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 മഹാത്മാ ഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി 

ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്റ് റിദപ്പാർട്ട ്

                                               വാർഡ ്-11  മുക്കുടില് 

ദ നാപതി ഗ്ഗാമപഞ്ചായത്്ത 

തനടുുംകണ്ടും  ദലാക്ക ്

ഇടുക്കി  ജില്ല . 

ഗ്ഗാമ ഭ തീയ്യതി: 07/03/2020 

 മയും:2 PM 

സ്ഥലും:S N D P   ഓഫീ ് മുക്കുടില് 

 

തയ്യാറാക്കിയത ്, 

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

ടീും 

തനടുങ്കണ്ടും ദലാക്്ക BRP തെല്ല ദജാ ് 

                                   വിദല്ലജ്  റിദ ാഴ് സ് ദപഴ് സൺ 

ആര്യ  ുദര്ഷ് ്,ആതിര് എും നായർ ,ബിൻ ി വി ചാദക്കാ   

         ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്റ് ത ാസ റ്റി ദകര്ളും                                                                                                                                                                                                                                                                                              
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BapJw 

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

kwc£n¨p \ne\nÀ¯p¶Xn\mbn C´y³ ]mÀesaâv AwKo-I-cn¨v {]kn-Uâv 

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

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

FsXmcp IpSpw_¯n\pw Hcp km¼¯nI hÀjw 100 Znhks¯ A[nI sXmgnÂ 

Zn\-§Ä Dd¸p hcp¯p¶Xn\mWv “almßmKmÔn tZiob {KmaoW sXmgnepd¸v 

]²Xn” BhnjvIcn¡s¸«Xv.  

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

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

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

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

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

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

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

    വിദശഷ്തകൾ, 

 

 നിയമത്തിൻറെ പിൻബലമുള്ള അവകാശാധിഷ്ഠിത പദ്ധതി. 

  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഗ്പദേശത്ത്    താമസിക്കുന്ന  18 വയസ്സ് പൂർത്തിയായ 

ഏറതാരാൾക്കുും പദ്ധതിയിൽ പങ്കാളിയാകാും 

 ഗ്്രീക്കുും പുരുഷനുും തുലയ ദവതനും . 

 പരിസ്ഥിതി സുംരക്ഷണും കാർഷിക ദമഖലയിറല അടിസ്ഥാന 

സൗകരയ വികസനും എന്നിവയ്ക്്ക മുൻരണന. 

 റതാഴിലാളികൾ തറന്ന ഗ്പവർത്തികൾ കറെത്തുകയുും 

ആസൂഗ്തണറത്ത സഹായിക്കുകയുും റെയ്യുന്നു. 

 ആസൂഗ്തണത്തിലുും നിർവഹണത്തിലുും തികഞ്ഞ സുതാരയത. 

 കരാെുകാദരാ  ഇടനിലക്കാദരാ ഇല്ല. 

 റപാതുജന പങ്കാളിത്തദത്താറട ദലബർ ബഡ്ജറ്റ്. 

 ബാങ്ക്, ദപാദറാഫീസ് വഴി മാഗ്തും ദവതന വിതരണും 

 ഗ്്രീകൾക്്ക മുൻരണന. 
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 കമ്പ്യൂട്ടർ ശ ുംഖല വഴിയുള്ള ദമാണിറ്റെിുംര് സുംവിധാനും 

 ഗ്രാമസഭ പദ്ധതി ഓഡിറ്റ് റെയ്യുന്നു 

.   

ദേശീയ ഗ്രാമീണ റതാഴിലുെപ്പ് പദ്ധതി ഗ്പകാരും ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഗ്പദേശത്ത്  

നടപ്പിലാക്കുന്ന മുഴുവൻ ഗ്പവ ത്തികളുും  ദസാഷയൽ ഓഡിറ്റിങ്ങിനു 

വിദധയമാക്കണറമന്ന  17(2) വകുപ്പ് നിഷ്കർഷിക്കുന്നു . പദ്ധതി 

ഗ്പവർത്തനറത്തപ്പറ്റിയുും റപാതുധനും െിലവഴിക്കുന്നതിറനപ്പറ്റിയുും പൗര സമൂഹും 

നടത്തുന്ന  പരസയവുും സവതഗ്രവുമായ പരിദശാധനയാണ് ആണ് ദസാഷയൽ ഓഡിറ്റ് 

അഥവാ സാമൂഹിക പരിദശാധന .റതാഴിലുെപ്പ് നിയമഗ്പകാരും വർഷത്തിൽ 

രെുതവണ ദസാഷയൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്രാമസഭകൾ എല്ലാ വാർഡിലുും ക തയമായി 

നടദത്തെതാണ്. ഓഡിറ്റിലൂതട അഴിമതി ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനുും 

 ുതാര്യത ഉറപ്പു വര്ുത്തുന്നതിനുും കാര്യക്ഷമത 

വർധിപ്പിക്കുന്നതിന്   ത്ഭര്ണും ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുും 

കഴിയുന്നു.പദ്ധതി പണും ശര്ിയായ ര്ീതിയില് ചിലവഴിച്ചിട്ടുദണ്ടാ , 

പണും തചലവഴിച്ച്തുതകാണ്ട ് പദ്ധതിയുതട ലക്ഷയും 

സകവര്ിച്ചിട്ടുദണ്ടാ, ഗുണദഭാക്താക്കളുതട ജീവിതത്തില് 

ഗുണകര്മായുും  കാര്യമായ മാറ്റും ഉണ്ടായിട്ടുട്ടുദണ്ടാ  എന്നുും  

ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്റിുംഗിലൂതട  കതണ്ടത്താൻ കഴിയുന്നു. 

ദ നാപതി   ഗ്ഗാമ പഞ്ചായത്്ത 

അടിസ്ഥാന വിവര്ങ്ങൾ 

ജില്ല  : ഇടുക്കി       

ദലാക്ക ് : റനടുുംകെും   

താലൂക്ക ് :  ഉടുമ്പ്ൻദൊല       

വാര ഡുകൾ  : 13    

വി്ര തി  : 40.948 െ.കി.മീ 

                                        ഇടുക്കി ജില്ലയിറല റഹെിദറ്റജ് ഗ്പദേശങ്ങളിൽ ഒന്നായ 

റനടുങ്കെും ദലാക്കിറല   ദസനാപതി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിററെ രൂപീകരണും 

നടന്നിട്ട ് 48 വര്ഷും പിന്നിടുകയാണ ് .ഉടുമ്പ്ൻദൊല ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിററെ  

8,11,12 വാർഡുകൾ ഉൾറപ്പടുത്തി  1971 ലാണ ് ദസനാപതി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത ്  

രൂപീകരിച്ചത.് പഞ്ചായത്തിററെ വിവിധ ഭാരങ്ങളിലായി പൗരാണിക 

ആേിവാസി വിഭാരങ്ങൾ പല ദകാളനികളിലായി ആധിപതയും ഉെപ്പിച്ചിരുന്നു 
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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. ഏലദത്താട്ടത്തിൽ പണി റെയ്യുന്നവരാണ് 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 ഉപദകഗ്രങ്ങളുും 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 

ഗ്പവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധറപട്ട ്2019-20 സാമ്പ്ത്തിക വർഷത്തിൽ  മഹാത്മാ 

രാന്ധി ദേശീയ റതാഴിലുെപ്പ ്പദ്ധതിയിൽ 27901000/-രൂപയുറട വരവുും27901000 

/-രൂപയുും െിലവഴിക്കാനുും സാധിച്ചിട്ടുെന്ന ്ഗ്ശദദ്ധയയമാണ്. 

 

                                                           പഞ്ചായത്്ത ഭൂപടും 
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തതാഴിലുറപ്്പ അടിസ്ഥാന വിവര്ങ്ങൾ 2019-20 

 ദ നാപതി പഞ്ചായത്്ത                                                

വാർഡ് -11  മുക്കുടില് 

 

ആറക റതാഴിൽ 

കാര ഡുകൾ 

2933 306 

ആറക റതാഴിലാളികൾ  6492 740 

SC റതാഴിൽ കാര ഡുകൾ 133 23(card) 58 (member) 

ST റതാഴിലാളികൾ 80 7(card) 19 (member) 

 

                                                AUDIT PERIOD :01/04/2019 TO 30/09/2019      

                                                  വാർഡ ്-11  മുക്കുടില് 

                                               ദ നാപതി ഗ്ഗാമപഞ്ചായത്തിതല വാർഡ ് 11 ല് നല്ല  

ര്ീതിയില് ഗ്പവർത്തികൾ നടക്കുന്നതായി കാണാൻ കഴിഞ്ഞു . വർക്ക ്

സ റ്റ ് കണക്കനു ര്ിച്ചു ഏകദേശും 5415 തതാഴില് േിനങ്ങൾ 

തതാഴിലാളികൾക്ക ് ലഭിക്കുകയുും അതിലുതട 1316800 തുക കൂലിയായി 

ലഭിക്കുകയുും ഉണ്ടായി. 17 ളും   കുടുുംബങ്ങൾക്ക ് 100 ല് കൂടുതല് 

തതാഴില് േിനങ്ങൾ ലഭിച്ചതായി കാണാൻ  ാധിച്ചു.  

അഗൻവാടി,പള്ളി, ദപാെ ് ഓഫീ ്, മില്മ ത ാസ റ്റി   

എന്നിവയാണ്  തപാതുസ്ഥാപനും ആയി ഉള്ളത് .                                      

                                                                          വാർഡ ് ഭൂപടും. 
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അവകാശാധിഷ്ടിത നിര്ീക്ഷണങ്ങൾ 

മഹാത്മരാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ റതാഴിലുെപ്പ് നിയമത്തിലൂറട ഗ്രാമീണ 

ജനതയ്ക്ക് റതാഴിൽ നല്കറപടുന്നദതാറടാപ്പും അവരുറട പത്തു 

അവകാശങ്ങളുും സുംരക്ഷിക്കറപടുന്നു.ദസാഷയൽ ഓഡിറ്റിലൂറട 

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 ് ലഭയമാക്കണറമന്ന് അനുശാസിക്കുന്നു. 

കൂടാറത ക തയമായ ഇടദവളകളിൽ കാർഡ ് റസൗജനയമായി പുതുക്കി 

നൽദകെതുമാണ്. റതാഴിലുെപ്പ് നിയമഗ്പകാരും റതാഴിൽ കാർഡ ്കകവശും 

റവക്കാനുള്ള അധികാരും ഉടമകൾക്ക് മാഗ്തമാണ്, നിർവഹണ ഏജൻസിദയാ 

ദമറ്റുമാദരാ മറ്റുള്ളവദരാ കകവശും റവക്കുവാൻ പാടുള്ളതല്ല. 

വാർഡിതല തതാഴിലാളികൾക്ക് 2019-20  ാമ്പത്തീക വര്്ഷ്ും 

ഉപദയാഗിക്കുന്നതിനായി പുതിയ തതാഴില് കാർഡ ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട.് 

എന്നാല്  ൗജനയമായി ലഭയമാദക്കണ്ട തതാഴില് കാർഡിന്  ദഫാദട്ടാ 

എടുക്കുന്നതിനു ദവണ്ടി 100 ര്ൂപദയാളും തതാഴിലാളികൾക്ക് തചലവ് 

വന്നിട്ടുതണ്ടന്നാണ് തതാഴിലാളികദളാട്  ും ാര്ിച്ചദപ്പാൾ ലഭിച്ച 

വിവര്ും. തതാഴില് കാർഡ് പഞ്ചായത്തില് നിന്നുും 

ലഭിദക്കണ്ടതാതണന്നുും . അതിനായി തതാഴിലാളികളില് നിന്്ന ഒര്ു 

ര്ൂപ 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  ൂക്ഷിച്ചിട്ടുകള തതാഴില് അദപക്ഷകൾതക്കാപ്പും സകപ്പറ്റ ്

ര് ീത ്ലഭിക്കാറുള്ളതായി അറിയാൻ  ാധിച്ചു. ഗ്ഗൂപ്പ ്ആയി മാറ്റു  

വശും ഡിമാൻഡ് നല്കിയതായി കാണുന്നു.എന്നാല് 

തതാഴിലാളികൾ ആര്ുും തതാഴില് ആവശയമുള്ളദപ്പാൾഡിമാൻഡ് 

നല്കാറില്ല എന്ന് മന ിലാക്കാനായി.സകപറ്റു തര് ീതിതറെ 
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ആവശയകതതയ 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 മുെയ്ക്ക് 15 േിവസത്തിനകും റതാഴിൽ അനുവേിറക്കെതുെ്.  

ഓഡിറ്്റ തചയത ഗ്പവൃത്തികൾക്ക് വാർഡിതല തതാഴിലാളികൾ തീയ്യതി 

ദര്ഖതപ്പടുത്തി  ദര്ഖാമൂലും അദപക്ഷ  മർപ്പിച്ചതിന് ഫയലില്  

ദര്ഖകളുണ്ട് . തതാഴിലാളികളില്  നിന്നുും ദചാേിച്ചു മന ിലാക്കാൻ 

 ാധിച്ചത ് തതാഴില് ആവശയതപ്പട്ട ് 15 േിവ ത്തിനുള്ളില് തതാഴില് 

ലഭിക്കുന്നില്ല 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 ആവശയതപ്പട്ട ്15  േിവ ത്തിനുള്ളില് തതാഴില് ലഭിക്കുന്നില്ല 

എന്നാണ.് പൂർത്തിയാക്കിയ പണികളുതട ഒന്നുും ദവതനും 

നാളിതുവതര് ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്നുും മന ിലായി . തതാഴിലില്ലായിമ 

ദവതനും ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള നിയമ നടപടികതള കുറിച്ച ്

തതാഴിലാളികൾക്ക് വയക്തമായ ധാര്ണ ഉണ്ടായിര്ുന്നില്ല 

തതാഴിലില്ലായിമ ദവതനതത്ത കുറിച്ച ് തതാഴിലാളികൾക്ക ് നല്ല 

ര്ീതിയില് അവദബാധും ഉണ്ടാക്കി തകാടുക്കാൻ  ാധിച്ചു  . 

