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മഹാത്മാ ഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി 

ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്റ റിദപ്പാര്ട്ട ്

വാര്ട ഡ-് 1 കനകപുഴ ഭാഗം 

ദ നാപതി  ഗ്ഗാമപഞ്ചായത്്ത 

തനടുംകണ്ടം  ദലാക്ക ്

ഇടുക്കി   ജില്ല . 

ഗ്ഗാമ ഭ തീയ്യതി:19/11/2019. 

 മയം: 11 AM 

സ്ഥലം : MANGATHOTTY APCOS 

തയ്യാറാക്കിയത ്:  മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ തതാഴിലുറപ്പ ്          

നിയമം ദ ാഷ്യല്      ഓഡിറ്്റ ത ാസ റ്റി ദകര്ടള ഇടുക്കി ജില്ലാ 

ടീം 

തനടുങ്കണ്ടം ദലാക്ക് RP തെല്ല ദജാ  ്

                                   വിദല്ലജ്  റിദ ാഴ് സ് ദപഴ് സൺ ്  

                                                    അഞ്ജന   ജികുമാർ , നിമ്മി കമല്, 

      നിമ്മി  ഗ്പണവ് , ുജിത്ത്  ഇ. എ ്, ആര്ടയ, മീനു, നിക്കിയ, ജിൻ ി, ഗ്ഗീഷ്മ, അപർണ  

                               ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്റ് ത ാസ റ്റി ദകര്ടളം                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2 - )൦ നില  ി . ഡലയൂ .  ി  ബില്ഡിങ ്, എല് .എം . എ ് ദകാംബൗണ്ട് , പാളയം 

,വികാ  ്ഭവൻ (പി ഒ ), തിര്ടുവനന്തപുര്ടം - 695033 . ദ ാൺ നമ്പർ : 04712724696   ഇ - 

തമയില് keralasocialaudit@gmail.com 

mailto:keralasocialaudit@gmail.com
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ആമുഖം 

 

         2005 സപ്തംബര് 5 ന് നിലവില് വന്ന ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ തതാഴിലുറപ്പ ്

നിയമം അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് മഹാത്മാ ഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ 

തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി ഭാരതത്തിതല ഗ്ഗാമീണ ദമഖലയില് നടപ്പിലാക്കി 

വരുന്നത്.ഗ്ഗാമീണ ദമഖലയിതല കുടുംബങ്ങള്ക്ക്ക് 100 േിവസം അവിേഗ്ദ്ധ 

കായിക തതാഴില് ഉറപ്പു നല്കുകയുംഅ അതിലെതട ഗ്ഗാമീണ തനതയുതട 

ഉന്നമനംഅ ോരിഗ്േയ ലഘെകരണംഅ ഗ്ഗാമീണ അടിസ്ഥാന തസൌകരയ വികസനംഅ 

പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണംഅ ഗ്്തീ ശാക്തീകരണം എന്നിവ ലക് ഷ്യം തവക്കുന്നു. 

        തതാഴിലുറപ്പ ്പദ്ധതി ഗ്പകാരം നടപ്പിലാക്കുന്ന മുഴുവന് ഗ്പവൃത്തികളും  6 

മാസ കാലയളവിനുള്ളില് നിര്ബന്ധമായും ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്റ അഥവാ 

സാമെഹയ പരിദശാധന നടത്തണതമന്ന് ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ തതാഴിലുറപ്പ ്

നിയമത്തിതല 17(2)-വകുപ്പില് നിഷ്കര്ഷ്ിക്കുന്നു. പദ്ധതി നടത്തിപ്പില് 

സുതാരയതയും സാമെഹയ ഉത്തരവാേിത്തവും ഉറപ്പുവരുത്തി പദ്ധതി  

തമച്ചതപ്പട്ട രീതിയില് നടപ്പിലാക്കുകയാണ് ലക് ഷ്യം. നടപ്പിലാക്കിയ ഓദരാ 

ഗ്പവൃത്തികളുംഅപദ്ധതി നിരവഹണവുംഅതതാഴിലാളികള്ക്ക ് ലഭിദക്കണ്ട 

അവകാശങ്ങളും സാമെഹയ പങ്കാളിത്തദത്താതട വിലയിരുത്തുകയും ഇതിതറെ 

അടിസ്ഥാനത്തില്  ദസാഷ്യല് ഓഡിറ്റ ്റിദപ്പാരട്്ട് തയ്യാറാക്കുകയും തെയ്യുന്നുഅ 

തുടരന്്ന് ഗ്പദതയക ഗ്ഗാമസഭ വിളിച്ചു ദെരത്്ത ് ഓഡിറ്റ ്   റിദപ്പാരട്്ട ്

അവതരിപ്പിക്കുകയും റിദപ്പാരട്്ടിദേല് െര്ച്ചതെയതു  പദ്ധതി 

തമച്ചതപ്പടുത്തുന്നതിന് ആവശയമായ തുടര നടപടികള്ക് നിദര്േശിക്കുകയും 

നടപ്പിലാക്കു കയും തെദയ്യണ്ടതുണ്്ട. 

ദ നാപതി  ഗ്ഗാമ പഞ്ചായത്തിതല 1 വാര ഡിതല 2018-19 സാമ്പത്തീക 

വര്ഷ്ത്തിതല ഒദ്ടാബര് മുതല് മാര്ച്ച് വതരയുള്ള കാലയളവില് 

നടപ്പിലാക്കിയ  ഗ്പവൃത്തികളും പദ്ധതി നിരവഹണവുമായി ബന്ധതപ്പട്ട 

ഇടതപടലുകളുമാണ ്ദസാഷ്യല് ഓഡിറ്റിനു വിദധയമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഇതിതറെ 

ഭാഗമായി പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസില് നിന്നും ഗ്പവൃത്തി ഫയലുകളുതട 

പരിദശാധനഅ രതിസ്റ്റര് പരിദശാധനഅ വാര ഡിതല വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലായി 

നടപ്പിലാക്കിയ ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങള്ക് സന്ദര ശിച്ച് വിലയിരുത്തല്അ പദ്ധതി 

ഗുണദഭാക്താക്കള്ക്അ വാര ഡിതല വിവിധ ദമഖലയില് ഗ്പവര്ത്തിക്കുന്നവര് 

തതാഴിലുറപ്പ്  തതാഴിലാളികള്ക് എന്നിവരുമായുള്ള അഭിമുഖം  എന്നിവയുതട 

അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ദസാഷ്യല് ഓഡിറ്റ ് കരട ് റിദപ്പാരട്്ട ്

തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്.ഗ്പ്തു ത റിദപ്പാര്ട്ട് ഗ്ഗാമസഭയുതട  െര്ച്ചയ്ക്കും 

അംഗീകാരത്തിനുമായി സമര്പ്പിക്കുന്നു. 
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                                       ദ നാപതി   ഗ്ഗാമപഞ്ചായത്്ത  

                                 അടിസ്ഥാന വിവര്ടങ്ങൾ  

തില്ല : ഇടുക്കി       

ദലാക്ക ് : തനടുംകണ്ടം   

താലെക്ക ് :  ഉടുമ്പന്ദൊല      

  

വാര്ഡുകള്ക് : 13    

വി്തൃ തി  : 40.948  െ.കി.മീ. 

                                       പഞ്ചായത്്ത ഭൂപടം 

 

 

 

                         ഇടുക്കി തില്ലയിതല തഹറിദറ്റത് ഗ്പദേശങ്ങളില് ഒന്നായ 

തനടുങ്കണ്ടം ദലാക്കിതല   ദസനാപതി ഗ്ഗാമ പഞ്ചായത്തിതറെ രെപീകരണം 

നടന്നിട്ട ് 48 വര്ഷ്ം പിന്നിടുകയാണ ് .  ദസനാപതി ഗ്ഗാമപഞ്ചായത്തിതറെ 
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വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലായി പൌരാണിക ആേിവാസി വിഭാഗങ്ങള്ക് പല 

ദകാളനികളിലായി ആധിപതയം ഉറപ്പിച്ചിരുന്നു അവരുതട 

ആരാധനാലയങ്ങളുതടയും ദക്ഷഗ്തങ്ങളുതടയും ഭൌതിക അവശിഷ്്ടടങ്ങള്ക് 

ഇദപ്പാഴും പഞ്ചായത്തിതറെ പല ഭാഗങ്ങളില് കാണാനാകും .ഈ 

പഞ്ചായത്തിതറെ മതറ്റാരു സവിദശഷ്ത തമിഴ ്വംശരുതട സാന്നിധയമാണ ്. 

       ദസനാപതി ഗ്ഗാമപഞ്ചായത്ത ് മുഖയമായും കൃഷ്ിതയ ആഗ്ശയിച്ചു 

നില്ക്കുന്ന ഒരു പഞ്ചായത്ത ് ആണ ് .സുഗദ്ധവിളയായ ഏലം ആണ ് ഗ്പധാന 

കാര്ഷ്ിദകാതപന്നം. ഏലദത്താട്ടത്തില് പണി തെയ്യുന്നവരാണ് ഏതറ ദപരും 

.മറ്റ ് കാര്ഷ്ിക വിളകളായ കാപ്പി ,കുരുമുളക ് ,തകാദക്കാ ,പച്ചക്കറികള്ക് 

എന്നിവയും ഈ പഞ്ചായത്തില് കൃഷ്ി തെയിതു വരുന്നു .ആദരാഗയ രംഗത്ത ്

പഞ്ചായത്ത ് നിവാസികളുതട ഗ്പധാന ആഗ്ശയങ്ങള്ക് മാങ്ങാതത്താട്ടി പി.എെ് 

സി യും  4 ഉപദകഗ്ന്ദങ്ങളും തെമ്മണ്ണാര് ആയുര്ദവേ ആശുപഗ്തിയും 

പുതുതായി ദസനാപതിയില് ആരംഭിച്ച ദഹാമിദയാ ആശുപഗ്തിയുമാണ ് . 

കുടുംബ ഗ്ശീകളുതടയും അയല്ക്കെട്ടങ്ങളുതടയും ഗ്പവര്ത്തനവും മഹാത്മാ 

ഗാന്ധി ദേശീയ തതാഴിലുറപ്പ ് പദ്ധതിയും പഞ്ചത്തിതല വനിതകളുതട 

സാമെഹികവും സാമ്പത്തികവും ആയ ഉന്നമനത്തിന ് കാരയമായ സംഭാവന 

നല്കിയിട്ടുണ്്ട .ദസനാപതി ഗ്ഗാമപഞ്ചായത്തിതല മഹാത്മാ ഗാന്ധി  എന് ആര് 

ഇ തി  എയുതട ഗ്പവര്ത്തനങ്ങള്ക് വഴി തപാതുപണിയിലെതട 155396  തതാഴില് 

േിനങ്ങള്ക് നല്കുവാന് സാധിച്ചിട്ടുണ്്ട . 372 കുടുംബങ്ങള്ക്ക്ക ്  100 േിവസം 

പെര്ണമായി തതാഴില് നല്കുവാന് സാധിച്ചു .2018-19 സാമ്പത്തിക 

വര്ഷ്ത്തില്  മഹാത്മാ ഗാന്ധി ദേശീയ തതാഴിyലുറപ്പ ്പദ്ധതിയില്  31734856/-

രെപയുതട വരവും 31734856/-രെപയും െിലവഴിക്കാനും സാധിച്ചിട്ടുണ്ടന്ന ്

ഗ്ശദദ്ധയയമാണ.് 

തതാഴിലുറപ്പ് അടിസ്ഥാന വിവര്ടങ്ങൾ 2018-19 

 ദസനാപതി പഞ്ചായത്ത്  വാര്ഡ് 1- കനകപുഴ 

ഭാഗം 

ആതക തതാഴില് കാര്ഡുകള്ക് 3268 321 

ആതക തതാഴിലാളികള്ക്  8008 832 

SC തതാഴില് കാര ഡുകള്ക് 391 25 

ST തതാഴിലാളികള്ക് 80 0 

 

 

                      വാർഡ്  1    കനകപുഴ ഭാഗം                           

ഈ പഞ്ചായത്തിതല 1ആം  വാര്ഡ് ആയ കനകപുഴയില്  

തതാഴിലുറപ്പുപദ്ധതി നല്ല രീതിയില് നടക്കുന്നു. ഈ ഓഡിറ്റ ് പിരീഡില്  
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വാര്ഡിതല തതാഴിലാളികള്ക്ക്ക്  12189  തതാഴില് േിനങ്ങളും അതുവഴി 3364165 

തുക കെലിയിനത്തിലും ലഭിച്ചിട്ടുണ്്ട. 

 

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

വാർഡ ്  ഭൂപടം 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

അവകാശാധിഷ്ടിത നിര്ടീക്ഷണങ്ങൾ: 

1. തതാഴില് കാർഡ് ലഭിക്കാനുള്ള അവകാശം 

 തതാഴില്കാര്ഡ്  ഒരു ആധികാരിക ദരഖയാണ്. മഹാത്മാ ഗാന്ധി ദേശീയ 

ഗ്ഗാമീണ തതാഴിലുറപ്പ് നിയമത്തിതല തഷ്ഡയെള്ക് 2 ഗ്പകാരം തതാഴില് 

കാര്ഡിന ് അദപക്ഷ നല്കുന്ന കുടുംബങ്ങള്ക്ക്ക് 15 േിവസത്തിനകം തികച്ചും 

തസൌതനയമായി തതാഴില് കാര്ഡ ് ലഭയമാക്കണതമന്ന് അനുശാസിക്കുന്നു. 

കെടാതത കൃതയമായ ഇടദവളകളില് കാര ഡ ് തസൌതനയമായി പുതുക്കി 

നല്ദകണ്ടതുമാണ്. തതാഴിലുറപ്പ് നിയമഗ്പകാരം തതാഴില് കാര ഡ ് കകവശം 

തവക്കാനുള്ള അധികാരം ഉടമകള്ക്ക്ക് മാഗ്തമാണ്അ നിര്വഹണ ഏതന്സിദയാ 

ദമറ്റുമാദരാ മറ്റുള്ളവദരാ കകവശം തവക്കുവാന് പാടുള്ളതല്ല. 

 എല്ലാ തതാഴിലാളികൾക്കും  ൗജനയമായി അല്ല  കാർഡ് ലഭിച്ചത ്

എന്ും 100 ര്ടുപദയാളം ചിലവയതായും അറിയാനാണ ് ാധിച്ചത.് 

2. തതാഴില് ആവശയതപ്പടാനുള്ള അവകാശം  

തതാഴില് കാര ഡുള്ള അവിേഗ്ദ്ധ കായിക തതാഴില് തെയ്യാന് തയ്യാറുള്ള  

ഏതതാരു കുടുംബത്തിനും  ഓദരാ സാമ്പത്തിക വര്ഷ്വും 100 േിവസതത്ത 

അവിേഗ് ധ കായിക തതാഴിലിന് അവകാശമുണ്്ടഅ തതാഴില് ആവശയതപ്പട്ട ് 



6 
 

അദപക്ഷ നല്കിയാല് കകപ്പറ്റു രശീത് നല്കുകയും 15 േിവസത്തിനകം 

തതാഴില്  ലഭയമാക്കണതമന്നും നിയമത്തില് ഗ്പതിപാേിക്കുന്നു. 

ഗ്ഗൂപ്പ ്ആയിടാണ ്അദപക്ഷ  മർപ്പിക്കാറുള്ളത ്എന്ാണ ്അറിയാൻ 

 ാധിച്ചത.്  യലില്  ൂക്ഷിച്ചിടുള്ള തതാഴില് അദപക്ഷകൾതക്കാപ്പം 

സകപ്പറ്റ ്ര്ട ീത ്ലഭിക്കാറുള്ളതായി അറിയാൻ  ാധിച്ചു. 

3. തതാഴില് അനുവേിച്ചത്  ംബന്ധിച്ച്; 

തതാഴിലുറപ്പ് നിയമഗ്പകാരം തതാഴില് ആവശയതപ്പട്ടു കഴിഞ്ഞാല് 15 

േിവസത്തിനകം തതാഴില് ലഭയമാക്കനതമന്നുണ്്ട. വാര്ഡിതല 

തതാഴിലാളികള്ക്ക്ക ് തതാഴില് ആവശയമുള്ള സമയങ്ങളില്  അദപക്ഷ 

സമര്പ്പിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് 15 േിവസത്തിനകം തതാഴില് അനുവേിതക്കണ്ടതുണ്്ട.  

അദപക്ഷ  മർപ്പിച്ച 15 േിവ ത്തിനുള്ളില് തതാഴില് ലഭിക്കാറില്ല 

എങ്കിലും ഒര്ടുപാട ് കാലതാമ ം  ഉണ്ടാകാതത തതാഴില് 

ലഭിക്കാറുതണ്ടന്ും അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു.അദപക്ഷ തവച്ചിട ്  5 

മാ മായിട ്  ഇതുവതര്ട muster  ദറാൾ ലഭിച്ചിടില്ല  എന്റിയാൻ 

 ാധിച്ചിടുണ്ട.്  

 

4. തതാഴിലില്ലായമ ദവതനം; 

തതാഴില ് ആവശയതപ്പട്ടു കഴിഞ്ഞാല ് 15 േിവസത്തിനകം 

തതാഴില ് ലഭയമാക്കാത്തപക്ഷം തതാഴിലില്ലായമ ദവതനം 

ലഭിക്കാന ്അവകാശമുണ്്ട.   തതാഴില ്ആവശയതപ്പട്ട തീയ്യതി മുതല ്ആേയതത്ത 

30 േിവസം കെലിയുതട 25% ( 271 കെലി ഗ്പകാരം 67 രെപ 75 കപസ) തുകയും 

തുടരന്്ന ് 100 േിവസ തതാഴില ്  പെരത്്തിയാകുന്നത ് വതരയുള്ള 

േിവസങ്ങളില ്കെലിയുതട 50%( 271കെലി ഗ്പകാരം 135 രെപ 5 കപസ)  തുകയും 

തതാഴിലാളികളക്്ക ്ലഭിക്കണം. 

തതാഴില് ഇല്ലായ്മ ദവതനതത്ത കുറിച്ച ് തതാഴിലാളികൾക്ക ്

അറിവുണ്ടാര്ടുന്ില്ല .ഇതിതന കുറിച്ചും  സകപറ്റു ര്ട ീത ് വാങ്ങി 

 ൂക്ഷിദക്കണ്ടതിതറെ ആവശയകതതയ കുറിച്ചും  അവർക്കു പറഞ്ഞു 

തകാടുത്തു .  

