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                                                                     ആമുഖം 

ഇന്തയയിലെ ഗ്രാമീണ ജനതയുലെ ഉന്നമനത്തിനായി നിരവധി ഗ്രാമവിക സന 

പദ്ധതികൾ നെപ്പിൊക്കിയിരുന്നുലവങ്കിെുും രുണഫെും ശരിയായ വിധ ത്തിൽ ജനങ്ങളിൽ 

എത്താതിരുന്നതിലന തുെർന്ന് പാർെലമൻറ്പാസാക്കിയ  മഹാത്മാരാന്ധി 

ദേശീയഗ്രാമീണ ലതാഴിെുറപ്പ്നിയമത്തിന്ലറ ഗ്പാഥമികെക്ഷ്യും ഒരു 

ഗ്രാമീണകുെുുംബത്തിന് നിയമും വഴി ഒരുസാമ്പത്തിക വർഷും 100 ലതാഴിൽ േിന ങ്ങൾ 

ഉറപ്പുനൽകുകലയന്നതാണ്. ഗ്രാമീണജനതയുലെ ഉന്നമനത്തിനുും  ലമച്ച ലപ്പട്ട 

ജീവിതസാഹചരയും  ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുും അതിെൂലെ ോരിഗ്േയ നിർമാർജ്ജ നവുും 

സുസ്ഥിരവികസനവുും ആണ് ഈനിയമത്തിന്ലറ  ഗ്പാധാനെക്ഷ്യും. ചൂഷ ണങ്ങ ളിൽ 

നിന്നുും ലതാഴിൊളികലള ദമാചിപ്പിക്കുകയുും മാനയമായ ദവതനും നൽകി അവരുലെ 

കുെുുംബത്തിന്ഗ്കയദശഷിവർദ്ധിപ്പിച്്ച   ോരിഗ്േയത്തിൽനിന്നുും കരകയ റാൻ ലതാഴിെുറപ്പു 

പദ്ധതിയിെൂലെ കഴിയുന്നു. ഗ്പകൃതിവിഭവ പരിപാെ നത്തിെൂലെ ഓദരാ 

 ഗ്പദേശത്തിന്ലറയുും വിഭവാെിത്തറ ശക്തമാക്കുകയുും, അതി െൂ ലെ വരൾച്ച, മലണാെിപ്പ്, 

ലവള്ളലപ്പാക്കും, വനനശീകരണും തുെങ്ങിയ പാരിസ്ഥി തിക ഗ്പശ്നങ്ങളിൽനിന്നുും 

സുംരക്ഷ്ണും നൽകുകയുും അതിെൂലെഉത്പാേനും, ഉത്പാേന ക്ഷ്മത എന്നിവ 

വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനുും പദ്ധതി ഗ്പവർത്തനങ്ങളിൽ കൂെി കഴിയുന്നു. 

ഗ്പകൃതിവിഭവപരിപാെനത്തിന് ഏറ്റവുും ഗ്പധാനലപ്പട്ട ഘെകമാണ് ജെസുംരക്ഷ്ണവുും 

അതിൻലറ സുരക്ഷ്ിതതവവുും ഇവ ലതാഴിെുറപ്പ്   ഗ്പവർത്തന ങ്ങളിൽ ഉറപ്പ്  വരുത്തുവാൻ 

കഴിയുന്നു. 

 

2018-ൽ ദകരളും ഏറ്റവുും വെിയ ഗ്പളയേുരന്തും ഏറ്റുവാങ്ങിയ നാൊണ്. 

ദകരളത്തിലെ എല്ലാ ജില്ലകളിെുും ഈ ഗ്പളയും വളലരയധികും േുരന്തങ്ങൾ 

ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. അദത ദകരളും തലന്നയാണ് മാർച്്ചമാസദത്താെു കൂെി ശക്തമായ 

വരൾച്ചയുും കുെിലവള്ളക്ഷ്ാമവുും അനുഭവലപ്പെുന്നത്. ഈ അവസരത്തിൊണ് എഗ്തദയാ 

നൂറ്റാണ്ടുകളായി നാും നിർമ്മിച്ച കിണറുകൾ, കുളങ്ങൾ എന്നിവയുലെ ഗ്പാധാനയും 

തിരിച്ചറിയുന്നത് .ജെസുരക്ഷ്ലയ കുറിച്്ച ചിന്തിക്കുദമ്പാൾ അതിനുദവണ്ട വെിയ 

സാദങ്കതികവിേയലയ കുറിച്ചാണ് നാും  ആേയും ചിന്തിക്കുക. ലതാഴിെുറപ്പു പദ്ധതി നമുക്്ക 

ഗ്പധാനമായുും കാണാൻ കഴിയുന്ന വസ്തു തയാണ് മഴക്കുഴികൾ . ഇവയുലെ നിർമ്മാണ 

ഗ്പവൃത്തികളിൽ ലതാഴിൊളികൾ കൂെുതൊയുും ഗ്ശദ്ധ ലചെുത്തിയാൽ 

ഭൂരർഭജെത്തിന്ലറ അളവിലന നമുക്്ക നല്ല രീതിയിൽ ഉയർത്തുവാൻ സാധിക്കുന്നു. 

ഗ്പധാനമായുും ദമൽപ്പറഞ്ഞ ഗ്പശ്നങ്ങൾ ജെസുംരക്ഷ്ണത്തിനുും ജെസുംഭരണത്തിന്  

കാരയമായ രീതിയിൽ തലന്ന ബാധിക്കുന്നു. 

പതിമൂന്നാും പഞ്ചവത്സരപദ്ധതിയുമായി ലതാഴിെുറപ്പ് ബന്ധലപ്പെുത്തി കാർഷിക 

പദ്ധതികൾ ജനങ്ങളിലെത്തിക്കൽ, കാർഷിദകാത്പാേനത്തിൽ സവയുംപരയാപ്തത  

കകവരിക്കൽ, തരിശുഭൂമികളിെുും സവകാരയഭൂമിയിെുും ലപാതു സ്ഥാപനങ്ങളിെുും 

ഫെവൃക്ഷ്ങ്ങൾ ലവച്ചുപിെിപ്പിക്കൽ, എന്നിവ നെത്തിവരുന്നു. പഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ 

ദതാെുകളിൽ തെയണ നിർമ്മിക്കുകയുും, കുളങ്ങൾ, പെുതാക്കുളും, നീർക്കുഴി, 

കയ്യാെനിർമാണും, കിണർ റീചാർജ്ജിങ്തുെങ്ങിയ വഴി ജെസുംരക്ഷ്ണവുും 

ഉറപ്പുവരുത്തുന്നു.  ഇങ്ങലന മഹാത്മാരാന്ധി ദേശീയഗ്രാമീണ ലതാഴിെുറപ്പ്പദ്ധതി 

രുണദഭാക്താക്കളായ ജനങ്ങൾക്്ക ലതാഴിൽേിനങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കുന്നതിെൂലെ ജനങ്ങളുലെ 

ജീവിതനിെവാരും ലമച്ചലപ്പെുത്തുന്നു. 

നിയമമനുസരിച്ചുള്ള പദ്ധതി നിർവഹണത്തിെൂലെ ഗ്രാമീണ ദമഖെയുലെ 

 സുസ്ഥിര ആസ്തിവികസനും എന്നതാണ് െക്ഷ്യും ലവക്കുന്നത്. 2005-ൽ ഗ്പാബെയത്തിൽ വന്ന 

നിയമമനുസരിച്്ച ഇന്തയയിലെ 200 ജില്ലകളിൽ ഗ്പഥമഘട്ടത്തിൽ നെപ്പിൊക്കുകയുും 2008-ൽ 

മുഴുവൻ ജില്ലകളിദെക്കുും വയാപിപ്പിക്കുകയുും ലചയ്തു. അതനുസരിച്്ച  ദകാട്ടയും ജില്ലയിെുും 

പദ്ധതി ഗ്പവർത്തനങ്ങൾ തുെങ്ങുകയുും ഇദപ്പാഴുും തുെർന്നുലകാണ്ടിരിക്കുകയുും ലചയ്യുന്നു. 
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തതാഴിലുറപ്്പ നിയമം തതാഴിലാളിേൾക്്ക ഉറപ്്പ നൽേുന്ന പത്്ത അവോശങ്ങൾ 

1. ലതാഴിൽ കാർ്് െഭിക്കുവാനുള്ള അവകാശും- ലഷ്യൂൾ 2; ഖണ്ഡിക 1-5, എ.എും. 

സി.അദ്ധയായും-3 

2. അദപക്ഷ്ിച്്ച 15 േിവസത്തിനുള്ളിൽ  ലതാഴിെ്  െഭിക്കുവാനുള്ള അവകാശവുും 

ആയതിന് കകപറ്റു ദരസീത് െിഭിക്കുന്നതിനുും ഉള്ള അവകാശും . 

3. അലല്ലങ്കിൽലതാഴിെില്ലായ്മദവതനുംെഭിക്കുവാനുള്ള അവകാശും ആേയലത്ത 30 

േിവസും (1/4 &പിന്നീെുള്ളേിവസങ്ങളിൽ 1/2) 

4. ലഷൽഫ് ഓഫ്ദഗ്പാജക്ട്തയ്യാറാക്കുവാനുള്ള അവകാശും അദപക്ഷ്ിച്്ച   15 

േിവസത്തിനുള്ളിൽ ലതാഴിൽെഭിക്കുവാനുള്ള അവകാശവുും ആയതി   

ന്കകപ്പറ്റു രസീത്െഭിക്കുന്നതിനുും ഉള്ള അവകാശും- ലഷ്യൂൾ 1; ഖണ്ഡിക 8, 

ലഷ്യൂൾ 2; ഖണ്ഡിക 6-13 

5. അഞ്്ചകിദൊമീറ്ററിനുള്ളിൽ ലതാഴിൽ െഭിക്കാനുള്ള അവകാശും അലല്ലങ്കിൽ 

ദവതനത്തിന്ലറ  10% അധികും  െഭിക്കുവാനുള്ള അവകാശും 

6. കുെിലവള്ളും, വിഗ്ശമസൗകരയും, ഗ്പഥമശുഗ്ശൂഷസൗകരയും ഇവ െഭിക്കുന്നതിനുള്ള 

അവകാശും ലഷ്യൂൾ 2; ഖണ്ഡിക 23-28 

7. 15 േിവസത്തിനുള്ളിൽ ദവതനും െഭിക്കുന്നതിനുള്ള അവകാശും 

8. ദവതന വിതരണത്തിലെ കാെതാമസത്തിന്  നഷ്ടപരിഹാരും െഭിക്കുവാനുഉള്ള 

അവകാശും. 

