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ആമുഖം 

         2005 സപ്തംബര് 5 നക നിലവില് വന്ന ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ തതാഴിലുറപ്പ ്

നിയമം അടിസ്ഥോനമോക്ിയോണക മഹോത്മോ ഗോന്ധി ബ്േശീയ ഗ്ഗോമീണ 

ക ോഴിലുറപ്പക േദ്ധ ി ഭോര ത്തികല ഗ്ഗോമീണ ബ്മഖലയില് നടപ്പിലോക്ി 

വരുന്ന ക.ഗ്ഗോമീണ ബ്മഘലയികല െുടുംബങ്ങള്ക്ക്ക 100 േിവസം അവിേഗകദ്ധ 

െോയിെ ക ോഴില് ഉറപ്പു നല്െുെയും,അ ിലൂകട  ഗ്ഗോമീണ ജന യുകട 

ഉന്നമനം, േോരിഗ്േയ ലഘൂെരണം, ഗ്ഗോമീണ അടിസ്ഥോന കസൌെരയ വിെസനം, 

േരിസ്ഥി ി സംരക്ഷണം, ഗ്്തീ ശോക്തീെരണം  എന്നിവ ലെക ഷ്യം കവക്ുന്നു. 

         ക ോഴിലുറപ്പക  േദ്ധ ി ഗ്േെോരം നടപ്പിലോക്ുന്ന മുഴുവന് ഗ്േവൃത്തിെളും  6 

മോസ െോലയളവിനുള്ളില് നിര്ബന്ധമോയും ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്  അഥവോ 

സോമൂഹയ േരിബ്ശോധന നടത്തണകമന്നക ബ്േശീയ ഗ്ഗോമീണ ക ോഴിലുറപ്പക 

നിയമത്തികല 17(2)-വെുപ്പില് നിഷ്കര്ഷ്ിക്ുന്നു.േദ്ധ ി നടത്തിപ്പില് 

സു ോരയ യും സോമൂഹയ ഉത്തരവോേിത്തവും ഉറപ്പുവരുത്തി േദ്ധ ി  

കമച്ചകപ്പട്ട രീ ിയില് നടപ്പിലോക്ുെയോണക ലെക ഷ്യം. നടപ്പിലോക്ിയ ഓബ്രോ 

ഗ്േവൃത്തിെളും സോമൂഹയ േങ്കോളിത്തബ്ത്തോകട വിലയിരുത്തുെയും ഇ ികറെ 

അടിസ്ഥോനത്തില്  ബ്സോഷ്യല് ഓഡിറ്ക  റിബ്പ്പോര്ട്ടക  യ്യോറോക്ുെയും 

കെയ്യുന്നു. ുടര്ന്നക ഗ്േബ് യെ ഗ്ഗോമസഭ   വിളിച്ചു ബ്െര്ത്തക   ഓഡിറ്ക    റിബ്പ്പോര്ട്ടക 

അവ രിപ്പിക്ുെയും റിബ്പ്പോര്ട്ടിബ്േല് െര്ച്ചകെയതു  േദ്ധ ി കമച്ചകപ്പടുത്തു 

ന്ന ിനക ആവശയമോയ  ുടര്നടേടിെള്ക് നിര്ബ്േശിക്ുെയും നടപ്പിലോക്ു 

െയും കെബ്യ്യണ്ട ുണ്ടക. 

      ഇരിക്ൂര് ഗ്ഗോമ േഞ്ചോയത്തികല എട്ടോം വോര ഡോയ നിടുവള്ളൂരില്  2018-19 

സോമ്പത്തീെ വര്ഷ്ത്തികല ഒബ്്ടോബര് മു ല് മോര്ച്ചക വകരയുള്ള 

െോലയളവില് നടപ്പിലോക്ിയ  ഗ്േവൃത്തിെളും േദ്ധ ി നിര്വഹണവുമോയി 

ബന്ധകപ്പട്ട ഇടകേടലുെളുമോണക ബ്സോഷ്യല് ഓഡിറ്ിനു വിബ്ധയമോക്ിയിട്ടു 

ള്ള ക. ഇ ികറെ ഭോഗമോയി േഞ്ചോയത്തക ഓഫീസില് നിന്നും ഗ്േവൃത്തി 

ഫയലുെളുകട േരിബ്ശോധന, രജിസ്റ്റര് േരിബ്ശോധന, വോര്ഡികല വിവിധ 

സ്ഥലങ്ങളിലോയി നടപ്പി ലോക്ിയ ഗ്േവൃത്തി സ്ഥലങ്ങള്ക് സന്ദര്ശിച്ചക 

വിലയിരുത്തല്, േദ്ധ ി ഗുണബ്ഭോക്തോക്ള്ക്, വോര്ഡികല വിവിധ ബ്മഖലയില് 

ഗ്േവര്ത്തിക്ുന്നവര് ക ോഴിലുറപ്പക  ക ോഴിലോളിെള്ക് എന്നിവരു മോയുള്ള 

അഭിമുഖം  എന്നിവയുകട അടിസ്ഥോനത്തിലോണക ബ്സോഷ്യല് ഓഡിറ്ക  

റിബ്പ്പോര്ട്ടക  യ്യോറോക്ിയിട്ടുള്ള ക. 

     വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലോയി നടത്തിയ വിലയിരുത്തല് ഗ്േഗ്െിയയില് 

േഞ്ചോയത്തക  ഗ്േസിഡണ്ടക  ,കമമ്പര്മോര് നിര്വഹണ ഉബ്േയോഗസ്ഥര് ,ബ്മറ്ക മോര് 

,ക ോഴിലോളിെള്ക്, ഗ്േബ്േശവോസിെള്ക് എന്നിവരുകട ഭോഗത്തക  നിന്നും 

നല്ലരീ ിയില് സഹെരണം ലഭിക്ുെയുണ്ടോയി. 
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ഇരിക്കൂര്ട ഗ്ഗാമപഞ്ചായത്ത് 

 

െണ്ണൂര് ജില്ലയില്  ളിപ്പറമ്പക  ോലൂക്ില് ഇരിക്ൂര് ബ്്ളോക്ിലോണക ഇരിക്ൂര് 

ഗ്ഗോമേഞ്ചോയത്തക സ്ഥി ി കെയ്യുന്ന ക. ഇരിക്ൂര് വിബ്ല്ലജുേരിധിയില് 

ഉള്ക്കപ്പടുന്ന ഇരിക്ൂര് ഗ്ഗോമേഞ്ചോയത്തിനു 11.38 െ ുരഗ്ശെിബ്ലോമീറ്ര് 

വി്തീര്ണ്ണമുണ്ടക. ഈ േഞ്ചോയത്തികറെ അ ിരുെള്ക് ക ക്ുഭോഗത്തക ഇരിക്ൂര് 

േുഴയും, െിഴക്ുഭോഗത്തക േടിയൂര് േഞ്ചോയത്തും, വടക്ുഭോഗത്തക 

ഗ്ശീെണ്ഠോേുരം േഞ്ചോയത്തും, േടിഞ്ഞോറുഭോഗത്തക മലപ്പട്ടം േഞ്ചോയത്തുമോണക. 

െരിഗ് ത്തോളുെളില്, േഴയ മേിരോശി സംസ്ഥോനത്തികറെ ഭോഗമോയിരുന്ന 

മലബോര് ജില്ലയില്, െിറക്ല്  ോലൂക്ില്, ഇരിക്ൂര് എന്ന കെോച്ചുേട്ടണം 

ഉണ്ടോയിരുന്ന ോയി െോണോന് െഴിയും. േില്ക്ോലത്തക അ ക 

ബ്െരളസംസ്ഥോനത്തികല െണ്ണൂര് ജില്ലയില്  ളിപ്പറമ്പക  ോലൂക്ികറെ 

അവിഭോജയഘടെമോയി മോറി. ഒരു െോലത്തക ബ്െോട്ടയം  ോലൂക്ികനയും 

െിറക്ല്  ോലൂക്ികനയും ഭൂമിശോഗ്്തേരമോയി ബ്വര് ിരിച്ചിരുന്ന ക 

ഇന്നകത്ത ഇരിക്ൂര് േഞ്ചോയത്തോയിരുന്നു. വളേട്ടണം നേിയുകട 

ഇരുെരയിലും  ോമസിക്ുന്നവര് എന്ന അര്ഥത്തില് ഇരുെരക്ോര് എന്നും, 

േിന്നീടക ഇരുെര ഊരുെോര് എന്നും െോലഗ്െബ്മണ വോകയമോഴിയുകട 

 ോളലയത്തിനനുസരിച്ചക ഗ്േ്തു   ഗ്േബ്യോഗങ്ങള്ക് ബ്ലോേിച്ചക ഇരിക്ൂറോയി 

മോറികയന്നുമോണക േറയകപ്പടുന്ന ക. ബ്റോഡുെകള ആഗ്ശയിച്ചുള്ള 

ഗ ോഗ കസൌെരയങ്ങള്ക് മോഗ് മോണക േഞ്ചോയത്തിലുളള ക. ഒരു ബ്സ്റ്റകററ്ക 

ഹഹബ്വയും, േി.ഡ്ളയു.ഡി.ബ്റോഡുകമോഴികെ മകറ്ല്ലോം 

ഗ്ഗോമീണബ്റോഡുെളോണക. മലബോര് ഗ്േബ്േശകത്ത ഗ്േധോന വോണിജയ 

ബ്െഗ്ന്ദമോയിരുന്ന ഇരിക്ൂറില് നിന്നും െുരുമുളെക, െുക്ക, ഏലം മു ലോയ 

സുഗന്ധവയജ്ഞനങ്ങള്ക് േണ്ടുെോലത്തക െയറ്ി അയച്ചിരുന്നു. ഇരിക്ൂറില് 

നിന്നക കവറും ഏഴു െിബ്ലോമീറ്ര് മോഗ് ം അെകലയോണക ബൃഹത്തോയ േഴശ്ശി 

േദ്ധ ി. 
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ഓഡിറ്ക  െോലയളവികല േഞ്ചോയത്തക ഗ്േസിഡണ്ടക  ഗ്ശീ .തക .ടി.അന ്  ആണക 

,കസഗ്െട്ടറി ഗ്ശീ.രതീഷ്്  ജി.പി യും അസി്െറെക കസഗ്െട്ടറി ഗ്ശീ.ദഗാപി യുമോണക 

,ക ോഴിലുറപ്പക വിഭോഗത്തികല ഉബ്േയോഗസ്ഥരോയി ഗ്ശീമ ി മിനി 

ഓവര്സീയര്,ഗ്ശീമ ി ഗ്പിയ ഡോററ എന്ഗ്ടി ഓപ്പബ്ററ്രും ആണക 

നിടുവള്ളൂര്ട വാര്ടഡ്  ;  

ഇരിക്ൂര് ഗ്ഗോമേഞ്ചോയത്തികറെ ക ബ്ക് അറ്ത്തു ഇരിക്ൂര് േുഴയുകട 

 ീരങ്ങളില്  ഉള്ക്കപ്പടുന്ന ഗ്േബ്േശമോണക നിടുവല്ലൂര്  വോര്ഡില് 

ഉള്ക്കപ്പടുന്ന ക.വോര്ഡില് സവന്തം കെട്ടിടത്തില് ഗ്േവര്ത്തിക്ുന്ന രണ്ടു  

അംഗന്വോടിെള്ക് ,ഒരു വോയനശോല ,ഒരു ഗ്േോഥമിെ ആബ്രോഗയ ബ്െഗ്ന്ദം ,ഒരു 

ആയുര്ബ്വേ ഡിക്െന്സറി എന്നിവയോണക കേോ ു സ്ഥോേനങ്ങള്ക് എന്ന 

നിലയകക്ുള്ള ക.വോര്ഡില് നിടുവല്ലൂര് ഭോഗത്തക ഒരു  കേോ ു െിണര് ഉണ്ടക. 

വോര്ഡികറെ ഭൂരിഭോഗവും െോര്ഷ്ിെ ബ്മഖലയോണക,റബ്ബര്,വോഴ,ക ങ്ങക 

എന്നിവയോണക ഗ്േധോന വിളെള്ക്. വോര്ഡില് 9 െുടുംബഗ്ശീ യൂണിറ്ുെള്ക് 

ഗ്േവര്ത്തിക്ുന്നു. 

