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മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശിയ തതാഴിലുറപ്്പ പദ്ധതി 

ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ ്റിദപ്പാർട്ട ്

 

 

എറണാകുളം  

 പാറക്കടവ ്ദലാക്്ക 

      തെടുമ്പാദേരി പഞ്ചായത്ത ്

            വാർഡ-്XVIII (തപായ്ക്കട്ടുദേരി  ൗത്ത ് ) 

ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ ്കാലയളവ ്:- 1/10/2018 to 31/3/2019 

റിദപ്പാർട്ട ്തയാറാക്കിയത ് 

ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ ്  ദലാക്്ക റിദ ാഴ്സ ്ദപഴ്സൺ, പാറക്കടവ ് 

 ജസ്റ്റിൻ മാതയു 
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ആമുഖം  

 ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ തതാഴിലുറപ്്പ െിയമം 2005-ൽ വിജ്ഞാപെം 

തെയ്തു. എങ്കിലും , 2005-ൽ പാർലതമെ്റ് പാ്ാക്കിയ മഹാത്മാഗാന്ധി 

ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ തതാഴിലുറപ്്പ െിയമം, 2006 തെഗ്രുവരി 2-െ് രാജയത്ത് 

തുടക്കം കുറിച്ചു. മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളായി. 2008-ൽ െമ്മുതട രാജയതത്ത എല്ല 

ജില്ലകളിദലയും ഗ്ഗാമീണ ദമഖലകള് ഈ െിയമത്തിെ്തറ പരിധിയിൽ 

വന്നു. ഓദരാ ഗ്ഗാമീണ കുടുംരത്തിെും ഒരു  ാമ്പത്തികവർഷ്ം 100 

േിവ തത്ത അവിേഗ്ദ്ധ തതാഴിൽ േിെങ്ങള് ആവശയാധിഷ്ഠ ിതമായി 

ഗ്പോെം തെയ്യുന്നദതാതടാപ്പം ഗ്പകൃതിവിഭവ പരിപാലെവുമായി 

രന്ധതപ്പട്ട തപാതു ആസ്തികളും േുർരല ജെവിഭാഗങ്ങള്ക്കായി 

ഈടുറ്റതും ഗുണദമന്മയുള്ളതും ഉല്പാേെക്ഷതയുളള  

ഉപജീവൊസ്തികളും  ൃഷ്ടിക്കുകയാണ് ഈ പദ്ധതിയുതട മുഖയലക്ഷയം. 

െിയമദഭേഗതി വരുത്തി 'മഹാത്മാഗാന്ധി' എന്ന വാക്ക് ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ 

തതാഴിലുറപ്്പ െിയമത്തിെ്തറ ആരംഭത്തിൽ കൂട്ടി ദെർക്കുകയും 

തെയ്തിട്ടുണ്ട.് 100 ശതമാെം െഗര ജെ ംഖയയുള്ള ജില്ലകതളാഴിതക 

രാജയതത്ത എല്ലാ ജില്ലകളും ഗ്പസ്തു ത െിയമത്തിെ്തറ 

പരിധിയിലാക്കതപ്പട്ടിട്ടുണ്ട്. െിയമത്തിെ്തറ ആവശയകതയ്ക്ക 

ആെുപൂരകമായി എല്ലാം  ംസ്ഥാെങ്ങളും മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ 

ഗ്ഗാമീണ തതാഴിലുറപ്്പ െിയമ പദ്ധതി വിജ്ഞാപെം തെയ്തിട്ടുണ്ട്. 

െിയമത്തിലും പട്ടികയിലും കാലാകാലങ്ങളിൽ വരുത്തുന്ന 

ദഭേഗതികള്  ംസ്ഥാെ പദ്ധതിയിലും ഉള്തക്കാള്ളിദക്കണ്ടതാണ്. 

മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ തതാഴിലുറപ്്പ െിയമം ഗ്ഗാമീണ 

തതാഴിലാളികള്ക്ക് ഒരു കൂട്ടം അവകാശങ്ങള് െൽകുന്നുണ്ട്. 

  ദേശിയ ഗ്ഗാമീണ തതാഴിലുറപ്പു പദ്ധതി ഗ്പകാരം ഗ്ഗാമ പഞ്ചായത്തു 

ഗ്പദേശത്തു െടപ്പിയിലാക്കുന്ന എല്ലാ ഗ്പവർത്തികളും ദ ാഷ്യൽ 

ഓഡിറ്റിെ് വിദധയമാക്കണതമന്ന് െിയമത്തിതല 17 ആം വകുപ്പ് 

െിഷ്കർഷ്ിക്ക്ന്നു. പദ്ധതി ഗ്പവർത്തെതത്തപ്പറ്റിയും തപാതു പണം 

തെലവഴിക്കുന്നതിതെ ംരന്ധിച്ച് പൗര  മൂഹം  െടത്തുന്ന 

പര യവും  വതഗ്തവുമായ പരിദശാധെയാണ് ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ്.  
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മഹാത്മാ ദേശിയ ഗ്രാമീണ തതാഴിലുറപ്പു പദ്ധതിയിതല 

തതാഴിലുറപ്പ്  തതാഴിലാളികളുതെ അവകാശങ്ങൾ ചുവതെ 

ദചർക്കുന്നു.  

Sl no അവകാശങ്ങള്  

1 തതാഴിൽകാർഡിൊയി അദപക്ഷിക്കുവാെും 

15േിവ ത്തിെകം ലഭിക്കുവാെുള്ള അവകാശം 

തഷ്ഡൂള്  2 

2 തതാഴിൽ ആവശയതപ്പടാെും 15 േിവ ങ്ങള്ക്കുള്ളിൽ 

ലഭിക്കുവാെുള്ള അവകാശം 

തഷ്ഡൂള്  1 

3 15 േിവ ത്തിെകം തതാഴിൽ ലഭിച്ചിതലങ്കിൽ തതാഴിലാല്ലായ്മ 

ദവതെം ലഭിക്കുവാെുള്ള അവകാശം 

ത ഷ്ൻ  7,8,9 

4 എതറ്റടുദക്കണ്ട ഗ്പവൃത്തികള് ആ ൂഗ്തണം തെയ്യുവാെുള്ള 

അവകാശം. 

 

5 താമ  സ്ഥലത്തിെത്റ 5 കിദലാമീറ്റർ െുറ്റളവിെുള്ളിൽ 

തതാഴിൽ ലഭിക്കുവാെും ലഭിച്ചിതല്ലങ്കിൽ കൂലിയുതട 10% 

അധികമായി ലഭിക്കുവാെുള്ള അവകാശം. 

തഷ്ഡൂള്  

2പാരഗ്ഗാെ ് 18 & 

പാരഗ്ഗാെ ് 20 

6 കുടിതവള്ളം ,തണൽ, ഗ്പാഥമിക ശുഗ്ശൂഷ് കിറ്്റ 

,തതാഴിലാളികദളാതടാപ്പം അഞ്ചിൽ അധികം കുട്ടികള് 

ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലത്ത് വന്നിട്ടുതണ്ടങ്കിൽ അവതര ദൊക്കാൊയി 

ആയ (ഗ്കഷ്)് തുടങ്ങിയ ഗ്പവൃത്തി സ്ഥല  ൗകരയങ്ങള്ക്കുള്ള 

അവകാശം. 

തഷ്ഡൂള്2 

പാരഗ്ഗാെ ് 23-28 

7  ർക്കാർ ഗ്പഖയാപിച്ചിട്ടുള്ള കൂലി ലഭിക്കുവാെുള്ള അവകാശം. ത ഷ്ൻ3(2),6, sch 2 

,29,a,b,c,d,e,f.30 

8 തതാഴിൽ തെയ്ത ്15 േിവ ത്തിെകം കൂലി ലഭിക്കുവാെുള്ള 

അവകാശം 

 

9 15 േിവ ത്തിെകം കൂലി ലഭിച്ചിതല്ലങ്കിൽ െഷ്ട പരിഹാരം 

ലഭിക്കുവാെുള്ള അവകാശം 

ത ഷ്ൻ 3(3) 

10 പരാതികള്ക്ക്  മയ രന്ധിതമായി പരിഹാരം ലഭിക്കുവാെും 

മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ  

തെലവു വരുന്ന തുകയുതട തൽ മയ  ാമൂഹിക പരിദശാധെ 

െടത്തുവാെുള്ള അവകാശം. 

