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മഹാത്മാ ഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി 

ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്  റിദപ്പാര്്്്  

വാര്ഡ് -8 

ഗ്ഗാമപഞ്ചായത്ത്-പടിയൂര്  

 ദലാക്് -ഇര്ിക്ൂര്  

കണ്ണൂര് ജില്ല . 

 

 

 

 

 

 

ഗ്ഗാമ ഭ തീയ്യതി:20/11/2019 

 മയം :11 am 

സ്ഥലം: ബദൽ സ്കൂ ൾ (പുതിയ കെട്ടിടം ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

       തയ്യാറാക്ിയത് , 

സ ോഷ്യല് ഓഡിറ്റ  ട ീം. 

ഇരിക്കൂർ സലോക്കറ  

മഹോത്മോഗോന്ധി സേശ യ ഗ്ഗോമ ണ ത ോഴിലുറപ്റ  നിയമീം – 

സ ോഷ്യല് ഓഡിറ്റ ത ോസ റ്ി സേരളീം . 
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ആമുഖീം 

 

മഹോത്മോ ഗോന്ധി സേശ യ ഗ്ഗോമ ണ ത ോഴിലുറപ്റ പദ്ധ ി ഗ്പേോരീം പടിയൂർ 

ഗ്ഗോമപഞ്ചോയത്തിതലവോരറഡി 8 -ല്2018-19  ോമ്പത്ത േ വരറഷ്ീം ഒേറസറ്ോബർ  

മോ ീം മു ല് മോർചറ വതര നടപ്ിലോക്കിയ ഗ്പവൃത്തിേളുീം പദ്ധ ിയുമോയി 

ബന്ധതപ്ട്ടറ  നിർവഹണ ഏജന് ിയുതടയുീം  മൂഹത്തിനറതറയുീം ഭോഗത്തറ  

നിന്നുള്ള ഇടതപടലുേളുീം   ോമൂഹയ പരിസശോധന നടത്തിയ ിനറതറ 

അടിസ്ഥോനത്തില് സ ോഷ്യല് ഓഡിറ്റ  സലോക്കറ  റിസ ോഴ്സറ തപഴ്സനറതറ 

സന ൃ വത്തില് ‘സ ോഷ്യല് ഓഡിറ്റ  േരടറ റിസപ്ോർട്ടറ’  യ്യോറോക്കുേയുണ്ടോയി. 

ഗ്പസ്തു   റിസപ്ോർട്ടറ 20/11/2019നറ 11മണി മു ല് വാർഡിലെ ബദൽ സ്കൂ ൾ (പുതിയ 

ലെട്ടിടം ) തവചറ നടന്ന സ ോഷ്യല് ഓഡിറ്റ  ഗ്ഗോമ ഭയില് 

അവ രിപ്ിക്കുേയുീം ചർച തചയ്തറ പദ്ധ ി തമചതപ്ടുത്തുന്ന ിനറ 

ആവശയമോയ   രുമോനങ്ങള് സേതക്കോള്ളുേയുീം തചയ്തത്തിനറതറ 

അടിസ്ഥോനത്തില്  യ്യോറോക്കിയ സ ോഷ്യല് ഓഡിറ്റ  റിസപ്ോർട്ടറ ആണറ ഇ റ. 

ഗ്പസ്തു   റിസപ്ോർട്ടില് സ ോഷ്യല് ഓഡിറ്റ  േരടറ റിസപ്ോർട്ടറ , ഗ്ഗോമ ഭോ 

  രുമോനങ്ങള് എന്നിവ ഉള്തക്കോള്ളിചിട്ടുണ്ടറ. 

വോർഡിനറതറ വിേ നത്തിനുീം,  മൂഹത്തിനുീം പരിസ്ഥി ിക്കുീം 

ഗുണേരമോയ ര  ിയിലുീം പദ്ധ ിയുതട  നല്ലവശങ്ങള് 

നിലനിർത്തിതക്കോണ്ടുീം സപോരോയ്മേള് പരിഹരിചുതേോണ്ടുീം മഹോത്മോഗോന്ധി 

സേശ യ ഗ്ഗോമ ണ ത ോഴിലുറപ്റ പദ്ധ ി തമചതപ്ട്ട ര  ിയില് 

നടപ്ിലോക്കുന്ന ിനറ ഈ റിസപ്ോർട്ടറ   ഹോയേമോവതട്ട എന്നറ ഗ്പ യോശിചു 

തേോണ്ടറ  മർപ്ിക്കുന്നു. 

 

സ ോഷ്യല് ഓഡിറ്റ   

സ ോഷ്യല് ഓഡിറ്റ  യൂണിറ്റ –സേരളീം. 
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മഹാത്മാ ഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ തതാഴിലുറപ്പ് 

പദ്ധതി 

ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്  കര്ട് റിദപ്പാര്്്  

വാര്ഡ് -8 

ഗ്ഗാമപഞ്ചായത്ത്-പടിയൂര്  

ദലാക്് -ഇര്ിക്ൂര്  

കണ്ണൂര് ജില്ല  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

തയ്യാറാക്ിയത് , 

സ ോഷ്യല് ഓഡിറ്റ  ട ീം ,പടിയൂർ  

ഇരിക്കൂർ  സലോക്കറ  

 

മഹോത്മോഗോന്ധി സേശ യ ഗ്ഗോമ ണ ത ോഴിലുറപ്റ  നിയമീം – 

സ ോഷ്യല് ഓഡിറ്റ  ത ോസ റ്ി സേരളീം. 
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ആമുഖം 

 

2005 പ്തീംബർ5നറ നിലവില് വന്ന ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ തതാഴിലുറപ്പ ്

നിയമംഅടിസ്ഥോനമോക്കിയോണറ മഹോത്മോ ഗോന്ധി സേശ യ ഗ്ഗോമ ണ 

ത ോഴിലുറപ്റ പദ്ധ ി ഭോര ത്തിതല ഗ്ഗോമ ണ സമഖലയില് നടപ്ിലോക്കി 

വരുന്ന റ.ഗ്ഗോമ ണ സമഘലയിതല േുടുീംബങ്ങള്ക്കറ 100 േിവ ീം അവിേഗറദ്ധ 

േോയിേ ത ോഴില് ഉറപ്ു നല്േുേയുീം,അ ിലൂതട ഗ്ഗോമ ണ ജന യുതട 

ഉന്നമനീം, േോരിഗ്േയ ലഘൂേരണീം, ഗ്ഗോമ ണ അടിസ്ഥോന ത ൌേരയ വിേ നീം, 

പരിസ്ഥി ി  ീംരക്ഷണീം,  റഗ്   ശോക്ത േരണീംഎന്നിവ ലേറ ഷ്യീം തവക്കുന്നു. 

ത ോഴിലുറപ്റ  പദ്ധ ി ഗ്പേോരീം നടപ്ിലോക്കുന്ന മുഴുവന് ഗ്പവൃത്തിേളുീം  6 മോ  

േോലയളവിനുള്ളില് നിർബന്ധമോയുീം ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്  അഥവോ 

 ോമൂഹയ പരിസശോധന നടത്തണതമന്നറ സേശ യ ഗ്ഗോമ ണ ത ോഴിലുറപ്റ 

നിയമത്തിതല 17(2)-വേുപ്ില് നിഷ്കർഷ്ിക്കുന്നു.പദ്ധ ി നടത്തിപ്ില് 

 ു ോരയ യുീം  ോമൂഹയ ഉത്തരവോേിത്തവുീം ഉറപ്ുവരുത്തി പദ്ധ ി  

തമചതപ്ട്ട ര  ിയില് നടപ്ിലോക്കുേയോണറ ലേറ ഷ്യീം. നടപ്ിലോക്കിയ ഓസരോ 

ഗ്പവൃത്തിേളുീം,പദ്ധ ി നിർവഹണവുീം,ത ോഴിലോളിേള്ക്കറ ലഭിസക്കണ്ട 

അവേോശങ്ങളുീം  ോമൂഹയ പങ്കോളിത്തസത്തോതട വിലയിരുത്തുേയുീം 

ഇ ിനറതറ അടിസ്ഥോനത്തില്  സ ോഷ്യല് ഓഡിറ്റ  റിസപ്ോർട്ടറ  യ്യോറോക്കുേയുീം 

തചയ്യുന്നു,  ുടർന്നറ ഗ്പസ യേ ഗ്ഗോമ ഭ വിളിചു സചർത്തറ   ഓഡിറ്റ   റിസപ്ോർട്ടറ 

അവ രിപ്ിക്കുേയുീംറിസപ്ോർട്ടിസേല് ചർചതചയ്തു പദ്ധ ി തമചതപ്ടുത്തു 

ന്ന ിനറആവശയമോയ  ുടർനടപടിേള് നിർസേശിക്കുേയുീം 

നടപ്ിലോക്കുേയുീം തചസയ്യണ്ട ുണ്ടറ. 

വോർഡിതല2018-19  ോമ്പത്ത േ വർഷ്ത്തിതല ഒേറസടോബർ മു ല് 

മോർചവതരയുള്ള േോലയളവില് നടപ്ിലോക്കിയ  ഗ്പവൃത്തിേളുീം പദ്ധ ി 

നിർവഹണവുമോയി ബന്ധതപ്ട്ട ഇടതപടലുേളുമോണറ സ ോഷ്യല് ഓഡിറ്ിനു 

വിസധയമോക്കിയിട്ടുള്ള റ. ഇ ിനറതറ ഭോഗമോയി പഞ്ചോയത്തറ ഓഫ  ില് 

നിന്നുീം ഗ്പവൃത്തി ഫയലുേളുതട പരിസശോധന, രജിസ്റ്റർ പരിസശോധന, 

വോർഡിതല വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലോയി നടപ്ിലോക്കിയ ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങള് 

 ന്ദർശിചറ വിലയിരുത്തല്,പദ്ധ ി ഗുണസഭോക്തോക്കള്, വോർഡിതല വിവിധ 

സമഖലയില് ഗ്പവർത്തിക്കുന്നവർ ത ോഴിലുറപ്റ  ത ോഴിലോളിേള് 

എന്നിവരുമോയുള്ള അഭിമുഖീം  എന്നിവയുതട അടിസ്ഥോനത്തിലോണറ 

സ ോഷ്യല് ഓഡിറ്റ  േരടറ   റിസപ്ോർട്ടറ  യ്യോറോക്കിയിട്ടുള്ള റ. 

ഗ്പസ്തു   റിസപ്ോർട്ടറ ഗ്ഗോമ ഭയുതട ചർചയറക്കുീം അീംഗ േോരത്തിനുമോയി 

 മർപ്ിക്കുന്നു.  



5 
 

ഗ്ഗാമ പഞ്ചായത്ത്  

അടിസ്ഥാന വിവര്ങ്ങള് 

ജില്ല  : േണ്ണൂർ      

സലോക്കറ : ഇരിക്കൂർ     

വോർഡുേള്  :  15 

വിസ്തൃ  ി  : 55.40 ച.േി.മ . 

തതാഴിലുറപ്പ് അടിസ്ഥാന വിവര്ങ്ങള് 2018-19 

  പഞ്ചോയത്തറ വോരറഡറ  8 

ആതേ ത ോഴില് േോർഡുേള് 3955 356 

ആതേ ത ോഴിലോളിേള്  2887 122 

SC ത ോഴില് േോർഡുേള് 27 3 

SCത ോഴിലോളിേള് 13 3 

ST ത ോഴില് േോർഡുേള് 279 104 

ST ത ോഴിലോളിേള് 188 96 

 

തപോ ു വിലയിരുത്തലുേള് 

• വോർഡിതല േുടുീംബങ്ങള്ക്കറ ജ വി  മോരറഗീം തമചതപ്ടുത്തോന് 

 ോധിചു. 

• േോരിഗ്േയ ലഘൂേരണീം,  റഗ്   ശോക്ത േരണീം എന്നിവ  ോധയമോയി. 

• പരിസ്ഥി ി  ീംരക്ഷണ ഗ്പവൃത്തിേള് ഏതറ്ടുത്തറ  നടപ്ിലോക്കുന്നു. 

• മണ്ണറ ജല  ീംരക്ഷണ ഗ്പവൃത്തിേള്ക്കറ മുന്ഗണന നല്േുന്നു. 

• വയക്തിഗ വുീം തപോ ു ആസ്തിേളുീം  ൃഷ്റട്ടിക്കതപ്ട്ടിട്ടുണ്ടറ. 

• േുടിതവള്ള ക്ഷോമീം ലഘൂേരിക്കോന് പദ്ധ ിതേോണ്ടറ  ോധറമോയി. 

• ത ോഴിലോളിേളുതട അവേോശങ്ങള്  ീംരക്ഷിക്കതപ്ടു ന്നില്ല 

• പരിസശോധിച ഗ്പവൃത്തിേളുതട അളവുമോയി ബന്ധതപ്ട്ട േൃ യമോയ  

വിവരങ്ങള്  എീം.ബുക്കില് േോണോന്  ോധിചു- 

• നടപ്ിലോക്കിയ പദ്ധ ിേളില് 1 മാത്തം  ിറ്ി ണ് ഇന്ഫർസമഷ്ന് 

സബോർഡറ  സ്ഥോപിച്ചു.  

• വോർഡിതല ആക്ഷന് പ്ലോനില് ഉള്തപ്ട്ട ഗ്പവൃത്തിേള് ആണറ  

നടപ്ിലോക്കിയിട്ടുള്ള റ. 

• രജിസ്റ്ററുേള് േോലോനു ൃ മോയി വിവരങ്ങള് സചർത്തറ 

 ൂക്ഷിക്കുന്നില്ല. 

• പദ്ധ ി ആരീംഭ മ റ്ിീംഗറ നടത്തി ഏതറ്ടുക്കുന്ന ഗ്പവൃത്തിേളുതട 

വിശേോീംശങ്ങള് ത ോഴിലോളിേതള അറിയിക്കോറുണ്ടറ. പദ്ധ ി ആരീംഭ 

മ റ്ിങ്ങില് തവചോണറ ത ോഴിലോളിേള് ത ോഴിലിനുള്ള അസപക്ഷ 

തവക്കുന്ന റ. 

•  ജോഗ്ഗ ോ സമലറസനോട്ട  മി ി ഇടതപടലുേള് നടത്തുന്നില്ല. 

• S.T കൊളനിൽ ലെയ്തിട്ടുള്ള കത്പവര്തിെൾ ഗുണനിെവാരം ഉള്ളതാണ.്  

•  മഴക്കുഴി നിർമ്മോണത്തിലുീം മണ് േയ്യോല നിർമ്മോണത്തിലുീം ഭോഗിേമോയി 

 േർന്ന ഗ്പവർത്തിേളോണറ േോണോന്  ോധിച റ 

• ,S.T കൊളനയിലെ ലതാഴിൊളിെൾക്ക് 150 ലതാഴിെുെൾ പൂർണ്ണo 

ആക്കിയിട്ടില്ല. 

 



6 
 

 

ഓഡിറ്്  തെയ്ത  ഗ്പവൃത്തികള്. 

1. നിടിയയോടി ST യെോളനിയിൽ ഭൂമി തട്ടു തിരിക്കൽ.  WC/334632. 

എം.ബുക്് നമ്പര്് - 75/18-19 

 

എസ്റ്റിദമറ്്  തുക-194000 തെലവായ തുക-187404 

അവിേഗ്ദ്ധ തതാഴില് േിനം-679 കൂലി,വാടക -187404 

വിേഗ്ദ്ധ തതാഴില് േിനം-0 കൂലി,വാടക -0 

 ാധന വില -0 CIB ദബാര്ഡ്  തുക -0 

 

അളവുകള്:- 

ഇനം എം.ബുക്്  

ഗ്പകാര്ം 

 

ദ ാഷ്യല് 

ഓഡിറ്്  ഗ്പകാര്ം  

 കാടുതവ്ി തതളിക്ല് 6080.00 m 

27664.00 (rs) 

6080.00  m 

 തട്്ട തിരിക്കൽ  1216.00 m 

158177.28  (rs) 

1216.00m 

 

വിലയിര്ുത്തലുകള് 

•  നല്ല ഗുണനിലവോരമുള്ള പ്പവർത്തിെൾ ആണ് െോണോൻ 

സോധിച്ചത്. 

