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                           ആമഖും 

മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ ത ാഴിലറുപ്പ് പദ്ധ ി ഗ്ഗാമീണജന യുതെ 

ഉന്നമനത്തിനുും സാമഹൂിക ആസ്തിയുതെ നിർമാണത്തിന് സഹായും ആയിട്ടുള്ള ഒര ു

ദകഗ്രാവിഷ്കൃ   പദ്ധ ിയാണ്. 2005 തസപ്തുംബർ അഞ്ചിന് നിലവിൽവന്ന ത ാഴിലറുപ്പ് 

നിയമത്തിന് അെിസ്ഥാനതപ്പെതു്തിയാണ് ഈ പദ്ധ ി നെപ്പിലാക്കി വരനു്ന ്. 

ഗ്ഗാമീണദമഖലയിതല ഓദരാ കെുുുംബത്തിനുും മറ്റു ത ാഴിലകുൾ നഷ്ടമാവാത  

അധികമായി 100 േിവസതത്ത അവിേഗ്ധ gകായിക ത ാഴിൽ ഉറപ്പാക്കകു എന്ന ിലതൂെ 

ജനങ്ങളുതെ ഉപജീവന മാർഗ്ഗും തമച്ചതപ്പെതു്തകു എന്ന ാണ് ഇ ിന് അെിസ്ഥാന ലക്ഷ്യും. 

ത ാഴിലറുപ്പ് പദ്ധ ി അവകാശധിഷ്ഠ ി വുും ആവശയാധിഷ്ഠ ി വമുായ പദ്ധ ിയാണ് . 

ത ാഴിലറുപ്പുപദ്ധ ിയുതെ മറ്റ് ഗ്പധാന ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഗ്പകൃ ി വിഭവ പരിപാലനത്തിലതൂെ 

ഓദരാ ഗ്പദേശതത്തയുും വിഭവ അെിത്തറ ശക്തമാക്കകു, തവള്ളതപ്പാക്കും, 

വനനശീകരണും, കാലാവസ്ഥാ വയ ിയാനും  െുങ്ങിയ പാരിസ്ഥി ിക ഗ്പശ്നങ്ങൾക്്ക 

പരിഹാരും കാണകു, ഉൽപാേന പരമായ ആസ്തികൾ സൃഷ്ടിക്കനു്ന ിലതൂെ ോരിഗ്േയ 

ലഘകൂരണും സസു്ഥിരമാക്കകു, ത ാഴിലറുപ്പ് പദ്ധ ിയുതെ മഖുയധാരയിദലക്്ക 

തകാണ്ടവുരനു്ന ിനുും അവരതുെ സാമ്പത്തികവുും സാമഹൂികവമുായ ശാക്തീകരണും 

ഉറപ്പാക്കകു എന്നിവയാണ്. 

 ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ ത ാഴിലറുപ്പ് പദ്ധ ി ഗ്പകാരും ഗ്ഗാമപഞ്ചായത്ത് ഗ്പദേശത്ത് 

നെപ്പിലാക്കനു്ന എല്ലാ ഗ്പവർത്തികളുും ദസാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് വിദധയമാക്കണതമന്ന 

നിയമത്തിതല17(2) വകപു്പ് ഗ്പകാരും നിഷ്കർഷ്ിക്കനു്ന.ു പദ്ധ ി ഗ്പവർത്തനതത്തപ്പറ്റിയുും 

തപാ  ു രും തെലവഴിക്കനു്ന ിന് പറ്റിയുും പൗരസമഹൂും നെത്തനു്ന പരസയവുും 

സവ ഗ്രവമുായ പരിദശാധനയാണ് ദസാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ത ാഴിലറുപ്പ ്നിയമഗ്പകാരും 

വർഷ്ത്തിൽ രണ്ട ുവണ ദസാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്ഗാമസഭകൾ എല്ലാ വാർഡിലുും 

നെദത്തണ്ട ാണ് ദസാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്ഗാമസഭ അഥവാ സാമഹൂയ കണതക്കെപു്പ് 

എന്ന ിദനാെ് ഉദേശിക്കനു്ന ് ഗ്പവർത്തി സ്ഥലങ്ങള് വർക്്ക സസറ്റുകൾ ദനരിട്്ട 

സരർശിച്്ച ത ാഴിലറുപ്പ് ത ാഴിലാളികൾ ഓെുും നിർവഹണ ഉദേയാഗസ്ഥദരാെുും 

അഭിമഖുും നെത്തിയ ിലതൂെ ലഭയമായ ദരഖകളുതെ വിശേ പരിദശാധനയിലതൂെയുും 

ലഭിക്കനു്ന വിവരങ്ങൾ ദഗ്കാഡീകരിച്്ച ഗ്ഗാമ സഭകളിൽ തപാ  ുസമഹൂതത്ത 

അറിയിക്കകു എന്ന ാണ് ഇഗ്പകാരും ലഭിക്കനു്ന വിവരങ്ങളുും ഗ്ഗാമസഭകളിൽ ഉയരനു്ന 

ത ാഴിലറുപ്പ് ത ാഴിലാളികളുതെ അഭിഗ്പായങ്ങളുതെയുും നിർവ്വഹണ ഉദേയാഗസ്ഥരതുെ 

അഭിഗ്പായങ്ങളുതെ അെിസ്ഥാനത്തിൽ മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ ത ാഴിലറുപ്പ് 

പദ്ധ ിയുതെ നെത്തിപ്പിതല സ ുാരയ യുും ഉത്തരവാേി വവുും ഊട്ടിയുറപ്പിക്കകു 

എന്ന ാണ് ദസാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് അഥവാ സാമഹൂയ കണതക്കെപു്പ് ലക്ഷ്യമിെനു്ന ് 

വസ്തു  ാപരമായ കതണ്ടത്തലകുൾ ഇലതൂെ ത ാഴിലറുപ്പ് പദ്ധ ിയുതെ ഗുണദഭാക്താക്കളായ 

ഗ്ഗാമീണ ജന യുതെ ഉന്നമനത്തിനുും പദ്ധ ിയുതെ തമച്ചതപ്പട്ട ഗ്പവർത്തനത്തിനുും 

ദസാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് കതൂെ സാധിക്കനു്ന.ു 

 



 

 

ബ്സ്ോഷയൽ ഓഡിറ്റ് മകുനോരകു്ക പ്പവർത്തനങ്ങൾ  

1. കതു്തപുറമ്പ ബ്ലോക്ക്  ഓഫീസ ്സരർശിക്കകുയുും ദജായിനറ് ് ബി ഡി 

ഓ യുമായി  ദസാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ ്യൂണിറ്്റ, ദസാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ ്ഗ്പഗ്കിയ,  ദസാഷ്യൽ 

ഓഡിറ്റ ്ഗ്ഗാമസഭ എന്നിങ്ങതനയുള്ള കാരയങ്ങൾ സുംസാരിച്ചു. 

2. ദകട്ടയും ഗ്ഗാമ പഞ്ചായത്ത ്ഗ്പസിഡന്റ,്  തസഗ്കട്ടറി,  അസിസ്റ്റന്റ ്തസഗ്കട്ടറി 

ത ാഴിലറുപ്്പ വിഭാഗും ഉദേയാഗസ്ഥർ എന്നിവരമുായി ദസാഷ്യ്ൽ ഓഡിറ്റ ്നെത്തി 

അ ിതന കറുിച്ചുള്ള  ീരമുാനും. 

3. ഫയൽ പരിദശാധന - പത്താും  വാർഡിതല 2018-19 വതരയുള്ള ഫയലകുളുതെ 

പരിദശാധന. 

4.. ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലും  പരിദശാധിച്ച ്ഫയൽ ഗ്പകാരും ഗ്പവൃത്തി കൃ യമായ 

അളവിൽ നെന്നിട്ടുദണ്ടാ എന്നളു്ള പരിദശാധന. 

5.. തപാ ഗു്പവർത്തകർ തപാ ജുനങ്ങൾ എന്നിവരമുായി ത ാഴിലറുപ്പു മായി 

ബന്ധതപ്പട്ട അഭിഗ്പായ ദശഖരണും. 

6. ഫീൽഡിൽ നിന്നുും ദശഖരിച്ച വിവരങ്ങൾ ഫയലമുായി  ാര മയും തെയ്യൽ. 

7.. വീെവുീൊരരും ഉള്ള വിവരദശഖരണും. 

8. ത ാഴിൽ കാർഡ ്പരിദശാധന,  ബാങ്ക ്പാസ ്ബകു്ക ്പരിദശാധന 

9. റിദപ്പാർട്ട ് യ്യാറാക്കൽ 

 



 

 

അവകോശാധിഷ്ഠ ിത നിരീക്ഷണങ്ങൾ 

1 കതോഴിൽ കോർഡമുോയി ബന്ധകപട്ട കോരയങ്ങൾ 

  മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ ത ാഴിലറുപ്്പ പദ്ധ ി ഗ്പകാരും അവിേഗ്ധ 

കായിക ത ാഴിൽ തെയ്യാൻ  ാല്പരയമളു്ള ഏത ാര ുകെുുുംബത്തിലുും ത ാഴിൽ 

കാർഡിന ുദവണ്ടി അദപക്ഷ്ിക്കാും. അദപക്ഷ് നൽകിയ എല്ലാ 

കെുുുംബാുംഗങ്ങൾക്കുും 15 േിവസത്തിനകും  ികച്ചുും സൗജനയമായി ത ാഴിൽ 

കാർഡ ്ലഭിദക്കണ്ട ണ്ു്ട. എന്നാൽ ത ാഴിലാളികളുമായി സുംസാരിച്ചപ്പോള് 

പ ുിയ കാർഡിന ്അദപക്ഷ്ിക്കനു്ന സമയത്ത ് ദഫാദട്ടാ എെകു്കനു്ന ിന ു

ദവണ്ടിയുള്ള തെലവ ്ത ാഴിലാളികള് വഹിക്കനു്ന സാഹെരയമാണ ്

നിലവിലളു്ള ്  ഇ  ്നിയമലുംഘനമാണ.്    ത ാഴിൽ കാർഡ ്ഒര ുആധികാരിക 

ദരഖയാണ.് അ തുകാണ്ട ുതന്ന ത ാഴിൽ കാർഡകുൾ സകൂ്ഷ്ിദക്കണ്ടതിന്റെ 

പർൂണ്ണ ഉത്തരവാേി വും ത ാഴിലാളികൾക്കാണ.്അഞ്ചവുർഷ്ത്തിതലാരിക്കൽ  

ത ാഴിൽ കാർഡ ്പ ുകു്കി നൽദകണ്ട ാണ്.എരവുട്ടി വാർഡിതല 

ത ാഴിലാളികൾക്ക ്ത ാഴിൽ കാർഡ ്പ ുകു്കി നൽകിയിട്ടുണ്്ട. പദക്ഷ് 

ഭവൂെുമകളുതെ ത ാഴിൽ കാർഡ ്മാഗ് ും പ ുകു്കിയ ായി കാണാൻ സാധിച്ചില്ല. 

2. കതോഴിൽ ആവ യകപടുനത് സ്ംബന്ധിച്ച ്

          ത ാഴിൽ കാർഡ ് ഉള്ള ഏത ാര ു ത ാഴിലാളിക്കുും ത ാഴിൽ 

ആവശയതപ്പൊനുും ഇ മുായി ബന്ധതപ്പട്ട ആസഗൂ് ണ ഗ്പഗ്കിയയിൽ 

പങ്കാളിയാകാൻ ഉള്ള അവകാശും ഉണ്ട.് ത ാഴിൽ ആവശയതപ്പട്ട ് 15 

േിവസത്തിനളു്ളിൽ ത ാഴിൽ ലഭയമായില്ല എങ്കിൽ ത ാഴിലില്ലായ്മ ദവ നും 

ലഭിക്കാനളു്ള അവകാശും നിയമപരമായി ത ാഴിലാളികൾക്കണ്ു്ട.  

