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              മഹാത്മാ ഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി 

ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്റ് റിദപ്പാര്്ടട ്

                                                   വാർഡ ്-2  ഗ്പകാഗ്ഗാ്ാം 

                                         കര്ടുണാപുര്ടാം ഗ്ഗാമപഞ്ചായത്്ത 

                            തെടുാംകണ്ടാം  ദലാക്ക ്     ഇടുക്കി  ജില്ല . 

                                      ഗ്ഗാമ ഭ തീയ്യതി:  21/11/2019 

                    മയാം:2 pm  സ്ഥലാം: ശൂലപപ്ാറ അംഗനവാടി   

തയ്യാറാക്കിയത,് 

           ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്റ ത ാസ റ്റി ദകര്ടളയുതട ഇടുക്കി ജില്ലാ  

ടീാം 

തെടുങ്കണ്ടാം ദലാക്്ക BRP തെല്ല ദജാ ് 

                                   വിദല്ലജ്  റിദ ാഴ് സ് ദപഴ് സൺ ്  

അെു ദമാൾ, അര്ടുൺ ദയശുോ  ്,ദടാാം ി  ദതാമ ,്ആതിര്ട 

 തയൻ, െിത എ ് ൊയർ  

 

                               ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്റ് ത ാസ റ്റി ദകര്ടളാം                                                                                                                                                                                                                                                                                              

             2þmw-\ne, kn.-U-»yp.kn _nÂUnw-Kvkv,-  FÂ.-Fw.-Fkv 

tIm¼u-v,-    ]m-f-bw,- hn-Imkv `h³(-]n.-H), Xncp-h-\-´-]p-cwþ695033, 

t^m¬ \¼À : 0471-2724696. Cþ-sa-bnÂ: keralasocialaudit@gmail.com 
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ആമുഖാം 

ഇന്ത്യയിൽ സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങളുടെ ട ാഴിൽ ടെയ്യുവാനുള്ള 

അവകാശടെ  സംരക്ഷിച്ചു നിലനിർെുന്ന ിനായി ഇന്ത്യൻ 

പാർലടെൻറ് അംഗീകരിച്്ച ടരപസിഡൻറ് ഒപ്പുടവച്്ച 2005  ടസപ് റ്റംബർ 

ൊസം 5 -)o   ിയ ി  ദേശിയ രഗാെീണ ട ാഴിൽ ഉറപ്പ് നിയെം നിലവിൽ 

വന്നു. ഇ ിൻ്്ടറ അെിസ്ഥാനെിൽ  രഗാെരപദേശെ ്  ാെസിക്കുന്ന 

ഏട ാരു കുെുംബെിനും ഒരു സാമ്പെിക വർഷം  100 േിവസടെ 

അധിക ട ാഴിൽ േിനങ്ങൾ ഉറപ്പു വരുെുന്ന ിനാണ ് 

"െഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയരഗാെീണ ട ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ി" 

ആവിഷ്കരിക്കടപ്പട്ട ്. 

 ഗ്പകൃതി  വിഭവ പര്ടിപാലെത്തിലൂതട ഓദര്ടാ ഗ്പദേശത്തിൻ്്തറയുാം 

വിഭവാടിത്തറ ശക്തമാക്കുക,വര്ടൾച്ച,മതണാലിപ്പ,്തവള്ളതപാക്കാം, 

വെെശീകര്ടണാം  തുടങ്ങിയ പാര്ടിസ്ഥിക ഗ്പഗനങ്ങളില് െിന്ുാം 

 ാംര്ടക്ഷണാം െല്കുന്തിലൂതട ഉതപാേൊം ഉതപാതെദക്ഷമത എന്ിവ 

വർദ്ധിപ്പിക്കുക,ഗ്്രിശാക്തീകര്ടണാം ,േുർബല വിഭാഗങ്ങളൂതട ഉന്മൊം  

,ഉതപാേെപര്ടമായ  ആ്രികൾ  ൃഷ്ടിക്കുന്തിലൂതട ോര്ടിഗ്േയ 

ലഘൂകര്ടണാം എന്നിവ ഈ പദ്ധ ിയുടെ ലക്ഷയൊണ്.     

 വിദശഷ്തകൾ 

 

 നിയെെിൻടറ പിൻബലെുള്ള അവകാശാധിഷ്ഠി  പദ്ധ ി. 

  രഗാെപഞ്ചായെ് രപദേശെ്     ാെസിക്കുന്ന        18 വയസ്സ് പൂർെിയായ 

ഏട ാരാൾക്കും പദ്ധ ിയിൽ പങ്കാളിയാകാം 

 ര്രീക്കും പുരുഷനും  ുലയ ദവ നം . 

 പരിസ്ഥി ി സംരക്ഷണം കാർഷിക ദെഖലയിടല അെിസ്ഥാന 

സൗകരയ വികസനം എന്നിവയ്ക്്ക െുൻഗണന. 

 ട ാഴിലാളികൾ  ടന്ന രപവർെികൾ കടെെുകയും 

ആസൂര ണടെ സഹായിക്കുകയും ടെയ്യുന്നു. 

 ആസൂര ണെിലും നിർവഹണെിലും  ികഞ്ഞ സു ാരയ . 

 കരാറുകാദരാ  ഇെനിലക്കാദരാ ഇല്ല. 

 ടപാ ുജന പങ്കാളിെദൊടെ ദലബർ ബഡ്ജറ്റ്. 
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 ബാങ്ക്, ദപാദറാഫീസ് വഴി ൊര ം ദവ ന വി രണം 

 ര്രീകൾക്്ക െുൻഗണന. 

 കമ്പയൂട്ടർ ശ ംഖല വഴിയുള്ള ദൊണിറ്ററിംഗ് സംവിധാനം 

 രഗാെസഭ പദ്ധ ി ഓഡിറ്റ് ടെയ്യുന്നു 

.   

ദേശീയ രഗാെീണ ട ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ി രപകാരം രഗാെപഞ്ചായെ് രപദേശെ്  

നെപ്പിലാക്കുന്ന െുഴുവൻ രപവ െികളും  ദസാഷയൽ ഓഡിറ്റിങ്ങിനു 

വിദധയൊക്കണടെന്ന  17(2) വകുപ്പ് നിഷ്കർഷിക്കുന്നു . പദ്ധ ി 

രപവർെനടെപ്പറ്റിയും ടപാ ുധനം െിലവഴിക്കുന്ന ിടനപ്പറ്റിയും പൗര സെൂഹം 

നെെുന്ന  പരസയവും സവ രന്ത്വുൊയ പരിദശാധനയാണ് ആണ് ദസാഷയൽ ഓഡിറ്റ് 

അഥവാ സാെൂഹിക പരിദശാധന .ട ാഴിലുറപ്പ് നിയെരപകാരം വർഷെിൽ 

രെു വണ ദസാഷയൽ ഓഡിറ്റ് രഗാെസഭകൾ എല്ലാ വാർഡിലും ക  യൊയി 

നെദെെ ാണ്. ഓഡിറ്റിലൂതട അഴിമതി ഇല്ലാതാക്കുന്തിെുാം 

 ുതാര്ടയത ഉറപ്പു വര്ടുത്തുന്തിെുാം കാര്ടയക്ഷമത 

വർധിപ്പിക്കുന്തിെ്   ത്ഭര്ടണാം ഉറപ്പാക്കുന്തിെുാം 

കഴിയുന്ു.പദ്ധതി പണാം ശര്ടിയായ ര്ടീതിയില് ചിലവഴിച്ചിടുദണ്ടാ , 

പണാം തചലവഴിച്ച്തുതകാണ്ട ് പദ്ധതിയുതട ലക്ഷയാം 

സകവര്ടിച്ചിടുദണ്ടാ, ഗുണദഭാക്താക്കളുതട ജീവിതത്തില് 

ഗുണകര്ടമായുാം  കാര്ടയമായ മാറ്റാം ഉണ്ടായിടുടുദണ്ടാ  എന്ുാം  

ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്റിാംഗിലൂതട  കതണ്ടത്താൻ കഴിയുന്ു. 

സംസ്ഥാന സർക്കാർ  ദസാഷയൽ ഓഡിറ്റ് നെദെെ രീ ി സംബന്ധിച്്ച  ഉെരവ ്

പുറടപ്പെുവിച്ചിട്ടുെ്.ദസാഷയൽ ഓഡിറ്റ്  രഗാെസഭയുടെ വിജയം ജനപങ്കാളിെ  

ആണ്.ദസാഷയൽ ഓഡിറ്റ് രഗാെസഭയുടെ  ീയ ി, ദവേി എന്നിവ നിശ്ചയിച്ച 5 

േിവസം െുമ്പ് ജനങ്ങൾക്്ക വിവരം നൽകിയിരിക്കണം. പദ്ധ ി ആസൂര ണ്ണം. 

നിർവഹണം, ദൊണിറ്ററിംഗ്  ുെങ്ങി എല്ലാ വയ്ികളും ദസാഷയൽ ഓഡിറ്റ് 

രഗാെസഭയിൽ നിർബന്ധൊയും പടങ്കെുക്കണം.െഹാത്മാ ഗാന്ധി ദേശീയ രഗാെീണ 

ട ാഴിലുറപ്പ്പ ദ്ധ ിയിൽ  സുഗെവും സു ാരയവുൊയി ദസാഷയൽ ഓഡിറ്റ് 

നെെുന്ന ിന്  ദകരളെിൽ  സവ രന്ത് െുെ ലയുള്ള ദസാഷയൽ ഓഡിറ്റ് യൂണിറ്റ് 31 

-1- 2017 നിലവിൽവന്നു 

1.ര്ടീതിശാഗ്്രാം 
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 ദസാഷയൽ ഓഡിറ്്റ റിദസാഴ് സ് സംഘം രപവർെി ഫയൽ പരിദശാധന, 

ഫീൽഡ് സന്ദർശനം, ട ാഴിലാളികളും ആയുള്ള അഭിെുഖം, എം. ഐ. എസ് 

പരിദശാധന എന്നിവടയ അെിസ്ഥാനൊക്കിയാണ് ദസാഷയൽ ഓഡിറ്റ് 

റിദപ്പാർട്ട്  യ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള .്  ാടഴ പറയുന്ന രീ ി അവലംബിച്ചാണ് ഈ 

റിദപ്പാർട്ട്  യ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള .് 

1. ഓഡിറ്്റ പ്ലാൻ  

1.1 ഓഡിറ്റ് പ്ലാൻ  യ്യാറാക്കൽ. 

1.2 ഓഫീസ് സന്ദർശന പരിപാെികൾ. 

2. അഭിമുഖാം  

2.1 ടജ.പി.സി, ബി.ഡി.ഒ, പഞ്ചായെ് രപസിഡൻറ്, ജനരപ ിനിധികൾ, 

ടസരകട്ടറി & റാഫ്  

2.2 ദെറ്റ്, ട ാഴിലാളികൾ, കർഷകർ,  ട ാഴിലിന് ദപാകാെ ട ാഴിൽ 

കാർഡ് ഉെെകൾ 

3. ഫയല് പര്ടിദശാധെ  
3.1 ടപാ ു രപവർെികൾ, വയ്ിഗ  രപവർെികൾ. 

3.2  ദരഖകളുടെ ഉള്ളെക്കം - സു ാരയ , പരിപൂർണ്ണ .  

3.3 ഭരണസെി ിയുടെയും ഉദേയാഗസ്ഥരുടെയും കാരയരപാപ്രി. 

4. ഫീല്ഡ്  ന്ദർശൊം, െിര്ടീക്ഷണാം  

4.1 പൂർെിയായ ട ാഴിലിെം, നെന്നുടകാെിരിക്കുന്ന ട ാഴിലിെം. 

5. റഫറൻ  ്

5.1  വികസനദരഖ, വാർഷിക പദ്ധ ി ദരഖ, എംഐഎസ്, രജിററുകൾ. 

6. വിവര്ടങ്ങളുതട ദഗ്കാഡീകര്ടണാം 

6.1  ദരകാസ് ടവരിഫിദക്കഷൻ, അവസാനവട്ട െർച്ച 

7.   കര്ടട് റിദപ്പാർട് തയ്യാറാക്കല് 

രപ്രു   റിദപ്പാര്ട്ട് രഗാെസഭയുടെ  െര്ച്ചയ്ക്കും അംഗീകാരെിനുൊയി 

സെര്പ്പിക്കുന്നു. 

 

കര്ടുണാപുര്ടാം    ഗ്ഗാമ പഞ്ചായത്ത ്

അടിസ്ഥാെ വിവര്ടങ്ങൾ 

ജില്ല  : ഇെുക്കി       
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ദലാക്ക ് : ടനെുംകെം   

 ാലൂക്ക ് :  ഉെുമ്പൻദൊല       

വാര ഡുകൾ  : 17   

വി്ര  ി  : 53.21  െ.കി.െീ. 

                                       പഞ്ചായത്്ത ഭൂപടാം 

 

 

 

                         ഇെുക്കി ജില്ലയിടല ഉെുമ്പൻദൊല  ാലൂക്കിടല  ടനെുങ്കെം 

ദലാക്കിലാണ്  െലനിരകളും െലടഞ്ചരുവുകളും കുന്നിൻപുറങ്ങളും  

ഉൾടപ്പെുന്ന വിശാലൊയ  ഭൂരപക  ിയുള്ള  കരുണാപുരം രഗാെപഞ്ചായെ ് 

സ്ഥി ി ടെയ്യുന്ന .്പാമ്പാെുംപാറ പഞ്ചായെ് വിഭജിച്ചാണ ് ഇന്നടെ 

കരുണാപുരം പഞ്ചായെ്  1976 ൽ  രൂപീകരിച്ച ് .53.21 െ.കി.െി  

വിര്രീണൊണുള്ള ് .17 വാർഡുകൾ ഉള്ള ഈ പഞ്ചായെിൽ ജനസംഖയ 30473 

ആണ ് അ ിൽ 15780 പുരുഷന്മാരും 14693 ര്രീകളുൊണ് ഉള്ള .് കുരുെുളക ്
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,കാപ്പി ,ഏലം ,ട ങ്്ങ ,ടനല്ല് ,കെുക്  എന്നിവയാണ ്രപധാന വിളകൾ.കൂൊട  

വളർന്നുവരുന്ന  ലെുറക്ക ് വിേയാഭയാസം ഉറപ്പുനല്കുന്ന ിനായി 

്കൂ ളുകളും,ദകാദളജുകളും രപവർെിക്കുന്നു. 

കരുണാപുരം പഞ്ചായെിൽ ട ാഴിലുറപ്പുപദ്ധ ി നല്ല  രീ ിയിൽ 

രപദയാജനകരൊയി നെക്കുന്നു. 6279 ട ാഴിൽ കാർഡുൊയി 13422 

ട ാഴിലാളികളുെ്.351 പട്ടികജാ ിക്കാരും 7 പട്ടിക വർഗക്കാരും ട ാഴിൽ 

പങ്കാളികളാണ.്ആടക 5 ട ാഴിൽ കുെുംബങ്ങൾക്ക ് 100 ട ാഴിൽ േിനങ്ങൾ 

ലഭിക്കുകയുൊയി.  

 

തതാഴിലുറപ്്പ അടിസ്ഥാെ വിവര്ടങ്ങൾ 2018-19 

 കരുണാപുരം 

പഞ്ചായെ്  

വാർഡ്  2 

രപകാരഗാ്ം 

ആടക ട ാഴിൽ കാര ഡുകൾ 6279 305 

ആടക ട ാഴിലാളികൾ  13422 607(323Females, 284 

Male) 

SC ട ാഴിൽ കാര ഡു  കൾ 351 24(card) 48(members) 

ST ട ാഴിലാളികൾ 7 1(card) 3(members) 

 

പദ്ധതിയുതട തപാതു വിലയിര്ടുത്തലുകൾ 

 വാര്ട ഡിതല ദമറ്റുാംമാര്ടില് െിന്ുാം  തതാഴില് അദപക്ഷ ഗ്ഫണ്ട് 

ഓഫീ ില്  വീകര്ടിച്ച് സകപ്പറ്റു  ര്ട ീറ്റ് െല്കു ന്ുണ്്ട. 

