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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 
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Zmcn{Zy eLpIcWw F¶nh Cu ]²-Xn-bpsS e£yamWv.      
സവിശേഷതകൾ 

 

 നിയമത്തിൻതറ േിൻബലമുള്ള അവരാശാധിഷ്ഠിത േദ്ധതി. 

  ക്രാമേഞ്ചായത്ത് ക്േപേശത്ത്    താമൈിക്കുന്ന        18 വയസ്്സ േൂര്ത്തിയായ 

ഏതതാരാൾക്കും േദ്ധതിയില് േങ്കാളിയാരാം 

 ക്്രീക്കും േുരുഷനും തുലയ പവതനം . 

 േരിസ്ഥിതി ൈംരക്ഷണം രാര്ഷിര പമഖലയിതല അടിസ്ഥാന ൈൗരരയ 

വിരൈനം എന്നിവയ്ക്ക് മുൻരണന. 

 തതാഴിലാളിരൾ തതന്ന ക്േവര്ത്തിരൾ രതെത്തുരയും ആൈൂക്തണതത്ത 

ൈഹായിക്കുരയും തെയ്യുന്നു. 

 ആൈൂക്തണത്തിലും നിര്വഹണത്തിലും തിരഞ്ഞ ൈുതാരയത. 

 രരാറുരാപരാ  ഇടനിലക്കാപരാ ഇല്ല. 

 തോതുജന േങ്കാളിത്തപത്താതട പലബര് ബഡ്ജറ്്റ. 

 ബാങ്ക,് പോപസ്റ്റാഫീൈ് വഴി മാക്തം പവതന വിതരണം 

 ക്്രീരൾക്ക് മുൻരണന. 

 രമ്പയൂട്ടര് ശ ംഖല വഴിയുള്ള പമാണിറ്ററിംര് ൈംവിധാനം 

 ക്രാമൈഭ േദ്ധതി ഓ്ിറ്റ് തെയ്യുന്നു 

.   

പേശീയ ക്രാമീണ തതാഴിലുറപ്്പ േദ്ധതി ക്േരാരം ക്രാമേഞ്ചായത്ത് ക്േപേശത്ത്  നടപ്പിലാക്കുന്ന 

മുഴുവൻ ക്േവ ത്തിരളും  പൈാഷയല് ഓ്ിറ്റിങ്ങിനു വിപധയമാക്കണതമന്ന  17(2) വരുപ്്പ 

നിഷ്കര്ഷിക്കുന്നു . േദ്ധതി ക്േവര്ത്തനതത്തപ്പറ്റിയും തോതുധനം 

െിലവഴിക്കുന്നതിതനപ്പറ്റിയും േൗര ൈമൂഹം നടത്തുന്ന  േരൈയവും ൈവതക്രവുമായ 

േരിപശാധനയാണ് ആണ ്പൈാഷയല് ഓ്ിറ്റ് അഥവാ ൈാമൂഹിര േരിപശാധന .തതാഴിലുറപ്്പ 

നിയമക്േരാരം വര്ഷത്തില് രെുതവണ പൈാഷയല് ഓ്ിറ്റ് ക്രാമൈഭരൾ എല്ലാ വാര്്ിലും 

ര തയമായി നടപത്തെതാണ്. ഓ്ിറ്റിലൂതട അഴിമതി ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനും ൈുതാരയത ഉറപ്പു 

വരുത്തുന്നതിനും രാരയക്ഷമത വര്ധിപ്പിക്കുന്നതിന്  ൈത്ഭരണം 

ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുംരഴിയുന്നു.േദ്ധതി േണം ശരിയായ രീതിയില് െിലവഴിച്ചിട്ടുപൊ , േണം 

തെലവഴിച്ച്തുതരാെ് േദ്ധതിയുതട ലക്ഷയം സരവരിച്ചിട്ടുപൊ, രുണപഭാക്താക്കളുതട 

ജീവിതത്തില് രുണരരമായും  രാരയമായ മാറ്റം ഉൊയിട്ടുട്ടുപൊ  എന്നും  പൈാഷയല് 

ഓ്ിറ്റിംരിലൂതട  രതെത്താൻ രഴിയുന്നു. 

ൈംസ്ഥാന ൈര്ക്കാര്  പൈാഷയല് ഓ്ിറ്റ് നടപത്തെ രീതി ൈംബന്ധിച്ച്  ഉത്തരവ ്

േുറതപ്പടുവിച്ചിട്ടുെ്.പൈാഷയല്  ഓ്ിറ്റ ്  ക്രാമൈഭയുതട വിജയം ജനേങ്കാളിത്ത  

ആണ്.പൈാഷയല് ഓ്ിറ്റ്  ക്രാമൈഭയുതട തീയതി, പവേി എന്നിവ നിശ്ചയിച്ച 5 േിവൈം മുമ്പ ്
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ജനങ്ങൾക്ക് വിവരം നല്രിയിരിക്കണം. േദ്ധതി ആൈൂക്തണ്ണം. നിര്വഹണം, പമാണിറ്ററിംര് 

തുടങ്ങി എല്ലാ വയക്തിരളും പൈാഷയല് ഓ്ിറ്റ് ക്രാമൈഭയില് നിര്ബന്ധമായും 

േതങ്കടുക്കണം.മഹാത്മാ രാന്ധി പേശീയ ക്രാമീണ തതാഴിലുറപ്്പേ ദ്ധതിയില്  ൈുരമവും 

ൈുതാരയവുമായി പൈാഷയല് ഓ്ിറ്റ് നടത്തുന്നതിന്  പരരളത്തില്  ൈവതക്ര െുമതലയുള്ള 

പൈാഷയല് ഓ്ിറ്റ് യൂണിറ്റ് 31 -1- 2017 നിലവില്വന്നു 

1.രീതിോസ്ത്രം 

 

 പൈാഷയല് ഓ്ിറ്്റ റിപൈാഴ് സ് ൈംഘം ക്േവര്ത്തി ഫയല് േരിപശാധന, ഫീല്്് ൈന്ദര്ശനം, 

തതാഴിലാളിരളും ആയുള്ള അഭിമുഖം, എം. ഐ. എൈ് േരിപശാധന എന്നിവതയ 

അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് പൈാഷയല് ഓ്ിറ്റ് റിപപ്പാര്ട്ട് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്. താതഴ േറയുന്ന 

രീതി അവലംബിച്ചാണ് ഈ റിപപ്പാര്ട്ട് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്. 

1. ഓഡിറ്റ് പ്ലാൻ  

1.1 ഓ്ിറ്റ ് പ്ലാന്  തയ്യാറാക്കല്. 

1.2 ഓഫീൈ് ൈന്ദര്ശന േരിോടിരൾ. 

2. അഭിമുഖം  

2.1 തജ.േി.ൈി, ബി.്ി.ഒ, േഞ്ചായത്ത് ക്േൈി്ൻറ,് ജനക്േതിനിധിരൾ, തൈക്രട്ടറി & 

സ്റ്റാഫ്  

2.2 പമറ്റ,് തതാഴിലാളിരൾ, രര്ഷരര്,  തതാഴിലിന് പോരാത്ത തതാഴില് രാര്്് 

ഉടമരൾ 

3. ഫയൽ പരിശോധന  

3.1 തോതു ക്േവര്ത്തിരൾ, വയക്തിരത ക്േവര്ത്തിരൾ. 

3.2  പരഖരളുതട ഉള്ളടക്കം - ൈുതാരയത, േരിേൂര്ണ്ണത.  

3.3 ഭരണൈമിതിയുതടയും ഉപേയാരസ്ഥരുതടയും രാരയക്ോപ്രി. 

4. ഫീൽഡ് സന്ദർേനം, നിരീക്ഷണം  

4.1 േൂര്ത്തിയായ തതാഴിലിടം, നടന്നുതരാെിരിക്കുന്ന തതാഴിലിടം. 

5. റഫറൻസ് 

5.1  വിരൈനപരഖ, വാര്ഷിര േദ്ധതി പരഖ, എംഐഎൈ്, രജിസ്റ്ററുരൾ. 

