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                                                      കുമൊരമംഗലം പഞ്ചൊയത്ത്   
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  യ്യാറാക്കിയ .് 

 അജ് മൽ, അജിനു  ഷ്ാജി, ആമിനാ, ജൂലിയൻ ദ ാമ .് 

VRPs ത ാടുപുഴ ദലാക്്ക,   

ഇടുക്കി ജില്ലാ, ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ത ാസ റ്റി ദേരളം,             

മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ ത ാഴിലുറപ്പ ്നിയമം. 
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ആമുഖം 

 

ഇന്ത്യയിൽ  ാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങളുതട ത ാഴിൽ തെയ്യുവാനുള്ള 

അവോശതത്ത  ംരക്ഷിച്്ച നിലനിർത്തുന്ന ിനായി 2005 ത പ്റ്റംബർ 

അഞ്ചാം  ീയ ി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ ത ാഴിലുറപ്പ ്നിയമം നിലവിൽ വന്നു. 

അവിേഗ് ധ ോയിേ ത ാഴിലിൽ ഏർതപ്പടാൻ  ന്നദ്ധ യുള്ള 

ഗ്ഗാമഗ്പദേശങ്ങളിൽ അധിവ ിക്കുന്ന ഏത ാരു േുടുംബത്തിനും ഒരു 

 ാമ്പത്തിേ വർഷ്ം 100 േിവ ത്തിൽ േുറയാത്ത ത ാഴിൽ 

ഉറപ്പാക്കുന്നദ ാതടാപ്പം ഗുണദമന്മയുള്ള ും സ്ഥായിയായിട്ടുള്ള ും 

ഉൽപാേനക്ഷമവുമായ ആ്രിേളുതട  ൃഷ്ടിയാണ് ഈ പദ്ധ ിയുതട 

മുഖയ ലക്ഷയം.േരിഗ്േരുതട ഉപജീവനവും ആയി ബന്ധതപ്പട്ട വിഭവാടിത്തറ 

ശക്തിതപ്പടുത്തുേയും  ാമൂഹിേമായി പിദന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന എല്ലാ 

േുടുംബങ്ങതളയും പദ്ധ ിയിൽ ഉൾതപ്പടുത്തുേയും പഞ്ചായത്ത് രാജ് 

സ്ഥാപനങ്ങതള ശക്തിതപ്പടുത്തുേ  എന്ന ും ഇ ിൻതറ ലക്ഷയമാണ്. 

 

സവിബ്േഷ കൾ 

 

● നിയമത്തിൻതറപിൻബലമുള്ള 

അവോശാധിഷ്ഠി പദ്ധ ി 

● ഗ്ഗാമപഞ്ചായത്ത ്ഗ്പദേശത്ത ് ാമ ിക്കുന്ന 18 വയസ്സ ്

പൂർത്തിയായ ഏത ാരാൾക്കും പദ്ധ ിയിൽ 

പങ്കാളിയാോം 

● ഗ്്രീക്കും പുരുഷ്നും  ുലയ ദവ നം  

● പരിസ്ഥി ി  ംരക്ഷണം ോർഷ്ിേ ദമഖലയിതല 

അടിസ്ഥാന  ൗേരയ വിേ നം എന്നിവയ്ക്്ക 

മുൻഗണന 
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● ത ാഴിലാളിേൾ  തന്ന ഗ്പവർത്തിേൾ 

േതെത്തുേയും ആ ൂഗ് ണതത്ത 

 ഹായിക്കുേയും തെയ്യുന്നു 

● ആ ൂഗ് ണത്തിലും നിർവഹണത്തിലും  ിേഞ്ഞ 

 ു ാരയ  

● േരാറുോതര ഇടനിലക്കാദരാ ഇല്ല 

● തപാ ുജന പങ്കാളിത്തദത്താതട ദലബർ ബഡ്ജറ്റ ്

● ബാങ്ക ്ദപാദസ്റ്റാഫീ  ്വഴി മാഗ് ം ദവ ന വി രണം 

● ഗ്്രീേൾക്്ക മുൻഗണന 

● േമ്പയൂട്ടർ ശൃംഖല വഴിയുള്ള ദമാണിറ്ററിംഗ ്

 ംവിധാനം 

● ഗ്ഗാമ ഭ പദ്ധ ി ഓഡിറ്റ ്തെയ്യുന്നു 

1.രീ ിേൊസ്ത്രം 
1.  ഓഡിറ്റ് പ്ലാൻ  യ്യാറാക്കൽ ഓഫീ ്  ന്ദർശന പരിപാടിേൾ. 

 

2. തജപി ി , ബി ഡി ഒ , പഞ്ചായത്ത് ഗ്പ ിഡന്റ,് ജനഗ്പ ിനിധിേൾ, 

ത ഗ്േട്ടറി, സ്റ്റാഫ ്എന്നിവരുമായുള്ള അഭിമുഖം േൂടാത  മറ്റു 

ത ാഴിലാളിേൾ ,േർഷ്േർ, ത ാഴിലിന ് ദപാോത്ത 

ോർഡുടമേൾ എന്നിവരുമായുള്ള  ംവാേം.  

 

3. തപാ ു ഗ്പവൃത്തിേളുതടയും ,വയക്തിഗ  ഗ്പവൃത്തിേളുതടയും 

ഫയൽ പരിദശാധനേളുതട ഉള്ളടക്കം,   ു ാരയ  

ഭരണ മി ിയുദടയും ഉദേയാഗസ്ഥരുതടയും ോരയഗ്പാപ്രി 

എന്നിവ പരിദശാധിക്കുന്നു. 
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4. പൂർത്തീേരിച്ച ും നടന്നുതോെിരിക്കുന്ന ുമായ ഗ്പവർത്തി 

സ്ഥലങ്ങൾ പരിദശാധിക്കുന്നു. 

 

5. എം. ഐ .എ ് ,രജിസ്റ്ററുേളും പരിദശാധിച്്ച ഫയലും 

ഫീൽഡിലും  മ്മിൽ ദഗ്ോ  ് തെക്്ക തെയര് വിവരങ്ങൾ 

ദഗ്ോഡീേരിക്കുന്നു. 

 

6.  േരട് റിദപ്പാർട്്ട  യ്യാറാക്കി ഗ്ഗാമ ഭയിൽ അവ രിപ്പിക്കുന്നു 
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കുമൊരമംഗലം സ്തഗൊമപഞ്ചൊയത്ത്    

 ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ ത ാടുപുഴ റവനയൂ ഡിവിഷ്ന് േീഴിൽ ത ാടുപുഴ 

 ാലൂക്കിൽ ത ാടുപുഴ മുനി ിപ്പാലിറ്റിദയാട് ദെർന്ന് േിടക്കുന്ന ും 

ഭൂവി്രൃ  ിയിൽ പരിമി മായ േുമാരമംഗലം ഗ്ഗാമപഞ്ചായത്തിന് 

19.35െ.േി.മീ.വി്രൃ  ിയും13 വാർഡുേളിലായി 19457 ജന ംഖയയും 

ഉെ.്ഇ ിൽ 1257 പട്ടിേജാ ി വിഭാഗവും 30 പട്ടിേവർഗ വിഭാഗവും 

ഉൾതപ്പടുന്നു. 

 ഇടുക്കി പാർലതമൻറ് നിദയാജേ മണ്ഡലത്തിതല ത ാടുപുഴ അ ംലി 

നിദയാജേ മണ്ഡലത്തിൽ തപടുന്ന ഈ പഞ്ചായത്തിൽ ഒരു വിദല്ലജും 2 

ദലാക്്ക പഞ്ചായത്ത് ഡിവിഷ്നുേളും ഉൾതപ്പടുന്നു. 135 േുടുംബഗ്ശീ 

യൂണിറ്റുേളിലായി നിരവധി വനി ാ ശാക്തീേരണ ഗ്പവർത്തനങ്ങൾ 

നടക്കുന്നു. 1900ഓളം വനി േൾ േുടുംബഗ്ശീ അംഗങ്ങൾ ആയിട്ടുെ്. 

ഒട്ടനവധി  വയം  ഹായ  ംഘങ്ങൾ ഇവരുതട ഗ്പവർത്തനങ്ങതള 

ഏദോപിപ്പിക്കുന്ന ഉെ ്.39 തജ.എൽ.ജി.ഗ്ഗൂപ്പുേൾ ഗ്പവർത്തിക്കുന്നുെ്. 

