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                 മഹാത്മാ ഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി 

ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്റ് റിദപ്പാര്ട്ട് 

വാർഡ് -10 മാവടി 

ഉടുമ്പൻദ ാലഗ്ഗാമപഞ്ചായത്ത് 

തെടുുംകണ്ടും ദലാക്ക് 
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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 v̧ 

]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 അവകാശാധിഷ്ഠിതപദ്ധതി. 

 ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഗ്പദേശത്ത്താമസിക്കുന്ന18 വയസ്സ് പൂർത്തിയായ 

ഏറതാരാൾക്കുും പദ്ധതിയിൽ പങ്കാളിയാകാും 

 സ്തഗ്തീക്കുും പുരുഷനുും തുലയ ദവതനും . 

 പരിസ്ഥിതി സുംരക്ഷണും കാർഷിക ദമഖലയിറല അടിസ്ഥാന 

സൗകരയ വികസനും എന്നിവയ്ക്ക്ക് മുൻരണന. 

 റതാഴിലാളികൾ തറന്ന ഗ്പവർത്തികൾ കറെത്തുകയുും 

ആസൂഗ്തണറത്ത സഹായിക്കുകയുും റെയ്യുന്നു. 

 ആസൂഗ്തണത്തിലുും നിർവഹണത്തിലുും തികഞ്ഞ സുതാരയത. 

 കരാെുകാദരാ ഇടനിലക്കാദരാ ഇലല. 

 റപാതുജന പങ്കാളിത്തദത്താറട ദലബർ ബഡ്ജറ്റ്. 

 ബാങ്ക്, ദപാദറാഫീസ്ത വഴി മാഗ്തും ദവതന വിതരണും 
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 സ്തഗ്തീകൾക്ക് മുൻരണന. 

 കമ്പ്യൂട്ടർ ശ ുംഖല വഴിയുള്ള ദമാണിറ്റെിുംഗ് സുംവിധാനും 

 ഗ്രാമസഭ പദ്ധതി ഓഡിറ്റ് റെയ്യുന്നു 

.   

ദേശീയ ഗ്രാമീണ റതാഴിലുെപ്പ് പദ്ധതി ഗ്പകാരുംഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഗ്പദേശത്ത്  

നടപ്പിലാക്കുന്ന മുഴുവൻ ഗ്പവ ത്തികളുും  ദസാഷയൽ 

ഓഡിറ്റിങ്ങിനുവിദധയമാക്കണറമന്ന17(2) വകുപ്പ് നിഷ്കർഷിക്കുന്നു 

.പദ്ധതിഗ്പവർത്തനറത്തപ്പറ്റിയുും റപാതുധനുംെിലവഴിക്കുന്നതിറനപ്പറ്റിയുുംപൗര 

സമൂഹും നടത്തുന്ന  പരസയവുും സവതഗ്രവുമായ പരിദശാധനയാണ് ആണ് 

ദസാഷയൽ ഓഡിറ്റ്അഥവാ സാമൂഹിക പരിദശാധന .റതാഴിലുെപ്പ് നിയമഗ്പകാരും 

വർഷത്തിൽ രെുതവണ ദസാഷയൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്രാമസഭകൾ എലലാ വാർഡിലുും 

ക തയമായി നടദത്തെതാണ്. ഓഡിറ്റിലൂതട അഴിമതി 

ഇലലാതാക്കുന്നതിെുും ുതാര്യതഉറപ്പു വര്ുത്തുന്നതിെുും കാര്യക്ഷമത 

വർധിപ്പിക്കുന്നതിന്   ത്ഭര്ണും ഉറപ്പാക്കുന്നതിെുും കഴിയുന്നു.പദ്ധതി പണും 

ശര്ിയായ ര്ീതിയില്  ിലവഴിച്ചിടുദണ്ടാ , 

പണുംത ലവഴിച്ച്തുതകാണ്ട്പദ്ധതിയുതട ലക്ഷയും കകവര്ിച്ചിടുദണ്ടാ, 

ഗുണദഭാക്താക്കളുതട ജീവിതത്തില് ഗുണകര്മായുും  കാര്യമായ മാറ്റും 

ഉണ്ടായിടുടുദണ്ടാ  എന്നുും  ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്റിുംഗിലൂതട  കതണ്ടത്താൻ 

കഴിയുന്നു. 

സുംസ്ഥാന സർക്കാർ ദസാഷയൽ ഓഡിറ്റ് നടദത്തെ രീതി സുംബന്ധിച്ച് ഉത്തരവ് 

പുെറപ്പടുവിച്ചിട്ടുെ്.ദസാഷയൽ ഓഡിറ്റ്  ഗ്രാമസഭയുറട വിജയും 

ജനപങ്കാളിത്തആണ്.ദസാഷയൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്രാമസഭയുറട തീയതി, ദവേി എന്നിവ 

നിശ്ചയിച്ച 5 േിവസും മുമ്പ്് ജനങ്ങൾക്ക് വിവരും നൽകിയിരിക്കണും. പദ്ധതി 

ആസൂഗ്തണ്ണും. നിർവഹണും, ദമാണിറ്റെിുംഗ് തുടങ്ങി എലലാ 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.ര്ീതിശാസ്ഗ്തും 
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ദസാഷയൽ ഓഡിറ്റ് െിദസാഴ്സസ്ത സുംഘും ഗ്പവർത്തി ഫയൽ പരിദശാധന, 

ഫീൽഡ് സന്ദർശനും, റതാഴിലാളികളുും ആയുള്ള അഭിമുഖും, എും. ഐ. 

എസ്ത പരിദശാധന എന്നിവറയ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ദസാഷയൽ ഓഡിറ്റ് 

െിദപ്പാർട്ട് തയ്യാൊക്കിയിട്ടുള്ളത്. താറഴ പെയുന്ന രീതി അവലുംബിച്ചാണ് 

ഈ െിദപ്പാർട്ട് തയ്യാൊക്കിയിട്ടുള്ളത്. 

1. ഓഡിറ്റ് പ്ലാൻ  

1.1 ഓഡിറ്റ് പ്ലാൻ തയ്യാൊക്കൽ. 

1.2 ഓഫീസ്ത സന്ദർശന പരിപാടികൾ. 

2. അഭിമുഖും  

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

റസഗ്കട്ടെി & റാഫ്  

2.2 ദമറ്റ്, റതാഴിലാളികൾ, കർഷകർ,  റതാഴിലിന് ദപാകാത്ത റതാഴിൽ 

കാർഡ് ഉടമകൾ 

3. ഫയല് പര്ിദശാധെ  
3.1 റപാതു ഗ്പവർത്തികൾ, വയ്ിരത ഗ്പവർത്തികൾ. 

3.2  ദരഖകളുറട ഉള്ളടക്കും - സുതാരയത, പരിപൂർണ്ണത. 

3.3 ഭരണസമിതിയുറടയുും ഉദേയാരസ്ഥരുറടയുും കാരയഗ്പാപ്തി. 

4. ഫീല്ഡ്  ന്ദർശെും, െിര്ീക്ഷണും  

4.1 പൂർത്തിയായ റതാഴിലിടും, നടന്നുറകാെിരിക്കുന്ന റതാഴിലിടും. 

5. റഫറൻസ് 

5.1 വികസനദരഖ, വാർഷിക പദ്ധതി ദരഖ, എുംഐഎസ്ത, രജിറെുകൾ. 

6. വിവര്ങ്ങളുതട ദഗ്കാഡീകര്ണും 

6.1 ദഗ്കാസ്ത റവരിഫിദക്കഷൻ, അവസാനവട്ട െർച്ച 

7. കര്ട് റിദപ്പാർട്തയ്യാറാക്കല് 

 

ഗ്പസ്തതുത െിദപ്പാര്ട്ട്ട് ഗ്രാമസഭയുറട  െര്ട്ച്ചയ്ക്ക്കുും അുംരീകാരത്തിനുമായി 
സമര്ട്പ്പിക്കുന്നു. 
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ഉടുമ്പൻദ ാല   ഗ്ഗാമ പഞ്ചായത്ത് 

അടിസ്ഥാെ വിവര്ങ്ങൾ 

ജിലല  : ഇടുക്കി     

ദലാക്ക് : റനടുുംകെും  

താലൂക്ക്  :  ഉടുമ്പ്ൻദൊല      

വാര്ട്ഡുകൾ  : 14    

വിസ്തത തി  : 84.െ.കി.മീ. 

                                       പഞ്ചായത്ത് ഭൂപടും 

 

 

1958ലാണ്ഉടുമ്പൻദ ാലഗ്ഗാമപഞ്ചായത്തെിലവില്വന്നത്.ഈപഞ്ചായത്തിന്റ
ത വടക്ക്ശാന്തൻപാറ,ദ ൊപതിപഞ്ചായത്തുുംതതക്കുതെടുങ്കണ്ടുംപഞ്ചായത്തു
 ുംകിഴക്ക്തമിഴ്സൊട് ും ഥാെഅതിർത്തിയുുംപടിഞ്ഞാറുതകാന്നത്തടിദ ൊപ
തിപഞ്ചായത്തുകളുമാണ്.കുന്നുകൾ മതലുംകുന്നിൻത ര്ിവുതാഴ്സവര്പുല്ദമ
ടുകൾപാറതക്കടുകൾഎന്നിങ്ങതെഈപഞ്ചായത്തിതലഭൂഗ്പകൃതിതര്ുംതിര്ിഞ്ഞു
കിടക്കുന്നു. 
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ഈപഞ്ചായത്തില് 2011 ത ൻത സ്ഗ്പകാര്ും 7758 പുര്ുഷ്ന്മാര്ുും 7554 
സ്ഗ്തീകളുുംഉൾതപ്പതട 15312 ജെങ്ങളാണ്ഉള്ളത്പടികജാതിയില്ഉൾതപ്പട 307 
പുര്ുഷ്ന്മാര്ുും 293 സ്ഗ്തീകളുുംഈപഞ്ചായത്തില്സ്ഥിര്താമ ക്കാര്ാണ് . 
.കാർഷ്ികവൃത്തിതയആഗ്ശയിച്ചുജീവിക്കുന്നവര്ാണ്ഇവിതടപാർക്കുന്നഏതറജ
െവിഭാഗവുുംകുടിദയറ്റകർഷ്കർഎത്തിയദതാടുകൂടികുര്ുമുളക്കാപ്പിമര്ച്ചീെി
വാഴതതങ്ങുകമുക്തുടങ്ങിയവിളകളുുംകൃഷ്ിത യിതുതുടങ്ങിആദര്ാഗയദ വെ
ര്ുംഗത്തുഗ്പവർത്തിക്കുന്ന ർക്കാർവകഒര്ുകഗ്പമറിതഹല്ത്ത്ത ന്റര്ട്ഈപ
ഞ്ചായത്തില്ഉണ്ട്. കൂടാതതദപാലീസ്സ്റ്ദറ്റഷ്ൻ, ദപാെ്ഓഫീസ്,  ബാങ്ക്, 
വിലലജ്ഓഫീസ്എന്നിതപാതുസ്ഥാപെങ്ങളുുംഈപഞ്ചായത്തില്കാണാൻ ാധി
ക്കുന്നു.ഏലുംകർഷ്കർക്ക്ഗ്പദയാജെഗ്പേമായആകുന്നര്ീതിയില്ദകര്ളഏലുംഗ
ദവഷ്ണദകഗ്ന്ദുംസ്ഥിതിത യ്യുന്നുഎന്നത്മതറ്റാര്ുആകർഷ്ണമാണ്.കൂടാതതവളർ
ന്നുവര്ുന്നതലമുറയ്ക്കക്കവിേയാഭയാ ുംഉറപ്പുെല്കുന്നതിൊയിസ്കൂളുകളുുംഗ്പവ
ർത്തിക്കുന്നു.ഈപഞ്ചായത്തില്ആതക14വാർഡുകളാണ്ഉള്ളത്.ഉടുമ്പൻദ ാല
പഞ്ചായത്തില്കുടുുംബസ്ഗ്തീകളുതടയുുംഗ്പവർത്തെവുുംദേശീയഗ്ഗാമീണതതാഴി
ലുറപ്പുപദ്ധതിയുുംപഞ്ചായത്തുവെിതകളുതട ാമൂഹിക ാമ്പത്തികഉന്നമെത്
തിന്കാര്യമായ ുംഭാവെകൾെല്കിയിടുണ്ട്.4336തതാഴില്കാർഡ്തതാഴിലാളി
കളുണ്ട്.298പടികജാതിക്കാര്ുും238പടികവർഗക്കാര്ുുംതതാഴില്പങ്കാളികളാണ്.
ആതകതതാഴില്കുടുുംബങ്ങൾക്ക്100തതാഴില്േിെങ്ങൾലഭിക്കുകയുണ്ടായി. 
201819 ാമ്പത്തികവർഷ്ത്തില്189208തതാഴില്േിെങ്ങളുുംഅതിലൂതട52221408ത
 ുകയുുംഈപഞ്ചായത്തിന്കൂലിയിെത്തില്ലഭിച്ചിടുണ്ട്എന്നത്മെസ്സ്റിലാക്കാൻ
 ാധിച്ചു. 

 

തതാഴിലുറപ്പ് അടിസ്ഥാെ വിവര്ങ്ങൾ 2018-19 

 

 ഉടുമ്പൻദ ാലപഞ്ചായത്ത്  വാര്ട്ഡ്10 
മാവടി 

ആറക റതാഴിൽ കാര്ട്ഡുകൾ 4336 423 
ആറക റതാഴിലാളികൾ  7102 995 
SC റതാഴിൽ കാര്ട്ഡുകൾ 298 50 
ST റതാഴിലാളികൾ 238 35 

 

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



7 
 

വാർഡ്   ഭൂപടം  

 

 

 

 

ഉടുമ്പൻദ ാലപഞ്ചായത്തിതല10ആുംവാർഡ്.വർക്ക്ക റ്റ്കണക്കെു ര്ിച്ചു
ഏകദേശും 12200 തതാഴില്േിെങ്ങൾതതാഴിലാളികൾക്കലഭിക്കുകയുുംഅതിലുതട 
5247049തുകകൂലിയായിലഭിക്കുകയുുംഉണ്ടായി.4ഓളുംതതാഴിലാളികൾക്ക്100ല്
കൂടുതല്തതാഴില്േിെങ്ങൾലഭിച്ചതായികാണാൻ ാധിച്ചുപള്ളി,ദറഷ്ൻകട,അ
മ്പലും,അഗൻവാടി, എന്നിവയാണ്തപാതുസ്ഥാപെങ്ങൾ.  

അവകാശാധിഷ്ടിത െിര്ീക്ഷണങ്ങൾ 

 

മഹാത്മരാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ റതാഴിലുെപ്പ് നിയമത്തിലൂറട ഗ്രാമീണ 

ജനതയ്ക്ക്ക് റതാഴിൽ നല്കറപടുന്നദതാറടാപ്പും അവരുറട പത്തു 

അവകാശങ്ങളുും സുംരക്ഷിക്കറപടുന്നു.ദസാഷയൽ ഓഡിറ്റിലൂറട 
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ഗ്പവ ത്തികളുറടപരിദശാധനയുും അദതാറടാപ്പും റതാഴിലാളികളുറട 

പത്തവകാശങ്ങളുും സുംരക്ഷിക്കറപടുന്നുറവന്നുും വിലയിരുത്തുന്നു. 

 

1.തതാഴില്കാർഡ്ലഭിക്കാെുള്ളഅവകാശും 

റതാഴിൽ കാർഡ് ഒരു ആധികാരിക ദരഖയാണ്. മഹാത്മാ രാന്ധി 
ദേശീയ ഗ്രാമീണ റതാഴിലുെപ്പ് നിയമത്തിറല റഷഡയൂൾ 2 ഗ്പകാരും റതാഴിൽ 
കാർഡിന് അദപക്ഷ നൽകുന്ന കുടുുംബങ്ങൾക്ക് 15 േിവസത്തിനകും തികച്ചുും 
റസൗജനയമായി റതാഴിൽ കാർഡ് ലഭയമാക്കണറമന്ന് അനുശാസിക്കുന്നു. 
കൂടാറത ക തയമായ ഇടദവളകളിൽ കാർഡ് റസൗജനയമായി പുതുക്കി 
നൽദകെതുമാണ്. റതാഴിലുെപ്പ് നിയമഗ്പകാരും റതാഴിൽ കാർഡ് കകവശും 
റവക്കാനുള്ള അധികാരും ഉടമകൾക്ക് മാഗ്തമാണ്, നിർവഹണ ഏജൻസിദയാ 
ദമറ്റുമാദരാ മറ്റുള്ളവദരാ കകവശും റവക്കുവാൻ പാടുള്ളതലല. 

 

വാർഡിതല തതാഴിലാളികൾക്ക് 2019-20  ാമ്പത്തീക വര്ട്ഷ്ും 
ഉപദയാഗിക്കുന്നതിൊയി പുതിയ തതാഴില് കാർഡ് ലഭിച്ചിടുണ്ട്. എന്നാല് 
 ൗജെയമായി ലഭയമാദക്കണ്ട തതാഴില് കാർഡിന്  ദഫാദടാ എടുക്കുന്നതിെു 
ദവണ്ടി 100ര്ൂപദയാളും തതാഴിലാളികൾക്ക് ത ലന് വന്നിടുതണ്ടന്നാണ് 
തതാഴിലാളികദളാട്  ും ാര്ിച്ചദപ്പാൾ ലഭിച്ച വിവര്ും. 
തതാഴില്കാർഡ്പഞ്ചായത്തില്െിന്നുുംലഭിദക്കണ്ടതാതണന്നുും.അതിൊയിതതാഴ
 ിലാളികളില്െിന്ന്ഒര്ുര്ൂപദപാലുുംഈടാദക്കണ്ടത്ഇലലഎന്നുുംതതാഴിലാളികള
ത പറഞ്ഞുമെ ിലാക്കി. 

2.തതാഴില്ആവശയതപ്പടാെുള്ളഅവകാശും 
 
റതാഴിൽ കാർഡുള്ള അവിേഗ്ദ്ധ കായിക റതാഴിൽ റെയ്യാൻ തയ്യാെുള്ള  
ഏറതാരു കുടുുംബത്തിനുും  ഓദരാ സാമ്പ്ത്തിക വർഷവുും 100 േിവസറത്ത 
അവിേഗ്ധ കായിക റതാഴിലിന് അവകാശമുെ്, റതാഴിൽ ആവശയറപ്പട്ട്  
അദപക്ഷ നൽകിയാൽ കകപ്പറ്റു രശീത് നൽകുകയുും 15 േിവസത്തിനകും 
റതാഴിൽ  ലഭയമാക്കണറമന്നുും നിയമത്തിൽ ഗ്പതിപാേിക്കുന്നു. 

