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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. 

ഉടുമ്പൻദ ാല   ഗ്ഗാമ പഞ്ചായത്ത് 

അടിസ്ഥാെ വിവര്ങ്ങൾ 

ജിലല  : ഇടുക്കി     

ദലാക്ക് : റനടുുംകെും  

താലൂക്ക്  :  ഉടുമ്പ്ൻദൊല      

വാര്ഡുകൾ  : 14    

വിസ്തത തി  : 84.െ.കി.മീ. 
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                         ഉടുമ്പൻബ് ാല േഞ്ചായത്തിൽ കുടുംബസ്ത്രീകളുനടയും 

സ്തേവർത്തെവും ബ്േശീയ സ്തരാമീണ നതാഴിലുറപ്പു േദ്ധതിയും 

േഞ്ചായത്തു വെിതകളുനട സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക ഉന്നമെത്തിെ് 

കാരയമായ സംഭാവെകൾ െൽകിയിട്ടുണ്ട.്. 4336 നതാഴിൽ കാർഡ ്

നതാഴിലാളികളുണ്ട്.  സ്ത്രീ നതാഴിലാളികളും 4761.  298 

േട്ടിക ാതിക്കാരും  238 േട്ടിക വർരക്കാരും നതാഴിൽ 

േങ്കാളികളാണ.്..2018-19 സാമ്പത്തിക വർഷ്ത്തിൽ  189208 നതാഴിൽ 

േിെങ്ങളും അതിലൂനട  52221408 തുകയും ഈ േഞ്ചായത്തിെ് 

കൂലിയിെത്തിൽ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട ്എന്നത ്മെസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു. 

                                                 

തതാഴിലുറപ്പ് അടിസ്ഥാെ വിവര്ങ്ങൾ 2018-19 

 ഉടുമ്പൻദ ാലപഞ്ചായത്ത്  വാര്ഡ് 

14 തിങ്കൾക്കാട് 
ആറക റതാഴിൽ കാര്ഡുകൾ 4336 316 
ആറക റതാഴിലാളികൾ  7102 717 
SC റതാഴിൽ കാര്ഡുകൾ 298 56(card)150(memers) 
ST റതാഴിലാളികൾ 238 121(card)231(members) 

 

                              WARD 14 തിങ്കൾക്കാട് 

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

                                                       വാർഡ്-  14 

ഉടുമ്പൻദ ാലപഞ്ചായത്തിതല14ആുംവാർഡ്.വർക്ക്ക റ്റ്കണക്കെു ര്ിച്ചു
ഏകദേശും 5989 തതാഴില്േിെങ്ങൾതതാഴിലാളികൾക്കലഭിക്കുകയുുംഅതിലുതട 
1652964കകൂലിയായിലഭിക്കുകയുുംഉണ്ടായി.43ഓളുംതതാഴിലാളികൾക്ക്100ല്
കൂടുതല്തതാഴില്േിെങ്ങൾലഭിച്ചതായികാണാൻ ാധിച്ചു. പള്ളി ദറഷ്ൻ 
കട,അമ്പലും,അഗൻവാടി,, എന്നിവയാണതപാതുസ്ഥാപെങ്ങൾ.  

                    വാർഡ് ഭൂപടും 
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അവകാശാധിഷ്ടിത െിര്ീക്ഷണങ്ങൾ 

മഹാത്മരാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ റതാഴിലുെപ്പ് നിയമത്തിലൂറട ഗ്രാമീണ 

ജനതയ്ക്ക്ക് റതാഴിൽ നല്കറപടുന്നദതാറടാപ്പും അവരുറട പത്തു 

അവകാശങ്ങളുും സുംരക്ഷിക്കറപടുന്നു.ദസാഷയൽ ഓഡിറ്റിലൂറട 

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 തികച്ുും 
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  ദ ാദടാ എടുക്കുന്നതിെു 
ദവണ്ടി 100ര്ൂപദയാളും തതാഴിലാളികൾക്ക് ത ലന് വന്നിടുതണ്ടന്നാണ 
തതാഴിലാളികദളാട്  ും ാര്ിച്ചദപ്പാൾ ലഭിച്ച വിവര്ും. 
തതാഴില്കാർഡ്പഞ്ചായത്തില്െിന്നുുംലഭിദക്കണ്ടതാതണന്നുും.അതിൊയിതതാഴ
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ിിലാളികളില്െിന്ന്ഒര്ുര്ൂപദപാലുുംഈടാദക്കണ്ടത്ഇലലഎന്നുുംതതാഴിലാളികള
തിപറഞ്ഞുമെ ി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 രശീ ന നൽകുകയുും 15 േിവസത്തിനകും 
റതാഴിൽ  ലഭയമാക്കണറമന്നുും നിയമത്തിൽ ഗ്പതിപാേിക്കുന്നു. 
 യലില്  ൂക്ഷിച്ചിടുള്ള തതാഴില് അദപക്ഷകൾതക്കാപ്പും കകപ്പറ്റു ര് ീത് 
െല്കിയതിന്തറ തകൗണ്ടർ സ്ലിപ് കാണാൻ  ാധിച്ചിലല. തതാഴില് 
ആവശിയമുള്ളദപ്പാൾ  ഡിമാൻഡ് െല്കാറിലല എന്നുും ദമറ്റ് വശും ഗ്ഗൂപ്പ് ആയി 
ഡിമാൻഡ് ത യ്യുന്നു എന്നുും മെ ിലാക്കാൊയി 
 
3.തതാഴില് അെുവേിച്ചത്  ുംബന്ധിച്ച്; 

റതാഴിലുെപ്പ് നിയമഗ്പകാരും റതാഴിൽ ആവശയറപ്പട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ 15 
േിവസത്തിനകും റതാഴിൽ ലഭയമാക്കനറമന്നുെ്. വാർഡിറല 
റതാഴിലാളികൾക്ക് റതാഴിൽ ആവശയമുള്ള സമയങ്ങളിൽ  അദപക്ഷ 
സമർപ്പിക്കുന്ന മുെയ്ക്ക്ക് 15 േിവസത്തിനകും റതാഴിൽ 
അനുവേിറക്കെതുെ്.  

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

4.തതാഴിലിലലായ്മ ദവതെും; 

റതാഴില് ആവശയറപ്പട്ടുകഴിഞ്ഞാല് 15 
േിവസത്തിനകുംറതാഴില് ലഭയമാക്കാത്തപക്ഷുംറതാഴിലിലലായ്ക്മദവതനുംലഭിക്ക
ാാന് അവകാശമുെ്. റതാഴില് ആവശയറപ്പട്ടതീയ്യതിമുതല് ആേയറത്ത30 
േിവസുംകൂലിയുറട25% ( 271 കൂലിഗ്പകാരും 67 രൂപ 75 കപസ) 
തുകയുുംതുടര്ന്ന് 100 
േിവസറതാഴില്  പൂര്ത്തിയാകുന്നതവറരയുള്ളേിവസങ്ങളില് കൂലിയുറട50%( 
271കൂലിഗ്പകാരും 135 രൂപ 5 കപസ) തുകയുുംറതാഴിലാളികള്ക്കക്കലഭിക്കണും. 
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നതാഴിലാളികളിൽ  െിന്നും ബ് ാേിച്ചു മെസിലാക്കാൻ സാധിച്ചത്  

നതാഴിൽ ആവശയനപ്പട്ട ്   േിവസത്തിെുള്ളിൽ നതാഴിൽ ലഭിക്കുന്നില്ല 

എന്നാണ് നതാഴിലില്ലായിമ ബ്വതെം ലഭിക്കുന്നതിെുള്ള െിയമ 

െടേടികനള കുറിച്ച് നതാഴിലാളികൾക്ക് വയക്തമായ ധാരണ 

ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചു 

.5.തഷ്ല്ഫ് ഓ് ദഗ്പാജക്റ്റ്റ്   ുംബന്ധിച്ച്; 

നിയമുംഅനുശാസിക്കുന്നഗ്പകാരുംറതാഴിലാളികൾക്ക്
റതാഴിൽകറെത്തുന്നതിനുുംആസൂഗ്തണുംറെയ്യുന്നതിനുമുള്ളഅവകാശുംഉെ്. 

എന്നാല്ഇതിതെകുറിച്ച്യക്തമായധാര്ണആർക്കുുംതതന്നഉണ്ടായിര്ുന്നിലല.ദമ
റ്റ്െല്കുന്നെിർദേശഗ്പകാര്ുംആണതതാഴിലാളികൾതതാഴില്ത യ്യുന്നത്.തഷ്
ല്്ഓ്ദഗ്പാതജക്റ്ടില്ഇെിതതാഴിലാളികളുതടപങ്കാളിത്തുംഉറപ്പ്ര്ുത്തുന്ന
തിെുള്ളെടപടികൾ ്ീകര്ിദക്കണ്ടതാണ 

6.യാഗ്താ ത ലന്  ുംബന്ധിച്ച്; 

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 പൂർത്തീകരിച് ദശഷും മാഗ്തദമ വാർഡിന് 
പുെത്തു റതാഴിലാളികൾക്ക് ഗ്പവ ത്തി അനുവേിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. 

വാർഡിതല തതാഴിലാളികൾ 5 കിദലാമീറ്റർ പര്ിധിക്കപ്പുറും തതാഴിലുറപ്പ് 
ഗ്പവൃത്തി ത യ്തിലല 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 
വാങ്ങുകയാണ ത യ്യുന്നത്. തണല്  ൗകര്യും 
,കയ്യുറകൾ,ബൂട്എന്നിവതതാഴിലാളികൾതതന്ന ുംഘടിപ്പിക്കുകയാണ.അടി
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സ്ഥാെ ൗകര്യങ്ങൾഎലലാുംപഞ്ചായത്തില്െിന്നലഭിദക്കണ്ടവആണന്നുതതാഴി
ലാളികൾതക്കഅറിന്െല്കി.എന്നാല്പഞ്ചയത്തില്െിന്നുുംലഭിക്കാത്തതുക
തിാണ്ടാണതതാഴിലാളികൾതക്കഅടിസ്ഥാെ ൗകര്യങ്ങൾ ്യുംകതണ്ടദത്തണ
ി്ടിവര്ുന്നത് .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 
വീഴ് യതലലങ്കിലുും കൂലി കവകിയതിെുള്ള െഷ്ട പര്ിഹാര്ും ലഭിക്കുകദയാ 
അതിെുദവണ്ടി തതാഴിലാളികൾ പര്ാതിതപ്പടുകദയാ ത യ്തിടിലല. 
ദവതെവിതര്ണത്തിെുള്ളകാലതാമ ത്തിെുള്ളെഷ്ടപര്ിഹാര്ുംലഭിക്കുവാെുള്
ളഅവകാശതത്തകുറിച്ച്തതാഴിലാളികൾക്ക്യക്തമായധാര്ണഉണ്ടായിര്ുന്നിലല.
ഇതിതെകുറിച്ച്യക്തമായധാര്ണതതാഴിലാളികൾക്ക്െല്കി 

9. പര്ാതി പര്ിഹാര്ും  ുംബന്ധിച്ച്; 

റതാഴിലുെപ്പുമായി ബന്ധറപ്പട്ട ഏറതങ്കിലുും കാരയത്തിൽ പരാതിയുൊകുന്ന 
പക്ഷും ആയ ന ദരഖാമൂലും പഞ്ചായത്തിൽ പരാതിറപ്പടാവുന്നതാണ്, 
ഗ്പസ്തതുത പരാതികൾ സവീകരിച്ു  പരാതിക്കാരന് കകപ്പറ്റു രസീറ്റ് 
നൽകുകയുും പരമാവധി 7 േിവസ പരിധിക്കുള്ളിൽ അദനവഷിച്ു 
പരാതിക്കാരന് മെുപടി നൽദകെതാണ്. പരാതികൾ അെിയിക്കുന്നതിനുള്ള 
ദടാൾ ഗ്ഫീ നമ്പ്ർ റപാതുജനങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്ന രീതിയിൽ പഞ്ചായത്ത് 
ഓഫീസിൽ ഗ്പേർശിപ്പിറക്കെതുെ് 
 
ദവതെും കൃതയ മയത്തു ലഭിക്കുന്നിലല, തതാഴിലിെു  അദപക്ഷ വച്ചാല്  

15േിവ ത്തിെുള്ളില്  ലഭിക്കുന്നിലല എന്നീ  പര്ാതികളാണ എലലാ  
തതാഴിലാളികളുും പറഞ്ഞത്. ദവതെും  കൃതയ മയത്തു ലഭിക്കാത്തതു  
 ണ്ടിന്തറ  അപര്ാപ്തത  മൂലമാണന്നു തങ്ങൾക്കു അറിയാും ആയതിൊല്  

തതന്ന  അവർ പഞ്ചായത്തിലുള്ളവതര്  കുറ്റും  പറയിലല  എന്നുും  അവർ പറഞ്ഞു.  
 