6. വിവരങ്ങളുടട ശസ്തകാഡീകരണം 

7.  പക്രാൈ് തവരിഫിപക്കഷൻ  

8. കരട് റിശപാർട്ട് തയ്യാറാക്കൽ                                                                                        

േഞ്ചായത്ത്  അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ   
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  േുറപ്പുഴ ക്രാമേഞ്ചായത്ത്                   

  

 

 

                                                                                

േുറപ്പുഴ ക്രാമേഞ്ചായത്ത് തതാടുേുഴ നരരൈഭപയാടും ഏറണാരുളം,പരാട്ടയം ജില്ലപയാടും  

അതിര്ത്തി േങ്കകിടുന്ന ഒരു ക്രാമക്േപേശമാണ്.തതാടുേുഴയാറിതറെ  ജലൈമ ദ്ധിയാല് 

അനുക്രഹീതമായ ഈ േഞ്ചായത്തില് ഭൂരിഭാരം രുടുംബാംരങ്ങളും ര ഷി അനുബന്ധ 

പമഖല ക്േവര്ത്തനങ്ങതള ആക്ശയിച്ച് രഴിയുന്നവരാണ് .എന്നിരുന്നാലും രാര്ഷിര 

വിളരൾക്ക്  അടുത്തരാലത്ത്  അനുഭവതേടുന്ന വിലയിടിവും ,രാര്ഷിര വിളരൾക്ക്  

പനരിടുന്ന വിവിധ പരാരങ്ങളും ക്േതിരൂല രാലാവസ്ഥയും മൂലം  രര്ഷരര്ക്കുൊരുന്ന 

നഷ്ടങ്ങൾ  രാരണം  രാര്ഷിര രംരത്ത്  തോതുവില്   ഒരു  മാന്ദയം അനുഭവതപ്പടുന്നുെ് 

.േുറപ്പുഴ  ക്രാമ േഞ്ചായത്തില്   2 രവ .എല്  .േി .്കൂ ൾ  , 2 സക്േവറ്്റ എല ് .േി /യു .േി ്ചൂ ളുരൾ  , 2 

എയിഡ്സ് സഹ ്കൂ ൾ , 1 ഹയര്തൈക്കൻ്റി ്കൂ ൾ  ക്േവര്ത്തിച്ചു വരുന്നു .രൂടാതത  1 

തടക്നിക്കല് സഹ ്കൂ ൾ , 1  പോളിതടര് നിക്കല് പരാപളജും  1 ൈവാക്ശയ പരാപളജും നമ്മുതട  

േഞ്ചായത്തില്  ക്േവര്ത്തിച്ചുവരുന്നു . ഈ േഞ്ചായത്തില്  തുട ര് വിേയാഭയാൈ േരിോടി വഴി  

ൈാക്ഷരത പരങിക്്രപറഷൻ 79 ,നാലാംതരം തുലയത പരങിക്്രപറഷൻ 168 ,7-ആം തരം തുലയത 

പരങിക്്രപറഷൻ 106 , േത്താം തരം തുലയത പരങിക്്രപറഷൻ 147 ,+1 തുലയത  35 ഉം 

പരങിക്്രപറഷൻ നടത്തിയിട്ടുെ് .  
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പുറപ്പുഴ   ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പപാതു വിവരങ്ങൾ  

 
ഗ്രൊമപഞ്ചൊയത്തിന്തറ ബ്പര്   പുറപ്പുഴ 

ഗ്രൊമപഞ്ചൊയത്ത്  
ആതക വൊർഡ്  13 
വിശേജ് പുറപ്പുഴ 

ബ്ലൊക്ക്  പഞ്ചൊയത്ത്   ത ൊടുപുഴ  
 ൊല്ൂക്ക്   ത ൊടുപുഴ 

പൊർല്തമന്റ്  മണ്ഡല്ം  ഇടുക്കി  
നിയമസഭ  മണ്ഡല്ം ത ൊടുപുഴ 

ജില്ല   ഇടുക്കി 
വിസ് ീർണ്ണം 26.52 ച .കീ .മി 

ജനസംഖ്യ 12373 
പുരുഷന്മൊർ   6280 
ഗ്സീകള്   6093 

 
ടതാഴിലുറപ് പദ്ധതി അടിസ്ഥാന വിവരം                 

 
Sl.No        WARD No.of job card issued No.of Active Workers. 

1  ward-1 96 134 

2  ward-2 176 102 

3 ward-3 151 211 

4 ward-4 130 181 

5 ward-5 141 128 

6 ward-6 147 92 

7 ward-7 99 141 

8 ward-8 215 129 

9 ward-9 183 144 

10 ward-10 130 137 

11 ward-11 103 98 

12 ward-12 122 119 

13 ward-13 136 171 

                       

010
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വാർഡിടന കുറിചുളുള്ള അടിസ്ഥാന വിവരം                                             

വാര്്്  തലത്തില് തതാഴില് രാര്്്   ലഭിച്ചവര്                                                                                                                                   

അടിസ്ഥാന 
വിവരങ്ങള്  

SC ST OTHERS ആപെ  

െുടുബങ്ങളുപട എണ്ണം  
8 0 88 96 

വയക്തിെളുപട എണ്ണം 
എണ്ണം   

19 0 157 176 

                      

                                   

   അവകാേ അധിഷ്ഠിത നിരീക്ഷണങ്ങൾ 

മഹാത്മരാന്ധി പേശീയ ക്രാമീണ തതാഴിലുറപ്്പ നിയമത്തിലൂതട ക്രാമീണ ജനതയ്ക്ക് തതാഴില്  

നല്കതേടുന്നപതാതടാപ്പം അവരുതട േത്തു അവരാശങ്ങളും ൈംരക്ഷിക്കതേടുന്നു.പൈാഷയല്  

ഓ്ിറ്റിലൂതട ക്േവ ത്തിരളുതട േരിപശാധനയും അപതാതടാപ്പം തതാഴിലാളിരളുതട 

േത്തവരാശങ്ങളും ൈംരക്ഷിക്കതേടുന്നുതവന്നും വിലയിരുത്തുന്നു. 

 

1. തതാഴിലുറപ്പു നിയമം തഷ്യൂൾ 2  ോര 1  അനുൈരിെ്  18 വയസ്്സ േൂര്ത്തിയായ 

ഏതതാരാളും തതാഴില് രാര്്ിന് അപേക്ഷിച്ചാല് 15 േിവൈത്തിനുള്ളില് പഫാപട്ടാ േതിച്ച 

തതാഴില് രാര്്് പരക്ന്ദ ൈര്ക്കാര് തെലവില് ലഭിക്കാനുള്ള അവരാശമാണ് നിയമം 

നല്രുന്നത്.  
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നിരീക്ഷണം 

തതാഴിലാളിരളുമായുള്ള രൂടിരാഴ്ച്ചയില്  മനൈിലാക്കാൻ     ൈാധിച്ചത് േുതിയ 

തതാഴില് രാര്്് ലഭയമാരുപമ്പാൾ അതില് വയ്ക്കാനുള്ള പഫാപട്ടാ തതാഴിലാളിരൾ 

തതന്നയാണ ് നല്രിയത് എന്നാണ്  .                                                                                                                                                                                                                                                     
2. At]-£n¨v 15 Znh-k-̄ n-\p-ÅnÂ sXm-gnÂ e`n-bv¡p-hm-\pÅ Ah-

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

Imiw(sjUyqÄ1,2)                        

നിരീക്ഷണം                             
ഈ വാർഡിൽ പതാഴിലാളിെള് ഗ്രൂപ്പായും  വയക്തിരതമായും   പതാഴിൽ 

ആവശ്യപപ്പട്ടു വരുന്നുണ്ട്. പതാഴിൽ  ആവശ്യപപ്പട്ട് 15 ദിവസത്തിനെത്തു 

തപന്ന പതാഴിൽ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന്  രരഖെളിൽ  നിന്നും വയക്തമാണ് . 

ഓരരാ പതാഴിൽ അരപക്ഷയിലും അരപക്ഷ വച്ച തിയതി, പതാഴിൽ 

ആവശ്യപപ്പടുന്നത് എന്ന് മുതൽ എന്ന് വപര, തുടങ്ങിയവ െൃതയമായി 

രരഖപപ്പടുരത്തണ്ടതാണ് . പരിരശ്ാധിച്ച  ഫയൽലുെളിപല  അരപക്ഷയിൽ  

രസീതി  നമ്പർ ഉണ്ടായിരുന്നിലല അതിനാൽ അരപക്ഷെള്ക്ക് രസീതി 

നൽെിയിരുന്നിലല  എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു.പതാഴിലിനു രവണ്ടിയുള്ള 

എലലാ അരപക്ഷെളും  ഗ്ഫണ്ട് ഓഫീസ് വഴി  സവീെരിപെണ്ടാതാണ് .  