4.തഷ്ല്ഫ ്ഓ ് ദഗ്പാജക്റ്റ്   ംബന്ധിച്ച;് 

നിയമം അനുശാസിക്കുന്ന ഗ്പകാരം തതാഴിലാളികള്ക്ക്ക ് തതാഴില് 

കതണ്ടത്തുന്നതിനും ആസെഗ്തണം തെയ്യുന്നതിനുമുള്ള അവകാശം ഉണ്ട.് 

എന്നാല് ഇതിതന കുറിച്ച ് വയക്തമായ ധാരണ ആര്ക്കും തതന്ന 

ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. തഷ്ല്ഫ ് ഓഫ ് ദഗ്പാതത്ടില് ഇനി തതാഴിലാളികളുതട 

പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പ ്വരുത്തുന്നതിനുള്ള നടപടികള്ക് സവീകരിദക്കണ്ടതാണ.്   
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തതാഴിലാളികദലാട് ദചാേിച്ചദപ്പാൾ മനസ്സിലാക്കാൻ  ാധിച്ചത ്

അവര്ടുതട സ്ഥലത്തിന് അനുദയാജയമായ ഗ്പവർത്തികൾ അനുവേിച്ചു 

കിടാറുണ്ട ്എന്ാണ ്. 

5. യാഗ്താ തചലവ്  ംബന്ധിച്ച്; 

തതാഴിലാളികള്ക്ക്ക ് താമസ സ്ഥലത്തുനിന്നും 5 കിദലാമീറ്റര് െുറ്റളവില് 

തതാഴില് ലഭിക്കുവാനുള്ള അവകാശമുണ്്ടഅ ഗ്പ്തു ത പരിധിക്കു പുറത്തു  

തതാഴില് തെദയ്യണ്ട സാഹെരയം ഉണ്ടാവുകയാതണങ്കില് യാതാ ബത്തയായി 

കെലിയുതട 10% തുക നിലവിതല കെലി ഗ്പകാരം  27 രെപ 10 കപസ ഗ്പവൃത്തി 

േിവസങ്ങളില് ലഭയമാക്കണം. ഓദരാ വാര്ഡിലും കതണ്ടത്തിയിട്ടുള്ള 

ഗ്പവൃത്തികള്ക് പെര്ത്തീകരിച്ച ദശഷ്ം മാഗ്തദമ വാര്ഡിന് പുറത്തു 

തതാഴിലാളികള്ക്ക്ക് ഗ്പവൃത്തി അനുവേിക്കാന് പാടുള്ളെ. 

വാർഡിതല തതാഴിലാളികൾ 5 കിദലാമീറ്റർ പര്ടിധിക്കപ്പുറം 

തതാഴിലുറപ്പ് ഗ്പവൃത്തി തചയതില്ല എന്ാണു തതാഴിലാളികളില് 

നിന്ും മന ിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. 

6. ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലതത്ത ത ൗകര്ടയങ്ങൾ  ംബന്ധിച്ച്; 

തതാഴിലിടങ്ങളില് ലഭിദക്കണ്ട അടിസ്ഥാന തസൌകരയങ്ങളായ ഗ്പഥമ 

ശുഗ്ശെഷ്ാ സംവിധാനങ്ങള്ക്അ വിഗ്ശമ സമയതത്ത തണല് 

സൌകരയംഅകുടിതവള്ളംഅ അപകട സാധയതയുള്ള ഗ്പവൃത്തികളില് 

ഏര്തപ്പടുദമ്പാള്ക് സുരക്ഷാ സാമഗ്ഗികള്ക്    എന്നിവ ദതാഴിലുറപ്പു 

നിയമഗ്പകാരം നിര്വഹണ ഏതന്സി വഴി തതാഴിലാളികള്ക്ക്ക് സൌതനയമായി 

ലഭയമാദക്കണ്ടതുണ്്ട. 

തതാഴിലാളികൾക്കു ദവണ്ട  െ് എയഡ ് ഗ്പാഥമിക ആദര്ടാഗയ 

ദകഗ്രത്തില് ദപായി ആണ ്വാങ്ങിയതടന്ും പടുതാ,സക ഉറ,കാല് 

ഉറ എന്ിവ  വന്തമായി തതാഴിലാളികൾ തതന് തകാണ്ടുവര്ടികയാണ് 

എന്റിയാൻ  ാധിച്ചു. 

7. ദവതനം ലഭയമാക്കുന്ത്  ംബന്ധിച്ച;് 

തതാഴിലുറപ്പ് നിയമത്തില് ത ക്ഷൻ 3(2) ഗ്പകാരം മസ്റ്റര് ദറാള് കാലാവധി 

കഴിഞ്ഞു 15 േിവസത്തിനകം തതാഴിലാളികളുതട എതക്കൌണ്ടില് കെലി 

ലഭിക്കുവാന് അവകാശമുണ്്ട. 

 

തതാഴില് കഴിഞ്ഞു 15 േിവ ത്തിനുള്ളില് കൂലി ലഭിക്കാറില്ല 

എന്ാണ ് അറിയാൻ  ാധിച്ചത.്കൂലി സവകിയത്തിനുള്ള 

നഷ്ടപര്ടിഹാര്ടം ലഭിക്കുകദയാ അതിനു ദവണ്ടി തതാഴിലാളികൾ 

പര്ടാതി തപടുകദയാ തചയതിടില്ല. 

 

8.  പര്ടാതി പര്ടിഹാര്ടം  ംബന്ധിച്ച്; 

തതാഴിലുറപ്പുമായി ബന്ധതപ്പട്ട ഏതതങ്കിലും കാരയത്തില് പരാതിയുണ്ടാകുന്ന 

പക്ഷം ആയത് ദരഖാമെലം പഞ്ചായത്തില് പരാതിതപ്പടാവുന്നതാണ്അ ഗ്പ്തു ത 
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പരാതികള്ക് സവീകരിച്ചു  പരാതിക്കാരന് കകപ്പറ്റു രസീറ്റ് നല്കുകയും  

പരമാവധി 7 േിവസ പരിധിക്കുള്ളില് അദനവഷ്ിച്ചു പരാതിക്കാരന് മറുപടി 

നല്ദകണ്ടതാണ്. പരാതികള്ക് അറിയിക്കുന്നതിനുള്ള ദടാള്ക് ഗ്ഫീ നമ്പര് 

തപാതുതനങ്ങള്ക്ക്ക ് കാണാവുന്ന രീതിയില് പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസില് 

ഗ്പേര്ശിപ്പിതക്കണ്ടതുണ്്ട .  

 തതാഴിലാളികൾക്ക ്കൂലി താമ ിച്ചു കിടുന്തിലും,ആവശയതപ്പടുന് 

 മയത്ത തതാഴില് ലഭിക്കുന്ില്ല എന്ും ,അവിശയമായാ 

അടിസ്ഥാന ൗകര്ടയങ്ങൾ കിടുന്ില്ല എന്ും.പര്ടാതികൾ നിലവില് 

ഉണ്്ട. 

 

 

9. ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്റ ്നടത്തുന്ത്  ംബന്ധിച്ച്; 

തതാഴിലുറപ്പ ് നിയമത്തിതല തസക്ഷന് 17(2) ഗ്പകാരം  തതാഴിലുറപ്പില് 

ഏതറ്റടുത്ത ഗ്പവൃത്തികള്ക് ഓദരാ 6 മാസ കാലയളവിലും ദസാഷ്യല് ഓഡിറ്റ ്

നടദത്തണ്ടതുണ്്ട. ഏതറ്റടുത്തു തെയത ഗ്പവൃത്തികളുതട സമ്പത്തീകവുംഅ 

ഗുണനിലവാരങ്ങള്ക് സംബന്ധിച്ചതുമായ വിവരങ്ങളും പദ്ധതി 

നിര്വഹണവുമായി ബന്ധതപ്പട്ട  കാരയങ്ങളും  ദസാഷ്യല് ഓഡിറ്റ ്

നടത്തുന്നതില് പങ്കാളികളാവുന്നതിനു തതാഴിലാളികള്ക്ക്കും ഓദരാ പൌരനും 

അവകാശമുണ്്ട. 

ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്റ ്നടത്തുന്തിതറെ ഭാഗമായി തതാഴിലാളികൾ, ദമറ്റ,് 

ഗുണദഭാക്താക്കൾ എന്ിവർ ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങൾ 

അളതവടുക്കുന്തിലും വിവര്ടങ്ങൾ ലഭയമാക്കുന്തിനും 

പങ്കാളികളായിടുണ്ട്.  

 

 

  യല് തവര്ടി ിദക്കഷ്ൻ ഡീതറ്റയില് ് 

Sl 
n
o: 

Work code  

 
   Work name 

 
   
Estima
te amt 
 

Man
day
s 
 

Unskill
ed 
wages 
 

skilled/
materi
al cost 
 

Total 

 

1 LD/324426 ഭെമി 

തട്ടുതിരിക്ക

ല് 

 

102500 289 79764 2850 82614 

2 LD/324440 
 

ഭെമി 

തട്ടുതിരിക്ക

ല് 

 

231600 754 208104 2850 210954 

3 RS/347120 
 

ദസാക ്പിറ്റ ്

നിര്മാണം  

 

36100 120 33120 2850 35970 
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4 LD/317315 കതവ 

ദവലി 

നിര്മ്മാണം 

 

145500 510 140760 2850 143610 

5 LD/324434 
 

തട്ടു 

തിരിക്കല് 

 

206800 731 201756 2850 204606 

6 LD/317317 കതവ 

ദവലി 

നിര്മ്മാണം 
 

138900 484 133584 2850 136434 

7 RS/347140 ദസാക ്പിറ്റ ്

നിര്മാണം 

36100 111 30636 2850 33480 

8 LD/317318 കതവ 

ദവലി 

നിര്മ്മാണം 

122400 392 108192 2850 111042 

9 LD/317330 കതവ 

ദവലി 

നിര്മ്മാണം 

69400 235 64860 2850 67710 

10 WC/34245
4 

ദതാട ്

പുനരുദ്ധാര

ണം  

158719 553 152628 2850 155478 

11 LD/317323 കതവ 

ദവലി 

നിര്മ്മാണം 

141100 499 137724 2850 140574 

12 LD/337155 തട്ടു 

തിരിക്കല് 

168599 307 84732 2850 87582 

13 LD/321609 കതവ 

ദവലി 

നിര്മ്മാണം 

152200 469 129444 2850 132294 

14 LD/323461 തട്ടു 

തിരിക്കല് 

187000 551 152076 2850 154926 

15 LD/322029 തട്ടു 

തിരിക്കല് 

201900 555 153180 2850 156030 

16 WC/34511
3 
 

നീര് 

ൊലുകളുട

ത  

പുനരുദ്ധാര

ണം  

127500 435 120060 4850 124910 

17 LD/323451 കതവ 

ദവലി 

നിര്മ്മാണം 

206800 623 171948 2850 174798 

18 RS/346109 ദസാക ്പിറ്റ ്

നിര്മാണം 

79220 264 72864 2850 75714 
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19 WC/32976
1 

കുളം 

പുനരുദ്ധാര

ണം  

61400 194 53544 2850 56394 

20 RS/345813 ദസാക ്പിറ്റ ്

നിര്മാണം 

44403 140 38640 2850 41490 

21 RS/346117 ദസാക ്പിറ്റ ്

നിര്മാണം 

72600 248 68448 2850 71298 

22 LD/334485 മണ്ണ ്കയ്യാല 

നിര്മാണം  

175200 305 84180 2850 87030 

23 LD/320522 തരിശുഭെമി 

കൃഷ്ിദയാഗ്

യമാക്കല്  

266500 916 252816 2850 255666 

24 LD/324444 തട്ടു 

തിരിക്കല് 

246600 709 195684 2850 198534 

25 LD/324442 തട്ടു 

തിരിക്കല് 

196900 625 172500 2850 175350 

26 LD/324530 തട്ടു 

തിരിക്കല് 

157100 318 87768 2850 90618 

27 LD/337932 തട്ടു 

തിരിക്കല് 

122200 428 118128 2850 120978 

28 LD/334484 മണ്ണ ്കയ്യാല 

നിര്മാണം 

125500 424 117024 2850 119874 

 

 യല് പര്ടിദശാധനയുമായിബന്ധതപ്പട 

വിലയിര്ടുത്തലുകൾ 

 

 തതാഴിലുറപ്പ ് പദ്ധതിയില ് ഏതറ്റടുക്കുന് ഗ്പവൃത്തികളുതട 

 യലുകളില ്ഉണ്ടായിര്ടിദക്കണ്ട ഗ്പധാനതപ്പട 22 ദര്ടഖകതള കുറിച്ച ്

വാര്ട്ഷ്ിക മാെര്ട സര്ടക്്കുലറില ്കൃതയമായ നിദര്ട്േശങ്ങള് നല്കുന്ുണ്്ട.  

1. കവർ ദപജ ്

ഒരു ഗ്പവൃത്തിയുതട; അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങള ് ഗ്പവൃത്തി ഫയലിതറെ 

കവര ്ദപതില ്ഉളത്ക്കാള്ളിക്കന്നതമന്നും അതിനായി ഗ്പദതയക മാതൃകയും  

മാസ്റ്റര ്സരക്്കുലറില് നിരദ്േശിക്കുന്നുണ്്ട.  

ആതക 28 വർക്ക ്  യലുകൾ  ആയിര്ടുന്ു എല്ലാം എ എം  ി 

ഗ്പകാര്ടംഉള്ളതായിര്ടുന്ുഎങ്കിലുംപൂര്ട ണമായിര്ടുന്ില്ല.വർദക്കകാഡ്LD/

324426,LD/324440,RS/347120,LD/324434,LD/317317,RS/347140,LD/317318,LD/317

330, RS/345813, RS/346117, LD/334485, LD/337155, LD/323461, LD/317323, 

WC/342454 എന്ിവയില് തഷ്ല്  ് ഓ  ് തഗ്പാജക്റ്റ് നമ്പർ 

ദര്ടഖതപടുത്തിയിര്ടുന്ില്ല എന്ാല് ബാക്കി  യലുകളില് ഇത ്

കൃതയമായി ഉണ്ടായിര്ടുന്ു  , ജിദയാടാഗ്ഗിങ ്ഓ  ്അ റ്റ് ID & GPS 
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തലാദക്കഷ്ൻ, ദമറ്റിതറെ ദപര്ട ്   എന്ിവ ഒര്ടു  യലിലും 

ഉണ്ടായിര്ടുന്ില്ല . കൂടാതത ദെറ്റ ് ഗവതെറെ ് ദലാദഗാ LD/317315, 

LD/322029, WC/345113, LD/323451 എന്ിവയില് കാണാൻ  ാധിച്ചില്ല 

അതുകൂടി ഉൾതപ്പടുത്തി കവർ ദപജ ് പൂർത്തിയാക്കാൻ 

തഗ്ശദ്ധിദകണ്ടതാണ.്  

2.തചക്ക ്ലിെ് 

 യലില ് ഉളത്ക്കാള്ളിച്ചിട്ടുള്ള ദരഖകളുതട ദപരും ദപത ് നമ്പരും 

ദരഖതപ്പടുത്തിയ തെക്ക ്ലിസ്റ്റ ്ഫയലില ്സെക്ഷിദക്കണ്ടതുണ്്ട, അതിനായി 

ഗ്പദതയക മാതൃകയും  മാസ്റ്റര ്സരക്്കുലറില ്നിരദ്േശിക്കുന്നുണ്്ട.   

       എല്ലാ  യലുകളിലും തചക്ക ് ലിെ് ഉണ്ടാര്ടുന്ു എങ്കിലും    

അപൂര്ട ണമായിര്ടുന്ു . 

      3.ആക്ഷന് പ്ലാന് ദകാപ്പി-   

ഏതറ്റടുക്കുന്ന ഗ്പവൃത്തികള ്ആക്ഷന ്പ്ലാനില ്ഉളത്പ്പട്ടതും തഷ്ല്ഫ്  ഓഫ ്    

ദഗ്പാതക്റ്റില ്മുനഗ്ണനാ ഗ്കമത്തില ്ഉള്ളതുമായിരിക്കണ തമന്നുണ്്ട,ഗ്പ്തു ത 

ഗ്പവൃത്തി തഷ്ലഫ് ്ഓഫ ്ദഗ്പാതക്റ്റില ്ഉളത്പ്പടുന്ന ദപതിതറെ ദകാപ്പി 

ഫയലില ്സെക്ഷിക്കണം . 

28  യലുകളിലും  ആക്ഷന് പ്ലാന് ദകാപ്പി കാണാന്  ാധിച്ചില്ല. 

ആയതിനാൽ തന്നെ ഈ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ന്നെയ്യാനുള്ള 
പ്രവർത്തികളുന്നെ ലിസ്റ്റ് മുൻഗണനാപ്കമത്തിൽ ആണണാ എെുും ഈ 
ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കാൻ.ജനങ്ങളുന്നെ രങ്കാളിത്തും ഉറപ്പാക്കിയഎെുും 
മുൻഗണനാപ്കമത്തിൽ ഉള്ളപ്രവർത്തിതന്നെയാണണാ നെത്തിയത് 
എെുും  മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചിലല. .അതുന്നകാണ്ട് 
ആക്ഷൻപ്ലാനിന്ന്നറണകാപ്പി നിർബന്ധമായുും വയ്ക്ണക്കണ്ടതാണ്.  

      4.ജനകീയ എസ്െിദമറ്്റ-   

സാധാരണക്കാരായ  ഏതതാരാളക്്കും മനസ്സിലാകുന്ന 

രീതിയില ് ഗ്പാദേശിക ഭാഷ്യിലുള്ള എ്ടിതമറ്്റ ഫയലിലും ഗ്പവൃത്തി 

സ്ഥലത്തും ലഭയമാദക്കണ്ടതുണ്്ട.  . 

 പൂര്ടണ്്ണമായും ഗ്പാദേശിക ഭാഷ്യില ് ഉള്ളതല്ലായിര്ടുന്ു എെിദമറ്റ ്

എെിദമറ്റൻ്തറ ഭാഗമായ ദഗ്ഡായിങ ്  ആൻഡ ് ഡിസ ൻ , 

ഡീസറ്റല്ഡ ്എെിദമറ്്റ, എെിദമറ്റ ്റിദപ്പാർട ്എന്ിവ ഉണ്ടായിര്ടുന്ു  

ക ോപ്പി ഓഫ് ഡീറ്റയില്ഡ് എസ്റ്റികേറ്റ് .സെ യൂർ  ക ോപ്പി എടുത്തു 

െൂഷിച്ചിട്ടുണ്ടോയിരുന്നു. ഈ കരഖ ളില്ഡ  െോകേതി  അനുേതി 

നൽ ുന്ന എല്ലോ ഉക്യോഗസ്ഥരുകടയുും ഒപ്പ്, െീൽ  എന്നിവ  ൃതയേോയി 
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കരഖസപ്പടുകത്തണ്ടതോണ്..പര്ടിദശാധിച്ച യലുകളിതലഎെിദമറ്റില് ഗ്പവൃത്

തികളുതട ഇനം  മലയാളത്തില് ദര്ടഖതപ്പടുത്തിയിടുണ്ട്. ഇത് 

അഭിനരനാര്ട്ഹാമായ കാര്ടയമാണ്. 

