലാളികളുടെ അവകാശങ്ങൾ, സാെൂഹയ പങ്കാളിെം, 

പദ്ധ ി ആരംഭ െീറ്റിംഗ്, ട ാഴിലിെങ്ങളിടല അപകെങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച 

വിവരങ്ങൾ ,വിജിലൻസ ് ആൻഡ് ദൊണിട്ടറിംഗ് കമ്മറ്റി റിദപ്പാർട്ട് , 

സന്ദർശക കുറിപ്പുകൾ  ുെങ്ങിയവ ദരഖടപ്പെുെുന്ന ിനും 

ട ാഴിലിെങ്ങളിടല അെിസ്ഥാനസൗകരയങ്ങൾ,സിറ്റിസൺ ഇൻഫർദെഷൻ 

ദബാർഡ ്  എന്നിവ രപവ െി സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉറപ്പു വരുെുന്നുെ് 

എന്ന ിനുെുള്ള ആധികാരിക ദരഖകൂെിയാണ് കസറ്റ് ഡയറി. 

പര്ടിദശാധിച്ച 17 ഫയലു്ളിലുും സ റ്റ് ഡയറി ്ാണാൻ  ാധിച്ചു. 

എങ്കിലുും സ റ്റ ് ഡയറിയില് AS ,TS ,VMC റിദപ്പാർട ് എന്ിവ 
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ഉണ്ടായിര്ടുന്ില്ല. ്ൂടാതത അധി്ാര്ടി്ളുതട ഒപ്പ,്  ീല് ,തീയതി 

എന്ിവതയാന്ുും സ റ്റ ്ഡയറി ്ാണാൻ ്ഴിഞ്ഞില്ല. 

 

7 ര്ടജിെറു്ൾ  

ട ാഴിലുറപ്പ് അനുബന്ധ വിവരങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്ന ിന ്ഏഴ് രജിററുകൾ 

പഞ്ചായെുകളിൽ ഉൊവണടെന്നു നിർദേശിക്കുന്നുെ്. 

 

1. തതാഴില് ്ാർഡ ്ര്ടജിെർ  

ട ാഴിൽ കാർഡിനുള്ള അദപക്ഷ,കാർഡ് അനുവേിച്ച വിവരങ്ങൾ എന്നിവ 

ദരഖടപ്പെുെുന്ന ിനുള്ള രജിറർ ആണി ്, രപ്രു   വിവരങ്ങൾ യഥാസെയം 

ദരഖടപ്പെുെി സൂക്ഷിദക്കെ ാണ്.  

ഗ്പ്രു ത ര്ടജിെർ പര്ടിദശാധെയക്്ക് ലഭിച്ചു. MIS ദ്ാപ്പി ്ൃതയമായി 

 ുഷ്ിച്ചിടുണ്ട.് 

2. ഗ്ഗാമ ഭ ര്ടജിെർ  

ട ാഴിലുറപ്പുൊയി ബന്ധടപ്പട്ട രഗാെസഭകൾ ,ദയാഗങ്ങൾ  ുെങ്ങിയവ 

ദരഖടപ്പെുെുന്ന ിന് വാർഡ ്  ലെിൽ രപദ യക രഗാെസഭാ രജിറർ 

സൂക്ഷിദക്കെ ാണ.് 

2020/21 ാമ്പത്തി് വർഷ്ത്തിതല ദലബർ ബജറ്റ ് ഗ്ഗാമ ഭ 25/10/19 

ദതർഡ ്്യാമ്പ ്  G.L.P.S ഇൽ  തവച്ച് ദചർന്ു. വാർഡിതല 108 ആളുണ്ട ്

പതങ്കടുത്തു. ര്ടൂപീ്ര്ടിച്ച പദ്ധതി്ളുതട ലിെുും ്ാണാൻ 

 ാധിച്ചു.ഇത ് ഓഡിറ്്റ പീര്ടിഡില് െടന് ഗ്ഗാമ ഭയാതണന് ്

മെ ിലായി. 

3. തതാഴില് അദപക്ഷാ ര്ടജിെർ  

ട ാഴിൽ ആവശയടപ്പട്ടു കഴിഞ്ഞു ലഭിക്കുന്ന അദപക്ഷകളുടെ വിവരങ്ങളും 

അ ുരപകാരം അവർക്ക് ട ാഴിൽ അനുവേിച്ച ിടറെ വിവരങ്ങളും  രപ്രു   

രജിററിൽ ദരഖടപ്പെുെി ടവദക്കെ ാണ ്

 ഓഡിറ്്റ ്ാലയളവിതല വിവര്ടങ്ങൾ ദര്ടഖതപ്പടുത്തിയ ഗ്പ്രു ത ര്ടജിെർ 

പര്ടിദശാധെയക്്ക് ലഭി ച്ചു .വിവര്ടങ്ങൾ ്ൃതയമായിര്ടുന്ു.. 

4.ഗ്പവൃത്തി ര്ടജിെർ  

ട ാഴിലുറപ്പിൽ നെപ്പിലാക്കുന്ന രപവ െികളുടെ വിവരങ്ങൾ യഥാസെയം 

രപ്രു   രജിററിൽ ദരഖടപ്പെുട ൊ ാണ്. 
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ഓഡിറ്്റ ്ാലയളവിതല വിവര്ടങ്ങൾ ദര്ടഖതപ്പടുത്തിയ ഗ്പ്രു ത ര്ടജിെർ 

 ൂക്ഷിച്ചിടുണ്ട്. 

5.ആ്രി ര്ടജിെർ  

ട ാഴിലുറപ്്പ പദ്ധ ിയിലൂടെ സ ഷ്്ടെിച്ചിട്ടുള്ള ആ്രികൾ സംബന്ധിച്ച 

വിവരങ്ങൾ,സ്ഥലം,ആ്രിയുടെ സവഭാവം,നിലനിർെുന്ന കാലയളവ ്

 ുെങ്ങിയവ  രപ്രു   രജിററിൽ ദരഖടപ്പെുട ൊ ാണ്. 

ഓഡിറ്്റ ്ാലയളവിതല വിവര്ടങ്ങൾ ദര്ടഖതപ്പടുത്തിയ ഗ്പ്രു ത ര്ടജിെർ 

പര്ടിദശാധെയക്്ക്  ലഭി ച്ചു .വിവര്ടങ്ങൾ ്ൃതയമായിര്ടുന്ു. 

 6.പര്ടാതി ര്ടജിെർ  

ട ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ിയുൊയി ബന്ധടപ്പട്ട ഏ ു പരാ ിയും 

വാക്കാദലാ,ദരഖാെൂലദൊ ലഭിക്കുകയാടണങ്കിൽ നിർവ്വഹണ ഏജൻസി 

പരാ ി രജിററിൽ ദരഖടപ്പെുെുകയും നിർബന്ധൊയും കകപ്പറ്റു രസീ  ്

പരാ ിക്കാരന് നൽകുകയും ദവണം . പരാ ിയുടെ  ുെർനെപെികളും 

ക  യൊയി രജിററിൽ ദരഖടപ്പെുട െരാണ്.ഓദരാ സാമ്പെിക വർഷവും 

രജിറർ ദലാസ ് ടെയരു  ടസരകട്ടറി സാക്ഷയടപ്പെുെുകയും  ുെർ 

കാലയളവിദലക്ക് അംഗീകരിക്കുകയും ദവെ ാണ്. 

