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                 മഹാത്മാ ഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി 

ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്റ് റിദപ്പാര്്ടട ്

                                               വാർഡ ്-4  ദ നാപതി 

ദ നാപതി ഗ്ഗാമപഞ്ചായത്്ത 

തനടുുംകണ്ടും  ദലാക്ക ്

ഇടുക്കി  ജില്ല . 

ഗ്ഗാമ ഭ തീയ്യതി: 12/11/2019 

 മയും:3 pm സ്ഥലും:   panchayath hall 

തയ്യാറാക്കിയത ്

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

ട ീം 

തനടുങ്കണ്ടും ദലാക്്ക BRP തെല്ല ദജാ ് 

                                   വിദല്ലജ്  റിദ ാഴ് സ് ദപഴ് സൺ ്  

അഞ്ജന ,  ആര്ടയ,  ആതിര്ട,  അപർണ്ണ, നിഖിയ ,മീനു,  ജിൻ ി , ദ ാജി, 

ഗ്ഗീഷ്് മ, ബിൻ ി 

                               ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്റ് ത ാസ റ്റി ദകര്ടളും                 

             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, 

 

 നിയമത്തിൻറെ പിൻബലമുള്ള അവകാശാധിഷ്ഠിത പദ്ധതി. 

  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഗ്പദേശത്ത്    താമസിക്കുന്ന  18 വയസ്സ് പൂർത്തിയായ 

ഏറതാരാൾക്കുും പദ്ധതിയിൽ പങ്കാളിയാകാും 

 ഗ്്രീക്കുും പുരുഷനുും തുലയ ദവതനും . 

 പരിസ്ഥിതി സുംരക്ഷണും കാർഷിക ദമഖലയിറല അടിസ്ഥാന 

സൗകരയ വികസനും എന്നിവയ്ക്്ക മുൻരണന. 

 റതാഴിലാളികൾ തറന്ന ഗ്പവർത്തികൾ കറെത്തുകയുും 

ആസൂഗ്തണറത്ത സഹായിക്കുകയുും റെയ്യുന്നു. 

 ആസൂഗ്തണത്തിലുും നിർവഹണത്തിലുും തികഞ്ഞ സുതാരയത. 

 കരാെുകാദരാ  ഇടനിലക്കാദരാ ഇല്ല. 

 റപാതുജന പങ്കാളിത്തദത്താറട ദലബർ ബഡ്ജറ്റ്. 

 ബാങ്ക്, ദപാദറാഫീസ് വഴി മാഗ്തും ദവതന വിതരണും 
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 ഗ്്രീകൾക്്ക മുൻരണന. 

 കമ്പ്യൂട്ടർ ശ ുംഖല വഴിയുള്ള ദമാണിറ്റെിുംര് സുംവിധാനും 

 ഗ്രാമസഭ പദ്ധതി ഓഡിറ്റ് റെയ്യുന്നു 

.   

ദേശീയ ഗ്രാമീണ റതാഴിലുെപ്പ് പദ്ധതി ഗ്പകാരും ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഗ്പദേശത്ത്  

നടപ്പിലാക്കുന്ന മുഴുവൻ ഗ്പവ ത്തികളുും  ദസാഷയൽ ഓഡിറ്റിങ്ങിനു 

വിദധയമാക്കണറമന്ന  17(2) വകുപ്പ് നിഷ്കർഷിക്കുന്നു . പദ്ധതി 

ഗ്പവർത്തനറത്തപ്പറ്റിയുും റപാതുധനും െിലവഴിക്കുന്നതിറനപ്പറ്റിയുും പൗര സമൂഹും 

നടത്തുന്ന  പരസയവുും സവതഗ്രവുമായ പരിദശാധനയാണ് ആണ് ദസാഷയൽ ഓഡിറ്റ് 

അഥവാ സാമൂഹിക പരിദശാധന .റതാഴിലുെപ്പ് നിയമഗ്പകാരും വർഷത്തിൽ 

രെുതവണ ദസാഷയൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്രാമസഭകൾ എല്ലാ വാർഡിലുും ക തയമായി 

നടദത്തെതാണ്. ഓഡിറ്റിലൂതട അഴിമതി ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനുും 

 ുതാര്ടയത ഉറപ്പു വര്ടുത്തുന്നതിനുും കാര്ടയക്ഷമത 

വർധിപ്പിക്കുന്നതിന്   ത്ഭര്ടണും ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുും 

കഴിയുന്നു.പദ്ധതി പണും ശര്ടിയായ ര്ടീതിയില് ചിലവഴിച്ചിടുദണ്ടാ , 

പണും തചലവഴിച്ച്തുതകാണ്ട ് പദ്ധതിയുതട ലക്ഷയും 

സകവര്ടിച്ചിടുദണ്ടാ, ഗുണദഭാക്താക്കളുതട ജീവിതത്തില് 

ഗുണകര്ടമായുും  കാര്ടയമായ മാറ്റും ഉണ്ടായിടുടുദണ്ടാ  എന്നുും  

ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്റിുംഗിലൂതട  കതണ്ടത്താൻ കഴിയുന്നു. 

സുംസ്ഥാന സർക്കാർ  ദസാഷയൽ ഓഡിറ്റ് നടദത്തെ രീതി സുംബന്ധിച്്ച  ഉത്തരവ ്

പുെറപ്പടുവിച്ചിട്ടുെ്.ദസാഷയൽ ഓഡിറ്റ്  ഗ്രാമസഭയുറട വിജയും ജനപങ്കാളിത്ത  

ആണ്.ദസാഷയൽ ഓഡിറ്റ ് ഗ്രാമസഭയുറട തീയതി, ദവേി എന്നിവ നിശ്ചയിച്ച 5 

േിവസും മുമ്പ്് ജനങ്ങൾക്്ക വിവരും നൽകിയിരിക്കണും. പദ്ധതി ആസൂഗ്തണ്ണും. 

നിർവഹണും, ദമാണിറ്റെിുംര് തുടങ്ങി എല്ലാ വയ്ികളുും ദസാഷയൽ ഓഡിറ്റ് 

ഗ്രാമസഭയിൽ നിർബന്ധമായുും പറങ്കടുക്കണും.മഹാത്മാ രാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ 

റതാഴിലുെപ്പ്പ ദ്ധതിയിൽ  സുരമവുും സുതാരയവുമായി ദസാഷയൽ ഓഡിറ്റ് 

നടത്തുന്നതിന്  ദകരളത്തിൽ  സവതഗ്ര െുമതലയുള്ള ദസാഷയൽ ഓഡിറ്റ് യൂണിറ്റ് 31 

-1- 2017 നിലവിൽവന്നു 

1.ര്ടീതിശാഗ്്രും 

 

 ദസാഷയൽ ഓഡിറ്്റ െിദസാഴ് സ് സുംഘും ഗ്പവർത്തി ഫയൽ പരിദശാധന, 

ഫീൽഡ് സന്ദർശനും, റതാഴിലാളികളുും ആയുള്ള അഭിമുഖും, എും. ഐ. എസ് 
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പരിദശാധന എന്നിവറയ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ദസാഷയൽ ഓഡിറ്റ് 

െിദപ്പാർട്ട് തയ്യാൊക്കിയിട്ടുള്ളത.് താറഴ പെയുന്ന രീതി അവലുംബിച്ചാണ് ഈ 

െിദപ്പാർട്ട് തയ്യാൊക്കിയിട്ടുള്ളത.് 

1. ഓഡിറ്്റ പ്ലാൻ  

1.1 ഓഡിറ്റ് പ്ലാൻ തയ്യാൊക്കൽ. 

1.2 ഓഫീസ് സന്ദർശന പരിപാടികൾ. 

2. അഭിമുഖും  

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

റസഗ്കട്ടെി & റാഫ്  

2.2 ദമറ്റ്, റതാഴിലാളികൾ, കർഷകർ,  റതാഴിലിന് ദപാകാത്ത റതാഴിൽ 

കാർഡ് ഉടമകൾ 

3. ഫയല് പര്ടിദശാധന  
3.1 റപാതു ഗ്പവർത്തികൾ, വയ്ിരത ഗ്പവർത്തികൾ. 

3.2  ദരഖകളുറട ഉള്ളടക്കും - സുതാരയത, പരിപൂർണ്ണത.  

3.3 ഭരണസമിതിയുറടയുും ഉദേയാരസ്ഥരുറടയുും കാരയഗ്പാപ്രി. 

4. ഫീല്ഡ്  ന്ദർശനും, നിര്ടീക്ഷണും  

4.1 പൂർത്തിയായ റതാഴിലിടും, നടന്നുറകാെിരിക്കുന്ന റതാഴിലിടും. 

5. റഫറൻ  ്

5.1  വികസനദരഖ, വാർഷിക പദ്ധതി ദരഖ, എുംഐഎസ്, രജിറെുകൾ. 

6. വിവര്ടങ്ങളുതട ദഗ്കാഡീകര്ടണും 

6.1  ദഗ്കാസ് റവരിഫിദക്കഷൻ, അവസാനവട്ട െർച്ച 

7.   കര്ടട് റിദപ്പാർട് തയ്യാറാക്കല് 

ഗ്പ്രു ത െിദപ്പാര്ട്ട് ഗ്രാമസഭയുറട  െര്ച്ചയ്ക്കുും അുംരീകാരത്തിനുമായി 

സമര്പ്പിക്കുന്നു. 

 

ദ നാപതി   ഗ്ഗാമപഞ്ചായത്ത ്

അടിസ്ഥാന വിവര്ടങ്ങൾ 

ജില്ല  : ഇടുക്കി       

ദലാക്ക ് : റനടുുംകെും   
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താലൂക്ക ് :  ഉടുമ്പ്ൻദൊല       

വാര ഡുകൾ  : 13    

വി്ര തി  : 40.948 െ.കി.മീ. 

                                        

 

                                        ദസനാപതി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിററെ രൂപീകരണും നടന്നിട്ട ്

48 വര്ഷും പിന്നിടുകയാണ് .ഉടുമ്പ്ൻദൊല ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിററെ   8,11,12 

വാർഡുകൾ  ഉൾറപ്പടുത്തി  1971 ലാണ ് ദസനാപതി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത ്  

രൂപീകരിച്ചത ് .പഞ്ചായത്തിററെ വിവിധ ഭാരങ്ങളിലായി പൗരാണിക 

ആേിവാസി വിഭാരങ്ങൾ പല ദകാളനികളിലായി ആധിപതയും ഉെപ്പിച്ചിരുന്നു 

അവരുറട ആരാധനാലയങ്ങളുറടയുും ദക്ഷഗ്തങ്ങളുറടയുും ഭൗതിക 

അവശിഷ്്ടടങ്ങൾ ഇദപ്പാഴുും പഞ്ചായത്തിററെ പല ഭാരങ്ങളിൽ കാണാനാകുും 

.ഈ പഞ്ചായത്തിററെ മററ്റാരു സവിദശഷത തമിഴ ്വുംശരുറട സാന്നിധയമാണ ്. 

       ദസനാപതി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത ് മുഖയമായുും ക ഷിറയ ആഗ്ശയിച്ചു 

നിൽക്കുന്ന ഒരു പഞ്ചായത്ത ് ആണ ് .സുരദ്ധവിളയായ ഏലും ആണ ് ഗ്പധാന 

കാര്ഷിദകാതപന്നും .അറക ജനസുംഖയയിൽ ക ഷിക്കാരുും  

റതാഴിലാളികളുമാണ് .ഏലദത്താട്ടത്തിൽ പണി റെയ്യുന്നവരാണ ് ഏറെ 

ദപരുും .മറ്റ ്കാര്ഷിക വിളകളായ കാപ്പി ,കുരുമുളക ്,റകാദക്കാ ,പച്ചക്കെികൾ 

എന്നിവയുും ഈ പഞ്ചായത്തിൽ ക ഷി റെയിതു വരുന്നു .ആദരാരയ രുംരത്ത ്

പഞ്ചായത്ത ് നിവാസികളുറട ഗ്പധാന ആഗ്ശയങ്ങൾ മാങ്ങാറത്താട്ടി പി.എെ് 

സി യുും  4 ഉപദകഗ്ന്ദങ്ങളുും റെമ്മണ്ണാർ ആയുർദവേ ആശുപഗ്തിയുും 

പുതുതായി ദസനാപതിയിൽ ആരുംഭിച്ച ദഹാമിദയാ ആശുപഗ്തിയുമാണ ്.  

 

കുടുുംബ ഗ്ശീകളുറടയുും അയൽക്കൂട്ടങ്ങളുറടയുും ഗ്പവർത്തനവുും മഹാത്മാ 

രാന്ധി ദേശീയ റതാഴിലുെപ്പ ് പദ്ധതിയുും പഞ്ചത്തിറല വനിതകളുറട 

സാമൂഹികവുും സാമ്പ്ത്തികവുും ആയ ഉന്നമനത്തിന ് കാരയമായ സുംഭാവന 

നൽകിയിട്ടുെ് .ദസനാപതി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിറല മഹാത്മാ രാന്ധി   എൻ 

ആർ ഇ ജി എയുറട ഗ്പവർത്തനങ്ങൾ വഴി റപാതുപണിയിലൂറട 155396  

റതാഴിൽ േിനങ്ങൾ നൽകുവാൻ സാധിച്ചിട്ടുെ് . 372 കുടുുംബങ്ങൾക്ക ്  100 

േിവസും പൂർണമായി റതാഴിൽ നൽകുവാൻ സാധിച്ചു . 
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                                       പഞ്ചായത്്ത ഭൂപടും 

 

 

 

 

 

തതാഴിലുറപ്്പ അടിസ്ഥാന വിവര്ടങ്ങൾ 2018-19 

 ദ നാപതി പഞ്ചായത്്ത വാർഡ് 4 ദ നാപതി 

ആറക റതാഴിൽ കാര ഡുകൾ 2933 336 

ആറക റതാഴിലാളികൾ  6492 719 

SC റതാഴിൽ കാര ഡുകൾ 133 4 (card)11(member) 

ST റതാഴിലാളികൾ 80 0 

 

                                       

                                       വാർഡ് 4 ദ നാപതി     

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

                                                                       വാർഡ്-  4 



7 
 

ദ നാപതി ഗ്ഗാമപഞ്ചായത്തിതല 4 വാർഡില് നല്ല ര്ടീതിയില് 

ഗ്പവർത്തികൾ നടക്കുന്നതായി കാണാൻ കഴിഞ്ഞു . വർക്ക ് സ റ്റ ്

കണക്കനു ര്ടിച്ചു ഏകദേശും 5955 തതാഴില് േിനങ്ങൾ 

തതാഴിലാളികൾക്ക ് ലഭിക്കുകയുും അതിലുതട 1643580 തുക കൂലിയായി 

ലഭിക്കുകയുും ഉണ്ടായി.33 ളും   കുടുുംബങ്ങൾക്ക ് 100 ല് കൂടുതല് 

തതാഴില് േിനങ്ങൾ ലഭിച്ചതായി കാണാൻ  ാധിച്ചു. അമ്പലും , പള്ളി , 

അഗൻവാടി, , ദഹാമിദയാ ആശുപഗ്തി, ്കൂ ൾ , ദപാ്റ ് ഓഫീ ് 

,കൃഷ്ിഭവൻ,  ഹകര്ടണ ബാങ്ക ് ,തക.എ .്ഇ.ബി പവർ ദെഷ്ൻ, 

എന്നിവയാണ ്തപാതുസ്ഥാപനങ്ങൾ.                                                       

 വാർഡ് ഭൂപടും.   

 

 

 

അവകാശാധിഷ്ടിത നിര്ടീക്ഷണങ്ങൾ 

 

മഹാത്മരാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ റതാഴിലുെപ്പ് നിയമത്തിലൂറട ഗ്രാമീണ 

ജനതയ്ക്ക് റതാഴിൽ നല്കറപടുന്നദതാറടാപ്പും അവരുറട പത്തു 

അവകാശങ്ങളുും സുംരക്ഷിക്കറപടുന്നു.ദസാഷയൽ ഓഡിറ്റിലൂറട 
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ഗ്പവ ത്തികളുറട പരിദശാധനയുും അദതാറടാപ്പും റതാഴിലാളികളുറട 

പത്തവകാശങ്ങളുും സുംരക്ഷിക്കറപടുന്നുറവന്നുും വിലയിരുത്തുന്നു. 

 

1.തതാഴില് കാർഡ് ലഭിക്കാനുള്ള അവകാശും 

 റതാഴിൽ കാർഡ ് ഒരു ആധികാരിക ദരഖയാണ്. മഹാത്മാ രാന്ധി 

ദേശീയ ഗ്രാമീണ റതാഴിലുെപ്പ് നിയമത്തിറല റഷഡയൂൾ 2 ഗ്പകാരും റതാഴിൽ 

കാർഡിന് അദപക്ഷ നൽകുന്ന കുടുുംബങ്ങൾക്ക് 15 േിവസത്തിനകും 

തികച്ചുും റസൗജനയമായി റതാഴിൽ കാർഡ ് ലഭയമാക്കണറമന്ന ്

അനുശാസിക്കുന്നു. കൂടാറത ക തയമായ ഇടദവളകളിൽ കാർഡ ്

റസൗജനയമായി പുതുക്കി നൽദകെതുമാണ്. റതാഴിലുെപ്പ ് നിയമഗ്പകാരും 

റതാഴിൽ കാർഡ ് കകവശും റവക്കാനുള്ള അധികാരും ഉടമകൾക്ക് 

മാഗ്തമാണ്, നിർവഹണ ഏജൻസിദയാ ദമറ്റുമാദരാ മറ്റുള്ളവദരാ കകവശും 

റവക്കുവാൻ പാടുള്ളതല്ല. 