5. ാദങ്കതികാനുമതി-  

ഓദരാ ഗ്പവൃത്തിക്കും ഗ്പദതയകം തയ്യാറാക്കുന്ന എസ്റ്റിദമറ്റ ് സാദങ്കതിക 

വിേഗ് ധര ്അടങ്ങുന്ന കമ്മറ്റി പരിദശാധിച്ച് അംഗീകാരം ലഭിച്ചാല ്മാഗ്തദമ 

ഗ്പവൃത്തിക്ക ് അനുമതി നലക്ാവെ, ആയതിതറെ ദകാപ്പി 

ഫയലില ്സെക്ഷിദക്കണ്ടതുണ്്ട. 

 ാദങ്കതികാനുമതി ലഭിച്ചതിതറെ secure ദകാപ്പി   യലുകളില് 

 ൂക്ഷിച്ചിടുണ്ട.് എന്ാല് LD/345113, LD/323451,LD/324426, എന്ിവയില് 

മാഗ്തം ഇത ് കണ്ടില്ല. ബന്ധതപ്പട ഉദേയാഗസ്ഥര്ടുതട ഒപ്പും 

 ീലും,തീയതിയും ഇല്ലായിര്ടുന്ു ഇത ് കൂതട 

ഉൾതപടുദത്തണ്ടതാണ ്

6.ഭര്ടണാനുമതി-  

ഓദരാ ഗ്പവൃത്തിക്കും ഗ്പദതയകം തയ്യാറാക്കുന്ന എസ്റ്റിദമറ്റ ്പരിദശാധിച്ച ്

ഗ്പ്തു ത ഗ്പവൃത്തികളക്്ക് ഭരണസമിതിയുതട അംഗീകാരം 

ലഭിച്ചാല ് മാഗ്തദമ ഗ്പവൃത്തിക്ക ് അനുമതി നല്കാവെ, ആയതിതറെ ദകാപ്പി 

ഫയലില ്സെക്ഷിദക്കണ്ടതുണ്്ട. 

ഭര്ടണാനുമതി  ലഭിച്ചതിതറെ secure ദകാപ്പി  എലാ  യലുകളിലും 

 ൂക്ഷിച്ചിടുണ്ട.് ബന്ധതപ്പട ഉദേയാഗസ്ഥര്ടുതട ഒപ്പും  ീലും  തീയതി 

യും ഇല്ലായിര്ടുന്ു ഇത ്കൂതട ഉൾതപടുദത്തണ്ടതാണ ്

 

7. കൺതവർതജൻ ്  വിവര്ടങ്ങള-് 

സരക്്കാരി തറെ ഏതതറകിലും  വകുപ്പുകളുതട(വനം വകുപ്പ് ,കൃഷ്ി 

വകുപ്പ,്മൃഗ സംരക്ഷണ വകുപ്പ ് ...) പദ്ധതികള ് തതാഴിലുറപ്പ ്

പദ്ധതിദയാതടാപ്പംസംദയാതിച്ച ്നടപ്പാക്കുകയാതണങ്കിലആ്യതിന് ്തറ 

ദരഖകള ്ഫയലില ്സെക്ഷിദക്കണ്ടതുണ്്ട. 

 പര്ടിദശാധിച്ച ഗ്പവൃത്തികൾ  ർക്കാര്ടിൻതറ   മദറ്റതതങ്കിലും 

വകുപ്പുകളുമായി  ംദയാജിച്ചു നടത്തുന്ഗ്പവൃത്തികൾ    

അല്ലാത്തതുതകാണ്ട് ഈ ദര്ടഖകളൾ   യലില ് ബാധകമല്ല. 

8.തതാഴില ്അദപക്ഷ-  

തതാഴിലആ്വശയതപ്പട്ടു തകാണ്്ട വയക്തിഗതമാദയാ ഗ്ഗെപ്പാദയാ അദപക്ഷ 

സമരപ്്പിക്കുന്നതിനു മാസ്റ്റര ് സരക്്കുലറില ് ഗ്പദതയക മാതൃകയിലുള്ള 
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അദപക്ഷാ ദഫാറം തതാഴിലാളികളക്്ക ് ലഭയമാക്കാന ് നിദര േശിക്കുന്നുണ്്ട. 

ഇത ് ഗ്പകാരം കുറഞ്ഞത ് 14 േിവസം തുടര്ച്ചയായി ദതാലി തെയ്യുന്നതിന ്

അദപക്ഷ നദല്കണ്ടതുണ്്ട, ദതാലി ആവശയമുള്ള കാലയളവിതല  

തീയ്യതികള ്ഉള്പ്പതട ഇതില ് ദരഖതപ്പടുത്തി നല്കു കയാണ് ദവണ്ടത.്  

വാര്ട്ഷ്ിക മാെര്ട ് ര്ടക്്കുലറില ് നിദര്ട്േശിക്കുന്ക ദ ാറത്തില് 

തതാഴിലാളികൾ ഗ്ഗൂപ്പ ് ആയി തതാഴിലിനു അദപക്ഷിച്ച ദ ാം 

കാണാൻ ആയി. 

 

9.വര്ടക്്ക ്അദലാദക്കഷ്ന ്

അദപക്ഷ ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക ്  ആവശയതപ്പട്ട തീയ്യതികളില ് തതന്ന 

തതാഴിലാളികതള മുറഗണനാ ഗ്കമത്തിലുള്ള 

ഗ്പവൃത്തികളില ് ഉതള്പ്പടുത്തുകയും മസ്റ്റരദ്റാള ് തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള 

നടപടികളക്്ക ് ശുപാര ശ തെയ്യുകയും ദവണം. ഗ്പ്തു ത 

ഗ്പവൃത്തിയില ് ഉതളപ്്പട്ടവരക്്ക ് ഈ ലിസ്റ്റിതറെ അടിസ്ഥാനത്തില ് മുറകെട്ടി 

വിവരങ്ങള ്നല്കു കയും ദവണം. 

തതാഴില ്അനുവേിച്ചു തകാണ്ടുള്ള വര്ടക്്ക ്അദലാദക്കഷ്ന്  ദര്ടഖ  

പര്ടിദശാധിച്ച ഗ്പവൃത്തികളുതട  യലില ്കാണാന്  ാധിച്ചു. 

തതാഴിലാളികതള വിവര്ടം അറിയിക്കുന്ത് ദമറ്റ ്ആണ.് ബന്ധതപ്പട 

ഉദേയാഗസ്ഥര്ടുതട ഒപ്പും  ീലും തീയതി കൂതട 

ഉൾതപടുദത്തണ്ടതാണ ്

10.മെര്ട ്ദറാള ്

ഓദരാ ഗ്പവൃത്തിയിദലക്കും പഞ്ചായത്തില ്നിന്നും നിദര േശിച്ചവരുതട  ദപര ്

വിവരങ്ങള ്ഉതള്പ്പടുത്തി ദലാക്ക ്ദഗ്പാഗ്ഗാം ഓഫീസില ്നിന്നുമാണ ് ദഗ്പാഗ്ഗാം 

ഓഫീസര ് സാക്ഷയതപ്പടുത്തിയ മസ്റ്റര ് ദറാള ് ദകാപ്പി 

പഞ്ചായത്തില ് എത്തിക്കുന്നത.് പഞ്ചായത്തില ് നിന്നും നിരവഹണ 

ഉദേയാഗസ്ഥന ് സാക്ഷയതപ്പടുത്തുന്ന മുറയ്ക്ക ് ഓദരാ ഗ്പവൃത്തിക്കും 

െുമതലതപ്പടുത്തിയ ദമറ്റ ് മാരക്്ക ് മസ്റ്റര ് ദറാള ് കകമാറാവുന്നതാണ.് 

മസ്റ്റര ് ദറാള ് ഗ്പകാരം അനുവേിച്ച തീയ്യതികളില ് മാഗ്തദമ ഗ്പ്തു ത 

ഗ്പവൃത്തിയില ് ഏര്തപ്പട്ട ്  അതാത ് േിവസതത്ത ഒപ്പുകള ് ഓദരാ 

തതാഴിലാളിയുതടയും ദപരിനു ദനതരയുള്ള കളങ്ങളില ് ദരഖതപ്പടുത്താവെ. 

ഓദരാ േിവസവും പണി ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുമ്പും പണി പെരത്്തിയായ 

ദശഷ്വും ഓദരാ ഒപ്പുകള ്   നിരബ്ന്ധമായും 

തതാഴിലാളികള ് ദരഖതപ്പടുതത്തണ്ടതുണ്്ട.ദതാലിയില ് ഹാതരാവാത്തവരുതട 

കളങ്ങള ്ദതാലി ആരംഭിദക്കണ്ട സമയം കഴിഞ്ഞ ഉടതന െുവന്ന മഷ്ിയുള്ള 

ദപനതകാണ്്ട അവധി ദരഖതപ്പടുത്തുകയും തെയ്യണം. ആഴ്ചാവസാനം ഓദരാ 

തതാഴിലാളിയുതടയും ഹാതര ് ഗ്പകാരമുള്ള തുകകള ്ദരഖതപ്പടുത്തി അവതര 

ദബാധയതപ്പടുത്തി മസ്റ്റര ് ദറാളിതല  അവസാനതത്ത കളത്തില ് ഒപ്പ ്
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വാങ്ങിതക്കണ്ടാതാണ്. തുടരന്്ന ് മസ്റ്റര ് ദറാള ് സാക്ഷയതപ്പടുത്തി നിരവ്ഹണ 

ഉദേയാഗസ്ഥരക്്ക് 2 േിവസത്തിനകം കകമാദറണ്ടാതാണ.്ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലത്ത ്

മാസ്റ്റര ് ദറാള ് സെക്ഷിക്കാന ് െുമതലയുള്ളത ് ദമറ്റിനാണ്. മസ്റ്റര ് ദറാള ്

പണത്തിനു തുല്ലയമായ ദരഖയാണ ്,അതുതകാണ്ടുതതന്ന അതില ്ഏതതങ്കിലും 

തരത്തിലുള്ള തവട്ടിത്തിരുത്തലുകള ്പാടില്ലാത്തതാണ.് 

ഓഡിറ്്റ തചയത 28  യലുകളിലും മെ ്ദറാൾ കാണാൻ  ാധിച്ചു. 

ത ഗ്കടറി,BDO ,ദമറ്റ് എന്ിവര്ടുതട  ീല്,സ ൻ എന്ിവ 

കാണാനായി .േിവ ം ഒര്ടു ദനര്ടം മാഗ്തം ഒപ്പ ്ദര്ടഖതപ്പടുത്തുന് 

ര്ടീതിയാണ ്ഇത ്വതര്ട കാണാൻ  ാധിച്ചത്.എന്ാല് േിവ ം 2 

ദനര്ടം തതാഴിലാളികളുതട ഒപ്പ ്ദര്ടഖതപ്പടുദത്തണ്ടതാണ ്. 

പര്ടിദശാധിച്ച  യലുകളിതല മെർ ദറാളില് എം ബുക്ക ്നമ്പർ 

,ദപജ ്നമ്പർ എന്ിവ കാണാനായില്ല അത് ഉൾതപടുത്താൻ 

തഗ്ശദ്ധിക്കണം. WC/345113 എന്തില് 40211 എന് മാെർ  ദറാളില് 

തവടിതിര്ടുത്തല് ഉണ്ടാര്ടുന്ു. തവടിത്തിര്ടുത്തലുകൾ പര്ടമാവധി 

ഒഴിവാക്കുക.  

 

11.തമഷ്ര്ടത്മറെ് ബുക്ക-്  

തതാഴിലുറപ്പിലഉ്തളപ്്പടുത്തി തെയ്യുന്ന ഓദരാ ഗ്പവൃത്തിയും 

ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുമ്പ ്തതന്ന ആവശയമായി വരുന്ന ഗ്പവൃത്തികളുതട 

ഗ്പാഥമിക അളവുകള ് സാദങ്കതിക വിേഗ് ധര ് തമഷ്തര മറെ ്

ബുക്കില ് ദരഖതപ്പടുത്തണം, തുടര്ന്ന ് ഗ്പവൃത്തിയുതട ഓദരാ 

മസ്റ്റദര ൊള ് കാലാവധിയും പെരത്്തിയാകുന്ന മുറയ്ക്ക ് തെയത 

ഗ്പവൃത്തികളുതട അളവുകള ് ദരഖതപ്പടുത്തി അത് ഗ്പകാരമുള്ള കെലി 

ലഭയമാക്കുന്നതിനുള്ള തുടര ് നടപടിക്ക ് സമര്പ്പിദക്കണ്ടതാണ ്

,ദരഖതപ്പടുത്തുന്ന ഓദരാ അളവുകളും സാദങ്കതിക വിഭാഗത്തിതല തതന്ന 

ഉയരന്്ന ത്തികയിലുള്ള ഉദേയാഗസ്ഥര ് സാക്ഷയതപ്പടുത്തുകയും അത് 

ഗ്പകാരം തയ്യാറാക്കുന്ന ബില്ലുകള ് പഞ്ചായത്ത ് തസഗ്കട്ടറി,ഗ്പസിഡണ്്ട 

എന്നിവരുതട െുമതലയുള്ളവര ്സാക്ഷയതപ്പടുത്തുകയും തെദയ്യണ്ടതാണ.് 

ഓദര്ടാ  ഗ്പവൃത്തികളും എവിതടയാണ ് തചയതിര്ടിക്കുന്ത് എഗ്ത  

അളവ്  എന്തിന് വയക്തമായ 

വിവര്ടങ്ങള ്  എം.ബുക്കില ് ദര്ടഖതപ്പടുത്തിടുണ്ട.് എം ബുക്കില് 

OVERSEER ,AE ,ത ഗ്കടറി , ഗ്പ ിഡറെ ്  എന്ിവർ ഒപ്പു, ീല് ,തിയതി 

എന്ിവ ദര്ടഖതപ്പടുത്തിയിര്ടുന്ു. എല്ലാം കൃതയമായി    

 ർടി ിക്കറ്റ ് തചയതു  സകമാദറണ്ട ഒര്ടു ദര്ടഖ ആണ ്എം ബുക്ക.് 

കൂടാതത തചക്ക ്തമഷ്ർ ,ഗ്പീ - തമഷ്തര്ട മറെ ് ,അബ്ഗ്സ്രാക്ര ് ,പാ ദ്വഡ ്

ദ ാർ ദപതയമറെ ് എന്ിവയും ഉതപ െടുത്തിയിടുണ്ടായിര്ടുന്ു. 

എന്ാല് മാെർ ദറാൾ നമ്പർ അടയാളതപ്പടുത്തിയിടില്ലാര്ടുന്ു 
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12.തമറ്റീര്ടിയല ്വാങ്ങുന്തിനുള്ള  തീര്ടുമാനം 

തതാഴിലുറപ്പില ് ഏതറ്റടുത്തു തെയ്യുന്ന ഗ്പവൃത്തികളക്്ക ് ആവശയമായ 

സാധന സാമഗ്ഗികള ് വാങ്ങുന്നതുമായി ബന്ധതപ്പട്ട 

തീരുമാനങ്ങള ് എടുക്കുന്നതിനു പഞ്ചായത്ത ്

തലത്തില ് തമറ്റിരിയല് ദഗ്പാകയെരത്മനറ്്റ് കമ്മറ്റി രെപീകരിദക്കണ്ടതുണ്്ട, 

സാധനങ്ങള ് ആവശയമായി വരുന്ന ഗ്പവൃത്തികളക്്ക് ഗ്പ്തു ത കമ്മറ്റി 

നലക്ുന്ന അനുമതിയുതട ദകാപ്പി അതാത ്

ഫയലുകളില ്സെക്ഷിദക്കണ്ടതാണ.് സിറ്റിസണ ്ഇനഫ്രദ്മഷ്ന ്ദബാരഡ്് 

വാങ്ങുതിനുള്ള തീരുമാനങ്ങളുതട ദകാപ്പി  ഉളപ്്പതട  ആവശയമുണ്്ട. 

തമറ്റീര്ടിയല ് ആവശയമുള്ളതപാതുഗ്പവൃത്തികള ്അല്ലാത്തതിനാലു

ംം ഉപദയാഗതപ്പടുത്താത്തതിനാലും ഗ്പസ്തു ത ദര്ടഖ 

 യലില ്ബാധകമല്ല. 

13.പാടക്കര്ടാര്ട ്, മ്മതപഗ്തം, നികുതി ര്ട ീതുകള.് 

തതാഴിലുറപ്പ ്പദ്ധതി ഗ്പകാരം  സവകാരയ വയക്തികളുതട ഭെമി പാട്ടത്തിനു 

ഏതറ്റടുത്ത ്ഗ്പവൃത്തികള ്തെയ്യുകയാതണങ്കില,് സ്ഥലം ഉടമകളുമകളക്്ക ്

പാട്ടത്തുക നലക്ിദയാ /തത എല ്തി ഗ്ഗെപ്പുകളക്്ക ്ലഭിക്കുന്ന ലാഭവിഹിതം 

നലക്ിദയാ /സൌതനയമാദയാ  കൃതയമായ കാലയളവിദലക്ക ്അവര ്സ്ഥലം 

വിട്ടുനലക്ും എന്നതിന ്ദരഖാമെലം ഉറപ്പു ലഭിച്ചാല ്മാഗ്തതമ ഗ്പ്തു ത 

പറമ്പില ്തതാഴിലുറപ്പിലെതടയുള്ള 

ഗ്പവൃത്തികള ്അനുവേിക്കാന ്പാടുള്ളെ. തത എല ്തി ഗ്ഗെപ്പുകള്ക്ക ്കൃഷ്ി 

ഗ്പവൃത്തി ഉള്പ്പതട ഏതറ്റടുക്കുദമ്പാള ്ഗ്പ്തു ത ദരഖകള ്നിരബ്ന്ധമാണ.്  

സവകാരയ വയക്തികളുതടദയാ തപാതുഭെമിയിദലാ  പദ്ധതി 

നടപ്പാക്കുദമ്പാള ് ആ്തികളുതട േീരഘ്കാല സംരക്ഷണം 

ഉറപ്പുവരുതുന്നതിനായി ബന്ധതപ്പട്ടവരുതട  സമ്മത പഗ്തം, നികുതി 

രസസീതുകള ്എന്നിവ ഫയലില ്സെക്ഷിദക്കണ്ടതാണ.് 

 പാടക്കര്ടാർ ആയി ബതന്ധെട ഗ്പവർതികല് അല്ലായിര്ടുന്ു എങ്കിലും 

 ർതവ  ഡാറ്റ കൃതയമായി എല്ലാം   യലുകളിലും കാണാൻ 

 ാധിച്ചു. 