5.തഷ്ല്ഫ ്ഓഫ് ദഗ്പാജക്റ്റ്   ുംബന്ധിച്ച;് 

നിയമും അനുശാസിക്കുന്ന ഗ്പകാരും റതാഴിലാളികൾക്ക ് റതാഴിൽ 

കറെത്തുന്നതിനുും ആസൂഗ്തണും റെയ്യുന്നതിനുമുള്ള അവകാശും ഉെ.് 

 തഷ്ല്ഫ ്ഓഫ് ദഗ്പാജക്ടിതന  കുറിച്ച ്വയക്തമായ ധാര്ണ ആർക്കുും തതന്ന 

ഉണ്ടായിര്ുന്നില്ല. ദമറ്റ ് നല്കുന്ന നിർദേശ ഗ്പകാര്ും ആണ ്

തതാഴിലാളികൾ തതാഴില് തചയതിര്ുന്നത്. തഷ്ല്ഫ ്ഓഫ ്ദഗ്പാതജക്ടില് 
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തതാഴിലാളികളുതടയുും ഉദേയാഗസ്ഥര്ുതടയുും പങ്കാളിത്തും ഉറപ്പ ്

വര്ുത്തുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ  വീകര്ിദക്കണ്ടതാണ.്   

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 പര്ിധിക്കപ്പുറും 

തതാഴിലുറപ്പ് ഗ്പവൃത്തി തചയ്യുന്നില്ല എന്ന ്തതാഴിലാളികൾ പറഞ്ഞു. 

 

7.ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലതത്ത  ൗകര്യങ്ങൾ   ും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 ൗകര്യങ്ങളായ ഗ്പഥമ ശുഗ്ശൂഷ് കിറ്്റ ദമറ്റ് ദനര്ിട്ട് 

ഗ്പാഥമിക ആദര്ാഗയ ത റെറില് നിന്നുും വാങ്ങുകയാണ് തചയ്യുന്നത്. 

പടുത, കയ്യുറകൾ, ബൂട്ട് എന്നിവ തതാഴിലാളികൾ തതന്ന 

 ുംഘടിപ്പിക്കുകയാണ.് അടിസ്ഥാന  ൗകര്യങ്ങൾ എല്ലാും 

പഞ്ചായത്തില് നിന്്ന ലഭിദക്കണ്ടവ ആണന്നു തതാഴിലാളികൾതക്ക 

അറിവ് നല്കി  .എന്നാല് പഞ്ചയത്തില് നിന്നുും ലഭിക്കാത്തതു 

തകാണ്ടാണ ് തതാഴിലാളികൾതക്ക അടിസ്ഥാന  ൗകര്യങ്ങൾ  വയും 

കതണ്ടദത്തണ്ടി വര്ുന്നത ് .എന്ന ് തതാഴിലാളികളില് നിന്്ന 

മന ിലാക്കാൻ  ാധിച്ചു 

8.ദവതനും ലഭയമാക്കുന്നത്  ുംബന്ധിച്ച്; 

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

കഴിഞ്ഞു 15 േിവസത്തിനകും റതാഴിലാളികളുറട എറക്കൗെിൽ കൂലി 

ലഭിക്കുവാൻ അവകാശമുെ്. 

 

 ഗ്പസ്തു ത േിവ  പര്ിധിക്കുള്ളില് കൂലി ലഭിക്കാത്ത  ാഹചര്യും  

ഓഡിറ്്റ കാലയളവില് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, നിർവഹണ ഏജൻ ിയില് 
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നിന്നുള്ള വീഴ് ചയതല്ലങ്കിലുും കൂലി സവകിയതിനുള്ള നഷ്ട പര്ിഹാര്ും 

ലഭിക്കുകദയാ അതിനുദവണ്ടി തതാഴിലാളികൾ പര്ാതിതപ്പടുകദയാ 

തചയതിട്ടില്ല. ദവതനും സവകുന്നത് മൂലും  തുടർന്ന ്പണി എടുക്കാനുും 

മടിയുള്ളത ് ആയി കണ്ടു. ഇത ് വതര് ഉള്ള കൂലി കിട്ടിയില്ല ഇനിും 

പണിതല് അതുും കൂതട കിട്ടാതത വര്ുദമാ എന്ന ദപടിയാണ ്

തതാഴിലാളികൾക്കു ഉള്ളത് , തതാഴിലുറപ്പ ് മാഗ്തും ആഗ്ശയിച്ചു 

കഴിയുന്നവർ ഒര്ു പാട ്ദപര് ്ഉതണ്ടന്നുും കൂലി സവകുദന്നതു ഒര്ു പാട ്

ബുദ്ധിമുട്ട ് ആതണന്നുും അറിയാൻ  ാധിച്ചു .ദവതന 

വിതര്ണത്തിനുള്ള കാലതാമ ത്തിനുള്ള നഷ്ട പര്ിഹാര്ും 

ലഭിക്കുവാനുള്ള അവകാശതത്ത കുറിച്ച ് തതാഴിലാളികൾക്ക ്

വയക്തമായ ധാര്ണ ഉണ്ടായിര്ുന്നില്ല. ഇതിതന കുറിച്ച് വയക്തമായ 

ധാര്ണ തതാഴിലാളികൾക്ക ്നല്കി 

9. പര്ാതി പര്ിഹാര്ും  ുംബന്ധിച്ച്; 

റതാഴിലുെപ്പുമായി ബന്ധറപ്പട്ട ഏറതങ്കിലുും കാരയത്തിൽ പരാതിയുൊകുന്ന 

പക്ഷും ആയത് ദരഖാമൂലും പഞ്ചായത്തിൽ പരാതിറപ്പടാവുന്നതാണ്, ഗ്പ്രു ത 

പരാതികൾ സവീകരിച്ചു  പരാതിക്കാരന് കകപ്പറ്റു രസീറ്റ് നൽകുകയുും  

പരമാവധി 7 േിവസ പരിധിക്കുള്ളിൽ അദനവഷിച്ചു പരാതിക്കാരന് മെുപടി 

നൽദകെതാണ്. പരാതികൾ അെിയിക്കുന്നതിനുള്ള ദടാൾ ഗ്ഫീ നമ്പ്ർ 

റപാതുജനങ്ങൾക്ക ് കാണാവുന്ന രീതിയിൽ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിൽ 

ഗ്പേർശിപ്പിറക്കെതുെ് 

                       

കാർഷ്ിക ദമഘലക്ക ് ഊന്നല് നല്കുന്ന തതാഴില് 

ലഭിക്കണതമന്നുും,ഗ്പായമായ തതാഴിലാളികൾ ഉള്ളതിനാല് 

തതാഴിലാളികൾ കഠിനാധവാനും കുറവുള്ള ദജാലികൾ 

നല്കണതമന്നുും തതാഴിലാളികൾ അഭിഗ്പായതപ്പട്ടു. കൃതയമായി 

ദവതനും ലഭിക്കുന്നില്ല എന്ന ് തതാഴിലാളികൾ തപാതുവായി 

അഭിഗ്പായതപ്പട്ടു 

10.ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്റ നടത്തുന്നത്  ുംബന്ധിച്ച്; 

റതാഴിലുെപ്പ ് നിയമത്തിറല റസക്ഷൻ 17(2) ഗ്പകാരും  റതാഴിലുെപ്പിൽ 

ഏററ്റടുത്ത ഗ്പവ ത്തികൾ ഓദരാ 6 മാസ കാലയളവിലുും ദസാഷയൽ ഓഡിറ്റ ്

നടദത്തെതുെ്. ഏററ്റടുത്തു റെയര ഗ്പവ ത്തികളുറട സമ്പ്ത്തീകവുും, 

രുണനിലവാരങ്ങൾ സുംബന്ധിച്ചതുമായ വിവരങ്ങളുും പദ്ധതി 

നിർവഹണവുമായി ബന്ധറപ്പട്ട  കാരയങ്ങളുും  ദസാഷയൽ ഓഡിറ്റ ്

നടത്തുന്നതിൽ പങ്കാളികളാവുന്നതിനു റതാഴിലാളികൾക്കുും ഓദരാ പൗരനുും 

അവകാശമുെ്. 

ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്റ ്നടത്തുന്നതിതറെ ഭാഗമായി തതാഴിലാളികൾ, ദമറ്റ,് 

ഗുണദഭാക്താക്കൾ എന്നിവർ ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങൾ 

അളതവടുക്കുന്നതിലുും വിവര്ങ്ങൾ ലഭയമാക്കുന്നതിനുും 

പങ്കാളികളായിട്ടുണ്ട്.  
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ഫയല്പര്ിദശാധനയുമായി ബന്ധതപ്പട്ട വിലയിര്ുത്തലുകൾ. 

ഫയല് തവര്ിഫിദക്കഷ്ൻ ഡീതറ്റയില് ് 

 

   

 

ഗ്കമ 

നമ്പ

ർ 

ഗ്പവർത്

തിയുതട 

ദകാഡ ്

 

ഗ്പവർത്തി

യുതട ദപര് ്

 

എെി

ദമറ്റ് 

തുക 

തതാഴി

ല് 

േിനങ്

ങൾ 

അവി

േ്് ധ  

തതാഴി

ല്  

ദവത

നും 

 

വിേ്് ധ / 

 ാധന 

ഘടക 

ചിലവു

കൾ 

 

ആതക 

ചിലവ ്

 

1 WC/355485 മഴക്കുഴി 

നിർമാണും 

142300 352 43686 0 43686 

2 LD/347540 തരിശൂഭുമി 135900 379 104604 0 104604 

3 LD/348166 
 

കല്ല് കയ്യാല 

നിർമാണും 

92600 249 39456 0 39456 

4 WC/356237 ദതാട ്

പുനരുദ്ധാര

ണും 

102501 202 55752 
 

3000 58752 

 
5 

LD/348175 ഭൂവികസന

ംും 

 

185300 528 145728 2850 148578 

6 LD/347547 തരിശൂഭുമി 130080 296 81972 2850 84822 

7 WC/355407 ദതാട ്

പുനരുദ്ധാര

ണും 

129000 437 120612 3000 123612 

8 WC/355490 മഴക്കുഴി 

നിർമാണും 

135600 349 47904 2850 50754 

9 WC/355480 മഴക്കുഴി 

നിർമാണും 

175400 267 45762 0 45762 

10 LD/348168 തരിശൂഭുമി 129000 328 90528 2850 93378 

11 WC/355483 മഴക്കുഴി 

നിർമാണും 

130080 360 55800 0 55800 

12 IF/424808 കദമ്പ്ാറ ്

പിറ്റ ്

12200 5 2688 4302 6990 

13 IF/374345 കലഫ ് 24390 90 24390 0 24390 

14 LD/352244 ഭൂവികസന

ംും 

 

152200 265 73140 3000 76140 

15 IF/374363 കലഫ ് 24390 88 23848 0 23848 

16 IF/374305 കലഫ ് 24390  16802 0 16802 
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 MUSTER ROLL തവര്ിഫിദക്കഷ്ൻ ഡീതറ്റയില് ് (Liability ) 

ഗ്ക

മന

മ്പ

ർ 

വർക്്ക 

ദകാഡ് 

മെ് 

ദറാൾ 

നമ്പർ 

തീയതി 

(2019-

2020) 

ദപര്് 

(തതാഴി

ല് 

കാർഡ് 

നമ്പർ) 

ഹ

ാാ

ജ

ർ 

ലഭിക്ക

ദാണ്ട 

തുക 

ലഭിച്ച 

തുക 

കുറവ്/ 

കൂടുത

ല് 

ലഭിച്ച 

തുക 

1 LD/347547 

തരിശുഭൂമി 

1749 28/05/19-

03/06/201

9 

 

റസൽവ

ംും (KL/09-

007-006-

010/24361

) 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

552 

 

 

828 

 

 

+276(ക

ംൂടുത

ൽ 

ലഭിച്ചു) 

 

 

 

 

 

62 

17 IF/415570 കലഫ ് 24390 62 16802 0 16802 

18 LD/353592 ഭൂവികസന

ംും 

 

198600 646 178296 0 178296 

19 IF/424808 കദമ്പ്ാറ ്

പിറ്റ ്

12200 5 2688 4302 6990 

20 IF/374353 കലഫ ് 24390 90 24390 0 24390 

21 IF/428586 കദമ്പ്ാറ ്

പിറ്റ ്

12200 5 2688 3126 5814 

22 
 
 
 
 

RC/289456 ദൊഡ് 

ദകാൺഗ്കീെ ്

301001 
 
 
 
 

Skilled-3 
Unskill-

117 
Semi 

skilled-22 
TOTAL-
51872 

3300 
 

32292 
 

16280 
51872 

4850-cib 
198889.70 

255611.7
0 

23 RC/289495 ദൊഡ് 

ദകാൺഗ്കീെ ്

499000 Skilled-7 
Unskill-

186 
Semi 

skilled-5 
TOTAL-

198 

5180 
 

51336 
 

5500 
 

62016 
 
 

4850 cib 
333111.56 

399977.5
6 

24 IF/428379 കദമ്പ്ാറ ്

പിറ്റ ്

48800 5 2688 3356 6044 

25 IF/428379 കദമ്പ്ാറ ്

പിറ്റ ്

12200 5 2688 2357.4 5045.40 

   2857212 5415 1316800 579544.66 1896344.
66 
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റതാഴിലുെപ്പ ് പദ്ധതിയില ് ഏററ്റടുക്കുന്ന ഗ്പവ ത്തികളുറട 

ഫയലുകളില ്ഉൊയിരിദക്കെ ഗ്പധാനറപ്പട്ട 22 ദരഖകറള കുെിച്ച ്വാര്ഷിക 

മാറര ്സരക്്കുലെില് 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.  