ഫയലില്  ൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള സതാഴില് അസപക്ഷേള്കസക്കാപ്പം കൈം സേപ്പം കൈറ്റു 

ര ീത് നല്േിയതിസ െ സേ്ടര്ർ സ്ലിപ് ോണാന്  ാധിച്ചില്ല. 

സതാഴില് ആവശിയമുള്ളസപ്പം കൈാള്ക  ഡിമാന്ഡ് നല്ോറില്ല എന്ും സമറ്റ ്

വശം ഗ്രൂപ്പം കൈ് ആയി ഡിമാന്ഡ് സെയ്യുന്ു എന്ും മന ിലാക്കാനായി. 

3.തതാഴില് അെുവേിച്ചത്  ുംബന്ധിച്ച്; 
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റതാഴിലുെപ്പ് നിയമഗ്പകാരും റതാഴിൽ ആവശയറപ്പട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ 15 
േിവസത്തിനകും റതാഴിൽ ലഭയമാക്കനറമന്നുെ്. വാർഡിറല 
റതാഴിലാളികൾക്ക് റതാഴിൽ ആവശയമുള്ള സമയങ്ങളിൽ  അദപക്ഷ 
സമർപ്പിക്കുന്ന മുെയ്ക്ക്ക് 15 േിവസത്തിനകും റതാഴിൽ 
അനുവേിറക്കെതുെ്.  

ഓഡിറ്റ് ത യ്ക്കത ഗ്പവൃത്തികൾക്ക് വാർഡിതല തതാഴിലാളികൾ തീയ്യതി 
ദര്ഖതപ്പടുത്തി  ദര്ഖാമൂലും അദപക്ഷ  മർപ്പിച്ചതിന് ഫയലില്  ദര്ഖകളുണ്ട് 
,.തതാഴിലാളികളില്െിന്നുുംദ ാേിച്ചുമെ ിലാക്കാൻ ാധിച്ചതത്താഴില്ആവശയ
തപ്പട് േിവ ത്തിെുള്ളില്തതാഴില്ലഭിക്കുന്നിലലഎന്നാണ്.എന്നാല്ആസ്തിവർധി
പ്പിക്കുന്നതിെുള്ളതതാഴിലുകൾതതാഴിലുറപ്പില്െിന്നുുംലഭിക്കുന്നിലല.തമറ്റീര്ിയല്
വർക്കുകളുുംആവിശയമാതണന്നുമെ ിലാക്കാൻകഴിഞു.കൂടാതതകാർഷ്ികദമ
ഖലക്ക്ആവിശയമായതതാഴിലുകൾകൂടിെല്കണതമന്ന്അവർആവിശയുംഉന്നയി
ച്ചു. 

4.തതാഴിലിലലായ്ക്കമ ദവതെും; 
 

റതാഴില്ആവശയറപ്പട്ടുകഴിഞ്ഞാല്15േിവസത്തിനകുംറതാഴില് ലഭയമാക്കാത്ത
പക്ഷുംറതാഴിലിലലായ്ക്മദവതനുംലഭിക്കാന്അവകാശമുെ്.റതാഴില് ആവശയപ്
റപട്ടതീയ്യതിമുതല് ആേയറത്ത30 േിവസുംകൂലിയുറട25% ( 271 കൂലിഗ്പകാരും 
67രൂപ75കപസ)തുകയുുംതുടര്ട്ന്ന്100േിവസറതാഴില്  പൂര്ട്ത്തിയാകുന്നതവര
റ യുള്ളേിവസങ്ങളില് കൂലിയുറട50%( 271കൂലിഗ്പകാരും 135 രൂപ 5 
കപസ) തുകയുുംറതാഴിലാളികള്ക്കക്കലഭിക്കണും. 

തതാഴിലാളികളില്െിന്നുുംദ ാേിച്ചുമെ ിലാക്കാൻ ാധിച്ചതത്താഴില്ആവശയ
തപ്പട്15േിവ ത്തിെുള്ളില്തതാഴില്ലഭിക്കുന്നിലല.പൂർത്തിയാക്കിയപണികളുട
ത ഒന്നുുംദവതെുംഇതുവതര്ലഭിച്ചിടിലലഎന്നുും.ഈഅവസ്ഥയില് വീകര്ിക്കണ്ട 
തതാഴിലിലലായിമദവതെുംലഭിക്കുന്നതിെുള്ളെിയമെടപടികതളകുറിച്ച്തതാഴിലാ
ളികൾക്ക് വയക്തമായധാര്ണഉണ്ടാക്കാൻ ാധിച്ചു. 

5.തഷ്ല്ഫ് ഓ് ദഗ്പാജക്റ്റ്റ്   ുംബന്ധിച്ച്; 

നിയമുംഅനുശാസിക്കുന്നഗ്പകാരുംറതാഴിലാളികൾക്ക്
റതാഴിൽകറെത്തുന്നതിനുുംആസൂഗ്തണുംറെയ്യുന്നതിനുമുള്ളഅവകാശുംഉെ്. 

എന്നാല്ഇതിതെകുറിച്ചവയക്തമായധാര്ണആർക്കുുംതതന്നഉണ്ടായിര്ുന്നിലല.ദമറ്
റ്െല്കുന്നെിർദേശഗ്പകാര്ുംആണ്തതാഴിലാളികൾതതാഴില്ത യ്യുന്നത്.തഷ്ല്്
ഓ്ദഗ്പാതജക്റ്ടില്ഇെിതതാഴിലാളികളുതടപങ്കാളിത്തുംഉറപ്പവര്ുത്തുന്നതിെുള്ള
െടപടികൾ വീകര്ിദക്കണ്ടതാണ്.  

6.യാഗ്താ ത ലന്  ുംബന്ധിച്ച്; 
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റതാഴിലാളികൾക്ക് താമസ സ്ഥലത്തുനിന്നുും 5 കിദലാമീറ്റർ െുറ്റളവിൽ 
റതാഴിൽ ലഭിക്കുവാനുള്ള അവകാശമുെ്, ഗ്പസ്തതുത 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 ത യ്ക്കതിലല എന്നാണു തതാഴിലാളികളില് െിന്നുും മെ ിലാക്കാൻ 
കഴിഞ്ഞത്. 

7.ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലതത്ത  ൗകര്യങ്ങൾ   ുംബന്ധിച്ച്; 
 

റതാഴിലിടങ്ങളിൽ ലഭിദക്കെ അടിസ്ഥാന സൗകരയങ്ങളായ  ഗ്പഥമ ശുഗ്ശൂഷാ 
സുംവിധാനങ്ങൾ, വിഗ്ശമ സമയറത്ത തണൽ സൗകരയും,കുടിറവള്ളും, അപകട 
സാധയതയുള്ള ഗ്പവ ത്തികളിൽ ഏർറപ്പടുദമ്പ്ാൾ സുരക്ഷാ സാമഗ്രികൾ    
എന്നിവ ഴിലുെപ്പു നിയമഗ്പകാരും നിർവഹണ ഏജൻസി വഴി 
റതാഴിലാളികൾക്ക് സൗജനയമായി ലഭയമാദക്കെതുെ്. 

തതാഴിലിടങ്ങളില് ലഭയമാദക്കണ്ട  അടിസ്ഥാെ ൗകര്യങ്ങളായ ഗ്പഥമ ശുഗ്ശൂഷ് 
കിറ്റ് ദമറ്റ് ദെര്ിട്ഗ്പാഥമികആദര്ാഗയത ന്ററില്െിന്നുും വാങ്ങുകയാണ് 
ത യ്യുന്നത്.തണല് ൗകര്യും,കയ്യുറകൾ,ബൂട്എന്നിവതതാഴിലാളികൾതതന്ന ും
ഘടിപ്പിക്കുകയാണ്.അടിസ്ഥാെ ൗകര്യങ്ങൾഎലലാുംപഞ്ചായത്തില്െിന്നലഭിദക്ക
ണ്ടവആണന്നുതതാഴിലാളികൾതക്കഅറിന്െല്കി.എന്നാല്പഞ്ചയത്തില്െിന്നുും
ലഭിക്കാത്തതുതകാണ്ടാണ്തതാഴിലാളികൾതക്കഅടിസ്ഥാെ ൗകര്യങ്ങൾ വയും
കതണ്ടദത്തണ്ടിവര്ുന്നത്.എന്ന്തതാഴിലാളികളില്െിന്ന്മെ ിലാക്കാൻ ാധിച്ചു. 

 

8.ദവതെും ലഭയമാക്കുന്നത്  ുംബന്ധിച്ച്; 

റതാഴിലുെപ്പ് നിയമത്തിൽ ത ക്ഷൻ 3(2)ഗ്പകാരും മറർ ദൊള്ക്ക കാലാവധി 
കഴിഞ്ഞു 15 േിവസത്തിനകും റതാഴിലാളികളുറട എറക്കൗെിൽ കൂലി 
ലഭിക്കുവാൻ അവകാശമുെ്. 
 
ഗ്പസ്തുത േിവ  പര്ിധിക്കുള്ളില് കൂലി ലഭിക്കാത്ത  ാഹ ര്യും  
ഓഡിറ്റ് കാലയളവില് ഉണ്ടായിടുണ്ട്, െിർവഹണ ഏജൻ ിയില് െിന്നുള്ള 
വീഴ്സ യതലലങ്കിലുും കൂലി കവകിയതിെുള്ള െഷ്ട പര്ിഹാര്ും ലഭിക്കുകദയാ 
അതിെുദവണ്ടി തതാഴിലാളികൾ പര്ാതിതപ്പടുകദയാ ത യ്ക്കതിടിലല. 
ദവതെവിതര്ണത്തിെുള്ളകാലതാമ ത്തിെുള്ളെഷ്ടപര്ിഹാര്ുംലഭിക്കുവാെുള്
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ളഅവകാശതത്തകുറിച്ച്തതാഴിലാളികൾക്കവയക്തമായധാര്ണഉണ്ടായിര്ുന്നിലല.
ഇതിതെകുറിച്ച് ക്തമായധാര്ണതതാഴിലാളികൾക്ക്െല്കി. 
 

9. പരാതി പരിഹാരം  ംബന്ധിച്ച;് 

തെൊഴിലുറപ്പുമൊയി ബന്ധതപ്പട്ട ഏതെങ്കിലുും കൊര്യത്തില് പര്ൊെിയുണ്ടൊകുന്ന 

പക്ഷും ആയെ് രര്ഖൊമൂലും പഞ്ചൊയത്തില് പര്ൊെിതപ്പടൊവുന്നെൊണ,് പ്പസ്തു െ 

പര്ൊെികള് സ്വീകര്ിച്ചു  പര്ൊെിക്കൊര്ന് കകപ്പറ്റു ര്സ്ീറ്റ് നല്കുകയുും  

പര്മൊവധി 7 ദിവസ് പര്ിധിക്കുള്ളില് അരനവഷിച്ചു പര്ൊെിക്കൊര്ന് മറുപടി 

നല്രകണ്ടെൊണ്പ പര്ൊെികള് അറിയിക്കുന്നെിനുള്ള രടൊള് പ്രീ നമ്പര് 

തപൊെുജനങ്ങള്ക്ക ് കൊണൊവുന്ന ര്ീെിയില് പഞ്ചൊയത്ത് ഓരീസ്ില് 

പ്പദര്ശിപ്പിതക്കണ്ടെുണ്്ട 

 

 

ദ ാഷ്യല്ഓഡിറ്റ്ടീും യിറ്റില്എത്തിയദപ്പാൾ ിഐബിദവണ്ടിതതാഴി
ലാളികളുതടകയ്യില്െിന്നുുംപണുംപിര്ിക്കുന്നുഎന്ന്തതാഴിലാളികൾപര്ാ
തിതപടു 
.ദര്ഖാമൂലുംഗ്ഗാമ ഭയില്വന്നുപര്ാതിതപടാൻആവിശയതപടദപ്പാൾതതാ
ഴിലാളികൾഅതിെുതയാറായിലല. ിഐബിയുതടമുഴുവൻതുകയുുംെിർ
വഹണഏജൻ ിവഹിദക്കണ്ടതാതണന്ന്തതാഴിലാളികൾതുകപിര്ിദകണ്ട
ത്ഇലലന്നുുംഅറിയിച്ചുസതാഴിലാളിേള്കക്കു േൂലി താമ ിച്ചു 

േിട്ടുന്തിലും, ആവശസപ്പം കൈടുന്  മയത്തു സതാഴില് ലഭിക്കുന്ില്ല 

എന്ും , ആവശയമായ അടിസ്ഥാന  ്േരയങ്ങള്ക േിട്ടുന്ില്ല എന്ും 

പരാതിേള്ക നിലവില് ഉട്ര്. 

10.സ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്റ നടത്തുന്ത്  ംബന്ധിച്ച;് 

 

 രെൊതെൊഴിലുറപ്പ് നിയമത്തിതല തസ്ക്ഷന് 17(2) പ്പകൊര്ും  തെൊഴിലുറപ്പില് 

ഏതറ്റടുത്ത പ്പവൃത്തികള് ഓരര്ൊ 6 മൊസ് കൊലയളവിലുും രസ്ൊഷയല് ഓഡിറ്റ ്

നടരത്തണ്ടെുണ്്ടപ ഏതറ്റടുത്തു തെയത പ്പവൃത്തികളുതട സ്മ്പത്തീകവുും, 

ഗുണനിലവൊര്ങ്ങള് സ്ുംബന്ധിച്ചെുമൊയ വിവര്ങ്ങളുും പദ്ധെി 

നിര്വഹണണവുമൊയി ബന്ധതപ്പട്ട  കൊര്യങ്ങളുും  രസ്ൊഷയല് ഓഡിറ്റ ്

നടത്തുന്നെില് പങ്കൊളികളൊവുന്നെിനു തെൊഴിലൊളികള്ക്കുും ഓരര്ൊ പ ര്നുും 

അവകൊശമുണ്്ടപ 

സ ാഷ്യല് ഓഡിറ്റ ്നടത്തുന്തിസ െ ഭാരമായി  

സതാഴിലാളിേള്ക, സമറ്റ,് രുണസഭാക്താക്കള്ക എന്ിവർ ഗ്പവൃത്തി 

സ്ഥലങ്ങള്ക അളസവടുക്കുന്തിലും വിവരങ്ങള്ക ലഭയമാക്കുന്തിനും 

പങ്കാളിേളായിട്ടുടര്് 

ഫയല്പര്ിദശാധെയുമായി ബന്ധതപ്പട വിലയിര്ുത്തലുകൾ. 
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 റതാഴിലുെപ്പ് പദ്ധതിയിൽ ഏററ്റടുക്കുന്ന ഗ്പവ ത്തികളുറട ഫയലുകളിൽ 
ഉൊയിരിദക്കെ ഗ്പധാനറപ്പട്ട 22 ദരഖകറള കുെിച്ച് വാര്ട്ഷിക മാറർ 
സര്ട്ക്കുലെിൽ ക തയമായ നിർദേശങ്ങൾ നല്കുന്നുെ്.  

FILE DETAILS 

SI.N
O 

WORK 
CODE 

WORK 
NAME 

ESTIMATE 
AMT 

MAN 
DAYS 
TAKEN 

UNSKILLED 
WAGES 

SKILLED  
And 
MATERIAL 
EXPENCE 

TOTAL 
EXPENCE 

1 DP/2763
57 

കജ
വദവ
ലി 

125600 323 89148 3000 92148 

2 LD/3426
27 

ഭൂവി
കസന
 ും 

116498 84 23184 3000 26184 

3 LD/3426
26 

ഭൂവി
കസന
 ും 

177615 100 27600 3000 30600 

4 WH/3209
10 

ദതാട്
പുന
രുദ്ധാ
രണും 

182000 156 43056 3000 46056 

5 DP/2762
00 

കജ
വദവ
ലി 

112300 370 102120 3000 105120 

6 LD/3298
40 

ഭൂവി
കസന
 ും 

159132 440 121440 3000 124440 

7 DP/2836
03 

മണ്
ണ്ക
യ്യാല 

121758 195 53820 3000 56820 

8 LD/3294
22 

ഭൂവി
കസന
 ും 

168500 274 75624 3000 78624 

9 LD/3303
10 

ഭൂവി
കസന
 ും 

113590 260 71760 3000 74760 

10 DP/2754
23 

കജ
വദവ
ലി 

115700 267 73692 3000 76692 

11 LD/3264
39 

ഭൂവി
കസന
 ും 

138900 365 100740 3000 103740 
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12 DP/2759
83 

കജ
വദവ
ലി 

135500 395 109020 3000 109320 

13 DP/2836
01 

കലല്ക
യ്യാല 

132314 218 60168 3000 63168 

14 DP/2762
63 

കജ
വദവ
ലി 

188505 581 160356 3000 163356 

15 LD/3244
92 

ഭൂവി
കസന
 ും 

132300 453 125028 3000 128028 

16 DP/2749
21 

കലല്ക
യ്യാല 

184200 455 125580 3000 128580 

17 LD/32061
8 

ഭൂവി
കസന
 ും 

155400 504 139104 3000 142104 

18 LD/31898
8 

ഭൂവി
കസന
 ും 

201800 537 148212 3000 151212 

19 LD/32862
3 

ഭൂവി
കസന
 ും 

112200 320 88320 3000 91320 

20 WC/3071
17 

മഴനീ
ർകുഴ
 ി 

185507 171 47196 3000 50196 

21 DP/27485
5 

കജവ
ദവലി 

155400 423 116748 3000 119748 

22 WC/3101
93 

കമ്പ്
ദ ാറ് 
കുഴി 

230900 441 121716 3000 124716 

23 LD/33070
7 

ഭൂവി
കസന
 ും 

213958 423 116748 3000 119748 

24 LD/34262
5 

ഭൂവി
കസന
 ും 

159378 131 36156 3000 39156 

25 DP/27276
6 

കജവ
ദവലി 

268000 290 80040 3000 83040 

26 LD/32983
7 

ഭൂവി
കസന
 ും 

149000 212 58512 3000 61512 
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ഫയല്തവര്ിഫിദക്കഷ്ൻഡീതറ്റയില്സ് 

 

1.കവർ ദപജ് 

ഒരുഗ്പവ ത്തിയുറടഅടിസ്ഥാനവിവരങ്ങൾ ഗ്പവ ത്തിഫയലിന്റെകവർപ
ദ ജിൽഉൾറക്കാള്ളിക്കന്നറമന്നുുംഅതിനായിഗ്പദതയകമാത കയുുംമാറർ സ
ർക്കുലെിൽ നിർദേശിക്കുന്നുെ്.  

