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BapJw 

C´ybnÂ km[mcW¡mcmb P\§fpsS sXmgnÂ sN¿phm\pÅ 

AhImis¯ kwc£n¨p \ne\nÀ¯p¶Xn\mbn C´y³ ]mÀesaâv AwKo-I-

cn¨v {]kn-Uâv H¸p-h¨v 2005 sk]vXw_À amkw 5þmw തീയതിtZiob {KmaoW 

sXmgnepd¸v \nbaw \ne-hnÂ h¶p. CXnsâ ASnØm\¯nÂ {Kma{]tZi¯v 

Xmakn¡p¶ FsXmcp IpSpw_¯n\pw Hcp km¼¯nI hÀjw 100 Znhks¯ 

A[nI sXmgnÂ Zn\-§Ä Dd¸p hcp¯p¶Xn\mWv “almßmKmÔn tZiob 

{KmaoW sXmgnepd¸v ]²Xn”BhnjvIcn¡s¸«Xv.  

{]IrXn hn`h ]cn]me\¯neqsS Hmtcm {]tZi¯nsâbpw 

hn`hmSn¯d iàam¡pI, hcÄ¨, as®men¸v, shÅs¸m¡w, 

h\\ioIcWw XpS§nb ]mcnØnXnI {]iv\§fnÂ \n¶pw 

kwc£Ww \ÂIp¶XneqsS DXv]mZ\w DXv]mZ\£aX F¶nh 

hÀ²n¸n¡pI., kv{Xo imkvXo-I-c-Ww, ZpÀ_e  hn`mK§fpsS D¶-a-

\w , DXv]mZ\]camb BkvXnIÄ krjvSn¡p¶XneqsS Zmcn{Zy 

eLpIcWw F¶nh Cu ]²-Xn-bpsS e£yamWv. 

 വിദശഷ്തകൾ, 

 
 നിയമത്തിൻറെ പിൻബലമുള്ള അവകാശാധിഷ്ഠിതപദ്ധതി. 

 ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഗ്പദേശത്ത്താമസിക്കുന്ന18 വയസ്സ് പൂർത്തിയായ 

ഏറതാരാൾക്കുും പദ്ധതിയിൽ പങ്കാളിയാകാും 

 സ്തഗ്തീക്കുും പുരുഷനുും തുലയ ദവതനും . 

 പരിസ്ഥിതി സുംരക്ഷണും കാർഷിക ദമഖലയിറല അടിസ്ഥാന 

സൗകരയ വികസനും എന്നിവയ്ക്ക്ക് മുൻരണന. 

 റതാഴിലാളികൾ തറന്ന ഗ്പവർത്തികൾ കറെത്തുകയുും 

ആസൂഗ്തണറത്ത സഹായിക്കുകയുും റെയ്യുന്നു. 

 ആസൂഗ്തണത്തിലുും നിർവഹണത്തിലുും തികഞ്ഞ സുതാരയത. 

 കരാെുകാദരാ ഇടനിലക്കാദരാ ഇലല. 

 റപാതുജന പങ്കാളിത്തദത്താറട ദലബർ ബഡ്ജറ്റ്. 
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 ബാങ്ക്, ദപാദറാഫീസ്ത വഴി മാഗ്തും ദവതന വിതരണും 

 സ്തഗ്തീകൾക്ക് മുൻരണന. 

 കമ്പ്യൂട്ടർ ശ ുംഖല വഴിയുള്ള ദമാണിറ്റെിുംഗ് സുംവിധാനും 

 ഗ്രാമസഭ പദ്ധതി ഓഡിറ്റ് റെയ്യുന്നു 

.   

ദേശീയ ഗ്രാമീണ റതാഴിലുെപ്പ് പദ്ധതി ഗ്പകാരുംഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഗ്പദേശത്ത്  

നടപ്പിലാക്കുന്ന മുഴുവൻ ഗ്പവ ത്തികളുും  ദസാഷയൽ 

ഓഡിറ്റിങ്ങിനുവിദധയമാക്കണറമന്ന17(2) വകുപ്പ് നിഷ്കർഷിക്കുന്നു 

.പദ്ധതിഗ്പവർത്തനറത്തപ്പറ്റിയുും റപാതുധനുംെിലവഴിക്കുന്നതിറനപ്പറ്റിയുുംപൗര 

സമൂഹും നടത്തുന്ന  പരസയവുും സവതഗ്രവുമായ പരിദശാധനയാണ് ആണ് 

ദസാഷയൽ ഓഡിറ്റ്അഥവാ സാമൂഹിക പരിദശാധന .റതാഴിലുെപ്പ് നിയമഗ്പകാരും 

വർഷത്തിൽ രെുതവണ ദസാഷയൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്രാമസഭകൾ എലലാ വാർഡിലുും 

ക തയമായി നടദത്തെതാണ്. ഓഡിറ്റിലൂതട അഴിമതി 

ഇലലാതാക്കുന്നതിനുും ുതാര്യതഉറപ്പു വര്ുതുന്നതിനുും കാര്യക്ഷമത 

വർധിപ്പിക്കുന്നതിന്   ത്ഭര്ണും ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുും കഴിയുന്നു.പദ്ധതി പണും 

ശര്ിയായ ര്ീതിയില് ചിലവഴിച്ചിടുദണ്ടാ , 

പണുംതചലവഴിച്ച്തുതകാണ്ട്പദ്ധതിയുതട ലക്ഷയും കകവര്ിച്ചിടുദണ്ടാ, 

ഗുണദഭാക്താക്കളുതട ജീവിതതില് ഗുണകര്മായുും  കാര്യമായ മാറ്റും 

ഉണ്ടായിടുടുദണ്ടാ  എന്നുും  ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്റിുംഗിലൂതട  കതണ്ടതാൻ 

കഴിയുന്നു. 

സുംസ്ഥാന സർക്കാർ ദസാഷയൽ ഓഡിറ്റ് നടദത്തെ രീതി സുംബന്ധിച്ച് ഉത്തരവ് 

പുെറപ്പടുവിച്ചിട്ടുെ്.ദസാഷയൽ ഓഡിറ്റ്  ഗ്രാമസഭയുറട വിജയും 

ജനപങ്കാളിത്തആണ്.ദസാഷയൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്രാമസഭയുറട തീയതി, ദവേി എന്നിവ 

നിശ്ചയിച്ച 5 േിവസും മുമ്പ്് ജനങ്ങൾക്ക് വിവരും നൽകിയിരിക്കണും. പദ്ധതി 

ആസൂഗ്തണ്ണും. നിർവഹണും, ദമാണിറ്റെിുംഗ് തുടങ്ങി എലലാ വയ്ികളുും 

ദസാഷയൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്രാമസഭയിൽ നിർബന്ധമായുും പറങ്കടുക്കണും.മഹാത്മാ രാന്ധി 

ദേശീയ ഗ്രാമീണ റതാഴിലുെപ്പ്പ ദ്ധതിയിൽ  സുരമവുും സുതാരയവുമായി 

ദസാഷയൽ ഓഡിറ്റ് നടത്തുന്നതിന്  ദകരളത്തിൽ  സവതഗ്ര െുമതലയുള്ള 

ദസാഷയൽ ഓഡിറ്റ് യൂണിറ്റ് 31 -1- 2017 നിലവിൽവന്നു 
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1.ര്ീതിശാസ്തഗ്തും 

 

ദസാഷയൽ ഓഡിറ്റ് െിദസാഴ്സസ്ത സുംഘും ഗ്പവർത്തി ഫയൽ പരിദശാധന, 

ഫീൽഡ് സന്ദർശനും, റതാഴിലാളികളുും ആയുള്ള അഭിമുഖും, എും. ഐ. 

എസ്ത പരിദശാധന എന്നിവറയ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ദസാഷയൽ ഓഡിറ്റ് 

െിദപ്പാർട്ട് തയ്യാൊക്കിയിട്ടുള്ളത്. താറഴ പെയുന്ന രീതി അവലുംബിച്ചാണ് 

ഈ െിദപ്പാർട്ട് തയ്യാൊക്കിയിട്ടുള്ളത്. 

1. ഓഡിറ്റ് പ്ലാൻ  

1.1 ഓഡിറ്റ് പ്ലാൻ തയ്യാൊക്കൽ. 

1.2 ഓഫീസ്ത സന്ദർശന പരിപാടികൾ. 

2. അഭിമുഖും  

2.1 റജ.പി.സി, ബി.ഡി.ഒ, പഞ്ചായത്ത് ഗ്പസിഡൻറ്, ജനഗ്പതിനിധികൾ, 

റസഗ്കട്ടെി & റാഫ്  

2.2 ദമറ്റ്, റതാഴിലാളികൾ, കർഷകർ,  റതാഴിലിന് ദപാകാത്ത റതാഴിൽ 

കാർഡ് ഉടമകൾ 

3. ഫയല് പര്ിദശാധന  
3.1 റപാതു ഗ്പവർത്തികൾ, വയ്ിരത ഗ്പവർത്തികൾ. 

3.2  ദരഖകളുറട ഉള്ളടക്കും - സുതാരയത, പരിപൂർണ്ണത. 

3.3 ഭരണസമിതിയുറടയുും ഉദേയാരസ്ഥരുറടയുും കാരയഗ്പാപ്തി. 

4. ഫീല്ഡ്  ന്ദർശനും, നിര്ീക്ഷണും  

4.1 പൂർത്തിയായ റതാഴിലിടും, നടന്നുറകാെിരിക്കുന്ന റതാഴിലിടും. 

5. റഫറൻസ്ത 

5.1 വികസനദരഖ, വാർഷിക പദ്ധതി ദരഖ, എുംഐഎസ്ത, രജിറെുകൾ. 

6. വിവര്ങ്ങളുതട ദഗ്കാഡീകര്ണും 

6.1 ദഗ്കാസ്ത റവരിഫിദക്കഷൻ, അവസാനവട്ട െർച്ച 

7. കര്ട് റിദപ്പാർട്തയ്യാറാക്കല് 

ഗ്പസ്തതുത െിദപ്പാര്ട്ട്ട് ഗ്രാമസഭയുറട  െര്ട്ച്ചയ്ക്ക്കുും അുംരീകാരത്തിനുമായി 
സമര്ട്പ്പിക്കുന്നു. 
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ദ നാപതി  ഗ്ഗാമ പഞ്ചായത് 

അടിസ്ഥാന വിവര്ങ്ങൾ 

ജിലല  : ഇടുക്കി     

ദലാക്ക് : റനടുുംകെും  

താലൂക്ക്  :  ഉടുമ്പ്ൻദൊല      

വാര്ട്ഡുകൾ  : 13    

വിസ്തത തി  : 40.948െ.കി.മീ. 

 

സേനാപതി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ രൂപീകരണം നടന്നിട്ട ് 48 വര്ഷം 

പിന്നിടുകയാണ ് .ഉടുമ്പൻസ ാല ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ   8,11,12 വാർഡുകൾ  

ഉൾന്െടുത്തി  1971 ലാണ ് സേനാപതി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത ്   രൂപീകരിച്ചത ്

.പഞ്ചായത്തിന്റെ വിവിധ ഭാരങ്ങളിലായി പൗരാണിക ആദിവാേി 

വിഭാരങ്ങൾ പല സകാളനികളിലായി ആധിപതയം ഉറെിച്ചിരുന്നു അവരുന്ട 

ആരാധനാലയങ്ങളുന്ടയും സേഗ്തങ്ങളുന്ടയും ഭൗതിക അവശിഷ്്ടടങ്ങൾ 

ഇസൊഴും പഞ്ചായത്തിന്റെ പല ഭാരങ്ങളിൽ കാണാനാകും .ഈ 

പഞ്ചായത്തിന്റെ മന്റാരു േവിസശഷത തമിഴ ്വംശരുന്ട ോന്നിധയമാണ ്. 

       സേനാപതി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത ് മുഖ്യമായും കൃഷിന്യ ആഗ്ശയിച്ചു 

നിൽക്കുന്ന ഒരു പഞ്ചായത്ത ്ആണ ് .േുരദ്ധവിളയായ ഏലം ആണ ് ഗ്പധാന 

കാര്ഷിസകാതപന്നം .അന്ക ജനേംഖ്യയിൽ കൃഷിക്കാരും  

ന്താഴിലാളികളുമാണ് .ഏലസത്താട്ടത്തിൽ പണി ന് യ്യുന്നവരാണ ് ഏന്റ 

സപരും .മറ ്കാര്ഷിക വിളകളായ കാെി ,കുരുമുളക ്,ന്കാസക്കാ ,പച്ചക്കറികൾ 

എന്നിവയും ഈ പഞ്ചായത്തിൽ കൃഷി ന് യിതു വരുന്നു .ആസരാരയ രംരത്ത ്

പഞ്ചായത്ത ്നിവാേികളുന്ട ഗ്പധാന ആഗ്ശയങ്ങൾ മാങ്ങാന്ത്താട്ടി പി.എ ് 

േി യും  4 ഉപസകഗ്രങ്ങളും ന് മ്മണ്ണാർ ആയുർസവദ ആശുപഗ്തിയും 

പുതുതായി സേനാപതിയിൽ ആരംഭിച്ച സ ാമിസയാ ആശുപഗ്തിയുമാണ ്.  

 

കുടുംബ ഗ്ശീകളുന്ടയും അയൽക്കൂട്ടങ്ങളുന്ടയും ഗ്പവർത്തനവും മ ാത്മാ 

രാന്ധി സദശീയ ന്താഴിലുറെ ് പദ്ധതിയും പഞ്ചത്തിന്ല വനിതകളുന്ട 

ോമൂ ികവും ോമ്പത്തികവും ആയ ഉന്നമനത്തിന ്കാരയമായ േംഭാവന 

നൽകിയിട്ടുണ്്ട .സേനാപതി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്ല മ ാത്മാ രാന്ധി   എൻ 

ആർ ഇ ജി എയുന്ട ഗ്പവർത്തനങ്ങൾ വഴി ന്പാതുപണിയിലൂന്ട 155396  

ന്താഴിൽ ദിനങ്ങൾ നൽകുവാൻ ോധിച്ചിട്ടുണ്്ട . 372 കുടുംബങ്ങൾക്ക ്  100 

ദിവേം പൂർണമായി ന്താഴിൽ നൽകുവാൻ ോധിച്ചു . 
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                                       പഞ്ചായത് ഭൂപടും 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

തതാഴിലുറപ്പ് അടിസ്ഥാന വിവര്ങ്ങൾ 2018-19 

 ദ നാപതിപഞ്ചായത് വാർഡ്2 
മാങ്ങാതതാടി 

 
ആറക റതാഴിൽ 
കാര്ട്ഡുകൾ 

2933 320 

ആറക 
റതാഴിലാളികൾ  

6492 555 

SC റതാഴിൽ 
കാര്ട്ഡുകൾ 

133 5  

ST റതാഴിലാളികൾ 80 47 
 

വാർഡ്2 മാങ്ങാതതാടി 

 

AUDIT PERIOD :01/10/2018 TO 31/03/2019 
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ദ നാപതിഗ്ഗാമപഞ്ചായതിതല 2-)0 വാർഡില് നലല ര്ീതിയില് 
ഗ്പവർതികൾനടക്കുന്നതായികാണാൻകഴിഞ്ഞുവർക്ക്ക റ്റ്കണക്കനു ര്ച്ചു
ഏകദേശും 7558 തതാഴില്േിനങ്ങൾതതാഴിലാളികൾക്കലഭിക്കുകയുുംഅതിലുതട 
2089856 തുകകൂലിയായിലഭിക്കുകയുും തചയ്തു.97കുടുുംബങ്ങൾക്ക് 100-ല് 
കൂടുതല്തതാഴില്േിനങ്ങൾലഭിച്ചതായികാണാൻ ാധിച്ചു.പള്ളി,അഗൻവാടി,ഗ
വതെന്്ആശുപഗ്തി,സ്തകൂൾഎന്നിവയാണതപാതുസ്ഥാപനങ്ങൾ. 

 വാർഡ്ഭൂപടും 

 

 

അവകാശാധിഷ്ടിത നിര്ീക്ഷണങ്ങൾ 

 

മഹാത്മരാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ റതാഴിലുെപ്പ് നിയമത്തിലൂറട ഗ്രാമീണ 

ജനതയ്ക്ക്ക് റതാഴിൽ നല്കറപടുന്നദതാറടാപ്പും അവരുറട പത്തു 

അവകാശങ്ങളുും സുംരക്ഷിക്കറപടുന്നു.ദസാഷയൽ ഓഡിറ്റിലൂറട 

ഗ്പവ ത്തികളുറടപരിദശാധനയുും അദതാറടാപ്പും റതാഴിലാളികളുറട 

പത്തവകാശങ്ങളുും സുംരക്ഷിക്കറപടുന്നുറവന്നുും വിലയിരുത്തുന്നു. 

 

1.തതാഴില്കാർഡ് ലഭിക്കാനുള്ളഅവകാശും 

റതാഴിൽ കാർഡ് ഒരു ആധികാരിക ദരഖയാണ്. മഹാത്മാ രാന്ധി 
ദേശീയ ഗ്രാമീണ റതാഴിലുെപ്പ് നിയമത്തിറല റഷഡയൂൾ 2 ഗ്പകാരും 
റതാഴിൽ കാർഡിന് അദപക്ഷ നൽകുന്ന കുടുുംബങ്ങൾക്ക് 15 
േിവസത്തിനകും തികച്ചുും റസൗജനയമായി റതാഴിൽ കാർഡ് 
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ലഭയമാക്കണറമന്ന് അനുശാസിക്കുന്നു. കൂടാറത ക തയമായ ഇടദവളകളിൽ 
കാർഡ് റസൗജനയമായി പുതുക്കി നൽദകെതുമാണ്. റതാഴിലുെപ്പ് 
നിയമഗ്പകാരും റതാഴിൽ കാർഡ് കകവശും റവക്കാനുള്ള അധികാരും 
ഉടമകൾക്ക് മാഗ്തമാണ്, നിർവഹണ ഏജൻസിദയാ ദമറ്റുമാദരാ 
മറ്റുള്ളവദരാ കകവശും റവക്കുവാൻ പാടുള്ളതലല. 

 

വാർഡിതല തതാഴിലാളികൾക്ക് 2019-20  ാമ്പതീക വര്ട്ഷ്ും 
ഉപദയാഗിക്കുന്നതിനായി പുതിയ തതാഴില് കാർഡ് ലഭിച്ചിടുണ്ട്. എന്നാല് 
 ൗജനയമായി ലഭയമാദക്കണ്ട തതാഴില് കാർഡിന്  ദഫാദടാ എടുക്കുന്നതിനു 
ദവണ്ടി 100ര്ൂപദയാളും തതാഴിലാളികൾക്ക് തചലന് വന്നിടുതണ്ടന്നാണ 
തതാഴിലാളികദളാട്  ും ാര്ിച്ചദപ്പാൾ ലഭിച്ച വിവര്ും. 
തതാഴില്കാർഡ്പഞ്ചായതില്നിന്നുുംലഭിദക്കണ്ടതാതണന്നുും.അതിനായിതതാ
ഴിലാളികളില്നിന്ന്ഒര്ുര്ൂപദപാലുുംഈടാദക്കണ്ടത്ഇലലഎന്നുുംതതാഴിലാളിക
തളപറഞ്ഞുമന ിലാക്കി. 

