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ആമുഖം 

ഇന്ത്യയിലെ ദരിദ്ദരായ ദ്രാമീണ ജനതയുലെ ദാരിദ്ദയം  െഘൂകരിക്കുന്നതിനും 

അവരുലെ ജീവിത സുരക്ഷിതതവം ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിനും വവണ്ടി രൂപം 

ലകാെുത്തിട്ടുളള ഒരു ബൃഹത്പദ്ധതിയാണ് മഹാത്മാരാന്ധി വദശീയ 

ദ്രാമീണ ലതാഴിെുറപ്പ് പദ്ധതി. കാര്ഷിക വമഖെയിെും നിര്മാണ 

വമഖെയിെും ലതാഴില് െഭിക്കാലത ദ്രാമീണ ജനത ബുദ്ധിമുട്ടനുഭവിക്കുവപാള് 

അവര്ക്ക് 100 ദിവസലത്ത ലതാഴിലെങ്കിെും ഉറപ്പു വരുത്തുവാന് ഈ പദ്ധതി 

െക്ഷയമിെുന്നു. ഇങ്ങലന ലതാഴില് നല്കുന്നതിന് ഏലെെുക്കുന്ന വിവിധ 

പദ്ധതികളിെൂലെ രാജയത്തിലെ മണ്ും ജെവും പരമാവധി 

സംരക്ഷിക്കുന്നതിന്  സാദ്ധയമാകും എന്ന് ദ്പതീക്ഷിക്കുന്നു. 

ലതാഴില് ആവശയലപ്പെുന്നവര്ക്ക് നിശ്ചിത കാെയളവിനുളളില്   ലതാഴില് 

െഭിക്കുന്നുലവന്നും അതിന് നിര്ണ്യിക്കലപ്പട്ടിട്ടുളള വവതനം നിര്ദിഷ്ട 

സമയത്തിനുളളില് െഭിക്കുന്നുലവന്നുംഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിന് ഇന്ത്യന് 

പാര്െലമെ്  പാസ്സാക്കിയിട്ടുളള  നിയമമാണ് മഹാത്മാരാന്ധി വദശീയ 

ദ്രാമീണലതാഴിെുറപ്പ് നിയമം. 2005 ആരസ്റ്റ് 23-ാാാം തിയ്യതിയാണ് പാര്െലമെ് 

ഈ നിയമം പാസ്സാക്കുന്നത്. 

ലതാഴിെും  വവതനവും നിര്ദിഷ്ട സമയത്തിനുള്ളില് കൃതയമായി 

െഭിക്കുന്നതിനുള്ള  അവകാശം നിയമപരമായി ഉറപ്പു വരുത്തുലവന്നതാണ് 

ഈ നിയമത്തിലെ സവിവശഷത. ലതാഴില് െഭിച്ചിലെെങ്കില്  ലതാഴിെിെൊയ്മ 

വവതനവും ലതാഴിലെെുത്തവശഷം വവതനം വവകുകവയാ 

െഭിക്കാതിരിക്കുകവയാ ലെയ്താല് നഷ്ടപരിഹാരവും ഈ നിയമം വയവസ്ഥ 

ലെയ്യുന്നു. 

ലതാഴില് ആവശയലപ്പെുന്നവര്ക്ക് 15 ദിവസത്തിനുള്ളില് ലതാഴില് 

നല്കിയിരിക്കണലമന്നാണ് വയവസ്ഥ. അെൊത്തപക്ഷം പതിനാറാമലത്ത ദിവസം 

മുതല് അവര്ക്ക് ലതാഴിെിെൊയ്മ വവതനത്തിന് അര്ഹതയുണ്ടായിരിക്കും. 
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അതുവപാലെ എെുത്ത ലതാഴിെിലെ വവതനം 14 ദിവസത്തിെധികം 

വവകിയാല് വവകുന്ന ഒവരാ ദിവസത്തിനും നഷ്ട പരിഹാരം 

െഭിക്കുന്നതിനും അര്ഹതയുണ്ട്. ലതാഴിവൊ ലതാഴിെിെൊയ്മ വവതനവമാ 

ഉറപ്പായും ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നുലവന്നതാണ് ലതാഴിെുറപ്പ് നിയമത്തിലെ 

ദ്പവതയകത. 

ഇന്ത്യയിലെ ഏെവും പിവന്നാക്കമായ 200 ദ്രാമീണ  ജിെെകളില് 2006 

ലെദ്ബുവരി 2-ാാാം തീയതി ഈ നിയമം നിെവില് വരുകയും പദ്ധതി 

നെപ്പിൊക്കുകയും ലെയ്തു. വകരളത്തില് വയനാെും, പാെക്കാെും ഈ 200 

ജിെെകളില് ഉള്ലപ്പട്ടിരുന്നു. 2007 ലമയ് 15 ന് 130 ജിെെകളിവെക്ക് കൂെി ഇത് 

വയാപിപ്പിച്ചു.  ഇെുക്കി, കാസര്വരാഡ് ജിെെകള് ഇതില് ഉള്ലപ്പട്ടിരുന്നു. 2008 

ഏദ്പില് 1 ന് ഇന്ത്യയിലെ ബാക്കി മുഴുവന് ജിെെകളിവെക്കും ഇത് 

വയാപിപ്പിച്ചു. ഇന്ത്യയിലെ മുഴുവന് ദ്രാമീണ ജിെെകളിെും ഈ പദ്ധതി 

നിെവിെുണ്ട്. ആവരാളതെത്തില് സവിവശഷ ദ്ശദ്ധയാകര്ഷിച്ച 

ഒരു  അവകാശാധിഷ്ഠിത ലതാഴില് നിയമലമന്ന നിെയിെും ദ്രാമീണ 

വമഖെയില് ദാരയദ്ദ  

െഘൂകരണത്തില് നിര്ണ്യാകമായ വഴിത്തിരിവ് സൃഷ്ടിച്ച ബൃഹത് പദ്ധതി 

എന്നകാരയം പരിരണിച്ചും 2009 ഒകവൊബര് 2-ാാാം തീയതി വകദ്ര സര്ക്കാര് 

ഈ നിയമലത്ത മഹാത്മാരാന്ധി വദശീയ ദ്രാമീണ ലതാഴിെുറപ്പ് പദ്ധതിലയന്ന് 

പുനര്നാമകരണം ലെയ്തു. 

തിരുവനന്ത്പുരം ജിെെ 

വകരളത്തിന്ലറ ലതവക്ക അെത്തുള്ളതും സംസഥാനത്തിന്ലറ തെസ്ഥാന നരരം 

ഉൾലക്കാള്ളുന്നതുമായ ജിെെ. ഭാരതത്തിന്ലറ ലതവക്ക അെമായ കനയാകുമാരി 

തിരുവനന്ത്പുരം ജിെെയുലെ അതിരായ പാറശാെയില് നിന്നും 56 കിവൊമീെര് 

അകലെയായി സ്ഥിതി ലെയ്യുന്നു . 

അതിയന്നൂര് ദലാക്ക് 
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തിരുവനന്ത്പുരം ജിെെയിലെ  ലനയ്യാെിൻകര, തിരുവനന്ത്പുരം 

താെൂക്കുകളിൊയി സ്ഥിതി ലെയ്യുന്ന ഒരു വലാക്ക് 

പഞ്ചായത്താണ് അതിയന്നൂർ ബവളാക്ക് പഞ്ചായത്ത്. അതിയന്നൂർ 

വിവെെജുപരിധിയിൽ ഉൾലപ്പെുന്ന അതിയന്നൂർ ബവളാക്ക് പഞ്ചായത്തിന് 60.13 

െതുരദ്ശകിവൊമീെർ വിസ്തീർണ്വും 13 വാർഡുകളുമുണ്ട്. 1996 ഒകവൊബർ 

2-നു ഇന്നലത്ത നിെയിെുള്ള ബവളാക്ക് പഞ്ചായത്ത് രൂപീകൃതമായി. 

കാഞ്ഞിരംകുളം  ഗ്ഗാമ പഞ്ചായത്്  

തിരുവനന്ത്പുരംജില്ലയിലല് ലെയ്യാറ്റിൻകര താല്ൂക്കിൽ അതിയന്നൂർ ബവളാക്ക് 

പരിധിയിൽ വരുന്ന ദ്രാമപഞ്ചായത്താണ് 10.36െ : കി.മീ വിസ്തൃതിയുള്ള 

കാഞ്ഞിരംകുളം ദ്രാമപഞ്ചായത്ത്. 1962-ൽ രൂപം ലകാണ്ട കാഞ്ഞിരംകുളം 

ദ്രാമപഞ്ചായത്ത് വകാവളം നിയമസഭാ മണ്ഡെത്തിെും തിരുവനന്ത്പുരം 

വൊകസഭാ മണ്ഡെത്തിെുമാണ് ഉൾലപ്പെുന്നത്. 
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അതിയന്നൂര്  വലാക്കില് ഉള്ലപ്പെുന്ന കാഞ്ഞിരംകുളം ദ്രാമപഞ്ചായത്ത് നെെ 

രീതിയില് ലതാഴിെുറപ്പ് ദ്പവർത്തനങ്ങള് ഏലെെുത്ത് നെത്തുന്നു. പദ്ധതി 

നെത്തിപ്പിനായി വലാക്ക് തെത്തില് വലാക്ക് ലഡവെപ്ലമെ് ഓെീസർ, JBDO, 

അദ്കഡിെഡ് എന്ജിനിയർ, അലക്കൌണ്ടെ് &ഡാൊ എന്ദ്െി ഓപ്പവറെർ 

എന്നിവരും പഞ്ചായത്ത് തെത്തില് ലസദ്കട്ടറി,അദ്കഡിെഡ് എന്ജിനിയർ,2 

ഓവർസിയർ,2 അലക്കൌണ്ടെ് &ഡാൊ എന്ദ്െി ഓപ്പവറെർ എന്നിവരുലെ   

വസവനം ഈ പദ്ധതിക്ക് വവണ്ടി നല്കുന്നു.2018-19 ഒകവൊബര് 1 നും  മാര്ച്ച്  

31 ഇെയിൊയി 153 മസ്റ്റര് വറാളുകളിൊയി  5357 ലതാഴില് ദിനങ്ങള് ഈ 

പദ്ധതിയിെൂലെ പഞ്ചായത്ത് സൃഷ്ട്െിക്കുകയും 25 കുെുംബങ്ങള്ക്ക് 100 

ലതാഴില് ദിനങ്ങള് നല്കുകയും ലെയ്തിട്ടുണ്ട്. 

 

 

 

 

തതാഴിലുറപ്പ്  ംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള് 

വിവരങ്ങള് ജിലലാതലം ദലാക്ക് 

തലം 

പഞ്ചായത്് 

തലം 

തനടിയകാല(12) 

വാർഡ്(1/10/2018 

മുതൽ 

31/01/2019) 

സൃഷ്ടിച്ച ലതാഴില് ദിനങ്ങള്   99877 5357 
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കുെുംബങ്ങള്ക്ക് 

നല്കിയിരിക്കുന്ന ശരാശരി 

ലതാഴില് ദിനങ്ങള് (െക്ഷം) 

  60.28  

100 ദിനങ്ങള് പൂര്ത്തീകരിച്ച 

കുെുംബങ്ങള് 
  285 25 

ആലക ലതാഴിലെെുത്ത 

കുെുംബങ്ങള് 
  1657  

ആലക ലതാഴിലെെുത്ത 

ലതാഴിെകള് 
  1937  

ആലക ലതാഴില് ദിനങ്ങള് 

എസ് സി. 

ലതാഴിൊളികള്ക്ക് 

ശതമാനത്തില് 

  12.8  

  

 

മുഖയ ലക്ഷ്യങ്ങൾ 

• അവിദഗ്ദ്ദ്ധ-കായിക ലതാഴിെിൽ ഏർലപ്പൊൻ സന്നദ്ധതയുള്ള 

ദ്രാമദ്പവദശങ്ങളിൽ അധിവസിക്കുന്ന ഏലതാരു കുെുംബത്തിനും ഒരു 

സാപത്തികവർഷം 100 ദിവസത്തിൽ കുറയാത്ത ലതാഴിൽ 

ഉറപ്പാക്കുന്നവതാലൊപ്പം, രുണവമന്മയുള്ളതും സ്ഥായിയായിട്ടുള്ളതും 

ഉല്പാദനക്ഷമവുമായ ആസ്ഥികളുലെ സൃഷ്ടിയാണ് ഈ പദ്ധതിയുലെ മുഖയ 

െക്ഷയം. 

• ദരിദ്ദരുലെ ഉപജീവനവുമായി ബന്ധലപ്പട്ട വിഭവാെിത്തറ ശക്തിലപ്പെുത്തൽ. 

• സാമൂഹികമായി പിവന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന എെൊ കുെുംബങ്ങലളയും 

പദ്ധതിയിൽ ഉൾലപ്പെുത്തുക. 

• പഞ്ചായത്തിരാജ് സ്ഥാപനങ്ങലള ശക്തിലപ്പെുത്തുക. 
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 വിദശഷ്തകൾ 

• നിയമത്തിൻലറ പിൻബെമുള്ള അവകാശാധിഷ്ഠിത പദ്ധതി. 

• ദ്രാമപഞ്ചായത്ത് ദ്പവദശത്ത് താമസിക്കുന്ന 18 വയസ്സ്പൂർത്തിയായ 

എലതാരാള്ക്കും പദ്ധതിയില് പങ്കാളിയാവാം. 

• സ്ദ്തീക്കും പുരുഷനും തുെയ വവതനം. 

• പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം  ,ഷികർകാ വമഖെയിലെ അെിസ്ഥാന ലസൌകരയ 

വികസനം എന്നിവയ്ക്കു മുൻരണന. 

• ലതാഴിൊളികൾ തലന്ന ദ്പവൃത്തികൾ കലണ്ടത്തുക ആസൂദ്തണ 

പങ്കാളികളാകാനും അവസരം ൽദ്പദ്കിയയി  

• ആസൂദ്തണത്തിെും  ,വഹണത്തിെും തികഞ്ഞ സുതാരയതർനി  

• കരാറുകാവരാ ഇെനിെക്കാവരാ ഇെെ. 

• ലപാതുജന പങ്കാളിത്തവത്താലെ വെബർ ബഡ്ജെ്. 

• ബാങ്ക്/വപാസ്റ്റ് വഴി മാദ്തം വവതന വിതരണം. 

• സ്ദ്തീകൾക്ക് മുൻരണന. 

• കപയൂട്ടർ ശൃംഖെ വഴിയുള്ള വമാണിെറിംഗ്ദ് സംവിധാനം. 

• ദ്രാമസഭ പദ്ധതി ഓഡിെ് ലെയ്യുന്നു. (ഓഡിെ് സംവിധാനം ല്വസാഷയ)  

• പരാതിപരിഹാര സംവിധാനം 

രീതിശാസ്തഗ്തം 

വകരള വസാഷയല് ഓഡിെ് ലസാവസെി,തിരുവനന്ത്പുരം  ജിെെ- അതിയന്നൂര് 

വില്ല്ലജ് റില് ാഴ്സ് ല്പഴ്സ ൺമാർ ആണ് തിരുവെന്തപുരം ജില്ലയിൽ 

അതിയന്നൂർ ല്ലാക്ക് കാഞ്ഞിരംകുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാര്ഡ് 12-ൽ  

)ലനെിയകാെ ( വസാഷയല് ഓഡിെ് ദ്പദ്കിയ നെത്തിയത്. 

 

 

 

ആേയഘട്ടം: 
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പഞ്ചായത്ത് ലസദ്കട്ടറി, ദ്പസിഡണ്ട്, വാര്ഡ് ലമപര്, എന് ആര് ഇ ജി എസ് 

സ്റ്റാഫ് എന്നിവരുമായി വസാഷയല് ഓഡിെ്  അതിയന്നൂർ വില്ല്ലജ് റില് ാഴ്സ് 

ല്പഴ്സ ൺ വാർഡ് പതിൊല്ിൽ െടല്ത്തണ്ട ല് ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് 

ഗ്പവർത്തെങ്ങലള കുറിച്ചുള്ള ചർച്ച. 

രണ്ാം ഘട്ടം: 

2018 ഒകവൊബര് മാസംഒന്നാം തിയതി മുതല് 2019 മാര്ച്ച് മാസം വലര 

ഏലെെുത്ത് നെത്തിയ ദ്പവൃത്തികളുലെ െയെുകള്, 7 രജിസ്റ്ററുകള്, എം വഎ 

എസ് എന്നിവ പരിവശാധിക്കല്. 

മൂന്നാം ഘട്ടം: 

പരിവശാധിച്ച െയെുകളുലെ അെിസ്ഥാനത്തില് ദ്പവൃത്തിയിെങ്ങള് പരിവശാധിക്കല്, 

ലെയ്ത ദ്പവൃത്തികളുലെ അളവുകള് പരിവശാധിക്കല് 

നാലാം ഘട്ടം: 

രുണവഭാക്താക്കവളാട് ദ്പവൃത്തികളുലെ രുണെെങ്ങള് വൊദിച്ചറിയുകയും, സജീവ 

ലതാഴിൊളികലളകണ്ട് ലതാഴില്കാര്ഡ്, ബാങ്ക് പാസ്സ് ബുക്ക് എന്നിവ പരിവശാധിച്ച് 

അഭിമുഖം നെത്തെും വിവരവശഖരണം നെത്തെും. 

അഞ്ചാം ഘട്ടം: െീല്ഡ് പരിവശാധനയുലെയും െയല് പരിവശാധനയുലെയും 

അെിസ്ഥാനത്തില് റിവപ്പാര്ട്ട് തയാറാക്കല്. 

 

മഹാത്മാരാന്ധി വദശീയ ദ്രാമീണ ലതാഴിെുറപ്പ് പദ്ധതി വിഭാവനം ലെയ്യുന്നത് 

എലന്ത്ാലക്കലയന്നും കാരയക്ഷമമായും െെദ്പദമായും ഈ പദ്ധതി എങ്ങലന 

നെപ്പിൊക്കാലമന്നും ദ്രാമപഞ്ചായത്തിലനയും ലതാഴിൊളികലളയും ദ്രാമസഭ 

അംരങ്ങലളയും വബാധയലപ്പെുത്തുന്നതിനു വവണ്ടിയാണ് ഈ വസാഷയല് ഓഡിെ് . 

തതാഴിലാളികള്ക്ക് 10 അവകാശങ്ങള് 

ലതാഴിൊളികള്ക്ക് 10 അവകാശങ്ങള് ദ്പധാനം ലെയ്യുന്നു. അവ ഏലതാലക്കലയന്ന് 

െുവലെ വെര്ക്കുന്നു. 

 

1. തതാഴില്കാര്ലഭിയ്ക്ക്കുവാനുള്ളഅവകാശം.(ലഷഡയൂള് 2; ഖണ്ഡിക 1-5, 

എ.എം. സി.അദ്ധയായം-3 ) 
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ദ്രാമപഞ്ചായത്തില് സ്ഥിരതാമസമുള്ള അവിദഗ്ദ്ദ്ധകായിക ലതാഴില്  

ലെയ്യുവാന് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുളള വയക്തികള് ദ്രാമപഞ്ചായത്തില്  വപര് 

രജിസ്റ്റര് ലെയ്യുക. ഒരു കുെുംബത്തില് ലതാഴില് ആവശയമുള്ള മുഴുവന് വപര് 

വിവരങ്ങള് ഉള്ലപ്പെുത്തിയാണ് ഇതിനായി അവപക്ഷ 

നല്വകണ്ടത്.  അവപക്ഷയില് പൂര്ണ് 

വിൊസം,വയസ്സ്,വാര്ഡ്നപര്,വറഷന്കാര്ഡ്നപര്,ആധാര്കാര്ഡ്നപര് 

എന്നിവ വെര്ത്തിരിക്കണം    ദ്രാമപഞ്ചായത്ത് ലതാഴില് കാര്ഡ് അനുവദിച്ചു  

നല്കും. അവപക്ഷനല്കിയാല് 15 ദിവസത്തിനകം ലതാഴില്കാര്ഡ് നല്കണം. 

ഒരു കുെുംബത്തിന് ഒരു ലതാഴില് കാര്ഡ് മാദ്തമാണ് െഭിക്കുക. ലതാഴില് 

ആവശയമുളള മുഴുവന് കുെുംബാംരങ്ങളുലെയും  വിവരങ്ങളും വൊവട്ടായും 

ലതാഴില് കാര്ഡില് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഒന്നിെധികം ലതാഴില് കാര്ഡുകള് 

ഒരാളുലെ കയ്യില് ഉണ്ടാകുന്നത് ദ്കിമിനല് കുെമാണ് എന്നാല് 

മാതാപിതാക്കലളയും സവഹാദരങ്ങലളയും മക്കലളവയാ ആദ്ശയിച്ചു കഴിയുന്ന 

വിധവകള്, ഉവപക്ഷിക്കലപ്പട്ട സ്ദ്തീകള് , അരതികള് എന്നിവര്ക്ക് ദ്പവതയകം 

mmm ലതാഴില് കാര്ഡ് ലകാെുക്കാന് നിര്വദശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലതാഴില് ആവശയമുള്ള 

മുഴുവന് കുെുംബങ്ങളുവെയും പാസ്വപാര്ട്ട് വെിപ്പത്തിെുള്ള വൊവട്ടാ 

ലതാഴില് കാര്ഡില് പതിപ്പിച്ചിരിക്കണം  . 

വൊവട്ടാഎെുക്കുന്നതിലെ െിെവ് ലതാഴിെുറപ്പ്പദ്ധതിയില് ഉള്ലപ്പെുത്തി 

ദ്രാമപഞ്ചായത്ത് വഹിക്കും. അഞ്ച് വര്ഷവത്തക്കാണ് ഒരുലതാഴില്കാര്ഡ് 

അനുവദിച്ചുനല്കുന്നത്.ഒരു കുെുംബം ഒരു വര്ഷം ആവശയലപ്പട്ട 

ലതാഴില്ദിനങ്ങള്, അവര്ക്ക് അനുവദിച്ച ലതാഴില് ദിനങ്ങള് െഭിച്ച വവതനം 

,ഏലെെുത്ത ദ്പവൃത്തികളും മസ്റ്റര് വറാള് നപര് , െഭിച്ച  ലതാഴിെിെൊയ്മ 

വവതനം, നഷ്ടപരിഹാരം മുതൊയ  വിവരങ്ങളും ലതാഴില് കാര്ഡില് അതത് 

സമയങ്ങളില് എഴുതി വെര്ക്കണം. 

2. അദപക്ഷ്ിച്ച് 15 േിവ ത്ിനുള്ളില് തതാഴില് ലഭിയ്ക്ക്കുവാനുള്ള അവകാശവും 

ആയതിതെ കകപ്പറ്റ് ര ീത് ലഭിക്കുന്നതിനുമുള്ള അവകാശം. (ലഷഡയൂള് 1; ഖണ്ഡിക 

8, ലഷഡയൂള് 2; ഖണ്ഡിക 6-13) 
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 ലതാഴില് കാര്ഡ് െഭിച്ചവര് ലതാഴില് 

ആവശയമുള്ളവപ്പാള് അവപക്ഷ നല്കണം. നിര്ദിഷ്ട വൊറത്തില് 

ദ്രാമപഞ്ചായത്തിൊണ് അവപക്ഷ നല്വകണ്ടത്. 

ലവള്ളക്കെൊസ്സിെും അവപക്ഷനല്കാവുന്നതാണ്. 2014ലെ പുതിയ 

നിര്വദശങ്ങള്ദ്പകാരം ലമാവബല്വൊണ് ,ൊന്ഡ്വൊണ്, 

ഇലമയില്മാധയമങ്ങളിെൂലെയും ലതാഴില് ആവശയലപ്പൊവുന്നതാണ്. എഴുത്തും 

വായനയും  അറിയാത്തവര്ക്ക് നിര്ദിഷ്ട െ ഉവദയാരസ്ഥന് മുന്പില് 

വാക്കാെും   ലതാഴില് ആവശയലപ്പൊവുന്നതാണ്. െുരുങ്ങിയത് 2 

ആഴ്െവത്തക്ക് ആണ് ലതാഴില് ആവശയലപ്പവെണ്ടത്. ലതാഴിെിനായി അവപക്ഷ 

നല്കുവപാള് രസീത് വകപ്പെി ഇരിക്കണം. രണ്ടാഴ്െവത്തയ്ക്കുള്ള)14ദിവസം( 

പണികളാണ് ഏെവും െുരുങ്ങിയത് ആവശയലപ്പവെണ്ടത്.  കൂെുതല് 

ദിവസങ്ങളിവെക്ക് ഉള്ള ലതാഴിെും അവപക്ഷയില് ആവശയലപ്പൊവുന്നതാണ്. 

