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ആമഖും: 

ഗ്രാമീണ ജനതയുടെ ഉന്ന്മനത്തിനായി സ്വതഗ്ന്തഭാരതത്തിൽ ആവിഷ്കരിച്ച ഏറ്റവുും 

സ്ഗു്പധാനവുും ശക്തവമുായ നിയമമാണ് മഹാത്മ രാന്ധി ക്കേശീയ ഗ്രാമീണ ടതാഴിലറുപ്പ ്

നിയമും. ഇന്തയയിടല സ്ാധാരണോരായ ജനങ്ങളുടെ ടതാഴിൽ ടെയ്യുവാനളു്ള 

അവകാശടത്ത സ്ുംരക്ഷിച്ചു നിലനിർത്തനു്ന്തിനായി ഇന്തയൻ പാർലടമൻറ് അുംരീകരിച്്ച, 

ഗ്പസ്ിഡൻറ് ഒപ്പുവച്ച 2005 ടസ്പ്റ്റുംബർ മാസ്ും അഞ്ാും തീയതി മതുൽ ഈ നിയമും 

നിലവിൽ വന്ന്.ു   

ഇന്തയയിടല ഗ്രാമീണ ജനതയുടെ ഉന്ന്മനത്തിനായി നിരവധി ഗ്രാമവികസ്ന 

പദ്ധതികൾ നെപ്പിലാേിയിരനു്ന്ടുവങ്കിലുും രുണഫലും ശരിയായവിധത്തിൽ ജനങ്ങളിൽ 

എത്താതിരനു്ന്തിടന തെുർന്്ന് പാർലടമൻറ് പാസ്ാേിയ മഹാത്മാരാന്ധി ക്കേശീയ ഗ്രാമീണ 

ടതാഴിലറുപ്പ് നിയമത്തിന്ടറ ഗ്പാഥമിക ലക്ഷയും ഒര ുഗ്രാമീണ കെുുുംബത്തിന് നിയമുംവഴി ഒര ു

സ്ാമ്പത്തിക വർഷും 100 ടതാഴിൽ േിനങ്ങൾ ഉറപ്പുനൽകകുടയന്ന്താണ്. ഗ്രാമീണ 

ജനതയുടെ ഉന്ന്മനത്തിനുും  ടമച്ചടപ്പട്ട ജീവിത സ്ാഹെരയും ഉറപ്പാേനു്ന്തിനുും അതിലടൂെ 

ോരിഗ്േയ നിർമാർജ്ജനവുും സ്സു്ഥിര വികസ്നവുും ആണ് ഈ നിയമത്തിന്ടറ  ഗ്പാധാന 

ലക്ഷയും. െഷൂണങ്ങളിൽ നിന്ന്ുും ടതാഴിലാളികടള ക്കമാെിപ്പിേകുയുും മാനയമായ ക്കവതനും 

നൽകി അവരടുെ കെുുുംബത്തിന് ഗ്കയ ക്കശഷി വർദ്ധിപ്പിച്്ച ോരിഗ്േയത്തിൽ നിന്ന്ുും 

കരകയറാൻ ടതാഴിലറുപ്പുപദ്ധതിയിലടൂെ കഴിയുന്ന്.ു ഗ്പകൃതിവിഭവ പരിപാലനത്തിലടൂെ 

ഓക്കരാ  ഗ്പക്കേശത്തിന്ടറയുും വിഭവാെിത്തറ ശക്തമാേകുയുും, അതിലടൂെ വരൾച്ച, 

മടണാലിപ്പ്, ടവള്ളടപ്പാേും, വനനശീകരണും തെുങ്ങിയ പാരിസ്ഥിതിക ഗ്പശ്നങ്ങളിൽ 

നിന്ന്ുും സ്ുംരക്ഷണും നൽകകുയുും അതിലടൂെ ഉത്പാേനും, ഉത്പാേനക്ഷമത എന്ന്ിവ 

വർദ്ധിപ്പിേവുാനുും പദ്ധതി ഗ്പവർത്തനങ്ങളിൽകെൂി കഴിയുന്ന്.ു ഗ്പകൃതിവിഭവ 

പരിപാലനത്തിന് ഏറ്റവുും ഗ്പധാനടപ്പട്ട ഘെകമാണ് ജലസ്ുംരക്ഷണവുും അതിൻടറ 

സ്രുക്ഷിതതവവുും ഇവ ടതാഴിലറുപ്പ് ഗ്പവർത്തനങ്ങളിൽ ഉറപ്പ് വരതു്തവുാൻ കഴിയുന്ന്.ു 

2018-ൽ ക്കകരളും ഏറ്റവുും വലിയ ഗ്പളയേരുന്തും ഏറ്റുവാങ്ങിയ നാൊണ്. ക്കകരളത്തിടല 

എല്ലാ ജില്ലകളിലുും ഈ ഗ്പളയും വളടരയധികും േരുന്തങ്ങൾ ഉണ്ടാേിയിട്ടുള്ളതാണ്. അക്കത 

ക്കകരളും തടന്ന്യാണ് മാർച്്ച മാസ്ക്കത്താെകുെൂി ശക്തമായ വരൾച്ചയുും കെുിടവള്ളക്ഷാമവുും 

അനഭുവടപ്പെനു്ന്ത്. ഈ അവസ്രത്തിലാണ് എഗ്തക്കയാ നറൂ്റാണ്ടകുളായി നാും നിർമ്മിച്ച 

കിണറകുൾ, കളുങ്ങൾ എന്ന്ിവയുടെ ഗ്പാധാനയും തിരിച്ചറിയുന്ന്ത്. ജല സ്രുക്ഷടയ കറുിച്്ച 

െിന്തിേകു്കമ്പാൾ അതിനകു്കവണ്ട വലിയ സ്ാക്കങ്കതിക വിേയടയ കറുിച്ചാണ് നാും ആേയും 

െിന്തിേകു. ടതാഴിലറുപ്പുപദ്ധതി നമേ്ു ഗ്പധാനമായുും കാണാൻ കഴിയുന്ന് ഒര ു വസ്തു തയാണ് 

മഴേഴുികൾ. ഇവയുടെ നിർമ്മാണ ഗ്പവൃത്തി കളിൽ ടതാഴിലാളികൾ കെൂതുലായുും ഗ്ശദ്ധ 
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ടെലതു്തിയാൽ ഭരൂർഭജലടത്ത അളവിടന നമേ്ു നല്ല രീതിയിൽ ഉയർത്തവുാൻ 

സ്ാധിേനു്ന്.ു ഗ്പധാനമായുും ക്കമൽപ്പറഞ്ഞ ഗ്പശ്നങ്ങൾ ജലസ്ുംരക്ഷണത്തിനുും 

ജലസ്ുംഭരണത്തിന് കാരയമായ രീതിയിൽ തടന്ന് ബാധിേനു്ന്.ു 

പതിമനൂ്ന്ാും പഞ്വത്സര പദ്ധതിയുമായി ടതാഴിലറുപ്പ് ബന്ധടപ്പെതു്തി കാർഷിക 

പദ്ധതികൾ ജനങ്ങളിടലത്തിേൽ, കാർഷിക്കകാത്പാേനത്തിൽ സ്വയുംപരയാപ്തത 

കകവരിേൽ, തരിശഭുമൂികളിലുും സ്വകാരയ ഭമൂിയിലുും ടപാതസു്ഥാപനങ്ങളിലുും 

ഫലവൃക്ഷങ്ങൾ ടവച്ചുപിെിപ്പിേൽ, എന്ന്ിവ നെത്തിവരനു്ന്.ു പഞ്ായത്തിടല വിവിധ 

ക്കതാെകുളിൽ തെയണ നിർമ്മിേകുയുും, കളുങ്ങൾ, പെതുാേളുും, നീർേഴുി, കയ്യാല 

നിർമാണും, കിണർ റീൊർജ്ജിങ് തെുങ്ങിയവഴി ജലസ്ുംരക്ഷണവുും 

ഉറപ്പുവരതു്തനു്ന്.ു  ഇങ്ങടന മഹാത്മാരാന്ധി ക്കേശീയ ഗ്രാമീണ ടതാഴിലറുപ്പ് പദ്ധതി 

രുണക്കഭാക്താേളായ ജനങ്ങൾേ് ടതാഴിൽേിനങ്ങൾ ഉറപ്പാേനു്ന്തിലടൂെ ജനങ്ങളുടെ 

ജീവിതനിലവാരും ടമച്ചടപ്പെതു്തനു്ന്.ു 

 നിയമമനസു്രിച്ചുള്ള പദ്ധതി നിർവഹണത്തിലടൂെ ഗ്രാമീണക്കമഖലയുടെ  സ്സു്ഥിര 

ആസ്തി വികസ്നും എന്ന്താണ് ലക്ഷയും ടവേനു്ന്ത്. 2005-ൽ ഗ്പാബലയത്തിൽ വന്ന് 

നിയമമനസു്രിച്്ച ഇന്തയയിടല 200 ജില്ലകളിൽ ഗ്പഥമഘട്ടത്തിൽ നെപ്പിലാേകുയുും 2008-ൽ 

മഴുുവൻ ജില്ലകളിക്കലേുും വയാപിപ്പിേകുയുും ടെയ്തു. അതനസു്രിച്്ച കണൂർ ജില്ലയിലുും പദ്ധതി 

ഗ്പവർത്തനങ്ങൾ തെുങ്ങകുയുും ഇക്കപ്പാഴുും തെുർന്ന് ുടകാണ്ടിരിേകുയുും ടെയ്യുന്ന്.ു 

മഹാത്മാരാന്ധി ക്കേശീയ ഗ്രാമീണ ടതാഴിലറുപ്പ് പദ്ധതി ഗ്പകാരും ടതാഴിലാളികൾേ് 

ക്കവണ്ട ആനകുലൂയങ്ങടളകറുിച്ചുും അതമുായി ബന്ധടപ്പട്ട ആവശയകതടയേറുിച്ചുും 

നിയമത്തിടെ ആമഖുത്തിൽ ഗ്പസ്താവിച്ചിട്ടുണ്്ട. ടതാഴിലാളികളുടെയുും അവരടുെ 

ആനകുലൂയങ്ങളുക്കെയുും കറുിച്്ച ഒര ു തനതായ വിശേീകരണും ഈ റിക്കപ്പാർട്്ട മഖുാന്തരും 

ടതാഴിലാളികളായ നിങ്ങളിക്കലേ് എത്തിേവുാൻ സ്ാധിേുും. ഈ റിക്കപ്പാർട്്ട 

അെിസ്ഥാനത്തിൽ നിങ്ങൾേ് ഗ്പാപ്തമാോൻ കഴിയുന്ന് ഒട്ടനവധി വസ്തു താപരമായ 

കാരയങ്ങൾ കകവരിോൻ നിങ്ങൾേ് ഏവർേുും കഴിയടട്ട. 

