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മഹാത്മാ ഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ ത ാഴിലുറപ്പ് 

പദ്ധ ി 

ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്  കരട് റിദപ്പാര്ട്്  

വാര്ടഡ് -13(പള്ള്യ0) 

 ിതെദേരി ഗ്ഗാമപഞ്ചായത്ത്- 

ഇരി്ി ദലാക്് - 

കണ്ണൂര്ട ജിെ . 

ഗ്ഗാമ ഭ  ീയ്യ ി: 30/11/2019 

 മയം : 3.30 

സ്ഥലം:  ലചങ്ങാട് ഗ്ഗാമീണ വായനശാല  

 

                                                                                   യ്യാറാക്ിയ ് , 

                                                                                സ ോഷ്യല് ഓഡിറ്റ  ട ീം,  

മഞറജുഷ്. കെ, ആതിര മന ഷ്ൻ. ടി. പി  

ഇരിട്ടി സലോക്റ  

മഹോത്മോഗോന്ധി സേശ യ ഗ്ഗോമ ണ കതോഴിലുറപ്റ  നിയമീം – 

സ ോഷ്യല് ഓഡിറ്റ  ക ോസ റ്ി സെരളീം. 
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ആമുഖം 

         2005  പ്തീംബര് 5 നറ നിലവില് വന്ന ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ ത ാഴിലുറപ്പ ്

നിയമം അടിസ്ഥോനമോക്ിയോണറ മഹോത്മോ ഗോന്ധി സേശ യ ഗ്ഗോമ ണ 

കതോഴിലുറപ്റ പദ്ധതി ഭോരതത്തികല ഗ്ഗോമ ണ സമഖലയില് നടപ്ിലോക്ി 

വരുന്നതറ.ഗ്ഗോമ ണ സമഘലയികല െുടുീംബങ്ങള്ക്ക്റ 100 േിവ ീം അവിേഗറദ്ധ 

െോയിെ കതോഴില് ഉറപ്ു നല്െുെയുീം, അതിലൂകട ഗ്ഗോമ ണ ജനതയുകട 

ഉന്നമനീം, േോരിഗ്േയ ലഘൂെരണീം, ഗ്ഗോമ ണ അടിസ്ഥോന  ൗെരയീംവിെ നീം, 

പരിസ്ഥിതി  ീംരക്ഷണീം,  റഗ്ത  ശോക്ത െരണീം എന്നിവ ലെറ ഷ്യീം 

കവക്ുന്നു. 

        കതോഴിലുറപ്റ  പദ്ധതി ഗ്പെോരീം നടപ്ിലോക്ുന്ന മുഴുവൻ ഗ്പവൃത്തിെളുീം  6 

മോ  െോലയളവിനുള്ളില് നിര്ബന്ധമോയുീം ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്  അഥവോ 

 ോമൂഹയ പരിസശോധന നടത്തണകമന്നറ സേശ യ ഗ്ഗോമ ണ കതോഴിലുറപ്റ 

നിയമത്തികല 17(2)-വെുപ്ില് നിഷ്കര്ഷ്ിക്ുന്നു. പദ്ധതി നടത്തിപ്ില് 

 ുതോരയതയുീം  ോമൂഹയ ഉത്തരവോേിത്തവുീം ഉറപ്ുവരുത്തി പദ്ധതി  

കമച്ചകപ്ട്ട ര തിയില് നടപ്ിലോക്ുെയോണറ ലെറ ഷ്യീം. നടപ്ിലോക്ിയ ഓസരോ 

ഗ്പവൃത്തിെളുീം,പദ്ധതി നിര്വഹണവുീം,കതോഴിലോളിെള്ക്ക്റ ലഭിസക്ണ്ട 

അവെോശങ്ങളുീം  ോമൂഹയ പങ്കോളിത്തസത്തോകട വിലയിരുത്തുെയുീം 

ഇതിനറകറ അടിസ്ഥോനത്തില്  സ ോഷ്യല് ഓഡിറ്റ  റിസപ്ോര്ട്ടറ തയ്യോറോക്ുെയുീം 

കെയ്യുന്നു, തുടര്ന്നറ ഗ്പസതയെ ഗ്ഗോമ ഭ   വിളിച്ചു സെര്ത്തറ   ഓഡിറ്റ    റിസപ്ോര്ട്ടറ 

അവതരിപ്ിക്ുെയുീം റിസപ്ോര്ട്ടിസേല് െര്ച്ചകെയ്തു പദ്ധതി കമച്ചകപ്ടുത്തു 

ന്നതിനറ ആവശയമോയ തുടര്നടപടിെള്ക് നിര്സേശിക്ുെയുീം നടപ്ിലോക്ു 

െയുീം കെസയ്യണ്ടതുണ്ടറ. 

വോര്ഡികല 2018-19  ോമ്പത്ത െ വര്ഷ്ത്തികല ഒെറസടോബര് മുതല് മോര്ച്ചറ 

വകരയുള്ള െോലയളവില് നടപ്ിലോക്ിയ  ഗ്പവൃത്തിെളുീം പദ്ധതി 

നിര്വഹണവുമോയി ബന്ധകപ്ട്ട ഇടകപടലുെളുമോണറ സ ോഷ്യല് ഓഡിറ്ിനു 

വിസധയമോക്ിയിട്ടു ള്ളതറ. ഇതിനറകറ ഭോഗമോയി പഞ്ചോയത്തറ ഓഫ  ില് 

നിന്നുീം ഗ്പവൃത്തി ഫയലുെളുകട പരിസശോധന, രജിസ്റ്റര് പരിസശോധന, 

വോര്ഡികല വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലോയി നടപ്ി ലോക്ിയ ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങള്ക് 

 ന്ദര്ശിച്ചറ വിലയിരുത്തല്, പദ്ധതി ഗുണസഭോക്തോക്ള്ക്, വോര്ഡികല വിവിധ 

സമഖലയില് ഗ്പവര്ത്തിക്ുന്നവര് കതോഴിലുറപ്റ  കതോഴിലോളിെള്ക് എന്നിവരു 

മോയുള്ള അഭിമുഖീം  എന്നിവയുകട അടിസ്ഥോനത്തിലോണറ സ ോഷ്യല് ഓഡിറ്റ  

െരടറ   റിസപ്ോര്ട്ടറ തയ്യോറോക്ിയിട്ടുള്ളതറ. 

വോര്ഡിനറകറ വിെ നത്തിനുീം,  മൂഹത്തിനുീം പരിസ്ഥിതിക്ുീം 

ഗുണെരമോയ ര തിയിലുീം പദ്ധതിയുകട  നല്ലവശങ്ങള്ക് 

നിലനിര്ത്തികക്ോണ്ടുീം സപോരോയ്മെള്ക് പരിഹരിച്ചുകെോണ്ടുീം മഹോത്മോഗോന്ധി 

സേശ യ ഗ്ഗോമ ണ കതോഴിലുറപ്റ പദ്ധതി കമച്ചകപ്ട്ട ര തിയില് 

നടപ്ിലോക്ുന്നതിനറ ഈ റിസപ്ോര്ട്ടറ   ഹോയെമോവകട്ട എന്നറ ഗ്പതയോശിച്ചു 

കെോണ്ടറ ഗ്ഗോമ ഭയുകട െര്ച്ചയറക്ുീം അീംഗ െോരത്തിനുമോയി  മര്പ്ിക്ുന്നു. 
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ഗ്ഗാമ പഞ്ചായത്ത ്

അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങള് 

ജില്ല  : െണ്ണൂര്      

സലോക്റ : ഇരിട്ടി    

വോര്ഡുെള്ക്  :  13 

വിസ്തൃ തി  : 25.45 െ.െി.മ .  

ത ാഴിലുറപ്പ് അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങള് 2018-19 

 

  പഞ്ചോയത്തറ വോര്ഡറ 13(പള്ളയo) 

ആകെ കതോഴില് െോര്ഡുെള്ക് 2762 212 

ആകെ കതോഴിലോളിെള്ക്  1417 103 

SC കതോഴില് െോര്ഡുെള്ക് 29 ഇല്ല  

SC കതോഴിലോളിെള്ക് 6 ഇല്ല  

ST കതോഴില് െോര്ഡുെള്ക് 76 ഇല്ല  

ST കതോഴിലോളിെള്ക് 46 ഇല്ല  

 

തപാ ു വിലയിരുത്തലുകള് 

• വോര്ഡികല െുടുീംബങ്ങള്ക്ക്റ ജ വിത മോര്ഗീം കമച്ചകപ്ടുത്തോൻ 

 ോധിച്ചു. 

• േോരിഗ്േയ ലഘൂെരണീം,  റഗ്ത  ശോക്ത െരണീം എന്നിവ  ോധയമോയി. 

• പരിസ്ഥിതി  ീംരക്ഷണ ഗ്പവൃത്തിെള്ക് ഏകറ്ടുത്തറ  നടപ്ിലോക്ുന്നു. 

• മണ്ണറ ജല  ീംരക്ഷണ ഗ്പവൃത്തിെള്ക്ക്റ മുൻഗണന നല്െുന്നു. 

• വയക്തിഗതവുീം കപോതു ആസ്തിെളുീം  ൃഷ്റട്ടിക്കപ്ട്ടിട്ടുണ്ടറ. 

• െുടികവള്ള ക്ഷോമീം ലഘൂെരിക്ോൻ പദ്ധതികെോണ്ടറ  ോധയമോയി. 

• കതോഴിലോളിെളുകട അവെോശങ്ങള്ക്  ീംരക്ഷിക്കപ്ടുന്നു  

• പരിസശോധിച്ച ഗ്പവൃത്തിെളുകട അളവുമോയി ബന്ധകപ്ട്ട െൃതയമോയ  

വിവരങ്ങള്ക്  എീം.ബുക്ില് െോണോൻ  ോധിച്ചു 

• നടപ്ിലോക്ിയ പദ്ധതിെള്ക്ക്റ  ിറ്ി ണ് ഇൻഫര്സമഷ്ൻ സബോര്ഡറ  

സ്ഥോപിച്ചിട്ടുണ്ടറ 

• വോര്ഡികല ആക്ഷൻ പ്ലോനില് ഉള്ക്കപ്ട്ട ഗ്പവൃത്തിെള്ക് ആണറ  

നടപ്ിലോക്ിയിട്ടുള്ളതറ. 

• വോര്ഷ്ിെ മോസ്റ്റര്  ര്ക്ുലര് ഗ്പെോരമുള്ള സരഖെള്ക് െൃതയമോയി 

ഫയലില്  ൂക്ഷിക്ുന്നില്ല. 

• രജിസ്റ്ററുെള്ക് െോലോനു ൃതമോയി വിവരങ്ങള്ക് സെര്ത്തറ 

 ൂക്ഷിക്ുന്നുണ്ടറ 
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• പദ്ധതി ആരീംഭ മ റ്ിീംഗറ നടത്തി ഏകറ്ടുക്ുന്ന ഗ്പവൃത്തിെളുകട 

വിശേോീംശങ്ങള്ക് കതോഴിലോളിെകള അറിയിക്ോറുണ്ടറ  

•  ജോഗ്ഗതോ സമലറസനോട്ട  മിതി ഇടകപടലുെള്ക് നടത്തുന്നുണ്ടറ 

ഓഡിറ്്  തചയ്ത  ഗ്പവൃത്തികള്. 

1. വര്ടക്്  ദകാഡ് : FP/307641 

ദപര്: കാര്ടദക്ാട് പന്ന്യദയാടൻ മുക്് ദറാഡ് നീര്ടച്ചാല് 

നവീകരണം  

 

 

എം.ബുക്് നമ്പര്ട-141/18-19 

എസ്റ്റിസമറ്റ  തുെ-300000 കെലവോയ തുെ-294907 

അവിേഗറദ്ധ കതോഴില് േിനീം-1067 െൂലി,വോടെ -289157, 2750.50 

വിേഗറദ്ധ കതോഴില് േിനീം- െൂലി,വോടെ - 

അളവുകള്:- 

െോടറ കവട്ടികതളിക്ല് എീം.ബുക്റ  ഗ്പെോരീം സ ോഷ്യല് ഓഡിറ്റ  ഗ്പെോരീം 

സ്ഥലീം ഉടമെള്ക്: എണ്ണീം ന ളീം വ തി ഉയരീം എണ്ണീം ന ളീം വ തി ഉയരീം 

സറോഡറ  4 4.00 5.00  4 40.0 5.o  

 2 31.2

0 

5.00  2 31.2

0 

5.oo  

 1 37.6

0 

5.00  1 37.6

0 

5.00  

 2 50.0

0 

5.00  2 50.0

0 

5.00  

 1 7.00 5.00  1 7.00 5.00  

 1 158.

00 

5.00  1 158.

00 

5.00  

 

 

 

മസ്റ്റര് സറോള്ക് 

നമ്പര് 

കതോഴില് 

േിനീം 

സവതനീം(വോട

െ ഉള്ക്പ്കട) 

സലോക്റ 

  ല്,ഒപ്റ  

പഞ്ചോയത്തറ 

  ല്,ഒപ്റ  

തിരുത്തലുെള്ക് 

18084 42 12581 ഉണ്ട്  ഉണ്ട്  ഇെ  

18085 47 12847 ഉണ്ട്  ഉണ്ട്  ഇെ  

18086 44 12034 ഉണ്ട്  ഉണ്ട്  ഇെ  

18087 39 10659 ഉണ്ട്  ഉണ്ട്  ഇെ  

18088 42 11496 ഉണ്ട ് ഉണ്ട്  ഉണ്ട് ദടാ്ല് 

അറ്ൻഡൻ ് 

തവ്ി  ിരിത്തി 

യിരിക്ുന്ന്ു  1 

18089 47 12854.50 ഉണ്ട്  ഉണ്ട്  ഇെ  
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18090 51 13948.50  ഉണ്ട്  ഉണ്ട്  ഇെ  

18091 59 13675 ഉണ്ട്  ഉണ്ട്  ഇെ  

18092 45 12307.50  ഉണ്ട്  ഉണ്ട്  ഇെ  

18093 41 11221 ഉണ്ട്  ഉണ്ട്  ഇെ  

20716 53 14506 ഉണ്ട്  ഉണ്ട്  ഉണ്ട് ദടാ്ല് 

കയാഷ്് 

തപയ്തമന്റ്1 

20717 53 14522.50 ഉണ്ട്  ഉണ്ട്   ഉണ്ട് ദടാ്ല് 

കയാഷ്് 

തപയ്തമന്റ് 4 

ദടാ്ല് 

ഷ്ാറിപ്പണിങ് 

ചാര്ടജ് 2 

20718 69 18882 ഉണ്ട്  ഉണ്ട്  ഉണ്ട് ദടാ്ല് 

കയാഷ്് 

തപയ്തമന്റ് 1,  

ദടാ്ല് 

ഷ്ാര്ടതപനിങ് 1. 

20719 44 12037 ഉണ്ട്  ഉണ്ട്  ഉണ്ട്, ദടാ്ല് 

കയാഷ്് 

ദപയ് തമന്റ്, 

ദടാ്ല് 

ഷ്ാര്ടപ്പണിനിങ് 1 

20720 61 16666 ഉണ്ട്  ഉണ്ട്  ദടാ്ല് കയാഷ്് 

ദപയ് തമന്റ് 

തവ്ി  ിരുത്തി. 

2 

20721 14 3829 ഉണ്ട്  ഉണ്ട്  ഉണ്ട്, ദടാ്ല് 

കയാഷ്് 

ദപയ് തമന്റ്. 1 

20722 45 12318 ഉണ്ട്  ഉണ്ട്  ഇെ  

20723 46 12591.50 ഉണ്ട്  ഉണ്ട്  ഇെ  

20724 54 14769 ഉണ്ട്  ഉണ്ട്  ഇെ  

20725 43 11771 ഉണ്ട്  ഉണ്ട്  ഉണ്ട്, ദടാ്ല് 

കയാഷ്് 

ദപയ് തമന്റ്,2 

ഷ്ാര്ടപ്പണിങ് 

ചാര്ടജ് 1 

20726 47 12854 ഉണ്ട്  ഉണ്ട്  ഇെ  

20727 14 3839.50 ഉണ്ട്  ഉണ്ട്  ഇെ  

20728 14 3829 ഉണ്ട്  ഉണ്ട്  ഇെ  

20729 14 3832 ഉണ്ട്  ഉണ്ട്  ഇെ  

20730 16 4376 ഉണ്ട്  ഉണ്ട്  ഇെ  

20731 12 3282 ഉണ്ട്  ഉണ്ട്  ഇെ  

20732 14 3829 ഉണ്ട്  ഉണ്ട്  ഇെ  

20733 2 550 ഉണ്ട്  ഉണ്ട്  ഇെ  
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 ിറ്ി ണ് ഇൻഫര്ടദമഷ്ൻ ദബാര്ടഡ്  

എ ്റിദമറ്്  ുക എം.ബുക്്  ഗ്പകാരം ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലം  

എസ്റ്റിദമറ്് ഇെ  3000 കാര്ടദകാഡ് 

വിലയിരുത്തലുകള്- 

• ദറാഡില് ഇരുവശത്തും നീര്ടച്ചാല് കാണാൻ  ാധിച്ചു. 

• കാടു കയറിയ നിലയില് ആയിരുന്ന്ു.  

• കൃ യം ആയ അളവില് ഗ്പവര്ടത്തി നടന്ന്ി്്ഉണ്ട്  

•  ിറ്ി  ണ് ഇൻഫര്ടദമഷ്ൻ ദബാര്ടഡ് കാണാൻ  ാധിച്ചു.  