             ഈ വാർഡിൽ ഗ്ഗൂപ്പായി ദമറ്റ ് മദുഖനയാണ് ത ാഴിലിന ് അദപക്ഷ് 

നൽകനു്ന ്. അദപക്ഷ്ിച്ച ് 15 േിവസത്തിനളു്ളിൽ ത ാഴിൽ ലഭിക്കതുണ്ടന്നാണ് 

ത ാഴിലാളികളിൽ നിന്നുും അറിയാൻ സാധിച്ച  ് .  ഗ്ഫണ്്ട ഓഫീസിൽ നിന്നുും 

രസീ  ്ലഭിക്കാറണ്ു്ട എന്ന ്ത ാഴിലാളികൾ അറിയിച്ചു.  

3.കതോഴിൽ അനവുദിച്ചത് സ്ംബന്ധിച്ച് 

            ത ാഴിലറുപ്്പ നിയമഗ്പകാരും ത ാഴിൽ ആവശയതപ്പട്ട ്

15േിവസത്തിനളു്ളിൽ ത ാഴിൽ നൽകിയിരിക്കണും. അല്ലാത്തപക്ഷ്ും 

ത ാഴിൽരഹി  ദവ നത്തിനളു്ള അർഹ യുണ്്ട. ഈ വാർഡിതല 

ത ാഴിലാളികൾക്ക ് ത ാഴിലിന ് അദപക്ഷ്ിച്ച ് 15േിവസത്തിനകും  തന്ന 

ത ാഴിൽ ലഭിക്കോറണ്ു്ട. 



 

 

4. കഷൽഫ ്ഓഫ ്കപ്പോജക്റ്റ ്തയ്യോറോക്കനുതിനളു്ള അവകോ ം.  

 അെതു്ത 5 വർഷ്ദത്തക്ക ് ഏതറ്റെകു്കാവനു്ന ദഗ്പാജക്ടു കളുതെ സമാഹാരമാണ ്

തഷ്ൽഫ ്ഓഫ ് തഗ്പാജക്റ്റ്. അയൽക്കടൂ്ട  ലത്തിൽ െർച്ച തെയ്ത  ്നിർദേശങ്ങൾ 

സമാഹരിെ ്വാർഡ്  ലത്തിൽ ദഗ്കാഡീകരിച്ച ഗ്ഗാമസഭയിൽ അവ രിപ്പിെ ്

മൻുഗണന ഗ്കമും നിശ്ചയിച്ചാണ ് അുംഗീകരിക്കനു്ന ്. അ തുകാണ്ട ുതന്ന 

തഷ്ൽഫ ്  ഓഫ ് തഗ്പാജക്ട ്  യ്യാറാക്കനു്ന ിനുും ഉള്ള അവകാശും 

ത ാഴിലാളികൾക്കണ്ു്ട. ത ാഴിൽ കതണ്ടത്തനു്ന ിന ് ത ാഴിലാളികളുതെയുും 

ദമറ്റിന്തറ ഭാഗത്തനുിന്നുും പങ്കാളിത്തും ഉണ്ടാവനു്നണ്ു്ട. എന്നാൽ ത ാഴിലറുപ്പിൽ 

അനവുേിനീയമായ ആസ്തി വികസന ഗ്പവർത്തികൾ കതണ്ടത്തനു്ന ിന ്

വാർഡിതല വിവിധ ദമഖലയിലളു്ള അവരതുെ പങ്കാളിത്തും ഉണ്ടാദവണ്ട ാണ.് 

എരവുട്ടി വാർഡിതല ത ാഴിലാളികൾ തഷ്ൽഫ ് ഓഫ ് തഗ്പാജക്ട ്

 യ്യാറാക്കനു്ന ിൽ പങ്കാളികളാകോറണ്ു്ട. എന്നാണ ് ത ാഴിലാളികളിൽ നിന്നുും 

പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നുും അറിയാൻ കഴിഞ്ഞ .് 

5 യോപ്തോ കെലവ് സ്ംബന്ധിച്ച ്

 ത ാഴിലാളികൾക്ക ്  ാമസ സ്ഥലത്ത ു നിന്നുും5 കിദലാമീറ്റർ െറു്റളവിനളു്ളിൽ 

ത ാഴിൽ  ലഭിക്കവുാൻ ഉള്ള അവകാശും ഉണ്ട.് അങ്ങതന അല്ലാത്ത പക്ഷ്ും 

യാഗ് ാബത്ത ആയി കലൂിയുതെ    10% ശ മാനും അധിക ദവ നും ആയി 

ലഭിക്കാൻ അവകാശമണ്ു്ട. എന്നാൽ ഇവിതെ ത ാഴിലാളികൾ അഞ്ച ു

കിദലാമീറ്ററിനളു്ളിൽ ആണ ്പണിതയെകു്കനു്ന ്. 

6.അടിസ്ഥാന  ൗകരയങ്ങതള കറുിച്ച ് 

 നിയമും അനശുാസിക്കനു്ന വിധത്തിലളു്ള സൗകരയങ്ങൾ എല്ലാ 

ഗ്പവൃത്തിസ്ഥലങ്ങളിലുും ഉണ്ടായിരിക്കണും. ത ാഴിലാളികൾക്ക ് ആവശയമായ 

കെുിതവള്ളും, വിഗ്ശമിക്കനു്ന ിനളു്ള  ണൽ, ഗ്പഥമ ശഗു്ശഷൂ് കിറ്റ്  െുങ്ങിയ 

അെിസ്ഥാനസൗകരയങ്ങൾ ലഭിദക്കണ്ട  ് ത ാഴിലാളികളുതെ അവകാശമാണ.്   

ഈ  വാർഡിതല ഓഡിറ്റിങ്ങിന ് വിദധയമാക്കിയിട്ടുള്ള ഗ്പവൃത്തിയിൽ  

പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നുും അെിസ്ഥാന സൗകരയങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്്ട  എന്നാണ ്

ത ാഴിലാളികളിൽ നിന്നുും അറിയാൻ കഴിഞ്ഞ  ്. ഇ  ്അഭിനരനാർഹമാണ ് .  

7 ബ്വതനം ലഭ്യമോകനുത് സ്ംബന്ധിച്ച.്  

 ത ാഴിലറുപ്്പ പദ്ധ ി നിയമത്തിതല തസക്ഷ്ൻ 3(2) ഗ്പകാരും ഓദരാ 

ഗ്പവർത്തിയുദെയുും  മസ്റ്റർ ദറാൾ പർൂത്തിയാക്കി പഞ്ചായത്തിൽ സമർപ്പിച്ച്15 

േിവസത്തിനകും ത ാഴിലാളികൾക്ക ് ദവ നും ലഭിദക്കണ്ട ാണ.്  എന്നാൽ 

ഓഡിറ്റിന ് വിദധയമാക്കിയിട്ടുള്ള ഗ്പവൃത്തിയുതെ കലൂി കിട്ടുന്ന ിന ്

കാല ാമസും വന്നിട്ടില്ല എന്നാണ ്ത ാഴിലാളികളുതെ അഭിഗ്പായും.  



 

 

8  കതോഴിലിടങ്ങളിലണു്ടോകനു അപകടങ്ങൾ സ്ംബന്ധിച്ച് 

 

മഹാത്മാ ഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ ത ാഴിലറുപ്്പ പദ്ധ ിയിൽ 

ത ാഴിലാളികൾക്ക ്ത ാഴിലിെങ്ങളിൽ തവച്ച ്ഏത ങ്കിലുും  രത്തിലളു്ള 

അപകെും സുംഭവിച്ചാൽ തഷ്ഡയൾൂ 2(5) ഗ്പകാരവുും അധയായും 9 തല 

പരാമർശങ്ങളുതെ അെിസ്ഥാനത്തിലുും  െികിത്സക്കാവശയമായി വരനു്ന മഴുുവൻ 

െിലവകുളുും ബന്ധതപ്പട്ട ബില്ലുകൾ ഹാജരാക്കനു്ന മറുയ്ക്ക ്ത ാഴിലാളികൾക്ക ്

ലഭയമാദക്കണ്ട ാണ.് ഇ  ുകെൂാത  ത ാഴിലിെങ്ങളിൽ തവച്ച ്മരണും 

സുംഭവിക്കകുയാതണങ്കിൽ 25000/  രപൂ ത ാഴിലാളികളുതെ കെുുുംബത്തിന ്

ലഭയമാദകണ്ട ാണ.്  ഓഡിറ്റിന ുവിദധയമാക്കിയ ഗ്പവൃത്തിയുതെ കാലയളവിൽ 

ത ാഴിലാളികൾക്ക ്അപകെും ഒന്നുും  തന്ന സുംഭവിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ ്അറിയാൻ 

കഴിഞ്ഞ .് 

 

9  പരോതി പരിഹോരം. 

  ത ാഴിലറുപ്്പ പദ്ധ ി നിയമഗ്പകാരും തഷ്ഡയൾൂ 19 സമയ ബന്ധി മായി പരാ ി 

പരിഹരിക്കോനളു്ള അവകാശും നിയമും നിഷ്കർഷ്ിക്കനു്നണ്ു്ട. .പദ്ധ ിയുമായി 

ബന്ധതപ്പട്ട പരാ ികൾ ദഫാൺ മദുഖനയുും , ദൊൾഗ്ഫീ നമ്പർ ഉപദയാഗിച്ചുും , 

ദരഖാമലൂും എഴു ിനൽകിയുും ഇതമയിൽ വഴിയുും സമർപ്പിക്കാവനു്ന ാണ ്. 

ദൊൾഗ്ഫീ നമ്പർ പഞ്ചാത്തിൽ ഗ്പേർശിപ്പിദക്കണ്ട ാണ.് എന്നാൽ ദകാട്ടയും   

പഞ്ചായത്തിൽ ദൊൾ ഗ്ഫീ നമ്പർ ഗ്പേർശിപ്പിച്ച ായി കണ്ടില്ല. ഫീൽഡ ്

സരർശനത്തിൻതറ ഭാഗമായി ത ാഴിലാളികളുമായി സുംസാരിച്ചദപ്പാൾ 

ഇ വുതര പരാ ികൾ നൽകിയിട്ടില്ല എന്നാണറിയാൻ കഴിഞ്ഞ .് പരാ ി 

രജിസ്ററ്ർ പരിദശാധിച്ചദപ്പാഴുും ഈ കാലയളവിൽ  ഒര ുപരാ ിയുും വന്ന  ്

ദരഖതപ്പെതു്തിയിട്ടില്ല. 

10. ബ്സ്ോഷയൽ ഓഡിറ്്റ നടത്തനുതിനളു്ള അവകോ ം. 

ത ാഴിലറുപ്്പ പദ്ധ ിയിൽ ഏതറ്റെതു്ത ്നെപ്പിലാക്കനു്ന മഴുുവൻ ഗ്പവൃത്തികളുും 

ദസാഷ്യൽ ഓഡിറ്റിന ്വിദധയമാക്കണതമന്ന ്തസക്ഷ്ൻ 17(2) നിഷ്കർഷ്ിക്കനു്നണ്ു്ട. 

ത ാഴിലറുപ്പിൽ ഏതറ്റെതു്ത ഗ്പവൃത്തികളുതെ സാമഹൂിക കണതക്കെപ്ു്പ  

നെത്തനു്ന ിൽ  പങ്കാളി ആവനു്ന ിനളു്ള അവകാശും ത ാഴിലാളികൾക്കണ്ു്ട.  