•  മണ്്ണ സംരക്ഷണത്തിനും ജല സംരക്ഷണത്തിനും  

സഹോയെമോയിട്ടുണ്്ട. 

•  യെോളനിയികല കതോഴിലോളിെളുകട സോമ്പത്തിെ നില 

കമച്ചകെട്ടിട്ടുണ്്ട. 

•  സുമ രവീപ്രൻ ആണ് ഈ പ്പവർത്തിയുകട യമറ്്റ 

•  നിമ്മി എന്ന യമറ്റിനക്െ സോന്നിധയത്തിലോണ് സസറ്റുെൾ 

സരർശിച്ചിട്ടുള്ളത്.  

•  നിെുതി ചീട്്ട ഇല്ലോത്തതിനോൽ യമൽെെഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളിലോണ് 

സരർശനം നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. 

 

2.WC/333734 െരവൂർ ഭോഗത്ത് ഭൂമി തട്്ട തിരിക്കൽ. 

എം.ബുക്് നമ്പര്-69/18-19 

എസ്റ്റിദമറ്്  തുക-102009 തെലവായ തുക-98808 

അവിേഗ്ദ്ധ തതാഴില് േിനം-358 കൂലി,വാടക -98808 

വിേഗ്ദ്ധ തതാഴില് േിനം-0 കൂലി,വാടക -0 

 ാധന വില -0 CIB ദബാര്ഡ്  തുക -0 

 

അളവുകള്:- 

ഇനം എം.ബുക്്  

ഗ്പകാര്ം 

ദ ാഷ്യല് 

ഓഡിറ്്  

ഗ്പകാര്ം  

 െോടുകവട്ടി കതളിക്കൽ 3218.00 m 3218.00 m 
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(3180) 

14477.90 (rs) 

 തട്ടു തിരിക്കൽ 643.60  m 
(636.00) 

82730.88 (rs) 

643.60 m 

 നീളം 

(മീറ്റർ ) 

നീളം  

 പടുവിലോൻ െൃഷ്ണൻ 34  (3എണ്ണം )  

 വയൽയപ്ബോൻ  യഗോവിരൻ 22  (3എണ്ണം ) 22 (3 എണ്ണം ) 

 സെപെവിൻ ജോനെിയമ്മ 31 (4 എണ്ണ ) 31 (4എണ്ണം ) 

 മോെിനെത്ത ്വിളയങ്ങരി 

മീനോക്ഷിയമ്മ 

30 (4എണ്ണം ) 30 (എണ്ണം ) 

 യമനയെോയെോത്ത ്മോധവിഅമ്മ 33 (3എണ്ണം ) 33 (3എണ്ണം ) 

 യചണിയച്ചരി വീട്ടിൽ നോരോയണൻ 20 (4എണ്ണം )  

 െുഞ്ഞും പിടിക്ക യരോഹിണി 22 (4 എണ്ണം ) 22 (എണ്ണം ) 

 നിട്ടൂർ വീട്ടിൽ യമോഹനൻ 20 (4എണ്ണം )  

 സെയതരി വീട്ടിൽ  നളിനി 21 (4എണ്ണം ) 21 (4എണ്ണം ) 

 

 വിലയിര്ുത്തലുകള് 

•  മണ്്ണ സംരക്ഷണത്തിനു സഹോയെരമോയി. 

•  കതോഴിലോളിെളുകട സോമ്പത്തിെ സ്ഥിതി കമച്ചകെട്ടു. 

•  16 സസറ്റുെളിൽ 9 സസറ്റുെൾ സരർശിക്കോൻ സോധിച്ചിട്ടുണ്്ട. 

•  ഷീജ എന്ന യമറ്റിന്കെ യനതൃതവത്തിലോണ് പ്പവർത്തനങ്ങൾ 

നടന്നിട്ടുള്ളത്. 

•  സരർശന സ്ഥലങ്ങളിൽ യമറ്റി നക്െ  സഹെരണം െുെവോയിരുന്നു. 

•  നിട്ടൂർ വീട്ടിൽ യമോഹനൻ എന്ന ആളുകട പെമ്പിൽ െരവൂർ 

ഭോഗത്ത് ഭൂമിതട്്ട തിരിക്കൽ എം ബുക്്ക് യപ്പെരം (4എണ്ണം )20 മീറ്റർ 

നീളത്തിൽ യരഖകപടുത്തിയിട്ടുണ്്ട. എന്നോൽ സരർശന സമയത്ത് 

െണ്ടത് പെമ്പിന് അതിർ തിരിച്ച് രീതിയിൽ നീളത്തിൽ ആണി 

യെോരി മോറ്റിയ മണ്്ണ ഇട്്ട ഉെെിച്ചതോണ്. മണ്്ണ സംരക്ഷണത്തിനു ജല 

സംരക്ഷണത്തിന് സഹോയെം ആയിട്ടില്ല. 

•  യചണിയച്ചരി വീട്ടിൽ നോരോയണൻ (4എണ്ണം )20 മീറ്റർ നീളത്തിൽ 

െരവൂർ ഭോഗത്ത് ഭൂമിതട്്ട  തിരിക്കൽ എന്ന എം ബുക്കിൽ 

അടയോളകെടുത്തിയിട്ടുണ്്ട, സരർശന സമയത്ത് െണ്ടത് കവള്ളം 

െയെി െണ്ടം നശിക്കോതിരിക്കോൻ ഉള്ള പ്പവർത്തിെൾ 

കചയ്തതോയോണ്. 

•  പടുവിലോൻ െൃഷ്ണൻ എന്ന ആളുകട പെമ്പികല ഭൂമി െോട് 

െയെിയതിനോൽ അളക്കോൻ സോധിച്ചിട്ടില്ല. 

•  ഗുണനിലവോരം െുെവുള്ള പ്പവർത്തിെൾ ആണ് െോണോൻ 

സോധിച്ചിട്ടുള്ളത്. 

 

3.WC/332961 െരവൂർ ഭോഗത്ത് െല്ല ്െയ്യോല നിർമ്മോണം 

എം.ബുക്് നമ്പര്-106/18-19 

 

എസ്റ്റിദമറ്്  തുക-95000 തെലവായ തുക-91080 
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അവിേഗ്ദ്ധ തതാഴില് േിനം-330 കൂലി,വാടെ-91080 

വിേഗ്ദ്ധ തതാഴില് േിനം-0 കൂലി,വാടക -0 

 ാധന വില -0 CIB ദബാര്ഡ്  തുക -0 

അളവുകള്:- 

ഇനം എം.ബുക്്  

ഗ്പകാര്ം 

ദ ാഷ്യല് 

ഓഡിറ്്  

ഗ്പകാര്ം  

 മണ്്ണ നീക്കം കചയ്യൽ 64.19m 
(58.810) 

13257.86 (rs) 

64. 19m 

 െല്ല്  കയ്യാല നിര്മ്മാണം 641.90 m 
(588) 

76240.08 (rs) 

829.39 m 

 നീളം (മീറ്റർ )  

 പടുവിലോൻ െൃഷ്ണൻ 40 (4എണ്ണം )  

 െുഞ്ഞും പിടിക്ക യരോഹിണി 17 (3എണ്ണം ) 17(3എണ്ണം ) 

 െുഞ്ഞും പിടിക്കൽ ലീല 24 (2എണ്ണം ) 24 (2എണ്ണം ) 

 യചണിയച്ചരി വീട്ടിൽ നോരോയണൻ 31 (7എണ്ണം )  

 വയല പ്ബോൻ െൃഷ്ണൻ   

 

 വിലയിര്ുത്തലുകള് 

•  നിലവോരമുള്ള െല്ലു െയ്യോലെൾ െോണോൻ സോധിച്ചു. 

•  മണ്്ണ സംരക്ഷണത്തിനു സഹോയെമോയിട്ടുണ്്ട. 

•  എം ബുക്്ക പ്പെോരം 7 ആളുെളുകട പെമ്പിൽ പണികയടുത്തിട്ടുണ്്ട. 

•  വയല് പ്ബോൻ െൃഷ്ണൻ എന്ന ആളുകട നിെുതി ചീട്്ട സമ്മതപപ്തം 

എന്നിവ ഫയലിൽ ഉകണ്ടങ്കിലും ബുക്കിൽ യരഖകെടുത്തിയിട്ടില്ല 

•  െുഞ്ഞും പിടിക്ക ലീല എന്ന ആളുകട സർയേ നമ്പർ എം ബുക്കിൽ  

യരഖകെടുത്തിയിട്ടില്ല 

•  പടുവിനോൽ െൃഷ്ണൻ എന്ന ആളുകട പെമ്പിൽ പണികയടുത്ത 4െല്ലു 

െയ്യോലെളിൽ  2 (എണ്ണം ) വീടിന് സംരക്ഷണഭിത്തി കെട്ടുന്ന 

തരത്തിലും വീടിന് യമോഡി െൂട്ടുന്ന വിധത്തിലും ആണ് െോണോൻ 

സോധിച്ചിട്ടുള്ളത്. 

•  യചണിയച്ചരി നോരോയണൻ എന്ന ആളുകട പെമ്പിൽ പണിത െല്ലു 

െയ്യോല (7 എണ്ണം) 31 മീറ്റർ നീളം കവച്ച ്എന്ന ബുക്കിൽ 

അടയോളകെടുത്തിയിട്ടുണ്്ട. എന്നോൽ സരർശന സമയത്ത് 

െോണോൻ സോധിച്ചത് 30മീറ്റർ , 15 മീറ്റർ എന്ന നീളമുള്ള  2 െയ്യോലെൾ 

മോപ്തമോണ്.  

•  വയലപ്പം െൃഷ്ണൻ എന്ന ആളുകട പെമ്പിൽ 

പണികയടുത്തിട്ടുള്ളെല്ല ് െയ്യോല  വീടിനു യമോടി െൂട്ടുന്ന 

തരത്തിൽ ചുറ്റും ഒരു വരി െല്ല ്കവച്ച ്തിരിച്ച് തോയി െണ്ടു. 

•  ഷീജ എന്ന യമറ്്റ ആണ് പ്പവർത്തനത്തിൽ യമൽയനോട്ടം 

വഹിച്ചിട്ടുള്ളത്. 

• ഷീബ (കതോഴിലുെെ് കതോഴിലോളി ) സോന്നിധയത്തിലോണ് സരർശനം 

നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. 
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4. െരവൂർ ഭോഗത്ത് തരിശുഭൂമി െൃഷിക്കനുയയോജയം ആക്കൽ LD/327372 

എം ബുക്്ക് നമ്പർ. 112/18-19 

എസ്റ്റിദമറ്്  തുക-95000 തെലവായ തുക-86112 

അവിേഗ്ദ്ധ തതാഴില് േിനം-312 കൂലി,വാടക -86112 

വിേഗ്ദ്ധ തതാഴില് േിനം-0 കൂലി,വാടക -0 

 ാധന വില - CIB ദബാര്ഡ്  തുക -0 

അളവുകള്:- 

ഇനം എം.ബുക്്  

ഗ്പകാര്ം 

ദ ാഷ്യല് 

ഓഡിറ്്  

ഗ്പകാര്ം  

 കാട് തവ്ി തതളിക്ല് 3622.00m 

8511.70(rs) 

3622.00m 

 നിലതമാര്ുക്ല് 724.40m 

76561.83(rs) 

724.40m 

െോനടത്ത ലീല  25മീ.നീള൦ , 

12 വീതി  

25 മി  നീളo 

12 വീതി  

 പയട്ടരി  സുജോത  13നീളം  

12 വീതി  

13 നീളം  

12 വീതി  

 പുത്തൻ വളെിൽ ചപ്രൻ 30മീ.നീള൦ 

,12മീ.വീതി, 

30 നീളം  

12 വീതി  

 െളെുര കതോട്ടിയിൽ പ്പെോശൻ 15.നീള൦ 

,14മീ.വീതി, 

15നീള൦ 

,14വീതി 

 െളെുര െയരോട്്ട ഉഷ 10നീള൦ 

,13മീ.വീതി 

10നീള൦ 

,13മീ.വീതി 

 െളെുര കതോട്ടിയിൽ രോജമ്മ 11നീള൦ 

,7മീ.വീതി 

11മീ.നീള൦ 

7മീ.വീതി 

 െളെുര കതോട്ടിയിൽ സുയരപ്രൻ 24നീളം, 13 

വീതി  

24 നീളം, 13 

വീതി  

െൂളി  സജിത  24 നീളം, 15 

വീതി  

24 നീളം., 15 

വീതി  

 െൂയലോത്ത വളെിൽ രോജൻ 25 നീളം,  12 

വീതി  

25 നീളം,  12 

വീതി  

 പോരിക്കൽ പ്പീത  12 നീളം, 14 

വീതി  

12 നീളം, 14 

വീതി  

 വിലയിര്ുത്തലുകള് 

•  സജവെൃഷിരീതി യപ്പോത്സോഹിെിക്കോൻ സോധിച്ചു. 

•  തരിശുഭൂമി െൃഷിക്്ക അനുയയോജയം ആക്കോൻ സോധിച്ചു. 

•  സോമ്പത്തിെ സ്ഥിതി കമച്ചകെടുത്തോൻ സോധിച്ചു 

•  െോലോവസ്ഥക്്ക അനുയയോജയമോയി (െെ് മഞ്ഞൾ പയർ 

പച്ചക്കെിെൾ കനൽെൃഷി)െൃഷിരീതിെൾ യപ്പോത്സോഹിെിക്കോൻ 

സോധിച്ചു. 

•  15 ആളുെളുകട പ്പവർത്തി സ്ഥലങ്ങളിൽ 11 ഇടങ്ങൾ സരർശിച്ചു 

•  പ്പീത രോജൻ എന്്ന യമറ്്റ സോന്നിധയത്തിലോണ് സരർശനം 

നടത്തിയത്. 
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5.നിടിയയോടി ST യെോളനി യെോളർ ബണ്്ട wc/332939 

എം.ബുക്് നമ്പര്-107/18-19 

എസ്റ്റിദമറ്്  തുക-193000 തെലവായ തുക-189852 

അവിേഗ്ദ്ധ തതാഴില് േിനം-377 കൂലി,വാടെ- 186852 

വിേഗ്ദ്ധ തതാഴില് േിനം- കൂലി,വാടക -0 

 ാധന വില - CIB ദബാര്ഡ്  തുക 3000 

അളവുകള്:- 

ഇനം എം.ബുക്്  

ഗ്പകാര്ം(മീറ്ര് 

നീളം) 

ദ ാഷ്യല് 

ഓഡിറ്്  

ഗ്പകാര്ം  

 കാടുതവ്ി തതളിക്ല് 5993.00m 

27268.15(rs) 

5993.00m 

 നിലതമാര്ുക്ല് 1216.21m 

158204.59(rs) 

1216.21m 

 

 വിലയിര്ുത്തലുകള് 

•  മണ്്ണ സംരക്ഷണത്തിനു സഹോയെരമോയി 

•  ജലസംരക്ഷണത്തിന് സഹോയെരമോയി.  

•  നിമ്മി എന്ന യമറ്്റ നക്െ സോന്നിധയത്തിലോണ് സരർശനം 

നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. 

•  നല്ല ഗുണനിലവോരമുള്ള പ്പവർത്തിെൾ ആണ് െോണോൻ 

സോധിച്ചത് 

•  നിെുതി ചീട്്ട ഇല്ലോത്തതിനോൽ യമറ്്റ പെഞ സ്ഥലങ്ങളിലോണ് 

സരർശനം നടത്തിയിട്ടുള്ളത് 

•  യെോളനിയികല ജനങ്ങളുകട സോമ്പത്തിെ സ്ഥിതി 

കമച്ചകെടുത്തോൻ സഹോയെരമോയി. 

