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ആമഖും: 

ഗ്രാമീണജനതയുടെഉന്നമനത്തിനായിസ്വതഗ്ന്തഭാരതത്തിൽആവിഷ്കരിച്ചഏറ്റവുുംസ്പു്

രധാനവുുംശക്തവമുായനിയമമാണ്മഹാത്മരാന്ധിദേശീയഗ്രാമീണടതാഴിലറുപ്പ്  നിയമും.  

ഇന്തയയിടലസ്ാധാരണക്കാരായജനങ്ങളുടെടതാഴിൽടെയ്യുവാനളു്ളഅവകാശടത്തസ്ുംരക്

ഷിച്ചുനിലനിർത്തനു്നതിനായിഇന്തയൻപാർലടമൻറ്അുംരീകരിച്്ച, ഗ്പസ്ിഡൻറ്ഒപ്പുവച്ച 2005 

ടസ്പ്റ്റുംബർമാസ്ുംഅഞ്ാുംതീയതിമതുൽഈനിയമുംനിലവിൽവന്ന.ു   

ഇന്തയയിടലഗ്രാമീണജനതയുടെഉന്നമനത്തിനായിനിരവധിഗ്രാമവികസ്നപദ്ധതിക

ൾനെപ്പിലാക്കിയിരനു്നടുവങ്കിലുുംരുണഫലുംശരിയായവിധത്തിൽജനങ്ങളിൽഎത്താതിരനു്ന

തിടനതെുർന്്നപാർലടമൻറ്പാസ്ാക്കിയമഹാത്മാരാന്ധിദേശീയഗ്രാമീണടതാഴിലറുപ്പ്നിയ

മത്തിന്ടറഗ്പാഥമികലക്ഷ്യുംഒരഗു്രാമീണകെുുുംബത്തിന്നിയമുംവഴിഒരസു്ാമ്പത്തികവർഷും 

100 ടതാഴിൽേിനങ്ങൾഉറപ്പുനൽകകുടയന്നതാണ്. ഗ്രാമീണജനതയുടെ ഉന്നമനത്തിനുും 

ടമച്ചടപ്പട്ടജീവിതസ്ാഹെരയുംഉറപ്പാക്കനു്നതിനുുംഅതിലടൂെോരിഗ്േയനിർമാർജ്ജനവുുംസ്സു്ഥി

രവികസ്നവുുംആണ്ഈനിയമത്തിന്ടറ ഗ്പാധാനലക്ഷ്യും.  െഷൂണങ്ങളിൽ നിന്നുും 

ടതാഴിലാളികടള  ദമാെിപ്പിക്കകുയുും മാനയമായ ദവതനും നൽകി അവരടുെ കെുുുംബത്തിന് 

ഗ്കയദശഷി വർദ്ധിപ്പിച്ച ോരിഗ്േയത്തിൽനിന്നുും കരകയറാൻ ടതാഴിലറുപ്പു പദ്ധതിയിലടൂെ 

കഴിയുന്ന.ു ഗ്പകൃതിവിഭവപരിപാലനത്തിലടൂെ ഓദരാ  ഗ്പദേശത്തിന്ടറയുും 

വിഭവാെിത്തറശക്തമാക്കകുയുും, അതിലടൂെവരൾച്ച, മടണാലിപ്പ്, ടവള്ളടപ്പാക്കും, 

വനനശീകരണും തെുങ്ങിയ പാരിസ്ഥിതികഗ്പശ്നങ്ങളിൽ നിന്നുും സ്ുംരക്ഷ്ണും 

നൽകകുയുുംഅതിലടൂെഉത്പാേനും, ഉത്പാേനക്ഷ്മത എന്നിവ വർദ്ധിപ്പിക്കവുാനുും പദ്ധതി 

ഗ്പവർത്തനങ്ങളിൽ കെൂി കഴിയുന്ന.ു ഗ്പകൃതി വിഭവപരിപാലനത്തിന് ഏറ്റവുുംഗ്പധാനടപ്പട്ട 

ഘെകമാണ്ജലസ്ുംരക്ഷ്ണവുുംഅതിൻടറസ്രുക്ഷ്ിതതവവുുംഇവടതാഴിലറുപ്പ്ഗ്പവർത്തനങ്ങ

ളിൽഉറപ്പവരതു്തവുാൻകഴിയുന്ന.ു 

2018, 2019 വർഷങ്ങളിൽഏറ്റവുുംവലിയഗ്പളയേരുന്തുംഏറ്റുവാങ്ങിയനാൊണ്ദകരളും. 

ദകരളത്തിടലഎല്ലാജില്ലകളിലുുംഈഗ്പളയുംവളടരയധികുംേരുന്തങ്ങൾഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാ

ണ്. അദത ദകരളും തടന്നയാണ് മാർച്്ചമാസ്ദത്താെകുെൂി ശക്തമായവരൾച്ചയുും 

കെുിടവള്ളക്ഷ്ാമവുുംഅനഭുവടപ്പെനു്നത്. ഈ അവസ്രത്തിലാണ് എഗ്തദയാ നറൂ്റാണ്ടകുളായി 

നാുംനിർമ്മിച്ചകിണറകുൾ, കളുങ്ങൾഎന്നിവയുടെഗ്പാധാനയുംതിരിച്ചറിയുന്നത്. 

