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ആമുഖിം 

ഗ്ഗാമീണ ജനതയുതട ഉന്നമനത്തിനായി  വതഗ്രഭാരതത്തിൽ  

ആവിഷ്കരിച്ച ഏറ്വുിം  ുഗ്പോനവുിം ശക്തവുമായ ആയ 

നിയമമാണ് മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ തതാഴിലുറപ്പ് 

നിയമിം.  ഇരയയിതല  ാോരണക്കാരായ ജനങ്ങളുതട  തതാഴിൽ 

തെയ്യുവാനുള്ള  അവോശതത്ത  ിംരക്ഷിച്ചു 

നിലനിർത്തുന്നതിനായി ഇരയൻ പാർലതമൻറ്  അിംഗീേരിച്ച 

ഗ്പ ിഡൻറ് ഒപ്പുവച്ച് 2005 ത പ്റ്ിംബർ മാ ിം അഞ്ചാിം തീയതി 

മുതൽ ഈ നിയമിം നിലവിൽ വന്നു. പാർലതമൻറ് പാ ാക്കിയ 

മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ തതാഴിലുറപ്പ് നിയമത്തിൻതറ 

ഗ്പാഥമിേ ലക്ഷയിം ഒരു ഗ്ഗാമീണ േുടുിംബത്തിന് നിയമിം  വഴി ഒരു 

 ാമ്പത്തിേ വർഷ്ിം 100 തതാഴിൽ േിനങ്ങൾ  ഉറപ്പുവരുത്തുേ 

എന്നതാണ്. ഗ്ഗാമീണ ജനതയുതട  ഉന്നമനത്തിനുിം തമച്ചതപ്പട്ട 

ജീവിത  ാഹെരയിം  ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് അതിലൂതട ോരിഗ്േിം 
നിർമാർജനവുിം  ുസ്ഥിര വിേ നവുിം ആണ് ഈ നിയമിം.  

                                         ഒരു ഗവൺതമൻറ് പദ്ധതിയുതട 
നടത്തിപ്പിലൂതട ഉൊയ  ാമൂഹയ ദനട്ടവുിം ഗ്പശസ്തിയുിം 

എഗ്തമാഗ്തമാതണന്ന് തപാതു മൂഹിം  ദനരിട്ട് നടത്തുന്ന  

അദനവഷ്ണവുിം േണതക്കടുപ്പുിം പരിദശാേനയുിം  

വിലയിരുത്തലുിം ആണ് ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്്. തപാതു 

സ്ഥാപനങ്ങളുതട ഗ്പവർത്തനങ്ങളുിം തപാതു പദ്ധതിേളുതട 

നടത്തിപ്പുിം ജനങ്ങൾക്ക് ഗ്പദയാജനതപ്പടുത്തുന്ന  വിേത്തിൽ 
നടപ്പാക്കുന്നതിനുിം  തപാതുഭരണിം ജന  ൗഹാർദ്ദപരമായി 

ആേുന്നതിനു ദവെിയുള്ള ജാഗ്ഗതയാണ് ദ ാഷ്യൽ  ഓഡിറ്് 

മ്റ്ു പദ്ധതിേളിൽ നിന്നുിം തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിതയ 

വയതയസ്തമാക്കുന്നത് ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്് ആണ്. തതാഴിലുറപ്്പ 

നിയമത്തിൻതറ 17(2) വേുപ്പിൽ തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിലൂതട 

ഏതറ്ടുത്ത എല്ലാ ഗ്പവർത്തിേളുിം  ആറുമാ ത്തിതലാരിക്കൽ  
ഓഡിറ്ിങ്ങിന് വിദേയമാദക്കെതാണ് ദേരളത്തിൽ  വതഗ്ര 

െുമതലയുള്ള ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്് 31.01. 2017  നിലവിൽ വന്നു                                                    

 

 



 

പദ്ധതിയുതട  വിദശഷ്തേൾ :  അക്കൗെുേളുതട  ൂക്ഷിപ്പ്, 
മാസ്റ്റർ ദറാളിന്റയുിം  ാേനങ്ങളുതടയുിം  ൂക്ഷിപ്പ്, വിേഗ്ധ 
/അവിേഗ്ധ തതാഴിലാളിേളുതട ദവതന വിവരങ്ങൾ. 
ഗ്പവർത്തിയുതട അളവ് തിട്ടതപ്പടുത്തുന്നതിന്റ ഘടന, പണിം 
നൽേൽ തുടങ്ങിയ ോരയങ്ങളിൽ  ുതാരയതയുിം ഉറപ്പുിം 