                                                                                 

3. തതാഴില്  ഇല്ലായമ പവതനം ലഭിക്കുവാനുള്ള അവരാശം            
sXmgn-ep-d¸v \nb-a-{]-Imcw sXmgnÂ Bh-i-y-s¸«v Ign-ªmÂ ]Xn-\©v Znh-k-

¯n-\p-f-fnÂ sXmgnÂ \ÂIn-bn-cn-¡-Ww e-`n-̈ nÃm-sb¦nÂ sXm-gnÂ- ഇല്ലായമ th-

ത\-̄ n-\p-f-f AÀ-l-X-bp.v                                                                                                                          

  നിരീക്ഷണം            ടതാഴിലാളികളുമായുള്ള കൂടി കാഴ് ചയിലും  ഫയൽ  പരിശോധനയിലും  

മനസിലാക്കുവാൻ  സാധിചുളത് ശജാലി ആവേയടപട്ട ് 15  ദിവസങ്ങൾക്കകം ടതാഴിൽ  

ലഭിക്കുന്നുണ്്ട എന്നാണ് .                                                                                                                                                                             

4.തഷല്ഫ്  ഓഫ ് തക്ോജര്റ്റ ് തയ്യാറാക്കാനുള്ള അവരാശം                                                  

േഞ്ചായത്തില്  ൈൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന ക്രാമൈഭ തരജിസ്റ്ററില് തതാഴിലാളിരൾ  മീറ്റിംര് 

രൂടിയതായും തതാഴില് നിര്പേശിച്ചതയും രാണുന്നു .                                                                                                                            
5. 5 Intem-ao-ä-dn-\p-ÅnÂ sXm-gnÂ e`n-bv¡p-hm-\pÅ Ah-Imiw, AsÃ-¦nÂ 

(thX-\-̄ nsâ 10 iX-am\w A[n-I-w) (sjUyqÄ 2 ]mc 20)                   

 നിരീക്ഷണം                                                                         
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പതാഴിലാളിെളുമായി  രനരിട്ട് സംസാരിച്ചതില്  നിന്നും  5 െിരലാമീറ്ററിÂ 

െൂടുതÂ സഞ്ചരിച്ച് ആരും ഗ്പവർത്തി സ്ഥലത്ത് എത്തുന്നിലല  എന്നാണ് 

അറിയാൻ  സാധിച്ചത് . 

6.IpSn-shÅw, hn{i-a-ku-Icyw, {]Ya ip{iqjm kuIcyw Ch e`n- 
bv¡p-¶-Xn-\pÅ Ah-Im-iw (sjUyqÄ 2 ]mc 23þ28)                                   
sXmgn-ep-d v̧ \nb-a-{]-Imcw{]hr¯n \S-¡p¶ Øe v̄ IpSn-sh-f-fw, 

XWÂ, {]Y-a-ip{iq-jm-Inäv F¶nh {]hÀ¯n \S-¸n-em-¡p-¶ -Øm]\w 

hgn kuP-\-y-ambn sXmgn-em-fn-IÄ¡v e -̀y-am-t¡--Xp-v.                                                                                                                                 

നിരീക്ഷണം                                                            

പതാഴിലാളിെളുമായി രനരിട്ട് സംസാരിച്ചതിൽ നിന്നും  അറിയാൻ 

െഴിഞ്ഞത്   രുടിതവളളം തതാഴിലാളിരൾ   വീട്ടില്   നിന്നും 

തരാെുവരുന്നു അല്ലാത്ത േക്ഷം  ഭൂവുടമയുതട      വീട്ടില്  നിന്നും 
എടുക്കുന്നു എന്നാണ്,{]Yaip{iqjmെിറ്റ് , േടുത ൈൗരരയം എന്നിവ   

ലഭിക്കുന്നുെ്.  

7. 15 Znh-k-¯n-\p-ÅnÂ thX\w e`n-¡p-¶-Xn-\pÅ Ah-Imiw 

(sk£³3(2),(6)).                          

നടന്നുതരാെിരിക്കുന്ന ക്േവര്ത്തിയുതട രൂലി ഒഴിതര മതറ്റല്ലാ 

േണിരളുപടയും രൂലി ലഭിച്ചിട്ടുെ്  എന്നാണ് അവിേഗ് ധ തതാഴിലാളിരളില് 

നിന്നും അറിയാൻ  ൈാധിച്ചത്.എന്നാല്   വിേഗ് ധ തതാഴിലാളിരളുതട  രൂലി 

ര തയമായി ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് ത തതാഴിലാളിരളില് നിന്നും അറിയാൻ 

രഴിഞ്ഞത.് തതാഴിലാളിരളുതട ോൈ് ബുക്്ക  അപപ്േറ്റ്് അല്ലായിരുന്നു .  

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

bv¡p-hm-\pÅ Ah-Im-iw, (sk£³ 3(3)) 

9.ka-b-_-ÔnXambpÅ ]cmXn ]cn-lm-c-¯n-\pÅ Ah-Im-iw,     
(sk£³ 19)                               
sXmgn-ep-d¸v നിയമം sj-Uyqfv 1 9 -{]-Imcw ka-b-_-Ôn-X-ambn ]cmXn ]cn-l-mc-

¯n-\p-ff Ah-Imiw  \njvIÀjn-¡p-¶p-v. ]²-Xn-bp-ambn _Ô-s¸« ]cm-Xn-

IÄ t^m¬ap-tJ\,  tSmÄ{^o \¼À D]-tbm-Kn¨pw,  tcJm-aq-ew FgpXn 

\ÂInbpw, C-sabnÂ hgnbpw kaÀ¸n-¡m-hp-¶-Xm-Wv. tSmÄ{^o \¼-dp-IÄ 

]©m-b-̄ nÂ  {]ZÀin-̧ n-t¡--Xm-Wv. 
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 18004255720 എന്ന രടാള് ഗ്ഫീ നമ്പറിൽ പരാതിെള് രരഖപപടുത്താം                 

എന്നുള്ള വിവരം പതാഴിലാളിെളിൽ ലഭയമലല                      

                                                    

                                                    

           

10.tkm-jyÂ HmUnäv \S-̄ p-¶-Xn-\pÅ Ah-Im-iw .sXmgn-ep-d-̧ v ]²-Xn-bnÂ 

Gsä-Sp¯v \S-̧ n-em-¡p¶ apgp-h³ {]hr-̄ n-Ifpw tkmjyÂ HmUnän\v hnt[b-

am-¡-W-sa¶v sk£³ 17(2) \njvIÀjn-¡p-¶p-v. 

 നിയമം അനുശാൈിക്കും ക്േരാരം ഉള്ള tkm-jyÂ ഓ്ിറ്റ്  ക്േക്രിയ 

നടന്നുതരാെിരിക്കുന്നു .  

                 

ശമറ്റ്  മാരുടട സ്തപവർതനം  

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

apÅ hnh-c-§Ä tcJ-s¸-Sp-¯p-I. Znh-khpw sXm-gn-em-

fn-I-fpsS lmPÀ aÌÀtdm-fnÂ Dd-¸p-h-cp-¯p-I. 

]qÀ¯n-bmb aÌÀtdm-fp-IÄ tUäm F³{Sn Hm¸-td-ä-

dpsS ]¡Â F¯n-bv¡p-I.  

 sskäv Ubdn, aÌÀ tdmÄ F¶nh IrXyamb 

]qcn¸n¡Ww. aÌÀ tdmfnÂ sh«n¯ncp¯epIÄ 

]mSnÃ. `qan ]m«¯ns\Sp¡pt¼mÄ kÀ¡mÀ amÀK 

\nÀt±i¯nÂ ]dªncn¡p¶Xp t]mse aq¶v 

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

{ian¡Ww. 

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

sXmgnemfnIÄ¡v sXmgnens\¡pdn¨v hyàX 

\ÂIWw. 

 sXmgnÂ ImÀUv IrXyambn ]qcn¸n¨v 

sXmgnemfnIÄ¡p \ÂIpI. bmsXmcp 

ImcWhimepw taäpamÀ sXmgnÂ ImÀUv I¿nÂ 

kq£n¡mXncn¡pI.  
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 ]WnØe¯v Bhiyamb kuIcy§Ä Dപൊ 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 
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cPnÌdpIÄ  

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

\nÀ_Ôambpw ക്രാമേഞ്ചായത്തില്  ൈൂക്ഷിപക്കെതാണ.് 

 

1. പജാബ് രാര്് ്രജിസ്റ്റര്  

2. ക്രാമൈഭ  രജിസ്റ്റര്  

3. ്ിമാൻ്് / അപലാപക്കഷൻ & പവതന രജിസ്റ്റര്  

4. വര്ക്ക ്രജിസ്റ്റര്  

5. ഫിക്സ്  ്അൈറ്റ ്രജിസ്റ്റര് 

6.  േരാതിരജിസ്റ്റര്  

7. തമറ്റീരിയല് രജിസ്റ്റര്  

 

എല്ലാ തരജിസ്റ്ററുരളും വളതര നല്ലരീതിയില് ൈൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നത് എടുത്തു 

േറപയെതാണ്. 

1. ടതാഴിൽ കാർഡ് രജിസ്റ്റർ  

                         

തതാഴില്  രാര്്്  രജിസ്റ്റര് വളതര ര തയമായി ൈൂക്ഷിച്ചിരുന്നു .വാര്്ില് ആതര  176  

വയക്തിരളുതട പേര ്തതാഴില് രാര്്ില് രജിസ്റ്റര് തെയരിട്ടുെ് രജിസ്റ്റര ് തെയര  രുടുബങ്ങളില് 

4 എണ്ണത്തില ് പഫാപട്ടാ േതിച്ചിട്ടില്ല (013/5,013/91,013/92,013/93). 2018-2019 ൈാബത്തിര 

വര്ഷത്തില് 4 രുടുബങ്ങൾ തതാഴില് രാര്്്  എടുത്തിട്ടുെ്. തതാഴില് രാര്്ിന്  പവെി 

അപേക്ഷിച്ചു 15 േിവൈങ്ങൾക്കുള്ളില് രാര്്്   വിതരണം തെയരിട്ടുെ്  എന്ന്  പരഖരളില്    

നിന്നും വയക്തമാണ് . 

