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മഹാത്മാ ഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി 

ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്  റിദപ്പാര്്്്  

വാര്ഡ് -12 

ഗ്ഗാമപഞ്ചായത്ത്-പടിയൂര്  

 ദലാക്് -ഇര്ിക്ൂര്  

കണ്ണൂര് ജില്ല . 

 

 

 

 

 

 

ഗ്ഗാമ ഭ തീയ്യതി:25/11/19 

 മയം :02.00pm 

സ്ഥലം: സൗഹൃത വായനശാല പെരുമണ്്ണ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       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 

ഗ്ഗോമപഞ്ചോയത്തിതലവോരറഡി12-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 25/11/2019നറ 02.00 മണി മു ല് വോരറഡിതല പെരുമണ്ണ് സൗഹൃത 

വായനശാലയിൽ  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 -12 

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. 
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ഗ്ഗാമ പഞ്ചായത്ത്  

അടിസ്ഥാന വിവര്ങ്ങള് 

ജില്ല  : േണ്ണൂർ      

സലോക്കറ : ഇരിക്കൂർ     

വോർഡുേള്  :  15 

വിസ്തൃ  ി  : 55.40 ച.േി.മ . 

തതാഴിലുറപ്പ് അടിസ്ഥാന വിവര്ങ്ങള് 2018-19 

  പഞ്ചോയത്തറ വോർഡറ  12 

ആതേ ത ോഴില് േോർഡുേള് 3955 155 

ആതേ ത ോഴിലോളിേള്  2887 111 

SC ത ോഴില് േോർഡുേള് 27 2 

SCത ോഴിലോളിേള് 13 2 

ST ത ോഴില് േോർഡുേള് 279 5 

ST ത ോഴിലോളിേള് 188 3 

 

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  ിറ്ി ണ് ഇന്ഫർസമഷ്ന് സബോർഡറ  

സ്ഥോപിചിട്ടില്ല.  

• 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. 

• േല്ലറ േയ്യോല നിർമ്മോണത്തില് ഗുണനിലവോരമുള്ള ഗ്പവൃത്തിേളോണറ 

വോർഡില് േോണോന്  ോധിചിട്ടുള്ള റ.എീം ബുക്കറ ഗ്പേോരീം ഉള്ള ിസനക്കോള് 

േൂടു ല് അളവില് േോണോന്  ോധിചു. 

എന്നാൽ എം ബുക്കിൽ െറയുന്ന എണ്ണപതകാൾ കുറവാണ് പ്രെവര്തി 

നടന്നത്.  
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•  മഴക്കുഴി നിർമ്മോണത്തിലുീം മണ് േയ്യോല നിർമ്മോണത്തിലുീം ഭോഗിേമോയി 

 േർന്ന ഗ്പവർത്തിേളോണറ േോണോന്  ോധിച റ 

• മണ്ണ് കയ്യാല നിർമാണത്തിലും എം ബുക്ക്് പ്രെകാരമുള്ള എണ്ണം കാണാൻ 

സാധിച്ചില്ല.  

• വാർഡിപല പ്രെവര്തികൾ രെളയം മൂലം നശിച്ചതായ് കാണാൻ സാധിച്ചു.  

 

 

 

 

ഓഡിറ്്  തെയ്ത  ഗ്പവൃത്തികള്. 

1. LD/327381  തരിശ് ഭൂമി കൃഷിക്്ക അനുയയാജ്യമാക്കൽ. 

എം.ബുക്് നമ്പര്- 40/18-19 

 

എസ്റ്റിദമറ്്  തുക-95106 തെലവായ തുക-87216 

അവിേഗ്ദ്ധ തതാഴില് േിനം-316 കൂലി,വാടക -87216 

വിേഗ്ദ്ധ തതാഴില് േിനം-0 കൂലി,വാടക -0 

 ാധന വില -0 CIB ദബാര്ഡ്  തുക -0 

 

അളവുകള്:- 

ഇനം എം.ബുക്്  

ഗ്പകാര്ം 

(D-0.15) 

ദ ാഷ്യല് 

ഓഡിറ്്  ഗ്പകാര്ം  

 കാടുതവ്ി തതളിക്ല് 4900 m 

11515.00 (rs) 

4900 m 

 നിലം ഒരുക്കൽ  735.00 m 

77682.15 (rs) 

735.00m 

സയരാജ്ിനി ചീത്തയിൽ 385/1 14വീതി, 

15നീളം  

14വീതി, 15നീളം  

പചറുവാപ്െത്ത്്  ഭാർ ഗവി 417/3 5 വീതി, 9 നീളം  5 വീതി, 9 നീളം  

കുമ്പത്തി  രവീപ്രൻ 363/1 9 വീതി, 14 നീളം  9 വീതി, 14 നീളം  

കുമ്പത്തി കുഞ്ഞിരാമൻ 382/1 11 വീതി, 15 

നീളം  

11വീതി, 15 നീളം  

 പകാങ്ങിണി ൊറു 362/7 21 വീതി, 

25നീളം 

21 വീതി, 25നീളം  

 കുമ്പത്തി യപ്െമലത 399/2 24 വീതി, 

24നീളം 

24 വീതി, 24 നീളം  

 കുമ്പത്തി  െത്മിനി 398/2 7വീതി, 15 നീളം 7വീതി, 15 നീളം  

കുറ്റയാടന് വീട്ടിൽ യേവി 277/4 17വീതി, 

19നീളം  

17വീതി, 19 നീളം  

െുത്തൻ വീട്ടിൽ മാവില 

വിലാസിനി 296/ 

19വീതി, 28 

നീളം  

19വീതി, 28നീളം  

കുമ്പത്തി ഓമന 362/6 13വീതി, 

22നീളം  

13വീതി, 22നീളം  

 

വിലയിര്ുത്തലുകള് 
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•  ജജ്വകൃഷി രീതി യപ്ൊത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത്തിന് സാധിച്ചു.  

