
 

 

 

 

 

 

മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ ത ാഴിലുറപ്പു 

നിയമം 

ദ ാഷ്യല്  ഓഡിറ്റ ് ത ാസ റ്റി 

ദേരള 

(Local-SelfGovernment Department, 

Government of Kerala) 

രണ്ടാംനില C.W.C ബില്ിാംഗ്  , എല്. എാം.എസ്   ക ടമ്പൌണ് ്

പടളയാം,വി ടസ് ഭവന്  പി.ഒ തിരുവനന്തപുരാം-695033 

ക ടണ്  :  04712724696  www.socialaudit.kerala.gov.in 

ഇമ്െയില്  : keralasocialaudit@gmail.com 

 

 

െഹടത്മടഗടന്ധി കേശീയ ഗ്ഗടെീണ മ്തടഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി 

ദ ാഷ്യല്ഓഡിറ്റ ് റിദപ്പാര്ട്ട് 

 

ജില്ല           : തിരുവനന്തപുരാം 

  കലടക്്ക         :        കനൊം 

ഗ്ഗടെപഞ്ചടയത്്ത      :      െടറനല്ലൂര്  

വടര്്                         :      ഊരുട്ടാംബലാം 18 

മ്തടഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി  ടലയളവ്      :          1/10/2018 െുതല്  31/03/2019  ഗ്പവര്ത്തി ള്  

കസടഷ്യല്  ഓിറ്റ ് ഗ്ഗടെസഭ തീയതി    :           20/08/19 (മ് ടവ്വടഴ് ച 3.pm) 

സ്ഥലാം                                : ഗവ .യു .പി.സ് ഊരുട്ടപലാം 
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പഞ്ചടയത്തിമ്െ ിസിസ്ഥടന വിവരങളള്  

പഞ്ചടയത്തിമ്െ കപര്    :  െടറനല്ലൂര്  

വികല്ലജ്                           :  െടറനല്ലൂര്  

തടലുക്്ക                        :    ടട്ടടക്കസ 

ജില്ല                                 :  തിരുവനന്തപുരാം 

കലടക്്ക                           :  കനൊം 

വിസ്തീര്ണാം                 :   25.13  .  ി.െി 

ആമ്  വടര്ു ള്    : 21 

ജനസാംഖ്യ                    : 36832  

ഗ്സ്തീ ള്                    : 18883 

പുരുഷ്ന്െടര്               : 17949 

ിതിര്ത്തി ള ്

 ിഴക്്ക                          :  ആരയന്ക ടസ് ഗ്ഗടെപഞ്ചടയത്്ത 

പസിഞ്ഞടറ്                  :  െലയിന് ീഴ്  ഗ്ഗടെപഞ്ചടയത്്ത 

വസക്്ക                          :   ടട്ടടക്കസ  ഗ്ഗടെപഞ്ചടയത്്ത 

മ്തക്്ക                          :  ബടലരടെപുരാം ഗ്ഗടെപഞ്ചടയത്്ത, മ്നയ്യടറ്റിന് ര   

        െുന്സിപ്പടലിറ്റി 

                           ിമ്സാംലി െണ്ഡലാം  :   ടട്ടടക്കസ 

                          പടര്ലമ്െെ ് െണ്ഡലാം    : ആറ്റിങളല്  

  വടര്ിമ് അ ിസിസ്ഥടന വിവരങളള്  

  വടര്ിമ് അ  കപര്                      :  ഊരൂട്ടപലാം 

  വടര്്  നപര്                                 : 18 

  ആമ്  ജനസാംഖ്യ                       : 1257 

  സ്തീ ള്                                            : 643                        

  പുരുഷ്ന്മടര്                                   : 614 

  എ.സി പുരുഷ്ന്മടര്                      : 99 

   എ .സി.ഗ്സ്തീ ള്                         : 107 

   ുസുാംബഗ്ശീ  ള്                           : 6 



 

 

 

 

 

                                         പഞ്ചെി,പടര്വതി,ഗ്ശീഭഗ്േ,കേവഗിരി,നകവടേയ,വികനേശവര 

ിഗതിരഗിത ക രളഗുണകഭടക്തടക്കള്  : 12 

മ്പടതു ുളങളള്                                 : 3 

                                                           :        മ്വള്ളൂര്ക ടണാം, ിഴക്കതില്ക ടണാം,െസവിലട ാം 

കതടസ്                                                  :  മ്വള്ളൂര്ക ടണാം െുതല്   ടനല്  വമ്ര 

 നടല്                                               : മ്നയ്യടര്   ഇറികഗഷ്ന്   

കറട്                                                    :  ിളികക്കടട്ടുക ടണാം 

                                                                 പ്ലവരതല 

                                                                ിറവിളട ാം 

                                                               െസവിളട ാം 

                                                              മ്വല്ലൂര്ക ടണാം 

                                                           പിരിയടക ടസ് നീകരടട്ടുവിളട ാം 

ിങ്കണവടസി                                       : 1 (വടസ മ് ട്ടിസത്തില്  ഗ്പവര്ത്തിക്കു)ു) 

 ുട്ടി ള്                                                :  10  ( ആണ് ുട്ടി :1 മ്പണ് ുട്ടി ള് :9) 

എ.സി                                                    : 2  ുട്ടി ള്  

സ്കൂ ള്                                                      : ഗവ. യു.പി.എസ്, ഉരുട്ടപലാം 

ഗ്ഗന്ഥശടല                                         : വി.മ് . ൃഷ്ണകെകനടന്,,ഉരുട്ടപലാം 

ആമ്  മ്തടഴില്   ടര്ു ള്    : 238 

ആമ്  ഗുണകഭടക്തട ്ള്       : 357 

   സജീവമ്തടഴിലടളി ള്          : 81

 



 

 

 

 

 

ആമുഖം 

2005 മ്സപ്റ്റാംബര്  7 ന് ഗ്പടബലയത്തില്  വ) കേശിയ ഗ്ഗടെീണ മ്തടഴിലുറപ്പ് നിയൊം 

ഗ്ഗടെീണ  ുസുാംബങളളുമ്സ ഉപജീവനവുാംസുരക്ഷിതതവവുാം ഉറപ്പടക്കു യുാം സവന്താം 

ഗ്പകേശത്്ത മ്തടഴി മ്ലസുക്കുവനുള്ള ിവ ടശാം സാംരക്ഷിക്കു യുാം മ് യ്യു)ു. 

നിയൊംനിലവില്  വ)കതടമ്സ ഇന്തയയില്  മ്തടഴില്  നിയെ സടധ്യതയുള്ള  

ഒരവ ടശെടയി െടറിയിരിക്കു യടണ്. 

െനുഷ്യരടശിയുമ്സ  രിഗ്തത്തിമ്ല ഏറ്റവുാംവലിയ േടരിഗ്േ നിര്മടര്ജന പദ്ധതി 

യടയ െഹടത്മടഗടന്ധി കേശിയഗ്ഗടെീണ മ്തടഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുമ്സ 

(െഹടതഗടന്ധി.എന്.ആര്.ഇ.ജി.എസ് )ലക്ഷയങളള്  തടമ്ഴപറയു)വയടണ്. 

പദ്ധതിയുമ്സ ഗ്പധ്ടന ലക്ഷയങളള്  

1. ഗ്ഗടെഗ്പകേശങളളില്  ിധ്ിവസിക്കു) ഏമ്തടരു  ുസുാംബത്തിനുാം 

ഒരുസടപത്തി  വര്ഷ്ാം 100 േിവസത്തില്   ുറയടത്ത ിവിേഗ് ധത മ്തടഴില്  

ആവിശയടനുസരണാം ഉറപ്പടക്കു യുാം ിതുവഴിനിഷ്കര്ഷ്ിക്കമ്പ്പട്ട 

ഗുണകെന്മ ഉള്ളതുാം സ്ഥടയിയടയിട്ടുള്ളതുാം ഉല്പടേന ക്ഷെത ഉള്ളതുെടയ 

ആസ്തി ള്   സൃഷ്ടിക്കു യുാം മ് യ്യു . 

 

2. േരിഗ്േരുമ്സ ഉപജീവനവുെടയി ബന്ധമ്പ്പട്ട വിഭവ ിസിത്തറ  

ശക്തിമ്പ്പസുത്തു . 

 

3. സെൂഹി െടയിെടയി പിക)ടക്കാം നില്ക്കു) എല്ലട  ുസുാംബങളമ്ളയുാം 

പദ്ധതിയില്ക ര്ക്കു . 

4. പഞ്ചടയത്്ത രടജ് സ്ഥടപനങളമ്ള ശക്തിമ്പ്പസുത്തു . 

 

 

പദ്ധ ിയുതെ ഗ്പധാന  വിദശഷ് േള്  

 

. ഗ്ഗടെഗ്പകേശത്്ത തടെസിക്കു) 18 വയസപ്ൂര്ത്തിയ ഏമ്തടരടള്ക്കുാം 

 പദ്ധതിയില്  പങ്കടളിയട ടാം 

 ഗ്സ്തീക്കുാം പുരുഷ്നുാം തുല്ലയ കവതനാം 

 പരിസ്ഥിതിസാംരക്ഷണ ടര്ഷ്ി കെഖ്ല 

 ഗ്ഗടെീണിസിസ്ഥടനസൌ രയവി സനാംഎ)ിവയ്ക്കമു ന്തിയ പരിഗണന. 

 .           മ്തടഴിലടളി ള്തമ്)ഗ്പവത്തി ള് മ്ണ്ത്തു യുാംിതിനുള്ള   

  ആസൂഗ്തമ്ത്ത സഹടയിക്കു യുാംമ് യ്യു)ു. 



 

 

 

 

 

 ആസൂഗ്തനത്തിലുാംനിര്വ്വഹനത്തിലുാം തി ഞ്ഞസുതടരയത 

  രടറു കരടഇസനിലക്കടകരടഇല്ല. 

 കവതനസടധ്നിനുപടതാം 60:40 

 മ്പടതുജനപങ്കടളിത്തകത്തടമ്സയുള്ള കലബര്ബജറ്റ്. 

 ബടങ്ക്/ആധ്ടര്  വഴിെടഗ്താം കവതനവിതരണാം. 

 ഗ്സ്തീ ള്ക്കു െുന്ഗണനക ുറഞ്ഞത ് 1/3ഭടഗാം ഗ്സ്തീ ളടയിരിക്കണാം). 

   പയൂട്ടര്  ശൃാംഖ്ല വഴിയുള്ള കെടണികറ്റടറിഗ് സാംവിധ്ടനാം. 

 ഗ്ഗടെസഭതമ്)പദ്ധതിഓിറ്റ ് മ് യ്യു)ു. 

 കസടഷ്യല്ഓിറ്റ ് സാംവിധ്ടനാം. 

 

ദ ാഷ്യല്ഓഡിറ്റ ് രീ ിശാഗ്്രം 

 1)  ല്ലിയൂര്  ഗ്ഗടെപഞ്ചടയത്്ത പ ലൂര്  വടര്ില്  01 /10/2018 -31/03/19 വമ്രയുള്ള 

  8 ഗ്പവര്ത്തി ളുസ കMIS)  ഗ്പ ടരെുള്ള  യല്  പരികശടധ്ന, കരഖ് ളുമ്സ  

  സുതടരയത . 

2)    ഗ്പവത്തിയിസ   സന്ദര്ശനാം ിളവു ള് , എണ്ണാം,ഗ്പവര്ത്തി വിലയിരുത്തല് . 

3) നിര്വ്വഹണഏജന്സി,മ്തടഴിലടളി ള് ,കെറ്റ്െടര് ,മ്തടഴില്മ് യ്യടത്ത 

 മ്തടഴില് ടര്് ഉസെ ള് ,ഭൂവുസെ ള്എ)ിവരുെടയി നസത്തിയ ിഭിെുഖ്ാം. 

4) മ്റ റന്സ്: മ്തടഴിലുറപ്പ്നിയൊം,വടര്ഷ്ി  െടറ്റര്ര് ലണ്ര് ,പഞ്ചടയത്്ത 

 വി സനകരഖ് 

5)     യല് , ീല്്,കശഖ്രിച്ച വിവരങളളുമ്സ കഗ് ടീ രിച്ചു തയടറടക്കിയ  രസ ്

 റികപ്പടര്ട്്ട  

 

 



 

 

 

 

 

ത ാഴിലളിേളുതെ അവോശങ്ങള്  

                  മ്തടഴിലുറപ്പ് നിയൊം SCH- ll sec 5 

      മ്തടഴിലടളി ള്ക്ക് 10  ിവ ടശങളള്  നല് ിയിട്ടുണ് ്

1) മ്തടഴില് ടര്്  ലഭിക്കുവടനുള്ള ിവ ടശാം :ികപക്ഷിച്്ച 

1േിവസത്തിനുള്ളില്   ടര് ്ലഭിക്കടനുള്ള ിവ ടശാം മ്തടഴിലടളിക്കുണ്്. 

2) മ്തടഴില്  ലഭിക്കുവടനുള്ള ിവ ടശാം : 

മ്തടഴിലിനടയി ികപക്ഷിച്്ച  15  േിവസത്തിനുള്ളില്  മ്തടഴില്ലഭിക്കടന്  

മ്തടഴിലടളിക്ക ്ിവ ടശെുണ്്. വയക്തി ഗതെടയുാം ഗ്ഗൂപ്പടയുാം 

ികപക്ഷക്കടവു)തടണ്.ികപക്ഷ സവീ രിച്ചു  പയൂട്ടറില്  കരഖ്മ്പ്പസുത്തിയ 

തിയതി ഉള്മ്പ്പട്ട രസീത് ലഭിക്കടനുള്ള ിവ ടശാംമ്തടഴിലടളിക്കുണ്്. 

3) മ്തടഴിലില്ലടയമകവതനാം ലഭിക്കടനുള്ള ിവ ടശാം   

ികപക്ഷിച്ചു 15 േിവസത്തിനുള്ളില്  മ്തടഴില്ലഭിച്ചില്ലടമ്യങ്കില്ആേയമ്ത്ത 30 

േിവസാം കവതനത്തിമ്െ ¼ ഉാം പി)ീസുള്ള േിവസങളളികലക്ക് ിതടയത ് 30 

േിവസാം  ഴിഞ്ഞടല്  ½ കവതനവുാം ലഭിക്കടന്മ്തടഴിലടളിക്കു ിവ ടശ െുണ്.് 

4)  ഏമ്റ്റസുകക്കണ് ഗ്പവര്ത്തി ള്  ആസൂഗ്തണാം മ് യ്യടനുള്ള ിവ ടശാം 

5) തടെസ സ്ഥലത്തിമ്െ 5   ികലട െീറ്റര്   ുറ്റളവില്  മ്തടഴില്  ലഭിക്കുവടനുള്ള   

ിവ ടശാംമ്തടഴിലടളിക്കുണ്്.കSCH- ll ,Para 18,amc chapter 7 )ഈ 

േൂരപരിധ്ിക്കുള്ളില്  ില്ല ഗ്പവര്ത്തിമ്യങ്കില്  10% ിധ്ി  കവതനാം യടഗ്ത ൂലി 

നല് ടനുാം sch-llpara 20 വയവസ്ഥ മ് യ്യു)ു. 