          നിടുവല്ലൂര്  വോര്ഡക  കമമ്പര്   ഗ്ശീമ ി ന ീമ യോണക .വോര്ഡികല 

ക ോഴിലുറപ്പക  േദ്ധ ിയുകട വിജിലന്സക  ആന്ഡക  ബ്മോണിട്ടറിംഗക െമ്മറ്ി 

അംഗങ്ങള്ക് കേോ ുഗ്േവര്ത്തെനോയ ഗ്ശീ  മദനാഹരന്, നിടുവല്ലൂര് 

അങ്ങനവോടി വര്ക്റോയ ഗ്ശീമ ി  ബിന്ദു എന്നിവരോണക .ബ്മറ്ക മോരോയി 

ബിന്ദു,ഗീത, ുജാത,ദേവകി എന്നിവര് ഗ്േവര്ത്തിക്ുന്നു. മോബ്നകമ മനകറ്ക 

ഇന്ഫര്ബ്മഷ്ന് സിസ്റ്റത്തില് നിന്നും ലഭിക്ുന്ന വിവരങ്ങള്ക് ഗ്േെോരം   

വോര്ഡില് 163  ക ോഴില് െോര്ഡുെളോണക ഉള്ള ക അ ില് 176 ക ോഴിലോളിെള്ക് 

ഉള്ക്കപ്പടുന്നു. നിലവികല വോര്ഡക  അ ിര്ത്തി ഗ്േെോരം. വോര്ഡക  7 കല െുറച്ചക 

ക ോഴില് െോര്ഡക  ഉടമെള്ക് വോര്ഡക  8 കല  ോമസക്ോരോണക, അ ുബ്േോകല 

വോര്ഡക  8 കല ക ോഴില് െോര്ഡക  ഉടമെള്ക് െുബ്റബ്േര് നിലവികല വോര്ഡക  9 കല 

 ോമസക്ോരുമോണക.  
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        േദ്ധ ിയുകട സു ോരയ  ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന ിനക േദ്ധ ി നടപ്പിലോക്ുന്ന 

സ്ഥലങ്ങള്ക് ഗ്േവൃത്തിെളുകട ബ്േരുെളില് സൂെിപ്പിക്ണകമന്നു ഗ്േബ് യെം 

നിര്ബ്േശിക്ുന്നുണ്ടക. ഇരിക്ൂര് ഗ്ഗോമ േഞ്ചോയത്തികല ക ോഴിലുറപ്പക 

േദ്ധ ിെളുകട ബ്േരുെളില് േദ്ധ ി നടപ്പിലോക്ിയ ഗ്േബ്േശങ്ങകലബ്യോ 

വോര്ഡികനബ്യോ സൂെിപ്പിക്ുന്ന ോയി െോണുന്നില്ല. അ ുകെോണ്ടക  കന്ന 

ബ്സോഷ്യല് ഓഡിറ്ികറെ ഭോഗമോയി  MIS –ല്  വോര്ഡു  ല ഗ്േവൃത്തിെളുകട 

ബ്ഗ്െോഡീെരണം സോധയമോയില്ല. നിലവില് േരിബ്ശോധന നടത്തിയ 

ഗ്േവൃത്തിെള്ക് ഓവര്സീയര്  എഴു ി നല്െിയ വോര്ഡില് നടപ്പിലോക്ിയ 

ഗ്േവൃത്തിെളുകട ലിസ്റ്റക അടിസ്ഥോനകപ്പടുത്തിയോണക. 
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 മഹാത്മാ ഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ തതാഴിലുറപ്പ്   പദ്ധതി 

തതാഴിലാളികള്ക്ക്ക ് നിയമപരമായി അനുശാ ിക്കുന്ന പത്ത ്

അവകാശങ്ങള്ക്; 

1. അബ്േക്ഷ നല്െി 15 േിവസത്തിനെം കസൌജനയമോയി ക ോഴില് െോര്ഡക  

ലഭിക്ുവോനുള്ള അവെോശം. 

2. അബ്േക്ഷ നല്െി 15 േിവസത്തിനെം ക ോഴില് ലഭിക്ുവോനുള്ള 

അവെോശം. 

3. 15 േിവസത്തിനെം ക ോഴില് ലഭിച്ചികല്ലങ്കില് ക ോഴിലില്ലോയമ ബ്വ നം 

ലഭിക്ുവോനുള്ള അവെോശം.(ആേയ 30 േിവസം െൂലിയുകട  ¼ ഭോഗം  

 ുെയും , ുടര്ന്നുള്ള േിവസങ്ങളില് െൂലിയുകട  ½ ഭോഗം  ുെയും) 

4. കഷ്ല്ഫക  ഓഫക കഗ്േോജെകറ്ക   യ്യോറോക്ുന്ന ില് േങ്കോളിയോെോനുള്ള 

അവെോശം. 

5. 5 െിബ്ലോമീറ്റിനുള്ളില് ക ോഴില് ലഭിക്ുവോനുള്ള അവെോശം 

,അകല്ലങ്കില് െൂലിയുകട 10% യോഗ് ോ കെലവിനുള്ള അവെോശം. 

6. ക ോഴിലിടങ്ങളില് െുടികവള്ളം ,വിഗ്ശമ സമയത്തക  ണല് 

സൌെരയം,ഗ്േഥമ ശുഗ്ശൂഷ്ോ  സംവിധോനങ്ങള്ക് എന്നിവയകക്ുള്ള 

അവെോശം. 

7. മോസ്റ്റര് ബ്റോളക െോലോവധി  ീര്ന്നോല് 15 േിവസത്തിനെം െൂലി 

ലഭിക്ുവോനുള്ള അവെോശം. 

8. ബ്വ ന വി രണത്തില് െോല ോമസം വന്നോല് നഷ്ടേരിഹോരം 

ലഭിക്ുന്ന ിനുള്ള അവെോശം. 

9. സമയബന്ധി മോയി േരോ ി േരിഹോരത്തിനുള്ള അവെോശം. 

10. ബ്സോഷ്യല് ഓഡിറ്ില് േങ്കോളിയോെുന്ന ിനുള്ള അവെോശം. 

അവകാശാധിഷ്ടിത നിരീക്ഷണങ്ങള്ക്: 

1. ക ോഴില് െോര്ഡുമോയി ബന്ധകപ്പട്ടവ; 

 ക ോഴില് െോര്ഡക  ഒരു ആധിെോരിെ ബ്രഖയോണക. മഹോത്മോ ഗോന്ധി ബ്േശീയ 

ഗ്ഗോമീണ ക ോഴിലുറപ്പക നിയമത്തികല കഷ്ഡയൂള്ക് 2 ഗ്േെോരം ക ോഴില് 

െോര്ഡിനക അബ്േക്ഷ നല്െുന്ന െുടുംബങ്ങള്ക്ക്ക 15 േിവസത്തിനെം  ിെച്ചും 

കസൌജനയമോയി ക ോഴില് െോര്ഡക  ലഭയമോക്ണകമന്നക അനുശോസിക്ുന്നു. 

െൂടോക  െൃ യമോയ ഇടബ്വളെളില് െോര്ഡക  േു ുക്ി നല്ബ്െണ്ട ുമോണക.  

നിടുവല്ലൂര് വോര്ഡികല ക ോഴിലോളിെള്ക്ക്ക 2019-20 സോമ്പത്തീെ വരകഷ്ം 

ഉേബ്യോഗിക്ുന്ന ിനോയി േു ിയ ക ോഴില് െോര്ഡക  ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടക. എന്നോല് 

ക ോഴിലോളിെളുകട ആധിെോരിെ ബ്രഖയോയി ഉേബ്യോഗിക്ുന്ന തതാഴില് 

കാര്ടഡില്  ദ ാദ്ായില് ഉള്ക്തപ്പതട നിര്ടവഹണ ഉദ്യാഗസ്ഥന് 

 ാക്ഷയതപ്പടുത്താതതയാണ് വി രണം കെയതിരിക്ുന്ന ക,ഇ ക നിര്വഹണ 

ഏജന്സിയുകട ഭോഗത്തുനിന്നുള്ള ഗുരു രമോയ വീഴ് ചയോണക. ക ോഴിലോളിെള്ക് 

േഴയ ക ോഴില് െോര്ഡികല സീല് കെയത ബ്േജക എടുത്തു േു യി ില് 

ഒട്ടിച്ചുകവച്ച ോയോണക െോണോന് സോധിച്ച ക. 
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2. തതാഴില് ലഭിക്കുന്നത്  ംബന്ധിച്്ച; 

ക ോഴില് െോര്ഡുള്ള ഏക ോരു െുടുംബത്തിനും 100 േിവസകത്ത അവിേഗ് ധ 

െോയിെ ക ോഴിലിനക അവെോശമുണ്ടക,  അബ്േക്ഷ നല്െിയോല് ഹെപ്പറ്ു 

രശീ ക നല്െുെയും 15 േിവസത്തിനെം ക ോഴില്  ലഭയമോക്ണകമന്നും 

നിയമത്തില് ഗ്േ ിേോേിക്ുന്നു. 

          നിടുവള്ളൂര് വോര്ഡികല ക ോഴിലോളിെള്ക് ബ്മറ്ക  മുഖോന്തിരം ഗ്ഗൂപ്പോയോണക 

ക ോഴില് ലഭിക്ുന്ന ിനുള്ള അബ്േക്ഷ സമര്പ്പിക്ുന്ന ക. കവള്ളക്ടലോസില് 

ക ോഴില് ലഭിബ്ക്ണ്ട  ീയ്യ ി ബ്രഖകപ്പടുത്തോക യോണക അബ്േക്ഷ 

നല്െുന്ന ക എന്നോണു ഫയല് 

േരിബ്ശോധനയില് െോണോന് സോധിച്ച ക. 

വോര്ഷ്ിെ മോസ്റ്റര് സര്ക്ുലര് ഗ്േെോരം 

ക ോഴില് അബ്േക്ഷയകക്ുള്ള ഗ്േബ് യെ  

അബ്േക്ഷോ ബ്ഫോറങ്ങള്ക് 

നിര്ബ്േശിക്ുന്നുണ്ടക. ഇ ക 

ക ോഴിലോളിെള്ക്ക്ക 

ലഭയമോബ്ക്ണ്ട ുണ്ടക. അബ്േക്ഷ 

സവീെരിക്ുന്ന മുറയകക്ക 

അബ്േക്ഷെനക ഹെപ്പറ്ു രശീ ക  

നിര്ബന്ധമോയും നല്െണകമന്നക 

നിയമത്തില് അനുശോസിക്ുന്നുണ്ടക. 

ഫയലില് സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള ക ോഴില് 

അബ്േക്ഷെള്ക്കക്ോപ്പം  രശീ ികറെ 

കെൌണ്ടര് സ്ലിേക െോണോന് സോധിച്ചിട്ടില്ല. 

അബ്േക്ഷ നല്െിയവരില് നിന്നും 

ലഭിച്ച വിവരങ്ങളുകട 

അടിസ്ഥോനത്തില് േഞ്ചോയത്തില് 

നിന്നും ഹെപ്പറ്ു രസീ ക നല്െോറില്ല എന്നോണു മനസിലോക്ുന്ന ക.  

 

3. തതാഴില് അനുവേിച്ചത്  ംബന്ധിച്്ച; 
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ക ോഴിലുറപ്പക നിയമഗ്േെോരം ക ോഴില് ആവശയകപ്പട്ടു െഴിഞ്ഞോല് 15 

േിവസത്തിനെം ക ോഴില് ലഭയമോക്നകമന്നുണ്ടക. വോര്ഡികല 

ക ോഴിലോളിെള്ക്ക്ക ക ോഴില് ആവശയമുള്ള സമയങ്ങളില്  അബ്േക്ഷ 

സമര്പ്പിക്ുന്ന മുറയകക്ക 15 േിവസത്തിനെം ക ോഴില് 

അനുവേികക്ണ്ട ുണ്ടക. വോര്ഡികല ക ോഴിലോളിെള്ക്  ീയ്യ ി ബ്രഖകപ്പടുത്തി  

ബ്രഖോമൂലം അബ്േക്ഷ സമര്പ്പിക്ോറില്ല ,അ ുകെോണ്ടക  കന്ന െൃ യമോയി 

ക ോഴില് ലഭിച്ചിട്ടുബ്ണ്ടോ എന്നക ബ്രഖെളില് നിന്നും വയക്തമല്ല. 

4. തതാഴിലില്ലായമ ദവതനം; 

ക ോഴില് ആവശയകപ്പട്ടു െഴിഞ്ഞോല് 15 േിവസത്തിനെം ക ോഴില് 

ലഭയമോക്ോത്തേക്ഷം ക ോഴിലില്ലോയമ ബ്വ നം ലഭിക്ോന് അവെോശമുണ്ടക. 

വോര്ഡികല ക ോഴിലോളിെള്ക്  ീയ്യ ി ബ്രഖകപ്പടുത്തി  ബ്രഖോമൂലം അബ്േക്ഷ 

സമര്പ്പിക്ോറില്ല ,അ ുകെോണ്ടക  കന്ന ക ോഴിലില്ലോയമ ബ്വ നം ലഭിബ്ക്ണ്ട 

സോഹെരയം ഉണ്ടോയിട്ടില്ല. 

5. തഷ്ല് ്  ഓ ് ദഗ്പാജക്റ്്    ംബന്ധിച്്ച; 

വോര്ഡില് ആവശയമോയ വിെസന ഗ്േവൃത്തിെള്ക് െകണ്ടത്തുന്ന ിനക 

ക ോഴിലോളിെള്ക്ക്ക അവെോശം ഉണ്ടക.ക ോഴില് െകണ്ടത്തുന്ന ിനു 

ക ോഴിലോളിെളുകടയും ബ്മറ്ികറെയും ഭോഗത്തക  നിന്നും 

േറകോളിത്തമുണ്ടോവുന്നുണ്ടക, എന്നോല് ക ോഴിലുറപ്പില് അനുവേനീയമോയ 

ആ്തി വിെസന ഗ്േവൃത്തിെള്ക് െകണ്ടത്തുന്ന ിനക വോര്ഡികല വിവിധ 

ബ്മഖലയില് ഉള്ളവരുകട േങ്കോളിത്തം ഉണ്ടോബ്വണ്ട ുണ്ടക. 

6. യാഗ്താ തെലവ്  ംബന്ധിച്്ച; 

ക ോഴിലോളിെള്ക്ക്ക  ോമസ സ്ഥലത്തുനിന്നും 5 െിബ്ലോമീറ്ര് െുറ്ളവില് 

ക ോഴില് ലഭിക്ുവോനുള്ള അവെോശമുണ്ടക, ഗ്േ്തു   േരിധിക്ു േുറത്തു  

ക ോഴില് കെബ്യ്യണ്ട സോഹെരയം ഉണ്ടോവുെയോകണങ്കില് യോ ോ ബത്തയോയി 

െൂലിയുകട 10%  ുെ നിലവികല െൂലി ഗ്േെോരം  27 രൂേ 10 ഹേസ ഗ്േവൃത്തി 

േിവസങ്ങളില് ലഭയമോക്ണം. വോര്ഡികല ക ോഴിലോളിെള്ക് 5 െിബ്ലോമീറ്ര് 

േരിധിക്പ്പുറം ക ോഴിലുറപ്പക ഗ്േവൃത്തി കെയതില്ല എന്നോണു 

ക ോഴിലോളിെളില് നിന്നും മനസിലോക്ോന് െഴിഞ്ഞ ക. 

7. ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലതത്ത ത ൌകരയങ്ങള്ക്  ംബന്ധിച്്ച; 

ക ോഴിലിടങ്ങളില് ലഭിബ്ക്ണ്ട അടിസ്ഥോന കസൌെരയങ്ങളോയ ഗ്േഥമ 

ശുഗ്ശൂഷ്ോ സംവിധോനങ്ങള്ക്, വിഗ്ശമ സമയകത്ത  ണല് സൌെരയം  എന്നിവ 

ക ോഴിലോളിെള്ക്ക്ക കസൌജനയമോയി ലഭയമോബ്ക്ണ്ട ുണ്ടക, വോര്ഡികല 

ക ോഴിലോളിെള്ക്ക്ക ഇവ ലഭിക്ുന്നില്ല. ഇ ക നിര്വഹണ ഏജന്സിയുകട 

ഭോഗത്തുനിന്നുള്ള വീഴ് ചയോണക,  ുടര്ന്നുള്ള ഗ്േവൃത്തിെളില് അടിസ്ഥോന 

കസൌെരയങ്ങള്ക് ലഭയമോക്ുന്ന ിനക നിര്വഹണ ഏജന്സി ഗ്ശദ്ധിബ്ക്ണ്ട ുണ്ടക.  

8. ദവതനം ലഭയമാക്കുന്നത്  ംബന്ധിച്്ച; 

ക ോഴിലുറപ്പക നിയമത്തില് ത ക്ഷന് 3(2) ഗ്േെോരം മസ്റ്റര് ബ്റോളക െോലോവധി 

െഴിഞ്ഞു 15 േിവസത്തിനെം ക ോഴിലോളിെളുകട എകക്ൌണ്ടില് െൂലി 
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ലഭിക്ുവോന് അവെോശമുണ്ടക, എന്നോല് ഈ േിവസ േരിധിക്ുള്ളില് െൂലി 

ലഭിക്ോത്ത സോഹെരയം  ഓഡിറ്ക െോലയളവില് ഉണ്ടോയിട്ടുണ്ടക, നിര്വഹണ 

ഏജന്സിയില് നിന്നുള്ള വീഴ് ചയകല്ലങ്കിലും െൂലി ഹവെിയ ിനുള്ള നഷ്ട 

േരിഹോരം ലഭിക്ുെബ്യോ അ ിനുബ്വണ്ടി ക ോഴി ലോളിെള്ക് 

േരോ ികപ്പടുെബ്യോ കെയതിട്ടില്ല. ഫീല്ഡക  സന്ദര്ശന ബ്വളയില്  ക ോഴില് 

െോര്ഡക  നമ്പര് 8/31 കല ഗംഗാധരന് എന്ന  ക ോഴിലോളിക്ക ഓഡിറ്ക  

െോലയളവില് കെയത ഗ്േവൃത്തിെള്ക്ക്ക െൂലി ലഭിച്ചില്ല എന്നക ബ്മറ്ക മോരും 

ഗ്േ്തു   ക ോഴിലോളിയും േരോ ിേറയുെയുണ്ടോയി,  േഞ്ചോയത്തില് 

ബ്സോഷ്യല് ഓഡിട്ടികറെ ഭോഗമോയി MIS ലും, അവരുകട െുടുംബത്തികല ബോങ്കക 

േോസകബുക്ക േരിബ്ശോധിച്ച ിലൂകടയും ഗംഗോധരകറെയും ഭോരയ 

ശയോമളയുകടയും ബ്ജോയിറെക ബോങ്കക അകക്ൌണ്ടില്  ുെ ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ോയി 

േറഞ്ഞു കെോടുക്ോന് സോധിച്ചു,   

9.  പരാതി പരിഹാരം  ംബന്ധിച്്ച; 

ക ോഴിലുരപ്പുമോയി ബന്ധകപ്പട്ട ഏക ങ്കിലും െോരയത്തില് 

േരോ ിയുണ്ടോെുന്ന േക്ഷം ആയ ക ബ്രഖോമൂലം േഞ്ചോയത്തില് 

േരോ ികപ്പടോവുന്ന ോണക, ഗ്േ്തു   േരോ ിെള്ക് സവീെരിച്ചു രസീറ്ക  

നല്െുെയും  േരമോവധി 7 േിവസ േരിധിക്ുള്ളില് അബ്നവഷ്ിച്ചു 

േരോ ിക്ോരനക മറുേടി നല്ബ്െണ്ട ോണക. േരോ ിെള്ക് അറിയിക്ുന്ന ിനുള്ള 

ബ്ടോള്ക് ഗ്ഫീ നമ്പര് കേോ ുജനങ്ങള്ക്ക്ക െോണോവുന്ന രീ ിയില് േഞ്ചോയത്തക 

ഓഫീസില് ഗ്േേര്ശിപ്പികക്ണ്ട ുണ്ടക . 

10. ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്  നടത്തുന്നത്  ംബന്ധിച്്ച; 

ക ോഴിലുറപ്പില് ഏകറ്ടുത്ത ഗ്േവൃത്തിെള്ക് ബ്സോഷ്യല് ഓഡിറ്ക  

നടത്തുന്ന ില് േങ്കോളിെളോവുന്ന ിനു ക ോഴിലോളിെള്ക്ക്ക അവെോശമുണ്ടക. 

ബ്സോഷ്യല് ഓഡിറ്ില് ഗ്േവൃത്തി സ്ഥല സന്ദര്ശനത്തിനും,അളവുെള്ക് 

ബ്രഖകപ്പടു ുന്ന ിലും ബ്മറ്ക മോരോയ ബിന്ദു കെ ,സുജോ  എന്നിവര് 

േകങ്കടുത്തു, മറ്ു ക ോഴിലോളിെളില് നിന്നും ആവശയമുള്ള സഹെരണവും 

േങ്കോളിത്തവും ഉണ്ടോയിട്ടുണ്ടക. 

11. അപകടങ്ങള്ക്  ംബന്ധിച്്ച; 

ക ോഴിലുറപ്പക ബ്ജോലിക്ികട ക ോഴിലോളിെള്ക്ക്ക ഏക ങ്കിലും  രത്തിലുള്ള 

അേെടം സംഭവിച്ചു ബ്േോവുെയോകണങ്കില് നിയമത്തികല കഷ്ഡയൂള്ക് 

2(5)ഗ്േെോരവും അദ്ധയോയം 9 കല േരോമര്ശങ്ങളുകട അടിസ്ഥോനത്തിലും 

െിെില്സോ കെലവുെളുകട ബ്രഖെള്ക് സമര്പ്പിക്ുന്ന മുറയകക്ക  ഗ്േ്തു    ുെ 

മുഴുവനും അനുവേിച്ചു കെോടുബ്ക്ണ്ട ോണക. വോര്ഡികല ക ോഴിലോളിെള്ക്ക്ക 

െിെില്സയുമോയി ബന്ദകപ്പട്ട ഗ്േശ്നങ്ങള്ക് ഉണ്ടോയിട്ടില്ല എന്നോണു ലഭിച്ച വിവരം. 

➢  യല്പരിദശാധനയുമായി ബന്ധതപ്പ് വിലയിരുത്തലുകള്ക്. 

ക ോഴിലുറപ്പക േദ്ധ ിയില് ഏകറ്ടുക്ുന്ന ഗ്േവൃത്തിെളുകട ഫയലുെളില് 

ഉണ്ടോയിരിബ്ക്ണ്ട ഗ്േധോനകപ്പട്ട 22 ബ്രഖെകള െുറിച്ചക വോര്ഷ്ിെ മോസ്റ്റര് 

സര്ക്ുലറില് െൃ യമോയ നിര്ബ്േശങ്ങള്ക് നല്െുന്നുണ്ടക.  

1. െവര് ബ്േജക .                                       12. കമറ്ീരിയല് വോങ്ങുന്ന ിനുള്ള   ീരുമോനം 

2. കെക്ക ലിസ്റ്റക .                                          13. ബ്വജക  ലിസ്റ്റക   

3. ആക്ഷന് പ്ലോന് ബ്െോപ്പി.                      14. ഫണ്ടക  ഗ്ടോറസര് ഓര്ഡര്. 
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4. ജനെീയ എ്െിബ്മറ്ക                          15. േോട്ടക്രോര് 

5. സോബ്ങ്ക ിെോനുമ ി.                          16. മൂന്നകഘട്ടങ്ങളികല ബ്ഫോബ്ട്ടോെള്ക് 

6. ഭരണോനുമ ി.                                       17. ഗ്േവൃത്തിേൂര്ത്തീെരണ സോക്ഷയേഗ് ം       

7. െണ്വര്ജന്സക  വിവരങ്ങള്ക്               18. കമറ്ീരിയല് ബില്ലുെള്ക്. 

8. ക ോഴില് അബ്േക്ഷ.                            19. മസ്റ്റര് ബ്റോളക മൂകമനകറ്ക  സ്ലിപ്പക . 

9. വര്ക്ക  അബ്ല്ലോകക്ഷ്ന്.                  20. ജിബ്യോടോകെടക ബ്ഫോബ്ട്ടോ. 

10. മസ്റ്റര് ബ്റോള്ക്                                             21. ബ്സോഷ്യല് ഓഡിറ്ക  റിബ്പ്പോര്ട്ടക  

11. കമഷ്ര്കമറെക ബുക്ക .                           22. ഹസറ്ക ഡയറി. 

➢ പരിദശാധിച്ച  യലുകള്ക്; 

1. WC/321857 ബി േി എല് ഗ്്തീ െുടുംബനോഥ െുടുംബങ്ങളുകട ഭൂമിയില് 

വരമ്പക നിര്മോണം. 

2. LD/249498 ബി േി എല് ഗ്്തീ െുടുംബനോഥ െുടുംബങ്ങളുകട ഭൂമിയില് 

െല്ലക  െയ്യോല നിര്മോണം. 

3. WC/318903 കജ എല് ജി ഗ്ഗൂപ്പിനക െൃഷ്ി ഗ്േവൃത്തിെള്ക്. 

4. WC/322740 കജ എല് ജി ഗ്ഗൂപ്പിനക െൃഷ്ി ഗ്േവൃത്തിെള്ക്. 

5. WC/322741 കജ എല് ജി ഗ്ഗൂപ്പിനക െൃഷ്ി ഗ്േവൃത്തിെള്ക്. 

6. DW/322567 ബി േി എല് ഗ്്തീ െുടുംബനോഥ െുടുംബങ്ങളുകട ഭൂമിയില് 

െിണര് നിര്മോണം. 

S.no ബ്െോഡക   ഗ്േവൃത്തിയുകട ബ്േരക  അടങ്കല് 

 ുെ  

കെലവോ

യ  ുെ  

ക ോഴില് 

േിനം  

Materials/ 

unskil

led 

skille

d 

Board 

1 WC/321857 ബി േി എല് ഗ്്തീ 

െുടുംബനോഥ 

െുടുംബങ്ങളുകട 

ഭൂമിയില് വരമ്പക 

നിര്മോണം. 

121400 116196 421 0 0 

2 LD/249498 ബി േി എല് ഗ്്തീ 

െുടുംബനോഥ 

െുടുംബങ്ങളുകട 

ഭൂമിയില് െല്ലക  െയ്യോല 

നിര്മോണം. 

208500 133380 280 66 0 

3 WC/318903 കജ എല് ജി ഗ്ഗൂപ്പിനക 

െൃഷ്ി ഗ്േവൃത്തിെള്ക്. 

170200 165048 598 0 0 

4 WC/322740 കജ എല് ജി ഗ്ഗൂപ്പിനക 

െൃഷ്ി ഗ്േവൃത്തിെള്ക്. 

162500 145452 527 0 0 

5 WC/322741 കജ എല് ജി ഗ്ഗൂപ്പിനക 

െൃഷ്ി ഗ്േവൃത്തിെള്ക്. 

165000 150144 544 0 0 

6 DW/322567 ബി േി എല് ഗ്്തീ 

െുടുംബനോഥ 

െുടുംബങ്ങളുകട 

ഭൂമിയില് െിണര് 

നിര്മോണം. 

92500 

  

89190 47 76 20618 

  ആകെ  799410 2417 142 20618 

 

േരിബ്ശോധിച്ച ഫയലുെളില് മോസ്റ്റര് സര്ക്ുലര് ഗ്േെോരം നിര്ബ്േശിച്ചിട്ടുള്ള 

ബ്രഖെളില്; എസ്റ്റിബ്മറ്ക  ,സോബ്ങ്ക ിെോനുമ ി ,മസ്റ്റര് ബ്റോളക,കമഷ്ര്കമറെക 
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ബുക്ക ,ബ്വജക  ലിസ്റ്റക ,ഹസറ്ക ഡയറി എന്നീ 6 ബ്രഖെള്ക് മോഗ് ബ്മ െോണോന് 

സോധിച്ചിട്ടുള്ളൂ. 

1. കവര്ട ദപജ്- 

 മോക്െര് സര്ക്ുലര് ഗ്േെോരമല്ലോത്ത അ യോവശയ വിവരങ്ങള്ക് 

ഉള്ക്കപ്പടുത്തിയ െവര് ബ്േജക എല്ലോ ഫയലിലും ഉണ്ടക. 