 

2.  വര്ടക്്  ദകാഡ് : LD/331944 

ദപര്:  പള്ള്യoദഗ്പദേശ ്   രിശുഭൂമി കൃഷ്ിദയാഗയമാക്ല്   

എം.ബുക്് നമ്പര്ട-172/18-19 

എസ്റ്റിസമറ്റ  തുെ-150000 കെലവോയ തുെ-145248 

അവിേഗറദ്ധ കതോഴില് േിനീം- െൂലി,വോടെ -141191, 1237 

വിേഗറദ്ധ കതോഴില് േിനീം- െൂലി,വോടെ - 

അളവുകള്:- 

െോടറ കവട്ടികതളിക്ല് എീം.ബുക്റ  ഗ്പെോരീം സ ോഷ്യല് ഓഡിറ്റ  ഗ്പെോരീം 

സ്ഥലീം ഉടമെള്ക്: എണ്ണീം ന ളീം വ തി ഉയരീം എണ്ണീം ന ളീം വ തി ഉയരീം 

െുറുസങ്ങോടൻപളളയീം

രോഘവൻ  

1 11.3

0 

8.70  1 11.3

0 

8.70  

െുറുസങ്ങോടൻ 

ആശലത  

1 10.2

0 

8.20  1 10.2

0 

8.20  

മുരിെോലി രോജൻ  1 10.2

0 

5.30  1 10.2

0 

5.30  

െുണ്ടുള്ള പറമ്പത്തറ 

 സതോഷ്റ   

1 11.2

0 

10.50  1 11.2

0 

10.50  

െുറുസങ്ങോടൻ 

സരോഹിണി  

1 12.3

0 

10.00  1 12.3

0 

10.00  

പുതിയവ ട്ടില് 

െോര്തയോന  

 

 

 

1 9.25 8.30  1 9.25 8.30  

ലക്ഷ്മി അമ്മ  1 10.5

0 

7.30  1 10.5

0 

7.30  

ല ല  1 12.3

0 

8.70  1 12.3

0 

8.70  
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 ുനില്െുമോര് 

സഗോപോലൻ  

1 10.2

0 

7.20  1 10.2

0 

7.20  

െുന്നസമല് െുമ്പ  1 9.30 8.20  1 9.30 8.20  

െുണ്ടറള്ള പറമ്പത്തറ 

േോസമോേരൻ  

1 10.5

0 

5.20  1 10.5

0 

5.20  

കെെിസയോടൻ 

സേവെി  

2 21.2

0 

25.20  2 21.2

0 

25.20  

സമലോഡൻ നന്ദിനി 

അമ്മ  

1 15.3

0 

14.25  1 15.3

0 

14.25  

ഇടവലതു 

െുറുസങ്ങോടൻ 

ഗീംഗോധരൻ നോയര്  

1 13.5

0 

12.60  1 13.5

0 

12.60  

കെക്ിസയോടറൻ 

മോധവി  

2 21.5

0 

20.30  2 21.5

0 

20.30  

െുഞ്ഞുവ ട്ടില് 

െര്ത്തോനി  

1 9.50 8.30  1 9.50 8.30  

 

 

ഏര്തറ വര്ക്റ   എീം.ബുക്റ  ഗ്പെോരീം സ ോഷ്യല് ഓഡിറ്റ  ഗ്പെോരീം 

സ്ഥലീം ഉടമെള്ക്: എണ്ണീം ന ളീം വ തി ഉയരീം എണ്ണീം ന ളീം വ തി ഉയരീം 

െുറുസങ്ങോടൻ 

കരഗുനോഥൻ  

1 11.3

0 

8.70  1. 11.3

0 

8.70  

െുറുസങ്ങോടൻ 

ആശലത  

1 10.2

0 

8.20  1. 10.2

0 

8.20  

മുരുസെോളി രോജൻ  1 5.30 10.20  1 5.30 10.20  

െുണ്ടറഉള്ള പറബത്തറ 

 സതോഷ്റ   

1 11.2

0 

10.50  1 11.2

0 

10.50  

െുറുസങ്ങോടൻ 

സരോഹിണി  

1 12.3

0 

10  1 12.3

0 

10  

പുതിയ വ ട്ടില് 

െോര്തയോനി  

1 9.25 8.30  1 9.25 8.30  

വണ്ണോൻ െണ്ടിയില് 

ലക്ഷ്മി അമ്മ  

1 10.5

0 

7.30  1 10.5

0 

7.30  

തച്ചവസരീം ല ല  1 9.30 8.70  1 9.39 8.70  

 ുനില് െുമോര് 

സഗോപോലൻ  

1 9.50 5.20  1 9.50 5.20  

െുന്നുമ്മല് െുമ്പ  1 6.20 6.20  1 6.20 6.20  

െുണ്ടുള്ള പറമ്പത്തറ 

േോസമോേരൻ  

1 8.25 7.30  1 8.25 7.30  

കെസെയോസടീം സേവെി  1 9.50 9.60  1 9.59 9.60  

മയിലിസയോകടൻ 

നന്ദിനി  

1 8.50 7.30  1 8.50 7.30  

എടുവിലൻ 

െുറസങ്ങോടൻ 

ഗീംഗോധരൻ 

1 9.50 8.30  1 9.50 8.30  
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മസ്റ്റര് സറോള്ക് 

നമ്പര് 

കതോഴില് 

േിനീം 

സവതനീം(വോട

െ ഉള്ക്പ്കട) 

സലോക്റ 

  ല്,ഒപ്റ  

പഞ്ചോയത്തറ 

  ല്,ഒപ്റ  

തിരുത്തലുെള്ക് 

25588 44 12025.25 ഉണ്ട്  ഉണ്ട്  ഉണ്ട്. ദടാ്ല് 

കയാഷ്് 

ദപയതമന്റ് 1 

തവ്ി 

 ിരുത്തലുകള് 

ഉണ്ട്. 011/49 

കമലു അമ്മ  

25589 37 10119.50 ഉണ്ട്  ഉണ്ട്  ഇെ  

25590 53 14495.50 ഉണ്ട്  ഉണ്ട്  ഇെ  

25591 61 16666 ഉണ്ട്  ഉണ്ട്  ഇെ  

25592 53 14479.25 ഉണ്ട്  ഉണ്ട്  ഇെ  

25593 17 4649.50 ഉണ്ട്  ഉണ്ട്  ഇെ  

24267 45 12307.50 ഉണ്ട്  ഉണ്ട്  ഇെ  

24268 34 9299 ഉണ്ട്  ഉണ്ട്  ഉണ്ട്, ഗ്രാൻഡ് 

ദടാ്ല് കയാഷ്് 

ദപയ്തമന്റ് 1 

തവ്ി 

 ിരുത്തലുകളു

ണ്്ട  

24269 38 10393 ഉണ്ട്  ഉണ്ട്  ഇെ  

24270 39 10666.50 ഉണ്ട്  ഉണ്ട്  ഇെ  

24271 52 14199.50 ഉണ്ട്  ഉണ്ട്  ഇെ  

24272 41 11213.50 ഉണ്ട്  ഉണ്ട്  ഉണ്ട്,  ഗ്രാൻഡ് 

ദടാ്ല് കയാഷ്് 

ദപയ്തമന്റ് 1, 

ദടാ്ല് 

അതറ്ൻഡൻ ് 1,  

തഡയിലി 

അതറ്ൻഡൻ ് 1 

24273 7 1914.50 ഉണ്ട്  ഉണ്ട്  ഇെ  

 

 ിറ്ി ണ് ഇൻഫര്ടദമഷ്ൻ ദബാര്ടഡ്  

എ ്റിദമറ്്  ുക എം.ബുക്്  ഗ്പകാരം ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലം  

എസ്റ്റിദമറ്് ഇെ  3000 പള്ള്യo 
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വിലയിരുത്തലുകള്- 

• കൃഷ്ിദയാഗയ മായിരുന്ന്ു.  

•  ിറ്ി  ണ് ഇൻഫര്ടദമഷ്ൻ ദബാര്ടഡ് കാണാൻ  ാധിച്ചു.  

• ഗ്പവര്ടത്തി കൃ യമായി നടന്ന്ു എന്്ന് ദമറ്്  അഭിഗ്പായതപ്ു.  

3.വര്ക്്ദകാഡ് : IF/328558 

  

   ദപര്: പള്ള്യ0 ഗ്പദേശത്ത് മണ്്ണ ജല  ംരക്ഷണ ഗ്പവര്ടത്തികള്/ 

(മൂന്ന്ാംഘ്ം) ഭൂവിക ന ഗ്പവര്ടത്തികള്. 

എം.ബുക്് നമ്പര്ട-114/18-19 

എസ്റ്റിസമറ്റ  തുെ-200000 കെലവോയ തുെ-193323 

അവിേഗറദ്ധ കതോഴില് േിനീം-686 െൂലി,വോടെ -188616, 1707 

വിേഗറദ്ധ കതോഴില് േിനീം- െൂലി,വോടെ - 

അളവുകള്:- 

െോടറ കവട്ടികതളിക്ല് എീം.ബുക്റ  ഗ്പെോരീം സ ോഷ്യല് ഓഡിറ്റ  ഗ്പെോരീം 

സ്ഥലീം ഉടമെള്ക്: എണ്ണീം ന ളീം വ തി ഉയരീം എണ്ണീം ന ളീം വ തി ഉയരീം 

പത്മിനി മുതല്സപര്  1 21.3

5 

11.10  1 21.3

5 

11.10  

വി. കെ ഭോസ്കരൻ  1 18.3

0 

12.30  1 18.3

0 

12.30  

സമലിയടോൻ 

സഗ്പമെുമോരി  

1 14.5

0 

13.20  1 14.5

0 

13.20  

നോസലോൻ ഗ്പജിത  1 18.2

0 

15.30  1 18.2

0 

15.30  

വണ്ണോൻ െണ്ടി 

പറമ്പില് കരഗുനോകേ 

ൻ  

1 19.4

0 

15.00  1 19.4

0 

15.00  

വണ്ണോൻ െണ്ടി 

പറമ്പില് 

കരഗുനോകേൻ  

1 19.2

0 

10.00  1 19.2

0 

10.00  

െുറുസങ്ങോകടൻ 

 ഹസേവൻ  

1 17.3

0 

11.10  1 17.3

0 

10.00  

മയിലിയോഡിൻ   ത 

ലക്ഷ്മി  

1 26.3

0 

21.30  1 26.3

0 

21.30  

മറുതിനെതറ മോധവി  1 15.3

0 

10.00  1 15.3

0 

10.00  

െോലില് രത ഷ്റ  1 26.3

0 

19.30  1 26.3

0 

19.30  

മുറിക്സഞ്ചരി സവണു  1 10.0

0 

5.50  1 10.0

0 

5.50  

മുറിക്സഞ്ചരി 

നന്ദിനി  

1 12.3

0 

12.00  1 12.3

0 

12.00  

പദ്മിനി മുതല്സപര്  1 7.30 4.10  1 7.30 4.10  
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വരമ്പറ  നിര്മോണീം എീം.ബുക്റ  ഗ്പെോരീം സ ോഷ്യല് ഓഡിറ്റ  ഗ്പെോരീം 

സ്ഥലീം ഉടമെള്ക്: എണ്ണീം ന ളീം വ തി ഉയരീം എണ്ണീം ന ളീം വ തി ഉയരീം 

കെ പദ്മിനി മുതല് 

സപര്   

1 310 0.8+0

5/2 

0.45 1 310 0.8+0.

5+2 

0.45 

വികെ ഭോ റ ക്രൻ  1 59.3

0 

0.8+0.

5/2 

0.45 1 59.3

0 

0.8+0.

5/2 

0.45 

നസലോൻ ഗ്പജിത  1 76.3

0 

0.8+0.

5/2 

0.45 1 76. 

30 

0.8+0.

5/2 

0.45 

മയിലിയടോൻ 

  തോലക്ഷ്മി  

1 871.

30 

0.8+0.

5/2 

0.45 1 871.

30 

0.8+0.

5/2 

0.45 

മരുതിരെതറ മോധവി 

വോരയസ ര്  

1 220 0.8+0.

5/2 

0.45 1 220 0.  

         

 

മഴെുഴി  എീം.ബുക്റ  ഗ്പെോരീം സ ോഷ്യല് ഓഡിറ്റ  ഗ്പെോരീം 

സ്ഥലീം ഉടമെള്ക്: എണ്ണീം ന ളീം വ തി ഉയരീം എണ്ണീം ന ളീം വ തി ഉയരീം 

കെ പത്മിനി  10 1.5 1 0.75 10 1.5 1 0.75 

മിയിലിയോടൻ സഗ്പമ 

െുമോരി  

36 1.50 1 0.75 36 1.50 1 0.75 

വണ്ണോൻ 

െണ്ടിപറമ്പില് 

റോമ്പില് കറഗുനോഥൻ  

54 1.50 1 0.75 54 1.50 1 0.75 

 

മസ്റ്റര് സറോള്ക് 

നമ്പര് 

കതോഴില് 

േിനീം 

സവതനീം(വോട

െ ഉള്ക്പ്കട) 

സലോക്റ 

  ല്,ഒപ്റ ,  

പഞ്ചോയത്തറ 

  ല്,ഒപ്റ ,  

തിരുത്തലുെള്ക് 

10451 46 12581 ഉണ്ട ് ഉണ്ട ് ഇല്ല  

10452 41 11206.00 ഉണ്ട ് ഉണ്ട ് ഇല്ല  

10453 24 6564 ഉണ്ട ് ഉണ്ട ് ഉണ്ട് ട ാട്ടൽ  

ക്യാഷ് 

ടേയ്മെന്റ് 2, 

ഷാർ 

മേനിങ്ചാർജ് 2 

മെട്ടി 

തിരുത്തലുണ്ട്, 

011/49 ക്െലു 

അമ്മ  

10454 42 11487 ഉണ്ട ് ഉണ്ട ് ഇല്ല  

10455 47 12854.50 ഉണ്ട ് ഉണ്ട ് ഇല്ല  

10456 46 12573.50 ഉണ്ട ് ഉണ്ട ് ട ാട്ടൽ ക്യാഷ് 

ടേയ്മെന്റ്  2, 

ഷാർേഅനിങ് 

ചാർജ്  2 മെട്ടി 

തിരുത്തലുക്ൾ 
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ഉണ്ട് (013/44)േി  

മക് ജാനക്ി  

10457 37 10119.50 ഉണ്ട ് ഉണ്ട ് ഇല്ല  

10458 12 3282 ഉണ്ട ് ഉണ്ട ് ഇല്ല  

12446 47 12854.50 ഉണ്ട ് ഉണ്ട ് ഇല്ല  

12447 39 10659 ഉണ്ട ് ഉണ്ട ് ഉണ്ട് 

ഷാർേനിങ് 

ചാർജ് 1 മെട്ടി 

തിരുത്തലുക്ൾ 

ഉണ്ട് 011/184 രീത 

എ മക്  

12448 25 6837.50 ഉണ്ട ് ഉണ്ട ് ഇല്ല  

12449 33 9025.50 ഉണ്ട ് ഉണ്ട ് ഇല്ല  

12450 56 15308.50 ഉണ്ട ് ഉണ്ട ് ഇല്ല  

12451 49 13401.50 ഉണ്ട ് ഉണ്ട ് ഇല്ല  

12452 33 9025.50 ഉണ്ട ് ഉണ്ട ് ഉണ്ട് ട ാട്ടൽ 

ക്യാഷ് 

മേയ്മെന്റ് 

1ഷാർപ്പനിങ് 

റീചാർജ്1 മെട്ടി 

തിരുത്തലുക്ൾ 

ഉണ്ട്.013/85 

ടരാഹിണി മക്  

12690 6 1641.50 ഉണ്ട ് ഉണ്ട ് ഇല്ല 

12708 4 1094.00 ഉണ്ട ് ഉണ്ട ് ഇല്ല  

12453 17 4649.50 ഉണ്ട ് ഉണ്ട ് ഇല്ല  

12454 15 4100.00 ഉണ്ട ് ഉണ്ട ് ഇല്ല  

12455 10 2735.00,  ഉണ്ട ് ഉണ്ട ് ഇല്ല  

12456 13 3555.50 ഉണ്ട ് ഉണ്ട ് ഇല്ല  

12457 20 5470.00 ഉണ്ട ് ഉണ്ട ് ഇല്ല  

12458 18 4923.00 ഉണ്ട ് ഉണ്ട ് ഇല്ല  

12459 13 3555.50 ഉണ്ട ് ഉണ്ട ് ഇല്ല  

12709 2 547.00 ഉണ്ട ് ഉണ്ട ് ഇല്ല  

12691 1 273.50 ഉണ്ട ് ഉണ്ട ് ഇല്ല  

 

 ിറ്ി ണ് ഇൻഫര്ടദമഷ്ൻ ദബാര്ടഡ്  

എ ്റിദമറ്്  ുക എം.ബുക്്  ഗ്പകാരം ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലം  

5000 3000  

 

വിലയിരുത്തലുകള്- 

• മണ്്ണ ജല ംരക്ഷണം ഗ്പവര്ടത്തികള് നെ രീ ിയില് 

നടക്ുകയും മണ്്ണ ജല  ംരക്ഷണത്തിന് മു ല്ക്ൂ്ാകുകയും  

തചയ്തു 
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•  ിറ്ി  ണ് ഇൻഫര്ടദമഷ്ൻ ദബാര്ടഡ് കാണാൻ  ാധിച്ചിെ  

 

 

4.വര്ടക്്  ദകാഡ് : DW/32260 

ദപര്: കിണര്ട നിര്ടമ്മാണം5 മച്ചൂര്ട മല ഗ്പദേശം  ിെദേരി 

നീര്ടത്തടം 

എം.ബുക്് നമ്പര്ട- 175/ 18- 19 

എസ്റ്റിസമറ്റ  തുെ-40000 കെലവോയ തുെ-36082 

അവിേഗറദ്ധ കതോഴില് േിനീം-34 െൂലി,വോടെ -9214, 68 

വിേഗറദ്ധ കതോഴില് േിനീം-34 െൂലി,വോടെ -23800 

 

 

സ റ്റ ക്ല റിങറ  എീം.ബുക്റ  ഗ്പെോരീം സ ോഷ്യല് ഓഡിറ്റ  ഗ്പെോരീം 

സ്ഥലീം ഉടമെള്ക്: എണ്ണീം ന ളീം വ തി ഉയരീം എണ്ണീം ന ളീം വ തി ഉയരീം 

സശോഭന  1 5.00 5.00  1 5.oo 5.00  

         

 

ഏര്തറ വര്ക്റ           

സശോഭന  3.14 1.3 1.3 1.5 3.14 1.3 1.3 1.5 

 

 

മസ്റ്റര് സറോള്ക് 

നമ്പര് 

കതോഴില് 

േിനീം 

സവതനീം(വോട

െ ഉള്ക്പ്കട) 

സലോക്റ 

  ല്,ഒപ്റ  

പഞ്ചോയത്തറ 

  ല്,ഒപ്റ  

തിരുത്തലുെള്ക് 

26363 28 7644 ഉണ്ട്  ഉണ്ട്  ഇെ  

26364 6 1638 ഉണ്ട്  ഉണ്ട്  ഇെ  

26365( ് 

കില്ഡ് 

) 

28 19600 ഉണ്ട്  ഉണ്ട്  ഇെ  

26367( ് 

കില്ഡ് 

) 

6 4200 ഉണ്ട്  ഉണ്ട്  ഇെ  

 

 ിറ്ി ണ് ഇൻഫര്ടദമഷ്ൻ ദബാര്ടഡ്  

എ ്റിദമറ്്  ുക എം.ബുക്്  ഗ്പകാരം ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലം  

3000 3000  
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വിലയിരുത്തലുകള്-     

*ത ാഴില് ഉറപ്പു പദ്ധ ി ഗ്പകാരം നെ രീ ിയില് ഗ്പവര്ടത്തി നടന്ന്ു 

എന്ന്ും ആ ഗ്പവര്ടത്തിയില്  തന്ന് തവള്ള്ം കി്ി എന്ന്ും അവര്ട 

അഭിഗ്പായതപ്ു  

*ഫയലില് കണ്ട  മ ്ദഗ്ടാള് നമ്പര്ട 26365(18/3/19)ല് MIS ദഫാര്ടമാറ്ില് 

കാണാൻ  ാധിച്ചിെ. പകരം  മാ ്ദഗ്ടാള് നമ്പര്ട 26366(18/3/19)MISല് 

കാണാൻ  ാധിച്ചു  

* ിറ്ി  ണ് ഇൻഫര്ടദമഷ്ൻ ദബാര്ടഡ്  കാണാൻ  ാധിച്ചു  

5.വര്ടക്്  ദകാഡ് : IF/353985 

ദപര്: ഇന്ദിരാ ആവാ ് ദയാജന ഗ്പകാരദമാ ദകഗ്ന്ദ- ംസ്ഥാന 

 ര്ടക്ാറുകള് ആവിഷ്കരിക്ുന്ന്ു മറ്ു ഭവന പദ്ധ ികള് ഗ്പകാരദമാ 

ഏതറ്ടുക്ാവുന്ന് ഭവന നിര്ടമ്മാണത്തിന് വിവിധ കായിക ത ാഴില് 

ഘടകം( ഉഷ്. വി )എം.ബുക്് നമ്പര്ട-ഇെ.  