കവർദപജ്എഎും ിഗ്പകാര്മുള്ളആയിര്ുന്നു,എന്നാല്ദപര്ട്തതറ്റായിആണ്
കാണിച്ചിര്ുന്നത് എസ്ർെമ്പർഓഫവർക്ക് ,തലാദക്കഷ്ൻഓഫവർക്ക് 
,constituency,അ റ്റ്ഐഡി,ജിപിതലാദക്കഷ്ൻ,തെയിുംഓ്ജിആർസ്,തെയി
 ുംഓ്ബി്ടി,ദ ാഷ്യല്ഓഡിറ്റ്കണ്ടക്റ്ടഡ്,എന്നിവപര്ിദശാധിച്ചഒര്ുഫ

യലിലുുംകാണാൻ ാധിച്ചിലല.26വർക്ക്ഉണ്ടായിര്ുന്നു.തഷ്ല്്ഓഫവർക്ക്ഒ
ര്ുഫയലിലുുംകാണാൻ ാധിച്ചിലല.26ഫയലുകളിലുുംജിദയാടാഗിുംഗ്ഓ്അ
 റ്റ്ഐഡിദര്ഖതപ്പടുത്തിയിര്ുന്നിലല.അധികാര്ിയുതടദപര്ുുംതമറ്റിന്തറദപര്
 ്എന്നിവയുുംദര്ഖതപ്പടുദത്തണ്ടതാണ്കവർദപജ്പൂർത്തിയാക്കാൻഗ്ശദ്ധിക്റ്
ദകണ്ടതാണ്. 

 

2.ത ക്ക് ലിെ് 

ഫയലിൽഉൾറകാള്ളിച്ചിട്ടുള്ളദരഖകളുറടദപജ്നമ്പ്ർദരഖറപ്പടുത്തിയറെക്ക് 
ലിറ്ഫയലിൽസൂക്ഷിദക്കെതുെ്,അതിനായിഗ്പദതയകമാത കയുുംമാസ്തറ്
െര്ട് സർക്കുലെിൽനിർദേശിക്കുന്നുെ്.   

ഒര്ുഫയലിതലയുുംത ക്കലിെില്ദപജ്െമ്പർദര്ഖതപടുത്തിയിടുണ്ടായിര്ുന്നിലല
.കൃതയമായിദപജ്െമ്പറുുംമറ്റുദര്ഖതപ്പടുദത്തണ്ടതാണ്. 

 

3.ആക്ഷൻ പ്ലാൻ ദകാപ്പി-   

പര്ിദശാധിച്ചഎലലാഫയലുകളിലുുംആക്ഷൻപ്ലാൻദകാപ്പികാണാൻ ാധിച്ചു.വാ
ർഡിതലത യ്ക്കതവർക്കുകൾഎലലാുംആക്ഷൻപ്ലാൻഗ്പകാര്മുള്ളതുആതണന്ന്മെസ്
 ിലാക്കാൻ ാധിച്ചു. 



15 
 

 

4.ജെകീയ എസ്റിദമറ്റ് 

 

സാധാരണക്കാരായ ഏറതാരാൾക്കുും മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ 
ഗ്പാദേശിക ഭാഷയിലുള്ള എറിദമറ്റ്,ഫയലിലുും ഗ്പവ ത്തി സ്ഥലത്തുും 
ലഭയമാദക്കെതുെ്. 

ഗ്പാദേശികഭാഷ്യിലുള്ളജെകിയഎെിദമറ്റ്കാണാൻ ാധിച്ചിലല.എെിദമറ്
റ്ദകാപ്പിത കയുറില്െിന്ന്എടുത്തു ൂക്ഷിച്ചിടുണ്ട്.ദഗ്ഡായിങ്ആൻഡ്ഡിക 
ൻ,വർക്ക്ക റ്റ്മാപ്,എന്നിവകാണാൻ ാധിച്ചു.തതാഴിലാളികൾക്ക്മെ ി
ലാകുന്നര്ീതിയില്ജാെകിയഭാഷ്യില്ഉള്ളഎെിദമറ്റ്ഉണ്ടാദവണ്ടതാണ്.ഈ
ദര്ഖകളില് ാദങ്കതികഅെുമതിെല്കുന്നഎലലാഉേിദയാഗസ്ഥര്ുതടയുുംഒപ്പു
തിയതി ീല്എന്നിവകൃതയമായിദര്ഖതപ്പടുദത്തണ്ടതാണ്. 

5. ാദങ്കതികാെുമതി-  

ഓദരാഗ്പവ ത്തിക്കുുംഗ്പദതയകുംതയ്യാൊക്കുന്നഎറിദമറ്റ് 
സാദങ്കതികവിേഗ്ധര്ട് അടങ്ങുന്നകമ്മറ്റിപരിദശാധിച്ച്അുംരീകാരുംലഭിച്ചാൽ 
മാഗ്തദമഗ്പവ ത്തിക്ക്അനുമതിനല്കാവൂ, ആയതിന്റെദകാപ്പിഫയലിൽ 
സൂക്ഷിദക്കെതുെ്. 

 ാദങ്കതികഅെുമതിലഭിച്ചതിന്തറദകാപ്പിഎലലാഫയലിലുും ൂക്ഷിച്ചിടുണ്ട്.  
ത ഗ്കടറിയുതടഒപ്പ് ീല്ഫഎന്നിവകാണാൻആതയങ്കിലുുംഎലലാഫയലിലുുംകാ
ണാൻ ാധിച്ചിലല.ഇത്കൃതയമായികാദണണ്ടതാണ്.ദപര്ട്,ഒപ്പു, ീല്എന്നിവ
തക്കാപ്പുംതീയതികുടിദര്ഖതപ്പടുത്താൻഗ്ശദ്ധിദക്കണ്ടതാണ് 

6.ഭര്ണാെുമതി-  

ഓദരാഗ്പവ ത്തിക്കുുംഗ്പദതയകുംതയ്യാൊക്കുന്നഎറിദമറ്റ്പരിദശാധിച്ച്ഗ്പസ്ത
തുതഗ്പവ ത്തികള്ക്കക്ക്ഭരണസമിതിയുറടഅുംരീകാരുംലഭിച്ചാൽമാഗ്തദമഗ്പവ 
ത്തിക്ക്അനുമതിനല്കാവൂ,ആയതിന്റെദകാപ്പിഫയലിൽസൂക്ഷിദക്കെതു
െ്. 

 

ഭര്ണാെുമതിലഭിച്ചതിന്തറദകാപ്പിഎലലാഫയലിലുുംകാണാൻ ാധിച്ചു.  
അധികാര്ികളുതടഒപ്പ് ീല്ഫതീയതിഎന്നിവകാണാൻകഴിഞ്ഞിലലഇത്കൃതയമ
 ായിഉണ്ടാദവണ്ടതാണ്. 

7.കാൻദവർജൻ വിവര്ങ്ങൾ 
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സര്ട്ക്കാരിന്റെഏറതങ്കിലുും വകുപ്പുകളുറട (വനുംവകുപ്പ്,ക ഷിവകുപ്പ്, 
മ രസുംരക്ഷണവകുപ്പ്...)പദ്ധതികള്ക്ക റതാഴിലുെപ്പ്പദ്ധതിദയാറടാപ്പുംസുംയ
ദ ാജിച്ച്നടപ്പാക്കുകയാറണങ്കില് ആയതിന്റെദരഖകൾഫയലിൽ 
സൂക്ഷിദക്കെതുെ്. 

 ുംദയാജിതപദ്ധതിയുമായിബന്ധതപ്പടഗ്പവർത്തെുംഈഓഡിറ്റ്കാലയളവി
ല്ഉണ്ടായിര്ുന്നിലല.ആയതിൊല്ഇത്ബാധകമലലാ. 

8.തതാഴില് അദപക്ഷ-  

റതാഴിൽആവശയറപ്പട്ടുറകാെവയ്ിരതമാദയാഗ്രൂപ്പാദയാഅദപക്ഷസമര്ട്പ്പ
 ിക്കുന്നതിനുഅന്നവൽമാറര്ട് സര്ട്ക്കുലെില് ഗ്പദതയകമാത കയിലുള്ളഅപ
ദ ക്ഷാദഫാെുംറതാഴിലാളികള്ക്കക്കലഭയമാക്കാന് നിര്ട്ദേശിക്കുന്നുെ്. 
ഇത്ഗ്പകാരുംകുെഞ്ഞത്14േിവസുംതുടര്ട്ച്ചയായിദജാലിറെയ്യുന്നതിന്അദപ
ക്ഷനല്ദകെതുെ്,ദജാലിആവശയമുള്ളകാലയളവിറലതീയതികൾഉൾറപ്പറട 
ഇതില്  ദരഖറപ്പടുത്തിനല്കുകയാദണവെത് 

 

വാർഷ്ികആെുവല്മാെർ ർക്കുലർഗ്പകാര്ുംെിർേിഷ്ടദഫാർമാറ്റിലുള്ളതു
ആയിര്ുന്നുഅദപക്ഷ.എന്നാല്തതാഴില് മർപ്പിച്ചതിയതിമാഗ്തമാണ്കാണാ
ൻ ാധിച്ചത്,തതാഴില്ആവശയമായാകാലയളദഗ്വഖതപടുത്തിയിടുണ്ടായിര്ു
ന്നിലല .പര്ിദശാധിച്ചഎലലാഫയലുകളിലുുംതതാഴില്ആവിശയതപ്പട് 
15േിവ ത്തിെകുംതതാഴില്ലഭിച്ചിടിലലഎന്ന്കാണാൻ ാധിച്ചു 

.9.വർക്ക് അദലാദക്കഷ്ൻ 

അദപക്ഷലഭിക്കുന്നമുെയ്ക്ക്ക്ആവശയറപ്പട്ടതീയ്യതികളില് തറന്നറതാഴിലാളി
കറളമുന്രണനാഗ്കമത്തിലുള്ളഗ്പവ ത്തികളില് ഉൾറപ്പടുത്തുകയുും 
മറര്ട്ദൊള്ക്കതയ്യാൊക്കുന്നതിനുള്ളനടപടികള്ക്കക്ക്ശുപാര്ട്ശറെയ്യുകയുുംദവ
ണും.ഗ്പസ്തതുതഗ്പവ ത്തിയില് ഉള്ക്കറപ്പട്ടവര്ട്ക്ക്ഈലിറിന്റെഅടിസ്ഥാനത്തി
ല് മുന്കൂട്ടിവിവരങ്ങള്ക്ക നല്കുകയുുംദവണും. 

തതാഴില്അെുവേിച്ചുതകാണ്ടുള്ളവർക്ക്അതലാദക്കഷ്ൻദര്ഖഒര്ുഫയലിലുുംകാ
ണാൻ ാധിച്ചിലല.വർക്ക്അതലാദക്കഷ്ൻദര്ഖഉൾതപ്പടുത്താൻഗ്ശദ്ധിദക്കണ്ടതാണ്
. 

10.മെര്ട് ദറാള് 

ഓരര്ൊ പ്പവൃത്തിയിരലക്കുും പഞ്ചൊയത്തില ് നിന്നുും നിര്രേശിച്ചവര്ുതട 

രപര്് വിവര്ങ്ങള ്ഉള്തപ്പടുത്തി രലൊക്ക ്രപ്പൊപ്ഗൊും ഓരീസ്ില് നിന്നുമൊണ ് 

രപ്പൊപ്ഗൊും ഓരീസ്ര് ് സ്ൊക്ഷയതപ്പടുത്തിയ മസ്റ്റര് ് രറൊള ് രകൊപ്പി 

പഞ്ചൊയത്തില ് എത്തിക്കുന്നെ.് പഞ്ചൊയത്തില ് നിന്നുും നിര്വ്വഹണണ 
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ഉരദയൊഗസ്ഥന ് സ്ൊക്ഷയതപ്പടുത്തുന്ന മുറയ്ക്ക് ഓരര്ൊ പ്പവൃത്തിക്കുും 

െുമെലതപ്പടുത്തിയ രമറ്റ്മൊര്ക്്ക് മസ്റ്റര്് രറൊള ് കകമൊറൊവുന്നെൊണ.് 

മസ്റ്റര് ് രറൊള് പ്പകൊര്ും അനുവദിച്ച െീയ്യെികളില് മൊപ്െരമ പ്പസ്തു െ 

പ്പവൃത്തിയില ് ഏര്തപ്പട്ട അെൊെ് ദിവസ്തത്ത ഒപ്പുകള് ഓരര്ൊ 

തെൊഴിലൊളിയുതടയുും രപര്ിനു രനതര്യുള്ള കളങ്ങളില് രര്ഖതപ്പടുത്തൊവൂ. 

ഓരര്ൊ ദിവസ്വുും പണി ആര്ുംഭിക്കുന്നെിനു മുമ്പുും പണി പൂര്ത്്തിയൊയ 

രശഷവുും ഓരര്ൊ ഒപ്പുകള ് നിര്്ബന്ധമൊയുും 

തെൊഴിലൊളികള ്രര്ഖതപ്പടുതത്തണ്ടെുണ്്ട.രജൊലിയില ്   ഹണൊജര്ൊവൊത്തവര്ു

തട കളങ്ങള ് രജൊലി ആര്ുംഭിരക്കണ്ട സ്മയും കഴിഞ്ഞ ഉടതന െുവന്ന 

മഷിയുള്ള രപനതകൊണ്്ട അവധി രര്ഖതപ്പടുത്തുകയുും തെയ്യണും. 

ആഴ്ചൊവസ്ൊനും ഓരര്ൊ തെൊഴിലൊളിയുതടയുും ഹണൊജര് ് പ്പകൊര്മുള്ള 

െുകകള ് രര്ഖതപ്പടുത്തി അവതര് രബൊധയതപ്പടുത്തി മസ്റ്റര്് രറൊളിതല  

അവസ്ൊനതത്ത കളത്തില ് ഒപ്പ് വൊങ്ങിതക്കണ്ടൊെൊണ്. െുടര്ന്്ന ്

മസ്റ്റര് ് രറൊള ് സ്ൊക്ഷയതപ്പടുത്തി നിര്വ്വഹണണ ഉരദയൊഗസ്ഥര്ക്്ക് 2 

ദിവസ്ത്തിനകും കകമൊരറണ്ടൊെൊണ.്പ്പവൃത്തി സ്ഥലത്ത് മൊസ്റ്റര് ് രറൊള ്

സ്ൂക്ഷിക്കൊന ് െുമെലയുള്ളെ് രമറ്റിനൊണ.് മസ്റ്റര് ് രറൊള് പണത്തിനു 

െുല്ല്യമൊയ രര്ഖയൊണ ് ,അെുതകൊണ്ടുെതന്ന അെില ് ഏതെങ്കിലുും 

െര്ത്തിലുള്ള തവട്ടിത്തിര്ുത്തലുകള ്പൊടില്ല്ൊത്തെൊണ.് 

 

മെർദറാൾവളതര്കൃതയമായിവയക്തതദയാടുുംകൂടി ൂക്ഷിച്ചിടുണ്ട് 
അതുഅഭിന്ദെമർഹിക്കുന്നകാര്യമാണ്.ഒര്ുദെര്ുംഒപ്പുഇടുന്നര്ീതിയാണ്കാണാ
ൻ ാധിച്ചത്എന്നാല്േിവ വുുംര്ണ്ടുദെര്ുംഒപ്പുഇടുന്നര്ീതിപിന്തുടദര്ണ്ടതാണ്
എലലാഫയലുകളിതലMUSTERROLLകളില്ബന്ധതപ്പടഅധികാര്ികളുതടഒപ്പു ീല്
എന്നിവകാണാൻ ാധിച്ചുഎന്നാല്ഒപ്പിദൊതടാപ്പുംതീയതികാണാൻ ാധിച്ചിലല. 
െിർേിഷ്ടസ്ഥലത്തുഎുംബുക്ക്െമ്പർ,ദപജ്െമ്പർഎന്നിവദര്ഖതപ്പടുദത്തണ്ടതാണ്. 

 

11.തമഷ്ർതമന്റ് ബുക്ക്- 

റതാഴിലുെപ്പിൽ ഉൾറപ്പടുത്തി റെയ്യുന്ന ഓദരാ ഗ്പവ ത്തിയുും 
ആരുംഭിക്കുന്നതിനു മുമ്പ്് തറന്ന ആവശയമായി വരുന്ന ഗ്പവ ത്തികളുറട 
ഗ്പാഥമിക അളവുകൾ സാദങ്കതിക വിേഗ്ധർ റമഷർറമന്റ് ബുക്കിൽ 
ദരഖറപ്പടുത്തണും, തുടർന്ന് ഗ്പവ ത്തിയുറട ഓദരാ മറർ ദൊൾ 
കാലാവധിയുും പൂർത്തിയാകുന്ന മുെയ്ക്ക്ക് റെയ്ക്ത ഗ്പവ ത്തികളുറട 
അളവുകൾ ദരഖറപ്പടുത്തി അത് ഗ്പകാരമുള്ള കൂലി 
ലഭയമാക്കുന്നതിനുള്ള തുടർ നടപടിക്ക് 
സമർപ്പിദക്കെതാണ്.ദരഖറപ്പടുത്തുന്ന ഓദരാ അളവുകളുും സാദങ്കതിക 
വിഭാരത്തിറല തറന്ന ഉയർന്ന തസ്തതികയിലുള്ള ഉദേയാരസ്ഥർ 
സാക്ഷയറപ്പടുത്തുകയുും അത് ഗ്പകാരും തയ്യാൊക്കുന്ന ബിലലുകൾ 
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പഞ്ചായത്ത് റസഗ്കട്ടെി,ഗ്പസിഡന്റ് എന്നിവരുറട െുമതലയുള്ളവർ 
സാക്ഷയറപ്പടുത്തുകയുും റെദയ്യെതാണ്. 

 

എുംബുക്കില്വർക്ക്ദകാഡ്ഗ്പവർത്തിയുതടദപര്ട്എന്നിവദര്ഖതപടുത്തി ൂക്ഷി
ച്ചിടുണ്ട്.കൂടാതതഎെിദമറ്റ്തുകമസ്ദഗ്ടാൾെമ്പർഎന്നിവകൃതയമായിഎുംബുക്ക
 ില്ദര്ഖതപടുദത്തണ്ടതാണ്.എന്നാല്എുംബുക്കില്ഏതുവയക്തിയുതടപുര്യിട
ത്തില്ആതണദന്നാഎഗ്തഅളവില്ആണ്ഗ്പവർത്തിെടന്നിര്ിക്കുന്നത്എദന്നാവയ
ക്തമായിഅറിയാൻ ാധിച്ചിലല.ഫയലില്തന്നിടുള്ള മ്മതപഗ്തത്തിതലവിവര്ങ്
ങളുതടഅടിസ്ഥാെത്തില്ആണ്ഫീല്ഡ്പര്ിദശാധെടീുംഅുംഗങ്ങൾെടത്തിയത് . 
എുംബുക്കില്ഓവർ ിയർ,A.E,ത ഗ്കടറി,എന്നിവര്ുതടഒപ്പ് ീല്തിയതിഎന്നി
വദര്ഖതപ്പടുത്തിയിര്ുന്നു. 

