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മഹാത്മാ ഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി 

ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്റ റിദപ്പാര്ട്ട ്

വാര്ട ഡ-് 8 മുര്ടിയ്് ുുംതതാടി 

ര്ടാജകുമാര്ടി  ഗ്ഗാമപഞ്ചായത്്ത 

തെടുുംകണ്ടും  ദലാ് ്

ഇടു്ി  ജില്ല  
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െിയമും ദ ാഷ്യല്      ഓഡിറ്്റ ത ാസ റ്റി ദകര്ടള  

                                                        ഇടു്ി ജില്ലാ ടീും 

   തെടുങ്കണ്ടും ദലാ്് RP തെല്ല ദജാ ് 

                                   വിദല്ലജ്  റിദ ാഴ് സ് ദപഴ് സൺ ്  

          അര്ടുൺ ദയശുോ ് ,അഞ്ജെ   ജികുമാർ, ആതിര്ട   തയൻ , െിമ്മി 
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ആർ 

                               ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്റ് ത ാസ റ്റി ദകര്ടളും                                                                                                                                                                                                                                                                                              
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ആമുഖും 

 

         2005 സപ്തംബര് 5 ന് നിലവില് വന്ന ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ തതാഴിലുറപ്പ ്

െിയമും അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് മഹാത്മാ ഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ 

തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി ഭാരതത്തിതല ഗ്ഗാമീണ ദമഖലയില് നടപ്പിലാക്കി 

വരുന്നത്.ഗ്ഗാമീണ ദമഖലയിതല കുടുംബങ്ങള്ക്ക്ക് 100 േിവസം അവിേഗ്ദ്ധ 

കായിക തതാഴില് ഉറപ്പു നല്കുകയും, അതിലൂതട ഗ്ഗാമീണ ജനതയുതട 

ഉന്നമനം, ോരിഗ്േയ ലഘൂകരണം, ഗ്ഗാമീണ അടിസ്ഥാന തസൌകരയ വികസനം, 

പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം, ഗ്്തീ ശാക്തീകരണം എന്നിവ ലക് ഷ്യം തവക്കുന്നു. 

    വിദശഷ്തകൾ 

 

 നിയമത്തിൻതറ പിൻബലമുള്ള അവകാശാധിഷ്ഠിത പദ്ധതി. 

  ഗ്ഗാമപഞ്ചായത്ത് ഗ്പദേശത്ത്    താമസിക്കുന്ന        18 വയസ്സ് 

പൂര്ത്തിയായ ഏതതാരാള്ക്ക്കും പദ്ധതിയില് പങ്കാളിയാകാം 

 ഗ്്തീക്കും പുരുഷ്നും തുലയ ദവതനം . 

 പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം കാര്ഷ്ിക ദമഖലയിതല അടിസ്ഥാന 

സൌകരയ വികസനം എന്നിവയ്ക്്ക മുൻഗണന. 

 തതാഴിലാളികള്ക് തതന്ന ഗ്പവര്ത്തികള്ക് കതെത്തുകയും 

ആസൂഗ്തണതത്ത സഹായിക്കുകയും തെയ്യുന്നു. 

 ആസൂഗ്തണത്തിലും നിര്വഹണത്തിലും തികഞ്ഞ സുതാരയത. 

 കരാറുകാദരാ  ഇടനിലക്കാദരാ ഇല്ല. 

 തപാതുജന പങ്കാളിത്തദത്താതട ദലബര് ബഡ്ജറ്റ്. 

 ബാങ്ക്, ദപാദറാഫീസ് വഴി മാഗ്തം ദവതന വിതരണം 

 ഗ്്തീകള്ക്ക്്ക മുൻഗണന. 

 കമ്പ്യൂട്ടര് ശ ംഖല വഴിയുള്ള ദമാണിറ്ററിംഗ് സംവിധാനം 

 ഗ്ഗാമസഭ പദ്ധതി ഓഡിറ്റ് തെയ്യുന്നു 

.   

ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി ഗ്പകാരം ഗ്ഗാമപഞ്ചായത്ത് ഗ്പദേശത്ത്  

നടപ്പിലാക്കുന്ന മുഴുവൻ ഗ്പവ ത്തികളും  ദസാഷ്യല് ഓഡിറ്റിങ്ങിനു 

വിദധയമാക്കണതമന്ന  17(2) വകുപ്പ് നിഷ്കര്ഷ്ിക്കുന്നു . പദ്ധതി 
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ഗ്പവര്ത്തനതത്തപ്പറ്റിയും തപാതുധനം െിലവഴിക്കുന്നതിതനപ്പറ്റിയും പൌര സമൂഹം 

നടത്തുന്ന  പരസയവും സവതഗ്രവുമായ പരിദശാധനയാണ് ആണ് ദസാഷ്യല് ഓഡിറ്റ് 

അഥവാ സാമൂഹിക പരിദശാധന .തതാഴിലുറപ്പ് നിയമഗ്പകാരം വര്ഷ്ത്തില് 

രെുതവണ ദസാഷ്യല് ഓഡിറ്റ് ഗ്ഗാമസഭകള്ക് എല്ലാ വാര്ഡിലും ക തയമായി 

നടദത്തെതാണ്. ഓഡിറ്റിലൂതട അഴിമതി ഇല്ലാതാ്ുന്നതിെുും 

 ുതാര്ടയത ഉറപ്പു വര്ടുത്തുന്നതിെുും കാര്ടയക്ഷമത 

വർധിപ്പി്ുന്നതിെ്   ത്ഭര്ടണും ഉറപ്പാ്ുന്നതിെുും 

കഴിയുന്നു.പദ്ധതി പണും ശര്ടിയായ ര്ടീതിയില് ചിലവഴിച്ചിടുദണ്ടാ , 

പണും തചലവഴിച്ച്തുതകാണ്ട ് പദ്ധതിയുതട ലക്ഷയും 

സകവര്ടിച്ചിടുദണ്ടാ, ഗുണദഭാക്താ്ളുതട ജീവിതത്തില് 

ഗുണകര്ടമായുും  കാര്ടയമായ മാറ്റും ഉണ്ടായിടുടുദണ്ടാ  എന്നുും  

ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്റിുംഗിലൂതട  കതണ്ടത്താൻ കഴിയുന്നു. 

സംസ്ഥാന സര്ക്കാര്  ദസാഷ്യല് ഓഡിറ്റ് നടദത്തെ രീതി സംബന്ധിച്്ച  ഉത്തരവ ്

പുറതപ്പടുവിച്ചിട്ടുെ്.ദസാഷ്യല് ഓഡിറ്റ്  ഗ്ഗാമസഭയുതട വിജയം ജനപങ്കാളിത്ത  

ആണ്.ദസാഷ്യല് ഓഡിറ്റ് ഗ്ഗാമസഭയുതട തീയതി, ദവേി എന്നിവ നിശ്ചയിച്ച 5 

േിവസം മുമ്പ്് ജനങ്ങള്ക്ക്്ക വിവരം നല്കിയിരിക്കണം. പദ്ധതി ആസൂഗ്തണ്ണം. 

നിര്വഹണം, ദമാണിറ്ററിംഗ് തുടങ്ങി എല്ലാ വയക്തികളും ദസാഷ്യല് ഓഡിറ്റ് 

ഗ്ഗാമസഭയില് നിര്ബന്ധമായും പതങ്കടുക്കണം.മഹാത്മാ ഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ 

തതാഴിലുറപ്പ്പ ദ്ധതിയില്  സുഗമവും സുതാരയവുമായി ദസാഷ്യല് ഓഡിറ്റ് 

നടത്തുന്നതിന്  ദകരളത്തില്  സവതഗ്ര െുമതലയുള്ള ദസാഷ്യല് ഓഡിറ്റ് യൂണിറ്റ് 31 

-1- 2017 നിലവില്വന്നു 

1.ര്ടീതിശാഗ്്രും 

 

 ദസാഷ്യല് ഓഡിറ്്റ റിദസാഴ് സ് സംഘം ഗ്പവര്ത്തി ഫയല് പരിദശാധന, 

ഫീല്ഡ് സന്ദര്ശനം, തതാഴിലാളികളും ആയുള്ള അഭിമുഖം, എം. ഐ. എസ് 

പരിദശാധന എന്നിവതയ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ദസാഷ്യല് ഓഡിറ്റ് 

റിദപ്പാര്ട്ട് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത.് താതഴ പറയുന്ന രീതി അവലംബിച്ചാണ് ഈ 

റിദപ്പാര്ട്ട് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത.് 

1. ഓഡിറ്്റ പ്ലാൻ  

1.1 ഓഡിറ്റ് പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കല്. 

1.2 ഓഫീസ് സന്ദര്ശന പരിപാടികള്ക്. 

2. അഭിമുഖും  
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2.1 തജ.പി.സി, ബി.ഡി.ഒ, പഞ്ചായത്ത് ഗ്പസിഡൻറ്, ജനഗ്പതിനിധികള്ക്, 

തസഗ്കട്ടറി & റാഫ്  

2.2 ദമറ്റ്, തതാഴിലാളികള്ക്, കര്ഷ്കര്,  തതാഴിലിന് ദപാകാത്ത തതാഴില് 

കാര്ഡ് ഉടമകള്ക് 

3.  യല് പര്ടിദശാധെ  
3.1 തപാതു ഗ്പവര്ത്തികള്ക്, വയക്തിഗത ഗ്പവര്ത്തികള്ക്. 

3.2  ദരഖകളുതട ഉള്ളടക്കം - സുതാരയത, പരിപൂര്ണ്ണത.  

3.3 ഭരണസമിതിയുതടയും ഉദേയാഗസ്ഥരുതടയും കാരയഗ്പാപ്തി. 

4.  ീല്ഡ്  രർശെും, െിര്ടീക്ഷണും  

4.1 പൂര്ത്തിയായ തതാഴിലിടം, നടന്നുതകാെിരിക്കുന്ന തതാഴിലിടം. 

5. റ റൻ  ്

5.1  വികസനദരഖ, വാര്ഷ്ിക പദ്ധതി ദരഖ, എംഐഎസ്, രജിററുകള്ക്. 

6. വിവര്ടങ്ങളുതട ദഗ്കാഡീകര്ടണും 

6.1  ദഗ്കാസ് തവരിഫിദക്കഷ്ൻ, അവസാനവട്ട െര്ച്ച 

7.   കര്ടട് റിദപ്പാർട് തയ്യാറാ്ല് 

ഗ്പ്തു ത റിദപ്പാര്ട്ട് ഗ്ഗാമസഭയുതട  െര്ച്ചയക്്കും അംഗീകാരത്തിനുമായി 

സമര്പ്പിക്കുന്നു. 

 

  ര്ടാജകുമാര്ടി   ഗ്ഗാമ പഞ്ചായത്ത്  

അടിസ്ഥാെ വിവര്ടങ്ങൾ 

ജില്ല  : ഇടുക്കി       

ദലാക്ക ് : തനടുംകെം   

താലൂക്ക ് :  ഉടുമ്പ്ൻദൊല       

വാര്ഡുകള്ക് : 13    

വി്ത തി  : 36.15  െ.കി.മീ. 

 

 

 



5 
 

                                       പഞ്ചായത്്ത ഭൂപടും 

 

 

 

                         ഇടുക്കി ജില്ലയിതല തഹറിദറ്റജ് ഗ്പദേശങ്ങളില് ഒന്നായ 

തനടുങ്കെം ദലാക്കിതല രാജകുമാരി പഞ്ചായത്ത ് ഗ്പക തി മദനാഹാരിത 

തകാെ് ദവറിട്ടു നില്ക്കുന്ന  ഒരു ഗ്പദേശമാണ.് 36.15  െ. കി .മീ. വി്തീര്ണം 

ആണ ്ഉള്ളത.്2011 തല  തസൻതസസ ്  ഗ്പകാരം15243 ആണ ്ഈ പഞ്ചായത്തിതല 

ജനസംഖയ. അതില് 8073 പുരുഷ്ന്മാരും 8013 ഗ്്തീകളും ഇവിതട 

ജീവിക്കുന്നു.കാര്ഷ്ികവ ത്തിതയ ആഗ്ശയിച്ചു ജീവിക്കുന്നവരാണ ് ഇവിതട 

പാര്ക്കുന്ന ഏതറ ജനവിഭാഗവും.തെറുകിട കര്ഷ്കര് മുതല് വൻകിട 

കര്ഷ്കര് വതര ഈ ഗ്പദേശതത്ത കാണാൻ സാധിക്കും.ദകരളത്തിതല 

പാരമ്പ്രയ ക ഷ്ിരീതികള്ക്ക്ക ് ദകാട്ടംതട്ടാതത തതന്ന തനല്ക ഷ്ി മുതല് 

കാപ്പി, കപ്പ, ദെന, കാച്ചില്, സുഗന്ധവയഞ്ജനങ്ങള്ക് ആയ ഏലം,  ജാതിക്ക,  

കുരുമുളക ് എന്നിവ ധാരാളമായി ക ഷ്ിതെയ്യുന്നു.ഏലം കര്ഷ്കര്ക്ക ്

ഗ്പദയാജനഗ്പേമായ ആകുന്ന രീതിയില് ദകരള ഏലം ഗദവഷ്ണ ദകഗ്ന്ദം 
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സ്ഥിതി തെയ്യുന്നു എന്നത ് മതറ്റാരു ആകര്ഷ്ണമാണ.് കൂടാതത വളര്ന്നു 

വരുന്ന തലമുറയ്ക്ക ് വിേയാഭയാസം ഉറപ്പു നല്കുന്നതിനായി ്കൂ ളുകളും 

ദകാദളജുകളും ഗ്പവര്ത്തിക്കുന്നു.ഈ പഞ്ചായത്തില് ആതക 13 

വാര്ഡുകളാണ ്ഉള്ളത്. 

                         രാജകുമാരി പഞ്ചായത്തില് തതാഴിലുറപ്പുപദ്ധതി നല്ല 

രീതിയില് ഗ്പദയാജനകരമായി നടക്കുന്നു.  3998 തതാഴില് കാര്ഡുമായി 6271 

തതാഴിലാളികളുെ്. 3437 ഗ്്തീ തതാഴിലാളികളും 64 പട്ടികജാതിക്കാരും 124 

പട്ടിക വര്ഗക്കാരും തതാഴില് പങ്കാളികളാണ.്ആതക 739 തതാഴില് 

കുടുംബങ്ങള്ക്ക്ക ് 100 തതാഴില് േിനങ്ങള്ക് ലഭിക്കുകയുൊയി.2018-19 

സാമ്പ്ത്തിക വര്ഷ്ത്തില്1931171 തതാഴില് േിനങ്ങളും അതിലൂതട  533003196 

തുകയും ഈ പഞ്ചായത്തിന ് കൂലിയിനത്തില് ലഭിച്ചിട്ടുെ് എന്നത ്

മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു. 

തതാഴിലുറപ്്പ അടിസ്ഥാെ വിവര്ടങ്ങൾ 2018-19 

 രാജകുമാരി പഞ്ചായത്ത്  വാര ഡ്- 8 

മുര്ടിയ്്ുുംതതാടി 

ആതക തതാഴില് കാര ഡുകള്ക് 3998 391 

ആതക തതാഴിലാളികള്ക്  6271 900 

SC തതാഴില് കാര ഡുകള്ക് 64 4 

ST തതാഴിലാളികള്ക് 129 0 

 

പദ്ധതിയുതട തപാതു വിലയിര്ടുത്തലുകൾ 

1. വാര്ട ഡിതല തതാഴിലാളികളില് െിന്നുും  തതാഴില് അദപക്ഷ ഗ് ണ്ട ്

ഓ ീ ില്  വീകര്ടിച്ച് സകപ്പറ്റു  ര്ട ീറ്റ് െല്കു ന്നുണ്്ട 

2. തതാഴിലാളികള്് ് കൃതയ  മയത്്ത  കൂലി ലഭയമാ്ുന്നതില് 

ഉദേയാഗസ്ഥർ   മയബന്ധിതമായി ഉത്തര്ടവാേിത്തങ്ങൾ 

െിറദവറ്റിയിടുണ്ട്. 