 

വാർഡിതല തതാഴിലാളികൾക്ക് 2019-20  ാമ്പത്തീക വര്ട്ഷ്ും 

ഉപദയാഗിക്കുന്നതിനായി പുതിയ തതാഴില് കാർഡ ് ലഭിച്ചിടുണ്ട.് 

എന്നാല്  ൗജനയമായി ലഭയമാദക്കണ്ട തതാഴില് കാർഡിന്  ദഫാദടാ 

എടുക്കുന്നതിനു ദവണ്ടി 100 ര്ടൂപദയാളും തതാഴിലാളികൾക്ക് തചലവ് 

വന്നിടുതണ്ടന്നാണ് തതാഴിലാളികദളാട്  ും ാര്ടിച്ചദപ്പാൾ ലഭിച്ച 

വിവര്ടും. തതാഴില് കാർഡ് പഞ്ചായത്തില് നിന്നുും 

ലഭിദക്കണ്ടതാതണന്നുും . അതിനായി തതാഴിലാളികളില് നിന്്ന ഒര്ടു 

ര്ടൂപ ദപാലുും ഈടാദക്കണ്ടത് ഇല്ല എന്നുും തതാഴിലാളികതള പറഞ്ഞു 

മന ിലാക്കി. 

2.തതാഴില് ആവശയതപ്പടാനുള്ള അവകാശും  

 

റതാഴിൽ കാർഡുള്ള അവിേരദ്്ധ കായിക റതാഴിൽ റെയ്യാൻ തയ്യാെുള്ള  

ഏറതാരു കുടുുംബത്തിനുും  ഓദരാ സാമ്പ്ത്തിക വർഷവുും 100 േിവസറത്ത 

അവിേഗ് ധ കായിക റതാഴിലിന് അവകാശമുെ്, റതാഴിൽ ആവശയറപ്പട്ട ് 

അദപക്ഷ നൽകിയാൽ കകപ്പറ്റു രശീത് നൽകുകയുും 15 േിവസത്തിനകും 

റതാഴിൽ  ലഭയമാക്കണറമന്നുും നിയമത്തിൽ ഗ്പതിപാേിക്കുന്നു. 

ഫയലില്  ൂക്ഷിച്ചിടുള്ള തതാഴില് അദപക്ഷകൾതക്കാപ്പും സകപ്പറ്റു 

ര്ട ീത് നല്കിയതിത റ തകൗണ്ടർ സ്ലിപ് കാണാൻ  ാധിച്ചില്ല. ഈ 

സകപറ്റു ര്ട ീതിതനപറ്റി ആർക്കുും അറിവുണ്ടായിര്ടുന്നില്ല ഗ്രൂപ്പ് 
ആയി മാറ്റു  വശീം ഡിമാൻഡ് നൽകിയതായി കാണുന്നു.എന്നാൽ 
തതാഴിലാളികൾ ആരുീം തതാഴിൽ ആവശയമുള്ളപ്പ്പാൾ  ഡിമാൻഡ് നൽകാറിലല 
എന്ന് മനസിലാക്കാനായി.സകപറ്റു തര്ട ീതിത റ ആവശയകതതയ 
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കുറിച്ചുും ഗ്പാധാനയതത്ത കുറിച്ചുും തതാഴിലാളികതളയുും ദമറ്റിതനയുും 

പറഞ്ഞു മന ിലാക്കി. 

 

3.തതാഴില് അനുവേിച്ചത്  ുംബന്ധിച്ച്; 

റതാഴിലുെപ്പ് നിയമഗ്പകാരും റതാഴിൽ ആവശയറപ്പട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ 15 

േിവസത്തിനകും റതാഴിൽ ലഭയമാക്കനറമന്നുെ്. വാർഡിറല 

റതാഴിലാളികൾക്ക ് റതാഴിൽ ആവശയമുള്ള സമയങ്ങളിൽ  അദപക്ഷ 

സമർപ്പിക്കുന്ന മുെയ്ക്ക ് 15 േിവസത്തിനകും റതാഴിൽ 

അനുവേിറക്കെതുെ്.  

 

ഓഡിറ്്റ തചയര ഗ്പവൃത്തികൾക്ക് വാർഡിതല തതാഴിലാളികൾ തീയ്യതി 

ദര്ടഖതപ്പടുത്തി  ദര്ടഖാമൂലും അദപക്ഷ  മർപ്പിച്ചതിന് ഫയലില്  

ദര്ടഖകളുണ്ട് ,. തതാഴിലാളികളില്  നിന്നുും ദചാേിച്ചു മന ിലാക്കാൻ 

 ാധിച്ചത ് തതാഴില് ആവശയതപ്പട ് 15 േിവ ത്തിനുള്ളില് തതാഴില് 

ലഭിക്കുന്നുണ്ട ് എന്നാണ.് കാർഷ്ിക ദമഖലക്ക ് ആവിശയമായ 

തതാഴിലുകൾ കൂടി നല്കണതമന്ന ്അവർ ആവിശയും ഉന്നയിച്ചു. 

 

4.തതാഴിലില്ലായമ ദവതനും; 

 

റതാഴില ് ആവശയറപ്പട്ടു കഴിഞ്ഞാല ് 15 േിവസത്തിനകും 

റതാഴില ് ലഭയമാക്കാത്തപക്ഷും റതാഴിലില്ലായമ ദവതനും 

ലഭിക്കാന ് അവകാശമുെ്.   റതാഴില ് ആവശയറപ്പട്ട തീയ്യതി 

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

കപസ) തുകയുും തുടരന്്ന ് 100 േിവസ റതാഴില ്  പൂരത്്തിയാകുന്നത ്

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

കപസ)  തുകയുും റതാഴിലാളികളക്്ക ്ലഭിക്കണും. 

തതാഴിലാളികളില്  നിന്നുും ദചാേിച്ചു മന ിലാക്കാൻ  ാധിച്ചത്  

തതാഴില് ആവശയതപ്പട ് 15  േിവ ത്തിനുള്ളില് തതാഴില് 

ലഭിക്കുന്നുണ്ട ് എന്നാണ.് പൂർത്തിയാക്കിയ പണികളുതട ഒന്നുും 

ദവതനും നാളിതുവതര്ട ലഭിച്ചിടില്ല എന്നുും മന ിലായി . 

തതാഴിലില്ലായിമ ദവതനും ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള നിയമ നടപടികതള 

കുറിച്ച ് തതാഴിലാളികൾക്ക് വയക്തമായ ധാര്ടണ ഉണ്ടായിര്ടുന്നില്ല 

തതാഴിലില്ലായിമ ദവതനതത്ത കുറിച്ച ് തതാഴിലാളികൾക്ക ് നല്ല 

ര്ടീതിയില് അവദബാധും ഉണ്ടാക്കി തകാടുക്കാൻ  ാധിച്ചു  . 

5.തഷ്ല്ഫ ്ഓഫ് ദഗ്പാജക്റ്റ്   ുംബന്ധിച്ച;് 
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നിയമും അനുശാസിക്കുന്ന ഗ്പകാരും റതാഴിലാളികൾക്ക ് റതാഴിൽ 

കറെത്തുന്നതിനുും ആസൂഗ്തണും റെയ്യുന്നതിനുമുള്ള അവകാശും ഉെ.് 

 തഷ്ല്ഫ ് ഓഫ് ദഗ്പാജക്ടിതന  കുറിച്ച് വയക്തമായ ധാര്ടണ ആർക്കുും 

തതന്ന ഉണ്ടായിര്ടുന്നില്ല. ദമറ്റ ് നല്കുന്ന നിർദേശ ഗ്പകാര്ടും ആണ ്

തതാഴിലാളികൾ തതാഴില് തചയരിര്ടുന്നത്. തഷ്ല്ഫ ്ഓഫ ്ദഗ്പാതജക്ടില് 

തതാഴിലാളികളുതടയുും ഉദേയാഗസ്ഥര്ടുതടയുും പങ്കാളിത്തും ഉറപ്പ ്

വര്ടുത്തുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ  വീകര്ടിദക്കണ്ടതാണ.്   

6.യാഗ്താ തചലവ്  ുംബന്ധിച്ച്; 

റതാഴിലാളികൾക്ക ് താമസ സ്ഥലത്തുനിന്നുും 5 കിദലാമീറ്റർ െുറ്റളവിൽ 

റതാഴിൽ ലഭിക്കുവാനുള്ള അവകാശമുെ്, ഗ്പ്രു ത പരിധിക്കു പുെത്തു  

റതാഴിൽ റെദയ്യെ സാഹെരയും ഉൊവുകയാറണങ്കിൽ യാതാ ബത്തയായി 

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

േിവസങ്ങളിൽ ലഭയമാക്കണും. ഓദരാ വാർഡിലുും കറെത്തിയിട്ടുള്ള 

ഗ്പവ ത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ച ദശഷും മാഗ്തദമ വാർഡിന് പുെത്തു 

റതാഴിലാളികൾക്ക് ഗ്പവ ത്തി അനുവേിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. 

വാർഡിതല തതാഴിലാളികൾ 5 കിദലാമീറ്റർ പര്ടിധിക്കപ്പുറും 

തതാഴിലുറപ്പ് ഗ്പവൃത്തി തചയ്യുന്നില്ല എന്ന ്തതാഴിലാളികൾ പറഞ്ഞു. 

 

7.ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലതത്ത  ൗകര്ടയങ്ങൾ   ുംബന്ധിച്ച;് 

 

റതാഴിലിടങ്ങളിൽ ലഭിദക്കെ അടിസ്ഥാന സൗകരയങ്ങളായ  ഗ്പഥമ 

ശുഗ്ശൂഷാ സുംവിധാനങ്ങൾ, വിഗ്ശമ സമയറത്ത തണൽ 

സൗകരയും,കുടിറവള്ളും, അപകട സാധയതയുള്ള ഗ്പവ ത്തികളിൽ 

ഏർറപ്പടുദമ്പ്ാൾ സുരക്ഷാ സാമഗ്രികൾ    എന്നിവ ദതാഴിലുെപ്പു 

നിയമഗ്പകാരും നിർവഹണ ഏജൻസി വഴി റതാഴിലാളികൾക്ക് സൗജനയമായി 

ലഭയമാദക്കെതുെ്. 

 

തതാഴിലിടങ്ങളില് തതാഴിലാളികൾക്ക ് ലഭയമാദക്കണ്ട  

അടിസ്ഥാന ൗകര്ടയങ്ങളായ ഗ്പഥമ ശുഗ്ശൂഷ് കിറ്്റ ദമറ്റ് ദനര്ടിട് 

ഗ്പാഥമിക ആദര്ടാഗയ ത  ററില് നിന്നുും വാങ്ങുകയാണ് തചയ്യുന്നത്. 

പടുത, കയ്യുറകൾ, ബൂട് എന്നിവ തതാഴിലാളികൾ തതന്ന 

 ുംഘടിപ്പിക്കുകയാണ.് അടിസ്ഥാന  ൗകര്ടയങ്ങൾ എല്ലാും 

പഞ്ചായത്തില് നിന്്ന ലഭിദക്കണ്ടവ ആണന്നു തതാഴിലാളികൾതക്ക 

അറിവ് നല്കി  .എന്നാല് പഞ്ചയത്തില് നിന്നുും ലഭിക്കാത്തതു 

തകാണ്ടാണ ് തതാഴിലാളികൾതക്ക അടിസ്ഥാന  ൗകര്ടയങ്ങൾ  വയും 

കതണ്ടദത്തണ്ടി വര്ടുന്നത ് .എന്ന ് തതാഴിലാളികളില് നിന്്ന 

മന ിലാക്കാൻ  ാധിച്ചു 
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8.ദവതനും ലഭയമാക്കുന്നത്  ുംബന്ധിച്ച്; 

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

കഴിഞ്ഞു 15 േിവസത്തിനകും റതാഴിലാളികളുറട എറക്കൗെിൽ കൂലി 

ലഭിക്കുവാൻ അവകാശമുെ്. 

 

 ഗ്പ്രു ത േിവ  പര്ടിധിക്കുള്ളില് കൂലി ലഭിക്കാത്ത  ാഹചര്ടയും  

ഓഡിറ്്റ കാലയളവില് ഉണ്ടായിടുണ്ട്, നിർവഹണ ഏജൻ ിയില് 

നിന്നുള്ള വീഴ് ചയതല്ലങ്കിലുും കൂലി സവകിയതിനുള്ള നഷ്ട പര്ടിഹാര്ടും 

ലഭിക്കുകദയാ അതിനുദവണ്ടി തതാഴിലാളികൾ പര്ടാതിതപ്പടുകദയാ 

തചയരിടില്ല. ഉഷ് ,ഓമന ,അലീന , എന്നിവർ കൂലി ലഭിക്കാത്ത 

താമ തത്ത കുറിച്ച് പറയുകയുണ്ടായി.ദവതന വിതര്ടണത്തിനുള്ള 

കാലതാമ ത്തിനുള്ള നഷ്ട പര്ടിഹാര്ടും ലഭിക്കുവാനുള്ള 

അവകാശതത്ത കുറിച്ച ് തതാഴിലാളികൾക്ക ് വയക്തമായ ധാര്ടണ 

ഉണ്ടായിര്ടുന്നില്ല. ഇതിതന കുറിച്ച ് വയക്തമായ ധാര്ടണ 

തതാഴിലാളികൾക്ക ്നല്കി 

 

9. പര്ടാതി പര്ടിഹാര്ടും  ുംബന്ധിച്ച്; 

റതാഴിലുെപ്പുമായി ബന്ധറപ്പട്ട ഏറതങ്കിലുും കാരയത്തിൽ 

പരാതിയുൊകുന്ന പക്ഷും ആയത് ദരഖാമൂലും പഞ്ചായത്തിൽ 

പരാതിറപ്പടാവുന്നതാണ്, ഗ്പ്രു ത പരാതികൾ സവീകരിച്ചു  പരാതിക്കാരന ്

കകപ്പറ്റു രസീറ്റ ് നൽകുകയുും  പരമാവധി 7 േിവസ പരിധിക്കുള്ളിൽ 

അദനവഷിച്ചു പരാതിക്കാരന് മെുപടി നൽദകെതാണ.് പരാതികൾ 

അെിയിക്കുന്നതിനുള്ള ദടാൾ ഗ്ഫീ നമ്പ്ർ റപാതുജനങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്ന 

രീതിയിൽ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിൽ ഗ്പേർശിപ്പിറക്കെതുെ് 

                       

 

കാർഷ്ിക ദമഘലക്ക ് ഊന്നല് നല്കുന്ന തതാഴില് 

ലഭിക്കണതമന്നുും,ഗ്പായമായ തതാഴിലാളികൾ ഉള്ളതിനാല് 

തതാഴിലാളികൾ കഠിനാധവാനും കുറവുള്ള ദജാലികൾ 

നല്കണതമന്നുും തതാഴിലാളികൾ അഭിഗ്പായതപ്പടു. കൃതയമായി 

ദവതനും ലഭിക്കുന്നില്ല എന്ന ് തതാഴിലാളികൾ തപാതുവായി 

അഭിഗ്പായതപ്പടു. 

 

 

 

 

ഫയല്പര്ടിദശാധനയുമായി ബന്ധതപ്പട വിലയിര്ടുത്തലുകൾ 
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ഫയല് തവര്ടിഫിദക്കഷ്ൻ ഡീതറ്റയില്  ്

റതാഴിലുെപ്പ് പദ്ധതിയിൽ ഏററ്റടുക്കുന്ന ഗ്പവ ത്തികളുറട ഫയലുകളിൽ 

ഉൊയിരിദക്കെ ഗ്പധാനറപ്പട്ട 22 ദരഖകറള കുെിച്ച ് വാര്ഷിക മാറർ 

സരക്്കുലെിൽ ക തയമായ നിർദേശങ്ങൾ നല്കുന്നുെ്. 

 

1.കവർ ദപജ ്

ഒരു ഗ്പവ ത്തിയുറട അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ ഗ്പവ ത്തി ഫയലിററെ കവർ 

ദപജിൽ ഉൾറക്കാള്ളിക്കന്നറമന്നുും അതിനായി ഗ്പദതയക മാത കയുും  

മാറർ സർക്കുലെിൽ നിർദേശിക്കുന്നുെ്.  

SI.NO WORK 
CODE 

WORK NAME ESTIMATE 
AMT 

MAN 
DAYS 
TAKEN 

UNSKILLED 
WAGES 

SKILLED  
And 
MATERIAL 
EXPENCE 

TOTAL 
EXPENCE 

1 WC/336103 നീർചാലുകടെ 
പുനരുദ്ധാരണം 

135500 658 181608 2850 184458 

2 LD/242956 തട്ട് തിരിക്കൽ 216198 773 213348 2850 216198 

3 RS/345804 
 

സ ാക്ക് പിറ്റ് 
നിർമാണം 

59300 186 51336 2850 54186 

4 WC/307175 ഫാം സപാണ്ട് 236500 720 198720 2850 201570 

5 LD/242846 ജൈവസവലി 
നിർമാണം 

187000 560 154560 2850 157410 

6 LD/318649 ജൈവസവലി 
നിർമാണം 

97500 325 89700 2850 92550 

7 LD/242822 മണ്ണ് കയ്യാല 76000 257 70932 2850 73782 

8 LD/242848 ജൈവസവലി 
നിർമാണം 

122400 331 91356 2850 94206 

9 LD/242820 മണ്ണ് കയ്യാല 132300 371 102396 2850 105246 

10 LD/325890 തട്ട് തിരിക്കൽ 135600 452 124752 2850 127602 

11 LD/320523 മണ്ണ് കയ്യാല 196900 647 178572 2850 181422 

 
12 

LD/242819 മണ്ണ് കയ്യാല 201900 675 186300 2850 189150 
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കവർദപജ് എ എും  ി  ഗ്പകാര്ടമുള്ളതായിര്ടുന്നു. എ  ് ആർ നമ്പർ 

ഓഫ ്വർക്ക ് in approved shelf of work ന് പകര്ടും എും ബുക്ക ്നമ്പർ 

ആണ ്ദര്ടഖതപ്പടുത്തിയത്.ജി പി  ് തലാദക്കഷ്ൻ, ജിദയാ ടാഗിുംഗ ്

ഓഫ ്അ റ്്റ ഐ ഡി, തനയിും ഓഫ ്ജി ർ  ് ,നിദയാജകമണ്ഡലും 

,എന്നിവ ദര്ടഖതപ്പടുത്തിയിര്ടുന്നില്ല.LD/242848 എന്ന വർക്ക ് ദകാഡ ്

ഫയലില്ഗവതെദന്ലാദഗാകാണാനായില്ല.LD/242956,LD/242848,LD/2

42820,LD/318649,LD/242822, എന്നി ഫയലുകളില് വർക്ക ് ദകാഡ ്

ഇല്ലായിര്ടുന്നു. കവർ ദപജ ്പൂർത്തിയാക്കാൻ ഗ്ശദ്ധിദക്കണ്ടതാണ.് 

 

2.തചക്ക് ലിെ് 

ഫയലിൽ ഉൾറകാള്ളിച്ചിട്ടുള്ള ദരഖകളുറട  ദപജ ്നമ്പ്ർ ദരഖറപ്പടുത്തിയ 

റെക്ക ് ലിറ ് ഫയലിൽ സൂക്ഷിദക്കെതുെ്, അതിനായി ഗ്പദതയക 

മാത കയുും  മാറര ്സർക്കുലെിൽ നിർദേശിക്കുന്നുെ്.   

