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BapJw 

ഇന്ത്യയിൽ സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങളുടെ ട ാഴിൽ ടെയ്യുവാനുള്ള 

അവകാശടെ സംരക്ഷിച്്ച നിലനിർെുന്ന ിനായി 2005 ടസപ്റ്റംബർ അഞ്ാം 

 ീയ ി ദേശീയ ഗ്രാമീണ ട ാഴിലുറപ്പ് നിയമം നിലവിൽ വന്നു. അവിേഗ് ധ കായിക 

ട ാഴിലിൽ ഏർടപ്പൊൻ സന്നദ്ധ യുള്ള ഗ്രാമഗ്പ്റദേശങ്ങളിൽ അധിവസിക്കുന്ന 

ഏട ാരു കുെുംബെിനും ഒരു സാമ്പെിക വർഷം 100 േിവസെിൽ കുറയാെ 

ട ാഴിൽ ഉറപ്പാക്കുന്നദ ാടൊപ്പം രുണദമന്മയുള്ള ും സ്ഥായിയായിട്ടുള്ള ും 

ഉൽപ്റാേനക്ഷമവുമായ ആസ്തികളുടെ സൃഷ്ടിയാണ് ഈ പ്റദ്ധ ിയുടെ മുഖ്യ ലക്ഷയം. 
േരിഗ്േരുടെ ഉപ്റജീവനവും ആയി ബന്ധടപ്പട്ട വിഭവാെിെറ ശക്തിടപ്പെുെുകയും 

സാമൂഹികമായി പ്റിദന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന എല്ലാ കുെുംബങ്ങടളയും പ്റദ്ധ ിയിൽ 

ഉൾടപ്പെുെുകയും പ്റഞ്ായെ് രാജ് സ്ഥാപ്റനങ്ങടള ശക്തിടപ്പെുെുക  എന്ന ും 

ഇ ിൻടറ ലക്ഷയമാണ്. 

 

 

സവിശേഷതകൾ 

 

 നിയമെിൻടറ പ്റിൻബലമുള്ള അവകാശാധിഷ്ഠി  പ്റദ്ധ ി 

 ഗ്രാമപ്റഞ്ായെ് ഗ്പ്റദേശെ്  ാമസിക്കുന്ന 18 വയസ്സ് പ്റൂർെിയായ 

ഏട ാരാൾക്കും പ്റദ്ധ ിയിൽ പ്റങ്കാളിയാകാം 

 ഗ്സ്തീക്കും പ്റുരുഷനും  ുലയ ദവ നം  

 പ്റരിസ്ഥി ി സംരക്ഷണം കാർഷിക ദമഖ്ലയിടല അെിസ്ഥാന 

സൗകരയ വികസനം എന്നിവയ്ക്്ക മുൻരണന 

 ട ാഴിലാളികൾ  ടന്ന ഗ്പ്റവർെികൾ കടെെുകയും 

ആസൂഗ് ണടെ സഹായിക്കുകയും ടെയ്യുന്നു 

 ആസൂഗ് ണെിലും നിർവഹണെിലും  ികഞ്ഞ സു ാരയ  

 കരാറുകാടര ഇെനിലക്കാദരാ ഇല്ല 

 ടപ്റാ ുജന പ്റങ്കാളിെദൊടെ ദലബർ ബഡ്ജറ് 

 ബാങ്ക് ദപ്റാദറാഫീസ് വഴി മാഗ് ം ദവ ന വി രണം 

 ഗ്സ്തീകൾക്്ക മുൻരണന 

 കമ്പയൂട്ടർ ശൃംഖ്ല വഴിയുള്ള ദമാണിററിംര് സംവിധാനം 

 ഗ്രാമസഭ പ്റദ്ധ ി ഓഡിറ് ടെയ്യുന്നു 

                  ദേശീയ ഗ്രാമീണ ട ാഴിലുറപ്പ് പ്റദ്ധ ി ഗ്പ്റകാരം ഗ്രാമപ്റഞ്ായെ് ഗ്പ്റദേശെ്  

നെപ്പിലാക്കുന്ന മുഴുവൻ ഗ്പ്റവൃെികളും  ദസാഷയൽ ഓഡിറിങ്ങിനു 

വിദധയമാക്കണടമന്ന  17(2) വകുപ്പ് നിഷ്കർഷിക്കുന്നു പ്റദ്ധ ി ഗ്പ്റവർെന 

ടെപ്പറിയും ടപ്റാ ു ധനംെിലവഴിക്കുന്ന ിടനപ്പറിയും പ്റൗര സമൂഹം നെെുന്ന  

പ്റരസയവും സവ ഗ്ന്ത്വുമായ പ്റരിദശാധനയാണ്  ദസാഷയൽ ഓഡിറ് അഥവാ 

സാമൂഹിക പ്റരിദശാധന സംസ്ഥാന സർക്കാർ  ദസാഷയൽ ഓഡിറ് നെദെെ രീ ി 

സംബന്ധിച്്ച  ഉെരവ് പ്റുറടപ്പെുവിച്ചിട്ടുെ്.ദസാഷയൽ ഓഡിറ്  ഗ്രാമസഭയുടെ 

വിജയം ജനപ്റങ്കാളിെ  ആണ്.ദസാഷയൽ ഓഡിറ് ഗ്രാമസഭയുടെ  ീയ ി, ദവേി 

എന്നിവ നിശ്ചയിച്ച 5 േിവസം മുമ്പ് ജനങ്ങൾക്്ക വിവരം നൽകിയിരിക്കണം പ്റദ്ധ ി 

ആസൂഗ് ണ്ണം. നിർവഹണം, ദമാണിററിംര്  ുെങ്ങി എല്ലാ വയക്തികളും ദസാഷയൽ 

ഓഡിറ് ഗ്രാമസഭയിൽ നിർബന്ധമായും പ്റടങ്കെുക്കണം.മഹാത്മാ രാന്ധി ദേശീയ 



ഗ്രാമീണ ട ാഴിലുറപ്പ്പ്റ ദ്ധ ിയിൽ  സുരമവും സു ാരയവുമായി ദസാഷയൽ ഓഡിറ് 

നെെുന്ന ിന്  ദകരളെിൽ  സവ ഗ്ന്ത് െുമ ലയുള്ള ദസാഷയൽ ഓഡിറ് യൂണിറ് 

31/12/ 2017 നിലവിൽവന്നു. 

 

   Rajakkad gramapanchayath 

 CSp¡n PnÃ-bnbpsS ഹൈറേൻജ് റരേറേശങ്ങളില ൊന്നൊയ ലെടുങ്കണ്ടം  

t»m¡nse രൊജൊക്കൊട്  ]©m-b¯v കുന്നുകള ം ലെരിവുകള ം കൂടുത ുള്ള ഒരു 

മറെൊൈര ഇടമൊണ്. 31 .03 െ .കി .മി വിസ്തീർണമുള്ള ഈ േഞ്ചൊയത്തിൽ 

16486 ആണ്ജെംം്യ. റകരളത്തിന്ലേ ജീവെൊഡിയൊയ ലേരിയൊേിന്ലേ 

ഹകവഴികളൊയ മുതിരപ്പ ഴയൊേും,േന്നിയൊേും ഈ േഞ്ചൊയത്തിലെ ലതൊട്ട രുമ്മി 

കടന്നുറേൊകുന്നു. രൊജൊക്കൊട് ഒരു കുടിറയറ്റ റരേറേശമൊണ്. ഇവിലട 650 ലൈക്ടർ 

വെഭൂമിയുണ്ട്.ഇതിൽ 500 ലൈക്ടർ ലേൊന്മുടി അണലക്കട്ടിെടുത്തൊണ്. `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.. ലെേുകിട 

കർഷകരൊണ് കൂടുത ും. .വൻകിട ഏ റത്തൊട്ടങ്ങള മുണ്ട് .മുതിരപ്പ ഴയൊേില  

രശീെൊരൊയണേുരം ലവള്ളച്ചൊട്ടവും കള്ളിമൊ ി വയൂ റേൊയിന്േും ലേൊന്മുടി 

ഡൊമും രേധൊെ ആകർഷണറകരരങ്ങളൊണ്. രേധൊെ കൃഷികൾ  

ംുഗന്ധവയജയെങ്ങളൊയ  ഏ ം,കുരുമുളക്,കൊപ്പി,ലകൊറക്കൊ എന്നിവയൊണ്. 

മൃഗംംരക്ഷണം ഉേലതൊഴി ൊണു്.  കുടിലവള്ളത്തിന് അധികം ബുദ്ധിമുട്ടി ലൊത്ത 

ഇടമൊണ് എങ്കി ും  െി  വൊർഡു കളിൽ കുടിലവള്ള ഷമമുണ്ട്.േഞ്ചൊയത്തിൽ 

ജ െിധി േദ്ധതി െടപ്പി ൊക്കിയിട്ട ണ്ട്   Cu ]©m-b¯nev BsI 13 hmÀUp-I-

fmWv DÅ-Xv. 

