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              മഹാത്മാ ഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി 

ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്റ് റിദപ്പാർട്്ട                                                   

വാർഡ ്-14 താന്നിമൂട ്

                                                 തെടുുംങ്കണ്ടും ഗ്ഗാമപചായായത് 

                            തെടുുംകണ്ടും  ദലാക്ക ്     ഇടുക്കി  ജില്ല . 

                                      ഗ്ഗാമ ഭ തീയ്യതി:  28/02/2020 

                    മയും:11 AM pm  സ്ഥലും:  PANCHAYATH COMMUNITY HALL NEDUMKANDAM 

തയ്യാറാക്കിയത ്

 

           ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്റ ത ാസ റ്റി ദകരളയുതട ഇടുക്കി ജില്ലാ  

ടീും 

തെടുങ്കണ്ടും ദലാക്്ക BRP തെല്ല ദജാ ് 

                                   വിദല്ലജ്  റിദ ാഴ് സ് ദപഴ് സൺ ്  

             ആതിര  തയൻ, െിത എ  ്ൊയർ, അെു ദമാൾ,ദടാും ി  

ദതാമ ,് അമല് ഗ്പകാശ ്

 

                         ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്റ ത ാസ റ്റി ദകരളും                                                                                                                                                                                                                                                                                              

             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 

mailto:keralasocialaudit@gmail.com
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ആമുഖും 

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 ്. 

തെടുുംങ്കണ്ടും     ഗ്ഗാമ പചായായത ്

അടിസ്ഥാെ വിവരങ്ങൾ 

ജില്ല  : ഇെുക്കി       

ദലാക്ക ് : ടനെുംകണ്ടം   

 ാലൂക്ക ് :  ഉെുമ്പൻദൊല       

വാര ഡുകൾ  : 22 

വിസ്തൃ  ി  :   71.95 െ.കി.െീ. 

                                       പചായായത് ഭൂപടും 
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പശ്ചിെഘട്ട െലനിരകളുടെ െുഖ്യസ്ഥാനം അലങ്കരിക്കുന്ന ഇെുക്കി ജില്ലജജവ 

ജവവിദ്ധയാ രംഗെു െുഖ്യ സ്ഥാനം അലങ്കരിക്കുന്നു. ഇെുക്കി ജില്ലയിൽ 

രപധാനൊയും കാർഷിക അനുബന്ധ ദെഖ്ലകടള ആരശയിച്ചു ഉപജീവനം 

കഴിക്കുന്ന കുെിദയറ്റകർഷകർ അേിവസിക്കുന്ന പഞ്ചായൊണ ്

ടനെുംകണ്ടം രഗാെ പഞ്ചായെ്. ികഞ്ഞ െലദയാര രഗാെൊണ ് ഈ 

പഞ്ചായെ്.1968 ഇൽ ആണ ് ടനെുങ്കണ്ടം പഞ്ചായെ ് രൂപീകരിച്ച .്ഈ 

പഞ്ചായെിൽ ആടക ജനസംഖ്യ 36969 ആണ്.ഇ ിൽ 18736 പുരുഷന്മാരും 

18233 രസ്തീകളും ഉൾടപ്പെുന്നു.ദകാട്ടയം ജില്ലയുടെ ഭാഗൊയിരുന്ന ഇെുക്കി 

ജില്ലയുടെ കിഴക്കായി സ്ഥി ിടെയ്യുന്ന ടനെുങ്കണ്ടം രഗാെപഞ്ചായെിന്  71.95 

െ ു.കി.െി വിസ്തീർണം ഉണ്ട.് 

                                         ടനെുംകണ്ടം  പഞ്ചായെിൽ ട ാഴിൽ ഉറപ്പു പദ്ധ ി 

നല്ല രീ ിയിൽ രപദയാജനകരൊയി നെക്കുന്നുണ്്ട.9175 ട ാഴിൽകാർഡുൊയി 

16763 ട ാഴിലാളികൾ ഉണ്ട.്66 പട്ടികജാ ിക്കാരും 51 പട്ടിക വർഗക്കാരും 

ട ാഴിൽ പങ്കാളികൾ ആണ്.ആടക 104 ട ാഴിൽ  കുെുംബങ്ങൾക്ക് 100 

ട ാഴിൽ േിനങ്ങൾ ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. 

തതാഴിലുറപ്്പ അടിസ്ഥാെ വിവരങ്ങൾ 2018-19 

 ടനെുംങ്കണ്ടം 

പഞ്ചായെ്  

വാർഡ്  14 

 ാന്നിെൂെ ്

ആടക ട ാഴിൽ കാര ഡുകൾ 9175 317 

ആടക ട ാഴിലാളികൾ  16763 511(441 Females, 448 

Male) 

SC ട ാഴിൽ കാര ഡു  കൾ 66 3(card) 5(members) 

ST ട ാഴിലാളികൾ 51 0(card)0(members) 

 

പദ്ധതിയുതട തപാതു വിലയിരുതലുകൾ 

 വാര ഡിതല ദമറ്റുുംമാർ  തതാഴില് അദപക്ഷ ഗ്രണ്ട ്ഓരീ ില്  

െല്കാറുതണ്ടങ്കിലുും സകപ്പറ്റു  ര ീറ്റ ് വീകരിക്കാറില്ല. 

 തതാഴിലാളികളക്്ക് കൃതയ  മയത്  കൂലി ലഭയമാക്കുന്നതില് 

ഉദേയാഗസ്ഥർ   മയബന്ധിതമായി ഉതരവാേിതങ്ങൾ 

െിറദവറ്റിയിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലുും 15 േിവ തിെുള്ളില് ദവതെും 

ലഭിക്കാറില്ല. 

 ഓഡിറ്്റ തെയത ഗ്പവൃതികൾ കാര്ഷ്ിക ദമഖലയക്്കുും മ് ് ജല 

 ുംരക്ഷണതിെുും  ഗുണകരമായ രീതിയില്   

ഉപദയാഗതപ്പടുതാൻ  ാധിച്ചു. 

 പദ്ധതി ആരുംഭ മീറ്റിുംഗ് കൃതയമായി െടക്കുന്നുണ്ട ്എന്നാണ് 

അറിയാൻ  കഴിഞ്ഞത്. 
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 മാെർ  രക്്കുലർ ഗ്പകാരും െിർദേശിച്ചിട്ടുള്ള ദരഖകൾ 

രയലില്   െടക്കുന്നുണ്്ട. 

 വിജിലന്സ ്ആന്ഡ് ദമാണിട്ടറിുംഗ് കമ്മറ്റിയിതല അുംഗങ്ങൾ 

ഇടതപടലുകൾ െടതാറുണ്്ട.  

 ഗ്പവൃതി ആരുംഭിക്കുന്നതിെു മുമ്പ്  ിറ്റി ൺ ഇന്ഫദര േഷ്ൻ 

ദബാര ഡ ്സ്ഥാപിക്കുന്നതില് വീഴ് ചയുണ്ടായി. 

                    വാർഡ്  14 താന്നിമൂട്  

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

                                                       വാർഡ്   ഭൂപടും 

 

  

െല്ല രീതിയില് തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി െടക്കുന്ന ഒരു വാർഡാണ ്

തെടുുംങ്കണ്ടും പചായായതിതല വാർഡ1്4. അുംഗൻവാടി 

തപാതുസ്ഥാപെമായി ഗ്പദയാജെകരമായി െടക്കുന്നുണ്ട.് 

അവകാശാധിഷ്ടിത െിരീക്ഷണങ്ങൾ: 

െഹാത്മഗാന്ധി ദേശീയ രഗാെീണ ട ാഴിലുറപ്പ് നിയെെിലൂടെ രഗാെീണ 

ജന യ്ക്ക് ട ാഴിൽ നല്കടപെുന്നദ ാടൊപ്പം അവരുടെ പെു 
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അവകാശങ്ങളും സംരക്ഷിക്കടപെുന്നു.ദസാഷയൽ ഓഡിറ്റിലൂടെ  

രപവൃെികളുടെ പരിദശാധനയും അദ ാടൊപ്പം ട ാഴിലാളികളുടെ 

പെവകാശങ്ങളും സംരക്ഷിക്കടപെുന്നുടവന്നും വിലയിരുെുന്നു. 

 

1.തതാഴില് കാർഡ് ലഭിക്കാെുള്ള അവകാശും 

 ട ാഴിൽ കാർഡ ് ഒരു ആധികാരിക ദരഖ്യാണ്. െഹാത്മാ ഗാന്ധി 

ദേശീയ രഗാെീണ ട ാഴിലുറപ്പ് നിയെെിടല ടഷഡയൂൾ 2 രപകാരം ട ാഴിൽ 

കാർഡിന് അദപക്ഷ നൽകുന്ന കുെുംബങ്ങൾക്ക് 15 േിവസെിനകം  ികച്ചും 

ടസൌജനയൊയി ട ാഴിൽ കാർഡ ് ലഭയൊക്കണടെന്ന് അനുശാസിക്കുന്നു. 

കൂൊട  കൃ യൊയ ഇെദവളകളിൽ കാർഡ ് ടസൌജനയൊയി പു ുക്കി 

നൽദകണ്ട ുൊണ്. ട ാഴിലുറപ്പ് നിയെരപകാരം ട ാഴിൽ കാർഡ ്ജകവശം 

ടവക്കാനുള്ള അധികാരം ഉെെകൾക്ക് ൊര ൊണ്, നിർവഹണ ഏജൻസിദയാ 

ദെറ്റുൊദരാ െറ്റുള്ളവദരാ ജകവശം ടവക്കുവാൻ പാെുള്ള ല്ല. 

വാർഡിതല തതാഴിലാളികൾക്ക് 2019-20  ാമ്പതീക വര്ഷ്ും 

ഉപദയാഗിക്കുന്നതിൊയി പുതിയ തതാഴില് കാർഡ ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട.് 

എന്നാല്  ൗജെയമായി ലഭയമാദക്കണ്ട തതാഴില് കാർഡിെ്  ദരാദട്ടാ 

എടുക്കുന്നതിെു ദവണ്ടി തതാഴിലാളികൾക്ക് തെലവ് വന്നിട്ടുതണ്ടന്്ന  

അവദരാട്  ും ാരിച്ചദപ്പാൾ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു. തതാഴില് കാർഡ് 

പചായായതില് െിന്നുും ലഭിദക്കണ്ടതാണ് എന്നുും അതിൊയി 

തതാഴിലാളികളില് െിന്്ന ഒരു രൂപ ദപാലുും ഈടാദക്കണ്ടതില്ല എന്നുും 

തതാഴിലാളികതള പറഞ്ഞു മെ ിലാക്കാൊയി.  

 

2.തതാഴില് ആവശയതപ്പടാെുള്ള അവകാശും 

 

ട ാഴിൽ കാർഡുള്ള അവിേഗദ്്ധ കായിക ട ാഴിൽ ടെയ്യാൻ  യ്യാറുള്ള  

ഏട ാരു കുെുംബെിനും  ഓദരാ സാമ്പെിക വർഷവും 100 േിവസടെ 

അവിേഗ് ധ കായിക ട ാഴിലിന് അവകാശെുണ്്ട, ട ാഴിൽ ആവശയടപ്പട്ട ് 

അദപക്ഷ നൽകിയാൽ ജകപ്പറ്റു രശീ ് നൽകുകയും 15 േിവസെിനകം 

ട ാഴിൽ  ലഭയൊക്കണടെന്നും നിയെെിൽ രപ ിപാേിക്കുന്നു. 

രയലില്  ൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള തതാഴില് അദപക്ഷകൾതക്കാപ്പും സകപ്പറ്റു 

ര ീത ് െല്കിയതിതന്െ തകൗണ്ടർ സ്ലിപ് കാണാൻ  ാധിച്ചില്ല. 

തതാഴിലാളികൾ അല്ല ഗ്ഗൂപ്പായി ദമറ്റുമാരുതട  സകവശും ഡിമാൻഡ ്

െല് കി തതാഴില് ആവശയതപ്പടാറ്. പദക്ഷ ദമറ്റുമാർ ര ീത ്സക പറ്റാറില്ല 

എന്നാണ് അറിയാൻ  ാധിച്ചത്. 

3.തതാഴില് അെുവേിച്ചത്  ുംബന്ധിച്ച് 

ട ാഴിലുറപ്പ് നിയെരപകാരം ട ാഴിൽ ആവശയടപ്പട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ 15 

േിവസെിനകം ട ാഴിൽ ലഭയൊക്കനടെന്നുണ്്ട. വാർഡിടല 
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ട ാഴിലാളികൾക്ക ് ട ാഴിൽ ആവശയെുള്ള സെയങ്ങളിൽ  അദപക്ഷ 

സെർപ്പിക്കുന്ന െുറയ്ക്ക് 15 േിവസെിനകം ട ാഴിൽ അനുവേിടക്കണ്ട ുണ്്ട.  