 2 .സ്തരാമസഭ രജിസ്റ്റർ                                                                                                                        

എല്ലാ വാര്്ിലും     ക്േപതയരം ക്രാമൈഭ     തരജിസ്റ്ററുരൾ ൈൂക്ഷിക്കുന്നു .                                                                                        

നവംബര്   2018   5 ന് തതാഴിലുറപ്്പ ക്രാമൈഭയും 2019 -20 ൈാമ്പത്തിര വര്ഷത്തിതല  വാര്ഷിര 

രര്മ്മേദ്ധതിയും  പലബര്  അംരീരരിക്കല് ക്രാമൈഭയും നടന്നതായി രാണുന്നു. ആതര 72 

പേര് േതങ്കടുത്തതിതറെ  ഒപ്്പ  പരഖതപ്പടുത്തിയിട്ടുമുെ്.                                                       

3.  ഡിമാൻഡ് അശലാശക്കഷൻ ശവതന രജിസ്റ്റർ          

 ്ിമാൻ്് രജിസ്റ്റര്  വളതര ര തയമായി എഴുതി ൈൂക്ഷിച്ചിരുന്നു . രജിസ്റ്റര് റിൽ തതാഴിലിനു 

പവെി അപേക്ഷിച്ച തിയതി ,തതാഴില്  നല്രിയ തിയതി  , രപയ്പമന്റ് പോയത് തുടങ്ങിയ 

വിവരങ്ങൾ എഴുതി ൈൂക്ഷിച്ചിട്ടുെ്.                                    
4.വർക് രജിസ്റ്റർ  :    ക്േവര്ത്തി  വിവരങ്ങൾ എം,ഐ .എൈ് ല് നിന്നും ്ൗൺപലാ്് തെയരു  

ൈൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. ക്േവര്ത്തിരൾ അനുവേിച്ചിരിക്കുന്ന   മുൻരണന, ക്േവര്ത്തി തുടങ്ങിയ 
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തീയതി,   അവൈാനിച്ച തീയതി  തുടങ്ങിയവ ര തയമായി ഉൊയിരുന്നു. 

5.ആ്രിരജിസ്റ്റർ  :                                 എല്ലാ 

വര്ക്കുരളും പോതല തതന്ന ഓ്ിറ്റ് രാലയളവിലുള്ള   ക്േവര്ത്തിരതള രുറിച്ചും വളതര 

വയക്തമായി എഴുതിയിട്ടുൊയിരുന്നു.  ക്േവര്ത്തിരളുതട പേര് ,ക്േവര്ത്തിയുതട പരാ്് 

,ആതര തതാഴില് േിവൈങ്ങൾ,ആതര െിലവ ് തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾക്ക് നല്ല ര തയത 

ഉൊയിരുന്നു .         

6 പരാതി രജിസ്റ്റർ: പരാതി രജിസ്റ്ററിÂ ]cmXn kw_-Ôn¨      hnh-c-

§Ä ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നിലല.                                                                          

7.ടമറ്റീരിയൽരജിസ്റ്റർ    : എം .ഐ .ൈ് യില്  നിന്നും ക്േിറെ്  എടുത്തു 

ൈൂക്ഷിക്കുന്നു . 

ഓഡിറ്റ് നു വിശധയമാക്കിയ  ഫയലുകളുടട വിേദാംേങ്ങൾ                                                                                                                 

 
Sl.

No 

                
Work Code 

                                         

Name of Work 
                      

Estimate 

Amount 

                     

Man 

days 

taken 

                          

Un 

skilled 

wages 

                                            

Skilled 

wages/Mate

rial/CIB 

                           

Total 

Expense 

1 Wc/320711 രയ്യാല 

നിര്മ്മാണം 

വാര്്് 13 

വര്രീൈ് 

ഓളങ്ങാട്ട്, ശശി 

ോലക്കാതട

ത്തില് 

തടത്തില് 

മീനാക്ഷി േിണ 

മറുരില് 

2,50,598 811 

 

 

 

21,9781 1499 221,280 
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2 WC/333749  രയ്യാല 

നിര്മ്മാണം 

വാര്്് 13 

പ ാര്ജ് 

ഇല്ലിക്കല് 

പജാൈ് മുതിര 

െിരയില് 

244000 938 230621 1499 232,120 

3 WH/317868 വരിര ോറ 

പതാട് തെളി 

നീക്കം തെയ്യാൻ 

തടയണ 

നിര്മ്മാണം 

1,18716 188 50948 1750 52,698 

4 IF/350476 

പരക്ന്ദ ൈംസ്ഥാന 

ൈര്ക്കാരിതറെ 

ധനൈഹായപത്താ

തട രൂടിയുള്ള 

വീടുരളുതട 

നിര്മ്മാണ 
ക്േവര്ത്തിരൾ- 
ഓമന ക്േഭാരരൻ 

27340 48 13,008 1499 14,507 

5 IF/352953 പരക്ന്ദ ൈംസ്ഥാന 

ൈര്ക്കാരിതറെ 

ധനൈഹായപത്താതട 

രൂടിയുള്ള 

വീടുരളുതട 

നിര്മ്മാണ 
ക്േവര്ത്തിരൾ- വത്സാ 

ജനാര്േനൻ 

23220 28 7588 1499 9087 

                                              
^bÂ ]cn-tim-[-\-bnÂ \n¶pw Is- ¯nbhnh-c-§Ä                                  
ഏപതാരു വർക്ക് ഫയലിലും വാർഷിെ മാസ്റ്റർ സർക്കുലർ നിർരദശ്ിക്കുന്ന 21 

രരഖെളും രെരള സർക്കാർ നിർരേശ്ിക്കുന്ന സസറ്റ് ഡയറിയും ഉള്പപ്പപട 22 

രരഖെളാണ് ഉണ്ടായിരിരക്കണ്ടത്. 

1.IhÀ t]Pv   
വാര്ഷിര മാസ്റ്റര് ൈര്ക്കുലര് ക്േരാരം രവര്പേജില് േഞ്ചായത്ത് വിവരങ്ങൾ, ജില്ല, 

ക്േവര്ത്തി നടപ്പിലാക്കിയ വിവരങ്ങൾ, അടങ്കല് തുര, ആതര തെലവ്, നടത്തിയ 



16 
 

തീയതി,  മുതലായ വിവരങ്ങൾ പരഖതേടുപത്തെതാണ്.                                                                                         

ഒരു ക്േവ ത്തി ഫയലില്  ആധിരാരിരമായി പവെതും ക്േവ ത്തിതയ രുറിച്്ച  

ഏതതാരാൾക്കും എളുപ്പത്തില് മനൈിലാക്കാൻ ൈാധിക്കുന്ന പരഖ രവര്  പേജ് 

ആണ്,അതുതരാെ് എല്ലാ വര്ക്്ക  ഫയലിലും രവര് പേജ് ഉൊയിരിപരെത് വളതര 

അതയാവശയമാണ്.                                     േരിപശാധിച്ച ആറു വര്ക്്ക  ഫയലുരളിലും  

രവര്  പേജ് ഉൊയിരുന്നു . രവര് പേജ്  ആനുവല് മാസ്റ്റര് ൈര്ക്കുലര്     ക്േരാരമുള്ള 

തും ആയിരുന്നു . 

പരഖതപ്പടുപത്തെ വിവരങ്ങൾ  ആയ ജി. ആര്. ൈ് തറെ പേര്, തടക്നിക്കല് 

അൈിസ്റ്റന്റ് തറെ പേര്, പൈാഷയല്   ഓ്ിറ്റ്  നടത്തിയ തിയതി എന്നിവ  

േൂരിപ്പിച്ചിട്ടുെയിരുന്നില്ല. 

2.sN¡v enÌv  

 പരിരശ്ാധിച്ച ആറു വർക്ക് ഫയലുെളിലും  പെക്ക് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു  

Hmtcm രരഖയും {Ia-s¸-Sp-̄ n-bn-cn-¡p¶ രപജ് നമ്പർ രരഖപപ്പടുത്തിയിരുന്നു .  

3. ആക്ഷൻ പ്ലൊനിന്തറ ബ്കൊപ്പി 

േരിപശാധിച്ച 5 വര്ക്ക ്ഫയലുരളിലും  ആക്ഷൻ പ്ലാനിതസ പരാപ്പി ഉൊയിരുന്നു . ആക്ഷൻ 

പ്ലാനിതസ പരാപ്പി ഫയല്ലില് ൈൂക്ഷിക്കുന്നതിലൂതട  ഈ ൈാമ്പത്തിര വര്ഷത്തില് 

തെയ്യാനുള്ള ക്േവര്ത്തിരളുതട ലിസ്്റ്റ മുൻരണനാക്രമത്തില് ആപണാ എന്നും ഈ ലിസ്്റ്റ 

തയ്യാറാക്കാൻ ജനങ്ങളുതട േങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാക്കിപയാ എന്നും മുൻരണനാക്രമത്തില് ഉള്ള 

ക്േവര്ത്തി  തതന്നയാപണാ നടത്തിയത് എന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ ൈാധിച്ചിക്കുന്നു . 