  രൊജൊക്കൊട്  േഞ്ചൊയത്തിൽ ലതൊഴി ുേപ്പ  േദ്ധതി വളലര 

െ ലരീതിയിൽ റരേറയൊജെകരമൊയി െടക്കുന്നു. 2793  ലതൊഴിൽ കൊർഡുകളി ൊയി 

4197 ലതൊഴി ുേപ്പ   ലതൊഴി ൊളികൾ ഈ േഞ്ചൊയത്തിൽ ഉണ്ട്.ഇതിൽ 2869 

സ്രതീകളൊണ്.ആലക 808 കുടുംബങ്ങൾക്ക്  100 കൂടുതൽ ലതൊഴിൽ േിെങ്ങൾ 

 ഭിക്കയുണ്ടൊയി. 2018----19 ംൊമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 192645 ലതൊഴിൽ േിെങ്ങള ം 

അതി ൂലട 53170020 തുകയും  ഈ േഞ്ചൊയത്തിൽ കൂ ിയിെത്തിൽ 

 ഭിച്ചിട്ട ണ്ട് എന്ന് മെംി ൊക്കൊൻ ംൊധിച്ച   



 

വാർഡ് 4 രാജാക്കാട് 

 
ഓഡിറ്റ് പീരീഡ്  01 -10 2018  to 31 -03 -2019  

 
 

. Cu ]©m-b-̄ nse  െൊ ൊം വൊർഡ് ആയ രൊജൊക്കൊട് ലതൊഴി ുേപ്പ  േദ്ധതി 

െ ലരീതിയിൽ െടക്കുന്നു. ഒരു അംഗൻവൊടി, റേഷൻ കട എന്നിവയൊണ് ലേൊതു 

സ്ഥൊേെങ്ങൾ. .CBSE സ്കൂൾ, ഭിന്നറശഷി കുട്ടികള ലട  സ്കൂൾ,Police station 

,േള്ളി എന്നിവയും ഈ വൊർഡിൽ റരേവര്തിക്കുന്നു..ആരശയ  ിസ്റ്റിൽലപ്പട്ട 7 

കുടുംബങ്ങൾ ഈ വൊർഡി ുണ്ട്. രൊജൊക്കൊട്  hmÀUnÂ CXp-hsc 240 sXmgnÂ 

ImÀUp-IÄ hnX-cWw sNbvXn-«p-v. CXnÂ 225 IpSpw-_-§Ä Ønc-ambn tPmen- 

ലെയ്യ ന്നവരൊണ്.  2 SC കൊർഡുകളി ൊയി 3 ലതൊഴി ൊളികൾ ഉണ്ട് ഇതിൽ 2 

ആള കൾ സ്ഥിരമൊയി റജൊ ിലെയ്യ ന്നവരൊണ്. 

     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 hÀKokv AhÀIsf kµÀin-¡p-Ibpw  ജി ലയിൽ tkmjyÂ 

HmUnäv \S-̄ p¶ hnhcw Adnbn¡p-Ibpw sNbvXp. 03þ07þ-2019 ലെടുങ്കണ്ടം 
t»m¡v t{]m{Kmw tImþ-HmÀUn-t\-äÀ ,tPmbnâv t{]m{Kmw tImþ-HmÀUn-t\-äÀ 

F¶n-hsc kµÀin-¡p-Ibpo രൊജൊക്കൊട് ]©m-b-̄ nÂ tkmjyÂ HmUnäv \S-

¯p¶ hnhcw Adnbn¡p-Ibpw sNbvXp. ]©m-b-̄ nÂ F¯n sk{I-«-dn, {]kn-

Uâv, Fw.-Pn.-F³.-BÀ.- C.Pn.-Fkv Ìm^v  -എന്നിവറരൊട് റംൊഷയൽ  രഗൊമംഭ  

െടത്തുന്നതിലെക്കുേിച്ച  ംംംൊരിച്ച .  20 -02 -2019 മുതൽ 23 -02 -2019 വലര 

േഞ്ചൊയത്തിൽ േരിറശൊധിച്ച 19 വർക്കുകളൊണ് റംൊഷയൽ ഓഡിറ്റിന് 

വിറധയമൊക്കിയത്. തുടർന്ന് ഫയ ുകൾ േരിറശൊധിച്ചതിന്ലേ അടിസ്ഥൊെത്തിൽ 

റമറ്റ മൊരുലട  ംൈൊയറത്തൊലട ഫീൽഡ് ംരർശെം െടത്തുകയും hÀ¡v sskäv 

kµÀin¨v Af-hp-IÄ ^b-ep-ambn t{Imkv  shcn-̂ n-t¡-j³ 

ലെയ്യ കയുമുണ്ടൊയി. AtXm-tSm¸w Xs¶ ഭവെ ംരര്ശെം െടത്തുകയും 

ലതൊഴി ൊളികലള കൊണുകയും .ലതൊഴിൽകൊർഡ്,  ഭയമൊയ ബൊങ്ക് േൊസ്ബുക്ക് 



എന്നിവ േരിറശൊധിക്കയും  ലെയ്തു  XpSÀ¶p-ff 4 Znhk-§-fnÂ dnt¸mÀ«v 

FgpXn X¿m-dm¡n. 

 

Ward map 
 

 

 
  

   

    sXmgn-ep-d v̧ \nbaw 

Ah-Im-im-[n-jvTnXamb sXmgn-ep-d¸v \nbaw sXmgnemfnIÄ¡v 10 

AhImi§Ä {]Zm\w sN¿p¶p. ഈ അവകൊശ 

ംംരക്ഷണലത്തക്കുേിച്ച ള്ള ഫീൽഡ് േരിറശൊധെയിൽ െിന്നും  ഭിച്ച 

വിവരങ്ങൾ 10 അവകൊശങ്ങറളൊലടൊപ്പം  NphsS tNÀ¡p¶p. 

    

job card registration 
               

S 
N
o. 

Villag
es 

No. Of 
Registered 

SCs STs Others 

Mal
e 

Fema
le Househ

old 
Perso

ns 
Househ

old 
Perso

ns 
Househ

old 
Perso

ns 
Househ

old 
Perso

ns 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 
RAJAK
AD 

248 381 2 3 0 0 246 378 126 255 

    

card issued 
      S 

N
o. 

Villag
es 

Total SCs STs Others 
Mal
e 

Fema
le Househ

old 
Perso

ns 
Househ

old 
Perso

ns 
Househ

old 
Perso

ns 
Househ

old 
Perso

ns 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 
RAJAK
AD 

246 378 2 3 0 0 244 375 125 253 

            



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

sXmgn-em-fn-I-fnÂ \n¶pw Adn-bm³ km[n-̈ Xv , FÃm-hcpw sXmgnÂ 

ImÀUn-te¡v B-h-iy-amb t^mt«m kz´-ambn ss]k Nne-h-gn¨v FSp-¡m-

dp-Å-Xm-bm-Wv. ]©mb¯nÂ \n¶p Xs¶ kuP\yambn t^mt«m FSp¯v 

\ÂIWw F¶Xns\¡pdn¨v sXmgnemfnIÄ¡v hyàamb [mcW 

CÃmbncp¶p. -sXm-gn-em-fn-I-fpsS sXmgnÂ ImÀUn-te-¡m-h-iy-amb t^mt«m 

]©m-b-̄ nÂ \n¶v Xs¶ FSp¯v sImSp-¡p-¶-Xn\v th \S-]-Sn-IÄ 

kzoI-cn-¡p-¶Xv \Ã-Xm-bn-cn-¡pw. sXmgnÂ കൊർഡുകൾ മൊറ്റ മൊർ 
കൃതയമൊയി റര്ലപ്പടുത്തി െൽകിയിട്ട ണ്ട് 

 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)  

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. രേവർത്തി A\ph-Zn-¡-s -̧Sp¶ ]£w taäv 

tbmKw hnfn¨v tNÀ¡p-Ibpw sXmgn-em-fn-IÄ Ah-cpsS sXmgn-en-\m-bpÅ 

ആവശയം റെരിട്ട് അേിയിക്കുകയും അറേക്ഷ H¸n«v taäv ]©m-b-̄ nse 

ലതൊഴി ുേപ്പ് skÃnÂ Fev]n-¡p-I-bmWv sN¿p¶Xv. അറേക്ഷ െൽകിയൊ ും 

മസ്റ്റർ റേൊൾ  ഭിക്കൊൻ തൊമംം റെരിടുന്നതൊയി ലതൊഴി ൊളികൾ റമറ്റ് എന്നിവർ 

േേയുകയുണ്ടൊയി. 

 
 

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)  

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

sXmgnÂ e`n¡m³ AhImiw sXmgnemfnIÄ¡p)Hcp km¼¯nI 

hÀj¯nÂ Hcp രേവർത്തി¡pthn Unamâv sNbvXv BZy15 

Znhk¯n\pÅnÂ sXmgnÂ e`n¨n«nÃsb¦nÂ റവതെത്തിന്ലേ 
െൊ ില ൊന്നും 30 Znhk¯n\pÅnÂ sXmgnÂ e`n¨nÃsb¦nÂ 

thX\¯nsâ ]IpXnbpw sXmgnenÃmbva thX\ambn e`n¡pw.   