േുമാരമംഗലത്തു ഏഴല്ലൂർ മായി രെു  ുടർ  ാക്ഷര ാ 

ദേഗ്ന്ദങ്ങളിലായി നൂറുേണക്കിന ്നവ  ാക്ഷരതര  ൃഷ്ടിക്കുന്നു. 2 

 ർക്കാർ സഗ്പമറി/ അപ്പർ സഗ്പമറി ്കൂ ളുേളും ഒരു പഞ്ചായത്ത് 

എൽ.പി. േൂളും പഞ്ചായത്തിതന്റ േീഴിൽ ഗ്പവർത്തിച്ചു വരുന്നുെ്.  

േൂടാത  ഇൻറർനാഷ്ണൽ ്കൂ ളുേൾ ,ഹയർ ത ക്കൻഡറി ്കൂ ൾ, 

എൻജിനീയറിങ് ദോദളജ്,തമഡിക്കൽ ദോദളജ ്എന്നിവ 

ഗ്പവർത്തിക്കുന്നുെ്. എ.തേ.എൻ.എം.എച്ച്.എ ്.എ ്, വിദല്ലജ് 

ഇൻറർനാഷ്ണൽ ്കൂ ൾ , അൽ അ ർ ദോദളജ്,അൽ അ ർ 

തമഡിക്കൽ ദോദളജ്,സപങ്കുളം ത ന്റ്.റീത്താ ,്സമലതക്കാമ്പ് ത ന്റ്

.ദ ാമ  ്എന്നീ വിേയാലയങ്ങൾ ഉന്ന വിേയാഭയാ രംഗതത്ത മിേവുേൾ 

ആണ്.  വളതര നല്ല നിലയിൽ ഗ്പവർത്തിക്കുന്ന 4 വായന ശാലേളും 7 

ക്ലബ്ബുേളും ഗ്പവർത്തിച്ചുവരുന്നുെ്.  

തപാ ുജനാദരാഗയ രംഗത്ത് ആയുർദവേം ,അദലാപ്പ ി ,ദഹാമിദയാ 

സ്ഥാപനങ്ങൾ ഗ്പവർത്തിച്ചുവരുന്നു . േുമാരമംഗലം പി. എച്ച്

.എ ി.ഏഴല്ലൂർ, പാറ,േരിേുളം,ഈസ്റ്റ ്േലൂർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ 

പൃവർത്തിക്കുന്ന പി.എച്ച.് ബ.് ത ന്ററുേൾ,ഏഴലൂരിൽ 

ഗ്പവർത്തിക്കുന്ന ആയുർദവേ 
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ഡിത്െൻ റി,േുമാരമംഗലത്തുംഏഴല്ലൂരും ഗ്പവർത്തിക്കുന്ന 

ദഹാമിദയാ ഡിത്െൻ റി,ഇവതയല്ലാം നല്ല രീ ിയിൽ ഗ്പവർത്തിച്ച 

തപാ ുജനാദരാഗയം നിലനിർത്തുന്നു . വനി ാ ശിശു വിേ ന വുമായി 

ബന്ധതപ്പട്്ട നല്ല നിലയിൽ 20 അംഗൻവാടിേൾ ഗ്പവർത്തിക്കുന്നുെ് 

 

 

 

 

 

ഭൂപടം 
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ജനസംഖയ സംബന്ധിച്ച ്                                                                                                                                                                  

ആതക ജനസംഖയ 

സ്ത്രീ ജനസംഖയ  പുരുഷ ജനസംഖയ ആതക ജനസംഖയ 

7426 7439 14865 

                                                                                                                                              

പട്ടികജൊ ി ജനസംഖയ                                                            

സ്ത്രീ ജനസംഖയ  പുരുഷ ജനസംഖയ ആതക ജനസംഖയ 

545 539 1084 

                                                                                                                                                                                     

പട്ടിക വർഗ ജനസംഖയ                  
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സ്ത്രീ ജനസംഖയ  പുരുഷ ജനസംഖയ ആതക ജനസംഖയ 

12 14 26 

 

 

 

അവകൊേ അധിഷ്ഠി  നിരീക്ഷണങ്ങൾ                                                           

                                                    

                                           

                    .              

,                                           

            ദൊ                      .  

 1. ത ൊഴിലുറപ്പു നിയമം 

       2     1          18                                

                 15                         

                                                  

             . 

  

നിരീക്ഷണം 

ത ാഴിലാളിേളുമായുള്ള േൂടിോഴ്ച്ചയിൽ  മന ിലാക്കാൻ      ാധിച്ച ് 

പു ിയ ത ാഴിൽ ോർഡ്   ലഭയമാേുദമ്പാൾ അ ിൽ വയ്ക്കാനുള്ള 

ദഫാദട്ടാ ത ാഴിലാളിേൾ  തന്നയാണ് നലേ്ിയ ് എന്നാണ്.     

                                                                                                                                                                                                                                                 

2. അബ്പക്ഷിച്ച ് 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ത ൊഴിൽ ലഭിക്കുവൊൻ 

ഉള്ള അവകൊേവും മകപ്പറ്്റ രസീ ് ലഭിക്കുന്ന ിനുള്ള   

അവകൊേം  (തഷ്ഡയൂൾ 1, 2) 

               

നിരീക്ഷണം    

 ഈ വാർഡിൽ ത ാഴിലാളിേൾ ഗ്ഗൂപ്പായും  വയക്തിഗ മായും   ത ാഴിൽ 

ആവശയതപ്പട്ടു വരുന്നുെ്. ത ാഴില ്ആവശയതപ്പട്്ട 15 േിവ ത്തിനേത്തു 
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 തന്ന ത ാഴിൽ ലഭിച്ചിട്ടുെ് എന്ന് ദരഖേളിൽ  നിന്നും വയക്തമാണ് . 

ഓദരാ ത ാഴിൽ അദപക്ഷയിലും അദപക്ഷ വച്ച  ിയ ി, ത ാഴിൽ 

ആവശയതപ്പടുന്ന ് എന്ന് മു ൽ എന്ന് വതര,  ുടങ്ങിയവ േൃ യമായി 

ദരഖതപ്പടുദത്തെ ാണ് . പരിദശാധിച്ച  ഫയല്ലുേളിതല  

അദപക്ഷയിൽ ര ീ ് നമ്പർ ഉൊയിരുന്നില്ല, അ ിനാൽ 

അദപക്ഷേൾക്്ക ര ീ ്  നല്േിയിരുന്നില്ല  എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ 

 ാധിച്ചു. ത ാഴിലിനു ദവെിയുള്ള എല്ലാ അദപക്ഷേളും  ഗ്ഫെ് 

ഓഫീ ് വഴി   വീേരിതേൊ ാണ് .  

                                                                                 

3. ത ൊഴില് ഇല്ലൊയമ ബ്വ നം ലഭിക്കുവൊനുള്ള അവകൊേം 

 ത ാഴിലുറപ്പ് നിയമഗ്പോരം ത ാഴിൽ ആവശയതപ്പട്ടു  േഴിഞ്ഞാൽ 15 

േിവ ത്തിനുള്ളിൽ ത ാഴിൽ നൽേിയിരിക്കണം. ലഭിച്ചില്ലതയങ്കിൽ 

ത ാഴിലില്ലായമ ദവ നത്തിന് അർഹ യുെ്. 

നിരീക്ഷണം 

 ത ാഴിലാളിേളുമായുള്ള േൂടിോഴ് ചയിലും,  ഫയല് പരിദശാധനയിലും  

മന ിലാക്കുവാന ് ാധിച്ച ് ദജാലി ആവശയതപ്പട്്ട 15  േിവ ങ്ങൾക്കേം 

ത ാഴില് ലഭിക്കുന്നുെ് എന്നാണ് .    

                                                                                                                                                                          

4.തഷല്ഫ് ഓഫ് തസ്തപൊജക്റ്്റ  യ്യൊറൊക്കൊനുള്ള അവകൊേം  

പഞ്ചായത്തില്  ൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന ഗ്ഗാമ ഭ തരജിസ്റ്ററിൽ ത ാഴിലാളിേ 

ൾ മീറ്റിംഗ ്േൂടിയ ായും ത ാഴിൽ               ോണുന്നു. 