 പര്ടിദശാധിച്ചഎല്ലാ ഫയലുകളിലുും ദപജ ് നമ്പർ ദര്ടഖതപ്പടുത്തിയ  

തചക്ക ്ലിെ് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. 

3.ആക്ഷൻ പ്ലാൻ ദകാപ്പി-   

പര്ടിദശാധിച്ച 12 ഫയലുകളിലുും ആക്ഷൻ പ്ലാൻ ദകാപ്പി കാണാൻ 

 ാധിച്ചില്ല. പകര്ടും പദ്ധതി ഗ്ഗാമ ഭ അഗീകര്ടിച്ച റിദപ്പാർട ്ആണ ്

കാണാൻ കഴിഞ്ഞത്. 

 

 

4.ജനകീയ എ്റിദമറ്്റ 

 

സാധാരണക്കാരായ ഏറതാരാൾക്കുും മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ 

ഗ്പാദേശിക ഭാഷയിലുള്ള എറിദമറ്റ് ,ഫയലിലുും ഗ്പവ ത്തി സ്ഥലത്തുും 

ലഭയമാദക്കെതുെ്. 

ഗ്പാദേശിക ഭാഷ്യിലുള്ള ജനകിയ എെിദമറ്റ ് കാണാൻ 

 ാധിച്ചില്ല. എെിദമറ്റ ് ദകാപ്പി ത കയുറില് നിന്്ന എടുത്തു 

 ൂക്ഷിച്ചിടുണ്ട.് ദഗ്ഡായിങ ്ആൻഡ ്ഡിസ ൻ, വർക്ക ്സ റ്റ ്മാപ ് 

,എന്നിവ കാണാൻ  ാധിച്ചു .തതാഴിലാളികൾക്ക ് മന ിലാകുന്ന 

ര്ടീതിയില് ജാനകിയ ഭാഷ്യില് ഉള്ള എെിദമറ്റ ്

ഉണ്ടാദവണ്ടതാണ.്ഈ ദര്ടഖകളില്  ാദങ്കതിക അനുമതി നല്കുന്ന 
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എല്ലാ ഉേിദയാഗസ്ഥര്ടുതടയുും ഒപ്പു തിയതി  ീല് എന്നിവ 

കൃതയമായി ദര്ടഖതപ്പടുദത്തണ്ടതാണ.് എസ്റ്റിപ്മറ്റിന്തറ കവർപ്േജ്,. 

പ്ററ്റ് അനാലിസിസ്, എസ്റ്റിപ്മറ്റ് റിപ്പ്പാർട്ട്, ജനങ്ങള്ക്ക്ക് മനസിലാകുന്ന 

ര തിയിലുളള  ജനക യ എസ്റ്റിപ്മറ്റ് എന്നിവ ഒരു ഫയലിലുീം 

ഉണ്ടായിരുന്നിലല. . പ്ഗ്ഡായിങ് ആൻഡ് ഡിസസൻ എസ്റ്റിപ്മററ്ിപ്നാതടാപ്പീം 

കാണാനായി.പര്ടിദശാധിച്ചഫയലുകളിതലഎെിദമറ്റില് ഗ്പവൃ

ത്തികളുതട ഇനും  മലയാളത്തില് ദര്ടഖതപ്പടുത്തിയിടുണ്ട്. ഇത ്

അഭിനന്ദനാര്ടഹ്ാമായ കാര്ടയമാണ്. 

 

 5. ാദങ്കതികാനുമതി-  

ഓദരാ ഗ്പവ ത്തിക്കുും ഗ്പദതയകും തയ്യാൊക്കുന്ന എറിദമറ്റ ് സാദങ്കതിക 

വിേഗ് ധര ്അടങ്ങുന്ന കമ്മറ്റി പരിദശാധിച്ച് അുംരീകാരും ലഭിച്ചാൽ മാഗ്തദമ 

ഗ്പവ ത്തിക്ക ് അനുമതി നലക്ാവൂ, ആയതിററെ ദകാപ്പി ഫയലിൽ 

സൂക്ഷിദക്കെതുെ്. 

  ാദങ്കതിക അനുമതി ലഭിച്ചതിത റ ദകാപ്പി എല്ലാ ഫയലിലുും  

 ൂക്ഷിച്ചിടുണ്ട.്  ത ഗ്കടറിയുതട ഒപ്പ ്  ീല ് എന്നിവ കാണാൻ 

ആതയങ്കിലുും. ഒപ്പിതനാപ്പും ഉള്ള തിയതി കാണാൻ  ാധിച്ചില്ല  ഇത ്

കൃതയമായി കാദണണ്ടതാണ.് ത കയുറില് നിന്ന് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള 

പ്കാപ്പി കൂടാതത ഗ്രാമേഞ്ചായത്തിൽ നിന്നുള്ള സാപ്േതിക 

അനുമതിയുതട ത രുമാനങ്ങൾ അടങ്ങിയ പ്കാപ്പിയുീം കാണാൻ 

സാധിച്ചു. 

6.ഭര്ടണാനുമതി-  

ഓദരാ ഗ്പവ ത്തിക്കുും ഗ്പദതയകും തയ്യാൊക്കുന്ന എറിദമറ്റ ് പരിദശാധിച്ച ്

ഗ്പ്രു ത ഗ്പവ ത്തികള്ക്ക ് ഭരണസമിതിയുറട അുംരീകാരും ലഭിച്ചാൽ 

മാഗ്തദമ ഗ്പവ ത്തിക്ക ് അനുമതി നല്കാവൂ, ആയതിററെ ദകാപ്പി ഫയലിൽ 

സൂക്ഷിദക്കെതുെ്. 

 

  ഭര്ടണാനുമതി  ലഭിച്ചതിത റ ദകാപ്പിഎല്ലാ ഫയലിലുും  കാണാൻ 

 ാധിച്ചു.  അധികാര്ടികളുതട ഒപ്പ ് ീല ്എന്നിവ കാണാൻ സാധിച്ചു 

എന്നാല്. ഒപ്പിതനാപ്പും ഉള്ള തിയതി കാണാൻ  ാധിച്ചില്ല  ഇത് 

കൃതയമായി ഉണ്ടാദവണ്ടതാണ.് 
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7.കാൻദവർജൻ  ്വിവര്ടങ്ങൾ  

സരക്്കാരിററെ ഏറതങ്കിലുും വകുപ്പുകളുറട (വനുംവകുപ്പ,്ക ഷി വകുപ്പ,് 

മ രസുംരക്ഷണവകുപ്പ.്..) പദ്ധതികള ് റതാഴിലുെപ്പ ് പദ്ധതിദയാറടാപ്പും 

സുംദയാജിച്ച ് നടപ്പാക്കുകയാറണങ്കില ് ആയതിററെ ദരഖകൾ ഫയലിൽ 

സൂക്ഷിദക്കെതുെ്. 

  ുംദയാജിത പദ്ധതിയുമായി ബന്ധതപ്പട ഗ്പവർത്തനും ഈ ഓഡിറ്്റ 

കാലയളവില് ഉണ്ടായിര്ടുന്നില്ല . ആയതിനാല്  ഇത ് ബാധകമല്ലാ. 

8. തതാഴില് അദപക്ഷ-  

റതാഴിൽ ആവശയറപ്പട്ടു റകാെ്  വയ്ിരതമാദയാ ഗ്രൂപ്പാദയാ അദപക്ഷ 

സമരപ്്പിക്കുന്നതിനു അന്നവൽ  മാറര ് സരക്്കുലെില് ഗ്പദതയക 

മാത കയിലുള്ള അദപക്ഷാ ദഫാെും റതാഴിലാളികള്ക്ക ്

ലഭയമാക്കാന ് നിദര േശിക്കുന്നുെ്. ഇത ് ഗ്പകാരും കുെഞ്ഞത ് 14 േിവസും 

തുടര്ച്ചയായി ദജാലി റെയ്യുന്നതിന ് അദപക്ഷ നദല്കെതുെ്, ദജാലി 

ആവശയമുള്ള കാലയളവിറല  തീയതികൾ ഉൾറപ്പറട 

ഇതില ് ദരഖറപ്പടുത്തി നല്കു കയാണ് ദവെത ്  

  

 വാർഷ്ിക ആനുവല് മാെർ  ർക്കുലർ ഗ്പകാര്ടും നിർേിഷ്ട 

ദഫാർമാറ്റിലുള്ളതു  ആയിര്ടുന്നു അദപക്ഷ. അപ്േക്ഷ 

സമർപ്പിച്ചപ്പ്പാ ലഭിപ്ക്കണ്ട രസ ത് ഒരു ഫയലിലുീം കാണാൻ 

കഴിഞ്ഞിലല .ഗ്ഫണ്ട് ഓഫ സിൽ വഴി ഡിമാൻഡ് നൽകിയതിന്തറ നമ്പർ 

ഡിമാൻഡ് പ്േപ്പറിൽ ഉണ്ടായിരുന്നിലല. തതാഴില്  മർപ്പിച്ച  തിയതി  

മാഗ്തമാണ ് കാണാൻ  ാധിച്ചത,് തതാഴില് ആവശയമായാ  

കാലയളവ് ദര്ടഖതപ്പടുത്തിയിര്ടുന്നു.പര്ടിദശാധിച്ച എല്ലാ 

ഫയലുകളിലുും തതാഴില് ആവിശയതപ്പട ് 15 േിവ ത്തിനകും 

തതാഴില് ലഭിച്ചിടുണ്ട്  എന്ന ്കാണാൻ  ാധിച്ചു. 

.9.വർക്ക ്അദലാദക്കഷ്ൻ 

അദപക്ഷ ലഭിക്കുന്ന മുെയ്ക്ക ്  ആവശയറപ്പട്ട തീയ്യതികളില ് തറന്ന 

റതാഴിലാളികറള മുറഗണനാ ഗ്കമത്തിലുള്ള 

ഗ്പവ ത്തികളില ് ഉൾറപ്പടുത്തുകയുും മറരദ്ൊള ് തയ്യാൊക്കുന്നതിനുള്ള 

നടപടികളക്്ക ് ശുപാര ശ റെയ്യുകയുും ദവണും. ഗ്പ്രു ത 

ഗ്പവ ത്തിയില ് ഉറളപ്്പട്ടവരക്്ക ് ഈ ലിറിററെ അടിസ്ഥാനത്തില ് മുറകൂ ട്ടി 

വിവരങ്ങള ്നല്കു കയുും ദവണും. 

         തതാഴില് അനുവേിച്ചു തകാണ്ടുള്ള വർക്ക ്അതലാദക്കഷ്ൻ ദര്ടഖ  
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        ഒര്ടു ഫയലിലുും  കാണാൻ  ാധിച്ചു. പൂർണമായുും പൂർത്തിയായ      

ര്ടീതിയില് കാണാൻ  ാധിച്ചതതങ്കിലുും അധികാര്ടിയുതട ദപര്ട ് ഒപ്പ ്

 ീല് തിയതി എന്നിവ ഉണ്ടായിര്ടുന്നില്ല. 

10.മെര്ട ്ദറാള ്

ഓദരാ ഗ്പവ ത്തിയിദലക്കുും പഞ്ചായത്തില ് നിന്നുും നിർദേശിച്ചവരുറട 

ദപര ്വിവരങ്ങള ്ഉൾറപ്പടുത്തി ദലാക്ക ്ദഗ്പാഗ്രാും ഓഫീസില് നിന്നുമാണ ് 

ദഗ്പാഗ്രാും ഓഫീസര ് സാക്ഷയറപ്പടുത്തിയ മറര ് ദൊള ് ദകാപ്പി 

പഞ്ചായത്തില ് എത്തിക്കുന്നത.് പഞ്ചായത്തില ് നിന്നുും നിർവ്വഹണ 

ഉദേയാരസ്ഥന ് സാക്ഷയറപ്പടുത്തുന്ന മുെയ്ക്ക ് ഓദരാ ഗ്പവ ത്തിക്കുും 

െുമതലറപ്പടുത്തിയ ദമറ്റ്മാരക്്ക ് മറര് ദൊള ് കകമാൊവുന്നതാണ.് 

മറര ് ദൊള ് ഗ്പകാരും അനുവേിച്ച തീയ്യതികളില ് മാഗ്തദമ ഗ്പ്രു ത 

ഗ്പവ ത്തിയില ് ഏർറപ്പട്ട അതാത ് േിവസറത്ത ഒപ്പുകള് ഓദരാ 

റതാഴിലാളിയുറടയുും ദപരിനു ദനറരയുള്ള കളങ്ങളില ്ദരഖറപ്പടുത്താവൂ. 

ഓദരാ േിവസവുും പണി ആരുംഭിക്കുന്നതിനു മുമ്പ്ുും പണി പൂരത്്തിയായ 

ദശഷവുും ഓദരാ ഒപ്പുകള ് നിര്ബന്ധമായുും 

റതാഴിലാളികള ്ദരഖറപ്പടുറത്തെതുെ്.ദജാലിയില ്   ഹാജരാവാത്തവരു

റട കളങ്ങള ് ദജാലി ആരുംഭിദക്കെ സമയും കഴിഞ്ഞ ഉടറന െുവന്ന 

മഷിയുള്ള ദപനറകാെ് അവധി ദരഖറപ്പടുത്തുകയുും റെയ്യണും. 

ആഴ്ചാവസാനും ഓദരാ റതാഴിലാളിയുറടയുും ഹാജര ് ഗ്പകാരമുള്ള 

തുകകള ് ദരഖറപ്പടുത്തി അവറര ദബാധയറപ്പടുത്തി മറര ് ദൊളിറല  

അവസാനറത്ത കളത്തില ് ഒപ്പ ് വാങ്ങിറക്കൊതാണ്. തുടരന്്ന ്

മറര ് ദൊള ് സാക്ഷയറപ്പടുത്തി നിർവ്വഹണ ഉദേയാരസ്ഥരക്്ക ് 2 

േിവസത്തിനകും കകമാദെൊതാണ.്ഗ്പവ ത്തി സ്ഥലത്ത ് മാറര ് ദൊള ്

സൂക്ഷിക്കാന ് െുമതലയുള്ളത ് ദമറ്റിനാണ.് മറര ് ദൊള ് പണത്തിനു 

തുല്ലയമായ ദരഖയാണ ് ,അതുറകാെുതറന്ന അതില ് ഏറതങ്കിലുും 

തരത്തിലുള്ള റവട്ടിത്തിരുത്തലുകള ്പാടില്ലാത്തതാണ.് 

 

മാസ്റ്റർ പ്റാൾ േരിപ്ശാദിച്ചപ്പ്പാൾ CD/242956, എന്ന വർക്ക് പ്കാഡിൽ 

അതറ്റൻഡൻസ്, എമൗഡ് എന്നി ഭാരങ്ങളിൽ  തവട്ടി തിരുത്തലുകൾ കാണാൻ 

സാധിച്ചു. LD/242820,LD/242848,LD/318649,LD/242822, എന്നി MUSTER ROLL കളിലുീം 

തവട്ടിത്തിരുത്തലുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു പ്നരീം ഒപ്പു ഇടുന്ന ര തിയാണ് 

കാണാൻ സാധിച്ചത് എന്നാൽ ദിവസവുീം രണ്ടു പ്നരീം ഒപ്പു ഇടുന്ന ര തി 

േിന്തുടപ്രണ്ടതാണ്. എലലാ ഫയലുകളിതല MUSTER ROLL കളിൽ  ബന്ധതപ്പട്ട 
അധികാരികളുതട ഒപ്പു സ ൽ എന്നിവ കാണാൻ സാധിച്ചു എന്നാൽ 
ഒപ്പിപ്നാതടാപ്പീം ത യതി കാണാൻ സാധിച്ചിലല. എീം ബുക്ക് നമ്പർ, പ്േജ് നമ്പർ 

എന്നിവ MUSTER ROLL കളിൽ പ്രഖതപ്പടുപ്ത്തണ്ടതാണ്. 
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11.തമഷ്ർതമ റ് ബുക്ക-് 

റതാഴിലുെപ്പിൽ ഉൾറപ്പടുത്തി റെയ്യുന്ന ഓദരാ ഗ്പവ ത്തിയുും 

ആരുംഭിക്കുന്നതിനു മുമ്പ്് തറന്ന ആവശയമായി വരുന്ന ഗ്പവ ത്തികളുറട 

ഗ്പാഥമിക അളവുകൾ സാദങ്കതിക വിേഗ് ധർ റമഷർറമറെ് ബുക്കിൽ 

ദരഖറപ്പടുത്തണും, തുടർന്ന് ഗ്പവ ത്തിയുറട ഓദരാ മറർ ദൊൾ 

കാലാവധിയുും പൂർത്തിയാകുന്ന മുെയ്ക്ക് റെയര ഗ്പവ ത്തികളുറട 

അളവുകൾ ദരഖറപ്പടുത്തി അത് ഗ്പകാരമുള്ള കൂലി ലഭയമാക്കുന്നതിനുള്ള 

തുടർ നടപടിക്ക ് സമർപ്പിദക്കെതാണ.്ദരഖറപ്പടുത്തുന്ന ഓദരാ 

അളവുകളുും സാദങ്കതിക വിഭാരത്തിറല തറന്ന ഉയർന്ന ത്രികയിലുള്ള 

ഉദേയാരസ്ഥർ സാക്ഷയറപ്പടുത്തുകയുും അത് ഗ്പകാരും തയ്യാൊക്കുന്ന 

ബില്ലുകൾ പഞ്ചായത്ത് റസഗ്കട്ടെി, ഗ്പസിഡറെ ് എന്നിവരുറട 

െുമതലയുള്ളവർ സാക്ഷയറപ്പടുത്തുകയുും റെദയ്യെതാണ്. 