10.ബ്സാഷ്യൽ ഓഡിറ്്റ െടത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച്; 

 

 ത ോത ോഴിലുറപ്പ് നിയമത്തിതല തെക്ഷന് 17(2) പ്രകോരം  ത ോഴിലുറപ്പില് 

ഏതെടുത്ത പ്രവൃത്തികള് ഓതരോ 6 മോെ കോലയളവിലും തെോഷ്യല് ഓഡിെ ്

നടതത്തണ്ട ുണ്്ട. ഏതെടുത്തു തെയത പ്രവൃത്തികളുതട െമ്പത്തീകവും, 
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ഗുണനിലവോരങ്ങള് െംബന്ധിച്ച ുമോയ വിവരങ്ങളും രദ്ധ ി 

നിര്വഹണണവുമോയി ബന്ധതപ്പ്ട   കോരയങ്ങളും  തെോഷ്യല് ഓഡിെ ്

നടത്തുന്ന ില് രങ്കോളികളോവുന്ന ിനു ത ോഴിലോളികള്്ും ഓതരോ ര രനും 

അവകോശമുണ്്ട. 

 ബ്സാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ ്െടത്തുന്നതിനറെ ഭാരമായി  

നതാഴിലാളികൾ, ബ്മറ്റ്, രുണബ്ഭാക്താക്കൾ എന്നിവർ സ്തേവൃത്തി 

സ്ഥലങ്ങൾ അളനവടുക്കുന്നതിലും വിവരങ്ങൾ ലഭയമാക്കുന്നതിെും 

േങ്കാളികളായിട്ടുണ്ട് 

 

 യല്തവര്ി ിദക്കഷ്ൻഡീതറ്റയില്സ് 

 

SI.NO WORK 
CODE 

WORK NAME ESTIMAT
E AMT 

MAN 
DAYS 
TAKEN 

UNSKILLED 
WAGES 

SKILLED  
And 
MATERIAL 
EXPENCE 

TOTAL 
EXPENCE 

1 LD/328996 ഭൂവികസനും 
 

105500 244 67344 3000 70344 

2 LD/330311 ഭൂവികസനും 
 

69818 179 49404 3000 52404 

3 DP/274936 

 

കജവ ദവലി 
 

 

125600 311 85836 3000 88836 

4 WH/32040
3 

ദതാട് പുന 

രുദ്ധാരണും 
79300 235 64584 3000 67584 

5 LD/334362 ഭൂവികസനും 186702 302 84456 3000 87456 

6 LD/318989 ഭൂവികസനും 235100 812 224112 3000 227112 

7 DP/271029 കജവ ദവലി 234900 467 128892 3000 131892 

8 LD/330309 ഭൂവികസനും 
 

178976 626 172776 3000 175776 

9 LD/328996 ഭൂവികസനും 
 

313200 938 258888 3000 261888 

 
10 

DP/276262 കജവ ദവലി 
 

109100 255 70380 3000 73380 

11 WC/308262 മഴനീർ ക്കുഴി 109129 309 85284 3000 88284 

12 LD/322853 മണ്ണ് കയ്യാല 

 

214900 680 187680 3000 109680 

13 LD/324470 

 

ഭൂവികസനും 
 

178600 479 132204 3000 135204 

14 LD/320619  

ഭൂവികസനും 
135800 152 41952 3000 44952 
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 യല്പര്ിദശാധെയുമായി ബന്ധതപ്പട വിലയിര്ുത്തലുകൾ. 

 റതാഴിലുെപ്പ് പദ്ധതിയിൽ ഏററ്റടുക്കുന്ന ഗ്പവ ത്തികളുറട ഫയലുകളിൽ 
ഉൊയിരിദക്കെ ഗ്പധാനറപ്പട്ട 22 ദരഖകറള കുെിച്് വാര്ഷിക മാറർ 
സര്ക്കുലെിൽ ക തയമായ നിർദേശങ്ങൾ നല്കുന്നുെ്.  

1.കവർ ദപജ് 

ഒരുഗ്പവ ത്തിയുറടഅടിസ്ഥാനവിവരങ്ങൾ ഗ്പവ ത്തിഫയലിന്റെകവർപ
ദാജിൽഉൾറക്കാള്ളിക്കന്നറമന്നുുംഅതിനായിഗ്പദതയകമാത കയുുംമാറർ സ
ർക്കുലെിൽ നിർദേശിക്കുന്നുെ്.  

കവർദപജ്എഎും ിഗ്പകാര്മുള്ളആയിര്ുന്നു.തഷ്ല്് ഓ ്ർക്ക് 
,തലാദക്കഷ്ൻഓ ്ർക്ക് ,constituency , അ റ്റ്ഐഡി ,ജിപിതസ്ലാദക്കഷ്ൻ, 
തെയിുംഓ്ജിർസ്,എന്നിവപര്ിദശാധിച്ചഒര്ു യലിലുുംകാണാൻ ാധിച്ചി
ലല. ..തഷ്ല്്ഓ ്ർക്ക് LD/334362 ഭൂവിക െും എന്ന   യലില് ഉണ്ടായിര്ുന്നു.    
14 യലുകളിലുുംജിദയാടാഗിുംഗ്ഓ്അ റ്റ്ഐഡിദര്ഖതപ്പടുത്തിയിര്ുന്നി
ലല.അധികാര്ിയുതടദപര്ുുംതമറ്റിന്തറദപര്ട്എന്നിവയുുംദര്ഖതപ്പടുദത്തണ്ടതാ
ണകവർദപജ്പൂർത്തിയാക്കാൻഗ്ശദ്ധിദക്കണ്ടതാണ. 

2.ത ക്ക് ലിസ്റ്റ് 

ഫയലിൽഉൾറകാള്ളിച്ിട്ടുള്ളദരഖകളുറടദപജ്നമ്പ്ർദരഖറപ്പടുത്തിയറെക്ക് 
ലിറ്ഫയലിൽസൂക്ഷിദക്കെതുെ്,അതിനായിഗ്പദതയകമാത കയുുംമാസ്ത്
െര് സർക്കുലെിൽനിർദേശിക്കുന്നുെ്.   

.    പര്ിദശാധിച്ചഎലലാ യലുകളില്ത ക്കലിസ്റ്റ്ഉണ്ടായിര്ുന്നു. 
ഒര്ു യലിതലയുുംത ക്കലിസ്റ്റില്ദപജ്െമ്പർദര്ഖതപടുത്തിയിടുണ്ടായിര്ുന്നിലല 

 

3.ആക്ഷൻ പ്ലാൻ ദകാപ്പി-  

ഏതെടു്ുന്ന പ്രവൃത്തികള് ആക്ഷന് പ്ലോനില് ഉള്തപ്പ്ട  ും തഷ്ല്ഫ ്ഓഫ് 

തപ്രോജക്െില്മുന്ഗണനണനോ പ്കമത്തില് ഉള്ള ുമോയിരി്ണ തമന്നുണ്്ട,പ്രസ്തു   

പ്രവൃത്തി തഷ്ല്ഫ ്ഓഫ് തപ്രോജക്െില് ഉള്തപ്പടുന്ന തരജിതന്ഗണെ തകോപ്പി ഫയലില് 

െൂക്ഷി്ണം  

പര്ിദശാധിച്ചഎലലാ യലുകളിലുുംആക്ഷൻപ്ലാൻദകാപ്പികാണാൻ ാധിച്ചു.വാ
ർഡിതലത യ്തവർക്കുകൾഎലലാുംആക്ഷൻപ്ലാൻഗ്പകാര്മുള്ളതുആതണന്ന്മെസ്
 ിലാക്കാൻ ാധിച്ചു. 
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4.ജെകീയ എസ്റിദമറ്റ് 

 

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

ഗ്പാദേശികഭാഷ്യിലുള്ളജെകിയഎസ്റ്റിദമറ്റ്കാണാൻ ാധിച്ചിലല.എസ്റ്റിദമറ്
റ്ദകാപ്പിത കയുറില്െിന്ന്എടുത്തു ൂക്ഷിച്ചിടുണ്ട്.ദഗ്ഡായിങ്ആൻഡ്ഡിക 
ൻ,വർക്ക്ക റ്റ്മാപ്,എന്നിവകാണാൻ ാധിച്ചു.തതാഴിലാളികൾക്ക്മെ ി
ലാകുന്നര്ീതിയില്ജാെകിയഭാഷ്യില്ഉള്ളഎസ്റ്റിദമറ്റ്ഉണ്ടാദവണ്ടതാണ.ഈ
ദര്ഖകളില് ാദങ്കതികഅെുമതിെല്കുന്നഎലലാഉേിദയാഗസ്ഥര്ുതടയുുംഒപ്പു
തിയതി ീല്എന്നിവകൃതയമായിദര്ഖതപ്പടുദത്തണ്ടതാണ..എസ്റ്റിദമറ്റ് കവർ 

ദപജുും, റിദപ്പാർടുും  കാണാൻ ആയി. അത് ദഗ്പശും   അർഹിക്കുന്ന  കാര്യും 
തതന്ന യാണ. 

5. ാദങ്കതികാെുമതി-  

ഓദരാഗ്പവ ത്തിക്കുുംഗ്പദതയകുംതയ്യാൊക്കുന്നഎറിദമറ്റ്സാദങ്കതികവിേഗ്ധ
ര്അടങ്ങുന്നകമ്മറ്റിപരിദശാധിച്്അുംരീകാരുംലഭിച്ാൽമാഗ്തദമഗ്പവ ത്തിക്ക
ാ്അനുമതിനല്കാവൂ, ആയതിന്റെദകാപ്പിഫയലിൽ സൂക്ഷിദക്കെതുെ്. 

 ാദങ്കതികഅെുമതിലഭിച്ചതിന്തറദകാപ്പിഎലലാ യലിലുും ൂക്ഷിച്ചിടുണ്ട്.  
ത ഗ്കടറിയുതടഒപ്പ് ീല്ഫഎന്നിവകാണാൻആതയങ്കിലുുംഎലലാ യലിലുുംകാ
ണാൻ ാധിച്ചിലല.ഇത്കൃതയമായികാദണണ്ടതാണ.ദപര്ട്,ഒപ്പു, ീല്എന്നിവ
തക്കാപ്പുംതീയതികുടിദര്ഖതപ്പടുത്താൻഗ്ശദ്ധിദക്കണ്ടതാണ. 

6.ഭര്ണാെുമതി-  

ഓദരാഗ്പവ ത്തിക്കുുംഗ്പദതയകുംതയ്യാൊക്കുന്നഎറിദമറ്റ്പരിദശാധിച്്ഗ്പസ്ത
തുതഗ്പവ ത്തികള്ക്കക്ക്ഭരണസമിതിയുറടഅുംരീകാരുംലഭിച്ാൽമാഗ്തദമഗ്പവ 
ത്തിക്ക്അനുമതിനല്കാവൂ,ആയതിന്റെദകാപ്പിഫയലിൽസൂക്ഷിദക്കെതു
െ്. 