കവർ ദപജ ് AMC ഗ്പകാര്ും ഉള്ളതായിര്ുന്നു ,പര്ിദശാധിച്ച 

ഫയലുകളില് തഷ്ല്ഫ ്ഓഫ് വർക്ക ്നമ്പർ ,ജിദയാ ടാഗിുംഗ ്ഓഫ ്

അ റ്്റ ഐഡി& GPS തലാദക്കഷ്ൻ ദര്ഖതപ്പടുത്തിയിര്ുന്നില്ല,കവർ 

ദപജ ്പൂർത്തീകര്ിക്കാൻ  തഗ്ശദ്ധിദക്കണ്ടതാണ ്.  

2.തചക്ക് ലിെ് 

ഫയലിൽ ഉൾറകാള്ളിച്ചിട്ടുള്ള ദരഖകളുറട  ദപജ ്നമ്പ്ർ ദരഖറപ്പടുത്തിയ 

റെക്ക ് ലിറ ് ഫയലിൽ സൂക്ഷിദക്കെതുെ്, അതിനായി ഗ്പദതയക 

മാത കയുും  മാറര ്സർക്കുലെിൽ നിർദേശിക്കുന്നുെ്.   

 പര്ിദശാധിച്ച എല്ലാ ഫയലുകളിലുും തചക്ക ് ലിെ് ഉണ്ടായിര്ുന്നു 

.പൂർണ്ണമായ ര്ീതിയില് ദപജ ്നമ്പദറാട ്കൂടി കാണാൻ  ാധിച്ചു. 

കഴിഞ്ഞഓഡിറ്റ പീര്ിഡില് നിന്നുും വയതയസ്തമാ യുും പൂർണ്ണമായുും 

പൂർത്തീകര്ിച്ച ര്ീതിയില്  തചക്ക് ലിെ്കാണാൻ  ാധിച്ചു.    

3.ആക്ഷൻ പ്ലാൻ  ദകാപ്പി-   

പര്ിദശാധിച്ച 25 ഫയലുകളിലുും ആക്ഷൻ പ്ലാൻ ദകാപ്പി കാണാൻ 

 ാധിച്ചില്ല. ആക്ഷൻ പ്ലാൻ ദകാപ്പി എല്ലാ ഫയലുകളിലുും 

കാദണെതാണ.്ഏതു ഇല്ലാത്ത പക്ഷും ഈ ഗ്പവർത്തികൾ ലയബിലിറ്റി 

ആയി കണക്കാക്കുന്നതാണ.് 

4.ജനകീയ എസ്െിദമറ്്റ 

സാധാരണക്കാരായ ഏറതാരാൾക്കുും മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ ഗ്പാദേശിക 

ഭാഷയിലുള്ള എറിദമറ്റ് ,ഫയലിലുും ഗ്പവ ത്തി സ്ഥലത്തുും 

ലഭയമാദക്കെതുെ്. 

ഗ്പാദേശിക ഭാഷ്യിലുള്ള ജനകിയ എെിദമറ്റ ്കാണാൻ  ാധിച്ചില്ല. 

എെിദമറ്റ ് ദകാപ്പി ത കയുറില് നിന്്ന എടുത്തു  ൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട.് 

തതാഴിലാളികൾക്ക ് മന ിലാകുന്ന ര്ീതിയില് ജാനകിയ 

ഭാഷ്യില് ഉള്ള എെിദമറ്റ ് ഉണ്ടാദവണ്ടതാണ.്ഈ ദര്ഖകളില് 

 ാദങ്കതിക അനുമതി നല്കുന്ന എല്ലാ ഉേിദയാഗസ്ഥര്ുതടയുും ഒപ്പു 

, ീല് എന്നിവ കൃതയമായി ദര്ഖതപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട ് . എന്നാല് 

ഒപ്പിതനാപ്പും തിയതി കാണാൻ  ാധിച്ചില്ല.  
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 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 ലഭിച്ചതിതറെ ദകാപ്പി എല്ലാ ഫയലിലുും  

 ൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട.്  ത ഗ്കട്ടറിയുതട ഒപ്പ ്  ീല ് എന്നിവ കാണാൻ 

ആതയങ്കിലുും. ഒപ്പിതനാപ്പും ഉള്ള തിയതി കാണാൻ  ാധിച്ചില്ല  ഇത ്

കൃതയമായി കാദണണ്ടതാണ.് ത കയുറില് നിന്ന ് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള 

ദകാപ്പി  കാണാൻ  ാധിച്ചു. 

6.ഭര്ണാനുമതി-  

ഓദരാ ഗ്പവ ത്തിക്കുും ഗ്പദതയകും തയ്യാൊക്കുന്ന എറിദമറ്റ ് പരിദശാധിച്ച ്

ഗ്പ്രു ത ഗ്പവ ത്തികള്ക്ക ് ഭരണസമിതിയുറട അുംരീകാരും ലഭിച്ചാൽ 

മാഗ്തദമ ഗ്പവ ത്തിക്ക ് അനുമതി നല്കാവൂ, ആയതിററെ ദകാപ്പി ഫയലിൽ 

സൂക്ഷിദക്കെതുെ്. 

  ഭര്ണാനുമതി  ലഭിച്ചതിതറെ ദകാപ്പിഎല്ലാ ഫയലിലുും  കാണാൻ 

 ാധിച്ചു.  അധികാര്ികളുതട ഒപ്പ ് ീല ്എന്നിവ കാണാൻ  ാധിച്ചു 

എന്നാല്. ഒപ്പിതനാപ്പും ഉള്ള തിയതി കാണാൻ  ാധിച്ചില്ല  ഇത ്

കൃതയമായി ഉണ്ടാദവണ്ടതാണ.് 

7.കാൻദവർജൻ  ്വിവര്ങ്ങൾ  

സരക്്കാരിററെ ഏറതങ്കിലുും വകുപ്പുകളുറട (വനുംവകുപ്പ,്ക ഷി വകുപ്പ,് 

മ രസുംരക്ഷണവകുപ്പ.്..) പദ്ധതികള ് റതാഴിലുെപ്പ ് പദ്ധതിദയാറടാപ്പും 

സുംദയാജിച്ച ് നടപ്പാക്കുകയാറണങ്കില ് ആയതിററെ ദരഖകൾ ഫയലിൽ 

സൂക്ഷിദക്കെതുെ്. 

  ുംദയാജിത പദ്ധതിയുമായി ബന്ധതപ്പട്ട ഗ്പവർത്തനും ഈ ഓഡിറ്്റ 

കാലയളവില് ഉണ്ടായിര്ുന്നില്ല . ആയതിനാല്  ഇത ് ബാധകമല്ലാ. 

8. തതാഴില് അദപക്ഷ-  

റതാഴിൽ ആവശയറപ്പട്ടു റകാെ്  വയക്തിരതമാദയാ 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 ്  
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  വാർഷ്ിക ആനുവല് മാെർ  ർക്കുലർ ഗ്പകാര്ും നിർേിഷ്ട 

ദഫാർമാറ്റിലുള്ളതു  ആയിര്ുന്നു അദപക്ഷ. അദപക്ഷ 

 മർപ്പിച്ചദപ്പാ ലഭിദക്കണ്ട ര് ീത ്ഒര്ു ഫയലിലുും കാണാൻ 

കഴിഞ്ഞില്ല .ഗ്ഫണ്ട് ഓഫീ ില് വഴി ഡിമാൻഡ് 

നല്കിയതിതറെ നമ്പർ ഡിമാൻഡ് ദപപ്പറില് ഉണ്ടായിര്ുന്നില്ല. 

തതാഴില്  മർപ്പിച്ച  തിയതി  മാഗ്തമാണ ് കാണാൻ  ാധിച്ചത,് 

തതാഴില് ആവശയമായാ  കാലയളവ് ദര്ഖതപ്പടുത്തിയിര്ുന്നു. ഈ 

ഓഡിറ്്റ പീര്ിയഡില് വയക്തിഗതമായി അദപക്ഷ  മർപ്പിച്ചത് 

കാണാൻ  ാധിച്ചു. (കുംദപാസ്െ ്പിറ്്റ ,സലഫ)് 

.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 ദര്ഖ  

        എല്ലാ  ഫയലിലുും  കാണാൻ  ാധിച്ചു. പൂർണമായുും പൂർത്തിയായ      

ര്ീതിയില് കാണാൻ  ാധിച്ചതതങ്കിലുും അധികാര്ിയുതട ദപര് ് ഒപ്പ ്

 ീല് തിയതി എന്നിവ ഉണ്ടായിര്ുന്നില്ല. 

10.മെര് ്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  
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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.് 

മാദഗ്സ്ടാൾ പര്ിദശാധിച്ചദപ്പാൾ  

M ROLLNO:1780,14106,7710,7711,7712,7713,1684,1689,5226,1755,1811,14235 എന്നി 

മാെർ ദറാളുകളില് തവട്ടിത്തിര്ുത്തലുകൾ കാണാൻ  ാധിച്ചു,Amount 

due to attendance,Total cash payment,Total Attendance,Sharpaning charge  എന്നി 

ദകാളങ്ങൾ ആണ ് തവട്ടി തിര്ുത്തലുകൾ കാണാൻ  ാധിച്ചത.് M 

ROLLNO 1817എന്ന മു ദ്ഗ്ടാളില് കൂലി 271 നിന്നുും 10 ര്ൂപ ആയി 

തവട്ടികുറച്ചതതയി കാണാൻ  ാധിച്ചു. കൂടാതത ഈ കൂലിക്ക ്Sharpaning 

charge  നല്കിയിട്ടില്ല. തവട്ടിത്തിര്ുത്തലുകൾ ഒന്നുും കൂടാതത 

കൃതയമായി  ൂക്ഷിദക്കണ്ട ഒര്ു ദര്ഖ ആണ ് മാെർ ദറാൾ ,അത് 

തഗ്ശദ്ധിദക്കണ്ടതാണ ് . ഒര്ു ദനര്ും ഒപ്പു ഇടുന്ന ര്ീതിയാണ ്കാണാൻ 

 ാധിച്ചത ് എന്നാല് േിവ വുും ര്ണ്ടു ദനര്ും ഒപ്പു ഇടുന്ന ര്ീതി 

പിന്തുടദര്ണ്ടതാണ.് എല്ലാ ഫയലുകളിതല MUSTER ROLL കളില്  

ബന്ധതപ്പട്ട അധികാര്ികളുതട ഒപ്പു  ീല് എന്നിവ കാണാൻ  ാധിച്ചു 

എന്നാല് ഒപ്പിദനാതടാപ്പും തീയതി കാണാൻ  ാധിച്ചില്ല. എും ബുക്ക ്

നമ്പർ, ദപജ ് നമ്പർ എന്നിവ MUSTER ROLL കളില് 

ദര്ഖതപ്പടുദത്തണ്ടതാണ.് 

11.തമഷ്ർ തമറെ ്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 ബുക്ക ്വളതര് കൃതയമായ ര്ീതിയില്  ൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട.് ആര്ുതട 

കൃഷ്ിയിടങ്ങളില് ആണ ് ഗ്പവർത്തി നടന്നതതന്നുും കൃതയമായ 

അളവുകളുും ദര്ഖതപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട ്.541/19-20,569/19-20,547/19-20,587/19-

20 എന്ന എും ബുക്ക ്നമ്പറുകളില് സഫനല് ബില്ലുകൾ പൂർണ്ണമായ 
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ര്ീതിയില് കാണാൻ  ാധിച്ചില്ല കാര്ണും ഈ സ റ്റുകളില് CIB 

സ്ഥാപിക്കാത്തതിനാല് ആണ ്എും ബുക്ക ്പൂർത്തിയാക്കാത്തത ്എന്ന ്

അധികൃതർ അറിയിച്ചു. എും ബുക്കില് ഓവർ ിയർ, A. E, ത ഗ്കട്ടറി, 

എന്നിവര്ുതട ഒപ്പ ് ീല് എന്നിവ ദര്ഖതപ്പടുത്തിയിര്ുന്നു. ഒപ്പിതനാപ്പും 

തീയതി കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല .അധികാര്ികൾ ഗ്ശദ്ധിദക്കണ്ടതാണ.് 

.12.തമറ്റീര്ിയല്വാങ്ങുന്നതിനുള്ള  തീര്ുമാനും 

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. സിറ്റിസൺ ഇൻഫർദമഷൻ 

ദബാർഡ ് വാങ്ങുതിനുള്ള തീരുമാനങ്ങളുറട ദകാപ്പി  ഉൾപ്പറട  

ആവശയമുെ്. 

 ഈ ഓഡിറ്്റ കാലയളവില് പര്ിദശാധിച്ച 7 ഫയലുകൾ തമറ്റീര്ിയല് 

വർക്ക ് ഉള്ളതായിര്ുന്നു . വർക്കുകൾ നടന്നതിതറെ ദര്ഖകൾ 

ഫയലുകളില് കാണാൻ  ാധിച്ചു. 

 13.പാട്ടക്കര്ാർ, മ്മതപഗ്തും, നികുതി ര് ീതുകൾ. 