 

എസ്റ്റിസമറ്റ  തുെ- കെലവോയ തുെ- 

അവിേഗറദ്ധ കതോഴില് േിനീം- െൂലി,വോടെ - 

വിേഗറദ്ധ കതോഴില് േിനീം- െൂലി,വോടെ - 

 

 

 

 

മസ്റ്റര് സറോള്ക് 

നമ്പര് 

കതോഴില് 

േിനീം 

സവതനീം(വോട

െ ഉള്ക്പ്കട) 

സലോക്റ 

  ല്,ഒപ്റ  

പഞ്ചോയത്തറ 

  ല്,ഒപ്റ  

തിരുത്തലുെള്ക് 

9976 12 3282 ഉണ്ട്  ഉണ്ട്  ഇെ  

10868 12 3282 ഉണ്ട്  ഉണ്ട്  ഇെ  

10869 4 1094 ഉണ്ട്  ഉണ്ട്  ഇെ  

14061 12 

 

3282 ഉണ്ട്  ഉണ്ട്  ഇെ  

14062 12 3282 ഉണ്ട്  ഉണ്ട്  ദടാ്ല് കയാഷ്്, 

ഷ്ാര്ടപ്പണിനിങ് 

ചാര്ടജ തവ്ി 

 ിരുത്തി.  

16016 10 2735 ഉണ്ട്  ഉണ്ട്  ഇെ  

17416 14 3829 ഉണ്ട്  ഉണ്ട്  ഇെ  

17417 14 3829 ഉണ്ട്  ഉണ്ട്  ഇെ  
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 ിറ്ി ണ് ഇൻഫര്ടദമഷ്ൻ ദബാര്ടഡ്  

എ ്റിദമറ്്  ുക എം.ബുക്്  ഗ്പകാരം ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലം  

- -  

 

വിലയിരുത്തലുകള്- 

        . 90 പണി കി്ിയാ ായി ഉടമസ്ഥൻ അഭിഗ്പായതപ്ു  

       . കുലി കൃ യമായി ലഭിച്ചു.  

6.  വര്ടക്്  ദകാഡ് : WC/328561 

ദപര്:  ലചങ്ങാട് ഗ്പദേശത്ത് മണ്്ണ ജല  ംരക്ഷണ 

ഗ്പവര്ടത്തികള് (നാലാംഘ്ം) ഭൂവിക ന ഗ്പവര്ടത്തികള് 

എം.ബുക്് നമ്പര്ട-108/18-19 

എസ്റ്റിസമറ്റ  തുെ-200000 കെലവോയ തുെ-194133 

അവിേഗറദ്ധ കതോഴില് േിനീം-699 െൂലി,വോടെ -189429, 1704 

വിേഗറദ്ധ കതോഴില് േിനീം- െൂലി,വോടെ - 

അളവുകള്:- 

െോടറ കവട്ടികതളിക്ല് എീം.ബുക്റ  ഗ്പെോരീം സ ോഷ്യല് ഓഡിറ്റ  ഗ്പെോരീം 

സ്ഥലീം ഉടമെള്ക്: എണ്ണീം ന ളീം വ തി ഉയരീം എണ്ണീം ന ളീം വ തി ഉയരീം 

വോഴയില്  ുസലഖ  1 15.5

0 

12.30  1 15.5

0 

12.30  

വോഴയില്  ുന ഷ്റ  1 11.3

0 

9.60  1 11.3

0 

9.60  

മുലയില് പള്ളയo 

െുടി സരോഹിണി  

1 16.3

0 

16.20  1 16.3

0 

16.20  

ഞോലിക്ണ്ടി 

രോമുണ്ടി  

2 17.5

0 

13.10  2 17.5

0 

13.10  

പുതിയ വ ട്ടില് 

സഗോവിധൻ  

1 18.5

0 

15.20  1 18.5

0 

15.20  

മടത്തി കല വളപ്ില് 

ല ല  

1 15.2

0 

13.20  1 15.2

0 

13.20  

കെറിയതറ െനിസേരി 

െുഞ്ഞി നോരോയണി  

1 26.3

0 

21.30  1 26.3

0 

21.30  

 സരോജിനി മുതല് 

സപര്  

1 24.3

0 

16.30  1 24.3

9 

16.30  

ഗിരിജ മുതല് സപര്  1 25.5

0 

19.50  1 25.5

0 

19.50  

മരുതിസയോടോൻ 

െുഞ്ഞി െൃഷ്ണൻ  

1 22.4

0 

16.30  1 22.4

0 

16.30  

സതോട്ടടയില് െഗ്ന്ദിെ  1 18.6

0 

18.50  1 18.6

0 

18.50  
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പോറയില് പത്മിനി  1 25.3

0 

20  1 25.3

0 

20  

 

വരമ്പറ  നിര്മോണീം എീം.ബുക്റ  ഗ്പെോരീം സ ോഷ്യല് ഓഡിറ്റ  ഗ്പെോരീം 

സ്ഥലീം ഉടമെള്ക്: എണ്ണീം ന ളീം വ തി ഉയരീം എണ്ണീം ന ളീം വ തി ഉയരീം 

വോഴയില്  ുസലഖ  1 140 0.8+0.

5/2 

O. 45 1 140 0.8+0.

5/2 

O. 45 

വോഴയില്  ുന ഷ്റ  1 80 0.8+0.

50/2 

0.45 1 80 0.8+0.

5/2 

O. 45 

മൂലയില് പള്ളയo 

െുടി സരോഹിണി  

1 70 0.8+0.

5/2 

0.45 1 70 0.8+0.

5/2 

0.45 

ഞോലില് െണ്ടില് 

രോമുണ്ണി  

1 120 0.8+0.

5/2 

0.45 1 120 0.8+0.

5/2 

0.45 

പുതിയ വ ട്ടില് 

സഗോവിന്ദൻ  

1 90 0.8+0.

5/2 

0.45 1 90 0.8+0.

5/2 

0.45 

മഠത്തില് വളപ്ില് 

ല ല  

1 95.5

0 

0.8+0.

5/2 

0.45 1 95.5

0 

0.8+0.

5/2 

0.45 

കെറിയതറ െനിസേരി 

െുഞ്ഞി നോരോയണി  

2 120 0.8+0.

5/2 

0.45 2 120 0.8+0.

5/2 

0.45 

 സരോജിനി മുതല് 

സപര്  

2 90 0.8+0.

5/2 

0.45 2 90 0.8+0.

5/2 

0.45 

ഗിരിജ മുതല് സപര്  1 190 0.8+0.

5/2 

0.45 1 190 0.8+0.

5/2 

0.45 

മോരുതിഓടോൻ 

െുഞ്ഞി െൃഷ്ണൻ  

1 150 0.8+0.

5/2 

0.45 1 150 0.8+0.

5/2 

0.45 

സതോട്ടടയില് െഗ്ന്ദിെ  1 100 0.8+0.

5/2 

0.45 1 100 0.8+0.

5/2 

0.45 

പോറയില് പത്മിനി  2 255 0.8+0.

5/2 

0.45 2 255 0.8+0.

5/2 

0.45 

 

മഴ െുഴി  എീം.ബുക്റ  ഗ്പെോരീം സ ോഷ്യല് ഓഡിറ്റ  ഗ്പെോരീം 

സ്ഥലീം ഉടമെള്ക്: എണ്ണീം ന ളീം വ തി ആഴീം  എണ്ണീം ന ളീം വ തി ആഴീം  

വോഴയില്  ുസലഖ  15 1.50 1 0.75 15 1.50 1 0.75 

വോഴയില്  ുന ഷ്റ  7 1.50 1 0.75 7 1.50 1 0.75 

മുലയില് പള്ളയo 

െുടി സരോഹിണി  

7 1.50 1 0.75 7 1.50 1 0.75 

ഞോലില് െണ്ടിറല് 

രോമുണ്ണി  

12 1.50 1 0.75 12 1.5 1 0.75 

പുതിയ വ ട്ടില് 

സഗോവിധൻ  

21 1.50 1 0.75 21 1.50 1 0.75 

മഠത്തില്വളപ്ില് 

ല ല  

14 1.5 1 0.75 14 1.50 1 0.75 

കെറിയതു െനിസേരി 

െുഞ്ഞി നോരോയണി  

4 1.5 1 0.75 4 1.50 1 0.75 
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 സരോജിനി മുതല് 

സപരറr 

6 1.50 1 0.75 6 1.50 1 0.75 

ഗിരിജ മുതല് സപര്  5 1.50 1 0.75 5 1.50 1 0.75 

മോരുതി സയോടറൻ 

െുഞ്ഞി െൃഷ്ണൻ  

5 1.50 1 0.75 5 1.50 1 0.75 

സതോട്ടടയില് െഗ്ന്ദിെ  2 1.50 1 0.75 2 1.50 1 0.75 

പോറയില് പത്മിനി  2 1.50 1 0.75 2 1.50 1 0.75 

 

മസ്റ്റര് സറോള്ക് 

നമ്പര് 

കതോഴില് 

േിനീം 

സവതനീം(വോട

െ ഉള്ക്പ്കട) 

സലോക്റ  

  ല്,ഒപ്റ  

പഞ്ചോയത്തറ 

  ല്,ഒപ്റ  

തിരുത്തലുെള്ക് 

15584 50 13657 ഉണ്ട്  ഉണ്ട്  ഇല്ല  

15585 51 13943.50 ഉണ്ട്  ഉണ്ട്  ഇല്ല  

15586 42 1178.25 ഉണ്ട്  ഉണ്ട്  ഉണ്ട്, ദടാ്ല് 

കയാഷ്് 

ദപയ് തമന്റ് 2, 

ഷാർ പണിങ് 

ചാര്ടജ് 2 തവ്ി 

 ിരുത്തലുകളു

ണ്ട്  ഉണ്ട്013/175 

സ നബ 

പിലാകൂര്ട 

15587 35 9572.50 ഉണ്ട്  ഉണ്ട്  ഇല്ല  

15588 44 12034 ഉണ്ട്  ഉണ്ട്  ഇല്ല  

15589 43 11755.50 ഉണ്ട്  ഉണ്ട്  ഉണ്ട്, ഗ്ഗാൻഡ് 

ദടാ്ല്, ദടാ്ല്  

അറ്ന്റൻ ് 1. 

മെട്ടി 

തിരുത്തലുക്ൾ 

ഉണ്ട് 

15590 40 10937.50 ഉണ്ട്  ഉണ്ട്  ഇല്ല  

15591 30 8198.75 ഉണ്ട്  ഉണ്ട്  ഇല്ല  

19343 52 14219.50 ഉണ്ട്  ഉണ്ട്  ഉണ്ട്, ദടാ്ല് 

കയാഷ്് 

ദപയ് തമന്റ് 2, 

ഷ്ാര്ടപ്പ്നിങ് 

ചാര്ടജ് 2  തവ്ി 

 ിരുത്തലുകളു

ണ്ട്  ഉണ്ട്കാരായി 

വനജ 013/116 

 ഫിയ എ, 

012/93 കാരായി 

വനജ 

19344 51 13948.50 ഉണ്ട്  ഉണ്ട്  ഉണ്ട്, ദടാ്ല് 

കയാഷ്് 

ദപയ് തമന്റ് 1, 

ഷ്ാര്ടപ്പ്നിങ് 
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ചാര്ടജ് 1 തവ്ി 

 ിരുത്തലുകള് 

ഉണ്ട്  013/121എം 

 ന്ധയ, 013/117 

തക  ദരാജിനി  

19345 48 13125.50 ഉണ്ട്  ഉണ്ട്  ഉണ്ട്, ദടാ്ല് 

കയാഷ്് 

ദപയ് തമന്റ് 2, 

ഷ്ാര്ടപ്പണിങ് 2 

തവ്ി 

 ിരുത്തലുകള് 

ഉണ്ട്.013/177 

നാരായണി തക, 

013/140 ജാനകി 

തക വി  

19346 57 15584.50 ഉണ്ട്  ഉണ്ട്  ഉണ്ട് ദടാ്ല് 

കയാഷ്് 

ദപയ് തമന്റ് 2, 

ഷ്ാര്ടപ്നിങ് ചാര്ടജ് 

2 തവ്ി 

 ിരുത്തലുകള് 

ഉണ്ട്.013/52 

നാരായണീ ടി  

19347 5 1367.50 ഉണ്ട്  ഉണ്ട്  ഇല്ല  

19348 38 10393 ഉണ്ട്  ഉണ്ട്  ഇല്ല  

19349 39 10665.25 ഉണ്ട്  ഉണ്ട്  ഇല്ല  

19350 30 8202.50 ഉണ്ട്  ഉണ്ട്  ഇല്ല  

19351 44 12031.50 ഉണ്ട്  ഉണ്ട്  ഇല്ല  

 

 ിറ്ി ണ് ഇന്ഫര്ടദമഷ്ൻ ദബാര്ഡ്  

എ ്റിദമറ്്  ുക എം.ബുക്്  ഗ്പകാരം ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലം  

5000 3000  ലച്ചങ്ങാട ്

 

വിലയിരുത്തലുകള്- 

• മണ്്ണ ജല  ംരക്ഷണഗ്പവര്ടത്തികള് കൃ യമായ അളവില് 

ഗ്പവര്ടത്തികള് നടന്ന്ി്് ഉണ്ട്എന്്ന് ദമറ്്  അഭിഗ്പായതപ്ു  

• കാടുമുടിയനിലയില് ആയിരുന്ന്ു,  

• മഴകുഴികള് കൃ യം എണ്ണം ഉതണ്ടേിലും പല ും നികന്ന്ു 

ദപായിരുന്ന്ു.  

• . ിറ്ി  ണ് ഇൻഫര്ടദമഷ്ൻ ദബാര്ടഡ്  കാണാൻ  ാധിച്ചു.  
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7.  വര്ക്്  ദകാഡ് : WC/328559 

ദപര്: പള്ള്യoദഗ്പദേശ ് മണ്്ണ ജല  ംരക്ഷണ ഗ്പവര്ടത്തികള് 

നാലാംഘ്ം/ ഭൂവിക ന ഗ്പവര്ടത്തികള് 

എം.ബുക്് നമ്പര്ട-92/18-19 

എസ്റ്റിസമറ്റ  തുെ-200000 കെലവോയ തുെ-194141 

അവിേഗറദ്ധ കതോഴില് േിനീം-699 െൂലി,വോടെ -189429, 1712 

വിേഗറദ്ധ കതോഴില് േിനീം- െൂലി,വോടെ - 

അളവുകള്:- 

െോടറ കവട്ടികതളിക്ല് എീം.ബുക്റ  ഗ്പെോരീം സ ോഷ്യല് ഓഡിറ്റ  ഗ്പെോരീം 

സ്ഥലീം ഉടമെള്ക്: എണ്ണീം ന ളീം വ തി ഉയരീം എണ്ണീം ന ളീം വ തി ഉയരീം 

െിരിെുസണ്ടോതറ മുഡ 

യോടൻ മസനോജറ  െുമോര്  

1 19.3

0 

10.50  1 19.3

0 

10.50  

െസണ്ണോതറ വ ട്ടില് 

ഗ്പെോശൻ  

1 14.2

0 

13.20  1 14.2

0 

13.20  

െോലില് ജിതോെുമോ

രി  

1 15.6

0 

14.20  1 15.6

0 

14.20  

സെോയിപുരതറ 

സെരിയോരീം രോജ വറ   

1 14.2

9 

10.50  1 14.2

0 

10.50  

നരിസക്ോടൻ െുഞ്ഞി 

െൃഷ്ണൻ  

1 18.2

0 

11.20  1 18.2

0 

11.20  

സെകതരി 

പുതിരക്ണ്ടി 

 സജഷ്റ  

1 17.2

0 

15.20  1 17.2

0 

15.20  

െുണ്ടുള്ള പറമ്പത്തറ 

 സതോഷ്റ  െുമോര്  

2 28.3

5 

19.50  2 28.3

5 

19.50  

െസണ്ടോതറെണ്ടിെുരി

സങ്ങോടൻ െഗ്ന്ദെഅമ്മ  

1 18.3

0 

16.20  1 18.3

0 

16.20  

കവള്ളുവ വ ട്ടില് 

െുഞ്ഞി െൃഷ്ണൻ  

1 14.6

0 

13.20  1 14.6

0 

13.20  

കവള്ളുവ വ ട്ടില് 

 ുധ ഷ്റ  

1. 16.5

0 

12.20  1 16.5

0 

12.20  

പുതിയ വ ട്ടില് 

രഞറജിതറ െുമോര്  

1 17.2

0 

15.20  1 17.2

0 

15.20  

ജോനെി മുതല് സപര്  1 14.2

0 

11.20  1 14.2

0 

11.20  

സമപ്ോട  തയൻ  1 18.2

0 

11.20  1 18.2

0 

11.20 

 

 

ഇലവറസേരി 

പങ്കജോക്ഷി  

        

എൻ . െുഞ്ഞി 

െൃഷ്ണൻ  

1 14.2

0 

11.20  1 14.2

0 

11.20  

 ുസലോെന മുതല് 

സപര്  

1 14 12.1  1 14.2

0 

12.1  

 



19 
 

വരമ്പറ  നിര്മോണീം എീം.ബുക്റ  ഗ്പെോരീം സ ോഷ്യല് ഓഡിറ്റ  ഗ്പെോരീം 

സ്ഥലീം ഉടമെള്ക്: എണ്ണീം ന ളീം വ തി ഉയരീം എണ്ണീം ന ളീം വ തി ഉയരീം 

െിരിെണ്ടതുമുണ്ടോയ

ടോൻ മസനോജറ  െുമോര്  

1 98.5

0 

0.8+0.

5/2 

0.45 1 98.5

0 

0.8+0.

5/2 

0.45 

െസണ്ണോതറ വ ട്ടില് 

ഗ്പെോശൻ  

1 65.3

0 

0.8+0.

5/2 

0.45 1 65.3

0 

0.8+0.

5/2 

0.45 

െോലില്  ുജിത 

െുമോരി  

1 95.2

0 

0.8+0.

5/2 

0.45 1 95.2

0 

0.8+0.

5/2 

0.45 

സെോയിപുരതറ 

കെറുെര രോജ വറ   

1 91.2

0 

0.8+0.

5/2 

0.45 1 91.2

0 

0.8+0.

5/2 

0.45 

നരിസക്ോകടനറ 

െുഞ്ഞി െൃഷ്ണൻ  

1 75.2

0 

0.8+0.

5/2 

0.45 1 75.2

0 

 

0.8+0.

5/2 

0.45 

സെസതരി 

പുത്തരിെണ്ടതറ 

 സജഷ്റ  

1 74.5

0 

0.8+0.

5/2 

0.45 1 74.5

0 

0.8+0.

5/2 

0.45 

െുണ്ടുള്ള പറമ്പത്തറ 

 സതോഷ്കു മോര്  

1 263.

25 

0.8+0.

5/2 

0.45 1 263.

26 

0.8+0.

5/2 

0.45 

െസണ്ടോതറ െണ്ടി 

െുറുസങ്ങോകടൻ 

െഗ്ന്ദിെമ്മ  

1 292.

50 

0.8+0.

5/2 

0.45 1 292.

50 

0.8+0.

5/2 

0.45 

കവള്ളുവ വ ട്ടില് െു 

ഞ്ഞി െൃഷ്ണൻ  

1 185.

30 

0.8+0

5/2 

0.45 1 185.

30 

0.8+0.

5/2 

0.45 

പുതിയ വ ട്ടില് 

രഞറജിത്തറ െുമോര്  

1 152.

20 

0.8+0.

5/2 

0.45 1 152.

20 

0.8+0.

5/2 

0.45 

എലവസേരി 

പങ്കജോഷ്ി  

1 160.

30 

0.8+0.

5/2 

0.45 1 160.

30 

0.8+0.

5/2 

0.45 

എൻ െുഞ്ഞി െൃഷ്ണൻ  1 222 

30 

0.8+0

5/2 

0.45 1 222 0.8+0.

5/2 

0.45 

 ുസലോെന മുതല് 

സപര്  

1 177.

50 

0.8+.0

.5/2 

0.45 1 177.

50 

0.8+0.