2. തെക്ക് ലിസ്റ്റ്- 

 ഫയലില് ഉള്ക്കക്ോള്ളിച്ചിട്ടുള്ള ബ്രഖെളുകട ബ്േരും ബ്േജക നമ്പരും 

ബ്രഖകപ്പടുത്തിയ കെക്ക  ലിസ്റ്റക ഫയലിലക സൂക്ഷിബ്ക്ണ്ട ുണ്ടക, 

േരിബ്ശോധിച്ച ഫയലുെളിബ്ലോന്നും ഇ ക  െോണോന് സോധിച്ചില്ല. 

3. ആക്ഷന് പ്ലാന് ദകാപ്പി-   

ഏകറ്ടുക്ുന്ന ഗ്േവൃത്തിെള്ക് ആക്ഷന് പ്ലോനില് ഉള്ക്കപ്പട്ട ും മുന്ഗണനോ 

ഗ്െമത്തില് ഉള്ള ുമോയിരിക്ണ കമന്നുണ്ടക ,എന്നോല്  േരിബ്ശോധിച്ച 

ഫയലുെളിബ്ലോന്നും ഇ ക  െോണോന് സോധിച്ചില്ല . 

4.  ജനകീയ എസ്റിദമറ്-്   

സോധോരണക്ോരോയ ഏക ോരോള്ക്ക്ും മനസ്സിലോെുന്ന രീ ിയില് 

ഗ്േോബ്േശിെ ഭോഷ്യിലുള്ള എ്ടികമറ്ക  ഫയലിലും ഗ്േവൃത്തി സ്ഥലത്തും 

ലഭയമോബ്ക്ണ്ട ുണ്ടക. േരിബ്ശോധിച്ച ഫയലുെളിബ്ലോന്നും ഇ ക  െോണോന് 

സോധിച്ചില്ല.ഇംഗ്ലീഷ്ക  ഭോഷ്യിലുള്ള എ്ടിമോറ്ക  മോഗ് മോണക ഫയലില് ഉള്ള ക. 

5.  ാദേതികാനുമതി-  

േരിബ്ശോധിച്ച എലോ ഫയലുെളിലും സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടക. 

6. ഭരണാനുമതി-  

ഭരണോനുമ ി ലഭിച്ച ികറെ ബ്രഖെളുകട ബ്െോപ്പി ഫയലില് സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. 

7. കണ്വജന് ്  വിവരങ്ങള്ക്- 

  േരിബ്ശോധിച്ച ഗ്േവൃത്തിെള്ക് സര്ക്ോരികറെ  മബ്റ്ക ങ്കിലും 

വെുപ്പുെളുമോയി സംബ്യോജിച്ചു നടത്തുന്ന ഗ്േവൃത്തിെള്ക് 

അല്ലോത്ത ുകെോണ്ടക ഈ ബ്രഖെള്ക്  ബോധെമല്ല.     

8. തതാഴില് അദപക്ഷ-  

ഗ്േബ് യെ ബ്ഫോറത്തിലല്ലോക  കവള്ളക്ടലോസില്  ീയ്യ ിെള്ക് 

ബ്രഖകപ്പടുത്തോത്ത ും ഹെപ്പറ്ു രസീ ു നല്കോ  ുമോയ അബ്േക്ഷെള്ക്  

ഫയലില് സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടക.  

9. വര്ടക്ക്  അദലാദക്കഷ്ന്- 

 ക ോഴില് അനുവേിച്ചു കെോണ്ടുള്ള ബ്രഖെള്ക് ഫയലില് സൂക്ഷിെിട്ടില്ല. 

 

10. മസ്റ്റര്ട ദറാള്ക്- 

 

 

 

േരിബ്ശോധിച്ച ഗ്േവൃത്തിെളുകട മസ്റ്റര് ബ്റോള്ക് വിലയിരുത്തല് േട്ടിെ. 
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1 WC/321857  

 

3252  69 252 69552 nil Yes Yes Nil nil  

2  3253 69 68 18768 nil Yes Yes Nil yes  

3  3395 25 41 11316 nil Yes Yes Nil yes  

4  3396 25 38 10488 nil Yes Yes Nil yes  

5  3397 19 22 6072 nil Yes Yes Nil yes  

6 WC/318903  
 

3828 25 118 32568 Nil Yes Yes Nil yes  

7  3829 19 86 23736 nil Yes yes nil yes  

8  3830 25 137 37812 Nil Yes Yes Nil nil  

9  3831 19 97 26772 Nil Yes Yes yes yes  

10  4432 25 70 19320 Nil Yes Yes Nil yes  

11  4433 25 71 19596 Nil Yes Yes Nil yes  

12  4434 7 19 5244 Nil Yes Yes yes yes  

13 WC/322740  

 

5847 63 227 62652 Nil Sign only Yes Nil nil 3 sign 

corrections 

14  5848 61 231 63756 Nil Sign only Yes yes nil  

15  6518 57 69 19044 Nil sign only Yes yes nil  

16 WC/322741  
 

4903 25 101 27876 nil sign only Yes No yes  

17  4904 25 126 34776 Nil  sign only Yes No yes 5 sign 

corrections 

18  4905 11 52 14352 nil sign only Yes No no  

19  4906 25 111 30636 nil sign only Yes No Yes  

20  4907 25 112 30912 nil sign only Yes No yes 1sign 

correction 

21  4908 8 42 11592 nil sign only Yes yes yes  

22 LD/249498  
 

8812  146 40296 Nil Yes Yes yes yes  

23  8978  3 828 Nil Yes Yes No yes  

24  8813  128 35328 Nil Yes Yes Yes Yes  

25  8979  3 828 Nil Yes Yes Yes Yes  

26  8889  20 17000 Nil Yes Yes Yes Yes  

27  8890  0 0 Nil Yes yes nil nil Full absend 

28  8891  24 20400 Nil Yes Yes Yes Yes  

29  8892  22 18700 nil Yes Yes Yes yes  

30 DW/322567  
 

8962 3 24 6624 Nil Yes Yes yes yes  

31  8971 3 23 6348 Nil Yes Yes Nil yes 1 sign 

correction 

32  8972 4 28 19600 Nil Yes Yes nil nil  

33  8973 4 32 22400 Nil Yes Yes Nil Nil  

34  8974 4 16 13600 Nil Yes Yes nil nil  

 total   2559 778792       
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➢ ഓഡിറ്ിനു വിബ്ധയമോക്ിയ 6 ഗ്േവൃത്തിെള്ക്ക്ുമോയി 34 മസ്റ്റര് ബ്റോളുെളോണക 

ഉള്ള ക. 

➢ എല്ലോ  മസ്റ്റര് ബ്റോളിലും ബ്ലോക്ക  ബ്ഗ്േോഗ്ഗോം ഓഫീസര് ഒപ്പക  സീല് എന്നിവ 

ബ്രഖകപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ടക,എന്നോല് ഒപ്പുകവച്ച തീയ്യതി ഒന്നിലും 

ബ്രഖകപ്പടുത്തിയിട്ടില്ല.  

➢ എല്ലോ  മസ്റ്റര് ബ്റോളിലും ഗ്ഗോമേഞ്ചോയത്തില് നിന്നുള്ള ഒപ്പക 

ബ്രഖകപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ടക,എന്നോല് സീല് 9 മസ്റ്റര് ബ്റോളുെളില് മോഗ് ബ്മ 

െോണോന് സോധിച്ചിട്ടുള്ളൂ .ഒരു മോസ്റ്റര് ബ്റോളിലും ഒപ്പുകവച്ച തീയ്യതി 

ബ്രഖകപ്പടു ിയിട്ടുമില്ല. 

➢ 4 മോസ്റ്റര് ബ്രോളുെളിലോയി 10 ഒപ്പുെള്ക്  ിരുത്തി അവധി 

ബ്രഖകപ്പടുത്തിക്ോണുന്നു. ആകെ ഹോജര് െൂട്ടിയിടുന്ന ിലും 

 ിരുത്തലുെള്ക് വരുത്തിയിട്ടുണ്ടക. 

➢ 13 മസ്റ്റര് ബ്റോളുെളില് മോഗ് ബ്മ ബ്മറ്ക സോക്ഷയകപ്പടുത്തി ഒപ്പുബ്വെിട്ടുള്ളൂ. 

➢ 24 മസ്റ്റര് ബ്റോളുെളില് മോഗ് ബ്മ ഉബ്േയോഗസ്ഥര്/ഓവര്സീയര് േരിബ്ശോധിച്ചക 

സോക്ഷയകപ്പടു ിയിട്ടുള്ളൂ. 

➢ ഒരു മസ്റ്റര് ബ്റോളിലും എം.ബുക്ക  നമ്പര് ബ്രഖകപ്പടുത്തിയിട്ടില്ല. 

 

തമഷ്ര്ടതമന്റ് ബുക്ക് - 

➢ 38/18-19(WC/321857) 96/18-19(LD/249498) 47/18-19(WC/318903) (WC/322740) 53/18-

19(WC/322741) 92 /18-19(DW/322567) എന്നീ നമ്പരുെളിലുള്ള എം.ബുക്ുെളോണക 

അളവുെള്ക് ബ്രഖകപ്പടുത്തോന് ഉേബ്യോഗിച്ചിട്ടുള്ള ക. 

 

➢ എല്ലോ എം.ബുക്ുെളും കസഗ്ക്ട്ടറി സോക്ഷയകപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ടക.  

➢ കമഷ്ര് കെയത ികറെയും,കെക്ക  കമഷ്ര് കെയത ികറെയും  ീയ്യ ി െൃ യമോയി 

ബ്രഖകപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ടക. 

 

➢ ബില്ലുെള്ക്  യ്യോറോക്ിയ ഉബ്േയോഗസ്ഥര് (ഓവര്സീയര്,അസി്െററെക 

എന്ജിനീയര്) ഒപ്പക,സീല് എന്നിവകയകക്ോപ്പം  ീയ്യ ി ബ്രഖകപ്പടുത്തുന്നില്ല. 
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➢ ബില് അംഗീെരിച്ച ഉബ്േയോഗസ്ഥര് (ഗ്േസിഡണ്ടക ,കസഗ്െട്ടറി) ഒപ്പക,സീല് 

എന്നിവകയകക്ോപ്പം  ീയ്യ ി ബ്രഖകപ്പടുത്തുന്നില്ല.   എം.ബുക്ക  നമ്പര്  53/18-

19(WC/322741) കല ബില് അംഗീെരിച്ച  കസഗ്െട്ടറി  ീയ്യ ി 

ബ്രഖകപ്പടു ിയിയ്യുണ്ടക. 

 

 

തമറ്ീരിയല് വാങ്ങുന്നതിനുള്ള  തീരുമാനം 

,സിറ്ിസണ് ഇന്ഫര്ബ്മഷ്ന് ബ്ബോര്ഡക  വോങ്ങി സ്ഥോേിക്  ിനോലും 

ബ്മറ്ീരിയല് ഉേബ്യോഗിബ്ക്ണ്ട  കേോ ു ഗ്േവൃത്തിെള്ക് അല്ലോ  ിനോലും ഈ 

ബ്രഖെള്ക് ബോധെമോെുന്നില്ല. 

 പാ്ക്കരാര്ട  

കജ എല് ജി ഗ്ഗൂപ്പുെള്ക്ക്ക െൃഷ്ി ഗ്േവൃത്തി എന്ന 3  ഗ്േവൃത്തിെളും 

കെയ്യുന്ന ിനക  വിവിധ സ്ഥലം ഉടമെളുകട േറമ്പുെള്ക് ആണക 

ഉേബ്യോഗകപ്പടു ിയിട്ടുള്ള ക, എന്നോല് സ്ഥലം ഉടമെളുമെള്ക്ക്ക  േോട്ടത്തുെ 

നല്െിബ്യോ /കജ എല് ജി ഗ്ഗൂപ്പുെള്ക്ക്ക ലഭിക്ുന്ന ലോഭവിഹി ം നല്െിബ്യോ 

/സൌജനയമോബ്യോ  െൃ യമോയ െോലയളവിബ്ലക്ക സ്ഥലം വിട്ടുനല്െും 

എന്ന ിനക മുഗ്േപ്പഗ് ത്തില്  ഉറപ്പു ലഭിച്ചോല് മോഗ് കമ ഗ്േ്തു   േറമ്പില് 

ക ോഴിലുറപ്പിലൂകടയുള്ള ഗ്േവൃത്തിെള്ക് അനുവേിക്ോന് േോടുള്ളൂ. ഫയലില് 

ഇഗ്േെോരമുള്ള ബ്രഖെള്ക് െണ്ടില്ല .  

ദവജ്  ലിസ്റ്റ്   

എല്ലോ മസ്റ്റര് ബ്രോളുെളുകടയും ബ്വജക  ലിസ്റ്റുെള്ക് ഫയലില് സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടക. 

 ണ്്  ഗ്ടാന്സര്ട ഓര്ടഡര്ട.  
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ക ോഴിലോളിെള്ക്ക്ും, ബ്മറ്ീരിയല് കവണ്ടര മോര്ക്ും  അക്ൌണ്ടക  െളിബ്ലക്ക 

േണം അനുവേിച്ച ിനുള്ള ബ്രഖയോയ ഫണ്ടക ഗ്ടറസര് ഓര്ഡര് ബ്െോപ്പി ഒരു 

ഫയലിലും സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.  

 

മൂന്്നഘ്ങ്ങളിതല ദ ാദ്ാകള്ക് 

ക ോഴിലുറപ്പില് ഒരു ഗ്േവൃത്തി ആരംഭിക്ുന്ന ിനു മുമ്പും ഗ്േവൃത്തി 

നടന്നുകെോണ്ടിരിക്ുബ്മ്പോഴും േൂര്ത്തിയോയ ബ്ശഷ്വും ഉള്ള ഓബ്രോ 

ബ്ഫോബ്ട്ടോെള്ക് നിര്ബന്ധമോയും എടുത്തു സൂക്ഷിക്ുെയും ഫയലില് 

ബ്െോപ്പിെള്ക് കവക്ുെയും ബ്വണം, ഓഡിറ്ക  കെയത ഗ്േവൃത്തിെളുകട 

ഫയലുെളില് ഇവ െോണോന് സോധിച്ചില്ല.  

