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      മഹാത്മാ ഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി 

ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്റ ്കരട്  റിദപ്പാര്ട ്

                                                   വാർഡ ്-13  നടുമറ്റം  

                                    രാജകുമാരി  ഗ്ഗാമപഞ്ചായത്്ത 

                                                             തനടുംകണ്ടം  ദലാക്ക ്

                                                                     ഇടുക്കി  ജില്ല . 

ഗ്ഗാമ ഭ തീയ്യതി: 22-10-2019 

 മയം:2 pm സ്ഥലം:   ഗ്പണവം ആർട് സ ്& ദ്പാർട് സ ്ക്ലബ്  നടുമറ്റം  

X¿m-dm-¡n-b-ത് alm-ßm-KmÔn tZiob {KmaoW sXm-gn-ep-d¸v \nbaw 

tkm-jyÂ HmUnäv skm-sskän tIcfbpsS CSp¡n PnÃm 

ട ീം 

തനടുങ്കണ്ടം ദലാക്്ക BRP തെല്ല ദജാ ് 

                                   വിദല്ലജ്  റിദ ാഴ് സ് ദപഴ് സൺ ്  

ഗ്ഗീഷ്് മ,  അഞ്ജന ,  ആരയ,  ദ ാജി,  ബിൻ ി,  ആതിര,  അപർണ്ണ,  

നിഖിയ ,മീനു,  ജിൻ ി  

                              ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്റ് ത ാസ റ്റി ദകരളം 

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

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

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

 

 നിയമത്തിൻതറ പിൻബലമുള്ള അവകാശാധിഷ്ഠിത പദ്ധതി. 

  ഗ്ഗാമപഞ്ചായത്്ത ഗ്പദേശത്്ത    താമ ിക്കുന്ന        18 വയസ്്സ 

പൂർത്തിയായ ഏതതാരാൾക്കും പദ്ധതിയില് പങ്കാളിയാകാം 

 ഗ്്രീക്കും പുരുഷ്നും തുലയ ദവതനം . 

 പരിസ്ഥിതി  ംരക്ഷണം കാർഷ്ിക ദമഖലയിതല അടിസ്ഥാന 

 ൗകരയ വിക നം എന്നിവയ്ക്്ക മുൻഗണന. 

 തതാഴിലാളികൾ തതന്ന ഗ്പവർത്തികൾ കതണ്ടത്തുകയും 

ആ ൂഗ്തണതത്ത  ഹായിക്കുകയും തെയ്യുന്നു. 

 ആ ൂഗ്തണത്തിലും നിർവഹണത്തിലും തികഞ്ഞ  ുതാരയത. 

 കരാറുകാദരാ  ഇടനിലക്കാദരാ ഇല്ല. 

 തപാതുജന പങ്കാളിത്തദത്താതട ദലബർ ബഡ്ജറ്റ്. 
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 ബാങ്ക്, ദപാദൊഫീ ് വഴി മാഗ്തം ദവതന വിതരണം 

 ഗ്്രീകൾക്്ക മുൻഗണന. 

 കമ്പ്യൂടർ ശ ംഖല വഴിയുള്ള ദമാണിറ്ററിംഗ്  ംവിധാനം 

 ഗ്ഗാമ ഭ പദ്ധതി ഓഡിറ്റ് തെയ്യുന്നു 

.   

ദേശീയ ഗ്രാമീണ തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി ഗ്പകാരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഗ്പദേശത്ത്  

നടപ്പിലാക്കുന്ന മുഴുവൻ ഗ്പവൃത്തികളും  ദ ാഷ്യൽ  ഡിി്ി്ിനു 

വിദേയമാക്കണതമന്ന  17(2) വകുപ്പ് നിഷ്കർഷ്ിക്കുന്നു . പദ്ധതി 

ഗ്പവർത്തനതത്തപ്പ്ിയും തപാതുേനം ചിലവഴിക്കുന്നതിതനപ്പ്ിയും പൗര  മൂഹം 

നടത്തുന്ന  പര യവും  വതഗ്രവുമായ പരിദശാേനയാണ് ആണ് ദ ാഷ്യൽ  ഡിി്് 

അഥവാ  ാമൂഹിക പരിദശാേന .തതാഴിലുറപ്പ് നിയമഗ്പകാരം വർഷ്ത്തിൽ  

രണ്ടുതവണ ദ ാഷ്യൽ  ഡിി്് ഗ്രാമ ഭകൾ എല്ലാ വാർിിലും കൃതയമായി 

നടദത്തണ്ടതാണ്. ഓഡിറ്റിലൂതട അഴിമതി ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനും 

 ുതാരയത ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിനും കാരയക്ഷമത 

വർധിപ്പിക്കുന്നതിന്   ത്ഭരണം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും 

കഴിയുന്നു.പദ്ധതി പണം ശരിയായ രീതിയില് െിലവഴിച്ചിടുദണ്ടാ , 

പണം തെലവഴിച്ച്തുതകാണ്ട ് പദ്ധതിയുതട ലക്ഷയം 

സകവരിച്ചിടുദണ്ടാ, ഗുണദഭാക്താക്കളുതട ജീവിതത്തില് 

ഗുണകരമായും  കാരയമായ മാറ്റം ഉണ്ടായിടുടുദണ്ടാ  എന്നും  

ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്റിംഗിലൂതട  കതണ്ടത്താൻ കഴിയുന്നു. 

 ംസ്ഥാന  ർക്കാർ  ദ ാഷ്യൽ  ഡിി്് നടദത്തണ്ട രീതി  ംബന്ധിച്്ച  

ഉത്തരവ് പുറതപ്പടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്.ദ ാഷ്യൽ  ഡിി്്  ഗ്രാമ ഭയുതട വിജയം 

ജനപങ്കാളിത്ത  ആണ്.ദ ാഷ്യൽ  ഡിി്് ഗ്രാമ ഭയുതട തീയതി, ദവേി എന്നിവ 

നിശ്ചയിച്ച 5 േിവ ം മുമ്പ് ജന്ൾക്്ക വിവരം നൽ കിയിരിക്കണം. പദ്ധതി 

ആ ൂഗ്തണ്ണം. നിർവഹണം, ദമാണി്റിംര് തുട്ി എല്ലാ വയതികികളും ദ ാഷ്യൽ  

ഡിി്് ഗ്രാമ ഭയിൽ  നിർബന്ധമായും പതങ്കടുക്കണം.മഹാത്മാ രാന്ധി ദേശീയ 

ഗ്രാമീണ തതാഴിലുറപ്പ്പ ദ്ധതിയിൽ    ുരമവും  ുതാരയവുമായി ദ ാഷ്യൽ  ഡിി്് 

നടത്തുന്നതിന്  ദകരളത്തിൽ    വതഗ്ര ചുമതലയുള്ള ദ ാഷ്യൽ  ഡിി്് യൂണി്് 31 

-1- 2017 നിലവിൽ വന്നു. 
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1.രീതിശാഗ്്രം 

 

 ദ ാഷ്യൽ  ഡിി്് റിദ ാഴ് സ്  ംഘം ഗ്പവർത്തി ഫയൽ  പരിദശാേന, 

ഫീൽ ി്  ന്ദർശനം, തതാഴിലാളികളും ആയുള്ള അഭിമുഖം, എം. ഐ. എ ് 

പരിദശാേന എന്നിവതയ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ദ ാഷ്യൽ  ഡിി്് 

റിദപ്പാർട്ട് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത.് താതഴ പറയുന്ന രീതി അവലംബിച്ചാണ് ഈ 

റിദപ്പാർട്ട് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത.് 

1. ഓഡിറ്്റ പ്ലാൻ  

1.1 ഡിി്് പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കൽ . 

1.2 ഡഫീ ്  ന്ദർശന പരിപാടികൾ. 

2. അഭിമുഖം  

2.1 തജ.പി. ി, ബി.ിി.ഒ, പഞ്ചായത്ത് ഗ്പ ിിൻറ്, ജനഗ്പതിനിേികൾ, 

ത ഗ്കട്ടറി & സ്റ്റാഫ്  

2.2 ദമ്്, തതാഴിലാളികൾ, കർഷ്കർ,  തതാഴിലിന് ദപാകാത്ത തതാഴിൽ  

കാർി് ഉടമകൾ 

3. ഫയല് പരിദശാധന  

3.1 തപാതു ഗ്പവർത്തികൾ, വയതികിരത ഗ്പവർത്തികൾ. 

3.2  ദരഖകളുതട ഉള്ളടക്കം -  ുതാരയത, പരിപൂർണ്ണത.  

3.3 ഭരണ മിതിയുതടയും ഉദേയാരസ്ഥരുതടയും കാരയഗ്പാപ്തി. 

4. ഫീല്ഡ്  ന്ദർശനം, നിരീക്ഷണം  

4.1 പൂർത്തിയായ തതാഴിലിടം, നടന്നുതകാണ്ടിരിക്കുന്ന തതാഴിലിടം. 

5. റഫറൻ  ്

5.1  വിക നദരഖ, വാർഷ്ിക പദ്ധതി ദരഖ, എംഐഎ ്, രജിസ്റ്ററുകൾ. 

6. വിവരങ്ങളുതട ദഗ്കാഡീകരണം 

6.1  ദഗ്കാ ് തവരിഫിദക്കഷ്ൻ, അവ ാനവട്ട ചർച്ച 

7.   കരട് റിദപ്പാർട് തയ്യാറാക്കല് 

 

ഗ്പസ്തു ത റിദപ്പാരട്്ട് ഗ്രാമ ഭയുതട  ചരച്്ചയ്ക്കും അംരീകാരത്തിനുമായി 

 മര്പ്പിക്കുന്നു. 
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രാജകുമാരി   ഗ്ഗാമ പഞ്ചായത്ത ്

അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ 

ജില്ല  : ഇടുക്കി       

ദലാക്ക ് : തനടുംകണ്ടം   

താലൂക്ക ് :  ഉടുമ്പൻദചാല      

വാര ഡുകൾ  : 13    

വിസ്തൃ തി  : 36.15  ച.കി.മീ. 

                                       പഞ്ചായത്്ത ഭൂപടം 

 

 

                         ഇടുക്കി ജില്ലയിതല തഹറിദ്ജ് ഗ്പദേശ്ളിൽ  ഒന്നായ 

തനടുങ്കണ്ടം ദലാക്കിതല രാജകുമാരി പഞ്ചായത്ത ് ഗ്പകൃതി മദനാഹാരിത 
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തകാണ്്ട ദവറിട്ടു നിൽ ക്കുന്ന  ഒരു ഗ്പദേശമാണ.് 36.15  ച കി .മീ. വിസ്തീർണം 

ആണ ്ഉള്ളത.്2011 തല  ത ൻത   ്  ഗ്പകാരം15243 ആണ ്ഈ പഞ്ചായത്തിതല 

ജന ംഖയ. അതിൽ  8073 പുരുഷ്ന്മാരും 8013 ഗ്സ്തീകളും ഇവിതട 

ജീവിക്കുന്നു.കാർഷ്ികവൃത്തിതയ ആഗ്ശയിച്ചു ജീവിക്കുന്നവരാണ ് ഇവിതട 

പാർക്കുന്ന ഏതറ ജനവിഭാരവും.തചറുകിട കർഷ്കർ മുതൽ  വൻകിട 

കർഷ്കർ വതര ഈ ഗ്പദേശതത്ത കാണാൻ  ാേിക്കും.ദകരളത്തിതല 

പാരമ്പരയ കൃഷ്ിരീതികൾക്ക ് ദകാട്ടംതട്ടാതത തതന്ന തനൽ കൃഷ്ി മുതൽ  

കാപ്പി, കപ്പ, ദചന, കാച്ചിൽ ,  ുരന്ധവയഞ്ജന്ൾ ആയ ഏലം,  ജാതിക്ക,  

കുരുമുളക ് എന്നിവ ോരാളമായി കൃഷ്ിതചയ്യുന്നു.ഏലം കർഷ്കർക്ക ്

ഗ്പദയാജനഗ്പേമായ ആകുന്ന രീതിയിൽ  ദകരള ഏലം രദവഷ്ണ ദകഗ്ന്ദം 

സ്ഥിതി തചയ്യുന്നു എന്നത ് മത്ാരു ആകർഷ്ണമാണ.് കൂടാതത വളർന്നു 

വരുന്ന തലമുറയ്ക്ക ് വിേയാഭയാ ം ഉറപ്പു നൽ കുന്നതിനായി സ്കൂ ളുകളും 

ദകാദളജുകളും ഗ്പവർത്തിക്കുന്നു.ഈ പഞ്ചായത്തിൽ  ആതക 13 

വാർിുകളാണ ്ഉള്ളത്. 

                         രാജകുമാരി പഞ്ചായത്തിൽ  തതാഴിലുറപ്പുപദ്ധതി നല്ല രീതിയിൽ  

ഗ്പദയാജനകരമായി നടക്കുന്നു.  3998 തതാഴിൽ  കാർിുമായി 6271 

തതാഴിലാളികളുണ്്ട. 3437 ഗ്സ്തീ തതാഴിലാളികളും 64 പട്ടികജാതിക്കാരും 124 

പട്ടിക വർരക്കാരും തതാഴിൽ  പങ്കാളികളാണ.്ആതക 739 തതാഴിൽ  

കുടുംബ്ൾക്ക ് 100 തതാഴിൽ  േിന്ൾ ലഭിക്കുകയുണ്ടായി.2018-19 

 ാമ്പത്തിക വർഷ്ത്തിൽ 1931171 തതാഴിൽ  േിന്ളും അതിലൂതട  533003196 

തുകയും ഈ പഞ്ചായത്തിന ് കൂലിയിനത്തിൽ  ലഭിച്ചിട്ടുണ്്ട എന്നത ്

മനസ്സിലാക്കാൻ  ാേിച്ചു. 

തതാഴിലുറപ്്പ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ 2018-19 

 രാജകുമാരി പഞ്ചായത്ത്  വാര ഡ് 13  നടുമ്ം 

ആതക തതാഴിൽ  കാര ഡുകൾ 3998 365 

ആതക തതാഴിലാളികൾ  6271 784 

SC തതാഴിൽ  കാര ഡുകൾ 64 4(ബുക്്ക),7(ദപര്) 

ST തതാഴിലാളികൾ 129 0 

 

പദ്ധതിയുതട തപാതു വിലയിരുത്തലുകൾ 

 വാര ഡിതല തതാഴിലാളികളില് നിന്നും  തതാഴില് അദപക്ഷ ഗ്ഫണ്ട ്

ഓഫീ ില്  വീകരിച്ച് സകപ്പറ്റു  ര ീറ്റ് നല്കു ന്നുണ്്ട 

 തതാഴിലാളികളക്്ക് ക തയ  മയത്്ത  കൂലി ലഭയമാക്കുന്നതില് 

ഉദേയാഗസ്ഥർ   മയബന്ധിതമായി ഉത്തരവാേിത്തങ്ങൾ 

നിറദവറ്റിയിടുണ്ട്. 

 ഓഡിറ്്റ തെയര ഗ്പവ ത്തികൾ കാര്ഷ്ിക ദമഖലയക്്കും മണ്ണ് ജല 

 ംരക്ഷണത്തിനും  ഗുണകരമായ രീതിയില്   

ഉപദയാഗതപ്പടുത്താൻ  ാധിച്ചു. 

 പദ്ധതി ആരംഭ മീറ്റിംഗ് ക തയമായി നടക്കുന്നു. 
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 ആക്ഷൻ പ്ലാൻ ഗ്പകാരം പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നതില് 

വീഴ് ചയുണ്ടായി. 

 മാെർ  രക്്കുലർ ഗ്പകാരം നിർദേശിച്ചിടുള്ള ദരഖകൾ 

ഫയലില് നടക്കുന്നുണ്്ട. 

 വിജിലന്സ ്ആന്ഡ് ദമാണിടറിംഗ് കമ്മറ്റിയിതല അംഗങ്ങൾ 

ഇടതപടലുകൾ നടത്തുന്നില്ല.  

 ഗ്പവ ത്തി ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുമ്പ്്  ിറ്റി ൺ ഇന്ഫദര േഷ്ൻ 

ദബാര ഡ ്സ്ഥാപിക്കുന്നതില് വീഴ് ചയുണ്ടായി. 