 

6.wc/332938 നിടിയയോടി S T യെോളനിയിൽ െല്ല് െയ്യോല നിർമ്മോണം-.111/18-19 

എസ്റ്റിദമറ്്  തുെ-108000 തെലവായ തുെ-102672 

അവിേഗ്ദ്ധ തതാഴില് ദിനം-362 കൂലി,വാടക -102672 

വിേഗ്ദ്ധ തതാഴില് േിനം-0 കൂലി,വാടക -0 

 ാധന വില -0 CIB ദബാര്ഡ്  തുക -0 

അളവുകള്:- 

ഇനം എം.ബുക്്  

ഗ്പകാര്ം(അളവ്) 

ദ ാഷ്യല് 

ഓഡിറ്്  

ഗ്പകാര്ം  

 മണ്്ണ നീക്കം കചയ്യൽ  49.70m³ 
11048.26(rs) 

 െല്ല് െയ്യോല നിർമ്മോണം 710.00m³ 
90762.00(rs) 

710.00m³ 

 

 വിലയിര്ുത്തലുകള് 

•  ഗുണനിലവാര്മുള്ള ഗ്പവര്ത്തികളാണ് കാണാൻ  ാധിച്ചി്ുള്ളത് 

•  മണ്്ണ  ംര്ക്ഷണത്തിനു  ഹായകമായി 
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•  ജല ംര്ക്ഷണത്തിന്  ഹായകമായി 

• അളവുെളിൽ െൂടുതൽ ആയിരുന്നു െയ്യലെൾ 

•     നിമ്മി എന്നീ ദമറ്് ന്െ്  ാന്നിധയത്തിലാണ്  ന്ദര്ശനം 

നടത്തിയി്ുള്ളത് 

 

 

7.wc/332941S T യെോളനിയിൽ െല്ല ്െയ്യോല നിർമ്മോണം-2.111/18-19 

എസ്റ്റിദമറ്്  തുെ-145000 തെലവായ തുെ-137448 

അവിേഗ്ദ്ധ തതാഴില് ദിനം-498 കൂലി,വാടക -137448 

വിേഗ്ദ്ധ തതാഴില് േിനം-0 കൂലി,വാടക -0 

 ാധന വില -0 CIB ദബാര്ഡ്  തുക -0 

അളവുകള്:- 

ഇനം എം.ബുക്്  

ഗ്പകാര്ം(മീറ്ര്നീളം) 

ദ ാഷ്യല് 

ഓഡിറ്്  

ഗ്പകാര്ം  

 മണ്്ണ നീക്ം തെയ്യല് 89.81m² 
20202(rs) 

89.81m² 

 കല്ല് കയ്യാല നിര്മ്മാണം 898.1m² 
116175.36(rs) 

898.1m² 

 

 വിലയിര്ുത്തലുകള് 

•  ഗുണനിലവാര്മുള്ള കല്ലുകളാണ് കാണാൻ  ാധിച്ചി്ുള്ളത് 

•  മണ്്ണ  ംര്ക്ഷണത്തിനു  ഹായകമോയി 

• അളവുെളിൽ െൂടുതൽ ആയിരുന്നു. 

• നിമ്മി എന്നീ ദമറ്ിിനക്െ  ാന്നിധയത്തിലാണ്  ന്ദര്ശനം 

നടത്തിയി്ുള്ളത് 

 

8.LD/327371 തരിശ് ഭൂമി െൃഷിക്്ക അനുയയോജയമോക്കൽ  നിടിയയോടി ഭോഗം 

21/18-19 

എസ്റ്റിദമറ്്  തുെ-95000 തെലവായ തുെ-89700 

അവിേഗ്ദ്ധ തതാഴില് േിനം-325 കൂലി,വാടക -89700 

വിേഗ്ദ്ധ തതാഴില് േിനം-0 കൂലി,വാടക -0 

 ാധന വില -0 CIB ദബാര്ഡ്  തുക -0 

അളവുകള്:- 

ഇനം എം.ബുക്്  

ഗ്പകാര്ം 

(അളവ്, 

നീളം) 

ദ ാഷ്യല് 

ഓഡിറ്്  

ഗ്പകാര്ം  

 കാടുതവ്ി തതളിക്ല് 3867m² 
8883.00(rs) 

3867m² 

മൺ യെോരൽ  773.40m² 
77901.64(rs) 

773.40m² 

നോരോയണൻ നമ്പയോർ 

പുല്ലോഞ്ഞിയയോടൻ 378/7 

22 22 

പ്ലോക്കുട്ടത്തിൽ ബിജു 353/2 20 20 
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യചണിയച്ചരി വീട്ടിൽ രോമെൃഷ്ണൻ 
311/2 

21 21 

സെപ്പവൻ ജോനെി അമ്മ 370/10 18 18 

മോെിനെത്ത് വിലയങ്ങരി മീനോക്ഷി 

അമ്മ 378/2 

22 22 

സമലപ്പവൻ ഓമന 376/6 14 14 

കെോമ്പിലത്ത് പോഞ്ചോലി 307/3 22 22 

െുന്നത്ത് ഭോർഗവി 381/5 24 24 

െൂയലോത്ത് വളെിൽ രോജൻ 363/2 20 20 

മഴുവയഞ്ചരിയിൽ രോധോമണി 320/7 12 12 

കെോഴുക്കുയന്നൽ സുയലോചന 355/1 15 15 

 

•  ഗുണനിലവാര്മുള്ള ഗ്പവൃത്തികളാണ് കാണാൻ  ാധിച്ചി്ുള്ളത് 

• സജവ െൃഷിക്്ക  സഹോയെമോയി  

• സോമ്പത്തിെ സ്ഥിതി കമച്ചകെടുത്തോൻ സോധിച്ചു  

• ഗുണ നിലോരമുള്ള പ്പവർത്തിെൾ െോണോൻ സോധിച്ചു. 

 

9.wc/323209 നിടിയയോടി ഭോഗത്ത് മഴക്കുഴി നിർമ്മോണം.46/18-19 

എസ്റ്റിദമറ്്  തുെ-134000 തെലവായ തുെ-132996 

അവിേഗ്ദ്ധ തതാഴില് േിനം-471 കൂലി,വാടക -129996 

വിേഗ്ദ്ധ തതാഴില് േിനം- കൂലി,വാടക - 

 ാധന വില - CIB ദബാര്ഡ്  തുക -3000 

അളവുകള്:- 

ഇനം എം.ബുക്്  

ഗ്പകാര്ം(അളവ്,എണ്ണം) 

ദ ാഷ്യല് 

ഓഡിറ്്  

ഗ്പകാര്ം  

െോട് കവട്ടി കതളിക്കൽ 3460.50m² 
15745.27(rs) 

3460.50m² 

 

മഴ െുഴി നിർമ്മോണം 865.125m² 
112535.46(rs) 

865.125m² 

നടുയത്തോട്ടത്തിൽ 

അഗസ്റ്റിൻ357/3 

28 28 

ശശി പുതിയ പുരയിൽ 415/3 33 33 

P m യസോജൻ418/2 31 31 

െുഞ്ഞികല വളെിൽ വത്സല 
347/3 

30 30 

പരക്കോട്്ട അന്നമ്മ 418/1 20 20 

പോരിക്കൽ പ്പീത347/2 20 20 

പൂവത്തൻെണ്ടി അനിത414/7 26 26 

പോരിക്കൽ രോജൻ 347/2 76 76 

െൂയലോത്ത് വളെിൽ രോജന് 
363/2 

25 25 

യജോസഫ് മലയച്ചൽ309/2 119 119 

െലിഞ്ഞോലിൽ മധുസൂദനൻ 
325/1 

42 42 

മലെിലോയി പത്മിനി 370/8 55 55 
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മഴുവയഞ്ചരിയിൽ 

രോധോമണി 1/1A 

11 11 

െളെുര െയരോട്്ട് ഉഷ362/3 13 13 

 

 വിലയിര്ുത്തലുകള് 

 

•  ജല സംരക്ഷണത്തിനു  ഹായകരമായി്ുണ്്ട. 

• പ്പവർത്തി ഗുണ നിലവോരം െുെഞ്ഞതയിരുന്നൂ. 

•  സ്ഥലം സരർശിക്കോൻ സഹോയിച്ച യമറ്്റ പ്പീത,ഷീജ, 

ഷീബ(കതോഴിലോളി) 

• െൂളി സജിത 376/4 എന്ന ആളിന്കെ പെമ്പിൽ മഴക്കുഴി 

നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്്ട എന്നൽ m ബുക്കിൽ െോണോൻ സോധിച്ചിട്ടില്ല. 

 

10.wc/323210 െരവൂർ ഭോഗത്ത ്മഴക്കുഴി നിർമ്മോണം.42/18-19 

എസ്റ്റിദമറ്്  തുെ:134000 തെലവായ തുക :133548 

അവിേഗ്ദ്ധ തതാഴില് േിനം:774 കൂലി,വാടക:130548 

വിേഗ്ദ്ധ തതാഴില് േിനം കൂലി,വാടക 

 ാധന വില CIB board തുക :3000 

അളവുകള്:- 

ഇനം  എം ബുക്്  ഗ്പകാര്ം 

(അളവ്,നീളം) 

ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്് 

ഗ്പകാര്ം 

 കാടുതവ്ി 

തതളിക്ല് 

3465.00m² 
15765.75(rs) 

 

3465m² 

 മഴക്ുഴി നിര്മ്മാണം  

866.25m² 
112681.80(rs) 

866.25m² 

മോെിനെത്ത് 

മീനോക്ഷി അമ്മ120/2 

20 20 

െല്ലയോടൻ രോജീവൻ 

1/1A 

45 45 

യരോഹിണി 

െുഞ്ഞുംബിടുക്ക 376/3 

35 35 

സെപ്പവൻ 

യഗോവിരൻ122/2 

53 53 

വയലകപ്ബൻ 

യഗോവിരൻ 306/9 

66 66 

 

 വിലയിര്ുത്തലുകള് 

•  ഗുണനിലവാരം െുെഞ്ഞ പ്പവർത്തിെൾ ആണ് കാണാൻ 

 ാധിച്ചത് 

•  ജല  ംര്ക്ഷണത്തിന്  ഹായകമായി്ുണ്്ട. 

•  സ്ഥലം സരർശിക്കോൻ സഹോയിച്ചത് ഷീജ എന്ന മോറ്്റ  

• മഴെുഴിെൾ െോടു മൂടി യപോയിട്ടുണ്്ട. 
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•  എ൦.ബുക്കിൽ പെഞ്ഞിരിക്കുന്ന അളവുെളിലും െൂടുതൽ ആണ് 

മഴക്കുഴ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത്. 2 മീറ്റർ നീളം പെഞ്ഞ മഴക്കുഴിെൾ 3 

മീറ്റയെോളം നീളത്തിലോണുള്ളത്. 

 

11. wc/322461 െരവൂർ ഭോഗത്ത ്യെോളർബണ്്ട നിർമ്മോണം  

 

എ൦.ബുക്്ക.ന൦:35/18-19 

 

എസ്റ്റിദമറ്് തുക:134000 തെലവായ തുക:117516 

അവിേഗ്ദ്ധ തതാഴില് േിനം:416 കൂലി,വാടക:114816 

വിേഗ്ദ്ധ തതാഴില് േിനം കൂലി,വാടക 

 ാധന വില CIB board തുക:2700 

 

അളവുകള്  

ഇനം  എം ബുക്്  ഗ്പകാര്ം 

അളവുകള്/തുക 

ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്് 

ഗ്പകാര്ം അളവുകള്/ 

തുക 

കാട് 

തവ്ിതത്തളിക്ല് 

3770.m² 

17153.50 

3770.m² 

17153.50 

മണ്്ണ നീക്ം തെയ്യുക 763.404m³ 

99303.54 

763.404m³ 

99303.54 

പി.ബോബു 416/2 8 8 

പൂവത്തോൻ െണ്ടി 

അനിത 414/7 

10 10 

പോെിക്കൽ പ്പീത 347/2 11 11 

കെോെോെ സുയലോചന 

352/7 

11 11 

പോെിക്കൽ രോജൻ 347/2 10 10 

ശശി പുതിയപുരയിൽ 

415/3 

24 24 

ഭോരതി മഴുവയഞ്ച 

രീൽ320/9 

13 13 

മഴുവയഞ്ചരി 

രോധോമണി320/7 

19 19 

നടുയതോട്ടത്തിൽ 

അഗസ്റ്റിൻ347/7 

10 10 

യെോയലോത്തു വളെിൽ 

രോജൻ 363/2 

8 8 

 നടുയതോട്ടത്തിൽ 

യജോയി357/5 

10 10 

െളെുര െയരോട്്ട 

ഉഷ362/3 

8 8 

 വിലയിര്ുത്തലുകള് 

•  ഗുണനിലവാര്മുള്ള യെോളർ ബണ്ടുെളോണ് കാണാൻ  ാധിച്ചത്. 

• Mbook ഗ്പകാര്മുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ പ്പവൃത്തിെൾ െോണോൻ 

സോധിച്ചു. 
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•  ജല  ംര്ക്ഷണത്തിന്  ഹായകരമായി്ുണ്്ട. 

•   ി ഐ ബി ദബാര്ഡ് കാണാൻ  ാധിച്ചി്ില്ല. 

• പ്പീത യമറ്റോണ് സ്ഥല സരർശനത്തിന് വന്നിട്ടുള്ളത്. 

 

12. WC/332960 നിടിയയോടി ഭോഗത്ത് െല്ല് െയ്യോല നിർമ്മോണം 

 

എ൦.ബുക്്ക.ന൦:110/18-19 

 

എസ്റ്റിയമറ്്റ തുെ:95000   ചിലവോയ തുെ:89148 

അവിദഗ്ധ കതോഴിൽ ദിനം:323  െൂലി, വോടെ:89148 

 വിദഗ്ധ കതോഴിൽ ദിനം  െൂലി ,വോടെ 

സോധന വില സി ഐ ബി യബോർഡ് തുെ:ഇല്ല 

 

അളവുെൾ:- 

ഇന൦ എ൦.ബുക്്ക പ്പെോരം 

അളവുെൾ/തുെ 

യസോഷയൽ ഓഡിറ്്റ 

പ്പെോരം  അളവുെൾ/ 

തുെ  

മണ്്ണ നീക്കം കചയ്യുെ 57.54m² 

12973.54 

57.54m² 

12973.54 

െല്ല് െയ്യോല 575.40m² 

74606.36 

575.40m² 

74606.36 

പോെിയ്ക്കൽ 

രോജൻ347/2 

4 4 

പോെിയ്ക്കൽ 

പ്പീത347/2 

2 2 

െളെുര െയരോട് 

ഉഷ362/3 

3 3 

 മഴുവയഞ്ചരി 

രോധോമണി320/7 

5 5 

നടു യതോട്ടത്തിൽ 

യജോയ്357/11 

7 7 

 

വിലയിരുത്തലുെൾ:- 

• ഗുണനിലവോരത്തിൽ പ്പവർത്തി നടന്നിട്ടുണ്്ട. 

• എം ബുക്്ക പ്പെോരമുള്ള അളവുെൾ െോണോൻ സോധിച്ചു. 

• മണ്്ണ സംരക്ഷണത്തിനു സഹോയെരമോയിട്ടുണ്്ട. 

• യസോഷയൽ ഓഡിറ്്റ പ്പവർത്തനത്തിന ്യമറ്്റ പ്പീത 

സഹോയത്തിനുണ്ടോയിരുന്നു. 