 

2.തതാഴില്ആവശയതപ്പടാനുള്ളഅവകാശും 
 
റതാഴിൽ കാർഡുള്ള അവിേഗ്ദ്ധ കായിക റതാഴിൽ റെയ്യാൻ തയ്യാെുള്ള  
ഏറതാരു കുടുുംബത്തിനുും  ഓദരാ സാമ്പ്ത്തിക വർഷവുും 100 
േിവസറത്ത അവിേഗ്ധ കായിക റതാഴിലിന് അവകാശമുെ്, റതാഴിൽ 
ആവശയറപ്പട്ട്  അദപക്ഷ നൽകിയാൽ കകപ്പറ്റു രശീത് നൽകുകയുും 15 
േിവസത്തിനകും റതാഴിൽ  ലഭയമാക്കണറമന്നുും നിയമത്തിൽ 
ഗ്പതിപാേിക്കുന്നു. 

ഫയലില്  ൂക്ഷിച്ചിടുള്ള തതാഴില് അദപക്ഷകൾതക്കാപ്പും കകപ്പറ്റു ര് ീത് 
നല്കിയതിന്തറ തകൗണ്ടർ സ്ലിപ് കാണാൻ 
 ാധിച്ചിലല.ഈകകപറ്റുര് ീതിതനപറ്റിആർക്കുുംഅറിവുണ്ടായിര്ുന്നിലല 
.കകപറ്റുതര് ീതിന്തറആവശയകതതയകുറിച്ചുുംഗ്പാധാനയതതകുറിച്ചുുംതതാ
ഴിലാളികതളയുുംദമറ്റിതനയുുംപറഞ്ഞുമന ിലാക്കി. എന്നാല് തതാഴിലാളികൾ 
ആര്ുും തതാഴില് ആവശയമുള്ളദപ്പാൾ  ഡിമാൻഡ് നല്കാറിലല എന്ന് 
മന ിലാക്കാനായി 

 

3.തതാഴില് അനുവേിച്ചത്  ുംബന്ധിച്ച്; 

റതാഴിലുെപ്പ് നിയമഗ്പകാരും റതാഴിൽ ആവശയറപ്പട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ 15 
േിവസത്തിനകും റതാഴിൽ ലഭയമാക്കനറമന്നുെ്. വാർഡിറല 
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റതാഴിലാളികൾക്ക് റതാഴിൽ ആവശയമുള്ള സമയങ്ങളിൽ  അദപക്ഷ 
സമർപ്പിക്കുന്ന മുെയ്ക്ക്ക് 15 േിവസത്തിനകും റതാഴിൽ 
അനുവേിറക്കെതുെ്.  

 
,.തതാഴിലാളികളില്നിന്നുുംദചാേിച്ചുമന ിലാക്കാൻ ാധിച്ചതതാഴില്ആവശയ
തപ്പട്15േിവ തിനുള്ളില്തതാഴില്ലഭിക്കുന്നുണ്ട്എന്നാണ.കാർഷ്ികദമഖലക്ക്
ആവിശയമായതതാഴിലുകൾകൂടിനല്കണതമന്ന്അവർആവിശയുംഉന്നയിച്ചു. 

 

4.തതാഴിലിലലായ്മ ദവതനും; 
 

റതാഴില് ആവശയറപ്പട്ടുകഴിഞ്ഞാല് 15 േിവസത്തിനകുംറതാഴില് 
ലഭയമാക്കാത്തപക്ഷുംറതാഴിലിലലായ്ക്മദവതനുംലഭിക്കാന് അവകാശമുെ്. 
റതാഴില് ആവശയറപ്പട്ടതീയ്യതിമുതല് ആേയറത്ത30 േിവസുംകൂലിയുറട25% ( 
271 കൂലിഗ്പകാരും 67 രൂപ 75 കപസ) തുകയുുംതുടര്ട്ന്ന് 100 
േിവസറതാഴില്  പൂര്ട്ത്തിയാകുന്നതവറരയുള്ളേിവസങ്ങളില് 
കൂലിയുറട50%( 271കൂലിഗ്പകാരും 135 രൂപ 5 കപസ) 
തുകയുുംറതാഴിലാളികള്ക്കക്കലഭിക്കണും. 

തതാഴിലാളികളില്നിന്നുുംദചാേിച്ചുമന ിലാക്കാൻ ാധിച്ചതതാഴില്ആവശയ
തപ്പട്15േിവ തിനുള്ളില്തതാഴില്ലഭിക്കുന്നുണ്ട്എന്നാണ.പൂർതിയാക്കിയ
പണികളുതടഒന്നുുംദവതനുംനാളിതുവതര്ലഭിച്ചിടിലലഎന്നുുംമന ിലായി.തതാഴി
ലിലലായിമദവതനുംലഭിക്കുന്നതിനുള്ളനിയമനടപടികതളകുറിച്ച്തതാഴിലാളികൾ
ക്ക്യക്തമായധാര്ണഉണ്ടായിര്ുന്നിലല.തതാഴിലിലലായിമദവതനതതകുറിച്ച്തതാ
ഴിലാളികൾക്ക്നലലര്ീതിയില്അവദബാധുംഉണ്ടാക്കിതകാടുക്കാൻ ാധിച്ചു  . 

5.തഷ്ല്ഫ് ഓ് ദഗ്പാജക്റ്റ്റ്   ുംബന്ധിച്ച്; 

നിയമുംഅനുശാസിക്കുന്നഗ്പകാരുംറതാഴിലാളികൾക്ക്
റതാഴിൽകറെത്തുന്നതിനുുംആസൂഗ്തണുംറെയ്യുന്നതിനുമുള്ളഅവകാശുംഉെ്. 

തഷ്ല്ഫ്ഓ്ദഗ്പാജക്റ്ടിതനകുറിച്ച്യക്തമായധാര്ണആർക്കുുംതതന്നഉണ്ടായിര്ു
ന്നിലല.ദമറ്റ്നല്കുന്നനിർദേശഗ്പകാര്ുംആണതതാഴിലാളികൾതതാഴില്തചയ്തിര്ു
ന്നത്.തഷ്ല്്ഓ്ദഗ്പാതജക്റ്ടില്തതാഴിലാളികളുതടയുുംഉദേയാഗസ്ഥര്ുതടയുുംപ
ങ്കാളിതുംഉറപ്പ്ര്ുതുന്നതിനുള്ളനടപടികൾ ്ീകര്ിദക്കണ്ടതാണ.  

6.യാഗ്താ തചലന്  ുംബന്ധിച്ച്; 

റതാഴിലാളികൾക്ക് താമസ സ്ഥലത്തുനിന്നുും 5 കിദലാമീറ്റർ െുറ്റളവിൽ 
റതാഴിൽ ലഭിക്കുവാനുള്ള അവകാശമുെ്, ഗ്പസ്തതുത പരിധിക്കു പുെത്തു  



10 
 

റതാഴിൽ റെദയ്യെ സാഹെരയും ഉൊവുകയാറണങ്കിൽ യാതാ 
ബത്തയായി കൂലിയുറട 10% തുക നിലവിറല കൂലി ഗ്പകാരും  27 രൂപ 
10 കപസ ഗ്പവ ത്തി േിവസങ്ങളിൽ ലഭയമാക്കണും. ഓദരാ വാർഡിലുും 
കറെത്തിയിട്ടുള്ള ഗ്പവ ത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ച ദശഷും മാഗ്തദമ 
വാർഡിന് പുെത്തു റതാഴിലാളികൾക്ക് ഗ്പവ ത്തി അനുവേിക്കാൻ 
പാടുള്ളൂ. 

വാർഡിതല തതാഴിലാളികൾ 5 കിദലാമീറ്റർ പര്ിധിക്കപ്പുറും തതാഴിലുറപ്പ് 
ഗ്പവൃതി തചയ്യുന്നിലലഎന്ന്തതാഴിലാളികൾപറഞ്ഞു. 

 
7.ഗ്പവൃതി സ്ഥലതത  ൗകര്യങ്ങൾ   ുംബന്ധിച്ച്; 
 

റതാഴിലിടങ്ങളിൽ ലഭിദക്കെ അടിസ്ഥാന സൗകരയങ്ങളായ  ഗ്പഥമ 
ശുഗ്ശൂഷാ സുംവിധാനങ്ങൾ, വിഗ്ശമ സമയറത്ത തണൽ 
സൗകരയും,കുടിറവള്ളും, അപകട സാധയതയുള്ള ഗ്പവ ത്തികളിൽ 
ഏർറപ്പടുദമ്പ്ാൾ സുരക്ഷാ സാമഗ്രികൾ    എന്നിവ ദതാഴിലുെപ്പു 
നിയമഗ്പകാരും നിർവഹണ ഏജൻസി വഴി റതാഴിലാളികൾക്ക് 
സൗജനയമായി ലഭയമാദക്കെതുെ്. 
 

തതാഴിലിടങ്ങളില് തതാഴിലാളികൾക്കലഭയമാദക്കണ്ട  അടിസ്ഥാന ൗകര്യങ്ങളായ 
ഗ്പഥമ ശുഗ്ശൂഷ് കിറ്റ് ദമറ്റ് ദനര്ിട്ഗ്പാഥമികആദര്ാഗയത ന്ററില്നിന്നുും 
വാങ്ങുകയാണതചയ്യുന്നത്.പടുത,കയ്യുറകൾ,ബൂട്എന്നിവതതാഴിലാളികൾത
തന്ന ുംഘടിപ്പിക്കുകയാണ.അടിസ്ഥാന ൗകര്യങ്ങൾഎലലാുംപഞ്ചായതില്നിന്നല
ഭിദക്കണ്ടവആണന്നുതതാഴിലാളികൾതക്കഅറിന്നല്കി.എന്നാല്പഞ്ചയതില്
നിന്നുുംലഭിക്കാതതുതകാണ്ടാണതതാഴിലാളികൾതക്കഅടിസ്ഥാന ൗകര്യങ്ങൾ
 ്യുംകതണ്ടദതണ്ടിവര്ുന്നത്എന്ന്തതാഴിലാളികളില്നിന്ന്മന ിലാക്കാൻ ാ
ധിച്ചു 

 

8.ദവതനും ലഭയമാക്കുന്നത്  ുംബന്ധിച്ച്; 

റതാഴിലുെപ്പ് നിയമത്തിൽ ത ക്ഷൻ 3(2)ഗ്പകാരും മറർ ദൊള്ക്ക കാലാവധി 
കഴിഞ്ഞു 15 േിവസത്തിനകും റതാഴിലാളികളുറട എറക്കൗെിൽ കൂലി 
ലഭിക്കുവാൻ അവകാശമുെ്. 
 
ഗ്പസ്തതുത േിവ  പര്ിധിക്കുള്ളില് കൂലി ലഭിക്കാത  ാഹചര്യും  
ഓഡിറ്റ് കാലയളവില് ഉണ്ടായിടുണ്ട്, നിർവഹണ ഏജൻ ിയില് നിന്നുള്ള 
വീഴ്ചയതലലങ്കിലുും കൂലി കവകിയതിനുള്ള നഷ്ട പര്ിഹാര്ും ലഭിക്കുകദയാ 
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അതിനുദവണ്ടി തതാഴിലാളികൾ പര്ാതിതപ്പടുകദയാ തചയ്തിടിലല.ഉഷ് ,ഓമന 
,അലീന,എന്നിവർകൂലിലഭിക്കാതതാമ തതകുറിച്ച്പറയുകയുണ്ടായി.ദവ
തനവിതര്ണതിനുള്ളകാലതാമ തിനുള്ളനഷ്ടപര്ിഹാര്ുംലഭിക്കുവാനുള്ളഅ
വകാശതതകുറിച്ച്തതാഴിലാളികൾക്ക്യക്തമായധാര്ണഉണ്ടായിര്ുന്നിലല.ഇതി
തനകുറിച്ച്യക്തമായധാര്ണതതാഴിലാളികൾക്ക്നല്കി. 
 
8. പര്ാതി പര്ിഹാര്ും  ുംബന്ധിച്ച്; 

 
റതാഴിലുെപ്പുമായി ബന്ധറപ്പട്ട ഏറതങ്കിലുും കാരയത്തിൽ 
പരാതിയുൊകുന്ന പക്ഷും ആയത് ദരഖാമൂലും പഞ്ചായത്തിൽ 
പരാതിറപ്പടാവുന്നതാണ്, ഗ്പസ്തതുത പരാതികൾ സവീകരിച്ചു  
പരാതിക്കാരന് കകപ്പറ്റു രസീറ്റ് നൽകുകയുും പരമാവധി 7 േിവസ 
പരിധിക്കുള്ളിൽ അദനവഷിച്ചു പരാതിക്കാരന് മെുപടി നൽദകെതാണ്. 
പരാതികൾ അെിയിക്കുന്നതിനുള്ള ദടാൾ ഗ്ഫീ നമ്പ്ർ റപാതുജനങ്ങൾക്ക് 
കാണാവുന്ന രീതിയിൽ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിൽ ഗ്പേർശിപ്പിറക്കെതുെ് 
 
കാർഷ്ികദമഘലക്ക്ഊന്നല്നല്കുന്നതതാഴില്ലഭിക്കണതമന്നുും,ഗ്പായമായതതാ
ഴിലാളികൾഉള്ളതിനാല്തതാഴിലാളികൾകഠിനാധ്ാനുംകുറവുള്ളദജാലികൾനല്
കണതമന്നുുംതതാഴിലാളികൾഅഭിഗ്പായതപ്പടു.കൃതയമായിദവതനുംലഭിക്കുന്നിലല
എന്ന്തതാഴിലാളികൾതപാതുവായിഅഭിഗ്പായതപ്പടു. 
 
FILE DETAILS 
 

S
L 
N
O 

WORK 
CODE 

WORK NAME ESTIMA
TE 
AMT 

MAN 
DAY
S 
TAK
EN 

UNSKILL
ED 
WAGES 

SKILLE
D  
And 
MATERI
AL 
EXPEN
CE 

TOTAL 
EXPEN
CE 

1 
 

WC/346
134 

ഫാും ദപാെ് 
നിർമാണും  

105800 360 99360 2850 102210 

2 LD/3235
65 

തട്ട്തിരിക്കൽ 241600 717 197892 2850 200742 

3 LD/3186
41 
 

കജവദവലിനിർ
മാണും 

246600 865 238740 2850 241590 

4 WC/339
583 

 ദതാടു 
പുനരുദ്ധാരണും 

198400 513 141588 2850 144438 

5 LD/3379   തരിശു ഭൂമി 271300 934 257784 2850 260634 
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34 ക ഷി 
ദയാരയമാക്കൽ 

6 LD/3210
18  

  തരിശു ഭൂമി 
ക ഷി 

ദയാരയമാക്കൽ 

157100 524 144624 2850 147474 

7 LD/2426
20 

കജവദവലിനിർ
മാണും 

40651 584 161184 2850 164034 

8 LD/3360
27  

   തട്ട്തിരിക്കൽ 175200 562 155112 2850 157962 

9 LD/3244
15 

  തട്ട്തിരിക്കൽ 155200 342 94392 2850 97242 

10 LD/3210
27  

തരിശു ഭൂമി 
ക ഷി 

ദയാരയമാക്കൽ   

251500 452 124752 2850 127602 

11 LD/2426
19  

കജവദവലിനിർ
മാണും   

261500 922 254472 2850 257322 

 
12 

LD/ 
325573 

തരിശു ഭൂമി 
ക ഷി 

ദയാരയമാക്കൽ    

178608 565 155940 2850 158790 
 
 
 

 
 
13 

LD/3378
55      

തട്ട്തിരിക്കൽ 155400 506 139656 2850 158790 

14 LD/3235
72 

തരിശു ഭൂമി 
ക ഷി 
ദയാരയമാക്കൽ    

226700 622 171672 2850 142506 

15 LD/3258
89 

മണ്ണ് കയ്യാല 
നിർമാണും 

99200 343 94668 2850 97518 

16 LD/2426
18 

കജവദവലിനിർ
മാണും 

226700 673 189336 2850 188598 

17 LD/3371
97 

തട്ട്തിരിക്കൽ 165300 564 155664 2850 158514 

18 LD/3172
91 

കജവദവലിനിർ
മാണും 

196900 686 189336 2850 192186 

19 LD/3371
77 

മണ്ണ് കയ്യാല 
നിർമാണും 

147400 455 125580 2850 128430 

20 LD/3380
37 

തട്ട്തിരിക്കൽ 155400 452 122492 2850 125342 

21 LD/3186
42 

കജവദവലിനിർ
മാണും 

201900 642 173982 2850 176832 

22 LD/3234
46 

മണ്ണ് കയ്യാല 
നിർമാണും 

279099 894 242274 2850 245124 

23 LD/3235 തട്ട്തിരിക്കൽ 231700 806 222456 2850 225306 
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67 
24 LD/3280

51 
മണ്ണ് കയ്യാല 
നിർമാണും 

118900 378 104328 2850 107178 

25 LD/3235
66 

തട്ട്തിരിക്കൽ 157200 521 143796 2850 146646 

26 LD/3235
68 

തരിശു ഭൂമി 
ക ഷി 

ദയാരയമാക്കൽ    

256500 680 1876800 2850 190530 

27 336806 തട്ട്തിരിക്കൽ 
 

125550 417 115092 2850 117942 

 

ഫയല്പര്ിദശാധനയുമായി ബന്ധതപ്പട വിലയിര്ുതലുകൾ 

 

റതാഴിലുെപ്പ് പദ്ധതിയിൽ ഏററ്റടുക്കുന്ന ഗ്പവ ത്തികളുറട ഫയലുകളിൽ 
ഉൊയിരിദക്കെ ഗ്പധാനറപ്പട്ട 22 ദരഖകറള കുെിച്ച് വാര്ട്ഷിക മാറർ 
സര്ട്ക്കുലെിൽ ക തയമായ നിർദേശങ്ങൾ നല്കുന്നുെ്. 

ഫയല്തവര്ിഫിദക്കഷ്ൻഡീതറ്റയില്സ്ത 

 

1.കവർ ദപജ് 

 
ഒരുഗ്പവ ത്തിയുറടഅടിസ്ഥാനവിവരങ്ങൾഗ്പവ ത്തിഫയലിന്റെകവർദപ
ജിൽഉൾറക്കാള്ളിക്കന്നറമന്നുുംഅതിനായിഗ്പദതയകമാത കയുുംമാറർ 
സർക്കുലെിൽ നിർദേശിക്കുന്നുെ്.  

കവർദപജ് എ എും  ി  ഗ്പകാര്മുള്ളതായിര്ുന്നു.എസ്തആർനമ്പർഓഫ്ർക്ക് 
in approved shelf of work ന്പകര്ും എുംബുക്ക്നമ്പർ ആണ 
ദര്ഖതപ്പടുതിയിര്ിക്കുന്നത്.ജിപിസ്ത തലാദക്കഷ്ൻ, ജിദയാ ടാഗിുംഗ് ഓ് 
അ റ്റ്ഐഡി,തനയിുംഓ്ജിർസ്ത,നിദയാജകമണ്ഡലും,എന്നിവദര്ഖതപ്പടു
തിയിര്ുന്നിലല. 

 

2.തചക്ക് ലിസ്റ്റ് 

ഫയലിൽ 
ഉൾറകാള്ളിച്ചിട്ടുള്ളദരഖകളുറടദപജ്നമ്പ്ർദരഖറപ്പടുത്തിയറെക്കലിറ്ഫയ
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ലിൽ സൂക്ഷിദക്കെതുെ്, അതിനായിഗ്പദതയകമാത കയുുംമാറര്ട് 
സർക്കുലെിൽനിർദേശിക്കുന്നുെ്.   

പര്ിദശാധിച്ചഎലലാഫയലുകളിലുുംദപജ്നമ്പർദര്ഖതപ്പടുതിയതചക്കലിസ്റ്റ്കാ
ണാൻ കഴിഞ്ഞിലല. 