വരുത്തുന്നു.  ്ഗ്തീ -പുരുഷ്ന്മാർക്കു തുലയദവതനിം  

ഉറപ്പുനൽേുന്നതുിം. നിരരരിം തപാതുജന ജാഗ്ഗതോയ്  
 ാമൂഹിേ ഓഡിറ്് നടത്തുേ എന്നതുിം ഈ നിയമത്തിന്റയുിം, 
പദ്ധതിയുതടയുിം ഗ്പോന  വിദശഷ്തയുമാണ്.  

 

        

  



 മീനടിം പഞ്ചായത്ത് വാർഡ് എട്ടിൽ  01/ 10 / 2018 മുതൽ 31/0 3/ 2019 
വതര പൂർത്തീേരിച്ച ഗ്പവർത്തിേളാണ്  ദ ാഷ്യൽ 

ഓഡിറ്ിങ്ങിന് വിദേയമാക്കിയിട്ടുള്ളത്.   

ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്ിങ്ങിന് വിദേയമാക്കിയ  ഗ്പവർത്തിേൾ  
ഗ്േമ 
നമ്പ

ർ 

ഗ്പവർത്തിയുതട 

ദപര്  ദോഡ് 
ആരിംഭി

ച്ച 

തീയതി 

അവ ാനി

ച്ച തീയതി 
എസ്റ്റിദമ

റ്് തുേ 
തെലവായ 

തുേ 

1 തനടുിംതപായ്ക  

നിർത്തടിം 

തരിശുഭൂമി 

േൃഷ്ിദയാഗയമാ

ക്കൽ LD/233533 

21-06-2018 07-11-2018 341580 173623 

2 തനടുിംതപായ്ക  

നിർത്തടിം 

മഴക്കുഴി 

നിർമ്മാണിം, 
WC/328215 

10-12-2018 ഓൺ  
ദഗായിങ്  

442615 338800 
(21 
ഘട്ടങ്ങളിലാ

യി  
തെലവഴിച്ച 

ആതേ തുേ ) 
3 തനടുിംതപായ്ക  

നിർത്തടിം ഫാിം 

ദപാെ് 

നിർമ്മാണിം  
WC/311778 

18-10-2018 31-10-2018 376600 169375 

4 തനടുിംതപായ്ക  

നിർത്തടിം ഫല 

വൃക്ഷ സത 

നട്ടുപിടിപ്പിക്കൽ  
DP/170654 

14-11-18 ഓൺ 

ദഗായിങ്  
465181 194750(രെ് 

ഘട്ടങ്ങൾ 

ആയി 
തെലവഴിച്ച 

തുേ ) 
      



7 രജിസ്റ്ററുേൾ 

 മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ തതാഴിലുറപ്പ് 

നിയമിം 2005 ഗ്പോരിം പഞ്ചായത്തുേളിൽ 
നിർബന്ധമായുിം 7 രജിസ്റ്ററുേൾ 
 ൂക്ഷിദക്കെതാണ്. 

 1. തതാഴിൽ ോർഡിനുള്ള ഉള്ള േുടുിംബ 
അദപക്ഷയുതട രജിസ്റ്റർ 

2. തടൻഡർ ദോഗ്ൊേ്റ് ്രജിസ്റ്റർ. 

3. തതാഴിൽ ആവശയതപ്പട്ടതുിം തതാഴിൽ 
തോടുത്തതുിം  ിംബന്ധിച്ച് രജിസ്റ്റർ( വർക്ക ്
രജിസ്റ്റർ) 

4. ഗ്പവർത്തിയുതട ലിസ്റ്റുിം െിലവുിം 
വിശോിംശങ്ങളുിം  ിംബന്ധിച്ച് രജിസ്റ്റർ. 
(തമറ്ീരിയൽ രജിസ്റ്റർ) 

5. സ്ഥിരആസ്തിേളുതട രജിസ്റ്റർ 

6. പരാതി രജിസ്റ്റർ 

7. ഗ്ഗാമ ഭ രജിസ്റ്റർ 

  

  



 

പഞ്ചായത്തുേളിതല 7 രജിസ്റ്ററുേൾ പരിദശാേിച്ചതിൽ 

നിന്നുിം േതെത്തിയ ോരയങ്ങൾ. 