റതാഴിലുെപ്പ ്പദ്ധതി ഗ്പകാരും  സവകാരയ വയക്തികളുറട ഭൂമി പാട്ടത്തിനു 

ഏററ്റടുത്ത് ഗ്പവ ത്തികൾ റെയ്യുകയാറണങ്കിൽ, സ്ഥലും ഉടമകളുമകൾക്ക ്

പാട്ടത്തുക നൽകിദയാ െറജ എൽ ജി ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ലാഭവിഹിതും 

നൽകിദയാ െസൗജനയമാദയാ  ക തയമായ കാലയളവിദലക്ക് 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 വയക്തികളുറടദയാ റപാതുഭൂമിയിദലാ  പദ്ധതി നടപ്പാക്കുദമ്പ്ാൾ  

ആ്രികളുറട േീർഘ കാല സുംരക്ഷണും ഉെപ്പുവരുതുന്നതിനായി 

ബന്ധറപ്പട്ടവരുറട  സമ്മത പഗ്തും, നികുതി രസീതുകൾ എന്നിവ ഫയലിൽ 

സൂക്ഷിദക്കെതാണ.് 

 പര്ിദശാധിച്ച  ഗ്പവർത്തികളുതട  13  ഫയലുകളില്  കര്ും അടച്ച 

ര് ീത ്വഴിയുള്ള ഗ്പവർത്തികൾ നടന്നതായി കാണാൻ  ാധിച്ചു. 

ബാക്കി 12 ഫയലുകൾ വയക്തിഗതമായി അദപക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത.്  

     14.ദവജ് ലിെ്   

ഓദരാ മറർ ദൊൾ ഗ്പകാരവുും പണി പൂർത്തിയാകുന്ന മുെയ്ക്ക് ഗ്പ്രു ത 

മറർ ദൊളിൽ പണി റെയര ഓദരാ റതാഴിലാളിയുറടയുും ഗ്പവ ത്തി 
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േി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. 

  പര്ിദശാധിച്ച 24 ഫയലുകളിലുും മദഗ്സ്ടാൾ  ഗ്പകാര്മുള്ള തവജ് 

ലിെ്,കാണാൻ  ാധിച്ചു. എും ബുക്കില് കാണിച്ചിര്ിക്കുന്ന തുകയുും 

തവജ് ലിെില് കാണിച്ചിര്ിക്കുന്ന തുകയുും 24 ഫയലുകളിലുും 

ആനുപാതികും ആതണന്ന ് ഉറപ്പു വര്ുത്തി.LD/347547, എന്ന 

ഫയലിതല MUSTER ROLL NO.1749,ത ല്വും(KL/09-007-006-010/24361) എന്ന 

തതാഴിലാളിക്ക ്  ഒര്ു േിവ തത്ത അധിക ദവതനും നല്കിയതായി 

കാണാൻ  ാധിച്ചു(Wage list no.1609007006WL007952) 

15.ഫണ്ട ്ഗ്ടാറസർ 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 തചയത ഗ്പവർത്തികളുതട  25 ഫയലില്  എല്ലാും തതന്ന ഫണ്ട ്

ഗ്ടാൻസ്ഫർ ദകാപ്പി കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. വിതര്ണ ഏജൻ ിക്ക ്

നല്കിയ തുകയുതട ഫണ്ട ്ഗ്ടാൻസ്ഫർ ദകാപ്പിയുും  ഫയലില് കാണാൻ 

 ാധിച്ചു. 

  16. മൂന്ന്ഘട്ടങ്ങളിതല ദഫാദട്ടാകൾ 

റതാഴിലുെപ്പിൽ ഒരു ഗ്പവ ത്തി ആരുംഭിക്കുന്നതിനു മുമ്പ്ുും ഗ്പവ ത്തി 

നടന്നുറകാെിരിക്കുദമ്പ്ാഴുും പൂർത്തിയായ ദശഷവുും 3 ദറജിലുള്ള 

ദഫാദട്ടാകൾ എടുത്ത് തീയതി ദരഖറപ്പടുത്തി സൂക്ഷിദക്കെതാണ.് 

ഫയലിൽ ദകാപ്പികൾ റവക്കുകയുും ദവണും. 

ഓഡിറ്്റ തചയത ഗ്പവൃത്തികളുതട ഫയലുകളില് ഗ്പവർത്തി 

തുടങ്ങുദമ്പാൾ,നടന്നുതകാണ്ടിര്ിക്കുദമ്പാൾ പൂർത്തിയായ 

ദഫാദട്ടാ   എന്നിങ്ങതന 3 ദഫാദട്ടാകൾ  കാദണണ്ടതാണ.് എന്നാല് 13 

ഫയലുകളിലുും 2 ഘട്ടങ്ങളിതല ദഫാദട്ടാകൾ മാഗ്തമാണ ്കാണാൻ 

 ാധിച്ചത.് സലഫ,് ദറാഡ ് ദകാൺഗ്കീറ്റ് എന്നിവയില് 3,4 

എന്നിങ്ങതന ദഫാദട്ടാകൾ കാണാൻ  ാധിച്ചു. 

17.ഗ്പവർത്തി പൂർത്തീകര്ണ   ാക്ഷയപഗ്തും  

ഓദരാ ഗ്പവ ത്തിയുും ശരിയായ രീതിയിൽ പൂർത്തീകരിക്കുന്ന മുെയ്ക്ക ്

മുഴുവൻ റെലവുകളുും ദരഖറപ്പടുത്തി ഗ്പവ ത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു എന്ന ് 
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അറഗീകരിച്ചുറകാെുള്ള സാക്ഷയപഗ്തും ഗ്പ്രു ത ഗ്പവ ത്തിയുറട ഫയലിൽ 

സൂക്ഷിദക്കെതുെ്.  

ഓഡിറ്്റ തചയത ഗ്പവൃത്തികളുതട ഫയലില്  ഗ്പവൃത്തി 

പൂർത്തീകര്ണ   ാക്ഷയപഗ്തും കാണാൻ  ാധിച്ചു .ഗ്പവർത്തി 

തുടഗിയ തീയതി, അവ ാനിച്ച തീയതി, എന്നിവ കൃതയമായി 

കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. ബന്ധതപ്പട്ട അധികാര്ികളുതട ഒപ്പ ്  ീല് 

തീയതി എന്നിവ കാണാൻ  ാധിച്ചില്ല .കൃതയമായി അധികാര്ികൾ 

ദര്ഖതപ്പടുദത്തണ്ടാതാണ ്

18.തമറ്റീര്ിയല് ബില്ലുകൾ. 

റതാഴിലുെപ്പ് ഗ്പവ ത്തികൾക്ക് ഏറതങ്കിലുും സാധന ഘടകങ്ങൾ വിലയ്ക്ക് 

വാങ്ങി ഉപദയാരിക്കുകയാറണങ്കിൽ ആയതിററെ വൗച്ചെുകൾ ബില്ലുകൾ 

എന്നിവ അുംരീകരിച്ചു ഫയലിൽ സൂക്ഷിദക്കെതുെ്. 

പര്ിദശാധിച്ച ഫയലുകളില് കുംദപാസ്െ ്പിറ്്റ  ,ദറാഡ ് ദകാൺഗ്കീറ്റ ്

എന്നി ഫയലുകളില് തമറ്റീര്ിയല് ബില്ലുകൾ.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 ,ഗ്പസിഡറെ് എന്നിവർ 

അുംരീകരിച്ച് കൂലിക്ക് അനുമതി നൽകിയ തീയ്യതി എന്നിവ ഒപ്പുകൾ 

സഹിതും ദരഖറപ്പടുത്തുന്നതിനു ദവെിയുള്ള സ്ലിപ് ആണിത.്  

റതാഴിലാളികൾക്ക ് യഥാസമയും കൂലി ലഭയമാക്കുന്നതിൽ വീഴ് ച 

വന്നിട്ടുറെങ്കിൽ എവിറട റവച്ചാറണന്ന് മനസിലാകുന്നതിനു 

സാധിക്കുന്ന രീതിയിലാണ്  ഈ ദരഖയിറല വിവരങ്ങൾ 

ഗ്കമീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. 

മാെർ  ർക്കുലർ ഗ്പകാര്ും നിർദേശിച്ചിട്ടുള്ള ഗ്പസ്തു ത ദര്ഖ 

ഫയലില്  ൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടായിര്ുന്നു, ഇതിദനാട്   മാനമായ ഫയല് 

നീക്കും-ടാക്കിുംഗ ് ദഫാറവുും കാണാൻ  ാധിച്ചു . എന്നാല് 

ബന്ധതപ്പട്ട അധികാര്ികളുതട  ീല്, ഒപ്പുും തിയതിയുും ,കാണാൻ 

 ാധിച്ചില്ല 

20.ജിദയാ ടാതെട് ദഫാദട്ടാ. 

BHUVAN ആപ്ലിദക്കഷൻ ഉപദയാരിച്ച് ഗ്പവ ത്തി സ്ഥലങ്ങളുറട അക്ഷാുംശും, 

ദരഖാുംശും എന്നിവ ദരഖറപ്പടുത്തിറക്കാെുള്ള ദഫാദട്ടാകൾ ഓദരാ 

ഗ്പവ ത്തിക്കുും ആവശയമാണ് , ഇതിററെ ദകാപ്പി ഫയലിൽ 

സൂക്ഷിദക്കെതാണ.് 
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ഓഡിറ്്റ തചയത ഗ്പവൃത്തികളുതട 25  ഫയലുകളില്  ജിദയാ ടാതെട ്

ദഫാദട്ടാ ദകാപ്പി കാണാൻ  ാധിച്ചു. 

21.ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്റ റിദപ്പാർട്ട ്ദകാപ്പി  

ഗ്പവ ത്തികൾ ഓഡിറ്റിനു വിദധയമാക്കിയിട്ടുറെങ്കിൽ ഗ്പ്രു ത 

ഗ്പവ ത്തിയുറട വിലയിരുത്തൽ വിവരങ്ങൾ ഉൾറക്കാള്ളുന്ന ഭാരും ദകാപ്പി 

എടുത്തു ഫയലിൽ സൂക്ഷിദക്കെതാണ.് 

ഓഡിറ്്റ തചയത ഗ്പവൃത്തികളുതട ഫയലുകളില ്ദ ാഷ്യല ്ഓഡിറ്്റ 

റിദപ്പാര്്ട്ട ്ദകാപ്പി കാണാന്  ാധിച്ചില്ല.  യഥാർത്ഥ ദ ാഷ്യല് 

ഓഡിറ്്റ നടക്കുന്നത ്ഇദപ്പാൾ ആയതിനാല് ഈ ദര്ഖ ബാധകമല്ല  

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 , 

സരർശക കുെിപ്പുകൾ തുടങ്ങിയവ ദരഖറപ്പടുത്തുന്നതിനുും 

റതാഴിലിടങ്ങളിറല അടിസ്ഥാനസൗകരയങ്ങൾ,സിറ്റിസൺ ഇൻഫർദമഷൻ 

ദബാർഡ ്  എന്നിവ ഗ്പവ ത്തി സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉെപ്പു വരുത്തുന്നുെ് 

എന്നതിനുമുള്ള ആധികാരിക ദരഖകൂടിയാണ് കസറ്റ് ഡയെി. 

പര്ിദശാധിച്ച എല്ലാ ഫയലുകളിലുും സ റ്റ ് ഡയറി കാണാൻ 

 ാധിച്ചു.സ റ്റ ് ഡയറിയില് ഉള്ളടക്കും 

പൂർണമായിര്ുന്നു.തഗ്പാജക്റ്റ ് മീറ്റിുംഗില് എൻജിനീയറുതട ഒപ്പുും 

 ീല് എന്നിവ കാണാൻ  ാധിച്ചു.വി എും  ി റിദപ്പാർട്ടില് 

ബന്ധതപ്പട്ട 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 

ദര്ഖതപ്പടുദത്തണ്ടതുമാണ ്

             7 ര്ജിെറുകൾ  

റതാഴിലുെപ്പ് അനുബന്ധ വിവരങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്നതിന ്ഏഴ് രജിറെുകൾ 

പഞ്ചായത്തുകളിൽ ഉൊവണറമന്നു നിർദേശിക്കുന്നുെ്. 

29/02/2020 പര്ിദശാധനയക്്ക ് വിദധയമാക്കിയദപ്പാൾ 

പഞ്ചായത്തില്   തതാഴില് കാർഡ ്ര്ജിെർ, തതാഴില് അദപക്ഷാ 

ര്ജിെർ , ഗ്പവൃത്തി ര്ജിെർ ,തമറ്റീര്ിയല് ര്ജിെർ, വർക്ക ്

ര്ജിെർ,  ആസ്തി ര്ജിെർ, ഗ്ഗാമ ഭ ര്ജിെർ കാലാനു ൃതമായി 

വിവര്ങ്ങൾ ദചർത്്ത കണ്ടു. 



 

20 
 

1.തതാഴില് കാർഡ ്ര്ജിെർ . 

റതാഴിൽ കാർഡിനുള്ള അദപക്ഷ,കാർഡ് അനുവേിച്ച വിവരങ്ങൾ എന്നിവ 

ദരഖറപ്പടുത്തുന്നതിനുള്ള രജിറർ ആണിത്, ഗ്പ്രു ത വിവരങ്ങൾ യഥാസമയും 

ദരഖറപ്പടുത്തി സൂക്ഷിദക്കെതാണ്. 

ഗ്പസ്തു ത ര്ജിെർ പര്ിദശാധനയക്്ക് ലഭിച്ചു. MIS ദകാപ്പി കൃതയമായി 

 ൂക്ഷിക്കുന്നതായി കണ്ടു. നാളിതു വതര്  എല്ലാ കാര്യങ്ങളുും  

കൃതയമായി എഴുതി  ൂക്ഷിക്കുന്നതായി കാണാൻ  ാധിച്ചു 

1. ഗ്ഗാമ ഭ ര്ജിെർ . 