4.എസ്റ്റിബ്മറ്റ് 

സാശേതിക എസ്റ്റിശമറ്റ-് പദ്ധതിയിൽ ഏടറ്റടുക്കുന്ന ഓശരാ സ്തപവർതിക്കും 

സംസ്ഥാന സർക്കാർ ചുമതലടപടുതിയ അധികാര സ്ഥാനതിടറെ 

അനുമതിശയാടുകൂടിയ സാശേതിക എസ്റ്റിശമറ്റ് ഉണ്ടായിരിശക്കണ്ടതാണ്. Hcp 

{]hr¯n \S-̧ m-¡p-¶-Xn-\mbn F³Po-\n-b-dnwKv hn`mKw X¿m-dm-¡p¶ kmt¦-Xn-

I-tc-J-bmWv FÌn-ta-äv.  Hcp {]hr¯n  F§s\ \S-¸n-em-¡-W-sa¶v amÀ¤-

\nÀt±iw \ÂIp¶ Hcp tcJ IqSn-bm-Wn-Xv.  CXnÂ ]²-Xn-bpsS t]cv, ]²-Xn-

bnÂ Gsä-Sp-¡p¶ hnhn-[- ioÀj-I-̄ nÂs¸« {]hr-̄ n-IÄ(Activities), Ah-

bpsS F®w, \ofw, hoXn, Bgw, (s]m-¡w) hym]Xw, Hcp bpWn-än\v \ÂtI-p¶ 

XpI, BsI XpI F¶nh \nÀ_-Ô-ambpw tcJ-s -̧Sp-̄ n-bn-c-n¡-Ww.  km[-\-

km-a-{Kn-IÄ (B-h-iy-amb {]hr-̄ n-I-fnÂ am{Xw) hnZ-Kv²þAhn-ZKv² sXm-gn-em-

fn-I-fpsS F®w, \ÂtI-p¶ Iqen,kn-än-k¬ C³^Àta-j³ t_mÀUnട- XpI 
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F¶nh \nÀ_-Ô-ambpw FÌn-ta-änÂ DÄs¡m-Ån-̈ n-cn-t¡--Xm-Wv.   ഓശരാ 

സ്തപവർതിക്കും എസ്റ്റിശമറ്റിടറെ സംക്ഷിപ്രം, ഡിസസൻ, സ്തപവർതിയുടട സ്തപതീക്ഷിത 

ശനട്ടങ്ങൾ വിേദീകരിക്കുന്ന സാശേതിക കുറിപ് തുടങ്ങിയവ ഉണ്ടായിരിശക്കണ്ടതും 

ടസകവർ ശസാഫറ്്റ് ടവയറിലൂടട ഓൺസലനായി അനുമതികൾ 

ലഭയമാശക്കണ്ടതുമാണ ്   എല്ലാ ഫയലുരളിലും ൈാപങ്കതിര അനുമതി പഫാറം,  

വിശേമായ എസ്റ്റിപമറ്റ് ,എന്നിവ  ഉൊയിരുന്നു.  ഈ പരഖരളില്  ൈാപങ്കതിര 

അനുമതി നല്രുന്ന എല്ലാ ഉപേയാരസ്ഥരുപടയും  തിയതിപയാടുരൂടിയ ഒപ്പ്, ൈീല്  

എന്നിവ ര തയമായി പരഖതപ്പടുപത്തെതാണ്. ജനങ്ങൾക്്ക  മനൈിലാരുന്ന 

രീതിയിലുളള  ജനരീയ എസ്റ്റിപമറ്റ്,ൈര്പട ഓഫ് ടാറ്റ, പക്്ായിങ് ആൻ്് ്ിസൈൻ, 

എന്നിവ ഒരു ഫയല്ലിലും രാണാനായില്ല . 

  

5. ഭരണൊനുമ ി  ീരുമൊനത്തിത. ബ്കൊപ്പി 

ഒരു വാര്്ില് ഒരു വര്ഷം നടപ്പിലാക്കുന്ന തതാഴിലുറപ്പ് േദ്ധതി 

ക്േവര്ത്തനങ്ങൾക്്ക േഞ്ചായത്ത് ഭരണ ൈമിതി നല്രുന്ന അംരീരാരമാണ് 

ഭരണാനുമതി   . ഭരണാനുമതി തീരുമാനത്തിപര രൊപ്പി   പസെയുർ രസാഫ്റ്റ്റ്

പവയറിൽ നിന്നും എടുത്ത് സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ രരഖെളിൽ   പസഗ്െട്ടറിയുപട 

തിയതിരയാടു െൂടിയ  ഒപ്പ്, സീൽ എന്നിവ െൃതയമായി രരഖപപ്പടുരത്തണ്ടതാണ്. 

 

6.സൊബ്േ ിൊനുമ ി  ീരുമൊനത്തിപര ബ്കൊപ്പി 

േരിപശാധിച്ച  ഫയലുരളില് തൈരയൂരില്  നിതന്നടുത്ത ൈാപങ്കതിരനുമതിയുതട പരാപ്പി   

ൈൂക്ഷിച്ചിട്ടുെ്. എന്നാല്, ബന്ധതപ്പട്ട ഉപേയാരസ്ഥരുതട ഒപ്്പ ,ൈീല്, തീയതി മുതലായവ 

രാണാൻ ൈാധിച്ചില്ല. 

. 

7. സംബ്യൊജി  പദ്ധ ി 

ഓ്ിറ്റ്  രാലയളവിലുള്ള രൺപവര്ജൻസ്സുമായി  ബന്ധതപ്പട്ട ക്േവര്ത്തിരൾക്്ക  

.രൺവര്ജൻൈ് ഫെ്, ്ിപ്പാര്തട്്ടമൻറ് എന്നീ വിവരങ്ങൾ   ഉൾതപ്പടുത്തിയിരുന്നു . 

8. ത ൊഴിൽ ആവശ്യതപ്പട്ടു തകൊണ്ടുള്ള   അബ്പക്ഷ  

േരിപശാധിച്ച എല്ലാ വര്ക്്ക  ഫയലുരളിലും വയക്തിരതവും ,ക്രൂപ്പ്  ആയിട്ടുള്ളതുമായ 

്ിമാൻ്് പഫാം  ഉൊയിരുന്നു . ഓപരാ തതാഴില് അപേക്ഷയിലും അപേക്ഷ വച്ച 

തിയതി, തതാഴില് ആവശയതപ്പടുന്നത് എന്ന് മുതല് എന്ന് വതര ആതണന്ന് 

ര തയമായി പരഖതപ്പടുപത്തെതാണ് . മാസ്റ്റര് പറാൾ േരിപശാധിച്ചതില്നിന്നും 
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തതാഴില് ആവശയതപ്പട്ട 15 േിവൈത്തിനരം തതാഴില് നല്രിയിട്ടുതെന്ന് 

വയക്തമാണ് .േരിപശാധിച്ച ഫയല് ലുരളിതല  അപേക്ഷയില്  രൈീതി  നമ്പര് 

ഉൊയിരുന്നില്ല അതിനാല് അപേക്ഷരൾക്്ക രൈീതി നല്രിയിരുന്നില്ല  എന്ന് 

മനസ്സിലാക്കാൻ ൈാധിച്ചു.തതാഴിലിനു പവെിയുള്ള എല്ലാ അപേക്ഷരളും ക്ഫെ് 

ഓഫീൈ് മുപഖന ൈവീരരിപരൊതാണ്. 

9. ത ൊഴിൽ അനുവദിച്ചുതകൊണ്ടുള്ള അനുമ ി പഗ് ം.   

എല്ലാ ഫയലിലും തതാഴില് അനുവേിച്ചതിതസ  േരര്പ്പ് ര തയമായും ഉൊവണം. 

തതാഴില് അനുവേിച്ചതിതസ േരര്പ്പ് എല്ലാ ഫയല്ലിലും നിര്േിഷ്ട  പഫാര്മാറ്റില്  

ഉൊയിരുന്നു .                                                 

10. മസ്റ്റർ ശറാൾ  

  

 തതാഴിലാളിരൾ തതാഴില് തെയ്യുന്ന തീയതി ഉൾതപ്പതടയുള്ള 

ഹാജര് പരഖതപ്പടുത്തുന്നതിനുള്ള അടിസ്ഥാന പരഖയാണ ്

ഇമസ്റ്റര് പറാൾ.ഇതില് പലാക്ക് ത്വലതപ്മൻറ് ഓഫീൈര്, 

േഞ്ചായത്ത ് തൈക്രട്ടറി എന്നിവര്  തിയതിപയാടുരൂടിയ 

ഒപ്പും,  ൈീലും  പരഖതേടുപത്തെതാണ്.  അപതാതടാപ്പം 

േരിപശാധന നടത്തിയ ഓവര്ൈീര് /എ.ഇ,പമറ്റ ് എന്നിവരുതട  

ഒപ്പും,    പരഖതേടുപത്തെതാണ്.   