ഗ്പ്രു ത ര്ടജിെർ ്ാണാൻ  ാധിച്ചു. 2017 - 2018   ാമ്പത്തി് വർഷ്ും  

ര്ടജിെർ  ദലാ  ് തചയ്യു്യുും  2018 -2019   ാമ്പത്തി് വർഷ്ും ര്ടജിെർ 

പുതുക്കു്യുും 6  പര്ടാതി്ളുും  അവ തീർപ്പാക്കിയതായുും  ്ാണാൻ 

്ഴിഞ്ഞു.െല്ല ര്ടീതിയില് പര്ടാതി ര്ടജിെർ സ്്ാര്ടയും തചയ്യുന്തായി  

്ാണാൻ ്ഴിഞ്ഞു.  

7.തമറ്റീര്ടിയല് ര്ടജിെർ  

ട ാഴിലുറപ്പിൽ ഏടറ്റെുക്കുന്ന രപവ െികളുടെ ഭാഗൊയി വരുന്ന സാധന 

സാെരഗികളുടെ വാങ്ങൽ  ീരുൊനം,ഉപദയാഗം,നീക്കിയിരിപ്പ്,ടെലവുകൾ 

എന്നിവ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ െുഴുവനും രപ്രു   രജിററിൽ 

ദരഖടപ്പെുദെെ ാണ്. 

ഗ്പ്രു ത ര്ടജിെർ  ൂക്ഷിച്ചി ര്ടുന്ു. ഓഡിറ്്റ ്ാലയളവില് തമറ്റിര്ടിയല് 

വർക്ക് ഇല്ലായിര്ടുന്ു. 

ചി്ില് ാ  ഹായും  ുംബന്ധിച്ച ്

ട ാഴിലുറപ്പ് ദജാലിക്കിടെ ട ാഴിലാളികൾക്്ക ഏട ങ്കിലും 

 രെിലുള്ള അപകെം സംഭവിച്ചു ദപാവുകയാടണങ്കിൽ 

ട ാഴിലുറപ്പ് നിയെെിടല ടഷഡയൂൾ 2(5)രപകാരവും അദ്ധയായം 9 ടല 

പരാെർശങ്ങളുടെ അെിസ്ഥാനെിലും െികിൽസാ ടെലവുകളുടെ 



20 
 

ദരഖകൾ സെർപ്പിക്കുന്ന െുറയ്ക്്ക  രപ്രു    ുക െുഴുവനും നിർവഹണ 

ഏജൻസി വഴി ട ാഴിലാളികൾക്്ക അനുവേിച്ചു ടകാെുദക്കെ ാണ്. 

വാർഡിതല തതാഴിലാളി്ൾക്ക് ഓഡിറ്്റ ്ാലയളവില് 

തതാഴിലിടങ്ങളില് വച്ചു അപ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായിടുണ്ട് എന്ുും 

അതിെു ചി്ിത്സാ  ഹായും ലഭിച്ചതായി അറിയാൻ ്ഴിഞ്ഞു  

പദ്ധതി ആര്ടുംഭ മീറ്റിുംഗ ്

ട ാഴിലുറപ്പ് നിയെം ടഷഡയൂള് 22 രപകാരം ഒരു പദ്ധ ി 

ആരംഭിക്കുന്ന ിനു െുമ്പ് പദ്ധ ിടയ കുറിച്ചുള്ള െുഴുവന് കാരയങ്ങളും 

അ ായ ് അനുവേിച്ച രപവ െി േിനങ്ങള്, ഓദരാ ട ാഴിലാളിയും 

ടെദയ്യെ അളവുകള്, ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പു വരുെുന്ന ിനുള്ള 

സാദങ്ക ിക അറിവുകള് എന്നിവ   ക  യൊയി ട ാഴിലാളികടളയും 

ഗുനദഭാ്ാക്കടളയും  ദബാധയടപ്പെുടെെ ുെ്. അ ിനായി 

ബന്ധടപ്പട്ട നിരവഹണ ഉദേയാഗസ്ഥടറെയും വാര ഡ് ടെമ്പര,്സാദങ്ക ിക 

വിേഗ് േര് എന്നിവരുടെ സാന്നിധയെില് ഏട റകിലും ടപാ ു 

ഇെങ്ങളിദലാ,ട ാഴിലിെെുവദച്ചാ െീറ്റിംഗ് വിളിച്ചു ദെര്ക്കുകയും 

കാരയങ്ങള് വിശേീകരിക്കുകയും പടങ്കെുെവരുടെ വിവരങ്ങള് കസറ്റ് 

ഡയറിയിടല ദരപാജക്റ്റ് െീറ്റിംഗ ് ദപജില് ദരഖടപ്പെുെുകയും  

ടെദയ്യെ ുെ്. 

തതാഴില് ഗ്പവർത്തി ആര്ടുംഭിക്കുും മുൻപ് ബന്ധതപ്പട 

അധി്ാര്ടി്ളുും ദമറ്റുും അദത േിവ ും െടദക്കണ്ട 

ഗ്പവർത്തി്തള ്ുറിച്ചുും പറഞ്ഞു ത്ാടുക്കാറുണ്ട് എന് ്

തതാഴിലാളി്ൾ പറയു്യുണ്ടായി.  

വിജിലൻ  ്ആൻഡ് ദമാണിടറിുംഗ് ്മ്മറ്റി 

ഓദരാ വാർഡിടലയും രപവ െികൾ ഗുണകരൊയ രീ ിയിൽ 

നെക്കുന്നുടെന്നു ഉറപ്പു വരുെുന്ന ിനും ടെച്ചടപ്പെുെുന്ന ിന ്

ആവശയൊയ നിർദേശങ്ങൾ ട ാഴിലാളികൾക്കും നിർവഹണ 

ഏജൻസിക്കും നൽകുന്ന ിനുൊയി വാർഡിടല ടപാ ുരപവർെകടര 

ഉൾടപ്പെുെി ഒരു വിജിലൻസ് ആൻഡ് ദൊണിട്ടറിംഗ് കമ്മറ്റി ഓദരാ 

സാമ്പെീക വർഷവും ഉൊദക്കെ ാണ്. വാർഡിൽ പട്ടിക ജാ ി 

പട്ടിക വർഗ വിഭാഗെിടല സന്നദ്ധരപവർെകർ ഉടെങ്കിൽ 

നിർബന്ധൊയും രപ്രു   കമ്മറ്റിയിൽ അംഗങ്ങൾ ആദക്കെ ാണ്. 