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

\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. േദ്ധതി ആംൂരതണത്തിൽ േങ്കൊളികളൊവുന്നുണ്ട് 

എന്നൊണ് ലതൊഴി ൊളികൾ േേഞ്ഞത് 

 

5.5 Intem-ao-ä-dn-\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) 

 tkmjyÂ HmUnäv Sow \S¯nb ]cntim[\bnÂ BÀ¡pw 

bm{X_¯ A\p-h-Zn-¨-Xmbn ImWp-hm³ km[n-̈ nÃ. .അഞ്ചു കിറ ൊമീറ്റർ 
േൂരം റേൊയി ലതൊഴി ൊളികൾ േണിലയടുത്തിട്ടി ല 

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) 

IpSn-bv¡p-hm-\pÅ 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.-sXm-gn-em-fn-I-fp-ambn t\cn«v \S-̄ nb k`m-j-W-̄ n-\n-S-bnÂ an¡ {]hr-

¯n-I-fnepw sXmgn-em-fn-IÄ Xs¶ IpSn-shÅw sImp-h-cp-¶-Xm-bmWv Adn-bm³ 

Ign-ª-Xv.{]Ya ip{iqj Inäp-IÄ ]Wn Øe-§-fnÂ e`y-am-bn-«pv   F¦nepw 

AXym-hiy acp¶pIÄ t_mIvknÂ CÃ, 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 

 ഭിക്കുന്നുF¶pw ബൂട്സ്  ആവശയ മൊയ  രേവർത്തികൾക്ക് അവ  ഭിച്ചിട്ടി ല 

,അതിെൊൽ ബുദ്ധിമുട്ട ന്നു എന്നും Adnbm³- Ignªp.   sXmgn-em-fn-I-fnÂ \n¶pw 

t\cn«v tNmZn-̈ -dnª hnh-c-§-fm-Wn-Xv. 

 

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

(sk£³ 3(2), (6)) 

sXmgn-ep-d¸v \nba {]Imcw രേവർത്തി Ignªv 15 Znh-k-̄ n-\p-ÅnÂ 

thX\w e`n-t¡ Ah-Imiw sXmgn-em-fn-IÂ¡v Dv. HmUn-än\v hnt[-b-am-

¡nb രേവർത്തി-I-fpsS thX\w  ഭിച്ചിട്ട ണ്ട് എന്നൊണ് അേിയൊൻ കഴിഞ്ഞത്.റമറ്റ് 

ഉൾലപ്പലടയുള്ള മുഴുവൻ ലതൊഴി ൊളികള ലടയും  ഭയമൊയ േൊസ്ബുക്ക്  അപ്റഡറ്റഡ് 

അ ലൊയിരുന്നു. അതിെൊൽ കൃതയംമയത്ത് കൂ ി  ഭയമൊയിട്ട റണ്ടൊ  എന്ന േരിറശൊധെ 

അംൊധയമൊയിരുന്നു. ഭൂരിഭൊഗം ആള കൾക്കും ഇതിറെക്കൊൾ ആേൊയകരമൊയ റജൊ ി 

ഉള്ളതിെൊ ും കൂ ി കിട്ട ന്നതിെുള്ള തൊമംം ഉള്ളതിെൊ ും ലതൊഴി ുേപ്പ് റജൊ ികൾക്ക്  

റവലേ ലതൊഴിൽ  ഭിക്കൊത്ത േിവംങ്ങളി ൊണ് വരുന്നത 

 



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)) 

(റവതെത്തിന്ലേ 0 .05 %) 

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

(sk£³ 19) 

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-. 

10.tkm-jyÂ HmUnäv \S-¯p-¶-Xn-\pÅ Ah-Im-iw. (sk£³ 17(2) 

7 ലരജിസ്റ്റേുകള ം ഓറരൊ  വർക്ക് ഫയ ുകളി ും ഉള്ള 22 റര്കള ം 
അവശയ ലേറടണ്ട ംൊൈെരയത്തി ും റംൊഷയൽ ഓഡിറ്റ് േങ്കൊളിയൊവുന്ന 
ംമയത്തും ഓറരൊ ലതൊഴി ൊളിക്കും േരിറശൊധിക്കൊൻ അവകൊശമുണ്ട്. 

 

7 cPnÌdpIÄ  

tI{µkÀ¡mcnsâ \nÀt±i{]Imcw Xmsg¸dbp¶ 7 cPnÌdpIÄ 

\nÀ_Ôambpw {Kma]©mb¯nÂ kq£nt¡hbmWv. 

1. ദജാബ് കാർഡ് രജിറർ  

2. ഗ്രാമസഭ  രജിറർ  

3. ഡിമാൻഡ് / അദലാദക്കഷൻ & ദവ ന രജിറർ  

4. വർക്്ക രജിറർ  

5. ഫിക്സഡ് അസറ് രജിറർ 

6. പ്റരാ ിരജിറർ  

7. ടമറീരിയൽ രജിറർ  

 

 

എ ലൊ ലരജിസ്റ്റേുകള ം വളലര െ ലരീതിയിൽ ംൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നത് എടുത്തു 

േേറയണ്ടതൊണ്. 7 ലരജിസ്റ്റേുകള ം ംർട്ടിഹഫ  ലെയിതു െൽകിയിരിക്കുന്നു. 

 

 



1) sXmgnÂ ImÀUn\pff IpSpw_mt]£bpsS cPnÌÀ 

sXmgnÂ ImÀUv (At]£, cPnkv{Sj³ hnXcWw) 

IpSpw_mt]£bptSbpw cPn-kvt{S-j³ F¶nh IrXy-ambn tcJs¸-Sp-̄ n-

bn-«p-v. 255 ലതൊഴിൽ കൊർഡുകൾ ഈ വൊർഡിൽ  െൽകിയിട്ട ണ്ട്. 

 

2) {Kmak` tkmjyÂ HmUnäv {Kmak` aoänwKv cPnÌÀ 

രഗൊമംഭ ലരജിസ്റ്റേിൽ 81  റേര് േലങ്കടുത്ത േദ്ധതി രൂേീകരണ 

രഗൊമംഭ 10/ 11/ 18 െടന്നതൊയി  കൊണൊെൊയി. 

3) sXmgnÂ Bhiys¸«Xpw sXmgnÂ sImSp¯Xpw kw_Ôn¨ cPnÌÀ 

sXmgnÂ Bhiys¸«Xpw sXmgnÂ sImSp¯Xpw kw_Ôn¨ cPnÌÀ െന്നൊയി 

ംൂക്ഷിക്കുന്നു. 

4) {]hÀ¯nbpsS enÌpw Nnehpw hniZmwi§fpw kw_Ôn¨ cPnÌÀ 

{]hÀ¯nbpsS enÌpw Nnehpw hniZmwi§fpw kw_Ôn¨ 

cPnÌÀ Fw sF.-Fkv Â \n¶pw {]nâv FSp¯v kq£n-̈ n-«p-m-bn-cp-¶p. 

5) Ønc BkvXnIfpsS cPnÌÀ 

   Ønc BkvXnIfpsS cPnÌdnÂ BkvXn kw_-Ôn¨ hnh-c-§Ä 

]qÀ®-ambpw tcJ-s¸Sp¯n-bn-«p-m-bn-cp-¶p. 

6) ]cmXn cPnÌÀ 

 ]cmXn kw_-Ôn¨  hnh-c-§Ä കൃതയമൊയി  എഴുതി ംൂക്ഷിക്കുന്നു  .ഈ 

ഓഡിറ്റ് കൊ യളവിൽ ഒരു േരൊതിയും ആലക cPnÌdnÂ 12 േരൊതിയും 

കൊണുന്നു. 

7) km[\ cPnÌÀ 

km[\ cPn-ÌÀ  hnh-c-§Ä Fgp-Xn-bn-cp-¶p, ഓഡിറ്റ് േീരീയഡിൽ 

ലമറ്റീരിയൽ വർക്ക് ഇ ലൊയിരുന്നു. 