.12.തമറ്റീര്ിയല് വാങ്ങുന്നതിെുള്ള  തീര്ുമാെും 

റതാഴിലുെപ്പിൽ ഏററ്റടുത്തു റെയ്യുന്ന ഗ്പവ ത്തികൾക്ക് ആവശയമായ 
സാധന സാമഗ്രികൾ വാങ്ങുന്നതുമായി ബന്ധറപ്പട്ട തീരുമാനങ്ങൾ 
എടുക്കുന്നതിനു പഞ്ചായത്ത് തലത്തിൽ റമറ്റിരിയൽ ദഗ്പാകയൂർറമന്റ്റ് 
കമ്മറ്റി രൂപീകരിദക്കെതുെ്, സാധനങ്ങൾ ആവശയമായി വരുന്ന 
ഗ്പവ ത്തികൾക്ക് ഗ്പസ്തതുത കമ്മറ്റി നൽകുന്ന അനുമതിയുറട ദകാപ്പി 
അതാത് ഫയലുകളിൽ സൂക്ഷിദക്കെതാണ്.സിറ്റിസണ് ഇൻഫർദമഷൻ 
ദബാർഡ് വാങ്ങുതിനുള്ള തീരുമാനങ്ങളുറട ദകാപ്പി  ഉൾപ്പറട  
ആവശയമുെ്. 

 

ഈഓഡിറ്റ്കാലയളവില്26ഫയലുകളിലുുംതമറ്റീര്ിയല്ആവശയമുള്ളഗ്പവർ
ത്തെുംഉണ്ടായിര്ുന്നിലലആയതിൊല്ഗ്പസ്തുതദര്ഖഫയലില്ബാധകമലല. 

13.പാടക്കര്ാർ , മ്മതപഗ്തും, െികുതി ര് ീതുകൾ. 

റതാഴിലുെപ്പ് പദ്ധതി ഗ്പകാരും  സവകാരയ വയ്ികളുറട ഭൂമി 
പാട്ടത്തിനു ഏററ്റടുത്ത് ഗ്പവ ത്തികൾ റെയ്യുകയാറണങ്കിൽ, സ്ഥലും 
ഉടമകളുമകൾക്ക് പാട്ടത്തുക നൽകിദയാ െറജ എൽ ജി ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് 
ലഭിക്കുന്ന ലാഭവിഹിതും നൽകിദയാ െസൗജനയമാദയാ  ക തയമായ 
കാലയളവിദലക്ക് അവർ സ്ഥലും വിട്ടുനൽകുും എന്നതിന് ദരഖാമൂലും 
ഉെപ്പു ലഭിച്ചാൽ മാഗ്തറമ ഗ്പസ്തതുത പെമ്പ്ിൽ റതാഴിലുെപ്പിലൂറടയുള്ള 
ഗ്പവ ത്തികൾ അനുവേിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. റജ എൽ ജി ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് 
ക ഷി ഗ്പവ ത്തി ഉൾപ്പറട ഏററ്റടുക്കുദമ്പ്ാൾ ഗ്പസ്തതുത ദരഖകൾ 
നിർബന്ധമാണ്.  
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സവകാരയ വയ്ികളുറടദയാ റപാതുഭൂമിയിദലാ  പദ്ധതി 
നടപ്പാക്കുദമ്പ്ാൾ  ആസ്തതികളുറട േീർഘ കാല സുംരക്ഷണും 
ഉെപ്പുവരുതുന്നതിനായി ബന്ധറപ്പട്ടവരുറട  സമ്മത പഗ്തും, നികുതി 
രസീതുകൾ എന്നിവ ഫയലിൽ സൂക്ഷിദക്കെതാണ്. 

 

പരിസശാധിച്ച് ഗ്പവർത്തിേളുസട ഫയലുേളില് നിേുതി ര ീതുേള്ക 

ഒരു ഫയലിലും ോണാനായില്ല. പൂർത്തീേരണ  മ്മതപഗ്തം 

ോണാനായി . എന്ാല് പാട്ടക്കരാര ് ര ീത് വഴിയുള്ള ഒരു സതാഴില്  

ഗ്പവർത്തിേളും ഇല്ലായിരുന്ു 

     14.ദവജ് ലിെ്  

ഓദരാ മറർ ദൊൾ ഗ്പകാരവുും പണി പൂർത്തിയാകുന്ന മുെയ്ക്ക്ക് 
ഗ്പസ്തതുത മറർ ദൊളിൽ പണി റെയ്ക്ത ഓദരാ റതാഴിലാളിയുറടയുും 
ഗ്പവ ത്തി േിവസങ്ങൾക്ക്  അനുസ തമായ ദവതനതിനുള്ള ലിറ് 
തയ്യാൊദക്കെതുെ്. അതുദപാറല തറന്ന സാധന സാമഗ്രികൾ 
ഉപദയാരിക്കുകയാറണങ്കിൽ അതിന്റെ ബിൽ ഗ്പകാരമുള്ള തുകയ്ക്ക്കുും 
ദവജ് ലിറ് തയ്യാൊക്കി ഗ്പസ്തതുത ദവജ് ലിറിന്റെ ദകാപ്പി അതാത് 
ഗ്പവ ത്തി ഫയലിൽ സൂക്ഷിദക്കെതാണ്. 

പര്ിദശാധിച്ച26ഫയലുകളിലുുംമസ്ദഗ്ടാൾഗ്പകാര്മുള്ളതവജലിെ്,കാണാൻ ാ
ധിച്ചു.എുംബുക്കില്കാണിച്ചിര്ിക്കുന്നതുകയുുംതവജലിെില്കാണിച്ചിര്ിക്കുന്ന
തുകയുുംഒന്ന്തതന്നയാതണന്ന്ഉറപ്പുവര്ുത്തി 

15.ഫണ്ട് ഗ്ടാന് ർ ഓർഡർ. 

തയ്യാൊക്കിയ ദവജ് ലിറ് ഗ്പകാരും റതാഴിലാളികൾക്കുും, ദമറ്റീരിയൽ 
റവെര്ട്മാർക്കുും അവരുറട ബാങ്ക്  അക്കൗെ് കളിദലക്ക് പണും 
അനുവേിച്ചാൽ അതിനുള്ള ദരഖയായ ഫെ് ഗ്ടന്സർ ഓർഡർ ദകാപ്പി 
അതാത് ഗ്പവ ത്തി ഫയലിൽ സൂക്ഷിദക്കെതാണ്. 

ഓഡിറ്റ്ത യ്ക്കതഗ്പവർത്തികളുതട26ഫയലില്ഒന്നുുംതതന്നഫണ്ട്ഗ്ടാൻസ്ഫർദകാ
പ്പികാണാൻകഴിഞ്ഞിലല. എന്നാല് FTO െമ്പർ കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. ബാങ്ക്  
അക്കൗണ്ട് കളിദലക്ക് പണുംഅെുവേിച്ചതിെുള്ളദര്ഖയായ ഫണ്ട് ഗ്ടന് ർ 
ഓർഡർ ദകാപ്പി അതാത് ഗ്പവൃത്തി ഫയലില്  ൂക്ഷിദക്കണ്ടതാണ്. 

  16. മൂന്ന്ഘടങ്ങളിതല ദഫാദടാകൾ 

റതാഴിലുെപ്പിൽ ഒരു ഗ്പവ ത്തി ആരുംഭിക്കുന്നതിനു മുമ്പ്ുും ഗ്പവ ത്തി 
നടന്നുറകാെിരിക്കുദമ്പ്ാഴുുംപൂർത്തിയായദശഷവുും3ദറജിലുള്ളദഫാദട്ടാക
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ൾഎടുത്ത്തീയതിദരഖറപ്പടുത്തിസൂക്ഷിദക്കെതാണ്.ഫയലിൽ ദകാപ്പികൾ 
റവക്കുകയുും ദവണും. 

ഓഡിറ്്റ സെയത ഗ്പവൃത്തിേളുസട ഫയലുേളില് ഗ്പവർത്തി 

തുടങ്ങുസപാള്ക,നടന്ുസോടര്ിരിക്കുസപാള്ക എന്ിങ്ങസന 2 

സഫാസട്ടാേള്ക   ോണാന്  ാധിച്ചു.ഗ്പവർത്തി പൂർത്തിയായ സഫാസട്ടാ 

േൂടി ഉള്കസപടുസത്തടര്താണ.് 

17.ഗ്പവർത്തിപൂർത്തീകര്ണ  ാക്ഷയപഗ്തും  

ഓദരാ ഗ്പവ ത്തിയുും ശരിയായ രീതിയിൽ പൂർത്തീകരിക്കുന്ന മുെയ്ക്ക്ക് 
മുഴുവൻ റെലവുകളുും ദരഖറപ്പടുത്തി ഗ്പവ ത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു എന്ന്  
അന്രീകരിച്ചുറകാെുള്ള സാക്ഷയപഗ്തും ഗ്പസ്തതുത ഗ്പവ ത്തിയുറട 
ഫയലിൽ സൂക്ഷിദക്കെതുെ്.  

ഓഡിറ്റ് ത യ്ക്കത ഗ്പവൃത്തികളുതട ഫയലില്  ഗ്പവൃത്തി പൂർത്തീകര്ണ 
 ാക്ഷയപഗ്തും കാണാൻ  ാധിച്ചു.എന്നാല്മുഴുവൻ ത ലവുകളുും 
ദര്ഖതപ്പടുത്തി ഗ്പവൃത്തി പൂർത്തീകര്ിച്ചു .എന്ന്  
പൂർത്തീകര്ണ ാക്ഷിപഗ്തത്തില്കാണാൻ ാധിച്ചിലലഗ്പവർത്തിതുടഗിയതീ
യതിഅവ ാെിച്ചതീയതിഗ്പവർത്തിയില്ഏർതപ്പടആളുകളുതടഎണ്ണുംതതാഴ
 ില്േിെങ്ങൾസ്ഥലത്തിന്തറവിസ്തൃതിഎന്നിവമാഗ്തമാണ്കാണാൻ ാധിച്
 ത് 

18.തമറ്റീര്ിയല് ബിലലുകൾ. 

റതാഴിലുെപ്പ് ഗ്പവ ത്തികൾക്ക് ഏറതങ്കിലുും സാധന ഘടകങ്ങൾ 
വിലയ്ക്ക്ക് വാങ്ങി ഉപദയാരിക്കുകയാറണങ്കിൽ ആയതിന്റെ 
വൗച്ചെുകൾ ബിലലുകൾ എന്നിവ അുംരീകരിച്ചു ഫയലിൽ 
സൂക്ഷിദക്കെതുെ്. 

പര്ിദശാധിച്ച 26 ഫയലിതലഗ്പവൃത്തികൾക്ക് material ഘടകങ്ങൾ 
ഉപദയാഗി ിടിലലാതതിൊല്  ഈ ദര്ഖ ബാധകമലല. 
എന്നാല്എലലാഫയലിലുുംCIB ബിലല്കാണാൊയി. 

 

19.മെർ ദറാള് മൂതമന്റ്റ് ലിപ്പ്. 

ഓദരാ മറർ ദൊളുും ലഭയമാകുന്ന മുെയ്ക്ക്ക് ഗ്പവ ത്തി ആരുംഭിച്ച 
തീയ്യതി, അവസാനിച്ച തീയ്യതി ,ഗ്പവ ത്തി സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പഞ്ചായത്തിൽ 
തിരിറക ലഭിച്ച തീയ്യതി,ഡാറ്റ എൻഗ്ടി റെയ്ക്ത തീയ്യതി, റസഗ്കട്ടെി 
,ഗ്പസിഡന്റ് എന്നിവർ അുംരീകരിച്ച് കൂലിക്ക് അനുമതി നൽകിയ 
തീയ്യതി എന്നിവ ഒപ്പുകൾ സഹിതും ദരഖറപ്പടുത്തുന്നതിനു ദവെിയുള്ള 
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സ്ലിപ് ആണിത്.  റതാഴിലാളികൾക്ക് യഥാസമയും കൂലി 
ലഭയമാക്കുന്നതിൽ വീഴ്സെ വന്നിട്ടുറെങ്കിൽ എവിറട റവച്ചാറണന്ന് 
മനസിലാകുന്നതിനു സാധിക്കുന്ന രീതിയിലാണ്  ഈ ദരഖയിറല 
വിവരങ്ങൾ ഗ്കമീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. 

മാെർ  ർക്കുലർ ഗ്പകാര്ും െിർദേശിച്ചിടുള്ള ഗ്പസ്തുത ദര്ഖ ഫയലില് 
 ൂക്ഷിച്ചിടിലല,ഇതിദൊട്   മാെമായ ഫയല് െീക്കും-ടാക്കിുംഗ് ദഫാറും 
ഉതണ്ടങ്കിലുും അതിലുും കൃതയമായി തീയതികൾമുഴുവെുും 
ദര്ഖതപ്പടുത്തിയിടിലല.ബന്ധതപ്പടഅധികാര്ിയുതടഒപ്പ്മാഗ്തമാണ്കാണാൻ ാ
ധിച്ചത് . ീല്തീയതിഎന്നിവകാണാൻ ാധിച്ചിലല .Muster roll number ,muster 
roll അദപക്ഷബിപിഓെല്കിയതിയതി,ദലാക്കില്െിന്ന്muster roll 
ലഭിച്ചതിയതി,ദവതെുംെല്കിയതിയതി,തുടഗിയവഒന്നുുംതതന്നദര്ഖതപടുത്ത
 ിയിടുണ്ടായിര്ുന്നിലല.ഈവിവര്ങ്ങൾഎലലാുംകൃതയമായിദര്ഖതപ്പടുദത്തണ്ട
താണ്. 

20.ജിദയാടാതെട് ദഫാദടാ. 

BHUVAN ആപ്ലിദക്കഷൻ ഉപദയാരിച്ച് ഗ്പവ ത്തി സ്ഥലങ്ങളുറട 
അക്ഷാുംശും, ദരഖാുംശും എന്നിവ ദരഖറപ്പടുത്തിറക്കാെുള്ള ദഫാദട്ടാകൾ 
ഓദരാ ഗ്പവ ത്തിക്കുും ആവശയമാണ്, ഇതിന്റെ ദകാപ്പി ഫയലിൽ 
സൂക്ഷിദക്കെതാണ്. 

ഓഡിറ്റ് ത യ്ക്കത ഗ്പവൃത്തികളുതട 26 ഫയലുകളില്  ജിദയാടാതെട് ദഫാദടാ 
ദകാപ്പി കാണാൻ  ാധിച്ചിലല. 

21.ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്റ് റിദപ്പാർട് ദകാപ്പി  

ഗ്പവ ത്തികൾ ഓഡിറ്റിനു വിദധയമാക്കിയിട്ടുറെങ്കിൽ ഗ്പസ്തതുത 
ഗ്പവ ത്തിയുറട വിലയിരുത്തൽ വിവരങ്ങൾ ഉൾറക്കാള്ളുന്ന ഭാരും 
ദകാപ്പി എടുത്തു ഫയലിൽ സൂക്ഷിദക്കെതാണ്. 

ഓഡിറ്റ് ത യ്ക്കത ഗ്പവൃത്തികളുതട ഫയലുകളില്ദ ാഷ്യല് 
ഓഡിറ്റ്റിദപ്പാർട് ദകാപ്പികാണാൊയിലല.ദ ാഷ്യല്ഓഡിറ്റ്െടക്കുന്നത്ഇദപ്പാ
ഴാണ്. 

22.ക റ്റ് ഡയറി. 

മാറർ സർക്കുലർ ഗ്പകാരും ഉള്ള 21ദരഖകൂടാറത  സുംസ്ഥാന സർക്കാർ 
നിർദേശിക്കുന്ന സുഗ്പധാന ദരഖയാണ് കസറ്റ് ഡയെി. പദ്ധതിയുറട 
സുതാരയത,റതാഴിലാളികളുറട അവകാശങ്ങൾ, സാമൂഹയ പങ്കാളിത്തും, 
പദ്ധതി ആരുംഭ മീറ്റിുംഗ്, റതാഴിലിടങ്ങളിറല അപകടങ്ങൾ സുംബന്ധിച്ച 
വിവരങ്ങൾ ,വിജിലൻസ്ത ആൻഡ് ദമാണിട്ടെിുംഗ് കമ്മറ്റി െിദപ്പാർട്ട് , 
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സന്ദർശക കുെിപ്പുകൾ തുടങ്ങിയവ ദരഖറപ്പടുത്തുന്നതിനുും 
റതാഴിലിടങ്ങളിറല അടിസ്ഥാനസൗകരയങ്ങൾ,സിറ്റിസണ് ഇൻഫർദമഷൻ 
ദബാർഡ്  എന്നിവ ഗ്പവ ത്തി സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉെപ്പു വരുത്തുന്നുെ് 
എന്നതിനുമുള്ള ആധികാരിക ദരഖകൂടിയാണ് കസറ്റ് ഡയെി. 

പര്ിദശാധിച്ച 26 ഫയലുകളിലുും ക റ്റ് ഡയറി കാണാൻ  ാധിച്ചു. 
എങ്കിലുുംക റ്റ്ഡയറിയില്AS ,TS , എന്നിവഉണ്ടായിര്ുന്നിലല.കൂടാതത 
projectmeetingഅധികാര്ികളുതടഒപ്പ്ഉണ്ടായിര്ുന്നുഎന്നാല്തീയതി, ീല്,എ
ന്നിവതയാന്നുുംക റ്റ്ഡയറികാണാൻകഴിഞ്ഞിലല,വിഎും ിറിദപ്പാർടില്ബ
ന്ധതപടഅധികാര്ികളുതടഒപ്പ്കാണാൻ ാധിച്ചു.എന്നാല്വിഎും ിയുതട 
ക റ്റ്റിദപ്പാർട്കാണാൻ ാധിച്ചിലല.വർക്റ്െടക്കുദമ്പാൾവിഎും ിഅുംഗങ്ങ
ൾക റ്റില്ദപാകുകയുുംദവണ്ടെിർദേശങ്ങൾെല്കുകയുുംഅത്റിദപ്പാർടില്
ഉൾതപ്പടുത്തുകയുുംത ദയണ്ടതാണ് 

 

7 ര്ജിെറുകൾ  

റതാഴിലുെപ്പ് അനുബന്ധ വിവരങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് ഏഴ്സ രജിറെുകൾ 
പഞ്ചായത്തുകളിൽ ഉൊവണറമന്നു നിർദേശിക്കുന്നുെ്. 

 

 പര്ിദശാധെയ്ക്കക്ക് വിദധയമാക്കിയദപ്പാൾപഞ്ചായത്തില് തതാഴില് 
കാർഡ് ര്ജിെർ, തതാഴില് അദപക്ഷാ ര്ജിെർ , ഗ്പവൃത്തി ര്ജിെർ 
,തമറ്റീര്ിയല് ര്ജിെർ, വർക്ക് ര്ജിെർ,  കാലാെു ൃതമായി വിവര്ങ്ങൾ 
ദ ർത്ത് കണ്ടു. 

 

1. തതാഴില് കാർഡ് ര്ജിെർ . 