 

WARD 13 NADUMATTAM 

ഈ പഞ്ചായത്തിതല വാർഡ് -13  നടുമറ്റം തതാഴിലുറപ്പുപദ്ധതി നല്ല 

രീതിയിൽ  നടക്കുന്നു.ഒരു, പള്ളി, അമ്പലം  അഗൻവാടി,എന്നിവയാണ ്

തപാതുസ്ഥാപന്ൾ. ഈ ഡിി്് തപരിയിിൽ  വാർിിതല 

തതാഴിലാളികൾക്ക ് 8275 തതാഴിൽ  േിന്ളും അതുവഴി 2283900 തുക 

കൂലിയിനത്തിലും ലഭിച്ചിട്ടുണ്്ട. 

                                   AUDIT PERIOD:01/10/2018 TO 31/03/2 

                                               

                                                      വാർഡ്   ഭൂപടം  
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അവകാശാധിഷ്ടിത നിരീക്ഷണങ്ങൾ: 

 

മഹാത്മരാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തതാഴിലുറപ്പ് നിയമത്തിലൂതട ഗ്രാമീണ 

ജനതയ്ക്ക് തതാഴിൽ  നല്കതപടുന്നദതാതടാപ്പം അവരുതട പത്തു 

അവകാശ്ളും  ംരക്ഷിക്കതപടുന്നു.ദ ാഷ്യൽ  ഡിി്ിലൂതട 

ഗ്പവൃത്തികളുതട പരിദശാേനയും അദതാതടാപ്പം തതാഴിലാളികളുതട 

പത്തവകാശ്ളും  ംരക്ഷിക്കതപടുന്നുതവന്നും വിലയിരുത്തുന്നു. 

 

1.തതാഴില് കാർഡ് ലഭിക്കാനുള്ള അവകാശം 

 തതാഴിൽ  കാർി് ഒരു ആേികാരിക ദരഖയാണ്. മഹാത്മാ രാന്ധി ദേശീയ 

ഗ്രാമീണ തതാഴിലുറപ്പ് നിയമത്തിതല തഷ്ിയൂൾ 2 ഗ്പകാരം തതാഴിൽ  

കാർിിന് അദപക്ഷ നൽ കുന്ന കുടുംബ്ൾക്ക് 15 േിവ ത്തിനകം തികച്ചും 

ത ൗജനയമായി തതാഴിൽ  കാർി ് ലഭയമാക്കണതമന്ന് അനുശാ ിക്കുന്നു. 

കൂടാതത കൃതയമായ ഇടദവളകളിൽ  കാർി ് ത ൗജനയമായി പുതുക്കി 

നൽ ദകണ്ടതുമാണ്. തതാഴിലുറപ്പ് നിയമഗ്പകാരം തതാഴിൽ  കാർി ്കകവശം 

തവക്കാനുള്ള അേികാരം ഉടമകൾക്ക് മാഗ്തമാണ്, നിർവഹണ ഏജൻ ിദയാ 

ദമ്ുമാദരാ മ്ുള്ളവദരാ കകവശം തവക്കുവാൻ പാടുള്ളതല്ല. 

വാർഡിതല തതാഴിലാളികൾക്ക് 2019-20  ാമ്പ്ത്തീക വര്ഷ്ം 

ഉപദയാഗിക്കുന്നതിനായി പുതിയ തതാഴില് കാർഡ ് ലഭിച്ചിടുണ്ട.് 

എന്നാല്  ൗജനയമായി ലഭയമാദക്കണ്ട തതാഴില് കാർഡിന്  ദഫാദടാ 

എടുക്കുന്നതിനു ദവണ്ടി 100 രൂപദയാളം തതാഴിലാളികൾക്ക് തെലവ് 

വന്നിടുതണ്ടന്നാണ് തതാഴിലാളികദളാട്  ം ാരിച്ചദപ്പാൾ ലഭിച്ച 

വിവരം.  

2.തതാഴില് ആവശയതപ്പടാനുള്ള അവകാശം; 

 

തതാഴിൽ  കാർിുള്ള അവിേരദ്്ധ കായിക തതാഴിൽ  തചയ്യാൻ തയ്യാറുള്ള  

ഏതതാരു കുടുംബത്തിനും  ഡദരാ  ാമ്പത്തിക വർഷ്വും 100 േിവ തത്ത 

അവിേഗ് ധ കായിക തതാഴിലിന് അവകാശമുണ്്ട, തതാഴിൽ  ആവശയതപ്പട്ട ് 

അദപക്ഷ നൽ കിയാൽ  കകപ്പ്ു രശീത് നൽ കുകയും 15 േിവ ത്തിനകം 

തതാഴിൽ   ലഭയമാക്കണതമന്നും നിയമത്തിൽ  ഗ്പതിപാേിക്കുന്നു. 

ഫയലില്  ൂക്ഷിച്ചിടുള്ള തതാഴില് അദപക്ഷകൾതക്കാപ്പം സകപ്പറ്റു 

ര ീത് നല്കിയതിതന്ക തകൗണ്ടർ സ്ലിപ് കാണാൻ  ാധിച്ചു. 
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3.തതാഴില് അനുവേിച്ചത്  ംബന്ധിച്ച്; 

തതാഴിലുറപ്പ് നിയമഗ്പകാരം തതാഴിൽ  ആവശയതപ്പട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ  15 

േിവ ത്തിനകം തതാഴിൽ  ലഭയമാക്കനതമന്നുണ്്ട. വാർിിതല 

തതാഴിലാളികൾക്ക ് തതാഴിൽ  ആവശയമുള്ള  മയ്ളിൽ   അദപക്ഷ 

 മർപ്പിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് 15 േിവ ത്തിനകം തതാഴിൽ  അനുവേിതക്കണ്ടതുണ്്ട.  

ഓഡിറ്്റ തെയര ഗ്പവ ത്തികൾക്ക് വാർഡിതല തതാഴിലാളികൾ തീയ്യതി 

ദരഖതപ്പടുത്തി  ദരഖാമൂലം അദപക്ഷ  മർപ്പിച്ചതിന് ഫയലില്  

ദരഖകളുണ്ട് ,. തതാഴിലാളികളില്  നിന്നും ദൊേിച്ചു മന ിലാക്കാൻ 

 ാധിച്ചത ്  തതാഴില് ആവശയതപ്പട ്   േിവ ത്തിനുള്ളില് തതാഴില് 

ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നാണ.് 

 

4.തതാഴിലില്ലായേ ദവതനം; 

തതാഴില ് ആവശയതപ്പട്ടു കഴിഞ്ഞാല ് 15 േിവ ത്തിനകം 

തതാഴില ് ലഭയമാക്കാത്തപക്ഷം തതാഴിലില്ലായമ ദവതനം 

ലഭിക്കാന ്അവകാശമുണ്്ട.   തതാഴില ്ആവശയതപ്പട്ട തീയ്യതി മുതല ്ആേയതത്ത 

30 േിവ ം കൂലിയുതട 25% ( 271 കൂലി ഗ്പകാരം 67 രൂപ 75 കപ ) തുകയും 

തുടരന്്ന ് 100 േിവ  തതാഴില ്  പൂരത്്തിയാകുന്നത ് വതരയുള്ള 

േിവ ്ളില ്കൂലിയുതട 50%( 271കൂലി ഗ്പകാരം 135 രൂപ 5 കപ )  തുകയും 

തതാഴിലാളികളക്്ക ്ലഭിക്കണം. 

 ദവതന വിതരണത്തിനുള്ള കാലതാമ ത്തിനുള്ള നഷ്ട പരിഹാരം 

ലഭിക്കുവാനുള്ള അവകാശതത്ത കുറിച്ച ് തതാഴിലാളികൾക്ക ് വയതികമായ 

ോരണ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.  

 

5.തഷ്ല്ഫ ്ഓഫ് ദഗ്പാജക്റ്റ്   ംബന്ധിച്ച;് 

നിയമം അനുശാ ിക്കുന്ന ഗ്പകാരം തതാഴിലാളികൾക്ക ് തതാഴിൽ  

കതണ്ടത്തുന്നതിനും ആ ൂഗ്തണം തചയ്യുന്നതിനുമുള്ള അവകാശം ഉണ്ട.് 

എന്നാൽ  ഇതിതന കുറിച്ച ് വയതികമായ ോരണ ആർക്കും തതന്ന 

ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. തഷ്ൽ ഫ ് ഡഫ ് ദഗ്പാതജക്ടിൽ  ഇനി തതാഴിലാളികളുതട 

പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പ ്വരുത്തുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ  വീകരിദക്കണ്ടതാണ.്   

6.യാഗ്താ തെലവ്  ംബന്ധിച്ച്; 

തതാഴിലാളികൾക്ക ് താമ  സ്ഥലത്തുനിന്നും 5 കിദലാമീ്ർ ചു്ളവിൽ  

തതാഴിൽ  ലഭിക്കുവാനുള്ള അവകാശമുണ്്ട, ഗ്പസ്തു ത പരിേിക്കു പുറത്തു  

തതാഴിൽ  തചദയ്യണ്ട  ാഹചരയം ഉണ്ടാവുകയാതണങ്കിൽ  യാതാ ബത്തയായി 

കൂലിയുതട 10% തുക നിലവിതല കൂലി ഗ്പകാരം  27 രൂപ 10 കപ  ഗ്പവൃത്തി 

േിവ ്ളിൽ  ലഭയമാക്കണം. ഡദരാ വാർിിലും കതണ്ടത്തിയിട്ടുള്ള 
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ഗ്പവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ച ദശഷ്ം മാഗ്തദമ വാർിിന് പുറത്തു 

തതാഴിലാളികൾക്ക് ഗ്പവൃത്തി അനുവേിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. 

വാർഡിതല തതാഴിലാളികൾ 5 കിദലാമീറ്റർ പരിധിക്കപ്പുറം 

തതാഴിലുറപ്പ് ഗ്പവ ത്തി തെയരില്ല എന്നാണു തതാഴിലാളികളില് 

നിന്നും മന ിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. 

7.ഗ്പവ ത്തി സ്ഥലതത്ത  ൗകരയങ്ങൾ   ംബന്ധിച്ച;് 

തതാഴിലിട്ളിൽ  ലഭിദക്കണ്ട അടിസ്ഥാന  ൗകരയ്ളായ  ഗ്പഥമ ശുഗ്ശൂഷ്ാ 

 ംവിോന്ൾ, വിഗ്ശമ  മയതത്ത തണൽ   ൗകരയം,കുടിതവള്ളം, അപകട 

 ാേയതയുള്ള ഗ്പവൃത്തികളിൽ  ഏർതപ്പടുദമ്പാൾ  ുരക്ഷാ  ാമഗ്രികൾ    

എന്നിവ ദതാഴിലുറപ്പു നിയമഗ്പകാരം നിർവഹണ ഏജൻ ി വഴി 

തതാഴിലാളികൾക്ക്  ൗജനയമായി ലഭയമാദക്കണ്ടതുണ്്ട. 

തതാഴിലിടങ്ങളില് ലഭയമാദക്കണ്ട  അടിസ്ഥാന ൗകരയങ്ങളായ ഗ്പഥമ 

ശുഗ്ശൂഷ് കിറ്്റ ദമറ്റ് ദനരിട് ഗ്പാഥമിക ആദരാഗയ ത ന്കറില് നിന്നും 

വാങ്ങുകയാണ് തെയ്യുന്നത്. തണല്  ൗകരയം , കയ്യുറകൾ, ബൂട ്

എന്നിവ തതാഴിലാളികൾ തതന്ന  ംഘടിപ്പിക്കുകയാണ.്  

 

8.ദവതനം ലഭയമാക്കുന്നത്  ംബന്ധിച്ച്; 

 

തതാഴിലുറപ്പ് നിയമത്തിൽ  ത ക്ഷൻ 3(2) ഗ്പകാരം മസ്റ്റർ ദറാള് കാലാവേി 

കഴിഞ്ഞു 15 േിവ ത്തിനകം തതാഴിലാളികളുതട എതക്കൗണ്ടിൽ  കൂലി 

ലഭിക്കുവാൻ അവകാശമുണ്്ട. 

 ഗ്പ്രു ത േിവ  പരിധിക്കുള്ളില് കൂലി ലഭിക്കാത്ത  ാഹെരയം  

ഓഡിറ്്റ കാലയളവില് ഉണ്ടായിടുണ്ട്, നിർവഹണ ഏജൻ ിയില് 

നിന്നുള്ള വീഴ് ചയതല്ലങ്കിലും കൂലി സവകിയതിനുള്ള നഷ്ട പരിഹാരം 

ലഭിക്കുകദയാ അതിനുദവണ്ടി തതാഴിലാളികൾ പരാതിതപ്പടുകദയാ 

തെയരിടില്ല.  

 

9. പരാതി പരിഹാരം  ംബന്ധിച്ച്; 

തതാഴിലുറപ്പുമായി ബന്ധതപ്പട്ട ഏതതങ്കിലും കാരയത്തിൽ  പരാതിയുണ്ടാകുന്ന 

പക്ഷം ആയത് ദരഖാമൂലം പഞ്ചായത്തിൽ  പരാതിതപ്പടാവുന്നതാണ്, ഗ്പസ്തു ത 

പരാതികൾ  വീകരിച്ചു  പരാതിക്കാരന് കകപ്പ്ു ര ീ്് നൽ കുകയും  

പരമാവേി 7 േിവ  പരിേിക്കുള്ളിൽ  അദനവഷ്ിച്ചു പരാതിക്കാരന് മറുപടി 

നൽ ദകണ്ടതാണ്. പരാതികൾ അറിയിക്കുന്നതിനുള്ള ദടാൾ ഗ്ഫീ നമ്പർ 

തപാതുജന്ൾക്ക ് കാണാവുന്ന രീതിയിൽ  പഞ്ചായത്ത് ഡഫീ ിൽ  

ഗ്പേർശിപ്പിതക്കണ്ടതുണ്്ട .  

 

പദ്ധതിയുമായി ബന്ധതപ്പട പരാതികൾ നല്കിയതായി വാർഡ ്

 ന്ദർശനത്തിതന്ക ഭാഗമായി അറിയാൻ  ാധിച്ചിടില്ല. എന്നാല്  
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തതാഴിലാളികൾക്കു കൂലി താമ ിച്ചു കിടുന്നതിലും, ആവശതപ്പടുന്ന 

 മയത്തു തതാഴില് ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നും , ആവശയമായ അടിസ്ഥാന 

 ൗകരയങ്ങൾ കിടുന്നില്ല എന്നും പരാതികൾ നിലവില് ഉണ്്ട. 

 

10.ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്റ നടത്തുന്നത്  ംബന്ധിച്ച്; 

 

ദതാതതാഴിലുറപ്പ് നിയമത്തിതല ത ക്ഷൻ 17(2) ഗ്പകാരം  തതാഴിലുറപ്പിൽ  

ഏത്ടുത്ത ഗ്പവൃത്തികൾ ഡദരാ 6 മാ  കാലയളവിലും ദ ാഷ്യൽ  ഡിി് ്

നടദത്തണ്ടതുണ്്ട. ഏത്ടുത്തു തചയത ഗ്പവൃത്തികളുതട  മ്പത്തീകവും, 

രുണനിലവാര്ൾ  ംബന്ധിച്ചതുമായ വിവര്ളും പദ്ധതി 

നിർവഹണവുമായി ബന്ധതപ്പട്ട  കാരയ്ളും  ദ ാഷ്യൽ  ഡിി് ്

നടത്തുന്നതിൽ  പങ്കാളികളാവുന്നതിനു തതാഴിലാളികൾക്കും ഡദരാ പൗരനും 

അവകാശമുണ്്ട. 

 

ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്റ ്നടത്തുന്നതിതന്ക ഭാഗമായി തതാഴിലാളികൾ, ദമറ്റ,് 

ഗുണദഭാക്താക്കൾ എന്നിവർ ഗ്പവ ത്തി സ്ഥലങ്ങൾ 

അളതവടുക്കുന്നതിലും വിവരങ്ങൾ ലഭയമാക്കുന്നതിനും 

പങ്കാളികളായിടുണ്ട്.  