 വിദശഷ് കൾ 

 നിയമത്തിൻടറ പിൻബലമളു്ള അവകാശാധിഷ്ഠ ിതപദ്ധതി 

 ഗ്രാമപഞ്ായത്ത് ഗ്പക്കേശത്ത് താമസ്ിേനു്ന് 18 വയസ്സ് പർൂത്തിയായ 

ഏടതാരാൾേുും പദ്ധതിയിൽ പങ്കാളിയാകാും 

 സ്്ഗ്തീേുും പരുഷുനുും തലുയ ക്കവതനും  

 പരിസ്ഥിതി സ്ുംരക്ഷണും കാർഷിക ക്കമഖലയിടല അെിസ്ഥാന സ്ൗകരയ 

വികസ്നും എന്ന്ിവയ്േ് മൻുരണന 

 ടതാഴിലാളികൾ തടന്ന് ഗ്പവർത്തികൾ കടണ്ടത്തകുയുും ആസ്ഗൂ്തണടത്ത 

സ്ഹായിേകുയുും ടെയ്യുന്ന് ു
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 ആസ്ഗൂ്തണത്തിലുും നിർവഹണത്തിലുും തികഞ്ഞ സ്തുാരയത 

 കരാറകുാടര ഇെനിലോക്കരാ ഇല്ല 

 ടപാതജുന പങ്കാളിത്തക്കത്താടെ ക്കലബർ ബഡ്ജറ്റ് 

 ബാങ്ക് ക്കപാക്കറാഫീസ്് വഴി മാഗ്തും ക്കവതന വിതരണും 

 സ്്ഗ്തീകൾേ് മൻുരണന 

 കമ്പയടൂ്ടർ ശൃുംഖല വഴിയുള്ള ക്കമാണിറ്ററിുംര് സ്ുംവിധാനും 

 ഗ്രാമസ്ഭ പദ്ധതി ഓഡിറ്റ് ടെയ്യുന്ന്.ു 

 

ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ്  

ടപാതസു്മഹൂും പദ്ധതി നിർവഹണടത്ത പറ്റിയുും ടപാത ു ധനും 

ടെലവഴിേനു്ന്തിടനേറുിച്ചുും പരസ്യവുും സ്വതഗ്ന്തവമുായ നെത്തനു്ന് പരിക്കശാധനയാണ് 

സ്ാമഹൂയ ഓഡിറ്റ്. ടതാഴിലറുപ്പ് നിയമും അനശുാസ്ിേനു്ന്ത് വർഷത്തിൽ എല്ലാ വാർഡിലുും 

രണ്ട് ഗ്പാവശയും ക്കസ്ാഷയൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്രാമസ്ഭ നിർബന്ധമായുും നെക്കത്തണ്ടതാണ്. സ്തുാരയത 

ഉറപ്പു വരതു്തി, അഴിമതിരഹിതമാേകുയുും അതവുഴി സ്േ്ഭരണും സ്ാധയമാേനു്ന്തിനുും 

ക്കസ്ാഷയൽ ഓഡിറ്റ് സ്മഹൂടത്ത പാകടപ്പെതു്തനു്ന്.ു പദ്ധതി വിഭാവനും ടെയ്യുന്ന് രീതിയിൽ 

രുണക്കഭാക്താേളുടെ ജീവിതസ്ാഹെരയത്തിൽ ഫലഗ്പേമായ മാറ്റും സ്ൃഷ്ടിേനു്ന്തിന് 

ടപാതപുണും ശരിയായ രീതിയിൽ വിനിക്കയാരിച്്ച ലക്ഷയഗ്പാപ്തി കകവരിച്ചിട്ടുക്കണ്ടാ എന്ന് 

വിലയിരതു്തലുും  ക്കസ്ാഷയൽ ഓഡിറ്റ് നെത്തനു്ന്.ു കഴിഞ്ഞ പത്തവുർഷമായി 

തെുർന്ന്ടുകാണ്ടിരിേനു്ന് പദ്ധതി ഗ്പവർത്തനങ്ങടളേറുിച്ചുള്ള   സ്ാമഹൂിക ഓഡിറ്റ്, 

ടതാഴിലറുപ്പ് പദ്ധതി നിയമും ടസ്ക്ഷൻ 17 (2) അനസു്രിച്്ച പന്ന്യന്ന്ർൂ പഞ്ായത്തിടല എട്ടാും 

വാർഡായ കിഴക്കേ പന്ന്യന്ന്ർൂ വാർഡിൽ നെന്ന്.ു 

ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്പഗ്കിയ 

1 പശ്ചാത്തലം ഒരകു്കൽ 

ക്കലാേ് തലത്തിലുും ഗ്രാമ പഞ്ായത്ത് തലത്തിലുും പദ്ധതി നിർവഹണ ഉക്കേയാരസ്ഥനായ 

ക്കലാേ് ഓഫീസ്ർ (BDO), പഞ്ായത്ത് ടസ്ഗ്കട്ടറി, മറ്റ് നിർവഹണ ഉക്കേയാരസ്ഥർ 

തെുങ്ങിയവരമുായി ക്കലാേ് റിക്കസ്ാഴ്സ് ക്കപഴ്സൺ നെത്തിയ കെൂിയാക്കലാെനയിൽ 

ഉരതു്തിരിഞ്ഞതിനനസു്രിച്്ച  തെുർ ഗ്പഗ്കിയകൾ ആസ്ഗൂ്തണും ടെയ്യുകയുും ക്കസ്ാഷയൽ 

ഓഡിറ്റ് ഗ്രാമസ്ഭാ തീയതി നിശ്ചയിേകുയുും ടെയ്യുന്ന്.ു 

2.  യൽ പരിദശാധന 

ക്കസ്ാഷയൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്പഗ്കിയ ആരുംഭിച്ചിരിേനു്ന് തിയതിയ്േ്  മൻുപളു്ള ആറ് 

മാസ്ോലയളവിൽ വാർഡിടല ഗ്പവൃത്തി ഫയലകുൾ, ഏഴ് രജിററകുൾ, അക്കതാടൊപ്പും 

അനബുന്ധക്കരഖകളുും സ്കൂ്ഷ്മപരിക്കശാധന നെത്തനു്ന്.ു 
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3. ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലപരിദശാധന 

ഓക്കരാ ഗ്പവൃത്തിയുും എറിക്കമറ്റിൽ ഗ്പതിപാേിേനു്ന് അളവിലുും രുണത്തിലുും 

നെപ്പിലാേിയിട്ടുക്കണ്ടാ എന്ന്ുും ആ ഗ്പവൃത്തിയുടെ രുണ ഫലത്തിന്ടറ  വയാപ്തി 

തിട്ടടപ്പെതു്തകുയുും ഗ്പസ്തു ത ടതാഴിലിെങ്ങളിൽ ടതാഴിലാളികൾേ് ലഭിക്കേണ്ട അവകാശ 

ആനകുലൂയങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുക്കണ്ടാ എന്ന്ുും  ഗ്പവൃത്തി സ്ഥല പരിക്കശാധനയിലടൂെ ലക്ഷയും 

ടവേനു്ന്.ു 

4. വീടുവീടാന്തരം ഉള്ള വിവരദശഖരണം 

പദ്ധതി രുണക്കഭാക്താേളുടെ വീെവുീൊന്തരും ടെന്ന്് ക്കനരിൽ കണ്ട് പദ്ധതിയുടെ 

നിർവഹണടത്തേറുിച്ചുും രുണ ഫലടത്തേറുിച്ചുമളു്ള  അഭിഗ്പായങ്ങളുും നിർക്കേശങ്ങളുും 

സ്വരപൂിേനു്ന്.ു 

5. ത ളിവ് ദശഖരണം 

ഫയൽ പരിക്കശാധന, ഗ്പവൃത്തി സ്ഥല പരിക്കശാധന, വീെവുീൊന്തരും ഉള്ള വിവരക്കശഖരണും 

തെുങ്ങിയ ഓഡിറ്റ് ഗ്പഗ്കിയ കടണ്ടത്തലകുളുടെ വസ്തു നിഷ്ഠ മായ ടതളിവ് ക്കശഖരണും 

നെത്തനു്ന്.ു 

 6.  ാമഹൂയ  ദബാധവൽക്കരണം 

സ്ാമഹൂയ ഇെടപെലകുളിലടൂെ പദ്ധതി വിജയും ഉറപ്പു വരതു്തി 

പൗരാവക്കബാധും   ഉയർത്തകുയുും ക്കസ്ാഷയൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്പഗ്കിയ വിജയിപ്പിേകുയുും 

ടെയ്യുന്ന്തിന് ആവശയമായ ക്കബാധവൽേരണും ഗ്പവർത്തനങ്ങൾ നെപ്പിലാേനു്ന്.ു 

7. റിദപ്പാർട്ട്  യ്യാറാക്കൽ 

ക്കസ്ാഷയൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്പഗ്കിയയിടല കടണ്ടത്തലകുളുും നിരമനങ്ങളുും, 

നിർക്കേശങ്ങളുും  ക്കസ്ാഷയൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്രാമസ്ഭയിൽ െർച്ച ടെയ്ത ് അുംരീകാരും 

നെത്തനു്ന്തിനാവശയമായ കരെ് റിക്കപ്പാർട്്ട തയ്യാറാേനു്ന്.ു 

8. ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്ഗാമ ഭ 

പശ്ചാത്തലും ഒരേുൽ െർച്ചയിൽ നിശ്ചയിേടപ്പട്ട േിനത്തിൽ സ്ൗകരയഗ്പേമായ സ്ഥലത്ത് 

ഗ്രാമസ്ഭ ക്കെർന്ന്് കരെ ് റിക്കപ്പാർട്്ട അവതരണവുും, െർച്ചയുും, നിർക്കേശങ്ങളുും, തിരതു്തൽ 

ഗ്പഗ്കിയകളുും, അുംരീകാരും ക്കനെിടയെേുകുയുും തെുർനെപെികളുും കകടകാള്ളുന്ന് ു
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പഞ്ചായത്തിതല ത ാഴിലറൂപ്പു പദ്ധ ിയുമായി ബന്ധതപ്പട്ട വിവരങ്ങൾ 

ആടക ടതാഴിൽകാർഡ് : 2523 

ആടക ടതാഴിലാളികൾ : 3713 

ആക്ടീവ് ടതാഴിൽ കാർഡ് : 521 

ആക്ടീവ് ടതാഴിലാളികൾ : 548 

എസ്്.സ്ി     : 35 

എസ്്.െി    : 9 

100േിവസ്ും ടതാഴിൽ 

 പർൂത്തിയാേിയ കെുുുംബങ്ങളുടെ: 310 

 എണും 

(അവലുംബും: nrega.nic.in,  03.11.19) 

വാർഡിതല ത ാഴിലറൂപ്പു പദ്ധ ിയുമായി ബന്ധതപ്പട്ട വിവരങ്ങൾ 

ആടക ടതാഴിൽകാർഡ് : 166 

ആടക ടതാഴിലാളികൾ : 204 

ആക്ടീവ് ടതാഴിൽ കാർഡ് : 48 

ആക്ടീവ് ടതാഴിലാളികൾ :  48 

100േിവസ്ും ടതാഴിൽ 

 പർൂത്തിയാേിയ കെുുുംബ ങ്ങളുടെ:    22    

എണും 

(അവലുംബും: nrega.nic.in03/11/19) 
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2018 ഒക്ദടാബർ ഒന്ന് ുമ ുൽ  2019 മാർച്ച് 31 വതര ഏതറ്റടുത്്ത നടപ്പിലാക്കിയ  ാതഴ 

പറയുന്ന് രണ് ് ഗ്പവൃത്തികളാണ് ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റിന് വിദധയമാക്കിയ ്. 