3.ആക്ഷൻ പ്ലാൻ ദകാപ്പി-   

പര്ിദശാധിച്ച27ഫയലുകളിലുുംആക്ഷൻപ്ലാൻദകാപ്പികാണാൻ ാധിച്ചിലല.പ
കര്ുംപദ്ധതിഗ്ഗാമ ഭഅഗീകര്ിച്ചറിദപ്പാർട് കാണാൻ കഴിഞ്ഞിലല 

 

4.ജനകീയ എസ്തറിദമറ്റ് 

 

സാധാരണക്കാരായ ഏറതാരാൾക്കുും മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ 
ഗ്പാദേശിക ഭാഷയിലുള്ള എറിദമറ്റ്,ഫയലിലുും ഗ്പവ ത്തി സ്ഥലത്തുും 
ലഭയമാദക്കെതുെ്. 

ഗ്പാദേശികഭാഷ്യിലുള്ളജനകിയഎസ്റ്റിദമറ്റ്കാണാൻ ാധിച്ചിലല.എസ്റ്റിദമ
റ്റ്ദകാപ്പിത കയുറില്നിന്ന്എടുതു ൂക്ഷിച്ചിടുണ്ട്.ദഗ്ഡായിങ്ആൻഡ്ഡിക 
ൻ,വർക്ക്ക റ്റ്മാപ്,എന്നിവകാണാൻ ാധിച്ചു.തതാഴിലാളികൾക്ക്മന ി
ലാകുന്നര്ീതിയില്ജാനകിയഭാഷ്യില്ഉള്ളഎസ്റ്റിദമറ്റ്ഉണ്ടാദവണ്ടതാണ.ഈ
ദര്ഖകളില് ാദങ്കതികഅനുമതിനല്കുന്നഎലലാഉേിദയാഗസ്ഥര്ുതടയുുംഒപ്പു,
തിയതി, ീല്എന്നിവകൃതയമായിദര്ഖതപ്പടുദതണ്ടതാണ. 

5. ാദങ്കതികാനുമതി-  

ഓദരാഗ്പവ ത്തിക്കുുംഗ്പദതയകുംതയ്യാൊക്കുന്നഎറിദമറ്റ്സാദങ്കതികവിേഗ്ധ
ര്ട്അടങ്ങുന്നകമ്മറ്റിപരിദശാധിച്ച്അുംരീകാരുംലഭിച്ചാൽമാഗ്തദമഗ്പവ ത്തി
ക്ക്അനുമതിനല്കാവൂ,ആയതിന്റെദകാപ്പിഫയലിൽ സൂക്ഷിദക്കെതുെ്. 

 ാദങ്കതികഅനുമതിലഭിച്ചതിന്തറദകാപ്പിഎലലാഫയലിലുും ൂക്ഷിച്ചിടുണ്ട്.  
ത ഗ്കടറിയുതടഒപ്പ് ീല്ഫഎന്നിവകാണാൻആതയങ്കിലുും.ഒപ്പിതനാപ്പുംഉള്ളതി
യതികാണാൻ ാധിച്ചിലലഇത്കൃതയമായികാദണണ്ടതാണ.ത കയുറില്നിന്നല
ഭിച്ചിടുള്ളദകാപ്പികൂടാതതഗ്ഗാമപഞ്ചായതില്നിന്നുള്ള ാദങ്കതികഅ
നുമതിയുതടതീര്ുമാനങ്ങൾഅടങ്ങിയദകാപ്പിയുുംകാണാൻ ാധിച്ചു. 

6.ഭര്ണാനുമതി-  

ഓദരാഗ്പവ ത്തിക്കുുംഗ്പദതയകുംതയ്യാൊക്കുന്നഎറിദമറ്റ്പരിദശാധിച്ച്ഗ്പ
സ്തതുതഗ്പവ ത്തികള്ക്കക്ക്ഭരണസമിതിയുറടഅുംരീകാരുംലഭിച്ചാൽമാഗ്തദമഗ്പ
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വ ത്തിക്ക്അനുമതിനല്കാവൂ,ആയതിന്റെദകാപ്പിഫയലിൽ 
സൂക്ഷിദക്കെതുെ്. 

 

ഭര്ണാനുമതിലഭിച്ചതിന്തറദകാപ്പിഎലലാഫയലിലുുംകാണാൻ ാധിച്ചു.  
അധികാര്ികളുതടഒപ്പ് ീല്ഫഎന്നിവകാണാൻ ാധിച്ചുഎന്നാല്.ഒപ്പിതനാപ്പും
ഉള്ളതിയതികാണാൻ ാധിച്ചിലലഇത്കൃതയമായിഉണ്ടാദവണ്ടതാണ. 

9.  കൺതവർജൻസ്ത  വിവര്ങ്ങൾ  

സര്ട്ക്കാരിന്റെഏറതങ്കിലുും വകുപ്പുകളുറട (വനുംവകുപ്പ്,ക ഷിവകുപ്പ്, 
മ രസുംരക്ഷണവകുപ്പ്...)പദ്ധതികള്ക്കറതാഴിലുെപ്പ്പദ്ധതിദയാറടാപ്പുംസും
ദയാജിച്ച്നടപ്പാക്കുകയാറണങ്കില്ആയതിന്റെദരഖകൾഫയലിൽസൂക്ഷിദക്ക
െതുെ്. 

 ുംദയാജിതപദ്ധതിയുമായിബന്ധതപ്പടഗ്പവർതനുംഈഓഡിറ്റ്കാലയളവി
ല്ഉണ്ടായിര്ുന്നിലല.ആയതിനാല്ഇത്ബാധകമലല. 

8.തതാഴില് അദപക്ഷ-  

റതാഴിൽ ആവശയറപ്പട്ടു റകാെ് വയ്ിരതമാദയാഗ്രൂപ്പാദയാ 
അദപക്ഷസമര്ട്പ്പിക്കുന്നതിനുഅന്നവൽമാറര്ട്സര്ട്ക്കുലെില്ഗ്പദതയകമാത ക
യിലുള്ളഅദപക്ഷാദഫാെുംറതാഴിലാളികള്ക്കക്കലഭയമാക്കാന്നിര്ട്ദേശിക്കുന്നുെ്
.ഇത്ഗ്പകാരുംകുെഞ്ഞത്14േിവസുംതുടര്ട്ച്ചയായിദജാലിറെയ്യുന്നതിന്അദപ
ക്ഷനല്ദകെതുെ്,ദജാലിആവശയമുള്ളകാലയളവിറലതീയതികൾഉൾറപ്പറട 
ഇതില്  ദരഖറപ്പടുത്തിനല്കുകയാണുദവെത്. 

വാർഷ്ികആനുവല്മാസ്റ്റർ ർക്കുലർഗ്പകാര്ുംനിർേിഷ്ടദഫാർമാറ്റിലുള്ളതു
ആയിര്ുന്നുഅദപക്ഷ.അദപക്ഷ മർപ്പിച്ചദപ്പാലഭിദക്കണ്ടര് ീത്ഒര്ുഫ
യലിലുുംകാണാൻകഴിഞ്ഞിലല 
.ഗ്ഫണ്ട്ഓഫീ ില്വഴിഡിമാൻഡ്നല്കിയതിന്തറനമ്പർഡിമാൻഡ്ദപ
പ്പറില്ഉണ്ടായിര്ുന്നിലല.തതാഴില് മർപ്പിച്ചതിയതിമാഗ്തമാണകാണാൻ ാ
ധിച്ചത്,തതാഴില്ആവശയമായാകാലയളദഗ്വഖതപ്പടുതിയിര്ുന്നു. 

.9.വർക്ക് അദലാദക്കഷ്ൻ 

അദപക്ഷലഭിക്കുന്നമുെയ്ക്ക്ക്ആവശയറപ്പട്ടതീയ്യതികളില്തറന്നറതാഴിലാളിക
റളമുന്രണനാഗ്കമത്തിലുള്ളഗ്പവ ത്തികളില്ഉൾറപ്പടുത്തുകയുുംമറര്ട്ദൊ
ള്ക്കതയ്യാൊക്കുന്നതിനുള്ളനടപടികള്ക്കക്ക്ശുപാര്ട്ശറെയ്യുകയുുംദവണും. 
ഗ്പസ്തതുതഗ്പവ ത്തിയില് ഉള്ക്കറപ്പട്ടവര്ട്ക്ക്ഈലിറിന്റെഅടിസ്ഥാനത്തില് 
മുന്കൂട്ടിവിവരങ്ങള്ക്ക നല്കുകയുുംദവണും. 
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തതാഴില്അനുവേിച്ചുതകാണ്ടുള്ളവർക്ക്അതലാദക്കഷ്ൻദര്ഖഎലലാഫയലിലുും
കാണാൻ ാധിച്ചു.പൂർണമായുുംപൂർതിയായര്ീതിയില്കാണാൻ ാധിച്ചതത
ങ്കിലുുംഅധികാര്ിയുതടദപര്ട്ഒപ്പ് ീല്, തിയതി എന്നിവ ഉണ്ടായിര്ുന്നിലല. 

 

10.മസ്റ്റര്ട് ദറാള് 

ഓദരാഗ്പവ ത്തിയിദലക്കുുംപഞ്ചായത്തില് നിന്നുുംനിർദേശിച്ചവരുറട  
ദപര്ട് വിവരങ്ങള്ക്ക ഉൾറപ്പടുത്തി ദലാക്ക് ദഗ്പാഗ്രാുംഓഫീസില് 
നിന്നുമാണ്ദഗ്പാഗ്രാുംഓഫീസര്ട് സാക്ഷയറപ്പടുത്തിയമറര്ട് ദൊള്ക്ക 
ദകാപ്പിപഞ്ചായത്തില് എത്തിക്കുന്നത്. പഞ്ചായത്തില് നിന്നുുംനിർവ്വഹണ 
ഉദേയാരസ്ഥന്സാക്ഷയറപ്പടുത്തുന്നമുെയ്ക്ക്ക്ഓദരാഗ്പവ ത്തിക്കുുംെുമതല
റപ്പടുത്തിയദമറ്റ്മാര്ട്ക്ക്മറര്ട് ദൊള്ക്ക കകമാൊവുന്നതാണ്. മറര്ട് 
ദൊള്ക്കഗ്പകാരുംഅനുവേിച്ചതീയ്യതികളില് മാഗ്തദമഗ്പസ്തതുതഗ്പവ ത്തിയില് 
ഏർറപ്പട്ടഅതാത്േിവസറത്തഒപ്പുകള്ക്കഓദരാറതാഴിലാളിയുറടയുുംദപരിനു
ദനറരയുള്ളകളങ്ങളില്ദരഖറപ്പടുത്താവൂ.ഓദരാേിവസവുുംപണിആരുംഭി
ക്കുന്നതിനുമുമ്പ്ുുംപണിപൂര്ട്ത്തിയായദശഷവുുംഓദരാഒപ്പുകള്ക്ക 
നിര്ട്ബന്ധമായുുംറതാഴിലാളികള്ക്ക ദരഖറപ്പടുറത്തെതുെ്.ദജാലിയില്   
ഹാജരാവാത്തവരുറടകളങ്ങള്ക്കദജാലിആരുംഭിദക്കെസമയുംകഴിഞ്ഞഉടറന
െുവന്നമഷിയുള്ളദപനറകാെ്അവധിദരഖറപ്പടുത്തുകയുുംറെയ്യണും. 
ആഴ്സൊവസാനുംഓദരാറതാഴിലാളിയുറടയുുംഹാജര്ട് ഗ്പകാരമുള്ളതുകകള്ക്ക 
ദരഖറപ്പടുത്തിഅവറരദബാധയറപ്പടുത്തിമറര്ട്ദൊളിറലഅവസാനറത്തകള
ത്തില് ഒപ്പവാങ്ങിറക്കൊതാണ്. തുടര്ട്ന്ന്മറര്ട് ദൊള്ക്ക 
സാക്ഷയറപ്പടുത്തിനിർവ്വഹണഉദേയാരസ്ഥര്ട്ക്ക്2േിവസത്തിനകുംകകമാദെ
ൊതാണ്.ഗ്പവ ത്തിസ്ഥലത്ത്മാറര്ട്ദൊള്ക്കസൂക്ഷിക്കാന്െുമതലയുള്ളദത്മ
റ്റിനാണ്. മറര്ട് ദൊള്ക്കപണത്തിനുതുലലയമായദരഖയാണ് 
,അതുറകാെുതറന്നഅതില്ഏറതങ്കിലുുംതരത്തിലുള്ളറവട്ടിത്തിരുത്തലുകള്ക്ക 
പാടിലലാത്തതാണ്. 

 

മാസ്റ്റർദറാൾപര്ിദശാേിച്ചദപ്പാൾLD/323565,എന്നവർക്ക്ദകാഡില്.ഷ്ാർതപനിും
ഗ്ചാർജില്ദര്ഖതപ്പടുതിയിര്ുന്നിലല.LD/318641,WC/339583തവടിതിര്ുതലുകൾ
കാണാൻ ാധിച്ചു. 
ഒര്ുദനര്ുംഒപ്പുഇടുന്നര്ീതിയാണകാണാൻ ാധിച്ചത്എന്നാല്േിവ വുുംര്ണ്ടു
ദനര്ുംഒപ്പുഇടുന്നര്ീതിപിന്തുടദര്ണ്ടതാണ.എലലാഫയലുകളിതലMUSTER 
ROLLകളില്ബന്ധതപ്പടഅധികാര്ികളുതടഒപ്പു ീല്എന്നിവകാണാൻ ാധിച്ചഎ
ന്നാല്ഒപ്പിദനാതടാപ്പുംതീയതികാണാൻ ാധിച്ചിലല.എുംബുക്ക്നമ്പർ,ദപജ്നമ്പർ
എന്നിവMUSTER ROLLകളില്ദര്ഖതപ്പടുദതണ്ടതാണ. 
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11.തമഷ്ർതമന്് ബുക്ക്- 

റതാഴിലുെപ്പിൽ ഉൾറപ്പടുത്തി റെയ്യുന്ന ഓദരാ ഗ്പവ ത്തിയുും 
ആരുംഭിക്കുന്നതിനു മുമ്പ്് തറന്ന ആവശയമായി വരുന്ന ഗ്പവ ത്തികളുറട 
ഗ്പാഥമിക അളവുകൾ സാദങ്കതിക വിേഗ്ധർ റമഷർറമന്റ് ബുക്കിൽ 
ദരഖറപ്പടുത്തണും, തുടർന്ന് ഗ്പവ ത്തിയുറട ഓദരാ മറർ ദൊൾ 
കാലാവധിയുും പൂർത്തിയാകുന്ന മുെയ്ക്ക്ക് റെയ്ക്ത ഗ്പവ ത്തികളുറട 
അളവുകൾ ദരഖറപ്പടുത്തി അത് ഗ്പകാരമുള്ള കൂലി 
ലഭയമാക്കുന്നതിനുള്ള തുടർ നടപടിക്ക് 
സമർപ്പിദക്കെതാണ്.ദരഖറപ്പടുത്തുന്ന ഓദരാ അളവുകളുും സാദങ്കതിക 
വിഭാരത്തിറല തറന്ന ഉയർന്ന തസ്തതികയിലുള്ള ഉദേയാരസ്ഥർ 
സാക്ഷയറപ്പടുത്തുകയുും അത് ഗ്പകാരും തയ്യാൊക്കുന്ന ബിലലുകൾ 
പഞ്ചായത്ത് റസഗ്കട്ടെി,ഗ്പസിഡന്റ് എന്നിവരുറട െുമതലയുള്ളവർ 
സാക്ഷയറപ്പടുത്തുകയുും റെദയ്യെതാണ്. 

 

എും ബുക്കില്വർക്ക് ദകാഡ് ഗ്പവർതിയുതട ദപര്ട് എന്നിവ ദര്ഖതപടുതി 
 ൂക്ഷിച്ചിടുണ്ട്.എുംബുക്കില്ഗ്പവർതിനടന്നിര്ിക്കുന്നവയക്തികളുതട 
വയക്തമായവിവര്ങ്ങൾദര്ഖതപ്പടുതിയിര്ുന്നു .എും ബുക്കില് ഓവർ ിയർ, A 
E, ത ഗ്കടറി, എന്നിവര്ുതട ഒപ്പ്  ീല് എന്നിവ 
ദര്ഖതപ്പടുതിയിര്ുന്നു.ഒപ്പിതനാപ്പുംതീയതികാണാൻകഴിഞ്ഞിലല.അധികാര്ികൾ
ഗ്ശദ്ധിദക്കണ്ടതാണ. 

.12.തമറ്റീര്ിയല് വാങ്ങുന്നതിനുള്ള  തീര്ുമാനും 

റതാഴിലുെപ്പിൽ ഏററ്റടുത്തു റെയ്യുന്ന ഗ്പവ ത്തികൾക്ക് ആവശയമായ 
സാധന സാമഗ്രികൾ വാങ്ങുന്നതുമായി ബന്ധറപ്പട്ട തീരുമാനങ്ങൾ 
എടുക്കുന്നതിനു പഞ്ചായത്ത് തലത്തിൽ റമറ്റിരിയൽ ദഗ്പാകയൂർറമന്റ്റ് 
കമ്മറ്റി രൂപീകരിദക്കെതുെ്, സാധനങ്ങൾ ആവശയമായി വരുന്ന 
ഗ്പവ ത്തികൾക്ക് ഗ്പസ്തതുത കമ്മറ്റി നൽകുന്ന അനുമതിയുറട ദകാപ്പി 
അതാത് ഫയലുകളിൽ സൂക്ഷിദക്കെതാണ്.സിറ്റിസണ് ഇൻഫർദമഷൻ 
ദബാർഡ് വാങ്ങുതിനുള്ള തീരുമാനങ്ങളുറട ദകാപ്പി  ഉൾപ്പറട  
ആവശയമുെ്. 

 

ഈഓഡിറ്റ്കാലയളവില്26ഫയലുകളിലുുംതമറ്റീര്ിയല് 
ആവശയമുള്ളഗ്പവർതനും ഉണ്ടായിര്ുന്നിലല.ആയതിനാല് ഗ്പസ്തതുത ദര്ഖ 
ഫയലില് ബാധകമലല. 
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13.പാടക്കര്ാർ , മ്മതപഗ്തും, നികുതി ര് ീതുകൾ. 

റതാഴിലുെപ്പ് പദ്ധതി ഗ്പകാരും  സവകാരയ വയ്ികളുറട ഭൂമി 
പാട്ടത്തിനു ഏററ്റടുത്ത് ഗ്പവ ത്തികൾ റെയ്യുകയാറണങ്കിൽ, സ്ഥലും 
ഉടമകളുമകൾക്ക് പാട്ടത്തുക നൽകിദയാ െറജ എൽ ജി ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് 
ലഭിക്കുന്ന ലാഭവിഹിതും നൽകിദയാ െസൗജനയമാദയാ  ക തയമായ 
കാലയളവിദലക്ക് അവർ സ്ഥലും വിട്ടുനൽകുും എന്നതിന് ദരഖാമൂലും 
ഉെപ്പു ലഭിച്ചാൽ മാഗ്തറമ ഗ്പസ്തതുത പെമ്പ്ിൽ റതാഴിലുെപ്പിലൂറടയുള്ള 
ഗ്പവ ത്തികൾ അനുവേിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. റജ എൽ ജി ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് 
ക ഷി ഗ്പവ ത്തി ഉൾപ്പറട ഏററ്റടുക്കുദമ്പ്ാൾ ഗ്പസ്തതുത ദരഖകൾ 
നിർബന്ധമാണ്.  