• സരിത എന്നീ ദമറ്റിന്പറയും, ഗീത എന്ന പതാഴിലാളിയുപടയും  

 ാന്നിധയത്തിലാണ്  ന്ദര്ശനം നടത്തിയത്. 

• ഉെയയാഗശൂനയമായ സ്ഥലങ്ങൾ കൃഷിക്കനുയയാജ്യം ആക്കി 

• എം ബുക്്ക പ്െകാരമുള്ള അളവുകൾ കാണാൻ സാധിച്ചു 

• കാലാനുസൃതമായി (െച്ചക്കറികൾ, വാഴ, കപ്പ, യചമ്പ് )കൃഷികൾ 

പചയ്തിട്ടുണ്്ട. 

• കുമ്പത്തി പ്രപമlലത 399/2 എന്ന ആളുടെ നികുതി ചീട്ട് സമ്മത പരതം 

എന്നിവ ഉണ്ട്, എം ബുക്ക് ൽ ഉണ്ട്, എന്നാൽ പ്രപമ 349/2 എന്ന ആളുടെ 

പ്പരിൽ എം ബുക്കിൽ പ്രഖ ടപെുത്തിട്െ ഉണ്ട്.  
• അജ്ിത എന്ന യമറ്്റ ന്പറ യമൽ യനാട്ടത്തിൽ ആണ് യപ്െവര്തി 

നടന്നത്. സരർശന സമയത്ത് െപെടുക്കു കയയാ െകരo 

സഹായത്തിനു ആപള ഏല്പിച്ചു നൽകുകയയാ പചയ്തില്ല.  

 

2.wC/332953 പെരു മണ്്ണ വാർഡിൽ പെരുമണ്ണ ഭാഗത്ത് കല്ല ്കയ്യാല 

നിർമ്മാണം.  

എം.ബുക്് നമ്പര്-102/18-19 

 

എസ്റ്റിദമറ്്  തുക-121000 തെലവായ തുക-114816 

അവിേഗ്ദ്ധ തതാഴില് േിനം-416 കൂലി,വാടക -114816 

വിേഗ്ദ്ധ തതാഴില് േിനം-0 കൂലി,വാടക -0 

 ാധന വില -0 CIB ദബാര്ഡ്  തുക -0 

 

അളവുകള്:- 

ഇനം എം.ബുക്്  

ഗ്പകാര്ം(മീറ്ര് 

നീളം D-0, B-1.00) 

ദ ാഷ്യല് 

ഓഡിറ്്  

ഗ്പകാര്ം 

(നീളം അളന്ന 

കയ്യാല 

മുഴുവൻ 

കൂട്ടിയത് ) 

 മണ്്ണ നീക്ം തെയ്യല് 54.53 m 

12294.88(rs) 

54.53 m 

 കല്ല് കയ്യാല നിര്മ്മാണം 779.00 m 

101005.14 (rs) 

779.00 m 

കുമ്പത്തി ശാരേ 394/3 4എണ്ണം   

12നീളം  

4എണ്ണം   66 

മീറ്റർ നീളം 

 െീത്തയിൽ സയരാജ്ിനി 385/1 16എണ്ണം,  

14നീളം  

2എണ്ണം  

100മീറ്റർ  

യകാളിയാട ന് രവീപ്രൻ 263/1 2 എണ്ണം, 

18മീറ്റർ നീളം  

2എണ്ണം. 

18മീറ്റർ  

 യചരുവ പ്െത്ത്് ഭർഗവി 384/4 5എണ്ണം, 25 

മീറ്റർ നീളം  

2എണ്ണം, 

60മീറ്റർ  

 

 വിലയിര്ുത്തലുകള് 
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•  ഗുണനിലവാര്മുള്ള കല്ലു കയ്യാലകള് ആണ് കാണാൻ  ാധിച്ചത് 

•  എം ബുക്് ഗ്പകാര്മുള്ള അളവിദനക്ാള് കൂടുതലാണ് നിര്മ്മിച്ച 

കയ്യാലകള്, എം ബുക്്ക് യപ്െകാരം ഉള്ള എണ്ണം സരർശന സമയത്ത് 

കാണാൻ സാധിച്ചില്ല. 

•  മണ്്ണ  ംര്ക്ഷണത്തിനു  ഹായകര്മായി്ുണ്്ട. 

• സരിത എന്ന യമറ്്റ നപ്റ യമൽയനാട്ടത്തിൽ ഉള്ള യപ്െവര്തി യാണ്,  

യമറ്്റ ന്പറ സാന്നിധയത്തിലാണ് സരർശനം നടത്തിയത്. 