1. തതാഴിൽ ോർഡിനുള്ള  േുടുിംബ അദപക്ഷയുതട 

രജിസ്റ്റർ. 

* ത ഗ്േട്ടറി  ർട്ടിസഫ തെയ്ത  േവർദപജ് അല്ലായിരുന്നു 
*തതാഴിൽ ോർഡിതന പറ്ിയുള്ള വിവരങ്ങൾ ശരിയായ  
രീതിയിലാണ് ദരഖതപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നത് 

 

2.തടൻഡർ ദോഗ്ൊേറ്്് രജിസ്റ്റർ 

 *ത ഗ്േട്ടറി  ർട്ടിസഫ തെയ്ത  േവർദപജ് അല്ലായിരുന്നു 
*തടൻഡർ ദോഗ്ൊേറ്്് വിവരങ്ങൾ േൃതയമായി 
ദരഖതപ്പടുത്തിയിട്ടുെ് 

3. വർക്്ക രജിസ്റ്റർ  

*വിശേമായ വർക്്ക രജിസ്റ്റർ േെു 

* ദപജ് േവർ ദപജ് ഉെ് ,എന്നാൽ ദമലേിോരിയുതട 
 ാക്ഷയതപ്പടുത്തൽ ഇല്ല . 

4.തമറ്ീരിയൽ രജിസ്റ്റർ  

*വിവരങ്ങതളല്ലാിം  േൃതയമായി ഗ്പിൻറ് 

എടുത്തു ൂക്ഷിച്ചിട്ടുെ്.  

* പഞ്ചായത്ത്  ത ഗ്േട്ടറിയുതട   ാക്ഷയതപ്പടുത്തലുേൾ 

ഇല്ല. 



 5.സ്ഥിര ആസ്തിേളുതട  രജിസ്റ്റർ  

* ദമലേിോരിയുതട  ാക്ഷയതപ്പടുത്തലുേൾ േെു  

*വാർഡുേളിതല സ റ്ുേളുിം  തെയ്തിരിക്കുന്ന  

വർക്കുേളുിം ദരഖതപ്പടുത്തിയിട്ടുെ്. 

6. പരാതി രജിസ്റ്റർ 

*പരാതിേതളാന്നുിം ഒന്നുിം തതന്ന  രജിസ്റ്റർ തെയ്തിട്ടില്ല.   

7.ഗ്ഗാമ ഭാ രജിസ്റ്റർ 

* ഗ്ഗാമ ഭ  രജിസ്റ്ററിൽ േൃതയമായി വിവരങ്ങൾ  

ദരഖതപ്പടുത്തിയിരുന്നു . ഗ്ഗാമ ഭയിൽ  പതെടുത്ത 
തതാഴിലാളിേളുതട  വിവരങ്ങൾ 

ദരഖതപ്പടുത്തിയിരുന്നു. 

ഫയൽ പരിദശാേനയിതല േതെത്തലുേൾ 

1. േവർദപജ് 

 എ എിം  ി േവർദപജ് 

 പരിശ ോധിച്ച ഫയലുകളിൽ നിന്ുും കോണോൻ സോധിച്ചിലല. 

 2. ചെക്ക് ലിസ്റ്റ്  

ഒരു ഒരു പ്പവർത്തി ഫയലിൽ പ്കമപ്പകോരും ഏച ോചക്ക  ശരഖകൾ എവിചെ  
ഏത് ശപജ് മു ൽ സൂക്ഷിക്കുന്ു എന് മനസ്സിലോക്കുവോനുള്ള ഉള്ള 
ആധികോരിക ശരഖയോണ് ചെക്ക്  ലിസ്റ്റ്. പരിശ ോധിച്ച് ഫയലുകളിൽ 
ഒന്ിലുും ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് കോണോൻ സോധിച്ചിലല. 