സവകാരയ വയ്ികളുറടദയാ റപാതുഭൂമിയിദലാ  പദ്ധതി 
നടപ്പാക്കുദമ്പ്ാൾ  ആസ്തതികളുറട േീർഘ കാല സുംരക്ഷണും 
ഉെപ്പുവരുതുന്നതിനായി ബന്ധറപ്പട്ടവരുറട  സമ്മത പഗ്തും, നികുതി 
രസീതുകൾ എന്നിവ ഫയലിൽ സൂക്ഷിദക്കെതാണ്. 

 

പര്ിദശാധിച്ചഗ്പവർതികളുതട26ഫയലുകളില്കര്ുംഅടച്ചര് ീതുവഴി 
യുള്ളഗ്പവർതികൾകാണാൻ ാധിച്ചു.എന്നാല് മ്മതപഗ്തുംപൂർതീകര്ണ
പഗ്തുംഎന്നിവഫയലില്കാണാൻ ാധിച്ചിലല..ഉടമയുതടസ്ഥലതുഗ്പവർതി
തചയ്യാനായുള്ളഅദപക്ഷയാണകാണാൻ ാധിച്ചത്. 

     14.ദവജ് ലിസ്റ്റ്  

ഓദരാ മറർ ദൊൾ ഗ്പകാരവുും പണി പൂർത്തിയാകുന്ന മുെയ്ക്ക്ക് 
ഗ്പസ്തതുത മറർ ദൊളിൽ പണി റെയ്ക്ത ഓദരാ റതാഴിലാളിയുറടയുും 
ഗ്പവ ത്തി േിവസങ്ങൾക്ക്  അനുസ തമായ ദവതനതിനുള്ള ലിറ് 
തയ്യാൊദക്കെതുെ്. അതുദപാറല തറന്ന സാധന സാമഗ്രികൾ 
ഉപദയാരിക്കുകയാറണങ്കിൽ അതിന്റെ ബിൽ ഗ്പകാരമുള്ള തുകയ്ക്ക്കുും 
ദവജ് ലിറ് തയ്യാൊക്കി ഗ്പസ്തതുത ദവജ് ലിറിന്റെ ദകാപ്പി അതാത് 
ഗ്പവ ത്തി ഫയലിൽ സൂക്ഷിദക്കെതാണ്. 

പര്ിദശാധിച്ച27ഫയലുകളിലുുംമസ്തദഗ്ടാൾഗ്പകാര്മുള്ളദവജ് ലിസ്റ്റ്  

,കാണാൻ ാധിച്ചു.എുംബുക്കില്കാണിച്ചിര്ിക്കുന്ന തുകയുുംദവജ് ലിസ്റ്റില് 
കാണിച്ചിര്ിക്കുന്ന തുകയുും ആനുപാതികുംആതണന്ന് ഉറപ്പുവര്ുതുകയുും 
തചയ്തു. 

15.ഫണ്ട് ഗ്ടാന് ർ ഓർഡർ. 
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തയ്യാൊക്കിയ ദവജ് ലിറ് ഗ്പകാരും റതാഴിലാളികൾക്കുും, ദമറ്റീരിയൽ 
റവെര്ട്മാർക്കുും അവരുറട ബാങ്ക്  അക്കൗെ് കളിദലക്ക് പണും 
അനുവേിച്ചാൽ അതിനുള്ള ദരഖയായ ഫെ് ഗ്ടന്സർ ഓർഡർ ദകാപ്പി 
അതാത് ഗ്പവ ത്തി ഫയലിൽ സൂക്ഷിദക്കെതാണ്. 

    
ഓഡിറ്റ്തചയ്തഗ്പവർതികളുതടഫയലില്എലലാുംതതന്നഫണ്ട്ഗ്ടാൻസ്തഫർദകാ
പ്പികാണാൻകഴിഞ്ഞു. 

  16. മൂന്ന്ഘടങ്ങളിതല ദഫാദടാകൾ 

റതാഴിലുെപ്പിൽ ഒരു ഗ്പവ ത്തി ആരുംഭിക്കുന്നതിനു മുമ്പ്ുും ഗ്പവ ത്തി 
നടന്നുറകാെിരിക്കുദമ്പ്ാഴുുംപൂർത്തിയായദശഷവുും3ദറജിലുള്ളദഫാദട്ടാക
ൾഎടുത്ത്തീയതിദരഖറപ്പടുത്തിസൂക്ഷിദക്കെതാണ്.ഫയലിൽ ദകാപ്പികൾ 
റവക്കുകയുും ദവണും. 

ഓഡിറ്റ് തചയ്ത ഗ്പവൃതികളുതട ഫയലുകളില് 
ഗ്പവർതിതുടങ്ങുദമ്പാൾ,നടന്നുതകാണ്ടിര്ിക്കുദമ്പാൾപൂർതിയായ 
ദഫാദടാഎന്നിങ്ങതന3ദഫാദടാകൾഉൾതപടുദതണ്ടതാണ.എന്നാല്പര്ിദശാ
ധിച്ച26ഫയലുകളിലുും2ദഫാദടാവീതുംകാണാൻ ാധിച്ചു. 

17.ഗ്പവർതിപൂർതീകര്ണ  ാക്ഷയപഗ്തും  

ഓദരാ ഗ്പവ ത്തിയുും ശരിയായ രീതിയിൽ പൂർത്തീകരിക്കുന്ന 
മുെയ്ക്ക്ക് മുഴുവൻ റെലവുകളുും ദരഖറപ്പടുത്തി ഗ്പവ ത്തി 
പൂർത്തീകരിച്ചു എന്ന്  അന്രീകരിച്ചുറകാെുള്ള സാക്ഷയപഗ്തും 
ഗ്പസ്തതുത ഗ്പവ ത്തിയുറട ഫയലിൽ സൂക്ഷിദക്കെതുെ്.  

ഓഡിറ്റ് തചയ്ത ഗ്പവൃതികളുതട ഫയലില്  ഗ്പവൃതി പൂർതീകര്ണ 
 ാക്ഷയപഗ്തും കാണാൻ  ാധിച്ചു.ഗ്പവർതി തുടങ്ങിയ 
തീയതി,അവ ാനിച്ചതീയതി,എന്നിവകൃതയമായികാണാൻകഴിഞ്ഞു.ബന്ധ
തപ്പടഅധികാര്ികളുതടഒപ്പ് ീല് ,തീയതിഎന്നിവ കാണാൻ  ാധിച്ചിലല.ഇവ 
കൃതയമായി ദര്ഖതപ്പടുതാൻ അധികാര്ികൾ ഗ്ശദ്ധിദക്കണ്ടതാണ. 

18.തമറ്റീര്ിയല് ബിലലുകൾ. 

റതാഴിലുെപ്പ് ഗ്പവ ത്തികൾക്ക് ഏറതങ്കിലുും സാധന ഘടകങ്ങൾ 
വിലയ്ക്ക്ക് വാങ്ങി ഉപദയാരിക്കുകയാറണങ്കിൽ ആയതിന്റെ 
വൗച്ചെുകൾ ബിലലുകൾ എന്നിവ അുംരീകരിച്ചു ഫയലിൽ 
സൂക്ഷിദക്കെതുെ്. 
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പര്ിദശാധിച്ച 27ഫയലിതലഗ്പവൃതികൾക്ക് material ഘടകങ്ങൾ 
ഉപദയാഗിചിടിലലാതതിനാല്ഈദര്ഖകൾകാണാൻ ാധിച്ചിലല.എന്നാല് ി
ഐബിവാങ്ങിയതിന്തറഇൻദവായ്സ്തബില്ഫകാണാൻ ാധിച്ചു. 

19.മസ്റ്റർ ദറാള് മൂതമന്റ്റ് സ്ലിപ്പ്. 

ഓദരാ മറർ ദൊളുും ലഭയമാകുന്ന മുെയ്ക്ക്ക് ഗ്പവ ത്തി ആരുംഭിച്ച 
തീയ്യതി, അവസാനിച്ച തീയ്യതി ,ഗ്പവ ത്തി സ്ഥലത്ത് നിന്ന് 
പഞ്ചായത്തിൽ തിരിറക ലഭിച്ച തീയ്യതി,ഡാറ്റ എൻഗ്ടി റെയ്ക്ത തീയ്യതി, 
റസഗ്കട്ടെി ,ഗ്പസിഡന്റ് എന്നിവർ അുംരീകരിച്ച് കൂലിക്ക് അനുമതി 
നൽകിയ തീയ്യതി എന്നിവ ഒപ്പുകൾ സഹിതും ദരഖറപ്പടുത്തുന്നതിനു 
ദവെിയുള്ള സ്ലിപ് ആണിത്.  റതാഴിലാളികൾക്ക് യഥാസമയും കൂലി 
ലഭയമാക്കുന്നതിൽ വീഴ്സെ വന്നിട്ടുറെങ്കിൽ എവിറട റവച്ചാറണന്ന് 
മനസിലാകുന്നതിനു സാധിക്കുന്ന രീതിയിലാണ്  ഈ ദരഖയിറല 
വിവരങ്ങൾ ഗ്കമീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. 

മാസ്റ്റർ  ർക്കുലർ ഗ്പകാര്ും നിർദേശിച്ചിടുള്ള ഗ്പസ്തതുത ദര്ഖ ഫയലില് 
 ൂക്ഷിച്ചിടുണ്ടായിര്ുന്നു,ഇതിദനാട്   മാനമായ ഫയല് നീക്കും-ടാക്കിുംഗ് 
ദഫാറവുുംകാണാൻ ാധിച്ചു.എന്നാല്ബന്ധതപ്പടഅധികാര്ികളുതട ീല്, 
ഒപ്പുുംതിയതിയുും ,കാണാൻ ാധിച്ചിലല 

20.ജിദയാടാതെട് ദഫാദടാ. 

BHUVAN ആപ്ലിദക്കഷൻ ഉപദയാരിച്ച് ഗ്പവ ത്തി സ്ഥലങ്ങളുറട 
അക്ഷാുംശും, ദരഖാുംശും എന്നിവ ദരഖറപ്പടുത്തിറക്കാെുള്ള ദഫാദട്ടാകൾ 
ഓദരാ ഗ്പവ ത്തിക്കുും ആവശയമാണ്, ഇതിന്റെ ദകാപ്പി ഫയലിൽ 
സൂക്ഷിദക്കെതാണ്. 

ഓഡിറ്റ് തചയ്ത ഗ്പവൃതികളുതട ഫയലുകളില്  ജിദയാടാതെട് ദഫാദടാ 
ദകാപ്പി 2 ഫയലുകളില് മാഗ്തദമ കാണാൻ  ാധിച്ചുള്ളു. എന്നാല് 
25ഫയലുകളില് ജിദയാടാതെട് ദഫാദടാ ദകാപ്പി കാണാൻ  ാധിച്ചിലല. 

21.ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്റ് റിദപ്പാർട് ദകാപ്പി  

ഗ്പവ ത്തികൾ ഓഡിറ്റിനു വിദധയമാക്കിയിട്ടുറെങ്കിൽ ഗ്പസ്തതുത 
ഗ്പവ ത്തിയുറട വിലയിരുത്തൽ വിവരങ്ങൾ ഉൾറക്കാള്ളുന്ന ഭാരും 
ദകാപ്പി എടുത്തു ഫയലിൽ സൂക്ഷിദക്കെതാണ്. 

ഓഡിറ്റ് തചയ്ത ഗ്പവൃതികളുതട ഫയലുകളില്ദ ാഷ്യല് 
ഓഡിറ്റ്റിദപ്പാർട് ദകാപ്പികാണാനായിലല.ദ ാഷ്യല്ഓഡിറ്റ്നടക്കുന്നത്ഇദപ്പാ
ഴാണ. 
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22.ക റ്റ് ഡയറി. 

മാറർ സർക്കുലർ ഗ്പകാരും ഉള്ള 21ദരഖകൂടാറത  സുംസ്ഥാന 
സർക്കാർ നിർദേശിക്കുന്ന സുഗ്പധാന ദരഖയാണ് കസറ്റ് ഡയെി. 
പദ്ധതിയുറട സുതാരയത,റതാഴിലാളികളുറട അവകാശങ്ങൾ, സാമൂഹയ 
പങ്കാളിത്തും, പദ്ധതി ആരുംഭ മീറ്റിുംഗ്, റതാഴിലിടങ്ങളിറല അപകടങ്ങൾ 
സുംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ,വിജിലൻസ്ത ആൻഡ് ദമാണിട്ടെിുംഗ് കമ്മറ്റി 
െിദപ്പാർട്ട് , സന്ദർശക കുെിപ്പുകൾ തുടങ്ങിയവ ദരഖറപ്പടുത്തുന്നതിനുും 
റതാഴിലിടങ്ങളിറല അടിസ്ഥാനസൗകരയങ്ങൾ,സിറ്റിസണ് ഇൻഫർദമഷൻ 
ദബാർഡ്  എന്നിവ ഗ്പവ ത്തി സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉെപ്പു വരുത്തുന്നുെ് 
എന്നതിനുമുള്ള ആധികാരിക ദരഖകൂടിയാണ് കസറ്റ് ഡയെി. 

പര്ിദശാധിച്ച27ഫയലുകളിലുുംക റ്റ്ഡയറികാണാൻ ാധിച്ചു.എന്നാല്കൂ
ടിക റ്റ്ഡയറിയില്ഉള്ളടക്കുംപൂർണ്ണമായിര്ുന്നിലല.തഗ്പാജക്റ്റ്റ്മീറ്റിുംഗില്എ
ൻജിനീയറുതടഒപ്പുും ീല്കാണാൻകഴിഞ്ഞിലല.വിഎും ിറിദപ്പാർടില്ബന്ധ
തപ്പടഅുംഗങ്ങളുതടഒപ്പ്കാണാൻ ാധിച്ചു.എന്നാല് യിറ്റില്ദപായനിർദേശ
ങ്ങൾഒന്നുുംകാണാൻ ാധിച്ചിലല.വിഎും ിഅുംഗങ്ങൾകൃതയമായിക റ്റുക
ൾ േർശിക്കുകയുുംദവണ്ടനിർദേശങ്ങൾനല്കുകയുുംഅകൈറ്റ്ഡയറില്ദര്
ഖതപ്പടുദതണ്ടതുമാണ. 

7 ര്ജിസ്റ്ററുകൾ  

റതാഴിലുെപ്പ് അനുബന്ധ വിവരങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് ഏഴ്സ രജിറെുകൾ 
പഞ്ചായത്തുകളിൽ ഉൊവണറമന്നു നിർദേശിക്കുന്നുെ്. 

 

30/10/2019 നു പര്ിദശാധനയ്ക്ക് വിദധയമാക്കിയദപ്പാൾപഞ്ചായതില് 
തതാഴില് കാർഡ് ര്ജിസ്റ്റർ, തതാഴില് അദപക്ഷാ ര്ജിസ്റ്റർ , ഗ്പവൃതി ര്ജിസ്റ്റർ 
,തമറ്റീര്ിയല് ര്ജിസ്റ്റർ, വർക്ക് ര്ജിസ്റ്റർ, ആസ്തതി ര്ജിസ്റ്റർ,ഗ്ഗാമ ഭ ര്ജിസ്റ്റർ  

കാലാനു ൃതമായി വിവര്ങ്ങൾ ദചർത് കണ്ടു. 
 
 
 
 

1.തതാഴില് കാർഡ് ര്ജിസ്റ്റർ . 

റതാഴിൽ കാർഡിനുള്ള അദപക്ഷ,കാർഡ് അനുവേിച്ച വിവരങ്ങൾ 
എന്നിവ ദരഖറപ്പടുത്തുന്നതിനുള്ള രജിറർ ആണിത്, ഗ്പസ്തതുത 
വിവരങ്ങൾ യഥാസമയും ദരഖറപ്പടുത്തി സൂക്ഷിദക്കെതാണ്. 
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2.ഗ്ഗാമ ഭ ര്ജിസ്റ്റർ . 

റതാഴിലുെപ്പുമായി ബന്ധറപ്പട്ട ഗ്രാമസഭകൾ ,ദയാരങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ 
ദരഖറപ്പടുത്തുന്നതിന് വാർഡ് തലത്തിൽ ഗ്പദതയക ഗ്രാമസഭാ രജിറർ 
സൂക്ഷിദക്കെതാണ്. 

 

2018-19 
 ാമ്പതികവർഷ്തിതലമഹാത്മാഗാന്ധിദേശീയതതാഴിലുറപ്പ്പദ്ധതിയുതട 
2ആുംവാർഡിന്തറഒന്നാുംഅർദ്ധവാർഷ്ികദ ാഷ്യല്ഓഡിറ്റ്ഗ്ഗാമ ഭ 
ഗവൺതമന്്  കഗ്ടബല് LP  സ്തകൂൾ   അര്ിവിളും ചാലില് തവച്ച്  19/11/18 
തീയതിയില്വാർഡ് തമമ്പർ തക പി  ുദര്ഗ്ന്ദൻ-ൻതറ  അധയക്ഷതയില് 
നടതതപ്പടതായി കാണുവാൻ  ാധിച്ചു. 24 അുംഗങ്ങൾപതങ്കടുതു. 2018 
ഏഗ്പില്മുതല്ത പ്റ്റുംബർവതര്യുള്ളഎസ്റ്റിദമറ്റ്തുക,  തതാഴില്േിനങ്ങൾ,  
ആയുധവാടക,  ലഭിച്ചിര്ിക്കുന്നദവതനും, ആതക തചയ്ത പണികൾ, 
നഷ്ടതപ്പടുതിയ പണികൾ എന്നിവതയലലാുംചർച്ചതചയ്തതായി 
കാണുവാൻ ാധിച്ചു.2020-
21 ാമ്പതികവർഷ്തിതലദലബർബഡ്ജറ്റ്ഗ്ഗാമ ഭ 02-10-19 വാർഡ്തമമ്പർ 
തക പി  ുദര്ഗ്ന്ദൻ-ൻതറ  അധയക്ഷതയില് മാങ്ങാതതാടി ആപ്
ദകാ ില്തവച്ച്നടന്നതായികാണുവാൻ ാധിച്ചു.അതില് 
24അുംഗങ്ങൾപതങ്കടുതതായുും. അധയക്ഷൻതറ ഒപ്പ്കാണുവാൻ ാധിച്ചിലല. 
എന്നാല് ദകാഡിദനറ്ററുതട ദപര്ുും ഒപ്പുും ഉണ്ടായിര്ുന്നു.  

ര്ണ്ടാും വാർഡ്ആക്ഷൻപ്ലാനില്ഉൾതക്കാള്ളിച്ചുള്ളഗ്പവർതികൾ 

* ദറാഡ് ദകാൺഗ്കീറ്റ്  

*കദമ്പാസ്റ്റ് പിറ്റുകൾ  

*മഴക്കുഴി  

*നടപ്പാതകൾ 

 * ുംര്ക്ഷണ ഭിതികൾ 

*തടുതിര്ിക്കല് 

 

തുടങ്ങിയ40ഗ്പവർതികൾആക്ഷൻപ്ലാനില്ഉൾതക്കാള്ളിച്ചിടുള്ളതായികാണു
വാൻ ാധിച്ചു. 
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3. തതാഴില് അദപക്ഷാ ര്ജിസ്റ്റർ  

റതാഴിൽ ആവശയറപ്പട്ടുകഴിഞ്ഞു ലഭിക്കുന്ന അദപക്ഷകളുറട വിവരങ്ങളുും 
അതുഗ്പകാരും അവർക്ക് റതാഴിൽ അനുവേിച്ചതിന്റെ വിവരങ്ങളുും  
ഗ്പസ്തതുത രജിറെിൽ ദരഖറപ്പടുത്തി റവദക്കെതാണ് 

2018-19 തലഓഡിറ്റ്പീര്ിയഡിതലഅവ ാനമായിദര്ഖതപ്പടുതിഇര്ിക്കുന്നത്  
23/8/18 തീയതിതലവർക്ക്ദകാഡ് :- LD/243246  ദജാബ്കാർഡ്നമ്പർ  : 031/823, 
ദജാൺദജാ ്, മുസ്തദഗ്ടാൾനമ്പർ - 11283-11288 
എന്നാഡിമാൻഡ്ഡീതറ്റയില്സ്തആണകാണുവാൻകഴിഞ്ഞത്. 