• 8ആളുതട പറമ്പുകളില് കല്ല ്കയ്യാല നിര്മ്മിച്ചതായി എം ബുക്ില്  

 

3.WC/323827 വാർഡ് 12 മൺ കയ്യാല നിര്മ്മാണം 

എം.ബുക്് നമ്പര്-115/18-19 

 

എസ്റ്റിദമറ്്  തുക-131000 തെലവായ തുക-127476 

അവിേഗ്ദ്ധ തതാഴില് േിനം-451 കൂലി,വാടക-124476 

വിേഗ്ദ്ധ തതാഴില് േിനം-0 കൂലി,വാടക -0 

 ാധന വില -0 CIB ദബാര്ഡ്  തുക -3000 

അളവുകള്:- 

ഇനം എം.ബുക്്  

ഗ്പകാര്ം 

ദ ാഷ്യല് 

ഓഡിറ്്  

ഗ്പകാര്ം  

 കാടുതവ്ി തതളിക്ല് 3795 m 

17267.25 (rs) 

3795 m 

 മൺ കയ്യാല നിര്മ്മാണം 829.39 m 

106681.86 (rs) 

829.39 m 

 കുമ്പത്തി സീത 20 എണ്ണം 

18 നീളം  

െുഴ പവള്ളം 

കയറി നശിച്ച 

നിലയിൽ  

 െുതിയെുരയിൽ ബാലകൃഷ്ണൻ 16എണ്ണം 

15 നീളം  

20 എണ്ണം 

15നീളം  

ഇല്ലാത്ത 

യപ്െവര്തകൾ  

 യകായട്ട രി നാരായണി 20എണ്ണം 

10നീളം  

 

 യകായട്ട രി ലക്ഷ്മി 11 എണ്ണം 

15 നീളം  

 

 മാവില ബാലകൃഷ്ണൻ നമ്പയാർ 7എണ്ണം 

9 നീളം  

യചമ്പ്  

നട്ടതായി കണ്ടു  

 ജമലപ്െവാൻ നാരായണൻ 11എണ്ണം 

15നീളം  

11എണ്ണം 

15നീളം  

 യതാട്ടത്തിൽ നാരായണൻ 19എണ്ണം 

17 നീളം  

കാട് കയറി 

മൂടിയ 

നിലയിൽ. 

അളകാൻ 

സാധിച്ചില്ല.  

ഇ പക േിവാകരൻ 9 എണ്ണം 

9നീളം  

9എണ്ണം 

9 നീളം  
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 കുറ്റയാടൻ വീട്ടിൽ യപ്െമരാജ്ൻ 8എണ്ണം 

9 നീളം  

4എണ്ണം 

9നീളം  

 ഇടയേരി ബാലാമണി 7എണ്ണം 

9നീളം  

പവള്ളം കയറി 

നശിച്ച 

നിലയിൽ.  

 ഒതയയാത്ത് നാരായണി 21എണ്ണം 

9 നീളം  

21എണ്ണം 

9 നീളം  

 ഇടയച്ചരി സുകുമാരൻ 22 എണ്ണം 

16നീളം  

22എണ്ണം 

16നീളം  

 പചറുവാപ്മ്പത്ത ്ഭാർഗവി 24എണ്ണം 

10 നീളം  

24എണ്ണം 

10നീളം  

 കുറ്റയാടൻ ഞാൻ വീട്ടിൽ യേവി 21 എണ്ണം 

19 നീളം  

14 എണ്ണം 

196 നീളം  

 

 വിലയിര്ുത്തലുകള് 

 

•  മണ്്ണ സംരക്ഷണത്തിനു സഹായകരമായിട്ടുണ്്ട. 

•  ജ്ല സംരക്ഷണത്തിന് സഹായകരമായിട്ടുണ്്ട. 

•  സന്ധ്യ എന്ന യമറ്്റ നപ്റ യമൽയനാട്ടത്തിലാണ് പ്െവർത്തികൾ 

നടന്നിട്ടുള്ളത്. 

•  ഗീതാ എന്ന പതാഴിലാളിയുപട സഹായത്തിലാണ് സരർശനം 

നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. 

•  22 ആളുകളുപട െറമ്പിൽ ആയി പ്െവർത്തികൾ നടന്നിട്ടുണ്്ട. 

•  കുംഭത്തിപല സീത ഇടയച്ചരി ബാലാമണി എന്നവരുപട െറമ്പിൽ 

നടന്നിട്ടുള്ള പ്െവർത്തി പവള്ളംകയറി നശിച്ച നിലയിലായിരുന്നു. 

•  യകാടിയയരി നാരായണ ലക്ഷ്മി എന്നിവരുപട െറമ്പിൽ ആയി 31 

വൺ കയ്യാലകൾ െണിതത് ആയി കണ്ടു, സരർശന സമയത്ത് 6 

മണ്്ണ കയ്യാലകൾ മാപ്തയമ കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളൂ 

•  എം ബുക്കിൽ െറഞ്ഞ പ്െകാരമുള്ള എണ്ണത്തിൽ ഓ അളവിയലാ 

അല്ല മൺ കയ്യാലകൾ െണിതിട്ടുള്ളത് 

•  മാവില ബാലകൃഷ്ണൻ നമ്പയാരുപട െറമ്പിൽ െണിതിട്ടുള്ള മൺ 

കയ്യാലയിൽ പചമ്പു നട്ടതായി  കണ്ടു.  

•  കുറ്റയാടി വീട്ടിൽ യേവിയുപട െറമ്പിൽ (21 എണ്ണം, 19മീറ്റർ )399 മീറ്റർ 

കയ്യാല എം ബുക്കിൽ കാണാൻ സാധിച്ചു. സരർശന സമയത്ത്196 

മീറ്റർ കയ്യാപല കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളൂ. 

•  കൂടുതൽ മൺ ജകകാലുകളും നശിച്ച നിലയിലായിരുന്നു. 