 

എും ബുക്കില് വർക്ക ്ദകാഡ ്ഗ്പവർത്തിയുതട ദപര്ട ്എന്നിവ 

ദര്ടഖതപടുത്തി  ൂക്ഷിച്ചിടുണ്ട.് എന്നാല്  LD/318649 എന്ന ഫയലില് 

എും ബുക്ക ്നമ്പർ ഇല്ലായിര്ടുന്നു .എും ബുക്കില് ഗ്പവർത്തി 

നടന്നിര്ടിക്കുന്ന വയക്തികളുതട വയക്തമായ വിവര്ടങ്ങൾ 

ദര്ടഖതപ്പടുത്തിയിര്ടുന്നു . എും ബുക്കില് ഓവർ ിയർ, A. E, ത ഗ്കടറി, 

എന്നിവര്ടുതട ഒപ്പ ് ീല് എന്നിവ ദര്ടഖതപ്പടുത്തിയിര്ടുന്നു. ഒപ്പിതനാപ്പും 

തീയതി കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല .അധികാര്ടികൾ ഗ്ശദ്ധിദക്കണ്ടതാണ.് 

.12.തമറ്റീര്ടിയല് വാങ്ങുന്നതിനുള്ള  തീര്ടുമാനും 

റതാഴിലുെപ്പിൽ ഏററ്റടുത്തു റെയ്യുന്ന ഗ്പവ ത്തികൾക്ക് ആവശയമായ 

സാധന സാമഗ്രികൾ വാങ്ങുന്നതുമായി ബന്ധറപ്പട്ട തീരുമാനങ്ങൾ 

എടുക്കുന്നതിനു പഞ്ചായത്ത് തലത്തിൽ റമറ്റിരിയൽ ദഗ്പാകയൂർറമന്റ്റ ്

കമ്മറ്റി രൂപീകരിദക്കെതുെ്, സാധനങ്ങൾ ആവശയമായി വരുന്ന 

ഗ്പവ ത്തികൾക്ക് ഗ്പ്രു ത കമ്മറ്റി നൽകുന്ന അനുമതിയുറട ദകാപ്പി 

അതാത് ഫയലുകളിൽ സൂക്ഷിദക്കെതാണ്. സിറ്റിസണ് ഇൻഫർദമഷൻ 

ദബാർഡ് വാങ്ങുതിനുള്ള തീരുമാനങ്ങളുറട ദകാപ്പി  ഉൾപ്പറട  

ആവശയമുെ്. 

 

 ഈ ഓഡിറ്്റ കാലയളവില് 12 ഫയലുകളിലുും തമറ്റീര്ടിയല് 

ആവശയമുള്ള ഗ്പവർത്തനും ഉണ്ടായിര്ടുന്നില്ല ആയതിനാല് ഗ്പ്രു ത 

ദര്ടഖ ഫയലില് ബാധകമല്ല. 

13.പാടക്കര്ടാർ , മ്മതപഗ്തും, നികുതി ര്ട ീതുകൾ. 

റതാഴിലുെപ്പ ്പദ്ധതി ഗ്പകാരും  സവകാരയ വയ്ികളുറട ഭൂമി പാട്ടത്തിനു 

ഏററ്റടുത്ത് ഗ്പവ ത്തികൾ റെയ്യുകയാറണങ്കിൽ, സ്ഥലും ഉടമകളുമകൾക്ക ്
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പാട്ടത്തുക നൽകിദയാ െറജ എൽ ജി ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന 

ലാഭവിഹിതും നൽകിദയാ െസൗജനയമാദയാ  ക തയമായ കാലയളവിദലക്ക ്

അവർ സ്ഥലും വിട്ടുനൽകുും എന്നതിന് ദരഖാമൂലും ഉെപ്പു ലഭിച്ചാൽ 

മാഗ്തറമ ഗ്പ്രു ത പെമ്പ്ിൽ റതാഴിലുെപ്പിലൂറടയുള്ള ഗ്പവ ത്തികൾ 

അനുവേിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. റജ എൽ ജി ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് ക ഷി ഗ്പവ ത്തി 

ഉൾപ്പറട ഏററ്റടുക്കുദമ്പ്ാൾ ഗ്പ്രു ത ദരഖകൾ നിർബന്ധമാണ്.  

സവകാരയ വയ്ികളുറടദയാ റപാതുഭൂമിയിദലാ  പദ്ധതി 

നടപ്പാക്കുദമ്പ്ാൾ  ആ്രികളുറട േീർഘ കാല സുംരക്ഷണും 

ഉെപ്പുവരുതുന്നതിനായി ബന്ധറപ്പട്ടവരുറട  സമ്മത പഗ്തും, നികുതി 

രസീതുകൾ എന്നിവ ഫയലിൽ സൂക്ഷിദക്കെതാണ്. 

 

 പര്ടിദശാധിച്ച  ഗ്പവർത്തികളുതട  12  ഫയലുകളില്  കര്ടും അടച്ച 

ര്ട ീത ് വഴിയുള്ള ഗ്പവർത്തികൾ കാണാൻ  ാധിച്ചു. എന്നാല് 

 മ്മത പഗ്തും പൂർത്തീകര്ടണ പഗ്തും എന്നിവ ഫയലില് കാണാൻ 

 ാധിച്ചില്ല .MUSTER ROLL ല് ഉടമയുതട സ്ഥലത്തു ഗ്പവർത്തി 

തചയ്യാനായുള്ള അദപക്ഷയാണ ്കാണാൻ  ാധിച്ചത.് 

     14.ദവജ് ലിെ്   

ഓദരാ മറർ ദൊൾ ഗ്പകാരവുും പണി പൂർത്തിയാകുന്ന മുെയ്ക്ക് ഗ്പ്രു ത 

മറർ ദൊളിൽ പണി റെയര ഓദരാ റതാഴിലാളിയുറടയുും ഗ്പവ ത്തി 

േിവസങ്ങൾക്ക്  അനുസ തമായ ദവതനതിനുള്ള ലിറ ്

തയ്യാൊദക്കെതുെ്. അതുദപാറല തറന്ന സാധന സാമഗ്രികൾ 

ഉപദയാരിക്കുകയാറണങ്കിൽ അതിററെ ബിൽ ഗ്പകാരമുള്ള തുകയ്ക്കുും 

ദവജ് ലിറ് തയ്യാൊക്കി ഗ്പ്രു ത ദവജ് ലിറിററെ ദകാപ്പി അതാത് ഗ്പവ ത്തി 

ഫയലിൽ സൂക്ഷിദക്കെതാണ്. 

  പര്ടിദശാധിച്ച 12 ഫയലുകളിലുും മദഗ്്ടാൾ  ഗ്പകാര്ടമുള്ള തവജ് 

ലിെ്,കാണാൻ  ാധിച്ചു. എും ബുക്കില് കാണിച്ചിര്ടിക്കുന്ന 

തുകയുും തവജ് ലിെില് കാണിച്ചിര്ടിക്കുന്ന തുകയുും 

ആനുപാതികും ആതണന്ന ്ഉറപ്പു വര്ടുത്തി 

15.ഫണ്ട ്ഗ്ടാ സർ ഓർഡർ.  

തയ്യാൊക്കിയ ദവജ് ലിറ് ഗ്പകാരും റതാഴിലാളികൾക്കുും, ദമറ്റീരിയൽ 

റവെര മാർക്കുും അവരുറട ബാങ്ക ്  അക്കൗെ് കളിദലക്ക് പണും 

അനുവേിച്ചാൽ അതിനുള്ള ദരഖയായ ഫെ് ഗ്ടറസർ ഓർഡർ ദകാപ്പി 

അതാത് ഗ്പവ ത്തി ഫയലിൽ സൂക്ഷിദക്കെതാണ്. 

 ഓഡിറ്്റ തചയര ഗ്പവർത്തികളുതട  12 ഫയലില്  എല്ലാും തതന്ന ഫണ്ട ്

ഗ്ടാൻ്ഫർ ദകാപ്പി കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. വിതര്ടണ ഏജൻ ിക്ക ്
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നല്കിയ തുകയുതട ഫണ്ട ്ഗ്ടാൻ്ഫർ ദകാപ്പിയുും  ഫയലില് കാണാൻ 

 ാധിച്ചു. 

  16. മൂന്ന്ഘടങ്ങളിതല ദഫാദടാകൾ 

റതാഴിലുെപ്പിൽ ഒരു ഗ്പവ ത്തി ആരുംഭിക്കുന്നതിനു മുമ്പ്ുും ഗ്പവ ത്തി 

നടന്നുറകാെിരിക്കുദമ്പ്ാഴുും പൂർത്തിയായ ദശഷവുും 3 ദറജിലുള്ള 

ദഫാദട്ടാകൾ എടുത്ത് തീയതി ദരഖറപ്പടുത്തി സൂക്ഷിദക്കെതാണ.് 

ഫയലിൽ ദകാപ്പികൾ റവക്കുകയുും ദവണും. 

ഓഡിറ്്റ തചയര ഗ്പവൃത്തികളുതട ഫയലുകളില് ഗ്പവർത്തി 

തുടങ്ങുദമ്പാൾ,നടന്നുതകാണ്ടിര്ടിക്കുദമ്പാൾ പൂർത്തിയായ 

ദഫാദടാ   എന്നിങ്ങതന 3 ദഫാദടാകൾ  ഉൾതപടുദത്തണ്ടതാണ.് 

എന്നാല് പര്ടിദശാധിച്ച 12 ഫയലുകളിലുും 2 ദഫാദടാ വീതും 

കാണാൻ  ാധിച്ചു.  

17.ഗ്പവർത്തി പൂർത്തീകര്ടണ   ാക്ഷയപഗ്തും  

ഓദരാ ഗ്പവ ത്തിയുും ശരിയായ രീതിയിൽ പൂർത്തീകരിക്കുന്ന മുെയ്ക്ക ്

മുഴുവൻ റെലവുകളുും ദരഖറപ്പടുത്തി ഗ്പവ ത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു എന്ന ് 

അറഗീകരിച്ചുറകാെുള്ള സാക്ഷയപഗ്തും ഗ്പ്രു ത ഗ്പവ ത്തിയുറട ഫയലിൽ 

സൂക്ഷിദക്കെതുെ്.  

ഓഡിറ്്റ തചയര ഗ്പവൃത്തികളുതട ഫയലില്  ഗ്പവൃത്തി 

പൂർത്തീകര്ടണ   ാക്ഷയപഗ്തും കാണാൻ  ാധിച്ചു .ഗ്പവർത്തി 

തുടഗിയ തീയതി, അവ ാനിച്ച തീയതി, എന്നിവ കൃതയമായി 

കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. ബന്ധതപ്പട അധികാര്ടികളുതട ഒപ്പ ്  ീല് 

തീയതി എന്നിവ കാണാൻ  ാധിച്ചില്ല .കൃതയമായി അധികാര്ടികൾ 

ദര്ടഖതപ്പടുദത്തണ്ടാതാണ ്

18.തമറ്റീര്ടിയല് ബില്ലുകൾ. 

റതാഴിലുെപ്പ് ഗ്പവ ത്തികൾക്ക് ഏറതങ്കിലുും സാധന ഘടകങ്ങൾ 

വിലയ്ക്ക് വാങ്ങി ഉപദയാരിക്കുകയാറണങ്കിൽ ആയതിററെ വൗച്ചെുകൾ 

ബില്ലുകൾ എന്നിവ അുംരീകരിച്ചു ഫയലിൽ സൂക്ഷിദക്കെതുെ്. 

പര്ടിദശാധിച്ച 12 ഫയലിതല ഗ്പവൃത്തികൾക്ക് material ഘടകങ്ങൾ 

ഉപദയാഗിചിടില്ലാതതിനാല്  ഈ ദര്ടഖകൾ കാണാൻ  ാധിച്ചില്ല 

.എന്നാല്  ി ഐ ബി വാങ്ങിയതിത റ ഇൻദവായ ്് ബില ്

കാണാൻ  ാധിച്ചു. 

19.മെർ ദറാള് മൂതമന്റ്്റ സ്ലിപ്പ്. 

ഓദരാ മറർ ദൊളുും ലഭയമാകുന്ന മുെയ്ക്ക് ഗ്പവ ത്തി ആരുംഭിച്ച തീയ്യതി, 

അവസാനിച്ച തീയ്യതി ,ഗ്പവ ത്തി സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പഞ്ചായത്തിൽ തിരിറക 

ലഭിച്ച തീയ്യതി,ഡാറ്റ എൻഗ്ടി റെയര തീയ്യതി, റസഗ്കട്ടെി ,ഗ്പസിഡറെ ്
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എന്നിവർ അുംരീകരിച്ച ് കൂലിക്ക് അനുമതി നൽകിയ തീയ്യതി എന്നിവ 

ഒപ്പുകൾ സഹിതും ദരഖറപ്പടുത്തുന്നതിനു ദവെിയുള്ള സ്ലിപ് ആണിത്.  

റതാഴിലാളികൾക്ക ് യഥാസമയും കൂലി ലഭയമാക്കുന്നതിൽ വീഴ് ച 

വന്നിട്ടുറെങ്കിൽ എവിറട റവച്ചാറണന്ന് മനസിലാകുന്നതിനു 

സാധിക്കുന്ന രീതിയിലാണ്  ഈ ദരഖയിറല വിവരങ്ങൾ 

ഗ്കമീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. 

മാെർ  ർക്കുലർ ഗ്പകാര്ടും നിർദേശിച്ചിടുള്ള ഗ്പ്രു ത ദര്ടഖ 

ഫയലില്  ൂക്ഷിച്ചിടുണ്ടായിര്ടുന്നു, ഇതിദനാട്   മാനമായ 

ഫയല് നീക്കും-ടാക്കിുംഗ് ദഫാറവുും കാണാൻ  ാധിച്ചു . എന്നാല് 

ബന്ധതപ്പട അധികാര്ടികളുതട  ീല്, ഒപ്പുും തിയതിയുും ,കാണാൻ 

 ാധിച്ചില്ല 

20.ജിദയാ ടാതെട് ദഫാദടാ. 

BHUVAN ആപ്ലിദക്കഷൻ ഉപദയാരിച്ച് ഗ്പവ ത്തി സ്ഥലങ്ങളുറട അക്ഷാുംശും, 

ദരഖാുംശും എന്നിവ ദരഖറപ്പടുത്തിറക്കാെുള്ള ദഫാദട്ടാകൾ ഓദരാ 

ഗ്പവ ത്തിക്കുും ആവശയമാണ് , ഇതിററെ ദകാപ്പി ഫയലിൽ 

സൂക്ഷിദക്കെതാണ.് 

ഓഡിറ്്റ തചയര ഗ്പവൃത്തികളുതട 12 ഫയലുകളില്  ജിദയാ ടാതെട ്

ദഫാദടാ ദകാപ്പി കാണാൻ  ാധിച്ചില്ല. 

21.ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്റ റിദപ്പാർട ്ദകാപ്പി  

ഗ്പവ ത്തികൾ ഓഡിറ്റിനു വിദധയമാക്കിയിട്ടുറെങ്കിൽ ഗ്പ്രു ത 

ഗ്പവ ത്തിയുറട വിലയിരുത്തൽ വിവരങ്ങൾ ഉൾറക്കാള്ളുന്ന ഭാരും 

ദകാപ്പി എടുത്തു ഫയലിൽ സൂക്ഷിദക്കെതാണ്. 

ഓഡിറ്്റ തചയര ഗ്പവൃത്തികളുതട ഫയലുകളില്ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്റ 

റിദപ്പാർട ് ദകാപ്പി കാണാനായില്ല.ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്റ നടക്കുന്നത് 

ഇദപ്പാഴാണ.് 

22.സ റ്റ് ഡയറി. 