ജലസ്രുക്ഷ്ടയകറുിച്്ചെിന്തിക്കദുമ്പാൾഅതിനദുവണ്ടവലിയസ്ാദങ്കതികവിേയടയകറുിച്ചാണ്

നാുംആേയുംെിന്തിക്കകു. ടതാഴിലറുപ്പുപദ്ധതി നമക്ു്കഗ്പധാനമായുും കാണാൻകഴിയുന്ന 

ഒര ു വസ്തു തയാണ മഴക്കഴുികൾ. 

ഇവയുടെനിർമ്മാണഗ്പവൃത്തികളിൽടതാഴിലാളികൾകെൂതുലായുുംഗ്ശദ്ധടെലതു്തിയാൽഭരൂ

ർഭജലടത്തഅളവിടനനമകു്ക്നല്ലരീതിയിൽഉയർത്തവുാൻസ്ാധിക്കനു്ന.ു 

ഗ്പധാനമായുുംദമൽപ്പറഞ്ഞഗ്പശ്നങ്ങൾജലസ്ുംരക്ഷ്ണത്തിനുുംജലസ്ുംഭരണത്തിന്കാരയമായര

ീീതിയിൽതടന്നബാധിക്കനു്ന.ു 
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മഹാത്മാരാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ ടതാഴിലറുപ്പ് പദ്ധതി ഗ്പകാരും എരദഞ്ഞാളി 

പഞ്ായത്തിടല വാർഡ്.4 -ടപരനു്താറ്റിൽ  2018-19 സ്ാമ്പത്തിക വർഷും ഒക്ദെബർ ഒന്ന് 

മതുൽ 2019 മാർച്്ച 31 വടര നെപ്പിലാക്കിയ    മന്ൂ്ന  ഗ്പവൃത്തികൾ സ്ാമഹൂയ പരിദശാധന 

നെത്തിയതിൻടറ അെിസ്ഥാനത്തിൽ വിദല്ലജ് റിദസ്ാഴ്സ് ദപഴ്സണ്മാർ തയ്യാറാക്കിയ  കരെ് 

റിദപ്പാർട്്ട 23/10/19  ബധുനാഴ്ച  ടപരനു്താറ്റിൽ കണു്ടാദഞ്രി കഞു്ഞിരാമൻ മാസ്റ്റർ സ്മാരക ഹാൾ  

വാങ്ങണച്ചാലിൽ വച്ചു  ഉച്ചയ്ക്്ക 2.30 മതുൽ നെന്ന ദസ്ാഷയൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്രാമസ്ഭയിൽ 

അവതരിപ്പിക്കകുയുും പദ്ധതി ടമച്ചടപ്പെതു്തനു്നതിന് ദവണ്ട തീരമുാനങ്ങൾ എെകു്കകുയുും 

ടെയ്തതിൻടറ അെിസ്ഥാനത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയ ദസ്ാഷയൽ ഓഡിറ്റ് റിദപ്പാർട്്ട വാർഡിൻടറ 

വികസ്നത്തിനുും സ്മഹൂത്തിനുും പരിസ്ഥിതിക്കപൃുും രുണപരമായ രീതിയിൽ പദ്ധതിയുടെ 

നല്ല വശങ്ങൾ നിലനിർത്തിടകാണ്്ട ദപാരായ്മകൾ പരിഹരിച്്ച പദ്ധതിയുടെ ഗ്പവർത്തനങ്ങൾ 

ടമച്ചടപ്പട്ട രീതിയൽ നെപ്പിലാക്കാൻ ഇതിൻടറ പിന്നിൽ ഗ്പവർത്തിക്കനു്ന ഒദരാരതു്തർക്കുും 