ഓദരാ രപവ െിയും സന്ദർശിച്ചു  വിലയിരുെി കസറ്റ് ഡയറിയിടല 

വിജിലൻസ് ആൻഡ് ദൊണിട്ടറിംഗ് കമ്മറ്റി റിദപ്പാർട്ടിൽ 

ദരഖടപ്പെുട െ ാണ്. 
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ഓഡിറ്്റ ്ാലയളവിതല ഗ്പവൃത്തി്ൾ  ന്ദര്ട ശിക്കുന്തിലുും 

വിലയിര്ടുത്തുന്തിെുും വിജിലൻ  ് ആൻഡ ് ദമാണിടറിുംഗ് 

്മ്മറ്റിയിതല അുംഗങ്ങളുതട ഇടതപടല് ഉണ്ടാവാറില്ല എന്ാണു 

തതാഴിലാളി്ളില് െിന്ുും ലഭിച്ച വിവര്ടും. സ റ്്റ ഡയറിയില് 

ഒപ്പിടു െല്്ുന്തിെ് തതാഴിലാളി്ൾ ്മ്മറ്റി അുംഗങ്ങളുതട 

സ്വശും സ റ്്റ ഡയറിയി എത്തിക്കാറാണ്പതിവ്. 

 ന്ദർശ് ്ുറിപ്പ് 

ട ാഴിലുറപ്പ് രപവ െി സ്ഥലങ്ങൾ ഏട ാരാൾക്കും സന്ദര ശിക്കാ 

വുന്ന ും എറിദെറ്റ് ഉൾപ്പടെ പരിദശാധിക്കവുന്ന ുൊണ്.രപ്രു   

രപവ െിയിദന്മലുള്ള സന്ദർശകരുടെ അഭിരപായങ്ങൾ കസറ്റ ്

ഡയറിയിടല സന്ദർശക കുറിപ്പിൽ ദരഖടപ്പെുൊനും 

അവകാശെുെ്. അ ുടകാെ്  ടന്ന എല്ലാ രപവ െി സ്ഥലങ്ങളിലും 

കസറ്റ് ഡയറി നിർബന്ധൊയും സൂക്ഷിക്കണം. 

ഓഡിറ്്റ തചയര ഗ്പവൃത്തി്ളുതട   ന്ദർശ് ്ുറിപ്പില് 

ബന്ധതപ്പട അധി്ാര്ടി്ൾ ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലo  ന്ദർശിച്ചതായി 

ദര്ടഖതപ്പടുത്തി . 

ദറാ ് ഗാർ േിവ ് 

ട ാഴിലുറപ്പുൊയി ബന്ധടപ്പട്ട അവകാശങ്ങൾ കെെകൾ എന്നിവയിൽ 

ട ാഴിലാളികൾക്്ക അവദബാധം ഉൊക്കുന്ന ിനും 

ട ാഴിലുറപ്പുൊയി ബന്ധടപ്പട്ട രപശ്നങ്ങൾ െർച്ച ടെയ്യുന്ന ിനും ദവെി 

വർഷെിൽ  ഒരുേിവസം നിർവഹണ ഏജൻസി ട ാഴിലാളികൾക്്ക 

ലാസ ്സംഘെിപ്പിടക്കെ ാണ്. 

തതാഴിലാളി്ളില് െിന്ുും ലഭിച്ച വിവര്ടത്തിത ക 

അടിസ്ഥാെത്തില് തതാഴിലുറപ്പുമായി ബന്ധതപ്പട ദറാ ് ഗാർ 

േിവ  ്ഇതുവതര്ട െടത്തിടില്ല  എന്ാണ് മെ ിലായിടുള്ളത്. 

 ിറ്റി ൺ ഇ ഫദര്ട മഷ്ൻ ദബാര്ട ഡ് 

ട ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ിയുടെ സു ാരയ  ഉറപ്പുവരുെുന്ന ിനായി  

ട ാഴിലുറപ്പില ് ഏടറ്റെുെു ടെയ്യുന്ന ടപാ ു രപവ െികള് 

ആരംഭിക്കുന്ന ിനു െുമ്പ് രപാദേശിക ഭാഷയിലുള്ള പദ്ധ ി 

വിവരങ്ങക് അെങ്ങിയ ദബാര ഡ് രപവ െി സ്ഥലങ്ങളില് 

ടപാ ുജനങ്ങള്ക്്ക കാണാ വുന്ന രീ ിയില് നിര്ബന്ധൊയും 

സ്ഥാപിക്കണം 
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 ന്ദർശിച്ച ഗ്പവർത്തി സ്ഥലങ്ങളില് എല്ലായിടത്തുും  ിറ്റി ൺ 

ഇൻഫർദമഷ്ൻ ദബാർഡ് ്ാണാൻ  ാധിച്ചു. പണി തുടങ്ങുന് 

 മയും തതന്  ിറ്റി ൺ ഇൻഫർദമഷ്ൻ ദബാർഡ ്

സ്ഥാപിക്കാെുള്ള െടപടി്ൾ പഞ്ചായത്ത് 

 വീ്ര്ടിച്ചിടുണ്ട്.എന്ാല്  ിറ്റി ൺ ഇൻഫർദമഷ്ൻ ദബാർഡ് 

സ്ഥാപിക്കുദമ്പാൾ ്ൃതയത ഉറപ്പു വര്ടുത്താൻ അധി്ാര്ടി്ൾ 

ഗ്ശദ്ധിദക്കണ്ടതാണ്. 

