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മഹാത്മാ ഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി 

ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്റ റിദപ്പാര്ട്ട ്

വാര്ട ഡ-് 6 മഞ്ഞകുഴി 

ര്ടാജകുമാര്ടി  ഗ്ഗാമപഞ്ചായത്്ത 

                                                             തെടുുംകണ്ടും  ദലാക്ക ്

                                                                      ഇടുക്കി  ജില്ല . 

ഗ്ഗാമ ഭ തീയ്യതി: 21-10-2019 .           മയും:2 PM 

സ്ഥലും: ക്ഷീദര്ടാതപാേെ ദകഗ്രും, മഞ്ഞക്കുഴി  

തയ്യാറാക്കിയത് : മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ 

തതാഴിലുറപ്പ് െിയമും ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്റ ത ാസ റ്റി ദകര്ടള 

ഇടുക്കി ജില്ലാ ട ീം 

തെടുങ്കണ്ടും ദലാക്്ക RP തെല്ല ദജാ ് 

                                   വിദല്ലജ്  റിദ ാഴ് സ് ദപഴ് സൺ ്  

          അര്ടുൺ ദയശുോ  ് ,അഞ്ജെ   ജികുമാർ, ആതിര്ട   തയൻ , 

െിമ്മി കമല്, െിമ്മി  ഗ്പണവ് ,  െിത  എ .് ൊയർ ,  ുജിത്്ത  ഇ. 

എ ,് ര്ടഞ്ജു  ദമാൾ ആർ 

                               ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്റ് ത ാസ റ്റി ദകര്ടളും                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2 - )൦ െില  ി . ഡലയൂ .  ി  ബില്ഡിങ് , എല് .എും . എ ് ദകാുംബൗണ്ട് , 

പാളയും ,വികാ ് ഭവൻ (പി ഒ ), തിര്ടുവെന്തപുര്ടും - 695033 . ദ ാൺ െമ്പർ : 

04712724696   ഇ - തമയില് keralasocialaudit@gmail.com 
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BapJw 

C´ybnÂ km[mcW¡mcmb P\§fpsS sXmgnÂ sN¿phm\pÅ 

AhImis¯ kwc£n¨p \ne\nÀ¯p¶Xn\mbn C´y³ ]mÀesaâv AwKo-I-

cn¨v {]kn-Uâv H¸p-h¨v 2005 sk]vXw_À amkw 5þmw തീയതിtZiob {KmaoW 

sXmgnepd¸v \nbaw \ne-hnÂ h¶p. CXnsâ ASnØm\¯nÂ {Kma{]tZi¯v 

Xmakn¡p¶ FsXmcp IpSpw_¯n\pw Hcp km¼¯nI hÀjw 100 Znhks¯ 

A[nI sXmgnÂ Zn\-§Ä Dd¸p hcp¯p¶Xn\mWv “almßmKmÔn tZiob 

{KmaoW sXmgnepd¸v ]²Xn” BhnjvIcn¡s¸«Xv.  

{]IrXn hn`h ]cn]me\¯neqsS Hmtcm {]tZi¯nsâbpw 

hn`hmSn¯d iàam¡pI, hcÄ¨, as®men¸v, shÅs¸m¡w, 

h\\ioIcWw XpS§nb ]mcnØnXnI {]iv\§fnÂ \n¶pw 

kwc£Ww \ÂIp¶XneqsS DXv]mZ\w DXv]mZ\£aX F¶nh 

hÀ²n¸n¡pI., kv{Xo imkvXo-I-c-Ww, ZpÀ_e  hn`mK§fpsS D¶-a-

\w , DXv]mZ\]camb BkvXnIÄ krjvSn¡p¶XneqsS Zmcn{Zy 

eLpIcWw F¶nh Cu ]²-Xn-bpsS e£yamWv.    

    വിദശഷ്തകൾ 

 

 നിയമത്തിൻറെ പിൻബലമുള്ള അവകാശാധിഷ്ഠിത പദ്ധതി. 

  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഗ്പദേശത്ത്    താമസിക്കുന്ന        18 വയസ്സ് 

പൂർത്തിയായ ഏറതാരാൾക്കുും പദ്ധതിയിൽ പങ്കാളിയാകാും 

 ഗ്്രീക്കുും പുരുഷനുും തുലയ ദവതനും . 

 പരിസ്ഥിതി സുംരക്ഷണും കാർഷിക ദമഖലയിറല അടിസ്ഥാന 

സൗകരയ വികസനും എന്നിവയ്ക്്ക മുൻരണന. 

 റതാഴിലാളികൾ തറന്ന ഗ്പവർത്തികൾ കറെത്തുകയുും 

ആസൂഗ്തണറത്ത സഹായിക്കുകയുും റെയ്യുന്നു. 

 ആസൂഗ്തണത്തിലുും നിർവഹണത്തിലുും തികഞ്ഞ സുതാരയത. 

 കരാെുകാദരാ  ഇടനിലക്കാദരാ ഇല്ല. 

 റപാതുജന പങ്കാളിത്തദത്താറട ദലബർ ബഡ്ജറ്റ്. 

 ബാങ്ക്, ദപാദറാഫീസ് വഴി മാഗ്തും ദവതന വിതരണും 

 ഗ്്രീകൾക്്ക മുൻരണന. 
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 കമ്പ്യൂട്ടർ ശ ുംഖല വഴിയുള്ള ദമാണിറ്റെിുംര് സുംവിധാനും 

 ഗ്രാമസഭ പദ്ധതി ഓഡിറ്റ് റെയ്യുന്നു 

.   

ദേശീയ ഗ്രാമീണ റതാഴിലുെപ്പ് പദ്ധതി ഗ്പകാരും ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഗ്പദേശത്ത്  

നടപ്പിലാക്കുന്ന മുഴുവൻ ഗ്പവ ത്തികളുും  ദസാഷയൽ ഓഡിറ്റിങ്ങിനു 

വിദധയമാക്കണറമന്ന  17(2) വകുപ്പ് നിഷ്കർഷിക്കുന്നു . പദ്ധതി 

ഗ്പവർത്തനറത്തപ്പറ്റിയുും റപാതുധനും െിലവഴിക്കുന്നതിറനപ്പറ്റിയുും പൗര സമൂഹും 

നടത്തുന്ന  പരസയവുും സവതഗ്രവുമായ പരിദശാധനയാണ് ആണ് ദസാഷയൽ ഓഡിറ്റ് 

അഥവാ സാമൂഹിക പരിദശാധന .റതാഴിലുെപ്പ് നിയമഗ്പകാരും വർഷത്തിൽ 

രെുതവണ ദസാഷയൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്രാമസഭകൾ എല്ലാ വാർഡിലുും ക തയമായി 

നടദത്തെതാണ്. ഓഡിറ്റിലൂറട അഴിമതി ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനുും സുതാരയത ഉെപ്പു 

വരുത്തുന്നതിനുും കാരയക്ഷമത വർധിപ്പിക്കുന്നതിന്  സത്ഭരണും ഉെപ്പാക്കുന്നതിനുും 

കഴിയുന്നു.പദ്ധതി പണും ശരിയായ രീതിയിൽ െിലവഴിച്ചിട്ടുദൊ , പണും 

റെലവഴിച്്ചതുറകാെ് പദ്ധതിയുറട ലക്ഷയും കകവരിച്ചിട്ടുദൊ, 

രുണദഭാക്താക്കളുറട ജീവിതത്തിൽ രുണകരമായുും  കാരയമായ മാറ്റും 

ഉൊയിട്ടുട്ടുദൊ  എന്നുും  ദസാഷയൽ ഓഡിറ്റിുംരിലൂറട  കറെത്താൻ കഴിയുന്നു. 

സുംസ്ഥാന സർക്കാർ  ദസാഷയൽ ഓഡിറ്റ് നടദത്തെ രീതി സുംബന്ധിച്്ച  ഉത്തരവ ്

പുെറപ്പടുവിച്ചിട്ടുെ്.ദസാഷയൽ ഓഡിറ്റ്  ഗ്രാമസഭയുറട വിജയും ജനപങ്കാളിത്ത  

ആണ്.ദസാഷയൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്രാമസഭയുറട തീയതി, ദവേി എന്നിവ നിശ്ചയിച്ച 5 

േിവസും മുമ്പ്് ജനങ്ങൾക്്ക വിവരും നൽകിയിരിക്കണും. പദ്ധതി ആസൂഗ്തണ്ണും. 

നിർവഹണും, ദമാണിറ്റെിുംര് തുടങ്ങി എല്ലാ വയക്തികളുും ദസാഷയൽ ഓഡിറ്റ് 

ഗ്രാമസഭയിൽ നിർബന്ധമായുും പറങ്കടുക്കണും.മഹാത്മാ രാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ 

റതാഴിലുെപ്പ്പ ദ്ധതിയിൽ  സുരമവുും സുതാരയവുമായി ദസാഷയൽ ഓഡിറ്റ് 

നടത്തുന്നതിന്  ദകരളത്തിൽ  സവതഗ്ര െുമതലയുള്ള ദസാഷയൽ ഓഡിറ്റ് യൂണിറ്റ് 31 

-1- 2017 നിലവിൽവന്നു 

1.ര്ടീതിശാഗ്്രും 

 

 ദസാഷയൽ ഓഡിറ്്റ െിദസാഴ് സ് സും ും ഗ്പവർത്തി ഫയൽ പരിദശാധന, 

ഫീൽഡ് സന്ദർശനും, റതാഴിലാളികളുും ആയുള്ള അഭിമുഖും, എും. ഐ. എസ് 

പരിദശാധന എന്നിവറയ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ദസാഷയൽ ഓഡിറ്റ് 

െിദപ്പാർട്ട് തയ്യാൊക്കിയിട്ടുള്ളത.് താറഴ പെയുന്ന രീതി അവലുംബിച്ചാണ് ഈ 

െിദപ്പാർട്ട് തയ്യാൊക്കിയിട്ടുള്ളത.് 

1. ഓഡിറ്്റ പ്ലാൻ  
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1.1 ഓഡിറ്റ് പ്ലാൻ തയ്യാൊക്കൽ. 

1.2 ഓഫീസ് സന്ദർശന പരിപാടികൾ. 

2. അഭിമുഖും  

2.1 റജ.പി.സി, ബി.ഡി.ഒ, പഞ്ചായത്ത് ഗ്പസിഡൻെ്, ജനഗ്പതിനിധികൾ, 

റസഗ്കട്ടെി & റാഫ്  

2.2 ദമറ്റ്, റതാഴിലാളികൾ, കർഷകർ,  റതാഴിലിന് ദപാകാത്ത റതാഴിൽ 

കാർഡ് ഉടമകൾ 

3.  യല് പര്ടിദശാധെ  
3.1 റപാതു ഗ്പവർത്തികൾ, വയക്തിരത ഗ്പവർത്തികൾ. 

3.2  ദരഖകളുറട ഉള്ളടക്കും - സുതാരയത, പരിപൂർണ്ണത.  

3.3 ഭരണസമിതിയുറടയുും ഉദേയാരസ്ഥരുറടയുും കാരയഗ്പാപ്രി. 

4.  ീല്ഡ്  രർശെും, െിര്ടീക്ഷണും  

4.1 പൂർത്തിയായ റതാഴിലിടും, നടന്നുറകാെിരിക്കുന്ന റതാഴിലിടും. 

5. റ റൻ  ്

5.1  വികസനദരഖ, വാർഷിക പദ്ധതി ദരഖ, എുംഐഎസ്, രജിറെുകൾ. 

6. വിവര്ടങ്ങളുതട ദഗ്കാഡീകര്ടണും 

6.1  ദഗ്കാസ് റവരിഫിദക്കഷൻ, അവസാനവട്ട െർച്ച 

7.   കര്ടട് റിദപ്പാർട് തയ്യാറാക്കല് 

 

ഗ്പ്രു ത െിദപ്പാര്ട്ട് ഗ്രാമസഭയുറട  െര്ച്ചയ്ക്കുും അുംരീകാരത്തിനുമായി 

സമര്പ്പിക്കുന്നു. 

 

                                                                                                                                

ര്ടാജകുമാര്ടി   ഗ്ഗാമ പഞ്ചായത്ത്  

അടിസ്ഥാെ വിവര്ടങ്ങൾ 

ജില്ല  : ഇടുക്കി       

ദലാക്ക ് : റനടുുംകെും   

താലൂക്ക ് :  ഉടുമ്പ്ൻദൊല       

വാർഡുകൾ : 13    
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വി്ര തി  : 36.15  െ.കി.മീ. 

                                       പഞ്ചായത്്ത ഭൂപടും 

 

 

  ഇടുക്കി ജില്ലയിറല റഹെിദറ്റജ് 

ഗ്പദേശങ്ങളിൽ ഒന്നായ റനടുങ്കെും ദലാക്കിറല രാജകുമാരി പഞ്ചായത്ത ്

ഗ്പക തി മദനാഹാരിത റകാെ് ദവെിട്ടു നിൽക്കുന്ന  ഒരു ഗ്പദേശമാണ.് 36.15  

െ.കി.മീ. വി്രീർണും ആണ ്ഉള്ളത.്2011 റല  റസൻറസസ ് ഗ്പകാരും15243 ആണ ്

ഈ പഞ്ചായത്തിറല ജനസുംഖയ. അതിൽ 8073 പുരുഷന്മാരുും 8013 ഗ്്രീകളുും 

ഇവിറട ജീവിക്കുന്നു.കാർഷികവ ത്തിറയ ആഗ്ശയിച്ചു ജീവിക്കുന്നവരാണ ്

ഇവിറട പാർക്കുന്ന ഏറെ ജനവിഭാരവുും.റെെുകിട കർഷകർ മുതൽ വൻകിട 

കർഷകർ വറര ഈ ഗ്പദേശറത്ത കാണാൻ സാധിക്കുും.ദകരളത്തിറല 

പാരമ്പ്രയ ക ഷിരീതികൾക്ക ് ദകാട്ടുംതട്ടാറത തറന്ന റനൽക ഷി മുതൽ 

കാപ്പി, കപ്പ, ദെന, കാച്ചിൽ, സുരന്ധവയഞ്ജനങ്ങൾ ആയ ഏലും,  ജാതിക്ക,  

കുരുമുളക ് എന്നിവ ധാരാളമായി ക ഷിറെയ്യുന്നു.ഏലും കർഷകർക്ക ്

ഗ്പദയാജനഗ്പേമായ ആകുന്ന രീതിയിൽ ദകരള ഏലും രദവഷണ ദകഗ്ന്ദും 
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സ്ഥിതി റെയ്യുന്നു എന്നത ് മററ്റാരു ആകർഷണമാണ.് കൂടാറത വളർന്നു 

വരുന്ന തലമുെയ്ക്ക ് വിേയാഭയാസും ഉെപ്പു നൽകുന്നതിനായി ്കൂ ളുകളുും 

ദകാദളജുകളുും ഗ്പവർത്തിക്കുന്നു.ഈ പഞ്ചായത്തിൽ ആറക 13 

വാർഡുകളാണ ്ഉള്ളത്. 

                         രാജകുമാരി പഞ്ചായത്തിൽ റതാഴിലുെപ്പുപദ്ധതി നല്ല 

രീതിയിൽ ഗ്പദയാജനകരമായി നടക്കുന്നു.  3998 റതാഴിൽ കാർഡുമായി 6271 

റതാഴിലാളികളുെ്. 3437 ഗ്്രീ റതാഴിലാളികളുും 64 പട്ടികജാതിക്കാരുും 124 

പട്ടിക വർരക്കാരുും റതാഴിൽ പങ്കാളികളാണ.്ആറക 739 റതാഴിൽ 

കുടുുംബങ്ങൾക്ക ് 100 റതാഴിൽ േിനങ്ങൾ ലഭിക്കുകയുൊയി.2018-19 

സാമ്പ്ത്തിക വർഷത്തിൽ1931171 റതാഴിൽ േിനങ്ങളുും അതിലൂറട  533003196 

തുകയുും ഈ പഞ്ചായത്തിന ് കൂലിയിനത്തിൽ ലഭിച്ചിട്ടുെ് എന്നത ്

മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു. 

