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       ആമഖും: 

ഗ്രോമീണ ജനതയുകെ ഉന്നമനത്തിനോയി സവതഗ്ന്തഭോരതത്തിൽ ആവിഷ്കരിച്ച ഏറ്റവുും 

സഗു്പധോനവുും ശക്തവമുോയ നിയമമോണ് മഹോത്മ രോന്ധി പ്േശീയ ഗ്രോമീണ കതോഴിലറുപ് 

നിയമും. ഇന്തയയികല സോധോരണക്കോരോയ ജനങ്ങളുകെ കതോഴിൽ കെയ്യുവോനളു്ള 

അവെോശകത്ത സുംരക്ഷിച്ചു നിലനിർത്തനു്നതിനോയി ഇന്തയൻ പോർലകമൻറ് അുംരീെരിച്്ച, 

ഗ്പസിഡൻറ് ഒപുവച്ച 2005 കസപ്റ്റുംബർ മോസും അഞ്ോും തീയതി മതുൽ ഈ നിയമും 

നിലവിൽ വന്ന.ു   

ഇന്തയയികല ഗ്രോമീണ ജനതയുകെ ഉന്നമനത്തിനോയി നിരവധി ഗ്രോമവിെസന 

പദ്ധതിെൾ നെപിലോക്കിയിരനു്നകുവങ്കിലുും രുണഫലും ശരിയോയവിധത്തിൽ ജനങ്ങളിൽ 

എത്തോതിരനു്നതികന തെുർന്്ന പോർലകമൻറ് പോസോക്കിയ മഹോത്മോരോന്ധി പ്േശീയ ഗ്രോമീണ 

കതോഴിലറുപ് നിയമത്തിന്കറ ഗ്പോഥമിെ ലക്ഷയും ഒര ു ഗ്രോമീണ െെുുുംബത്തിന് നിയമുംവഴി 

ഒര ു സോമ്പത്തിെ വർഷും 100 കതോഴിൽ േിനങ്ങൾ ഉറപുനൽെെുകയന്നതോണ്. ഗ്രോമീണ 

ജനതയുകെ ഉന്നമനത്തിനുും  കമച്ചകപട്ട ജീവിത സോഹെരയും ഉറപോക്കനു്നതിനുും അതിലകൂെ 

േോരിഗ്േയ നിർമോർജ്ജനവുും സസു്ഥിര വിെസനവുും ആണ് ഈ നിയമത്തിന്കറ  ഗ്പോധോന 

ലക്ഷയും. െഷൂണങ്ങളിൽ നിന്നുും കതോഴിലോളിെകള പ്മോെിപിക്കെുയുും മോനയമോയ പ്വതനും 

നൽെി അവരകുെ െെുുുംബത്തിന് ഗ്െയ പ്ശഷി വർദ്ധിപിച്്ച േോരിഗ്േയത്തിൽ നിന്നുും 

െരെയറോൻ കതോഴിലറുപുപദ്ധതിയിലകൂെ െഴിയുന്ന.ു ഗ്പെൃതിവിഭവ പരിപോലനത്തിലകൂെ 

ഓപ്രോ  ഗ്പപ്േശത്തിന്കറയുും വിഭവോെിത്തറ ശക്തമോക്കെുയുും, അതിലകൂെ വരൾച്ച, 

മകണോലിപ്, കവള്ളകപോക്കും, വനനശീെരണും തെുങ്ങിയ പോരിസ്ഥിതിെ ഗ്പശ്നങ്ങളിൽ 

നിന്നുും സുംരക്ഷണും നൽെെുയുും അതിലകൂെ ഉത്പോേനും, ഉത്പോേനക്ഷമത എന്നിവ 

വർദ്ധിപിക്കവുോനുും പദ്ധതി ഗ്പവർത്തനങ്ങളിൽെെൂി െഴിയുന്ന.ു ഗ്പെൃതിവിഭവ 

പരിപോലനത്തിന് ഏറ്റവുും ഗ്പധോനകപട്ട ഘെെമോണ് ജലസുംരക്ഷണവുും അതിൻകറ 

സരുക്ഷിതതവവുും ഇവ കതോഴിലറുപ് ഗ്പവർത്തനങ്ങളിൽ ഉറപ് വരതു്തവുോൻ െഴിയുന്ന.ു 

2018, 2019 വർഷങ്ങളിൽ ഏറ്റവുും വലിയ ഗ്പളയേരുന്തും ഏറ്റുവോങ്ങിയ നോെോണ് 

പ്െരളും. പ്െരളത്തികല എേോ ജിേെളിലുും ഈ ഗ്പളയും വളകരയധിെും േരുന്തങ്ങൾ 

ഉണ്ടോക്കിയിട്ടുള്ളതോണ്. അപ്ത പ്െരളും തകന്നയോണ് മോർച്്ച മോസപ്ത്തോെെുെൂി ശക്തമോയ 

വരൾച്ചയുും െെുികവള്ളക്ഷോമവുും അനഭുവകപെനു്നത്. ഈ അവസരത്തിലോണ് എഗ്തപ്യോ 

നറൂ്റോണ്ടെുളോയിനോും നിർമ്മിച്ച െിണറെുൾ, െളുങ്ങൾ എന്നിവയുകെ ഗ്പോധോനയും 

തിരിച്ചറിയുന്നത്. ജല സരുക്ഷകയ െറുിച്്ച െിന്തിക്കപു്മ്പോൾ അതിനപു്വണ്ട വലിയ 

സോപ്ങ്കതിെ വിേയകയ െറുിച്ചോണ് നോും ആേയും െിന്തിക്കെു. കതോഴിലറുപുപദ്ധതി നമക്ു്ക 

ഗ്പധോനമോയുും െോണോൻ െഴിയുന്ന ഒര ു  വസ്തു തയോണ് മഴക്കഴുിെൾ. ഇവയുകെ നിർമ്മോണ 

ഗ്പവൃത്തി െളിൽ കതോഴിലോളിെൾ െെൂതുലോയുും ഗ്ശദ്ധ കെലതു്തിയോൽ ഭരൂർഭജലകത്ത 

അളവികന നമക്ു്ക നേ രീതിയിൽ ഉയർത്തവുോൻ സോധിക്കനു്ന.ു ഗ്പധോനമോയുും പ്മൽപറഞ്ഞ 



3 

 

ഗ്പശ്നങ്ങൾ ജലസുംരക്ഷണത്തിനുും ജലസുംഭരണത്തിന് െോരയമോയ രീതിയിൽ തകന്ന 

ബോധിക്കനു്ന.ു 

മഹോത്മോരോന്ധി പ്േശീയ ഗ്രോമീണ കതോഴിലറുപ് പദ്ധതി ഗ്പെോരും കെോക്ലി 

പഞ്ോയത്തികല വോർഡ് 5-ആണ്ടിപീെിെ 2018-19 സോമ്പത്തിെ വർഷും ഒെ്പ്െബർ ഒന്ന് 

മതുൽ 2019 മോർച്്ച 31 വകര നെപിലോക്കിയ  മന്ൂ്ന ഗ്പവൃത്തിെൾ സോമഹൂയ പരിപ്ശോധന 

നെത്തിയതിൻകറ അെിസ്ഥോനത്തിൽ വിപ്േജ് റിപ്സോഴ്സ് പ്പഴ്സാമോർ തയ്യോറോക്കിയ  െരെ് 

റിപ്പോർട്്ട 4.11.19ന് ആണ്ടിപീെിെ വോർഡികല അപോര പോർക്കിൽ കവച്്ച ഉച്ചയ്ക്്ക 2.30 മതുൽ 

നെന്ന പ്സോഷയൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്രോമസഭയിൽ അവതരിപിക്കെുയുും പദ്ധതി 

കമച്ചകപെതു്തനു്നതിന് പ്വണ്ട തീരമുോനങ്ങൾ എെകു്കെുയുും കെയ്തതിൻകറ അെിസ്ഥോനത്തിൽ 

തയ്യോറോക്കിയ പ്സോഷയൽ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്്ട വോർഡിൻകറ വിെസനത്തിനുും സമഹൂത്തിനുും 

പരിസ്ഥിതിക്കപൃുും രുണപരമോയ രീതിയിൽ പദ്ധതിയുകെ നേ വശങ്ങൾ 

നിലനിർത്തികെോണ്്ട പ്പോരോയ്മെൾ പരിഹരിച്്ച പദ്ധതിയുകെ ഗ്പവർത്തനങ്ങൾ കമച്ചകപട്ട 

രീതിയൽ നെപിലോക്കോൻ ഇതിൻകറ പിന്നിൽ ഗ്പവർത്തിക്കനു്ന ഒപ്രോരതു്തർക്കുും 

സോധിക്കകട്ട എന്നോശുംസിക്കനു്ന ു 

 വിദശഷ് കൾ 

 നിയമത്തിൻകറ പിൻബലമളു്ള അവെോശോധിഷ്ഠ ിതപദ്ധതി 

 ഗ്രോമപഞ്ോയത്ത് ഗ്പപ്േശത്ത് തോമസിക്കനു്ന 18 വയസ്സ് പർൂത്തിയോയ 

ഏകതോരോൾക്കുും പദ്ധതിയിൽ പങ്കോളിയോെോും 

 സ്ഗ്തീക്കുും പരുഷുനുും തലുയ പ്വതനും  

 പരിസ്ഥിതി സുംരക്ഷണും െോർഷിെ പ്മഖലയികല അെിസ്ഥോന സൗെരയ 

വിെസനും എന്നിവയ്ക്്ക മൻുരണന 

 കതോഴിലോളിെൾ തകന്ന ഗ്പവർത്തിെൾ െകണ്ടത്തെുയുും ആസഗൂ്തണകത്ത 

സഹോയിക്കെുയുും കെയ്യുന്ന ു

 ആസഗൂ്തണത്തിലുും നിർവഹണത്തിലുും തിെഞ്ഞ സതുോരയത 

 െരോറെുോകര ഇെനിലക്കോപ്രോ ഇേ 

 കപോതജുന പങ്കോളിത്തപ്ത്തോകെ പ്ലബർ ബഡ്ജറ്റ് 

 ബോങ്ക്,  പ്പോപ്റോഫീസ് വഴി മോഗ്തും പ്വതന വിതരണും 

 സ്ഗ്തീെൾക്്ക മൻുരണന 

 െമ്പയടൂ്ടർ ശൃുംഖല വഴിയുള്ള പ്മോണിറ്ററിുംര് സുംവിധോനും 

 ഗ്രോമസഭ പദ്ധതി ഓഡിറ്റ് കെയ്യുന്ന.ു 

ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ്  

കപോതസുമഹൂും പദ്ധതി നിർവഹണകത്ത പറ്റിയുും കപോത ു ധനും 

കെലവഴിക്കനു്നതികനക്കറുിച്ചുും പരസയവുും സവതഗ്ന്തവമുോയ നെത്തനു്ന പരിപ്ശോധനയോണ് 
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സോമഹൂയ ഓഡിറ്റ്. കതോഴിലറുപ് നിയമും അനശുോസിക്കനു്നത് വർഷത്തിൽ എേോ വോർഡിലുും 

രണ്ട് ഗ്പോവശയും പ്സോഷയൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്രോമസഭ നിർബന്ധമോയുും നെപ്ത്തണ്ടതോണ്. സതുോരയത 