ത ഷ്ൻ 19, & 

ത ഷ്ൻ 17( 2) 
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MIS ഗ്പകാരമുള്ള വിവരങ്ങൾ 

 

State : KERALA , District : ERNAKULAM  

Block : Parakkadavu,  

 Panchayat : Nedumbassery 

  As on 08-08-19 

I Job Card  

Total No. of JobCards issued 3,081 

Total No. of Workers 4,015 

Total No. of Active Job Cards 995 

Total No. of Active Workers 1,149 

(i)SC worker against active workers[%] 31.24 

(ii)ST worker against active workers[%] 0 

II Progress FY 2019-2020 FY 2018-2019 FY 2017-2018 

Approved Labour Budget 0 0 0 

Persondays Generated so far 8,880 65,786 36,337 

% of Total LB 0 0 0 

% as per Proportionate LB 0     

SC persondays % as of total persondays 27.84 27.13 28.13 

ST persondays % as of total persondays 0 0 0 

Women Persondays out of Total (%) 91.93 91.01 93.41 

Average days of employment provided per 

Household 

21.24 87.13 53.75 

Average Wage rate per day per person(Rs.) 270.5 272.79 257.95 

Total No of HHs completed 100 Days of Wage 

Employment 

0 326 54 

Total Households Worked 418 755 676 

Total Individuals Worked 445 837 709 

Differently abled persons worked 0 0 0 
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Number of GPs with NIL exp 0 0 0 

Total No. of Works Takenup (New+Spill Over) 201 275 192 

Number of Ongoing Works 160 197 95 

Number of Completed Works 41 78 97 

% of NRM Expenditure(Public + Individual) 83.19 85.75 97.73 

% of Category B Works 59.7 63.27 65.62 

  

Total Exp(Rs. in Lakhs.) 27.68 191.84 153.25 

Wages (Rs. In Lakhs) 24.81 178.86 94.38 

Material and skilled Wages (Rs. In Lakhs) 2.12 8.19 51.26 

Material (%) 7.89 4.38 35.2 

Total Adm Expenditure (Rs. in Lakhs.) 0.75 4.79 7.61 

Admin Exp(%) 2.72 2.5 4.97 

Average Cost Per Day Per Person (In Rs.) 405.32 293.42 336.02 

% of Total Expenditure through EFMS 100 100 99.99 

% payments gererated within 15 days 100 98.62 99.54 
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പരിദശാധനക്ക് വിദധയമാക്കിയ ഗ്പവർതികൾ 

 ഗ്പവർതിയുെ

ത  ദകാഡ്  

ഗ്പവർതിയുതെ ദപര്  കൂലിയി

നതില് 

ചിലവഴി

ച്ച പണം  

തതാഴി

ല് 

േിനങ്ങ

ൾ  

ഇലക്ട്

ദരാ

ണിക ്

മസ്റ

ർ 

ദറാൾ 

എണ്ണം  

ഗ്പവർ

തിയു

തെ 

നെന്ന 

കാലം  

1 1608010003/IF/366489 

 

നീര്ത്തടാടിസടാടിഥാസനതഥ് 

ചെറുകഥടാടി നസമമസത്ര കര്ത്ഷകര്ത്ക്ക് 

മണ്ണ് ജല സംരക്ഷണ 

ത്രവൃതഥകള് ഭസഗം 2 വസര്ത്ഡ് 18 

 

148237 547 21 3/1/19 

30/1/19 

2 1608010003/LD/241793 

 

രരഥശ്/രസഴ് ഭൂമഥ 

കൃഷഥയ സഗയമസക്ക് ഭസഗം 

1(വസര്ത്ഡ് 18) 

 

146882 542 25 1/11/18 

28/11/18 

3 1608010003/LD/241797 

 

രരഥശ്/രസഴ് ഭൂമഥ 

കൃഷഥയ സഗയമസക്ക് ഭസഗം 

2(വസര്ത്ഡ് 18) 

 

148237 547 20 4/12/18 

24/12/18 

4 1608010003/IF/324380 

 

ഭവന നഥര്ത്മസണം 1(വസര്ത്ഡ് 18) 

 
24390 90 16 22/5/18 

10/2/19 

5 1608010003/IF/313543 

 

നീര്ത്തടാടിസടാടിഥാസനതഥ് 

ദുര്ത്ബല ജന വഥഭസഗ്ങളള്ക്ക് മണ്ണ് 

ജല സംരക്ഷണ ത്രവൃതഥകള് 

ഭസഗം 1(വസര്ത്ഡ് 18) 

 

149237 410 16 8/8/18 

11/10/18 

6 1608010003/WH/303897 

 

മര്ങളസടാടി് യരസടാടി,്യരസട്ട യരസടാടി് 

രുനരുദ്ധസരണത്രവൃതഥകള്(വസ

ര്ത്ഡ് 18) 

 

59349 219 11 16/10/18 

26/10/18 

7 1608010003/IF/324384 

 

ഭവന നഥര്ത്മസണം 2(വസര്ത്ഡ് 18) 

 
24390 90 8 21/5/18 

1/1/19 

8 1608010003/WC/300705 

 

ഫസം യരസണ്്ട നഥര്ത്മസണം 

1(വസര്ത്ഡ് 18) 

 

73712 272 12 25/2/19 

07/3/19 

9 1608010003/IF/377202 

 

നീര്ത്തടാടിസടാടിഥാസനതഥ് 

ചെറുകഥടാടി നസമമസത്ര കര്ത്ഷകര്ത്ക്ക് 

മണ്ണ് ജല സംരക്ഷണ 

ത്രവൃതഥകള്ഭസഗം3 വസര്ത്ഡ18 

 

243358 898 38 2/2/19 

22/3/19 
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തപാതുവിവരങ്ങള് -തെടുമ്പാദേരി പഞ്ചായത്ത ്

ജില്ല എറണാകുളം 

ദലാക്ക ് പാറക്കടവ ്

വിസ്തീർണം  23.14 ച.കി.മീ  

വാർഡുകളുതട എണ്ണം  
19 

ജനസംഖ്യ 30415 

രുരുഷന്മസര്ത് 15276 

സ്ത്രീകള് 15139 

ജനസസത്രര 1224 

സ്ത്രീ : രുരുഷ അനുരസരം 997 

ചമസതം സസക്ഷരര 
93.6 

Source: - GP website 

ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ ്രീതിശാ ഗ്്തം 

ദകരള ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്്റ ത ാസ റ്റി തതാഴിലുറപ്പുപദ്ധതി എറണാകുളം 

ജില്ലാ യൂണിറ്റിെത്റ  ദെതൃതവത്തിലാണ് വാർഡിതല ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്്റ 

ഗ്പഗ്കിയ ആരംഭിച്ചതും പൂർത്തീകരിച്ചതും.    

 പരിദശാധിച്ച െയലുകളുതട  അടിസ്ഥാെത്തിൽ ഗ്പവർത്തി ഇടങ്ങള് 

പരിദശാധിക്കുകയും, തെയ്ത ഗ്പവർത്തികളുതട അളവുകള് പരിദശാധിച്ചു .  

 ഗുണദഭാക്താക്കദളാട് ഗ്പവൃത്തിയുതട ഗുണെലങ്ങള് െർച്ച തെയ്തു, 

  തതാഴിൽ കാർഡ് എടുത്തിട്ടുള്ളവതരയും,  ജീവ തതാഴിലാളികതളയും  

കണ്ട്   ആവശയമായ വിവരങ്ങള് ദശഖരിച്ചു .  

