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ആമുഖം  :  

പഗോമീണ ജനതയുടട ഉനമനതിനോയി സ്തപനഭോരതതിൽ ആവിഷ്കരിച ഏറവും
സുപപധോനവും ശകവുമോയ നിയമമോണ് മഹോതോഗോനി ലദശീയ പഗോമീണ ടതോഴിലുറപ്
നിയമം.  ഇന്യിടല സോധോരണകോരോയ ജനങളുടട ടതോഴിൽ ടചയുവോനുള
അവകോശടത സംരകിചു നിലനിർതുനതിനോയി ഇന്ൻ പോർലടമൻറ് അംഗീകരിച് ,
പപസിഡൻറ് ഒപുവച്  2005 ടസപ്റംബർ അഞോം തീയതി  ഈ നിയമം നിലവിൽ വനു.  

ഇന്യിടല പഗോമീണ ജനതയുടട ഉനമനതിനോയി നിരവധി പഗോമവികസന പദതികൾ
നടപിലോകിയിരുനുടവങിലും ഗുണഫലം ശരിയോയ വിധതിൽ ജനങളിൽ
എതോതിരുനതിടന തുടർന് പോർലടമൻറ് പോസോകിയ മഹോതോഗോനി ലദശീയ പഗോമീണ
ടതോഴിലുറപ് നിയമതിടന പപോഥമിക ലക്ം ഒരു പഗോമീണ കുടുംബതിന് നിയമം വഴി ഒരു
സോമതിക വർഷം 100 ടതോഴിൽ ദിനങൾ  ഉറപു നൽകുകടയനതോണ്. പഗോമീണ ജനതയുടട
ഉനമനതിനും  ടമചടപട ജീവിത സോഹചര്ം ഉറപോകുനതിനും അതിലൂടട ദോരിപദ്
നിർമോർജനവും സുസിര വികസനവും ആണ് ഈ നിയമതിടന  പപോധോന ലക്ം.
ചൂഷണങളിൽ നിനും ടതോഴിലോളികടള ലമോചിപികുകയും മോന്മോയ ലവതനം നൽകി
അവരുടട കുടുംബതിന് പകയ ലശഷി വർദിപിച് ദോരിപദ്തിൽ നിനും കരകയറോൻ
ടതോഴിലുറപുപദതിയിലൂടട കഴിയുനു.  പപകൃതിവിഭവ പരിപോലനതിലൂടട ഓലരോ 
പപലദശതിടനയും വിഭവോടിതറ ശകമോകുകയും,  അതിലൂടട വരൾച,  മടണോലിപ്,
ടവളടപോകം, വനനശീകരണം തുടങിയ പോരിസിതിക പപശ്നങളിൽ j നിനും സംരകണം
നൽകുകയും അതിലൂടട ഉത്പോദനം,  ഉത്പോദനകമത എനിവ വർദിപികുവോനും പദതി

 പപവർതനങളിൽ കൂടി കഴിയുനു.  പപകൃതിവിഭവ പരിപോലനതിന് ഏറവും പപധോനടപട
ഘടകമോണ് ജലസംരകണവും അതിൻടറ സുരകിതത്വും ഇവ ടതോഴിലുറപ്
പപവർതനങളിലൂടട ഉറപ് വരുതുവോൻ കഴിയുനു.

പതിമൂനോം പഞവതര പദതിയുമോയി ടതോഴിലുറപ് ബനടപടുതി കോർഷിക
പദതികൾ ജനങളിടലതികൽ,  കോർഷിലകോത്പോദനതിൽ സ്യംപര്ോപ്തത
കകവരികൽ,  തരിശുഭൂമികളിലും സ്കോര് ഭൂമിയിലും ടപോതുസോപനങളിലും
ഫലവൃകകതകൾ ടവചുപിടിപികൽ,  എനിവ നടതിവരുനു.  പഞോയതിടല വിവിധ
ലതോടുകളിൽ തടയണ നിർമികുകയും,  കുളങൾ,  നീർകുഴി,  കയോല നിർമോണം,  കിണർ
റീചോർജിങ്  തുടങിയവ വഴി ജലസംരകണവും ഉറപുവരുതുനു.  ഇങടന
മഹോതോഗോനി ലദശീയ പഗോമീണ ടതോഴിലുറപ് പദതി ഗുണലഭോകോകളോയ ജനങൾക് 
ടതോഴിൽദിനങൾ ഉറപോകുനതിലൂടട സോധോരണകോരോയ ജനങളുടട ജീവിതനിലവോരം
ടമചടപടുതുനു.

നിയമമനുസരിചുള പദതി നിർവഹണതിലൂടട പഗോമീണലമഖലയുടട  സുസിര
ആസ്തി വികസനം എനതോണ് ലക്ം ടവകുനത്.  2005-ൽ പപോബല്തിൽ വന
നിയമമനുസരിച് ഇന്യിടല 200  ജിലകളിൽ പപഥമഘടതിൽ നടപിലോകുകയും 2008-ൽ
മുഴുവൻ ജിലകളിലലകും വ്ോപിപികുകയും ടചയത്ു. അതനുസരിച് പദതി പപവർതനങൾ
തുടങുകയും ഇലപോഴും തുടർനു ടകോണിരികുകയും ടചയുനു.

      മഹോതോഗോനി ലദശീയ പഗോമീണ ടതോഴിലുറപ് പദതി പപകോരം തൃപപലങോടൂർ
 പഗോമപഞോയതിടല വൊർഡ്  1  വടപക്കേ പപൊയിലൂർ   2018–19   സോമതിക വർഷം

 ഒക്ലടോബർ 1    മുതൽ മോർച് 31   വടര നടപിലോകിയ   പപവൃതികളുടട ഫയലുകൾ
    പരിലശോധിചതിൻടറ അടിസോനതിൽ പദതിയുമോയി ബനടപട് നിർവഹണ

      ഏജൻസിയുടടയും സമൂഹതിടനയും ഭോഗത് നിനുള ഇടടപടലുകൾ കൂടി ലചർത്



      ലസോഷ്ൽ ഓഡിറ് റിലസോഴ്സ് ലപഴ്സൺമോർ തയോറോകിയ റിലപോർട് വോർഡിടന
     വികസനതിനും സമൂഹതിനും ഗുണകരമോവുന രീതിയിൽ ലപോരോയ്മകൾ ഒടക

    പരിഹരിചും പദതി ടമചടപടുതോനുള നിർലദശങൾ ഉൾടപടുതിടകോണും
   മഹോതോഗോനി ലദശീയ പഗോമീണ ടതോഴിലുറപ്     പദതി വിജയം കകവരികോൻ ഉതകടട

   എന പപത്ോശലയോടട സമർപികുനു .

സവിദശഷതകൾ

 നിയമതിൻടറ പിൻബലമുള അവകോശോധിഷ്ഠിതപദതി.

 പഗോമപഞോയത് പപലദശത് തോമസികുന 18  വയസ് പൂർതിയോയ ഏടതോരോൾകും
പദതിയിൽ പങോളിയോകോം.

 സ്പതീകും പുരുഷനും തുല് ലവതനം.

 പരിസിതി സംരകണം, കോർഷിക ലമഖലയിടല അടിസോന സൗകര് വികസനം
എനിവയ്ക് മുൻഗണന.

 ടതോഴിലോളികൾ തടന പപവർതികൾ കടണതുകയും ആസൂപതണടത
സഹോയികുകയും ടചയുനു.

 ആസൂപതണതിലും നിർവഹണതിലും തികഞ സുതോര്ത.

 കരോറുകോലരോ ഇടനിലകോലരോ ഇല.

 ടപോതുജന പങോളിതലതോടട ലലബർ ബഡ്ജറ്.

 ബോങ് അകൗണ് വഴി  ലവതന വിതരണം.

 സ്പതീകൾക് മുൻഗണന.

 കമ്ൂടർ ശൃംഖല വഴിയുള ലമോണിററിംഗ് സംവിധോനം.

 പഗോമസഭ പദതി ഓഡിറ് ടചയുനു.

ലക്ങൾ     

 100 ദിവസടത അവിദഗ്ദ കോയിക ടതോഴിലിലൂടട പഗോമീണ ജനതയുടട
ഉനമനം 

 ദോരിപദ് ലഘൂകരണം 

 പഗോമീണ അടിസോന സൗകര് വികസനം 

 പരിസിതി സംരകണം 

 സ്പതീ ശോകീകരണം 



 സോമതിക നിലകപം 

ദസാഷ്ൽ     ഓഡിറ്     

ടതോഴിലുറപ് പദതി പപകോരം നടപിലോകുന മുഴുവൻ പപവൃതികളും 6 മോസ
കോലയളവിനുളിൽ നിർബനമോയും ലസോഷ്ൽ ഓഡിറ് അഥവോ സോമൂഹ് പരിലശോധന
നടതണടമന് ലദശീയ പഗോമീണ ടതോഴിലുറപ് നിയമതിടല ടസകൻ 17  (2) വകുപിൽ
നിഷ്കർഷികുനു.  പദതി  നടതിപിൻടറ  സുതോര്തയും സോമൂഹ്  ഉതരവോദിതവും ഉറപ്
വരുതി പദതി ടമചടപട രീതിയിൽ നടപിലോകുകയും,  അഴിമതിരഹിതമോകുകയും
അതുവഴി സദ്ഭരണം സോധ്മോകുനതിനും ലസോഷ്ൽ ഓഡിറ് സമൂഹടത പോകടപടുതുനു.
പദതി വിഭോവനം ടചയുന രീതിയിൽ ഗുണലഭോകോകളുടട ജീവിതസോഹചര്തിൽ
ഫലപപദമോയ മോറം സൃഷ്ടികുനതിന് ടപോതുപണം ശരിയോയ രീതിയിൽ വിനിലയോഗിച്
ലക്പപോപ്തി കകവരിചിടുലണോ എന വിലയിരുതലും  ലസോഷ്ൽ ഓഡിറ് നടതുനു. 

നടപിലോകിയ ഓലരോ പപവൃതികളും,  പദതി നിർവഹണവും,  ടതോഴിലോളികൾക് ലഭിലകണ
അവകോശങളും സമൂഹ പങോളിതലതോടട വിലയിരുതുക എന ലക്ലതോടട ലസോഷ്ൽ
ഓഡിറ് റിലപോർട് തയോറോകി പപലത്ക പഗോമസഭ വിളിചു ലചർത് അവതരിപികുകയും
റിലപോർടിലനൽ ചർച ടചയ്ത്,  അഭിപപോയങളും നിർലദശങളും ലപകോഡീകരിചു പപസ്തുത
റിലപോർട് പഗോമസഭയുടട  അംഗീകോരതിനും  തുടർ നടപടികൾകുമോയി  സമർപികുനു. 

ദസാഷ്ൽ     ഓഡിറ്     ഗപഗകിയ  

1   പശാതലം     ഒരുകൽ  

ലബോക് തലതിലും പഗോമ പഞോയത് തലതിലും പദതി നിർവഹണ ഉലദ്ോഗസനോയ
ലബോക് ഓഫീസർ (BDO),  പഞോയത് ടസപകടറി,  വോർഡ് ടമമർ, മറ് നിർവഹണ
ഉലദ്ോഗസർ തുടങിയവരുമോയി വിലലജ് റിലസോഴ്സ്  ലപഴ്സൺമോർ നടതിയ
ആസൂപതണതിൻടറ ഫലമോയി  തുടർ പപപകിയകൾ ആസൂപതണം ടചയുകയും ലസോഷ്ൽ
ഓഡിറ് പഗോമസഭോ  തീയതി  നിശയികുകയും ടചയുനു

2.   ഫയൽ     പരിദശാധന  

ലസോഷ്ൽ ഓഡിറ് പപപകിയ ആരംഭിചിരികുന തീയതിയ്ക്  മുൻപുള ആറ്
മോസകോലയളവിൽ വോർഡിടല പപവൃതി ഫയലുകൾ,  ഏഴ് രജിസറുകൾ,  അലതോടടോപം
അനുബനലരഖകളും സൂക്മപരിലശോധന നടതുനു.