 

File verification details 
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SI.NO WORK CODE WORK NAME ESTIMATE 
AMT 

MAN 
DAYS 
TAKEN 

UNSKILLED 
WAGES 

SKILLED/M
AERIAL 
EXPS 

TOTAL 
EXP.S 

1 WH/320199 VELLAKETTU NIRANJA 
PRADESHATHU ADHIKA 
JALAM OZHUKKI 
VIDUNNA CHAL 

 214192 589 162564 1713 164277 

2 FP/345366 VELLAKETTU NIRANJA 
PRADESHATHU ADHIKA 
JALAM OZHUKKI 
VIDUNNA CHAL 

156308 448 123648 1713 125361 

3 WC/328213 MANNUKAYYALA  227930 379 104604 1713 106317 

4 WC/332277 MANNUKAYYALA 152521 407 112332 1713 114045 

5 WC/332278 MANNUKAYYALA 102680 250 69000 1713 70713 

6 WC/331783 MANNUKAYYALA 
NIRMANAM 

156130 548 151248 1713 152961 

7 WC/334596 MANNUKAYYALA 135821 370 102120 1713 103833 

8 WC/320514 VELLAKKETTU 
NIRANJSA BHAGATH 
ADHIKAJALAM 
OZHUKIVIDUNNA CHAL  

173320 589 162564 1713 164277 

9 LD/329476 KATTU KALLU KAYYALA 
NIRMANAM 

236401 702 193752 1713 195465 

10 LD/332421 THARISU BHUMI 
KRISHI YOGIYAMAKKAL 

208776 714 197064 1713 198777 

11 LD/322571 THARISU BHUMI 
KRISHI YOGIYAMAKKAL 

197002 639 176364 1713 178077 

12 FP/344953 VELLAKETTU NIRANJA 
PRATHESATHU ADHIKA 
JALAM OZHUKKI 
VIDUNNA CHAL 

176644 533 170444 1713 172157 

13 FP/345359 VELLAKETTU NIRANJA 
PRATHESATHU ADHIKA 
JALAM OZHUKKI 
VIDUNNA CHAL 

156387 454 125304 1713 127017 

14 FP/344952 VELLAKETTU NIRANJA 
PRATHESATHU ADHIKA 
JALAM OZHUKKI 
VIDUNNA CHAL 

169755 548 151248 1713 152961 

15 FP/346137 VELLAKETTU NIRANJA 
PRATHESATHU ADHIKA 
JALAM OZHUKKI 
VIDUNNA CHAL 

241367 715 197340 1713 199053 

16 FP/344954 VELLAKETTU NIRANJA 
PRATHESATHU ADHIKA 
JALAM OZHUKKI 
VIDUNNA CHAL 

122184 390 107640 1713 109353 
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ഫയല്പരിദശാധനയുമായി ബന്ധതപ്പട വിലയിരുത്തലുകൾ. 

 തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ  ഏത്ടുക്കുന്ന ഗ്പവൃത്തികളുതട ഫയലുകളിൽ  

ഉണ്ടായിരിദക്കണ്ട ഗ്പോനതപ്പട്ട 22 ദരഖകതള കുറിച്ച ് വാര്ഷ്ിക മാസ്റ്റർ 

 രക്്കുലറിൽ  കൃതയമായ നിർദേശ്ൾ നല്കുന്നുണ്്ട.  

1.കവർ ദപജ ്

ഒരു ഗ്പവൃത്തിയുതട അടിസ്ഥാന വിവര്ൾ ഗ്പവൃത്തി ഫയലിതറെ കവർ 

ദപജിൽ  ഉൾതക്കാള്ളിക്കന്നതമന്നും അതിനായി ഗ്പദതയക മാതൃകയും  

മാസ്റ്റർ  ർക്കുലറിൽ  നിർദേശിക്കുന്നുണ്്ട. ആതക 16 വർക് 

ഉണ്ടായിരുന്നത.്കവർ ദപജ ്എ എം  ി ഗ്പകാരം ഉള്ളതായിരുന്നു.എങ്കിലും  

  കവർ ദപജ ്പൂര ണമായിരുന്നില്ല.16 ഫയലുകളിലും ജിദയാ ടാരിംര ്ഡഫ ്അ ് ്

ദരഖതപ്പടുത്തിയിട്ടില്ല.കവർ ദപജ ്പൂർത്തിയാക്കാൻ ഗ്ശദ്ധിദക്കണ്ടതാണ.് 

2.തെക്ക് ലിെ് 

ഫയലിൽ  ഉൾതകാള്ളിച്ചിട്ടുള്ള ദരഖകളുതട  ദപജ ്നമ്പർ ദരഖതപ്പടുത്തിയ 

തചക്ക ് ലിസ്റ്റ ് ഫയലിൽ   ൂക്ഷിദക്കണ്ടതുണ്്ട, അതിനായി ഗ്പദതയക 

മാതൃകയും  മാസ്റ്റര ് ർക്കുലറിൽ  നിർദേശിക്കുന്നുണ്്ട.   

പരിദശാധിച്ച ഫയലുകളില് എല്ലാം തെക്ക ് ലിെ് കാണാൻ 

 ാധിച്ചു.എന്നാല് ദപജ ്നമ്പ്ർ കാണാൻ  ാധിച്ചില്ല. 

3.ആക്ഷൻ പ്ലാൻ ദകാപ്പി-   

ഏത്ടുക്കുന്ന ഗ്പവൃത്തികൾ ആക്ഷൻ പ്ലാനിൽ  ഉൾതപ്പട്ടതും തഷ്ല്ഫ ്ഡഫ ്

ദഗ്പാജക്്ിൽ മുറനണനാ ഗ്കമത്തിൽ  ഉള്ളതുമായിരിക്കണ തമന്നുണ്്ട,ഗ്പസ്തു ത 

ഗ്പവൃത്തി തഷ്ല്ഫ ് ഡഫ് ദഗ്പാജക്്ിൽ  ഉൾതപ്പടുന്ന ദപജിതറെ ദകാപ്പി 

ഫയലിൽ   ൂക്ഷിക്കണം . 

പരിദശാധിച്ച എല്ലാ ഫയലുകളിലും ആക്ഷൻ പ്ലാൻ ദകാപ്പി 

ഉണ്ടായിരുന്നു. 

4.ജനകീയ എ്കിദമറ്്റ-   

 ാോരണക്കാരായ ഏതതാരാൾക്കും മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ  

ഗ്പാദേശിക ഭാഷ്യിലുള്ള എസ്റ്റിദമ്് ,ഫയലിലും ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലത്തും 

ലഭയമാദക്കണ്ടതുണ്്ട. 

ഗ്പാദേശിക ഭാഷ്യില് ഉള്ള ജനകീയ എെിദമറ്റ ് കാണാൻ 

 ാധിച്ചില്ല.എെിദമറ്റ ് തന്ക ദകാപ്പി ത കയൂരില് നിന്നു എടുത്തു 

 ൂക്ഷിച്ചിടുണ്ട.്ദഗ്ഡായിങ ്ആൻഡ് ഡിസ ൻ എെിദമറ്റ ്ണ ്ഒപ്പം 

കാണാൻ  ാധിച്ചു.ഈ ദരഖകളില്  ാദങ്കതിക അനുമതി 

നല്കുന്ന എല്ല ഉദേയാഗ ഥ്രും ഒപ്പും  ീല് ,തീയതി എന്നിവ 
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ക തയമായി ദരഖതപ്പടുദത്തണ്ടതാണ.്എല്ല സഫലുകദളാതടാപ്പം 

 ർദവ ഡാറ്റ കാണാൻ  ാധിച്ചു. 

 

5. ാദങ്കതികാനുമതി-  

ഡദരാ ഗ്പവൃത്തിക്കും ഗ്പദതയകം തയ്യാറാക്കുന്ന എസ്റ്റിദമ് ് ാദങ്കതിക 

വിേഗ് ധര ്അട്ുന്ന കമ്മ്ി പരിദശാേിച്ച് അംരീകാരം ലഭിച്ചാൽ  മാഗ്തദമ 

ഗ്പവൃത്തിക്ക ് അനുമതി നലക്ാവൂ, ആയതിതറെ ദകാപ്പി ഫയലിൽ  

 ൂക്ഷിദക്കണ്ടതുണ്്ട. 

 ാദങ്കതികാനുമതി ലഭിച്ചതിതന്ക ദകാപ്പി എല്ലാ ഫയലുകളിലും 

 ൂക്ഷിച്ചിടുണ്ട.്ത ഗ്കടറിയുതട ഒപ്പ ് , ീല്,തീയതി എന്നിവ 

കാണാൻ ആതയങ്കിലും എല്ലാ ഫയലുകളിലും ഇല്ലായിരുന്നു.ഇത ്

ക തയമായി ഉണ്ടാദവണ്ടതാണ.് 

6.ഭരണാനുമതി-  

ഡദരാ ഗ്പവൃത്തിക്കും ഗ്പദതയകം തയ്യാറാക്കുന്ന എസ്റ്റിദമ് ്പരിദശാേിച്ച ്

ഗ്പസ്തു ത ഗ്പവൃത്തികള്ക്ക ് ഭരണ മിതിയുതട അംരീകാരം ലഭിച്ചാൽ  

മാഗ്തദമ ഗ്പവൃത്തിക്ക ്അനുമതി നല്കാവൂ, ആയതിതറെ ദകാപ്പി ഫയലിൽ  

 ൂക്ഷിദക്കണ്ടതുണ്്ട. 

ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചതിതന്ക ദകാപ്പി എല്ലാ ഫയലുകളിലും 

 ൂക്ഷിച്ചിടുണ്ട.്.ത ഗ്കടറി യുതട ഒപ്പ ് , ീല്,തീയതി എന്നിവ 

കാണാൻ ആതയങ്കിലും എല്ലാ ഫയലുകളിലും ഇല്ലായിരുന്നു.ഇത ്

ക തയമായി ഉണ്ടാദവണ്ടതാണ ്

7.കാൻദവർജൻ  ്വിവരങ്ങൾ  

 രക്്കാരിതറെ ഏതതങ്കിലും വകുപ്പുകളുതട (വനംവകുപ്പ,്കൃഷ്ി വകുപ്പ,് 

മൃര ംരക്ഷണവകുപ്പ.്..) പദ്ധതികള ് തതാഴിലുറപ്പ ് പദ്ധതിദയാതടാപ്പം 

 ംദയാജിച്ച ് നടപ്പാക്കുകയാതണങ്കില ് ആയതിതറെ ദരഖകൾ ഫയലിൽ  

 ൂക്ഷിദക്കണ്ടതുണ്്ട. 

പരിദശാധിച്ച ഗ്പവർത്തികൾ  രക്്കാരിതന്ക  മദറ്റതതങ്കിലും 

വകുപ്പുകളുമായി  ംദയാജിച്ചു നടത്തുന്ന ഗ്പവർത്തികൾ 

അല്ലാത്തതുതകാണ്ട് ഈ  ദരഖകൾ ഫയലില് ബാധകമല്ല.    

  

8. തതാഴില് അദപക്ഷ-  

തതാഴിൽ  ആവശയതപ്പട്ടു തകാണ്്ട  വയതികിരതമാദയാ ഗ്രൂപ്പാദയാ അദപക്ഷ 

 മരപ്്പിക്കുന്നതിനു മാസ്റ്റര ്  രക്്കുലറില ് ഗ്പദതയക മാതൃകയിലുള്ള 
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അദപക്ഷാ ദഫാറം തതാഴിലാളികളക്്ക ് ലഭയമാക്കാന ് നിദര േശിക്കുന്നുണ്്ട. 

ഇത ് ഗ്പകാരം കുറഞ്ഞത ് 14 േിവ ം തുടര്ച്ചയായി ദജാലി തചയ്യുന്നതിന ്

അദപക്ഷ നദല്കണ്ടതുണ്്ട, ദജാലി ആവശയമുള്ള കാലയളവിതല  തീയതികൾ 

ഉൾതപ്പതട ഇതില ് ദരഖതപ്പടുത്തി നല്കു കയാണ് ദവണ്ടത ്  

വാർഷ്ിക മാെർ  ർക്കുലർ ഗ്പകാരം നിർേിഷ്ട ദഫാർമാറ്റില് 

ഉള്ളതായിരുന്നു അദപക്ഷ. 

9.വർക്ക ്അദലാദക്കഷ്ൻ 

അദപക്ഷ ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക ്  ആവശയതപ്പട്ട തീയ്യതികളില ് തതന്ന 

തതാഴിലാളികതള മുറനണനാ ഗ്കമത്തിലുള്ള 

ഗ്പവൃത്തികളില ് ഉൾതപ്പടുത്തുകയും മസ്റ്റരദ്റാള ് തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള 

നടപടികളക്്ക ് ശുപാര ശ തചയ്യുകയും ദവണം. ഗ്പസ്തു ത 

ഗ്പവൃത്തിയില ് ഉതളപ്്പട്ടവരക്്ക ് ഈ ലിസ്റ്റിതറെ അടിസ്ഥാനത്തില ് മുറകൂ ട്ടി 

വിവര്ള ്നല്കു കയും ദവണം. 

തതാഴില ് അനുവേിച്ചു തകാണ്ടുള്ള വർക്ക ് അദലാദക്കഷ്ൻ  ദരഖ  

പരിദശാധിച്ച ഗ്പവ ത്തികളുതട ഫയലില ്കാണാന്  ാധിച്ചു. വർക് 

ഡിമാൻഡ ് ദഫാം തന്ക പുറകിലാണ ് വർക ് അതലാദക്കഷ്ൻ ദഫാം 

കാണാനായത.്വിവരങ്ങൾ എല്ലാം പൂർത്തികരിച്ചിടുമില്ല.ഈ 

കാരയം ഗ്ശദ്ധയില് എടുദക്കണ്ടതാണ.് 

10.മെര ്ദറാള ്

ഡദരാ ഗ്പവൃത്തിയിദലക്കും പഞ്ചായത്തില ് നിന്നും നിർദേശിച്ചവരുതട 

ദപര ്വിവര്ള ്ഉൾതപ്പടുത്തി ദലാക്ക ്ദഗ്പാഗ്രാം ഡഫീ ില് നിന്നുമാണ ് 

ദഗ്പാഗ്രാം ഡഫീ ര ്  ാക്ഷയതപ്പടുത്തിയ മസ്റ്റര ് ദറാള ് ദകാപ്പി 

പഞ്ചായത്തില ് എത്തിക്കുന്നത.് പഞ്ചായത്തില ് നിന്നും നിർവ്വഹണ 

ഉദേയാരസ്ഥന ്  ാക്ഷയതപ്പടുത്തുന്ന മുറയ്ക്ക ് ഡദരാ ഗ്പവൃത്തിക്കും 

ചുമതലതപ്പടുത്തിയ ദമ്്മാരക്്ക ് മസ്റ്റര് ദറാള ് കകമാറാവുന്നതാണ.് 

മസ്റ്റര ് ദറാള ് ഗ്പകാരം അനുവേിച്ച തീയ്യതികളില ് മാഗ്തദമ ഗ്പസ്തു ത 

ഗ്പവൃത്തിയില ് ഏർതപ്പട്ട അതാത ് േിവ തത്ത ഒപ്പുകള് ഡദരാ 

തതാഴിലാളിയുതടയും ദപരിനു ദനതരയുള്ള കള്ളില ്ദരഖതപ്പടുത്താവൂ. 

ഡദരാ േിവ വും പണി ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുമ്പും പണി പൂരത്്തിയായ 

ദശഷ്വും ഡദരാ ഒപ്പുകള ് നിര്ബന്ധമായും 

തതാഴിലാളികള ്ദരഖതപ്പടുതത്തണ്ടതുണ്്ട.ദജാലിയില ്   ഹാജരാവാത്തവരു

തട കള്ള ് ദജാലി ആരംഭിദക്കണ്ട  മയം കഴിഞ്ഞ ഉടതന ചുവന്ന 

മഷ്ിയുള്ള ദപനതകാണ്്ട അവേി ദരഖതപ്പടുത്തുകയും തചയ്യണം. 