 

4.LD/327385 തരിശ് ഭൂമി കൃഷിക്്ക അനുയയാജ്യമാക്കൽ -99/18-19 

 

എസ്റ്റിദമറ്്  തുക-95106 തെലവായ തുക-89148 

അവിേഗ്ദ്ധ തതാഴില് േിനം-321 കൂലി,വാടക -89148 

വിേഗ്ദ്ധ തതാഴില് േിനം-0 കൂലി,വാടക -0 

 ാധന വില - CIB ദബാര്ഡ്  തുക -0 

അളവുകള്:- 
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ഇനം എം.ബുക്്  ഗ്പകാര്ം ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്  

ഗ്പകാര്ം  

 കാട് തവ്ി 

തതളിക്ല് 

4966.00m² 

11515.00(rs) 

4966.00m² 

 നിലതമാര്ുക്ല് 744.90m² 

77682.15(rs) 

744.90m² 

സൗഹൃേ JLG 
64/14,64/16 

20മീ.നീളം,20മീ.വീതി,0.15 

മീ.ആഴ൦ 

22 മീ.നീളം, 

22മീ.വീതി,0.15 

മീ.ആഴ൦ 

കല്ലയതാട് 

യഗാൊലൻ 9/2 

15 മീ.നീള൦ 

,14മീ.വീതി,0.15 മീ.ആഴ൦ 

18.00മീ.വീതി, 

15മീ.വീതി,0.15മീ.ആഴ൦ 

ഹരിത JLG 
77/5,77/16 

14 മീ.നീള൦ ,10 

മീ.വീതി,0.20 വീതി 

14 മീ.നീള൦ ,10 

മീ.വീതി,0.20 വീതി 

ഒരുമ JLG 73/1 25മീ.നീള൦ 

,18മീ.വീതി,0.15 വീതി 

25മീ.നീള൦ 

,18മീ.വീതി,0.15വീതി 

 വിലയിര്ുത്തലുകള് 

• തരിശ് ഭൂമി കൃഷിക്്ക അനുയയാജ്യമക്കൻ സഹായിച്ചു 

• ജജ്വ കൃഷി രീതി യപ്ൊത്സാഹിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചു. 

• സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി പമച്ചപപ്പടുത്താൻ സാധിച്ചു. 

• ഗുണ നിലവാരമുള്ള പ്െവർത്തികൾ ആണ് കാണാൻ 

സാധിച്ചിട്ടുള്ളത്. 

• കാലാവസ്ഥക്്ക അനുയയാജ്യമായ കൃഷിരീതികൾ 

യപ്ൊത്സാഹിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചു,  

• വാഴ കൃഷി ഒടക്ക കാണാൻ സാധിച്ചു, പച്ചക്കറി കൃഷി ഒടക്ക വീണ്ടും 

ടചയ്തതായി കണ്ടൂ. 

• സ്ഥലം സപ്േർഷിക്കാൻ സഹായിച്ചത് സൗമി ടെയിംസ് എന്ന മാറ്റ് ആണ്. 

• 6 സ്ഥലങ്ങളിൽ 4സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചു. 

 

 

 

 

5.wc/323830 മൺ കയ്യാല നിർമ്മാണം കിയിലൂര് ഭാഗം  

എം.ബുക്് നമ്പര്-111/18-19 

 

എസ്റ്റിദമറ്്  തുക-131000 തെലവായ തുക-121404 

അവിേഗ്ദ്ധ തതാഴില് േിനം-326 കൂലി,വാടക -118404 

വിേഗ്ദ്ധ തതാഴില് േിനം- കൂലി,വാടക -0 

 ാധന വില - CIB ദബാര്ഡ്  തുക 3000 

അളവുകള്:- 

ഇനം എം.ബുക്്  ഗ്പകാര്ം(മീറ്ര് 

നീളം) 

ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്  

ഗ്പകാര്ം  

 മണ്്ണ നീക്കം 

പചയ്യൽ 

4021.00m² 

18295(rs) 

4021.00m² 

മൺ കയ്യാല 

നിർമ്മാണം 

814.252m² 
105917.90(rs) 

814.252m² 
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െുതുപ്പള്ളി 

വീട്ടിൽ 

ചപ്രമതി13/4 

22നീളം,0.45വീതി,0.45 

ആഴം 

22നീളം,0.45വീതി,0.45 

ആഴം 

ജമലപ്െവൻ 

നിഷാേ് 9/5 

20നീളം,0.45വീതി,0.45ആഴം 20നീളം,0.45വീതി,0.45ആഴം 

ൊലക്കുഴ 

സുബിൻ13/4 

22നീളം,0.45വീതി,0.45 

ആഴം 

22നീളം,0.45വീതി,0.45 

ആഴം 

കുന്നത്ത് 

കുഞ്ഞും 

ബിടുക്ക 

ശാത 76/20 

26നീളം,0.45വീതി,0.45 

ആഴം 

26നീളം,0.45വീതി,0.45 

ആഴം 

M P 

ജ്യപ്െകാശ് 
11/3 

24നീളം,0.45വീതി,0.45 

ആഴം 

24നീളം,0.45വീതി,0.45 

ആഴം 

ഓർക്കായട്ടരി 

യകാമളവല്ലി 
54/8 

30നീളം,0.45വീതി,0.45 

ആഴം 

30നീളം,0.45വീതി,0.45 

ആഴം 

ബാലൻ 

കല്ലായതാട് 

9/2 

23നീളം,0.45വീതി,0.45 

ആഴം 

23നീളം,0.45വീതി,0.45 

ആഴം 

ഓർക്കായട്ടരി 

യേവി അമ്മ 
19/6 

25നീളം,0.45വീതി,0.45 

ആഴം 

25നീളം,0.45വീതി,0.45 

ആഴം 

 

 വിലയിര്ുത്തലുകള് 

 

• ഗുണനിലവാരമുള്ള പ്െവർത്തികളാണ് കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത് 

• മണ്്ണ സംരക്ഷണത്തിനു സഹായകമായി  

• ജ്ലസംരക്ഷണത്തിന് സഹായകമായി 

•  കുന്നത്ത് കുഞ്ഞും ബിടുക്കാ ശാത76/20 എന്ന ആളുപട െറമ്പിപല 

മൺ കയ്യാല കാട്  

മൂടിയതിനാൽ അളക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. 