3.   ഗപവൃതി      സലപരിദശാധന  

ഓലരോ പപവൃതിയും എസിലമറിൽ പപതിപോദികുന  അളവിൽ നടപിലോകിയിടുലണോ എനും
ആ പപവൃതിയുടട ഗുണ ഫലതിൻടറ  വ്ോപ്തി തിടടപടുതുകയും പപസ്തുത
ടതോഴിലിടങളിൽ ടതോഴിലോളികൾക് ലഭിലകണ അവകോശ ആനുകൂല്ങൾ ലഭിചിടുലണോ
എനും  പപവൃതി സല  പരിലശോധനയിലൂടട  ലക്ം ടവകുനു.

4.    വീടുവീടാനരമുള     വിവരദശഖരണം  

പദതി ഗുണലഭോകോകളുടട വീടുവീടോനരം ടചന് ലനരിൽ കണ് പദതിയുടട
നിർവഹണടതകുറിചും ഗുണ ഫലടതകുറിചുമുള  അഭിപപോയങളും നിർലദശങളും
സ്രൂപികുനു.



5.   തതളിവ്     ദശഖരണം  

ഫയൽ പരിലശോധന,  പപവൃതി സല പരിലശോധന,  വീടുവീടോനരമുള വിവരലശഖരണം
തുടങിയ ഓഡിറ് പപപകിയകളിലൂടട വസ്തുനിഷഠ്മോയ ടതളിവ് ലശഖരണം നടതുനു.

6.   സാമൂഹ്        ദബാധവൽകരണം  

സോമൂഹ് ഇടടപടലുകളിലൂടട പദതി വിജയം ഉറപു വരുതി പൗരോവലബോധം  ഉയർതുകയും
ലസോഷ്ൽ ഓഡിറ് പപപകിയ വിജയിപികുകയും ടചയുനതിന് ആവശ്മോയ ലബോധവൽകരണ
പപവർതനങൾ നടപിലോകുനു.

7.   ദസാഷ്ൽ     ഓഡിറ്     റിദപാർട്     തയാറാകൽ  

ലസോഷ്ൽ ഓഡിറ് പപപകിയയിടല കടണതലുകളും, നിഗമനങളും,  നിർലദശങളും 
ലസോഷ്ൽ ഓഡിറ് പഗോമസഭയിൽ ചർച ടചയ്ത് അംഗീകോരം നടതുനതിനോവശ്മോയ കരട്
റിലപോർട് തയോറോകുനു.

8.   ദസാഷ്ൽ     ഓഡിറ്     ഗഗാമസഭ  

പശോതലം ഒരുകൽ ചർചയിൽ നിശയികടപട ദിനതിൽ സൗകര്പപദമോയ സലത്
പഗോമസഭ ലചർന് കരട് റിലപോർട് അവതരണവും,  ചർചയും,  നിർലദശങളും,  തിരുതൽ
പപപകിയകളും, അംഗീകോരം ലനടിടയടുകുകയും തുടർനടപടികളും കകടകോളുനു.

                          തൃഗപദങാടൂർ ഗഗാമപഞായത്

                                അടിസാന     വിവരങൾ  

ജില : കണൂർ

ലബോക് : കൂതുപറമ

തോലൂക് :  തലലശരി

വോർഡുകൾ             : 18

പഞായതിതല     തതാഴിലുറപ്        പദതിയുമായി     ബനതപട     വിവരങൾ     

             ആടക ടതോഴിൽ കോർഡ് : 4338



ആടക ടതോഴിലോളികൾ : 8322

          ആക്റീവ് ടതോഴിൽ കോർഡ് : 1553

ആക്ടീവ് ടതോഴിലോളികൾ : 1687

എസ്.സി : 51

 എസ് .    സി ആക്റീവ് ടതോഴിലോളികൾ : 25

എസ്.ടി  : 79

എസ്.    ടി ആക്റീവ് ടതോഴിലോളികൾ : 55

100 ദിവസം ടതോഴിൽ

    പൂർതിയോകിയ കുടുംബങളുടട എണം

എണം        : 113

( അവലംബം: nrega.nic.in   )

വാർഡിതല     തതാഴിലുറപ്        പദതിയുമായി     ബനതപട     വിവരങൾ  

ആടക ടതോഴിൽ കോർഡ് :420

ആടക ടതോഴിലോളികൾ :  598

100 ദിവസം ടതോഴിൽ

പൂർതിയോകിയ  കുടുംബങളുടട :      3

എണം

(അവലംബം: nrega.nic.in)

അവകാശാധിഷ്ഠിത      നിരീകണങൾ  :-  

1. തതാഴിൽ     കാർഡുമായി     ബനതപട     കാര്ങൾ  

 മഹോതോഗോനി ലദശീയ പഗോമീണ ടതോഴിലുറപു പദതി പപകോരം  അവിദഗ്ധ കോയിക ടതോഴിൽ
ടചയോൻ തോലര്മുള ഏടതോരു കുടുംബതിനും ടതോഴിൽ കോർഡിന് ലവണി അലപകികോം.
ടതോഴിൽ കോർഡിനോയി അലപക നൽകിയ എലോ കുടുംബങൾകും 15 ദിവസതിനകം
തികചും സൗജന്മോയി ടതോഴിൽ കോർഡ് ലഭിലകണതുണ്.   കൂടോടത കൃത്മോയ ഇടലവളകളിൽ

   ടതോഴിൽ കോർഡ് പുതുകി നൽലകണതുമോണ്.     ടതോഴിലുറപ് നിയമ പപകോരം ടതോഴിൽ കോർഡ്



    കകവശം ടവകോനുള അധികോരം ഉടമകൾക് മോപതമോണ്.   നിർവഹണ ഏജൻസിലയോ 
   ലമറ്മോലരോ കകവശം ടവകോൻ പോടുളതല.

       ഈ വാർഡിതല നിലവിലുള എലാ തതാഴിലാളികൾകും പുതിയ തതാഴിൽ കാർഡ്
ലഭിചിടുണ്.  എനാൽ തതാഴിലാളികളുമായി സംസാരിചദപാൾ  തതാഴിൽ കാർഡ്

 പുതുകി  നൽകുന സമയത് ദഫാദടാ എടുകുനതിന് ദവണിയുള ചിലവ്
തതാഴിലാളി വഹികുന സാഹചര്മാണ് നിലവിലുളത്.  ഭൂവു ടമകളുതട  കാർഡ്
ഗപസ്തുത ഭൂമിയിൽ ഗപവൃതി തചയുനതിന് അനുസരിചു പുതുകി
നൽകുനുണ ് എനും  ദമറിൽ നിന് അറിയാൻ സാധിചു.

1. തതാഴിൽ     ആവശ്തപടുനത്     സംബനിച്  

ടതോഴിൽ കോർഡുള     അവിദഗ്ദ കോയിക ടതോഴിൽ ടചയോൻ തയോറുള ഏടതോരു
കുടുംബതിനും ഓലരോ സോമതിക വർഷതിലും 100 ദിവസടത ടതോഴിൽ ടചയോനുള
അവകോശം ഉണ് . ഏടതോരു ടതോഴിലോളികും ടതോഴിൽ ആവശ്ടപടോനും ഇതുമോയി ബനടപട്
ആസൂപതണ   പപപകിയകളിൽ പങോളികളോവോനുമുള അവകോശം  ഉണ്.  ടതോഴിൽ ആവശ്ടപടു
15 ദിവസതിനുളിൽ ടതോഴിൽ ലഭികുവോനുള അവകോശം നിയമപരമോയി
ടതോഴിലോളികൾക് ഉണ്.

ഈ വാർഡിൽ ഗഗൂപായി ദമറ് മുദഖനയാണ് തതാഴിലിന് അദപക നൽകുനത്.
അദപകിച് 15 ദിവസതിനുളിൽ      ചിലസമയങളിൽ തതാഴിൽ ലഭികാറുതണനും

     ചിലദപാൾ ഒരു മാസം കഴിതഞാതകയാണ് ലഭികുനത്   എനാണ് തതാഴിലാളികൾ
അറിയിചിടുളത്.        മാഗതമല തവള ദപപറിൽ എഴുതി തയാറാകിയാണ് തതാഴിൽ

 അദപകനൽകുനത്. തതാഴിലിന്  അദപകികുന സമയത്    അതിൻതറ സകപറ്
   രസീത് വാങി സൂകികാറില എനും,    അദപകകൾ ഗഫണ് ഓഫീസിൽ

തകാടുകാറില,    തതാഴിലുറപ് തസകനിലാണ് തകാടുകാറുളതതനുമാണ് തമയ്റിൽ
    നിനും തതാഴിലാളികളിൽ നിനും അറിയാൻ കഴിഞത്.  പരിദശാധിച

ഫയലുകളിലും      സകപറ് രസീത് സൂകിചതായി കാണാൻ സാധിചില.

1. തതാഴിൽ     അനുവദിചത്     സംബനിച്  

ടതോഴിലുറപ് നിയമപപകോരം ടതോഴിൽ ആവശ്ടപട് 15 ദിവസതിനുളിൽ ടതോഴിൽ
നൽകിയിരികണം.  വോർഡിടല ടതോഴിലോളികൾക് ടതോഴിൽ ആവശ്മുള സമയങളിൽ
അലപക സമർപിചു 15   ദിവസതിനുളിൽ ടതോഴിൽ അനുവദിലകണതുണ്.  ടതോഴിൽ
ആവശ്ടപടു 15 ദിവസതിനുളിൽ  ലഭ്മോയില എങിൽ ടതോഴിലിലോയ്മ ലവതനം
ലഭികുവോനുള അവകോശം നിയമപരമോയി ടതോഴിലോളികൾക് ഉണ്.

 

ഈ വാർഡിതല തതാഴിലാളികൾക് തതാഴിലിന് അദപകിച് 15  ദിവസം കഴിഞും
      തതാഴിൽ ലഭികാറില എനാണ് മാറിൽ നിനും തതാഴിലാളികളിൽ  നിനും അറിയാൻ



കഴിഞത്.        എനാൽ വാർഡിതല തതാഴിലാളികൾ തീയതി ദരഖതപടുതി
      അദപക സമർപിചതിൻതറ മതിയായ ദരഖകൾ ഫയലിൽ നിദനാ

   തതാഴിലാളികളുതട പകൽ നിദനാ ലഭ്മല.    ആയതിനാൽ തതാഴിലിലായ്മ ദവതനം
   ലഭിദകണസാഹചര്ം വ്കമല .

1. തഷൽഫ്     ഓഫ്      തഗപാതജകട്് തയാറാകുനതിനുള     
അവകാശം

അടുത 5  വർഷലതക് ഏടറടുകോവുന ലപപോജക്ടുകളുടട സമോഹോരമോണ് ടഷൽഫ ്ഓഫ്
ടപപോടജക്ട്.  അയൽകൂട തലതിൽ ചർച ടചയ്ത് നിർലദശങൾ സമോഹരിച് വോർഡ്
തലതിൽ ലപകോഡീകരിച് പഗോമസഭയിൽ അവതരിപിച് മുൻഗണനോ പകമം നിശയിചോണ്
അംഗീകരികുനത്.  അതുടകോണുതടന ടഷൽഫ് ഓഫ്  ടപപോടജക്ട് തയോറോകുനതിനുള
അവകോശം ടതോഴിലോളികൾക് ഉണ്.  ടതോഴിൽ കടണതുനതിന് ടതോഴിലോളികളുടടയും
ടമയ്റിൻടറയും  ഭോഗതുനിനും പങോളിതമുണോലവണതുണ.്  മോപതമല ടതോഴിലുറപിൽ
അനുവദനീയമോയ ആസ്തി വികസന  പപവൃതികൾ കടണതുനതിന് വോർഡിടല വിവിധ
ലമഖലയിലുളവരുടട പങോളിതം ഉണോലവണതോണ.് 

ഈ വാർഡിൽ തതാഴിലുറപ് ഗപവൃതിയിൽ ഏർതപടിടുള  എലാ തതാഴിലാളികളും
     തഷൽഫ് ഓഫ് തഗപാജക്റ് തയാറാകുനതിൽ പങാളികളാവാറുണ്.