 വിവരദശഖരണാർത്ഥം പഞ്ചായത്തിതല ഉദേയാഗസ്ഥർ, ഓെീ ിതല 

ജീവെക്കാർ, ദലാക്ക് പഞ്ചായത്തിതല ഉദേയാഗസ്ഥർ,  തപാതുജെങ്ങള് 

എന്നിവതര അഭിമുഖങ്ങള്ക്കും െർച്ചകള്ക്കും ദൊക്ക ് ഗ്ഗൂപ്പ് ഡിസ്കഷ്െും 

വിദധയമാക്കി.   

 െീൽഡ് ഗ്പവർത്തെങ്ങളുതടയും, െയൽ പരിദശാധെയുതടയും 

അടിസ്ഥാെത്തിൽ റിദപ്പാർട്ട് തയാറാക്കൽ . 
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അവകാശ അധിഷ്ഠ ിത െീരിക്ഷണങ്ങള് 

 തതാഴിൽ കാർഡിെുള്ള ദൊദട്ടാ തതാഴിലാളികള്  വന്തം തെലവിലാണ ്

െൽകിയിട്ടുള്ളത് എന്നും മെ ിലാക്കാൻ  ാധിച്ച .ു 

 െയൽ പരിദശാധെയിൽ തതാഴിൽ ആവശയതപ്പട്ട ദരഖകള് കാണാൻ 

കഴിഞ്ഞു എങ്കിലും ഏതു തിയതിയിൽ ആണ് അദപക്ഷ  മർപ്പിച്ചത ്

എന്നത് വയക്തമല്ല . തതാഴിൽ തതാഴിൽ ആവശയതപട്ട് െിശ്ചിത 

 േിവ ങ്ങള്ക്കകം തതാഴിൽ ലഭിക്കുന്നില്ല എന്ന ് തതാഴിലാളികളുതട 

വാക്കുകളിൽ ഗ്പകടമായിരുന്നു  

 തതാഴിലില്ലായ്മ ദവതെതത്ത കുറിച്ച് തതാഴിലാളികള്ക്ക ്ധാരണയും ഇല്ല  

 തതാഴിലിടം  ന്ദർശിച്ചതിൽ െിന്നും, തതാഴിലാളികദളാട്  ം ാരിച്ചതിെ്തറ 

അടിസ്ഥാെത്തിലും എല്ലാ തതാഴിലാളികളും 5Km െുറ്റളവിെുള്ളിലാണ് ദജാലി 

തെയ്യുന്നത്. 

 ഗ്പഥമ ശ ഗു്ശൂഷ് കിറ്റ്,  തണൽ  എന്നിവ തതാഴിലാളികള്  വന്തമായി(പണം മുടക്കി)  

ഗ്കമീകരിച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. 

 ആക്ട് ഗ്പകാരമുള്ള കൂലി തതാഴിലാളികള്ക്്ക ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. 

 തതാഴിലാളികദളാട്  ം ാരിച്ചതിൽ െിന്നും  മയ രന്ധിതമായി കൂലി 

ലഭിക്കുന്നില്ല എന്ന് അറിയുവാൻ  ാധിച്ച .ു 

 തതാഴിൽ പൂർത്തിയായതിെു ദശഷ്വും തതാഴിലുറപ്പ് െിർവ്വഹണ 

ഉദേയാഗസ്ഥർ െണ്ട ് ഗ്ടാൻസ്ഫർ ഓർഡർ തയ്യാറാക്കിയതിെ  ു ദശഷ്വും 

,തതാഴിലാളികള്ക്ക് അവരുതട ദവതെം കൃതയമായി ലഭിക്കുന്നില്ല. 

 അപകടം  ംഭവിച്ചാൽ െിലവാകുന്ന പണം  ംരന്ധിച്ച ് അപകടം 

 ംഭവിച്ച ദശഷ്ം ലഭിക്കുന്ന കൂലിതയ കുറിച്ച് തതാഴിലാളികള്ക്കിടയിൽ 

അവയക്തത െിലെിൽക്കുന്നു  
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22 തഡാകയുതമെറ്്  ് 

1. കവർദപജ ്

 വാർഷ്ിക മാസ്റ്റർ  ർക്കുലർ ഗ്പകാരം കവർദപജിൽ പഞ്ചായത്ത ്

വിവരങ്ങള്, ജില്ല, ഗ്പവർത്തി െടപ്പിലാക്കിയ വിവരങ്ങള്, അടങ്കൽ തുക, 

ആതക തെലവ്, െടത്തിയ തീയതി,  മുതലായ വിവരങ്ങള് 

ദരഖതപടുദത്തണ്ടതാണ്.  പരിദശാധിച്ച 9 െയലുകളിലും  കവർ ദപജ് കാണാൻ 

 ാധിച്ചു . എന്നാൽ , കവർ ദപജിൽ ദസ്റ്ററ്്റ ദലാദഗാ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല മാഗ്തമല്ല 

പൂർണമായി വിവരങ്ങള് ദെർത്തിരുന്നില്ല 

2. തെക്ക ്ലിസ്റ്റ ്

 വർക്ക് െയലിൽ  ൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങളുതട പട്ടികയും, 

അവയുതട ദപജ് െമ്പറും ദരഖതപ്പടുദത്തണ്ട തെക്്ക ലിസ്റ്റ്  െയലിൽ 

 ൂക്ഷിദക്കണ്ടതാണ.് പരിദശാധിച്ച 9 െയലുകളിലും  വാർഷ്ിക മാസ്റ്റർ 

 ർകയൂലർ ഗ്പകാരമുള്ള തെക്്ക ലിസ്റ്റ്  കാണാൻ  ാധിച്ചു . എന്നാൽ ദപജ് 

െമ്പറുകള് പൂർണ്ണമയും  ദരഖതപ്പടുത്തിയിരുന്നില്ല .   

3. ആക്ഷൻപ്ലാൻ  ദകാപ്പി  

വാർഷ്ിക മാസ്റ്റർ  റകയൂലർ ഗ്പകാരം െിർരന്ധമായും ഗ്പവർത്തി െയലിൽ  

ഉണ്ടായിരിദക്കണ്ട ഒന്നാണ് ആക്ഷൻ പ്ലാെിെ്തറ ദകാപ്പി. പരിദശാധിച്ച എല്ലാ 

െയലുകളിലും തെക്ക് ലിസ്റ്റിൽ ആക്ഷൻ പ്ലാെിെത്റ ദകാപ്പി 

ഉള്തപടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ, ഉള്തപടുത്തിയിരിക്കുന്നത് തഷ്ൽെ ്ഓെ് 

തഗ്പാജക്റ്റിെ്തറ ദകാപ്പി ആദണാ ആക്ഷൻ പ്ലാെിെത്റ ദകാപ്പി എന്നത് 

 ംശയം ജെിപ്പിക്കുന്നു  

4. എസ്റ്റിദമറ്്റ ദകാപ്പി  

പരിദശാധിച്ച  എല്ലാ   െയലുകളിലും  ത കയൂരിൽ െിന്നുതമടുത്ത 

എസ്റ്റിദമറ്റിൽ ദകാപ്പി കാണാൻ  ാധിച്ചു.എന്നാൽ ഒരു െയലിലും തഗ്പാജക്റ്്റ 

റിദപ്പാർട്ട,് ,ജെകീയ എസ്റ്റിദമറ്്റ എന്നിവ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.  
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5.  ാദങ്കതികാെുമതി  

പരിദശാധിച്ച എല്ലാ  െയലുകളിൽ ത കയൂരിറ്റിൽ  െിതന്നടുത്ത 

 ാദങ്കതികെുമതിയുതട ദകാപ്പി    ൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ, രന്ധതപ്പട്ട 

ഉദേയാഗസ്ഥരുതട ഒപ്പ്  ീൽ തീയതി മുതലായവ കാണാൻ  ാധിച്ചില്ല. 

6. ഭരണാെുമതി  

പരിദശാധിച്ച എല്ലാ  െയലുകളിൽ ത കയൂരിറ്റിൽ  െിതന്നടുത്ത ഭരണാെുമതി 

യുതട ദകാപ്പി    ൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ, രന്ധതപ്പട്ട ഉദേയാഗസ്ഥരുതട ഒപ്പ ്

 ീൽ തീയതി മുതലായവ കാണാൻ  ാധിച്ചില്ല. 