3. ആക്ഷൻ പ്ലോൻ ശകോപ്പി 

ഈ പ്പവൃത്തി പഞ്ചോയത്തിചല നെപ്പ് വർഷത്തിചല വോർഷിക കർമ്മ 
പദ്ധ ിയിൽ  ഉൾചപ്പട്ട ോചണന്ു  ച ളിയിക്കുവോനുള്ള ശരഖ 
കചെത്തോനോയിലല. 



  

4.എസ്റ്റിശമറ്റ്  

സോധോരണ ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലോകുന് രീ ിയിൽ ജനകീയ  ഭോഷയിൽ 
ശവണും എസ്റ്റിശമറ്റ്  യ്യോറോക്കോൻ. എന്ോൽ പരിശ ോധിച്ച ഒരു ഫയലിൽ 
ശപോലുും  ജനകീയ എസ്റ്റിശമറ്റ് കോണോൻ സോധിച്ചിലല. 

 

5. സോശേ ിക അനുമ ി പപ് ും  

ലഭിച്ച 4 ഫയലുകളിലുും സോശേ ിക വിദഗ്ധരുചെ അനുമ ി 
ശരഖചപ്പെുത്തിയ പപ് ും കചെത്തോനോയിലല.   

6 ഭരണോനുമ ി 

 ഭരണോനുമ ി മിക്ക ഫയലുകളിൽ നിന്ുും കചെത്തോനോയിലല. 

7. എും ബുക്ക് 

 പരിശ ോധിച്ച ഫയലുകളിൽ നിന്ുും എും ബുക്ക്  കോണുവോൻ സോധിച്ചു. 
എന്ോൽ എും ബുക്കിൽ എസ്റ്റിശമറ്റ്  ുകയുും യഥോർത്ഥ െിലവുും  മ്മിചല 
വയ യോസും ശരഖചപ്പെുത്തിയിട്ടിലല.മിക്ക എും ബുക്കിചല സർട്ടിഫിക്കറ്റ് 
എഴു ി ശെർത്ത ോയിരുന്ു.  

8.സുംശയോജി  പദ്ധ ിയുചെ വിവരങ്ങൾ ഒന്ുും  ചന് ഫയലിൽ നിന്ുും 
ലഭിച്ചിലല.  

9.ഡിമോൻഡ് ശഫോും  

അനുശേദും 3B പ്പകോരമുള്ള ഡിമോൻഡ് ശഫോും ഒരു ഫയലിലുും 
ഉെോയിരുന്ിലല. പ്രൂപ്പോയി ച ോഴിൽ ആവി യചപെുന്  ീയ ി 
ശരഖചപെുത്തുകശയോ, കകപ്പറ്റ് രസീത് സൂക്ഷിക്കുകശയോ ചെയ് ിട്ടിലല.  

10.വർക്ക് അശലോശക്കഷൻ ശഫോും  

അനുശേദും 4 പ്പകോരമുള്ള വർക്ക്  അശലോശക്കഷൻ ശഫോും 
ഫയലുകളിചലോന്ുും  കോണോൻ സോധിച്ചിലല.  



11.മോസ്റ്റർ ശറോൾ  

പ്പവർത്തികളുചെ  ചമോത്തും മോസ്റ്റർ ശറോൾ വിവരങ്ങൾ  

1.ചനെുുംചപോയ്ക നിർത്തെും  രി ുഭൂമി കൃഷിശയോരയമോക്കൽ (LD/233533) 

ചമോത്തും 35മോസ്റ്റർ  ശറോൾ ഇ ിൽ 4 സീശറോ മോസ്റ്റർ ശറോളുകൾ ഉൾചപ്പെുന്ു  

2.ചനെുുംചപോയ്ക നിർത്തെും മഴക്കുഴി നിർമ്മോണും (WC/328215) 

ഇ ിൽ ചമോത്തും 77 മോസ്റ്റർ ശറോളുകൾ ഉെ്.ഈ  മോസ്റ്റർ ശറോളുകളിൽ  69 

എണ്ണും ഈ മോസ്റ്റർ ശറോളുകൾ ആണ്. 3 മോസ്റ്റർ  ശറോളുകൾ ഈ സീശറോ  
മോസ്റ്റർ  ശറോളുകൾ ആണ്.  