തതാഴിലുറപ്്പ അടിസ്ഥാെ വിവര്ടങ്ങൾ 2018-19 

 രാജകുമാരി പഞ്ചായത്ത്  വാര ഡ്- 6 മഞ്ഞകുഴി 

ആറക റതാഴിൽ കാര ഡുകൾ 3998 359 

ആറക റതാഴിലാളികൾ  6271 800 

SC റതാഴിൽ കാര ഡുകൾ 64 1 

ST റതാഴിലാളികൾ 129 59 

 

പദ്ധതിയുതട തപാതു വിലയിര്ടുത്തലുകൾ 

 വാര്ട ഡിതല തതാഴിലാളികളില് െിന്ുും  തതാഴില് അദപക്ഷ ഗ് ണ്ട ്

ഓ ീ ില്  വീകര്ടിച്ച് സകപ്പറ്റു  ര്ട ീറ്റ് െല്കു ന്ുണ്്ട 

 തതാഴിലാളികളക്്ക് കൃതയ  മയത്്ത  കൂലി ലഭയമാക്കുന്തില് 

ഉദേയാഗസ്ഥർ   മയബന്ധിതമായി ഉത്തര്ടവാേിത്തങ്ങൾ 

െിറദവറ്റിയിടുണ്ട്. 

 ഓഡിറ്്റ തെയര ഗ്പവൃത്തികൾ കാര്ട്ഷ്ിക ദമഖലയക്്കുും മ് ് ജല 

 ുംര്ടക്ഷണത്തിെുും  ഗുണകര്ടമായ ര്ടീതിയില്   

ഉപദയാഗതപ്പടുത്താൻ  ാധിച്ചു. 

 പദ്ധതി ആര്ടുംഭ മീറ്റിുംഗ് കൃതയമായി െടക്കുന്ു. 

 ആക്ഷൻ പ്ലാൻ ഗ്പകാര്ടും പദ്ധതി െടപ്പാക്കുന്തില് 

വീഴ് ചയുണ്ടായി. 

 മാെർ  ര്ടക്്കുലർ ഗ്പകാര്ടും െിർദേശിച്ചിടുരേഖ ദര്ടഖകൾ 

 യലില് െടക്കുന്ുണ്്ട. 

 വിജിലന്സ ്ആന്ഡ് ദമാണിടറിുംഗ് കമ്മറ്റിയിതല അുംഗങ്ങൾ 

ഇടതപടലുകൾ െടത്തുന്ില്ല.  

 ഗ്പവൃത്തി ആര്ടുംഭിക്കുന്തിെു മുമ്പ്  ിറ്റി ൺ ഇന്ഫദര്ട േഷ്ൻ 

ദബാര്ട ഡ ്സ്ഥാപിക്കുന്തില് വീഴ് ചയുണ്ടായി. 
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                                           വാർഡ ്6     മഞ്ഞകുഴി 

ഈ പഞ്ചായത്തിറല ആൊും വാർഡ് ആയ മഞ്ഞകുഴിയിൽ 

റതാഴിലുെപ്പുപദ്ധതി നല്ല രീതിയിൽ നടക്കുന്നു. ഈ ഓഡിറ്റ ് പിരീഡിൽ  

വാർഡിറല റതാഴിലാളികൾക്ക് 9262 റതാഴിൽ േിനങ്ങളുും അതുവഴി 2556312 

തുക കൂലിയിനത്തിലുും ലഭിച്ചിട്ടുെ്. 

 

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

വാർഡ ്  ഭൂപടും 

: 

 

 

 

അവകാശാധിഷ്ടിത െിര്ടീക്ഷണങ്ങൾ 

 

 

മഹാത്മരാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ റതാഴിലുെപ്പ് നിയമത്തിലൂറട ഗ്രാമീണ 

ജനതയ്ക്ക് റതാഴിൽ നല്കറപടുന്നദതാറടാപ്പും അവരുറട പത്തു 

അവകാശങ്ങളുും സുംരക്ഷിക്കറപടുന്നു.ദസാഷയൽ ഓഡിറ്റിലൂറട 
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ഗ്പവ ത്തികളുറട പരിദശാധനയുും അദതാറടാപ്പും റതാഴിലാളികളുറട 

പത്തവകാശങ്ങളുും സുംരക്ഷിക്കറപടുന്നുറവന്നുും വിലയിരുത്തുന്നു. 

 

 

 

1. തതാഴില് കാർഡ് ലഭിക്കാെുരേഖ അവകാശും 

 റതാഴിൽ കാർഡ് ഒരു ആധികാരിക ദരഖയാണ്. മഹാത്മാ രാന്ധി ദേശീയ 

ഗ്രാമീണ റതാഴിലുെപ്പ് നിയമത്തിറല റഷഡയൂൾ 2 ഗ്പകാരും റതാഴിൽ 

കാർഡിന് അദപക്ഷ നൽകുന്ന കുടുുംബങ്ങൾക്ക് 15 േിവസത്തിനകും 

തികച്ചുും റസൗജനയമായി റതാഴിൽ കാർഡ ് ലഭയമാക്കണറമന്ന ്

അനുശാസിക്കുന്നു. കൂടാറത ക തയമായ ഇടദവളകളിൽ കാർഡ ്

റസൗജനയമായി പുതുക്കി നൽദകെതുമാണ്. റതാഴിലുെപ്പ ് നിയമഗ്പകാരും 

റതാഴിൽ കാർഡ ് കകവശും റവക്കാനുള്ള അധികാരും ഉടമകൾക്ക് 

മാഗ്തമാണ്, നിർവഹണ ഏജൻസിദയാ ദമറ്റുമാദരാ മറ്റുള്ളവദരാ കകവശും 

റവക്കുവാൻ പാടുള്ളതല്ല. 

 എല്ലാ തതാഴിലാളികൾക്കുും  ൗജെയമായി അല്ല  കാർഡ് ലഭിച്ചത ്

എന്ുും 100 ര്ടുപദയാളും െിലവയതായുും അറിയാൊണ ് ാധിച്ചത.് 

2. തതാഴില് ആവശയതപ്പടാെുരേഖ അവകാശും  

റതാഴിൽ കാര ഡുള്ള അവിേര്ദ്ധ കായിക റതാഴിൽ റെയ്യാൻ തയ്യാെുള്ള  

ഏറതാരു കുടുുംബത്തിനുും  ഓദരാ സാമ്പ്ത്തിക വർഷവുും 100 േിവസറത്ത 

അവിേഗ് ധ കായിക റതാഴിലിന് അവകാശമുെ്, റതാഴിൽ ആവശയറപ്പട്ട ് 

അദപക്ഷ നൽകിയാൽ കകപ്പറ്റു രശീത് നൽകുകയുും 15 േിവസത്തിനകും 

റതാഴിൽ  ലഭയമാക്കണറമന്നുും നിയമത്തിൽ ഗ്പതിപാേിക്കുന്നു. 

 യലില്  ൂക്ഷിച്ചിടുകള തതാഴില് അദപക്ഷകൾതക്കാപ്പും സകപ്പറ്റ ്

ര്ട ീത ്ലഭിക്കാറുരേഖതായി അറിയാൻ  ാധിച്ചു. 

3. തതാഴില് അെുവേിച്ചത്  ുംബന്ധിച്ച്; 

റതാഴിലുെപ്പ് നിയമഗ്പകാരും റതാഴിൽ ആവശയറപ്പട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ 15 

േിവസത്തിനകും റതാഴിൽ ലഭയമാക്കനറമന്നുെ്. വാർഡിറല 

റതാഴിലാളികൾക്ക ് റതാഴിൽ ആവശയമുള്ള സമയങ്ങളിൽ  അദപക്ഷ 

സമർപ്പിക്കുന്ന മുെയ്ക്ക ് 15 േിവസത്തിനകും റതാഴിൽ 

അനുവേിറക്കെതുെ്.  

അദപക്ഷ  മർപ്പിച്ച 15 േിവ ത്തിെുരേഖില് തതാഴില് ലഭിക്കാറില്ല 

എന്ാണ ്തതാഴിലാളികളില് െിന്ു മെസ്സിലാകാൻ കഴിഞ്ഞത ്. 

 

4. തതാഴിലില്ലായേ ദവതെും; 
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റതാഴില ് ആവശയറപ്പട്ടു കഴിഞ്ഞാല ് 15 േിവസത്തിനകും 

റതാഴില ് ലഭയമാക്കാത്തപക്ഷും റതാഴിലില്ലായമ ദവതനും 

ലഭിക്കാന ് അവകാശമുെ്.   റതാഴില ് ആവശയറപ്പട്ട തീയ്യതി 

മുതല ്ആേയറത്ത 30 േിവസും കൂലിയുറട 25% ( 271 കൂലി ഗ്പകാരും 67 രൂപ 75 

കപസ) തുകയുും തുടരന്്ന ് 100 േിവസ റതാഴില ്  പൂരത്്തിയാകുന്നത ്

വറരയുള്ള േിവസങ്ങളില ് കൂലിയുറട 50%( 271കൂലി ഗ്പകാരും 135 രൂപ 5 

കപസ)  തുകയുും റതാഴിലാളികളക്്ക ്ലഭിക്കണും. 

 ദവതെ വിതര്ടണത്തിെുരേഖ കാലതാമ ത്തിെുരേഖ െഷ്ടപര്ടിഹാര്ടും 

ലഭിക്കുവാെുരേഖ അവകാശത്ത കുറിച്ച ് തതാഴിലാളികൾക്ക ്

വയക്തമായ ധാര്ടണ ഉണ്ടായിര്ടുന്ില്ല. ദവതെും ലഭികാൊയി അദപക്ഷ 

െല്കാൻ പറഞ്ഞു എങ്കിലുും തതാഴിലാളികൾ തയ്യാറായിര്ടുന്ില്ല. 

 

5. തഷ്ല്ഫ ്ഓ ് ദഗ്പാജക്റ്റ ്  ുംബന്ധിച്ച്; 

നിയമും അനുശാസിക്കുന്ന ഗ്പകാരും റതാഴിലാളികൾക്ക ് റതാഴിൽ 

കറെത്തുന്നതിനുും ആസൂഗ്തണും റെയ്യുന്നതിനുമുള്ള അവകാശും ഉെ.് 

എന്നാൽ ഇതിറന കുെിച്ച ് വയക്തമായ ധാരണ ആർക്കുും തറന്ന 

ഉൊയിരുന്നില്ല. റഷൽഫ ് ഓഫ ് ദഗ്പാറജക്ടിൽ ഇനി റതാഴിലാളികളുറട 

പങ്കാളിത്തും ഉെപ്പ ്വരുത്തുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സവീകരിദക്കെതാണ.്   

തതാഴിലാളികദലാട് ദൊേിച്ചദപ്പാൾ മെസ്സിലാക്കാൻ  ാധിച്ചത ്

തതാഴിലാളികൾ പഞ്ചായത്തില് െിന്ു െല്കുന് ഗ്പവർത്തികളാണ ്

കൂടുതല് തെയ്യുന്ത് എന്ാണ.് 

6. യാഗ്താ തെലവ്  ുംബന്ധിച്ച്; 

റതാഴിലാളികൾക്ക ് താമസ സ്ഥലത്തുനിന്നുും 5 കിദലാമീറ്റർ െുറ്റളവിൽ 

റതാഴിൽ ലഭിക്കുവാനുള്ള അവകാശമുെ്, ഗ്പ്രു ത പരിധിക്കു പുെത്തു  

റതാഴിൽ റെദയ്യെ സാഹെരയും ഉൊവുകയാറണങ്കിൽ യാതാ ബത്തയായി 

കൂലിയുറട 10% തുക നിലവിറല കൂലി ഗ്പകാരും  27 രൂപ 10 കപസ ഗ്പവ ത്തി 

േിവസങ്ങളിൽ ലഭയമാക്കണും. ഓദരാ വാർഡിലുും കറെത്തിയിട്ടുള്ള 

ഗ്പവ ത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ച ദശഷും മാഗ്തദമ വാർഡിന് പുെത്തു 

റതാഴിലാളികൾക്ക് ഗ്പവ ത്തി അനുവേിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. 

വാർഡിതല തതാഴിലാളികൾ 5 കിദലാമീറ്റർ പര്ടിധിക്കപ്പുറും 

തതാഴിലുറപ്പ് ഗ്പവൃത്തി തെയരില്ല എന്ാണു തതാഴിലാളികളില് 

െിന്ുും മെ ിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. 

7. ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലതത്ത ത ൗകര്ടയങ്ങൾ  ുംബന്ധിച്ച്; 

റതാഴിലിടങ്ങളിൽ ലഭിദക്കെ അടിസ്ഥാന റസൗകരയങ്ങളായ ഗ്പഥമ 

ശുഗ്ശൂഷാ സുംവിധാനങ്ങൾ, വിഗ്ശമ സമയറത്ത തണൽ 

സൗകരയും,കുടിറവള്ളും, അപകട സാധയതയുള്ള ഗ്പവ ത്തികളിൽ 

ഏർറപ്പടുദമ്പ്ാൾ സുരക്ഷാ സാമഗ്രികൾ    എന്നിവ ദതാഴിലുെപ്പു 
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നിയമഗ്പകാരും നിർവഹണ ഏജൻസി വഴി റതാഴിലാളികൾക്ക് സൗജനയമായി 

ലഭയമാദക്കെതുെ്. 

തതാഴിലാളികൾക്കു ദവണ്ട  ാെ് എയഡ ് ഗ്പാഥമിക ആദര്ടാഗയ 

ദകഗ്രത്തില് ദപായി ആണ ്വാങ്ങിയതടന്ുും പടുതാ,സക ഉറ,കാല് 

ഉറ എന്ിവ പഞ്ചായത്തില് ലഭിക്കാൻ ആയി അദപക്ഷിച്ചു എങ്കിലുും 

ലഭയമായില്ല. 

8. ദവതെും ലഭയമാക്കുന്ത്  ുംബന്ധിച്ച;് 

റതാഴിലുെപ്പ് നിയമത്തിൽ ത ക്ഷൻ 3(2) ഗ്പകാരും മറർ ദൊള് കാലാവധി 

കഴിഞ്ഞു 15 േിവസത്തിനകും റതാഴിലാളികളുറട എറക്കൗെിൽ കൂലി 

ലഭിക്കുവാൻ അവകാശമുെ്. 

തതാഴില് കഴിഞ്ഞു 15 േിവ ത്തിെുരേഖില് കൂലി ലഭിക്കാറില്ല 

എന്ാണ ് അറിയാൻ  ാധിച്ചത.്കൂലി സവകിയത്തിെുരേഖ 

െഷ്ടപര്ടിഹാര്ടും ലഭിക്കുകദയാ അതിെു ദവണ്ടി തതാഴിലാളികൾ 

പര്ടാതി തപടുകദയാ തെയരിടില്ല. 

9.  പര്ടാതി പര്ടിഹാര്ടും  ുംബന്ധിച്ച്; 

റതാഴിലുെപ്പുമായി ബന്ധറപ്പട്ട ഏറതങ്കിലുും കാരയത്തിൽ 

പരാതിയുൊകുന്ന പക്ഷും ആയത് ദരഖാമൂലും പഞ്ചായത്തിൽ 

പരാതിറപ്പടാവുന്നതാണ്, ഗ്പ്രു ത പരാതികൾ സവീകരിച്ചു  പരാതിക്കാരന ്

കകപ്പറ്റു രസീറ്റ ് നൽകുകയുും  പരമാവധി 7 േിവസ പരിധിക്കുള്ളിൽ 

അദനവഷിച്ചു പരാതിക്കാരന് മെുപടി നൽദകെതാണ.് പരാതികൾ 

അെിയിക്കുന്നതിനുള്ള ദടാൾ ഗ്ഫീ നമ്പ്ർ റപാതുജനങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്ന 

രീതിയിൽ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിൽ ഗ്പേർശിപ്പിറക്കെതുെ് .  

പദ്ധതിയുമായി ബന്ധതപ്പട പര്ടാതികൾ വാർഡ ്  ന്തർെത്തിതന്െ 

ഭാഗമായി അറിയാൻ  ാധിച്ചിടില്ല.എന്ാല് തതാഴിലാളികൾക്ക ്കൂലി 

താമ ിച്ചു കിടുന്തിലുും,ആവശയതപ്പടുന്  മയാത്ത കൂലി 

ലഭിക്കുന്ില്ല എന്ുും ,അവിശയമായാ അടിസ്ഥാെ ൗകര്ടയങ്ങൾ 

കിടുന്ില്ല എന്ുും.പര്ടാതികൾ െിലവില് ഉണ്്ട. 