                                                                                                                             

5. അഞ്ചു കിബ്ലൊമീറ്ററിനുള്ളിൽ ത ൊഴിൽ ലഭിക്കുവൊനുള്ള 

അവകൊേം 

 

 നിരീക്ഷണം  

     ത ാഴിലാളിേളുമായി  ദനരിട്ട ് ം ാരിച്ച ിൽ നിന്നും, ഫയൽ പരിദശാധന 

വഴിയും േതെത്താൻ േഴിഞ്ഞ  ്ത ാഴിലാളിേൾ ആരും 5 

േിദലാമീറ്ററിലധിേം  ഞ്ചരിച്ച ്ആരും ഗ്പവർത്തി സ്ഥലത്ത ്എത്തുന്നില്ല  

എന്നാണ ്അറിയാന ് ാധിച്ച  ്. 
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6. കുടിതവള്ളം,  വിസ്തേമസൗകരയം, സ്തപഥമ േുസ്തേൂഷ സൗകരയം,  ഇവ 

ലഭിക്കുന്ന ിനുള്ള  അവകൊേം ( തഷഡയൂൾ 2 പൊര 23-28)    

                                                                                                                          

നിരീക്ഷണം    

    ത ാഴിലാളിേളുമായി ദനരിട്്ട  ം ാരിച്ച ിൽ നിന്നും  അറിയാൻ 

േഴിഞ്ഞ ് േുടിതവളളം, പടു , ഗ്പഥമ ശുഗ്ശൂഷ്  ൗേരയം ഇവ 

ലഭിക്കുന്നുതെന്നാണ്. 

 

7.  15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ബ്വ നം ലഭിക്കുന്ന ിനുള്ള 

അവകൊേം ( തസക്ഷൻ3(2), (6)). 

 ഈ ഒരവോശം േൃ യമായി പാലിക്കാൻ േഴിയുന്നിതല്ലന്നാണ് അറിയാൻ 

േഴിഞ്ഞ ്. 

 

8. ബ്വ ന വി രണത്തിതല കൊല ൊമസത്തിന് നഷ്ടപരിഹൊരം 

ലഭിക്കുവൊനുള്ള അവകൊേം (തസക്ഷൻ3(3))                                             

ദവ ന  വി രണത്തിതല ോല ാമ ത്തിന ് ത ാഴിലാളിേൾക്്ക 

നഷ്ടപരിഹാരം ലഭിക്കുന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ േഴിഞ്ഞു.  

നഷ്ടപരിഹാര  ുേതയക്കുറിച്ചു ത ാഴിലാളിേളുതട ഇടയിൽ വയക്തമായ 

ധാരണ ഉൊയിരുന്നില്ല. 

    9. സമയബന്ധി മൊയുള്ള പരൊ ി പരിഹൊരത്തിനുള്ള 

അവകൊേം(തസക്ഷൻ 19). 

 ത ാഴിലുറപ്പ് നിയമം തഷ്ഡയൂൾ 19 ഗ്പോരം  മയബന്ധി മായി 

പരാ ിേൾ പരിഹരിക്കുന്ന ിനുള്ള അവോശം നിഷ്കർഷ്ിക്കുന്നു. 

പദ്ധ ിയുമായി ബന്ധതപ്പട്ട പരാ ിേൾ ദഫാൺ മുദഖന, 1800 4255060  

എന്ന ദടാൾ ഗ്ഫീ നമ്പർ ഉപദയാഗിച്ചും, ദരഖാമൂലം എഴു ി നൽേുേയും, 

ഇതമയിൽ വഴിയും,  മർപ്പിക്കാവുന്ന ാണ.് ദടാൾ ഗ്ഫീ നമ്പറുേൾ 

പഞ്ചായത്തിൽ എഴു ി ഗ്പേർശിപ്പിദക്കെ ാണ്. 
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10. ബ്സൊഷയൽ ഓഡിറ്്റ നടത്തുന്ന ിനുള്ള അവകൊേം.                        ( 

ത ക്ഷൻ 17(2)). 

 ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ിയിൽ ഏതറ്റടുത്ത് നടപ്പാക്കുന്ന മുഴുവൻ 

ഗ്പവർത്തിേളും ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റിനു വിദധയമാക്കണതമന്ന് ത ക്ഷൻ 

17(2) നിഷ്കർഷ്ിക്കുന്നു. 

നിയമം അനുശാ ിക്കും ഗ്പോരം ഉള്ള ദ ാഷ്യൽ  ഓഡിറ്റ് ഗ്പഗ്േിയ 

നടന്നുതോെിരിക്കുന്നു.  

  

            ബ്മറ്റുമൊരുതട സ്തപവരത്്തനം  

● ഗ്പവർത്തിയുതട ദമൽദനാട്ടം, ത ാഴിൽ ോർഡിൽ ആവശയമുള്ള 

വിവരങ്ങൾ ദരഖതപ്പടുത്തുേ,  ത ാഴിലാളിേളുതട ഹാജർ മാസ്റ്റർദറാളിൽ 

ഉറപ്പുവരുത്തുേ, പൂർത്തിയാക്കിയ മാസ്റ്റർദറാളുേൾ ദഡറ്റാ എൻഗ്ടി 

ഓപ്പദററ്ററുതട പക്കൽ എത്തിക്കുേ. 

●  സ റ്റ ്ഡയറി, മാസ്റ്റർദറാൾ, എന്നിവ േൃ യമായി പൂരിപ്പിക്കണം. 

മാസ്റ്റർദറാളിൽ തവട്ടിത്തിരുത്തലുേൾ പാടില്ല. ഭൂമി 

പാട്ടത്തിതനടുക്കുദമ്പാൾ  ർക്കാർ മാർഗനിർദേശത്തിൽ 

പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ുദപാതല മൂന്നുവർഷ്ദത്തതക്കങ്കിലും േരാർ ഗ്പോരം 

പാട്ടത്തിതനടുക്കാൻ ഗ്ശമിക്കണം. 

● തമറ്റുമാർ  ങ്ങൾക്ക ്ലഭിച്ച പരിശീലനം അനു രിച്ച ്ത ാഴിലാളിേൾക്ക ്

ത ാഴിലിതനക്കുറിച്ച് വയക്ത  നൽേണം. 

●  ത ാഴിൽ ോർഡ ്േൃ യമായി പൂരിപ്പിച്ച ്ത ാഴിലാളിേൾക്കു നൽേുേ. 

യാത ാരു ോരണവശാലും തമറ്റുമാർ ത ാഴിൽ ോർഡ ്േയ്യിൽ 

 ൂക്ഷിക്കാ ിരിക്കുേ. 

● പണിസ്ഥലത്ത ്ആവശയമായ  ൗേരയങ്ങൾ ഉദൊതയന്ന ്തമറ്റ് 

ഉറപ്പുവരുത്തുേ. 

●  സ റ്റ ്ഡയറിയിൽ ദമാനിറ്ററിങ്ങിന ്എത്തുന്ന ഉദേയാഗസ്ഥതരതക്കാെ് 

ഒപ്പുവയ്പ്പിക്കണം.   

●  ത ാഴിലാളിേൾക്ക ്അവരുതട പത്ത ് അവോശങ്ങതളപ്പറ്റി 

പറഞ്ഞുതോടുക്കുേയും അവതര ദബാധവാന്മാരാക്കുേയും തെയ്യുേ. 
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●  പു ിയത ാഴിലിടങ്ങൾ േതെത്തുവാനും,  പു ിയ ത ാഴിൽ 

ആ ൂഗ് ണം തെയ്യുവാനും,  ത ാഴിലാളിേതള  ഹായിക്കുേയും 

തെയ്യുേ. 

●  േൃ യമായി ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റിങ്കിലും, ഗ്ഗാമ ഭയിലും ദഗ്പാജേ്റ്റ ്

മീറ്റിംഗിലും, പരിശീലനേയാമ്പിലും പതങ്കടുക്കുേ. 

●  മറ്റു ത ാഴിലാളിേൾക്ക ്േൂടി തമറ്റിതന്റ െുമ ലേളിദലക്ക ്

േടന്നുവരുവാനുള്ള  ാഹെരയവും  ന്ദർഭവും ഒരുക്കിതോടുക്കണം. 

●  ത ാഴിലാളിേളുമായി നിരന്ത്ര  മ്പർക്കം പുലർത്തുേയും േൂടു ൽ 

ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുേയും തെയ്യുേ. 