3. ഓഡിറ്്റ തചയര ഗ്പവൃത്തികൾ കാര്ട്ഷ്ിക ദമഖലയ്് ുും മ് ് ജല 

 ുംര്ടക്ഷണത്തിെുും  ഗുണകര്ടമായ ര്ടീതിയില്   

ഉപദയാഗതപ്പടുത്താൻ  ാധിച്ചു. 

4. പദ്ധതി ആര്ടുംഭ മീറ്റിുംഗ് കൃതയമായി െട്ുന്നു 

5. ആക്ഷൻ പ്ലാൻ ഗ്പകാര്ടും പദ്ധതി െടപ്പാ്ുന്നതില് 

വീഴ് ചയുണ്ടായി. 

6. മാെർ  ര്ട്് ുലർ ഗ്പകാര്ടും െിർദേശിച്ചിടുരേഖ ദര്ടഖകൾ 

 യലില്   െട്ുന്നുണ്്ട. 

7. വിജിലന്സ ്ആന്ഡ് ദമാണിടറിുംഗ് കമ്മറ്റിയിതല അുംഗങ്ങൾ 

ഇടതപടലുകൾ െടത്തുന്നില്ല.  

8. ഗ്പവൃത്തി ആര്ടുംഭി്ുന്നതിെു മുമ്പ്  ിറ്റി ൺ ഇന്ഫദര്ട േഷ്ൻ 

ദബാര്ട ഡ ്സ്ഥാപി്ുന്നതില് വീഴ് ചയുണ്ടായി 
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                                           വാർഡ ്8     മുര്ടിയ്് ുുംതതാടി  

ഈ പഞ്ചായത്തിതല വാര്ഡ് 8  ആയ മുരിയ്ക്കുംതതാട്ടിയില് 

തതാഴിലുറപ്പുപദ്ധതി നല്ല രീതിയില് നടക്കുന്നു. ഈ ഓഡിറ്റ ് പിരീഡില്  

വാര്ഡിതല തതാഴിലാളികള്ക്ക്ക് 7488 തതാഴില് േിനങ്ങളും അതുവഴി 2162736 

തുക കൂലിയിനത്തിലും ലഭിച്ചിട്ടുെ്. 

 

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

    വാർഡ ്  ഭൂപടും 

 

 

 

 

 

 

അവകാശാധിഷ്ടിത െിര്ടീക്ഷണങ്ങൾ: 

 മഹാത്മഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ തതാഴിലുറപ്പ് നിയമത്തിലൂതട ഗ്ഗാമീണ 

ജനതയ്ക്ക് തതാഴില് നല്കതപടുന്നദതാതടാപ്പം അവരുതട പത്തു 

അവകാശങ്ങളും സംരക്ഷിക്കതപടുന്നു.ദസാഷ്യല് ഓഡിറ്റിലൂതട 

ഗ്പവ ത്തികളുതട പരിദശാധനയും അദതാതടാപ്പം തതാഴിലാളികളുതട 

പത്തവകാശങ്ങളും സംരക്ഷിക്കതപടുന്നുതവന്നും വിലയിരുത്തുന്നു. 
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1. തതാഴില് കാർഡ് ലഭി്ാെുരേഖ അവകാശും 

 തതാഴില് കാര്ഡ് ഒരു ആധികാരിക ദരഖയാണ്. മഹാത്മാ ഗാന്ധി ദേശീയ 

ഗ്ഗാമീണ തതാഴിലുറപ്പ് നിയമത്തിതല തഷ്ഡയൂള്ക് 2 ഗ്പകാരം തതാഴില് 

കാര്ഡിന് അദപക്ഷ നല്കുന്ന കുടുംബങ്ങള്ക്ക്ക് 15 േിവസത്തിനകം 

തികച്ചും തസൌജനയമായി തതാഴില് കാര്ഡ ് ലഭയമാക്കണതമന്ന ്

അനുശാസിക്കുന്നു. കൂടാതത ക തയമായ ഇടദവളകളില് കാര്ഡ ്

തസൌജനയമായി പുതുക്കി നല്ദകെതുമാണ്. തതാഴിലുറപ്പ ് നിയമഗ്പകാരം 

തതാഴില് കാര്ഡ ് കകവശം തവക്കാനുള്ള അധികാരം ഉടമകള്ക്ക്ക് 

മാഗ്തമാണ്, നിര്വഹണ ഏജൻസിദയാ ദമറ്റുമാദരാ മറ്റുള്ളവദരാ കകവശം 

തവക്കുവാൻ പാടുള്ളതല്ല. 

 എല്ലാ തതാഴിലാളികൾ്ുും  ൗജെയമായി അല്ല  കാർഡ് ലഭിച്ചത ്

എന്നുും 100 ര്ടുപദയാളും ചിലവയതായുും അറിയാൊണ ് ാധിച്ചത.് 

2. തതാഴില് ആവശയതപ്പടാെുരേഖ അവകാശും  

തതാഴില് കാര ഡുള്ള അവിേഗ്ദ്ധ കായിക തതാഴില് തെയ്യാൻ തയ്യാറുള്ള  

ഏതതാരു കുടുംബത്തിനും  ഓദരാ സാമ്പ്ത്തിക വര്ഷ്വും 100 േിവസതത്ത 

അവിേഗ് ധ കായിക തതാഴിലിന് അവകാശമുെ്, തതാഴില് ആവശയതപ്പട്ട ് 

അദപക്ഷ നല്കിയാല് കകപ്പറ്റു രശീത് നല്കുകയും 15 േിവസത്തിനകം 

തതാഴില്  ലഭയമാക്കണതമന്നും നിയമത്തില് ഗ്പതിപാേിക്കുന്നു. 

 യലില്  ൂക്ഷിച്ചിടുകള തതാഴില് അദപക്ഷകൾത്ാപ്പും സകപ്പറ്റ ്

ര്ട ീത ്ലഭി്ാറുരേഖതായി അറിയാൻ  ാധിച്ചു. 

3. തതാഴില് അെുവേിച്ചത്  ുംബന്ധിച്ച്; 

തതാഴിലുറപ്പ് നിയമഗ്പകാരം തതാഴില് ആവശയതപ്പട്ടു കഴിഞ്ഞാല് 15 

േിവസത്തിനകം തതാഴില് ലഭയമാക്കനതമന്നുെ്. വാര്ഡിതല 

തതാഴിലാളികള്ക്ക്ക ് തതാഴില് ആവശയമുള്ള സമയങ്ങളില്  അദപക്ഷ 

സമര്പ്പിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക ് 15 േിവസത്തിനകം തതാഴില് 

അനുവേിതക്കെതുെ്.  

അദപക്ഷ  മർപ്പിച്ച 15 േിവ ത്തിെുരേഖില് തതാഴില് ലഭി്ാറില്ല 

എന്നാണ ്തതാഴിലാളികളില് െിന്നു മെസ്സിലാകാൻ കഴിഞ്ഞത ്

 

4. തതാഴിലില്ലായേ ദവതെും; 

തതാഴില ് ആവശയതപ്പട്ടു കഴിഞ്ഞാല ് 15 േിവസത്തിനകം 

തതാഴില ് ലഭയമാക്കാത്തപക്ഷം തതാഴിലില്ലായമ ദവതനം 
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ലഭിക്കാന ് അവകാശമുെ്.   തതാഴില ് ആവശയതപ്പട്ട തീയ്യതി 

മുതല ്ആേയതത്ത 30 േിവസം കൂലിയുതട 25% ( 271 കൂലി ഗ്പകാരം 67 രൂപ 75 

കപസ) തുകയും തുടരന്്ന ് 100 േിവസ തതാഴില ്  പൂരത്്തിയാകുന്നത ്

വതരയുള്ള േിവസങ്ങളില ് കൂലിയുതട 50%( 271കൂലി ഗ്പകാരം 135 രൂപ 5 

കപസ)  തുകയും തതാഴിലാളികളക്്ക ്ലഭിക്കണം. 

 ദവതെ വിതര്ടണത്തിെുരേഖ കാലതാമ ത്തിെുരേഖ െഷ്ടപര്ടിഹാര്ടും 

ലഭി്ുവാെുരേഖ അവകാശത്ത കുറിച്ച ് തതാഴിലാളികൾ് ്

വയക്തമായ ധാര്ടണ ഉണ്ടായിര്ടുന്നില്ല. ദവതെും ലഭികാൊയി അദപക്ഷ 

െല്കാൻ പറഞ്ഞു എങ്കിലുും തതാഴിലാളികൾ തയ്യാറായിര്ടുന്നില്ല. 

 

5. തഷ്ല്ഫ ്ഓ ് ദഗ്പാജക്റ്റ ്  ുംബന്ധിച്ച്; 

നിയമം അനുശാസിക്കുന്ന ഗ്പകാരം തതാഴിലാളികള്ക്ക്ക ് തതാഴില് 

കതെത്തുന്നതിനും ആസൂഗ്തണം തെയ്യുന്നതിനുമുള്ള അവകാശം ഉെ.് 

എന്നാല് ഇതിതന കുറിച്ച ് വയക്തമായ ധാരണ ആര്ക്കും തതന്ന 

ഉൊയിരുന്നില്ല. തഷ്ല്ഫ ് ഓഫ ് ദഗ്പാതജക്ടില് ഇനി തതാഴിലാളികളുതട 

പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പ ്വരുത്തുന്നതിനുള്ള നടപടികള്ക് സവീകരിദക്കെതാണ.്   

തതാഴിലാളികദലാട് ദചാേിച്ചദപ്പാൾ മെസ്സിലാ്ാൻ  ാധിച്ചത ്

തതാഴിലാളികൾ പഞ്ചായത്തില് െിന്നു െല്കുന്ന ഗ്പവർത്തികളാണ ്

കൂടുതല് തചയ്യുന്നത് എന്നാണ.് 

6. യാഗ്താ തചലവ്  ുംബന്ധിച്ച്; 

തതാഴിലാളികള്ക്ക്ക ് താമസ സ്ഥലത്തുനിന്നും 5 കിദലാമീറ്റര് െുറ്റളവില് 

തതാഴില് ലഭിക്കുവാനുള്ള അവകാശമുെ്, ഗ്പ്തു ത പരിധിക്കു പുറത്തു  

തതാഴില് തെദയ്യെ സാഹെരയം ഉൊവുകയാതണങ്കില് യാതാ ബത്തയായി 

കൂലിയുതട 10% തുക നിലവിതല കൂലി ഗ്പകാരം  27 രൂപ 10 കപസ ഗ്പവ ത്തി 

േിവസങ്ങളില് ലഭയമാക്കണം. ഓദരാ വാര്ഡിലും കതെത്തിയിട്ടുള്ള 

ഗ്പവ ത്തികള്ക് പൂര്ത്തീകരിച്ച ദശഷ്ം മാഗ്തദമ വാര്ഡിന് പുറത്തു 

തതാഴിലാളികള്ക്ക്ക് ഗ്പവ ത്തി അനുവേിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. 

വാർഡിതല തതാഴിലാളികൾ 5 കിദലാമീറ്റർ പര്ടിധി്പ്പുറും 

തതാഴിലുറപ്പ് ഗ്പവൃത്തി തചയരില്ല എന്നാണു തതാഴിലാളികളില് 

െിന്നുും മെ ിലാ്ാൻ കഴിഞ്ഞത്. 

7. ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലതത്ത ത ൗകര്ടയങ്ങൾ  ുംബന്ധിച്ച്; 

തതാഴിലിടങ്ങളില് ലഭിദക്കെ അടിസ്ഥാന തസൌകരയങ്ങളായ ഗ്പഥമ 

ശുഗ്ശൂഷ്ാ സംവിധാനങ്ങള്ക്, വിഗ്ശമ സമയതത്ത തണല് 

സൌകരയം,കുടിതവള്ളം, അപകട സാധയതയുള്ള ഗ്പവ ത്തികളില് 

ഏര്തപ്പടുദമ്പ്ാള്ക് സുരക്ഷാ സാമഗ്ഗികള്ക്    എന്നിവ ദതാഴിലുറപ്പു 

നിയമഗ്പകാരം നിര്വഹണ ഏജൻസി വഴി തതാഴിലാളികള്ക്ക്ക് സൌജനയമായി 

ലഭയമാദക്കെതുെ്. 
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തതാഴിലാളികൾ്ു ദവണ്ട  ാെ് എയഡ ് ഗ്പാഥമിക ആദര്ടാഗയ 

ദകഗ്രത്തില് ദപായി ആണ ്വാങ്ങിയതടന്നുും പടുതാ,സക ഉറ,കാല് 

ഉറ എന്നിവ പഞ്ചായത്തില് ലഭി്ാൻ ആയി അദപക്ഷിച്ചു എങ്കിലുും 

ലഭയമായില്ല. 

8. ദവതെും ലഭയമാ്ുന്നത്  ുംബന്ധിച്ച;് 

തതാഴിലുറപ്പ് നിയമത്തില് ത ക്ഷൻ 3(2) ഗ്പകാരം മറര് ദറാള് കാലാവധി 

കഴിഞ്ഞു 15 േിവസത്തിനകം തതാഴിലാളികളുതട എതക്കൌെില് കൂലി 

ലഭിക്കുവാൻ അവകാശമുെ്. 

തതാഴില് കഴിഞ്ഞു 15 േിവ ത്തിെുരേഖില് കൂലി ലഭി്ാറില്ല 

എന്നാണ ് അറിയാൻ  ാധിച്ചത.്കൂലി സവകിയത്തിെുരേഖ 

െഷ്ടപര്ടിഹാര്ടും ലഭി്ുകദയാ അതിെു ദവണ്ടി തതാഴിലാളികൾ 

പര്ടാതി തപടുകദയാ തചയരിടില്ല. 

9.  പര്ടാതി പര്ടിഹാര്ടും  ുംബന്ധിച്ച്; 

തതാഴിലുറപ്പുമായി ബന്ധതപ്പട്ട ഏതതങ്കിലും കാരയത്തില് 

പരാതിയുൊകുന്ന പക്ഷം ആയത് ദരഖാമൂലം പഞ്ചായത്തില് 

പരാതിതപ്പടാവുന്നതാണ്, ഗ്പ്തു ത പരാതികള്ക് സവീകരിച്ചു  പരാതിക്കാരന ്

കകപ്പറ്റു രസീറ്റ ് നല്കുകയും  പരമാവധി 7 േിവസ പരിധിക്കുള്ളില് 

അദനവഷ്ിച്ചു പരാതിക്കാരന് മറുപടി നല്ദകെതാണ.് പരാതികള്ക് 

അറിയിക്കുന്നതിനുള്ള ദടാള്ക് ഗ്ഫീ നമ്പ്ര് തപാതുജനങ്ങള്ക്ക്ക് കാണാവുന്ന 

രീതിയില് പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസില് ഗ്പേര്ശിപ്പിതക്കെതുെ് .  