റതാഴിൽ കാർഡിനുള്ള അദപക്ഷ,കാർഡ് അനുവേിച്ച വിവരങ്ങൾ എന്നിവ 
ദരഖറപ്പടുത്തുന്നതിനുള്ള രജിറർ ആണിത്, ഗ്പസ്തതുത വിവരങ്ങൾ 
യഥാസമയും ദരഖറപ്പടുത്തി സൂക്ഷിദക്കെതാണ്.  

ഗ്പസ്തുത ര്ജിെർ പര്ിദശാധെയ്ക്കക്ക് ലഭിച്ചു.MIS 
ദകാപ്പികൃതയമായി ുഷ്ിച്ചിടുണ്ട് 

2. ഗ്ഗാമ ഭ ര്ജിെർ . 

റതാഴിലുെപ്പുമായി ബന്ധറപ്പട്ട ഗ്രാമസഭകൾ ,ദയാരങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ 
ദരഖറപ്പടുത്തുന്നതിന് വാർഡ് തലത്തിൽ ഗ്പദതയക ഗ്രാമസഭാ രജിറർ 
സൂക്ഷിദക്കെതാണ്. 
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2018-19 
 ാമ്പത്തികവർഷ്ത്തിതലമഹാത്മാഗാന്ധിദേശീയഗ്ഗാമീണതതാഴിലുറപ്പ്പദ്ധതി
യുതടആക്ഷൻപ്ലാൻതയ്യാറാക്കുന്നതിെുുംആക്ഷൻപ്ലാെില്ഉൾതപ്പടുത്തിയിര്ിക്കു
ന്നഗ്പവർത്തികളുുംഏതതാതക്കയാതണന്ന്തീര്ുമാെിക്കുന്നതിെുദവണ്ടിയുള്ള 

പത്താും വാർഡിതല ഗ്ഗാമ ഭ 3/02/2019തീയതിഅദശാകവെും അുംഗൻവാടി 
യില് തവച്ച് െടന്നഗ്ഗാമ ഭയില് 120ആളുകൾപതങ്കടുത്തു. 
ര്ൂപീകര്ിച്ചപദ്ധതികളുതടലിെുുംമിെിസ്കാണാൻ ാധിച്ചു.ഇത്ഓഡിറ്റ്ദപര്ി
ല്െടന്നഗ്ഗാമ ഭആതണന്ന്മെസ്സ്റിലാക്കുവാൻ ാധിച്ചു.എന്നാല്അധയക്ഷൻഒപ്
പ്കാണുവാൻ ാധിച്ചിലല. 

പത്താും വാർഡില്ആക്ഷൻപ്ലാെില്ഉൾതക്കാള്ളിച്ചിടുള്ളഗ്പവർത്തികൾ 

 *ഭൂവിക െും 

 *കജവദവലി 

 *മഴെീർകുഴി 

 *കദമ്പാെ്കുഴി 

* ദറാഡ്ദകാൺഗ്കീറ്റിുംഗ് 

* മഴതവള്ള ുംഭര്ണി 

 *പടുതകുഴി 

 *കിണർറീ ാർജിങ് 

 *ആടിൻകൂട്െിർമ്മാണും 

* കന്നുകാലിതതാഴുത്ത് 

 *കലുങ്ക്െിർമാണും 

* മൺദറാഡ്െിർമ്മാണും 

 *ദതാട്പുെര്ുദ്ധാര്ണും 

 *കാർഷ്ികെഴ്സ റി 

ഇവതയലലാമാണ്ആക്ഷൻപ്ലാെില്കാണുവാൻ ാധിച്ചത്. 

3. തതാഴില് അദപക്ഷാ ര്ജിെർ  
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റതാഴിൽ ആവശയറപ്പട്ടുകഴിഞ്ഞു ലഭിക്കുന്ന അദപക്ഷകളുറട വിവരങ്ങളുും 
അതുഗ്പകാരും അവർക്ക് റതാഴിൽ അനുവേിച്ചതിന്റെ വിവരങ്ങളുും  
ഗ്പസ്തതുത രജിറെിൽ ദരഖറപ്പടുത്തി റവദക്കെതാണ് 

ര്ജിെർെമ്പർ3ല്1/8/19വതര്യുള്ളതീയതികളില്വർക്ക്ഡിമാൻഗ്ഡജിെറില്ദര്
ഖതപ്പടുത്തിയിര്ിക്കുന്നത്കാണാൻ ാധിച്ചു. Paid unemployment allowance,  paid 
delaycompensationഎന്നര്ണ്ടുദകാളങ്ങളുുംപഒന്നുുംഎഴുതിപൂർത്തീകര്ിക്കാത്ത
ര്ീതിയിലായിര്ുന്നു 

4.ഗ്പവൃത്തി ര്ജിെർ . 

റതാഴിലുെപ്പിൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന ഗ്പവ ത്തികളുറട വിവരങ്ങൾ യഥാസമയും 
ഗ്പസ്തതുത രജിറെിൽ ദരഖറപ്പടുറതൊതാണ്. 

2018-2019പീര്ിയഡിതല299 വർക്കുകള്ളുതടഡീതറ്റയില്സ്കാണുവാൻകഴിഞ്ഞു. 

1609007007/WH/321013 ദതാട്പുെര്ുദ്ധാര്ണുംവാർഡ് -8 ശിങ്കാര്ികണ്ടുംദതാട് 
24/01/2019 വതര്ഉള്ളവിവര്ങ്ങൾദര്ഖതപ്പടുത്തിയതായികാണുവാൻകഴിഞ്ഞു. 

.5.ആസ്തി ര്ജിെർ  

റതാഴിലുെപ്പ് പദ്ധതിയിലൂറട സ ഷ്ട്ടിച്ചിട്ടുള്ള ആസ്തതികൾ സുംബന്ധിച്ച 
വിവരങ്ങൾ,സ്ഥലും,ആസ്തതിയുറട സവഭാവും,നിലനിർത്തുന്ന കാലയളവ് 
തുടങ്ങിയവ  ഗ്പസ്തതുത രജിറെിൽ ദരഖറപ്പടുറതൊതാണ്. 

ഫിക്റ് ഡ്അ തഗ്റ്റജിെർപര്ിദശാധിച്ചു.16/12/17തലകുംദപാെ്കുഴിയുതടവർക്ക
 ്വതര്യുള്ളവിവര്ങ്ങൾമാഗ്തദമകാണാൻ ാധിച്ചുള്ളൂ.ഓഡിറ്റ്പീര്ിയഡിലുള്
ളവർക്ക്ഡീതറ്റയില്സ്കാണാൻ ാധിച്ചിലല.ദപജ്െുംബദര്ാഉദേയാഗസ്ഥന്തറദപര്
ദ ാഒദപ്പാ ീദലാഒന്നുുംകാണാൊയിലല. 

6.പര്ാതി ര്ജിെർ . 

റതാഴിലുെപ്പ് പദ്ധതിയുമായി ബന്ധറപ്പട്ട ഏതു പരാതിയുും 
വാക്കാദലാ,ദരഖാമൂലദമാ ലഭിക്കുകയാറണങ്കിൽ നിർവ്വഹണ ഏജൻസി 
പരാതി രജിറെിൽ ദരഖറപ്പടുത്തുകയുും നിർബന്ധമായുും കകപ്പറ്റു രസീത് 
പരാതിക്കാരന് നൽകുകയുും ദവണും . പരാതിയുറട തുടർനടപടികളുും 
ക തയമായി രജിറെിൽ ദരഖറപ്പടുറതെ്താണ്.ഓദരാ സാമ്പ്ത്തിക 
വർഷവുും രജിറർ ദലാസ്ത റെയ്ക്തു റസഗ്കട്ടെി സാക്ഷയറപ്പടുത്തുകയുും തുടർ 
കാലയളവിദലക്ക് അുംരീകരിക്കുകയുും ദവെതാണ്. 

ഓഡിറ്റ്കാലയളവില്പര്ാതികൾഒന്നുുംലഭയമലല.  

7.തമറ്റീര്ിയല് ര്ജിെർ . 
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റതാഴിലുെപ്പിൽ ഏററ്റടുക്കുന്ന ഗ്പവ ത്തികളുറട ഭാരമായി വരുന്ന സാധന 
സാമഗ്രികളുറട വാങ്ങൽ തീരുമാനും,ഉപദയാരും,നീക്കിയിരിപ്പ്,റെലവുകൾ 
എന്നിവ സുംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ മുഴുവനുും ഗ്പസ്തതുത രജിറെിൽ 
ദരഖറപ്പടുദത്തെതാണ്. 

2018, 13  വർക്കുകളുുംഅവ ാെമായികന്നുകാലിതതാഴുത്ത്െിർമ്മാണും 
(1609007007/If/389577),  21/02/2019-21/03/2019 എന്നദഡറ്റില്കാണാൻ ാധിച്ചു. 

 

Field verification details 

  

. ികില് ാ  ഹായും  ുംബന്ധിച്ച്; 

റതാഴിലുെപ്പ് ദജാലിക്കിറട റതാഴിലാളികൾക്ക് ഏറതങ്കിലുും തരത്തിലുള്ള 
അപകടും സുംഭവിച്ചു ദപാവുകയാറണങ്കിൽ റതാഴിലുെപ്പ് നിയമത്തിറല 
റഷഡയൂൾ 2(5)ഗ്പകാരവുും അദ്ധയായും 9 റല പരാമർശങ്ങളുറട 
അടിസ്ഥാനത്തിലുും െികിൽസാ റെലവുകളുറട ദരഖകൾ സമർപ്പിക്കുന്ന 
മുെയ്ക്ക്ക്  ഗ്പസ്തതുത തുക മുഴുവനുും നിർവഹണ ഏജൻസി വഴി 
റതാഴിലാളികൾക്ക് അനുവേിച്ചു റകാടുദക്കെതാണ്.  

വാർഡിതല തതാഴിലാളികൾക്ക് ഓഡിറ്റ് കാലയളവില് തതാഴിലിടങ്ങളില് 
വച്ചുണ്ടായ അപകടങ്ങൾക്ക്  ികില്  ദതദടണ്ട  ാഹ ര്യും ഉണ്ടായിടിലല 
എന്നാണ്അറിയാൻകഴിഞ്ഞത്.പണിസ്ഥലത്തുതവച്ച്എതതകിലുുംതര്ത്തില്അ
പകടങ്ങൾതതാഴിലാളികൾക്റ്ഉണ്ടായാല്അതിന്തറവിവര്ങ്ങൾബന്ധതപ്പടവാർ
ഡ്തമമ്പതറയുുംപഞ്ചായത്തുഅധികാര്ികതളയുുംഅറിയിദക്കണ്ടതാതണന്നുുംകൂട
 ാതത യിറ്റില്ഉണ്ടായിര്ുന്നതതാഴിലാളികളുതട ാക്ഷയപഗ്തുംവാദങ്ങണ്ടാതാ
തണന്നുും ികില്  മയത്തുലഭിച്ചബിലലുകൾകകവശും ൂക്ഷിദക്കണ്ടതാതണന്ന
 ുതമറ്റിെുുംതതാഴിലാളികൾക്കുുംെിർദേശുംെല്കി 

  പദ്ധതി ആര്ുംഭ മീറ്റിുംഗ്; 

റതാഴിലുെപ്പ്നിയമുംറഷഡയൂള്ക്ക 22ഗ്പകാരുംഒരുപദ്ധതിആരുംഭിക്കുന്നതിനുമുമ്പ്്
പദ്ധതിറയകുെിച്ചുള്ളമുഴുവന്കാരയങ്ങളുുംഅതായത്അനുവേിച്ചഗ്പവ ത്തിേി
നങ്ങള്ക്ക,ഓദരാറതാഴിലാളിയുുംറെദയ്യെഅളവുകള്ക്ക,രുണനിലവാരുംഉെപ്പുവരു
ത്തുന്നതിനുള്ളസാദങ്കതികഅെിവുകള്ക്ക എന്നിവക തയമായിറതാഴിലാളികറളയ
 ു ുംരുനദഭാ്ാക്കറളയുുംദബാധയറപ്പടുറത്തെതുെ്.അതിനായിബന്ധറപ്പട്ടനി
രവഹണഉദേയാരസ്ഥന്റെയുുംവാര്ട്ഡ്റമമ്പ്ര്ട്,സാദങ്കതികവിേഗ്േര്ട് എന്നിവരുട
റ സാന്നിധയത്തില് ഏറതന്കിലുുംറപാതുഇടങ്ങളിദലാ,റതാഴിലിടത്തുവദച്ചാമീ
റ്റിുംരവിളിച്ചുദെര്ട്ക്കുകയുുംകാരയങ്ങള്ക്ക വിശേീകരിക്കുകയുുംപറങ്കടുത്തവരുറട
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വിവരങ്ങള്ക്ക കസറ്റ്ഡയെിയിറലദഗ്പാജക്റ്റ്റ്മീറ്റിുംഗ്ദപജില് ദരഖറപ്പടുത്തുക
യുുംറെദയ്യെതുെ്. 

തതാഴില്ഗ്പവർത്തിആര്ുംഭിക്കുുംമുൻപ്ബന്ധതപ്പടഅധികാര്ികളുുംദമറ്റുുംഅദത
േിവ ുംെടദക്കണ്ടഗ്പവർത്തികതളകുറിച്ചുുംപറഞ്ഞുതകാടുദക്കണ്ടതുണ്ട്ഡ്എന്ന
 ാല്ഇങ്ങതെഒര്ുമീറ്റിുംഗ്നടക്കാറിലലഎന്നുുംമീറ്റിന്തറെിർദേശഗ്പകാര്ുംഉള്ളഗ്പവ
ർത്തികൾആണ്ത യ്യുന്നത്എന്ന്ഫീല്ഡ്പര്ിദശാധെക്ക്ദപായദപ്പാടീുംഅുംഗങ്ങ
തളതതാഴിലാളികൾഅറിയിച്ചത്.  

വിജിലൻസ് ആൻഡ് ദമാണിടറിുംഗ് കമ്മറ്റി 

ഓദരാ വാർഡിറലയുും ഗ്പവ ത്തികൾ രുണകരമായ രീതിയിൽ 
നടക്കുന്നുറെന്നു ഉെപ്പു വരുത്തുന്നതിനുും റമച്ചറപ്പടുത്തുന്നതിന് 
ആവശയമായ നിർദേശങ്ങൾ റതാഴിലാളികൾക്കുും നിർവഹണ ഏജൻസിക്കുും 
നൽകുന്നതിനുമായി വാർഡിറല റപാതുഗ്പവർത്തകറര ഉൾറപ്പടുത്തി ഒരു 
വിജിലൻസ്ത ആൻഡ് ദമാണിട്ടെിുംഗ് കമ്മറ്റി ഓദരാ സാമ്പ്ത്തീക വർഷവുും 
ഉൊദക്കെതാണ്. വാർഡിൽ പട്ടിക ജാതി പട്ടിക വർഗ വിഭാരത്തിറല 
സന്നദ്ധഗ്പവർത്തകർ ഉറെങ്കിൽ നിർബന്ധമായുും ഗ്പസ്തതുത കമ്മറ്റിയിൽ 
അുംരങ്ങൾ ആദക്കെതാണ്. ഓദരാ ഗ്പവ ത്തിയുും സന്ദർശിച്ചു  
വിലയിരുത്തി കസറ്റ് ഡയെിയിറല വിജിലൻസ്ത ആൻഡ് ദമാണിട്ടെിുംഗ് 
കമ്മറ്റി െിദപ്പാർട്ടിൽ ദരഖറപ്പടുറതെതാണ്. 

ഓഡിറ്റ് കാലയളവിതല ഗ്പവൃത്തികൾ  ന്ദര്ട്ശിക്കുന്നതിലുും 
വിലയിര്ുത്തുന്നതിെുും വിജിലൻസ് ആൻഡ് ദമാണിടറിുംഗ് 
കമ്മറ്റിയിതലഅുംഗങ്ങളുതട ഇടതപടല് ഉണ്ടാവാറിലല എന്നാണു 
തതാഴിലാളികളില് െിന്നുും ലഭിച്ച വിവര്ും. ക റ്റ് ഡയറിയില് ഒപ്പിടു 
െല്കുന്നതിന് തതാഴിലാളികൾ കമ്മറ്റി അുംഗങ്ങളുതട കകവശും ക റ്റ് 
ഡയറിയിഎത്തിക്കാറാണ്പതിന്.വർക്റ്െടക്കുദമ്പാൾവിഎും ിഅുംഗങ്ങൾ
ക റ്റില്ദപാകുകയുുംദവണ്ടെിർദേശങ്ങൾെല്കുകയുുംഅത്റിദപ്പാർടില്ഉ
ൾതപ്പടുത്തുകയുുംത ദയണ്ടതാണ് 

 

 ന്ദർശക കുറിപ്പ്  

റതാഴിലുെപ്പ് ഗ്പവ ത്തി സ്ഥലങ്ങൾ ഏറതാരാൾക്കുും സന്ദര്ട്ശിക്കാ വുന്നതുും 
എറിദമറ്റ് ഉൾപ്പറട പരിദശാധിക്കവുന്നതുമാണ്.ഗ്പസ്തതുത 
ഗ്പവ ത്തിയിദേലുള്ള സന്ദർശകരുറട അഭിഗ്പായങ്ങൾ കസറ്റ് ഡയെിയിറല 
സന്ദർശക കുെിപ്പിൽ ദരഖറപ്പടുത്താനുും അവകാശമുെ്. അതുറകാെ് 
തറന്ന എലലാ ഗ്പവ ത്തി സ്ഥലങ്ങളിലുും കസറ്റ് ഡയെി നിർബന്ധമായുും 
സൂക്ഷിക്കണും. 
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ഓഡിറ്റ് ത യ്ക്കത ഗ്പവൃതികളുതട   ന്ദർശക കുറിപ്പില് 
ബന്ധതപ്പടഅധികാര്ികൾ ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലo  ന്ദർശിച്ചതായി ദര്ഖതപ്പടുത്തി. 

.ദറാസ് ഗാർ േിവസ് . 

റതാഴിലുെപ്പുമായി ബന്ധറപ്പട്ട അവകാശങ്ങൾ കടമകൾ എന്നിവയിൽ 
റതാഴിലാളികൾക്ക് അവദബാധും ഉൊക്കുന്നതിനുും റതാഴിലുെപ്പുമായി 
ബന്ധറപ്പട്ട ഗ്പശ്നങ്ങൾ െർച്ച റെയ്യുന്നതിനുും ദവെി വർഷത്തിൽ  
ഒരുേിവസും നിർവഹണ ഏജൻസി റതാഴിലാളികൾക്ക് ലാസ്ത 
സുംഘടിപ്പിറക്കെതാണ്. 