മാറർ സർക്കുലർ ഗ്പകാരും  ഉള്ള 21 ദരഖ കൂടാറത   സുംസ്ഥാന സർക്കാർ 

നിർദേശിക്കുന്ന സുഗ്പധാന ദരഖയാണ ് കസറ്റ ് ഡയെി. പദ്ധതിയുറട 

സുതാരയത,റതാഴിലാളികളുറട അവകാശങ്ങൾ, സാമൂഹയ പങ്കാളിത്തും, 

പദ്ധതി ആരുംഭ മീറ്റിുംര്, റതാഴിലിടങ്ങളിറല അപകടങ്ങൾ സുംബന്ധിച്ച 

വിവരങ്ങൾ ,വിജിലൻസ ് ആൻഡ് ദമാണിട്ടെിുംര് കമ്മറ്റി െിദപ്പാർട്ട് , 

സന്ദർശക കുെിപ്പുകൾ തുടങ്ങിയവ ദരഖറപ്പടുത്തുന്നതിനുും 

റതാഴിലിടങ്ങളിറല അടിസ്ഥാനസൗകരയങ്ങൾ,സിറ്റിസണ് ഇൻഫർദമഷൻ 

ദബാർഡ ്  എന്നിവ ഗ്പവ ത്തി സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉെപ്പു വരുത്തുന്നുെ് 

എന്നതിനുമുള്ള ആധികാരിക ദരഖകൂടിയാണ് കസറ്റ് ഡയെി. 
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പര്ടിദശാധിച്ച 12 ഫയലുകളിലുും സ റ്റ ്ഡയറി കാണാൻ  ാധിച്ചു 

.എന്നാല് കൂടി സ റ്റ ് ഡയറിയില് ഉള്ളടക്കും 

പൂർണ്ണമായിര്ടുന്നില്ല.തഗ്പാജക്റ്റ ്മീറ്റിുംഗില് എൻജിനീയറുതട ഒപ്പുും 

 ീല് കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല .വി എും  ി റിദപ്പാർടില് ബന്ധതപ്പട 

അുംഗങ്ങളുതട ഒപ്പ ്കാണാൻ  ാധിച്ചു .എന്നാല്  യിറ്റില് ദപായ 

നിർദേശങ്ങൾ ഒന്നുും കാണാൻ  ാധിച്ചില്ല . വി എും  ി അുംഗങ്ങൾ 

കൃതയമായി സ റ്റുകൾ  േർശിക്കുകയുും ദവണ്ട നിർദേശങ്ങൾ 

നല്കുകയുും അത് സ റ്റ ്ഡയറില് ദര്ടഖതപ്പടുദത്തണ്ടതുമാണ ്

             7 ര്ടജിെറുകൾ  

റതാഴിലുെപ്പ് അനുബന്ധ വിവരങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്നതിന ്ഏഴ് രജിറെുകൾ 

പഞ്ചായത്തുകളിൽ ഉൊവണറമന്നു നിർദേശിക്കുന്നുെ്. 

 

1. 30/10/2019 നു പര്ടിദശാധനയക്്ക് വിദധയമാക്കിയദപ്പാൾ 

പഞ്ചായത്തില്   തതാഴില് കാർഡ് ര്ടജിെർ, തതാഴില് 

അദപക്ഷാ ര്ടജിെർ , ഗ്പവൃത്തി ര്ടജിെർ ,തമറ്റീര്ടിയല് ര്ടജിെർ, 

വർക്ക ്ര്ടജിെർ,  ആ്രി ര്ടജിെർ, ഗ്ഗാമ ഭ ര്ടജിെർ  

 കാലാനു ൃതമായി വിവര്ടങ്ങൾ ദചർത്്ത കണ്ടു. 

 

2. തതാഴില് കാർഡ ്ര്ടജിെർ . 

റതാഴിൽ കാർഡിനുള്ള അദപക്ഷ,കാർഡ് അനുവേിച്ച വിവരങ്ങൾ എന്നിവ 

ദരഖറപ്പടുത്തുന്നതിനുള്ള രജിറർ ആണിത്, ഗ്പ്രു ത വിവരങ്ങൾ 

യഥാസമയും ദരഖറപ്പടുത്തി സൂക്ഷിദക്കെതാണ്. 

തതാഴില് കാർഡിനുള്ള അദപക്ഷ,കാർഡ് അനുവേിച്ച വിവര്ടങ്ങൾ 

എന്നിവ വയക്തമായി ര്ടജിെറില് ദര്ടഖതപ്പടുത്തി  ൂക്ഷിച്ചിടുണ്ട ്

  

3. ഗ്ഗാമ ഭ ര്ടജിെർ . 

റതാഴിലുെപ്പുമായി ബന്ധറപ്പട്ട ഗ്രാമസഭകൾ ,ദയാരങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ 

ദരഖറപ്പടുത്തുന്നതിന് വാർഡ ് തലത്തിൽ ഗ്പദതയക ഗ്രാമസഭാ രജിറർ 

സൂക്ഷിദക്കെതാണ.് 

 

2018-19  ാമ്പത്തിക വർഷ്ത്തിതല മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ 

തതാഴിലുറപ്പ ് പദ്ധതിയുതട 4 ആും വാർഡിത റ  ഒന്നാും 

അർദ്ധവാർഷ്ിക ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്റ ഗ്ഗാമ ഭ ദ നാപതി 
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പഞ്ചായത്്ത കമ്മയൂണിറ്റി ഹാളില്  20/01/18 തീയതിയില് പഞ്ചായത്്ത 

ഗ്പ ിഡണ്ട ് ഗ്ശീ ദജാ  ് ദതാമ ിത റ അധയക്ഷതയില് 

നടത്തതപ്പടതായി കാണുവാൻ  ാധിച്ചു. 33 അുംഗങ്ങൾ പതങ്കടുത്തു. 

2018 ഏഗ്പില് മുതല് ത പ്റ്റുംബർ വതര്ടയുള്ള എെിദമറ്റ ് തുക,  

തതാഴില്േിനങ്ങൾ,  ആയുധ വാടക,  ലഭിച്ചിര്ടിക്കുന്ന ദവതനും 

എന്നിവതയക്കുറിതച്ചല്ലാും ചർച്ച തചയരതായി കാണുവാൻ  ാധിച്ചു. 

എന്നാല് അധയക്ഷതന ഒന്ന ്കാണുവാൻ  ാധിച്ചില്ല.  

 2020-21  ാമ്പത്തിക വർഷ്ത്തിതല ദലബർ ബഡ്ജറ്്റ ഗ്ഗാമ ഭ 02-10-19 

വാർഡ ്തമമ്പർ പി. പി എല്ദോ ിത റ  അധയക്ഷതയില് നടന്നതായി 

കാണുവാൻ  ാധിച്ചു അതില് 44 അുംഗങ്ങൾ പതങ്കടുത്തതായുും. 

അധയക്ഷതന ഒപ്പ ്  കാണുവാൻ  ാധിച്ചില്ല എന്നാല് ദകാഡിദനറ്ററുതട  

ദപര്ടുും ഒപ്പുും ഉണ്ടായിര്ടുന്നു.  

 നാലാും വാർഡ ്ആക്ഷൻ പ്ലാനില് ഉൾതക്കാള്ളിച്ചുള്ള ഗ്പവർത്തികൾ 

* പടുതാ കുളും നിർമ്മാണും 

* മീൻ കുളും 

*തടു തിര്ടിക്കല് 

*കുളും പുനര്ടുദ്ധാര്ടണും 

*തചക്ക ്ഡാമുകളുതട നിർമാണും 

 തുടങ്ങിയ കുതറദയതറ ഗ്പവർത്തികൾ ആക്ഷൻ പ്ലാനില് 

ഉൾതക്കാള്ളിച്ചിടുള്ളതായി  കാണുവാൻ  ാധിച്ചു. 

 

3. തതാഴില് അദപക്ഷാ ര്ടജിെർ  

റതാഴിൽ ആവശയറപ്പട്ടു കഴിഞ്ഞു ലഭിക്കുന്ന അദപക്ഷകളുറട വിവരങ്ങളുും 

അതുഗ്പകാരും അവർക്ക് റതാഴിൽ അനുവേിച്ചതിററെ വിവരങ്ങളുും  ഗ്പ്രു ത 

രജിറെിൽ ദരഖറപ്പടുത്തി റവദക്കെതാണ ്

2018-19 തല ഓഡിറ്റ് പീര്ടിയഡിതല അവ ാനമായി ദര്ടഖതപ്പടുത്തി 

ഇര്ടിക്കുന്നത്  23/8/18 തീയതിതല വർക്ക ് ദകാഡ ് :- LD/243246  ദജാബ് 

കാർഡ് നമ്പർ  : 031/823, ദജാൺ ദജാ ഫ,് മുദഗ്്ടാൾ നമ്പർ - 11283-11288 

എന്നാ ഡിമാൻഡ ്ഡീതറ്റയില്  ്ആണ ്കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞത.് 

 

4.ഗ്പവൃത്തി ര്ടജിെർ . 
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റതാഴിലുെപ്പിൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന ഗ്പവ ത്തികളുറട വിവരങ്ങൾ യഥാസമയും 

ഗ്പ്രു ത രജിറെിൽ ദരഖറപ്പടുറതൊതാണ്. 

ഗ്പവൃത്തി ര്ടജിെർ ര്ടജിെർ  പര്ടിദശാധിച്ചദപ്പാൾ  2018-19 ഓഡിറ്്റ 

പീര്ടിയഡിതല  വർക്കുകളുതട  വിശോുംശങ്ങൾ കാണാനായി. ആതക  

248  വർക്കുകളുതട  വിശോുംശങ്ങൾ  ദര്ടഖതപ്പടുത്തിയിടുണ്ടായിര്ടുന്നു 

 

 

5.ആ്രി ര്ടജിെർ  

റതാഴിലുെപ്്പ പദ്ധതിയിലൂറട സ ഷ്്ടടിച്ചിട്ടുള്ള ആ്രികൾ സുംബന്ധിച്ച 

വിവരങ്ങൾ,സ്ഥലും,ആ്രിയുറട സവഭാവും,നിലനിർത്തുന്ന കാലയളവ ്

തുടങ്ങിയവ  ഗ്പ്രു ത രജിറെിൽ ദരഖറപ്പടുറതൊതാണ്. 

 

488 asset id കൾ ഈ ഓഡിറ്്റ പീര്ടിയഡില് കാണാൻ  ാധിച്ചു. 

അവ ാനും ദര്ടഖതപ്പടുത്തിയ വർക്ക ്LD/337177, 27/03/19, മൺ കയ്യാല 

നിർമ്മാണും അര്ടിവിളച്ചാല് വള്ളത്തില്വള്ളത്തില് വദള്ളാത്തില്  

ഭാഗും,  455(persondays), 125580(unskilled  labour, ) 

 

6.പര്ടാതി ര്ടജിെർ . 

റതാഴിലുെപ്പ് പദ്ധതിയുമായി ബന്ധറപ്പട്ട ഏതു പരാതിയുും 

വാക്കാദലാ,ദരഖാമൂലദമാ ലഭിക്കുകയാറണങ്കിൽ നിർവ്വഹണ ഏജൻസി 

പരാതി രജിറെിൽ ദരഖറപ്പടുത്തുകയുും നിർബന്ധമായുും കകപ്പറ്റു രസീത ്

പരാതിക്കാരന് നൽകുകയുും ദവണും . പരാതിയുറട തുടർനടപടികളുും 

ക തയമായി രജിറെിൽ ദരഖറപ്പടുറതെരാണ്.ഓദരാ സാമ്പ്ത്തിക വർഷവുും 

രജിറർ ദലാസ ് റെയരു  റസഗ്കട്ടെി സാക്ഷയറപ്പടുത്തുകയുും തുടർ 

കാലയളവിദലക്ക് അുംരീകരിക്കുകയുും ദവെതാണ്. 

2018-19  ഓഡിറ്്റ പീര്ടിയഡില് പര്ടാതികൾ ഒന്നുും കാണാൻ  ാധിച്ചില്ല. 

.പര്ടാതി തര്ടജിെറില് അവ ാനമായി ദര്ടഖതപ്പടുത്തിയിര്ടുന്നത് 

26/04/2017 ല് ചാണ്ടി ദതാമ  ് അലാനിക്കല് എന്ന വയക്തിയുതട 

പര്ടാതി ആണ.് 

 

7.തമറ്റീര്ടിയല് ര്ടജിെർ . 

റതാഴിലുെപ്പിൽ ഏററ്റടുക്കുന്ന ഗ്പവ ത്തികളുറട ഭാരമായി വരുന്ന സാധന 

സാമഗ്രികളുറട വാങ്ങൽ തീരുമാനും,ഉപദയാരും,നീക്കിയിരിപ്പ്,റെലവുകൾ 
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എന്നിവ സുംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ മുഴുവനുും ഗ്പ്രു ത രജിറെിൽ 

ദരഖറപ്പടുദത്തെതാണ്. 

ഓഡിറ്്റ  തചയിത കാലയളവില് തമറ്റീര്ടിയല്  ്ഉപദയാഗിച്ചുള്ള 

വർക്ക ്ഒന്നുും തതന്ന ഉണ്ടായിര്ടുന്നില്ല .29/11/2018 വതര്ടയുള്ള   ി ഐ 

ബി വാങ്ങിയതിത റ വിവര്ടങ്ങൾ ആണ ്കാണാൻ കഴിഞ്ഞത.് 

 

                                      Field verification details 

  

.ചികില് ാ  ഹായും  ുംബന്ധിച്ച്; 

റതാഴിലുെപ്പ് ദജാലിക്കിറട റതാഴിലാളികൾക്ക് ഏറതങ്കിലുും തരത്തിലുള്ള 

അപകടും സുംഭവിച്ചു ദപാവുകയാറണങ്കിൽ റതാഴിലുെപ്പ് നിയമത്തിറല 

റഷഡയൂൾ 2(5)ഗ്പകാരവുും അദ്ധയായും 9 റല പരാമർശങ്ങളുറട 

അടിസ്ഥാനത്തിലുും െികിൽസാ റെലവുകളുറട ദരഖകൾ സമർപ്പിക്കുന്ന 

മുെയ്ക്ക്  ഗ്പ്രു ത തുക മുഴുവനുും നിർവഹണ ഏജൻസി വഴി 

റതാഴിലാളികൾക്ക ്അനുവേിച്ചു റകാടുദക്കെതാണ.്  

നാലാും വാർഡിതല തതാഴിലാളികൾക്ക് ഓഡിറ്്റ കാലയളവില് 

തതാഴിലിടങ്ങളില് വച്ചുണ്ടായ അപകടങ്ങൾക്ക് ചികില്  ദതദടണ്ട 

 ാഹചര്ടയും ഉണ്ടായിടില്ല എന്നാണ ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് . പണി 

സ്ഥലത്തു തവച്ച് എതതകിലുും തര്ടത്തില്  അപകടങ്ങൾ 

തതാഴിലാളികൾക ് ഉണ്ടായാല് അതിത റ വിവര്ടങ്ങൾ ബന്ധതപ്പട 

വാർഡ ് തമമ്പതറയുും പഞ്ചായത്തു അധികാര്ടികതളയുും  

അറിയിദക്കണ്ടതാതണന്നുും കൂടാതത  യിറ്റില് ഉണ്ടായിര്ടുന്ന 

തതാഴിലാളികളുതട  ാക്ഷയപഗ്തും വാദങ്ങണ്ടാതാതണന്നുും  

ചികില്   മയത്തു ലഭിച്ച ബില്ലുകൾ സക വശും 

 ൂക്ഷിദക്കണ്ടതാതണന്നു തമറ്റിനുും തതാഴിലാളികൾക്കുും നിർദേശും 

നല്കി 

   പദ്ധതി ആര്ടുംഭ മീറ്റിുംഗ് ; 

റതാഴിലുെപ്പ ്നിയമും റഷഡയൂള ്22 ഗ്പകാരും ഒരു പദ്ധതി ആരുംഭിക്കുന്നതിനു 

മുമ്പ് ് പദ്ധതിറയ കുെിച്ചുള്ള മുഴുവന ് കാരയങ്ങളുും അതായത ് അനുവേിച്ച 

ഗ്പവ ത്തി േിനങ്ങള,് ഓദരാ റതാഴിലാളിയുും റെദയ്യെ അളവുകള,് 

രുണനിലവാരും ഉെപ്പു വരുത്തുന്നതിനുള്ള സാദങ്കതിക അെിവുകള ്എന്നിവ   

ക തയമായി റതാഴിലാളികറളയുും രുനദഭാ്ാക്കറളയുും  

ദബാധയറപ്പടുറത്തെതുെ്. അതിനായി ബന്ധറപ്പട്ട നിരവഹണ 

ഉദേയാരസ്ഥററെയുും വാര ഡ ് റമമ്പ്ര,്സാദങ്കതിക വിേഗ് േര ് എന്നിവരുറട 

സാന്നിധയത്തില ് ഏറതറകിലുും റപാതു ഇടങ്ങളിദലാ,റതാഴിലിടത്തുവദച്ചാ 
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മീറ്റിുംര ് വിളിച്ചു ദെരക്്കുകയുും കാരയങ്ങള ് വിശേീകരിക്കുകയുും 

പറങ്കടുത്തവരുറട വിവരങ്ങള ് കസറ്റ ് ഡയെിയിറല ദഗ്പാജക്റ്റ ് മീറ്റിുംര ്

ദപജില ്ദരഖറപ്പടുത്തുകയുും  റെദയ്യെതുെ്. 

 

 തതാഴിൽ ഗ്േവർത്തി ആരീംഭിക്കുീം മുൻപ് ബന്ധതപ്പട്ട അധികാരികളുീം പ്മറ്റുീം 

അപ്ത ദിവസീം നടപ്ക്കണ്ട ഗ്േവർത്തികതള കുറിച്ചുീം േറഞ്ഞു തകാടുകാറുണ്ട് 
എന്നുീം എലലാ തതാഴിലാളികളുീം േതേടുക്കാറുണ്ട് എന്നുീം അറിയാൻ സാധിച്ചു .   

പ്മറ്റിന്തറ നിർപ്ദശഗ്േകാരീം ഉള്ള ഗ്േവർത്തികൾ ആണ് തെയ്യുന്നത് എന്ന് 
ഫ ൽഡ് േരിപ്ശാധനക്ക് പ്ോയപ്പ്പാ ട ീം അീംരങ്ങതള തതാഴിലാളികൾ  

അറിയിച്ചു. 