11.ബ്റോസ്ഗോർ ദിനം  

ത ാഴിൽ ആവശയക  കൃ യമായി രജിസ്റ്റർ തെയ്യുന്ന ിനുും ത ാഴിലാളികളുതെ 

അവകാശങ്ങൾ അവതര ദബാധയതപ്പെതു്തനു്ന ിനുും പദ്ധ ികൾ 

പരിഹരിക്കനു്ന ിനമുായി ദറാസ്ഗാർ േിനും സുംഘെിപ്പദക്കണ്ട ണ്ു്ട. വാർഷ്ിക 

മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ അനസുരിച്ച ്എല്ലാ പഞ്ചായത്തകുളിലുും ദറാസ്ഗാർ േിനും 



 

 

ആെരിക്കണും എന്ന ്നിഷ്കർഷ്ിച്ചിട്ടുണ്്ട. ദകാട്ടയും   പഞ്ചായത്തിതല ത ാഴിലറുപ്്പ 

നിർവ്വഹണ ഉദേയാഗസ്ഥരിൽ നിന്നുും   ദറാസ്ഗാർ േിനും ആെരിക്കനു്ന ായി  

അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്്ട.. ഇ  ്ഗ്പശുംസനീയമാണ.് ത ാഴിലാളികളുമായി 

ഇദ ക്കറുിച്ച ്സുംസാരിച്ചദപ്പാൾ ദറാസ്ഗാർ  േിവസതത്ത കറുിച്ച ്അറിയാും 

എന്നാണ ്ത ാഴിലാളികൾ പറഞ്ഞ .് പഞ്ചായത്തിൽ എല്ലോ ന്റതോഴിലറുപ് 

ത ാഴിലാളികതളയുും വിളിച്ച ്ത ാഴിലറുപ്്പ സുംബന്ധമായ കാരയങ്ങൾ 

മാസത്തിതലാര ുേിവസും െർച്ച തെയ്യാറണ്ു്ട എന്നാണ ്ത ാഴിലാളികൾ 

അറിയിച്ചിട്ടുള്ള .് 

 

12സ്ിറ്റിസ്ൺ ഇൻഫർബ്മഷൻ ബ്ബോർഡ്  

              ത ാഴിലറുപ്്പ പദ്ധ ിയുതെ സ ുാരയ  ഉറപ്പാക്കനു്ന ിന ്ദവണ്ടിയുള്ള ഒര ു

ഉപാധിയാണ ്സിറ്റിസൺ ഇൻഫർദമഷ്ൻ ദബാർഡ.് ഒര ുഗ്പവർത്തിയുതെ 

അെിസ്ഥാനവിവരങ്ങൾ അ ായ  ്എസ്റ്റിദമറ്റ ് കു സാധന ദവതന ഘെകങ്ങൾ 

യഥാർത്ഥ തെലവ ്ത ാഴിൽേിനങ്ങൾ  െുങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ സാധാരണ 

ജനങ്ങൾക്കുും ഗുണദഭാക്താക്കൾക്കുും മനസ്സിലാകനു്ന രീ ിയിൽ 

ഗ്പേർശിപ്പിദക്കണ്ട ാണ.് ഓദരാ ഗ്പവൃത്തിയുതെയുും ആരുംഭഘട്ടത്തിൽ ഈ 

പ് ോർഡ ് സ്ഥാപിദക്കണ്ട ണ്ു്ട.  വയക്തിഗ  ഗ്പവൃത്തിയായ  കിണർ നിർമാണും - 

ബീന, ഗ്പേീപൻ, ദശാഭ വി, മണ്ണ ്ജല സുംരക്ഷ്ണും   ശാര എന്നിവരതുെ ഗ്പവർത്തി 

സ്ഥലത്ത ്സിറ്റിസൺ ഇൻഫർദമഷ്ൻ ദബാർഡ ്സ്ഥാപിച്ച ായി കാണാൻ 

സാധിച്ചു. ഗ്പവൃത്തി പർൂത്തീകരിച്ചത്തിനദുശഷ്മാണ്  ദബാർഡ് സ്ഥാപിച്ചത ന്ന ്

ഉെമകളിൽ നിന്നുും അറിയാൻ സാധിച്ചു. എന്നാൽ വയക്തിഗ  ഗ്പവൃത്തിയായ 

കക്കസൂ ്നിർമാണും നളിനി,- ദശാഭ തക,, ദശാഭ.എന്,വി, കദമ്പാസ്റ്റു കഴുി 

നിർമാണും - നളിനി എന്നീ  ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലത്ത ് സിറ്റിസൺ ഇൻഫർദമഷ്ൻ 

ദബാർഡ ് കാണാൻ സാധിച്ചില്ല. 

13.ജോപ്രതോ ബ്മൽബ്നോട്ട സ്മിതി 

 ഓദരാ പഞ്ചായത്തിലുും 5 അുംഗങ്ങൾ എങ്കിലുും ഉള്ള ജാഗ്ഗ ാ ദമൽദനാട്ട സമി ി 

രപൂീകരിദക്കണ്ട  ്ആണ.് ഇ ിൽ പട്ടികജാ ി പട്ടികവർഗ്ഗ വിഭാഗങ്ങൾക്ക ്

ദവണ്ടഗ്  ഗ്പാധാനയും നൽദകണ്ട ാണ ്പക ുിദപ്പർ സ്ഗ് ീകളായിരിദക്കണ്ട ാണ.് 

അദ്ധയാപകർ,  അുംഗനവാെി വർക്കർ, സവയും സഹായ സുംഘത്തിതല അുംഗങ്ങൾ,  

തപാ  ുസമഹൂ സുംഘെനകൾ, ഉപദഭാക്തൃ സമി ികൾ, ദസാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ ്

റിദസാഴ്സ ്ദപഴ്സൺ, യുവജന ക്ലബ്ബുകൾ, തപാ  ുസമഹൂ സുംഘെനകൾ 

 െുങ്ങിയവയിൽ നിന്നുും വിജിലൻസ ്ആൻഡ് ദമാണിറ്ററിുംഗ ്കമ്മിറ്റി 

അുംഗങ്ങതള ത രതഞ്ഞെകു്കാവനു്ന ാണ്. ഏറ്റവുും കറുഞ്ഞ കാലയളവിദലക്ക ്

വിഎുംസി അുംഗങ്ങതള നിയമിദക്കണ്ട ് ഗ്ഗാമസഭ യാണ.് ഗ്പവൃത്തി സ്ഥല 



 

 

സരർശനും, ത ാഴിലാളികളുമായി ആശയവിനിമയും നെത്തല്, ദരഖകളുതെ 

പരിദശാധന, ഗ്പവൃത്തിസ്ഥല സൗകരയങ്ങളുതെ പരിദശാധന, ഗ്പവൃത്തികളുതെ 

ഗുണനിലവാരും നിർണയിക്കൽ,   കു നിർണയും, ഗ്പവൃത്തിയിൽ ഉെനീളമളു്ള 

റിദപ്പാർട്ടിുംഗ,് ഗ്പവൃത്തിയുതെ സവഭാവതത്ത സുംബന്ധിച്ചുള്ള ഗുണപരമായ 

വിലയിരതു്തൽ എന്നിവയാണ ്ഗ്പധാന െമു ല.. വിഎുംസിയാണ ് എല്ലാ 

ഗ്പവർത്തികളുും പരിദശാധിദക്കണ്ട ുും  മലൂയ നിർണയ രജിസ്റ്ററിൽ 

ദരഖതപ്പെദുത്തണ്ട ുും.  ദസാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ ്സമയത്ത ്അവ ഗ്ഗാമസഭയിൽ 

സമർപ്പിദക്കണ്ടതമുോണ്. വിഎുംസി റിദപ്പാർട്ട ്ഒര ുതപാ  ുദരഖയായി 

കരദു ണ്ട ുും ആവശയതപ്പെനു്ന ിനനസുരിച്ച ്ഒര ുതപാ  ുദരഖയായി 

പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നുും ലഭിദക്കണ്ട ുും ആണ.് ഈ വാർഡിൽ വിഎുംസി 

അുംഗങ്ങൾ ഗ്പവർത്തി സ്ഥലും സരർശിക്കാറണ്ു്ട എന്ന ്ത ാഴിലാളികളിൽ 

നിന്നുും അറിയാൻ സാധിച്ചു. 

14 .ബ്മറ്്റ 

  ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളിൽ ദമൽദനാട്ടും വഹിദക്കണ്ട  ്ദമറ്റ ്ആണ.് 

ത ാഴിലാളികൾ ഓദരാ േിവസവുും കൃ യമായി ദജാലി തെയ്യുന്നതുണ്ടന്ന ്

ഉറപ്പുവരതു്തകുയുും, ത ാഴിൽ കാർഡ,് സസറ്റ ്ഡയറി, മസ്റ്റർ ദറാൾ എന്നിവയിൽ 

ആവശയമളു്ള വിവരങ്ങൾ ദരഖതപ്പെതു്തകുയുും അെിസ്ഥാന സൗകരയങ്ങൾ 

ത ാഴിലിെങ്ങളിൽ ഉതണ്ടന്ന ്ഉറപ്പുവരതു്തകുയുും ദവണും.  എരവുട്ടി വാർഡിൽ 

ശാരകമുാരി തക, നളിനി എ, െഗ്രി. െി, ഷ്ാനി  എന്നിവരാണ ്മാറ്റ ് ആയി 

ഗ്പവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള .്  

15 .പദ്ധതി ആരംഭ്ം മീറ്റിംര ്

 ത ാഴിലറുപ്്പ നിയമും തഷ്ഡയൾൂ 22 ഗ്പകാരും ഒര ുഗ്പവൃത്തി ആരുംഭിക്കനു്ന ിന ു

മൻുപ ്ഏത ങ്കിലുും ഒര ുതപാ സു്ഥലപ്ത്തോ ത ാഴിലിെങ്ങളിദലാ വ ച്ച് ദെരനു്ന 

ത ാഴിലാളികളുതെയുും നിർവഹണ ഉദേയാഗസ്ഥരതുെയുും സുംയുക്ത ദയാഗമാണ ്

പദ്ധ ി ആരുംഭ മീറ്റിുംഗ.് വാർഡ് തമമ്പറതുെ സാന്നിധയത്തിൽ ദെരനു്ന ഈ 

ദയാഗത്തിൽ നിർവഹണ ഉദേയാഗസ്ഥർ ഗ്പവൃത്തിയുമായി ബന്ധതപ്പട്ട 

വിവരങ്ങതളല്ലാും ത ാഴിലാളികൾക്ക ്വിശേീകരിച്ചു തകാെദുക്കണ്ട ാണ്.  

ഓഡിറ്റിന ്വിദധയമാക്കിയിട്ടുള്ള  ഗ്പവൃത്തിയുതെ ഫയലിൽ പദ്ധ ി ആരുംഭ 

മീറ്റിുംഗ ്ദരഖകൾ കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്്ട. എന്നാൽ വയക്തിഗ  ഗ്പവൃത്തിയുതെ 

ഫയലിൽ ഈ ദരഖകൾ കാണാൻ സാധിച്ചില്ല.                          

 

 

 



 

 

16. കതോഴിലോളികളുകട കടമകൾ 

 

 ത ാഴിലിെങ്ങളിൽ സമയനിഷ്ഠ  പാലിക്കകു. 

 

  ത ാഴിൽ തെയ്യുന്ന േിവസങ്ങളിൽ രാവിതലയുും സവകദുന്നരവുും 

കൃ യമായി ഹോജർ ദരഖതപ്പെതു്തകു. 

 

  ത ാഴിൽ കാർഡിൽ ഹാജർ കൃ യമായി ദമറ്്റ ദരഖതപ്പെതു്തനു്നണ്ു്ട എന്ന ്

ഉറപ്പുവരതു്തകു. 

 

  തഗ്പാജക്റ്റ ്മീറ്റിുംഗ,് ഗ്ഗാമസഭകൾ, ത ാഴിലറുപ്്പ ഗ്ഗാമസഭകൾ 

എന്നിവയിൽ പതങ്കെകു്കകു. 

 

  കൃ യ ദയാതെ ദജാലി തെയ്യുക. 

 

  ത ാഴിലിെങ്ങളിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് വസ്തുക്കൾ ഉപദയാഗിക്കവുാദനാ 

കത്തിക്കവുാൻ പാെില്ല. 

 

  ഗ്പകൃ ി സുംരക്ഷ്ണത്തിന ്ആവശയമായ ഗ്പവർത്തികൾ ഏതറ്റെതു്ത ു

നെപ്പിലാക്കകു. 