ഉറപു വരതു്തി, അഴിമതിരഹിതമോക്കെുയുും അതവുഴി സേ്ഭരണും സോധയമോക്കനു്നതിനുും 

പ്സോഷയൽ ഓഡിറ്റ് സമഹൂകത്ത പോെകപെതു്തനു്ന.ു പദ്ധതി വിഭോവനും കെയ്യുന്ന രീതിയിൽ 

രുണപ്ഭോക്തോക്കളുകെ ജീവിതസോഹെരയത്തിൽ ഫലഗ്പേമോയ മോറ്റും സൃഷ്ടിക്കനു്നതിന് 

കപോതപുണും ശരിയോയ രീതിയിൽ വിനിപ്യോരിച്്ച ലക്ഷയഗ്പോപ്തി കെവരിച്ചിട്ടുപ്ണ്ടോ എന്ന 

വിലയിരതു്തലുും  പ്സോഷയൽ ഓഡിറ്റ് നെത്തനു്ന.ു െഴിഞ്ഞ പത്തവുർഷമോയി 

തെുർന്നകുെോണ്ടിരിക്കനു്ന പദ്ധതി ഗ്പവർത്തനങ്ങകള ക്കറുിച്ചുള്ള   സോമഹൂിെ ഓഡിറ്റ്, 

കതോഴിലറുപ് പദ്ധതി നിയമും കസക്ഷൻ 17 (2) അനസുരിച്്ച കെോക്ലി പഞ്ോയത്തിൽ   അഞ്ോും 

വോർഡോയ ആണ്ടിപീെിെ വോർഡിൽ നെന്ന.ു 

ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്പഗ്കിയ 

1 പശ്ചാത്തലം ഒരകു്കൽ 

പ്ലോക്്ക തലത്തിലുും ഗ്രോമ പഞ്ോയത്ത് തലത്തിലുും പദ്ധതി നിർവഹണ ഉപ്േയോരസ്ഥനോയ 

പ്ലോക്്ക ഓഫീസർ (BDO), പഞ്ോയത്ത് കസഗ്െട്ടറി, മറ്റ് നിർവഹണ ഉപ്േയോരസ്ഥർ 

തെുങ്ങിയവരമുോയി പ്ലോക്്ക റിപ്സോഴ്സ് പ്പഴ്സാ നെത്തിയ െെൂിയോപ്ലോെനയിൽ 

ഉരതു്തിരിഞ്ഞതിനനസുരിച്്ച  തെുർ ഗ്പഗ്െിയെൾ ആസഗൂ്തണും കെയ്യുെയുും പ്സോഷയൽ 

ഓഡിറ്റ് ഗ്രോമസഭോ തീയതി നിശ്ചയിക്കെുയുും കെയ്യുന്ന.ു 

2.  യൽ പരിദശാധന 

പ്സോഷയൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്പഗ്െിയ ആരുംഭിച്ചിരിക്കനു്ന തിയതിയ്ക്്ക  മൻുപളു്ള ആറ ്

മോസക്കോലയളവിൽ വോർഡികല ഗ്പവൃത്തി ഫയലെുൾ, ഏഴ് രജിററെുൾ, അപ്തോകെോപും 

അനബുന്ധപ്രഖെളുും സകൂ്ഷ്മപരിപ്ശോധന നെത്തനു്ന.ു 

3. ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലപരിദശാധന 

ഓപ്രോ ഗ്പവൃത്തിയുും എറിപ്മറ്റിൽ ഗ്പതിപോേിക്കനു്ന അളവിലുും രുണത്തിലുും 

നെപിലോക്കിയിട്ടുപ്ണ്ടോ എന്നുും ആ ഗ്പവൃത്തിയുകെ രുണ ഫലത്തിന്കറ  വയോപ്തി 

തിട്ടകപെതു്തെുയുും ഗ്പസ്തു ത കതോഴിലിെങ്ങളിൽ കതോഴിലോളിെൾക്്ക ലഭിപ്ക്കണ്ട അവെോശ 

ആനെുലൂയങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുപ്ണ്ടോ എന്നുും  ഗ്പവൃത്തി സ്ഥല പരിപ്ശോധനയിലകൂെ ലക്ഷയും 

കവക്കനു്ന.ു 

4. വീടുവീടാന്തരം ഉള്ള വിവരദശഖരണം 

പദ്ധതി രുണപ്ഭോക്തോക്കളുകെ വീെവുീെോന്തരും കെന്ന് പ്നരിൽ െണ്ട് പദ്ധതിയുകെ 

നിർവഹണകത്തക്കറുിച്ചുും രുണ ഫലകത്തക്കറുിച്ചുമളു്ള  അഭിഗ്പോയങ്ങളുും നിർപ്േശങ്ങളുും 

സവരപൂിക്കനു്ന.ു 
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5. ത ളിവ് ദശഖരണം 

ഫയൽ പരിപ്ശോധന, ഗ്പവൃത്തി സ്ഥല പരിപ്ശോധന, വീെവുീെോന്തരും ഉള്ള വിവരപ്ശഖരണും 

തെുങ്ങിയ ഓഡിറ്റ് ഗ്പഗ്െിയ െകണ്ടത്തലെുളുകെ വസ്തു നിഷ്ഠ മോയ കതളിവ് പ്ശഖരണും 

നെത്തനു്ന.ു 

 6.  ാമഹൂയ  ദബാധവൽക്കരണം 

സോമഹൂയ ഇെകപെലെുളിലകൂെ പദ്ധതി വിജയും ഉറപു വരതു്തി 

പൗരോവപ്ബോധും   ഉയർത്തെുയുും പ്സോഷയൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്പഗ്െിയ വിജയിപിക്കെുയുും 

കെയ്യുന്നതിന് ആവശയമോയ പ്ബോധവൽക്കരണും ഗ്പവർത്തനങ്ങൾ നെപിലോക്കനു്ന.ു 

7. റിദപ്പാർട്ട്  യ്യാറാക്കൽ 

പ്സോഷയൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്പഗ്െിയയികല െകണ്ടത്തലെുളുും നിരമനങ്ങളുും, 

നിർപ്േശങ്ങളുും  പ്സോഷയൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്രോമസഭയിൽ െർച്ച കെയ്ത ് അുംരീെോരും 

നെത്തനു്നതിനോവശയമോയ െരെ് റിപ്പോർട്്ട തയ്യോറോക്കനു്ന.ു 

8. ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്ഗാമ ഭ 

പശ്ചോത്തലും ഒരകു്കൽ െർച്ചയിൽ നിശ്ചയിക്കകപട്ട േിനത്തിൽ സൗെരയഗ്പേമോയ സ്ഥലത്ത ്

ഗ്രോമസഭ പ്െർന്ന് െരെ ് റിപ്പോർട്്ട അവതരണവുും, െർച്ചയുും, നിർപ്േശങ്ങളുും, തിരതു്തൽ 

ഗ്പഗ്െിയെളുും, അുംരീെോരും പ്നെികയെകു്കെുയുും തെുർനെപെിെളുും കെകെോള്ളുന്ന ു
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പഞ്ചായത്തിതല ത ാഴിലറൂപ്പു പദ്ധ ിയുമായി ബന്ധതപ്പട്ട വിവരങ്ങൾ 

ആകെ കതോഴിൽെോർഡ് : 2060 

ആകെ കതോഴിലോളിെൾ : 2588 

ആക്ടീവ് കതോഴിൽ െോർഡ് : 617 

ആക്ടീവ് കതോഴിലോളിെൾ : 659 

എസ്.സി     :  122 

എസ്.െി    : 1 

100േിവസും കതോഴിൽ 

 പർൂത്തിയോക്കിയ െെുുുംബങ്ങളുകെ:  361 

 എണും 

(അവലുംബും: nrega.nic.in,  03.11.19) 

വാർഡിതല ത ാഴിലറുപ്പു പദ്ധ ിയുമായി ബന്ധതപ്പട്ട വിവരങ്ങൾ 

ആകെ കതോഴിൽെോർഡ് : 102 

ആകെ കതോഴിലോളിെൾ : 142 

ആക്ടീവ് കതോഴിൽ െോർഡ് :29 

ആക്ടീവ് കതോഴിലോളിെൾ : 29 

100േിവസും കതോഴിൽ 

 പർൂത്തിയോക്കിയ െെുുുംബങ്ങളുകെ: 16 (അനബുന്ധും-2) 

 എണും 

(അവലുംബും: nrega.nic.in, 03/11/19) 
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2018 ഒെ്പ്െോബർ ഒന്ന ുമതുൽ  2019 മോർച്്ച 31 വകര ഏകറ്റെതു്ത് നെപിലോക്കിയ തോകഴ പറയുന്ന  

മന്ൂ്ന  ഗ്പവൃത്തിെളോണ് പ്സോഷയൽ ഓഡിറ്റിന് വിപ്ധയമോക്കിയത്. 

 

ഗ്കമ

നമ്പ 

ർ 

ഗ്പവർത്തിയ

ുുതട ദപരംു 

ഗ്പവൃത്തി 

ദകാഡംു 

എസ്റ്റിദമറ്റ് 

  കു 

 

ഗ്പവർത്തി 

കാലയളവ്  

 

 ൃഷ്ടി ്

 ത ാഴി

ൽ േിന 

ങ്ങ ൾ 

 

 ിലവായ  കു  

ദവ ന 

ഘടകം  

 ാധന 

ഘടകം  

1. കരിയാട ്

ഡിസ്ടി ബയടൂ്ടറി 

കനാൽ 

ശ ുീകരണം. 

IC/32 26 22 

 

170955 26/02/2019to 

3/06/19 

524 142004 5844 

 3144+2700 

(പണിയായയു
ധങ്ങളുതട 

വാടക + 

ഡി ്ദേ 

ദബാർഡ ്) 

2. കവിയൂർ  

 ീർത്തടത്തി

തല 

ആണ്ടിപ്പീടിക 

ഗ്പദേശതത്ത 

നീർത്തട 

പരിപാലന 

ഗ്പവയത്തികൾ 

Wc/313740 

 

409374 22/12/2018 

to  

20/02/19 

598 162058  6288 

(3588+2700) 

(പണിയായയു
ധങ്ങളുതട 

വാടക+തനയി

ുംദബാർഡ്) 

3. െവിയൂർ 

നീർത്തടത്തി

തല 

ആണ്ടിപ്പീടിക 

ഗ്പദേശതത്ത 

മണ്ണു ജല 

 ംരക്ഷണ 

ഗ്പവൃത്തികൾ 

Wc/313752 

  

253362 

 

 

 

09/08/18 to 

1/12/2018 

 

146 

 

39420 

 

 

876 

(പണിയായയു
ധങ്ങളുതട 

വാടക) 
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അളവകുൾ  ംബ ന്ധിച്ച ്         

 

  

ഗ്പവർത്തിയ

ുുതട  ദപര ്

എസ്റ്റിദമറ്റിതല 

അളവകുൾ   

എംബകു്കിൽ 

ദരഖതപ്പടുത്തി

യ ്  

 ീൽഡ ്

 ല 

പരിദശാധ

നയിൽ 

കണ്ട ്  

 

കരിയാട് 

ഡി ്ഗ്ടിബയടൂ്

ടറി കനാൽ 

ശ ുീകരണം. 

IC/32 26 22 

 െോെ് 

കവട്ടികത്തളിക്കൽ - 

12 2 20 m2 

മണു പ്െോരൽ- 

927.99 m3 

െോെ് 

കവട്ടികത്തളിക്കൽ 

- 12220m2  

മണ് പ്െോരൽ -751.50m3 

മാ വരമ്പ ്

592. 07 m3 

 

കവിയൂർ  

 ീർത്തടത്തില

തു 

ആണ്ടിപ്പീടിക 

ഗ്പദേശതത്ത 

നീർത്തട 

പരിപാലന 

ഗ്പവയത്തികൾ 

Wc/313740 

 

 െോെ് 

കവട്ടികത്തളിക്കൽ - 

1982 3.40m2 

മാ വരമ്പ-് 

2230.1330m3 

െോെ് 

കവട്ടികത്തളിക്കൽ 

-  8082.18m2  

മാ വരമ്പ-്909. 24m3 

  മാ വരമ്പ ്

738m3 

കവിയൂർ 

നീർത്തടത്തില

തു 

ആണ്ടിപ്പീടിക 

ഗ്പദേശതത്ത 

മണ്ണു ജല 

 ംരക്ഷണ 

ഗ്പവൃത്തികൾ . 