പദ്ധതിയുമായി ബന്ധതപ്പട പര്ടാതികൾ വാർഡ ്  ന്തർെത്തിതന്െ 

ഭാഗമായി അറിയാൻ  ാധിച്ചിടില്ല.എന്നാല് തതാഴിലാളികൾ് ്കൂലി 

താമ ിച്ചു കിടുന്നതിലുും,ആവശയതപ്പടുന്ന  മയാത്ത കൂലി 

ലഭി്ുന്നില്ല എന്നുും ,അവിശയമായാ അടിസ്ഥാെ ൗകര്ടയങ്ങൾ 

കിടുന്നില്ല എന്നുും.പര്ടാതികൾ െിലവില് ഉണ്്ട. 

 

 

10. ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്റ ്െടത്തുന്നത്  ുംബന്ധിച്ച്; 

തതാഴിലുറപ്പ ് നിയമത്തിതല തസക്ഷൻ 17(2) ഗ്പകാരം  തതാഴിലുറപ്പില് 

ഏതറ്റടുത്ത ഗ്പവ ത്തികള്ക് ഓദരാ 6 മാസ കാലയളവിലും ദസാഷ്യല് ഓഡിറ്റ ്

നടദത്തെതുെ്. ഏതറ്റടുത്തു തെയത ഗ്പവ ത്തികളുതട സമ്പ്ത്തീകവും, 

ഗുണനിലവാരങ്ങള്ക് സംബന്ധിച്ചതുമായ വിവരങ്ങളും പദ്ധതി 

നിര്വഹണവുമായി ബന്ധതപ്പട്ട  കാരയങ്ങളും  ദസാഷ്യല് ഓഡിറ്റ ്

നടത്തുന്നതില് പങ്കാളികളാവുന്നതിനു തതാഴിലാളികള്ക്ക്കും ഓദരാ 

പൌരനും അവകാശമുെ്. 

ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്റ ്െടത്തുന്നതിതന്െ ഭാഗമായി തതാഴിലാളികൾ, ദമറ്റ,് 

ഗുണദഭാക്താ്ൾ എന്നിവർ ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങൾ 

അളതവടു്ുന്നതിലുും വിവര്ടങ്ങൾ ലഭയമാ്ുന്നതിെുും 

പങ്കാളികളായിടുണ്ട്.  
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        യല് തവര്ടി ിദ്ഷ്ൻ ഡീതറ്റയില് ് 

Sl 
no: 

Work code  

 
   Work name 

 
   
Estima
te amt 

 

Man
day
s 

 

Unskilled 
wages 
 

skilled/m
aterial 
cost 

 

Total 

 

1 WH/319382 
 

ദതാട ്

പുനരുദ്ധാരണം  

 

88237 218 60168 2769 62937 

2 LD/332413 
 

പാഴ്ഭൂമി 

നിരപ്പാക്കി 

ക ഷ്ിദയാഗയ

മാക്കല്  

 

205068 492 118404 1713 120117 

3 FP/345017 
 

അധികജലം 

ഒഴുക്കി വിടുന്ന 

ൊല്  

 

93651 205 56580 1713 58293 

4 FP/344945 
 

അധികജലം 

ഒഴുക്കി വിടുന്ന 

ൊല്  

 

160258 482 118128 1713 119841 

5 WH/319387 
 

ദതാട ്

പുനരുദ്ധാരണം  

 

148158 313 86388  
2769 

89157 

6 FP/345016 
 

അധികജലം 

ഒഴുക്കി വിടുന്ന 

ൊല്  

 

112819 267 73692 1713 75405 

7 LD/333547 
 

തരിശു ഭൂമി 

ക ഷ്ി 

ദയാഗയമാക്കല്  

 

210273 630 173880 1713 175593 

 
 
8 

FP/341791 
 

അധികജലം 

ഒഴുക്കി വിടുന്ന 

ൊല്  

 

377643 564 155664 1713 157377 

9 FP/344940 
 

അധികജലം 

ഒഴുക്കി വിടുന്ന 

ൊല്  

 

108596 322 88872 1713 90589 

10  
WC/341792 
 

അധികജലം 

ഒഴുക്കി വിടുന്ന 

ൊല്  

 

180158 465 128340 1713 130053 

11 FP/345368 അധികജലം 118768 299 82524 1713 84237 
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 ഒഴുക്കി വിടുന്ന 

ൊല്  

 

12 WH/319381 
 

ദതാട ്

പുനരുദ്ധാരണം  

 

98213 230 63480 2769 66249 

13 FP/345367 
 

അധികജലം 

ഒഴുക്കി വിടുന്ന 

ൊല്  

 

122184 428 118128 1713 119841 

14 FP/345364 
 

അധികജലം 

ഒഴുക്കി വിടുന്ന 

ൊല്  

 

173320 525 144900 1713 145613 

15 LD/323021 
 

തരിശു ഭൂമി 

ക ഷ്ി 

ദയാഗയമാക്കല്  

  

134299 479 132204 1713 133917 

16 WH/319388 
 

ദതാട ്

പുനരുദ്ധാരണം  

 

124852 202 105432 2769 108201 

17 WC/331731 
 

മണ്ണ ്കയ്യാല 

നിര്മാണം  

 

129178 176 94944 1713 96657 

18 FP/344938 
 

അധികജലം 

ഒഴുക്കി വിടുന്ന 

ൊല്  

 

 
267351 

829 228804 1713  
230517 

  ആതക  7488 230517   

 

 

 യല് പര്ടിദശാധെയുമായിബന്ധതപ്പട 

വിലയിര്ടുത്തലുകള.് 

 

 തതാഴിലുറപ്പ ് പദ്ധതിയില ് ഏതറ്റടു്ുന്ന ഗ്പവൃത്തികളുതട 

 യലുകളില ്ഉണ്ടായിര്ടിദ്ണ്ട ഗ്പധാെതപ്പട 22 ദര്ടഖകതള കുറിച്ച ്

വാര്ട്ഷ്ിക മാെര്ട സര്ട്് ുലറില ്കൃതയമായ െിദര്ട്േശങ്ങള് െല്കുന്നുണ്്ട.  

1. കവർ ദപജ ്

ഒരു ഗ്പവ ത്തിയുതട അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങള ് ഗ്പവ ത്തി ഫയലിതറെ 

കവര ് ദപജില ് ഉളത്ക്കാള്ളിക്കന്നതമന്നും അതിനായി ഗ്പദതയക 

മാത കയും  മാറര ്സരക്്കുലറില ്നിരദ്േശിക്കുന്നുെ്.  
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ആതക 18 വർ് ്  യലുകൾ  ആയിര്ടുന്നു എല്ലാും എ എും  ി 

ഗ്പകാര്ടും ഉരേഖതായിര്ടുന്നു  എങ്കിലുും പൂര്ട ണമായിര്ടുന്നില്ല.18 

വർ്ുകളിലുും തഷ്ല്  ്ഓ  ് തഗ്പാജക്റ്റ ്െമ്പർ , ജിദയാടാഗ്ഗിങ ്

ഓ  ്അ റ്്റ ദര്ടഖതപ്പടുത്തിയിര്ടുന്നില്ല. WH/319381, WH/319387 എന്നീ 

 യലുകളില് എതക്്പഡിച്ചർ കാണാൊയില്ല.കവർ ദപജ ്

പൂർത്തിയാ്ാൻ തഗ്ശദ്ധിദകണ്ടതാണ.്  

2.തച് ്ലിെ് 

ഫയലില ് ഉളത്ക്കാള്ളിച്ചിട്ടുള്ള ദരഖകളുതട ദപരും ദപജ ് നമ്പ്രും 

ദരഖതപ്പടുത്തിയ തെക്ക ്ലിറ ്ഫയലില ്സൂക്ഷിദക്കെതുെ്, അതിനായി 

ഗ്പദതയക മാത കയും  മാറര ്സരക്്കുലറില ്നിരദ്േശിക്കുന്നുെ്.   

    പര്ടിദശാധിച്ച  യലുകളില് തച് ് ലിെ് കാണാൻ   ാധിച്ചു       

എന്നാല് ദപജ ്െമ്പർ കാണാൻ  ാധിച്ചില്ല. 

3.ആക്ഷെ് പ്ലാെ് ദകാപ്പി-   

ഏതറ്റടുക്കുന്ന ഗ്പവ ത്തികള ്ആക്ഷന ്പ്ലാനില ്ഉളത്പ്പട്ടതും തഷ്ലഫ് ് ഓഫ ്

ദഗ്പാജക്റ്റില ് മുനഗ്ണനാ ഗ്കമത്തില ് ഉള്ളതുമായിരിക്കണ 

തമന്നുെ്,ഗ്പ്തു ത ഗ്പവ ത്തി തഷ്ലഫ് ് ഓഫ ് ദഗ്പാജക്റ്റില് ഉളത്പ്പടുന്ന 

ദപജിതറെ ദകാപ്പി ഫയലില ്സൂക്ഷിക്കണം . 

18  യലുകളില് ആക്ഷെ് പ്ലാെ് ദകാപ്പി കാണാെ്  ാധിച്ചില്ല. 

ആക്ഷൻ പ്ലാൻ ഗ്പവൃത്തികൾ ആദണാ തചയരതതന്്ന  

മെ ിലാ്ാെ്  ാധിച്ചില്ല. 

 

      4.ജെകീയ എ്െിദമറ്്റ-   

സാധാരണക്കാരായ  ഏതതാരാളക്്കും മനസ്സിലാകുന്ന 

രീതിയില ്ഗ്പാദേശിക ഭാഷ്യിലുള്ള എ്ടിതമറ്്റ ഫയലിലും ഗ്പവ ത്തി 

സ്ഥലത്തും ലഭയമാദക്കെതുെ്. 

 പൂര്ട്് മായുും ഗ്പാദേശിക ഭാഷ്യില ് ഉരേഖതല്ലായിര്ടുന്നു 

എെിദമറ്റൻ്തറ ഭാഗമായ ദഗ്ഡായിങ ്  ആൻഡ ് ഡിസ ൻ , 

ഡീസറ്റല്ഡ ് എെിദമറ്റ ് എന്നിവ ഉണ്ടായിര്ടുന്നു എങ്കിലുും 

എെിദമറ്റ ് റിദപ്പാർട ് ഉൾതപ്പടുത്തിയിര്ടുന്നില്ല അത് ത കയൂറില് 

െിന്നുും ലഭി്ുും അത് കൂതട ഉൾതപടുത്താൻ തഗ്ശദ്ധി്ണും . ഈ 

ദര്ടഖകളില്  ാദങ്കതിക അെുമതി െല്കുന്ന എല്ല ഉദേയാഗ ്

ഥര്ടുും ഒപ്പുും  ീല് ,തീയതി എന്നിവ കൃതയമായി 

ദര്ടഖതപ്പടുദത്തണ്ടതാണ.്എല്ല സ ലുകദളാതടാപ്പും  ർദവ ഡാറ്റ 

കാണാൻ  ാധിച്ചു. 
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പര്ടിദശാധിച്ച  യലുകളിതല എെിദമറ്റില ് ഗ്പവൃത്തികളുതട ഇെും  

മലയാളത്തില ്ദര്ടഖതപ്പടുത്തിയിടുണ്ട്. ഇത ്അഭിെരൊര്ടഹ്ാമായ 

കാര്ടയമാണ.് 

5. ാദങ്കതികാെുമതി-  

ഓദരാ ഗ്പവ ത്തിക്കും ഗ്പദതയകം തയ്യാറാക്കുന്ന എറിദമറ്റ ് സാദങ്കതിക 

വിേഗ് ധര ്അടങ്ങുന്ന കമ്മറ്റി പരിദശാധിച്ച് അംഗീകാരം ലഭിച്ചാല ്മാഗ്തദമ 

ഗ്പവ ത്തിക്ക ് അനുമതി നലക്ാവൂ, ആയതിതറെ ദകാപ്പി 

ഫയലില ്സൂക്ഷിദക്കെതുെ്. 

 ാദങ്കതികാെുമതി ലഭിച്ചതിതന്െ ദകാപ്പി FP/345368 എന്ന  യല് 

ഒഴിതക എലാ  യലുകളിലുും  ൂക്ഷിച്ചിടുണ്ട.് എങ്കിലുും  ീല്, 

തീയതി എന്നിവ കാണാൻ  ാധിച്ചില്ല. 

6.ഭര്ടണാെുമതി-  

ഓദരാ ഗ്പവ ത്തിക്കും ഗ്പദതയകം തയ്യാറാക്കുന്ന എറിദമറ്റ ് പരിദശാധിച്ച ്

ഗ്പ്തു ത ഗ്പവ ത്തികളക്്ക് ഭരണസമിതിയുതട അംഗീകാരം 

ലഭിച്ചാല ് മാഗ്തദമ ഗ്പവ ത്തിക്ക ് അനുമതി നല്കാവൂ, ആയതിതറെ ദകാപ്പി 

ഫയലില ്സൂക്ഷിദക്കെതുെ്. 

ഭര്ടണാെുമതി ലഭിച്ചതിതന്െ ദകാപ്പി എലാ  യലുകളിലുും 

 ൂക്ഷിച്ചിടുണ്ട.്  ീല്, തീയതി കാണാൻ  ാധിച്ചില്ല. 

7. കൺതവർതജൻ ്  വിവര്ടങ്ങള-് 

സരക്്കാരിതറെ  ഏതതറകിലും  വകുപ്പുകളുതട(വനം വകുപ്പ് ,ക ഷ്ി 

വകുപ്പ,്മ ഗ സംരക്ഷണ വകുപ്പ് ...) പദ്ധതികള ് തതാഴിലുറപ്പ ്

പദ്ധതിദയാതടാപ്പംസംദയാജിച്ചന്ടപ്പാക്കുകയാതണങ്കില ്ആയതിൻ്്തറ 

ദരഖകള ്ഫയലില ്സൂക്ഷിദക്കെതുെ്. 

പര്ടിദശാധിച്ച ഗ്പവൃത്തികള ്  ര്ട്് ാര്ടിതന്െ  മദറ്റതതങ്കിലുും 

വകുപ്പുകളുമായി ുംദയാജിച്ചുെടത്തുന്നഗ്പവൃത്തികള ്   അല്ലാത്തതു

തകാണ്്ട ഈ ദര്ടഖകള ് യലില ് ബാധകമല്ല. 

 

8.തതാഴില ്അദപക്ഷ-  

തതാഴിലആ്വശയതപ്പട്ടു തകാെ് വയക്തിഗതമാദയാ ഗ്ഗൂപ്പാദയാ അദപക്ഷ 

സമരപ്്പിക്കുന്നതിനു മാറര ് സരക്്കുലറില ് ഗ്പദതയക മാത കയിലുള്ള 

അദപക്ഷാ ദഫാറം തതാഴിലാളികളക്്ക ് ലഭയമാക്കാന ് നിദര േശിക്കുന്നുെ്. 

ഇത ് ഗ്പകാരം കുറഞ്ഞത ് 14 േിവസം തുടര്ച്ചയായി ദജാലി തെയ്യുന്നതിന ്

അദപക്ഷ നദല്കെതുെ്, ദജാലി ആവശയമുള്ള കാലയളവിതല  

തീയ്യതികള ്ഉളപ്്പതട ഇതില ് ദരഖതപ്പടുത്തി നല്കു കയാണ് ദവെത ്  
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വാര്ട്ഷ്ിക മാെര്ട ്  ര്ട്് ുലറില ് െിദര്ട്േശി്ുന്ന ഗ്പദതയക 

ദ ാറത്തിലല്ലാതത  പഞ്ചായത്്ത തലത്തില ് തയ്യാറാ്ിയ  

തീയ്യതികള ് ദര്ടഖതപ്പടുത്താത്തതുും സകപ്പറ്റു ര്ട ീതു 

െല്കാതതുമായ അദപക്ഷകളാണ ്

 യല ് പര്ടിദശാധിച്ചദപ്പാള ് കാണാെ്  ാധിച്ചത.് ഇത ് ഗ്പകാര്ടും 

തതാഴിലാളികള ് ആവശയതപ്പട ഗ്പകാര്ടമുരേഖ 

കാലയളവില ് തതാഴില ് െല്കിയിടുദണ്ടാ എന്ന ്

പര്ടിദശാധി്ാെ്  ാധയമല്ല. തതാഴിലാളികൾ ഗ്ഗൂപ്പ ് ആയി 

തതാഴിലിെു അദപക്ഷിച്ച ദ ാും കാണാൻ ആയി. 