 

 

10. ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്റ ്െടത്തുന്ത്  ുംബന്ധിച്ച്; 

റതാഴിലുെപ്പ ് നിയമത്തിറല റസക്ഷൻ 17(2) ഗ്പകാരും  റതാഴിലുെപ്പിൽ 

ഏററ്റടുത്ത ഗ്പവ ത്തികൾ ഓദരാ 6 മാസ കാലയളവിലുും ദസാഷയൽ ഓഡിറ്റ ്

നടദത്തെതുെ്. ഏററ്റടുത്തു റെയര ഗ്പവ ത്തികളുറട സമ്പ്ത്തീകവുും, 

രുണനിലവാരങ്ങൾ സുംബന്ധിച്ചതുമായ വിവരങ്ങളുും പദ്ധതി 

നിർവഹണവുമായി ബന്ധറപ്പട്ട  കാരയങ്ങളുും  ദസാഷയൽ ഓഡിറ്റ ്

നടത്തുന്നതിൽ പങ്കാളികളാവുന്നതിനു റതാഴിലാളികൾക്കുും ഓദരാ 

പൗരനുും അവകാശമുെ്. 

ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്റ ്െടത്തുന്തിതന്െ ഭാഗമായി തതാഴിലാളികൾ, ദമറ്റ,് 

ഗുണദഭാക്താക്കൾ എന്ിവർ ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങൾ 
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അളതവടുക്കുന്തിലുും വിവര്ടങ്ങൾ ലഭയമാക്കുന്തിെുും 

പങ്കാളികളായിടുണ്ട്.  

 

 

 

        യല് തവര്ടി ിദക്കഷ്ൻ ഡീതറ്റയില് ് 

 

Sl 

No. 

Work code Work name Estimat

ed 

amount 

Man 

days 

Unskilled 

wages 

Skilled/mater

ial expense 

Total 

expense 

1 WC/332281 മണ്ണ ്കയ്യാല 

നിർമാണും  

249025 764 210864 1713 212577 

2 LD/319178 തരിശഭൂമി 

ക ഷിദയാ

രയമാക്കൽ  

190266 433 119508 1713 121221 

3 WC/337557 മണ്ണ ്കയ്യാല 

നിർമാണും  

167735 500 138002 1713 139715 

4 LD/328769 കല്ല് കയ്യാല 

നിർമാണും  

83946 295 81420 1713 83133 

5 WC/321272 കജവദവലി  

നിർമ്മാണും  

268342 789 217764 1713 219477 

6 WC/321312 പടുതക്കുളും  

നിർമ്മാണും  

402618 861 237636 1713 239349 

7 WC/328508 മണ്ണ ്കയ്യാല  151883 437 120612 1713 122325 

8 WC/341784 ദതാട ്

പുനരുദ്ധാര

ണും  

104966 256 70656 2769 73425 

9 LD/332417 പാഴ ്ഭൂമി 

നിരപ്പാക്കി 

ക ഷിദയാ

രയമാക്കൽ  

239296 857 236532 1713 238245 

10 FP/346142 റവള്ള റകട്ട ്

നിെഞ്ഞ 

139196 356 98256 1713 99969 
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ദഗ്പദേശങ്ങ

ളിൽ 

അധിക 

ജലും ഒഴുക്കി 

വിടുന്ന 

ൊൽ  

11 LD/328770 ഭൂമി തട്ട് 

തിരിക്കൽ  

137418 287 79212 1713 80925 

12 WC/321278 കാട്ടുകല്ല ്

കയ്യാല 

നിർമാണും  

418554 1504 415104 1713 416817 

13 WS/320082 ദതാട ്

പുനരുദ്ധാര

ണും  

177323 470 129720 2769 132489 

14 WC/337542 ദതാട ്

പുനരുദ്ധാര

ണും  

107189 284 78384 2765 81149 

15 FB/346159 അധിക 

ജലും ഒഴുക്കി 

വിടുന്ന 

ൊൽ  

224305 662 182712 1713 184425 

16 FB/345026 അധികജലും 

ഒഴുക്കി 

വിടുന്ന 

ൊൽ  

166830 209 57684 1713 59397 

17 WH/319999 ദതാട ്

പുനരുദ്ധാര

ണും  

134218 298 82248 2769 85017 

 ആറക  9262  ആറക ലഭിച്ച 

ദവേനും  

25, 56, 312 

 

 

 യല് പര്ടിദശാധെയുമായിബന്ധതപ്പട 

വിലയിര്ടുത്തലുകള.് 
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 തതാഴിലുറപ്പ ് പദ്ധതിയില ് ഏതറ്റടുക്കുന് ഗ്പവൃത്തികളുതട 

 യലുകളില ്ഉണ്ടായിര്ടിദക്കണ്ട ഗ്പധാെതപ്പട 22 ദര്ടഖകതള കുറിച്ച ്

വാര്ട്ഷ്ിക മാെര്ട സര്ടക്്കുലറില ്കൃതയമായ െിദര്ട്േശങ്ങള് െല്കുന്ുണ്്ട.  

1. കവർ ദപജ ്

ഒരു ഗ്പവ ത്തിയുറട അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങള ് ഗ്പവ ത്തി ഫയലിററെ 

കവര ് ദപജില ് ഉളറ്ക്കാള്ളിക്കന്നറമന്നുും അതിനായി ഗ്പദതയക 

മാത കയുും  മാറര ്സരക്്കുലെില ്നിരദ്േശിക്കുന്നുെ്.  

ആതക 17 വർക്ക ് യലുകൾ  ആയിര്ടുന്ു എല്ലാും എ എും  ി 

ഗ്പകാര്ടും ഉരേഖതായിര്ടുന്ു  എങ്കിലുും പൂര്ട ണമായിര്ടുന്ില്ല.17 

വർക്കുകളിലുും തഷ്ല്  ്ഓ  ് തഗ്പാജക്റ്റ ്െമ്പർ , ജിദയാടാഗ്ഗിങ ്

ഓ  ് അ റ്്റ ദര്ടഖതപ്പടുത്തിയിര്ടുന്ില്ല .കവർ ദപജ ്

പൂർത്തിയാക്കാൻ തഗ്ശദ്ധിദകണ്ടതാണ.്  

2.തെക്ക ്ലിെ് 

ഫയലില ് ഉളറ്ക്കാള്ളിച്ചിട്ടുള്ള ദരഖകളുറട ദപരുും ദപജ ് നമ്പ്രുും 

ദരഖറപ്പടുത്തിയ റെക്ക ്ലിറ ്ഫയലില ്സൂക്ഷിദക്കെതുെ്, അതിനായി 

ഗ്പദതയക മാത കയുും  മാറര ്സരക്്കുലെില ്നിരദ്േശിക്കുന്നുെ്.   

LD/319178  യലില് തെക്ക ്ലിെ് കാണാെ് ാധിച്ചില്ല. ബാക്കിയുരേഖ 

 യലുകളില് തെക്ക ് ലിെ് കാണാൻ   ാധിച്ചു എന്ാല് ദപജ് 

െമ്പർ കാണാൻ  ാധിച്ചില്ല. 

3.ആക്ഷെ് പ്ലാെ് ദകാപ്പി-   

ഏററ്റടുക്കുന്ന ഗ്പവ ത്തികള ്ആക്ഷന ്പ്ലാനില ്ഉളറ്പ്പട്ടതുും റഷലഫ് ് ഓഫ ്

ദഗ്പാജക്റ്റില ് മുനര്ണനാ ഗ്കമത്തില ് ഉള്ളതുമായിരിക്കണ 

റമന്നുെ്,ഗ്പ്രു ത ഗ്പവ ത്തി റഷലഫ് ് ഓഫ ് ദഗ്പാജക്റ്റില് ഉളറ്പ്പടുന്ന 

ദപജിററെ ദകാപ്പി ഫയലില ്സൂക്ഷിക്കണും . 

WC/337542,FP/346159,WH/320082 എന്ീ  യലുകൾ ഒഴിതക ബാക്കി 

 യലുകളില് ആക്ഷെ് പ്ലാെ് ദകാപ്പി കാണാെ്  ാധിച്ചില്ല 

.ആക്ഷൻ പ്ലാൻ ഗ്പവൃത്തികൾ ആദണാ തെയരതതന്്  

മെ ിലാക്കാെ്  ാധിച്ചില്ല. 

 

 

4.ജെകീയ എ്െിദമറ്്റ-   
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സാധാരണക്കാരായ  ഏറതാരാളക്്കുും മനസ്സിലാകുന്ന 

രീതിയില ് ഗ്പാദേശിക ഭാഷയിലുള്ള എ്ടിറമറ്്റ ഫയലിലുും ഗ്പവ ത്തി 

സ്ഥലത്തുും ലഭയമാദക്കെതുെ്. 

 പൂര്ട്് മായുും ഗ്പാദേശിക ഭാഷ്യില ് ഉരേഖതല്ലായിര്ടുന്ു 

എെിദമറ്റൻ്തറ ഭാഗമായ ദഗ്ഡായിങ ്  ആൻഡ ് ഡിസ ൻ , 

ഡീസറ്റല്ഡ ് എെിദമറ്റ ് എന്ിവ ഉണ്ടായിര്ടുന്ു എങ്കിലുും 

എെിദമറ്റ ് റിദപ്പാർട ് ഉൾതപ്പടുത്തിയിര്ടുന്ില്ല അത് ത കയൂറില് 

െിന്ുും ലഭിക്കുും അത് കൂതട ഉൾതപടുത്താൻ തഗ്ശദ്ധിക്കണും . ഈ 

ദര്ടഖകളില്  ാദങ്കതിക അെുമതി െല്കുന് എല്ല ഉദേയാഗ ്

ഥര്ടുും ഒപ്പുും  ീല് ,തീയതി എന്ിവ കൃതയമായി 

ദര്ടഖതപ്പടുദത്തണ്ടതാണ.്എല്ല സ ലുകദളാതടാപ്പും  ർദവ ഡാറ്റ 

കാണാൻ  ാധിച്ചു. 

പര്ടിദശാധിച്ച  യലുകളിതല എെിദമറ്റില ് ഗ്പവൃത്തികളുതട ഇെും  

മലയാളത്തില ്ദര്ടഖതപ്പടുത്തിയിടുണ്ട്. ഇത ്അഭിെരൊര്ടഹ്ാമായ 

കാര്ടയമാണ.് 

5. ാദങ്കതികാെുമതി-  

ഓദരാ ഗ്പവ ത്തിക്കുും ഗ്പദതയകും തയ്യാൊക്കുന്ന എറിദമറ്റ ് സാദങ്കതിക 

വിേഗ് ധര ്അടങ്ങുന്ന കമ്മറ്റി പരിദശാധിച്ച് അുംരീകാരും ലഭിച്ചാല ്മാഗ്തദമ 

ഗ്പവ ത്തിക്ക ് അനുമതി നലക്ാവൂ, ആയതിററെ ദകാപ്പി 

ഫയലില ്സൂക്ഷിദക്കെതുെ്. 

 ാദങ്കതികാെുമതി ലഭിച്ചതിതന്െ ദകാപ്പി എലാ  യലുകളിലുും 

 ൂക്ഷിച്ചിടുണ്ട.് എങ്കിലുും  ീല്, തീയതി എന്ിവ കാണാൻ 

 ാധിച്ചില്ല. 

6.ഭര്ടണാെുമതി-  

ഓദരാ ഗ്പവ ത്തിക്കുും ഗ്പദതയകും തയ്യാൊക്കുന്ന എറിദമറ്റ ് പരിദശാധിച്ച ്

ഗ്പ്രു ത ഗ്പവ ത്തികളക്്ക് ഭരണസമിതിയുറട അുംരീകാരും 

ലഭിച്ചാല ് മാഗ്തദമ ഗ്പവ ത്തിക്ക ് അനുമതി നല്കാവൂ, ആയതിററെ ദകാപ്പി 

ഫയലില ്സൂക്ഷിദക്കെതുെ്. 

ഭര്ടണാെുമതി ലഭിച്ചതിതന്െ ദകാപ്പി എലാ  യലുകളിലുും 

 ൂക്ഷിച്ചിടുണ്ട.്  ീല്, തീയതി കാണാൻ  ാധിച്ചില്ല. 

 

 

7. കൺതവർതജൻ ്  വിവര്ടങ്ങള-് 
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സരക്്കാരിററെ  ഏറതറകിലുും  വകുപ്പുകളുറട(വനും വകുപ്പ് ,ക ഷി 

വകുപ്പ,്മ രസുംരക്ഷണവകുപ്പപ്)ദ്ധതികള ് റതാഴിലുെപ്പപ്ദ്ധതിദയാ

റടാപ്പും സുംദയാജിച്ചന്ടപ്പാക്കുകയാറണങ്കില ് ആയതിൻ്റ്െ 

ദരഖകള ്ഫയലില ്സൂക്ഷിദക്കെതുെ്. 

 

പര്ടിദശാധിച്ചഗ്പവൃത്തികള ് ര്ടക്്കാര്ടിതന്െമദറ്റതതങ്കിലുുംവകുപ്പുക

ളുമായി ുംദയാജിച്ചുെടത്തുന്ഗ്പവൃത്തികള ്  അല്ലാത്തതുതകാ

ണ്്ട ഈ ദര്ടഖകള ് യലില ് ബാധകമല്ല. 

8.തതാഴില ്അദപക്ഷ-  

റതാഴിലആ്വശയറപ്പട്ടു റകാെ് വയക്തിരതമാദയാ ഗ്രൂപ്പാദയാ അദപക്ഷ 

സമരപ്്പിക്കുന്നതിനു മാറര ് സരക്്കുലെില ് ഗ്പദതയക മാത കയിലുള്ള 

അദപക്ഷാ ദഫാെും റതാഴിലാളികളക്്ക ് ലഭയമാക്കാന ് നിദര േശിക്കുന്നുെ്. 

ഇത ് ഗ്പകാരും കുെഞ്ഞത ് 14 േിവസും തുടര്ച്ചയായി ദജാലി റെയ്യുന്നതിന ്

അദപക്ഷ നദല്കെതുെ്, ദജാലി ആവശയമുള്ള കാലയളവിറല  

തീയ്യതികള ്ഉളപ്്പറട ഇതില ് ദരഖറപ്പടുത്തി നല്കു കയാണ് ദവെത ്  

വാര്ട്ഷ്ിക മാെര്ട ്  ര്ടക്്കുലറില ് െിദര്ട്േശിക്കുന് ഗ്പദതയക 

ദ ാറത്തിലല്ലാതത  പഞ്ചായത്്ത തലത്തില ് തയ്യാറാക്കിയ  

തീയ്യതികള ് ദര്ടഖതപ്പടുത്താത്തതുും സകപ്പറ്റു ര്ട ീതു 

െല്കാതതുമായ അദപക്ഷകളാണ ്

 യല ് പര്ടിദശാധിച്ചദപ്പാള ് കാണാെ്  ാധിച്ചത.് ഇത ് ഗ്പകാര്ടും 

തതാഴിലാളികള ് ആവശയതപ്പട ഗ്പകാര്ടമുരേഖ 

കാലയളവില ് തതാഴില ് െല്കിയിടുദണ്ടാ എന് ്

പര്ടിദശാധിക്കാെ്  ാധയമല്ല. തതാഴിലാളികൾ ഗ്ഗൂപ്പ ് ആയി 

തതാഴിലിെു അദപക്ഷിച്ച ദ ാും കാണാൻ ആയി. 

9.വര്ടക്്ക ്അദലാദക്കഷ്െ ്

അദപക്ഷ ലഭിക്കുന്ന മുെയ്ക്ക ്  ആവശയറപ്പട്ട തീയ്യതികളില ് തറന്ന 

റതാഴിലാളികറള മുറഗണനാ ഗ്കമത്തിലുള്ള 

ഗ്പവ ത്തികളില ് ഉറള്പ്പടുത്തുകയുും മറരദ്ൊള ് തയ്യാൊക്കുന്നതിനുള്ള 

നടപടികളക്്ക ് ശുപാര ശ റെയ്യുകയുും ദവണും. ഗ്പ്രു ത 

ഗ്പവ ത്തിയില ് ഉറളപ്്പട്ടവരക്്ക ് ഈ ലിറിററെ അടിസ്ഥാനത്തില ് മുറകൂ ട്ടി 

വിവരങ്ങള ്നല്കു കയുും ദവണും. 