 

അളവകുൾ  ംബന്ധിച്ച ്         

ഗ്കമ

നമ്

പ ർ 

ഗ്പവർത്തിയുട

ത  ദപരംു 

ഗ്പവൃത്തി 

ദകാഡംു 

എസ്റ്റിദമറ്റ് 

  കു 

 

ഗ്പവർത്തി 

കാലയളവ്  

 

 ൃഷ്ടിച്ച

ത ാഴിൽ 

േിന ങ്ങ ൾ 

 

ചിലവായ  കു  

ദവ ന 

ഘടകം  

 ാധന 

ഘടകം  

1. 

 

 

 

 

 

 

 

2 

മനൂ്ന്ാംമക്ു്ക 

നീർത്തടത്തി

ൽ ഉൾതപ്പട്ട 

കിഴദക്ക 

പന്ന്യന്ന്ർൂ 

ഗ്പദേശതത്ത 

കാറ്റഗറി 5 ൽ 

ഉൾതപ്പട്ടവരതുട 

ഭമൂിയിതല 

ഭവൂിക ന 

ഗ്പവർത്തനങ്ങ

ൾ 

മനൂ്ന്ാം മക്ു്ക 

നീർത്തടത്തി

ൽ ഉൾതപ്പട്ട 

പച്ചാറത്്ത 

ഗ്പദേശതത്ത 

ഭമൂിയിതല 

മൺ കയ്യാല 

നിർമ്മാണം 

246250 

 

 

 

 

 

 

 

 

75395 

29-10-2018- 

30-01-2019 

 

 

 

 

 

 

 

31/01/19 to 

6/03/2019 

847 

 

 

 

 

 

 

 

 

249 

229537 

 

 

 

 

 

 

 

 

67479 

5082 

 

 

 

 

 

 

 

 

1494 

ഗ്പവർത്തിയുതട  

ദപര ്

എസ്റ്റിദമറ്റിതല 

അളവകുൾ   

എം ബകു്കിൽ 

ദരഖതപ്പടുത്തിയ ്  

 ീൽഡ ് ല 

പരിദശാധന

യിൽ 

കണ് ്  

മനൂ്ന്ാുംമേ്ു 

നീർത്തെത്തിൽ 

ഉൾടപ്പട്ട കിഴക്കേ 

പന്ന്യന്ന്ർൂ 

ഗ്പക്കേശടത്ത 

കാറ്റരറി 5 ൽ 

മൺപണി-26730.4350m³ 

 

 

മൺപണി -25707.74m³ 

 

 

കാടുപിടിച്ചു 

കിടക്കനു്ന് ിനാല

 ു ം 

മഴതക്കടു ിയിൽ 

വരമ്പകുൾ 

പല ംു 

തപാട്ടിദപ്പായ 

 ിനാലംു 



8 

 

 

 ന്ദർശിച്ച ഗ്പവൃത്തികളുതട വിലയിരതു്തൽ. 

1. മനൂ്ന്ാുംമേ്ു നീർത്തെത്തിൽ ഉൾടപ്പട്ട കിഴക്കേ പന്ന്യന്ന്ർൂ ഗ്പക്കേശടത്ത കാറ്റരറി 5 ൽ 

ഉൾടപ്പട്ടവരടുെ ഭമൂിയിടല ഭവൂികസ്ന ഗ്പവർത്തനങ്ങൾ. 

 വാർഡ് 8 ടല മഴുുവൻ പണികളുെയുുും അളവകുൾ കൃതയമായി ക്കരഖടപ്പെതു്താൻ 

കഴിഞ്ഞില്ല. കാരണും ഏടറേടുറ ഗ്പക്കേശങ്ങളുും കാെപുിെിച്്ച കിെേനു്ന്തയികണ്ട.ൂ 

മഴടേെതുി മലൂും  വരമ്പകുൾ പലതുും ഇെിഞ്ഞകു്കപാകാൻ കാരണമായിട്ടുണ്ട്. എും ബേുിൽ 

എല്ലാ ഭവൂെുമകളുടെയുും ക്കപര് ക്കരഖടപ്പെതു്താടത അളവകുൾ മാഗ്തും എഴുതിയതായി 

കണ്ട.ൂഅതിനാൽ കൃതയമായ അളവ് മനസ്സിലാോൻ കഴിഞ്ഞില്ല. കാറ്റരറി 5 ൽ 

ഉൾടപ്പൊത്ത 2 ഭവൂെുമകളുടെ സ്ഥലത്ത് പണി ടെയ്തതായികണ്ട.ു (ക്കരാപാലൻ 

സ്ബു്ബുനിവാസ്്,ഭാർരവൻ) ക്കവതന ഘെകത്തിൽ 229537 രപൂയുും സ്ാധന ഘെകത്തിൽ 

5082രപൂയുും ക്കരഖടപ്പെതു്തിയിട്ടുണ്്ട. 

2.മനൂ്ന്ാുംമേ്ു നീർത്തെത്തിൽ ഉൾടപ്പട്ട പച്ചാറത്ത് ഗ്പക്കേശടത്ത ഭമൂിയിടല മൺകയ്യാല 

നിർമ്മാണും 

 ഫീൽഡ് പരിക്കശാധനയിൽ കൃതയമായ അളവിൽ ഉള്ള മൺ കയ്യാല െരുേുും െില 

സ്ഥലങ്ങളിൽ മാഗ്തടമ കാണാൻ സ്ാധിച്ചുള്ളൂ. ക്കകക്കളാത്ത് 

ഉൾടപ്പട്ടവരടുെ 

ഭമൂിയിടല 

ഭവൂികസ്ന 

ഗ്പവർത്തനങ്ങൾ 

 

 

 

മനൂ്ന്ാുംമേ്ു 

നീർത്തെത്തിൽ 

ഉൾടപ്പട്ട പച്ചാറത്ത് 

ഗ്പക്കേശടത്ത 

ഭമൂിയിടല 

മൺകയ്യാല 

നിർമ്മാണും 

 

 

 

 

 

 

 

കാെ് ടവട്ടിടത്തളിേൽ 

3531.600m² 

മൺ കയ്യാല 

397.3050m³ 

 

 

 

 

 

 

 

കാെ് ടവട്ടിടത്തളിേൽ 

3375.77m² 

മൺ കയ്യാല 

377.95m³ 

കൃ യമായി 

അളക്കാൻ 

കഴിഞ്ഞില്ല.പണി 

തചയ്ത  സ്ഥലങ്ങൾ 

കലയാണ 

ആവശയത്തിനംു 

മറ്റും 

നിരപ്പാക്കിയ ാ

യി കണ്.ു 

 

 

കാടുപിടിച്ചു 

കിടക്കനു്ന് ിനാല

 ു ം 

മഴതക്കടു ിയിൽ 

വരമ്പകുൾ 

പല ംു 

തപാട്ടിദപ്പായ 

 ിനാലംു 

കൃ യമായി 

അളക്കാൻ 

കഴിഞ്ഞില്ല. 
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സ്ാവിഗ്തി,സ്വാമിേടു്ടി,ആലമളു്ള പറമ്പത്ത് ജാന ു ).വാർഡ് 8 ൽ സ്ഥിര താമസ്ും ഇല്ലാത്ത  

സ്കു്കരഷ് പാറാൽ എന്ന് ആളുടെ സ്ഥലും മഴുുവനായുും കാെകുയറിയ നിലയിലാണ്.ശക്തമായ 

മഴ കാരണും ആണ് മൺകയ്യാല തകർന്ന് ു ക്കപായടതന്ന്ാണ് ടതാഴിലാളികളിൽ നിന്ന്ുും 

അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്.ആടളാഴിഞ്ഞ വലിയ പറമ്പകുളാണ് ടതാഴിൽ സ്ഥലങ്ങളിൽ 

കെൂതുലുും. ഭവൂെുമകളുടെ ഇെടപെലകുൾ കറുവായതടുകാണ്്ട തടന്ന് അത്തരും ഗ്പക്കേശങ്ങൾ 

കാെമുെൂി കിെേകുയാണ്. 

അവകാശാധിഷ്ടി  നിരീക്ഷണങ്ങൾ: 

1. ത ാഴിൽ കാർഡമുായി ബന്ധതപ്പട്ടവ: 

 ടതാഴിൽ കാർഡ് ഒര ു ആധികാരിക ക്കരഖയാണ് . മഹാത്മാ രാന്ധി ക്കേശീയ ഗ്രാമീണ 

ടതാഴിലറുപ്പ് നിയമത്തിടല ടഷഡയൾൂ 2 ഗ്പകാരും ടതാഴിൽ കാർഡിന് അക്കപക്ഷ നൽകനു്ന് 

കെുുുംബങ്ങൾേ് 15 േിവസ്ത്തിനകും തികച്ചുും ടസ്ൗജനയമായി ടതാഴിൽ കാർഡ് 

ലഭയമാേണടമന്്ന് അനശുാസ്ിേനു്ന്.ു കെൂാടത കൃതയമായ ഇെക്കവളകളിൽ കാർഡ് പതുേുി 

നൽക്കകണ്ടതമുാണ്. ത ാഴിലാളികൾക്്ക പഴയ ടതാഴിൽ കാർഡ് പതുേുി പതുിയ 

ടതാഴിൽകാർഡ് പഞ്ായത്തിൽ നിന്ന്ുും അനവുേിച്ചിട്ടുണ്്ട .എന്ന്ാൽ ടതാഴിൽകാർഡ് 

പതുേുനു്ന് സ്മയത്ത് ക്കഫാക്കട്ടാ ടതാഴിലാളികൾ സ്വന്തും ടെലവിൽ എെേുകുയാണ് ഉണ്ടായത്. 