9.വര്ട്്  ്അദലാദ്ഷ്െ ്

അദപക്ഷ ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക ്  ആവശയതപ്പട്ട തീയ്യതികളില ് തതന്ന 

തതാഴിലാളികതള മുറഗണനാ ഗ്കമത്തിലുള്ള 

ഗ്പവ ത്തികളില ് ഉതള്പ്പടുത്തുകയും മറരദ്റാള ് തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള 

നടപടികളക്്ക ് ശുപാര ശ തെയ്യുകയും ദവണം. ഗ്പ്തു ത 

ഗ്പവ ത്തിയില ് ഉതളപ്്പട്ടവരക്്ക ് ഈ ലിറിതറെ അടിസ്ഥാനത്തില ് മുറകൂ ട്ടി 

വിവരങ്ങള ്നല്കു കയും ദവണം. 

തതാഴില ്അെുവേിച്ചു തകാണ്ടുരേഖ വര്ട്് ്അദലാദ്ഷ്െ ്  ദര്ടഖ  

പര്ടിദശാധിച്ച ഗ്പവൃത്തികളുതട  യലില ് കാണാെ്  ാധിച്ചു. 

തതാഴിലാളികതള വിവര്ടും അറിയി്ുന്നത് ദമറ്റ ്ആണ.് 

10.മെര്ട ്ദറാള ്

ഓദരാ ഗ്പവ ത്തിയിദലക്കും പഞ്ചായത്തില ്നിന്നും നിദര േശിച്ചവരുതട  ദപര ്

വിവരങ്ങള ്ഉതള്പ്പടുത്തി ദലാക്ക ്ദഗ്പാഗ്ഗാം ഓഫീസില ്നിന്നുമാണ ് ദഗ്പാഗ്ഗാം 

ഓഫീസര ് സാക്ഷയതപ്പടുത്തിയ മറര ് ദറാള ് ദകാപ്പി 

പഞ്ചായത്തില ് എത്തിക്കുന്നത.് പഞ്ചായത്തില ് നിന്നും നിരവഹണ 

ഉദേയാഗസ്ഥന ് സാക്ഷയതപ്പടുത്തുന്ന മുറയ്ക്ക ് ഓദരാ ഗ്പവ ത്തിക്കും 

െുമതലതപ്പടുത്തിയ ദമറ്റ ് മാരക്്ക ് മറര ് ദറാള ് കകമാറാവുന്നതാണ.് 

മറര ് ദറാള ് ഗ്പകാരം അനുവേിച്ച തീയ്യതികളില ് മാഗ്തദമ ഗ്പ്തു ത 

ഗ്പവ ത്തിയില ് ഏര്തപ്പട്ട ്  അതാത ് േിവസതത്ത ഒപ്പുകള ് ഓദരാ 

തതാഴിലാളിയുതടയും ദപരിനു ദനതരയുള്ള കളങ്ങളില ് ദരഖതപ്പടുത്താവൂ. 

ഓദരാ േിവസവും പണി ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുമ്പ്ും പണി പൂരത്്തിയായ 

ദശഷ്വും ഓദരാ ഒപ്പുകള ്   നിരബ്ന്ധമായും 

തതാഴിലാളികള ് ദരഖതപ്പടുതത്തെതുെ്.ദജാലിയില ് ഹാജരാവാത്തവരുതട 

കളങ്ങള ്ദജാലി ആരംഭിദക്കെ സമയം കഴിഞ്ഞ ഉടതന െുവന്ന മഷ്ിയുള്ള 

ദപനതകാെ് അവധി ദരഖതപ്പടുത്തുകയും തെയ്യണം. ആഴ്ചാവസാനം ഓദരാ 

തതാഴിലാളിയുതടയും ഹാജര ് ഗ്പകാരമുള്ള തുകകള ്ദരഖതപ്പടുത്തി അവതര 

ദബാധയതപ്പടുത്തി മറര ് ദറാളിതല  അവസാനതത്ത കളത്തില ് ഒപ്പ ്

വാങ്ങിതക്കൊതാണ്. തുടരന്്ന ് മറര ് ദറാള ് സാക്ഷയതപ്പടുത്തി നിരവ്ഹണ 

ഉദേയാഗസ്ഥരക്്ക് 2 േിവസത്തിനകം കകമാദറൊതാണ.്ഗ്പവ ത്തി സ്ഥലത്ത ്
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മാറര ് ദറാള ് സൂക്ഷിക്കാന ് െുമതലയുള്ളത ് ദമറ്റിനാണ്. മറര ് ദറാള ്

പണത്തിനു തുല്ലയമായ ദരഖയാണ ്,അതുതകാെുതതന്ന അതില ്ഏതതങ്കിലും 

തരത്തിലുള്ള തവട്ടിത്തിരുത്തലുകള ്പാടില്ലാത്തതാണ.് 

ഓഡിറ്്റ തചയര 18  യലുകളിലുും മെ ്ദറാൾ കാണാൻ  ാധിച്ചു. ചില 

 യലുകളിതല മെ ് ദറാളില് തവടിത്തിര്ടുത്തലുകൾ കാണാൻ 

 ാധിച്ചു.WC/341792 എന്ന  യലില് തമാത്തും ഹാജർ ശര്ടിയായ 

കണ്ു കൂടി എഴുതിടില്ല. തതാഴിലാളികളുതട ഒപ്പ ് ഉതണ്ടങ്കിലുും 

അത് കൂടി എഴുതുന്നതില്ല ദമറ്റ ് ഗ്ശദ്ധ പുലർത്തണും.FP/344945 എന്ന 

വർ്ിതല 27596, 27 597 എന്നീ മെ ്ദറാളുകളിതല KL - 09-007-005-008 /1240 

,KL - 09-07-005-008/2443 എന്നീ കാർഡ ്ഉടമകൾ ദവതെും കൃതയമാതണന്ന ്

ഉറപ്പ ് വര്ടുത്തി ലിെ് ഒപ്പ ് തവദ്ണ്ട ദകാളത്തില് ഒപ്പ ് കാണാൻ 

 ാധിച്ചില്ല. േിവ ും ഒര്ടു ദെര്ടും മാഗ്തും ഒപ്പ ് ദര്ടഖതപ്പടുത്തുന്ന 

ര്ടീതിയാണ് ഇത് വതര്ട കാണാൻ  ാധിച്ചത.്എന്നാല് േിവ ും 2 

ദെര്ടും തതാഴിലാളികളുതട ഒപ്പ ്ടുദത്തണ്ടതാണ.് മെർദറാളില് എും 

ബു് ് െമ്പർ ദര്ടഖതപ്പടുദത്തണ്ടതാണ ് എന്നാല് പര്ടിദശാധിച്ച 

 യലുകളില് എും ബു് ് െമ്പർ കാണാൻ  ാധിച്ചില്ല അത് 

കൃതയമായി ദര്ടഖതപ്പടുദത്തണ്ടതാണ.് 

11.തമഷ്ര്ടത്മന്െ് ബു്-് 

തതാഴിലുറപ്പിലഉ്തളപ്്പടുത്തി തെയ്യുന്ന ഓദരാ ഗ്പവ ത്തിയും 

ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് ്തതന്ന ആവശയമായി വരുന്ന ഗ്പവ ത്തികളുതട 

ഗ്പാഥമിക അളവുകള ് സാദങ്കതിക വിേഗ് ധര ് തമഷ്തര മറെ ്

ബുക്കില ് ദരഖതപ്പടുത്തണം, തുടര്ന്ന ് ഗ്പവ ത്തിയുതട ഓദരാ 

മറദര ൊള ് കാലാവധിയും പൂരത്്തിയാകുന്ന മുറയ്ക്ക ് തെയത 

ഗ്പവ ത്തികളുതട അളവുകള ് ദരഖതപ്പടുത്തി അത് ഗ്പകാരമുള്ള കൂലി 

ലഭയമാക്കുന്നതിനുള്ള തുടര ് നടപടിക്ക ് സമര്പ്പിദക്കെതാണ ്

,ദരഖതപ്പടുത്തുന്ന ഓദരാ അളവുകളും സാദങ്കതിക വിഭാഗത്തിതല തതന്ന 

ഉയരന്്ന ത്തികയിലുള്ള ഉദേയാഗസ്ഥര ് സാക്ഷയതപ്പടുത്തുകയും അത് 

ഗ്പകാരം തയ്യാറാക്കുന്ന ബില്ലുകള ് പഞ്ചായത്ത ് തസഗ്കട്ടറി,ഗ്പസിഡെ് 

എന്നിവരുതട െുമതലയുള്ളവര ്സാക്ഷയതപ്പടുത്തുകയും തെദയ്യെതാണ.് 

ഓദര്ടാ  ഗ്പവൃത്തികളുും എവിതടയാണ ് തചയരിര്ടി്ുന്നത് എഗ്ത 

അളവില ് എന്നതിെ് വയക്തമായ 

വിവര്ടങ്ങള ്  എും.ബു്ില ് ദര്ടഖതപ്പടുത്തിടുണ്ട.് എും ബു്ില് 

OVERSEER ,AE ,ത ഗ്കടറി എന്നിവർ ഒപ്പു, ീല് ,തിയതി എന്നിവ 

ദര്ടഖതപ്പടുത്തിയിര്ടുന്നു. എല്ലാും കൃതയമായി  certify തചയരു  

സകമാദറണ്ട ഒര്ടു ദര്ടഖ ആണ ് എും ബു്.് ആതക തതാഴില് 

േിെങ്ങൾ, മെർ ദറാൾ െമ്പർ എന്നിവ കാണാൻ ആയില്ല.അത് 

കൃതയമായി തതന്ന ദര്ടഖതപ്പടുത്താൻ ദഗ്ശധിദ്ണ്ടതാണ.് 

12.തമറ്റീര്ടിയല ്വാങ്ങുന്നതിെുരേഖ  തീര്ടുമാെും 
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തതാഴിലുറപ്പില ് ഏതറ്റടുത്തു തെയ്യുന്ന ഗ്പവ ത്തികളക്്ക ് ആവശയമായ 

സാധന സാമഗ്ഗികള ് വാങ്ങുന്നതുമായി ബന്ധതപ്പട്ട 

തീരുമാനങ്ങള ് എടുക്കുന്നതിനു പഞ്ചായത്ത ്

തലത്തില ് തമറ്റിരിയല് ദഗ്പാകയൂരത്മനറ്്റ് കമ്മറ്റി രൂപീകരിദക്കെതുെ്, 

സാധനങ്ങള ് ആവശയമായി വരുന്ന ഗ്പവ ത്തികളക്്ക് ഗ്പ്തു ത കമ്മറ്റി 

നലക്ുന്ന അനുമതിയുതട ദകാപ്പി അതാത ്

ഫയലുകളില ്സൂക്ഷിദക്കെതാണ.് സിറ്റിസണ ്ഇന്ഫരദ്മഷ്ന ്ദബാര്ഡ് 

വാങ്ങുതിനുള്ള തീരുമാനങ്ങളുതട ദകാപ്പി  ഉളപ്്പതട  ആവശയമുെ്. 

തമറ്റീര്ടിയല ് ആവശയമുരേഖതപാതുഗ്പവൃത്തികള ്അല്ലാത്തതി ൊല ്

ബാധകമല്ല.cib ദകാദറ്റഷ്ൻ   യല് കാണാൊയി  

      13.പാട്ര്ടാര്ട ്, മ്മതപഗ്തും, െികുതി ര്ട ീതുകള.് 

തതാഴിലുറപ്പ ്പദ്ധതി ഗ്പകാരം  സവകാരയ വയക്തികളുതട ഭൂമി പാട്ടത്തിനു 

ഏതറ്റടുത്ത ് ഗ്പവ ത്തികള ്തെയ്യുകയാതണങ്കില,് സ്ഥലം ഉടമകളുമകളക്്ക ്

പാട്ടത്തുക നലക്ിദയാ /തജ എല ്ജി ഗ്ഗൂപ്പുകളക്്ക ്ലഭിക്കുന്ന ലാഭവിഹിതം 

നലക്ിദയാ /സൌജനയമാദയാ  ക തയമായ കാലയളവിദലക്ക ്അവര ്സ്ഥലം 

വിട്ടുനലക്ും എന്നതിന ് ദരഖാമൂലം ഉറപ്പു ലഭിച്ചാല ് മാഗ്തതമ ഗ്പ്തു ത 

പറമ്പ്ില ് തതാഴിലുറപ്പിലൂതടയുള്ള 

ഗ്പവ ത്തികള ്അനുവേിക്കാന ്പാടുള്ളൂ. തജ എല ്ജി ഗ്ഗൂപ്പുകള്ക്ക ്ക ഷ്ി 

ഗ്പവ ത്തി ഉള്പ്പതട ഏതറ്റടുക്കുദമ്പ്ാള ്ഗ്പ്തു ത ദരഖകള ്നിരബ്ന്ധമാണ.്  

സവകാരയ വയക്തികളുതടദയാ തപാതുഭൂമിയിദലാ  പദ്ധതി 

നടപ്പാക്കുദമ്പ്ാള ്  ആ്തികളുതട േീരഘ്കാല സംരക്ഷണം 

ഉറപ്പുവരുതുന്നതിനായി ബന്ധതപ്പട്ടവരുതട  സമ്മത പഗ്തം, നികുതി 

രസസീതുകള ്എന്നിവ ഫയലില ്സൂക്ഷിദക്കെതാണ.് 

 പാട്ര്ടാർ ആയി ബതന്ധപട ഗ്പവർതികല് അല്ലായിര്ടുന്നു 

എങ്കിലുും  ർതവ  ഡാറ്റ കൃതയമായി എല്ലാും   യലുകളിലുും 

കാണാൻ  ാധിച്ചു. 

  

14.ദവജ് ലിെ്   

ഓദരാ മറര ്ദറാള ് ഗ്പകാരവും പണി പൂര്ത്തിയാകുന്ന മുറയ്ക്ക ് ഗ്പ്തു ത 

മറര ് ദറാളില ് പണി തെയത ഓദരാ തതാഴിലാളിയുതടയും ഗ്പവ ത്തി 

േിവസങ്ങളക്്ക്  അനുസ തമായ ദവതനതിനുള്ള ലിറ ്

തയ്യാറാദക്കെതുെ്. അതുദപാതല തതന്ന സാധന 

സാമഗ്ഗികള ് ഉപദയാഗിക്കുകയാതണങ്കില് അതിതറെ ബില ് ഗ്പകാരമുള്ള 

തുകയ്ക്കും ദവജ് ലിറ ് തയ്യാറാക്കി ഗ്പ്തു ത ദവജ് ലിറിതറെ ദകാപ്പി 

അതാത ്ഗ്പവ ത്തി ഫയലില ്സൂക്ഷിദക്കെതാണ.് 
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    പര്ടിദശാധിച്ച  യല് FP/345368, WH/319387   മാെർ ദറാൾ െമ്പർ 32480-   

481, 37277-37282, 39153-39158 അെുപാധികും ആയ ദവജ് ലിെ് കാണാൻ 

ആയില്ല ബാ്ി  യലുകളില് എല്ലാും ദവജ് ലിെുും കാണാൻ 

 ാധിച്ചു എല്ലാും  യലു കളുതടയുും അെുപാേികും ആയ തവജ് ലിെ് 

ഉൾതപടുത്താൻ തഗ്ശദ്ധിദ്ണ്ടതാണ ്.. 