ഓഡിറ്്റ തെയത ഗ്പവർതികൾ വാർഡിതല തതാഴിലാളികൾ തീയതി 

ദരഖതപ്പടുതി ദരഖമൂലും അദപക്ഷ  മർപ്പിച്ചതിെു രയലില് 

ദരഖയുണ്ട.്തതാഴിലാളികദളാട് ദൊേിച്ചദപ്പാൾ 15 േിവ തിെുള്ളില് 

തതാഴില് കിട്ടാറില്ല ഒരു മാ ും കഴിയുും  തതാഴില് കിട്ടാൻ  എന്നാണ ്

അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്. 

 4.തതാഴിലില്ലായേ ദവതെും 

ട ാഴില ് ആവശയടപ്പട്ടു കഴിഞ്ഞാല ് 15 േിവസെിനകം 

ട ാഴില ് ലഭയൊക്കാെപക്ഷം ട ാഴിലില്ലായമ ദവ നം 

ലഭിക്കാന ്അവകാശെുണ്്ട.   ട ാഴില ്ആവശയടപ്പട്ട  ീയ്യ ി െു ല ്ആേയടെ 

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

 ുെരന്്ന ് 100 േിവസ ട ാഴില ്  പൂരെ്ിയാകുന്ന  ് വടരയുള്ള 

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

ട ാഴിലാളികളക്്ക ്ലഭിക്കണം. 

തതാഴിലാളികദളാട് ദൊേിച്ചദപ്പാൾ തതാഴിലുകൾ 15 േിവ തി 

െുള്ളില് ലഭിക്കാറില്ല  എന്നാണ ്അറിയാൻ  ാധിച്ചത.് തതാഴില്ലായേ 

ദവധെതതക്കുറിച്ചു തതാഴിലാളികൾക്ക ് വയക്തമായ 

ധാരണയുണ്ടായിരുന്നില്ല. 

5.തഷ്ല്ഫ ്ഓര് ദഗ്പാജക്റ്റ്   ുംബന്ധിച്ച ്

നിയെം അനുശാസിക്കുന്ന രപകാരം ട ാഴിലാളികൾക്ക ് ട ാഴിൽ 

കടണ്ടെുന്ന ിനും ആസൂര ണം ടെയ്യുന്ന ിനുെുള്ള അവകാശം ഉണ്ട.് 

 തഷ്ല്ര് ഓര് ദഗ്പാതജക്ടിതെ  കുറിച്ച ്ആർക്കുും തതന്ന വയക്തമായ 

ധാരണ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. തഷ്ല്ര് ഓര ് ദഗ്പാതജക്ടില്  

തതാഴിലാളികളുതട പങ്കാളിതും ഉറപ്പുവരുതുന്നതിെുള്ള 

െടപടികൾ  വീകരിദക്കണ്ടതാണ്. 

6.യാഗ്താ തെലവ്  ുംബന്ധിച്ച ്

ട ാഴിലാളികൾക്ക ്  ാെസ tസ്ഥലെുനിന്നും 5 കിദലാെീറ്റർ െുറ്റളവിൽ 

ട ാഴിൽ ലഭിക്കുവാനുള്ള അവകാശെുണ്്ട, രപസ്തു   പരിധിക്കു പുറെു  

ട ാഴിൽ ടെദയ്യണ്ട സാഹെരയം ഉണ്ടാവുകയാടണങ്കിൽ യാ ാ ബെയായി 

കൂലിയുടെ 10%  ുക നിലവിടല കൂലി രപകാരം  27 രൂപ 10 ജപസ രപവൃെി 

േിവസങ്ങളിൽ ലഭയൊക്കണം. ഓദരാ വാർഡിലും കടണ്ടെിയിട്ടുള്ള 

രപവൃെികൾ പൂർെീകരിച്ച ദശഷം ൊര ദെ വാർഡിന് പുറെു 

ട ാഴിലാളികൾക്ക് രപവൃെി അനുവേിക്കാൻ പാെുള്ളൂ. 
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വാർഡിതല തതാഴിലാളികൾ 5 കിദലാമീറ്റർ  പരിധിക്കപ്പുറും 

തതാഴിലുറപ്പു ഗ്പവർതികൾ തെയതിട്ടില്ല എന്നാണ് തതാഴിലാളികൾ 

െിന്്ന അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത.് 

7.ഗ്പവൃതി സ്ഥലതത  ൗകരയങ്ങൾ   ുംബന്ധിച്ച ്

ട ാഴിലിെങ്ങളിൽ ലഭിദക്കണ്ട അെിസ്ഥാന സൌകരയങ്ങളായ  രപഥെ ശുരശൂഷാ 

സംവിധാനങ്ങൾ, വിരശെ സെയടെ  ണൽ സൌകരയം,കുെിടവള്ളം, അപകെ 

സാധയ യുള്ള രപവൃെികളിൽ ഏർടപ്പെുദമ്പാൾ സുരക്ഷാ സാെരഗികൾ    

എന്നിവ ദ ാഴിലുറപ്പു നിയെരപകാരം നിർവഹണ ഏജൻസി വഴി 

ട ാഴിലാളികൾക്ക് സൌജനയൊയി ലഭയൊദക്കണ്ട ുണ്്ട. 

തതാഴിലിടങ്ങളില് ലഭയമാദക്കണ്ട  അടിസ്ഥാെ ൗകരയങ്ങളായ 

ഗ്പാഥമിക ശുഗ്ശൂഷ് കിറ്്റ  സപ  മുടക്കി വാകുകയാതന്നന്്ന അറിയാൻ 

കഴിഞ്ഞു. അടിസ്ഥാെ  ൗകരയും , കയ്യുറകൾ, ബൂട്ട് എന്നിവ 

ആവശയമുള്ളദപ്പാൾ പചായായതില് െിന്്ന ദെരതത 

ലഭിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ഇദപ്പാൾ കിട്ടാറില്ല എന്ന ്അറിയാൻ  ാധിച്ചു.  

8.ദവതെും ലഭയമാക്കുന്നത്  ുംബന്ധിച്ച് 

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

കഴിഞ്ഞു 15 േിവസെിനകം ട ാഴിലാളികളുടെ എടക്കൌണ്ടിൽ കൂലി 

ലഭിക്കുവാൻ അവകാശെുണ്്ട. 

 

 15  േിവ തിെുള്ളില് തതാഴില് തെയത ദവതെും  ലഭിക്കാറില്ല 

എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത ്െിർവഹണ ജജൻ ിയില് െിന്നുള്ള 

വീഴ് ചയതല്ലങ്കിലുും കൂലി സവകിയതിെുള്ള െഷ്ട പരിഹാരും 

ലഭിക്കുകദയാ അതിെുദവണ്ടി തതാഴിലാളികൾ പരാതിതപ്പടുകദയാ 

തെയതിട്ടില്ല.  

9. പരാതി പരിഹാരും  ുംബന്ധിച്ച ്

ട ാഴിലുറപ്പുൊയി ബന്ധടപ്പട്ട ഏട ങ്കിലും കാരയെിൽ പരാ ിയുണ്ടാകുന്ന 

പക്ഷം ആയ ് ദരഖ്ാെൂലം പഞ്ചായെിൽ പരാ ിടപ്പൊവുന്ന ാണ്, രപസ്തു   

പരാ ികൾ സവീകരിച്ചു  പരാ ിക്കാരന് ജകപ്പറ്റു രസീറ്റ് നൽകുകയും  

പരൊവധി 7 േിവസ പരിധിക്കുള്ളിൽ അദനവഷിച്ചു പരാ ിക്കാരന് െറുപെി 

നൽദകണ്ട ാണ്. പരാ ികൾ അറിയിക്കുന്ന ിനുള്ള ദൊൾ രരീ നമ്പർ 

ടപാ ുജനങ്ങൾക്ക ് കാണാവുന്ന രീ ിയിൽ പഞ്ചായെ് ഓരീസിൽ 

രപേർശിപ്പിടക്കണ്ട ുണ്്ട .  

 

കാർഷ്ിക ദമഖലക്ക്   ഹായകരമാകുന്ന തതാഴില് ലഭിക്കണതമന്നു 

തതാഴിലാളികൾ അഭിഗ്പായതപ്പട്ടു.തതാഴിലാളികൾക്കു കൂലി 

താമ ിച്ചു കിട്ടുന്നതിലുും, ആവശയതപ്പടുന്ന തതാഴിലുകൾ കിട്ടാറില്ല 
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എന്നുും ആവശയതപ്പടുന്ന  മയതു തതാഴില് ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നുും  

പരാതികൾ െിലവില് ഉണ്്ട. 

 

10.ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്റ െടതുന്നത്  ുംബന്ധിച്ച ്

 

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

ഏടറ്റെുെ രപവൃെികൾ ഓദരാ 6 ൊസ കാലയളവിലും ദസാഷയൽ ഓഡിറ്റ ്

നെദെണ്ട ുണ്്ട. ഏടറ്റെുെു ടെയത രപവൃെികളുടെ സമ്പെീകവും, 

ഗുണനിലവാരങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച ുൊയ വിവരങ്ങളും പദ്ധ ി 

നിർവഹണവുൊയി ബന്ധടപ്പട്ട  കാരയങ്ങളും  ദസാഷയൽ ഓഡിറ്റ ്

നെെുന്ന ിൽ പങ്കാളികളാവുന്ന ിനു ട ാഴിലാളികൾക്കും ഓദരാ പൌരനും 

അവകാശെുണ്്ട. 

 

ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്റ ്െടതുന്നതിതന്െ ഭാഗമായി തതാഴിലാളികൾ, ദമറ്റ,് 

ഗുണദഭാക്താക്കൾ എന്നിവർ ഗ്പവൃതി സ്ഥലങ്ങൾ 

അളതവടുക്കുന്നതിലുും വിവരങ്ങൾ ലഭയമാക്കുന്നതിെുും 

പങ്കാളികളായിട്ടുണ്ട്. 

 

 

രയല് തവരിരിദക്കഷ്ൻ ഡീതറ്റയില് ് 

 

sl.െ

മ്പ

ർ 

ഗ്പവർത്

തിയുതട 

ദകാഡ ്

ഗ്പവർതിയു

തട ദപര ്

എെി

ദമറ്റ് 

തുക 

തതാഴില് 

േിെങ്ങൾ 

അവി

േ്് ധ  

തതാഴി

ല്  

ദവത

െും 

വിേ്് ധ / 

 ാധെ 

ഘടക 

െിലവു

കൾ 

ആതക 

െിലവ ്

1 LD/251628  രിശു ഭൂെി 

കൃഷിദയാഗ്

യൊക്കൽ 

136000 374 103224 CIB 1900 105124 

2 IF/377915 ഓപ്പൺ ൊങ്ക ് 45000 unskilled 11 

Semi skilled  

8 

skilled 6 

Total  25 

2981 

 

5920 

6600 

TOTAL: 

15501 

material 

24295 

39796 

3 RC/272684 ദറാഡ് 

ദകാൺരകീറ്റി

്ംഗ് 

200000 unskilled 72 

Semi skilled  

18 

19512 

 

13320 

material 

144014 

  

181946 
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Skilled  2 

Total  92 

2200 

TOTAL 

35032 

CIB 2900 

TOTAL 

146914 

4 IF/381580  രിശുഭൂെി 

കൃഷിദയാഗ്

യൊക്കൽ 

158500 483 133308 CIB:1900 135208 

5 IF/364988  രിശുഭൂെി 

കൃഷിദയാഗ്

യൊക്കൽ 

123000 433 119508 CIB:1900 121408 

6 IF/352841  രിശു ഭൂെി 

കൃഷിദയാഗ്

യൊക്കൽ 

210000 695 191820 CIB : 1900 193720 

7 IF/378576 ഓപ്പൺ ൊങ്ക ് 45000 unskilled  11 

Semi- 

Skilled: 6 

skilled: 8 

Total: 14 

2981 

 

5920 

6600 

TOTAL: 

15501 

material  

242905.0

7 

39796.07 

8 IF/377913 െഴ ടവള്ള 

സംഭരണി 

50000 unskilled: 12 

Semi-skilled: 

9 

Skilled : 7 

Total: 28 

3252 

 

6600 

7700 

TOTAL:1

7552 

material : 

27383.53 

4499 5.53 

9 IF/381577 ജജവദവലി  102500 165 45540 CIB-1900 47440 

10 RC/273390 ദറാഡ് 

ദകാൺരഗീറ്റ്  

250000 Unskilled-91 

Skiiled-3 

Semiskilled-

22         total-

116 

24661 

 

3300 

16280 

TOTAL:4

4241 

Material-

181143 

CIB-2900 

TOTAL:18

4043 

228284 

11 IF/378577 ഓപ്പൺ ൊങ്ക്  45000 Unskilled-11 

Skilled-6 

Semiskilled-

8 

Total -25 

2981 

 

6600 

 

5920 

TOTAL: 

15501 

Material-

24295 

39796 

12 IF/377938 കാലിടൊഴ

്ുെു  

61500 Unskilled -

15 

Skilled-5 

Semiskilled-

3 

4065 

 

5500 

 

2220 

Material – 

45145 

56930 
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Total-23 TOTAL:1

1785 

13 RS/346021 കദമ്പാസ്റ്റ് 

പിറ്റ ്

73500 155 42780 1900 44680 

14 RC/272047 ദറാഡ് 

ദകാൺരഗീറ്റ ്

200000 Unskilled-72 

Skilled-2 

Semiskilled-

18 

Total -92 

19512 

2200 

13320 

TOTAL:3

5032 

CIB:2900 

MATERIA

L:143985 

TOTAL:14

6885 

181917 

 

 

 

 

രയല്പരിദശാധെയുമായി ബന്ധതപ്പട്ട വിലയിരുതലുകൾ 

 ട ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ിയിൽ ഏടറ്റെുക്കുന്ന രപവൃെികളുടെ രയലുകളിൽ 

ഉണ്ടായിരിദക്കണ്ട രപധാനടപ്പട്ട 22 ദരഖ്കടള കുറിച്ച ് വാര്ഷിക ൊസ്റ്റർ 

സരക്്കുലറിൽ കൃ യൊയ നിർദേശങ്ങൾ നല്കുന്നുണ്്ട.  