തതാഴില ്അെുവേിച്ചു തകാണ്ടുരേഖ വര്ട്ക്ക ്അദലാദക്കഷ്െ ്  ദര്ടഖ  

പര്ടിദശാധിച്ച ഗ്പവൃത്തികളുതട  യലില ് കാണാെ്  ാധിച്ചു. 

തതാഴിലാളികതള വിവര്ടും അറിയിക്കുന്ത് ദമറ്റ ്ആണ.് 

10.മെര്ട ്ദറാള ്
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ഓദരാ ഗ്പവ ത്തിയിദലക്കുും പഞ്ചായത്തില ്നിന്നുും നിദര േശിച്ചവരുറട  ദപര ്

വിവരങ്ങള ്ഉറള്പ്പടുത്തി ദലാക്ക ്ദഗ്പാഗ്രാും ഓഫീസില ്നിന്നുമാണ ് ദഗ്പാഗ്രാും 

ഓഫീസര ് സാക്ഷയറപ്പടുത്തിയ മറര ് ദൊള ് ദകാപ്പി 

പഞ്ചായത്തില ് എത്തിക്കുന്നത.് പഞ്ചായത്തില ് നിന്നുും നിരവഹണ 

ഉദേയാരസ്ഥന ് സാക്ഷയറപ്പടുത്തുന്ന മുെയ്ക്ക ് ഓദരാ ഗ്പവ ത്തിക്കുും 

െുമതലറപ്പടുത്തിയ ദമറ്റ ് മാരക്്ക ് മറര ് ദൊള ് കകമാൊവുന്നതാണ.് 

മറര ് ദൊള ് ഗ്പകാരും അനുവേിച്ച തീയ്യതികളില ് മാഗ്തദമ ഗ്പ്രു ത 

ഗ്പവ ത്തിയില ് ഏര്റപ്പട്ട ്  അതാത ് േിവസറത്ത ഒപ്പുകള ് ഓദരാ 

റതാഴിലാളിയുറടയുും ദപരിനു ദനറരയുള്ള കളങ്ങളില ് ദരഖറപ്പടുത്താവൂ. 

ഓദരാ േിവസവുും പണി ആരുംഭിക്കുന്നതിനു മുമ്പ്ുും പണി പൂരത്്തിയായ 

ദശഷവുും ഓദരാ ഒപ്പുകള ്   നിരബ്ന്ധമായുും 

റതാഴിലാളികള ് ദരഖറപ്പടുറത്തെതുെ്.ദജാലിയില ് ഹാജരാവാത്തവരുറട 

കളങ്ങള ്ദജാലി ആരുംഭിദക്കെ സമയും കഴിഞ്ഞ ഉടറന െുവന്ന മഷിയുള്ള 

ദപനറകാെ് അവധി ദരഖറപ്പടുത്തുകയുും റെയ്യണും. ആഴ്ചാവസാനും ഓദരാ 

റതാഴിലാളിയുറടയുും ഹാജര ് ഗ്പകാരമുള്ള തുകകള ്ദരഖറപ്പടുത്തി അവറര 

ദബാധയറപ്പടുത്തി മറര ് ദൊളിറല  അവസാനറത്ത കളത്തില ് ഒപ്പ ്

വാങ്ങിറക്കൊതാണ്. തുടരന്്ന ് മറര ് ദൊള ് സാക്ഷയറപ്പടുത്തി നിരവ്ഹണ 

ഉദേയാരസ്ഥരക്്ക് 2 േിവസത്തിനകും കകമാദെൊതാണ.്ഗ്പവ ത്തി സ്ഥലത്ത ്

മാറര ് ദൊള ് സൂക്ഷിക്കാന ് െുമതലയുള്ളത ് ദമറ്റിനാണ്. മറര ് ദൊള ്

പണത്തിനു തുല്ലയമായ ദരഖയാണ ്,അതുറകാെുതറന്ന അതില ്ഏറതങ്കിലുും 

തരത്തിലുള്ള റവട്ടിത്തിരുത്തലുകള ്പാടില്ലാത്തതാണ.് 

ഓഡിറ്്റ തെയര 17  യലുകളിലുും മെ ്ദറാൾ കാണാൻ  ാധിച്ചു.എല്ലാ 

മദെ്റാളുകളിലുും ഹാജർ, തീയതി, ദവതെും എന്ിവ കൃതയമായി 

കാണാൻ  ാധിച്ചു. േിവ ും ഒര്ടു ദെര്ടും മാഗ്തും ഒപ്പ ്ദര്ടഖതപ്പടുത്തുന് 

ര്ടീതിയാണ് ഇത ്വതര്ട കാണാൻ  ാധിച്ചത.്എന്ാല് േിവ ും 2 ദെര്ടും 

തതാഴിലാളികളുതട ഒപ്പ ് ടുദത്തണ്ടതാണ.് മെർദറാളില് എും ബുക്ക ്

െമ്പർ ദര്ടഖതപ്പടുദത്തണ്ടതാണ ്എന്ാല് പര്ടിദശാധിച്ച  യലുകളില് 

എും ബുക്ക ് െമ്പർ കാണാൻ  ാധിച്ചില്ല അത് കൃതയമായി 

ദര്ടഖതപ്പടുദത്തണ്ടതാണ.് 

11.തമഷ്ര്ടത്മന്െ് ബുക്ക-് 

റതാഴിലുെപ്പിലഉ്റളപ്്പടുത്തി റെയ്യുന്ന ഓദരാ ഗ്പവ ത്തിയുും 

ആരുംഭിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് ്തറന്ന ആവശയമായി വരുന്ന ഗ്പവ ത്തികളുറട 

ഗ്പാഥമിക അളവുകള ് സാദങ്കതിക വിേഗ് ധര ് റമഷറര മറെ ്

ബുക്കില ് ദരഖറപ്പടുത്തണും, തുടര്ന്ന ് ഗ്പവ ത്തിയുറട ഓദരാ 

മറദര ൊള ് കാലാവധിയുും പൂരത്്തിയാകുന്ന മുെയ്ക്ക ് റെയര 

ഗ്പവ ത്തികളുറട അളവുകള ് ദരഖറപ്പടുത്തി അത് ഗ്പകാരമുള്ള കൂലി 

ലഭയമാക്കുന്നതിനുള്ള തുടര ് നടപടിക്ക ് സമര്പ്പിദക്കെതാണ ്

,ദരഖറപ്പടുത്തുന്ന ഓദരാ അളവുകളുും സാദങ്കതിക വിഭാരത്തിറല തറന്ന 

ഉയരന്്ന ത്രികയിലുള്ള ഉദേയാരസ്ഥര ് സാക്ഷയറപ്പടുത്തുകയുും അത് 
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ഗ്പകാരും തയ്യാൊക്കുന്ന ബില്ലുകള ് പഞ്ചായത്ത ് റസഗ്കട്ടെി,ഗ്പസിഡെ് 

എന്നിവരുറട െുമതലയുള്ളവര ്സാക്ഷയറപ്പടുത്തുകയുും റെദയ്യെതാണ.് 

ഓദര്ടാ  ഗ്പവൃത്തികളുും എവിതടയാണ ്തെയരിര്ടിക്കുന്ത് എഗ്ത 

അളവില ് എന്തിെ് വയക്തമായ 

വിവര്ടങ്ങള ്  എും.ബുക്കില ് ദര്ടഖതപ്പടുത്തിടുണ്ട.് എും ബുക്കില് 

OVERSEER ,AE ,ത ഗ്കടറി എന്ിവർ ഒപ്പു, ീല് ,തിയതി എന്ിവ 

ദര്ടഖതപ്പടുത്തിയിര്ടുന്ു. എന്ാല് വർക്ക ് ദകാഡ ് WC/33281 എും 

ബുക്ക ് പൂർണമായുും certify തെയരിര്ടുന്ില്ല. എല്ലാും കൃതയമായി  

certify തെയരു  സകമാദറണ്ട ഒര്ടു ദര്ടഖ ആണ ്എും ബുക്ക.് ആതക 

തതാഴില് േിെങ്ങൾ, മെർ ദറാൾ െമ്പർ എന്ിവ കാണാൻ 

ആയില്ല.അത് കൃതയമായി തതന് ദര്ടഖതപ്പടുത്താൻ 

ദഗ്ശധിദക്കണ്ടതാണ.് 

12.തമറ്റീര്ടിയല ്വാങ്ങുന്തിെുരേഖ  തീര്ടുമാെും 

റതാഴിലുെപ്പില ് ഏററ്റടുത്തു റെയ്യുന്ന ഗ്പവ ത്തികളക്്ക ് ആവശയമായ 

സാധന സാമഗ്രികള ് വാങ്ങുന്നതുമായി ബന്ധറപ്പട്ട 

തീരുമാനങ്ങള ് എടുക്കുന്നതിനു പഞ്ചായത്ത ്

തലത്തില ് റമറ്റിരിയല് ദഗ്പാകയൂരറ്മനറ്്റ് കമ്മറ്റി രൂപീകരിദക്കെതുെ്, 

സാധനങ്ങള ് ആവശയമായി വരുന്ന ഗ്പവ ത്തികളക്്ക് ഗ്പ്രു ത കമ്മറ്റി 

നലക്ുന്ന അനുമതിയുറട ദകാപ്പി അതാത ്

ഫയലുകളില ്സൂക്ഷിദക്കെതാണ.് സിറ്റിസണ ്ഇന്ഫരദ്മഷന ്ദബാര്ഡ് 

വാങ്ങുതിനുള്ള തീരുമാനങ്ങളുറട ദകാപ്പി  ഉളപ്്പറട  ആവശയമുെ്. 

തമറ്റീര്ടിയല ്  ആവശയമുരേഖതപാതുഗ്പവൃത്തികള ് അല്ലാത്തതിൊ

ലുും  ിറ്റി ണ ് ഇെ് ര്ടദ്മഷ്െ ് ദബാര്ടഡ്് 

ഉപദയാഗതപ്പടുത്താത്തതിൊലുും ഗ്പ്രു ത ദര്ടഖ 

 യലില ്ബാധകമല്ല. 

13.പാടക്കര്ടാര്ട ്, മ്മതപഗ്തും, െികുതി ര്ട ീതുകള.് 

റതാഴിലുെപ്പ ്പദ്ധതി ഗ്പകാരും  സവകാരയ വയക്തികളുറട ഭൂമി പാട്ടത്തിനു 

ഏററ്റടുത്ത ് ഗ്പവ ത്തികള ്റെയ്യുകയാറണങ്കില,് സ്ഥലും ഉടമകളുമകളക്്ക ്

പാട്ടത്തുക നലക്ിദയാ /റജ എല ്ജി ഗ്രൂപ്പുകളക്്ക ്ലഭിക്കുന്ന ലാഭവിഹിതും 

നലക്ിദയാ /സൗജനയമാദയാ  ക തയമായ കാലയളവിദലക്ക ്അവര ്സ്ഥലും 

വിട്ടുനലക്ുും എന്നതിന ് ദരഖാമൂലും ഉെപ്പു ലഭിച്ചാല ് മാഗ്തറമ ഗ്പ്രു ത 

പെമ്പ്ില ് റതാഴിലുെപ്പിലൂറടയുള്ള 

ഗ്പവ ത്തികള ്അനുവേിക്കാന ്പാടുള്ളൂ. റജ എല ്ജി ഗ്രൂപ്പുകള്ക്ക ്ക ഷി 

ഗ്പവ ത്തി ഉള്പ്പറട ഏററ്റടുക്കുദമ്പ്ാള ്ഗ്പ്രു ത ദരഖകള ്നിരബ്ന്ധമാണ.്  

സവകാരയ വയക്തികളുറടദയാ റപാതുഭൂമിയിദലാ  പദ്ധതി 

നടപ്പാക്കുദമ്പ്ാള ്  ആ്രികളുറട േീര ്കാല സുംരക്ഷണും 
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ഉെപ്പുവരുതുന്നതിനായി ബന്ധറപ്പട്ടവരുറട  സമ്മത പഗ്തും, നികുതി 

രസസീതുകള ്എന്നിവ ഫയലില ്സൂക്ഷിദക്കെതാണ.് 

 പാടക്കര്ടാർ ആയി ബതന്ധപട ഗ്പവർതികല് അല്ലായിര്ടുന്ു 

എങ്കിലുും  ർതവ  ഡാറ്റ കൃതയമായി എല്ലാും   യലുകളിലുും 

കാണാൻ  ാധിച്ചു. 

 14.ദവജ് ലിെ്   

ഓദരാ മറര ്ദൊള ് ഗ്പകാരവുും പണി പൂര്ത്തിയാകുന്ന മുെയ്ക്ക ് ഗ്പ്രു ത 

മറര ് ദൊളില ് പണി റെയര ഓദരാ റതാഴിലാളിയുറടയുും ഗ്പവ ത്തി 

േിവസങ്ങളക്്ക്  അനുസ തമായ ദവതനതിനുള്ള ലിറ ്

തയ്യാൊദക്കെതുെ്. അതുദപാറല തറന്ന സാധന 

സാമഗ്രികള ് ഉപദയാരിക്കുകയാറണങ്കില് അതിററെ ബില ് ഗ്പകാരമുള്ള 

തുകയ്ക്കുും ദവജ് ലിറ ് തയ്യാൊക്കി ഗ്പ്രു ത ദവജ് ലിറിററെ ദകാപ്പി 

അതാത ്ഗ്പവ ത്തി ഫയലില ്സൂക്ഷിദക്കെതാണ.് 

 പര്ടിദശാധിച്ച 17  യലുകളിലുും അതാതു മാെർ ദറാളിെുും 

അെുപാതികമായുരേഖ ദവജ് ലിെ് കാണാൻ  ാധിച്ചു . 

15. ണ്ട ്ഗ്ടാൻ്ഫർ ഓർഡർ.  

തയ്യാൊക്കിയ ദവജ് ലിറ ് ഗ്പകാരും റതാഴിലാളികളക്്കുും, 

ദമറ്റീരിയല ്റവെര മാര്ക്കുും അവരുറട ബാങ്ക ് അക്കൗെ്കളിദലക്ക ്പണും 

അനുവേിച്ചാല ്അതിനുള്ള ദരഖയായ ഫെ് ഗ്ടറസര ്ഓര ഡര ്ദകാപ്പി അതാത ്

ഗ്പവ ത്തി ഫയലില ്സൂക്ഷിദക്കെതാണ.് 

ഓഡിറ്്റ തെയര ഗ്പവൃത്തികളുതട  യലുകളില ് ഒന്ുും തതന്   ണ്ട ്

ഗ്ടന്സര്ട ്ഓര്ടഡ്ര്ട ്ദകാപ്പി കാണാെ്  ാധിച്ചില്ല.  

16.മൂന്്ഘടങ്ങളിതല ദ ാദടാകള ്

റതാഴിലുെപ്പില ് ഒരു ഗ്പവ ത്തി ആരുംഭിക്കുന്നതിനു മുമ്പ്ുും ഗ്പവ ത്തി 

നടന്നുറകാെിരിക്കുദമ്പ്ാഴുും പൂരത്്തിയായ ദശഷവുും ഉള്ള ഓദരാ 

ദഫാദട്ടാകള ് നിര്ബന്ധമായുും എടുത്തു സൂക്ഷിക്കുകയുും 

ഫയലില ്ദകാപ്പികള് റവക്കുകയുും ദവണും. 