  

14.ദവജ് ലിെ്   

ഓദരാ മസ്റ്റര ്ദറാള ് ഗ്പകാരവും പണി പെര്ത്തിയാകുന്ന മുറയ്ക്ക ് ഗ്പ്തു ത 

മസ്റ്റര ് ദറാളില ് പണി തെയത ഓദരാ തതാഴിലാളിയുതടയും ഗ്പവൃത്തി 

േിവസങ്ങളക്്ക്  അനുസൃതമായ ദവതനതിനുള്ള ലിസ്റ്റ ്

തയ്യാറാദക്കണ്ടതുണ്്ട. അതുദപാതല തതന്ന സാധന 

സാമഗ്ഗികള ് ഉപദയാഗിക്കുകയാതണങ്കില് അതിതറെ ബില ് ഗ്പകാരമുള്ള 
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തുകയ്ക്കും ദവത് ലിസ്റ്റ ് തയ്യാറാക്കി ഗ്പ്തു ത ദവത് ലിസ്റ്റിതറെ ദകാപ്പി 

അതാത ്ഗ്പവൃത്തി ഫയലില ്സെക്ഷിദക്കണ്ടതാണ.് 

    പര്ടിദശാധിച്ച 28   യലുകളിലും മാെദറാളിനു ആനുപാതികമായ 

തവജ് ലിെ് ത ഗ്കടറി യുതട   ീല് , സ ൻ എന്ിവദയാടു കൂടി 

കാണാൻ  ാധിച്ചു . 

15. ണ്ട ്ഗ്ടാൻസ്ഫർ ഓർഡർ.  

തയ്യാറാക്കിയ ദവത് ലിസ്റ്റ ് ഗ്പകാരം തതാഴിലാളികളക്്കും, 

ദമറ്റീരിയല ്തവണ്ടര മാര്ക്കും അവരുതട ബാങ്ക ് അക്കൌണ്്ടകളിദലക്ക ്പണം 

അനുവേിച്ചാല ്അതിനുള്ള ദരഖയായ ഫണ്്ട ഗ്ടറസര ്ഓര ഡര ്ദകാപ്പി അതാത ്

ഗ്പവൃത്തി ഫയലില ്സെക്ഷിദക്കണ്ടതാണ.് 

     പര്ടിദശാധിച്ച 28   യലുകളിലും  ണ്ട ്ഗ്ടാൻസ്ഫർ ഓർഡർ ത ഗ്കടറി 

യുതട   ീല് , സ ൻ എന്ിവദയാടു കൂടികൃതയമായി 

 ൂക്ഷിച്ചതായി  കാണാൻ  ാധിച്ചു. 

16.മൂന്്ഘടങ്ങളിതല ദ ാദടാകള ്

തതാഴിലുറപ്പില ് ഒരു ഗ്പവൃത്തി ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുമ്പും ഗ്പവൃത്തി 

നടന്നുതകാണ്ടിരിക്കുദമ്പാഴും പെരത്്തിയായ ദശഷ്വും ഉള്ള ഓദരാ 

ദഫാദട്ടാകള ് നിര്ബന്ധമായും എടുത്തു സെക്ഷിക്കുകയും 

ഫയലില ്ദകാപ്പികള ്തവക്കുകയും ദവണം. 

ഓഡിറ്്റ തചയത ഗ്പവൃത്തികളുതട  യലുകളില് ഗ്പവർത്തി 

തുടങ്ങുദമ്പാൾ,നടന്ുതകാണ്ടിര്ടിക്കുദമ്പാൾ, 

പൂർത്തിയതിനുദശഷ്ം തുടങ്ങി  3 ഘടങ്ങളിതലയും ദ ാദടാകൾ 

LD/324440,LD/324426,LD.324434, RS/345813, RS/346117, LD/334485 എന്ി 

 യലുകളില് കാണാൻ  ാധിച്ചു. ബാക്കിയുള്ള  യലുകളില് 2 

ദ ാദടാ മാഗ്തമാണ ് ഉണ്ടാര്ടുന്ത്. അത് കൂടി കൃതയമാക്കാൻ 

ഗ്ശദ്ധിദക്കണ്ടതാണ.് 

17.ഗ്പവൃത്തിപൂര്ടത്്തീകര്ടണ  ാക്ഷയപഗ്തം  

ഓദരാ ഗ്പവൃത്തിയും ശരിയായ രീതിയില ് പെരത്്തീകരിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക ്

മുഴുവന ് തെലവുകളും ദരഖതപ്പടുത്തി ഗ്പവൃത്തി പെരത്്തീകരിച്ചു എന്ന ് 

അറഗീകരിച്ചുതകാണ്ടുള്ള സാക്ഷയപഗ്തം ഗ്പ്തു ത ഗ്പവൃത്തിയുതട 

ഫയലില ്സെക്ഷിദക്കണ്ടതുണ്്ട.  

ഓഡിറ്്റ തചയത ഗ്പവൃത്തികളുതട  യലില ്  ഗ്പവൃത്തി 

പൂര്ടത്്തീകര്ടണ  ാക്ഷയപഗ്തം കാണാന്  ാധിച്ചു. 

18.തമറ്റീര്ടിയല ്ബില്ലുകള.് 
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തതാഴിലുറപ്പ ്ഗ്പവൃത്തികള്ക്ക ്ഏതതങ്കിലും സാധന ഘടകങ്ങള ്വിലയ്ക്ക ്

വാങ്ങി ഉപദയാഗിക്കുകയാതണങ്കില ് ആയതിതറെ 

വൌച്ചറുകള ് ബില്ലുകള ് എന്നിവ അംഗീകരിച്ചു 

ഫയലില ്സെക്ഷിദക്കണ്ടതുണ്്ട. 

പര്ടിദശാധിച്ചഗ്പവൃത്തികളക്്കസാധനഘടകങ്ങള ് ഉപദയാഗിചിടില്ലാ

തതിനാല ് ഈ ദര്ടഖ ബാധകമല്ല. 

 

 

19.മെര്ട ്ദറാള ്മൂതമന്റ്്റ സ്ലിപ്പ.് 

ഓദരാ മസ്റ്റര ്ദറാളും ലഭയമാകുന്ന മുറയ്ക്ക ്ഗ്പവൃത്തി ആരംഭിച്ച തീയ്യതി, 

അവസാനിച്ച തീയ്യതി ,ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലത്ത ്നിന്ന ്പഞ്ചായത്തില ്തിരിതക 

ലഭിച്ച തീയ്യതി,ഡാറ്റ എഗ്റടി തെയത തീയ്യതി, തസഗ്കട്ടറി ,ഗ്പസിഡറെ ്

എന്നിവര ് അംഗീകരിച്ച ് കെലിക്ക ് അനുമതി നല്കിയ തീയ്യതി എന്നിവ 

ഒപ്പുകള ് സഹിതം ദരഖതപ്പടുത്തുന്നതിനു ദവണ്ടിയുള്ള സ്ലിപ ് ആണിത.്  

തതാഴിലാളികളക്്ക ് യഥാസമയം കെലി ലഭയമാക്കുന്നതില ് വീഴ് ച 

വന്നിട്ടുതണ്ടങ്കില ് എവിതട തവച്ചാതണന്ന ് മനസിലാകുന്നതിനു 

സാധിക്കുന്ന രീതിയിലാണ ്  ഈ ദരഖയിതല 

വിവരങ്ങള ്ഗ്കമീകരിച്ചിട്ടുള്ളത.് 

മാെര്ട ്  ര്ടക്്കുലര്ട ് ഗ്പകാര്ടം നിദര്ട്േശിച്ചിടുള്ള ഗ്പസ്തു ത ദര്ടഖ 

 യലില ് ൂക്ഷിച്ചി ടുണ്ട ്, എന്ാല് വർക്ക ്തമഷ്തര്ട മറെ ്, MIS എൻഗ്ടി 

ഓ  ് തമഷ്തര്ട മറെ ് എന്ിവ ദര്ടഖതപ്പടുത്തിയിര്ടുന്ില്ല അതുകൂടി 

ഉൾതപ്പടുത്തി  ൂക്ഷിദക്കണ്ടതാണ ് ഇതിദനാട ്   മാനമായ 

 യല ്നീക്കം-ടാക്കിംഗ ്ദ ാറവും ഉണ്ടായിര്ടുന്ു  . 

ബന്ധതപ്പട ഉദേയാഗസ്ഥര്ടുതട ഒപ്പും  ീലും  തീയതി യും 

ഇല്ലായിര്ടുന്ു ഇത ്കൂതട ഉൾതപടുദത്തണ്ടതാണ ്

      20.ജിദയാടാതഗ്ഗട് ദ ാദടാ. 

BHUVAN ആപ്ലിദക്കഷ്ന ്ഉപദയാഗിച്ച ്ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളുതട അക്ഷാംശം 

ദരഖാംശം എന്നിവ ദരഖതപ്പടുത്തിതക്കാണ്ടുള്ള ദഫാദട്ടാകള ് ഓദരാ 

ഗ്പവൃത്തിക്കും ആവശയമാണ,് ഇതിതറെ ദകാപ്പി 

ഫയലില ്സെക്ഷിദക്കണ്ടതാണ.് 

ഓഡിറ്്റ തചയത ഗ്പവൃത്തികളുതട  യലുകളില ് WC/345113, RS/345813, 

RS/346117, LD/334485, LD/337155 എന്ിവയില് ജിദയാടാതഗ്ഗട് ദ ാദടാ 

ദകാപ്പി കാണാന്  ാധിച്ചു. ബാക്കിയുള്ള  യലുകളില് ഇത ്

ഉണ്ടായിര്ടുന്ില്ല. ഇത ്കൂടി ഉൾതപടുതത്തണ്ടതാണ.്  
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21.ദ ാഷ്യല ്ഓഡിറ്്റ റിദപ്പാര്ടട് ്ദകാപ്പി  

ഗ്പവൃത്തികള ് ഓഡിറ്റിനു വിദധയമാക്കിയിട്ടുതണ്ടങ്കില ് ഗ്പ്തു ത 

ഗ്പവൃത്തിയുതട വിലയിരുത്തല ്വിവരങ്ങളഉ്തളക്്കാള്ളുന്ന ഭാഗം ദകാപ്പി 

എടുത്തു ഫയലില ്സെക്ഷിദക്കണ്ടതാണ.് 

ഓഡിറ്്റ തചയത ഗ്പവൃത്തികളുതട  യലുകളില ് ദ ാഷ്യല ്ഓഡിറ്്റ 

റിദപ്പാര്ട്ട ് ദകാപ്പി കാണാന്  ാധിച്ചില്ല.  യഥാർത്ഥ ദ ാഷ്യല് 

ഓഡിറ്്റ നടക്കുന്ത ്ഇദപ്പാൾ ആയതിനാല് ഈ ദര്ടഖ ബാധകമല്ല . 

       22.സ റ്റ ്ഡയറി. 

മാസ്റ്റര ് സര്ക്കുലര ് ഗ്പകാരം  ഉള്ള 22 ദരഖകളില് സംസ്ഥാന 

സരക്്കാര ് നിദര്േശിക്കുന്ന സുഗ്പധാന ദരഖയാണ ് കസറ്റ ് ഡയറി. 

പദ്ധതിയുതട സുതാരയത,തതാഴിലാളികളുതട അവകാശങ്ങള,് സാമെഹയ 

പങ്കാളിത്തം, പദ്ധതി ആരംഭ മീറ്റിംഗ,് തതാഴിലിടങ്ങളിതല 

അപകടങ്ങള ് സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള ് ,വിതിലനസ് ് ആറഡ ് ദമാണിട്ടറിംഗ ്

കമ്മറ്റി റിദപ്പാര്ട്ട,് സന്ദര ശക കുറിപ്പുകള ് തുടങ്ങിയവ 

ദരഖതപ്പടുത്തുന്നതിനും തതാഴിലിടങ്ങളിതല അടിസ്ഥാന 

തസൌകരയങ്ങള ് ,സിറ്റിസണ ് ഇറഫദര മഷ്ന ് ദബാര ഡ ്  എന്നിവ ഗ്പവൃത്തി 

സ്ഥലങ്ങളില ് ഉറപ്പു വരുത്തുന്നുണ്്ട എന്നതിനുമുള്ള ആധികാരിക 

ദരഖകെടിയാണ ്കസറ്റ ്ഡയറി. 

പര്ടിദശാധിച്ച 28   യലുകളിലും സ റ്റ ്ഡയറി കാണാന്  ാധിച്ചു. 

LD/321609, LD/323461 എന്ിവയില് സ റ്റ് ഡയറിയുതട കവർ ദപജില് 

എെിദമറ്റ ്തുക ഉണ്ടായിര്ടുന്ില്ല  .പദ്ധതി തചലവ് , ചികിത്സ ചിലവ ്

എന്ിവ ദര്ടഖതപ്പടുത്തിയിര്ടുന്ില്ല കൂടാതത വിജിലൻ  ്ആൻഡ ്

ദമാണിറ്ററി കമ്മിറ്റിയുതട റിദപ്പാർട ് വിശേംശങ്ങൾ Sഇതല്ലങ്കിലും 

തതാഴിലാളികളുതട ദപര്ടും ഒപ്പും ദര്ടഖതപടുത്തിയിര്ടുന്ു . 

അതുകൂടി ഉൾതപ്പടുത്തുവാൻ ഗ്ശദ്ധിക്കണം . അടിസ്ഥാന 

 ൗകര്ടയങ്ങൾ ,  െ ് aid  എന്ിവ തകാടുത്തിടുണ്ട ്എന് ് തചക്ക ്

ലിെില് ടിക്ക ് ഇടിര്ടുന്ു എങ്കിലും  ീല്ഡില് നിന്ും 

മന ിലാക്കാൻ  ാധിച്ചത ് തതാഴിലാളികൾ  വന്തമായിടാണ ്

തകാണ്ടുവന്ിര്ടുന്ത് എന്ാണ ്. 

 

7 ര്ടജിെറുകൾ  

തതാഴിലുറപ്പ് അനുബന്ധ വിവരങ്ങള്ക് സെക്ഷിക്കുന്നതിന ്ഏഴ് രതിസ്റ്ററുകള്ക് 

പഞ്ചായത്തുകളില് ഉണ്ടാവണതമന്നു നിര്ദേശിക്കുന്നുണ്്ട. 

31-10-2019 നു പര്ടിദശാധനയക്്ക് വിദധയമാക്കിയദപ്പാൾ 

പഞ്ചായത്തില്  തതാഴില് കാർഡ ്ര്ടജിെർ, തതാഴില് അദപക്ഷാ 
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ര്ടജിെർ , ഗ്പവൃത്തി ര്ടജിെർ ,തമറ്റീര്ടിയല് ര്ടജിെർ, വർക്ക ്

ര്ടജിെർ,  കാലാനു ൃതമായി വിവര്ടങ്ങൾ ദചർത്്ത കണ്ടു. 

 

1. തതാഴില് കാർഡ ്ര്ടജിെർ . 

തതാഴില് കാര്ഡിനുള്ള അദപക്ഷഅകാര്ഡ് അനുവേിച്ച വിവരങ്ങള്ക് എന്നിവ 

ദരഖതപ്പടുത്തുന്നതിനുള്ള രതിസ്റ്റര് ആണിത്അ ഗ്പ്തു ത വിവരങ്ങള്ക് യഥാസമയം 

ദരഖതപ്പടുത്തി സെക്ഷിദക്കണ്ടതാണ്.  

ഗ്പസ്തു ത ര്ടജിെർ പര്ടിദശാധനയക്്ക് ലഭിച്ചു. MIS ദകാപ്പി കൃതയമായി 

 ുഷ്ിച്ചിടുണ്ട ്

2. ഗ്ഗാമ ഭ ര്ടജിെർ . 

തതാഴിലുറപ്പുമായി ബന്ധതപ്പട്ട ഗ്ഗാമസഭകള്ക് അദയാഗങ്ങള്ക് തുടങ്ങിയവ 

ദരഖതപ്പടുത്തുന്നതിന് വാര്ഡ ് തലത്തില് ഗ്പദതയക ഗ്ഗാമസഭാ രതിസ്റ്റര് 

സെക്ഷിദക്കണ്ടതാണ.് 

ദ നാപതി ഗ്ഗാമപഞ്ചായത്തിതല 1 ആം വാർഡിതല 2018 -2019  

വർഷ്ത്തിതല ഗ്ഗാമ ഭ 19 / 11/ 2018 ഇല് മാങ്ങാതത്താടി ക്ഷീര്ട വിക ന 

ദകഗ്രത്തില് തവച്ച് കൂടിയതായി കാണാൻ  ാധിച്ചു.ആതക 72 ദപര്ട ്

ആണ ് പതങ്കടുത്തത്.തതാഴില് ഉറപ്പില് നടന് ഗ്പവർത്തികതള 

കുറിച്ചുള്ള അവദലാകനം നടന്തായും കാണാൻ  ാധിച്ചു. 

3. തതാഴില് അദപക്ഷാ ര്ടജിെർ  

തതാഴില് ആവശയതപ്പട്ടു ലഭിക്കുന്ന അദപക്ഷകളുതട വിവരങ്ങളും 

അതുഗ്പകാരം അവര്ക്ക് തതാഴില് അനുവേിച്ചതിതറെ വിവരങ്ങളും  ഗ്പ്തു ത 

രതിസ്റ്ററില് ദരഖതപ്പടുത്തി തവദക്കണ്ടതാണ ്

 ഓഡിറ്്റ കാലയളവിതല വിവര്ടങ്ങൾ ദര്ടഖതപ്പടുത്തിയ ഗ്പസ്തു ത ര്ടജിെർ 

പര്ടിദശാധനയക്്ക് ലഭി ച്ചു . ര്ടജിെർ നമ്പർ  ല് 1 / 8 / 19 വതര്ടയുള്ള 

തീയതികളില്  വർക്ക ് ഡിമാൻഡ ് തര്ടജിെറില് 

ദര്ടഖതപ്പടുത്തിയിര്ടിക്കുന്ത് കാണാൻ  ാധിച്ചു.paid unemployment 

allowance,paid delay compensation എന് ര്ടണ്ട ്ദകാളങ്ങളും പകുതി 

എഴുതി പൂർത്തീകര്ടിക്കാത്ത ര്ടീതിയിലായിര്ടുന്ു 

4. ഗ്പവൃത്തി ര്ടജിെർ . 