7.  ംദയാജിത പദ്ധതി  

പരിദശാധെയ്ക ്വിദധയമാക്കിയ   ഗ്പവർത്തികളിൽ  ഒന്നും തതന്ന  ംദയാജിത 

പദ്ധതി  ആയിരുന്നില്ല  

8. തതാഴിലിെുള്ള അദപക്ഷ  

പരിദശാധിച്ച എല്ലാ   െയലുകളിൽ  ഏതതങ്കിലും തരത്തിലുള തതാഴിൽ 

അദപക്ഷ ഉണ്ടായിട്ട്ന്നു.(തവള്ള ദപപ്പറിൽ തയ്യാറാക്കിയതും,അച്ചടിെ  

രൂപത്തിലുമുള്ള അദപക്ഷകളൽ ) എന്നാൽ,  മർപ്പിക്കതപ്പട്ട തീയതി ഏതു 

േിവ ം മുതൽ ആണ് തതാഴിൽ ദവണ്ടതതദന്നാ  എഗ്ത േിവ ദത്തക്കദന്നാ 

കൃതയമായി വയക്തമാക്കുന്നില്ല. സകപ്പറ്റ ് ര ീത ് ദകാപ്പി ഒന്നിലും 

ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 

9. ഗ്പവർത്തി അെുവേിച്ചത ് ംരന്ധിച്ച ദൊം  

പരിദശാധിച്ച  9 െയലുകളിൽ 6  ഗ്പവർത്തികളിലും  അെുവേിച്ച ദൊം 

ഉണ്ടായിരുന്നു . 

 10. ഇ മസ്റ്റർ ദറാള് 

പരിദശാധിച്ച  എല്ലാ  ഗ്പവർത്തി െയലുകളുതട മസ്റ്റർ ദറാളുകളിലും  കാരയമായ 

തവട്ടിത്തിരുത്തലുകള്  ഒന്നും തതന്ന ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. മ ്റ്ർ ദറാളുകളിൽ 

രി.ഡി.ഓ ,ത തഗ്കട്ടറി എന്നിവരുതട ഒപ്പ്   ീൽ  എന്നിവ 

ഉണ്ടായിരുതന്നങ്കിലും തിയതി കൃതയമായി ദരഖതപ്പടുത്തുന്നില്ല  . മസ്റ്റർ 

ദറാളുകളിൽ ആയുധങ്ങളുതട വാടക ദരഖതപടുത്തിയിട്ടുണ്ട് . 



 
 
 

11 
 

11. തമഷ്രത്മെറ് ്രുക്ക ് 

എല്ലാ ഗ്പവർത്തി െയലുകളിലും തമഷ്രത്മെറ് ് രുക്ക ് ഉണ്ടായിരുന്നു 

തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിതല ഉദേയാഗസ്ഥർ ഒപ്പ് ദരഖതപടുതുന്നദതാതടാപ്പം 

തിയതി ദരഖതപ്പടുത്തുന്നുണ്ട ്

12. തമറ്റീരിയൽ  

ഗ്പവർത്തികള് ഒന്നും തതന്ന തമറ്റീരിയൽ ഉപദയാഗിച്ച് തെയുന്നതല്ല. 

അതുതകാണ്ടു രാധകമല്ല.  

13. ദവജ് ലി ് റ ് 

എല്ലാ  ഗ്പവർത്തി െയലുകളിലും ദവജ് ലിസ്റ്റ്  ഉള്തപ്പടുത്തിയിരുന്നു . ദവജ് 

ലിസ്റ്റ ്മസ്റ്റർ ദറാളുകള്ക്ക് ആെുപാതികം  ആയിരുന്നു. 

14.െണ്ട ്ഗ്ടാൻസ്ഫർ ഓർഡർ 

എല്ലാ ഗ്പവർത്തി െയലുകലുകളിലും ദവജ് ലിസ്റ്റുകള്ക്കു ആെുപാതികമായി  

െണ്ട് ഗ്ടാൻസ്ഫർ ഓർഡർ കാണാൻ  ാധിച്ചു.  

15. തമറ്റീരിയൽ വൗച്ചർ രിൽ  

തമറ്റീരിയൽ ഉപദയാഗിച്ചുള്ള ഗ്പവർത്തികള് ഒന്നും ഉണയിരുന്നില്ല  

16. ദറായൽറ്റി  

 പരിദശാധിച്ച ഗ്പവർത്തികളിൽ   ദറായൽറ്റി രാധകം ആയിരുന്നില്ല  

17. ദൊദട്ടാഗ്ഗാഫ്സ ് 

ഏഴു ഒന്ന് രണ്ടു ദപാണ്ട് െിർമ്മാണം,   ് ി ഭവെ െിർമ്മാണം-രണ്ട എന്നി 

െയലുകളിൽ ഒരു ഘട്ടത്തിതലയും ദൊദട്ടാ ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.  7 

െയലുകളിൽ  2 ഘട്ടത്തിതല ദൊദട്ടാകള് ഉണ്ടായിരുന്നു  (ആരംഭിക്കുന്നതിെു 

മുെ്പും െടന്നു തകാണ്ടിരിക്കുദമ്പാഴും). ഒരു ഗ്പവർത്തിയുതട െയലിൽ  3  

ഘട്ടങ്ങളിതല ദൊദട്ടാകള് ഉള്തപ്പടുത്തിയിരുന്നു .  

18. ഗ്പവൃത്തി പൂർത്തീകരണ  ാക്ഷയപഗ്തം  

പരിദശാധിച്ച ഒരു െയളിലും കാണാൻ  ാധിച്ചില്ല . 
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19. മസ്റ്റർ ദറാള് മൂദവതമെറ് ്

മസ്റ്റർ ദറാള് മൂദവതമെ്റ് സ്ലിപ്പുകള് പരിദശാധിച്ച എല്ലാ െയലിലും കാണാൻ 

 ാധിച്ചു, എന്നാൽ കൃതയമായി ദരഖതപടുത്താതും പല ദകാളങ്ങളും 

പൂരിപ്പിക്കാത്ത രീതിയിലും അപൂര്ണമായി എല്ലാ മസ്റ്റർ ദറാള് മൂദവതമെ്റ് 

സ്ലിപ്പുകളും കാണതപ്പട്ടു .  

20. ജിദയാ ടാഗ്ഗഡ് ്ദൊദട്ടാഗ്ഗാഫ്സ ് 

പരിദശാധിച്ച ഒരു െയളിലും കാണാൻ  ാധിച്ചില്ല . 

21. ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്്റ റിദപ്പാർട്ടിെത്റ ദകാപ്പി  

പരിദശാധിച്ച ഒരു െയളിലും കാണാൻ  ാധിച്ചില്ല . 

22. സ റ്്റ ഡയറി  

ഗ്പവർത്തികളുതട െയൽ പരിദശാധെയിൽ വയതിഗത ഗ്പവർത്തികള്  ഒഴിച്ച ്

രാക്കി എല്ലാ െയലിലും സ റ്്റ ഡയറി കാണാൻ  ാധിച്ചു . സ റ്്റ 

ഡയറികളിൽ ഗ്പവൃത്തി ആരംഭിക്കുന്നതിെു മുമ്പുള്ള മീറ്റിങ് 

തതാഴിലാളികളുതട  ാക്ഷയപഗ്തം ,വിജിലൻ ് ആൻഡ് ദമാണിറ്ററിങ് കമ്മിറ്റി 

റിദപ്പാർട് ,  ന്ദര്ശെ കുറിപ്പ് ഇെീ ഭാഗങ്ങള്  പൂരിപ്പിച്ചതായി കാണതപ്പട്ടു . 

െികിത്സ  ംരന്ധമായ വിവരങ്ങള് ഒന്നും തതന്ന ഉണ്ടായതായി 

ദരഖതപ്പടുത്തി കണ്ടില്ല. എന്നാൽ, വിജിലൻ ് ആൻഡ് ദമാണിറ്ററിങ് കമ്മിറ്റി 

റിദപ്പാർട്ടിൽ വിവരണങ്ങള് ദെർത്തിട്ടില്ല. 