ഗ്പവൃത്തിപൂര്ടത്തീകരണ  ാക്ഷയപഗ്തം  

  ഓബ്രോ ഗ്േവൃത്തിയും ശരിയോയ രീ ിയില് േൂര്ത്തീെരിക്ുന്ന മുറയകക്ക 

മുഴുവന് കെലവുെളും ബ്രഖകപ്പടുത്തി ഗ്േവൃത്തി േൂര്ത്തീെരിച്ചു എന്നക  

അറഗീെരിച്ചുകെോണ്ടുള്ള  ഗ്േ്തു   ഗ്േവൃത്തിയുകട സോക്ഷയേഗ് ം ഫയലില് 

സൂക്ഷിബ്ക്ണ്ട ുണ്ടക, ഒരു ഫയലിലും ഇ ക ലഭയമല്ല.  

തമറ്ീരിയല് ബില്ലുകള്ക്. 

ക ോഴിലുറപ്പക ഗ്േവൃത്തിെള്ക്ക്ക ഏക ങ്കിലും സോധന ഘടെങ്ങള്ക് വിലയകക്ക 

വോങ്ങി ഉേബ്യോഗിക്ുെയോകണങ്കില് ആയ ികറെ ബില് അംഗീെരിച്ചു 

ഫയലില് സൂക്ഷിബ്ക്ണ്ട ുണ്ടക. േരിബ്ശോധിച്ച ഫയലുെളില് െിണര് 

നിര്മ്മോണം ഗ്േവൃത്തിക്ക കെങ്കല്ലക വോങ്ങിച്ചക ിനു  ുെ അനുവേിച്ച ോയി 

െണ്ടു .എന്നോല് ബില് ഫയലില് െണ്ടില്ല, 

മസ്റ്റര്ട ദറാള് മൂതമന്റ്്  സ്ലിപ്പ് . 

ഓബ്രോ മസ്റ്റര് ബ്റോളും ലഭയമോെുന്ന മുറയകക്ക ഗ്േവൃത്തി ആരംഭിച്ച  ീയ്യ ി, 

അവസോനിച്ച  ീയ്യ ി ,ഗ്േവൃത്തി സ്ഥലത്തക നിന്നക േഞ്ചോയത്തില്  ിരികെ 

ലഭിച്ച  ീയ്യ ി,ഡോറ് എന്ഗ്ടി കെയത  ീയ്യ ി, കസഗ്െട്ടറി ,ഗ്േസിഡറെക  എന്നിവര് 

അംഗീെരിച്ചക െൂലിക്ക അനുമ ി നല്െിയ  ീയ്യ ി എന്നിവ ഒപ്പുെള്ക് 

സഹി ം ബ്രഖകപ്പടുത്തുന്ന ിനു ബ്വണ്ടിയുള്ള സ്ലിേക ആണി ക.  

ക ോഴിലോളിെള്ക്ക്ക യഥോസമയം െൂലി ലഭയമോക്ുന്ന ില് വീഴ് ച 

വന്നിട്ടുകണ്ടങ്കില് എവികട കവച്ചോകണന്നക മനസിലോെുന്ന ിനു സോധിക്ുന്ന 

രീ ിയിലുള്ള ഈ ബ്രഖ െൃ യമോയി േൂരിപ്പിക്ോത്ത ും വോര്ഷ്ിെ മോസ്റ്റര് 

സര്ക്ുലര് ഗ്േെോരമല്ലോത്ത ുമോണക ഫയലുെളില് െോണോന് സോധിച്ച ക.  
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ജിദയാടാതെട് ദ ാദ്ാ. 

BHUVAN ആപ്ലിബ്ക്ഷ്ന് ഉേബ്യോഗിച്ചക ഗ്േവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളുകട അക്ഷോംശം 

ബ്രഖോംശം എന്നിവ ബ്രഖകപ്പടുത്തികക്ോണ്ടുള്ള ബ്ഫോബ്ട്ടോെള്ക് ഓബ്രോ 

ഗ്േവൃത്തിക്ും ആവശയമോണക , ഇ ികറെ ബ്െോപ്പി ഫയലില് 

സൂക്ഷിബ്ക്ണ്ട ോണക, ഇ ക ഒരു ഫയലിലും െണ്ടില്ല. 

സ റ്് ഡയറി. 

മോസ്റ്റര് സര്ക്ുലര് ഗ്േെോരം സംസ്ഥോന സര്ക്ോര് നിര്ബ്േശിക്ുന്ന സുഗ്േധോന 

ബ്രഖയോണക ഹസറ്ക ഡയറി. േദ്ധ ിയുകട സു ോരയ ,ക ോഴിലോളിെളുകട 

അവെോശങ്ങള്ക്സോമൂഹയ േങ്കോളിത്തം േദ്ധ ി ആരംഭ മീറ്ിംഗക എന്നിവ 

ഗ്േവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളില് ഉറപ്പു വരുത്തുന്നുണ്ടക എന്ന ിനുള്ള ആധിെോരിെ 

ബ്രഖെൂടിയോണക ഹസറ്ക ഡയറി. 

െിണര് ഗ്േവൃത്തിയുകട ഒഴികെ ബോക്ി ഗ്േവൃത്തിെള്ക്ക്ക ഹസറ്ക ഡയറി 

ഉേബ്യോഗകപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ടക. 

ഹസറ്ക ഡയറിയില് േദ്ധ ിയുകട  വിവരങ്ങള്ക് േൂര്ണ്ണമോയും 

ബ്രഖകപ്പടുത്തുന്നില്ല. 

പദ്ധതി ആരംഭ മീറ്ിംഗ് –ക ോഴിലുറപ്പക നിയമം കഷ്ഡയൂള്ക് 22 ഗ്േെോരം ഒരു 

േദ്ധ ി ആരംഭിക്ുന്ന ിനു മുമ്പക േദ്ധ ികയ െുറിച്ചുള്ള മുഴുവന് 

െോരയങ്ങളും െൃ യമോയി ക ോഴിലോളിെകള ബ്ബോധയകപ്പടുകത്തണ്ട ുണ്ടക 

അ ിനോയി ബന്ധകപ്പട്ട നിര്വഹണ ഉബ്േയോഗസ്ഥകെയും വോര്ഡക  
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കമമ്പര്,സോബ്ങ്ക ിെ വിേഗ് ദര് എന്നിവരുകട സോന്നിധയത്തില് ഏക റകിലും 

കേോ ു ഇടങ്ങളിബ്ലോ,ക ോഴിലിടത്തുവബ്ച്ചോ മീറ്ിംഗക വിളിച്ചു ബ്െര്ക്ുെയും 

െോരയങ്ങള്ക് വിശേീെരിക്ുെയും കെബ്യ്യണ്ട ുണ്ടക. ഹസറ്ക ഡയരിയില് 

മീറ്ിങ്ങില് േകങ്കടുത്ത ക ോഴിലോളിെളുകട ഒപ്പക  ബ്േരക എന്നിവ 

ബ്രഖകപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ടക. 

ക ോഴിലോളിെളുകട സോക്ഷയേഗ് ത്തില് ഒപ്പുബ്രഖകപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ടക. 

വിജിലന്സക  ആന്ഡക  ബ്മോണിട്ടറിംഗക െമ്മറ്ി അംഗങ്ങളുകട ഇടകേടലുെള്ക് 

െോണോന് സോധിക്ുന്നില്ല. ഒരോള്ക് മോഗ് മോണക റിബ്പ്പോര്ട്ടില് ഒപ്പിട്ടിരിക്ുന്ന ക. 

സന്ദര്ശെ െുറിപ്പില് സന്ദര്ശെരുകട ബ്േരക,ഒപ്പക സന്ദര്ശിച്ച  ീയ്യ ി മോഗ് മോണക 

ബ്രഖകപ്പടുത്തിക്ോണുന്ന ക ,അഭിഗ്േോയങ്ങള്ക് എഴു ിക്ോനുന്നില്ല. 

 

രജിസ്റ്ററുകളുതട പരിദശാധന. 

മഹോത്മ ഗോന്ധി ബ്േശീയ ഗ്ഗോമീണ ക ോഴിലുറപ്പക േദ്ധ ിയുമോയി ബന്ധകപ്പട്ട 7 

രജിസ്റ്ററുെള്ക് േഞ്ചോയത്തുെളില് സൂക്ഷിബ്ക്ണ്ട ുണ്ടക. 16-5-2019 നു 

േരിബ്ശോധനയകക്ക വിബ്ധയമോക്ിയബ്പ്പോള്ക്  ഇരിക്ൂര് ഗ്ഗോമേഞ്ചോയത്തില് 7 

രജിസ്റ്ററുെളും സൂക്ഷിച്ച ോയി െോണോന് സോധിച്ചിട്ടുണ്ടക. ഇ ക 

അഭിനന്ദനോര്ഹമോയ െോരയമോണക. 

1. തതാഴില് കാര്ടഡ്  രജിസ്റ്റര്ട .വോര്ഡക  8  കല 163 ബ്േരുകട വിവരങ്ങള്ക് 

അടങ്ങുന്ന രജിസ്റ്ററുെള്ക് െൃ യമോയി സൂക്ഷിച്ച ോയി െണ്ടു. 
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2. ഗ്ഗാമ ഭ രജിസ്റ്റര്ട .വോര്ഡക  8  കല ഗ്ഗോമസഭോ രജിസ്റ്റര് 

േരിബ്ശോധിക്ുെയുണ്ടോയി. 23-11-2018 ബ്ലബര് ബജറ്ും ആക്ഷന് 

പ്ലോനും അറഗീെരിച്ച ോയി ബ്രഖകപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ടക 

3. തതാഴില് അദപക്ഷാ രജിസ്റ്റര്ട .08-06-2018 വകരയുള്ള 

അബ്േക്ഷെള്ക് മോഗ് മോണക  ബ്രഖകപ്പടുത്തിയ ോയി െോണോന് 

സോധിച്ച ക. 

4. ഗ്പവൃത്തി രജിസ്റ്റര്ട .02-10-2018 വകരയുള്ള വിവരങ്ങള്ക് മോഗ് മോണക 

ബ്രഖകപ്പടുത്തിക്ണ്ട ക. 

5. ആസ്തി രജിസ്റ്റര്ട .2017-18 സോമ്പത്തീെ വര്ഷ്കത്ത  4 ഗ്േവൃത്തിെള്ക് 

മോഗ് ം െോണോന് സോധിച്ചു. 

6. പരാതി രജിസ്റ്റര്ട .2018-19 േരോ ിെകളോന്നും ബ്രഖകപ്പടുത്തിക്ണ്ടില്ല.  

7. തമറ്ീരിയല് രജിസ്റ്റര്ട .9-5-2018 വകരയുള്ള വിവരങ്ങള്ക് മോഗ് മോണക 

ബ്രഖകപ്പടുത്തിക്ണ്ട ക. 

രജി്ടരുെളില് െോലോനുസൃ മോയി വിവരങ്ങള്ക് ബ്രഖകപ്പടുത്തിക്ണ്ടില്ല, 

നിര്വഹണ ഉബ്േയോഗസ്ഥര് ഇക്ോരയത്തില് ഗ്ശദ്ധിബ്ക്ണ്ട ുണ്ടക. 

 ന്ദര്ടശിച്ച ഗ്പവൃത്തികളുതട വിലയിരുത്തല്. 

1. WC/321857 ബി േി എല് ഗ്്തീ െുടുംബനോഥ െുടുംബങ്ങളുകട ഭൂമിയില് 

വരമ്പക നിര്മോണം. 

കെേീലോട്ടക  ഗംഗോധരന് ,വളപ്പിനെത്തക ഫോത്തിമ,ആയിറ്ോണ്ടി 

േു ിയേുരയില്  സഫിയ, സുഹറ എന് - നോക്രപ്പട്ടി ഹൌസക  ,  ൂഗ്മ്പ ക 

േുരുബ്ഷ്ോത്തമന്  എന്നിവരുകട  അഞ്ചക ഗ്േവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളോണക ബ്മറ്ക മോരോയ  

ബിന്ദു.കെ,സുജോ  എന്നിവര്കക്ോപ്പം സന്ദര്ശിച്ച ക . 

ബ്മഷ്ര്കമനകറ്ക  ബുക്ില് െോടുകവട്ടിക ളിച്ച ികറെ അളവുെള്ക് മോഗ് മോണക  

ഓബ്രോ േറമ്പകളുകടയും  ഗ്േബ് യെം ബ്രഖകപ്പടുത്തിയിട്ടുള്ള ക, അ ുകെോണ്ടക 

 കന്ന വരമ്പുെള്ക് ഏ ു േറമ്പില് എഗ് യളവില് കെയതു  എന്നക  കമഷ്ര്കമെ ക 

ബുക്ില്  നിന്നും മനസ്സിലോക്ോന് സോധയമല്ല.  

0.60 മീറ്ര് വീ ിയിലും 0.60 മീറ്ര് ഉയരത്തിലുമുള്ള വരമ്പുെള്ക് ആകെ1085.2 

മീറ്ര് നീളം കെയത ോയോണക ബ്രഖെള്ക് െോണിക്ുന്ന ക. എന്നോല് 0.60 മീറ്ര് 

വീ ിയിലും 0.60 മീറ്ര് ഉയരത്തിലുമുള്ള വരമ്പുെള്ക് എവികടയും െോണോന് 

സോധിച്ചിട്ടില്ല,  

സുഹറ എന് - നോക്രപ്പട്ടി ഹൌസക  ,ഫോത്തിമ വളപ്പിനെത്തക എന്നിവരുകട 

േറമ്പുെളില് വരമ്പക  നിര്മ്മിച്ച ോയി േറയുന്നുകറടെിലും അ ിനു മീക  മറ്ു 

ഗ്േവൃത്തിെള്ക് നടത്തിയ ിനോല് നിലവില് െോണോന് സോധയമല്ല.  