5/2 

0.45 

 ുസമഷ്റ  1 13.2

0 

0.8+0.

5/2 

0.45 1 13.2

0 

0.8+0.

5/2 

0.45 

ഗീംഗോധരൻ  1 15.3

0 

0.8+0

5/2 

0.45 1 15.3

0 

0.8+0.

5/2 

0.45 

 

മഴെുഴി  എീം.ബുക്റ  ഗ്പെോരീം സ ോഷ്യല് ഓഡിറ്റ  ഗ്പെോരീം 

സ്ഥലീം ഉടമെള്ക്: എണ്ണീം ന ളീം വ തി ഉയരീം എണ്ണീം ന ളീം വ തി ഉയരീം 

മസനോജറ െുമോര്  50 1.50 1.00 0.75 50 1.50 1.00 0.75 

രോജ വറ   50 1.5 1.00 0.75 50 1.50 1 0.75 

 

മസ്റ്റര് സറോള്ക് 

നമ്പര് 

കതോഴി

ല് േിനീം 

സവതനീം(വോട

െ ഉള്ക്പ്കട) 

സലോക്റ  

  ല്,ഒപ്റ  

പഞ്ചോയത്തറ 

  ല്,ഒപ്റ  

തിരുത്തലുെള്ക് 

14252 42 11487 ഉണ്ട്  ഉണ്ട്  ഉണ്ട് ദടാ്ല് 

കയാഷ്് 
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ദപയ് തമന്റ് 

തവ്ി  ിരുത്തി  

14253 43 11760.50 ഉണ്ട്  ഉണ്ട്  ഇല്ല  

14254 34 9299 ഉണ്ട്  ഉണ്ട്  ഇല്ല  

14255 30 8205 ഉണ്ട്  ഉണ്ട്  ഉണ്ട്. ദടാ്ല് 

കയാഷ്് 

ദപയ് തമന്റ് 1 

തവ്ി 

 ിരുത്തലുകള് 

ഉണ്ട് 013/150 

എംഎൻ ബിന്ദു 

14256 43 11760 ഉണ്ട്  ഉണ്ട്  ഉണ്ട്, ദടാ്ല് 

കയാഷ്് 

ദപയ് തമന്റ്, 

ദടാ്ല് 

അറ്ന്റൻ ്, 

ഷ്ാര്ടപ്പനിങ് 

ചാര്ടജ്. 1ഒപ്പ് 

 ിരുത്തി. 013/28 

സതയഭാെ 

14257 53 14480.50 ഉണ്ട്  ഉണ്ട്  ഉണ്ട് ദടാ്ല് 

കയാഷ്് 

ദപയ് തമന്റ്2, 

ഷ്ാര്ടപ്പണിങ് 2 

തവ്ി 

 ിരുത്തലുകള് 

ഉണ്ട്13/48 തക വി 

കാര്ട യാനി, 

013/45 ഗ്ശീദേവി 

എം  

14258 44 12034 ഉണ്ട്  ഉണ്ട്  ഇല്ല  

14259 11 3008.50 ഉണ്ട്  ഉണ്ട്  ഇല്ല  

16268 59 16136.50 ഉണ്ട്  ഉണ്ട്  ഇല്ല  

16269 43 11760 ഉണ്ട്  ഉണ്ട്  ഇല്ല  

16270 45 12307.50 ഉണ്ട്  ഉണ്ട്  ഇല്ല  

16271 41 11213.50 ഉണ്ട്  ഉണ്ട്  ഇല്ല  

16272 61 16674.75 ഉണ്ട്  ഉണ്ട്  ഇല്ല  

16273 44 12025.25  ഉണ്ട്  ഉണ്ട്  ഉണ്ട് ദടാ്ല് 

കയാഷ്് 

ദപയ്തമന്റ് ത റ്് 

3 തവ്ി 

 ിരുത്തലുകള് 

ഉണ്ട്.13/84 തക പി 

ഗീ , 013/17 വി 

വി 

കാര്ടത്തയായനി, 

013/70 ഗ്പീ   
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16274 23 6290.50 ഉണ്ട്  ഉണ്ട്  ഇല്ല  

16568 4 1094 ഉണ്ട്  ഉണ്ട്  ഇെ  

16275 13 3554.25 ഉണ്ട്  ഉണ്ട്  ഇെ  

16276 11 3008.50 ഉണ്ട്  ഉണ്ട്  ഇെ  

16277 11 3007 ഉണ്ട്  ഉണ്ട്  ഇെ  

16278 8 2188 ഉണ്ട്  ഉണ്ട്  ഇെ  

16279 15 4102.50 ഉണ്ട്  ഉണ്ട്  ഇെ  

16280 14 30829 ഉണ്ട്  ഉണ്ട്  ഇെ  

16281 6 1641 ഉണ്ട്  ഉണ്ട്  ഇെ  

16569 1 273 ഉണ്ട്  ഉണ്ട്  ഇെ  

 

 ിറ്ി ണ് ഇൻഫര്ടദമഷ്ൻ ദബാര്ടഡ്  

എ ്റിദമറ്്  ുക എം.ബുക്്  ഗ്പകാരം ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലം  

5000 3000  

 

വിലയിരുത്തലുകള്. 

 

• മണ്്ണ ജല ംരക്ഷണ ഗ്പവര്ടത്തികള് നെ രീ ിയില് 

നടക്ുകയും ജല  ംരക്ഷണത്തിന് മു ല്ക്ൂ്ാകും തചയ്തു. 

•  പല ും കാടുകയറിയ നിലയിലായിരുന്ന്ു കൃ യമായ 

അളവില് പണി നടന്ന് ായി ദമറ്് അഭിഗ്പായതപ്പ്ു ടു. 

•  ിറ്ി  ണ് ഇൻഫര്ടദമഷ്ൻ ദബാര്ടഡ് കാണാൻ  ാധിച്ചിെ.  

 

 

 

 

8. വര്ടക് ദകാഡ് :RC/279625 

ദപര്                   :മുണ്ടച്ചാല് തവള്ള്ിദലാട് ദറാഡ് ദകാണ്ഗ്ഗീറ്ിംഗ്   

എം. ബുക്്  നമ്പര്ട.:187/18-19 

എസ്റ്റിദമറ്്  ുക 

500000 

ചിലവായ ുക. 

493855 

അവിവിധഗ്ത 

ത ാഴില് േിനം. 148 

കുലി, വാടക. 40108, 

322 

വിേഗ്ദ്ധ0. 47 കുലി, വാടക 40609 

 

അളെുക്ൾ: 
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സ റ്റ ക്ലിയകറൻ റ  എം.ബുക്ക് പ്രകാരം സ ാഷ്യല് ഓഡിറ്ക് പ്രകാരം 

സ്ഥലം ഉടമകള്: എണ്ണം നീളം വീതി ഉയരം എണ്ണം നീളം വീതി ഉയരം 

 സറോഡറ  1. 150 3 0.080 1 150 3 0.080 

ഫില്ലിീംഗറ െവോറി സവസ്റ്ററ  1 150 0.75  1 150 0.75  

സ റ്റ  പി.  ി.  ി 

1:4:8 

1 150 3.00 0.080 1 150 3.00 0.080 

 

 

 

മസ്റ്റര് സ ാള് 

നമ്പര് 
തതാഴി

ല് ദിനം 
സവതനം(വാട

ക ഉള്പതട) 
സലാക്ക് 

 ീല്,ഒപക് 
രഞ്ചായത്തക 

 ീല്,ഒപക് 
തിരുത്തലുകള് 

26476 33 9022.50 ഉണ്ട ് ഉണ്ട ്  

26477 31 8472.50 ഉണ്ട ് ഉണ്ട ്  ഉണ്ട് ട ോട്ടൽ ക്യോഷ് 

ടേയ്മെന്റ്  1, 

ഷോർേനിങ് ചോർജ് 

1എന്നിവയിൽ 

മവട്ടി തിരുത്തൽ 

ഉണ്ട് 013/143 സുജ 

 ി, 013/148 െോലതി, 
013/150 എൻ ബിന്ദു  

26478 30 8193 ഉണ്ട ് ഉണ്ട ് ഇലല  

26479 30 8190 ഉണ്ട ് ഉണ്ട ് ഇലല  

26480 24 6552 ഉണ്ട ് ഉണ്ട ് ഇലല  

26487(സ്ക്ി
ൽഡ് ) 

17 11828 ഉണ്ട ് ഉണ്ട ് ഇലല  

26488(സ്ക്ി
ൽഡ് ) 

20 14332 ഉണ്ട ് ഉണ്ട ് ഇലല  

26489(സ്ക്ി
ൽഡ് ) 

10 14448 ഉണ്ട ് ഉണ്ട ് ഇലല  
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സിറ്റിസണ് ഇൻഫർടെഷൻ ട ാർഡ് 

എസ്റിടെറ്റ തുക്  എം. ുക്്് ഗ്േക്ാരം ഗ്േെൃത്തി സ്ഥലം  

5000 5000 മുണ്ടച്ചാൽ റോഡ്  

 

െിലയിരുത്തലുക്ൾ: 

. തപാ ു ആ ്  ി   ൃഷ്ടിച്ചു. 

. ിറ്ി  ണ് ഇൻഫര്ടദമഷ്ൻ ദബാര്ടഡ് കാണാൻ  ാധിച്ചു.  

 

 

 

 

9.െർക്് ടക്ാഡ്:WC/328560 

ടേര് :, തലച്ചങ്ങാ ് ഗ്േടേശത്ത് െണ്്ണ ജല സംരക്ഷണ 

ഗ്േെർത്തിക്ൾ/(െൂന്ാംഘട്ടം ) ഭൂെിക്സന ഗ്േെർത്തിക്ൾ 

എം  ുക്് നമ്പർ: 99 / 18-19 

 

എസ്റ്റിടെറ്റ് തുക് 

200000 

ചിലൊയതുക്. 

192491.75 

അെിെിധഗ്ത 

മതാഴിൽ േിനം.  

ക്ുലി, ൊ ക്. 

187803,1689 

െിേര്ധ0.  ക്ുലി, ൊ ക്  

അളെുക്ൾ: 

 

കാടക തവട്ടിതതളിക്ല് എം.ബുക്ക് പ്രകാരം സ ാഷ്യല് ഓഡിറ്ക് പ്രകാരം 

സ്ഥലം ഉടമകള്: എണ്ണം നീളം വീതി ഉയരം എണ്ണം നീളം വീതി ഉയരം 

വ ന്ത 1 15.30 12.20  1 15.30 12.20  

രുഷ്പലത 1 20.10 20.30  1 20.10 20.30  
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നാരായണി തക 1 22.30 8.10  1 22.30 8.10  

അച്യുതൻ 1 15.10 8.30  1 15.10 8.30  

സപ്രമൻ 1 18.50 12.30  1 18.50 12.30  

 സരാജിനി 1 13.10 12.10  1 13.10 12.10  

ഉഷ് രി തക 1 12.30 10.20  1 12.30 10.20  

വല്ലി 1 10 7.20  1 10 7.20  

അസ ാകൻ 1 11.20 10.00  1 11.20 10.00  

അസ ാകൻ 1 21.65 10.00  1 21.65 10.00  

കുഞ്ഞമ്പു 1 25.20 14.10  1 25.20 14.10  

കുഞ്ഞമ്പു 1 21.038 21.30  1 21.038 21.30  

സ ാവിന്ദൻ 1 22.20 10.00  1 22.20 10.00  

സ ാവിന്ദൻ 1 24.25 13.20  1 24.25 13.20  

രവീപ്ന്ദൻ 1 18.20 18.10  1 18.20 18.10  

രവീപ്ന്ദൻ 1 19.10 15.30  1 19.10 15.30  

സ ാവിന്ദൻ 1 18.25 15.10  1 18.25 15.10  

സ ാവിന്ദൻ 1 19.20 8.10  1 19.20 8.10  

സ ാവിന്ദൻ 1 13.20 7.25  1 13.20 7.25  

 

 

 

 

െഴക്കുഴിക്ൾ എം.ബുക്ക് പ്രകാരം സ ാഷ്യല് ഓഡിറ്ക് പ്രകാരം 

സ്ഥലം ഉടമകള്: എണ്ണം നീളം വീതി ആ
ഴം  

എണ്ണം നീളം വീതി ആ
ഴം  

വ ന്ത 5 150 1.00 0.75 5 1.50 1.00 0.75 

രുഷ്പലത 10 1.50 1.00 0.75 10 1.50 1.00 0.75 

നാരായണി തക 1 1.50 1.00 0.75 1 1.50 1.00 0.75 

അച്യുതൻ 1 1.50 1.00 0.75 1 1.50 1.00 0.75 
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സപ്രമൻ 4 1.50 1.00 0.75 4 1.50 1.00 0.75 

 സരാജിനി 8 1.50 1.00 0.75 8 1.50 1.00 0.75 

കുഞ്ഞമ്പു 3 1.50 1.00 0.75 3 1.50 1.00 0.75 

സ ാവിന്ദൻ 27 1.50 1.00 0.75 27 1.5 1.00 0.75 

രവീന്ദ്ന്ദൻ 5 1.50 1.00 0.75 5 1.50 1.00 0.75 

ട ോവിന്ദൻ 28 1.50 1.00 0.75 28 1.50 1.00 0.75 

 

 

 

 

എര്ത്തക ബണ്ക് എം.ബുക്ക് പ്രകാരം സ ാഷ്യല് ഓഡിറ്ക് പ്രകാരം 

സ്ഥലം ഉടമകള്: എണ്ണം നീളം വീതി ആ
ഴം  

എണ്ണം നീളം വീതി ആ
ഴം  

വ ന്ത 1 113.

10 

0.8+0.

5/2 

0.45 1 113.

10 

0.8+0.

5/2 

0.45 

രുഷ്പലത 1 210.

25 

0.8+0.

2/2 

0.45 1 210.

25 

0.8+0.

5/2 

0.45 

നാരായണി തക 1 42.3

0 

0.8+0.

5/2 

0.45 1 42.3

0 

0.8+0.

5/2 

0.45 

അച്യുതൻ 1 31.1

5 

0.8+0.

5/2 

0.45 1 31.1

5 

0.8+0.

5/2 

0.45 

സപ്രമൻ 1 174.

50 

0.8+0.

5/2 

0.45 1 174.

50 

0.8+0.

5/2 

0.45 

 സരാജിനി 1 291.

88 

0.8+0.

5 

0.45 1 291.

88 

0.8+0.

5/2 

0.45 

ഉഷ് രി തക 1 99.3

0 

0.8+0.

5/2 

0.45 1 99.3

0 

0.8+0.

5/2 

0.45 

വല്ലി 1 61.3

0 

0.8+0.

5/2 

0.45 1 61.3

0 

0.8+0.

5/2 

0.45 
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അസ ാകൻ 1 47.0

0 

0.8+0.

5/2 

0.45 1 47.0

0 

0.8+0.

5/2 

0.45 

കുഞ്ഞമ്പു 1 53.1

0 

0.8+0.

5/2 

0.45 1 53.1

0 

0.8+0.

45 

0.45 

സ ാവിന്ദൻ 1 231.

50 

0.8+0.

5/2 

0.45 1 231.

50 

0.8+0.

45 

0.45 

രവീന്ദ്ന്ദൻ 1 110.

20 

0.8+0.

5/2 

0.45 1 110.

20 

0.8+0.

5/2 

0.45 

ട ോവിന്ദൻ 1 485.

01 

0.8+0.

5/2 

0.45 1 485.

01 

0.8+0.

5/2 

0.45 

 

 

മസ്റ്റര് സ ാള് 

നമ്പര് 
തതാഴില് 

ദിനം 
സവതനം(വാട

ക ഉള്പതട) 
സലാക്ക്

 ീല്,ഒപക് 
രഞ്ചായത്തക 

 ീല്,ഒപക് 
തിരുത്തലുകള് 

11088 47 12854.50 ഉണ്ട് ഉണ്ട് ഇലല 

11089 52 14222 

 

ഉണ്ട് ഉണ്ട് ഉണ്ട് ഷോർേനിങ് 

ചോർജ്ജ് 2 മവട്ടി 
തിരുത്തലുക്ളുണ്ട് 
013/140 ജോനക്ി മക് 

വി, 013/139 േത്മിനി 
േി, 013/137  ീ ശോരദ 

11090 55 15031.25 ഉണ്ട്  ഉണ്ട് ഉണ്ട് ട ോട്ടൽക്യോഷ്  

 ീ 
ശോരദമേയ്മെന്റ് 

2, ഷോർേ നിങ് 

ചോർജ് 2 

മവട്ടിതിരുതലുക്ളു
ണ്ട് 013/202 വസന്ത 

വി മക്  

11091 34 9299 ഉണ്ട് ഉണ്ട്  ഉണ്ട് മെയ്ലി 
അറ്റൻെഅൻസ്1,

ഷോർപ് ഇനിങ് 

ചോർജ്1 മവട്ടി 
തിരുത്തലുക്ൾ 
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ഉണ്ട് 013/316 

ടദവക്ി സി  

11092 12 3282 ഉണ്ട് ഉണ്ട് ഇലല 

11093 52 14222 ഉണ്ട് ഉണ്ട്  ഉണ്ട്മെയ്ലി 
അറ്റൻഡ് അൻസ് 1, 

ട ോട്ടൽ 

അറ്റൻഡ്അൻസ് 

മവട്ടി 
തിരുത്തലുക്ൾ 

ഉണ്ട്  013/117 മക് 

എൻ സടരോജിനി  

11094 54 14769 ഉണ്ട് ഉണ്ട് ഇലല 

11095 53 14495.50 ഉണ്ട് ഉണ്ട് ഇലല 

11096 33 9014.25 ഉണ്ട് ഉണ്ട് ഇലല 

11907 11 3008 ഉണ്ട് ഉണ്ട് ഇലല 

14049 43 11760.50 ഉണ്ട് ഉണ്ട് ഇലല 

14050 50 13668.75 ഉണ്ട് ഉണ്ട്  ഉണ്ട് ട ോട്ടൽ ക്യോഷ് 

മേയ്മെൻ് 1 

മവട്ടി 
തിരുത്തലുക്ൾ 

ഉണ്ട് 013/116 വലലി 
േി മക്  

14051 46 12568.50 ഉണ്ട് ഉണ്ട് ഉണ്ട് ഷോർേനിങ് 

ചോർജ് 1 മവട്ടി 
തിരുത്തലുക്ൾ 

ഉണ്ട്  

14052 28 7658 ഉണ്ട് ഉണ്ട് ഇലല 

14053 37 10119.50 ഉണ്ട് ഉണ്ട് ഇലല 

14054 31 8478.50 ഉണ്ട് ഉണ്ട് ഇലല 

14055 34 9299 ഉണ്ട് ഉണ്ട് ഇലല 
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14056 21 5741 ഉണ്ട് ഉണ്ട് ഇലല 

 

 

സിറ്റിസണ് ഇൻഫർടെഷൻ ട ാർഡ്് 

എസ്റിടെറ്റ് തുക് എം. ുക്്് ഗ്േക്ാരം ഗ്േെൃത്തി സ്ഥലം  

5000 3000  

 

െിലയിരുത്തലുക്ൾ. 

.സിറ്റി സൺ ഇൻഫർമേഷൻ ബോർഡ ്കാണാൻ സാധിചച്ിലല്.  

.പ്രവർതത്ി മണണ് ്ജല സംരകഷ്ണതത്ിന ് മുതൽ കൂടട്ായി.  

 

10.െർക്് ടക്ാഡ്: IF/350354 

 ടേര്  തലചങ്ങാ  െണ്്ണ ജലം സംരക്ഷണംഗ്േെർത്തിക്ൾ രണ്ടാം ഘട്ടം 

ടക്ാളാരി നീർത്ത ം  

എം  ുക്് നമ്പർ :85/18-19 

  

എസ്റ്റിടെറ്റ് തുക് 

200000 

ചിലൊയതുക്. 184018 

അെിെിധഗ്ത 

മതാഴിൽ േിനം.  