1.കവർ ദപജ ്

ഒരു രപവൃെിയുടെ അെിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ രപവൃെി രയലിടറെ കവർ 

ദപജിൽ ഉൾടക്കാള്ളിക്കന്നടെന്നും അ ിനായി രപദ യക ൊ ൃകയും  

ൊസ്റ്റർ സർക്കുലറിൽ നിർദേശിക്കുന്നുണ്്ട.  

എ.എും. ി ഗ്പകാരമുള്ള കവർ ദപജുകൾ പരിദശാധിച്ച 14 

രയലുകളിലുും  കാണാൻ  ാധിച്ചു .തഷ്ല്ര് ഓര് വർക്ക് െമ്പർ 

,ജിദയാ ടാഗിങ്  അ റ്്റ ഐഡി  എന്നിവ കാണാൻ  ാധിച്ചില്ല. 

2.തെക്ക് ലിെ് 

രയലിൽ ഉൾടകാള്ളിച്ചിട്ടുള്ള ദരഖ്കളുടെ  ദപജ ് നമ്പർ ദരഖ്ടപ്പെുെിയ 

ടെക്ക ്ലിസ്റ്റ ്രയലിൽ സൂക്ഷിദക്കണ്ട ുണ്്ട, അ ിനായി രപദ യക ൊ ൃകയും  

ൊസ്റ്റര ്സർക്കുലറിൽ നിർദേശിക്കുന്നുണ്്ട.   

പരിദശാധിച്ച  14 രയലുകളിലുും  തെക്ക്  ലിെ്  കാണാൻ  ാധിച്ചില്ല.   

3.ആക്ഷൻ പ്ലാൻ ദകാപ്പി 

ഏടറ്റെുക്കുന്ന രപവൃെികൾ ആക്ഷൻ പ്ലാനിൽ ഉൾടപ്പട്ട ും ടഷല്ഫ ് ഓര ്

ദരപാജക്റ്റിൽെുറനണനാ രകെെിൽ ഉള്ള ുൊയിരിക്കണ ടെന്നുണ്്ട,രപസ്തു   
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രപവൃെി ടഷല്ഫ ്ഓര് ദരപാജക്റ്റിൽ ഉൾടപ്പെുന്ന ദപജിടറെ ദകാപ്പി രയലിൽ 

സൂക്ഷിക്കണം . 

പരിദശാധിച്ച 14 രയലുകളില്  ഒരു രയല് LD/251628  ഒഴിതക ബാക്കി 

ഒന്നിലുും  ആക്ഷൻ പ്ലാൻ ദകാപ്പി കാണാൻ  ാധിച്ചില്ല.  

4.ജെകീയ എസ്െിദമറ്്റ 

സാധാരണക്കാരായ ഏട ാരാൾക്കും െനസ്സിലാകുന്ന രീ ിയിൽ രപാദേശിക 

ഭാഷയിലുള്ള എസ്റ്റിദെറ്റ് ,രയലിലും രപവൃെി സ്ഥലെും 

ലഭയൊദക്കണ്ട ുണ്്ട. 

ഗ്പാദേശിക ഭാഷ്യിലുള്ള ജെകിയ എെിദമറ്റ ് ,estimate report എന്നിവ 

കാണാൻ  ാധിച്ചില്ല. എെിദമറ്റ ്ദകാപ്പി ത കയുറില് െിന്്ന എടുതു 

 ൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട.് എല്ലാ രയലുകളിലുും ദഗ്ഡായിങ ് ആൻറ ്

ഡിസ െിുംഗ ്  കാണാൻ  ാധി ച്ചു.തതാഴിലാളികൾക്ക ്

മെ ിലാകുന്ന രീതിയില് ജെകിയ ഭാഷ്യില് ഉള്ള എെിദമറ്റ ്

ഉണ്ടാദവണ്ടതാണ.്ഈ ദരഖകളില്  ാദങ്കതിക അെുമതി െല്കുന്ന 

എല്ലാ ഉദേയാഗസ്ഥരുതട ഒപ്പ ്  , ീല് എന്നിവ കൃതയമായി 

ദരഖതപ്പടുതിട്ടുണ്ട്  പദക്ഷ തീയതി കാണാൻ  ാധിച്ചില്ല. 

5. ാദങ്കതികാെുമതി 

ഓദരാ രപവൃെിക്കും രപദ യകം  യ്യാറാക്കുന്ന എസ്റ്റിദെറ്റ് സാദങ്ക ിക 

വിേഗ് ധര ് അെങ്ങുന്ന കമ്മറ്റി പരിദശാധിച്ച ് അംഗീകാരം ലഭിച്ചാൽ ൊര ദെ 

രപവൃെിക്ക ് അനുെ ി നലക്ാവൂ, ആയ ിടറെ ദകാപ്പി രയലിൽ 

സൂക്ഷിദക്കണ്ട ുണ്്ട. 

 ാദങ്കതിക അെുമതി ലഭിച്ചതിതന്െ ദകാപ്പി എല്ലാ രയലിലുും  

 ൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട.്  ത ഗ്കട്ടറിയുതട ഒപ്പ ്  ീല ് എന്നിവ കാണാൻ 

ആതയങ്കിലുും. ഒപ്പിതൊപ്പും ഉള്ള തിയതി കാണാൻ  ാധിച്ചില്ല  ഇത ്

കൃതയമായി കാദണണ്ടതാണ.് ത കയുറില് െിന്്ന ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ദകാപ്പി 

കാണാൻ  ാധിച്ചു. 

6.ഭരണാെുമതി 

ഓദരാ രപവൃെിക്കും രപദ യകം  യ്യാറാക്കുന്ന എസ്റ്റിദെറ്റ് പരിദശാധിച്ച ്

രപസ്തു   രപവൃെികളക്്ക് ഭരണസെി ിയുടെ അംഗീകാരം ലഭിച്ചാൽ ൊര ദെ 

രപവൃെിക്ക ് അനുെ ി നല്കാവൂ, ആയ ിടറെ ദകാപ്പി രയലിൽ 

സൂക്ഷിദക്കണ്ട ുണ്്ട. 

  ഭരണാെുമതി  ലഭിച്ചതിതന്െ ദകാപ്പിഎല്ലാ രയലിലുും  കാണാൻ 

 ാധിച്ചു.  അധികാരികളുതട ഒപ്പ ് ീല ്എന്നിവ കാണാൻ  ാധിച്ചു 

എന്നാല് ഒപ്പിതൊപ്പും ഉള്ള തിയതി കാണാൻ  ാധിച്ചില്ല  ഇത ്

കൃതയമായി ഉണ്ടാദവണ്ടതാണ.് 
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7.കാൻദവർജൻ  ്വിവരങ്ങൾ  

സരക്്കാരിടറെ ഏട ങ്കിലും വകുപ്പുകളുടെ (വനംവകുപ്പ,്കൃഷി വകുപ്പ,് 

െൃഗസംരക്ഷണവകുപ്പ.്..) പദ്ധ ികള ് ട ാഴിലുറപ്പ ് പദ്ധ ിദയാടൊപ്പം 

സംദയാജിച്ച ് നെപ്പാക്കുകയാടണങ്കില ് ആയ ിടറെ ദരഖ്കൾ രയലിൽ 

സൂക്ഷിദക്കണ്ട ുണ്്ട. 

 ുംദയാജിത പദ്ധതിയുമായി ബന്ധതപ്പട്ട ഗ്പവർതെങ്ങൾ ഓഡിറ്റ ്

കാലയളവില് കാണാൊയില്ല.ആയതിൊല് ഇത് ബാധകമല്ല. 

8. തതാഴില് അദപക്ഷ 

ട ാഴിൽ ആവശയടപ്പട്ടു ടകാണ്്ട  വയക്തിഗ ൊദയാ രഗൂപ്പാദയാ അദപക്ഷ 

സെരപ്്പിക്കുന്ന ിനു അന്നവൽ  ൊസ്റ്റര ് സരക്്കുലറില ് രപദ യക 

ൊ ൃകയിലുള്ള അദപക്ഷാ ദരാറം ട ാഴിലാളികള്ക്ക ്

ലഭയൊക്കാന ് നിദര േശിക്കുന്നുണ്്ട. ഇ  ് രപകാരം കുറഞ്ഞ  ് 14 േിവസം 

 ുെര്ച്ചയായി ദജാലി ടെയ്യുന്ന ിന ് അദപക്ഷ നദല്കണ്ട ുണ്്ട, ദജാലി 

ആവശയെുള്ള കാലയളവിടല   ീയ ികൾ ഉൾടപ്പടെ ഇ ില്  ദരഖ്ടപ്പെുെി 

നല്കു കയാണ് ദവണ്ട  ്  

തതാഴിലാളികൾ അല്ല ഗ്ഗൂപ്പായുള്ള തതാഴില് അദപക്ഷ ദമറ്റുമാരാണ ് 

പചായായതില് തകാടുക്കാറു എന്നുും അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു തതാഴില് 

ആവശയതപ്പട്ടുതകാണ്ടുള്ള അദപക്ഷ എല്ലാ രയലുകളിലുും കാണാൻ 

 ാധിച്ചു. ഇതില് തതാഴിലാളികളുതട ദപര് ,ഒപ്പ് ,തതാഴില് 

ആവശയതപ്പട്ട തിയതി എന്നിവതയല്ലാും  അദപക്ഷയില് 

ഉൾതപ്പടുതിയിരുന്നു. 

9.വർക്ക ്അദലാദക്കഷ്ൻ 

അദപക്ഷ ലഭിക്കുന്ന െുറയ്ക്ക ്  ആവശയടപ്പട്ട  ീയ്യ ികളില ്  ടന്ന 

ട ാഴിലാളികടള െുറനണനാ രകെെിലുള്ള 

രപവൃെികളില ് ഉൾടപ്പെുെുകയും െസ്റ്റരദ്റാള ്  യ്യാറാക്കുന്ന ിനുള്ള 

നെപെികളക്്ക ് ശുപാര ശ ടെയ്യുകയും ദവണം. രപസ്തു   

രപവൃെിയില ് ഉടള്പ്പട്ടവരക്്ക ് ഈ ലിസ്റ്റിടറെ അെിസ്ഥാനെില ് െുറകൂ ട്ടി 

വിവരങ്ങള ്നല്കു കയും ദവണം. 

തതാഴില ് അെുവേിച്ചു തകാണ്ടുള്ള വർക്ക ് അദലാദക്കഷ്ൻ  ദരഖ  

പരിദശാധിച്ച ഗ്പവൃതികളുതട രയലുകളില്  കാണാെ്  ാധിച്ചില്ല.  

10.മെര ്ദറാള ്

ഓദരാ രപവൃെിയിദലക്കും പഞ്ചായെില ്നിന്നും നിർദേശിച്ചവരുടെ ദപര ്

വിവരങ്ങള ്ഉൾടപ്പെുെി ദലാക്ക ്ദരപാരഗാം ഓരീസില ്നിന്നുൊണ ് ദരപാരഗാം 

ഓരീസര ് സാക്ഷയടപ്പെുെിയ െസ്റ്റര ് ദറാള ് ദകാപ്പി 

പഞ്ചായെില ് എെിക്കുന്ന .് പഞ്ചായെില ് നിന്നും നിർവ്വഹണ 
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ഉദേയാഗസ്ഥന ് സാക്ഷയടപ്പെുെുന്ന െുറയ്ക്ക ് ഓദരാ രപവൃെിക്കും 

െുെ ലടപ്പെുെിയ ദെറ്റ്ൊര്ക്ക ് െസ്റ്റര ് ദറാള ് ജകൊറാവുന്ന ാണ.് 

െസ്റ്റര ് ദറാള ് രപകാരം അനുവേിച്ച  ീയ്യ ികളില ് ൊര ദെ രപസ്തു   

രപവൃെിയില ് ഏർടപ്പട്ട അ ാ  ് േിവസടെ ഒപ്പുകള ് ഓദരാ 

ട ാഴിലാളിയുടെയും ദപരിനു ദനടരയുള്ള കളങ്ങളില ് ദരഖ്ടപ്പെുൊവൂ. 