ആയിറ്ോണ്ടി േു ിയേുരയില്  സഫിയയുകട േറമ്പില് 15 മീറ്ര് 

നീളത്തിലുള്ള നോലക വരമ്പുെള്ക് ജലസംരക്ഷണത്തിനക ഗുണെരമോയി 

െോണോന് സോധിച്ചു ,ഈ അളവില് എട്ടക വരമ്പുെളോണക ആകെ നിര്മ്മിച്ച ോയി 
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ബ്മറ്ക മോര് േറഞ്ഞിട്ടുള്ള ക. ബോക്ിയുള്ളവ അളവക ബ്രഖകപ്പടുത്തോന് 

സോധിക്ോത്ത അവസ്ഥയിലോണക. ആകെ 300 മീറ്ര് കെയത ോയോണക  ബ്മറ്ക 

േറഞ്ഞ ക ഗ്േെോരം അളന്നബ്പ്പോള്ക് മനസിലോക്ോന് െഴിഞ്ഞ ക. 

കെേീലോട്ടക  ഗംഗോധരന് എന്നയോളുകട േറമ്പില് ക ങ്ങിനുള്ള  ടത്തികറെ 

െുറ്ുമോയി ഏെബ്േശം 0.30 മീറ്ര്  ഉയരത്തിലും വീ ിയിലുമുള്ള വരമ്പുെള്ക് 

െുറച്ചുഭോഗം  െോണോന് സോധിച്ചിരുന്നു. അളവക ബ്രഖകപ്പടുത്തല് 

ഗ്േോബ്യോഗിെമല്ല. എന്നോല് ഗ്േവൃത്തി കെയത ോയി േറമ്പുടമയും ബ്മറ്ക മോരും 

േറഞ്ഞു. 

 ൂഗ്മ്പ ക േുരുബ്ഷ്ോത്തമന് ,എന്നിവരുകട േറമ്പിലും എം . ബുക്ക ഗ്േെോരമുള്ള 

അളവില് വരമ്പുെള്ക് െണ്ടില്ല. 455  മീറ്ബ്റോളം വരമ്പുെള്ക് കെയത ോയോണക ബ്മറ്ക 

േറഞ്ഞ ക ഗ്േെോരം അളന്നബ്പ്പോള്ക് മനസിലോക്ോന് െഴിഞ്ഞ ക. യഥോര്ഥ 

അളവിലുള്ള വരമ്പുെള്ക് െോണോന് സോധിച്ചിട്ടില്ല. 

ഇ ില് സഫിയയുകട േറമ്പക വോര്ഡക  9 ലോകണന്നോണക മനസിലോക്ോന് 

സോധിച്ച ക.  
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2. LD/249498 ബി പി എല് ഗ്സ്തീ കുടുംബനാഥ കുടുംബങ്ങളുതട 

ഭൂമിയില് കല്ല്  കയ്യാല നിര്ടമാണം. 

             ഭൂവിെസന ഗ്േവൃത്തിെളുകട വിഭോഗത്തില് ഉള്ക്കപ്പടുത്തി133380.00 

രൂേ കെലവഴിച്ചക വോര്ഡികല വിവിധ സ്ഥലങ്ങളില് െല്ലുെയ്യോല നിര്മ്മോണം 

എന്ന ബ്േരില് നടപ്പിലോക്ി യിട്ടുള്ള ക  സവെോരയ വയക്തിെളുകട 

േുരയിടങ്ങള്ക്ക്ക സംരക്ഷ ണഭിത്തി/െുറ്ുമ ില് ഗ്േവൃത്തിയോണക. സവെോരയ 

വയക്തിെളുകട ആ്തി വിെസനം എന്ന നിലയകക്ല്ലോക  ഗ്േ്തു   

ഗ്േവൃത്തികയ  ഭൂവിെസന 

ഗ്േവൃത്തിയോയി െണക്ോക്ോന് 

െഴിയില്ല.  വിലാ ിനി,  ുഹറ, 

ത റീന,റുബീന  എന്നിവരുകട 

േുരയിടങ്ങളിലോണക ഗ്േ്തു   

ഗ്േവൃത്തി നടത്തിയ ക. ഫയലില് 

േരിബ്ശോധിച്ച ഗ്േെോരം വോര്ഡക  8 കല 

ഗ്േവൃത്തിെള്ക്ക്ോണക  സോബ്ങ്ക ിെ 

അനുമ ി നല്െിയിട്ടുള്ള ക, എന്നോല് 

ഗ്േവൃത്തി നടന്നിട്ടുള്ള ത റീന,റുബീന   എന്നിവരുകട ഗ്േവൃ ിസ്ഥലം  

വോര്ഡക  9 ലോണക .  

ഗ്േ്തു   ഗ്േവൃത്തിയില്  280 അവിേഗകദ്ധ ക ോഴില് േിനവും  66 അര്ദ്ധ വിേഗകദ്ധ 

ക ോഴില് േിനവുമോണക ഉേബ്യോഗകപ്പടുത്തിയിട്ടുള്ള ക , ഗ്േവൃത്തിക്ക 

ഉേബ്യോഗിച്ച കെങ്കല്ലുെള്ക് ഗുണബ്ഭോക്തോക്ള്ക് സവന്തം കെലവില് 

വോങ്ങിയിട്ടുള്ള ോണക.  
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3. WC/318903 തജ എല് ജി ഗ്ഗൂപ്പിന് കൃഷ്ി ഗ്പവൃത്തികള്ക്. 

ഷ്ഹനോസക ,മുഹമ്മേക  ശരീഫക  എന്നിവരുകട േറമ്പുെളിലോണക ഗ്േസക  ു  െൃഷ്ി 

ഗ്േവൃത്തിെള്ക് നടന്നിട്ടുള്ള ക. 

      എം . ബുക്ികല അളവുെള്ക് ഗ്േെോരം ഈ രണ്ടക േറമ്പുെളിലോയി 8498.10 

െ ുരഗ്ശ മീറ്ര് െോടക കവട്ടിക ളിക്ല് ഗ്േവൃത്തി നടന്നിട്ടുണ്ടക. ഇ ിനോയി ഒരു 

െ ുരഗ്ശ മീറ്ര് െോടക കവട്ടിക ളിക്ലിനു 2.35 രൂേ നിരക്ില് 19970 രൂേയുകട 

ഗ്േവൃത്തിയും 8487 െ ുരഗ്ശ മീറ്ര് േറമ്പില് 0.10  മീറ്ര് ആഴത്തില് 

െിലച്ചുനല്കിയ ക ഗ്േെോരം ഒരു യൂണിറ്ക ഗ്േവൃത്തിക്ക 169.38 രൂേ നിരക്ില് 

1,43,758 രൂേയുകട ഗ്േവൃത്തിയും ഉള്ക്പ്പകട 1,64,280 രൂേയുകട ഗ്േവൃത്തിെള്ക് 

കെയത ോയി ബ്രഖകപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ടക. 

        ഈ ഗ്േവൃത്തിക്ക  271 രൂേ െൂലി നിരക്ില് 598 ക ോഴില് േിനങ്ങളോണക 

ഉേബ്യോഗകപ്പടു ിയിട്ടുള്ള ക. അ ക ഗ്േെോരം 1,62,058 രൂേ െൂലിയിനത്തിലും, 5 

രൂേ േണിയോയുധ വോടെയിനത്തില് 2990 രൂേയും ഉള്ക്പ്പകട 165048 രൂേ 

ഗ്േ്തു   ഗ്േവൃത്തിക്ക കെലവോയിട്ടുണ്ടക. 

നിടുവല്ലൂര് വോര ടിലുള്ള ഉേയ-തജഎല്ജി-ക്ോണക  ഗ്േസക  ു   ഗ്േവൃത്തി  

ക ോഴിലുറപ്പില് ഉള്ക്കപ്പടുത്തി കെയതിട്ടുള്ള ക. ഗ്ഗൂപ്പംഗങ്ങള്ക്  വോഴ െൃഷ്ിയോണക 

കെയതിട്ടുള്ള ക, വിളകവടുപ്പിനു േോെമോയി കക്ോണ്ടിരിക്ുന്നു. 

ക ോഴിലുറപ്പില് കെയത ഗ്േവൃത്തിക്ക േുറബ്മ െൃഷ്ിയുകട ഓബ്രോ ഘട്ടത്തിലും 

അവികട അനുബന്ധ ഗ്േവൃത്തി നടന്നിട്ടുണ്ടക. 
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4. WC/322740 തജ എല് ജി ഗ്ഗൂപ്പിന് കൃഷ്ി ഗ്പവൃത്തികള്ക്. 

േള്ളിപ്പോറത്തു മുനീര്,സുഹറ എന് . എന്നിവരുകട േറമ്പുെളിലോണക െൃഷ്ി 

ഗ്േവൃത്തിെള്ക് നടന്നിട്ടുള്ള ക 

       എം . ബുക്ികല അളവുെള്ക് ഗ്േെോരം ഈ രണ്ടക േറമ്പുെളിലോയി 5589.72 

െ ുരഗ്ശ മീറ്ര് െോടക കവട്ടിക ളിക്ല് ഗ്േവൃത്തി നടന്നിട്ടുണ്ടക. ഇ ിനോയി ഒരു 

െ ുരഗ്ശ മീറ്ര് െോടക കവട്ടിക ളിക്ലിനു 2.35 രൂേ നിരക്ില് 13,136 രൂേയുകട 

ഗ്േവൃത്തിയും 6123 െ ുരഗ്ശ മീറ്ര് േറമ്പില് 0.15/0.10  മീറ്ര് ആഴത്തില് 

െിലച്ചുനല്കിയ ക ഗ്േെോരം ഒരു യൂണിറ്ക ഗ്േവൃത്തിക്ക 169.38 രൂേ നിരക്ില് 

131174 രൂേയുകട ഗ്േവൃത്തിയും ഉള്ക്പ്പകട 1,44,310 രൂേയുകട ഗ്േവൃത്തിെള്ക് 

കെയത ോയി ബ്രഖകപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ടക. 

        ഈ ഗ്േവൃത്തിക്ക  271 രൂേ െൂലി നിരക്ില് 527 ക ോഴില് േിനങ്ങളോണക 

ഉേബ്യോഗകപ്പടു ിയിട്ടുള്ള ക. അ ക ഗ്േെോരം 1,42,817 രൂേ െൂലിയിനത്തിലും, 5 

രൂേ േണിയോയുധ വോടെയിനത്തില് 2635 രൂേയും ഉള്ക്പ്പകട 145452 രൂേ 

ഗ്േ്തു   ഗ്േവൃത്തിക്ക കെലവോയിട്ടുണ്ടക.  

   നിടുവല്ലൂര് വോര ടിലുള്ള ഉേയ-തജഎല്ജി-ക്ോണക  ഗ്േസക  ു   ഗ്േവൃത്തി  

ക ോഴിലുറപ്പില് ഉള്ക്കപ്പടുത്തി കെയതിട്ടുള്ള ക. േള്ളിപ്പോറത്തു മുനീര് 

എന്നയോളുകട േറമ്പില് ഗ്ഗൂപ്പംഗങ്ങള്ക്  വോഴ െൃഷ്ിയോണക കെയതിട്ടുള്ള ക, 

വിളകവടുപ്പിനു േോെമോയി കക്ോണ്ടിരിക്ുന്നു. സുഹറയുകട േറമ്പില് െുറച്ചു 

േച്ചക്റിെള്ക് വോഴ  ുടങ്ങിയവ കെറിയ രീ ിയില്  െൃഷ്ി കെയത ോയി െണ്ടു. 

5. WC/322741 തജ എല് ജി ഗ്ഗൂപ്പിന് കൃഷ്ി ഗ്പവൃത്തികള്ക്. 

കസറീന കെ,ബീവിനെത്തു െുഞ്ഞോമിന, മബ്ഞ്ചരിപ്പറമ്പില് ഫോത്തിമ 

എന്നിവരുകട േറമ്പുെളിലോണക െൃഷ്ി ഗ്േവൃത്തിെള്ക് നടന്നിട്ടുള്ള ക. 

         എം . ബുക്ികല അളവുെള്ക് ഗ്േെോരം ഈ മൂന്നു േറമ്പുെളിലോയി 8177.04  

െ ുരഗ്ശ മീറ്ര് െോടക കവട്ടിക ളിക്ല് ഗ്േവൃത്തി നടന്നിട്ടുണ്ടക. ഇ ിനോയി ഒരു 

െ ുരഗ്ശ മീറ്ര് െോടക കവട്ടിക ളിക്ലിനു 2.35 രൂേ നിരക്ില് 19,216 രൂേയുകട 

ഗ്േവൃത്തിയും 8182 െ ുരഗ്ശ മീറ്ര് േറമ്പില് 0.10 മീറ്ര് ആഴത്തില് 

െിലച്ചുനല്കിയ ക ഗ്േെോരം ഒരു യൂണിറ്ക ഗ്േവൃത്തിക്ക 169.38  രൂേ നിരക്ില് 

1,38,570 രൂേയുകട ഗ്േവൃത്തിയും ഉള്ക്പ്പകട 1,57,786  രൂേയുകട ഗ്േവൃത്തിെള്ക് 

കെയത ോയി ബ്രഖകപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ടക.  