 തതാഴിലാളികളക്്ക് കൃതയ  മയത്്ത  കൂലി ലഭയമാക്കുന്തില് 

ഉദേയാഗസ്ഥർ   മയബന്ധിതമായി ഉത്തര്ടവാേിത്തങ്ങൾ 

െിറദവറ്റിയിടുണ്ട്. എങ്കിലുാം 15 േിവ ത്തിെുള്ളില് ദവതൊം 

ലഭിക്കാറില്ല. 

 ഓഡിറ്്റ തചയര ഗ്പവൃത്തികൾ കാര്ട്ഷ്ിക ദമഖലയക്്കുാം മണ് ജല 

 ാംര്ടക്ഷണത്തിെുാം  ഗുണകര്ടമായ ര്ടീതിയില്   

ഉപദയാഗതപ്പടുത്താൻ  ാധിച്ചു. 

 പദ്ധതി ആര്ടാംഭ മീറ്റിാംഗ് കൃതയമായി െടക്കാറിതല്ലന്ാണ് 

അറിയാൻ  കഴിഞ്ഞത്. 

 മാെർ  ര്ടക്്കുലർ ഗ്പകാര്ടാം െിർദേശിച്ചിടുള്ള ദര്ടഖകൾ 

ഫയലില്    ൂക്ഷിക്കുന്ു  

 വിജിലന്സ ്ആന്ഡ് ദമാണിടറിാംഗ് കമ്മറ്റിയിതല അാംഗങ്ങൾ 

ഇടതപടലുകൾ െടത്താ െടക്കാറിതല്ലന്ാണ് അറിയാൻ  

കഴിഞ്ഞത.് 

  

 ഗ്പവൃത്തി ആര്ടാംഭിക്കുന്തിെു മുമ്പ്  ിറ്റി ൺ ഇന്ഫദര്ട േഷ്ൻ 

ദബാര്ട ഡ ്സ്ഥാപിക്കുന്തില് വീഴ് ചയുണ്ടായി. 



7 
 

 

                    വാർഡ്  2  ഗ്പകാഗ്ഗാ്ാം 

                      AUDIT PERIOD 01/10/2018 TO 31/03/2019 

 

                                                       വാർഡ്   ഭൂപടാം  

 

 

 

 െല്ല ര്ടീതിയില് തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി െടക്കുന് ഒര്ടു വാർഡാണ ്

കര്ടുണാപുര്ടാം പഞ്ചായത്തിതല വാർഡ ് 2. അാംഗൻവാടി, ആയുർദവേ 

ആശുപഗ്തി എന്ിവയാത്പാതുസ്ഥാപെങ്ങൾ. 

അവകാശാധിഷ്ടിത െിര്ടീക്ഷണങ്ങൾ: 

െഹാത്മഗാന്ധി ദേശീയ രഗാെീണ ട ാഴിലുറപ്പ് നിയെെിലൂടെ രഗാെീണ 

ജന യ്ക്ക് ട ാഴിൽ നല്കടപെുന്നദ ാടൊപ്പം അവരുടെ പെു 

അവകാശങ്ങളും സംരക്ഷിക്കടപെുന്നു.ദസാഷയൽ ഓഡിറ്റിലൂടെ  
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രപവ െികളുടെ പരിദശാധനയും അദ ാടൊപ്പം ട ാഴിലാളികളുടെ 

പെവകാശങ്ങളും സംരക്ഷിക്കടപെുന്നുടവന്നും വിലയിരുെുന്നു. 

 

1.തതാഴില് കാർഡ് ലഭിക്കാെുള്ള അവകാശാം 

 ട ാഴിൽ കാർഡ ് ഒരു ആധികാരിക ദരഖയാണ്. െഹാത്മാ ഗാന്ധി 

ദേശീയ രഗാെീണ ട ാഴിലുറപ്പ് നിയെെിടല ടഷഡയൂൾ 2 രപകാരം ട ാഴിൽ 

കാർഡിന് അദപക്ഷ നൽകുന്ന കുെുംബങ്ങൾക്ക് 15 േിവസെിനകം  ികച്ചും 

ടസൗജനയൊയി ട ാഴിൽ കാർഡ ് ലഭയൊക്കണടെന്ന് അനുശാസിക്കുന്നു. 

കൂൊട  ക  യൊയ ഇെദവളകളിൽ കാർഡ ് ടസൗജനയൊയി പു ുക്കി 

നൽദകെ ുൊണ്. ട ാഴിലുറപ്പ് നിയെരപകാരം ട ാഴിൽ കാർഡ ്കകവശം 

ടവക്കാനുള്ള അധികാരം ഉെെകൾക്ക് ൊര ൊണ്, നിർവഹണ ഏജൻസിദയാ 

ദെറ്റുൊദരാ െറ്റുള്ളവദരാ കകവശം ടവക്കുവാൻ പാെുള്ള ല്ല. 

വാർഡിതല തതാഴിലാളികൾക്ക് 2019-20  ാമ്പത്തീക വര്ട്ഷ്ാം 

ഉപദയാഗിക്കുന്തിൊയി പുതിയ തതാഴില് കാർഡ ് ലഭിച്ചിടുണ്ട.് 

എന്ാല്  ൗജെയമായി ലഭയമാദക്കണ്ട തതാഴില് കാർഡിെ്  ദഫാദടാ 

എടുക്കുന്തിെു ദവണ്ടി തതാഴിലാളികൾക്ക് തചലവ് വന്ിടുതണ്ടന്്  

അവദര്ടാട്  ാം ാര്ടിച്ചദപ്പാൾ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു. തതാഴില് കാർഡ് 

പഞ്ചായത്തില് െിന്ുാം ലഭിദക്കണ്ടതാണ് എന്ുാം അതിൊയി 

തതാഴിലാളികളില് െിന്് ഒര്ടു ര്ടൂപ ദപാലുാം ഈടാദക്കണ്ടതില്ല എന്ുാം 

തതാഴിലാളികതള പറഞ്ഞു മെ ിലാക്കാൊയി.  

 

2.തതാഴില് ആവശയതപ്പടാെുള്ള അവകാശാം 

 

ട ാഴിൽ കാർഡുള്ള അവിേഗദ്്ധ കായിക ട ാഴിൽ ടെയ്യാൻ  യ്യാറുള്ള  

ഏട ാരു കുെുംബെിനും  ഓദരാ സാമ്പെിക വർഷവും 100 േിവസടെ 

അവിേഗ് ധ കായിക ട ാഴിലിന് അവകാശെുെ്, ട ാഴിൽ ആവശയടപ്പട്ട ് 

അദപക്ഷ നൽകിയാൽ കകപ്പറ്റു രശീ ് നൽകുകയും 15 േിവസെിനകം 

ട ാഴിൽ  ലഭയൊക്കണടെന്നും നിയെെിൽ രപ ിപാേിക്കുന്നു. 

ഫയലില്  ൂക്ഷിച്ചിടുള്ള തതാഴില് അദപക്ഷകൾതക്കാപ്പാം സകപ്പറ്റു 

ര്ട ീത് െല്കിയതിതന്ക തകൗണ്ടർ സ്ലിപ് കാണാൻ  ാധിച്ചു. 

തതാഴിലാളികൾ അല്ല ഗ്ഗൂപ്പായി ദമറ്റുമാര്ടുതട  സകവശാം ഡിമാൻഡ ്

െല് കി തതാഴില് ആവശയതപ്പടാറ.് ദമറ്റുമാർ ആണ് ര്ട ീത ്സകപറ്റാറു 

എന്ാണ് അവര്ടില് െിന്് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്. ത ൊഴിലൊളികൾ ആര ും 

 തെ ആവശ്യമ ള്ള സമയത്ത  ഫ്രണ്ട് ഓരീസ് വഴി ത ൊഴിലിന് അപേക്ഷ 

നൽകൊറിലല 
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3.തതാഴില് അെുവേിച്ചത്  ാംബന്ധിച്ച് 

ട ാഴിലുറപ്പ് നിയെരപകാരം ട ാഴിൽ ആവശയടപ്പട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ 15 

േിവസെിനകം ട ാഴിൽ ലഭയൊക്കനടെന്നുെ്. വാർഡിടല 

ട ാഴിലാളികൾക്ക ് ട ാഴിൽ ആവശയെുള്ള സെയങ്ങളിൽ  അദപക്ഷ 

സെർപ്പിക്കുന്ന െുറയ്ക്ക് 15 േിവസെിനകം ട ാഴിൽ അനുവേിടക്കെ ുെ്.  

ഓഡിറ്്റ തചയര ഗ്പവർത്തികൾ വാർഡിതല തതാഴിലാളികൾ തീയതി 

ദര്ടഖതപ്പടുത്തി ദര്ടഖമൂലാം അദപക്ഷ  മർപ്പിച്ചതിെു ഫയലില് 

ദര്ടഖയുണ്ട.്തതാഴിലാളികദളാട് ദചാേിച്ചദപ്പാൾ ചില  മയത്തു  

തതാഴിലുകൾ 15 േിവ ത്തിലുാം ചിലത് 1 മാ ത്തിലുമാണ ് 

ലഭിക്കുന്ത് എന് ്അറിയാൻ  ാധിച്ചു. 

 4.തതാഴിലില്ലായേ ദവതൊം 

ട ാഴില ് ആവശയടപ്പട്ടു കഴിഞ്ഞാല ് 15 േിവസെിനകം 

ട ാഴില ് ലഭയൊക്കാെപക്ഷം ട ാഴിലില്ലായമ ദവ നം 

ലഭിക്കാന ്അവകാശെുെ്.   ട ാഴില ്ആവശയടപ്പട്ട  ീയ്യ ി െു ല ്ആേയടെ 

30 േിവസം കൂലിയുടെ 25% ( 271 കൂലി രപകാരം 67 രൂപ 75 കപസ)  ുകയും 

 ുെരന്്ന ് 100 േിവസ ട ാഴില ്  പൂരെ്ിയാകുന്ന  ് വടരയുള്ള 

േിവസങ്ങളില ്കൂലിയുടെ 50%( 271കൂലി രപകാരം 135 രൂപ 5 കപസ)   ുകയും 

ട ാഴിലാളികളക്്ക ്ലഭിക്കണം. 

തതാഴിലാളികദളാട് ദചാേിച്ചദപ്പാൾ താമ ിച്ചാണ ്

തതാഴില ് ലഭിക്കുന്ത് എന് ് അറിയാൻ  ാധിച്ചു. തതാഴില്ലായേ 

ദവധെതത്തക്കുറിച്ചു തതാഴിലാളികൾക്ക ് വയക്തമായ 

ധാര്ടണയുണ്ടായിര്ടുന്ില്ല. 

5.തഷ്ല്ഫ ്ഓഫ് ദഗ്പാജക്റ്റ്   ാംബന്ധിച്ച ്

നിയെം അനുശാസിക്കുന്ന രപകാരം ട ാഴിലാളികൾക്ക ് ട ാഴിൽ 

കടെെുന്ന ിനും ആസൂര ണം ടെയ്യുന്ന ിനുെുള്ള അവകാശം ഉെ.് 

 തഷ്ല്ഫ് ഓഫ് ദഗ്പാതജക്ടിതെ  കുറിച്ച ്ആർക്കുാം തതന് വയക്തമായ 

ധാര്ടണ ഉണ്ടായിര്ടുന്ില്ല. തഷ്ല്ഫ് ഓഫ ് ദഗ്പാതജക്ടില്  

തതാഴിലാളികളുതട പങ്കാളിത്താം ഉറപ്പുവര്ടുത്തുന്തിെുള്ള 

െടപടികൾ  വീകര്ടിദക്കണ്ടതാണ്. 

 

6.യാഗ്താ തചലവ്  ാംബന്ധിച്ച ്

ട ാഴിലാളികൾക്ക ്  ാെസ tസ്ഥലെുനിന്നും 5 കിദലാെീറ്റർ െുറ്റളവിൽ 

ട ാഴിൽ ലഭിക്കുവാനുള്ള അവകാശെുെ്, രപ്രു   പരിധിക്കു പുറെു  

ട ാഴിൽ ടെദയ്യെ സാഹെരയം ഉൊവുകയാടണങ്കിൽ യാ ാ ബെയായി 

കൂലിയുടെ 10%  ുക നിലവിടല കൂലി രപകാരം  27 രൂപ 10 കപസ രപവ െി 
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േിവസങ്ങളിൽ ലഭയൊക്കണം. ഓദരാ വാർഡിലും കടെെിയിട്ടുള്ള 

രപവ െികൾ പൂർെീകരിച്ച ദശഷം ൊര ദെ വാർഡിന് പുറെു 

ട ാഴിലാളികൾക്ക് രപവ െി അനുവേിക്കാൻ പാെുള്ളൂ. 

വാർഡിതല തതാഴിലാളികൾ 5 കിദലാമീറ്റർ പര്ടിധിക്കപ്പുറാം 

തതാഴിലുറപ്പ് ഗ്പവൃത്തി തചയരിടുണ്്ട എന്ാണ് ഓഡിറ്റില് അറിയാൻ 

കഴിഞ്ഞത ്  പദക്ഷ അവർക്കു യാഗ്ത ചിലവ ് കിടുന്തിതെ 

 ാംബന്ധിച്ചു  അറിവുണ്ടായിര്ടുന്ില്ല. 

7.ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലതത്ത  ൗകര്ടയങ്ങൾ   ാംബന്ധിച്ച ്

ട ാഴിലിെങ്ങളിൽ ലഭിദക്കെ അെിസ്ഥാന സൗകരയങ്ങളായ  രപഥെ ശുരശൂഷാ 

സംവിധാനങ്ങൾ, വിരശെ സെയടെ  ണൽ സൗകരയം,കുെിടവള്ളം, അപകെ 

സാധയ യുള്ള രപവ െികളിൽ ഏർടപ്പെുദമ്പാൾ സുരക്ഷാ സാെരഗികൾ    

എന്നിവ ദ ാഴിലുറപ്പു നിയെരപകാരം നിർവഹണ ഏജൻസി വഴി 

ട ാഴിലാളികൾക്ക് സൗജനയൊയി ലഭയൊദക്കെ ുെ്. 

തതാഴിലിടങ്ങളില് ലഭയമാദക്കണ്ട  അടിസ്ഥാെ ൗകര്ടയങ്ങളായ ഗ്പഥമ 

ശുഗ്ശൂഷ് കിറ്്റ ഉണ്്ട എന്ാണ് അറിയാൻ  കഴിഞ്ഞത്. അടിസ്ഥാെ 

 ൗകര്ടയാം , കയ്യുറകൾ, ബൂട ് എന്ിവ ആവശയമുള്ളദപ്പാൾ 

പഞ്ചായത്തില് െിന്് ലഭിക്കാറുണ്ട ്എന്് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു. 

8.ദവതൊം ലഭയമാക്കുന്ത്  ാംബന്ധിച്ച് 

ട ാഴിലുറപ്പ് നിയെെിൽ ത ക്ഷൻ 3(2) രപകാരം െറർ ദറാള് കാലാവധി 

കഴിഞ്ഞു 15 േിവസെിനകം ട ാഴിലാളികളുടെ എടക്കൗെിൽ കൂലി 

ലഭിക്കുവാൻ അവകാശെുെ്. 