ഫയല് തവര്ടിഫിദക്കഷ്ൻ ഡീതറ്റയില് ് 

sl.െ

മ്പ

ർ 

ഗ്പവർത്

തിയുതട 

ദ്ാഡ ്

ഗ്പവർത്തിയു

തട ദപര്ട ്

എെിമ

ദ്റ്റ് 

തു് 

തതാ

ഴില് 

േിെ

ങ്ങ

ൾ 

അവി

േ്് ധ  

തതാഴി

ല്  

ദവത

െും 

വിേ്് ധ 

/ 

 ാധ

െ 

ഘട് 

ചിലവ

്ു്ൾ 

ആത് 

ചിലവ ്

1 LD/329976 ഭൂവികസനം 241558/- 89 24564 1410 25974 

2 LD/329379 ഭൂവികസനം 116000/- 256 70656 1410 72066 

3 LD/242097 ഭൂവികസനം 438000/- 249 68724 1410 70134 

4 LD/329380 ഭൂവികസനം 135000/- 473 130548 1410 131958 

5 LD/323219 ഭൂവികസനം 179000/- 615 169740 1410 171150 

6 LD/326336 ഭൂവികസനം 63000/- 209 57684 1410 59094 

7 LD/244475 ഭൂവികസനം 208000/- 738 203888 1410 205298 

8 LD/32132 ഭൂവികസനം 134000/- 459 126684 1410 128094 

9 LD/328816 ഭൂവികസനം 167000/- 366 101016 1410 102426 

10 LD/320682 ഭൂവികസനം 135000/- 406 112056 1410 113466 

11 LD/327102 ഭൂവികസനം 134000/- 471 129996 1410 131406 

12 LD/321317 ഭൂവികസനം 79000/- 264 72864 1410 74094 

13 LD/321991 ഭൂവികസനം 116000/- 301 83076 1410 84486 

14 LD/242828 ഭൂവികസനം 491000/- 220 60720 1410 62130 

15 LD/328817 ഭൂവികസനം 135000/- 442 121992 1410 123402 

16 LD/329377 ഭൂവികസനം 134000/- 485 133860 1410 135270 

17 RCെ263667 ദറാഡ് 

ദകാൺരകീറ്റിം

ഗ് 

335000 SKILLED-

1,SEMI 

SKILLED-

24,UNSK

ILLED-

88,TOTA

L=113 

SKILLED-

1000,SEMISK

ILLED-

17760,UNSKI

LLED-

23848,TOTA

L=42608 

DISPLAYBOA

RD-

1789,MATER

IAL-

222649.36,HI

GHER 

CHARGE-

5600,TOTAL

=230038.36 

272646.36 

 

വർക്ക് സ റ്റ ്
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GOOGLE GEO TRACKER 

 

 

1. LD /329976 ഭൂവി് െും  

എും ബുക്ക ്: 610 െ 18-19   

മെ് ദറാൾ െമ്പർ : 34193 ,34325  

വിലയിര്ടുത്തലു്ൾ : 
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 ുളസി ദവണുവിൻ്്ടറ  പുരയിെെിൽ എം ബുക്്ക രപകാരം 129 .6  െ ു 

.കി അളവിൽ രപവർെി ടെയര ായി കെു. വാഴ ,ടകാെി  എന്നിവ 

ക ഷി ടെയര ായി കെു. 

2 . LD / 329379  ഭൂവി് െും  

എും ബുക്ക് െമ്പർ : 601 / 18 -19  

മെ് ദറാൾ െമ്പർ :34361-34363,34295-34297 

വിലയിര്ടുത്തലു്ൾ : 

എം ബുക്ക് രപകാരം 326 .4 െ ു .കി അളവിൽ ദജാർജ് ,ലീലാമ്മ ൊണി 

എന്നിവരുടെ സ്ഥലങ്ങളിൽ രപവർെി ടെയര ായും അവിടെ ദെന ,കപ്പ 

,ഇഞ്ചി ,ട ങ്്ങ  എന്നിവ ക ഷിടെയര ായും കാണാൻ സാധിച്ചു. 

2 . LD / 329379  ഭൂവി് െും  

എും ബുക്ക് െമ്പർ : 601 / 18 -19  

മെ് ദറാൾ െമ്പർ :34361-34363,34295-34297 

വിലയിര്ടുത്തലു്ൾ : 

എം ബുക്ക് രപകാരം 326 .4 െ ു .കി അളവിൽ ദജാർജ് ,ലീലാമ്മ ൊണി 

എന്നിവരുടെ സ്ഥലങ്ങളിൽ രപവർെി ടെയര ായും അവിടെ ദെന ,കപ്പ 

,ഇഞ്ചി ,ട ങ്്ങ  എന്നിവ ക ഷിടെയര ായും കാണാൻ സാധിച്ചു. 

3. LD / 242097  ഭൂവി് െും  

എും ബുക്ക് െമ്പർ :120/18-19 

മെ് ദറാൾ െമ്പർ :12959-12960,12961-12962,16760-16763 

വിലയിര്ടുത്തലു്ൾ: 

എം ബുക്ക് രപകാരെുള്ള 357 െ ു .കി അളവിൽ ശശിധരൻ,റീന,ഉഷ,െുഹമ്മേ് 

എന്നിവരുടെ സ്ഥലങ്ങളിൽ  രപവർെി ടെയര ായും ക ഷിടെയര ായും   

കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. 

3. LD / 242097  ഭൂവി് െും  

എും ബുക്ക് െമ്പർ :120/18-19 

മെ് ദറാൾ െമ്പർ :12959-12960,12961-12962,16760-16763 
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വിലയിര്ടുത്തലു്ൾ: 

എം ബുക്ക് രപകാരെുള്ള 357 െ ു .കി അളവിൽ ശശിധരൻ,റീന,ഉഷ,െുഹമ്മേ് 

എന്നിവരുടെ സ്ഥലങ്ങളിൽ  രപവർെി ടെയര ായും ക ഷിടെയര ായും   

കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. 

3. LD / 242097  ഭൂവി് െും  

എും ബുക്ക് െമ്പർ :120/18-19 

മെ് ദറാൾ െമ്പർ :12959-12960,12961-12962,16760-16763 

വിലയിര്ടുത്തലു്ൾ: 

എം ബുക്ക് രപകാരെുള്ള 357 െ ു .കി അളവിൽ ശശിധരൻ,റീന,ഉഷ,െുഹമ്മേ് 

എന്നിവരുടെ സ്ഥലങ്ങളിൽ  രപവർെി ടെയര ായും ക ഷിടെയര ായും   

കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. 

4 . LD / 329380  ഭൂവി് െും  

എും ബുക്ക് െമ്പർ :501/18-19 

മെ് ദറാൾ െമ്പർ :30186-30189,30199-30202,33020-33022,33025-33027 

വിലയിര്ടുത്തലു്ൾ : 

ദജാൺസൺ ,െഞ്ജു  ,ബിജു,െരിയമ്മ എന്നിവരുടെ സ്ഥലങ്ങളിൽ എം ബുക്ക് 

രപകാരം 661 .8 െ ു .കി അളവിൽ രപവർെി നെന്ന ായി കെു. 

5. LD / 323219  ഭൂവി് െും  

എും ബുക്ക് െമ്പർ :373/18-19 

മെ് ദറാൾ െമ്പർ :22132-22134,22156-22158,24538-24540,24541-24543,26606-

26608,26781-26783 

വിലയിര്ടുത്തല് : 

ദസാെൻ,ദജാൺസൺ ,ബിജു,സജി  ,െഞ്ജു  എന്നിവരുടെ പുരയിെങ്ങളിൽ 855 

.6 െ ു .കി അളവിൽ രപവർെി നെന്ന ായി കെുടവങ്കിലും ഒരാളുടെ 

സ്ഥലെു ൊര ം കാെു ദകറി കിെക്കുന്ന ായി കാണാൻ സാധിച്ചു. 

6 LD/321317:ഭൂവി് െും  

എും. ബുക്ക് െമ്പർ: -234/18-19 

മെർ ദറാൾ െമ്പർ: 17416-419, 17446-49 
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വിലയിര്ടുത്തലു്ൾ: 

ദജാൺസൻ, ദജാൺസൺ ഇദളെെു എന്നിവരുടെ പുരയിെങ്ങളിൽ 363.6 

െ ു .െീ അളവിൽ രപവർെി നെന്ന ായി െനസിലാക്കാൻ സാധിച്ചു. 