7 രജിസ്റ്റർ  

 ുക്ഷിദക്കണ്ട 7 രജിസ്റ്ററൂകളിൽ  മൂന്നാമതത്ത 

രജിസ്റ്റർ(ഡിമാൻഡ്,ആദലാതക്കഷ്ൻ ആൻഡ ് തപയ്തമെറ്്്റ ഓെ് ദവജ  ് ) 

ഒഴിതക എല്ലാ രജിസ്റ്ററൂകളും  ുക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. പരാതി രജിസ്റ്റരിൽ കാണതപ്പട്ട  

പരാതികള് പരിഹരിച്ചതായി ദരഖതപടുതിയിട്ടുണ്ട്. രജിസ്റ്റരുകള് െിലത ്പഴയ 

മാതൃകയിൽ  കാണതപ്പടുന്നു. 
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 ിറ്റിത ൻ ഇൻെർദമഷ്ൻ ദരാർഡ് (CIB) 

തപാതുഗ്പവർത്തി ഇടങ്ങളിൽ െിശ്ചിത മാഗ്തകയിൽ വിരങ്ങള് 

ദരഖതപടുത്തിയ ദരാർഡുകള് സ്ഥാപിതക്കണ്ടാതാണ് എന്നാൽ എല്ലാ 

ഗ്പവർത്തി ഇടങ്ങളിലും ഇത്തരത്തിൽ ദരാർഡുകള് കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല  

തതാഴിൽ കാർഡ ്പരിദശാധെ  

പരിദശാധെക്ക ്വിദധയമാക്കിയ കാർഡുകളിൽ തതാഴിൽ തെയ്യുന്ന തതാഴിൽ 

തെയ്യുന്ന േിവ ങ്ങള് മാർക്ക ്തെയ്യുന്നതായി കാണതപ്പട്ടു എന്നാൽ തതാഴിൽ 

ആവശയതപ്പടുന്ന വിവരങ്ങള് ദരഖതപ്പടുത്തിയതായി കണ്ടില്ല  

 

അളവുകതള സംബധിച്ച ്

ത്രവര്ത്തഥ ുചടാടി യരര്  M ബുക്ക ്ത്രകസരം  ഫീ്ഡഥ് 

കണ്ടര ് 

കുറഥപ്പ്  

നീര്ത്തടാടിസടാടിഥാസനതഥ് 

ചെറുകഥടാടി നസമമസത്ര 

കര്ത്ഷകര്ത്ക്്ക മണ്ണ് ജല 

സംരക്ഷണ ത്രവൃതഥകള് 

ഭസഗം 2 വസര്ത്ഡ് 18 

5530 m നീളം  45 cm 

വീരഥ  45 cm ആഴം  

മണ്ണ് വരം/ യരസടാടി ്

അളന്ന് 

രഥട്ടചപ്പടാടിുതസന് 

സസധ്യമല്ല   

ത്രവര്ത്തഥ 

രൂര്ത്തഥകരഥ ്  

മസസ്ങളള്ക്ക് യശഷം 

ഇതരം ത്രവര്ത്തഥ 

അളന്ന ്

രഥട്ടചരടാടിുതസന് 

സസധ്ഥക്കുന്നഥല്ല. 

അരഥനസ്, 

ത്രവര്ത്തഥ ചെയ്ത 

ചരസഴഥലസളഥ 

ത്രരഥനഥധ്ഥ  എന്ന 

നഥല ഥ് യമറ്റ ്് 

നഥന്നും 

ഉയദയസഗാരഥ് 

നഥന്നും സസക്ഷയ 

രത്രം വസ്ങളഥ  

രരഥശ്/രസഴ് ഭൂമഥ 

കൃഷഥയ സഗയമസക്ക് ഭസഗം 

1(വസര്ത്ഡ് 18) 

4307 മീറ്റര്ത്  

നീളതഥ് വയരയസ്ത 

വീരഥ ഥലും 

ഉ രം/ആഴം  ഉള്ള 

അളന്ന് 

രഥട്ടചപ്പടാടിുതസന് 

സസധ്യമല്ല   

ത്രവര്ത്തഥ 

രൂര്ത്തഥകരഥ ്  

മസസ്ങളള്ക്ക് യശഷം 

ഇതരം ത്രവര്ത്തഥ 

അളന്ന ്
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മണ്ണ് അനുബന്ധ 

ത്രവര്ത്തഥകള്  

മണ്ണ് വരം/ യരസടാടി ്

രഥട്ടചരടാടിുതസന് 

സസധ്ഥക്കുന്നഥല്ല. 

അരഥനസ്, 

ത്രവര്ത്തഥ ചെയ്ത 

ചരസഴഥലസളഥ 

ത്രരഥനഥധ്ഥ  എന്ന 

നഥല ഥ് യമറ്റ ്് 

നഥന്നും 

ഉയദയസഗാരഥ് 

നഥന്നും സസക്ഷയ 

രത്രം വസ്ങളഥ  

രരഥശ്/രസഴ് ഭൂമഥ 

കൃഷഥയ സഗയമസക്ക് ഭസഗം 

2(വസര്ത്ഡ് 18) 

3456 മീറ്റര്ത് 

നീളതഥ് 50 

cm(average ) 

വീരഥ ഥലും 

ആഴതഥയലസ 

ഉ രതഥയലസ ഉള്ള 

മണ്ണ് വസരം/യരസടാടി ്

അളന്ന് 

രഥട്ടചപ്പടാടിുതസന് 

സസധ്യമല്ല   

ത്രവര്ത്തഥ 

രൂര്ത്തഥകരഥ ്  

മസസ്ങളള്ക്ക് യശഷം 

ഇതരം ത്രവര്ത്തഥ 

അളന്ന ്

രഥട്ടചരടാടിുതസന് 

സസധ്ഥക്കുന്നഥല്ല. 

അരഥനസ്, 

ത്രവര്ത്തഥ ചെയ്ത 

ചരസഴഥലസളഥ 

ത്രരഥനഥധ്ഥ  എന്ന 

നഥല ഥ് യമറ്റ ്് 

നഥന്നും 

ഉയദയസഗാരഥ് 

നഥന്നും സസക്ഷയ 

രത്രം വസ്ങളഥ  

ഭവന നഥര്ത്മസണം 1(വസര്ത്ഡ് 

18) 

നഥര്ത്മസണ ഘട്ടം 

അനുസരഥ ് 

ന്കുന്നര്   

നഥര്ത്മസണ ഘട്ടം 

അനുസരഥ ് 

രണം 

ന്കഥ ഥരഥക്കു

ന്നു   

ത്രവര്ത്തഥ ഇടാടിം 

സരര്ത്ശഥ ു  

നീര്ത്തടാടിസടാടിഥാസനതഥ് 

ദുര്ത്ബല ജന 

വഥഭസഗ്ങളള്ക്്ക മണ്ണ് ജല 

സംരക്ഷണ ത്രവൃതഥകള് 

ഭസഗം 1(വസര്ത്ഡ് 18) 

5150 m നീളം  45 cm 

വീരഥ  45 cm ആഴം 

മണ്ണ് വരം/ യരസടാടി ്

അളന്ന് 

രഥട്ടചപ്പടാടിുതസന് 

സസധ്യമല്ല   

ത്രവര്ത്തഥ 

രൂര്ത്തഥകരഥ ്  

മസസ്ങളള്ക്ക് യശഷം 

ഇതരം ത്രവര്ത്തഥ 

അളന്ന ്

രഥട്ടചരടാടിുതസന് 

സസധ്ഥക്കുന്നഥല്ല. 
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അരഥനസ്, 

ത്രവര്ത്തഥ ചെയ്ത 

ചരസഴഥലസളഥ 

ത്രരഥനഥധ്ഥ  എന്ന 

നഥല ഥ് യമറ്റ ്് 

നഥന്നും 

ഉയദയസഗാരഥ് 

നഥന്നും സസക്ഷയ 

രത്രം വസ്ങളഥ  

മര്ങളസടാടി് യരസട്ാടി,യരസട്ട യരസട്ാടി 

രുനരുദ്ധസരണത്രവൃതഥക

ള്(വസര്ത്ഡ് 18) 

454 m *1.40 m* 50 cm 

280 m*1 m*45 cm 

(നീളം*വീരഥ*ആഴം 

700 മീറ്ററഥ് 

അധ്ഥകം 

നീളതഥ് 

ജഥയ സ ത്ടാടിസക്ക് ര്ത് 

ഉരയ സഗഥ ു 

അളന്നു രല 

ഭസഗതസ ഥ 

നടാടിക്കുന്നരഥനു 

സസധ്ഥ ഥല്ല 

അതരതഥ് 

150 m ഭസഗം 

ഉണ്ടസ ഥരുന്നു 

എന്ന് കരുരുന്നു. 