 

 15  േിവ ത്തിെുള്ളില് തതാഴില് തചയര ദവതൊം  ലഭിക്കാറില്ല 

എന്ാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത ്െിർവഹണ ജജൻ ിയില് െിന്ുള്ള 

വീഴ് ചയതല്ലങ്കിലുാം കൂലി സവകിയതിെുള്ള െഷ്ട പര്ടിഹാര്ടാം 

ലഭിക്കുകദയാ അതിെുദവണ്ടി തതാഴിലാളികൾ പര്ടാതിതപ്പടുകദയാ 

തചയരിടില്ല.  

9. പര്ടാതി പര്ടിഹാര്ടാം  ാംബന്ധിച്ച ്

ട ാഴിലുറപ്പുൊയി ബന്ധടപ്പട്ട ഏട ങ്കിലും കാരയെിൽ പരാ ിയുൊകുന്ന 

പക്ഷം ആയ ് ദരഖാെൂലം പഞ്ചായെിൽ പരാ ിടപ്പൊവുന്ന ാണ്, രപ്രു   

പരാ ികൾ സവീകരിച്ചു  പരാ ിക്കാരന് കകപ്പറ്റു രസീറ്റ് നൽകുകയും  

പരൊവധി 7 േിവസ പരിധിക്കുള്ളിൽ അദനവഷിച്ചു പരാ ിക്കാരന് െറുപെി 

നൽദകെ ാണ്. പരാ ികൾ അറിയിക്കുന്ന ിനുള്ള ദൊൾ രഫീ നമ്പർ 

ടപാ ുജനങ്ങൾക്ക ് കാണാവുന്ന രീ ിയിൽ പഞ്ചായെ് ഓഫീസിൽ 

രപേർശിപ്പിടക്കെ ുെ് .  
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കാർഷ്ിക ദമഖലക്ക്   ഹായകര്ടമാകുന് തതാഴില് 

ലഭിക്കണതമന്ുാം,ഗ്പായമുള്ള തതാഴിലാളികൾക്കു കഠിെമായി 

തതാഴിലുകൾ കുറച്ചുള്ള  ദജാലികൾ  െല്കണതമന്ുാം 

തതാഴിലാളികൾ അഭിഗ്പായതപ്പടു.തതാഴിലാളികൾക്കു കൂലി 

താമ ിച്ചു കിടുന്തിലുാം, ആവശയതപ്പടുന്  മയത്തു തതാഴില് 

ലഭിക്കുന്ില്ല എന്ുാം   പര്ടാതികൾ െിലവില് ഉണ്്ട. 

 

10.ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്റ െടത്തുന്ത്  ാംബന്ധിച്ച ്

 

 ദ ാട ാഴിലുറപ്പ് നിയെെിടല ടസക്ഷൻ 17(2) രപകാരം  ട ാഴിലുറപ്പിൽ 

ഏടറ്റെുെ രപവ െികൾ ഓദരാ 6 ൊസ കാലയളവിലും ദസാഷയൽ ഓഡിറ്റ ്

നെദെെ ുെ്. ഏടറ്റെുെു ടെയര രപവ െികളുടെ സമ്പെീകവും, 

ഗുണനിലവാരങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച ുൊയ വിവരങ്ങളും പദ്ധ ി 

നിർവഹണവുൊയി ബന്ധടപ്പട്ട  കാരയങ്ങളും  ദസാഷയൽ ഓഡിറ്റ ്

നെെുന്ന ിൽ പങ്കാളികളാവുന്ന ിനു ട ാഴിലാളികൾക്കും ഓദരാ പൗരനും 

അവകാശെുെ്. 

 

ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്റ ്െടത്തുന്തിതന്ക ഭാഗമായി തതാഴിലാളികൾ, ദമറ്റ,് 

ഗുണദഭാക്താക്കൾ എന്ിവർ ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങൾ 

അളതവടുക്കുന്തിലുാം വിവര്ടങ്ങൾ ലഭയമാക്കുന്തിെുാം 

പങ്കാളികളായിടുണ്ട്. 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

ഫയല് തവര്ടിഫിദക്കഷ്ൻ ഡീതറ്റയില് ് 
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sl.

െ

മ്

പ

ർ 

ഗ്പവർത്ത

്ിയുതട 

ദകാഡ ്

ഗ്പവർത്തി

യുതട ദപര്ട ്

എെിദമ

റ്്റ തുക 

തതാഴി

ല് 

േിെങ്ങ

ൾ 

അവിേ്

ഗ് ധ  

തതാഴി

ല്  

ദവതെ

്ാം 

വിേ്ഗ് ധ / 

 ാധെ 

ഘടക 

ചിലവു

കൾ 

ആതക 

ചിലവ ്

1 IF/388589 കലഫ ്

പദ്ധ ി 

ഭവന 

നിർമ്മാണം 

25650/- 90 24840 500 25340 

2 LD/242179  രിശു ഭൂെി 

ക ഷിദയാ

ഗയൊക്കൽ 

264441/- 914 252264 1380 253644 

3 LD/327291  രിശു ഭൂെി 

ക ഷിദയാ

ഗയൊക്കൽ 

273204/- 979 270204 1380 271584 

4 IF/369172 കലഫ ്

പദ്ധ ി 

ഭവന 

നിർമ്മാണം 

25650/- 90 24840 500 25340 

5 IF/368852 കലഫ ്

പദ്ധ ി 

ഭവന 

നിർമ്മാണം 

25650/- 90 24840 500 25340 

6 LD/328152  രിശു ഭൂെി 

ക ഷിദയാ

ഗയൊക്കൽ 

357050/- 1179 325404 1380 326784 

7 LD/242178  രിശു ഭൂെി 

ക ഷിദയാ

ഗയൊക്കൽ 

333785/- 1125 310500 1380 311880 

8 LD/316480  രിശു ഭൂെി 

ക ഷിദയാ

ഗയൊക്കൽ 

357873/- 1268 349968 1380 3,51,348 

9 LD/242191  രിശു ഭൂെി 

ക ഷിദയാ

ഗയൊക്കൽ 

229561/- 814 224664 1380 226044 
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ഫയല്പര്ടിദശാധെയുമായി ബന്ധതപ്പട വിലയിര്ടുത്തലുകൾ 

 ട ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ിയിൽ ഏടറ്റെുക്കുന്ന രപവ െികളുടെ ഫയലുകളിൽ 

ഉൊയിരിദക്കെ രപധാനടപ്പട്ട 22 ദരഖകടള കുറിച്ച ് വാര്ഷിക ൊറർ 

സരക്്കുലറിൽ ക  യൊയ നിർദേശങ്ങൾ നല്കുന്നുെ്.  

10 IF/380723 കലഫ ്

പദ്ധ ി 

ഭവന 

നിർമ്മാണം 

25650/- 90 24840 500 25340 

11 RC/276114 ദറാഡ് 

ദകാൺരകീറ്

റിങ് 

418701/- UNSKILLE

D:179 

SKILLED: 

31 

SEMISKILL

ED:5 

TOTAL:215 

49404 

22940 

5500 

TOTAL: 

77844 

Cib:1900 

Material: 

276537.9

4 

Machine 

charge: 

14061.06 

Total: 

292499 

370343 

12 LD/242195  രിശു ഭൂെി 

ക ഷിദയാ

ഗയൊക്കൽ 

250504.43/

- 

865 238740 1380 240120 

13 LD/326640  രിശു ഭൂെി 

ക ഷിദയാ

ഗയൊക്കൽ 

388078/- 1386 382536 1380 383916 

14 LD/319795  രിശു ഭൂെി 

ക ഷിദയാ

ഗയൊക്കൽ 

274222/- 978 269928 1380 271308 

15 LD/242192  രിശു ഭൂെി 

ക ഷിദയാ

ഗയൊക്കൽ 

273640/- 969 267444 1380 268824 

16 IF/368612 കലഫ ്

പദ്ധ ി 

ഭവന  

നിർമ്മാണം 

25650/- 90 24840 500 25340 
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1.കവർ ദപജ ്

ഒരു രപവ െിയുടെ അെിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ രപവ െി ഫയലിടറെ കവർ 

ദപജിൽ ഉൾടക്കാള്ളിക്കന്നടെന്നും അ ിനായി രപദ യക ൊ  കയും  

ൊറർ സർക്കുലറിൽ നിർദേശിക്കുന്നുെ്.  

എ.എാം . ി ഗ്പകാര്ടമുള്ള കവർ ദപജുകൾ പര്ടിദശാധിച്ച 16 

ഫയലുകളിലുാം  കാണാൻ  ാധിച്ചു .തഷ്ല്ഫ് ഓഫ് വർക്ക് െമ്പർ 

,ജിദയാ ടാഗിങ്  എന്ിവ കാണാൻ  ാധിച്ചില്ല .വർക്ക് ദകാഡ് കവർ 

ദപജില് കാണാൻ  ാധിച്ചില്ല ഇെി മുതല്  വർക്ക് ദകാഡുാം കൂടി 

ദചർക്കാൻ ഗ്ശദ്ധിദക്കണ്ടതാണ.്    

2.തചക്ക് ലിെ് 

ഫയലിൽ ഉൾടകാള്ളിച്ചിട്ടുള്ള ദരഖകളുടെ  ദപജ ് നമ്പർ ദരഖടപ്പെുെിയ 

ടെക്ക ്ലിറ ്ഫയലിൽ സൂക്ഷിദക്കെ ുെ്, അ ിനായി രപദ യക ൊ  കയും  

ൊറര ്സർക്കുലറിൽ നിർദേശിക്കുന്നുെ്.   

പര്ടിദശാധിച്ച ഫയലുകളില് തചക്ക് ലിെ് ഉണ്ടായിര്ടുന്ു അത് 

പൂണമായി പൂർത്തീകര്ടിച്ച ര്ടീതിയില് കാണാൻ  ാധിച്ചു.െല്ല 

ര്ടീതിയില് തചക്ക് ലിെ്  ൂക്ഷിക്കുന്തായി കാണാൻ കഴിഞ്ഞു അത് 

അഭിെന്ദൊം അർഹിക്കുന് ഗ്പവർത്തി ആണ്. 

3.ആക്ഷൻ പ്ലാൻ ദകാപ്പി 

ഏടറ്റെുക്കുന്ന രപവ െികൾ ആക്ഷൻ പ്ലാനിൽ ഉൾടപ്പട്ട ും ടഷല്ഫ ് ഓഫ ്

ദരപാജക്റ്റിൽെുറണ്നാ രകെെിൽ ഉള്ള ുൊയിരിക്കണ ടെന്നുെ്,രപ്രു   

രപവ െി ടഷല്ഫ ്ഓഫ് ദരപാജക്റ്റിൽ ഉൾടപ്പെുന്ന ദപജിടറെ ദകാപ്പി ഫയലിൽ 

സൂക്ഷിക്കണം . 

പര്ടിദശാധിച്ച 16 ഫയലുകളിലുാം ആക്ഷൻ പ്ലാൻ ദകാപ്പി കാണാൻ 

 ാധിച്ചില്ല. പകര്ടാം പദ്ധതി ഗ്ഗാമ ഭ അഗീകര്ടിച്ച റിദപ്പാർട ്ആണ ്

കാണാൻ കഴിഞ്ഞത്. 

4.ജെകീയ എ്കിദമറ്്റ 

സാധാരണക്കാരായ ഏട ാരാൾക്കും െനസ്സിലാകുന്ന രീ ിയിൽ രപാദേശിക 

ഭാഷയിലുള്ള എറിദെറ്റ് ,ഫയലിലും രപവ െി സ്ഥലെും 

ലഭയൊദക്കെ ുെ്. 

ഗ്പാദേശിക ഭാഷ്യിലുള്ള ജെകിയ എെിദമറ്റ ്കാണാൻ  ാധിച്ചില്ല. 

എെിദമറ്റ ് ദകാപ്പി ത കയുറില് െിന്് എടുത്തു  ൂക്ഷിച്ചിടുണ്ട.് 

ദഗ്ഡായിങ ് ആൻറ് ഡിസ െിാംഗ്  കാണാൻ  ാധിച്ചു 

.തതാഴിലാളികൾക്ക ്മെ ിലാകുന് ര്ടീതിയില് ജെകിയ ഭാഷ്യില് 
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ഉള്ള എെിദമറ്റ ് ഉണ്ടാദവണ്ടതാണ.്ഈ ദര്ടഖകളില്  ാദങ്കതിക 

അെുമതി െല്കുന് എല്ലാ ഉദേയാഗസ്ഥര്ടുതട ഒപ്പ്  തിയതി , ീല് 

എന്ിവ കൃതയമായി ദര്ടഖതപ്പടുദത്തണ്ടതാണ.്  

5. ാദങ്കതികാെുമതി 

ഓദരാ രപവ െിക്കും രപദ യകം  യ്യാറാക്കുന്ന എറിദെറ്റ് സാദങ്ക ിക 

വിേഗ് ധര ് അെങ്ങുന്ന കമ്മറ്റി പരിദശാധിച്ച ് അംഗീകാരം ലഭിച്ചാൽ ൊര ദെ 

രപവ െിക്ക ് അനുെ ി നലക്ാവൂ, ആയ ിടറെ ദകാപ്പി ഫയലിൽ 

സൂക്ഷിദക്കെ ുെ്. 

 ാദങ്കതിക അെുമതി ലഭിച്ചതിതന്ക ദകാപ്പി എല്ലാ ഫയലിലുാം  

 ൂക്ഷിച്ചിടുണ്ട.്  ത ഗ്കടറിയുതട ഒപ്പ ്  ീല ് എന്ിവ കാണാൻ 

ആതയങ്കിലുാം. ഒപ്പിതൊപ്പാം ഉള്ള തിയതി കാണാൻ  ാധിച്ചില്ല  ഇത ്

കൃതയമായി കാദണണ്ടതാണ.് ത കയുറില് െിന്് ലഭിച്ചിടുള്ള 

ദകാപ്പി കാണാൻ  ാധിച്ചു. 

 

6.ഭര്ടണാെുമതി 

ഓദരാ രപവ െിക്കും രപദ യകം  യ്യാറാക്കുന്ന എറിദെറ്റ ് പരിദശാധിച്ച ്

രപ്രു   രപവ െികള്ക്ക ് ഭരണസെി ിയുടെ അംഗീകാരം ലഭിച്ചാൽ 

ൊര ദെ രപവ െിക്ക ് അനുെ ി നല്കാവൂ, ആയ ിടറെ ദകാപ്പി ഫയലിൽ 

സൂക്ഷിദക്കെ ുെ്. 

  ഭര്ടണാെുമതി  ലഭിച്ചതിതന്ക ദകാപ്പിഎല്ലാ ഫയലിലുാം  കാണാൻ 

 ാധിച്ചു.  അധികാര്ടികളുതട ഒപ്പ ് ീല ്എന്ിവ കാണാൻ 

 ാധിച്ചു എന്ാല് ഒപ്പിതൊപ്പാം ഉള്ള തിയതി കാണാൻ  ാധിച്ചില്ല  

ഇത ്കൃതയമായി ഉണ്ടാദവണ്ടതാണ.് 

7.കാൻദവർജൻ  ്വിവര്ടങ്ങൾ  

സരക്്കാരിടറെ ഏട ങ്കിലും വകുപ്പുകളുടെ (വനംവകുപ്പ,്ക ഷി വകുപ്പ,് 

െ ഗസംരക്ഷണവകുപ്പ.്..) പദ്ധ ികള ് ട ാഴിലുറപ്പ ് പദ്ധ ിദയാടൊപ്പം 

സംദയാജിച്ച ് നെപ്പാക്കുകയാടണങ്കില ് ആയ ിടറെ ദരഖകൾ ഫയലിൽ 

സൂക്ഷിദക്കെ ുെ്. 