1. യാഗതാ      ചിലവ് സംബനിച്  

ടതോഴിലോളികൾക് തോമസ സലതു നിനും 5 കിലലോമീറർ ചുറളവിനുളിൽ ടതോഴിൽ
ലഭികുവോനുള അവകോശം ഉണ്. 5  കി.  മി പരിധിക് പുറത് ടതോഴിൽ ടചലയണ സോഹചര്ം
ഉണോവുകയോടണങിൽ യോപതോബതയോയി  കൂലിയുടട 10  % തുക നിലവിടല കൂലി
അനുസരിചു 271 രൂപയുടട 10%  ആയ 271  രൂപ 10 കപസ അധിക ലവതനമോയി
ലഭികുവോനുള അവകോശം ടതോഴിലോളികൾക് ഉണ്. 

ഈ   വാർഡിതല തതാഴിലാളികൾ 5  കീ.      മി കഴിഞും തതാഴിലുറപ് ഗപവൃതിയിൽ
  ഏർതപടുനുതടനാണ് അറിയാൻ കഴിഞത്.    മാഗതമല ഭൂവുടമ താമസികുനത്

       ഒനാം വാർഡിലാതണങിലും ഗപസ്തുത ഭൂമി വാർഡ് രണിലും മൂനിലുതമാതകആണ്
          വരുനത് എനും വാർഡ് മാറിയാണ് തതാഴിൽഅനുവദികുനത് എനുംഅറിയാൻ

കഴിഞു.

1.  ഗപവൃതി     സലതത     സൗകര്ങൾ     സംബനിച്  

 നിയമം അനുശോസികുന വിധതിലുള അടിസോന സൗകര്ങൾ എലോ പപവൃതി
സലങളിലും ഉണോയിരികണം.  ടതോഴിലോളികൾക് ആവശ്മോയ കുടിടവളം,  വിപശമ
സമയത് ആവശ്മോയി വരുന തണൽ,  പപഥമശുപശൂഷ കിറ്,  അപകട സോധ്തയുള
പപവൃതികളിൽ ഏർടപടുലമോൾ ആവശ്മോയി വരുന സുരകോ  സോമപഗികൾ തുടങിയവ



       ടതോഴിലുറപ് നിയമ പപകോരം നിർവഹണ ഏജൻസി വഴി സൗജന്മോയി ലഭികുവോനുള
  അവകോശം ടതോഴിലോളികൾക് ഉണ്.

     അടിസോന സൗകര്ങൾ ആയ പപഥമ ശുപശൂഷ കിറ്,    തണൽ സൗകര്തിനോയുള ഷീറ്,  മറു
        സൗകര്ങൾ ഒനും തടന ലഭികുനില എനും മോറിൽ നിനും ടതോഴിലോളികളിൽ നിനും

 അറിയോൻ സോധിചു.

1. ദവതനം      ലഭ്മാകുനത് സംബനിച്  

ടതോഴിലുറപ് നിയമതിൽ  ടസകൻ 3(2)  പപകോരം ഓലരോ പപവൃതിയുടടയും മസർലറോൾ
പൂർതിയോകി  പഞോയതിൽ സമർപിച് 15 ദിവസതിനകം ടതോഴിലോളികൾക് ലവതനം
ലഭിലകണതോണ്. 

15  ദിവസ പരിധികുളിൽ കൂലി ലഭികാത സാഹചര്ം ഓഡിറ് കാലയളവിൽ
ഉണായിടുണ്.  നിർവഹണ ഏജൻസിയുതട ഭാഗത് നിന് വന വീഴ്ച അതലങിൽ
ദപാലും കൂലി സവകിയതിനുള നഷ്ടപരിഹാരം ലഭികുകദയാ അതിനു ദവണി
തതാഴിലാളികൾ പരാതിതപടുകദയാ തചയ്തിടില.

1. തതാഴിലിടങളിൽ     ഉണാകുന     അപകടങൾ     സംബനിച്  

 മഹോതോഗോനി ലദശീയ പഗോമീണ ടതോഴിലുറപ് പദതിയിൽ ടതോഴിലോളികൾക്
ടതോഴിലിടങളിൽ ടവച് ഏടതങിലും തരതിലുള അപകടം സംഭവിചോൽ ടഷഡ്ൂൾ 2(5)
പപകോരവും അദ്ോയം 9 ടല പരോമർശങളുടട അടിസോനതിലും ചികിതയ്ക് ആവശ്മോയി
വരുന മുഴുവൻ ചിലവുകളും ബനടപട ബിലുകൾ ഹോജരോകുന മുറയ്ക്
ടതോഴിലോളികൾക് ലഭ്മോലകണതോണ്.  ഇതുകൂടോടത ടതോഴിലിടങളിൽ ടവച് മരണം
സംഭവികുകയോടണങിൽ 25000/-  രൂപ ടതോഴിലോളികളുടട കുടുംബതിന്
ലഭ്മോലകണതോണ്.  

ഈ വാർഡിതല തതാഴിലാളികൾക് 2018-19  സാമതിക വർഷം അപകടങൾ
      സംഭവിചിടുതണങിലും എദപാഴാണ് നടനതതന് വ്കമായി അറിയില എനാണ്

തതാഴിലാളികളിൽ നിനും അറിയാൻ സാധിചത്.    മാഗതമല നഷ്ട പരിഹാരതിന്
      അദപക തകാടുതിടുദണാ എനും ദപാലും വ്കമായ അറിവില എനും

 മനസിലാകാൻസാധിചു.

1. പരാതി     പരിഹാരം  

 ടതോഴിലുറപ് പദതി  നിയമപപകോരം (ടഷഡ്ൂൾ 19)  സമയബനിതമോയി പരോതി
പരിഹോരതിനുള അവകോശ നിയമം നിഷ്കർഷികുനുണ്.  പദതിയുമോയി ബനടപട
പരോതികൾ ലഫോൺ മുലഖനയും ലപടോൾ പഫീ നമർ ഉപലയോഗിചും,  ലരഖോമൂലം എഴുതി



നൽകുകയും ഈടമയിൽ വഴിയും സമർപികോവുനതോണ്.  ലടോൾപഫീ നമർ പഞോയതിൽ
പപദർശിപിലകണതോണ്. 

  തൃഗപദങാതടാർ പഞായതിൽ ദടാൾഗഫീ നമർ  ഗപദർശിപിചതായി കണില. ഫീൽഡ്
 സനർശനതിൻതറ  ഭാഗമായി തതാഴിലാളികളുമായി സംസാരിചദപാൾ ഇതുവതര

പരാതികൾ നൽകിയിടില എനാണ് അറിയാൻ കഴിഞത്.  പരാതി രജിസർ
  പരിദശാധിചദപാഴും ഇതുവതര ഒരു പരാതിയും വനതായി ദരഖതപടുതിയിടില. 

1. ദസാഷ്ൽ     ഓഡിറ്     നടതുനതിനുള     അവകാശം  

ടതോഴിലുറപ് പദതിയിൽ ഏടറടുത് നടപിലോകുന മുഴുവൻ  പപവർതികളും ലസോഷ്ൽ
ഓഡിറിനു  വിലധയമോകണടമന് ടസകൻ 17(2)  നിഷ്കർഷികുനുണ്.  ടതോഴിലുറപിൽ
ഏടറടുത പപവർതികളുടട സോമൂഹിക  കണടകടുപ് നടതുനതിൽ
പങോളിയോവുനതിനുള അവകോശം   ടതോഴിലോളികൾകും വോർഡിടല ഏടതോരോൾകും ഉണ്.

ദസാഷ്ൽ ഓഡിറ്  നടതുനതിൻതറ  ഭാഗമായി തതാഴിലാളികൾ,  ദമറ് മാർ,  വാർഡ്
തമമർ,  ഗുണദഭാകാകൾ തുടങിയവർ ഗപവൃതി സലങൾ
പരിദശാധികുനതിലും  വിവരങൾ ലഭ്മാകുനതിലും പങാളികളായിടുണ്.

ദറാസ്ഗാർ     ദിനം  

ടതോഴിൽ ആവശ്കത കൃത്മോയി രജിസർ ടചയുനതിനും ടതോഴിലോളികളുടട അവകോശങൾ
അവടര ലബോധ്ടപടുതുനതിനും പരോതികൾ പരിഹരികുനതിനു  മോയി വർഷതിൽ ഒരു
ദിവസം ലറോസ്ഗോർ ദിനം സംഘടിപിലകണതുണ്.  ടതോഴിലോളികളുടട അവകോശങൾ,
കടമകൾ തുടങിയ കോര്ങളിൽ ടതോഴിലോളികൾക് അവലബോധം ഉണോകുനതിനും
ടതോഴിലുറപുമോയി ബനടപട പപശ്നങൾ ചർച ടചയുനതിനും ഇത് സഹോയികുനു.
വോർഷിക മോസർ പോൻ  അനുസരിച് പഞോയതുകളിലും ലറോസ്ഗോർ ദിനം ആചരികണം എന്
നിഷ്കർഷിചിടുണ്. 

        ദറാസ്ഗാർ ദിനതിതന കുറിച് തതാഴിലാളികൾക് യാതതാരു അറിവും ഇല.
      അങതനാരു ദിനം ആചരികാറില എനാണ് തതാഴിലാളികളിൽ നിനും അറിയാൻ

സാധിചത്.

സിറിസൺ     ഇൻഫർദമഷൻ     ദബാർഡ്  



ടതോഴിലുറപ് പദതിയുടട സുതോര്ത  ഉറപോകുനതിനു ലവണിയുള ഒരു ഉപോധിയോണ്
സിറിസൺ ഇൻഫർലമഷൻ ലബോർഡ്.  ഒരു പപവൃതിയുടട അടിസോനവിവരങൾ അതോയത്
എസിലമറ് തുക,  സോധന ലവതന ഘടകങൾ,   ടതോഴിൽ ദിനങൾ തുടങിയ വിവരങൾ
സോധോരണ ജനങൾകും ഗുണലഭോകോകൾകും  മനസിലോകുന രീതിയിൽ പപോലദശിക

 ഭോഷയിൽ പപദർശിപിലകണതുണ്. ഓലരോ പപവൃതിയുടടയും ആരംഭഘടതിൽ ഈ ലബോർഡ്
സോപിലകണതുണ്. 

     ഗപവൃതിആരംഭികുനസമയങളിൽസാപിദകണിയിരുന ദബാർഡുകൾ
  ഇതുവതര ഗപവൃതിസലങളിൽ    സാപിചതായി കാണാൻ കഴിഞില. എലികുന്

           നീർതടതിൽ ടപടുന ഒനോം വോർഡ് പപലദശടത മണ് ജല സംരകണം ഘടം 2    

(WC/341266)      എന പപവൃതിയുടട ലബോർഡ് മോപതലമ കോണോൻ സോധിചുളൂ.   ആയത് ലമറ്
      ചുമനു ടകോണ് ലപോയോണ് സോപിചത് എനും അറിയോൻ സോധിചു.

ജാഗഗത     ദമൽദനാട     സമിതി     

      ഓലരോ പഞോയതിലും അഞ് അംഗങൾ എങിലും ഉള ജോപഗത ലമൽലനോട സമിതി
രൂപീകരിലകണത് ആണ്.  ഇതിൽ പടികജോതി-പടികവർഗ വിഭോഗങൾക് ലവണപത പപോധോന്ം

 നൽലകണതും പകുതി ലപർ സ്പതീകൾ ആയിരിലകണതുമോണ്.  അധ്ോപകർ,  അംഗൻവോടി
വർകർ,   സ്യം സഹോയസംഘതിടല അംഗങൾ,   ലസോഷ്ൽ ഓഡിറ് റിലസോഴ്സ്
ലപഴ്സൺമോർ,   ഉപലഭോകൃ സമിതികൾ,   യുവജന കബുകൾ, ടപോതുസമൂഹ സംഘടനകൾ
തുടങിയവയിൽ നിനും വിജിലൻസ് ആൻഡ് ലമോണിററിങ് കമിറി അംഗങടള
തിരടഞടുകോവുനതോണ്.  ഏറവും കുറഞ കോലയളവിലലക് വിഎംസി അംഗങടള
നിയമിലകണത് പഗോമസഭയോണ്.   പപവർതി സല സനർശനം,  ടതോഴിലോളികളുമോയി
ആശയവിനിമയം നടതൽ, ലരഖകളുടട പരിലശോധന,   പപവർതി സല സൗകര്ങളുടട
പരിലശോധന,   പപവർതികളുടട ഗുണനിലവോരം നിർണയികൽ ,  തുക നിർണയം,
പപവൃതിയിലുടനീളമുള റിലപോർടിങ്,  പപവർതിയുടട സ്ഭോവടത സംബനിചുള
ഗുണപരമോയ വിലയിരുതൽ എനിവയോണ് പപധോന ചുമതല.   വിഎംസി അംഗങൾ എലോ
പപവർതികളും പരിലശോധിലകണതും മൂല് നിർണയ രജിസറിൽ ലരഖടപടുലതണതും
ലസോഷ്ൽ ഓഡിറ് സമയത് അവ  പഗോമസഭയിൽ സമർപിലകണതുമോണ്.   വിഎംസി
റിലപോർട് ഒരു ടപോതു ലരഖയോയി കരുലതണതും ആവശ്ടപടുനതിനനുസരിച് ഒരു ടപോതു
ലരഖയോയി  പഞോയതിൽ  നിനും ലഭിലകണതുമോണ്.   7 അംഗങളോണ് നിലവിലുളത്. 