9. സമയബന്ധിതമായുള്ള പരാതി പരിഹാരത്തിനുള്ള അവകാശും 

10. ദസാഷയൽഓ്ിറ്റ്നെത്തുന്നതിനുള്ള അവകാശും 

തതാഴിലാളിേളുതടേടമേൾ 

1. കൃതയസമയത്ത്ലതാഴിൽ സ്ഥെത്ത്ഹാജരായി  ഒപ്പ് വയ്ക്കുക. 

2. ലതാഴിെുറപ്പ്ഗ്രാമസഭക്കുും ദസാഷയൽ ഓ്ിറ്റ്ഗ്രാമസഭയുും കൃതയമായി 

പലങ്കെുക്കുക. 

3. പണിസ്ഥെത്ത്ലാസ്റ്റിക്്ക  വസ്തു ക്കള്  ഉപദയാരിക്കുവാദനാ കത്തിക്കുവാനുും 

പാെുള്ളതല്ല. 

4. സിറ്റിസൺ ഇൻദഫാർദമഷൻ ദബാർ്്ഗ്പവൃത്തിയുലെ ആരുംഭഘട്ടത്തിൽ തലന്ന 

നിർബന്ധമായുും വയ്ദക്കണ്ടതാണ് 

5. ഗ്പകൃതി സുംരക്ഷ്ണത്തിന് ആവശയമായ ഗ്പവൃത്തികൾ ഏലറ്റെുത്ത്നെപ്പിൊക്കുക. 

6. ആസ്തി സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഗ്പവൃത്തികൾ   കലണ്ടത്തി ദമറ്റ്ലനയുും പഞ്ചായത്ത് 

അധികൃതലരയുും    അറിയിക്കുക. 

മഹാത്മാരാന്ധി ദേശീയഗ്രാമീണലതാഴിെുറപ്പ്പദ്ധതി ഗ്പകാരും ലതാഴിൊളികൾക്്ക 

െഭിദക്കണ്ട ആനുകൂെയങ്ങലളകുറിച്ചുും അതുമായി ബന്ധലപ്പട്ട ആവശയകതലയക്കുറിച്ചുും 

നിയമത്തിന്ലറ ആമുഖത്തിൽ ഗ്പസ്താവിച്ചിട്ടുണ്്ട. ലതാഴിൊളികളുലെയുും അവരുലെ 

ആനുകൂെയങ്ങളുദെയുും കുറിച്്ച ഒരു തനതായ വിശേീകരണും ഈ റിദപ്പാർട്്ടമുഖാന്തരും 

ലതാഴിൊളികളായ നിങ്ങളിദെക്്ക എത്തിക്കുവാൻ സാധിക്കുും .ഈറിദപ്പാർട്്ട 

അെിസ്ഥാനത്തിൽ നിങ്ങൾക്്ക ഗ്പാപ്തമാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒട്ടനവധി വസ്തു താപരമായ 

കാരയങ്ങൾ കകവരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്്ക ഏവർക്കുും കഴിയലട്ട. 

തതാഴിലുറപ്പു പദ്ധതിയിൽ ഏതറ്റടുത്്തതെയ്യാൻ പറ്റിയ ഗ്പവൃത്തിേൾ 

1. വിഭാഗംഎ :ഗ്പകൃതിവിഭവപരിപാെനവുമായി ബന്ധലപ്പട്ട ലപാതുഗ്പവൃത്തികൾ 

2. വിഭാഗംബി: സമൂഹത്തിൽ അവശത അനുഭവിക്കുന്ന വിഭാരങ്ങൾക്കുള്ള 

വയക്തിരത ആസ്തികൾ ഖണ്ഡിക 5ൽപരാമർശിക്കുന്ന കുെുുംബങ്ങൾക്്ക മാഗ്തും 

3. വിഭാഗം ി: ദേശീയഗ്രാമീണ ഉപജീവനമിഷൻ നിബന്ധനകൾ അനുസരിക്കുന്ന 

സവയുംസഹായസുംഘങ്ങൾക്്ക ലപാതുഅെിസ്ഥാന സൗകരയങ്ങൾ 
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4. വിഭാഗംഡി: ഗ്രാമീണ അെിസ്ഥാനസൗകരയങ്ങൾ 

ദ ാഷ്യൽഓഡിറ്റ് 

ലപാതുസമൂഹും പദ്ധതിനിർവഹണലത്തപറ്റിയുും ലപാതുധനും 

ലചെവഴിക്കുന്നതിലനക്കുറിച്ചുും പരസയവുും സവതഗ്ന്തവുമായ നെത്തുന്ന 

പരിദശാധനയാണ്സാമൂഹയ ഓ്ിറ്റ് .ലതാഴിെുറപ്പ്നിയമും അനുശാസിക്കുന്നത്  

വർഷത്തിൽ എല്ലാ വാർ്ിെുും രണ്ട്ഗ്പാവശയും ദസാഷയൽ ഓ്ിറ്റ്ഗ്രാമസഭ 

നിർബന്ധമായുും നെദത്തണ്ടതാണ്. സുതാരയത ഉറപ്പുവരുത്തി, 

അഴിമതിരഹിതമാക്കുകയുും അതുവഴി സേ്ഭരണും സാധയമാന്നതിനുും ദസാഷയൽ ഓ്ിറ്റ ് 

സമൂഹലത്ത പാകലപ്പെുത്തുന്നു . പദ്ധതിവിഭാവനും ലചയ്യുന്ന രീതിയിൽ 

രുണദഭാക്താക്കളുലെ ജീവിതസാഹചരയത്തിൽ ഫെഗ്പേമായമാറ്റും 

സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന്ലപാതുപണും ശരിയായരീതിയിൽ വിനിദയാരിച്്ചെക്ഷ്യഗ്പാപ്തി 

കകവരിച്ചിട്ടുദണ്ടാ എന്നവിെയിരുത്തെുും  ദസാഷയൽഓ്ിറ്റ്നെത്തുന്നു. കഴിഞ്ഞ 

പത്തുവർഷമായി തുെർന്നുലകാണ്ടിരിക്കുന്ന പദ്ധതിഗ്പവർത്തനങ്ങലളക്കുറിച്ചുള്ള 

 സാമൂഹിക ഓ്ിറ്റ്, ലതാഴിെുറപ്പ്പദ്ധതി നിയമുംലസക്ഷ്ൻ 17 (2) അനുസരിച്്ച പീരുദമെ്   

പഞ്ചായത്തിലെ  വാർ് ് 02  GLENMERY  , 2019 നവുംബർ   12 മുതൽ   20 

വലര നെത്തലപ്പട്ടു . 

ദ ാഷ്യൽഓഡിറ്്റഗ്പഗ്േിയ( 2018 ഒേ്ദടാബർ  1 മുതൽ  മാർച ് 31 വതര ) 

1 പശ്ചാത്തലം ഒരുക്കൽ 

ദലാക്ക് തെത്തിെുും ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്തെത്തിെുും പദ്ധതി നിർവഹണ 

ഉദേയാരസ്ഥനായ ദലാക്കഓ്ഫീസർ (BDO), പഞ്ചായലസെ ലസഗ്കട്ടറി, മറ്റന്ിർവഹണ 

ഉദേയാരസ്ഥർ തുെങ്ങിയവരുമായി ദലാക്ക്റിദസാഴസ്്ദപഴ്െൺ നെത്തിയ 

കൂെിയാദൊചനയിൽ ഉരുത്തിരിഞ്ഞതിനനുസരിച്ച ്  തുെർഗ്പഗ്കിയകൾ 

ആസൂഗ്തണും ലചയ്യുകയുും ദസാഷയൽ ഓ്ിറ്റ്ഗ്രാമസഭാ തീയതി 

നിശ്ചയിക്കുകയുും ലചയ്യുന്നു. 

2.  യൽപരിദശാധന 

ദസാഷയൽ ഓ്ിറ്റ്ഗ്പഗ്കിയ ആരുംഭിച്ചിരിക്കുന്ന തിയതിയ്ക്ക ്  മുൻപുള്ള 

ആറമ്ാസക്കാെയളവിൽ വാർ്ിലെ ഗ്പവൃത്തി   ഫയെുകൾ, ഏഴ്  രജിസ്റ്ററുകൾ, 

അദതാലൊപ്പും അനുബന്ധദരഖകളുും സൂക്ഷ്മപരിദശാധന നെത്തുന്നു. 

3. ഗ്പവൃത്തിസ്ഥലപരിദശാധന 

ഓദരാ  ഗ്പവൃത്തിയുും എസ്റ്റിദമറ്റിൽ ഗ്പതിപാേിക്കുന്ന  അളവിെുും രുണത്തിെുും 

നെപ്പിൊക്കിയിട്ടുദണ്ടാ  എന്നുും ആഗ്പവൃത്തിയുലെ രുണഫെത്തിനല്റ  വയാപ്തി 

തിട്ടലപ്പെുത്തുകയുും ഗ്പസ്തു ത ലതാഴിെിെങ്ങളിൽ ലതാഴിൊളികൾക്ക് െഭി ദക്കണ്ട 

അവകാശ ആനുകൂെയങ്ങൾ െഭിച്ചിട്ടുദണ്ടാ എന്നുും  ഗ്പവൃത്തി 

സ്ഥെപരിദശാധനയിെൂലെ െക്ഷ്യും ലവക്കുന്നു. 