 

  ആസ്തി സൃഷ്ടിക്കനു്ന ഗ്പവൃത്തികൾ കതണ്ടത്തി പഞ്ചായത്ത ്

അധികൃ തര അറിയിക്കകു. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റിന്  വിബ്ധയമോക്കിയ പ്പവർത്തികളുതട വിവരങ്ങള്  
 
ഗ്ക

മ

  

ന

മ്പ

ർ

  

ഗ്പവൃത്തിയുതട    

ദപര്  

ഗ്പവൃത്തി

യുതട 

ദകാഡ്  

കാലയള

വ്  

 ൃഷ്് 

ടിച്ച 

ത ാ

ഴിൽ 

േിന

ങ്ങള്  

എസ്ടി

മാറ്റ ്

എ

തമൗ

ണ് ്

എം ബകു്ക് 

നമ്പർ  

മ

സ്ട

ർ 

ദറാ

ളു

ക

ളു

തട 

എ

ണ്ണം

  

ചിലവാ

യ  കു  

ദവ നം  

1  എരവുട്ടി 

പ്പപ്േശത്ത ുകയർ 

ഭവൂസ്പ്തമപുപ്യോ

ഗിച്ചുള്ള മണ്ണ്ജല 

സംരക്ഷണം  

 

WC/331982 
 

 

14-11-2018 
25-01-2019 
 
 

 
 

  541  

 
 
411675 

 
 
 

 

 
113/2018-19 
 

 

 
39 
 

 
 

150972(അ

വിധഗ്ധ

ന്റതോഴി

ലോളികള് 

2  എരവുട്ടി 

പ്പപ്േശത്തളു്ള 

ഭവൂടുമകളുന്റട 

ഭമൂിയില് 

മണ്ണുജല 

സംരക്ഷണം  

 

WC/324019 
 

08-10-2018 
06-11-2018 

 
 

498 

 

 
143019 
 

 

 
36/2018-19 
 

 

 
15 
 

 
137448 

(അവിധ

ഗ്ധന്റതോഴി

ലോളികള് 
 

3  കപ്പോസ്റ്റ് കഴുി 

നിർമോണം 

നളിനി   

 

IF/372014 
 
 
22-03-2019 

23-03-2019 
 

 
5 

 

14132 
 

 

249/2018-19 
 

 
2 
 

 
  

552(അവി

ധഗ്ധന്റതോ

ഴിലോളി

കള്)2036(

വിേഗ്ധ 

ന്റതോഴി

ലോളികള് 

 

4  കിണർ 

നിർമോണം 

പ്പധീപന്  

 

IF/346611 
 

29-12-2018 
---/---/--- 

 

27 
 

 

44675 
 

 

250/2018-19 
 

 

2 
 

1656(അ

വിധഗ്ധ

ന്റതോഴി

ലോളികള്

)14700(വി

േഗ്ധ 

ന്റതോഴി

ലോളികള് 

 



 

 

5  കിണർ 

നിർമോണം 

 ീന  

 
WC/378526 

 

04-03-2019 
---/---/--- 
 

 
 

18 
 

 

44388 
 

 

251/2018-19 
- 

 

2 
 

1626(അ

വിധഗ്ധ

ന്റതോഴി

ലോളികള്

)8400(വിേ

ഗ്ധ 

ന്റതോഴി

ലോളികള് 

6  കിണർ 

നിർമോണം 

പ്ശോഭ വി  

 

IF/382611 
 
08-02-2019 

---/---/--- 
 

 

 

42 
 

 

44388 
 
 
 
 
 

 

261/2018-19 
 

 

4 
 

3256 

(അവിധ

ഗ്ധന്റതോഴി

ലോളികള്

)21000(വി

േഗ്ധ 

ന്റതോഴി

ലോളികള് 

7  ന്റവക്തിഗത 

കക്കസ്ൂ 

നിർമോണം 

നളിനി  

 

RS/343344 
 

08-02-2019 
10-02-2019 
 

 
 

   6 
 

 

 
12000 
 

 

 
228/2018-19 
 

 

 
2 
 

276(അവി

ധഗ്ധന്റതോ

ഴിലോളി

കള്)4741(

വിേഗ്ധ 

ന്റതോഴി

ലോളികള് 

8 ന്റവക്തിഗത 

കക്കസ്ൂ 

നിർമോണം 

പ്ശോഭ എന് വി  

 

IF/371676 

 

26-01-2019 
29-01-2019 
 

 
 

  3 
 

 

12000 
 

 

230/2018-19 
 

 

3 
 
 

276(അവി

ധഗ്ധന്റതോ

ഴിലോളി

കള്)1122(

വിേഗ്ധ 

ന്റതോഴി

ലോളികള് 

9  ന്റവക്തിഗത 

കക്കസ്ൂ 

നിർമോണം 

പ്ശോഭ ന്റക  

 

RS/34334
8 

 

08-02-2019 
10-02-2019 
 

 

  3 
 

 

12000 
 

 

229/2018-19 
 

 

 2 
 

271(അവി
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ബ്സ്ോഷയൽ ഓഡിറ്റിന്  വിബ്ധയമോക്കിയ പ്പവർത്തികളുതട വിലയിരതു്തലകുള് 

1..കിണർ നിർമാനാണും - ബീന (IF/378526). 

    വോർഡിന്റല ന്റതോഴിലോളികള്ക് 18 ന്റതോഴില് േിനങ്ങള് നല്കോന് 

സോധിച്ചു.എം. കു്കില് പ്പവൃത്തി നടന്ന ്ഥലലവംു അളവകുളും 

പ്രഖന്റപടതുിയിരനു്നതിനോല്  വിലയിരതു്തല് എളുപമോയിരനു്ന ു .പ്പവൃത്തി നടത്തിയ 

്ഥലലത്തിന്ന്ററ നികതുിരസീത് ഫയലില് ലഭയമോയിട്ടില്ല .മോറ്റ്ന്റെ സഹോയപ്ത്തോന്റടയോണ്  

പ്പവൃത്തി്ഥലല വിലയിരതു്തലകുള് നടന്നിട്ടുള്ളത് .2.2 ഉള്ളളവംു 6 പ്കോല് ആഴവമുളു്ള 

കിണറോണ് കോണോന് സോധിച്ചത.്പ്പവർത്തി ്ഥലലത്ത്  സിറ്റിസണ് ഇന്ഫർപ്മഷന്ന് 

പ് ോർഡ് കോണോന് സോധിച്ചു.ന്റതോഴിലോളിയുന്റട ന്റതോഴില് കോർഡ് പതുകു്കിയതോയി 

കോണോന് സോധിച്ചു.പ്പവൃത്തി പ്പവൃത്തി പർൂത്തിയോക്കതതിനോല് അനവുേിച്ച പ്വതനം 

മഴുുവനോയും ലഭയമോയില്ല . 

  

2.കിണർ നിർമോണം പ്ശോഭ വി  
 

വോർഡിന്റല  ന്റതോഴിലോളികള്ക്്ക   8 ന്റതോഴില് േിനങ്ങള് നല്കോന് സോധിച്ചു . എം. കു്കില് 

പ്പവൃത്തി നടന്ന ്ഥലലവംു അളവകുളുപ്രഖന്റപടതുിയിരനു്നതിനോല് വിലയിരതു്തല് 

എളുപമോയിരനു്ന ു. 

പ്പവൃത്തി നടത്തിയ ്ഥലലത്തിന്ന്ററ നികതുി രസീത് ഫയലില് ലഭയമോയിട്ടില്ല . 

ഗീത എന്ന ന്റതോഴിലോളിയുന്റട സഹോയപ്ത്തോന്റടയോണ് പ്പവൃത്തി്ഥലല 

വിലയിരതു്തലകുള് നടന്നിട്ടുള്ളത് . 2.2 ഉള്ളളവ ് ,19  പ്കോല് ആഴവമുളു്ള കിണർ കോണോന് 

സോധിച്ചു.പ്പവർത്തി ്ഥലലം സന്ദർശിച്ചപ്പോള് സിറ്റിസണ് ഇന്ഫർപ്മഷന്ന് പ് ോർഡ് 

കോണോന് സോധിച്ചു.എന്നോല് പ്പവൃത്തി പർൂത്തീകരിച്ച തിിതി പ്രഖന്റപടതു്തിയതോയി 

കോണോന് സോധിച്ചില്ല.ന്റതോഴിലോളിയുന്റട ന്റതോഴില് കോർഡ് പതുകു്കിയതോയി കോണോന് 

സോധിച്ചു. 

 

3.കിണർ നിർമോണം പ്പധീപന്  
 

2.2 ഉള്ളളവ് ,22 പ്കോല് ആഴവമുളു്ള കിണർ കോണോന് സോധിച്ചു. സിറ്റിസൺ 

ഇൻഫർദമഷ്ൻ ദബാർഡ് കോണോന് സോധിച്ചു.പ്പവൃത്തി പർൂത്തീകരിക്കോത്തതിനോല് 

പ് ോർഡില് പർൂത്തീകരിച്ച തിിതി പ്രഖന്റപടതു്തിയിട്ടില്ല .പ്പവൃത്തി 

പർൂത്തീകരിക്കതതിനോല് പ്പവൃത്തിക്കപു്വണ്ടി അനവുേിച്ച തകു മഴുുവനോയി കിട്ടിയിട്ടില്ല 

എന്ന് ഭവൂടുമയില് നിന്ന് അറിയോന് സോധിച്ചു. 

 

 .കപ്പോസ്റ്റ് കഴുി നളിനി 
 
  മീറ്റർ നീളവംു 1.70 മീറ്റർ വീതിയുമളു്ള കോപ്പോസ്റ്റ് കഴുിയോണ് നിർമിച്ചിട്ടുള്ളത് .എം 

 കു്കില് പ്രഖന്റപടതു്തിയ അളവ് പ്പകോരമോണ് പ്പവൃത്തി ന്റെയ്തിട്ടുള്ളത് .കഴിഞ്ഞ 

വർഷന്ന്റത്ത മഴ കോരണം കപ്പോസ്റ്റ് കഴുിയുന്റട ഒര ുഭോഗം ഇടിഞ്ഞ ുപ്പോയതോയി കോണോന് 

സോധിച്ചു .ഭവൂടുമയ്ക്്ക കപ്പോസ്റ്റ് കഴുിന്റയക്കറുിച്്ച ന്റവക്തമോയ ധോരണ ഉണ്ടോയിരനു്ന ു.   

 

  

 

 



 

 

5.കക്കസൂ് നിർമോണം നളിനി  

 

കക്കസൂിന്റെ  ന്റസപ്ടിക് ടോങ്ക് നിർമിച്ചതോയി കോണോന് സോധിച്ചു.ന്റസപ്ടിക് ടോങ്കിന്റെ  

കല്ലിനംു .ടോങ്ക്  കഴുിച്ചതിനംു  അനവുേിച്ച തകുയും കക്കസൂിന്റെ  പ്ലോന്റസറ്റിന ുഅനവുേിച്ച 

തകുയും  ലഭിച്ചു  എന്ന് ഉടമയില് നിന്്ന  അറിയോന് സോധിച്ചു. 

 

6 കക്കസൂ്  നിർമോണം പ്ശോഭ എന് വി  

 

പ്പവൃതിക്കപു്വണ്ടി അനവുേിച്ച തകു മഴുുവനോയി ലഭിച്ചില്ല എന്്ന ഭവൂടുമയില് നിന്നംു 

അറിയോന് സോധിച്ചു .പ്പവൃത്തിക്്ക അനവുേിച്ച തകു മഴുുവനോയും നല്കോന് കഴിയിന്റല്ലന്്ന 

നിർവഹണ എന്റജന്സി അറിയിച്ചു .കോരണം ഭമൂി പോറയുള്ള പ്പപ്േശത്തോയതിനോല് 

ന്റസപ്ടിക ്ടോങ്ക് കഴുിച്ചതിനളു്ള കലൂിയും പ്ലോന്റസറ്റിനമുളു്ള തകു  മോപ്തപ്മ അനവുധിക്കോന് 

സോധിക്ക ുഎന്നോണ് അവർ അറിയിച്ചത്. പ്ലോന്റസറ്റിനളു്ള തകു ലഭിച്ചു എന്ന് ഉടമയില് 

നിന്നംു അറിയോന് സോധിച്ചു. 