15. ണ്ട ്ഗ്ടാൻ്ഫർ ഓർഡർ.  

തയ്യാറാക്കിയ ദവജ് ലിറ ് ഗ്പകാരം തതാഴിലാളികളക്്കും, 

ദമറ്റീരിയല ്തവെര മാര്ക്കും അവരുതട ബാങ്ക ് അക്കൌെ്കളിദലക്ക ്പണം 

അനുവേിച്ചാല ്അതിനുള്ള ദരഖയായ ഫെ് ഗ്ടറസര ്ഓര ഡര ്ദകാപ്പി അതാത ്

ഗ്പവ ത്തി ഫയലില ്സൂക്ഷിദക്കെതാണ.് 

ഓഡിറ്്റ തചയര ഗ്പവൃത്തികളുതട  യലുകളില ് ഒന്നുും തതന്ന   ണ്ട ്

ഗ്ടന്സര്ട ്ഓര്ടഡ്ര്ട ്ദകാപ്പി കാണാെ്  ാധിച്ചില്ല.  

16.മൂന്ന്ഘടങ്ങളിതല ദ ാദടാകള ്

തതാഴിലുറപ്പില ് ഒരു ഗ്പവ ത്തി ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുമ്പ്ും ഗ്പവ ത്തി 

നടന്നുതകാെിരിക്കുദമ്പ്ാഴും പൂരത്്തിയായ ദശഷ്വും ഉള്ള ഓദരാ 

ദഫാദട്ടാകള ് നിര്ബന്ധമായും എടുത്തു സൂക്ഷിക്കുകയും 

ഫയലില ്ദകാപ്പികള് തവക്കുകയും ദവണം. 

ഓഡിറ്്റ തചയര ഗ്പവൃത്തികളുതട  യലുകളില് ഗ്പവർത്തി 

തുടങ്ങുദമ്പാൾ,െടന്നുതകാണ്ടിര്ടി്ുദമ്പാൾ എന്നിങ്ങതെ 2 

ദ ാദടാകൾ   കാണാൻ  ാധിച്ചു.ഗ്പവർത്തി പൂർത്തിയായ 

ദ ാദടാ കൂടി ഉൾതപടുദത്തണ്ടതാണ്. 

17.ഗ്പവൃത്തിപൂര്ടത്്തീകര്ടണ  ാക്ഷയപഗ്തും  

ഓദരാ ഗ്പവ ത്തിയും ശരിയായ രീതിയില ് പൂരത്്തീകരിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക ്

മുഴുവന ് തെലവുകളും ദരഖതപ്പടുത്തി ഗ്പവ ത്തി പൂരത്്തീകരിച്ചു എന്ന ് 

അറഗീകരിച്ചുതകാെുള്ള സാക്ഷയപഗ്തം ഗ്പ്തു ത ഗ്പവ ത്തിയുതട 

ഫയലില ്സൂക്ഷിദക്കെതുെ്.  

ഓഡിറ്്റ തചയര ഗ്പവൃത്തികളുതട  യലില ്  ഗ്പവൃത്തി 

പൂര്ടത്്തീകര്ടണ  ാക്ഷയപഗ്തും കാണാെ്  ാധിച്ചു. 

18.തമറ്റീര്ടിയല ്ബില്ലുകള.് 

തതാഴിലുറപ്പ ് ഗ്പവ ത്തികളക്്ക ് ഏതതങ്കിലും സാധന 

ഘടകങ്ങള ് വിലയ്ക്ക ് വാങ്ങി ഉപദയാഗിക്കുകയാതണങ്കില ് ആയതിതറെ 

വൌച്ചറുകള ് ബില്ലുകള ് എന്നിവ അംഗീകരിച്ചു 

ഫയലില ്സൂക്ഷിദക്കെതുെ്. 
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പര്ടിദശാധിച്ച ഗ്പവൃത്തികള്്   ാധെ 

ഘടകങ്ങള ്ഉപദയാഗിചിടില്ലാതതിൊല ് ഈ ദര്ടഖ ബാധകമല്ല. 

19.മെര്ട ്ദറാള ്മൂതമെ്റ്്റ സ്ലിപ്പ.് 

ഓദരാ മറര ്ദറാളും ലഭയമാകുന്ന മുറയ്ക്ക ്ഗ്പവ ത്തി ആരംഭിച്ച തീയ്യതി, 

അവസാനിച്ച തീയ്യതി ,ഗ്പവ ത്തി സ്ഥലത്ത ്നിന്ന ്പഞ്ചായത്തില ്തിരിതക 

ലഭിച്ച തീയ്യതി,ഡാറ്റ എഗ്റടി തെയത തീയ്യതി, തസഗ്കട്ടറി ,ഗ്പസിഡറെ ്

എന്നിവര ് അംഗീകരിച്ച ് കൂലിക്ക ് അനുമതി നല്കിയ തീയ്യതി എന്നിവ 

ഒപ്പുകള ് സഹിതം ദരഖതപ്പടുത്തുന്നതിനു ദവെിയുള്ള സ്ലിപ ് ആണിത.്  

തതാഴിലാളികളക്്ക ് യഥാസമയം കൂലി ലഭയമാക്കുന്നതില ് വീഴ് ച 

വന്നിട്ടുതെങ്കില ് എവിതട തവച്ചാതണന്ന ് മനസിലാകുന്നതിനു 

സാധിക്കുന്ന രീതിയിലാണ ്  ഈ ദരഖയിതല 

വിവരങ്ങള ്ഗ്കമീകരിച്ചിട്ടുള്ളത.് 

മാെര്ട ്  ര്ട്് ുലര്ട ് ഗ്പകാര്ടും െിദര്ട്േശിച്ചിടുരേഖ ഗ്പ്രു ത ദര്ടഖ 

 യലില ് ൂക്ഷിച്ചിടില്ല,ഇതിദൊട ്   മാെമായ  യല ് െീ്ും-

ടാ്ിുംഗ ് ദ ാറും ഉതണ്ടങ്കിലുും അതിലുും കൃതയമായി 

വിവര്ടങ്ങള ്ദര്ടഖതപ്പടുത്തിയിടില്ല. 

20.ജിദയാടാതഗ്ഗട ്ദ ാദടാ. 

BHUVAN ആപ്ലിദക്കഷ്ന ് ഉപദയാഗിച്ച ് ഗ്പവ ത്തി സ്ഥലങ്ങളുതട 

അക്ഷാംശം ദരഖാംശം എന്നിവ ദരഖതപ്പടുത്തിതക്കാെുള്ള 

ദഫാദട്ടാകള ് ഓദരാ ഗ്പവ ത്തിക്കും ആവശയമാണ,് ഇതിതറെ ദകാപ്പി 

ഫയലില ്സൂക്ഷിദക്കെതാണ.് 

ഓഡിറ്്റ തചയര ഗ്പവൃത്തികളുതട  യലുകളില ്  ജിദയാടാതഗ്ഗട ്

ദ ാദടാ ദകാപ്പി കാണാെ്  ാധിച്ചില്ല. 

21.ദ ാഷ്യല ്ഓഡിറ്്റ റിദപ്പാര്ടട് ്ദകാപ്പി  

ഗ്പവ ത്തികള ് ഓഡിറ്റിനു വിദധയമാക്കിയിട്ടുതെങ്കില ് ഗ്പ്തു ത 

ഗ്പവ ത്തിയുതട വിലയിരുത്തല ്വിവരങ്ങളഉ്തളക്്കാള്ളുന്ന ഭാഗം ദകാപ്പി 

എടുത്തു ഫയലില ്സൂക്ഷിദക്കെതാണ.് 

ഓഡിറ്്റ തചയര ഗ്പവൃത്തികളുതട  യലുകളില ് ദ ാഷ്യല ്ഓഡിറ്്റ 

റിദപ്പാര്ട്ട ് ദകാപ്പി കാണാെ്  ാധിച്ചില്ല.  യഥാർത്ഥ ദ ാഷ്യല് 

ഓഡിറ്്റ െട്ുന്നത ്ഇദപ്പാൾ ആയതിൊല് ഈ ദര്ടഖ ബാധകമല്ല . 

       22.സ റ്റ ്ഡയറി. 

മാറര ് സരക്്കുലര ് ഗ്പകാരം  ഉള്ള 22 ദരഖകളില് സംസ്ഥാന 

സരക്്കാര ് നിദര്േശിക്കുന്ന സുഗ്പധാന ദരഖയാണ ് കസറ്റ ് ഡയറി. 

പദ്ധതിയുതട സുതാരയത,തതാഴിലാളികളുതട അവകാശങ്ങള,് സാമൂഹയ 

പങ്കാളിത്തം, പദ്ധതി ആരംഭ മീറ്റിംഗ,് തതാഴിലിടങ്ങളിതല 
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അപകടങ്ങള ് സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള ് ,വിജിലനസ് ് ആറഡ ് ദമാണിട്ടറിംഗ ്

കമ്മറ്റി റിദപ്പാര്ട്ട,് സന്ദര ശക കുറിപ്പുകള ് തുടങ്ങിയവ 

ദരഖതപ്പടുത്തുന്നതിനും തതാഴിലിടങ്ങളിതല അടിസ്ഥാന 

തസൌകരയങ്ങള ് ,സിറ്റിസണ ് ഇറഫദര മഷ്ന ് ദബാര ഡ്  എന്നിവ ഗ്പവ ത്തി 

സ്ഥലങ്ങളില ് ഉറപ്പു വരുത്തുന്നുെ് എന്നതിനുമുള്ള ആധികാരിക 

ദരഖകൂടിയാണ ്കസറ്റ ്ഡയറി. 

പര്ടിദശാധിച്ച 18  യലുകളിലുും സ റ്റ ്ഡയറി കാണാെ്  ാധിച്ചു. 

എന്നാല് പര്ടിദശാധിച്ച  യലുകളില് TS െമ്പർ,A S െമ്പർ , തീയതി 

എന്നിവ സ റ്റ ്ഡയറിയില് ദര്ടഖതപ്പടുത്തിയിര്ടുന്നില്ല  . തുകയുും 

.പദ്ധതി തചലവ് ദര്ടഖതപ്പടുത്തിയിര്ടുന്നില്ല കൂടാതത വിജിലൻ  ്

ആൻഡ ് ദമാണിറ്ററി കമ്മിറ്റിയുതട റിദപ്പാർട ് വിശിധാുംശുംങ്ങൾ 

ഇതല്ലങ്കിലുും തതാഴിലാളികളുതട ദപര്ടുും ഒപ്പുും 

ദര്ടഖതപടുത്തിയിര്ടുന്നു . അതുകൂടി ഉൾതപ്പടുത്തുവാൻ 

ഗ്ശദ്ധി്ണും . അടിസ്ഥാെ  ൗകര്ടയങ്ങൾ ,  െ ് aid  എന്നിവ 

തകാടുത്തിടുണ്ട ്എന്ന ് തച് ്ലിെില് ടി് ്ഇടിര്ടുന്നു എങ്കിലുും 

 ീല്ഡില് െിന്നുും മെ ിലാ്ാൻ  ാധിച്ചത ് തതാഴിലാളികൾ 

 വന്തമായിടാണ ്തകാണ്ടുവന്നിര്ടുന്നത് എന്നാണ ്. 

 

7 ര്ടജിെറുകൾ  

തതാഴിലുറപ്പ് അനുബന്ധ വിവരങ്ങള്ക് സൂക്ഷിക്കുന്നതിന ്ഏഴ് രജിററുകള്ക് 

പഞ്ചായത്തുകളില് ഉൊവണതമന്നു നിര്ദേശിക്കുന്നുെ്. 

15-10-2019 െു പര്ടിദശാധെയ്് ് വിദധയമാ്ിയദപ്പാൾ 

പഞ്ചായത്തില്  തതാഴില് കാർഡ ്ര്ടജിെർ, തതാഴില് അദപക്ഷാ 

ര്ടജിെർ , ഗ്പവൃത്തി ര്ടജിെർ ,തമറ്റീര്ടിയല് ര്ടജിെർ, വർ് ്

ര്ടജിെർ,  കാലാെു ൃതമായി വിവര്ടങ്ങൾ ദചർത്്ത കണ്ടു. 

 

 

1. തതാഴില് കാർഡ ്ര്ടജിെർ . 

തതാഴില് കാര്ഡിനുള്ള അദപക്ഷ,കാര്ഡ് അനുവേിച്ച വിവരങ്ങള്ക് എന്നിവ 

ദരഖതപ്പടുത്തുന്നതിനുള്ള രജിറര് ആണിത്, ഗ്പ്തു ത വിവരങ്ങള്ക് 

യഥാസമയം ദരഖതപ്പടുത്തി സൂക്ഷിദക്കെതാണ്.  

ഗ്പ്രു ത ര്ടജിെർ പര്ടിദശാധെയ്് ് ലഭിച്ചു. MIS ദകാപ്പി കൃതയമായി 

 ുഷ്ിച്ചിടുണ്ട ്

2. ഗ്ഗാമ ഭ ര്ടജിെർ . 
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തതാഴിലുറപ്പുമായി ബന്ധതപ്പട്ട ഗ്ഗാമസഭകള്ക് ,ദയാഗങ്ങള്ക് തുടങ്ങിയവ 

ദരഖതപ്പടുത്തുന്നതിന് വാര്ഡ ് തലത്തില് ഗ്പദതയക ഗ്ഗാമസഭാ രജിറര് 

സൂക്ഷിദക്കെതാണ.് 

2019-20120  ാമ്പത്തിക വർഷ്ത്തിതല പദ്ധതി അവദലാകെവുും 

തതാഴിലുറപ്പ ് പദ്ധതി അവദലാകെ ഗ്ഗാമ ഭയുും ദചർന്നതു 

വതര്ടയുരേഖ വിവര്ടങ്ങള ് ദര്ടഖതപ്പടുത്തിയ ഗ്പ്രു ത 

ര്ടജിെര്ട ് പര്ടിദശാധെയ്്  ് ലഭിച്ചു. െിര്ടദ്േശിച്ച ഗ്പവൃത്തികളുതട 

വിവര്ടങ്ങള ് ആക്ഷെ് പ്ലാെ് ദലബര്ട ് ബജറ്റ ് എന്നിവ 

അുംഗീകര്ടി്ല ് തുടങ്ങിയ ഗ്പധാെ 

വിവര്ടങ്ങള ്  ദര്ടഖതപ്പടുത്തിയിടുണ്ട.് പിന്നീടുരേഖ തതാഴിലുറപ്പുമായി 

ബന്ധതപ്പട വിവര്ടങ്ങള ്വാര്ടഡ്ിതല തപാതു ഗ്ഗാമ ഭാ ര്ടജിെര്ടിലാണ ്

ദര്ടഖതപ്പടുത്താറുരേഖത,്പര്ടിദശാധെയ്് ്ലഭിച്ചിടില്ല 

3. തതാഴില് അദപക്ഷാ ര്ടജിെർ  

തതാഴില് ആവശയതപ്പട്ടു ലഭിക്കുന്ന അദപക്ഷകളുതട വിവരങ്ങളും 

അതുഗ്പകാരം അവര്ക്ക് തതാഴില് അനുവേിച്ചതിതറെ വിവരങ്ങളും  ഗ്പ്തു ത 

രജിററില് ദരഖതപ്പടുത്തി തവദക്കെതാണ ്

 ഓഡിറ്്റ കാലയളവിതല വിവര്ടങ്ങൾ ദര്ടഖതപ്പടുത്തിയ ഗ്പ്രു ത 

ര്ടജിെർ പര്ടിദശാധെയ്് ് ലഭി ച്ചു .വിവര്ടങ്ങൾ കൃതയമായിര്ടുന്നു.. 