 

ഭര്ണാെുമതിലഭിച്ചതിന്തറദകാപ്പിഎലലാ യലിലുുംകാണാൻ ാധിച്ചു. . 
അധികാര്ികളുതടഒപ്പ് ീല്ഫതീയതിഎന്നിവകാണാൻകഴിഞ്ഞിലല.ഇത്കൃതയമ
ിായിഉണ്ടാദവണ്ടതാണ. 

7.കാൻദവർജൻ ്ിവര്ങ്ങൾ 
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സര്ക്കാരിന്റെഏറതങ്കിലുും വകുപ്പുകളുറട (വനുംവകുപ്പ്,ക ഷിവകുപ്പ്, 
മ രസുംരക്ഷണവകുപ്പ്...) 
പദ്ധതികള്ക്ക റതാഴിലുെപ്പ്പദ്ധതിദയാറടാപ്പുംസുംദയാജിച്്നടപ്പാക്കുകയാണ
റാങ്കില് ആയതിന്റെദരഖകൾഫയലിൽ സൂക്ഷിദക്കെതുെ്. 

 ുംദയാജിതപദ്ധതിയുമായിബന്ധതപ്പടഗ്പവർത്തെുംഈഓഡിറ്റ്കാലയളവി
ല്ഉണ്ടായിര്ുന്നിലല.ആയതിൊല്ഇത്ബാധകമലലാ. 

8.തതാഴില് അദപക്ഷ-  

റതാഴിൽആവശയറപ്പട്ടുറകാെവയക്തിരതമാദയാഗ്രൂപ്പാദയാഅദപക്ഷസമര്പ്പ
ാിക്കുന്നതിനുഅന്നവൽമാറര് സര്ക്കുലെില് ഗ്പദതയകമാത കയിലുള്ളഅപ
ദാക്ഷാദഫാെുംറതാഴിലാളികള്ക്കക്കലഭയമാക്കാന് നിര്ദേശിക്കുന്നുെ്. 
ഇ നഗ്പകാരുംകുെഞ്ഞ ന14േിവസുംതുടര്ച്യായിദജാലിറെയ്യുന്നതിന്അദപ
ക്ഷനല്ദകെതുെ്,ദജാലിആവശയമുള്ളകാലയളവിറലതീയതികൾഉൾറപ്പറട 
ഇതില്  ദരഖറപ്പടുത്തിനല്കുകയാദണവെ ന 

 

വാർഷ്ികആെുവല്മാസ്റ്റർ ർക്കുലർഗ്പകാര്ുംെിർേിഷ്ടദ ാർമാറ്റിലുള്ളതു
ആയിര്ുന്നുഅദപക്ഷ.തതാഴില്ആവശയമായാകാലയളദഗ്വഖതപടുത്തിയിടു
ണ്ടായിര്ുന്നിലല .പര്ിദശാധിച്ചഎലലാ യലുകളിലുുംതതാഴില്ആവിശയതപ്പട് 
15േിവ ത്തിെകുംതതാഴില്ലഭിച്ചിടിലല  എന്ന്  കാണാൻ ാധിച്ചു. 

.9.വർക്ക് അദലാദക്കഷ്ൻ 

അദപക്ഷലഭിക്കുന്നമുെയ്ക്ക്ക്ആവശയറപ്പട്ടതീയ്യതികളില് തറന്നറതാഴിലാളി
കറളമുന്രണനാഗ്കമത്തിലുള്ളഗ്പവ ത്തികളില് ഉൾറപ്പടുത്തുകയുും 
മറര്ദൊള്ക്കതയ്യാൊക്കുന്നതിനുള്ളനടപടികള്ക്കക്ക്ശുപാര്ശറെയ്യുകയുുംദവ
ണും.ഗ്പസ്തതുതഗ്പവ ത്തിയില് ഉള്ക്കറപ്പട്ടവര്ക്ക്ഈലിറിന്റെഅടിസ്ഥാനത്തി
ല് മുന്കൂട്ടിവിവരങ്ങള്ക്ക നല്കുകയുുംദവണും. 

തതാഴില്അെുവേിച്ചുതകാണ്ടുള്ളവർക്ക്അതലാദക്കഷ്ൻദര്ഖഒര്ു യലിലുുംകാ
ണാൻ ാധിച്ചിലല.വർക്ക്അതലാദക്കഷ്ൻദര്ഖഉൾതപ്പടുത്താൻഗ്ശദ്ധിദക്കണ്ടതാണ
. 

10.മസ്റ്റര്ട് ദറാള് 

ഓതരോ പ്രവൃത്തിയിതല്ും രഞ്ചോയത്തില ് നിന്നും നിര്തേശിച്ചവരുതട 

തരര ്വിവരങ്ങള ്ഉള്തപ്പടുത്തി തലോ് ്തപ്രോപ്ഗോം ഓഫീെില് നിന്നുമോണ ് 

തപ്രോപ്ഗോം ഓഫീെര ് െോക്ഷയതപ്പടുത്തിയ മസ്റ്റര ് തറോള ് തകോപ്പി 

രഞ്ചോയത്തില ് എത്തി്ുന്ന .് രഞ്ചോയത്തില ് നിന്നും നിര്വ്വഹണണ 

ഉത്യോഗസ്ഥന ് െോക്ഷയതപ്പടുത്തുന്ന മുറയ്് ് ഓതരോ പ്രവൃത്തി്ും 



13 
 

െുമ ലതപ്പടുത്തിയ തമെ്മോര്്  ് മസ്റ്റര് തറോള ് കകമോറോവുന്ന ോണ.് 

മസ്റ്റര ് തറോള ് പ്രകോരം അനുവ്ിച്ച  ീയ്യ ികളില ് മോപ് തമ പ്രസ്തു   

പ്രവൃത്തിയില ് ഏര്തപ്പ്ട  അ ോ  ് ്ിവെതത്ത ഒപ്പുകള് ഓതരോ 

ത ോഴിലോളിയുതടയും തരരിനു തനതരയുള്ള കളങ്ങളില ്തരഖതപ്പടുത്തോവൂ. 

ഓതരോ ്ിവെവും രണി ആരംഭി്ുന്ന ിനു മുമ്പും രണി രൂരത്്തിയോയ 

തശഷ്വും ഓതരോ ഒപ്പുകള ് നിര്ബന്ധമോയും 

ത ോഴിലോളികള ്തരഖതപ്പടുതത്തണ്ട ുണ്്ട.തജോലിയില ്   ഹണോജരോവോത്തവരു

തട കളങ്ങള ് തജോലി ആരംഭിത്ണ്ട െമയം കഴിഞ്ഞ ഉടതന െുവന്ന 

മഷ്ിയുള്ള തരനതകോണ്്ട അവധി തരഖതപ്പടുത്തുകയും തെയ്യണം. 

ആഴ്ചോവെോനം ഓതരോ ത ോഴിലോളിയുതടയും ഹണോജര ് പ്രകോരമുള്ള 

 ുകകള ് തരഖതപ്പടുത്തി അവതര തബോധയതപ്പടുത്തി മസ്റ്റര ് തറോളിതല  

അവെോനതത്ത കളത്തില ് ഒപ്പ ് വോങ്ങിത്ണ്ടോ ോണ്.  ുടരന്്ന ്

മസ്റ്റര ് തറോള ് െോക്ഷയതപ്പടുത്തി നിര്വ്വഹണണ ഉത്യോഗസ്ഥര്്  ് 2 

്ിവെത്തിനകം കകമോതറണ്ടോ ോണ.്പ്രവൃത്തി സ്ഥലത്ത ് മോസ്റ്റര ് തറോള ്

െൂക്ഷി്ോന ് െുമ ലയുള്ള  ് തമെിനോണ.് മസ്റ്റര ് തറോള ് രണത്തിനു 

 ുല്ല്യമോയ തരഖയോണ ് ,അ ുതകോണ്ടു തന്ന അ ില ് ഏത ങ്കിലും 

 രത്തിലുള്ള തവ്ട ിത്തിരുത്തലുകള ്രോടില്ല്ോത്ത ോണ.് 

മാസ്റ്റർദറാൾവളതര്കൃതയമായിവയക്തതദയാടുുംകൂടി ൂക്ഷിച്ചിടുണ്ട്എന്നത് 

അഭിന്ദെമർഹിക്കുന്നകാര്യമാണ.ഒര്ുദെര്ുംഒപ്പുഇടുന്നര്ീതിയാണകാണാൻ ാ
ധിച്ചത്എന്നാല്േിവ വുുംര്ണ്ടുദെര്ുംഒപ്പുഇടുന്നര്ീതിപിന്തുടദര്ണ്ടതാണഎലലാ
 യലുകളിതലMUSTERROLLകളില്ബന്ധതപ്പടഅധികാര്ികളുതടഒപ്പു ീല്എന്ന
ിിവകാണാൻ ാധിച്ചുഎന്നാല്ഒപ്പിദൊതടാപ്പുംതീയതികാണാൻ ാധിച്ചിലല. 
െിർേിഷ്ടസ്ഥലത്തുഎുംബുക്ക്െമ്പർദപജ്െമ്പർഎന്നിവദര്ഖതപ്പടുദത്തണ്ടതാണ. 

 

11.തമഷ്ർതമന്റ് ബുക്ക്- 

റതാഴിലുെപ്പിൽ ഉൾറപ്പടുത്തി റെയ്യുന്ന ഓദരാ ഗ്പവ ത്തിയുും 
ആരുംഭിക്കുന്നതിനു മുമ്പ്് തറന്ന ആവശയമായി വരുന്ന ഗ്പവ ത്തികളുറട 
ഗ്പാഥമിക അളവുകൾ സാദങ്കതിക വിേഗ്ധർ റമഷർറമന്് ബുക്കിൽ 
ദരഖറപ്പടുത്തണും, തുടർന്ന് ഗ്പവ ത്തിയുറട ഓദരാ മറർ ദൊൾ 
കാലാവധിയുും പൂർത്തിയാകുന്ന മുെയ്ക്ക്ക് റെയ്ക്ത ഗ്പവ ത്തികളുറട 
അളവുകൾ ദരഖറപ്പടുത്തി അ ന ഗ്പകാരമുള്ള കൂലി 
ലഭയമാക്കുന്നതിനുള്ള തുടർ നടപടിക്ക് 
സമർപ്പിദക്കെതാണ്.ദരഖറപ്പടുത്തുന്ന ഓദരാ അളവുകളുും സാദങ്കതിക 
വിഭാരത്തിറല തറന്ന ഉയർന്ന തസ്തതികയിലുള്ള ഉദേയാരസ്ഥർ 
സാക്ഷയറപ്പടുത്തുകയുും അ ന ഗ്പകാരും തയ്യാൊക്കുന്ന ബിലലുകൾ 
പഞ്ചായത്ത് റസഗ്കട്ടെി,ഗ്പസിഡന്് എന്നിവരുറട െുമതലയുള്ളവർ 
സാക്ഷയറപ്പടുത്തുകയുും റെദയ്യെതാണ്. 
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എുംബുക്കില്വർക്ക്ദകാഡ്ഗ്പവർത്തിയുതടദപര്ട്എന്നിവദര്ഖതപടുത്തി ൂക്ഷി
ച്ചിടുണ്ട്.കൂടാതതഎസ്റ്റിദമറ്റ്തുകമസ്ദഗ്ടാൾെമ്പർഎന്നിവകൃതയമായിഎുംബുക്ക
ിില്ദര്ഖതപടുദത്തണ്ടതാണ.എന്നാല്എുംബുക്കില്ഏതുവയക്തിയുതടപുര്യിട
ത്തില്ആതണദന്നാഎഗ്തഅളവില്ആണഗ്പവർത്തിെടന്നിര്ിക്കുന്നത്എദന്നാവയ
ക്തമായിഅറിയാൻ ാധിച്ചിലല. യലില്തന്നിടുള്ള മ്മതപഗ്തത്തിതലവിവര്ങ്
ങളുതടഅടിസ്ഥാെത്തില്ആണ ീല്ഡ്പര്ിദശാധെടീുംഅുംഗങ്ങൾെടത്തിയത് 
.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 
അതാ ന ഫയലുകളിൽ സൂക്ഷിദക്കെതാണ്.സിറ്റിസണ് ഇൻഫർദമഷൻ 
ദബാർഡ് വാങ്ങുതിനുള്ള തീരുമാനങ്ങളുറട ദകാപ്പി  ഉൾപ്പറട  
ആവശയമുെ്. 