പഴയ കാർഡിടല ക്കഫാക്കട്ടാ തടന്ന് ഉപക്കയാരിച്ചവരുും ഉണ്ട്. 

2. ത ാഴിൽ ലഭിക്കനു്ന് ്  ംബന്ധിച്ച്: 

ടതാഴിൽ കാർഡളു്ള ഏടതാര ു കെുുുംബത്തിനുും 100 േിവസ്ടത്ത അവിേഗ്ദ കായിക 

ടതാഴിലിന് അവകാശമണ്ു്ട.   അക്കപക്ഷ നൽകിയാൽ കകപ്പറ്റു രശീത് നൽകകുയുും 15 

േിവസ്ത്തിനകും ടതാഴിൽ  ലഭയമാേണടമന്ന്ുും നിയമത്തിൽ ഗ്പതിപാേിേനു്ന്.ുവാർഡ്8 ടല 

ടതാഴിലാളികൾേ് 15 േിവസ്ത്തിനകും എക്കപ്പാഴുും ടതാഴിൽ ലഭിോറില്ല. 

3. ത ാഴിൽ അനവുേിച്ച ്  ംബന്ധിച്ച്: 

ടതാഴിലറുപ്പ് നിയമഗ്പകാരും ടതാഴിൽ ആവശയടപ്പട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ 15 േിവസ്ത്തിനകും 

ടതാഴിൽ ലഭയമാേണടമന്ന്ണ്ു്ട. വാർഡിടല ടതാഴിലാളികൾേ് ടതാഴിൽ ആവശയമളു്ള 

സ്മയങ്ങളിൽ  അക്കപക്ഷ സ്മർപ്പിേനു്ന് മറുയ്േ് 15 േിവസ്ത്തിനകും ടതാഴിൽ 

അനവുേിക്കേണ്ടതണ്ു്ട  . കൃതയമായി 15 േിവസ്ത്തിനളു്ളിൽ ടതാഴിൽ ലഭിോറില്ല എന്ന്ാണ് 

ടതാഴിലാളികളുമായി നെത്തിയ െർച്ചയിൽ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്. 

4. ത ാഴിലില്ലായ്മ  ദവ നം: 

ടതാഴിൽ ആവശയടപ്പട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ 15 േിവസ്ത്തിനകും ടതാഴിൽ ലഭയമാോത്തപക്ഷും 

ടതാഴിലില്ലായ്മ ക്കവതനും ലഭിോൻ അവകാശമണ്ു്ട.ടതാഴിലില്ലായ്മ ക്കവതനത്തിന് ഇതവുടര 
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വാർഡ് 8 ടല ടതാഴിലാളികൾ അക്കപക്ഷ നൽകിയിട്ടില്ല.ടതാഴിലില്ലായ്മ  ക്കവതനടത്ത 

സ്ുംബന്ധിച്ച അറിവ് ടതാഴിലാളികൾേിെയിൽ ഇല്ലായിരനു്ന്.ു 

5. തഷ്ൽ ് ഓ ് ദഗ്പാജക്റ്റ്   ംബന്ധിച്ച്: 

വാർഡിൽ ആവശയമായ വികസ്ന ഗ്പവൃത്തികൾ കടണ്ടത്തനു്ന്തിന് ടതാഴിലാളികൾേ് 

അവകാശും ഉണ്ട്. ടതാഴിൽ കടണ്ടത്തനു്ന്തിന ു ടതാഴിലാളികളുടെയുും ക്കമറ്റിടെയുും ഭാരത്ത് 

നിന്ന്ുും പങ്കാളിത്തമണു്ടാവനു്ന്ണ്ു്ട ,എന്ന്ാൽ ടതാഴിലറുപ്പിൽ അനവുേനീയമായ ആസ്തി 

വികസ്ന ഗ്പവൃത്തികൾ കടണ്ടത്തനു്ന്തിന് വാർഡിടല വിവിധ ക്കമഖലയിൽ ഉള്ളവരടുെ 

പങ്കാളിത്തും ഉണ്ടാക്കവണ്ടതണ്ു്ട.  

6. യാഗ് ാ തചലവ്  ംബന്ധിച്ച്: 

 ടതാഴിലാളികൾേ് താമസ് സ്ഥലത്തനുിന്ന്ുും 5 കിക്കലാമീറ്റർ െറു്റളവിൽ ടതാഴിൽ 

ലഭിേവുാനളു്ള അവകാശമണ്ു്ട ,ഗ്പസ്തു ത പരിധിേ ുപറുത്ത ു ടതാഴിൽ ടെക്കയ്യണ്ട സ്ാഹെരയും 

ഉണ്ടാവകുയാടണങ്കിൽ യാഗ്താ ബത്തയായി കലൂിയുടെ 10% തകു നിലവിടല കലൂി ഗ്പകാരും  27 

രപൂ 10 കപസ് ഗ്പവൃത്തി േിവസ്ങ്ങളിൽ ലഭയമാേണും. 5 കിക്കലാമീറ്റർ കെൂതുൽ േരൂും ക്കപായി 

ടതാഴിൽ ടെക്കയ്യണ്ട സ്ാഹെരയും വാർഡ്8 ടല ടതാഴിലാളികൾേ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല. 

7. ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലതത്ത ത ൗകരയങ്ങൾ  ംബന്ധിച്ച്; 

ടതാഴിലിെങ്ങളിൽ ലഭിക്കേണ്ട അെിസ്ഥാന ടസ്ൗകരയങ്ങളായ ഗ്പഥമ ശഗു്ശഷൂാ 

സ്ുംവിധാനങ്ങൾ ,വിഗ്ശമ സ്മയടത്ത തണൽ സ്ൗകരയും, കെുിടവളളും  എന്ന്ിവ 

ടതാഴിലാളികള്േ് ടസ്ൗജനയമായി ലഭയമാക്കേണ്ടതണ്ു്ട. 

കെുിടവള്ളും എല്ലാ ടതാഴിലാളികളുും സ്വന്തും വീെകുളിൽ നിന്ന്് ടകാണ്ടവുരാറാണ് 

പതിവ്.  പഞ്ായത്തിൽ നിന്ന്ുും കെുിടവള്ളത്തിന് ആവശയമായ പാഗ്തും ലഭിച്ചിട്ടില്ല. 

ഗ്പഥമശഗു്ശഷൂ കിറ്റ് കാണാൻ സ്ാധിച്ചു. 

8. ദവ നം ലഭയമാക്കനു്ന് ്  ംബന്ധിച്ച്;  

 ടതാഴിലറുപ്പ് നിയമത്തിൽ ത ക്ഷൻ 3(2) ഗ്പകാരും മറർ ക്കറാള് കാലാവധി കഴിഞ്ഞ ു

15േിവസ്ത്തിനകും ടതാഴിലാളികളുടെ അടേൗണ്ടിൽ കലൂി ലഭിേവുാൻ അവകാശമണ്ു്ട .

പണി ടെയ്ത േിവസ്ങ്ങളിടല കലൂി ഇനിയുും കിട്ടാൻ ബാേിയുണ്്ട എന്ന്ാണ് 

ടതാഴിലാളികളിൽ നിന്ന്ുും അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്.  

9. പരാ ി പരിഹാരം  ംബന്ധിച്ച്: 

 ടതാഴിലറുപ്പുമായി ബന്ധടപ്പട്ട ഏടതങ്കിലുും കാരയത്തിൽ പരാതിയുണ്ടാകനു്ന് പക്ഷും 

ആയത് ക്കരഖാമലൂും പഞ്ായത്തിൽ പരാതിടപ്പൊവനു്ന്താണ് , ഗ്പസ്തു ത പരാതികൾ 

സ്വീകരിച്ചു രസ്ീറ്റ് നൽകകുയുും  പരമാവധി 7 േിവസ് പരിധിേളു്ളിൽ അക്കനവഷിച്ചു 

പരാതിോരന് മറപുെി നൽക്കകണ്ടതാണ് .പരാതികൾ അറിയിേനു്ന്തിനളു്ള ക്കൊൾ ഗ്ഫീ 

നമ്പര് (18004251004 ) ടപാതജുനങ്ങൾേ് കാണാവനു്ന് രീതിയിൽ പഞ്ായത്ത് ഓഫീസ്ിൽ 

ഗ്പേർശിപ്പിക്കേണ്ടതണ്ു്ട .ഇതവുടര പരാതികൾ ഒന്ന്ുും തടന്ന് നൽകിയിട്ടില്ല. 
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ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് നടത്തനു്ന് ്  ംബന്ധിച്ച്: 

ടതാഴിലറുപ്പിൽ ഏടറ്റെതു്ത ഗ്പവൃത്തികൾ ക്കസ്ാഷയൽ ഓഡിറ്റ് നെത്തനു്ന്തിൽ 

പങ്കാളികളാവനു്ന്തിന ുടതാഴിലാളികൾേ് അവകാശമണ്ു്ട.  

അപകടങ്ങൾ  ംബന്ധിച്ച്: 

ടതാഴിലറുപ്പ് ക്കജാലിേിടെ ടതാഴിലാളികൾേ് ഏടതങ്കിലുും തരത്തിലളു്ള അപകെും 

സ്ുംഭവിച്ചു ക്കപാവകുയാടണങ്കിൽ നിയമത്തിടല ടഷഡയൾൂ 2(5)ഗ്പകാരവുും അദ്ധയായും 9 ടല 

പരാമർശങ്ങളുടെ അെിസ്ഥാനത്തിലുും െികിൽസ്ാ ടെലവകുളുടെ ക്കരഖകൾ സ്മർപ്പിേനു്ന് 

മറുയ്േ്  ഗ്പസ്തു ത തകു മഴുുവനുും അനവുേിച്ചു ടകാെകു്കേണ്ടതാണ്. ടതാഴിലിെങ്ങളിൽ ഗ്പസ്തു ത 

പണി എെതു്ത സ്മയത്ത് അപകെങ്ങൾ ഒന്ന്ുും സ്ുംഭവിച്ചിട്ടില്ല. 

ത ാഴിലാളികളുതട കടമകൾ 

1. കൃതയസ്മയത്ത് ടതാഴിൽ സ്ഥലത്ത് ഹാജരായി ഒപ്പ് വയ്േകു. 