7. LD/321991:ഭൂവി് െും 

എും. ബുക്ക് െമ്പർ: 235/18-19 

മദഗ്്ടാൾ െമ്പർ -17404-406, 17434-36 

വിലയിര്ടുത്തലു്ൾ: 

 360.3െ ു.െി അളവിൽ െുഹമ്മേ്, ജയദേവൻ, ദജാർജ്, ടസബാറയൻ 

എന്നിവരുടെ പുരയിെങ്ങളിലായി രപവർെി നെന്ന ായി 

െനസിലാക്കാൻ സാധിച്ചു.ഇദപ്പാഴും നല്ല രീ ിയിൽ ക ഷി നെെി 

വരുന്ന ായി കാണാൻ സാധിച്ചു.സി ഐ ബി ദബാർഡ് സ്ഥലെു 

കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. 

8. LD/242828:ഭൂവി് െും 

എും. ബുക്ക് െമ്പർ: 48/18-19 

മെർ ദറാൾ െമ്പർ: 18578-79, 18883-84, 23358-60 

വിലയിര്ടുത്തലു്ൾ: 

ലിസി, രശീജിെ,് ദഗാപകുൊർ  

എന്നിവരുടെ പുരയിെങ്ങളിൽ 591 ട ാഴിൽ േിനങ്ങളലിൽ എം ബുക്്ക 

രപകാരെുള്ള 309.6 െ ു.െി അളവിൽ രപവർെി നെന്ന ായി 

െനസിലാക്കാൻ സാധിച്ചു.     

9. LD/328817: ഭൂവി് െും 

എും. ബുക്ക ്െമ്പർ: 481/18-19 

മെർ ദറാൾ െമ്പർ: 32991, 35080, 35069, 30629-32, 32987 

വിലയിര്ടുത്തലു്ൾ 

 എം ബുക്കിടല  216 .6 െ ു .കി  അളവിൽ  വത്സലകുൊരി, രശീജിെ്, 

ദസാെരാജകുറുപ്പ,് സഫിയ ് ബീബി,  എന്നിവരുടെ സ്ഥലെു 

രപവർെി ടെയര ായി കെു എങ്കിലും  രൊവൻകൂർ ഡദയാസിസിൽ  

നെന്ന രപവർെി ഇദപ്പാൾ കാെു ദകറി കിെക്കുന്ന ായി കാണാൻ 

കഴിഞ്ഞു. 
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10. LD/329377:ഭൂവി് െും 

എും. ബുക്ക ്െമ്പർ: 477/18-19 

മെർ ദറാൾ െമ്പർ:36616-36618,37021-37023 

 വിലയിര്ടുത്തലു്ൾ: 

ഗായര ി, ദജയാ ിഷ,് ദജാർജ് ,ടറജി, വിജയകുൊർ, ദവണുദഗാപാലൻ നായർ, 

ശാന്ത് കുൊരി  എന്നിവരുടെ സ്ഥലെു  184.8 െ ു.കി അളവിൽ 

രപവ െി ടെയര ായും ക ഷി ടെയര ായും കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. 

11. LD/ 326336 ഭൂവി് െും 

എും. ബുക്ക ്െമ്പർ: 121 /18-19 

മെർദറാൾെമ്പർ: 20073-20074, 20075, 12669-12670, 12671-12672 

വിലയിര്ടുത്തലു്ൾ: 

ദഗാപാലക ഷ്ണൻപിള്ള,ബിനു കുൊർ,ജഗേമ്മ ,ഭാ്കരനാൊരി , ങ്കച്ചൻ 

എന്നിവരുടെ  സ്ഥലെു 233 െ ു .കി അളവിൽ രപവർെി ടെയര ായി 

കാണാൻ സാധിച്ചു.വാഴ,കാപ്പി,ഏലം,ടകാെി  എന്നിവ ക ഷി 

ടെയര ായും കെു. 

12. LD/244475:ഭൂവി് െും 

എും. ബുക്ക് െമ്പർ:81/18-19 

മെർ ദറാൾ െമ്പർ: 14436-14437-14438, 15678-15679-15680, 17395-173996, 

17398-17399, 95333-95334-95335, 10922-10923-10924, 10926-10926, 10927  

 

വിലയിര്ടുത്തലു്ൾ: 

569 െ ു .കി  അളവിൽ രാഘവൻ,ഷാജഹാൻ,സജി,ബാബു എന്നിവരുടെ 

പുരയിെെിൽ രപവ െി നെന്ന ായി കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. 

13.LD/ 32132:ഭൂവി് െും 

എും. ബുക്ക് െമ്പർ:231/18-19 

മെർ ദറാൾ െമ്പർ: 23363-23364, 23365-23366, 25524-25525, 17425-17426, 

17455-17456, 18865-18866, 18874-18875 

വിലയിര്ടുത്തലു്ൾ: 
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എം ബുക്്ക രപകാരം 249  െ ു .കി അളവിൽ   ങ്കെണി,അയ്യപ്പൻ  

നായർ ,സി വി ദജാർജ് ,ഷിദനാജ് ,ടറജി ദജാസഫ് ,ദജാസഫ ്ദജാർജ് 

എന്നിവരുടെ ക ഷിയിെങ്ങളിൽ രപവർെി ടെയര ായും ക ഷി 

ടെയ്യുന്ന ായും കെു. 

14.LD/328816:ഭൂവി് െും 

എും. ബുക്ക ്െമ്പർ:478/18-19 

മെർ ദറാൾ െമ്പർ:31397-31398,32531-32532,33552-33553,33584-

33585,35603-35604,28661-28662,28930-28931 

 വിലയിര്ടുത്തലു്ൾ: 

രാെഭരേൻ ,രാദജരന്ദൻ ,ദ ാെസ്,സുഭരേ  എന്നിവരുടെ പുരയിെെിൽ 148 

.8  െ ു .കി അളവിൽ രപവർെി ടെയര ായി കെു. 

15.LD/320682:ഭൂവി് െും 

എും. ബുക്ക ്െമ്പർ:264/18-19 

മെർ ദറാൾ െമ്പർ:20059-20062,20063-20065,22304-22306 

വിലയിര്ടുത്തലു്ൾ: 

ഈസകുട്ടി,കുഞ്ഞമ്മിണി,ദജായൽ ൊ യു ,ഷാജഹാൻ ,ആസിയ ബി 

വി , ങ്കപ്പൻ ,രാഘവൻ എന്നിവരുടെ സ്ഥലെു 572 .4 െ ു .കി 

അളവിൽ രപവർെി ടെയര ായി കാണാൻ സാധിച്ചു. 