  

മസ്റ്റര്പറാൾ വളതര വയക്തമായും ര തയമായും, ൈൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളതായിരുന്നു. മസ്റ്റര്പറാൾരളില് 

ഒന്നും തവട്ടിത്തിരുത്തലുരൾ ഇല്ലാ എന്നുള്ളത് വളതര ക്േശംൈനീയമാണ ് .എന്നാല് ,തതാഴില്  

തെയര തിയതി , എം .ബുക്ക്   നമ്പര ് എന്നിവ എന്നിവ  പരഖതപ്പടുത്തിയിരുന്നില്ല .  

11. ടമഷർടമൻറ ്ബുക്ക് :ക്േവര്ത്തി തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പും പശഷവും അളവുരൾ 

പരഖതപ്പടുത്തുന്നതിനുള്ള അടിസ്ഥാന പരഖയാണ് തമഷര്തമറെ ്ബുക്ക്.എല്ലാ ഫയലുരളിലും M 

book ഉൊയിരുന്നു. 

എലലാ എം .ബുക്കിലും വർക്ക് രൊഡ്, വർക്കിന്റപറ രപര് ,രപജ് നമ്പർ    

എസ്റ്റിരമറ്റ് തുെ, എന്നിവ ഉണ്ടായിരുന്നു. പരിരശ്ാധിച്ച   എം 

.ബുക്കുെള്  സർട്ടിസഫ പെയ്തിട്ടുള്ളതായിരുന്നിലല . മാസ്റ്റർ രറാള് നമ്പർ, 

AS,TS നമ്പര് എന്നിവ രൂടി പരഖതപ്പടുപത്തെതാണ്. ബന്ധപ്പട്ട ഉരദയാരസ്ഥർ  

തീയതിരയാടുെൂടിയ ഒപ്പ്, സീല്  എന്നിവ രരഖപപ്പടുപതണ്ടാതാണ്.  . 

12.സൊധന ഘടകം  
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 പരിരശ്ാധനയ്ക്ക് വിരധയമായ ഫയലുെളിൽ ബാധെമലല.  

13. ബ്വജ് ല്ിസ്റ്റ് 

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

14. FTO 

  ഫെ് ക്ടാൻ്ഫര് ഓര്്ര് എല്ലാ ഫയലിലും ഉൊയിരുന്നു.  പവജ് ലിസ്റ്റിന്  

അനുൈരിച്ചുള്ള ഫെ് ക്ടാൻ്ഫര് ഓര്്ര് എല്ലാ  ഫയലിലും ൈൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് 

നന്നായിരിക്കുന്നു  . 

 

15.തമറ്റീരിയൽ വൗച്ചർ 

േരിപശാധനയ്ക്ക ്വിപധയമായ ക്േവര്ത്തിരളില് ോപറയ്-േീടിര രല്ലും േുറം മൺപറാ്്  

പരാൺക്രീറ്റ് എന്ന ക്േവര്ത്തിയില്   തമറ്റീരിയല്ൈ് ഉേപയാരിച്ചിട്ടുെ്,ഈ 

ക്േവര്ത്തിക്കുപവെി ഉേപയാരിച്ചിട്ടുള്ള തമറ്റീരിയല്ൈ് തസ വിവരങ്ങൾ  അടങ്ങിയ ബില ് 

ഫയല്  യില ് ൈൂക്ഷിച്ചിട്ടുൊയിരുന്നു  . അതുപോതല  ൈിറ്റിൈൺ ഇൻഫര്പമഷൻ പബാര്്ിന്   

െിലവായ തുരയുതട തമറ്റീരിയല് ബില് ഫയലലില് ൈൂക്ഷിപരൊതാണ് .   

16. ബ്റൊയൽറ്റി  

ക്േ്രു ത ക്േവര്ത്തിരളില് ബാധരമല്ല. 

 

17.ശഫാശട്ടാസ്തരാഫ്സ് 

ഓപരാ വര്ക്്ക ഫയലുരളിലും ക്േവര്ത്തി ആരംഭിക്കുപമ്പാൾ, 

നടന്നുതരാെിരിക്കുപമ്പാൾ,  േൂര്ത്തീരരണ പവളയില് എന്നിങ്ങതന മൂന്നു 

ഘട്ടങ്ങളിലുള്ള  പഫാപട്ടാക്രാഫ്സ് ൈൂക്ഷിപക്കെതുെ്. ക്േവര്ത്തിയുതട 

ൈുതാരയതയ്ക്കും ഒരു സ്ഥലത്തുതതന്ന ക്േവര്ത്തിരൾ 

ആവര്ത്തിക്കാതിരിക്കുന്നതിനും, നിര്േിഷ്ട ക്േവര്ത്തിരൾ നിര്േിഷ്ട സ്ഥലത്ത് 

തതന്നയാണ് തെയ്യുന്നത് എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനുമാണ് ഇത്തരം 

പഫാപട്ടാക്രാഫുരൾ ഫയലില് ൈൂക്ഷിക്കുന്നത്.ഓ്ിറ്റിനു  വിപധയമായ 

ഫയലിരളില്   ഒന്നും 3 പസ്റ്റജ് പഫാപടാക്രഫ്സ ് ഉൊയിരുന്നില്ല . 3 പസ്റ്റജ്  പഫാപട്ടാക്രാഫ്സ് 

ഉൾതപ്പടുത്താൻ ക്ശദ്ധിപക്കെതാണ് . 

 18 ജിബ്യൊ ടൊഗ്ഗ്്ഡ് ബ് ൊബ്ട്ടൊസ്  
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ക്േവര്ത്തി സ്ഥലം തിരിച്ചറിയുന്നതിനുള്ള ഉോധിയാണ് ജിപയാ ടാഗ് േ് പഫാപട്ടാൈ്.  

േരിപശാധനയ്ക്്ക വിപധയമാക്കിയ ഫയലുരളിതലല്ലാം ജിപയാ ടാഗ്ഗ്്് പഫാപട്ടാൈ് 

ഉൊയിരുന്നത് നന്നായിരിക്കുന്നു . 

19.പൂർത്തീകരണ സർട്ടി ിക്കറ്റ് ബ്കൊപ്പി  

 Hmtcm {]hr-¯nbpw ]qÀ¯oI-cn-¨-Xnsâ 

km£-y-]-{X-amWv {]hÀ¯n ]qÀ¯oI-cW 

km£-y-]-{Xw.CXv kmt¦-XnI hnZ-KvZ³ 

km£-y-s¸-Sp¯n ^b-enÂ kq£n-t¡--

Xm-Wv.   എന്നാൽ  kmt¦-XnI hnZ-KvZ³ 

ൈാക്ഷയതപ്പടുത്തിയ  {]hÀ¯n ]qÀ¯oI-cW 

km£-y-]-{Xw എല്ലാ ഫയലിലും 

രാണാനായില്ല .                                                       

20. മസ്റ്റർ ശറാൾ   മൂടവെൻറ് സ്ലിപ് : 

5 വര്ക്്ക ഫയലുരളിലും മാസ്റ്റര് പറാൾ  മൂതവമൻറ് സ്ലിേ് ഉൊയിരുന്നു.  എല്ലാ 

പരാളവും എല്ലാ വര്ക്കു  ഫയലിലും േൂരിപ്പിച്ചിട്ടുൊയിരുന്നു. 

21.ശസാഷയൽ ഓഡിറ്റ് റിശപാർട്ട് ശകാപി : 

  എ.എം.ൈി ക്േരാരമുള്ള പൈാഷയല് ഓ ്ിറ്റ് 

നടപ്പാക്കുന്നത് ഇപപ്പാഴാണ്.  

 

22. സസറ്റ് ഡയറി 

 ൈംസ്ഥാന ൈര്ക്കാരിതറെ നിര്പേശക്േരാരം  വര്ക്ക് 

ഫയലില് ൈൂക്ഷിപക്കെ 22 മതത്ത പരഖയാണ ്സൈറ്റ ് 

്യറി. േൂര്ത്തിയ വര്ക്ക് രൾക്ക് സൈറ്റ് ്യറി 

ഉൊയിരുന്നു .  

  സൈറ്റ ്്യറി യുതട  രവര്പേജില് ക്േവര്ത്തിതയ 

രുറിച്ചുള്ള ക്ോഥമിര വിവരങ്ങൾ  ഏതതാരു 

വയക്തിക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ േറ്റുന്ന രീതിയില് 

ഉൊപരെതാണ്. ക്േവര്ത്തി ആരംഭിക്കുന്ന   േിവൈം 

,ക്േവര്ത്തി അവൈാന തീയതി  എന്നിവ 

പരഖതപ്പടുതതൊതാണ് . ,അപതാതടാപ്പം  എസ്റ്റിപമറ്റ് 

തുര,ക്േവ ത്തി േിനങ്ങൾ  , എന്നിവ രവര്പേജില് 

ഉൊയിരിക്കണം  
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 േണിസ്ഥലതത്ത തൈൗരരയങ്ങളുതട ലഭയത അടങ്ങിയ 

തെക്ക ്ലിസ്്റ്റ  േൂരിപ്പച്ചിരിക്കണം . 