ഓദരാ േിവസവും പണി ആരംഭിക്കുന്ന ിനു െുമ്പും പണി പൂരെ്ിയായ 

ദശഷവും ഓദരാ ഒപ്പുകള ് നിര്ബന്ധൊയും 

ട ാഴിലാളികള ്ദരഖ്ടപ്പെുടെണ്ട ുണ്്ട.ദജാലിയില ്   ഹാജരാവാെവരുടെ 

കളങ്ങള ്ദജാലി ആരംഭിദക്കണ്ട സെയം കഴിഞ്ഞ ഉെടന െുവന്ന െഷിയുള്ള 

ദപനടകാണ്്ട അവധി ദരഖ്ടപ്പെുെുകയും ടെയ്യണം. ആഴ്ചാവസാനം ഓദരാ 

ട ാഴിലാളിയുടെയും ഹാജര ് രപകാരെുള്ള  ുകകള ്ദരഖ്ടപ്പെുെി അവടര 

ദബാധയടപ്പെുെി െസ്റ്റര ് ദറാളിടല  അവസാനടെ കളെില ് ഒപ്പ ്

വാങ്ങിടക്കണ്ടാ ാണ്.  ുെരന്്ന ് െസ്റ്റര ് ദറാള ് സാക്ഷയടപ്പെുെി നിർവ്വഹണ 

ഉദേയാഗസ്ഥര്ക്ക ് 2 േിവസെിനകം ജകൊദറണ്ടാ ാണ.്രപവൃെി സ്ഥലെ ്

ൊസ്റ്റര ് ദറാള ് സൂക്ഷിക്കാന ് െുെ ലയുള്ള  ് ദെറ്റിനാണ്. െസ്റ്റര ് ദറാള ്

പണെിനു  ുല്ലയൊയ ദരഖ്യാണ ്,അ ുടകാണ്ടു ടന്ന അ ില ്ഏട ങ്കിലും 

 രെിലുള്ള ടവട്ടിെിരുെലുകള ്പാെില്ലാെ ാണ.് 

മദഗ്സ്ടാൾ വളതര കൃതയമായുും വയക്തമായുും  ൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട.് അത് 

അഭിെന്ദെും അർഹിക്കുന്ന കാരയമാണ.് േിവ ും ഒരു ദെരും മാഗ്തും ഒപ്പ് 

ദരഖതപ്പടുതുന്ന രീതിയാണ ് ഇത ് വതര കാണാൻ  ാധിച്ചത.് ഇെി 

മുതല്  രണ്ട് ഒപ്പ് ദരഖതപ്പടുതാൻ ഗ്ശദ്ധിദക്കണ്ടതാണ്. മെ് ദറാളില് 

ഒന്നിലുും എും ബുക്ക് െമ്പദരാ ,തീയതിദയാ കാണാൻ  ാധിച്ചില്ല. 

11.തമഷ്ർതമന്െ് ബുക്ക ്

ട ാഴിലുറപ്പിൽ ഉൾടപ്പെുെി ടെയ്യുന്ന ഓദരാ രപവൃെിയും 

ആരംഭിക്കുന്ന ിനു െുമ്പ്  ടന്ന ആവശയൊയി വരുന്ന രപവൃെികളുടെ 

രപാഥെിക അളവുകൾ സാദങ്ക ിക വിേഗ് ധർ ടെഷർടെറെ് ബുക്കിൽ 

ദരഖ്ടപ്പെുെണം,  ുെർന്ന് രപവൃെിയുടെ ഓദരാ െസ്റ്റർ ദറാൾ 

കാലാവധിയും പൂർെിയാകുന്ന െുറയ്ക്ക് ടെയത രപവൃെികളുടെ 

അളവുകൾ ദരഖ്ടപ്പെുെി അ ് രപകാരെുള്ള കൂലി ലഭയൊക്കുന്ന ിനുള്ള 

 ുെർ നെപെിക്ക് സെർപ്പിദക്കണ്ട ാണ.്ദരഖ്ടപ്പെുെുന്ന ഓദരാ അളവുകളും 

സാദങ്ക ിക വിഭാഗെിടല  ടന്ന ഉയർന്ന  സ്തികയിലുള്ള ഉദേയാഗസ്ഥർ 

സാക്ഷയടപ്പെുെുകയും അ ് രപകാരം  യ്യാറാക്കുന്ന ബില്ലുകൾ പഞ്ചായെ ്

ടസരകട്ടറി, രപസിഡറെ് എന്നിവരുടെ െുെ ലയുള്ളവർ 

സാക്ഷയടപ്പെുെുകയും ടെദയ്യണ്ട ാണ്. 

പരിദശാധിച്ച 14 രയലുകളിലുും എും ബുക്ക്  ർട്ടിസര തെയതതായി 

കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല  ർട്ടിസര തെയ്യാൻ തഗ്ശദ്ധിദക്കണ്ടതാണ്. എും 

ബുക്കില്  വർക്ക് ദകാഡ,്ഗ്പവർതിയുതട ദപര് എന്നിവ 

ദരഖതപ്പടുതി  ൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്.കൂടാതത എെിദമറ്റ് തുക,മെർദറാൾ 

െമ്പർ എന്നിവ  എും ബുക്കില് കാണാൊയില്ല അത ് കൃതയമായി 
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ദരഖതപ്പടുദതണ്ടതാണ്.എും ബുക്കില് ഓവർ ീർ,എ.ഇ  ,ത ഗ്കട്ടറി 

എന്നിവർ ഒപ്പു, ീല് എന്നിവ ദരഖതപ്പടുതിയിരുന്നു. ഇെി മുതല് 

തീയതി കൂടി ദെർദക്കണ്ടതാണ.് കൂടാതത എും ബുക്കില് 

ദരഖതപടുതിരുന്ന വയക്തികളുതട പുരയിടങ്ങളില് കൃതയമായ 

അളവുകളില് ഗ്പവർതികൾ കാണാൊയി എന്നത ് വളതര െല്ല 

കാരയമായി ദതാന്നി. 

12.തമറ്റീരിയല് വാങ്ങുന്നതിെുള്ള  തീരുമാെും 

ട ാഴിലുറപ്പിൽ ഏടറ്റെുെു ടെയ്യുന്ന രപവൃെികൾക്ക് ആവശയൊയ സാധന 

സാെരഗികൾ വാങ്ങുന്ന ുൊയി ബന്ധടപ്പട്ട  ീരുൊനങ്ങൾ എെുക്കുന്ന ിനു 

പഞ്ചായെ്  ലെിൽ ടെറ്റിരിയൽ ദരപാകയൂർടെന്റ്റ ് കമ്മറ്റി 

രൂപീകരിദക്കണ്ട ുണ്്ട, സാധനങ്ങൾ ആവശയൊയി വരുന്ന രപവൃെികൾക്ക് 

രപസ്തു   കമ്മറ്റി നൽകുന്ന അനുെ ിയുടെ ദകാപ്പി അ ാ ് രയലുകളിൽ 

സൂക്ഷിദക്കണ്ട ാണ.് സിറ്റിസൺ ഇൻരർദെഷൻ ദബാർഡ് വാങ്ങു ിനുള്ള 

 ീരുൊനങ്ങളുടെ ദകാപ്പി  ഉൾപ്പടെ  ആവശയെുണ്്ട. 

IF/377915,IF/378576,IF/378577-ഓപ്പൺടാങ്ക,്RC/272047,RC/273390-ദറാഡ് 

ദകാൺഗ്ഗീറ്റ,്IF/377913-മഴതവള്ള  ുംഭരണി,IF/377938-കാലിതതാഴുതു  

എന്നി രയലുകൾ  തമറ്റീരിയല് വർക്ക് ആയിരുന്നു.ദമല് പറയുന്ന 

വിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയ ദരഖകൾ കാണാൻ  ാധിച്ചു. 

13.പാട്ടക്കരാർ , മ്മതപഗ്തും, െികുതി ര ീതുകൾ 

ട ാഴിലുറപ്പ ് പദ്ധ ി രപകാരം  സവകാരയ വയക്തികളുടെ ഭൂെി പാട്ടെിനു 

ഏടറ്റെുെ് രപവൃെികൾ ടെയ്യുകയാടണങ്കിൽ, സ്ഥലം ഉെെകളുെകൾക്ക ്

പാട്ടെുക നൽകിദയാ /ടജ എൽ ജി രഗൂപ്പുകൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ലാഭവിഹി ം 

നൽകിദയാ /സൌജനയൊദയാ  കൃ യൊയ കാലയളവിദലക്ക് അവർ സ്ഥലം 

വിട്ടുനൽകും എന്ന ിന് ദരഖ്ാെൂലം ഉറപ്പു ലഭിച്ചാൽ ൊര ടെ രപസ്തു   

പറമ്പിൽ ട ാഴിലുറപ്പിലൂടെയുള്ള രപവൃെികൾ അനുവേിക്കാൻ പാെുള്ളൂ. 

ടജ എൽ ജി രഗൂപ്പുകൾക്ക് കൃഷി രപവൃെി ഉൾപ്പടെ ഏടറ്റെുക്കുദമ്പാൾ 

രപസ്തു   ദരഖ്കൾ നിർബന്ധൊണ്.  

സവകാരയ വയക്തികളുടെദയാ ടപാ ുഭൂെിയിദലാ  പദ്ധ ി നെപ്പാക്കുദമ്പാൾ  

ആസ്തികളുടെ േീർഘ കാല സംരക്ഷണം ഉറപ്പുവരു ുന്ന ിനായി 

ബന്ധടപ്പട്ടവരുടെ  സമ്മ  പര ം, നികു ി രസീ ുകൾ എന്നിവ രയലിൽ 

സൂക്ഷിദക്കണ്ട ാണ.് 

പാട്ടകരാർ,  മ്മതപഗ്തും ,െികുതി ര ീതുകൾ പരിദശാധിച്ച 14 

രയലുകളിലുും കാണാൻ  ാധിച്ചു . 

    14.ദവജ് ലിെ്   

ഓദരാ െസ്റ്റർ ദറാൾ രപകാരവും പണി പൂർെിയാകുന്ന െുറയ്ക്ക് രപസ്തു   െസ്റ്റർ 

ദറാളിൽ പണി ടെയത ഓദരാ ട ാഴിലാളിയുടെയും രപവൃെി േിവസങ്ങൾക്ക ് 
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അനുസൃ ൊയ ദവ ന ിനുള്ള ലിസ്റ്റ്  യ്യാറാദക്കണ്ട ുണ്്ട. അ ുദപാടല 

 ടന്ന സാധന സാെരഗികൾ ഉപദയാഗിക്കുകയാടണങ്കിൽ അ ിടറെ ബിൽ 

രപകാരെുള്ള  ുകയ്ക്കും ദവജ് ലിസ്റ്റ ്  യ്യാറാക്കി രപസ്തു   ദവജ് ലിസ്റ്റിടറെ 

ദകാപ്പി അ ാ ് രപവൃെി രയലിൽ സൂക്ഷിദക്കണ്ട ാണ.് 

പരിദശാധിച്ച എല്ലാ ഗ്പവൃതികളുതടയുും മെർ ദറാൾ ഗ്പകാരമുള്ള 

ദവജ് ലിെുകൾ രയലില് കൃതയമായി  കാണാൻ  ാധിച്ചു.  

15.രണ്ട ്ഗ്ടാന്സർ ഓർഡർ 

 യ്യാറാക്കിയ ദവജ് ലിസ്റ്റ് രപകാരം ട ാഴിലാളികൾക്കും, ദെറ്റീരിയൽ 

ടവണ്ടര മാർക്കും അവരുടെ ബാങ്ക്  അക്കൌണ്്ട കളിദലക്ക് പണം അനുവേിച്ചാൽ 

അ ിനുള്ള ദരഖ്യായ രണ്്ട രെറസർ ഓർഡർ ദകാപ്പി അ ാ ് രപവൃെി 

രയലിൽ സൂക്ഷിദക്കണ്ട ാണ്. 

ഓഡിറ്്റ തെയത ഗ്പവൃതികളുതട 14 രയലുകളില് രണ്ട ്ഗ്ടന്സർ ഓർഡർ 

ദകാപ്പി കാണാൻ  ാധിച്ചു.  