    വിജിലൻസ് ആൻഡ് ലമോണിററിങ് കമിറി അംഗങൾ   ആരും പപവൃതി സലം
       സനർശികോറിടലനും വീടുകളിൽ ലപോയോണ് ഒപുകൾ ലശഖരികുനത് എനുമോണ്

   ഫീൽഡ് സനർശനതിനിടയിൽ അറിയോൻ കഴിഞത്.  നിലവിലുള അംഗങൾ
   ആടരോടകയോണ് എനതും വ്കമോയ അറിവുണോയിരുനില.

ദമറ്        

പപവർതിസലങളിൽ ലമൽലനോടം വഹിലകണത് ലമറ് ആണ്. ടതോഴിലോളികൾ ഓലരോ 
ദിവസവും കൃത്മോയി ലജോലി ടചയുനുടണന് ഉറപുവരുതുകയും ടതോഴിൽകോർഡ്, കസറ്



ഡയറി, മസർ ലറോൾ എനിവയിൽ ആവശ്മുള വിവരങൾ ലരഖടപടുതുകയും
അടിസോനസൗകര്ങൾ ടതോഴിലിടങളിൽ ഉടണന് ഉറപു വരുതുകയും ടചയണം.
ടതോഴിലിടങളിൽ ആർടകങിലും എടനങിലും അപകടം സംഭവിചോൽ അത് കസറ് 

 ഡയറിയിൽ കൃത്മോയി ലരഖടപടുതി ടവകണം .

  ഈ വോർഡിൽ ലശോഭ,      ചപനി എനിവർ ലമറ് ആയി പപവൃതികുനുണ്. 

പദതി     ആരംഭ     മീറിംഗ്  

ടതോഴിലുറപ് നിയമം ടഷഡ്ുൽ 22  പപകോരം ഒരു പപവൃതി ആരംഭികുനതിനു മുൻമ്
ഏടതങിലും ഒരു ടപോതു സലലതോ ടതോഴിലിടങളിലലോ ടവച് ലചരുന ടതോഴിലോളികളുടടയും
നിർവഹണ ഉലദ്ോഗസരുടടയും സംയുക ലയോഗമോണ് പദതി ആരംഭ മീറിംഗ്. വോർഡ്
ടമമറുടട സോനിധ്തിൽ ലചരുന ഈ ലയോഗതിൽ നിർവഹണ ഉലദ്ോഗസർ 
പപവൃതിയുമോയി ബനടപട വിവരങടളലോം ടതോഴിലോളികൾക് വിശദികരിചു
ടകോടുകണതോണ്. 

ഓഡിറിനു വിദധയമാകിയിടുള ഗപവൃതികളുതട  ഫയലുകളിൽ പദതി ആരംഭ
 മീറിഗിൻതറ ദരഖകൾ കാണാൻ കഴിഞിടുണ.് പദതി ആരംഭ മീറിഗിൽ നിർവഹണ

ഉദദ്ാഗസർ വാർഡ് തമമർ എനിവർ പതങടുകാറുണ് എനാണ് തതാഴിലാളികളിൽ
നിനും അറിയാൻ കഴിഞത്.

        

തതാഴിലാളികളുതട     കടമകൾ  

 ടതോഴിലിടങളിൽ സമയനിഷ്ഠ പോലികുക.

 ടതോഴിൽ ടചയുന ദിവസങളിൽ രോവിടലയും കവകുലനരവും കൃത്മോയി ഒപ്
ലരഖടപടുതുക.

 ടതോഴിൽ കോർഡിൽ ഹോജർ ക്ത്മോയി ലമറ് ലരഖടപടുതുനുടണന് ഉറപു വരുതുക.

 ടപപോജക്ട് മീറിംഗ്,  പഗോമസഭകൾ,  ടതോഴിലുറപ് പഗോമസഭകൾ എനിവയിൽ
പടങടുകുക.

 കൃത്തലയോടട ലജോലി ടചയുക.

 ടതോഴിലിടങളിൽ പോസിക് വസ്തുകൾ ഉപലയോഗികോലനോ കതികോലനോ പോടില.

 പപക്തി സംരകണതിന് ആവശ്മോയ പപവൃതികൾ എടറടുത് നടപിലോകുക.

 ആസ്തി സൃഷ്ടികുന പപവൃതികൾ കടണതി ലമറിടനയും പഞോയത്
അധികൃതടരയും  അറിയികുക.

ദസാഷ്ൽ     ഓഡിറിന്     വിദധയമാകിയ     ഗപവൃതികൾ  



2018  ഒക്ലടോബർ 1 മുതൽ  2019  മോർച് 31      വടര ഏടറടുത് നടപിലോകിയ തോടഴ പറയുന
3    പപവൃതികളോണ് ലസോഷ്ൽ ഓഡിറിന് വിലധയമോകിയത്. 

1.            എലികുന് നീർതടതിൽ ടപടുന ഒനോം വോർഡ് പപലദശടത മണ് ജല
  സംരകണം ഘടം 2    (WC/341266)

2.         ടപോടികളം നീർതടതിൽ ടപടുന വടലക ടപോയിലൂർ ഭോഗത് മണ് ജല
 സംരകണം (WC/303800)

3.            എലികുന് നീർതടതിൽ ടപടുന വടടക ടപോയിലൂർ ഭോഗടത മണ് ജല
 സംരകണം (303804)

പകമനമ
ർ

പപവൃതിയുടട
ലപര്

വർക്
ലകോഡ്

എസിലമറ് പപവൃതി
ആരംഭിച
തീയതി  

സൃഷ്ടി
ച
ടതോഴി
ൽ ദിന
ങൾ

ചിലവോയ തുക 

ലവതന
ഘടകം 

സോധ
ന
ഘടകം 

1.
  എലികുന്

നീർതടതിൽ
  ടപടുന ഒനോം

 വോർഡ്
 പപലദശടത

   മണ് ജല
 സംരകണം

 ഘടം 2    

(WC/341266)

Wc/34126
6

223250 13/03/20
19

786 21693
6

-

2.
 ടപോടികളം

നീർതടതിൽ
 ടപടുന
 വടലക

 ടപോയിലൂർ
  ഭോഗത് മണ്

 ജല
 സംരകണം

(WC/303800)

WC/3038
00

202997 18/10/20
18

697 19237
2

-



എലികുന്
നീർതടതി

  ൽ ടപടുന
വടടക
ടപോയിലൂർ
ഭോഗടത

  മണ് ജല
സംരകണം
(WC/303804)

WC/3038
04

131635 12/01/20
19

460 12696
0

-

   ഫയൽ പരിദശാധനയിൽ കതണതിയ വിവരങൾ

തതാഴിലുറപ് പദതിയിൽ ഏതറടുകാവുന ഗപവൃതികളുതട ഫയലുകളിൽ
ഉണായിരിദകണ ഗപധാനതപട 22  ദരഖകതള കുറിച് വാർഷിക മാസർ

  സർകുലറിൽ കൃത്മായ നിർദദശങൾ നൽകുനുണ്. 

1. AMC കവർ ലപജ്. 

2. ടചക് ലിസ് .                           

3.   ആകൻ പോൻ ലകോപി.

4. ജനകീയ എസിലമറ്.

5.  സോലങതികോനുമതിയുടട പകർപ്. 

6.  ഭരണോനുമതിയുടട പകർപ്.

7. സംലയോജിത പദതിയുടട  പകർപ്.

8. ടതോഴിൽ ആവശ്ടപടുടകോണുള അലപക.

9. പപവൃതി അനുവദിചത് സംബനിച വിവരങൾ.

10.മസർലറോൾ.

11.ടമഷർടമന ് ബുക് (എം.ബുക് )

12.ടമറീരിയൽ ലിസ്.

13.ലവജ് ലിസ്.

14.ഫണ് പടോൻസ്ഫർ  ഓർഡർ (FTO)



15.രസീതുകളും ലറോയലിറിയും സംബനിച വിവരങൾ

16.3 ഘടങളിലുള  ലഫോലടോകൾ

17.പപവൃതി പൂർതീകരണ  സോക്പപതം (Completion Certificate)

18.ടമറീരിയൽ ബിലുകൾ

19.മസർലറോൾ മൂവ്ടമന ് സിപ്

20.ജിലയോ ടോഗ് ലഫോലടോസ്

21.ലസോഷ്ൽ ഓഡിറ് റിലപോർട്

22.കസറ് ഡയറി

1. കവർ     ദപജ്  

ഒരു പപവൃതിയുടട അടിസോന  വിവരങൾ പപവൃതി ഫയലിടന കവർ ലപജിൽ
സൂകികണടമനും അതിനോയി പപലത്ക മോതൃകയും മോസർ സർകുലറിൽ
നിർലദശികുനുണ്.

ദസാഷ്ൽ ഓഡിറിന് വിദധയമാകിയിടുള  ഫയലുകളിൽ മലയാളതിൽ
തയാറാകിയ കവർ ദപജ് സൂകിചിടുണ്.   തതാഴിലുറപ് ഗപവൃതി തീർതും

      സാധാരണകാർക് ദവണി ഉളതിനാൽ ഗപവൃതിഫയലുകളിൽ ഉൾതപടുന ഒടുമിക
     ദരഖകളും ജനകീയ ഭാഷയായ മലയാളതിൽ തതന തയാറാകിയിടുണ്.   ആയത്

    ഗപശംസഅർഹികുനഒരുകാര്ം തതനയാണ്.

1. തചക്     ലിസ്     

ഒരു പപവൃതി ഫയലിൽ  പകമപപകോരം ഏടതോടക  ലരഖകൾ ഏടതോടക ലപജിൽ
സൂകിചിരികുനു എന് മനസിലോകോനുള ആധികോരിക ലരഖയോണ് ടചക് ലിസ്. 

     പരിദശാധിച ഫയലുകളിൽ തചക് ലിസ് കൃത്മായി സൂകിചിടുണ്.   എനാൽ ദപജ്
 നമർ ദരഖതപടുതിയിടില. 

1. ആകൻ     പാൻ     ദകാപി        

       ഏടറടുകുന പപവൃതികൾ ആകൻ പോനിൽ ഉൾടപടതും ടഷൽഫ് ഓഫ് ലപപോടജക്ടിൽ
 മുൻഗണനോപകമതിൽ ഉളതോയിരികണടമനുണ്.     പപസ്തുത പപവൃതി ടഷൽഫ് ഓഫ്

      ലപപോടജക്ടിൽ ഉൾടപടുന ലപജിൻടറ ലകോപി ഫയലിൽ സൂകികണം.

      പരിദശാധിച ഫയലുകളിൽ ആകൻ പാൻ ദകാപി കാണാൻ സാധിചു.  ആകൻ
    പാനിൽ ഉൾതപടിടുള ഗപവൃതികൾ തതനയാണ് വാർഡിൽ

തചയ്തിടുളത്.     എനാൽ വാർഡ് നമർ മാർക് തചയുനില. 