4. വീടുവീടാന്തരംഉള്ളവിവരദശഖരണം 

പദ്ധതി രുണദഭാക്താക്കളുലെ വീെുവീൊന്തരും ലച ന്ന്ദനരിൽകണ്്ടപദ്ധതിയുലെ 

നിർവഹണലത്തക്കുറിച്ചുും രുണഫെലത്തക്കുറിച്ചുമുള്ള  അഭിഗ്പായങ്ങളുും 

നിർദേശങ്ങളുും സവരൂപിക്കുന്നു. 

5. തതളിവ്ദശഖരണം 
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ഫയൽപരിദശാധന, ഗ്പവൃത്തിസ്ഥെപരിദശാധന, വീെുവീൊന്തരും ഉള്ള  

വിവരദശഖരണും തുെങ്ങിയ ഓ്ിറ്റ്ഗ്പഗ്കിയ കലണ്ടത്തെുകളുലെ വസ്തു നിഷ്ഠമായ 

ലതളിവ്ദശഖരണും നെത്തുന്നു. 

6.  ാമൂഹയ  ദബാധവൽക്കരണം 

സാമൂഹയഇെലപെെുകളിെൂലെ പദ്ധതിവിജയും ഉറപ്പുവരുത്തി പൗരാവദബാധും 

 ഉയർത്തുകയുും ദസാഷയൽഓ്ിറ്റ്ഗ്പഗ്കിയ വിജയിപ്പിക്കുകയുും ലചയ്യുന്നതിന ്

ആവശയമായ ദബാധവൽക്കരണ ഗ്പവർത്തനങ്ങൾ നെപ്പിൊക്കുന്നു. 

7. റിദപ്പാർട്ട്തയ്യാറാക്കൽ 

ദസാഷയൽ ഓ്ിറ്റ്ഗ്പഗ്കിയയിലെ കലണ്ടത്തെുകളുും നിരമനങ്ങളുും, 

നിർദേശങ്ങളുും  ദസാഷയൽഓ്ിറ്റ്ഗ്രാമസഭയിൽ ചർച്ചലചയ്ത ് അുംരീകാരും 

നെത്തുന്നതിനാവശയമായ കരെ്റിദപ്പാർട്ടത്യ്യാറാക്കുന്നു. 

8. ദ ാഷ്യൽഓഡിറ്്റഗ്ഗാമ ഭ 

പശ്ചാത്തെും ഒരുക്കൽ ചർച്ചയിൽ നിശ്ചയിക്കലപ്പട്ട േിനത്തിൽ  സൗകരയ 

ഗ്പേമായസ്ഥെത്ത്ഗ്രാമസഭ ദചർന്ന്കരെ്റിദപ്പാർട്ട് അവതരണവുും, ചർച്ചയുും, 

നിർദേശങ്ങളുും, തിരുത്തൽഗ്പഗ്കിയകളുും, അുംരീകാരും ദനെിലയെുക്കുകയുും 

തുെർനെപെികളുും കകലകാള്ളുന്നു 

പീരുദമട് ഗ്ഗാമ പഞ്ചായത്്ത 

ഇെുക്കി ജില്ലയിൽ  അഴുത ദലാക്കിൽ ഉൾലപ്പെുന്ന പീരുദമെ ്പഞ്ചായത്തിൽ  17 

വാർ്ുകളിൽ ഭൂരി ഭാരവുും ദതാട്ടും ദമഖെകളാണ് . ദഹാപ്്പ ലാന്ദറഷൻ ആർ. 

ബി. റ്റി, എ. വി. റ്റി മെയാളും ലാന്ദറഷൻ തുെങ്ങിയ ദതാട്ടങ്ങൾ മറ്റു ലചറുകിെ 

ദതാട്ടങ്ങളുും ഉണ്ട് .ഇതിനുപുറലമ കിരീക്കര,ൊഗ്്ും പുതുവൽ, മുറിഞ്ഞപുഴ,56 

ആും കമൽ,കല്ലാർ തുെങ്ങിയ കാർഷിക ദമഖെകളുമാണ ്ഉള്ളത് . ഏെും ,കാപ്പി, 

കുരുമുളക് ,റ്റി എന്നിവയാണ് ഗ്പധാന കൃഷികൾ. 

കിഴക്ക് വണ്ടിലപ്പരിയാർ , പെിഞ്ഞാറു   ലപരുവന്താനും  ,ലതക്ക് റിദസർവ ്വനും    , 

വെക്ക് ഏെപ്പാറ  എന്നീ പഞ്ചായത്തുകള ് അതിർത്തി പങ്കിെുന്നു . 

ഇവിലെ കൂെുതെുും ദതാട്ടും ദമഖെകളാണ് . ദേശീയ ഗ്രാമീണ ലതാഴിെുറപ്പ് പദ്ധതി 

കാർഷിക ദമഖെയിെ ് പുത്തൻ  ഉണർവ ് പകർന്നിട്ടുണ്്ട . ലതാഴിെുറപ്പ്പദ്ധതി 

ഗ്പവർത്തനങ്ങൾ 2008 മുതൽ ആരുംഭിച്ച പഞ്ചായത്തഗ്്പശുംസനീയമായ തരത്തിൽ 

നെപ്പിൊക്കിവരുന്നു. പീരുദമെ്  പഞ്ചായത്തിലെ വാർ് ് 4 ലെൻദമരി ആണ ്

ഇെുക്കി ജില്ലയിലെ രണ്ടാമലത്ത ദസാഷയൽ ഓ്ിറ്റന്െത്തുവാൻ 

തിലരലഞ്ഞെുത്തത.് 

ജനസുംഖയ -  ആലക 26357 

  സ്ഗ്തീകൾ  : 13291 

  പുരുഷന്മാർ  : 13066 

  ആലക വീെുകൾ  : 9430 

  അങ്ങനവാെികൾ : 2/38 

                       എ ്ി എസ് അുംരങ്ങൾ:7/119 
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                      സി ്ി എസ് അുംരങ്ങൾ:1/17 

                      ആശാ വർദക്കഴ്െ:്16 

 

 ലെൻദമരി   , വാർ്് 02    

വിവരങ്ങൾ 

ജില്ലാത

ലം 

ദലാക്ക്ത

ലം 

പഞ്ചായ

ത്്തതലം 

സൃഷ്ടിച്ചലതാഴിൽേിനങ്ങൾ 
7132405 

(െക്ഷ്ും) 

744440 100054 

കുെുുംബങ്ങൾക്ക്നൽകിയിരിക്കുന്നശരാശരി

ലതാഴിൽേിനങ്ങൾ (െക്ഷ്ും) 

65 56 55 

100 േിനങ്ങൾപൂർത്തീകരിച്ചകുെുുംബങ്ങൾ 25532 2177 258 

ആലകലതാഴിലെെുത്തകുെുുംബങ്ങൾ 
108585 

(െക്ഷ്ും) 

13112 1798 

ആലകലതാഴിലെെുത്തലതാഴിെകൾ 
153561 

(െക്ഷ്ും) 

18194 2365 

ആലകലതാഴിൽേിനങ്ങൾഎസ്സി. 

ലതാഴിൊളികൾക്കശ്തമാനത്തിൽ 

35% 32% 35.66% 

ആലകലതാഴിൽേിനങ്ങൾഎസ്ടിലതാഴിൊളി

കൾക്ക്ശതമാനത്തിൽ 

40% 37% 52% 

ആലക ലതാഴിൽ കാർ് ് 192431 27050 3919 

31-03-2019- ൽ 

താതഴപറയുന്ന 7 വർക്കുേൾ ആണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ ദ ാഷ്യൽ 

ഓഡിറ്റിന്     വിദധയമാക്കിയത് 

 

ഗ്േ

മ

നം 

ഗ്പവൃ

ത്തി

ദോ 

 

 

 

 

 

 

 

ഡ് 

ഗ്പവൃ

ത്തിയു

തട ദപര ്

ആതേ അനുവേിചത ്
ഓഡിറ്്റോലയളവി

ൽ െിലവായത ്

അ

വിേ

ഗ്ദ

തതാ

ഴി

ൽ

ദവ

ത

നം 

വിേഗ്ദ

തതാ

ഴിൽ

ദവത

നം 

 ാ

ധന

ഘ

ട

േം 

ആ

തേ 

അ

വിേ

ഗ്ദ

തതാ

ഴിൽ

ദവ

തനം 

 ാ

ധ

ന

ഘ

ട

േം 

ആ

തേ 
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1 

LD/32372

0 

തരിശ്  ഭൂമി 

കൃഷിദയാ

രയമാക്കൽ,

കല്ലുകയല്ല 

നിർമ്മാണും 

(മാരിയപ്പൻ ) 

105352 0 7000 112352 102453 

488

0 

107333 

 

2 

LD/24525

8 

ഭൂമി  

തട്ടുതിരിക്ക

ൽ, 

കല്ലുകയ്യാെ 

നിർമ്മാണും 

(ദവതാനയാ

രും)   

182457.

12 

0 6365 

188822.1

2 

182457.

12 

636

0 

188817.1

2 

3 

LD/32517

5 

ഭൂമി  

തട്ടുതിരിക്ക

ൽ, 

കല്ലുകയ്യാെ 

നിർമ്മാണും 

(സുബയ്യ )   

105352 0 7000 112352 105352 

493

0 

110282 

4 
LD/24525

5 

കല്ലുകയ്യാെ 

നിർമ്മാണും 

(ജ്ഞാനമ്മ) 

146495.

18 

 5700 
152195.1

8 

146002.

47 

596

0 

151962.4

7 

5 

LD/24525

4 

ഭൂമി 

തട്ടുതിരിക്ക

ൽ  

,കല്ലുകയ്യാെ 

നിർമ്മാണും 

(സന്ധയവി)   

124473.

60 
0 5500 129973.6 

124473.

60 

529

0 
129763.6 

6 

LD/32137

19 

കല്ലുകയ്യാെ 

നിർമ്മാണും 

(കന്നിമരിയ)   

150875.

60 

0 6000 

156875.6

0 

149974 

575

0 

155724 

7 
LD/24525

3 

ഭൂമി 

തട്ടുതിരിക്ക

ൽ 

,കല്ലുകയ്യാെ 

നിർമ്മാണും 

(രാജൻ ) 

77796 0 5800 83596 
77422.8

5 

442

5 
81847.85 

  
 

       

             ആതേ 

(ഓഡിറ്്റോലയളവിൽ   

892801.