വീരഥ വയരയസ്ത 

ഭസഗ്ങളളഥ്  

വളചര മസറ്റ്ങളള് 

ഉണ്ടസ ഥരുന്നു   

നീളം M book ് 

കചണ്ടരഥചനക്കസള് 

അധ്ഥകം കസണസന് 

കഴഥഞ്ഞു എന്നസ് 

വീരഥ ആഴം എന്നഥവ 

ഇയപ്പസള് രഥട്ട 

ചരടാടിുതുന്നരഥന് രല 

കസരണ്ങളള് മൂലം 

സസധ്ഥക്കുന്നഥല്ല  

ഉദ : മഴ , കന്നുകസലഥ 

etc  

ഭവന നഥര്ത്മസണം 2(വസര്ത്ഡ് 

18) 

നഥര്ത്മസണ ഘട്ടം 

അനുസരഥ ് 

ന്കുന്നര്   

നഥര്ത്മസണ ഘട്ടം 

അനുസരഥ ് 

രണം 

ന്കഥ ഥരഥക്കു

ന്നു   

ത്രവര്ത്തഥ ഇടാടിം 

സരര്ത്ശഥ ു  

ഫസം യരസണ്ട് നഥര്ത്മസണം 

1(വസര്ത്ഡ് 18) 

3.14 വയസസം  2 എണ്ണം  രണ്്ട വയരയസ്ത 

ഇടാടി്ങളളഥ് 

ചെയ്തഥരഥക്കുന്നു. 

ചവള്ളം 

നഥറഞ്ഞ 

വ ലഥന് 

നടാടിുവഥ് 

ആ രഥനസ് 

രണ്്ട കുള്ങളള് 

കസണുക ും ജഥയ സ 

ത്ടാടിസക്ക് റഥ് 

അടാടി സളചപ്പടാടിുതുക

 ും ചെയ്തു. 
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അളക്കുന്നരഥന് 

ത്രസയ സഗഥക 

ബുദ്ധഥമുട്ട് 

യനരഥടാടിുന്നു  

 

നീര്ത്തടാടിസടാടിഥാസനതഥ് 

ചെറുകഥടാടി നസമമസത്ര 

കര്ത്ഷകര്ത്ക്്ക മണ്ണ് ജല 

സംരക്ഷണ 

ത്രവൃതഥകള്ഭസഗം3 

വസര്ത്ഡ18 

 

7,487 മീറ്റര്ത് 

നീളതഥ് വയരസ്ത 

ഉ രതഥലും  

വീരഥ ഥലും ഉള്ള 

മണ്ണ് വസരയമസ 

യരസയടാടിസ 

കസചണണ്ടരസണ്  

അളന്ന് 

രഥട്ടചപ്പടാടിുതസന് 

സസധ്യമല്ല   

ത്രവര്ത്തഥ 

രൂര്ത്തഥകരഥ ്  

മസസ്ങളള്ക്ക് യശഷം 

ഇതരം ത്രവര്ത്തഥ 

അളന്ന ്

രഥട്ടചരടാടിുതസന് 

സസധ്ഥക്കുന്നഥല്ല. 

അരഥനസ്, 

ത്രവര്ത്തഥ ചെയ്ത 

ചരസഴഥലസളഥ 

ത്രരഥനഥധ്ഥ  എന്ന 

നഥല ഥ് യമറ്റ ്് 

നഥന്നും 

ഉയദയസഗാരഥ് 

നഥന്നും സസക്ഷയ 

രത്രം വസ്ങളഥ  

 

 

 

ഗ്പധാന നിരീക്ഷണങ്ങളും കതെതലുകളും  

 ഫ ലുകളും യരജഥസ്ടരുകളും ഏറ്റവും നന്ന ഥ സുക്ഷഥക്കുന്ന  

രഞ്ചസ തുകളഥ് ഒന്നസണ് ചനടാടിുമ്പസയേരഥ രഞ്ചസ ത്  

 നഥര്ത്യദശ്ങളള് ഉള്ചകസള്ളുന്നരഥനുള്ള സന്നദ്ധര 

 യസസഷയ് ഓഡഥറ്റ ്ത്രത്കഥ യ സടാടി് അനുകൂല നഥലരസടാടി ് 

 ഫ ലഥ് സവകസരയ ഭൂഉടാടിമകളുചടാടി ഭൂമഥ ഥ് ത്രവര്ത്തഥ 

ചെയ്യുയമ്പസള് സര്ത്യേ നമ്പരുകള് യരഖ്്ചരടാടിുരുയമ്പസള് യരര ്

വഥവര്ങളള് കൂടാടിഥ ഉള്ചരടാടിുതണം  

 കുള്ങളള് യരസലുള്ള ത്രവര്ത്തഥകള്  ചെയ്യുയമ്പസള് ആള്മറ 

ഉള്ചരടാടിുതണം അചല്ല്ങളഥ് രുറസ്സസ  ാല്ങളളഥചല 
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കുള്ങളള് മനുഷയനും മൃഗ്ങളള്ക്കും ഒരുയരസചല ഭീഷണഥ 

ആകും  

 മര്ങളടാടി് യരസടാടി് വീരഥ വളചര കുറവസ ഥ കസണചപ്പട്ടു എന്നസ് ആ 

ത്രവര്ത്തഥ ഥ് ആചക അളവുകള് കണക്കയമ്പസള് കൂടാടിുര് 

ചെയ്തഥരഥക്കുന്ന നീളം രരഥഗണഥക്കുയമ്പസള് നഷട്്ട സവഭസവം 

ത്രകടാടിമല്ല  

 നീര്ത്തടാടി അധ്ഥഷ്ഠ ഥര – മണ്ണ് അനുബന്ധ ത്രവര്ത്തഥകള് 

രൂരര്ഥകരഥ ു കഴഥ ുന്ന മുറക്ക് ഓഡഥറ്റ ് സംബന്ധഥ  

വഥശകലന്ങളള്ക്ക് വഥയധ് മസയക്കണ്ടരുണ്്ട. 

 ചരസഴഥ് കസര്ത്ഡ ്രുരുക്കുന്നരഥന് യഫസയട്ടസ എടാടിുത ഇനതഥ് 

രണം െഥലവസ ഥ എന്നര് ഒഴഥ സ് കസര്ത്ഡഥന് രണം 

െഥലവ ഥട്ടഥല്ല  

 രല അവകസശ്ങളചള ും കുറഥ ് ചരസഴഥലസളഥകള്ക്ക് അറഥവഥല്ല. 