6)   ഗ്പവര്ത്തി സ്ഥല മ്തടഴിലടളി ള്ക്ക ് ുസിമ്വള്ളാം,വിഗ്ശെസൌ രയാം 

 ഗ്പഥെശുഗ്ശൂഷ് എ)ിവ ലഭയെക്കനമ്െ)ു മ്തടഴിലുറപ്പുനിയൊം para23 AMC 

 CHAP 9  വയവസ്ഥയുണ്്. 

7) 15 േിവസത്തിനുള്ളില്  കവതനാം മ്തടഴില്  മ് യതു  15 

 േിവസത്തിനുള്ളില്മ്തടഴിലടളിക്കു കവതനാം  ലഭിക്കണമ്െ) ്

 വയവസ്ഥയുണ്്. 

8)   കവതന വിതരണതിനു  ടലതടെസാം ഉണ്ടയടല്  നഷ്് സ  പരിഹടരത്തിന് 

 മ്തടഴിലടളിക്ക ്ിവ ടശെുണ്്. 



 

 

 

 

 

9)  പരടതി ള്  സെയ ബന്ധിതെടയി പരിഹരിക്കടന്  മ്തടഴിലടളിക്ക് 

 ിവ ടശെുണ്്. sec19 AMC CHAPTER 10.4 എവ ഈ ിവ ടശാം ഉറപ്പു 

 നല് ു)ു. 

10) കസടഷ്യല്ഓിറ്റ ് മ്തടഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിഗ്പ ടരാം വടര്ില്  നസപ്പിലടക്കിയ 

 ഗ്പവര്ത്തി ള്  കസടഷ്യല്  ഓിറ്റ ് മ് യ്യു)ു. ഈ ിവ ടശാം SEC 17 (2) AMC 

 CHAPTER 10 ഗ്പ ടരാം മ്തടഴിലടളിക്കുണ്്. 

 

ദ ാഷ്യല്  ഓഡിറ്റ ് 

െഹടത്മടഗടന്ധി കേശീയ  ഗ്ഗടെീണ മ്തടഴിലുറപ്പ ് പദ്ധതി ഗ്പ ടരാം ഗ്ഗടെപഞ്ചടയത്്ത  

ഗ്പകേശത്്ത നസപ്പിലടക്കു) എല്ലട ഗ്പവത്തി ളുാം കസടഷ്യല്  ഓിറ്റ് നു 

വികധ്യെടക്കണമ്െ)ുവ ുപ്പ ് 17(2) നിഷ്കര്ഷ്ിക്ക)ു, ാംകഗ്്രടമ്ല്ലര്    ആന്്  ഓിറ്റ ് 

ജനറല്  2011 –ല്  പുറമ്പ്പസുവിച്ച ഓിറ്റ ് ഓ ് റൂള്സ്ക ട്ടാം) ഗ്പ ടരെല്ലടത്ത കസടഷ്യല്  

ഓിറ്റു ള്  ഒ)ുാംതമ്) കസടഷ്യല്  ഓിറ്റ ് ആയി പരിഗണിക്കില്ല. പദ്ധതി 

ഗ്പവര്ത്തനമ്ത്ത പറ്റിയുാംമ്പടതുധ്നാം മ് ലവഴിക്കു)തിമ്നപറ്റിയുാം 

പൌരസെൂഹാംനസത്തു) പരസയവുാം  സവതഗ്ന്തവുെടയ പരികശടധ്നയടണ്  കസടഷ്യല്  

ഓിറ്റ ് ിഥവടസടെൂഹി   ണക്ക ് പരികശടധ്ന .  

 നിയെഗ്പ ടരാംവര്ഷ്ത്തില്രണ്ുഗ്പടവശയാം കസടഷ്യല്  ഓിറ്റ ് ഗ്ഗടെസഭ ള്  

എല്ലടവടര്ിലുാം  ൃതയെടയി നസകത്തണ്തടണ.്പദ്ധതിപണാം ശരിയടയ 

രീതിയില്മ് ലവഴിച്ചിട്ടുകണ്ട എ)ുാം കസടഷ്യല്  ഓിറ്റ ് ഗ്പഗ് ിയയിലൂമ്സ  മ്ണ്ത്തടന്  

മ്തടഴിലുറപ്പ്   ഴിയു)ു.കസടഷ്യല്  കസടഷ്യല്  ഓിറ്റ ് ഗ്ഗടെസഭ റികപ്പടര്ട്്ട   ര്ച്ചമ് യതു  

തീരുെടനിക്കു)ു. 

കസടഷ്യല്ഓിറ്റ ് ലക്ഷയങളള്  

 ിഴിെതി ഇല്ലടതടക്കു .  

 സത്ഭരണാം ഉറപ്പടക്കു  

  ടരയക്ഷെത വര്ധ്ിപ്പിക്കു  

 വി സനത്തിമ്െ ിളവ് െനസിലടക്കു  

 സുതടരയത ഉറപ്പുവരുത്തു  

 നിയെപരെടയ ിവ ടശങളള്   സാംരക്ഷിക്കു  

 ിവ ടശധ്ിഷ്ധിത വി സനാം ഗ്ഗടെങളളില്  ഉറപ്പടക്കു  

 മ്പടതുധ്നാം ഉപകയടഗിച്ചു നസപ്പിലടക്കു) 

പദ്ധതിയുമ്സഉത്തരവടേിതവങളള്ജനങളമ്ളയുാം നിര്വഹണഉകേയടഗസ്ഥമ്രയുാം 

ിറിയിക്കു  

 വിക ഗ്ന്ദീ ൃത ഭരണാം ശക്തിമ്പ്പസുത്തു  



 

 

 

 

 

 സടധ്ടരണ രടയ ജനങളമ്ള പദ്ധതിയുമ്സ നസത്തിപ്പിമ്െ 

എല്ലട നട്ടത്തിലുാം പങ്കടളിയടക്കു  

 സടധ്ടരണ ടരടയ ജനങളമ്ള  ര്ച്ചയില്  പമ്ങ്കസുക്കടനുാം, ആവിശയങളള്  

ഗ്പ സിപ്പിക്കടനുാം  പരടതി ള്ക്ക് പരിഹടരവുാം ഉള്ള  ിവസരാം ഗ് െീ രിക്കു  

 സടെൂഹി  പങ്കടളിത്താം ഉറപ്പുവരുത്തു  

 

 

മാറനല്ലൂര്ട്  ഗ്ഗാമപഞ്ചായത്്തഊരുടമ്പലം വാര്ട്ഡ ്(18) 

ഒദ്ടാബര്ട്  ഒന്ന് 2018   മു ല്  മാര്ട്ച്  31, 2019 വതരനെപ്പിലക്കിയത ാ ഴിലുറപ്പു 

പദ്ധ ിേളുതെ പടിേ 

ഗ് 

െ 

ന

പ

ര്  

ഗ്പവര്ത്തിയുമ്സ 

കപര് 

ഗ്പവര്ത്തി

യുമ്സ  

ക ട് 

മ്ഷ്ല് ്   

ഓ ് 

മ്ഗ്പടജ

 ്റ്റ്  മ്ല 

െുന്ഗണ

നനപര്  

ഗ്പവ

ര്ത്തി

േിനങള

ള്  

യഥടര്ഥമ് 

ലവ് 

ിസങ്കല്  

തു /മ്തട

ഴില്  

േിനങളള്  

1 മ്നയ്യടര്  

ഇറികഗഷ്ന്  19000m-

19400m 

IC/321381 6 518 1,42,968 2,10,176/ 

2 ഊരൂട്ടപലാം ിഴക്ക

തില്ക ടണാം  ുളാം  

പുനരുദ്ധടരണാം 

WH/302286 126 303 91,080 2,67,000 

3 

 

ഊരൂട്ടപലാംവടര്്  

കെടഹനന്  ലല ് 

ഭവനാം 

IF/388407 163 56 15,176 RS.26,390/ 

 

90 

4 ഊരൂട്ടപലാം 

വടര്ിമ്ല 

ഗൃഹല തനയാം 

DP/273301 165 81 22,356 RS.1,01,944

/303 

5 ഊരൂട്ടപലാം 

വടര്ിമ്ല െണ്ണ് ജല 

സാംരക്ഷണാം 

WC/337186 188 778 2,17,903 

(RS3000/ 

FOR 

DISPLAY 

BOARD) 

2,99,139/ 

1013 



 

 

 

 

 

  

രജിസ്റ്റര്ട്  

െഹടത്മടഗടന്ധി കേശിയ ഗ്ഗടെീണമ്തടഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി ഗ്പ ടരാം  ഏഴു തരാം രജിറ്റര്റു ള്  

പഞ്ചടയത്തില്  സൂക്ഷികക്കണ്തടണ 

ഗ് െ 

നപര്  

രജിറ്റര്റിമ് അ കപര ്  പഞ്ചടയത്തില്  ഗ് െീ രിച്ചത ്

1 രജിറ്റര്ര്  നപര്  1 

തടമ്ഴപറയു) വിവരങളള്  

കരഖ്മ്പ്പസുത്തു)തിന ്കവണ്ി 

 

1 മ്തടഴില്   ടര് ് ികപക്ഷ  

2 മ്തടഴില്   ടര് ് റജിഗ്സ്രകറഷ്ന്  

3 മ്തടഴില്   ടര് ് വിതരണാം 

4  ുസുാംബങളള്ക്ക് മ്തടഴില്  

നല് ിയ റികപ്പടര്ട്്ട 

ആമ്  മ്തടഴില്  

 ടര്ു ളുമ്സഎണ്ണാംെടര്ച്്ച  

31,2019വമ്ര  =239 

ആമ്  ഗുണകഭടക്തടക്കള് =357 

സജീവമ്തടഴിലടളി ള് =88 

ഈ സപത്തി  വര്ഷ്ാം  ടര്്  

ലഭിച്ചവരുമ്സ എണ്ണാം =5 

കഗുണകഭടക്തടക്കള് =10) 

  ുസുാംബങളള്ക്ക് മ്തടഴില്  നല് ിയ 

വിവരങളള്  സൂക്ഷിച്ചിരു)ു 

2 രജിറ്റര്ര്  -2  

കരഖ്മ്പ്പസുത്തു) വിവരങളള്  

ഗ്ഗടെസഭ കെീറ്റിാംഗ്) 

െിനിറ്റസ്്, റസലുഷ്ന്, 

ഗ്പവര്ത്തി ളുമ്സ െുന്ഗണന 

ഗ്പ ടരെുള്ള ലിറ്റര് ്

 

 

 

 

20/7/2019 നു ൂസിയഗ്ഗടെസഭയില്  

ിജണ് 

1)വയക്ധിഗത ആസ്തി ളുമ്സ ികപക്ഷ    

   സവീ രിക്കടല് ,  

2) 2019-2020 മ്ല  ണ്വീമ്നര്െടമ്ര 

6 കഗടവിന്ദനടശടരി

ക്കു  ക്കൂസ ്

നിര്െടണാം 

RS/340863  

198 

4 

SEMI=2 

SKILLE

D=2 

11,999 RS.12000/4 

 

 

7 

ഊരൂട്ടപലാംവടര്ി

മ്ല  ി)ു ബി 

.എസ് . ഭവന 

നിര്െടണാം 

IF/341140 142 90 24,390 RS.24390/90 

8 ഊരൂട്ടപലാം 

വടര്ിമ്ല  നടല്  

പുനരുദ്ധടരണാം 

19000M-19400M 

IC/213138 20 581 1,53,230 RS.4,89,000/

1346 



 

 

 

 

 

 

കസടഷ്യല്ഓിറ്റ ് ഗ്ഗടെസഭ 

കെീറ്റിാംഗ്, മ്റസലൂഷ്ന്  

,തീരുെടനങളള് ) 

   തിരമ്ങളസുക്കല്   

3) 2018-2019  ിവകലട നാം 

 

 

3 രജിറ്റര്ര് -3 

വിവരങളള്  

കരഖ്മ്പ്പസുതു)തിനുകവണ്ി 

1) മ്തടഴില്  

ആവിശയമ്പ്പസു)തിനുകവ

ണ്ി 

2) മ്തടഴില്  ിനുവേിക്കു)ത ്

3) കവതനാം നല് ു) 

വിവരങളള്   

എാം. ഐ.എസ് ല്  നി)ുാം എസുത്ത 

ഗ്പിെ ് സൂക്ഷിച്ചിരു)ു 

4 രജിറ്റര്ര് -4 

തടമ്ഴപ്പറയു)വിവരങളള്  

കരഖ്മ്പ്പസുതു)തിനുകവണ്ി 

1) പടര്ട്്ട  എ  

2) പടര്ട്്ട  ബി 

ഗ്പവര്ത്തി ളുമ്സ 

വിവരങളള്,ഗ്പവര്ത്തി ളുമ്സ 

കപര്, ഗ്പവര്ത്തി ക ട് 

. ഐ.എസ ്ല്  നി)ുാം എസുത്ത 

ഗ്പിെ ് സൂക്ഷിച്ചിരു)ു. 

ഗ്പവര്ത്തിപൂര്ത്തിയടക്കിയ 

തിയതിഒരുഗ്പവര്ത്തിയിലുാം 

 ടണടന്  സടധ്ിച്ചില്ല. 

5 രജിറ്റര്ര് -5 

ആസ്തി ളുമ്സ വിവരങളള്  രജിറ്റര്ര്  

1) പടര്ട്്ട  എ ആസ്തി ളുമ്സ 

വിവരങളള്  

2) പടര്ട്്ട  ബി ആസ്തി ളുമ്സ 

ഗ്പവര്ത്തി ള്യുമ്സവിവരങള 

 ക്കൂസ് ,ലല ്ഭവനാം, ുളാം 

, നടല്,ബണ് ്

എ)ിവയുമ്സവിവരങളള്  

6 രജിറ്റര്ര് -6 

പരടതി രജിറ്റര്ര്  

പരടതി ള്ഒ)ുാം തമ്) 

കരഖ്മ്പ്പസുത്തിയിട്ടില്ല 

7 രജിറ്റര്ര് -7 

സടധ്നങളളുമ്സ വിവരങളള്  

കരഖ്മ്പ്പസുത്തു) രജിറ്റര്ര്  

ഊരുട്ടപലാം വടര്ിമ്ല  

സടധ്നങളളുമ്സ വിവരാം ഒരു  ക്കൂസ് 

നിര്െടണത്തിമ് അത ു)ു 

ിത ്കരഖ്മ്പ്പസുത്തിയിട്ടില്ല 

സിറ്റിസണ്  ഇന് ര്കെഷ്ന്  കബടര് ് 

വിവരങളള്  ഉണ്ടയിരു)ില്ല. 