ഓഡിറ്്റ തെയര ഗ്പവൃത്തികളുതട  യലുകളില് ഗ്പവർത്തി 

തുടങ്ങുദമ്പാൾ,െടന്ുതകാണ്ടിര്ടിക്കുദമ്പാൾ എന്ിങ്ങതെ 2 

ദ ാദടാകൾ   കാണാൻ  ാധിച്ചു.ഗ്പവർത്തി പൂർത്തിയായ 

ദ ാദടാ കൂടി (with dates)ഉൾതപടുദത്തണ്ടതാണ.് 

17.ഗ്പവൃത്തിപൂര്ടത്്തീകര്ടണ  ാക്ഷയപഗ്തും  

ഓദരാ ഗ്പവ ത്തിയുും ശരിയായ രീതിയില ് പൂരത്്തീകരിക്കുന്ന മുെയ്ക്ക ്

മുഴുവന ് റെലവുകളുും ദരഖറപ്പടുത്തി ഗ്പവ ത്തി പൂരത്്തീകരിച്ചു എന്ന ് 
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അറഗീകരിച്ചുറകാെുള്ള സാക്ഷയപഗ്തും ഗ്പ്രു ത ഗ്പവ ത്തിയുറട 

ഫയലില ്സൂക്ഷിദക്കെതുെ്.  

ഓഡിറ്്റ തെയര ഗ്പവൃത്തികളുതട  യലില ്  ഗ്പവൃത്തി 

പൂര്ടത്്തീകര്ടണ  ാക്ഷയപഗ്തും കാണാെ്  ാധിച്ചു. 

18.തമറ്റീര്ടിയല ്ബില്ലുകള.് 

റതാഴിലുെപ്പ ് ഗ്പവ ത്തികളക്്ക ് ഏറതങ്കിലുും സാധന 

 ടകങ്ങള ് വിലയ്ക്ക ് വാങ്ങി ഉപദയാരിക്കുകയാറണങ്കില ് ആയതിററെ 

വൗച്ചെുകള ് ബില്ലുകള ് എന്നിവ അുംരീകരിച്ചു 

ഫയലില ്സൂക്ഷിദക്കെതുെ്. 

പര്ടിദശാധിച്ചഗ്പവൃത്തികളക്്ക ്  ാധെ 

ഘടകങ്ങള ്ഉപദയാഗിെിടില്ലാതതിൊല ് ഈ ദര്ടഖ ബാധകമല്ല. 

19.മെര്ട ്ദറാള ്മൂതമെ്റ്്റ സ്ലിപ്പ.് 

ഓദരാ മറര ്ദൊളുും ലഭയമാകുന്ന മുെയ്ക്ക ്ഗ്പവ ത്തി ആരുംഭിച്ച തീയ്യതി, 

അവസാനിച്ച തീയ്യതി ,ഗ്പവ ത്തി സ്ഥലത്ത ്നിന്ന ്പഞ്ചായത്തില ്തിരിറക 

ലഭിച്ച തീയ്യതി,ഡാറ്റ എഗ്റടി റെയര തീയ്യതി, റസഗ്കട്ടെി ,ഗ്പസിഡറെ ്

എന്നിവര ് അുംരീകരിച്ച ് കൂലിക്ക ് അനുമതി നല്കിയ തീയ്യതി എന്നിവ 

ഒപ്പുകള ് സഹിതും ദരഖറപ്പടുത്തുന്നതിനു ദവെിയുള്ള സ്ലിപ ് ആണിത.്  

റതാഴിലാളികളക്്ക ് യഥാസമയും കൂലി ലഭയമാക്കുന്നതില ് വീഴ് ച 

വന്നിട്ടുറെങ്കില ് എവിറട റവച്ചാറണന്ന ് മനസിലാകുന്നതിനു 

സാധിക്കുന്ന രീതിയിലാണ ്  ഈ ദരഖയിറല 

വിവരങ്ങള ്ഗ്കമീകരിച്ചിട്ടുള്ളത.് 

മാെര്ട ്  ര്ടക്്കുലര്ട ് ഗ്പകാര്ടും െിദര്ട്േശിച്ചിടുരേഖ ഗ്പ്രു ത ദര്ടഖ 

 യലില ് ൂക്ഷിച്ചിടില്ല,ഇതിദൊട ്   മാെമായ  യല ് െീക്കും-

ടാക്കിുംഗ ് ദ ാറും ഉതണ്ടങ്കിലുും അതിലുും കൃതയമായി തീയ്യതി 

കള ്ദര്ടഖതപ്പടുത്തിയിടില്ല. 

20.ജിദയാടാതഗ്ഗട ്ദ ാദടാ. 

BHUVAN ആപ്ലിദക്കഷന ്ഉപദയാരിച്ച ്ഗ്പവ ത്തി സ്ഥലങ്ങളുറട അക്ഷാുംശും 

ദരഖാുംശും എന്നിവ ദരഖറപ്പടുത്തിറക്കാെുള്ള ദഫാദട്ടാകള ് ഓദരാ 

ഗ്പവ ത്തിക്കുും ആവശയമാണ,് ഇതിററെ ദകാപ്പി 

ഫയലില ്സൂക്ഷിദക്കെതാണ.് 

ഓഡിറ്്റ തെയര ഗ്പവൃത്തികളുതട  യലുകളില ്  ജിദയാടാതഗ്ഗട ്

ദ ാദടാ ദകാപ്പി കാണാെ്  ാധിച്ചില്ല. 

21.ദ ാഷ്യല ്ഓഡിറ്്റ റിദപ്പാര്ടട് ്ദകാപ്പി  
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ഗ്പവ ത്തികള ് ഓഡിറ്റിനു വിദധയമാക്കിയിട്ടുറെങ്കില ് ഗ്പ്രു ത 

ഗ്പവ ത്തിയുറട വിലയിരുത്തല ്വിവരങ്ങളഉ്റളക്്കാള്ളുന്ന ഭാരും ദകാപ്പി 

എടുത്തു ഫയലില ്സൂക്ഷിദക്കെതാണ.് 

ഓഡിറ്്റ തെയര ഗ്പവൃത്തികളുതട  യലുകളില ് ദ ാഷ്യല ്ഓഡിറ്്റ 

റിദപ്പാര്ട്ട ് ദകാപ്പി കാണാെ്  ാധിച്ചില്ല.  യഥാർത്ഥ ദ ാഷ്യല് 

ഓഡിറ്്റ െടക്കുന്ത ്ഇദപ്പാൾ ആയതിൊല് ഈ ദര്ടഖ ബാധകമല്ല . 

 

22.സ റ്റ ്ഡയറി. 

മാറര ് സരക്്കുലര ് ഗ്പകാരും  ഉള്ള 22 ദരഖകളില് സുംസ്ഥാന 

സരക്്കാര ് നിദര്േശിക്കുന്ന സുഗ്പധാന ദരഖയാണ ് കസറ്റ ് ഡയെി. 

പദ്ധതിയുറട സുതാരയത,റതാഴിലാളികളുറട അവകാശങ്ങള,് സാമൂഹയ 

പങ്കാളിത്തും, പദ്ധതി ആരുംഭ മീറ്റിുംര,് റതാഴിലിടങ്ങളിറല 

അപകടങ്ങള ് സുംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള ് ,വിജിലനസ് ് ആറഡ ് ദമാണിട്ടെിുംര ്

കമ്മറ്റി െിദപ്പാര്ട്ട,് സന്ദര ശക കുെിപ്പുകള ് തുടങ്ങിയവ 

ദരഖറപ്പടുത്തുന്നതിനുും റതാഴിലിടങ്ങളിറല അടിസ്ഥാന 

റസൗകരയങ്ങള ് ,സിറ്റിസണ ് ഇറഫദര മഷന ് ദബാര ഡ്  എന്നിവ ഗ്പവ ത്തി 

സ്ഥലങ്ങളില ് ഉെപ്പു വരുത്തുന്നുെ് എന്നതിനുമുള്ള ആധികാരിക 

ദരഖകൂടിയാണ ്കസറ്റ ്ഡയെി. 

പര്ടിദശാധിച്ച 17  യലുകളിലുും സ റ്റ ്ഡയറി കാണാെ്  ാധിച്ചു. 

എന്ാല് പര്ടിദശാധിച്ച  യലുകളില് TS െമ്പർ,A S െമ്പർ , തീയതി 

എന്ിവ സ റ്റ ്ഡയറിയില് ദര്ടഖതപ്പടുത്തിയിര്ടുന്ില്ല  .കൂടാതത 

വർക്ക ്ദകാഡ ്WC/ 332281 ,LD/ 319178 എന്ി  യലുകളില് എെിദമറ്റ ്

തുകയുും കാണാൻ ആയില്ല.പദ്ധതി തെലവ് 

ദര്ടഖതപ്പടുത്തിയിര്ടുന്ില്ല കൂടാതത വിജിലൻ  ് ആൻഡ ്

ദമാണിറ്ററി കമ്മിറ്റിയുതട റിദപ്പാർട ്വിശിധാുംശുംങ്ങൾ ഇതല്ലങ്കിലുും 

തതാഴിലാളികളുതട ദപര്ടുും ഒപ്പുും ദര്ടഖതപടുത്തിയിര്ടുന്ു . 

അതുകൂടി ഉൾതപ്പടുത്തുവാൻ ഗ്ശദ്ധിക്കണും . അടിസ്ഥാെ 

 ൗകര്ടയങ്ങൾ ,  െ ് aid  എന്ിവ തകാടുത്തിടുണ്ട ്എന് ് തെക്ക ്

ലിെില് ടിക്ക ് ഇടിര്ടുന്ു എങ്കിലുും  ീല്ഡില് െിന്ുും 

മെ ിലാക്കാൻ  ാധിച്ചത ് തതാഴിലാളികൾ  വന്തമായിടാണ ്

തകാണ്ടുവന്ിര്ടുന്ത് എന്ാണ ്. 

 

7 ര്ടജിെറുകൾ  

റതാഴിലുെപ്പ് അനുബന്ധ വിവരങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്നതിന ്ഏഴ് രജിറെുകൾ 

പഞ്ചായത്തുകളിൽ ഉൊവണറമന്നു നിർദേശിക്കുന്നുെ്. 
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09-10-2019 െു പര്ടിദശാധെയക്്ക് വിദധയമാക്കിയദപ്പാൾ 

പഞ്ചായത്തില്  തതാഴില് കാർഡ ്ര്ടജിെർ, തതാഴില് അദപക്ഷാ 

ര്ടജിെർ , ഗ്പവൃത്തി ര്ടജിെർ ,തമറ്റീര്ടിയല് ര്ടജിെർ, വർക്ക ്

ര്ടജിെർ,  കാലാെു ൃതമായി വിവര്ടങ്ങൾ ദെർത്്ത കണ്ടു. 

 

1. തതാഴില് കാർഡ ്ര്ടജിെർ . 

റതാഴിൽ കാർഡിനുള്ള അദപക്ഷ,കാർഡ് അനുവേിച്ച വിവരങ്ങൾ എന്നിവ 

ദരഖറപ്പടുത്തുന്നതിനുള്ള രജിറർ ആണിത്, ഗ്പ്രു ത വിവരങ്ങൾ 

യഥാസമയും ദരഖറപ്പടുത്തി സൂക്ഷിദക്കെതാണ്.  

ഗ്പ്രു ത ര്ടജിെർ പര്ടിദശാധെയക്്ക് ലഭിച്ചു. MIS ദകാപ്പി കൃതയമായി 

 ുഷ്ിച്ചിടുണ്ട ്

2. ഗ്ഗാമ ഭ ര്ടജിെർ . 

റതാഴിലുെപ്പുമായി ബന്ധറപ്പട്ട ഗ്രാമസഭകൾ ,ദയാരങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ 

ദരഖറപ്പടുത്തുന്നതിന് വാർഡ ് തലത്തിൽ ഗ്പദതയക ഗ്രാമസഭാ രജിറർ 

സൂക്ഷിദക്കെതാണ.് 

ര്ടാജകുമാര്ടി ഗ്ഗാമപഞ്ചായത്തിതല മഹാത്മാ ഗാന്ധി ദേശിയ ഗ്ഗാമീണ 

തതാഴിലുറപ്പു പദ്ധതിയുതട ഗ്പദതയക ഗ്ഗാമ ഭ 2017 ഒദ്ടാബർ മാ ും 2 

ആും തീയതി 1 മണിക ്മഞ്ഞക്കുഴി അപദ്കാ ് കളക്ഷൻ ത ന്െർ ല് 

വച്ചു ദെർന്ിടുരേഖതായി അറിയാൻ  ാധിച്ചു.ആതക 90 ദപര്ടാണ ്

ഗ്പ്രു ത ഗ്ഗാമ  ഭയില് പതങ്കടുത്തത.്2018-2019 കാലയളവില് 

െടദത്തണ്ട ഗ്പവർത്തികൾ ആ ൂഗ്തണും തെയ്യുന്തിൊയി പദ്ധതി 

ആ ൂഗ്തിത ഗ്ഗാമ ഭ ദെർന്തായി ര്ടജിെറില് െിന്് 

മെസ്സിലാക്കാും.എന്ാല് മിെിറ്്റ ് പൂര്ട ണമായിര്ടുന്ില്ല.അധയക്ഷതന്െ ഒപ്പു 

ഒന്ുും കാണാൻ  ാധിച്ചില്ല. 

3. തതാഴില് അദപക്ഷാ ര്ടജിെർ  

റതാഴിൽ ആവശയറപ്പട്ടു ലഭിക്കുന്ന അദപക്ഷകളുറട വിവരങ്ങളുും 

അതുഗ്പകാരും അവർക്ക് റതാഴിൽ അനുവേിച്ചതിററെ വിവരങ്ങളുും  ഗ്പ്രു ത 

രജിറെിൽ ദരഖറപ്പടുത്തി റവദക്കെതാണ ്

 ഓഡിറ്്റ കാലയളവിതല വിവര്ടങ്ങൾ ദര്ടഖതപ്പടുത്തിയ ഗ്പ്രു ത 

ര്ടജിെർ പര്ടിദശാധെയക്്ക് ലഭി ച്ചു .വിവര്ടങ്ങൾ കൃതയമായിര്ടുന്ു. 

4. ഗ്പവൃത്തി ര്ടജിെർ . 

റതാഴിലുെപ്പിൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന ഗ്പവ ത്തികളുറട വിവരങ്ങൾ യഥാസമയും 

ഗ്പ്രു ത രജിറെിൽ ദരഖറപ്പടുറതൊതാണ്. 
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ഓഡിറ്്റ കാലയളവിതല വിവര്ടങ്ങൾ ദര്ടഖതപ്പടുത്തിയ ഗ്പ്രു ത ര്ടജിെർ 

 ൂക്ഷിച്ചിടുണ്ട്. 

5. ആ്രി ര്ടജിെർ  

റതാഴിലുെപ്്പ പദ്ധതിയിലൂറട സ ഷ്്ടടിച്ചിട്ടുള്ള ആ്രികൾ സുംബന്ധിച്ച 

വിവരങ്ങൾ,സ്ഥലും,ആ്രിയുറട സവഭാവും,നിലനിർത്തുന്ന കാലയളവ ്

തുടങ്ങിയവ  ഗ്പ്രു ത രജിറെിൽ ദരഖറപ്പടുറതൊതാണ്. 

ഓഡിറ്്റ കാലയളവിതല വിവര്ടങ്ങൾ ദര്ടഖതപ്പടുത്തിയ ഗ്പ്രു ത ര്ടജിെർ 

പര്ടിദശാധെയക്്ക് ലഭി ലഭി ച്ചു .വിവര്ടങ്ങൾ കൃതയമായിര്ടുന്ു.  

6. പര്ടാതി ര്ടജിെർ . 

റതാഴിലുെപ്പ് പദ്ധതിയുമായി ബന്ധറപ്പട്ട ഏതു പരാതിയുും 

വാക്കാദലാ,ദരഖാമൂലദമാ ലഭിക്കുകയാറണങ്കിൽ നിർവഹണ ഏജൻസി 

പരാതി രജിറെിൽ ദരഖറപ്പടുത്തുകയുും നിർബന്ധമായുും കകപ്പറ്റു രസീത ്

പരാതിക്കാരന് നൽകുകയുും ദവണും . പരാതിയുറട തുടർനടപടികളുും 

ക തയമായി രജിറെിൽ ദരഖറപ്പടുറതെരാണ്.ഓദരാ സാമ്പ്ത്തിക വർഷവുും 

രജിറർ ദലാസ ് റെയരു  ഗ്്കട്ടരി സാക്ഷയറപ്പടുത്തുകയുും തുടർ 

കാലയളവിദലക്ക് അുംരീകരിക്കുകയുും ദവെ താണ്. 