പര്ടിദശാധിച്ച  IF/368852,IF/369172,IF/388589,IF/380723,IF/368612  സലഫ ്

പദ്ധതി ഭവെ െിർമ്മാണാം എന്ി  ഫയലുകളില്  കൻദവർജൻ  ്

വിവര്ടങ്ങൾ  ഒന്ുാം തതന് കാണാൊയില്ല.  

8. തതാഴില് അദപക്ഷ 

ട ാഴിൽ ആവശയടപ്പട്ടു ടകാെ്  വയ്ിഗ ൊദയാ രഗൂപ്പാദയാ അദപക്ഷ 

സെരപ്്പിക്കുന്ന ിനു അന്നവൽ  ൊറര ് സരക്്കുലറില് രപദ യക 
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ൊ  കയിലുള്ള അദപക്ഷാ ദഫാറം ട ാഴിലാളികള്ക്ക ്

ലഭയൊക്കാന ് നിദര േശിക്കുന്നുെ്. ഇ  ് രപകാരം കുറഞ്ഞ  ് 14 േിവസം 

 ുെര്ച്ചയായി ദജാലി ടെയ്യുന്ന ിന ് അദപക്ഷ നദല്കെ ുെ്, ദജാലി 

ആവശയെുള്ള കാലയളവിടല   ീയ ികൾ ഉൾടപ്പടെ 

ഇ ില ് ദരഖടപ്പെുെി നല്കു കയാണ് ദവെ  ്  

തതാഴിലാളികൾ അല്ല ദമറ്റുമാര്ടാണ് തതാഴില് അദപക്ഷ 

പഞ്ചായത്തില് തകാടുക്കാറു എന്ുാം അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു 

തതാഴില് ആവശയതപ്പടുതകാണ്ടുള്ള അദപക്ഷ എല്ലാ 

ഫയലുകളിലുാം കാണാൻ  ാധിച്ചു. ഇതില് തതാഴിലാളികളുതട 

ദപര്ട് ,ഒപ്പ് ,തതാഴില് ആവശയതപ്പട തിയതി എന്ിവതയല്ലാാം  

അദപക്ഷയില് ഉൾതപ്പടുത്തിയിര്ടുന്ു. 

9.വർക്ക ്അദലാദക്കഷ്ൻ 

അദപക്ഷ ലഭിക്കുന്ന െുറയ്ക്ക ്  ആവശയടപ്പട്ട  ീയ്യ ികളില ്  ടന്ന 

ട ാഴിലാളികടള െുറണ്നാ രകെെിലുള്ള 

രപവ െികളില ് ഉൾടപ്പെുെുകയും െറരദ്റാള ്  യ്യാറാക്കുന്ന ിനുള്ള 

നെപെികളക്്ക ് ശുപാര ശ ടെയ്യുകയും ദവണം. രപ്രു   

രപവ െിയില ് ഉടളപ്്പട്ടവരക്്ക ് ഈ ലിറിടറെ അെിസ്ഥാനെില ് െുറകൂ ട്ടി 

വിവരങ്ങള ്നല്കു കയും ദവണം. 

തതാഴില ്അെുവേിച്ചു തകാണ്ടുള്ള വർക്ക ്അദലാദക്കഷ്ൻ  ദര്ടഖ  

പര്ടിദശാധിച്ച ഗ്പവൃത്തികളുതട ഫയലുകളില്  

കാണാെ്  ാധിച്ചില്ല.  

10.മെര്ട ്ദറാള ്

ഓദരാ രപവ െിയിദലക്കും പഞ്ചായെില ് നിന്നും നിർദേശിച്ചവരുടെ 

ദപര ്വിവരങ്ങള ്ഉൾടപ്പെുെി ദലാക്ക ്ദരപാരഗാം ഓഫീസില് നിന്നുൊണ ് 

ദരപാരഗാം ഓഫീസര ് സാക്ഷയടപ്പെുെിയ െറര ് ദറാള ് ദകാപ്പി 

പഞ്ചായെില ് എെിക്കുന്ന .് പഞ്ചായെില ് നിന്നും നിർവ്വഹണ 

ഉദേയാഗസ്ഥന ് സാക്ഷയടപ്പെുെുന്ന െുറയ്ക്ക ് ഓദരാ രപവ െിക്കും 

െുെ ലടപ്പെുെിയ ദെറ്റ്ൊരക്്ക ് െറര് ദറാള ് കകൊറാവുന്ന ാണ.് 

െറര ് ദറാള ് രപകാരം അനുവേിച്ച  ീയ്യ ികളില ് ൊര ദെ രപ്രു   

രപവ െിയില ് ഏർടപ്പട്ട അ ാ  ് േിവസടെ ഒപ്പുകള് ഓദരാ 

ട ാഴിലാളിയുടെയും ദപരിനു ദനടരയുള്ള കളങ്ങളില ്ദരഖടപ്പെുൊവൂ. 

ഓദരാ േിവസവും പണി ആരംഭിക്കുന്ന ിനു െുമ്പും പണി പൂരെ്ിയായ 

ദശഷവും ഓദരാ ഒപ്പുകള ് നിര്ബന്ധൊയും 

ട ാഴിലാളികള ്ദരഖടപ്പെുടെെ ുെ്.ദജാലിയില ്   ഹാജരാവാെവരു

ടെ കളങ്ങള ് ദജാലി ആരംഭിദക്കെ സെയം കഴിഞ്ഞ ഉെടന െുവന്ന 

െഷിയുള്ള ദപനടകാെ് അവധി ദരഖടപ്പെുെുകയും ടെയ്യണം. 

ആഴ്ചാവസാനം ഓദരാ ട ാഴിലാളിയുടെയും ഹാജര ് രപകാരെുള്ള 

 ുകകള ് ദരഖടപ്പെുെി അവടര ദബാധയടപ്പെുെി െറര ് ദറാളിടല  
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അവസാനടെ കളെില ് ഒപ്പ ് വാങ്ങിടക്കൊ ാണ്.  ുെരന്്ന ്

െറര ് ദറാള ് സാക്ഷയടപ്പെുെി നിർവ്വഹണ ഉദേയാഗസ്ഥരക്്ക ് 2 

േിവസെിനകം കകൊദറൊ ാണ.്രപവ െി സ്ഥലെ ് ൊറര ് ദറാള ്

സൂക്ഷിക്കാന ് െുെ ലയുള്ള  ് ദെറ്റിനാണ.് െറര ് ദറാള ് പണെിനു 

 ുല്ലയൊയ ദരഖയാണ ് ,അ ുടകാെു ടന്ന അ ില ് ഏട ങ്കിലും 

 രെിലുള്ള ടവട്ടിെിരുെലുകള ്പാെില്ലാെ ാണ.് 

 

മദഗ്്ടാൾ വളതര്ട കൃതയമായുാം വയക്തമായുാം  ൂക്ഷിച്ചിടുണ്ട.് അത് 

അഭിെന്ദൊം അർഹിക്കുന് കാര്ടയമാണ.് േിവ ാം ഒര്ടു ദെര്ടാം മാഗ്താം 

ഒപ്പ ് ദര്ടഖതപ്പടുത്തുന് ര്ടീതിയാണ ്ഇത ്വതര്ട കാണാൻ  ാധിച്ചത.് 

ഇെി മുതല്  ര്ടണ്ട് ഒപ്പ് ദര്ടഖതപ്പടുത്താൻ ഗ്ശദ്ധിദക്കണ്ടതാണ്. മെ് 

ദറാളില് ഒന്ിലുാം എാം ബുക്ക് െമ്പദര്ടാ ,തീയതിദയാ കാണാൻ 

 ാധിച്ചില്ല. 

11.തമഷ്ർതമന്ക് ബുക്ക ്

ട ാഴിലുറപ്പിൽ ഉൾടപ്പെുെി ടെയ്യുന്ന ഓദരാ രപവ െിയും 

ആരംഭിക്കുന്ന ിനു െുമ്പ്  ടന്ന ആവശയൊയി വരുന്ന രപവ െികളുടെ 

രപാഥെിക അളവുകൾ സാദങ്ക ിക വിേഗ് ധർ ടെഷർടെറെ് ബുക്കിൽ 

ദരഖടപ്പെുെണം,  ുെർന്ന് രപവ െിയുടെ ഓദരാ െറർ ദറാൾ 

കാലാവധിയും പൂർെിയാകുന്ന െുറയ്ക്ക് ടെയര രപവ െികളുടെ 

അളവുകൾ ദരഖടപ്പെുെി അ ് രപകാരെുള്ള കൂലി ലഭയൊക്കുന്ന ിനുള്ള 

 ുെർ നെപെിക്ക് സെർപ്പിദക്കെ ാണ.്ദരഖടപ്പെുെുന്ന ഓദരാ അളവുകളും 

സാദങ്ക ിക വിഭാഗെിടല  ടന്ന ഉയർന്ന  ്രികയിലുള്ള ഉദേയാഗസ്ഥർ 

സാക്ഷയടപ്പെുെുകയും അ ് രപകാരം  യ്യാറാക്കുന്ന ബില്ലുകൾ പഞ്ചായെ ്

ടസരകട്ടറി, രപസിഡറെ ് എന്നിവരുടെ െുെ ലയുള്ളവർ 

സാക്ഷയടപ്പെുെുകയും ടെദയ്യെ ാണ്. 

എാം ബുക്കില്  വർക്ക് ദകാഡ,്ഗ്പവർത്തിയുതട ദപര്ട് എന്ിവ 

ദര്ടഖതപ്പടുത്തി  ൂക്ഷിച്ചിടുണ്ട്.കൂടാതത എെിദമറ്റ് തുക,മെർദറാൾ 

െമ്പർ എന്ിവയുാം കൃതയമായി  എാം ബുക്കില് ഉൾതപ്പടുത്തിടുണ്ട്.എാം 

ബുക്കില് ഓവർ ീർ,എ.ഇ  ,ത ഗ്കടറി എന്ിവർ ഒപ്പു, ീല് എന്ിവ 

ദര്ടഖതപ്പടുത്തിയിര്ടുന്ു. ഇെി മുതല് തീയതി കൂടി ദചർദക്കണ്ടതാണ.് 

കൂടാതത എാം ബുക്കില് ദര്ടഖതപടുത്തിര്ടുന് വയക്തികളുതട 

പുര്ടയിടങ്ങളില് കൃതയമായ അളവുകളില് ഗ്പവർത്തികൾ 

കാണാൊയി എന്ത് വളതര്ട െല്ല കാര്ടയമായി ദതാന്ി. 

12.തമറ്റീര്ടിയല് വാങ്ങുന്തിെുള്ള  തീര്ടുമാൊം 

ട ാഴിലുറപ്പിൽ ഏടറ്റെുെു ടെയ്യുന്ന രപവ െികൾക്ക് ആവശയൊയ സാധന 

സാെരഗികൾ വാങ്ങുന്ന ുൊയി ബന്ധടപ്പട്ട  ീരുൊനങ്ങൾ എെുക്കുന്ന ിനു 

പഞ്ചായെ്  ലെിൽ ടെറ്റിരിയൽ ദരപാകയൂർടെന്റ്റ ് കമ്മറ്റി 
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രൂപീകരിദക്കെ ുെ്, സാധനങ്ങൾ ആവശയൊയി വരുന്ന രപവ െികൾക്ക് 

രപ്രു   കമ്മറ്റി നൽകുന്ന അനുെ ിയുടെ ദകാപ്പി അ ാ ് ഫയലുകളിൽ 

സൂക്ഷിദക്കെ ാണ.് സിറ്റിസൺ ഇൻഫർദെഷൻ ദബാർഡ് വാങ്ങു ിനുള്ള 

 ീരുൊനങ്ങളുടെ ദകാപ്പി  ഉൾപ്പടെ  ആവശയെുെ്. 

പര്ടിദശാധിച്ച ഫയലുകളില്  തമറ്റീര്ടിയല് വർക്കുകൾ ഉണ്ടായിര്ടുന്ു. 

RC/276114 എന്ീ  വർക്ക് ദകാഡുകൾ  ദറാഡ് ദകാൺഗ്കീറ്റ ്ആയിര്ടുന്ു. 

അളവില് കൂടുതല് പണി െടന്തായി കണ്ടു. ഡീതറ്റയില്  ് 

ഉണ്ടായിര്ടുന്ു 

13.പാടക്കര്ടാർ , മ്മതപഗ്താം, െികുതി ര്ട ീതുകൾ 

ട ാഴിലുറപ്പ ്പദ്ധ ി രപകാരം  സവകാരയ വയ്ികളുടെ ഭൂെി പാട്ടെിനു 

ഏടറ്റെുെ് രപവ െികൾ ടെയ്യുകയാടണങ്കിൽ, സ്ഥലം ഉെെകളുെകൾക്ക ്

പാട്ടെുക നൽകിദയാ /ടജ എൽ ജി രഗൂപ്പുകൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ലാഭവിഹി ം 

നൽകിദയാ /സൗജനയൊദയാ  ക  യൊയ കാലയളവിദലക്ക് അവർ സ്ഥലം 

വിട്ടുനൽകും എന്ന ിന് ദരഖാെൂലം ഉറപ്പു ലഭിച്ചാൽ ൊര ടെ രപ്രു   

പറമ്പിൽ ട ാഴിലുറപ്പിലൂടെയുള്ള രപവ െികൾ അനുവേിക്കാൻ 

പാെുള്ളൂ. ടജ എൽ ജി രഗൂപ്പുകൾക്ക് ക ഷി രപവ െി ഉൾപ്പടെ 

ഏടറ്റെുക്കുദമ്പാൾ രപ്രു   ദരഖകൾ നിർബന്ധൊണ്.  

സവകാരയ വയ്ികളുടെദയാ ടപാ ുഭൂെിയിദലാ  പദ്ധ ി നെപ്പാക്കുദമ്പാൾ  

ആ്രികളുടെ േീർഘ കാല സംരക്ഷണം ഉറപ്പുവരു ുന്ന ിനായി 

ബന്ധടപ്പട്ടവരുടെ  സമ്മ  പര ം, നികു ി രസീ ുകൾ എന്നിവ ഫയലിൽ 

സൂക്ഷിദക്കെ ാണ.് 

പാടകര്ടാർ,  മ്മതപഗ്താം ,െികുതി ര്ട ീതുകൾ പര്ടിദശാധിച്ച 16 

ഫയലുകളിലുാം കാണാൻ  ാധിച്ചു . 

     14.ദവജ് ലിെ്   

ഓദരാ െറർ ദറാൾ രപകാരവും പണി പൂർെിയാകുന്ന െുറയ്ക്ക് രപ്രു   

െറർ ദറാളിൽ പണി ടെയര ഓദരാ ട ാഴിലാളിയുടെയും രപവ െി 

േിവസങ്ങൾക്ക്  അനുസ  ൊയ ദവ ന ിനുള്ള ലിറ ്

 യ്യാറാദക്കെ ുെ്. അ ുദപാടല  ടന്ന സാധന സാെരഗികൾ 

ഉപദയാഗിക്കുകയാടണങ്കിൽ അ ിടറെ ബിൽ രപകാരെുള്ള  ുകയ്ക്കും 

ദവജ് ലിറ്  യ്യാറാക്കി രപ്രു   ദവജ് ലിറിടറെ ദകാപ്പി അ ാ ് രപവ െി 

ഫയലിൽ സൂക്ഷിദക്കെ ാണ്. 

പര്ടിദശാധിച്ച എല്ലാ ഗ്പവൃത്തികളുതടയുാം മെർ ദറാൾ ഗ്പകാര്ടമുള്ള 

ദവജ് ലിെുകൾ ഫയലില് കാണാൻ  ാധിച്ചു. 