തതാഴിലുറപ്പില് നടപ്പിലാക്കുന്ന ഗ്പവൃത്തികളുതട വിവരങ്ങള്ക് യഥാസമയം 

ഗ്പ്തു ത രതിസ്റ്ററില് ദരഖതപ്പടുതതണ്ടാതാണ്. 

ഓഡിറ്്റ കാലയളവിതല വിവര്ടങ്ങൾ ദര്ടഖതപ്പടുത്തിയ ഗ്പസ്തു ത ര്ടജിെർ 

 ൂക്ഷിച്ചിടുണ്ട്. 2018 -19 കാലയളവില് 299 വർക്കുകളുതട 
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വിശോംശങ്ങള ് കാണാൻ  ാധിച്ചു .1609007007/ WH / 312013 ദതാട ്

പുനര്ടുദ്ധാര്ടണം വാർഡ ് 8 ശിങ്കാര്ടികണ്ടം ദതാട ് 24 / 01 2019 വതര്ട ഉള്ള 

വിവര്ടങ്ങൾ കാണാൻ കഴിഞ്ഞു . 

5. ആസ്തി ര്ടജിെർ  

തതാഴിലുറപ്്പ പദ്ധതിയിലെതട സൃഷ്്ടടിച്ചിട്ടുള്ള ആ്തികള്ക് സംബന്ധിച്ച 

വിവരങ്ങള്ക്അസ്ഥലംഅആ്തിയുതട സവഭാവംഅനിലനിര്ത്തുന്ന കാലയളവ ്

തുടങ്ങിയവ  ഗ്പ്തു ത രതിസ്റ്ററില് ദരഖതപ്പടുതതണ്ടാതാണ്. 

ഓഡിറ്്റ കാലയളവിതല വിവര്ടങ്ങൾ ദര്ടഖതപ്പടുത്തിയ ഗ്പസ്തു ത ര്ടജിെർ 

പര്ടിദശാധനയക്്ക് ലഭി ലഭി ച്ചു .വിവര്ടങ്ങൾ കൃതയമായിര്ടുന്ു.  ിക്സഡ് 

അ റ്്റ ര്ടജിെർ പര്ടിദശാേിച്ചതില് നിന്ും 16 / 12 / 17 തല കദമ്പാെ് 

കുഴിയുതട വർക്ക ് വതര്ടയുള്ള വിവര്ടങ്ങൾ മാഗ്തദമ കാണാൻ 

 ാധിച്ചുള്ളൂ.ഓഡിറ്്റ പീര്ടിഡില് ഉള്ള വർക്ക ്ഡീതറ്റയില്  ്കാണാൻ 

 ാധിച്ചില്ല.ദപജ ് നമ്പദറാ ഉദേയാഗസ്ഥാതറെ ദപദര്ടാ ഒദപ്പാ   ീദലാ 

കാണാനായില്ല   

6. പര്ടാതി ര്ടജിെർ  

തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുമായി ബന്ധതപ്പട്ട ഏതു പരാതിയും 

വാക്കാദലാഅദരഖാമെലദമാ ലഭിക്കുകയാതണങ്കില് നിര്വഹണ ഏതന്സി 

പരാതി രതിസ്റ്ററില് ദരഖതപ്പടുത്തുകയും നിര്ബന്ധമായും കകപ്പറ്റു രസീത ്

പരാതിക്കാരന് നല്കുകയും ദവണം . പരാതിയുതട തുടര്നടപടികളും 

കൃതയമായി രതിസ്റ്ററില് ദരഖതപ്പടുതതണ്ടതാണ്.ഓദരാ സാമ്പത്തിക വര്ഷ്വും 

രതിസ്റ്റര് ദലാസ ് തെയതു  ഗ്്കട്ടരി സാക്ഷയതപ്പടുത്തുകയും തുടര് 

കാലയളവിദലക്ക് അംഗീകരിക്കുകയും ദവണ്ട താണ്. 

2018-19  ഓഡിറ്്റ പീര്ടിയഡില് പര്ടാതികൾ ഒന്ും കാണാൻ  ാധിച്ചില്ല. 

.പര്ടാതി തര്ടജിെറില് അവ ാനമായി ദര്ടഖതപ്പടുത്തിയിര്ടുന്ത് 

26/04/2017 ല് ചാണ്ടി ദതാമ  ് അലാനിക്കല് എന് വയക്തിയുതട 

പര്ടാതി ആണ.്  

7.തമറ്റീര്ടിയല് ര്ടജിെർ  

തതാഴിലുറപ്പില് ഏതറ്റടുക്കുന്ന ഗ്പവൃത്തികളുതട ഭാഗമായി വരുന്ന സാധന 

സാമഗ്ഗികളുതട വാങ്ങല് തീരുമാനംഅഉപദയാഗംഅനീക്കിയിരിപ്പ്അതെലവുകള്ക് 

എന്നിവ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്ക് മുഴുവനും ഗ്പ്തു ത രതിസ്റ്ററില് 

ദരഖതപ്പടുദത്തണ്ടതാണ്. 

ഗ്പസ്തു ത ര്ടജിെർ  ൂക്ഷിച്ചി ര്ടുന്ു. ഓഡിറ്്റ കാലയളവില് തമറ്റിര്ടിയല് 

വർക്ക് ഇല്ലായിര്ടുന്ു. 
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                      ീല്ഡ്  തവര്ടി ിദക്കഷ്ൻ  ഡീതറ്റയില് ്  

  തതാഴില് കാർഡ്  

                 18 വയസ്സ ് പെര്ത്തിയായ ഏതതാരാള്ക്ക്കും തതാഴില് കാര്ഡിന ്

അദപക്ഷിക്കുകയും ദകഗ്ന്ദ സര്ക്കാര് തെലവില് 15 േിവസത്തിനുള്ളില് 

പണിയാനുള്ള അവകാശം,  നിയമം അനുശാസിക്കുന്നത ് ആണ.് എന്നാല് 

ഞങ്ങള്ക് സന്ദര്ശിച്ച തതാഴിലാളികളില് നിന്നും അറിയാന് കഴിഞ്ഞത ്

പെര്ണ്ണമായും സൌതനയമായി അല്ല ഇത ് ലഭിക്കുന്നത ് എന്നാണ.്തതാഴില് 

കാര്ഡില് വയ്ക്കുന്നതിനുള്ള ദഫാദട്ടാ പഞ്ചായത്ത ് തെലവില് എടുത്തു 

തകാടുക്കുന്നതിനുള്ള  നടപടികള്ക് സവീകരിക്കുന്നത ്നല്ലതായിരിക്കും. 

തതാഴില് ഇല്ലായമ ദവതനം  

               തതാഴിലാളികളുമായി ഉള്ള കെടിക്കാഴ് ചയില് നിന്നും മനസ്സിലാക്കാന് 

സാധിച്ചത ്അവര്ക്ക ്തതാഴിലില്ലായമ ദവതനം ലഭിക്കാറില്ല എന്നും 

തതാഴിലാളികള്ക്ക്ക ്ഇദതപ്പറ്റി വയക്തമായ ധാരണ ഇതല്ലന്നും അറിയുവാന് 

സാധിച്ചു. 

ചികില് ാഹായം  ംബന്ധിച്ച്; 

തതാഴിലുറപ്പ് ദതാലിക്കിതട തതാഴിലാളികള്ക്ക്ക് ഏതതങ്കിലും തരത്തിലുള്ള 

അപകടം സംഭവിച്ചു ദപാവുകയാതണങ്കില് തതാഴിലുറപ്പ് നിയമത്തിതല 

തഷ്ഡയെള്ക് 2(5)ഗ്പകാരവും അദ്ധയായം 9 തല പരാമര്ശങ്ങളുതട 

അടിസ്ഥാനത്തിലും െികില്സാ തെലവുകളുതട ദരഖകള്ക് സമര്പ്പിക്കുന്ന 

മുറയ്ക്ക്  ഗ്പ്തു ത തുക മുഴുവനും നിര്വഹണ ഏതന്സി വഴി 

തതാഴിലാളികള്ക്ക്ക ്അനുവേിച്ചു തകാടുദക്കണ്ടതാണ.്  

വാർഡിതല തതാഴിലാളികൾക്ക ് ഓഡിറ്്റ കാലയളവില് 

തതാഴിലിടങ്ങളില് വച്ചുണ്ടായ അപകടങ്ങൾക്ക് ചികില്  ദതദടണ്ട 

 ാഹചര്ടയം ഉണ്ടായിടില്ല എന്ാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് .  

പദ്ധതി ആര്ടംഭ മീറ്റിംഗ് ; 

തതാഴിലുറപ്പ ്നിയമം തഷ്ഡയെള ്22 ഗ്പകാരം ഒരു പദ്ധതി ആരംഭിക്കുന്നതിനു 

മുമ്പ ് പദ്ധതിതയ കുറിച്ചുള്ള മുഴുവന ് കാരയങ്ങളും അതായത ് അനുവേിച്ച 

ഗ്പവൃത്തി േിനങ്ങള,് ഓദരാ തതാഴിലാളിയും തെദയ്യണ്ട അളവുകള,് 

ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിനുള്ള സാദങ്കതിക അറിവുകള ്എന്നിവ   

കൃതയമായി തതാഴിലാളികതളയും ഗുനദഭാക്താക്കതളയും  

ദബാധയതപ്പടുതത്തണ്ടതുണ്്ട. അതിനായി ബന്ധതപ്പട്ട നിരവഹണ 

ഉദേയാഗസ്ഥതറെയും വാര ഡ ് തമമ്പര,്സാദങ്കതിക വിേഗ് േര ് എന്നിവരുതട 

സാന്നിധയത്തില ് ഏതതറകിലും തപാതു ഇടങ്ങളിദലാ,തതാഴിലിടത്തുവദച്ചാ 

മീറ്റിംഗ ് വിളിച്ചു ദെരക്്കുകയും കാരയങ്ങള ് വിശേീകരിക്കുകയും 
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പതങ്കടുത്തവരുതട വിവരങ്ങള ് കസറ്റ ് ഡയറിയിതല ദഗ്പാതക്റ്റ ് മീറ്റിംഗ ്

ദപതില ്ദരഖതപ്പടുത്തുകയും  തെദയ്യണ്ടതുണ്്ട. 

  തതാഴില് ഗ്പവര്ത്തി ആരംഭിക്കും മുന്പ് ബന്ധതപ്പട്ട അധികാരികളും ദമറ്റും 

അദത േിവസം നടദക്കണ്ട ഗ്പവര്ത്തികതള കുറിച്ചും പറഞ്ഞു തകാടുക്കാറുണ്്ട 

എന്ന ്തതാഴിലാളികള്ക് പറയുകയുണ്ടായി.  

 

വിജിലറസ ് ആറഡ് ദമാണിടറിംഗ് കമ്മറ്റി  

ഓദരാ വാര്ഡിതലയും ഗ്പവൃത്തികള്ക് ഗുണകരമായ രീതിയില് 

നടക്കുന്നുതണ്ടന്നു ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിനും തമച്ചതപ്പടുത്തുന്നതിന ്

ആവശയമായ നിര്ദേശങ്ങള്ക് തതാഴിലാളികള്ക്ക്കും നിര്വഹണ ഏതന്സിക്കും 

നല്കുന്നതിനുമായി വാര്ഡിതല തപാതുഗ്പവര്ത്തകതര ഉള്ക്തപ്പടുത്തി ഒരു 

വിതിലന്സ ് ആന്ഡ് ദമാണിട്ടറിംഗ് കമ്മറ്റി ഓദരാ സാമ്പത്തീക വര്ഷ്വും 

ഉണ്ടാദക്കണ്ടതാണ്. വാര്ഡില് പട്ടിക താതി പട്ടിക വര്ഗ വിഭാഗത്തിതല 

സന്നദ്ധഗ്പവര്ത്തകര് ഉതണ്ടങ്കില് നിര്ബന്ധമായും ഗ്പ്തു ത കമ്മറ്റിയില് 

അംഗങ്ങള്ക് ആദക്കണ്ടതാണ്. ഓദരാ ഗ്പവൃത്തിയും സന്ദര്ശിച്ചു  വിലയിരുത്തി 

കസറ്റ ്ഡയറിയിതല വിതിലന്സ ്ആന്ഡ് ദമാണിട്ടറിംഗ് കമ്മറ്റി റിദപ്പാര്ട്ടില് 

ദരഖതപ്പടുതതണ്ടതാണ്. 

ഓഡിറ്്റ കാലയളവിതല ഗ്പവൃത്തികൾ  രര്ട ശിക്കുന്തിലും 

വിലയിര്ടുത്തുന്തിനും വിജിലൻ  ് ആൻഡ ് ദമാണിടറിംഗ ്

കമ്മറ്റിയിതല അംഗങ്ങളുതട ഇടതപടല് ഉണ്ടാവാറില്ല എന്ാണു 

തതാഴിലാളികളില് നിന്ും ലഭിച്ച വിവര്ടം. സ റ്റ് ഡയറിയില് ഒപ്പിടു 

നല്കുന്തിന് തതാഴിലാളികൾ കമ്മറ്റി അംഗങ്ങളുതട സകവശം 

സ റ്റ് ഡയറിയി എത്തിക്കാറാണ്െതിവ്. 

   രര്ട ശക കുറിപ്പ്  

തതാഴിലുറപ്പ് ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങള്ക് ഏതതാരാള്ക്ക്കും സന്ദര ശിക്കാ വുന്നതും 

എസ്റ്റിദമറ്റ ് ഉള്ക്പ്പതട പരിദശാധിക്കവുന്നതുമാണ്.ഗ്പ്തു ത 

ഗ്പവൃത്തിയിദേലുള്ള സന്ദര്ശകരുതട അഭിഗ്പായങ്ങള്ക് കസറ്റ ്ഡയറിയിതല 

സന്ദര്ശക കുറിപ്പില് ദരഖതപ്പടുത്താനും അവകാശമുണ്്ട. അതുതകാണ്്ട 

തതന്ന എല്ലാ ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളിലും കസറ്റ് ഡയറി നിര്ബന്ധമായും 

സെക്ഷിക്കണം. 

ഓഡിറ്്റ തചയത ഗ്പവൃതികളുതട   രർശക കുറിപ്പില് ബന്ധതപ്പട 

അധികാര്ടികൾ ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലo  രർശിച്ചതായി ദര്ടഖതപ്പടുത്തി 

യിടുണ്ട.് 

ദറാസ്ഗാർ േിവ ് . 
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തതാഴിലുറപ്പുമായി ബന്ധതപ്പട്ട അവകാശങ്ങള്ക് കടമകള്ക് എന്നിവയില് 

തതാഴിലാളികള്ക്ക്ക ് അവദബാധം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനും തതാഴിലുറപ്പുമായി 

ബന്ധതപ്പട്ട ഗ്പശ്നങ്ങള്ക് െര്ച്ച തെയ്യുന്നതിനും ദവണ്ടി വര്ഷ്ത്തില്  ഒരുേിവസം 

നിര്വഹണ ഏതന്സി തതാഴിലാളികള്ക്ക്ക് ലാസ ്സംഘടിപ്പിതക്കണ്ടതാണ്. 

തതാഴിലാളികളില് നിന്ും ലഭിച്ച വിവര്ടത്തിതറെ അടിസ്ഥാനത്തില് 

തതാഴിലുറപ്പുമായി ബന്ധതപ്പട ദറാസ്ഗാർ േിവ  ്ഇതുവതര്ട നടത്തിടില്ല  

എന്ാണ് മന ിലായിടുള്ളത്. 

 

 ിറ്റി ൺ  ഇൻ ർദമഷ്ൻ  ദബാർഡ് 

തതാഴിലുറപ്പ ് പദ്ധതിയുതട സുതാരയത ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനായി  

തതാഴിലുറപ്പില ് ഏതറ്റടുത്തു തെയ്യുന്ന തപാതു 

ഗ്പവൃത്തികള ് ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് ഗ്പാദേശിക ഭാഷ്യിലുള്ള പദ്ധതി 

വിവരങ്ങക് അടങ്ങിയ ദബാര്ഡ് ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളില ്തപാതുതനങ്ങളക്്ക ്

കാണാ വുന്ന രീതിയില ്നിരബ്ന്ധമായും സ്ഥാപിക്കണം 

CIB .27 ഗ്പവർത്തി സ്ഥലത്തും കൃതയമായി കാണാൻ  ാധിച്ചു  . WC/ 

342454  ദതാട് പുനര്ടുദ്ധാര്ടണം  എ ്.  എൻ കവല CIB ദബാർഡ ്

കാണാനായില്ല   

 GOOGLE GRO TRACKER 
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വർക്ക്  സ റ്റ ്  

Sl 

n

o: 

Work code  

 

   Work 

name 

 

Measurme

nt in m 

book 

Measurme

nt in field 

Variation Liability 

1 LD/324426 ഭൂമി 

തട്ടുതിരി

ക്കൽ 

 

187msq 187msq Zero No liability 

found 

2 LD/324440 

 

ഭൂമി 

തട്ടുതിരി

ക്കൽ 

 

265msq 265msq Zero No liability 

found 

3 RS/347120 

 

സ ോക ്

പിറ്റ ്

നിർമോണ

ം   

 

 

39 എണ്ണ   39 എണ്ണ   Zero No liability 

found 

4 LD/317315 ജൈവ 

സവലി 

നിർമ്മോ

ണ  

 

3324m 3324m Zero No liability 

found 

5 LD/324434 

 

തട്ടു 

തിരിക്ക

ൽ 

 

697.5msq 697.5 msq  Zero No liability 

found 

6 LD/317317 ജൈവ 

സവലി 

നിർമ്മോ

ണ  

 

3000m 3000m Zero No liability 

found 
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7 RS/347140 സ ോക ്

പിറ്റ ്

നിർമോണ

ം  

30 എണ്ണ   30  എണ്ണ   Zero No liability 

found 

8 LD/317318 ജൈവ 

സവലി 

നിർമ്മോ

ണ  

1670m 1670m Zero No liability 

found 

9 LD/317330 ജൈവ 

സവലി 

നിർമ്മോ

ണ  

965m 965m Zero No liability 

found 

10 WC/34245

4 
സതോട ്

പുനരുദ്ധ

ംോരണ   

2070m 2070m Zero No liability 

found 

11 LD/317323 ജൈവ 

സവലി 

നിർമ്മോ

ണ  

4176m 4176m Zero No liability 

found 

12 LD/337155 തട്ടു 

തിരിക്ക

ൽ 

558msq 592msq 34m(കൂടു

തൽ ) 

No liability 

found 

13 LD/321609 ജൈവ 

സവലി 

നിർമ്മോ

ണ  

3923m 3942m 19m(കൂടു

തൽ ) 