 

ഈഓഡിറ്റ്കാലയളവില്14 യലുകളിലുുംതമറ്റീര്ിയല്ആവശയമുള്ളഗ്പവർ
ത്തെുംഉണ്ടായിര്ുന്നിലലആയതിൊല്ഗ്പസ്തുതദര്ഖ യലില്ബാധകമലല. 

13.പാടക്കര്ാർ , മ്മതപഗ്തും, െികുതി ര് ീതുകൾ. 

റതാഴിലുെപ്പ് പദ്ധതി ഗ്പകാരും  സവകാരയ വയക്തികളുറട 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 ലഭിച്ാൽ മാഗ്തറമ ഗ്പസ്തതുത പെമ്പ്ിൽ റതാഴിലുെപ്പിലൂറടയുള്ള 
ഗ്പവ ത്തികൾ അനുവേിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. റജ എൽ ജി ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് 
ക ഷി ഗ്പവ ത്തി ഉൾപ്പറട ഏററ്റടുക്കുദമ്പ്ാൾ ഗ്പസ്തതുത ദരഖകൾ 
നിർബന്ധമാണ്.  

സവകാരയ വയക്തികളുറടദയാ റപാതുഭൂമിയിദലാ  പദ്ധതി 
നടപ്പാക്കുദമ്പ്ാൾ  ആസ്തതികളുറട േീർഘ കാല സുംരക്ഷണും 
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ഉെപ്പുവരുതുന്നതിനായി ബന്ധറപ്പട്ടവരുറട  സമ്മത പഗ്തും, നികുതി 
രസീതുകൾ എന്നിവ ഫയലിൽ സൂക്ഷിദക്കെതാണ്. 

 

പര്ിദശാധിച്ചഗ്പവർത്തികളുതട14 യലുകളില്പാടക്കര്ാര്ട്കര്ുംഅടച്ചര് ീ
ത്ഴിയുള്ളഒര്ുതതാഴില്ഗ്പവർത്തികളുുംകാണാൻ ാധിച്ചിലല.എന്നാല് മ്മ
തപഗ്തുംപൂർത്തീകര്ണപഗ്തുംഎന്നിവമാഗ്തമാണകാണാൻ ാധിച്ചത്. 

     14.ദവജ് ലിസ്റ്റ്  

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 അതാ ന 
ഗ്പവ ത്തി ഫയലിൽ സൂക്ഷിദക്കെതാണ്. 

പര്ിദശാധിച്ച14 യലുകളിലുുംമസ്ദഗ്ടാൾഗ്പകാര്മുള്ളതവജലിസ്റ്റ്,കാണാൻ ാ
ധിച്ചു.എുംബുക്കില്കാണിച്ചിര്ിക്കുന്നതുകയുുംതവജലിസ്റ്റില്കാണിച്ചിര്ിക്കുന്ന
തുകയുുംഒന്ന്തതന്നയാതണന്ന്ഉറപ്പുവര്ുത്തി 

15. ണ്ട് ഗ്ടാന് ർ ഓർഡർ. 

തയ്യാൊക്കിയ ദവജ് ലിറ് ഗ്പകാരും റതാഴിലാളികൾക്കുും, ദമറ്റീരിയൽ 
റവെര്മാർക്കുും അവരുറട ബാങ്ക്  അക്കൗെ് കളിദലക്ക് പണും 
അനുവേിച്ാൽ അതിനുള്ള ദരഖയായ ഫെ് ഗ്ടന്സർ ഓർഡർ ദകാപ്പി 
അതാ ന ഗ്പവ ത്തി ഫയലിൽ സൂക്ഷിദക്കെതാണ്. 

ഓഡിറ്റ്ത യ്തഗ്പവർത്തികളുതട14 യലില്ഒന്നുുംതതന്ന ണ്ട്ഗ്ടാൻസ് ർദകാ
പ്പികാണാൻകഴിഞ്ഞിലല.ബാങ്ക്അക്കൗണ്ട് കളിദലക്ക്പണുംഅെുവേിച്ചതിെുള്ളര്
ദിഖയായ  ണ്ട് ഗ്ടന് ർ ഓർഡർ ദകാപ്പി അതാത് ഗ്പവൃത്തി  യലില് 
 ൂക്ഷിദക്കണ്ടതാണ. 

. 

  16. മൂന്ന്ഘടങ്ങളിതല ദ ാദടാകൾ 

റതാഴിലുെപ്പിൽ ഒരു ഗ്പവ ത്തി ആരുംഭിക്കുന്നതിനു മുമ്പ്ുും ഗ്പവ ത്തി 
നടന്നുറകാെിരിക്കുദമ്പ്ാഴുുംപൂർത്തിയായദശഷവുും3ദറജിലുള്ളദഫാദട്ടാക
ൾഎടുത്ത്തീയതിദരഖറപ്പടുത്തിസൂക്ഷിദക്കെതാണ്. ഫയലിൽ ദകാപ്പികൾ 
റവക്കുകയുും ദവണും. 
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ഓഡിറ്്റ ന യര സ്തേവൃത്തികളുനട ഫയലുകളിൽ സ്തേവർത്തി 

തുടങ്ങുബ്മ്പാൾ,െടന്നുനകാണ്ടിരിക്കുബ്മ്പാൾ എന്നിങ്ങനെ 2 

ബ്ഫാബ്ട്ടാകൾ   കാണാൻ സാധിച്ചു.സ്തേവർത്തി േൂർത്തിയായ ബ്ഫാബ്ട്ടാ 

കൂടി ഉൾനേടുബ്ത്തണ്ടതാണ ് 

17.ഗ്പവർത്തിപൂർത്തീകര്ണ  ാക്ഷയപഗ്തും  

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

ഓഡിറ്റ് ത യ്ത ഗ്പവൃത്തികളുതട  യലില്  ഗ്പവൃത്തി പൂർത്തീകര്ണ 
 ാക്ഷയപഗ്തും കാണാൻ  ാധിച്ചു.എന്നാല്മുഴുവൻ ത ലവുകളുും 
ദര്ഖതപ്പടുത്തിഗ്പവൃത്തിപൂർത്തീകര്ിച്ചു.എന്ന്പൂർത്തീകര്ണ ാക്ഷിപഗ്ത
ത്തില്കാണാൻ ാധിച്ചിലല.ഗ്പവർത്തിതുടഗിയതീയതിഅവ ാെിച്ചതീയതി
ഗ്പവർത്തിയില്ഏർതപ്പടആളുകളുതടഎണ്ണുംതതാഴില്േിെങ്ങൾസ്ഥലത്തിന്റ
തിവിസ്തൃതിഎന്നിവമാഗ്തമാണകാണാൻ ാധിച്ചത്. 

18.തമറ്റീര്ിയല് ബിലലുകൾ. 

റതാഴിലുെപ്പ് ഗ്പവ ത്തികൾക്ക് ഏറതങ്കിലുും സാധന ഘടകങ്ങൾ 
വിലയ്ക്ക്ക് വാങ്ങി ഉപദയാരിക്കുകയാറണങ്കിൽ ആയതിന്റെ 
വൗച്െുകൾ ബിലലുകൾ എന്നിവ അുംരീകരിച്ു ഫയലിൽ 
സൂക്ഷിദക്കെതുെ്. 

പര്ിദശാധിച്ച 14  യലിതലഗ്പവൃത്തികൾക്ക് material ഘടകങ്ങൾ 
ഉപദയാഗി ിടിലലാതതിൊല്  ഈ ദര്ഖ ബാധകമലല. 
എന്നാല്എലലാ യലിലുുംCIB ബിലല്കാണാൊയി. 

19.മസ്റ്റർ ദറാള് മൂതമന്റ്റ് സ്ലിപ്പ്. 

ഓദരാ മറർ ദൊളുും ലഭയമാകുന്ന മുെയ്ക്ക്ക് ഗ്പവ ത്തി ആരുംഭിച് 
തീയ്യതി, അവസാനിച് തീയ്യതി ,ഗ്പവ ത്തി സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പഞ്ചായത്തിൽ 
തിരിറക ലഭിച് തീയ്യതി,ഡാറ്റ എൻഗ്ടി റെയ്ക്ത തീയ്യതി, റസഗ്കട്ടെി 
,ഗ്പസിഡന്് എന്നിവർ അുംരീകരിച്് കൂലിക്ക് അനുമതി നൽകിയ 
തീയ്യതി എന്നിവ ഒപ്പുകൾ സഹിതും ദരഖറപ്പടുത്തുന്നതിനു ദവെിയുള്ള 
സ്ലിപ് ആണി ന.  റതാഴിലാളികൾക്ക് യഥാസമയും കൂലി 
ലഭയമാക്കുന്നതിൽ വീഴ്െ വന്നിട്ടുറെങ്കിൽ എവിറട റവച്ാറണന്ന് 
മനസിലാകുന്നതിനു സാധിക്കുന്ന രീതിയിലാണ്  ഈ ദരഖയിറല 
വിവരങ്ങൾ ഗ്കമീകരിച്ിട്ടുള്ള ന. 
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മാസ്റ്റർ  ർക്കുലർ ഗ്പകാര്ും െിർദേശിച്ചിടുള്ള ഗ്പസ്തുത ദര്ഖ  യലില് 
 ൂക്ഷിച്ചിടിലല,ഇതിദൊട്   മാെമായ  യല് െീക്കും-ടാക്കിുംഗ് ദ ാറും 
ഉതണ്ടങ്കിലുും അതിലുും കൃതയമായി തീയതികൾമുഴുവെുും 
ദര്ഖതപ്പടുത്തിയിടിലല.ബന്ധതപ്പടഅധികാര്ിയുതടഒപ്പ്മാഗ്തമാണകാണാൻ ാ
ധിച്ചത് . ീല്തീയതിഎന്നിവകാണാൻ ാധിച്ചിലല .Muster roll number ,muster 
roll അദപക്ഷബിപിഓെല്കിയതിയതി,ദലാക്കില്െിന്ന്muster roll 
ലഭിച്ചതിയതി,ദവതെുംെല്കിയതിയതി,തുടഗിയവഒന്നുുംതതന്നദര്ഖതപടുത്ത
ിിയിടുണ്ടായിര്ുന്നിലല.ഈവിവര്ങ്ങൾഎലലാുംകൃതയമായിദര്ഖതപ്പടുദത്തണ്ട
താണ. 

20.ജിദയാടാതെട് ദ ാദടാ. 

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

ഓഡിറ്റ് ത യ്ത ഗ്പവൃത്തികളുതട 14  യലുകളില്  ജിദയാടാതെട് ദ ാദടാ 
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 യ്ത ഗ്പവൃത്തികളുതട  യലുകളില്ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്റ്റിദപ്പാർട് 
ദകാപ്പി കാണാൊയിലല.ദ ാഷ്യല്ഓഡിറ്റ്െടക്കുന്നത്ഇദപ്പാഴാണ. 