16.LD/327102:ഭൂവി് െും 

എും. ബുക്ക ്െമ്പർ:391/18-19 

മെർ ദറാൾ െമ്പർ:33007-33008,33013-33014,24949-24950,24951-

24952,27323-27324,27325-27326 

വിലയിര്ടുത്തലു്ൾ: 

എം ബുക്്ക രപകാരെുള്ള  360 െ ു .കി അളവിൽ കുട്ടപ്പൻ,പി സി 

 ങ്കച്ചൻ,ഭാ്കരൻ ആൊരി ,സുനിൽ കുൊർ,ബിനു,ലാലൻ  

എന്നിവരുടെ പുരയിെെിൽ രപവർെി ടെയര ായി കാണാൻ 

കഴിഞ്ഞു. 

17. RC/263667:ദറാഡ് ദ്ാൺഗ്്ീറ്റിുംഗ്  
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എും. ബുക്ക ്െമ്പർ:665െ18-19 

 മെർ ദറാൾ െമ്പർ:39215-39216,39220  

വിലയിര്ടുത്തലു്ൾ: 

െിങ്ങൻ പെി െു ൽ െുെക്കൽ പെി വടര എം ബുക്്ക രപകാരം 80 െീറ്റർ 

നീളെിലും 3 െീറ്റർ വീ ിയിലും ദറാഡ് ദകാൺരകീറ്റ് ടെയര ായി 

കാണാൻ സാധിച്ചു .CIB സ്ഥാപിച്ച ായി കാണാൻ സാധിച്ചില്ല. 

 

െിർദേശങ്ങൾ. 

1. ട ാഴിലുറപ്പ് നിയെം അനുശാസിക്കും വിധം രഗാെസഭ അംഗീകരിച്ച് ആക്ഷൻ 

പ്ലാനിൽ ഉൾടപ്പെുെിയ രപവ െികൾ ൊര ം നെപ്പിലാക്കുക. 

2. െുൻഗണനാ ൊനേ്ം പാലിച്ചു ൊര ം രപവ െികൾ അനുവേിക്കുക. 

3. ട ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ിയുടെ സു ാരയ  ഉറപ്പു വരുെുന്ന ിന് രപവ െി 

ആരംഭിക്കുന്ന ിനു െുമ്പ് പദ്ധ ി വിവരങ്ങൾ അെങ്ങിയ രപാദേശിക 

ഭാഷയിലുള്ള സിറ്റിസൺ ഇൻഫർദെഷൻ ദബാർഡ ് രപവ െി സ്ഥലെ ്

സ്ഥാപിദക്കെ ാണ.് 

4. രപാദേശിക ഭാഷയിലുള്ള എറിദെറ്റ് രപവ െി സ്ഥലങ്ങളിൽ ലഭയൊക്കണം. 

5. ൊറർ സർക്കുലർ രപകാരം നിർദേശിക്കുന്ന ദരഖകൾ ഫയലിൽ 

സൂക്ഷിദക്കെ ാണ.് 

6. രജിററുകൾ കാലാനുസ  ൊയി വിവരങ്ങൾ ദരഖടപ്പെുെി 

സൂക്ഷിദക്കെ ാണ.് 

7. ൊറർ സർക്കുലർ രപകാരെുള്ള ട ാഴിൽ അദപക്ഷാ ദഫാറം ടസൗജനയൊയി 

ട ാഴിലാളികൾക്ക് ലഭയൊക്കണം. 

8. ട ാഴിൽ അദപക്ഷകൾ രഫെ് ഓഫീസിൽ സവീകരിക്കുകയും ആയ ിനു 

കകപ്പറ്റ് രസീ ് നൽകുകയും ദവെ ാണ് . 

9. പദ്ധ ിയുടെ ശരിയായ രീ ിയിലുള്ള നെെിപ്പിന ് വിജിലൻസ് ആൻഡ് 

ദൊണിട്ടറിംഗ് കമ്മറ്റി ഇെടപെലുകൾ രപവ െി സ്ഥലങ്ങളിൽ 

ഉൊദവെ ുെ്. 

10. ട ാഴിലുപ്പിൽ ഏടറ്റെുക്കുന്ന രപവ െികളുടെ  ആ്രികൾ േീർഘകാല 

നിലനിൽപ്പിന്  ആവശയൊയ സാദങ്ക ിക നിർദേശങ്ങൾ ട ാഴിലാളികൾക്ക ്

ഓവർസീയർൊർ നൽദകെ ും പാലിക്കുന്നുടെന്ന്  ഉറപ്പു 

വരുടെെ ുൊണ.് 

11. െറർ ദറാളിൽ രപ്രു   രപവ െിയുടെ അളവുകൾ ദരഖടപ്പെുെുന്ന 

എം.ബുക്കിടറെ നമ്പർ ദരഖടപ്പെുടെെ ാണ്. 

12. െറർ ദറാളിലും െറ്റു ട ാഴിലുറപ്പ് അനുബന്ധ ദരഖകളിലും  

സാക്ഷയടപ്പെുെുന്ന ഉദേയാഗസ്ഥർ  ീയ്യ ി കൂെി ദരഖടപ്പെുെുവാൻ 

രശദ്ധിദക്കെ ുെ്. 
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13. ട ാഴിലിെങ്ങളിൽ രപഥെ ശുരശൂഷ സംവിധാനങ്ങൾ   ണൽ 

സൗകരയം,സുരക്ഷാ ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവ ഉറപ്പു വരുൊൻ നിർവഹണ  

ഏജൻസി രശദ്ധിദക്കെ ുെ്. 

14. പദ്ധ ി ആരംഭ െീറ്റിംഗ് ക  യൊയി നെദെെ ാണ്. 

തതാഴിലാളി്ളുതട ്ടമ്ൾ 

 ട ാഴിലിെങ്ങളിൽ സെയക  യ  പാലിക്കുക. 

 ദരപാജക്റ്റ ്െീറ്റിംഗ്, ട ാഴിലുറപ്പ് രഗാെസഭകൾ,ദസാഷയൽ ഓഡിറ്റ് 

രഗാെസഭകൾ എന്നിവയിൽ പടങ്കെുക്കുക. 

 ഏൽപ്പിക്കുന്ന ദജാലികൾ ക  യ ദയാടെ പൂർെീകരിക്കുക. 

 അവകാശൊയ 100 ട ാഴിൽ േിനങ്ങൾ ദനെുക 

 േിവസവും ട ാഴിൽ ആരംഭിക്കുന്ന ിനു െുമ്പും പണി 

പൂർെിയായദശഷവും െറർ ദറാളിൽ  ഒപ്പുകൾ 

ദരഖടപ്പെുെുക, ുെങ്ങിയവ... 