15.ഫണ്ട ്ഗ്ടാന്സർ ഓർഡർ 
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 യ്യാറാക്കിയ ദവജ് ലിറ് രപകാരം ട ാഴിലാളികൾക്കും, ദെറ്റീരിയൽ 

ടവെര മാർക്കും അവരുടെ ബാങ്ക്  അക്കൗെ് കളിദലക്ക് പണം അനുവേിച്ചാൽ 

അ ിനുള്ള ദരഖയായ ഫെ് രെറസർ ഓർഡർ ദകാപ്പി അ ാ ് രപവ െി 

ഫയലിൽ സൂക്ഷിദക്കെ ാണ്. 

ഓഡിറ്്റ തചയര ഗ്പവൃത്തികളുതട 16 ഫയലുകളില് ഫണ്ട ്ഗ്ടന്സർ ഓർഡർ 

ദകാപ്പി കാണാൻ  ാധിച്ചു.  

16. മൂന്ഘ്ടങ്ങളിതല ദഫാദടാകൾ 

ട ാഴിലുറപ്പിൽ ഒരു രപവ െി ആരംഭിക്കുന്ന ിനു െുമ്പും രപവ െി 

നെന്നുടകാെിരിക്കുദമ്പാഴും പൂർെിയായ ദശഷവും 3 ദറജിലുള്ള 

ദഫാദട്ടാകൾ എെുെ്  ീയ ി ദരഖടപ്പെുെി സൂക്ഷിദക്കെ ാണ.് ഫയലിൽ 

ദകാപ്പികൾ ടവക്കുകയും ദവണം. 

  എല്ലാ ഫയലുകളിലുാം  3  മൂന്ു ഘടങ്ങളിതല ദഫാദടാ  ്  കാണാൻ 

 ാധിച്ചു. ഒർജിെല് ദഫാദടായാണ്  കാണാൻ കഴിഞ്ഞത ്ഇെി മുതല്  

ദഫാദടായുതട ഗ്പിൻറ് എടുത്്ത ഫയലില്  ൂക്ഷിച്ചാല് മതിയാകുാം. 

 

17.ഗ്പവർത്തി പൂർത്തീകര്ടണ   ാക്ഷയപഗ്താം  

ഓദരാ രപവ െിയും ശരിയായ രീ ിയിൽ പൂർെീകരിക്കുന്ന െുറയ്ക്ക ്

െുഴുവൻ ടെലവുകളും ദരഖടപ്പെുെി രപവ െി പൂർെീകരിച്ചു എന്ന ് 

അറീ്കരിച്ചുടകാെുള്ള സാക്ഷയപര ം രപ്രു   രപവ െിയുടെ ഫയലിൽ 

സൂക്ഷിദക്കെ ുെ്.  

ഓഡിറ്്റ തചയര ഗ്പവൃത്തികളുതട ഫയലില്  ഗ്പവൃത്തി പൂർത്തീകര്ടണ 

 ാക്ഷയപഗ്താം കാണാൻ  ാധിച്ചു . 

18.തമറ്റീര്ടിയല് ബില്ലുകൾ 

ട ാഴിലുറപ്പ് രപവ െികൾക്ക് ഏട ങ്കിലും സാധന ഘെകങ്ങൾ വിലയ്ക്ക ്

വാങ്ങി ഉപദയാഗിക്കുകയാടണങ്കിൽ ആയ ിടറെ വൗച്ചറുകൾ ബില്ലുകൾ 

എന്നിവ അംഗീകരിച്ചു ഫയലിൽ സൂക്ഷിദക്കെ ുെ്. 

പര്ടിദശാധിച്ച RC/276114 എന് ഫയലില് തമറ്റീര്ടിയല് വർക്കുാം 

തമറ്റീര്ടിയല് ബില്ലുകളുാം കാണാൻ കഴിഞ്ഞു.ഫയലില്  ി ഐ ബി 

ബില്ലുാം കാണാൊയി. 

  19.മെർ ദറാള് മൂതമെ്റ്്റ സ്ലിപ്പ് 

ഓദരാ െറർ ദറാളും ലഭയൊകുന്ന െുറയ്ക്ക് രപവ െി ആരംഭിച്ച  ീയ്യ ി, 

അവസാനിച്ച  ീയ്യ ി ,രപവ െി സ്ഥലെ് നിന്ന് പഞ്ചായെിൽ  ിരിടക 

ലഭിച്ച  ീയ്യ ി,ഡാറ്റ എൻരെി ടെയര  ീയ്യ ി, ടസരകട്ടറി ,രപസിഡറെ ്എന്നിവർ 
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അംഗീകരിച്ച് കൂലിക്ക് അനുെ ി നൽകിയ  ീയ്യ ി എന്നിവ ഒപ്പുകൾ 

സഹി ം ദരഖടപ്പെുെുന്ന ിനു ദവെിയുള്ള സ്ലിപ് ആണി ്.  

ട ാഴിലാളികൾക്ക ് യഥാസെയം കൂലി ലഭയൊക്കുന്ന ിൽ വീഴ് ച 

വന്നിട്ടുടെങ്കിൽ എവിടെ ടവച്ചാടണന്ന് െനസിലാകുന്ന ിനു സാധിക്കുന്ന 

രീ ിയിലാണ്  ഈ ദരഖയിടല വിവരങ്ങൾ രകെീകരിച്ചിട്ടുള്ള ്. 

പര്ടിദശാധിച്ച എല്ലാ ഫയലുകിലുാം മദഗ്്ടാൾ  മൂതവേൻറ് സ്ലിപ്  കാണാൻ 

 ാധിച്ചു.  

20.ജിദയാ ടാതെട് ദഫാദടാ 

BHUVAN ആപ്ലിദക്കഷൻ ഉപദയാഗിച്ച് രപവ െി സ്ഥലങ്ങളുടെ അക്ഷാംശം, 

ദരഖാംശം എന്നിവ ദരഖടപ്പെുെിടക്കാെുള്ള ദഫാദട്ടാകൾ ഓദരാ 

രപവ െിക്കും ആവശയൊണ് , ഇ ിടറെ ദകാപ്പി ഫയലിൽ 

സൂക്ഷിദക്കെ ാണ.് 

ഓഡിറ്്റ തചയര ഗ്പവൃത്തികളുതട ഫയലുകളില്  ജിദയാ ടാതെട ്

ദഫാദടാ ദകാപ്പി കാണാൻ  ാധിച്ചില്ല. 

21.ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്റ റിദപ്പാർട ്ദകാപ്പി  

രപവ െികൾ ഓഡിറ്റിനു വിദധയൊക്കിയിട്ടുടെങ്കിൽ രപ്രു   

രപവ െിയുടെ വിലയിരുെൽ വിവരങ്ങൾ ഉൾടക്കാള്ളുന്ന ഭാഗം ദകാപ്പി 

എെുെു ഫയലിൽ സൂക്ഷിദക്കെ ാണ.് 

ഓഡിറ്്റ തചയര ഗ്പവൃത്തികളുതട ഫയലുകളില്ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്റ 

റിദപ്പാർട ് ദകാപ്പി കാണാൊയില്ല.ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്റ െടക്കുന്ത് 

ഇദപ്പാഴാണ.് 

 

22.സ റ്റ് ഡയറി 

ൊറർ സർക്കുലർ രപകാരം  ഉള്ള 21 ദരഖ കൂൊട    സംസ്ഥാന സർക്കാർ 

നിർദേശിക്കുന്ന സുരപധാന ദരഖയാണ ് കസറ്റ ് ഡയറി. പദ്ധ ിയുടെ 

സു ാരയ ,ട ാഴിലാളികളുടെ അവകാശങ്ങൾ, സാെൂഹയ പങ്കാളിെം, 

പദ്ധ ി ആരംഭ െീറ്റിംഗ്, ട ാഴിലിെങ്ങളിടല അപകെങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച 

വിവരങ്ങൾ ,വിജിലൻസ ് ആൻഡ് ദൊണിട്ടറിംഗ് കമ്മറ്റി റിദപ്പാർട്ട് , 

സന്ദർശക കുറിപ്പുകൾ  ുെങ്ങിയവ ദരഖടപ്പെുെുന്ന ിനും 

ട ാഴിലിെങ്ങളിടല അെിസ്ഥാനസൗകരയങ്ങൾ,സിറ്റിസൺ ഇൻഫർദെഷൻ 

ദബാർഡ ്  എന്നിവ രപവ െി സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉറപ്പു വരുെുന്നുെ് 

എന്ന ിനുെുള്ള ആധികാരിക ദരഖകൂെിയാണ് കസറ്റ് ഡയറി. 

പര്ടിദശാധിച്ച 16 ഫയലുകളിലുാം സ റ്റ് ഡയറി കാണാൻ  ാധിച്ചു. 

എങ്കിലുാം സ റ്റ ് ഡയറിയില് AS ,TS ,VMC റിദപ്പാർട ് എന്ിവ 
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ഉണ്ടായിര്ടുന്ില്ല. കൂടാതത അധികാര്ടികളുതട ഒപ്പ,്  ീല് ,തീയതി 

എന്ിവതയാന്ുാം സ റ്റ ്ഡയറി കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. 

 

7 ര്ടജിെറുകൾ 

ട ാഴിലുറപ്പ് അനുബന്ധ വിവരങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്ന ിന ്ഏഴ് രജിററുകൾ 

പഞ്ചായെുകളിൽ ഉൊവണടെന്നു നിർദേശിക്കുന്നുെ്. 

05-11-2019 െു പര്ടിദശാധെയക്്ക് വിദധയമാക്കിയദപ്പാൾ പഞ്ചായത്തില്   

തതാഴില് കാർഡ് ര്ടജിെർ, തതാഴില് അദപക്ഷാ ര്ടജിെർ , ഗ്പവൃത്തി 

ര്ടജിെർ ,തമറ്റീര്ടിയല് ര്ടജിെർ, വർക്ക ് ര്ടജിെർ,  കാലാെു ൃതമായി 

വിവര്ടങ്ങൾ ദചർത്്ത കണ്ടു. 

1. തതാഴില് കാർഡ ്ര്ടജിെർ  

ട ാഴിൽ കാർഡിനുള്ള അദപക്ഷ,കാർഡ് അനുവേിച്ച വിവരങ്ങൾ എന്നിവ 

ദരഖടപ്പെുെുന്ന ിനുള്ള രജിറർ ആണി ്, രപ്രു   വിവരങ്ങൾ യഥാസെയം 

ദരഖടപ്പെുെി സൂക്ഷിദക്കെ ാണ്.  

ഗ്പ്രു ത ര്ടജിെർ പര്ടിദശാധെയക്്ക് ലഭിച്ചു. MIS ദകാപ്പി കൃതയമായി 

 ൂക്ഷിക്കുന്തായി കണ്ടു. ൊളിതു വതര്ട  എല്ലാ കാര്ടയങ്ങളുാം  

കൃതയമായി എഴുതി  ൂക്ഷിക്കുന്തായി കാണാൻ  ാധിച്ചു 

2. ഗ്ഗാമ ഭ ര്ടജിെർ  

ട ാഴിലുറപ്പുൊയി ബന്ധടപ്പട്ട രഗാെസഭകൾ ,ദയാഗങ്ങൾ  ുെങ്ങിയവ 

ദരഖടപ്പെുെുന്ന ിന് വാർഡ ്  ലെിൽ രപദ യക രഗാെസഭാ രജിറർ 

സൂക്ഷിദക്കെ ാണ.് 

ഓഡിറ്്റ കാലയളവില് ഉള്ള ഗ്പ ് തുത ര്ടജിെർ പര്ടിദശാധെക്കായി 

ലഭിച്ചു .2018 -2019  ാമ്പത്തിക വർഷ്ത്തിതല ദലബർ ബഡ്ജറ്്റ 

ര്ടൂപീകര്ടണവുാം ഗുണദഭാക്താക്കളുതട തിര്ടതഞ്ഞടുപ്പുാം 

 ാംബന്ധിച്ചുള്ള ഗ്ഗാമ ഭ 22 / 10 / 18 ആാം തീയതി 3 മണിക്ക ്

തൂക്കുപാലാം ദലാക്ക് പഞ്ചായത ്ഹാളില് തവച്ച് െടന്ു .99 ആളുകൾ 

പതങ്കടുത്തു .ര്ടൂപീകര്ടിച്ച പേതികളുതട ലിെ് കാണാൻ  ാധിച്ചു 

.ഓഡിറ്്റ പീര്ടിയഡില് െടന് ഗ്ഗാമ ഭ ആതണന്് അറിയാൻ  ാധിച്ചു. 

3. തതാഴില് അദപക്ഷാ ര്ടജിെർ  

ട ാഴിൽ ആവശയടപ്പട്ടു കഴിഞ്ഞു ലഭിക്കുന്ന അദപക്ഷകളുടെ വിവരങ്ങളും 

അ ുരപകാരം അവർക്ക് ട ാഴിൽ അനുവേിച്ച ിടറെ വിവരങ്ങളും  രപ്രു   

രജിററിൽ ദരഖടപ്പെുെി ടവദക്കെ ാണ ്
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 ഓഡിറ്്റ കാലയളവിതല വിവര്ടങ്ങൾ ദര്ടഖതപ്പടുത്തിയ ഗ്പ്രു ത ര്ടജിെർ 

പര്ടിദശാധെയക്്ക് ലഭി ച്ചു .വിവര്ടങ്ങൾ കൃതയമായിര്ടുന്ു. 

 

4.ഗ്പവൃത്തി ര്ടജിെർ  

ട ാഴിലുറപ്പിൽ നെപ്പിലാക്കുന്ന രപവ െികളുടെ വിവരങ്ങൾ യഥാസെയം 

രപ്രു   രജിററിൽ ദരഖടപ്പെുട ൊ ാണ്. 

ഓഡിറ്്റ കാലയളവിതല വിവര്ടങ്ങൾ ദര്ടഖതപ്പടുത്തിയ ഗ്പ്രു ത ര്ടജിെർ 

 ൂക്ഷിച്ചിടുണ്ട്. 

5.ആ്രി ര്ടജിെർ  

ട ാഴിലുറപ്്പ പദ്ധ ിയിലൂടെ സ ഷ്്ടെിച്ചിട്ടുള്ള ആ്രികൾ സംബന്ധിച്ച 

വിവരങ്ങൾ,സ്ഥലം,ആ്രിയുടെ സവഭാവം,നിലനിർെുന്ന കാലയളവ ്

 ുെങ്ങിയവ  രപ്രു   രജിററിൽ ദരഖടപ്പെുട ൊ ാണ്. 

ഓഡിറ്്റ കാലയളവിതല വിവര്ടങ്ങൾ ദര്ടഖതപ്പടുത്തിയ ഗ്പ്രു ത ര്ടജിെർ 

പര്ടിദശാധെയക്്ക്  ലഭിച്ചു.വിവര്ടങ്ങൾ കൃതയമായിര്ടുന്ു. 

 6.പര്ടാതി ര്ടജിെർ  

ട ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ിയുൊയി ബന്ധടപ്പട്ട ഏ ു പരാ ിയും 

വാക്കാദലാ,ദരഖാെൂലദൊ ലഭിക്കുകയാടണങ്കിൽ നിർവ്വഹണ ഏജൻസി 

പരാ ി രജിററിൽ ദരഖടപ്പെുെുകയും നിർബന്ധൊയും കകപ്പറ്റു രസീ  ്

പരാ ിക്കാരന് നൽകുകയും ദവണം . പരാ ിയുടെ  ുെർനെപെികളും 

ക  യൊയി രജിററിൽ ദരഖടപ്പെുട െരാണ്.ഓദരാ സാമ്പെിക വർഷവും 

രജിറർ ദലാസ ് ടെയരു  ടസരകട്ടറി സാക്ഷയടപ്പെുെുകയും  ുെർ 

കാലയളവിദലക്ക് അംഗീകരിക്കുകയും ദവെ ാണ്. 