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 സുംബന്ധിച് 
വിവരങ്ങൾ ,വിജിലൻസ്ത ആൻഡ് ദമാണിട്ടെിുംഗ് കമ്മറ്റി െിദപ്പാർട്ട് , 
സന്ദർശക കുെിപ്പുകൾ തുടങ്ങിയവ ദരഖറപ്പടുത്തുന്നതിനുും 
റതാഴിലിടങ്ങളിറല അടിസ്ഥാനസൗകരയങ്ങൾ,സിറ്റിസണ് ഇൻഫർദമഷൻ 
ദബാർഡ്  എന്നിവ ഗ്പവ ത്തി സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉെപ്പു വരുത്തുന്നുെ് 
എന്നതിനുമുള്ള ആധികാരിക ദരഖകൂടിയാണ് കസറ്റ് ഡയെി. 
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പര്ിദശാധിച്ച 14  യലുകളിലുും ക റ്റ് ഡയറി കാണാൻ  ാധിച്ചു. 
ക റ്റ്ഡയറിയില്AS , TS,എന്നിവഉണ്ടായിര്ുന്നു.കൂടാതത project meeting 
അധികാര്ികളുതടഒപ്പ്ഉണ്ടായിര്ുന്നുഎന്നാല്തീയതി, ീല്,എന്നിവതയാന്നുും
ക റ്റ്ഡയറികാണാൻകഴിഞ്ഞിലല,വിഎും ിറിദപ്പാർടില്ബന്ധതപടഅധികാ
ര്ികളുതടഒപ്പ്കാണാൻ ാധിച്ചു.എന്നാല്വിഎും ിയുതടക റ്റ്റിദപ്പാർട്ക
ിാണാൻ ാധിച്ചിലല.വർക്റ്െടക്കുദമ്പാൾവിഎും ിഅുംഗങ്ങൾക റ്റില്ദപാ
കുകയുുംദവണ്ടെിർദേശങ്ങൾെല്കുകയുുംഅത്റിദപ്പാർടില്ഉൾതപ്പടുത്തുക
യുുംത ദയണ്ടതാണ 

7 ര്ജിസ്റ്ററുകൾ  

റതാഴിലുെപ്പ് അനുബന്ധ വിവരങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് ഏഴ് രജിറെുകൾ 
പഞ്ചായത്തുകളിൽ ഉൊവണറമന്നു നിർദേശിക്കുന്നുെ്. 

 

 പര്ിദശാധെയ്ക്ക് വിദധയമാക്കിയദപ്പാൾപഞ്ചായത്തില് തതാഴില് 
കാർഡ് ര്ജിസ്റ്റർ, തതാഴില് അദപക്ഷാ ര്ജിസ്റ്റർ , ഗ്പവൃത്തി ര്ജിസ്റ്റർ 
,തമറ്റീര്ിയല് ര്ജിസ്റ്റർ, വർക്ക് ര്ജിസ്റ്റർ,  കാലാെു ൃതമായി വിവര്ങ്ങൾ 
ദ ർത്ത് കണ്ടു. 

 

1. തതാഴില് കാർഡ് ര്ജിസ്റ്റർ . 

റതാഴിൽ കാർഡിനുള്ള അദപക്ഷ,കാർഡ് അനുവേിച് വിവരങ്ങൾ എന്നിവ 
ദരഖറപ്പടുത്തുന്നതിനുള്ള രജിറർ ആണി ന, ഗ്പസ്തതുത വിവരങ്ങൾ 
യഥാസമയും ദരഖറപ്പടുത്തി സൂക്ഷിദക്കെതാണ്.  

ഗ്പസ്തുത ര്ജിസ്റ്റർ പര്ിദശാധെയ്ക്ക് ലഭിച്ചു.MIS 
ദകാപ്പികൃതയമായി ുഷ്ിച്ചിടുണ്ട് 

2. ഗ്ഗാമ ഭ ര്ജിസ്റ്റർ . 

റതാഴിലുെപ്പുമായി ബന്ധറപ്പട്ട ഗ്രാമസഭകൾ ,ദയാരങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ 
ദരഖറപ്പടുത്തുന്നതിന് വാർഡ് തലത്തിൽ ഗ്പദതയക ഗ്രാമസഭാ രജിറർ 
സൂക്ഷിദക്കെതാണ്. 

 

2018 -19  ാമ്പത്തിക  വര്ട്ഷ്തത്തക്കുള്ള ദലബർ  ബഡ്ജറ്റ്  തയ്യാറാക്കുന്നതിെുള്ള  
ഗ്ഗാമ ഭ 18/11/18ഇല്  തിങ്കൾക്കാട്  കമ്മയൂണിറ്റി  ഹാളില്  വച്ചു വാർഡ്  
തമമ്പറുതട   ാെിധയത്തില്  കൂടിയതായി  കാണാൻ ആയി. ഈ ദയാഗത്തില്  79 
ദപര്ട്  പതങ്കടുത്തതായി  കാണാൻ  ആയി. മൂഹത്തില്  അവശത  
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അെുഭവിക്കുന്നവർക്ക്  ദവണ്ടിയുള്ള  വയക്തിഗത  ആസ്ഥികൾ, അടിസ്ഥാെ 
 ൗകര്യങ്ങൾ, sc, st കാർക്ക്  ദവണ്ടിയുള്ള ദഗ്പദതയഗ പദ്ധതികൾ 
എന്നിവതയകുറിച്ചു   ർച്ച  ത യ്തതായി  കാണാൻ ആയി. മിെിറ്റ്സ്  
വിശേമായി  തര്ഗതപടുത്തിയതായ്  കാണാൻ ആയി. മിെുട്സ്  ദര്ഖതപ്പടുത്തിയ  
ആളുതട ക ൻ ഉണ്ടായിര്ുന്നു 

3. തതാഴില് അദപക്ഷാ ര്ജിസ്റ്റർ  

റതാഴിൽ ആവശയറപ്പട്ടുകഴിഞ്ഞു ലഭിക്കുന്ന അദപക്ഷകളുറട വിവരങ്ങളുും 
അതുഗ്പകാരും അവർക്ക് റതാഴിൽ അനുവേിച്തിന്റെ വിവരങ്ങളുും  
ഗ്പസ്തതുത രജിറെിൽ ദരഖറപ്പടുത്തി റവദക്കെതാണ് 

 

ര്ജിസ്റ്റർെമ്പർ3ല്1/8/19വതര്യുള്ളതീയതികളില്വർക്ക്ഡിമാൻഗ്ഡജിസ്റ്ററില്ദര്
ഖതപ്പടുത്തിയിര്ിക്കുന്നത്കാണാൻ ാധിച്ചു. Paid unemployment allowance,  paid 
delaycompensationഎന്നര്ണ്ടുദകാളങ്ങളുുംപഒന്നുുംഎഴുതിപൂർത്തീകര്ിക്കാത്ത
ര്ീതിയിലായിര്ുന്നു 

 

4.ഗ്പവൃത്തി ര്ജിസ്റ്റർ . 

റതാഴിലുെപ്പിൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന ഗ്പവ ത്തികളുറട വിവരങ്ങൾ യഥാസമയും 
ഗ്പസ്തതുത രജിറെിൽ ദരഖറപ്പടുറതൊതാണ്. 

2018-2019പീര്ിയഡിതല 299 വർക്കുകള്ളുതടഡീതറ്റയില്സ്കാണുവാൻകഴിഞ്ഞു. 

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

. 

5.ആസ്തി ര്ജിസ്റ്റർ  

റതാഴിലുെപ്പ് പദ്ധതിയിലൂറട സ ഷ്ട്ടിച്ിട്ടുള്ള ആസ്തതികൾ സുംബന്ധിച് 
വിവരങ്ങൾ,സ്ഥലും,ആസ്തതിയുറട സവഭാവും,നിലനിർത്തുന്ന കാലയള  
തുടങ്ങിയവ  ഗ്പസ്തതുത രജിറെിൽ ദരഖറപ്പടുറതൊതാണ്. 

 ിക്റ് ഡ്അ തഗ്റ്റജിസ്റ്റർപര്ിദശാധിച്ചു.16/12/17തലകുംദപാസ്റ്റ്കുഴിയുതടവർക്ക
ി്വതര്യുള്ളവിവര്ങ്ങൾമാഗ്തദമകാണാൻ ാധിച്ചുള്ളൂ.ഓഡിറ്റ്പീര്ിയഡിലുള്
ളവർക്ക്ഡീതറ്റയില്സ്കാണാൻ ാധിച്ചിലല.ദപജ്െുംബദര്ാഉദേയാഗസ്ഥന്തറദപര്
ദിാഒദപ്പാ ീദലാഒന്നുുംകാണാൊയിലല. 
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6.പര്ാതി ര്ജിസ്റ്റർ . 

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

 

ഓഡിറ്റ്കാലയളവില്പര്ാതികൾഒന്നുുംലഭയമലല.  

 

7.തമറ്റീര്ിയല് ര്ജിസ്റ്റർ . 

റതാഴിലുെപ്പിൽ ഏററ്റടുക്കുന്ന ഗ്പവ ത്തികളുറട ഭാരമായി വരുന്ന സാധന 
സാമഗ്രികളുറട വാങ്ങൽ തീരുമാനും,ഉപദയാരും,നീക്കിയിരിപ്പ്,റെലവുകൾ 
എന്നിവ സുംബന്ധിച് 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 സുംഭവിച്ു ദപാവുകയാറണങ്കിൽ റതാഴിലുെപ്പ് നിയമത്തിറല 
റഷഡയൂൾ 2(5)ഗ്പകാരവുും അദ്ധയായും 9 റല പരാമർശങ്ങളുറട 
അടിസ്ഥാനത്തിലുും െികിൽസാ റെലവുകളുറട ദരഖകൾ സമർപ്പിക്കുന്ന 
മുെയ്ക്ക്ക്  ഗ്പസ്തതുത തുക മുഴുവനുും നിർവഹണ ഏജൻസി വഴി 
റതാഴിലാളികൾക്ക് അനുവേിച്ു റകാടുദക്കെതാണ്.  

വാർഡിതല തതാഴിലാളികൾക്ക് ഓഡിറ്റ് കാലയളവില് തതാഴിലിടങ്ങളില് 
വച്ചുണ്ടായ അപകടങ്ങൾക്ക്  ികില്  ദതദടണ്ട  ാഹ ര്യും ഉണ്ടായിടിലല 
എന്നാണ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് 
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.പണിസ്ഥലത്തുതവച്ച്എതതകിലുുംതര്ത്തില്അപകടങ്ങൾതതാഴിലാളികൾക്റ്ഉ
ണ്ടായാല്അതിന്തറവിവര്ങ്ങൾബന്ധതപ്പടവാർഡ്തമമ്പതറയുുംപഞ്ചായത്തുഅ
ധികാര്ികതളയുുംഅറിയിദക്കണ്ടതാതണന്നുുംകൂടാതത യിറ്റില്ഉണ്ടായിര്ുന്നത
തിാഴിലാളികളുതട ാക്ഷയപഗ്തുംവാദങ്ങണ്ടാതാതണന്നുും ികില്  
 മയത്തുലഭിച്ചബിലലുകൾകകവശും ൂക്ഷിദക്കണ്ടതാതണന്നുതമറ്റിെുുംതതാഴില
ിാളികൾക്കുുംെിർദേശുംെല്കി 

  പദ്ധതി ആര്ുംഭ മീറ്റിുംഗ്; 

റതാഴിലുെപ്പ്നിയമുംറഷഡയൂള്ക്ക 22ഗ്പകാരുംഒരുപദ്ധതിആരുംഭിക്കുന്നതിനുമുമ്പ്്
പദ്ധതിറയകുെിച്ുള്ളമുഴുവന് കാരയങ്ങളുുംഅതായ ന 
അനുവേിച്ഗ്പവ ത്തിേിനങ്ങള്ക്ക, ഓദരാറതാഴിലാളിയുുംറെദയ്യെഅളവുകള്ക്ക, 
രുണനിലവാരുംഉെപ്പുവരുത്തുന്നതിനുള്ളസാദങ്കതികഅെിവുകള്ക്ക എന്നിവക 
തയമായിറതാഴിലാളികറളയുുംരുനദഭാക്താക്കറളയുുംദബാധയറപ്പടുറത്തെതുെ്
. അതിനായിബന്ധറപ്പട്ടനിരവഹണഉദേയാരസ്ഥന്റെയുുംവാര്ഡ് 
റമമ്പ്ര്,സാദങ്കതികവിേഗ്േര് എന്നിവരുറടസാന്നിധയത്തില് ഏറതന്കിലുുംപ
റാാതുഇടങ്ങളിദലാ,റതാഴിലിടത്തുവദച്ാമീറ്റിുംരവിളിച്ുദെര്ക്കുകയുുംകാരയങ
ാ്ങള്ക്ക വിശേീകരിക്കുകയുുംപറങ്കടുത്തവരുറടവിവരങ്ങള്ക്ക കസറ്റ്ഡയെിയിറല
ദഗ്പാജക്റ്റ്റ്മീറ്റിുംഗ്ദപജില് ദരഖറപ്പടുത്തുകയുുംറെദയ്യെതുെ്. 