•  സൗമി പജ്യിംസ് എന്ന മാറ്റിന്പറ സാന്നിധയത്തിലാണ് 

സരർശനം നടത്തിയിട്ടുള്ളത് 

•  11 സ്ഥലങ്ങളിൽ 8 സ്ഥലം സരർശിച്ചു. 

 

 

 

6.wc/332954  പെരുമണ്്ണ വാർഡിൽ കുയിലൂർ ഭാഗത്ത് കല്ല ്കയ്യാല 

നിർമ്മാണം 

എ൦.ബുക്്ക .ന൦ :68/18-19 

 

എസ്റ്റിദമറ്്  തുക-108000 തെലവായ തുക-102396 

അവിേഗ്ദ്ധ തതാഴില് േിനം-371 കൂലി,വാടക -102396 

വിേഗ്ദ്ധ തതാഴില് േിനം-0 കൂലി,വാടക -0 

 ാധന വില -0 CIB ദബാര്ഡ്  തുക -0 
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അളവുകള്:- 

ഇനം എം.ബുക്്  

ഗ്പകാര്ം(നീളം,വീതി, 

ആഴം) 

ദ ാഷ്യല് 

ഓഡിറ്്റ 

പ്െകാരം 

(നീളം,വീതി 

,ആഴം) 

മണ്്ണ നീക്കം പചയ്യുക 51.52m³ 

10195.75 

51.52m³ 

10195.75 

കല്ല് കയ്യാല നിർമ്മാണം 716.00 m² 

92577.24 

716.00m² 

92577.24 

ചീത്ത യിൽ സയജ്ഷ ്410/2 5 എണ്ണം ( 15 മീറ്റർ 

നീളം,0. 35 മീറ്റർ 

വീതി,0.20 ആഴ൦) 

5 എണ്ണം ( 15 

മീറ്റർ 

നീളം,0. 35 

മീറ്റർ 

വീതി,0.20 

ആഴ൦) 

െറമ്പൻ വീട്ടിൽ യയശാേ247/0 6 എണ്ണം (23 മീറ്റർ 

നീളം) 

6 എണ്ണം (23 

മീറ്റർ നീളം) 

യശാഭന പകാവ്വൽ 395/0 6 എണ്ണം (23 മീറ്റർ 

നീളം) 

6 എണ്ണം (23 

മീറ്റർ നീളം) 

െുതിയെുരയിൽ 

ബാലകൃഷ്ണൻ ഭാരയ ലീല 397/3 

4 എണ്ണം (25 മീറ്റർ 

നീളം) 

4 എണ്ണം (25 

മീറ്റർ നീളം) 

 

 വിലയിര്ുത്തലുകള് 

•  ചീത്തയിൽ സയജ്ഷ ്410/2 എന്നിവരുപട െറമ്പിൽ കല്ല് കയ്യാല 

നിർമ്മാണം നടന്നതായി കാണാൻ സാധിച്ചില്ല. ഇവരുപട െറമ്പിൽ  

മണ്്ണ കയ്യാല നിർമ്മാണമാണ് നടന്നപതന്്ന യമറ്റും വീട്ടുടമയും 

സാക്ഷയപപ്പടുത്തി. 

• ഗുണനിലവാരത്തിൽ പ്െവർത്തി നടന്നിട്ടുണ്്ട. 

• പതാഴിലാളികളുപട സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി പമച്ചപപ്പടുത്താൻ 

സാധിച്ചു. 

• മണ്്ണ സംരക്ഷണത്തിനും ജ്ലസംരക്ഷണത്തിനും  

സഹായകരമായി 

 

 

7.wc/323245 മഴക്കുഴി നിർമ്മാണം പെരുമണ്്ണ ഭാഗം 

എ൦.ബുക്്ക .ന൦ :30/18-19 

 

എസ്റ്റിദമറ്്  തുക-160000 തെലവായ തുക-158664 

അവിേഗ്ദ്ധ തതാഴില് േിനം-564 കൂലി,വാടക -155664 

വിേഗ്ദ്ധ തതാഴില് േിനം-0 കൂലി,വാടക -0 

 ാധന വില -0 CIB ദബാര്ഡ്  തുക -3000 

അളവുകള്:- 

ഇനം എം.ബുക്്  

ഗ്പകാര്ം(മീറ്ര്നീളം) 

ദ ാഷ്യല് 

ഓഡിറ്്  

ഗ്പകാര്ം  
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 കാട് പവട്ടിത്തളിക്കുക 4135.00 m³ 

18814.25 

4135.00 m³ 

18814.25 

 മണ്്ണ നീക്കം പചയ്യുക 1033.875 m³ 

134486.46 

1033.875 m³ 

134486.46 

 പവള്ളുവ മുരളീധരൻ 259/0 80(2 മീറ്റർ,0.75 

വീതി,0.75 ആഴ൦) 

80(2 മീറ്റർ,0.75 

വീതി,0.75 

ആഴ൦) 