5 
0 43365 936166.5 

888135.

04 

316

35 

925730.0

4 

ആലക ലതാഴിൽ കാർ്് 



8 
 

മുകളിൽ  ലകാെുത്തിരിക്കുന്ന ഗ്പവർത്തികൾ  ഓ്ിറ്റ് കാെയളവിൽ  

തുെങ്ങിയിട്ടുള്ളതുും ഓ്ിറ്റ് കാെയളവിെ്  അവസാനിച്ചതു മാണ്. 

ഗ്േമ

.നം 

ഗ്പവ

ർത്തി 

ദോഡ ്

ഗ്പവർത്തിയുതട 

ദപര ് 

 ൃഷ്ടിച 

അവിേഗദ്്ധ 

തതാഴിലുേൾ  

അവിേഗദ്്ധ 

ദവതനം 

1 LD/323720 

തരിശ്  ഭൂമി 

കൃഷിദയാരയമാക്കൽ,

കല്ലുകയല്ല നിർമ്മാണും 

(മാരിയപ്പൻ ) 

376 101896 

2 LD/245258 

ഭൂമി  തട്ടിത്തിരിക്കൽ 

,കല്ലുകയ്യാെ 

നിർമ്മാണും 

(ദവതാനയാരും) 

672 182112 

3 LD/325175 

ഭൂമി  തട്ടിത്തിരിക്കൽ 

കല്ലുകയ്യാെനിർമ്മാണും

(സുബയ്യ )   

386 104606 

4 LD/245255 
കല്ലുകയ്യാെ 

നിർമ്മാണും(ജ്ഞാനമ്മ) 
538 145798 

5 LD/245254 

ഭൂമി  തട്ടിത്തിരിക്കൽ , 

കല്ലുകയ്യാെനിർമ്മാണും 

(സന്ധയവി)   

458 124118 

6 LD/3213719 

കല്ലുകയ്യാെ 

നിർമ്മാണും 

(കന്നിമരിയ)   

550 149050 

7 LD/245253 

ഭൂമി  തട്ടിത്തിരിക്കൽ 

കല്ലുകയ്യാെനിർമ്മാണും

(രാജൻ ) 

285 77235 

8  
 

  

    

  

ആതേ 3265 884815 

  

 

    

എ.എം. ി.അദ്ധയായം-7.11.5 ഗ്പോരമുള്ള ഗ്പവൃത്തി യൽ -

പരിദശാധനയുതട േതണ്ത്തലുേൾ 

േവർദപജ് 

എ.എും.സി.ഗ്പകാരമുള്ള കവർ ദപജ് ഫയെിൽ സൂക്ഷ്ിച്ചിട്ടുള്ളത ്

അഭിനന്ദനാർഹമാണ്.  

തെക്്ക ലിസ്റ്റ് 

ഒരു ഗ്പവൃത്തി ഫയെിൽ ഗ്കമഗ്പകാരും ഏലതാലക്ക ദരഖകൾ എവിലെ ഏത ് 

ദപജിൊണ ് സൂക്ഷ്ിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന്     മനസ്സിൊക്കുവാനുള്ള ആധികാരിക 
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ദരഖയാണ് ലചക്ക് െിസ്റ്റ.് പരിദശാധിച്ച 8 ഫയെിൽ   ലചക്ക ്  െിസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു 

എങ്കിെുും ദപജ് നമ്പർ ദരഖലപെുത്തിയിട്ടില്ലായിരുന്ന്. 

 

ആക്ഷൻപ്ലാൻ ദോപ്പി            

ഗ്പസ്തു ത ഗ്പവൃത്തി പഞ്ചായത്തിലെ നെപ്പുവർഷത്തിലെ ആനുവൽ 

ആക്ഷ്ൻലാനിൽ ഉൾലപ്പട്ടതാണ ്എന്ന് ലതളിയിക്കുവാനുള്ള ദരഖയാണ് ആക്ഷ്ൻ 

ലാൻനല്റ ദകാപ്പി.  പരിദശാധിച്ച  എല്ലാ ഗ്പവൃത്തി ഫയെുകളിെുും 

ആക്ഷ്ൻലാനിനല്റ ദകാപ്പികാണുവാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്്ട.   

എസ്റ്റിദമറ്്റ 

ഒരു ഗ്പവൃത്തി എങ്ങലന, എഗ്ത അളവിൽ ലചയ്യണലമ ന്ന് സദങ്കതി   കമായി 

ഗ്പതിപാേിക്കുന്ന ആധികാരികദരഖയാണ് എസ്റ്റിദമറ്റ.് പരിദശാധന ഭാരമായി 

കലണ്ടത്തിയിട്ടുള്ളത് എല്ലാ ഗ്പവൃത്തി ഫയെുകളിെുും എസ്റ്റിദമറ്്റ സൂക്ഷ്ിച്ചിട്ടുണ്്ട. 

സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിൊകുന്ന രീതിയിൽ ജനകീയഭാഷയിൽ ദവണും 

എസ്റ്റിദമറ്റ ്  തയ്യാറാക്കാൻ. എന്നാൽ പരിദശാധിച്ച ഒരു ഫയെിെുും ജനകീയ 

ഭാഷയിെുള്ള എസ്റ്റിദമറ്റ്   കാണുവാൻ സാധിച്ചില്ല. ഗ്പവൃത്തിയുലെ  ഓദരാ 

ഘട്ടത്തിലെയുും വിശേവിവരങ്ങൾ എസ്റ്റിദമറ്റിൽ ഗ്പതിപാേിച്ചിട്ടുണ്്ട  എന്നത ്  

ഗ്പശുംസനീയമാണ.്  

 ാദേതിോനുമതിപഗ്തം 

   ഒരു ഗ്പവൃത്തിക്ക ് സാദങ്കതിക വിതക്തരുലെ അനുമതിെഭിച്ചിട്ടുണ്്ട 

എന്നതിനുള്ള ആധികാരിക ദരഖയാണസ്ാദങ്കതിക അനുമതിദരഖ. പരിദശാധിച്ച 

മുഴുവൻ ഫയെുകളിെുും സാദങ്കതികാനുമതി ദരഖ ഉണ്ടായിരുന്നു. 

സാദങ്കതികാനുമതി ദരഖയിൽ ഒപ്പിെുന്ന സാദങ്കതിക വിേഗ്ധർ അതിദനാലൊപ്പും  

ഒപ്പിട്ട തീയതി കൂെി  ദചർദക്കണ്ടതുണ്്ട. അതിനാൽ  ഇക്കാരയത്തിൽ 

 ഗ്പദതയകഗ്ശദ്ധപുെർദത്തണ്ടതാണ.് 

 

ഭരണാനുമതിദരഖ 

ഗ്പവൃത്തി ലചയ്യുന്നതിന്  നിർവഹണ സ്ഥാപനും നൽകുന്ന അനുമതിയാണ ്

ഭരണാനുമതി ദരഖ . ഈ ദരഖ എല്ലാ ഫയെുകളിെുും സൂക്ഷ്ിദക്കണ്ടതാണ.് 08 

ഗ്പവൃത്തിഫയെുകളിെുും ലസകയുറിൽ നിന്നുും െഭിക്കുന്ന ദകാപ്പി ആണ ് 

ഉണ്ടായിരുന്നത,് ലസകയൂറിൽ  നിന്നുും െഭിക്കുന്ന ദകാപ്പി ആയാൽദപാെുും 

 പഞ്ചായത്ത്  ലസലഗ്കട്ടരിയുലെ ഒപ്പ,് സീൽ  തീയതി എന്നിവ 

ദരഖലപ്പെുദത്തണ്ടതന്ിർബന്ധമാണ.് എന്നാൽ തിയതി  അെയാളലപ്പെുത്തൽ   

ഭരണാനുമതിദരഖയിൽ കാണാൻസാധിച്ചില്ല. ഭരണാനുമതി 

െഭിക്കുന്നതിനസ്മർപ്പിക്കുന്ന ദരഖകളിൽ  ഗ്രാമസഭ അുംരീകാരത്തിനല്റ 

പകർപ്പ്ഉൾലപ്പെുദത്തണ്ടതുണ്്ട ആയതിനാൽ ഗ്പസ്തു ത ഗ്രാമസഭതീരുമാനത്തിനല്റ 

അതായത ്  ഗ്പവൃത്തി ഗ്രാമസഭ  അുംരീകരിച്ചതിന്ലറ പകർപ്പുും ഭരണാനുമതിയ്

ലക്കാപ്പും ഗ്പവൃത്തിഫയെിൽ ദചർദക്കണ്ടതാണ.്  

ഡിമാൻഡ്ദ ാം 

ലതാഴിൊളികൾ ലതാഴിൽ ആവശയലപ്പട്ട ് നൽകുന്ന അദപക്ഷ്യാണ് 

്ിമാൻ്്ദഫാും. ലതാഴിൽ ആവശയലപട്ടവർക്ക ് 15 േിവസത്തിനുള്ളിൽ 

ദജാെിനൽകിദയാ എന്നറിയുവാൻ സഹായിക്കുന്ന ദരഖകൂെിയാണ് 

്ിമാൻ്്ദഫാും. പരിദശാധിച്ച 7 ഫയെിെുും   ്ിമാൻ്്ദഫാo ഉണ്ടായിരുന്നു. 
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എഴുതി തയ്യാറാക്കിയ ്ിമാണ്ട് ദഫാും ആണ് ഫയെിെ ് ഉണ്ടായിരുന്നത്  . 