കസ്ഥടപിച്ചിട്ടില്ല) 

 

 

 



 

 

 

 

 

ദരഖേള്  

വടര്ഷ്ി  െടറ്റര്ര്  സര്ക്കുലര്  ഗ്പ ടരാം ഒരു ഗ്പവര്ത്തി  യലില്  22  കരഖ് ള്  ഉണ്ടയിരി 

കക്കണ്തടണ്. 

1   വര്  കപജ്: 

1) മ്തടഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുമ്സ എാംലാം, 

 ജില്ല,കലടക്ക ്,വികല്ലജ,്പഞ്ചടയത്്ത നികയടജ െണ്ഡലാം എ)ിവയുമ്സ കപര ്

2) ഗ്പവര്ത്തിയുമ്സ ക ട് ,കപര,്നസപ്പിലടക്കിയ,വര്ഷ്ാം 

3) മ്ഷ്ല്ക ട ് കഗ്പടജക്രില്   ഉള്മ്പ്പട്ടതടകണട എ)ുള്ള വിവരാം  . 

4) ഗ്പവര്ത്തിതുസങളിയതുാം  പൂര്ത്തീ രിച്ചതുെടയ തീയതി. 

5) ിസങ്കല്തു , യഥടര്ഥ തു . 

6)  ണ്വര്ജ അ്  ണ്ിമ് അ വിവരാം 

7) ജികയട സടകഗ്്ഫടകട്ടടഗ്ഗ ് 

8) ആസ്തിയുമ്സ ഐി 

9) ഗ്പവര്ത്തിപൂര്ത്തീ രിതടകണട എ)ുള്ള വിവരാം 

10) കെറ്റിമ് അ ഒപ്്പ 

11) സടകങ്കതി വിേഗ് ധമ് അ ഒപ്്പ 

12) കസടഷ്യല്  ഓിറ്റ ് നസ) തീയതി 

13) നസപ്പിലടക്കിയ ഏജന്സി യുമ്സ വിവരാം 

14) ഗ്പവര്ത്തിയുമ്സ വിഭടഗാം 

 

2) മ് ക്്ക ലിറ്റര്്: 

 22 കരഖ് ളില്  വര്ക്ക ്  യലില്  എഗ്തടെമ്ത്ത കരഖ്യടയി  സൂക്ഷിക്കു)ു. എ) ്

സൂ ിപ്പിക്കു) സൂ ി യടണ് മ് ക്ക് ലിറ്റര്്,മ് ക്ക്  കരഖ് ള്  ഉള്മ്പ്പസു) കപജ ്  നപര്   

കരഖ്മ്പ്പസുകത്തണ്തടണ്. 

 



 

 

 

 

 

3) ആനുവല്  ആക്ഷന്  പ്ലടന് : 

 ഒരു സടപത്തി  വര്ഷ്ാം നസപ്പിലകക്കണ് പദ്ധതി ള്  ഭരണ സെതി ിാംഗീ രിച്ച 

തിമ് അ പ ര്പ്പു ള്ഓകരട പദ്ധതിയിലുാം കരഖ്യടയി സൂക്ഷിക്കു)ു. ആ പദ്ധതി നപര്  

ഈ കരഖ്യില്  ഉണ്ടയിരികക്കണ്തടണ്. 

4)   എസ്രികെറ്്റ  : 

ഒരു ഗ്പവര്ത്തി നസപ്പിനക്കടന്  കവണ്ി എഞ്ചിനീയറിാംഗ് വിഭടഗാം തയ്യടറടക്കു) 

സടകങ്കതി  കരഖ്യടണ് എസ്രികെറ്റ,്ഒരു ഗ്പവര്ത്തിഎങളമ്ന നസപ്പിലടക്കണമ്െ) ്

െടര്ഗനിര്കേശാം നല് ു) ഒരുകരഖ്  ൂസിയടണിത് . ഇതില്  പദ്ധതിയുമ്സകപര്  വിവിധ് 

ഗ്പവര്ത്തി ള്ിവയുമ്സ എണ്ണാം,നീളാം,വീതി, ആഴാംകമ്പടക്കാം )ഒരു യുനിട്ടിനു ഒര  ു

ഗ്പവര്ത്തി നസക്കു)തു സാംബന്ധിച്ച ആമ്  തു യടണ്  എസ്രികെറ്റ്.എ)ു പറയു)ത ്

.ഇതില്  മ്തടഴില്  േിനങളള് , ഗ്പവത്തിയുമ്സ നിരക്ക,്ിതിനുകവണ് സടധ്ന നസ ാം 

ഇമ്തല്ലടാം ക ര്ത്്ത മ്തടഴിലടളി ള്  ഗ്പവര തിയിസത്തില്  ഇതിമ് അ ഒരു പ ര്പ്പ ്

സൂക്ഷിക്കു)ു. ഓകരട മ്തടഴിലടളിയുാം  എസ്രിെടറ്റിമ്ല  ടരയങളള്  ിറിഞ്ഞിരി 

കക്കണ്്ണസതടണ്. ഒരു ജന ീയ എസ്രിെടറ്റ ് ഗ്പടകേശി  ഭടഷ്യില്  തയ്യടറട കക്കണ്തടണ്. 

എസ്രിെടസിമ് അ മ്സ വയര്  ക ടപ്പി സീല്  , ഒപ്പ് , തീയതി എ)ിവ കരഖ്മ്പസുതി ഗ്പവര്ത്തി 

 യലില്  സൂക്ഷികക്കണ്തടണ്. 

5)സടകങ്കതി  ിനുെതി: 

  ഗ്ഗടെ പഞ്ചടയത്തു ള്  ഏമ്റ്റസുക്കു) എല്ലട ഗ്പവര തി ളുമ്സയുാം സടധ്ന 

നസ ത്തിമ് അ മ് ലവ ് , വിേഗ് ധ/ിര്ദ്ധവിേഗ് ധ മ്തടഴിലടളി കവതനാം ഉള്മ്പ്പമ്സ 40%ല്  

 ൂസടമ്ത 60%  ിവിേഗ് ധ  കവതനത്തിനടയ്  ,െടറ്റിമ് ടണ്് സടകങ്കതി  ഉകേയടഗസ്ഥര്  

സടക്ഷയമ്പസുതു) കരഖ്യടണ് സടകങ്കതി  ിനുെതി .ഇതിനടയ്  ിസിറ്റര് അ ്

എഞ്ചിനീയര്  മ് യര്െടനുാം ിഗ് ിറ്റസ് എഞ്ചിനീയര്   ണ്വീനര്  ഓവര്സീയര്  

ിാംഗവുെടയിട്ടുള്ള ഒരു  മിറ്റിയുണ്്.ഇവര്  പദ്ധതിയുമ്സ  വിശതടാംശങളള് , ഗുണങളള്  

വിവരിച്ചുമ് ടണ് ്റികപ്പടര്ട്്ട  തയ്യടറടക്കു യുാം മ് യ്യു)ു . 

6) ഭരണടനുെതി – മ്തടഴിലുറപ്പിലൂമ്സ നസപ്പിലടക്കടന്  ഉകേശിക്കു) പദ്ധതി 

 ഭരണ സെിതി ിാംഗങളള്  െീറ്റിാംഗ്  ൂസി ിാംഗീ രിക്കു) കരഖ്യടണ ്

ഭരണടനുെതി കരഖ് .മ്സ വയര്  ക ടപ്പി ആയുാം ഗ്പവര്ത്തി  യലില്  സൂക്ഷിക്കു)ു. 

ിതില്  മ്സഗ് ട്ടറി തീയതികയടസു ൂസിയ ഒപ്പ് കരഖ്മ്പസുകത്തണ്തടണ്. 

7) ണ്വര്ജന്സ ്



 

 

 

 

 

ആസ്തി ളുമ്സ ഉല്പ്പടേന ക്ഷെതയുാം ഗുണകെന്മയുാം ഉറപ്പുവരുത്തു)തിന ് മ്തടഴിലുറപ്പ് 

പദ്ധതിമ്യ സര് ടരിമ് അ ഇതര വ ുപ്പു ളുമ്സ പദ്ധതി മാ മടയ് നിര്വഹണത്തിമ് അ 

ിവസടന നട്ടാം വമ്ര സാംകയടജിപ്പിക ണ്തുാം േടരിഗ്േയത്തിമ് അ ബഹുെുഖ് െടനങളമ്ള 

സപൂര്ണവുാം സുസ്ഥിരവുെടയ് പരിഹരിക്കു)തിന് ആവശയെടയ സാംകയടജന  ൂട്ടടയമ 

രൂപമ്പ്പസുത്തി മ് യ്യു) പദ്ധതി . 

8)മ്തടഴില്  ആവശയമ്പട്ടുമ് ടണ്ുള്ള ികപക്ഷ . 

  വയക്തിപരെടയുാം , ഗ്ഗൂപടയുെുള്ള ികപക്ഷ ള്  മ്തടഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിക്കടയ്  

ികപക്ഷിക്കടവു)തടണ ് .കതടഴിലിനടയ്  ികപക്ഷിക്കുകപടള്  വടര്ഷ്ി  െടറ്റര്ര്  

സര്ക്കുലര്  ഗ്പ ടരെുള്ള ികപക്ഷ നല്ക ണ്തടണ ് . ികപക്ഷയില്  മ്തടഴിലടളിയുമ്സ 

കപര്, മ്തടഴില്   ടര് ് നപര്  , മ്തടഴിലിനു ികപക്ഷിക്കു) തീയതി, മ്തടഴില്  

ലഭിക ണ്  ടലയളവ് , ഒപ്പ് എ)ിവ കരഖ്മ്പസുതി ികപക്ഷിക്കു  .രസീത് ല വശാം 

വമ്യ്ക്കണ്ടതട ു)ു. 

9)മ്തടഴില്  ിനുവതിക്കു)തിമ്ന സാംബന്ധിച്്ച      

 മ്തടഴില്  ആവശയമ്പ്പട്ടുമ് ടണ്ുള്ള ികപക്ഷ നല് ി 15 േിവസത്തിന ാം 

മ്തടഴില്  ലഭിക്കടന്  മ്തടഴിലടളി ള്ക്ക ്ിവ ടശെുണ്്.മ്തടഴില്  ിനുവേിക്കുകപടള്  

മ്തടഴില്  േിനങളള്  , മ്തടഴിലിസാം , മ്തടഴിലടളി ളുമ്സ കപര,് മ്തടഴില്   ടലയളവ ്

എ)ിവമ്തടഴില്  ിനുവേിക്കു)തില്  ഉണ്ടയിരിക ണ്തടണ് . 

10)െറ്റര്ര്കറടള്   

  ഒരു മ്തടഴിലടളി മ്തടഴില്  മ് യതു  എ) ്മ്തളിയിക്കു) ആധ്ി ടരി  കരഖ്യടണ് 

െറ്റര്ര്  കറടള്  കഹടജര്  പട്ടി ).കെറ്റിമ് അ സട)ിധ്യത്തില്  മ്തടഴിലടളി ള്  െറ്റര്ര്  കറടളില്  

ഹടജര്  കരഖ്മ്പസുകത്തണ്തടണ്. കെറ്റിമ് അ സട)ിധ്യത്തില്  മ്തടഴിലടളി ള്  െറ്റര്ര്  

കറടളില്  ഹടജര്  കരഖ്മ്പ്പസുകത്തണ്തടണ ് . മ്തടഴിലടളിക്ക ്ലഭികക്കണ് േിവസ കവതനാം , 

മ്തടഴിലുപ രണങളളുമ്സ വടസ , യടഗ്തടബത്ത, എ)ിവയുാം 5  ി െി ി മ്ലയടമ്ണ 

ങ്കില്  െറ്റര്ര്  കറടള്ഗ്പ ടരെുള്ള ആമ്  കവതനവുാം കെറ്റ ് കരഖ്മ്പസു മ്ത്തണ്തട ു)ു. 

സര്ക്കടര്   ുെതലമ്പ്പസുത്തു) ഉകേയടഗസ്ഥന്  വിജിലന്സ ് ആന്്  കെടനികസടരിാംഗ ്

 മിറ്റി എ)ിവര്  െറ്റര്ര്  കറടള്  പരികശടധ്ികക്കണ്തടണ ് . െറ്റര്ര്  കറടളില്  രടവിമ്ലയുാം 

ലവ ുക)രവുാം മ്തടഴിലടളി ള്  നിര്ബന്ധെടയുാം ഒപ്പിമ്സണ്തടണ്. ഏതു 

മ്തടഴിലടളിക്കുാം െറ്റര്ര്  കറടള്  പരികശടധ്ിക്കടന്  ിവ ടസെുണ് ് .െറ്റര്ര്കറടളില്  

മ്വട്ടിത്തിരുത്തലു ള്  ിനുവേനീയെല്ല .ിധ്ി െടയ്  ആരുമ്സമ്യങ്കിലുാം കപര ്

ക ര്ക്കു കയട , ിറികഞ്ഞട ിറിയടമ്തകയട ഏമ്ത കിലുാം പിഴവു ള്  വരു)ുകണ്ട 

എ)് ആര്ക്കുാം പരികശടധ്ിക്കടാം . ആഴ്ചടവസടനാം െറ്റര്ര്  കറടള്  എഞ്ചിനീയര്  

/ഓവറ് സീയര്ക്കു ല െടകറണ്ണ്സതടണ്. എല്ലട വിവരങളളുാം എഴുതി പൂര്ത്തിയടക്കി െറ്റര്ര്  



 

 

 

 

 

കറടളില്  പറഞ്ഞിരിക്കു) ഹടജര്  എസുത്്ത ആളിമ്െ ഒപ്പ് കരനമ്പ്പസുകതണ് സ്ഥലത്്ത 

കെറ്റ് ഒപ്പ ് കരഖ്മ്പ്പസുകത്തണ്തടണ്. െറ്റര്ര്  കറടളില്  ബി .ി .ഒ/പഞ്ചടയത്്ത  മ്സഗ് ട്ടറി 

എ)ിവര്  തീയതികയടസുക്കൂസി ഒപ്പ ്കരനമ്പ്പസുകതണ്തടണ്.െറ്റര്ര്  കറടളില്  എാം.ബുക്കിമ് അ 

നപര്  കരഖ്മ്പ്പസുകത്തണ്തടണ്. െറ്റര്ര്   കറടളില്  എാം .ബുക്കിമ് അ നപര്  

കരഖ്മ്പ്പസുകത്തണ്തടണ ്. 