No liability 

found 

14 LD/323461 തട്ടു 

തിരിക്ക

ൽ 

1055msq 1055msq Zero No liability 

found 

15 LD/322029 തട്ടു 

തിരിക്ക

ൽ 

1062msq 1062msq Zero No liability 

found 

16 WC/34511

3 
നീർ 

ചോലുകളു

ടട 

1533.17m 1533.17m Zero No liability 

found 
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 പുനരുദ്ധ

ംോരണ   

17 LD/323451 ജൈവ 

സവലി 

നിർമ്മോ

ണ  

5212m 5212m Zero No liability 

found 

18 RS/346109 സ ോക ്

പിറ്റ ്

നിർമോണ

ം  

44എണ്ണ    44എണ്ണ   Zero No liability 

found 

19 WC/32976

1 
കുള  

പുനരുദ്ധ

ംോരണ   

1  1  Zero No liability 

found 

20 RS/345813 സ ോക ്

പിറ്റ ്

നിർമോണ

ം  

21 എണ്ണ    21എണ്ണ   Zero No liability 

found 

21 RS/346117 സ ോക ്

പിറ്റ ്

നിർമോണ

ം  

80 എണ്ണ   80 എണ്ണ   Zero No liability 

found 

22 LD/334485 മണ്ണ ്

കയ്യോല 

നിർമോണ

ം   

1505m 1505m Zero No liability 

found 

23 LD/320522 തരിശുഭൂ

മി 

കൃഷിയ

സംോഗ്യമോ

ക്കൽ  

720msq 720msq Zero No liability 

found 

24 LD/324444 തട്ടു 

തിരിക്ക

ൽ 

470msq 470msq Zero No liability 

found 
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25 LD/324442 തട്ടു 

തിരിക്ക

ൽ 

415msq 415msq Zero No liability 

found 

26 LD/324530 തട്ടു 

തിരിക്ക

ൽ 

320msq 320msq Zero No liability 

found 

27 LD/337932 തട്ടു 

തിരിക്ക

ൽ 

390msq 390msq Zero No liability 

found 

28 LD/334484 മണ്ണ ്

കയ്യോല 

നിർമോണ

ം  

519m 519m Zero No liability 

found 

 

 

1. LD/317315 സജവ ദവലി നിർമ്മാണം, കനകപ്പുഴ 

എം.ബുക്ക ് നമ്പർ:882/2018-19 

മെർ ദറാൾ നമ്പർ   : 14306-310,14316-320, 

Start Date-2/10/18 

End date- 15/10/18 

എം ബുക്കില് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഗ്പകാരം സുധന് ,ഗ്ഫാന്സിസ ്,സാബു 

എന്നിവരുതട സ്ഥലത്തു 774 ,1200 ,1350 ,mtr sq അളവുകളില് ഗ്പവര്ത്തി 

തെയതരിക്കുന്നതായി കാണാന് സാധിച്ചു.സി ഐ ബി ദബാര്ഡ് 

സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്്ട .  ഈ ഗ്പവര്ത്തിയിലെതട 510 തതാഴില് േിനങ്ങള്ക് 

സൃഷ്ടിക്കാന് സാധിച്ചിട്ടുണ്്ട 

2 . LD/317317  സജവ ദവലി നിർമ്മാണം, തകടിയില് പടി ഭാഗം 

Start date-2/10/18 

 End date-15/10/18 

എം.ബുക്ക ് നമ്പർ:887/2018-19 

മെർ ദറാൾ നമ്പർ   :14200-204,14195-199 
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 എം ബുക്കില് ദരഖതപ്പടുത്തിയ അളവുകള്ക് ഗ്പകാരം െിന്നമ്മ, തങ്കച്ചന് 

,പുരുദഷ്ാത്തമന്  എന്നിവരുതട പുരയിടങ്ങളില് ആതക 3000mtrsq അളവില് 

ഗ്പവര്ത്തി തെയതതായി  കാണാന് സാധിച്ചു . സി ഐ ബി കാണാന് സാധിച്ചു 

എങ്കിലും പെര ണമായിരുന്നില്ല. 

3. LD/324434  തട ്തിര്ടിക്കല് ,അര്ടുവിളംചാല്,പൂവക്കുളത ്ഭാഗം   

എം.ബുക്ക ് നമ്പർ: 1096/18-19 

മാെർ ദറാൾ നമ്പർ: 24114-118,24232-36,24668 

Start date -29/11/18  

End date- 19/12/18 

 

വിതയന് ,നാരായണന് ,തങ്കമ്മ,അപ്പുകുട്ടന്,ദതാസഫ ്എന്നിവരുതട സ്ഥലത്തു 

ഗ്പവര്ത്തി തെയടിരിക്കുന്നതായി കാണാന് സാധിച്ചു . CIB സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു.  

4.LD/324426 തട് തിര്ടിക്കല്  മാങ്ങതതാടി  ഭാഗം  

M ബുക്ക ്നമ്പർ:43/18-19 

മാെർ ദറാൾ നമ്പർ :24099-24103, 24242-24246, 24659-24660 

START DATE:29/11/18 

END DATE:19/12/18 

വാര്ഡിതല തതാഴിലാളികള്ക്ക്ക289 തതാഴില് േിനങ്ങള്ക് ലഭിച്ചു.  

            CIB സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടാരുന്നു. അതുദപാതല m ബുക്കില് പറഞ്ഞിരുന്ന 

മത്തായി, ശശി, വിതയന് എന്നിവരുതട സ്ഥലങ്ങളില് ആയി യഥാഗ്കമം  84m, 

65m, 38m എന്നി അളവില് ഗ്പവര്ത്തി തെയതിട്ടുണ്്ട.  

5: LD/324440   തട ്തിര്ടിക്കല് കുളങ്ങര്ടപുത്തൻപുര്ടയില്  ഭാഗം 

M ബുക്ക ്number:1008/18-19 

മാെർ ദറാൾ നമ്പർ :24104-24105, 24247-24248, 24661-24665 

START DATE:29/11/18 

END DATE:19/12/18 

വാര്ഡിതല തതാഴിലാളികള്ക്ക്ക ്754  തതാഴില് േിനങ്ങള്ക് ലഭിച്ചു.  
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        CIB സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടാരുന്നു. M ബുക്കില് പറഞ്ഞിരുന്ന അമ്മിണി  എന്നാ 

തതാഴിലാളിയുതടയും പറമ്പില് 265 m എന്ന  അളവില്  ഗ്പവര്ത്തി 

തെയതിട്ടുണ്്ട. കെടാതത കപ്പ കൃഷ്ി തെയത് ഭെമി കൃഷ്ിദയാഗയമാക്കിട്ടുണ്്ട.  

6:RS/347120   ദ ാക്െിറ് നിർമാണം  മലമ്പുറത്തു ഭാഗം  

M ബുക്ക ്number:1154/18-19 

മാെർ ദറാൾ നമ്പർ :35755-35756 

START DATE:19/12/19 

END DATE:25/02/19 

വാര്ഡിതല തതാഴിലാളികള്ക്ക്ക ്120  തതാഴില് േിനങ്ങള്ക് ലഭിച്ചു.   

CIB സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്്ട. ദസാ്പിറ ്പണിയുകയും അടുക്കളയില് നിന്നും മറ്റുമുള്ള 

അഴുക്കുതലം വന്നുവീഴുന്നതിനായി ഇത ്ഉപദയാഗിക്കുന്നു. വളതര 

ഉപകാരഗ്പേമായ ഗ്പവര്ത്തിയരുന്നു ഇതതന്ന ്മനസിലായി.m ബുക്കില് 

പറഞ്ഞിരുന്ന usha, മത്തായി, യദശാധരന്, കമക്കിള്ക്, സിതു, ശശി, 

സതിദമാന്, വിതയന്, സുഭാഷ്,് ഷ്ാതി, മറിയക്കുട്ടി,  എന്നിവരുതട 

സ്ഥലങ്ങളില്  ഇത ്കാണായി.  

7.LD/317330 സജവദവലി SN കവല മലമ്പുത്തു   ഭാഗം.  

     എം ബുക്ക് നമ്പർ :- 888/18-19 

     മാെർ ദറാൾ നമ്പർ :- 14336-14337, 14339-14340 

     START DATE:2/10/18 

     END DATE:15/10/18 

 

എം ബുക്കിതല അളവ് ഗ്പകാരം കമക്കിള്ക്, തറനി എന്നിവരുതട 

പുരയിടങ്ങളില് 450m & 515m എന്നീ അളവുകളില് കതവദവലി 

നിര മിച്ചതായി കാണാന് സാധിച്ചു. ഈ ഗ്പവര്ത്തി രണ്ടു തവയക്തികളും 

ഉപദയാഗഗ്പേമായാണ് എന്ന ്അറിയാന് സാധിച്ചു. കെടാതത ഗ്പവര്ത്തി 

സ്ഥലത്ത ്CIB കൃതയമായി സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു.  

8.RS/347140 ദ ാക്ക ്പിറ്്റ നിർമാണം, ആത്മാവ്  ിറ്റി അലദനാലിക്കല് 

ഭാഗം.  

M ബുക്ക ്നമ്പർ : 1161/18-19 

മാെർ ദറാൾ നമ്പർ : 34584-3485 
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START DATE:12/2/19 

END DATE:18/2/19 

  എം ബുക്കില് പറഞ്ഞിരുന്ന അളവ ്ഗ്പകാരം 3.14L, 0.562B, 1.5D എന്നീ 

അളവ ്ഗ്പകാരം ഷ്ാതി, മുരളീധരന്, സോനന്ദന്, ദടാമി, പീതാംബരന്, 

ആന്ഗ്ഡെസ,് നാരായണന്, നന്ദന്, രാധ, വിതി എന്നിവരുതട പുരയിടങ്ങളില് 

ദസാക്ക ്പിറ്റ ്നിര മിച്ചതായി കണ്ടു.ഈ ഗ്പവര്ത്തി ടി വയക്തികള്ക്ക് വളതര 

ദഗ്പദയാതനകരമാതണന്ന ്മനസിലാക്കാന് സാധിച്ചു. അടുക്കളയില് നിന്നും 

മറ്റും വരുന്ന അഴുക്കു തലം ഒഴുകി ഈ കുഴികളില് എത്തിദച്ചരുകയാണ ്

തെയ്യുന്നത ്ഇതു മെലം പരിസരം വൃത്തിആയി സെക്ഷിക്കുന്നത ്കണ്ടു. 

ഗ്പവര്ത്തി സ്ഥലത്ത ്CIB സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു.  

   

ണ്ടു. ഗ്പവര്ത്തി സ്ഥലത്ത ്CIB സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു. 

 9.WC/ 342454  ദതാട് പുനര്ടുദ്ധാര്ടണം  എ ്.  എൻ കവല  

M.ബുക്ക ് നമ്പർ :1170/2018-19 

മാെർ ദറാൾ നമ്പർ :35651-55, 35661-65 

Start date :19/02/2019 

End date :04/03/2019 

 

    M.ബുക്കില് പറഞ്ഞ ഗ്പകാരം തതന്ന 2070 മീറ്റര് ദതാട് 

കാണാനായി. എന്നാല് പുനരുധരണം തെയത് ഒരു വര്ഷ്ം 

ആകാറായതുതകാണ്ടും  ഗ്പളയ  സമയത്ത്  മണ്ണ് ഇടിച്ചല്  മെലവും ദതാട്   

പഴയ  നിലയില് തതന്ന ആണ് എന്ന് കാണാനായി . CIB ദബാര്ഡ് 

കാണാനായില്ല. ഗ്പളയ സമയത്ത് ഉരുള്ക് തപാട്ടല് ഉണ്ടായതതന്നന്നും  

അത് തകാണ്ടാണ ് ദതാട്  പല സ്ഥലത്തും നികന്ന ് ദപായതതന്നും 

തതാഴിലാളികളും ഗ്പദേശവാസികളും പറഞ്ഞു. കെടാതത കഴിഞ്ഞ 

ഗ്പളയ സമയത്ത് അനുവേിച്ച മാസ്റ്റര് ദറാള്ക് പണി തെയ്യാന് പറ്റാത്ത 

സ്ഥിതി മെലം തിരിച്ചു തകാടുദക്കണ്ടി വന്നു എന്നു തതാഴിലാളികള്ക് 

പറഞ്ഞു.  

  

 10.LD /317323സജവ ദവലി നിർമാണം എ ്.  എൻ കവല -

ഈടിക്കല് ഭാഗം   
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M.ബുക്ക ് നമ്പർ :890/2018-19 

.മാെർ ദറാൾ നമ്പർ :14322-26, 14331-35 

Start date :02/10/2018 

End date :15/10/2018 

 

   ഇവിതട  m.ബുക്്ക തല അളവ ്ഗ്പകാരം തതന്ന  P.P ശിവന് -1500 മീറ്റര്, 

ഗ്പഭാകരന് ഈട്ടിക്്കല് -1450മീറ്റര്, മധു E.P-1226 മീറ്റര്  എന്നിവ  അളന്ന്  

ദരഖതപ്പടുത്തി. എന്നാല് കുറച്ചു  ഭാഗം ഭാഗികം ആയി നശിച്ചു 

ദപായതായി കണ്ടു. അത്  കഴിഞ്ഞ ദവനല്  കാലത്ത ്ഉണക്്ക  പിടിച്ചത്  

ആതണന്ന് തതാഴിലാളികള്ക്   പറഞ്ഞു. CIB ദബാര്ഡ്  കാണാനായി 

അതില് അളവ ് ഒഴിച്്ച ബാക്കി എല്ലാം കറക്റ്റ് ആയി 

ദരഖതപ്പടുത്തിയതു കാണാനായി.  

 

11.LD/322029  തടുതിര്ടിക്കല് ആത്മാവ്  ിറ്റി ചിറയില് ഭാഗം  

START DATE-23/10/2018 

END DATE- 12/11/2018 

MBOOK NO- 956/2018-19 

 MUSTER ROLL NO- 17120-17123, 17179-17182, 18988-18991 

വാര്ഡിതല തതാഴിലാളികള്ക്ക്്ക 555 തതാഴില്േിനങ്ങള്ക് ലഭിച്ചു. എം 

ബുക്കില് കണ്ട ഗ്പകാരം ശാന്ത രാഘവന് എന്നയാളുതട പറമ്പില്  327 

മീറ്ററും ദബബി വില്സൺ 246 മീറ്ററും പങ്കതാക്ഷി കുമാരന് 

എന്നയാളുതട പറമ്പില് 489 മീറ്ററും കാണാന് സാധിച്ചു. തട്ടു തിരിച്്ച 

ഏലം ബീന്സ ് തുടങ്ങിയവ കൃഷ്ി തെയതതും കാണാന് സാധിച്ചു. 

സിറ്റിസൺ ഇന്ഫര്ദമഷ്ന്  ദബാര്ഡ് കാണാന് സാധിച്ചു, 

പെര്ണമായിരുന്നു. 

12.WC/345113  നീർച്ചാലുകളുതട പുനര്ടുദ്ധാര്ടണം ആത്മാവ്  ിറ്റി 

കണിപാറയില് ഭാഗം 

START DATE-14/03/2019 

END DATE- 27/03/2019 
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MBOOK NO-1208/18-19 

MUSTER ROLL NO- 40208-40211,40255-40258 

 

വാര്ഡിതല തതാഴിലാളികള്ക്ക്്ക 435 തതാഴില്േിനങ്ങള്ക് ലഭിച്ചു.1533.17 

മീറ്റര് നീര്ച്ചാല് പുനരുദ്ധാരണം നടത്തിയതായി കാണാന് 

സാധിച്ചു.ഗ്പളയ സമയത്ത് അധികതലം ഒഴുക്കി വിടാന് നീര്ച്ചാല് 

വളതര ഗ്പദയാതനഗ്പേമായിരുന്നു എന്ന നാട്ടുകാരില് നിന്നും അറിയാന് 

സാധിച്ചു. സിറ്റിസൺ ഇന്ഫര്ദമഷ്ന് ദബാര്ഡ് കാണാന് സാധിച്ചു 

അത് പെര്ണമായിരുന്നു. 

13.LD/323451  സജവ ദവലി നിർമ്മാണം കനക പുഴ ആത്മാവ് 

 ിറ്റി തതദക്കപുളിക്കല് ഭാഗം 

START DATE-1/11/2018 

END DATE-21/11/2018 

MBOOK NO - 991/2018-2019 

MUSTER ROLL NO- 18913-18916 ,18917-18920,20988-20991  

 

വാര്ഡിതല  തതാഴിലാളികള്ക്ക്്ക 623 തതാഴില്േിനങ്ങള്ക് നല്കാന് 

സാധിച്ചു. എം ബുക്കില് കണ്ട ഗ്പകാരം സദരാതിനി കകപ്പ ് മടക്കല് 

(1580 മീറ്റര്) ഏലിക്കുട്ടി പുത്തന്പുരയ്ക്കല് (1,560 മീറ്റര്) മത്തായി 

ഇലഞ്ഞി മറ്റത്തില് (2072 മീറ്റര്) കതവദവലി കാണാന് സാധിച്ചു. 

സിറ്റിസൺ ഇന്ഫര്ദമഷ്ന് ദബാര്ഡ്  കാണാന് സാധിച്ചു അത ്

പെര്ണമായിരുന്നു . 

14.LD/320522 തര്ടിശു ഭൂമി കൃഷ്ിദയാഗയമാക്കല് കനകപ്പുഴ 

കൂനംമാക്കല് ഭാഗം  

START DATE:-09/10/18 

END DATE:-22/10/18 

MBOOK NO:-926/18-19 

MUSTER ROLL NO: 15077-15079 

16535-16540 
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16541-16546 

 വാര്ഡിതല തതാഴിലാളികള്ക്ക്്ക 916 തതാഴില് േിനങ്ങള്ക് നല്കാന് 

സാധിച്ചു. എം ബുക്കിതല അളവ ് ഗ്പകാരം വര്ക്കി വര്ഗീസ ് എന്ന 

ആളുതട പുരയിടത്തില് 30×24 mtr തരിശു ഭെമി 

കൃഷ്ിദയാഗയമാക്കിയതില് ഏലം  വാഴ എന്നിവ കാണാന് 

കഴിഞ്ഞു.എം ബുക്കിതലക്കാളും അളവ ് കെടുതല് കാണുവാന് 

സാധിച്ചു.സിറ്റിസൺ ഇന്ഫര്ദമഷ്ന് ദബാര്ഡ് വളതര കൃതയം 

ആയിരുന്നു കാണാന് സാധിച്ചു. 