 

4.ഗ്പവൃതി ര്ജിസ്റ്റർ . 

റതാഴിലുെപ്പിൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന ഗ്പവ ത്തികളുറട വിവരങ്ങൾ യഥാസമയും 
ഗ്പസ്തതുത രജിറെിൽ ദരഖറപ്പടുറതൊതാണ്. 

ഗ്പവൃതി ര്ജിസ്റ്റർ ര്ജിസ്റ്റർപര്ിദശാധിച്ചദപ്പാൾ  2018-19 
ഓഡിറ്റ്പീര്ിയഡിതലവർക്കുകളുതടവിശോുംശങ്ങൾകാണാനായി. ആതക  
248വർക്കുകളുതടവിശോുംശങ്ങൾദര്ഖതപ്പടുതിയിടുണ്ടായിര്ുന്നു 

5.ആസ്തതി ര്ജിസ്റ്റർ  

റതാഴിലുെപ്പ് പദ്ധതിയിലൂറട സ ഷ്ട്ടിച്ചിട്ടുള്ള ആസ്തതികൾ സുംബന്ധിച്ച 
വിവരങ്ങൾ,സ്ഥലും,ആസ്തതിയുറട സവഭാവും,നിലനിർത്തുന്ന കാലയളവ് 
തുടങ്ങിയവ  ഗ്പസ്തതുത രജിറെിൽ ദരഖറപ്പടുറതൊതാണ്. 

488assetidകൾഈഓഡിറ്റ്പീര്ിയഡില്കാണാൻ ാധിച്ചു.അവ ാനുംദര്ഖതപ്പ
ടുതിയവർക്ക്LD/337177,27/03/19,മൺകയ്യാലനിർമ്മാണുംഅര്ിവിളച്ചാല്വള്ള
തില് വദള്ളാതില്ഭാഗും,  455(persondays), 125580(unskilled  labour, ) 

6.പര്ാതി ര്ജിസ്റ്റർ . 

റതാഴിലുെപ്പ് പദ്ധതിയുമായി ബന്ധറപ്പട്ട ഏതു പരാതിയുും 
വാക്കാദലാ,ദരഖാമൂലദമാ ലഭിക്കുകയാറണങ്കിൽ നിർവ്വഹണ ഏജൻസി 
പരാതി രജിറെിൽ ദരഖറപ്പടുത്തുകയുും നിർബന്ധമായുും കകപ്പറ്റു രസീത് 
പരാതിക്കാരന് നൽകുകയുും ദവണും . പരാതിയുറട തുടർനടപടികളുും 
ക തയമായി രജിറെിൽ ദരഖറപ്പടുറതെ്താണ്.ഓദരാ സാമ്പ്ത്തിക 
വർഷവുും രജിറർ ദലാസ്ത റെയ്ക്തു റസഗ്കട്ടെി സാക്ഷയറപ്പടുത്തുകയുും 
തുടർ കാലയളവിദലക്ക് അുംരീകരിക്കുകയുും ദവെതാണ്. 
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2018-19 ഓഡിറ്റ്പീര്ിയഡില്പര്ാതികൾഒന്നുുംകാണാൻ ാധിച്ചിലല. 
.പര്ാതിതര്ജിസ്റ്ററില്അവ ാനമായിദര്ഖതപ്പടുതിയിര്ുന്നത്26/04/2017ല്ചാ
ണ്ടിദതാമസ്തഅലാനിക്കല്എന്നവയക്തിയുതടപര്ാതിആണ. 

 

7.തമറ്റീര്ിയല് ര്ജിസ്റ്റർ . 

റതാഴിലുെപ്പിൽ ഏററ്റടുക്കുന്ന ഗ്പവ ത്തികളുറട ഭാരമായി വരുന്ന സാധന 
സാമഗ്രികളുറട വാങ്ങൽ തീരുമാനും,ഉപദയാരും,നീക്കിയിരിപ്പ്,റെലവുകൾ 
എന്നിവ സുംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ മുഴുവനുും ഗ്പസ്തതുത രജിറെിൽ 
ദരഖറപ്പടുദത്തെതാണ്. 

ഓഡിറ്റ്തചയിതകാലയളവില്തമറ്റീര്ിയല്സ്തഉപദയാഗിച്ചുള്ളവർക്ക്ഒന്നുുംത
തന്നഉണ്ടായിര്ുന്നിലല.29/11/2018വതര്യുള്ള ിഐബിവാങ്ങിയതിന്തറവിവര്
ങ്ങൾആണകാണാൻകഴിഞ്ഞത്. 

  

.ചികില് ാ  ഹായും  ുംബന്ധിച്ച്; 

റതാഴിലുെപ്പ് ദജാലിക്കിറട റതാഴിലാളികൾക്ക് ഏറതങ്കിലുും തരത്തിലുള്ള 
അപകടും സുംഭവിച്ചു ദപാവുകയാറണങ്കിൽ റതാഴിലുെപ്പ് നിയമത്തിറല 
റഷഡയൂൾ 2(5)ഗ്പകാരവുും അദ്ധയായും 9 റല പരാമർശങ്ങളുറട 
അടിസ്ഥാനത്തിലുും െികിൽസാ റെലവുകളുറട ദരഖകൾ സമർപ്പിക്കുന്ന 
മുെയ്ക്ക്ക്  ഗ്പസ്തതുത തുക മുഴുവനുും നിർവഹണ ഏജൻസി വഴി 
റതാഴിലാളികൾക്ക് അനുവേിച്ചു റകാടുദക്കെതാണ്.  

 

ര്ണ്ടാും വാർഡിതല തതാഴിലാളികൾക്ക് ഓഡിറ്റ് കാലയളവില് 
തതാഴിലിടങ്ങളില് വച്ചുണ്ടായ അപകടങ്ങൾക്ക് ചികില്  ദതദടണ്ട 
 ാഹചര്യും ഉണ്ടായിടിലല എന്നാണ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് 
.പണിസ്ഥലതുതവച്ച്എതതങ്കിലുുംതര്തില്അപകടങ്ങൾതതാഴിലാളികൾക്റ് 
ഉണ്ടായാല്അതിന്തറവിവര്ങ്ങൾബന്ധതപ്പടവാർഡ്തമമ്പതറയുുംപഞ്ചായതു
അധികാര്ികതളയുുംഅറിയിദക്കണ്ടതാതണന്നുുംകൂടാതത യിറ്റില്ഉണ്ടായിര്ുന്ന
തതാഴിലാളികളുതട ാക്ഷയപഗ്തുംവാദങ്ങണ്ടാതാതണന്നുുംചികില്  
 മയതുലഭിച്ചബിലലുകൾകകവശും ൂക്ഷിദക്കണ്ടതാതണന്നുതമറ്റിനുുംതതാഴി
ലാളികൾക്കുുംനിർദേശുംനല്കി 

   

പദ്ധതി ആര്ുംഭ മീറ്റിുംഗ്; 
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റതാഴിലുെപ്പ്നിയമുംറഷഡയൂള്ക്ക22ഗ്പകാരുംഒരുപദ്ധതിആരുംഭിക്കുന്നതിനുമുമ്പ്്പ
ദ്ധതിറയകുെിച്ചുള്ളമുഴുവന്കാരയങ്ങളുുംഅതായത്അനുവേിച്ചഗ്പവ ത്തിേിന
ങ്ങള്ക്ക,ഓദരാറതാഴിലാളിയുുംറെദയ്യെഅളവുകള്ക്ക,രുണനിലവാരുംഉെപ്പുവരു
ത്തുന്നതിനുള്ളസാദങ്കതികഅെിവുകള്ക്കഎന്നിവക തയമായിറതാഴിലാളികറള
യുുംരുനദഭാ്ാക്കറളയുുംദബാധയറപ്പടുറത്തെതുെ്.അതിനായിബന്ധറപ്പട്ടനി
രവഹണഉദേയാരസ്ഥന്റെയുുംവാര്ട്ഡ് റമമ്പ്ര്ട്,സാദങ്കതികവിേഗ്േര്ട് 
എന്നിവരുറടസാന്നിധയത്തില്ഏറതന്കിലുുംറപാതുഇടങ്ങളിദലാ,റതാഴിലിട
ത്തുവദച്ചാമീറ്റിുംരവിളിച്ചുദെര്ട്ക്കുകയുുംകാരയങ്ങള്ക്കവിശേീകരിക്കുകയുുംപറങ്ക
ടുത്തവരുറടവിവരങ്ങള്ക്ക കസറ്റ്ഡയെിയിറലദഗ്പാജക്റ്റ്റ്മീറ്റിുംഗ്ദപജില് 
ദരഖറപ്പടുത്തുകയുുംറെദയ്യെതുെ്. 

 

തതാഴില്ഗ്പവർതിആര്ുംഭിക്കുുംമുൻപ്ബന്ധതപ്പടഅധികാര്ികളുുംദമറ്റുുംഅദത
േിവ ുംനടദക്കണ്ടഗ്പവർതികതളകുറിച്ചുുംപറഞ്ഞുതകാടുകാറുണ്ട്എന്നുുംഎ
ലലാതതാഴിലാളികളുുംപതങ്കടുക്കാറുണ്ട്എന്നുുംഅറിയാൻ ാധിച്ചു 
.ദമറ്റിന്തറനിർദേശഗ്പകാര്ുംഉള്ളഗ്പവർതികൾആണതചയ്യുന്നത്എന്ന്ഫീല്
ഡ്പര്ിദശാധനക്ക്ദപായദപ്പാ ടീുംഅുംഗങ്ങതള തതാഴിലാളികൾഅറിയിച്ചു. 

വിജിലൻസ്ത ആൻഡ് ദമാണിടറിുംഗ് കമ്മറ്റി 

ഓദരാ വാർഡിറലയുും ഗ്പവ ത്തികൾ രുണകരമായ രീതിയിൽ 
നടക്കുന്നുറെന്നു ഉെപ്പു വരുത്തുന്നതിനുും റമച്ചറപ്പടുത്തുന്നതിന് 
ആവശയമായ നിർദേശങ്ങൾ റതാഴിലാളികൾക്കുും നിർവഹണ 
ഏജൻസിക്കുും നൽകുന്നതിനുമായി വാർഡിറല റപാതുഗ്പവർത്തകറര 
ഉൾറപ്പടുത്തി ഒരു വിജിലൻസ്ത ആൻഡ് ദമാണിട്ടെിുംഗ് കമ്മറ്റി ഓദരാ 
സാമ്പ്ത്തീക വർഷവുും ഉൊദക്കെതാണ്. വാർഡിൽ പട്ടിക ജാതി പട്ടിക 
വർഗ വിഭാരത്തിറല സന്നദ്ധഗ്പവർത്തകർ ഉറെങ്കിൽ നിർബന്ധമായുും 
ഗ്പസ്തതുത കമ്മറ്റിയിൽ അുംരങ്ങൾ ആദക്കെതാണ്. ഓദരാ ഗ്പവ ത്തിയുും 
സന്ദർശിച്ചു  വിലയിരുത്തി കസറ്റ് ഡയെിയിറല വിജിലൻസ്ത ആൻഡ് 
ദമാണിട്ടെിുംഗ് കമ്മറ്റി െിദപ്പാർട്ടിൽ ദരഖറപ്പടുറതെതാണ്. 

ഓഡിറ്റ് കാലയളവിതല ഗ്പവൃതികൾ  ന്ദര്ട്ശിക്കുന്നതിലുും 
വിലയിര്ുതുന്നതിനുും വിജിലൻസ്ത ആൻഡ് ദമാണിടറിുംഗ് 
കമ്മറ്റിയിതലഅുംഗങ്ങളുതട ഇടതപടല് ഉണ്ടാവാറിലല എന്നാണു 
തതാഴിലാളികളില് നിന്നുും ലഭിച്ച വിവര്ും. ക റ്റ് ഡയറിയില് ഒപ്പിടു 
നല്കുന്നതിന് തതാഴിലാളികൾ കമ്മറ്റി അുംഗങ്ങളുതട കകവശും ക റ്റ് 
ഡയറിയിഎതിക്കാറാണപതിന്.വർക്റ്നടക്കുദമ്പാൾവിഎും ിഅുംഗങ്ങൾ
ക റ്റില്ദപാകുകയുുംദവണ്ടനിർദേശങ്ങൾനല്കുകയുുംഅത്റിദപ്പാർടില്ഉ
ൾതപ്പടുതുകയുുംതചദയണ്ടതാണ 
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 ന്ദർശക കുറിപ്പ്  

റതാഴിലുെപ്പ് ഗ്പവ ത്തി സ്ഥലങ്ങൾ ഏറതാരാൾക്കുും സന്ദര്ട്ശിക്കാ 
വുന്നതുും എറിദമറ്റ് ഉൾപ്പറട പരിദശാധിക്കവുന്നതുമാണ്.ഗ്പസ്തതുത 
ഗ്പവ ത്തിയിദേലുള്ള സന്ദർശകരുറട അഭിഗ്പായങ്ങൾ കസറ്റ് ഡയെിയിറല 
സന്ദർശക കുെിപ്പിൽ ദരഖറപ്പടുത്താനുും അവകാശമുെ്. അതുറകാെ് 
തറന്ന എലലാ ഗ്പവ ത്തി സ്ഥലങ്ങളിലുും കസറ്റ് ഡയെി നിർബന്ധമായുും  
സൂക്ഷിക്കണും. 

ഓഡിറ്റ് തചയ്ത ഗ്പവൃതികളുതട   ന്ദർശക കുറിപ്പില് 
ബന്ധതപ്പടഅധികാര്ികൾ ഗ്പവൃതി സ്ഥലo  ന്ദർശിച്ചതായി ദര്ഖതപ്പടുതി. 

.ദറാസ്ത ഗാർ േിവസ്ത . 

റതാഴിലുെപ്പുമായി ബന്ധറപ്പട്ട അവകാശങ്ങൾ കടമകൾ എന്നിവയിൽ 
റതാഴിലാളികൾക്ക് അവദബാധും ഉൊക്കുന്നതിനുും റതാഴിലുെപ്പുമായി 
ബന്ധറപ്പട്ട ഗ്പശ്നങ്ങൾ െർച്ച റെയ്യുന്നതിനുും ദവെി വർഷത്തിൽ  
ഒരുേിവസും നിർവഹണ ഏജൻസി റതാഴിലാളികൾക്ക് ലാസ്ത 
സുംഘടിപ്പിറക്കെതാണ്. 

തതാഴിലാളികളില് നിന്നുും ലഭിച്ച വിവര്തിന്തറ അടിസ്ഥാനതില് 
തതാഴിലുറപ്പുമായി ബന്ധതപ്പട ദറാസ്ത ഗാർ േിവസ്തഇതുവതര്നടതിയിടിലല 
എന്നാണ മന ിലായിടുള്ളത്. 

 ിറ്റി ൺ ഇന്ഫര്ട്ദമഷ്ൻ ദബാര്ട്ഡ്. 

 

റതാഴിലുെപ്പ്പദ്ധതിയുറടസുതാരയതഉെപ്പുവരുത്തുന്നതിനായിറതാഴിലുെപ്പില് 
ഏററ്റടുത്തുറെയ്യുന്നറപാതുഗ്പവ ത്തികള്ക്ക ആരുംഭിക്കുന്നതിനുമുമ്പ്് 
ഗ്പാദേശികഭാഷയിലുള്ളപദ്ധതിവിവരങ്ങക്റ് അടങ്ങിയദബാര്ട്ഡ് 
ഗ്പവ ത്തിസ്ഥലങ്ങളില് റപാതുജനങ്ങള്ക്കക്ക്കാണാവുന്നരീതിയില് 
നിര്ട്ബന്ധമായുുംസ്ഥാപിക്കണും 

 ന്ദർശിച്ചഗ്പവർതിസ്ഥലങ്ങളില്എലലായിടതുും ിറ്റി ൺഇൻഫർദമഷ്ൻ
ദബാർഡ്കാണാൻ ാധിച്ചു.പണിതുടങ്ങുന്ന മയുംതതന്ന ിറ്റി ൺഇൻഫർദമ
ഷ്ൻദബാർഡ്സ്ഥാപിക്കാനുള്ളനടപടികൾപഞ്ചായത് ്ീകര്ിച്ചിടിലല.. 
വർക്ക്പൂർതിയായതിനുദശഷ്ുംമാഗ്തമാണ ിഐബിവർക്ക്ക റ്റില്എതി
ക്കാറുള്ളതതന്നുതതാഴിലാളികൾപറഞ്ഞു.പര്ിദശാധിച്ചഎലലാസ്ഥലതുും ിഐ
ബിപൂർണ്ണമായര്ീതിയില്കാണാൻ ാധിച്ചു. 
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WORK SITE 

ഗൂഗിൾജിദയാഗ്ടാക്കറില്ദര്ഖതപ്പടുതിയവിവര്ങ്ങൾ 

 

 

                                വാർഡ്-2 

 

 

Field verification details 

 

1.  LD/321018- തര്ിശു ഭൂമി കൃഷ്ി ദയാഗയമാക്കല്  
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          START DATE  - 09/10/2018 

END DATE – 29/10/2018 

MBOOK NO - 926-18/19 

           MUSTER ROLL NO- 15154-157,16614-617,16618-620 

 

വിലയിര്ുതലുകൾ 

വാർഡിതല  തതാഴിലാളികൾക്ക് 524തതാഴില്േിനങ്ങൾനല്കുവാൻ  ാധിച്ചു.  
എും ബുക്കില് ദര്ഖതപ്പടുതിയ ഗ്പകാര്ും തപാതുവായ പറമ്പില് ബീൻസ്ത, 
ഏലും ,തുടങ്ങിയ കൃഷ്ികൾ തചയ്തതായി കാണാൻ  ാധിച്ചു . ിറ്റി ൺ 
ഇൻഫർദമഷ്ൻ ദബാർഡ് കാണാൻ  ാധിച്ചു അത് പൂർണ്ണും ആയിര്ുന്നു. 