എന്നുമുതല്   എന്നു വലരയാണ് ലതാഴില് ആവശയമുള്ളത് എന്ന് 

അവപക്ഷയില് വയക്തമാക്കണം. അവപക്ഷിച്ച തീയതി മുതല്വക്കാ അവപക്ഷ 

െഭിച്ച് പരമാവധി 15 ദിവസങ്ങള്ക്കുള്ളില്  ലതാഴില് െഭയമാക്കിയിരിക്കണം. 

പരമാവധി 100  ദിവസലത്ത ലതാഴിെിനാണ് അവപക്ഷ 

നല്വകണ്ടത്. എന്നാല്വനദ്പവദശത്തും വാനാതിര്ത്തികളിെും താമസിക്കുന്ന 

പട്ടികവര്ഗവിഭാരങ്ങള്ക്ക് 150 ദിവസലത്ത ലതാഴില്നല്കുന്നതിന് 

ഇവപ്പാള്അനുവാദംെഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

 

3. തതാഴില് ലഭിച്ചിതലലങ്കില് തതാഴിലിലലായ്ക്മ ദവതനം ലഭിയ്ക്ക്കുവാനുള്ള അവകാശം, 

(ആദയലത്ത 30 ദിവസം കൂെിയുലെ 1/4&പിന്നീെുള്ള ദിവസങ്ങളില് 1/2 ഭാരം(  

ലതാഴിൊവശയലപ്പട്ടവര്ക്ക് 15 ദിവസത്തിനുള്ളില്   ലതാഴില് 

നല്കണലമന്നാണ് വയവസ്ഥ. അെൊത്തപക്ഷം ലതാഴിെിെൊയ്മ വവതനം 

െഭിക്കുന്നതിന് തിയതി  വരഖലപ്പെുത്തിയ  വകപ്പെ് രസീത് ആവശയമാണ് 

.ലതാഴിെിന് അവപക്ഷിച്ചിട്ട് 15  ദിവസത്തിനകം ലതാഴില്െഭിച്ചിലെെങ്കില് 16-

ാാാംമലത്ത ദിവസം മുതല്ആദയലത്ത 30 ദിവസം നിര്ദിഷ്ട വവതനത്തിലെ 

നാെില് ഒന്നില് കുറയാത്തതും പിന്നിട്ടുള്ള ദിവസങ്ങളില് വവദന ത്തിന്ലറ 
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പകുതിയില് കുറയാത്ത തുക യുമാണ് ലതാഴിെിെൊ വവദനം ആയി 

െഭിക്കുക. സംസ്ഥാന സര്ക്കാരാണ് ലതാഴിെിെൊയ്മ വവതനം നല്വകണ്ടത്. 

എന്നാല്പിന്നീട് ഈ തുക ലതാഴില് നല്കുന്നതില് വീഴ്െ വരുത്തിയ 

വരില് നിന്നും ഈൊക്കണം എന്നാണ് വയവസ്ഥ. അവലര ലതാഴില് 

അനുവദിച്ചു നല്കിയ അന്നു മുതല് വകാ, 100 ദിവസലത്ത വവതനത്തിന് 

തുെയമായ തുക ലതാഴിെിെൊയ്മ വവതനം ആയി െഭിക്കുന്ന ദിവസവമാ 

ലതാഴിെിെൊയ്മ വവതനത്തിനുള്ള അര്ഹത നഷ്ടമാകും. .വവതനമായും 

ലതാഴിെിെൊയ്യ്മവവതനമായും  ഒരാള്ക്ക്പരമാവധി 100 ദിവസലത്ത 

വവതനത്തിനു  തുെയമായ തുകലയ െഭിക്കുവാന് അര്ഹതയുള്ളു.  

 

4. തഷ്ല്് ഓ് ദഗ്പാജക്ട് തയ്യാറാക്കുവാനുള്ള അവകാശം, 

ഒരുദ്രാമപഞ്ചായത്തിലെലഷല്ഫ്ഓഫ്ലദ്പാജകട്എന്നുപറയുന്നത് എസ്റ്റി

വമെുകള്അെക്കമുളളദ്പവൃത്തികളുലെവിശദവിവരങ്ങളാണ്. 

ഇതുനെപ്പുസാപത്തികവര്ഷത്തിന് തവെവര്ഷംലെദ്ബുവരിമാസവത്താലെ 

പൂര്ത്തീകരിച്ചിരിക്കണം.ഒരുദ്രാമപഞ്ചായത്തിലെഅംരീകരിക്കലപ്പട്ടവെ

ബര്ബഡ്ജെിലെഇരട്ടിയിെധികം തുകയ്ക്കുളളദ്പവൃത്തികളാണ്ലഷല്ഓ

ഫ്ലദ്പാജകെില്ഉണ്ടാവുക. 

ഇതില്ഏതുദ്പവൃത്തിവവണലമങ്കിെും കാര്ഷികകെണ്ടര്, 

ലതാഴിൊവശയലപ്പട്ടവരുലെഎണ്ം,ദ്പവൃത്തിനെപ്പിൊക്കുന്നകാെയളവിലെ

കാൊവസ്ഥ എന്നതിലെഅെിസ്ഥാനത്തില്തിരലഞ്ഞെുക്കാം. 

 

5. കിദലാമീറ്ററിനുള്ളില് തതാഴില് ലഭിയ്ക്ക്കുവാനുള്ള അവകാശം,അലെെങ്കില് 

)വവതനത്തിലെ 10 ശതമാനം അധികം( 

അവപക്ഷകരുലെ താമസസ്ഥെത്തിന് 5 കിവൊമീെര്  ദൂര  പരിധിക്കുള്ളില് 

ലതാഴില് നല്കുന്നതിന് മുന്രണന  നല്കണം.  5 കിവൊമീെര് ദൂര  പരിധിക്ക് 

പുറത്താണ്  ലതാഴില് എെുക്കുന്നലതങ്കില് 10 ശതമാനം  അധികം  

വവതനത്തിന് ലതാഴിൊളികള്ക്ക് അവകാശമുണ്ടായിരിക്കും.  
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6. കുടിതവള്ളം, വിഗ്ശമ ൗകരയം, ഗ്പഥമ ശുഗ്ശൂഷ്ാ  ൗകരയം ഇവ ലഭിയ്ക്ക്കുന്നതിനുള്ള 

അവകാശം, (ലഷഡയൂള് 2; ഖണ്ഡിക 23-28)ലതാഴിെിെങ്ങളിലെ സൌകരയങ്ങള് 

a.ലതാഴിൊളികള്ക്ക് തിളപ്പിച്ചാറിയ കുെിലവള്ളം നല്കുക. 

b. ദ്പഥമ ശൂദ്ശൂഷാകിെ് ഉലണ്ടന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക. 

c. ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിനും ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിക്കൂര് വിദ്ശമിക്കുന്നതിനും 

ൊര്വപാളിന് ഷീെ് ലകാണ്ട് തണല് ഒരുക്കുക. 

d. അഞ്ച് വയസ്സിന് താലഴ ദ്പായമുള്ള കുട്ടികളുലെലയണ്ം അഞ്ചില് 

താലഴയാലണങ്കില്       അവലര  പരിപാെിക്കുക. 

7. 15 േിവ ത്ിനുള്ളില് ദവതനം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള അവകാശം 

പദ്ധതിയുലെ വവതനം ബാങ്ക്, വപാസ്റ്റ് ഓെീസ് എന്നിവിെങ്ങളിലെ 

അക്കൌണ്ടിെൂലെയാണ് നല്കുന്നത്.ഓവരാ ലതാഴിൊളിക്കും ദ്പവതയക അക്കൌണ്ട് 

വവണം. ഒവരാ ലതാഴിൊളികളുലെയും വവതനം അവരവര്ക്ക് തലന്ന 

െഭിക്കുന്നുലവന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തന്നതിനാണ് ഇങ്ങലന 

നിഷ്ക്കര്ഷിച്ചിട്ടുളളത്.സ്ദ്തീ ലതാഴിൊളികളുലെ വവതനത്തിന്  വമെുള്ള 

നിയദ്ന്ത്ണം അവര്ക്കു തലന്നയായിരിക്കണലമന്ന ഒരു െക്ഷയവും ഈ 

വയവസ്ഥയ്ക്ക് പിന്നിെുണ്ട്. ലതാഴിൊളികളുലെ ആധാര് നപര്കൂെി ലതാഴില് 

കാര്ഡില് വരഖലപ്പെുത്തിയാല് ആള്മാറാട്ടം, ഇരട്ടിപ്പ് എന്നിവ മുവഖനയുള്ള 

ദ്പശ്നങ്ങള് കൂെി ഒഴിവാക്കുവാന് സാധയമാകും. 

 

 

 

8. ദവതനവിതരണത്ിതല കാലതാമ ത്ിന് നഷ്ടപരിഹാരം ലഭിയ്ക്ക്കുവാനുള്ള 

അവകാശം, 

മസ്റ്റര്വറാള് അവസാനിച്ച് 15 ദിവസത്തിനകം വവതനം െഭിച്ചിരിക്കണം. 

ഇങ്ങലന െഭിക്കാലത വന്നാല് പതിനാറാമലത്ത  ദിവസം മുതല് െഭിക്കാനുളള 

വവതനത്തിലെ 0.05 ശതമാനം തുക ഓവരാ ദിവസവും നഷ്ടപരിഹാരമായി 

െഭിക്കുലമന്നാണ് 2014 - ലെ പുതുക്കിയ  ലഷഡയൂള് 2 ല് വയവസ്ഥ 

ലെയ്തിട്ടുളളത്. ഈ തുക തല്ക്കാെം സര്ക്കാര് വഹിക്കുലമങ്കിെും പിന്നീട് 
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വിശദമായ അവനവഷണത്തിലെ 

അെിസ്ഥാനത്തിലെ  ഉത്തരവാദികളായവരില്  നിന്നും ഈൊക്കണലമന്നാണ് 

വയവസ്ഥ. മനപൂര്വവമാ അെംഭാവം മൂെവമാ പാവലപ്പട്ടവരായ 

കൂെിലത്താഴിൊളികളുലെ വവതനം മുെങ്ങുകവയാ വവകുകവയാ ലെയ്യുന്നത് 

ഒഴിവാക്കുന്നതിനാണ് ഇങ്ങലന വയവസ്ഥ ലെയ്തിട്ടുള്ളത്.അളവുകള് 

വരഖലപ്പെുവത്തണ്ട ഓവര്സിയര്, വമെളവുകള് എെുവക്കണ്ട അദ്കഡിെഡ് 

എഞ്ചിനീയര്, ഡാെ എന്ദ്െി നെത്തി വവജ് െിസ്റ്റ് തയ്യാറാവക്കണ്ട ഡാെ എന്ദ്െി 

ഓപ്പവറെര്, െണ്ട് ദ്ൊന്സ്െര് ഓര്ഡറുകള് ഒപ്പിട്ട് അയവക്കണ്ട 

ദ്രാമപഞ്ചായത്ത് ലസദ്കട്ടറി, ദ്പസിഡണ്ട് എന്നിവര് നിര്ദിഷ്ട 

ദിവസങ്ങള്ക്കുള്ളില് അവ നെത്തുന്നുലവന്നും പൂര്ത്തികരിക്കുന്നുലവന്നും 

ഉറപ്പുവരുത്തണം. 

9.  മയബന്ധിതമായുള്ള പരാതി പരിഹാരത്ിനുള്ള അവകാശം, 

ലതാഴിെുറപ്പ്നിയമം ലസക്ഷന്19, ലഷഡയൂള് 2 para 35, വകദ്രവാര്ഷിക 

സര്ക്കുെര് ൊപ്െര് 10.4 എന്നിവ ദ്പകാരം സമയബന്ധിത പരാതി 

പരിഹാരത്തിനുള്ള അവകാശം അനുശാസിക്കുന്നു. ലതാഴിെുറപ്പുമായി 

ബന്ധലപ്പട്ട പരാതികള് വരഖപരമാവയാ, വാക്കാവൊ, വൊണ് മുഖാന്ത്ിരവമാ 

നിര്വഹണ ഉവദയാരസ്ഥലര അറിക്കാവുന്നതാണ്. ഇങ്ങലന െഭിക്കുന്ന 

പരാതികള് പരാതി രജിസ്റ്ററില് എഴുതി സൂക്ഷിക്കുകയും പരാതിയിന്വമല് 

എെുത്ത നെപെികള് പരാതിക്കാരലന അറിയിവക്കണ്ടതും നിര്വഹണ 

ഉവദയാരസ്ഥരുലെ െുമതെയാണ്. 

 

10. ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്റ് നടത്ുന്നതിനുള്ള അവകാശം. 

ഒരു ദ്പവൃത്തിയുലെ വനരവകാശികളായ സാധാരണ ജനങ്ങള്  ആ പദ്ധതി 

അവവൊകനം ലെയ്യുകയും, പരിവശാധിക്കുകയും, വിെയിരുത്തുകയും 

ലെയ്യുന്ന ജനകീയ ഇെലപെൊണ് വസാഷയല് ആഡിെ്. ലതാഴിെുറപ്പ് 

പദ്ധതിയുലെ സവിവശഷതയാണ് വസാഷയല് ആഡിെ്. ലതാഴിെുറപ്പ് പദ്ധതിയില് 

പണം ലെെവഴിച്ചത് ശരിയായ രീതിയിൊവണാ, െക്ഷയമിട്ട അവകാശങ്ങളും 

ആനുകൂെയങ്ങളും അര്ഹതലപ്പട്ടവര്ക്ക് െഭിച്ചിട്ടുവണ്ടാ, നിര്വഹണ രീതിയില് 
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അപാകതകള് ഉണ്ടായിട്ടുവണ്ടാ, ദ്പതീക്ഷിച്ച വനട്ടം പദ്ധതി മൂെം 

ഉണ്ടായിട്ടുവണ്ടാ എലന്നെൊം ജനങ്ങള് വനരിട്ട് പരിവശാധിക്കുന്ന ജനകീയ 

ദ്പദ്കിയാണ് ലതാഴിെുറപ്പ് പദ്ധതിയില് വസാഷയല് ആഡിെ്. വസാഷയല് ആഡിെ് 

െീം വരഖകളും െയെുകളും  രജിസ്റ്ററുകളും പരിവശാധിക്കുകയും ദ്പവൃത്തി 

സ്ഥെങ്ങള് വനരിട്ട് പരിവശാധിച്ച് അളവുകള് ഒത്തുവനാക്കുകയും ലെയ്യുന്നു. 

ദ്പവതയകം വിളിച്ചുവച്ചര്ക്കുന്ന വസാഷയല് ആഡിെ് ദ്രാമസഭയിൊണ് വസാഷയല് 

ആഡിെ് റിവപ്പാര്ട്ട് അവതരിപ്പിവക്കണ്ടത്. 

 

അവകാശങ്ങളുമായി ബന്ധതപ്പട്ട് തതാഴിലാളികളില് നിന്നും ദ ാേിച്ചറിഞ്ഞ 

വിവരങ്ങള് 

 

തതാഴില്  കാർഡ് 

സജീവ ലതാഴിൊളികള്ലക്കെൊം തലന്ന പുതിയ ലതാഴില് കാര്ഡ് 

നല്കിയിട്ടുണ്ട്. വസാഷയല്ഓഡിെ് റിവസാഴ്സ് വപഴ്സണ് സരര്ശിച്ച  

ലതാഴിൊളികളില് നിന്നും അറിയാന് സാധിച്ചത് ,എെൊവരും ലതാഴില് 

കാര്ഡിവെക്ക് ആവശയമായ വൊവട്ടാ സവന്ത്മായി വപസ ലെെവഴിച്ച് 

എെുത്തതാണ്. ലതാഴിൊളികളുലെ  ലതാഴില് കാര്ഡിവെക്ക് ആവശയമായ 

വൊവട്ടാ പഞ്ചായത്തില് നിന്ന് തലന്ന എെുത്ത് ലകാെുക്കുന്നതിന് വവണ്ട 

നെപെികള് സവീകരിക്കുന്നത് നെെതായിരിക്കും. ലതാഴിൊളികള്ക്ക് ലതാഴില് 

കാര്ഡ് പൂര്ണ്മായും സൌജനയമായി െഭിക്കണലമന്നാണ് നിയമം 

അനുശാസിക്കുന്നത്. കാര്ഡില് ആവശയമായ വിവരങ്ങള് വരഖലപ്പെുത്താലത 

ഇരിക്കുന്നത് ദ്ശദ്ധയില്ലപ്പട്ടു. വയക്തിരത ദ്പവര്ത്തിയായ ഭവന നിര്മാണം 

ദ്പവര്ത്തികളില് ഉള്ലപ്പട്ട രുണവഭാക്താക്കളുലെ  ലതാഴില് കാര്ഡുകളിെും 

ലതാഴിെുമായി ബന്ധലപ്പട്ട വിവരങ്ങള് നിര്ബന്ധമായും 

വരഖലപ്പെുവത്തണ്ടതാണ്. 

തതാഴില് അദപക്ഷ് 

പഞ്ചായത്തിലെ ലപാതു ദ്പവൃത്തികള്ക്കായി ലതാഴിൊളികള് 

വയക്തിപരമായി അവപക്ഷ നല്കുകയാണ് പതിവ്. പരിവശാധിച്ച എെൊ 
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െയെിെും അവപക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നു ഗ്പ്തുത വാർഡിൽ 220 

 ജീവലതാഴില്ാളികൾ ഉണ്ട്. . ലതാഴില്ാളികൾ പഞ്ചായത്തിലല് ഗ്രണ്ട് ഓരീ് 

 ംവിധാെത്തില്ൂലട ലതാഴിൽ അല്പക്ഷ െൽകിയാൽ മാഗ്തല്മ 100 ലതാഴിൽ 

ദിെങ്ങൾ െഭിക്കൂ. തീയതി ല്രഖലെടുത്തിയ കകെറ്റ് ര ീത് വാങ്ങി 

 ൂക്ഷിക്കാൻ ലതാഴില്ാളികൾ ഗ്രദ്ധിക്കണം. ലതാഴില്ിലെ അല്പക്ഷ െൽകിയാൽ 

ഉടൻതലന്ന കകെറ്റ് ര ീത് െൽകണലമന്നാണ് െിയമം. എന്നാൽ ഈ 

പഞ്ചായത്തിൽ പരില്രാധിച്ച് എല്ലാ രയല്ില്ും ലതാഴിൽ അല്പക്ഷയുലട 

പുറകിൽ ആയാണ് ഓരീ് ഉപല്യാരത്തിെുള്ള ഭാരം കണ്ടത്. 

 

കൂലി/നഷ്ട പരിഹാരം 

ലതാഴിെുറപ്പ് നിയമ ദ്പകാരം ദ്പവൃത്തി കഴിഞ്ഞ് 15 ദിവസത്തിനുള്ളില് 

വവതനം െഭിവക്കണ്ട അവകാശം ലതാഴിൊളികള്ക്ക് ഉണ്ട്. ഓഡിെിന് 

വിവധയമാക്കിയ 7 ദ്പവൃത്തികളുലെ വവതനം ലതാഴിൊളികള്ക്ക് 

െഭയമായിട്ടുള്ളതായി െീല്ഡ് പരിവശാധനയില് മനസിൊക്കുവാന് സാധിച്ചു 

ലതാഴിെുറപ്പ് നിയമം ലസക്ഷന് 3)2(,6 ലഷഡയൂള് 2)29(,a,b,c,d,e,f,30 ദ്പകാരം 

പണി കഴിഞ്ഞ് 14 ദിവസത്തിനുള്ളില് കൂെി െഭയമാവക്കണ്ടതാണ്. 

തതാഴില് സ്ഥലതത്  ൗകരയങ്ങള് 

കുെിയ്ക്കുവാനുള്ള ലവള്ളം, വിദ്ശമ സൌകരയം, ദ്പഥമശുദ്ശൂഷാ സൌകരയം, 

ദ്കഷ് എന്നിവ ലതാഴില് സ്ഥെത്ത് െഭയമാക്കണലമന്ന് ലതാഴിെുറപ്പ് നിയമം 

ലഷഡയൂള് 2 para 23-28, വകദ്ര വാര്ഷിക മാസ്റ്റര് സര്ക്കുെര് 8, 8.2 

അനുശാസിക്കുന്നുണ്ട്. ലതാഴിൊളികളുമായി വനരിട്ട് നെത്തിയ 

സംഭാഷണത്തിനിെയില് നിന്നും ദ്പവൃത്തി നെന്നു ലകാണ്ടിരിക്കുന്ന 

സ്ഥെങ്ങളില് പരിവശാധന നെത്തിയതിന്ലറ അെിസ്ഥാനത്തിെും എെൊ  

സൌകരയങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നിെെ . ദ്പഥമ ശുദ്ശൂഷ കിെുകള്,തണല് എന്നിവ  

പണി സ്ഥെങ്ങളില് െഭയമായിട്ടിെെ. 

ഗ്പഥമ ശുഗ്ശൂഷ് കിറ്റുകള് 

        നിെവില് വമെ്  / കണ്വീനര് ന്ലറ െിെവില് ആണ് ദ്പഥമ ശുദ്ശൂഷ 

കിെുകള് വാങ്ങുന്നത്. ഇത് സാപത്തിക ലെെവ് ഒരാള്ക്ക് ഉണ്ടാകുകയും 
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െിെ അവസരങ്ങളില് ലതാഴിൊളികള്ക്ക് ലെെവ് ഉണ്ടാക്കാനും സാധയത 

ഉണ്ട്. അങ്ങലന ഉള്ള അവസരങ്ങള് ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനായി പഞ്ചായത്ത് 

ഭരണ സമിതി മുന്വക എെുക്കണം. CHC ആയി വെര്ന്ന് ദ്പഥമ ശുദ്ശൂഷ 

കിെുകള്െഭയമാകുന്നതിനുള്ള നെപെികളും സവീകരിക്കാവുന്നതാണ്. 

തണല് 

           വമല് പറഞ്ഞ ദ്പവര്ത്തി സ്ഥാെ സരര്ശന സമയത്ത് അവിലെ 

ലതാഴിൊളികള്ക്ക് വിദ്ശമിക്കുന്നതിന് തണല് സൌകരയം ഇെൊയിരുന്നു. 

അതിനു വവണ്ട ലസൌകരയം ലെയ്യണലമന്നും അറിയിക്കുന്നു. 

 ികിത്സാ ഹായം 

         ലതാഴിെുറപ്പ് നിയമം ലഷഡയൂള് 2 para 5, വകദ്ര വാര്ഷിക 

സര്ക്കുെര് ൊപ്െര് 9 ദ്പകാരവും ലതാഴിൊളിക്ക് വതാഴിെിെത്തില് ലവച്ച് 

അസുഖവമാ അപകെവമാ  സംഭവിച്ചാല് െികിത്സാലസൌകരയം ഉറപ്പ് 

വരുവത്തണ്ടതാണ്. െികിത്സാ സഹായം ലതാഴിൊളികള്ക്ക് 

നല്കാതിരിക്കുന്നത് നിയമ െംഘനമാണ്. ഇത്തരം സാഹെരയങ്ങളില് 

പഞ്ചായത്ത്  കൂെുതല് ജാദ്രത പാെിവക്കണ്ടതുണ്ട്. 

കനല്/വതാട്/കുളം  നവീകരണ ദ്പവര്ത്തികള് നെക്കുന്ന സമയത്ത് 

ലതാഴിൊളികള്ക്ക് വകയുറ ,കാെുറ എന്നിവ െഭയമാക്കണം.. ഇത് 

െഭയമാകാന് വവണ്ട കരയങ്ങളിെും ദ്ശദ്ധ വവണം. 

തഷ്ല്ഫ് ഓ് ദഗ്പാജക്ട് തയ്യാറാക്കുവാനുള്ള അവകാശം 

             ലഷല്ഫ് ഓഫ് വദ്പാലജകെില് ലതാഴിൊളികളുലെ 

പങ്കാളിത്തം ഉലണ്ടങ്കിെും അഭിദ്പായങ്ങള് തുറന്നു പറയാറിെെ എന്ന് 

മനസിൊയി. ലതാഴില്ാളികൾ കൃതയമായി ഗ്രാമ ഭകളിൽ പലെടുക്കണം. 