 

 

 

രജിസ്റ്ററുകൾ 

ദേഗ്ന്ദ  ർക്കാരിതന്റ നിർദേശഗ്പോരം  ാതഴപ്പറയുന്ന 7 രജിസ്റ്ററുേൾ 

നിർബന്ധമായും ഗ്ഗാമപഞ്ചായത്തിൽ   ൂക്ഷിദക്കെ ാണ.് 

 

1)ദജാബ് ോർഡ ്രജിസ്റ്റർ 

2)ഗ്ഗാമ ഭാ രജിസ്റ്റർ 

3)ഡിമാൻഡ് / അദലാദക്കഷ്ൻ ദവ ന  രജിസ്റ്റർ 

4)വർക്ക ്രജിസ്റ്റർ 

5)ഫിക്സഡ് അ റ്റ ്രജിസ്റ്റർ 

6)പരാ ി രജിസ്റ്റർ 

7)തമറ്റീരിയൽ രജിസ്റ്റർ  

1)ദജാബ് ോർഡ ്രജിസ്റ്റർ 

9ആം  വാർഡായ  മയിലതോമ്പിൽ   ആതേ 85 ദപർക്ക ് ത ാഴിൽ ോർഡ ്  

ലഭിച്ച ായി രജിസ്റ്റർ പരിദശാധനയിൽ ോണുവാൻ  ാധിച്ചു. 2018 മു ലുള്ള 

ോലയളവിൽ 6 ത ാഴിൽ ോർഡുേൾ പു ു ായി അനുവേിച്ചിട്ടുെ്. ത ാഴില ്

ോർഡില ് ദപര ് ദെരക്്ക തപ്പട്ട എല്ലാ ത ാഴിലാളിേളുതടയും ദഫാദട്ടാ 

രജിസ്റ്ററിൽ  പ ിപ്പിച്ചിട്ടുൊയിരുന്നു. 
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2)സ്തഗൊമസഭൊ രജിസ്റ്റർ 

എല്ലാ വാർഡുേളിലും ഗ്പദ യേം ഗ്ഗാമ ഭ രജിസ്റ്ററുേൾ ഉെ്. 2018 ജനുവരി 14 

ന ് ത ാഴിലുറപ്പ ് പദ്ധ ിയുതട 2018-'19 വർഷ്തത്ത വാർഷ്ിേേർമ്മപദ്ധ ി 

 യ്യാറാക്കുന്ന ിനുള്ള നിർദേശങ്ങൾ  വീേരിക്കുന്ന ിനുള്ള ഗ്ഗാമ ഭ 

പഞ്ചായത്ത ്േമ്മയൂണിറ്റി ഹാളിൽ നടന്ന ായി ോണാൻ േഴിഞ്ഞു. ആതേ 26 

ദപർ പതങ്കടുത്ത ായും ത ാഴിലുേൾ നിർദേശിച്ച ായും ോണുന്നു                                              

3)ഡിമൊൻഡ് / അബ്ലൊബ്ക്കഷൻ ബ്വ ന  രജിസ്റ്റർ 

 ഡിമാൻഡ് രജിസ്റ്റർ വളതര േൃ യമായി എഴു ി  ൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു.  

രജിസ്റ്ററിൽ ത ാഴിലിനുദവെി അദപക്ഷിച്ച  ീയ ി, നൽേിയ  ീയ ി, 

തപതയമന്റ ് ദപായ ്  ുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ ഇവിതട എഴു ി 

 ൂക്ഷിച്ചിട്ടുെ്. 

 

4)വർക്ക് രജിസ്റ്റർ 

വർക്്ക വിവരങ്ങൾ എം. ഐ .എ ിൽ നിന്നും ഡൗൺദലാഡ് തെയരു  

 ൂക്ഷിച്ചിരുന്നു. ഗ്പവർത്തിേൾ അനുവേിച്ചിരുന്ന മുൻഗണന , ഗ്പവർത്തി 

 ുടങ്ങിയ  ീയ ി , അവ ാനിച്ച  ീയ ി  ുടങ്ങിയവ േൃ യമായി 

ഉൊയിരുന്നു. ഞങ്ങൾ പരിദശാധിച്ച എല്ലാ ഫയലുേളിതലയും 

ഗ്പവർത്തനങ്ങൾ വർക്്ക രജിസ്റ്ററിൽ ദരഖതപ്പടുത്തിയിട്ടുൊയിരുന്നു. 

 

5)ഫിക്സഡ് അസറ്്റ/ആ്രി രജിസ്റ്റർ  

 എല്ലാ വർക്കുേളും ദപാതല തന്ന ഓഡിറ്റ് ോലയളവിലുള്ള 

ഗ്പവർത്തിേതളേുറിച്ചും വളതര വയക്തമായി എഴു ിയിട്ടുെ്. 

പദ്ധ ിയുതട ദപര്, വർക്്ക ദോഡ്, ആതേ ത ാഴിൽ േിനങ്ങൾ,  ആതേ 

െിലവ്  ുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾക്്ക നല്ല േൃ യ  ഉൊയിരുന്നു. എന്നാൽ 

wc/347293 എന്ന ഫയലിതന്റ വിവരങ്ങൾ ഉൊയിരുന്നില്ല. 

 

6)പരൊ ി രജിസ്റ്റർ 
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പരാ ി രജിസ്റ്റർ  ൂക്ഷിച്ചിട്ടുെ്. 2016-'17 ോലയളവിലാണ് അവ ാന 

പരാ ി ദരഖതപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്ന ്. പരാ ിേൾ എല്ലാം  

പരിഹരിച്ച ായി രജിസ്റ്ററിൽ ോണുവാൻ  ാധിച്ചു .എന്നാൽ ഈ ഓഡിറ്റ് 

ോലയളവിൽ പരാ ിേതളാന്നും ദരഖതപ്പടുത്തിയിട്ടുൊയിരുന്നില്ല. 

  

7)തമറ്റീരിയൽ രജിസ്റ്റർ  

 ത ാഴിലുറപ്പില ്ഏതറ്റടുക്കുന്ന ഗ്പവൃത്തിേളുതട ഭാഗമായി വരുന്ന 

 ാധന  ാമഗ്ഗിേളുതട വാങ്ങൽ  ീരുമാനം, ഉപദയാഗം, നീക്കിയിരിപ്പ്, 

തെലവുേൾ എന്നിവ  ംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ മുഴുവനും ഗ്പ്രു   

രജിസ്റ്ററിൽ ദരഖതപ്പടുദത്തെ ാണ ്.വിവരങ്ങൾ എം. ഐ .എ ിൽ 

നിന്നും ഡൗൺദലാഡ് തെയരു   ൂക്ഷിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ wc/347293, 

wc/333274 എന്നീ വർക്കുേളുതട വിവരങ്ങള്   രജിസ്റ്ററിൽ ോണാൻ 

 ാധിച്ചില്ല . 

* ഓഡിറ്റിന് വിബ്ധയമൊയ ഫയലുകളുതട വിേധൊംേങ്ങൾ  

 

Sl No Work 

code 

Name of 

work 

Estimate 

Amount  

Mandaya 

taken 

Unskilled 

wages 

Skilled 

wages/ 

material/

CIB 

Total 

expense  

1 Wc/3472

93 

ോന 

നിർമാ

ണം  

55070 188 51893 2950 54843 

2 Wc/3332

74 

മഴക്കു

ഴി  

44761 146 40296 2950 43246 
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3 Wc/3378

66 

മഴക്കു

ഴി  

28403 92 25392 2950 28,342 

 

 

 

*കവർ ബ്പജ്  

ഒരു ഗ്പവർത്തി ഫയലിൽ ആധിോരിേമായി ദവെ ും, 

ഗ്പവർത്തിതയക്കുറിച്്ച ഏത ാരാൾക്കും  എളുപ്പത്തിൽ മന ിലാക്കാൻ 

 ാധിക്കുന്ന ദരഖ േവർ ദപജ് ആണ്. േവർ ദപജ് പൂർണമായിരുന്നു., 

എസ്റ്റിദമറ്റ,് ജി പി എ ് തലാദക്കഷ്ൻ, ടി. എ / തജ .ഇ / ബി .ഫ് ടി ഇവരുതട 

ദപര ്എന്നിവ ദരഖതപ്പടുത്തിരുന്നില്ല. 

 

* തെക്്ക ലിസ്റ്റ് 

പരിദശാധിച്ച വർക്്ക ഫയലുേളിൽ തെക്്ക ലിസ്്റ്റ ഉൊയിരുന്നു. എന്നാൽ 

ദരഖയും, ദപജ് നമ്പറും  ദരഖതപടുത്തിരിന്നില്ല. 