 

13.WC/333731 െർഷെരുകട ഭൂമി തട്്ട തിരിക്കൽ നിയയോടി ഭോഗം 

 

എ൦.ബുക്്ക.ന൦:70/18-19 

 

എസ്റ്റിയമറ്്റ തുെ:102000 ചിലവോയ തുെ:56580 

അവിദഗ്ധ കതോഴിൽ ദിനം:205 െൂലി/വോടെ:56580 
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വിദഗ്ധ കതോഴിൽ ദിനം െൂലി/വോടെ 

സോധന വില CIB യബോർഡ് തുെ:ഇല്ല 

 

അളവുെൾ: 

 

ഇന൦ എ൦.ബുക്്ക 

അളവുെൾ/തുെ 

യസോഷയൽ ഓഡിറ്്റ 

പ്പെോരം 

അളവുെൾ /തുെ 

െോടുകവട്ടി തളിക്കുെ  1922.00m² 

8745.10 

1922.00m² 

8745.10 

മണ്്ണ നീക്കം കചയ്യുെ 384.40m³ 

50002.75 

384.40m³ 

50002.75 

െൂയലോത്ത് വളെിൽ 

രോജൻ 363/2 

3 3 

പയട്ടരി 

യഗോപോലൻ364/1 

3 3 

പെക്കോട്്ട അന്നമ്മ418/1 3 3 

  െണ്ടത്തിൽ 

സുധ384/5 

4 4 

   

 

വിലയിരുത്തലുെൾ:- 

• ഗുണനിലവോരത്തിൽ പ്പവർത്തി നടന്നിട്ടുണ്്ട 

• ജലസംരക്ഷണത്തിന് സഹോയെരമോയിട്ടുണ്്ട 

• മണ്്ണ സംരക്ഷണത്തിനു സഹോയെരമോയിട്ടുണ്്ട 

 

14.wc/323211 നിടിയയോടി എസ് ടി  യെോളനിയിൽ മഴക്കുഴി നിർമ്മോണം 

 

എ൦.ബുക്്ക.ന൦: 34/18-19 

 

എസ്റ്റിയമറ്്റ തുെ:134000 ചിലവോയ തുെ:132444 

അവിദഗ്ധ കതോഴിൽ ദിനം:469 െൂലി വോടെ:129444 

വിദഗ്ധ കതോഴിൽ ദിനം  െൂലി വോടെ 

സോധന വില സി ഐ ബി യബോർഡ് തുെ:3000 

 

അളവുെൾ 

 

ഇനം എം ബുക്്ക പ്പെോരം 

അളവുെൾ /തുെ 

യസോഷയൽ ഓഡിറ്്റ 

പ്പെോരം അളവുെൾ 

/തുെ 

െോടുകവട്ടി തളിക്കുെ 3465 m² 

15765.75 

3465m² 

15765.75 

 മണ്്ണ നീക്കം കചയ്യുെ 866.25m³ 

112681.80 

866.25m³ 

112681.80 
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വിലയിരുത്തലുെൾ:- 

• ഗുണനിലവോരത്തിൽ പ്പവർത്തി നടന്നിട്ടുണ്്ട 

• ജലസംരക്ഷണത്തിനും മണ്്ണ സംരക്ഷണത്തിനും 

സഹോയെരമോയിട്ടുണ്്ട  

•  നിെുതി ചീട്്ട ഇല്ലോത്തതിനോൽ യമറ്്റ പെഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങൾ 

സരർശിച്ചു 

 

15.wc/323815 നിടിയയോടി എസ് ടി യെോളനിയിൽ മണ്്ണ െയ്യോല നിർമ്മോണം 

 

എ൦.ബുക്്ക.ന൦:25/18-19 

എസ്റ്റിയമറ്്റ തുെ :92000 ചിലവോയ തുെ:91044 

അവിദഗ്ധ കതോഴിൽ ദിനം:319   െൂലി /വോടെ:88044 

വിദഗ്ധ കതോഴിൽ ദിനം െൂലി /വോടെ 

 സോധന വില സി ഐ ബി യബോർഡ് തുെ:3000 

 

അളവുെൾ:- 

 

ഇന൦ എം ബുക്്ക പ്പെോരം 

അളവുെൾ തുെ 

യസോഷയൽ ഓഡിറ്്റ 

പ്പെോരം അളവുെൾ 

തുെ 

െോട് കവട്ടി 

കതളിക്കുെ 

2813.00m² 

12740.00 

2813.00m² 

12740.00 

മണ്്ണ നീക്കം കചയ്യുെ 602.03m³ 

73755.36 

602.03m³ 

73755.36 

   

 

വിലയിരുത്തലുെൾ:- 

• ഗുണനിലവോരത്തിൽ പ്പവർത്തി നടന്നിട്ടുണ്്ട 

• മണ്്ണ സംരക്ഷണത്തിന് സഹോയെരമോയിട്ടുണ്്ട 

• സിഐബി യബോർഡ് സ്ഥോപിച്ചിട്ടുണ്്ട 

വിലയിര്ുത്തലുകള്- 

1. പഞ്ചായത്തില്  ൂക്ഷിദക്ണ്ട ര്ജിസ്റ്ററുകള് 

s.

n

o 

ര്ജിസ്റ്റര് ദപര് ് പര്ിദശാ

ധനയ്ക്് 

ലഭയത 

കാലാനു ൃതമായ 

വിവര്ങ്ങളുതട 

സ്ഥിതി. 

1 ര്ജിസ്റ്റര് for ദജാബ് കാര്ഡ് 

അപ്ലിദക്ഷ്ൻ, ദജാബ് കാര്ഡ് 

ര്ജിസ്റ്റദറഷ്ൻ, ദജാബി്കാര്ഡ് 

ഇഷ്യൂ ആൻഡ് ഹൗ ് ദഹാള്ഡ്  

എംദപ്ലായ് തമന്റ് റിദപ്പാര്ട്  

ലഭിച്ചു  വിവര്ങ്ങള് 

ദര്ഖതപ്പടുത്തിയി്ു

ണ്്ട 

 

2 ഗ്ഗാമ  ഭ ര്ജിസ്റ്റര് 

  ്തപഷ്യല് ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്് 

ഗ്ഗാമ ഭ  മിനുട്സ്. 

 ലഭിച്ചു വിവര്ങ്ങള് 

ദര്ഖതപ്പടുത്തിയി്ു

ണ്്ട 

 



18 
 

3  ഡിമാൻഡ്, അദലാദക്ഷ്ൻ 

ദ ാര് വര്ക്്,. തപയ്തമന്റ് ഓ ് 

ദവജ ് ര്ജിസ്റ്റര്. 

ലഭിച്ചു  അപൂര്ണ്ണം 

4  ര്ജിസ്റ്റര് ദ ാര് വര്ക്്  ലഭിച്ചു വിവര്ങ്ങള് 

ദര്ഖതപ്പടുത്തിയി്ു

ണ്്ട 

 

5   ിക്സഡ് അ റ്് ര്ജിസ്റ്റര്  ലഭിച്ചു വിവര്ങ്ങള് 

ദര്ഖതപ്പടുത്തിയി്ു

ണ്്ട 

 

6  പര്ാതി ര്ജിസ്റ്റര്  ലഭിച്ചു നിര്വഹണ 

ഉദേയാഗസ്ഥൻ 

പര്ിദശാധിക്ുക

ദയാ പുതുക്ുകദയാ 

തെയ്തി്ില്ല. 

7  തമറ്ീര്ിയല് ര്ജിസ്റ്റര്  ലഭിച്ചു  അപൂര്ണ്ണം. 

 

2    വോർഡികല സോമൂഹയ പരിയശോധനയ്ക്്ക വിയധയമോക്കിയ 

പ്പവൃത്തിെളുകട ആക്ഷൻ പ്ലോനികല വിവരങ്ങൾ. 

 

s.no പ്പവൃത്തിയുകട യപര ് ആക്ഷൻ 

പ്ലോൻ 

പ്െമനമ്പർ 

1  നിടിയ ോടി  എസ് ടി യ ോളനി ിൽ ഭൂമി തട്ടിയ ടുക് ൽ 

WC/334632 

248(യ ോപ്പി 
ഫ ലിൽ 

ഇല്ല ) 

2  രവൂർ ഭോഗത്ത് ഭൂമി തട്ട് തിരിക് ൽ WC/333734 247 

3 വോർഡ് 8  രവൂർ ഭോഗത്ത്  ലല്  യ്യോല നിർമോണം WC/332961 253 

4  വോർഡ്് 8 െരവൂർ ഭോഗത്ത് തരിശു ഭൂമി 

െൃഷിക്കനുയയോഗയമോക്കൽ LD/327372 

256 

5 വോർഡ് 8 നിടിയ ോടി S.T യ ോളനി യ ോളർ ബണ്ട് നിർമോണം.  

WC/332939 

87 

(ആക്ഷൻ
പ്ലോൻ. 

അഡീക് 

ഷനൽ  3) 

6  നിടിയയോടി S T യെോളനിയിൽ െല്ല് െയ്യോല 

നിർമ്മോണം.wc/332938 

254 

7  നിടിയയോടി എസ് ടി യെോളനിയിൽ െല്ല ്

നിർമ്മോണംWC/332941 

254 

8 തരിശ് ഭൂമി െൃഷിക്്ക അനുയയോജയമോക്കൽ നിടിയയോടി 

ഭോഗംWC/327371 

255 

9   നിടിയയോടി ഭോഗത്ത് മഴക്കുഴി നിർമ്മോണം WC/323209 267 

10  െരവൂർ ഭോഗത്ത് മഴ െുഴി നിർമ്മോണംWC/323210 268 
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11   രവൂർ ഭോഗത്ത് യ ോളർ ബണ്ട് നിർമ്മോണം wc/322461 244 

12  നിയയോടി ഭോഗത്ത്  െല്ല ്െയ്യോല നിർമ്മോണം wc/332960 252 

13 െർഷെരുകട ഭൂമി തട്്ട തിരിക്കൽ നിടിയയോടി ഭോഗം 

wc/333731 

246 

14 നിടിയയോടി എസ് ടി യെോളനിയിൽ മഴക്കുഴി 

നിർമ്മോണം wc/323211 

269 

15 നിടിയയോടി എസ് ടി യെോളനിയിൽ മണ്്ണ െയ്യോല 

നിർമ്മോണം wc/323815 

251 

 

3.      പര്ിദശാധിച്ച  (11) യളുകളില് വാര്ഷ്ിക മാസ്റ്റര്  ര്ക്ുലര് 

ഗ്പകാര്ം  ൂക്ഷിച്ചി്ുള്ള ദര്ഖകളുതട വിവര്ങ്ങള്- 

 സരഖേള് ലഭയമോയ 

ഫയലുേളുതട 

എണ്ണീം 

1 േവർ സപജറ 15 

2 തചക്കറ ലിസ്റ്ററ 9 

3 ആക്ഷന് പ്ലോന് സേോപ്ി  17 

4 എസ്റ്റിസമറ്റ സേോപ്ി 15 

5  ോസങ്ക ിേ അനുമ ി സരഖ 26 

6 ഭരണോനുമ ി സരഖ 26 

7  ീംസയോജി  പദ്ധ ി വിവരങ്ങള് 0 

8  ത ോഴില് അസപക്ഷേള് 11 

9 വർക്കറ  അസലോസക്കഷ്ന് സരഖ  17 

10 മസ്റ്റർ സറോള്  59 

11 തമഷ്ർതമനററ്റ  ബുക്കറ  15 

12 തമറ്ിരിയല് വോങ്ങല്   രുമോനീം സേോപ്ി  0 

13 സവജറ  ലിസ്റ്ററ  15 

14 ഫണ്ടറ ഗ്ടോനറ ർ ഓർഡർ സേോപ്ി(FTO) 0 

15 തമറ്ിരിയല്ബില്,വൌചർ 0 

16 പോട്ടക്കരോർ,ര   ുേള് 145 

17 3 ഘട്ടങ്ങളിതല സഫോസട്ടോേള്  7 

18 ഗ്പവൃത്തി പൂർത്ത േരണ  ോക്ഷയപഗ് ീം. 15 

19 മസ്റ്റർ സറോള് മൂതമനറററ സ്ലിപറ  0 

20 ജിസയോ ടോഗ്ടറ സഫോസട്ടോ 0 

21 സ ോഷ്യല് ഓഡിറ്റ  റിസപ്ോർട്ടറ   0 

22 സ റ്റ ഡയറി 15 

 22.a. പദ്ധ ി ആരീംഭ മ റ്ിീംഗറ  15 

 22.b.VMC റിസപ്ോർട്ടറ 

അീംഗങ്ങള്: 

ജീജ k,  

 ലെ ത്പസാദ് 

 ലെ വി രാജൻ 

 

 

 22.c. ന്ദർശേ േുറിപ്ുേള് 

 ന്ദർശേർ: 

ത്രീജ.ലെ 

(തമമ്പർ ) 
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നോരോയണന് 

(ഓവർ  ിയർ 

) 

 

 

2. പര്ിദശാധനയ്ക്് വിദധയമാക്ിയ ഗ്പവൃത്തികളുതട മസ്റ്റര് 

ദറാള് വിലയിര്ുത്തലുകള്. 

 

1)വര്ക്്  ദകാഡ് : wc/334632 നിടിയയോടി st യെോളനിയിൽ ഭൂമിതട്്ട 

തിരിക്കൽ  

മസ്റ്റര് 

ദറാള് 

നമ്പര് 

ആ

തക 

തതാ

ഴില് 

േിനം 

ദവത

നം-

വാടക 

ഉള്പ്പ

തട  
B

D
O

  
ീ
ല്
 

,ഒ
പ്പ
്   

G
P

  
ീ
ല്
, 

ഒ
പ്പ
്  

തിര്ുത്തലുകള്  

9965 295 81420 ഉണ്്ട  ഇല്ല  Kl/02-002-006-005/120 അജിത 

k.പി ആരയയങ്കോട്, 20/22 ഒെ് 

തീയതിെളിൽ 

തിരുത്തിയിട്ടുണ്്ട 
 

005/210 കചമ്പൻ ആരയയങ്കോട് 

20/24 തിയതി ഒെ് 

തിരുത്തിയിട്ടുണ്്ട. 
 

008/239 ജയന്തി 

പകത്തോമ്പതോം തീയതി 

അവധി  ചുരണ്ടി മോറ്റി 

ഒെിട്ടു,  
 

008/47 ബോലൻ സുനിത 21 

തീയതി അവധി  

തിരുത്തിയിട്ടുണ്്ട 
 

008/83 മീന  

ഇരുപത്തിനോലോം 

തീയതിയികല  അവധി 

തിര്ുത്തി  ഒെിട്ടിട്ടുണ്്ട. 

9964 384 105984 ഉണ്്ട  ഇല്ല  Kl/02-002-006-008/55     മനീഷ k 

17 തീയതി ഒെിനക്െ യമകല 

അവധി ആക്കി   

 

 

2)വര്ക്്  ദകാഡ് : wc/333734െര വൂർ ഭോഗത്ത് ഭൂമി തട്്ട തിരിക്കൽ. 

 

9578 157 43332 ഉണ്്ട  ഇല്ല  ഇല്ല  
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9577 201 55476 ഉണ്്ട  ഇല്ല  ഇല്ല  

 

3)വര്ക്്  ദകാഡ് :  wc/332961 വോർഡ് 8 െരവൂർ ഭോഗത്ത ്െല്ല ്െയ്യോല 

നിർമ്മോണം 

 

9177 140 38640 ഉണ്്ട  ഇല്ല  ഇല്ല  

8429 100 27600 ഉണ്്ട  ഇല്ല  ഇല്ല  

8430 90 24840 ഉണ്്ട  ഇല്ല  ഇല്ല  

 

4)വര്ക്്  ദകാഡ് : LD/327372 െരവൂർ ഭോഗകത്ത തരിശുഭൂമി െൃഷിക്്ക 

അനുയയോജയം ആക്കൽ 

 

7001 202 55752 ഉണ്്ട  ഇല്ല ഇല്ല 

6999 110 30360 ഉണ്്ട  ഇല്ല ഇല്ല 

 

5)വര്ക്്  ദകാഡ് : WC/332939 നിടിയയോടി  ടി എസ് ടി യെോളനിയിൽ 

യെോളർ ബണ്്ട നിർമ്മോണം 

 

5215 390 107640 ഉണ്്ട  ഇല്ല ഇല്ല 

5214 287 79212 ഉണ്്ട  ഇല്ല ഇല്ല 

 

 

6)വര്ക്്  ദകാഡ് : wc/.332938 നിടിയയോടി S T യെോളനിയിൽ െല്ല ്

െയ്യോല നിർമ്മോണം-1 

 

6917 144 39744 ഉണ്്ട ഇല്ല ഇല്ല 

6916 119 32844 ഉണ്്ട ഇല്ല ഇല്ല 

 

7)വര്ക്്  ദകാഡ് : wc/332941 നിടികയോടി S T യെോളനിയിൽ െല്ല ്െയ്യോല 

നിർമ്മോണം-2 

 

8817 248 68448 ഉണ്്ട ഇല്ല ഇല്ല 

8816 250 69000 ഉണ്്ട ഇല്ല ഇല്ല 

 

8)വര്ക്്  ദകാഡ് : LD/327371 തരിശു ഭൂമി െൃഷിക്്ക അയനുോജയമോക്കൽ 

നിടിയയോടി ഭോഗം 

 

7982 78 21528 ഉണ്്ട ഇല്ല ഇല്ല 

6526 108 29808 ഉണ്്ട ഇല്ല ഇല്ല 

6525 139 38364 ഉണ്്ട ഇല്ല ഇല്ല 

 