4. ഗ്പവൃത്തി ര്ടജിെർ . 

തതാഴിലുറപ്പില് നടപ്പിലാക്കുന്ന ഗ്പവ ത്തികളുതട വിവരങ്ങള്ക് യഥാസമയം 

ഗ്പ്തു ത രജിററില് ദരഖതപ്പടുതതൊതാണ്. 

ഓഡിറ്്റ കാലയളവിതല വിവര്ടങ്ങൾ ദര്ടഖതപ്പടുത്തിയ ഗ്പ്രു ത ര്ടജിെർ 

 ൂക്ഷിച്ചിടുണ്ട്. 

 

5. ആ്രി ര്ടജിെർ  

തതാഴിലുറപ്്പ പദ്ധതിയിലൂതട സ ഷ്്ടടിച്ചിട്ടുള്ള ആ്തികള്ക് സംബന്ധിച്ച 

വിവരങ്ങള്ക്,സ്ഥലം,ആ്തിയുതട സവഭാവം,നിലനിര്ത്തുന്ന കാലയളവ ്

തുടങ്ങിയവ  ഗ്പ്തു ത രജിററില് ദരഖതപ്പടുതതൊതാണ്. 

ഓഡിറ്്റ കാലയളവിതല വിവര്ടങ്ങൾ ദര്ടഖതപ്പടുത്തിയ ഗ്പ്രു ത ര്ടജിെർ 

പര്ടിദശാധെയ്് ് ലഭി ലഭി ച്ചു .വിവര്ടങ്ങൾ കൃതയമായിര്ടുന്നു.  

6. പര്ടാതി ര്ടജിെർ . 

തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുമായി ബന്ധതപ്പട്ട ഏതു പരാതിയും 

വാക്കാദലാ,ദരഖാമൂലദമാ ലഭിക്കുകയാതണങ്കില് നിര്വഹണ ഏജൻസി 
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പരാതി രജിററില് ദരഖതപ്പടുത്തുകയും നിര്ബന്ധമായും കകപ്പറ്റു രസീത ്

പരാതിക്കാരന് നല്കുകയും ദവണം . പരാതിയുതട തുടര്നടപടികളും 

ക തയമായി രജിററില് ദരഖതപ്പടുതതെതാണ്.ഓദരാ സാമ്പ്ത്തിക വര്ഷ്വും 

രജിറര് ദലാസ ് തെയതു  ഗ്്കട്ടരി സാക്ഷയതപ്പടുത്തുകയും തുടര് 

കാലയളവിദലക്ക് അംഗീകരിക്കുകയും ദവെ താണ്. 

ഗ്പ്രു ത ര്ടജിെർ കാണാൻ  ാധിച്ചു. പര്ടാതികൾ ഒന്നുും 

കാണാൊയില്ല .2018-19  ാമ്പത്തീക വര്ട്ഷ്ും ര്ടജിെർ ദലാ ് 

തചയ്യുകദയാ, 2019-20  ാമ്പത്തീക വര്ട്ഷ്ും പുതു്ുകദയാ തചയരിടില്ല.  

7. തമറ്റീര്ടിയല് ര്ടജിെർ . 

തതാഴിലുറപ്പില് ഏതറ്റടുക്കുന്ന ഗ്പവ ത്തികളുതട ഭാഗമായി വരുന്ന സാധന 

സാമഗ്ഗികളുതട വാങ്ങല് തീരുമാനം,ഉപദയാഗം,നീക്കിയിരിപ്പ്,തെലവുകള്ക് 

എന്നിവ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്ക് മുഴുവനും ഗ്പ്തു ത രജിററില് 

ദരഖതപ്പടുദത്തെതാണ്. 

ഗ്പ്രു ത ര്ടജിെർ  ൂക്ഷിച്ചി ര്ടുന്നു. ഓഡിറ്്റ കാലയളവില് തമറ്റിര്ടിയല് 

വർ്് ഇല്ലായിര്ടുന്നു. 

                      ീല്ഡ്  തവര്ടി ിദ്ഷ്ൻ  ഡീതറ്റയില് ്  

 

ചികില് ാഹായും  ുംബന്ധിച്ച്; 

തതാഴിലുറപ്പ് ദജാലിക്കിതട തതാഴിലാളികള്ക്ക്ക് ഏതതങ്കിലും തരത്തിലുള്ള 

അപകടം സംഭവിച്ചു ദപാവുകയാതണങ്കില് തതാഴിലുറപ്പ് നിയമത്തിതല 

തഷ്ഡയൂള്ക് 2(5)ഗ്പകാരവും അദ്ധയായം 9 തല പരാമര്ശങ്ങളുതട 

അടിസ്ഥാനത്തിലും െികില്സാ തെലവുകളുതട ദരഖകള്ക് സമര്പ്പിക്കുന്ന 

മുറയ്ക്ക്  ഗ്പ്തു ത തുക മുഴുവനും നിര്വഹണ ഏജൻസി വഴി 

തതാഴിലാളികള്ക്ക്ക ്അനുവേിച്ചു തകാടുദക്കെതാണ.്  

വാർഡിതല തതാഴിലാളികൾ് ് ഓഡിറ്്റ കാലയളവില് 

തതാഴിലിടങ്ങളില് വച്ചുണ്ടായ അപകടങ്ങൾ്് ചികില്  ദതദടണ്ട 

 ാഹചര്ടയും ഉണ്ടായിടില്ല എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് .  

പദ്ധതി ആര്ടുംഭ മീറ്റിുംഗ് ; 

തതാഴിലുറപ്പ ്നിയമം തഷ്ഡയൂള ്22 ഗ്പകാരം ഒരു പദ്ധതി ആരംഭിക്കുന്നതിനു 

മുമ്പ് ് പദ്ധതിതയ കുറിച്ചുള്ള മുഴുവന ് കാരയങ്ങളും അതായത ് അനുവേിച്ച 

ഗ്പവ ത്തി േിനങ്ങള,് ഓദരാ തതാഴിലാളിയും തെദയ്യെ അളവുകള,് 

ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിനുള്ള സാദങ്കതിക അറിവുകള ്എന്നിവ   

ക തയമായി തതാഴിലാളികതളയും ഗുനദഭാക്താക്കതളയും  

ദബാധയതപ്പടുതത്തെതുെ്. അതിനായി ബന്ധതപ്പട്ട നിരവഹണ 
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ഉദേയാഗസ്ഥതറെയും വാര ഡ ് തമമ്പ്ര,്സാദങ്കതിക വിേഗ് േര ് എന്നിവരുതട 

സാന്നിധയത്തില ് ഏതതറകിലും തപാതു ഇടങ്ങളിദലാ,തതാഴിലിടത്തുവദച്ചാ 

മീറ്റിംഗ ് വിളിച്ചു ദെരക്്കുകയും കാരയങ്ങള ് വിശേീകരിക്കുകയും 

പതങ്കടുത്തവരുതട വിവരങ്ങള ് കസറ്റ ് ഡയറിയിതല ദഗ്പാജക്റ്റ ് മീറ്റിംഗ ്

ദപജില ്ദരഖതപ്പടുത്തുകയും  തെദയ്യെതുെ്. 

  തതാഴില് ഗ്പവര്ത്തി ആരംഭിക്കും മുൻപ് ബന്ധതപ്പട്ട അധികാരികളും ദമറ്റും 

അദത േിവസം നടദക്കെ ഗ്പവര്ത്തികതള കുറിച്ചും പറഞ്ഞു തകാടുക്കാറുെ് 

എന്ന ്തതാഴിലാളികള്ക് പറയുകയുൊയി. . 

വിജിലൻ  ്ആൻഡ ്ദമാണിടറിുംഗ് കമ്മറ്റി  

ഓദരാ വാര്ഡിതലയും ഗ്പവ ത്തികള്ക് ഗുണകരമായ രീതിയില് 

നടക്കുന്നുതെന്നു ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിനും തമച്ചതപ്പടുത്തുന്നതിന ്

ആവശയമായ നിര്ദേശങ്ങള്ക് തതാഴിലാളികള്ക്ക്കും നിര്വഹണ 

ഏജൻസിക്കും നല്കുന്നതിനുമായി വാര്ഡിതല തപാതുഗ്പവര്ത്തകതര 

ഉള്ക്തപ്പടുത്തി ഒരു വിജിലൻസ ് ആൻഡ് ദമാണിട്ടറിംഗ ് കമ്മറ്റി ഓദരാ 

സാമ്പ്ത്തീക വര്ഷ്വും ഉൊദക്കെതാണ്. വാര്ഡില് പട്ടിക ജാതി പട്ടിക 

വര്ഗ വിഭാഗത്തിതല സന്നദ്ധഗ്പവര്ത്തകര് ഉതെങ്കില് നിര്ബന്ധമായും 

ഗ്പ്തു ത കമ്മറ്റിയില് അംഗങ്ങള്ക് ആദക്കെതാണ.് ഓദരാ ഗ്പവ ത്തിയും 

സന്ദര്ശിച്ചു  വിലയിരുത്തി കസറ്റ ് ഡയറിയിതല വിജിലൻസ ് ആൻഡ് 

ദമാണിട്ടറിംഗ് കമ്മറ്റി റിദപ്പാര്ട്ടില് ദരഖതപ്പടുതതെതാണ്. 

ഓഡിറ്്റ കാലയളവിതല ഗ്പവൃത്തികൾ  രര്ട ശി്ുന്നതിലുും 

വിലയിര്ടുത്തുന്നതിെുും വിജിലൻ  ് ആൻഡ ് ദമാണിടറിുംഗ ്

കമ്മറ്റിയിതല അുംഗങ്ങളുതട ഇടതപടല് ഉണ്ടാവാറില്ല എന്നാണു 

തതാഴിലാളികളില് െിന്നുും ലഭിച്ച വിവര്ടും. സ റ്റ് ഡയറിയില് ഒപ്പിടു 

െല്കുന്നതിെ് തതാഴിലാളികൾ കമ്മറ്റി അുംഗങ്ങളുതട സകവശും 

സ റ്റ് ഡയറിയി എത്തി്ാറാണ്പതിവ്. 

   രര്ട ശക കുറിപ്പ്  

തതാഴിലുറപ്പ് ഗ്പവ ത്തി സ്ഥലങ്ങള്ക് ഏതതാരാള്ക്ക്കും സന്ദര ശിക്കാ വുന്നതും 

എറിദമറ്റ ് ഉള്ക്പ്പതട പരിദശാധിക്കവുന്നതുമാണ്.ഗ്പ്തു ത 

ഗ്പവ ത്തിയിദന്മലുള്ള സന്ദര്ശകരുതട അഭിഗ്പായങ്ങള്ക് കസറ്റ ്ഡയറിയിതല 

സന്ദര്ശക കുറിപ്പില് ദരഖതപ്പടുത്താനും അവകാശമുെ്. അതുതകാെ് 

തതന്ന എല്ലാ ഗ്പവ ത്തി സ്ഥലങ്ങളിലും കസറ്റ് ഡയറി നിര്ബന്ധമായും 

സൂക്ഷിക്കണം. 

ഓഡിറ്്റ തചയര ഗ്പവൃതികളുതട   രർശക കുറിപ്പില് ബന്ധതപ്പട 

അധികാര്ടികൾ ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലo  രർശിച്ചതായി ദര്ടഖതപ്പടുത്തി . 

ദറാ്ഗാർ േിവ ് . 



24 
 

തതാഴിലുറപ്പുമായി ബന്ധതപ്പട്ട അവകാശങ്ങള്ക് കടമകള്ക് എന്നിവയില് 

തതാഴിലാളികള്ക്ക്ക ് അവദബാധം ഉൊക്കുന്നതിനും തതാഴിലുറപ്പുമായി 

ബന്ധതപ്പട്ട ഗ്പശ്നങ്ങള്ക് െര്ച്ച തെയ്യുന്നതിനും ദവെി വര്ഷ്ത്തില്  

ഒരുേിവസം നിര്വഹണ ഏജൻസി തതാഴിലാളികള്ക്ക്ക് ലാസ ്

സംഘടിപ്പിതക്കെതാണ്. 

തതാഴിലാളികളില് െിന്നുും ലഭിച്ച വിവര്ടത്തിതന്െ അടിസ്ഥാെത്തില് 

തതാഴിലുറപ്പുമായി ബന്ധതപ്പട ദറാ ് ഗാർ േിവ  ് ഇതുവതര്ട 

െടത്തിടില്ല  എന്നാണ് മെ ിലായിടുരേഖത്. 

 

 ിറ്റി ൺ  ഇൻ ർദമഷ്ൻ  ദബാർഡ് 

തതാഴിലുറപ്പ ് പദ്ധതിയുതട സുതാരയത ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനായി  

തതാഴിലുറപ്പില ് ഏതറ്റടുത്തു തെയ്യുന്ന തപാതു 

ഗ്പവ ത്തികള ് ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുമ്പ്് ഗ്പാദേശിക ഭാഷ്യിലുള്ള പദ്ധതി 

വിവരങ്ങക് അടങ്ങിയ ദബാര്ഡ് ഗ്പവ ത്തി സ്ഥലങ്ങളില ്തപാതുജനങ്ങളക്്ക ്

കാണാ വുന്ന രീതിയില ്നിരബ്ന്ധമായും സ്ഥാപിക്കണം 

വർ് ്ദകാഡ ്FP/345016,WH/319382  കാണാൻ  ാധിച്ചില്ല.ബാ്ി എല്ലാ 

ഗ്പവർത്തി സ്ഥലത്തുും CIB സ്ഥാപിച്ചിര്ടുന്നു . എന്നാല് 

പണിപൂർത്തിയായതിെു ദശഷ്ും ആണ ് സ്ഥാപിച്ചിര്ടുന്നത ് .. പണി 

തുടങ്ങുന്ന  മയും തതന്ന  ിറ്റി ൺ ഇൻ ർദമഷ്ൻ ദബാർഡ ്

സ്ഥാപി്ാെുരേഖ െടപടികൾ പഞ്ചായത്്ത  വീകര്ടിദ്ണ്ടതാണ.്   

  

വർ്്  സ റ്റ ്  

1. LD/333547 തര്ടിശ്  ഭൂമി കൃഷ്ിദയാഗയമാ്ല് അര്ടിപ്പാറയില് ഭാഗും  

      M.book no.383/18-19 

മതെർ ദറാൾ  36356-36358, 37732-37734, 37934-37936, 37940-37942  

തരിശ്  ഭൂമി ക ഷ്ിദയാഗയമാക്കല് അരിപ്പാറയില് ഭാഗത്ത് സജിയുതട പറമ്പ്ില് 

2412m  അളവുകള്ക് ആണ്  കതെത്താൻ സാധിച്ചത്. Cib  ദബാര്ഡ് സ്

ഥാപിച്ചിട്ടുൊയിരുന്നു. 

തരിശ് ഭൂമി ക ഷ്ിദയാഗയമാക്കല് ഈപ്പച്ചൻറ് പറമ്പ്ില് 2652m പണിതിരിക്കുന്നത്.  