16. മൂന്നഘ്ട്ടങ്ങളിതല ദരാദട്ടാകൾ 

ട ാഴിലുറപ്പിൽ ഒരു രപവൃെി ആരംഭിക്കുന്ന ിനു െുമ്പും രപവൃെി 

നെന്നുടകാണ്ടിരിക്കുദമ്പാഴും പൂർെിയായ ദശഷവും 3 ദസ്റ്റജിലുള്ള 

ദരാദട്ടാകൾ എെുെ്  ീയ ി ദരഖ്ടപ്പെുെി സൂക്ഷിദക്കണ്ട ാണ.് രയലിൽ 

ദകാപ്പികൾ ടവക്കുകയും ദവണം. 

  എല്ലാ രയലുകളിലുും   2 ഘട്ടങ്ങളിതല ദരാദട്ടാ  ് മാഗ്തമാണ ്

കാണാൻ കഴിഞ്ഞത്. ഇെി മുതല് 3 ഘട്ടങ്ങളിതലയുും ദരാദട്ടാ  ്

ഉണ്ടാദകണ്ടതാണ.് 

17.ഗ്പവർതി പൂർതീകരണ   ാക്ഷയപഗ്തും  

ഓദരാ രപവൃെിയും ശരിയായ രീ ിയിൽ പൂർെീകരിക്കുന്ന െുറയ്ക്ക ്

െുഴുവൻ ടെലവുകളും ദരഖ്ടപ്പെുെി രപവൃെി പൂർെീകരിച്ചു എന്ന ് 

അറനീകരിച്ചുടകാണ്ടുള്ള സാക്ഷയപര ം രപസ്തു   രപവൃെിയുടെ രയലിൽ 

സൂക്ഷിദക്കണ്ട ുണ്്ട.  

ഓഡിറ്്റ തെയത ഗ്പവൃതികളുതട രയലില്  ഗ്പവൃതി പൂർതീകരണ 

 ാക്ഷയപഗ്തും കാണാൻ  ാധിച്ചില്ല . 

18.തമറ്റീരിയല് ബില്ലുകൾ 

ട ാഴിലുറപ്പ് രപവൃെികൾക്ക് ഏട ങ്കിലും സാധന ഘെകങ്ങൾ വിലയ്ക്ക ്

വാങ്ങി ഉപദയാഗിക്കുകയാടണങ്കിൽ ആയ ിടറെ വൌച്ചറുകൾ ബില്ലുകൾ 

എന്നിവ അംഗീകരിച്ചു രയലിൽ സൂക്ഷിദക്കണ്ട ുണ്്ട. 
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IF/377915,IF/378576,IF/378577-ഓപ്പൺടാങ്ക,്RC/272047,RC/273390-ദറാഡ് 

ദകാൺഗ്ഗീറ്റ,്IF/377913-മഴതവള്ള  ുംഭരണി,IF/377938-കാലിതതാഴുതു  

എന്നി രയലുകൾ  തമറ്റീരിയല് വർക്ക് ആയിരുന്നു. എല്ലാ രയലിലുും 

തമറ്റീരിയല് ബില്ലുകൾ കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. 

  19.മെർ ദറാള് മൂതമെ്റ്്റ സ്ലിപ്പ് 

ഓദരാ െസ്റ്റർ ദറാളും ലഭയൊകുന്ന െുറയ്ക്ക് രപവൃെി ആരംഭിച്ച  ീയ്യ ി, 

അവസാനിച്ച  ീയ്യ ി ,രപവൃെി സ്ഥലെ് നിന്ന് പഞ്ചായെിൽ  ിരിടക 

ലഭിച്ച  ീയ്യ ി,ഡാറ്റ എൻരെി ടെയത  ീയ്യ ി, ടസരകട്ടറി ,രപസിഡറെ ്എന്നിവർ 

അംഗീകരിച്ച് കൂലിക്ക് അനുെ ി നൽകിയ  ീയ്യ ി എന്നിവ ഒപ്പുകൾ 

സഹി ം ദരഖ്ടപ്പെുെുന്ന ിനു ദവണ്ടിയുള്ള സ്ലിപ് ആണി ്.  

ട ാഴിലാളികൾക്ക ് യഥാസെയം കൂലി ലഭയൊക്കുന്ന ിൽ വീഴ് ച 

വന്നിട്ടുടണ്ടങ്കിൽ എവിടെ ടവച്ചാടണന്ന് െനസിലാകുന്ന ിനു സാധിക്കുന്ന 

രീ ിയിലാണ്  ഈ ദരഖ്യിടല വിവരങ്ങൾ രകെീകരിച്ചിട്ടുള്ള ്. 

പരിദശാധിച്ച എല്ലാ രയലുകിലുും മദഗ്സ്ടാൾ  മൂതവേൻറ് സ്ലിപ്  കാണാൻ 

 ാധിച്ചു.  

20.ജിദയാ ടാതെട് ദരാദട്ടാ 

BHUVAN ആപ്ലിദക്കഷൻ ഉപദയാഗിച്ച് രപവൃെി സ്ഥലങ്ങളുടെ അക്ഷാംശം, 

ദരഖ്ാംശം എന്നിവ ദരഖ്ടപ്പെുെിടക്കാണ്ടുള്ള ദരാദട്ടാകൾ ഓദരാ 

രപവൃെിക്കും ആവശയൊണ് , ഇ ിടറെ ദകാപ്പി രയലിൽ 

സൂക്ഷിദക്കണ്ട ാണ.് 

ഓഡിറ്്റ തെയത ഗ്പവൃതികളുതട രയലുകളില്  ജിദയാ ടാതെട് ദരാദട്ടാ 

ദകാപ്പി കാണാൻ  ാധിച്ചില്ല. 

21.ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്റ റിദപ്പാർട്ട ്ദകാപ്പി  

രപവൃെികൾ ഓഡിറ്റിനു വിദധയൊക്കിയിട്ടുടണ്ടങ്കിൽ രപസ്തു   

രപവൃെിയുടെ വിലയിരുെൽ വിവരങ്ങൾ ഉൾടക്കാള്ളുന്ന ഭാഗം ദകാപ്പി 

എെുെു രയലിൽ സൂക്ഷിദക്കണ്ട ാണ.് 

ഓഡിറ്്റ തെയത ഗ്പവൃതികളുതട രയലുകളില്ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്റ 

റിദപ്പാർട്ട ് ദകാപ്പി കാണാൊയില്ല.ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്റ ് െടക്കുന്നത് 

ഇദപ്പാഴാണ.് 

 

22.സ റ്റ് ഡയറി 

ൊസ്റ്റർ സർക്കുലർ രപകാരം  ഉള്ള 21 ദരഖ് കൂൊട    സംസ്ഥാന സർക്കാർ 

നിർദേശിക്കുന്ന സുരപധാന ദരഖ്യാണ് ജസറ്റ് ഡയറി. പദ്ധ ിയുടെ 

സു ാരയ ,ട ാഴിലാളികളുടെ അവകാശങ്ങൾ, സാെൂഹയ പങ്കാളിെം, 
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പദ്ധ ി ആരംഭ െീറ്റിംഗ്, ട ാഴിലിെങ്ങളിടല അപകെങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച 

വിവരങ്ങൾ ,വിജിലൻസ ്ആൻഡ് ദൊണിട്ടറിംഗ് കമ്മറ്റി റിദപ്പാർട്ട് , സന്ദർശക 

കുറിപ്പുകൾ  ുെങ്ങിയവ ദരഖ്ടപ്പെുെുന്ന ിനും ട ാഴിലിെങ്ങളിടല 

അെിസ്ഥാനസൌകരയങ്ങൾ,സിറ്റിസൺ ഇൻരർദെഷൻ ദബാർഡ ്  എന്നിവ 

രപവൃെി സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉറപ്പു വരുെുന്നുണ്്ട എന്ന ിനുെുള്ള ആധികാരിക 

ദരഖ്കൂെിയാണ് ജസറ്റ് ഡയറി. 

പരിദശാധിച്ച 14 രയലുകളിലുും സ റ്റ് ഡയറി കാണാൻ  ാധിച്ചു. 

എങ്കിലുും സ റ്റ ് ഡയറിയില് AS ,TS ,VMC റിദപ്പാർട്ട ് എന്നിവ 

ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കൂടാതത അധികാരികളുതട ഒപ്പ,്  ീല് ,തീയതി 

എന്നിവതയാന്നുും സ റ്റ് ഡയറി കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. 

 

7 രജിെറുകൾ 

ട ാഴിലുറപ്പ് അനുബന്ധ വിവരങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്ന ിന ്ഏഴ് രജിസ്റ്ററുകൾ 

പഞ്ചായെുകളിൽ ഉണ്ടാവണടെന്നു നിർദേശിക്കുന്നുണ്്ട. 

22-11-2019 െു പരിദശാധെയക്്ക് വിദധയമാക്കിയദപ്പാൾ പചായായതില്   

തതാഴില് കാർഡ് രജിെർ, തതാഴില് അദപക്ഷാ രജിെർ , ഗ്പവൃതി 

രജിെർ ,തമറ്റീരിയല് രജിെർ, വർക്ക ് രജിെർ,  കാലാെു ൃതമായി 

വിവരങ്ങൾ ദെർത് കണ്ടു. 

1. തതാഴില് കാർഡ ്രജിെർ  

ട ാഴിൽ കാർഡിനുള്ള അദപക്ഷ,കാർഡ് അനുവേിച്ച വിവരങ്ങൾ എന്നിവ 

ദരഖ്ടപ്പെുെുന്ന ിനുള്ള രജിസ്റ്റർ ആണി ്, രപസ്തു   വിവരങ്ങൾ യഥാസെയം 

ദരഖ്ടപ്പെുെി സൂക്ഷിദക്കണ്ട ാണ്.  

ഗ്പസ്തു ത രജിെർ പരിദശാധെയക്്ക് ലഭിച്ചു. MIS ദകാപ്പി കൃതയമായി 

 ൂക്ഷിക്കുന്നതായി കണ്ടു. ൊളിതു വതര  എല്ലാ കാരയങ്ങളുും  

കൃതയമായി എഴുതി  ൂക്ഷിക്കുന്നതായി കാണാൻ  ാധിച്ചു 

2. ഗ്ഗാമ ഭ രജിെർ  

ട ാഴിലുറപ്പുൊയി ബന്ധടപ്പട്ട രഗാെസഭകൾ ,ദയാഗങ്ങൾ  ുെങ്ങിയവ 

ദരഖ്ടപ്പെുെുന്ന ിന് വാർഡ ്  ലെിൽ രപദ യക രഗാെസഭാ രജിസ്റ്റർ 

സൂക്ഷിദക്കണ്ട ാണ.് 

ഓഡിറ്്റ കാലയളവില് ഉള്ള ഗ്പ ് തുത രജിെർ പരിദശാധെക്കായി 

ലഭിച്ചു.2018-2019  ാമ്പതിക വർഷ്തിതല ദലബർ ബഡ്ജറ്്റ 

രൂപീകരണവുും ഗുണദഭാക്താക്കളുതട തിരതഞ്ഞടുപ്പുും 

 ുംബന്ധിച്ചുള്ള ഗ്ഗാമ ഭ  2/10/18 17 ആും തീയതി 11 മണിക്ക് 

പചായായത് കമ്മയൂണിറ്റി ഹാളില് തവച്ച് െടന്നു.126 ആളുകൾ 
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പതങ്കടുതു .രൂപീകരിച്ച പേതികളുതട ലിെ് കാണാൻ  ാധിച്ചു 

.ഓഡിറ്്റ പീരിയഡില് െടന്ന ഗ്ഗാമ ഭ ആതണന്്ന അറിയാൻ  ാധിച്ചു. 

തീരുമാെതമടുത ഗ്പവർതികളുതട ലിെ്: 

*മഴതവള്ള  ുംഭരണി  

*കദമ്പാെ് പിറ്്റ  

*പച്ചക്കറി കൃഷ്ി  

*തരിശു ഭൂമി കൃഷ്ിദയാഗയമാക്കല്  

*IHHL 

* െടയണ 

*കാലിതതാഴുത്  

*കല്ലുകയ്യാല  

*വൃക്ഷ സത െടീലുും പരിപാലെവുും  

*കിണർ റീൊർജിങ്  

*ദറാഡ ്പുെരുദ്ധാരണും,ദകാൺഗ്കീറ്റ ്

* െടപ്പാലും 

3. തതാഴില് അദപക്ഷാ രജിെർ  

ട ാഴിൽ ആവശയടപ്പട്ടു കഴിഞ്ഞു ലഭിക്കുന്ന അദപക്ഷകളുടെ വിവരങ്ങളും 

അ ുരപകാരം അവർക്ക് ട ാഴിൽ അനുവേിച്ച ിടറെ വിവരങ്ങളും  രപസ്തു   

രജിസ്റ്ററിൽ ദരഖ്ടപ്പെുെി ടവദക്കണ്ട ാണ ്

 ഓഡിറ്്റ കാലയളവിതല വിവരങ്ങൾ ദരഖതപ്പടുതിയ ഗ്പസ്തു ത രജിെർ 

പരിദശാധെയക്്ക് ലഭി ച്ചു .വിവരങ്ങൾ കൃതയമായിരുന്നു. 