്ിമാൻ്്ദഫാും ഗ്ഫണ്്ട ഓഫീസ ്വഴി ലകാെുത്ത് കകപറ്്റ  രസീതി വാങ്ങുന്നതുും 

ശീെമാക്കണും . എഗ്ത േിവസും ലതാഴിൽ  ആവശയലപ്പെുന്നു എന്നുള്ളതുും ,അദപക്ഷ് 

യിൽ ദചർക്കണും 

വർക്ക ് അദലാദക്കഷ്ൻ  ദ ാം 

ഗ്പവൃത്തി അനുവേിച്ചുലകാണ്്ട  നിർവഹണഉദേയാരസ്ഥർ നൽകുന്ന 

അനുമതിയാണ ് വർക്ക് അലൊദക്കഷൻദഫാo. അദപക്ഷ്ിച്ച ് 15 

േിവസത്തിനുള്ളിൽ ഗ്പവൃത്തിെഭിദച്ചാ എന്നറിയാൻ ഈ ദഫാും സഹായിക്കുും 

എല്ലാ ഗ്പവൃത്തികളുലെ ഫയെിെുും ഈ ദഫാും കാണാൻ സാധിച്ചു . ഇത ്

അഭിനന്ധനാർഹാമാണ് . 

മസ്റ്റർ  ദറാൾ 

ലതാഴിൊളികളുലെ ഹാജർനിെ ദരഖലപ്പെുത്താൻ ഉള്ള ദരഖയാണ ്      

മസ്റ്റർദറാൾ. മസ്റ്റർ  ദറാളുകളിൽ ബി്ിഒ., ലസഗ്കട്ടറി എന്നിവർ തീയതിവച്ച് ഒപ്പ,് 

സീൽ  എന്നിവ പതിപ്പിദക്കണ്ടതാണ.് എന്നാൽ ഒപ്പുും സീെുും മാഗ്തദമ ഫയെിൽ 

കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളൂ. തീയതി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഫയൽ പരിദശാധിച്ചതിൽ 

നിന്നുും മസ്റ്റർദറാളുകളിൽ ലവട്ടിത്തിരുത്തെുകൾ ഒന്നുും കാണാൻ 

സാധിച്ചില്ലായിരുന്നു.  

   അതുദപാലെ തലന്ന ഇനി മുതൽ ലവട്ടിത്തിരുത്തെുകൾ ലചയ്യുദമ്പാൾ 

വിശേീകരണും നൽകി ഒപ്പ ്വയ്ദക്കണ്ടതാണ.് ലമഷർലമനറ്് ബുക്ക് നമ്പർ മസ്റ്റർ 

 ദറാളുകളിൽ ഉണ്ടാകണും ഇവാ രണ്ടുും കൃതയമായീ 

ദരഹലപ്പെുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 

തമഷ്ർതമന്റ്ബുക്ക ്

ഒരു ഗ്പവൃത്തി എസ്റ്റിദമറ്റ്ഗ്പകാരും കൃതയമായ അളവിൽ ആണ ്ലചദയ്യണ്ടത ്

എന്നുും ലചയ്തിരിക്കുന്നത് ഇഗ്പകാരും തലന്നലയന്ന് മനസ്സിൊക്കുന്നതിനുമുള്ള 

ആധികാരിക ദരഖയാണ്   ലമഷർലമനറ്്ബുക്ക.് 

 

പരിദശാധന വിദധയമാക്കിയ 7 ഫയെുകൾക്കുും  ലമഷർലമന്റ്ബുക്ക ്

ഉണ്ടായിരുന്നു. ലമഷർലമന്റ് ബുക്കുകൾ പഞ്ചായത്തിൽനിന്നുും ചുമതെലപ്പട്ട 

ഉദേയാരസ്ഥൻ സാക്ഷ്യലപ്പെുത്തി നൽദകണ്ടതാണ.് സാക്ഷ്യലപ്പെുത്തിയ 

ലമഷർലമന്റ്ബുക്കുും  ഗ്കമനമ്പരുും ഇട്ടതു ആയിരുന്നു.    

 

ഗ്പവൃത്തി പൂർത്തീകരണത്തിന്ലറ വിവിധഘട്ടങ്ങളിലെ തുക പാസാക്കു 

ദമ്പാഴുും ഒെുവിൽ ഗ്പവൃത്തിയ്ക്ക് അനുവേിച്ച തുകഗ്പകാരമുള്ള ആലക തുക 

അനുവേിയ്ക്കുദമ്പാഴുും ലമഷർലമനറ്ബ്ുക്കിൽ പഞ്ചായത്ത്  ലസഗ്കട്ടറി 

സാക്ഷ്യലപ്പെുത്തൽ നെത്തി ഒപ്പ,് സീെ ് എന്നിവ പതിപ്പിദക്കണ്ടതാണ.് 

പരിദശാധിച്ച ഫയെുകളിൽ ഇവ കാണാൻ സാധിച്ചു. എും - ബുക്കുകളിൽ  ലചക്ക ്

& ലമഷർ ലചയ്ത വിവ രങ്ങൾ ദരഖലപ്പെുദത്തണ്ടതുണ്്ട. ഫയൽ പരിദശാധനയിൽ  

ലചക്ക് & ലമഷർ ലചയ്തവിവരങ്ങൾ  െഭയമായിരുന്നു.   

 

 

സർദവ ്ാറ്റ 
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ഗ്പവൃത്തി എവിലെ നെക്കുന്നു എന്ന ്മനസിൊക്കാനുള്ള ദരഖ യാണ ്സർദവ 

്ാറ്റ. പരിദശാധിച്ച എല്ലാ കഫെിെുും കരുംലകട്ടിയ രസീത് ഇവ കാണാൻ 

സാധിച്ചു . 

 

തമറ്റീരിയൽതഗ്പാേയൂർതമന്റ ്

ഒരു ഗ്പവൃത്തിക്ക ് സാദങ്കതിക എസ്റ്റിദമറ്റ്ഗ്പകാരും ആവശയമുള്ള 

സാധനസാമഗ്രികൾ വാങ്ങുന്നതിനുള്ള നെപെിഗ്കമങ്ങൾ ഗ്പതിപാേിക്കുന്ന 

ദരഖയാണ ് ലമറ്റീരിയൽ ലഗ്പാകയൂർലമനറ്്. പരിദശാധിച്ച ഫയെുകള ് ഒന്നുും തലന്ന 

ലമറ്റീരിയൽ ഉപദയാരും ഉള്ളതായിരുന്നില്ല  . 

ദവജ്  ലിസ്്റ്റ 

മസ്റ്റർ  ദറാളിന് ആനുപാതികമായി ലതാഴിൊളിക്ക ് ദവതനും അനുവേിച്ചു 

എന്ന് ലതളിയിക്കാനുള്ള ആധികാരിക ദരഖയാണ് ദവജ്  െിസ്റ്റ് .  പരിദശാധിച്ച 

ഫയെുകളിൽ എല്ലാും ദവജ് െിസ്റ്റ ് കാണാൻ സാധിച്ചു. ഇത ് ഗ്പശുംസനീയമായ 

കാരയമാണ.് മസ്റ്റർദറാളിന് അനുസരിച്ച് ദവജ് െിസ്റ്റ് ഗ്കമീകരിച്ചിട്ടുണ്്ട. 

 

 ണ്്ഗ്ടാൻസ്ഫർഓർഡർ 

 

മസ്റ്റർദറാളിനുും,   ദവജ് െിസ്റ്റിനുും  ആനുസരിച്ച ് ലതാഴിൊളിക്ക് ദവതനും 

കകമാറിദയാ എന്ന് ഉറപ്പാക്കാനുള്ള ദരഖയാണ്  ഫണ്്ടഗ്ൊൻസ്ഫർ ഓർ്ർ. 

പരിദശാധിച്ച എല്ലാ ഫയെുകളിെുും ഫണ്്ടഗ്ൊൻസ്ഫർ ഓർ്ർ കാണുവാൻ 

 സാധിച്ചിച്ചു  

. 

തമറ്റീരിയൽ  വൗചർ  ആൻഡ ് ബിൽ 

സാധനസാമഗ്രികൾ ആവശയമായ ഗ്പവൃത്തികൾക്ക്  സാമഗ്രികൾ 

വിതരണുംലചയ്തതിനല്റ ബില്ലുകളുും വൗച്ചറുകളുും  ഫയെിൽ 

സൂക്ഷ്ിദക്കണ്ടതാണ.് പരിദശാധിച്ച ഒരു  ഗ്പവൃത്തിക്കുും  തമറ്റീരിയൽ 

ഉപദയാഗം ആവശയം ഇല്ലാത്തവയായിരുന്നു . 

 

ദ ാദട്ടാഗ്ഗാ  ്

  

ഒരുഗ്പവൃത്തി തുെങ്ങുന്നതിനു  മുൻപുും, ഗ്പവൃത്തി നെന്നു ലകാണ്ടിരിക്കു 

ദമ്പാഴുും,  ഗ്പവൃത്തി പൂർത്തിയായതിനു ദശഷവുമുള്ള മൂന്നഘ്ട്ടത്തിെുള്ള 

ദഫാദട്ടാ ഗ്പവൃത്തി ഫയെിൽ  സൂക്ഷ്ിദക്കണ്ടതാണ.് എന്നാൽ പരിദശാധിച്ച  

ഫയെുകളിെ ് മൂന്ന്  ഘട്ടത്തിലെയുും ദഫാദട്ടാ ഫയെിൽ സൂക്ഷ്ിച്ചി ട്ടിൊയിരുന്നു. 

എന്നാൽ   ജിദയാ     ൊഗ്ഗ്്്     ദഫാദട്ടാഗ്രാഫ്     ഉണ്ടായിരുന്നു.   

 

ഗ്പവൃത്തിപൂർത്തീേരണ ാക്ഷയപഗ്തം 

ഗ്പവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു എന്നതിന്ലറ ദരഖയാണ് ഗ്പവൃത്തി പൂർത്തീ 

കരണ സാക്ഷ്യപഗ്തും. എല്ലാ ഫയെുകളിെുും  ഗ്പവൃത്തി പൂർത്തീകരണ 

സാക്ഷ്യപഗ്തും ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാ  ബന്ധലപ്പട്ട ഉദേയാരസ്ഥ രുും ഒപ്പുും സീെുും 

ദരഖലപെുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു.  