ആഴ്ചാവ ാനം ഡദരാ തതാഴിലാളിയുതടയും ഹാജര ് ഗ്പകാരമുള്ള 

തുകകള ് ദരഖതപ്പടുത്തി അവതര ദബാേയതപ്പടുത്തി മസ്റ്റര ് ദറാളിതല  

അവ ാനതത്ത കളത്തില ് ഒപ്പ ് വാ്ിതക്കണ്ടാതാണ്. തുടരന്്ന ്

മസ്റ്റര ് ദറാള ്  ാക്ഷയതപ്പടുത്തി നിർവ്വഹണ ഉദേയാരസ്ഥരക്്ക ് 2 

േിവ ത്തിനകം കകമാദറണ്ടാതാണ.്ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലത്ത ് മാസ്റ്റര ് ദറാള ്



16 
 

 ൂക്ഷിക്കാന ് ചുമതലയുള്ളത ് ദമ്ിനാണ.് മസ്റ്റര ് ദറാള ് പണത്തിനു 

തുല്ലയമായ ദരഖയാണ ് ,അതുതകാണ്ടുതതന്ന അതില ് ഏതതങ്കിലും 

തരത്തിലുള്ള തവട്ടിത്തിരുത്തലുകള ്പാടില്ലാത്തതാണ.് 

 

മദഗ്്രാൾ വളതര ക തയമായും വയക്തമായും  ൂക്ഷിച്ചിടുണ്ട.് അത് 

അഭിനന്ദനം അർഹിക്കുന്ന കാരയമാണ.് േിവ ം ഒരു ദനരം മാഗ്തം 

ഒപ്പ ് ദരഖതപ്പടുത്തുന്ന രീതിയാണ ് ഇത ് വതര കാണാൻ 

 ാധിച്ചത.്എന്നാല് േിവ ം 2 ദനരം തതാഴിലാളികളുതട ഒപ്പ ്

ദരഖതപ്പടുദത്തണ്ടതാണ.്  മസറ്റ്ർ റോളിൽ നിർദിഷട് സഥ്ലതത്ു 

എം ബുകക് ്നമപ്ർ ദരഖതപ്പടുദത്തണ്ടാതാണ ്. 

 

11.തമഷ്ർതമന്ക് ബുക്ക-് 

തതാഴിലുറപ്പിൽ  ഉൾതപ്പടുത്തി തചയ്യുന്ന ഡദരാ ഗ്പവൃത്തിയും 

ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് തതന്ന ആവശയമായി വരുന്ന ഗ്പവൃത്തികളുതട 

ഗ്പാഥമിക അളവുകൾ  ാദങ്കതിക വിേഗ് ധർ തമഷ്ർതമറെ് ബുക്കിൽ  

ദരഖതപ്പടുത്തണം, തുടർന്ന് ഗ്പവൃത്തിയുതട ഡദരാ മസ്റ്റർ ദറാൾ 

കാലാവേിയും പൂർത്തിയാകുന്ന മുറയ്ക്ക് തചയത ഗ്പവൃത്തികളുതട 

അളവുകൾ ദരഖതപ്പടുത്തി അത് ഗ്പകാരമുള്ള കൂലി ലഭയമാക്കുന്നതിനുള്ള 

തുടർ നടപടിക്ക ്  മർപ്പിദക്കണ്ടതാണ.്ദരഖതപ്പടുത്തുന്ന ഡദരാ 

അളവുകളും  ാദങ്കതിക വിഭാരത്തിതല തതന്ന ഉയർന്ന തസ്തികയിലുള്ള 

ഉദേയാരസ്ഥർ  ാക്ഷയതപ്പടുത്തുകയും അത് ഗ്പകാരം തയ്യാറാക്കുന്ന 

ബില്ലുകൾ പഞ്ചായത്ത് ത ഗ്കട്ടറി, ഗ്പ ിിറെ ് എന്നിവരുതട 

ചുമതലയുള്ളവർ  ാക്ഷയതപ്പടുത്തുകയും തചദയ്യണ്ടതാണ്. 

 

എം ബുക്ക് വർക്ക് ദകാഡ,്ഗ്പവർത്തിയുതട ദപര് എന്നിവ 

ദരഖതപ്പടുത്തി  ൂക്ഷിച്ചിടുണ്ട.്എന്നാല് ഗ്പീ തമഷ്ർതമൻറ ് 

കാണാനായില്ല.കൂടാതത എെിദമറ്റ ് തുക,മാെർ ദറാൾ നമ്പ്ർ 

എന്നിവയും ക തയമായി  എം ബുക്കില് ഉൾതപടുദത്തണ്ടതാണ്.എം 

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

എന്നിവ ദരഖതപ്പടുത്തിയിരുന്നു. കൂടാതത എം ബുക്കില് 

ദരഖതപടുത്തിരുന്ന വയക്തികളുതട പുരയിടങ്ങളില് ക തയമായ 

അളവുകളില് ഗ്പവർത്തികൾ കാണാനായി എന്നത് വളതര നല്ല . 

കാരയമായി ദതാന്നി . 

12.തമറ്റീരിയല് വാങ്ങുന്നതിനുള്ള  തീരുമാനം 
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തതാഴിലുറപ്പിൽ  ഏത്ടുത്തു തചയ്യുന്ന ഗ്പവൃത്തികൾക്ക് ആവശയമായ 

 ാേന  ാമഗ്രികൾ വാ്ുന്നതുമായി ബന്ധതപ്പട്ട തീരുമാന്ൾ 

എടുക്കുന്നതിനു പഞ്ചായത്ത് തലത്തിൽ  തമ്ിരിയൽ  ദഗ്പാകയൂർതമന്് ്

കമ്മ്ി രൂപീകരിദക്കണ്ടതുണ്്ട,  ാേന്ൾ ആവശയമായി വരുന്ന 

ഗ്പവൃത്തികൾക്ക് ഗ്പസ്തു ത കമ്മ്ി നൽ കുന്ന അനുമതിയുതട ദകാപ്പി 

അതാത് ഫയലുകളിൽ   ൂക്ഷിദക്കണ്ടതാണ്.  ി്ി ണ് ഇൻഫർദമഷ്ൻ 

ദബാർി ് വാ്ുതിനുള്ള തീരുമാന്ളുതട ദകാപ്പി  ഉൾപ്പതട  

ആവശയമുണ്്ട. 

തമറ്റീരിയല് ആവശയമുള്ള തപാതു ഗ്പവ ത്തികൾ അല്ലാത്തതിനാല ് 

ഗ്പ്രു ത ദരഖ ഫയലില് ബാധകമല്ല.  

13.പാടക്കരാർ , മ്മതപഗ്തം, നികുതി ര ീതുകൾ. 

തതാഴിലുറപ്പ ്പദ്ധതി ഗ്പകാരം   വകാരയ വയതികികളുതട ഭൂമി പാട്ടത്തിനു 

ഏത്ടുത്ത് ഗ്പവൃത്തികൾ തചയ്യുകയാതണങ്കിൽ , സ്ഥലം ഉടമകളുമകൾക്ക ്

പാട്ടത്തുക നൽ കിദയാ െതജ എൽ  ജി ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ലാഭവിഹിതം 

നൽ കിദയാ െ ൗജനയമാദയാ  കൃതയമായ കാലയളവിദലക്ക് അവർ സ്ഥലം 

വിട്ടുനൽ കും എന്നതിന് ദരഖാമൂലം ഉറപ്പു ലഭിച്ചാൽ  മാഗ്തതമ ഗ്പസ്തു ത 

പറമ്പിൽ  തതാഴിലുറപ്പിലൂതടയുള്ള ഗ്പവൃത്തികൾ അനുവേിക്കാൻ 

പാടുള്ളൂ. തജ എൽ  ജി ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് കൃഷ്ി ഗ്പവൃത്തി ഉൾപ്പതട 

ഏത്ടുക്കുദമ്പാൾ ഗ്പസ്തു ത ദരഖകൾ നിർബന്ധമാണ്.  

 വകാരയ വയതികികളുതടദയാ തപാതുഭൂമിയിദലാ  പദ്ധതി നടപ്പാക്കുദമ്പാൾ  

ആസ്തികളുതട േീർഘ കാല  ംരക്ഷണം ഉറപ്പുവരുതുന്നതിനായി 

ബന്ധതപ്പട്ടവരുതട   മ്മത പഗ്തം, നികുതി ര ീതുകൾ എന്നിവ ഫയലിൽ  

 ൂക്ഷിദക്കണ്ടതാണ.് 

പരിദശാധിച്ച ഗ്പവ ത്തികളുതട ഫയലുകളില് ദരഖകൾ ലഭയമാണ്. 

 

 

14.ദവജ് ലിെ്   

ഡദരാ മസ്റ്റർ ദറാൾ ഗ്പകാരവും പണി പൂർത്തിയാകുന്ന മുറയ്ക്ക് ഗ്പസ്തു ത 

മസ്റ്റർ ദറാളിൽ  പണി തചയത ഡദരാ തതാഴിലാളിയുതടയും ഗ്പവൃത്തി 

േിവ ്ൾക്ക്  അനു ൃതമായ ദവതനതിനുള്ള ലിസ്റ്റ ്

തയ്യാറാദക്കണ്ടതുണ്്ട. അതുദപാതല തതന്ന  ാേന  ാമഗ്രികൾ 

ഉപദയാരിക്കുകയാതണങ്കിൽ  അതിതറെ ബിൽ  ഗ്പകാരമുള്ള തുകയ്ക്കും 

ദവജ് ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കി ഗ്പസ്തു ത ദവജ് ലിസ്റ്റിതറെ ദകാപ്പി അതാത് ഗ്പവൃത്തി 

ഫയലിൽ   ൂക്ഷിദക്കണ്ടതാണ്. 
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പരിദശാധിച്ച എല്ലാ ഗ്പവ ത്തികളുതടയും മെർ ദറാൾ ഗ്പകാരമുള്ള 

ദവജ് ലിെുകൾ ഫയലില് കാണാൻ  ാധിച്ചു. 

15.ഫണ്ട ്ഗ്ടാന്സർ ഓർഡർ.  

തയ്യാറാക്കിയ ദവജ് ലിസ്റ്റ് ഗ്പകാരം തതാഴിലാളികൾക്കും, ദമ്ീരിയൽ  

തവണ്ടര മാർക്കും അവരുതട ബാങ്ക ്  അക്കൗണ്്ട കളിദലക്ക് പണം 

അനുവേിച്ചാൽ  അതിനുള്ള ദരഖയായ ഫണ്്ട ഗ്ടറസർ ഡർിർ ദകാപ്പി 

അതാത് ഗ്പവൃത്തി ഫയലിൽ   ൂക്ഷിദക്കണ്ടതാണ്. 

ഓഡിറ്്റ തെയര ഗ്പവ ത്തികളുതട ഫയലുകളില്  ഒന്നും തതന്ന  ഫണ്ട ്

ഗ്ടന്സർ ഓർഡർ ദകാപ്പി കാണാൻ  ാധിച്ചില്ല.  

   16. മൂന്ന്ഘടങ്ങളിതല ദഫാദടാകൾ 

തതാഴിലുറപ്പിൽ  ഒരു ഗ്പവൃത്തി ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുമ്പും ഗ്പവൃത്തി 

നടന്നുതകാണ്ടിരിക്കുദമ്പാഴും പൂർത്തിയായ ദശഷ്വും 3 ദസ്റ്റജിലുള്ള 

ദഫാദട്ടാകൾ എടുത്ത് തീയതി ദരഖതപ്പടുത്തി  ൂക്ഷിദക്കണ്ടതാണ.് 

ഫയലിൽ  ദകാപ്പികൾ തവക്കുകയും ദവണം. 

ഓഡിറ്്റ തെയര ഗ്പവ ത്തികളുതട ഫയലുകളില് ഗ്പവർത്തി 

തുടങ്ങുദമ്പ്ാൾ,നടന്നുതകാണ്ടിരിക്കുദമ്പ്ാൾ എന്നിങ്ങതന 2 

ദഫാദടാകൾ   കാണാൻ  ാധിച്ചു.ഗ്പവർത്തി പൂർത്തിയായ ദഫാദടാ 

കൂടി ഉൾതപടുദത്തണ്ടതാണ.് 

17.ഗ്പവ ത്തിപൂർത്തീകരണ  ാക്ഷയപഗ്തം  

ഡദരാ ഗ്പവൃത്തിയും ശരിയായ രീതിയിൽ  പൂർത്തീകരിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക ്

മുഴുവൻ തചലവുകളും ദരഖതപ്പടുത്തി ഗ്പവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു എന്ന ് 

അറനീകരിച്ചുതകാണ്ടുള്ള  ാക്ഷയപഗ്തം ഗ്പസ്തു ത ഗ്പവൃത്തിയുതട ഫയലിൽ  

 ൂക്ഷിദക്കണ്ടതുണ്്ട.  

ഓഡിറ്്റ തെയര ഗ്പവ ത്തികളുതട ഫയലില്  ഗ്പവ ത്തി 

പൂർത്തീകരണ  ാക്ഷയപഗ്തം കാണാൻ  ാധിച്ചു . 

18.തമറ്റീരിയല് ബില്ലുകൾ. 

തതാഴിലുറപ്പ് ഗ്പവൃത്തികൾക്ക് ഏതതങ്കിലും  ാേന ഘടക്ൾ വിലയ്ക്ക് 

വാ്ി ഉപദയാരിക്കുകയാതണങ്കിൽ  ആയതിതറെ വൗച്ചറുകൾ ബില്ലുകൾ 

എന്നിവ അംരീകരിച്ചു ഫയലിൽ   ൂക്ഷിദക്കണ്ടതുണ്്ട. 

പരിദശാധിച്ച ഗ്പവ ത്തികൾക്ക ്  ാധന ഘടകങ്ങൾ 

ഉപദയാഗിെിടില്ലാതതിനാല്  ഈ ദരഖ ബാധകമല്ല. എന്നാല് എല്ലാ 

ഫയലിലും CIB ബില്ല് കാണാനായി.  
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19.മെർ ദറാള് മൂതമന്റ്്റ സ്ലിപ്പ്. 

ഡദരാ മസ്റ്റർ ദറാളും ലഭയമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് ഗ്പവൃത്തി ആരംഭിച്ച തീയ്യതി, 

അവ ാനിച്ച തീയ്യതി ,ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പഞ്ചായത്തിൽ  തിരിതക 

ലഭിച്ച തീയ്യതി,ിാ് എൻഗ്ടി തചയത തീയ്യതി, ത ഗ്കട്ടറി ,ഗ്പ ിിറെ് എന്നിവർ 

അംരീകരിച്ച് കൂലിക്ക് അനുമതി നൽ കിയ തീയ്യതി എന്നിവ ഒപ്പുകൾ 

 ഹിതം ദരഖതപ്പടുത്തുന്നതിനു ദവണ്ടിയുള്ള സ്ലിപ് ആണിത.്  

തതാഴിലാളികൾക്ക ് യഥാ മയം കൂലി ലഭയമാക്കുന്നതിൽ  വീഴ് ച 

വന്നിട്ടുതണ്ടങ്കിൽ  എവിതട തവച്ചാതണന്ന് മന ിലാകുന്നതിനു 

 ാേിക്കുന്ന രീതിയിലാണ്  ഈ ദരഖയിതല വിവര്ൾ 

ഗ്കമീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. 

മാെർ  ർക്കുലർ ഗ്പകാരം നിർദേശിച്ചിടുള്ള ഗ്പ്രു ത ദരഖ 

ഫയലില്  ൂക്ഷിച്ചിടില്ല,ഇതിദനാട്   മാനമായ ഫയല് നീക്കം-

ടാക്കിംഗ് ദഫാറം ഉതണ്ടങ്കിലും അതിലും ക തയമായി തീയതികൾ 

മുഴുവനും ദരഖതപ്പടുത്തിയിടില്ല. 

20.ജിദയാ ടാതെട് ദഫാദടാ. 