3.ചനെുുംചപോയ്ക നിർത്തെും ഫോും ശപോെ് നിർമ്മോണും (WC/311778) 

ഈ പദ്ധ ിയുചെ ഫയലിൽ ചമോത്തും 28മോസ്റ്റർ ശറോളുകളുും അ ിൽ 
രചെണ്ണും സീശറോ  ഈ  മോസ്റ്റർ  ശറോളുകളുമോയിരുന്ു.  

4.ചനെുുംചപോയ്ക  നീർത്തെും ഫലവൃക്ഷ ക  നട്ടുപിെിപ്പിക്കൽ (DP/170654) 

ഈ  ുെർ പ്പവർത്തിയുചെ ഫയലിൽ ചമോത്തും 21മോസ്റ്റർ  ശറോളുകൾ 
ഉെോയിരുന്ു.  

12.ഇ മോസ്റ്റർ ശറോൾ  

ബി ഡി ഒ, പഞ്ചോയത്ത്  ചസപ്കട്ടറി എന്ിവരുചെ ഒപ്പുും സീലുും മോസ്റ്റർ 
ശറോളിൽ ഉെോയിരുന്ു. എന്ോൽ എും ബുക്ക്  നമ്പർ, ശപജ് നമ്പർ എന്ിവ 
ഉെോയിരുന്ിലല.  

13.ചവജ് ലിസ്റ്റ്  

പരിശ ോധിച്ച മിക്ക ഫയലുകളിലുും ചവജ് ലിസ്റ്റ് കോണുവോൻ സോധിച്ചിലല.  

 

14.ഫ്  െി ഒ  

പൂർത്തീകരിച്ച ഫയലുകൾ ഒഴിചക മറ്റ് ഓൺ ശരോയിങ് ഫയലുകളിൽ ഫ് െി 
ഒ പൂർണ്ണമോയുും  ചവച്ചിരുന്ിലല.  



15..ചമറ്റീരിയൽ വൗച്ചർ &ബിൽ  

പരിശ ോധിച്ച ഫയലുകളിചലോന്ുും  ചന് ചമറ്റീരിയൽ വൗച്ചർ ബിൽ 
ഇലലോയിരുന്ു.  

 

16. പ്പവർത്തിയുചെ മുന്് ഘട്ടങ്ങളിചല  ശഫോശട്ടോ ഫയലുകളിചലോന്ുും  ചന്  
കോണോൻ സോധിച്ചിലല. 

 17.മോസ്റ്റർ  ശറോൾ മൂവ്ചമൻറ് സ്ലിപ്പ് ഫയലുകളിൽ കോണോൻ സോധിച്ചിലല. 

18. പ്പവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ച ിൻചറ സോക്ഷയപപ് ുംഒരു  ഫയലിൽ ശപോലുും  
കോണോൻ സോധിച്ചിലല. 

 

 ഫീൽഡ് പരിശ ോധനയിചല കചെത്തലുകൾ  

1. ചനെുുംചപോയ്ക  നീർത്തെും  രി ുഭൂമി 
കൃഷിശയോരയമോക്കോൽ(LD/233533)  

ചനെുുംചപോയ്ക നീർത്തെും  രി ുഭൂമി കൃഷിശയോരയമോക്കൽ എന് ഈ 
പദ്ധ ി പ്പകോരും ആചക ച ോഴിൽ ദിനും 1234 ഉും    ആചക െിലവോയ  ുക 
334414 ഉും ആണ്.  ഈ  പദ്ധ ിയിൽ  ആചക 13 ഉപശഭോഗ് ോക്കൾ 
ഉെോയിരുന്്. ഉൾചപ്പട്ട സ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർ ിച്ചശപ്പോൾ 8സ്ഥലങ്ങളിൽ 
നലലരീ ിയിൽ  കൃഷി ചെയൂന് ോയി കോണചപ്പട്ടു. കൂെു ലോയുും വോഴ, 

കപ്പ, ശെന എന്ിവയോണ് കൃഷിചെയ് ുവരുന്ത്. എന്ോൽ 3 

സ്ഥലങ്ങൾ വിളചവെുപ്പിനു ശ ഷും കോെുകയറിയ നിലയിലോയിരുന്ു. 2 

സ്ഥലങ്ങൾ ഭോരികമോയി ന ിച്ചിരുന്ു.  