ഗ്പ്രു ത ര്ടജിെർ കാണാൻ  ാധിച്ചു. പര്ടാതികൾ ഒന്ുും 

കാണാൊയില്ല .2018-19  ാമ്പത്തീക വര്ട്ഷ്ും ര്ടജിെർ ദലാ ് 

തെയ്യുകദയാ, 2019-20  ാമ്പത്തീക വര്ട്ഷ്ും പുതുക്കുകദയാ തെയരിടില്ല.  

7. തമറ്റീര്ടിയല് ര്ടജിെർ . 

റതാഴിലുെപ്പിൽ ഏററ്റടുക്കുന്ന ഗ്പവ ത്തികളുറട ഭാരമായി വരുന്ന സാധന 

സാമഗ്രികളുറട വാങ്ങൽ തീരുമാനും,ഉപദയാരും,നീക്കിയിരിപ്പ്,റെലവുകൾ 

എന്നിവ സുംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ മുഴുവനുും ഗ്പ്രു ത രജിറെിൽ 

ദരഖറപ്പടുദത്തെതാണ്. 

ഗ്പ്രു ത ര്ടജിെർ  ൂക്ഷിച്ചി ര്ടുന്ു. ഓഡിറ്്റ കാലയളവില് തമറ്റിര്ടിയല് 

വർക്ക് ഇല്ലായിര്ടുന്ു. 

                      ീല്ഡ്  തവര്ടി ിദക്കഷ്ൻ  ഡീതറ്റയില് ്  

                

െികില് ാഹായും  ുംബന്ധിച്ച്; 

റതാഴിലുെപ്പ് ദജാലിക്കിറട റതാഴിലാളികൾക്ക് ഏറതങ്കിലുും തരത്തിലുള്ള 

അപകടും സുംഭവിച്ചു ദപാവുകയാറണങ്കിൽ റതാഴിലുെപ്പ് നിയമത്തിറല 

റഷഡയൂൾ 2(5)ഗ്പകാരവുും അദ്ധയായും 9 റല പരാമർശങ്ങളുറട 

അടിസ്ഥാനത്തിലുും െികിൽസാ റെലവുകളുറട ദരഖകൾ സമർപ്പിക്കുന്ന 
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മുെയ്ക്ക്  ഗ്പ്രു ത തുക മുഴുവനുും നിർവഹണ ഏജൻസി വഴി 

റതാഴിലാളികൾക്ക ്അനുവേിച്ചു റകാടുദക്കെതാണ.്  

വാർഡിതല തതാഴിലാളികൾക്ക ് ഓഡിറ്്റ കാലയളവില് 

തതാഴിലിടങ്ങളില് വച്ചുണ്ടായ അപകടങ്ങൾക്ക് െികില്  ദതദടണ്ട 

 ാഹെര്ടയും ഉണ്ടായിടില്ല എന്ാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് .  

പദ്ധതി ആര്ടുംഭ മീറ്റിുംഗ് ; 

റതാഴിലുെപ്പ ്നിയമും റഷഡയൂള ്22 ഗ്പകാരും ഒരു പദ്ധതി ആരുംഭിക്കുന്നതിനു 

മുമ്പ് ് പദ്ധതിറയ കുെിച്ചുള്ള മുഴുവന ് കാരയങ്ങളുും അതായത ് അനുവേിച്ച 

ഗ്പവ ത്തി േിനങ്ങള,് ഓദരാ റതാഴിലാളിയുും റെദയ്യെ അളവുകള,് 

രുണനിലവാരും ഉെപ്പു വരുത്തുന്നതിനുള്ള സാദങ്കതിക അെിവുകള ്എന്നിവ   

ക തയമായി റതാഴിലാളികറളയുും രുനദഭാക്താക്കറളയുും  

ദബാധയറപ്പടുറത്തെതുെ്. അതിനായി ബന്ധറപ്പട്ട നിരവഹണ 

ഉദേയാരസ്ഥററെയുും വാര ഡ ് റമമ്പ്ര,്സാദങ്കതിക വിേഗ് േര ് എന്നിവരുറട 

സാന്നിധയത്തില ് ഏറതറകിലുും റപാതു ഇടങ്ങളിദലാ,റതാഴിലിടത്തുവദച്ചാ 

മീറ്റിുംര ് വിളിച്ചു ദെരക്്കുകയുും കാരയങ്ങള ് വിശേീകരിക്കുകയുും 

പറങ്കടുത്തവരുറട വിവരങ്ങള ് കസറ്റ ് ഡയെിയിറല ദഗ്പാജക്റ്റ ് മീറ്റിുംര ്

ദപജില ്ദരഖറപ്പടുത്തുകയുും  റെദയ്യെതുെ്. 

  റതാഴിൽ ഗ്പവർത്തി ആരുംഭിക്കുും മുൻപ് ബന്ധറപ്പട്ട അധികാരികളുും ദമറ്റുും 

അദത േിവസും നടദക്കെ ഗ്പവർത്തികറള കുെിച്ചുും പെഞ്ഞു റകാടുക്കാെുെ് 

എന്ന ്റതാഴിലാളികൾ പെയുകയുൊയി. . 

വിജിലൻ  ്ആൻഡ ്ദമാണിടറിുംഗ് കമ്മറ്റി  

ഓദരാ വാർഡിറലയുും ഗ്പവ ത്തികൾ രുണകരമായ രീതിയിൽ 

നടക്കുന്നുറെന്നു ഉെപ്പു വരുത്തുന്നതിനുും റമച്ചറപ്പടുത്തുന്നതിന ്

ആവശയമായ നിർദേശങ്ങൾ റതാഴിലാളികൾക്കുും നിർവഹണ 

ഏജൻസിക്കുും നൽകുന്നതിനുമായി വാർഡിറല റപാതുഗ്പവർത്തകറര 

ഉൾറപ്പടുത്തി ഒരു വിജിലൻസ ് ആൻഡ് ദമാണിട്ടെിുംര ് കമ്മറ്റി ഓദരാ 

സാമ്പ്ത്തീക വർഷവുും ഉൊദക്കെതാണ്. വാർഡിൽ പട്ടിക ജാതി പട്ടിക 

വർഗ വിഭാരത്തിറല സന്നദ്ധഗ്പവർത്തകർ ഉറെങ്കിൽ നിർബന്ധമായുും 

ഗ്പ്രു ത കമ്മറ്റിയിൽ അുംരങ്ങൾ ആദക്കെതാണ.് ഓദരാ ഗ്പവ ത്തിയുും 

സന്ദർശിച്ചു  വിലയിരുത്തി കസറ്റ ് ഡയെിയിറല വിജിലൻസ ് ആൻഡ് 

ദമാണിട്ടെിുംര് കമ്മറ്റി െിദപ്പാർട്ടിൽ ദരഖറപ്പടുറതെതാണ്. 

ഓഡിറ്്റ കാലയളവിതല ഗ്പവൃത്തികൾ  രര്ട ശിക്കുന്തിലുും 

വിലയിര്ടുത്തുന്തിെുും വിജിലൻ  ് ആൻഡ ് ദമാണിടറിുംഗ ്

കമ്മറ്റിയിതല അുംഗങ്ങളുതട ഇടതപടല് ഉണ്ടാവാറില്ല എന്ാണു 

തതാഴിലാളികളില് െിന്ുും ലഭിച്ച വിവര്ടും. സ റ്റ് ഡയറിയില് ഒപ്പിടു 

െല്കുന്തിെ് തതാഴിലാളികൾ കമ്മറ്റി അുംഗങ്ങളുതട സകവശും 

സ റ്റ് ഡയറിയി എത്തിക്കാറാണ്പതിവ്. 
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   രര്ട ശക കുറിപ്പ്  

റതാഴിലുെപ്പ് ഗ്പവ ത്തി സ്ഥലങ്ങൾ ഏറതാരാൾക്കുും സന്ദര ശിക്കാ വുന്നതുും 

എറിദമറ്റ ് ഉൾപ്പറട പരിദശാധിക്കവുന്നതുമാണ്.ഗ്പ്രു ത 

ഗ്പവ ത്തിയിദന്മലുള്ള സന്ദർശകരുറട അഭിഗ്പായങ്ങൾ കസറ്റ ്ഡയെിയിറല 

സന്ദർശക കുെിപ്പിൽ ദരഖറപ്പടുത്താനുും അവകാശമുെ്. അതുറകാെ് 

തറന്ന എല്ലാ ഗ്പവ ത്തി സ്ഥലങ്ങളിലുും കസറ്റ് ഡയെി നിർബന്ധമായുും 

സൂക്ഷിക്കണും. 

ഓഡിറ്്റ തെയര ഗ്പവൃതികളുതട   രർശക കുറിപ്പില് ബന്ധതപ്പട 

അധികാര്ടികൾ ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലo  രർശിച്ചതായി ദര്ടഖതപ്പടുത്തി . 

ദറാ്ഗാർ േിവ ് . 

റതാഴിലുെപ്പുമായി ബന്ധറപ്പട്ട അവകാശങ്ങൾ കടമകൾ എന്നിവയിൽ 

റതാഴിലാളികൾക്ക ് അവദബാധും ഉൊക്കുന്നതിനുും റതാഴിലുെപ്പുമായി 

ബന്ധറപ്പട്ട ഗ്പശ്നങ്ങൾ െർച്ച റെയ്യുന്നതിനുും ദവെി വർഷത്തിൽ  

ഒരുേിവസും നിർവഹണ ഏജൻസി റതാഴിലാളികൾക്ക് ലാസ ്

സും ടിപ്പിറക്കെതാണ്. 

തതാഴിലാളികളില് െിന്ുും ലഭിച്ച വിവര്ടത്തിതന്െ അടിസ്ഥാെത്തില് 

തതാഴിലുറപ്പുമായി ബന്ധതപ്പട ദറാ ് ഗാർ േിവ  ് ഇതുവതര്ട 

െടത്തിടില്ല  എന്ാണ് മെ ിലായിടുരേഖത്. 

 

 

 

 ിറ്റി ൺ  ഇൻ ർദമഷ്ൻ  ദബാർഡ് 

റതാഴിലുെപ്പ ് പദ്ധതിയുറട സുതാരയത ഉെപ്പുവരുത്തുന്നതിനായി  

റതാഴിലുെപ്പില ് ഏററ്റടുത്തു റെയ്യുന്ന റപാതു 

ഗ്പവ ത്തികള ് ആരുംഭിക്കുന്നതിനു മുമ്പ്് ഗ്പാദേശിക ഭാഷയിലുള്ള പദ്ധതി 

വിവരങ്ങക് അടങ്ങിയ ദബാര്ഡ് ഗ്പവ ത്തി സ്ഥലങ്ങളില ്റപാതുജനങ്ങളക്്ക ്

കാണാ വുന്ന രീതിയില ്നിരബ്ന്ധമായുും സ്ഥാപിക്കണും 

വർക്ക ് ദകാഡ ് LD/319178  കാണാൻ  ാധിച്ചില്ല.ബാക്കി എല്ലാ 

ഗ്പവർത്തി സ്ഥലത്തുും CIB സ്ഥാപിച്ചിര്ടുന്ു . എന്ാല് 

പണിപൂർത്തിയായതിെു ദശഷ്ും ആണ ് സ്ഥാപിച്ചിര്ടുന്ത ് .. പണി 

തുടങ്ങുന്  മയും തതന്  ിറ്റി ൺ ഇൻ ർദമഷ്ൻ ദബാർഡ ്

സ്ഥാപിക്കാെുരേഖ െടപടികൾ പഞ്ചായത്്ത  വീകര്ടിദക്കണ്ടതാണ.്   
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വർക്ക്  സ റ്റ ്  

1.WC/328508 (മ്  ്കയ്യാല െിർമ്മാണും) 

M-book No :179/18-19 

മറര ്ദൊളുകള:്22194-22198 

                                   22199-22203 

450 m ദഗ്തസയമ്മ  കുരയാദക്കാസിൻ്്റെ  പുരയിടത്തിൽ ഉള്ള മണ്ണ് കയ്യാല 

ഉടമസ്ഥൻ ഇടിച്ച ് നിരത്തി ക ഷി റെയരതായി കെു. ലിജു  സി.എൻ 496 m, 

ശാരേ 200 m ഉളള മണ്ണ ് കയ്യാല മഴ മൂലും ഇടിഞ്ഞു ദപായതായി കാണാൻ 

സാധിച്ചു.എന്നാലുും അതിററെ മുകളിൽ പുൽ നട്ടുവളർത്തിയിരുന്നതായി 

കെു. 

2 .WC/341784 ( ദതാട ്പുെര്ടുദ്ധാര്ടണും) 

M-book  No : 373/18-19 

മറര ്ദൊളുകള:്37629-37631 

                                    37626-37628 

822 m  ദതാട ്എും.ബുക്കിറല അളവിൽ കൂടുതൽ കാണാൻ കഴിഞ്ഞു.മഴ മൂലും 

ഉള്ള ഉരുൾറപ്പാട്ടലിൽ ദതാട ്വഴിത്തിരിഞ്ഞ ്ഒഴുകുന്നതായി കെു. 

3. WC/337557-മ്  ്കയ്യാല െിർമാണും  

M-book No: 303/18-19 

മദഗ്്ടാൾ നമ്പ്ർ: 30920-924 

                                          30808-812 

  വര ഗീസ,്റബന്നി,ബാബു,മാതയു,പൗദലാസ ് എന്നിവരുറട പുരയിടങ്ങളിലായി 

75.90,92.40,179.3,128.7,294.8 mtr കയൂബ് അളവുകളിൽ ഗ്പവർത്തി റെയരതായി 

കാണാൻ സാധിച്ചു. 

4. LD/328769-കല്ല ്കയ്യാല െിർമാണും. 

M-book No:307/18-19 

മദഗ്്ടാൾ നമ്പ്ർ: 30841-43 

                                          30852-54 

                                          31745 

നാലു വയക്തികളുറട പുരയിടങ്ങളിൽ ആയാണ് കാട്ടു കയ്യാല 

നിർമിച്ചിരുന്നത്. ദതാമസ,് റതാമ്മൻ ഉലഹന്നാൻ റതാമ്മൻ വർരീസ ്

,വിശവുംബരൻ എന്നിവരുറട പുരയിടങ്ങളിൽ ആയി 9.12, 5.64, 9.96, 9.12 

മീറ്റർ sqr ഗ്പ്രു ത ഗ്പവർത്തി നടന്നത്.എന്നാൽ റതാമ്മൻ ഉലഹന്നാൻ 

എന്ന വയക്തിയുറട പുരയിടത്തിൽ ഉരുൾറപാട്ടലിൽ കയ്യാലയുറട 25 
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mtr ഇടിഞ്ഞു ദപായതായി കാണാൻ കഴിഞ്ഞു.ബാക്കി കയ്യാല 

ക തയമായ അളവിൽ കാണാൻ സാധിച്ചു. 

 5. LD/319178 തര്ടിശു ഭൂമി കൃഷ്ിദയാഗയമാക്കല് തറദപ്പല് ഭാഗും.  

എും.ബുക്ക ്നമ്പ്ര-്122/2018-19 

മറര ്ദൊളുകള:്17505-07,  17502-04,  30805-07, 30915-30917 

     ഗ്പവർത്തി നടന്നത ്ദനാബിൾ  എന്ന വയക്തിയുറട സ്ഥലത്തായിരുന്നു. എും 

ബുക്കിൽ  ദരഖറപ്പടുത്തിയ അളവ ് 54.7 m കാണാൻ സാധിച്ചു. തുടർന്ന ് പുല്ല ്

ക ഷി നടത്തിയതായി കാണാൻ സാധിച്ചു.CIB സ്ഥാപിച്ചിരുന്നില്ല.  