യരസഴഥലഥടാടിചത അരകടാടി്ങളള് അരഥന ് ലഭഥക്കുന്ന 

അനുകുലയ്ങളള് എന്നഥവ സംബന്ധഥ ു രലവഥധ് സംശ ്ങളള് 

നഥലനഥ്ക്കുന്നു  

 ചരസഴഥലസളഥകള്ക്ക ്5 km െുറ്റളവഥ് യജസലഥ ലഭഥക്കുന്നുണ്്ട  

 രണ് , ത്രഥമ ഗ്പാഥമിക ശുഗ്ശൂഷ് കിറ്റ് എന്നിവ 

 ജ്ജികരിക്കുന്നതിെ് തതാഴിലാളികള് പണം 

െിലവഴിദക്കണ്ടി വരുന്നു  

 ആഗ്ഗഹിക്കുന്ന  മയത്ത് അർഹതതപ്പട്ട തതാഴിൽ 

ലഭിക്കുന്നുദണ്ടാ എന്്ന  ംശയിക്കുന്നു  

 കകരറ്്റ രസീര് ന്കുന്നരസ ഥ അറഥ സന് സസധ്ഥ ഥല്ല  

 സഥറ്റഥചസന്  ഇന്ഫര്ത്യമഷന് യബസര്ത്ഡ് എല്ലസ ത്രവര്ത്തഥ 

ഇടാടി്ങളളഥലും ാസരഥ ഥട്ടഥല്ല  

 

നിർദേശങ്ങൾ  

 ആനുവ് മസസ്റ്റര്ത് സര്ത്കുലര്ത്(AMC) ത്രകസരമുള്ള  22 ഇനം യരഖ്കള് 7 

ഇനം രജിസ്റ്റർകള് എന്നഥവ സുക്ഷഥക്കുന്നരഥന്  സമ ബന്ധഥരമസ ഥ 

രരഥശഥലനം ജഥല്ല/യലസക്ക ് രലതഥ് ന്കുക . ബന്ധചരട്ട 

ഉയദയസഗാര്ത് ഉറപ്പ ്വരുതുക  

 AMC ത്രകസരമുള്ള യരഖ്കള് / രജിസ്റ്റർകള് ഉചണ്ടന്ന് യലസക്ക ്രലതഥ് 

ഉറപ്പ ്വരുതുക  

 ഫ ് സുക്ഷഥക്കുന്നര് സംബന്ധഥ ് രഞ്ചസ തുകളഥചല 

ചരസഴഥലുറപ്പ് ജീവനകര്ത്ക്ക് രരഥശഥലനം നം  ണം  

 മസറുന്ന മസരൃകകള് കൃരയമസ  രരഥശീലനചത രുടാടിര്ത്ന്ന് ലഭയമസക്കണം  
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 കുള്ങളള് യരസലുള്ള ത്രവര്ത്തഥകള് ഏചറ്റടാടിുക്കുയമ്പസള് സുരക്ഷ 

അരീവ ത്രധ്സനയയതസചടാടി കസണണം  

 സര്ത്യേ നമ്പരുകള് യരഖ്്ചരടാടിുരുയമ്പസള് യരര് വഥവര്ങളള് കൂടാടിഥ 

ഉള്ചരടാടിുതണം  

 രണ് , ത്രഥമ ഗ്പാഥമിക ശുഗ്ശൂഷ് കിറ്റ് എന്നിവ  ൗജെയമായി 

ലഭയമാക്കണം  

 സഥറ്റഥചസന് ഇന്ഫര്ത്യമഷന് യബസര്ത്ഡ ്എല്ലസ ഥടാടിതും ാസരഥക്കണം 

 അവകസശ്ങളള് െര്ത്  ചെയ്യുന്നരഥനും ചരസഴഥ് 

ആവശയചപ്പടാടിുന്നരഥനും  രരസരഥകള് രരഥഹരഥക്കുന്നരഥനും  യറസസ് ര്ത് 

ദഥവസം ആെരഥക്കണം  

 മുരഥര്ത്ന്ന രൗരന്മസര്ത്ക്ക ്എളുപ്പതഥ് ഒപ്പ് യരഖ്ചപ്പടാടിുതസവുന്ന 

വഥധ്തഥ് മസ്റ്റര്ത് യറസള് A3  ഷീറ്റഥ് ലഭയമക്കസയമസ  എന്ന് 

രരഥയശസധ്ഥക്കണം  

 ത്രവര്ത്തഥ ാല്ങളളഥ് ചരസഴഥലുറപ്പ് ജീവനക്കസര്ത് അല്ലസത 

രഞ്ചസ ത ്യലസക്ക ്ജഥല്ല രല്ങളളഥ് ഉള്ള ഉയദയസഗാരുചടാടി 

സരര്ത്ശനം ഉണ്ടസകണം   

 വഥജഥലന്സ ്യമസണഥട്ടറഥ കമഥറ്റഥ ശക്തഥചരടാടിുതണം    

 ത്രവര്ത്തഥ ഇടാടി്ങളളഥ് കയ്യുറ കസലുറ എന്നഥവ ലഭയമസക്കണം  

 

 

െന്ദി  

പാറക്കടവ് ദലാക്കിതല തെടുമ്പാദേരി പഞ്ചായത്തിതല വാർഡ് 18 2018-19 

 ാമ്പത്തിക വർഷ്തത്ത രണ്ടാം പാേത്തിതല ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്്റ ഗ്പഗ്കിയ 

 മയരന്ധിതമായി തീർക്കാൻ ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്്റ ടീമിതെ  ഹായിച്ച 

രഹുമാെതപ്പട്ട   പഞ്ചായത്ത ്ഗ്പ ിഡെറ്്, സവ ് ഗ്പ ിഡെറ്്  വാർഡ് തമമ്പർ 

BDO, JBDO, ത ഗ്കട്ടറി, അ ിസ്റ്റെ്റ ് ത ഗ്കട്ടറി, ഭരണ മിതി അംഗങ്ങള്, 

തതാഴിലുറപ്പു വിഭാഗം ജീവെക്കാർ,  െീൽഡ്തല ഗ്പവർത്തെങ്ങള്ക്കു  ഹായിച്ച 

ദമറ്റുമാർ  ർദവ്വാപരി തതാഴിലാളികള്ക്കും െന്ദി ദരഖതപ്പടുത്തുന്നു. 
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മഹാത്മാരാന്ധി രാന്ധി ദേശീയ തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി 

ദസാഷ്യല് ഓഡിറ്്റ ഗ്രാമസഭ  മിനിറട്ട്സ് 

 

               രസറക്കടാടിവ് യലസക്്ക രഞ്ചസ തഥചല  ചനടാടിുമ്പസയേരഥ 

രഞ്ചസ തഥചല വസര്ത്ഡ് 18 (ചരസ ്ക്കട്ടുയേരഥ സൗത്) യദശീ  

ചരസഴഥലുറപ്പ് രദ്ധരഥ യസസഷയ് ഓഡഥറ്റ്  6/9/ 2019 രഥ രഥ 

ചരസ ്ക്കട്ടുയേരഥ മസര്ത് ബഹനസന് രള്ളഥ ഥ്   വ ു രസവഥചല  10.30 

ആരംഭഥ ു    .യസസഷയ് ഓഡഥറ്റ് ത്ഗസമസഭ സവസഗരഗസനയതസചടാടി 

ആരംഭഥ ു.ചരസഴഥലസളഥകള് ത്ശഥമരഥ രങ്കമണഥ ശഥവന്    

അധ്യക്ഷയ സകുന്നരഥന്  നഥശ്ച ഥ ് രഥരചഞ്ഞടാടിുതു .ബഹുമസനചപ്പട്ട 

രഞ്ചസ ത് ത്രസഥഡന്റ്  ത്ഗസമസഭച  അഭഥസംയബസധ്ന 

ചെയ്തു.രുടാടിര്ത്ന്ന് അധ്യക്ഷ സംസസരഥ യശഷം യസസഷയ് ഓഡഥറ്റ ് 

ആമുഖ് വഥവരണതഥന് ബഥ ആര്ത് രഥ വഥനുവഥചന ക്ഷണഥ ു. ഓഡഥറ്റ് 

കരട്ാടി റഥയപ്പസര്ത്ട്്ട അവരരണതഥന് രസറക്കടാടിവ്  യലസക്്ക റഥയസസഴ്സ ്

ചരര്സന് ജസ്റ്റഥന് ചന  ക്ഷണഥ ു. രയ്യസറസക്കഥ   കരട്ാടി റഥയപ്പസര്ത്ട്്ട 

അവരരഥപ്പഥക്കുക ും രുടാടിര്ത്ന്ന് െര്ത് കളും മറുരടാടിഥകളും 

യത്കസഡീകരണവും നടാടിതഥ . റഥയപ്പസര്ത്ട്ടഥയന്മ് നടാടിന്ന െര്ത് കള് 

ത്ഗസമസഭ ുചടാടി നഥര്ത്യദശ്ങളള് ഉയദയസഗാരുചടാടി മറുരടാടിഥകള് എന്നഥവ 

െുവചടാടി യെര്ത്ക്കുന്നു  

 

ചർച്ചകളും തിരുമാനങ്ങളും  

 

 സമ ബന്ധഥരമസ ഥ കൂലഥ  ലഭഥക്കുന്നഥല്ല എന്ന് ചരസഴഥലസളഥകള് 

രറഞ്ഞു. സര്ത്ക്കസരഥന്ചറ ഭസഗത് നഥന്നും ശക്തമസ  ഇടാടിചരടാടി് 

ഉണ്ടസകണം എന്ന് ത്ഗസമസഭ നഥര്ത്യദശഥ ു .   