മസ്റ്റർദറാൾമൂവ്തമന്റ്ലിപ്പ ്
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ഒരുഗ്പവൃത്തിയുലെ ഓദരാഘട്ടത്തിന്ലറയുും മസ്റ്റർദറാൾ അനുവേിച്ച്  ലതാ 

ഴിൊളികൾക്ക് ദവതനും നൽകുന്നത് വലരയുള്ള ഓദരാഘട്ടങ്ങളുും ഏലതാലക്ക 

തീയതികളിൽ നെന്നു എന്ന് മനസ്സിൊക്കാനാണ ് മസ്റ്റർദറാൾ മൂവല്മനറ്ല്ിപ.്  

പരിദശാധിച്ച ഫയെുകളിൽ എല്ലാും  മസ്റ്റർദറാൾ മൂവല്മന്റല്ിപ് ഉണ്ടായിരുന്നു. 

 

ദസാഷയൽ  ഓ്ിറ്റ ് റിദപ്പാർട്ട്  

പരിദശാധിച്ച ഒരു ഫയെുകളിെുും പഞ്ചായത്ത ്  ദസാഷയെ ് ഓ്ിറ്റ ് 

നെത്തിയതായീ കാണാൻ സാധിച്ചില്ല .  

 

സ റ്റഡ്യറി 

ഗ്പവൃത്തി സ്ഥെലത്ത മുഴുവൻ വിവരങ്ങളുും ദരഖലപ്പെുത്തുന്നതിന ്

ദവണ്ടിയുള്ള ആധികാരിക ദരഖയാണ ് കസറ്റ്്യറി. പരിദശാധിച്ച 8 

കസറ്റ്്യറികൾ പൂർണമായുും പൂരിപ്പിച്ചതായിരുന്നു. ലതാഴിൊളികളുലെ 

സാക്ഷ്യപഗ്തും,  ലതാഴിെുപകരണങ്ങളുലെ വാെക സുംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ, 

വിജിെൻസ് ആനറ് ് ദമാണിറ്ററിുംര് കമ്മിറ്റി (വി.എും.സി.) വിവരങ്ങൾ എന്നിവ 

കസറ്റ്്യറികളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. വിജിെൻസ് & ദമാണിറ്ററിുംര് കമ്മിറ്റി 

അുംരങ്ങൾ ഒപ്പ്  ദരഖലപെുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു.  

 വി. എും. സി. രൂപീകരിദക്കണ്ടത് എങ്ങലനലയന്നുള്ളത് എ.എും.സി. യിലെ 

ദപജ ് നമ്പർ 57 ഭാരും10.5.3.അനുസരിച്ച് ആവണും. 

ദറാ ് ഗർേിവ ം  

വാർഷിക മാസ്റ്റർലാൻ ഗ്പകാരും എല്ലാ പഞ്ചായത്തുകളിെുും ദറാസ് രർ 

േിവസും ആചരിക്കണും എന്ന ് നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുണ്്ട, പീരുദമെ് പഞ്ചായത്തിൽ  

ദറാസ് രർേിവസും ആചരിച്ചതായി  ദഫാദട്ടാ ഉൾലപ്പെുന്ന ദരഖകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. 

പഞ്ചായത്തിൽ ൂക്ഷിചിരിദക്കണ് 7 രജിസ്റ്ററുേൾ 

1. ലതാഴിൽ കാർ്ിനുള്ള കുെുുംബാദപക്ഷ്യുലെ രജിസ്റ്റർ 

2. ലതാഴിൽ ആവശയലപ്പട്ടതുും ലതാഴിൽ അനുവേിച്ചതുും സുംബന്ധിച്ച രജിസ്റ്റർ 

3. ഗ്പവൃത്തിയുലെ െിസ്റ്റുും ചിെവുും വിശോുംശങ്ങളുും സുംബന്ധിച്ച രജിസ്റ്റർ 

4. സ്ഥിരആസ്ഥികളുലെ രജിസ്റ്റർ 

5. പരാതി രജിസ്റ്റർ 

6. സാധന രജിസ്റ്റർ 

7. ഗ്രാമസഭ രജിസ്റ്റർ 

 

 

 

I) തതാഴിൽ ോർഡ് രജിസ്റ്റര ് 

 തതാഴിൽ  ോർഡ് അദപക്ഷ രജിസ്റ്റര് - 

പരിദശാധനാ കാെയളവായ 1-10-2018 മുതൽ 31/03/2019  വലര  297 

കാർ്ുകൾക്ക്  അദപക്ഷ് െഭിക്കുകയുും  വിതരണും  നെത്തുകയുും ലചയ്തിട്ടുണ്്ട  . 

ലതാഴിൽ കാർ് ് അദപക്ഷ് രജിസ്റ്റര ് ഒന്ന് മുതെ ് നൂറു വലര ഗ്കമനമ്പർ  

ദരഖലപ്പെുത്തി പഞ്ചായത്ത് ലസഗ്കട്ടറി സക്ഷ്യലപ്പെുത്തി യതാണ്. 2018-19 
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സാമ്പത്തിക വർഷത്തിെ ് രജിസ്റ്റര ് ഗ്പകാരും 297 അദപക്ഷ്കൾ  െഭിക്കുകയുും 

വിതരണും നെത്തുകയുും ലചയ്തിട്ടുണ്്ട. ലതാഴിൽ  കാർ്ിന ്അദപക്ഷ്ിച്ച തീയതി 

അനുവേിച്ച തീയതി എന്നിവ കൃതയമായി ദരഖലപ്പെുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു.  

 തതാഴിൽ  ോർഡ്  വിതരണ രജിസ്റ്റര്   

പഞ്ചായത്ത് ലസഗ്കട്ടറി സക്ഷ്യലപ്പെുത്തിയതാണ്. ലതാഴിൽ കാർ് ്

വിതരണ രജിസ്റ്റർ കൃതയമായി ദരഖലപെുത്തിയിട്ടുണ്്ട 

II) വർക്ക ് രജിസ്റ്റർ  (ഗ്പവർത്തിയുതട പട്ടിേയും െിലവും വിശോoശങ്ങളും     

                                    ംബന്ധിച രജിസ്റ്റർ  ) 

     ദമെധികാരി സക്ഷ്യലപ്പെുത്തിയതുും ഗ്കമ നമ്പർ  ദരഖലപ്പെുത്തിയിട്ടു ള്ളതു 

മാണ്. പണി പൂർത്തിയായ എല്ലാ ഗ്പവര ് ത്തികളുും രജിസ്റ്ററിൽ  ദരഖലപ്പെുത്തിയി 

ട്ടുണ്്ട .  പരിദശാധനകാെയളവിലെ  8 ഗ്പവർത്തികൽകുും  രജിസ്റ്ററിൽ  ദരഖലപ്പെു 

ത്തിയിട്ടുണ്്ട.  

III)  തമറ്റീരിയൽ  രജിസ്റ്റർ   

        സാധന രജിസ്റ്റർ  ഗ്കമ നമ്പർ  ഉള്ളതുും പഞ്ചായത്ത് ലസലഗ്കട്ടറി സക്ഷ്യലപ്പെു 

ത്തിയതുമാണ്. ദസാഷയൽ  ഓ്ിറ്റ ് പരിദശാധന കാെയളവായ ഒക്ദൊബർ  മുതൽ  

മാർച്ച് വലര  ലമറ്റീരിയൽ  വർക്െ് ഒന്നുും നെന്നതായി കാണുന്നില്ലായിരുന്നു  . 

  

IV) തടൻതണ്ർ  രജിസ്റ്റർ . 

ലെൻലണ്ടർ  രജിസ്റ്റർ  ദമെധികാരി സക്ഷ്യലപ്പെുതിയതുും ഗ്കമനമ്പർ  ഇട്ടിട്ടുള്ളതു 

മാണ.് 2018-19  സാമ്പത്തിക വര ്ഷത്തിൽ  ലെൻ്റുകൾ ക്ഷ്ണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു 

മാർച്ച ്ൊണ ്അുംരീകരിക്കലപ്പട്ടത ്എന്നാൽ എത്തിദനാെനുബദ്ധിച ്വർക്കുകൾ 

ഒന്നുും നെന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു. 

 

V) ഗ്ഗാമ ഭരജിസ്റ്റർ 

എല്ലാ വാർഡുേൾക്കും ഗ്പദതയേം തരജിസ്റ്ററുേള്   

 ൂക്ഷിചിരിക്കുന്നു . 

 

VI) സ്ഥിരആസ്ഥിേളുതടരജിസ്റ്റർ 

ഈ  രജിസ്റ്റര്  ലസഗ്കട്ടറി  സാക്ഷ്യലപ്പെുത്തിട്ടില്ലായിരുന്നു. ഗ്കമനമ്പര്  

ദരഖലപെുത്തിയിട്ടുണ്്ട. ഓ്ിറ്റ് കാെയളവായ  01/10/2018 മുതൽ 

31/03/2019 വലര സ്ഥിര അസ്ഥികൾ കൃതയമായി 

ദരഖലപെുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന. 

 

 

VII)  പരാതിരജിസ്റ്റർ- 

പഞ്ചായത്ത ് ലസഗ്കട്ടറി സാക്ഷ്യലപ്പെുത്തിയ ഗ്കമനമ്പര്  ഉള്ള ലരജിസ്റ്റ൪ 

ആണ് . ഓ്ിറ്റ് കാെയളവായ  01/10/2018 മുതൽ 31/03/2019 വലര  ആരുും 

തലന്ന പരാതി ഒന്നുും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. 
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 േയാഷ്്ബുക്ക ് 

കൃതയമായി  സൂക്ഷ്ിക്കുന്നുണ്്ട . 