2. ടതാഴിലറുപ്പ് ഗ്രാമസ്ഭയ്േ് ക്കസ്ാഷയൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്രാമസ്ഭയുും കൃതയമായി പടങ്കെേുകു 

3. പണിസ്ഥലത്ത് പ്ലാറിക് വസ്തു േൾ ഉപക്കയാരിേവുാക്കനാ കത്തിേവുാനുും 

പാെളു്ളതല്ല 

4. സ്ിറ്റിസ്ൺ ഇൻക്കഫാർക്കമഷൻ ക്കബാർഡ് ഗ്പവൃത്തി യുടെ ആരുംഭഘട്ടത്തിൽ തടന്ന് 

നിർബന്ധമായുും വയ്ക്കേണ്ടതാണ് 

5. ഗ്പകൃതി സ്ുംരക്ഷണത്തിന് ആവശയമായ ഗ്പവൃത്തികൾ ഏടറ്റെതു്ത് നെപ്പിലാേകു. 

6. ആസ്തി സ്ൃഷ്ടിേനു്ന് ഗ്പവൃത്തികൾ   കടണ്ടത്തി ക്കമറ്റ്ടനയുും പഞ്ായത്ത് 

അധികൃതടരയുും    അറിയിേകു. 

ത ാഴിലറുപ്്പ പദ്ധ ിയിൽ ഏതറ്റടുക്കനു്ന് ഗ്പവൃത്തികളുതട  യലകുളിൽ 

ഉണ്ായിരിദക്കണ് ഗ്പധാനതപ്പട്ട 22 ദരഖകതള കറുിച്ച് വാർഷ്ിക മാസ്റ്റർ 

 ർക്കലുറിൽ കൃ യമായ നിർദേശങ്ങൾ നൽകനു്ന്ണ്ു് . 

1. കവർ ക്കപജ്                                      12. ടമറ്റീരിയൽ വാങ്ങനു്ന്തിനളു്ള  തീരമുാനും 

2. ടെേ് ലിറ്.                                  13. ക്കവജ് ലിറ്   

3. ആക്ഷൻ പ്ലാൻ ക്കകാപ്പി.             14. ഫണ്ട് ഗ്ൊന്സ്ർ ഓർഡർ. 

4. ജനകീയ എസ്്റിക്കമറ്റ്                  15. പാട്ടേരാർ 

5. സ്ാക്കങ്കതികാനമുതി                    16. മന്ൂ്ന്ഘട്ടങ്ങളിടല ക്കഫാക്കട്ടാകൾ 

6. ഭരണാനമുതി.                                17. ഗ്പവൃത്തിപർൂത്തീകരണ സ്ാക്ഷയപഗ്തും       

7. കൺവർജൻസ്് വിവരങ്ങൾ     18. ടമറ്റീരിയൽ ബില്ലുകൾ. 

8. ടതാഴിൽ അക്കപക്ഷ                    19. മറർ ക്കറാള് മടൂമന്റ്റ് സ്ലിപ്പ്. 

9. വർേ് അക്കല്ലാടേഷൻ.            20. ജിക്കയാൊടെെ് ക്കഫാക്കട്ടാ. 

10. മറർ ക്കറാൾ                                   21. ക്കസ്ാഷയൽ ഓഡിറ്റ് റിക്കപ്പാർട്്ട 

11. ടമഷർടമന്റ് ബേ്ു.                   22. കസ്റ്റ് ഡയറി. 
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എ.എം. ി. അദ്ധയായം- 7.11.5 ഗ്പകാരമളു്ള ഗ്പവൃത്തി  യൽ - പരിദശാധനയുതട 

കതണ്ത്തലകുൾ 

 കവകവർദപജ്   

 മാറർ സ്ര്േലുര് ഗ്പകാരമളു്ള കവർ ക്കപജ് ഫയലില്  സ്കൂ്ഷിച്ചിട്ടുണ്്ട. അസ്റ്റ് ഐഡി 

ജി പി എസ്് ക്കലാക്കേഷൻ, ക്കമറ്റിൻടറ ക്കപര് , ടെക്നിേൽ അസ്ിറൻറിൻടറ ക്കപര് 

എന്ന്ിവ ക്കരഖടപ്പെതു്തിയിട്ടില്ല. 

 തചക്്ക ലിസ്റ്റ ് 

ഒര ു ഗ്പവൃത്തി ഫയലില് ഗ്കമഗ്പകാരും ഏടതാടേ ക്കരഖകള് എവിടെ ഏടതാടേ 

ക്കപജ് മതുൽ സ്കൂ്ഷിച്ചിരിേനു്ന് ു എന്ന്് മനസ്സിലാോനളു്ള ആധികാരിക ക്കരഖയാണ് 

ടെേ് ലിറ്. പരിക്കശാധിച്ച ഫയലില് ടെേ് ലിറ് സ്കൂ്ഷിച്ചിട്ടുണ്്ട. എന്ന്ാൽ ക്കപജ് 

നമ്പർ എഴുതിയിട്ടില്ല.  

 ആക്ഷൻ പ്ലാൻ ദകാപ്പി   

ഗ്പസ്തു ത ഗ്പവൃത്തി പഞ്ായത്തിടല നെപ്പു വര്ഷത്തിടല വാര്ഷിക ആക്ഷൻ 

പ്ലാനില്  ഉള്ടപട്ടതാണ് എന്ന്് ടതളിയിേനു്ന് ക്കരഖയാണ്. ആക്ഷന് പ്ലാൻ ക്കകാപ്പി 

കാണാന്  സ്ാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.  

  എസ്റ്റിദമറ്റ് 

ഒര ു ഗ്പവൃത്തി എങ്ങടന, എഗ്ത അളവില് ടെയ്യണും എന്ന്് സ്ാക്കങ്കതികമായി 

ഗ്പതിപാേിേനു്ന് ആധികാരിക ക്കരഖയാണ് എറിക്കമറ്റ്. പരിക്കശാധിച്ച 

ഫയലില്എറിക്കമറ്റ് സ്കൂ്ഷിച്ചിട്ടുണ്്ട. സ്ാധാരണ ജനങ്ങൾേ് മനസ്ിലാകനു്ന് 

രീതിയില് ക്കവണും എറിക്കമറ്റ് തയ്യാറാോന പരിക്കശാധിച്ച ഫയലില്  എറിക്കമറ്റ് ഉണ്ട് 

എന്ന്ാല് ജനകീയ എറിക്കമറ്റ് കാണാന്  സ്ാധിച്ചില്ല.  

  ാദേ ികാനമു ി പഗ് ം  

ഒര ു ഗ്പവൃത്തി സ്ാക്കങ്കതിക വിേഗ്ദരടുെ അനമുതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന്തിനളു്ള 

ആധികാരിക ക്കരഖയാണ് സ്ാക്കങ്കതിക അനമുതി പഗ്തും. പരിക്കശാധിച്ച ഫയലകുളിൽ 

എൻജിനീയറടുെയുും ടെയർമാന്ടറയുും സ്ീലിന്ടറയുും ഒപ്പിന്ടറയുും കടൂെ ക്കപക്കരാ 

തിയ്യതിക്കയാ ക്കരഖടപ്പെതു്തിയിട്ടില്ല. 

 ഭരണാനമു ി ദരഖ 

ഗ്പവൃത്തി ടെയ്യുന്ന്തിന് നിര്വഹണ സ്ഥാപനും നല്കനു്ന് അനമുതി ആണ് 

ഭരണാനമുതി ക്കരഖ. ഈ ക്കരഖ പരിക്കശാധിച്ച ഫയലില്കാണവുാന് സ്ാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

ടസ്കയര്ൂ ക്കസ്ാഫ്റ്റ്ടവയര് ഉപക്കയാരിച്്ച ടെയ്ത ഭരണാനമുതി ക്കരഖ സ്കൂ്ഷിേനു്ന്ത് നല്ല 

കാരയമാണ്.  
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 ഡിമാൻഡ് ദ ാം 

ടതാഴിലാളികൾ ടതാഴിൽ ആവശയടപ്പട്്ട നല്കനു്ന് അക്കപക്ഷയാണ് ഡിമാന്റ് ക്കഫാും. 

ടതാഴില് ആവശയടപ്പട്്ട 15 േിവസ്ത്തിനളു്ളില് ടതാഴിൽ ലഭിച്ചിട്ടുക്കണ്ടാ എന്ന്് 

അറിയാന് സ്ഹായിേനു്ന് ക്കരഖ കെൂിയാണിത്. പരിക്കശാധിച്ച 

ഫയലില് ടതാഴിലാളികൾ കടൂ്ടമായി അക്കപക്ഷിച്ചതിന്ടറ ക്കരഖ കാണാന് കഴിഞ്ഞ.ു  

 വർക്്ക  അദലാദക്കഷ്ൻ  ദ ാം  

ഗ്പവൃത്തി അനവുേിച്്ച ടകാണ്ട് നിര്വഹണ ഉക്കേയാരസ്ഥര് നല്കനു്ന് അനമുതിയാണ് 

വർേ് അക്കലാക്കകഷന്ക്കഫാും. അക്കപക്ഷിച്്ച 15 േിവസ്ത്തിനളു്ളില്ഗ്പവൃത്തി ലഭിക്കച്ചാ 

എന്ന്റിയാന് ഈ ക്കഫാും സ്ഹായിേുും. പരിക്കശാധിച്ച ഫയലില് ഗ്പവൃത്തി 

അനവുേിച്ചു ടകാണ്ടളു്ള ക്കഫാും കാണാന് സ്ാധിച്ചു. ഇത് നടല്ലാര ുകാരയമാണ്. 

 മസ്റ്റർ  ദറാൾ 

ടതാഴിലാളികളുടെ ഹാജര് നില ക്കരഖടപ്പെതു്താന് ഉള്ള ക്കരഖയാണ് മറർ ക്കറാള്. 

മനൂ്ന്ാും മേ്ു നീർത്തെത്തിൽ ഉൾടപ്പട്ട കിഴക്കേ പന്ന്യന്ന്ർൂ ഗ്പക്കേശടത്ത കാറ്റരറി 

അഞ്ിൽ ഉൾടപ്പട്ടവരടുെ ഭമൂിയിടല വികസ്ന ഗ്പവർത്തനങ്ങൾ പദ്ധതിയുടെ മറർ 

ക്കറാൾ പരിക്കശാധനയിൽ (മറർ ക്കറാൾ നമ്പർ 6373.6374,6375) ഗ്പിൻറിുംര് തീയതിയുും 

ടതാഴിൽ ആരുംഭിച്ച തിയതിയുും  ഒന്ന്ാണ്. 

മറർ ക്കറാൾ നമ്പർ:6373,6374,6375 

ഗ്പിൻറിുംര് തീയതി :10/01/19 

 ടതാഴിൽ ടെയ്തത് :10/01/19 to 16/01/19 

മറർ ക്കറാൾ നമ്പർ :4871,4872 തിരതു്തലകുൾ കാണാൻ സ്ാധിച്ചു. 