ഗ്പ്രു ത ര്ടജിെർ കാണാൻ  ാധിച്ചു. 2017 - 2018   ാമ്പത്തിക വർഷ്ാം  

ര്ടജിെർ  ദലാ  ് തചയ്യുകയുാം  2018 -2019   ാമ്പത്തിക വർഷ്ാം ര്ടജിെർ 

പുതുക്കുകയുാം തചയ് തതായ് കാണാൻ  ാധിച്ചു. പര്ടാതികൾ ഒന്ുാം 

തതന് കാണാൊയില്ല. 

7.തമറ്റീര്ടിയല് ര്ടജിെർ  

ട ാഴിലുറപ്പിൽ ഏടറ്റെുക്കുന്ന രപവ െികളുടെ ഭാഗൊയി വരുന്ന സാധന 

സാെരഗികളുടെ വാങ്ങൽ  ീരുൊനം,ഉപദയാഗം,നീക്കിയിരിപ്പ്,ടെലവുകൾ 

എന്നിവ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ െുഴുവനും രപ്രു   രജിററിൽ 

ദരഖടപ്പെുദെെ ാണ്. 

ഗ്പ്രു ത ര്ടജിെർ  ൂക്ഷിച്ചിര്ടുന്ു. ഓഡിറ്്റ കാലയളവിതല  തമറ്റിര്ടിയല് 

വർക്ക്  കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. 
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ചികില് ാ  ഹായാം  ാംബന്ധിച്ച ്

ട ാഴിലുറപ്പ് ദജാലിക്കിടെ ട ാഴിലാളികൾക്്ക ഏട ങ്കിലും 

 രെിലുള്ള അപകെം സംഭവിച്ചു ദപാവുകയാടണങ്കിൽ 

ട ാഴിലുറപ്പ് നിയെെിടല ടഷഡയൂൾ 2(5)രപകാരവും അദ്ധയായം 9 ടല 

പരാെർശങ്ങളുടെ അെിസ്ഥാനെിലും െികിൽസാ ടെലവുകളുടെ 

ദരഖകൾ സെർപ്പിക്കുന്ന െുറയ്ക്്ക  രപ്രു    ുക െുഴുവനും നിർവഹണ 

ഏജൻസി വഴി ട ാഴിലാളികൾക്്ക അനുവേിച്ചു ടകാെുദക്കെ ാണ്. 

വാർഡിതല തതാഴിലാളികൾക്ക് ഓഡിറ്്റ കാലയളവില് 

തതാഴിലിടങ്ങളില് വച്ചു അപകടങ്ങൾ െടന്ിടില്ല എന് ്

അറിയാൻ  ാധിച്ചു . 

പദ്ധതി ആര്ടാംഭ മീറ്റിാംഗ ്

ട ാഴിലുറപ്പ് നിയെം ടഷഡയൂള് 22 രപകാരം ഒരു പദ്ധ ി 

ആരംഭിക്കുന്ന ിനു െുമ്പ് പദ്ധ ിടയ കുറിച്ചുള്ള െുഴുവന് കാരയങ്ങളും 

അ ായ ് അനുവേിച്ച രപവ െി േിനങ്ങള്, ഓദരാ ട ാഴിലാളിയും 

ടെദയ്യെ അളവുകള്, ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പു വരുെുന്ന ിനുള്ള 

സാദങ്ക ിക അറിവുകള് എന്നിവ   ക  യൊയി ട ാഴിലാളികടളയും 

ഗുനദഭാ്ാക്കടളയും  ദബാധയടപ്പെുടെെ ുെ്. അ ിനായി 

ബന്ധടപ്പട്ട നിരവഹണ ഉദേയാഗസ്ഥടറെയും വാര ഡ് ടെമ്പര,്സാദങ്ക ിക 

വിേഗ് േര് എന്നിവരുടെ സാന്നിധയെില് ഏട റകിലും ടപാ ു 

ഇെങ്ങളിദലാ,ട ാഴിലിെെുവദച്ചാ െീറ്റിംഗ് വിളിച്ചു ദെര്ക്കുകയും 

കാരയങ്ങള് വിശേീകരിക്കുകയും പടങ്കെുെവരുടെ വിവരങ്ങള് കസറ്റ് 

ഡയറിയിടല ദരപാജക്റ്റ് െീറ്റിംഗ ് ദപജില് ദരഖടപ്പെുെുകയും  

ടെദയ്യെ ുെ്. 

തതാഴില് ഗ്പവർത്തി ആര്ടാംഭിക്കുാം മുൻപ് ബന്ധതപ്പട 

അധികാര്ടികളുാം ദമറ്റുാം അദത േിവ ാം െടദക്കണ്ട 

ഗ്പവർത്തികതള കുറിച്ചുാം പറഞ്ഞു തകാടുകാറുണ്ട് എന്ുാം എല്ലാ 

തതാഴിലാളികളുാം പതങ്കടുക്കാറുണ്ട് എന്ുാം അറിയാൻ  ാധിച്ചു 

.ദമറ്റിതന്ക െിർദേശഗ്പകാര്ടാം ഉള്ള ഗ്പവർത്തികൾ ആണ് 

തചയ്യുന്ത് എന്് ഫീല്ഡ ് പര്ടിദശാധെക്ക് ദപായദപ്പാ ടീാം 

അാംഗങ്ങതള തതാഴിലാളികൾ  അറിയിച്ചു. 

വിജിലൻ  ്ആൻഡ് ദമാണിടറിാംഗ് കമ്മറ്റി 

ഓദരാ വാർഡിടലയും രപവ െികൾ ഗുണകരൊയ രീ ിയിൽ 

നെക്കുന്നുടെന്നു ഉറപ്പു വരുെുന്ന ിനും ടെച്ചടപ്പെുെുന്ന ിന ്

ആവശയൊയ നിർദേശങ്ങൾ ട ാഴിലാളികൾക്കും നിർവഹണ 
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ഏജൻസിക്കും നൽകുന്ന ിനുൊയി വാർഡിടല ടപാ ുരപവർെകടര 

ഉൾടപ്പെുെി ഒരു വിജിലൻസ് ആൻഡ് ദൊണിട്ടറിംഗ് കമ്മറ്റി ഓദരാ 

സാമ്പെീക വർഷവും ഉൊദക്കെ ാണ്. വാർഡിൽ പട്ടിക ജാ ി 

പട്ടിക വർഗ വിഭാഗെിടല സന്നദ്ധരപവർെകർ ഉടെങ്കിൽ 

നിർബന്ധൊയും രപ്രു   കമ്മറ്റിയിൽ അംഗങ്ങൾ ആദക്കെ ാണ്. 

ഓദരാ രപവ െിയും സന്ദർശിച്ചു  വിലയിരുെി കസറ്റ് ഡയറിയിടല 

വിജിലൻസ് ആൻഡ് ദൊണിട്ടറിംഗ് കമ്മറ്റി റിദപ്പാർട്ടിൽ 

ദരഖടപ്പെുട െ ാണ്. 

ഓഡിറ്്റ കാലയളവിതല ഗ്പവൃത്തികൾ  ന്ദര്ട ശിക്കുന്തിലുാം 

വിലയിര്ടുത്തുന്തിെുാം വിജിലൻ  ് ആൻഡ ് ദമാണിടറിാംഗ് 

കമ്മറ്റിയിതല അാംഗങ്ങളുതട ഇടതപടല് ഉണ്ടാവാറില്ല എന്ാണു 

തതാഴിലാളികളില് െിന്ുാം ലഭിച്ച വിവര്ടാം. സ റ്്റ ഡയറിയില് 

ഒപ്പിടു െല്കുന്തിെ് തതാഴിലാളികൾ കമ്മറ്റി അാംഗങ്ങളുതട 

സകവശാം സ റ്്റ ഡയറിയില്  എത്തിക്കാറാ്പതിവ്. 

 ന്ദർശക കുറിപ്പ് 

ട ാഴിലുറപ്പ് രപവ െി സ്ഥലങ്ങൾ ഏട ാരാൾക്കും സന്ദര ശിക്കാ 

വുന്ന ും എറിദെറ്റ് ഉൾപ്പടെ പരിദശാധിക്കവുന്ന ുൊണ്.രപ്രു   

രപവ െിയിദന്മലുള്ള സന്ദർശകരുടെ അഭിരപായങ്ങൾ കസറ്റ ്

ഡയറിയിടല സന്ദർശക കുറിപ്പിൽ ദരഖടപ്പെുൊനും 

അവകാശെുെ്. അ ുടകാെ്  ടന്ന എല്ലാ രപവ െി സ്ഥലങ്ങളിലും 

കസറ്റ് ഡയറി നിർബന്ധൊയും സൂക്ഷിക്കണം. 

ഓഡിറ്്റ തചയര ഗ്പവൃത്തികളുതട   ന്ദർശക കുറിപ്പില് 

ബന്ധതപ്പട അധികാര്ടികൾ ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലo  ന്ദർശിച്ചതായി 

ദര്ടഖതപ്പടുത്തിര്ടുതന്ങ്കിലുാം ദപര്ട് മാഗ്തദമ കാണാൻ 

കഴിതഞ്ഞാള്ളൂ വിലാ ദമാ,പേവികദളാ 

ദര്ടഖതപ്പടുത്തിയിര്ടുന്ില്ല. 

 

ദറാ ് ഗാർ േിവ ് 

ട ാഴിലുറപ്പുൊയി ബന്ധടപ്പട്ട അവകാശങ്ങൾ കെെകൾ എന്നിവയിൽ 

ട ാഴിലാളികൾക്്ക അവദബാധം ഉൊക്കുന്ന ിനും 

ട ാഴിലുറപ്പുൊയി ബന്ധടപ്പട്ട രപഗനങ്ങൾ െർച്ച ടെയ്യുന്ന ിനും ദവെി 

വർഷെിൽ  ഒരുേിവസം നിർവഹണ ഏജൻസി ട ാഴിലാളികൾക്്ക 

ലാസ ്സംഘെിപ്പിടക്കെ ാണ്. 
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തതാഴിലാളികളില് െിന്ുാം ലഭിച്ച വിവര്ടത്തിതന്ക 

അടിസ്ഥാെത്തില് തതാഴിലുറപ്പുമായി ബന്ധതപ്പട ദറാ ് ഗാർ 

േിവ  ്ഇതുവതര്ട െടത്തിടില്ല  എന്ാണ് മെ ിലായിടുള്ളത്. 

 

 ിറ്റി ൺ ഇന്ഫദര്ട േഷ്ൻ ദബാര്ട ഡ് 

ട ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ിയുടെ സു ാരയ  ഉറപ്പുവരുെുന്ന ിനായി  

ട ാഴിലുറപ്പില ് ഏടറ്റെുെു ടെയ്യുന്ന ടപാ ു രപവ െികള് 

ആരംഭിക്കുന്ന ിനു െുമ്പ് രപാദേശിക ഭാഷയിലുള്ള പദ്ധ ി 

വിവരങ്ങക് അെങ്ങിയ ദബാര ഡ് രപവ െി സ്ഥലങ്ങളില് 

ടപാ ുജനങ്ങള്ക്്ക കാണാ വുന്ന രീ ിയില് നിര്ബന്ധൊയും 

സ്ഥാപിക്കണം 

LD/ 328152 -ഭൂവിക ൊം ,RC/276114     -ദറാഡ ്ദകാൺഗ്കീറ്്റ ,എന്ി 

ഗ്പവർത്തി സ്ഥലങ്ങളില് CIB ദബാർഡ് കാണാൻ  ാധിച്ചില്ല . 

തതാഴില് ആര്ടാംഭിക്കുന് േിവ ാം തതന്   ിറ്റി ൺ 

ഇൻഫർദമഷ്ൻ ദബാർഡ ് സ്ഥാപിക്കാൻ കൃതയത ഉറപ്പു 

വര്ടുത്താൻ അധികാര്ടികൾ ഗ്ശദ്ധിദക്കണ്ടതാണ്. 

 

ഫയല് പര്ടിദശാധെയുതട അടിസ്ഥാെത്തില് ഫീല്ഡ് 

പര്ടിദശാധെ െടത്തിയതിൻതറ കതണ്ടത്തലുകൾ 

 

 

SLNO

. 

Work code Name of work Measurement 

in M Book 

Measuremen

t in work site 

1 IF/388589 കലഫ ്പദ്ധ ി 

ഭവന 

നിർമ്മാണം 

 
 

 
 

2 LD/242179 ഭൂവികസനം 895.2010mcub 895.2010mc

ub 

3 LD/327291 ഭൂവികസനം 865mcub 865mcub 

4 IF/369172 കലഫ ്പദ്ധ ി 

ഭവന 

നിർമ്മാണം 

  

5 IF/368852 കലഫ ്പദ്ധ ി 

ഭവന 

നിർമ്മാണം 
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6 LD/328152 ഭൂവികസനം 920.9mcub 920.9mcub 

7 LD/242178 ഭൂവികസനം 302.88mcub 302.88mcub 

8 LD/316480 ഭൂവികസനം 72800mcub 72800mcub 

9 LD/242191 ഭൂവികസനം 12000mcub 12000mcub 

10 IF/380723 കലഫ ്പദ്ധ ി 

ഭവന 

നിർമ്മാണം 

  

11 RC/276114 ദറാഡ് 

ദകാൺരകീറ്റിങ ്

100mcub 114.5 mcub 

12 LD/242195  രിശു ഭൂെി 

ക ഷിദയാഗയൊ

ക്കൽ 

  

13 LD/326640  രിശു ഭൂെി 

ക ഷിദയാഗയൊ

ക്കൽ 

1353.75mcub 1353.75mcu

b 

14 LD/319795  രിശു ഭൂെി 

ക ഷിദയാഗയൊ

ക്കൽ 

896mcub 896mcub 

15 LD/242192  രിശു ഭൂെി 

ക ഷിദയാഗയൊ

ക്കൽ 

936mcub 936mcub 

16 IF/368612 കലഫ ്പദ്ധ ി 

ഭവന  

നിർമ്മാണം 

  

 

ഗൂഗിൾ ജിദയാ ഗ്ടാക്കറില് ദര്ടഖതപ്പടുത്തിയ 

വിവര്ടങ്ങൾ 
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വർക്ക് സ റ്റ ്

1.IF/388589: സലഫ് പദ്ധതി ഭവെ െിർമ്മാണാം 

എാം. ബുക്ക് െമ്പർ :498/18-19 

മെർ ദറാൾ െമ്പർ : 39916,6450 

 

വിലയിര്ടുത്തലുകൾ: 

രശീെ ി ദജാളി െൊയിക്കു ലഭിച്ച കലഫ ് ഭവന പദ്ധ ിയുടെ 

നിർമ്മാണം പൂർെീകരിച്ച ായി കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.90 ട ാഴിൽ 

േിവസങ്ങളിൽ 28 ട ാഴിൽ േിനങ്ങളുടെ ദവ നം ൊടര ദെ 

കിട്ടിയിടട്ടാള്ളു എന്നും അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു. 