4.     ജനകീയ എസിദമറ്  

     സോധോരണകോരോയ ഏടതോരോൾകും മനസിലോകുന രീതിയിൽ പപോലദശിക ഭോഷയിൽ
     തയോറോകിയ എസിലമറ് ഫയലിലും പപവൃതി സലങളിലും ലഭ്മോലകണതുണ്.



       പരിദശാധിച ഫയലുകളിൽ ഒനും തതന ജനകീയ എസിദമറ് കാണാൻ സാധിചില.

5. സാദങതികാനുമതി     പഗതം     

       ഓലരോ പപവൃതികും പപലത്കം തയോറോകുന എസിലമറ് സോലങതിക വിദഗ്ധർ അടങുന
       കമിറി പരിലശോധിച് അംഗീകോരം ലഭിചോൽ മോപതലമ പപവൃതിക് അനുമതി നൽകോൻ 

പോടുളു.     ആയതിൻടറ ലകോപി ഫയലിൽ സൂകിലകണതുണ്.

      പരിദശാധിച ഫയലുകളിൽ എലാം തതന സാദങതിക അനുമതിയുതട പകർപ്
സൂകിചിടുണ്.  എനാൽ നിർവഹണ ഏജൻസിയുതട ഒപ്,  സീൽ എനിവ കാണാൻ
സാധിചില. 

1. ഭരണാനുമതി     ദരഖ  

ഓലരോ പപവൃതികും പപലത്കം തയോറോകുന എസിലമറ്  പരിലശോധിച് പപസ്തുത
പപവൃതികൾക്  ഭരണ സമിതിയുടട അംഗീകോരം ലഭിചോൽ മോപതലമ പപവൃതിക് അനുമതി

 നൽകുവോൻ പോടുളൂ. ആയതിൻടറ ലകോപി ഫയലിൽ സൂകിലകണതുണ് .

പരിദശാധിച ഫയലുകളിൽ എലാം തതന  ഭരണാനുമതിയുതട പകർപ്
സൂകിചിടുണ്.  എനാൽ നിർവഹണ ഏജൻസിയുതട ഒപ്,  സീൽ എനിവ കാണാൻ
സാധിചില. 

1.    സംദയാജിത പദതിയുതട പകർപ്  (   കൺവർജൻസ്  )  

   സർകോരിടന മറു വകുപുകളുടട (  വനം വകുപ്,   കൃഷി വകുപ്,    മൃഗ സംരകണ വകുപ്
തുടങിയവ)     പദതികൾ ടതോഴിലുറപ് പദതിലയോടടോപം സംലയോജിചു

    നടപോകുകയോടണങിൽ ആയതിൻടറ ലരഖകൾ ഫയലിൽ സൂകിലകണതുണ്.

     ഓഡിറിന് വിദധയമാകിയ ഗപവൃതികൾ സർകാരിൻതറ മറ് വകുപുകളുമായി
      സംദയാജിചു നടതുന ഗപവൃതികൾഅലാതതിനാൽഈ ദരഖകൾബാധകമല.

1. തതാഴിൽ     അദപക  

 

     ടതോഴിൽ ആവശ്ടപടുടകോണ് വ്കിഗതമോലയോ പഗൂപോലയോ അലപക സമർപികുനതിന്
      മോസർ സർകുലറിൽ പപലത്ക മോതൃകയിലുള അലപകോ ലഫോറം ടതോഴിലോളികൾക്

 ലഭ്മോകോൻ നിർലദശികുനുണ്.    ഇത് പപകോരം കുറഞത് 14    ദിവസം തുടർചയോയി ലജോലി
   ടചയുനതിന് അലപക നൽലകണതുണ്.     ലജോലി ആവശ്മുള കോലയളവിടല തീയതികൾ

    ഉൾടപടട ഇതിൽ ലരഖടപടുതി നൽകുകയോണ് ലവണത്.



പരിദശാധിച  രണു ഫയലുകളിൽ വാർഷിക മാസർ സർകുലറിൽ നിർദദശികുന
ദഫാറതിൽ തയാറാകിയ അദപകകൾ ഉണായിരുനു.  പരിദശാധിച ഒരു
ഫയലിൽ(       തപാടികളം നീർതടതിൽ തപടുന വടതക തപായിലൂർ ഭാഗത് മണ്

   ജല സംരകണം (WC/303800))    തവള ദപപറിൽ എഴുതി തയാറാകിയ
   അദപകയാണ് കാണാൻ സാധിചത്.      ഗഗൂപ് ആയി ദമറ് മുദഖനയാണ് തതാഴിൽ

 അദപക നൽകുനത്.      ഗഫണ് ഓഫീസിൽ അല തതാഴിലുറപ് തസകനിലാണ്
   അദപകതകാടുകാറുളതതനുംഅറിയാൻസാധിചു. 

9. വർക്           അദലാദകഷൻ        

       അലപക ലഭികുന മുറക് ആവശ്ടപട തീയതികളിൽ തടന ടതോഴിലോളികടള മുൻഗണനോ
    പകമതിലുള പപവൃതികളിൽ ഉൾടപടുതുകയും മസർലറോൾ തയോറോകുനതിനുള
   നടപടികൾക് ശുപോർശ ടചയുകയും ലവണം.     പപസ്തുത പപവൃതിയിൽ ഉൾടപടവർക് ഈ

     ലിസിൻടറ അടിസോനതിൽ മുൻകൂടി വിവരങൾ നൽകുകയും ലവണം.

      ഓഡിറിന് വിദധയമാകിയ ഫയലുകളിൽ തതാഴിൽ അനുവദിചു തകാണുള വർക്
   അദലാദകഷൻ ദരഖ കാണാൻസാധിചിടുണ്.  

1. മസർ        ദറാൾ  

 ഓലരോ പപവൃതിയിലലകും      പഞോയതിൽ നിനും നിർലദശിചവരുടട ലപര് വിവരങൾ
  ഉൾടപടുതി ലബോക് ഓഫീസിൽ     നിനുമോണ് ലബോക് ലപപോപഗോം ഓഫീസർ

   സോക്ടപടുതിയ മസർലറോൾ പഞോയതിൽ എതികുനത്.   പഞോയതിൽ നിനും
     നിർവഹണ ഉലദ്ോഗസർ സോക്ടപടുതുന മുറയ്ക് ഓലരോ പപവൃതികും

   ചുമതലടപടുതിയ ലമറ്മോർക് മസർലറോൾ കകമോറോവുനതോണ്.   മസർലറോൾ പപകോരം
       അനുവധിച തീയതികളിൽ മോപതലമ പപസ്തുത പപവൃതിയിൽ ഏർടപട് അതോത് ദിവസടത

      ഒപുകൾ ഓലരോ ടതോഴിലോളിയുടടയും ലപരിനു ലനടരയുള കളങളിൽ ലരഖടപടുതോവൂ.
       ഓലരോ ദിവസവും പണി ആരംഭികുനതിനു മുൻപും പണി പൂർതിയോയ ലശഷവും

   ടതോഴിലോളികൾ നിർബനമോയും ഒപ് ലരഖടപടുലതണതുണ്.   ഏടതങിലും ടതോഴിലോളികൾ
        അവധി ആടണങിൽ നിർബനമോയും ചുവന മഷി ടകോണ് ലീവ് മോർക് ടചലയണതുണ്.

   മസർലറോൾ സൂകിലകണ ഉതരവോദിതം മോറിനോണ്.   മസർലറോളുകളിൽ ടവടി
  തിരുതലുകൾ നടതോൻ പോടില.    ടഡയിലി അറൻറൻസ് എന   കളങളിൽ തീയതി

ലരഖടപടുലതണതുണ്.

      ഓഡിറിന് വിദധയമാകിയ ഗപവൃതികളിൽ എലാം തതന മസർ ദറാളുകൾ
 സൂകിചിടുണ് .  A3, A4     ഷീറുകളിൽ ആയി മസർദറാളുകൾ പപിൻറ് തചയ്തതായി

 കാണാൻ കഴിഞു.      പരിദശാധിച ഫയലുകളിതല മസർദറാളുകളിൽ ഒനും തതന
    പഞായത് തസഗകടറി ഒപു തവചതിൽ തീയതി ദരഖതപടുതിയിടില.

    മസർദറാളുകളിൽ തവടി തിരുതലുകൾ കാണാൻ സാധിചു.   മസർദറാളുകളിൽ
എം.      ബുക് നമർ ദപജ് നമർ എനിവ ദരഖതപടുതിയിടില.

   തവടിതിരുതൽകണ മസർദറാൾ -15648, 15647(wc/341266)



1.  തമഷർതമൻറ് ബുക്  

       ടതോഴിലുറപിൽ ഉൾടപടുതി ടചയുന ഓലരോ പപവൃതിയും ആരംഭികുനതിനു മുൻപ് തടന
      ആവശ്മോയി വരുന പപവൃതികളുടട പപോഥമിക അളവുകൾ സോലങതിക വിദഗ്ദർ
  ടമഷർടമൻറ് ബുകിൽ ലരഖടപടുതണം.     തുടർന് പപവൃതിയുടട ഓലരോ മസർലറോൾ

     കോലോവധിയും പൂർതിയോകുന മുറയ്ക് ടചയ്ത പപവൃതികളുടട അളവുകൾ
      ലരഖടപടുതി അത് പപകോരമുള കൂലി ലഭ്മോകുനതിനുള തുടർ നടപടികൾക്

സമർപിലകണതോണ്.      ലരഖടപടുതുന ഓലരോ അളവുകളും സോലങതിക വിഭോഗതിടല
      തടന ഉയർന തസ്തികയിലുള ഉലദ്ോഗസർ സോക്ടപടുതുകയും അത് പപകോരം

   തയോറോകുന ബിലുകൾ പഞോയത് ടസപകടറി,    പപസിഡണ് തുടങിയ ചുമതലയുളവർ
 സോക്ടപടുതുകയും ടചലയണതോണ്.

    ഓഡിറിന് വിദധയമാകിയ ഫയലുകളിൽ തമഷർതമൻറ് ബുകിൽ ഓദരാ
ഗപവൃതികളും       എവിതട ഒതകയാണ് തചയ്തത് എനും വ്കമായ അളവുകളും
ദരഖതപടുതിയിടില.     ആയതിനാൽ ശരിയായ രീതിയിലുള പരിദശാധന
ഗപദയാഗികമലായിരുനു.      എനാൽ നികുതി രസീതുകളിതല വിവരങൾ ദശഖരിചും

       എസിദമറിൽ കാണിചിരികുന അളവുകൾ ഗപകാരവും ഓദരാ മൺ വരമും
 അളനു ദരഖതപടുതിയിടുണ്.   പരിദശാധിച ഫയലുകളിതല എം.ബുകുകളിൽ

     ഒനും തതന തസഗകടറി സാക്തപടുതിയതായി കാണാൻ സാധിചില.

1. തമറീരിയൽ     ലിസ്  

 ടതോഴിലുറപിൽ ഏടറടുതു ടചയുന പപവൃതികൾക് ആവശ്മോയ സോധന സോമപഗികൾ
വോങുനതിടന ലിസ് ഫയലിൽ സൂകിലകണതുണ്.  സോധനങൾ ആവശ്മോയി വരുന
പപവൃതികൾക് പപസ്തുത കമിറി നൽകുന അനുമതിയുടട ലകോപി അതോത് ഫയലുകളിൽ
സൂകിലകണതോണ്.

പരിദശാധിച ഫയലുകളിൽ തമറീരിയൽ ഉപദയാഗിചു തചയ്ത ഗപവൃതികൾ
  അലാതതിനാൽആയത് ബാധകമല.

1. ദവജ്        ലിസ്  

        ഓലരോ മസർ ലറോൾ പപകോരവും പണി പൂർതിയോകുന മുറയ്ക് പപസ്തുത മസർ
      ലറോളുകളിൽ പണി ടചയ്ത ഓലരോ ടതോഴിലോളികളുടടയും പപവൃതി ദിനങൾക് 

   അനുസൃതമോയ ലവതനതിനുള ലിസ് തയോറോലകണതുണ്.    ആയതിൻടറ ലകോപി
 ഫയലുകളിൽ സൂകിലകണതുണ്.