 

 

പരി്ശാധിച്ച ഫയല്ുകളുനട വിശദാംശങ്ങൾ 

 
 

 
Sl.No Work Code Name of Work Estimate 

Amount 
Man 
days 
taken 

Un 
skilled 
wages 

Skilled 
wages/Mat
erial/CIB 

Total 
Expense 



1. LD/319727 KONDURUBUND 284840 786 216936 3000 219936 

2. WH/319750 THODU 
PUNARUDHARANAM  

129414 485 133860 3000 136860 

3. LD/319720 KONDURUBUND  214727 575 158700 3000 161700 

4. DP/273031 JAIVAVEELINIRMANAM 156872 428 118128 3000 121128 

5. DP/275119 JAIVAVEELINIRMANAM 151866 343 94668 3000 97668 

6. LD/323480 KONDURUBUND 256925 444 122544 3000 125544 

7. LD/326985 BHUVIKASANAM 269009 441 121716 3000 124716 

8. WC/337601 MANNUKAYYALA 351977 1083 298908 3000 301908 

9. RC/274035 ROAD 
PUNARUDHARANAM 

111037 125 34500 3000 37500 

10. WH/319539 POTHUKULAM 
PUNARUDHARANAM 
 

158697 346 95496 3000 99496 

11. DP/273029 JAIVAVEELINIRMANAM 179538 375 103500 3000 106500 

12. LD/326986 BHUVIKASANAM 173221 359 99084 3000 102084 

13. LD/326988 BHUVIKASANAM 164561 351 96876 3000 99876 

14. LD/319472 BHUVIKASANAM 202648 490 135240 3000 138240 

15. LD/323481 KONDURUBUND 203475 290 80040 3000 83040 

16. WC/307434  JAIVAVEELINIRMANAM 341318 710 195960 3000 198960 

17. LD/326987 THARISUBHUMI 
KRISHIYOGYAMAKKAL 

195030 307 84732 3000 87732 

18. LD/329402 THARISUBHUMI 
KRISHIYOGYAMAKKAL 

244449 742 204792 3000 207792 

19. WC/332135 KOLARBUND 190098 399 110124 3000 113024 

 

 

 

^bÂ ]cn-tim-[-\-bnÂ \n¶pw Is-̄ nb hnh-c-§Ä 

ഏലതൊരു വർക്ക് ഫയ ി ും വൊർഷിക മൊസ്റ്റർ ംർക്കു ർ െിർറേശിക്കുന്ന 

21 റര്കള ം റകരള ംർക്കൊർ െിർറേശിക്കുന്ന ഹംറ്റ് ഡയേിയും ഉൾലപ്പലട 22 

റര്കളൊണ് ഉണ്ടൊയിരിറക്കണ്ടത്. 



1.IhÀ t]Pv   
ആലക 19 വർക്ക് ഫയ ുളൊണ്  ഉണ്ടൊയിരുന്നത്.  കവർ റേജ്  

ആെുവൽ മൊസ്റ്റർ ംർക്കു ർ     രേകൊരമുള്ളതു ഉണ്ടൊയിരുന്നു.. കവർറേജ് േൂർണം 

ആയിരുലന്നങ്കി ും  ലഷൽഫ് ഓഫ് റരേൊലജക്ടില  ംീരിയൽ െമ്പർ 
റര്ലപ്പടുത്തിയിട്ടി ല. 

2.sN¡v enÌv  

  17 ഫയ ുകളിൽ ലെക്ക്  ിസ്റ്റ് ഉണ്ടൊയിരുന്നു എന്നൊൽ Hmtcm റര്യും 
{Ia-s -̧Sp-̄ n-bn-cn-¡p¶ റേജ് െമ്പർ റര്ലപ്പടുത്തിയിരുന്നി ല. 2 ഫയ ുകളിൽ 

ലെക്ക്  ിസ്റ്റ കളിൽ ഭൊഗികമൊയി റേജ് െമ്പർ റര്ലപ്പടുത്തിയിരുന്നു . 22 

റര്കൾക്കു േകരം 18 റര്കളൊണ് ലെക്കലിസ്റ്റിൽ റെർത്തിരുന്നത് . 

3. ആക്ഷൻ പ്ലാെിന്നെ ്കാപ്പി 

  WH/319750,LD/319472,LD/329402  എന്നീ മുന്ന് വർക്ക് ഫയ ുകളിൽ ആക്ഷൻ 
പ്ലൊൻ റകൊപ്പി ഉണ്ടൊയിരുന്നു എന്നൊൽ 16 വർക്ക് ഫയ ുകളി ും   ആക്ഷൻ 
പ്ലൊെിന്ലേ റകൊപ്പി ഉണ്ടൊയിരുന്നി ല. ആയതിെൊൽ തലന്ന ഈ ംൊമ്പത്തിക 
വർഷത്തിൽ ലെയ്യൊെുള്ള രേവർത്തികള ലട  ിസ്റ്റ് മുൻഗണെൊരകമത്തിൽ ആറണൊ 
എന്നും ഈ  ിസ്റ്റ് തയ്യൊേൊക്കൊൻ.ജെങ്ങള ലട േങ്കൊളിത്തം ഉേപ്പൊക്കിയഎന്നും 
മുൻഗണെൊരകമത്തിൽ ഉള്ളരേവർത്തിതലന്നയൊറണൊ െടത്തിയത് എന്നും  
മെസ്സി ൊക്കൊൻ ംൊധിച്ചി ല. അതുലകൊണ്ട് ആക്ഷൻപ്ലൊെിന്ലേറകൊപ്പി 
െിർബന്ധമൊയും ഉണ്ടൊറവണ്ടതൊണ്. ആക്ഷൻ പ്ലൊെിൽ ഇ ലൊത്ത രേവർത്തിയൊണ് 
ലെയ്തത് എങ്കിൽ മുഴുവൻ തുകയും  ിയബി ിറ്റിയൊയി കൊണൊക്കലപ്പടൊവു 
ന്നതൊണ്.  

4.എസ്റ്റി്മറ്റ് 

അന്നവല് ആക്ഷൻ പ്ലൊെിൽ ഉള്ള ഒരു വർക്ക്, സ്ഥ ം ംരർശിച്ച  രേീ 

ലമഷർലമൻറ് െടത്തി മൊരതം ആണ് എസ്റ്റിറമറ്റ് തയ്യൊേൊറക്കണ്ടത്.എസ്റ്റിറമറ്റിന്ലേ 

കവർറേജ്,റേറ്റ് അെൊ ിംിസ്, എസ്റ്റിറമറ്റ് േിറപ്പൊർട്ട്, ജെങ്ങള്ക്ക്ക് മെംി ൊകുന്ന 

രീതിയി ുളള  ജെകീയ എസ്റ്റിറമറ്റ് എന്നിവ ഒരു ഫയ ി ും ഉണ്ടൊയിരുന്നി ല. 

റകൊപ്പി ഓഫ് ഡീറ്റയില്ഡ് എസ്റ്റിറമറ്റ് .ലംകയൂർ  റകൊപ്പി എടുത്തു 

ംൂഷിച്ചിട്ട ണ്ടൊയിരുന്നു. ഈ റര്കളില്  ംൊറങ്കതിക അെുമതി െൽകുന്ന എ ലൊ 

ഉറേയൊഗസ്ഥരുറടയും ഒപ്പ്, ംീൽ  എന്നിവ കൃതയമൊയി റര്ലപ്പടുറത്തണ്ടതൊണ്. 

റരഡൊയിങ് ആൻഡ് ഡിഹംൻ എസ്റ്റിറമറ്റിറെൊലടൊപ്പം കൊണൊെൊയി. ലംരകട്ടേിയുലട 

ഒപ്പ്, ംീൽ എന്നിവ കൊണൊെൊയി. വർക്ക് ഫയ ിൽ എസ്റ്റിറമറ്റിലെൊപ്പം ംർറേ ഡൊറ്റൊ 

ഉണ്ടൊറവണ്ടതൊണ് .ഇത് രേവർത്തി ലെയ്യുന്ന േുരയിടം ഉടമയുലട ംർറേ െമ്പർ ഉള്ള 

കരം തീർത്ത രംീതി യൊണ് .ഇവിലട റേഷൻ കൊർഡ് റകൊപ്പി കൊണുന്നു.കരം തീർത്ത 



രംീതി ഇ ല എങ്കിൽ ഹകവശൊവകൊശ ംർട്ടിഫിക്കറ്റ് റകൊപ്പി െിർബന്ധമൊയും 

ഉണ്ടൊറവണ്ടതൊണ്. 

5. ഭരണാെുമതി തീരുമാെത്തിന്നെ ്കാപ്പി 

ഭരണൊെുമതി തീരുമൊെത്തിന്ലേ റകൊപ്പി   ലംകയുർ റംൊഫ്റ്റ്ലവയേിൽ 
െിന്നും എടുത്ത് ംൂക്ഷിച്ചിട്ട ണ്ട്.  ലംരകട്ടേിയുലട ഒപ്പ്, ംീൽ  എന്നിവ 
കൊണൊെൊയി എങ്കി ും എ ലൊ ഫയ ി ും ഇ ലൊയിരുന്നു. ഇത് എ ലൊ ഫയ ി ും 
ഉണ്ടൊറവണ്ടതൊണ് 

 

6.സാ്ങ്കതികൊെുമതി തീരുമാെത്തിന്ലേ ്കാപ്പി 

  ംൊറങ്കതിക അെുമതി തീരുമൊെത്തിന്ലേ റകൊപ്പി ലംകയുർ റംൊഫ്റ്റ്

ലവയേിൽ െിന്നും എടുത്ത് ംൂക്ഷിച്ചിട്ട ണ്ടൊയിരുന്നു ബന്ധലപ്പട്ട ഉറേയൊഗസ്ഥർ 

തീയതിറയൊട് കൂടിയ ഒപ്പ്  റര്ലപ്പടുത്തിയിരുന്നു. 