റതാഴിലുെപ്പുമായി ബന്ധറപ്പട്ട ഗ്രാമസഭകൾ ,ദയാരങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ 

ദരഖറപ്പടുത്തുന്നതിന് വാർഡ ് തലത്തിൽ ഗ്പദതയക ഗ്രാമസഭാ രജിറർ 

സൂക്ഷിദക്കെതാണ.് 

ഗ്ഗാമ ഭ ര്ജിെർ വാർഡ ്11 

ദ നാപതി ഗ്ഗാമ പഞ്ചായത്്ത 11-o വാർഡ ് 2019-20 വർഷ്ത്തിതല 

ഒന്നാും അർദ്ധ വാർഷ്ിക ഗ്ഗമ ഭ മുക്കുടില് SNDP തകട്ടിടത്തില് തവച്ച് 

21/11/2018 ല് തമമ്പർ തഡയസി സ മൺ അവറുകളുതട 

അധയക്ഷതയില് ദചർന്ന ്155 ആളുകൾ ഈ ഗ്ഗാമ ഭയില് പതങ്കടുത്തു 

19-20- ാമ്പത്തിക വര്ഷ്്ത്തിദലക്കായിട്ടുള്ള പദ്ധതി ആ ൂഗ്തണ 

ത്തിൻതറ ഗ്ഗാമ ഭാ മിനിറ്്റ  ്കാണാൻ  ാധിച്ചു. 

3. തതാഴില് അദപക്ഷാ ര്ജിെർ  

റതാഴിൽ ആവശയറപ്പട്ടു കഴിഞ്ഞു ലഭിക്കുന്ന അദപക്ഷകളുറട വിവരങ്ങളുും 

അതുഗ്പകാരും അവർക്ക് റതാഴിൽ അനുവേിച്ചതിററെ വിവരങ്ങളുും  ഗ്പ്രു ത 

രജിറെിൽ ദരഖറപ്പടുത്തി റവദക്കെതാണ ്

2019-20 തല ഓഡിറ്റ് പീര്ിയഡിതല അവ ാനമായി ദര്ഖതപ്പടുത്തി 

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

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

എന്നാ ഡിമാൻഡ ്ഡീതറ്റയില്  ്ആണ ്കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞത.് 

4.ഗ്പവൃത്തി ര്ജിെർ . 

റതാഴിലുെപ്പിൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന ഗ്പവ ത്തികളുറട വിവരങ്ങൾ യഥാസമയും 

ഗ്പ്രു ത രജിറെിൽ ദരഖറപ്പടുറതൊതാണ്. 

ഗ്പവൃത്തി ര്ജിെർ  പര്ിദശാധിച്ചദപ്പാൾ  2018-19 ഓഡിറ്്റ പീര്ിയഡിതല  

വർക്കുകളുതട  വിശോുംശങ്ങൾ കാണാനായി. ആതക  441  

വർക്കുകളുതട  വിശോുംശങ്ങൾ  ദര്ഖതപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിര്ുന്നു 

5.ആസ്തി ര്ജിെർ  
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റതാഴിലുെപ്്പ പദ്ധതിയിലൂറട സ ഷ്്ടടിച്ചിട്ടുള്ള ആ്രികൾ സുംബന്ധിച്ച 

വിവരങ്ങൾ,സ്ഥലും,ആ്രിയുറട സവഭാവും,നിലനിർത്തുന്ന കാലയളവ ്

തുടങ്ങിയവ  ഗ്പ്രു ത രജിറെിൽ ദരഖറപ്പടുറതൊതാണ്. 

488 asset id കൾ ഈ ഓഡിറ്്റ പീര്ിയഡില് കാണാൻ  ാധിച്ചു. 

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

നിർമ്മാണും അര്ിവിളച്ചാല് വള്ളത്തില്വള്ളത്തില് വദള്ളാത്തില്  

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

6.പര്ാതി ര്ജിെർ . 

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 പീര്ിയഡില് പര്ാതികൾ ഒന്നുും കാണാൻ  ാധിച്ചില്ല. 

.പര്ാതി തര്ജിെറില് അവ ാനമായി ദര്ഖതപ്പടുത്തിയിര്ുന്നത് 

26/04/2017 ല് ചാണ്ടി ദതാമ  ് അലാനിക്കല് എന്ന വയക്തിയുതട 

പര്ാതി ആണ.് 

7.തമറ്റീര്ിയല് ര്ജിെർ . 

റതാഴിലുെപ്പിൽ ഏററ്റടുക്കുന്ന ഗ്പവ ത്തികളുറട ഭാരമായി വരുന്ന സാധന 

സാമഗ്രികളുറട വാങ്ങൽ തീരുമാനും,ഉപദയാരും,നീക്കിയിരിപ്പ്,റെലവുകൾ 

എന്നിവ സുംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ മുഴുവനുും ഗ്പ്രു ത രജിറെിൽ 

ദരഖറപ്പടുദത്തെതാണ്. 

ഓഡിറ്്റ  തചയിത കാലയളവില് തമറ്റീര്ിയല്  ്ഉപദയാഗിച്ചുള്ള 

വർക്ക ്ഉണ്ടായിര്ുന്നു.02/02/2019 വതര്യുള്ള   ി ഐ ബി 

വാങ്ങിയതിതറെ വിവര്ങ്ങൾ ആണ ്കാണാൻ കഴിഞ്ഞത.് 

Field verification details  

ചികിത്സ   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.്  
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വാർഡ ് 11 തല   തതാഴിലാളികൾക്ക് ഓഡിറ്്റ കാലയളവില് 

തതാഴിലിടങ്ങളില് വച്ചുണ്ടായ അപകടങ്ങളക്്ക് ചികില് സ ദതദടണ്ട 

 ാഹചര്യും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നാണ ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് . പണി 

സ്ഥലത്തു തവച്ച് എതതകിലുും തര്ത്തില്  അപകടങ്ങൾ 

തതാഴിലാളികൾക ് ഉണ്ടായാല് അതിതറെ വിവര്ങ്ങൾ ബന്ധതപ്പട്ട 

വാർഡ ് തമമ്പതറയുും പഞ്ചായത്തു അധികാര്ികതളയുും  

അറിയിദക്കണ്ടതാതണന്നുും കൂടാതത  യിറ്റില് ഉണ്ടായിര്ുന്ന 

തതാഴിലാളികളുതട  ാക്ഷയപഗ്തും വാദങ്ങണ്ടാതാതണന്നുും  ചികില്  

 മയത്തു ലഭിച്ച ബില്ലുകൾ സക വശും  ൂക്ഷിദക്കണ്ടതാതണന്നു 

തമറ്റിനുും തതാഴിലാളികൾക്കുും നിർദേശും നല്കി 

   പദ്ധതി ആര്ുംഭ മീറ്റിുംഗ് ; 

 റതാഴിലുെപ്പ ്നിയമും റഷഡയൂള ്22 ഗ്പകാരും ഒരു പദ്ധതി ആരുംഭിക്കുന്നതിനു 

മുമ്പ് ് പദ്ധതിറയ കുെിച്ചുള്ള മുഴുവന ് കാരയങ്ങളുും അതായത ് അനുവേിച്ച 

ഗ്പവ ത്തി േിനങ്ങള,് ഓദരാ റതാഴിലാളിയുും റെദയ്യെ അളവുകള,് 

രുണനിലവാരും ഉെപ്പു വരുത്തുന്നതിനുള്ള സാദങ്കതിക അെിവുകള ്എന്നിവ   

ക തയമായി റതാഴിലാളികറളയുും രുനദഭാക്താക്കറളയുും  

ദബാധയറപ്പടുറത്തെതുെ്. അതിനായി ബന്ധറപ്പട്ട നിരവഹണ 

ഉദേയാരസ്ഥററെയുും വാര ഡ ് റമമ്പ്ര,്സാദങ്കതിക വിേഗ് േര ് എന്നിവരുറട 

സാന്നിധയത്തില ് ഏറതറകിലുും റപാതു ഇടങ്ങളിദലാ,റതാഴിലിടത്തുവദച്ചാ 

മീറ്റിുംര ് വിളിച്ചു ദെരക്്കുകയുും കാരയങ്ങള ് വിശേീകരിക്കുകയുും 

പറങ്കടുത്തവരുറട വിവരങ്ങള ് കസറ്റ ് ഡയെിയിറല ദഗ്പാജക്റ്റ ് മീറ്റിുംര ്

ദപജില ്ദരഖറപ്പടുത്തുകയുും  റെദയ്യെതുെ്. 

പഞ്ചായത്തില് നിന്നുമുള്ള അധികൃതര്ുതട  ാന്നിതയും ഉണ്ടാവാറില്ല 

എന്നാണ ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത.് ദമറ്റിതറെ നിർദേശഗ്പകാര്ും ഉള്ള 

ഗ്പവർത്തികൾ ആണ ് തചയ്യുന്നത ് എന്ന ് ഫീല്ഡ ് പര്ിദശാധനക്ക ്

ദപായദപ്പാ ടീും അുംഗങ്ങതള തതാഴിലാളികൾ  അറിയിച്ചു. 

വിജിലൻ  ്ആൻഡ ് ദമാണിട്ടറിുംഗ് കമ്മറ്റി  

ഓദരാ വാർഡിറലയുും ഗ്പവ ത്തികൾ രുണകരമായ രീതിയിൽ 

നടക്കുന്നുറെന്നു ഉെപ്പു വരുത്തുന്നതിനുും റമച്ചറപ്പടുത്തുന്നതിന ്

ആവശയമായ നിർദേശങ്ങൾ റതാഴിലാളികൾക്കുും നിർവഹണ ഏജൻസിക്കുും 

നൽകുന്നതിനുമായി വാർഡിറല റപാതുഗ്പവർത്തകറര ഉൾറപ്പടുത്തി ഒരു 

വിജിലൻസ ് ആൻഡ് ദമാണിട്ടെിുംര് കമ്മറ്റി ഓദരാ സാമ്പ്ത്തീക വർഷവുും 

ഉൊദക്കെതാണ്. വാർഡിൽ പട്ടിക ജാതി പട്ടിക വർഗ വിഭാരത്തിറല 

സന്നദ്ധഗ്പവർത്തകർ ഉറെങ്കിൽ നിർബന്ധമായുും ഗ്പ്രു ത കമ്മറ്റിയിൽ 

അുംരങ്ങൾ ആദക്കെതാണ്. ഓദരാ ഗ്പവ ത്തിയുും സരർശിച്ചു  വിലയിരുത്തി 

കസറ്റ ്ഡയെിയിറല വിജിലൻസ ്ആൻഡ് ദമാണിട്ടെിുംര് കമ്മറ്റി െിദപ്പാർട്ടിൽ 

ദരഖറപ്പടുറതെതാണ്. 
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ഓഡിറ്്റ കാലയളവിതല ഗ്പവൃത്തികൾ  ന്ദര് ശിക്കുന്നതിലുും 

വിലയിര്ുത്തുന്നതിനുും വിജിലൻ  ് ആൻഡ ് ദമാണിട്ടറിുംഗ് 

കമ്മറ്റിയിതല അുംഗങ്ങളുതട ഇടതപടല് ഉണ്ടാവാറില്ല എന്നാണു 

തതാഴിലാളികളില് നിന്നുും ലഭിച്ച വിവര്ും. സ റ്റ ് ഡയറിയില് 

ഒപ്പിട്ടു നല്കുന്നതിന് തതാഴിലാളികൾ കമ്മറ്റി അുംഗങ്ങളുതട 

സകവശും സ റ്റ് ഡയറിയി എത്തിക്കാറാണ്പതിവ്. വർക ്

നടക്കുദമ്പാൾ വി എും  ി അുംഗങ്ങൾ സ റ്റില് ദപാകുകയുും 

ദവണ്ട നിർദേശങ്ങൾ നല്കുകയുും അത് റിദപ്പാർട്ടില് 

ഉൾതപ്പടുത്തുകയുും തചദയണ്ടതാണ ്

 ന്ദർശക കുറിപ്പ ്  

റതാഴിലുെപ്പ് ഗ്പവ ത്തി സ്ഥലങ്ങൾ ഏറതാരാൾക്കുും സരര ശിക്കാ വുന്നതുും 

എറിദമറ്റ ് ഉൾപ്പറട പരിദശാധിക്കവുന്നതുമാണ്.ഗ്പ്രു ത 

ഗ്പവ ത്തിയിദേലുള്ള സരർശകരുറട അഭിഗ്പായങ്ങൾ കസറ്റ ്ഡയെിയിറല 

സരർശക കുെിപ്പിൽ ദരഖറപ്പടുത്താനുും അവകാശമുെ്. അതുറകാെ് 

തറന്ന എല്ലാ ഗ്പവ ത്തി സ്ഥലങ്ങളിലുും കസറ്റ് ഡയെി നിർബന്ധമായുും 

സൂക്ഷിക്കണും. 

ഓഡിറ്്റ തചയത ഗ്പവൃതികളുതട   ന്ദർശക കുറിപ്പില് ബന്ധതപ്പട്ട 

അധികാര്ികൾ ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലo  ന്ദർശിച്ചതായി ദര്ഖതപ്പടുത്തി . 

.ദറാസ്ഗാർ േി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 വിവര്ത്തിതറെ അടിസ്ഥാനത്തില് 

തതാഴിലുറപ്പുമായി ബന്ധതപ്പട്ട ദറാ ് ഗാർ േിവ  ് ഇതുവതര് 

നടത്തിട്ടില്ല  എന്നാണ് മന ിലായിട്ടുള്ളത്. 