Wc/313752 

 െോെ് 

കവട്ടികത്തളിക്കൽ -

12213m2 

മാ വരമ്പ്-1373.9630m3 

െോെ് 

കവട്ടികത്തളിക്കൽ 

-  12135.06m2 

മാ വരമ്പ-്

1365.191m3 

മാ വരമ്പ ്

1125m3 
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 ന്ദർശിച്ച ഗ്പവൃത്തികളുതട വിലയിരതു്തൽ. 

1. കരിയാട് ഡിസ്ടിമ്പയടൂ്ടറി കനാൽ ശ ുീകരണം IC/322622 

 

 എും.ബകു്കിൽ ഗ്പവയത്തിയുകെ പ്പരുും എുംമ്പക്ു്ക നമ്പരുും  പ്രഖകപെതു്തിയിട്ടുണ്്ട. 

െനോലിന്കറ നീളും പർൂണമോയുും അളക്കോൻ െഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് , പകക്ഷ വീതി 

പലയിെങ്ങളിലുും വയതയസ്ത മോയതിനോലുും െോെപുിെിച്ചതിനോലുും െൃതയമോയ അളവ ു

ലഭിച്ചിേ. എും. ബകു്കിൽകപെതു്തിയത ു പ്പോകല തകന്നയുള്ള അളവെുളിൽ സോമയന 

െോണനു്നണ്ു്ട. ആകെ 524 കതോഴിൽ േിനങ്ങളിലോയി 142004/-രപൂ െലൂിയിനത്തിലുും 

3144/- രപൂ വോെെ ഇനത്തിലുും നൽെിയിട്ടുണ്ട്. െനോൽ ഇപ്പോൾ െോെമുെൂിയ 

അവസ്ഥയിലോണ്. ഗ്പവൃത്തി ആരുംഭഘട്ടത്തികലയുും ഗ്പവൃത്തി 

നെന്നകുെോണ്ടിരിക്കനു്ന ഘട്ടത്തിലുും ഉള്ള പ്ഫോപ്ട്ടോഗ്രോഫെുൾ ഫയലിൽ 

സകൂ്ഷിച്ചിട്ടുണ്്ട. എന്നോൽ ഗ്പവൃത്തി പർൂത്തിയോയതിന ു പ്ശഷമളു്ള പ്ഫോപ്ട്ടോ 

ഫയലിൽ െോണോൻ സോധിച്ചിട്ടിേ. 

         2. കവിയൂർ   ീർത്തടത്തിതല ആണ്ടിപ്പീടിക ഗ്പദേശതത്ത നീർത്തട 

പരിപാലന ഗ്പവയത്തികൾ   Wc/313740 

 എും.ബകു്കിൽ ഗ്പവൃത്തി കെയ്ത സ്ഥലത്തിൻകറ ഭവൂെുമെളുകെ പ്പര് 

എഴുതിയിട്ടുണ്്ട. എും.ബകു്കിൽ വരമ്പെുളുകെ അളവ് ഓപ്രോ സ്ഥലത്തുും എഗ്ത 

കെയ്തിട്ടുണ്്ട എന്്ന എഴുതിയിട്ടുകണ്ടങ്കിലുും  ഫീൽഡ് പരിപ്ശോധനയിൽ അളക്കോൻ 

ഗ്പയോസെരമോയിരനു്ന.ു എങ്കിലുും െില സ്ഥലങ്ങകളോഴികെ ബോക്കികയോകക്ക അളന്ന ു

തിട്ടകപെതു്തിയിട്ടുണ്്ട. എന്നോൽ വരമ്പെുകളോകക്ക തകന്ന നശിച്ചു പ്പോയിട്ടുണ്ട്.   

അതിനോൽ പർൂണമോയുും വരമ്പെുൾ അളക്കോൻ സോധിച്ചിട്ടിേ. ഒരവുർഷും വരമ്പ് 

എെതു്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ അെതു്ത വർഷും  മഴക്കഴുി എെതു്തിരിക്കനു്നത് വരമ്പെൾക്്ക 

മെുളിലോയിരനു്ന.ു 162058/-രപൂ െലൂിയിനത്തിലുും 3588/-രപൂ പണിയോയുധങ്ങളുകെ 

വോെെയിനത്തിലുും 2700/-രപൂ  സിറ്റിസാ ഇൻഫർപ്മഷൻ പ്ബോർഡ് ഇനത്തിനലുും 

കെലവഴിച്ചതോയി എും.ബകു്കിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്്ട. സിറ്റിസാ ഇൻഫർപ്മഷൻ 

പ്ബോർഡിന് കെലവഴിച്ച തെുയുകെ ബിേ് ഫയലിൽ െോണോൻ സോധിച്ചിട്ടിേ. 

        3.കവിയൂർ നീർത്തടത്തിതല ആണ്ടിപ്പീടിക ഗ്പദേശതത്ത മണ്ണു ജല  ംരക്ഷണ 

ഗ്പവൃത്തികൾ . Wc/313752 

 എും.ബകു്കിൽ ഗ്പവൃത്തി കെയ്ത സ്ഥലത്തിൻകറ ഭവൂെുമെളുകെ പ്പര് 

എഴുതിയിട്ടിേ.. എും.ബകു്കിൽ വരമ്പെുളുകെ അളവ് ഓപ്രോ സ്ഥലത്തുും എഗ്ത 

കെയ്തിട്ടുണ്്ട എന്്ന എഴുതിയിട്ടുകണ്ടങ്കിലുും  ഫീൽഡ് പരിപ്ശോധനയിൽ ഏത് സ്ഥലത്ത് 

ഏത് അളവിലോണ് വരമ്പ് നിർമിച്ചകതന്ന് മനസിലോക്കോൻ ഗ്പയോസമോയിരനു്ന.ു 

െെൂോകത കെയ്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ െിലത് െോെ് മെൂി െിെക്കെുയോണ്. 39,420/-രപൂ 

െലൂിയിനത്തിലുും 876/-രപൂ പണിയോയുധങ്ങളുകെ വോെെയിനത്തിലുും 
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കെലവഴിച്ചതോയി എും.ബകു്കിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്്ട.  എും.ബകു്കിൽ പറഞ്ഞഗ്പെോരമളുള 

ഭവൂെുമെളുെ സ്ഥലത്തോണ് ഗ്പവൃത്തി കെയ്തിട്ടുളളകതന്്ന കതോഴിലോളിെളിൽ നിന്നുും 

അറിയോൻ സോധിച്ചിട്ടുണ്ട്. െോർഷിെ െലണ്ടർ ഗ്പെോരo തകന്നയണ് ഗ്പവൃത്തിെൾ 

ഏകറ്റെതു്ത് നെത്തിയിട്ടുളളത് എന്നത് അഭിനന്ദോർഹമോയ െോരയമോണ്. പപ്ക്ഷ 

ഭവൂെുമെൾ തെുർ പരിപോലനും നെത്തോതിരനു്നതിനോൽ െില സ്ഥലങ്ങൾ  അളന്ന ു

തിട്ടകപെതു്തോൻ ഗ്പയോസെരമോയിരനു്ന.ു 

അവകാശാധിഷ്ടി  നിരീക്ഷണങ്ങൾ: 

 ത ാഴിൽ കാർഡമുായി ബന്ധതപ്പട്ടവ: 

 കതോഴിൽ െോർഡ് ഒര ു ആധിെോരിെ പ്രഖയോണ് . മഹോത്മോ രോന്ധി പ്േശീയ ഗ്രോമീണ 

കതോഴിലറുപ് നിയമത്തികല കഷഡയൾൂ 2 ഗ്പെോരും കതോഴിൽ െോർഡിന് അപ്പക്ഷ നൽെനു്ന 

െെുുുംബങ്ങൾക്്ക 15 േിവസത്തിനെും തിെച്ചുും കസൗജനയമോയി കതോഴിൽ െോർഡ് 

ലഭയമോക്കണകമന്്ന അനശുോസിക്കനു്ന.ു െെൂോകത െൃതയമോയ ഇെപ്വളെളിൽ െോർഡ് പതുകു്കി 

നൽപ്െണ്ടതമുോണ്.  

 ആണ്ടിപീെിെ വോർഡികല കതോഴിലോളിെൾക്്ക പതുിയ കതോഴിൽ െോർഡ് 

അനവുേിച്്ച നൽെിയിട്ടുണ്്ട. പദ്ധതിയുകെ ഗ്പോരുംഭഘട്ടത്തിൽ തിെച്ചുും കസൗജനയമോയോണ് 

കതോഴിൽ െോർഡ് നൽെിയത്.എന്നോൽ പതുിയ കതോഴിൽെോർഡിന് എേോ കതോഴിലോളിെളുും 

സവന്തും കെലവിലോണ് പ്ഫോപ്ട്ടോ എെതു്ത് നൽെിയിരിക്കനു്നത്. 

 ത ാഴിൽ ലഭിക്കനു്ന ്  ംബന്ധിച്ച്: 

കതോഴിൽ െോർഡളു്ള ഏകതോര ു െെുുുംബത്തിനുും 100 േിവസകത്ത അവിേഗ്ദ െോയിെ 

കതോഴിലിന് അവെോശമണ്ു്ട.   അപ്പക്ഷ നൽെിയോൽ കെപറ്റു രശീത് നൽെെുയുും 15 

േിവസത്തിനെും കതോഴിൽ  ലഭയമോക്കണകമന്നുും നിയമത്തിൽ ഗ്പതിപോേിക്കനു്ന.ു 

 ആണ്ടിപിെിെവോർഡികല കതോഴിലോളിെൾ പ്മറ്റ് മപു്ഖനയോണ് കതോഴിൽ 

ലഭിക്കനു്നതിനളു്ള അപ്പക്ഷ സമർപിക്കനു്നത് .  അപ്പക്ഷ സവീെരിക്കനു്ന മറുയ്ക്്ക  

അപ്പക്ഷെന് കെപറ്റു രശീത്  നിർബന്ധമോയുും നൽെണകമന്ന് നിയമത്തിൽ 

അനശുോസിക്കനു്നണ്ു്ട . ഫയലിൽ സകൂ്ഷിച്ചിട്ടുള്ള കതോഴിൽ അപ്പക്ഷെൾകക്കോപും  

രശീതിന്കറ കൌണ്ടർ സ്ലിപ് െോണോൻ സോധിച്ചിട്ടിേ .അപ്പക്ഷ നൽെിയവരിൽ നിന്നുും 

ലഭിച്ച വിവരങ്ങളുകെ അെിസ്ഥോനത്തിൽ പഞ്ോയത്തിൽ നിന്നുും കെപറ്റു രസീത് 

നൽെോറിേ എന്നോണ ുമനസിലോക്കനു്നത്   . എന്നോൽ െൃതയമോയികതോഴിൽ ആവശയകപെനു്ന 

കതോഴിലോളിെൾക്്ക കതോഴിൽ ലഭിക്കോറകുണ്ടന്നളുളത് അഭിനന്ദോർഹമോയ െോരയമോണ്. 

എന്നോൽ ഇവർ ആവശയകപട്ട കതോഴിൽ ആയിരനു്നിേ അവർക്്ക ലഭിക്കോറളു്ളകതന്്ന 

കതോഴിലോളിെൾ സെൂിപിക്കെുയുണ്ടോയി. 
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   ത ാഴിൽ അനവുേിച്ച ്  ംബന്ധിച്ച്: 

കതോഴിലറുപ് നിയമഗ്പെോരും കതോഴിൽ ആവശയകപട്ടു െഴിഞ്ഞോൽ 15 േിവസത്തിനെും 

കതോഴിൽ ലഭയമോക്കണകമന്നണ്ു്ട. വോർഡികല കതോഴിലോളിെൾക്്ക കതോഴിൽ ആവശയമളു്ള 

സമയങ്ങളിൽ  അപ്പക്ഷ സമർപിക്കനു്ന മറുയ്ക്്ക 15 േിവസത്തിനെും കതോഴിൽ 

അനവുേിപ്ക്കണ്ടതണ്ു്ട.  