9)വര്ക്്  ദകാഡ് : WC/323209 നിടിയയോടി ഭോഗത്ത് മഴക്കുഴി 

നിർമ്മോണം 
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5574 96 26496 ഉണ്്ട ഇല്ല ഇല്ല 

5575 16 4416 ഉണ്്ട ഇല്ല ഇല്ല 

4648 105 28980 ഉണ്്ട ഇല്ല ഇല്ല 

4139 87 24012 ഉണ്്ട ഇല്ല ഇല്ല 

4649 133 36708 ഉണ്്ട ഇല്ല ഇല്ല 

4140 34 9384 ഉണ്്ട ഇല്ല ഇല്ല 

 

10)വര്ക്് ദകാഡ്:wc/323210 െരവൂർ ഭോഗത്ത് മഴക്കുഴി നിർമ്മോണം 

 

3387 271 52164 ഉണ്്ട ഇല്ല ഇല്ല 

3388 271 14352 ഉണ്്ട ഇല്ല ഇല്ല 

2720 97 26772 ഉണ്്ട ഇല്ല ഇല്ല 

2721 135 37260 ഉണ്്ട ഇല്ല ഇല്ല 

 

11)വര്ക്് ദകാഡ്:wc/322461  െരവൂർ ഭോഗത്ത് യെോളർ ബണ്്ട നിർമ്മോണം  

 

2457 109 30084 ഉണ്്ട ഇല്ല ഇല്ല 

2458 73 20148 ഉണ്്ട ഇല്ല ഇല്ല 

1695 120 33120 ഉണ്്ട ഇല്ല ഇല്ല 

1693 114 31464 ഉണ്്ട   

 

12) വർക്്ക യെോഡ്:  wc/332960 നിടിയയോടി ഭോഗത്ത് െല്ല് െയ്യോല നിർമ്മോണം 

 

8759 165 45540 ഉണ്്ട ഇല്ല ഇല്ല 

8760 158 43608 ഉണ്്ട ഇല്ല ഇല്ല 

 

13) wc/333731 െർഷെരുകട ഭൂമി തട്്ട തിരിക്കൽ നിടിയയോടി ഭോഗം 

 

9880 105 28980 ഉണ്്ട ഇല്ല ഇല്ല 

9881 96 26496 ഉണ്്ട ഇല്ല ഇല്ല 

10336 4 1104 ഉണ്്ട ഇല്ല ഇല്ല 

 

14)  wc/323211നിടിയയോടി എസ് ടി യെോളനിയിൽ മഴക്കുഴി നിർമ്മോണം 

 

2435 250 69000 ഉണ്്ട ഇല്ല ഇല്ല 

2436 4 1104 ഉണ്്ട ഇല്ല ഇല്ല 

2433 211 58236 ഉണ്്ട ഇല്ല ഇല്ല 

 

15) wc/323815 നിടിയയോടി എസ് ടി യെോളനിയിൽ മണ്്ണ െയ്യോല നിർമ്മോണം 

 

3833 171 47196 ഉണ്്ട ഇല്ല ഇല്ല 

3832 148 40848 ഉണ്്ട ഇല്ല ഇല്ല 
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ഇൻ ര്ദമഷ്ൻ ദബാര്ഡ് - 

 ോമൂഹയ  പരിസശോധനയറക്കറ വിസധയമോക്കിയ ഗ്പവൃത്തിേളില് ചുവതട 

തേോടുത്ത ഗ്പവൃത്തിേളുതട എീം.ബുക്കില്  ുേ 

സരഖതപ്ടുത്തിക്കതണ്ടങ്കിലുീം പദ്ധ ി വിവരങ്ങള് അടങ്ങിയോയ  ിറ്ി ണ് 

ഇന്ഫർസമഷ്ന് സബോർഡറ  ഗ്പവൃത്തി നടന്ന സ്ഥലത്തറ േോണോന് 

 ോധിചില്ല.ഒരു കബാർഡ് മാത്തമാണ ്ൊണാൻ സാധിച്ചത്. 

 ഗ്പവൃത്തി എസ്ടിതമറ്്  

തുക 

എം.ബുക്് 

തുക 

ഗ്പവൃത്തി 

സ്ഥലത്ത്  

1. WC/332939 നിടിയയോടി  

എസ് ടി യെോളനിയിൽ 

യെോളർ ബണ്്ട 

നിർമ്മോണം 

 

 

3000 3000 സ്ഥോപിചിട്ടില്ല 

2. Wc/323209 നിടിയയോടി 

ഭോഗത്ത് മഴക്കുഴി 

നിർമ്മോണം 

 

3000 3000 സ്ഥോപിചിട്ടില്ല 

3. Wc/323210 െോരവൂർ 

ഭോഗത്ത് മഴക്കുഴി 

നിർമ്മോണം  

 

3000 3000 സ്ഥോപിചിട്ടില്ല 

4. Wc/373211 നിടിയയോടി 

എസ് ടി യെോളനിയിൽ 

മഴക്കുഴി നിർമ്മോണം 

3000 3000 സ്ഥോപിചിട്ടില്ല 

5. WC/322461 െരവൂർ 

ഭോഗത്ത് യെോളർ ബണ്്ട 

നിർമ്മോണം 

3000 2700 സ്ഥാപിച്ചിട്ടില്ല 

6. wc/323815 നിടിയയോടി 

എസ് ടി യെോളനിയിൽ 

മണ്്ണ െയ്യോല 

നിർമ്മോണം  

3000 3000 സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്്ട 

 

. 

 

അവകാശാധിഷ്ടിതനിര്ീക്ഷണങ്ങള് 

അവേോശങ്ങള് ലഭയ  വിലയിരുത്തല് 

അസപക്ഷിചറ  15 േിവ ത്തിനേീം 

 ൌജനയമോയി ത ോഴില് േോർഡറ  ലഭിക്കല് 

ഇല്ല സഫോസട്ടോയറക്കറ  ുേ 

തചലവോേുന്നു. 

അസപക്ഷിചറ  15 േിവ ത്തിനേീംത ോഴില് 

ലഭിക്കല്/ ത ോഴിലില്ലോയ്മ സവ നീം 

ഇല്ല  ത ോഴിലിനറ അസപക്ഷ ഗ്ഫണ്ടറ  

ഓഫ  ില് 

 വ േരിക്കോത്ത ുതേോണ്ടു 

തന്ന ആവശയമുള്ള ത ോഴിസലോ 

ത ോഴിലില്ലോയ്മ സവ നത്തിനു 

സവണ്ടിയുള്ള  ുടർ നടപടിേസളോ 

 ോദ്ധയമല്ല 
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 ർക്കോർ ഗ്പഖയോപിചിട്ടുള്ള മിനിമീം േൂലി 

ലഭിക്കല് 

ഉണ്ടറ  മിനിമീം േൂലി ലഭിക്കോറുണ്ടറ 

എങ്കിലുീം േോല ോമ ീം 

സനരിടോറുണ്ടറ. 

15 േിവ ത്തിനേീം േൂലി ലഭിക്കല്/ 

സവേിക്കുന്ന േിവ ങ്ങള്ക്കറ പിഴ  

ഇല്ല  ർക്കോർ ഫണ്ടറ  

വേയിരു ോത്ത റ േോരണീം 

ഗ്പവൃത്തിേള് േതണ്ടത്തുവോനുള്ള 

അവേോശീം 

ഉണ്ടറ  േുടുീംബഗ്ശ  വഴി 

ഗ്പവർത്തിേള് േതണ്ടത്തോറുണ്ടറ 

ഉണ്ടറ. 

5 േിസലോമ റ്ർ ഉള്ളില് സജോലി/യോഗ് ോേൂലി ഉണ്ടറ  5 േിസലോമ റ്ർ പുറത്തറ സജോലി 

തചയ്തിട്ടില്ല 

ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലതത്ത ആവശയമോയ  

അടിസ്ഥോന  ൌേരയങ്ങള്-ഫസ്റ്ററ 

എയ്ടറ, ണല്,േുടിതവള്ളീം 

ഇല്ല  മുമ്പറ ലഭിചിട്ടുതണ്ടങ്കിലുീം 

എ റ ടി സേോളനിയിലുീം, മറ്ുള്ള 

ത ോഴിലോളിേള്ക്കുീം  

നിലവില് അടിസ്ഥോന 

 ൌേരയങ്ങള് ഒന്നുീം ലഭയമല്ല. 

 മയ ബന്ധി മോയി പരോ ി പരിഹോരീം ഉണ്ടറ പരോ ിതപ്ട്ടിട്ടില്ല. 

ചിേില് ോ  ഹോയീം ഉണ്ടറ ആവശയമോയി വന്നിട്ടില്ല. 

സ ോഷ്യല് ഓഡിറ്റ  നടത്തുവോന് 

അവേോശീം  

ഉണ്ടറ മിനി സമോളി, ഉഷ് അമ്മ 

എന്നിവരറ സ റ്റ  ന്ദർശന 

ത്തിനറ 

പങ്കോളിേളോയി,ത ോഴിലോളിേ

ളുീം അഭിഗ്പോയങ്ങള് 

സരഖതപ്ടുത്തി 

 

1. ത ോഴില് േോർഡുമോയി ബന്ധതപ്ട്ടവ; 

ത ോഴില് േോർഡറ  ഒരു ആധിേോരിേ സരഖയോണറ. മഹോത്മോ ഗോന്ധി സേശ യ 

ഗ്ഗോമ ണ ത ോഴിലുറപ്റ നിയമത്തിതല തഷ്ഡയൂള് 2 ഗ്പേോരീം ത ോഴില് 

േോർഡിനറ അസപക്ഷ നല്േുന്ന േുടുീംബങ്ങള്ക്കറ 15 േിവ ത്തിനേീം  ിേചുീം 

ത ൌജനയമോയി ത ോഴില് േോർഡറ  ലഭയമോക്കണതമന്നറ അനുശോ ിക്കുന്നു. 

േൂടോത  േൃ യമോയ ഇടസവളേളില് േോർഡറ  ത ൌജനയമോയി പു ുക്കി 

നല്സേണ്ട ുമോണറ.ത ോഴിലുറപ്റ നിയമഗ്പേോരീം ത ോഴില് േോർഡറ  സേവശീം 

തവക്കോനുള്ള അധിേോരീം ഉടമേള്ക്കറ മോഗ് മോണറ, നിർവഹണ ഏജന് ിസയോ 

സമറ്ുമോസരോ മറ്ുള്ളവസരോ സേവശീം തവക്കുവോന് പോടുള്ള ല്ല. 

2. തതാഴില് അദപക്ഷ  ംബന്ധിച്്ച; 

ത ോഴില് േോർഡുള്ള അവിേഗറദ്ധ േോയിേ ത ോഴില് തചയ്യോന്  യ്യോറുള്ള  

ഏത ോരു േുടുീംബത്തിനുീം  ഓസരോ  ോമ്പത്തിേ വർഷ്വുീം 100 േിവ തത്ത 

അവിേഗ്ധ േോയിേ ത ോഴിലിനറ അവേോശമുണ്ടറ, ത ോഴില് ആവശയതപ്ട്ടറ 

അസപക്ഷ നല്േിയോല് സേപ്റ്ു രശ  റ നല്േുേയുീം 15 േിവ ത്തിനേീം 

ത ോഴില്  ലഭയമോക്കണതമന്നുീം നിയമത്തില് ഗ്പ ിപോേിക്കുന്നു. 

3. തതാഴില് അനുവേിച്ചത്  ംബന്ധിച്്ച; 

ത ോഴിലുറപ്റ നിയമഗ്പേോരീം ത ോഴില് ആവശയതപ്ട്ടു േഴിഞ്ഞോല് 15 

േിവ ത്തിനേീം ത ോഴില് ലഭയമോക്കനതമന്നുണ്ടറ. വോർഡിതല 

ത ോഴിലോളിേള്ക്കറ ത ോഴില് ആവശയമുള്ള  മയങ്ങളില്  അസപക്ഷ 

 മർപ്ിക്കുന്ന മുറയറക്കറ 15 േിവ ത്തിനേീം ത ോഴില് അനുവേിതക്കണ്ട ുണ്ടറ.  
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4. തതാഴിലില്ലായ്മ  ദവതനം; 

ത ോഴില് ആവശയതപ്ട്ടു േഴിഞ്ഞോല് 15 േിവ ത്തിനേീം ത ോഴില് 

ലഭയമോക്കോത്തപക്ഷീം ത ോഴിലില്ലോയ്മ സവ നീം ലഭിക്കോന് അവേോശമുണ്ടറ.  

ത ോഴില് ആവശയതപ്ട്ട   യ്യ ി മു ല് ആേയതത്ത 30 േിവ ീം േൂലിയുതട 25% 

( 271േൂലിഗ്പേോരീം 67 രൂപ 75 സപ )  ുേയുീം  ുടർന്നറ 100 േിവ  ത ോഴില്  

പൂർത്തിയോേുന്ന റ വതരയുള്ള േിവ ങ്ങളില് േൂലിയുതട 50%( 

271േൂലിഗ്പേോരീം 135 രൂപ 5 സപ )  ുേയുീം ത ോഴിലോളിേള്ക്കറ ലഭിക്കണീം. 

5. തഷ്ല് ്  ഓ ് ദഗ്പാജക്റ്്    ംബന്ധിച്്ച; 

വോർഡില് ആവശയമോയ വിേ ന ഗ്പവൃത്തിേള് േതണ്ടത്തുന്ന ിനറ 

ത ോഴിലോളിേള്ക്കറ അവേോശീം ഉണ്ടറ. അയല്ക്കൂട്ട ല ചർചയിലൂതട 

േതണ്ടത്തുന്ന ഗ്പവൃത്തിേള് ഗ്ഗോമ ഭയില് അീംഗ േോരീം സനടുേയുീം 

ത ോഴിലുറപ്ില് അനുവേന യമോയ ഗ്പവൃത്തിയോതനനറേില് നിർവഹണ 

ഏജന് ി ഗ്പസ്തു   ഗ്പവൃത്തിേള് മുന്ഗണനോ ഗ്േമത്തില് തഷ്ല്ഫറ  ഓഫറ 

സഗ്പോജേററ്ില് ഉള്തപ്ടുസത്തണ്ട ോണറ. 

6. യാഗ്താ തെലവ്  ംബന്ധിച്്ച; 

ത ോഴിലോളിേള്ക്കറ  ോമ  സ്ഥലത്തുനിന്നുീം 5 േിസലോമ റ്ർ ചുറ്ളവില് 

ത ോഴില് ലഭിക്കുവോനുള്ള അവേോശമുണ്ടറ, ഗ്പസ്തു   പരിധിക്കു പുറത്തു  

ത ോഴില് തചസയ്യണ്ട  ോഹചരയീം ഉണ്ടോവുേയോതണങ്കില് യോ ോ ബത്തയോയി 

േൂലിയുതട 10%  ുേ നിലവിതല േൂലി ഗ്പേോരീം  27 രൂപ 10 സപ  ഗ്പവൃത്തി 

േിവ ങ്ങളില് ലഭയമോക്കണീം. ഓസരോ വോർഡിലുീം േതണ്ടത്തിയിട്ടുള്ള 

ഗ്പവൃത്തിേള് പൂർത്ത േരിച സശഷ്ീം മോഗ് സമ വോർഡിനറ പുറത്തു 

ത ോഴിലോളിേള്ക്കറ ഗ്പവൃത്തി അനുവേിക്കോന് പോടുള്ളൂ. 

7. ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലതത്ത ത ൗകര്യങ്ങള്  ംബന്ധിച്്ച; 

ത ോഴിലിടങ്ങളില് ലഭിസക്കണ്ട അടിസ്ഥോന ത ൌേരയങ്ങളോയ ഗ്പഥമ 

ശുഗ്ശൂഷ്ോ  ീംവിധോനങ്ങള്,വിഗ്ശമ  മയതത്ത  ണല് 

 ൌേരയീം,േുടിതവള്ളീം, അപേട  ോധയ യുള്ള ഗ്പവൃത്തിേളില് 

ഏർതപ്ടുസമ്പോള്  ുരക്ഷോ  ോമഗ്ഗിേള് എന്നിവസ ോഴിലുറപ്ു നിയമഗ്പേോരീം 

നിർവഹണ ഏജന് ി വഴി ത ോഴിലോളിേള്ക്കറ  ൌജനയമോയി 

ലഭയമോസക്കണ്ട ുണ്ടറ. 