കുന്നിപല വളപ്പിൽ യയശാേ 

237/2 

54 54 

അരയാക്കണ്ടി ഷാജ്ി 261/3 83 83 

കുമ്പത്തി െത്മിനി 425/1 47 47 

കുമ്പത്തി സീത 391/0 35 35 

 പെരുംെയേി യമാഹനൻ 243/0 30 30 

കുറ്റയാടൻ വീട്ടിൽ യേവി 277/4 41 41 

ചീത്തയിൽ സയരാജ്ിനി 385/1 16 16 

കാപ്പാടൻ ചപ്രൻ 241/2 9 9 

കണ്ണയമ്പത്ത് കുഞ്ഞിരാമൻ 

344/5 

29 29 

ജമലപ്െവൻ റീന 279/6 88 88 

യകായട്ടരി നാരായണി 335/2 16 16 

 

 വിലയിര്ുത്തലുകള് 

•  ഗുണനിലവാര്മുള്ള മഴക്കുഴികൾ കാണാൻ  ാധിച്ചി്ുുണ്്ട 

•  മണ്്ണ  ംര്ക്ഷണത്തിനു  ഹായകര്മായി 

•  സന്ധ്യ യമറ്റിന് െകരം ഗീത എന്്ന െറഞ്ഞ യമറ്്റ ആണ് ജസറ്്റ 

സരർശനത്തിന് സഹായിച്ചത് 

• ജ്ല സംരക്ഷണത്തിനു സഹായകരമായി 

• പതാഴിലാളികളുപട സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി പമച്ചപപ്പടുത്താൻ 

സാധിച്ചു 

• യവനൽക്കാലത്ത് അടുത്തുള്ള കിണറുകളിൽ ജ്ലനിരപ്്പ 

ഉയർന്നതായി സമീെവാസികളിൽ നിന്്ന അറിയാൻ സാധിച്ചു. 

• സി ഐ ബി യബാർഡ് കാണാൻ സാധിച്ചില്ല  

 

8.wc/323246 മഴക്കുഴി നിർമ്മാണം കുയിലൂർ ഭാഗം 

എ൦.ബുക്്ക.ന൦:26/18-19 

 

എസ്റ്റിദമറ്്  തുക-160000 തെലവായ തുക-151488 

അവിേഗ്ദ്ധ തതാഴില് േിനം-538 കൂലി,വാടക -148488 

വിേഗ്ദ്ധ തതാഴില് േിനം-0 കൂലി,വാടക -0 

 ാധന വില -0 CIB ദബാര്ഡ്  തുക -3000 

അളവുകള്:- 

ഇനം എം.ബുക്്  

ഗ്പകാര്ം 

ദ ാഷ്യല് 

ഓഡിറ്്  

ഗ്പകാര്ം  

 കാടുതവ്ി തതളിക്ല് 3978.00m² 

18099.90 

3978.00m² 

18099.90 
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മഴക്കുഴി നിർമ്മാണം 1028.25 m³ 

133754.76 

1028.25 m³ 

133754.76 

അരയാക്കണ്ടി യയശാേ 411/4 52 എണ്ണം 

(2മീറ്റർ 

നീളം, 0.75 

വീതി, 0.75 

ആഴ൦) 

52 എണ്ണം 

(2മീറ്റർ നീളം, 

0.75 വീതി, 0.75 

ആഴ൦) 

കുന്നത്ത് കുഞ്ഞും െിടുക്ക 

ബാലകൃഷ്ണൻ 77/6 

 47 47 

രായജ്ശവരി മരിരം യവണുയഗാൊലൻ 

75/5 

65 65 

പകായിറ്റി സയരാജ്ിനിയമ്മ 46/4 40 40 

പക ആർ സുയമഷ് 74/4 48 48 

അരയാക്കണ്ടി മയനാജ്് റീന 9/6 21 21 

െുതുപ്പള്ളി വീട്ടിൽ പകാച്ചു കൃഷ്ണൻ 

12/7 

54 54 

 

 

 വിലയിര്ുത്തലുകള് 

•  ഗുണനിലവാരമുള്ള പ്െവർത്തികൾ ആണ് കാണാൻ 

 ാധിച്ചി്ുള്ളത് 

•  മണ്്ണ  ംര്ക്ഷണം ജല ംര്ക്ഷണം എന്നിവയ്ക്്ക സഹായകരമായി  

• സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി പമച്ചപപ്പടുത്താൻ സാധിച്ചു  

• 15 പ്െവർത്തി സ്ഥലങ്ങളിൽ 7 പ്െവർത്തി സ്ഥലങ്ങളാണ് 

സരർശിച്ചിട്ടുള്ളത്. 

• യമറ്്റ പസൗമി യചച്ചിയാണ് പ്െവർത്തി സ്ഥലങ്ങൾ സരർശനത്തിന് 

സഹായിച്ചിട്ടുള്ളത് 

• സി ഐ ബി യബാർഡ്  സരർശന യവളയിൽ കാണാൻ സാധിച്ചില്ല  

 

വിലയിര്ുത്തലുകള്- 

1. പഞ്ചായത്തില്  ൂക്ഷിദക്ണ്ട ര്ജിസ്റ്ററുകള് 

s.

n

o 

ര്ജിസ്റ്റര് ദപര് ് പര്ി

ദശാധ

നയ്ക്് 

ലഭയത 

കാലാനു ൃതമായ 

വിവര്ങ്ങളുതട 

സ്ഥിതി. 

1 ര്ജിസ്റ്റര് for ദജാബ് കാര്ഡ് 

അപ്ലിദക്ഷ്ൻ, ദജാബ് കാര്ഡ് 

ര്ജിസ്റ്റദറഷ്ൻ, ദജാബകാര്ഡ് 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 
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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    വാർഡിപല സാമൂഹയ െരിയശാധനയ്ക്്ക വിയധയമാക്കിയ 

പ്െവൃത്തികളുപട ആക്ഷൻ പ്ലാനിപല വിവരങ്ങൾ. 