 

2. LD/323572 -തര്ിശു ഭൂമി കൃഷ്ി ദയാഗയമാക്കല്  

          START DATE :06/11/18 

                END DATE :26/11/18 

                M BOOK NO:999/2018-2019 

                MUSTER ROLLNO :19630-633, 22053-056 

വിലയിര്ുതലുകൾ 

വാർഡിതല തതാഴിലാളികൾക്ക്622തതാഴില്േിനങ്ങൾനല്കാൻ ാധിച്ചു. എും 
ബുക്കില് ദര്ഖതപ്പടുതിയ ഗ്പകാര്ും തപാതുവായ പറമ്പില് ബീൻസ്ത, ഏലും 
,തുടങ്ങിയ കൃഷ്ികൾ തചയ്തതായി കാണാൻ  ാധിച്ചു  ിറ്റി ൺ 
ഇൻഫർദമഷ്ൻ ദബാർഡ് കാണാൻ  ാധിച്ചു അത് പൂർണ്ണും ആയിര്ുന്നു  

ദ ാമൻ കുമാര്ൻ എന്ന തതാഴിലാളിയുതട സ്ഥലതു (30,15.07,18) എന്നീ 
അളവില് തര്ിശു ഭൂമി കൃഷ്ി ദയാഗയമാക്കിയത് കാണാൻ  ാധിച്ചു. 
കുര്ുമുളക്റ് ,ഏലും, തുവര്, ദചാളും, എന്നിവ കൃഷ്ി തചയ്തതായി 
കണ്ടു. ിറ്റി ൺ ഇൻഫർദമഷ്ൻ ദബാർഡ്  സ്ഥാപിച്ചിടുണ്ട്. ദബാർഡ് 
പൂർണും ആയിര്ുന്നു 

 

3. LD/336027   തടുതിര്ിക്കല് അര്ിവിളുംച്ചാല് വടകര് തടതില് ഭാഗും 
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         START DATE:14/03/19 

              END DATE:27/03/2019 

              M.BOOK NO:1884/18-19 

               MUSTER ROLL NO:40283-88, 40485-90, 

  വിലയിര്ുതലുകൾ    

തടുതിര്ിക്കല് അര്ി വിളുംച്ചാല് വടകര് തടതില് ഭാഗമായിര്ുന്നു 
 ന്ദർശിച്ചത് . ബിദനായ്(256) തടല്മകലജു (258) ദജാ ് (257) ചിന്നമ്മ(258) 
എന്നി വയക്തികളുതട പുര്യിടങ്ങളിലായാണ തതാഴില് തചയ്തിര്ിക്കുന്നത്. 
തടല്മ ദജാ ് എന്നി വയക്തികളുതട പുര്യിടങ്ങളില് തതാഴിലാളികൾക്ക് 
തതാഴില് തചയ്യാൻ േൂര്ും കൂടുതല് ഉള്ളത്  ഉടൻ തതാഴിലില് പങ്കാളികല് ആയ 
വൈ അമ്മിണി എന്നിവര്ുതട പറമ്പില് തതാഴില് തചയ്തിടുണ്ട് എന്ന് 
പറഞ്ഞു. ഇത് എഴുതി വാങ്ങിയിടുണ്ട്. ദമറ്റ്  ദലാമി തങ്കച്ചൻ സ്ഥലതു 
ഇലലാത തകാണ്ട് ഒര്ു തതാഴിലാളി ആണ ക റ്റ് കാണിച്ചുതന്നത് . അമ്മിണി 
എന്ന വയക്തിയുതട പറമ്പില് 713.7മീറ്ററുും വൈ എന്ന വയക്തിയുതട പറമ്പി 
ലുും അളക്കാൻ  ാധിച്ചു.ബിദനായ് എന്ന വയക്തിയുതട പറമ്പില്180  ചിന്നമ്മ 
എന്ന വയക്തിയുതട പറമ്പില്120 മീറ്ററുും അളന്നു. അടിസ്ഥാന  ൗകര്യങ്ങൾ 
കിടുന്നുതണ്ടന്നു അറിയുവാൻ കഴിഞ്ഞു .പര്ാതികൾ ഒന്നുും ആര്ുും 
പറഞ്ഞിലല. മര്ുന്ന് PHC നിന്നുും  ലഭിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. എലലാവര്ുും 
ദമറ്റ് വഴി ആണ തതാഴിലിനു ദവണ്ടി അദപക്ഷ നല്കുന്നത് എന്ന് 
പറയുകയുും തചയ്തു  ിഐ ബി കാണാൻ ആയി അത് പൂർണ്ണമായിര്ുന്നു. 

4. LD/323565 - തടുതിര്ിക്കല് ത ന്് ദമര്ിസ്ത സ്തകൂൾ പടി ഭാഗും   

                 START DATE:01/11/18 

                  END DATE:07/11/18 

                  M.BOOK NO:976/18-19 

                  MUSTER ROLL NO:18902-906, 19019-022,  20971-974 

   വിലയിര്ുതലുകൾ 

ത ന്് ദമര്ിസ്ത സ്തകൂൾ പടി ഭാഗും  ര്ണ്ടാും വാർഡിതല 
തതാഴിലാളികൾക്കു 717തതാഴില് േിനങ്ങൾ നല്കുവാൻ  ാധിച്ചു എും 
ബുക്കില് ദര്ഖതപ്പടുതിയിര്ിക്കുന്ന ,  ി വി ദജായി (265) എഗ്ബഹാും 
(264) സ്തകറിയ (264) പുര്ുദഷ്ാതമൻ (268) ദജാർജ് (265) എന്നീ 
അളവുകൾ വളതര് കൃതയും  ആയി അളന്നു തിടതപ്പടുതുവാൻ  ാധിച്ചു. 
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ഡിമാൻഡ് തചയ്ത 15േിവ തിനുള്ളില് തതാഴില്  ലഭിക്കുന്നുണ്ട് 
എന്നുും ദവതനും ലഭിക്കുന്നതില് കാല താമ ും ദനര്ിടുന്നിലല എന്നുും 
തതാഴിലാളികൾ അഭിഗ്പായതപ്പടു. തട് തിര്ിച്ച ഭാഗതു കൂർക്ക പയർ 
എന്നിവ കൃഷ്ി തചയ്തിര്ുന്നതായി കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞു അതിനാല് 
ഈ തതാഴില് തതാഴിലാളികൾ ഗ്പദയാജനതപ്പടതായി മന ിലാക്കാൻ 
 ാധിച്ചു.  ി ഐ ബി പൂർണ്ണും ആയിര്ുന്നു 

 

5. LD/337177 - മണ്ണ് കയ്യാല നിർമ്മാണും 

START DATE :14/01/19 

 END DATE:27/01/19 

M BOOK NO:1193/2018-2018 

MUSTER ROLL NO: 40294-298, 40507-511, 

വിലയിര്ുതലുകൾ 

വാർഡിതല തതാഴിലാളികൾക്ക് 455 തതാഴില് േിനങ്ങൾ നല്കുവാൻ  ാധിച്ചു 
മണ്ണ് കയ്യാല നിർമ്മാണും ദമറ്റ് ദഷ്ർളി മാതയു ന്തറ  ാന്നിധയതില് വർക്ക് 
ക റ്റില് എതി ദചര്ുകയുും . മതായി ചാദക്കാ (564) തചറിയാൻ (262) 
എന്നിവര്ുതട പറമ്പില് എും ബുക്ക് ഗ്പകാര്ും ഉള്ള കൃതയമായ അളന് തതന്ന 
കാണുവാൻ  ാധിച്ചു  ി ഐ ബി കാണുവാൻ  ാധിച്ചു വിവര്ങ്ങൾ 
പൂർണും ആയിര്ുന്നു. കാലാവസ്ഥക്ക് അനുദയാജയമായ തതാഴില് അലല 
ലഭിക്കുന്നത് എന്നുും ഉപകാര്ഗ്പേും ആയ  തതാഴിലുകൾ പഞ്ചായതില് നിന്നുും 
ലഭയമാകുന്നിലല എന്നുും  പര്ാതിതപടുകയുും തചയ്തു. 

 

6. LD/325889 മണ്ണ് കയ്യാല നിർമ്മാണും ഇടക്കുഴില് ഭാഗും 

START DATE:15/01/19 

 END DATE:28/01/2019 

  M BOOK NO:1073/2018-2019 

MUSTER ROLL NO: 29628-687,29685-687 

വിലയിര്ുതലുകൾ 
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 വാർഡിതല തതാഴിലാളികൾക്ക് 343 തതാഴില് േിനങ്ങൾ നല്കുവാൻ  ാധിച്ചു 
 ദലാമി തങ്കച്ചൻ വടകര്തടതില് (200) ഗ്പകാശ് വാഴപ്പിള്ളി (150) ദമാഹനൻ 
കൂടുങ്കല് (100) എന്നിവര്യുതട പറമ്പില് കൃതയും ആയ അളവുകൾ കാണാൻ 
 ാധിച്ചു.   ദമാഹനൻ കൂടുങ്കല് എന്ന  തതാഴിലാളിയുതട പറമ്പില് 
പൂർണ്ണമായി പൂർതീകര്ിച്ച.  ി ഐ ബി കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. കൃഷ്ിദയാഗയും 
ആക്കിയ ര്ീതിയില് ആണ സ്ഥലങ്ങൾ കാണുവാൻ  ാധിച്ചത്. കൃതയ  മയത് 
തതാഴിലുകൾ ലഭിക്കുന്നിലല  ഫസ്റ്റ്എയിഡ്  ദബാക്റ്സ്ത , പടുത എന്നിവ 
പഞ്ചായതില് നിന്നുും ലഭിക്കുന്നിലല കൃതയ  മയത് ദവതനും ലഭിക്കുന്നിലല 
എന്ന് തപാതുവായ പര്ാതികൾ ആണ തതാഴിലാളികൾ പറഞ്ഞത്. 

 

7. LD/242618 കജവ ദവലി നിർമ്മാണും മാളുതില് ഭാഗും 

START DATE :02/10/18 

END DATE :22/10/18 

M BOOK NO :104/2018-19 

MUSTER ROLLNO :14248,14257,14272 

വിലയിര്ുതലുകൾ 

 വാർഡിതല തതാഴിലാളികൾക്ക് 673 തതാഴില് േിനങ്ങൾ നല്കുവാൻ 
 ാധിച്ചു   മാതച്ചൻVC (984) തങ്കച്ചൻ (992) എന്നിവര്ുതട സ്ഥലതു 
കൃതയമായ അളവുകൾ കാണാൻ   ാധിച്ചു . മാതച്ചൻ വി  ി യുതട 
പറമ്പില്  പൂർണ്ണമായി പൂർതീകര്ിച്ച.  ി ഐ ബി കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. 

 

8. LD/323567 തടു തിര്ിക്കല്  ഒടാതി  പുതുദേര്ിയില് ഭാഗും 

   START  DATE : 01/11/18 

    END DATE : 21/11/2018 

    M BOOK NO:981/2018-19 

    MUSTER ROLL :18938-42, 21013-17, 18931-35 

വിലയിര്ുതലുകൾ 
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വാർഡിതല തതാഴിലാളികൾക്ക് 806 തതാഴില് േിനങ്ങൾ നല്കുവാൻ  ാധിച്ചു   
എും ബുക്കിതല അളന് ഗ്പകാര്ുംതതന്ന ഗ്പ ന്നൻ  385 മീറ്റർ, അനില്  233 മീറ്റർ, 
ദജാ ് 286 മീറ്റർ, ദതാമസ്ത 249 മീറ്റർ,  ിബി 383 മീറ്റർ  എന്നിങ്ങതന 
യഥാവിധും അവര്ുതട പറമ്പില് തതന്ന തടുതിര്ിക്കല് കാണാനായി. എന്നാല് 
ഗ്പ ന്നൻ, ദജാ ്, ദതാമസ്ത എന്നിവര്ുതട തടുതിര്ികല് കുറച്ചു ഭാഗും പുലല് 
കയറി മൂടിയ നിലയില് കാണാനായി. ഇവിതട   ി ഐ ബി ദബാർഡ് 
കാണായിലല. പഞ്ചായത് തകാണ്ട് വച്ചതാതണന്നുും പിന്നീട് അതിനു എന്തു 
 ുംഭവിച്ചു എന്ന് അറിയിലല എന്ന് ദമറ്റ്  ഉും  തതാഴിലാളികളുും പറഞ്ഞു. പണി 
 മയത് പടുത, ഫസ്റ്റ്  എയിഡ്ദബാക്റ്സ്ത, തുടങ്ങിയ അടിസ്ഥന   ൗകര്യും 
കിടിതയന്നുും ദമറ്റ് പറഞ്ഞു. പണി നടക്കുദബാൾ തമമ്പർ, ഉദോഗസ്ഥര്ട് ഒതക്ക 
വര്ാറുണ്ട് എന്നുും, തമഡിക്കല്   ആവശയും വന്നിടിലല എന്നുും അവർ പറഞ്ഞു.  
കൂടാതത ഇദപ്പാൾ ഇവിടുതത ദമറ്റ് നു അ ുഖും   ആയതിനാല്, മാസ്റ്റർ ദറാൾ 
എടുക്കാൻ  ആളിലലാത സ്ഥിതി ആതണന്നുും അതിനാല് തതാഴിലാളികൾക്ക് 
പണി കിടുന്നിലല എന്നുും തതാഴിലാളികൾ പറഞ്ഞു.  

 

9. LD/328051-മൺകയ്യാലനിർമ്മാണും അര്ിവിളുംച്ചാല് വടക്കുഴി 

ഭാഗും 

START DATE :03/01/19 

END DATE : 16/01/19 

M BOOK NO: 1084/2018-19 

MUSTER ROLL NO:28853-56, 28860-63, 

വിലയിര്ുതലുകൾ 

വാർഡിതലതതാഴിലാളികൾക്ക്378തതാഴില്േിനങ്ങൾനല്കാൻ ാധിച്ചു. എും 
ബുക്കിതല  അളന് ആയ ഹാദബല് പറമ്പില് -458മീറ്റർ, അച്ചാമ്മ 
അമ്പലപ്പറമ്പില് 225 മീറ്റർ, തഡയ് ി പുറവക്കാട് 210മീറ്റർ, ദബബി C.J 90 
മീറ്റർ  എന്നിങ്ങതന  അളവുകൾ  ക റ്റ് ഇല്  കാണുവാനായി. കൂടാതത  CIB 
ദബാർഡ് കാണാനായി, എന്നാല്  വിവര്ങ്ങൾ  പൂർണ്ണമായുും 
ദര്ഖതപ്പടുതിയിര്ുന്നിലല. തതാഴില്  മയത് എലലാവിധ അടിസ്ഥാന 
 ൗകര്യവുും  കിടിയിര്ുന്നു  എന്ന്  തതാഴിലാളികൾ പറഞ്ഞു.  

 . 

10. LD/337197- തട് തിര്ിക്കല് അര്വിളുംചാല് ദമാസ്തതകാ  ഭാഗും 

START DATE:14/03/19 
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END DATE:27/03/19 

M BOOK NO: 199/2018-2019 

MUSTER ROLL NO: 40189,40236 

വിലയിര്ുതലുകൾ 

വാർഡിതല തതാഴിലാളികൾക്ക് 564 തതാഴില് േിനങ്ങൾ നല്ഫകാൻ  ാധിച്ചു. 
 ുനി അനില് (520)ന്തറ പറമ്പില് കൃതയമായ അളവുകൾ കാണാൻ 
കഴിഞ്ഞു.കൃഷ്ി ദയാഗയമാക്കിയ ര്ീതിയില് ആണ കാണാൻ  ാധിച്ചത്.  ി 
ഐ ബി കാണാൻ  ാധിച്ചു . 

 

11.WC/346134 - ഫാും ദപാണ്ട് നിർമാണും ആവണക്കുുംച്ചാല് ഭാഗും 

START DATE:26/2/19 

END DATE:11/3/19 

M BOOK NO: 1214/2018-2019 

MUSTER ROLL NO: 36834-37,36880-83 

വിലയിര്ുതലുകൾ 

എും ബുക്കിതല അളന് ഗ്പകാര്ും ഏലിയാമ്മ പൂമാലയില് എന്ന ആളുതട 
പുര്യിടതില് ദപാണ്ട് കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞു. അതില് മീൻ വളർതുന്നതായി 
ദമറ്റ് ജിൻ ി പറഞ്ഞു.  ിഐ ബി വളതര് കൃതയമായുും പൂർണ്ണമായുും 
കാണാൻ  ാധിച്ചു 

 

12.  LD/321027- തര്ിശു ഭൂമി കൃഷ്ി ദയാഗയമാക്കല് ത ന്് ദമര്ീസ്ത സ്തകൂൾ               
പടി ഭാഗും 

START DATE:29/10/18 
END DATE:29/10/18 
M BOOK NO: 930/2018-2019 
MUSTER ROLL NO: 15123-127,16585-589 

 
വിലയിര്ുതലുകൾ 
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വാർഡിതല തതാഴിലാളികൾക്കു 453 േിവ തത തതാഴില് േിനങ്ങൾ 
നല്ഫകാൻ  ാധിച്ചു. ദമറ്റ് ആയ  ദലാമി തങ്കച്ചതന കാണുകയുും 
ദമറ്റ്ന്തറ  ഹായദതാതട ഫീല്ഡ് ദപായി കാണുകയുും തചയ്തു. 
തര്ിശു ആയി കിടന്ന സ്ഥലതു ഏലും കൃഷ്ി ആണ കാണുവാൻ 
കഴിഞ്ഞത്.  ി ഐ ബി യില് പൂർണ്ണ വിവര്ങ്ങൾ കാണാൻ കഴിഞ്ഞു . 

 

13. LD/242619 – കജവദവലി  ദകാദലാതു ഭാഗും  

START DATE:09/8/18 

                      END DATE:8/10/18 

M BOOK NO: 105/2018-2019 
MUSTER ROLL NO: 9968-9973,12408-12413,12414-
12419,12420-12425 

  
വിലയിര്ുതലുകൾ 
 

വാർഡിതല തതാഴിലാളികൾക്കു922  തതാഴില് േിനങ്ങൾ നല്ഫകാൻ കഴിഞ്ഞു. 
ഇടിയവര്ാ ദകാദലാതു (250 )ശിവൻ പുതൻപുര്ക്കല് (260 ) ശശി 
മാലകുദന്നല് (270 )ദജാർജ് തകാമ്പതാനതു (76 )ദജായി തചര്ുവില് (77 
)എന്നിവര്ുതട സ്ഥലതാണ കജവ ദവലി തചയ്തിര്ിക്കുന്നത്. ദമറ്റ് അമ്പിളി 
മദനാജ് ന്തറ  ാന്നിധയതില് അളവുകൾ അളന്നു ദര്ഖതപ്പടുതി. കൂടാതത 
തതാഴിലാളികതള കാണുകയുും അവകാശങ്ങദളകുറിച്ച പറയുകയുും 
ഉണ്ടായി. കൂലി ലഭിക്കാത കാര്യും ആയിര്ുന്നു ഏക പര്ാതി. ഫസ്റ്റ് എയിഡ് 
ദബാക്റ്സ്ത PHC യില് നിന്നുും ദമറ്റ് വാങ്ങുകയാണ തചയ്യുന്നതതന്ന് പറഞ്ഞു. 
ഇനി മുതല് മസ്റ്റർ ദറാൾ ല് 2 ഒപ്പു ദചർക്കണതമന്നുും ദമറ്റ് തന അറിയിച്ചു. 

 

14.   LD/324415- തട്തിര്ിക്കല് മാങ്ങാതതാടി അര്ക്കകവല 

 

     START DATE:29/11/18 

END DATE:12/12/18 

M BOOK NO: 1019/2018-2019 
MUSTER ROLL NO : 24143-145, 24690-691,24258-259 
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വിലയിര്ുതലുകൾ 
 
വാർഡിതല തതാഴിലാളികൾക്കു342  തതാഴില് േിനങ്ങൾ നല്ഫകാൻ 
കഴിഞ്ഞു. എും ബുക്കില് ദര്ഖതപ്പടുതിയിര്ുന്ന ത ബാസ്റ്റയൻ എന്ന 
തതാഴിലാളിയുതട പറമ്പില് (282mtr) എന്ന ഗ്പവർതി തചയ്തത് ആയി 
കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. പുലലു തവച്ച് പിടിപ്പിച്ചിടുണ്ട് എങ്കിലുും ഇദപ്പാൾ 
മുഴുവൻ കാട് പിടിച്ച നിലയില് ആണ.  ി ഐ ബി സ്ഥാപിച്ചിടുണ്ട് 
എങ്കിലുും മുഴുവൻ വിവര്ങ്ങൾ ഉണ്ടായിര്ുന്നിലല   
 
 

15 .LD/ 242620 - കജവദവലി നിർമാണും അര്ിവിളുംചാല് ഭാഗും 

START DATE:09/10/18 

END DATE:22/10/18 

M BOOK NO: 106/2018-2019 
MUSTER ROLL NO : 15128-15132, 16595-16599 

 
വിലയിര്ുതലുകൾ 
 
കജവ ദവലി നിർമാണും അര്ിവിളുംചാല് ഭാഗും പടി ആയിര്ുന്നു 
 ന്ദർശിച്ചത്. ദഗാപി (1626 ) മദനാജ് (1825 )  ുദര്ഷ്(1412 ) എന്നീ 
വയക്തികളുതട സ്ഥലതു കജവ ദവലി കാണാൻ കഴിഞ്ഞത്. 
തമാതും 4863 കജവദവലിയില് മറ്റ് 240 മീറ്റദറാളും കഴിഞ്ഞ 
ദവനലില് ഉണങ്ങിദപ്പായി. ി ഐ ബി കാണാൻ  ാധിച്ചു. 
ദബാർഡ് പൂർണ്ണും ആയിര്ുന്നു. 
 