 

7 കക്കസൂ് നിർമോണം പ്ശോഭ ന്റക  
 
 

പ്പവൃത്തിക്കപു്വണ്ടി അനവുേിച്ച തകു മഴുുവനോയി ലഭിച്ചില്ല എന്്ന ഭവൂടുമയില് നിന്നംു 

അറിയോന് സോധിച്ചു .പ്പവൃത്തിക്്ക അനവുേിച്ച തകു മഴുുവനോയും നല്കോന് കഴിയിന്റല്ലന്ന് 

നിർവഹണ എന്റജന്സി അറിയിച്ചു .കോരണം ഭമൂി പോറയുള്ള പ്പപ്േശത്തോയതിനോല് 

ന്റസപ്ടിക് ടോങ്ക് കഴുിച്ചതിനളു്ള കലൂിയും പ്ലോന്റസറ്റിനമുളു്ള തകു  മോപ്തപ്മ അനവുധിക്കോന് 

സോധിക്ക ുഎന്നോണ് അവർ അറിയിച്ചത്. പ്ലോന്റസറ്റിനളു്ള തകു ലഭിച്ചു എന്്ന ഉടമയില് 

നിന്നംു അറിയോന് സോധിച്ചു. 

 

8.മണ്ണു ജല സംരക്ഷണം  
 
ഈ പ്പവൃത്തിയില് കോട് ന്റവട്ടിന്റതളിക്കകുയും കിളച്ചിടകുയും മണ്ണുവരപ് 

നിർമിക്കകുയും ന്റെയ്തിട്ടുണ്്ട .കറുച്ചു ്ഥലലം മോപ്തമോണ് ന്റമോത്തമോയും 

കിളച്ചിട്ടുള്ളത് .കടൂോന്റത വരപകുള് േീർഘകോലം നിലനില്കു ന്ന രീതിയില് 

 ലന്റപടതുിയിട്ടില്ല .എരവുട്ടി പ്പപ്േശത്ത ു കയർ ഭവൂസ്പ്തമപുപ്യോഗിച്ചുള്ള മണ്ണുജല 

സംരക്ഷണം എന്ന  പ്പവൃത്തിയില് കയർഭവൂസ്പ്തം ഉപപ്യോഗിെിട്ടല്ല പ്പവൃത്തി 

ന്റെയ്തിരിക്കനു്നത് .എം  ക്ു്ക പ്പകോരമളു്ള അളവകുന്റളക്കോള് കടൂതുലയിട്ടോണ് മണ്ണുവരപ് 

നിർമിച്ചിട്ടുള്ളത് .  

 

മണ്ണു ജല സംരക്ഷണ പ്പവൃത്തിയില്  രജിത എ, രപ്മശന് ന്റക എന്നീ ന്റവക്തികളുന്റട 

പ്പവൃത്തി ്ഥലലം സന്ദർശിച്ചപ്പോള് അവിന്റട മണ്ണ് വരപ് നിർമിക്കല് പ്പവൃത്തി 

നടന്നിട്ടില്ല കോടനു്റവട്ടിന്റത്തളിക്കല് പ്പവൃത്തിയോണ്  നടന്നന്റതന്ന് അറിയോന് കഴിഞ്ഞ ു. 

അതപു ോലെ സനുീഷ് ,ജമീെ  ഴുപകോല് എന്നീ ലെക്തികളുലെ പ് െൃത്തി സ്ഥെം 

സന്ദര്ശിച്ചപ്പളോ അെിലെ പ് െൃത്തിക നെന്നതോയി കോണോന് സോധിച്ചപ്ില്ല. 

 

          

 

 
 
   



 

 

ദകാട്ടയം ഗ്ഗാമപഞ്ചായത്ത ്

                                                  

                                                അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങള്  

                          

 ജില്ല                  :    കണ്ണൂർ  

 പ്ലോക്ക ്          :    കതൂ്തപുറപ ്

 തോലകു്ക ്          :    തലപ്േരി  

 വോർഡകുള്    :    1   

                                             

                         ത ാഴിലറുപ്പ് അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങള്  2018-19 

 

 

പഞ്ചോയത്തിന്റല ന്റതോഴിലറുപ് പദ്ധതിയുമോയി  ന്ധന്റപട്ട വിവരങ്ങള് 

 

 

 ആന്റക ന്റതോഴില് കോർഡ ് : 1654 

 ആന്റക ന്റതോഴിലോളികള്   : 2132 

 ആക്ടീവ് ന്റതോഴില് കോർഡ ് : 850 

 ആക്ടീവ് ന്റതോഴിലോളികള് : 874 

എസ ്സി      : 27 

എസ ്ടി : 2 

 

100 േിവസം ന്റതോഴില് പർൂത്തിയോക്കിയത് : 300 

 

വോർഡിന്റല ന്റതോഴിലറുപ് പദ്ധതിയുമോയി  ന്ധന്റപട്ട വിവരങ്ങള് 

 

 

 ആന്റക ന്റതോഴില് കോർഡ ് : 151 

 ആക്ടീവ് ന്റതോഴില് കോർഡ ് : 53 

 ആക്ടീവ് ന്റതോഴിലോളികള്          : 56 

                                           എസ ്സി           : 01 

                                           എസ ്ടി             : 0 

 

100 േിവസം ന്റതോഴില് പർൂത്തിയോക്കിയത് :19 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 പദ്ധ ിയുതട തപാ  ുവിലയിരതു്തലകുള്  

 

 വോർഡിന്റല ന്റതോഴിലോളികളില് നിന്നംു ന്റതോഴില് അപ്പക്ഷ പ്ഫണ്്ട 

ഓഫീസില് സവീകരിച്ചു കകപറ്റ ്രസീത് നല്കനു്നണ്ു്ട  

 

 ന്റതോഴിലോളികള്ക്ക് കൃതയ സമയത്ത് കലൂി ലഭയമോകനു്നതില്  ഉപ്േയോഗസ്തർ 

സമയ ന്ധിതമോയി ഉത്തരവോേിതവങ്ങള് നിരപ്വറ്റിയിട്ടുണ്്ട  

 

 പദ്ധതി ആരംഭ മീറ്റിംഗ് കൃതയമോയി നടത്തിയിട്ടുണ്്ട . 

 

 ഫീല്ഡ ്പരിപ്ശോധനയില് ആക്ഷന് പ്ലോനില് വീഴച്്ചയുന്റണ്ടന്ന് 

മനസിലോയി. (പ്ശോഭ വി യുന്റട ന്റവക്തിഗത കിണർ നിർമോണം ആക്ഷന് 

പ്ലോനില് കിണർ നിർമോണം രത്ജിത് എന്നോണളു്ളത്.) 

 

 മോസ്റ്റർ സർകലുർ പ്പകോരം നിർപ്േശിച്ചിട്ടുള്ള പ്രഖകള് ഫയലില് 

സകൂ്ഷിച്ചിട്ടില്ല . 

 

 ഫയൽ പരിദശാധനയുമായി ബന്ധതപ്പട്ട വിലയിരതു്തലകുള് 

 ന്റതോഴിലറുപ് പദ്ധതിയില് ഏന്ററ്റടകു്കനു്ന പ്പവൃത്തികളുന്റട ഫയലകുളില് 

ഉണ്ടോയിരിപ്ക്കണ്ട പ്പധോനന്റപട്ട 22 പ്രഖകന്റള കറുിച്ച ്വോർഷന്ിക മോസ്റ്റർ 

സർക്കലുറില് കൃതയമോയ നിർപ്േശങ്ങള് നല്കനു്നണ്ു്ട. 

1കവർദപജ് 

 വോർഷന്ിക മോസ്റ്റർ സർക്കലുർ പ്പകോരമളു്ള ഉള്ള കവർപ്പജ ്ആണ ്ഓപ്രോ 

ഫയലകുളിലംു സകൂ്ഷിപ്ക്കണ്ടത്.  

പരിപ്ശോധനയ്ക്ക ്വിപ്ധയമോയ എല്ലോ ഫയലകുളിലംു  കവർപ്പജ ്സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്്ട. 

പപ്ക്ഷ മഴുുവനോയി പരൂിപിെിട്ടില്ല.  

2 . തചക്ക ്ലിസ്്റ്റ  

വോർഷന്ിക മോസ്റ്റർ സർക്കലുർ പ്പകോരം ഒര ുപ്പവൃത്തിഫയലില് പ്കമപ്പകോരം 

ഏന്റതോന്റക്ക പ്രഖകള് എവിന്റട, ഏത ്പ്പജ ്മതുല് സകൂ്ഷിച്ചിരിക്കനു്ന ുഎന്ന ്

മനസ്സിലോക്കവുോനളു്ള ആധികോരിക പ്രഖയോണ് ന്റെക്ക ്ലിസ്റ്റ.്  

 പരിപ്ശോധിച്ച എല്ലോ ഫയലകുളിലംു ന്റെക്ക ്ലിസ്റ്റ ്സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്്ട. എന്നോല് 

പ്പജ്നപർ പ്രഖന്റപടതു്തിയിട്ടില്ല.  

3 . ആക്ഷൻ പ്ലാനിൻതറ ദകാപ്പി 



 

 

ഏന്ററ്റടകു്കനു്ന പ്പവൃത്തികള് ആക്ഷന് പ്ലോനില് ഉള്ന്റപട്ടതംു ന്റഷന്ല്ഫ ്ഓഫ ്

പ്പ്പോജക്ടില് മനു്ഗണനോ പ്കമത്തില് ഉള്ളതമുോയിരിക്കണന്റമന്നണ്ു്ട . 

 പരിപ്ശോധിച്ച  എല്ലോ   ഫയലകുളിലംു    ആക്ഷന് പ്ലോനിന്ന്ററ പ്കോപി 

സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്്ട .എന്നോല്  ന്റവക്തിഗത ഫയലകുളില്  

 പ്ശോഭ വി കിണർ നിർമോണം (IF/382611)  ആക്ഷന് പ്ലോനില് കിണർ 

നിർമോണം     രതജ്ിത് എന്നോണ് കോണോന് സോധിച്ചത.് 

  ീന പി കിണർ നിർമോണം (IF/378526)  ആക്ഷന് പ്ലോനില് കിണർ 

നിർമോണം  ോ  ു എന്നതിനോണ് അടയോളന്റപടതുിയതോയി കോണോന് 

സോധിച്ചത്. 

 

 ന്റവക്തിഗത കക്കസൂ് നിർമോണം നളിനി (RS/343344) ആക്ഷന് പ്ലോനില് 

ന്റവക്തിഗത കക്കസൂ് നിർമോണം പ്രോഹിണി ന്റക ഇ എന്നോണ് കോണോന് 

സോധിച്ചത്   
 

 ന്റവക്തിഗത കക്കസൂ് നിർമോണം പ്ശോഭ ന്റക (RS/3 33 8) ആക്ഷന് പ്ലോനില് 

ന്റവക്തിഗത കക്കസൂ് നിർമോണം രത്ജിത് എന്നോണ് കോണോന് സോധിച്ചത്   

 

 കപ്പോസ്റ്റ് കഴുി നിർമോണം നളിനി (IF/372014) അെ്പ്റന് പ്ലോനില് 

കപ്പോസ്റ്റ് കഴുി നിർമോണം എന്നംു  ോക്കി ഭോഗം മയച്ചതപു്പോന്റലയും 

കോണോന് സോധിച്ചു. 
 

4  ജനകിയ  എസ്റ്റിദമറ്റ ്

സോധോരണക്കോരനോയ ഏന്റതോരോള്ക്കംു മനസ്സിലോകനു്ന വിധത്തില് പ്പോപ്േശിക 

ഭോഷന്യില് തിോറോക്കിയ എസ്റ്റിപ്മറ്റ ്ഫയലില് സകൂ്ഷിപ്ക്കണ്ടതണ്ു്ട 

. എന്നോല്  പരിപ്ശോധിച്ച ഫയലകുളില്   ജനകീയ എസ്റ്റിപ്മറ്റ ്കോണോന് 

സോധിച്ചില്ല. 

5.  ാദേ ിക അനമു ിയുതട പകർപ്പ ്

ഒര ുപ്പവൃത്തിക്ക ്സോപ്ങ്കതിക വിേഗ്ദരനു്റട അനമുതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്്ട എന്നതിനളു്ള 

ആധികോരിക പ്രഖയോണ് സോപ്ങ്കതിക അനമുതി പ്രഖ. 