4.ഗ്പവൃതി രജിെർ  

ട ാഴിലുറപ്പിൽ നെപ്പിലാക്കുന്ന രപവൃെികളുടെ വിവരങ്ങൾ യഥാസെയം 

രപസ്തു   രജിസ്റ്ററിൽ ദരഖ്ടപ്പെുട ണ്ടാ ാണ്. 

ഓഡിറ്്റ കാലയളവിതല വിവരങ്ങൾ ദരഖതപ്പടുതിയ ഗ്പസ്തു ത രജിെർ 

 ൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

5.ആസ്തി രജിെർ  



19 
 

ട ാഴിലുറപ്്പ പദ്ധ ിയിലൂടെ സൃഷ്്ടെിച്ചിട്ടുള്ള ആസ്തികൾ സംബന്ധിച്ച 

വിവരങ്ങൾ,സ്ഥലം,ആസ്തിയുടെ സവഭാവം,നിലനിർെുന്ന കാലയളവ ്

 ുെങ്ങിയവ  രപസ്തു   രജിസ്റ്ററിൽ ദരഖ്ടപ്പെുട ണ്ടാ ാണ്. 

ഓഡിറ്്റ കാലയളവിതല വിവരങ്ങൾ ദരഖതപ്പടുതിയ ഗ്പസ്തു ത രജിെർ 

പരിദശാധെയക്്ക്  ലഭിച്ചു.വിവരങ്ങൾ കൃതയമായിരുന്നു. 

 6.പരാതി രജിെർ  

ട ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ിയുൊയി ബന്ധടപ്പട്ട ഏ ു പരാ ിയും 

വാക്കാദലാ,ദരഖ്ാെൂലദൊ ലഭിക്കുകയാടണങ്കിൽ നിർവ്വഹണ ഏജൻസി 

പരാ ി രജിസ്റ്ററിൽ ദരഖ്ടപ്പെുെുകയും നിർബന്ധൊയും ജകപ്പറ്റു രസീ  ്

പരാ ിക്കാരന് നൽകുകയും ദവണം . പരാ ിയുടെ  ുെർനെപെികളും 

കൃ യൊയി രജിസ്റ്ററിൽ ദരഖ്ടപ്പെുട ണ്ടതാണ്.ഓദരാ സാമ്പെിക വർഷവും 

രജിസ്റ്റർ ദലാസ ് ടെയതു  ടസരകട്ടറി സാക്ഷയടപ്പെുെുകയും  ുെർ 

കാലയളവിദലക്ക് അംഗീകരിക്കുകയും ദവണ്ട ാണ്. 

ഗ്പസ്തു ത രജിെർ കാണാൻ  ാധിച്ചു. 2017 - 2018   ാമ്പതിക വർഷ്ും  

രജിെർ  ദലാ  ് തെയ്യുകയുും  2018 -2019   ാമ്പതിക വർഷ്ും രജിെർ 

പുതുക്കുകയുും തെയ് തതായ് കാണാൻ  ാധിച്ചു. പരാതികൾ ഒന്നുും 

തതന്ന കാണാൊയില്ല. 

7.തമറ്റീരിയല് രജിെർ  

ട ാഴിലുറപ്പിൽ ഏടറ്റെുക്കുന്ന രപവൃെികളുടെ ഭാഗൊയി വരുന്ന സാധന 

സാെരഗികളുടെ വാങ്ങൽ  ീരുൊനം,ഉപദയാഗം,നീക്കിയിരിപ്പ്,ടെലവുകൾ 

എന്നിവ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ െുഴുവനും രപസ്തു   രജിസ്റ്ററിൽ 

ദരഖ്ടപ്പെുദെണ്ട ാണ്. 

ഗ്പസ്തു ത രജിെർ  ൂക്ഷിച്ചിരുന്നു. ഓഡിറ്്റ കാലയളവിതല  തമറ്റിരിയല് 

വർക്ക ് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. 

െികില് ാ  ഹായും  ും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 

ദരഖ്കൾ സെർപ്പിക്കുന്ന െുറയ്ക്്ക  രപസ്തു    ുക െുഴുവനും നിർവഹണ 

ഏജൻസി വഴി ട ാഴിലാളികൾക്്ക അനുവേിച്ചു ടകാെുദക്കണ്ട ാണ്. 

വാർഡിതല തതാഴിലാളികൾക്ക് ഓഡിറ്്റ കാലയളവില് 

തതാഴിലിടങ്ങളില് വച്ചു അപകടങ്ങൾ െടന്നിട്ടില്ല എന്ന ്

അറിയാൻ  ാധിച്ചു . 
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പദ്ധതി ആരുംഭ മീറ്റിുംഗ ്

ട ാഴിലുറപ്പ് നിയെം ടഷഡയൂള് 22 രപകാരം ഒരു പദ്ധ ി 

ആരംഭിക്കുന്ന ിനു െുമ്പ് പദ്ധ ിടയ കുറിച്ചുള്ള െുഴുവന് കാരയങ്ങളും 

അ ായ ് അനുവേിച്ച രപവൃെി േിനങ്ങള്, ഓദരാ ട ാഴിലാളിയും 

ടെദയ്യണ്ട അളവുകള്, ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പു വരുെുന്ന ിനുള്ള 

സാദങ്ക ിക അറിവുകള് എന്നിവ   കൃ യൊയി ട ാഴിലാളികടളയും 

ഗുനദഭാക്താക്കടളയും  ദബാധയടപ്പെുടെണ്ട ുണ്്ട. 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 ജസറ്റ് 

ഡയറിയിടല ദരപാജക്റ്റ് െീറ്റിംഗ ് ദപജില് ദരഖ്ടപ്പെുെുകയും  

ടെദയ്യണ്ട ുണ്്ട. 

തതാഴില് ഗ്പവർതി ആരുംഭിക്കുും മുൻപ് ബന്ധതപ്പട്ട 

അധികാരികളുും ദമറ്റുും അദത േിവ ും െടദക്കണ്ട 

ഗ്പവർതികതള കുറിച്ചുും പറഞ്ഞു തകാടുകാറുണ്ട് എന്നുും എല്ലാ 

തതാഴിലാളികളുും പതങ്കടുക്കാറുണ്ട് എന്നുും അറിയാൻ  ാധിച്ചു 

.ദമറ്റിതന്െ െിർദേശഗ്പകാരും ഉള്ള ഗ്പവർതികൾ ആണ് 

തെയ്യുന്നത് എന്ന് രീല്ഡ ് പരിദശാധെക്ക് ദപായദപ്പാ ടീും 

അുംഗങ്ങതള തതാഴിലാളികൾ  അറിയിച്ചു. 

വിജിലൻ  ്ആൻഡ് ദമാണിട്ടറിുംഗ് കമ്മറ്റി 

ഓദരാ വാർഡിടലയും രപവൃെികൾ ഗുണകരൊയ രീ ിയിൽ 

നെക്കുന്നുടണ്ടന്നു ഉറപ്പു വരുെുന്ന ിനും ടെച്ചടപ്പെുെുന്ന ിന ്

ആവശയൊയ നിർദേശങ്ങൾ ട ാഴിലാളികൾക്കും നിർവഹണ 

ഏജൻസിക്കും നൽകുന്ന ിനുൊയി വാർഡിടല ടപാ ുരപവർെകടര 

ഉൾടപ്പെുെി ഒരു വിജിലൻസ് ആൻഡ് ദൊണിട്ടറിംഗ് കമ്മറ്റി ഓദരാ 

സാമ്പെീക വർഷവും ഉണ്ടാദക്കണ്ട ാണ്. വാർഡിൽ പട്ടിക ജാ ി 

പട്ടിക വർഗ വിഭാഗെിടല സന്നദ്ധരപവർെകർ ഉടണ്ടങ്കിൽ 

നിർബന്ധൊയും രപസ്തു   കമ്മറ്റിയിൽ അംഗങ്ങൾ ആദക്കണ്ട ാണ്. 

ഓദരാ രപവൃെിയും സന്ദർശിച്ചു  വിലയിരുെി ജസറ്റ് ഡയറിയിടല 

വിജിലൻസ് ആൻഡ് ദൊണിട്ടറിംഗ് കമ്മറ്റി റിദപ്പാർട്ടിൽ 

ദരഖ്ടപ്പെുട ണ്ട ാണ്. 

ഓഡിറ്്റ കാലയളവിതല ഗ്പവൃതികൾ  ന്ദര ശിക്കുന്നതിലുും 

വിലയിരുതുന്നതിെുും വിജിലൻ  ് ആൻഡ ് ദമാണിട്ടറിുംഗ് 

കമ്മറ്റിയിതല അുംഗങ്ങളുതട ഇടതപടല് ഉണ്ടാവാറുണ്ട്  എന്നാണു 
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തതാഴിലാളികളില് െിന്നുും ലഭിച്ച വിവരും. എന്നാല് കമ്മിറ്റി  

അുംഗങ്ങളുതട വീടുകളില്  തെന്നാണ് ഒപ്പു ദമടിക്കാറു  എന്ന്  

അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു. 

 ന്ദർശക കുറിപ്പ് 

ട ാഴിലുറപ്പ് രപവൃെി സ്ഥലങ്ങൾ ഏട ാരാൾക്കും സന്ദര ശിക്കാ 

വുന്ന ും എസ്റ്റിദെറ്റ് ഉൾപ്പടെ പരിദശാധിക്കവുന്ന ുൊണ്.രപസ്തു   

രപവൃെിയിദന്മലുള്ള സന്ദർശകരുടെ അഭിരപായങ്ങൾ ജസറ്റ ്

ഡയറിയിടല സന്ദർശക കുറിപ്പിൽ ദരഖ്ടപ്പെുൊനും 

അവകാശെുണ്്ട. അ ുടകാണ്്ട  ടന്ന എല്ലാ രപവൃെി സ്ഥലങ്ങളിലും 

ജസറ്റ് ഡയറി നിർബന്ധൊയും സൂക്ഷിക്കണം. 

ഓഡിറ്്റ തെയത ഗ്പവൃതികളുതട   ന്ദർശക കുറിപ്പില് 

ബന്ധതപ്പട്ട അധികാരികൾ ഗ്പവൃതി സ്ഥലo  ന്ദർശിച്ചതായി 

ദരഖതപ്പടുതിരുതന്നങ്കിലുും ദപര് മാഗ്തദമ കാണാൻ 

കഴിതഞ്ഞാള്ളൂ വിലാ ദമാ,പേവികദളാ 

ദരഖതപ്പടുതിയിരുന്നില്ല. 

 

ദറാ ് ഗാർ േിവ ് 

ട ാഴിലുറപ്പുൊയി ബന്ധടപ്പട്ട അവകാശങ്ങൾ കെെകൾ എന്നിവയിൽ 

ട ാഴിലാളികൾക്്ക അവദബാധം ഉണ്ടാക്കുന്ന ിനും 

ട ാഴിലുറപ്പുൊയി ബന്ധടപ്പട്ട രപശ്നങ്ങൾ െർച്ച ടെയ്യുന്ന ിനും ദവണ്ടി 

വർഷെിൽ  ഒരുേിവസം നിർവഹണ ഏജൻസി ട ാഴിലാളികൾക്്ക 

ലാസ ്സംഘെിപ്പിടക്കണ്ട ാണ്. 

തതാഴിലാളികളില് െിന്നുും ലഭിച്ച വിവരതിതന്െ 

അടിസ്ഥാെതില് തതാഴിലുറപ്പുമായി ബന്ധതപ്പട്ട ദറാ ് ഗാർ 

േിവ  ്ഇതുവതര െടതിട്ടില്ല  എന്നാണ് മെ ിലായിട്ടുള്ളത്. 