16.    LD/325573- തര്ിശു ഭൂമി കൃഷ്ി ദയാഗയമാക്കല് മാന്നാർ 
ത റ്റില്തമന്് അര്ിവിളുംചാല് 

START DATE:18/12/18 

END  DATE:31/12/18 

M BOOK NO: 1927/2018-2019 
MUSTER ROLL NO : 26265-270, 26506-51 
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വിലയിര്ുതലുകൾ 
 
വാർഡിതല തതാഴിലാളികൾക്കു 565 തതാഴില് േിനങ്ങൾ നല്ഫകാൻ 
 ാധിച്ചു. ഷ്ാജി (50 )തര്ിശു ഭൂമി കൃഷ്ിദയാഗയമായ ആക്കിയത് 
കാണാൻ  ാധിച്ചു. അവിതട തുമര്ാ ഏലും എന്നിവ കൃഷ്ി 
തചയ്തിടുണ്ടായിര്ുന്നു.  ിഐ ബി കാണാൻ കഴിഞ്ഞു ദബാർഡ് 
പൂർണ്ണും ആയിര്ുന്നു. 
 

17. LD/337855-തട് തിര്ിക്കല് അര്ിവിളുംചാല്  PHC  ഭാഗും  

      START DATE:14/03/19 

   END DATE:27/03/19 

               M BOOK NO:1213/2018-2019 
               MUSTER ROLL NO : 40289-40291, 40502-40506 
 
വിലയിര്ുതലുകൾ 
 
 വാർഡിതല തതാഴിലാളികൾക്ക് 506 തതാഴില് േിനങ്ങൾ നല്ഫകാൻ 
 ാധിച്ചു. ദമാളി ദബബി (928 )എന്ന തതാഴിലാളിയുതട സ്ഥലതു എും 
ബുക്കില് പറഞ്ഞ അളവുകൾ അളന്നു തിടതപടുതാൻ  ാധിച്ചു.  ി 
ഐ ബി കാണാൻ  ാധിച്ചു ദബാർഡ് പൂർണ്ണും ആയിര്ുന്നു 
 
 
 

18.   LD/336806- തട് തിര്ിക്കല് അര്ിവിളുംചാല്  കുതുങ്കല്  ഭാഗും  

 START DATE:14/03/19 

END DATE:27/03/19 

M BOOK NO: 1205/2018-2019 
MUSTER ROLL NO :40181-184, 40226-229, 40226-229  
 

വിലയിര്ുതലുകൾ 
 
 വാർഡിതല തതാഴിലാളികൾക്ക് 417  തതാഴില് േിനങ്ങൾ നല്ഫകാൻ 
 ാധിച്ചു.തട് തിര്ിക്കല് തതാഴിലാണ ഇവിതട നടതിയിടുള്ളത്. 
 ദര്ാജിനി (130)മറിയാമ്മ (128 ) ഗ്പഭാകര്ൻ (134 )  എന്നീ അളവുകൾ 
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എും ബുക്കിതല ദപാതല തതന്ന കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. തതാഴില് നടന്ന 
സ്ഥലതു  ിഐ ബി സ്ഥാപിച്ചിടുണ്ട് അതിനാല്  ുതാര്യത ഉറപ്പ് 
വര്ുതാൻ  ാധിച്ചു. തതാഴില് സ്ഥലും തട് തിര്ിച്ചു കൂർക്ക, തുമര്ാ , 
പയർ എന്നിങ്ങതന പല കൃഷ്ികളുും കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞു. ഈ 
തതാഴില് ലഭിച്ചത് തതാഴിലാളികൾക്കു ഏതറ ഗ്പദയാജനകര്ും 
ആയിര്ുന്നു എന്ന് മന ിലാക്കുവാൻ  ാധിച്ചു.     
  

19.   LD/ 338037 -  തട് തിര്ിക്കല് മാങ്ങാതതാടി PHC   ഭാഗും  

             START DATE:114/03/19 

             END DATE:27/03/19 

     M BOOK NO: 1215/2018-2019 
    MUSTER ROLL NO :40449-40453, 40534-40535  

 
വിലയിര്ുതലുകൾ 
 
 വാർഡിതല തതാഴിലാളികൾക്ക് 452   തതാഴില് േിനങ്ങൾ നല്ഫകാൻ 
 ാധിച്ചു.തട് തിര്ിക്കല് തതാഴിലാണ ഇവിതട നടതിയിടുള്ളത്. ദജാണി 
(195 )എല്ദോ (196 ) എന്നീ അളവുകൾ എും ബുക്കിതല ദപാതല തതന്ന 
കൃതയമായി കാണാൻ  ാധിച്ചു. തതാഴില് നടന്ന സ്ഥലതു  ി ഐ ബി 
സ്ഥാപിച്ചിടുണ്ട് ആയതിനാല്  ുതാര്യത ഉറപ്പ് വര്ുതുവാൻ  ാധിച്ചു. 
തതാഴില് നടന്ന സ്ഥലതു തട് തിര്ിക്കല് ഭാഗീകമായി തകർന്ന 
നിലയിലാണ കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞത് മഴമൂലും നശിച്ചതാണ എന്നാണ 
തതാഴിലാളികൾ പറഞ്ഞത് .   
 

20. LD/ 318642- കജവദവലി നിർമാണും  മാങ്ങാതതാടി PHC   ഭാഗും  

 START DATE:09/10/18 

END DATE:29/10/18 

M BOOK NO: 910/2018-2019 
MUSTER ROLL NO :15730-33, 16676-79  

 
വിലയിര്ുതലുകൾ 
 
വാർഡിതല തതാഴിലാളികൾക്റ് 642 തതാഴില് േിനങ്ങൾ നല്ഫകാൻ 
 ാധിച്ചു. കജവ ദവലി നിർമാണും തതാഴിലാണ ഇവിതട 
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നടതിയിടുള്ളത്. മറിയ കുടി പുതുദേര്ില് (400 )  ദര്ാജിനി 
പഴയപടിക്കല് (515 ) മറിയാമ്മ ഇടക്ക് കുഴിയില് (480 ) 
ഗ്പഭാകര്ൻകൂടുങ്കല് (420) എന്നീ അളവുകൾ എും ബുക്കിതല ദപാതല 
തതന്ന കൃതയമായി കാണുവാൻ  ാധിച്ചു . തതാഴില് നടന്ന സ്ഥലതു  ി 
ഐ ബി സ്ഥാപിച്ചിടുണ്ട് ആയതിനാല്  ുതാര്യത ഉറപ്പ് വര്ുതുവാൻ 
 ാധിച്ചു. ഈ തതാഴില് ഏതറ ഗ്പദയാജനകര്ും ആയിര്ുന്നു എന്ന് 
മന ിലാക്കാൻ  ാധിച്ചു 
 

21.  LD/ 323446 - മണ്ണ് കയ്യാല നിർമാണും 

START DATE:01/11/18 

           END DATE:21/11/18 

           M BOOK NO: 996/2018-2019 
           MUSTER ROLL NO :18907-912, 19025-030, 20977-982 

 
വിലയിര്ുതലുകൾ 
 
വാർഡിതല തതാഴിലാളികൾക്റ് 894 തതാഴില് േിനങ്ങൾ നല്ഫകാൻ 
 ാധിച്ചു.മണ്ണ് കയ്യാല നിർമ്മാണും തതാഴിലാണ ഇവിതട 
നടതിയിടുള്ളത്. വിശ്നാഥൻ പഴയ പടിക്കല് (250 ) ദമാഹനൻ 
പുളിതുര്ുതില് (150) എല്ദോസ്ത (200) ദജാണി പുദന്നാല്  (200) എന്നീ  
അളവുകൾ എും ബുക്കിതല ദപാതല തതന്ന കൃതയമായി കാണാൻ 
കഴിഞ്ഞു. തതാഴില് നടന്ന സ്ഥലതു  ി ഐ ബി സ്ഥാപിച്ചിടുണ്ട് 
ആയതിനാല്  ുതാര്യത ഉറപ്പു വര്ുതാൻ  ാധിച്ചു. ഗ്പധാനമായുും 
എലലാ കൃഷ്ിയുതട ഇടയിലൂതട ആണ ദമല്ഫപറഞ്ഞ മണ്ണ് കയ്യാല തതാഴില് 
നടതിയിര്ിക്കുന്നത്. ഈ തതാഴില് ലഭിച്ചത് തതാഴിലാളികൾക്ക് ഏതറ 
ഗ്പദയാജനകര്ും ആയിര്ുന്നു എന്ന് മന ിലാക്കുവാൻ  ാധിച്ചു. 
 
 
 
 
 

22. LD/ 323566-  തടുതിര്ിക്കല് അറക്കകവല, കാവുുംതടതില് ഭാഗും  

 START DATE:1/11/18 

                 END DATE:21/11/2018 
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M BOOK NO: 980/2018-2019 
MUSTER ROLL NO :18961-964,19049-052,21037-238 

 
വിലയിര്ുതലുകൾ 
 
ര്ണ്ടാും വാർഡിതല തതാഴിലാളികൾക്ക് 521 തതാഴില് േിനങ്ങൾ 
നല്കുവാൻ  ാധിച്ചു.എും ബുക്കില്  ദര്ഖതപ്പടുതിയിര്ിക്കുന്ന അളന് 
ഗ്പകാര്ും ദബാസ്ത, തചറിയാൻ , ദറാ ക്കുടി, ജി എന്നിവര്ുതട 
പുര്യിടങ്ങളില് യഥാഗ്കമും55,84,136,45എും എന്നി അളവില് ഗ്പവർതി 
തചയ്തതായി കണ്ടു. തടുതിര്ിച്ചു ഏലും, കപ്പ,പയർ തുടങ്ങിയവ 
കൃഷ്ിതചയ്തു ദപാര്ുന്നത് കാണാൻ  ാധിച്ചു.  ി ഐ ബി 
പൂർണമായിര്ുന്നു. 
 
 
 

23.  LD/ 323568 -തര്ിശുഭൂമി കൃഷ്ിദയാഗയമാക്കല്, മാങ്ങാതതാടി, 
വടദക്കക്കര് ഭാഗും 

START DATE:23/01/19 

        END DATE:05/02/19 

        M BOOK NO: 982/2018-2019 
        MUSTER ROLL NO :19601-605,19611-615,22049-052 
 

 
വിലയിര്ുതലുകൾ 

  എും ബുക്കിതല അളന് ഗ്പകാര്ും 504 mtr sq അളവില് ഗ്പസ്തതുത ഗ്പവർതി 
എല്ദോസ്ത എന്ന വയക്തിയുതട സ്ഥലതു തചയ്തിര്ിക്കുന്നതായി  കാണാൻ 
 ാധിച്ചു. എദപ്പാളുും കൃഷ്ി നിലനില്ക്കുന്നതായി കാണാൻ  ാധിച്ചു. 
കൂടാതത  ി ഐ ബി ദബാർഡ് സ്ഥാപിച്ചിടുണ്ട്. എന്നാല് പൂര്ട്ണ്ണമായിര്ുന്നിലല. 

 
 

24.  WC/339583 ദതാട് പുനര്ുദ്ധാര്ണും  പുദന്നാലില് ഭാഗും 

     START DATE:12/02/2019 

     END DATE:25/02/2019 
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    M BOOK NO: 1160/2018-2019 
    MUSTER ROLL NO : 34563-568,34578-583 

  
വിലയിര്ുതലുകൾ 
    
ര്ണ്ടാും വാർഡിതല തതാഴിലാളികൾക്ക് 513 തതാഴില് േിനങ്ങൾ 
നല്കുവാൻ  ാധിച്ചു.തചമ്പര്തി, തകാങ്ങിണി എന്നിവ കാടുകയറി 
കിടക്കുന്നതിനാല് എും ബുക്കിതല അളവുകൾ അളന്നു 
തിടതപ്പടുതുവാൻ  ാധിച്ചിലല.ദമറ്റിന്തറ കയ്യില് നിന്നുും തലറ്റർ എഴുതി 
വാങ്ങിക്കുകയുും തചയ്തു. ി ഐ ബി കാണുവാൻ  ാധിച്ചിലല.   
 

25.   LD/ 337934- തര്ിശുഭൂമി കൃഷ്ിദയാഗയമാക്കല് ST ദകാളനി അര്ിവിളുംച്ചാല്  

START DATE:26/02/2019 

                   END DATE18/03/2019 

              M BOOK NO: 1234/2018-2019 
           MUSTER ROLL NO :36852-857,36858-863,36869-874 
 
വിലയിര്ുതലുകൾ 
 

വാർഡിതല തതാഴിലാളികൾക്ക്934 തതാഴില് േിനങ്ങൾ നല്കുവാൻ 
കഴിഞ്ഞു.എും ബുക്കില് ദര്ഖതപടുതിയ അളവുകൾ അളതന്നടുക്കാൻ 
കഴിഞ്ഞു.തുവര്,ദചാളും,കുര്ുമുളക്റ് എന്നിവ 
കൃഷ്ിതചയ്തിര്ിക്കുന്നതിനാല്  തതാഴില് തതാഴിലാളികൾക്ക് വളതര് 
ഗ്പദയാജനതപ്പടതായി മന ിലാക്കാൻ  ാധിച്ചു. ി ഐ ബി 
പൂർണമായിര്ുന്നു. വിലയിര്ുതലുകൾ 

 

 
26. LD/318641- കജവദവലി  നിർമാണും  മാങ്ങാതതാടി PHC ഭാഗും  

           START DATE:01/10/2018 

     END DATE:29/10/2018 

M BOOK NO: 911/2018-2019 
MUSTER ROLL NO :15734-738,15739-743,16680-684 
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വിലയിര്ുതലുകൾ 
 
ര്ണ്ടാും വാർഡിതല തതാഴിലാളികൾക്ക് 865 തതാഴില് േിനങ്ങൾ 
നല്കുവാൻ  ാധിച്ചു.എും ബുക്കില് കാണിച്ചിര്ിക്കുന്ന,  ാബു പി എും  
പറമ്പില്(415),തഡയ് ി ദതാമസ്ത പുര്ാവകാടില്(625), ഹബിൾ 
പറമ്പില്(630), ദ വയർ ദതാടുുംകര്യില് (450),ബിജു പദഗ്താസ്ത 
കുളതിനാപാടതു (305) എന്നി അളവുകൾ കാണുവാൻ  ാധിച്ചു. ി 
ഐ ബി പൂർണമായിര്ുന്നു 
 
 

27.  LD/317291- കജവദവലി   നിർമാണും  ദമാസ്തതകാ ഭാഗും  
  

                    START DATE:18/09/18 

     END DATE:08/10/2018 

     M BOOK NO: 877/2018-2019 
    MUSTER ROLL NO :12510-12513, 12514-12517, 12518-12520 

 
വിലയിര്ുതലുകൾ 
 
വാർഡിതല തതാഴിലാളികൾ 686 തതാഴില് േിനങ്ങൾ നല്ഫകാൻ  ാധിച്ചു. 
ദഗാപാലകൃഷ്ണൻ മനക്കച്ചിറ (700 ) ുബി മനക്കച്ചിറ (600 )കൗ ലയ 
പൂവക്കാട് (374) എന്നിവര്ുതട പറമ്പില് അളവുകൾ ദര്ഖതപ്പടുതാൻ 
 ാധിച്ചു .  ുബി മനക്കച്ചിറയുതട പറമ്പില് ദവനല്മൂലും കുറച്ച 
ഭാഗങ്ങൾ ഉണങ്ങി ദപായി ഇത് എന്തറ പക്കല് നിന്നുും 
 ാക്ഷയതപ്പടുതി എഴുതി വാങ്ങുകയുും തചയ്തു .  ുബി 
മനക്കച്ചിറയുതട പറമ്പില്  ി ഐ ബി കാണാൻ  ാധിച്ചു. കൃതയ 
 മയത് പണി ലഭിക്കുന്നിലല , ഗ്പദയാജനകര്മായ തതാഴില് ഉണ്ടാകുന്നിലല 
കൃതയ മയതു ദവതനും ലഭിക്കുന്നിലല തുടങ്ങിയ തപാതുവായ 
പര്ാതികൾ ആണ പറഞ്ഞത് 

അനുബന്ധും. 

മഹാത്മാഗാന്ധിദേശീയഗ്ഗാമീണതതാഴിലുറപ്പ്പദ്ധതിയുതടഭാഗമായിവനിതക
ളുതട ാമൂഹയ ാമ്പതികഉന്നമനതിന്കാര്യമായ ുംഭാവനകൾനല്കിയിടു
ണ്ട് ാമ്പതികമായിപിദന്നാക്കുംനില്ക്കുന്നകുടുുംബങ്ങളുതടയുുംകുടികളുതട
യുുംവിേയാഭയാ തിനുുംചികിൈ ൗകാര്യങ്ങൾക്കുുംതതാഴിലുറപ്പ്പദ്ധതിവഴി
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ലഭിക്കുന്നതുക ഹായകര്മാകുന്നുണ്ട്എന്ന്അറിയാൻ ാധിച്ചു ാമ്പതിക
മായിവളതര്പിദന്നാക്കുംനില്ക്കുന്നവർആതണങ്കില്കൂടിോര്ിഗ്േയദര്ഖലിസ്റ്റില്ഉ
ൾതപ്പടവര്ാതത്മൂലുംവിവിധആനുകൂലയങ്ങൾദനടിതയടുക്കുന്നതിന്പടികജാ
തിയില്തപ്പടവർക്ക് ാധിക്കാറിലലഎന്നാല്മഹാത്മാഗാന്ധിദേശീയഗ്ഗാമീണതതാ
ഴിലുറപ്പ്പദ്ധതിയുതടഭാഗമായിനമുക്ക്കൂടുതല്ആനുകൂലയങ്ങൾലഭിക്കുകയുും
തതാഴില്േിനങ്ങൾതതാഴിലുകൾഎന്നിവലഭിക്കുകയുുംതചയ്തുസ്തഗ്തീകൾക്ക്ള
തര്യധികുംഗ്പദയാജനകര്മാതണന്ന്അറിയാൻകഴിഞ്ഞുഒദടതറവിക നഗ്പവർ
തനങ്ങൾകാലാകാലങ്ങളായിമാറിവര്ുന്നഗവൺതമൻറുകൾആവിഷ്കര്ിച്ചു
എങ്കിലുുംഈപദ്ധതിജനങ്ങൾക്ക്ളതര്യധികുംഗ്പദയാജനുംതചയ്തിടുണ്ട്എന്ന്ഓ
ഡിറ്റുമായിബന്ധതപ്പട്ദ ാഷ്യല്ഓഡിറ്റ്ടീമിതനമനസ്സിലാക്കാൻ ാധിച്ചു 

 

നിർദേശങ്ങൾ.. 