മനൂ്ന്ാും മേ്ു നീർത്തെത്തിൽ ഉൾടപ്പട്ട പച്ചാറത്ത് ഗ്പക്കേശടത്ത ഭമൂിയിടല മൺ കയ്യാല 

നിർമ്മാണും പദ്ധതിയുമായി ബന്ധടപ്പട്ട മറർ ക്കറാൾ നമ്പർ 6825ൽ മറർ ക്കറാൾ 

ഗ്പിൻറിുംര് തീയതിയുും ടതാഴിൽ ആരുംഭിച്ച തിയതിയുും  ഒന്ന്ാണ്. 

മറർ ക്കറാൾ നമ്പർ:6825 

ഗ്പിൻറിുംര് തീയതി :31/01/19 

 ടതാഴിൽ ടെയ്തത് :31/01/19 to 6/02/19 

 

 തമഷ്ർതമന്റ് ബക്ു്ക 

ഒര ു ഗ്പവൃത്തി എറിക്കമറ്റ് ഗ്പകാരും കൃതയമായ അളവില് ആണ് ടെയ്യുന്ന്ത് എന്ന്ുും 

ടെയ്തിരിേനു്ന്ത് ഇഗ്പകാരും തടന്ന്യാണ് എന്ന്് മനസ്ിലാോന് ഉള്ള ആധികാരിക 

ക്കരഖയാണ് ടമഷര്ടമന്റ് ബേ്ു. ടമഷർടമൻറ് ബേുിൽ െില ഉെമകളുടെ ക്കപര് 

ക്കരഖടപ്പെതു്താടത അളവകുൾ മാഗ്തും ക്കരഖടപ്പെതു്തിയതായി കണ്ട.ു 

 

 തമറ്റീരിയൽ തഗ്പാകയർൂതമൻറ് 

  പരിക്കശാധിച്ച ഫയൽ ടമറ്റീരിയൽ  ഉപക്കയാരിച്ചുളള ഗ്പവൃത്തികളായിരനു്ന്ില്ല 
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 ദവജ്  ലിസ്റ്റ് 

മറർ ക്കറാളിന് ആനപുാതികമായി ടതാഴിലാളികൾേ്  ക്കവതനും അനവുേിച്ചു എന്ന്് 

ടതളിയിോനളു്ള ക്കരഖയാണ് ടവജ് ലിറ്. പരിക്കശാധിച്ച ഫയലില് ടവജ് ലിറ് 

കൃതയമായി സ്കൂ്ഷിച്ചിട്ടുണ്്ട.  

 

  ണ്് ഗ്ടാൻസ്ഫർ ഓർഡർ  

മറർ ക്കറാളിനുും ടവജ് ലിറിനുും അനസു്രിച്്ച ടതാഴിലാളികള്േ് ക്കവതനും 

കകമാറിയത് ഉറപ്പാോന് ഉളള ക്കരഖയായി ഫണ്ട് ഗ്ൊന്സ്് ക്കഫര്  ഓര്ഡര്. 

പരിക്കശാധിച്ച ഫയലില് ക്കവജ് ലിസ്്റ് ഗ്പകാരും ഉള്ള എല്ലാ ഫണ്ട് ഗ്ൊൻസ്ഫർ ക്കരഖകളുും 

കാണാൻ സ്ാധിച്ചിട്ടില്ല. 

 

 തമറ്റീരിയൽ  വൗച്ചർ  ആൻഡ്  ബിൽ 

സ്ാധന സ്ാമഗ്രികള് ആവശയമായ ഗ്പവൃത്തികൾേ് സ്ാമഗ്രികള് വിതരണും ടെയത്  

അതിന്ടറ ബില്ല ് ഫയലില് സ്കൂ്ഷിക്കേണ്ടതണ്ു്ട. സ്ിറ്റിസ്ൺ ഇൻഫർക്കമഷൻ 

ക്കബാർഡിൻടറ ബില്ല് ഫയലിൽ കാണാൻ സ്ാധിച്ചിട്ടില്ല.  

 ദ ാദട്ടാഗ്ഗാ ്  

ഒര ു ഗ്പവൃത്തി തെുങ്ങനു്ന്തിന് മന്ുപുും ഗ്പവൃത്തി നെന്ന് ു ടകാണ്ടിരിേനു്ന് സ്മയത്തുും 

അതിന് ക്കശഷവുും ഉള്ള 3 ഘട്ടങ്ങളിലായി ഉള്ള ക്കഫാക്കട്ടാ ആണ് 

ഫയലില് ഉണ്ടാക്കകണ്ടത്. രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലളു്ള ജിക്കയാ ൊര് ക്കഫാക്കട്ടാസ്്  ഫയലിൽ  

സ്കൂ്ഷിച്ചിട്ടുണ്്ട. ഓവർസ്ീയർ  സ്ാക്ഷയടപ്പെതു്തിയിട്ടുളള ക്കഫാക്കട്ടാകളായിരനു്ന് ു

ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരനു്ന്ത്.  ഇത് നല്ല ഗ്പവണതയാണ്. 

 ഗ്പവൃത്തി പർൂത്തീകരണ  ാക്ഷയപഗ് ം  

ഗ്പവൃത്തി പര്ൂത്തീകരിച്ചു എന്ന്തിന്ടറ ക്കരഖയാണ് ഗ്പവൃത്തി പര്ൂത്തികരണ 

സ്ാക്ഷയപഗ്തും. പരിക്കശാധിച്ച രണ്ട് ഫയലിലകുളിലുും ഗ്പവൃത്തി പർൂത്തീകരണ 

സ്ാക്ഷയപഗ്തും ഉണ്ട്. എന്ന്ാൽ മാറർ സ്ർേലുർ ഗ്പകാരമളു്ളതല്ല.സ്ർട്ടിഫിേറ്റിൽ 

ടസ്ഗ്കട്ടറിയുടെ സ്ീലിനുും ഒപ്പിനുും ഒപ്പും ക്കപക്കരാ തിയ്യതിക്കയാ കാണാൻ സ്ാധിച്ചില്ല. 

 മസ്റ്റർ ദറാൾ മവൂ്തമന്റ ് ലിപിപ്പ്  

ഒര ു ഗ്പവൃത്തിയുടെ ഓക്കരാ ഘട്ടത്തിന്ടറയുും മറർ ക്കറാള് അനവുേിച്്ച 

ടതാഴിലാളികള്േ് ക്കവതനും നല്കനു്ന്ത് വടരയുള്ള ഓക്കരാ ഘെകങ്ങളുും മറർ 

ക്കറാള് മവ്ൂടമന്റ് സ്ലിപ്പ്. പരിക്കശാധിച്ച ഫയലില് മറർ ക്കറാള് മവ്ൂ ടമന്റ് സ്ലിപ്പ് 

കാണാന് സ്ാധിച്ചില്ല.  

 സ റ്റ് ഡയറി 
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മാറർ സ്ർേലുർ ഗ്പകാരും സ്ുംസ്ഥാന സ്ർോർ നിർക്കേശിേനു്ന് സ്ഗു്പധാന 

ക്കരഖയാണ് കസ്റ്റ് ഡയറി. പദ്ധതിയുടെ സ്തുാരയത, ടതാഴിലാളികളുടെ അവകാശങ്ങൾ 

സ്ാമഹൂയ പങ്കാളിത്തും പദ്ധതി ആരുംഭ മീറ്റിുംര് എന്ന്ിവ ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉറപ്പു 

വരതു്തനു്ന്ണ്ു്ട എന്ന്തിനളു്ള ആധികാരിക ക്കരഖകെൂിയാണ് കസ്റ്റ് ഡയറി. വി. എും. സ്ി. 

രപൂീകരിക്കേണ്ടത് എങ്ങടനടയന്ന്ളു്ളത് എ .എും. സ്ി. യിടല ക്കപജ് നമ്പർ 57 ഭാരും 10.5.3. 

അനസു്രിച്്ച ആവണും. കസ്റ്റ് ഡയറി സ്കൂ്ഷിച്ചിട്ടുണ്്ട. കസ്റ്റ് ഡയറിയിൽ 

ടതാഴിലാളികളുടെ അഭിഗ്പായും കൃതയമായി ക്കരഖടപ്പെതു്തിയിട്ടുണ്്ട. ടതാഴിലിെും സ്ന്ദർശിച്ച 

3 വയക്തികളുടെ ക്കപരുും അഭിഗ്പായങ്ങളുും എഴുതിയിട്ടുണ്്ട.ഇത് ഒര ുനല്ല കാരയും ആണ്. 

 

വിജിലന് ് ആന്ഡ് ദമാണിറ്ററിങ് കമ്മിറ്റി  

 ഓക്കരാ ഗ്രാമപഞ്ായത്തിലുും അഞ്് അുംരങ്ങളുള്ള ജാഗ്രത ക്കമൽക്കനാട്ട സ്മിതി 

രപൂീകരിക്കേണ്ടതാണ ് . ഗ്പവർത്തി സ്ഥല സ്ന്ദർശനും ടതാഴിലാളികളുമായി 

ആശയവിനിമയും നെത്തൽ ,ക്കരഖകളുടെ പരിക്കശാധന ,ഗ്പവർത്തി സ്ഥല സ്ൗകരയങ്ങളുടെ 

പരിക്കശാധന ,ഗ്പവർത്തികളുടെ രുണനിലവാരും നിർണയിേൽ, തകു നിർണയും 

ഗ്പവർത്തിയിൽ ഉെനീളമളു്ള റിക്കപ്പാർട്ടിുംര് ഗ്പവർത്തിയുടെ സ്വഭാവടത്ത സ്ുംബന്ധിച്ചുള്ള  

 രുണപരമായ വിലയിരതു്തൽ എന്ന്ിവയാണ് വിഎുംസ്ിയുടെ ഗ്പധാന െമുതല .വാർഡ് 8 ടല 

രണ്ട് പദ്ധതികളിലുും കസ്റ്റ് ഡറയിരിൽ എഴുതിയ വി എും സ്ി അുംരങ്ങളുടെ ക്കപര് 

വയതയസ്തമാണ്.രണ്ടിലുും ടപാതവുായി ഒരാളുടെ ക്കപര് മാഗ്തക്കമ കാണാൻ സ്ാധിച്ചുള്ളൂ 

(ടക.െഗ്ന്ദൻ). 