 ത ാഴിലില്ലായ്മ  ദവ നം: 

കതോഴിൽ ആവശയകപട്ടു െഴിഞ്ഞോൽ 15 േിവസത്തിനെും കതോഴിൽ ലഭയമോക്കോത്തപക്ഷും 

കതോഴിലിേോയ്മ പ്വതനും ലഭിക്കോൻ അവെോശമണ്ു്ട. വോർഡികല കതോഴിലോളിെൾ തീയ്യതി 

പ്രഖകപെതു്തി  പ്രഖോമലൂും അപ്പക്ഷ സമർപിക്കോറിേ അതകുെോണ്ടതുകന്ന െൃതയമോയി 

കതോഴിൽ ലഭിച്ചിട്ടുപ്ണ്ടോ എന്ന് പ്രഖെളിൽ നിന്നുും വയക്തമേ. കതോഴിലോളിെളുമോയി 

സുംസോരിച്ചപ്പോൾ മനസ്സിലോയത് ആവശയകപട്ടോൽ പതിനഞ്് േിവസത്തിനളുളിൽ 

കതോഴിൽ ലഭിച്ചിക്കോറകുണ്ടന്നോണ്. ഇത് അഭിനന്ദോർഹമോയ െോരയമോണ്. ലഭിക്കോത്ത പക്ഷും 

കതോഴിലിേോയ്മ പ്വതനത്തിന് അപ്പക്ഷിച്ചിരനു്നിേ എന്ന് അറിയോൻ സോധിച്ചു. 

 തഷ്ൽ ് ഓ ് ദഗ്പാജക്റ്റ്   ംബന്ധിച്ച്: 

വോർഡിൽ ആവശയമോയ വിെസന ഗ്പവൃത്തിെൾ െകണ്ടത്തനു്നതിന് കതോഴിലോളിെൾക്്ക 

അവെോശും ഉണ്ട്. കതോഴിൽ െകണ്ടത്തനു്നതിന ു കതോഴിലോളിെളുകെയുും പ്മറ്റികെയുും ഭോരത്ത ്

നിന്നുും പങ്കോളിത്തമണു്ടോവനു്നണ്ു്ട ,എന്നോൽ കതോഴിലറുപിൽ അനവുേനീയമോയ ആസ്തി 

വിെസന ഗ്പവൃത്തിെൾ െകണ്ടത്തനു്നതിന് വോർഡികല വിവിധ പ്മഖലയിൽ ഉള്ളവരകുെ 

പങ്കോളിത്തും ഉണ്ടോപ്വണ്ടതണ്ു്ട.  

 യാഗ് ാ ത ലവ്  ംബന്ധിച്ച്: 

കതോഴിലോളിെൾക്്ക തോമസ സ്ഥലത്തനുിന്നുും 5 െിപ്ലോമീറ്റർ െറു്റളവിൽ കതോഴിൽ 

ലഭിക്കവുോനളു്ള അവെോശമണ്ു്ട ,ഗ്പസ്തു ത പരിധിക്ക ുപറുത്ത ു കതോഴിൽ കെപ്യ്യണ്ട സോഹെരയും 

ഉണ്ടോവെുയോകണങ്കിൽ യോഗ്തോ ബത്തയോയി െലൂിയുകെ 10% തെു നിലവികല െലൂി ഗ്പെോരും  

27 രപൂ 10 കപസ ഗ്പവൃത്തി േിവസങ്ങളിൽ ലഭയമോക്കണും.  

 വോർഡികല കതോഴിലോളിെൾ അഞ്് െി.മീറ്ററിലധിെും യോഗ്ത കെയ്ത ് പദ്ധതി 

ഗ്പവർത്തനും നെത്തിയിട്ടിേ എന്നോണ് പ്ഫോക്കസ് ഗ്രൂപ് ഡിസ്കഷനിൽ കതോഴിലോളിെളിൽ 

നിന്നുും മനസ്സിലോക്കോൻ സോധിച്ചത്. 

 ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലതത്ത ത ൗകരയങ്ങൾ  ംബന്ധിച്ച്; 

കതോഴിലിെങ്ങളിൽ ലഭിപ്ക്കണ്ട അെിസ്ഥോന കസൗെരയങ്ങളോയ ഗ്പഥമ ശഗു്ശഷൂോ 

സുംവിധോനങ്ങൾ ,വിഗ്ശമ സമയകത്ത തണൽ സൗെരയും, െെുികവളളും  എന്നിവ 

കതോഴിലോളിെൾക്്ക കസൗജനയ മോയി ലഭയമോപ്ക്കണ്ടതണ്ു്ട.   
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  വോർഡിൽ  കതോഴിലോളിെൾ സവന്തമോയി  െെുികവളളും കെോണ്ടവുരോറോണ് പതിവ്. 

എന്നോൽ ഗ്പഥമശഗു്ശഷൂോ െിറ്റ് കതോഴിലോളിെൾക്്ക െൃതയമോയ ഇെപ്വളെളിൽ 

ലഭിക്കോറകുണ്ടന്നോണ് മനസ്സിലോക്കോൻ സോധിച്ചത്. അതത് സമയകത്ത പ്മറ്റുമോരോണ് പി 

എച്്ചസിയിൽ നിന്ന് മരന്ു്ന വോങ്ങോറളു്ളത്. 

 ദവ നം ലഭയമാക്കനു്ന ്  ംബന്ധിച്ച് 

 കതോഴിലറുപ് നിയമത്തിൽ ത ക്ഷൻ 3(2) ഗ്പെോരും മറർ പ്റോള് െോലോവധി 

െഴിഞ്ഞ ു15േിവസത്തിനെും കതോഴിലോളിെളുകെ അകക്കൗണ്ടിൽ െലൂി ലഭിക്കവുോൻ 

അവെോശമണ്ു്ട .  

 പഞ്ോയത്തിൽ നിന്നുും ഏഴ് േിവസത്തിനളുളിൽ െലൂി കതോഴിലോളിെളുകെ 

അകക്കൗണ്ടിപ്ലക്്ക നല്കോറകുണ്ടന്്ന എുംഐഎസ് പരിപ്ശോധിച്ചപ്പോൾ മനസ്സിലോയി . 

എന്നോൽ ജകൂല മോസും കതോട്്ട കതോഴിലോളിെൾക്്ക െലൂി ലഭിച്ചിട്ടിേ എന്ന് പ്ഫോക്കസ് 

ഗ്രൂപ് ഡിസ്കഷനിൽ നിന്നുും മനസ്സിലോയി. എേോ ഫയലിൻകറ െകൂെയുും എഫ്.െിഒ 

സകൂ്ഷിച്ചതോയി െോണോൻ സോധിച്ചിേ. പ്വജ് ലിറിൽ എഫ്ടിഒ നമ്പർ എഴുതനു്നണ്ു്ട. ഇത് 

കതറ്റോയ ഗ്പവണതയോണ്. 

 പരാ ി പരിഹാരം  ംബന്ധിച്ച്: 

കതോഴിലറുപുമോയി ബന്ധകപട്ട ഏകതങ്കിലുും െോരയത്തിൽ പരോതിയുണ്ടോെനു്ന പക്ഷും 

ആയത് പ്രഖോമലൂും പഞ്ോയത്തിൽ പരോതികപെോവനു്നതോണ് , ഗ്പസ്തു ത പരോതിെൾ 

സവീെരിച്ചു രസീറ്റ് നൽെെുയുും  പരമോവധി 7 േിവസ പരിധിക്കളു്ളിൽ അപ്നവഷിച്ചു 

പരോതിക്കോരന് മറപുെി നൽപ്െണ്ടതോണ് .പരോതിെൾ അറിയിക്കനു്നതിനളു്ള പ്െോൾ ഗ്ഫീ 

നമ്പര് (18004251004 ) കപോതജുനങ്ങൾക്്ക െോണോവനു്ന രീതിയിൽ പഞ്ോയത്ത് ഓഫീസിൽ 

ഗ്പേർശിപിപ്ക്കണ്ടതണ്ു്ട. 

 പഞ്ോയത്തികല പരോതി രജിറർ പരിപ്ശോധിച്ചപ്പോൾ ഇതവുകരയോയി 

പരോതിെകളോന്നുും തകന്ന രജിററിൽ പ്രഖകപെതു്തിയതോയി െണ്ടിേ. െെൂോകത പ്െോൾഗ്ഫീ 

നമ്പറുും പഞ്ോയത്തിൽ ഗ്പേർശിപിച്ചതോയി െണ്ടിേ. 

 

 ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് നടത്തനു്ന ്  ംബന്ധിച്ച്: 

കതോഴിലറുപിൽ ഏകറ്റെതു്ത ഗ്പവൃത്തിെൾ പ്സോഷയൽ ഓഡിറ്റ് നെത്തനു്നതിൽ 

പങ്കോളിെളോവനു്നതിന ു കതോഴിലോളിെൾക്്ക അവെോശമണ്ു്ട. പ്സോഷയൽ ഓഡിറ്റിൽ 

ഗ്പവൃത്തി സ്ഥല സന്ദർശനത്തിനുും അളവെുൾ പ്രഖകപെതു്തനു്നതിനുും  

ആണ്ടിപീെിെവോർഡികല പ്മറ്റുമോരോയ  റീന, കഷമ  എന്നവരകുെ  സഹെരണും 

ഉണ്ടോയിരനു്ന.ു  

അപകടങ്ങൾ  ംബന്ധിച്ച്: 

കതോഴിലറുപ് പ്ജോലിക്കികെ കതോഴിലോളിെൾക്്ക ഏകതങ്കിലുും തരത്തിലളു്ള അപെെും 

സുംഭവിച്ചു പ്പോവെുയോകണങ്കിൽ നിയമത്തികല കഷഡയൾൂ 2(5)ഗ്പെോരവുും അദ്ധയോയും 9 കല 
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പരോമർശങ്ങളുകെ അെിസ്ഥോനത്തിലുും െിെിൽസോ കെലവെുളുകെ പ്രഖെൾ സമർപിക്കനു്ന 

മറുയ്ക്്ക  ഗ്പസ്തു ത തെു മഴുുവനുും അനവുേിച്ചു കെോെപു്ക്കണ്ടതോണ്.  

  ഈ വോർഡിൽ ഓഡിറ്റ് െോലയളവിൽ  ആർക്കുും ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലത്ത് കവച്്ച 

അപെെങ്ങൾ ഉണ്ടോയിട്ടിേ.  

ത ാഴിലാളികളുതട കടമകൾ 

1. െൃതയസമയത്ത് കതോഴിൽ സ്ഥലത്ത് ഹോജരോയി ഒപ് വയ്ക്കെു. 

2. കതോഴിലറുപ് ഗ്രോമസഭയ്ക്്ക പ്സോഷയൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്രോമസഭയുും െൃതയമോയി 

പകങ്കെകു്കെു 

3. പണിസ്ഥലത്ത് പ്ലോറിെ് വസ്തു ക്കൾ ഉപപ്യോരിക്കവുോപ്നോ െത്തിക്കവുോനുും 

പോെളു്ളതേ 

4. സിറ്റിസാ ഇൻപ്ഫോർപ്മഷൻ പ്ബോർഡ് ഗ്പവൃത്തി യുകെ ആരുംഭഘട്ടത്തിൽ തകന്ന 

നിർബന്ധമോയുും വയ്പ്ക്കണ്ടതോണ് 

5. ഗ്പെൃതി സുംരക്ഷണത്തിന് ആവശയമോയ ഗ്പവൃത്തിെൾ ഏകറ്റെതു്ത് നെപിലോക്കെു. 