BHUVAN ആപ്ലിദക്കഷ്ൻ ഉപദയാരിച്ച് ഗ്പവൃത്തി സ്ഥല്ളുതട അക്ഷാംശം, 

ദരഖാംശം എന്നിവ ദരഖതപ്പടുത്തിതക്കാണ്ടുള്ള ദഫാദട്ടാകൾ ഡദരാ 

ഗ്പവൃത്തിക്കും ആവശയമാണ് , ഇതിതറെ ദകാപ്പി ഫയലിൽ  

 ൂക്ഷിദക്കണ്ടതാണ.് 

ഓഡിറ്്റ തെയര ഗ്പവ ത്തികളുതട ഫയലുകളില്  ജിദയാ ടാതെട ്

ദഫാദടാ ദകാപ്പി കാണാൻ  ാധിച്ചില്ല. 

21.ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്റ റിദപ്പാർട ്ദകാപ്പി  

ഗ്പവൃത്തികൾ ഡിി്ിനു വിദേയമാക്കിയിട്ടുതണ്ടങ്കിൽ  ഗ്പസ്തു ത 

ഗ്പവൃത്തിയുതട വിലയിരുത്തൽ  വിവര്ൾ ഉൾതക്കാള്ളുന്ന ഭാരം ദകാപ്പി 

എടുത്തു ഫയലിൽ   ൂക്ഷിദക്കണ്ടതാണ.് 

ഓഡിറ്്റ തെയര ഗ്പവ ത്തികളുതട ഫയലുകളില്ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്റ 

റിദപ്പാർട ് ദകാപ്പി കാണാനായില്ല.ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്റ നടക്കുന്നത് 

ഇദപ്പാഴാണ.് 

22.സ റ്റ് ഡയറി. 

മാസ്റ്റർ  ർക്കുലർ ഗ്പകാരം  ഉള്ള 21 ദരഖ കൂടാതത    ംസ്ഥാന  ർക്കാർ 

നിർദേശിക്കുന്ന  ുഗ്പോന ദരഖയാണ ് ക ് ് ിയറി. പദ്ധതിയുതട 

 ുതാരയത,തതാഴിലാളികളുതട അവകാശ്ൾ,  ാമൂഹയ പങ്കാളിത്തം, 

പദ്ധതി ആരംഭ മീ്ിംര്, തതാഴിലിട്ളിതല അപകട്ൾ  ംബന്ധിച്ച 

വിവര്ൾ ,വിജിലൻ  ് ആൻി് ദമാണിട്ടറിംര് കമ്മ്ി റിദപ്പാർട്ട് , 

 ന്ദർശക കുറിപ്പുകൾ തുട്ിയവ ദരഖതപ്പടുത്തുന്നതിനും 
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തതാഴിലിട്ളിതല അടിസ്ഥാന ൗകരയ്ൾ, ി്ി ണ് ഇൻഫർദമഷ്ൻ 

ദബാർി ്  എന്നിവ ഗ്പവൃത്തി സ്ഥല്ളിൽ  ഉറപ്പു വരുത്തുന്നുണ്്ട 

എന്നതിനുമുള്ള ആേികാരിക ദരഖകൂടിയാണ് ക ്് ിയറി. 

പരിദശാധിച്ച 13 ഫയലുകളിലും സ റ്റ് ഡയറി കാണാൻ  ാധിച്ചു. 

എങ്കിലും സ റ്റ ് ഡയറിയില് AS ,TS ,VMC റിദപ്പാർട ് എന്നിവ 

ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 

7 രജിെറുകൾ  

തതാഴിലുറപ്പ് അനുബന്ധ വിവര്ൾ  ൂക്ഷിക്കുന്നതിന ്ഏഴ് രജിസ്റ്ററുകൾ 

പഞ്ചായത്തുകളിൽ  ഉണ്ടാവണതമന്നു നിർദേശിക്കുന്നുണ്്ട. 

09-10-2019 നു പരിദശാധനയക്്ക് വിദധയമാക്കിയദപ്പാൾ 

പഞ്ചായത്തില്   തതാഴില് കാർഡ ്രജിെർ, തതാഴില് അദപക്ഷാ 

രജിെർ , ഗ്പവ ത്തി രജിെർ ,തമറ്റീരിയല് രജിെർ, വർക്ക ്

രജിെർ,  കാലാനു  തമായി വിവരങ്ങൾ ദെർത്്ത കണ്ടു. 

1. തതാഴില് കാർഡ ്രജിെർ . 

തതാഴിൽ  കാർിിനുള്ള അദപക്ഷ,കാർി് അനുവേിച്ച വിവര്ൾ എന്നിവ 

ദരഖതപ്പടുത്തുന്നതിനുള്ള രജിസ്റ്റർ ആണിത്, ഗ്പസ്തു ത വിവര്ൾ യഥാ മയം 

ദരഖതപ്പടുത്തി  ൂക്ഷിദക്കണ്ടതാണ്.  

ഗ്പ്രു ത രജിെർ പരിദശാധനയക്്ക് ലഭിച്ചു. MIS ദകാപ്പി ക തയമായി 

 ുഷ്ിച്ചിടുണ്ട ്

2. ഗ്ഗാമ ഭ രജിെർ . 

തതാഴിലുറപ്പുമായി ബന്ധതപ്പട്ട ഗ്രാമ ഭകൾ ,ദയാര്ൾ തുട്ിയവ 

ദരഖതപ്പടുത്തുന്നതിന് വാർി ് തലത്തിൽ  ഗ്പദതയക ഗ്രാമ ഭാ രജിസ്റ്റർ 

 ൂക്ഷിദക്കണ്ടതാണ.് 

            2019-20  ാമ്പ്ത്തിക വർഷ്തത്ത കർമ്മ പദ്ധതി രൂപീകരണ 

ഗ്ഗാമ ഭ 18/11/2018ന് ഗ്പണവം ആർട് സ് ആൻഡ ്ദ്പാർട് സ് ക്ലബ്ബില് 

ദെർന്ന ് .വാർഡിതല 54 അംഗങ്ങൾ പതങ്കടുത്തു .മിനിട് സും 

രൂപീകരിച്ച പദ്ധതികളുതട ലിെും പദ്ധതി ഗ്പദേശങ്ങളും 

കാണാൻ  ാധിച്ചു . ഇത ്ഓഡിറ്്റ പിരിയഡില് നടന്ന ഗ്ഗാമ ഭ 

ആയിരുന്നു. 19-20  ാമ്പ്ത്തിക വർഷ്ത്തിതല പദ്ധതികളുതട 

പുദരാഗതി അവദലാകനം തെയ്യുന്നതിനും ദറഷ്ൻകട തല 

വിജിലൻ  ് കമ്മറ്റിയിദലക്ക് അഗങ്ങതള 

തിരതഞ്ഞടുക്കുന്നതിനുമായുള്ള ഗ്ഗാമ  ഭ 18/08/2019 ന ്

ഗ്പണവം ക്ലബ്ബില് ദെർന്നതാണ് ഇതില് 64 ആളുകൾ പതങ്കടുത്തു 

എന്നും കാണാൻ  ാധിച്ചു .എങ്കിലും അധയക്ഷതന്ക ഒപ്പ ്കാണാൻ 

 ാധിച്ചില്ല   
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3. തതാഴില് അദപക്ഷാ രജിെർ  

തതാഴിൽ  ആവശയതപ്പട്ടു ലഭിക്കുന്ന അദപക്ഷകളുതട വിവര്ളും 

അതുഗ്പകാരം അവർക്ക് തതാഴിൽ  അനുവേിച്ചതിതറെ വിവര്ളും  ഗ്പസ്തു ത 

രജിസ്റ്ററിൽ  ദരഖതപ്പടുത്തി തവദക്കണ്ടതാണ ്

 ഓഡിറ്്റ കാലയളവിതല വിവരങ്ങൾ ദരഖതപ്പടുത്തിയ ഗ്പ്രു ത രജിെർ 

പരിദശാധനയക്്ക് ലഭി ച്ചു .വിവരങ്ങൾ ക തയമായിരുന്നു.. 

4. ഗ്പവ ത്തി രജിെർ . 

തതാഴിലുറപ്പിൽ  നടപ്പിലാക്കുന്ന ഗ്പവൃത്തികളുതട വിവര്ൾ യഥാ മയം 

ഗ്പസ്തു ത രജിസ്റ്ററിൽ  ദരഖതപ്പടുതതണ്ടാതാണ്. 

ഓഡിറ്്റ കാലയളവിതല വിവരങ്ങൾ ദരഖതപ്പടുത്തിയ ഗ്പ്രു ത രജിെർ 

 ൂക്ഷിച്ചിടുണ്ട്. 

5. ആ്രി രജിെർ  

തതാഴിലുറപ്്പ പദ്ധതിയിലൂതട  ൃഷ്്ടടിച്ചിട്ടുള്ള ആസ്തികൾ  ംബന്ധിച്ച 

വിവര്ൾ,സ്ഥലം,ആസ്തിയുതട  വഭാവം,നിലനിർത്തുന്ന കാലയളവ ്

തുട്ിയവ  ഗ്പസ്തു ത രജിസ്റ്ററിൽ  ദരഖതപ്പടുതതണ്ടാതാണ്. 

ഓഡിറ്്റ കാലയളവിതല വിവരങ്ങൾ ദരഖതപ്പടുത്തിയ ഗ്പ്രു ത രജിെർ 

പരിദശാധനയക്്ക്  ലഭി ച്ചു .വിവരങ്ങൾ ക തയമായിരുന്നു.  

6. പരാതി രജിെർ . 

തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുമായി ബന്ധതപ്പട്ട ഏതു പരാതിയും 

വാക്കാദലാ,ദരഖാമൂലദമാ ലഭിക്കുകയാതണങ്കിൽ  നിർവ്വഹണ ഏജൻ ി 

പരാതി രജിസ്റ്ററിൽ  ദരഖതപ്പടുത്തുകയും നിർബന്ധമായും കകപ്പ്ു ര ീത ്

പരാതിക്കാരന് നൽ കുകയും ദവണം . പരാതിയുതട തുടർനടപടികളും 

കൃതയമായി രജിസ്റ്ററിൽ  ദരഖതപ്പടുതതണ്ടതാണ്.ഡദരാ  ാമ്പത്തിക വർഷ്വും 

രജിസ്റ്റർ ദലാ  ് തചയതു  ത ഗ്കട്ടറി  ാക്ഷയതപ്പടുത്തുകയും തുടർ 

കാലയളവിദലക്ക് അംരീകരിക്കുകയും ദവണ്ടതാണ്. 

ഗ്പ്രു ത രജിെർ കാണാൻ  ാധിച്ചു. പരാതികൾ ഒന്നും കാണാനായില്ല 

.2018-19  ാമ്പ്ത്തീക വര്ഷ്ം രജിെർ ദക്ലാ ് തെയ്യുകദയാ, 2019-20 

 ാമ്പ്ത്തീക വരഷ്്ം പുതുക്കുകദയാ തെയരിടില്ല.  

7. തമറ്റീരിയല് രജിെർ . 

തതാഴിലുറപ്പിൽ  ഏത്ടുക്കുന്ന ഗ്പവൃത്തികളുതട ഭാരമായി വരുന്ന  ാേന 

 ാമഗ്രികളുതട വാ്ൽ  തീരുമാനം,ഉപദയാരം,നീക്കിയിരിപ്പ്,തചലവുകൾ 

എന്നിവ  ംബന്ധിച്ച വിവര്ൾ മുഴുവനും ഗ്പസ്തു ത രജിസ്റ്ററിൽ  

ദരഖതപ്പടുദത്തണ്ടതാണ്. 
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ഗ്പ്രു ത രജിെർ  ൂക്ഷിച്ചി രുന്നു. ഓഡിറ്്റ കാലയളവില് തമറ്റിരിയല് 

വർക്ക് ഇല്ലായിരുന്നു. 

Field verification details 

.െികില് ാ  ഹായം  ംബന്ധിച്ച്; 

തതാഴിലുറപ്പ് ദജാലിക്കിതട തതാഴിലാളികൾക്ക് ഏതതങ്കിലും തരത്തിലുള്ള 

അപകടം  ംഭവിച്ചു ദപാവുകയാതണങ്കിൽ  തതാഴിലുറപ്പ് നിയമത്തിതല 

തഷ്ിയൂൾ 2(5)ഗ്പകാരവും അദ്ധയായം 9 തല പരാമർശ്ളുതട 

അടിസ്ഥാനത്തിലും ചികിൽ  ാ തചലവുകളുതട ദരഖകൾ  മർപ്പിക്കുന്ന 

മുറയ്ക്ക്  ഗ്പസ്തു ത തുക മുഴുവനും നിർവഹണ ഏജൻ ി വഴി 

തതാഴിലാളികൾക്ക ്അനുവേിച്ചു തകാടുദക്കണ്ടതാണ.്  

വാർഡിതല തതാഴിലാളികൾക്ക ് ഓഡിറ്്റ കാലയളവില് 

തതാഴിലിടങ്ങളില് വച്ചുണ്ടായ അപകടങ്ങൾക്ക് െികില്  ദതദടണ്ട 

 ാഹെരയം ഉണ്ടായിടില്ല എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് .  

   പദ്ധതി ആരംഭ മീറ്റിംഗ് ; 

തതാഴിലുറപ്പ ്നിയമം തഷ്ിയൂള ്22 ഗ്പകാരം ഒരു പദ്ധതി ആരംഭിക്കുന്നതിനു 

മുമ്പ ് പദ്ധതിതയ കുറിച്ചുള്ള മുഴുവന ് കാരയ്ളും അതായത ് അനുവേിച്ച 

ഗ്പവൃത്തി േിന്ള,് ഡദരാ തതാഴിലാളിയും തചദയ്യണ്ട അളവുകള,് 

രുണനിലവാരം ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിനുള്ള  ാദങ്കതിക അറിവുകള ്എന്നിവ   

കൃതയമായി തതാഴിലാളികതളയും രുനദഭാതികാക്കതളയും  

ദബാേയതപ്പടുതത്തണ്ടതുണ്്ട. അതിനായി ബന്ധതപ്പട്ട നിരവഹണ 

ഉദേയാരസ്ഥതറെയും വാര ഡ ് തമമ്പര,് ാദങ്കതിക വിേഗ് േര ് എന്നിവരുതട 

 ാന്നിേയത്തില ് ഏതതറകിലും തപാതു ഇട്ളിദലാ,തതാഴിലിടത്തുവദച്ചാ 

മീ്ിംര ് വിളിച്ചു ദചരക്്കുകയും കാരയ്ള ് വിശേീകരിക്കുകയും 

പതങ്കടുത്തവരുതട വിവര്ള ് ക ് ് ിയറിയിതല ദഗ്പാജക്് ് മീ്ിംര ്

ദപജില ്ദരഖതപ്പടുത്തുകയും  തചദയ്യണ്ടതുണ്്ട. 

  തതാഴിൽ  ഗ്പവർത്തി ആരംഭിക്കും മുൻപ് ബന്ധതപ്പട്ട അേികാരികളും ദമ്ും 

അദത േിവ ം നടദക്കണ്ട ഗ്പവർത്തികതള കുറിച്ചും പറഞ്ഞു തകാടുക്കാറുണ്്ട 

എന്ന ്തതാഴിലാളികൾ പറയുകയുണ്ടായി. . 

വിജിലൻ  ്ആൻഡ ്ദമാണിടറിംഗ് കമ്മറ്റി  

ഡദരാ വാർിിതലയും ഗ്പവൃത്തികൾ രുണകരമായ രീതിയിൽ  

നടക്കുന്നുതണ്ടന്നു ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിനും തമച്ചതപ്പടുത്തുന്നതിന ്

ആവശയമായ നിർദേശ്ൾ തതാഴിലാളികൾക്കും നിർവഹണ ഏജൻ ിക്കും 

നൽ കുന്നതിനുമായി വാർിിതല തപാതുഗ്പവർത്തകതര ഉൾതപ്പടുത്തി ഒരു 

വിജിലൻ  ്ആൻി് ദമാണിട്ടറിംര് കമ്മ്ി ഡദരാ  ാമ്പത്തീക വർഷ്വും 

ഉണ്ടാദക്കണ്ടതാണ്. വാർിിൽ  പട്ടിക ജാതി പട്ടിക വർഗ വിഭാരത്തിതല 
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 ന്നദ്ധഗ്പവർത്തകർ ഉതണ്ടങ്കിൽ  നിർബന്ധമായും ഗ്പസ്തു ത കമ്മ്ിയിൽ  

അംര്ൾ ആദക്കണ്ടതാണ്. ഡദരാ ഗ്പവൃത്തിയും  ന്ദർശിച്ചു  വിലയിരുത്തി 

ക ് ്ിയറിയിതല വിജിലൻ  ്ആൻി് ദമാണിട്ടറിംര് കമ്മ്ി റിദപ്പാർട്ടിൽ  

ദരഖതപ്പടുതതണ്ടതാണ്. 