ദമറ്റ ്മാര്ടുതട ഗ്പവർത്തെും  

 {]hr¯n-bpsS taÂt\m«w,sXm-gnÂ ImÀUnÂ Bh-iy-apÅ hnh-c-

§Ä tcJ-s¸-Sp-¯p-I. Znh-khpw sXm-gn-em-fn-I-fpsS lmPÀ 

aÌÀtdm-fnÂ Dd-¸p-h-cp-¯p-I. ]qÀ¯n-bmb aÌÀtdm-fp-IÄ tUäm 

F³{Sn Hm¸-td-ä-dpsS ]¡Â F¯n-bv¡p-I.  

 sskäv Ubdn, aÌÀ tdmÄ F¶nh IrXyamb ]qcn¸n¡Ww. aÌÀ 

tdmfnÂ sh«n¯ncp¯epIÄ ]mSnÃ. `qan ]m«¯ns\Sp¡pt¼mÄ 

kÀ¡mÀ amÀK \nÀt±i¯nÂ ]dªncn¡p¶Xp t]mse aq¶v 

hÀjs¯sb¦nepw IcmÀ {]Imcw ]m«¯ns\Sp¡m³ {ian¡Ww. 

 taäpamÀ X§f¡p e`n¨ ]cnioe\w A\pkcn¨v sXmgnemfnIÄ¡v 

sXmgnens\¡pdn¨v hyàX \ÂIWw. 

 sXmgnÂ ImÀUv IrXyambn ]qcn¸n¨v sXmgnemfnIÄ¡p \ÂIpI. 

bmsXmcp ImcWhimepw taäpamÀ sXmgnÂ ImÀUv I¿nÂ 

kq£n¡mXncn¡pI.  

 ]WnØe¯v Bhiyamb kuIcy§Ä Dദൊ F¶p taäv 

Dd¸phcp¯pI. 

 sskäv UbdnÂ taWnädn§ns\¯p¶ Dt±ymKØsc sImv 

H¸ph¸n¡Ww. 

 sXmgnemfnIÄ¡v AhcpsS ]¯v AhImi§sf¸än 

]dªpsImSp¡pIbpw.Ahsc t_m[hm·mcm¡pIbpw sN¿pI. 
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 ]pXnb sXmgnenS§Ä Is¯phm\pw ]pXnb sXmgnÂ Bkq{XWw 

sN¿phm\pw sXmgnemfnIsf klmbn¡pIbpw sN¿pI. 

 IrXyambn tkmjyÂ HmUnän§nepw, {Kmak`bnepw t{]mPIvSv 

aoän§nepw, ]cnioe\ Iym¼nepw ]s¦Sp¡pI. 

 aäp sXmgnemfnIÄ¡v IqSn taänsâ NpaXeIfntebv¡v 

IS¶phcphm\pÅ kmlNcyhpw kµÀ`hpw Hcp¡nsImSp¡Ww. 

 sXmgnemfnIfpambn \nc´c k¼À¡w ]peÀ¯pIbpw IqSpXÂ 

_Ôw Øm]n¡pIbpw sN¿pI 

^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 

 thÌv Ipgn \nÀ½m-Ww, ssPh-then \nÀ½mWw, Iwt¼mÌv Ipgn \nÀ½m-Ww, 

NmWI Ipgn \nÀ½mWw 

 Imen-s¯m-gp¯v, 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. 

 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(മുൻഗണന അടിസ്ഥാനത്തിൽ) 

 ag-sh-ff kw`-cWn \nÀ½mWw 

 ao³Irjn \S-̄ p-hm-\pÅ Ipfw \nÀ½mWw 

 

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¡ണ്ടXmWv.  tdmkvKmÀ 

Zn\w BNcn¡p¶Xn\p ap³]mbn hnhcþhnZym`ymkþhym]\ (sF.C.kn) 

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

hcpt¯ണ്ടXmWv. tdmkvKmÀ Zn\Ieണ്ടÀ kw_Ôn¨v {Kma]©mb¯pIsf 

{]tXyIambn t_m[hXvIcnt¡ണ്ടXmWv.  
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 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¶psണ്ട¶v PnÃm 

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

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

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

kwLSn¸nt¡ണ്ടXmWv. 

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

tdmkvKmÀ  Zn\m-N-c-W-̄ nÂ A²y£X hlnt¡ണ്ടXmWv. 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¡ണ്ടXmWv. Cu tbmK¯nsâ an\n«vkv 

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

Xpw {]-k-àamb  am\ZvÞ§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¿-ണ്ട-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¿ണ്ടXmWv. 

 

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

 

hn`mKw F : {]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 (Underground dykes), 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 ;  
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iii. kq£vaþsNdpInS PetkN\ {]hr¯nIfpw tXmSpIÄ/I\mÂ F¶nhbpsS 

\nÀ½mWw, ]p\cp²mcWw, sabnâ\³kv F¶n {]hr¯nIfpw ;  

  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;  

i. s]mXp `qanbnse `qhnIk\ {]hr¯nIfpw.  

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)  

 JÞnI 5 Â ]cmaÀin¡p¶ IpSpw_§Ä¡v Scheduled caste, Scheduled Tribe, 

Nomadic Tribe, De-Notified Tribe, Zmcn-{Zy-tc-Jbv¡v Xmsg-bpÅ aäv IpSpw-_-§Ä, 

kv{XoIÄ Krl-\m-Y-bmb IpSpw-_-§Ä, `n¶-ti-jn-¡mÀ Krl-\m-Y-cmb IpSpw-

_w, `q]-cn-jvI-c-W-̄ nsâ KpW-t`m-àm-¡Ä, Cµnc Bhmkv tbm-P\ KpW-t`m-

àm-¡Ä, h\m-h-Imi \nb-a-{]-Im-c-apÅ KpW-t`m-àm-¡Ä, apI-fnÂ ]d-ªn-cn-

¡p¶ IpSpw-_-§-f-Ãm¯ ]£w, 2008þse ImÀjnI ISmizmk \nba {]Im-c-apÅ 

sNdp-In-S-þ-\m-a-am{X IÀj-IÀ, `qanbpsS Dev]mZ\£aX hÀ²n¸n¡p¶Xn\mbn 

`qhnIk\hpw, InWdpIÄ (Dugg well), Ipf§Ä (farm ponds), aäv PesImbv v̄ 

\nÀ½nXnIÄ F¶nh DÄs¸sSbpÅ PetkN\¯n\mhiyamb ASnØm\ 

kuIcy§Ä e`yam¡Â;  

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

BPoh\w sa¨s¸Sp¯Â;  

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

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

 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;  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;  

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\£aX hÀ²n¸n¡p¶Xn\pÅ 

{]hr¯nIfpw;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;  
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{Kma]©mb¯pIÄ, h\nXm kzbw klmb kwL§fpsS s^Utdj\pIÄ, 

sImSp¦mäv _m[nXÀ¡pÅ A`btI{µ§Ä (sskt¢m¬ sjÂäÀ), A¦WhmSn 

tI{µ§Ä, {KmaoW N´IÄ  

  

III. hn`mKw kn : tZiob {KmaoW D]Poh\ anjsâ \n_Ô\IÄ A\pkcn¡p¶ 

kzbwklmb kwL§Ä¡v s]mXp ASnØm\ kuIcy§Ä  

IV. hn`mKw Un : {KmaoW ASnØm\ kuIcy§Ä  F¶nhbv¡mhiyapÅ 

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

\nÀ½mWhpw;  

i. tZiob `£ykpc£m\nbaw 2013 (20/2013) se hyhØIÄ \S¸nem¡p¶Xn\v 

Bhiyambn hcp¶ `£y[m\y kw`cWnIfpsS \nÀ½mWhpw;  