       ഈ ഗ്േവൃത്തിക്ക  271 രൂേ െൂലി നിരക്ില് 544 ക ോഴില് േിനങ്ങളോണക 

ഉേബ്യോഗകപ്പടു ിയിട്ടുള്ള ക. അ ക ഗ്േെോരം 1,47,424 രൂേ െൂലിയിനത്തിലും, 5 

രൂേ േണിയോയുധ വോടെയിനത്തില് 2720 രൂേയും ഉള്ക്പ്പകട 1,50,144 രൂേ 

ഗ്േ്തു   ഗ്േവൃത്തിക്ക കെലവോയിട്ടുണ്ടക.  
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        നിടുവല്ലൂര് വോര ടിലുള്ള ഉേയ-തജഎല്ജി-ക്ോണക  ഗ്േസക  ു   ഗ്േവൃത്തി  

ക ോഴിലുറപ്പില് ഉള്ക്കപ്പടുത്തി കെയതിട്ടുള്ള ക. ഗ്ഗൂപ്പംഗങ്ങള്ക്  വോഴ െൃഷ്ിയോണക 

കെയതിട്ടുള്ള ക, വിളകവടുപ്പിനു േോെമോയി കക്ോണ്ടിരിക്ുന്നു. 

ക ോഴിലുറപ്പില് കെയത ഗ്േവൃത്തിക്ക േുറബ്മ െൃഷ്ിയുകട ഓബ്രോ ഘട്ടത്തിലും 

അവികട അനുബന്ധ ഗ്േവൃത്തി നടന്നിട്ടുണ്ടക. 

       കജ എല് ജി െൃഷ്ി ഗ്േവൃത്തിെള്ക് മൂന്നിനുമോയി സിറ്ിസണ് 

ഇന്ഫര്ബ്മഷ്ന് ബ്ബോര്ഡക  സ്ഥോേിക്ുന്ന ിനക ബ്വണ്ടി  യഥോഗ്െമം 

2000,4000,4000 രൂേ എ്െിബ്മറ്ക വെയിരുത്തിയിട്ടുകണ്ടങ്കിലും ബ്ബോര്ഡക  

എവികടയും സ്ഥോേിച്ചിട്ടില്ല.  

         സ്ഥലം ഉടമെളുകട കവള്ളക്ടലോസില് എഴു ി നല്െിയ 

സമ്മ േഗ് മല്ലോക  ഉേയ കജ.എല്.ജി–യുമോയി െരോര് ഉണ്ടോക്ിയ ിനും 

െരോറികറെ സവഭോവകത്ത ക്ുറിച്ചും വയക്ത  വരുത്തുന്ന ിനക ഫയലില്  

ബ്രഖെള്ക് സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. 

 

6. DW/322567 ബി േി എല് ഗ്്തീ െുടുംബനോഥ െുടുംബങ്ങളുകട ഭൂമിയില് 

െിണര് നിര്മോണം. 

 

     ഗ്േ്തു   ഗ്േവൃത്തിയുകട ഫയല് ഗ്േെോരം ജുഹബരിയ എന്ന 

വയക്തിക്ോണക െിണര് അനുവേിച്ചുട്ടുള്ള ക,ജുഹബരിയയുകട വീടും 
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അവരുകട മോ ോേി ോക്ള്ക്  ോമസിക്ുന്ന വീടും അടുത്തടുത്തോയി 

സ്ഥി ികെയ്യുന്നു. ഇവരുകട വീടിനു ക ോട്ടടുത്തക   കന്ന   മോ ോേി ോക്ളോയ 

ഫോത്തിമ,മോമു എന്നിവരുകട േറമ്പിലോണക െിണര് സ്ഥി ികെയ്യുന്ന ക 

എന്നോണു മനസിലോയ ക. BPL െോര്ഡോണക ഇവരുബ്ട ക. 

െിണര് ഉേബ്യോഗ ബ്യോഗയമോക്ുന്ന ിനക െുറച്ചു ഗ്േവൃത്തിെള്ക് െൂടി 

ബോക്ിയുണ്ടക. മഴയകക്ക  മുബ്ന്ന േൂര തിയോക്ോ  ിനോല് അടിഭോഗം 

കേോട്ടി ുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടക.  

     മസ്റ്റര് ബ്റോളക നമ്പര് 8971 ,8962 ഗ്േെോരം ജുഹബരിയ ,ഷ്ിബില,മോമു എന്നിവര് 

271 െൂലിയും 5 രൂേേണിയോയുധ വോടെയും ഉള്ക്പ്പകട 47 അവിേഗകദ്ധ 

ക ോഴിലും, മസ്റ്റര് ബ്റോളക നമ്പര് 8972,8973,8974    ഗ്േെോരം ജനോര്ദ്ധനന്, 

ഗംഗോധരന്, നോരോയണന്, രോജന് എന്നിവര് 700  രൂേോ നിരക്ില്  60 ക ോഴില് 

േിനവും 850  രൂേോ നിരക്ില്  16 ക ോഴില് േിനവും ഉള്ക്പ്പകട ആകെ 68572 രൂേ 

ഉേബ്യോഗകപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ടക .  

15  മീറ്ര് ആഴത്തിലുള്ള ഗ്േ്തു   െിണര് ഗ്േവൃത്തിക്ക എസ്റ്റിബ്മറ്ക  ഗ്േെോരവും 

,സോബ്ങ്ക ിെ അനുമ ിയിലും 92500.00 രൂേയോണക അനുവേിച്ചിട്ടുള്ള ക.  

   എം ബുക്ില്    30.50 നിരക്ില് 676 കെങ്കല്ലുെള്ക്ക്ക  20618.00 രൂേ 

അനുവേിച്ച ോയി െോണുന്നുണ്ടക.  െിണറികറെ െല്ലക  കെട്ടല് ഉള്ക്പ്പകട  89190.00 

രൂേയുകട േണി േൂര്ത്തിയോയ ോയി മസ്റ്റര് ബ്റോളില്  

ബ്രഖകപ്പടുത്തികയങ്കിലും എം.ബുക്ികല കമബ്മോ ഓഫക ബ്േകയമറെില് വിേഗകദ്ധ 

ക ോഴിലോളിെളുകട എണ്ണം ബ്രഖകപ്പടുത്തോക  കവച്ചിരിക്ുന്നു.   
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 വാര്ടഡിതല പ്ിക ജാതി കുടുംബങ്ങളുതട വിവരങ്ങള്ക്. 

വോര്ഡില്  വള്ളുവ സമുേോയത്തില് കേട്ട  7 െുടുംബങ്ങളോണക ഉള്ള ക  

അ ില് 4 െുടുംബങ്ങള്ക്  ക ോഴിലുറപ്പില് ബ്ജോലികെയതു  വരുന്നുണ്ടക.  

തതാഴില് കാര്ടഡ്  നമ്പര്ട ഗ്പകാരം മുമ്പ് വാര്ടഡ്  8 തന്റ ഭാഗമായിരുന്ന 

ഗ്പദേശത്തുള്ള  3 കുടുംബങ്ങള്ക് കൂടി ഉള്ക്തപ്പടുന്നു.(kalyani .p, 

janardanan,raghavan) 

 

 

നിര്ടദ്ശങ്ങള്ക്. 

• ക ോഴിലുറപ്പക േദ്ധ ിയുകട സു ോരയ  ഉറപ്പു വരുത്തുന്ന ിനക ഗ്േവൃത്തി 

ആരംഭിക്ുന്ന ിനു മുമ്പക േദ്ധ ി വിവരങ്ങള്ക് അടങ്ങിയ ഗ്േോബ്േശിെ 

ഭോഷ്യിലുള്ള സിറ്ിസണ് ഇന്ഫര്ബ്മഷ്ന് ബ്ബോര്ഡക  ഗ്േവൃത്തി സ്ഥലത്തക 

സ്ഥോേിബ്ക്ണ്ട ോണക. 

• ഗ്േോബ്േശിെ ഭോഷ്യിലുള്ള എസ്റ്റിബ്മറ്ും ഗ്േവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളില് 

ലഭയമോക്ണം. 

• േദ്ധ ി നടപ്പിലോക്ുന്ന സ്ഥലകത്ത െുറിച്ചുള്ള സൂെന ഗ്േവൃത്തിയുകട 

ബ്േരികനോപ്പം ഉള്ക്കപ്പടുബ്ത്തണ്ട ോണക. 

• മോസ്റ്റര് സര്ക്ുലര് ഗ്േെോരം നിര്ബ്േശിക്ുന്ന ബ്രഖെള്ക് ഫയലില് 

സൂക്ഷിബ്ക്ണ്ട ോണക. 

• ക ോഴിലുറപ്പില് അനുവടനീയമോയ ും മുന്ഗണന ഗ്െമത്തിലും 

ഗ്േവൃത്തിെള്ക് ഏകറ്ടുക്ോന് ഗ്ശദ്ധിബ്ക്ണ്ട ുണ്ടക. 

• ക ോഴില് അബ്േക്ഷെള്ക് ഗ്ഫണ്ടക  ഓഫീസില് സവീെരിക്ുെയും ആയ ിനു 

ഹെപ്പറ്ക രസീ ക നല്െുെയും ബ്വണ്ട ോണക . 
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• ക ോഴിലോളിെള്ക്ക്ക വി രണം കെയത േു ിയ ക ോഴില് െോര്ഡക  

നിര്വഹണ ഏജന്സി സോക്ഷയകപ്പടുത്തി നല്ബ്െണ്ടോ ോണക.  

• ഉബ്േയോഗസ്ഥര് ബ്രഖെളില് ഒപ്പുകവക്ുബ്മ്പോള്ക്  ീയ്യ ി െൂടി 

ബ്രഖകപ്പടുക ണ്ടോ ോണക. 

• വിജിലന്സക  ആന്ഡക  ബ്മോണിട്ടറിംഗക െമ്മറ്ി അംഗങ്ങകള ഓബ്രോ വര്ഷ്വും 

 ിരകഞ്ഞടുബ്ക്ണ്ട ോണക. 

• േദ്ധ ിയുകട ശരിയോയ രീ ിയിലുള്ള നടത്തിപ്പിനക ഇവരുകട 

ഇടകേടലുെള്ക് ഗ്േവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളില് ഉണ്ടോബ്വണ്ട ുണ്ടക. 

• ക ോഴിലുപ്പില് ഏകറ്ടുക്ുന്ന ഗ്േവൃത്തിെളുകട  ആ്തിെള്ക് േീര്ഘെോല 

നിലനില്പ്പിനക  ആവശയമോയ സോബ്ങ്ക ിെ നിര്ബ്േശങ്ങള്ക് 

ക ോഴിലോളിെള്ക്ക്ക ഓവര്സീയര് മോര് നല്ബ്െണ്ട ും േോലിക്ുന്നുകണ്ടന്നക  

ഉറപ്പു വരുക ണ്ടോ ുമോണക. 

• മസ്റ്റര് ബ്റോളില് ഗ്േ്തു   ഗ്േവൃത്തിയുകട അളവുെള്ക് ബ്രഖകപ്പടുത്തുന്ന 

എം.ബുക്ികറെ നമ്പര് ബ്രഖകപ്പടുകത്തണ്ട ോണക. 

• മസ്റ്റര് ബ്റോളില് സോക്ഷയകപ്പടുത്തുന്ന ഉബ്േയോഗസ്ഥര്  ീയ്യ ി െൂടി 

ബ്രഖകപ്പടുത്തുവോന് ഗ്ശദ്ധിബ്ക്ണ്ട ുണ്ടക. 

• ക ോഴിലിടങ്ങളില് ഗ്േഥമ ശുഗ്ശൂഷ് സംവിധോനങ്ങള്ക് എന്നിവ ഉറപ്പു 

വരുത്തോന് ഗ്ശദ്ധിബ്ക്ണ്ട ുണ്ടക. 

 

 

 

മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി ഗ്പകാരം 

ഏതറ്ടുക്കാവുന്ന ഗ്പവൃത്തികള്ക് : 

വിഭാഗം എ-ഗ്േെൃ ി വിഭവ േരിേോലനവുമോയി ബന്ധകപ്പട്ട കേോ ു 

ഗ്േവൃത്തിെള്ക്. 

1. െുടികവള്ള ബ്ഗ്സോ സ്സുെള്ക് ഉള്ക്പ്പകടയുള്ള ഭൂഗര്ഭ ജല വി ോനം 

ഉയര്ത്തുന്ന ിനോവശയമോയ അടിയണെള്ക്,മണ്  ടയണെള്ക്, കെക്ക 

ഡോമുെള്ക്, ുടങ്ങിയവ 

2. നീര്ത്തടത്തികറെ സമഗ്ഗ േരിേോലന ിനു െുന്ന കെോണ്ടൂര് 

ബണ്ടുെള്ക്,ഭൂമി  ട്ടു ിരിക്ല്,ഗയോബിബ്യോന് നിര മി ിെള്ക്  

വിഭാഗം ബി-ഖണ്ഡിെ അഞ്ചില് േരോമര്ശിക്ുന്ന െുടുംബങ്ങള്ക്ക്ക 

ജീവബ്നോേോധി കമച്ചകപ്പടുത്തുവോനുള്ള ഗ്േവൃത്തിെള്ക്. (ബി േി എല് ,േട്ടിെ 

ജോ ി,േട്ടിെവര്െം,വിധവെള്ക്,ഭിന്നബ്ശഷ്ിക്ോര് ,ഐ എ ഹവ 

ഗുണബ്ഭോക്തോക്ള്ക്.) 

1. ഇവരുകട ഭൂമിയില് ഉല്പ്പോേന ക്ഷമ  വര ധിപ്പിക്ുന്ന ിനോവശയമോയ 

ഭൂവിെസനവും ,െുളം ,െിണര്  ുടങ്ങിയ ജല ലഭയ യകക്ക ആവശയമോയ 

ഗ്േവൃത്തിെള്ക്. 
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2. േഴവര്െങ്ങള്ക്,േട്ടുനൂല്,ബ് ോട്ടവിളെള്ക്  ുടങ്ങിയവയുകട െൃഷ്ിഗ്േവൃ ിെള്ക്. 