  

* ആനുവൽ ആക്ഷൻ പ്ലൊനിതറെ ബ്കൊപ്പി 

പരിദശാധിച്ച ഫയലുേളിൽ ആനുവൽ ആക്ഷൻ പ്ലാനിതന്റ ദോപ്പി  

ഉൊയിരുന്നു. ആക്ഷൻ പ്ലാനിതന്റ ദോപ്പി  ഫയലിൽ 

 ൂക്ഷിക്കുന്ന ിലൂതട ഈ  ാമ്പത്തിേ വർഷ്ത്തിൽ  തെയ്യാനുള്ള 

ഗ്പവർത്തിേളുതട ലിസ്്റ്റ മുന്ഗണനാഗ്േമത്തിലാദണാ എന്നും ഈ ലി്റ ്

 യ്യാറാക്കാൻ ജനങ്ങളുതട പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാക്കിദയാ എന്നും  

മന ിലാക്കാൻ  ാധിച്ചു. 

 

* തടക്നിക്കൽ എസ്റ്റിബ്മറ്റിതറെ  ബ്കൊപ്പി 
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ത േയൂർ ദ ാഫ്റ്റ്തവയറിൽ നിന്നുള്ള  ദോപ്പി വളതര േൃ യ ദയാതട 

ഫയലിൽ   ൂക്ഷിച്ചിരുന്നു.എന്നാൽ  എ .ഇ യുതട  ീൽ  ഇല്ലായിരുന്നു.  

 

*ഭരണൊനുമ ി  ീരുമൊനത്തിതറെ ബ്കൊപ്പി  

ഒരു വർഷ്ത്തിൽ  വാർഡിൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന ത ാഴിലുറപ്പ ്

ഗ്പവർത്തനങ്ങൾക്്ക പഞ്ചായത്ത് ഭരണ  മി ി നൽേുന്ന  

അനുമ ിയാണ് ഭരണാനുമ ി. ഈ ദരഖേളിൽ ത തഗ്േട്ടറിയുതട 

 ിയ ിദയാതടയുള്ള ഒപ്പ്,   ീൽ എന്നിവ ദരഖതപ്പടുദത്തെ ാണ.് 

പരിദശാധിച്ച വർക്്ക ഫയലുേളിൽ ഭരണാനുമ ി  ീരുമാനത്തിന്റ 

ദോപ്പി ഇല്ലായിരുന്നു. 

 

* സൊബ്േ ികൊനുമ ി  

ഒരു  വർഷ്ത്തിൽ  ത േയൂറിൽ  നിന്നും എടുത്ത ദോപ്പി  ആയിരുന്നു 

ഉൊയിരുന്ന ്.  എങ്കിലും ബന്ധതപ്പട്ട ഉദേയാഗസ്ഥന്മാരുതട 

 ീയ ിദയാടു േൂടിയ ഒപ്പ് , ീൽ എന്നിവ ോണാൻ  ാധിച്ചില്ല.  

. 

 

*സംബ്യൊജി  പദ്ധ ി   

 പരിദശാധിച്ച വർക്്ക ഫയലുേളിൽ  ംദയാജി  പദ്ധ ിേളിൽ 

ഉൾതപ്പടുന്ന ് ആയിരുന്നില്ല.അ ിനാൽ ഈ ദരഖ ബാധേമല്ല.  

 

*ത ൊഴിൽ  ആവേയതപ്പട്ടുതകൊണ്ടുള്ള  അബ്പക്ഷ 

ഗ്ഗൂപ്പ ്ആയിട്ടും ഒറ്റക്കും ത ാഴിൽ ആവശയതപ്പട്ട നിർേിഷ്ട ദഫാര മാറ്റിലുള്ള 

അദപക്ഷ  ോണുവാൻ േഴിഞ്ഞു. അദപക്ഷയിൽ  ത ാഴിലാളിേളുതട 

ദപര,് ഒപ്പ്, ത ാഴിൽ ആവശയതപ്പട്ട  ീയ ി,  ത ാഴിൽ ആവശയതപ്പടുന്ന  ്

എന്ന് മു ൽ ഇന്ന ്വതര ആതണന്ന് േൃ യമായി ദരഖതപ്പടുദത്തെ ാണ്. 
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*ത ൊഴിൽ  അനുവദിച്ചുതകൊണ്ടുള്ള അബ്പക്ഷ  

ത ാഴിൽ അനുവേിച്ചുതോെുള്ള അദപക്ഷ ഫയലിൽ ഉൊയിരുന്നു. 

 

* ഇ മൊസ്റ്റർ ബ്റൊൾ  

 

ത ാഴിലാളിേൾ ത ാഴിൽ തെയ്യുന്ന രീ ി ഉൾതപ്പതടയുള്ള ഹാജർ 

ദരഖതപ്പടുത്തുന്ന ിതന്റ അടിസ്ഥാന ദരഖയാണ് മാസ്റ്റർ ദറാൾ. ദനാക്കിയ 

ഫയലുേളിൽ  മാസ്റ്റർ ദറാൾ ഉൊയിരുന്നു. വർക്്ക ദോഡ് 347293  എന്നാ 

ഗ്പവത്തിയിൽ   മാസ്റ്റർ ദറാൾ നമ്പർ 7267 ൽ  തവട്ടി  ിരുത്തലുേൾ 

ഉൊയിരുന്നു.   മത്റദറാളുേളിൽ തമഷ്ർതമൻറ് ബുക്്ക നമ്പർ 

എഴു ിയിരുന്നില്ല.                                                                                            

*തമഷർതമറെ്  ബുക്ക്  

ഗ്പവർത്തി  ുടങ്ങുന്ന ിനു മുൻപും ദശഷ്വുമുള്ള അളവുേൾ 

ദരഖതപ്പടുത്തിയ അടിസ്ഥാന ദരഖയാണ് എം ബുക്്ക പരിദശാധിച്്ച 

ഫയലിൽ  എം ബുക്്ക േൃ യ ദയാതട  തന്ന 

ഉൊയിരുന്നു..എന്നിരുന്നാലും വർക്്ക ദോഡ് ഇല്ലായിരുന്നു. ]²-Xn-bnÂ 

Gsä-Sp-ത്തിട്ടുള്ള hnhn-[- ioÀj-I-̄ nÂs¸« {]hr-̄ n-IÄ, Ah-bpsS F®w, \ofw, 

hoXn, Bgw, (s]m-¡w) hym]Xw, Hcp bpWn-än\v \ÂtI-p¶ XpI, BsI XpI 

F¶nh േൃ യമായി ദരഖതപ്പടുത്തി യിട്ടുൊയിരുന്നു .                                                                                                                                      
 

*  സൊധന ഘടകം  

 പരിദശാധിച്്ച ഫയലിൽ ബാധേമല്ല. 

 

 *  ബ്വജ്  ലിസ്റ്റ് 

ത ഴിലാളിേൾ എഗ്  േിവ ം ദജാലി തെയരു   എന്ന ിതന 

അടിസ്ഥാനമാക്കി അവർക്്ക നദകകെ േൂലി ആയുധം മൂർച്ച 
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േൂട്ടുന്ന ിനുള്ള  ുേ എന്നിവതയല്ലാം ോണിച്്ച സേമാറുന്ന ിനുള്ള 

ഒന്നാണ ് ദവജ ് ലിസ്്റ്റ. മാസ്റ്റർ ദറാളിന് ആനുപാ ിേമായ ദവജ ് ലിസ്്റ്റ 

പരിദശാധിച്ച എല്ലാ സഫലുേളിലും ോണുവാൻ േഴിഞ്ഞു. 

 

* fto 

 ദവജ്  ലിസ്റ്റന്  ആനുപാ ിേമായ എഫ് .ടി ഓ എല്ലാ ഫയൽലിലും 

ോണാൻ േഴിഞ്ഞു. 

 

* തമറ്റീരിയൽ വൗച്ചർ  

                                          

             .                               

                                             . 