 പ്പവൃത്തിയുമോയി  ന്ധന്റപട്ടിട്ടുള്ള സോപ്ങ്കതിക അനമുതിയുന്റട പ്ഫോറം 

ഫയലകുളില്  സകൂ്ഷിച്ചിട്ടുണ്്ട .  ന്റെയർമോന്,  കണ്വീനർ എന്നിവരനു്റട ഒപും  

സീലംു പ്രഖന്റപടതു്തിയിട്ടുണ്്ട.  .  

 

 



 

 

6.ഭരണാനമു ിയുതട പകർപ്പ ് 

പ്പവൃത്തി ന്റെിുന്നതിന ്നിർവ്വഹണ ്ഥലോപനം നല്കനു്ന അനമുതിയോണ് 

ഭരണോനമുതി പ്രഖ.  

ഭരണോനമുതിയുന്റട പകർപ ്പരിപ്ശോധിച്ച ഫയലകുളില് സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്്ട. 

ഭരണോനമുതിയുന്റട പകർപ ്ന്റസകയൂറില് നിന്നംു എടതു്തതോണ് .ന്റവക്തിഗത 

കക്കസൂ് നിർമോണം നളിനി ,ന്റവക്തിഗത കക്കസൂ് നിർമോണം പ്ശോഭ എന് വി 

എന്നിവരനു്റട പ്പവൃത്തിഫയലില്  നിർവഹണ ഏജന്സി യുന്റട സീലംു , ഒപും 

പ്രഖന്റപടതു്തിയിട്ടുണ്്ട .. മറ്റുള്ള ഫയലകുളില് നിർവഹണ ഏജന്സിയുന്റട ഒപും 

സീലംു കോണോന് സോധിച്ചില്ല . 

 7   ംദയാജി  പദ്ധ ിയുതട പകർപ്പ ്

സർക്കോരിന്ന്ററ ഏന്റതങ്കിലംു വകപുുകള്  ന്റതോഴിലറുപ് പദ്ധതിപ്യോന്റടോപം 

സംപ്യോജിച്ച ്നടപോക്കകുയോന്റണങ്കില് അതമുോയി  ന്ധന്റപട്ട പ്രഖകള് 

ഫയലില് സകൂ്ഷിപ്ക്കണ്ടതണ്ു്ട 

. എന്നോല് ഓഡിറ്റിന ുവിപ്ധയമോക്കിയ ഫയല്  സർക്കോരിന്ന്ററ മറ്റ് 

വകപുുകളുമോയി സംപ്യോജിച്ചുനടത്തനു്ന പ്പവൃത്തികള് അല്ലോത്തതിനോല് ഈ 

പ്രഖകള്  ോധകമല്ല. 

8  ത ാഴിൽ ആവശയതപ്പട്ടൊതകാണ്ളു അദപക്ഷ 

വോർഷന്ിക മോസ്റ്റർ സർക്കലുർ പ്പകോരമളു്ള അപ്പക്ഷ ഫയലില്  

സകൂ്ഷിപ്ക്കണ്ടതണ്ു്ട.  

മണ്ണുജല സംരക്ഷണ പ്പവൃത്തിയില് ന്റതോഴില് ആവശയന്റപട്ടുന്റകോണ്ടളു്ള 

അപ്പക്ഷ കോണോന് സോധിച്ചു . എന്നോല്  ന്റവക്തിഗത ഫയലകുളില് ന്റതോഴില് 

ആവശയന്റപട്ടുന്റകോണ്ടളു്ള അപ്പക്ഷ കോണോന് സോധിച്ചില്ല 

9  ഗ്പവൃത്തി അനവുേിച്ച  ു ംബന്ധിച്ചൊള വിവരങ്ങള് 

നിർവ്വഹണ ഏജന്സി പ്പവൃത്തി അനവുേിച്ചുന്റകോണ്ടളു്ള അറിയിപ ്അപ്പക്ഷ 

കിട്ടി 15  േിവസത്തിനകം ന്റതോഴിലോളികന്റള പ്രഖോമലൂം അറിയിപ്ക്കണ്ടതോണ.്  

എരവുട്ടി  പ്പപ്േശന്റത്ത ഭവൂടുമയുന്റട ഭമൂിയില് മണ്ണ് ജലസംരക്ഷണം എന്ന 

പ്പവൃത്തിയില് പ്പവൃത്തി അനവുേിച്ചുന്റകോണ്ടളു്ള വിവരങ്ങള് സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്്ട. 

എന്നോല് ന്റവക്തിഗത ഫയലകുളില്  പ്പവൃത്തി അനവുേിച്ചുന്റകോണ്ടളു്ള പ്രഖ 

സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.  

10   മസ്റ്റർ ദറാള് 



 

 

ന്റതോഴിലോളികളുന്റട ഹോജർ പ്രഖന്റപടതു്തനു്ന ഔപ്േയോഗിക പ്രഖയോണ ് മസ്റ്റർ 

പ്റോള്. ഒര ു േിവസം രണ്്ട തവണ ഹോജർ പ്രഖന്റപടപു്ത്തണ്ടതോണ്.  പ്ലോക്ക ്

പ്പ്പോപ്ഗോം ഓഫീസർ, പഞ്ചോയത്ത ്ന്റസപ്കട്ടറി എന്നിവർ സോക്ഷയന്റപടതു്തി സീല് 

പതിപിച്ച മസ്റ്റർ പ്റോള് മോപ്തപ്മ ഉപപ്യോഗിക്കോന് പോടളു്ളൂ. മസ്റ്റർ പ്റോള് 

ലഭിച്ചതിന ുപ്ശഷന്ം മോപ്തപ്മ നിയമപരമോയി പ്പവൃത്തി ആരംഭിക്കോന് പോടളു്ളൂ .  

മസ്റ്റർ പ്റോള് A3  A4  പ്പപറകൂളിലോണ് പ്പിന്റ ്എടതു്തിട്ടുള്ളത്.  

 മസ്റ്റർ പ്റോളില് ന്റഡയിലി അറ്റന്ഡന്സിനമുകുളിലോയി പ്ഡറ്റ ് 

പ്രഖന്റപടതു്തിയിട്ടില്ല.ലെക്തിഗത പ് െൃത്തികളുലെ ഫയെകുളില് അണ്സ്കില്െ ്

മ്ടര് പ ോളുകളില്  പ്മറ്റിന്ന്ററ ഒപും പ്പരംു  പ്രഖന്റപടതു്തിയിട്ടില്ല 

[IF/371676(14184,14185,IF(372014)] 

 മസ്റ്റർ പ്റോളില് എം  കു്ക ്  നപർ, പ്പജ ്നപർ, പ്പവൃത്തി ആരംഭിച്ച േിവസം 

എന്നിവ പ്രഖന്റപടതു്തിയിട്ടില്ല . 

[IF/371676(14183)] മസ്റ്റർ പ്റോളില് തിരതു്തിയതോയി കണ്ട.ു 

11  തമഷ്ർതമന്റ ്ബകു്ക ്

 ന്റതോഴിലറുപില് ഉള്ന്റപടതു്തി ന്റെിുന്ന പ്പവൃത്തികളുന്റട 

അളവകുളും ,ന്റെലവകുളും സം ന്ധിച്ച വിവരങ്ങള് സമയ ന്ധിതമോയി  ില് 

തിോറോക്കി  ന്ധന്റപട്ട ഉപ്േയോഗ്ഥലർ അംഗീകരിക്കനു്നതിനംു യഥോസമയം കലൂി 

ലഭയമോക്കനു്നതിനളു്ള ആധികോരിക പ്രഖയോണ് ന്റമഷന്ർന്റമന്റ ് കു്ക ്

.പരിപ്ശോധിച്ച  പ്പവൃത്തി ഫയലകുളില്   ന്റമഷന്ർന്റമന്റ ് കു്ക ് സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്്ട.  

ന്റസപ്കട്ടറി ഒപും സീലംു ന്റവച്ച ്സോക്ഷയന്റപടതു്തിയ എം  കു്കോണ്  പ്പവൃത്തി 

ഫയലിലംു സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത ് പ്പശംസനീയമോണ.് ന്റമഷന്ർന്റമന്റ ്ന്റെിുകയും 

ന്റെക്ക ് ന്റമഷന്ർ ന്റെിുകയും ന്റെിുപ്പോള് ഒപും തീയതിയും 

പ്രഖന്റപടതു്തിയിട്ടുണ്്ട.    ന്റമപ്മോ ഓഫ ് പ്പന്റമന്റില് ന്റസപ്കട്ടറി, പ്പസിഡണ്്ട 

ഒപ ് ,സീല് , എന്നിവ പ്രഖന്റപടതു്തിയിട്ടുന്റണ്ടങ്കിലംു തീയതി 

പ്രഖന്റപടതു്തിയിട്ടില്ല. ഇക്കോരയത്തില് കടൂതുല് പ്ശദ്ധ പലുർപ്ത്തണ്ട തോണ.് 

ന്റമഷന്ർന്റമന്റ ് കു്കിന്റല തകുയും ഫയലിന്റല തകുയും തലുയമോണ് 

12   ാധന  ാമഗ്ഗികതളക്കറുിച്ചൊള വിവരങ്ങള്  

 പരിപ്ശോധിച്ച ്ഫയലില് സോധനസോമപ്ഗികള് ആവശയമില്ലോത്തതിനോല് ഈ 

പ്രഖ  ോധകമല്ല 

13   ദവജ് ലിസ്്റ്റ 



 

 

മസ്റ്റർ പ്റോളിന ്അനപുോതികമോയി ന്റതോഴിലോളികള്ക്ക ്പ്വതനം 

ലഭിക്കനു്നനു്റണ്ടന്ന ്ഉറപ് വരതു്തനു്ന പ്രഖയോണ ്പ്വജ് ലിസ്റ്റ.് 

  പരിപ്ശോധിച്ച  ഫയലില്  മസ്റ്റർപ്റോള് പ്പകോരമളു്ള  പ്വജ് ലിസ്റ്റുകള്  

സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്്ട.  

14   ഫണ് ്ഗ്ടാൻസ്ഫർ ഓർഡർ 

പ്വതനം ന്റതോഴിലോളികളുന്റട  അകൗണ്ടില് നല്കിയതിനളു്ള പ്രഖയോണ ്ഫണ്്ട 

പ്ടോന്സ്ഫർ ഓർഡർ.  

ഫയലില് സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള മസ്റ്റർ പ്റോളുകളുന്റട ഫണ്്ട പ്ടോന്സ്ഫർ ഓർഡർ  ഫയലില്  

സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്്ട.  

15  ര ീ കുളും ദറായൽറ്റിയും  ംബന്ധിച്ച ്

പ്കോട്ടയം  പഞ്ചോയത്തിന്റല ഫയലകുളില് നികതുി രസീത ്സകൂ്ഷിക്കനു്നണ്ു്ട . 

നികതുി രസീതിന്ന്ററ കനൂ്റട ഒരപ്പക്ഷയും സകൂ്ഷിച്ചിട്ടുണ്്ട.   

16   മന്ൂ്ന ഘട്ടങ്ങളിതല ദഫാദട്ടാകള് 

ന്റതോഴിലറുപില് ഒര ുപ്പവൃത്തി ആരംഭിക്കനു്നതിന ുമനു്പംു, പ്പവൃത്തി നടന്ന ു

ന്റകോണ്ടിരിക്കപു്പോഴും പർൂത്തിയോയതിന ു പ്ശഷന്വമുളു്ള ഓപ്രോ പ്ഫോപ്ട്ടോകള് 

നിർ ന്ധമോയും ഫയലില് സകൂ്ഷിപ്ക്കണ്ടതണ്ു്ട .  

 പരിപ്ശോധിച്ച ഫയലകുളില്  2 ഘട്ടങ്ങളിലളു്ള പ്ഫോപ്ട്ടോകള് വീതം  

സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്്ട . 

 

17  ഗ്പവൃത്തി പർൂത്തീകരണ  ാക്ഷയപഗ് ം 

പ്പവൃത്തി പർൂത്തീകരിച്ചു എന്നതിന്ന്ററ പ്രഖയോണ ് പ്പവൃത്തി പർൂത്തീകരണ 

സോക്ഷയപപ്തം.  

ഓഡിറ്റിന ു വിപ്ധയമോക്കിയ  പ്പവൃത്തി ഫയലകുളില്  പ്പവൃത്തി 

പർൂത്തീകരണസോക്ഷയപപ്തം സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്്ട. 