തതാഴിലാളികളില് െിന്നുും ലഭിച്ച വിവര്ത്തിന്തറ അടിസ്ഥാെത്തില് 
തതാഴിലുറപ്പുമായി ബന്ധതപ്പട ദറാസ് ഗാർ േിവസ്ഇതുവതര്െടത്തിടിലല 
എന്നാണ് മെ ിലായിടുള്ളത്. 

 ിറ്റി ൺ ഇന്ഫര്ട്ദമഷ്ൻ ദബാര്ട്ഡ്. 

 

റതാഴിലുെപ്പ്പദ്ധതിയുറടസുതാരയതഉെപ്പുവരുത്തുന്നതിനായിറതാഴിലുെപ്പില്
 ഏററ്റടുത്തുറെയ്യുന്നറപാതുഗ്പവ ത്തികള്ക്ക ആരുംഭിക്കുന്നതിനുമുമ്പ്് 
ഗ്പാദേശികഭാഷയിലുള്ളപദ്ധതിവിവരങ്ങക്റ് അടങ്ങിയദബാര്ട്ഡ് 
ഗ്പവ ത്തിസ്ഥലങ്ങളില് റപാതുജനങ്ങള്ക്കക്ക്കാണാവുന്നരീതിയില് നിര്ട്ബന്ധമ
 ായുുംസ്ഥാപിക്കണും 

 ന്ദർശിച്ചഗ്പവർത്തിസ്ഥലങ്ങളില്എലലായിടത്തുും ിറ്റി ൺഇൻഫർദമഷ്ൻബ
ദ ാർഡ്കാണാൻ ാധിച്ചുപണിതുടങ്ങുന്ന മയുംതതന്ന ിറ്റി ൺഇൻഫർദമഷ്
ൻദബാർഡ്സ്ഥാപിക്കാെുള്ളെടപടികൾപഞ്ചായത്ത് വീകര്ിച്ചിടിലല.വർക്ക്പൂ
ർത്തിയായതിെുദശഷ്ുംമാഗ്തമാണ് ിഐബിവർക്ക്ക റ്റില്എത്തിക്കാറുള്ളത
ത ന്നുതതാഴിലാളികൾപറഞ്ഞു. ിറ്റി ൺഇൻഫർദമഷ്ൻദബാർഡ്
സ്ഥാപിക്കുദമ്പാൾകൃതയതഉറപ്പുവര്ുത്താൻഅധികാര്ികൾഗ്ശദ്ധിദക്കണ്ടതാണ്. 

WORK SITE 

ഗൂഗിൾജിദയാഗ്ടാക്കറില്ദര്ഖതപ്പടുത്തിയവിവര്ങ്ങൾ -
വാർഡ് -10 
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1. LD/329422  ഭൂവിക െും 
START DATE - 17/01/18 
END DATE -30/01/18 
M BOOK NO -313/18-19 
MUSTER ROLL -29828-29830, 29833-29835 
 

വിലയിര്ുത്തലുകൾ  
      274 തതാഴില് േിെങ്ങൾ െല്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു. ഷ്ിദജാ(25) ദറാ മ്മ(35) 
തറജി(50) എന്നിവര്ുതട പുര്യിടങ്ങളില് െിന്നുും എും ബുക്കില് കണ്ട 
ഗ്പകാര്മുള്ള അളന് തതന്ന കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞു. എലലാവര്ുതടയുും 
കൃഷ്ിയിടത്ത് ഏലും ആണ് െടുപിടിപ്പിച്ച ഇര്ിക്കുന്നത്.  ി ഐ ബി 
കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞു വിവര്ങ്ങൾ പൂർണമായിര്ുന്നു. തതാഴിലാളികൾക്ക് 
അടിസ്ഥാെ ൗകര്യങ്ങൾ ലഭയമാകുന്നതിൊയി പറഞ്ഞു. 

2. DP/276263 കജവദവലി 

 START DATE:10/1/19 
     END DATE:23/1/19 
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     M.BOOK NO:/18-19 
     MUSTROLL NO:29222-226, 29224-29249, 29211 
 
വിലയിര്ുത്തലുകൾ  
 
 
 
 മാവടി  ഭാഗതത്ത തതാഴിലാളികൾക്ക് 315 തതാഴില്  േിെങ്ങൾ െല്കാൻ 
കഴിഞ്ഞു. കുര്യൻ ദജാ ് എഗ്ബഹാും ദയാഹന്നാൻ  എന്നീ 
വയക്തികളുതട  പുര്യിടങ്ങളില് ആയാണ് കജവ 
ദവലി  ത യ്ക്കതിര്ിക്കുന്നത്.എും ബുക്കിതല അളവില് തതന്ന കജവ ദവലി 
െിർമ്മിച്ചിര്ിക്കുന്നത് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു.കജവ ദവലി 
ഉപകാര്ഗ്പഥമായിര്ുന്നു  എന്ന് മെ ിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു.  അടിസ്ഥാെ 
 ൗകര്യങ്ങൾ കിടുന്നുണ്ട് എന്ന് തതാഴിലാളികൾ  പറയുകയുും 
ത യ്ക്കതു. ിഐബി കാണാൻ ആയി പൂർണമായുും 
പൂര്ിപ്പിച്ചിടുണ്ടായിര്ുന്നു. 
 

3. LD/324492 ഭൂവിക െും  

      START DATE:6/12/18 
END DATE:19/12/18 

  M.BOOK NO:231/18-19 
MUSTER ROLL NO:24828-24820, 24822-24824 
 
വിലയിര്ുത്തലുകൾ  
 

 
 മാവടി  ഭാഗതത്ത തതാഴിലാളികൾക്ക് 453 തതാഴില്  േിെങ്ങൾ െല്കാൻ 
കഴിഞ്ഞു.  അഗ്ബഹാും ദതാമസ് 20 mtr ബിദൊയ്ക്ക 50 mtr മദൊജ് 25 
mtr   എന്നീ വയക്തികളുതട  പുര്യിടങ്ങളില് ആയാണ് ഭൂ വിക െും 
െടത്തിയിര്ിക്കുന്നതു  .എും ബുക്കിതല അളന് കൃതയും ആയിര്ുന്നു. കാട് 
തവടി തതളിച്ചു ഏലും വാഴ കൃഷ്ി ത യ്ക്കതിര്ിക്കുന്നതായി കാണുവാൻ 
കഴിഞ്ഞു  ിഐബി കാണാൻ ആയി പൂർണമായുും 
പൂര്ിപ്പിച്ചിടുണ്ടായിര്ുന്നു. 
 
4. DP/274921 കലല് കയ്യാല അദശാകവെും  

    START DATE:6/12/18 
END DATE:19/12/18 
M.BOOK NO:235/18-19 
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MUSTER ROLL NO:24826-24830,  24831-24834 
      
വിലയിര്ുത്തലുകൾ  
 
 
 മാവടി  ഭാഗതത്ത തതാഴിലാളികൾക്ക് 455 തതാഴില്  േിെങ്ങൾ െല്കാൻ 
കഴിഞ്ഞു. വർക്കി ദതാമസ് 75mtr വർക്കി ദജാ ് 120mtr  െൂപ് 110mtr 
മുര്ുകൻ 100mtr  എന്നീ വയക്തികളുതട  പുര്യിടങ്ങളില് ആയാണ് കലല് 
കയ്യാല െിർമിച്ചതായി കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞത്. എും ബുക്കിതല അളന് 
കൃതയും ആയിര്ുന്നു. വളതര് െലല ര്ീതിയില് കയ്യാല കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞു. 
 ിഐബി കാണാൻ ആയി പൂർണമായുും പൂര്ിപ്പിച്ചിടുണ്ടായിര്ുന്നു 
 

5. LD/ 342625  ഭൂവിക െും  

START DATE:6/12/18 
END DATE:19/12/18 
M.BOOK NO:429/18-19 
MUSTER ROLL NO:40775-40777 

 
 മാവടി കകലാ ും  ഭാഗതത്ത തതാഴിലാളികൾക്ക് 131തതാഴില്  േിെങ്ങൾ 
െല്കാൻ കഴിഞ്ഞു. ദജാജിദജാ ്, ദജാർജ് ദേവ ിയ,  ീെ 
ലിദജാ  എന്നീ വയക്തികളുതട  പുര്യിടങ്ങളില് ആയാണ് ഭൂ വിക െും 
െടത്തിയിര്ിക്കുന്നതു  .എും ബുക്കിതല അളന് കൃതയും ആയിര്ുന്നു. കാട് 
തവടി തതളിച്ചു തുമര്ാ,  വാഴ, ദ  മ്പ്,  കൃഷ്ി ത യ്ക്കതിര്ിക്കുന്നതായി 
കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞു  ിഐബി കാണാൻ ആയി പൂർണമായുും 
പൂര്ിപ്പിച്ചിടുണ്ടായിര്ുന്നു. 

 

 
6.DP/283601കാടുകയ്യാലെിർമ്മാണും 

STARTDATE:19/3/19 
ENDDATE:25/3/19 
MBOOKNO:428/18-19 
MUSTERROLLNO:40769-40772 

 
വിലയിര്ുത്തല് 
എും ബുക്ക് ഗ്പകാര്മുള്ള തക.എൻ ദ ാമൻ.  ാദക്കാ വർക്കി എന്നിവര്ുതട 
സ്ഥലത്തു െിന്നുും എും ബുക്ക് ഗ്പകാര്മുള്ള 724 മീറ്റർകയ്യാല അളന്നു 
തിടതപ്പടുത്താൻ  ാധിച്ചു.  ി ഐ ബി കാണുവാൻ  ാധിച്ചു. തതാഴില് 
ഉപകാര്ഗ്പേമാണ് എന്ന് സ്ഥല ഉടമ പറയുകയുണ്ടായി. തതാഴിലാളികൾക്ക് 
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ആവശയമായ അടിസ്ഥാെ  ൗകര്യങ്ങൾ ലഭയമാകുന്നുതയന്നുും ഈ ഭാഗങ്ങളില് 
എലലാവർക്കുും തതാഴിലുറപ്പ് വളതര് ഉപകാര്ഗ്പേും ആതണന്ന് 
പറയുകയുണ്ടായി. തതാഴില് സ്ഥലത്ത് തവച്ച് ആർക്കുുംതതന്ന അപകടങ്ങൾ 
 ുംഭവിച്ചിടിലലന്നു ദമറ്റ് പറഞ്ഞു 

7.LD/326439 ഭൂവിക െും 
    START DATE - 10/01/18 
    END DATE - 23/01/18 
    M BOOK NO - 298/18-19 
    MUSTER ROLL NO - 29231-29234, 29237-29240 

വിലയിര്ുത്തലുകൾ 

 
 മ്മത പഗ്തത്തില് കണ്ട ഗ്പകാര്മുള്ള ദ ാമൻ(54),ബാബു 
 ി.എസ്(49),വിെു ദജാ ്(62),ദജാ ് കമക്കിൾ(43) എന്നാല് 
തതാഴില് ത യ്ക്കതിര്ിക്കുന്നത് ദ ാമൻ(54 മീറ്റർ)എന്ന വയക്തിയുതട 
പറമ്പില് ഏലും ആണ് ത യ്ക്കതിര്ിക്കുന്നത്. ിബു ത ക്കാട്(98 മീറ്റർ) 
തതാഴില് ത യ്ക്കതദപ്പാൾ വാഴയാണ് െടന്നാല് ഇദപ്പാൾ ഏലും 
മാലിമുളക്റ് എന്നിവയാണ് കൃഷ്ിത യ്ക്കതതായി കാണുവാൻ 
 ാധിച്ചത്.ദതാമസ് മത്തായി(56 മീറ്റർ) ഏലും കൃഷ്ി ത യ്ക്കതതായി 
കാണുവാൻ  ാധിച്ചു. വളതര് കൃതയമായ ര്ീതിയില് തതന്നയാണ് 
തതാഴില് ത യ്യതപ്പടുന്നത്.  ിറ്റി ൺ മിഷ്ൻ ദബാർഡ് കാണുവാൻ 
കഴിഞ്ഞു. തതാഴില് ഉപകാര്ഗ്പേമാണ് എന്ന് മെസ്സ്റിലാക്കാൻ 
 ാധിച്ചു, 

8. DP/272766 കജവ ദവലി 

START DATE:14/03/19 
END DATE:27/03/19 
M.BOOK NO:/18-19 
MUSTER ROLL NO:40101-59, 40102-58, 40103-30. 

വിലയിര്ുത്തലുകൾ 

 
 
 കാര്ിദത്താട്  ഭാഗതത്ത തതാഴിലാളികൾക്ക് 290തതാഴില്  േിെങ്ങൾ 
െല്കാൻ കഴിഞ്ഞു.ദജക്കബ് 1300, ഷ്ിദജാ 786,  ിന്ധു 344എന്നീ 
വയക്തികളുതട  പുര്യിടങ്ങളില് ആയാണ് കജവ 
ദവലി  ത യ്ക്കതിര്ിക്കുന്നത്.എും ബുക്കിതല അളവില് തതന്ന കജവ ദവലി 
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െിർമ്മിച്ചിര്ിക്കുന്നത് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു.കജവ ദവലി 
ഉപകാര്ഗ്പഥമായിര്ുന്നു  എന്ന് മെ ിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു.  അടിസ്ഥാെ 
 ൗകര്യങ്ങൾ കിടുന്നുണ്ട് എന്ന് തതാഴിലാളികൾ  പറയുകയുും 
ത യ്ക്കതു. ിഐബി കാണാൻ ആയി പൂർണമായുും 
പൂര്ിപ്പിച്ചിടുണ്ടായിര്ുന്നു. 
 

 
9.DP/275423 കജവദവലി കകലാ ും 

 
START DATE - 18/12/18 
END DATE - 31/12/19(8 
M BOOK NO - 260/18-19 
MUSTER ROLL NO - 26137-26140 

വിലയിര്ുത്തലുകൾ 
 

ഫയല് പര്ിദശാധെയില് െിന്നുും ലഭയമായ വിവര്ങ്ങളുതട അടിസ്ഥാെത്തില് 
ദമറ്റ് കുഞ്ഞുദമാളുതട  ഹായത്താല് മഞ്ജു. ഏലിയമ്മ, ആന്റണി, ദടാമി 
തക. എ, (2203 മീറ്റർ) എന്നിവര്ുതട  ഥലത്താണ് ദവലി കാണുവാൻ 
 ാധിച്ചത്. ദവലി െിർമ്മാണും ഉപകാര്ഗ്പധമായിര്ുന്നുതവന്ന് സ്ഥലുംഉടമ 
പറയുക ഉണ്ടായി. അടിസ്ഥാെ  ൗകര്യങ്ങൾ എലലാും ഉണ്ടായിര്ുന്നതായി 
ദമറ്റ് പറഞ്ഞു.CIB തതാഴില് ത യ്ക്കത  ഥലത് തതന്ന സ്ഥാപിച്ചിടുണ്ട് 
വിവര്ങ്ങൾ പൂർണമായിര്ുന്നു 

 
10.LD/330310 ഭൂവിക െും കകലാ ും 
 

START DATE - 7/3/19 
END DATE - 20/3/19 
M BOOK NO - 389/18-19 
MUSTER ROLL NO - 38771-38774, 330310-38776 

 
വിലയിര്ുത്തലുകൾ 

 
ബിൻ ി(30),മഞ്ജു(40), ദന്താഷ്(36),  ുശീല(50) എന്നിവര്ുതട 
പുര്യിടങ്ങളില് െിന്നുും എും ബുക്കിതല അളന് തതന്ന ഉണ്ടായിര്ുന്നു. 
ഇദപ്പാൾ കൂർക്ക, വാഴ, കപ്പ എന്നിവയാണ് കൃഷ്ി ത യ്ക്കതിര്ിക്കുന്നത്. CIB 
ഉണ്ടായിര്ുന്നു വിവര്ങ്ങൾ പൂർണമായിര്ുന്നു. തതാഴില് ഉപകാര്ഗ്പേമായി 
എന്ന് അറിയുവാൻ  ാധിച്ചു. 
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11.LD/329837 ഭൂവിക െും 
  

START  DATE:14/02/19 
END DATE :27/02/19 
M. BOOK NO:347/18-19 
MUSTER ROLL  NO:35243-45, 35262-64 

വിലയിര്ുത്തലുകൾ 

 
മാവടി  ഭാഗതത്ത തതാഴിലാളികൾക്ക് 212തതാഴില് േിെങ്ങൾ െല്കാൻ 
കഴിഞ്ഞു.ദഗ്ഗ ി പൗദലാസ്20, ഗൗര്ി ബിജു 12, ഗ്പിയ  ുദര്ഷ് 12എന്നീ 
വയക്തികളുതട പുര്യിടങ്ങളില് ആണ് വർക്ക്  കാണാൻ  കഴിഞ്ഞത്.എും 
ബു ക്കിതല  അളന് കൃതയും ആയിര്ുന്നു.കാടു തവടി തതളിച്ചു പയർ, 
ദ മ്പ്, ദ െ എന്നിവ  ത യ്ക്കതിര്ിക്കുന്നതായി കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞു. ി 
ഐ ബി  കാണാൊയി.വിവര്ങ്ങൾ പൂർണമായിര്ുന്നു. 
 

12. DP/275983 കജവ ദവലി 
 

START DATE - 10/01/19 
END DATE - 23/01/19 
M BOOK NO - 309/18-19 
MUSTER ROLL NO - 29202-29203, 30560-30561, 36200-36201 

വിലയിര്ുത്തലുകൾ 

   395 തതാഴില് േിെങ്ങൾ െല്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു.  ലീല, തജയിുംസ്, 
ദജാർജ്,  ീത എന്നിവര്ുതട പുര്യിടങ്ങളില് എും ബുക്കിതല 3300 മീറ്റർ 
ദവലി കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞു.  ി ഐ ബി കാണുവാൻ  ാധിച്ചു 
വിവര്ങ്ങൾ പുര്ാണമായിര്ുന്നു. 

 

13.DP/320618 ഭൂവിക െുംമാവടി  

     START DATE:6/12/18 
     END DATE:19/12/18 
     M.BOOK NO:229/18-19 
     MUSTER ROLL NO:24900-24906,  40673-40679 
 വിലയിര്ുത്തലുകൾ 
 
 മാവടി  ഭാഗതത്ത തതാഴിലാളികൾക്ക് 504 തതാഴില്  േിെങ്ങൾ െല്കാൻ 
കഴിഞ്ഞു. കുഞ്ഞമ്മ  25mtr ഷ്ിദജാ ദജായി 45 mtr 
വയക്തികളുതട  പുര്യിടങ്ങളില് ആയാണ് ഭൂവിക െും കാണുവാൻ 
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കഴിഞ്ഞത്. എും ബുക്കിതല അളന് കൃതയും ആയിര്ുന്നു. വളതര് െലല 
ര്ീതിയില് കാട് തവടി തതളിച്ചു ദ മ്പ് വാഴ  ഏലും എന്നിവ കൃഷ്ി 
ത യ്ക്കതിര്ിക്കുന്നതായി കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞു .  ിഐബി കാണാൻ 
ആയി വിവര്ങ്ങൾ കൃതയും ആയിര്ുന്നു . 
 