 ിറ്റി ൺ ഇൻഫർദമഷ്ൻ ദബാർഡ ് 

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  ാധിച്ചില്ല .ദബാർഡ ്

സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ഗ്കമങ്ങൾ നടക്കുകയാതണന്ന ്
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പഞ്ചായത്തില് നിന്നുും അറിയിച്ചു. കുംദപാസ്െ,് സലഫ ് എന്നിവക്ക ്

മാഗ്തമാണ ്CIB  കാണാൻ  ാധിക്കാത്തതു.   

WORK SITE 

ഗൂഗിൾ ജിദയാ ഗ്ടാക്കറില് ദര്ഖതപ്പടുത്തിയവിവര്ങ്ങൾ                  

-വാർഡ ്-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Work code/Name-LD/347540, തര്ിശു ഭൂമി കൃഷ്ിദയാഗയമാക്കല്  

കുത്തുങ്കല്  കദപ്പടപടി 

M.BOOK NO-587/19-20  .START DATE-28/05/2019    END DATE-10/06/2019 

.MUSTER ROLL NO-1803-1806, 1807-1810 

വിലയിര്ുത്തല്,  

          വാർഡിതല തതാഴിലാളികൾക്്ക 379 തതാഴില് േിനങ്ങൾ നല്കാൻ 

 ാധിച്ചു. ദമറ്റ് ദമാളി ദബബിയുതട    ഹായദത്താതട  ഗ്പവർത്തി നടന്ന 

സ്ഥലത്്ത എത്തിദച്ചര്ുകയുും.എും ബുക്കില്    പറഞ്ഞ അളവില് ഗ്പവർത്തി 

അളന്ന് തിട്ടതപ്പടുത്തുവാൻ  ാധിച്ചു ദവനലുും വര്ൾച്ചയുും, തവള്ളത്തിതറെ 

കുറവ് മൂലവുും കുറച്ച് സ്ഥലും കൃഷ്ി തചയ്യാത്ത ര്ീതിയില് ആണ് കാണാൻ 

കഴിഞ്ഞത്. കൂടുതല് സ്ഥലത്തുും കപ്പ കൃഷ്ി തചയിതിര്ിക്കുന്നത് കാണാൻ 

കഴിഞ്ഞു. തവള്ളത്തിതറെ കുറവ് മൂലമാണ് പച്ചക്കറികൾ ഒന്നുും കൃഷ്ി 

തചയ്യാൻ  ാധിക്കാത്തത് എന്ന് ദമറ്റ് പറഞ്ഞു. CIB ദബാർഡ് കാണാൻ 

 ാധിച്ചു.വിവര്ങ്ങൾ പൂർണമായിര്ുന്നു 

2.WORK CODE/NAME-WC/355480 

 മഴക്കുഴി നിർമാണും  ഇച്ചമ്മകട ഭാഗും മുതല് കാഞ്ഞിര്ദകാണും   

ഭാഗും വതര് 
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.M BOOK NO-542/19-20 START DATE-28/05/19 END DATE-10/06/19 

.MUSTER ROLL NO-1780-1784, 1785-1789 

വിലയിര്ുത്തല്,  

 വാർഡിതല തതാഴിലകൾക്്ക 267 തതാഴില് േിനങ്ങൾ നല്കാൻ  ാധിച്ചു.  ദമറ്റ ്

അനുദമാളിതറെ   ഹായദത്താതട വർക്്ക നടന്ന സ്ഥലത്്ത എത്തിദച്ചര്ുകയുും 

എും ബുക്കില് പറഞ്ഞ ഗ്പകാര്ും അജിദമാൻ (32)വിദനാേ് (10)ഭാര്തി 

(5)ശശിധര്ൻ (5)ദേവിക (5) ിന്ധു (10) ോശിവൻ (4)ദമാഹനൻ (15)ര്ാജു 

(10) ുമതി (4)ര്മണി (10) ുകുമാര്ൻ (50)വിജു (15)ര്ാമകൃഷ്ണൻ (56)വിജയൻ 

(10)അബീഷ്് (13) ുനില് (10)എന്നിവര്ുതട സ്ഥലത്്ത മഴക്കുഴി അളക്കാൻ 

എത്തുകയുും തചയതു .എന്നാല് പലര്ുതടയുും കൃഷ്ിയിടങ്ങളില് പൂർണ്ണമായ 

അളവില് മഴക്കുഴി അളക്കാൻ  ാധിച്ചില്ല. കുഴികളില് ഏലും, വാഴ, ജാതിക്ക 

എന്നിവ നട്ടിര്ിക്കുന്നതാണ് കാണാൻ  ാധിച്ചത്. ര്മണി മാന്താനത്്ത (10 ), 

അബീഷ്് (13)വിജയൻ (10) മഴ കുഴികൾ പണിതിര്ുന്ന സ്ഥലത്്ത ആ ഭാഗും വീട് 

പണിക്കാവശയമായി നികദത്തണ്ടി വന്നു എന്ന് ദമറ്റ്  ാക്ഷയതപ്പടുത്തി. CIB 

കാണാൻ  ാധിച്ചു.എും ബുക്കിതല അളവുകൾ ഗ്പകാര്ും മഴക്കുഴികൾ 

കാണാത്തതിനാല്(കുഴികളില് ഏലും നട്ടത്തിനല്) ദമറ്റ്മാദര്ാട് എഴുതി 

 ാക്ഷയതപ്പടുത്തി ദമടിച്ചു.  

3.WORK CODE/NAME-WC/355490 

മഴക്കുഴി  നിർമ്മാണും മുക്കുടില്  

പഞ്ചായത്്ത കിണർ ഭാഗും മുതല് അുംദബകർ ദകാളനി വതര്  

M BOOK NO-544/19-20 , START DATE-28/05/19 , END DATE-10/06/19 

MUSTER ROLL NO-1676-1679, 1680-1683 

വിലയിര്ുത്തല്,  

വാർഡിതല തതാഴിലാളികൾക്്ക 349 തതാഴില് േിനങ്ങൾ നല്കാൻ  ാധിച്ചു  

ദമറ്റ് ദ ാണിയ ബിദനായ്തട  ഹായദത്താതട  ഫീല്ഡില് 

എത്തിദച്ചര്ുകയുും തചയതു .ദ ാണിയ (20) ര്ാജമ്മ (18)തങ്കച്ചൻ (31)ഷ്ാജി 

(24)വിജയൻ (28)ദതാമ ് (27) ജീവൻ (8)ഇന്ദിര് (22)എന്നിവര്ുതട 

കൃഷ്ിയിടങ്ങളില് ഒന്നുും തതന്ന പൂർണ്ണമായ അളവില് മഴക്കുഴികൾ 

കാണാൻ  ാധിച്ചില്ല. എല്ലാ കുഴികളിലുും ഏലും നട്ടിര്ിക്കുന്നതാണ് കാണാൻ 

 ാധിച്ചത്.CIB  കാണാൻ  ാധിച്ചു.എും ബുക്കിതല അളവുകൾ ഗ്പകാര്ും 

മഴക്കുഴികൾ കാണാത്തതിനാല് (കുഴികളില് ഏലും നട്ടത്തിനല്)ദമറ്റ്

മാദര്ാട് എഴുതി  ാക്ഷയതപ്പടുത്തി ദമടിച്ചു.  

4.WORK CODE/NAME-IF/415570 സലഫ,് നിഷ് പുന്നാബിളില്  

M BOOK NO-1258/18-19 

START DATE-28/05/19 
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MUSTER ROLL NO-1794, 6505, 9825 

വിലയിര്ുത്തല്,  

നിഷ് ഷ്ിബു എന്ന വയക്തിക്്ക 62 തതാഴില് േിനങ്ങൾ നല്കാൻ  ാധിച്ചു  

സലഫ് പദ്ധതിയില് പണിത വീട്  ന്ദർശിക്കുകയുും വീട് പണിയുതട 

അവ ാന ഘട്ടത്തില് ആണന്നു മന ിലാക്കാൻ  ാധിച്ചു. 

5.WORK CODE/NAME-IF/428379- കദമ്പാെ ്പിറ്്റ നിർമാണും ദഗാപി 

ഇടകുടിയില്. 

START DATE-17/09/19  END DATE-19/09/19   MUSTER ROLL NO-14106 

വിലയിര്ുത്തല്,  

ദഗാപി ഇടകുടിയില് എന്ന വയക്തിക്്ക 3 തതാഴില് േിനങ്ങൾ നല്കാൻ 

 ാധിച്ചു. കദമ്പാെ് പിറ്റ്   ന്ദർശനും നടത്തുകയുും.നല്ല ര്ീതിയില് തതന്ന 

കദമ്പാെ്  പിറ്റ്  നിർമാണും പൂർത്തിയായി എന്ന്  കാണാൻ  ാധിച്ചു. വളതര് 

ഉപകാര് ഗ്പേമാണ്  എന്ന് അറിയിക്കുകയുും തചയതു .    

6.WORK CODE/NAME-RC/289495 ദറാഡ ്ദകാൺഗ്കീറ്റ്  നിർമാണും.മുക്കുടില് 

തപായക്്കല് ദറാഡ ് 

 M BOOK NO-1302/19-20 

START DATE-15/07/198    .END DATE-20/07/19 

.MUSTER ROLL NO-7693, 7706, 7710, 7711, 7712, 7713, 7714, 

വിലയിര്ുത്തല്, 

എും ബുക്കില്  പറഞ്ഞ അളവ് ഗ്പകാര്ും  തതന്ന 185m ദറാഡ് ദകാൺഗ്കീറ്റ് 

നടന്നിട്ടുണ്ട്. CIB കാണാൻ  ാധിച്ചു  എന്നാല് ദബാർഡില് ദവതന ഘടകും, 

ദവതദനതര് ഘടകും, അളവ് ദവതന നിര്ക്്ക എന്നിവ പൂർത്തീകര്ിച്ചിട്ടില്ല 

ആയിര്ുന്നു 

7.WORK CODE/NAME- IF/424808 കദമ്പാെ് പിറ്്റ നിർമാണും 

ര്ാദജഷ്,്മണലുങ്കല്   

.M BOOK NO-585/19-20      START DATE-21/08/19    END DATE-23/08/19 

.MUSTER ROLL NO-12615, 12650 

വിലയിര്ുത്തല്, 

ര്ാദജഷ്് എന്ന വയക്തിക്്ക 2 തതാഴില് േിനങ്ങൾ നല്കാൻ  ാധിച്ചു കദമ്പാെ് 

പിറ്റ്   ന്ദർശനും നടത്തുകയുും തചയതു .നല്ല ര്ീതിയില് തതന്ന കദമ്പാെ്  പിറ്റ ് 

നിർമാണും പൂർത്തിയായത്  കാണാൻ  ാധിച്ചു. വളതര് ഉപകാര് 

ഗ്പേമാതണന്ന്  അറിയിക്കുകയുും തചയതു . 
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8.WORK CODE/NAME- IF/428586 കദമ്പാെ് പിറ്്റ നിർമാണും ചിന്നമ്മ ര്ാജു, 

മഞ്ഞക്കുദന്നല്  

M BOOK NO-583/19-20      START DATE-17/09/19       END DATE-19/09/19 

MUSTER ROLL NO-14096, 15772 

ചിന്നമ്മ ര്ാജു  എന്ന വയക്തിക്്ക 3 തതാഴില് േിനങ്ങൾ നല്കാൻ  ാധിച്ചു. 

കദമ്പാെ് പിറ്റ്   ന്ദർശനും നടത്തുകയുും തചയതു .നല്ല ര്ീതിയില് തതന്ന 

കദമ്പാെ്  പിറ്റ്  നിർമാണും പൂർത്തിയായത്  കാണാൻ  ാധിച്ചു. വളതര് 

ഉപകാര് ഗ്പേമാതണന്ന്   അറിയിക്കുകയുും തചയതു .   ദപായത്.CIB ദബാർഡ്  

കാണാൻ  ാധിച്ചില്ല. 

9.WORK CODE/NAME- IF/374305 സലഫ,് തകഎും ദജാ ഫ ്തകാര്ട്ടിയില്   

M BOOK NO-1046/19-20       START DATE-14/06/19     END DATE-29/06/19 

MUSTER ROLL NO-3437, 14116 

തതാഴിലാളിക്ക് 62 തതാഴില് േിനങ്ങൾ നല്കാൻ  ാധിച്ചു. ഭവന  ന്ദർശനും  

നടത്തുകയുും നല്ല ര്ീതിയില് തതന്ന വീട് പണി പൂർത്തിയായത്  കാണാൻ 

കഴിയുകയുും  തചയതു .  

10.WORK CODE /NAME-LD/353592 

 ഭൂവിക നും കുത്തുങ്കല് കപ്പടപടി പടി ഭാഗും മുതല് അുംദബദ് കർ 

ദകാളനി വതര് 

 1.M.BOOK NUMBER :557/19-20 

2.START DATE:24/09/19 

3.END  DATE:7/10/19 

4.MUSTROLL NUMBER :15523-15528, 15529-15534 

വാർഡിതല തതാഴിലാളികൾക്്ക 646തതാഴില്േിനങ്ങൾ നല്കാൻ  ാധിച്ചു. 

എും  ബുക്കില് ദര്ഖതപ്പടുത്തിയിര്ുന്ന കൃതയമായ ഗ്പവർത്തി നടന്നതായി 

കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. എന്നാല് ഭൂമി കൃഷ്ിദയാഗയമാക്കാൻ ര്ീതിയിലല്ല 

ഇദപ്പാൾ കാണാൻ  ാധിച്ചത്. 