3. മൃഗ േരിേോലനവുമോയി ബന്ധകപ്പട്ടു െന്നുെോലി ക ോഴുത്തുെള്ക്,ആട്ടിറകൂ ടക 

,ബ്െോഴിക്ൂടക,േന്നിക്ൂടക  ുടങ്ങിയ വയക്തിഗ  ആസ്ഥിെള്ക്. 

4. സര്ക്ോര് ഭവന നിര്മോണ േദ്ധ ിെളില് ഉള്ക്കപ്പടുത്തി നിര്മ്മിക്ുന്ന 

വീടുെള്ക്ക്ക അവിേഗ് ദ െോയിെ ക ോഴില്. 

5. മത്സ്യബന്ധന ഗ്േവര്ത്തനങ്ങള്ക് ബ്ഗ്േോത്സ്ോഹിപ്പിക്ുന്ന ിനു അടിസ്ഥോന 

കസൌെരയങ്ങളോയ മല്സയം ഉണക്ു ബ്െഗ്ന്ദങ്ങള്ക്,സൂക്ഷിപ്പക ബ്െഗ്ന്ദങ്ങള്ക് 

മലകസയഗ്െുഷ്ിക്ക ആവശയമോയ അടിസ്ഥോന കസൌെരയങ്ങള്ക് എന്നിവ. 

വിഭാഗം  ി- ബ്േശീയ ഗ്ഗോമീണ ഉേജീവന മിഷ്കറെ നിബന്ധനെള്ക്ക്ക വിബ്ധയമോയി 

ഗ്േവര്ത്തിക്ുന്ന സവയം സഹോയ സംഘങ്ങള്ക്ക്ക കേോ ു അടിസ്ഥോന കസൌെരയ 

വിെസനം. 

1. സവയം സഹോയ സംഘങ്ങളുകട ഉേജീവന ഗ്േവര്ത്തനങ്ങള്ക്ക്ോവശയമോയ 

വര്ക്ക കഷ്ഡക  നിര്മോണം. 

2. െോര്ഷ്ിബ്െോല്പ്പന്നങ്ങളുകട സംഭരണത്തിവശയമോയ കെട്ടിടങ്ങളുകട 

നിര്മ്മോണം.  

3. ഹജവ വള നിര്മ്മോണ യൂണിറ്ുെള്ക്  ുടങ്ങിയവ. 

വിഭാഗം ഡി-ഗ്ഗോമീണ അടിസ്ഥോന കസൌെരയ വിെസന ഗ്േവൃത്തിെള്ക്. 

1. മോലിനയ സം്കരണ സംവിധോനങ്ങള്ക്. 

2. അങ്ങനവോടി ്കൂ ള്ക്  ുടങ്ങിയവയകക്ക െക്ൂസക നിര്മ്മോണം. 

3. ഒറ്കപ്പട്ടു െിടക്ുന്ന ഗ്ഗോമങ്ങകളയും,ഗ്ഗോമീണ ഉല്െോേന ബ്െഗ്ന്ദങ്ങകളയും 

നിലവിലുള്ള ബ്റോഡുെളുമോയി ബന്ധിപ്പിക്ുന്ന ിനോവശയമോയ എല്ലോ 

െോലോവസ്ഥയിലും ഉേബ്യോഗിക്ോന് േറ്ുന്ന ഗ്ഗോമീണ ബ്റോഡുെള്ക്, ഓടെള്ക്, 

െല്ലുങ്കുെള്ക്,നടപ്പോ െള്ക് . 

4. കേോ ു െളിസ്ഥലങ്ങള്ക് 

5. കവള്ളകപ്പോക്ം,വരള്ക്ച്ചോ നിയഗ്ന്തണ ഗ്േവൃത്തിെള്ക്. 

6. ഗ്ഗോമ േഞ്ചോയത്തുെള്ക്,വനി ോ സവയം സഹോയ സംഘങ്ങളുകട കഫഡബ്റ 

ഷ്നുെള്ക്, ഗ്ഗോമീണ െന്തെള്ക്,അങ്കണവോടിെള്ക്, ഗ്േെൃ ി ബ്ക്ഷോഭ 

ബോധി ര്ക്ുള്ള അഭയ ബ്െഗ്ന്ദങ്ങള്ക്  ുടങ്ങിയവയകക്ക കെട്ടിട നിര്മ്മോണം. 

7. ക ോഴിലുറപ്പക േദ്ധ ി ഗ്േെോരം ഏകറ്ടുക്ുന്ന നിര്മ്മോണ ഗ്േവൃത്തിെള്ക്ക്ോ 

വശയമോയ നിര്മ്മോണ സോമഗ്ഗിെളുകട ഉല്പ്പോേനം. 

8. ക ോഴിലുറഗ്പ്പകേെോരം സൃഷ്ടകടിക്കപ്പട്ട കേോ ു ആ്തിെളുകട 

അറ്െുറ്പ്പണിെള്ക്  ുടങ്ങിയവ.   

വിവിധ തലത്തിലുള്ള ഉദേയാഗസ്ഥരുതട െുമതലകള്ക്. 

ദമറ്് 

➢ ഗ്േവൃത്തിയുകട ബ്മല്ബ്നോട്ടം. 

➢ ക ോഴില് െോര്ഡില് ആവശയമുള്ള വിവരങ്ങള്ക് ബ്രഖകപ്പടുത്തുെ. 

➢ മസ്റ്റര് ബ്റോളില് ക ോഴിലോളിെളുകട ഹോജര് ഉറപ്പു വരുത്തുെ.  

➢ ബ്മറ്കമോരുകട േരിശീലനങ്ങളില് േകങ്കടുക്ുെ. അറിവുെള്ക് ക ോഴിലോളിെ 

ളുമോയി േങ്കുകവക്ുെ. 

ഓവര്ട ീയര്ട /എഞ്ചിനീയര്ട 
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➢ ഗ്േവൃത്തിെളുകട എസ്റ്റിബ്മറ്ക  യ്യോറോക്ല്. 

➢ ഗ്േവൃത്തിയുകട സോബ്ങ്ക ിെ െോരയങ്ങളും അളവുെളും ക ോഴിലോളിെള്ക്ക്ക 

േറഞ്ഞു കെോടുക്ുെ. 

➢ ഗ്േവൃത്തിയുകട അളവുെള്ക് ബ്രഖകപ്പടുത്തി െൂലിനല്െുന്ന ി നോവശയമോയ 

നടേടിെള്ക് കെയ്യുെ. 

പഞ്ചായത്്ത ത ഗ്ക്റി /അ ിസ്റ്റന്റ ്  ത ഗ്ക്റി 

➢ േദ്ധ ിയുകട ബ്മല്ബ്നോട്ടം. 

➢ ബില്ലുെള്ക് അംഗീെരിക്ല്. 

➢ ക ോഴിലോളിെളുകട ബ്വ നം യഥോസമയം അവരുകട എകക്ൌണ്ടില് 

എത്തികയന്ന ക ഉറപ്പു വരുത്തല്. 

➢ മസ്റ്റര് ബ്റോളക സോക്ഷയകപ്പടുത്തി ക ോഴില് അനുമ ി നല്െുെ,  ുടങ്ങിയവ ... 

തതാഴിലാളികളുതട കടമകള്ക്. 

➢ ക ോഴിലിടങ്ങളില് സമയെൃ യ  േോലിക്ുെ. 

➢ ബ്ഗ്േോജെകറ്ക  മീറ്ിംഗക, ക ോഴിലുറപ്പക ഗ്ഗോമസഭെള്ക്,ബ്സോഷ്യല് ഓഡിറ്ക  

ഗ്ഗോമസഭെള്ക് എന്നിവയില് േകങ്കടുക്ുെ. 

➢ ഏല്പ്പിക്ുന്ന ബ്ജോലിെള്ക് െൃ യ ബ്യോകട േൂര്ത്തീെരിക്ുെ. 

➢ േിവസവും ക ോഴില് ആരംഭിക്ുന്ന ിനു മുമ്പും ബ്ശഷ്വും മസ്റ്റര് ബ്റോളില്  

ഒപ്പുെള്ക് ബ്രഖകപ്പടുത്തുെ, ുടങ്ങിയവ... 
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No. of Registered No. of Jobcard included 

in current YR 

Cumulative No. of HH 

issued jobcards  
Household Persons Household Persons SCs STs 

kannur DT 213725 319040 10054 16068 7602 9178 

irikkur 

block 

27203 45812 1266 2372 520 1421 

irikkur GP 1165 1719 48 97 9 2 

 

 

 

WORK DETAILS 2018-19 

 

 Employment Provided No. of 

Families 

Complete

d 100 

days 

No. of HH 

which are 

beneficiary 

of land 

reform/IAY 

 Household Persons Persondays 

kannur DT 81144 89534 4537690 20464 905 

irikkur 

block 

11876 13363 595206 1690 79 

irikkur GP 494 560 30522 217 8 

Ward 8 163 176 4675 20 
 

ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്  കരട് റിദപ്പാര്ട്ിദേലുള്ള െര്ടച്ചയുതട  

അടിസ്ഥാനത്തില് ഗ്ഗാമ ഭയില് താതഴപ്പറയുന്ന 

തീരുമാനങ്ങതളടുത്തു. 

• ക ോഴില് െോര്ഡിനുള്ള ബ്ഫോബ്ട്ടോയകക്ക േണം കെലവോബ്ക്ണ്ട 

സോഹെരയം ഉണ്ടോവുെയോകണങ്കില് ബില് േഞ്ചോയത്തിനു നല്െി 

േണം  ിരികെ ലഭയമോക്ുെ. 

• ക ോഴില് െോര്ഡക  ക ോഴിലോളിെളുകട ഹെവശം  കന്ന സൂക്ഷിക്ുെ. 

• ക ോഴില് അബ്േക്ഷെള്ക് േഞ്ചോയത്തില് ഗ്ഫണ്ടക  ഓഫീസില് നല്െി 

ഹെപ്പറ്ു രസീറ്ക  നല്െുെ.  

• ക ോഴില് ആവശയമുള്ള  ീയ്യ ിെളിബ്ലക്ക മോഗ് ം അബ്േക്ഷ നല്െുെ. 

• ക ോഴില് അബ്േക്ഷെള്ക് നല്െുന്ന മുറയകക്ക െൃ യമോയി േണി 

ലഭിക്ുന്നുകണ്ടന്നക ഉറപ്പുവരുത്തുെ. 

• ഗ്േവൃത്തിെള്ക് െകണ്ടത്തുന്ന ില് ക ോഴിലോളിെള്ക്, വോര്ഡക  കമമ്പര് 

നോട്ടുെോര് ഉള്ക്പ്പകട ഉള്ളവരുകട  നല്ല ഇടകേടലുെള്ക് ഉണ്ടോക്ുെ. 

• ബ്ജോലി സ്ഥലങ്ങളില് ആവശയമോയ അടിസ്ഥോന കസൌെരയങ്ങള്ക്  

ക ോഴിലോളിെള്ക്ക്ക ലഭയമോക്ുെ. 

• ക ോഴിലുറപ്പക േദ്ധ ി നിര്വഹണ ആവശയങ്ങള്ക്ക്ക  ക ോഴിലോളിെള്ക് 

ഒരു രൂേ ബ്േോലും മുടക്രു ക. 
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• വിജിലന്സക  ഏന്ഡക ബ്മോണിട്ടറിംഗക െമ്മറ്ി അംഗങ്ങള്ക് േദ്ധ ിെള്ക് 

വിലയിരുത്തുെയും ആവശയമോയ നിര്ബ്േശങ്ങള്ക് ക ോഴിലോളിെള്ക്ക്ും 

േഞ്ചോയത്തിനും നല്െുെ. 

• വോര്ഷ്ിെ മോസ്റ്റര് സര്ക്ുലര് ഗ്േെോരമുള്ള ബ്രഖെള്ക് ഫയലില് 

സൂക്ഷിക്ുെ. 

• േദ്ധ ിെള്ക് നടപ്പിലോക്ുന്ന ഗ്േബ്േശവും  വോര്ഡും ഗ്േവൃത്തിയുകട 

ബ്േരില് ഉള്ക്കപ്പടുത്തുെ. 

• മസ്റ്റര് ബ്റോളുെളില് അബദ്ധത്തില് വന്നുബ്േോെുന്ന  ിരുത്തലുെള്ക്ക്ക 

മ ിയോയ െോരണങ്ങള്ക് െോണിച്ചു അബ്േക്ഷ നല്െുെയും ഗ്േ്തു   

അബ്േക്ഷയുകട ബ്െോപ്പി ഫയലില് സൂക്ഷിക്ുെ. 

• രജിസ്റ്ററുെള്ക് െോലോനുസൃ മോയി േു ുക്ുെ. 

• േദ്ധ ി ആരംഭ മീറ്ിംഗക നടത്തുെ.  

• ഓബ്രോ ഗ്േബ്േശത്തിനും െോലോവസ്ഥയകക്ും ബ്യോജിച്ച ും 

ക ോഴിലുറപ്പില് അനുവേനീയമോയ ഗ്േവൃത്തിെളും നടപ്പിലോക്ുെ.      

 

     

                                                                 അധയക്ഷ : 

 ബ്ലോക്ക  റിബ്സോഴ് സക ബ്േഴ് സണ്(ബ്സോഷ്യല് ഓഡിറ്ക )  : 

    ജില്ലോ റിബ്സോഴ് സക ബ്േഴ് സണ്(ബ്സോഷ്യല് ഓഡിറ്ക )   : 

 


	ഇരിക്കൂര് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