7. സം്യാജിത പദ്ധതി 

വൊർഡിൽ െടത്തിയ 18 രേവർത്തികൾ കൺറവർജൻസ്സ മൊയി  ബന്ധലപ്പട്ട 

രേവർത്തികൾ അ ല. എന്നൊൽ റതൊട് േുെരുദ്ധൊരണം രേവർത്തി ംംറയൊജിത 

േദ്ധതിയൊണ് .അതിന്ലേ ആവശീയമൊയ വിവരങ്ങൾ ഫയ ിൽ 

കൊണൊെൊയി ല.അത് ഉണ്ടൊവൊൻ ലരശദ്ധിറക്കണ്ടതൊണ് . 

8. നതാഴിൽ ആവശയനപ്പട്ടു നകാണ്ടുള്ള   അ്പക്ഷ  

13 രേവർത്തി ഫയ ുകളിൽ  അറേക്ഷകൾ കൊണുവൊൻ ംൊധിച്ച . ഈ 

അറേക്ഷകൾലക്ക ലൊം െ ല വയക്തത ഉണ്ടൊയിരുന്നു. െിർേിഷ്ട റഫൊർമൊറ്റ് 

അെുംരിച്ച ളളതൊയിരുന്നു. എന്നൊൽ WC/326985 രേവർത്തി ഫയ ിൽ ഒഴിലക 

ഒരു അറേക്ഷയി ും രംീതി  െമ്പർ കൊണൊെൊയി ല  അതിെൊൽ അറേക്ഷകൾക്ക് 

രംീതി െൽകുന്നി ല എന്ന് മെസ്സി ൊക്കൊൻ ംൊധിച്ച  ഓറരൊ ലതൊഴിൽ 

അറേക്ഷയി ും ലതൊഴിൽ ആവശയലപ്പടുന്നത് എന്ന് മുതൽ എന്ന് വലര ആലണന്ന് 

കൊണൊെൊയി ല ഇത് എ ലൊ അറേക്ഷയി ും ഉണ്ടൊറവണ്ടതൊണ്. 6 ഫയ ുകളിൽ 

അറേക്ഷകൾ കൊണുവൊൻ ംൊധിച്ചി ല. ഇത് എ ലൊ ഫയ ി ും ഉണ്ടൊറവണ്ടതൊണ്. 

 

9. നതാഴിൽ അെുവദിച്ചുനകാണ്ടുള്ള അെുമതി പഗ്തം.  

ലതൊഴിൽ അെുവേിച്ചതിന്ലേ േകർപ്പ് WC/337601,  

WC/307434,LD/329402 എന്നീ ഫയ ുകളിൽ കൊണൊെൊയി എങ്കി ും ഒരു ലംറ്റ് 



മസ്റ്റർ റേൊളിന് മൊരതമൊണ് ഉണ്ടൊയിരുന്നത്. LD/319472 ഭൂവികംെം രേവർത്തി 

ഫയ ിൽ LD/332184 രേവർത്തിയുലട വർക്ക് അറ ൊറക്കഷൻ റഫൊം കൊണൊെൊയി. 

എ ലൊ മൊസ്റ്റർറേൊളി ും ലതൊഴില് അെുവേിച്ചതിന്ലേ േകർപ്പ് കൃതയമൊയും 

ഉണ്ടൊവണം. ലതൊഴിൽ അെുവേിച്ചതിന്ലേ േകർപ്പ് MIS യിൽ െിന്നും എടുത്ത് 

ംൂക്ഷിച്ചിട്ട ള്ളതുമൊയിരുന്നു. എന്നൊൽ ഈ റര് 16 ഫയ ുകളിൽ  കൊണുവൊൻ 

ംൊധിച്ചി ല. ഇത് എ ലൊ ഫയ ി ും ഉണ്ടൊറവണ്ടതൊണ്. 

10. മസ്റ്റർ ്ൊൾ  

മസ്റ്റർ റേൊൾ വളലര വയക്തമൊയും കൃതയമൊയും, ംൂക്ഷിച്ചിട്ട ള്ള  

തൊയിരുന്നു. എന്നൊൽ മസ്റ്റർ റേൊള കളിൽ ലവട്ടിത്തിരുത്ത ികൾ ഉണ്ടയൊയിരുന്നു. 

19 വർക്ക് ഫയ ുകൾ ഒന്നിൽറേൊ ും എം ബുക്ക്  െമ്പർ റര്ലപ്പടുത്തുന്നി ല.  

ലമഷർലമൻറ് ബുക്ക് െമ്പേും, റേജ് െമ്പേും  മസ്റ്റർ റേൊളിൽ  

റര്ലപ്പടുറത്തണ്ടതൊണ്. മസ്റ്റർ റേൊൾ േിവംം ഒരു തവണ മൊരതം ഒപ്പ  

റര്ലപ്പടുത്തുന്ന രീതിയൊണ് കൊണൊെൊയത്. എന്നൊൽ േിവംവും രൊവില  

ലതൊഴിൽ തുടങ്ങു ന്നതിെു മുൻേും ഹവകുറന്നരം ലതൊഴിൽ തീരുറമ്പൊഴും 

ലതൊഴി ൊളികൾ ഒപ്പ  റര്ലപ്പ.ടുത്തി ംൂക്ഷിറക്കണ്ടതൊണ്. 

11. നമഷർനമൻറ് ബുക്ക് 

ഗ്പ്റവർെി  ുെങ്ങുന്ന ിന് മുമ്പും ദശഷവും അളവുകൾ 

ദരഖ്ടപ്പെുെുന്ന ിനുള്ള അെിസ്ഥാന ദരഖ്യാണ് ടമഷർടമന്റ് ബുക്്ക. 

.എല്ലാ ഫയലുകളിലും M book ഉൊയിരുന്നു LD/326985 ,LD/326988 
എന്നീ രേവർത്തികള ലട എം .ബുക്ക് മൊരതമൊണ്  ംർട്ടിഹഫ ലെയ്തതൊയ് 
കൊണൊെൊയത്എം.ബുക്കുകൾ ബന്ധലപ്പട്ട അധികൊരി ലംര്ടിഫിയ ലെയ്തതിെു 
റശഷം മൊരതം ഉേറയൊഗിക്കൊവു. വർക്ക് റകൊഡ്, വർക്കിന്ലേ റേര്  എന്നിവ 
ഉണ്ടൊയിരുന്നു എന്നൊൽ എസ്റ്റിറമറ്റ് തുക,  മൊസ്റ്റർ റേൊൾ െമ്പർ എന്നിവ ഒരു 
എം ബുക്കി ും  ഇ ലൊയിരുന്നു . എം ബുക്കിൽ ലവട്ടിത്തിരുത്ത ുകൾ 
കൊണൊെൊയി. M.BOOK.NO.678/18-19 വളലര ആലരശദ്ധമൊയി എഴുതിയിരിക്കുന്നതു 
കൊണൊെൊയി . ഇതിൽ  തുക ലതറ്റൊയും m book no398/18-19 CIB തുക രണ്ടു 
തവണ റര്ലപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നതും രശദ്ധിക്കൊവുന്നതൊണ്.. ലരേധൊെലപ്പട്ട 
റര്യൊയ എം.ബുക്ക് തിരുത്ത ുകളി ലൊലത റര്ലപ്പടുറത്തണ്ടതൊണ്. 

 

 

12.സാധെ ഘടകം  

 േരിറശൊധെയ്ക്ക് വിറധയമൊയ ഫയ ുകളിൽ ബൊധകമ ല. 

13. ്വജ് ല്ിസ്റ്റ് 



IrXy-k-a-b¯v lmPÀ Fw sF FknÂ tcJ-s -̧Sp¯n thPvenÌv B¡p-

Ibpw thX\w F^v Sn H apJm-́ ncw  sXmgn-em-fn-I-fpsS _m¦v A¡u-nÂ 

F¯n-¡p-¶-Xn\pw th Imcy-§Ä IrXy-X-tbmsS sN¿p-¶-Xmbn a\-kn-em-bn.- 

th-PvenÌv ]IÀ¸v ^b-ep-I-fnÂ kq£n-̈ n-«pv. 

14. FTO 

    റവജ്  ിസ്റ്റിന്  അെുംരിച്ച ള്ള ഫണ്ട് രടൊൻസ്ഫർ ഓർഡർ ഒരു ഫയ ി ും 

കൊണൊൻ ംൊധിച്ചി ല. 

 

15.നമറ്റീരിയൽ വൗച്ചർ 

  േരിറശൊധെയ്ക്ക് വിറധയമൊയ ഫയ ുകളിൽ ബൊധകമ ല. എന്നൊൽ CIB 
വൗച്ചേുകൾ ഫയ ിൽ ലവയ്റക്കണ്ടതൊണ്  

16. ്ൊയൽറ്റി  

രേസ്തുത രേവർത്തികളിൽ ബൊധകമ ല. 