ജിനീഷ് കുട്ടപ്പൻ, മറിയക്കുട്ടി ദജാ ഫ് എന്ന വയക്തികളുതട യുതട പറമ്പില് 

കുറച്ചു ഭാഗങ്ങളില്  കപ്പ, വാഴ  കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞു. വര്ൾച്ച മൂലവുും പന്നി 

ശലയും മൂലവുും കൃഷ്ികൾ ഒന്നുും തതന്ന തചയ്യാൻ  ാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് ദമറ്റ ് 

അർച്ചന   വാ ു തറെ  അ ാന്നിധയത്തില് തതാഴിലാളി ജനീഷ് കുട്ടപ്പൻ 

 ാക്ഷയതപ്പടുത്തി.CIB കാണാൻ  ാധിച്ചു  

11.WORK CODE/WORK NAM - RC/289456 ദറാഡ ്ദകാൺഗ്കീറ്റ്  

1.M.BOOK NO:1286/19-20 
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2.START DATE:19/07/19 

3.END DATE  :25/07/19 

4.MUSTROLL NO:8204-8206, 8210, 8207, 8208, 8209 

വാർഡിതന തതാഴിലാളികൾക്്ക 117 unskilled വർക്കുും, മൂന്ന് സ്കില്ഡ് വർക്കുും, 22 

ത മി സ്കില് വർക്കുും ആതക 142 തതാഴില്േിനങ്ങൾ നല്കാൻ  ാധിച്ചു. എും 

ബുക്കില് പറഞ്ഞഗ്പകാര്ും 85മീറ്റർ  പൂർണമായുും പൂർത്തീകര്ിച്ച കാണാൻ 

 ാധിച്ചു. 

12.WORK CODE/WORK NAME- IF/424808 കദമ്പാെ ്പിറ്്റ നിർമ്മാണും.അമ്മിണി  

മണലുങ്കല്  

1.M.BOOK NO:585/19-20 

2.START DATE:24/08/19 

3.END DATE  :27/08/19 

4.MUSTROLL NO:12625, 12646 

എും ബുക്കില് പറഞ്ഞഗ്പകാര്ും  കൃതയമായ ര്ീതിയില് ആണ് പണി 

നടന്നിട്ടുള്ളത് കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞു. 

13.WORK CODE /NAME-WC/355485 മഴക്കുഴി നിർമ്മാണും പുത്തൻ കതപ്പടപടി 

മുതല് തപന്തദക്കാസ്ത് ചർച്ച ്വതര് 

1.M.BOOK NUMBER :541/18-19 

2.START DATE:28/05/19 

3.END  DATE:10/06/19 

4.MUSTROLL NUMBER :1811-1815, 1817-1821 

വിലയിര്ുത്തല്  

 വാർഡിതല തതാഴിലാളികൾക്്ക 352 തതാഴില്േിനങ്ങൾ നല്കാൻ  ാധിച്ചു. 

എും ബുക്കില് ദര്ഖതപ്പടുത്തിയിര്ുന്ന കൃതയമായ അളവുകൾ കാണാൻ 

 ാധിച്ചില്ല. ദജായി പി എ(10) വിൻത റെ് ദജാ ഫ്(7) ബാബു ദപാൾ(0) 

മാമച്ചൻ(20( കുഞ്ഞൻ കുമാര്ൻ(2) ദടാമി ചാദക്കാ(2) ലീലാമ്മ  ുകുമാര്ൻ(0) 

വിഡി സഗ്ബറ്റ്(15) എും ബുക്കില് ദര്ഖതപ്പടുത്തിയ ഗ്പകാര്ും 159 കുഴികൾ 

കാദണണ്ട സ്ഥാനത്്ത 56 കുഴികൾ ആണ് കാണാൻ  ാധിച്ചത്. ബാക്കി 

കുഴികളില് എല്ലാും തതന്നയുും ഏലും തവച്ചിര്ിക്കുകയാണ് എന്ന്  റീന  മാമച്ചൻ 

 ാക്ഷയതപ്പടുത്തി ഈ ഗ്പവർത്തിയുതട must ദറാളില് തതാഴിലാളികൾക്്ക 

ഗ്പവൃത്തി പൂർത്തീകര്ിക്കാൻ  ാധിക്കാത്തതിനാല് ആറ് േിവ തത്ത 

പണിക്കൂലി പത്തു ര്ൂപയായി തവട്ടിക്കുറച്ചിര്ുന്നു. പൂർണ്ണമായുും 

പൂർത്തീകര്ിച്ച  ിഐബി  കാണുവാൻ  ാധിച്ചു. 
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14.WORK CODE /NAEME-LD/348175 

 ഭൂവിക നും മുകുടിയില് പഞ്ചായത്്ത കിണർ മുതല് അുംദബദ് കർ 

ദകാളനി ഭാഗും വതര് 

1. M.BOOK NUMBER :560/18-19 

2.START DATE:28/05/19 

3.END  DATE:10/06/19 

4.MUSTROLL NUMBER :1684-1689, 1690-1695 

വിലയിര്ുത്തല്  

വാർഡിതല തതാഴിലാളികൾക്്ക 528 തതാഴില്േിനങ്ങൾ നല്കാൻ  ാധിച്ചു. 

എും  ബുക്കില് ദര്ഖതപ്പടുത്തിയിര്ുന്ന കൃതയമായ ഗ്പവർത്തി നടന്നതായി 

കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. എന്നാല് ഭൂമി കൃഷ്ിദയാഗയമാക്കാൻ ര്ീതിയിലല്ല 

ഇദപ്പാൾ കാണാൻ  ാധിച്ചത്.ജിനീഷ് കുട്ടപ്പൻ എന്ന വയക്തി യുതട പറമ്പില് 

കുറച്ചു ഭാഗങ്ങളില്  ഏലും കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞു. വര്ൾച്ച മൂലവുും പന്നി 

ശലയും മൂലവുും കൃഷ്ികൾ ഒന്നുും തതന്ന തചയ്യാൻ  ാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് ദമറ്റ ്

ജനീഷ് കുട്ടപ്പൻ  ാക്ഷയതപ്പടുത്തി.CIB കാണാൻ  ാധിച്ചു. 

15.WORK CODE /NAME-LD/348168 

 തര്ിശു ഭൂമി കൃഷ്ിദയാഗയമാക്കല് മുകുടിയില് പഞ്ചായത്്ത കിണർ 

മുതല് അുംദബദ് കർ ദകാളനി ഭാഗും വതര് 

 1.M.BOOK NUMBER :590/18-19 

2.START DATE:28/05/19 

3.END  DATE:10/06/19 

4.MUSTROLL NUMBER :1630-1633, 1634-1637 

വിലയിര്ുത്തല്  

 വാർഡിതല തതാഴിലാളികൾക്്ക 328 തതാഴില്േിനങ്ങൾ നല്കാൻ  ാധിച്ചു. 

എും  ബുക്കില് ദര്ഖതപ്പടുത്തിയിര്ുന്ന കൃതയമായ ഗ്പവർത്തി നടന്നതായി 

കാണാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നാല്. ഭൂമി കൃഷ്ി ദയാഗയമാക്കി യ ര്ീതിയിലല്ല 

ഇദപ്പാൾ കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് എന്നാല് ഗ്പവർത്തി നടന്നതായി തതന്ന 

കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞു. അമ്മിണി തറപ്പിള്ളി  എന്ന വയക്തി യുതട പറമ്പില് 

ആണ് ഗ്പവർത്തി നടന്നത്. വര്ൾച്ച മൂലവുും പന്നി, മുയല് എന്നീ മൃഗങ്ങളുതട 

ശലയും മൂലവുും കൃഷ്ികൾ ഒന്നുും തതന്ന തചയ്യാൻ  ാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് ദമറ്റ ്

ചഗ്ന്ദിക ഭായി  ാക്ഷയതപ്പടുത്തി.CIB കാണാൻ  ാധിച്ചു. 

16.WORK CODE/WORK NAME- WC/356237 ദതാട ്പുനര്ുദ്ധാര്ണും   മാവറ  ിറ്റി 

മുതല് ഇല്ലിമൂട്ടില് ഭാഗും വതര്  
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1.M.BOOK NO:547/19-20 

2.START DATE:5-7-19 

3.END DATE  :18-7-19 

4.MUSTROLL NO:6552-6555,  

6556-6559 

വിലയിര്ുത്തല് 

 എും ബുക്കില് പറഞ്ഞഗ്പകാര്ും അളവുകൾ കൃതയമായ ര്ീതിയില് ആണ് 

പണി നടന്നിട്ടുള്ളത്.ഇവിടുതത്ത ജനങ്ങളുതട ഗ്പധാന ജല ദഗ് ാത ് 

ആയതിനാല് നല്ല ര്ീതിയില് ആണ്പര്ിപാലിച്ചിര്ിക്കുന്നത് . CIB ദബാർഡ് 

കാണാൻ  ാധിച്ചു,എന്നാല് അളവ് ദര്ഖ തപടുത്തിയിര്ുന്നിലാ 

17.WORK CODE/WORK NAME- IF/374353 സലഫ്- ബിന്ദു ര്ാദജഷ് ്

1.M.BOOK NO:1025/18-19 

2.START DATE:15/01/19 

3.END DATE  :30/01/19 

4.MUSTROLL NO:29637, 283, 598, 956 

വിലയിര്ുത്തല് 

എും ബുക്കില് പറഞ്ഞഗ്പകാര്ും  കൃതയമായ ര്ീതിയില് ആണ് പണി 

നടന്നിട്ടുള്ളത് കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞു. 

18.WORK CODE/NAME- IF/374363  സലഫ ്ഭവന പദ്ധതിവിനുദമാൾ 

വട്ടപ്പറമ്പില് 

1.M BOOK NO-1023/19-20 

2.START DATE-18/12/18 

3.END DATE-15/05/19 

4.MUSTER ROLL NO- 26301,  32576, 289, 583,   

വിലയിര്ുത്തല്,  

 വിനു ദമാൾഎന്ന  തതാഴിലാളിക്്ക 88തതാഴില് േിനങ്ങൾ നല്കാൻ  ാധിച്ചു. 

ഭവന  ന്ദർശനും  നടത്തുകയുും നല്ല ര്ീതിയില് തതന്ന വീട് പണി 

പൂർത്തിയായത്  കാണാൻ കഴിയുകയുും  തചയതു . CIB കാണാൻ  ാധിച്ചില്ല. 

 

19.WORK CODE/NAME- IF/428379 കദമ്പാെ ്പിറ്്റ നിർമാണും ര്ാമചഗ്ന്ദൻ  
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 1.M BOOKNO/19-20 

 2.START DATE-20/09/19 

 3.END DATE-23/09/19l 

 4.MUSTER ROLL NO-14107, 14235 

വിലയിര്ുത്തല്, 

 ര്ാമചഗ്ന്ദൻഎന്ന വയക്തിക്്ക 3 തതാഴില് േിനങ്ങൾ നല്കാൻ  ാധിച്ചു 

കദമ്പാെ് പിറ്റ്   ന്ദർശനും നടത്തുകയുും തചയതു .നല്ല ര്ീതിയില് തതന്ന 

കദമ്പാെ്  പിറ്റ്  നിർമാണും പൂർത്തിയായത്  കാണാൻ  ാധിച്ചു. വളതര് 

ഉപകാര് ഗ്പേമാതണന്ന്  അറിയിക്കുകയുും തചയതു . 

 

20.WORK CODE/NAME- IF/374356 സലഫ ്ഭവന പദ്ധതി വർഗീ  ്പിവി  

1.M BOOK NO-1024/19-20 

2.START DATE-15/1/19 

3.END DATE-29/05/19 

4.MUSTER ROLL NO-  29643, 252, 600, 955 

വിലയിര്ുത്തല്,  

 വർഗീ ് എന്ന  തതാഴിലാളിക്്ക 90തതാഴില് േിനങ്ങൾ നല്കാൻ  ാധിച്ചു. 

ഭവന  ന്ദർശനും  നടത്തുകയുും നല്ല ര്ീതിയില് തതന്ന വീട് പണി 

പൂർത്തിയായത്  കാണാൻ കഴിയുകയുും  തചയതു . 

 

21.WORK CODE/NAME- WC/355483 മഴക്കുഴി നിർമ്മാണും മുക്കുടി യില് 

പഞ്ചായത്്ത കിണർ ഭാഗും 

1.M BOOK NO-543/19-20 

2.START DATE-28/05/19 

3.END DATE-10/06/19 

4.MUSTER ROLL NO-  1757-1760, 1761-1764 

വിലയിര്ുത്തല്,  

 ദ നാപതി പഞ്ചായത്തിതല പതിതനാന്നാും വാർഡിതല 

തതാഴിലാളികൾക്്ക360 തതാഴില്േിനങ്ങൾ നല്കാൻ  ാധിച്ചു. എും ബുക്കില് 

പറഞ്ഞഗ്പകാര്ും മാധവി(14), ദമാഹനൻ (14)പി ആർ ചഗ്ന്ദൻ(13) ശാന്ത(12) 

കുഞ്ഞുദമാൻ(14) ദമാനിഷ്(11) ദഗാപാലകൃഷ്ണൻ(15) സ മൺ(12) ദതാമ ്(11) 
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മത്തായി(13)  ുശീല(12) കനകര്ാജ്(24)  ാബു(14) എന്നീ എന്നിവര്ുതട 

സ്ഥലങ്ങളില്നിന്ന് അളവുകൾ അളന്നു തിട്ടതപ്പടുത്താൻ  ാധിച്ചു. Cib  ദറാഡ് 

കാണാൻ  ാധിച്ചു. ഇതു പൂർണമായിര്ുന്നു. 