 

s.no പ്െവൃത്തിയുപട യെര ് ആക്ഷൻ 

പ്ലാൻ 

പ്കമനമ്പ

ർ 

1  തരിശുഭൂമി കൃഷിക്കനുയയാജ്യം ആക്കൽ പെരുമണ്ണ 

ഭാഗം LD/327381 

399 

2   പെരുമണ്ണ വാർഡിൽ പെരുമണ്ണ ഭാഗത്ത് കല്ല് കയ്യാല 

നിർമ്മാണം WC/332953 

397 

3  വാർഡ് 12 പലമൺ കയ്യാല നിർമ്മാണം 395 

4  മഴക്കുഴി നിർമ്മാണം കുയിലൂർ ഭാഗം wc/323246 410 

5 മഴക്കുഴി നിർമ്മാണം ടപരുമണ്ണ് ഭാഗം wc/323245 409 

6 കുയിലൂർ ഭാഗത്ത് കലല് കയ്യാല നിർമ്മാണംwc/332954 397 

7 തരിശുഭൂമി കൃഷിക്കനുപ്യാെയം ആക്കൽ  LD/327385 400 

8 മണ്ണ് കയ്യാല നിർമ്മാണം കുയിലൂർ ഭാഗം wc/323830 395 

 

 

3.      പര്ിദശാധിച്ച  (11) യളുകളില് വാര്ഷ്ിക മാസ്റ്റര്  ര്ക്ുലര് 

ഗ്പകാര്ം  ൂക്ഷിച്ചി്ുള്ള ദര്ഖകളുതട വിവര്ങ്ങള്- 

 സരഖേള് ലഭയമോയ 

ഫയലുേളു

തട എണ്ണീം 

1 േവർ സപജറ 8 

2 തചക്കറ ലിസ്റ്ററ 2 
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3 ആക്ഷന് പ്ലോന് സേോപ്ി  8 

4 എസ്റ്റിസമറ്റ സേോപ്ി 8 

5  ോസങ്ക ിേ അനുമ ി സരഖ 8 

6 ഭരണോനുമ ി സരഖ 8 

7  ീംസയോജി  പദ്ധ ി വിവരങ്ങള് 0 

8  ത ോഴില് അസപക്ഷേള് 7 

9 വർക്കറ  അസലോസക്കഷ്ന് സരഖ  4 

10 മസ്റ്റർ സറോള്  28(8) 

11 തമഷ്ർതമനററ്റ  ബുക്കറ  8 

12 തമറ്ിരിയല് വോങ്ങല്   രുമോനീം സേോപ്ി  0 

13 സവജറ  ലിസ്റ്ററ  8 

14 ഫണ്ടറ ഗ്ടോനറ ർ ഓർഡർ സേോപ്ി(FTO) 0 

15 തമറ്ിരിയല്ബില്,വൌചർ 0 

16 പോട്ടക്കരോർ,ര   ുേള് 114 

17 3 ഘട്ടങ്ങളിതല സഫോസട്ടോേള്  4 

18 ഗ്പവൃത്തി പൂർത്ത േരണ  ോക്ഷയപഗ് ീം. 8 

19 മസ്റ്റർ സറോള് മൂതമനറററ സ്ലിപറ  0 

20 ജിസയോ ടോഗ്ടറ സഫോസട്ടോ 0 

21 സ ോഷ്യല് ഓഡിറ്റ  റിസപ്ോർട്ടറ   0 

22 സ റ്റ ഡയറി 8 

 22.a. പദ്ധ ി ആരീംഭ മ റ്ിീംഗറ  8 

 22.b.VMC റിസപ്ോർട്ടറ 

അീംഗങ്ങള്: 

രെസന്ന 

സി 

(തമമ്പർ ),  

ലത 

പ്മാഹന

ൻ,ദിപ്നശ

നൻ k 

k,ദിലീെ് 

കുമാർ,െ

ങ്കജാക്ഷി 

k,നളിനി 
m k. 

 

 22.c. ന്ദർശേ േുറിപ്ുേള് 

 ന്ദർശേർ: 

 

നോരോയ

ണന് 

(ഓവർ 

 ിയർ ) 

 

 

2. പര്ിദശാധനയ്ക്് വിദധയമാക്ിയ ഗ്പവൃത്തികളുതട മസ്റ്റര് 

ദറാള് വിലയിര്ുത്തലുകള്. 

 

വര്ക്്  ദകാഡ് : LD/327381 
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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  

7699 149 41124 ഉണ്്ട  ഇല്ല  ഇല്ല  

7698 167 46092 ഉണ്്ട  ഇല്ല  Kl/02-002-006-012/94  െി  വി 

യയശാേ    

Kk/02-002-006-012/95 ലത 

യമാഹൻ എന്നിവരുപട  

23/1/19 ൻ ഉള്ള ഒപ്്പ മാപ്തം 

കറുത്ത മഷി പകാണ്്ട 

ഇട്ടിരിക്കുന്നു.  