8. ദവതനം ലഭയമാക്ുന്നത്  ംബന്ധിച്്ച; 

ത ോഴിലുറപ്റ നിയമത്തില് ത ക്ഷൻ 3(2)ഗ്പേോരീം മസ്റ്റർ സറോളറ േോലോവധി 

േഴിഞ്ഞു 15 േിവ ത്തിനേീം ത ോഴിലോളിേളുതട എതക്കൌണ്ടില് േൂലി 

ലഭിക്കുവോന് അവേോശമുണ്ടറ. 

9.  പര്ാതി പര്ിഹാര്ം  ംബന്ധിച്്ച; 

ത ോഴിലുറപ്ുമോയി ബന്ധതപ്ട്ട ഏത ങ്കിലുീം േോരയത്തില് പരോ ിയുണ്ടോേുന്ന 

പക്ഷീം ആയ റ സരഖോമൂലീം പഞ്ചോയത്തില് പരോ ിതപ്ടോവുന്ന ോണറ, ഗ്പസ്തു   

പരോ ിേള്  വ േരിചു  പരോ ിക്കോരനറ സേപ്റ്ു ര  റ്റ  നല്േുേയുീം 

പരമോവധി 7 േിവ  പരിധിക്കുള്ളില് അസനവഷ്ിചു പരോ ിക്കോരനറ മറുപടി 

നല്സേണ്ട ോണറ. പരോ ിേള് അറിയിക്കുന്ന ിനുള്ള സടോള് ഗ്ഫ  നമ്പർ 

തപോ ുജനങ്ങള്ക്കറ േോണോവുന്ന ര  ിയില് പഞ്ചോയത്തറ ഓഫ  ില് 

ഗ്പേർശിപ്ിതക്കണ്ട ുണ്ടറ . 
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10. ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്  നടത്തുന്നത്  ംബന്ധിച്്ച; 

സ ോത ോഴിലുറപ്റ നിയമത്തിതല ത ക്ഷന് 17(2) ഗ്പേോരീം  ത ോഴിലുറപ്ില് 

ഏതറ്ടുത്ത ഗ്പവൃത്തിേള് ഓസരോ 6 മോ  േോലയളവിലുീംസ ോഷ്യല് ഓഡിറ്റ  

നടസത്തണ്ട ുണ്ടറ.ഏതറ്ടുത്തു തചയ്ത ഗ്പവൃത്തിേളുതട  മ്പത്ത േവുീം, 

ഗുണനിലവോരങ്ങള്  ീംബന്ധിച ുമോയ വിവരങ്ങളുീം പദ്ധ ി 

നിർവഹണവുമോയി ബന്ധതപ്ട്ട  േോരയങ്ങളുീം സ ോഷ്യല് ഓഡിറ്റ  

നടത്തുന്ന ില് പങ്കോളിേളോവുന്ന ിനു ത ോഴിലോളിേള്ക്കുീം ഓസരോ പൌരനുീം 

അവേോശമുണ്ടറ. 

11. െികില് ാ  ഹായം  ംബന്ധിച്്ച; 

ത ോഴിലുറപ്റ സജോലിക്കിതട ത ോഴിലോളിേള്ക്കറ ഏത ങ്കിലുീം  രത്തിലുള്ള 

അപേടീം  ീംഭവിചു സപോവുേയോതണങ്കില് ത ോഴിലുറപ്റ നിയമത്തിതല 

തഷ്ഡയൂള് 2(5)ഗ്പേോരവുീംഅദ്ധയോയീം9 തല പരോമർശങ്ങളുതട 

അടിസ്ഥോനത്തിലുീം ചിേില് ോ തചലവുേളുതട സരഖേള്  മർപ്ിക്കുന്ന 

മുറയറക്കറ  ഗ്പസ്തു    ുേ മുഴുവനുീം നിർവഹണ ഏജന് ി വഴി 

ത ോഴിലോളിേള്ക്കറ  അനുവേിചു തേോടുസക്കണ്ട ോണറ. 

12.പദ്ധതി ആര്ംഭ മീറ്ിംഗ്; 

ത ോഴിലുറപ്റ നിയമീം തഷ്ഡയൂള് 22 ഗ്പേോരീം ഒരു പദ്ധ ി ആരീംഭിക്കുന്ന ിനു 

മുമ്പറ പദ്ധ ിതയ േുറിചുള്ള മുഴുവന് േോരയങ്ങളുീം അ ോയ റ  അനുവേിച 

ഗ്പവൃത്തി േിനങ്ങള്, ഓസരോ ത ോഴിലോളിയുീം തചസയ്യണ്ട അളവുേള്, 

ഗുണനിലവോരീം ഉറപ്ു വരുത്തുന്ന ിനുള്ള  ോസങ്ക ിേ അറിവുേള് എന്നിവ   

േൃ യമോയി ത ോഴിലോളിേതളയുീം ഗുനസഭോക്തോക്കതളയുീം  

സബോധയതപ്ടുതത്തണ്ട ുണ്ടറ. അ ിനോയി ബന്ധതപ്ട്ട നിർവഹണ 

ഉസേയോഗസ്ഥതെയുീം വോർഡറ  തമമ്പർ, ോസങ്ക ിേ വിേഗ്ദർ എന്നിവരുതട 

 ോന്നിധയത്തില് ഏത നറേിലുീം തപോ ു ഇടങ്ങളിസലോ,ത ോഴിലിടത്തുവസചോ 

മ റ്ിീംഗറ വിളിചു സചർക്കുേയുീം േോരയങ്ങള് വിശേ േരിക്കുേയുീം 

പതങ്കടുത്തവരുതട വിവരങ്ങള് സ റ്റ ഡയറിയിതല സഗ്പോജേററ്റ മ റ്ിീംഗറ 

സപജില് സരഖതപ്ടുത്തുേയുീം  തചസയ്യണ്ട ുണ്ടറ. 

13.വിജിലൻ ്  ആൻഡ്  ദമാണി്റിംഗ് കമ്മറ്ി 

ഓസരോ വോർഡിതലയുീം ഗ്പവൃത്തിേള് ഗുണേരമോയ ര  ിയില് 

നടക്കുന്നുതണ്ടന്നു ഉറപ്ു വരുത്തുന്ന ിനുീം തമചതപ്ടുത്തുന്ന ിനറ 

ആവശയമോയ നിർസേശങ്ങള് ത ോഴിലോളിേള്ക്കുീം നിർവഹണ ഏജന് ിക്കുീം 

നല്േുന്ന ിനുമോയി വോർഡിതല തപോ ുഗ്പവർത്തേതര ഉള്തപ്ടുത്തി ഒരു 

വിജിലന് റ  ആന്ഡറ  സമോണിട്ടറിീംഗറ േമ്മറ്ി ഓസരോ  ോമ്പത്ത േ വർഷ്വുീം 

ഉണ്ടോസക്കണ്ട ോണറ. വോർഡില് പട്ടിേ ജോ ി പട്ടിേ വർഗ വിഭോഗത്തിതല 

 ന്നദ്ധഗ്പവർത്തേർ ഉതണ്ടങ്കില് നിർബന്ധമോയുീം ഗ്പസ്തു   േമ്മറ്ിയില് 

അീംഗങ്ങള് ആസക്കണ്ട ോണറ. ഓസരോ ഗ്പവൃത്തിയുീം  ന്ദർശിചു  വിലയിരുത്തി 

സ റ്റ  ഡയറിയിതല വിജിലന് റ  ആന്ഡറ  സമോണിട്ടറിീംഗറ േമ്മറ്ി റിസപ്ോർട്ടില് 

സരഖതപ്ടുത ണ്ട ോണറ 

 ഓഡിറ്റ േോലയളവിതല ഗ്പവർത്തിേള്  ന്ദർശിക്കുന്ന ിനുീം 

വിലയിരുത്തുേയുീം വിജിലന് റ സമോണിറ്റിീംഗറ േമ്മിറ്ി അീംഗങ്ങളുതട 

ഇടതപടലുേള് ഉണ്ടോവോറില്ല  
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ത ോഴിലുറപ്റ ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങള് ഏത ോരോള്ക്കുീം  ന്ദരറശിക്കോ വുന്ന ുീം 

എസ്റ്റിസമറ്റ  ഉള്പ്തട പരിസശോധിക്കവുന്ന ുമോണറ.ഗ്പസ്തു   

ഗ്പവൃത്തിയിസേലുള്ള  ന്ദർശേരുതട അഭിഗ്പോയങ്ങള് സ റ്റ  ഡയറിയിതല 

 ന്ദർശേ േുറിപ്ില് സരഖതപ്ടുത്തോനുീം അവേോശമുണ്ടറ. അ ുതേോണ്ടറ 

 തന്ന എല്ലോ ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളിലുീം സ റ്റ ഡയറി നിർബന്ധമോയുീം 

 ൂക്ഷിക്കണീം. 

15.ദറാ ് ഗാര് േിവ ് . 

ത ോഴിലുറപ്ുമോയി ബന്ധതപ്ട്ട അവേോശങ്ങള് േടമേള് എന്നിവയില് 

ത ോഴിലോളിേള്ക്കറ അവസബോധീം ഉണ്ടോക്കുന്ന ിനുീം ത ോഴിലുറപ്ുമോയി 

ബന്ധതപ്ട്ട ഗ്പശ്നങ്ങള് ചർച തചയ്യുന്ന ിനുീം സവണ്ടി വർഷ്ത്തില്ഒരുേിവ ീം 

നിർവഹണ ഏജന് ി ത ോഴിലോളിേള്ക്കറ ക്ലോ റ   ീംഘടിപ്ിതക്കണ്ട ോണറ. 

 തതാഴിലാളികള്ക്ിടയില് ദറാസ്ഗാര് േിവ തത്ത കുറിച്ചുള്ള അറിവ ്

ലഭയമല്ല. അതുതകാണ്ടുതതന്ന ആെര്ിക്ാനും ഇല്ല. 

16. ിറ്ി ണ് ഇൻ ര്ദമഷ്ൻ ദബാര്ഡ് . 

ത ോഴിലുറപ്റ പദ്ധ ിയുതട  ു ോരയ  ഉറപ്ുവരുത്തുന്ന ിനോയി  

ത ോഴിലുറപ്ില് ഏതറ്ടുത്തു തചയ്യുന്ന തപോ ു ഗ്പവൃത്തിേള് 

ആരീംഭിക്കുന്ന ിനു മുമ്പറ  ഗ്പോസേശിേ ഭോഷ്യിലുള്ള പദ്ധ ി വിവരങ്ങേറ  

അടങ്ങിയ സബോർഡറ  ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളില് തപോ ുജനങ്ങള്ക്കറ േോണോ 

വുന്ന ര  ിയില് നിർബന്ധമോയുീം സ്ഥോപിക്കണീം. 

 യല്പര്ിദശാധനയുമായി ബന്ധതപ്പ് വിലയിര്ുത്തലുകള്. 

ത ോഴിലുറപ്റ പദ്ധ ിയില് ഏതറ്ടുക്കുന്ന ഗ്പവൃത്തിേളുതട ഫയലുേളില് 

ഉണ്ടോയിരിസക്കണ്ട ഗ്പധോനതപ്ട്ട 22 സരഖേതള േുറിചറ വോർഷ്ിേ മോസ്റ്റർ 

 ർക്കുലറില് േൃ യമോയ നിർസേശങ്ങള് നല്േുന്നുണ്ടറ.  

1.കവര് ദപജ് 

ഒരു ഗ്പവൃത്തിയുതട അടിസ്ഥോന വിവരങ്ങള് ഗ്പവൃത്തി ഫയലിനറതറ േവർ 

സപജില് ഉള്തക്കോള്ളിക്കന്നതമന്നുീം അ ിനോയി ഗ്പസ യേ മോ ൃേയുീം  

മോസ്റ്റർ  ർക്കുലറില് നിർസേശിക്കുന്നുണ്ടറ.  

2.തെക്് ലിസ്റ്റ് 

ഫയലില് ഉള്തക്കോള്ളിചിട്ടുള്ള സരഖേളുതട സപരുീം സപജറ നമ്പരുീം 

സരഖതപ്ടുത്തിയ തചക്കറ  ലിസ്റ്ററ ഫയലിലറ  ൂക്ഷിസക്കണ്ട ുണ്ടറ, അ ിനോയി 

ഗ്പസ യേ മോ ൃേയുീം  മോസ്റ്റർ  ർക്കുലറില് നിർസേശിക്കുന്നുണ്ടറ. 

ഏതറ്ടുക്കുന്ന ഗ്പവൃത്തിേള് ആക്ഷന് പ്ലോനില് ഉള്തപ്ട്ട ുീം തഷ്ല്ഫറ  

ഓഫറ സഗ്പോജേററ്ില്മുന്ഗണനോ ഗ്േമത്തില് ഉള്ള ുമോയിരിക്കണ 

തമന്നുണ്ടറ,ഗ്പസ്തു   ഗ്പവൃത്തി തഷ്ല്ഫറ  ഓഫറ സഗ്പോജേററ്ില് ഉള്തപ്ടുന്ന  

 4.ജനകീയ എ ്റിദമറ്്-  

 ോധോരണക്കോരോയ ഏത ോരോള്ക്കുീം മനസ്സിലോേുന്ന ര  ിയില് 

ഗ്പോസേശിേ ഭോഷ്യിലുള്ള എസ്ടിതമറ്റ  ഫയലിലുീം ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലത്തുീം 

ലഭയമോസക്കണ്ട ുണ്ടറ. 

5. ാദേതികാനുമതി-  

ഓസരോ ഗ്പവൃത്തിക്കുീം ഗ്പസ യേീം  യ്യോറോക്കുന്ന എസ്റ്റിസമറ്റ   ോസങ്ക ിേ 

വിേഗ്ധർ അടങ്ങുന്ന േമ്മറ്ിപരിസശോധിചറ അീംഗ േോരീം ലഭിചോല് മോഗ് സമ 
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ഗ്പവൃത്തിക്കറ അനുമ ി നല്േോവൂ, ആയ ിനറതറ സേോപ്ി ഫയലില് 

 ൂക്ഷിസക്കണ്ട ുണ്ടറ. 

 6.ഭര്ണാനുമതി-  

ഓസരോ ഗ്പവൃത്തിക്കുീം ഗ്പസ യേീം  യ്യോറോക്കുന്ന എസ്റ്റിസമറ്റ  പരിസശോധിചറ 

ഗ്പസ്തു   ഗ്പവൃത്തിേള്ക്കറ ഭരണ മി ിയുതട അീംഗ േോരീം ലഭിചോല് 

മോഗ് സമ ഗ്പവൃത്തിക്കറ അനുമ ി നല്േോവൂ, ആയ ിനറതറ സേോപ്ി 

ഫയലില്  ൂക്ഷിസക്കണ്ട ുണ്ടറ. 

7.കണ്വര്ജൻ ്  വിവര്ങ്ങള്- 

 ർക്കോരിനറതറ ഏത നറേിലുീം വേുപ്ുേളുതട(വനീം വേുപ്റ,േൃഷ്ി 

വേുപ്റ,മൃഗ  ീംരക്ഷണ വേുപ്റ  ...) പദ്ധ ിേള് ത ോഴിലുറപ്റ 

പദ്ധ ിസയോതടോപ്ീം  ീംസയോജിചറ നടപ്ോക്കുേയോതണങ്കില് ആയ ിനറതറ 

സരഖേള് ഫയലില്  ൂക്ഷിസക്കണ്ട ുണ്ടറ. 

8.തതാഴില് അദപക്ഷ- 

ത ോഴില് ആവശയതപ്ട്ടു തേോണ്ടറ  വയക്തിഗ മോസയോ ഗ്ഗൂപ്ോസയോ അസപക്ഷ 

 മർപ്ിക്കുന്ന ിനു മോസ്റ്റർ  ർക്കുലറില് ഗ്പസ യേ മോ ൃേയിലുള്ള 

അസപക്ഷോ സഫോറീം ത ോഴിലോളിേള്ക്കറ ലഭയമോക്കോന് നിർസേശിക്കുന്നുണ്ടറ. 