വിജിലൻ  ്ആൻഡ ്ദമാണിടറിുംഗ് കമ്മറ്റി  

ഓദരാ വാർഡിറലയുും ഗ്പവ ത്തികൾ രുണകരമായ രീതിയിൽ 

നടക്കുന്നുറെന്നു ഉെപ്പു വരുത്തുന്നതിനുും റമച്ചറപ്പടുത്തുന്നതിന ്

ആവശയമായ നിർദേശങ്ങൾ റതാഴിലാളികൾക്കുും നിർവഹണ 

ഏജൻസിക്കുും നൽകുന്നതിനുമായി വാർഡിറല റപാതുഗ്പവർത്തകറര 

ഉൾറപ്പടുത്തി ഒരു വിജിലൻസ ് ആൻഡ് ദമാണിട്ടെിുംര ് കമ്മറ്റി ഓദരാ 

സാമ്പ്ത്തീക വർഷവുും ഉൊദക്കെതാണ്. വാർഡിൽ പട്ടിക ജാതി പട്ടിക 

വർഗ വിഭാരത്തിറല സന്നദ്ധഗ്പവർത്തകർ ഉറെങ്കിൽ നിർബന്ധമായുും 

ഗ്പ്രു ത കമ്മറ്റിയിൽ അുംരങ്ങൾ ആദക്കെതാണ.് ഓദരാ ഗ്പവ ത്തിയുും 

സന്ദർശിച്ചു  വിലയിരുത്തി കസറ്റ ് ഡയെിയിറല വിജിലൻസ ് ആൻഡ് 

ദമാണിട്ടെിുംര് കമ്മറ്റി െിദപ്പാർട്ടിൽ ദരഖറപ്പടുറതെതാണ്. 

ഓഡിറ്്റ കാലയളവിതല ഗ്പവൃത്തികൾ  ന്ദര്ട ശിക്കുന്നതിലുും 

വിലയിര്ടുത്തുന്നതിനുും വിജിലൻ  ് ആൻഡ ് ദമാണിടറിുംഗ് 

കമ്മറ്റിയിതല അുംഗങ്ങളുതട ഇടതപടല് ഉണ്ടാവാറില്ല എന്നാണു 

തതാഴിലാളികളില് നിന്നുും ലഭിച്ച വിവര്ടും. സ റ്റ ് ഡയറിയില് 

ഒപ്പിടു നല്കുന്നതിന് തതാഴിലാളികൾ കമ്മറ്റി അുംഗങ്ങളുതട 

സകവശും സ റ്റ് ഡയറിയി എത്തിക്കാറാണ്പതിവ്. വർക ്

നടക്കുദമ്പാൾ വി എും  ി അുംഗങ്ങൾ സ റ്റില് ദപാകുകയുും 

ദവണ്ട നിർദേശങ്ങൾ നല്കുകയുും അത് റിദപ്പാർടില് 

ഉൾതപ്പടുത്തുകയുും തചദയണ്ടതാണ ്

 

 ന്ദർശക കുറിപ്പ്  

റതാഴിലുെപ്പ് ഗ്പവ ത്തി സ്ഥലങ്ങൾ ഏറതാരാൾക്കുും സന്ദര ശിക്കാ വുന്നതുും 

എറിദമറ്റ ് ഉൾപ്പറട പരിദശാധിക്കവുന്നതുമാണ്.ഗ്പ്രു ത 

ഗ്പവ ത്തിയിദേലുള്ള സന്ദർശകരുറട അഭിഗ്പായങ്ങൾ കസറ്റ ്ഡയെിയിറല 

സന്ദർശക കുെിപ്പിൽ ദരഖറപ്പടുത്താനുും അവകാശമുെ്. അതുറകാെ് 
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തറന്ന എല്ലാ ഗ്പവ ത്തി സ്ഥലങ്ങളിലുും കസറ്റ് ഡയെി നിർബന്ധമായുും 

സൂക്ഷിക്കണും. 

ഓഡിറ്്റ തചയര ഗ്പവൃതികളുതട   ന്ദർശക കുറിപ്പില് ബന്ധതപ്പട 

അധികാര്ടികൾ ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലo  ന്ദർശിച്ചതായി ദര്ടഖതപ്പടുത്തി . 

.ദറാ ് ഗാർ േിവ ് . 

റതാഴിലുെപ്പുമായി ബന്ധറപ്പട്ട അവകാശങ്ങൾ കടമകൾ എന്നിവയിൽ 

റതാഴിലാളികൾക്ക ് അവദബാധും ഉൊക്കുന്നതിനുും റതാഴിലുെപ്പുമായി 

ബന്ധറപ്പട്ട ഗ്പശ്നങ്ങൾ െർച്ച റെയ്യുന്നതിനുും ദവെി വർഷത്തിൽ  

ഒരുേിവസും നിർവഹണ ഏജൻസി റതാഴിലാളികൾക്ക് ലാസ ്

സുംഘടിപ്പിറക്കെതാണ്. 

തതാഴിലാളികളില് നിന്നുും ലഭിച്ച വിവര്ടത്തിത റ അടിസ്ഥാനത്തില് 

തതാഴിലുറപ്പുമായി ബന്ധതപ്പട ദറാ ് ഗാർ േിവ  ് ഇതുവതര്ട 

നടത്തിടില്ല  എന്നാണ് മന ിലായിടുള്ളത്. 

 

 ിറ്റി ൺ ഇ ഫദര്ട മഷ്ൻ ദബാര്ട ഡ.് 

റതാഴിലുെപ്പ ് പദ്ധതിയുറട സുതാരയത ഉെപ്പുവരുത്തുന്നതിനായി  

റതാഴിലുെപ്പില ് ഏററ്റടുത്തു റെയ്യുന്ന റപാതു 

ഗ്പവ ത്തികള ് ആരുംഭിക്കുന്നതിനു മുമ്പ്് ഗ്പാദേശിക ഭാഷയിലുള്ള പദ്ധതി 

വിവരങ്ങക് അടങ്ങിയ ദബാര്ഡ് ഗ്പവ ത്തി സ്ഥലങ്ങളില ്റപാതുജനങ്ങളക്്ക ്

കാണാ വുന്ന രീതിയില ്നിരബ്ന്ധമായുും സ്ഥാപിക്കണും 

  ന്ദർശിച്ച ഗ്പവർത്തി സ്ഥലങ്ങളില് എല്ലായിടത്തുും  ിറ്റി ൺ 

ഇൻഫർദമഷ്ൻ ദബാർഡ ് കാണാൻ  ാധിച്ചു. പണി തുടങ്ങുന്ന 

 മയും തതന്ന  ിറ്റി ൺ ഇൻഫർദമഷ്ൻ ദബാർഡ ്സ്ഥാപിക്കാനുള്ള 

നടപടികൾ പഞ്ചായത്്ത  വീകര്ടിച്ചിടില്ല.. വർക്ക ്പൂർത്തിയായതിനു 

ദശഷ്ും മാഗ്തമാണ ്  ി ഐ ബി വർക്ക ് സ റ്റില് 

എത്തിക്കാറുള്ളതതന്നു തതാഴിലാളികൾ പറഞ്ഞു . േരിപ്ശാധിച്ച എലലാ  

സ്ഥലത്തുീം സി ഐ ബി േൂർണ്ണമായ ര തിയിൽ കാണാൻ സാധിച്ചു. 

 

WORK SITE 

 

ഗൂഗിൾ ജിദയാ ഗ്ടാക്കറില് ദര്ടഖതപ്പടുത്തിയവിവര്ടങ്ങൾ  
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വാർഡ ്-4 

 

 

 

 

1. WC/336103- നീർച്ചാലുകളുതട പുനര്ടുദ്ധാര്ടണും ദ നാപതി 

അമ്പലപ്പടി ഭാഗും 

              START DATE -29/1/19 

             END DATE - 11/11/19 

             M BOOK NO - 1088-18/19 

             MUSTER ROLL NO - 32751-32756, 32825-32830 

വിലയിര്ടുത്തലുകൾ 
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തതാഴിലാളികൾക്ക ്  658 തതാഴില് േിനങ്ങൾ നല്കുവാൻ 

 ാധിച്ചു.എും. ബുക്കിതല 800  മീറ്റർ അളവില് തതന്ന പണി 

നടന്നതായി കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞു. ദതാടിത റ  ഇര്ടുവശങ്ങളുും 

കാടുകൾ ഒന്നുമില്ലാതത വൃത്തിയായി കാണുവാൻ  ാധിച്ചു. 

അതിനാല് തതന്ന  തതാഴില് ഉപകാര്ട ഗ്പേമാകുവാൻ  ാധിച്ചുതവന്ന ്

മന ിലായി. CIB വർക്ക ് സ റ്റില് തതന്ന സ്ഥാപിച്ചിടുണ്ട,്CIB 

വിവര്ടങ്ങൾ വളതര്ട കൃതയമായി തതന്ന ദര്ടഖതപ്പടുത്തിയതിനാല്  CIB 

പൂർണമായിര്ടുന്നു. ഡിമാൻഡ ്   നല്കി 15  േിവ ത്തിനുള്ളില് 

തതാഴില് ലഭിച്ചു, 15 േിവ ത്തിനുളില് ദവതനവുും ലഭിക്കാറുണ്ട ് ഒര്ടു 

തവണ മാഗ്തും ദവതനും താമ ിച്ചു എന്ന ് തതാഴിലാളികളികൾ 

പറയുകയുണ്ടായി. 

 

 

2. LD/242956 തടുതിര്ടിക്കല് ദ നാപതി അമ്പലപ്പടി ഭാഗും 

              START DATE -25/10/18 

              END DATE - 15/11/18 

             M BOOK NO - 331-18/19 

             MUSTER ROLL NO - 17520-17524, 17525-17529, 19057-19061 

വിലയിര്ടുത്തലുകൾ 

ഈ തതാഴില് തചയര അമ്പലപ്പടി ഭാഗതത്ത തതാഴിലാളികൾക്ക ് 773 

തതാഴില് േിനങ്ങൾ നല്കുവാൻ  ാധിച്ചു.എും.ബുക്ക ്

പര്ടിദശാധനയില് നിന്നുും ലഭിച്ച വിവര്ടങ്ങളുതട അടിസ്ഥാനത്തില് 

ശിവൻ (298),  ിബു(208) എന്നവര്ടുതട പറമ്പില് ദമറ്റിത റ 

 ഹായത്തില് എത്തിദച്ചര്ടുകയുും,എും.ബുക്ക ് കാണിച്ച ഗ്പകര്ടമുള്ള 

അളവ് തതന്ന ആളന്ന ്തിടതപടുത്തുവാൻ കഴിഞ്ഞു. CIB  കാണുവാൻ 

കഴിഞ്ഞു വിവര്ടങ്ങൾ പൂർണമായിര്ടുന്നു,  ി ഐ ബി സ റ്റില് 

സ്ഥാപിച്ചത് പഞ്ചായത്്ത അധികൃതർ തതന്നയാതണന്നു ദമറ്റില് 

നിന്നുും മനസ്സിലാക്കുവാൻ  ാധിച്ചു. ഫെ ്  എയഡ ് ദബാക്സ ്

മാങ്ങാതത്താടി P.H.C യില് നിന്നുും ലഭയമാകുനുണ്ട ് 

തതാഴില്.തതാഴില്ഉറഗ്പ്പഗ്ാമ ഭതയ കുറിച്ചുും അതിത റ 

ഗ്പാധാനയതത്തക്കുറിച്ച ്പറഞ്ഞു തകാണ്ടുകുകയുും തചയരു . 

3. LD/325890-തടു തിര്ടിക്കല്  

                       കുളദക്കാഴിച്ചാല് അറിയത്തുവിള ഭാഗും.  

               START DATE  - 15/01/2019 
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               END DATE - 21/01/2019. 

               M BOOK NO - 1069-18/19 

               MUSTER ROLL NO- 2966-69, 2976-79. 

 

വിലയിര്ടുത്തലുകൾ 

 തതാഴിലാളികൾക്ക ് 452 തതാഴില്േിനങ്ങൾ നല്കുവാൻ   ാധിച്ചു. 

എും ബുക്കില് ദര്ടഖതപ്പടുത്തിയിര്ടുന്ന  അളവുകൾ എല്ലാും 

അനുകൂലമായ ര്ടീതിയില് തതന്ന ഓദര്ടാര്ടുത്തര്ടുതടയുും വർക്ക ്

സ റ്റില് കാണുവാൻ  ാധിച്ചു. െീഫൻ ദജാ ഫിത റ  പറമ്പില്  ി 

ഐ ബി ദബാർഡ ് കാണുവാൻ  ാധിച്ചു. അടിസ്ഥാന 

 ൗകര്ടയങ്ങതളല്ലാും    ലഭിക്കുന്നതായി  തതാഴിലാളികൾ പറഞ്ഞു. 

ആർക്കുും യാതതാര്ടു പര്ടാതിയുമില്ല. െീഫൻ,  ദമാഹനൻ,  ര്ടാജമ്മ, 

എന്നിവര്ടുതട പറമ്പിലാണ ് തതാഴില് നടന്നതായി കാണുവാൻ 

 ാധിച്ചത.് എും ബുക്കില്  ദര്ടഖതപ്പടുത്തിയിര്ടിക്കുന്ന ആളുകളുതട 

പറമ്പില് തതന്നയാണ ് തതാഴില് നടന്നിര്ടിക്കുന്നത ് കൃതയമായി 

അളവുകൾ ദര്ടഖതപ്പടുത്തുവാനുും ദഫാദടാതയടുക്കാനുും  ാധിച്ചു. 

ഡിമാൻഡ ് തവച്ച ് 15  േിവ ത്തിനുള്ളില് തതന്ന തതാഴില് ലഭിച്ചു 

എന്ന ദമറ്റ ് ഉഷ്ാ െീഫൻ പറഞ്ഞു. കൃതയമായി  ദവതനും 

ലഭിക്കുന്നുണ്ട ്എന്ന് പറഞ്ഞു. 

4. RS/345804 -ദ ാക്ക ്പിറ്്റ   നിർമാണും ദ നാപതി  ശാന്തിഭവൻ  

ഭാഗും  

START DATE :3/1/19 

              END DATE :9/1/19 

              M BOOK  NO:1110/2018-2019 

              MUSTER ROLL NO :28830-33 

വിലയിര്ടുത്തലുകൾ 

    തതാഴിലാളികൾക്ക ് 186 തതാഴില്േിനങ്ങൾ നല്കാൻ   ാധിച്ചു. എും 

ബുക്കില് ദര്ടഖതപ്പടുത്തിയിര്ടിക്കുന്ന ത ബാെയൻ കല്ലുവാതുക്കല്(1), 

 ൂ ൻ  തനല്ലാട ്  കുടിയില്(3), ബിജു (3), മുര്ടുകൻ എും (3), ഷ്ാജൻ 

വടദക്കക്കര്ട(3), ലൂ ി  സ മൺ( 3), ഏലിയാ  ് പാലത്തിങ്കല്(3), 

യാദക്കാബ് (3), ഓമന  കാഞ്ഞിര്ടത്തിങ്കല്(3), ഷ്ാജി( 4),  ദന്താഷ് ്

ഈടികല് (4), ദതാമ  ് കല്ലുവതിക്കല് (4), മറിയക്കുടി  ദജാ ഫ ് (4), 

നാര്ടയണിയമ്മ (4), അജിത്്ത തറജി (4), തറജി തകാച്ചുപുര്ടയക്്കല് (4) 
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എന്നിവര്ടുതട സ്ഥലത്്ത ദ ാക്ക ്പിറ്്റ നിർമ്മാണും കാണാൻ  ാധിച്ചു. 

കൃതയമായി  തതാഴില് ലഭിക്കുന്നുണ്ട ്എന്ന ്ദമറ്റ ്പറഞ്ഞു. 