 സൈറ്റ് ്യറി യുതട ഒരു ഭാരമാണ്  േദ്ധതി ആരംഭ 

മീറ്റിങ്ങ്.  ഒരു ക്േവ ത്തി തുടങ്ങിയതുടങ്ങുന്നതിനു 

മുമ്പ് ക്േവര്ത്തിതയക്കുറിച്ചുളള  വിവരങ്ങൾ 

േങ്കുവയ്ക്കുന്നതും അതുപോതല ഒരു ക്േവര്ത്തി 

എങ്ങതന തെയ്യണതമന്ന ്തതാഴിലാളിരള്ക്ക്   

ര തയമായ അവപബാധം ഉൊക്കി എടുക്കുന്നതിനും 

വാര്്് തമമ്പര്,  സ്റ്റാഫ് എന്നിവരുതട  അധയക്ഷതയില് 

രൂടുന്ന പയാരമാണ ്േദ്ധതി  ആരംഭ  മീറ്റിങ്ങ്. 

ഏതതാരു ക്േവര്ത്തി തുടങ്ങന്നതിനു  മുറ്ു ം    േദ്ധതി 

ആരംഭ മീറ്റിംര് നടപത്തെതുെ് .സൈറ്റ ്്യറി 

ഉൊയിരുന്ന വര്ക്ക ് ഫയളുരളില്  വാര്്്  തമമ്പറുതട 

അധയക്ഷതയില്   േദ്ധതി ആരംഭ മീറ്റിംര് 

നടന്നിട്ടുള്ളതായി രാണുന്നു .                                                                                 

 സൈറ്റ് ്യറിയില്  ഉൊയിരിപരെ  മതറ്റാരു 

ക്േധാനതേട്ട ഭാരമാണ ്തതാഴിലാളിരളുതട ൈാക്ഷി 

േക്തം:മസ്റ്റര് പറാളില് ഒപ്പുതവച്ച തതാഴിലാളിരൾ 

ക്േവ ത്തി തെയരു  എന്നും, പമറ്റ ്പമല്പനാട്ടം വഹിച്ചു 

എന്നും തതളിയിക്കുന്ന ആധിരാരിര പരഖയാണ ്

ൈാക്ഷി േക്തം.ഓ്ിറ്റ് നു വിപധയമായ എല്ലാ വര്ക്ക്  

ഫയലിലും തതാഴിലാളിരളുതട ൈാക്ഷി േക്തം 

ഉൊയിരുന്നു .    

 

VMC Report 

  ഓപരാ വാര്്ിതല ക്േവര്ത്തനങ്ങതള 

നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനും രൂടുതല് 

തമച്ചതപ്പടുത്തുന്നതിനുമായി രാരയക്ഷമമായ 

ക്േവര്ത്തിപക്കെവരും, ആ ക്േവര്ത്തിയില് 

ഉൾതപ്പടാത്ത    വയക്തിരളാണ്  വി. എം.ൈി 

യില് അംരങ്ങൾ 

ആയിരിപക്കെത് .എന്നാല്  തനതു 

ക്േവര്ത്തിയില ് ഉൾതപ്പട്ടിരിക്കുന്ന 
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തതാഴിലാളിരളും വി. എം.ൈി റിപപ്പാര്ട്ടില ്  

ഒപ്പ ് പരഖതപ്പടുത്തിയിട്ടുെ് . 

സന്ദർശ്ക കുറിപ്പ്: 

ക്േവര്ത്തിയുതട ഓപരാ ഘട്ടങ്ങളിലുള്ള േുപരാരതി  വിലയിരുത്തുന്നതിനും, 

തതാഴിലാളിരളുതട ക്േശ്നങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും, േദ്ധതി നിര്വഹണ ഏജൻൈിയുതട 

ഉപേയാരസ്ഥര്, ജനക്േതിനിധിരൾ, VMC അംരങ്ങൾ എന്നിവര് ക്േവര്ത്തി  നടക്കുപമ്പാൾ സ്ഥല 

ൈന്ദര്ശനം നടപത്തെതാണ്. സൈറ്റ ്്യറിരളില്, ൈന്ദര്ശരരുതട  പേരും,ഒപ്പും, ൈന്ദര്ശന 

രുറിപ്പും പരഖതപ്പടുപത്തെതാണ്. ഓ്ിറ്റ് നു വിപധയമായ എല്ലാ വര്ക്ക്  ഫയലിലും  

ൈന്ദര്ശര രുറിപ്്പ ഉൊയിരുന്നു . 

                                                                                                                                                                                         

 ീൽഡ് പരിബ്ശ്ൊധന  നടത്തിയ ിത.   കതണ്ടത്തല്ുകള് 

                                                                                             

                      
SL. 
NO 

                                   
Work Code & 
Name 

                   
Estimate 
Measurment 

                       
M.Book 
Measurment 

                                                                                  
Field Measurment 

1 IF/350476(  പരക്ന്ദ 

ൈംസ്ഥാന 

ൈര്ക്കാരിതറെ 

ധനൈഹായപത്താ

തട രൂടിയുള്ള 

വീടുരളുതട 

നിര്മ്മാണ 

ക്േവര്ത്തിരൾ- 

ഓമന ക്േഭാരരൻ) 

Not Needed. 

                                          

Not Needed. 

                                                                                                                          

Not Needed. 

2 

Wc/320711(രയ്യാല 

നിര്മ്മാണം 

വാര്്് 13 

വര്രീൈ,് ശശി 

1875.00 m2 1715.80 m2 Site Name M.book 

measurment 

Field Measurment 

ശശി 

ോലക്കാതട

ത്തില് 

819.95 m2 813.08 m2 

വര്രീൈ് 

ഓളങ്ങാട്ട,് 
717.4 m2 730 m2 



23 
 

ോലക്കാതടത്തി

ല് തടത്തില് 

മീനാക്ഷി േിണ 

മറുരില് 

പതാമൈ് ടി. 

ൈി 

തടത്തില് 

179.05 m2 150.4 m2 

Total 1715.80 m2 1693.48 

3 

Wc/333749(രയ്യാല 

നിര്മ്മാണം 

വാര്്് 13 പ ാര്ജ് 

ഇല്ലിക്കല് പജാൈ് 

മുതിര 

െിരയില്) 

 1845.00 m2 1786.705 m2 Site Name M.book 
measurment 

Field 
Measurment 

പ ാൺ ടി 

യു 

ഇല്ലിക്കല് 

411.03 m2 402.3 m2 

ശശിധരൻ 

താന്നിക്ക

ല് 

519.35 m2 498.6 m2 

പരാേി 

താന്നിക്ക

ല് 

395.35m2 389.5 m2 

 അമ്മിണി 

എംതര 

മഞ്ഞളാനി

ക്കര 

460.975 m2 451.06 m2 

Total 1786.705 1741.46 m2 

 

4 

IF/352953 (പരക്ന്ദ 

ൈംസ്ഥാന 

ൈര്ക്കാരിതറെ 

ധനൈഹായപത്താ

തട രൂടിയുള്ള 

വീടുരളുതട 

നിര്മ്മാണ 
ക്േവര്ത്തിരൾ- 
വത്സാ ജനാര്േനൻ) 

                                        

Not Needed. 

                                               

Not Needed. 
                                                                                                                            

Not Needed. 

5 WH/317868 വരിര ോറ 

പതാട് തെളി 

നീക്കം 

തെയ്യാൻ 

തടയണ 

നിര്മ്മാണം 

4

0

0 

400.00 m3 

 

 

 

 

384.00 m2 

 1. WC/320711(രയ്യാല നിര്മ്മാണം വാര്്് 13 വര്രീൈ് ഓളങ്ങാട്ട,് ശശി ോലക്കാതടത്തില് തടത്തില് 

മീനാക്ഷി േിണ മറുരില്) 811  േിവൈതത്ത തതാഴില് േിനങ്ങൾ ഈ ക്േവര്ത്തിയിലൂതട   

ൈ ഷ്ടിച്ചിട്ടുെ് . 194,722 രൂേയാണ് ക്േവര്ത്തിക്കുപവെി ആതര െിലവഴിച്ചിരിക്കുന്ന തുര. 

രയ്യാലരൾ  േണിതതു  വഴി മതണ്ണാലിപ്്പ തടയാനും അതുമൂലം ര ഷി ഭൂമിരള്  

ൈംരക്ഷിക്കാനും രഴിയുന്നു .മലപയാര പമഖലയായ  ഈ ക്േപേശത്ത ്ഇത്തരം ക്േവര്ത്തിരൾ  

നടപ്പിലാക്കുന്നത് വഴി രര്ഷരര്ക്ക്  ഏതറ ക്േപയാജനം ലഭിക്കുന്നു  .ക്േവര്ത്തി സ്ഥലത്ത ്

ൈിറ്റിതൈൻ  ഇൻഫര്പമഷൻ പബാര്്്  ഉൊയിരുന്നില്ല . .. 
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 2. WC/333749 (രയ്യാല നിര്മ്മാണം വാര്്് 13 പ ാര്ജ് ഇല്ലിക്കല് പജാൈ് മുതിര െിരയില്). 