15.LD/324444 തട്തിര്ടിക്കല് കനകപ്പുഴ ഭാഗം  വാർഡ ്1 

START DATE:-29/11/18 

END DATE:-19/12/18 

MBOOK NO:-41/18-19 

MUSTER ROLL NO: 24094 

24237-24241 

24651-55 

  

 വാര്ഡിതല തതാഴിലാളികള്ക്ക്്ക 709 തതാഴില് േിനങ്ങള്ക് നല്കാന് 

സാധിച്ചു. എം ബുക്കിതല അളവ ് ഗ്പകാരം മത്തായി ആഗ്തി 120, 

ഗ്ഫാന്സിസ ് 178, പരദമശവരന് 172, എന്ന ആളുകളുതട പുരയിടത്തില് 

തട്ട ് തിരിച്ചു കൃഷ്ി തെയതിരിക്കുന്നതായി കാണുവാന് കഴിഞ്ഞു.കപ്പ, 

തുവര, കെര്ക്കാ,  ഏലം, എന്നിവ  കൃഷ്ി തെയതിരുന്നു. ഏലം  വാഴ 

എന്നിവ കാണാന് കഴിഞ്ഞു.സിറ്റിസൺ ഇന്ഫര്ദമഷ്ന് ദബാര്ഡ് 

കാണാന് സാധിച്ചു.വിവരങ്ങള്ക് കൃതയം ആയിരുന്നു. 

16.LD/324530 തടു തിര്ടിക്കല് കനകപ്പുഴ മുക്കുടില് ഭാഗം വാർഡ് 1  

START DATE:06/12/18 

END DATE:-19/12/18 

MBOOK NO:-1011/18-19 

MUSTER ROLL NO: 24629-32 

242626-28 
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 വാര്ഡിതല തതാഴിലാളികള്ക്ക്്ക 318 തതാഴില് േിനങ്ങള്ക് നല്കാന് 

സാധിച്ചു. എം ബുക്കിതല അളവ് ഗ്പകാരം സുഭാഷ് ്170, േിവാകരന് 150  

എന്നിവരുതട പുരയിടത്തില് തട്ട ്തിരിച്ചു കൃഷ്ി തെയതതു കാണാന് 

കഴിഞ്ഞു പയര് വഴുതന കെര്ക്ക പാവല് എന്നിവ ആണ് കാണാന് 

കഴിഞ്ഞതു.എം ബുക്കിതല അളവ ്കൃതയം ആയിരുന്നു. 

 ിറ്റി ൺ ഇൻ ർദമഷ്ൻ ദബാർഡ് പൂർണ്ണം ആയിര്ടുന്ൂ. 

17.LD/324442 തടു തിര്ടിക്കല് കാര്ടയ്ക്കാതതാടിയില്  ഭാഗം   

START DATE:-29/11/18 

END DATE:-19/12/18 

MBOOK NO:-42/18-19 

MUSTER ROLL NO: 24119-22 

24249-52 

24673-76 

 വാര്ഡിതല തതാഴിലാളികള്ക്ക്്ക 625 തതാഴില് േിനങ്ങള്ക് നല്കാന് 

സാധിച്ചു. എം ബുക്കിതല അളവ് ഗ്പകാരം തങ്കമ്മ 160, പദഗ്താസ ്80, 

തസബാസ്റ്റയന് 80, ദതാസഫ് 95, എന്നിവരുതട പുരയിടത്തില് തട്ട് തിരിച്ചു 

കൃഷ്ി തെയതതു കാണാന് കഴിഞ്ഞു, തീറ്റ പുല്ലും ഏലവും ആണ് 

ഗ്പധാനമായും കണ്ടത്. സിറ്റിസൺ ഇന്ഫര്ദമഷ്ന് ദബാര്ഡ് പെര്ണ്ണം  

ആയിരുന്നെ. 

18.LD/337932  തടു തിര്ടിക്കല് കനകപ്പുഴ കൂട്കല്ലില്   ഭാഗം  

START DATE:07/03/19 

END DATE:-20/03/19 

MBOOK NO:-1235/18-19 

MUSTER ROLL NO: 38864-67 

38868-71 

 വാര്ഡിതല തതാഴിലാളികള്ക്ക്്ക 428 തതാഴില് േിനങ്ങള്ക് നല്കാന് 

സാധിച്ചു. എം ബുക്കിതല അളവ് ഗ്പകാരം മത്തായി 

ആഗ്തി130,വര്ഗീസ് ദതാമസ് 132, െഗ്ന്ദന് 128  എന്നിവരുതട 
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പുരയിടത്തില് തട്ട ്തിരിച്ചു കൃഷ്ി തെയതതു കാണാന് കഴിഞ്ഞു, തീറ്റ 

പുല്ലും കപ്പയും തുവരയും ഏലം  എന്നിവ ആണ് ഗ്പധാനമായും കണ്ടത.് 

സിറ്റിസൺ ഇന്ഫര്ദമഷ്ന് ദബാര്ഡ്  കാണാന് കഴിഞ്ഞു വിവരങ്ങള്ക് 

പെര്ണ്ണം  ആയിരുന്നെ. 

19.LD/334484മണ്ണ ്കയ്യാല നിർമാണം കാര്ടയ്ക്കാതതാടിയില് ഭാഗം  

വാർഡ് 1  

START DATE:19/02/19 

END DATE:-25/02/19 

MBOOK NO:-1172/18-19 

MUSTER ROLL NO: 36191-194 

36196-99 

 വാർഡിതല തതാഴിലാളികൾക്ക് 424 തതാഴില് േിനങ്ങൾ 

നല്കാൻ  ാധിച്ചു. എം ബുക്കിതല അളവ് ഗ്പകാര്ടം  ദജാ  ് 

തകഎം 130,  ഗ്ബിതിത്്ത 120, തങ്കമ്മ 140, തസബാസ്റ്റയന് 129 എന്നിവരുതട 

പുരയിടത്തില് മണ്ണ ്കയ്യാല കാണുവാന്  കഴിഞ്ഞു, കയ്യാലയില് തീറ്റ 

പുല്ലും കെര്ക്കയും നട്ടിരിക്കുന്നതായി കാണുവാന് കഴിഞ്ഞു എം 

ബുക്കിതല അളവകള്ക് കാണാന് കഴിഞ്ഞു എന്നാല് കുറച്ചു ഭാഗതത്ത 

കയ്യാല നിരന്നു ദപായതായും കണ്ടു.മഴയത്തു  ദപായതാതണന്ന് ആണ് 

ദമറ്റല്് നിന്നും മനസ്സിലാക്കാന് കഴിഞ്ഞത്. സിറ്റിസൺ ഇന്ഫര്ദമഷ്ന് 

ദബാര്ഡ്  കാണാന് കഴിഞ്ഞു വിവരങ്ങള്ക് പെര്ണ്ണം  ആയിരുന്നെ. 

20.LD/337155 തടുതിര്ടിക്കല്,  പുദത്തട്  ഭാഗം 

START  DATE :21/03/2019 

END DATE :27/03/2019 

M.BOOK  NO:1149/18-19 

MUSTROLL  NO :41357-62 

 പ്െഭാകരന് (186),തറതി (188),തബന്നി(184) എന്നീ 3 വയക്തികളുതട 

പുരയിടങ്ങളില് ആയാണ് തട്ടുതിരിക്കല് തെയതിരുന്നത്.307 തതാഴില് 

േിനങ്ങളാണ് ഈ വര്ക്കിന് ഉണ്ടായിരുന്നത്.എം ബുക്കിതല അളവ ്

പ്െകാരം തട്ടുതിരിക്കല്  തെയതിരിക്കുന്നത് കാണാന് 

സാധിച്ചു.പ്െഭാകരന്റ പറബില് 200 മീറ്ററും തബന്നിയുതട പറബില്  202.5 

മീറ്ററും തറതിയുതട പറബില് 190 മീറ്ററും അളക്കാന് സാധിച്ചു.തറതി 
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എന്ന വയക്തിയുതട പറബില് കുതറ ഭാഗം (15)തട്ടുതിരിച്ചത് നികന്ന ് 

ദപായിരുന്നു.പ്െീമീറ്റിങ്ങില് തമംബറും ഓവര്സിയറും പതഗ് കടുക്കാറുണ്്ട 

എന്ന്  ദമറ്റ ് ആശ ബിനു പറഞ്ഞു.അടിസ്ഥാന സൌകരയങ്ങള്ക് 

ലഭിക്കാറുണ്ട് എന്നും തതാഴില് ്െിതയ സമയത്ത് ലഭിക്കാറില്ല എന്നും 

പറഞ്ഞു.വയക്തിഗതമായി ആരും തതാഴിലിന് അദപക്ഷിക്കാറില്ല എന്ന ്

പറഞ്ഞു. ദമറ്റ ്  വഴി യാണ് തതാഴിലിനു  അദപക്ഷിക്കാറുള്ളത.്  CIB 

കാണാന്  സാധിച്ചു. പെര്ണമായും  ദരഖതപ്പടുത്തിയിരുന്നു. 

21.LD/321609 സജവ ദവലി , കനകപുഴ മാങ്ങാതതാടി ഭാഗം 

START DATE:23/10/1/2018 

END DATE:12/11/2018 

M.BOOK NO:947/18-19 

MUSTROLL NO:17112-114,17171-73,18977-79 

 ദതായി(1350), വിലാസിനി (1020),സുത സദന്താഷ് ്(1553) എന്നീ 

വയക്തികളുതട പുരയിടങ്ങളില് ആയാണ് കതവ ദവലി 

നിര്മ്മിച്ചത്.ദതായി എന്ന ആളുതട പറബില് 350 മീറ്ററിലധികം ദവലി 

ഉണങ്ങിയ നിലയില് കാണാന് ആയി.നല്ല തവയില് അടിക്കുന്ന 

ഗ്പദേശം ആയതിനാല്  ദവലിയുതട ഇടക്കിതടയുള്ള ഭാഗം കുതറ 

ദപായിരുന്നു.ഈ വയക്തിയുതട പറമ്പില് 998 മീറ്റര് അളവ് കാണാന് 

സാധിച്ചു.വിലാസിനി  എന്ന ആളുതട പറബില് 1024.8മീറ്ററും സുത 

സദന്താഷ്ിതറെ പറബില് 1568 മീറ്ററും അളക്കാന് സാധിച്ചു.ആളുകദളാട് 

സംസാരിച്ചദപ്പാള്ക് അടിസ്ഥാന സൌകരയങ്ങള്ക് കിട്ടുന്നുണ്്ട , തതാഴില് 

ദവതനവും ്െിതയ സമയത്ത് കിട്ടുന്നുണ്്ട എന്ന് പറഞ്ഞു.പ്െിമീറ്റിങ്ങ് 

കെടാറുണ്ട ്എന്ന് അറിയാന് കഴിഞ്ഞു.തമംബറും ഓവര്സിയറും 

പതങ്കടുക്കാറുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. സിഐ ബി ഗ്പവര്ത്തി സ്ഥലത്ത് 

സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പെര്ണമായും ദരഖതപ്പടുത്തിയിരുന്നു. 

22.LD/323461 കനകപുഴ അര്ടിവിളംച്ചാല് ഭാഗം 

START DATE:6/11/18 

END DATE:26/11/18 

M.BOOK NO:1000/18-19 

MUSTROLL NO :19621-24,19645-48,22057-60 

LD/323461  കനകപുഴ കരിനറ്റത്തില് ഭാഗം തട്ടുതിരിക്കല് ആയിരുന്നു 

സന്ദര്ശിച്ചത്.സാറാമ്മ (263),ദതാണി(385), പീറ്റര് (407) എന്നീ 
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വയക്തികളുതട പുരയിടങ്ങളില് ആയി തതാഴില് 

തെയ്യതിരിക്കുന്നതായാണ് എം ബുക്കില് നിന്നും കാണാന് 

സാധിച്ചത്.ദതാണി എന്ന ആളുതട പറബില് 385.2 മീറ്റര് അളക്കാന് 

സാധിച്ചു.കെര്ക്ക , ഇഞ്ചി എന്നിവ ്െിഷ്ി തെയതിരിക്കുന്നത് കാണാന് 

ആയി.പീറ്റര് എന്ന ആളുതട പറബില് അളവ ്തികയ്ക്കാന് പറ്റാത്ത 

സാഹെരയത്തില് (ഏലം ്െിഷ്ി തെയതിരിക്കുന്നതിനാല്) ഈ 

തതാഴിലില് പങ്കാളികളായ പുഷ്പലത, സാറാമ്മ എന്നീ വയക്തികളുതട 

പുരയിടങ്ങളില് തതാഴില് തെയ്യതിട്ടുണ്്ട എന്ന് ദമറ്റ ്പറഞ്ഞു.ഇത് 

ദമറ്റില് നിന്നും എഴുതി വാങ്ങിയിട്ടുണ്്ട.പീറ്റര് എന്ന വയക്തിയുതട 

പറമ്പില് 90  മീറ്റദറാളം തട്ടുതിരിക്കല് ഏലം ്െിഷ്ി 

തെയതിരിക്കുന്നതിനാല് ദപായതായി കാണാന് ആയി.സാറാമ്മ എന്ന 

വയക്തിയുതട പറമ്പില് 354.2 മീറ്റര് അളക്കാന് സാധിച്ചു.പുഷ്പലത എന്ന 

വയക്തിയുതട പറമ്പില് 224.2 മീറ്ററും അളന്നു.പടുത ലഭിക്കുന്നില്ല എന്ന് 

പറയുകയും മരുന്ന് അടുത്തുള്ള പിഎച്്ചസി യില് നിന്നും 

ലഭിക്കുന്നുണ്്ട എന്ന് പറഞ്ഞു.പറീമീറ്റിങ്ങില് തമംബറും 

ഓവര്സിയറും പതങ്കടുക്കാറുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. 15 

േിവസത്തിനുള്ളില് തതാഴിലും ദവതനവും പലദപ്പാഴും ലഭിക്കുന്നില്ല 

എന്ന് പറഞ്ഞു.സിഐബി കാണാന് ആയി , പെര്ണമായും വിവരങ്ങള്ക് 

ദരഖതപ്പടുത്തിയിരുന്നു. 

23-RS/346109, ദ ാക്ക് പിറ്്റ നിർമാണം ആത്മാവു ിറ്റി ഭാഗം  

Start date -5/02/19-11/02/19 

Muster -33639-33643,  

എം book no 113/18-19 

 വാര്ഡിതല തതാഴിലാളികള്ക്തക്ക 264 തതാഴില് േിനങ്ങള്ക് നല്കാന് 

സാധിച്ചു .ദമറ്റ് അമ്പിളി റിദതഷ്ിതറെ സാന്നിധയത്തില് വയക്തികളുതട 

പറമ്പില് എത്തി ദെരുകയും  

രാതന്(3) ബിനു (3)ലീല (3)കമല(3) ശശി(3) രാധാകൃഷ്ണന് (3)േീലീപ് 

(3)തങ്കമണി (4)ദതാബി (4)സംഗീത (3)എന്നിവരുതട സ്ഥലത്ത് ദസാക്്ക 

പിറ്റ ്നിര്മാണം പരിദശാേിച്ചു . സുതീഷ്് (3)ൊദക്കാ (3)ഷ്ീത (3)തദയമാന് 

(3)എന്നിവരുതട സ്ഥലത്ത് ദസാക്്ക പിറ്റ ്നിര്മിച്ചിരുന്നത് പെര്ണ്ണമായി 

കാണാന്  കഴിഞ്ഞില്ല. ഒരു വര്ഷ്ം ആയതിനാലും മഴ ഗ്പധാനമായി 

ബാധിക്കുന്ന ഭാഗമായതിനാലും  ഈ കഴിഞ്ഞ മഴയത്തു 

മെടിദപ്പായതാതണന്നും ഗ്പളയം സമയത്തു തെറിയ പാറ കഷ്ണങ്ങള്ക് 

വന്ന ്ഇടിഞ്ഞു ദപായതും ദമറ്റ ്പറഞ്ഞതനുസരിെ് കാണാന് കഴിഞ്ഞു. 
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എന്നാല് ദസാക്്ക പിറ്റ് നിര്മ്മാണം നടന്നതായി മനസിലാക്കാന് 

സാധിച്ചു. സി ഐ ബി വളതര കൃതയമായി കാണാന് സാധിച്ചു.   

 

24.WC/329761 -കുളം പുനര്ടുദ്ധാര്ടണം ആത്മാവു ിറ്റി ഭാഗം. 

Date 9/11/18-20/11/18 

Muster -22084-22087 

M book no 931/18-19 

വാര്ഡിതല തതാഴിലാളികള്ക്തക്ക 194  തതാഴില് തിനാണ ്നല്കാന് 

സാധിച്ചു. ഏകദേശം 12 റിദങ്ങാളം ഇറക്കിയാണ് കുളം 

പണിത്തിരിക്കുന്നതതന്നും കഴിഞ്ഞ ഗ്പളയ സമയത്തു കുളം  മുഴുവന് 

മെടി ദപായിരുന്നു എന്നും ദമറ്റ ്ഉഷ് സുകുമാരന് പറയുകയുണ്ടായി. 

പിതന്ന ഈ തതാഴിലുറപ്പ ്പദ്ധതിയുമായി ബദ്ധതപ്പട്ടാണ് കുളം പഴയ 

നിലയില് ആക്കിയത് എന്നും പറഞ്ഞു. 45 ളം കുടുംബങ്ങള്ക് ആണ് ഈ 

പദ്ധതി ദഗ്പദയാതന തപടുത്തുന്നത് എന്നും അറിയാന് കഴിഞ്ഞു. സി 

ഐ ബി പെര്ണമായിരുന്നു.  

25.RS/345813 Soakpit  നിർമ്മാണം മാങ്ങാദത്താടി തതാടു ചൂര്ടക്കാട് 

ഭാഗം 

START DATE -03/01/19 

END DATE - 9/01/19 

M BOOK NO - 1103/18-19 

MUSTER ROLL NO - 28881-28883 

       വാര്ഡിതല തതാഴിലാളികള്ക്ക്്ക 140 തതാഴില് േിനങ്ങള്ക് 

നല്കുവാന് സാധിച്ചു. എം ബുക്്ക ഗ്പകാരമുള്ള ദതായസി(3), ബിനു(3),  

മാതയു(3), മാമി(3), കാര്ത്തയായനി(3), ദഡവിഡ്(3),  ദതാദമാന്(3) 

എന്നിവരുതട ദപരുവിവരങ്ങള്ക് ആണ് എം ബുക്കില് നിന്നും 

ലഭയമായത്. ഇതില് സിബി മാമി ദതാദമാന് എന്നിവയുതട സ്ഥലത്ത ്

പണിയുവാന് കഴിയാത്ത സാഹെരയമുള്ളതിനാല് തതാഴില് 

കാര്ഡില് ദപരുള്ള മധു കദലശന് സദന്താഷ് ് എന്നിവരുതട 

സ്ഥലത്താണ ് കുഴികള്ക് നിര്മ്മിച്ചതായി കാണുവാന് സാധിച്ചത്. ഒരു 

വര്ഷ്ം കഴിഞ്ഞ് തതാഴില് ആയതിനാല് െിലയിടത്ത് കുഴികള്ക് മെടി 

കൃഷ്ിദയാഗയമാക്കിയതായി ആയി കാണുവാന് കഴിഞ്ഞു.CIB വര്ക്്ക 
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കസറ്റില് തതന്ന സ്ഥാപിച്ചതായി കാണുവാന് സാധിച്ചു വിവരങ്ങള്ക് 

പെര്ണമായിരുന്നു. 