            ഒരു െറ്റര്ര്  കറടളില്  ഒരടഴ് ചമ്ത്ത ഗ്പവര്ത്തി േിനങളളടണ് ിനുവേിക്കു)ത്.ഒര  ു

േിവസമ്ത്ത ിവധ്ി ിവ ടശെടണ്.8 ആാം േിവസാം പഞ്ചടയത്തില്  െറ്റര്് കറടളിമ് അ 

ഗ്പവര്ത്തി ള്   ആരാംഭിച്ചു ഓവറ് സീര്  5േിവസത്തിനുള്ളില്  ിളമ്വസുപ്പ ് പൂര്ത്തീ രിച്്ച 6- 

ആാം േിവസാം ടറ്റ എന്ഗ്സി ഓപ്പകററ്റര്ക്ക് ല െടറു)ു . ണ് ് ഗ്സടന്സ്ഫര്  ഓമ്ര രരിമ് അ1-

െമ്ത്ത സികേച്ചര്  ആയി മ്സഗ് ട്ടറിയുാം, എ ് .സി.ഒ രണ്ടെമ്ത്ത സിമ്േച്ചറി 

ഗ്പസിനറ്്റിയുെടണ്  ിജിറ്റല്  ഒപ്പ ്കരനമ്പ്പസുത്തു)ത ്.8-ആാം ഗ്പസിസന്റ്റ ് ിജിറ്റല്  ഒപ്പ് 

കരനമ്പ്പസുത്തി 15 േിവസത്തിനുള്ളില്  കവതനാം ലഭയെടക്കു)ു . 

11)മ്െഷ്ര്മ്െെ ് ബുക്ക ്  

 െറ്റര്ര്  കറടളു ള്  പൂര്ത്തീ രിച്ചു 3 േിവസത്തിനുള്ളില്  മ് യത ഗ്പവര്ത്തിയിസ 

ങളളുമ്സ ിളമ്വസുക്കു യുാം  ഈിളമ്വമഷ്ര്മ്െെബ്ുക്കില്  കരഖ്മ്പസുതു യുാം 

മ് യ്യു)ു. സടകങ്കതി  വിേഗ് ദര തയ്യടറടക്കു) ഈ കരഖ്യില്  െമ്റ്റര്ര്കരടളു ളുമ്സ 

നപര് ,തീയതി, ിസങ്കല്  തു  എ.എസ് നപര് , സി.എസ ് നപര് ,ഗ്പവര്ത്തിയുമ്സ ക ട്, 

ഗ്പവര്ത്തിയുമ്സകപര,് യഥടര്ഥമ് ലവ് സടധ്നകവതന നസഗങളളുമ്സ ിളവുാം തു യുാം 

കരഖ്മ്പ്പസുത്തു യുാം സടകങ്കതി  ജീവനക്കടരുമ്സ തീയതി, ഒപ്പ,് െുഗ്േ എ)ിവ കരഖ്മ്പ്പ 

സുത്തു)ു. എാം.ബുക്കില്  മ്സഗ് ട്ടറി തീയതി, ഒപ്പ,് െുഗ്േ എ)ിവ കരഖ്മ്പ്പസുത്തണാം. 

12)സടധ്നങളള്  സവീ രിക്കു) രീതി  

 സടധ്നങളള്   വടങളു)തിനുള്ള മ് ടകട്ടഷ്ന്  ക്ഷണിക്കു)തിമ് അയുാം മ്െറ്റീരിയല്  

സലപ്ല ഓര്റിമ് അയുാം ക ടപ്പി. 

13)  കവജ ് ലിറ്റര് ്

 മ്തടഴിലടളി ള്ക്ക ്മ്തടഴിലിമ് അ ിളവ ് ഴിഞ്ഞു MIS-ല്  കരനമ്പ്പസുത്തു) 

കവതനത്തിമ് അ വിവരങളള്  ിസങളു) ക ടപ്പി വര്ക്ക ്   യലില്  സൂക്ഷിക്കു)ു. 

14 കവതനത്തിമ് അയുാം സടധ്നതിമ് അയുാം  ണ് ് ഗ്സടന്സ്ഫര്  ഓര്ര്   

കവതനത്തിമ് അയുാം സടധ്നങളള്ക്ക് കവണ്ി പണാം ിസയ്ക്കു)തിനുള്ള  ണ് ് 

ഗ്സമ്ന്സ്ഫരിമ് അ ഒരു നപര്  ഉണ്ടയിരിക്കുാം. ണ് ് ഗ്സമ്ന്സ്ഫരിനടയ്  മ്സഗ് ട്ടറിയുാം 

ഗ്പസി അു ാം ഒപ്പിമ്സണ്ടതടണ്.സടധ്നത്തിമ് അ വൌച്ചറു ളുാം ബില്ലുാം സടധ്നങളള്  



 

 

 

 

 

നല് ു) സലപ്ലയര്ക്ക് നല് ു) പനെിസപടസു ള്ക്ക് പ രെടയ്  സടധ്നത്തിമ് അ വില 

,തു , എ)ിവ ഉള്മ്പ്പട്ട ബില്  വൌച്ചര്  ഗ്പവര്ത്തി  യലില്  സൂക്ഷികക്കണ്തടണ ്. 

15) മ്െറ്റീരിയല് വൌച്ചര്  ആന്്  ബില്ല ്സൂക്ഷികക്കണ്തടണ് . 

16) പണെസച്ചകറടയല്റ്റി രസീത് പ ര്പ്പു ള്  . കറടയല്റ്റി നല് ു) രസീത ്

         ഈ രസീതു ള്  വര്ക്ക ്  യലില്  സൂക്ഷിക ണ്ടതടണ്.ഈ തു  ഗ്പവര്ത്തിയുമ്സ 

മ്സക്േിക്കല്  എസ്രികെറ്റില്  ഉള്മ്പ്പസുകത്തണ്തടണ.് 

17)  ഗ്പവര്ത്തിയുമ്സ ക ടകട്ടട ള്  -ഗ്പവര്ത്തിയുെടയി ബന്ധമ്പ്പട്ടു െൂ)ു ക ടകട്ടട 

പതിപ്പു ള്  ിതടയത ് ഗ്പവര തനത്തിമ് അ ആരാംഭാം , നസ)ുമ് ടണ്ിരിക്കുകപടള്  

,പൂര തീ രിക്കുകപടള്  എ)ീ െൂ)ു തരാം ക ടകട്ടട ള്   യലില്  സൂക്ഷികക്കണ്തടണ് .  

18)ജികയട സടഗ് സ് ക ടകട്ടടസ ്

 ഗ്പവര്ത്തിസ്ഥലാം തിരിച്ചറിയു)തിന ് ISRO  വിപുലീ രിച്ച Sateliteസാംവിധ്ടനെടയ 

ഭുവന്  ആപ്ലികക്കഷ്ന്  ഉപകയടഗിച്്ച  ഓവറ് സികയര്  ഗ്പവരതിയിസത്തു എസുക്കു) ക ടകട്ടട 

ഇത ് വര്ക്ക ് തുസങളു)തിന ് െുന്പുാം  വര്ക്കിമ് ര  30 ശതെടനാം െുതല് 60 ശതെടനാം 

വമ്രയുള്ള  ടലയളവില്എസ ് എസുക്കു) രണ്ടാം കറ്റര്ജ ് പൂര്ത്തി രിച്ചതിനുകശഷ്ാം 

െൂ)ടാംനട്ടവുാംഎസുക്കു)ു. കസടഷ്യല്  ഓിട്ടിനു  വികധ്യെടക്കിയ  യലില്   ജികയട 

സടഗ് ക ടകട്ടട ഇല്ലടയിരു)ു. 

19) െമ്റ്റര്ര്കറടള്   െൂമ്വമെ ് ലിപിപ് /  യല്  ഗ്സടക്കിാംഗ് ക ടറാം 

 മ്തടഴിലടളി ളുമ്സ ആധ്ി ടരി  കരഖ്യടയ  െമ്റ്റര്ര്കറടള് , എാം. ബുക്ക ് എ)ിവ 

സെയബന്ധിതെടയി വിവിധ് ഉകേയടഗസ്ഥതലത്തില്  എത്തമ്പ്പസു യുാം പരികസടധ് 

നടതീയതി, ഒപ്പ് കരഖ്മ്പ്പസുത്തു)തിനുള്ള മ്തളിവടണ ്െമ്റ്റര്ര്കറടള്   െൂമ്വമെ ് ലിപിപ് 

20)ഗ്പവര്ട്ത്തി പൂര്ട്ത്തീേരണ  ായ പതയ പഗ് ം : 

ഒരു ഗ്പവര്ത്തിയുമ്സ പൂഒര തീ രണ വിവരാം കെറ്റ്െടര്   ഉകധ്യടഗസ്തമ്ര ിറിയിമ്ക്ക 

ണ്ടതട ു)ു  ഈ സക്ഷയപഗ്തത്തില്  സടകങ്കതി  വിധ്ഗ് തമ് അ ഒപ്്പ തീയതി െുഗ്േ എ)ിവ 

കവണ്തട ു)ു.  ൂസടമ്ത ഗ്പവര്ത്തിമ്യ  ുറിച്ചല്ല വിവരങളലടയ കജട സടമ് േ്  ിമ്സറ്റ ് 

ഐ ി ഗ്പവര്ത്തി ിആരാംഭിച്ച തീയതി ഗ്പവര്ത്തി ിവസടനിച്ച തീയതി സടധ്ന 

കവതന നസ ങളളുമ്സ യഥടര്ഥ മ് ലവ് ആസ്തി സടെൂഹി  പരികശടധ്ന നസത്തിയ 

തീയതി എ)ിവ ഉണ്ടയിരിമ്ക്കണ്ടതട ു)ു . 

 



 

 

 

 

 

21)കസടഷ്യല്  ഓിറ്റ ് നസ)തിമ് അ റികപ്പടര്ട്്ട . 

 കസടഷ്യല്   ഓിറ്റ ്  നസ)തിമ് അ റികപ്പടര്ട്്ട  യലി ല്സൂക്കഷ്്ിക ണ്ടതടണ ്

22)ലസറ്റ് യറി       

 ഗ്പവര്ത്തിസ്തലങളളിമ്ല  ഗ്പധ്ടന ടരയങളള്  കരഖ്മ്പ്പസുത്തു) 

സാംസ്ഥടനസസര്ക്കടര്  നിര്കേശഗ്പ ടരാം ഉണ്യിരികക്കണ് ിവശയ കരഖ്യടണ് ലസറ്റ ്

യറി. ഗ്പവര്ത്തി സ്ഥലത്്ത നസക്കു) എല്ലട ഗ്പധ്ടന  ടരയങളളുാം ഗ്പവര്ത്തി ആരാംഭ 

െീറ്റിാംഗ് വിസ വിശേടാംശങളള്,മ്തടഴിലി സങളളുമ്സ ിവശയ നസ ങളള്,ഗ്പവര്ത്തി 

നസത്തു)തിനു ഉപകയടഗിക്കു) മ്തടഴിലുപ രനങളളുമ്സ വിശേ വിവരാം, മ്തടഴില്  

മ് യ്യുകപടള്  ഉണ്ടകയക്കടവു) ിപ സങളളുമ്സയുാം ിതിനടവശയെടയ വരു) 

 ി ിത്സയുമ്സയുാം വിവരങളള്, വിജി ലന്സ ് ആന്്   കെടനികസടരിാംഗ ്  മിറ്റി  

ിാംഗങളളുമ്സ റികപ്പടര്ട്ടുാം ഒപ്പുാം, ഗ്പവര്ത്തി സ്ഥലാം സന്ദര്ശിക്കു)വരുമ്സ 

ിഭിഗ്പടയങളളുാം ഒപ്പുാം എല്ലടാം 

   

േതെത്തലുേള് : 

 

 

1)ഗ്പവര്ത്തിയുമ്സ കപര്:ഊരുട്ടപലാം വടര്ിമ്ല കെടഹന് ലല ് ഭവനാം 

ഗ്പവര്ത്തിയുമ്സ ക ട്: 1614005004/ഐ എ ്  . 38840 

ഫയലില്  ഗ്േമീേരിച 

ദരഖേള്  

ഗ്േമീേരിക്കാത്ത 

ദരഖേള്  

േതെത്തലുേള്  

1) വര്  കപജ്: വടര്ഷ്ി  

െടറ്റര്ര്  സര് ുലര്  

ഗ്പ ടരെുള്ളത ്

കഗ്പവര്ത്തി 

നസ)ുമ് ടണ്ിരിക്കു)ു 

ഗ്പവര്ത്തി ആരാംഭിച്ച 

തിയതി=15/3/19 

 

2)ക ടപ്പിഓ ്  

ആനുവല്  ആക്ഷന്  

പ്ലടന്/മ്ഷ്ല് ്   ഓ ് 

1)മ് ക്ക ് ലിറ്റര്് ഓ ് 

കട ുമ്െന്റ് സ ്

 

 

2)ക ടണ്കവര്മ്ജന്സ ്

 ണ്്  ഉമ്ണ്ങ്കില്  ിത ്

 

3)മ്തടഴിലിനുള്ള ികപക്ഷ  

 

4)മ്തടഴില്  ിനുവേിച്ചത ്

1)  യല്  

പരികശടധ്നയിലൂമ്സയു

ള്ള  മ്ണ്ത്തലു ള്  

 

 

ഒ)ടെമ്ത്ത ഗു 

 ധ്നസഹടയാം  ിട്ടി ഴിഞ്ഞു 

106 േിവസാം  ഴിഞ്ഞടണ ്

മ്തടഴിലുറപ്പ്  ടയി  

നസ ാം െമ്സ്റര്  

കറടള്കസടഷ്യല്  ഓിറ്റ ് 



 

 

 

 

 

മ്ഗ്പടജ ്റ്റ് : ആക്ഷന്  പ്ലടന്  

നപര് .275 

PMAY/ SC DEPT/  ഗവ. ഇതര 

വിഭടഗത്തിലുള്ള ഭവന 

നിര്െടണാം 

 

3)ക ടപ്പിഓ ് മ്സക്േിക്കല്  

എസ്അികെറ്റ് ആന്്  

ിലസന് : 