ഓഡിറ്്റ കാലയളവിതല ഗ്പവ ത്തികൾ  ന്ദര ശിക്കുന്നതിലും 

വിലയിരുത്തുന്നതിനും വിജിലൻ  ് ആൻഡ ് ദമാണിടറിംഗ ്

കമ്മറ്റിയിതല അംഗങ്ങളുതട ഇടതപടല് ഉണ്ടാവാറില്ല എന്നാണു 

തതാഴിലാളികളില് നിന്നും ലഭിച്ച വിവരം. സ റ്റ് ഡയറിയില് ഒപ്പിടു 

നല്കുന്നതിന് തതാഴിലാളികൾ കമ്മറ്റി അംഗങ്ങളുതട സകവശം 

സ റ്റ് ഡയറിയി എത്തിക്കാറാണ്പതിവ്. 

 ന്ദർശക കുറിപ്പ്  

തതാഴിലുറപ്പ് ഗ്പവൃത്തി സ്ഥല്ൾ ഏതതാരാൾക്കും  ന്ദര ശിക്കാ വുന്നതും 

എസ്റ്റിദമ് ് ഉൾപ്പതട പരിദശാേിക്കവുന്നതുമാണ്.ഗ്പസ്തു ത 

ഗ്പവൃത്തിയിദന്മലുള്ള  ന്ദർശകരുതട അഭിഗ്പായ്ൾ ക ് ്ിയറിയിതല 

 ന്ദർശക കുറിപ്പിൽ  ദരഖതപ്പടുത്താനും അവകാശമുണ്്ട. അതുതകാണ്്ട 

തതന്ന എല്ലാ ഗ്പവൃത്തി സ്ഥല്ളിലും ക ്് ിയറി നിർബന്ധമായും 

 ൂക്ഷിക്കണം. 

ഓഡിറ്്റ തെയര ഗ്പവ തികളുതട   ന്ദർശക കുറിപ്പില് ബന്ധതപ്പട 

അധികാരികൾ ഗ്പവ ത്തി സ്ഥലo  ന്ദർശിച്ചതായി ദരഖതപ്പടുത്തി . 

.ദറാ ് ഗാർ േിവ ് . 

തതാഴിലുറപ്പുമായി ബന്ധതപ്പട്ട അവകാശ്ൾ കടമകൾ എന്നിവയിൽ  

തതാഴിലാളികൾക്ക ് അവദബാേം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനും തതാഴിലുറപ്പുമായി 

ബന്ധതപ്പട്ട ഗ്പശ്ന് ൾ ചർച്ച തചയ്യുന്നതിനും ദവണ്ടി വർഷ്ത്തിൽ   ഒരുേിവ ം 

നിർവഹണ ഏജൻ ി തതാഴിലാളികൾക്ക് ലാ  ് ംഘടിപ്പിതക്കണ്ടതാണ്. 

തതാഴിലാളികളില് നിന്നും ലഭിച്ച വിവരത്തിതന്ക അടിസ്ഥാനത്തില് 

തതാഴിലുറപ്പുമായി ബന്ധതപ്പട ദറാ ് ഗാർ േിവ  ് ഇതുവതര 

നടത്തിടില്ല  എന്നാണ് മന ിലായിടുള്ളത്. 

 ിറ്റി ൺ ഇന്ഫദര േഷ്ൻ ദബാര ഡ.് 

തതാഴിലുറപ്പ ് പദ്ധതിയുതട  ുതാരയത ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനായി  

തതാഴിലുറപ്പില ് ഏത്ടുത്തു തചയ്യുന്ന തപാതു 

ഗ്പവൃത്തികള ്ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് ഗ്പാദേശിക ഭാഷ്യിലുള്ള പദ്ധതി 

വിവര്ക് അട്ിയ ദബാര്ി് ഗ്പവൃത്തി സ്ഥല്ളില ്തപാതുജന്ളക്്ക ്

കാണാ വുന്ന രീതിയില ്നിരബ്ന്ധമായും സ്ഥാപിക്കണം 

  ന്ദർശിച്ച ഗ്പവർത്തി സ്ഥലങ്ങളില് എല്ലായിടത്തും  ിറ്റി ൺ 

ഇൻഫർദമഷ്ൻ ദബാർഡ ് കാണാൻ  ാധിച്ചു. വിവരീം അപൂർണ 
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മായിരുന്നു പണി തുടങ്ങുന്ന  മയം തതന്ന  ിറ്റി ൺ ഇൻഫർദമഷ്ൻ 

ദബാർഡ ്സ്ഥാപിക്കാനുള്ള നടപടികൾ പഞ്ചായത്്ത  വീകരിച്ചിടുണ്ട.്. 

എന്നാല്  ിറ്റി ൺ ഇൻഫർദമഷ്ൻ ദബാർഡ ് സ്ഥാപിക്കുദമ്പ്ാൾ 

ക തയത ഉറപ്പു വരുത്താൻ അധികാരികൾ ഗ്ശദ്ധിദക്കണ്ടതാണ.് 

WORK SITE 

ഗൂഗിൾ ജിദയാ ഗ്ടാക്കറില് ദരഖതപ്പടുത്തിയ ഗ്പവർത്തി 

സ്ഥലങ്ങൾ -വാർഡ് 13 

 

 

 

 

 

1.FP/344954 

 തവള്ളതക്കട ്നിറഞ്ഞ ഗ്പദേശത്്ത അധികജലം ഒഴുക്കി വിടുന്ന ൊല് 

ദതാട ്പുറംഭാഗം വാർഡ ്13 
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 START DATE :3/01/19  

 END DATE.:16/01/19 

 M BOOK NO :275/18-19 

 MUSTER ROLL:28726-28729, 29448-29451 

വിലയിരുത്തല്,  

                           വാർഡിതല തതാഴിലാളികൾക്ക ്  390 തതാഴില് േിനം 

നല്കാൻ  ാധിച്ചു. പൗദലാ  ്180, വിധു ദമാഹൻ 180,  ൂ ൻ 60, രാധ 

150, മറിയാമ്മ 240, എന്നി അളവുകൾ  ക തയമായി കാണാൻ  ാധിച്ചു. 

 ിറ്റി ൺ ഇൻഫർദമഷ്ൻ ദബാർഡ ്  ാധിക്കാത്തതിനാല് 

വിവരങ്ങളുതട  ുതാരയത ഉറപ്പ ് വരുത്താൻ  ാധിച്ചില്ല. 

തതാഴിലാളികൾക്ക ് അവരുതട പത്്ത അവകാശങ്ങതളക്കുറിച്ച ്

പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി തകാടുക്കുകയും തെയരു . ദമഘന ക തയമായി 

ഡിമാൻഡ ് തെയ്യുദമ്പ്ാൾ ര ീത ് വാങ്ങണതമന്നും അതിതന്ക 

ആവശയകതതയ കുറിച്ച ് പറയുകയും തെയരു . ക തയമായി ശമ്പ്ളം 

ലഭിക്കുന്ന എല്ലാ എന്നുള്ള ഒരു പരാതിയാണ ് തപാതുതവ ലഭിച്ചത് 

എന്നിരുന്നാലും ഗ്ഗാമ ഭയില് അദപക്ഷ തവച്ചിട ് തമറ്റീരിയല് 

പണിയായ തതാഴുത്്ത ആടിന്കൂ ട ്എന്നിവയക്്കുള്ള അദപക്ഷ തവച്ചിട ്

തവച്ചിട ് ആളുകൾക്ക ് ഇതുവതരയായും അതിനുള്ള ദജാലി ലഭിച്ചില്ല 

എന്ന ്അറിയാൻ  ാധിച്ചു. 

 

 

2. WH/320199 

വവള്ളവെട്ട് നിറഞ്ഞ പ്പദേശത്ത് അധിക ജലീം ഒഴുെി വിടുന്ന ചാൽ . വാർഡ് 
13 കാരൊട്ട് ഭാഗീം 

START DATE :4/12/2018 

LAST DATE :17/12/18 

M BOOK NO :218/18-19 

MUSTER ROLL NO :24744-24749,24752-24757 

വിലയിരുത്തലുകൾ 
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ബാബു കാരൊട്ട് (500),ദജാസ് പാതിരിപ്പാറ(150), ബബജു 
വ ട്ടിയ്ക്െൽ(150),ദമരി ആന്റണി(100), മഞ്ജു (100) ,ചപ്രൻ ( 100) ബിജു 
(100),ഷാൻറി (500) തുടങ്ങിയവരുവട കൃഷിയിടത്തിൽ നിന്നുീം കൃതയമായി  
അളവുകൾ ദരഖവപ്പടുത്താൻ സാധിച്ചു.ജനങ്ങൾെ് വളവര പ്പദയാജനമുള്ള 
വതാഴിൽ ആയിരുന്നു. വാർഡിൽ 589 വതാഴിൽ േിനങ്ങൾ വതാഴിലാളികൾെ് 
നൽകാൻ സാധിച്ചു. സിറ്റിസൺ ഇൻഫർദമഷൻ ദബാർഡ്ഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു 
എങ്കിലുീം വിവരങ്ങളുവട അപൂർണ്ണത മൂലീം സുതാരയത ഉറപ്പു വരുത്താൻ 
സാധിച്ചിലല. 

 

3.LD/329476  

കാട്ടു കലല്  കയ്യാല നിർമാണീം നടുമറ്റീം  പന്നിയാർ ന ർത്തടീം  

START DATE : 24/01/19 

END DATE:20/02/19 

M BOOK NO:314/18-19 

MUSTER ROLL: 31816-19,32498-501,32494-97,32508-511   

വിലയിരുത്തലുകൾ  

വതാഴിലാളികൾെ് 702 വതാഴിൽ േിനങ്ങൾ നൽകാൻ സാധിച്ചു. ദജാസ് 

പാതിരാപാറയിൽ(670 mtr) ബിജു ദമടാട്ട് (240) ചപ്രൻ പാറയ്ക്െൽ (198) ബാബു 

കുളദേെര(224) എന്നിവരുവട പുരയിടത്തിൽ എീം ബുെ് പ്പകാരീം കൃതയീം 

അളവ് കാണാൻ സാധിച്ചു.  മഴയിൽ കുവറ കയ്യാലകൾ നശിച്ചതു വകാണ്ട് 
മുഴുവൻ അളൊൻ കഴിഞ്ഞിലലാ ദമറ്റ് കൃതയീം അളവ് ഉവണ്ടന്നു 

സാക്ഷ്യീംവപടുത്തി. സിറ്റിവസൻ ഇൻഫർദമഷൻ ദബാർഡ്  സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് 
വിവരീം അപൂർണീം ആയിരുന്നു  വർെ്ന്വറ  സുതാരയതാ ഉറപ്പുവരുത്തുവാൻ 

സാധിചിലല. 

 

 

4.WC/332277  

മണ്ണ് കയ്യാല നിർമാണം അമ്പ്ലം ഭാഗം 

START DATE: 13/11/18 

END DATE :26/11/18 
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 M BOOK NO:175/18-19 

MUSTER ROLL :21414-46, 21415-37, 21416-38,214417-55 21418-48, 21419-50, 21421-56, 

22183-27 

വിലയിരുത്തലുകൾ  

തതാഴിലാളികൾക്ക ് 407  േിവ ം തതാഴില് നല്കാൻ  ാധിച്ചു.  മണ്ണ ്

കയ്യാലകൾ മഴയില് നശിച്ചതായി കാണാൻ  ാധിച്ചു. കയ്യാലയില് 

പുല്ലും കൂർക്കയും കാണാൻ  ാധിച്ചു. തഗ്ത യ തതള്ളിമറ്റത്തില് (200 

mtr)  ദ വയർ കാരയ്ക്കാട ് (300) കുരയദക്കാ  ്കാരയക്്കാട ് (150),  ിദജാ 

കദരാദടല് (358).  എന്നിവരുതട പുരയിടത്തില് മണ്ണ ്കയ്യാല കാണാൻ 

കഴിഞ്ഞു.  ിറ്റിത ൻ ഇൻഫർദമഷ്ൻ ദബാർഡ ്  സ്ഥാപിച്ചിടുണ്ട ്

എന്നാല് വിവരങ്ങൾ അപൂർണം ആണ.് അതിനാല് വിവരങ്ങളുതട 

 ുതാരയതാ കുറവ് കാണാൻ  ാധിച്ചു  

5.FP/345366 

തവള്ളതക്കട ്നിറഞ്ഞ ഗ്പദേശത്ത ്അധിക ജലം ഒഴുക്കി 

വിടുന്ന ൊല് . വാർഡ് 13 പ്ലാദച്ചരില്  ഭാഗം 

      START DATE :24/01/2018 

END DATE :06/02/18 

      M BOOK NO:318/18-19 

MUSTER ROLL:31780-31784, 32449-33453 

 

 

വിലയിരുത്തലുകൾ 

        ആന്കണി പാലകുദന്നല്(490 /500), പൗദലാ ് വാഴപ്പള്ളിക്കുടി 

(100), അഗ്ബഹാം െൂടംമാനായില്(500),  ജീവൻ 

വീടിക്കല്(150),െിന്നമ്മ െൂടംമാനായില് തുടങ്ങിയവരുതട 

ക ഷ്ിയിടത്തില് നിന്നും അളവുകൾ ദരഖതപ്പടുത്താൻ 

 ാധിച്ചു.ആന്കണി പാലകുദന്നലിതന്ക ക ഷ്ിയിടത്തില് 10 

മീറ്റദറാളം മരം വീണതിനാല് അളക്കാൻ  ാധിച്ചില്ല. 

ജനങ്ങൾക്ക ്വളതര ഗ്പദയാജനമുള്ള തതാഴില് ആയിരുന്നു ഇത.് 

വാർഡില് 448 തതാഴില് േിനങ്ങൾ തതാഴിലാളികൾക്ക് ഈ 

ദജാലിയിലൂതട നല്കാൻ  ാധിച്ചു.  ിറ്റി ൺ ഇൻഫർദമഷ്ൻ 

ദബാർഡ്ഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിലും വിവരങ്ങളുതട അപൂർണത 
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മൂലം  ുതാരയത ഉറപ്പു വരുത്താൻ  ാധിച്ചില്ല.ദമറ്റിതന്ക 

 ഹകരണം ഗ്പശം നീയമായിരുന്നു. 

6.WC/334596 

 മണ്ണ് കയ്യാല നിർമ്മാണീം ദതാട്ടീം പുറീംഭാഗീം 

   START DATE :29.11.18 

  END DATE :12.12.18 

  M BOOK NO :211/18-19 

  MUSTER ROLL :23584-23587, 23592-23595 

 വിലയിരുത്തലുകൾ 

 

             വാർഡിൽ വതാഴിലാളികൾെ് 370 വതാഴിൽേിനങ്ങൾ നൽകാൻ സാധിച്ചു. 

വർെ് കഴിഞ്ഞ് ഒരു വർഷീം ആയതിനാലുീം  മഴവെടുതിയാലുീം എീം  ബുെിവല 

അളവുകൾ തിട്ടവപ്പടുത്താൻ സാധിച്ചിലല. വർെ് ബസറ്റിൽ സി ഐ ബി കാണാൻ 

സാധിച്ചു.  സി ഐ ബി അപൂർണ്ണമാ യതിനാൽ സുതാരയത ഉറപ്പ് വരുത്താൻ 

സാധിച്ചിലല. ഈ വർെ് എലലാവർെുീം ആർെുീം പ്പദയാജനീം ആയിരുന്നു എന്ന് 
മനസ്സിലാൊൻ സാധിച്ചു 

 

 

 7.FP/344953 

വവള്ളവെട്ട് നിറഞ്ഞ പ്പദേശത്തു അധികജലീം  ഒഴുെി വിടുന്ന ചാൽ.  