17.്ഫാ്ട്ടാഗ്രാഫ്സ് 

ഓറരൊ വർക്ക് ഫയ ുകളി ും രേവർത്തി ആരംഭിക്കുറമ്പൊൾ, 

െടന്നുലകൊണ്ടിരിക്കുറമ്പൊൾ,  േൂർത്തീകരണ റവളയിൽ എന്നിങ്ങലെ മൂന്നു 

ഘട്ടങ്ങളി ുള്ള  റഫൊറട്ടൊരഗൊഫ്സ് ംൂക്ഷിറക്കണ്ടതുണ്ട്. രേവർത്തിയുലട 

ംുതൊരയതയ്ക്കും ഒരു സ്ഥ ത്തുതലന്ന രേവർത്തികൾ 

ആവർത്തിക്കൊതിരിക്കുന്നതിെും, െിർേിഷ്ട രേവർത്തികൾ െിർേിഷ്ട സ്ഥ ത്ത് 

തലന്നയൊണ് ലെയ്യ ന്നത് എന്ന് ഉേപ്പ വരുത്തുന്നതിെുമൊണ് ഇത്തരം 

റഫൊറട്ടൊരഗൊഫുകൾ ഫയ ിൽ ംൂക്ഷിക്കുന്നത്. 2 ഘട്ടങ്ങള ലട (രേവർത്തി 

ആരംഭിക്കുറമ്പൊൾ, െടന്നുലകൊണ്ടിരിക്കുറമ്പൊൾ,)റഫൊറട്ടൊസ് ഉണ്ടൊയിരുന്നു. 3 

ഘട്ടങ്ങള ലടയും റഫൊറട്ടൊസ് ഉൾലപ്പടുത്തൊൻ രശദ്ധിക്കണം. എന്നൊൽ  

WH/319750,DP/275119,DP/273029 രേവർത്തികള ലട ഫയ ുകളിൽ 

റഫൊറട്ടൊരഗൊഫ്സ് കൊണൊെൊയി ല. 

 

 18 ജി്യാ ടാഗ്ഗ്്ഡ് ്ഫാ്ട്ടാ്  

ജിറയൊ ടൊഗ്ഗ്്ഡ് റഫൊറട്ടൊസ് ഒരു ഫയ ി ും ഉണ്ടൊയിരുന്നി ല ഉൾലപ്പടുത്തൊൻ 

രശദ്ധിക്കണം.  



19.പൂർത്തീകരണ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ്കാപ്പി  

Hmtcm {]hr-¯nbpw ]qÀ¯oI-cn-¨-Xnsâ km£-y-]-{X-amWv 

{]hÀ¯n ]qÀ¯oI-cW km£-y-]-{Xw. പ്റരിദശാധിച്ച 12 ഫയലിലും 

ഗ്പ്റവൃെി പ്റൂർെീകരണ സാക്ഷയപ്റഗ് ം കൊണൊെൊയി.. ബന്ധലപ്പട്ട ഉറേയൊഗസ്ഥരുലട 
തിയതിറയൊടുകൂടിയ ഒപ്പ ം,ംീ ും ലെയ്ത രേവർത്തി േൂർത്തീകരണ 
ംർട്ടിഫിക്കറ്റ് എ ലൊ ഫയ ി ും െിർബന്ധമൊയും   ഉണ്ടൊറവണ്ടതൊണ്. 

20. മ്റ്റർ ്ൊൾ   മൂവ്നമൻറ് സ്ലിപ്പ് : 

19 വർക്ക് ഫയ ുകളി ും മൊസ്റ്റർ റേൊൾ  മൂവ്ലമൻറ് ംിപ്പ് 

ഉണ്ടൊയിരുന്നു.  എ ലൊ റകൊളവും എ ലൊ വർക്കു  ഫയ ി ും 

േൂരിപ്പിച്ചിട്ട ണ്ടൊയിരുന്നു. 

21.്സാഷയൽ ഓഡിറ്റ് െി്പ്പാർട്ട് ്കാപ്പി : 

 എഎംസി പ്രകാരമുള്ള ശസാഷയൽ ഓഡിറ്റ ്നടപ്പാക്കുന്നത് ഇശപ്പാഴാണ്. 

22. സസറ്റ് ഡയെി 

ംംസ്ഥൊെ ംർക്കൊരിന്ലേ െിർറേശരേകൊരം  വർക്ക് ഫയ ിൽ 

ംൂക്ഷിറക്കണ്ട 22 മലത്ത റര്യൊണ് ഹംറ്റ്  ഡയേി. എ ലൊ രേവർത്തി 

ഫയ ി ും ഹംറ്റ് ഡയേി ഉണ്ടൊയിരുന്നു. ഹംറ്റ് ഡയേി യുലട  കവർറേജിൽ 

രേവർത്തിലയ കുേിച്ച ള്ള രേൊഥമിക വിവരങ്ങൾ  ഏലതൊരു വയക്തിക്കും 

മെസ്സി ൊക്കൊൻ േറ്റ ന്ന രീതിയിൽ ഉണ്ടൊറകണ്ടതൊണ്. എസ്റ്റിറമറ്റ് തുക  

കവർറേജിൽ ഉണ്ടൊയിരുന്നി ല. േണിസ്ഥ ലത്ത ംൗകരയങ്ങള ലട  ഭയത അടങ്ങിയ 

ലെക്ക്  ിസ്റ്റ് േൂർണമൊയും േൂരിപ്പിച്ചിരുന്നു. .എന്നാൽ ഗ്പ്റവൃെി സ്ഥലം 

സന്ദർശിച്ചദപ്പാൾ സി  ഐ ബി  സ്ഥാപ്റിച്ച ായി കാണുനില്ല, ടെക്്ക ലിറ് ഉള്ള ായി 

ദരഖ് ടപ്റെുെിയിട്ടുെ്. സസറ് ഡയറി  യിൽ ഉൊയിരിദകെ  മടറാരു ഗ്പ്റധാനടപ്റട്ട 

ഭാരമാണ് ട ാഴിലാളികളുടെ സാക്ഷി പ്റഗ് ം:മറർ ദറാളിൽ ഒപ്പുടവച്ച 

ട ാഴിലാളികൾ ഗ്പ്റവൃെി ടെയതു  എന്നും, ദമറ് ദമൽദനാട്ടം വഹിച്ചു എന്നും 

ട ളിയിക്കുന്ന ആധികാരിക ദരഖ്യാണ് സാക്ഷി പ്റഗ് ം പ്റരിദശാധിച്്ച ഫയലുകളിൽ 

ഉള്ള സസറ് ഡയറിയിൽ എല്ലാം  ട ാഴിലാളികൾ സാക്ഷയടപ്പെുെിയിരുന്നു, 

 

്ഗ്പാജക്ടട് ഇെീഷയൽ മീറ്റിങ്ങ്. 



ഒരു രേവൃത്തി തുടങ്ങുന്നതിെുമുമ്പ് രേവർത്തിലയക്കുേിച്ച ളള  

വിവരങ്ങൾ േങ്കുവയ്ക്കുന്നതും അതുറേൊല  ഒരു രേവർത്തി എങ്ങലെ 

ലെയ്യണലമന്ന് ലതൊഴി ൊളികൾക്ക്    കൃതയമൊയ അവറബൊധം ഉണ്ടൊക്കി 

എടുക്കുന്നതിെും വൊർഡ് ലമമ്പർ,  സ്റ്റൊഫ് എന്നിവരുലട  അധയക്ഷതയിൽ കൂടുന്ന 

റയൊഗമൊണ് േദ്ധതി  ആരംഭ  മീറ്റിങ്ങ്. േരിറശൊധിച്ച് ഫയ ുകളിൽ എ ലൊം 

േദ്ധതി ആരംഭ മീറ്റിംഗ് െടത്തിയതൊയി റബൊധയലപ്പട്ട . 

VMC Report 

വിജി ൻസ് ആൻഡ് റമൊണിറ്റേിങ് കമ്മിറ്റിയുലട േിറപ്പൊർട്ട് 

ഉണ്ടൊയിരുലന്നങ്കി ും അഭിരേൊയങ്ങൾ റര്ലപ്പടുത്തിയിരുന്നി ല. ഓറരൊ 

വൊർഡില  രേവർത്തെങ്ങലള െിരീക്ഷിക്കുന്നതിെും കൂടുതൽ 

ലമച്ചലപ്പടുത്തുന്നതിെുമൊയി കൊരയക്ഷമമൊയ രേവർത്തിറക്കണ്ടവരും, 

ലതൊഴിൽകൊർഡിൽ റേര് ഇ ലൊത്ത  വയക്തികള മൊണ്  വി. എം.ംി യിൽ 

അംഗങ്ങൾ ആയിരിറക്കണ്ടത്. 

േണിയൊയുധ വൊടക 

LD/326986,WC/332135, LD/326988 ,LD/323481,LD/326987 

രേവർത്തികള ലട ഹംറ്റ് ഡയേിയിൽ േണിയൊയുധ വൊടക 
റര്ലപ്പടുത്തിയിരുന്നി ല.  