 ദറാ ് ഗർ  േിവ ം  

വാർഷിക മാറർ  പ്ലാൻ  ഗ്പകാരും എല്ലാ  പഞ്ായത്തകുളിലുും  ക്കറാസ്് രർ  േിവസ്ും 

ആെരിേണും എന്ന്്  നിഷനിഷ്കര്ഷിച്ചിട്ടുണ്്ട. എന്ന്ാൽ പഞ്ായത്തിൽ ഇതവുടരയായി ഈ 

േിനും ആെരിച്ചിട്ടില്ല. 

 ിറ്റി ൺ ഇൻ ർദമഷ്ൻ ദബാർഡ് 

വാർഷിക മാറർ സ്ർേലുർ ഗ്പകാരും ഗ്പവർത്തി നെേനു്ന് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലുും 

ഗ്പവർത്തിയുടെ വിശേമായ വിവരങ്ങൾ അെങ്ങിയ നിശ്ചിത വലപു്പത്തിലളുള ഒര ുഡിസ്്ക്കപ്ല 

ക്കബാര്ഡ് സ്ഥാപിക്കേണ്ടതണ്ു്ട .ഗ്പവൃത്തി ടെയ്ത സ്ഥലത്ത് സ്ിറ്റിസ്ൺ ഇൻഫർക്കമഷൻ 

ക്കബാർഡ് കാണാൻ സ്ാധിച്ചു. 

ദമറ്റ് 

 ടതാഴിലറുപ്പ് ഗ്പവർത്തിയുടെ ക്കമൽക്കനാട്ടും,ടതാഴിൽ കാർഡ്, കസ്റ്റ് ഡയറി, മറർ 

ക്കറാൾ എന്ന്ിവ കൃതയമായി പരൂിപ്പിേൽ, ടതാഴിലാളികളുടെ  ഹാജർ ഉറപ്പ് വരതു്തകു, ലീവ് 

മാർേ് ടെയ്യുക, പണി സ്ഥലത്ത് ക്കവണ്ട ടസ്ൗകരയങ്ങൾ ഉക്കണ്ടാടയന്്ന് ഉറപ്പ് വരതു്തൽ  

എന്ന്ിവയാണ് ക്കമറ്റുമാരടുെ െമുതല. നിയമ ഗ്പകാരും പതിനഞ്് േിവസ്ും കഴിയുക്കമ്പാൾ പതുിയ 

ക്കമറ്റിടന തിരടഞ്ഞെേുാവനു്ന്താണ് . രണ്ട് ആഴ്ച്ച കെൂകു്കമ്പാൾ ക്കമറ്റ് മാറാറണ്ു്ട. 
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പഞ്ചായത്തിൽ  കൂ്ഷിച്ചിരിദക്കണ് 7 രജിസ്റ്ററകുൾ 

1.  ടതാഴിൽ കാർഡിനളു്ള കെുുുംബാക്കപക്ഷയുടെ രജിറർ 

2.  ഗ്രാമസ്ഭ രജിറർ 

 3. ടതാഴിൽ ആവശയടപ്പട്ടതുും ടതാഴിൽ അനവുേിച്ചതുും സ്ുംബന്ധിച്ച രജിറർ 

4.  ഗ്പവൃത്തിയുടെ ലിറുും െിലവുും വിശോുംശങ്ങളുും സ്ുംബന്ധിച്ച രജിറർ  

5.  സ്ഥിര ആസ്ഥികളുടെ രജിറർ 

6.  പരാതി രജിറർ 

7.  സ്ാധന രജിറർ 

(a) ത ാഴിൽ കാർഡ് രജിസ്റ്റർ 

    ടതാഴിൽ കാർഡ് രജിറര് സ്കൂ്ഷിച്ചിട്ടുണ്്ട  

 (b) ഗ്ഗാമ ഭ രജിസ്റ്റർ 

     ഗ്രാമസ്ഭ രജിറർ ഓക്കരാ വാർഡ് ഗ്പകാരും സ്കൂ്ഷിച്ചിട്ടുണ്്ട.രജിറർ 

സ്ാക്ഷയടപ്പെതു്തിയിട്ടുണ്്ട.വാർഡ് 4 ടല മിനട്ു്ടസ്് പർൂണമല്ല.ഗ്രാമസ്ഭയുടെ വിഷയടമാ 

നെന്ന് തിയ്യതിക്കയാ സ്ഥലക്കമാ അജണ്ടക്കയാ ഒന്ന്ുുംതടന്ന് എഴുതിയിട്ടില്ല.ഒര ു ഗ്രാമസ്ഭ 

ടറജിററിലുും ഗ്രാമസ്ഭ തീരമുാനങ്ങൾ കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. 

(c) ഡിമാൻറ് രജിസ്റ്റർ 

      ഡിമാൻഡ് രജിസ്റ്റർ കാണാൻ  ാധിച്ചില്ല. 

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

ദരഖതപ്പടുത്തിയിട്ടുള്ള  രജിസ്റ്റർ       

   വർക് രജിറർ ഉണ്ട്.രജിറർ സ്ാക്ഷയടപ്പെതു്തിയിട്ടില്ല. എുംഐഎസ്്  ഗ്പകാരമളു്ള 

ഗ്പവൃത്തി ആരുംഭിച്ചതുും      അവസ്ാനിച്ചതമുായ തീയതിയുും ഫയൽ ഗ്പകാരമളു്ള തിയതിയുും 

വയതയസ്തമാണ്. 

 (e) സ്ഥിര ആസ്ഥികളുതട രജിസ്റ്റർ 

       ആസ്തി രജിറർ കാണാൻ സ്ാധിച്ചു.രജിറർ സ്ാക്ഷയടപ്പെതു്തിയിട്ടുണ്്ട 

 (f)പരാ ിരജിസ്റ്റർ 

      പരാ ി രജിസ്റ്റർ പർൂണ്ണമല്ല. 

 (g)  ാധന രജിസ്റ്റർ 

      ടമറ്റീരിയൽ രജിറർ കാണാൻ സ്ാധിച്ചു. രജിറർ സ്ാക്ഷയടപ്പെതു്തിയട്ടില്ല. 
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   കതണ്ത്തലകുൾ  

1.ഡിമാൻറ് ടെയ്യുന്ന് ടതാഴിലാളികൾേ് കൃതയമായി ടതാഴിൽനൽകാറണ്ു്ട എന്ന്ത് 

അഭിനന്ദാർഹമായ കാരൃമാണ്. 

2. വാർഷിക  മാറർ സ്്ർേലർു ഗ്പാകാരമളു്ള കവർ ക്കപജ് കൃതയമായി എഴുതി സ്കൂ്ഷിച്ചിട്ടില്ല. 

3. ടെേ് ലിറ് മഴുുവനായുും പരൂിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. 

4.ടതാഴിലറപു്പ് പദ്ധതിയുടെ സ്തുാരയത ഉറപ്പു വരത്തനു്ന്തിന് 

ഗ്പവൃത്തിആരുുംഭിേന്ന്തിനമുമ്പ ു പദ്ധതി വിവരങ്ങൾ അെങ്ങിയ ഗ്പക്കേശിക 

ഭാഷയിലള്ളുസ്്ിിറ്റിസ്്ൺ ഇൻഫർക്കമഷൻ ക്കബാർഡ് ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലത്ത് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുളളത് 

അഭിനന്ദാർഹമായ കാരയമാണ്. 

6. ടതാഴിലാളികൾേ്. കെുിടവള്ളും, തണൽ എന്ന്ിവ ലഭയമാകനു്ന്ണ്ു്ട. കെുിടവള്ളത്തിന്ടറ 

പാഗ്തും പഞ്ായത്തിൽ നിന്ന്ുും ലഭിച്ചിട്ടില്ല. 

7. പരിക്കശാധിച്ച ഫയലകുളിടല മറ്റർ ക്കറാളിൽ തിരതു്തലകുൾ കാണാൻ സ്ാധിച്ചു. ഇത് 

രുരതുര വീഴ്ചയാണ്, 

8. പരിക്കശാധിച്ച ഫയലകുളിടല വർക് ഓർഡർ മാറർ സ്ർേലുർ ഗ്പകാരമളു്ളതല്ല. 

9.ടതാഴിലാളികൾ എഴുതി അക്കപക്ഷയാണ് ഫയലിൽ സ്കൂ്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത്. 

10. പരിക്കശാധിച്ച ഫയലകുളിൽ ഭവൂെുമകളുടെ അക്കപക്ഷക്കയാ നികതുി രസ്ീക്കതാ  

സ്കൂ്ഷിച്ചിട്ടില്ല. 

10.എും ബേുിൽ  ഭവൂെുമകളുടെയുും ക്കപര് ക്കരഖടപ്പെതു്തിയിട്ടില്ല. 

നിർദേശങ്ങൾ. 

1. പദ്ധതി നെപ്പിലാേന്ന് സ്ഥലടത്ത കറുിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ഗ്പവൃത്തിയുടെ ക്കപരിടനാപ്പുും 

ഉൾെടപ്പെതു്തണ്ടതാണ്. 

2. മാറർ സ്്ർേലർ ഗ്പകാരും നിർക്കേശിേന്ന് ക്കരഖകൾ ഫയലിൽ സ്കൂ്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. 

3.ടതാഴിലറപ്പിൽ  അനവുേനീയമായതുും മൻുരണന ഗ്കമത്തിലുും ഗ്പവൃത്തികൾ ഏടറ്റെതു്ത ു

ടെക്കയ്യണ്ടതാണ് 

4. ടതാഴിൽ അക്കപക്ഷകൾ ഗ്ഫണ്ട് ഓഫീസ്ിൽ സ്വീകരിേകയുുുും കകപ്പറ്റ്     രസ്ീത് 

നൽകകുയുും ടെക്കയ്യണ്ടതാണ്.          

5. ടതാഴിലാളികൾേ് 15 േിവസ്ത്തിനളുളിൽ തടന്ന് ടതാഴിൽ നൽകാൻ നിർവഹണ 

ഉക്കേയാരസ്ഥർ ഗ്ശദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.  

5. ഉക്കേയാരസ്ഥർ ക്കരഖകളിൽ ഒപ്പുടവേകു്കമ്പാൾ തീയ്യതി കെൂി ക്കരഖടപ്പെതു്തണും 

6. അഞ്് ക്കപരളുള വിജിലൻസ്് ആൻഡ് ക്കമാണിറ്ററിുംര് കമ്മറ്റി അുംരങ്ങടള ഓക്കരാ വർഷവുും           

തിരടഞ്ഞെണു്ടതാണ്. വിഎുുംസ്ി യുടെ അഭിഗ്പായങ്ങൾ കസ്റ്റ് ഡയറിയിൽ           

കൃതയമായി ക്കരഖടപ്പെതു്തണ്ടതാണ് 
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7.പദ്ധതിയുടെ ശരിയായ രീതിയിലളു്ള നെത്തിപ്പിന് വിഎുുംസ്ിയുടെ ഇെടപെലകുൾഗ്പവൃത്തി 

സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉണ്ടാക്കവണ്ടതണ്്ട. 