6. ആസ്തി സൃഷ്ടിക്കനു്ന ഗ്പവൃത്തിെൾ   െകണ്ടത്തി പ്മറ്റ്കനയുും പഞ്ോയത്ത് 

അധിെൃതകരയുും    അറിയിക്കെു. 

ത ാഴിലറുപ്്പ പദ്ധ ിയിൽ ഏതറ്റടുക്കനു്ന ഗ്പവൃത്തികളുതട  യലകുളിൽ 

ഉണ്ടായിരിദക്കണ്ട ഗ്പധാനതപ്പട്ട 22 ദരഖകതള കറുിച്ച് വാർഷ്ിക മാസ്റ്റർ 

 ർക്കലുറിൽ കൃ യമായ നിർദേശങ്ങൾ നൽകനു്നണ്ു്ട . 

 െവർ പ്പജ്                                      12. കമറ്റീരിയൽ വോങ്ങനു്നതിനളു്ള  തീരമുോനും 

 കെക്്ക ലിറ്.                                  13. പ്വജ് ലിറ്   

 ആക്ഷൻ പ്ലോൻ പ്െോപി.             14. ഫണ്ട് ഗ്െോന്സർ ഓർഡർ. 

 ജനെീയ എസ്റിപ്മറ്റ്                  15. പോട്ടക്കരോർ 

 സോപ്ങ്കതിെോനമുതി                    16. മന്ൂ്നഘട്ടങ്ങളികല പ്ഫോപ്ട്ടോെൾ 

 ഭരണോനമുതി.                                17. ഗ്പവൃത്തിപർൂത്തീെരണ സോക്ഷയപഗ്തും       

 ൊവർജൻസ് വിവരങ്ങൾ     18. കമറ്റീരിയൽ ബിേുെൾ. 

 കതോഴിൽ അപ്പക്ഷ                    19. മറർ പ്റോള് മകൂമന്റ്റ് സ്ലിപ്. 

 വർക്്ക അപ്േോകക്കഷൻ.            20. ജിപ്യോെോകെെ് പ്ഫോപ്ട്ടോ. 

 മറർ പ്റോൾ                                   21. പ്സോഷയൽ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്്ട 

 കമഷർകമന്റ് ബക്ു്ക.                   22. കസറ്റ് ഡയറി. 

എ.എം. ി. അദ്ധയായം- 7.11.5 ഗ്പകാരമളു്ള ഗ്പവൃത്തി  യൽ - പരിദശാധനയുതട 

കതണ്ടത്തലകു 
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 െവർ പ്പജ്:  

                 മോറർ സർക്കലുർ ഗ്പെോരമളു്ള െവർപ്പജ് ഫയലിൽ സകൂ്ഷിച്ചിട്ടുണ്്ട. 

എന്നോൽ            െൃതയമോയി പരൂിപിച്ചിട്ടിേ. അുംരീെരിച്ച കഷൽഫ് ഓഫ് വർക്കിൽ 

ഗ്പവൃത്തിയുകെ സീരിയൽ നമ്പർ പ്രഖകപെതു്തിയിട്ടിേ. അസുംലി നിപ്യോജെ 

മണ്ഡലും പ്രഖകപെതു്തിയിട്ടിേ. വർക്്ക െോറ്റരറി പ്ശഖകപെതു്തിയിട്ടിേ. എറിപ്മറ്റ് 

പ്രഖകപെതു്തിയിട്ടുണ്ടങ്കിലുും കെലവ് പ്രഖകപെതു്തിയിട്ടിേ. ജിപ്യോ െോര് , ജി പി 

എസ് കലോപ്ക്കഷൻ, മോറ്റിന്കറ പ്പര്, സോപ്ങ്കതിെ വിേരധന്കറ പ്പര് എന്നിവ െവർ 

പ്പജിൽ പ്രഖകപെതു്തിയിട്ടിേ. 

 

 കെക്്ക ലിറ ്:  

        ഒര ുഗ്പവൃത്തി ഫയലിൽ ഗ്െമഗ്പെോരും ഏകതോകക്ക പ്രഖെൾ എവികെ ഏകതോകക്ക 

പ്പജ് മതുൽ സകൂ്ഷിച്ചിരിക്കനു്ന ുഎന്ന് മനസിലോക്കവുോനളു്ള ആധിെോരിെ പ്രഖയോണ് 

കെക്്ക ലിറ്. പരിപ്ശോധിച്ച ഫയലിൽ കെക്്ക ലിറ് െൃതയമോയി പരൂിപിച്ചതോയി െണ്ട.ു 

 ആക്ഷൻ പ്ലോൻ പ്െോപി :   

                       ഗ്പസ്തു ത ഗ്പവൃത്തി പഞ്ോയത്തികല നെപു വർഷത്തികല വോർഷിെ ആക്ഷൻ 

പ്ലോനിൽ ഉൾകപട്ടതോണ് എന്ന് കതളിയിക്കവുോനളു്ള പ്രഖയോണ് ആക്ഷൻ പ്ലോനിന്കറ പ്െോപി 

. പരിപ്ശോധിച്ച ഫയലിൽ(െവിയൂർ നീർത്തെത്തികല ആണ്ടിപിെിെ ഗ്പപ്േശകത്ത നീർത്തെ 

പരിപോലന ഗ്പവത്തിെൾ, െവിയൂർ നീർത്തെത്തികല ആണ്ടിപീെിെ ഗ്പപ്േശകത്ത മണുജല 

സുംരക്ഷണും.)  എന്ന ഗ്പവൃത്തിെൾക്്ക ആക്ഷൻ പ്ലോനിന്കറ പ്െോപി െോണോൻ സോധിച്ചു. 

എന്നോൽ െരിയോെ് ഡിസ്ടിബയടൂ്ടറി െനോൽ ശെുീെരണും IC/322622 ഗ്പവർത്തനത്തിൽ 

ആക്ഷൻ പ്ലോനിന്കറ പ്െോപി െോണോൻ സോധിച്ചിേ. 

 എറിപ്മറ്റ് :  

               ഒര ുഗ്പവൃത്തി , എങ്ങകന, എഗ്ത അളവിൽ കെയ്യണകമന്ന് സോപ്ങ്കതിെമോയി 

ഗ്പതിപോേിക്കനു്ന ആധിെോരിെ പ്രഖയോണ് എറിപ്മറ്റ്. പരിപ്ശോധിച്ച ഫയലിൽ 

എറിപ്മറ്റ് സകൂ്ഷിച്ചിട്ടുണ്്ട. സോധോരണ ജനങ്ങൾക്്ക മനസിലോെനു്ന രീതിയിൽ 

പ്വണും എറിപ്മറ്റ് തയോറോക്കോൻ എന്നോൽ പരിപ്ശോധിച്ച ഫയലിൽ ജനെീയ 

എറിപ്മറ്റ് െോണോൻ സോധിച്ചിേ.  

 സപ്ങ്കതിെ അനമുതി പഗ്തും: 

                     ഒര ുഗ്പവൃത്തിക്്ക സോപ്ങ്കതിെ വിേഗ്ദരകുെ അനമുതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് 

എന്നതിനളു്ള ആധിെോരിെ പ്രഖയോണ് സോപ്ങ്കതിെ അനമുതി പ്രഖ. പരിപ്ശോധിച്ച 

ഫയലിൽ കസെയർൂ പ്സോഫ്റ്കറവയർ ഉപപ്യോരിച്്ച കെയ്ത  അനമുതി പ്രഖയേോയിരനു്ന ു

സകൂ്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത്. സബ്കമ്മിറ്റി അുംരങ്ങളുകെ പ്പപ്രോ ഒപ്പോ പ്രഖകപെതു്തിയിട്ടിേ. 

 ഭരണ അനമുതി പ്രഖ: 
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                       ഗ്പവൃത്തി കെയ്യുന്നതിന് നിർവ്വഹണ സ്ഥോപനും നൽെനു്ന 

അനമുതിയോണ് ഭരണോനമുതി പ്രഖ. ഈ പ്രഖ  പരിപ്ശോധിച്ച ഫയലിൽ െോണവുോൻ 

സോധിച്ചിട്ടിേ.  

ഡിമോൻഡ് പ്ഫോും: 

                 കതോഴിലോളിെൾ കതോഴിൽ ആവശയകപട്്ട നൽെനു്ന അപ്പക്ഷയോണ് 

ഡിമോന്റ് പ്ഫോും . കതോഴിൽ ആവശയകപട്ടവർക്്ക 15 േിവസത്തിനളു്ളിൽ കതോഴിൽ 

ലഭിച്ചിട്ടുപ്ണ്ടോ എന്ന് അറിയോൻ സഹോയിക്കനു്ന പ്രഖ െെൂിയോണിത്. പരിപ്ശോധിച്ച 2 

ഫയലെുളിൽ കതോഴിലോളിെൾ െടൂ്ടമോയി അപ്പക്ഷിച്ച പ്രഖ െോണോൻ സോധിച്ചു 

എന്നോൽ െരിയോെ് ഡിസ്ഗ്െിബയടൂ്ടറി െനോൽ ശെുീെരണും IC/322622 ൽ ഡിമോന്റ് 

പ്ഫോും െോണോൻ സോധിച്ചിേ.  

വർക്്ക അപ്ലോപ്ക്കഷൻ പ്ഫോും 

    ഗ്പവൃത്തി അനവുേിച്ചു കെോണ്്ട നിർവ്വഹണ ഉപ്േയോരസ്ഥർ നൽെനു്ന 

അനമുതിയോണ് വർക്്ക അപ്ലോപ്ക്കഷൻ പ്ഫോും. അപ്പക്ഷിച്്ച 15 േിവസത്തിനളു്ളിൽ 

ഗ്പവൃത്തി ലഭിപ്ച്ചോ എന്നറിയോൻ ഈ പ്ഫോും സഹോയിക്കുും. പരിപ്ശോധിച്ച ഫയലിൽ 

വോർഷിെ മോറർ സർക്കലുർ ഗ്പെോരമളുള ഗ്പവൃത്തി അനവുേിച്ചു കെോണ്ടളു്ള പ്ഫോും 

െോണോൻ സോധിച്ചിേ.എന്നോൽ  കതോഴിലോളിെളിൽ നിന്നുും  ഡിമോന്റ് സവീെരിച്്ച 

പ്ജോലി അനവുേിച്ചു കെോണ്ട് കസഗ്െെറി ഒപിട്്ട സീൽ കെയ്യുെയുും 

കതോഴിലോളിെളികലോരോളുകെ ഒപുും പ്രഖകപെതു്തിയ ഒര ുപ്െോപി ഫയലിൽ 

െോണോൻ സോധിച്ചു 

 മറർ പ്റോൾ : 

കതോഴിലോളിെളുകെ ഹോജർ നില പ്രഖകപെതു്തോൻ ഉള്ള പ്രഖയോണ് മറർ പ്റോൾ. 

മറപ്റോൾ നമ്പർ, തീയതി, ഗ്പന്റിുംര് തീയതി, ബന്ധകപട്ടവരകുെ ഒപ് എന്നിവ 

െൃതയമോയി പ്രഖകപെതു്തിയിട്ടുണ്്ട എന്നോൽ മറർ പ്റോളെളിൽ തിരതു്തലെുൾ 

െോണോൻ സോധിച്ചു.  (ഉേോ. WC/313740 മറർ നമ്പർ 5955 പഷു്പജ, 6345 ആശോലത ഒപ് 

തിരതു്തി  അവധി മോർക്്ക കെയ്തിട്ടുണ്്ട) മറർ പ്റോൾ ഗ്പിന്റ് കെയ്ത  േിവസും തകന്ന 

പണി ആരുംഭിച്ചതോയി ഫയൽ പരിപ്ശോധനയിൽ നിന്ന ുവയക്തമോണ്. െരിയോെ് 

ഡിസ്ടി ബയടൂ്ടറി െനോൽ ശെൂീെരണത്തികല മറർ പ്റോൾ നമ്പർ 26, 270 എന്നിവയിൽ 

ആകെ തെു പ്രഖകപെതു്തിയതോയി െോണോൻ സോധിച്ചിേ. 