സന്ദർശക കുെിപ്പ്: 

രേവർത്തിയുലട ഓറരൊ ഘട്ടങ്ങളി ുള്ള േുറരൊഗതി  

വി യിരുത്തുന്നതിെും, ലതൊഴി ൊളികള ലട രേശ്െങ്ങൾ മെസ്സി ൊക്കുന്നതിെും, 

േദ്ധതി െിർവൈണ ഏജൻംിയുലട ഉറേയൊഗസ്ഥർ, ജെരേതിെിധികൾ, VMC 

അംഗങ്ങൾ എന്നിവർ രേവർത്തി  െടക്കുറമ്പൊൾ സ്ഥ  ംരർശെം 

െടറത്തണ്ടതൊണ്. ഹംറ്റ് ഡയേികളിൽ, ംരർശകരുലട  റേരും,ഒപ്പ ം, ംരർശെ 

കുേിപ്പ ം റര്ലപ്പടുറത്തണ്ടതൊണ്. 

 

നതാഴില്ാളികളുനട സാക്ഷി പഗ്തം: 



മസ്റ്റർ റേൊളിൽ ഒപ്പ ലവച്ച ലതൊഴി ൊളികൾ  രേവർത്തി ലെയ്തു എന്നും, റമറ്റ് 

റമൽറെൊട്ടം വൈിച്ച  എന്നും എ ലൊ ഡയേിയി ും ഡയേിയും ലതൊഴി ൊളികൾ 

ംൊക്ഷയലപ്പടുത്തിയിരുന്നു.    

ഫയൽ പരി്ശാധെയുനട അടിസ്ഥാെത്തിൽ ഫീൽഡ് പരി്ശാധെ 

െടത്തിയതിന്നെ  കനണ്ടത്തല്ുകൾ 

hÀ¡v sskറ്റ്                                                                                                                             

 എസ്റ്റിറമറ്റ്  ലമഷര്ലമന്േും,എം ബുക്ക് ലമഷര്ലമന്റ്റ ം േരിറശൊധിച്ചതിൽ 
െിന്നും രേവർത്തിസ്ഥ ത്തുറേൊയി രേീ ലമഷര്ലമന്റ് െടത്തൊലതയൊണ് എസ്റ്റിറമറ്റ് 
തയ്യൊേൊക്കുന്നത് എന്നൊണ് മെംി ൊയത്.ഇത് അെുവേെീയമ ല തലന്നയുമ ല 
,ലകൊണ്ടുർ ബണ്ട് ,മണ്ണ് കയ്യൊ  ,ഹജവറവ ി എന്നിവയുലട എം.ബുക്ക്  
ലമഷര്ലമന്േും രേവർത്തികള ലടസ്ഥ  േരിറശൊധെയിൽ  ഭിച്ച ലമഷർലമന്േും 
തമ്മി ുള്ള വി യിരുത്ത ിൽ െിന്നും മെംി ൊക്കൊവുന്നത് ലമഷർലമൻറ്റ്, ലെക്ക്  
ലമഷർലമൻറ്റ്, എന്നിവ കൃതയമ ല എന്നുമൊണ്. ഇത് വളലര കൃതയമൊയി, ബന്ധലപ്പട്ട 
ഉറേയൊഗസ്ഥർ രശദ്ധിക്കൊവുന്നതൊണ്. 

 

സിറ്റിസൻ  ഇൻ്ഫാർ്മഷൻ ്ബാർഡ് (CIB) 

 രേവർത്തിറയക്കുേിച്ച ളള അടിസ്ഥൊെ വിവരങ്ങൾ ലേൊതു ജെങ്ങൾക്കും 

ലതൊഴി ൊളികൾക്കും മെംി ൊക്കുന്നതിന് റവണ്ടി അവ വയക്തമൊയി 

റര്ലപ്പടുത്തി  രേവർത്തി ആരംഭിക്കുറമ്പൊൾ തലന്ന രേവർത്തി സ്ഥ ത്ത് 

സ്ഥൊേിറക്കണ്ടതൊണ്. േരിറശൊധിച്ച 19 രേവർത്തി സ്ഥ ത്ത് ംിറ്റിംൻ  

ഇൻറഫൊർറമഷൻ റബൊർഡ് കൊണൊെൊയി. എന്നൊൽ (DP/275119 ഹജവറവ ി) 

രേവർത്തിറയക്കുേിച്ച ളള CIB ലതറ്റൊയി റകൊഡ് റര്ലപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നതും, 

അർച്ചെേടി മണ്ണ കയ്യൊ  രേവർത്തിസ്ഥ ത്തു മു ലക്കൊെം ലകൊണ്ടുർ ബണ്ട് 

രേവർത്തിറയക്കുേിച്ച ളള CIB വച്ചിരിക്കുന്നതും കൊണൊെൊയി. .കൂടൊലത ഒറര 

േുരയിടത്തിൽ ഭൂവികംെം, ഹജറവ ി എന്നിവയുലട CIB വച്ചിരിക്കുന്നതും 

അതുറേൊല  റകൊളൊർ  ബണ്ട്, ഹജവറവ ി എന്നിവയുലട CIB (റശൊഭ റമറ്റ് 

േുരയിടം )ഒന്നിച്ച  വച്ചിരിക്കുന്നതും കൊണൊെൊയി. .ഒറര േുരയിടത്തിൽ ഒറര 

കൊ യളവിൽ  ഒന്നിൽകൂടുതൽ രേവർത്തികൾ അെുവേിച്ചിരിക്കുന്നതൊയും 

മെംി ൊക്കൊെൊയി. LD/3194729(09/18-10/18), LD/242566(12/7/18-25/07/18) എന്നീ  

രണ്ടു ഭൂവികംെം രേവൃത്തികള ലട CIB ഒറര േുരയിടത്തിൽ (േൊ ംേേമ്പിൽ 

റതൊമസ് ) കൊണൊെൊയി. 

 



           SATELLITE VIEW OF WORKSITE

 

 

 

 



MEASURMENT DETAILS 

Sl.No Work Code Name of Work Estima
te 

MEAS
URME

NT 

M.BO
OK 

MEAS
URME

NT 

FIELD 
MEAS
URME

NT 

REMARKS                   
LIABILITY 

1. LD/319727 KONDURUBUND 4636m 3690m 835m 2855m less 171300.00 

2. WH/319750 THODU 
PUNARUDHARANAM  

330m 254m 245m   

3. LD/319720 KONDURUBUND  3421m 2609m 1460m 1149m less 68940.00 

4. DP/273031 JAIVAVEELINIRMANAM 3312m 2590m 970m 1620m less 72900.00 

5. DP/275119 JAIVAVEELINIRMANAM 3062m 2200m 735m 1465m less 65925.00 

6. LD/323480 KONDURUBUND 4104m 2110m 1201m 909m less 54540.00 

7. LD/326985 BHUVIKASANAM 936 
cum 

502.2 
cum 

505 
cum 

  

8. WC/337601 MANNUKAYYALA 5640m 4820m 610m 4210m less 252600.00 

9. RC/274035 ROAD 
PUNARUDHARANAM 

828m 350m 400m   

10. WH/319539 POTHUKULAM 
PUNARUDHARANAM 
 

320 
cum 

228.8 
cum 

230 
cum 

  

11. DP/273029 JAIVAVEELINIRMANAM 3800m 2380m 870m 1510m less 67950.00 

12. LD/326986 BHUVIKASANAM 630 
cum 

398.7 
cum 

400 
cum 

  

13. LD/326988 BHUVIKASANAM 1125 
cum 

350m3 350 
m3 

  

14. LD/319472 BHUVIKASANAM 2250 
m3 

513.9 
m3 

515 
m3 

  

15. LD/323481 KONDURUBUND 3240m 1680m 1220m 460m less 26680.00 

16. WC/307434  JAIVAVEELINIRMANAM 7282m 4368m 960m 3408m less 153360.00 

17. LD/326987 THARISUBHUMI 
KRISHIYOGYAMAKKAL 

1357 
cum 

339.6
m3 

340m3   

18. LD/329402 THARISUBHUMI 
KRISHIYOGYAMAKKAL 

1704c
um 

594 
m3 

595 
m3 

  

19. WC/332135 KOLARBUND 3090m 1820m 900m 920m less 55200.00 
 

1)WH/319750  405m റതൊട് േുെരുദ്ധൊരണം രേവർത്തി 159m കയർ ഭൂവസ്രതം 
ഉേറയൊഗിച്ച് വളലര െ ല രീതിയിൽ ലെയ്തിരിക്കുന്നു. രേറേശവൊംികൾക്ക് 
വളലര റരേറയൊജെകരമൊയ െല ലൊരു വർക്ക് ആയി കൊണലപ്പട്ട . ലതൊട്ടി ിേങ്ങി 
േണിലയടുത്തറപ്പൊൾ ബൂട്സ്  ഭിയ്ച്ചി ല എന്നും ലതൊഴി ൊളികൾ 
േേയുകയുണ്ടൊയി. 



2) ഭൂവികസെം രേവർത്തി സ്ഥ ങ്ങളിൽഎം ബുക്കിൽ റര്ലപ്പടുത്തിയിട്ട ള്ള 

േുരയിടങ്ങളിൽ കൂടൊലതയുള്ള േൃരയിടങ്ങളിൽ രേവർത്തി ലെയ്തതൊയി 

കൊണലപ്പട്ട . 