ഓഡിറിന് വിദധയമാകിയ എലാ ഫയലുകളിലും മസർ ദറാളുകൾ ഗപകാരമുള ദവജ് 
ലിസുകൾ സൂകിചതായി കാണാൻ കഴിഞു .



1. ഫണ്     ഗടാൻസ്ഫർ     ഓർഡർ     

      തയോറോകിയ ലവജ് ലിസ് പപകോരം ടതോഴിലോളികൾക് അവരുടട ലവതനം  ബോങ്
      അകൗണിലലക് അയകുനത് സംബനിച വിവരങൾ അടങിയ ലരഖയോണ് ഫണ്

 പടോൻസ്ഫർ ഓർഡർ.   ആയത് ഫയലിൽ സൂകിലകണതുണ്.

പരിദശാധനയ്ക് വിദധയമാകിയ  ഫയലുകളിൽ  ഫണ് ഗടാൻസ്ഫർ ഓർഡർ ദകാപി
കാണാൻ സാധിചിടുണ്. 

1.    രസീതുകളും ദറായൽറിയും സംബനിച വിവരങൾ     

       ടതോഴിലുറപ് പദതി പപകോരം സ്കോര് വ്കികളുടട ഭൂമി പോടതിനു ഏടറടുത്
     പപവൃതികൾ ടചയുകയോടണങിൽ സല ഉടമകൾക് പോട    തുക നൽകിലയോ, ടജ.എൽ.ജി
   പഗൂപുകൾക് ലഭികുന ലോഭവിഹിതം നൽകിലയോ,   സൗജന്മോലയോ കൃത്മോയ

         കോലയളവിലലക് അവർ സലം വിടു നൽകും എനതിന് ലരഖോമൂലം ഉറപ് ലഭിചോൽ മോപതലമ
     പപസ്തുത ഭൂമിയിൽ ടതോഴിലുറപിലൂടടയുള പപവൃതികൾ അനുവദികോൻ പോടുളൂ.

പരിദശാധിച ഫയലുകളിൽ മണ് ജല    സംരകണ ഗപവൃതികളിൽ നികുതി
രസീതുകൾ  സൂകിചതായി കാണാൻ സാധിചിടുണ.് 

1. 3 ഘടങളിലുള     ദഫാദടാകൾ  

    ടതോഴിലുറപിൽ ഓലരോ പപവൃതികളും ആരംഭികുനതിനു മുൻപും,  പപവൃതി  നടനു
ടകോണിരികുലമോഴും,       പപവൃതി പൂർതീകരിച ലശഷവും ഓലരോ ലഫോലടോ നിർബനമോയും

 ഫയലിൽ സൂകിലകണതുണ്. 

   ഓഡിറിന് വിദധയമാകിയ ഫയലുകളിൽ 3   ഘടങളിലുള ദഫാദടാകൾ
  സൂകിചതായി കാണാൻ സാധിചിടുണ്. ഇത്  അഭിനനാർഹമാണ്. 

1. ഗപവൃതി     പൂർതീകരണ     സാക്പഗതം     

       ഓലരോ പപവൃതിയും ശരിയോയ രീതിയിൽ പൂർതീകരികുന മുറയ്ക് മുഴുവൻ ചിലവുകളും
 ലരഖടപടുതി പപവൃതി     പൂർതീകരിചു എന് അംഗീകരിചുടകോണുള സോക്പപതം

    പപസ്തുത പപവൃതിയുടട ഫയലിൽ സൂകിലകണതുണ്. 



      ഓഡിറിന് വിദധയമാകിയ ഫയലുകളിൽ എലാം തതന ഗപവൃതി പൂർതീകരണ
 സാക്പഗതം സൂകിചിടുണ.്     എനാൽ ആയതിൽ ഒനും തതന അഗകഡിറഡ്

   എഞിനീയർ സാക്തപടുതിയതായി കാണാൻ സാധിചില.

1.  തമറീരിയൽബിലുകൾ  

     ടതോഴിലുറപ് പപവൃതികൾക് എടനങിലും സോധന സോമപഗികൾ ഉപലയോഗിചിടുടണങിൽ
    ആയതിടന ബിലുകൾ കൃത്മോയി ഫയലുകളിൽ സൂകിലകണതുണ്.   കൂടോടത സിറിസൺ

    ഇൻഫർലമഷൻ ലബോർഡിടന ബിലുകളും ഫയലുകളിൽ സൂകിലകണതുണ്.

      ഓഡിറിന് വിദധയമാകിയ ഫയലുകളിൽ സിറിസൺ ഇൻഫർദമഷൻ ദബാർഡിന്
     ദവണി ചിലവായ തുകകളുതട ബില് കാണാൻ കഴിഞില.   എനാൽ ഗപവൃതി

      സലത് പരിദശാധിച ഒരു ഫയലിതന സിറിസൺ ഇൻഫർദമഷൻ ദബാർഡ്
 കാണാൻസാധിചു. 

1.    മസർ ദറാൾ മൂവ്തമന ് സിപ്  

ഓലരോ മസർലറോളുകളും  ലഭ്മോകുന  മുറയ്ക് പപവൃതി  ആരംഭിച  തിയതി,  അവസോനിച
തിയതി,  പപവൃതി സലതു നിനും പഞോയതിൽ തിരിടക ലഭിച തിയതി,  ഡോറ എൻപടി
ടചയ്ത തിയതി,  ടസപകടറി പപസിഡന ് എനിവർ അംഗീകരിച്  കൂലിക് അനുമതി നൽകിയ
തിയതി എനിവ ഒപുകൾ സഹിതം ലരഖടപടുതുനതിന് ലവണിയുള സിപോണിത്.  ഇത്
കൃത്മോയി ഫയലിൽ സൂകിലകണതുണ് .

        പരിദശാധിച ഫയലുകളിൽ മാസർ സർകുലർ ഗപകാരം നിർദദശിചിടുള്ള മസ്റർ
കറൊൾ മസ്ൂവ്പമസ്െ ് സിപ് സൂകിചിചിട്. 

20. ജിദയാ     ടാഗ്     ദഫാദടാസ്  

BHUVAN അപിലകഷൻ ഉപലയോഗിച് പപവൃതി സലങളുടട അകോംശം,  ലരഖശം എനിവ
ലരഖടപടുതിടകോണുള ലഫോലടോകൾ ഓലരോ പപവൃതികും ആവശ്മോണ്.  ഇതിടന ലകോപി
ഫയലിൽ സൂകിലകണതോണ്.

ഓഡിറിന് വിദധയമാകിയിടുള ഫയലുകളിൽ ജിദയാ ടാഗ് ദഫാദടാസ്
സൂകിചതായി കാണാൻ സാധിചില.

21. ദസാഷ്ൽ     ഓഡിറ്     റിദപാർട്  

പപവൃതികൾ ഓഡിറിന്  വിലധയമോകിയിടുടണങിൽ പപസ്തുത പപവൃതികളുടട
വിലയിരുതൽ  വിവരങൾ ഉൾടകോളുന  ഭോഗം ലകോപി  എടുത്  ഫയലിൽ
സൂകിലകണതോണ് .



      പരിദശാധിച ഫയലുകളിൽ ദസാഷ്ൽഓഡിറ് റിദപാർട്കാണാൻ സാധിചില. 

1. സസറ്      ഡയറി  

   മോസർ സർകുലർ പപകോരമുള 22   ലരഖകളിൽ സംസോന  സർകോർ
    നിർലദശികുന സുപപധോന ലരഖയോണ് കസറ് ഡയറി.   പദതിയുടട സുതോര്ത,

 ടതോഴിലോളികളുടട അവകോശങൾ,   സോമൂഹ് പങോളിതം,    പദതി ആരംഭ മീറിംഗ്,
   ടതോഴിലിടങളിടല അപകടങൾ സംബനിച വിവരങൾ,   വിജിലൻസ് ആൻഡ് ലമോണിററിങ്

 കമിറി റിലപോർട്,      സനർശക കുറിപുകൾ തുടങിയവ ലരഖടപടുതുനതിനു ലവണിയുള
   ആധികോരിക ലരഖയോണ് കസറ് ഡയറി.

*         പരിദശാധിച ഫയലുകളിൽഎലാം തതനസസറ് ഡയറി കാണാൻ സാധിചു.

*      കവർ ദപജ് പൂർണമായും പൂരിപിചിടുണ്

*        തചക് ലിസിൽ വിവരങൾകൃത്മായി ദരഖതപടുതിയിടുണ്

*           തഗപാജക്റ് മീറിംഗ് പതങടുത ആളുകളുതട വിവരങൾ     കൃത്മായി
 ദരഖതപടുതിയിടുണ്

*         വിജിലൻസ് ആൻഡ് ദമാണിററിങ് കമിറി അംഗങളുതട അഭിഗപായം
ദരഖതപടുതിയിടുണ്. 

*    സാധന സാമഗഗികളുതട വിവരങൾ,    തതാഴിൽ ഉപകരണങളുതട വാടക,
  തതാഴിലാളികളുതട സാക്പഗതം,      ചികിത ചിലവുകൾ എനിവ കൃത്മായി സസറ്

  ഡയറിയിൽ കാണാൻസാധിചു. 

 രജിസറുകളുതട പരിദശാധന

ടതോഴിലുറപ് അനുബന വിവരങൾ സൂകികുനതിന് 7  രജിസറുകൾ പഞയതുകളിൽ
ഉണോവണടമന് നിർലദശികുനുണ്.

1.     ടതോഴിൽ     കോർഡ്     രജിസർ     

ടതോഴിൽ കോർഡിനുള അലപക,  കോർഡ് അനുവദിചത് സംബനിച വിവരങൾ എനിവ
ലരഖടപടുതതിനുള രജിസർ ആണിത്.  പപസ്തുത വിവരങൾ യഥോസമയം
ലരഖടപടുലതണതോണ്. 

2.  ടതോഴിൽ     ആവശ്ടപടുനതും  ,   അനുവദിചതും  ,   കൂലി     നൽകിയതുമോയ     രജിസർ     

ടതോഴിൽ ആവശ്പടു ടകോണ് ലഭികുന അലപകകളുടട വിവരങളും,  അത് പപകോരം
ടതോഴിൽ അനുവദിചതിടനയും,  കൂലി നല്കിയതിടനയും വിവരങൾ പപസ്തുത രജിസറിൽ
ലരഖടപടുതി ടവലകണതോണ്. 



3.  പപവൃതി     രജിസർ     

ടതോഴിലുറപിൽ നടപിലോകുന പപവൃതികളുടട വിവരങൾ യഥോസമയം പപസ്തുത
രജിസറിൽ ലരഖടപടുലതണതോണ്.

4.   പഗോമസഭ   മിനുട്സ് രജിസർ 

ടതോഴിലുറപുമോയി ബനടപട പഗോമസഭകൾ,  ലയോഗങൾ തുടങിയവ ലരഖടപടുതുനതിന്
വോർഡ് തലതിൽ പപലത്ക പഗോമസഭ രജിസർ സൂകിലകണതോണ്. 

5.  ടമറീരിയൽ     രജിസർ     

ടതോഴിലുറപിൽ ഏടറടുകുന പപവൃതികളുടട ഭോഗമോയി വരുന സോധന സോമപഗികളുടട
വോങൽ തീരുമോനം ഉപലയോഗം,  നീകിയിരുപ്, ചിലവുകൾ സംബനിച വിവരങൾ മുഴുവനും
പപസ്തുത രജിസറിൽ ലരഖടപടുലതണതോണ്.

6.  ആസത്ി     രജിസർ     

ടതോഴിലുറപ് പദതിയിലൂടട സൃഷിടിചിടുള ആസ്തികൾ സംബനിച വിവരങൾ,  സലം,
ആസ്തിയുടട സ്ഭോവം,  നിലനിർതുന കോലയളവ് തുടങിയവ പപസ്തുത രജിസറിൽ
ലരഖടപടുലതണതോണ്. 