* ബ്റൊയൽറ്റി  

തെയര ഗ്പവർത്തിേൾക്്ക ബാധേമല്ല 

 

* ബ്ഫൊബ്ട്ടൊസ്തഗൊഫ്സ്  

പണി  ുടങ്ങുന്ന ിനു മുൻപും പണിയുന്ന ിന് ഇടയിലുള്ള 2 

ദഫാദട്ടാേൾ ോണാൻ േഴിഞ്ഞു.ഒദരാ വർക്്ക ഫയൽലുേളിലും 

ഗ്പവർത്തി ആരംഭിക്കുദമ്പാൾ, നടന്നുതോദെയിരിക്കുദമ്പാൾ 

പൂർത്തീേരണ ദവളയിൽ എന്നിങ്ങതന മൂന്നു ഘട്ടങ്ങളിലുള്ള 

ദഫാദട്ടാഗ്ഗാഫ്സ ് ുഷ്ിദക്കെ ുെ്. ഗ്പവർത്തിയുതട  ു ാരയ യ്ക്കും 

ഒരു സ്ഥല ു തന്ന ഗ്പവർത്തിേൾ അവർത്തിക്കാ ിരിക്കുന്ന ിനും, 

നിർേിഷ്ട ഗ്പവർത്തിേൾ നിർേിഷ്ട സ്ഥലത്ത്  തന്നയാണ് തെയുന്ന ് 

എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന ിനുമാണ ്ഇത്തരം ദഫാദട്ടാഗ്ഗാഫ്സ ്

 ുക്ഷിക്കുന്ന .് 

 

* പൂർത്തീകരണ സർട്ടിഫിക്കറ്റ ് ബ്കൊപ്പി  
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 ഓദരാ ഗ്പവർത്തിയും പൂർത്തീേരിക്കുന്ന ിതന്റ   ാക്ഷയപഗ് മാണ് 

ഗ്പവർത്തി പൂർത്തീേരണ  ാക്ഷയപഗ് ം. എല്ലാ വർക്കുഫയലുേളിലും 

ഉൊയിരുന്നു. ബന്ധതപ്പട്ട ഉദേയാഗസ്ഥരുതട  ഒപ്പും  ീലും ഉൊയിരുന്നു. 

 

 

* മൊസ്റ്റർ ബ്റൊൾ മൂതവമറെ് സ്ലിപ ് 

 എല്ലാ             ലും                                   

* ജിബ്യൊ ടൊഗ് ഡ് ബ്ഫൊബ്ട്ടൊസ്  

 ഗ്പവർത്തി സ്ഥലം  ിരിച്ചറിയുന്ന ിനുള്ള ഉപാധിയാണ് ജിദയാ റ്റാഗ്ഡ് 

ദഫാദട്ടാ .്പരിദശാധന വിദധയമാക്കിയ ഫയലുേളിൽ   ജിദയാ റ്റാഗ്ഡ് 

ദഫാദട്ടാ  ്ഉൊയിരുന്നില്ല. 

 

* ബ്സൊഷയൽ ഓഡിറ്്റ റിബ്പ്പൊർട്ട്                                                                       

നിയമ ഗ്പോരമുള്ള ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് നടപ്പാേുന്ന  ്ഇദപ്പാഴാണ.് 

 

* മസറ്്റ ഡയറി  

             സ റ്റ്  ഡയറിയില്   ഉള്ളടക്കം, തഗ്പാജേ്റ്റ ്മീറ്റിംഗ്,  ാക്ഷയപഗ് ം, 

 ന്ദർശേ േുറിപ്പ് എന്നിവ ഉൊയിരുന്നു  .എന്നാൽ വിജിലൻ ് & 

ദമാണിറ്ററിങ്   അംഗങ്ങൾ ഗ്പവർത്തിതയ േുറിച്്ച  ഒന്നും 

ദരഖതപ്പടുത്തിയിട്ടില്ലായിരിന്നു.. 

                                                                                                                                                           

 ംസ്ഥാന  ർക്കാരിതന്റ നിർദേശഗ്പോരം വർക്്ക ഫയലിൽ 

 ൂക്ഷിദക്കെ ഇരുപത്തിരൊമതത്ത ദരഖയാണ് സ റ്റ് ഡയറി. എല്ലാ 

ഫയലിലും സ റ്റ് ഡയറി ഉൊയിരുന്നു. പണി സ്ഥലതത്ത 

 ൗേരയങ്ങളുതട ലഭയ  അടങ്ങിയ തെക്്ക ലിസ്്റ്റ പൂർണമായിരുന്നു. 

      പദ്ധ ിആരംഭമീറ്റിംഗ ്                                                                                                                   

ഒരു ഗ്പവർത്തി  ുടങ്ങുന്ന ിനുമുമ്പ ് ഗ്പവർത്തിതയ േുറിച്ചുള്ള 
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വിവരങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്ന ും അ ുദപാതല ഒരു ഗ്പവർത്തി എങ്ങതന 

തെയ്യണതമന്ന് ത ാഴിലാളിേൾക്്ക േൃ യമായ അവദബാധം ഉൊക്കി 

എടുക്കുന്ന ിനും വാർഡ് തമമ്പർ, സ്റ്റാഫ ്എന്നിവരുതട അധയക്ഷ യിൽ 

േൂടുന്ന ദയാഗമാണ് പദ്ധ ി ആരംഭ മീറ്റിംഗ.് പരിദശാധിച്്ച ഫയലുേളിൽ 

എല്ലാം ദമൽപ്പറഞ്ഞ അധിോരിേളുതട  ാന്നിധയത്തിൽ പദ്ധ ി ആരംഭ 

മീറ്റിംഗ ്നടത്തിയ ായി ദബാധയതപ്പട്ടു. 

   

   ത ൊഴിലൊളികളുതട സൊക്ഷയപസ്ത ം                                                                                            

സ റ്റ് ഡയറിയിൽ ഉൊയിരിദക്കെ മതറ്റാരു ഗ്പധാനതപ്പട്ട ഭാഗമാണ ്

ത ാഴിലാളിേളുതട  ാക്ഷയപഗ് ം. മസ്റ്റർ ദറാൾ ഇൽ തവച്്ച 

ത ാഴിലാളിേൾ ഗ്പവർത്തി തെയരു  എന്നും തനറ്റ് ദമൽദനാട്ടം വഹിച്ചു 

എന്നും ത ളിയിക്കുന്ന ആധിോരിേ ദരഖയാണ്  ാക്ഷയപഗ് ം. 

     വി.എം.സി റിബ്പ്പൊർട്ട്  

ഓദരാ വാർഡിതല ഗ്പവർത്തിേതള നിരീക്ഷിക്കുന്ന ിനും േൂടു ൽ 

തമച്ചതപ്പടുത്തുന്ന ിനായി ോരയക്ഷമമായ ഗ്പവർത്തിദക്കെി  വരും. 

വിജിലൻ ് ആൻഡ് ദമാണിറ്ററിങ ്േമ്മിറ്റിയുതട റിദപ്പാർട്്ട 

ഉൊയിരുതന്നങ്കിലും അഭിഗ്പായങ്ങൾ 

ദരഖതപ്പടുത്തിയിട്ടുൊയിരുന്നില്ല. 

   സന്ദർേകകുറിപ്പ്                                                                                              

ഗ്പവർത്തിയുതട ഓദരാ ഘട്ടത്തിലുള്ള പുദരാഗ ി 

വിലയിരുത്തുന്ന ിനും ത ാഴിലാളിേളുതട ഗ്പശ്നങ്ങൾ 

മനസ്സിലാക്കുന്ന ിനും പദ്ധ ി നിർവഹണ ഏജൻ ിേളുതട 

ഉദേയാഗസ്ഥർ,  ജനഗ്പ ിനിധിേൾ,  വിഎം ി അംഗങ്ങൾ എന്നിവർ 

ഗ്പവർത്തി നടക്കുദമ്പാൾ സ്ഥലം  ന്ദർശനം നടദത്തെ ാണ്. 

ഡയറിയിൽ  ന്ദർശേ വിവരങ്ങൾ ദരഖതപ്പടുത്തിയിരുന്നില്ല.                               