1. റതാഴിലുെപ്പ് നിയമും അനുശാസിക്കുും വിധും ഗ്രാമസഭ അുംരീകരിച്ച് 
ആക്ഷൻ പ്ലാനിൽ ഉൾറപ്പടുത്തിയ ഗ്പവ ത്തികൾ മാഗ്തും നടപ്പിലാക്കുക. 

2. മുൻരണനാ മാനേ്ും പാലിച്ചു മാഗ്തും ഗ്പവ ത്തികൾ അനുവേിക്കുക. 
3. റതാഴിലുെപ്പ് പദ്ധതിയുറട സുതാരയത ഉെപ്പു വരുത്തുന്നതിന് ഗ്പവ ത്തി 

ആരുംഭിക്കുന്നതിനു മുമ്പ്് പദ്ധതി വിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഗ്പാദേശിക 
ഭാഷയിലുള്ള സിറ്റിസണ് ഇൻഫർദമഷൻ ദബാർഡ് ഗ്പവ ത്തി സ്ഥലത്ത് 
സ്ഥാപിദക്കെതാണ്. 

4. ഗ്പാദേശിക ഭാഷയിലുള്ള എറിദമറ്റ് ഗ്പവ ത്തി സ്ഥലങ്ങളിൽ 
ലഭയമാക്കണും. 

5. മാറർ സർക്കുലർ ഗ്പകാരും നിർദേശിക്കുന്ന ദരഖകൾ ഫയലിൽ 
സൂക്ഷിദക്കെതാണ്. 

6. രജിറെുകൾ കാലാനുസ തമായി വിവരങ്ങൾ ദരഖറപ്പടുത്തി 
സൂക്ഷിദക്കെതാണ്. 

7. മാറർ സർക്കുലർ ഗ്പകാരമുള്ള റതാഴിൽ അദപക്ഷാ ദഫാെും 
റസൗജനയമായി റതാഴിലാളികൾക്ക് ലഭയമാക്കണും. 

8. റതാഴിൽ അദപക്ഷകൾ ഗ്ഫെ് ഓഫീസിൽ സവീകരിക്കുകയുും ആയതിനു 
കകപ്പറ്റ് രസീത് നൽകുകയുും ദവെതാണ് . 

9. പദ്ധതിയുറട ശരിയായ രീതിയിലുള്ള നടത്തിപ്പിന് വിജിലൻസ്ത ആൻഡ് 
ദമാണിട്ടെിുംഗ് കമ്മറ്റി ഇടറപടലുകൾ ഗ്പവ ത്തി സ്ഥലങ്ങളിൽ 
ഉൊദവെതുെ്. 

10. റതാഴിലുപ്പിൽ ഏററ്റടുക്കുന്ന ഗ്പവ ത്തികളുറട  ആസ്തതികൾ േീർഘകാല 
നിലനിൽപ്പിന്  ആവശയമായ സാദങ്കതിക നിർദേശങ്ങൾ റതാഴിലാളികൾക്ക് 
ഓവർസീയർമാർ നൽദകെതുും പാലിക്കുന്നുറെന്ന്  ഉെപ്പു 
വരുറത്തെതുമാണ്. 
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11. മറർ ദൊളിൽ ഗ്പസ്തതുത ഗ്പവ ത്തിയുറട അളവുകൾ ദരഖറപ്പടുത്തുന്ന 
എും.ബുക്കിന്റെ നമ്പ്ർ ദരഖറപ്പടുറത്തെതാണ്. 

12. മറർ ദൊളിലുും മറ്റു റതാഴിലുെപ്പ് അനുബന്ധ ദരഖകളിലുും  
സാക്ഷയറപ്പടുത്തുന്ന ഉദേയാരസ്ഥർ തീയ്യതി കൂടി ദരഖറപ്പടുത്തുവാൻ 
ഗ്ശദ്ധിദക്കെതുെ്. 

13. റതാഴിലിടങ്ങളിൽ ഗ്പഥമ ശുഗ്ശൂഷ സുംവിധാനങ്ങൾ  തണൽ 
സൗകരയും,സുരക്ഷാ ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവ ഉെപ്പു വരുത്താൻ 
നിർവഹണ  ഏജൻസി ഗ്ശദ്ധിദക്കെതുെ്. 

14. പദ്ധതി ആരുംഭ മീറ്റിുംഗ് ക തയമായി നടദത്തെതാണ്. 
 

 

തതാഴിലാളികളുതട കടമകൾ. 

 റതാഴിലിടങ്ങളിൽ സമയക തയത പാലിക്കുക. 
 ദഗ്പാജക്റ്റ്റ് മീറ്റിുംഗ്, റതാഴിലുെപ്പ് ഗ്രാമസഭകൾ,ദസാഷയൽ ഓഡിറ്റ് 

ഗ്രാമസഭകൾ എന്നിവയിൽ പറങ്കടുക്കുക. 
 ഏൽപ്പിക്കുന്ന ദജാലികൾ ക തയതദയാറട പൂർത്തീകരിക്കുക. 
 അവകാശമായ 100 റതാഴിൽേിനങ്ങൾദനടുക 
 േിവസവുും റതാഴിൽ ആരുംഭിക്കുന്നതിനു മുമ്പ്ുും പണി 

പൂർത്തിയായദശഷവുും മറർ ദൊളിൽ  ഒപ്പുകൾ 
ദരഖറപ്പടുത്തുക,തുടങ്ങിയവ... 

ദമറ്റ് മാര്ുതട ഗ്പവർതനും  

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

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

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

F³{Sn Hm¸-td-ä-dpsS ]¡Â F¯n-bv¡p-I.  

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

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

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

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

{ian¡Ww. 

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

sXmgnemfnIÄ¡v sXmgnens\¡pdn¨v hyàX \ÂIWw. 
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 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 

^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 

 \m-ep-skâv tImf\n 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(മുൻരണന അടിസ്ഥാനത്തിൽ) 

 ag-sh-ff kw`-cWn \nÀ½mWw 

 ao³Irjn \S-̄ p-hm-\pÅ Ipfw \nÀ½mWw 
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tdmkvKmÀ Zn\w 

 

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

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

]cnlcn¡p¶Xn\pambn tdmkvKmÀ Zn\w kwLSn¸nt¡െXmWv.  tdmkvKmÀ 

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

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

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

{]tXyIambn t_m[hXvIcnt¡െXmWv.  

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

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

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

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

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

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

kwLSn¸nt¡െXmWv. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

änÂ DÄtNÀ-¡p-I-bpw  sN-t¿-െ-XmWv. 

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

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

kw_-Ôn-̈  PnÃm-X-e dn-t¸mÀ-«p-IÄ ]-Xn-hmbn AhtemI\w sNt¿െXmWv 

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

 

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

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

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

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

ii. Hcp \oÀ¯S¯nsâ ka{K ]cn]me\¯n\v DXIp¶ CSs]SepIfmb 

tImqÀ{S©pIÄ, X«vXncn¡Â (Terracing), tImqÀ_pIÄ, 

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

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

iii. kq£vaþsNdpInS PetkN\ {]hr¯nIfpw tXmSpIÄ/I\mÂ 

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

PetkN\ Ipf§fptSbpw aäv Pet{kmXÊpIfptSbpw Bgw Iq«Â 

DÄs¸sSbpÅ ]c¼cmKX Pet{kmXÊpIfpsS ]p\cp²mcWhpw;  

v. IStemc§fnepw Ipf§fpsS AcnInepw I\mÂ _pIfnepw tdmUpIfpsS 

Hmc¯nepw, h\`qanbnepw, aäv s]mXp`qanbnepw ^ehr£§Ä AS¡apÅ 

acw h¨v ]nSn¸n¡epw h\hXvIcWhpw, ChbnÂ \n¶pw e`n¡p¶  

BZmb¯nsâ AhImiw JÞnI 5 Â {]Xn]mZn¡p¶ IpSpw_§Ä¡v 

\ÂtIXmWv;  

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

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

BkvXnIÄ (JÞnI 5 Â ]cmaÀin¡p¶ IpSpw_§Ä¡v am{Xw)  

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

Scheduled Tribe, Nomadic Tribe, De-Notified Tribe, Zmcn-{Zy-tc-

Jbv¡v Xmsg-bpÅ aäv IpSpw-_-§Ä, kv{XoIÄ Krl-\m-Y-bmb IpSpw-_-§Ä, 

`n¶-ti-jn-¡mÀ Krl-\m-Y-cmb IpSpw-_w, `q]-cn-jvI-c-W-̄ nsâ KpW-t`m-àm-

¡Ä, Cµnc Bhmkv tbm-P\ KpW-t`m-àm-¡Ä, h\m-h-Imi \nb-a-{]-Im-c-apÅ 

KpW-t`m-àm-¡Ä, apI-fnÂ ]d-ªn-cn-¡p¶ IpSpw-_-§-f-Ãm¯ ]£w, 2008þse 

ImÀjnI ISmizmk \nba {]Im-c-apÅ sNdp-In-S-þ-\m-a-am{X IÀj-IÀ, `qanbpsS 

Dev]mZ\£aX hÀ²n¸n¡p¶Xn\mbn `qhnIk\hpw, InWdpIÄ (Dugg 

well), Ipf§Ä (farm ponds), aäv PesImbv¯v \nÀ½nXnIÄ F¶nh 

DÄs¸sSbpÅ PetkN\¯n\mhiyamb ASnØm\ kuIcy§Ä 

e`yam¡Â;  
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]gIrjn, ]«v\qÂIrjn, tXm«hnfIrjn, ^mwt^mdkv{Sn F¶nhbneqsS 

BPoh\w sa¨s¸Sp¯Â;  

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

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

Cµnc Bhmkv tbmP\ {]Imctam, tI{µ/kwØm\ kÀ¡mcpIÄ 

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

\nÀ½mW¯nse AhnZKv² ImbnI sXmgnÂ LSIw;  

arK]cn]me\w t{]mÕmln¸n¡p¶Xn\pÅ ASnØm\ kuIcy§fmb 

tImgn¡qSv, B«n³ IqSv, ]«n IqSv, sXmgp¯v, ]pÂsXm«n F¶nhbpsS 

\nÀ½mWhpw; aÕy_Ô\ {]hÀ¯\§Ä t{]mÕmln¸n¡p¶Xn\v DXIp¶ 

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

tI{µ§Ä F¶nh \nÀ½n¡epw hÀjIme¯v am{Xw shffw DXIp¶ 

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

hfÀ¯p¶Xn\v ASnØm\ kuIcy§Ä Hcp¡epw;  

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

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

facilities), ssPhhfw F¶nhbv¡v Bhiyamb Ømbnbmb 

ASnØm\ kuIcy§Ä krjvSn¡pI hgn ImÀjntImXv]mZ\£aX 

hÀ²n¸n¡p¶Xn\pÅ {]hr¯nIfpw;ii. Häs¸«v InS¡p¶ {Kma§sfbpw, 

\nÀ±njvS {KmaoW Dev]mZ\ tI{µ§sfbpw \nehnepÅ tdmUv irwJebpambn 

_Ôn¸n¡p¶Xn\pÅ, FÃm ImemhØbnepw D]tbmKn¡m³ ]äp¶ {KmaoW 

tdmUpIfpsS \nÀ½mWhpw, HmSIÄ, Iep¦pIÄ F¶nh DÄs¸sSbpÅ 

{Kma¯nse CuSpä DÄtdmUpIfpsSbpw hoYnIfpsSbpw \nÀ½mWhpw;  

 iii. IfnØe§fpsS \nÀ½mWhpw;  

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

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

\nÂ¡p¶ Xmgv¶ s]mXpØe§fpsS sa¨s¸Sp¯Â (chaur 

renovation), Xoc{]tZi§fpsS kwc£W¯n\pÅ tÌmw hm«À 

s{Ubn\pIÄ, F¶nh DÄs¸sSbpÅ s]mXp ASnØm\ 
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kuIcy§Ä, tdmUpIfpsS ]p\:cp²mcWw, Zqc´{]Xntcm[ 

X¿msdSp¸pIÄ sa¨s¸Sp¯p¶Xn\pÅ {]hr¯nIfpw;  

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

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

A¦WhmSn tI{µ§Ä, {KmaoW N´IÄ  

  

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

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

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

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

\nÀ½mWhpw;  

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

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

\nÀ½mWhpw;  

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

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

kma{KnIfpsS Dev]mZ\hpw;  

iii.almßmKmÔn tZiob {KmaoW sXmgnepd¸v \nba {]Imcw 

krjvSn¡s¸« {KmaoW s]mXp BkvXnIfpsS AäIpä]WnIfpw;  

 

ദസനാപതിഗ്രാമപഞ്ചായത്തിറലറതാഴിലുെപ്പ്റസലലിൽ1-AE,  1-ഓവർസിയർ, 
3- ദഡറ്റാഎൻഗ്ടി,  2- 
BFTഎന്നിവരാണ്ഉള്ളത്.ഇവർറെദക്കാർഡുകൾഎലലാുംക തയതദയാറടയുുംസൂ
ക്ഷ്മതദയാറടയുുംകൂടിയാദഗ്ണഖറപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. 
അതുറകാെുതറന്നഇവരുറടഗ്പവർത്തനുംഅഭിനന്ദനുംഅർഹിക്കുന്നതാണ്. 

ഈദസാഷയൽഓഡിറ്റ്ഗ്പഗ്കിയയിൽസഹായിച്ചപഞ്ചായത്ത്ഗ്പസിഡൻറ്,  
റസഗ്കട്ടെി, വാർഡ്റമമ്പ്ർമാർ, ഓഫീസ്സ്റ്റാഫുകൾ,ദമറ്റ്മാർ   
റതാഴിലാളികൾഎന്നിവർക്ക്ദസാഷയൽ ഓഡിറ്റയൂണിറ്റ്നന്ദിഅെിയിക്കുന്നു. 
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15-11-2019െ ് 11.30 Am ബ്സൊേതി  ഗ്രാമേഞ്ചായത്തു വാർഡ് 2 ൽ 

അര്ിവിളംചാൽ സഗ്ടബൽ സ്കൂ ളിൽ  വച്ച ് ഗ്രീ േുര്ുബ്ഷാത്തമൻ 

േര്ുവച്ചാടി   എന്ന  നതാഴിലാളിയുനട   അധ്യക്ഷതയിൽ െടന്ന  

ബ്സാഷയല് ഓഡിറ്്റ ഗ്രാമസഭയിൽ അവതര്ിപ്പിച്ച ബ്സാഷയല് 

ഓഡിറ്്റ േര്ട് റിബ്പ്പാര്്ടിബ്േലുള്ള ചര്്ച്ചയുനട അടിസ്ഥാെത്തില് 

ഗ്രാമസഭ എടുത്ത തീര്ുമാെങ്ങളും െിർബ്േരങ്ങളും; 

 ഭൂഗ്പകൃതിയനുേരിച്ച് കാർഷികസമഖ്ലയിൽ ന് യ്യാൻ പറിയ 

ഗ്പവർത്തികൾ കൂടി ന്താഴിലുറെിൽ നിർബന്ധമായും 

ഉൾന്െടുത്തണം 

 ദവതനും വർധിപ്പിക്കുക  

 വാഹന ലഭയത ഇലലാത്ത ദഗ്പദേശമാകയാൽ മാറ്റുമാർ 

പഞ്ചായത്തിറലത്താൻ യാഗ്ത ബത്ത അനുവേിക്കുക  .അലലാത്ത 

പക്ഷും റതാഴിലാളികൾ സവദമധയാ നൽകുന്ന ദഗ്പവര്ട്തിക്കു 

ആറളാന്നിന് 100 രൂപ എന്ന തുക വാങ്ങുവാൻ അനുവേിക്കുക . 

 റനൽ ക ഷിക്ക് ദയാരയമായ തരിശുഭൂമി ക ഷിദയാരയമാക്കാൻ 

റതാഴിലുെപ്പിൽ അനുവേിക്കുക . 

 100 ദിവേം ന്താഴിൽ  ലഭിക്കുന്നതിനായി   കാർഷിക സമഖ്ലയിന്ല 

അനുവദനീയമായ ഗ്പവർത്തികളിൽ ഉൾന്െടാത്ത മറു ഗ്പവർത്തികൾ 

കൂടി ലിസ്റ്റിൽ  ഉൾന്െടുത്തണം. 

 ന്താഴിലാളികൾക്ക് കാലതാമേം വരാന്ത കൂലി ലഭിക്കാൻ 

നടപടികൾ േവീകരിക്കുക 

 ന്താഴില ്കാര ഡ ്തികച്ചും േൗജനയമായി അസപേകരക്്ക ്ലഭയമാക്കുക. 

 ന്താഴില ്അസപേകള് പഞ്ചായത്തില ്ഗ്രണ്്ട ഓരീേില ്േവീകരിച്ച ് 

കകെറു രേീറ ്നല്കു ക. Demand form ന്താഴിലാളികൾക്ക ്

േൗജനയമായി നൽകണം. 

 ന്താഴിൽ  കൃതയേമയത്തു ലഭിച്ചിന്െങ്കിൽ ന്താഴിലിെ സവതനം 

വിതരണം ന് യ്യുക 

 പദ്ധതി ആരംഭ മീറിംര് കൃതയേമയത്തു േംഘടിെിക്കുക 

 ഗ്പവൃത്തികള ്കന്ണ്ടത്തുന്നതില ്ന്താഴിലാളികള,് വാര ഡ ്ന്മമ്പര ്

നാട്ടുകാര ്ഉള്െന്ട ഉള്ളവരുന്ട  നെ ഇടന്പടലുകള ്ഉണ്ടാക്കുക. 
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 സജാലി സ്ഥലങ്ങളില ്ആവശയമായ അടിസ്ഥാന ന്േൗകരയങ്ങള ് 

നിർവ ണ  ഏജറസി ന്താഴിലാളികളക്്ക ്ലഭയമാക്കുക. 

 വിജിലനേ് ്ഏനഡ്് സമാണിട്ടറിംര ്കമ്മറി അംരങ്ങള ്പദ്ധതികള് 

വിലയിരുത്തുകയും ആവശയമായ നിസരേ്ശങ്ങള ്ന്താഴിലാളികള്ക്കും 

പഞ്ചായത്തിനും നല്കു ക.VMC കമ്മിറി പുന േംഘടിെിക്കുക 

 വാര്ഷിക മാസ്റ്റര ്േര്ക്കുലര ്ഗ്പകാരമുള്ള സരഖ്കള ്രയലില് 

േൂേിക്കുക. 

 മസ്റ്റര ്സറാളുകളില ്അബദ്ധത്തില ്വന്നുസപാകുന്ന തിരുത്തലുകളക്്ക ്

മതിയായ കാരണങ്ങള ്കാണിച്ചു അസപേ നലക്ുകയും ഗ്പസ്തു ത 

അസപേയുന്ട സകാെി രയലില ്േൂേിക്കുക. 

 മസ്റ്റര ്സറാളില ്രണ്്ട ഒെുവീതം സരഖ്ന്െടുത്തുക ഒെിട്ട സശഷം മാഗ്തം 

സജാലി ആരംഭിക്കുക.. 

 ജനകീയ എസ്റ്റിസമറ ്ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളില ്ലഭയമാക്കുക. 

 േിറിേണ ്ഇറഫസര േഷന ്സബാര ഡ് ഓസരാ ഗ്പവൃത്തിയും ആരംഭിക്കുന്നതിന ്

മുമ്പ ്തന്ന്ന സ്ഥാപിക്കുക. 

 അധ്യക്ഷൻ                            :ഗ്രീ േുര്ുബ്ഷാത്തമൻ േര്ുവച്ചാടി   

ബ്ലാക്ക ്റിബ്സാഴ് സ് ബ്േഴ് സണ ്:   നെല്ല ന യസൺ  

 

 
 
 
 
 
 

 

 