2.LD/242179: തര്ടിശു ഭൂമി കൃഷ്ിദയാഗയമാക്കല് 

 എം. ബുക്്ക നമ്പർ :65/18-19 

െറർദറാൾനമ്പർ:8687-8689,8690-8692,12610-12612,12616-12618,14483-

14485,15086-15088,19294-19296,19412-19414,21540-21542,21614-21616 

വിലയിര്ടുത്തലുകൾ: 

എം ബുക്്ക രപകാരം രപ ാപൻ,ലളി ാഭായി എന്നിവരുടെ സ്ഥലങ്ങളിൽ 

895.201 െ ു.െി ൽ രപവ െി നെന്നിട്ടുള്ള ായി കാണാൻ 

സാധിച്ചു.പാവൽ,വാഴ,പയർ  എന്നിവ ഇദപ്പാഴും ക ഷി  ടെയ്യുന്ന ായി 

കാണാൻ സാധിച്ചു. 

3.LD/327291: തര്ടിശു ഭൂമി കൃഷ്ിദയാഗയമാക്കല്  

 എം. ബുക്്ക നമ്പർ: 388/18-19 

െറർ ദറാൾ നമ്പർ:26374-26376,26405-26407,28450-28452,29366-29368,31126-

31128,31997-31999,33290-33292,34961-34963,35800-35802,37084-37086,37223-

37224 

 വിലയിര്ടുത്തലുകൾ: 

കുഞ്ഞുകുട്ടി,െുഹമ്മേ് നിസാർ,ഭാ്കരൻ,നാരായണൻ ,സക്കറിയ 

,സബീൻ സക്കറിയ,ഫാെിെ  എന്നിവരുടെ  പുരയിെെിൽ എം ബുക്്ക 

രപകാരം 865 െ ു.െി രപവ െി നെന്നിട്ടുള്ള ായി കാണാൻ 

സാധിച്ചു.ഇഞ്ചി,വാഴ,ഏലം,െലയിഞ്ചി എന്നിവ എല്ലാം ക ഷി 
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ടെയുന്നുെ് എങ്കിലും പന്നി ശലയം കാരണം ക ഷി  ുെർന്ന് ദപാകാൻ 

പറ്റാെ അവസ്ഥയിലാണ് എന്ന് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു.  

4.IF/369172: സലഫ് ഭവൊം െിർമ്മാണാം 

എം. ബുക്്ക നമ്പർ: 282/18-19 

െറർ ദറാൾ നമ്പർ:21784,36471,5148 

വിലയിര്ടുത്തലുകൾ: 

രശീെ ി നസീെ ബീവി യുടെ വീെ് പൂർെീകരിച്ച നിലയിൽ  കാണാൻ 

കഴിഞ്ഞു.90 ട ാഴിൽ േിനങ്ങളുടെയും ദവ നം ലഭിച്ചു എന്നാണ് 

അറിയാൻ കഴിഞ്ഞ ്.  

5.LD/328152:ഭൂവിക ൊം 

എം. ബുക്്ക നമ്പർ:411/18-19 

െറർ ദറാൾ നമ്പർ: 28453-28456, 29379-29381, 30712-30718, 35803-35806, 

37091-37094, 37235-37238, 37241-37244, 4699-44701 

 വിലയിര്ടുത്തലുകൾ: 

വർഗീസ,്ദജാർജ് കു ട്ടി,െൊയി എന്നിവരുടെ സ്ഥലങ്ങളിൽ 920.9 െ ുെി 

അളവിൽ രപവർെി നെന്ന ായി കാണാൻ സാധിച്ചു. െഞ്ഞൾ, ഇഞ്ചി, 

ടകാെി എന്നിവ ഇദപ്പാഴും ക ഷി ടെയുന്നുെ്.  

6.LD/242178:ഭൂവിക ൊം  

എം. ബുക്്ക നമ്പർ: 64/18-19 

െറർ ദറാൾ നമ്പർ: 8679-8686, 12607-12609, 12613-12615, 14474-14479, 19285-

19287, 19407-19409, 21537-21539, 21587-21588, 26422-26424, 26426-26428 

 വിലയിര്ടുത്തലുകൾ: 

ദ ാെസ,്സദരാജിനി, അമ്പിളി എന്നിവരുടെ പറമ്പിൽ 302.99 െ ുെി 

അളവിൽ രപവർെി നെന്ന ായി കാണാൻ സാധിച്ചു. പാവൽ, ടകാെി, 

വാഴ, ഏലം എന്നിവ ക ഷി ടെയര ായി കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. 

7.IF/368612: സലഫ് ഭവൊം െിർമ്മാണാം 

എം. ബുക്്ക നമ്പർ:202/18-19 

െറർ ദറാൾ നമ്പർ: 25753,1166,5141 
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 വിലയിര്ടുത്തലുകൾ: 

രശീെ ി സുധ ദസാെൻ െരു ു ദവലി  െെിൽ എന്നയാളുടെ കലഫ ്

ഭവന പദ്ധ ിയിൽ ഉൾടപ്പട്ട വീെ് പണി പൂർെിയാക്കിയ ായി 

കാണാൻ സാധിച്ചു. 90 ട ാഴിൽ േിനങ്ങൾ ലഭിച്ച ായി അറിയാൻ 

സാധിച്ചു. 

8.IF/368820: സലഫ് ഭവൊം െിർമ്മാണാം  

എം. ബുക്്ക നമ്പർ:237/18-19 

െറർ ദറാൾ നമ്പർ:25811,1158,5159,9408 

 വിലയിര്ടുത്തലുകൾ: 

രശീെ ി രപസന്നകുൊരിയുടെ വീെിടറെ പണി പൂർെിയാക്കിയ ായി 

കാണാൻ സാധിച്ചു. 6 ട ാഴിൽ േിനങ്ങളുടെ ദവ നം കിട്ടാനുള്ള ായി 

അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു. 

9.LD/316480: തര്ടിശുഭൂമികൃഷ്ിദയാഗയമക്കല്  

എം. ബുക്്ക നമ്പർ: 77/18-19 

െറർ ദറാൾ നമ്പർ:9608-9612,12852-12855,11856-11859,13972-13975,13994-

13997,19255-19258,19403-19406,21530-21533,21580-21583 

 വിലയിര്ടുത്തലുകൾ: 

 ങ്കമ്മ െുരളീധരൻ,രെണിയമ്മ എന്നിവരുടെ പുരയിെെു എം ബുക്്ക 

രപകാരം 912 െ ു .െി അളവിൽ രപവർെി ടെയര ായി കാണാൻ 

കഴിഞ്ഞു.വാഴ,ദെമ്പ് എന്നിവ ക ഷി ടെയ് ട ങ്കിലും പന്നി ശലയം  

കാരണം  ുെർന്ന് ക ഷി ടെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് 

ട ാഴിലാളികളിൽ നിന്ന ്അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു. 

10. LD/242192: തര്ടിശു ഭൂമി കൃഷ്ിദയാഗയമാക്കല്  

എം. ബുക്്ക നമ്പർ:44/18-19 

െറർ ദറാൾ നമ്പർ: 8991-8993, 8994-8996, 12665-12667, 12661 - 12663,14576- 

14578, 15150-15152, 19433-19435, 19436 - 19438, 21546-21548,21692 - 

21693,26444-26445. 

വിലയിര്ടുത്തലുകൾ: 
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വാസമ്മ ദസാെൻ , രാജപ്പൻ എന്നിവരുടെ പറമ്പുകളിൽ എം. ബുക്്ക 

രപകാരം 936 െ ു െീ. അളവിൽ ക ഷിദയാഗയൊക്കിയ ായി കാണാൻ 

സാധിച്ചു. ഈ ക ഷിയിെങ്ങളിൽ കപ്പ, പാവൽ, വാഴ, ഏലം എന്നിവ 

ക ഷി ടെയരിരുന്ന ായി കാണാൻ സാധിച്ചു. CIB കാണാൻ സാധിച്ചു. 

11. LD/319795 തര്ടിശു ഭൂമി കൃഷ്ിദയാഗയമാക്കല് 

എം. ബുക്്ക നമ്പർ:122/18-19 

െറർദറാൾനമ്പർ: 14572- 14575, 15138 - 15141, 16689 - 16692,16845- 16848, 

20016 - 20018,20019-20021, 22619 - 22621, 22622-22624,27313 - 27315, 27794 - 

27796 

വിലയിര്ടുത്തലുകൾ: 

ഫാെിൊ ബീവി, ലീലാെണി  ങ്കച്ചൻ , എന്നിവരുടെ പറമ്പുകളിൽ  

896 െ ു െീ.  അളവിൽ ക ഷിദയാഗയൊക്കിയ ായി കാണാൻ 

സാധിച്ചു. ക ഷിയിെങ്ങളിൽ വാഴ, കപ്പ, ഏലം, എന്നിവ ക ഷി 

ടെയരിരുന്ന ായി കാണാൻ സാധിച്ചു. CIB ഉൊയിരുന്നു. 

12. LD/326640 തര്ടിശു ഭൂമി കൃഷ്ിദയാഗയമാക്കല്  

എം. ബുക്്ക നമ്പർ:349/18-19 

െറർ ദറാൾ നമ്പർ: 26355-26357,26360-26361,28379-28380,29352-29354, 

31141-31143, 32003 - 32005, 33302-33 304, 36357-36539, 36643 - 36645, 39682-

39684,40593 - 40595,4697 - 4698,4769-4770,8781 - 8783, 8903-8905.  

വിലയിര്ടുത്തലുകൾ: 

 അബ്ദുൾ റഹിം , TM അബ്ബാസ,് ദജാർജ്ജ ്ടപാെി പാറയിൽ എന്നിവരുടെ 

പറമ്പുകളിൽ എം. ബുക്്ക രപകാരം 1353.75 െ ു െീ. 

ക ഷിദയാഗയൊക്കിയ ായി കാണുവാൻ സാധിച്ചു. കപ്പ ,വാഴ, െഞ്ഞൾ 

എന്നിവ ക ഷി ടെയരിരുന്ന ായി കാണാൻ സാധിച്ചു.  ുെർന്നും 

ക ഷി ടെയരു  ടകാെിരിക്കുന്നു. 

13.RC/276114: ദറാഡ് ദകാൺഗ്കീറ്റിങ് 

എം. ബുക്്ക നമ്പർ:358/18-19 

െറർ ദറാൾ നമ്പർ:41151-41156 

വിലയിര്ടുത്തലുകൾ: 
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ദെനപ്പാെി സി എസ് യു പി പെി യിൽ എം ബുക്്ക രപകാരം നീളം 100 

െീറ്ററും  ഉം വീ ി 3 െീറ്ററും കാണാൻ സാധിച്ചു. നീളം 100 െീറ്റർ 

െ ിടയങ്കിലും 114.5  െീറ്റർ  കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. 

14.LD/242195 : തര്ടിശു ഭൂമി കൃഷ്ിദയാഗയമാക്കല്  

എം. ബുക്്ക നമ്പർ:73/18-19 

െറർ ദറാൾ നമ്പർ: 8205-8210,10020-10022,12625-12630,14503-14505,15140-

15106,19319-19321,19418-19420,21543-21545 

വിലയിര്ടുത്തലുകൾ: 

ലെീഫ ്,ഫിലിപ്പ് ദ ാെസ് ,ദജക്കബ് െണ്ണുെുട്ടിൽ ,ഫിലിപ്പ് െണ്ണുെുട്ടിൽ 

587.83 െ ു.െി അളവിൽ രപവർെി ടെയരിട്ടുെ് ഇദപ്പാഴും അവിടെ 

ക ഷി നെന്ന ായി കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. കപ്പ,ഏലം,ടകാെി,ഇഞ്ചി 

എന്നിവടയാടക്ക ക ഷി നെക്കുന്ന ായി കാണാൻ കഴിഞ്ഞു.പദക്ഷ 

പന്നി ശലയം കാരണം ക ഷിക്കു ബുദ്ധിെുട്്ട ഉൊക്കുന്ന ായി 

അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു. 

15:LD/242191 തര്ടിശു ഭൂമി കൃഷ്ിദയാഗയമാക്കല് 

എം. ബുക്്ക നമ്പർ:62/18-19 

െറർ ദറാൾ നമ്പർ: 8213-8214,10026-10028,12645-12646,13643-13644,14538-

14539,18474-18475,18821-18822,21185-21186,21191-21192,26462-26463,31204-

31205,32017-32018,35813-35814,37096-37097 

വിലയിര്ടുത്തലുകൾ: 

അന്നമ്മ പു ുപ്പറമ്പിൽ,  ബേൂർനിസാ എന്നിവരുടെ പുരയിെങ്ങളിൽ 

ആയി എം ബുക്്ക രപകാരം12000െ   ു െി അളവിൽ രപവർെി 

ടെയര ായി കാണാൻ സാധിച്ചു. എന്നാൽ      ബേറുനീസാ യുടെ 

പുരയിെെിൽ  ുെർന്ന് ക ഷി ടെയ്യുന്ന ായി കാണാൻ സാധിച്ചില്ല.  

അന്നമ്മ  പുരയിെെിൽ വാഴ , ഏലം ,എന്നിവ  ുെർന്ന് ക ഷിയായി 

ടെയരു വരുന്നു. 

16. IF/380723: സലഫ് പദ്ധതി ഭവെ െിർമ്മാണാം 

എം. ബുക്്ക നമ്പർ:431/18-19 

െറർ ദറാൾ നമ്പർ: 34448-1144-5173-14401 

വിലയിര്ടുത്തലുകൾ: 
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രശീെ ി അൻസാ അൻസീസ ്സ്ഥലെ് വീെ്  പണി  ീർന്ന ായി 

കാണുവാൻ സാധിച്ചു. 

 

െിർദേശങ്ങൾ 

1. ട ാഴിലുറപ്പ് നിയെം അനുശാസിക്കും വിധം രഗാെസഭ അംഗീകരിച്ച് ആക്ഷൻ 

പ്ലാനിൽ ഉൾടപ്പെുെിയ രപവ െികൾ ൊര ം നെപ്പിലാക്കുക. 

2. െുൻഗണനാ ൊനേ്ം പാലിച്ചു ൊര ം രപവ െികൾ അനുവേിക്കുക. 

3. ട ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ിയുടെ സു ാരയ  ഉറപ്പു വരുെുന്ന ിന് രപവ െി 

ആരംഭിക്കുന്ന ിനു െുമ്പ് പദ്ധ ി വിവരങ്ങൾ അെങ്ങിയ രപാദേശിക 

ഭാഷയിലുള്ള സിറ്റിസൺ ഇൻഫർദെഷൻ ദബാർഡ ് രപവ െി സ്ഥലെ ്

സ്ഥാപിദക്കെ ാണ.് 

4. രപാദേശിക ഭാഷയിലുള്ള എറിദെറ്റ് രപവ െി സ്ഥലങ്ങളിൽ ലഭയൊക്കണം. 

5. ൊറർ സർക്കുലർ രപകാരം നിർദേശിക്കുന്ന ദരഖകൾ ഫയലിൽ 

സൂക്ഷിദക്കെ ാണ.് 

6. രജിററുകൾ കാലാനുസ  ൊയി വിവരങ്ങൾ ദരഖടപ്പെുെി 

സൂക്ഷിദക്കെ ാണ.് 

7. ൊറർ സർക്കുലർ രപകാരെുള്ള ട ാഴിൽ അദപക്ഷാ ദഫാറം ടസൗജനയൊയി 

ട ാഴിലാളികൾക്ക് ലഭയൊക്കണം. 

8. ട ാഴിൽ അദപക്ഷകൾ രഫെ് ഓഫീസിൽ സവീകരിക്കുകയും ആയ ിനു 

കകപ്പറ്റ് രസീ ് നൽകുകയും ദവെ ാണ് . 

9. പദ്ധ ിയുടെ ശരിയായ രീ ിയിലുള്ള നെെിപ്പിന ് വിജിലൻസ് ആൻഡ് 

ദൊണിട്ടറിംഗ് കമ്മറ്റി ഇെടപെലുകൾ രപവ െി സ്ഥലങ്ങളിൽ 

ഉൊദവെ ുെ്. 