 ന്ദർശേരുതട  ദപരും,ഒപ്പും,  ന്ദർശന േുറിപ്പും 

ദരഖതപ്പടുദത്തെ ാണ് 
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മസറ്റിൽ കണ്ട വിവരങ്ങൾ  

 

SlNo വർക്്ക ദോഡ് 

&തനയിം  

എസ്റ്റിദമറ്റ ്

തമഷ്തര മന്റ്  

എം ബുക്്ക 

തമഷ്തര മന്റ്  

ഫീൽഡ് 

തമഷ്തര മന്റ്  

1. Wc/347293 

ോന   നിർമ്മാണം  

226.75cum 226.50cum 194.4cum 

2. Wc/333274 

മഴക്കുഴി 

നിർമാണം  

110.63cum 

 

175.88cum 157.58cum 

3. Wc/337688 

മഴക്കുഴി 

നിർമാണം  

179.25cum 110.62cum 99.12cum 

 

 

 

1. Wc/347293 കൊന നിർമ്മൊണം 

തജന്നി ദജാർജ്, േീപ ദജാർജ്  വഴു ലോട്  

ഈ രെു ദപരുതടയും സ്ഥലത്ത് ോന നിർമ്മക്കാനായി 54843 രുപയാണ് 

തമാത്തം െിലവഴിച്ചിരിക്കുന്ന ്. അ ിൽ 2950 രൂപ ദബാർഡിനായി 

െിലവഴിച്ചിട്ടുെ്. എന്നാൽ  

സ്ഥലത്ത് ദബാർഡ്   ോണാൻ  േഴിഞ്ഞില്ല. 188 ത ാഴിൽ 

േിനങ്ങളിലായാണ് ഈ പണി പൂർത്തീേരിച്ചിരിക്കുന്ന ്. 
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2. Wc/333274 മഴക്കുഴി നിർമ്മൊണം  

 ജി മാ യു േീരിക്കാട്്ട   

എന്നാ വയക്തിയുതട  സ്ഥലത്ത് നടന്ന പണിക്്ക 43246  രുപയുതട പണി 

നടന്നിട്ടുെ്  അ ിൽ  2950 രൂപ ദബാർഡിനായി 

െിലവഴിച്ചിരിക്കുന്നു.സ്ഥലത്ത് ഇൻതഫർദമഷ്ൻ ദബാർഡും ോണാൻ 

േഴിഞ്ഞു. 146 ത ാഴിൽ േിനങ്ങളിലായാണ് ഈ പണി 

പൂർത്തീേരിച്ചിരിക്കുന്ന ്. 

 

3. Wc/337688 മഴക്കുഴി നിർമൊണം  

ഗ്പ ാപൻ ോഞ്ഞിരക്കാട്്ട   

28342 രൂപ തെലവഴിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഗ്പവർത്തി ഗ്പ ാപൻ എന്ന വയക്തിയുതട  

പുരയിടത്തിലാണ് പൂർത്തീേരിക്കുന്ന ്. മതണാലിപ്പ്  ടയാനും തവള്ളം 

 ടഞ്ഞു നിർത്തി, ജലം ഭൂമിയുതട ഉള്ളറേളിദലക്്ക ഇറക്കാനും 

 ഹായേമാണ ്മഴക്കുഴിേൾ. ഭൂഗർഭ ജലനിരപ്പ് വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ 

മഴക്കുഴിേൾ ഏതറ  ഹായിക്കുന്നു.  2950 രൂപ ദബാർഡിനായി 

െിലവഴിച്ചിട്ടുെ് ഈ ഗ്പവർത്തി സ്ഥലത്ത്  ിറ്റി ൺ ഇൻഫർദമഷ്ൻ 

ദബാർഡ് ഉൊയിരുന്നു. 

 

 സിറ്റിസൺ ഇൻഫർബ്മഷൻ ബ്ബൊർഡ്  

 

 ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ിയുതട ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ിയുതട  ു ാരയ  

ഉറപ്പാക്കുന്ന ിന ്ദവെിയുള്ള ഒരു ഉപാധിയാണ ് ിറ്റി ൺ 

ഇൻഫർദമഷ്ൻ ദബാർഡ്. Para2(a), തഷ്ഡയൂൾ 1 അനു രിച്്ച 

ഗ്പവർത്തിയുതട അടിസ്ഥാനവിവരങ്ങൾ അ ായ  ്എസ്റ്റിദമറ്റ്  ുേ, 

 ാധന ദവേന ഘടേങ്ങൾ യഥാർത്ഥ തെലവ് ത ാഴിൽ േിനങ്ങൾ 

 ുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ  ാധാരണ ജനങ്ങൾക്കും ഗുണദഭാക്താക്കൾക്കും 
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മനസ്സിലാേുന്ന രീ ിയിൽ ഗ്പേർശിപ്പിദക്കെ ് അനിവാരയമാണ്. ഈ 

ദബാർഡ് സ്ഥാപിദക്കെ ് ഓദരാ ഗ്പവർത്തിയുതട ആരംഭഘട്ടത്തിൽ 

ആണ് ഗ്പാർത്ഥിക്കാം അനു ൃ മായി നിഷ്കർഷ്ിച്ചിട്ടുള്ള അളവുേൾ 

ഉള്ള  ദബാർഡുേൾ  ിമന്റ ്ദോൺഗ്േീറ്റ ്നിർമിക്കണതമന്ന നിയമ 

അനുശാ ിക്കുന്നു ഇരുമ്പ് ടിൻ തെക്സ്  ഷ്ീറ്റുേൾ  ുടങ്ങിയവ 

 ുടങ്ങിയവ ഉപദയാഗിച്ചിട്ടുള്ള ദബാർഡുേൾ സ്ഥാപിക്കുന്ന ് 

നിയമവിരുദ്ധമാണ്. നിർമാണ തെലവ ്തവക്തിേ  ഗ്പവര രിേൾേ് 3000 

രൂപയും തപാ ു ഗ്പവർത്തിേൾക്്ക 5000 രൂപയാണ് നിഷ്്േൃഷ്ിക്കുന്ന ് 

പരമാവധി തെലവ് എന്നാണ് ആനുവൽ മാസ്റ്റർ  ർക്കുലർ 

നിഷ്കര്ഷ്ിക്കുന്ന .്  ി ഐ ബി  ഉൾതക്കാള്ളിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ദഫാദട്ടാ 

വർക്്ക സഫലിൽ ഉൾതപ്പടുത്തണം എന്ന ് നിർബന്ധമാണ് .. 

 

 നിർബ്േേങ്ങൾ   

 ഉബ്ദയൊഗസ്ഥബ്രൊട് 

 

● . ഗ്പവർത്തി ഫയൽ  ൂക്ഷിദക്കെ 22 ദരഖേൾ േൃ യമായ 

 ൂക്ഷിക്കണം ദേഗ്ന്ദ  ർക്കാരിൻതറ ഈ ോരയത്തിൽ ഉള്ള മാർഗ 

നിർദേശം േൃ യമായി പാലിദക്കെ ാണ് 

● എസ്റ്റിദമറ്റ ്ജാനേിയ ഭാഷ്യിൽ ത ാഴിലാളിേൾക്്ക മന ിലാേുന്ന 

രീ ിയിലാേണം  

● ഗ്പവർത്തി സ്ഥലം പരിദശാേിച്ചത്തിതന്റ എസ്റ്റിദമറ്റ ്േൃ യമായി 

 യാറാദേെ ാണ് 

● തഗ്പാജേ്റ്റ ്ഇനിറ്ഷ്യൽ മീറ്റിംഗിൽ (PIM) പതങ്കടുക്കുേയും ഒരു 

ത ാഴിലാളി തെയ്യെ അളവ ്േൃ യമായി അറിയുേയും അ ് 

പരിദശാേിക്കയും തെദയെ ാണ്. ദലബർ ബഡ്ജറ്റ്, വർക്്ക േലെർ 

 യാറാേുന്ന ിലും ത ാഴിലാളിേളുതടയും ഗുണദഭാേ്

 ാക്കളുതടയും ഗ്പാദേശിേ വിധേ്റ്റർ പങ്കാളിത്തവും ഉറപ്പാക്കണം  
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● ത ാഴിൽോർഡിൽ ദഫാദട്ടാ പ ിപ്പിക്കുന്ന ിനുള്ള െിലവ് 

ത ാഴിലാളിേളിൽ നിന്നും ഈടാക്കാൻ പാടില്ല  

● ത ാഴിലിന് ദവെി അദപഷ്ിക്കുദമ്പാൾ പേരം ര ീ ് 

നൽദേെ ാണ്  

● ത ാഴിലാളിേളുതട ത ാഴിൽസ്ഥല ് അടിസ്ഥാന  ൗേരയങ്ങൾ 

ഉറപ്പാക്കാൻ ദവെ നടപടി  വീേരിക്കുേ.                                 

 

സ്തഗൊമപഞ്ചൊയത്തിബ്നൊട്     

 

● േൃ യമായി ഇടദവളയിൽ ഗ്ഗാമ ഭ, ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്ഗാമ ഭ 

എന്നിവ നടക്കണം 

● ത ാഴിൽ ആവശയേ  േൃ യമായി  രജിസ്റ്റർ തെയ്യുന്ന ിനും 

ത ാഴിലാളിേളുതട അർഹ േളും അവോശങ്ങളും അവതര 

ദബാധയതപ്പടുത്തുന്ന ിനും പരാ ിേൾ പരിഹരിക്കുന്ന ിനും 

ആയി ദറാ്ഗാർ േിനം  ംഘടിപ്പിദക്കെ ് ആണ്. 