2 . FP/345364 

   തവരേഖത്ട ്െിറഞ്ഞ ഗ്പദേശത് അധിക ജലും ഒഴു്ി വിടുന്ന ചാല്           

അര്ടീപ്ലാ്ല് ഭാഗും  

M.book no.312/18-19 
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Muster Roll no: 

31801-31805, 32475-32479 

സണ്ണി മദത്തക്കല് 180m, ദസവയര് തനടുത്തറ 60m, സുശീല വരിക്കാനിയില് 

105m,മത്തായി തതാള്ളക്കുദന്നല് 15m, ദസാള്ക്ജി കളപ്പുരക്കല് 105m, ദജാൺ 

ദവങ്ങത്താനം 24m, ദഗ്തസയ മാദതയിക്കല് 60m, ദതാമസ ്മാദതയിക്കല് 60m, 

എഗ്ബഹാം മാദതയിക്കല് 30m, ദജാസഫ ് പിച്ചപ്പിള്ളില് 81m, കുരയൻ 

പിച്ചപ്പിള്ളില് 105m, വിജയൻ പിച്ചപ്പിള്ളില് 94m, ദജാണി പാലമലയില് 60m. 

എല്ലാ അളവുകളും ക തയമായി കെു.  

 

3. WC/341791 

തവരേഖത്ട ്െിറഞ്ഞ ഗ്പദേശങ്ങളില് അധികജലും ഒഴു്ിവിടുന്ന 

ചാല് കുറുമത്്ത ഭാഗും  

M.book no: 388/18-19 

Muster Roll : 37277-37282, 39153-39158 

Kariyan കുഞ്ഞപ്പിള്ളില് 300m, നിര്മ്മല് 300m, േിദനശൻ കാനാകുന്നത ് 126m, 

രതീഷ് ് മുട്ടംദപരില് 180m, മത്തായി 120.എല്ലാ അളവുകളും ക തയമായി 

ഉൊയിരുന്നു.  വര ഗീസ,്തബന്നി,ബാബു,മാതയു,പൌദലാസ ് എന്നിവരുതട 

പുരയിടങ്ങളിലായി 75.90,92.40,179.3,128.7,294.8 mtr കയൂബ് അളവുകളില് 

ഗ്പവര്ത്തി തെയതതായി കാണാൻ സാധിച്ചു. 

4. LD/323021 തര്ടിശ് ഭൂമി കൃഷ്ിദയാഗയമാ്ല് 

എും ബു് ്െമ്പർ:156/18-19 

മദഗ്്രാൾ :19887-19890,  21305-308, 24561-62,   24570-71  

അഭിലാഷ്,്മത്തായി എന്നിവരുതട പുരയിടങ്ങളിലായി 232 ,1935 mtr squre 

അളവില് ഗ്പവര്ത്തി നടത്തിയിട്ടുെ്.ഇദപ്പാഴും ഈ ഭൂമിയില്.ക ഷ്ി 

തെയ്യുന്നതായി കാണാൻ സാധിച്ചു. 

5. WC/341792 തവരേഖത്ട ്െിറഞ്ഞ ഗ്പദേശങ്ങളില് അധിക ജലും 

ഒഴു്ി വിടുന്ന ചാല് 

എും ബു് ്െമ്പർ:366/18-19 

മദഗ്്രാൾ :37256-260 

                    37957-961 



26 
 

ഏലികുട്ടി,വിജയൻ,പൌദലാസ,്യാദക്കാബ്,ദജാണി എന്നിവരുതട ഭൂമിയില് 

ആതക 1400 mtr നീളത്തില് ൊല് നിര്മ്മിച്ചിട്ടുെ്.ക ഷ്ിക്ക ്

അനുദയാഗയമാകും വിധം ആണ ് ൊല് നിര്മിച്ചിരിക്കുന്നത.്ക തയമായ 

അളവില് ആണ ് ഈ  ഗ്പവര്ത്തി തെയ്തിരിക്കുന്നത ് എന്നു 

മനസ്സിലാകാനായി. 

6. .WH/319382-ദതാട ് പുെര്ടുോര്ട ണും, തപാടയില് ഭാഗും   വാർഡ ്  

എം.ബുക്ക ്നമ്പ്ര-്160/2018-19 

മറര ്ദറാളുകള-്19884-19886, 21297-21299 

വാര ഡിതല തതാഴിലാളികളക്്ക ് 218  തതാഴില ് േിനങ്ങള ് നല്കാന ് സാധിച്ചു. CIB 

കാണാൻ സാധിച്ചില്ല. . M ബുക്കിതല 492m എന്നഅളവില് ഗ്പവര്ത്തി 

ഉൊയിരുന്നു എങ്കിലും കാട ് ദകറി കുതറ സ്ഥലത്തു തവള്ളം ഒന്നും 

ഒഴുകുന്നതു കാണാൻ സാധിെില്ല 

 7. LD/332413-പാഴ്ഭൂമി െിര്ടപ്പാ്ി കൃഷ്ിദയാഗയമാ്ല്, 

ആെിച്ചാകുഴി ഭാഗും   

എും.ബു് ്െമ്പര്ട-്368/2018-19 

മെര്ട ്ദറാളുകള-്36352-36355, 37714-37717 

വാര ഡിതല തതാഴിലാളികളക്്ക ്429 തതാഴില് േിനങ്ങള ്നല്കാന ്സാധിച്ചു.  

CIB വളതര ക തയമായി സ്ഥാപിച്ചിരികുന്നത ് കെു. M ബുക്കിതല 

പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കസമൺ, ദജാര്ജ,് ഫാത്തിമ, ദസാഫി  എന്നാ 

വയക്തികളുതട സ്ഥലത്തു യഥാഗ്കമം 532m, 1196m, 1100m, 600m എന്ന അളവില് 

ഗ്പവര്ത്തി തെയതു . കൂടാതത കപ്പ, കൂര്ക്ക എന്നിവ ക ഷ്ി 

തെയതിരിക്കുന്നതയും കെു.തതാഴിലാളികള്ക്ഗ്ക്കരദയാജനകരമായ ഗ്പവര്ത്തി 

ആയിരുന്നു ഇത ്എന്നും മനസിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു.  

 8.FP/344938:തവരേഖത്ട ്െിറഞ്ഞ  ദഗ്പദേശങ്ങളില് അടികജലും 

ഒഴു്ിവിടുന്ന ചാല്, മറ്റപ്പരേഖി ഭാഗും.  

       എും. ബു് ്െമ്പർ :247/18-19 

    മെ ്ദറാൾ െമ്പർ : 26940-26943,27056-2059,32369-32373,32364-32368 

                  മറ്റപ്പിള്ളില് ദസാഫി, തെരാട്ടല് ബിജു, ഞ്ാളൂര് ദമരി എന്നിവരുതട 

ക ഷ്ിയിടങ്ങളില് എം. ബുക്ക ് ഗ്പകാരമുള്ള അളവില് (602 മീറ്റര് )ൊല് 

നിര്മിച്ചതായി മനസിലാക്കാൻ  സാധിച്ചു. സിറ്റിസൺ ഇൻഫര്ദമഷ്ൻ 

ദബാര്ഡ ് ഗ്പവര്ത്തി സ്ഥലത്ത ് സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു.ഇദപ്പാഴും വളതര 

വ ത്തിയായി ൊല് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നതായി കാണാൻ സാധിച്ചു 
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9. FP/344940:തവരേഖത്ട ്െിറഞ്ഞ  ദഗ്പദേശങ്ങളില് അടികജലും 

ഒഴു്ിവിടുന്ന ചാല്, matheckal ഭാഗും 

എം. ബുക്ക ്നമ്പ്ര് 253/18-19 

മറ ്ദറാള്ക് നമ്പ്ര് :26090-26912,27029-27032 

3.LD/332413:പാഴ ്ഭൂമി നിരപ്പാക്കി ക ഷ്ി ദയാഗയമാക്കല്, ആനിച്ചംകുഴി ഭാഗം.  

എം. ബുക്ക ്നമ്പ്ര് :368/18-19 

മറ ്ദറാള്ക് നമ്പ്ര് :36352-36355,37714-37717 

ഗ്പവര്ത്തി സ്ഥലത്തു ഗ്പവര്ത്തി നടന്നതായി മനസിലാക്കാൻ സാധിച്ചു. 

ഇദപ്പാഴും ക ഷ്ി നടത്തി വരുന്നു. എം ബുക്ക ് ഗ്പകാരമുള്ള (3428 msq) 

അളവില് ഗ്പവര്ത്തി നടന്നതായി കാണാൻ സാധിച്ചു.ദസാഫി മറ്റപ്പിള്ളി (532 

msq),ഫാത്തിമ മാളിദയകുടി (1196 msq),കസമൺ മറ്റപ്പിള്ളി (1100msq),ദജാര്ജ ്

മറ്റപ്പിള്ളി (600msq)എന്നിവരുതട ക ഷ്ിയിടങ്ങളിലായി ഗ്പവര്ത്തി 

നടന്നതായി കാണാൻ സാധിച്ചു.  

10. FP/345016 അധികജലും ഒഴു്ി വിടുന്ന ചാല്  

എും.ബു് ്െമ്പര്ട-്271/18-19 

Muster ദറാൾ no -26898-26900,27023-27025 

റാണി വിനില് വളയം പറമ്പ്ില് 80 m, ഷ്ിബി ൊദക്കാ ശല്ലിയില് 278 m, ഏലിയാസ് 

നിരവത്ത് 35m, ഗ്പിൻസ്  ദതാമസ് ദജാൺ 75m, ജില്സ വര്ഗീസ് 30m, ദഗ്തസയമ്മ 

മറ്റത്തില് 50m, ലിറ്റസ് കാഞ്ഞിരമൂട്ടില് 100m, അമ്മിണി ദബബി ശല്ലിയില് 80m  

എന്നിവരുതട സ്ഥലങ്ങളില് ക തയ അളവില് ൊല് കാണാൻ സാധിച്ചു.ദറാസമ്മ 

നടുപറമ്പ്ില് 80m എന്ന സ്ഥലത്ത് ൊല് ഉെങ്കിലും മണ്ണ് മൂടി ദപായതായ കാണാൻ 

സാധിച്ചു.സി.ബി.ഐ കിട്ടിതയങ്കിലും സ്ഥാപിച്ചതായി കാണാൻ സാധിച്ചില്ല. 

11. FP/345364 തവരേഖത്ട ്െിറഞ്ഞ ഗ്പദേശത്തു അധിക ജലും ഒഴു്ി 

വിടുന്ന ചാല് 

എും.ബു് ്െമ്പർ:365/18-19 

മദഗ്്രാൾ: 37976-79,37261-64 

അന്നക്കുട്ടി ,ദതാമസ,്മാതയു,ദമരി ,െിന്നമ്മ,എല്ദോസ ് ,ദജാര ജര ് ,എന്നിവരുതട 

പുരയിടങ്ങളില് എം ബുക്കില് ദരഖതപ്പടുത്തിയ അളവ ് ഗ്പകാരം 

150m,150m,500m,100m,150m,200m,52m ക തയമായി ഗ്പവര്ത്തി തെയതതായി 

കാണാൻ കഴിഞ്ഞു.തുടര്ന്ന ് ഏലം ക ഷ്ി തെയതു  ദപാരുന്നതായി കാണാൻ 

സാധിച്ചു . 

12. WH/319381 ദതാട് പുെര്ടുദ്ധോര്ടണും 
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എം ബുക്ക ്നമ്പ്ര്:161/18-19 

മദഗ്്ടാള്ക്:19898-900 

                    21323-325 

519 mtr ദവെ ഗ്പവര്ത്തിയാണ ് നല്കിയിരുന്നത.്എന്നാല് ഗ്പവര്ത്തി 

സ്ഥലത്തു തെന്നദപ്പാള്ക് 20 mtr മാഗ്തദമ ദതാട ് ആയി കാണാൻ 

സാധിച്ചുള്ളൂ.ബാക്കി ഭാഗം നീര്തടമായി നിലനിര്ത്തിയിരിക്കുന്നതാണ ്

കാണാൻ സാധിച്ചത.് 

13. WH/319387  ദതാട ്പുെര്ടുദ്ധാര്ടണും 

എും.ബു് ്െമ്പർ-159/18-19 

മെ ്ദറാൾ െമ്പർ-19911-19914, 21311-2 13 14 

707 m ദതാട് എും.ബു്ിതല അദത അളവു കാണാൻ  ാധിച്ചു.Kariyan 

കുഞ്ഞപ്പിള്ളില് 300m, നിര്മ്മല് 300m, േിദനശൻ കാനാകുന്നത ് 126m, രതീഷ് ്

മുട്ടംദപരില് 180m, മത്തായി 120.എല്ലാ അളവുകളും ക തയമായി 

ഉൊയിരുന്നു.  

14.FP/345017 അധിക ജലും ഒഴു്ി വിടുന്ന ചാല് തപാടയില് ഭാഗും 

  M.ബുക്ക ് നമ്പ്ര് : 258/18-19  

 മാറര് ദറാള്ക്    നമ്പ്ര് :27566-27567,27616-27617. 

എം ബുക്കില് ദരഖതപ്പടുത്തിയ അളവുകള്ക് ഗ്പകാരം സജീവൻ , 

ഭാസി,ദജക്കബ്,ഷ്ിബു,ഉമ്മര് എന്നിവരുതട പുരയിടങ്ങളില് യഥാഗ്കമം 

150m,100m,200m,121m,50m, എന്നി അളവുകളില് ക തയമായി  ഗ്പവര്ത്തി 

നടന്നതായി കാണാൻ സാധിച്ചു .കൂടാതത തുടര്ന്ന ് കപ്പ ,വാഴ മുതലായവ 

ക ഷ്ി തെയ്യുന്നതായും കെു . 

15. FP/344945 അധിക ജലും ഒഴു്ി വിടുന്ന ചാല് കാ്ുചിറ ഭാഗും 

  M.ബുക്ക ് നമ്പ്ര് : 256/18-19 

 മാറര് ദറാള്ക്    നമ്പ്ര് :27514-27517,27595-27598, 

എം ബുക്കില് ദരഖതപ്പടുത്തിയ അളവുകള്ക് ഗ്പകാരം 

ദതാമസ,്വിജയൻ,വര്ഗീസ,്എന്നിവരുതട പുരയിടങ്ങളില് യഥാഗ്കമം 

752m,270m,278m എന്നി അളവുകളില് ക തയമായി ഗ്പവര്ത്തി നടന്നതായി  

കാണാൻ സാധിച്ചു . തുടര്ന്ന ്തീറ്റ പുല്ലു  ക ഷ്ി തെയ്യുന്നതായും കെു .  

16. WH/319388 ദതാട് പുെര്ടുധര്ടണും ദമാളില് ഭാഗും  

M.ബു് ് no: 158/2018-19 
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മാെർ ദറാൾ no: 19904-07, 21319-22 

എം ബുക്കിതല അളവു 863m  ഗ്പകാരം ദതാട് പുനരുദ്ധാരണം തെയതതായി 

കാണാൻ സാധിച്ചു. 

17. WC/331731 മ്  ്കയ്യാല െിർമ്മാണും മുര്ടി്ുുംതതാടി ദമാദളല് ഭാഗും  

 M.ബു് ്no.157/2018-19 

മെർ ദറാൾ .no:19894-97, 21302-304 

  910 മീറ്റര് മണ്ണ ്കയ്യാല നിര്മ്മാണം ദസാഫി മുകദളല്,  മത്തായി മറ്റപ്പള്ളില്, 

ദതാമസ ് െിറയില്  പറമ്പ്ില്,  തബന്നി പൌദലാസ ് മദതയ്ക്കല്,  മത്തായി 

മണിയാട്ട ്  എന്നിവരുതട വ്തു വില്  യഥാഗ്കമം  100, 200, 80, 250,80,200 മീറ്റര് 

കാണാനായി.  