ക്ുലി, ൊ ക്. 

179402,1616 

െിേര്ധ0.  ക്ുലി, ൊ ക്  

 

അളെുക്ൾ. 

 

കാടക തവട്ടിതതളിക്ല് എം.ബുക്ക് പ്രകാരം സ ാഷ്യല് ഓഡിറ്ക് പ്രകാരം 

സ്ഥലം ഉടമകള്: എണ്ണം നീളം വീതി ഉയരം എണ്ണം നീളം വീതി ഉയരം 
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കാരായി വനജy 1 18.30 16.50  1 18.30 16.50  

 തി സദവി മുതല്സരര്  1 19.35 19.30  1 19.35 19.30  

രുത്തൻവീട്ടില്  ാവിപ്തി 1 19.30 11.00  1 19.30 11.00 

 

 

കരിമ്പിലത്തകഹരീപ്ന്ദൻ 1 16.25 14.30  1 16.25 14.30  

മാലതി മുതല്സരര് 1 19.30 10.30  1 19.30 10.30  

തവള്ളുവ കണ്ി ഡയക്ന 1 19.30 14.20  1 19.30 14.20  

രുതിയവീട്ടില് രജിസലഷ്ക 1 16.50 13.20  1 16.50 13.20  

തരാട്ടങ്കി ഇന്ദിര 1 16.30 10.00  1 16.30 10.00  

ഓമനമുതല്സരര് 1 19.30 18.00  1 19.30 18.00  

താതഴ വീട്ടില് മസഹഷ്ക 1 14.20 7.00  1 14.20 7.00  

മഠത്തിതലവളപില് 

രുഷ്പലത 

1 10.30 7.50  1 10.30 7.50  

മഠത്തിതല 

വളപില്ജിസജഷ്ക 

1 19.50 17.20  1 19.50 17.20  

 തിസദവിമുതല്സരര് 1 10 7.30  1 10 7.30  

ച്ാസത്താത്തക രാമച്പ്ന്ദൻ 1 16.30 10.00  1 16.30 10.00  

സകസളാത്തക  തി കൃഷ്ണൻ 1 19.30 11.00  1 19.30 11.00  

വാഴയില് ജാനു 1 12.30 8.6  1 12.30 8.6  

വാഴയില് ബിജു 1 27.30 16.30  1 27.30 16.30  

തലക്ാടം രമാവദി 1 14.30 10.30  1 14.30 10.30  

 

 

എര്ത്തക ബണ്ക് എം.ബുക്ക് പ്രകാരം സ ാഷ്യല് ഓഡിറ്ക് പ്രകാരം 

സ്ഥലം ഉടമകള്: എണ്ണം നീളം വീതി ഉയരം എണ്ണം നീളം വീതി ഉയരം 

കാരായി വനജ 1 143.

50 

0.8+0.

5/2 

0.45 1 143.

50 

0.8+0.

5/2 

0.45 

 തി സദവി മുതല്സരര്  1 151.

30 

0.8+0.

5/2 

0.45 1 151.

30 

0.8+0.

5/2 

0.45 
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 1 330 0.8+0.

5/2 

0.45 1 330 0.8+0.

5/2 

0.45 

േുത്തൻ വീട്ടിൽ 

സോവിന്ദ്തി 

1 17 0.8+0.

5/2 

0.45 1 17 0.8+0.

5/2 

0.45 

ക്രിബൽത്ത് ഹരീന്ദ്ന്ദൻ 1 30 0.8+0 

5/2 

0.45 1 30 0.8+0.

5/2 

0.45 

സി െുതൽ ടേർ 1 60 0.8+0.

5/2 

0.45 1 60 0.8+0.

5/2 

0.45 

മവലലുവ ക്ണ്ടി െയ്ന 1 100 0.8+0.

5/2 

0.45 1 100 0.8+0.

5/2 

0.45 

േുതിയവീട്ടിൽ 

രോടജഷ് 

2 80 0.8+0.

5/2 

0.45 1 80 0.8+0.

5/2 

0.45 

മേോട്ടങ്കി ഇന്ദിര 1 150 0.8+0.

5/2 

0.45 1 150 0.8+0.

5/2 

0.45 

ഓെന െുതല് ടേർ 2 98.2

0 

0.8+0.

5/2 

0.45 1 98.2

0 

0.8+0.

5/2 

0.45 

തോമഴ വീട്ടിൽ െടഹഷ്  2 74.2

0 

0.8+0.

5/2 

0.45 1 74.2

0 

0.8+0.

5/2 

0.45 

െഠത്തിൽ വളപ്പിൽ 

േുഷ്േലത 

2 72.1

0 

0.8+0.

5/2 

0.45 1 72.1

0 

0.8+0.

5/2 

0.45 

െഠത്തിൽ വളപ്പിൽ 

ജിടജഷ് 

2 42.5

0 

0.8+0.

5/2 

0 .45 1 42.5

0 

0.8+0.

5/2 

0.45 

സതീടദവി െുതൽടേർ 

ടേർ 

1 23.5

0 

0.8+0.

5/2 

0.45 1 243.

50 

0.8+0.

6/2 

0.45 

തലക്കോെൻ രെോവതി 2 88.2

0 

0.8+0.

5 

0.45 1 88.2

0 

0.8+0.

5 

0.45 

ചോടത്തോത്ത് 
രോെചന്ദ്ന്ദൻ 

2 42.3

0 

0.8+0.

5/2 

0.45 1 42.3

0 

0.8+0 

5/2 

0.45 

ടക്ടളോത്ത് സതി 2 35.2

0 

0.8+0.

5/2 

0.45 1 35.2

0 

0.8+0.

5/2 

0.46 

വോഴയിൽ ജോനു 2 54.3

0 

0.8+0.

5/2 

0.45 1 54.3

0 

0.8+0.

5/2 

0.45 
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വാഴയില് ബിജു  2 66.5

0 

0.8+0.

5/2 

0.45 1 66.5

0 

0.8+0.

5/2 

0.45 

 

 

െഴക്കുഴിക്ൾ എം.ബുക്ക് പ്രകാരം സ ാഷ്യല് ഓഡിറ്ക് പ്രകാരം 

സ്ഥലം ഉടമകള്: എണ്ണം നീളം വീതി ആ
ഴം  

എണ്ണം നീളം വീതി ആ
ഴം  

 തി സദവി മുതല്സരര്  36 1.5 1.00 0.75 36 1.50 1.00 0.75 

രുത്തൻവീട്ടില്  ാവിപ്തി 3 1.50 1.00 0.75 3 1.50 1.00 0.75 

കരിമ്പിലത്തകഹരീപ്ന്ദൻ 2 1.50 1.00 0.75 2 1.5 1.00 0.75 

മാലതി മുതല്സരര് 1 1.50 1.00 0.75 1 1.50 1.00 0.75 

തവള്ളുവ കണ്ി ഡയക്ന 4 1.50 1.00 0.75 4 1.50 1.00 0.75 

രുതിയവീട്ടില് രജിസലഷ്ക 3 1.50 1.00 0.75 1 1.50 1.00 0.75 

തരാട്ടങ്കി ഇന്ദിര 7 1.50 1.00 0.75 7 1.50 1.00 0.75 

ഓമനമുതല്സരര് 7 1.50 1.00 0.75 7 1.50 1.00 0.75 

താതഴ വീട്ടില് മസഹഷ്ക 6 1.50 1.00 0.75 6 1.50 1.00 0.75 

മഠത്തിതലവളപില് 

രുഷ്പലത 
9 1.50 1.00 0.75 9 1.50 1.00 0.75 

മഠത്തിതല 

വളപില്ജിസജഷ്ക 
3 1.50 1.00 0.75 3 1.50 1.00 0.75 

 തിസദവിമുതല്സരര് 16 1.50 1.00 0.75 16 1.50 1.00 0.75 

തലക്കോ ൻ രെോവദി 1 1.50 1.00 0.75 1 1.50 1.00 0.75 

ചോടത്തോത്ത് 
രോെചന്ദ്ന്ദൻ 

2 1.50 1.00 0.75 2 1.50 1.00 0.75 

ടക്ടളോത്ത് സതി 
ക്ൃഷ്ണൻ 

1 1.50 1.00 0.75 1 1.50 1.00 0.75 

വോഴയിൽ ജോനു 2 1.50 1.00 0.75 2 1.50 1.00 0.75 

വോഴയിൽ ബിജു 3 1.50 1.00 0.75 3 1.50 1.00 0.75 
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മസ്റ്റര് സ ാള് 

നമ്പര് 
തതാഴില് 

ദിനം 
സവതനം(വാട

ക ഉള്പതട) 
സലാക്ക്

 ീല്,ഒപക് 
രഞ്ചായത്തക 

 ീല്,ഒപക് 
തിരുത്തലുകള് 

9578 52 14222 ഉണ്ട് ഉണ്ട്  ഉണ്ട്മെയ്ലി 
അറ്റൻഡ് അൻസ് 1 

മവട്ടി തിരുത്തൽ 

ഉണ്ട് 

9579 53 14495.50 ഉണ്ട് ഉണ്ട് ഉണ്ട്  ഷോർേനിങ് 

ചോർജ് മവട്ടി 
തിരുത്തൽ ഉണ്ട് 

9580 51 13941 ഉണ്ട് ഉണ്ട് ഇലല 

9581 46 12573.50 ഉണ്ട് ഉണ്ട് ഇലല 

9582 20 5470 ഉണ്ട് ഉണ്ട്  ഉണ്ട്ട ോട്ടൽ 

അറ്റൻഡ് അൻസ് 

9583 25 6833.75 ഉണ്ട് ഉണ്ട് ഇലല 

9584 20 5470 ഉണ്ട് ഉണ്ട് ഇലല 

9585 23 6290.50 ഉണ്ട് ഉണ്ട് ഇലല 

9586 26 7107.25 ഉണ്ട് ഉണ്ട് ഇലല 

9587 7 1914.50  ഉണ്ട് ഉണ്ട് ഉണ്ട് ഷോർേനിങ് 

ചോർജ്  മവട്ടി 
തിരുത്തലുക്ൾ 

ഉണ്ട് 1 

12867 33 9025.50 ഉണ്ട് ഉണ്ട് ഇലല 

12868 37 10119.50 ഉണ്ട് ഉണ്ട് ഇലല 

12869 35 9572.50 ഉണ്ട് ഉണ്ട് ഇലല 

12870 36 9834.75 ഉണ്ട് ഉണ്ട് ഇലല 

12871 17 4649.50 ഉണ്ട് ഉണ്ട് ഇലല 
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12872 43 11760.50 ഉണ്ട് ഉണ്ട് ഇലല 

12873 40 10935 ഉണ്ട് ഉണ്ട് ഇലല 

12874 47 12854.50 ഉണ്ട് ഉണ്ട് ഇലല 

12875 38 10393 ഉണ്ട് ഉണ്ട് ഇലല 

12876 13 3555.50 ഉണ്ട് ഉണ്ട് ഇലല 

 

 

വിലയിരു ലുകള് : 

  .  ിറ്ി  ണ് ഇൻഫര്ടദമഷ്ൻ ദബാര്ടഡ് കാണാൻ  ാധിച്ചിെ . 

.ഗ്പവര്ടത്തി മണ്്ണ ജല  ംരക്ഷണ ിന് മു ല്കൂ്ായി.  

 

1. പരിദശാധിച്ച  (എണ്ണം)ഫയളുകളില് വാര്ടഷ്ിക മാസ്റ്റര്ട 

 ര്ടക്ുലര്ട ഗ്പകാരം  ൂക്ഷിച്ചി്ുള്ള് ദരഖകളുതട വിവരങ്ങള്- 

 സരഖെള്ക് ലഭയമോയ 

ഫയലുെളുകട 

എണ്ണീം 

1 െവര് സപജറ ഇല്ല  

2 കെക്റ ലിസ്റ്ററ ഇല്ല  

3 ആക്ഷൻ പ്ലോൻ സെോപ്ി  ഇല്ല  

4 എസ്റ്റിസമറ്റ സെോപ്ി 6 

5  ോസങ്കതിെ അനുമതി സരഖ 5 

6 ഭരണോനുമതി സരഖ ഇല്ല  

7  ീംസയോജിത പദ്ധതി വിവരങ്ങള്ക് ഇല്ല  

8  കതോഴില് അസപക്ഷെള്ക് ഇല്ല  

9 വര്ക്റ  അസലോസക്ഷ്ൻ സരഖ  ഇല്ല  

10 മസ്റ്റര് സറോള്ക്  10 

11 കമഷ്ര്കമനററ്റ  ബുക്റ  9 

12 കമറ്ിരിയല് വോങ്ങല് ത രുമോനീം സെോപ്ി  ഇല്ല  

13 സവജറ  ലിസ്റ്ററ  10 

14 ഫണ്ടറ ഗ്ടോനറ ര് ഓര്ഡര് സെോപ്ി(FTO)  1 

15 കമറ്ിരിയല് ബില്,വൗച്ചര് 1 

16 പോട്ടക്രോര്,ര  തുെള്ക് ഇല്ല  

17 3 ഘട്ടങ്ങളികല സഫോസട്ടോെള്ക്  ഇല്ല  

18 ഗ്പവൃത്തി പൂര്ത്ത െരണ  ോക്ഷയപഗ്തീം. 5 

19 മസ്റ്റര് സറോള്ക് മൂകമനറററ സ്ലിപറ  7 

20 ജിസയോ ടോഗ്ടറ സഫോസട്ടോ ഇല്ല  
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21 സ ോഷ്യല് ഓഡിറ്റ  റിസപ്ോര്ട്ടറ   ഇല്ല  

22 സ റ്റ ഡയറി 10 

 22.a. പദ്ധതി ആരീംഭ മ റ്ിീംഗറ  ഉണ്ടറ  

 22.b. VMC റിസപ്ോര്ട്ടറ ഉണ്ടറ  

 അീംഗങ്ങള്ക്:   ുമ, മഹിജ,  ുസരഷ്റ, െിഗ്തസലഖ, ബിന്ദു, 

രോജൻ, അബറ േുള്ള.  

ഉണ്ടറ  

 22.c. ന്ദര്ശെ െുറിപ്ുെള്ക് ഉണ്ടറ  

  ന്ദര്ശെര്: ുസരഷ്റ. ടി, െഗ്ന്ദസലഖ, ഷ്ിന, േിവയ, ബിന്ദു.  ഉണ്ടറ  

 

1. വാര്ടഡിതല  ാമൂഹയ പരിദശാധനയ്ക്് വിദധയമാക്ിയ 

ഗ്പവൃത്തികളുതട ആക്ഷൻ പ്ലാനിതല വിവരങ്ങള്. 

ഗ്പവൃത്തിയുകട സപരറ വോര്ഡറ  ഗ്െമന

മ്പര് 

ഗ്പവൃത്തി 

നടന്ന വോര്ഡറ  

1.കാര്ടദക്ാട് പന്ന്യദയാതടൻ മുക്് ദറാഡ് 

നീര്ടച്ചാല് നവീകരണം( FP/307641) 

13 89 13 

2.മുണ്ട്ച്ചാല് തവള്ള്ിദലാട് ദറാഡ് 

ദകാണ്ഗ്കീറ്ിംഗ്(RC/279625) 

13 96 13 

 3.  ല ച്ചങ്ങാട് ഗ്പദേശത്ത് മണ്്ണ ജല 

 ംരക്ഷണ ഗ്പവര്ടത്തികള്(3ഘ്ം ) 

ഭൂവിക ന ഗ്പവര്ടത്ത 

13 574 13 

4. ലചങ്ങാട ഗ്പദേശത്ത് മണ്്ണ ജല 

 ംരക്ഷണ ഗ്പവര്ടത്തികള് നാലാ 

ഘ്ം(wc/328561) 

13 576 13 

5. ലചങ്ങാട മണ്്ണ ജല  ംരക്ഷണ 

ഗ്പവര്ടത്തികള് രണ്ടാം ഘ്ം(IF/35054) 

13 572 13 

6.പള്ള്യ0 ഗ്പദേശ ്  രിശുഭൂമി 

കൃഷ്ിദയാഗയമാക്ാൻ(LD/331944) 

13 567 13 

7.പള്ള്യ0 ഗ്പദേശത്ത് മണ്്ണ ജല  ംരക്ഷണ 

ഗ്പവര്ടത്തികള് മൂന്ന്ാംഘ്ം(wc/328558) 

13 573 13 

8.പള്ള്യ0യും ഗ്പദേശത്ത് മണ്്ണ 

ജല ംരക്ഷണ ഗ്പവര്ടത്തികള് 

നാലാംഘ്ം(wc/328559) 

13 575 13 

9.ഇന്ദിര ആവാ ് ദയാജന,  ഉഷ് വി 

(IF/353985) 

13 579 13 

10.കിണര്ട നിര്ടമാണം ദശാഭന (DW/322602) 13 49 13 

 

1. പഞ്ചായത്തില്  ൂക്ഷിദക്ണ്ട രജിസ്റ്ററുകള് 

 രജിസ്റ്റര് സപരറ പരിസശോധന

യറക്റ ലഭയത 

െോലോനു ൃതമോയ വിവരങ്ങളുകട 

സ്ഥിതി. 

1 കതോഴില് െോര്ഡറ  രജിസ്റ്റര് ലഭിച്ചു    ൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടറ പസക്ഷ എ സഫോര് 

ഷ് റ്ില് ഗ്പിനറററ എടുത്തോണ്ണറ 

 ൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളതറ 

2 ഗ്ഗോമ ഭ രജിസ്റ്റര് ലഭിച്ചു   ൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടറ 
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3 കതോഴില് അസപക്ഷോ 

രജിസ്റ്റര്  

ലഭിച്ചു    ൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടറ പസക്ഷ എ സഫോര് 

ഷ് റ്ില് ഗ്പിനറററ എടുത്തോണ്ണറ 

 ൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളതറ 

4 ഗ്പവൃത്തി രജിസ്റ്റര് ലഭിച്ചു   ൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടറ പസക്ഷ എ സഫോര് 

ഷ് റ്ില് ഗ്പിനറററ എടുത്തോണ്ണറ 

 ൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളതറ 

5 ആസ്തി രജിസ്റ്റര്  ലഭിച്ചു   ൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടറ 

6 പരോതി രജിസ്റ്റര് ലഭിച്ചു   ുഷ്ിച്ചിട്ടറണ്ടറ. െോലോനു ൃതമോയ 

വിവരങ്ങള്ക് 

സരഖകപ്ടുത്തിയിട്ടില്ല.  