 

 

 ിറ്റി ൺ ഇന്ഫദര േഷ്ൻ ദബാര ഡ് 

ട ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ിയുടെ സു ാരയ  ഉറപ്പുവരുെുന്ന ിനായി  

ട ാഴിലുറപ്പില ് ഏടറ്റെുെു ടെയ്യുന്ന ടപാ ു രപവൃെികള് 

ആരംഭിക്കുന്ന ിനു െുമ്പ് രപാദേശിക ഭാഷയിലുള്ള പദ്ധ ി 

വിവരങ്ങക് അെങ്ങിയ ദബാര ഡ് രപവൃെി സ്ഥലങ്ങളില് 
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ടപാ ുജനങ്ങള്ക്്ക കാണാ വുന്ന രീ ിയില് നിര്ബന്ധൊയും 

സ്ഥാപിക്കണം 

IF/ 377915,IF/381577 എന്നീ ഗ്പവർതികളില്  ി ഐ ബി 

സ്ഥാപിച്ചതായി കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.RC/ 272047  ദറാഡ ്

ദകാൺഗ്കീറ്്റ എന്ന ഗ്പവർതിയില്  ി ഐ ബി ദപാെ് വീണു 

തകർന്ന െിലയില് കാണാൊയി.IF/381580 ഭൂവിക െും എന്ന 

ഗ്പവയതി സ്ഥലതു  ഉടമസ്ഥൻ തജ  ി ബി ഉപദയാഗിച്്ച 

മ് ുമാറ്റി െടപ്പുവഴിയാക്കിയദപ്പാൾ  ി ഐ ബി  മ് ിെടിയില് 

ദപായതായി ദമറ്്റ  അറിയിച്ചു. . തതാഴില് ആരുംഭിക്കുന്ന േിവ ും 

തതന്ന   ിറ്റി ൺ ഇൻരർദമഷ്ൻ ദബാർഡ ് സ്ഥാപിക്കാൻ 

കൃതയത ഉറപ്പു വരുതാൻ അധികാരികൾ ഗ്ശദ്ധിദക്കണ്ടതാണ്. 

 

രയല് പരിദശാധെയുതട അടിസ്ഥാെതില് രീല്ഡ് 

പരിദശാധെ െടതിയതിൻതറ കതണ്ടതലുകൾ 

SLNO

. 

Work code Name of work Measurement 

in M Book 

Measuremen

t in work site 

1 LD/251628  രിശു ഭൂെി 

കൃഷിദയാഗയൊ

ക്കൽ 

1908mcub 1910mcub 

2 IF/377915 ഓപ്പൺ ൊങ്ക ്   

3 RC/272684 ദറാഡ് 

ദകാൺരകീറ്റിംഗ ്

L:58m b:3m L:60 m b:3m 

4 IF/381580  രിശുഭൂെി 

കൃഷിദയാഗയൊ

ക്കൽ 

3528 mCub 3530 Mcub 

5 IF/364988  രിശുഭൂെി 

കൃഷിദയാഗയൊ

ക്കൽ 

1710 mcub 1710mcub 

6 IF/352841  രിശു ഭൂെി 

കൃഷിദയാഗയൊ

ക്കൽ 

2022mcub 2022mcub 

7 IF/378576 ഓപ്പൺ ൊങ്ക ്   

8 IF/377913 െഴ ടവള്ള 

സംഭരണി 

  

9 IF/381577 ജജവദവലി  181.98 mcub 181.98 mcub 

10 RC/273390 ദറാഡ് 

ദകാൺരഗീറ്റ്  

80 m 81m 
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11 IF/378577 ഓപ്പൺ ൊങ്ക്    

12 IF/377938 കാലിടൊഴു ്

 ു  

  

13 RS/346021 കദമ്പാസ്റ്റ് പിറ്റ ് 186mcub 186mcub 

14 RC/272047 ദറാഡ് 

ദകാൺരഗീറ്റ ്

L:58m b:3m L:63m b:3m 

 

 

ഗൂഗിൾ ജിദയാ ഗ്ടാക്കറില് ദരഖതപ്പടുതിയ 

വിവരങ്ങൾ 
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വർക്ക് സ റ്റ ്

1.RS/346021: കദമ്പാെ് പിറ്്റ   

എം. ബുക്്ക നമ്പർ :362/18-19 

ആരംഭിച്ച   ീയ ി :22/1/19  

അവസാനിച്ച  ീയ ി : 4/2/19 

െസ്റ്റർ ദറാൾ നമ്പർ : 31284-31285,31293-31294 

വിലയിരുതലുകൾ: 

എം ബുക്്ക രപകാരം ദര സയാമ്മ,അനുഷ,ദൊളി,ദജാസ്മിൻ,ആശ ദൊൾ  

എന്നിവരുടെ പുരയിെങ്ങളിൽ 186 െ ു െി അളവിൽ രപവർെി 

നെന്നായി കാണാൻ സാധിച്ചു.ഇദപ്പാഴും അവർ അ ് 

ഉപദയാഗിക്കുന്ന ായും കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. സി ഐ ബി 

സ്ഥാപിച്ച ായി കാണാൻ സാധിച്ചു. 

2.RC/272047: ദറാഡ ്ദകാൺഗ്കീറ്്റ 

 എം. ബുക്്ക നമ്പർ :209/18-19 

ആരംഭിച്ച   ീയ ി:8/11/18 

അവസാനിച്ച  ീയ ി: 14/11/18 

െസ്റ്റർദറാൾനമ്പർ:20631-20632,20633 

 വിലയിരുതലുകൾ: 

 ിദട്ടപെി  െൂന്നുെുക്്ക ദറാഡ് ദകാൺരകീറ്റ് എം ബുക്്ക രപകാരം 58 െി 

നീളടെക്കാൾ കൂെു ൽ 63 െി നീളവും 3 വീ ിയിലും കാണാൻ 

സാധിച്ചു.സി ഐ ബി ദപാസ്റ്റ് വീണു  കർന്ന അവസ്ഥയിൽ 

കാണാനായി.. 

3. IF/364988:തരിശുഭൂമി കൃഷ്ിദയാഗയമാക്കല് 

 എം. ബുക്്ക നമ്പർ: 201/18-19 

ആരംഭിച്ച   ീയ ി: 23/10/2018 

അവസാനിച്ച  ീയ ി: 19/11/2018 
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െസ്റ്റർ ദറാൾ നമ്പർ: 17248-17249,17250-17251,19541-19543,19544-19546 

 വിലയിരുതലുകൾ: 

അലി എന്നയാളുടെ പറമ്പിൽ എം ബുക്്ക അളവ് 1710 െ ുെീ ടയക്കാൾ 

1713 കാണൻ സാധിച്ചു.വാഴ കൃഷിയാണ് അവിടെ ടെയ്യുന്ന ്. സി  ഐ 

ബി കൃ യൊയി കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. 

4. . IF/381580.. തരിശുഭൂമി കൃഷ്ിദയാഗയമാക്കല്  

എം. ബുക്്ക നമ്പർ: 361/18-19 

ആരംഭിച്ച   ീയ ി: 15/1/2019 

അവസാനിച്ച  ീയ ി: 11/2/2019 

െസ്റ്റർ ദറാൾ നമ്പർ: 29867-29869,29873-29875,33072-33074,33075-33077 

വിലയിരുതലുകൾ: 

ഗീ യുടെ പുരയിെെിൽ എം ബുക്കിൽ 1881 െ ുെി അളവിദനക്കാൾ 

കൂെു ൽ 1883 െ ു െി അളവിൽ രപവർെി നെന്ന ായി കാണാൻ 

സാധിച്ചു ഇദപ്പാഴും കൃഷിയുണ്്ട .ഏലം കൃഷിടെയ്യുന്ന ായി കാണാൻ 

സാധിച്ചു.സി ഐ ബി കാണാനായില്ല. 

5. LD/251628 :തരിശു ഭൂമി കൃഷ്ി ദയാഗയമാക്കല് 

എം. ബുക്്ക നമ്പർ:132/18-19 

ആരംഭിച്ച   ീയ ി: : 19/6/18 

അവസാനിച്ച  ീയ ി: 13/8/18 

െസ്റ്റർ ദറാൾ നമ്പർ: 2904-2905, 3234 - 3235,5453-5454, 5662-5663,8173 - 8174, 

8175-8176 

 വിലയിരുതലുകൾ: 

അനുഷ എന്ന വക്തിയുടെ പുരയിെെിൽ എം.ബുക്്ക രപകാരെുള്ള 

1908 െ ു െീ അളവിലും കൂെു ൽ 1910 െ ു െീ. അളവിൽ 

കൃഷിദയാഗയൊക്കി ഏലം, വാഴ, എന്നിവ കൃഷി ടെയതിരിക്കുന്ന ായി 

കാണാൻ സാധിച്ചു. CIB കൃ യൊയി കാണാൻ സാധിച്ചു. 

6. . IF / 377915 ഓപ്പൺ ടാങ്്ക  

എം. ബുക്്ക നമ്പർ: 368/18-19 

ആരംഭിച്ച   ീയ ി: 29/01/19  
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അവസാനിച്ച  ീയ ി: 4/02/19 

െസ്റ്റർ ദറാൾ നമ്പർ: 32363-32364 

 വിലയിരുതലുകൾ: 

ഷാറെി ടറജിയുടെ പുരയിെെിൽ ഓപ്പൺ ൊങ്ക ്പണി പൂർെീകരിച്്ച 

ഇദപ്പാഴും ഉപദയാഗിക്കുന്ന ായി കാണാൻ സാധിച്ചു. CIB കാണാൻ 

സാധിച്ചില്ല. 

7. RC/272684 ദറാഡ ്ദകാൺഗ്കീറ്റിുംഗ് 

എം. ബുക്്ക നമ്പർ: 204/18-19 

അവസാനിച്ച  ീയ ി: 22/11/18 

ആരംഭിച്ച   ീയ ി: 28/11/18 

െസ്റ്റർ ദറാൾ നമ്പർ: 22612-22614 

 വിലയിരുതലുകൾ: 

ൊദക്കാച്ചൻ പെി ദകാട്ടപ്പെി ദറാഡ്  എം.ബുക്്ക രപകാരെുള്ള 58 െീറ്റർ 

നീളെിലും കുെു ൽ 60 െീറ്റർ നീളെിലും 3 െീറ്റർ വീ ിയിലും 

ദറാഡ് ദകാൺരകീറ്റ് നെന്ന ായി കാണാൻ സാധിച്ചു. CIB കൃ യൊയി 

കാണാൻ സാധിച്ചു. 

8 IF/352841-തരിശുഭൂമി കൃഷ്ിദയാഗയമാക്കല് 

എം. ബുക്്ക നമ്പർ: 188/18-19 

ആരംഭിച്ച   ീയ ി:13/11/18 

അവസാനിച്ച  ീയ ി:3/12/18 

െസ്റ്റർ ദറാൾ നമ്പർ: 11465-11472,13255-13257,13260-13263,20732-20737,23384-

23386 

 വിലയിരുതലുകൾ: 

രശ്മി ദറായിയുടെ പുരയിെെിൽ 2022 െ ു. െീ രപവർെി നെന്ന ായി 

കാണാൻ സാധിച്ചു. വാഴ, കപ്പ എന്നിവ ഇദപ്പാഴും കൃഷി ടെയുന്നുണ്്ട. 

സി ഐ ബി സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു. 

9. IF/378576-ഓപ്പൺ ടാങ്്ക 
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എം. ബുക്്ക നമ്പർ:369 /18-19 

ആരംഭിച്ച   ീയ ി: 29/1/19 

അവസാനിച്ച  ീയ ി: 4/2/19 

െസ്റ്റർ ദറാൾ നമ്പർ: 32406,32448 

 വിലയിരുതലുകൾ: 

ബിദനായിയുടെ പുരയിെെിൽ ഓപ്പൺ ൊങ്ക് നിർമ്മിച്ച ായി 

കാണാൻ സാധിച്ചു. സി ഐ ബി സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു. 

10. IF/377913-മഴതവള്ള  ുംഭരണി 

എം. ബുക്്ക നമ്പർ: 365/18-19 

ആരംഭിച്ച   ീയ ി: 14/2/19 

അവസാനിച്ച  ീയ ി:20/2/19 

െസ്റ്റർ ദറാൾ നമ്പർ: 35055-35056 

വിലയിരുതലുകൾ: 

സ ി രാെെരന്ദടറെ പുരയിെെിൽ െഴടവള്ള സംഭരണി 

നിർമ്മിച്ച ായി കാണാൻ സാധിച്ചു. സി ഐ ബി സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു. 

11. IF/381577-സജവദവലി  

എം. ബുക്്ക നമ്പർ:363/18-19 

ആരംഭിച്ച   ീയ ി: 22/1/19 

അവസാനിച്ച  ീയ ി: 4/2/19 

െസ്റ്റർദറാൾനമ്പർ: 31201-31203, 31268-31270 

വിലയിരുതലുകൾ: 

ജലല, ബാബു, സുഗണമ്മ, രശ്മി എന്നിവരുടെ പുരയിെങ്ങളിൽ 181.98 

െ ു. െീ അളവിൽ രപവർെി നെന്ന ായി കാണാൻ സാധിച്ചു. CIB 

കാണാൻ സാധിച്ചില്ല  

12. RC/273390-ദറാഡ് ദകാൺഗ്ഗീറ്റ്  

എം. ബുക്്ക നമ്പർ:203/18-19 
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ആരംഭിച്ച   ീയ ി: 6/12/18 

അവസാനിച്ച  ീയ ി:12/12/18 

െസ്റ്റർ ദറാൾ നമ്പർ: 24787-24788, 24772 

വിലയിരുതലുകൾ: 

 81 െ ു. െീ അളവിൽ നിർേിഷ്ട സ്ഥലെു ദകാൺരഗീറ്റ് ദറാഡ് 

കാണാനായി.  