ഇ റ ഗ്പേോരീം േുറഞ്ഞ റ 14 േിവ ീം  ുടർചയോയി സജോലി തചയ്യുന്ന ിനറ 

അസപക്ഷ നല്സേണ്ട ുണ്ടറ, സജോലി ആവശയമുള്ള േോലയളവിതല  

  യ്യ ിേള്  ഉള്പ്തട ഇ ില്  സരഖതപ്ടുത്തി നല്േുേയോണറ സവണ്ട റ   

9.വര്ക്്  അദലാദക്ഷ്ൻ 

അസപക്ഷ ലഭിക്കുന്ന മുറയറക്കറ  ആവശയതപ്ട്ട   യ്യ ിേളില്  തന്ന 

ത ോഴിലോളിേതള മുന്ഗണനോ ഗ്േമത്തിലുള്ള ഗ്പവൃത്തിേളില് 

ഉള്തപ്ടുത്തുേയുീം മസ്റ്റർ സറോളറ  യ്യോറോക്കുന്ന ിനുള്ള 

നടപടിേള്ക്കറശുപോർശ തചയ്യുേയുീം സവണീം. ഗ്പസ്തു   ഗ്പവൃത്തിയില് 

ഉള്തപ്ട്ടവർക്കറ ഈ ലിസ്റ്റിനറതറ അടിസ്ഥോനത്തില് മുന്േൂട്ടി വിവരങ്ങള് 

നല്േുേയുീം സവണീം. 

10.മസ്റ്റര് ദറാള് 

ഓസരോ ഗ്പവൃത്തിയിസലക്കുീം പഞ്ചോയത്തില് നിന്നുീം നിർസേശിചവരുതട  

സപരറ വിവരങ്ങള് ഉള്തപ്ടുത്തി സലോക്കറ  സഗ്പോഗ്ഗോീം ഓഫ  ില് നിന്നുമോണറ  

സഗ്പോഗ്ഗോീം ഓഫ  ർ  ോക്ഷയതപ്ടുത്തിയ മസ്റ്റർ സറോള് സേോപ്ി 

പഞ്ചോയത്തില് എത്തിക്കുന്ന റ. പഞ്ചോയത്തില് നിന്നുീം നിർവഹണ 

ഉസേയോഗസ്ഥന്  ോക്ഷയതപ്ടുത്തുന്ന മുറയറക്കറ ഓസരോ ഗ്പവൃത്തിക്കുീം 

ചുമ ലതപ്ടുത്തിയ സമറ്റ മോർക്കറ മസ്റ്റർ സറോള് സേമോറോവുന്ന ോണറ. മസ്റ്റർ 

സറോളറ ഗ്പേോരീം അനുവേിച   യ്യ ിേളില് മോഗ് സമ ഗ്പസ്തു   ഗ്പവൃത്തിയില് 

ഏർതപ്ട്ടറ  അ ോ റ േിവ തത്ത ഒപ്ുേള് ഓസരോ ത ോഴിലോളിയുതടയുീം 

സപരിനു സനതരയുള്ള േളങ്ങളില് സരഖതപ്ടുത്തോവൂ. ഓസരോ േിവ വുീം 

പണി ആരീംഭിക്കുന്ന ിനു മുമ്പുീം പണി പൂർത്തിയോയ സശഷ്വുീം ഓസരോ 

ഒപ്ുേള് നിർബന്ധമോയുീം ത ോഴിലോളിേള് 

സരഖതപ്ടുതത്തണ്ട ുണ്ടറ.സജോലിയില് ഹോജരോവോത്തവരുതട േളങ്ങള് 

സജോലി ആരീംഭിസക്കണ്ട  മയീം േഴിഞ്ഞ ഉടതന ചുവന്ന മഷ്ിയുള്ള 

സപനതേോണ്ടറ അവധി സരഖതപ്ടുത്തുേയുീം തചയ്യണീം. ആഴ്ചോവ ോനീം 
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ഓസരോ ത ോഴിലോളിയുതടയുീം ഹോജർ ഗ്പേോരമുള്ള  ുേേള് സരഖതപ്ടുത്തി 

അവതര സബോധയതപ്ടുത്തി മസ്റ്റർ സറോളിതല  അവ ോനതത്ത േളത്തില് ഒപ്റ 

വോങ്ങിതക്കണ്ടോ ോണറ.  ുടർന്നറ മസ്റ്റർ സറോള്  ോക്ഷയതപ്ടുത്തി നിർവഹണ 

ഉസേയോഗസ്ഥർക്കറ 2 േിവ ത്തിനേീം സേമോസറണ്ടോ ോണറ.ഗ്പവൃത്തി 

സ്ഥലത്തറ മോസ്റ്റർ സറോളറ  ൂക്ഷിക്കോന് ചുമ ലയുള്ള റ സമറ്ിനോണറ. മസ്റ്റർ 

സറോളറ പണത്തിനു  ുല്ലയമോയ സരഖയോണറ ,അ ുതേോണ്ടു തന്ന അ ില് 

ഏത ങ്കിലുീം  രത്തിലുള്ള തവട്ടിത്തിരുത്തലുേള് പോടില്ലോത്ത ോണറ. 

11.തമഷ്ര്തമന്റ് ബുക്് - 

ത ോഴിലുറപ്ില് ഉള്തപ്ടുത്തി തചയ്യുന്ന ഓസരോ ഗ്പവൃത്തിയുീം 

ആരീംഭിക്കുന്ന ിനു മുമ്പറ  തന്ന ആവശയമോയി വരുന്ന ഗ്പവൃത്തിേളുതട 

ഗ്പോഥമിേ അളവുേള്  ോസങ്ക ിേ വിേഗ്ധർ തമഷ്ർതമനറററ ബുക്കില് 

സരഖതപ്ടുത്തണീം,  ുടർന്നറ ഗ്പവൃത്തിയുതട ഓസരോ മസ്റ്റർ സറോള് 

േോലോവധിയുീം പൂർത്തിയോേുന്ന മുറയറക്കറ തചയ്ത ഗ്പവൃത്തിേളുതട 

അളവുേള് സരഖതപ്ടുത്തി അ റ ഗ്പേോരമുള്ള േൂലി ലഭയമോക്കു 

ന്ന ിനുള്ള  ുടർ നടപടിക്കറ  മർപ്ിസക്കണ്ട ോണറ ,സരഖതപ്ടുത്തുന്ന 

ഓസരോ അളവുേളുീം  ോസങ്ക ിേ വിഭോഗത്തിതല  തന്ന ഉയർന്ന 

 സ്തിേയിലുള്ള ഉസേയോഗസ്ഥർ  ോക്ഷയതപ്ടുത്തുേയുീം അ റ ഗ്പേോരീം 

 യ്യോറോക്കുന്ന ബില്ലുേള് പഞ്ചോയത്തറ ത ഗ്േട്ടറി,ഗ്പ ിഡണ്ടറ എന്നിവരുതട 

ചുമ ലയുള്ളവർ  ോക്ഷയതപ്ടുത്തുേയുീം തചസയ്യണ്ട ോണറ. 

12.തമറ്ീര്ിയല് വാങ്ങുന്നതിനുള്ള  തീര്ുമാനം 

ത ോഴിലുറപ്ില് ഏതറ്ടുത്തു തചയ്യുന്ന ഗ്പവൃത്തിേള്ക്കറ ആവശയമോയ 

 ോധന  ോമഗ്ഗിേള് വോങ്ങുന്ന ുമോയി ബന്ധതപ്ട്ട   രുമോനങ്ങള് 

എടുക്കുന്ന ിനു പഞ്ചോയത്തറ  ലത്തില് തമറ്ിരിയല് സഗ്പോേയൂർതമനററ്റ  

േമ്മറ്ി രൂപ േരിസക്കണ്ട ുണ്ടറ,  ോധനങ്ങള് ആവശയമോയി വരുന്ന 

ഗ്പവൃത്തിേള്ക്കറ ഗ്പസ്തു   േമ്മറ്ി നല്േുന്ന അനുമ ിയുതട സേോപ്ി 

അ ോ റ ഫയലുേളില്  ൂക്ഷിസക്കണ്ട ോണറ. ിറ്ി ണ് ഇന്ഫർസമഷ്ന് 

സബോർഡറ  വോങ്ങു ിനുള്ള   രുമോനങ്ങളുതട സേോപ്ി  ഉള്പ്തട  

ആവശയമുണ്ടറ. 

13.പാ്ക്ര്ാര്, മ്മതപഗ്തം, നികുതി ര് ീതുകള്. 

ത ോഴിലുറപ്റ  പദ്ധ ി ഗ്പേോരീം   വേോരയ വയക്തിേളുതട ഭൂമി പോട്ടത്തിനു 

ഏതറ്ടുത്തറ ഗ്പവൃത്തിേള് തചയ്യുേയോതണങ്കില്, സ്ഥലീം ഉടമേളുമേള്ക്കറ  

പോട്ടത്തുേ നല്േിസയോ /തജ എല് ജി ഗ്ഗൂപ്ുേള്ക്കറ ലഭിക്കുന്ന ലോഭവിഹി ീം 

നല്േിസയോ / ൌജനയമോസയോ  േൃ യമോയ േോലയളവിസലക്കറ അവർ സ്ഥലീം 

വിട്ടുനല്േുീം എന്ന ിനറ സരഖോമൂലീം ഉറപ്ു ലഭിചോല് മോഗ് തമ ഗ്പസ്തു   

പറമ്പില് ത ോഴിലുറപ്ിലൂതടയുള്ള ഗ്പവൃത്തിേള് അനുവേിക്കോന് 

പോടുള്ളൂ. തജ എല് ജി ഗ്ഗൂപ്ുേള്ക്കറ േൃഷ്ി ഗ്പവൃത്തി ഉള്പ്തട 

ഏതറ്ടുക്കുസമ്പോള് ഗ്പസ്തു   സരഖേള് നിർബന്ധമോണറ. വേോരയ 

വയക്തിേളുതടസയോതപോ ുഭൂമിയിസലോ  പദ്ധ ി നടപ്ോക്കുസമ്പോള്  

ആസ്തിേളുതട േ ർഘ േോല  ീംരക്ഷണീം ഉറപ്ുവരു ുന്ന ിനോയി 

ബന്ധതപ്ട്ടവരുതട   മ്മ  പഗ് ീം,നിേു ി ര    ുേള് എന്നിവ 

ഫയലില്  ൂക്ഷിസക്കണ്ട ോണറ. 
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14.ദവജ്  ലിസ്റ്റ്  

ഓസരോ മസ്റ്റർ സറോള് ഗ്പേോരവുീം പണി പൂർത്തിയോേുന്ന മുറയറക്കറ ഗ്പസ്തു   

മസ്റ്റർ സറോളില് പണി തചയ്ത ഓസരോ ത ോഴിലോളിയുതടയുീം ഗ്പവൃത്തി 

േിവ ങ്ങള്ക്കറ  അനു ൃ മോയ സവ ന ിനുള്ള ലിസ്റ്ററ 

 യ്യോറോസക്കണ്ട ുണ്ടറ. അ ുസപോതല  തന്ന  ോധന  ോമഗ്ഗിേള് 

ഉപസയോഗിക്കുേയോതണങ്കില് അ ിനറതറ ബില് ഗ്പേോരമുള്ള  ുേയറക്കുീം 

സവജറ  ലിസ്റ്ററ  യ്യോറോക്കി ഗ്പസ്തു   സവജറ  ലിസ്റ്റിനറതറ സേോപ്ിഅ ോ റ ഗ്പവൃത്തി 

ഫയലില്  ൂക്ഷിസക്കണ്ട ോണറ. 

15. ണ്ട്  ഗ്ടാന് ര് ഓര്ഡര്.  

 യ്യോറോക്കിയ സവജറ  ലിസ്റ്ററ ഗ്പേോരീം ത ോഴിലോളിേള്ക്കുീം, സമറ് രിയല് 

തവണ്ടരറമോർക്കുീം അവരുതട ബോങ്കറ  അക്കൌണ്ടറ േളിസലക്കറ പണീം 

അനുവേിചോല് അ ിനുള്ള സരഖയോയ ഫണ്ടറ ഗ്ടനറ ർ ഓർഡർ 

സേോപ്ിഅ ോ റ ഗ്പവൃത്തി ഫയലില്  ൂക്ഷിസക്കണ്ട ോണറ. 

16.മൂന്്നഘ്ങ്ങളിതല ദ ാദ്ാകള് 

ത ോഴിലുറപ്ില് ഒരു ഗ്പവൃത്തി ആരീംഭിക്കുന്ന ിനു മുമ്പുീം ഗ്പവൃത്തി 

നടന്നുതേോണ്ടിരിക്കുസമ്പോഴുീം പൂർത്തിയോയ സശഷ്വുീം ഉള്ള ഓസരോ 

സഫോസട്ടോേള് നിർബന്ധമോയുീം എടുത്തു  ൂക്ഷിക്കുേയുീം ഫയലില് 

സേോപ്ിേള് തവക്കുേയുീം സവണീം. 

17.ഗ്പവൃത്തിപൂര്ത്തീകര്ണ  ാക്ഷയപഗ്തം  

ഓസരോ ഗ്പവൃത്തിയുീം ശരിയോയ ര  ിയില് പൂർത്ത േരിക്കുന്ന മുറയറക്കറ 

മുഴുവന് തചലവുേളുീം സരഖതപ്ടുത്തി ഗ്പവൃത്തി പൂർത്ത േരിചു എന്നറ  

അനറഗ േരിചുതേോണ്ടുള്ള  ോക്ഷയപഗ് ീം ഗ്പസ്തു   ഗ്പവൃത്തിയുതട 

ഫയലില്  ൂക്ഷിസക്കണ്ട ുണ്ടറ. 

18.തമറ്ീര്ിയല് ബില്ലുകള്. 

ത ോഴിലുറപ്റ ഗ്പവൃത്തിേള്ക്കറ ഏത ങ്കിലുീം  ോധന ഘടേങ്ങള് വിലയറക്കറ 

വോങ്ങി ഉപസയോഗിക്കുേയോതണങ്കില് ആയ ിനറതറ വൌചറുേള് ബില്ലുേള് 

എന്നിവ അീംഗ േരിചു ഫയലില്  ൂക്ഷിസക്കണ്ട ുണ്ടറ. 

19.മസ്റ്റര് ദറാള് മൂതമന്റ്്  സ്ലിപ്പ് . 

ഓസരോ മസ്റ്റർ സറോളുീം ലഭയമോേുന്ന മുറയറക്കറ ഗ്പവൃത്തി ആരീംഭിച 

  യ്യ ി,അവ ോനിച   യ്യ ി ,ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലത്തറ നിന്നറ പഞ്ചോയത്തില് 

 ിരിതേ ലഭിച   യ്യ ി,ഡോറ് എന്ഗ്ടി തചയ്ത   യ്യ ി, ത ഗ്േട്ടറി 

,ഗ്പ ിഡനറററ  എന്നിവർ അീംഗ േരിചറ േൂലിക്കറ അനുമ ി നല്േിയ   യ്യ ി 

എന്നിവ ഒപ്ുേള്  ഹി ീം സരഖതപ്ടുത്തുന്ന ിനു സവണ്ടിയുള്ള സ്ലിപറ 

ആണി റ.  ത ോഴിലോളിേള്ക്കറ യഥോ മയീം േൂലി ലഭയമോക്കുന്ന ില് വ ഴ്ച 

വന്നിട്ടുതണ്ടങ്കില് എവിതട തവചോതണന്നറ മന ിലോേുന്ന ിനു 

 ോധിക്കുന്ന ര  ിയിലോണറ  ഈ സരഖയിതല വിവരങ്ങള് 

ഗ്േമ േരിചിട്ടുള്ള റ. 

20.ജിദയാടാതെട് ദ ാദ്ാ. 

BHUVAN ആപ്ലിസക്കഷ്ന് ഉപസയോഗിചറ ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളുതട അക്ഷോീംശീം 

സരഖോീംശീം എന്നിവ സരഖതപ്ടുത്തിതക്കോണ്ടുള്ള സഫോസട്ടോേള് ഓസരോ 
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ഗ്പവൃത്തിക്കുീം ആവശയമോണറ , ഇ ിനറതറ സേോപ്ി ഫയലില് 

 ൂക്ഷിസക്കണ്ട ോണറ. 