7 കമറ് രിയല് രജിസ്റ്റര് 

 

ലഭിച്ചു   ൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടറ പസക്ഷ എ സഫോര് 

ഷ് റ്ില് ഗ്പിനറററ എടുത്തോണ്ണറ 

 ൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളതറ 

 

അവകാശാധിഷ്ടി നിരീക്ഷണങ്ങള് 

അവെോശങ്ങള്ക് ലഭയത വിലയിരുത്തല്  

(വിശേമോയി എഴുതണീം) 

അസപക്ഷിച്ചറ  15 േിവ ത്തിനെീം 

 ൗജനയമോയി കതോഴില് െോര്ഡറ  ലഭിക്ല് 

ഇല്ല കതോഴില് െോട  ൗജനയമോയി 

ലഭിക്ോറില്ല 

അസപക്ഷിച്ചറ  15 േിവ ത്തിനെീം കതോഴില് 

ലഭിക്ല്/ കതോഴിലില്ലോയ്മ സവതനീം 

ഇല്ല  15 

േിവ ത്തിനുള്ളില്കതോഴില് 

ലഭിക്ോറില്ല 

 ര്ക്ോര് ഗ്പഖയോപിച്ചിട്ടുള്ള മിനിമീം െൂലി 

ലഭിക്ല് 

ഉണ്ടറ മിനിമീം െൂലി ലഭിക്ോറില്ല  

15 േിവ ത്തിനെീം െൂലി ലഭിക്ല്/ 

സവെിക്ുന്ന േിവ ങ്ങള്ക്ക്റ പിഴ  

ഇല്ല 15 േിവ ത്തിനുള്ളില് ഇതില് 

ഗ്പവൃത്തിെള്ക് െകണ്ടത്തുവോനുള്ള 

അവെോശീം 

ഉണ്ടറ ഗ്പവര്ത്തിെള്ക് െകണ്ടത്തി 

കെോടുക്ോറുണ്ടറ 

5 െിസലോമ റ്ര് ഉള്ളില് സജോലി/യോഗ്തോെൂലി ഇല്ല  യോഗ്തക്ൂലി ലഭിസക്ണ്ട 

 ോഹെരയീം ഉണ്ടോയിട്ടില്ല.  

ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലകത്ത ആവശയമോയ  

അടിസ്ഥോന  ൗെരയങ്ങള്ക്-ഫസ്റ്ററ 

എയ്ടറ,തണല്,െുടികവള്ളീം 

ഇല്ല  ഫസ്റ്ററ എയ്ഡറ സബോക്സറ 

നിലവിലുണ്ടറ, തണല് 

 ൗെരയീം ലഭിച്ചിട്ടില്ല.  

 മയ ബന്ധിതമോയി പരോതി പരിഹോരീം ഉണ്ടറ െില മയങ്ങളില് പരോതി 

പരിഹോരീം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടറ 

െിെില് ോ  ഹോയീം ഉണ്ടറ പലയീം ഗ്പസേശത്തുള്ള 

കതോഴിലോളിക്റ 

െിെിത്സോ ഹോയീം 

ലഭിച്ചിട്ടില്ല 

സ ോഷ്യല് ഓഡിറ്റ  നടത്തുവോൻ 

അവെോശീം  

ഉണ്ടറ സ ോഷ്യല് ഓഡിറ്ില് 

ഇതുവകര പങ്കോളിെള്ക് 

ആയിട്ടില്ല 
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1. ത ൊഴിൽ കൊര്ഡുമൊയി ബന്ധതെട്ടവ; 

 കതോഴില് െോര്ഡറ  ഒരു ആധിെോരിെ സരഖയോണറ. മഹോത്മോ ഗോന്ധി സേശ യ 

ഗ്ഗോമ ണ കതോഴിലുറപ്റ നിയമത്തികല കഷ്ഡയൂള്ക് 2 ഗ്പെോരീം കതോഴില് 

െോര്ഡിനറ അസപക്ഷ നല്െുന്ന െുടുീംബങ്ങള്ക്ക്റ 15 േിവ ത്തിനെീം തിെച്ചുീം 

ക ൗജനയമോയി കതോഴില് െോര്ഡറ  ലഭയമോക്ണകമന്നറ അനുശോ ിക്ുന്നു. 

െൂടോകത െൃതയമോയ ഇടസവളെളില് െോര്ഡറ  ക ൗജനയമോയി പുതുക്ി 

നല്സെണ്ടതുമോണറ. കതോഴിലുറപ്റ നിയമഗ്പെോരീം കതോഴില് െോര്ഡറ  സെവശീം 

കവക്ോനുള്ള അധിെോരീം ഉടമെള്ക്ക്റ മോഗ്തമോണറ, നിര്വഹണ ഏജൻ ിസയോ 

സമറ്ുമോസരോ മറ്ുള്ളവസരോ സെവശീം കവക്ുവോൻ പോടുള്ളതല്ല. കതോഴില് 

െോര്ഡറ  ൗജനയമോയി ലഭിച്ചിട്ടില്ല 

2. ത ാഴില് അദപക്ഷ  ംബന്ധിച്്ച; 

കതോഴില് െോര്ഡുള്ള അവിേഗറദ്ധ െോയിെ കതോഴില് കെയ്യോൻ തയ്യോറുള്ള  

ഏകതോരു െുടുീംബത്തിനുീം  ഓസരോ  ോമ്പത്തിെ വര്ഷ്വുീം 100 േിവ കത്ത 

അവിേഗ്ധ െോയിെ കതോഴിലിനറ അവെോശമുണ്ടറ, കതോഴില് ആവശയകപ്ട്ടറ  

അസപക്ഷ നല്െിയോല് സെപ്റ്ു രശ തറ നല്െുെയുീം 15 േിവ ത്തിനെീം 

കതോഴില്  ലഭയമോക്ണകമന്നുീം നിയമത്തില് ഗ്പതിപോേിക്ുന്നു. കതോഴില് 

ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടറ 

3. ത ാഴില് അനുവേിച്ച ്  ംബന്ധിച്്ച; 

കതോഴിലുറപ്റ നിയമഗ്പെോരീം കതോഴില് ആവശയകപ്ട്ടു െഴിഞ്ഞോല് 15 

േിവ ത്തിനെീം കതോഴില് ലഭയമോക്നകമന്നുണ്ടറ. വോര്ഡികല 

കതോഴിലോളിെള്ക്ക്റ കതോഴില് ആവശയമുള്ള  മയങ്ങളില്  അസപക്ഷ 

 മര്പ്ിക്ുന്ന മുറയറക്റ 15 േിവ ത്തിനെീം കതോഴില് അനുവേികക്ണ്ടതുണ്ടറ. 

കതോഴില് അനുവേിക്ോറുണ്ടറ 

4. ത ാഴിലിൊയ്മ  ദവ നം; 

കതോഴില് ആവശയകപ്ട്ടു െഴിഞ്ഞോല് 15 േിവ ത്തിനെീം കതോഴില് 

ലഭയമോക്ോത്തപക്ഷീം കതോഴിലില്ലോയ്മ സവതനീം ലഭിക്ോൻ അവെോശമുണ്ടറ.   

കതോഴില് ആവശയകപ്ട്ട ത യ്യതി മുതല് ആേയകത്ത 30 േിവ ീം െൂലിയുകട 25% 

( 271 െൂലി ഗ്പെോരീം 67 രൂപ 75 സപ ) തുെയുീം തുടര്ന്നറ 100 േിവ  കതോഴില്  

പൂര്ത്തിയോെുന്നതറ വകരയുള്ള േിവ ങ്ങളില് െൂലിയുകട 50%( 271െൂലി 

ഗ്പെോരീം 135 രൂപ 5 സപ )  തുെയുീം കതോഴിലോളിെള്ക്ക്റ ലഭിക്ണീം. െൂലി 

ലഭിച്ചിട്ടില്ല 

5. തഷ്ല്ഫ്  ഓഫ് ദഗ്പാജക്റ്്    ംബന്ധിച്്ച; 

വോര്ഡില് ആവശയമോയ വിെ ന ഗ്പവൃത്തിെള്ക് െകണ്ടത്തുന്നതിനറ 

കതോഴിലോളിെള്ക്ക്റ അവെോശീം ഉണ്ടറ. അയല്ക്ൂട്ടതല െര്ച്ചയിലൂകട 

െകണ്ടത്തുന്ന ഗ്പവൃത്തിെള്ക് ഗ്ഗോമ ഭയില് അീംഗ െോരീം സനടുെയുീം 

കതോഴിലുറപ്ില് അനുവേന യമോയ ഗ്പവൃത്തിയോകനനറെില് നിര്വഹണ 

ഏജൻ ി ഗ്പസ്തു ത ഗ്പവൃത്തിെള്ക് മുൻഗണനോ ഗ്െമത്തില് കഷ്ല്ഫറ  ഓഫറ 
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സഗ്പോജെററ്ില് ഉള്ക്കപ്ടുസത്തണ്ടതോണറ.  വോര്ഡറ ആവശയമോയ വിെ ന 

ഗ്പവര്ത്തിെള്ക് െകണ്ടത്തുന്നതിനറ കതോഴിലോളിെള്ക്ക്റ അവ രീം 

ലഭിക്ോറുണ്ടറ 

6. യാഗ് ാ തചലവ്  ംബന്ധിച്്ച; 

കതോഴിലോളിെള്ക്ക്റ തോമ  സ്ഥലത്തുനിന്നുീം 5 െിസലോമ റ്ര് െുറ്ളവില് 

കതോഴില് ലഭിക്ുവോനുള്ള അവെോശമുണ്ടറ, ഗ്പസ്തു ത പരിധിക്ു പുറത്തു  

കതോഴില് കെസയ്യണ്ട  ോഹെരയീം ഉണ്ടോവുെയോകണങ്കില് യോതോ ബത്തയോയി 

െൂലിയുകട 10% തുെ നിലവികല െൂലി ഗ്പെോരീം  27 രൂപ 10 സപ  ഗ്പവൃത്തി 

േിവ ങ്ങളില് ലഭയമോക്ണീം. ഓസരോ വോര്ഡിലുീം െകണ്ടത്തിയിട്ടുള്ള 

ഗ്പവൃത്തിെള്ക് പൂര്ത്ത െരിച്ച സശഷ്ീം മോഗ്തസമ വോര്ഡിനറ പുറത്തു 

കതോഴിലോളിെള്ക്ക്റ ഗ്പവൃത്തി അനുവേിക്ോൻ പോടുള്ളൂ. സമല്പ്റഞ്ഞ 

 ോഹെരയീം ഉണ്ടോയിട്ടില്ല. 

7. ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലതത്ത  ൗകരയങ്ങള്  ംബന്ധിച്്ച; 

കതോഴിലിടങ്ങളില് ലഭിസക്ണ്ട അടിസ്ഥോന ക ൗെരയങ്ങളോയ ഗ്പഥമ 

ശുഗ്ശൂഷ്ോ  ീംവിധോനങ്ങള്ക്, വിഗ്ശമ  മയകത്ത തണല് 

 ൗെരയീം,െുടികവള്ളീം, അപെട  ോധയതയുള്ള ഗ്പവൃത്തിെളില് 

ഏര്കപ്ടുസമ്പോള്ക്  ുരക്ഷോ  ോമഗ്ഗിെള്ക്    എന്നിവ സതോഴിലുറപ്ു 

നിയമഗ്പെോരീം നിര്വഹണ ഏജൻ ി വഴി കതോഴിലോളിെള്ക്ക്റ  ൗജനയമോയി 

ലഭയമോസക്ണ്ടതുണ്ടറ.ലഭിക്ോറില്ല.  

8. ദവ നം ലഭയമാക്ുന്ന് ്  ംബന്ധിച്്ച; 

കതോഴിലുറപ്റ നിയമത്തില് ത ക്ഷൻ 3(2) ഗ്പെോരീം മസ്റ്റര് സറോളറ െോലോവധി 

െഴിഞ്ഞു 15 േിവ ത്തിനെീം കതോഴിലോളിെളുകട അക്ൗണ്ടില്  െൂലി 

ലഭിക്ുവോൻ അവെോശമുണ്ടറ. െൂലി ലഭിച്ചിട്ടില്ല 

 

9.  പരാ ി പരിഹാരം  ംബന്ധിച്്ച; 

കതോഴിലുറപ്ുമോയി ബന്ധകപ്ട്ട ഏകതങ്കിലുീം െോരയത്തില് പരോതിയുണ്ടോെുന്ന 

പക്ഷീം ആയതറ സരഖോമൂലീം പഞ്ചോയത്തില് പരോതികപ്ടോവുന്നതോണറ, ഗ്പസ്തു ത 

പരോതിെള്ക്  വ െരിച്ചു  പരോതിക്ോരനറ സെപ്റ്ു ര  റ്റ  നല്െുെയുീം  

പരമോവധി 7 േിവ  പരിധിക്ുള്ളില് അസനവഷ്ിച്ചു പരോതിക്ോരനറ മറുപടി 

നല്സെണ്ടതോണറ. പരോതിെള്ക് അറിയിക്ുന്നതിനുള്ള സടോള്ക് ഗ്ഫ  നമ്പര് 

കപോതുജനങ്ങള്ക്ക്റ െോണോവുന്ന ര തിയില് പഞ്ചോയത്തറ ഓഫ  ില് 

ഗ്പേര്ശിപ്ികക്ണ്ടതുണ്ടറ .  

10. ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്  നടത്തുന്ന് ്  ംബന്ധിച്്ച; 

സതോകതോഴിലുറപ്റ നിയമത്തികല ക ക്ഷൻ 17(2) ഗ്പെോരീം  കതോഴിലുറപ്ില് 

ഏകറ്ടുത്ത ഗ്പവൃത്തിെള്ക് ഓസരോ 6 മോ  െോലയളവിലുീം സ ോഷ്യല് ഓഡിറ്റ  

നടസത്തണ്ടതുണ്ടറ. ഏകറ്ടുത്തു കെയ്ത ഗ്പവൃത്തിെളുകട  മ്പത്ത െവുീം, 

ഗുണനിലവോരങ്ങള്ക്  ീംബന്ധിച്ചതുമോയ വിവരങ്ങളുീം പദ്ധതി 

നിര്വഹണവുമോയി ബന്ധകപ്ട്ട  െോരയങ്ങളുീം  സ ോഷ്യല് ഓഡിറ്റ  

നടത്തുന്നതില് പങ്കോളിെളോവുന്നതിനു കതോഴിലോളിെള്ക്ക്ുീം ഓസരോ പൗരനുീം 

അവെോശമുണ്ടറ. ഇതുവകരയുീം പങ്കോളിത്ത ലഭിച്ചിട്ടില്ല 

11. ചികില് ാ  ഹായം  ംബന്ധിച്്ച; 
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കതോഴിലുറപ്റ സജോലിക്ികട കതോഴിലോളിെള്ക്ക്റ ഏകതങ്കിലുീം തരത്തിലുള്ള 

അപെടീം  ീംഭവിച്ചു സപോവുെയോകണങ്കില് കതോഴിലുറപ്റ നിയമത്തികല 

കഷ്ഡയൂള്ക് 2(5)ഗ്പെോരവുീം അദ്ധയോയീം 9 കല പരോമര്ശങ്ങളുകട 

അടിസ്ഥോനത്തിലുീം െിെില് ോ കെലവുെളുകട സരഖെള്ക്  മര്പ്ിക്ുന്ന 

മുറയറക്റ  ഗ്പസ്തു ത തുെ മുഴുവനുീം നിര്വഹണ ഏജൻ ി വഴി 

കതോഴിലോളിെള്ക്ക്റ  അനുവേിച്ചു കെോടുസക്ണ്ടതോണറ. െിെിത്സോ  ഹോയീം 

ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടറ 

12.പദ്ധ ി ആരംഭ മീറ്ിംഗ് ; 

കതോഴിലുറപ്റ നിയമീം കഷ്ഡയൂള്ക് 22 ഗ്പെോരീം ഒരു പദ്ധതി ആരീംഭിക്ുന്നതിനു 

മുമ്പറ പദ്ധതികയ െുറിച്ചുള്ള മുഴുവൻ െോരയങ്ങളുീം അതോയതറ  അനുവേിച്ച 

ഗ്പവൃത്തി േിനങ്ങള്ക്, ഓസരോ കതോഴിലോളിയുീം കെസയ്യണ്ട അളവുെള്ക്, 

ഗുണനിലവോരീം ഉറപ്ു വരുത്തുന്നതിനുള്ള  ോസങ്കതിെ അറിവുെള്ക് എന്നിവ   

െൃതയമോയി കതോഴിലോളിെകളയുീം ഗുനസഭോക്തോക്കളയുീം  

സബോധയകപ്ടുകത്തണ്ടതുണ്ടറ. അതിനോയി ബന്ധകപ്ട്ട നിര്വഹണ 

ഉസേയോഗസ്ഥകെയുീം വോര്ഡറ  കമമ്പര്, ോസങ്കതിെ വിേഗ്ദര് എന്നിവരുകട 

 ോന്നിധയത്തില് ഏകതനറെിലുീം കപോതു ഇടങ്ങളിസലോ,കതോഴിലിടത്തുവസച്ചോ 

മ റ്ിീംഗറ വിളിച്ചു സെര്ക്ുെയുീം െോരയങ്ങള്ക് വിശേ െരിക്ുെയുീം 

പകങ്കടുത്തവരുകട വിവരങ്ങള്ക് സ റ്റ ഡയറിയികല സഗ്പോജെററ്റ മ റ്ിീംഗറ 

സപജില് സരഖകപ്ടുത്തുെയുീം  കെസയ്യണ്ടതുണ്ടറ. 

13.വിജിലൻ ്  ആൻഡ്  ദമാണി്റിംഗ് കമ്മറ്ി  

ഓസരോ വോര്ഡികലയുീം ഗ്പവൃത്തിെള്ക് ഗുണെരമോയ ര തിയില് 

നടക്ുന്നുകണ്ടന്നു ഉറപ്ു വരുത്തുന്നതിനുീം കമച്ചകപ്ടുത്തുന്നതിനറ 

ആവശയമോയ നിര്സേശങ്ങള്ക് കതോഴിലോളിെള്ക്ക്ുീം നിര്വഹണ ഏജൻ ിക്ുീം 

നല്െുന്നതിനുമോയി വോര്ഡികല കപോതുഗ്പവര്ത്തെകര ഉള്ക്കപ്ടുത്തി ഒരു 

വിജിലൻ റ  ആൻഡറ  സമോണിട്ടറിീംഗറ െമ്മറ്ി ഓസരോ  ോമ്പത്ത െ വര്ഷ്വുീം 

ഉണ്ടോസക്ണ്ടതോണറ. വോര്ഡില് പട്ടിെ ജോതി പട്ടിെ വര്ഗ വിഭോഗത്തികല 

 ന്നദ്ധഗ്പവര്ത്തെര് ഉകണ്ടങ്കില് നിര്ബന്ധമോയുീം ഗ്പസ്തു ത െമ്മറ്ിയില് 

അീംഗങ്ങള്ക് ആസക്ണ്ടതോണറ. ഓസരോ ഗ്പവൃത്തിയുീം  ന്ദര്ശിച്ചു  വിലയിരുത്തി 

സ റ്റ  ഡയറിയികല വിജിലൻ റ  ആൻഡറ  സമോണിട്ടറിീംഗറ െമ്മറ്ി റിസപ്ോര്ട്ടില് 

സരഖകപ്ടുകതണ്ടതണറ.. സരഖകപ്ടുത്തിയിട്ടുണ്ടറ 

14. ന്ദര്ടശക കുറിപ്പ്  

കതോഴിലുറപ്റ ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങള്ക് ഏകതോരോള്ക്ക്ുീം  ന്ദരറശിക്ോ വുന്നതുീം 

എസ്റ്റിസമറ്റ  ഉള്ക്പ്കട പരിസശോധിക്വുന്നതുമോണറ.ഗ്പസ്തു ത 

ഗ്പവൃത്തിയിസേലുള്ള  ന്ദര്ശെരുകട അഭിഗ്പോയങ്ങള്ക് സ റ്റ  ഡയറിയികല 

 ന്ദര്ശെ െുറിപ്ില് സരഖകപ്ടുത്തോനുീം അവെോശമുണ്ടറ. അതുകെോണ്ടറ 

തകന്ന എല്ലോ ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളിലുീം സ റ്റ ഡയറി 

നിര്ബന്ധമോയുീം ൂക്ഷിക്ണീം.  ന്ദര്ശെ െുറിപ്റ  ൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടറ 

15.ദറാ ് ഗാര്ട േിവ ് . 
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കതോഴിലുറപ്ുമോയി ബന്ധകപ്ട്ട അവെോശങ്ങള്ക് െടമെള്ക് എന്നിവയില് 

കതോഴിലോളിെള്ക്ക്റ അവസബോധീം ഉണ്ടോക്ുന്നതിനുീം കതോഴിലുറപ്ുമോയി 

ബന്ധകപ്ട്ട ഗ്പശ്നങ്ങള്ക് െര്ച്ച കെയ്യുന്നതിനുീം സവണ്ടി   മോ ത്തില് ഒരുേിവ ീം 

നിര്വഹണ ഏജൻ ി കതോഴിലോളിെള്ക്ക്റക്ലോ റ  ീംഘടിപ്ികക്ണ്ടതണറ. 