എും  ബുക്ക്   പ്പകോരും ഫീൽഡ്  ല പരിശ ോധനയിൽ CIB ശബോർഡ്  
കോണോൻ  കഴിഞ്ഞു.  

2. ചനെുുംചപോയ്ക  നീർത്തെും മഴക്കുഴി നിർമ്മോണും(WC/328215) 

 

ചനെുുംചപോയ്ക നിർത്തെും മഴക്കുഴി നിർമ്മോണും എന് പദ്ധ ിയിൽ 
ആചക  ച ോഴിൽ ദിനങ്ങൾ   1593 ഉെ്.  ുെർപ്പവർത്തി ആയ ിനോൽ 



ചമോത്തും 21 ഘട്ടങ്ങളിലോയി  ആചക  338800 രൂപ ചെലവഴിച്ചിട്ടുെ്. 
ഈ പദ്ധ ിയിൽ ഉൾചപ്പട്ട സ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർ ിച്ചശപ്പോൾ നലലരീ ിയിൽ 
 ചന് മഴക്കുഴികൾ നിർമ്മിച്ച ോയി കോണചപ്പട്ടു. എലലോ 
മഴക്കുഴികൾക്കുും ശവെപ്  അളവിൽ നീളവുും, വീ ിയുും, ആഴവുും 
ഉെോയിരുന്ു. എന്ോൽ ഫയൽ നിന്ുും ലഭിച്ച ശപരനുസരിച്ചു 
 ോന്തമ്മ ഏലിയോസ് എന് വയക്തിയുചെ പുരയിെത്തിൽ ച ോഴിൽ 
ചെയ് ിരിക്കുന്ത്  വോർഡ്  9 ചല ച ോഴിലോളികലോചണന്്  ശമറ്റ്   
അറിയിച്ചു.  
 

 

3.നച െുുംചപോയ്ക നിർത്തെും ഫോും ശപോെ് നിർമ്മോണും (WC/311778) 

ഈ   പദ്ധ ിയിൽ  ചമോത്തും 1356 ച ോഴിൽ ദിനങ്ങളുുംആചക െിലവഴിച്ച 
 ുക 169375 ഉും ആയിരുന്ു.  ഈ  പദ്ധ ിയിൽ ആചക  8 ഉപശഭോഗ് ോക്കൾ 
ഉെോയിരുന്ു. ആചക 15 ചപോെുകളോണ് ഉള്ളത് . ഇ ിൽ 3എണ്ണും  മീൻ 
കുളങ്ങൾ ആയിരുന്ു. ഇവ എലലോും  ചന് നലലരീ ിയിൽ 
ഉപശയോരചപെുത്തിയ ോയി കെു. ബോക്കി 12എണ്ണും ശവസ്റ്റ് 
കുഴികളോയിരുന്ു ഇ ിൽ 9എണ്ണും നിലവിൽ ഉപശയോരിക്കുന് ുും ബോക്കി 
3 എണ്ണും ഉപശയോരയ ൂനയമോയുും കോണചപ്പട്ടു. 

 

4.ചനെുുംചപോയ്ക നിർത്തെും ഫലവൃക്ഷ ക  നട്ടുപിെിപ്പിക്കൽ (DP/170654) 

 ഈ   ുെർപ്പവർത്തിയിൽ  ചമോത്തും 1670 ച ോഴിൽ  ദിനങ്ങൾ  
ഉെോയിരുന്ു. ഇ ിൽ ആചക 194750 രൂപ ചെലവഴിച്ചിരുന്ു. രെ് 
ഘട്ടങ്ങളിലോയി നെന് ഈ പ്പവർത്തിയിൽ വൃക്ഷങ്ങൾ പല ുും 
ന ിച്ചനിലയിലുും, കോെുകയറിയ നിലയിലുമോണ് കോണചപ്പട്ടത്.  

 

 

 

  



 

        അവകോ നിശഷധങ്ങൾ  

• ച ോഴിൽ ശവ നും 15  ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ലഭയമോകുന്ിലല.  
• വൃത്തി ഹീനമോയ സ്ഥലങ്ങളിൽ ച ോഴിൽ ചെയുശമ്പോൾ 
അെിസ്ഥോനപരമോയി കിശട്ടെ കകയുറ, മോസ്് എന്ിവ ലഭിക്കുന്ിലല.  
 