14. DP/318988 ഭൂവിക െും പദത്തക്കർ  

START DATE:4/12/18 
END DATE:26/12/18 
M.BOOK NO:123/18-19 
MUSTER ROLL NO:14814-816,  15401-403, 19824-826, 19827-829 

 
വിലയിര്ുത്തലുകൾ 
 
 പദത്തക്കർ ഭാഗതത്ത തതാഴിലാളികൾക്ക് 537 തതാഴില്  േിെങ്ങൾ 
െല്കാൻ കഴിഞ്ഞു. ുശീല ms 34mtr ര്ാമതായ്ക്ക 27 mtr കര്ുണാകര്ൻ 22 
mtr ര്ാമ ഗ്ന്ദൻ 24mtr വയക്തികളുതട  പുര്യിടത്തില് ഭൂവിക െും 
കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞത്. എും ബുക്കിതല അളന് കൃതയും ആയിര്ുന്നു. 
വളതര് െലല ര്ീതിയില് ദ മ്പ് വാഴ പയർ എന്നിവ കാണുവാൻ 
കഴിഞ്ഞു.  ിഐബി കാണാൻ ആയി പൂർണമായുും 
പൂര്ിപ്പിച്ചിടുണ്ടായിര്ുന്നു. 

 

 
15. 15.LD/342627 ഭൂവിക െും 

START DATE:19/3/19 
END DATE:25/3/19 
M.BOOK NO:419/18-19 
MUSTROLL NO:40773-774 

 
വിലയിര്ുത്തലുകൾ 

 
 

LD/342627 ഭൂവിക െും മാവടി മാുംക്കുഴി ഭാഗും ആണ് വി ിറ്റ് 
ത യ്യ്തത്.ഗീത എന്ന ദമറ്റിൻറ വർക്ക് ആയിര്ുന്നു ഇത്.എും ബുക്കിതല 
വിവര്ങ്ങൾ വച്ച് ഏതതാതക്ക വയക്തികളുതട പുര്യിടങ്ങളില് ആയാണ് 
തതാഴില് ത യ്യ്തിര്ിക്കുന്നത് എന്ന് മെ ിലാക്കാൻ 
കഴിഞ്ഞിലല.അെീഷ്,ഗീത,മാതയു എന്നിവര്ുതട പുര്യിടങ്ങളില് ആണ് 
തതാഴില് ത യ്ക്കതത് എന്ന് ദമറ്റ് പറയുകയുും ഈ വയക്തികളുതട പറബില് 
ക്റ്റിഷ്ി ത യ്ക്കതത് കാണിച്ചു തര്ുകയുും ത യ്ക്കതു.എും ബുക്കില് ഓദര്ാ 
വയക്തികളുതടയുും പറബില് ഉള്ള അളന് തിര്ിച്ചു 
കാണിച്ചിടിലലായിര്ുന്നു. ആതക 600m2 ആണ്  എും ബുക്കില് െല്കിയിര്ുന്ന 
അളന്.ഏലും ആണ് എലലാ വയക്തികളുതടയുും പറബില് ക്റ്റിഷ്ി 
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ത യ്ക്കതിര്ിക്കുന്നത്.ഇതിൻറ  ിഐ ബി കാണാൻ ആയി. പൂർണമായുും 
പൂര്ിപ്പിച്ചിടുണ്ടായിര്ുന്നു. 

 
16. WH/320910 ദതാട് പുെര്ുദ്ധാര്ണും 
 

START DATE:14/2/19 
END DATE:27/2/19 
M.BOOK NO:348/18-19 
MUSTER ROLL NO:35241-35242,35260-261 

 
വിലയിര്ുത്തലുകൾ 
 

WH/320910 ദതാട് പുെര്ുദ്ധാര്ണും ആലീസ് എന്ന ദമറ്റിൻറ വർക്ക് 
ആയിര്ുന്നു  ന്ദർശിച്ചത്.ദതാടിന് ഇര്ുവശവുും പുലല് വളർന്നു 
െില്ക്കുന്നതിൊല് മുഴുവൻ അളക്കാൻ  ാധിച്ചിലല.ഈ ഗ്പവർത്തി 
ത യ്ക്കത  മയത്ത് മുഴുവൻ കാടുും തവടി തതളിച്ചതാണ് എന്ന് ദമറ്റ് 
പറഞ്ഞു.എും ബുക്കില് ദര്ഖതപ്പടുത്തിയിര്ുന്ന അളന് 256m2 
ആയിര്ുന്നു.ഇതിൻറ  ിഐ ബി കാണാൻ ആയിലല 

17. DP/276200 കജവ ദവലി 
START DATE:31/1/19 
END DATE:13/2/19 
M.BOOK NO:330/18-19 
MUSTER ROLL NO:32646-650,32656-660 

വിലയിര്ുത്തലുകൾ 

DP/276200 കജവ ദവലി ദമറ്റ്  ുധർമ്മ ദ ച്ചിയുതട ദെതൃതവത്തില് 
െടന്ന വർക്ക് ആണ്.എും ബുക്കില് െടര്ാജ്(567),ഷ്ീബ(550), ത ലീെ 
(560) എന്നീ വയക്തികളുതട പുര്യിടങ്ങളില് തതാഴില് ത യ്ക്കതതായാണ് 
കാണാൻ ആയത്.എും ബുക്കിതല അളവിലുും കൂടുതല് ആയി കജവ 
ദവലി െിർമ്മിച്ചിര്ിക്കുന്നത് കാണാൻ ആയി.ഈ ഗ്പദേശതത്ത എലലാ 
വയക്തികളുും വളതര് ഇഷ്ടദത്താതട ആണ് തതാഴിലുറപ്പില് 
പതങ്കടുക്കുന്നത് എന്ന് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു.എലലാ വയക്തികളുും 
തതാഴിലിന് അദപക്ഷിക്കുകയുും തതാഴില് ത യ്യുകയുും ത യ്യുും എന്ന് 
ദമറ്റ് പറഞ്ഞു.അടിസ്ഥാെ  ൗകര്യങ്ങൾ കിടുന്നുണ്ട് എന്ന് 
പറയുകയുും ത യ്ക്കതു.  ിഐ ബി ക്റ്റിതയമായി 
സ്ഥാപിച്ചിടുണ്ട്.പൂർണ്ണമായുും പൂര്ിപ്പിച്ചിര്ിക്കുന്നതുും കാണാൻ 
ആയി 
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18. DP/283603 മണ്ണ് കയ്യാല െിർമ്മാണും 
    START DATE:19/3/19 
    END DATE:25/3/19 
    M.BOOK NO:415/18-19 
    MUSTER ROLL NO:40765-768 

വിലയിര്ുത്തലുകൾ 

DP/283603 മണ്ണ് കയ്യാല െിർമ്മാണും തജയ്ക്ക ി എന്ന ദമറ്റിൻറ വർക്ക് 
ആയിര്ുന്നു. ദജാസ് (200), ബിജു മുംഗലത്തില് (280),  ണ്ണി മുംഗലത്തില് 
(200) എന്നിവര്ുതട പുര്യിടങ്ങളില് ആയാണ് തതാഴില് െടന്നത്.എും 
ബുക്കിതല അളവില് തതന്ന മണ്ണ് കയ്യാല െിർമ്മിച്ചിര്ിക്കുന്നത് കാണാൻ 
ആയി. എന്നാല്ഫ ദജാ ് എന്ന വയക്തിയുതട പറമ്പില് ഏലും ക്റ്റിഷ്ി 
ത യ്ക്കതിര്ിക്കുന്നത് മൂലും കുതറ കയ്യാല ഇടിഞ്ഞു ദപായിര്ുന്നു. ഈ 
വർക്കിന്തറ  ിഐബി കാണാൻ ആയി എങ്കിലുും വർക്ക് ദകാഡ് 
വയതയാ ും ഉണ്ടായിര്ുന്നു.  

 

19. DP/276357 കജവ ദവലി 
        START DATE:10/1/19 
        END DATE:23/1/19 
       M.BOOK NO:303/18-19 
       MUSTER ROLL NO:29206-208,30562-65 

വിലയിര്ുത്തലുകൾ 

DP/276357 കജവ ദവലി മാവടി  ഭാഗും  എന്ന വർക്കില് ദജാസ്(695), 
 ജി  ാദക്കാ (750), ദജാ ് (500),  ണ്ണി മുംഗലത്തില് (850) എന്നീ 
വയക്തികളുതട പുര്യിടങ്ങളില് ആയാണ് തതാഴില് 
ത യ്ക്കതിര്ിക്കുന്നത്.എും ബുക്കിതല അളവില് തതന്ന കജവ ദവലി 
െിർമ്മിച്ചിര്ിക്കുന്നത് കാണാൻ ആയി.തതാഴിലുറപ്പില് ഈ ഗ്പദേശതത്ത 
എലലാ വയക്തികളുും  ജീവമായി പതങ്കടുക്കുന്നുണ്ട്.ഇത് ജീവിത 
മാർഗമാക്കുന്നവര്ാണ് ഇവർ എന്ന് ദമറ്റില് െിന്ന് അറിയാൻ 
കഴിഞ്ഞു.അടിസ്ഥാെ  ൗകര്യങ്ങൾ കിടുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുകയുും 
ത യ്ക്കതു. ിഐബി കാണാൻ ആയി പൂർണമായുും 
പൂര്ിപ്പിച്ചിടുണ്ടായിര്ുന്നു. 

20. LD/329840 ഭൂവിക െും 
START DATE:7/3/19 
END DATE:20/3/19 
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M.BOOK NO:388/18-19 
MUSTER ROLL NO:38873-75,39252-54,38896-98,38878-80 

വിലയിര്ുത്തലുകൾ 

  എും ബുക്കില് െിന്നുും ആര്ുതടതയാതക്ക പുര്യിടങ്ങളില് ആണ് 
തതാഴില് െടന്നത് എന്ന് മെ ിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിലല.അതുതകാണ്ട് 
തതന്ന  ദമറ്റില് െിന്നുും തതാഴിലാളികളില് െിന്നുും ലഭിച്ച വിവര്ങ്ങളുതട 
അടിസ്ഥാെത്തിലാണ് ഫീല്ഡ് വി ിറ്റ് െടത്തിയത്.അയ്യപ്പൻ കാട് 
ര്ാജൻ, അയ്യപ്പൻ ,കറുപ്പായി, ിബി കുര്യൻ, ദമര്ിക്കുടി എന്നീ 
വയക്തികളുതട പുര്യിടങ്ങളില് തതാഴില് ത യ്ക്കതതായാണ് കാണാൻ 
ആയത്.എും ബുക്കില് ആതക 3195 മീറ്റർ സ്കവയർ ആയിര്ുന്നു അളന് 
ദര്ഖതപ്പടുത്തിയിര്ുന്നത്.അയ്യപ്പൻ  കാട് ര്ാജൻറ പറബില്  വാഴയുും 
കപ്പയുും ക്റ്റിഷ്ി ത യ്ക്കതിര്ിക്കുന്നത് കാണാൻ ആയി.ബാക്കി എലലാ 
വയക്തികളുതടയുും പറബില് കപ്പയുും പയറുും ക്റ്റിഷ്ി 
ത യ്ക്കതിര്ിക്കുന്നത് കാണാൻ  ാധിച്ചു.അളവിലുും കൂടുതലായി 
ക്റ്റിഷ്ി ത യ്ക്കതിര്ിക്കുന്നത് കാണാൻ ആയി.തതാഴിലാളികൾ പറഞ്ഞത് 
ഇവർ ഈ തതാഴിലുറപ്പ് തകാണ്ട് തതന്ന ആണ് ജീവിക്കുന്നത്.ഇവർ 
എലലാവര്ുും തതന്ന തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയില് തതാഴില് ത യ്യുന്നവർ 
ആണ്.ഇവർ എലലാവര്ുും വളതര് ഇഷ്ടദത്താതട ആണ് തതാഴിലുറപ്പില് 
പങ്കാളികളാകുന്നത്.അടിസ്ഥാെ  ൗകര്യങ്ങൾ കിടുന്നുണ്ട് എന്ന് ദമറ്റ് 
പറഞ്ഞു.പടുത ഇവർ തതന്ന തകാണ്ട് വര്ുകയാണ് 
ത യ്ക്കയുന്നത്.തതാഴില് ക്റ്റിതയമായി തതന്ന കിടുന്നുണ്ട് എന്ന് 
അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു. ിഐബി കാണാൻ ആയി.ക്റ്റിതയമായി 
പൂര്ിപ്പിച്ചിടുണ്ടായിര്ുന്നു. 

 

 
 
21.  LD/ 342626ഭൂവിക െും  
 
 START  DATE:19/03/19 

END DATE :25/03/19 
M. BOOK NO:417/18-19. 
MUSTER ROLL  NO:40778-780. 
 

വിലയിര്ുത്തലുകൾ 
 
  മാവടി  കകലാ ും ഭാഗതത്ത തതാഴിലാളികൾക്ക് 100തതാഴില് േിെങ്ങൾ െല്കാൻ കഴിഞ്ഞു., ഗ്പിയ  ുദര്ഷ്, 
 ൗമയ  20, ദജാഷ്ി , ലാലി വർഗീസ് 30എന്നീ വയക്തികളുതട പുര്യിടങ്ങളില് ആണ് 
വർക്ക്  കാണാൻ  കഴിഞ്ഞത്.എും ബു ക്കിതല  അളന് കൃതയും ആയിര്ുന്നു.കാടു തവടി തതളിച്ചു പയർ, ദ മ്പ്, കപ്പ, 
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22. LD/32823 ഭൂവിക െും  
 

 START  DATE :17/01/18 
END DATE :30/01/18 
M. BOOK NO:312/18-19 
MUSTER ROLL  NO:29810-12, 29817-19 

വിലയിര്ുത്തലുകൾ 
 
  കാര്ീദത്താട് ഭാഗതത്ത തതാഴിലാളികൾക്ക് 320 തതാഴില് േിെങ്ങൾ 
െല്കാൻ കഴിഞ്ഞു.അച്ചാമ്മ (20), കഗ്തീെ(22), പിച്ചമ്മ (20), ലീലാമ്മ ദജായി 
(20)എന്നീ വയക്തികളുതട പുര്യിടങ്ങളില് ആണ് വർക്ക്
  കാണാൻ  കഴിഞ്ഞത്.M BOOKതല  അളന് കൃതയും ആയിര്ുന്നു.കാടു തവടി 
തതളിച്ചു പയർ, വഴുതെ, കത ഏലും  കൃഷ്ി ത യ്ക്കതിര്ിക്കുന്നതായി 
കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞു. ി ഐ ബി  കാണാൊയി.വിവര്ങ്ങൾ 
പൂർണമായിര്ുന്നു. 

  
 

23. WC/307117 മഴെീർകുഴി 
        START DATE :27/09/18 
        END  DATE :25/03/19 
        M BOOK  NO:428A/18-19 
        MUSTER ROLL NO:40762-64 
 
വിലയിര്ുത്തലുകൾ 
 
171 തതാഴിലാളികൾക്ക് തതാഴില് െല്കാൻ  ാധിച്ചു.ലക്ഷ്മി ദ ാമി, പിച്ചമ, 
ആെീസ്, അച്ചാമ്മ ആന്റണി, ര്മണി, ദമര്ി ദജാണി എന്നിവര്ുതട 
പറമ്പില് മഴെീർകുഴികൾ കാണാൻ ാധിച്ചു. ി  ഐ  ബി  കാണാൻ  കഴിഞ്ഞു
.വിവര്ങ്ങൾ  പൂർണമായിര്ുന്നു. 
 

24.DP/274855 കജവദവലി 

 
STARTDATE:6/12/18 
END  DATE :19/12/18 

ദ െ എന്നിവ  ത യ്ക്കതിര്ിക്കുന്നതായി കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞു. ി ഐ ബി  കാണാൊയി.വിവര്ങ്ങൾ 
പൂർണമായിര്ുന്നു. 
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MBOOKNO:230/18-19 
 
MUSTER ROLL NO:24842-46,24847-51 

 
വിലയിര്ുത്തലുകൾ 

 
  വാർഡിതല 423 തതാഴിലാളികൾക്ക്  തതാഴില് െല്കാൻ  ാധിച്ചു.ദമര്ി കുടി 
ദജാ ്, ദതാമസ് മാണി,  ണ്ണി, മുര്ുദകശൻ, അയ്യപ്പൻ കാടുര്ാജൻ, 
മുര്ുദകശൻ എും, അയ്യപ്പൻ എും,  ിബി കുര്യൻ, പി എും ര്വീഗ്ന്ദൻ എന്നിവര്ുതട 
പറമ്പില് M.BOOKതല 1176 മീറ്റർ കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. ി ഐ ബി 
കാണാൻ  കഴിഞ്ഞു. വിവര്ങ്ങൾ  പൂർണും ആയിര്ിന്നു 

 

 

25.LD/330707ഭൂവിക െും. 
      
     STARTDATE:12/3/19 
     ENDDATE:25/3/19 
     MBOOK NO:402/18-19 

     MUSTERROLLNO:39578-83 
വിലയിര്ുത്തലുകൾ 

വാർഡിതല 423 തതാഴിലാളികൾക്കു തതാഴില് െല്കാൻ   ാധിച്ചു. തങ്കമ്മ (25), 
വിജൻപിള്ള (30)എന്നിവര്ുതട  പറമ്പില് ഭൂവിക െും കാണാൻ  കഴിഞ്ഞു. 
ഇവര്ുതട പറമ്പില്  ഏലും, വാഴ എന്നിവയാണ്  കൃഷ്ി  ത യ്ക്കദതക്കുന്നത്.  ി 
ഐ  ബി കാണാൻ  കഴിഞ്ഞു. 

 

26. WC/310193 കദമ്പാെ്കുഴി 

 
(2X1.5X1.5)MEASURMENTS IN M,BOOK 

STARTDATE:14/3/19 
END  DATE :27/3/19 

MBOOK NO :412/18-19 

MUSTER ROLL NO:40107-110,40111-114 
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വിലയിര്ുത്തലുകൾ 

 
      വാർഡിതല 441 തതാഴിലാളികൾക്ക്  വർക്ക് െല്കാൻ   ാധിച്ചു. െടര്ാജൻ 
(10), ബിൻ ി (6), ര്ാജൻ ഒ  എസ് (8), ദജയാതി (8), അന്നമ്മ (8), തബന്നി (10) 
എന്നിവര്ുതട പറമ്പില്  കദമ്പാെ്  കുഴികൾ  കാണാൻ  കഴിഞ്ഞു. ി ഐ 
ബി  കാണാൻ   ാധിച്ചു. 