21.ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്  റിദപ്പാര്്്  ദകാപ്പി  

ഗ്പവൃത്തിേള് ഓഡിറ്ിനു വിസധയമോക്കിയിട്ടുതണ്ടങ്കില് ഗ്പസ്തു   

ഗ്പവൃത്തിയുതട വിലയിരുത്തല് വിവരങ്ങള് ഉള്തക്കോള്ളുന്ന ഭോഗീം സേോപ്ി 

എടുത്തു ഫയലില്  ൂക്ഷിസക്കണ്ട ോണറ. 

22.സ റ്് ഡയറി. 

മോസ്റ്റർ  ർക്കുലർ ഗ്പേോരീം ഉള്ള 22 സരഖേളില്  ീംസ്ഥോന  ർക്കോർ 

നിർസേശിക്കുന്ന  ുഗ്പധോന സരഖയോണറ സ റ്റ ഡയറി. പദ്ധ ിയുതട 

 ു ോരയ ,ത ോഴിലോളിേളുതട അവേോശങ്ങള്,  ോമൂഹയ 

പങ്കോളിത്തീം,പദ്ധ ി ആരീംഭ മ റ്ിീംഗറ, ത ോഴിലിടങ്ങളിതല അപേടങ്ങള് 

 ീംബന്ധിച വിവരങ്ങള് ,വിജിലന് റ  ആന്ഡറ  സമോണിട്ടറിീംഗറ േമ്മറ്ി 

റിസപ്ോർട്ടറ ,  ന്ദർശേ േുറിപ്ുേള്  ുടങ്ങിയവ സരഖതപ്ടുത്തുന്ന ിനുീം 

ത ോഴിലിടങ്ങളിതല അടിസ്ഥോന ത ൌേരയങ്ങള് , ിറ്ി ണ് 

ഇന്ഫർസമഷ്ന് സബോർഡറ  എന്നിവ ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളില് ഉറപ്ു 

വരുത്തുന്നുണ്ടറ എന്ന ിനുമുള്ള ആധിേോരിേ സരഖേൂടിയോണറ സ റ്റ 

ഡയറി. 

ര്ജിസ്റ്ററുകള്  

ത ോഴിലുറപ്റ അനുബന്ധ വിവരങ്ങള്  ൂക്ഷിക്കുന്ന ിനറ ഏഴറ രജിസ്റ്ററുേള് 

പഞ്ചോയത്തുേളില് ഉണ്ടോവണതമന്നു നിർസേശിക്കുന്നുണ്ടറ. 

1. തതാഴില് കാര്ഡ്  ര്ജിസ്റ്റര് . 

ത ോഴില് േോർഡിനുള്ള അസപക്ഷ,േോർഡറ  അനുവേിച വിവരങ്ങള് എന്നിവ 

സരഖതപ്ടുത്തുന്ന ിനുള്ള രജിസ്റ്റർ ആണി റ, ഗ്പസ്തു   വിവരങ്ങള് യഥോ മയീം 

സരഖതപ്ടുത്തി  ൂക്ഷിസക്കണ്ട ോണറ.  

 ഗ്പസ്തു ത ര്ജിസ്റ്റര് പര്ിദശാധനയ്ക്് ലഭിച്ചു 

2. ഗ്ഗാമ ഭ ര്ജിസ്റ്റര് . 

ത ോഴിലുറപ്ുമോയി ബന്ധതപ്ട്ട ഗ്ഗോമ ഭേള് ,സയോഗങ്ങള്  ുടങ്ങിയവ 

സരഖതപ്ടുത്തുന്ന ിനറ വോർഡറ   ലത്തില് ഗ്പസ യേ ഗ്ഗോമ ഭോ രജിസ്റ്റർ 

 ൂക്ഷിസക്കണ്ട ോണറ. 

 ഗ്ഗാമ ഭാ ര്ജിസ്റ്റര് ഗ്പദതയകം  ൂക്ഷിച്ചി്ുണ്്ട 

3. തതാഴില് അദപക്ഷാ ര്ജിസ്റ്റര്  

ത ോഴില് ആവശയതപ്ട്ടു ലഭിക്കുന്ന അസപക്ഷേളുതട വിവരങ്ങളുീം 

അ ുഗ്പേോരീം അവർക്കറ ത ോഴില് അനുവേിച ിനറതറ വിവരങ്ങളുീം  ഗ്പസ്തു   

രജിസ്റ്ററില് സരഖതപ്ടുത്തി തവസക്കണ്ട ോണറ 

4. ഗ്പവൃത്തി ര്ജിസ്റ്റര് . 

ത ോഴിലുറപ്ില് നടപ്ിലോക്കുന്ന ഗ്പവൃത്തിേളുതട വിവരങ്ങള് യഥോ മയീം 

ഗ്പസ്തു   രജിസ്റ്ററില് സരഖതപ്ടുത ണ്ടോ ോണറ. 

5. ആസ്തി ര്ജിസ്റ്റര്  

ത ോഴിലുറപ്റ പദ്ധ ിയിലൂതട  ൃഷ്റട്ടിചിട്ടുള്ള ആസ്തിേള്  ീംബന്ധിച 

വിവരങ്ങള്,സ്ഥലീം,ആസ്തിയുതട  വഭോവീം,നിലനിർത്തുന്ന േോലയളവറ 

 ുടങ്ങിയവ  ഗ്പസ്തു   രജിസ്റ്ററില് സരഖതപ്ടുത ണ്ടോ ോണറ. 



32 
 

6. പര്ാതി ര്ജിസ്റ്റര് . 

ത ോഴിലുറപ്റ പദ്ധ ിയുമോയി ബന്ധതപ്ട്ട ഏ ു പരോ ിയുീം 

വോക്കോസലോ,സരഖോമൂലസമോ ലഭിക്കുേയോതണങ്കില് നിർവഹണ ഏജന് ി 

പരോ ി രജിസ്റ്ററില് സരഖതപ്ടുത്തുേയുീം നിർബന്ധമോയുീം സേപ്റ്ു ര   റ 

പരോ ിക്കോരനറ നല്േുേയുീം സവണീം . പരോ ിയുതട  ുടർനടപടിേളുീം 

േൃ യമോയി രജിസ്റ്ററില് സരഖതപ്ടുത ണ്ടറ ോണറ.ഓസരോ  ോമ്പത്തിേ 

വർഷ്വുീം രജിസ്റ്റർ സക്ലോ റ തചയ്തു  റഗ്േട്ടരി  ോക്ഷയതപ്ടുത്തുേയുീം  ുടർ 

േോലയളവിസലക്കറ അീംഗ േരിക്കുേയുീം സവണ്ട ോണറ. 

7. തമറ്ീര്ിയല് ര്ജിസ്റ്റര് . 

ത ോഴിലുറപ്ില് ഏതറ്ടുക്കുന്ന ഗ്പവൃത്തിേളുതട ഭോഗമോയി വരുന്ന  ോധന 

 ോമഗ്ഗിേളുതട വോങ്ങല്   രുമോനീം,ഉപസയോഗീം,ന ക്കിയിരിപ്റ,തചലവുേള് 

എന്നിവ  ീംബന്ധിച വിവരങ്ങള് മുഴുവനുീം ഗ്പസ്തു   രജിസ്റ്ററില് 

സരഖതപ്ടുസത്തണ്ട ോണറ. 

 ഗ്പസ്തു ത ര്ജിസ്റ്റര്  ൂക്ഷിച്ചി്ുണ്്ട 

നിര്ദേശങ്ങള്. 

• ത ോഴിലുറപ്റ പദ്ധ ിയുതട  ു ോരയ  ഉറപ്ു വരുത്തുന്ന ിനറ ഗ്പവൃത്തി 

ആരീംഭിക്കുന്ന ിനു മുമ്പറ പദ്ധ ി വിവരങ്ങള് അടങ്ങിയ ഗ്പോസേശിേ 

ഭോഷ്യിലുള്ള  ിറ്ി ണ് ഇന്ഫർസമഷ്ന് സബോർഡറ  ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലത്തറ 

സ്ഥോപിസക്കണ്ട ോണറ. 

• ഗ്പോസേശിേ ഭോഷ്യിലുള്ള എസ്റ്റിസമറ്റ ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളില് ലഭയമോക്കണീം. 

• മോസ്റ്റർ  ർക്കുലർ ഗ്പേോരീം നിർസേശിക്കുന്ന സരഖേള് ഫയലില് 

 ൂക്ഷിസക്കണ്ട ോണറ. 

• രജിസ്റ്ററുേള് േോലോനു ൃ മോയി വിവരങ്ങള് സരഖതപ്ടുത്തി 

 ൂക്ഷിസക്കണ്ട ോണറ. 

• മോസ്റ്റർ  ർക്കുലർ ഗ്പേോരമുള്ള ത ോഴില് അസപക്ഷോ സഫോറീം ത ൌജനയമോയി 

ത ോഴിലോളിേള്ക്കറ ലഭയമോക്കണീം. 

• ത ോഴില് അസപക്ഷേള് ഗ്ഫണ്ടറ  ഓഫ  ില്  വ േരിക്കുേയുീം ആയ ിനു 

സേപ്റ്റ ര   റ നല്േുേയുീം സവണ്ട ോണറ . 

• പദ്ധ ിയുതട ശരിയോയ ര  ിയിലുള്ള നടത്തിപ്ിനറ വിജിലന് റ  ആന്ഡറ  

സമോണിട്ടറിീംഗറ േമ്മറ്ി ഇടതപടലുേള് ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളില് 

ഉണ്ടോസവണ്ട ുണ്ടറ. 

• ത ോഴിലുപ്ില് ഏതറ്ടുക്കുന്ന ഗ്പവൃത്തിേളുതട  ആസ്തിേള് േ ർഘേോല 

നിലനില്പ്ിനറ  ആവശയമോയ  ോസങ്ക ിേ നിർസേശങ്ങള് ത ോഴിലോളിേള്ക്കറ 

ഓവർ  യർമോർ നല്സേണ്ട ുീം പോലിക്കുന്നുതണ്ടന്നറ  ഉറപ്ു 

വരുതത്തണ്ട ുമോണറ. 

• മസ്റ്റർ സറോളില് ഗ്പസ്തു   ഗ്പവൃത്തിയുതട അളവുേള് സരഖതപ്ടുത്തുന്ന 

എീം.ബുക്കിനറതറ നമ്പർ സരഖതപ്ടുതത്തണ്ട ോണറ. 

• മസ്റ്റർ സറോളിലുീം മറ്ു ത ോഴിലുറപ്റ അനുബന്ധ സരഖേളിലുീം  

 ോക്ഷയതപ്ടുത്തുന്ന ഉസേയോഗസ്ഥർ   യ്യ ി േൂടി സരഖതപ്ടുത്തുവോന് 

ഗ്ശദ്ധിസക്കണ്ട ുണ്ടറ. 
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• ത ോഴിലിടങ്ങളില് ഗ്പഥമ ശുഗ്ശൂഷ്  ീംവിധോനങ്ങള്   ണല് 

 ൌേരയീം, ുരക്ഷോ ഉപേരണങ്ങള് എന്നിവ ഉറപ്ു വരുത്തോന് നിർവഹണ  

ഏജന് ി ഗ്ശദ്ധിസക്കണ്ട ുണ്ടറ. 

• എീം.ബുക്കില് ഓസരോ ഗ്പവൃത്തിയുീം തചയ്ത സ്ഥലവുീം അളവുേളുീം 

സരഖതപ്ടുസത്തണ്ട ോണറ.  

• പദ്ധ ി ആരീംഭ മ റ്ിീംഗറ േൃ യമോയി നടസത്തണ്ട ോണറ, അതിൽ അളവുമായി 

ബന്ധലെട്ട നിർകദരങ്ങൾ ലതാഴിൊളിെൾക്ക ്നൽെുവാൻ നിർവഹണ ഏജൻസി 

യുലട ഭാഗത്തു നിന്ും ഇടലപടൽ ഉണ്ടാെണം.  

തതാഴിലാളികളുതട കടമകള്. 

➢ ത ോഴിലിടങ്ങളില്  മയേൃ യ  പോലിക്കുേ. 

➢ സഗ്പോജേററ്റ  മ റ്ിീംഗറ, ത ോഴിലുറപ്റ ഗ്ഗോമ ഭേള്,സ ോഷ്യല് ഓഡിറ്റ  ഗ്ഗോമ ഭേള് 

എന്നിവയില് പതങ്കടുക്കുേ. 

➢ ഏല്പ്ിക്കുന്ന സജോലിേള് േൃ യ സയോതട പൂർത്ത േരിക്കുേ. 

➢ േിവ വുീം ത ോഴില് ആരീംഭിക്കുന്ന ിനു മുമ്പുീം പണി പൂർത്തിയോയസശഷ്വുീം മസ്റ്റർ 

സറോളില്  ഒപ്ുേള് സരഖതപ്ടുത്തുേ, ുടങ്ങിയവ... 
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ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്  ഗ്ഗാമ ഭയില് അവതര്ിപ്പിച്ചദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്  

കര്ട് റിദപ്പാര്്ിദേലുള്ള െര്ച്ചയുതട അടിസ്ഥാനത്തില് ഗ്ഗാമ ഭ 

താതഴപ്പറയുന്ന തീര്ുമാനങ്ങതളടുത്തു; 

 

• ത ോഴില് േോർഡറ സഫോസട്ടോ ഉള്പ്തട  ിേചുീം  ൌജനയമോയി 

ലഭയമോക്കുേ. 

• ST ത ോഴിലോളിേള്ക്കറ 150 മറ്ുള്ളവർക്കറ 100 എന്ന ത ോഴില്േിനങ്ങള് 

ലഭയമോക്കുന്ന ിനറ നിർവഹണ ഏജന് ിയുതട ഭോഗത്തുനിന്നുീം  േൃ യമോയ 

ഇടതപടലുേള് നടത്തണീം. 

• ത ോഴില്അസപക്ഷേള് പഞ്ചോയത്തില് ഗ്ഫണ്ടറ  ഓഫ  ില്  വ േരിചറ  

സേപ്റ്ു ര  റ്റ  നല്േുേ.  

• ഗ്പവൃത്തി നടപ്ിലോക്കുന്ന ഓസരോ  സ്ഥലവുീം ഗ്പവൃത്തിേളുീം 

അളവുേളുീം എീം.ബുക്കില് സരഖതപ്ടുത്തുേ.  

• ഗ്പവൃത്തിേള് േതണ്ടത്തുന്ന ില് ത ോഴിലോളിേള്, വോർഡറ  

തമമ്പർനോട്ടുേോർ ഉള്പ്തട ഉള്ളവരുതട  നല്ല ഇടതപടലുേള് ഉണ്ടോക്കുേ. 

• സജോലി സ്ഥലങ്ങളില് ആവശയമോയ അടിസ്ഥോന ത ൌേരയങ്ങള്  

നിർവഹണ ഏജന് ി ത ോഴിലോളിേള്ക്കറ ലഭയമോക്കുേ. 

• വിജിലന് റ  ഏന്ഡറ സമോണിട്ടറിീംഗറ േമ്മറ്ി അീംഗങ്ങള് പദ്ധ ിേള് 

വിലയിരുത്തുേയുീം ആവശയമോയ നിർസേശങ്ങള് ത ോഴിലോളിേള്ക്കുീം 

പഞ്ചോയത്തിനുീം നല്േുേ. 

• വോർഷ്ിേ മോസ്റ്റർ  ർക്കുലർ ഗ്പേോരമുള്ള സരഖേള് ഫയലില് 

 ൂക്ഷിക്കുേ. 

• രജിസ്റ്ററുേള് േോലോനു ൃ മോയി പു ുക്കുേ. 

• മസ്റ്റർ സറോളില് ഒപ്ിട്ട സശഷ്ീം മോഗ് ീം സജോലി ആരീംഭിക്കുേ. 

• പദ്ധ ി ആരീംഭ മ റ്ിീംഗറ നടത്തുേ. കവണ്ടുന് നിർകദരങ്ങൾ നൽെുെ.  

• ജനേ യ എസ്റ്റിസമറ്റ  ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളില് ലഭയമോക്കുേ. 

•  ിറ്ി ണ് ഇന്ഫർസമഷ്ന് സബോർഡറ  ഓസരോ ഗ്പവൃത്തിയുീം 

ആരീംഭിക്കുന്ന ിനറ മുമ്പറ  തന്ന സ്ഥോപിക്കുേ. 

• വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ ക ാസ്ഗാർ ദിവസം സഘടിെിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു.  