 കമഷർകമന്റ് ബക്ു്ക :  

        ഒര ുഗ്പവത്തി എറിപ്മറ്റ് ഗ്പെോരും െൃതയമോയ അളവിൽ ആണ് കെപ്യ്യണ്ടത് 

എന്നുും കെയ്തിരിക്കനു്നത് ഇഗ്പെോരും തകന്നയോണ് എന്ന് മനസിലോക്കോനളു്ള 

ആധിെോരിെ പ്രഖയോണ് കമഷർകമന്റ് ബക്ു്ക . െവിയൂർ നീർത്തെത്തികല 

ആണിപീെിെ ഗ്പപ്േശകത്ത നിർത്തെപരിപലന ഗ്പവർത്തനങ്ങളുകെ കമഷർ കമന്റ് 

ബകു്കിൽ ഭവൂെുമെളുകെ  പ്പരുും നിെതുി രസീതെുളുും ഫയലിൽ സകൂ്ഷിച്ചിട്ടുണ്്ട. എും 

ബകു്കിൽ െൃതയമോയി പ്പര് പ്രഖകപെതു്തനു്നത് ഗ്പശുംസ അർഹിക്കനു്ന െോരയമോണ്. 
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 പ്വജ് ലിറ ്:  

    മറപ്റോളിന് ആനപുോതിെമോയി കതോഴിലോളിക്്ക പ്വതനും അനവുേിച്ചു എന്ന് 

കതളിയിക്കോനളു്ള ആധിെോരിെ പ്രഖയോണ് പ്വജ്ലിറ. പരിപ്ശോധിച്ച ഫയലിൽ 

എേോും പ്വജ് ലിറ് െോണോൻ സോധിച്ചു.            

 ഫണ്ട് ഗ്െോൻസ്ഫർ ഓർഡർ  

              മറപ്റോളിനുും പ്വജ് ലിറിനുും അനസുരിച്്ച കതോഴിലോളിക്്ക പ്വതനും 

കെമോറിപ്യോ എന്ന് ഉറപോക്കോനളു്ള  പ്രഖയോണ് ഫണ്ട് ഗ്െോൻസ്ഫർ ഒാോർഡർ . 

എന്നോൽ പരിപ്ശോധിച്ച ഫയലിൽ ഈ പ്രഖ െോണോൻ സധിച്ചിേ.  

 കമറ്റിരിയൽ വൗച്ചർ & ബിൽ : 

          സോധന സോമഗ്രിെൾ ആവശയമോയ ഗ്പവൃത്തിെൾക്്ക സോമഗ്രിെൾ വിതരണും 

കെയ്തതിന്കറ ബിേുും വൗച്ചറെുളുും ഫയലിൽ സകൂ്ഷിപ്ക്കണ്ടത്. പപ്ക്ഷ െരിയോെ് 

ഡിസ്ഗ്െിബയടൂ്ടറി െനോലിന്കറ ഡിസ്പ്പ്ല പ്ബോർഡിന്റബിൽ ഫയലിൽ 

സകൂ്ഷിച്ചിട്ടുണ്്ട. എന്നോൽ ഗ്പവയത്തി സ്ഥലത്ത് പ്ബോർഡ് െോണോൻ സോധിച്ചിേ. 

 പ്ഫോപ്ട്ടോഗ്രോഫ് 

               ഒര ുഗ്പവൃത്തി തെുങ്ങനു്നതിന ുമൻുപുും  ഗ്പവൃത്തി നെന്നകുെോണ്ടിരിക്കപു്മ്പോഴുും 

ഗ്പവൃത്തി പർൂത്തിയോയതിന ുപ്ശഷും എന്നിങ്ങകന മന്ൂ്ന ഘട്ടത്തിലളു്ള പ്ഫോപ്ട്ടോ 

ഫയലിൽ സകൂ്ഷിച്ചിട്ടുണ്്ട. എന്നോൽ ജിപ്യോ െോഗ്ഡ് പ്ഫോപ്ട്ടോ ഉണ്ടോയിരനു്നിേ. എന്നോൽ 

െരിയോെ് ഡിസ്ഗ്െിബയടൂ്ടറി െനോൽ ശെുീെരണത്തിൽ ഗ്പവൃത്തി കെയ്തതിന ു

പ്ശഷമളു്ള പ്ഫോപ്ട്ടോ െോണോൻ സോധിച്ചിേ. 

 ഗ്പവൃത്തി പർൂത്തീെരണ സോക്ഷയപഗ്തും : 

                   ഗ്പവൃത്തി പർൂത്തീെരിച്ചു എന്നതിന്കറ പ്രഖയോണ് ഗ്പവൃത്തി 

പർൂത്തീെരണ സോക്ഷയപഗ്തും . പരിപ്ശോധിച്ച ഫയലിൽ ഈ പ്രഖ െൃതയമോയി 

െോണോൻ സോധിച്ചു. കസഗ്െട്ടറി സീൽ കെയ്ത ് ഒപിട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നോൽ തീയ്യതി 

പ്രഖകപെതു്തിയിട്ടിേ. 

 മറപ്റോൾ മവ്ൂകമന്റ സ്ലിപ് :  

ഒര ുഗ്പവൃത്തിയുകെ ഓപ്രോ ഘട്ടത്തിന്കറയുും മറർ പ്റോൾ അനവുേിച്്ച 

കതോഴിലോളിെൾക്്ക പ്വതനും നൽെനു്നത് വകരയുള്ള ഓപ്രോ ഘട്ടങ്ങളുും ഏകതോകക്ക 

തീയതിയിൽ നെന്ന ുഎന്ന് മനസിലോക്കോനോണ് മറർ പ്റോൾ മവ്ൂകമന്റ് സ്ലിപ് . 

പരിപ്ശധിച്ച ഫയലിൽ സ്ലിപ് ഉണ്ടോയിരനു്നിേ. 

 കസറ്റ് ഡയറി:  

            മോറർ സർക്കലുർ ഗ്പെോരും സുംസ്ഥോന സർക്കോർ നിർപ്േശിക്കനു്ന സഗു്പധോന 

പ്രഖയോണ്  കസറ്റ് ഡയറി. പരിപ്ശോധിച്ച ഫയലിൽ കസറ്റ് ഡയറി ഉണ്ടോയിരനു്ന.ു 

പ്ഗ്പോജക്ട് മീറ്റിുംര് , കെക്്ക ലിറ്, എന്നിവ പർൂണമോയു പരൂിപിച്ചിട്ടുണ്ടയിരനു്ന.ു 

വിജിലൻസ് & പ്മോണിറ്ററിുംര് െമ്മിറ്റി അുംരങ്ങൾ ഒപ് പ്രഖകപെതു്തിയിട്ടുണ്്ട. 

എന്നോൽ സന്ദർശെ െറുിപിൽ ആരുും തകന്ന ഒപ് പ്രഖകപെതു്തിയിട്ടിേ.  
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 ദറാ ് ഗാർ േിവ ം: വോർഷിെ മോറർ പ്ലോൻ ഗ്പെോരും എേോ പഞ്ോയത്തെുളിലുും 

പ്റോസ് രോർ േിവസും ആെരിക്കണും എന്നൽ അഞ്ോുംവോർഡിൽ പ്റോസ് രോർ 

േിവസും ആെരിച്ചതോയി പ്രഖെളിപ്ലോ കതോഴിലോളിെൾപ്ക്കോ അറിവിേ. 

 ദമറ്റ് : കതോഴിലറുപ് ഗ്പവൃത്തിയുകെ പ്മൽപ്നോട്ടും, കതോഴിൽ െോർഡ്, കസറ്റ് ഡയറി, 

മറർ പ്റോൾ എന്നിവ െൃതയമോയി പരൂിപിക്കൽ, കതോഴിലോളിെളുകെ ഹോജർ ഉറപു 

വരതു്തൽ എന്നിവയോണ പ്മറ്റുമരകുെ െമുതല.  

 

  ിറ്റി ൺ ഇൻ ർദമഷ്ൻ ദബാർഡ് 

 വോർഷിെ മോറർ സർക്കലുർ ഗ്പെോരും ഗ്പവര്ത്തി നെക്കനു്ന എേോ സ്ഥലങ്ങളിലുും 

ഗ്പവര്ത്തിയുകെ വിശേമോയ വിവരങ്ങള് അെങ്ങിയ നിശ്ചിത വലപുത്തിലളുള ഒര ുഡിസ്പ്പ്ല 

പ്ബോര്ഡ് സ്ഥോപിപ്ക്കണ്ടതണ്ു്ട .ഓഡിറ്റ് െോലയളവിലളുള  ഗ്പവൃത്തിെളിൽ െരിയോെ് 

ഡിസ്ഗ്െിബയടൂ്ടറി െനോൽ ശെുീെരണും ,െവിയൂർ നീർത്തെത്തികല ആണ്ടിപിെിെ 

ഗ്പേശകത്ത നീർത്തെ പരിപോലനും എന്നീ ഗ്പവൃത്തിെൾക്്ക സിഐബി ഉണ്ടോയിരനു്നിേ. 

എന്നോൽ െിലവഴിച്ചതോയി എുംബകു്കിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്്ട. പരിപ്ശോധിച്ച ഫയലെുളിൽ 

ഗ്പസ്തു ത പ്ബോർഡിൻകറ ബിേ് െോണോൻ സോധിച്ചിട്ടുണ്്ട. 

 hnPn-e³-kv Bâv tam-Wn-ä-dnw-KvI-½-än (Pm-{K-Xm taÂt\m-« k-anXn) 

 ഓപ്രോ ഗ്രോമപഞ്ോയത്തിലുും അഞ്് അുംരങ്ങളുള്ള ജോഗ്രത പ്മൽപ്നോട്ട സമിതി 

രപൂീെരിപ്ക്കണ്ടതോണ ് . ഗ്പവർത്തി സ്ഥല സന്ദർശനും കതോഴിലോളിെളുമോയി 

ആശയവിനിമയും നെത്തൽ ,പ്രഖെളുകെ പരിപ്ശോധന ,ഗ്പവർത്തി സ്ഥല സൗെരയങ്ങളുകെ 

പരിപ്ശോധന ,ഗ്പവർത്തിെളുകെ രുണനിലവോരും നിർണയിക്കൽ, തെു നിർണയും 

ഗ്പവർത്തിയിൽ ഉെനീളമളു്ള റിപ്പോർട്ടിുംര് ഗ്പവർത്തിയുകെ സവഭോവകത്ത സുംബന്ധിച്ചുള്ള  

 രുണപരമോയ വിലയിരതു്തൽ എന്നിവയോണ് വിഎുംസിയുകെ ഗ്പധോന െമുതല . 