 കബമ്സ്മെ ് = 28 @271=7588 

ലിമ് അല് =     24@271=6504 

റൂ ് മ്ലവല് =10@271=2710 

 ിനിഷ്ിാംഗ്=28@271=7588 

ിസ്പ്ലകബടര്്        

RS.2000ആമ്        =26390 

 

4)സടകങ്കതി ടനുെതി: 

മ്െറ്റീരിയല്  നസ ാം 

2000രൂപ 

കവതനാം 

24390 

 

5)ഭരണടനുെതി: 

28543/11/3/2019 

6)പൂരിപ്പിച്ച ഇ- െമ്സ്അര്  

കറടള്സ:് 

39790(15/3/19 to 21/3/19)=14 

39791(22/3/19 to28/23/3/19)=14 

75(1/4/2019 to 7/4/2019)=14 

76(8/4/19 to 14/4/19)=14 

ആമ്  56 േിനങളള്  

 

 

7)മ്െഷ്ര്മ്െെ ് ബുക്ക ് : 

എാം ബുക്ക് നപര് =.406 

പടര്ട്്ട  ബില്  1    

 

5)മ്െറ്റീരിയല്  

കശഖ്രിക്കു)തുാം 

ഉപകയടഗിക്കു)വിധ്ാം 

 

6)കവതനത്തിമ് അ ലിറ്റര് ്

 

7)കവതന സടധ്നങളള്  

നല് ു) എ ് .സി ഒ 

 

8)സടധ്നത്തിമ് അ ബില്  

/വൌച്ചര്  

 

9)കറടയല്റ്റി രസീത ്

 

10)ഗ്പവര്ത്തിയുമ്സ െൂ)് 

നട്ടത്തിലുള്ള ക ടകട്ടട 

കഗ്പവര്ത്തിക്കുെുന്പ് 

,ഗ്പവര്ത്തി നസക്കുകപടള് , 

ഗ്പവര്ത്തി നസ)ു 

 ഴിയുകപടള്  

 

11)ഗ്പവര്ത്തി പൂര തി രിണ 

സടക്ഷയപഗ്താം 

 

12)ജികയട സട ്് ക ടകട്ടട 

 

13)കസടഷ്യല്  ഓിറ്റ ് 

റികപ്പടര്ട്്ട  

 

14)ലസറ്റ് യറി 

 

 

 ടലയളവില് 28 

മ്തടഴില്േിനങളള്  െടഗ്തെടണ ്

നല്കിയിരുക്കു)ത്.ഇതു 

മ്തടഴിലടളിയുമ്സ 

ിവ ടശനികഷ്ധ്ാം 

ആക്കു)ു 

 

 

SC വിഭടഗത്തില്മ്പ്പട്ട 

 പിരിയടക ടസ്, 

പുതുകശരികെമ്ല പുമ്തന്  

വീട്ടില്  കെടഹനന്  

കലടക്കില്  നി)ുാം  ിട്ടിയ 

ധ്നസഹയതലടണ് 

വീസിനുകവണ്തടയ സ്ഥലാം 

ഈ വടര്ില്  നി)ുാം െടറി 

 ൂവലകേരി വടര്ിമ്ല 

മ് പരി എ)ട സ്ഥലതടണ ്

വീസ ് നിര മിച്ചിരി)ു)ത്. 

ഗ്പവര്ത്തി ആരാംഭിച്ച 

തിയതി15/3/19 ആ ു)ു 

29/11/18  40000  

11/4/2019 160,000 

29/6/2019 1,00,000 

 



 

 

 

 

 

തിയതി28/3/219 28@271=7588 

 

8)െസമ്റര്  കറടള്  െൂമ്വമ അ ്

ലിപിപ:് ഭടഗി െടയി 

പൂരിപ്പിച്ചിരു)ു 

 

 

 

2) ഗ്പവര്ത്തിയുമ്സ  കപര ് :   കഗടവിന്ദനടശടരിക്കു  ക്കൂസ ് നിര്െടണാം 

ഗ്പവര്ത്തിയുമ്സ ക ട്: 1614005004/RS/340863 (COMPLETED) 

ഫയലില്  ഗ്േമീേരിച ദരഖേള്  ഗ്േമീേരിക്കാത്ത 

ദരഖേള്  

േതെത്തലുേള്  

1) വര്  കപജ്: 

ഗ്പടകേശി െടയിട്ടുള്ളത ്

കഗ്പവര്ത്തി തിയതി=15/1/19 to 18/1/19 

 

2)ക ടപ്പിഓ ്  

ആനുവല്  ആക്ഷന്  പ്ലടന്/മ്ഷ്ല് ്   

ഓ ് മ്ഗ്പടജ ്റ്റ് : ആക്ഷന്  പ്ലടന്  

നപര് . ആക്ഷന്  പ്ലടന്  നപര് :198 

ഖ്ണ്ഡി  5 ല്  പറയു) 

 ുസുാംബങളള്ക്ക്  ക്കൂസ ്

നിര്െടണാം 

 

 

3)ക ടപ്പിഓ ് മ്സക്േിക്കല്  എസ്അികെറ്റ് 

ആന്്  ിലസന്  RS.12000/- 

 

 

4) ാദേ ിോനുമ ി LSGD 

ENGINEER ഒപ്പ് 

കരഖ്മ്പ്പസുത്തിയിട്ടുണ് ്

5)ഭരണാനുമ ി: 

1614/2018/240903 

1)തെക്്ക  ലിസ്റ്റ് ഓഫ് 

ദഡാേുതമന്് സ ്

 

2)ദോണ്ദവര്ട്തജ

ന് ് ഫെ ് 

ഉതെേില്  അ ് 

 

3)ത ാഴില്  

അനുവേിച  ്

 

4)മ്െറ്റീരിയല്  

കശഖ്രിക്കു)തുാം 

ഉപകയടഗിക്കു)വിധ്ാം 

 

5)കവതനത്തിമ് അ ലിറ്റര് ്

 

6) കറടയല്റ്റി രസീത ്

 

7)ഗ്പവര്ത്തി 

പൂര തി രിണ 

സടക്ഷയപഗ്താം 

 

8))ജികയട സട ്് 

1) യലില്  

 മ്ണ്ത്തിയ 

വിവരങളള്  

 

വടര്ഷ്ി െടറ്റര്ര്  

സര്ക്കുലര്  

ഗ്പ ടരെുള്ള  വര്  

കപജ്  യലില്  

സൂക്ഷി ിരു)ില്ല. 

 െൂ)ു 

നട്ടത്തിനുള്ള 

ക ടകട്ടട ള്  

ഗുണകഭടക്തടക്കള്  

മ് ടണ്ുവരു)വ

യട ു)ു. 

ഈ വടര്ിമ്ല 

ആമ് യുള്ള 

മ്െറ്റീരിയല്  

ഗ്പവര്ത്തിയടണിത ്

.22/1/2019 ല്  

തയ്യടറടക്കിയ 

ബില്   

ിമ്ഗ് ികട്ട് 

എഞ്ചിനീയര്  

മ് ക്ക്  മ്െഷ്ര്  

മ് യ്യടത്ത 

എാം.ബുക്ക്  



 

 

 

 

 

 

6)ത ാഴിലിനുള്ള അദപയ പത : 

 

 ര്ട്ദേനമ്പര്ട് 132/16  .04/10 

അമ്പല ും 

വിളാേം,ദഗാവിന്ദമന്ദിരം,േൂവള

ദേരി 

 

7)പൂരിപ്പിച ഇ- മത്െര്ട്  ദറാള് :്  

25983 (15/1/19  to 18/1/19)= 4 

അവിേഗ്ദ്ധ ത ാഴില്  

േിനങ്ങള് =1104 

26671(15 to 18/1/19)= 2 

അര്ട്ദ്ധ ത ാഴില്  

േിനങ്ങള് =2*750=1400 

2 വിേഗ് ധ ത ാഴില്  

േിനങ്ങള് =2*900=1800 

 

8)തമഷ്ര്ട്തമന്റ ് ബുക്്ക  

 

എാം ബുക്ക് നപര് =356 

പടര്ട്്ട  ബില്  1 AND FINAL    

തിയതി22/1/19 

ിവിേഗ്ദ്ധ കവതനാം 4@276=1104 

ിര്ദ്ധവിദ്ധ=2@750=1400 

                     =2@900=1800 

സടധ്നാം=7695 

ആമ് =11999/ 

 

9) കവതന സടധ്നങളള്  നല് ു) 

എ ് .സി.ഒ 

 

10)സടധ്നത്തിമ് അ ബില്  /വൌച്ചര്  

 

11)ഗ്പവര്ത്തിയുമ്സ െൂ)് 

നട്ടത്തിലുള്ള ക ടകട്ടട 

ക ടകട്ടട 

 

9)കസടഷ്യല്  ഓിറ്റ ് 

റികപ്പടര്ട്്ട  

 

10)ലസറ്റ് യറി 

 

 ടണടന്  

 ഴിഞ്ഞു. സടധ്ന 

നസ ത്തിമ്െ 

എ ്.സി..ഒ 

മ് യതിട്ടില്ലടയിരു

)ു. 

 

 

ഗ്പവര തിയിസ 

വിവരങളള്  

പൂര്ത്തീ രിച്ച 

 ക്കൂസ് ഈ 

വടര്ില്  തമ്) 

പറഞ്ഞിരിക്കു) 

സ്ഥലത്തു 

 ടണടന്  സടധ്ിച്ചു. 



 

 

 

 

 

കഗ്പവര്ത്തിക്കുെുന്പ ്,ഗ്പവര്ത്തി 

നസക്കുകപടള് , 

ഗ്പവര്ത്തി നസ)ു  ഴിയുകപടള്  

 

12)  യല്  ഗ്സടക്കിാംഗ ്ക ടാം 

 

 

 

3)ഗ്പവര്ത്തിയുമ്സകപര:് ഊരൂട്ടപലാം വടര്ിമ്ല െണ്ണ് ജലസാംരക്ഷണാം WC/337186 

  യലില്  ഗ് െീ രിച്ച 

കരഖ് ള്  

ഗ് െീ രിക്കടത്ത 

കരഖ് ള്  

 മ്ണ്ത്തലു ള്  

1) വര്  കപജ ്

 

2)ആനുവല്ആക്ഷന്  

പ്ലടന്  ക ടപ്പി നപര് .269 

 

3)എറ്റര്ികെറ്റ ്   ക ടപ്പി  

തു .2,99,139രൂപ 

മ്തടഴില്േിനങളള്  

1013  

 സിറ്റിസണ്  

ഇന്ക ടര്കെഷ്ന്കബട

ര്്  നു കവണ്ി 3000  രൂപ 

 

4)ഭരണടനുെതി 

കരഖ്യുമ്സ ക ടപ്പിനപര് : 

336648 

 

5)സടകങ്കതി ടനുെതി

ക ടപ്പി 

 

6)മ്തടഴിലിനുള്ള 

ികപക്ഷ 

 

 

1)മ് ക്ക ് ലിറ്റര്്  

2)ിെടന്് 

ികലടക ഷ്ന്  

3) ണ് ് ഗ്സടന്സ്ഫര്  

ഓര്ര്  

4)ജികയട സട ്് 

   ക ടകട്ടട ള്  

5)ഗ്പവര്ത്തിപൂര്ത്തീ

 രണ സടക്ഷയപഗ്താം 

6)കസടഷ്യല്ഓിറ്റ ് 

റികപ്പടര്ട്്ട  

7) മ്െറ്റീരിയല്  

കഗ്പട യുവര്മ്െ അ്  

8) കറടയല്റ്റി ലപ് 

രസീത ്

9)മ്െറ്റീരിയല്  ബില്/ 

വൌച്ചര്  

10) ണ്മ്വര്മ്ഗന്സ ്

 ണ്്   കഉമ്ണ്ങ്കില് ) 

 

 

 

എ) യലില്   മ്ണ്ത്തിയത ് 

 

1)എ. എാം.സി ഗ്പ ടരെുള്ള 

 വര്  കപജില്  ഭടഗി െടയി 

വിവരങളള്  

കരഖ്മ്പസുതിയിരു 

)ു 

2 ) muster nos. 37152,37153,37154, 

35883,35224,35225, 

35226,35227,35228 

എ)ീവയില്  മ്സഗ് ട്ടറി 

ഒപ്പ് കരഖ്മ്പ്പസുത്തടത്ത 

െമ്റ്റര്ര്  കറടള്സ്  യലില്   

 ടണടന്  

സടധ്ിച്ചു, 

 

 

എാം. ബുക്കില്  3rd 

പടര്ട്്ട  ബില്ലില്  എ.ഇ  

Check measured  

മ് യതിട്ടില്ലതതടയി 

 ടണടന് ഴിഞ്ഞു. 

എാം ബുക്കില്  

ഭരണടനുെതി,സടകങ്കതി ടനു

െതിനപര്  െമ്സ്അര ്കറടള്സ ്

നപര്  എ)ിവ 

ഉണ്ടയിരു)ില്ല 



 

 

 

 

 

 

 

7)െമ്സ്അര്കറടള്സ്: 

39388,39389,39390,39391,39

392,36988, 

 36989,36990,36991, 

37151,37152,37153,35883,36

884,36885,,36886,33887,3522

4,35225,35226,35227,35228, 

8)എാം.ബുക്ക്  നപര് .395 

 ടസുപറിക്കല് : 

3691M2@8.83 

=32592രൂപ 

മ്ഗ്സഞ്ച്=407m3 

@225.47=91766 

ബണ്്=664M3  

88.17@=58545 രൂപ 

ബണ്്=177M3 

@105=18585രൂപ 

 

 

 

9)കവജ ്ലിറ്റര് ്

10)െൂ)ു നട്ടത്തിമ്ല 

ക ടകട്ടട 

 

11)െമ്സ്അര്കറടള്സ്മൂ  

മ്വമ അ് ലിപിപ ്

 

12)ലസറ്റ് യറി: 

ഗിരിജ എ) കെറ്റ ് 

െുഖ്കപജ്ല്   

ഗ്പവര്ത്തിമ്യ 

സാംബന്ധിച്ച  വിവരങളള്  

കരഖ്മ്പസുതിയതടയി 

 ടണു)ുമ്ണ്ചക്ക ് ലിറ്റര്് 

കരഖ്മ്പ്പസുത്തിയിട്ടില്ലട

.എാം.ബുക്ക് മ്ല ിളവു ള്  

 

 ടസ്  വെട്ടി തളിക്കൽ 

 

മ്ഗ്സഞ്ച്=407@225.47= 

ബണ്്=664@88.17 

Bund=177@105.69 

 

 

 

ഗ്പവര്ത്തിയിസ 

ഭൂവുസെ ള്  ിളവു ള്  

 

 

 

ഭൂവു

സെ 

ള്  

ഭൂ

െി 

ക

മ്സ

 അ ്) 

ബണ് ്

ിളവു

 ള്  

ഭടസ്ക

രന് - 

നടയ

ര്  

33 293.48m3 

േീപ 26 102.23m3 

ഗ്പ

ശട

ന്്ത 

 

25 161m3 

സജി

 ു

െടര്  

24.5 198.4 

പത്മ

വതി 

ി

മ 

  

സ

കന്തട

ഷ് ്- 

40 

 

 

 

 

 

5 

41m3 

 

 

 

കഭൂവുസെ

തമ്) 

െരി ീ

mailto:3691M2@8.83
mailto:88.17@=58545
mailto:ട്രെഞ്ച്=407@225.47
mailto:ബണ്ട്=664@88.17


 

 

 

 

 

4)ഗ്പവര്ത്തിയുമ്സകപര:് ഊരുട്ടപലാം മ്നയ്യടര്  ഇറികഗഷ്ന്  19000m-19400 m  

വര്ക്ക ് ക ട് IC/321381 

1) വര്  കപജ ് 

 

2) മ് ക്ക്  ലിറ്റര് ്

 

3)ആനുവല്ആക്ഷന്  പ്ലടന്   

 

1) ണ് ് ഗ്സടന്സ്ഫര്  

ഓര്ര്  

 

2)ജികയട സട ്് 

ക ടകട്ടട ള്  

 

1)യഥടര്ഥ മ് ലവ ്

1,42,968 രൂപ 

518 മ്തടഴില്  േിനങളള്  

സൃഷ്ടിച്ചു. 