5 കിദലാമീറ്ററിനുള്ളില് തതാഴില് ലഭിയ്ക്ക്കുവാനുള്ള അവകാശം 

              ലതാഴിെുറപ്പ്നിയമം ലഷഡയൂള് 2 para 18, 

വകദ്രവാര്ഷികസര്ക്കുെര് ൊപ്െര് 17 എന്നിവയില് ലതാഴിൊളികള്ക്ക് 5 

കിവൊമീെര് െുെളവില് ലതാഴില് െഭയമാകണം എന്ന് അനുശാസിക്കുന്നു. 

വാര്ഡിലെ മുഴുവന് ലതാഴിൊളികള്ക്കും 5 കിവൊമീെറിനുള്ളില്തലന്ന 

ലതാഴില് െഭിക്കുന്നുലണ്ടന്ന് ലതാഴിൊളികളില് നിന്ന്അറിയുവാന് സാധിച്ചു. 

 മയബന്ധിതമായുള്ള പരാതി പരിഹാരത്ിനുള്ള അവകാശം 



 

17 
 

             നിര്വഹണ ഉവദയാരസ്ഥവരാട് വനരിവട്ടാ എഴുതി നല്കിവയാ  

വൊണ് മുഖാന്ത്ിരവമാ ആണ് ലതാഴിൊളികള് അവരുലെ പരാതികള് 

ഉന്നയിക്കാറുള്ളത്.പരാതി പരിഹാരത്തിനായി വിവരാവകാശ നിയമവും 

ലതാഴിൊളികള്ക്ക് ഉപവയാരിക്കാം . 

ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്റ് നടത്ുന്നതിനുള്ള അവകാശം 

              ലതാഴിെുറപ്പ്നിയമം ലസക്ഷന് 17(2) വസാഷയല് 

ഓഡിെ് നെത്തുവാനുള്ള അവകാശം നല്കുന്നു. ദ്പസ്തുത വാര്ഡില് 

ഓഡിെ് നെത്തുന്നതിനായി ദ്പവതയക കമിെി നിെവിെുലണ്ടന്ന് െീല്ഡ് 

പരിവശാധനയില് മനസ്സിൊയി. കമിെി അംരങ്ങള് െീല്ഡ് പരിവശാധന 

നെത്താറിെെ എന്നും പകരം വസാഷയല് ഓഡിെ്  ദ്രാമസഭ നെത്തുന്നുലണ്ടന്നും 

മനസിൊയി. 

 രജിസ്റ്റര് പരിദശാധന 

വകദ്രസര്ക്കാരിലെ നിര്വദശദ്പകാരം താലഴപ്പറയുന്ന 7 രജിസ്റ്ററുകള് 

നിര്ബന്ധമായും ദ്രാമപഞ്ചായത്തില് സൂക്ഷിവക്കണ്ടവയാണ്. 

1( ലതാഴില് കാര്ഡിനുളള കുെുംബാവപക്ഷയുലെ രജിസ്റ്റര് 

2( ദ്രാമസഭ രജിസ്റ്റര് 

3( ലതാഴില് ആവശയലപ്പട്ടതും ലതാഴില് ലകാെുത്തതും സംബന്ധിച്ച രജിസ്റ്റര് 

4( ദ്പവര്ത്തിയുലെ െിസ്റ്റും െിെവും വിശദാംശങ്ങളും സംബന്ധിച്ച രജിസ്റ്റര് 

5( സ്ഥിര ആസ്തികളുലെ രജിസ്റ്റര് 

6( പരാതി രജിസ്റ്റര് 

7( സാധന രജിസ്റ്റര് 

2018-19 സാപത്തിക വര്ഷലത്ത രജിസ്റ്ററുകള് വളലര വൃത്തിയായും 

െിട്ടവയാെും കൂെി രജിസ്റ്റര്കല് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. 

1( ലതാഴില്കാര്ഡിനുളള കുെുംബാവപക്ഷയുലെ രജിസ്റ്റര് 
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2018-19 ഈ കാല്യളവിൽ 39 ലതാഴിൽ കാർഡിന് ആണ് അല്പക്ഷ 

രജി്ല്ഗ്ടഷ്ൻ വിതരണം െടത്തിയത്. ആദയ അല്പക്ഷ 30/ 6 /2018ഇൽ 

തീരുമാെിക്കുകയും അവ ാെ ല്രഖലെടുത്തൽ 14/09/2018 ൽ െടത്തുകയും 

ലചയ്തു. 

2) ഗ്ഗാമ ഭ രജിസ്റ്റര് 

ഓഡിറ്റ് െടത്തുന്ന  മയത്ത് ഗ്രാമ ഭ രജിസ്റ്റർ ല്മറ്റിന്ലറ  കകവരം 

ആയതിൊൽ പരില്രാധെയ്ക്ക് ല്ഭിച്ചില്ല. 

3( ലതാഴില് ആവശയലപ്പട്ടതും ലതാഴില് ലകാെുത്തതും സംബന്ധിച്ച രജിസ്റ്റര് 

281ആകെീവ് ലതാഴിൊളികള് ഉള്ള ഈ വാര്ഡില്7 കുെുംബങ്ങള്ക്ക് 

മാഗ്തമാണ് 100 ലതാഴില്ദിെങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ  ാധിച്ചത്. 

4( ദ്പവര്ത്തിയുലെ െിസ്റ്റും െിെവും വിശദാംശങ്ങളും സംബന്ധിച്ച രജിസ്റ്റര്. 

ദ്പവര്ത്തി െയെില് ആക്ഷന് പ്ലാനിന്ലറ പകര്പ്പ് ഇെൊത്തതു കാരണം 

ദ്പസ്തുത രജിസ്റ്ററില്  നിന്നും ദ്പവര്ത്തികള് കലണ്ടത്താന്ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. 

5( സ്ഥിര ആസ്തികളുലെ രജിസ്റ്റര് 

6( പരാതി രജിസ്റ്റര് 

പദ്ധതി കാല്യളവില്  ഇതുമായി ബന്ധലപ്പട്ടു ഒരു പരാതിയും െഭിച്ചതായി 

വരഖലപ്പെുത്തിയിട്ടിെെ. 

7( സാധന രജിസ്റ്റര് 

ഓഡിെ്  കാെയളവില്കൊൽ ദ്പവര്ത്തിയുലെ ഡിസ്വപ്ല വബാര്െിന്ലറ രണ്ടു 

വരഖലപ്പെുത്തെുകള് മാദ്തമാണ് ഉള്ളത്.മെു ദ്പവര്ത്തികളുലെ ഡിസ്വപ്ല 

വബാര്ഡിന്ലറ വിവരങ്ങള്ഇെെ. 

ദകഗ്ര  ര്ക്കാര് നിര്ദേശഗ്പകാരം ഒരു വര്ക്ക് ഫയലില് താതഴ പറയുന്ന 

ദരഖകള് നിര്ബന്ധമായും ഉണ്ാദകണ്താണ് 
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1) കവര് വപജ് 

2) ലെക്ക് െിസ്റ്റ് 

3) ആക്ഷന് പ്ലാന്/ലഷല്ഫ് ഓഫ് വര്ക്ക് എന്നിവയുലെ അംരീകരിച്ച വകാപ്പി 

4) സാവങ്കതികഎസ്റ്റിവമെുംഡിവസനുംഅെങ്ങുന്ന 

സാവങ്കതികഅനുമതിയുലെവകാപ്പി 

5) ഭരണാനുമതിയുലെ വകാപ്പി 

6) സവങ്കതികാനുമതിയുലെ വകാപ്പി 

7) സംവയാജിത പദ്ധതി വിശദാംശങ്ങള് 

8) ലതാഴിൊളികള് ലതാഴില് ആവശയലപ്പട്ടുലകാണ്ടുളള അവപക്ഷ 

9) ലതാഴില് അനുവദിച്ചുലകാണ്ടുളള വരഖയുലെ വകാപ്പി 

10) പൂരിപ്പിച്ച മസ്റ്റര് വറാളിലെ വകാപ്പി 

11) ലമഷര്ലമെ് ബുക്കിലെ വകാപ്പി 

12) സാധനങ്ങള് വാങ്ങുന്നതിനുളള കവാവട്ടഷന് ക്ഷണിച്ചതിലെയും 

കംപാരിെീവ് വസ്റ്റെ്ലമെിലെയും ലമെീരിയല് സവപ്ല ഓര്ഡറിലെയും വകാപ്പി 

13) വവജ് െിസ്റ്റ് 

14) വവതനത്തിലെയും സാധനങ്ങള്ക്ക് പണമെച്ചതിെയും FTO യുലെയും 

വകാപ്പി 

15) ലമെീരിയല് വൌച്ചറിലെയും ബിെെുകളുലെയും വകാപ്പി 

16) വറായല്െി അെച്ചതിലെ രസീതിലെ വകാപ്പി 

17) ലതാഴിെിലെ മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിെുള്ള വൊവട്ടാകള് 

18) ദ്പവൃത്തി പൂര്ത്തീകരണ സര്ട്ടിെിക്കെിലെ വകാപ്പി 
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19) മസ്റ്റര് വറാള് മൂവ്ലമെ് സ്ലിപ് 

20) ആസ്തിയുലെ ജിവയാ ൊഗ്ദ്ഡ് വൊവട്ടാകള് 

21) വസാഷയല് ഓഡിെ് റിവപ്പാര്ട്ടിന്ലറ വകാപ്പി 

22) വസെ് ഡയറി 

1. കവര്ദപജ് 

ദ്പവര്ത്തിയുമായി ബന്ധലപ്പട്ട ലപാതുവിവരങ്ങള് ഉള്ലക്കാള്ളുന്ന വരഖയാണ് 

കവര്വപജ്. കവര്വപജ് െയല്ിൽ  ൂക്ഷില്ക്കണ്ടതും, പൂര്ത്തിയാവക്കണ്ടതും 

ദ്പവര്ത്തിയുലെ ലൊവക്കഷന് കൃതയമായി ദ്പതിപാദിവക്കണ്ടതുമാണ്.. 

2. ത ക്ക് ലിസ്റ്റ് 

ഒരു ദ്പവൃത്തി െയെില് ദ്കമദ്പകാരം ഏലതാലക്ക വരഖകള് എവിലെ/ ഏതു 

വപജ് മുതല് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിൊക്കുവാനുള്ള വരഖയാണ് 

ലെക്ക് െിസ്റ്റ്.  

3. ആക്ഷ്ന് പ്ലാന് 

ദ്പസ്തുത ദ്പവര്ത്തി പഞ്ചായത്തിലെ നെപ്പ് സാപത്തിക വര്ഷത്തിലെ 

ആനുവല് ആക്ഷന് പ്ലാനില് ഉള്ലപ്പട്ടതാണ് എന്ന് ലതളിയിക്കുവാനുള്ള 

വരഖയാണ് ആക്ഷന് പ്ലാനിന്ലറ വകാപ്പി.  

4. ഭരണാനുമതി 

ദ്പവൃത്തി ലെയ്യുന്നതിന് നിര്വഹണ സ്ഥാപനം നല്കുന്ന അനുമതിയാണ് 

ഭരണാനുമതി  

5.  ാദങ്കതികാനുമതി 

ഒരു ദ്പവൃത്തിക്ക് സാവങ്കതികവിദഗ്ദ്ധരുലെ അനുമതി െഭിച്ചിട്ടുണ്ട് 

എന്നതിനുള്ള ആധികാരിക വരഖയാണ് സാവങ്കതിക അനുമതി വരഖ. 

സാവങ്കതികാനുമതി വൊറത്തില് ബന്ധലപ്പട്ട ഉവദയാരസ്ഥര് തിയതിവയാെു കൂെിയ 

ഒപ്പ് വരഖലപ്പെുവത്തണ്ടത് അതയാവശയമാണ്. ദ്പവര്ത്തികളുലെ എസ്റ്റിവമെ് 
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െയെിലനാപ്പം സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉവദയാരസ്ഥര് തിയതിവയാെുകൂെിയ ഒപ്പ് 

വരഖലപ്പെുവത്തണ്ടതാണ് .എസ്റ്റിവമെ് റിവപ്പാര്ട്ടിനകത്ത് ദ്പവൃത്തിയുലെ 

രുണെെങ്ങള് കൂെി ഉള്ലപ്പെുത്തണം. വദ്ഡായിംഗ്ദ് ആന്് ഡിവസന് ദ്പവൃത്തി 

െയെുകളില് ഉണ്ടാകണം. 

6.  ംദയാജിത പദ്ധതി 

വാര്ഡില് നെത്തിയ ലപാതു ദ്പവര്ത്തികള് കണ്ലവര്ജന്സ് ദ്പവൃത്തികളെെ. 

ഭവന നിര്മാണ ദ്പവൃത്തികളില് വി.ഇ,ഒ യുലെ സ്ക്ഷയപദ്തം 

സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

7. തതാഴിലിനുള്ള അദപക്ഷ് 

വയക്തിരത ലതാഴിെുകള്ക്കും സംവയാജിത ലതാഴിെുകള്ക്കും  ലതാഴിെിനുളള 

അവപക്ഷ നിര്ബന്ധമാണ്. 

8. തതാഴില് അനുവേിച്ചതിന്തറ പകര്പ്പ്പ് 

ലതാഴിെനുവദിച്ച കാരയം വരഖാമൂെം ലതാഴിൊളികലള അറിയിക്കണലമന്നാണ് 

വയവസ്ഥ.ദ്പവൃത്തി അനുവദിച്ചുലകാണ്ട് നിര്വഹണ ഉവദയാരസ്ഥര് നല്കുന്ന 

അനുമതിയാണ് വര്ക്ക് അവൊവക്കഷന് 

9. മസ്റ്റര്ദറാള് 

ദ്പവൃത്തി സ്ഥെത്ത് ലതാഴിൊളികളുലെ ഹാജര് വരഖലപ്പെുത്തുന്നതിനുള്ള 

വരഖയാണ് മസ്റ്റര് വറാള്. പണി ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുപ് 

രാവിലെയും  അവസാനിപ്പിച്ചതിനു വശഷം വവകുവന്നരവും ദിവസം രണ്ടു 

ദ്പാവശയം മസ്റ്റര് വറാളില് ഒപ്പുലവക്കണം. 

ലതാഴിെുറപ്പ്  നല്കുന്ന  പദ്ധതിയായതിനാല് ഏെവും സുക്ഷ്മതവയാലെയും 

കാരയക്ഷമതവയാലെയും വകകരയം ലെയ്യുകയും സൂക്ഷിക്കുകയും ലെവയ്യണ്ട 

അെിസ്ഥാന വരഖയാണ് മസ്റ്റര് വറാള്.ലതാഴിൊളികള് ലതാഴില് ലെയ്തുലവന്ന് 

ലതളിയിക്കുന്ന ആധികാരികവരഖകൂെിയാണിത്. പരിവശാധിച്ച വര്ക്ക് 

െയെുകളിലെ മസ്റ്റര്വറാളുകളില്  വിവരങ്ങള്  കൃതയമായി 
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വരഖലപ്പെുത്തിയിട്ടിെെ. മസ്റ്റര്വറാളില് ലമഷര്ലമെ് ബുക്ക് നപര്, ദ്പവൃത്തി 

നെന്ന തിയ്യതി എന്നിവ വരഖലപ്പെുത്തിയിട്ടിെെ.ദ്പവൃത്തിക്ക് വവണ്ടി അനുവദിച്ച് 

നല്കുന്ന എെൊ മസ്റ്റര് വറാളിെും നിര്വഹണ ഉവദയാരസ്ഥരുലെ 

തിയ്യതിവയാെുകൂെിയ ഒപ്പ്,സീല് എന്നിവ അതയാവശയമാണ്.പഞ്ചായത്ത് 

തെത്തില് മസ്റ്റര് വറാളിലെ ആദയ വപജില് മാദ്തമാണ് ഒപ്പ് 

വച്ചിരിക്കുന്നത്.മസ്റ്റർ ല്റാൾ െൽകുല്പാൾ ബന്ധലെട്ട ഉല്ദയാരസ്ഥർ ഒെിന് 

ഒെം തീയതിയും  ീല്ും പരില്രാധിക്കുന്ന ഉല്ദയാരസ്ഥർ അവരുലട ല്പര് 

സ്ഥാെം എന്നിവയും ല്രഖലെടുത്താൻ ഗ്രദ്ധിക്കണം. 

10. തമഷ്ര്തമെ് ബുക്ക് 

ദ്പവൃത്തി ലെയ്ത അളവ് വരഖലപ്പെുവത്തണ്ട  ആധികാരിക വരഖയാണ് 

ലമഷര്ലമന്് ബുക്ക്. പരിവശാധിച്ച ദ്പവൃത്തികളുലെ െയെുകളില് 

ദ്പവൃത്തിയുലെ വിശദാംശങ്ങള് വരഖലപ്പെുവത്തണ്ട ലമഷര്ലമെ് ബുക്ക് 

സൂക്ഷിച്ചിരിക്കണം. മസ്റ്റര്വറാളുകള്ക്ക് പാര്ട്ടുകളായി വവതനം നല്കുന്നുണ്ട്. 

െയെുകളുലെ എസ്റ്റിവമെ്,ലമഷര്ലമെ് ബുക്ക് എന്നിവ പരിവശാധിക്കുന്ന 

സമയത്ത് എസ്റ്റിവമെിലെ അളവുകള് അതുവപാലെതലന്ന ലമഷര്ലമെ് ബുക്കില് 

വരഖലപ്പെുത്തിയിരിക്കണം. 

11.  ാധന ഘടകം 

സിെിസണ് ഇന്െര്വമഷന് വബാര്ഡുമായി  ബന്ധപ്പട്ട തുക ലമെീരിയല് 

ഇനത്തില് ഉള്ലപ്പെുത്തിയാണ് നല്കിയിരിക്കുന്നത്. 

12. ദവജ് ലിസ്റ്റ് 

മസ്റ്റര്വറാളിലെ   ലതാഴിൊളികളുലെ  ഹാജര് ദിനങ്ങലള ആധാരമാക്കിയാണ് 

വവതന വിതരണത്തിനുളള വവജ് െിസ്റ്റ് തയ്യാറാവക്കണ്ടതാണ്. ഇത് ഡാൊ 

എന്ദ്െി ഓപ്പവറെറുലെ െുമതെയാണ്. ഒരു മസ്റ്റര്വറാള് വലാസ് ലെയ്തു 

കഴിഞ്ഞാല്  നാൊമലത്തവയാ അഞ്ചാമലത്തവയാ ദിവസം ഈ ദ്പവൃത്തികള് 

പൂര്ത്തീകരിച്ചിരിക്കണം.മസ്റ്റര്വറാളില് ആനുപാതികമായി ലതാഴിൊളിക്ക് 

വവതനം അനുവദിച്ചു എന്ന് ലതളിയിക്കുവാനുള്ള ആധികാരിക വരഖയാണിത്. 
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കൃതയസമയത്ത് ഹാജര് MISല് വരഖലപ്പെുത്തി വവജ് െിസ്റ്റ് ആക്കുകയും FTO 

മുഖാന്ത്ിരം വവതനം ലതാഴിൊളികളുലെ ബാങ്ക് അക്കൌണ്ടില് 

എത്തിക്കുന്നതിനും വവണ്ട കാരയങ്ങള് കൃതയതവയാലെ ലെയ്യണം. 

13. എ് ടി ഒ 

ഡിജിെല് സംവിധാനത്തിെൂലെ  ഓണ്വെനായിട്ട്  ദ്രാമപഞ്ചായത്ത് 

ലസദ്കട്ടറിയും ദ്പസിഡെും ഒപ്പുകള് വരഖലപ്പെുത്തുന്നത്. അതിനാല് 

െണ്ട്  ദ്ൊന്സ്െര്  ഓര്ഡറുകള്  തയ്യാറാക്കിയ  അന്നുതലന്നവയാ 

പിവെദിവസവമാ പഞ്ചായത്തില് നിന്നും ലതാഴിൊളികളുലെ വവതനം ബന്ധലപ്പട്ട 

സ്ഥെങ്ങളിവെക്ക്എത്തിക്കുവാന് കഴിയും.  ഇതിനുവവണ്ടി ഡിജിെല് 

സിവേച്ചറുകളാണ് ദ്പസിഡെും ലസദ്കട്ടറിയും ഉപവയാരിക്കുന്നത്.പകര്പ്പ് 

െയെുകളില് കാണണം. 

14. തമറ്റീരിയല് വൗച്ചര് 

ഒരു ദ്പവൃത്തിക്ക് സാവങ്കതിക എസ്റ്റിവമെ് ദ്പകാരം ആവശയമുള്ള 

സാധനസാമദ്രികള് വാങ്ങുന്നതിനുള്ള നെപെിദ്കമങ്ങള് ദ്പതിപാദിക്കുന്ന 

വരഖയാണ് ലമെീരിയല് ലദ്പാകയൂര്ലമന്്. ഓഡിെിന് വിവധയമാക്കിയ 

ദ്പവൃത്തികളില്  ലമെീരിയല് ആവശയമായി വന്നിട്ടിെെ. 

15. ദറായല്റ്റി 

വറായല്െി നല്കിയ ദ്പവൃത്തിയാവണാ എന്ന് അറിയുവാന് 

സഹായിക്കുന്നവരഖയാണ് വറായല്െിവരഖ. പരിവശാധിച്ച ദ്പവൃത്തികലളാന്നും 

തലന്ന വറായല്െി ലകാെുവക്കണ്ട ദ്പവര്ത്തികളെെ. 

 

16. ദഫാദട്ടാസ്ത 

ദ്പവര്ത്തനവുമായി ബന്ധലപ്പെുത്തിലയെുവക്കണ്ട മൂന്ന് വൊവട്ടാ പതിപ്പുകള് 

അതായത് ഗ്പവർത്തെത്തിെു ആരംഭം, ഗ്പവർത്തെം 

െടന്നുലകാണ്ടിരിക്കുല്പാൾ, ഗ്പവർത്തെം പൂർത്തീകരിച്ച് അതിെുല്രഷ്ം എന്നീ 
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മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിലെ വൊവട്ടാകള് പരിവശാധിച്ച ദ്പവൃത്തികളുലെ െയെുകളില് 

ഉള്ലപ്പെുത്തണം. 

17. ഗ്പവൃത്ി പൂര്ത്ീകരണ  ര്പ്ട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ  ദകാപ്പി 

ദ്പവൃത്തി പൂര്ത്തീകരിച്ചു എന്ന് സാക്ഷയലപ്പെുത്തുന്ന വരഖയാണ് 

ദ്പവൃത്തിപൂര്ത്തീകരണ സാക്ഷയപദ്തം.പൂര്ത്തികരിച്ച ദ്പവൃത്തികളുലെ 

പൂര്ത്തീകരണ സര്ട്ടിെിക്കെുകള് െയെില് െഭയമാക്കണം. 

18. മസ്റ്റര് ദറാള് മൂവ്തമെ് സ്ലിപ്പ് 

ഒരു ദ്പവൃത്തിയുലെ ഓവരാ ഘട്ടത്തിലെയും മസ്റ്റര് വറാള് അനുവദിച്ചു 

ലതാഴിൊളികള്ക്ക് വവതനം നല്കുന്നത് വലരയുള്ള ഓവരാ ഘട്ടങ്ങളും 

ഏലതാലക്ക തീയതികളില് നെന്നു എന്ന് മനസ്സിൊക്കാന് ഉള്ളതാണ് മസ്റ്റര്വറാള് 

മൂവ്ലമന്് സ്ലിപ്പ്.മസ്റ്റവറാള് മൂവ്ലമെ് അഥവ െയല് ദ്ൊക്കിംഗ്ദ് വൊം.  

19. ആസ്തതിയുതട ജിദയാ ടാഗ്ഡ് ദഫാദട്ടാകള് 

ദ്പവര്ത്തികള് ജിവയാ ൊഗ്ദ് ലെയ്തിട്ടുവണ്ടാ എന്ന് അറിയുവാന് 

സഹായിക്കുന്ന ഘെകമാണ് ജിവയാൊഗ്ദ്ഡ് വൊവട്ടാദ്രാഫ്.  

20. ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്റ് റിദപ്പാര്ട്ടിന്തറ ദകാപ്പി 

ഒരു ദ്പവൃത്തിയുലെ വനരവകാശികളായ സാധാരണ ജനങ്ങള്  ആ പദ്ധതി 

അവവൊകനം ലെയ്യുകയും, പരിവശാധിക്കുകയും, വിെയിരുത്തുകയും 

ലെയ്യുന്ന ജനകീയ ഇെലപെൊണ് വസാഷയല് ആഡിെ്. ലതാഴിെുറപ്പ് 

പദ്ധതിയുലെ സവിവശഷതയാണ് വസാഷയല് ആഡിെ്. ലതാഴിെുറപ്പ് പദ്ധതിയില് 

പണം ലെെവഴിച്ചത് ശരിയായ രീതിയിൊവണാ, െക്ഷയമിട്ട അവകാശങ്ങളും 

ആനുകൂെയങ്ങളും അര്ഹതലപ്പട്ടവര്ക്ക് െഭിച്ചിട്ടുവണ്ടാ, നിര്വഹണ രീതിയില് 

അപാകതകള് ഉണ്ടായിട്ടുവണ്ടാ, ദ്പതീക്ഷിച്ച വനട്ടം പദ്ധതി മൂെം 

ഉണ്ടായിട്ടുവണ്ടാ എലന്നെൊം ജനങ്ങള് വനരിട്ട് പരിവശാധിക്കുന്ന ജനകീയ 

ദ്പദ്കിയാണ് ലതാഴിെുറപ്പ് പദ്ധതിയില് വസാഷയല് ആഡിെ്. വസാഷയല് ആഡിെ് 

െീം വരഖകളും െയെുകളും  രജിസ്റ്ററുകളും പരിവശാധിക്കുകയും ദ്പവൃത്തി 
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സ്ഥെങ്ങള് വനരിട്ട് പരിവശാധിച്ച് അളവുകള് ഒത്തുവനാക്കുകയും ലെയ്യുന്നു. 

ദ്പവതയകം വിളിച്ചുവച്ചര്ക്കുന്ന വസാഷയല് ആഡിെ് ദ്രാമസഭയിൊണ് വസാഷയല് 

ആഡിെ് റിവപ്പാര്ട്ട് അവതരിപ്പിവക്കണ്ടത്.ദ്പവൃത്തി വസാഷയല് ഓഡിെിന് 

വിവധയമായതാവണാ എന്ന് പരിവശാധിക്കാന് സഹായിക്കുന്നവരഖയാണ് 

വസാഷയല് ഓഡിെ് റിവപ്പാര്ട്ട്. ആ് മാസം കൂെുവപാള് ഓഡിെ് 

നെവത്തണ്ടതാണ്. 

21. ക റ്റ് ഡയറി 

ലതാഴിെുറപ്പ് ദ്പവൃത്തി സ്ഥെത്ത് ആ ദ്പവൃത്തിയുമായി ബന്ധലപ്പട്ട് നെക്കുന്ന 

എെൊ കാരയങ്ങളും എഴുതിലവക്കുന്നതിനുള്ള വരഖയാണ് വസെ് ഡയറി. 

ദ്പവൃത്തി സ്ഥെം സരര്ശിക്കുന്ന ലപാതുദ്പവര്ത്തകരും സാധരണക്കാരും 

അവരുലെ  നീരിക്ഷണങ്ങളും അഭിദ്പയാങ്ങളും ആവക്ഷപങ്ങളും എഴുവതണ്ടത് 

വസെ് ഡയറിയിൊണ്. ലദ്പാജകട് മീെിങ്ങിലെ മിനിെ്സും ഹാജരും വസെ് 

ഡയറിയുലെ ഭാരമായി ഉള്ലപ്പെുത്താവുന്നതാണ്.ലതാഴിൊളികള്ക്ക് ലതാഴില് 

സ്ഥെത്ത് അനുവദിച്ചു നല്കിയിരിക്കുന്ന സൌകരയങ്ങളുലെ വിവരങ്ങളും 

ഇതില് നിര്ബന്ധമായും എഴുതണം. ഒവരാ ലതാഴിൊളിയും പണിസ്ഥെത്ത് 

ലകാണ്ടു വന്നിരിക്കുന്ന പണിയായുധങ്ങളുലെ വിവരങ്ങളും വരഖലപ്പെുത്തണം. 

ജാദ്രത സമിതിയുലെ റിവപ്പാര്ട്ടും വസെ് ഡയറിയുലെ ഭാരമായി 

ഉള്ലപ്പെുത്താവുന്നതാണ്.വമെിലെ വിൊസവും വൊണ് നപരും കൃതയമായി 

വസെ് ഡയറിയില് വരഖലപ്പെുവത്തതാണ്. . 

എസ്റ്റിദമറ്റും ഗ്പവൃത്ിയുതട അളവുകളും 

ഒരു ദ്പവൃത്തി നെപ്പാക്കുന്നതിനായി എന്ജിനിയറിംഗ്ദ് വിഭാരം തയ്യാറാക്കുന്ന 

സാവങ്കതികവരഖയാണ് എസ്റ്റിവമെ്. ഒരു ദ്പവൃത്തി എങ്ങലന 

നെപ്പിൊക്കണലമന്ന് മാര്ഗനിര്വദശം നല്കുന്ന ഒരു വരഖ കൂെിയാണിത്. ഇതില് 

പദ്ധതിയുലെ വപര്, പദ്ധതിയില് ഏലെെുക്കുന്ന വിവിധ ശീര്ഷകത്തില്ലപ്പട്ട 

ദ്പവൃത്തികള്)Activities(, അവയുലെ എണ്ം, നീളം, വീതി, ആഴം, (ലപാക്കം( 

വയാപതം, ഒരു യുണിെിന് നല്വകണ്ടുന്ന തുക, ആലക തുക എന്നിവ 

നിര്ബന്ധമായും വരഖലപ്പെുത്തിയിരിക്കണം. സാധനസാമദ്രികള് )ആവശയമായ 
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ദ്പവൃത്തികളില് മാദ്തം( വിദഗ്ദ്ദ്ധ-അവിദഗ്ദ്ദ്ധ ലതാഴിൊളികളുലെ എണ്ം, 

നല്കുന്ന കൂെി,  സിെിസണ് ഇന്െര്വമഷന് വബാര്ഡിലെ ലെെവ് എന്നിവ 

നിര്ബന്ധമായും എസ്റ്റിവമെില് ഉള്ലക്കാള്ളിച്ചിരിവക്കണ്ടതാണ്. വര്ക്ക് 

െയെില് സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള എസ്റ്റിവമെ് ഇംഗ്ലീഷിെുള്ളതും സാവങ്കതിക 

ഭാഷയിെുള്ളതുമാണ്. സാധാരണ ലതാഴിൊളികള്ക്കും, ലപാതുജനങ്ങള്ക്കും 

പരിവശാധിക്കുവാന് കഴിയും വിധം ഈ എസ്റ്റിവമെ് ജനകീയ ഭാഷയിവെക്ക് 

ആക്കി ദ്പവൃത്തി സമയത്ത് വമെിലെ വകവശം വയ്വക്കണ്ടതും ലപാതു 

സ്ഥെങ്ങളില് ദ്പദര്ശനത്തിനും ഉപവയാരിവക്കണ്ടതാണ്. 

സവകാരയഭൂമികളില് ലെയ്യുന്ന ദ്പവൃത്തികളില് ഭൂവുെമയുലെ അവപക്ഷ 

സമര്പ്പിക്കുവപാള് ഭൂമിയുലെ അളവ് വരഖലപ്പെുവത്തണ്ടതാണ്. സാക്ഷയപദ്തം 

സമര്പ്പിക്കുവപാള് ദ്പസ്തുത ഭൂമിയില് ലെയ്ത ദ്പവൃത്തിയുലെ 

വിശദാംശങ്ങള് )എണ്ം, നീളം, വീതി, ആഴം(കൂെി വരഖലപ്പെുവത്തണ്ടതാണ്. 

അളവുകള് അെിസ്ഥാനലപ്പെുത്തിയാണ് ബിെെ് പാസാക്കുന്നതും വവതനം 

നല്കുന്നതും ഉള്പ്പലെയുള്ള കാരയങ്ങള് അന്ത്ിമമാക്കുന്നത്. എന്നതിനാല് 

അളവുകളുലെയും എണ്ത്തിലെയും കാരയത്തില് ഭാവിയില് അവങ്ങയെലത്ത 

കൃതയത സാവങ്കതിക വിഭാരം ഉറപ്പാവക്കണ്ടതാണ്. അെൊത്തപക്ഷം 

അളവുകളുലെ/എണ്ത്തിലെ വയതയാസത്തിന് ബാധയത െുമത്തലപ്പെുകയും 

ബന്ധലപ്പട്ട അധികാരികള് തീര്ത്തും ഉത്തരവാദികളാവകണ്ടിവരും എന്നതും 

ദ്പവതയകം ദ്ശദ്ധയില്ലപ്പെുത്തുന്നു. 

• ലതാഴിൊളികള് കൂട്ടം വെര്ന്ന് അവര്ക്കാവശയമായ ദ്പവൃത്തികള് 

തിരലഞ്ഞെുക്കുകയും എങ്ങലന വജാെി ലെയ്യണലമന്നും െര്ച്ച ലെയ്ത് 

വര്ക്ക് കെണ്ടര് തയ്യാറാക്കുകയും ലെയ്യുക.   ഓവരാ മാസത്തിലെയും 

സവിവശഷതകളും രുണങ്ങളും കണക്കിലെെുത്ത് വവണം ദ്പവര്ത്തനങ്ങള് 

തീരുമാനിക്കാന്. 

• വര്ക്ക് കെണ്ടര് അനുസരിച്ച് ലതാഴിൊളികള്ക്ക് പുതിയ തരത്തിെുള്ള 

ലതാഴിെും ലതാഴിെിെവും കലണ്ടത്തുവാനും നിര്വദശിക്കുവാനും 

അവകാശമുണ്ട്. ഇതുവഴി 100 ദിവസം ലതാഴില് പൂര്ണ്മായും 
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െഭയമാവാത്ത ലതാഴിൊളികള്ക്ക് അധികമായി ലതാഴില് െഭയമാവുകയും 

100 ദ്പവൃത്തിദിനങ്ങള് പൂര്ത്തീകരിക്കുവാന് സാധിക്കുകയും ലെയ്യും. 

• നിയമദ്പകാരം അനുവദനീയമായ അദ്തയും ദ്പവൃത്തി ദിനങ്ങള് വൊദിച്ചു 

വാവങ്ങണ്ടതാണ്. ഇതിനായി ലതാഴിെിന് ഡിമാെ് ലെയ്യുകയും അതിനു 

തീയതി വച്ച വകപ്പെു രസീത് വാവങ്ങണ്ടതുമാണ്. 

 ിറ്റിൺ ഇന്ഫര്ദമഷ്ന് ദബാര്് 

ഒരു ദ്പവൃത്തി നെത്തിയ സ്ഥെം കൃതയമായി മനസ്സിൊക്കാനും, പദ്ധതി 

ദ്പവര്ത്തനങ്ങളുലെ സുതാരയത  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനും വദശീയ ദ്രാമീണ 

ലതാഴിെുറപ്പുപദ്ധതിയില് സിെിസണ് ഇന്െര്വമഷന് വബാര്ഡ് 

അതയാവശയമാണ്. ലതാഴിെുറപ്പ് നിയമം ലഷഡയൂള് 22)4(െും വാര്ഷിക മാസ്റ്റര് 

സര്ക്കുെര് ൊപ്െര് 10)6(, 11, 7, 13 എന്നിവയിെും സിെിസണ് 

ഇന്െര്വമഷന് വബാര്ഡിലനക്കുറിച്ച് പരാമര്ശിക്കുന്നു.  

നിരീക്ഷ്ണഗ്പശ്നപരിഹാര ംവിധാനം 

                                              

ലതാഴിൊളികളുലെ10അവകാശങ്ങളില് ഒന്നായി സമയബന്ധിതമായി പരാതി 

പരിഹാരത്തിനുള്ള അവകാശം നിെനില്ലക്കത്തലന്ന പരാതികള് 

പെവിധത്തില് ഉലണ്ടങ്കിെും ഈ അവകാശലത്തക്കുറിച്ച് ലതാഴിൊളികള്ക്ക് 

അവവബാധം ഇെൊത്തതുലകാണ്ടും നാളിതുവലര ഒരുപരാതിയും 

പഞ്ചായത്തില് വരഖാപരമായി സമര്പ്പിച്ചിട്ടിെെ. .വസെ് സരര്ശിക്കുന്ന 

ഉവദയാരസ്ഥരുലെ അെുത്ത് പരാതി വാക്കാല് പറയുക മാദ്തമാണ് 

ലെയ്തിട്ടുള്ളത്. പരാതിപരിഹാരത്തിന് വൊള് ദ്െീ നപറായ 18004254536 

എന്ന നപരില് ബന്ധലപ്പൊവുന്നതാണ്. 

ഗ്പവൃത്ിയുതട ഫയല്, ഫീല്് എന്നിവ പരിദശാധിച്ച വിവരം  

റെെുകിട നാമമാത്ത കർഷകരുറട ഭൂമിയിൽ കകാണ്ടൂർ ബണ്ട് റത്ടഞ്്  മഴക്കുഴി 

നിർമാണം (1614001002/IF /338870) 
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ല്ലാക്ക്                                                                  : 

അതിയന്നൂർ       

 പഞ്ചായത്ത്                                                         : 

കാഞ്ഞിരംകുളം  

 വാർഡ്                                                                 : 

ലെടിയകാല് (12) 

ഗ്പവൃത്തി ആരംഭിച്ച തിയതി                       : 11/01/2019 

ഗ്പവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ച തിയതി              : 14/02/2019 

ആലക ലതാഴിൽ ദിെങ്ങൾ                             : 1753 

എസ്റ്റില്മറ്റ് തുക                                                   : 

500000/- 

ചില്വായ തുക                                                    : 

481398/- 

ബാല്ൻ്                                                              : 

18602/- 

ഫയലിൽ ഉൾറെടാത്ത ത്രധാന കരഖകൾ 

• 1) എ എം  ി ഗ്പകാരമുള്ള   കവർ ല്പജ് 

• 2) ലചക്ക് ല്ിസ്റ്റ്  ഓഫ് ല്ഡാകയുലമന്് 

• 3) ആക്ഷൻ പ്ലാെർ ല്കാെി 

• 4)എസ്റ്റില്മറ്റിന്ലറ കവർ ല്പജ്  

• 5)ജെകീയ ഭാഷ്യില്ുള്ള എസ്റ്റില്മറ്റ്  

• 6)ഡിമാൻഡ് ല്രഖ 

• 7)വർക്ക് അല്ല്ാല്ക്കരൻ ല്രാറം 

• 8) വർക്ക് കംപ്ലീഷ്ൻ  ർട്ടിരിക്കറ്റ് 
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• 9) ഗ്രാമ ഭ തീരുമാെത്തിന്ലറ ല്കാെി 

• 10) ജില്യാ ടാഗ്ഡഡ് ല്രാല്ട്ടാ ഗ്രാഫ് 

• 11)  ർല്വ ഡാറ്റ 

ഫയൽ രരിക ാധനയിൽ കറണ്ടത്തിയ കാരയങ്ങൾ  

• എസ്റ്റില്മറ്റിൽ  ാല്െതിക വിദഗ്ഡദ്ധരുലട ഒെില്ൊലടാെം ഒെ് 

ല്രഖലെടുത്തിയ തിയതി ല്രഖലെടുല്ത്തണ്ടതാണ്.  

•  ാല്െതിക അെുമതി, ഭരണ അെുമതി എന്നിവയില്ും ബന്ധലപട്ട 

ഉല്ദയാരസ്ഥർ ഒെില്ൊടും  ീല്ില്ൊടുലമാെം തിയതി 

ല്രഖലെലെടുല്ത്തണ്ടതാണ്  

മസ്റ്റർ കൊളിൽ രൂരിെിക്കാത്ത ഭാഗങ്ങൾ 

▪ എം ബുക്ക്  ല്ഡറ്റ്  

▪ ല്പജ് െപർ  

▪ ല്വജ് ലപർ ല്ഡ ( ദിവ  ല്വതെം) 

▪ എമൗണ്ട് ഡയൂ  അക്കൗണ്ടിംഗ്ഡ ടു അറ്റന്റൻ്  

▪ ടി.  എ  

▪ ഇപ്ല്ളലമന്് / ഷ്ാർെെിങ് ചാർജ്  

മസ്റ്റർ കൊളിൽ ഹാജർ തിരുത്തലുകൾ  

മസ്റ്റര് വറാള് 

നപര്  

ലതാഴില് കാര്ഡ് 

നപര്  

വപര്  തിരുത്തല് കണ്ട 

തിയതി  

15036 KL14001002012/105 വരാപി  19/01/2019 

15044 KL14001002012/45 പത്മിനി  23/01/2019 

15044 KL14001002012/45 വശാഭ  23/01/2019 

15023 KL14001002012/201 ൊരുെത  18/01/2019 

15027 KL001002012/54 വസന്ത്  18/01/2019 
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15027 KL14001002012/54 അയുസാം  18/01/2019 

 

ടാക്കിങ് കഫാെത്തിൽ രൂരിെിക്കാത്ത കാരയങ്ങൾ  

                    1. ആക്ഷൻ പ്ലാെിലല് യൂണിറ്റ് id  

                    2. AS െപർ  

                    3. TS െപർ  

                    4. ഗ്പവൃത്തി ആരംഭിച്ച തിയതി  

                    5 .ലചക്ക് ലമഷ്ര്ലമന്് െടത്തി ബന്ധലെട്ട 

ല്രഖകളും                         എം ബുക്കും ല ലഗ്കട്ടറിക് 

ല്ഭിച്ച തിയതി . 

                    6. ബില്ല് എഴുതി ല ലഗ്കട്ടറിക്  മർെിക്കലെട്ട  

          തിയതി  

                    7 .ല്വതെം െൽകിയ തിയതി  

                    8. ഗ്പവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ച തിയതി  

                    9. ല്ലാക്കില്ല്ക് കംപ്ലീഷ്ൻ  ർട്ടിരിക്കറ്റ് െൽകിയ 

               തിയതി  

                   10. MIS ൽ ഗ്പവൃത്തി പൂർത്തീകരണം െൽകിയ  

          തിയതി  

സൈറ്റ് ഡയെിയിൽ രൂരിെിക്കാത്ത ഭാഗങ്ങൾ  

• എ. എ്. െപർ തീയതി  

• റ്റി. എ്. െപർ തിയതി  

• ഗ്പവർത്തി സ്ഥല്ലത്ത  ൗകരയങ്ങൾ,     

 ഗ്പവർത്തിക്കുല്വണ്ടി ഉപല്യാരിച്ച  ാധെ     

  ാമഗ്രികളുലട വിവരം ചികിത്സാലചല്വ്     
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  ംബന്ധിച്ച വിവരം എന്നിവ       

 ല്രഖലെടുത്തിയിട്ടില്ല  

• ഗ്പവൃത്തി  ംബന്ധിച്ച ആല്ക്ഷപങ്ങൾ       

 പരാതികൾ െിർല്േരങ്ങൾ എന്നിവ  

ഫീൽഡ് രരിക ാധനയിൽ കറണ്ടത്തിയ കാരയങ്ങൾ.  

• CIB ല്ബാർഡ് കാണാൻ  ാധിച്ചില്ല  

• വർക്ക് െടന്ന സ്ഥല്ങ്ങൾ കാടു പിടിച്ച െില്യില്ായിരുന്നതിൽ 

അളവുകൾ പരില്രാധിക്കാൻ  ാധിച്ചില്ല  

• പുതിയ ലതാഴിൽ കാർഡ് ലതാഴില്ാളികൾക്ക്  ല്ഭയമായിട്ടുണ്  

• ഓഡിറ്റ് െടന്ന ഗ്പവർത്തികളിൽ ചികിത്സ  ഹായം ആവരയമായി 

വന്നിട്ടില്ല  

• ലതാഴില്ിടലത്ത  ൗകരയങ്ങൾ പഞ്ചായത്തിൽ െിന്നു ല്ഭയമാകാറില്ല  

 

ൈമൂഹത്തിൽ അവ ത അനുഭവിക്കുന്ന വിഭാഗങ്ങൾക്കുള്ള വയക്തിഗത ആസ്തി 

ൈൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി – രഴക്കൃഷി (1614001002/IF/336672) 

ജില്ല                                                                : 

തിരുവെന്തപുരം  

ല്ലാക്ക്                                                          : 

അതിയന്നൂർ  

പഞ്ചായത്ത്                                                 : 

കാഞ്ഞിരംകുളം 

വാർഡ്                                                           : 

ലെടിയകാല് (12)  

ഗ്പവൃത്തി ആരംഭിച്ച തീയതി                : 10/12/2018 
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ഗ്പവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കിയ തീയതി  :05/01/2019 

എസ്റ്റില്മറ്റ് തുക                                            : 

1,00,000/- 

ചില്വായ തുക                                            : 

56,,482/- 

 ബാക്കി                                                          :43,600/- 

ഫയലിൽ ഉൾറെടാത്ത ത്രധാന കരഖകൾ 

• 1) എ എം  ി ഗ്പകാരമുള്ള   കവർ ല്പജ് 

• 2) ലചക്ക് ല്ിസ്റ്റ്  ഓഫ് ല്ഡാകയുലമന്് 

• 3) ആക്ഷൻ പ്ലാെർ ല്കാെി 

• 4) എസ്റ്റില്മറ്റ് കവർ ല്പജ്, എസ്റ്റില്മറ്റ് ജെകിയഭാഷ് അല്ല.  

• 6) വർക്ക് കംപ്ലീഷ്ൻ  ർട്ടിരിക്കറ്റ് 

• 7) ഗ്രാമ ഭ തീരുമാെത്തിന്ലറ ല്കാെി 

• 8) ജില്യാ ടാഗ്ഡഡ് ല്രാല്ട്ടാ ഗ്രാഫ് 

• 9)  ർല്വ ഡാറ്റ 

ഫയൽ രരിക ാധനയിൽ കറണ്ടത്തിയ കാരയങ്ങൾ  

• എ്റില്മറ്റ് ഇൽ   ാല്െതിക വിദക്തരുലട ഒെില്ൊടും 

 ീല്ില്ൊടുലമാെം തിയതി ല്രഖലെടുല്ത്തണ്ടതാണ്.  

• ഭരണാെുമതി,  ാല്െതികാെുമതി എന്നിവയിൽ ബന്ധലപട്ട ഉല്ദയാരസ്ഥർ 

ഒെും  ീല്ും ഒെു പതിെിച്ച തിയതിയും ല്രഖലെടുല്ത്തണ്ടതാണ്.  

• ഡിമാൻഡ് ല്രഖയിൽ ലതാഴിൽ ആവരയലെട്ട തീയതി െിർബന്ധമായും 

ഉൾലപടുല്ത്തണ്ടതാണ്  

• ഡിമാന്് ല്രഖക് കകപറ്റു ര ീത് െൽല്കണ്ടതാണ്  

മസ്റ്റർ കൊളിറലെ ഹാജർ തിരുത്തലുകൾ  
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മസ്റ്റര് വറാള് നപര്  ലതാഴില് കാര്ഡ് നപര്  വപര്  

13179 KL14001002012/106 അംബിക  

12358 KL14001002012/284 ലരാവരെി  

 

മസ്റ്റർ കൊളിൽ രൂരിെിക്കാത്ത ഭാഗങ്ങൾ  

• എം ബുക്ക്  ല്ഡറ്റ്  

• ല്പജ് െപർ  

• എമൗണ്ട് ഡയൂ  അക്കൗണ്ടിംഗ്ഡ ടു അറ്റന്റൻ്  

• ടി.  എ  

 മസ്റ്റർ കൊൾ ടാക്കിംഗ് കഫാെം രൂരിെിക്കാത്ത ഭാഗങ്ങൾ  

• ആക്ഷൻ പ്ലാെിലല് യൂണിക് ഐ ഡി  

• എ. എ് െപർ & തീയതി  

• ടി. എ്  െപർ & തീയതി  

•  എസ്റ്റില്മറ്റ് തുക  

• ലഗ്പാജക്റ്റ്   മീറ്റിംഗ്ഡ െടത്തിയ  തീയതി  

• ഗ്പവൃത്തി  ആരംഭിച്ച തീയതി  

• ഏതിെം ഗ്പവൃത്തി  

• എ. ഡി. എ്  മാസ്റ്റർ ല്റാളും ബന്ധലെട്ട ല്രഖകളും ഡി. ഇ. ഒ  ക്ക് 

ല്ഭയമാക്കിയ തീയതി.  

• ലചക്ക് ലമഷ്ർലമൻ്  െടത്തി എം ബുക്കും മറ്റ് ല്രഖകളും  ബന്ധലെട്ട 

ല ഗ്കട്ടറിക്ക് ല്ഭിച്ച  തീയതി.  

• ല്വതെം െൽകിയ തീയതി.  

• ല്ലാക്കില്ല്ക്ക് റില്ൊർട്ട്  ലചയ്ത തീയതി.  
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• ഡാറ്റാ എൻഗ്ടി െടത്തിയ തീയതി.  