 3)WH/319539 ലേൊതുകുളം േുെരുദ്ധൊരണം വളലര റരേറയൊജെകരമൊയ 

ഒന്നൊയി കൊണലപ്പട്ട  .േരപ്പെെങ്ങൊടി  ഭൊഗം ജെങൾക്ക് കുടിലവള്ളം കിട്ട ന്ന 

ലേൊതു കുളമൊണ്. 

4)RC/274035 റേൊഡ് േുെരുദ്ധൊരണം െന്നൊയി ലെയ്തിരിക്കുന്നു. 

5) ഹജവറവ ി ,റകൊണ്ടുർ ബണ്ട്,  മണ്ണ കയ്യൊ  എന്നീ രേവർത്തികൾ തീലര 

അളവിൽ  കുേവും, എം ബുക്കിൽ ഇ ലൊത്ത േുരയിടങ്ങളി ൊയും കൊണൊെൊയി 

.അളവിൽ കുേവ് കൊണൊെൊയവക്ക്  യബി ിറ്റി തുക കണക്കൊറക്കണ്ടതുണ്ട്. 

ആലക 9,89,395.00  രൂേയുലട ധെെഷ്ടം ഉണ്ടൊയതൊയി കൊണുന്നു.ഇതുമൊയി 

ബന്ധലപ്പട്ട് ആവശയമൊയ െടേടികൾ ംവീകരിറക്കണ്ടതൊണ്. 

െിർ്േശങ്ങൾ 

1.sXmgnemfnIÄ¡v  

 

 sXmgnemfnIÄ AhcpsS AhImi§sf¡pdn¨v 

t_m[hm·mcmIpIbpw Ah IrXyambn t\SnsbSp¡m³ 

{ian¡pIbpw thW0. 

 

 \nba{]Imcw A\phZ\obamb A{Xbpw {]hr¯n 

Zn\§Ä tNmZn¨v hmt§XmWv. CXn\mbn sXmgnÂ Unamâv 

sN¿pIbpw AXn\p ssI¸äp XobXn h¨v ckoXv hmt§-

XpamWv. 

 

 SXmgnemfnIÄAhcpsSAhImi§sfIpdn¨vt_m[hm·mcmhp

¶tXmsSm¸w D¯chmZnXz§sf¡pdn¨pw t_m[hm·mcmtI-

XmWv.IrXyambnkab¯ vlmPcmbn കൃതയഅളവിൽ 

tPmensN¿pI, Ir{Xna§Ä¡v Iq«p \nÂ¡mXncn¡pI. 

 

 sXmgnepd¸v {Kma k`bnÂ IrXyambn ]s¦Sp¯v ]²Xn 

\nÀt±i§fpw A`n{]mb§fpw Adnbn¡pI. 

 

 



 

 

2.taäpIÄ¡v  

 

 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. 

 കൃതയ സ്ഥ ത്തു കൃതയമൊയ അളവിൽ ലതൊഴി ൊളികൾ റജൊ ി    

ലെയ്യ ന്നു എന്ന് ഉേപ്പ  വരുത്തുക 

 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. 

 ]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 



3.DtZymKØtcmSv 

 രേവർത്തി ^benÂ kq£nt¡ണ്ട 22 tcJIÄ IrXyambn 

kq£n¡Ww .tI{µ kÀ¡mcnsâ C¡mcy¯nepÅ amÀK \nÀt±iw 

IrXyambn ]ment¡Xmണ്  

 എം ബുക്ക് കൃതയമൊയി തിരുത്ത ുകളി ലൊലത ംൂക്ഷിറക്കണ്ടതൊണ്. 

 FÌn-taäv P\Iob `mjbnÂ sXmgnemfnIÄ¡v a\knemhp¶ 

coXnbnemhWw. രേീ ലമഷർലമന്േിെു റശഷം മൊരതം എസ്റ്റിറമറ്റ് 

തയ്യൊേൊക്കൊൻ ലരശദ്ധിക്കുക. 

 െിർേിഷ്ട സ്ഥ ത് ലമഷര്ലമന്റ് എടുത്ത റശഷം മൊരതം എസ്റ്റിറമറ്റ് 

തയ്യൊേൊക്കുക. 

 PIMÂ േലങ്കടുക്കുകയും ഓറരൊ ലതൊഴി ൊളിയും ലെറയ്യണ്ട അളവ് 

കൃതയമൊയും അേിയിക്കുകയും അത് േരിറശൊധിലയൊക്കയും 

ലെറയ്യണ്ടതൊണ്. 

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

ക ണ്ടർ F¶nh X¿mdm¡p¶XnÂ sXmgnemfnIfpsSbpw 

KpWt`mà¡fpsSbpw {]mtZinI hnZvK²cpsSbpw ]¦mfn¯w 

Dd¸m¡Ww.  

 ലതൊഴിൽ കൊർഡിൽ റഫൊറട്ടൊ േതിപ്പിക്കുന്നതിെുള്ള െി വ് 
ലതൊഴി ൊളികളിൽ െിന്ന് ഈടൊക്കൊൻ േൊടി ല. 

 ലതൊഴി ിെുറവണ്ടി അറേക്ഷിക്കുറമ്പൊൾ േകരം രംീതി െൽറകണ്ടതൊണ്. 
ലതൊഴിൽ ആവശയലപ്പട്ട   15 േിവംത്തിെുള്ളിൽ ലതൊഴിൽ െല്കൊൻ 
ലരശദ്ധിറക്കണ്ടതൊണ് 

 CIB ലതൊഴിൽ ആരംഭിക്കുന്ന അന്ന് തലന്ന രേവർത്തി സ്ഥ ങ്ങളിൽ 

രേവർത്തിലയ ംംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ റര്ലപ്പടുത്തി  
സ്ഥൊേിറക്കണ്ടതിെുള്ള െടേടികൾ ംവീകരിറക്കണ്ടതൊണ്. 

 േണിസ്ഥ  അടിസ്ഥൊെ ംൗകരയങ്ങൾ ലതൊഴി ൊളികൾക്ക് 
ഉേപ്പ വരുറത്തണ്ടതൊണ്. 

 മസ്റ്റർ റേൊളിൽ േിവംം രണ്ടു തവണ ഒപ്പ  റര്ലപ്പടുത്തി ംൂക്ഷിക്കൊൻ 
ലരശദ്ധിക്കണം 
 

 



4.{Kma]©mb¯nt\mSv  

 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. 

 ലതൊഴി ൊളികള ലടലതൊഴിൽസ്ഥ   അടിസ്ഥൊെ ംൗകരയങ്ങൾ ഉേപ്പൊക്കൊൻ 

റവണ്ട െടേടി ംവീകരിക്കുക. 

 MGNREGA Cell  അതയൊവംൊയ സ്ഥ ംൗകരയമുള്ളതൊക്കുക 

 ലതൊഴിൽ ആവംയലപ്പട്ട അറേക്ഷ ലതൊഴി ൊളികൾ 

െൽകി 15 േിവംത്തിെുള്ളിൽ ലതൊഴിൽ. െല്കൊൻ രശദ്ധിറക്കണ്ടതൊണ്.  

 IqSpXÂ ]²XnIfpw  ഭൂവികംെം ,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 IqSnvഗ്പ്റദയാജനടപ്പെുദ െ ാണ്. CXv ]²XnbpsS KpWta·bpw 

km¼¯nI £aXbpw Dd¸m¡p¶Xn\p AXy´mt]£nXamWv.  

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

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

sXmgnemfnIfm¡n amäpI. 

 .ലതൊഴിൽ കൊർഡിൽ റഫൊറട്ടൊ േതിപ്പിക്കുന്നതിെുള്ള െി വ് ലതൊഴി ൊളികളിൽ 

െിന്ന് ഈടൊക്കൊൻ േൊടി ല 

 

േഞ്ചൊയത്തില   ലതൊഴി ുേപ്പ്േദ്ധതിയിൽ അലരകഡിറ്റഡ്എൻജിെീയേും 2 

റഡറ്റ എൻരടി ഓപ്പറേറ്റേും 2 ഓവർംീേും ഒരു BFTയുമൊണുള്ളത്.  ഈ റംൊഷയൽ 

ഓഡിറ്റ്  രേരകിയല്  ഞങ്ങൾക്ക് ആവശയമൊയ റംവെങ്ങൾ യഥൊംമയം െൽകിയ 

ബൈു. രേംിഡൻറ്,  ലംരകട്ടേി,AS,  ലംൽ  ജീവെക്കൊർ, വൊർഡ് ലമമ്പർ കൂടൊലത 

ഫീൽഡ് ത  രേവർത്തെങ്ങൾക്ക് ഒപ്പം  ഉണ്ടൊയിരുന്ന  റമറ്റ മൊർ, ലതൊഴി ൊളികൾ    

എന്നിവർക്ക് െരി അേിയിക്കുന്നു. 



 

 

    A\p-_\v[w 

^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(മുൻഗണെ അടിസ്ഥൊെത്തിൽ) 

 ag-sh-ff kw`-cWn \nÀ½mWw 

 ലേൊതു കുളം, കിണർ േുെരുദ്ധൊരണം 

 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.  

 

 

 

 

 

 