8. ടതാഴിലറുപ്പിൽ ഏെടറ്റേനു്ന് ഗ്പവൃത്തികളുടെ ആസ്തികൾ േീർഘകാല നിലനിൽപ്പിന് 

ആവശയയമായ  സ്ാക്കങ്കതിക നിർക്കേശങ്ങൾ ക്കതാഴിലാളികൾേ് ഓവർസ്ീയർ 

മാർനൽക്കകണ്ടതുും പാലിേന്ന്െുടുണ്ടന്്ന് ഉറപ്പു വകു്കത്തണ്ടതണ്ു്ട 

9.മറർ റാളിൽ ഗ്പസ്തു ത ഗ്പവൃത്തിയുടെ അളവകുൾ ക്കരഖെടപ്പത്തനു്ന് ുഎുും.ബേുിൻടറ നമ്പർ 

ക്കരഖെടപ്പെതു്തണ്ടതാണ.് 

10.മറർറാളിൽ സ്ാക്ഷയടപ്പെതു്തനു്ന് ഉക്കേയാരസ്ഥർ  തീയ്യതി കെൂി 

ക്കരഖടപ്പെതു്തവുാൻഗ്ശദ്ധിക്കേണ്ടതണ്ു്ട. 

11. ടതാഴിലിെങ്ങളിൽ അെിസ്ഥാന സ്ൗകരയങ്ങൾ ഉറപ്പുവരത്തവുാൻ  ഗ്ശദ്ധിക്കേണ്ടതണ്ു്ട. 

 

ത ാഴിലറുപ്പുപദ്ധ ിയിൽ ഏതറ്റടുത്്ത തചയ്യാൻ പറ്റിയ ഗ്പവൃത്തികൾ 

1.  വിഭാഗം എ : ഗ്പകൃതി വിഭവ പരിപാലനവമുായി ബന്ധടപ്പട്ട ടപാത ുഗ്പവൃത്തികൾ 

2.  വിഭാഗം ബി: സ്മഹൂത്തിൽ അവശത അനഭുവിേനു്ന് വിഭാരങ്ങൾേളു്ള 

വയക്തിരത ആസ്തികൾ ഖണ്ഡിക 5ൽ പരാമർശിേനു്ന് കെുുുംബങ്ങൾേ് മാഗ്തും 

3.  വിഭാഗം  ി: ക്കേശീയ ഗ്രാമീണ ഉപജീവന മിഷൻ നിബന്ധനകൾ അനസു്രിേനു്ന് 

സ്വയും സ്ഹായസ്ുംഘങ്ങൾേ് ടപാത ുഅെിസ്ഥാനസ്ൗകരയങ്ങൾ 

4.  വിഭാഗം ഡി: ഗ്രാമീണ അെിസ്ഥാന സ്ൗകരയങ്ങൾ 

അനബുന്ധം-1 

 2018-19 ഒക്ദടാബർ മ ുൽ മാർച്ച് വതര ഗ്പവൃത്തി ഏതറ്റടുത്്ത നടപ്പിലാക്കിയഭമൂിതയ 

 ംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ 

 

ഗ്കമ 

നമ്പർ 

ഭവൂടുമയുതട ദപര് ആതക ഭമൂി ഗ്പവൃത്തി തചയ്ത  

സ്ഥലം 

1. ജാന ുപള്ളിക്കനു്ന്മു്മൽ   

2. വടദക്ക കരമ്മൽ 

ന ീ  

  

3. ആലമളു്ള പറമ്പത്ത് 

ജാന ു

52 52 

4. മാധവി 

ഏകരക്കനുിയിൽ 

  

5. ദയാഗി മഠത്തിൽ 

നാണി മി 

  

6. ഭാർഗവൻ   
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7. കഞു്ഞി പറമ്പത്ത് 

ദമാഹനൻ 

92  

8. തപാളുദക്കന്റവിട 

മറിയം 

45 45 

9. ആലമളു്ള പറമ്പത്ത് 

 ാജി  

35 35 

10. കഗ്പത്്ത ഓമന   

11. ദഗാപാലൻ  ബു്ബു 

നിവാ ് 

44 44 

12. പരുദുഷ്ാത്തമൻ  35 35 

13. തകാദല്ലരി അബ്ദുൽ 

റഹീം 

40 40 

44 

 

  

 

ഗ്കമ 

നമ്പർ 

ഭവൂടുമയുതട ദപര് ആതക ഭമൂി ഗ്പവൃത്തി തചയ്ത  

സ്ഥലം 

1. മാധവി 

ഏകരക്കനുിയിൽ 

  

2. രാജൻ 

പതു്തിയാടത്തിൽ 

  

3. ദകദളാത്്ത  ാവിഗ് ി 1acr 48 cent 70 cent 

4. നടക്കാത്്ത ഉഷ്   

5. ഭാർഗവൻ 

കഞു്ഞിപ്പറമ്പത്്ത 

  

6. ദഗാവിന്ദൻ പച്ചാറത്്ത 16  16 

7. ദഗാപാലൻ  ബു്ബു 

നിവാ ് 

44 44 

8. തകാദല്ലരി അബ്ദുൽ 

റഹീം 

40 40 

9. പരുദുഷ്ാത്തമൻ 

പ ുിയാടത്തിൽ 

 ാതഴ കനുിയിൽ 

35 35 

 

10 കഗ്പത്്ത ഓമന   

11 

  വാമിക്കടു്ടി   
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12 ഖാലിേ് വരട്ടി മാക്കൽൂ   

13 വടദക്ക കരമ്മൽ 

ന ീ  

  

14 ആലമളു്ള പറമ്പത്ത് 

ജാന ു

  

15  ദുരഷ്് പാറാൽ   

16 

  ദയാഗി മഠത്തിൽ 

നാണി 

  

17 കഞു്ഞി പറമ്പത്ത് 

ദമാഹനൻ 

  

18 

 തപാളുദക്കന്റവിട 

മറിയം  

  

19 ആലമളു്ള പറമ്പത്ത് 

 ാജി  

  

 

ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് നടത്തനു്ന് ിന്  ഹായിച്ചവർ 

 

 ടതാഴിലറുപ്പ്  വിഭാരും ഉക്കേയാരസ്ഥർ 

 

 വാർഡിടല ടതാഴിലാളികൾ 

 

 ക്കമറ്റ് മാർ 

 

 പഞ്ായത്ത് ഉക്കേയാരസ്ഥർ 
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5.11.19 ന ്പന്ന്യന്ന്ർൂ ഗ്ഗാമപഞ്ചായത്തിതല ഏട്ടാ० വാർഡായ കിഴദക്ക പന്ന്യന്ന്ർൂ 

ദകദളാത്്ത അംഗനവാടിയിൽ  തവച്ച് സവകദുന്ന്രം3.30 ന ്നടന്ന് ദ ാഷ്യൽ 

ഓഡിറ്റ് ഗ്ഗാമ ഭയിതല നിർദേശങ്ങളു०  ീരമുാനങ്ങളു० 

 ീരമുാനങ്ങൾ 

1. ടതാഴിൽകാർഡ് തികച്ചുും സ്ൗജനയമായി നൽകകു ക്കഫാക്കട്ടാ ഉൾടപ്പടെ. 

2. മാറർേ് മാറർ സ്ർേലുർ ഗ്പകാരമളു്ള ഡിമാൻഡ് ക്കഫാറത്തിൽ ടതാഴിലാളികൾ 

അക്കപക്ഷ നൽകകുയുും കകപ്പറ്റ് രസ്ീത് സ്വീകരിേകുയുും ടെയ്യുക 

3. ജനകീയ എറിക്കമറ്റ് തയ്യാറാോൻ ഗ്ശദ്ധിേകു. 

4. ടപാത ുഗ്പവർത്തനങ്ങൾേ് ഊന്ന്ൽ നൽകിടോണ്ടളു്ള ആക്ഷൻ പ്ലാൻ രപൂീകരിേകു 

5. വിജിലൻസ്് ആൻഡ് ക്കമാണിറ്ററിങ് കമ്മിറ്റി അുംരങ്ങടള ഗ്പവർത്തി 

ആരുംഭിേനു്ന്തിന് മൻുപ് അറിയിേകുയുും അവരടുെ ഇെടപെലകുൾ 

ടമച്ചടപ്പെതു്തകുയുും ടെയ്യുക. 

6. ആക്ഷൻ പ്ലാൻ രപൂീകരിേനു്ന്തിന് മകു്കന്ന്ാെിയായുള്ള ഗ്രാമസ്ഭ കൃതയമായി 

നെത്തകുയുും എല്ലാവരടുെയുും പങ്കാളിത്തും ഉറപ്പു വരതു്തകുയുും ആ ഗ്പവർത്തികൾ 

ആക്ഷൻ പ്ലാനിൽ ഉൾടപ്പട്ടിട്ടുടണ്ടന്ന്ുും ഉള്ള ഇെടപെലകുൾ നെത്തകു. 

7. രജിററകുൾ കൃതയമായി എഴുതി ഒപ്പ് തീയതി സ്ീല് എന്ന്ിവ ക്കരഖടപ്പെതു്തകു. 

8.  വാർഷിക മാറർ സ്ർേലുർ ഗ്പകാരും ഉള്ള ക്കരഖകൾ കൃതയമായി ഫയലിൽ 

സ്കൂ്ഷിേകു. 

 

നിർക്കേശങ്ങൾ 

 

1. ക്കറാഡരികിലളു്ള കാെ് ടവട്ടി ടതളിേകു ടതങ്ങിന് തെും എെേുകു തെുങ്ങിയ 

ഗ്പവർത്തികൾ ടതാഴിലറുപ്പ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾടപ്പെതു്തകു. 

2. നിലവിലളു്ള കലൂി വർദ്ധിപ്പിേകു. 

3. ടതാഴിൽ സ്മയും നാല് മണിയായി കറുയ്േകു. 

4. 100 എന്ന്തിൽനിന്ന്ുും ടതാഴിൽ േിനങ്ങളുടെ എണും 150 ആയി വർദ്ധിപ്പിേകു. 

5. കെുിടവള്ളത്തിന് ആവശയമായ പാഗ്തും പഞ്ായത്തിൽ നിന്ന്ുും നൽകകു. 

6. ടതാഴിലിെങ്ങളിൽ ഉപക്കയാരിക്കേണ്ടിവരനു്ന് കകയുറകൾ കാലറുകൾ 

മതുലായവ പഞ്ായത്തിൽ നിന്ന്ുും ലഭയമാേണും. 

 

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

 

 