 

 

 

5. LD/318649   സജവ ദവലി, ദ നാപതി ്കൂ ൾപടി ഭാഗും 

        START DATE: 11/10/2018 

               END DATE: 31/10/2018 

               M.BOOK NO: NIL 

               MUSTROLL NO :16008- 09,16010-11,16012-13 

   വിലയിര്ടുത്തലുകൾ 

 

സജവ ദവലി, ദ നാപതി ്കൂ ൾപടി ഭാഗും ആണ ് ഫീല്ഡ ് വി ിറ്്റ 

തചയരത്..എും ബുക്കില് ദജാ  ് കല്ലുമാലീല്(670), തുള ീധര്ടൻ 

പൂവ്വത്തിഗ് കല് (1375),  ണ്ണി കല്ലുമാലീല് (688) എന്നിവര്ടുതട 

പുര്ടയിടങ്ങളില് തതാഴില് തചയരിര്ടിക്കുന്നതായാണ ് കാണാൻ 

 ാധിച്ചത.്എന്നാല്  ണ്ണി , ദജാ  ് കല്ലുമാലീല് എന്നിവര്ടുതട 

പുര്ടയിടങ്ങളില് സജവ ദവലി നിർമ്മിക്കാൻ അനുദയാജയമായ 

സ്ഥലും ഇല്ലാത്തതിനാല്  ഈ തതാഴില്ലില് ഉൾതപ്പട തപര്ടുുംബാടി 

ദതാമ ,്  ണ്ണി മണദലല് എന്നിവര്ടുതട പറബില്  തതാഴില് 

തചയരിടുണ്ട ് എന്ന ് പറയുകയുും അത ് അവര്ടില് നിന്നുും എഴുതി 

വാങ്ങിക്കുകയുും തചയരിടുണ്്ട.  ണ്ണി  മണദലലിൻറ പറബില് 500 

മീറ്ററുും ദതാമ  ് തപര്ടുുംബാടിയുതട പറബില് 558മീറ്ററുും അളക്കാൻ 

 ാധിച്ചു. 30 മീറ്റദറാളും ദവലി ദപായിര്ടിക്കുന്നതായുും കാണാൻ 

 ാധിച്ചു. ആേയ അളവില് 445 മീറ്റർ അളവ് കുറവായിര്ടുന്നു.എന്നാല് 

പിന്നീട ് ര്ടണ്ടു സ റ്റുകൾ കൂടി കാണിച്ചു തര്ടുകയുും ക്റിതയ മായ 

അളവ് കാണാൻ  ാധിക്കുകയുും തചയരു . ണ്ണി മണദലലിൻറ 

പറബില് 134 മീറ്ററുും തുള ീധര്ടൻ പൂവ്വത്തിഗ് കലിൻറ പറബില് 328 

മീറ്ററുും അളക്കാൻ  ാധിച്ചു.ഈ ര്ടണ്ട ്സ റ്റില് നിന്്ന തതന്ന 462 മീറ്റർ 

അളവ് കിടി.അതുതകണ്്ട തതന്ന എും ബുക്കിതല അളവില് സജവ 

ദവലി നിർമ്മിച്ചിര്ടിക്കുന്നതായി മനസ്സിലായി.അവദര്ടാട ്

 ും ാര്ടിച്ചദപ്പാൾ അടിസ്ഥാന  ൗകര്ടയങ്ങൾ കിടുന്നുണ്ട ് എന്ന ്

പറഞ്ഞു.തതാഴിലുും ദവതനവുും ക്റിതയ  മയത്്ത കിടുന്നുണ്ട ് എന്ന ്

പറഞ്ഞു. പദ്ധതി ആര്ടുംഭ മീറ്റിങ്ങില് തമുംബർ പതങ്കടുക്കാറുണ്്ട എന്ന ്

പറഞ്ഞു.ആര്ടുും പര്ടാതി ഒന്നുും പറഞ്ഞില്ല. 
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6. LD/242822 -മണ്ണ് കയ്യാല 

             START DATE:15/1/19 

            END DATE:28/1/19 

            M.BOOK NO:212/18-19 

            MUSTROLL NO:29693-695,29704-706 

വിലയിര്ടുത്തലുകൾ 

       LD/242822 മണ്ണ ് കയ്യാല ദ നാപതി ദപാദൊഫീ ് ഭാഗും  ണ്ണി 

കല്ലുമാലീല്(195), ചാദക്കാ കല്ലുമാലീല്(180), തുള ീധര്ടൻ 

പൂവ്വത്തിഗ് കല് (143), ദജാർജ് കല്ലുമാലില് (155) എന്നിവര്ടുതട 

പുര്ടയിടങ്ങളില് ആണ ് പണിതിര്ടിക്കുന്നത്.എും ബുക്കിതല ആതക 

നീളും 673മീറ്റർ ആണ.്തുള ീധര്ടൻ പൂവ്വത്തിഗ് കലിൻറ  പുര്ടയിടത്തില് 

171.8 മീറ്ററുും ദജാർജ്, ചാദക്കാ,  ണ്ണി എന്നീ കല്ലുമാലീല് 

കുടുുംബക്കാര്ടുതട പറബില് 522.1 മീറ്ററുും അളക്കാൻ  ാധിച്ചു.ആതക 

അളവിതനക്കാളുും 49 മീറ്റർ കൂടുതല് അളക്കാൻ  ാധിച്ചു.ഏലും 

ക്റിഷ്ി തചയ്യാനായി മണ്ണ ് ഇളക്കിയതിനാല് കയ്യാല കുതറ ഭാഗും 

ദപായിര്ടുന്നു.അടിസ്ഥാന  ൗകര്ടയങ്ങൾ കിടുന്നുണ്ട ്എന്ന ്അറിയാൻ 

കഴിഞ്ഞു.തതാഴിലുും ദവതനവുും 15 േിവ ത്തിനുള്ളില് ലഭിക്കുന്നു 

എന്ന ്പറഞ്ഞു. പദ്ധതി ആര്ടുംഭ മീറ്റിങ്ങില് തമുംബർ പതങ്കടുക്കാറുണ്ട ്

എന്ന ്പറയുകയുും തചയരു . 

 

7. LD/242846 സജവ ദവലി നിർമ്മാണും  

              START DATE :31/7/2018 

              END DATE:10/9/2018 

             M BOOK NO:225/2018-2018 

             MUSTER ROLL NO: 8245-8248,8252-8255,11010-11013 

      വിലയിര്ടുത്തലുകൾ 



32 
 

വാർഡില് തതാഴിലാളികൾക്ക ് 560 തതാഴില് േിനങ്ങൾ നല്കാൻ 

 ാധിച്ചു.എും ബുക്കില് കണ്ട ഗ്പകാര്ടും  ദന്താഷ് ് ദജാ ഫിൻറ 

കൃഷ്ിയിടത്തില്2283 മീറ്ററുും ഷ്ാജി തക  ിയുതട കൃഷ്ിയിടത്തില് 

2507 മീറ്ററുും സജവദവലി കാണാൻ  ാധിച്ചു. സജവദവലി കൃതയമായി 

പര്ടിപാലിച്ചിര്ടുനനത് കാണാൻ  ാധിച്ചു.CIB കാണാൻ  ാധിച്ചു 

അതില്  പൂർണമായി വിവര്ടങ്ങൾ ദര്ടഖതപ്പടുത്തിയിര്ടുന്നു  . ദവതനും 

കൃതയ മയത്്ത തതന്ന ലഭിച്ചിര്ടുന്നു . തതാഴിലാളികതള ഗ്ഗാമ ഭയില് 

പതങ്കടുക്കുന്നതിന് ആവശയകതതയപ്പറ്റി ഓർമിപ്പിച്ചു.  

തഗ്പാജക്റ ് ഇനിയിദയഷ്ൻ് മീറ്റിുംഗ ് കൃതയമായി നടക്കാറുണ്ട ് എന്ന ്

അറിയാൻ  ാധിച്ചു. 

 

 

8. WC/307175 ഫാും ദപാണ്ട് നിർമ്മ 

       START DATE:9/10/2018 

             END DATE:29/10/2018 

             M BOOK NO:232/2018-2019 

             MUSTER ROLL NO: 15167-15171,16668-16671,16672-16675 

വിലയിര്ടുത്തലുകൾ 

 

വാർഡിതല  തതാഴിലാളികൾക്ക ്   720 തതാഴില്േിനങ്ങൾ ലഭിച്ചു.  എും 

ബുക്കിതല അളവ് ഗ്പകാര്ടും അയ്യപ്പൻകുടി   എന്ന ആളുതട 

കൃഷ്ിയിടത്തില്  ഫാും ദപാണ്ട കാണാൻ  ാധിച്ചു. വളതര്ട നല്ല 

ര്ടീതിയില് പര്ടിപാലിച്ചിര്ടുന്നു . കൃഷ്ി ആവശയങ്ങൾക്ക ് തവള്ളും 

ഉപദയാഗിക്കാനുും മീൻ വളർത്താനുും  കുളും ഉപദയാഗിക്കുന്നതായി 

അറിയാൻ  ാധിച്ചു.  ി ഐ ബി കാണാൻ  ാധിച്ചു.CIB  വിവര്ടങ്ങൾ 

പൂർണവുും കൃതയവുും ആയിര്ടുന്നു. 

 

 

9. LD/242819 -മൺ കയ്യാല നിർമാണും  ദ നാപതി ഭാഗും 

START DATE :11/01/18 

       END DATE :31/10/18 
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       M BOOK NO :208/2018-19 

              MUSTER  ROLL  NO :16018-21, 16014-17, 16023-25 

         വിലയിര്ടുത്തലുകൾ 

 

 

 വാർഡിതല തതാഴിലാളികൾക്ക ് 677 തതാഴില്േിനങ്ങൾ നല്കാൻ 

 ാധിച്ചു.എും ബുക്കില്  ദര്ടഖതപ്പടുത്തിയിര്ടുന്നNദമാഹനൻ (240) 

ദമര്ടി (185)ദതാമ (്155) എന്നിവര്ടുതട  സ റ്റില്  തയമായ അളവുകൾ 

കാണാൻ  ാധിച്ചു. ദമര്ടിയുതട പറമ്പില് പൂർണമായുും 

പൂർത്തീകര്ടിച്ച   ി ഐ ബി ദബാർഡ ് കാണാൻ  ാധിച്ചു. എും 

ബുക്കില് ദര്ടഖതപ്പടുത്തിയിര്ടുന്ന  ആളുകളുതട പറമ്പില് തതന്ന 

ആണ ്തതാഴില് നടത്തിയത് മനസ്സിലാക്കാൻ  ാധിച്ചു. 

 ഡിമാൻഡ ് തചയര ് 15 േിവ ത്തിനകും തതാഴില് കിടാറുണ്്ട എന്നുും, 

എന്നാല് ദവേനും  കൃതയ മയത്്ത ലഭിക്കാറില്ല എന്നുും ദമറ്റ ്

 ാക്ഷയതപ്പടുത്തി. ഡിമാൻഡ ്തചയ്യുദമ്പാൾ ലഭിദക്കണ്ട തര്ട ീത ്തന  

കുറിച്ച ് അറിവുണ്ടായിര്ടുന്നില്ല തതാഴിലാളികതളയുും ദമറ്റിതന യുും 

ഇതിത റ ആവശയകതതയക്കുറിച്ച ് പറഞ്ഞു ദബാധയതപ്പടുത്തി. 

പഞ്ചായത്തില്നിന്ന് പടുതാ ഫെ ്എയഡ് ദബാക്സ്  എന്നിവ ലഭിക്കുന്നില്ല 

എന്നുും ദമറ്റ ്പറഞ്ഞു 

10. LD/242848-സജവ ദവലി നിർമ്മാണും ദ നാപതി ്കൂ ൾ പി 

വിഭാഗും 

       START  DATE : 30/08/2018 

       END DATE : 19/09/2018 

              M BOOK NO:227/2018-19 

            MUSTER ROLL :10511-13, 11069-71, 11072-74 

വിലയിര്ടുത്തലുകൾ 

വാർഡിതല തതാഴിലാളികൾക്ക ് 331 തതാഴില്േിനങ്ങൾ നല്കാൻ 

 ാധിച്ചു. എും ബുക്കില്    ദര്ടഖതപ്പടുത്തിയിര്ടിക്കുന്നു 

അതുദപാതലതതന്നഅന്നക്കുടി ദഡവിഡ(്112)  ാമുവല്(345) 

മാർദക്കാ (്183) എന്നിവര്ടുതട  പറമ്പുകളില് കൃതയമായ അളവുകൾ 

കാണാൻ  ാധിച്ചു. ശാമുദവല് ത റ  സ്ഥലത്്ത പൂർണ്ണമായുും 

പൂർത്തീകര്ടിച്ച  ി ഐ ബി  ദബാർഡ ്കാണാൻ  ാധിച്ചു. ഡിമാൻഡ ്

തചയര ് 15 േിവ ത്തിനകും തതാഴില് കിടാറുണ്്ട എന്നുും, എന്നാല് 
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ദവേനും  കൃതയ മയത്്ത ലഭിക്കാറില്ല എന്നുും ദമറ്റ ് ാക്ഷയതപ്പടുത്തി. 

ഡിമാൻഡ ് തചയ്യുദമ്പാൾ ലഭിദക്കണ്ട തര്ട ീത ് തന  കുറിച്ച ്

അറിവുണ്ടായിര്ടുന്നില്ല തതാഴിലാളികതളയുും ദമറ്റിതന യുും ഇതിത റ 

ആവശയകതതയക്കുറിച്ച ് പറഞ്ഞു ദബാധയതപ്പടുത്തി. 

പഞ്ചായത്തില്നിന്ന് പടുതാ ഫെ ്എയഡ് ദബാക്സ്  എന്നിവ ലഭിക്കുന്നില്ല 

എന്നുും ദമറ്റ ്പറഞ്ഞു 

11. LD/242820 മൺ കയ്യാല നിർമ്മാണും   ദ നാപതി ്കൂ ൾ പടി 

ഭാഗും 

       START DATE :25/10/2018 

       END DATE : 14/11/2018 

              M BOOK NO: 210/2018-19 

             MUSTER ROLL NO:17580-82, 17583-85, 19080-82 

വിലയിര്ടുത്തലുകൾ 

 

വാർഡിതല തതാഴിലാളികൾക്ക ്  371 തതാഴില്േിനങ്ങൾ നല്കാൻ 

 ാധിച്ചു. അന്നക്കുടി വാര്ടിക്കാട ് മാലി(50) ഷ്ീല  ുധാകര്ടൻ(75) 

കാർത്തയായനി(100)  ജിന ചീദര്ടാത്്ത(110)എന്നിവര്ടുതട സ്ഥലത്്ത 

കൃതയമായ അളവുകൾ കാണാൻ  ാധിച്ചു. അളവുകൾ 

ദര്ടഖതപ്പടുത്തിയ എല്ലാ വർക്കു  കൃഷ്ി ദയാഗയമാക്കി ര്ടീതിയില് 

ആണ ്കാണാൻ  ാധിച്ചു. പൂർണമായുും പൂർത്തീകര്ടിച്ച   ി ഐ ബി 

കാണാൻ  ാധിച്ചു. 

12. LD/320523,  മണ്ണ് കയ്യാല നിർമ്മാണും. ഈടിക്കല് ഭാഗും 

              START DATE:09/10/18 

              END DATE:15/10/2018  

              M BOOK NO: 925/2018-2019 

             MUSTER ROLL NO:15116-19,16577-80,16581-84 

വിലയിര്ടുത്തലുകൾ 

 

 വാർഡിതല തതാഴിലാളികൾക്ക ് 647 തതാഴില് േിനങ്ങൾ നല്കുവാൻ 

 ാധിച്ചു. എും ബുക്കില് ദര്ടഖതപ്പടുത്തിയിര്ടിക്കുന്നത് ദപാതല 

തങ്കച്ചൻ 224 ഷ്ാജൻ 175 യാദക്കാബ് 157 എന്നീ അളവുകളില് മണ്ണു 
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കയ്യാലകൾ കാണുവാനുും അളന്ന ് തിടതപ്പടുത്താനുും ജിദയാ ടാഗ ്

ദര്ടഖതപ്പടുത്തുവാനുും  ാധിച്ചു. ഷ്ാജൻ  എന്ന വയക്തിയുതട പറമ്പില് 

 ി ഐ ബി കാണുവാൻ  ാധിച്ചു. ഡിമാൻഡ ് തചയര 15 

േിവ ത്തിനുള്ളില് തതന്ന തതാഴില് ലഭിക്കാറുണ്്ട  എന്ന ് ദമറ്റ ്

 ാക്ഷയതപ്പടുത്തി. ദവതനത്തിനുും കാലതാമ ും ദനര്ടിടാറില്ല  എന്ന ്

തതാഴിലാളികൾ പറഞ്ഞു.  അടിസ്ഥാന  ൗകര്ടയങ്ങതളല്ലാും 

ലഭിക്കുന്നുണ്ട ് എന്ന് തതാഴിലാളികൾ പറഞ്ഞു. തതാഴിലാളികൾ 

ആര്ടുും പര്ടാതികൾ ഒന്നുും  തതന്ന പറഞ്ഞില്ല. മണ്ണു കയ്യാല നിർമാണും 

തതാഴില് ലഭിച്ചത് അവർക്ക ് വളതര്ട ഗ്പ ദയാജനകര്ടമായി തീർന്നു 

എന്ന ്തതാഴിലാളികൾ പറഞ്ഞു. 

 

ഫയല് പര്ടിദശാധനയുതട അടിസ്ഥാനത്തില് ഫീല്ഡ ്പര്ടിദശാേന 

നടത്തിയതിത റ കതണ്ടത്തലുകൾ 

 

SL 
N
O 

WORK CODE NAME OF WORK MEASURMEN
T IN M BOOK  

MEASURMEN
T IN WORK 
SITE  

VARIATIO
N 

REMARKS 

1 WC/336103 നീർചാലുക
ടെ 

പുനരുദ്ധാര
ണം 

2034m2 2034m2 0 Zero liability is 
noted and the 
whole amount 
is utilized 
correctly 

2 LD/242956 തട്ട് തിരിക്കൽ 250m2 250m2 0 Zero liability is 
noted and the 
whole amount 
is utilized 
correctly 

3 RS/345804 
 

സ ാക്ക് പിറ്റ് 
നിർമാണം 

67(num) 67(num) 0 Zero liability is 
noted and the 
whole amount 
is utilized 
correctly 

4 WC/307175 ഫാം സപാണ്ട് 284.625 284.62 0 Zero liability is 
noted and the 
whole amount 
is utilized 
correctly 

5 LD/242846 ജൈവസവലി 
നിർമാണം 

70.35m2 70.35m2 0 Zero liability is 
noted and the 
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whole amount 
is utilized 
correctly 

6 LD/318649 ജൈവസവലി 
നിർമാണം 

4099.5m2 4099.5m2 0 Zero liability is 
noted and the 
whole amount 
is utilized 
correctly 

7 LD/242822 മണ്ണ് കയ്യാല 336.5m2 336.5m2 0 Zero liability is 
noted and the 
whole amount 
is utilized 
correctly 

8 LD/242848 ജൈവസവലി 
നിർമാണം 

3394.00m2 3394.00m2 0 Zero liability is 
noted and the 
whole amount 
is utilized 
correctly 

9 LD/242820 മണ്ണ് കയ്യാല 842.00m3 842.00m3 0 Zero liability is 
noted and the 
whole amount 
is utilized 
correctly 

10 LD/325890 തട്ട് തിരിക്കൽ 324m3 324m3 0 Zero liability is 
noted and the 
whole amount 
is utilized 
correctly 

11 LD/320523 മണ്ണ് കയ്യാല 345.6m3 345.6m3 0 Zero liability is 
noted and the 
whole amount 
is utilized 
correctly 

 
12 

LD/242819 മണ്ണ് കയ്യാല 348m3 348m3 0 Zero liability is 
noted and the 
whole amount 
is utilized 
correctly 
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അനുബന്ധീം. 