938 േിവൈതത്ത തതാഴില് േിനങ്ങൾ ഇതുവതര ൈ ഷ്ടിച്ചിട്ടുെ്.  ക്േവര്ത്തിക്കു പവെി 232,120 

രൂേയാണ് ആതര െിലവഴിച്ചിരിക്കുന്ന തുര. ര തയമായ അളവില്  ക്േവര്ത്തി രാണാൻ 

ൈാധിച്ചു. ക്േവര്ത്തി സ്ഥലത്ത് ൈിറ്റിതൈൻ ഇൻഫര്പമഷൻ പബാര്്്  ഉൊയിരുന്നില്ല . 
ക്േവര്ത്തിയുതട അളവില് രണയമായ രുറവ് രാണാൻ ൈാധിച്ചില്ല. രയ്യാലരൾ  േണിതതു  

വഴി മതണ്ണാലിപ്്പ തടയാനും അതുമൂലം ര ഷി ഭൂമിരൾ  ൈംരക്ഷിക്കാനും രഴിയുന്നു 

 3.WH/317868 – (വരിര ോറ പതാട് തെളി നീക്കം തെയ്യാൻ തടയണ നിര്മ്മാണം) 

  52,698 രൂേ െിലവഴിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ക്േവര്ത്തിയില്  ആതര 188 േിവൈതത്ത തതാഴില് േിനങ്ങൾ 

ൈ ഷ്ടിച്ചിട്ടുെ്.  .മണ്ണ് ,ജല ൈംരക്ഷണത്തിന് ഇത്തരം തടയണരൾ 

ൈഹായരരമാരുന്നു.ക്േവര്ത്തി സ്ഥലത്ത ് ൈിറ്റിതൈൻ ഇൻഫര്പമഷൻ പബാര്്്  

ഉൊയിരുന്നില്ല . 

  

  4. IF/352953 (പരക്ന്ദ ൈംസ്ഥാന ൈര്ക്കാരിതറെ ധനൈഹായപത്താതട രൂടിയുള്ള വീടുരളുതട നിര്മ്മാണ 
ക്േവര്ത്തിരൾ- വത്സാ ജനാര്േനൻ) 

 

 9087 രൂേ  െിലവഴിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ക്േവര്ത്തി ആതര 28 േിവൈതത്ത തതാഴില് േിനങ്ങൾ 

ൈ ഷ്ടിച്ചിട്ടുെ്.  .1499 രൂേ  ക്േവര്ത്തി സ്ഥലത്ത ്ൈിറ്റിതൈൻ ഇൻഫര്പമഷൻ പബാര് ് ി നു 

പവെി െിലവായിട്ടുെ് . ക്േവര്ത്തി സ്ഥലത്ത ് ൈിറ്റിതൈൻ ഇൻഫര്പമഷൻ പബാര്്്  

ഉൊയിരുന്നില്ല .    ഈ ക്േവര്ത്തി തരാെ്  വളതര അധിരം ക്േപയാജനം ലഭിച്ചിട്ടുെ് എന്ന ്

രുണപഭാക്താവ് േറയുരയുൊയി                   

5. IF/350476 (പരക്ന്ദ ൈംസ്ഥാന ൈര്ക്കാരിതറെ ധനൈഹായപത്താതട രൂടിയുള്ള വീടുരളുതട നിര്മ്മാണ 

ക്േവര്ത്തിരൾ- ഓമന ക്േഭാരരൻ) 

 14507 രൂേ  െിലവഴിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ക്േവര്ത്തി ആതര 48 േിവൈതത്ത തതാഴില് േിനങ്ങൾ 

ൈ ഷ്ടിച്ചിട്ടുെ് ..  ക്േവര്ത്തി സ്ഥലത്ത് ൈിറ്റിതൈൻ ഇൻഫര്പമഷൻ പബാര്്്  ഉൊയിരുന്നില്ല . 

ഈ ക്േവര്ത്തി തരാെ്  വളതര അധിരം ക്േപയാജനം ലഭിച്ചിട്ടുെ് എന്ന് രുണപഭാക്താവ് 

േറയുരയുൊയി                                                                                                                             

നിർരേശ്ങ്ങള് 

DtZymKØtcmSv 

 ഗ്പവർത്തി ^benÂ kq£nt¡ണ്ട 22 tcJIÄ IrXyambn kq£n¡Ww 

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

]ment¡XmWv.                                     
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 FÌn-taäv P\Iob `mjbnÂ sXmgnemfnIÄ¡v a\knemhp¶ 

coXnbnemhWw.  

 തുടര്ന്നും {]hy¯n Øew ]cntim[n¨v Xs¶ FÌntaäv IrXyambn 

X¿mtdt¡XmWv. 

   തക്ോജര്റ്റ്  ഇനീഷയല് മീറ്റിംരില് (PIM) Â പപെടുക്കുെയും ഓരരാ 

പതാഴിലാളിയും പെരേണ്ട അളവ് െൃതയമായും അറിയിക്കുെയും അത് 

പരിരശ്ാധിപയാക്കയും പെരേണ്ടതാണ്. 

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

െലണ്ടർ F¶nh X¿mdm¡p¶XnÂ sXmgnemfnIfpsSbpw 

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

Dd¸m¡Ww. 

 തതാഴില് രാര്്ില് പഫാപട്ടാ േതിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള െിലവ് 

തതാഴിലാളിരളില് നിന്ന് ഈടാക്കാൻ ോടില്ല. 

 

 തതാഴിലിനുപവെി അപേക്ഷിക്കുപമ്പാൾ േരരം രൈീതി നല്പരെതാണ്. 

 തതാഴിലാളിരളുതട തതാഴില്സ്ഥല  അടിസ്ഥാന ൈൗരരയങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കാൻ    

   പവെ നടേടി ൈവീരരിക്കുര 

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിരനാട്                                                 
1.IrXyamb CSthfbnÂ {Kmak`, tkmjyÂ HmUnäv {Kma k` F¶nh 

\S¯Ww  

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

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

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

3.തതാഴില് രാര്്ില് പഫാപട്ടാ  േതിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള െിലവ ്

തതാഴിലാളിരളില് നിന്ന ് ഈടാക്കാൻ ോടില്ല.                                
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6.പതാഴിലുറപ്പ് ]²Xn \S¸nem¡p¶Xn\p hn\ntbmKn¡p¶ XpIbv¡pÅ 

t\«മുൊരുന്നുപൊ  എന്ന് Dd¸m¡Ww.                                             

klm-bn-̈ -hÀþ {]kn-Uv, sk{I-«-dn, 13þmw hmÀUv sa¼À, Fw. Pn. F³. BÀ 

C. Pn എ  Poh-\-ക്കാര്   , taäv , hÀ¡ÀamÀ. 

 

േുറപ്പുഴ    േഞ്ചായത്തിതല തതാഴിലുറപ്പ് േദ്ധതിയില് 1 അതക്ര്ിറ്റ്് 

എഞ്ചിനീയറും 1  പ്റ്റ എൻക്ടി ഓപ്പപററ്ററും മാണുള്ളത്  ഉള്ളത്. ഈ േഞ്ചായത്തില് 

ഇവരുതട പൈവനം അഭിനന്ദനാര്ഹമാണ്. ഈ പൈാഷയല് ഓ്ിറ്റ്  ക്േക്രിയല്  

ഞങ്ങൾക്്ക ആവശയമായ പൈവനങ്ങൾ യഥാൈമയം നല്രിയ ബഹു. ക്േൈി്ൻറ്,  

തൈക്രട്ടറി, തൈല്  ജീവനക്കാര്, വാര്്് തമമ്പര് രൂടാതത ഫീല്്് തല 

ക്േവര്ത്തനങ്ങൾക്്ക ഒപ്പം  ഉൊയിരുന്ന പമറ്റ് മാര്  എന്നിവര്ക്്ക നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. 

 

സ്തരാമസഭ നിർശദേങ്ങൾ   

     

1. രാടുതവട്്ട വര്ക്കുരൾ വീെും തരാെുവരണം  

2. പവതനം രൂട്ടി  തരാടുക്കണം.  

3. വര്ക്കിംര് സടം രുറയ്ക്കണം 

4. പവതന വിതരണത്തിതല രാലതാമൈം രുറക്കണം. ര തയൈമയത്ത് പവതനം  

ലഭിക്കണം. 

5. അേരടം ൈംഭാവിച്ചാലുള്ള ഉള്ള െിരിത്സ ഫെ് സവരാതത      

6.തതാഴിലാളിരൾക്്ക ലഭയമാക്കുര.    ക്ോയമായവര്ക്്ക ക്േതയര എ്െിപമറ്റ് 

ഏര്തപ്പടുത്തു ര                     