7.  പരോതി     രജിസർ     

ടതോഴിലുറപ് പദതിയുമോയി ബനപട ഏടതോരു പരോതിയും,  വോകോലലോ ലരഖമൂലലമോ
ലഭികുകയോടണങിൽ നിർവഹണ ഏജൻസി പരോതി രജിസറിൽ ലരഖടപടുതുകയും
ആയതിടന കകപറു രസീത് പരോതികോരന് നൽകുകയും ലവണം.  പരോതികളുടട  തുടർ
നടപടികളും കൃത്മോയി രജിസറിൽ ലരഖടപടുലതണതോണ്.  ഓലരോ സോമതിക വർഷവും
രജിസർ ലകോസ് ടചയ്ത് ടസപകടറി സോക്ടപടുതുകയും  തുടർ കോലയളവിലലക്
അംഗീകരികുകയും ലവണതോണ്. 

  തൃപപലങോടൂർ പഞോയതിൽ  ലമൽ പറഞ എലോ രജിസറുകളും സൂകിചിടുണ്.  

 ഗപവൃതികളുതട പരിദശാധന

 

1.            എലികുന് നീർതടതിൽ തപടുന ഒനാം വാർഡ് ഗപദദശതത മണ് ജല
  സംരകണംഘടം 2    (WC/341266)

  



         തൃപപലങോടൂർ പഞോയതിടല ഒനോം വോർഡിലോണ് ഈ പപവൃതി ടചയത്ിരികുനത്. 
         മണ് ജല സംരകണ പപവൃതിയിൽ മൺവരമ് നിർമോണം ആണ് ടചയ്തത്.   ആദ്ം

        പറമ് കിളചു ആ മണ് ഉപലയോഗിച് വരമ് ഉണോകുനു.    ഇങടന ടചയുനതിലൂടട മഴ
         ടവളടത പറമിൽ തടന സംഭരികോനും ഭൂഗർഭ ജലതിടന അളവ് ഉയർതോനും

സോധികുനു.7      വ്കികളുടട സലങളിലോണ് ഈ പപവൃതി ടചയ്തിടുളത്.  എനോൽ
         പപവൃതി പരിലശോധന നടതിയലപോൾ ഞങൾക് മിക വരമുകളും കോണോൻ

സോധിചിടില.       പപളയടത തുടർനോണ് വരമുകടളോടക നശിചടതനു മോറിൽ നിനും
 അറിയോൻ സോധിചത.്       എങിലും പപവൃതി സലത് കൃത്മോയി സിറിസൺ

  ഇൻഫർലമഷൻ ലബോർഡ് സൂകിചിടുണ്. 

പകമനമർ ലപര് എംബുകിടല 
അളവ് 
(മീറർ )

പപവൃതി പരിലശോധനയിടല 
അളവ് 
(മീറർ )

1    മൂലകോത്ലശോഭ 20     കോട് മൂടടപടതിനോൽ അളകോൻ
സോധിചില. 

2   ലഗോവിനൻ ടചമനവിട 20 36.70

3   ഉഷ അമലലങോട് 20 26 

4    രോജൻ പോലലരി 25 30.60

5   അനിൽ കുമോർ
  പിറുകന പറമത്

25 40.20

6   ലദവൂടി കീര്ോവിൽ 20 28

7  കുഞികണൻ
  പറമലഞരി

20 കോട് മൂടടപടതിനോൽ അളകോൻ  
സോധിചില. 

2.         തപാടികളം നീർതടതിൽ തപടുന വടദക തപായിലൂർ ഭാഗത് മണ് ജല
 സംരകണം (WC/303800)

ഈ പപവൃതിയിൽ കോട്   ടവടിടതളിച് ആണ്   മൺ വരമ് നിർമിചിടുളത്.  മുഴുവൻ ഭോഗവും
ടമോതമോയി     കിളചിട് ആ മണ് ഉപലയോഗിചോണ് വരമ്ഉണോകുനത്.   കൂടോടത ഈ

    പപവൃതിയിലൂടട ലക്മിടുനത് ഭൂഗർഭ ജലലതോത് വർദിപികുക
എനതോണ്.നോണി,യലശോദ,കുമോരൻ,എനിവരുടട വരമുകൾ കോടുമൂടടപടതിനോലും

 നിരപോയതിനോലും കൃത്മോയി അളകോൻ സോധിചില.

പകമനമർ ലപര് എംബുകിടല 
അളവ് 
(മീറർ )

പപവൃതി പരിലശോധനയിടല 
അളവ് 
(മീറർ )

1  അയിശു 18 36

2   ലദവി 20 12

3  കമമൂനത് 18 26

4  നോണി 20   വരമുകൾ നിരപോയ



 അവസയിൽ
5  കലു 25     പപവൃതി ടചയ്തിരികുന സലം

13 km    അകടല ആടണന് മോറ്
അറിയിചു.    ആയതിനോൽ അളവ്

  എടുതില
6  യലശോദ 30    കോട്മൂടടപടതിനോൽ അളകോൻ

 സോധിചില
7  വതല 10 15

8  സുനിത 20 21

9  കുഞികണൻ 10 21.30

10  കുമോരൻ 15    പപളയം കോരണം വരമുകൾ നശിച
 അവസയിൽ

11  മുരളീധരൻ 10 18 

3.         എലികുന് നീർതടതിൽ തപടുന വടതക തപായിലൂർ ഭാഗതതമണ്
 ജലസംരകണം (303804)

 തൃപപലങോടൂർ പഗോമപഞോയതിടല ഒനോം വോർഡ്  ആയ      വടടക ടപോയിലൂർ എലികുന്
  നീർതടതിലോണ് മണ് ജലസംരകണ  പപവൃതി നടനിടുളത്. ഈ പപവൃതിയിൽ കോട് 

 ടവടിടതളിചു  മുഴുവൻ ഭോഗവും ടമോതമോയി     കിളചിടോണ് മണ് വരമ് നിർമിചിടുളത്. 
 ടചമനവിട മുകുനൻ,    കതവച പറമത് സരള,  അചോറമത്ഷിജിത്എനിവരുടട 

 വരമുകൾ കോടുമൂടടപടതിനോലും  
നിരപോയതിനോലും കൃത്മോയി അളകോൻ സോധിചില.

പകമനമർ ലപര് എംബുകിടല 
അളവ് 
(മീറർ )

പപവൃതി പരിലശോധനയിടല അളവ്
(മീറർ )

1   കണോരൻ ടനലിയുള
 പറമത്

20 25

2   ടചമനവിട മുകുനൻ 20     കോട്മൂടടപടതിനോൽ അളകോൻ
 സോധിചില

3   പോറകണി പുതിയ
  പുരയിൽ ലശോഭ

25 22.50

4   അമലലങോട് അനിൽ 20 36

5  അചോറമത്
  ടപോയിൽ ഷിജിത്

20     കോട്മൂടടപടതിനോൽ അളകോൻ
സോധിചില

6    കതവച പറമത്
 സരള

25     കോട്മൂടടപടതിനോൽ അളകോൻ
സോധിചില



അളവുകൾ     സംബനിച     വിവരങൾ  

പകമ 
നമർ

വർക്  ടനയിം &ലകോഡ് എം ബുകിൽ 
ലരഖടപടുതിയ
അളവ് 

 ഫീൽഡ് തല 
പരിലശോധന
യിൽ 
കടണതിയ
ത് 

1.   എലികുന്
   നീർതടതിൽ ടപടുന

  ഒനോം വോർഡ് പപലദശടത
    മണ് ജല സംരകണം
 ഘടം 2    (WC/341266)

58.5m^3 32.5m^3

2.  ടപോടികളം
  നീർതടതിൽ ടപടുന

  വടലക ടപോയിലൂർ
   ഭോഗത് മണ് ജല

 സംരകണം (WC/303800)

56.m^3 52.m^3

3.
എലികുന്

  നീർതടതിൽ ടപടുന
 വടടക ടപോയിലൂർ

   ഭോഗടത മണ് ജല
 സംരകണം (303804)

51.m^3 44.30m^3

കതണതലുകൾ

   .          ടതോഴിൽ കോർഡിൽ ടതോഴിലോളികൾ ആരും തടന ഒപ് ലരഖടപടുതിയതോയി കോണോൻ

                സോധിചില. 



  .       ടമഷർടമന ് ബുകുകളിൽ ടസപകടറി സോക്ടപടുതിയിടില

    .      മസർ ലറോളുകളിൽ ടവടി തിരുതലുകൾ കോണോൻ സോധിചു. 

                          

         മുഴുവൻ ടതോഴിലോളികൾകും പഴയ ടതോഴിൽ കോർഡ് പുതുകി പുതിയ ടതോഴിൽ
 കോർഡ് അനുവദിചിടുണ്.       എനോൽ ടതോഴിൽ കോർഡ് പുതുകുന സമയത് ലഫോലടോ

   ടതോഴിലോളികൾ സ്നം ടചലവിലോണ് എടുതിടുളത്. 

      .      അടിസോന സൗകര്ങളോയ പപോഥമിക ശുപശൂഷ കിറുകൾ,   വിപശമ സൗകര്തിനും

        തണൽ സൗകര്തിനും ലവണിയുള ഷീറുകൾ തുടങിയവ ആദ് കോലങളിൽ
       ലഭികോറുടണനും ഇലപോൾ ലഭ്മോകോറില എനും ആണ് അറിയോൻ സോധിചത് .പപവൃതി

      സല പരിലശോധനയിൽ ഫസ് എയ്ഡ് ലബോക്സ് കോണോൻ സോധിചില.

 . ലറോസ്ഗോർ   ദിനതിടന കുറിച്     ടതോഴിലോളികൾക് യോടതോരു അറിവും ഇല.

       അങടനോരു ദിനം ആചരികോറില എനോണ് ടതോഴിലോളികളിൽ നിനും അറിയോൻ സോധിചത്.

.     വിജിലൻസ് ആൻഡ് ലമോണിററിങ് കമിറി അംഗങൾ   ആരും പപവൃതി സലം
       സനർശികോറിടലനും വീടുകളിൽ ലപോയോണ് ഒപുകൾ ലശഖരികുനത് എനുമോണ്

   ഫീൽഡ് സനർശനതിനിടയിൽ അറിയോൻ കഴിഞത്. 

 .എം.ബുകിൽ അളവും പപവൃതി  സലവും കൃത്മോയി ലരഖടപടുതുനില .

 .       ടതോഴിലിന് അലപകികുന സമയത് ഡിമോൻഡ് ലഫോം ടതോഴിലുറപ് ടസകനിലോണ്

      ടകോടുകോറുളത് എനും പഫണ് ഓഫീസിൽ അല ടകോടുകോറുളടതനും ആയതിടന
     കകപറ് രസീതുകൾ ലഭികോറില എനും അറിയോൻ കഴിഞു.

 .   പരിലശോധിച 2    പപവൃതികളുടട സിറിസൺ    ഇൻഫർലമഷൻ ലബോർഡ് കോണോൻ

 സോധിചില . 

നിർദദശങൾ

  ടതോഴിൽ കോർഡ്  തികചും സൗജന്മോയി അനുവദിലകണതുണ്.



 ടതോഴിൽ കോർഡ് പുതുകി നൽകുന അവസരതിൽ പുതിയ ടതോഴിൽ കോർഡിൽ
 പൂരിപിലകണ കോര്ങൾ ലമറിനും ടതോഴിലോളികൾകും കൃത്മോയി പറഞു

ടകോടുകുക.

 ടതോഴിലോളികൾക് നിയമം അനുശോസികുന  വിധതിലുള അവകോശങൾ
ലഭികുനുടണന് നിർവഹണ ഏജൻസി ഉറപുവരുലതണതുണ്.

  മസർ ലറോളുകളിൽ ടവടി തിരുതലുകൾ പോടില.

 മസർ ലറോളിൽ പപവൃതി  എടുകുന ദിവസങളിൽ തീയതി ലരഖടപടുതുനു ടണന്
ഉറപുവരുതുക.

 ടതോഴിലുറപ് പദതിയുടട സുതോര്ത ഉറപു വരുതുനതിന് പപവൃതി
ആരംഭികുനതിനു മുൻപ് പദതി വിവരങൾ അടങിയ സിറിസൺ ഇൻഫർലമഷൻ
ലബോർഡ് പപവൃതി സലത് സോപിലകണതുണ്.