ആണ്ടിപ്പീടികവോർഡികല വിഎുംസി അുംരങ്ങളുകെ വിവരങ്ങൾ െവുകെ പ്െർക്കനു്ന ു
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ഗ്കമനമ്പർ ദപര് പേവി 

1 ഐ തക ഗദണശൻ വാർഡ് തമമ്പർ 

2 കനകരാജ് തക.തക കൺവീനർ 

3 ആശാല  എഡിഎ ് 

ത യർ ദപഴ്സൺ 

4  ദുരഷ്് ബാബ ു  

5 പഷു്പ തക തക കടുുംബഗ്ശീ 

ത ഗ്കട്ടറി 

6 വിദനാേൻ ടി വിക ന 

 മി ി അംഗം 

7 മനീഷ് വി തക എ ഡി എ ് 

8 ബിനില എം എ ഡി എ ് 

 

 

പഞ്ചായത്തിൽ  കൂ്ഷിച്ചിരിദക്കണ്ട 7 രജിസ്റ്ററകുൾ 

1.  കതോഴിൽ െോർഡിനളു്ള െെുുുംബോപ്പക്ഷയുകെ രജിറർ 

2.  ഗ്രോമസഭ രജിറർ 

3.  കതോഴിൽ ആവശയകപട്ടതുും കതോഴിൽ അനവുേിച്ചതുും സുംബന്ധിച്ച രജിറർ 

4.  ഗ്പവൃത്തിയുകെ ലിറുും െിലവുും വിശേോുംശങ്ങളുും സുംബന്ധിച്ച രജിറർ  

5.  സ്ഥിര ആസ്ഥിെളുകെ രജിറർ 

6.  പരോതി രജിറർ 

7.  സോധന രജിറർ 

a) ത ാഴിൽ കാർഡ് രജിസ്റ്റർ 

കതോഴിൽ െോർഡ് രജിറർ െൃതയമോയി സകൂ്ഷിച്ചിട്ടുണ്്ട. 

(b) ഗ്ഗാമ ഭ രജിസ്റ്റർ 

ഗ്രോമസഭോ മിനടു്സ് രജിറർ ഓപ്രോ വോർഡിനുും ഗ്പപ്തയെും ഗ്പപ്തയെും സകൂ്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

ഗ്രോമസഭോ മിനടു്സ് പരിപ്ശോധിച്ചപ്പോൾ 2018-19 സോമ്പത്തിെ വർഷത്തിൽ 2019െ്പ്െോബർ 20 

നോണ് അവസോനമോയി ഗ്രോമസഭ െെൂിയിട്ടുളളത്.  
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(c) ഡിമാൻറ് രജിസ്റ്റർ 

         കതോഴിലിന് ആവശയകപെനു്ന ഡിമോന്റ് രജിറർ സകൂ്ഷിച്ചിട്ടുണ്്ട എന്നോൽ 

ഓഡിറ്റ് െോലയളവികല ഡിമോന്റ് ഓഫ ്വർക്കുും വർക്്ക അപ്ലോപ്ക്കഷനുും രജിററിൽ 

സകൂ്ഷിച്ചതോയി െോണോൻ സോധിച്ചിേ. 

(d)വർക്്ക രജിസ്റ്റർ - ഗ്പവൃത്തികളുതട ലിസ്റ്റ്,  ിലവ,് മറ്റ് വിശോംശങ്ങൾ 

ദരഖതപ്പടുത്തിയിട്ടുള്ള  രജിസ്റ്റർ  

ഓഡിറ്റ് െോലയളവിൽ കെയ്ത ഗ്പവർത്തനങ്ങൾ വർക്്ക രജിററിൽ െോണോൻ സോധിച്ചിേ..  

(e) സ്ഥിര ആസ്ഥികളുതട രജിസ്റ്റർ 

എേോ വോർഡികലയുും ഗ്പവൃത്തിെെൾ ഒരമുിച്ചോണ് രജിററിൽ കെോെതു്തിട്ടുള്ളത് ഈ 

രജിററുും ഉത്തരവോേകപട്ട ഉപ്േയോരസ്ഥൻ സർട്ടികഫ കെയ്തിട്ടുണ്്ട. എന്നോൽ െരിയോെ് 

ഡിസ്ഗ്െി ബയടൂ്ടറി െനോൽ ശെുീെരണത്തിന്കറ വിവരങ്ങൾ സ്ഥിര ആസ്തി രജിററിൽ 

െോണോൻ സോധിച്ചിേ.  

(f)പരാ ിരജിസ്റ്റർ 

 പരോതി രജിററിൽ  2018-19 െോലയളവിൽ  യോകതോരവുിധ പരോതിയുും 

പ്രഖകപെതു്തിയതോയി െണ്ടിേ. രജിററിൽ ഓപ്രോ സോമ്പത്തിെവർഷവുും ഗ്പപ്തയെും 

പ്ശഖകപെതു്തി അസിറന്റ് കസെട്ടറി സർട്ടികഫ കെയ്തിട്ടുണ്്ട. 

(g)  ാധന രജിസ്റ്റർ 

    2018-19 സോമ്പത്തിെ വർഷത്തികല  കമറ്റീരിയൽ രജിറർ പഞ്ോയത്തിൽ സകൂ്ഷിച്ചിട്ടുണ്്ട. 

എന്നോൽ െരിയോെ് ഡിസ്ഗ്െിബയടൂ്ടറി െനോലിന്കറ ഡിസ്പ്പ്ല പ്ബോർഡ് രജിററിൽ െോണോൻ 

സോധിച്ചിേ. 

കതണ്ടത്തലകുൾ  

 വോർഷിെ മോറർ സർക്കലുർ ഗ്പെോരമളുള െവർപ്പജ് െൃതയമോയി എഴുതി ഫയലിൽ 

സകൂ്ഷിപ്ക്കണ്ടതോണ്. അതിൽ ഗ്പവൃത്തി തെുങ്ങിയ തീയതി, ഗ്പവൃത്തി 

അവസോനിച്ച തീയ്യതി , എറിപ്മറ്റ് തെു, കെലവോയ തെു ജിപ്യോെോര് ഐ ഡി 

എന്നിവ െൃതയമോയി പ്രഖകപെപു്ത്തതോണ് 

 കസെയറൂിൽ നിന്ന് ലഭയമോെനു്ന സോപ്ങ്കതിെ അനമുതി പ്ഫോറും, ഭരണ അനമുതി 

പ്ഫോറും, എന്നിവ െോണോൻ സോധിച്ചിേ.  

 വോർഷിെ മോറർ സർക്കലുർ ഗ്പെോരമളുള കതോഴിൽ ആവശയകപെനു്നതിനളുള 

അപ്പക്ഷ, ഗ്പവർത്തി അനവുേിച്ച പ്ഫോറും, എഫ് െി ഒ,  ഗ്പവത്തി പർൂത്തീെരണ 

സോക്ഷയപഗ്തും,  മറർ പ്റോൾ മവൂ്കമൻറ് സ്ലിപ് എന്നിവ ഫയലിൽ സകൂ്ഷിച്ചിട്ടിേ. 
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 ഡിമോൻറ് കെയ്യുന്ന കതോഴിലോളിെൾക്്ക െൃതയമോയി കതോഴിൽ 

നൽെോറകുണ്ടന്നളുളതുും അഭിനന്ദോർഹമോയ ,െോരയമോണ്. പപ്ക്ഷ കതോഴിലോളിെൾ 

ആവശയകപട്ട കതോഴിൽ പഞ്ോയത്തിൽ നിന്നുും  ലഭിക്കോറിേ. 

 മഴുുവൻ കതോഴിലോളിെൾക്കുും പഴയ കതോഴിൽെോർഡ് പതുകു്കി പതുിയ 

കതോഴിൽെോർഡ് പഞ്ോയത്തിൽ നിന്നുും അനവുേിച്ചിട്ടുണ്്ട എന്നോൽ  

കതോഴിൽെോർഡ് പതുകു്കനു്ന സമയത്ത് പ്ഫോപ്ട്ടോ കതോഴിലോളിെൾ സവന്തും െിലവിൽ 

എെതു്തകുെോെകു്കെുയോണ് കെയ്തത്. 

 മറർപ്റോൾ കസറ്റിൽ എത്തിക്കനു്നതിനളുള കെലവ് അതത് പ്മറ്റുമോർ സവന്തും 

കെയിൽ നിന്നുും എെകു്കനു്നതോയി ഫീൽഡ് പരിപ്ശോധനയിൽ  മനസ്സിലോക്കോൻ 

സോധിച്ചു.  

  മറർപ്റോൾ െിട്ടോകത കതോഴിലോളിെൾ കതോഴിലോരുംഭിച്ചതോയി ഫയൽ 

പരിപ്ശോധനയിൽ വയക്തമോണ്. യോകതോര ു െോരണവശോലുും മറർ പ്റോൾ ഇേോകത 

പണി ആരുംഭിക്കോൻ പോെിേ. 

 കതോഴിലോളിെൾക്്ക െെുികവളളും , തണൽ എന്നിവ ലഭയമോപ്ക്കണ്ടത് നിർവ്വഹണ 

ഏജൻസിയുകെ ഉത്തരവോേിത്തമോണ്. 

 ആണ്ടിപീെിെ വോർഡിൽപ്മറ്റ് മപു്ഖനയോണ് കതോഴിൽആവശയകപെോറളുളത്. 

കതോഴിലോളിെൾ സവന്തും നിലയ്ക്്ക ആവശയകപെോറിേ . 

 കതോഴിൽ ആവശയകപെനു്ന സമയത്തുും മറ്റ് അപ്പക്ഷെൾ സമർപിക്കപു്മ്പോളുും  

തിരികെ രസീത് നൽെനു്നിേ.. 

 ഗ്പവർത്തി തെുങ്ങനു്നതിന് മൻുപ് പദ്ധതി ആരുംഭ മീറ്റിങ് പ്െരോറകുണ്ടന്നോണ് മഴുുവൻ 

കതോഴിലോളിെളുും അഭിഗ്പോയകപട്ടത് .എന്നോൽ എേോ കതോഴിലളിെളുും 

പകങ്കെകു്കോറികേന്്ന കതോഴിലോളിെൾ പറയുെയുണ്ടോയി. 

 വോർഷിെ മറർ സർക്കലുർ  ഗ്പെോരും ഒര ു വർക്്ക ഫയലിൽ 22 പ്രഖെൾ 

സകൂ്ഷിപ്ക്കണ്ടതണ്ു്ട. ഇവികെ 15 പ്രഖെൾ ഫയലിൽ സകൂ്ഷിച്ചിട്ടുണ്്ട. ഇത ുഅഭിനന്ദനും 

അർഹിക്കനു്ന.ു 

 കതോഴിലറുപ് പദ്ധതി ഓഫീസിൽ സകൂ്ഷിപ്ക്കണ്ട ഏഴു കറജിററിൽ ഏഴ് 

കരജിററെുൾ സകൂ്ഷിക്കനു്നണ്ു്ട. എന്നോൽ അത് െൃതയമോയി പരൂിപിക്കനു്നികേന്്ന 

രജിറർ പരിപ്ശോധനയിൽ മനസിലോയി. അഞ്ോും വോർഡികല ഒര ുഗ്പവയത്തി സ്ഥിര 

ആസ്തി രജിററിൽ പ്രഖകപെതു്തിയിട്ടിേ. 

 പ്ഫോപ്ട്ടോഗ്രോഫ് ഫയലെുളിൽ െോണോൻ സോധിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നോൽ െരിയോെ് ഡിസ്ഗ്െി 

ബയടൂ്ടറി െനോൽ ശെുീെരണത്തിൻകറ ഗ്പവൃത്തിക്്കപ്ശഷമളു്ള പ്ഫോപ്ട്ടോ ഫയലിൽ 

െോണോൻ സോധിച്ചിേ.  

 ജിപ്യോ െോര് പ്ഫോപ്ട്ടോ െോണോൻ സോധിച്ചിേ. 
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 എും.ബകു്കിൽ ഗ്പവൃത്തി കെയ്തിരിക്കനു്ന സ്ഥലത്തിൻകറ ഉെമെളുകെ പ്പര് 

എഴുതിയിട്ടുണ്്ട. എന്നോൽ എേോ ഗ്പവൃത്തിെളിലുും ഈ  രീതി പിൻതെുരനു്നതോയി 

െോണോൻ സോധിച്ചിേ 

 ഭവൂെുമെളുകെ പ്പര് മറർപ്റോളിൽ വരിെയുും ഭവൂെുമെൾ പണി എെകു്കെുയുും 

കെയ്തതോയി ഫീൽഡ് പരിപ്ശോധനയിൽ മനസിലോയി. 