 

                      ഗ്പവൃത്തിയിെ പരിദശാധനാ വിവരങ്ങൾ  

 

കഴിഞ്ഞ 19/11/2019 , 23/11/2019 എന്നി േിവസങ്ങളിൊയീ   ദസാഷയൽ 

ഓ്ിറ്റർസീൻലറ്റ വി ആർ പി മാരായ ഞങൾ ഫീൽ് ്വിസിറ്റിനായീ ലെൻദമരി    

വരുകയുും ഈ ആറുമാസും കാെയളവിൽ ഈ വാർ്ിൽ നെത്തിയ വർക്ക് കൾ 

കൃതയമായീ അളന്നു ദരഖലപ്പെുത്തുകയുും വർക്കിനല്റ മികവ ്

വിെയിരുത്തുകയുും ലചയ്തതിൽനിന്നു ഞങ്ങൾക്ക ് മനസിൊക്കാൻ കഴിഞ്ഞത ്

ഏറ്റവുും അഭിനന്ദനര്ഘമായ രീതിയിൊയിരുന്നു വർക്കുകൾ  നെത്തിയിരുന്നത് . 

കല്ലുകയാൽ നിര്മാണത്തിൻല റ കസറ്റിൽ ലചന്നദപ്പാൾ  അയ്യമ്മ ,സുബയ്യ 

എന്നിവരുലെ കല്ലുകയല്ല കഴിഞ്ഞ ഗ്പളയത്തിൽ തകർന്ന നിെയിൊയിരുന്നു 

കാണലപ്പട്ടിരുന്നത ് അതുലകാണ്ടു അ വർക്കിൻലറ്റ അളവ ് എെുക്കാൻ 

സാധിച്ചില്ല.അതുദപാലെ തലന്ന ഞാനമ്മ യുലെ ഗ്പവർത്തി സ്ഥെലത്ത 

ലചന്നദപ്പാൾ വെിയ നിെയിൽ കാെുകയറി കയ്യാെ മുെികിെക്കുകയായിരുന്നു 

പദക്ഷ് കയെലക്ക ദകെുപാെുകൾ ഒന്നുും സുംഭവിച്ചിട്ടില്ല . 

1.LD/323720 തരിശ ് ഭൂമി കൃഷിദയാരയമാക്കൽ,കല്ലുകയല്ല നിർമ്മാണും 

(മാരിയപ്പൻ ) -------എും ബുക്ക ് ഗ്പകാരും 427.64 msquare അലളലന്നെുത്തതുഗ്പകാരും 

434.12 msquare 6.48 msquare  കൂെുതൊയി   കാണാൻ കഴിഞ്ഞത.് 

 

2.LD/245258 ഭൂമി  തട്ടിത്തിരിക്കൽ ,കല്ലുകയ്യാെ നിർമ്മാണും 

(ദവതാനയാരും)---------  

എും ബുക്ക ് ഗ്പകാരും 780 msquare അലളലന്നെുത്തതുഗ്പകാരും 785 msquare 5 msquare  

കൂെുതൊയി   കാണാൻ കഴിഞ്ഞത.് 

 

3.LD/325175 ഭൂമി  തട്ടിത്തിരിക്കൽ കല്ലുകയ്യാെനിർമ്മാണും(സുബയ്യ )--------   

എും ബുക്ക ്ഗ്പകാരും 451.57 msquare 

 

4.LD/245255 കല്ലുകയ്യാെ നിർമ്മാണും(ജ്ഞാനമ്മ)------------  

എും ബുക്ക ്ഗ്പകാരും 335.28 msquare 

 

5.LD/245254 ഭൂമി  തട്ടിത്തിരിക്കൽ , 

കല്ലുകയ്യാെനിർമ്മാണും 

(സന്ധയവി)--------------എുംബുക്ക ് ഗ്പകാരും 960 msquare അലളലന്നെുത്തതുഗ്പകാരും 

963 msquare 3 msquare  കൂെുതൊയി   കാണാൻ കഴിഞ്ഞത.് 

6.LD/3213719 കല്ലുകയ്യാെ നിർമ്മാണും 

(കന്നിമരിയ)--------------   

എും ബുക്ക ് ഗ്പകാരും 739.50 msquare അലളലന്നെുത്തതുഗ്പകാരും 743.0 msquare 3.5 

msquare  കൂെുതൊയി   കാണാൻ കഴിഞ്ഞത.് 
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7.LD/245253 ഭൂമി  തട്ടിത്തിരിക്കൽ കല്ലുകയ്യാെനിർമ്മാണും(രാജൻ)---------  

എും ബുക്ക ് ഗ്പകാരും 597.12 msquare അലളലന്നെുത്തതുഗ്പകാരും 600.34 msquare 3.22 

msquare  കൂെുതൊയി   കാണാൻ കഴിഞ്ഞത.് 

 

 

 

                                       

 ിറ്റി ൺഇൻ ർദമഷ്ൻദബാർഡ് 

 

ഗ്പവർത്തി ആരുംഭിക്കുദമ്പാൾ സ്ഥാപിദക്കണ്ടതായ സിറ്റിസൺ ഇൻഫർദമഷൻ 

ദബാർ്് വാർ്ിലെ പരിദശാധന നെത്തിയ ഒരു  ഗ്പവർത്തി ഗ്പതശത്തുമാഗ്തദമ     CIB 

ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു. ഇവയുലെ അഭാവത്തിൽ ഗ്പവർത്തിയുലെ വിശോശാുംങ്ങലളക്കുറിച്്ച  

ലപാതുജങ്ങൾക്്ക അറിവ ് െഭിക്കാലത ദപാകുന്നു. ഇവ യഥാസമയും  സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് 

എ.എും.സി.അദ്ധയായും-10.6  അനുസരിച്്ച വീഴ്ച സുംഭവിക്കരുത്. 

 

െിേിത്സലഭയമാക്കുന്നത്- ലഷ്യൂൾ 2; ഖണ്ഡിക25, എ.എും.സി.അദ്ധയായും-9 

പരിദശാധിച്ച ഒരു ഫയെുകളിെുും ചികിൽസ സുംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്  ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 

 

നിർവഹണ ഉദേയാഗസ്ഥർക്കായുള്ള നിർദേശങ്ങൾ 

ബി.ഡി.ഒ. 

 മസ്റ്റർദറാളിൽ ബി്ിഓ ഒപ്പുും സീെുും പതിപ്പിക്കുന്നതിദനാലൊപ്പും തീയതികൂെി 

ഇെുവാൻ ഗ്ശദ്ധിദക്കണ്ടതാണ്. 

 

 അക്കൗണ്ടൻറ്, ്ി. ഇ. ഒ .അഗ്കി്ിറ്റ്് എൻജിനീയർ, ഓവർസിയർ  ദമറ്റുമ്മാർ 

എന്നിവർക്്ക അവരുലെ ചുമതെകലളകുറിച്ചുും ഉത്തരവാേിതവങ്ങലളകുറിച്ചുും 

ഏലറ്റെുത്ത് നെപ്പിൊക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഗ്പവൃത്തികലള  കുറിച്ചുും മതിയായ 

ലഗ്െയിനിങ്ങ്   ലകാെുക്കുക. 

 

 ബി്ിഓ കഴിയുന്ന സമയങ്ങളിൽ ലതാഴിൊളികലളയുും ലതാഴിൽസ്ഥെങ്ങളുും 

സന്ദർശിക്കുന്നത്  രു ണകരമായിരിക്കുും 

 

 

ത ഗ്േട്ടറി / അ ിസ്റ്റൻറ്ത ഗ്േട്ടറി 

 

 മസ്റ്റർ ദറാളിൽ ഒപ്പിനുും  സീെിനുും  ഒപ്പും തീയതി കൂെി ദചർക്കുവാൻ ഗ്ശദ്ധിക്കുക. 

 

 ഏഴു രജിസ്റ്ററുകൾ, എും. ബുക്്ക എന്നിവ സാക്ഷ്യലപ്പെുത്തി  ആധികാരികത ഉറപ്പു 

വരുത്തുക 

 

 ലതാഴിൊളികളുലെ അവകാശങ്ങൾ, അെിസ്ഥാന സൗകരയങ്ങൾ എന്നിവ 

ഉറപ്പുവരുത്തുക. 

 

 ചികിത്സാചിെവുകൾ കൃതയമായി അനുവേിക്കുവാൻ ഉള്ള നെപെികൾ 

സവീകരിക്കുക. 
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 ഏലറ്റെുത്ത് നെപ്പിൊക്കുവാൻ സാധിക്കുന്ന വർക്കുകൾക്്ക അനുസൃതമായി 

ലഷൽഫ്ലഗ്പാജക്റ്റ്  കലണ്ടത്തി വയ്ക്കുക. 

 

 വിജിെൻസ് ആൻ്്ദമാണിറ്ററിുംര്  കമ്മറ്റിലയ ശക്തിലപ്പെുത്തുക. 

ആറുമാസത്തിലൊരിക്കൽ പുന:സുംഘെിപ്പിക്കുകയുും ലചയ്യുക. 

 

 എ .എും. സി അനുസരിച്ചുള്ള  ബി.എഫ്.റ്റി, ദസവനങ്ങൾ ഗ്പദയാജനലപ്പെുത്തുക. 

ദപജ് 78,16 .1   

നിർവഹണഉദേയാഗസ്ഥർ 

                 (അക്കൗണ്ടൻറ്/ ്ി. ഇ. ഒ . അഗ്കി്ിറ്റ്്എൻജിനീയർ, ഓവർസിയർ) 

 

 വർക്്ക ഫയെുകളിൽ ആനുവൽമാസ്റ്റർ സർക്കുെറിൽ പറയുന്ന  ഗ്പകാരമുള്ള 22 

ദ്ാകയൂലമന്റസ്  ഉലണ്ടന്ന ്ഉറപ്പ് വരുത്തി ഗ്പവൃത്തി  ഫയൽ തയ്യാറാക്കുക. 

 

 കസറ്റ്്യറി കൃതയമായി എഴുതി സൂക്ഷ്ിക്കുന്നതിനുും ദമറ്റ്  മാർക്്ക 

നിർദേശുംനൽകുക. 

 

 മസ്റ്റർദറാൾ ലതാഴിെിെങ്ങളിൽ എത്തിച്ചു ദഗ്പാജക്ട് ഇനീദഷയറ്റീവ്മീറ്റിുംര് കൂെി 

പണി ആരുംഭിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുക 

 

 കൃതയമായ ഇെദവളകളിൽ ലതാഴിെിെും സന്ദർശിച്ച ലചയ്തലതാഴിൽ അളന്ന് 

എുംബുക്കിൽ ദരഖലപ്പെുത്തുക. 