6. WC/332281 മ്  ്കയ്യാല തപലക്കുടി ഭാഗും.  

എും.ബുക്ക ്നമ്പ്ര-്177/2018-19 

മറര ്ദൊളുകള:്  21861-68,  21881-88 

മണ്ണ ് കയ്യാല നിർമിച്ചിരുന്നത ് മാര ഗരെ,് ബിന്ദു കപലി, ദജാസഫ,് ബിസി, 

ബാബു എന്നിവരുറട പുരയിടങ്ങളിൽ ആയിരുന്നു  യഥാഗ്കമും 814m, 332m, 

398m, 268m, 180m എന്നി അളവുകളിൽ കയ്യാല കാണാൻ സാധിച്ചു.  CIB 

സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു . കൂടാറത  6 ആും വാർഡിൽ നടന്ന ഗ്പവർത്തി ആയിട്ടാണ ്

കഫലിൽ കെിരുന്നറതങ്കിലുും ഈ ഭാരും സ്ഥിതി റെയ്യുന്നത ് 7 ആും 

വാർഡിൽ ആണ.്    

 7.FP/345026-അധികജലും ഒഴുക്കി വിടുന് ൊല്, മാദവലിമറ്റും  വാർഡ ് 6 

എും.ബുക്ക ്നമ്പ്ര-്267/2018-19 

മറര ്ദൊളുകള-്27553-27555, 27634-27636 

വാര ഡിറല റതാഴിലാളികളക്്ക ്209 റതാഴില് േിനങ്ങള ്നല്കാന ്സാധിച്ചു.  

CIB വളറര  ക തയമായി സ്ഥാപിച്ചിരികുന്നത ് കെു. എും ബുക്കിൽ 

പെഞ്ഞിരുന്ന വർക്കി ,ബിജു എന്നിവരുറട സ്ഥലങ്ങളിൽ യഥാഗ്കമും 430 എും , 

212 എും എന്നിങ്ങറന റമാത്തും 642 എും എന്ന അളവിൽ ഗ്പവർത്തി റെയരിട്ടുെ്  

8. WH/319999-ദതാട്  പുെര്ടുോര്ട ണും   

എും.ബുക്ക ്നമ്പ്ര-്196/2018-19 

മറര ്ദൊളുകള-്23144-23151 

വാര ഡിറല റതാഴിലാളികളക്്ക ്298 റതാഴില് േിനങ്ങള ്നല്കാന ്സാധിച്ചു.  

CIB വളറര ക തയമായി സ്ഥാപിച്ചിരികുന്നത ് കെു. M ബുക്കിറല 335m  

എന്നഅളവിൽ ഗ്പവർത്തി റെയരിട്ടുെ്.  
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9. LD/332417 പാഴ്ഭൂമി െിര്ടപ്പാക്കി കൃഷ്ിദയാഗയമാക്കല് 

എും ബുക്ക ്നമ്പ്ർ:358/18-19 

മാറർ ദൊൾ    നമ്പ്ർ :36332-339, 37697-703 

 

5 ദപരുറട പുരയിടത്തിൽ ആയി ആണ ്ഗ്പ്രു ത ഗ്പവർത്തി നടന്നത.്സാൊമ്മ 

(2016mtrsq),െഗ്ന്ദിക ഷാജി (936 mtr sqr),െഗ്ന്ദിക ബാലൻ (1833 mtr sqr),റബന്നി ( 

1294 mtr sqr) സാൊകുട്ടി (750 mtr sqr).തന്നിരിക്കുന്ന അളവുകളിൽ ക തയമായി 

ഗ്പവർത്തി റെയരതായി കാണാൻ സാധിച്ചു.ഗ്പവർത്തി റെയ്തിരുന്ന സ്ഥലത്ത ്

ഇദപ്പാളുും ക ഷി റെയ്യുന്നതായി കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. 

10.LD/328770 ഭൂമി തട് തിര്ടിക്കല് 

എും ബുക്ക ്നമ്പ്ർ:261/2018-2019 

മാറർ ദൊൾ    നമ്പ്ർ :27573-76, 27624-27626 

1300 മീറ്റർ അളവിൽ ഭൂമി ക ഷിക്ക ് ഉതകുന്ന രീതിയിൽ തട്ടു 

തിരിച്ചിട്ടുെ്.എും ബുക്കിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന അളവിൽ തറന്ന ഗ്പവർത്തി 

കാണാൻ സാധിച്ചു. ഗ്പവർത്തി റെയ്തിരുന്ന സ്ഥലത്ത ് ഇദപ്പാളുും ക ഷി 

റെയ്യുന്നതായി കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. 

 

11.FP/346142 തവരേഖതക്കട ്െിറഞ്ഞ ഗ്പദേശങ്ങളില് അധിക ജലും 

ഒഴിക്കി വിടുന് ൊല് 

എും.ബുക്ക ്നമ്പ്ർ:355/18-19 

മാറർ ദൊൾ    നമ്പ്ർ :36318-321, 36362-365 

ജാൻസി ,ദരാപി ആനന്ദൻ ,സാൊമ്മ,വർക്കി ,കുഞ്ഞപ്പൻ ,ദതാമസ ്

എന്നിവരുറട സ്ഥലങ്ങളിൽ യഥാഗ്കമും300m,300m,50m,60m,75m,100m,70 ഉള്ള 

അളവുകൾ ഉള്ളതായി കാണാൻ സാധിച്ചു  

12.WC/321278 കാട ്കല്ല ്കയ്യാല െിർമ്മാണും 

എും.ബുക്ക ്നമ്പ്ർ:144/18-19 

മാറർ ദൊൾ    നമ്പ്ർ :21263-74, 20400-20411, 26231-40 

എും ബുക്ക ്ഗ്പകാരമുള്ള 3000 m അളവിൽ ക തയമായി കാട്ടുകയ്യാല കാണാൻ 

സാധിച്ചു .  

13.WC/321272 സജവദവലി 
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എും.ബുക്ക ്നമ്പ്ർ:229/18-19 

മാറർ ദൊൾ    നമ്പ്ർ :25651-60, 25227-29, 25321-23 

ഗ്പവർത്തി സ്ഥലത്ത ് റെന്നദപ്പാൾ എും ബുക്കിൽ പെഞ്ഞ ഗ്പകാരും ഉള്ള 

അളവ ്കാണാൻ സാധിച്ചു.ഈ ഗ്പവർത്തി റെയരത് വളറര ഗ്പദയാജനകരമായി 

സ്ഥലും ഉടമ അെിയിച്ചു. 

14.WC/321312 പടുതാകുളും 

  M.ബുക്ക ് നമ്പ്ർ : 405/18-19 

 മാറർ ദൊൾ    നമ്പ്ർ :40009-20, 40021-40032, 41545-41556 

 

എും.ബുക് ഗ്പകാരും ഉള്ള അളവ ് കാണാനായി.ക ഷിക്ക ് വളറര 

ഗ്പദയാജനകരമായ രീതിയിലാണ ് പടുത കുളും നിർമാണും 

നടത്തിയിരിക്കുന്നത.് 

15. WH/320082  ദതാട് പുെര്ടുദ്ധാര്ടണും പര്ടുത്തിപ്പരേഖി ഭാഗും.  

  M.ബുക്ക ് നമ്പ്ർ : 195/18-19 

 മാറർ ദൊൾ    നമ്പ്ർ :23162-64, 23165-67 

                                       26867-69, 269776-78 

വിലയിരുത്തൽ,  

              1066 മീറ്റർ ദതാട് പുനരുദ്ധാരണും നടന്നതായി കാണാൻ സാധിച്ചു 

എന്നാൽ ഒരുവർഷും ആയതിനാലുും ഗ്പളയറകടുത്തി  മൂലവുും 

ദതാട് നിരുവശവുും  ഇടിഞ്ഞു ദപാകുകയുും മറ്റുും റെയരിട്ടുെ്.CIB ദബാർഡ ്

കാണാനായി. എന്നാൽ അതിൽ പൂർണമായുും ഇൻഫർദമഷൻ 

ദരഖറപ്പടുത്തിയിരുന്നില്ല. ആവശയറപ്പടുന്ന റതാഴിൽ ലഭിക്കുന്നില്ല എന്ന ്

പെഞ്ഞ ്ഈ വർഷും മാറർ ദൊൾ എടുത്തിട്ടില്ല. 

16. WC/337542 ദതാട ്പുെര്ടുദ്ധാര്ടണും പുത്തൻപുര്ട തടത്തിക്കുഴി ഭാഗും.  

     M.ബുക്ക ് നമ്പ്ർ : 296/18-19 

 മാറർ ദൊൾ    നമ്പ്ർ :30784-86, 30885-87 

വിലയിരുത്തൽ,  

315 മീറ്റർ ദതാട്  പുനരുദ്ധാരണും കാണാൻ സാധിച്ചു. എന്നാൽ 

ദതാട് നിരുവശവുും കാട ്  വ ത്തിയാക്കിയത് പിറന്നയുും കാടായി മാെിയിട്ടുെ്. 
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ദതാട്ടിറല റെളിവാരി കളഞ്ഞഗ്തപളയത്തിനു ദശഷും വീെുും 

പൂർവസ്ഥിതിയിൽ തറന്നയാണ ്എന്ന ്കാണാൻ സാധിച്ചു. 

 

17. FB/346159 അധിക ജലും ഒഴുകി വിടുന് ൊല്  വാഴക്കാല ഭാഗും  

M.ബുക്ക ് നമ്പ്ർ : 378/18-19 

 മാറർ ദൊൾ    നമ്പ്ർ :36326-28, 36366-68 

                                        37891-93, 37894-96 

2005 മീറ്റർ  അധിക ജലും ഒഴുക്കി വിടുന്ന ൊൽ കാണാനായി.  

മത്തായി റനല്ലിക്കുഴി, ബാബു നിലഗൽ , എൽദോസ ് ഓലിക്കൽ,  

ദമാഹനൻ നരമുംരലും, ദപാ ൾ വാഴക്കാലായിൽ,  സുഭാഷ ്നരമുംരലും, പീറ്റർ 

വാഴക്കാലായിൽ,  ജയസൺ, എൽദോസ ്  എന്നിവരുറട പുരയിടങ്ങളിൽ 

120m,280m,190m,350m,210m,340m,70m,125m,140m,180m എും ബുക്ക ് ഗ്പകാരമുള്ള 

അളവിൽ ക തയമായി  കാണാൻ സാധിച്ചു . .CIB ദബാർഡ ് കാണാനായി. 

എന്നാൽ അതിൽ പൂർണമായുും ഇൻഫർദമഷൻ ദരഖറപ്പടുത്തിയിരുന്നില്ല. 

   

െിർദേശങ്ങൾ. 

 റതാഴിലുെപ്പ് നിയമും അനുശാസിക്കുും വിധും ഗ്രാമസഭ അുംരീകരിച്ച ്

ആക്ഷൻ പ്ലാനിൽ ഉൾറപ്പടുത്തിയ ഗ്പവ ത്തികൾ മാഗ്തും നടപ്പിലാക്കുക. 

 മുൻരണനാ മാനേ്ും പാലിച്ചു മാഗ്തും ഗ്പവ ത്തികൾ അനുവേിക്കുക. 

 റതാഴിലുെപ്പ് പദ്ധതിയുറട സുതാരയത ഉെപ്പു വരുത്തുന്നതിന് ഗ്പവ ത്തി 

ആരുംഭിക്കുന്നതിനു മുമ്പ്് പദ്ധതി വിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഗ്പാദേശിക 

ഭാഷയിലുള്ള സിറ്റിസൺ ഇൻഫർദമഷൻ ദബാർഡ ് ഗ്പവ ത്തി സ്ഥലത്ത ്

സ്ഥാപിദക്കെതാണ.് 

 ഗ്പാദേശിക ഭാഷയിലുള്ള എറിദമറ്റ് ഗ്പവ ത്തി സ്ഥലങ്ങളിൽ ലഭയമാക്കണും. 

 മാറർ സർക്കുലർ ഗ്പകാരും നിർദേശിക്കുന്ന ദരഖകൾ ഫയലിൽ 

സൂക്ഷിദക്കെതാണ.് 

 രജിറെുകൾ കാലാനുസ തമായി വിവരങ്ങൾ ദരഖറപ്പടുത്തി 

സൂക്ഷിദക്കെതാണ.് 

 മാറർ സർക്കുലർ ഗ്പകാരമുള്ള റതാഴിൽ അദപക്ഷാ ദഫാെും റസൗജനയമായി 

റതാഴിലാളികൾക്ക് ലഭയമാക്കണും. 

 റതാഴിൽ അദപക്ഷകൾ ഗ്ഫെ് ഓഫീസിൽ സവീകരിക്കുകയുും ആയതിനു 

കകപ്പറ്റ് രസീത് നൽകുകയുും ദവെതാണ് . 

 പദ്ധതിയുറട ശരിയായ രീതിയിലുള്ള നടത്തിപ്പിന ് വിജിലൻസ് ആൻഡ് 

ദമാണിട്ടെിുംര് കമ്മറ്റി ഇടറപടലുകൾ ഗ്പവ ത്തി സ്ഥലങ്ങളിൽ 

ഉൊദവെതുെ്. 
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 റതാഴിലുപ്പിൽ ഏററ്റടുക്കുന്ന ഗ്പവ ത്തികളുറട  ആ്രികൾ േീർ കാല 

നിലനിൽപ്പിന്  ആവശയമായ സാദങ്കതിക നിർദേശങ്ങൾ റതാഴിലാളികൾക്ക ്

ഓവർസീയർമാർ നൽദകെതുും പാലിക്കുന്നുറെന്ന്  ഉെപ്പു 

വരുറത്തെതുമാണ.് 

 മറർ ദൊളിൽ ഗ്പ്രു ത ഗ്പവ ത്തിയുറട അളവുകൾ ദരഖറപ്പടുത്തുന്ന 

എും.ബുക്കിററെ നമ്പ്ർ ദരഖറപ്പടുറത്തെതാണ്. 

 മറർ ദൊളിലുും മറ്റു റതാഴിലുെപ്പ് അനുബന്ധ ദരഖകളിലുും  

സാക്ഷയറപ്പടുത്തുന്ന ഉദേയാരസ്ഥർ തീയ്യതി കൂടി ദരഖറപ്പടുത്തുവാൻ 

ഗ്ശദ്ധിദക്കെതുെ്. 

 റതാഴിലിടങ്ങളിൽ ഗ്പഥമ ശുഗ്ശൂഷ സുംവിധാനങ്ങൾ  തണൽ 

സൗകരയും,സുരക്ഷാ ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവ ഉെപ്പു വരുത്താൻ നിർവഹണ  

ഏജൻസി ഗ്ശദ്ധിദക്കെതുെ്. 

 പദ്ധതി ആരുംഭ മീറ്റിുംര് ക തയമായി നടദത്തെതാണ്. 

തതാഴിലാളികളുതട കടമകൾ. 

 റതാഴിലിടങ്ങളിൽ സമയക തയത പാലിക്കുക. 

 ദഗ്പാജക്റ്റ ് മീറ്റിുംര്, റതാഴിലുെപ്പ ് ഗ്രാമസഭകൾ,ദസാഷയൽ ഓഡിറ്റ ്

ഗ്രാമസഭകൾ എന്നിവയിൽ പറങ്കടുക്കുക. 

 ഏൽപ്പിക്കുന്ന ദജാലികൾ ക തയതദയാറട പൂർത്തീകരിക്കുക. 

 േിവസവുും റതാഴിൽ ആരുംഭിക്കുന്നതിനു മുമ്പ്ുും പണി 

പൂർത്തിയായദശഷവുും മറർ ദൊളിൽ  ഒപ്പുകൾ 

ദരഖറപ്പടുത്തുക,തുടങ്ങിയവ... 

 100 റതാഴിൽ േിനങ്ങൾ ദനടിറയടുക്കുക . 

ദമറ്റ ്മാര്ടുതട ഗ്പവർത്തെും  

 {]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. 



31 
 

 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. 

 sXmgnemfnIfpambn \nc´c k¼À¡w ]peÀ¯pIbpw IqSpXÂ 

_Ôw Øm]n¡pIbpw sN¿pI 

sXmgnepd¸v-]²Xnbnൽ GsäSp¯v \S¯mhp¶ {]hr¯nIÄ.  