തതാഴില്ഗ്പവർത്തിആര്ുംഭിക്കുുംമുൻപ്ബന്ധതപ്പടഅധികാര്ികളുുംദമറ്റുുംഅദത
േിവ ുംെടദക്കണ്ടഗ്പവർത്തികതളകുറിച്ചുുംപറഞ്ഞുതകാടുദക്കണ്ടതുണ്ട്ഡ്എന്ന
ിാല്ഇങ്ങതെഒര്ുമീറ്റിുംഗ്നടക്കാറിലലഎന്നുുംമീറ്റിന്തറെിർദേശഗ്പകാര്ുംഉള്ളഗ്പവ
ർത്തികൾആണത യ്യുന്നത്എന്ന് ീല്ഡ്പര്ിദശാധെക്ക്ദപായദപ്പാടീുംഅുംഗങ്ങ
തളതതാഴിലാളികൾഅറിയിച്ചത്.  

വിജിലൻസ് ആൻഡ് ദമാണിടറിുംഗ് കമ്മറ്റി 

ഓദരാ വാർഡിറലയുും ഗ്പവ ത്തികൾ രുണകരമായ രീതിയിൽ 
നടക്കുന്നുറെന്നു ഉെപ്പു വരുത്തുന്നതിനുും റമച്റപ്പടുത്തുന്നതിന് 
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 സന്ദർശിച്ു  
വിലയിരുത്തി കസറ്റ് ഡയെിയിറല വിജിലൻസ്ത ആൻഡ് ദമാണിട്ടെിുംഗ് 
കമ്മറ്റി െിദപ്പാർട്ടിൽ ദരഖറപ്പടുറതെതാണ്. 

ഓഡിറ്റ് കാലയളവിതല ഗ്പവൃത്തികൾ  ന്ദര്ട്ശിക്കുന്നതിലുും 
വിലയിര്ുത്തുന്നതിെുും വിജിലൻസ് ആൻഡ് ദമാണിടറിുംഗ് 
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കമ്മറ്റിയിതലഅുംഗങ്ങളുതട ഇടതപടല് ഉണ്ടാവാറിലല എന്നാണു 
തതാഴിലാളികളില് െിന്നുും ലഭിച്ച വിവര്ും. ക റ്റ് ഡയറിയില് ഒപ്പിടു 
െല്കുന്നതിന് തതാഴിലാളികൾ കമ്മറ്റി അുംഗങ്ങളുതട കകവശും ക റ്റ് 
ഡയറിയി 
എത്തിക്കാറാണപതിന്.വർക്റ്െടക്കുദമ്പാൾവിഎും ിഅുംഗങ്ങൾക റ്റില്
ദപാകുകയുുംദവണ്ടെിർദേശങ്ങൾെല്കുകയുുംഅത്റിദപ്പാർടില്ഉൾതപ്പടുത്
തുകയുുംത ദയണ്ടതാണ 

 ന്ദർശക കുറിപ്പ്  

റതാഴിലുെപ്പ് ഗ്പവ ത്തി സ്ഥലങ്ങൾ ഏറതാരാൾക്കുും സന്ദര്ശിക്കാ 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. 

ഓഡിറ്റ് ത യ്ത ഗ്പവൃതികളുതട   ന്ദർശക കുറിപ്പില് 
ബന്ധതപ്പടഅധികാര്ികൾ ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലo  ന്ദർശിച്ചതായി ദര്ഖതപ്പടുത്തി. 

.ദറാസ് ഗാർ േിവസ് . 

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

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

 

 ിറ്റി ണ് ഇന് ര്ട്ദമഷ്ൻ ദബാര്ട്ഡ്. 

 

റതാഴിലുെപ്പ്പദ്ധതിയുറടസുതാരയതഉെപ്പുവരുത്തുന്നതിനായിറതാഴിലുെപ്പില്
ഏററ്റടുത്തുറെയ്യുന്നറപാതുഗ്പവ ത്തികള്ക്കആരുംഭിക്കുന്നതിനുമുമ്പ്്ഗ്പാദേശികഭ
ാാഷയിലുള്ളപദ്ധതിവിവരങ്ങക്റ്അടങ്ങിയദബാര്ഡ്ഗ്പവ ത്തിസ്ഥലങ്ങളില് 
റപാതുജനങ്ങള്ക്കക്ക്കാണാവുന്നരീതിയില് നിര്ബന്ധമായുുംസ്ഥാപിക്കണും 
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 ന്ദർശിച്ചഗ്പവർത്തിസ്ഥലങ്ങളില്എലലായിടത്തുും ിറ്റി ണ്ഇൻ ർദമഷ്ൻബ
ദിാർഡ്കാണാൻ ാധിച്ചുപണിതുടങ്ങുന്ന മയുംതതന്ന ിറ്റി ണ്ഇൻ ർദമഷ്
ൻദബാർഡ്സ്ഥാപിക്കാെുള്ളെടപടികൾപഞ്ചായത്ത് ്ീകര്ിച്ചിടിലല..വർക്ക്പൂ
ർത്തിയായതിെുദശഷ്ുംമാഗ്തമാണ ിഐബിവർക്ക്ക റ്റില്എത്തിക്കാറുള്ളത
തിന്നുതതാഴിലാളികൾപറഞ്ഞു.LD/334362 ഭൂവിക െും എന്ന  വർക്കിന്തറ  ി 
ഐ ബി ഉണ്ടായിര്ുന്നു. എങ്കിലുും  വർക്ക് ദകാഡ്  വയതയാ ും  ആയിര്ുന്നു. 
 ിറ്റി ണ്ഇൻ ർദമഷ്ൻദബാർഡ്സ്ഥാപിക്കുദമ്പാൾകൃതയതഉറപ്പുവര്ുത്താൻ
അധികാര്ികൾഗ്ശദ്ധിദക്കണ്ടതാണ. 

 

                                           WORK SITE 

ഗൂഗിൾജിദയാഗ്ടാക്കറില്ദര്ഖതപ്പടുത്തിയവിവര്ങ്ങൾ 

വാർഡ് -14 
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1.LD/330309 ഭൂവിക െും 

      START DATE - 7/3/19 

       END DATE - 20/3/19 

       M BOOK NO - 395/18-19 

       MUSTER ROLL NO - 39017-22, 39005-10 

വിലയിര്ുത്തല്  

എും ബുക്കില് െിന്നുും ലഭയമായ വിവര്ങ്ങളുതട അടിസ്ഥാെത്തില് ലീല 
ദഗാപി (130)ര്വി(80)       കുടപ്പൻ(150) ഉറുമയ്യാ(140)  എന്നിവര്ുതട 
സ്ഥലത്താണ തതാഴില് കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞത്. വാഴ, കപ്പ, എലും, ദ െ 
തുടങ്ങിയവയാണ ഗ്പധാെമായുും കൃഷ്ി ത യ്തിര്ിക്കുന്നത്.CIB 
കാണാൻ കഴിഞ്ഞു വിവര്ങ്ങൾ പൂർണമായിര്ുന്നു. അടിസ്ഥാെ 
 ൗകര്യങ്ങൾ ഒന്നുും തതന്ന ലഭയമാകുന്നിലല. തതാഴില് 
ഉപകാര്ഗ്പേമായിര്ുന്നു എന്ന് തതാഴിലാളികളുും ദമറ്റ് പറയുക ഉണ്ടായി. 

1. DP/271029  കജവദവലി 

        START DATE - 6/12/18          END DATE - 31/12/18 

        M BOOK NO - 111/18-19 

        MUSTROLL NO - 14433-35, 14439-41, 26077-79, 26080-82 

വിലയിര്ുത്തല്  

എും ബുക്ക് ഗ്പകാര്ും 2390 മീറ്റർ ആണ. ശാന്തിെി (400), ദവളാങ്കണ്ണി 
(250),മദൊജ് (300),  ിന്നമ്മ (150.8)ജിെി (550)കവിത (170)ജിമിലി 
(100.25)വിജയൻ (275.9) മുത്തുകുമാർ (182.93) ആതക 2378.33  
കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞു. 11.67 മീറ്റർ ദവലി കടുത്ത തവയിലില് ഉണങ്ങി 
ദപായതായി തതാഴിലാളികളുും ദമറ്റുും പറഞ്ഞു. CIB കാണുവാൻ 
 ാധിച്ചു വിവര്ങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിര്ുന്നു. 

2. LD/321004 ഭൂവിക െും 

  START DATE - 2/10/   END DATE - 28/10 

  M BOOK NO - 112/18-19 

  MUSTER ROLL NO - 14462-65, 15018-21, 19800-805, 26191-93, 31129-32 
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വിലയിര്ുത്തല്  

    എും ബുക്ക് ഗ്പകാര്മുള്ള ര്ുംഗ ്ാമി (44)ഗീത(51) 
വിജയകാന്ത്(43) ുെിത(47) ര്ാദജഷ്(36)മണി (30) ര്ാധ(38) ര്വി(28) 
മണി(37) ജയര്ാജൻ(31) തപാന്നമ്മ(58) എന്നിവര്ുതട പുര്യിടങ്ങളില് 
ആണ തതാഴില് ത യ്തിര്ിക്കുന്നത്. ഗ്പധാെമായുും ഏലും കൃഷ്ി 
ത യ്തിര്ിക്കുന്നത്. CIB കാണുവാൻ  ാധിച്ചു,  വിവര്ങ്ങൾ 
പൂർണമായിര്ുന്നു. 

3. LD/328996 ഭൂവിക െും  

   START DATE :10/01/19 

   END DATE :23/01/19 

   M.BOOK NO:301/18-19 

   MUSTROLL NO:29170-172, 30536-38 

വാർഡിതല  തതാഴിലാളികൾക്ക് 244  തതാഴില് േിെങ്ങൾ  ലഭിച്ചു. M. 
ബുക്കില് ദജാർജ് (15×20), ബിജു(45×33) എന്നീ വയക്തികളുതട 
പുര്യിടങ്ങളില് ഈ  അളവുകളില് തതാഴില്  ത യ്തു എന്നാണ 
ദര്ഖതപ്പടുത്തിയിര്ുന്നത്. ദജാർജ്  എന്ന  വയക്തിയുതട  പറമ്പില് ഏലും  
കൃഷ്ിയാണ  കാണാൻ  ആയത്. ബിജു  എന്നയാളുതട  പറമ്പില് ബീന്സ്, 
ഏലും, വാഴ  എന്നീ കൃഷ്ികൾ  ആണ കാണാൻ ആയത്. 
തതാഴിലാളികദളാട്   ും ര്ിച്ചതില് െിന്ന് അവർക്കു  തതാഴില്  15 
േിവ ത്തിെുള്ളില് ലഭിക്കുന്നിലല  എന്നറിയാൻ  കഴിഞ്ഞു. ദവതറ  
പര്ാതികൾ ഒന്നുും  ഉണ്ടായിര്ുന്നിലല.  ി ഐ ബി  കാണാൻ  ആയി. 
പൂർണമായുും പൂര്ിപ്പിച്ചിടുണ്ടായിര്ുന്നു. 