 ഓലരോ മസർ ലറോളും കഴിയുന മുറയ്ക് എം.ബുകിൽ അളവും പപവൃതി  സലവും
മസർലറോൾ  നമറും ലരഖടപടുലതണതോണ് . 

 ടതോഴിലോളികളും ലമറും  അവരുടട  കടമകൾ കൃത്മോയി പോലികുനുടണന്
നിർവഹണ ഏജൻസി ഉറപുവരുലതണതുണ്.

 ടതോഴിലോളികൾക് കൃത്മോയി ലവതനം ലഭികുനുടണന് നിർവഹണ ഏജൻസി
ഉറപുവരുലതണതോണ്.

 വിജിലൻസ് ആൻഡ് ലമോണിററിംഗ് കമിറി അംഗങടള കോലോനുസൃതമോയി മോറുകയും
അവരുടട പങോളിതം ഉറപു വരുതുകയും ടചലയണതോണ്.

 ഏടറടുകുന പപവൃതികൾ  ആകൻപോനിൽ ഉൾടപട സമയങളിൽ തടന
നടപിലോലകണതോണ്.

 ലരഖകൾ സൂകികുലമോൾ പൂരിപിലകണ കോര്ങൾ കൃത്തലയോടട ടചയുക.

മഹാതാഗാനി ദദശീയ ഗഗാമീണ തതാഴിലുറപ്  പദതി ഗപകാരം

                ഏതറടുകാവുന ഗപവർതികൾ

വിഭാഗം  എ – ഗപകൃതി വിഭവ പരിപാലനവുമായി ബനതപട തപാതു 
ഗപവർതികൾ.

1. അടിയണകൾ, അണകൾ, മൺ തടയണകൾ, ടചക ്ഡോമുകൾ തുടങിയവയുടട 

നിർമിതികൾ.



2.ലകോണൂർ ടപടഞുകൾ, തട്  തിരികൽ, ലകോണൂർ ബണുകൾ, ഗ്ോബിലയോൺ  നിർമിതികൾ.

3.ലതോടുകൾ, കനോൽ എനിവയുടട നിർമോണം, പുനരുദോരണം, ടമയിനനൻസ്.

4.ജലലപസോതസുകളുടട ആഴം കൂടൽ, പരമരോഗത ജലസംഭരണികളുടട പുനരുദോരണം.

5.ഫലവൃകങൾ അടകമുള മരം വചുപിടിപികലും  വനവൽകരണവും.

6.ടപോതു ഭൂമിയിടല ഭൂവികസന പപവൃതികളും.

വിഭാഗം  ബി –  ഖണിക അഞിൽ പരാമർശികുന കുടുംബങൾക്
ജീവദനാപാധി തമചതപടുതുവാനുള ഗപവൃതികൾ (  ബി.  പി.എൽ,
പടികജാതി,   പടിക വർഗം,  വിധവകൾ,   ഭിനദശഷികാർ,   ഐ.എ.സവ
ഗുണദഭാകാകൾ).

1.ഭൂവികസനവും, കിണറുകൾ,  കുളങൾ, മറ് ജല ടകോയ്ത് നിർമിതികൾ.

2.പഴ കൃഷി,  പടുനൂൽ കൃഷി, ലതോടവിള കൃഷി,  ഫോം ലഫോറസ്പടി എനിവയിലൂടട ആജീവനം      

ടമചടപടുതൽ.

3.തരിശ് ഭൂമി /പോഴ്ഭൂമി വികസിപിച  കൃഷിക് അനുലയോജ്ം ആകൽ.

4.ഭവന നിർമോണം.

5.  ലകോഴികൂട് , ആടിൻ കൂട്, പനി കൂട്, ടതോഴുത്, പുൽ ലതോടി എനിവയുടട നിർമോണം.

6.മത്ം ഉണകുന ലകപനങൾ, മത്ം സൂകികുന ലകപനങൾ

വിഭാഗം  സി – ദദശീയ ഗഗാമീണ ഉപജീവന മിഷതന   നിബനനകൾക്
വിദധയമായി ഗപവർതികുന സ്യംസഹായ സംഘങൾക് തപാതു
അടിസാന സൗകര് വികസനം.

1.കോർഷിലകോത്പനങളുടട ഈടുറ സംഭരണ സൗകര്ം ഉൾടപടടയുള വിളടവടുപിനുലശഷം 

ആവശ്മോയി വരുന സൗകര്ങൾ, കജവവളം എനിവയ്ക് ആവശ്മോയ സോയിയോയ 

അടിസോന സൗകര്ങൾ സൃഷ്ടികുക വഴി കോർഷിലകോത്പോദന കമത  വർദിപികുനതിനുള 

പപവൃതികളും.

2.സ്യം സഹോയ സംഘങളുടട ഉപജീവന പപവർതനങൾക് ആവശ്മോയ ടപോതുവർക് 

ടഷഡുകളുടട നിർമോണവും.

 വിഭാഗം  ഡി –ഗഗാമീണ അടിസാന സൗകര് വികസന ഗപവൃതികൾ.

1.കകൂസുകൾ ,സ്കൂൾ ലടോയ്ലറുകൾ,അങണവോടി ലടോയ്ലറുകൾ തുടങിയ പഗോമീണ

ശുചിത്വുമോയി ബനടപടത്. 



2.പഗോമീണ ലറോഡുകൾ ,ഓടകൾ,കലുങുകൾ 

3.കളിസല നിർമോണം 

4.ടവളടപോക സംരകണ പപവൃതികൾ ,ജലനിർഗമന പപവൃതികൾ ,മഴ ടവളം ടകടി

നിൽകുന തോഴ്ന ടപോതുസലങളുടട ടമചടപടുതൽ ,ലറോഡുകളുടട പുനരുദോരണം

,ടപോതു അടിസോന സ്കോര്ങൾ ടമചടപടുതൽ

5. പഗോമ പഞോയതുകൾ,  വനിതോ സ്യംസഹോയ സംഘങളുടട ടഫഡലറഷനുകൾ,  

ടകോടുങോറ് ബോധിതർകുള അഭയലകപനങൾ,  അങണവോടി ലകപനങൾ, പഗോമീണ 

ചനകൾ എനിവയ്ക് ആവശ്മുള ടകടിടങളുടട നിർമോണവും, പഗോമ/ ലബോക് തല 

പകിമിലറോറിയങളുടട നിർമോണവും.

6.ഭക്ധോന് സംഭരണി കളുടട നിർമോണം.

7. മഹോതോഗോനി ലദശീയ പഗോമീണ ടതോഴിലുറപ് നിയമപപകോരം ഏടറടുകുന നിർമോണ 

പപവൃതികളുടട എസിലമറിടനഭോഗമോയി വരുന നിർമോണസോമപഗികളുടട  ഉൽപോദനവും.

8.മഹോതോഗോനി ലദശീയ പഗോമീണ ടതോഴിലുറപ് നിയമപപകോരം സൃഷ്ടികടപടുന 

പഗോമീണ ടപോതു ആസകികളുടട അറകുറപണികളും.

9.ഇത് സംബനിച് സംസോന സർകോരുമോയി കൂടിയോലലോചന നടതി ലകപനസർകോർ 

വിജോപനം ടചയുന മറ് ഏടതോരു പപവൃതിയും. 

*  2018  -  19 സാമതിക വർഷതിൽ 100  തതാഴിൽ ദിനം
  പൂർതിയായ തതാഴിലാളികൾ

        
      1.                    ലീല -   KL-02-006-006-001/170
      2.  ഉഷ .  സി .    ടക -   KL-02-006-006-001/199
      3.ലീല.            എം -   KL-02-006-006-001/93

 വിജിലൻസ്     ആൻഡ്     ദമാണിററിംഗ്     കമിറി     അംഗങൾ  
              

              ലീല.  പി -  ടതോഴിലോളി

ടി.    പി അനനൻ -   ടപോതു പപവർതകൻ
   ബോലകൃഷ്ണൻ ലകോടുമൽ -   ടപോതു പപവർതകൻ

  ലശോഭ മൂലകോത്-  ടതോഴിലോളി
 അനിത എൻ.      ടക -  ടതോഴിലോളി



 ചപനൻ ടക.  പി
അലശോകൻ.   എം

        ലസോഷ്ൽ        ഓഡിറ്     നടതുനതിന്     സഹോയിചവർ     

  വോർഡിടല ടതോഴിലോളികൾ 

 ലമറുമോർ 

 വോർഡ് ടമമർ

 ടപോതുജനങൾ 

 ടതോഴിലുറപ് വിഭോഗം ഉലദ്ോഗസർ

 പഞോയത് ഉലദ്ോഗസർ

 ലസോഷ്ൽ ഓഡിറ് ടീം  കണൂർ



  തലാദകഷൻ മാപ്

നിർദദശങൾ 

1.പപവൃതി സമയം 9- 4  വടര ആകണം. 

2.നിലവിലുള കൂലി വർധിപികണം. 

3.ടതോഴിൽ ഉറപ് ടതോഴിലോളികൾക് യൂണിലഫോം ലവണം. 



4.രണ് മൺപോത  ടതോഴിൽ ഉറപിൽ ഉൾടപടുതി ടചയണം 

      *പോറയുള    പറമ് മുതൽ കുറികോട് വടര 

       *ഒനകൽ മുതൽ ലകോടകമുക് വടര 

5.           ടതോഴിലോളികൾക് ലഭികുനതിലനകോൾ കൂടുതൽ കൂലി ലവതനം മോറിന്
   ലഭികണടമനു ടതോഴിലോളികൾ നിർലദശിചു. 

6.ഡിമോൻഡ് ലഫോം പൂരിപിചു ടകോടുകുലമോൾ തടന 5km പരിധികപുറം ആണ് 
പപവൃതി സലടമങിൽ      ആയത് മുൻകൂടി അറിയികണടമനു നിർലദശിചു. 

7.    കോട് കിയർ ടചയൽ, ററോഡ് വൃത്യോക് ൽ ്വ തതോഴ്് ഉറപറപ്് 
ഉറപൾതപടുതണം. 

8.വ്ൽംസ് അഗങ്ങതളെ പുതുക് ി പീകരി്കോാ ി്ദറ്ദ്ശി. 

 

തീരുമസ്ൊനങൾ 

30/11/2019 ിു ഉറപശക്  റദേം 3 മണ്ക്  ിട  റസോേൽ് ഓഡ്റ് ഗഗോമസഭയ്് 
അവതി്പ്ശ റസോേൽ് ഓഡ്റ് കരിട് റ്റപോദട്ട്ാ റമേുുള്   ദശയുതട 
അട്സ്ഥോിത്് ഗഗോമസഭ തോതഴ പറ  തീിുമോിങ്ങൾ ൽടുതു. 

1.പുതിയ ടതോഴിൽ കോർഡ് എടുകുലമോഴും പുതുകുലമോഴും കോർഡിൽ പതിപികുന 
ലഫോലടോ പഞോയതിൽ വച് സൗജന്മോയി  എടുതു  ടകോടുകുനതിന് ഭരണ 
സമിതിയുമോയി ആലലോചിചു തീരുമോനികും. 

2.ടതോഴിലിനു അലപകിചു 15 ദിവസതിനകം      ടതോഴിൽ അനുവദികോം എന് തീരുമോനം
കോര്ത്

3.പരോതി പരിഹോര ലടോൾ പഫീ നമർ പപദശിപികോൻ തീരുമോനമോയി. 

4.   ഇനി വരുന ടചക് ലിസിൽ ലപജ് നമർ ലരഖടപടുതും എന   കോര്തിൽ  
തീരുമോനമോയി. 

5.ഫസ് എയഡ്് ലബോക്സ് , കുടിടവള സൗകര്ങൾ, ഷീറ് എനിവ നൽകുനതിന് 
തീരുമോനമോയി. 

6.മസർ    ലറോളുകളിൽ എം ബുക്നമർ,  ലപജ് നമർ,  ലരഖടപടുതോം തീരുമോനമോയി. 

7.        ജനകീയ എസിലമറ് മലയോളതിൽ എഴുതി തയോറോകി ഫയലിൽ സൂകികുനതിന്
തീരുമോനമോയി. 

                                                 ---------------------------------------------

 അദ്ക :

   വിലലജ് റിലസോഴ്സ് ലപഴ്സൺ :