10. ട ാഴിലുപ്പിൽ ഏടറ്റെുക്കുന്ന രപവ െികളുടെ  ആ്രികൾ േീർഘകാല 

നിലനിൽപ്പിന്  ആവശയൊയ സാദങ്ക ിക നിർദേശങ്ങൾ ട ാഴിലാളികൾക്ക ്

ഓവർസീയർൊർ നൽദകെ ും പാലിക്കുന്നുടെന്ന്  ഉറപ്പു 

വരുടെെ ുൊണ.് 

11. െറർ ദറാളിൽ രപ്രു   രപവ െിയുടെ അളവുകൾ ദരഖടപ്പെുെുന്ന 

എം.ബുക്കിടറെ നമ്പർ ദരഖടപ്പെുടെെ ാണ്. 

12. െറർ ദറാളിലും െറ്റു ട ാഴിലുറപ്പ് അനുബന്ധ ദരഖകളിലും  

സാക്ഷയടപ്പെുെുന്ന ഉദേയാഗസ്ഥർ  ീയ്യ ി കൂെി ദരഖടപ്പെുെുവാൻ 

രശദ്ധിദക്കെ ുെ്. 

13. ട ാഴിലിെങ്ങളിൽ രപഥെ ശുരശൂഷ സംവിധാനങ്ങൾ   ണൽ 

സൗകരയം,സുരക്ഷാ ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവ ഉറപ്പു വരുൊൻ നിർവഹണ  

ഏജൻസി രശദ്ധിദക്കെ ുെ്. 

14. പദ്ധ ി ആരംഭ െീറ്റിംഗ് ക  യൊയി നെദെെ ാണ്. 

തതാഴിലാളികളുതട കടമകൾ 

 ട ാഴിലിെങ്ങളിൽ സെയക  യ  പാലിക്കുക. 
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 ദരപാജക്റ്റ ്െീറ്റിംഗ്, ട ാഴിലുറപ്പ് രഗാെസഭകൾ,ദസാഷയൽ ഓഡിറ്റ് 

രഗാെസഭകൾ എന്നിവയിൽ പടങ്കെുക്കുക. 

 ഏൽപ്പിക്കുന്ന ദജാലികൾ ക  യ ദയാടെ പൂർെീകരിക്കുക. 

 അവകാശൊയ 100 ട ാഴിൽ േിനങ്ങൾ ദനെുക 

 േിവസവും ട ാഴിൽ ആരംഭിക്കുന്ന ിനു െുമ്പും പണി 

പൂർെിയായദശഷവും െറർ ദറാളിൽ  ഒപ്പുകൾ 

ദരഖടപ്പെുെുക, ുെങ്ങിയവ... 

ദമറ്റ ്മാര്ടുതട ഗ്പവർത്തൊം  

 {]hr¯n-bpsS taÂt\m«w,sXm-gnÂ ImÀUnÂ Bh-iy-apÅ hnh-c-

§Ä tcJ-s¸-Sp-¯p-I. Znh-khpw sXm-gn-em-fn-I-fpsS lmPÀ 

aÌÀtdm-fnÂ Dd-¸p-h-cp-¯p-I. ]qÀ¯n-bmb aÌÀtdm-fp-IÄ tUäm 

F³{Sn Hm¸-td-ä-dpsS ]¡Â F¯n-bv¡p-I.  

 sskäv Ubdn, aÌÀ tdmÄ F¶nh IrXyamb ]qcn¸n¡Ww. aÌÀ 

tdmfnÂ sh«n¯ncp¯epIÄ ]mSnÃ. `qan ]m«¯ns\Sp¡pt¼mÄ 

kÀ¡mÀ amÀK \nÀt±i¯nÂ ]dªncn¡p¶Xp t]mse aq¶v 

hÀjs¯sb¦nepw IcmÀ {]Imcw ]m«¯ns\Sp¡m³ {ian¡Ww. 

 taäpamÀ X§f¡p e`n¨ ]cnioe\w A\pkcn¨v sXmgnemfnIÄ¡v 

sXmgnens\¡pdn¨v hyàX \ÂIWw. 

 sXmgnÂ ImÀUv IrXyambn ]qcn¸n¨v sXmgnemfnIÄ¡p \ÂIpI. 

bmsXmcp ImcWhimepw taäpamÀ sXmgnÂ ImÀUv I¿nÂ 

kq£n¡mXncn¡pI.  

 ]WnØe¯v Bhiyamb kuIcy§Ä Dദൊ F¶p taäv 

Dd¸phcp¯pI. 

 sskäv UbdnÂ taWnädn§ns\¯p¶ Dt±ymKØsc sImv 

H¸ph¸n¡Ww. 

 sXmgnemfnIÄ¡v AhcpsS ]¯v AhImi§sf¸än 

]dªpsImSp¡pIbpw.Ahsc t_m[hm·mcm¡pIbpw sN¿pI. 

 ]pXnb sXmgnenS§Ä Is¯phm\pw ]pXnb sXmgnÂ Bkq{XWw 

sN¿phm\pw sXmgnemfnIsf klmbn¡pIbpw sN¿pI. 

 IrXyambn tkmjyÂ HmUnän§nepw, {Kmak`bnepw t{]mPIvSv 

aoän§nepw, ]cnioe\ Iym¼nepw ]s¦Sp¡pI. 

 aäp sXmgnemfnIÄ¡v IqSn taänsâ NpaXeIfntebv¡v 

IS¶phcphm\pÅ kmlNcyhpw kµÀ`hpw Hcp¡nsImSp¡Ww. 
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 sXmgnemfnIfpambn \nc´c k¼À¡w ]peÀ¯pIbpw IqSpXÂ 

_Ôw Øm]n¡pIbpw sN¿pI 

^oÂUv Xe ]cn-tim-[\ \S-̄ n-b-t¸mÄ Cu hmÀUnÂ Is-¯nb sXmgn-ep-

d¸v ]²Xn {]Imcw \S-¸n-em-¡p-hm³ km[n-¡p¶ {]hÀ¯n-IÄ NphsS tNÀ¡p-

¶p, 

 Fkv kn Ip«n-I-fpsS ]T\ apdn \nÀ½m-W-¯n\v th ]Wn-IÄ 

  thÌv Ipgn \nÀ½m-Ww, ssPh-then \nÀ½mWw, Iwt¼mÌv Ipgn \nÀ½m-Ww, 

NmWI Ipgn \nÀ½mWw 

 Imen-s¯m-gp¯v, B«n³Iq-Sv, ]¶n-¡p-Sv, F¶nh sNdp-InS \ma am{X IÀj-

IÀ¡pw sXmgn-ep-d¸v sXmgn-em-fn-I-fpsS hoSp-I-fnepw km[y-am-Wv. 

 hr£ss¯\SoÂ þ Xcniv `qan-bnepw tdmUv sskUn-epw (sI Fkv C _n  

sse³ Hgn-hm-¡n) 

 \gvkdn \nÀ½m-Ww 

 tdmUnsâ sskUnÂ HmS \nÀ½m-Ww, hoXn-bn-Ãm¯ Øe¯v sFdnjv HmS 

\nÀ½n¡mw(മുൻഗണന അടിസ്ഥാനത്തിൽ) 

 ag-sh-ff kw`-cWn \nÀ½mWw 

 ao³Irjn \S-̄ p-hm-\pÅ Ipfw \nÀ½mWw 

tdmkvKmÀ Zn\w 

 

 sXmgnÂ BhiyIX IrXyambn cPnÌÀ sN¿p¶Xn\pw sXmgnemfnIfpsS 

AÀlXIfpw AhImi§fpw Ahsc t_m[ys¸Sp¯p¶Xn\pw ]cmXnIÄ 

]cnlcn¡p¶Xn\pambn tdmkvKmÀ Zn\w kwLSn¸nt¡ണ്ടXmWv.  tdmkvKmÀ 

Zn\w BNcn¡p¶Xn\p ap³]mbn hnhcþhnZym`ymkþhym]\ (sF.C.kn) 

{]hÀ¯\§Ä kwLSn¸n¡p¶psണ്ട¶v PnÃm t{]m{Kmw tImÀUnt\äÀ Dd¸v 

hcpt¯ണ്ടXmWv. tdmkvKmÀ Zn\Ieണ്ടÀ kw_Ôn¨v {Kma]©mb¯pIsf 

{]tXyIambn t_m[hXvIcnt¡ണ്ടXmWv.  

കരുണാപുരം പഞ്ചായെിടല ട ാഴിലുറപ്പ ് ടസല്ലിൽ ഒരു AE,  രെ് 

ഓവർസിയർ ൊർ, 3 ദഡറ്റാ എൻരെി,  3 BFT Cരാണ ്ഉള്ള .്ഇവർ ടറദക്കാർഡുകൾ 

എല്ലാം ക  യ ദയാടെയും സൂക്ഷ്മ ദയാടെയും കൂെിയാണ ്

ദരഖടപ്പെുെിയിരിക്കുന്ന .് അ ുടകാെു ടന്ന ഇവരുടെ രപവർെനം 

അഭിനന്ദനം അർഹിക്കുന്ന ാണ.് 

ഈ ദസാഷയൽ ഓഡിറ്റ് രപരകിയയിൽ സഹായിച്ച പഞ്ചായെ ് രപസിഡൻറ,്  

ടസരകട്ടറി, വാർഡ് ടെമ്പർൊർ, ഓഫീസ ് റാഫുകൾ,  ടെയ്റ്റ ് ൊർ, 

ട ാഴിലാളികൾ എന്നിവർക്ക ് ദസാഷയൽ ഓഡിറ്റ ് യൂണിറ്റ ് നന്ദി 

അറിയിക്കുന്നു. 
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21-11-2019െ ് 2.00 pm കര്ടുണാപുര്ടാം ഗ്ഗാമപഞ്ചായത്തു വാർഡ് 2  

ഗ്പകാഗ്ഗാ്ാം,ശൂലപ്പാറ അാംഗൻവാടി വച്ച് ഗ്ശീമതി  ര്ടമാദേവി എന് 

തതാഴിലാളിയുതട അധയക്ഷതയില് െടന്  ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്റ 

ഗ്ഗാമ ഭയില് അവതര്ടിപ്പിച്ച ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്റ കര്ടട ്

റിദപ്പാര്ട്ടിദേലുള്ള ചര്ട്ച്ചയുതട അടിസ്ഥാെത്തില് ഗ്ഗാമ ഭ 

എടുത്ത തീര്ടുമാെങ്ങളുാം െിർദേശങ്ങളുാം; 

 ഭൂരപക  ിയനുസരിച്ച് കാർഷികദെഖലയിൽ ടെയ്യാൻ പറ്റിയ 

രപവർെികൾ കൂെി ട ാഴിലുറപ്പിൽ നിർബന്ധൊയും 

ഉൾടപ്പെുെണം 

 വേതനം േർധിപ്പിക്കുക  

  ട ാഴിലുറപ്പു ദരപവര രിക്കു ദജാലി ഭാരം കുറക്കാൻ നെപെി 

സവീകരിക്കുക 

 രപായൊയവർക്ക് രപവർെി അളവ് കുറച്ചു നൽകുക 

 3 ഘട്ടങ്ങളിൽ എെുക്കുന്ന ദഫാദട്ടാക്ക് ട ാഴിലാളികദളാെ്  ുക 

ഈൊക്കാൻ പാെില്ല   

 ക്ഷീര കർഷകടര ട ാഴിലുറപ്പിൽ ഉൾടപ്പെുെുക 

 രപവർെി സെയം 9 -3.30 ആക്കുക 

 ദറാഡ് അപകെങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുന്ന ിനാലും ടപാ ു ദരപവര രികൾ 

കുറവായ ിനാലും ദറാഡ് കസ്ഡ് വ െിയാക്കുന്ന രപവർെികൾ 

ട ാഴിലുറപ്പിൽ നൽകുക 

 100 േിവസം ട ാഴിൽ  ലഭിക്കുന്ന ിനായി   കാർഷിക ദെഖലയിടല 

അനുവേനീയൊയ രപവർെികളിൽ ഉൾടപ്പൊെ െറ്റു രപവർെികൾ 

കൂെി ലിറിൽ  ഉൾടപ്പെുെണം. 

 ട ാഴിലാളികൾക്ക് കാല ാെസം വരാട  കൂലി ലഭിക്കാൻ 

നെപെികൾ സവീകരിക്കുക 

 ട ാഴില ്കാര ഡ ് ികച്ചും സൗജനയൊയി അദപക്ഷകരക്്ക ്ലഭയൊക്കുക. 

 ട ാഴില ്അദപക്ഷകള് പഞ്ചായെില ്രഫെ് ഓഫീസില ്സവീകരിച്ച ് 

കകപ്പറ്റു രസീറ്റ ്നല്കു ക. Demand form ട ാഴിലാളികൾക്ക ്

സൗജനയൊയി നൽകണം. 

 ട ാഴിൽ  ക  യസെയെു ലഭിച്ചിടല്ലങ്കിൽ ട ാഴിലില്ല ദവ നം 

വി രണം ടെയ്യുക 

 പദ്ധ ി ആരംഭ െീറ്റിംഗ് ക  യസെയെു സംഘെിപ്പിക്കുക 
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 രപവ െികള ്കടെെുന്ന ില ്ട ാഴിലാളികള,് വാര ഡ ്

ടെമ്പര ്നാട്ടുകാര ്ഉള്പ്പടെ ഉള്ളവരുടെ  നല്ല ഇെടപെലുകള ്ഉൊക്കുക. 

 ദജാലി സ്ഥലങ്ങളില ്ആവശയൊയ അെിസ്ഥാന 

ടസൗകരയങ്ങള ് നിർവഹണ  ഏജറസി ട ാഴിലാളികളക്്ക ്ലഭയൊക്കുക. 

 വിജിലനസ് ്ഏനഡ്് ദൊണിട്ടറിംഗ ്കമ്മറ്റി 

അംഗങ്ങള ്പദ്ധ ികള ്വിലയിരുെുകയും ആവശയൊയ 

നിദരേ്ശങ്ങള ്ട ാഴിലാളികള്ക്കും പഞ്ചായെിനും നല്കു ക.VMC 

കമ്മിറ്റി പുന സംഘെിപ്പിക്കുക 

 വാര്ഷിക ൊറര ്സര്ക്കുലര ്രപകാരെുള്ള 

ദരഖകള ്ഫയലില ്സൂക്ഷിക്കുക. 

 െറര ്ദറാളുകളില ്അബദ്ധെില ്വന്നുദപാകുന്ന  ിരുെലുകളക്്ക ്

െ ിയായ കാരണങ്ങള ്കാണിച്ചു അദപക്ഷ നലക്ുകയും രപ്രു   

അദപക്ഷയുടെ ദകാപ്പി ഫയലില ്സൂക്ഷിക്കുക. 

 െറര ്ദറാളില ്രെ് ഒപ്പുവീ ം ദരഖടപ്പെുെുക ഒപ്പിട്ട ദശഷം ൊര ം 

ദജാലി ആരംഭിക്കുക.. 

 ജനകീയ എറിദെറ്റ ്രപവ െി സ്ഥലങ്ങളില ്ലഭയൊക്കുക. 

 സിറ്റിസണ ്ഇറഫദര മഷന ്ദബാര ഡ് ഓദരാ രപവ െിയും ആരംഭിക്കുന്ന ിന ്

െുമ്പ ് ടന്ന സ്ഥാപിക്കുക. 

 അധയക്ഷൻ                            : ഗ്ശീമതി  ര്ടമാദേവി  

ദലാക്ക ്റിദ ാഴ് സ് ദപഴ് സണ ്:   തെല്ല തജയസൺ  

 

 