4. LD/334362 ഭൂവിക െും  

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

    M.BOOK NO:410/18-19 

  MUSTROLL  NO: 40263-65, 40268-66 

വാർഡിതല  തതാഴിലാളികൾക്ക് 306  തതാഴില് േിെങ്ങൾ  ലഭിച്ചു. 
M.ബുക്കില് ലക്ഷ്മി  ൊഗൻ (24×40), ര്ാജമ്മ ബാബു (35×35) എന്നീ 
വയക്തികളുതട പറമ്പില്  ഈ  അളവുകളില് തതാഴില്  ത യ്തിടുണ്ട് 
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എന്നാണ  കാണാൻ ആയത്. ലക്ഷ്മി  ൊഗ്െന്തറ  പറമ്പില്  ഏലും  കൃഷ്ി 
ത യ്തിടുണ്ടായിര്ുന്നു. ര്ാജമ്മ  ബാബു എന്നയാളുതട പറമ്പില്   തകാടി, 
ഏലും  വാഴ  എന്നിവ  കാണാൻ  ആയി.    തതാഴില്  കൃതയ   മയത്തു  
ലഭിക്കുന്നുണ്ട്  എന്ന് എലലാര്ുും  പറഞ്ഞു. മര്ുന്ന്  ദബാക്റ്സ്  ആേയും  
പഞ്ചായത്തില്  െിന്ന്  എത്തിക്കുമായിര്ുന്നു എന്ന് ദമറ്റ്  പറഞ്ഞു. 
ഇദപ്പാൾ  അവർ പഞ്ചായത്തില്  െിന്ന് വാങ്ങുകയാണ  എന്ന്  
പറഞ്ഞു. ി ഐ ബി  കാണാൻ  ആതയങ്കിലുും  ദകാഡ്  വയതയാ ും 
ഉണ്ടായിര്ുന്നു. 

5. LD/318989 ഭൂവിക െും  

  START DATE :2/10/18 

  END DATE:2/01/19 

  M.BOOK NO:110/18-19 

  MUSTROLL  NO:14406-08, 14496-98, 18692-94, 18733-35, 26922-24, 26999-01  

ഈ തതാഴിലില്  തതാഴിലാളികൾക്ക് 812 തതാഴില് േിെങ്ങൾ  െല്കാൻ  
 ാധിച്ചു.m. ബുക്കില് ലക്ഷ്മി ര്ാജു(35×24),  ജി  എും  മുത്തു ്ാമി 
(44×13),  ദര്ാജിെി (30×10), റാണി (47×18), ര്ാജി (23×38), ര്ാജമ്മ കുമാർ 
(60×33), ബാബു (23×21)  എന്നീ  വയക്തികളുതട പറമ്പില് ഈ  
അളവുകളില് തതാഴില്  ത യ്തിടുണ്ട്  എന്നാണ  
ദര്ഖതപ്പടുത്തിയിര്ുന്നത്. ലക്ഷ്മി ര്ാജു, ബാബു,  ദര്ാജിെി, ര്ാജി  
എന്നിവര്ുതട  പുര്യിടങ്ങളില്  ഏലും  കൃഷ്ിയാണ കാണാൻ ആയത്. 
റാണി എന്ന  ആളുതട  പറമ്പില് പയർ,ദതാമര് എന്നിവ  വാഴയുതട  ഇട 
വിളയായി  ത യ്തിര്ിക്കുന്നത് കാണാൻ ആയി. ര്ാജമ്മ  കുമാർ പയറുും, 
പാവല്,  വാഴ എന്നിവ ആണ കൃഷ്ി  ത യ്തിര്ിക്കുന്നത്.  ജി എും  
മുത്തു ്ാമി  എന്നയാളുതട  പറമ്പില് ഏലത്തിന്തറ  ഇടയിലൂതട  
പയറിന്തറ  വിവിധ  ഇെങ്ങൾ  കൃഷ്ി ത യ്യതിര്ിക്കുന്നത്  കാണാൻ 
ആയി.    ി ഐ ബി  കാണാൻ  ആയി.പൂർണമായുും 
പൂര്ിപ്പിച്ചിടുണ്ടായിര്ുന്നു . 

6.  LD/330311 ഭൂവിക െും, 

   START DATE - 7/3/19 

   END DATE - 20/3/19 
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   M BOOK NO - 394/18-19 

   MUSTER ROLL NO - 38779-38782 

വിലയിര്ുത്തലുകൾ  

      വാർഡിതല തതാഴിലാളികൾക്ക് 179 തതാഴില് േിെങ്ങൾ െല്കാൻ 
കഴിഞ്ഞു. എും ബുക്കില് െിന്നുും ലഭയമായ വിവര്ങ്ങളുതട 
അടിസ്ഥാെത്തില് തായമ്മ തങ്കപ്പൻ (20×15 ) ജീവ അറുമുഖും (15×10) 
 ിന്നതപണ്ണ്(25×15) എന്നിവര്ുതട സ്ഥലത്താണ തതാഴില് കാണുവാൻ 
കഴിഞ്ഞത്. വാഴ,ഏലും, തുടങ്ങിയവയാണ ഗ്പധാെമായുും കൃഷ്ി 
ത യ്തിര്ിക്കുന്നത്. ി ഐ ബി കാണാൻ കഴിഞ്ഞു വിവര്ങ്ങൾ 
പൂർണമായിര്ുന്നു. അടിസ്ഥാെ  ൗകര്യങ്ങൾ ഒന്നുും തതന്ന 
ലഭയമാകുന്നിലല. തതാഴില് ഉപകാര്ഗ്പേമായിര്ുന്നു എന്ന് 
തതാഴിലാളികളുും ദമറ്റ്യുും പറയുക ഉണ്ടായി. 

7. DP/276262 തജയ്വ ദവലി  

START DATE :10/01/19 

  END DATE :23/01/19 

  M BOOK NO :299/18-19 

  MUSTER ROLL NO :29190-92, 30539-41 

 വിലയിര്ുത്തലുകൾ 

   വാർഡിതല 255 തതാഴിലാളികൾക്ക് തതാഴില് േിെങ്ങൾ െല്കാൻ 
 ാധിച്ചു. എും ബുക്കില് െിന്നുും ലഭിച്ച വിവര്ങ്ങളുതട അടിസ്ഥാെത്തില് 
ദതാമസ് എ ടി, അര്ുണ് എന്നിവര്ുതട സ്ഥലത്താണ തതാഴില് കാണാൻ 
കഴിഞ്ഞത്. 1500മീറ്റർ കജവദവലി കാണാൻ   ാധിച്ചത്.  ി ഐ ബി 
കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. വിവര്ങ്ങൾ പൂർണമായിര്ുന്നു. 

8.  WC/308262 മഴെീർകുഴി  

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

      MUSTER ROLL NO :40223-25,40233-35 

   M BOOK NO :408/18-19  വാർഡിതല 350 തതാഴിലാളികൾക്ക് തതാഴില് 
േിെങ്ങൾ െല്കാൻ  ാധിച്ചു.എും ബുക്കില് െിന്നുും ലഭിമായ 
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വിവര്ങ്ങളുതട അടിസ്ഥാെത്തില് ദജാജി(8), ജിെി  ാബു (7), ശാന്തിെി 
 ുധി (7), ദവളകണ്ണി (6)കവിത മുത്തുമുകൾ (8)ര്കത്തെും (7) 
എന്നിവര്ുതട പറമ്പില് മഴ െീർ കുഴികൾ  കാണാൻ കഴിഞ്ഞു.  ിറ്റി ണ് 
ഇൻ ർദമഷ്ൻ ദബാർഡ് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. വിവര്ങ്ങൾ 
പൂർണമായിര്ുന്നു. 

9. DP/274936 കജവദവലി , 

   START DATE - 18/12/18 

   END DATE - 31/12/18 

   M BOOK NO - 257/18-19 

   MUSTER ROLL NO 26213- 

  വാർഡിതല തതാഴിലാളികൾക്ക് 311 തതാഴില് േിെങ്ങൾ െല്കുവാൻ 
കഴിഞ്ഞു. എും ബുക്കില് െിന്നുും ലഭയമായ വിവര്ങ്ങളുതട 
അടിസ്ഥാെത്തില്  ത ലലധ്തര്, ത ല്വി, ര്ാജമണി, കമല  എന്നിവര്ുതട 
പറമ്പില് 1700 mtr കജവദവലി  കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞു.  ി ഐ ബി 
കാണാൻ കഴിഞ്ഞു വിവര്ങ്ങൾ പൂർണമായിര്ുന്നു. 

10. WH/320403 ദതാട് പുെര്ുദ്ധാര്ണും 

   START DATE - 10/01/19  END DATE - 23/01/19 

      M BOOK NO - 302/18-19 

   MUSTER ROLL NO 29196-29198,30557-30559 

      വാർഡിതല തതാഴിലാളികൾക്ക് 234 തതാഴില് േിെങ്ങൾ െല്കുവാൻ 
കഴിഞ്ഞു.  വൃത്തിയാക്കിയ ദതാട് 1500 mtr  കാണുവാൻ 
കഴിഞ്ഞു.കഴിഞ്ഞ വർഷ്തത്ത തതാഴില് ആയതിൊല് കുറച്ചു ഭാഗത്തു 
ത റിയ പുലലുകൾ വളർന്നത് ആയി  കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞു   ി ഐ ബി 
കാണാൻ കഴിഞ്ഞു വിവര്ങ്ങൾ പൂർണമായിര്ുന്നു. തതാഴില് 
ഉപകാര്ഗ്പേും  ആയിര്ുന്നു എന്ന് തതാഴിലാളികൾ പറഞ്ഞു. 

11. LD/322853 മണ്ണ്കയ്യാല  

   START DATE :7/12/19 

   END DATE :18/3/19 
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   M BOOK NO :338/18-19 

  MUSTER ROLL NO:33830-32, 38091-94, 38106-09 

 വിലയിര്ുത്തലുകൾ 

 വാർഡിതല 680 തതാഴിലാളികൾക്ക് തതാഴില് േിെങ്ങൾ െല്കാൻ 
 ാധിച്ചു. എും ബുക്കില് െിന്നുും ലഭയമായ വിവര്ങ്ങളുതട 
അടിസ്ഥാെത്തില് ജയകന്ത് (300),  ഗ്ന്ദൻ തപാന്നൻ (200), ഗീത ബിജു (233), 
ര്ാദജഷ് ബാബു (200)എന്നിവര്ുതട പറമ്പില് കാണാൻ  കഴിഞ്ഞു.  ി ഐ  
ബി  കാണാൻ   ാധിച്ചു. വിവര്ങ്ങൾ  പൂർണമായിര്ിന്നു. 

12. LD/320619 ഭൂവിക െും, 

  START DATE - 18/12/18  END DATE - 24/12/18 

    M BOOK NO - 258/18-19 

  MUSTER ROLL NO - 26205-06, 26197-98. 

      വാർഡിതല തതാഴിലാളികൾക്ക് 152 തതാഴില് േിെങ്ങൾ െല്കാൻ 
കഴിഞ്ഞു. എും ബുക്കില് െിന്നുും ലഭയമായ വിവര്ങ്ങളുതട 
അടിസ്ഥാെത്തില് തങ്കപ്പൻ പി പി  (10×25 ) ദടാമി ദജാ   (30×15) ജാൻ ി 
(12×35) എന്നിവര്ുതട സ്ഥലത്താണ തതാഴില് കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞത്. 
വാഴ,ഏലും, തുടങ്ങിയവയാണ ഗ്പധാെമായുും കൃഷ്ി 
ത യ്തിര്ിക്കുന്നത്. ി ഐ ബി കാണാൻ കഴിഞ്ഞു വിവര്ങ്ങൾ 
പൂർണമായിര്ുന്നു. അടിസ്ഥാെ  ൗകര്യങ്ങൾ ഒന്നുും തതന്ന 
ലഭയമാകുന്നിലല. തതാഴില് ഉപകാര്ഗ്പേമായിര്ുന്നു എന്ന് 
തതാഴിലാളികളുും ദമറ്റ്യുും പറയുക ഉണ്ടായി. 