22.WORK CODE/NAME- WC/355407  ദതാട ്പുനര്ുദ്ധാര്ണും 

1.M BOOK NO-545/19-20 

2.START DATE-28/05/19 

3.END DATE-3/06/19 

4.MUSTER ROLL NO- 1588-1591, 1592-1595 

ദ നാപതിപഞ്ചായത്തിതല പതിതനാന്നാും വാർഡിതല 

തതാഴിലാളികൾക്്ക437 തതാഴില്േിനങ്ങൾ നല്കാൻ  ാധിച്ചു. എും ബുക്കില് 

പറഞ്ഞ1635m അളവുകൾ അളന്നു തിട്ടതപ്പടുത്താൻ  ാധിച്ചു. കടുത്ത ദവനല് 

ആയതുതകാണ്്ട വീട്ടിതല തവള്ളും വറ്റി വര്ണ്ട് ഉണങ്ങിയ നിലയിലായിര്ുന്നു 

കാണാൻ  ാധിച്ചത്.  ിഐബി  ദബാർഡ് കാണാൻ  ാധിച്ചു ഇത ്

പൂർണമായിര്ുന്നു. 

23.WORK CODE/NAME- LD/347547 തര്ിശു ഭൂമി കൃഷ്ിദയാഗയമാക്കാൻ 

1.M BOOK NO-588/19-20 

2.START DATE-28/05/19 

3.END DATE-10/06/19 

4.MUSTER ROLL NO- 1749-1752, 1753-1756 

വിലയിര്ുത്തല്,  

 ദ നാപതിപഞ്ചായത്തിതല പതിതനാന്നാും വാർഡിതല തതാഴിലാളികൾക്്ക 

296 തതാഴില്േിനങ്ങൾ നല്കാൻ  ാധിച്ചു. എും ബുക്കില് പറഞ്ഞ25*15, 25*15, 

25*14.95, 25*95 അളവുകൾ അളന്നു തിട്ടതപ്പടുത്താൻ  ാധിച്ചു. ഇവിതട കപ്പ ദചന 

ഇലഇവിതട കപ്പ ദചന വാഴ എന്നിവ കൃഷ്ി തചയതിര്ിക്കുന്നത് കാണാൻ 

 ാധിച്ചു.  ിഐ ബി ദബാർഡ് കാണാൻ  ാധിച്ചു. ഇത് പൂർണമായിര്ുന്നു. 

24.WORK CODE/NAME- LD/348166 

 കല്ലു കയ്യാലനിർമ്മാണും മാവറ   ിറ്റി ഭാഗും മുതല് ഇല്ലിമൂട്ടില് ഭാഗും 

വതര് 

1.M BOOK NO-569/19-20 

2 START DATE-25/06/19 

3.END DATE-1/07/19 

4.MUSTER ROLL NO-5225-5227 5228-5230,  
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ദ നാപതിപഞ്ചായത്തിതല പതിതനാന്നാും വാർഡിതല തതാഴിലാളികൾക്്ക 

249 തതാഴില്േിനങ്ങൾ നല്കാൻ  ാധിച്ചു. എന്നാല്141േിനങ്ങൾ 276 

ര്ൂപവീതവുും, 108 േിനങ്ങൾ അഞ്ചു ര്ൂപ നിര്ക്കിലുും ആണ്എും ബുക്കില് തുക 

പാ ായി ദപായിട്ടുള്ളത്. കാര്ണും കല്ലു കയ്യാലയുതട അളവ് 

കുറവായതിനാല് ആറു പണി ഉള്ള മദഗ്സ്ടാൾ ഇല് 5 ര്ൂപ വീതമാണ് ലഭിച്ചത്. 

എും ബുക്കില് പറഞ്ഞഗ്പകാര്ും ദജാൺ ൺ എന്ന തതാഴിലാളിയുതട 

സ്ഥലത്തുനിന്ന് 130 മീറ്റർ(L130, B0.60 )അളന്നു തിട്ടതപ്പടുത്താൻ  ാധിച്ചു.  ിഐ 

ബി ദബാർഡ് കാണാൻ  ാധിച്ചു. ഇത് പൂർണമായിര്ുന്നു. 

25.WORK CODE/NAME- LD/352244 ഭൂവിക നും 

1.M BOOK NO-588/19-20 

2.START DATE-17/09/19 

3.END DATE-23/09/19 

4.MUSTER ROLL NO-14208-14212, 14213-14217 

ദ നാപതിപഞ്ചായത്തിതല പതിതനാന്നാും വാർഡിതല തതാഴിലാളികൾക്്ക 

265 തതാഴില്േിനങ്ങൾ നല്കാൻ  ാധിച്ചു. എും ബുക്കില് പറഞ്ഞഗ്പകാര്ും 

വിജയും ര്ാജമ്മ എന്ന തതാഴിലാളിയുതടപറമ്പില് നിന്നുുംതതാഴിലാളിയുതട 

എും ബുക്കില് പറഞ്ഞ ഗ്പകാര്മുള്ള അളവുകൾ (28.85*25, 34.95*30) അളന്നു 

തിട്ടതപ്പടുത്താൻ  ാധിച്ചു. ഇവിതട പയർകൃഷ്ി തചയതിര്ുന്നു എന്നുും ഇദപ്പാൾ 

കടുത്ത ദവനലിലുും തവള്ളും ഇല്ലായമ കാര്ണും കൃഷ്ി ഒന്നുും തചയ്യാൻ 

 ാധിക്കുന്നില്ല എന്നുും തതാഴിലാളികൾ പറയുകയുണ്ടായി  ി ഐബി  

ദബാർഡ് കാണാൻ  ാധിച്ചു ഇത് പൂർണമായിര്ുന്നു 

അനുബന്ധും.  

മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ തതാഴിലുറപ്്പ പദ്ധതിയുതട ഭാഗമായി 

വനിതകളുതട  ാമൂഹയ  ാമ്പത്തിക ഉന്നമനത്തിന് കാര്യമായ 

 ുംഭാവനകൾ നല്കിയിട്ടുണ്ട്  ാമ്പത്തികമായി പിദന്നാക്കും നില്ക്കുന്ന  

കുടുുംബങ്ങളുതടയുും കുട്ടികളുതടയുും  വിേയാഭയാ ത്തിനുും ചികിത്സ 

കാര്യങ്ങൾക്കുും തതാഴിലുറപ്്പ പദ്ധതി വഴി ലഭിക്കുന്ന തുക 

 ഹായകര്മാകുന്നുണ്ട് എന്ന് അറിയാൻ  ാധിച്ചു  ാമ്പത്തികമായി വളതര് 

പിദന്നാക്കും നില്ക്കുന്നവർ ആതണങ്കില് കൂടി ോര്ിഗ്േയദര്ഖ ലിെില് ഉൾതപ്പട്ട 

വര്ാത്തത് മൂലും വിവിധ ആനുകൂലയങ്ങൾ ദനടിതയടുക്കുന്നതിന് 

പട്ടികജാതിയില്തപ്പട്ട വർക്്ക  ാധിക്കാറില്ല എന്നാല് മഹാത്മാഗാന്ധി 

ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ തതാഴിലുറപ്്പ പദ്ധതിയുതട ഭാഗമായി നമുക്ക് കൂടുതല് 

ആനുകൂലയങ്ങൾ ലഭിക്കുകയുും  തതാഴില്േിനങ്ങൾ തതാഴിലുകൾ എന്നിവ 

ലഭിക്കുകയുും തചയതു  ഗ്സ്തീകൾക്്ക വളതര്യധികും ഗ്പദയാജനകര്മാതണന്ന് 

അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു ഒദട്ടതറ  വിക നഗ്പവർത്തനങ്ങൾ കാലാകാലങ്ങളായി 

മാറി വര്ുന്ന ഗവൺതമൻ റുകൾ ആവിഷ്കര്ിച്ചു എങ്കിലുും ഈ പദ്ധതി 

ജനങ്ങൾക്്ക വളതര്യധികും ഗ്പദയാജനും തചയതിട്ടുണ്്ട എന്ന് ഓഡിറ്റുമായി  

ബന്ധതപ്പട്ട് ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്റ് ടീമിതന മനസ്സിലാക്കാൻ  ാധിച്ചു. 

നിർദേശങ്ങൾ.. 
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1. റതാഴിലുെപ്പ് നിയമും അനുശാസിക്കുും വിധും ഗ്രാമസഭ അുംരീകരിച്ച് ആക്ഷൻ 

പ്ലാനിൽ ഉൾറപ്പടുത്തിയ ഗ്പവ ത്തികൾ മാഗ്തും നടപ്പിലാക്കുക. 

2. മുൻരണനാ മാനേ്ും പാലിച്ചു മാഗ്തും ഗ്പവ ത്തികൾ അനുവേിക്കുക. 

3. റതാഴിലുെപ്പ് പദ്ധതിയുറട സുതാരയത ഉെപ്പു വരുത്തുന്നതിന് ഗ്പവ ത്തി 

ആരുംഭിക്കുന്നതിനു മുമ്പ്് പദ്ധതി വിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഗ്പാദേശിക 

ഭാഷയിലുള്ള സിറ്റിസൺ 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 . 

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 റതാഴിൽ േിനങ്ങൾ ദനടുക 
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 േിവസവുും റതാഴിൽ ആരുംഭിക്കുന്നതിനു മുമ്പ്ുും പണി 

പൂർത്തിയായദശഷവുും മറർ ദൊളിൽ  ഒപ്പുകൾ 

ദരഖറപ്പടുത്തുക,തുടങ്ങിയവ... 

^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(മുൻരണന അടിസ്ഥാനത്തിൽ) 

 ag-sh-ff kw`-cWn \nÀ½mWw 

 ao³Irjn \S-̄ p-hm-\pÅ Ipfw \nÀ½mWw 

  ദസനാപതി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിറല റതാഴിലുെപ്പ ് റസല്ലിൽ 1- AE,  1- 

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

റെദക്കാർഡുകൾ എല്ലാും ക തയതദയാറടയുും സൂക്ഷ്മതദയാറടയുും കൂടിയാണ ്

ദരഖറപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നത.് അതുറകാെുതറന്ന ഇവരുറട ഗ്പവർത്തനും 

അഭിനരനും അർഹിക്കുന്നതാണ.് 

ഈ ദസാഷയൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്പഗ്കിയയിൽ സഹായിച്ച പഞ്ചായത്ത ് ഗ്പസിഡൻെ,്  

റസഗ്കട്ടെി, വാർഡ് റമമ്പ്ർമാർ, ഓഫീസ ് റാഫുകൾ,  റമയ്റ്റ ് മാർ, 

റതാഴിലാളികൾ എന്നിവർക്ക ് ദസാഷയൽ ഓഡിറ്റ ് യൂണിറ്റ ് നരി 

അെിയിക്കുന്നു. 

 07-03-2020ന് 2.00 pm ദ നാപതി ഗ്ഗാമപഞ്ചായത്തവാർഡ് -11 മുക്കുടില്, 

SNDPഓഫീസ്മു ക്കുടില് വച്ച് ഗ്ശീ  ബിജുദതാമ ് എന്ന 

തതാഴിലാളിയുതട അധയക്ഷതയില് നടന്ന  ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്റ 

ഗ്ഗാമ ഭയില് അവതര്ിപ്പിച്ച ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്റ കര്ട ്

റിദപ്പാര്്ട്ടിദേലുള്ള ചര്്ച്ചയുതട അടിസ്ഥാനത്തില് ഗ്ഗാമ ഭ 

എടുത്ത തീര്ുമാനങ്ങളുും നിർദേശങ്ങളുും;  
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 ഭൂഗ്പക തിയനുസരിച്ച് കാർഷികദമഖലയിൽ റെയ്യാൻ പറ്റിയ 

ഗ്പവർത്തികൾ കൂടി റതാഴിലുെപ്പിൽ നിർബന്ധമായുും 

ഉൾറപ്പടുത്തണും 

 വേതനം േർധിപ്പിക്കുക  

 തതൊഴിലുറപ്പു പ്രേർത്തികൾ നിർവേശിച്ചിട്ടുള്ള കൊലയളവ് േതെ 

നിലനിർത്തൊൻ നടരടികൾ സ്വീകെിക്കുക... 

 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. 

 റതാഴിൽ ആവശയറപടാനുള്ള അദപക്ഷ  (Demandform) 

റതാഴിലാളികൾക്ക ്സൗജനയമായി നൽകണും. 

 റതാഴിൽ  ക തയസമയത്തു ലഭിച്ചിറല്ലങ്കിൽ റതാഴിലില്ല ദവതനും 

വിതരണും റെയ്യുക 

 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 ്തികച്ചുും 

സൗജനയമായി    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. 
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 മറര ്ദൊളുകളില ്അബദ്ധത്തില ്വന്നുദപാകുന്ന തിരുത്തലുകളക്്ക ്

മതിയായ കാരണങ്ങള ്കാണിച്ചു അദപക്ഷ നലക്ുകയുും ഗ്പ്രു ത 

അദപക്ഷയുറട ദകാപ്പി ഫയലില ്സൂക്ഷിക്കുക. 

 മറര ്ദൊളില ്രെ് ഒപ്പുവീതും ദരഖറപ്പടുത്തുക ഒപ്പിട്ട ദശഷും മാഗ്തും 

ദജാലി ആരുംഭിക്കുക.. 

 ജനകീയ എറിദമറ്റ ്ഗ്പവ ത്തി സ്ഥലങ്ങളില ്ലഭയമാക്കുക. 

 സിറ്റിസണ ്ഇറഫദര മഷന ്ദബാര ഡ് ഓദരാ ഗ്പവ ത്തിയുും 

ആരുംഭിക്കുന്നതിന ്മുമ്പ് ്തറന്ന സ്ഥാപിക്കുക. 

 അധയക്ഷൻ                            : ഗ്ശീ ബിജു ദതാമ ് 

ദലാക്ക ്റിദ ാഴ് സ് ദപഴ് സണ ്:   തെല്ല തജയസൺ  

 

 