 

ആമ് 16 MUSTER 

ത്തതുാം  

കഗ്പടമ്ജ ്സറ്്റ ് െീറ്റിാംഗ്ല്  

36 കപര്  

പമ്ങ്കസുത്തതടയി 

 ടണടന്   ഴിഞ്ഞു. 

ഗ്പവര്ത്തിസ്ഥല 

സൌ രയങളള്, സടധ്ന 

സടെഗ്ഗി ളുമ്സ വിവരാം 

 ി ിത്സട മ് ലവ് 

എ)ിവ, 

വിവരങളള്ഒ)ുാം തമ്) 

ലസറ്റ് യറിയില്  

കരഖ്മ്പ്പസുത്തിയിരു)ില്ല

.VMC  

റികപ്പടര്ട്ടില്ിാംഗങളളു

മ്സ കപരുാം,ഒപ്പ് ,സ്ഥടനാം 

എ)ിവ ഇല്ലടത്ത ലസറ്റ ്

യറി  ടണടന്  

സടധ്ിച്ചു. വടര്്   

മ്െപര്,ഓവര്  സീര്  

എ)ിവര്  രണ്ു തവണ 

വീതാം ഗ്പവര തിയിസാം 

സന്ദര്ശിച്ചതടയി ലസറ്റ ്

യറിയില്  

കരഖ്മ്പ്പസുത്തിയിട്ടുണ് ്

 ു

െടര്  

 

വി

ഷ്ണു

ഗ്പി

യ 

 

 

 

 

 

5 

നിനട്ടി

രിക്കു

)ു) 

ലളി

ത 

 ു

െടരി 

28.5 27.04m3 

ആ

മ്  
1.87 817.11m3 

M 

book 

 841m3 

 

ബണ്് വയതയടസാം=24m3@88.17 

=2116 രൂപ 

മ്ഗ്സഞ്ച്= 

407*227.47=91766  രൂപയുമ്സ 

മ്ഗ്സഞ്ച് എാംബുക്ക ് 

ഗ്പ രെുള്ളത ് ടണടന്  

 ഴിഞ്ഞില്ല.  

 

  

           യലില്  ഗ് െീ രിച്ച 

കരഖ് ള്  

ഗ് െീ രിക്കടത്ത 

കരഖ് ള്  

 മ്ണ്ത്തലു ള്  



 

 

 

 

 

4)എറ്റര്ികെറ്റ ്   ക ടപ്പി  

തു .2,10,176 രൂപ 

മ്തടഴില്േിനങളള്  

740 

 സിറ്റിസണ്  

ഇന്ക ടര്കെഷ്ന്കബടര്്  

നു കവണ്ി 5000  രൂപ 

 

5)ഭരണടനുെതി കരഖ്യുമ്സ 

ക ടപ്പിനപര് : 

323800 

 

6)സടകങ്കതി ടനുെതിക ടപ്പി 

 

7)മ്തടഴിലിനുള്ള 

ികപക്ഷയില്  26 കപര്  

ഉണ്ടയിരു)ു 

 

8)െമ്സ്അര്കറടള്സ് 16 എണ്ണാം 

  29843 29844, 29845 29846, 

  31988,31989, 31990,31991, 

  32773,32774,32775,32776, 

  37241,37242, 39601,39602 

 

 

9)എാം.ബുക്ക്  നപര് :375 

 

10) വര്ക്ക ് ികലടമ്ക്കഷ്ന്  

കരഖ്യില്     6/3/19 TO 19/3/19 

വമ്രയുള്ളത ്ഉണ്ടയിരു)ു 

 

11) കവജ ് ലിറ്റര് ് 

 

12)െമ്റ്റര്ര്  കറടള്സ് െൂമ്വമ അ ്

ലിപിപ്പ്  

 

3)ഗ്പവര്ത്തിപൂര്ത്തീ ര

ണ സടക്ഷയപഗ്താം 

 

4)കസടഷ്യല്ഓിറ്റ ് 

റികപ്പടര്ട്്ട  

 

5)മ്െറ്റീരിയല്  

കഗ്പട യുവര്മ്െ അ്  

 

6)കറടയല്റ്റി ലപ് 

രസീത ്

 

7)മ്െറ്റീരിയല്  ബില്/ 

വൌച്ചര്  

 

8) ണ്മ്വര്ഗന്സ്    ണ്്   

കഉമ്ണ്ങ്കില് ) 

 

9)ലസറ്റ് യറി 

 

10) മ്െറ്റീരിയല്  ബില്ല്  

,വൌച്ചര്  

 

 

ROLLS 

ഈ ഗ്പവര്ത്തിയില്  

ഉപകയടഗിച്ചിരിക്കു)ു. 

37241,37242, 

39601,39602ഈ െമ്സ്അര്  

കറടള്സ് 

ല്പണിമ്യസുത്തിരു)

ത് വടര് ് 

13മ്ലകെണ്ണസിക ടണാം)15 

മ്തടഴിലടളി ള്  

ആ ു)ു 

കആമ്  123 മ്തടഴില്  

േിനങളള്  തു 33948 

രൂപ) 

MUSTER ROLLS ല്  

ഗ്പവര്ത്തിമ് യ്യു) 

തീയതികരഖ്മ്പ്പസുതട

ത്തയടയി  ടണടന്  

സടധ്ിച്ചു 

MUSTER ROLLS 

നപര്  31988,31989, 

31990,31991മ് അ 

 ടലടവധ്ി 

8/2/19  TO 13/2/19 

വമ്രയട ു)ുഎ)ടല്  

ഇവകലടക്കില്  നി)ുാം 

ഗ്പി അ് എസുത്തിരിക്കു)

ത1്1/2/19നുആ ു)ു 

 8/2/19 നു െമ്സ്അര്  

കറടള്സ് ല്  X െടര്ക്ക ് 

ഉണ്ടയിരു)ു. 

11/2/19 നു ഗ്പിെ ് 

എസുത്ത െമ്സ്അര്  

കറടള്സ ്

9/2/19നുള്ള ഒപ്പ ്

ഉണ്ടയിരു)ുത് 

 ുവമ്സ 

 

MR.NO.31988 ല്    



 

 

 

 

 

9/2/19നു     8*276=2208 

MR.NO31989ല്  

9/2/19 നു     8*276=2208 

MR.NO.31990ല്  

9/2/19 നു     8*276=2208 

MR.NO 31991ല്  

9/2/19 നു    3*276=828 

ആമ്   

            27*276=RS.7452  

 

സെടനരീതിയില്  

14/2/19 to20/2/19 വമ്ര 

 ടലടവധ്ിയുള്ള 

െമ്സ്അര്  കറടള്സ ്

numbers 

32773,32774,32775,32776 

കലടക്കില്  നി)ുാം 

ഗ്പിെഎ്സുത്തിരിക്കു)

ത് 19/2/19 നുആ ു)ു 

മ്തടഴിലടളി ള് 14/2/19,

15/2/19,16/2/19,18/2/19 

എ)ീ േിനങളളില്െ 

മ്സ്അര്  കറടള്സ ്

ഇല്ലടമ്തപണിമ്യസുത

തടയി കസടഷ്യല്  

ഓിറ്റ് നു  ടണടന്  

സടധ്ിച്ചു 

MR.32773ല്   

14/2/19നു  8*276=2208 

15/2/19 നു 8*276=2208 

16/2/19 നു 8*276=2208 

18/2/19 നു 8*276=2208 

ആമ്                   

(32*276)=RS.8832 

MR 32774ല്  

14/2/19നു 7*276=1932 

15/2/19 നു 7*276=1932 

16/2/19 നു 7*276=1932 



 

 

 

 

 

18/2/19 നു 7*276=1932 

ആമ്  

            ക28*276)=RS.7728  

MR 32775ല്  

14/2/19നു   10*276=2760 

15/2/19 നു 10*276==2760 

16/2/19 നു 10*276==2760 

18/2/19 നു 10*276==2760 

ആമ്  

              ക40*276)=RS11040 

MR 32776ല്  

14/2/19നു 4*276=1104 

15/2/19 നു 3*276=828 

16/2/19 നു 3*276==828 

18/2/19 നു 3*276==828 

ആമ്  

ക13*276)=RS.3588  

െമ്സ്അര്ഇല്ലടമ്തഗ്പവ

ര്ത്തിേിനങളളുമ്സതു  

7452+7728+8832 

+11040+3588 

                  =38,640 രൂപ 

 

 

ഇകത 400 M ിതടയത ് ഊരുട്ടപലാം മ്നയ്യടര്  ഇറികഗഷ്ന്  19000M-19400Mഗ്പവര്ത്തി ക ട് 

IC/213138 ,AS NO.354 ഗ്പ ടരാം 17/2/2018തുസങളി 17/1/2019 പൂര്ത്തിയടയി581 മ്തടഴില്  

േിനങളള്  നല് ി1,52,230രൂപ 

മ് ലവആയതടയി ടണു)ു.കസടഷ്യല്ഓിറ്റ് നു ടണടന്സടധ്ിച്ചു.കസടഷ്യല്ഓ

റ്റ് ടലയളവില് IC/321381 CODE ഗ്പ ടരാം 14/2/19 നു തുസങളി19/3/19 നു പൂര്ത്തിയടക്കി 518 

മ്തടഴില്  േിനങളള്  സൃഷ്ടിച്ചു 142,968 രൂപ മ് ലവിട്ടതടയി  ടണു)ു 

ആമ്  2,96,198 രൂപയുാം 1036 മ്തടഴില്  േിനങളളുാം ഈ  ടനല്പു നരുധ്രണത്തിന ്

ആയിട്ടുണ്്. 

 



 

 

 

 

 

5)ഗ്പവര്ത്തിയുമ്സകപര:്ഊരുട്ടപലാം വടര്ിമ്ല  ിഴക്കത്തില്ക ടണാം  ുളാം 

പുനരുദ്ധടരണാം ,വര്ക്ക ് ക ട്:WH/302286 

 യലില്  ഗ് െീ രിച്ച 

കരഖ് ള്  

ഗ് െീ രിക്കടത്ത 

കരഖ് ള്  

 മ്ണ്ത്തലു ള്  

1) വര്  കപജ ് 

  ഗ്പവര്ത്തി ആരാംഭിച്ച 

തിയതി 19/7/19 

 

ഗ്പവര്ത്തി ിവസടനിച്ച 

തിയതി 21/10/2018 

 

2)ആനുവല്ആക്ഷന്  പ്ലടന്  

നപര് .107 

 

3)എറ്റര്ികെറ്റ ്   ക ടപ്പി  

തു .2,67,000 രൂപ 

മ്തടഴില്േിനങളള്  683 

എര്ത്തു വര്ക്ക ്  

80.1 =1120m2 @4.55sqm 

80.20= 600m3@90.75/cum 

 

 

സിറ്റിസണ്  

ഇന്ക ടര്കെഷ്ന്കബടര്്  

നു കവണ്ി 5000  രൂപ 

 

4)ഭരണടനുെതി കരഖ്യുമ്സ 

ക ടപ്പിനപര് : 

80423 

 

5)സടകങ്കതി ടനുെതിക ട

പ്പി 

 

 

6)മ്തടഴിലിനുള്ള 

ികപക്ഷയില്  27 കപര്  

1)മ് ക്ക ് ലിറ്റര്് 

ഓര്ര്  

 

2)ജികയട സട ്് 

ക ടകട്ടട ള്  

 

3)ഗ്പവര്ത്തിപൂര്ത്തീ ര

ണ സടക്ഷയപഗ്താം 

 

4)കസടഷ്യല്ഓിറ്റ ് 

റികപ്പടര്ട്്ട  

 

5)മ്െറ്റീരിയല്  

കഗ്പട യുവര്മ്െ അ്  

 

6)കറടയല്റ്റി ലപ് 

രസീത ്

 

7)മ്െറ്റീരിയല്  ബില്/ 

വൌച്ചര്  

 

8) ണ്മ്വര്ഗന്സ്    ണ്്   

കഉമ്ണ്ങ്കില് ) 

 

9)ലസറ്റ് യറി 

 

 

1)ഫയലില്  

 19/7/19 നു ആരാംഭിച്ച ഈ 

ഗ്പവര്ത്തി 26/7/18 വമ്ര 

തുസര്)ു. പി)ീസ് 8/10/18 

പുനരാംഭിക്കു യുാം  21/10/2018 

ആമ്  330 മ്തടഴില്  േിനങളള്   

സൃഷ്ടിച്ചു 91080 രൂപ 

മ് ലവടയിട്ടുണ്്. 

 യര്  ഭൂവഗ്സ്താം എസ്രികെ 

തു യില്   68250 രൂപ 

പറഞ്ഞിട്ടുണ് ്എ)ടല്    യര്  

ഉപകയടഗിച്ചിട്ടില്ലടത്തത ു)ു. 