13. LD/324470 ഭൂവിക െും, 

   START DATE - 18/12/18 

   END DATE - 31/12/18 

  M BOOK NO - 289/18-19 

  MUSTER ROLL NO 26199-204, 26207-212. 

വിലയിര്ുത്തലുകൾ  
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      വാർഡിതല തതാഴിലാളികൾക്ക് 479 തതാഴില് േിെങ്ങൾ െല്കാൻ 
കഴിഞ്ഞു. എും ബുക്കില് െിന്നുും ലഭയമായ വിവര്ങ്ങളുതട 
അടിസ്ഥാെത്തില് ര്മണി  (18×48 ) അമര്ാവതി (17×26) ലീല ദഗാപി(20×33) 
മാര്ി മുത്ത്(28×28) ലിജി(30×22) എന്നിവര്ുതട സ്ഥലത്താണ തതാഴില് 
കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞത്. തര്ിശു വൃത്തിയാക്കി ഏലും കൃഷ്ി 
ത യ്യുന്നതാണ കാണുവാൻ  ാധിച്ചത്. കൂടാതത തുമര്,  വാഴ, പയർ 
തുടങ്ങിയവയാണ  ഗ്പധാെമായുും കൃഷ്ി ത യ്തിര്ിക്കുന്നത്. ി ഐ ബി 
കാണാൻ കഴിഞ്ഞു വിവര്ങ്ങൾ പൂർണമായിര്ുന്നു.  തതാഴില് 
ഉപകാര്ഗ്പേമായിര്ുന്നു എന്ന് തതാഴിലാളികളുും ദമറ്റ്യുും പറയുക 
ഉണ്ടായി. 

അെുബന്ധും. 

മഹാത്മാഗാന്ധിദേശീയഗ്ഗാമീണതതാഴിലുറപ്പ്പദ്ധതിയുതടഭാഗമായിവെിതകള
ിുതട ാമൂഹയ ാമ്പത്തികഉന്നമെത്തിന്കാര്യമായ ുംഭാവെകൾെല്കിയിടു
ണ്ട് ാമ്പത്തികമായിപിദന്നാക്കുംെില്ക്കുന്നകുടുുംബങ്ങളുതടയുുംകുടികളുതടയു
ിുംവിേയാഭയാ ത്തിെുും ികിത്സകാര്യങ്ങൾക്കുുംതതാഴിലുറപ്പ്പദ്ധതിവഴിലഭി
ക്കുന്നതുക ഹായകര്മാകുന്നുണ്ട്എന്ന്അറിയാൻ ാധിച്ചു ാമ്പത്തികമായി
വളതര്പിദന്നാക്കുംെില്ക്കുന്നവർആതണങ്കില്കൂടിോര്ിഗ്േയദര്ഖലിസ്റ്റില്ഉൾതപ്പ
ടവര്ാത്തത്മൂലുംവിവിധആെുകൂലയങ്ങൾദെടിതയടുക്കുന്നതിന്പടികജാതിയി
ല്തപ്പടവർക്ക് ാധിക്കാറിലലഎന്നാല്മഹാത്മാഗാന്ധിദേശീയഗ്ഗാമീണതതാഴിലു
റപ്പ്പദ്ധതിയുതടഭാഗമായിെമുക്ക്കൂടുതല്ആെുകൂലയങ്ങൾലഭിക്കുകയുുംതതാ
ഴില്േിെങ്ങൾതതാഴിലുകൾഎന്നിവലഭിക്കുകയുുംത യ്തുസ്ഗ്തീകൾക്ക്ളതര്യ
ധികുംഗ്പദയാജെകര്മാതണന്ന്അറിയാൻകഴിഞ്ഞുഒദടതറവിക െഗ്പവർത്തെ
ങ്ങൾകാലാകാലങ്ങളായിമാറിവര്ുന്നഗവണ്തമൻറുകൾആവിഷ്കര്ിച്ചുഎങ്കി
ലുുംഈപദ്ധതിജെങ്ങൾക്ക്ളതര്യധികുംഗ്പദയാജെുംത യ്തിടുണ്ട്എന്ന്ഓഡിറ്റു
മായിബന്ധതപ്പട്ദ ാഷ്യല്ഓഡിറ്റ്ടീമിതെമെസ്സിലാക്കാൻ ാധിച്ചു 

െിർദേശങ്ങൾ. 

1. റതാഴിലുെപ്പ് നിയമും അനുശാസിക്കുും വിധും ഗ്രാമസഭ അുംരീകരിച്് 
ആക്ഷൻ പ്ലാനിൽ ഉൾറപ്പടുത്തിയ ഗ്പവ ത്തികൾ മാഗ്തും നടപ്പിലാക്കുക. 

2. മുൻരണനാ മാനേ്ും പാലിച്ു 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. 

4. ഗ്പാദേശിക ഭാഷയിലുള്ള എറിദമറ്റ് ഗ്പവ ത്തി സ്ഥലങ്ങളിൽ ലഭയമാക്കണും. 
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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 രസീ ന 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... 

^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, 



32 
 

 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 

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.  

 ഉടുമ്പന്തെോല പ്ഗോമ രഞ്ചോയത്തിതല ത ോഴിലുറപ്പ ്തെല്ല്ില് 1-A E,  2- 

ഓവര്െിയര് മോര്, 3- തഡെോ എന്പ്ടി,  2-BFT Bണ് ഉള്ള .്ഇവര് 

തറത്ോര്ഡുകള് എല്ല്ോം കൃ യ തയോതടയും െൂക്ഷ്മ തയോതടയും 

കൂടിയോണ് തരഖതപ്പടുത്തിയിരി്ുന്ന ്. അ ുതകോണ്ടു തന്ന 

ഇവരുതട പ്രവര്ത്തനം അഭിനന്ദനം അര്ഹണി്ുന്ന ോണ്. 

ഈ തെോഷ്യല് ഓഡിെ് പ്രപ്കിയയില് െഹണോയിച്ച രഞ്ചോയത്ത ് പ്രെിഡന്റ,്  

തെപ്ക്ട റി, വോര്ഡ് തമമ്പര്മോര്, ഓഫീെ ് സ്റ്റോഫുകള്,  തമയ്െ ് മോര്, 

ത ോഴിലോളികള് എന്നിവര്് ് തെോഷ്യല് ഓഡിെ ് യൂണിെ ് നന്ദി 

അറിയി്ുന്നു. 
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01/03/2020 11.00 AM െ ്  ഉടുമ്പൻബ് ാല സ്തരാമേഞ്ചായത്തു                                                
വാർഡ് -14 തിങ്കൾക്കാട്, തിങ്കൾക്കാട് കമ്മ്യൂണിറ്റിഹാളിൽ വച്ച് സ്തശീ  

K N മണി എന്ന നതാഴിലാളിയുനട അധയക്ഷതയിൽ 

െടന്ന  ബ്സാഷ്യല് ഓഡിറ്്റ സ്തരാമസഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ച 

ബ്സാഷ്യല് ഓഡിറ്്റ കരട ് റിബ്പ്പാര്ട്ടിബ്േലുള്ള  ര്ച്ചയുനട 

അടിസ്ഥാെത്തില് സ്തരാമസഭ എടുത്ത തീരുമാെങ്ങളും 

െിർബ്േശങ്ങളും; 

 ഭൂപ്രകൃ ിയനുെരിച്ച് കോര്ഷ്ികതമഖലയില് തെയ്യോന് രെിയ 

പ്രവര്ത്തികള് കൂടി ത ോഴിലുറപ്പില് നിര്ബന്ധമോയും 

ഉള്തപ്പടുത്തണം 

    ദവതനും വർധിപ്പിക്കുക . 

        കൂലി കുറവ് ലഭി്ുന്ന ത ോഴിലുറപ്പു തപ്രവര തി്ു തജോലി െമയം        

കുറ്ോന് നടരടി െവീകരി്ുക 

 100 ്ിവെം ത ോഴില്  ലഭി്ുന്ന ിനോയി   കോര്ഷ്ിക തമഖലയിതല 

അനുവ്നീയമോയ പ്രവര്ത്തികളില് ഉള്തപ്പടോത്ത മെു 

പ്രവര്ത്തികള് കൂടി ലിസ്റ്റില്  ഉള്തപ്പടുത്തണം. 

 ത ോഴിലോളികള്്് കോല ോമെം വരോത  കൂലി ലഭി്ോന് 

നടരടികള് െവീകരി്ുക 

 ത ോഴില ്കോര ഡ ് ികച്ചും െ ജനയമോയി അതരക്ഷകര്്  ്ലഭയമോ്ുക. 

 ത ോഴില ്അതരക്ഷകള് രഞ്ചോയത്തില ്പ്ഫണ്്ട ഓഫീെില ്െവീകരിച്ച ് 

കകപ്പെു രെീെ ്നല്കു ക. 

 ത ോഴില് ആവശയതരടോനുള്ള അതരക്ഷ  (Demandform) 

ത ോഴിലോളികള്് ്െ ജനയമോയി നല്കണം. 

 ത ോഴില്  കൃ യെമയത്തു ലഭിച്ചിതല്ല്ങ്കില് ത ോഴിലില്ല് തവ നം 

വി രണം തെയ്യുക 

 രദ്ധ ി ആരംഭ മീെിംഗ് കൃ യെമയത്തു െംഘടിപ്പി്ുക 

 പ്രവൃത്തികള ്കതണ്ടത്തുന്ന ില ്ത ോഴിലോളികള,് വോര ഡ ്

തമമ്പര ്നോ്ട ുകോര ്ഉള്പ്പതട ഉള്ളവരുതട  നല്ല് 

ഇടതരടലുകള ്ഉണ്ടോ്ുക. 

 തജോലി സ്ഥലങ്ങളില ്ആവശയമോയ അടിസ്ഥോന 

തെ കരയങ്ങള ് നിര്വഹണണ  ഏജന്ഗണസി ത ോഴിലോളികള്്  ് ികച്ചും 

െ ജനയമോയി    ലഭയമോ്ുക. 
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 വിജിലനെ് ്ഏനഡ്് തമോണി്ട റിംഗ ്കമ്മെി 

അംഗങ്ങള ്രദ്ധ ികള ്വിലയിരുത്തുകയും ആവശയമോയ 

നിതരേ്ശങ്ങള ്ത ോഴിലോളികള്്ും രഞ്ചോയത്തിനും നല്കു ക.VMC 

കമ്മിെി രുന െംഘടിപ്പി്ുക 

 വോര്ഷ്ിക മോസ്റ്റര ്െര്്ുലര ്പ്രകോരമുള്ള 

തരഖകള ്ഫയലില ്െൂക്ഷി്ുക. 

 മസ്റ്റര ്തറോളുകളില ്അബദ്ധത്തില ്വന്നുതരോകുന്ന  ിരുത്തലുകള്്  ്

മ ിയോയ കോരണങ്ങള ്കോണിച്ചു അതരക്ഷ നലക്ുകയും പ്രസ്തു   

അതരക്ഷയുതട തകോപ്പി ഫയലില ്െൂക്ഷി്ുക. 

 മസ്റ്റര ്തറോളില ്രണ്്ട ഒപ്പുവീ ം തരഖതപ്പടുത്തുക ഒപ്പി്ട  തശഷ്ം മോപ് ം 

തജോലി ആരംഭി്ുക.. 

 ജനകീയ എസ്റ്റിതമെ ്പ്രവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളില ്ലഭയമോ്ുക. 

 െിെിെണ ്ഇന്ഗണഫതര മഷ്ന ്തബോര ഡ് ഓതരോ പ്രവൃത്തിയും 

ആരംഭി്ുന്ന ിന ്മുമ്പ ് തന്ന സ്ഥോരി്ുക. 

 അധയക്ഷൻ                            : സ്തശീ  K N മണി 

ബ്ലാക്ക ്റിബ്സാഴ് സ് ബ്േഴ് സണ ്:   നെല്ല ന യസൺ  

 

 