 

നിർദേശങ്ങൾ 

 

 കതോഴിൽെോർഡ് പർൂണമോയുും കതോഴിലോളിെൾക്്ക  സൗജനയമോയി (പ്ഫോപ്ട്ടോ ഉൾകപകെ) 

നൽപ്െണ്ടതോണ്. 

 കതോഴിലോളിെൾ ആവശയകപെനു്ന പ്ജോലി തകന്ന അവർക്്ക നൽെോൻ ഗ്ശദ്ധിക്കണും. 

 ഗ്പോപ്േശിെ ഭോഷയിലളു്ള എറിപ്മറ്റുും ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളിൽ ലഭയമോക്കണും. 

 മോറർ സർക്കലുർഗ്പെോരും നിർപ്േശിക്കനു്ന പ്രഖെൾ ഫയലിൽ  സകൂ്ഷിപ്ക്കണ്ടതോണ്. 

 െഴിഞ്ഞ ജകൂല കതോട്്ട ആർക്കുും ശമ്പളും ലഭിച്ചിട്ടികേന്നോണ് കതോഴിലോളിെളിൽ നിന്ന് 

അറിയോൻ സോധിച്ചത്. ആരുും  ഇതവുകര കതോഴിലിേോയ്മ പ്വതനത്തിന് 

അപ്പക്ഷിച്ചിട്ടുമികേന്ന് കതോഴിലോളിെൾ വയക്തമോക്കി. 15 േിവസത്തിനളു്ളിൽ െലൂി 

ലഭയമോക്കന്നതിൽ ഗ്ശദ്ധിപ്ക്കണ്ടതണ്ു്ട. 

 കതോഴിലറുപിൽ  അനവുേനീയമോയതുും മൻുരണന ഗ്െമത്തിലുും ഗ്പവൃത്തിെൾ 

ഏകറ്റെകു്കോൻ  ഗ്ശദ്ധിപ്ക്കണ്ടതണ്ു്ട. 

 കതോഴിൽ അപ്പക്ഷെൾ ഗ്ഫണ്ട ് ഓഫീസിൽ സവീെരിക്കെുയുും ആയതിന ു കെപറ്റ് 

രസീത് നൽെെുയുും കെപ്യ്യണ്ടതോണ്  .  

 കതോഴിലോളിെൾക്്ക വിതരണും കെയ്ത പതുിയ കതോഴിൽ െോർഡിൽ വിവരങ്ങൾ 

െൃതയമോയി പ്രഖകപെതു്തനു്നതിനളുള നിർപ്േശങ്ങൾ നൽെെു. 

 മറർപ്റോൾ വോങ്ങനു്നതിനുും തിരികെ ഏല്പിക്കനു്നതിനുും പ്മറ്റ്മോർക്്ക കെലവോെനു്ന തെു 

പഞ്ോയത്തിൽ നിന്നുും നൽപ്െണ്ടതോണ്.  

 ഉപ്േയോരസ്ഥർ പ്രഖെളിൽ ഒപുകവക്കപു്മ്പോൾ തീയ്യതി െെൂി പ്രഖകപെപു്ത്തണ്ടോതോണ്. 

 വിജിലൻസ് ആൻഡ് പ്മോണിറ്ററിുംര് െമ്മറ്റി അുംരങ്ങകള ഓപ്രോ വർഷവുും 

തിരകഞ്ഞെപു്ക്കണ്ടതോണ്. വിഎുംസിയുകെ അഭിഗ്പോയങ്ങൾ കസറ്റ് ഡയറിയിൽ 

െൃതയമോയി പ്രഖകപെപു്ത്തണ്ടതോണ്. 

 മറർപ്റോൾ പരൂിപിക്കനു്നതികനക്കറുിച്്ച കതോഴിലോളിെോൾക്്ക െൃതയമോയ നിർപ്േശങ്ങൾ 

നൽെോൻ നിർവ്വഹണ ഏജൻസി ഗ്ശദ്ധിപ്ക്കണ്ടതോണ്. 

 പദ്ധതിയുകെ ശരിയോയ രീതിയിലളു്ള നെത്തിപിന് വിഎുംസിയുകെ ഇെകപെലെുൾ 

ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉണ്ടോപ്വണ്ടതണ്ു്ട. 

 കതോഴിലറുപിൽ ഏകറ്റെകു്കനു്ന ഗ്പവൃത്തിെളുകെ  ആസ്തിെൾ േീർഘെോല നിലനിൽപിന്  

ആവശയമോയ സോപ്ങ്കതിെ നിർപ്േശങ്ങൾ കതോഴിലോളിെൾക്്ക ഓവർസീയർമോർ 

നൽപ്െണ്ടതുും പോലിക്കനു്നകുണ്ടന്്ന  ഉറപു വരപു്ത്തണ്ടതമുോണ്. 
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 2018-19 ഒക്ദടാബർ മ ുൽ മാർച്ച് വതര ഗ്പവൃത്തി ഏതറ്റടുത്്ത 

നടപ്പിലാക്കിയഭമൂിതയ  ംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ 

അനബുന്ധം-1 

കവിയൂർ നീർത്തടത്തിതല ആണ്ടിപ്പിടിക ഗ്പദേശതത്ത മണ്ണ് ജല  ംരക്ഷണം 

1. അപ്ശോെൻ തണു്ടോയി അരിക്കനുിയിൽ 

2. െോമോളിയതിൽ സപു്ലോെന 

3. എ കെ. ശശിെല 

4. െേിൽ ഗ്ശീലത 

5. െേിൽ ശങ്കർേോസ് 

6. തണു്ടോയി അരെു നി പ്േവി 

7. പോപ്ലോളി മീത്തൽ സപു്രഗ്ന്ദൻ 

8. െിഴപ്ക്ക െേിൽ സമുതി. 

9. െിഴക്കയിൽ പരുപു്ഷോത്തമൻ 

10. വലിയ പറമ്പത്ത് സൗേോമിനി 

11. െിഴപ്ക്ക െേിൽ െമല 

12. െിഴപ്ക്ക െേിൽ ഗ്പേീപൻ 

  കവിയൂർ നീർത്തടത്തിതല ആണ്ടിപ്പീടിക ഗ്പദേശതത്ത നീർത്തട പരിപാലന 

ഗ്പവർത്തനങ്ങൾ 

1. െോപ്ത്തോത്ത് പോർവ്വതി (Late) മെൻ സേോനന്ദൻ 

2. െോപ്ത്തോത്ത് പോർവ്വതി (Late) മെൾ സമു 

3. പതു്തൻപരുയിൽ ലക്ഷ്മി അമ്മ 

4. ഉഷ ഗ്ശീഷനിലയും 

5. രോഘവൻ പി മീത്തകല പതുകു്കെുി പ്മനഗ്പും 

6. രജില മീത്തകല പതുകു്കെുി, കെോക്ലി 

 7. ഫനീഫ അരയോവളു്ളതിൽ 

8. സജിന ത്ത് അരയോവളു്ളതിൻ 

9. സഫീർ അരയോവളു്ളതിൽ 
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അനബുന്ധം-2 

100േിവ ം ത ാഴിൽ പർൂത്തിയാക്കയിവരതുട വിവരങ്ങൾ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ഗ്കമ 

നമ്പർ 

ത ാഴിൽകാർഡ് നമ്പർ ത ാഴിലാളികളുതട 

ദപര് 

ത ാഴിൽേിനങ്ങൾ 

1. KL-02-007-001-005/1 വത്സല 100 

2. KL-02-007-001-005/14 രമ സി 100 

3. KL-02-007-001-005/16 നോണി പി കെ 100 

4. KL-02-007-001-005/24 വസമുതി കെ പി 100 

5. KL-02-007-001-005/5 ഷീജ കെ കെ 100 

6. KL-02-007-001-005/52 ഷജിന പി വി 100 

7. KL-02-007-001-005/57 പ്േവി കെ കെ 100 

8. KL-02-007-001-005/6 ഗ്പപ്മോേ് കെ കെ 100 

9. KL-02-007-001-005/61 െഗ്ന്ദി കെ 100 

10 KL-02-007-001-005/68 പഷു്പജ കെ കെ 100 

11. KL-02-007-001-005/71 രോധ 100 

12 KL-02-007-001-005/72 കഷമ ഒ കെ 100 

13. KL-02-007-001-005/75 നളിനി 100 

14 KL-02-007-001-005/78 ഷീബ ഒ പി 100 

15 KL-02-007-001-005/79 ഉഷ വി പി 100 

16 KL-02-007-001-005/8 നോരോയണി കെ വി 100 
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4.11.19ന് കെോക്ലി പഞ്ോയത്തികല അഞ്ോും വോർഡോയ ആണ്ടിപീെിെ വോർഡികല അപോര 

പോർക്കിൽ കവച്്ച ഉച്ചയ്ക്്ക 2.30 മതുൽ നെന്ന പ്സോഷയൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്രോമസഭയികല 

നിർപ്േശങ്ങൾ 

നിർദ്ദേശങ്ങൾ: 

1. ത ൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ വർധിപ്പിക്കകു. 

2. ത ൊഴിൽ സമയം രൊവിതെ 9 മ ുൽ വവകനു്നേരം  4 മണിവതരയൊക്കി 

പരിമി തപ്പടതു്തകു. 

3. കെൂി കടുിശികയില്ലൊത  െഭ്യമൊക്കകു. 

4. െക്ഷ്മിവിെൊസം സ്കൂ ൾ ന്ന ൊഡ, കളത്തിൽ ന്ന ൊഡ് എേിവ ത ൊഴിെ ുപ്പു പദ്ധ ിയിൽ 

ഉൾതപ്പടതു്തി നിർമൊണം പർൂത്തീകരിക്കകു. 

5. ത ൊഴിൽ കൊർഡ്  ികച്ും സൗജനയമൊയി െഭ്യമൊക്കകു. 

6. ഡിമൊന് ് ന്ന ൊം നൽകനു്നപൊൾ ഫ് ന് ് ഓ ിസിൽ നിേംു രസീ ് നൽകകു. 

7.സി ഐ ബി നിർമൊണ ഏജൻസികൾ  തേ അ  ് സ്ഥൊനത്ത് സ്ഥൊപിക്കകു. 

8. കൊർഷിക കെണ്ടർ ഫ്പകൊരം ഫ്പവൃത്തി ഏതെടതു്ത് നടപ്പിെൊക്കകു. 

9. വി.എം.സി. അംഗങ്ങതള നിയമിക്കേു ിൽ കടൂ ുൽ ഫ്ശദ്ധ പെുർത്തകു. 

10.ജനകീയ എസ്റ്റിന്നമെ്  യെിൽ സകൂ്ഷിക്കകു. 

11. തസകയ ൂിൽ നിേ് െഭ്യമൊകേു സൊന്നേ ിക അനമു ി ന്ന ൊ ം , ഭ്രണ അനമു ി ന്ന ൊ ം 

എേിവ  യെിൽ സകൂ്ഷിക്കകു. 

12. വൊർഷിക മൊസ്റ്റർ സർക്കെുർ ഫ്പകൊരമളു്ള ന്നരഖകൾ കൃ യമൊയി  യെിൽ സകൂ്ഷിക്കകു. 

13.ത ൊഴിെിനന്നപക്ഷിച്ൊൽ ഫ് ന് ് ഓ ിസിൽ നിേംു െഭ്ിക്കേു കൗണ്ടർ സ്ലീപ്  യെിൽ 

സകൂ്ഷിക്കകു. 

14. രജിസ്റ്റ കുൾ കൃ യമൊയി പർൂത്തിയൊക്കകു. 

 

                                                   ----------------------------------------- 

                          

 

 