M BOOK ല്  െമ്സ്റര്  കറടള്സ ്

നപര്, 

ഭരണടനുെതി,സടകങ്കതി ടനുെ

തി എ)ിവ ഉണ്ടയിരു)ില്ല 

 

2)ഗ്പവര്ട്ത്തിയിെം 

 ന്ദര്ട്ശിചദപ്പാള്  േിടിയ 

വിവരം 

 

600 M   നീളവുാം400 M വീതിയുാം 

ഉള്ള  ിഴ ത്തില്ക ടണാം 

 ുളാം 

വിജനെടയ ഭടഗത്തു. ുറ്റുാം 

 ടസുപിസിച്ചു  ിസക്കു) 

 ുളത്തില്  െഴ ടരണാം  ുറച്ചു 

മ്തടഴില്  േിനങളള്  െടഗ്തെടണ ്

 ിട്ടിയിട്ടുള്ളത്എ) ്

മ്തടഴിലടളി ള്  

പറയു യുണ്ടയി. 

 

 ുളാം െുഴുവന്  ക ടരപ്പുല്ല ്

നിറഞ്ഞുതുാം മ്വള്ളാം 

ഉള്ളതുെടയ  ുളാം 



 

 

 

 

 

ഉണ്ടയിരു)ു 

 

7)െമ്സ്അര്കറടള്സ് 16 എണ്ണാം 

5365, 5366, 5367, 5368,5369, 

5370, 5371, 5372, 10861, 

10862, 10863, 10864, 10865, 

10866, 10867, 10868 

മ്തടഴില്  േിനങളള്  330 

   

8)എാം.ബുക്ക്  നപര് :31 

 

9) വര്ക്ക ് ികലടമ്ക്കഷ്ന്   

 

10) കവജ ് ലിറ്റര് ് 

11) രണ്ു  നട്ടത്തിലുള്ള 

ക ടകട്ടട ള്  

 

12)െമ്റ്റര്ര്  കറടള്സ് െൂമ്വമ അ ്

ലിപിപ്പ ്

 

13)  ണ് ് ഗ്സടന്സ്ഫര്   

   ഓര്ര്  

 

ഉപകയടഗ ശൂനയെടയി 

ിവസ്ഥയില്    ുളാം 

 ടണമ്പ്പട്ടു.  യര്  ഭൂവഗ്സ്താം 

 ുളത്തില്  

ഉപകയടഗി ിട്ടില്ലതതട ു)ു 

 

6)ഗ്പവര്ത്തിയുമ്സ കപര്: ഊരുട്ടപലാം വടര്ിമ്ല  ഗൃഹല തനയാം പ്ലടക അഷ്ന്  

യൂണിറ്റവര്ക്ക ് ക ട്:DP/ 273301 

 യലില്  ഗ് െീ രിച്ച 

കരഖ് ള്  

ഗ് െീ രിക്കടത്ത 

കരഖ് ള്  

 മ്ണ്ത്തലു ള്  

 

 

1) വര്  കപജ:് 

ഗ്പവര്ത്തി ആരാംഭിച്ച 

തീയതി9/11/2018 

 

2)ആനുവല്ആക്ഷന്  

പ്ലടന്  ക ടപ്പി നപര് . 

1)മ് ക്ക ് ലിറ്റര്് 

ഓര്ര്  

2)മ്തടഴിലിനുള്ള 

ികപക്ഷ 

3)ിെടന്് 

ികലടക ഷ്ന്  

 

4) ണ് ് ഗ്സടന്സ്ഫര്   

ഓര്ര്  

 

 യഥടര്ഥ മ് ലവ് 22,356 

രൂപആയിട്ടുണ് ്

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

3)എറ്റര്ികെറ്റ ്   ക ടപ്പി  

തു .1,01,944രൂപ 

മ്തടഴില്േിനങളള്  

303 സൃഷ്ടിച്ചമ് ടണ് ്

1500 ആരയകവപ്പിമ് അയുാം 

 രികവപ്പിമ് അയുാം 

ലത ള്  നഴ് സറിയില്  

ഉതപടേിപ്പിച്ചു എല്ലട 

വീസു ളിലുാം എത്തിച്ചു 

ിവ നട്ടുവളര്ത്തു  

  

4)ഭരണടനുെതി 

കരഖ്യുമ്സ 

ക ടപ്പിനപര് : 

 

5)സടകങ്കതി ടനുെതി

ക ടപ്പി 

 

6)മ്തടഴിലിനുള്ള 

ികപക്ഷ 

 

 

 

 

7)െമ്സ്അര്കറടള്സ്:ആമ്  

3 എണ്ണാം. മ്തടഴില്  

േിനങളള് 81 

െമ്സ്റര്  കറടള്സ്  

നപര്  :13509,13514,20742 

8)എാം. 

 

5)ജികയട സട ്് 

ക ടകട്ടട ള്  

 

6)ഗ്പവര്ത്തിപൂര്ത്തീ 

രണ സടക്ഷയപഗ്താം 

 

7)കസടഷ്യല്ഓിറ്റ ് 

റികപ്പടര്ട്്ട  

 

8)മ്െറ്റീരിയല്  

 

 

2)ഗ്പവര്ത്തിഗ്പവര്ത്തിസ വിവരങളള് : 

SC വിഭടഗത്തില്മ്പ്പട്ട 

വിെല,ലശലജ, ലളിതടഭടയി, 

ശടന്ത,ിനില്  

 ുെടര്,ഉഷ് എ)ീ മ്തടഴിലടളി ള്  

10M  നീളത്തിലുാം2M വീതിയിലുാം 

ഗ് െീ രിച്ച നഴ് സറിയില്  വിത്തു 

പട ിമ്യങ്കിലുാം .ലത ള്   

ഉണ്ടയില്ല.എ)ടല്  മ്തടഴിലടളി ള്  

ഏ കേശാം 20 KM  ി മ്ലയുള്ള ഒരു  

നഴ് സറിയില്  നി)ുാം  

8രൂപ നിരക്കില് 200 ആരയകവപ്പിന്  

ലത ളുാം 

7 രൂപട നിരക്കില് 200  റികവപ്പില 

ലത ളുാം 

ലസറ്റ് ല്  എത്തിച്ചു പരിപടലിച്ചു. 

എ)ു കസടഷ്യല്ഓിറ്റ ് 

 മ്ണ്ത്തടന്  സടധ്ിച്ചു   ഴിഞ്ഞു. 

മ്തടഴിലടളി ള്ആമ് 3000രൂപ 

ലത ള്  കെസിക്കടന്  

മ് ലവക്കിയിട്ടുണ് ്

 

ഈഗ്പവര തിയിസത്തില്  ഇകപ്പടള്  150  

കവപ്പില ലത ളുാം 

72 ആരയകവപ്പിന്  ലത ളുാം 

ബടക്കിയിരുപ്പുണ്.് 

പരിപടലിച്ചതടയി..മ്തടഴിലടളി 

ള്ലമാ ത ള്   ആധ്ടര്  കരഖ്യടയി 

കെസിച്ചു  വിതരണാം 

മ് യ്യു)ുണ്്..മ്തടഴിലടളി ളില്  

ലളിതഭടയി 18/128മ്തടഴിലടളി 

വി ലടാംഗയുാം സുകലട ന 

18/70എ)മ്തടഴിലടളി 

ിവിവഹിതയുെട ു)ു. 

 

 

 



 

 

 

 

 

ത ാഴില്  ോര്ട്ഡ ് പരിദശാധന വിവരങ്ങള്  

ത ാഴില്ോര്ട്ഡ ് ത ാഴിലാളിേളുതെ സേവശം ഉൊയിരുന്നു 

1)ത ാഴില്  ആവിശയതപ്പട വിവരം 2017 ദശഷ്ം ദരഖതപ്പെുത്താ ിരുന്ന ത ാഴില്  

ോര്ട്ഡുോര്ട്ഡ ് ഉെമേളുതെ വിവരങ്ങള്  

 

ത ാഴിലാളിേളുതെ ദപരു 

 

 

ത ാഴില്  ോര്ട്ഡ ് നമ്പര്ട്  

രടധ്മ 18/199 

നളിനി 

 

18/138 

ജയഗ്ശീ 18/143 

ഷ്ടജി ുെടര്  18/53 

ലളിതടഭടയി 18/128 

മ് . വിെല 

 

18/56 

2)ത ാഴില്  ആവിശയതപ്പട  വിവരങ്ങള്ഇ ുവതര ഒന്നുംദരഖതപ്പെു ാ ിരുന്ന 

ത ാഴില്  ോര്ട്ഡുേളുതെ പടിേ 

ത ാഴിലാളിേളുതെ ദപരു 

 

 

ത ാഴില്  ോര്ട്ഡ ് നമ്പര്ട്  

ഗിരിജ 18/109 

 ുദലാെന 18/70 

ദ ാമന്  18/102 

ശേുന്തള 18/26 

തബല്സിബായി 18/1 

ഉഷ് .ആര്ട്  18/72 

ലളി  18/134 

 

 

നിരീയ പതണങ്ങള്  



 

 

 

 

 

 

 ത ാഴിലാളിക്കു ഈ  ാമ്പത്തിേ വര്ട്ഷ്ത്തില്  20/8/2019  ദ ാഷ്യല്  

ഓഡിറ്റ് നെക്കുന്ന  ീയ ി വദര ത ാഴില്  ലഭയമായിടില്ല. 

 സലഫ് ഭവനപദ്ധ ിയില്   2018-2019 തല രെു വീെുേള്  അെുത്ത 

                       വാര്ട്ഡുേളില്  നിര്ട്മാണം നെന്ന ായി അറിയാന്  േഴിഞ്ഞു 

 വനവല്ക്കരണവും പരിപാലനവും നെപ്പിലാക്കിയ വാര്ട്ഡില്   

                      ത ാഴിലുറപ്പ ് പദ്ധ ിയില്  ഉള്തപ്പട വ യ പത സ േള്   േുറവായിരുന്നു. 

 ഈ വാര്ട്ഡില്  ഉള്ളമൂന്നു േുളങ്ങളും  പായലും പുല്ലും നിറഞ്ഞു 

                       നില്േുന്ന ് ോണാന്   ാധിചു. 

 വാര്ട്ഡിലുള്ള അേണവാെി ാോരയ 

തേടിെത്തിലാഗ്്രവര്ട്ത്തിക്കുന്ന ്. 

 ലളി 18/134,, ശയാമള’ എല്  18/41 എന്നീ ത ാഴിലാളിേള്ക്്ക 

ത ാഴിലുറപ്പ ്   പണിക്കു േുളത്തില്  ഇറങ്ങിയ ില്  ദേഹത്്ത 

തൊറിചില്       

                   അനുഭവതപ്പട ായ  ദഡാര്ട്   to ദഡാര്ട്പ രിദശാധനയിലൂതെ 

                   അറിയാന്  േഴിഞ്ഞു 

 ഭൂവുെമേളായേീപ എ ്.ഒ 18/214 ക്കു 6 േിനങ്ങള് , ഭാ്കരന് 18/207 നു11  

േിനങ്ങള്,  രാജം 18/90നു   2  ത ാഴില്  േിനങ്ങള്   ആതേ19*276=5244 രൂപ 

           ഇത്തരത്തില്  നല്േിയ ായി ദ ാഷ്യല്ഓഡിറ്റ ് നു േതെത്താന്  

 ാധിചു. 

 ലളി ാഭായി (SC) എന്ന വിേലാംഗയായ വീടമയ്ക്്ക ഒന്നര ത ന്െ ് 

                   സ്ഥലമായ ിനാല്  സലഫിതന്റ വീെ് േിടിയില്ല എന്നു ത ാഴിലാളി  

                   പറയുൊയി 

ദ ാഷ്യല്  ഓഡിറ്റ് നു  ഹായിചവര്ട്  

ബി.ഡി.ഒ. ദജായിന്െ ് ബി.ഡി..ഒ,ത ഗ്േടറി,  അ ിസ്റ്റന്െ്   ത ഗ്േടറി,ദലാക്്ക   & 

പഞ്ചായത്്ത എം,ജി.എന്,ആര്ട്ജിഎ ഉ്ദേയാഗസ്ഥര്ട്,മാറനല്ലൂര്ട്ഗ്ഗാമപഞ്ചായഗ്ത്തര

 ിഡന്െ് ,ഭരണ മി ിഅംഗങ്ങള്,പഞ്ചായത്്ത ജീവനക്കാര്ട്,ദമറ്റ് മാര്ട്,ത ാഴിലാളി

േള്,തപാ ുജനങ്ങള് . 



 

 

 

 

 

 

ഉപ ാഹാരം. 

ഒരു രാജയത്തിതല പൗരന്മാര്ട്  

പര്രരം നീ ിപാലിക്കുതമന്നുള്ള ഗ്പ ിഞ്ജയാ്നിയമം.ഗ്ഗാമീണജന യുതെ  

ജീവി നിലവാരംതമചതപ്പെുത്താന്ത ാഴിലുറപ്പ് നിയമത്തിതല 

പദ്ധ ിേള് ഹായേമായിടുെ്.ഈപദ്ധ ിതയ േൂെു ല്  തമചതപ്പെു 

ത്താന്ഓദരാ ഗ്ഗാമീണരും ഗ്ശമിദേെ ാേുന്നു. ഗ്ഗാമത്തിതല സജവ 

സവവിധയങ്ങള്യഥാാവിധി ംരയ പതിചുആദഗാള ാപനവുംതവള്ളദപാക്കവുംമ

റ്റു ഗ്പേ  ി േുരന്തങ്ങളും ഒഴുവാക്കിഗ്പേ  ിയുതെ ന്തുലി ാവസ്ഥ 

 ംരയ പതിക്കിനതമന്നുഓദരാവയക്തിദയാെും അഭയര്ട്ഥിക്കുന്നു. 

ഈ റിദപ്പാര്ട്ട്   യ്യാറാക്കാന്  ദ ാഷ്യല്ഓഡിറ്റ് ത ാസ റ്റി തയ  ഹായിച 

എല്ലാവയക്തിേതളയും   സ്ഥാപനങ്ങതളയുംനന്ദദയാെു ഓര്ട്ക്കുന്നു. 

 ുെര്ട്ന്നുള്ളഎല്ലാ ഗ്പവര്ട്ത്തനങ്ങള്ക്കും  ഹായങ്ങള്  ഗ്പ ീയ പതിചുതോെ് 

ഈറിദപ്പാര്ട്ട്  മാറനല്ലൂര്ട്ഗ്ഗാമപഞ്ചായത്തിതല ഊരുടംബലം വാര്ട്ഡിനു 

 മര്ട്പ്പിക്കുന്നു. 