 ചരസഴഥ് കസര്ത്ഡ് എടാടിുക്കുന്നരഥനുള്ള യഫസയട്ടസ മുന്കസല്ങളളഥ് 

അക്ഷ  ുമസ ഥ കരസറഥ് ഏര്ത്ചരടാടിുക ും സൗജനയമസ ഥ 

ലഭയമസക്കഥ ഥരുന്നുഎന്നസ് കരസര്ത് നഥലവഥ് ഇല്ല എന്ന് സ്റ്റസഫ് 

അറഥ ഥ ു.ഇരുമസ ഥ ബന്ധചരട്ട ഉതരുവുകള് രരഥയശസധ്ഥക്കസം 

എന്നും ജഥല്ല അവയലസകന യ സഗതഥ് അറഥ ഥക്കസം എന്നും 

യലസക്കഥചല ഉയദയസഗാര്ത് അറഥ ഥ ു. 

 കൂലഥ കുറഞ്ഞര് 700 രൂര ആക്കണം എന്ന് ത്ഗസമസഭ 

ആവശയചരട്ടു. 

 ത്രഥമ ശുത്ശുഷ കഥറ്റഥ് മരുന്നുകള് മുന്ര് ലഭഥ ഥരുന്നു. എന്നസ് 

എസ്ടഥയമറ്റഥ് ഉള്ചകസള്ളഥക്കസന് സസധ്ഥക്കസതരഥനസ്  ഇയപ്പസള് 

നം  സന് സധ്ഥക്കുന്നഥല്ല സ്റ്റസഫ ് രറഞ്ഞു . എന്നസ് രഞ്ചസ ത ്

ഇരഥനു യവണ്ടഥ ത്രയരയകം രദ്ധരഥ രയ്യസറസക്കും എന്ന് ചമമ്പര്ത് 

അറഥ ഥ ു  
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 അരകടാടിം സംഭവഥ സ് PHC  ഥ് രചന്ന യരസകയണസ രുടാടി്ങളഥ  

കസരയ്ങളളഥ് കൃരയമസ  വഥവരണം അടാടിുത ത്ഗമസസഭ ഥ് 

നം  സന് യലസക്്ക യത്രസത്ഗസം ഓഫീസഥയരസട്ാടി നഥര്ത്യദശഥ ു. 

 കൃഷഥ ുമസ ഥ ബന്ധചപ്പട്ട ത്രവര്ത്തന്ങളള് അനുയ സജയമസ  

സമ തല്ല നടാടിുക്കുന്നര് എന്ന് കര്ത്ഷകര്ത് അഭഥത്രസ ചരട്ടു. 

 ചനല്ല്കൃഷഥ ത്രവര്ത്തഥകള് ചരസഴഥലുറപ്പ് രദ്ധരഥ ഥ് 

ഉള്ചരടാടിുതണം എന്ന് കര്ത്ഷകര്ത് ആവശയചരട്ടു . എന്നസ് 

നഥലവഥചല നഥര്ത്യദശ്ങളള് ത്രകസരം അര് അനുവദഥക്കസന് 

രടാടിസ്സ്ങളള് ഉണ്ട് എന്ന് യലസക്്ക ഉയദയസഗാര്ത് മറുരടാടിഥ  ന്കഥ. 

  

 കൂലഥ കൃരയസമ ത് ലഭഥകുന്നഥല്ല നടാടിരടാടിഥ ഉണ്ടസകണം എന്ന് 

നഥര്ത്യദശഥ ു 

 സുരക്ഷ ഉരകരണ്ങളള് ലഭഥക്കുന്നഥല്ല അര ്

ലഭയമസക്കുന്നരഥനുള്ള നടാടിരടാടിഥകള് ഉണ്ടസകണം എന്ന് 

ആവശയചരട്ടു  

 കസര്ത്ഷഥക കലണ്ടര്ത് ത്രകസരമുള്ള ത്രവര്ത്തഥകള് 

അനുയ സജയമസ  സമ ്ങളളഥ് ചെയ്യണം  

 അനുവദനഥ  ത്രവര്ത്തഥകള് ഏചരല്ലസം എന്ന് 

മനസഥലസക്കുന്നരഥനും രദ്ധരഥച  കുറഥ ് അവയബസധ്ം 

വളര്ത്തുന്നരഥനും ചരസഴഥലസളഥ ദഥനം ആെരഥക്കുന്നര് 

നന്നസ ഥരഥക്കും എന്ന് അഭഥത്രസ ം ഉ ര്ത്ന്നു. 

 സസധ്യമസ  ത്രവര്ത്തഥകള് , ചരസഴഥലസളഥകളുചടാടി കസ ഥക ബലം 

എന്നഥവ രരഥഗണഥ ുള്ള ത്രവര്ത്തഥകള് എന്നഥവച  കുറഥ ് 

െര്ത്  നടാടിന്നു 

 VMC ശക്തഥചരടാടിുതണം അരഥനുയവണ്ട നടാടിരടാടിഥകള് 

സവീകരഥക്കണം, ത്രവര്ത്തഥകള് നടാടിുക്കുയമ്പസള് VMC അംഗ്ങളചള 

അറഥ ഥക്കുന്നരഥന് യവണ്ട നടാടിരടാടിഥകള് ഉണ്ടസകണം എന്ന് 

നഥര്ത്യദശഥ ു. 

 ചരസരു അവധ്ഥ ദഥവസ്ങളള് കൂലഥയ സടാടിുകൂടാടിഥ  അവധ്ഥ 

ആക്കണം എന്ന് അഭഥത്രസ ം ഉ ര്ത്ന്നു . എന്നസ് നഥലവഥചല 

സസഹെരയതഥ് അര് സസധ്യമല്ല എന്ന് ഉയദയസഗാര്ത് അറഥ ഥ ു. 
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 ത്രവര്ത്തഥകള് ചെയ്യുന്ന യരസടാടിുകള് യരസലുള്ള ാല്ങളളഥ് 

കയയ്യറഥ  ഭസഗ്ങളളഥ് അര് ഒഴഥപ്പഥ ് അളന്ന് രഥട്ടചരടാടിുതഥ 

രരുന്നരഥന് ബന്ധചരട്ട ഉയദയസഗായരസടാടി് നഥര്ത്യദശഥക്കസന് ഈ 

ത്ഗമസഭക്ക് അധ്ഥകസരം ഉയണ്ടസ എന്ന് ത്ഗസമസഭ യെസദഥ ു. 

യസസഷയ് ഓഡഥറ്റ്  ുണഥറ്റഥ് സംസസരഥ  യശഷം അറഥ ഥക്കസം 

എന്ന് ബഥ ആര്ത് രഥ ത്ഗമസഭച  അറഥ ഥ ു  

 

രഞ്ചസ ത് ചരസഴഥലുറപ്പ് ഉയദയസഗാര്ത്  . വനഥരസ വഥകസന 

ഓഫീസര്ത് ,  യസസഷയ് ഓഡഥറ്റ് ജഥല്ല റഥയസസഴ്സ് ചരര്സണ് 

എന്നഥവര്ത് സംസസരഥ ു . വസര്ത്ഡ് ചമമ്പര്ത് ത്ശഥമരഥ. അംബഥക  നരഥ 

അറഥ ഥ ു അരഥനുയശഷം അധ്യക്ഷ ത്ഗസമസഭ അവസസനഥപ്പഥ ു. 

 

 