• ഗ്പവൃത്തി അവ ാെിച്ച തീയതി.  

• ല്ലാക്കില്ല്ക്  കംപ്ലീഷ്ൻ റില്ൊർട്ട് െൽകിയ തീയതി. 

• എം.ഐ.എ ിൽ ഗ്പവൃത്തി പൂർത്തികരണം ല്രഖലെടുത്തിയ തീയതി. 

• ല ഗ്കട്ടറി ഒെിട്ടില്ല. 

സൈറ്റ് ഡയെിയിൽ രൂരിെിക്കാത്ത ഭാഗങ്ങൾ  

• ഗ്പവർത്തി സ്ഥല്ലത്ത  ൗകരയങ്ങൾ, ഗ്പവർത്തിക്കുല്വണ്ടി ഉപല്യാരിച്ച 

 ാധെ  ാമഗ്രികളുലട വിവരം ചികിത്സാലചല്വ്  ംബന്ധിച്ച വിവരം 

എന്നിവ ല്രഖലെടുത്തിയിട്ടില്ല  

• ലതാഴിൽ ഉപകരണങ്ങളുലട വാടക  

• പദ്ധതി ലചല്വ്  

• വിജില്ൻ് &ല്മാണിറ്ററിങ് കമ്മിറ്റി റില്ൊർട്ട്   

•  ന്ദർരക കുറിെ്  

• ഗ്പവൃത്തി  ംബന്ധിച്ച ആല്ക്ഷപങ്ങൾ പരാതികൾ െിർല്േരങ്ങൾ 

എന്നിവ 

ഫീൽഡ് രരിക ാധനയിൽ കറണ്ടത്തിയ കാരയങ്ങൾ  

• CIB ല്ബാർഡ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല  

• വളത്തിൊയുള്ള തുക വിെില്യാരിച്ചിട്ടില്ല  

• ലതാഴില്ിടലത്ത  ൗകരയങ്ങൾ പഞ്ചായത്തിൽ െിന്ന് ല്ഭയമായിട്ടില്ല  

• എസ്റ്റില്മറ്റ് ഗ്പകാരമുള്ള എണ്ണം ഗ്പവർത്തി സ്ഥല്ത്തു കലണ്ടത്താൻ 

കഴിഞ്ഞില്ല  

ഫല വൃക്ഷങ്ങൾ  അടക്കമുള്ള മരം വച്ച് രിടിെിക്കലും രരിരാലനവും 

(1614001002/DP/151668) 
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ജില്ല                   : തിരുവെന്തപുരം  

ല്ലാക്ക്                                                                              

: അതിയന്നൂർ  

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്                                                           

: കാഞ്ഞിരംകുളം  

വാർഡ്                                                                               

: ലെടിയകാല്  

വാർഡ് െപർ                                                                   

: 12 

ഗ്പവൃത്തി ആരംഭിച്ച തീയതി                                     :  

06/09/2018 

ഗ്പവൃത്തി അവ ാെിച്ച തീയതി                : 19/10/2018 

എസ്റ്റില്മറ്റ് തുക                                                                 

: 1,00,000/- 

ലചല്വായ തുക                                                                

: 56, 757/- 

ബാക്കി                                                                                 

:43,243/- 

എസ്റ്റില്മറ്റ് ഗ്പകാരമുള്ള ലതാഴിൽ ദിെങ്ങൾ      : 207.17 

മസ്റ്റർ ല്റാൾ ഗ്പകാരമുള്ള ലതാഴിൽ ദിെങ്ങൾ   : 207                                                          

ഗ്പവൃത്തിയുലട ഇല്ൊഴലത്ത അവസ്ഥ                      : 

പൂർത്തിയായി    

രയല്ിൽ ഉൾലെടാത്ത ഗ്പധാെ ല്രഖകൾ 

• എ എം  ി ഗ്പകാരമുള്ള   കവർ ല്പജ് 



 

36 
 

• ലചക്ക് ല്ിസ്റ്റ് ഓഫ് ല്ഡാകയുലമന്് 

• ആക്ഷൻ പ്ലാെർ ല്കാെി 

• വർക്ക് അല്ല്ാല്ക്കരൻ ല്രാറം 

•  FTO 

•          വർക്ക് കംപ്ലീഷ്ൻ  ർട്ടിരിക്കറ്റ് 

• ക റ്റ്  ഡയറി  

• ഗ്തീ ല്സ്റ്റജ് ല്രാല്ട്ടാഗ്രാഫ്  

•          ഗ്രാമ ഭ തീരുമാെത്തിന്ലറ ല്കാെി 

• ജില്യാ ടാഗ്ഡഡ് ല്രാല്ട്ടാ ഗ്രാഫ് 

•           ർല്വ ഡാറ്റ 

ഫയലിൽ കറണ്ടത്തിയ വസ്തുതകൾ  

1) എസ്റ്റികമറ്റ് : 

• കവർ ല്പജ് ഓഫ് എസ്റ്റില്മറ്റ്  ഉൾലപടുത്തിട്ടില്ല  

• എസ്റ്റില്മറ്റ് റില്ൊർട്ട്  ഉൾലെടുത്തിട്ടില്ല   

• ഡീറ്റയിൽഡ് എസ്റ്റില്മറ്റിൽ തലന്ന അൊല്ി ി് ഓഫ് ല്ററ്റ് ല്ീഡ്   

  ആൻഡ് ല്ിഫ്റ്റ് ഗ്രം എ ല്ല്ബർ abstract എന്നിവ 

ഉൾലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. 

• എസ്റ്റില്മറ്റ്-ൽ  അ ിസ്റ്റന്് എഞ്ചിെീയർ, അ ിലഗ്കഡിറ്റഡ്     

    എഞ്ചിെീയർ, ഓവർ ീർ എന്നിവരുലട ഒെ്  ീൽ എന്നിവ     

     ല്രഖലെടുത്തിലയെില്ും ല്ഡറ്റ് ല്രഖലെടുത്തില്ല. 

• ല്ഗ്ഡായിങ് & ഡിക ൻ ഉൾലെടുത്തിട്ടുണ്ട്  

• എസ്റ്റില്മറ്റ് ജെകീയ ഭാഷ്യില്ല്ല.  

• ലതാഴിൽ ദിെങ്ങൾ : 207.17 
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2) ൈാകേതിക അനുമതി  

• ല കയൂർ-ൽ െിന്നും ല്ഭിച്ച അെുമതിയാണ്.  

• അ ിസ്റ്റന്് എഞ്ചിെീയർ, അ ിലഗ്കഡിറ്റഡ് എഞ്ചിെീയർ,       

ഓവർ ീർ എന്നിവരുലട ഒെ്,  ീൽ  എന്നിവ                   

ല്രഖലെടുത്തിലയെില്ും ല്ഡറ്റ് ല്രഖലെടുത്തിട്ടില്ല.  

3) ഭരണാനുമതി  

• ല കയൂർ -ൽ െിന്നും ല്ഭിച്ച ഭരണാെുമതിയാണ്.  

• പഞ്ചായത്ത്  ല ഗ്കട്ടറിയുലട ഒെ്  ീൽ  എന്നിവ               

ല്രഖലെടുത്തിലയെില്ും ല്ഡറ്റ് ല്രഖലെടുത്തിട്ടില്ല. 

4) മസ്റ്റർ കൊൾ  

• ലതാഴിൽ ദിെങ്ങൾ : 207 

• ഹാജർ തിരുത്തിയതായി കാണലെട്ടില്ല  

• കഷ്ജു എന്ന  ലതാഴില്ാളി ഒെ് കൃതയമായി ല്രഖ ലപടുത്തിയിട്ടില്ല  

• ആലക ല്വതെം : 56, 757/- 

രൂരിെിക്കാത്ത ഭാഗങ്ങൾ  

• എം ബുക്ക്  െപർ  

• ല്പജ് െപർ  

• ല്വജ് ലപർ ല്ഡ ( ദിവ  ല്വതെം) 

• എമൗണ്ട് ഡയൂ അക്കൗണ്ടിംഗ്ഡ ടു അറ്റന്റൻ്  

• ടി.  എ  

• ഇപ്ല്ളലമന്് / ഷ്ാർെെിങ് ചാർജ് 

• ല്ടാട്ടൽ കയാഷ്  

6) എം ബുക്ക്   
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• എ.എ് െപർ ല്രഖലപടുത്തില്ല  

• റ്റി.എ് െപർ ല്രഖലെടുത്തില്ല  

• ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്  ല ഗ്കട്ടറി ക ൻ ല്രഖലെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 

7)  കവജ് ലിസ്റ്റ്  

•  ഉൾലെടുത്തിട്ടുണ്ട്  

8)  ടാക്കിംഗ് കഫാം : രൂരിെിക്കാത്ത ഭാഗങ്ങൾ  

• ആക്ഷൻ പ്ലാെിലല് യൂണിക് ഐഡി  

• എ എ് െപർ & തീയതി  

• ടി എ് െപർ & തീയതി  

• എസ്റ്റില്മറ്റ് തുക  

• ലഗ്പാജക്റ്റ്  മീറ്റിംഗ്ഡ െടത്തിയ തീയതി  

• ഗ്പവൃത്തി ആരംഭിച്ച തീയതി  

• എ ഡി എ് മസ്റ്റർ ല്റാളും ബന്ധലെട്ട ല്രഖകളും ഡി ഇ ഒ ക്ക് 

ല്ഭയമാക്കിയ  തീയതി  

• ബിൽ എഴുതി ല ഗ്കട്ടറിക്ക്  മർെിച്ച തീയതി  

• ല്വതെം െൽകിയ തീയതി  

ഫീൽഡ് രരിക ാധനയിൽ കറണ്ടത്തിയ കാരയങ്ങൾ  

• CIB ല്ബാർഡ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല  

• വളത്തിൊയുള്ള തുക വിെില്യാരിച്ചിട്ടില്ല  

• ലതാഴില്ിടലത്ത  ൗകരയങ്ങൾ പഞ്ചായത്തിൽ െിന്ന് ല്ഭയമായിട്ടില്ല  

• എസ്റ്റില്മറ്റ് ഗ്പകാരമുള്ള എണ്ണം ഗ്പവർത്തി സ്ഥല്ത്തു കലണ്ടത്താൻ 

കഴിഞ്ഞില്ല  
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SCBPL റെെുകിട നാമമാത്ത  കർഷകരുറട ഭൂമിയിൽ കകാണ്ടൂർ ബണ്ട് ത്ടഞ്് തട്ട് 

തിരിക്കൽ (1614001002/IF/386773) 

 

ജില്ല                                                                                   

: തിരുവെന്തപുരം 

ല്ലാക്ക്                                                                             

: അതിയന്നൂർ 

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്                                                          : 

കാഞ്ഞിരംകുളം 

വാർഡ്                                                                              

: ലെടിയകാല് 

വാർഡ് െപർ                                                                  

: 12 

ഗ്പവൃത്തി ആരംഭിച്ച തീയതി                      : 

11/03/2019 

ഗ്പവൃത്തി അവ ാെിച്ച തീയതി                : 29/03/2019 

എസ്റ്റില്മറ്റ് തുക                                                               

: 3,00,000/- 

ചില്വായ തുക               : 2,87,203/- 

ബാക്കി                                                                               

:12,797/- 

എസ്റ്റില്മറ്റ് ഗ്പകാരമുള്ള ലതാഴിൽ ദിെങ്ങൾ           :1060                                                         

മസ്റ്റർ ല്റാൾ ഗ്പകാരമുള്ള ലതാഴിൽ ദിെങ്ങൾ       :1045                                                                  

ഗ്പവൃത്തിയുലട ഇല്ൊഴലത്ത അവസ്ഥ                    :പൂർത്തിയായി  
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ഫയലിൽ ഉൾറെടാത്ത ത്രധാന കരഖകൾ 

• എ എം  ി ഗ്പകാരമുള്ള   കവർ ല്പജ് 

• ലചക്ക് ല്ിസ്റ്റ്  ഓഫ് ല്ഡാകയുലമന്് 

• ആക്ഷൻ പ്ലാെർ ല്കാെി 

• ഡിമാൻഡ്  ല്രഖ  

• വർക്ക് അല്ല്ാല്ക്കരൻ ല്രാറം 

•          വർക്ക് കംപ്ലീഷ്ൻ  ർട്ടിരിക്കറ്റ് 

• ഗ്തീ ല്സ്റ്റജ് ല്രാല്ട്ടാഗ്രാഫ്  

•          ഗ്രാമ ഭ തീരുമാെത്തിന്ലറ ല്കാെി 

•  ജില്യാ ടാഗ്ഡഡ് ല്രാല്ട്ടാ ഗ്രാഫ് 

•     ർല്വ ഡാറ്റ 

ഫയലിൽ കറണ്ടത്തിയ വസ്തുതകൾ  

1) എസ്റ്റില്മറ്റ്  

• കവർ ല്പജ് ഓഫ് എസ്റ്റില്മറ്റ് ഉൾലപടുത്തിട്ടില്ല  

• എസ്റ്റില്മറ്റ് റില്ൊർട്ട്  ഉൾലെടുത്തിട്ടുണ്ട്  

• ഡീറ്റയിൽഡ് എസ്റ്റില്മറ്റിൽ തലന്ന അൊല്ി ി് ഓഫ് ല്ററ്റ് ല്ീഡ് ആൻഡ് 

 ല്ിഫ്റ്റ് ഗ്രം എ ല്ല്ബർ abstract എന്നിവ ഉൾലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. 

• എസ്റ്റില്മറ്റ്-ൽ  അ ിസ്റ്റന്് എഞ്ചിെീയർ, അ ിലഗ്കഡിറ്റഡ് എഞ്ചിെീയർ, 

 ഓവർ ീയർ എന്നിവരുലട ഒെ്  ീൽ എന്നിവ ല്രഖലെടുത്തിലയെില്ും 

 ല്ഡറ്റ് ല്രഖലെടുത്തില്ല. 

• ല്ഗ്ഡായിങ് & ഡിക ൻ ഉൾലെടുത്തിട്ടില്ല  

• എസ്റ്റില്മറ്റ് ജെകീയ ഭാഷ്യില്ല്ല.  
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• ലതാഴിൽ ദിെങ്ങൾ : 1060 

2) ൈാകേതിക അനുമതി  

• ല കയൂർ-ൽ െിന്നും ല്ഭിച്ച അെുമതിയാണ്.  

•  അ ിസ്റ്റന്് എഞ്ചിെീയർ, അലഗ്കഡിറ്റഡ് എഞ്ചിെീയർ, ഓവർ ീർ 

 എന്നിവരുലട ഒെ്, ക ൻ എന്നിവ ല്രഖലെടുത്തിലയെില്ും ല്ഡറ്റ് 

 ല്രഖലെടുത്തിട്ടില്ല.  

3) ഭരണാനുമതി  

• ല കയൂർ -ൽ െിന്നും ല്ഭിച്ച ഭരണാെുമതിയാണ്.  

• പഞ്ചായത്ത്  ല ഗ്കട്ടറിയുലട ഒെ്,  ീൽ  എന്നിവ  ല്രഖലെടുത്തിട്ടില്ല. 

4) മസ്റ്റർ കൊൾ  

• ലതാഴിൽ ദിെങ്ങൾ : 1045 

• ഹാജർ തിരുത്തിയതായി കാണലെട്ടിട്ടുണ്ട്  

• എല്ലാ ലതാഴില്ാളികളും ഒെ് കൃതയമായി ല്രഖ ലപടുത്തിട്ടുണ്ട്. 

• ആലക ല്വതെം : 28,7203/ 

രൂരിെിക്കാത്ത ഭാഗങ്ങൾ  

• എം ബുക്ക്  െപർ  

• ല്പജ് െപർ  

• ല്വജ് ലപർ ല്ഡ ( ദിവ  ല്വതെം) 

• എമൗണ്ട് ഡയൂ അക്കൗണ്ടിംഗ്ഡ ടു അറ്റന്റൻ്  

• ടി.  എ  

• ഇപ്ല്ളലമന്് / ഷ്ാർെെിങ് ചാർജ് 

6) എം ബുക്ക്   

• എ.എ് െപർ ല്രഖലപടുത്തിയിട്ടില്ല  
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• റ്റി.എ് െപർ ല്രഖലെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്  

• ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്  ല ഗ്കട്ടറി ക ൻ ല്രഖലെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്  

7)  കവജ് ലിസ്റ്റ്  

മസ്റ്റർ ല്റാൾ ഗ്പകാരമുള്ള ല്വജ് ല്ിസ്റ്റ് രയല്ിൽ  ൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്  

7) FTO 

• രയല്ിൽ  ഉൾലെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 

8)  ടാക്കിംഗ് കഫാം : രൂരിെിക്കാത്ത ഭാഗങ്ങൾ  

• ആക്ഷൻ പ്ലാെിലല് യൂണിക് ഐഡി  

• എ എ് െപർ & തീയതി  

• ടി എ്  െപർ & തീയതി  

• എസ്റ്റില്മറ്റ് തുക  

• ലഗ്പാജക്റ്റ്  മീറ്റിംഗ്ഡ െടത്തിയ  തീയതി  

• ഗ്പവൃത്തി ആരംഭിച്ച തീയതി  

• ഗ്പവർത്തി അവ ാെിച്ച തീയതി 

• ലചക്ക് ലമഷ്ർലമൻ് െടത്തി എം ബുക്കും മറ്റ് ല്രഖകളും ബന്ധലെട്ട 

 ല ഗ്കട്ടറിക്ക് ല്ഭിച്ച തീയതി  

• ല്വതെം െൽകിയ തീയതി  

• ല്ലാക്കില്ല്ക്ക് കംപ്ലീഷ്ൻ റില്ൊർട്ട്  െൽകിയ തീയതി  

• എം ഐ എ ിൽ ഗ്പവൃത്തി പൂർത്തീകരണം ല്രഖലെടുത്തിയ തീയതി.  

9) സൈറ്റ് ഡയെി  

• ലചക്ക് ല്ിസ്റ്റ് കൃതയമായി  പൂരിെിച്ചിട്ടുണ്ട്  

• ലഗ്പാജക്റ്റ് മീറ്റിംരിൽ 85 അംരങ്ങൾ പലെടുത്തതായി 

 ല്രഖലെത്തിയിരിക്കുന്നു. 
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കവർ കരജിൽ രൂരിെിക്കാത്ത ഭാഗങ്ങൾ  

• ഏതിെം ഗ്പവൃത്തി  

• എ എ് െപർ & തീയതി  

• ടി എ് െപർ & തീയതി 

            പൂരിെിക്കാത്ത ഭാരങ്ങൾ  

• ഗ്പവൃത്തി സ്ഥല്ലത്ത  ൗകരയങ്ങൾ  

• ഗ്പവൃത്തിക്കുല്വണ്ടി ഉപല്യാരിച്ച  ാധെ ാമഗ്രികളുലട വിവരം  

• ചികിത്സാ ലചല്വ്  

• പദ്ധതി ലചല്വ് 

• ഗ്പവൃത്തി  ംബന്ധിച്ച ആല്ക്ഷപങ്ങൾ, പരാതികൾ, െിർല്േരങ്ങൾ  

ഫീൽഡ് രരിക ാധനയിൽ കറണ്ടത്തിയ കാരയങ്ങൾ.  

• CIB ല്ബാർഡ് കാണാൻ  ാധിച്ചില്ല  

• വർക്ക് െടന്ന സ്ഥല്ങ്ങൾ കാടു പിടിച്ച െില്യില്ായിരുന്നതിൽ 

അളവുകൾ പരില്രാധിക്കാൻ  ാധിച്ചില്ല  

• പുതിയ ലതാഴിൽ കാർഡ് ലതാഴില്ാളികൾക്ക്  ല്ഭയമായിട്ടുണ്  

• ഓഡിറ്റ് െടന്ന ഗ്പവർത്തികളിൽ ചികിത്സ  ഹായം ആവരയമായി 

വന്നിട്ടില്ല  

• ലതാഴില്ിടലത്ത  ൗകരയങ്ങൾ പഞ്ചായത്തിൽ െിന്നു ല്ഭയമാകാറില്ല  

   SC BPL റെെുകിട നാമമാത്ത കർഷകരുറട ഭൂമിയിൽ റകാണ്ടൂർ ബണ്ട് ത്ടഞ്് 

തിരിക്കൽ (മൂന്നാം ഘട്ടം)                                                                

വർക്ക്  െപർ                                : 

1614001002/IF/386842 
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ജില്ല                                                               

: തിരുവെന്തപുരം  

ല്ലാക്ക്                                                       

: അതിയന്നൂർ  

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്                                                        : 

കാഞ്ഞിരംകുളം   

വാർഡ്                                                                           

: ലെടിയകാല്  

വാർഡ് െപർ                                                               

: 12 

ഗ്പവൃത്തി ആരംഭിച്ച തീയതി                                :  

11/01/2019 

ഗ്പവൃത്തി അവ ാെിച്ച തീയതി                      :  12/02/2019 

എസ്റ്റില്മറ്റ് തുക                                                

       : 3,00,000/- 

ആലക ല്വതെം            : 2,91,011/- 

ബാക്കി                                                                           

:8,989/- 

എസ്റ്റില്മറ്റ് ഗ്പകാരമുള്ള ലതാഴിൽ  ദിെങ്ങൾ      :1064 

മസ്റ്റർ ല്റാൾ ഗ്പകാരമുള്ള ലതാഴൽ   ദിെങ്ങൾ   :1062 

ഗ്പവൃത്തിയുലട ഇല്ൊഴലത്ത  അവസ്ഥ               : പൂർത്തിയാക്കി      

ഫയലിൽ ഉൾറെടാത്ത ത്രധാന കരഖകൾ 

• 1) എ എം  ി ഗ്പകാരമുള്ള   കവർ ല്പജ് 

• 2) ലചക്ക് ല്ിസ്റ്റ് ഓഫ് ല്ഡാകയുലമന്് 
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• 3) ആക്ഷൻ പ്ലാെർ ല്കാെി 

• 4) എസ്റ്റില്മറ്റിൽ കവർ ല്പജ് ഇല്ല, എസ്റ്റില്മറ്റ് /ലഗ്പാജക്റ്റ്  റില്ൊർട്ട്   

ഇല്ല,             ജാെകിയഭാഷ് അല്ല.  

• 5) ഡിമാൻഡ് ല്രഖ 

• 6) വർക്ക് അല്ല്ാല്ക്കരൻ ല്രാറം 

• 7) വർക്ക് കംപ്ലീഷ്ൻ  ർട്ടിരിക്കറ്റ് 

• 8) ഗ്രാമ ഭ തീരുമാെത്തിന്ലറ ല്കാെി 

• 9) ജില്യാ ടാഗ്ഡഡ് ല്രാല്ട്ടാ ഗ്രാഫ് 

• 10) ഗ്തീ ല്സ്റ്റജ് ല്രാല്ട്ടാഗ്രാഫ്  

• 11)  ർല്വ ഡാറ്റ 

ഫയൽ രരിക ാധനയിൽ കറണ്ടത്തിയ വസ്തുതകൾ  

1) മസ്റ്റർ കൊൾ  

• മാസ്റ്റർ ല്റാൾ ഗ്പകാരം ആലക ലതാഴിൽ ദിെങ്ങളുലട എണ്ണം:1062 

• ആലക ല്വതെം : 2,91,011/- 

  രൂരിെിക്കാത്ത ഭാഗങ്ങൾ  

• എം ബുക്ക്  ല്ഡറ്റ്  

• ല്പജ് െപർ  

• ല്വജ് ലപർ ല്ഡ ( ദിവ  ല്വതെം) 

• എമൗണ്ട് ഡയൂ അക്കൗണ്ടിംഗ്ഡ ടു അറ്റന്റൻ്  

• ടി.  എ  

• ഇപ്ല്ളലമന്് / ഷ്ാർെെിങ് ചാർജ്  

 

മസ്റ്റർ കൊളിൽ ഹാജർ തിരുത്തൽ  
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മസ്റ്റര് വറാള് 

നപര് 

ലതാഴില് കാര്ഡ് 

നപര് 

വപര് തിരുത്തല് 

നെത്തിയ വഡെ് 

20914 KL14001002012/39 ഉഷ 24/03/2019 

20914 KL14001002012/50 വസന്ത് 20/03/2019 

20900 KL14001002012/29 കുമാരി 11/03/2019 

 

മാസ്റ്റർ കൊളിൽ  ഒെിടാത്തവർ 

മസ്റ്റര് ദറാള് നമ്പര് തതാഴില് കാര്് നമ്പര് ദപര്പ് 

21903 KL001002012/51 രീത 

20909 KL001002012/189 ലമര്െിന് 

 2) എം book: 

• എം ബുക്കിൽ പഞ്ചായത്ത്  ല ഗ്കട്ടറി ഒെ് ല്രഖലെടുത്തിയിട്ടുലണ്ടെില്ും 

എ എ്  െപർ,  റ്റി എ്  െപർ എന്നിവ ല്രഖലെടുത്തിയിട്ടില്ല.  