 

 ്ിമാൻ്് അനുസരിച്്ച  ഴിലതാഴിൽ നൽകുക 

 

 ലതാഴിൊളികൾക്്ക അെിസ്ഥാന സൗകരയങ്ങൾ   ഒരുക്കുക 

ദമറ്റ് 

 മസ്റ്റർദറാൾ കൃതയമായി ഒപ്പ്   വയ് പിക്കുക 

 ഹാജരാകാത്തവരുലെ വിവരും അെയാളലപ്പെുത്തുക   

 മസ്റ്റർദറാളിൽ ലതാഴിൽ േിനങ്ങളുലെ തീയതി അെയാളലപ്പെുത്തുക 

 കസറ്റ്്യറിപൂർണമായുും പൂരിപ്പിക്കുക 

 ലതാഴിൽ കസറ്റുകളിൽ ലവച്്ച അപകെും നെന്നിട്ടുലണ്ടങ്കിൽ കസറ്റ്്യറിയിൽ 

എഴുതുകയുും നിർവഹണ ഉദേയാരസ്ഥലര അറിയിക്കുകയുും ചികിത്സ 

ഉറപ്പാക്കുകയുും ലചയ്യുക 

 നിശ്ചിതഅളവിെുും രുണനിെവാരത്തിെുും ദജാെി ലചയ്യുന്നുണ്ട്  എന്ന് ഉറപ്പ് 

വരുത്തുക. 

 

 

ഏതറ്റടുക്കാവുന്നഗ്പവർത്തിേൾ 

വിഭാഗം -എ 

 പാതദയാരത്ത് മുള, രാമച്ചും, തുെങ്ങിയവ വച്്ച പിെിപ്പിക്കുക. 

 

 കജവദവെി നിർമ്മാണും 
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വിഭാഗം- ബി 

 വാർ്ിൽ ഉൾലപ്പെുന്ന ലപാതുകിണറുകളുലെ നവീകരണും, റീചാർജ്്ജ 

 പുരയിെങ്ങളിൽ ഉപകാരഗ്പേമാകുന്ന തരത്തിെു ള്ള  കജവദവെി നിർമ്മാണും 

 നീരുറവ സുംരക്ഷ്ണും സാധയമാകുന്ന ഗ്പവർത്തനങ്ങൾ 

 ഫെവൃക്ഷ്കത നട്്ട    പരിപാെനും 

 ലപാതു-സവകാരയ കുളങ്ങളുലെ നവീകരണും 

വിഭാഗം- ി 

 ആട്ടിൻകൂെ്, ദകാഴികൂെ്, പശുലതാഴുത്ത്നിർമ്മാണും 

 ഐഎച്്ചഎച്്ചഎൽ ഗ്പവർത്തികൾ 

 മത്സയക്കുള നിർമ്മാണും 

 

വിഭാഗം-ഡി 

 സവയുംസഹായ സുംഘങ്ങൾക്്ക കൂട്്ടകൃഷിക്്ക നിെലമാരുക്കൽ അുംരൻവാെി, സ്

കൂൾ ചുറ്റുമതിൽ നിർമ്മാണും 

 

ഉദേയാഗസ്ഥരുതടെുമതലേൾ  

ദലാക്്കദഗ്പാഗ്ഗാംഓ ീ ർ 

    പഞ്ചായത്തുകലള ലതാഴിെുറപ്പു പദ്ധതിയുലെ ലഷൽഫ്ലഷൽഫ്ഓഫ്  ലഗ്പാജക്റ്റ്         

തയ്യാറാക്കുന്നതിെുും വിദകഗ്ന്ദീകൃതാസൂഗ്തണും നെപ്പിൊക്കുന്നതിെുും പാകലപ്പെുത്തണും. 

ഈമസ്റ്റർദറാൾവിതരണുംലചയ്യുക,  പഞ്ചായത്തുകളുലെ ലതാഴിെുറപ്പ്പദ്ധതിയുലെ നിർവ 

ഹണദമൽദനാട്ടും വഹിക്കുക. പദ്ധതിയുലെ െഭിച്ച വിഭവങ്ങളുലെയുും, വിതരണും ലചയ്തവ 

യുലെയുും,  ഉപദയാരിച്ചവയുലെയുും കണക്കുകൾസൂക്ഷ്ിക്കുക. ആവശയമായ രജിസ്റ്ററുകൾ 

സൂക്ഷ്ിക്കുക. 

പഞ്ചായതസസഗ്േട്ടറി/ അ ിസ്റ്റന്റ്ത ഗ്േട്ടറി 

ലസഗ്കട്ടറി ലതാഴിെുറപ്പ്പദ്ധതിയുലെ ദമൽദനാട്ടും, ഗ്പവൃത്തികളുലെ ബില്ലുകൾ 

യഥാസമയും അുംരീകരിക്കുക, ലതാഴിൊളികളുലെ ദവതനും യഥാസമയും അുംരീകരി 

ക്കുക, ലതാഴിൊളികളുലെ ദവതനും യഥാസമയും ്ി.ബി.െി  മുഖാന്തിരും 

ലതാഴിൊളികളുലെ അക്കൗണ്ടിലെത്തിലയന്ന് ഉറപ്പാക്കുക. 

 

ഓവർ ിയർ/ എൻജിനീയർ 

ഗ്രാമസഭ തീരുമാനഗ്പകാരും ഗ്പവൃത്തികൾ കലണ്ടത്തുക, ഗ്പാഥമിക എസ്റ്റിദമറ്റ് 

തയ്യാറാക്കുക, ഗ്പവൃത്തിയുലെ സാദങ്കതികമായ കാരയങ്ങൾ ലതാഴിൊളികൾക്്ക 

വിശേമാക്കുക. ഗ്പവൃത്തിയുലെ അളവുകൾ ദരഖലപ്പെുത്തുക.  ലചക്്ക ലമഷർ   ലചയ്യുക, 

 ബില്ലുകൾ തയ്യാറാക്കുവാൻ  ്ി. ഇ. ഒലയ.  സഹായിക്കുക 

 

ഡാറ്റാ എൻഗ്ടി ഓപ്പദററ്റർ 

മസ്റ്റർ ദറാൾ വിതരണത്തിന്  സഹായിക്കുക. പൂർത്തിയായ മസ്റ്റർദറാളുകൾ 

 ദമറ്റിൽ നിന്നുും ദശഖരിച്്ച  വർക്്കബില്ലുകൾ പൂർത്തീകരിച്്ച  ദവതന  വിതരണത്തിന് 

നെപെി സവീകരിക്കുക. രജിസ്റ്ററുകൾ സൂക്ഷ്ിക്കുക. ലതാഴിൊളികളുലെ ദവതനും (്ി.ബി. 

െി) മുദഖന എന്ന് ഉറപ്പാക്കുക. 

ദമറ്റ് 

ഗ്പവൃത്തിയുലെ ദമൽദനാട്ടും. ലതാഴിൽകാർ്ിൽ ആവശയമുള്ള വിവരങ്ങൾ 

 കൃതയമായി ദരഖലപ്പെുത്തുക. അളവ്  ദരഖലപ്പെുത്താനുള്ള ലമഷർലമൻറ്ബുക്്ക        
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ഗ്പവൃത്തി  സ്ഥെത്ത് സൂക്ഷ്ിക്കുക. േിവസവുും ലതാഴിൊളികളുലെ ഹാജർ മസ്റ്റർദറാളിൽ 

ഉറപ്പുവരുത്തുക. പൂർത്തിയായ  മസ്റ്റർ  ദറാൾ  ദ്റ്റാഎൻഗ്െി ഓപ്പദററ്ററുലെ പക്കൽ 

എത്തിക്കുക. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

   ഗ്രാമ സഭ തീരുമാനും  

 1.എല്ലാ മാസവുും പഞ്ചയത്ത് തെത്തിൽ  ദറാസ്ഗാര്  േിവസുംആചരിക്കണും  

 

2.CIB ഗ്പവൃത്തി ആരുംഭിക്്കദമ്പാള്  തലന്ന ഗ്പവൃതിയിെങ്ങളിെ്  

സ്ഥാപിക്കണും, 

 

3.ഒരു ഗ്പവൃത്തി ആരുംഭിക്കുദമ്പാൾ  തലന്ന പദ്ധതി ആരുംഭ ദയാരും കൂെി 

ഗ്പവൃത്തിയുലെ വിശോുംശങ്ങൾ  ലതാഴിൊളികൾക്്ക പറഞ്ഞുലകാെുക്കണും  

4.വിജിലെൻസ് & ദമാനിദൊരിുംര് കമ്മിറ്റിലയ അുംരങ്ങലള 

തിരലഞ്ഞെുക്കണും  

 

5.ജനകീയ എസ്ടിദമറ്റ്   (ഗ്പാദേശിക ഭാഷയിൽ ) ഉണ്ടാക്കണും . 

 

6.ഗ്പവൃതിഫയെുകളിൽ  ആവശയും ദവണ്ട 22 ദ്ാകുലമന്റ്സ് ഉണ്ടാവണും . 

 

7.ഗ്പഥമ ശുഗ്ശൂഷ കിറ്റ് എല്ലാ ഗ്പവൃതിയിെങ്ങളിെുും വിതരണും ലചയ്യണും . 
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                          ദ ാഷ്യൽഓഡിറ്്റടീമംഗങ്ങൾ 

ഗ്േമ.  

നം. 
ദപര ് പേവി 

1.  ിമി ദജാ  ്             ജില്ലാ റിദ ാഴ്സ് ദപര് ൺ ് 

2. 

അൽദഫാൻസ 

ദജാർജ്  

അഞ്ചു പി 

നായർ  

രാഖി ദമാൾ 

ലക ആർ 

  

സുഹാസിനി 

ലക 

സബിത എസ് 

 

 

 

വിദല്ലജ് റിദസാഴ്സ്ദപഴ്െൺ, 

അഴുത ദലാക്്ക  ,ഇെുക്കി ജില്ല 
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