● ത ാഴിലാളിേളുതട ത ാഴിൽ സ്ഥല അടിസ്ഥാന  ൗേരയങ്ങൾ 

ഉറപ്പാക്കാൻ ദവെ നടപടിേൾ  വിേരിക്കുേ . 

● ത ാഴിൽ ോർഡിൽ ദഫാദട്ടാ പ ിപ്പിക്കുന്ന ിതന്റ െിലവ് 

ത ാഴിലാളിേളിൽ നിന്ന ്ഈടാക്കാൻ പാടില്ല . 

● ത ാഴിലുറപ്പ ്പദ്ധ ി നടപ്പിലാക്കുന്ന ിന് വിനിദയാഗിക്കുന്ന പണം 

തോെ് ദനട്ടം ഉൊക്കുന്നുദൊ എന്ന് ഉറപ്പാക്കണം. 

 

 

സഹൊയിച്ചവർ  
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േുമാരമംഗലം പഞ്ചായത്തിൽ ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ിയിൽ ഒരു 

ഓവർ ീർ ഒരു ഡാറ്റാ എൻഗ്ടി ഓപ്പദററ്റർ ആണ് ഉള്ള .് ഈ 

പഞ്ചായത്തിൽ ഇവരുതട ദ വനം അഭിനന്ദാർഹമാണ് ഈ ദ ാഷ്യൽ 

ഓഡിറ്റ് ഗ്പഗ്േിയയിൽ ഞങ്ങൾക്്ക ആവശയമായ ദ വനങ്ങൾ 

യഥാ മയവും നൽേിയ ബഹുമാനതപട്ട ഗ്പ ിഡന്റ,് ത ഗ്േട്ടറി, 

ജീവനക്കാർ, വാർഡ് തമമ്പർ േൂടാത   ല ഗ്പവർത്തനങ്ങൾക്്ക 

ഒപ്പമായുൊയിരന്നാ ദമറ്റ ്ഷ്ാന്റി എനിവർക്്ക നന്ദി പറയുന്നു  

 

അനുബന്ധം  

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

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

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

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

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

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

{]tXyIambn t_m[hXvIcnt¡ണ്ടXmWv. 2 

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

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

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

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

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

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

kwLSn¸nt¡ണ്ടXmWv. 

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

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

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

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

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

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

DtZymKØsc  \ntbmKnt¡ണ്ടXmWv. Cu tbmK¯nsâ an\n«vkv s]mXpP\§Ä¡v  

]cntim[n¡p¶Xn\pw tkmjyÂ HmUnän\pw e`y-am-t¡-ണ്ട Xpw {]-k-àamb  

am\ZvÞ§Ä kw_Ôn¨ hnhc§Ä krjvSn¡s¸Sp¶ sXmgnÂ Zn\§fpambn 

s]mcp¯s¸Sp¶Xn\pambn F³.BÀ.C.Pn.F tkm-̂ v-änÂ DÄtNÀ-¡p-I-bpw  sN-t¿-

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

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

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

 

sXmgnepd¸v-]²Xnbnevv 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.  
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hn`mKw _n: kaql¯nÂ AhiX A\p`hn¡p¶ hn`mK§Ä¡pÅ hyànKX 

BkvXnIÄ (JÞnI 5 Â ]cmaÀin¡p¶ IpSpw_§Ä¡v am{Xw)  

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

Nomadic Tribe, De-Notified Tribe, Zmcn-{Zy-tc-Jbv¡v Xmsg-bpÅ aäv IpSpw-_-§Ä, 

kv{XoIÄ Krl-\m-Y-bmb IpSpw-_-§Ä, `n¶-ti-jn-¡mÀ Krl-\m-Y-cmb IpSpw-_w, 

`q]-cn-jvI-c-W-̄ nsâ KpW-t`m-àm-¡Ä, Cµnc Bhmkv tbm-P\ KpW-t`m-àm-

¡Ä, h\m-h-Imi \nb-a-{]-Im-c-apÅ KpW-t`m-àm-¡Ä, apI-fnÂ ]d-ªn-cn-¡p¶ 

IpSpw-_-§-f-Ãm¯ ]£w, 2008þse ImÀjnI ISmizmk \nba {]Im-c-apÅ sNdp-

In-S-þ-\m-a-am{X IÀj-IÀ, `qanbpsS Dev]mZ\£aX hÀ²n¸n¡p¶Xn\mbn 

`qhnIk\hpw, InWdpIÄ (Dugg well), Ipf§Ä (farm ponds), aäv PesImbv v̄ 

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

kuIcy§Ä e`yam¡Â;  

 ]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, ]ന്നി  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;  
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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. kzbw klmb kwL§fpsS D]Poh\ {]hÀ¯\§Ä¡v Bhiyamb 

s]mXphÀ¡v sjÍpIfpsS \nÀ½mWhpw. i. \nÀt±in¡s¸« am\ZÞ§Ä¡v 

A\pkrXambn Jcþ{Zh amen\y kwkvIcW¯n\pw XpdÊmb aeaq{X 

hnkÀÖ\w CÃmXm¡p¶Xn\pw thn kzX{´amtbm kÀ¡mÀ hIp¸pIfpsS 

CXc ]²XnIfpambn kwtbmPn¸n¨v sImtm hyànKX I¡qkpIÄ, kvIqÄ 

tSmbveäpIÄ, A¦WhmSn tSmbveäpIÄ XpS§nb {KmaoW ipNnXzhpambn 

_Ôs¸« {]hr¯nIÄ;  

 ii. Häs¸«v InS¡p¶ {Kma§sfbpw, \nÀ±njvS {KmaoW Dev]mZ\ tI{µ§sfbpw 

\nehnepÅ tdmUv irwJebpambn _Ôn¸n¡p¶Xn\pÅ, FÃm ImemhØbnepw 

D]tbmKn¡m³ ]äp¶ {KmaoW tdmUpIfpsS \nÀ½mWhpw, HmSIÄ, Iep¦pIÄ 

F¶nh DÄs¸sSbpÅ {Kma¯nse CuSpä DÄtdmUpIfpsSbpw hoYnIfpsSbpw 

\nÀ½mWhpw;  

 iii. IfnØe§fpsS \nÀ½mWhpw;  

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

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

s]mXpØe§fpsS sa¨s¸Sp¯Â (chaur renovation), Xoc{]tZi§fpsS 

kwc£W¯n\pÅ tÌmw hm«À s{Ubn\pIÄ, F¶nh 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  
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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;  

                                           

നിർദേശങ്ങൾ  

 

കുമാരമംഗലം ഗ്ഗാമപഞ്ചായത് വാർഡ് 9 ലല മഹാത്മാ ഗാന്ധി ദേശിയ ഗ്ഗാമീണ 

ല ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ിയുലെ 2018-19ലല ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്ഗാമ ഭ 31/10/2019 2:00 

PM ന് മമലലകാമ്പ് ദ വാഗ്ഗാമിൽ അധ്യക്ഷ  ലാലി കുഞ്ഞുദമാന്ലറ ദന വത്തിൽ 

ദേർന്നു. ഗ്പസ് ു  ദയാഗത്തിൽ വാർഡ് ലമമ്പർ ഗ്ശീ. ലെയിംസ് ോദകാ, അേയക്ഷ 

ലാലി കുഞ്ഞുദമാൻ എന്നിവരുലെ  നിധ്ത്തിൽ  ല ാഴിലാളികൾ  മുദന്നാട്ട് 
നിർദേശങ്ങൾ മുദന്നാട് വച്ച നിർദേശങ്ങൾ  

േുവലെ ലകാെുകുന്നു. 
 

1. ദറാഡിനരികിൽ മരമത്ത നെൽ ഗ്പവർത്തിയില്  ഉൾലപ്പെുത്തി ലേയ്യുക 
.   

2. ല ാഴിൽ േിനങ്ങൾ കൂട്ടി  നൽകുക.  

3. ല ാഴിൽ കാർഡിന്ലറ ലേലവ്  ൗെനയമാകുക.  

4. ല ാഴിൽ  മയം 9 - 4 ആകുക.  

5. അസ്ഥി  ൃഷ്ടികൾ   മാഗ് മലലാല  പരി ര ശുേി വവും ഭാഗമാകുക.  

6. ദവേനം കൂട്ടണം. 
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