26.RS/346117 Soakpit  നിർമ്മാണം മാങ്ങാദത്താടി 

അടക്കാപ്പാര്ടയില് ഭാഗം 

START DATE -05/02/19 

END DATE - 05/02/19 

M BOOK NO - 1125/18-19 

MUSTER ROLL NO - 33672-33676 

     വാര്ഡിതല തതാഴിലാളികള്ക്ക്്ക 248 തതാഴില്േിനങ്ങള്ക് നല്കുവാന് 

സാധിച്ചു.എം.ബുക്്ക ഗ്പകരമുള്ള വാസു (4), ദമരി (4), വത്സ ൊദക്കാ (4), 

െിന്നമ്മ ൊദക്കാ(4), അഗസ്റ്റി (4), കുട്ടിയമ്മ (4), സുമ (4), സതി (4), 

ഏലിക്കുട്ടി (4), കൃഷ്ണന്കുട്ടി (4), സദരാതിനി(4), ഏലിയമ്മ(4), 

ദതാസഫ(്4), മത്തായി(4), ൊദക്കാ(4), കമക്കിള്ക്(4), കുരയന്(4), 

ദതാളി(4), ബിദനായ്(4), ഗ്പീതിദമാള്ക്(4)  എന്നിവരുതട സ്ഥലത്ത് മീറ്റ് 

കുട്ടിയമ്മ ഗ്ഫാന്സിസിതറെ സഹായത്താല് എത്തിദച്ചരുകയും എം 

ബുക്്ക ഗ്പകാരമുള്ള 80 കുഴികളാണ്. എന്നാല് ഒരു വര്ഷ്ം കഴിഞ്ഞ ്

തതാഴില് ആയതിനാല് കുറച്ചു കുഴികള്ക് മെടി അവിതട കപ്പ് കെര്ക്ക 

എന്നിവ നട്ടുപിടിപ്പിച്ച കൃഷ്ി ദയാഗയമാക്കി യാതായി കാണുവാന് 

കഴിഞ്ഞു. കുറച്ചു കുഴികള്ക് വലുതാക്കി പടുതകുഴി ആക്കി 

ഉപദയാഗിക്കുന്നതായി കാണുവാന് കഴിഞ്ഞു. ആതക 80 കുഴികള്ക് 

ആണ് അതില് 20 എണ്ണം മുടിദപായതായി കാണുവാന് സാധിച്ചു. ഈ 

muster roll  ല് മഴയത്തു വീടിനു പുറകില്  മണ്ണ് ഇടിഞ്ഞു വീണതു 

മാറ്റിയതായി ദമറ്റ് പറഞ്ഞു.CIB കാണുവാന് കഴിഞ്ഞു വിവരങ്ങള്ക് 

പെര്ണ്ണമായിരുന്നു. 

27.LD/334485 മണ്ണ് കയ്യാല നിർമ്മാണം മണവത്ത് ഭാഗം,  

അര്ടുവിളംചാല് 

START DATE -19/02/19 

END DATE - 04/03/19 

M BOOK NO - 1237/18-19 

MUSTER ROLL NO - 35694-35699, 35700-35705  
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    വാര്ഡിതല തതാഴിലാളികള്ക്ക്്ക 305 തതാഴില്േിനങ്ങള്ക് നല്കുവാന് 

സാധിച്ചു.എം ബുക്്ക ഗ്പകാരമുള്ള തങ്കപ്പന്(213), സാതു(220), രാതന്(206), 

സാബു(215), E.S കബതു(236), വിതി മാതയു(198), KV ആറെണി(217) 

എന്നിവരുതട പറമ്പിലാണ് മണ്ണ്  കയ്യാല കാണുവാന് സാധിച്ചത്. എം 

ബുക്കില് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വയക്തികളുതട പറമ്പില് തതന്ന  

കൃതയമായ പണി നടത്തിയതായി കാണുവാന് സാധിച്ചു. എന്നാല് 20 

മീറ്റര് കയ്യാല നികത്തി വഴി തവട്ടിയ തായി കാണുവാന് കഴിഞ്ഞു. സി 

ഐ ബി തല വിവരങ്ങള്ക് പെര്ണമായിരുന്നു. തതാഴില് സ്ഥലത്ത ്

ആവശയമായ അടിസ്ഥാന സൌകരയങ്ങള്ക് ലഭയമാ കാറുണ്്ട എന്ന് ദമറ്റയ്ും  

തതാഴിലാളികളും പറയുകയുണ്ടായി. 

28.LD/317318 - സജവദവലി നിർമാണം, SN കവല,  കാര്ടയ്ക്കദതാടി 

ഭാഗം.  

എം ബുക്ക് 886/18-19 

മാെർ ദറാൾ 14327-14330, 14311-14314 

          CIB സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്്ട. M ബുക്കില് പറഞ്ഞിരുന്ന തങ്കമ്മ , മിനി, 

ദഗ്തശയ  എന്നിവരുതട സ്ഥലങ്ങളില് ആയി 584m, 616m, 470mഎന്നി 

അളവകള്ക് കാണാന് ആയി .  

 

നിർദേശങ്ങൾ  

 തതാഴിലുറപ്പ് നിയമം അനുശാസിക്കും വിധം ഗ്ഗാമസഭ അംഗീകരിച്ച് ആക്ഷന് 

പ്ലാനില് ഉള്ക്തപ്പടുത്തിയ ഗ്പവൃത്തികള്ക് മാഗ്തം നടപ്പിലാക്കുക. 

 മുന്ഗണനാ മാനേണ്ഡം പാലിച്ചു മാഗ്തം ഗ്പവൃത്തികള്ക് അനുവേിക്കുക. 

 തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുതട സുതാരയത ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിന് ഗ്പവൃത്തി 

ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് പദ്ധതി വിവരങ്ങള്ക് അടങ്ങിയ ഗ്പാദേശിക 

ഭാഷ്യിലുള്ള സിറ്റിസൺ ഇന്ഫര്ദമഷ്ന് ദബാര്ഡ് ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലത്ത ്

സ്ഥാപിദക്കണ്ടതാണ.് 

 ഗ്പാദേശിക ഭാഷ്യിലുള്ള എസ്റ്റിദമറ്റ് ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളില് ലഭയമാക്കണം. 

 മാസ്റ്റര് സര്ക്കുലര് ഗ്പകാരം നിര്ദേശിക്കുന്ന ദരഖകള്ക് ഫയലില് 

സെക്ഷിദക്കണ്ടതാണ.് 

 രതിസ്റ്ററുകള്ക് കാലാനുസൃതമായി വിവരങ്ങള്ക് ദരഖതപ്പടുത്തി 

സെക്ഷിദക്കണ്ടതാണ.് 

 മാസ്റ്റര് സര്ക്കുലര് ഗ്പകാരമുള്ള തതാഴില് അദപക്ഷാ ദഫാറം തസൌതനയമായി 

തതാഴിലാളികള്ക്ക്ക് ലഭയമാക്കണം. 

 തതാഴില് അദപക്ഷകള്ക് ഗ്ഫണ്്ട ഓഫീസില് സവീകരിക്കുകയും ആയതിനു 

കകപ്പറ്റ് രസീത് നല്കുകയും ദവണ്ടതാണ് . 
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 പദ്ധതിയുതട ശരിയായ രീതിയിലുള്ള നടത്തിപ്പിന ് വിതിലന്സ ് ആന്ഡ് 

ദമാണിട്ടറിംഗ് കമ്മറ്റി ഇടതപടലുകള്ക് ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളില് 

ഉണ്ടാദവണ്ടതുണ്്ട. 

 തതാഴിലുപ്പില് ഏതറ്റടുക്കുന്ന ഗ്പവൃത്തികളുതട  ആ്തികള്ക് േീര്ഘകാല 

നിലനില്പ്പിന്  ആവശയമായ സാദങ്കതിക നിര്ദേശങ്ങള്ക് തതാഴിലാളികള്ക്ക്ക ്

ഓവര്സീയര്മാര് നല്ദകണ്ടതും പാലിക്കുന്നുതണ്ടന്ന്  ഉറപ്പു 

വരുതത്തണ്ടതുമാണ.് 

 മസ്റ്റര് ദറാളില് ഗ്പ്തു ത ഗ്പവൃത്തിയുതട അളവുകള്ക് ദരഖതപ്പടുത്തുന്ന 

എം.ബുക്കിതറെ നമ്പര് ദരഖതപ്പടുതത്തണ്ടതാണ്. 

 മസ്റ്റര് ദറാളിലും മറ്റു തതാഴിലുറപ്പ് അനുബന്ധ ദരഖകളിലും  

സാക്ഷയതപ്പടുത്തുന്ന ഉദേയാഗസ്ഥര് തീയ്യതി കെടി ദരഖതപ്പടുത്തുവാന് 

ഗ്ശദ്ധിദക്കണ്ടതുണ്്ട. 

 തതാഴിലിടങ്ങളില് ഗ്പഥമ ശുഗ്ശെഷ് സംവിധാനങ്ങള്ക്  തണല് 

സൌകരയംഅസുരക്ഷാ ഉപകരണങ്ങള്ക് എന്നിവ ഉറപ്പു വരുത്താന് നിര്വഹണ  

ഏതന്സി ഗ്ശദ്ധിദക്കണ്ടതുണ്്ട. 

 പദ്ധതി ആരംഭ മീറ്റിംഗ് കൃതയമായി നടദത്തണ്ടതാണ്. 

തതാഴിലാളികളുതട കടമകൾ. 

 തതാഴിലിടങ്ങളില് സമയകൃതയത പാലിക്കുക. 

 ദഗ്പാതക്റ്റ ് മീറ്റിംഗ്അ തതാഴിലുറപ്പ ് ഗ്ഗാമസഭകള്ക്അദസാഷ്യല് ഓഡിറ്റ ്

ഗ്ഗാമസഭകള്ക് എന്നിവയില് പതങ്കടുക്കുക. 

 ഏല്പ്പിക്കുന്ന ദതാലികള്ക് കൃതയതദയാതട പെര്ത്തീകരിക്കുക. 

 േിവസവും തതാഴില് ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുമ്പും പണി 

പെര്ത്തിയായദശഷ്വും മസ്റ്റര് ദറാളില്  ഒപ്പുകള്ക് 

ദരഖതപ്പടുത്തുകഅതുടങ്ങിയവ... 

 100 തതാഴില് േിനങ്ങള്ക് ദനടിതയടുക്കുക . 

 

 

 

 ദസനാപതി ഗ്ഗാമ പഞ്ചായത്തിതല തതാഴിലുറപ്പ ് തസല്ലില് ഒരു AE,   ഒരു 

ഓവര്സിയര്  3 ദഡറ്റാ എന്ഗ്ടി,  2 BFT എന്നിവരാണ ് ഉള്ളത.്ഇവര് 

തറദക്കാര്ഡുകള്ക് എല്ലാം കൃതയതദയാതടയും സെക്ഷ്മതദയാതടയും കെടിയാണ ്

ദരഖതപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നത.് അതുതകാണ്ടുതതന്ന ഇവരുതട ഗ്പവര്ത്തനം 

അഭിനന്ദനം അര്ഹിക്കുന്നതാണ.് 

ഈ ദസാഷ്യല് ഓഡിറ്റ് ഗ്പഗ്കിയയില് സഹായിച്ച പഞ്ചായത്ത ് ഗ്പസിഡന്റ,്  

തസഗ്കട്ടറി, വാര്ഡ് തമമ്പര്മാര്, ഓഫീസ ് സ്റ്റാഫുകള്ക്,  ദമറ്റ്  മാര്, 

തതാഴിലാളികള്ക് എന്നിവര്ക്ക ് ദസാഷ്യല് ഓഡിറ്റ ് യെണിറ്റ ് നന്ദി 

അറിയിക്കുന്നു. 
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19-11-2019ന ് 11.00 am ദ നാപതി   ഗ്ഗാമപഞ്ചായത്തു വാർഡ് 1  

കനകപുഴ ,മാങ്ങാതത്താടി ആപ് ദകാ ില് വച്ച് ഗ്ശീ  ാബു  

മദര്ടാടിക്കല് എന് തതാഴിലാളിയുതട അധയക്ഷതയില് 

നടന്  ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്റ ഗ്ഗാമ ഭയില് അവതര്ടിപ്പിച്ച 

ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്റ കര്ടട ് റിദപ്പാര്ട്ടിദേലുള്ള ചര്ട്ച്ചയുതട 

അടിസ്ഥാനത്തില് ഗ്ഗാമ ഭ എടുത്ത തീര്ടുമാനങ്ങളും 

നിർദേശങ്ങളും; 

 ഭെഗ്പകൃതിയനുസരിച്ച് കാര്ഷ്ികദമഖലയില് തെയ്യാന് പറ്റിയ 

ഗ്പവര്ത്തികള്ക് കെടി തതാഴിലുറപ്പില് നിര്ബന്ധമായും 

ഉള്ക്തപ്പടുത്തണം 

 പ്രവർത്തി സമയും 9 -4  ആക്കുക 

 ണറാഡ് അരകെങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുെതിനാലുും ന്നരാതു ണപ്രവര്തികൾ 

കുറവായതിനാലുും ണറാഡ്സസസ്ഡഡ് വൃത്തിയാക്കുെ പ്രവർത്തികൾ 

ന്നതാഴിലുറപ്പിൽ നൽകുക 

 ഗ്പായമായവര്ക്ക് ഗ്പവര്ത്തി അളവ് കുറച്ചു നല്കുക 

 ക്ഷീര കര്ഷ്കതര തതാഴിലുറപ്പില് ഉള്ക്തപ്പടുത്തുക 

 മറ്റുമാര്ക്കു പഞ്ചായത്തില് ദപാകാന് വണ്ടി സൌകരയം ഇല്ലാതത 

േെരക്കെടുതല് ഉള്ളതിനാല് യാഗ്ത ബത്ത അനുവേിക്കുക 

 100 േിവസം തതാഴില്  ലഭിക്കുന്നതിനായി   കാര്ഷ്ിക ദമഖലയിതല 

അനുവേനീയമായ ഗ്പവര്ത്തികളില് ഉള്ക്തപ്പടാത്ത മറ്റു ഗ്പവര്ത്തികള്ക് 

കെടി ലിസ്റ്റില്  ഉള്ക്തപ്പടുത്തണം. 

 തതാഴിലാളികള്ക്ക്ക് കാലതാമസം വരാതത കെലി ലഭിക്കാന് 

നടപടികള്ക് സവീകരിക്കുക 

 തതാഴില ്കാര ഡ ്തികച്ചും സൌതനയമായി അദപക്ഷകരക്്ക ്ലഭയമാക്കുക. 

 തതാഴില ്അദപക്ഷകള് പഞ്ചായത്തില ്ഗ്ഫണ്്ട ഓഫീസില ്സവീകരിച്ച ് 

കകപ്പറ്റു രസീറ്റ ്നല്കു ക. Demand form തതാഴിലാളികള്ക്ക്ക ്

സൌതനയമായി നല്കണം. 

 തതാഴില്  കൃതയസമയത്തു ലഭിച്ചിതല്ലങ്കില് തതാഴിലില്ല ദവതനം 

വിതരണം തെയ്യുക 

 പദ്ധതി ആരംഭ മീറ്റിംഗ് കൃതയസമയത്തു സംഘടിപ്പിക്കുക 
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 ഗ്പവൃത്തികള ്കതണ്ടത്തുന്നതില ്തതാഴിലാളികള,് വാര ഡ ്

തമമ്പര ്നാട്ടുകാര ്ഉള്പ്പതട ഉള്ളവരുതട  നല്ല ഇടതപടലുകള ്ഉണ്ടാക്കുക. 

 ദതാലി സ്ഥലങ്ങളില ്ആവശയമായ അടിസ്ഥാന 

തസൌകരയങ്ങള ് നിര്വഹണ  ഏതറസി തതാഴിലാളികളക്്ക ്ലഭയമാക്കുക. 

 വിതിലനസ് ്ഏനഡ്് ദമാണിട്ടറിംഗ ്കമ്മറ്റി 

അംഗങ്ങള ്പദ്ധതികള ്വിലയിരുത്തുകയും ആവശയമായ 

നിദരേ്ശങ്ങള ്തതാഴിലാളികള്ക്കും പഞ്ചായത്തിനും നല്കു ക.VMC 

കമ്മിറ്റി പുന സംഘടിപ്പിക്കുക 

 വാര്ഷ്ിക മാസ്റ്റര ്സര്ക്കുലര ്ഗ്പകാരമുള്ള 

ദരഖകള ്ഫയലില ്സെക്ഷിക്കുക. 

 മസ്റ്റര ്ദറാളുകളില ്അബദ്ധത്തില ്വന്നുദപാകുന്ന തിരുത്തലുകളക്്ക ്

മതിയായ കാരണങ്ങള ്കാണിച്ചു അദപക്ഷ നലക്ുകയും ഗ്പ്തു ത 

അദപക്ഷയുതട ദകാപ്പി ഫയലില ്സെക്ഷിക്കുക. 

 മസ്റ്റര ്ദറാളില ്രണ്്ട ഒപ്പുവീതം ദരഖതപ്പടുത്തുക ഒപ്പിട്ട ദശഷ്ം മാഗ്തം 

ദതാലി ആരംഭിക്കുക.. 

 തനകീയ എസ്റ്റിദമറ്റ ്ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളില ്ലഭയമാക്കുക. 

 സിറ്റിസണ ്ഇറഫദര മഷ്ന ്ദബാര ഡ് ഓദരാ ഗ്പവൃത്തിയും ആരംഭിക്കുന്നതിന ്

മുമ്പ ്തതന്ന സ്ഥാപിക്കുക. 

 അധയക്ഷൻ                            : ഗ്ശീ  ാബു  മദര്ടാടിക്കല്  

ദലാക്ക ്റിദ ാഴ് സ് ദപഴ് സണ ്:   തെല്ല തജയസൺ  
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