 

നിരീക്ഷണങ്ങളുും കചെത്തലുകളുും  
 

പ്പവർത്തി സ്ഥലങ്ങളിൽ CIB ശബോർഡ് സ്ഥോപിക്കോൻ കോല ോമസും 
വരുന് ോയി കചെത്തി. മഴക്കുഴികളുചെ നീളവുും, വീ ിയുും, ആഴവുും 
എലലോും ചന് കൃ യ  ഉള്ള ോയിരുന്ു.  ുെർ പ്പവർത്തനങ്ങളിൽ എലലോും 
 ചന് ഇ ിനു കൃ യ  ഉെോയിരുന്ു. ഫോും ശപോെ് നിർമ്മോണും എന് 
പദ്ധ ിപ്പകോരും നിർമ്മിച്ച കുളങ്ങൾ എലലോും  ചന് നലലരീ ിയിൽ 
നിലനില്കുന് ോയി കചെത്തി.ഇത് നിർമ്മിച്ച ച ോഴിലോളികൾ പ്പശ യകും 
അഭിനന്ദനും അർഹിക്കുന്ു. പുരുഷന്മോർക്ക്  ുലയമോയ പ്പവർത്തനും 
അവർ നെത്തിട്ടുെ്.  
  

 

 

 

 

കചെത്തൽ  
 

• ധോരോളും കൃഷിയിെങ്ങൾ ഉള്ള പ്പശദ ങ്ങൾ ആയ ിനോൽ നിലവിലുള്ള 
ച ോഴിലുറപ്പ് പ്പവർത്തികളിൽ നിന്ുും വയ യസ് മോയ ശജോലികൾ 
നൽകുന്ത് ഏചറ രുണകരമോകുും. ഉദോഹരണത്തിന് പ്പവർത്തികൾ 
എസ്റ്റിശമറ്റിൽ പറഞ്ഞ നുസരിച്ചു  ീർന്ോൽ ശ ോെുകളുചെ നവീകരണും, 

കോയലനിർമ്മോണും, കിണർ നിർമ്മോണും എന്ി പ്പവർത്തനങ്ങൾക്കുും കൂെി 
മുൻ ൂക്കും നൽകിയോൽ നിലവിലുള്ള പുശരോര ിശയകോളുും ചമച്ചചപ്പട്ട 
വികസനും കകവരിക്കോൻകഴിയുും. അ ിലുചെ ച ോഴിലോളികൾ 
അഭിമുഖീകരിക്കുന് ച ോഴിലിലലോയിമ്മ പ്പശ്നങ്ങൾ ഒരു പരിധി വചര 
കുറക്കോനോകുും.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

നിർശേ ങ്ങൾ  
 

ച ോഴിലോളികളുചെ നിർശദ ങ്ങൾ  
1. ുെർച്ചയോയി മഴക്കുഴികൾ കുത്തുന്ത് ഭൂവുെമകൾക്കു ആവി യമിലല.  
2.പോവങ്ങളുചെ കോയലകൾ നിർമ്മിച്ചു നൽകണും.  

3.കൃഷികൾ വളചര കുറവോയ ിനോൽ  രി ുഭൂമി കൃഷിശയോരയമോകുന് 
പ്പവർത്തനങ്ങൾക്കോണ് ഭൂവുെമകൾക്കു കൂെു ൽ  ോത്പരയും.  

4.നിലവിലുള്ള പണികളിൽ നിന്ുും വയ യസ് മോയ പണികൾ നൽകിയോൽ 
മോപ് ശമ നോെിന് രുണകരമോകു.  
 

 

 

നിരീക്ഷണും  
ചനെുുംചപോയ്ക നിർത്തെും മഴക്കുഴി നിർമ്മോണും എന് പദ്ധ ി  21     ഘട്ടും 
വചര പൂർത്തിയോയി എന്ോൽ  ഈ പ്പവർത്തിയുചെ ഫ് െി ഒ കചെത്തിയത്  
16 ഘട്ടും വചര ഉള്ള ോണ്.  

 

 

 

 

 