      3) FTO 

• ഒരു  FTO മാഗ്തമാണ്  ഉൾലെടുത്തിയിട്ടുളളത് 

 4) മസ്റ്റർ കൊൾ ടാക്കിംഗ് കഫാെം രൂരിെിക്കാത്ത ഭാഗങ്ങൾ  

• ആക്ഷൻ പ്ലാെിലല് യൂണിക് ഐ ഡി  

• എ. എ് െപർ & തീയതി  

• ടി. എ്  െപർ & തീയതി  

•  എസ്റ്റില്മറ്റ് തുക  

• ലഗ്പാജക്റ്റ്  മീറ്റിംഗ്ഡ െടത്തിയ  തീയതി  

• ഗ്പവൃത്തി ആരംഭിച്ച തീയതി  

• ഏതിെം ഗ്പവൃത്തി  
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• എ. ഡി. എ്  മാസ്റ്റർ ല്റാളും ബന്ധലെട്ട ല്രഖകളും ഡി. ഇ. ഒ  ക്ക് 

 ല്ഭയമാക്കിയ തീയതി.  

• ലചക്ക് ലമഷ്ർലമൻ് െടത്തി എം ബുക്കും മറ്റ് ല്രഖകളും ബന്ധലെട്ട 

 ല ഗ്കട്ടറിക്ക് ല്ഭിച്ച  തീയതി.  

• ല്വതെം െൽകിയ തീയതി.  

• ല്ലാക്കില്ല്ക്ക് റില്ൊർട്ട്  ലചയ്ത തീയതി.  

• ഡാറ്റാ എൻഗ്ടി െടത്തിയ തീയതി.  

• ഗ്പവൃത്തി അവ ാെിച്ച തീയതി.  

• ല്ലാക്കില്ല്ക് കംപ്ലീഷ്ൻ റില്ൊർട്ട് െൽകിയ തീയതി. 

• എം.ഐ.എ ിൽ ഗ്പവൃത്തി പൂർത്തികരണം ല്രഖലെടുത്തിയ തീയതി. 

• ല ഗ്കട്ടറി ഒെിട്ടില്ല. 

  5)സൈറ്റ് ഡയെി 

• ഗ്പവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി ഇല്ല  

• ലഗ്പാജക്റ്റ്  മീറ്റിംരിൽ 85ലതാഴില്ാളികൾ പലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. 

•  ക റ്റ് ഡയറിയിൽ പൂരിെിക്കാത്ത ഭാരങ്ങൾ  

• ഗ്പവൃത്തി സ്ഥല്ലത്ത  ൗകരയങ്ങൾ 

• ഗ്പവൃത്തിക്കുല്വണ്ടി ഉപല്യാരിച്ച  ാധെ ാമഗ്രികൾ  

• ചികിത്സാ ലചല്വ്  

• ലതാഴില്ുപകരണങ്ങളുലട വാടക  

• ലതാഴില്ാളികളുലട  ാക്ഷയ പഗ്തം  

• പദ്ധതി ലചല്വ്  

• വിജില്ൻ് & ല്മാണിറ്ററിങ് റില്ൊർട്ട്   

•  ന്ദർരക കുറിെ്  
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• ഗ്പവൃത്തി  ംബന്ധിച്ച ആല്ക്ഷപങ്ങൾ പരാതികൾ െിർല്േരങ്ങൾ.  

ഫീൽഡ് റവരിഫികക്കഷൻ  

ല്ില്ലി പുഷ്പം,  വീറ്റി ല്ജാൺ, ഷ്ിബു കടറ്റ്,  ല്ന്താഷ് കുമാർ, െില്ക്കാള്, 

ല്ജക്കബ്, രാന്തകുമാരി, ല്മരി  ല്രാജം, െിതിൻ  ല്രാഭെ എന്നിവരുലട 

ഉടമസ്ഥതയില്ുള്ള ഗ്പവൃത്തി സ്ഥല്ത്തുല്പായി.  

അവിലട കണ്ടത്  

•  ിറ്റി ൺ ഇൻല്രാർല്മഷ്ൻ ല്ബാർഡ് ഗ്പവൃത്തി ്ഥല്ത്ത് കണ്ടില്ല.  

• വഴി െിറലയ കാടും മുള്ളുമായതിൊൽ എസ്റ്റില്മറ്റ് ഗ്പകാരമുള്ള 

 അളവുകൾ ഗ്പവൃത്തി ്ഥല്ത്ത് കാണാൻ  ാധിച്ചില്ല.  

• ചികിൽ   ഹായങ്ങൾ ല്ഭിക്കുന്നില്ല.  

ൈമൂഹത്തിൽ അവ ത അനുഭവിക്കുന്ന വിഭാഗങ്ങൾക്ക് തരിശ് ഭൂമിറയ 

കൃഷികയാഗയമാക്കൽ              

                                                   

വർക്ക്  െപർ                                                              : 

1614001002/LD/248631 

ജില്ല                                                                               

: തിരുവെന്തപുരം  

ല്ലാക്ക്                                                                         

: അതിയന്നൂർ  

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്                                                       : 

കാഞ്ഞിരംകുളം  

വാർഡ്                                                                          

: ലെടിയകാല്  

വാർഡ് െപർ                                                              : 

12 
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ഗ്പവൃത്തി ആരംഭിച്ച തീയതി                                :  

11/01/2019 

ഗ്പവൃത്തി അവ ാെിച്ച തീയതി                          :  12/02/2019 

എസ്റ്റില്മറ്റ് തുക                                                           : 

200000/- 

ആലക ല്വതെം           : 1,88,453/- 

ബാക്കി                                                                           

: 11,547/- 

എസ്റ്റില്മറ്റ് ഗ്പകാരമുള്ള ലതാഴിൽ ദിെങ്ങൾ      : 686 

മസ്റ്റർ ല്റാൾ ഗ്പകാരമുള്ള ലതാഴിൽ ദിെങ്ങൾ  : 686 

ഗ്പവൃത്തിയുലട ഇല്ൊഴലത്ത  അവസ്ഥ              : പൂർത്തിയാക്കി      

ഫയലിൽ ഉൾറെടാത്ത ത്രധാന കരഖകൾ 

• 1) എ എം  ി ഗ്പകാരമുള്ള   കവർ ല്പജ് 

• 2) ലചക്ക് ല്ിസ്റ്റ്  ഓഫ് ല്ഡാകയുലമന്് 

• 3) ആക്ഷൻ പ്ലാെർ ല്കാെി 

• 4)എസ്റ്റില്മറ്റിൽ കവർ ല്പജ് ഇല്ല, എസ്റ്റില്മറ്റ് /ലഗ്പാജക്റ്റ്  റില്ൊർട്ട്   

ഇല്ല, ജാെകിയഭാഷ് അല്ല.  

• 5)ഡിമാൻഡ് ല്രഖ 

• 6)വർക്ക് അല്ല്ാല്ക്കരൻ ല്രാറം 

• 7) വർക്ക് കംപ്ലീഷ്ൻ  ർട്ടിരിക്കറ്റ് 

• 8)ക റ്റ് ഡയറി  

• 9) ഗ്രാമ ഭ തീരുമാെത്തിന്ലറ ല്കാെി 

• 10) ജില്യാ ടാഗ്ഡഡ് ല്രാല്ട്ടാ ഗ്രാഫ് 
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• 11)ഗ്തീ ല്സ്റ്റജ് ല്രാല്ട്ടാഗ്രാഫ്  

• 11)  ർല്വ ഡാറ്റ 

ഫയൽ രരിക ാധനയിൽ കറണ്ടത്തിയ വസ്തുതകൾ :   

1) മസ്റ്റർ ല്റാൾ  

• മാസ്റ്റർ ല്റാൾ ഗ്പകാരം ആലക ലതാഴിൽ ദിെങ്ങളുലട എണ്ണം:686 

• ആലക ല്വതെം : 188453/- 

   രൂരിെിക്കാത്ത ഭാഗങ്ങൾ  

• എം ബുക്ക്  ല്ഡറ്റ്  

• ല്പജ് െപർ  

• ല്വജ് ലപർ ല്ഡ ( ദിവ  ല്വതെം) 

• എമൗണ്ട് ഡയൂ  അക്കൗണ്ടിംഗ്ഡ ടു അറ്റന്റൻ്  

• ടി.  എ   

മാസ്റ്റർ കൊളിൽ ഹാജർ തിരുത്തൽ  

മസ്റ്റര് ദറാള് നമ്പര് 

 ര് 

തതാഴില് കാര്് 

നമ്പര് 

ദപര്പ് തിരുത്ിയ 

ദഡറ്റ്  

17160 KL001002012/129 വരാപി 05/03/2019 

17161 KL001002012/156 രീത 05/03/2019 

17161 KL001002012/185 രാധ 05/02/2019 

17161 KL001002012/183 കൃഷ്ണകുമാരി 05/02/2019 

17162 KL001002012/220 സൌമയ 05/02/2019 

 

   2)എം book: 
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• എം ബുക്കിൽ പഞ്ചായത്ത്  ല ഗ്കട്ടറി ഒെ് ല്രഖലെടുത്തിയിട്ടുലണ്ടെില്ും 

എ എ്  െപർ,  റ്റി എ്  െപർ എന്നിവ ല്രഖലെടുത്തിയിട്ടില്ല.  

      3) FTO 

• ഒരു  FTO മാഗ്തമാണ്  ഉൾലെടുത്തിയിട്ടുളളത് 

 4)മസ്റ്റർ കൊൾ ടാക്കിംഗ് കഫാെം രൂരിെിക്കാത്ത ഭാഗങ്ങൾ  

• ആക്ഷൻ പ്ലാെിലല് യൂണിക് ഐ ഡി  

• എ. എ് െപർ & തീയതി  

• ടി. എ്  െപർ & തീയതി  

•  എസ്റ്റില്മറ്റ് തുക  

• ലഗ്പാജക്റ്റ്   മീറ്റിംഗ്ഡ െടത്തിയ  തീയതി  

• ഗ്പവൃത്തി  ആരംഭിച്ച തീയതി  

• ഏതിെം ഗ്പവൃത്തി  

• എ. ഡി. എ്  മാസ്റ്റർ ല്റാളും ബന്ധലെട്ട ല്രഖകളും ഡി. ഇ. ഒ  ക്ക് 

ല്ഭയമാക്കിയ തീയതി.  

• ലചക്ക് ലമഷ്ർലമൻ്  െടത്തി എം ബുക്കും മറ്റ് ല്രഖകളും  ബന്ധലെട്ട 

ല ഗ്കട്ടറിക്ക് ല്ഭിച്ച  തീയതി.  

• ല്വതെം െൽകിയ തീയതി.  

• ല്ലാക്കില്ല്ക്ക് റില്ൊർട്ട്  ലചയ്ത തീയതി.  

• ഡാറ്റാ എൻഗ്ടി െടത്തിയ തീയതി.  

• ഗ്പവൃത്തി അവ ാെിച്ച തീയതി.  

• ല്ലാക്കില്ല്ക്  കംപ്ലീഷ്ൻ റില്ൊർട്ട് െൽകിയ തീയതി. 

• എം.ഐ.എ ിൽ ഗ്പവൃത്തി പൂർത്തികരണം ല്രഖലെടുത്തിയ തീയതി. 

• ല ഗ്കട്ടറി ഒെിട്ടില്ല. 
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   5)സൈറ്റ് ഡയെി 

       ഇല്ല 

ഫീൽഡ് റവരിഫികക്കഷൻ  

• ഈ ഗ്പവൃത്തി ആ്തി  ൃഷ്ട്ടിക്കുന്ന ഗ്പവൃത്തിയായി രീൽഡ് 

പരില്രാധെയിൽ കലണ്ടത്താൊയില്ല. 

• CIB ല്ബാർഡ് കാണാൻ  ാധിച്ചില്ല  

• വർക്ക് െടന്ന സ്ഥല്ങ്ങൾ കാടു പിടിച്ച െില്യില്ായിരുന്നതിൽ 

അളവുകൾ പരില്രാധിക്കാൻ  ാധിച്ചില്ല  

• പുതിയ ലതാഴിൽ കാർഡ് ലതാഴില്ാളികൾക്ക്  ല്ഭയമായിട്ടുണ്  

• ഓഡിറ്റ് െടന്ന ഗ്പവർത്തികളിൽ ചികിത്സ  ഹായം ആവരയമായി 

വന്നിട്ടില്ല  

• ലതാഴില്ിടലത്ത  ൗകരയങ്ങൾ പഞ്ചായത്തിൽ െിന്നു ല്ഭയമാകാറില്ല  

 

 

കകത്ര ൈംസ്ഥാന  ഭവന രദ്ധതിയിൽ അവിദഗ്ധ റതാഴിലാളികളുറട 

രോളിത്തം(ത്രിയ, ൈുകരഷ്) 1614001002/IF/338772 

 

ല്ലാക്ക്                                                                  : 

അതിയന്നൂർ       

 പഞ്ചായത്ത്                                                         : 

കാഞ്ഞിരംകുളം  

 വാർഡ്                                                                 : 

ലെടിയകാല് (12) 

ഗ്പവൃത്തി ആരംഭിച്ച തിയതി                       : 27/12/2018 
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ഗ്പവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ച തിയതി              : 15/07/2019 

ആലക ലതാഴിൽ ദിെങ്ങൾ                             : 90 

എസ്റ്റില്മറ്റ് തുക                                                   : 

24,390/- 

ചില്വായ തുക                                                    : 

24,390/- 

ബാല്ൻ്                                                              : 

0/- 

ഫയലിൽ ഉൾറെടാത്ത ത്രധാന കരഖകൾ 

• 1) എ എം  ി ഗ്പകാരമുള്ള   കവർ ല്പജ് 

• 2) ലചക്ക് ല്ിസ്റ്റ്  ഓഫ് ല്ഡാകയുലമന്് 

• 3) ആക്ഷൻ പ്ലാെർ ല്കാെി 

• 4)എസ്റ്റില്മറ്റിന്ലറ കവർ ല്പജ്  

• 5)ജെകീയ ഭാഷ്യില്ുള്ള എസ്റ്റില്മറ്റ്  

• 6)ഡിമാൻഡ് ല്രഖ 

• 7)വർക്ക് അല്ല്ാല്ക്കരൻ ല്രാറം 

• 8) വർക്ക് കംപ്ലീഷ്ൻ  ർട്ടിരിക്കറ്റ് 

• 9) ഗ്രാമ ഭ തീരുമാെത്തിന്ലറ ല്കാെി 

• 10) ജില്യാ ടാഗ്ഡഡ് ല്രാല്ട്ടാ ഗ്രാഫ് 

• 11)  ർല്വ ഡാറ്റ 

• 12)FTO 

ഫയൽ രരിക ാധനയിൽ കറണ്ടത്തിയ കാരയങ്ങൾ  
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• എസ്റ്റില്മറ്റിൽ  ാല്െതിക വിദഗ്ഡദ്ധരുലട ഒെില്ൊലടാെം ഒെ് 

ല്രഖലെടുത്തിയ തിയതി ല്രഖലെടുല്ത്തണ്ടതാണ്.  

•  ാല്െതിക അെുമതി, ഭരണ അെുമതി എന്നിവയില്ും ബന്ധലപട്ട 

ഉല്ദയാരസ്ഥർ ഒെില്ൊടും  ീല്ില്ൊടുലമാെം തിയതി 

ല്രഖലെലെടുല്ത്തണ്ടതാണ്  

• മസ്റ്റർ കൊളിൽ രൂരിെിക്കാത്ത ഭാഗങ്ങൾ 

                  എം ബുക്ക്  ല്ഡറ്റ്  

                    ല്പജ് െപർ  

                    ല്വജ് ലപർ ല്ഡ ( ദിവ  ല്വതെം) 

                   എമൗണ്ട് ഡയൂ  അക്കൗണ്ടിംഗ്ഡ ടു അറ്റന്റൻ്  

                   ടി.  എ  

                   ഇപ്ല്ളലമന്് / ഷ്ാർെെിങ് ചാർജ്  

• ടാക്കിങ് കഫാെത്തിൽ രൂരിെിക്കാത്ത കാരയങ്ങൾ  

                    1. ആക്ഷൻ പ്ലാെിലല് യൂണിറ്റ് id  

                    2. AS െപർ  

                    3. TS െപർ  

                    4. ഗ്പവൃത്തി ആരംഭിച്ച തിയതി  

                    5 .ലചക്ക് ലമഷ്ര്ലമന്് െടത്തി ബന്ധലെട്ട 

ല്രഖകളും           എം ബുക്കും ല ലഗ്കട്ടറിക് ല്ഭിച്ച തിയതി . 

                    6. ബില്ല് എഴുതി ല ലഗ്കട്ടറിക്  മർെിക്കലെട്ട  

          തിയതി  

                    7 .ല്വതെം െൽകിയ തിയതി  

                    8. ഗ്പവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ച തിയതി  
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                    9. ല്ലാക്കില്ല്ക് കംപ്ലീഷ്ൻ  ർട്ടിരിക്കറ്റ് െൽകിയ 

               തിയതി  

                   10. MIS ൽ ഗ്പവൃത്തി പൂർത്തീകരണം െൽകിയ  

          തിയതി  

• ക റ്റ് ഡയറിയിൽ പൂരിെിക്കാത്ത ഭാരങ്ങൾ  

• എ. എ്. െപർ തീയതി  

• റ്റി. എ്. െപർ തിയതി  

• വാർഡ് /െീർത്തടം  

• ഗ്പവർത്തി ആരംഭിച്ച തിയതി  

• ഗ്പവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ച തിയതി  

• ചുമതല്ലെട്ട എ. ഡി. എ്  വാളണ്ടിയറുലട ല്പര്  

• ലചക് ല്ിസ്റ്റ് കൃതയമായും പൂരിെിച്ചിട്ടില്ല  

• ലഗ്പാജക്റ്റ്  മീറ്റിംരിൽ പലെടുത്ത രണ്ടു     

 വയക്തികളുലട ല്പലരഴുതിയിട്ടുണ്ട്. മലറ്റാന്നും    

 ല്രഖലെടുത്തിയിട്ടില്ല  

• ഗ്പവർത്തി സ്ഥല്ലത്ത  ൗകരയങ്ങൾ,     

 ഗ്പവർത്തിക്കുല്വണ്ടി ഉപല്യാരിച്ച  ാധെ     

  ാമഗ്രികളുലട വിവരം ചികിത്സാലചല്വ്     

  ംബന്ധിച്ച വിവരം എന്നിവ       

 ല്രഖലെടുത്തിയിട്ടില്ല  

• ലതാഴിൽ ഉപകരണങ്ങളുലട വാടക  

• ലതാഴില്ാളികളുലട  ാക്ഷയപഗ്തം  

• പദ്ധതി ലചല്വ്  

• വിജില്ൻ് &ല്മാണിറ്ററിങ് കമ്മിറ്റി റില്ൊർട്ട്   
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•  ന്ദർരക കുറിെ്  

• ഗ്പവൃത്തി  ംബന്ധിച്ച ആല്ക്ഷപങ്ങൾ       

 പരാതികൾ െിർല്േരങ്ങൾ എന്നിവ  

 

കകത്ര ൈംസ്ഥാന  ഭവന രദ്ധതിയിൽ അവിദഗ്ധ റതാഴിലാളികളുറട 

രോളിത്തം(ത്രൈീത, വൈന്തൻ) 1614001002/IF/387201 

ജില്ല                                                                : 

തിരുവെന്തപുരം  

ല്ലാക്ക്                                                          : 

അതിയന്നൂർ  

പഞ്ചായത്ത്                                                 : 

കാഞ്ഞിരംകുളം 

വാർഡ്                                                           : 

ലെടിയകാല് (12)  

ഗ്പവൃത്തി ആരംഭിച്ച തീയതി                : 23/01/2019 

ഗ്പവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കിയ തീയതി  : ദ്പവൃത്തി തുെരുന്നു 

എസ്റ്റില്മറ്റ് തുക                                            : 

24390/- 

 ലെെവായ തുക                                      : 21, 138/- 

 

ഫയലിൽ ഉൾറെടാത്ത ത്രധാന കരഖകൾ 

• 1) എ എം  ി ഗ്പകാരമുള്ള   കവർ ല്പജ് 

• 2) ലചക്ക് ല്ിസ്റ്റ്  ഓഫ് ല്ഡാകയുലമന്് 

• 3) ആക്ഷൻ പ്ലാെർ ല്കാെി 
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• 4)എസ്റ്റില്മറ്റ് കവർ ല്പജ്, എസ്റ്റില്മറ്റ് ജെകിയഭാഷ് അല്ല.  

• 5)ഡിമാൻഡ് ല്രഖ 

• 6)വർക്ക് അല്ല്ാല്ക്കരൻ ല്രാറം 

• 7) വർക്ക് കംപ്ലീഷ്ൻ  ർട്ടിരിക്കറ്റ് 

• 8) ഗ്രാമ ഭ തീരുമാെത്തിന്ലറ ല്കാെി 

• 9) ജില്യാ ടാഗ്ഡഡ് ല്രാല്ട്ടാ ഗ്രാഫ് 

• 10)  ർല്വ ഡാറ്റ 

മസ്റ്റർ കൊളിൽ രൂരിെിക്കാത്ത ഭാഗങ്ങൾ  

• എം ബുക്ക്  ല്ഡറ്റ്  

• ല്പജ് െപർ  

• എമൗണ്ട് ഡയൂ  അക്കൗണ്ടിംഗ്ഡ ടു അറ്റന്റൻ്  

• ടി.  എ  

മസ്റ്റർ കൊൾ ടാക്കിംഗ് കഫാെം രൂരിെിക്കാത്ത ഭാഗങ്ങൾ  

• ആക്ഷൻ പ്ലാെിലല് യൂണിക് ഐ ഡി  

• എ. എ് െപർ & തീയതി  

• ടി. എ്  െപർ & തീയതി  

•  എസ്റ്റില്മറ്റ് തുക  

• ലഗ്പാജക്റ്റ്   മീറ്റിംഗ്ഡ െടത്തിയ  തീയതി  

• ഗ്പവൃത്തി  ആരംഭിച്ച തീയതി  

• ഏതിെം ഗ്പവൃത്തി  

• എ. ഡി. എ്  മാസ്റ്റർ ല്റാളും ബന്ധലെട്ട ല്രഖകളും ഡി. ഇ. ഒ  ക്ക് 

ല്ഭയമാക്കിയ തീയതി.  
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• ലചക്ക് ലമഷ്ർലമൻ്  െടത്തി എം ബുക്കും മറ്റ് ല്രഖകളും  ബന്ധലെട്ട 

ല ഗ്കട്ടറിക്ക് ല്ഭിച്ച  തീയതി.  

• ല്വതെം െൽകിയ തീയതി.  

• ല്ലാക്കില്ല്ക്ക് റില്ൊർട്ട്  ലചയ്ത തീയതി.  

• ഡാറ്റാ എൻഗ്ടി െടത്തിയ തീയതി.  

• ഗ്പവൃത്തി അവ ാെിച്ച തീയതി.  

• ല്ലാക്കില്ല്ക്  കംപ്ലീഷ്ൻ റില്ൊർട്ട് െൽകിയ തീയതി. 

• എം.ഐ.എ ിൽ ഗ്പവൃത്തി പൂർത്തികരണം ല്രഖലെടുത്തിയ തീയതി. 

• ല ഗ്കട്ടറി ഒെിട്ടില്ല. 