18  .തമറ്റീരിയൽ ബില്ലൊകള് 

ന്റതോഴിലറുപ്  പ്പവൃത്തികള്ക്ക ് ഏന്റതങ്കിലംു സോധന ഘടകങ്ങള് വിലയ്ക്ക ്

വോങ്ങി ഉപപ്യോഗിക്കകുയോന്റണങ്കില് അതിന്ന്ററ  ില് ഫയലില് 

സകൂ്ഷിപ്ക്കണ്ടതണ്ു്ട.  



 

 

പരിപ്ശോധിച്ച  ഫയലകുളില്  ന്റവക്തിഗത ഫയലില് (കക്കസൂ,്കപ്പോസ്റ്റ് ) 

ന്റമറ്റീരിയല്  ില്ല് കോണോന് സോധിച്ചു ..  

19  മസ്റ്റർ ദറാള് മവ്ൂതമൻറ് സ്ലിപ്പ ് 

ഒര ു പ്പവൃത്തിയുന്റട ഓപ്രോ ഘട്ടത്തിന്ന്ററയും മസ്റ്റർ പ്റോള് അനവുേിച്ച ്

ന്റതോഴിലോളികള്ക്ക ് പ്വതനം നല്കനു്നതവുന്റരയുള്ള ഓപ്രോ ഘട്ടങ്ങളും 

ഏന്റതോന്റക്ക തീയതികളില് നടന്ന ു എന്ന ് മനസ്സിലോക്കോനോണ ് മസ്റ്റർ പ്റോള് 

മവ്ൂന്റമന്റ ്സ്ലിപ ്. 

 പരിപ്ശോധിച്ച ഫയലില് മസ്റ്റർ പ്റോള് മവ്ൂന്റമന്റ ്സ്ലിപ ്സൂക്ഷിച്ചട്ടില്ല.  

 

20 ജിദയാടാഗ്്ഗ ദഫാദട്ടാകള്:  

ഓഡിറ്റിന ുവിപ്ധയമോക്കിയ ഫയലകുളില് ജിപ്യോടോഗ്ഗ ് പ്ഫോപ്ട്ടോ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല .  

21 ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്്റ റിദപ്പാർട്ട ് 

ഓഡിറ്റിന ു വിപ്ധയമോക്കിയ ഫയലകുളില് പ്സോഷന്യല് ഓഡിറ്റ ് റിപ്പോർട്ട ്

സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. 

22 സ റ്റ ്ഡയറി 

മോസ്റ്റർ സർക്കലുോർ പ്പകോരം ഉള്ള 22 പ്രഖകളില് സം്ഥലോന സർക്കോർ 

നിർപ്േശിക്കനു്ന സപു്പധോന പ്രഖയോണ ്കസറ്റ ്ഡയറി . പദ്ധതിയുന്റട സതുോരയത , 

ന്റതോഴിലോളികളുന്റട അവകോശങ്ങള്, സോമഹൂയ പങ്കോളിത്തം, പദ്ധതി ആരംഭ 

മീറ്റിംഗ,് ന്റതോഴിലിടങ്ങളിന്റല അപകടങ്ങള് എന്നിവ . കസറ്റ ്

ഡയറിയില്പ്രഖന്റപടപു്ത്തണ്ടതണ്ു്ട.  

 പരിപ്ശോധിച്ച ഫയലകുളില് ന്റവക്തിഗത പ്പവൃത്തികള്ക്ക ് കസറ്റ് ഡയറി 

കോണോന് സോധിച്ചില്ല .മണ്ണുജല സംരക്ഷണ പ്പവൃത്തികളുന്റട ഫയലില് കസറ്റ് 

ഡയറി കോണോന് സോധിച്ചു. 

 

 

 

   

 

 



 

 

രജിസ്റ്റർ പരിദശാധന  

പ്കോട്ടയം  പ്ഗോമപഞ്ചോയത്തില് ന്റതോഴിലറുപ് പദ്ധതിയുമോയി  ന്ധന്റപട്ട ് ഏഴു 

രജിസ്റ്ററകുളും സകൂ്ഷിച്ചിട്ടുണ്്ട. 

1 ത ാഴിൽ കാർഡ് രജിസ്റ്റർ 

ന്റതോഴില് കോർഡ ് ന്റതോഴിലോളികള്ക്ക ് നല്കപു്പോള് കൃതയമോയി 

ന്റതോഴില്കോർഡ് രജിസ്റ്ററില് തീയതി,പ്പര ് , ഒപ ് എന്നിവ പ്രഖന്റപടതു്തി 

സോക്ഷയന്റപടപു്ത്തണ്ടതോണ.് പ്കോട്ടയം  പഞ്ചോയത്തിന്റല ന്റതോഴില് കോർഡ ്

രജിസ്റ്റർ  സകൂ്ഷിച്ചതോയി കോണോന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്്ട. കടൂോന്റത  MIS ല് നിന്നംു  

പ്പിന്റ ്എടതു്ത ്സകൂ്ഷിച്ചിരിക്കനു്നതംു  കോണോന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്്ട. 

2 ത ാഴിലറുപ്പ ്ഗ്ഗാമ ഭാ മിനടു്സ ്രജിസ്റ്റർ 

മഹോത്മോ ഗോന്ധി പ്േശീയ പ്ഗോമീണ ന്റതോഴിലറുപ് പദ്ധതി  ആക്ഷന് പ്ലോന്, പ്ല ർ 

 ജറ്്റ അംഗീകരിക്കല് എന്നിവയുമോയി  ന്ധന്റപട്ട ് നടന്ന പ്ഗോമസഭയുന്റട 

വിവരങ്ങളോണ ് പ്ഗോമസഭ മിനടു്സില്  ഉള്ളത്.  സോക്ഷയന്റപടതു്തിയ പ്ഗോമസഭോ 

രജിസ്റ്റർ ആണ ് കോണോന് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത.് 

 3 ത ാഴിൽ ആവശയതപ്പടനു്ന ംു ,ത ാഴിൽ അനവുേിച്ച ംു കലൂി 

നൽകിയ മുായ                    രജിസ്റ്റർ 

ന്റതോഴിലോളികള് ന്റതോഴില് ആവശയന്റപടനു്നതംു അനവുേിച്ച,കലൂി നല്കിയതംു 

പ്പിന്ന്ററടതു്ത ുസകൂ്ഷിച്ചിട്ടുണ്്ട 

4 ഗ്പവൃത്തി രജിസ്റ്റർ 

ന്റതോഴിലറുപ് പദ്ധതിയില് ഏന്ററ്റടതു്ത ്നടത്തനു്ന പ്പവൃത്തികന്റളക്കറുിച്ചുള്ള 

വിവരങ്ങള് പ്പവൃത്തി രജിസ്റ്ററില് കൃതയമോയി സകൂ്ഷിപ്ക്കണ്ടതോണ്. 

പഞ്ചോയത്ത ്രജിസ്റ്ററില് പ്പവൃത്തിന്റയക്കറുിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള് സകൂ്ഷിച്ചിട്ടുണ്്ട. 

സോക്ഷയന്റപടതു്തിയിട്ടുള്ള രജിസ്റ്റർ ആണ ്കോണോന് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത.് 

 5 ആസ്തി രജിസ്റ്റർ  

ആസ്തി രജിസ്റ്ററില് പ്പവൃത്തിയുന്റട പ്പര,് പ്കോഡ്, പർൂത്തീകരിച്ച തീയതി, 

ന്റതോഴില് േിനങ്ങള്,ന്റെലവ ്എന്നിവ പ്രഖന്റപടതു്തി അപ്കഡിറ്റഡ എന്ജിനീയർ 

ഒപ ്ന്റവച്ചിട്ടുള്ളതംു , ന്റസപ്കട്ടറി സർട്ടികഫ ന്റെയ്തതമുയ രജിസ്റ്റർ  സകൂ്ഷിച്ചിട്ടുണ്്ട. 

ഇത ്നല്ല കോരയമോണ.് 

6 പരാ ി രജിസ്റ്റർ  



 

 

2015-16 ല് ഒര ുപരോതി വരികയും അത് പരിഹരിച്ചതമുോയ പ്രഖകള് രജിസ്റ്ററില് 

കോണോന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്്ട. 2018 -19  സോപത്തികവർഷന്ം ന്റതോഴിലറുപുമോയി 

 ന്ധന്റപട്ട ്ഒര ുപരോതിയും ഇല്ല എന്റന്നഴുതി ന്റസപ്കട്ടറി സർട്ടികഫ 

ന്റെയിതിട്ടുണ്്ട. 

 

7  ാധന  ാമഗ്ഗികള്  ംബന്ധിച്ച രജിസ്റ്റർ 

സോധനങ്ങള് വോങ്ങിയതിന്ന്ററ വിവരങ്ങള് പ്പിന്ന്ററടതു്ത ്സകൂ്ഷിച്ചിട്ടുണ്്ട. 

സോക്ഷയന്റപടതു്തിയിട്ടുണ്്ട. 

 

 

                                                       കതണ്ത്തലകുള്  

 

 മഴുുവന് ന്റതോഴിലോളികള്ക്കംു പഴയ ന്റതോഴില് കോർഡ ്പതുകു്കി പതുിയ 

ന്റതോഴില് കോർഡ ്അനവുേിച്ചിട്ടുണ്്ട എന്നോല് ന്റതോഴില് കോർഡ ്പതുകു്കനു്ന 

സമയത്ത ്പ്ഫോപ്ട്ടോ ന്റതോഴിലോളികള് സവന്തം െിലവില് എടതു്ത ു 

ന്റകോടകു്കകുയോണ് ന്റെയ്തത്. 

    എരവുട്ടി   വോർഡില്  പ്മറ്റ ്മപു്ഖനയോണ് ന്റതോഴിലിന ്അപ്പക്ഷിക്കനു്നത് 

 ന്റതോഴിലിന ്അപ്പക്ഷിക്കപു്പോള്  കകപറ്്റ  രസീത ്നല്കനു്നണ്ു്ട. 

 ഫീല്ഡ ്സന്ദർശിച്ചപ്പോള് സിറ്റിസണ് ഇന്ഫർപ്മഷന്ന് പ് ോർഡ് 

്ഥലോപിച്ചതോയി കോണോന് കഴിഞ്ഞില്ല.  

 

2018 -19  ാമ്പത്തിക വർഷ്ത്തിൽ 100  പണി പർൂത്തിയായവർ  

ന്റതോഴില് കോർഡ ്നപർ  പ്പര ് 

KL-02-006-002-010/10 എന് വി പ്ശോഭ  

KL-02-006-002-010/11 ശോന്തകമുോരി ന്റക  

KL-02-006-002-010/14 സൗമിനി എം  



 

 

KL-02-006-002-010/16 െപ്ന്ദി ന്റക  

KL-02-006-002-010/18 പ്രോഹിണി വി  

KL-02-006-002-010/19 െപ്ന്ദി ടി  

KL-02-006-002-010/02 നളിനി  

KL-02-006-002-010/21 ന്റക പി പ്രോഹിണി  

KL-02-006-002-010/26 ഷന്ോനി  

KL-02-006-002-010/44 സപ്രോജിനി ന്റക  

KL-02-006-002-010/45 വസന്ത ന്റക  

KL-02-006-002-010/46 വത്സല എം  

KL-02-006-002-010/05 ഗീത വി  

KL-02-006-002-010/06 ജോനകി ന്റക  

KL-02-006-002-010/64 അനിത പി ന്റക  

KL-02-006-002-010/07 ന്റക ന്റക പ്ശീജ  

KL-02-006-002-010/75  ീന പി  

KL-02-006-002-010/08 ലക്ഷ്മി ടി  

KL-02-006-002-010/81 രോധ ഒ  

 

 

നിർദേശങ്ങള് 

 ന്റതോഴില് കോർഡ ്തികച്ചും സൗജനയമോയി അപ്പക്ഷകർക്ക ്ലഭയമോക്കകു.  