START DATE : 0 3/01/2019 

END DATE :16/01/2019 

M BOOK  NO: 281/18-19 

MUSTER  ROLLNO : 28744-78,  29470-74 

        വിലയിരുത്തലുകൾ  

രാജകുമാരി  പഞ്ചായത്തിവല വാർഡ്  13മുലലൂർ  ഭാഗീം  വതാഴിലാളികൾെു 533 

വതാഴിൽ േിനങ്ങൾ  നൽകാൻ  സാധിച്ചു.  ദമാഹനൻ വകാലലിയിൽ, ആന സ്  

മുലലൂർ,  സദതാഷ്  വതെുനിൽെുന്നതിൽ, ദസവയർ  കരൊട്ടു,  വജയിീംസ് 

പുറങ്കാട്ടിൽ  എന്നിവരുവട  പറേുകളിലാണ്  വതാഴിൽ നടന്നത്.  നാലുദപരുവട  
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പറേിവല  അളവുകൾ  എലലാീം  അനുകൂലമായിരുന്നു.  ഒരാളുവട പറേിൽ  

അളവുകൾ  എടുൊൻ  സാധിച്ചിലല. ചതുപ്പായി കിടെുന്നതിലാണ്  അളവുകൾ 

ദരഖവപ്പടുത്താൻ  സാധിൊത്തത്.  ബസറ്റിൽ സി  ഐ  ബി   കാണാൻ  സാധിച്ചു.   

ദമറ്റ് നലല ര തിയിൽ  എലലാത്തിനുീം  സഹകരിച്ചു.  എലലാവർെുീം  വളവര  

പ്പദയാജനകരമരുന്നു  എന്ന്  മനസിലാൊൻ സാധിച്ചു.  

8. WC/331783  

മണ്ണ് കയ്യാല നിർമ്മാണീം,കുനാനിയിൽ ഭാഗീം 

START DATE : 8/11/18 

END DATE: 17/12/18 

M BOOK NO: 162/18-19  

MUSTER ROLL NO: 19908-910,  21422-24, 24556-60, 24563-66 

       

വിലയിരുത്തൽ:- 

വാർഡിവല വതാഴിലാളികൾെ് 548 വതാഴിൽ േിനങ്ങൾ നൽകുവാൻ 

കഴിഞ്ഞു. ദമറ്റ് ന്വറ സഹായത്താൽ എീം-ബുെ് പ്പകാരമുള്ള അളവിവനെൾ 

കൂടുതൽ അളവ് കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞു.വയതയസ്ത പുരയിടങ്ങളിൽ ആണ് മണ്ണ് 
കയ്യാല കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞത്.വബന്നി(100), സണ്ണി(150), അയ്യപ്പൻ(500), 

വജയിീംസ്(300),ബഷനി(200), ദമാളി(184)എന്നിവരുവട സ്ഥലത്താണ് മണ്ണ് കയ്യാല 

കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞത്.സിറ്റിസൺ ഇൻഫർദമഷൻ ദബാർഡ് കാണുവാൻ 

സാധിച്ചു.കമ്മയൂണിറ്റി വമാബിബലദസഷന്വറ ഭാഗമായി വ ടുകൾ കയറുകയുീം. 

വതാഴിലാളികളുവട അവകാശവത്ത കുറിച്ചു പറഞ്ഞു വകാടുെുകയൂീം വചയ്ക്തു. 

   

9.LD/332421 

 തരിശുഭൂമി കൃഷിദയാഗയമെൽ,ആഴകുന്ന ഭാഗീം  

START DATE: 5/3/19 

END DATE: 25/3/10 

M BOOK NO: 387/18-19 

MUSTER ROLL NO: 38831-35, 38836-40, 38841-45 

വിലയിരുത്തൽ, 
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      വാർഡിവല വതാഴിലകൾെ് 714 വതാഴിൽ േിനങ്ങൾ നൽകുവാൻ കഴിഞ്ഞു.എീം 

ബുെിൽ ഉള്ളതിവനെൾ കൂടുതൽ അളവ് കഴിഞ്ഞു.വജയിീംസ് (44) 

ദമരി(39)ഏലിെുട്ടി(42)ദബബി(48) എീം ബുെ്  പ്പകാരമുള്ള ഈ അളവ് 

കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞു. ചില ഇടങ്ങളിൽ കൂടുതൽ അളവ് കാണുവാൻ 

കഴിഞ്ഞു.തരിശുഭൂമി കൃഷിദയാഗയമാൊൻ സാധിച്ചു.ഇഞ്ചി, കപ്പ, വാഴ, 

കൂർെ എന്നിവ കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞു.സിറ്റിസൺ ഇൻഫർദമഷൻ ദബാർഡ് 

കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞു.വതാഴിലകൾ ആവിശയവപ്പടുന്ന വതാഴിൽ ലഭിെുന്നിലല, 
ദവതനീം കിട്ടാൻ ബവകുന്നു,എന്ന  പരാതികൾ വതാഴിലാളികൾ പറയുക 

ഉണ്ടായി.100 വതാഴിൽ േിനങ്ങൾ ഉള്ള ആരുീംതവന്ന  ഉണ്ടായിരുന്നിലല. 

 

10.FP/345359 

അധിക ജലീം ഒഴുെിവിടുന്ന ചാൽ, കുടിയിരിെൽ ഭാഗീം  

START DATE : 24/01/19 

END DATE: 6/02/19 

M BOOK NO:320/18-19 

MUSTER  ROLL NO :32458-62, 31785-89 

 വിലയിരുത്തൽ, 

 വാർഡിവല വതാഴിലകൾെ് 454 വതാഴിൽ േിനങ്ങൾ നൽകുവാൻ കഴിഞ്ഞു. 

വയതയാസ്ത പുരയിടങ്ങളിൽ ആണ് വതാഴിൽ വചയ്ക്തിരുന്നത്, ബിരു 

ബിദനാ(34),ഏലിെുട്ടി ചാദൊ(300, ദമരി ദതാമസ്(100), എൽദോസ്(100), 

വബന്നി(110), ദജാൺസൺ(200), സണ്ണി മാതയു(150), ദജാസ് (175), വജയിീംസ്(200), 

സിബി(93)എന്നിവരുവട പുരയിടങ്ങളിൽ ആയി എീം ബുെിൽ 

ദരഖവപടുത്തിയിരിെുന്ന അളവിദനൊളുീം കൂടുതലായി കാണാൻ 

കഴിഞ്ഞു.പ്പവർത്തിവചയ്ക്ത് 8 മാസീം പിന്നിട്ടതിനാൽ കുറച്ചു  ചാലുകൾ 

നികന്നിരുന്നു.സി.ഐ.ബി കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞു. 

 

11.WC/332278. 

മണ്ണ് കയ്യാല ചൂടമന ഭാഗീം 

START DATE:-13/11/2018-19/11/2018 

 ENT  DATE :-20/11/2018-26/11/2018                        

M.BOOK  NO :-174/18-19 
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MUSTER  ROLL NO:-21334-21336,21430-21432 

 വിലയിരുത്തലുകൾ 

 രാജകുമാരി പഞ്ചായത്തിവല വാർഡ് 13 ചൂട മന ഭാഗീം വതാഴിലാളികൾെ് 
250വതാഴിൽേിനങ്ങൾ നൽകാൻ സാധിച്ചു. മറിയെുട്ടി ദജാസഫ് 

പാലെുദന്നൽ(250), സുസ്മിത സുദരഷ് കടുവ കുഴിയി ൽ  (320), വജയിീംസ് 

പൂണിത്തുറ(100)എന്നിവരുവട പറേുകളിൽ  വതാഴിൽ നടന്നു. എീം ബുെിലുള്ള 

അളവുകളുീം പണിസ്ഥലത്ത് അളവുകളുീം കറക്റ്റ്റ് ആയിരുന്നു. ഈ സ്ഥലത്ത് 
ബകയ്യാല തിരിച്ച് ഏലീം നട്ട് കൃഷി ദയാഗയമാെി. മൺ കയ്യാല കളിൽ പുലലു നട്ടു 

ഉണ്ടായിരുന്നുവതാഴിൽ എലലാവർെുീം വളവര പ്പദയാജനകരമായ ഇരുന്നു എന്ന് 
മനസ്സിലാൊൻ സാധിച്ചു. 

 

12.FP/344952 വവള്ളവെട്ട് നിറഞ്ഞ പ്പദേശത്ത് അധികജലീം ഒഴുെി 

START DATE     -03/0/2019-09/01/2019       

END DATE     -10/01/2019-16/01/2019                            

M.BOOK NO  -282/18-19 

MUSTER ROLL  NO  -29502-29506,28817-28821 

 വിലയിരുത്തലുകൾ 

 രാജകുമാരി പഞ്ചായത്തിവല വാർഡ് 13 തകിടിെൽ ഭാഗീം വതാഴിലാളികൾെ് 
548 വതാഴിൽേിനങ്ങൾ നൽകാൻ സാധിച്ചു. ദവദറാനിൊ ദതലൊട്ട്(100),  

ദജാസബഫൻ കാെനാട്(300), ദമരി ദജാസഫ് കപ്പിലുമാൊൻ (70), ഷാന്റി 

ദജാസഫ് വകാച്ചു വ ട്ടിൽ(28), പൗദലാസ് വാഴപ്പിള്ളികുടിയിൽ(100), തുളസ ധരൻ 

തകിടിെൽ(547), ചിന്നമ്മ കള്ളിൊട്(300), ആഗസ്തി കദരാട്ട്ൻ(215) എന്നിവരുവട 

പറേുകളിൽ  വതാഴിൽ നടന്നു. എീം ബുെിലുള്ള അളവുകളുീം പണിസ്ഥലത്ത് 
അളവുകളുീം കറക്റ്റ്റ് ആയിരുന്നു. വവള്ളവെട്ട് നിറഞ്ഞ പ്പദേശത്ത് അധികജലീം 

ഒഴുെി വിട്ട് അവിവട ഏലീം നട്ട് അവിവടകൃഷി ദയാഗയമാെി. ഈ വതാഴിൽ 

എലലാവർെുീം വളവര പ്പദയാജനകരമായ ഇരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാൊൻ 

സാധിച്ചു. 

 സിറ്റിസൺ ഇൻഫർദമഷൻ ദബാർഡ്സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. സി ഐ ബി അപൂർണ്ണീം 

ആയിരുന്നതിനാൽസുതാരയത ഉറപ്പു വരുത്താൻ സാധിച്ചിലല. 

 

13.FP/346137  
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  വവള്ളവെട്ട് നിറഞ്ഞ പ്പദേശങ്ങളിൽ കാന നിർമ്മാണീം വചനയപ്പിള്ളി 

ഭാഗീം 13 

START DATE :21/02/19 

END DATE :20/03/19 

M BOOK NO :385/18-19 

MUSTER ROLL :36595-36598, 37722-37725, 37918-37921, 37922-37925 

 വിലയിരുത്തലുകൾ, 

 രാജകുമാരി പഞ്ചായത്ത് പതിമൂന്നാീം വാർഡിവല ജനവിഭാഗീം 

വതാഴിലാളികൾെ് 715 വതാഴിൽേിനങ്ങൾ നൽകാൻ സാധിച്ചു. മഴ മൂലീം പുഴ 

േിശ മാറി   ഒഴുകിയതിനാൽ കാനയുവട കുവറ ഭാഗങ്ങൾ മൂടി ദപായതായി 

കാണാൻ സാധിച്ചു. ആയതിനാൽ എീം  ബുെിവല എലല അളവുകളുീം അളന്ന് 
തിട്ടവപ്പടുത്തുവാൻ സാധിച്ചിലല. വർെ് ബസറ്റിൽ സി ഐ ബി കാണാൻ 

സാധിച്ചു. സി ഐ ബി അപൂർണ്ണീം ആയതിനാൽ സുതാരയത ഉറപ്പു 

വരുത്തുവാൻ സാധിച്ചിലല. 

 

14. LD/ 322571 

തരിശു ഭൂമി കൃഷിദയാഗയമാൊൻ പൂവത്തിങ്കൽ ഭാഗീം 

START DATE :23/10/18 

END DATE :5/12/18  

M BOOK  NO :121/18-19 

MUSTER  ROLL  NO :17457-60/ 17461-64/22244-47/ 22248-51 

 

 വിലയിരുത്തലുകൾ, 

 വജസ്സി കാവാട്ടുെുദന്നൽ(30),  വർഗ സ് പാദറപ്പള്ളി കുടിയിൽ(30),  ോദമാേരൻ 

പൂവത്തിങ്കൽ(30),എന്നിവരുവട പുരയിടത്തിൽ തരിശു ഭൂമി 

കൃഷിദയാഗയമാെിയത്  കാണാൻ സാധിച്ചു. ഈ കൃഷിയിടത്തിൽ എലലാീം 

ഇഞ്ചി, കപ്പ മുതലായവ കൃഷി വചയ്ക്തതായി കാണാൻ സാധിച്ചു. സിറ്റിവസൻ 

ഇൻഫർദമഷൻ ദബാർഡ്  സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് വിവരീം അപൂർണീം ആയിരുന്നു  

വർെ്ന്വറ  സുതാരയതാ ഉറപ്പുവരുത്തുവാൻ സാധിചിലല. 
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15. WC /328213 

മണ്ണ് കയ്യാല നിർമ്മാണീം മിലലുീംപടി ഭാഗീം  

START DATE :25/10/18 

END DATE  :5/12/18  

M BOOK  NO :134/18-19 

MUSTER   ROLL  NO :17870-72, 18476 -78,22217-18, 2215-16 

 

 വിലയിരുത്തലുകൾ,  

ഷിബു കന്നുീംകുഴി (50),  ദറാണി മാദതയ്ക്െൽ (50), സജ വ് പാണ്ടിയകദട്ടൽ (150),  

ചാദൊച്ചൻ പുതുദേരിയിൽ(50),  ശയാമള ബതപ്പറേിൽ(100),  ദജായ്ക് 

പുതുമറ്റത്തിൽ(50),  എന്നിവരുവട പുരയിടത്തിൽ മണ്ണ് കയ്യാലകൾ കാണാൻ 

സാധിച്ചു. സിറ്റിവസൻ ഇൻഫർദമഷൻ ദബാർഡ്  സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് വിവരീം 

അപൂർണീം ആയിരുന്നു  വർെ്ന്വറ  സുതാരയതാ ഉറപ്പുവരുത്തുവാൻ 

സാധിചിലല. 

 

 

16. WC/320514 

 വവള്ളവെട്ട് നിറഞ്ഞ പ്പദേശത്ത്   അധികജലീം ഒഴുെി വിടുന്ന ചാൽ 

,പാണ്ടിയാീം കട്ടാ ഭാഗീം 

 START  DATE :20/12/18 

 END DATE :30/1/19 

 M BOOK NO :305/18-19 

 MUSTER ROLL NO :30781-783, 27073-75, 26950-52, 30868-70 

വിലയിരുത്തലുകൾ  

 ബാബു ദയാഹന്നാൻ നന്മ നാലിൽ, ശയാമള പ്ശ ധരൻ ബതപ്പറേിൽ, സജ വ് , 

രാമകൃഷ്ണൻ പുത്തൻപുരയ്ക്െൽ, ശിവൻ പുത്തൻപുരയ്ക്െൽ, ദറാണി 
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ദജാസഫ് മാദതെൽ, രാധാകൃഷ്ണൻ കണ്ണിയാട്ടുപാറ, മത്തായി പുതുദേരിൽ, 

അദശാകൻ മുദത്തടത്ത്, ചാെ് പുതുദേരിയിൽ, സുദരപ്രൻ വരിൊനിെൽ, 

എന്നിവരുവട പുരയിടത്തിൽ ആയിരുന്നു ചാലുകൾ. സിറ്റിസൺ ഇൻഫർദമഷൻ 

ദബാർഡ്  സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിവരീം അപൂർണ മായിരുന്നു 

 

അനുബന്ധീം 

   ഈ ദസാഷയൽ ഓഡിറ്റ് പിര ഡിൽ 100 േിവസീം വതാഴിൽ േിനങ്ങൾ  ആയ 

ആളുകളുവട ലിസ്റ്റ്. 