മഹാത്മാരാന്ധി പ്ദശ യ ഗ്രാമ ണ തതാഴിലുറപ്പ് േദ്ധതിയുതട ഭാരമായി 

വനിതകളുതട സാമൂഹയ സാമ്പത്തിക ഉന്നമനത്തിന് കാരയമായ സീംഭാവനകൾ 

നൽകിയിട്ടുണ്ട് സാമ്പത്തികമായി േിപ്ന്നാക്കീം നിൽക്കുന്ന  കുടുീംബങ്ങളുതടയുീം 

കുട്ടികളുതടയുീം  വിദയാഭയാസത്തിനുീം െികിത്സ കാരയങ്ങൾക്കുീം തതാഴിലുറപ്പ് 
േദ്ധതി വഴി ലഭിക്കുന്ന തുക സഹായകരമാകുന്നുണ്ട് എന്ന് അറിയാൻ 

സാധിച്ചു സാമ്പത്തികമായി വളതര േിപ്ന്നാക്കീം നിൽക്കുന്നവർ ആതണേിൽ 

കൂടി ദാരിഗ്ദയപ്രഖ ലിസ്റ്റിൽ ഉൾതപ്പട്ട വരാത്തത് മൂലീം വിവിധ ആനുകൂലയങ്ങൾ 

പ്നടിതയടുക്കുന്നതിന് േട്ടികജാതിയിൽതപ്പട്ട വർക്ക് സാധിക്കാറിലല എന്നാൽ 

മഹാത്മാരാന്ധി പ്ദശ യ ഗ്രാമ ണ തതാഴിലുറപ്പ് േദ്ധതിയുതട ഭാരമായി നമുക്ക് 
കൂടുതൽ ആനുകൂലയങ്ങൾ ലഭിക്കുകയുീം  തതാഴിൽദിനങ്ങൾ തതാഴിലുകൾ 

എന്നിവ ലഭിക്കുകയുീം തെയ്തു സ്ഗ്ത കൾക്ക് വളതരയധികീം 

ഗ്േപ്യാജനകരമാതണന്ന് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു ഒപ്ട്ടതറ  വികസനഗ്േവർത്തനങ്ങൾ 

കാലാകാലങ്ങളായി മാറി വരുന്ന രവൺതമൻ റുകൾ ആവിഷ്കരിച്ചു 

എേിലുീം ഈ േദ്ധതി ജനങ്ങൾക്ക് വളതരയധികീം ഗ്േപ്യാജനീം തെയ്തിട്ടുണ്ട് 
എന്ന് ഓഡിറ്റുമായി  ബന്ധതപ്പട്ട് പ്സാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ട മിതന മനസ്സിലാക്കാൻ 

സാധിച്ചു 

      

നിർദേശങ്ങൾ.. 

1. റതാഴിലുെപ്പ് നിയമും അനുശാസിക്കുും വിധും ഗ്രാമസഭ അുംരീകരിച്ച ്

ആക്ഷൻ പ്ലാനിൽ ഉൾറപ്പടുത്തിയ ഗ്പവ ത്തികൾ മാഗ്തും നടപ്പിലാക്കുക. 

2. മുൻരണനാ മാനേണ്ഡും പാലിച്ചു മാഗ്തും ഗ്പവ ത്തികൾ അനുവേിക്കുക. 

3. റതാഴിലുെപ്പ് പദ്ധതിയുറട സുതാരയത ഉെപ്പു വരുത്തുന്നതിന് ഗ്പവ ത്തി 

ആരുംഭിക്കുന്നതിനു മുമ്പ്് പദ്ധതി വിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഗ്പാദേശിക 

ഭാഷയിലുള്ള സിറ്റിസണ് ഇൻഫർദമഷൻ ദബാർഡ ് ഗ്പവ ത്തി സ്ഥലത്ത ്

സ്ഥാപിദക്കെതാണ.് 

4. ഗ്പാദേശിക ഭാഷയിലുള്ള എറിദമറ്റ് ഗ്പവ ത്തി സ്ഥലങ്ങളിൽ ലഭയമാക്കണും. 

5. മാറർ സർക്കുലർ ഗ്പകാരും നിർദേശിക്കുന്ന ദരഖകൾ ഫയലിൽ 

സൂക്ഷിദക്കെതാണ.് 

6. രജിറെുകൾ കാലാനുസ തമായി വിവരങ്ങൾ ദരഖറപ്പടുത്തി 

സൂക്ഷിദക്കെതാണ.് 

7. മാറർ സർക്കുലർ ഗ്പകാരമുള്ള റതാഴിൽ അദപക്ഷാ ദഫാെും റസൗജനയമായി 

റതാഴിലാളികൾക്ക് ലഭയമാക്കണും. 

8. റതാഴിൽ അദപക്ഷകൾ ഗ്ഫെ് ഓഫീസിൽ സവീകരിക്കുകയുും ആയതിനു 

കകപ്പറ്റ് രസീത് നൽകുകയുും ദവെതാണ് . 
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9. പദ്ധതിയുറട ശരിയായ രീതിയിലുള്ള നടത്തിപ്പിന ് വിജിലൻസ് ആൻഡ് 

ദമാണിട്ടെിുംര് കമ്മറ്റി ഇടറപടലുകൾ ഗ്പവ ത്തി സ്ഥലങ്ങളിൽ 

ഉൊദവെതുെ്. 

10. റതാഴിലുപ്പിൽ ഏററ്റടുക്കുന്ന ഗ്പവ ത്തികളുറട  ആ്രികൾ േീർഘകാല 

നിലനിൽപ്പിന്  ആവശയമായ സാദങ്കതിക നിർദേശങ്ങൾ റതാഴിലാളികൾക്ക ്

ഓവർസീയർമാർ നൽദകെതുും പാലിക്കുന്നുറെന്ന്  ഉെപ്പു 

വരുറത്തെതുമാണ.് 

11. മറർ ദൊളിൽ ഗ്പ്രു ത ഗ്പവ ത്തിയുറട അളവുകൾ ദരഖറപ്പടുത്തുന്ന 

എും.ബുക്കിററെ നമ്പ്ർ ദരഖറപ്പടുറത്തെതാണ്. 

12. മറർ ദൊളിലുും മറ്റു റതാഴിലുെപ്പ് അനുബന്ധ ദരഖകളിലുും  

സാക്ഷയറപ്പടുത്തുന്ന ഉദേയാരസ്ഥർ തീയ്യതി കൂടി ദരഖറപ്പടുത്തുവാൻ 

ഗ്ശദ്ധിദക്കെതുെ്. 

13. റതാഴിലിടങ്ങളിൽ ഗ്പഥമ ശുഗ്ശൂഷ സുംവിധാനങ്ങൾ  തണൽ 

സൗകരയും,സുരക്ഷാ ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവ ഉെപ്പു വരുത്താൻ നിർവഹണ  

ഏജൻസി ഗ്ശദ്ധിദക്കെതുെ്. 

14. പദ്ധതി ആരുംഭ മീറ്റിുംര് ക തയമായി നടദത്തെതാണ്. 

തതാഴിലാളികളുതട കടമകൾ. 

 റതാഴിലിടങ്ങളിൽ സമയക തയത പാലിക്കുക. 

 ദഗ്പാജക്റ്റ ്മീറ്റിുംര്, റതാഴിലുെപ്പ് ഗ്രാമസഭകൾ,ദസാഷയൽ ഓഡിറ്റ് 

ഗ്രാമസഭകൾ എന്നിവയിൽ പറങ്കടുക്കുക. 

 ഏൽപ്പിക്കുന്ന ദജാലികൾ ക തയതദയാറട പൂർത്തീകരിക്കുക. 

 അവകാശമായ 100 ടതാഴിൽ ദിനങ്ങൾ സനെുക 

 േിവസവുും റതാഴിൽ ആരുംഭിക്കുന്നതിനു മുമ്പ്ുും പണി 

പൂർത്തിയായദശഷവുും മറർ ദൊളിൽ  ഒപ്പുകൾ 

ദരഖറപ്പടുത്തുക,തുടങ്ങിയവ... 

ദമറ്റ ്മാര്ടുതട ഗ്പവർത്തനും  

 {]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. 
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 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 

^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 അെിസ്ഥാനത്തിൽ) 

 ag-sh-ff kw`-cWn \nÀ½mWw 
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 ao³Irjn \S-̄ p-hm-\pÅ Ipfw \nÀ½mWw 

 

tdmkvKmÀ Zn\w 

 

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

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

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

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

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

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

{]tXyIambn t_m[hXvIcnt¡ണ്ടXmWv.  

 tdmkvKmÀ Zn\w kwLSn¸n¡p¶Xnsâ NpaXeIfpw D¯chmZnXz§fpw 

  1)kwØm\ kÀ¡mtcm PnÃmt{]m{Kmw tImÀUnt\ätdm cq]nIcn¨n«pÅ 

{]Xnamk¸«nI  A\pkcn¨v Xs¶ tdmkvKmÀZn\w kwLSn¸n¡p¶psണ്ട¶v 

PnÃm t{]m{Kmw tImÀUnt\äÀ Dd¸v hcpt¯ണ്ടXmWv. Cu ]«nI {KmahnIk\ 

a{´mebhpambpw  s]mXpP\§fpambpw ]¦v hbvt¡ണ്ടXmWv. tdmkvKmÀ Zn\w 

Hcp amk¯nsemcn¡Â, {Kma]©mb¯v Xe¯ntem hmÀUvXe¯ntem 

kwLSn¸nt¡ണ്ടXmWv. 

 2) {Kma]©mb¯v {]knUâv/ \ntbm-Kn-¡-s¸« {Kma]©mb¯vXe `mchmln 

tdmkvKmÀ  Zn\m-N-c-W-̄ nÂ A²y£X hlnt¡ണ്ടXmWv. CXv \S¯p¶Xn\pw 

\S] Sn{Ia§Ä tcJ-s¸-Sp¯p¶Xn\papÅ NpaXe {KmatdmkvKmÀ klmbIv, 

taäv, kzbw klmbkwL§fpsS s^Utdj³ AwK§Ä F¶nhÀ¡mWv. 

 3) PnÃm t{]m{Kmw tImÀUnt\äÀ tdmkvKmÀ Zn\w BNcn¡p¶Xn\mbn  

\nÝbn¡s¸«n«pÅ Znhkw tamWnädnwKv kµÀi\w \S¯p¶Xn\mbn 

DtZymKØsc  \ntbmKnt¡ണ്ടXmWv. Cu tbmK¯nsâ an\n«vkv 

s]mXpP\§Ä¡v  ]cntim[n¡p¶Xn\pw tkmjyÂ HmUnän\pw e`y-am-t¡-ണ്ട 

Xpw {]-k-àamb  am\ZvÞ§Ä kw_Ôn¨ hnhc§Ä krjvSn¡s¸Sp¶ 

sXmgnÂ Zn\§fpambn s]mcp¯s¸Sp¶Xn\pambn F³.BÀ.C.Pn.F tkm-̂ v-

änÂ DÄtNÀ-¡p-I-bpw  sN-t¿-ണ്ട-XmWv. 

 4)kwØm\ kÀ¡mÀ tdmkvKmÀ Zn\w kwLSn¸n¡p¶Xv kw_Ôn¨ 

dnt¸mÀ«pIÄ tiJcn¡p¶XmWv. kwØm\ kÀ¡mÀ, sXmgnÂ BhiyIX 

kw_-Ôn-̈  PnÃm-X-e dn-t¸mÀ-«p-IÄ ]-Xn-hmbn AhtemI\w sNt¿ണ്ടXmWv 

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

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 
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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¶ 

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;  
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 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  

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;  

 

 ദസനാപതി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിറല റതാഴിലുെപ്പ ് റസല്ലിൽ 1- AE,  1- 

ഓവർസിയർ, 3- ദഡറ്റാ എൻഗ്ടി,  2- BFT എന്നിവരാണ് ഉള്ളത.്ഇവർ 

റെദക്കാർഡുകൾ എല്ലാും ക തയതദയാറടയുും സൂക്ഷ്മതദയാറടയുും കൂടിയാണ ്

ദരഖറപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നത.് അതുറകാെുതറന്ന ഇവരുറട ഗ്പവർത്തനും 

അഭിനന്ദനും അർഹിക്കുന്നതാണ.് 
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ഈ ദസാഷയൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്പഗ്കിയയിൽ സഹായിച്ച പഞ്ചായത്ത ് ഗ്പസിഡൻെ,്  

റസഗ്കട്ടെി, വാർഡ് റമമ്പ്ർമാർ, ഓഫീസ ് റാഫുകൾ,  റമയ്റ്റ ് മാർ, 

റതാഴിലാളികൾ എന്നിവർക്ക ് ദസാഷയൽ ഓഡിറ്റ ് യൂണിറ്റ ് നന്ദി 

അെിയിക്കുന്നു. 

 

12-11-2019ന ് 3 PM ദ നാപതി  ഗ്ഗാമപഞ്ചായത്തു വാർഡ് 4 ല് 

ദ നാപതി  ഗ്ഗാമപഞ്ചായത്തു ഹാളില് വച്ച് ഗ്ശീമതി ദമാളി  

ശിവൻ എന്ന  തതാഴിലാളിയുതട   അധയക്ഷതയില് 

നടന്ന  ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്റ ഗ്ഗാമ ഭയില് അവതര്ടിപ്പിച്ച 

ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്റ കര്ടട ് റിദപ്പാര്ട്ടിദേലുള്ള ചര്ട്ച്ചയുതട 

അടിസ്ഥാനത്തില് ഗ്ഗാമ ഭ എടുത്ത തീര്ടുമാനങ്ങളുും 

നിർദേശങ്ങളുും; 

 ഭൂഗ്പക തിയനുസരിച്ച് കാർഷികദമഖലയിൽ റെയ്യാൻ പറ്റിയ 

ഗ്പവർത്തികൾ കൂടി റതാഴിലുെപ്പിൽ നിർബന്ധമായുും 

ഉൾറപ്പടുത്തണും 

 സവതനം വർധിപ്പിക്കുക  

  റതാഴിലുെപ്പു ദഗ്പവര രിക്കു ദജാലി സമയും കുെക്കാൻ നടപടി 

സവീകരിക്കുക 

 ഏലും കർഷകറര റതാഴിലുെപ്പിൽ ഉൾറപടുത്തുക. 

 100 േിവസും റതാഴിൽ  ലഭിക്കുന്നതിനായി   കാർഷിക ദമഖലയിറല 

അനുവേനീയമായ ഗ്പവർത്തികളിൽ ഉൾറപ്പടാത്ത മറ്റു ഗ്പവർത്തികൾ 

കൂടി ലിറിൽ  ഉൾറപ്പടുത്തണും. 

 റതാഴിലാളികൾക്ക് കാലതാമസും വരാറത കൂലി ലഭിക്കാൻ 

നടപടികൾ സവീകരിക്കുക 

 റതാഴില ്കാര ഡ ്തികച്ചുും സൗജനയമായി അദപക്ഷകരക്്ക ്ലഭയമാക്കുക. 

 റതാഴില ്അദപക്ഷകള് പഞ്ചായത്തില ്ഗ്ഫെ് ഓഫീസില ്സവീകരിച്ച ് 

കകപ്പറ്റു രസീറ്റ ്നല്കു ക. Demand form റതാഴിലാളികൾക്ക ്

സൗജനയമായി നൽകണും. 

 റതാഴിൽ  ക തയസമയത്തു ലഭിച്ചിറല്ലങ്കിൽ റതാഴിലില്ല ദവതനും 

വിതരണും റെയ്യുക 
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 പദ്ധതി ആരുംഭ മീറ്റിുംര് ക തയസമയത്തു സുംഘടിപ്പിക്കുക 

 ഗ്പവ ത്തികള ്കറെത്തുന്നതില ്റതാഴിലാളികള,് വാര ഡ ്

റമമ്പ്ര ്നാട്ടുകാര ്ഉള്പ്പറട ഉള്ളവരുറട  നല്ല ഇടറപടലുകള ്ഉൊക്കുക. 

 ദജാലി സ്ഥലങ്ങളില ്ആവശയമായ അടിസ്ഥാന 

റസൗകരയങ്ങള ് നിർവഹണ  ഏജറസി റതാഴിലാളികളക്്ക ്ലഭയമാക്കുക. 

 വിജിലനസ് ്ഏനഡ്് ദമാണിട്ടെിുംര ്കമ്മറ്റി 

അുംരങ്ങള ്പദ്ധതികള ്വിലയിരുത്തുകയുും ആവശയമായ 

നിദരേ്ശങ്ങള ്റതാഴിലാളികള്ക്കുും പഞ്ചായത്തിനുും നല്കു ക.VMC 

കമ്മിറ്റി പുന സുംഘടിപ്പിക്കുക 

 വാര്ഷിക മാറര ്സര്ക്കുലര ്ഗ്പകാരമുള്ള 

ദരഖകള ്ഫയലില ്സൂക്ഷിക്കുക. 

 മറര ്ദൊളുകളില ്അബദ്ധത്തില ്വന്നുദപാകുന്ന തിരുത്തലുകളക്്ക ്

മതിയായ കാരണങ്ങള ്കാണിച്ചു അദപക്ഷ നലക്ുകയുും ഗ്പ്രു ത 

അദപക്ഷയുറട ദകാപ്പി ഫയലില ്സൂക്ഷിക്കുക. 

 മറര ്ദൊളില ്രെ് ഒപ്പുവീതും ദരഖറപ്പടുത്തുക ഒപ്പിട്ട ദശഷും മാഗ്തും 

ദജാലി ആരുംഭിക്കുക.. 

 ജനകീയ എറിദമറ്റ ്ഗ്പവ ത്തി സ്ഥലങ്ങളില ്ലഭയമാക്കുക. 

 സിറ്റിസണ ്ഇറഫദര മഷന ്ദബാര ഡ് ഓദരാ ഗ്പവ ത്തിയുും ആരുംഭിക്കുന്നതിന ്

മുമ്പ് ്തറന്ന സ്ഥാപിക്കുക. 

 അധയക്ഷൻ                            : ഗ്ശീമതി ദമാളി  ശിവൻ  

ദലാക്ക ്റിദ ാഴ് സ് ദപഴ് സണ ്:   തെല്ല തജയസൺ  

 

 