ഇതുവകരയുീം  ീംഘടിപ്ിച്ചിട്ടുള്ള ഇല്ല  

16. ിറ്ി ണ് ഇൻഫര്ടദമഷ്ൻ ദബാര്ടഡ് . 

കതോഴിലുറപ്റ പദ്ധതിയുകട  ുതോരയത ഉറപ്ുവരുത്തുന്നതിനോയി  

കതോഴിലുറപ്ില് ഏകറ്ടുത്തു കെയ്യുന്ന കപോതു ഗ്പവൃത്തിെള്ക് 

ആരീംഭിക്ുന്നതിനു മുമ്പറ  ഗ്പോസേശിെ ഭോഷ്യിലുള്ള പദ്ധതി വിവരങ്ങെറ  

അടങ്ങിയ സബോര്ഡറ  ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളില് കപോതുജനങ്ങള്ക്ക്റ െോണോ 

വുന്ന ര തിയില് നിര്ബന്ധമോയുീം സ്ഥോപിക്ണീം. സ്ഥോപിച്ചിട്ടുണ്ടറ 

ഫയല്പരിദശാധനയുമായി ബന്ധതപ്പ് വിലയിരുത്തലുകള്. 

 കതോഴിലുറപ്റ പദ്ധതിയില് ഏകറ്ടുക്ുന്ന ഗ്പവൃത്തിെളുകട ഫയലുെളില് 

ഉണ്ടോയിരിസക്ണ്ട ഗ്പധോനകപ്ട്ട 22 സരഖെകള െുറിച്ചറ വോര്ഷ്ിെ മോസ്റ്റര് 

 ര്ക്ുലറില് െൃതയമോയ നിര്സേശങ്ങള്ക് നല്െുന്നുണ്ടറ.  

1.കവര്ട ദപജ് 

ഒരു ഗ്പവൃത്തിയുകട അടിസ്ഥോന വിവരങ്ങള്ക് ഗ്പവൃത്തി ഫയലിനറകറ െവര് 

സപജില് ഉള്ക്കക്ോള്ളിക്ന്നകമന്നുീം അതിനോയി ഗ്പസതയെ മോതൃെയുീം  

മോസ്റ്റര്  ര്ക്ുലറില് നിര്സേശിക്ുന്നുണ്ടറ. െോണോൻ  ോധിച്ചില്ല.  

2.തചക്് ലിസ്റ്റ് 

ഫയലില് ഉള്ക്കക്ോള്ളിച്ചിട്ടുള്ള സരഖെളുകട സപരുീം സപജറ നമ്പരുീം 

സരഖകപ്ടുത്തിയ കെക്റ  ലിസ്റ്ററ ഫയലിലറ  ൂക്ഷിസക്ണ്ടതുണ്ടറ, അതിനോയി 

ഗ്പസതയെ മോതൃെയുീം  മോസ്റ്റര്  ര്ക്ുലറില് 

നിര്സേശിക്ുന്നുണ്ടറ. ുഷ്ിച്ചിട്ടില്ല . 

3.ആക്ഷൻ പ്ലാൻ ദകാപ്പി-   

ഏകറ്ടുക്ുന്ന ഗ്പവൃത്തിെള്ക് ആക്ഷൻ പ്ലോനില് ഉള്ക്കപ്ട്ടതുീം കഷ്ല്ഫറ  

ഓഫറ സഗ്പോജെററ്ില്മുൻഗണനോ ഗ്െമത്തില് ഉള്ളതുമോയിരിക്ണ കമന്നുണ്ടറ. 

 ൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല 

4.ജനകീയ എ ്റിദമറ്-്   

 ോധോരണക്ോരോയ ഏകതോരോള്ക്ക്ുീം മനസ്സിലോെുന്ന ര തിയില് 

ഗ്പോസേശിെ ഭോഷ്യിലുള്ള എസ്ടികമറ്റ  ഫയലിലുീം ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലത്തുീം 

ലഭയമോസക്ണ്ടതുണ്ടറ. ലഭയമോക്ിയിട്ടില്ല 

5. ാദേ ികാനുമ ി-  



40 
 

ഓസരോ ഗ്പവൃത്തിക്ുീം ഗ്പസതയെീം തയ്യോറോക്ുന്ന എസ്റ്റിസമറ്റ   ോസങ്കതിെ 

വിേഗ്ധര് അടങ്ങുന്ന െമ്മറ്ി പരിസശോധിച്ചറ അീംഗ െോരീം ലഭിച്ചോല് മോഗ്തസമ 

ഗ്പവൃത്തിക്റ അനുമതി നല്െോവൂ, ആയതിനറകറ സെോപ്ി ഫയലില് 

 ൂക്ഷിസക്ണ്ടതുണ്ടറ.  ൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല 

6.ഭരണാനുമ ി-  

ഓസരോ ഗ്പവൃത്തിക്ുീം ഗ്പസതയെീം തയ്യോറോക്ുന്ന എസ്റ്റിസമറ്റ  പരിസശോധിച്ചറ 

ഗ്പസ്തു ത ഗ്പവൃത്തിെള്ക്ക്റ ഭരണ മിതിയുകട അീംഗ െോരീം ലഭിച്ചോല് 

മോഗ്തസമ ഗ്പവൃത്തിക്റ അനുമതി നല്െോവൂ, ആയതിനറകറ സെോപ്ി 

ഫയലില്  ൂക്ഷിസക്ണ്ടതുണ്ടറ.  ൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല 

7.കണ്വര്ടജൻ ്  വിവരങ്ങള്- 

 ര്ക്ോരിനറകറ ഏകതനറെിലുീം 

വെുപ്ുെളുകട(വനീംവെുപ്റ,െൃഷ്ിവെുപ്റ,മൃഗ  ീംരക്ഷണ വെുപ്റ  ...) 

പദ്ധതിെള്ക് കതോഴിലുറപ്റ പദ്ധതിസയോകടോപ്ീം  ീംസയോജിച്ചറ 

നടപ്ോക്ുെയോകണങ്കില് ആയതിനറകറ സരഖെള്ക് ഫയലില് 

 ൂക്ഷിസക്ണ്ടതുണ്ടറ.  ീംസയോജിത ഗ്പവര്ത്തി അല്ലോത്തതറ കെോണ്ടറ തകന്ന 

അതറ  ൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. 

8.ത ാഴില് അദപക്ഷ-  

കതോഴില് ആവശയകപ്ട്ടു കെോണ്ടറ  വയക്തിഗതമോസയോ ഗ്ഗൂപ്ോസയോ അസപക്ഷ 

 മര്പ്ിക്ുന്നതിനു മോസ്റ്റര്  ര്ക്ുലറില് ഗ്പസതയെ മോതൃെയിലുള്ള 

അസപക്ഷോ സഫോറീം കതോഴിലോളിെള്ക്ക്റ ലഭയമോക്ോൻ നിര്സേശിക്ുന്നുണ്ടറ. 

ഇതറ ഗ്പെോരീം െുറഞ്ഞതറ 14 േിവ ീം തുടര്ച്ചയോയി സജോലി കെയ്യുന്നതിനറ 

അസപക്ഷ നല്സെണ്ടതുണ്ടറ, സജോലി ആവശയമുള്ള നിലവില് ഡിമോൻഡറ form 

 ൂക്ഷിക്ുന്നില്ലെോലയളവികല  ത യ്യതിെള്ക്  ഉള്ക്പ്കട ഇതില്  

സരഖകപ്ടുത്തി നല്െുെയോണറ സവണ്ടതറ . നിലവില് ഡിമോൻഡറ 

 ൂക്ഷിക്ുന്നില്ല. 

9.വര്ടക്്  അദലാദക്ഷ്ൻ 

അസപക്ഷ ലഭിക്ുന്ന മുറയറക്റ  ആവശയകപ്ട്ട ത യ്യതിെളില് തകന്ന 

കതോഴിലോളിെകള മുൻഗണനോ ഗ്െമത്തിലുള്ള ഗ്പവൃത്തിെളില് 

ഉള്ക്കപ്ടുത്തുെയുീം മസ്റ്റര് സറോളറ തയ്യോറോക്ുന്നതിനുള്ള നടപടിെള്ക്ക്റ 

ശുപോര്ശ കെയ്യുെയുീം സവണീം. ഗ്പസ്തു ത ഗ്പവൃത്തിയില് ഉള്ക്കപ്ട്ടവര്ക്റ ഈ 

ലിസ്റ്റിനറകറ അടിസ്ഥോനത്തില് മുൻെൂട്ടി വിവരങ്ങള്ക് നല്െുെയുീം സവണീം. 

10.മസ്റ്റര്ട ദറാള് 

ഓസരോ ഗ്പവൃത്തിയിസലക്ുീം പഞ്ചോയത്തില് നിന്നുീം നിര്സേശിച്ചവരുകട  

സപരറ വിവരങ്ങള്ക് ഉള്ക്കപ്ടുത്തി സലോക്റ  സഗ്പോഗ്ഗോീം ഓഫ  ില് നിന്നുമോണറ  

സഗ്പോഗ്ഗോീം ഓഫ  ര്  ോക്ഷയകപ്ടുത്തിയ മസ്റ്റര് സറോള്ക് സെോപ്ി 
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പഞ്ചോയത്തില് എത്തിക്ുന്നതറ. പഞ്ചോയത്തില് നിന്നുീം നിര്വഹണ 

ഉസേയോഗസ്ഥൻ  ോക്ഷയകപ്ടുത്തുന്ന മുറയറക്റ ഓസരോ ഗ്പവൃത്തിക്ുീം 

െുമതലകപ്ടുത്തിയ സമറ്റ മോര്ക്റ മസ്റ്റര് സറോള്ക് സെമോറോവുന്നതോണറ. മസ്റ്റര് 

സറോളറ ഗ്പെോരീം അനുവേിച്ച ത യ്യതിെളില് മോഗ്തസമ ഗ്പസ്തു ത ഗ്പവൃത്തിയില് 

ഏര്കപ്ട്ടറ  അതോതറ േിവ കത്ത ഒപ്ുെള്ക് ഓസരോ കതോഴിലോളിയുകടയുീം 

സപരിനു സനകരയുള്ള െളങ്ങളില് സരഖകപ്ടുത്തോവൂ. ഓസരോ േിവ വുീം 

പണി ആരീംഭിക്ുന്നതിനു മുമ്പുീം പണി പൂര്ത്തിയോയ സശഷ്വുീം ഓസരോ 

ഒപ്ുെള്ക് നിര്ബന്ധമോയുീം കതോഴിലോളിെള്ക് 

സരഖകപ്ടുകത്തണ്ടതുണ്ടറ.സജോലിയില് ഹോജരോവോത്തവരുകട െളങ്ങള്ക് 

സജോലി ആരീംഭിസക്ണ്ട  മയീം െഴിഞ്ഞ ഉടകന െുവന്ന മഷ്ിയുള്ള 

സപനകെോണ്ടറ അവധി സരഖകപ്ടുത്തുെയുീം കെയ്യണീം. ആഴ്ചോവ ോനീം 

ഓസരോ കതോഴിലോളിയുകടയുീം ഹോജര് ഗ്പെോരമുള്ള തുെെള്ക് സരഖകപ്ടുത്തി 

അവകര സബോധയകപ്ടുത്തി മസ്റ്റര് സറോളികല  അവ ോനകത്ത െളത്തില് ഒപ്റ 

വോങ്ങികക്ണ്ടോതോണറ. തുടര്ന്നറ മസ്റ്റര് സറോള്ക്  ോക്ഷയകപ്ടുത്തി നിര്വഹണ 

ഉസേയോഗസ്ഥര്ക്റ 2 േിവ ത്തിനെീം സെമോസറണ്ടോതോണറ.ഗ്പവൃത്തി 

സ്ഥലത്തറ മോസ്റ്റര് സറോളറ  ൂക്ഷിക്ോൻ െുമതലയുള്ളതറ സമറ്ിനോണറ. മസ്റ്റര് 

സറോളറ പണത്തിനു തുല്ലയമോയ സരഖയോണറ ,അതുകെോണ്ടുതകന്ന അതില് 

ഏകതങ്കിലുീം തരത്തിലുള്ള കവട്ടിത്തിരുത്തലുെള്ക് പോടില്ലോത്തതോണറ. 

 ൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടറ. 

11.തമഷ്ര്ടതമന്റ് ബുക്് - 

കതോഴിലുറപ്ില് ഉള്ക്കപ്ടുത്തി കെയ്യുന്ന ഓസരോ ഗ്പവൃത്തിയുീം 

ആരീംഭിക്ുന്നതിനു മുമ്പറ തകന്ന ആവശയമോയി വരുന്ന ഗ്പവൃത്തിെളുകട 

ഗ്പോഥമിെ അളവുെള്ക്  ോസങ്കതിെ വിേഗ്ധര് കമഷ്ര്കമനറററ ബുക്ില് 

സരഖകപ്ടുത്തണീം, തുടര്ന്നറ ഗ്പവൃത്തിയുകട ഓസരോ മസ്റ്റര് സറോള്ക് 

െോലോവധിയുീം പൂര്ത്തിയോെുന്ന മുറയറക്റ കെയ്ത ഗ്പവൃത്തിെളുകട 

അളവുെള്ക് സരഖകപ്ടുത്തി അതറ ഗ്പെോരമുള്ള െൂലി ലഭയമോക്ു 

ന്നതിനുള്ള തുടര് നടപടിക്റ  മര്പ്ിസക്ണ്ടതോണറ ,സരഖകപ്ടുത്തുന്ന 

ഓസരോ അളവുെളുീം  ോസങ്കതിെ വിഭോഗത്തികല തകന്ന ഉയര്ന്ന 

തസ്തിെയിലുള്ള ഉസേയോഗസ്ഥര്  ോക്ഷയകപ്ടുത്തുെയുീം അതറ ഗ്പെോരീം 

തയ്യോറോക്ുന്ന ബില്ലുെള്ക് പഞ്ചോയത്തറ ക ഗ്െട്ടറി,ഗ്പ ിഡണ്ടറ എന്നിവരുകട 

െുമതലയുള്ളവര്  ോക്ഷയകപ്ടുത്തുെയുീം കെസയ്യണ്ടതോണറ. 

 ൂക്ഷിക്ുന്നുണ്ടറ 

12.തമറ്ീരിയല് വാങ്ങുന്ന് ിനുള്ള്   ീരുമാനം 

കതോഴിലുറപ്ില് ഏകറ്ടുത്തു കെയ്യുന്ന ഗ്പവൃത്തിെള്ക്ക്റ ആവശയമോയ 

 ോധന  ോമഗ്ഗിെള്ക് വോങ്ങുന്നതുമോയി ബന്ധകപ്ട്ട ത രുമോനങ്ങള്ക് 

എടുക്ുന്നതിനു പഞ്ചോയത്തറ തലത്തില് കമറ്ിരിയല് സഗ്പോെയൂര്കമനററ്റ  

െമ്മറ്ി രൂപ െരിസക്ണ്ടതുണ്ടറ,  ോധനങ്ങള്ക് ആവശയമോയി വരുന്ന 

ഗ്പവൃത്തിെള്ക്ക്റ ഗ്പസ്തു ത െമ്മറ്ി നല്െുന്ന അനുമതിയുകട സെോപ്ി 
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അതോതറ ഫയലുെളില്  ൂക്ഷിസക്ണ്ടതോണറ.  ിറ്ി ണ് ഇൻഫര്സമഷ്ൻ 

സബോര്ഡറ  വോങ്ങുതിനുള്ള ത രുമോനങ്ങളുകട സെോപ്ി  ഉള്ക്പ്കട  

ആവശയമുണ്ടറ. 

13.പാ്ക്രാര്ട , മ്മ പഗ് ം, നികു ി ര ീ ുകള്. 

കതോഴിലുറപ്റ  പദ്ധതി ഗ്പെോരീം   വെോരയ വയക്തിെളുകട ഭൂമി പോട്ടത്തിനു 

ഏകറ്ടുത്തറ ഗ്പവൃത്തിെള്ക് കെയ്യുെയോകണങ്കില്, സ്ഥലീം ഉടമെളുമെള്ക്ക്റ  

പോട്ടത്തുെ നല്െിസയോ /കജ എല് ജി ഗ്ഗൂപ്ുെള്ക്ക്റ ലഭിക്ുന്ന ലോഭവിഹിതീം 

നല്െിസയോ / ൗജനയമോസയോ  െൃതയമോയ െോലയളവിസലക്റ അവര് സ്ഥലീം 

വിട്ടുനല്െുീം എന്നതിനറ സരഖോമൂലീം ഉറപ്ു ലഭിച്ചോല് മോഗ്തകമ ഗ്പസ്തു ത 

പറമ്പില് കതോഴിലുറപ്ിലൂകടയുള്ള ഗ്പവൃത്തിെള്ക് അനുവേിക്ോൻ 

പോടുള്ളൂ. കജ എല് ജി ഗ്ഗൂപ്ുെള്ക്ക്റ െൃഷ്ി ഗ്പവൃത്തി ഉള്ക്പ്കട 

ഏകറ്ടുക്ുസമ്പോള്ക് ഗ്പസ്തു ത സരഖെള്ക് നിര്ബന്ധമോണറ.  

 വെോരയ വയക്തിെളുകടസയോ കപോതുഭൂമിയിസലോ  പദ്ധതി നടപ്ോക്ുസമ്പോള്ക്  

ആസ്തിെളുകട േ ര്ഘ െോല  ീംരക്ഷണീം ഉറപ്ുവരുതുന്നതിനോയി 

ബന്ധകപ്ട്ടവരുകട   മ്മത പഗ്തീം, നിെുതി ര   തുെള്ക് എന്നിവ 

ഫയലില്  ൂക്ഷിസക്ണ്ടതോണറ. 

14.ദവജ്  ലിസ്റ്റ്   

ഓസരോ മസ്റ്റര് സറോള്ക് ഗ്പെോരവുീം പണി പൂര്ത്തിയോെുന്ന മുറയറക്റ ഗ്പസ്തു ത 

മസ്റ്റര് സറോളില് പണി കെയ്ത ഓസരോ കതോഴിലോളിയുകടയുീം ഗ്പവൃത്തി 

േിവ ങ്ങള്ക്ക്റ  അനു ൃതമോയ സവതനതിനുള്ള ലിസ്റ്ററ 

തയ്യോറോസക്ണ്ടതുണ്ടറ. അതുസപോകല തകന്ന  ോധന  ോമഗ്ഗിെള്ക് 

ഉപസയോഗിക്ുെയോകണങ്കില് അതിനറകറ ബില് ഗ്പെോരമുള്ള തുെയറക്ുീം 

സവജറ  ലിസ്റ്ററ തയ്യോറോക്ി ഗ്പസ്തു ത സവജറ  ലിസ്റ്റിനറകറ സെോപ്ി അതോതറ ഗ്പവൃത്തി 

ഫയലില്  ൂക്ഷിസക്ണ്ടതോണറ.  ൂക്ഷിക്ുന്നുണ്ടറ 

15.ഫണ്ട്  ഗ്ടാന് ര്ട ഓര്ടഡര്ട.  