 

Sl.No Job card number Head of household man days 

1. KL-09-007-005-

013/1030 

മഞ്ജു ബിജു  136 

2. KL-09-007-005-

013/1064 

പൗലലാസ്   147 

3. KL-09-007-005-

013/1067 

പപണ്ണമ്മ  141 

4. KL-09-007-005-

013/1068 

ബിന്ദു  110 

5. KL-09-007-005-

013/1076 

സുസ്മിത  122 

6. KL-09-007-005-

013/1080 

എൽസി  135 

7. KL-09-007-005-

013/1081 

ബാബു  100 

8. KL-09-007-005-

013/1202 

ഷിജി  130 

9. KL-09-007-005-

013/1203 

തുളസീധരൻ  125 

10. KL-09-007-005-

013/1205 

രജനി  126 

11. KL-09-007-005-

013/1359 

അമ്മിണി  118 
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12. KL-09-007-005-

013/1362 

സുമതി     135 

13. KL-09-007-005-

013/145 

വർക്കി  133 

14. KL-09-007-005-

013/147 

ലരഗസി  132 

15. KL-09-007-005-

013/149 

പൗലലാസ്  120 

16. KL-09-007-005-

013/151 

വത്സലൻ  112 

17. KL-09-007-005-

013/1629 

സലരാജിനി  141 

18. KL-09-007-005-

013/1630 

ബാലൻ  111 

19. KL-09-007-005-

013/1636 

വാസു  148 

20. KL-09-007-005-

013/1643 

ലൂസി  115 

21, KL-09-007-005-

014/1645 

തങ്കമ്മ  110 

22. KL-09-007-005-

013/1650 

രാമകൃഷ്ണൻ  117 

23. KL-09-007-005-

013/1699 

ബിജു  139 

24. KL-09-007-005-

013/1733 

അഗസ്തയ  100 

25. KL-09-007-005-

013/1735 

ലമരി  102 

26. KL-09-007-005-

013/1737 

സുമതി  119 

27 KL-09-007-005-

013/1744 

ബിജു  131 
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28 KL-09-007-005-

013/1745 

പെയ്സി  112 

29. KL-09-007-005-

013/1746 

കുരയൻ 112 

30. KL-09-007-005-

013/179 

ലജാസഫ്  100 

31 KL-09-007-005-

013/1790 

കാർത്തിലകയൻ  116 

32. KL-09-007-005-

013/1976 

ലരതസ്സ്യ  104 

33. KL-09-007-005-

013/1980 

പജയിംസ്  100 

34. KL-09-007-005-

013/218 

വിലാസിനി  123 

35  KL-09-007-005-

013/223 

എൽല ാസ്  113 

36 KL-09-007-005-

013/228 

ലജാൺസൻ   115 

37 KL-09-007-005-

013/2283 

ബിജു  150 

38 KL-09-007-005-

013/2284 

 പബന്നി   100 

39 KL-09-007-005-

013/23596 

ബാബു 142 

40 KL-09-007-005-

013/449 

വാസു പി ജി 144 

 

  

നിർദേശങ്ങൾ. 

 തതാഴിലുറപ്പ് നിയമം അനുശാ ിക്കും വിേം ഗ്രാമ ഭ അംരീകരിച്ച് ആക്ഷൻ 

പ്ലാനിൽ  ഉൾതപ്പടുത്തിയ ഗ്പവൃത്തികൾ മാഗ്തം നടപ്പിലാക്കുക. 

 മുൻരണനാ മാനേ്ം പാലിച്ചു മാഗ്തം ഗ്പവൃത്തികൾ അനുവേിക്കുക. 
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 തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുതട  ുതാരയത ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിന് ഗ്പവൃത്തി 

ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് പദ്ധതി വിവര്ൾ അട്ിയ ഗ്പാദേശിക 

ഭാഷ്യിലുള്ള  ി്ി ണ് ഇൻഫർദമഷ്ൻ ദബാർി ് ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലത്ത ്

സ്ഥാപിദക്കണ്ടതാണ.് 

 ഗ്പാദേശിക ഭാഷ്യിലുള്ള എസ്റ്റിദമ്് ഗ്പവൃത്തി സ്ഥല്ളിൽ  ലഭയമാക്കണം. 

 മാസ്റ്റർ  ർക്കുലർ ഗ്പകാരം നിർദേശിക്കുന്ന ദരഖകൾ ഫയലിൽ  

 ൂക്ഷിദക്കണ്ടതാണ.് 

 രജിസ്റ്ററുകൾ കാലാനു ൃതമായി വിവര്ൾ ദരഖതപ്പടുത്തി 

 ൂക്ഷിദക്കണ്ടതാണ.് 

 മാസ്റ്റർ  ർക്കുലർ ഗ്പകാരമുള്ള തതാഴിൽ  അദപക്ഷാ ദഫാറം ത ൗജനയമായി 

തതാഴിലാളികൾക്ക് ലഭയമാക്കണം. 

 തതാഴിൽ  അദപക്ഷകൾ ഗ്ഫണ്്ട ഡഫീ ിൽ   വീകരിക്കുകയും ആയതിനു 

കകപ്പ്് ര ീത് നൽ കുകയും ദവണ്ടതാണ് . 

 പദ്ധതിയുതട ശരിയായ രീതിയിലുള്ള നടത്തിപ്പിന ് വിജിലൻ ് ആൻി് 

ദമാണിട്ടറിംര് കമ്മ്ി ഇടതപടലുകൾ ഗ്പവൃത്തി സ്ഥല്ളിൽ  

ഉണ്ടാദവണ്ടതുണ്്ട. 

 തതാഴിലുപ്പിൽ  ഏത്ടുക്കുന്ന ഗ്പവൃത്തികളുതട  ആസ്തികൾ േീർഘകാല 

നിലനിൽ പ്പിന്  ആവശയമായ  ാദങ്കതിക നിർദേശ്ൾ തതാഴിലാളികൾക്ക ്

ഡവർ ീയർമാർ നൽ ദകണ്ടതും പാലിക്കുന്നുതണ്ടന്ന്  ഉറപ്പു 

വരുതത്തണ്ടതുമാണ.് 

 മസ്റ്റർ ദറാളിൽ  ഗ്പസ്തു ത ഗ്പവൃത്തിയുതട അളവുകൾ ദരഖതപ്പടുത്തുന്ന 

എം.ബുക്കിതറെ നമ്പർ ദരഖതപ്പടുതത്തണ്ടതാണ്. 

 മസ്റ്റർ ദറാളിലും മ്ു തതാഴിലുറപ്പ് അനുബന്ധ ദരഖകളിലും  

 ാക്ഷയതപ്പടുത്തുന്ന ഉദേയാരസ്ഥർ തീയ്യതി കൂടി ദരഖതപ്പടുത്തുവാൻ 

ഗ്ശദ്ധിദക്കണ്ടതുണ്്ട. 

 തതാഴിലിട്ളിൽ  ഗ്പഥമ ശുഗ്ശൂഷ്  ംവിോന്ൾ  തണൽ  

 ൗകരയം, ുരക്ഷാ ഉപകരണ്ൾ എന്നിവ ഉറപ്പു വരുത്താൻ നിർവഹണ  

ഏജൻ ി ഗ്ശദ്ധിദക്കണ്ടതുണ്്ട. 

 പദ്ധതി ആരംഭ മീ്ിംര് കൃതയമായി നടദത്തണ്ടതാണ്. 

തതാഴിലാളികളുതട കടമകൾ. 

 തതാഴിലിട്ളിൽ   മയകൃതയത പാലിക്കുക. 

 ദഗ്പാജക്് ്മീ്ിംര്, തതാഴിലുറപ്പ് ഗ്രാമ ഭകൾ,ദ ാഷ്യൽ  ഡിി്് 

ഗ്രാമ ഭകൾ എന്നിവയിൽ  പതങ്കടുക്കുക. 

 ഏൽ പ്പിക്കുന്ന ദജാലികൾ കൃതയതദയാതട പൂർത്തീകരിക്കുക. 

 അവകാശമായ 100 പതാഴിൽ  ിനങ്ങൾ ലനടുക 

 േിവ വും തതാഴിൽ  ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുമ്പും പണി 

പൂർത്തിയായദശഷ്വും മസ്റ്റർ ദറാളിൽ   ഒപ്പുകൾ 

ദരഖതപ്പടുത്തുക,തുട്ിയവ... 

ദമറ്റ ്മാരുതട ഗ്പവർത്തനം  
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 {]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 Dദണ്ടാ 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 
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(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;  

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 PesImbv v̄ 

\nÀ½nXnIÄ F¶nh DÄs¸sSbpÅ PetkN\¯n\mhiyamb ASnØm\ 

kuIcy§Ä e`yam¡Â;  
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 ]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¶ 

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 
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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  

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 പഞ്ചായത്തിതല തതാഴിലുറപ്പ ് ത ല്ലിൽ  ഒരു AE,  രണ്്ട 

ഡവർ ിയർ മാർ, 2 ദി്ാ എൻഗ്ടി,  2 BFT Cരാണ ്ഉള്ളത.്ഇവർ തറദക്കാർിുകൾ 

എല്ലാം കൃതയതദയാതടയും  ൂക്ഷ്മതദയാതടയും കൂടിയാണ ്

ദരഖതപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നത.് അതുതകാണ്ടുതതന്ന ഇവരുതട ഗ്പവർത്തനം 

അഭിനന്ദനം അർഹിക്കുന്നതാണ.് 

ഈ ദ ാഷ്യൽ  ഡിി്് ഗ്പഗ്കിയയിൽ   ഹായിച്ച പഞ്ചായത്ത ് ഗ്പ ിിൻറ,്  

ത ഗ്കട്ടറി, വാർി് തമമ്പർമാർ, ഡഫീ  ് സ്റ്റാഫുകൾ,  തമയ്് ് മാർ, 

തതാഴിലാളികൾ എന്നിവർക്ക ് ദ ാഷ്യൽ  ഡിി് ് യൂണി് ് നന്ദി 

അറിയിക്കുന്നു  
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24-10-2019ന ്4.30  pm  വാർഡ ് -13  നടുമറ്റം :   ഗ്പണവം ആർട് സ ്& ദ്പാർട് സ ്

ക്ലബ്ല് തവച്ച ് തതാഴിലാളി ഗ്ശീമതി ദറാ ക്കുടിയുതട 

അധയക്ഷതയില് നടന്ന  ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്റ ഗ്ഗാമ ഭയില് 

അവതരിപ്പിച്ച ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്റ കരട ് റിദപ്പാര്ടിദേലുള്ള 

െര്ച്ചയുതട അടിസ്ഥാനത്തില് ഗ്ഗാമ ഭ തീരുമാനങ്ങളും 

നിർദേശങ്ങളും; 

 ഭൂഗ്പകൃതിയനു രിച്ച് കാർഷ്ികദമഖലയിൽ  തചയ്യാൻ പ്ിയ 

ഗ്പവർത്തികൾ കൂടി തതാഴിലുറപ്പിൽ  നിർബന്ധമായും 

ഉൾതപ്പടുത്തണം 

 500 രൂപതയങ്കിലും ദവതനം ലഭയമാക്കണം 

 ക്ഷീര കർഷ്ക ദമഖലയിദലക് തതാഴിൽ  വയാപിപ്പിക്കുക. 

 100 േിവ ം തതാഴിൽ   ലഭിക്കുന്നതിനായി   കാർഷ്ിക ദമഖലയിതല 

അനുവേനീയമായ ഗ്പവർത്തികളിൽ  ഉൾതപ്പടാത്ത മ്ു ഗ്പവർത്തികൾ 

കൂടി ലിസ്റ്റിൽ   ഉൾതപ്പടുത്തണം. 

 തതാഴിലാളികൾക്ക് കാലതാമ ം വരാതത കൂലി ലഭിക്കാൻ 

നടപടികൾ  വീകരിക്കുക 

 തതാഴില ്കാര ഡ ്തികച്ചും  ൗജനയമായി അദപക്ഷകരക്്ക ്ലഭയമാക്കുക. 

 തതാഴില ്അദപക്ഷകള് പഞ്ചായത്തില ്ഗ്ഫണ്്ട ഡഫീ ില ് വീകരിച്ച ് 

കകപ്പ്ു ര ീ് ്നല്കു ക. Demand form തതാഴിലാളികൾക്ക ്

 ൗജനയമായി നൽ കണം. 

 തതാഴിൽ   കൃതയ മയത്തു ലഭിച്ചിതല്ലങ്കിൽ  തതാഴിലില്ല ദവതനം 

വിതരണം തചയ്യുക 

 ഗ്പവൃത്തികള ്കതണ്ടത്തുന്നതില ്തതാഴിലാളികള,് വാര ഡ ്

തമമ്പര ്നാട്ടുകാര ്ഉള്പ്പതട ഉള്ളവരുതട  നല്ല ഇടതപടലുകള ്ഉണ്ടാക്കുക. 

 ദജാലി സ്ഥല്ളില ്ആവശയമായ അടിസ്ഥാന 

ത ൗകരയ്ള ് നിർവഹണ  ഏജറസി തതാഴിലാളികളക്്ക ്ലഭയമാക്കുക. 

 വിജിലന ് ്ഏനി്് ദമാണിട്ടറിംര ്കമ്മ്ി 

അംര്ള ്പദ്ധതികള ്വിലയിരുത്തുകയും ആവശയമായ 

നിദരേ്ശ്ള ്തതാഴിലാളികള്ക്കും പഞ്ചായത്തിനും നല്കു ക.VMC 

കമ്മി്ി പുന  ംഘടിപ്പിക്കുക 



43 
 

 വാര്ഷ്ിക മാസ്റ്റര ് ര്ക്കുലര ്ഗ്പകാരമുള്ള 

ദരഖകള ്ഫയലില ് ൂക്ഷിക്കുക. 

 മസ്റ്റര ്ദറാളുകളില ്അബദ്ധത്തില ്വന്നുദപാകുന്ന തിരുത്തലുകളക്്ക ്

മതിയായ കാരണ്ള ്കാണിച്ചു അദപക്ഷ നലക്ുകയും ഗ്പസ്തു ത 

അദപക്ഷയുതട ദകാപ്പി ഫയലില ് ൂക്ഷിക്കുക. 

 മസ്റ്റര ്ദറാളില ്രണ്്ട ഒപ്പുവീതം ദരഖതപ്പടുത്തുക ഒപ്പിട്ട ദശഷ്ം മാഗ്തം 

ദജാലി ആരംഭിക്കുക. 

 ഓെിറ്റ് റിലപാർട്ട് ലകാപി രപിന്റ് എടുത്തു പതാഴിലാളികൾക്ക് 

നൽകുക  

 മസ്റ്റർ ലറാൾ നിലവിൽ 7 ലെയ്സ് എന്നുള്ളത് കുറഞ്ഞത് 14 

 ിവസലത്തക്ക് എങ്കിലും ആക്കുക  

 ജനകീയ എസ്റ്റിദമ് ്ഗ്പവൃത്തി സ്ഥല്ളില ്ലഭയമാക്കുക. 

  ി്ി ണ ്ഇറഫദര മഷ്ന ്ദബാര ഡ് ഡദരാ ഗ്പവൃത്തിയും 

ആരംഭിക്കുന്നതിന ്മുമ്പ ്തതന്ന സ്ഥാപിക്കുക. അതിതറെ വലുപ്പം 

കുറയ്ക്കുക 

 

 

                             

 

 

 അധയക്ഷൻ                           : ഗ്ശീമതി ദറാ ക്കുടി 

ദലാക്ക ്റിദ ാഴ് സ് ദപഴ് സണ ്:   തെല്ല തജയസൺ  

 

വിദല്ലജ്   റിദ ാഴ് സ് ദപഴ് സണ:്   ജിൻ ി ദജാ ഫ് , ആരയ  ുദരഷ്് 

,ഗ്ഗീഷ്േ പുരുദഷ്ാത്തമൻ, ആതിര എം നായർ ,ബിൻ ി വി 

ൊദക്കാ ,അഞ്ജന അനൂപ് ,അപർണ എ ് ,ദ ാജി തക എ ് 

,മീനുദമാൾ  ണ്ണി ,നിഖിയ ദജാർജ് . 
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