ക റ്റ് ഡയറിയിൽ പൂരിെിക്കാത്ത ഭാരങ്ങൾ  

• ഏതിെം ഗ്പവൃത്തി 

• എ. എ്. െപർ തീയതി  

• റ്റി. എ്. െപർ തിയതി  

• വാർഡ് /െീർത്തടം  

• ഗ്പവർത്തി ആരംഭിച്ച തിയതി  

• ഗ്പവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ച തിയതി  

• ചുമതല്ലെട്ട എ. ഡി. എ്  വാളണ്ടിയറുലട ല്പര്  

• ലചക് ല്ിസ്റ്റ് കൃതയമായും പൂരിെിച്ചിട്ടില്ല  

• ലഗ്പാജക്റ്റ്  മീറ്റിംരിൽ പലെടുത്ത രണ്ടു വയക്തികളുലട 

ല്പലരഴുതിയിട്ടുണ്ട്. മലറ്റാന്നും ല്രഖലെടുത്തിയിട്ടില്ല  

• ഗ്പവർത്തി സ്ഥല്ലത്ത  ൗകരയങ്ങൾ, ഗ്പവർത്തിക്കുല്വണ്ടി ഉപല്യാരിച്ച 

 ാധെ  ാമഗ്രികളുലട വിവരം ചികിത്സാലചല്വ്  ംബന്ധിച്ച വിവരം 

എന്നിവ ല്രഖലെടുത്തിയിട്ടില്ല  
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• ലതാഴിൽ ഉപകരണങ്ങളുലട വാടക  

• ലതാഴില്ാളികളുലട  ാക്ഷയപഗ്തം  

• പദ്ധതി ലചല്വ്  

• വിജില്ൻ് &ല്മാണിറ്ററിങ് കമ്മിറ്റി റില്ൊർട്ട്   

•  ന്ദർരക കുറിെ്  

• ഗ്പവൃത്തി  ംബന്ധിച്ച ആല്ക്ഷപങ്ങൾ പരാതികൾ െിർല്േരങ്ങൾ 

എന്നിവ 

  

കകത്ര ൈംസ്ഥാന  ഭവന രദ്ധതിയിൽ    റതാഴിലാളികളുറട രോളിത്തം(തുളൈി, 

കഗാരി)                                                                                

വർക്ക്  െപർ                                                               

: 1614001002/IF/370323 

ജില്ല                                                                                

: തിരുവെന്തപുരം  

ല്ലാക്ക്                                                                          

: അതിയന്നൂർ  

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്                                                        : 

കാഞ്ഞിരംകുളം  

വാർഡ്                                                                           

: ലെടിയകാല്  

വാർഡ് െപർ                                                               

: 12 

ഗ്പവൃത്തി ആരംഭിച്ച തീയതി                                 : 

23/01/2019 



 

60 
 

ഗ്പവൃത്തി അവ ാെിച്ച തീയതി                           : 15/07/2019 

എസ്റ്റില്മറ്റ് തുക                                                            :  

 ലെെവായ തുക                                                          : 

20, 596/- 

ബാക്കി                                                                            

: 

എസ്റ്റില്മറ്റ് ഗ്പകാരമുള്ള ലതാഴിൽ ദിെങ്ങൾ       : 90  

മസ്റ്റർ ല്റാൾ ഗ്പകാരമുള്ള ലതാഴിൽ ദിെങ്ങൾ    : 90 

ഗ്പവൃത്തിയുലട ഇല്ൊഴലത്ത അവസ്ഥ                : പൂര്ത്തിയായി 

                   

ഫയലിൽ ഉൾറെടാത്ത ത്രധാന കരഖകൾ 

• 1) എ എം  ി ഗ്പകാരമുള്ള   കവർ ല്പജ് 

• 2) ലചക്ക് ല്ിസ്റ്റ്  ഓഫ് ല്ഡാകയുലമന്് 

• 3) ആക്ഷൻ പ്ലാെർ ല്കാെി 

• 4)എസ്റ്റില്മറ്റിന്ലറ ല്രഖ 

• 5) ാല്െതിക അെുമതിയുലട ല്രഖ 

• 6)ഭരണാെുമതില്യാലട ല്രഖ 

• 7)ഡിമാൻഡ് ല്രഖ 

• 8)വർക്ക് അല്ല്ാല്ക്കരൻ ല്രാറം 

• 9) വർക്ക് കംപ്ലീഷ്ൻ  ർട്ടിരിക്കറ്റ് 

• 10)ടാക്കിംഗ്ഡ ല്രാറം 

• 11) ഗ്രാമ ഭ തീരുമാെത്തിന്ലറ ല്കാെി 

• 12) ജില്യാ ടാഗ്ഡഡ് ല്രാല്ട്ടാ ഗ്രാഫ് 
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• 13)  ർല്വ ഡാറ്റ 

 

ഫയൽ രരിക ാധനയിൽ കറണ്ടത്തിയ വസ്തുതകൾ :   

1) മസ്റ്റർ കൊൾ  

• 90 ലതാഴില്ാളികൾ പലെടുത്തു. 

• മസ്റ്റർ ല്റാൾ െപർ 2430 -ൽ ഗ്പവൃത്തി ആരംഭിച്ച തീയതിയും മസ്റ്റർ 

ല്റാൾ ഗ്പിന്് ലചയ്ത ദിവ വും ഒന്നാണ്. 

• ആലക ല്വതെം : 20, 596/- 

  രൂരിെിക്കാത്ത ഭാഗങ്ങൾ  

• എം ബുക്ക്  െപർ  

• ല്പജ് െപർ  

• ല്വജ് ലപർ ല്ഡ ( ദിവ  ല്വതെം) 

• എമൗണ്ട് ഡയൂ  അക്കൗണ്ടിംഗ്ഡ ടു അറ്റന്റൻ്  

• ടി.  എ  

• ഇപ്ല്ളലമന്് / ഷ്ാർെെിങ് ചാർജ്  

 

2) എം book: 

• എം ബുക്കിൽ പഞ്ചായത്ത്  ല ഗ്കട്ടറി ഒെ് ല്രഖലെടുത്തിയിട്ടുലണ്ടെില്ും 

എ എ്  െപർ,  റ്റി എ്  െപർ എന്നിവ ല്രഖലെടുത്തിയിട്ടില്ല.  

      3) FTO 

• ഒരു  FTO മാഗ്തമാണ്  ഉൾലെടുത്തിയിട്ടുളളത്   

     4) സൈറ്റ് ഡയെി 

• ലഗ്പാജക്റ്റ്   മീറ്റിംരിൽ 2 ലതാഴില്ാളികൾ പലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. 
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1)കവർ കരജിൽ രൂരിെിക്കാത്ത ഭാഗങ്ങൾ  

• എ. എ്. െപർ തീയതി  

• റ്റി. എ്. െപർ തിയതി  

• വാർഡ് /െീർത്തടം  

• ഗ്പവർത്തി ആരംഭിച്ച തിയതി  

• ഗ്പവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ച തിയതി  

• ചുമതല്ലെട്ട എ. ഡി. എ്  വാളണ്ടിയറുലട ല്പര്, ല്രാൺ െപർ, 

വില്ാ ം 2) സൈറ്റ് ഡയെിയിൽ രൂരിെിക്കാത്ത ഭാഗങ്ങൾ  

• ഗ്പവൃത്തി  സ്ഥല്ലത്ത  ൗകരയങ്ങൾ 

• ഗ്പവൃത്തിക്കുല്വണ്ടി ഉപല്യാരിച്ച  ാധെ ാമഗ്രികൾ  

• ചികിത്സാ ലചല്വ്  

• ലതാഴില്ുപകരണങ്ങളുലട വാടക  

• ലതാഴില്ാളികളുലട  ാക്ഷയ പഗ്തം  

• പദ്ധതി  ലചല്വ്  

• വിജില്ൻ് & ല്മാണിറ്ററിങ് റില്ൊർട്ട്   

•  ന്ദർരക കുറിെ്  

• ഗ്പവൃത്തി  ംബന്ധിച്ച ആല്ക്ഷപങ്ങൾ പരാതികൾ െിർല്േരങ്ങൾ.  

 

കകത്ര ൈംസ്ഥാനഭവനരദ്ധതിയിൽ അവിദഗ്ധ റതാഴിലാളികളുറട 

രോളിത്തം(ഓമന, അജി) 

                                                                                                                                                                                                                            

വർക്ക്  െപർ                    : 

1614001002/IF/373100 
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 ജില്ല                             : 

തിരുവെന്തപുരം  

ല്ലാക്ക്                                 : 

അതിയന്നൂർ  

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്                                : 

കാഞ്ഞിരംകുളം  

വാർഡ്                                    : 

ലെടിയകാല്  

വാർഡ് െപർ                           : 12 

ഗ്പവൃത്തി ആരംഭിച്ച തീയതി               :27/06/2019 

ഗ്പവൃത്തി അവ ാെിച്ച തീയതി                           :  

30/09/2019 

എസ്റ്റില്മറ്റ് തുക                                                        

: 24, 390/- 

 ലെെവായ തുക                                                                     

:21, 138/- 

ബാക്കി                                                          

              :3252/- 

എസ്റ്റില്മറ്റ് ഗ്പകാരമുള്ള ലതാഴിൽ ദിെങ്ങൾ             : 90 

മസ്റ്റർ ല്റാൾ ഗ്പകാരമുള്ള ലതാഴിൽ ദിെങ്ങൾ          : 78 

ഗ്പവൃത്തിയുലട ഇല്ൊഴലത്ത അവസ്ഥ                       : ഓണ് 

വരായിങ് 

ഫയലിൽ ഉൾറെടാത്ത ത്രധാന കരഖകൾ 

• എ എം  ി ഗ്പകാരമുള്ള   കവർ ല്പജ് 
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• ലചക്ക് ല്ിസ്റ്റ്  ഓഫ് ല്ഡാകയുലമന്് 

• ആക്ഷൻ പ്ലാെിൻറ ല്കാെി 

• ഡിമാൻഡ്  ല്രഖ  

• ഡിമാൻഡ് ല്രഖ 

• വർക്ക് അല്ല്ാല്ക്കരൻ ല്രാറം 

•          വർക്ക് കംപ്ലീഷ്ൻ  ർട്ടിരിക്കറ്റ് 

•          ഗ്രാമ ഭ തീരുമാെത്തിന്ലറ ല്കാെി 

•  ജില്യാ ടാഗ്ഡഡ് ല്രാല്ട്ടാ ഗ്രാഫ് 

•   ർല്വ ഡാറ്റ 

ഫയലിൽ കറണ്ടത്തിയ വസ്തുതകൾ  

1) എസ്റ്റില്മറ്റ് : 

• കവർ ല്പജ് ഓഫ് എസ്റ്റില്മറ്റ്  ഉൾലപടുത്തിട്ടില്ല  

• എസ്റ്റില്മറ്റ് റില്ൊർട്ട്  ഉൾലെടുത്തിട്ടുണ്ട്  

• ഡീറ്റയിൽഡ് എസ്റ്റില്മറ്റിൽ തലന്ന അൊല്ി ി് ഓഫ് ല്ററ്റ് ല്ീഡ് ആൻഡ് 

ല്ിഫ്റ്റ് ഗ്രം എ ല്ല്ബർ abstract എന്നിവ ഉൾലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. 

• എസ്റ്റില്മറ്റ്-ൽ  അ ിസ്റ്റന്് എഞ്ചിെീയർ, അ ിലഗ്കഡിറ്റഡ് എഞ്ചിെീയർ, 

ഓവർ ീർ എന്നിവരുലട ഒെ്  ീൽ എന്നിവ ല്രഖലെടുത്തിലയെില്ും ല്ഡറ്റ് 

ല്രഖലെടുത്തില്ല. 

• ഗ്ദവിങ് & ഡിക ൻ ഉൾലെടുത്തിട്ടില്ല  

• എസ്റ്റില്മറ്റ് ജെകീയ ഭാഷ്യില്ല്ല.  

• ലതാഴിൽ ദിെങ്ങൾ : 90 

2) ൈാകേതിക അനുമതി  

• ല കയൂർ-ൽ െിന്നും ല്ഭിച്ച അെുമതിയാണ്.  
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•  അ ിസ്റ്റന്് എഞ്ചിെീയർ, അ ിലഗ്കഡിറ്റഡ് എഞ്ചിെീയർ, ഓവർ ീർ 

എന്നിവരുലട ഒെ്, ക ൻ എന്നിവ ല്രഖലെടുത്തിലയെില്ും ല്ഡറ്റ് 

ല്രഖലെടുത്തിട്ടില്ല.  

3) ഭരണാനുമതി  

• ല കയൂർ -ൽ െിന്നും ല്ഭിച്ച ഭരണാെുമതിയാണ്.  

• പഞ്ചായത്ത്  ല ഗ്കട്ടറിയുലട ഒെ് ക ൻ എന്നിവ 

ല്രഖലെടുത്തിലയെില്ും ല്ഡറ്റ് ല്രഖലെടുത്തിട്ടില്ല. 

4) വർക്ക്  അകലാകക്കഷൻ കഫാം  

• ഉൾലെടുത്തിട്ടുണ്ട്  

• ഡിമാൻഡ് ല്ഡറ്റ് : 08/03/2019 

▪ വർക്ക്  അല്ല്ാല്ക്കഷ്ൻ ല്ഡറ്റ് : 08/03/2019 

5) മസ്റ്റർ കൊൾ  

• ലതാഴിൽ ദിെങ്ങൾ : 78 

• ഹാജർ തിരുത്തിയതായി കാണലെട്ടില്ല  

• എല്ലാ ലതാഴില്ാളികളും ഒെ് കൃതയമായി ല്രഖ ലപടുത്തിട്ടുണ്ട്. 

• ആലക ല്വതെം : 21,138/- 

രൂരിെിക്കാത്ത ഭാഗങ്ങൾ  

• എം ബുക്ക്  െപർ  

• ല്പജ് െപർ  

• ല്വജ് ലപർ ല്ഡ ( ദിവ  ല്വതെം) 

• എമൗണ്ട് ഡയൂ  അക്കൗണ്ടിംഗ്ഡ ടു അറ്റന്റൻ്  

• ടി.  എ  

• ഇപ്ല്ളലമന്് / ഷ്ാർെെിങ് ചാർജ് 
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6) എം ബുക്ക്   

• എ എ് െപർ ല്രഖലപടുത്തില്ല  

• റ്റി  എ് െപർ ല്രഖലെടുത്തില്ല  

• ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്  ല ഗ്കട്ടറി ക ൻ ല്രഖലെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്  

7) FTO 

• ഒലരണ്ണം ഉൾലെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 

8)  ടാക്കിംഗ് കഫാം : രൂരിെിക്കാത്ത ഭാഗങ്ങൾ  

• ഗ്പവൃത്തിയുലട ല്പര്  

• എ എ് െപർ & തീയതി  

• ടി എ്  െപർ & തീയതി  

• എസ്റ്റില്മറ്റ് തുക  

• ലഗ്പാജക്റ്റ്  മീറ്റിംഗ്ഡ െടത്തിയ  തീയതി  

• ഗ്പവൃത്തി ആരംഭിച്ച തീയതി  

• ഏതിെം ഗ്പവൃത്തി  

• എ ഡി എ് മസ്റ്റർ ല്റാളും ബന്ധലെട്ട ല്രഖകളും ഡി ഇ ഒയിക്ക് 

ല്ഭയമാക്കിയ തീയതി  

• ലചക്ക് ലമഷ്ർലമൻ് െടത്തി എം ബുക്കും മറ്റ് ല്രഖകളും ബന്ധലെട്ട 

ല ഗ്കട്ടറിക്ക് ല്ഭിച്ച തീയതി  

• ല്വതെം െൽകിയ തീയതി  

• ല്ലാക്കില്ല്ക്ക് റില്ൊർട്ട്  െൽകിയ തീയതി  

• ഗ്പവൃത്തി  അവ ാെിച്ച theeya 

• ല്ലാക്കില്ല്ക്ക് കംപ്ലീഷ്ൻ റില്ൊർട്ട്  െൽകിയ തീയതി  

• എം ഐ എ ിൽ ഗ്പവൃത്തി പൂർത്തീകരണം ല്രഖലെടുത്തിയ തീയതി.  
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9) സൈറ്റ് ഡയെി  

• ലചക്ക് ല്ിസ്റ്റ് കൃതയമായി  പൂരിെിച്ചിട്ടില്ല  

• ലഗ്പാജക്റ്റ് മീറ്റിംരിൽ 2 അംരങ്ങൾ പലെടുത്തതായി 

ല്രഖലെത്തിയിരിക്കുന്നു. 

 

കവർ കരജിൽ രൂരിെിക്കാത്ത ഭാഗങ്ങൾ  

• എ എ് െപർ & തീയതി  

• ടി എ്  െപർ & തീയതി  

• വാർഡ് / െീർത്തടം  

• ഗ്പവൃത്തി  ആരംഭിച്ച തീയതി  

• ഗ്പവൃത്തി അവ ാെിച്ച തീയതി  

• ചുമതല്ലെട്ട എ ഡി എ് വാളണ്ടിയറുലട ല്പര്,  വില്ാ ം  

            പൂരിെിക്കാത്ത ഭാരങ്ങൾ  

• ലഗ്പാജക്റ്റ് മീറ്റിംഗ്ഡ  

• ഗ്പവൃത്തി സ്ഥല്ലത്ത  ൗകരയങ്ങൾ  

• ഗ്പവൃത്തിക്കുല്വണ്ടി ഉപല്യാരിച്ച  ാധെ ാമഗ്രികളുലട വിവരം  

• ചികിത്സാ ലചല്വ്  

• ലതാഴില്ുപകരണങ്ങളുലട വാടക  

• ലതാഴില്ുപകരണങ്ങളുലട  ാക്ഷയപഗ്തം  

• പദ്ധതി ലചല്വ്  

• വിജില്ൻ് & ല്മാണിറ്ററിങ് കമ്മിറ്റി റില്ൊർട്ട്   

•  ന്ദർരക കുറിെ്  

• ഗ്പവൃത്തി  ംബന്ധിച്ച ആല്ക്ഷപങ്ങൾ, പരാതികൾ, െിർല്േരങ്ങൾ  
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10) ഗ്തീ ല്സ്റ്റജ് photograph 

                  ഉൾലെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്  

 

കകത്ര ൈംസ്ഥാനഭവനരദ്ധതിയിൽ അവിദഗ്ധ റതാഴിലാളികളുറട 

രോളിത്തം(ഷീജികമാൾ, ത്കിസ്തുദാനം) 

                                                                                                                                                                                                                          

 വർക്ക്  െപർ                                                 

: 1614001002/IF/373101 

ജില്ല                                                          

                   : തിരുവെന്തപുരം  

ല്ലാക്ക്                                                                    

: അതിയന്നൂർ  

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്                                       

: കാഞ്ഞിരംകുളം  

വാർഡ്                                                                 

: ലെടിയകാല്  

വാർഡ് െപർ                                                        

: 12 

ഗ്പവൃത്തി ആരംഭിച്ച തീയതി                      :   12/01/2019 

ഗ്പവൃത്തി അവ ാെിച്ച തീയതി                             : 

23/05/2019 

എസ്റ്റില്മറ്റ് തുക                                                              

: 24,390/- 

ലചല്വായ തുക                                                             

: 16,802/- 
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ബാക്കി                                                                              

: 

എസ്റ്റില്മറ്റ് ഗ്പകാരമുള്ള ലതാഴിൽ ദിെങ്ങൾ         : 90 

                                                               

മസ്റ്റർ ല്റാൾ ഗ്പകാരമുള്ള ലതാഴിൽ ദിെങ്ങൾ      : 62 

ഗ്പവൃത്തിയുലട ഇല്ൊഴലത്ത അവസ്ഥ                   : പൂര്ത്തിയായിെെ  

                                                    

ഫയലിൽ ഉൾറെടാത്ത ത്രധാന കരഖകൾ 

• എ എം  ി ഗ്പകാരമുള്ള   കവർ ല്പജ് 

• ലചക്ക് ല്ിസ്റ്റ്  ഓഫ് ല്ഡാകയുലമന്് 

• ആക്ഷൻ പ്ലാെർ ല്കാെി 

• ഡിമാൻഡ് ല്രഖ 

• വർക്ക് അല്ല്ാല്ക്കരൻ ല്രാറം 

•          വർക്ക് കംപ്ലീഷ്ൻ  ർട്ടിരിക്കറ്റ് 

•          ഗ്രാമ ഭ തീരുമാെത്തിന്ലറ ല്കാെി 

•  ജില്യാ ടാഗ്ഡഡ് ല്രാല്ട്ടാ ഗ്രാഫ് 

•   ർല്വ ഡാറ്റ 

ഫയലിൽ കറണ്ടത്തിയ വസ്തുതകൾ  

1) എസ്റ്റില്മറ്റ് : 

• കവർ ല്പജ് ഓഫ് എസ്റ്റില്മറ്റ് ഉൾലപടുത്തിട്ടില്ല  

• എസ്റ്റില്മറ്റ് റില്ൊർട്ട്  ഉൾലെടുത്തിട്ടുണ്ട്  

• ഡീറ്റയിൽഡ് എസ്റ്റില്മറ്റിൽ തലന്ന അൊല്ി ി് ഓഫ് ല്ററ്റ് ല്ീഡ് ആൻഡ് 

 ല്ിഫ്റ്റ് ഗ്രം എ ല്ല്ബർ abstract എന്നിവ ഉൾലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. 
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• എസ്റ്റില്മറ്റ്-ൽ  അ ിസ്റ്റന്് എഞ്ചിെീയർ, അ ിലഗ്കഡിറ്റഡ് എഞ്ചിെീയർ, 

 ഓവർ ീർ എന്നിവരുലട ഒെ്  ീൽ എന്നിവ ല്രഖലെടുത്തിലയെില്ും 

 ല്ഡറ്റ് ല്രഖലെടുത്തില്ല. 

• ഗ്ഡവിങ് & ഡിക ൻ ഉൾലെടുത്തിട്ടില്ല  

• എസ്റ്റില്മറ്റ് ജെകീയ ഭാഷ്യില്ല്ല.  

• ലതാഴിൽ ദിെങ്ങൾ : 90 

2) ൈാകേതിക അനുമതി  

• ല കയൂർ-ൽ െിന്നും ല്ഭിച്ച അെുമതിയാണ്.  

•  അ ിസ്റ്റന്് എഞ്ചിെീയർ, അ ിലഗ്കഡിറ്റഡ് എഞ്ചിെീയർ, ഓവർ ീർ 

എന്നിവരുലട ഒെ്, ക ൻ എന്നിവ ല്രഖലെടുത്തിലയെില്ും ല്ഡറ്റ് 

ല്രഖലെടുത്തിട്ടില്ല.  

3) ഭരണാനുമതി  

• ല കയൂർ -ൽ െിന്നും ല്ഭിച്ച ഭരണാെുമതിയാണ്.  

• പഞ്ചായത്ത്  ല ഗ്കട്ടറിയുലട ഒെ് ക ൻ എന്നിവ 

ല്രഖലെടുത്തിലയെില്ും ല്ഡറ്റ് ല്രഖലെടുത്തിട്ടില്ല. 

4) വർക്ക്  അകലാകക്കഷൻ കഫാം  

• ഉൾലെടുത്തിട്ടുണ്ട്  

• ഡിമാൻഡ് ല്ഡറ്റ് :12/01/2019 

വർക്ക്  അല്ല്ാല്ക്കഷ്ൻ ല്ഡറ്റ് : 27/01/2019 

5) മസ്റ്റർ കൊൾ  

• മസ്റ്റർ ല്റാൾ ല്ഭിക്കുന്നതിെുള്ള അല്പക്ഷ ഉൾലെടുത്തിട്ടുണ്ട്  

• ലതാഴിൽ ദിെങ്ങൾ : 62 

• ഹാജർ തിരുത്തിയതായി കാണലെട്ടില്ല  

• എല്ലാ ലതാഴില്ാളികളും ഒെ് കൃതയമായി ല്രഖ ലപടുത്തിട്ടുണ്ട്. 
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• ആലക ല്വതെം : 16, 802/- 

രൂരിെിക്കാത്ത ഭാഗങ്ങൾ  

• എം ബുക്ക്  െപർ  

• ല്പജ് െപർ  

• ല്വജ് ലപർ ല്ഡ ( ദിവ  ല്വതെം) 

• എമൗണ്ട് ഡയൂ അക്കൗണ്ടിംഗ്ഡ ടു അറ്റന്റൻ്  

• ടി.  എ  

• ഇപ്ല്ളലമന്് / ഷ്ാർെെിങ് ചാർജ് 

6) എം ബുക്ക്   

• എ.എ് െപർ ല്രഖലപടുത്തില്ല  

• റ്റി.എ് െപർ ല്രഖലെടുത്തില്ല  

• 25/07/2019 ൽ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്  ല ഗ്കട്ടറി  ാക്ഷയലപടുത്തിട്ടില്ല  

7) FTO 

•  ഉൾലെടുത്തിയിട്ടില്ല  

8)  ടാക്കിംഗ് കഫാം : രൂരിെിക്കാത്ത ഭാഗങ്ങൾ  

• ഗ്പവൃത്തിയുലട ല്പര്  

• ആക്ഷൻ പ്ലാെിലല് യൂണിക് ഐ  ഡി  

• എ എ് െപർ & തീയതി  

• ടി എ് െപർ & തീയതി  

• എസ്റ്റില്മറ്റ് തുക  

• ലഗ്പാജക്റ്റ്  മീറ്റിംഗ്ഡ െടത്തിയ  തീയതി  

• ഗ്പവൃത്തി ആരംഭിച്ച തീയതി  

• ഏതിെം ഗ്പവൃത്തി  
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• എ ഡി എ് മസ്റ്റർ ല്റാളും ബന്ധലെട്ട ല്രഖകളും ഡി ഇ ഒയിക്ക് 

 ല്ഭയമാക്കിയ തീയതി  

• ലചക്ക് ലമഷ്ർലമൻ് െടത്തി എം ബുക്കും മറ്റ് ല്രഖകളും ബന്ധലെട്ട 

 ല ഗ്കട്ടറിക്ക് ല്ഭിച്ച തീയതി  

• ബിൽ എഴുതി ല ഗ്കട്ടറിക്കു  മർെിക്കലെട്ട തീയതി  

• ല്വതെം െൽകിയ തീയതി  

• ല്ലാക്കില്ല്ക്ക് റില്ൊർട്ട്  െൽകിയ തീയതി  

• ഡാറ്റാ എൻഗ്ടി  െടത്തിയ തീയതി  

• ഗ്പവൃത്തി അവ ാെിച്ച തീയതി  

• ല്ലാക്കില്ല്ക്ക് കംപ്ലീഷ്ൻ റില്ൊർട്ട്  െൽകിയ തീയതി  

• എം ഐ എ ിൽ ഗ്പവൃത്തി പൂർത്തീകരണം ല്രഖലെടുത്തിയ തീയതി.  