 

വര്ക്്  ദകാഡ് : wc/332953 

8462 197 54372 ഉണ്്ട  ഇല്ല  ഇല്ല  

8463 219 60444 ഉണ്്ട   ഇല്ല  ഇല്ല  

 

വര്ക്്  ദകാഡ് : wc/323827 

6144 226 62376 ഉണ്്ട  ഇല്ല  ഇല്ല  

6143 225 62100 ഉണ്്ട  ഇല്ല  ഇല്ല  

 

വര്ക്്  ദകാഡ് : LD/327385 

8649 34 9384 ഉണ്്ട ഇല്ല ഇല്ല 

7720 57 15732 ഉണ്്ട ഇല്ല ഇല്ല 

6841 88 24288 ഉണ്്ട ഇല്ല ഇല്ല 

6840 76 20976 ഉണ്്ട ഇല്ല ഇല്ല 

7721 68 18768 ഉണ്്ട ഇല്ല ഇല്ല 

 

വര്ക്്  ദകാഡ് : WC/323830  

 

6017 124 34224 ഉണ്്ട ഇല്ല ഇല്ല 

6016 104 28704 ഉണ്്ട ഇല്ല ഇല്ല 

5220 98 27048 ഉണ്്ട ഇല്ല ഇല്ല 

5221 103 28428 ഉണ്്ട ഇല്ല ഇല്ല 

 

 

വര്ക്്  ദകാഡ് :wc/332954 

 

10060 139 38364 ഉണ്്ട ഇല്ല ഇല്ല 

10061 78 21528 ഉണ്്ട ഇല്ല ഇല്ല 

9274 65 17940 ഉണ്്ട ഇല്ല ഇല്ല 

9275 89 24564 ഉണ്്ട ഇല്ല ഇല്ല 
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വര്ക്്  ദകാഡ് : wc/323245 

 

4628 228 62928  ഉണ്്ട ഇല്ല ഇല്ല 

4629 81 22356 ഉണ്്ട ഇല്ല ഇല്ല 

2658 255 70380 ഉണ്്ട ഇല്ല ഇല്ല 

 

വര്ക്്  ദകാഡ് :  WC/323246 

4360 86 23736 ഉണ്്ട ഇല്ല ഇല്ല 

4361 82 22632 ഉണ്്ട ഇല്ല ഇല്ല 

3374 108 29808 ഉണ്്ട ഇല്ല ഇല്ല 

2722 60 16560 ഉണ്്ട ഇല

ു്ല 

ഇല്ല 

2723 98 27048 ഉണ്്ട ഇല്ല ഇല്ല 

3373 104 28704 ഉണ്്ട ഇല്ല ഇല്ല 

 

 

 

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 

 ഗ്പവൃത്തി എസ്ടിതമറ്്  

തുക 

എം.ബുക്് 

തുക 

ഗ്പവൃത്തി 

സ്ഥലത്ത്  

  വാർഡ് 12 പല മൺ 

കയ്യാല നിർമ്മാണം 
WC/323827 

 

3000 3000 സ്ഥോപിചിട്ടില്ല 

 വാർഡ് 12 മൺ കയ്യാല 

നിർമ്മാണം കുയിലൂർ 

ഭാഗം wc/323830 

3000 3000 സ്ഥോപിചിട്ടില്ല 

 wc/323245മഴക്കുഴി 

നിർമ്മാണം പെരുമണ്്ണ 

ഭാഗം 

 

3000 3000 സ്ഥോപിചിട്ടില്ല 

  wc/323246 മഴക്കുഴി 

നിർമ്മാണം കുയിലൂർ 

ഭാഗം 

3000 3000 സ്ഥോപിചിട്ടില്ല 

 

. 

 

അവകാശാധിഷ്ടിതനിര്ീക്ഷണങ്ങള് 

അവേോശങ്ങള് ലഭയ  വിലയിരുത്തല് 

അസപക്ഷിചറ  15 േിവ ത്തിനേീം 

 ൌജനയമോയി ത ോഴില് േോർഡറ  ലഭിക്കല് 

ഇല്ല സഫോസട്ടോയറക്കറ  ുേ 

തചലവോേുന്നു. 
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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 

 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 

പതാഴിലാളികൾക്കും  

നിലവില് അടിസ്ഥോന 

 ൌേരയങ്ങള് ഒന്നുീം ലഭയമല്ല. 

 മയ ബന്ധി മോയി പരോ ി പരിഹോരീം ഉണ്ടറ പരോ ിതപ്ട്ടിട്ടില്ല. 

ചിേില് ോ  ഹോയീം ഉണ്ടറ ആവശയമോയി വന്നിട്ടില്ല. 

സ ോഷ്യല് ഓഡിറ്റ  നടത്തുവോന് 

അവേോശീം  

ഉണ്ടറ സരിത, ഗീത, സൗമി പജയിംസ്  

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; 
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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.  

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 
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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 . 

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 



23 
 

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  

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 ൺ 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-  
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 ോ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 

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.കൺവര്ജൻ ്  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 
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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 

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 
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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. 

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 



27 
 

 ോധിക്കുന്ന ര  ിയിലോണറ  ഈ സരഖയിതല വിവരങ്ങള് 

ഗ്േമ േരിചിട്ടുള്ള റ. 

20.ജിദയാടാതെട് ദ ാദ്ാ. 

BHUVAN ആപ്ലിസക്കഷ്ന് ഉപസയോഗിചറ ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളുതട അക്ഷോീംശീം 

സരഖോീംശീം എന്നിവ സരഖതപ്ടുത്തിതക്കോണ്ടുള്ള സഫോസട്ടോേള് ഓസരോ 

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 . 
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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. 

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. 
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• 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. 

• 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.അളവുകൾ കൃതയമായി 

െറഞ്ഞ് പകാടുക്കാൻ നിർവഹണ ഏജൻസിയിൽ നിന്്ന രശദ്ധിക്കണം. 

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.  

• ജനേ യ എസ്റ്റിസമറ്റ  ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളില് ലഭയമോക്കുേ. 

 ിറ്ി ണ് ഇന്ഫർസമഷ്ന് സബോർഡറ  ഓസരോ ഗ്പവൃത്തിയുീം 

ആരീംഭിക്കുന്ന ിനറ മുമ്പറ  തന്ന സ്ഥോപിക്കുേ 