തയ്യോറോക്ിയ സവജറ  ലിസ്റ്ററ ഗ്പെോരീം കതോഴിലോളിെള്ക്ക്ുീം, സമറ് രിയല് 

കവണ്ടരറമോര്ക്ുീം അവരുകട ബോങ്കറ  അക്ൗണ്ടറ െളിസലക്റ പണീം 

അനുവേിച്ചോല് അതിനുള്ള സരഖയോയ ഫണ്ടറ ഗ്ടനറ ര് ഓര്ഡര് സെോപ്ി 

അതോതറ ഗ്പവൃത്തി ഫയലില്  ൂക്ഷിസക്ണ്ടതോണറ.  ൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല 

16.മൂന്്ന്ഘ്ങ്ങളിതല ദഫാദ്ാകള് 

കതോഴിലുറപ്ില് ഒരു ഗ്പവൃത്തി ആരീംഭിക്ുന്നതിനു മുമ്പുീം ഗ്പവൃത്തി 

നടന്നുകെോണ്ടിരിക്ുസമ്പോഴുീം പൂര്ത്തിയോയ സശഷ്വുീം ഉള്ള ഓസരോ 

സഫോസട്ടോെള്ക് നിര്ബന്ധമോയുീം എടുത്തു  ൂക്ഷിക്ുെയുീം ഫയലില് 

സെോപ്ിെള്ക് കവക്ുെയുീം സവണീം.  ൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല 

17.ഗ്പവൃത്തിപൂര്ടത്തീകരണ  ാക്ഷയപഗ് ം  
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ഓസരോ ഗ്പവൃത്തിയുീം ശരിയോയ ര തിയില് പൂര്ത്ത െരിക്ുന്ന മുറയറക്റ 

മുഴുവൻ കെലവുെളുീം സരഖകപ്ടുത്തി ഗ്പവൃത്തി പൂര്ത്ത െരിച്ചു എന്നറ  

അനറഗ െരിച്ചുകെോണ്ടുള്ള  ോക്ഷയപഗ്തീം ഗ്പസ്തു ത ഗ്പവൃത്തിയുകട 

ഫയലില്  ൂക്ഷിസക്ണ്ടതുണ്ടറ.  

18.തമറ്ീരിയല് ബിെുകള്. 

കതോഴിലുറപ്റ ഗ്പവൃത്തിെള്ക്ക്റ ഏകതങ്കിലുീം  ോധന ഘടെങ്ങള്ക് വിലയറക്റ 

വോങ്ങി ഉപസയോഗിക്ുെയോകണങ്കില് ആയതിനറകറ വൗച്ചറുെള്ക് ബില്ലുെള്ക് 

എന്നിവ അീംഗ െരിച്ചു ഫയലില്  ൂക്ഷിസക്ണ്ടതുണ്ടറ. 

19.മസ്റ്റര്ട ദറാള് മൂതമന്റ്്  സ്ലിപ്പ് . 

ഓസരോ മസ്റ്റര് സറോളുീം ലഭയമോെുന്ന മുറയറക്റ ഗ്പവൃത്തി ആരീംഭിച്ച ത യ്യതി, 

അവ ോനിച്ച ത യ്യതി ,ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലത്തറ നിന്നറ പഞ്ചോയത്തില് തിരികെ 

ലഭിച്ച ത യ്യതി,ഡോറ് എൻഗ്ടി കെയ്ത ത യ്യതി, ക ഗ്െട്ടറി ,ഗ്പ ിഡനറററ  

എന്നിവര് അീംഗ െരിച്ചറ െൂലിക്റ അനുമതി നല്െിയ ത യ്യതി എന്നിവ 

ഒപ്ുെള്ക്  ഹിതീം സരഖകപ്ടുത്തുന്നതിനു സവണ്ടിയുള്ള സ്ലിപറ ആണിതറ.  

കതോഴിലോളിെള്ക്ക്റ യഥോ മയീം െൂലി ലഭയമോക്ുന്നതില് വ ഴ്ച 

വന്നിട്ടുകണ്ടങ്കില് എവികട കവച്ചോകണന്നറ മന ിലോെുന്നതിനു 

 ോധിക്ുന്ന ര തിയിലോണറ  ഈ സരഖയികല വിവരങ്ങള്ക് 

ഗ്െമ െരിച്ചിട്ടുള്ളതറ.  ൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടറ 

20.ജിദയാടാതെട് ദഫാദ്ാ. 

BHUVAN ആപ്ലിസക്ഷ്ൻ ഉപസയോഗിച്ചറ ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളുകട അക്ഷോീംശീം 

സരഖോീംശീം എന്നിവ സരഖകപ്ടുത്തികക്ോണ്ടുള്ള സഫോസട്ടോെള്ക് ഓസരോ 

ഗ്പവൃത്തിക്ുീം ആവശയമോണറ , ഇതിനറകറ സെോപ്ി ഫയലില് 

 ൂക്ഷിസക്ണ്ടതോണറ.  ൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല 

21.ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്  റിദപ്പാര്ട്്  ദകാപ്പി  

ഗ്പവൃത്തിെള്ക് ഓഡിറ്ിനു വിസധയമോക്ിയിട്ടുകണ്ടങ്കില് ഗ്പസ്തു ത 

ഗ്പവൃത്തിയുകട വിലയിരുത്തല് വിവരങ്ങള്ക് ഉള്ക്കക്ോള്ളുന്ന ഭോഗീം സെോപ്ി 

എടുത്തു ഫയലില്  ൂക്ഷിസക്ണ്ടതോണറ.  ൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല 

22.സ റ്് ഡയറി. 

മോസ്റ്റര്  ര്ക്ുലര് ഗ്പെോരീം  ഉള്ള 22 സരഖെളില്  ീംസ്ഥോന  ര്ക്ോര് 

നിര്സേശിക്ുന്ന  ുഗ്പധോന സരഖയോണറ സ റ്റ ഡയറി. പദ്ധതിയുകട 

 ുതോരയത,കതോഴിലോളിെളുകട അവെോശങ്ങള്ക്,  ോമൂഹയ പങ്കോളിത്തീം, 

പദ്ധതി ആരീംഭ മ റ്ിീംഗറ, കതോഴിലിടങ്ങളികല അപെടങ്ങള്ക്  ീംബന്ധിച്ച 

വിവരങ്ങള്ക് ,വിജിലൻ റ  ആൻഡറ  സമോണിട്ടറിീംഗറ െമ്മറ്ി റിസപ്ോര്ട്ടറ , 

 ന്ദര്ശെ െുറിപ്ുെള്ക് തുടങ്ങിയവ സരഖകപ്ടുത്തുന്നതിനുീം 

കതോഴിലിടങ്ങളികല അടിസ്ഥോന ക ൗെരയങ്ങള്ക് , ിറ്ി ണ് 
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ഇൻഫര്സമഷ്ൻ സബോര്ഡറ   എന്നിവ ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളില് ഉറപ്ു 

വരുത്തുന്നുണ്ടറ എന്നതിനുമുള്ള ആധിെോരിെ സരഖെൂടിയോണറ സ റ്റ 

ഡയറി.  ൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടറ 

രജിസ്റ്ററുകള്  

കതോഴിലുറപ്റ അനുബന്ധ വിവരങ്ങള്ക്  ൂക്ഷിക്ുന്നതിനറ ഏഴറ രജിസ്റ്ററുെള്ക് 

പഞ്ചോയത്തുെളില് ഉണ്ടോവണകമന്നു നിര്സേശിക്ുന്നുണ്ടറ. 

1. ത ാഴില് കാര്ടഡ്  രജിസ്റ്റര്ട . 

കതോഴില് െോര്ഡിനുള്ള അസപക്ഷ,െോര്ഡറ  അനുവേിച്ച വിവരങ്ങള്ക് എന്നിവ 

സരഖകപ്ടുത്തുന്നതിനുള്ള രജിസ്റ്റര് ആണിതറ, ഗ്പസ്തു ത വിവരങ്ങള്ക് യഥോ മയീം 

സരഖകപ്ടുത്തി  ൂക്ഷിസക്ണ്ടതോണറ.  

2. ഗ്ഗാമ ഭ രജിസ്റ്റര്ട . 

കതോഴിലുറപ്ുമോയി ബന്ധകപ്ട്ട ഗ്ഗോമ ഭെള്ക് ,സയോഗങ്ങള്ക് തുടങ്ങിയവ 

സരഖകപ്ടുത്തുന്നതിനറ വോര്ഡറ  തലത്തില് ഗ്പസതയെ ഗ്ഗോമ ഭോ രജിസ്റ്റര് 

 ൂക്ഷിസക്ണ്ടതോണറ. 

3. ത ാഴില് അദപക്ഷാ രജിസ്റ്റര്ട  

കതോഴില് ആവശയകപ്ട്ടു ലഭിക്ുന്ന അസപക്ഷെളുകട വിവരങ്ങളുീം 

അതുഗ്പെോരീം അവര്ക്റ കതോഴില് അനുവേിച്ചതിനറകറ വിവരങ്ങളുീം  ഗ്പസ്തു ത 

രജിസ്റ്ററില് സരഖകപ്ടുത്തി കവസക്ണ്ടതോണറ 

4. ഗ്പവൃത്തി രജിസ്റ്റര്ട . 

കതോഴിലുറപ്ില് നടപ്ിലോക്ുന്ന ഗ്പവൃത്തിെളുകട വിവരങ്ങള്ക് യഥോ മയീം 

ഗ്പസ്തു ത രജിസ്റ്ററില് സരഖകപ്ടുകതണ്ടോതോണറ. 

5. ആസ്തി രജിസ്റ്റര്ട  

കതോഴിലുറപ്റ പദ്ധതിയിലൂകട  ൃഷ്റട്ടിച്ചിട്ടുള്ള ആസ്തിെള്ക്  ീംബന്ധിച്ച 

വിവരങ്ങള്ക്,സ്ഥലീം,ആസ്തിയുകട  വഭോവീം,നിലനിര്ത്തുന്ന െോലയളവറ 

തുടങ്ങിയവ  ഗ്പസ്തു ത രജിസ്റ്ററില് സരഖകപ്ടുകതണ്ടോതോണറ. 

6. പരാ ി രജിസ്റ്റര്ട . 

കതോഴിലുറപ്റ പദ്ധതിയുമോയി ബന്ധകപ്ട്ട ഏതു പരോതിയുീം 

വോക്ോസലോ,സരഖോമൂലസമോ ലഭിക്ുെയോകണങ്കില് നിര്വഹണ ഏജൻ ി 

പരോതി രജിസ്റ്ററില് സരഖകപ്ടുത്തുെയുീം നിര്ബന്ധമോയുീം സെപ്റ്ു ര  തറ 

പരോതിക്ോരനറ നല്െുെയുീം സവണീം . പരോതിയുകട തുടര്നടപടിെളുീം 

െൃതയമോയി രജിസ്റ്ററില് സരഖകപ്ടുകതണ്ടറതോണറ.ഓസരോ  ോമ്പത്തിെ 

വര്ഷ്വുീം രജിസ്റ്റര് സക്ലോ റ കെയ്തു  റഗ്െട്ടരി  ോക്ഷയകപ്ടുത്തുെയുീം തുടര് 

െോലയളവിസലക്റ അീംഗ െരിക്ുെയുീം സവണ്ടതോണറ. 
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7. തമറ്ീരിയല് രജിസ്റ്റര്ട . 

കതോഴിലുറപ്ില് ഏകറ്ടുക്ുന്ന ഗ്പവൃത്തിെളുകട ഭോഗമോയി വരുന്ന  ോധന 

 ോമഗ്ഗിെളുകട വോങ്ങല് ത രുമോനീം,ഉപസയോഗീം,ന ക്ിയിരിപ്റ,കെലവുെള്ക് 

എന്നിവ  ീംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്ക് മുഴുവനുീം ഗ്പസ്തു ത രജിസ്റ്ററില് 

സരഖകപ്ടുസത്തണ്ടതോണറ. 

 

 

നിര്ടദേശങ്ങള്. 

• കതോഴിലുറപ്റ പദ്ധതിയുകട  ുതോരയത ഉറപ്ു വരുത്തുന്നതിനറ ഗ്പവൃത്തി 

ആരീംഭിക്ുന്നതിനു മുമ്പറ പദ്ധതി വിവരങ്ങള്ക് അടങ്ങിയ ഗ്പോസേശിെ 

ഭോഷ്യിലുള്ള  ിറ്ി ണ് ഇൻഫര്സമഷ്ൻ സബോര്ഡറ  ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലത്തറ 

സ്ഥോപിസക്ണ്ടതോണറ. 

• ഗ്പോസേശിെ ഭോഷ്യിലുള്ള എസ്റ്റിസമറ്റ ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളില് ലഭയമോക്ണീം. 

• മോസ്റ്റര്  ര്ക്ുലര് ഗ്പെോരീം നിര്സേശിക്ുന്ന സരഖെള്ക് ഫയലില് 

 ൂക്ഷിസക്ണ്ടതോണറ. 

• രജിസ്റ്ററുെള്ക് െോലോനു ൃതമോയി വിവരങ്ങള്ക് സരഖകപ്ടുത്തി 

 ൂക്ഷിസക്ണ്ടതോണറ. 

• മോസ്റ്റര്  ര്ക്ുലര് ഗ്പെോരമുള്ള കതോഴില് അസപക്ഷോ സഫോറീം  ൗജനയമോയി 

കതോഴിലോളിെള്ക്ക്റ ലഭയമോക്ണീം. 

• കതോഴില് അസപക്ഷെള്ക് ഗ്ഫണ്ടറ  ഓഫ  ില്  വ െരിക്ുെയുീം ആയതിനു 

സെപ്റ്റ ര  തറ നല്െുെയുീം സവണ്ടതോണറ . 

• പദ്ധതിയുകട ശരിയോയ ര തിയിലുള്ള നടത്തിപ്ിനറ വിജിലൻ റ  ആൻഡറ  

സമോണിട്ടറിീംഗറ െമ്മറ്ി ഇടകപടലുെള്ക് ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളില് 

ഉണ്ടോസവണ്ടതുണ്ടറ. 

• കതോഴിലുപ്ില് ഏകറ്ടുക്ുന്ന ഗ്പവൃത്തിെളുകട  ആസ്തിെള്ക് േ ര്ഘെോല 

നിലനില്പ്ിനറ  ആവശയമോയ  ോസങ്കതിെ നിര്സേശങ്ങള്ക് കതോഴിലോളിെള്ക്ക്റ 

ഓവര്  യര്മോര് നല്സെണ്ടതുീം പോലിക്ുന്നുകണ്ടന്നറ  ഉറപ്ു 

വരുകത്തണ്ടതുമോണറ. 

• മസ്റ്റര് സറോളില് ഗ്പസ്തു ത ഗ്പവൃത്തിയുകട അളവുെള്ക് സരഖകപ്ടുത്തുന്ന 

എീം.ബുക്ിനറകറ നമ്പര് സരഖകപ്ടുകത്തണ്ടതോണറ. 

• മസ്റ്റര് സറോളിലുീം മറ്ു കതോഴിലുറപ്റ അനുബന്ധ സരഖെളിലുീം  

 ോക്ഷയകപ്ടുത്തുന്ന ഉസേയോഗസ്ഥര് ത യ്യതി െൂടി സരഖകപ്ടുത്തുവോൻ 

ഗ്ശദ്ധിസക്ണ്ടതുണ്ടറ. 

• കതോഴിലിടങ്ങളില് ഗ്പഥമ ശുഗ്ശൂഷ്  ീംവിധോനങ്ങള്ക്  തണല് 

 ൗെരയീം, ുരക്ഷോ ഉപെരണങ്ങള്ക് എന്നിവ ഉറപ്ു വരുത്തോൻ നിര്വഹണ  

ഏജൻ ി ഗ്ശദ്ധിസക്ണ്ടതുണ്ടറ. 

• എീം.ബുക്ില് ഓസരോ ഗ്പവൃത്തിയുീം കെയ്ത സ്ഥലവുീം അളവുെളുീം 

സരഖകപ്ടുസത്തണ്ടതോണറ.  
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• പദ്ധതി ആരീംഭ മ റ്ിീംഗറ െൃതയമോയി നടസത്തണ്ടതോണറ. 

ത ാഴിലാളികളുതട കടമകള്. 

➢ കതോഴിലിടങ്ങളില്  മയെൃതയത പോലിക്ുെ. 

➢ സഗ്പോജെററ്റ  മ റ്ിീംഗറ, കതോഴിലുറപ്റ ഗ്ഗോമ ഭെള്ക്,സ ോഷ്യല് ഓഡിറ്റ  ഗ്ഗോമ ഭെള്ക് 

എന്നിവയില് പകങ്കടുക്ുെ. 

➢ ഏല്പ്ിക്ുന്ന സജോലിെള്ക് െൃതയതസയോകട പൂര്ത്ത െരിക്ുെ. 

➢ േിവ വുീം കതോഴില് ആരീംഭിക്ുന്നതിനു മുമ്പുീം പണി പൂര്ത്തിയോയസശഷ്വുീം മസ്റ്റര് 

സറോളില്  ഒപ്ുെള്ക് സരഖകപ്ടുത്തുെ,തുടങ്ങിയവ... 

   

ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്  ഗ്ഗാമ ഭയില് അവ രിപ്പിച്ച ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്  

കരട് റിദപ്പാര്ട്ിദേലുള്ള് ചര്ടച്ചയുതട അടിസ്ഥാനത്തില് ഗ്ഗാമ ഭ 

 ാതഴപ്പറയുന്ന്  ീരുമാനങ്ങതളടുത്തു; 

I. തതാഴില് കാര്ഡക രൂര്ണമായും  ൗജനയമായി ലഭ്യമാക്ാൻ 

തീരുമാനമായി 

2. തതാഴിലിനുള്ള അസരക്ഷ പ്രണ്ക ഓരീ ില്  വീകരിച്ചക   ീറ്ക 

നല്കാൻ തീരുമാനമായി 

3. തണല്  ൗകരയത്തിനുള്ള ഷ്ീറ്ക  ൗജനയമായി ലഭ്യമാക്ാൻ 

തീരുമാനമായി 

4. കുടിതവള്ള  ൗകരയത്തിനക രാപ്തം നല്കാൻ തീരുമാനമായി 

5. ച്ികിത്സാ  ഹായം ലഭ്ിക്ാത്ത ലക്ഷമി M( തതാഴില് കാര്ഡക നമ്പര് 

013/25 എന്ന തതാഴിലാളിക്ക ച്ികിത്സാ   ഹായം ലഭ്ിക്ാത്ത 

 ാഹച്രയം അസനവഷ്ിക്ാതമന്നക തീരുമാനമായി 

6.  ിറ്ി ൺ ഇൻരര്സമഷ്ൻ സബാര്ഡക രണിയുതട ആദയ 

ദിവ ങ്ങളില് സ്ഥാരിക്ാൻ തീരുമാനമായി 

7. സ ാസ്ഗാര് ദിവ ക ആച്രിക്ാൻ തീരുമാനമായി 

8.  ുരക്ഷാ  ാമപ് ികള് ഘട്ടം ഘട്ടമായി ലഭ്യമാക്ാൻ തീരുമാനമായി 

9.100 രണി രൂര്ത്തീകരിച്ച നാരായണി എന്ന തതാഴിലാളിക്ക 75 

രണിയുതട രണസമ ലഭ്ിച്ചുള്ളൂ എന്ന രരാതി വന്നസപാള് 

രഞ്ചായത്തുമായി ബന്ധതപട്ടക MIS തച്ക്ക തച്യ്യാതമന്നക തീരുമാനമായി 