 

hn`mKw F : {]IrXn hn`h ]cn]me\hpambn _Ôs¸« s]mXp{]hr¯nIÄ  

i. IpSnshÅ t{kmXÊpIÄ DÄs¸sSbpÅ `qKÀ`Pe hnXm\w DbÀ¯p¶Xn\v 

Bhiyamb ASnbWIÄ (Underground dykes), a¬XSbWIÄ, AWIÄ 

(tÌm¸vUmw), sN¡vUmapIÄ XpS§nb Pekwc£W¯n\pw PesImbv¯n\pw 

klmbIcamb \nÀ½nXnIÄ;  

ii. Hcp \oÀ¯S¯nsâ ka{K ]cn]me\¯n\v DXIp¶ CSs]SepIfmb 

tImqÀ{S©pIÄ, X«vXncn¡Â (Terracing), tImqÀ_pIÄ, 

IÂ¯SbWIÄ, Kym_ntbm¬ \nÀ½nXnIÄ, \ocpdh {]tZi¯nsâ 

]cnt]mjWw XpS§nb \oÀ¯S ]cn]me\ {]hr¯nIÄ ;  
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iii. kq£vaþsNdpInS PetkN\ {]hr¯nIfpw tXmSpIÄ/I\mÂ F¶nhbpsS 

\nÀ½mWw, ]p\cp²mcWw, sabnâ\³kv F¶n {]hr¯nIfpw ;  

  PetkN\ Ipf§fptSbpw aäv Pet{kmXÊpIfptSbpw Bgw Iq«Â 

DÄs¸sSbpÅ ]c¼cmKX Pet{kmXÊpIfpsS ]p\cp²mcWhpw;  

v. IStemc§fnepw Ipf§fpsS AcnInepw I\mÂ _pIfnepw tdmUpIfpsS 

Hmc¯nepw, h\`qanbnepw, aäv s]mXp`qanbnepw ^ehr£§Ä AS¡apÅ 

acw h¨v ]nSn¸n¡epw h\hXvIcWhpw, ChbnÂ \n¶pw e`n¡p¶  

BZmb¯nsâ AhImiw JÞnI 5 Â {]Xn]mZn¡p¶ IpSpw_§Ä¡v 

\ÂtIXmWv;  

i. s]mXp `qanbnse `qhnIk\ {]hr¯nIfpw.  

hn`mKw _n: kaql¯nÂ AhiX A\p`hn¡p¶ hn`mK§Ä¡pÅ hyànKX 

BkvXnIÄ (JÞnI 5 Â ]cmaÀin¡p¶ IpSpw_§Ä¡v am{Xw)  

 JÞnI 5 Â ]cmaÀin¡p¶ IpSpw_§Ä¡v Scheduled caste, Scheduled 

Tribe, Nomadic Tribe, De-Notified Tribe, Zmcn-{Zy-tc-Jbv¡v Xmsg-bpÅ aäv IpSpw-_-

§Ä, kv{XoIÄ Krl-\m-Y-bmb IpSpw-_-§Ä, `n¶-ti-jn-¡mÀ Krl-\m-Y-cmb 

IpSpw-_w, `q]-cn-jvI-c-W-̄ nsâ KpW-t`m-àm-¡Ä, Cµnc Bhmkv tbm-P\ 

KpW-t`m-àm-¡Ä, h\m-h-Imi \nb-a-{]-Im-c-apÅ KpW-t`m-àm-¡Ä, apI-fnÂ 

]d-ªn-cn-¡p¶ IpSpw-_-§-f-Ãm¯ ]£w, 2008þse ImÀjnI ISmizmk \nba 

{]Im-c-apÅ sNdp-In-S-þ-\m-a-am{X IÀj-IÀ, `qanbpsS Dev]mZ\£aX 

hÀ²n¸n¡p¶Xn\mbn `qhnIk\hpw, InWdpIÄ (Dugg well), Ipf§Ä (farm 

ponds), aäv PesImbv̄ v \nÀ½nXnIÄ F¶nh DÄs¸sSbpÅ 

PetkN\¯n\mhiyamb ASnØm\ kuIcy§Ä e`yam¡Â;  

 ]gIrjn, ]«v\qÂIrjn, tXm«hnfIrjn, ^mwt^mdkv{Sn F¶nhbneqsS 

BPoh\w sa¨s¸Sp¯Â;  

 JÞnI 5 Â kqNn¸n¡p¶ IpSpw_§fpsS Xcniv `qan/ ]mgv`qan (fallow or 

waste land) hnIkn¸n¨v Irjn¡v A\ptbmPyam¡Â;  
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 Cµnc Bhmkv tbmP\ {]Imctam, tI{µ/kwØm\ kÀ¡mcpIÄ 

Bhnjv¡cn¡p¶ aäv `h\ \nÀ½mW ]²XnIÄ {]Imctam GsäSp¡p¶ `h\ 

\nÀ½mW¯nse AhnZKv² ImbnI sXmgnÂ LSIw;  

 arK]cn]me\w t{]mÕmln¸n¡p¶Xn\pÅ ASnØm\ kuIcy§fmb 

tImgn¡qSv, B«n³ IqSv, ]«n IqSv, sXmgp¯v, ]pÂsXm«n F¶nhbpsS 

\nÀ½mWhpw;  aÕy_Ô\ {]hÀ¯\§Ä t{]mÕmln¸n¡p¶Xn\v DXIp¶ 

ASnØm\ kuIcy§fmb aÕyw DW¡p¶ tI{µ§Ä, aÕyw kq£n¡p¶ 

tI{µ§Ä F¶nh \nÀ½n¡epw hÀjIme¯v am{Xw shffw DXIp¶ 

s]mXpIpf§fnÂ (Seasonal water bodies on public land) aÕyw hfÀ¯p¶Xn\v 

ASnØm\ kuIcy§Ä Hcp¡epw;  

ImÀjntImXv]¶§fpsS CuSpä kw`cW kuIcyw DÄs¸sSbpÅ 

hnfshSp¸n\v tijw Bhiyambn hcp¶ kuIcy§Ä (Post harvest facilities), 

ssPhhfw F¶nhbv¡v Bhiyamb Ømbnbmb ASnØm\ kuIcy§Ä 

krjvSn¡pI hgn ImÀjntImXv]mZ\£aX hÀ²n¸n¡p¶Xn\pÅ 

{]hr¯nIfpw;ii. Häs¸«v InS¡p¶ {Kma§sfbpw, \nÀ±njvS {KmaoW Dev]mZ\ 

tI{µ§sfbpw \nehnepÅ tdmUv irwJebpambn _Ôn¸n¡p¶Xn\pÅ, 

FÃm ImemhØbnepw D]tbmKn¡m³ ]äp¶ {KmaoW tdmUpIfpsS 

\nÀ½mWhpw, HmSIÄ, Iep¦pIÄ F¶nh DÄs¸sSbpÅ {Kma¯nse CuSpä 

DÄtdmUpIfpsSbpw hoYnIfpsSbpw \nÀ½mWhpw;  

 iii. IfnØe§fpsS \nÀ½mWhpw;  

 iv. shÅs¸m¡ \nb{´W kwc£W {]hr¯nIÄ, shÅs¡«v 

Hgnhm¡p¶Xn\pÅ Pe\nÀ¤a\ {]hr¯nIÄ, agshÅw sI«n \nÂ¡p¶ 

Xmgv¶ s]mXpØe§fpsS sa¨s¸Sp¯Â (chaur renovation), 

Xoc{]tZi§fpsS kwc£W¯n\pÅ tÌmw hm«À s{Ubn\pIÄ, F¶nh 

DÄs¸sSbpÅ s]mXp ASnØm\ kuIcy§Ä, tdmUpIfpsS ]p\:cp²mcWw, 

Zqc´{]Xntcm[ X¿msdSp¸pIÄ sa¨s¸Sp¯p¶Xn\pÅ {]hr¯nIfpw;  

{Kma]©mb¯pIÄ, h\nXm kzbw klmb kwL§fpsS s^Utdj\pIÄ, 

sImSp¦mäv _m[nXÀ¡pÅ A`btI{µ§Ä (sskt¢m¬ sjÂäÀ), 

A¦WhmSn tI{µ§Ä, {KmaoW N´IÄ  
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III. hn`mKw kn : tZiob {KmaoW D]Poh\ anjsâ \n_Ô\IÄ 

A\pkcn¡p¶ kzbwklmb kwL§Ä¡v s]mXp ASnØm\ kuIcy§Ä  

IV. hn`mKw Un : {KmaoW ASnØm\ kuIcy§Ä  F¶nhbv¡mhiyapÅ 

sI«nS§fpsS \nÀ½mWhpw, {Kma/t»m¡vXe {Inantämdnb§fpsS 

\nÀ½mWhpw;  

i. tZiob `£ykpc£m\nbaw 2013 (20/2013) se hyhØIÄ 

\S¸nem¡p¶Xn\v Bhiyambn hcp¶ `£y[m\y kw`cWnIfpsS 

\nÀ½mWhpw;  

ii. almßmKmÔn tZiob {KmaoW sXmgnepd¸v \nba {]Imcw GsäSp¡p¶ 

\nÀ½mW {]hr¯nIfpsS FÌntaänsâ `mKambn hcp¶ \nÀ½mW 

kma{KnIfpsS Dev]mZ\hpw;  

iii. almßmKmÔn tZiob {KmaoW sXmgnepd¸v \nba {]Imcw krjvSn¡s¸« 

{KmaoW s]mXp BkvXnIfpsS AäIpä]WnIfpw;  

 

 രാജകുമാരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിറല റതാഴിലുെപ്പ ് റസല്ലിൽ ഒരു AE,  രെ് 

ഓവർസിയർ മാർ, 2 ദഡറ്റാ എൻഗ്ടി,  2 BFT Cരാണ ് ഉള്ളത.്ഇവർ 

റെദക്കാർഡുകൾ എല്ലാും ക തയതദയാറടയുും സൂക്ഷ്മതദയാറടയുും കൂടിയാണ ്

ദരഖറപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നത.് അതുറകാെുതറന്ന ഇവരുറട ഗ്പവർത്തനും 

അഭിനന്ദനും അർഹിക്കുന്നതാണ.് 

ഈ ദസാഷയൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്പഗ്കിയയിൽ സഹായിച്ച പഞ്ചായത്ത ് ഗ്പസിഡൻെ,്  

റസഗ്കട്ടെി, വാർഡ് റമമ്പ്ർമാർ, ഓഫീസ ് റാഫുകൾ,  റമയ്റ്റ ് മാർ, 

റതാഴിലാളികൾ എന്നിവർക്ക ് ദസാഷയൽ ഓഡിറ്റ ് യൂണിറ്റ ് നന്ദി 

അെിയിക്കുന്നു. 

 

21-10-2019െ ് 3 pm  6 -)0 വാര്ട ഡില് ക്ഷീദര്ടാതപാേെ ദകഗ്രും, 

മഞ്ഞക്കുഴിയില് തവച്ച ് തതാഴിലാളി ഗ്ശീ. ലിജു  ി എ 

,ൊലമെയുതട അധയക്ഷതയില് െടന്  ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്റ 

ഗ്ഗാമ ഭയില് അവതര്ടിപ്പിച്ച ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്റ കര്ടട ്
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റിദപ്പാര്ട്ടിദേലുരേഖ െര്ട്ച്ചയുതട അടിസ്ഥാെത്തില് ഗ്ഗാമ ഭ 

എടുത്ത  തീര്ടുമാെങ്ങളുും െിർദേശങ്ങളുും; 

 ഭൂഗ്പക തിയനുസരിച്ച് കാർഷികദമഖലയിൽ റെയ്യാൻ പറ്റിയ 

ഗ്പവർത്തികൾ കൂടി റതാഴിലുെപ്പിൽ നിർബന്ധമായുും 

ഉൾറപ്പടുത്തണും 

 100 േിവസും റതാഴിൽ  ലഭിക്കുന്നതിനായി   കാർഷിക ദമഖലയിറല 

അനുവേനീയമായ ഗ്പവർത്തികളിൽ ഉൾറപ്പടാത്ത മറ്റു ഗ്പവർത്തികൾ 

കൂടി ലിറിൽ  ഉൾറപ്പടുത്തണും. 

 റതാഴിലാളികൾക്ക് കാലതാമസും വരാറത കൂലി ലഭിക്കാൻ 

നടപടികൾ സവീകരിക്കുക 

 റതാഴില ്കാര ഡ ്തികച്ചുും സൗജനയമായി അദപക്ഷകരക്്ക ്ലഭയമാക്കുക. 

 റതാഴില ്അദപക്ഷകള് പഞ്ചായത്തില ്ഗ്ഫെ് ഓഫീസില ്സവീകരിച്ച ് 

കകപ്പറ്റു രസീറ്റ ്നല്കു ക. Demand form റതാഴിലാളികൾക്ക ്

സൗജനയമായി നൽകണും. 

 ഭൂ  ഗ്പക തി അനുസരിച്ചു എല്ലാ വർഷവുും മണ്ണിടിച്ചിൽ ,വീടിററെ .പുെും 

ഭിത്തി ഇടിച്ചിൽ എന്നിവ ഉൊകുന്നതിനാൽ ഇത ്നീക്കും റെയ്യാനുള്ള 

ഗ്പവർത്തികൾ അനുവേനീയ ഗ്പവർത്തികളിൽ ഉൾറപ്പടുത്താൻ 

നടപടി സവീകരിക്കുക 

 റതാഴിൽ  ക തയസമയത്തു ലഭിച്ചിറല്ലങ്കിൽ റതാഴിലില്ല ദവതനും 

വിതരണും റെയ്യുക 

 ഗ്പവ ത്തികള ്കറെത്തുന്നതില ്റതാഴിലാളികള,് വാര ഡ ്

റമമ്പ്ര ്നാട്ടുകാര ്ഉള്പ്പറട ഉള്ളവരുറട  നല്ല ഇടറപടലുകള ്ഉൊക്കുക. 

 ദജാലി സ്ഥലങ്ങളില ്ആവശയമായ അടിസ്ഥാന 

റസൗകരയങ്ങള ് നിർവഹണ  ഏജറസി റതാഴിലാളികളക്്ക ്ലഭയമാക്കുക. 

 വിജിലനസ് ്ഏനഡ്് ദമാണിട്ടെിുംര ്കമ്മറ്റി 

അുംരങ്ങള ്പദ്ധതികള ്വിലയിരുത്തുകയുും ആവശയമായ 

നിദരേ്ശങ്ങള ്റതാഴിലാളികള്ക്കുും പഞ്ചായത്തിനുും നല്കു ക.VMC 

കമ്മിറ്റി പുന സും ടിപ്പിക്കുക 

 വാര്ഷിക മാറര ്സര്ക്കുലര ്ഗ്പകാരമുള്ള 

ദരഖകള ്ഫയലില ്സൂക്ഷിക്കുക. 
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 മറര ്ദൊളുകളില ്അബദ്ധത്തില ്വന്നുദപാകുന്ന തിരുത്തലുകളക്്ക ്

മതിയായ കാരണങ്ങള ്കാണിച്ചു അദപക്ഷ നലക്ുകയുും ഗ്പ്രു ത 

അദപക്ഷയുറട ദകാപ്പി ഫയലില ്സൂക്ഷിക്കുക. 

 മറര ്ദൊളില ്രെ് ഒപ്പുവീതും ദരഖറപ്പടുത്തുക ഒപ്പിട്ട ദശഷും മാഗ്തും 

ദജാലി ആരുംഭിക്കുക.. 

 ST ദകാളനിയിറല ദതാട് ഗ്പളയത്തിൽ ആവിധക്ത കായിക    

ദഗ്പവർത്തിയാൽ  നീക്കും റെയ്യാനാവാത്ത വിധും കല്ലുകളാൽ നികന്നു 

ദപായി ഈ ദതാട് പുനർ നിർമ്മിക്കാൻ റതാഴിലുെപ്പിലൂറട നടപടി 

സവീകരിക്കുക. 

 ജനകീയ എറിദമറ്റ ്ഗ്പവ ത്തി സ്ഥലങ്ങളില ്ലഭയമാക്കുക. 

 സിറ്റിസണ ്ഇറഫദര മഷന ്ദബാര ഡ് ഓദരാ ഗ്പവ ത്തിയുും ആരുംഭിക്കുന്നതിന ്

മുമ്പ് ്തറന്ന സ്ഥാപിക്കുക. 

 

 

 അധയക്ഷൻ                            :   ലിജു  ി എ ,ൊലമെ.   

ദലാക്ക ്റിദ ാഴ് സ് ദപഴ് സണ ്:   തെല്ല തജയസൺ  
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