18. FP/345368 തവരേഖത്ട ്െിറഞ്ഞ ഗ്പദേശത്തു അധിക ജലും ഒഴു്ി 

വിടുന്ന ചാല് 

എം.ബുക്ക ്നമ്പ്ര്:316/18-19 

മദഗ്്ടാള്ക്: 31806,807, 32480,81, 32485-86 

  ദയാഹന്നാൻ,ദറാസമ്മ,മറിയാമ്മ എന്നിവരുതട സ്ഥലങ്ങളിലായി 

180m,270m,91.8m  എന്നി അളവുകളില് ഗ്പവര്ത്തി നടന്നതായി കാണാൻ 

സാധിച്ചു. തുടര്ന്ന ്ഏലം ക ഷ്ി തെയതു  ദപാരുന്നതായി കാണാൻ സാധിച്ചു . 

    അനുബന്ധം. 

 പ്രായമായ ഒരുരാടു പരരുടട ജീവന മാർഗമാണ് ഈ ട ാഴിലുറപ് 

രദ്ധ ിടയന്ും അ ിലുടട ലഭിക്കുന് രണികൾ ട ാഴിലാളികൾക്ക്  വളടര 

പ്രപയാജനകരമാടണന്ു അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു. എന്ാൽ കൂലി കിട്ടാൻ  ാമസം 

അനുഭവടെടുന്ത് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നടമന്് ഒപര സവാരത്തിൽ 

ട ാഴിലാളികൾ രറഞ്ഞു. എന്ാൽ കൂടി എപ്  ട ാഴിൽ ദിനങ്ങൾ കിട്ടിയാലും 

ഞങൾ ടെയ്യാൻ  യാറാടണന്ു അവർ രറഞ്ഞു.പമറ്റ് മാരുടട സഹകരണവും 

ട ാഴിലാളികൾ എടുത്തു രറയുകയുണ്ടായി.   ട ാഴിലാളികൾക്ക് 
ആവശ്യമുള്ള നിർപദശ്ങ്ങൾ പസാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ന്ടറ ഭാഗത്തു നിന്് രറഞ്ഞു 
ടകാടുക്കുകയും ടെയി ു  

 

െിർദേശങ്ങൾ. 

 തതാഴിലുറപ്പ് നിയമം അനുശാസിക്കും വിധം ഗ്ഗാമസഭ അംഗീകരിച്ച ്

ആക്ഷൻ പ്ലാനില് ഉള്ക്തപ്പടുത്തിയ ഗ്പവ ത്തികള്ക് മാഗ്തം നടപ്പിലാക്കുക. 

 മുൻഗണനാ മാനേ്ം പാലിച്ചു മാഗ്തം ഗ്പവ ത്തികള്ക് അനുവേിക്കുക. 
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 തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുതട സുതാരയത ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിന് ഗ്പവ ത്തി 

ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുമ്പ്് പദ്ധതി വിവരങ്ങള്ക് അടങ്ങിയ ഗ്പാദേശിക 

ഭാഷ്യിലുള്ള സിറ്റിസൺ ഇൻഫര്ദമഷ്ൻ ദബാര്ഡ ് ഗ്പവ ത്തി സ്ഥലത്ത ്

സ്ഥാപിദക്കെതാണ.് 

 ഗ്പാദേശിക ഭാഷ്യിലുള്ള എറിദമറ്റ് ഗ്പവ ത്തി സ്ഥലങ്ങളില് ലഭയമാക്കണം. 

 മാറര് സര്ക്കുലര് ഗ്പകാരം നിര്ദേശിക്കുന്ന ദരഖകള്ക് ഫയലില് 

സൂക്ഷിദക്കെതാണ.് 

 രജിററുകള്ക് കാലാനുസ തമായി വിവരങ്ങള്ക് ദരഖതപ്പടുത്തി 

സൂക്ഷിദക്കെതാണ.് 

 മാറര് സര്ക്കുലര് ഗ്പകാരമുള്ള തതാഴില് അദപക്ഷാ ദഫാറം തസൌജനയമായി 

തതാഴിലാളികള്ക്ക്ക് ലഭയമാക്കണം. 

 തതാഴില് അദപക്ഷകള്ക് ഗ്ഫെ് ഓഫീസില് സവീകരിക്കുകയും ആയതിനു 

കകപ്പറ്റ് രസീത് നല്കുകയും ദവെതാണ് . 

 പദ്ധതിയുതട ശരിയായ രീതിയിലുള്ള നടത്തിപ്പിന ് വിജിലൻസ് ആൻഡ് 

ദമാണിട്ടറിംഗ് കമ്മറ്റി ഇടതപടലുകള്ക് ഗ്പവ ത്തി സ്ഥലങ്ങളില് 

ഉൊദവെതുെ്. 

 തതാഴിലുപ്പില് ഏതറ്റടുക്കുന്ന ഗ്പവ ത്തികളുതട  ആ്തികള്ക് േീര്ഘകാല 

നിലനില്പ്പിന്  ആവശയമായ സാദങ്കതിക നിര്ദേശങ്ങള്ക് തതാഴിലാളികള്ക്ക്ക ്

ഓവര്സീയര്മാര് നല്ദകെതും പാലിക്കുന്നുതെന്ന്  ഉറപ്പു 

വരുതത്തെതുമാണ.് 

 മറര് ദറാളില് ഗ്പ്തു ത ഗ്പവ ത്തിയുതട അളവുകള്ക് ദരഖതപ്പടുത്തുന്ന 

എം.ബുക്കിതറെ നമ്പ്ര് ദരഖതപ്പടുതത്തെതാണ്. 

 മറര് ദറാളിലും മറ്റു തതാഴിലുറപ്പ് അനുബന്ധ ദരഖകളിലും  

സാക്ഷയതപ്പടുത്തുന്ന ഉദേയാഗസ്ഥര് തീയ്യതി കൂടി ദരഖതപ്പടുത്തുവാൻ 

ഗ്ശദ്ധിദക്കെതുെ്. 

 തതാഴിലിടങ്ങളില് ഗ്പഥമ ശുഗ്ശൂഷ് സംവിധാനങ്ങള്ക്  തണല് 

സൌകരയം,സുരക്ഷാ ഉപകരണങ്ങള്ക് എന്നിവ ഉറപ്പു വരുത്താൻ നിര്വഹണ  

ഏജൻസി ഗ്ശദ്ധിദക്കെതുെ്. 

 പദ്ധതി ആരംഭ മീറ്റിംഗ് ക തയമായി നടദത്തെതാണ്. 

 

തതാഴിലാളികളുതട കടമകൾ. 

 തതാഴിലിടങ്ങളില് സമയക തയത പാലിക്കുക. 

 ദഗ്പാജക്റ്റ ്മീറ്റിംഗ്, തതാഴിലുറപ്പ് ഗ്ഗാമസഭകള്ക്,ദസാഷ്യല് ഓഡിറ്റ് 

ഗ്ഗാമസഭകള്ക് എന്നിവയില് പതങ്കടുക്കുക. 

 ഏല്പ്പിക്കുന്ന ദജാലികള്ക് ക തയതദയാതട പൂര്ത്തീകരിക്കുക. 

 അവകാശമായ 100 ത ാഴിൽ ദിനങ്ങൾ നനടുക 

 േിവസവും തതാഴില് ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുമ്പ്ും പണി 

പൂര്ത്തിയായദശഷ്വും മറര് ദറാളില്  ഒപ്പുകള്ക് 

ദരഖതപ്പടുത്തുക,തുടങ്ങിയവ... 
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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. 

 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 
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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, 

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

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

Ww, NmWI Ipgn \nÀ½mWw 

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

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

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

sse³ Hgn-hm-¡n) 

 \gvkdn \nÀ½m-Ww 

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

\nÀ½n¡mw(മുൻഗണന അടിസ്ഥാനത്തിൽ) 

 ag-sh-ff kw`-cWn \nÀ½mWw 

 ao³Irjn \S-̄ p-hm-\pÅ Ipfw \nÀ½mWw 

 

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 ;  

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;  
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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;  

 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¶ 
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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  

  

III. hn`mKw kn : tZiob {KmaoW D]Poh\ anjsâ \n_Ô\IÄ 

A\pkcn¡p¶ kzbwklmb kwL§Ä¡v s]mXp ASnØm\ kuIcy§Ä  
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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 ഗ്ഗാമ പഞ്ചായത്തിതല തതാഴിലുറപ്പ ് തസല്ലില് ഒരു AE,  രെ് 

ഓവര്സിയര് മാര്, 2 ദഡറ്റാ എൻഗ്ടി,  2 BFT Cരാണ ് ഉള്ളത.്ഇവര് 

തറദക്കാര്ഡുകള്ക് എല്ലാം ക തയതദയാതടയും സൂക്ഷ്മതദയാതടയും കൂടിയാണ ്

ദരഖതപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നത.് അതുതകാെുതതന്ന ഇവരുതട ഗ്പവര്ത്തനം 

അഭിനന്ദനം അര്ഹിക്കുന്നതാണ.് 

ഈ ദസാഷ്യല് ഓഡിറ്റ് ഗ്പഗ്കിയയില് സഹായിച്ച പഞ്ചായത്ത ് ഗ്പസിഡൻറ,്  

തസഗ്കട്ടറി, വാര്ഡ് തമമ്പ്ര്മാര്, ഓഫീസ ് റാഫുകള്ക്,  തമയ്റ്റ ് മാര്, 

തതാഴിലാളികള്ക് എന്നിവര്ക്ക ് ദസാഷ്യല് ഓഡിറ്റ ് യൂണിറ്റ ് നന്ദി 

അറിയിക്കുന്നു. 

 

25-10-2019 െ് 2:30  pmഎടാും വാര്ട ഡില് ക്ഷീദര്ടാതപാേെ ദകഗ്രും, 

മുര്ടിയ്് ുുംതതാടില് വച്ച് തതാഴിലാളി ഗ്ശീമതി  ുശീല 

ബാബുവിതന്െ  അധയക്ഷതയില് െടന്ന  ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്റ 

ഗ്ഗാമ ഭയില് അവതര്ടിപ്പിച്ച ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്റ കര്ടട ്

റിദപ്പാര്ട്ടിദേലുരേഖ ചര്ട്ച്ചയുതട അടിസ്ഥാെത്തില് ഗ്ഗാമ ഭ 

ഗ്ഗാമ ഭ എടുത്ത  തീര്ടുമാെങ്ങളുും െിർദേശങ്ങളുും; 
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 ഭൂഗ്പക തിയനുസരിച്ച് കാര്ഷ്ികദമഖലയില് തെയ്യാൻ പറ്റിയ 

ഗ്പവര്ത്തികള്ക് കൂടി തതാഴിലുറപ്പില് നിര്ബന്ധമായും 

ഉള്ക്തപ്പടുത്തണം 

 തതാഴില ്കാര ഡ ്തികച്ചും സൌജനയമായി അദപക്ഷകരക്്ക ്ലഭയമാക്കുക. 

 തതാഴില ്അദപക്ഷകള് പഞ്ചായത്തില ്ഗ്ഫെ് ഓഫീസില ്സവീകരിച്ച ് 

കകപ്പറ്റു രസീറ്റ ്നല്കു ക. Demand form തതാഴിലാളികള്ക്ക്ക ്

സൌജനയമായി നല്കണം. ക്ഷീര കര്ഷ്ക ദമഖലയിദലക് തതാഴില് 

വയാപിപ്പിക്കുക. 

 100 േിവസം തതാഴില്  ലഭിക്കുന്നതിനായി   കാര്ഷ്ിക ദമഖലയിതല 

അനുവേനീയമായ ഗ്പവര്ത്തികളില് ഉള്ക്തപ്പടാത്ത മറ്റു ഗ്പവര്ത്തികള്ക് 

കൂടി ലിറില്  ഉള്ക്തപ്പടുത്തണം. 

 തതാഴിലാളികള്ക്ക്ക് കാലതാമസം വരാതത കൂലി ലഭിക്കാൻ 

നടപടികള്ക് സവീകരിക്കുക. 

 തതാഴില്  ക തയസമയത്തു ലഭിച്ചിതല്ലങ്കില് തതാഴിലില്ല ദവതനം 

വിതരണം തെയ്യുക 

 ഗ്പവ ത്തികള ്കതെത്തുന്നതില ്തതാഴിലാളികള,് വാര ഡ ്

തമമ്പ്ര ്നാട്ടുകാര ്ഉള്പ്പതട ഉള്ളവരുതട  നല്ല ഇടതപടലുകള ്ഉൊക്കുക. 

 ദജാലി സ്ഥലങ്ങളില ്ആവശയമായ അടിസ്ഥാന 

തസൌകരയങ്ങള ് നിരവഹണ ഏജറസി തതാഴിലാളികള്ക്ക ്ലഭയമാക്കുക. 

 വിജിലനസ് ്ഏനഡ്് ദമാണിട്ടറിംഗ ്കമ്മറ്റി 

അംഗങ്ങള ്പദ്ധതികള ്വിലയിരുത്തുകയും ആവശയമായ 

നിദരേ്ശങ്ങള ്തതാഴിലാളികള്ക്കും പഞ്ചായത്തിനും നല്കു ക.VMC 

കമ്മിറ്റി പുന സംഘടിപ്പിക്കുക 

 വാര്ഷ്ിക മാറര ്സര്ക്കുലര ്ഗ്പകാരമുള്ള 

ദരഖകള ്ഫയലില ്സൂക്ഷിക്കുക. 

 മറര ്ദറാളുകളില ്അബദ്ധത്തില ്വന്നുദപാകുന്ന തിരുത്തലുകളക്്ക ്

മതിയായ കാരണങ്ങള ്കാണിച്ചു അദപക്ഷ നലക്ുകയും ഗ്പ്തു ത 

അദപക്ഷയുതട ദകാപ്പി ഫയലില ്സൂക്ഷിക്കുക. 

 മറര ്ദറാളില ്രെ് ഒപ്പുവീതം ദരഖതപ്പടുത്തുക ഒപ്പിട്ട ദശഷ്ം മാഗ്തം 

ദജാലി ആരംഭിക്കുക.. 

 ജനകീയ എറിദമറ്റ ്ഗ്പവ ത്തി സ്ഥലങ്ങളില ്ലഭയമാക്കുക. 
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 സിറ്റിസണ ്ഇറഫദര മഷ്ന ്ദബാര ഡ് ഓദരാ ഗ്പവ ത്തിയും ആരംഭിക്കുന്നതിന ്

മുമ്പ് ്തതന്ന സ്ഥാപിക്കുക. 

 ഡിമാൻഡ് നല്കി 15 േിവസത്തിനുള്ളില് തതാഴില് നല്കുക 

 ക്ഷീര കര്ഷ്ക ദമഖലയിദലക് തതാഴില് വയാപിപ്പിക്കുക 

 

                             

 

 

 അധയക്ഷൻ                            :     ഗ്ശീമതി  ുശീല ബാബു. 

ദലാ് ്റിദ ാഴ് സ് ദപഴ് സണ ്:   തെല്ല തജയസൺ  

 

വിദല്ലജ്   റിദ ാഴ് സ് ദപഴ് സണ:്     അര്ടുൺ ദയശുോ ് ,അഞ്ജെ  

 ജികുമാർ, ആതിര്ട   തയൻ , െിമ്മി കമല് ,  െിമ്മി  ഗ്പണവ് , 

 െിത  എ ്. ൊയർ ,  ുജിത്ത്  ഇ. എ ്, ര്ടഞ്ജു  ദമാൾ ആർ. 

 

 