9) സൈറ്റ് ഡയെി  

• ലചക്ക് ല്ിസ്റ്റ് കൃതയമായി പൂരിെിച്ചിട്ടില്ല  

• ലഗ്പാജക്റ്റ് മീറ്റിംരിൽ 2 അംരങ്ങൾ പലെടുത്തതായി 

 ല്രഖലെത്തിയിരിക്കുന്നു. 

കവർ കരജിൽ രൂരിെിക്കാത്ത ഭാഗങ്ങൾ  

• എ എ് െപർ & തീയതി  

• ടി എ് െപർ & തീയതി  

• വാർഡ് / െീർത്തടം  

• ഗ്പവൃത്തി ആരംഭിച്ച തീയതി  

• ഗ്പവൃത്തി അവ ാെിച്ച തീയതി  

• ചുമതല്ലെട്ട എ ഡി എ് വാളണ്ടിയറുലട ല്പര്,  വില്ാ ം  

            പൂരിെിക്കാത്ത ഭാരങ്ങൾ  
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• ലഗ്പാജക്റ്റ് മീറ്റിംഗ്ഡ  

• ഗ്പവൃത്തി സ്ഥല്ലത്ത  ൗകരയങ്ങൾ  

• ഗ്പവൃത്തിക്കുല്വണ്ടി ഉപല്യാരിച്ച  ാധെ ാമഗ്രികളുലട വിവരം  

• ചികിത്സാ ലചല്വ്  

• ലതാഴില്ുപകരണങ്ങളുലട വാടക  

• ലതാഴില്ുപകരണങ്ങളുലട  ാക്ഷയപഗ്തം  

• പദ്ധതി ലചല്വ്  

• വിജില്ൻ് & ല്മാണിറ്ററിങ് കമ്മിറ്റി റില്ൊർട്ട്   

•  ന്ദർരക കുറിെ്  

• ഗ്പവൃത്തി  ംബന്ധിച്ച ആല്ക്ഷപങ്ങൾ, പരാതികൾ, െിർല്േരങ്ങൾ  

10) ത്തീ കസ്റ്റജ് കഫാകട്ടാത്ഗാഫ്  

               ഒരു ല്രാല്ട്ടാ മാഗ്തമാണ്    ഉൾലെടുത്തിയിട്ടുളളത്  

 

നിർകദ ങ്ങൾ 

റതാഴിലാളികകളാട്  

 

•  ലതാഴില്ാളികൾ അവരവരുലട അവകാരലത്തക്കുറിച്ച് 

ല്ബാധവാന്മാരാക്കുകയും, ഉത്തരവാദിതവങ്ങളും കടമകളും 

െിർവഹിക്കുകയും ലചയ്യുക. 

•  ല്ഗ്പാജക്് ഇൻല്ഷ്യറ്റിംഗ്ഡ  മീറ്റിംരിൽ കൃതയമായി പലെടുക്കുക.  

•  അെുവദെീയമായ പരമാവധി ഗ്പവർത്തി ദിെങ്ങൾ ല്െടിലയടുക്കുക 

•  ലതാഴില്ിന് അല്പക്ഷിച്ചിട്ടും ലതാഴിൽ ല്ഭിക്കാത്ത  ാഹചരയത്തിൽ 

ലതാഴില്ില്ലായ്മ ല്വതെത്തിന് അല്പക്ഷിക്കുക. 
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•  ല്വദെ ല്ഭയമാക്കുന്നതിന് കാല്താമ ം വരികയാലണെിൽ 

െഷ്ടപരിഹാരം ആവരയലെടുക. 

•  ലതാഴില്ിന് അല്പക്ഷിക്കുല്പാൾ കകെറ്റ് ര ീത് വാങ്ങി  ൂക്ഷിക്കുക. 

•  ലതാഴിൽകാർഡ് തികച്ചും  ൗജെയമായി കരസ്ഥമാക്കുക 

•  ഗ്പവർത്തി സ്ഥല്ത്തുവച്ച് ഉണ്ടാവുന്ന അപകടങ്ങൾക്ക് ചികിത്സാ 

ചില്വുകൾ ആവരയലെടുക 

•  ലതാഴില്ുറെ് പരാതിയുമായി ബന്ധലെട്ട ഏലതാരു പരാതിയും 

ബന്ധലെട്ട ഉല്ദയാരസ്ഥർക്ക് െൽകുക.( ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്/ ല്ലാക്ക് പഞ്ചായത്ത്/ 

ജില്ലാ കളക്ടർ/ ഓംബുഡ്്മാൻ). 

• െിയമഗ്പകാരം അെുവദെീയമായ അഗ്തയും ഗ്പവൃത്തി ദിെങ്ങൾ 

ല്ചാദിച്ചു വാല്ങ്ങണ്ടതാണ്. ഇതിൊയി ലതാഴില്ിന് ഡിമാന്റ് ലചയ്യുകയും 

അതിെു തീയതി വച്ച കകെറ്റു ര ീത് വാല്ങ്ങണ്ടതാണ്. 

 ല്മറ്റ്മാർക്ക് 

• ഗ്പവർത്തി സ്ഥല്ലത്ത കൃതയമായി ലതാഴില്ാളികൾ എത്തി എന്ന് 

ഉറെുവരുത്തുക 

•  മസ്റ്റർല്റാളിൽ ലവട്ടി തിരുത്തല്ുകൾ െടത്താതിരിക്കുക 

•  ലതാഴിൽ കാർഡിൽ കൃതയമായും പൂർണമായും വിവരങ്ങൾ 

ല്രഖലെടുത്തുക. 

•  ലതാഴില്ാളികളുലട ലതാഴിൽ കാർഡ്  ല്മറ്റ് മാർ കയ്യിൽ 

 ൂക്ഷിക്കാതിരിക്കുക 

•  ഗ്പകൃതിലയ കുറിച്ചും അളവിലെ കുറിച്ചും രുണെില്വാരലത്ത 

കുറിച്ചും വയക്തമായ ധാരണ ഉണ്ടാക്കുക 

•  പണിസ്ഥല്ത്ത്  ൗകരയങ്ങൾ ഉറെുവരുത്തുക. 

•  ക റ്റ് ഡയറി പൂർണമായും എഴുതി  ൂക്ഷിക്കുക. 
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•  കൃതയ മയത്ത് ല്വതെം െൽകുന്നതിൊയി ആവരയമായ ല്രഖകൾ 

പഞ്ചായത്തു ഓരീ ിൽ െൽകുക. 

•  അപകടങ്ങളിൽ ലപടുന്ന ലതാഴില്ാളികൾക്ക് ഗ്പഥമ രുഗ്രൂഷ് െൽകുക, 

ആരുപഗ്തിയിൽ ലകാണ്ടു ല്പാകുക, ല്വതെം െൽകുക, ചികിത്സ 

ആെുകൂല്യങ്ങൾ ല്ഭയമാക്കുക. 

 

ഉകദയാഗസ്ഥകരാട് 

 

• ഗ്പവയത്തി രയല്ിൽ  ൂക്ഷില്ക്കണ്ട 22 ല്രഖകൾ കൃതയമായി 

 ൂക്ഷിക്കുക. .ല്കഗ്ന്ദ  ർക്കാരിലന്റ ഇക്കാരയത്തില്ുള്ള മാർര െിർല്േരം 

കൃതയമായി പാല്ില്ക്കണ്ടതാണ്.  

• ജെകീയ ഭാഷ്യിൽ ഉള്ള എസ്റ്റില്മറ്റ് ലതാഴിൽസ്ഥല്ങ്ങളിൽ െൽകുക. 

• മസ്റ്റർ ല്റാൾ അെുവദിച്ച് െൽകുല്പാൾ ബന്ധലെട്ട ഉല്ദയാരസ്ഥരുലട 

തിയ്യതില്യാടു കൂടിയ ഒെ്,  ീൽ എന്നിവ ഉറൊക്കുക. 

• ല്ല്ബർ ബഡ്ജറ്റ്, വാർഷ്ിക കർമ്മപദ്ധതി, ലഷ്ൽഫ് ഓഫ് ലഗ്പാജക്്, 

വർക്ക് കല്ണ്ടർ എന്നിവ തയ്യാറാക്കുന്നതിൽ ലതാഴില്ാളികളുലടയും 

രുണല്ഭാക്തക്കളുലടയും ഗ്പാല്ദരിക വിദഗ്ഡദ്ധരുലടയും പൊളിത്തം 

ഉറൊക്കുക. 

• കൃതയമായ ഇടല്വളകളിൽ ലതാഴിൽ സ്ഥല്ങ്ങൾ  ന്ദർരിക്കുക. 

• ലതാഴില്ാളികൾ ആവരയലെടുന്ന  മയങ്ങളിൽ 

കാല്ാവസ്ഥക്കെു രിച്ചുള്ള ഗ്പവൃത്തികൾ െൽകുക. 

• ഗ്പവൃത്തി സ്ഥല്ങ്ങളിൽ കുടിലവള്ളം, തണൽ, ഗ്പഥമിക ചികിത്സാ 

ല ൗകരയങ്ങൾ എന്നിവ ഒരുക്കി ലകാടുക്കുക. 

 

ത്ഗാമരഞ്ായത്തികനാട്  
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• കൃതയമായ ഇടല്വളകളിൽ ഗ്രാമ ഭ, ല് ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്രാമ  ഭ 

എന്നിവ െടത്തുക. 

•  സ്ഥിര ആസ്ഥിയുണ്ടാക്കുന്ന ഗ്പവർത്തികൾ തിരലഞ്ഞടുക്കുക. 

• കൃഷ്ി  ംബന്ധമായ പദ്ധതികൾ തിരലഞ്ഞടുക്കുല്പാൾ പഞ്ചായത്തിെു 

കകമാറിക്കിട്ടിയ ഘടകസ്ഥാപെമായ കൃഷ്ിഭവെുമായി ആല്ല്ാചിച്ച് 

 ംല്യാജിത പദ്ധതികൾ ഏലറ്റടുത്ത് െടത്തുക. 

• വിദയാല്യങ്ങൾക്ക് കളിസ്ഥല്ം, ചുറ്റുമതിൽ എന്നിവ െിർമ്മിച്ച് െൽകുക. 

• ല്ദരീയ ഉപജീവെ മിഷ്ലന്റ (NRLM)  ഹായല്ത്താലട ലമച്ചലെട്ട 

രീതിയില്ുള്ള ലതാഴിൽ പരിരീല്െം െൽകി കുറച്ചു ലതാഴില്ാളികലള 

വിദഗ്ഡദ്ധ/അർദ്ധ വിദരദ്ധ ലതാഴില്ാളികളാക്കി മാറ്റുക. 

 

  ത്ഗാമൈഭ െികൊർട്ട്  

 

            അതിയന്നൂർ ല്ലാക്കിൽ കാഞ്ഞിരംകുളം പഞ്ചായത്തിൽ 

ലെടിയകാല് വാർഡ്(12)ൽ 28 10 2019 തിെളാഴ്സച കവകുല്ന്നരം 3 പി 

എമ്മിന് കാരെിന്നയിൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്രാമ ഭ കൂടുകയുണ്ടായി. 

ല്യാരത്തിലെത്തിയ അംരങ്ങളുലട രജി്ല്ഗ്ടഷ്ന് ല്രഷ്ം ല്യാര അധയക്ഷയായി 

ഗ്രീമതി ഗ്പീതലയ തിരലഞ്ഞടുത്തു. 3 30 ഓടുകൂടി ല്യാര െടപടികൾ 

ആരംഭിച്ചു. ഗ്രീമതി ല്രഖ ഈരവര ഗ്പാർത്ഥെ രാെം ആല്പിച്ചു. ബിആർപി 

ആദിതയ ഭരണഘടെ ഗ്പതിജ്ഞ ലചാല്ലിലക്കാടുത്തു എല്ലാ അംരങ്ങളും 

ഗ്പതിജ്ഞ ഏറ്റുലചാല്ലി. ല്യാരത്തിലെത്തിയ വലര ല്മയറായ ഗ്രീമതി അെിതാ 

 വാരതം ലചയ്തു. 

                                ആമുഖ അവതരണത്തിലൊെം 

ലതാഴില്ാളികളുലട 10 അവകാരങ്ങലളക്കുറിച്ച് വി  ആർ പി ലബൽ ി 

വിരദീകരിച്ചു. ല് ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റിങ്ങിന്ലറ പശ്ചാത്തല്ത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയ 
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റില്ൊർട്ട് വി ആർ പി  ുധീഷ് അവതരിെിച്ചു. രയൽ രീൽഡ് എന്നിവയുലട 

പരില്രാധെയുലട രല്മായി മെസ്സില്ാക്കിയ വ്തുതകളിൽ െിന്നും 

ലതാഴില്ാളികൾ, ല്മറ്റുമാർ, ഉല്ദയാരസ്ഥർ, ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് എന്നിവർക്ക് 

ഗ്പല്തയകം ഗ്പല്തയകമായി െിർല്ദരങ്ങൾ െൽകി.  

 തുടർന്ന് ചർച്ചയും ല്ഗ്കാഡീകരണത്തിൽ ലതാഴില്ാളികളുലട  ംരയങ്ങൾക്ക് 

ഉത്തരം െൽകി.  

ല്ചാദയം 1 : “ ലതാഴില്ില്ലായ്മ ല്വതെത്തിന് ആർക്കാണ് അല്പക്ഷ 

െൽല്കണ്ടത്?, “( ബിെു) 

              ഉത്തരം : “ ലതാഴില്ില്ലായ്മ ല്വതെത്തിന് പഞ്ചായത്ത് 

ല ഗ്കട്ടറിക്ക് അല്പക്ഷ െൽകണം. പഞ്ചായത്ത് ലസദ്കട്ടറി തിരക്കുള്ള 

വയക്തിയായതിൊൽ അവർക്ക് ല്െരിട്ടല്ല അല്പക്ഷ െൽല്കണ്ടത് ഗ്രണ്ട് ഓരീ് 

വഴി അല്പക്ഷ െൽകണം. അല്പക്ഷ നല്കിയതിന്ലറ കകെറ്റ് ര ീത് 

ഉറൊയും കകെറ്റി ഇരിക്കണം. “ 

( ബിആർപി കവിത) 

 ല്ചാദയം 2 : “ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കൂടുല്പാൾ കാല്ാവസ്ഥയ്ക്ക് 

അെുല്യാജയമായ സ്ഥല്മല്ല്ല ലതരലഞ്ഞടുല്ക്കണ്ടത്? “ 

              ഉത്തരം : “ ഉല്ദയാരസ്ഥർ ഗ്രാമ ഭ കൂടുല്പാൾ 

കാല്ാവസ്ഥയ്ക്ക് അെുല്യാജയമായ സ്ഥല്ം കലണ്ടത്തണം. “ 

( ബിആർപി കവിത) 

 ല്ചാദയം 3 : “ െൂറു ദിവ ം കൃതയമായി ലതാഴിൽ ല്ഭിക്കുന്നില്ല. ല്മറ്റ് 

മാർ അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വയക്തികൾക്ക് മാഗ്തം ലതാഴിൽ െൽകുന്നു. “ 

            ഉത്തരം : “ ലെടിയകാല് വാർഡിലല് ഭൂരിഭാരം 

ഭൂമിയുലടയും ഉടമസ്ഥാവകാരം കരിെുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലല് 

വയക്തികൾക്കാണ്. 2013ആം വർഷ്ം വലരയും അവരിൽ െിന്നും 

അല്പക്ഷ വാങ്ങിയാണ് ലതാഴില്ാളികൾക്ക് ലതാഴിൽ െൽകി വന്നത്. 

എന്നാൽ 2015 2016 വർഷ്ം മുതൽ ഇങ്ങലെ ലതാഴിൽ െൽകാൻ 

 ാധയമാകുന്നില്ല. ലചടികൾ െടുന്ന ഗ്പവൃത്തിയുലട ലഗ്പാജക്റ്റ് 

വന്നല്ൊൾ വിത്തിട്ട് എെില്ും മസ്റ്റർ ല്റാൾ തയ്യാറാക്കി െൽകിയില്ല 
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എന്നിരുന്നാല്ും 25 വയക്തികൾ ഗ്രീ ആയിട്ടാണ് ലചടികൾ െട്ടത്. 

ലചടികൾ െടുന്നതിൊയി വിധവകളും അരതികളും അടങ്ങിയ 

ലതാഴില്ാളികളുലട മസ്റ്റർ ല്റാൾ തയ്യാറാക്കിയിരുന്നു എന്നാൽ മാസ്റ്റർ 

ല്റാളിൽ ല്പരുണ്ടായിട്ടും ഒരു ദിവ ം ല്പാല്ും ലതാഴിൽ എടുക്കാത്ത 

ലതാഴില്ാളികളും ഉണ്ട്.  

                        െടൊത െിർമ്മിക്കുന്നതിന്ലറ  

ല്ഗ്പാജക്് വന്നല്ൊൾ ഉല്ദയാരസ്ഥൻ 20 ലതാഴില്ാളികലള മസ്റ്റർ ല്റാളിൽ 

ഉൾലെടുത്താൊണ് െിർല്ദരിച്ചത്. എന്നാൽ 35 ലതാഴില്ാളികലള 

ഉൾലെടുത്തി. അതും െടൊത ല്കാൺഗ്കീറ്റ് ലചയ്യുന്നതിൊൽ കൃതയമായ 

ഇടല്വളകളിൽ ലവള്ളലമാഴിക്കണം ആയതിൊൽ െടൊതയുലട 

പരി രഗ്പല്ദരത്ത് വ ിക്കുന്ന ലതാഴില്ാളികലള പരമാവധി 

ഉൾലക്കാള്ളിക്കാൻ ഉല്ദയാരസ്ഥൻ ആവരയലെട്ടു.  

                            മഴക്കുഴി െിർമ്മിക്കുന്നതിന്ലറ 

ല്ഗ്പാജക്റ്റ് ആയല്ൊൾ ക റ്റ് മീറ്റിംരിൽ വ്തുക്കളുലട കര ര ീത് 

ലകാണ്ടുവരണലമന്ന് ആവരയലെട്ടിരുന്നു. 272 കുട്ടികളാണ് 

എടുല്ക്കണ്ടിയിരുന്നത് എന്നാൽ  മയബന്ധിതമായി കര ര ീത് 

എത്തിക്കുന്നതിൽ വീഴ്സചയുണ്ടായി.” 

( വാർഡ് ലമപർ വ ന്ത) 

 ല്ചാദയം 4 : “ ലചടി െട്ടതിന്ലറ ല്വതെം ൊല്ുമാ മായി ല്ഭിച്ചില്ല. “ 

          ഉത്തരം : “ പഞ്ചായത്തുതല്ത്തിൽ ല്വതെം െൽകുന്നതിൽ 

തടസ്സം ഒന്നും വന്നില്ല. ഉല്ദയാരസ്ഥർ മസ്റ്റർ ല്റാൾ, ലവയ്റ്റ് ല്ിസ്റ്റ് 

എന്നിവ തയ്യാറാക്കി എ് ടി ല്യാ ലറഡി ആകുല്പാൾ ല്കഗ്ന്ദ 

രവൺലമന്് ആണ് ലതാഴില്ാളികൾക്ക് അവരവരുലട അക്കൗണ്ടുകളിൽ 

ല്വതെം  ഇടുന്നത്. ല്കഗ്ന്ദ രവൺലമന്് ഓഡിറ്റിംഗ്ഡ ടീം ചില് 

പഞ്ചായത്തുകളിൽ പരില്രാധെ െടത്തിയല്ൊൾ ചില് ഗ്പശ്െങ്ങൾ 

കലണ്ടത്തി മറ്റു പഞ്ചായത്തുകളില്ും ഇത് ഉല്ണ്ടാ എന്ന് 

അല്െവഷ്ില്ക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു അതിൊല്ാണ് ല്വദെം ല്ഭിക്കുന്നതിൽ 

കാല്താമ ം ഉണ്ടായത്. “ 
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( ബിആർപി കവിത) 

 ല്ചാദയം 5 : “ എല്ലാ ലതാഴില്ാളികൾക്കും മസ്റ്റർ ല്റാൾ എസ്റ്റില്മറ്റ് 

എന്നിവ കാണുന്നതിെുള്ള അവകാരമുല്ണ്ടാ? “ 

                ഉത്തരം : “ എല്ലാവർക്കും മസ്റ്റർ ല്റാൾ എസ്റ്റില്മറ്റ് 

എന്നിവ കാണുന്നതിെുള്ള അവകാരമുണ്ട്. െിങ്ങൾ തലന്ന വിജില്ൻ് 

& ല്മാണിറ്ററിങ് ടീമിലെ രക്തമാക്കണം. “ 

( ബിആർപി കവിത) 

 ല്ചാദയം 6 : “ ലതാഴിൽ ല്ഭയത കുറവ് പശ്ചാത്തല്ത്തിൽ  വകാരയ 

തരിരുഭൂമിയിൽ ബല്ാൽക്കാരമായി കൃഷ്ി ലചയ്യാൻ  ാധിക്കുല്മാ? “ 

             ഉത്തരം : “ ബല്ാൽക്കാരമായി കൃഷ്ി ലചയ്യാൻ 

 ാധയമല്ല ഒരു  ംഘം ല്ചർന്ന് പാട്ടത്തിന് വാങ്ങി കൃഷ്ി ലചയ്യുന്നത് 

ഉചിതമായിരിക്കും. “ 

( ബിആർപി കവിത) 

 ല്ചാദയം 7 : “ ലതാഴിൽ ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നത് ലതറ്റല്ല്ല? “ 

             ഉത്തരം : “ മൂന്നു ല്ക്ഷത്തിന്ലറ  3 പണികൾ 

ആയിട്ടുണ്ട്. ലതാഴിൽ എന്ലറ തരം എന്നത് ഭൂവിക െം ആണ് 

ഇതിൊയി 50 ല ന്് താലഴയുള്ള വ്തുക്കളാണ് കലണ്ടല്ത്തണ്ടത് 

ആയതിൊൽ ലതാഴില്ാളികൾ തലന്ന ഈ വ്തുക്കൾ കലണ്ടത്തുന്നതിൽ 

 ഹായിക്കണം.” 

( വാർഡ് ലമപർ വ ന്ത) 

       ചർച്ചയ്ക്കും ല്ഗ്കാഡീകരണത്തിെു ല്രഷ്ം ലതാഴില്ാളികൾ 

റില്ൊർട്ട് കകയടിച്ചു പാസ്സാക്കി. ഗ്രാമ ഭ ല്യാരത്തിൽ എത്തിയ  

എല്ലാ അംരങ്ങൾക്കും ഗ്രീമതി ല്മാെിഷ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ല്ദരീയ 

രാൊല്ാപെല്ത്താടുകൂടി അധയക്ഷ 4 50 പി എമ്മിന് ല്യാരം 

പിരിച്ചുവിട്ടു. 

 