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

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

kma{KnIfpsS Dev]mZ\hpw;  

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

{KmaoW s]mXp BkvXnIfpsS AäIpä]WnIfpw;  

 

 പാമ്പാെുംപാറ  രഗാെ പഞ്ചായെിടല ട ാഴിലുറപ്പ ് ടസല്ലിൽ ഒരു AE,  രെ് 

ഓവർസിയർ ൊർ, 2 ദഡറ്റാ എൻരെി,  2 BFT Cരാണ ്ഉള്ള .്ഇവർ ടറദക്കാർഡുകൾ 

എല്ലാം ക  യ ദയാടെയും സൂക്ഷ്മ ദയാടെയും കൂെിയാണ ്

ദരഖടപ്പെുെിയിരിക്കുന്ന .് അ ുടകാെു ടന്ന ഇവരുടെ രപവർെനം 

അഭിനന്ദനം അർഹിക്കുന്ന ാണ.് 

ഈ ദസാഷയൽ ഓഡിറ്റ് രപരകിയയിൽ സഹായിച്ച പഞ്ചായെ ് രപസിഡൻറ,്  

ടസരകട്ടറി, വാർഡ് ടെമ്പർൊർ, ഓഫീസ ് റാഫുകൾ,  ടെയ്റ്റ ് ൊർ, 

ട ാഴിലാളികൾ എന്നിവർക്ക ് ദസാഷയൽ ഓഡിറ്റ ് യൂണിറ്റ ് നന്ദി 

അറിയിക്കുന്നു. 

08-11-2019െ ്2.30 pm  വാർഡ ്6 ദതർഡ ് ് യാമ്്പ ഗവ . L.P.്കൂ ളില് തവച്ച ്

തതാഴിലാളി ഗ്ശീ സെൊൻ ്ുര്ടയൻ മുണ്ടാങ്കലിത ക 

അധയക്ഷതയില് െടന്  ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്റ ഗ്ഗാമ ഭയില് 

അവതര്ടിപ്പിച്ച ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്റ ്ര്ടട ് റിദപ്പാര്ട്ടിദേലുള്ള 
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ചര്ട്ച്ചയുതട അടിസ്ഥാെത്തില് ഗ്ഗാമ ഭ എടുത്ത 

തീര്ടുമാെങ്ങളുും െിർദേശങ്ങളുും; 

 ഭൂരപക  ിയനുസരിച്ച് കാർഷികദെഖലയിൽ ടെയ്യാൻ പറ്റിയ 

രപവർെികൾ കൂെി ട ാഴിലുറപ്പിൽ നിർബന്ധൊയും 

ഉൾടപ്പെുെണം 

 100 േിവസം ട ാഴിൽ  ലഭിക്കുന്ന ിനായി   കാർഷിക ദെഖലയിടല 

അനുവേനീയൊയ രപവർെികളിൽ ഉൾടപ്പൊെ െറ്റു രപവർെികൾ 

കൂെി ലിറിൽ  ഉൾടപ്പെുെണം. 

 ട ാഴിലാളികൾക്ക് കാല ാെസം വരാട  കൂലി ലഭിക്കാൻ നെപെികൾ 

സവീകരിക്കുക 

 ട ാഴില ്കാര ഡ ് ികച്ചും സൗജനയൊയി അദപക്ഷകരക്്ക ്ലഭയൊക്കുക. 

 ട ാഴില ്അദപക്ഷകള് പഞ്ചായെില ്രഫെ് ഓഫീസില ്സവീകരിച്ച ് 

കകപ്പറ്റു രസീറ്റ ്നല്കു ക. Demand form ട ാഴിലാളികൾക്ക ്

സൗജനയൊയി നൽകണം. 

 ട ാഴിൽ  ക  യസെയെു ലഭിച്ചിടല്ലങ്കിൽ ട ാഴിലില്ല ദവ നം 

വി രണം ടെയ്യുക 

 രപവ െികള ്കടെെുന്ന ില ്ട ാഴിലാളികള,് വാര ഡ ്

ടെമ്പര ്നാട്ടുകാര ്ഉള്പ്പടെ ഉള്ളവരുടെ  നല്ല ഇെടപെലുകള ്ഉൊക്കുക. 

 ദജാലി സ്ഥലങ്ങളില ്ആവശയൊയ അെിസ്ഥാന 

ടസൗകരയങ്ങള ് നിർവഹണ  ഏജറസി ട ാഴിലാളികളക്്ക ്ലഭയൊക്കുക. 

 വിജിലനസ് ്ഏനഡ്് ദൊണിട്ടറിംഗ ്കമ്മറ്റി 

അംഗങ്ങള ്പദ്ധ ികള ്വിലയിരുെുകയും ആവശയൊയ 

നിദരേ്ശങ്ങള ്ട ാഴിലാളികള്ക്കും പഞ്ചായെിനും നല്കു ക.VMC 

കമ്മിറ്റി പുന സംഘെിപ്പിക്കുക 

 പദ്ധ ി ആരംഭ െീറ്റിംഗ് ക  യസെയെു സംഘെിപ്പിക്കുക 

 വാര്ഷിക ൊറര ്സര്ക്കുലര ്രപകാരെുള്ള 

ദരഖകള ്ഫയലില ്സൂക്ഷിക്കുക. 

 െറര ്ദറാളുകളില ്അബദ്ധെില ്വന്നുദപാകുന്ന  ിരുെലുകളക്്ക ്

െ ിയായ കാരണങ്ങള ്കാണിച്ചു അദപക്ഷ നലക്ുകയും രപ്രു   

അദപക്ഷയുടെ ദകാപ്പി ഫയലില ്സൂക്ഷിക്കുക. 
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 െറര ്ദറാളില ്രെ് ഒപ്പുവീ ം ദരഖടപ്പെുെുക ഒപ്പിട്ട ദശഷം ൊര ം 

ദജാലി ആരംഭിക്കുക.. 

 ജനകീയ എറിദെറ്റ ്രപവ െി സ്ഥലങ്ങളില ്ലഭയൊക്കുക. 

 സിറ്റിസണ ്ഇറഫദര മഷന ്ദബാര ഡ് ഓദരാ രപവ െിയും ആരംഭിക്കുന്ന ിന ്

െുമ്പ ് ടന്ന സ്ഥാപിക്കുക. 

. 

                             

 

 അധയക്ഷൻ                            :     ഗ്ശീ സെൊൻ ്ുര്ടയൻ മുണ്ടാങ്കല് 

ദലാക്ക ്റിദ ാഴ് സ് ദപഴ് സണ ്:   തെല്ല തജയസൺ  

 

 

     

 

 