13. IF/378577-ഓപ്പൺ ടാങ്്ക    

എം. ബുക്്ക നമ്പർ: 367/18-19 

ആരംഭിച്ച   ീയ ി:29/1/19 

അവസാനിച്ച  ീയ ി:4/2/19 

െസ്റ്റർ ദറാൾ നമ്പർ:32418, 32428,  

വിലയിരുതലുകൾ: 

െുഹമ്മേിടറെ പുരയിെെിൽ ഓപ്പൺ ൊങ്ക് നിർെിച്ച ായി കാണാൻ 

സാധിച്ചു.  

14. IF/377938-കാലിതതാഴുതു  

എം. ബുക്്ക നമ്പർ:364/18-19 

ആരംഭിച്ച   ീയ ി: 14/2/19 

അവസാനിച്ച  ീയ ി: 20/2/19 

െസ്റ്റർ ദറാൾ നമ്പർ: 35032, 35038 

വിലയിരുതലുകൾ: 

ബേറുനിസയുടെ പുരയിെെിൽ കയാറ്റിൽ  ടഷഡ് നിർെിച്ച ായി 

കാണാൻ സാധിച്ചു.  

 

െിർദേശങ്ങൾ 

1. ട ാഴിലുറപ്പ് നിയെം അനുശാസിക്കും വിധം രഗാെസഭ അംഗീകരിച്ച് ആക്ഷൻ 

പ്ലാനിൽ ഉൾടപ്പെുെിയ രപവൃെികൾ ൊര ം നെപ്പിലാക്കുക. 

2. െുൻഗണനാ ൊനേ്ം പാലിച്ചു ൊര ം രപവൃെികൾ അനുവേിക്കുക. 



29 
 

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

ആരംഭിക്കുന്ന ിനു െുമ്പ് പദ്ധ ി വിവരങ്ങൾ അെങ്ങിയ രപാദേശിക 

ഭാഷയിലുള്ള സിറ്റിസൺ ഇൻരർദെഷൻ ദബാർഡ ് രപവൃെി സ്ഥലെ ്

സ്ഥാപിദക്കണ്ട ാണ.് 

4. രപാദേശിക ഭാഷയിലുള്ള എസ്റ്റിദെറ്റ് രപവൃെി സ്ഥലങ്ങളിൽ ലഭയൊക്കണം. 

5. ൊസ്റ്റർ സർക്കുലർ രപകാരം നിർദേശിക്കുന്ന ദരഖ്കൾ രയലിൽ 

സൂക്ഷിദക്കണ്ട ാണ.് 

6. രജിസ്റ്ററുകൾ കാലാനുസൃ ൊയി വിവരങ്ങൾ ദരഖ്ടപ്പെുെി 

സൂക്ഷിദക്കണ്ട ാണ.് 

7. ൊസ്റ്റർ സർക്കുലർ രപകാരെുള്ള ട ാഴിൽ അദപക്ഷാ ദരാറം ടസൌജനയൊയി 

ട ാഴിലാളികൾക്ക് ലഭയൊക്കണം. 

8. ട ാഴിൽ അദപക്ഷകൾ രരണ്്ട ഓരീസിൽ സവീകരിക്കുകയും ആയ ിനു 

ജകപ്പറ്റ് രസീ ് നൽകുകയും ദവണ്ട ാണ് . 

9. പദ്ധ ിയുടെ ശരിയായ രീ ിയിലുള്ള നെെിപ്പിന ് വിജിലൻസ് ആൻഡ് 

ദൊണിട്ടറിംഗ് കമ്മറ്റി ഇെടപെലുകൾ രപവൃെി സ്ഥലങ്ങളിൽ 

ഉണ്ടാദവണ്ട ുണ്്ട. 

10. ട ാഴിലുപ്പിൽ ഏടറ്റെുക്കുന്ന രപവൃെികളുടെ  ആസ്തികൾ േീർഘകാല 

നിലനിൽപ്പിന്  ആവശയൊയ സാദങ്ക ിക നിർദേശങ്ങൾ ട ാഴിലാളികൾക്ക ്

ഓവർസീയർൊർ നൽദകണ്ട ും പാലിക്കുന്നുടണ്ടന്ന്  ഉറപ്പു 

വരുടെണ്ട ുൊണ.് 

11. െസ്റ്റർ ദറാളിൽ രപസ്തു   രപവൃെിയുടെ അളവുകൾ ദരഖ്ടപ്പെുെുന്ന 

എം.ബുക്കിടറെ നമ്പർ ദരഖ്ടപ്പെുടെണ്ട ാണ്. 

12. െസ്റ്റർ ദറാളിലും െറ്റു ട ാഴിലുറപ്പ് അനുബന്ധ ദരഖ്കളിലും  

സാക്ഷയടപ്പെുെുന്ന ഉദേയാഗസ്ഥർ  ീയ്യ ി കൂെി ദരഖ്ടപ്പെുെുവാൻ 

രശദ്ധിദക്കണ്ട ുണ്്ട. 

13. ട ാഴിലിെങ്ങളിൽ രപഥെ ശുരശൂഷ സംവിധാനങ്ങൾ   ണൽ 

സൌകരയം,സുരക്ഷാ ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവ ഉറപ്പു വരുൊൻ നിർവഹണ  

ഏജൻസി രശദ്ധിദക്കണ്ട ുണ്്ട. 

14. പദ്ധ ി ആരംഭ െീറ്റിംഗ് കൃ യൊയി നെദെണ്ട ാണ്. 

തതാഴിലാളികളുതട കടമകൾ 

 ട ാഴിലിെങ്ങളിൽ സെയകൃ യ  പാലിക്കുക. 

 ദരപാജക്റ്റ ്െീറ്റിംഗ്, ട ാഴിലുറപ്പ് രഗാെസഭകൾ,ദസാഷയൽ ഓഡിറ്റ് 

രഗാെസഭകൾ എന്നിവയിൽ പടങ്കെുക്കുക. 

 ഏൽപ്പിക്കുന്ന ദജാലികൾ കൃ യ ദയാടെ പൂർെീകരിക്കുക. 

 അവകാശൊയ 100 ട ാഴിൽ േിനങ്ങൾ ദനെുക 

 േിവസവും ട ാഴിൽ ആരംഭിക്കുന്ന ിനു െുമ്പും പണി 

പൂർെിയായദശഷവും െസ്റ്റർ ദറാളിൽ  ഒപ്പുകൾ 

ദരഖ്ടപ്പെുെുക, ുെങ്ങിയവ... 
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^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, 

 

  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 

 

ടനെുങ്കണ്ടം രഗാെപഞ്ചായെിടല ട ാഴിലുറപ്പ ് ടസല്ലിൽ ഒരു AE,  രണ്്ട 

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

ടറദക്കാർഡുകൾ എല്ലാം കൃ യ ദയാടെയും സൂക്ഷ്മ ദയാടെയും 

കൂെിയാണ ് ദരഖ്ടപ്പെുെിയിരിക്കുന്ന .് അ ുടകാണ്ടു ടന്ന ഇവരുടെ 

രപവർെനം അഭിനന്ദനം അർഹിക്കുന്ന ാണ.് 

 

ഈ ദസാഷയൽ ഓഡിറ്റ് രപരകിയയിൽ സഹായിച്ച പഞ്ചായെ ്രപസിഡൻറ,്  

ടസരകട്ടറി, വാർഡ് ടെമ്പർൊർ, ഓരീസ ് സ്റ്റാരുകൾ,  ടെയ്റ്റ ് ൊർ, 

ട ാഴിലാളികൾ എന്നിവർക്ക ് ദസാഷയൽ ഓഡിറ്റ ് യൂണിറ്റ ് നന്ദി 

അറിയിക്കുന്നു. 

 

28/02/2020  11.30 AM െ ്  തെടുുംങ്കണ്ടും ഗ്ഗാമപചായായത് 

കമ്മയൂണിറ്റിഹാളില് വച്ച് ഗ്ശീ  V A ദജാ ര് എന്ന 

തതാഴിലാളിയുതട അധയക്ഷതയില് െടന്ന  ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്റ 

ഗ്ഗാമ ഭയില് അവതരിപ്പിച്ച ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്റ കരട ്

റിദപ്പാര്ട്ടിദേലുള്ള െര്ച്ചയുതട അടിസ്ഥാെതില് ഗ്ഗാമ ഭ 

എടുത തീരുമാെങ്ങളുും െിർദേശങ്ങളുും; 

 ഭൂരപകൃ ിയനുസരിച്ച് കാർഷികദെഖ്ലയിൽ ടെയ്യാൻ പറ്റിയ 

രപവർെികൾ കൂെി ട ാഴിലുറപ്പിൽ നിർബന്ധൊയും ഉൾടപ്പെുെണം 

 വേതനം േർധിപ്പിക്കുക (271 – 400) 
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 ട ാഴിലാളികൾക്ക് കാല ാെസം വരാട  കൂലി ലഭിക്കാൻ നെപെികൾ 

സവീകരിക്കുക 

 ട ാഴില ്കാര ഡ ് ികച്ചും സൌജനയൊയി അദപക്ഷകരക്്ക ്ലഭയൊക്കുക. 

 ട ാഴില ്അദപക്ഷകള് പഞ്ചായെില ്രരണ്്ട ഓരീസില ്സവീകരിച്ച ് 

ജകപ്പറ്റു രസീറ്റ ്നല്കു ക. 

 ട ാഴിൽ ആവശയടപൊനുള്ള അദപക്ഷ  (Demandform) 

ട ാഴിലാളികൾക്ക ്സൌജനയൊയി നൽകണം. 

 ട ാഴിൽ  കൃ യസെയെു ലഭിച്ചിടല്ലങ്കിൽ ട ാഴിലില്ല ദവ നം 

വി രണം ടെയ്യുക 

 പദ്ധ ി ആരംഭ െീറ്റിംഗ് കൃ യസെയെു സംഘെിപ്പിക്കുക 

 രപവൃെികള ്കടണ്ടെുന്ന ില ്ട ാഴിലാളികള,് വാര ഡ ്

ടെമ്പര ്നാട്ടുകാര ്ഉള്പ്പടെ ഉള്ളവരുടെ  നല്ല ഇെടപെലുകള ്ഉണ്ടാക്കുക. 

 ദജാലി സ്ഥലങ്ങളില ്ആവശയൊയ അെിസ്ഥാന 

ടസൌകരയങ്ങള ് നിർവഹണ  ഏജറസി ട ാഴിലാളികളക്്ക ് ികച്ചും 

സൌജനയൊയി    ലഭയൊക്കുക. 

 വിജിലനസ് ്ഏനഡ്് ദൊണിട്ടറിംഗ ്കമ്മറ്റി 

അംഗങ്ങള ്പദ്ധ ികള ്വിലയിരുെുകയും ആവശയൊയ 

നിദരേ്ശങ്ങള ്ട ാഴിലാളികള്ക്കും പഞ്ചായെിനും നല്കു ക.VMC കമ്മിറ്റി 

പുന സംഘെിപ്പിക്കുക 

 വാര്ഷിക ൊസ്റ്റര ്സര്ക്കുലര ്രപകാരെുള്ള 

ദരഖ്കള ്രയലില ്സൂക്ഷിക്കുക. 

 െസ്റ്റര ്ദറാളുകളില ്അബദ്ധെില ്വന്നുദപാകുന്ന  ിരുെലുകളക്്ക ്

െ ിയായ കാരണങ്ങള ്കാണിച്ചു അദപക്ഷ നലക്ുകയും രപസ്തു   

അദപക്ഷയുടെ ദകാപ്പി രയലില ്സൂക്ഷിക്കുക. 

 െസ്റ്റര ്ദറാളില ്രണ്്ട ഒപ്പുവീ ം ദരഖ്ടപ്പെുെുക ഒപ്പിട്ട ദശഷം ൊര ം 

ദജാലി ആരംഭിക്കുക.. 

 ജനകീയ എസ്റ്റിദെറ്റ ്രപവൃെി സ്ഥലങ്ങളില ്ലഭയൊക്കുക. 

 സിറ്റിസണ ്ഇറഫദര മഷന ്ദബാര ഡ് ഓദരാ രപവൃെിയും ആരംഭിക്കുന്ന ിന ്

െുമ്പ ് ടന്ന സ്ഥാപിക്കുക. 

 അധയക്ഷൻ                            : ഗ്ശീ  V A ദജാ ര്  

ദലാക്്ക റിദ ാഴ് സ് ദപഴ് സണ് :   തെല്ല തജയസൺ  
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