 

20/8/19 ല്  നെന്ന ദ ാഷ്യല്  ഓഡിറ്റ ് ഗ്ഗാമ ഭയില്   െര്ട്ചയിലൂതെ 

എെുത്ത ീരുമാനങ്ങള്ആതേ 8  ഗ്പവര്ട്ത്തിേള്  ദ ാഷ്യല്  ഓഡിറ്റിംഗ് 

വിദധയമാക്കിയിടുെ ് 

ആതേ ത ാഴില്  േിനങ്ങള്  2348 തെലവ് 6,79,102 രൂപയുതെ വിേ നമാണ് 

ത ാഴിലുറപ്പിലൂതെ .വാര്ട്ഡിന് ലഭയമായിടുള്ള ്.ഇ ില്  രെു ഭവന പദ്ധ ിേള്  

അെുത്ത വാര്ട്ഡുേളിലാണ് . േക്കൂ്നിര്ട്മാണത്തിതല 6954 രൂപയുതെ  ാധന 

ഘെേത്തില്  തപെുന്നുന്നുെ ്

1) വാര്ട്ഡിലുള്ള എല്ലാദപര്ട്ക്കും ഗ്ഗാമ ഭയില്  പതേെുക്കാനും അഭിഗ്പായം 

പറയാതമന്നു  ീരുമാനമായി. 

2) വാര്ട്ഡില്  ത ാഴില്  നല്േുന്ന  ്MGNREGS STAFFS ഗ്പവര്ട്ത്തി 

ആരംഭിക്കാന് ുെങ്ങുന്നു എന്നറിയുദമ്പാള്  മാഗ് മാതണന്ന േതെത്ത 

ല്   ത ാഴിലാളിേള്  ശരി വചു.ത ാഴില്  ആവിശയതപ്പൊന്   ീരുമാനിചു. 

 

3) ഈ വാര്ട്ഡിതല ഭവനപദ്ധ ിേള്  െിന്നു,ദമാഹന്  എന്നിവര്ട്  അെുത്ത 

വാര്ട്ഡുേളിലാണ് .വീെ് നിര്ട്മിചിരിക്കുന്ന ്.  



 

 

 

 

 

4) ദഗാവിന്ദനാശാരി ക്കു നല്േിയ േക്കൂ ് നിര്ട്മാണം മാഗ് മാണ് ( WORK CODE 

RS/340863) 7595 രൂപ മാഗ് മാണ് വാര്ട്ഡിതല തമറ്റീരിയല്  

ഗ്പവര്ട്ത്തിഇ ില്മാറ്റം വരുത്തുതമതന്നരാഴിലാളിേള്   മ ിചു. 

5)ദമാഹനന്  ഭവന പദ്ധ ിക്്ക ആേയഗഡു29/11/2019 നു 40000/രൂപ 

ലഭിക്കുേയുൊയി എന്നാല്  ആേയഘടത്തിതല ത ാഴില്  േിനങ്ങള്  ലഭിച ് 

106 േിനങ്ങള്  േഴിഞ്ഞാേുന്നു.ഇത്തരത്തിലുള്ള അവോശ നിദയ പതധങ്ങള്ക്കു   

A.S, T.Sഎന്നിവ േിടാനുള്ള ോല ാമ മാതനന്നു A.E അറിയിക്കുേയുൊയി. 

90 േിനങ്ങള്  ത ാഴിലാളിക്്ക ലഭിദക്കൊ ാ 

     6)ത ഗ്േടറി ഒപ്പ് ഇൊത്ത 9 മത്്റര്ട്  ദറാള് ് വര്ട്ക്്ക  ദോഡ ്WC/337186 

     എന്നഗ്പവര്ട്ത്തിയുതെ ഫയലില്  ോണാന്  േഴിഞ്ഞിെഉെ് ഇ ു ദമറ്റ് മാര്ട്  

MGNREGS  

     STAFFS  എന്നിവര്ട്  ഗ്ശദ്ധിദക്കെ ാേുന്നു. 

     7)      IC/321381 എന്നഗ്പവര്ട്ത്തിയില്  ദലാക്കില്നിന്നും മത്റ്ര്ട്  ദറാള് ്  

പ് ടിനറ്്റ ് എെുത്ത  ീയ ിക്്ക മുന്പുള്ള  ീയ ിേള്  

പണിതയെു  ായിോണാന്  േഴിഞ്ഞു.അത്തരത്തില്  38640 

രൂപയ്ക്കുള്ളത ാഴില്  േിനങ്ങള്  140 ത ാഴില്  ോണാന്  ദ ാഷ്യല്  

ഓഡിറ്റ ് നു േഴിഞ്ഞു ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗ്പവണ േള്ത ാഴിലാളിേള്  

,നിര്ട്വഹണ  ഉദേയാഗസ്ഥര്ട്  എന്നിവര്ട്  ഗ്ശദ്ധിദക്കൊ ാേുന്നു.എന്നു 

 ീരുമാനമായി. 

       8)    ഗ ഹസെ നയം എന്ന ഗ്പവര്ട്ത്തിയില്  ഏര്ട്തപ്പട എ ്. ി 

വിഭാഗത്തില്  തപ്പട ലളി ാഭായി, വിമല, സശലജ, ശാന്ത, 

അനില്േുമാര്ട്,ഉഷ്എന്നിവര്ട്ക്്ക 10 മീറ്റര്ട്  നീളത്തിലും 2 മീറ്റര്ട്  

വീ ിയിലും നിര്ട്മിച നസറ സറിയില്  പാേിയ ദലാക്കില്നിന്നും 

നല്േിയആരയദവപ്പിതന്െആരയദവപ്പിതന്റയും  േറിദവപ്പിതന്െയും 

വിത്തുേള്  മുളക്കാത്ത ു ോരണം  ത ാഴിലാളിേള്ക്്ക 400 സ േള്  

3000 രൂപയ്ക്കു ദമെിചു പരിപാലിദക്കെിവന്നു. ത ാഴില്  േിനങ്ങള്  

തോെുക്കാന്  നല്േുവാന്  അങ്ങതന  സ േള്  

ദമെിദേെിവന്നുഎന്ന് പഞ്ചായത്്ത എ.ഇ മറുപെി പറയുേയുൊയി.  

വിത്തുേള്  ഗുണനിലവാരം േുറഞ്ഞ ായി േതെത്തിയ ായി 

ദലാക്്ക  എ ഇ അറിയിചു.ഈ.നസറ സറിയില്  150 േറിദവപ്പില72 

ആരയദവപ്പിന്  സ േള്  ഇരിക്കുന്ന ായി ോണാന്  േഴിഞ്ഞു. 



 

 

 

 

 

           9) ത ാഴില്ോര്ട്ഡുേള്  പരിദശാധയില്  ത ാഴില്  ോര്ട്ഡുേള്  

ത ാഴില്  ആവിശയ തപെുന്ന  ് ദരഖതപ്പെുത്താത്ത ോര്ട്ഡുേള്  

ോണാനിെയായി േ  യമായി ത ാഴില്  ആവിശയതപ്പെുന്ന 

വിവരങ്ങള്  ദരഖതപ്പെുദത്തെ ാണ ് ീരുമാനിചു. 

          10) ഈ  ാമ്പത്തിേ വര്ട്ഷ്ം പണി  ുെങ്ങാത്ത ്  ിറ്റി ണ്  

ഇന്ഫര്ട്ദമഷ്ന്  ദബാര്ട്ഡ ് േിടാത്ത  ാമ ം ആതന്നന്നു ഓവ് സീര്ട്  

അറിയിചു .ഉെതന  ുെങ്ങുതമന്ന് ത ാഴിലാളിേതള അറിയിചു. 

         11)വാര്ട്ഡിലുള്ള മൂന്നു േുളങ്ങള്  ഉപദയാഗ ശൂനയ മാതണന്ന 

േതെത്തല്  ഗ്ഗാമ ഭ  ശരി വചു. ഇ ില്  േിഴക്ക ില്  ദോണം േുളം 

91080രൂപ തെലവിടു 330 ത ാഴില്  േിനങ്ങള്    ഷ്ടിചു. േുളങ്ങളുതെ 

 ംരയ പതണം ഉറപ്പുവരുത്തുതമന്നുവാര്ട്ഡ ് തമമ്പര്ട്  അറിയിചു. 

       12)  ഈ വാര്ട്ഡിതലഒരു ത ാഴിലാളിദക്കരാലും 100 പണി േിടാ ിരുന്ന  ്

ആ ൂഗ് നത്തില്ദപാരയായാതണന്ന ്േതെത്തി. ത ാഴില്  ആവിശയ 

തപ്പെുതമന്ന് ത ാഴിലാളിേള്   മ ിചു. 

                  13)ഗ്പവര്ട്ത്തിയിെ  ് ണല്,േുെിതവള്ളം,ഗ്പഥാമശുഗ്ശൂഷ് േിറ്റ്   എന്നിവ 

                  ത ാഴിലാളിേള്തപ്പടു. ദരഖാമൂലം ത ഗ്േടറിദയാെ് ആവിശയതപ്പെുതമന്ന്   

                  അറിയിക്കുേയുൊയി. 

                 14) സ റ്റ് ഡയറിയില്  േ  യമായി വിവരങ്ങള്  ദരഖതപ്പെുത്തുതമന്ന്                     

  മ ിചു 

      15) ിറ്റി ണ്  ഇന്ഫര്ട്ദമഷ്ന്  ദബാര്ട്ഡ ് സ്ഥാപിക്കുതമന്ന ് ീരുമാനിചു 

      16)പദ്ധ ിേളുതെ പാളിചേള്  പരിഹരിചു മുദന്നാടു ദപാേുതമന്ന് JBDO  

         അറിയിക്കുേയുൊയി. 

     17) നസറ സറി തപാ ുസ്ഥലത്തു സ്ഥാപിക്കാന്  ധാരണയായി 

.     18) വരുമാനം വര്ട്ധിപ്പിക്കാന്  പാടേ ഷ്ിയില്  ഏര്ട്തപ്പെുേയാതണേില്  

നിലംഒരുക്കല്  ഒരുവര്ട്ഷ്ദത്തക്്ക ത ാഴിലുറപ്പിലൂതെ 

നെപ്പിലാക്കാതമന്നു മന്ില്  ആക്കി. 

    19)ഗ്പവര്ട്ത്തി സ്ഥലതത്ത അപേെങ്ങള്ക്കക  യമായ െിേി  



 

 

 

 

 

         ദനെുതമന്ന ് ീരുമാനിചു. 

   20) ൊനല്  പണിക്കു അെുത്ത വാര്ട്ഡിതല ത ാഴിലാളിേക്്ക മാഗ് ം 

ഈവാര്ട്ഡിതല റീെില്  നല്േിയ ് ഗ്ശദ്ധയില്തപടില്ലഎന്ന ്വാര്ട്ഡ ് 

തമമ്പര് അറിചു 

 21) IC/321381  േനാല്  പണിയില്  123ത ാഴില്േിനങ്ങള്  അെുത്ത വാര്ട്ഡ ് 

ആയിടുള്ള മണ്ണെിദോണത്തിതല ത ാഴിലാളിേള്  തെയരിടുെ്. 

       22) േണ്ദവര്ട്തജന്റ്റ ് പദ്ധ ിേള്  നെപ്പിലാക്കുതമന്ന് ഗ്ഗാമപഞ്ചായത്്ത  

ഗ്പ ിഡന്െ ് അറിയിചു. 

      23)ത ാഴിത്തു,ദോഴിേൂെ്,ആടിന്  േൂെ് എന്നിവ നിര്ട്മിക്കാന്  ഗ്ഗാമ ഭ 

േൂെിഎന്ന് ത ാഴിലാളിേള്  അറിയിചു. 

     24) തപാ ുസ്ഥലത്തു സ േള്   ാമൂഹയവിരുദ്ധര്ട്  

നശിപ്പിക്കുന്നുഎന്ന്അധയയ പത 

         അഭിഗ്പായതപ്പടു 

  25) ഭൂവുെമേള്ക്്ക ഒപ്പ്നല്േുന്ന  ്ത റ്റാതണന്ന ്ത ാഴിലാളിേള്ക്്ക 

ദബാധയമായി.  

            ഭൂവുെമേളായ 

             േീപ എ ്.ഒ 18/214 ക്കു 6 േിനങ്ങള് , ഭാ്കരന് 18/207 നു11 േിനങ്ങള്  

            രാജം 18/90നു   2  ത ാഴില്  േിനങ്ങള്   ആതേ19*276=5244 രൂപ 

           ഇത്തരത്തില്  നല്േിയ ായി ദ ാഷ്യല്ഓഡിറ്റ ് നു േതെത്താന്  

 ാധിചു. 

26) പാടേ ഷ്ിക്്ക  ഭൂമി ത ാഴിലാളിേള്ക്്ക നല്ോന്  ഭൂവുെമേതള  

ഗ്പദ യേം ദയാഗം ദെര്ട്ക്കുതമന്ന് തമമ്പര്ട്  അറിയിചു. 

           27) ദറാ്ഗാര്ട്  േിവ  ് (ത ാഴില്  േിനം) ആെരിക്കാന്  ധാരണയായി 

           28)  11 അംഗങ്ങള്ഉള്ള  ദ ാഷ്യല്  ഓഡിറ്റ ്  മി ിരൂപിേരിചു 

         29)ത ാഴില്  നല്േുദമ്പാള്   എ ്, േരിഗ്േദരഖക്്ക  ാതഴ യുള്ള േുെുംബങ്ങള് , 

                 വിധവ എന്നിവര്ട്ക്്ക മുന്ഗണന  നല്കാന്  ധാരണയായി. 

         30) ഭൂവിേ ന ദരഖേള്  ഗ്ഗാമ ഭയില്  മാഗ് ം  ാീേരിക്കുേ. 

          അധയയ പത റിദപ്പാര്ട്ട് തന േുറിച് ത ാഴിലാളിേദളാെ്  അഭിഗ്പായം ദൊേിചു   

 റിദപ്പാര്ട്ട്   ഭ അംഗീേരിചു  .   

        ദ ാഷ്യല്  ഓഡിറ്റ ് ഗ്ഗാമ ഭയില്  പഞ്ചായത്്ത എ ഇ  നന്ദി പറഞ്ഞു.അധയയ പത 

ദയാഗം അവ ാനിപ്പിചു .                                          ഗ ഹസെ നയo 

 

   

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ദഗാവിന്ദനാശാരിക്കു േക്കൂ ് നിര്ട്മാണം, RS/340863 

      

 

 

 

 

 

 

 

ഊരൂട്ടപലാം വടര്ിമ്ല െണ്ണ ്ജല സാംരക്ഷണാം, WC/337186 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ദജാബ് ോര്ട്ഡ് തവരിഫിദക്കഷ്ന് 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

േിഴക്കത്തില്ദോണം േുളം പുനരുദ്ധാരണം 

       

                            

                                  

                       

 

                      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

തനയ്യാര്ട്    ഇറീദഗഷ്ന്  ൊനല്  പുനരുദ്ധാരണം 

   

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