 ന്റതോഴില് കോർഡിനളു്ള  പ്ഫോപ്ട്ടോയ്ക്ക ് അപ്പക്ഷകന് പണം 

ന്റെലവോപ്ക്കണ്ട സോഹെരയം ഉണ്ടോവകുയോന്റണങ്കില്  ില്ല ്പഞ്ചോയത്തിന ്

നല്കി പണം ലഭയമോക്കകു  



 

 

 ന്റതോഴില് അപ്പക്ഷകള്പഞ്ചോയത്തില് പ്ഫണ്്ട ഓഫീസില് സവീകരിച്ച ്

കകപറ്റ ്രസീത ്നല്കകു.  

 പ്പവൃത്തി നടപിലോകനു്ന ഓപ്രോ ്ഥലലവംു പ്പവൃത്തികളും അളവകുളും എം 

 കു്കില് പ്രഖന്റപടതു്തകു  

 പ്പവൃത്തികള് കന്റണ്ടത്തനു്നതില് ന്റതോഴിലോളികള്, വോർഡ് ന്റമപർ.  

 , നോട്ടുകോർ ഉള്ന്റപന്റടയുള്ളവരനു്റട നല്ല ഇടന്റപടലകുള് ഉണ്ടോക്കകു  

 വോർഷന്ിക മസ്റ്റർ ന്റസർകലുർ പ്പകോരമളു്ള പ്രഖകള് ഫയലില് സകൂ്ഷിക്കകു  

 മസ്റ്റർ പ്റോളുകളില് അ ദ്ധത്തില് വന്നപു്പോകനു്നതിരതു്തലകുള്ക്ക ്

മതിയോയ കോരണങ്ങള് കോണിച്ചു അപ്പക്ഷ നല്കകുയും പ്പസത്തു 

അപ്പക്ഷയുന്റട പ്കോപി ഫയലില് സകൂ്ഷിക്കകുയും പ്വണം. 

 പ്ലോക്ക ്ന്റഡവലപന്്റമനറ്് ഓഫീസർ ,പഞ്ചോയത്ത ്ന്റസപ്കട്ടറി എന്നിവരനു്റട 

ഒപും സീലംു പതിപിച്ച മസ്ടർ പ്റോളുകള് മോപ്തപ്മ ഉപപ്യോഗിക്കവുോന് 

പോടളു്ളൂ. 

 മസ്റ്റർ പ്റോളില് ഒപിട്ടപ്ശഷന്ം മോപ്തം പ്ജോലി ആരംഭിക്കകു  

 പദ്ധതി ആരംഭമീറ്റിംഗ ്നടത്തകു  

 ജനകീയ എസ്റ്റിപ്മറ്റ ്പ്പവൃത്തി ്ഥലലങ്ങളില് ലഭയമോക്കകു  

 സിറ്റിസണ് ഇന്ഫർപ്മഷന്ന് പ് ോർഡ ്ഓപ്രോ പ്പവൃത്തിയും 

ആരംഭിക്കനു്നതിന ്മപു ്തന്റന്ന ്ഥലോപിക്കകു.  

 

 

വിജിലൻ  ്& ദമാണിറ്ററിങ ്കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങള്  

പഷു്പവല്ലി – ആശ വർക്കർ  

പരുപു്ഷന്ോത്തമന് - ന്റപോതപു്പവർത്തകന് 

 മഹിജ. വി – കടുംു പ്ശീ ന്റസപ്കട്ടറി  

 സഹപ്േവന്- ന്റപോതപു്പവർത്തകന് 

 അനിത വി - വോർഡ് ന്റമപർ 



 

 

ഫീൽഡ ്പരിദശാധനയിൽ കതണ്ത്തിയ വിവരങ്ങള് 

 

വർക്്ക തനയിം  

എം ബകു്കിൽ 

ദരഖതപ്പടുത്തിയ 

അളവ്  

ഫീൽഡ് പരിദശാ 

ധനയിൽ 

കതണ്ത്തിയ അളവ്  

 

   ദപര്  

 

എരവുട്ടി പ്പപ്േശന്റത്ത 

ഭവൂടുമകളുന്റട ഭമൂിയില് 

മണ്ണുജല സംരക്ഷണം  
WC/324019 

2.80 മീ നീളമളു്ള   

വരപ്  

 .70 മീ നീളമളു്ള 3 വരപ്  നളിനി എ  

2.50 മീ നീളമളു്ള    

വരപ് 

6 മീ നീളമളു്ള   വരപ്  അനില ന്റക  

2.60  മീ നീളമളു്ള 5   

വരപ് 

IX-)0 വോർഡ്  െപ്ന്ദി ന്റക  

2.70 മീ നീളമളു്ള    

വരപ് 

  മീ നീളമളു്ള   വരപ്  െപ്ന്ദി ടി  

2.50 മീ നീളമളു്ള 3 

വരപ് 

8.90 മീ നീളമളു്ള 9 വരപ്  രോധ ഒ  

2.60 മീ നീളമളു്ള   

വരപ് 

10.60 മീ നീളമളു്ള 6 

വരപ്  

വസന്ത ന്റക  

2.80  മീ നീളമളു്ള 6  

വരപ് 

3 മീ നീളമളു്ള   വരപ്   ീന പി  

2.80 മീ നീളമളു്ള 6 

വരപ്  

വരപ് കോണോന് 

കഴിഞ്ഞില്ല .വീടപുണി 

നടക്കനു്ന,ു 

 ിന്ഹ ുന്റക 

പി  

2.50 മീ നീളമളു്ള   

വരപ്  

3.20 നീളമളു്ള 1 

വരപ് . ോക്കി ്ഥലലം 

മത്സയകൃഷന്ി  

ജോനകി പി  

3 മീ നീളമളു്ള   

വരപ്    

 . 0 മീ നീളമളു്ള 2 വരപ് 

 ോക്കി വീടിന്ന്ററ തറ 

പണിത ു 

വടവതി ജോന ു 

2.10 മീ നീളമളു്ള   

വരപ്  

9.35 മീ നീളമളു്ള 3 വരപ്  പ്മത്തട്ടു ശോന്ത  

2.30 മീ നീളമളു്ള 5 

വരപ്  

8.60 മീ നീളമളു്ള 16 

വരപ്  

സപു്രഷ്ന് സി  



 

 

 2 മീ നീളമളു്ള 3 

വരപ്  

9.50 മീ നീളമളു്ള 10 

വരപ്  

ശോന്തകമുോരി  

2.10 മീ നീളമളു്ള 5 

വരപ്  

7.8 മീ നീളമളു്ള   വരപ്   ശോന്ത ഇ  

2 മീ നീളമളു്ള 8 

വരപ്  

12.7 മീ നീളമളു്ള 8 വരപ്  കളത്തില് 

പ്ശീധരന്  

എരവുട്ടി പ്പപ്േ ശത്തളു്ള 

ഭവൂടുമകളുന്റട ഭമൂിയില് 

കയർ 

ഭവൂസ്പ്തമപുപ്യോഗിച്ച് 

മണ്ണു ജല സംരക്ഷണം  

WC/333982 

2.5 മീ നീളമളു്ള 5 

വരപ്  

3.8 മീ നീളമളു്ള 6 വരപ്  തൗഫീഖ്  

2.5 മീ നീളമളു്ള   

വരപ്  

7 മീ നീളമളു്ള   വരപ് 

 ോക്കിയുള്ളവ കലയോണ 

ആവശയത്തിന ു

നിരപോക്കി  

ഫൗസിയ  

2.10 മീ നീളമളു്ള   

വരപ്  

5.90 മീ നീളമളു്ള 7 വരപ്  ന്റക ന്റക 

വസമുതി  

2 മീ നീളമളു്ള   

വരപ്  

8.20 മീ നീളമളു്ള 18 

വരപ്  

ജോനകി വി 

ന്റക  

2 മീ നീളമളു്ള   

വരപ്  

6.90 മീ നീളമളു്ള 13 

വരപ്  

പ്മോഹനന് എ  

2 മീ നീളമളു്ള 3 

വരപ്   

2 മീ നീളമളു്ള 6 വരപ്  സപ്ന്തോഷന് ്ന്റക  

1.9 മീ നീളമളു്ള   

വരപ്  

3 മീ നീളമളു്ള 5 വരപ്  പ്പപ്മോേ് ന്റക 

സി  

2 മീ നീളമളു്ള 5 

വരപ്  

15 മീ നീളമളു്ള 1   വരപ്  പ്പമീള ന്റക സി  

2 മീ നീളമളു്ള   

വരപ്  

കോട ുന്റവട്ടിന്റത്തളിച്ചു  ന്റക രപ്മശന്  

2 മീ നീളമളു്ള 5 

വരപ്  

6 മീ നീളമളു്ള   വരപ്  പി െപ്ന്ദന്  

1.8 മീ നീളമളു്ള 3 

വരപ്  

വരപില്ല  രോധ എന്   

2 മീ നീളമളു്ള 5 5.8 മീ നീളമളു്ള 17  അപ്ശോകന് പി  



 

 

വരപ്  വരപ്  

2 മീ നീളമളു്ള   

വരപ്  

1.9 മീ നീളമളു്ള 3 

െരമ്പ്  

വരപിട്ടിട്ടില്ല .കോടനു്റവട്ടി 

ന്റത്തളിച്ചു  

രജിത എ  

2.1 മീ നീളമളു്ള   

വരപ്  

കോടപുിടിച്ചിരനു്ന ു മോധവി സി  

2 മീ നീളമളു്ള 3 

വരപ്  

മണ്ണു മടൂിയതിനോല് 

വരപ് കോണോന് 

സോധിച്ചില്ല  

സെുിപ്തന് ന്റക  

2.1 മീ നീളമളു്ള   

വരപ്  

പ്പവൃത്തി ന്റെയ്തിട്ടില്ല  സനുീഷ്ന്  

2 മീ നീളമളു്ള 5 

വരപ്  

 .5 മീ നീളമളു്ള 26 വരപ്  മരുിന്റക്കോളി 

ഗംഗോധരന്  

2 മീ നീളമളു്ള 5 

വരപ്  

പ്പവൃത്തി നടന്നിട്ടില്ല  ജമീല 

പഴുപ്ക്കോല്  



 

 

 ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് നടത്തനു്ന ിന്  ഹായിച്ചവർ 

ന്റതോഴിലോളികള്. 

പ്മറ്റുമോർ 

വോർഡ് ന്റമപർ 

ന്റപോതജുനങ്ങള് 

ന്റതോഴിലറുപ് വിഭോഗം ഉപ്േയോഗ്ഥലർ 

പഞ്ചോയത്ത ്ഉപ്േയോഗ്ഥലർ 

പ്സോഷന്യല് ഓഡിറ്റ ്ടീം കണ്ണൂർ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 ീരമുാനങ്ങള് 
 
 

 ന്റതോഴില് കോർഡിന ുപ്വണ്ടിയുള്ള പ്ഫോപ്ട്ടോ പഞ്ചോയത്തില് നിന്നംു 

ന്റമോക ല് കയോമറ ഉപപ്യോഗിച്ച ്എടകു്കോനളു്ള തീരമുോനമോയി.  

 പ്പവൃത്തിയുന്റട തടുക്കത്തില്തന്റന്ന സിറ്റിസണ് ഇന്ഫർപ്മഷന്ന് പ് ോർഡ ്

പ്പവൃത്തി ്ഥലലത്ത ്്ഥലോപിക്കോന്റമന്ന തീരമുോനമോയി.  

 മസ്റ്റർ പ്റോളില് എം  കു്ക ്നപർ, പ്പജ് നപർ എന്നിവ പ്രഖന്റപടതു്തോന്റമന്ന 

തീരമുോനമോയി.  

 ന്റെക്ക ്ലിസ്റ്റില് പ്പജ ്നപർ പ്രഖന്റപടതു്തോന്റമന്ന തീരമുോനമോയി.  

 ന്റസപ്കട്ടറിയുന്റട ഒപിന ുതോന്റഴ തിിതി പ്രഖന്റപടതു്തോന്റമന്ന തീരമുോനമോയി.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

അദ്ധയക്ഷന്  

 

പ്സോഷന്യല് ഓഡിറ്റ ്ടീം  

 

അ ിഷന് അപ്ശോകന്  

ജിന്സയ പി  

രോഗി ന്റക   

വിനയ ന്റക ന്റക  