വാർഡിതല   തതാഴിലാളികൾ  ഗ്പധാെമായുും ആഗ്ശയിക്കുന്നത് 
തതാഴിലുറപ്പിതെയാണ് . അതിൊല് തതന്ന  ഒര്ു വര്ട്ഷ്ും കഴിഞ്ഞ വർക്ക്  ക റ്റ്  
കാതടാന്നുും പിടിക്കാതത െലല ര്ീതിയില് കൃഷ്ി ദയാഗയമായി കാണുവാൻ 
കഴിഞ്ഞു. അഭിെന്ദെും അർഹിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഇത്. 

അെുബന്ധും. 

മഹാത്മാഗാന്ധിദേശീയഗ്ഗാമീണതതാഴിലുറപ്പ്പദ്ധതിയുതടഭാഗമായിവെിതകള
 ുതട ാമൂഹയ ാമ്പത്തികഉന്നമെത്തിന്കാര്യമായ ുംഭാവെകൾെല്കിയിടു
ണ്ട് ാമ്പത്തികമായിപിദന്നാക്കുംെില്ക്കുന്നകുടുുംബങ്ങളുതടയുുംകുടികളുതടയു
 ുംവിേയാഭയാ ത്തിെുും ികിത്സകാര്യങ്ങൾക്കുുംതതാഴിലുറപ്പ്പദ്ധതിവഴിലഭി
ക്കുന്നതുക ഹായകര്മാകുന്നുണ്ട്എന്ന്അറിയാൻ ാധിച്ചു ാമ്പത്തികമായി
വളതര്പിദന്നാക്കുംെില്ക്കുന്നവർആതണങ്കില്കൂടിോര്ിഗ്േയദര്ഖലിെില്ഉൾതപ്പ
ടവര്ാത്തത്മൂലുംവിവിധആെുകൂലയങ്ങൾദെടിതയടുക്കുന്നതിന്പടികജാതിയി
ല്തപ്പടവർക്ക് ാധിക്കാറിലലഎന്നാല്മഹാത്മാഗാന്ധിദേശീയഗ്ഗാമീണതതാഴിലു
റപ്പ്പദ്ധതിയുതടഭാഗമായിെമുക്ക്കൂടുതല്ആെുകൂലയങ്ങൾലഭിക്കുകയുുംതതാ
ഴില്േിെങ്ങൾതതാഴിലുകൾഎന്നിവലഭിക്കുകയുുംത യ്ക്കതുസ്ഗ്തീകൾക്കവളതര്യ
ധികുംഗ്പദയാജെകര്മാതണന്ന്അറിയാൻകഴിഞ്ഞുഒദടതറവിക െഗ്പവർത്തെ
ങ്ങൾകാലാകാലങ്ങളായിമാറിവര്ുന്നഗവൺതമൻറുകൾആവിഷ്കര്ിച്ചുഎങ്കി
ലുുംഈപദ്ധതിജെങ്ങൾക്കവളതര്യധികുംഗ്പദയാജെുംത യ്ക്കതിടുണ്ട്എന്ന്ഓഡിറ്റു
മായിബന്ധതപ്പട്ദ ാഷ്യല്ഓഡിറ്റ്ടീമിതെമെസ്സ്റിലാക്കാൻ ാധിച്ചു. 

 

െിർദേശങ്ങൾ. 

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 സിറ്റിസണ് ഇൻഫർദമഷൻ ദബാർഡ് ഗ്പവ ത്തി സ്ഥലത്ത് 
സ്ഥാപിദക്കെതാണ്. 
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4. ഗ്പാദേശിക ഭാഷയിലുള്ള എറിദമറ്റ് ഗ്പവ ത്തി സ്ഥലങ്ങളിൽ ലഭയമാക്കണും. 
5. മാറർ സർക്കുലർ ഗ്പകാരും നിർദേശിക്കുന്ന ദരഖകൾ ഫയലിൽ 

സൂക്ഷിദക്കെതാണ്. 
6. രജിറെുകൾ കാലാനുസ തമായി വിവരങ്ങൾ ദരഖറപ്പടുത്തി 

സൂക്ഷിദക്കെതാണ്. 
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 നടത്തിപ്പിന് വിജിലൻസ്ത ആൻഡ് 

ദമാണിട്ടെിുംഗ് കമ്മറ്റി ഇടറപടലുകൾ ഗ്പവ ത്തി സ്ഥലങ്ങളിൽ 
ഉൊദവെതുെ്. 

10. റതാഴിലുപ്പിൽ ഏററ്റടുക്കുന്ന ഗ്പവ ത്തികളുറട  ആസ്തതികൾ േീർഘകാല 
നിലനിൽപ്പിന്  ആവശയമായ സാദങ്കതിക നിർദേശങ്ങൾ റതാഴിലാളികൾക്ക് 
ഓവർസീയർമാർ നൽദകെതുും പാലിക്കുന്നുറെന്ന്  ഉെപ്പു 
വരുറത്തെതുമാണ്. 

11. മറർ ദൊളിൽ ഗ്പസ്തതുത ഗ്പവ ത്തിയുറട അളവുകൾ ദരഖറപ്പടുത്തുന്ന 
എും.ബുക്കിന്റെ 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 മീറ്റിുംഗ് ക തയമായി നടദത്തെതാണ്. 

തതാഴിലാളികളുതട കടമകൾ. 

 റതാഴിലിടങ്ങളിൽ സമയക തയത പാലിക്കുക. 
 ദഗ്പാജക്റ്റ്റ് മീറ്റിുംഗ്, റതാഴിലുെപ്പ് ഗ്രാമസഭകൾ,ദസാഷയൽ ഓഡിറ്റ് 

ഗ്രാമസഭകൾ എന്നിവയിൽ പറങ്കടുക്കുക. 
 ഏൽപ്പിക്കുന്ന ദജാലികൾ ക തയതദയാറട പൂർത്തീകരിക്കുക. 
 അവകാശമായ 100 റതാഴിൽേിനങ്ങൾദനടുക 
 േിവസവുും റതാഴിൽ ആരുംഭിക്കുന്നതിനു മുമ്പ്ുും പണി 

പൂർത്തിയായദശഷവുും മറർ ദൊളിൽ  ഒപ്പുകൾ 
ദരഖറപ്പടുത്തുക,തുടങ്ങിയവ... 

ദമറ്റ് മാര്ുതട ഗ്പവർത്തെും  
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 {]hr¯n-bpsS taÂt\m«w,sXm-gnÂ ImÀUnÂ Bh-iy-apÅ hnh-c-

§Ä tcJ-s¸-Sp-¯p-I. Znh-khpw sXm-gn-em-fn-I-fpsS lmPÀ 

aÌÀtdm-fnÂ Dd-¸p-h-cp-¯p-I. ]qÀ¯n-bmb aÌÀtdm-fp-IÄ tUäm 

F³{Sn Hm¸-td-ä-dpsS ]¡Â F¯n-bv¡p-I.  

 sskäv Ubdn, aÌÀ tdmÄ F¶nh IrXyamb ]qcn¸n¡Ww. aÌÀ 

tdmfnÂ sh«n¯ncp¯epIÄ ]mSnÃ. `qan ]m«¯ns\Sp¡pt¼mÄ 

kÀ¡mÀ amÀK \nÀt±i¯nÂ ]dªncn¡p¶Xp t]mse aq¶v 

hÀjs¯sb¦nepw IcmÀ {]Imcw ]m«¯ns\Sp¡m³ {ian¡Ww. 

 taäpamÀ X§f¡p e`n¨ ]cnioe\w A\pkcn¨v sXmgnemfnIÄ¡v 

sXmgnens\¡pdn¨v hyàX \ÂIWw. 

 sXmgnÂ ImÀUv IrXyambn ]qcn¸n¨v sXmgnemfnIÄ¡p \ÂIpI. 

bmsXmcp ImcWhimepw taäpamÀ sXmgnÂ ImÀUv I¿nÂ 

kq£n¡mXncn¡pI.  

 ]WnØe¯v Bhiyamb kuIcy§Ä 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 
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  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 

 

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¡െXmWv.  tdmkvKmÀ Zn\w 

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

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

hcpt¯െXmWv. tdmkvKmÀ Zn\IeെÀ kw_Ôn¨v {Kma]©mb¯pIsf 

{]tXyIambn t_m[hXvIcnt¡െXmWv.  

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¶psെ¶v PnÃm 

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

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

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

kwLSn¸nt¡െXmWv. 

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

tdmkvKmÀ  Zn\m-N-c-W-̄ nÂ A²y£X hlnt¡െXmWv. 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¡െXmWv. Cu tbmK¯nsâ an\n«vkv 
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s]mXpP\§Ä¡v  ]cntim[n¡p¶Xn\pw tkmjyÂ HmUnän\pw e`y-am-t¡-െ 

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¿-െ-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¿െXmWv 

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

 

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

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

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

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

klmbIcamb \nÀ½nXnIÄ;  

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

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

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

]cnt]mjWw XpS§nb \oÀ¯S ]cn]me\ {]hr¯nIÄ ;  

iii. kq£vaþsNdpInS PetkN\ {]hr¯nIfpw tXmSpIÄ/I\mÂ 

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

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

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

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

Scheduled Tribe, Nomadic Tribe, De-Notified Tribe, Zmcn-{Zy-tc-

Jbv¡v Xmsg-bpÅ aäv IpSpw-_-§Ä, kv{XoIÄ Krl-\m-Y-bmb IpSpw-_-§Ä, 

`n¶-ti-jn-¡mÀ Krl-\m-Y-cmb IpSpw-_w, `q]-cn-jvI-c-W-̄ nsâ KpW-t`m-àm-

¡Ä, Cµnc Bhmkv tbm-P\ KpW-t`m-àm-¡Ä, h\m-h-Imi \nb-a-{]-Im-c-apÅ 

KpW-t`m-àm-¡Ä, apI-fnÂ ]d-ªn-cn-¡p¶ IpSpw-_-§-f-Ãm¯ ]£w, 2008þse 

ImÀjnI ISmizmk \nba {]Im-c-apÅ sNdp-In-S-þ-\m-a-am{X IÀj-IÀ, `qanbpsS 

Dev]mZ\£aX hÀ²n¸n¡p¶Xn\mbn `qhnIk\hpw, InWdpIÄ (Dugg 

well), Ipf§Ä (farm ponds), aäv PesImbv¯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 
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Dev]mZ\ tI{µ§sfbpw \nehnepÅ tdmUv irwJebpambn 

_Ôn¸n¡p¶Xn\pÅ, FÃm ImemhØbnepw D]tbmKn¡m³ ]äp¶ {KmaoW 

tdmUpIfpsS \nÀ½mWhpw, HmSIÄ, Iep¦pIÄ F¶nh DÄs¸sSbpÅ 

{Kma¯nse CuSpä DÄtdmUpIfpsSbpw hoYnIfpsSbpw \nÀ½mWhpw;  

 iii. IfnØe§fpsS \nÀ½mWhpw;  

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

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

\nÂ¡p¶ Xmgv¶ s]mXpØe§fpsS sa¨s¸Sp¯Â (chaur 

renovation), Xoc{]tZi§fpsS kwc£W¯n\pÅ tÌmw hm«À 

s{Ubn\pIÄ, F¶nh DÄs¸sSbpÅ s]mXp ASnØm\ 

kuIcy§Ä, tdmUpIfpsS ]p\:cp²mcWw, Zqc´{]Xntcm[ 

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

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

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

tI{µ§Ä, {KmaoW N´IÄ  

  

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

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

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;  
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ഉടുമ്പന്രെൊല പ്ഗൊമ പഞ്ചൊയത്തിതല തെൊഴിലുറപ്പ് തസ്ല്ല്ില് 1- AE,  2- 

ഓവര്സ്ിയര് മൊര്, 3- രഡറ്റൊ എന്പ്ടി,  2- BFT Cര്ൊണ് ഉള്ളെ.്ഇവര് 

തറരക്കൊര്ഡുകള് എല്ല്ൊും കൃെയെരയൊതടയുും സ്ൂക്ഷ്മെരയൊതടയുും കൂടിയൊണ ്

രര്ഖതപ്പടുത്തിയിര്ിക്കുന്നെ.് അെുതകൊണ്ടുെതന്ന ഇവര്ുതട പ്പവര്ത്തനും 

അഭിനന്ദനും അര്ഹണിക്കുന്നെൊണ.് 

ഈ രസ്ൊഷയല് ഓഡിറ്റ് പ്പപ്കിയയില് സ്ഹണൊയിച്ച പഞ്ചൊയത്ത് പ്പസ്ിഡന്റ,്  

തസ്പ്കട്ടറി, വൊര്ഡ് തമമ്പര്മൊര്, ഓരീസ് ് സ്റ്റൊരുകള്,  തമയ്റ്റ ് മൊര്, 

തെൊഴിലൊളികള് എന്നിവര്ക്ക ് രസ്ൊഷയല് ഓഡിറ്റ ് യൂണിറ്റ ് നന്ദി 

അറിയിക്കുന്നു. 

 

23-11-2019ന ് 2.00 pm ഉടുപന്സൊല ഗ്രാമപഞ്ചായത്തു വാർഡ് 10  

അസശാേവനം അംരന്വാടി വച്ച ് ഗ്ശീമതി  പുഷ്്പ്പം കൈ സമവക്കാട്ടു 

എന് സതാഴിലാളിയുസട അധയക്ഷതയില് 

നടന്  സ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്റ ഗ്രാമ ഭയില് അവതരിപ്പം കൈിച്ച 

സ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്റ േരട ് റിസപ്പം കൈാര്ട്ടിസേലുള്ള െര്ച്ചയുസട 

അടിസ്ഥാനത്തില് ഗ്രാമ ഭ എടുത്ത തീരുമാനങ്ങളും 

നിർസേശങ്ങളും; 

 ഭൂപ്പകൃെിയനുസ്ര്ിച്ച് കൊര്ഷികരമഖലയില് തെയ്യൊന് പറ്റിയ 

പ്പവര്ത്തികള് കൂടി തെൊഴിലുറപ്പില് നിര്ബന്ധമൊയുും 

ഉള്തപ്പടുത്തണും 

 ദവതനും വർധിപ്പിക്കുക  

 ഒര്ു മസ്റ്റര് രറൊളില് 14 പണി മുഴുവന് നല്കുക 

 പ്പൊയമൊയവര്ക്ക് പ്പവര്ത്തി അളവ് കുറച്ചു നല്കുക 

 3 ഘട്ടങ്ങളില് എടുക്കുന്ന രരൊരട്ടൊക്ക് തെൊഴിലൊളികരളൊട് െുക 

ഈടൊക്കൊന് പൊടില്ല്   

 മറ്റുമൊര്ക്കു പഞ്ചൊയത്തില് രപൊകൊന് വണ്ടി സ് കര്യും ഇല്ല്ൊതെ 

ദൂര്ക്കൂടുെല് ഉള്ളെിനൊല് യൊപ്െ ബത്ത അനുവദിക്കുക 

 തെൊഴിലൊളികള്ക്ക് കൊലെൊമസ്ും വര്ൊതെ കൂലി ലഭിക്കൊന് 

നടപടികള് സ്വീകര്ിക്കുക 

 തെൊഴില ്കൊര് ഡ ്െികച്ചുും സ് ജനയമൊയി അരപക്ഷകര്ക്്ക ്ലഭയമൊക്കുക. 
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 തെൊഴില ്അരപക്ഷകള് പഞ്ചൊയത്തില ്പ്രണ്്ട ഓരീസ്ില ്സ്വീകര്ിച്ച ് 

കകപ്പറ്റു ര്സ്ീറ്റ ്നല്കു ക. Demand form തെൊഴിലൊളികള്ക്ക ്

സ് ജനയമൊയി നല്കണും. 

 തെൊഴില്  കൃെയസ്മയത്തു ലഭിച്ചിതല്ല്ങ്കില് തെൊഴിലില്ല് രവെനും 

വിെര്ണും തെയ്യുക 

 പദ്ധെി ആര്ുംഭ മീറ്റിുംഗ് കൃെയസ്മയത്തു സ്ുംഘടിപ്പിക്കുക 

 പ്പവൃത്തികള ്കതണ്ടത്തുന്നെില ്തെൊഴിലൊളികള,് വൊര് ഡ ്

തമമ്പര് ്നൊട്ടുകൊര് ്ഉള്പ്പതട ഉള്ളവര്ുതട  നല്ല് ഇടതപടലുകള ്ഉണ്ടൊക്കുക. 

 രജൊലി സ്ഥലങ്ങളില ്ആവശയമൊയ അടിസ്ഥൊന 

തസ് കര്യങ്ങള ് നിര്വഹണണ  ഏജന്സി തെൊഴിലൊളികളക്്ക ്ലഭയമൊക്കുക. 

 വിജിലനസ്് ്ഏനഡ്് രമൊണിട്ടറിുംഗ ്കമ്മറ്റി 

അുംഗങ്ങള ്പദ്ധെികള ്വിലയിര്ുത്തുകയുും ആവശയമൊയ 

നിരര്േ്ശങ്ങള ്തെൊഴിലൊളികള്ക്കുും പഞ്ചൊയത്തിനുും നല്കു ക.VMC 

കമ്മിറ്റി പുന സ്ുംഘടിപ്പിക്കുക 

 വൊര്്ഷിക മൊസ്റ്റര് ്സ്ര്്ക്കുലര് ്പ്പകൊര്മുള്ള 

രര്ഖകള ്രയലില ്സ്ൂക്ഷിക്കുക. 

 മസ്റ്റര് ്രറൊളുകളില ്അബദ്ധത്തില ്വന്നുരപൊകുന്ന െിര്ുത്തലുകളക്്ക ്

മെിയൊയ കൊര്ണങ്ങള ്കൊണിച്ചു അരപക്ഷ നലക്ുകയുും പ്പസ്തു െ 

അരപക്ഷയുതട രകൊപ്പി രയലില ്സ്ൂക്ഷിക്കുക. 

 മസ്റ്റര് ്രറൊളില ്ര്ണ്്ട ഒപ്പുവീെും രര്ഖതപ്പടുത്തുക ഒപ്പിട്ട രശഷും മൊപ്െും 

രജൊലി ആര്ുംഭിക്കുക.. 

 ജനകീയ എസ്റ്റിരമറ്റ ്പ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളില ്ലഭയമൊക്കുക. 

 സ്ിറ്റിസ്ണ ്ഇന്ഫരര് മഷന ്രബൊര് ഡ് ഓരര്ൊ പ്പവൃത്തിയുും ആര്ുംഭിക്കുന്നെിന ്

മുമ്പ ്െതന്ന സ്ഥൊപിക്കുക. 

 അധയക്ഷന്                            : ഗ്ശീമതി  പുഷ്്പ്പം കൈ സമവക്കാട്ടു 

സലാക്ക ്റിസ ാഴ് സ് സപഴ് സണ ്:   സെല്ല സെയസൺ  

 

 