സ്ാധിക്കടട്ട എന്നാശുംസ്ിക്കനു്ന ു

 വിദശഷ്തകൾ 

 നിയമത്തിൻടറ പിൻബലമളു്ള അവകാശാധിഷ്ഠ ിതപദ്ധതി 

 ഗ്രാമപഞ്ായത്ത് ഗ്പദേശത്ത് താമസ്ിക്കനു്ന 18 വയസ്സ് പർൂത്തിയായ 

ഏടതാരാൾക്കുും പദ്ധതിയിൽ പങ്കാളിയാകാും 

 സ്്ഗ്തീക്കുും പരുഷുനുും തലുയ ദവതനും  

 പരിസ്ഥിതി സ്ുംരക്ഷ്ണും കാർഷിക ദമഖലയിടല അെിസ്ഥാന സ്ൗകരയ 

വികസ്നും എന്നിവയ്ക്്ക മൻുരണന 

 ടതാഴിലാളികൾ തടന്ന ഗ്പവർത്തികൾ കടണ്ടത്തകുയുും ആസ്ഗൂ്തണടത്ത 

സ്ഹായിക്കകുയുും ടെയ്യുന്ന ു

 ആസ്ഗൂ്തണത്തിലുും നിർവഹണത്തിലുും തികഞ്ഞ സ്തുാരയത 

 കരാറകുാടര ഇെനിലക്കാദരാ ഇല്ല 

 ടപാതജുന പങ്കാളിത്തദത്താടെ ദലബർ ബഡ്ജറ്റ് 

 ബാങ്ക്,  ദപാദസ്റ്റാഫീസ്് വഴി മാഗ്തും ദവതന വിതരണും 

 സ്്ഗ്തീകൾക്്ക മൻുരണന 

 കമ്പയടൂ്ടർ ശൃുംഖല വഴിയുള്ള ദമാണിറ്ററിുംര് സ്ുംവിധാനും 

 ഗ്രാമസ്ഭ പദ്ധതി ഓഡിറ്റ് ടെയ്യുന്ന.ു 
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ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ്  

ടപാതസു്മഹൂും പദ്ധതി നിർവഹണടത്ത പറ്റിയുും ടപാത ു ധനും 

ടെലവഴിക്കനു്നതിടനക്കറുിച്ചുും പരസ്യവുും സ്വതഗ്ന്തവമുായ നെത്തനു്ന പരിദശാധനയാണ് 

സ്ാമഹൂയ ഓഡിറ്റ്. ടതാഴിലറുപ്പ് നിയമും അനശുാസ്ിക്കനു്നത് വർഷത്തിൽ എല്ലാ വാർഡിലുും 

രണ്ട് ഗ്പാവശയും ദസ്ാഷയൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്രാമസ്ഭ നിർബന്ധമായുും നെദത്തണ്ടതാണ്. സ്തുാരയത 

ഉറപ്പു വരതു്തി, അഴിമതിരഹിതമാക്കകുയുും അതവുഴി സ്േ്ഭരണും സ്ാധയമാക്കനു്നതിനുും 

ദസ്ാഷയൽ ഓഡിറ്റ് സ്മഹൂടത്ത പാകടപ്പെതു്തനു്ന.ു പദ്ധതി വിഭാവനും ടെയ്യുന്ന രീതിയിൽ 

രുണദഭാക്താക്കളുടെ ജീവിതസ്ാഹെരയത്തിൽ ഫലഗ്പേമായ മാറ്റും സ്ൃഷ്ടിക്കനു്നതിന് 

ടപാതപുണും ശരിയായ രീതിയിൽ വിനിദയാരിച്്ച ലക്ഷ്യഗ്പാപ്തി കകവരിച്ചിട്ടുദണ്ടാ എന്ന 

വിലയിരതു്തലുും  ദസ്ാഷയൽ ഓഡിറ്റ് നെത്തനു്ന.ു കഴിഞ്ഞ പത്തവുർഷമായി 

തെുർന്നടുകാണ്ടിരിക്കനു്ന പദ്ധതി ഗ്പവർത്തനങ്ങടള ക്കറുിച്ചുള്ള   സ്ാമഹൂിക ഓഡിറ്റ്, 

ടതാഴിലറുപ്പ് പദ്ധതി നിയമും ടസ്ക്ഷ്ൻ 17 (2) അനസു്രിച്്ച എരദഞ്ഞാളി പഞ്ായത്തിൽ 

നാലാും വാർഡായ ടപരനു്താറ്റിൽ നെന്ന.ു 

ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്പഗ്കിയ 

1 പശ്ചാത്തലം ഒരകു്കൽ 

ദലാക്്ക തലത്തിലുും ഗ്രാമ പഞ്ായത്ത് തലത്തിലുും പദ്ധതി നിർവഹണ ഉദേയാരസ്ഥനായ 

ദലാക്്ക ഓഫീസ്ർ (BDO), പഞ്ായത്ത് ടസ്ഗ്കട്ടറി, മറ്റ് നിർവഹണ ഉദേയാരസ്ഥർ 

തെുങ്ങിയവരമുായി ദലാക്്ക റിദസ്ാഴ്സ് ദപഴ്സണ് നെത്തിയ കെൂിയാദലാെനയിൽ 

ഉരതു്തിരിഞ്ഞതിനനസു്രിച്്ച  തെുർ ഗ്പഗ്കിയകൾ ആസ്ഗൂ്തണും ടെയ്യുകയുും ദസ്ാഷയൽ 

ഓഡിറ്റ് ഗ്രാമസ്ഭാ തീയതി നിശ്ചയിക്കകുയുും ടെയ്യുന്ന.ു 

2.  യൽ പരിദശാധന 

ദസ്ാഷയൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്പഗ്കിയ ആരുംഭിച്ചിരിക്കനു്ന തിയതിയ്ക്്ക  മൻുപളു്ള ആറ് 

മാസ്ക്കാലയളവിൽ വാർഡിടല ഗ്പവൃത്തി ഫയലകുൾ, ഏഴ് രജിസ്റ്ററകുൾ, അദതാടൊപ്പും 

അനബുന്ധദരഖകളുും സ്കൂ്ഷ്മപരിദശാധന നെത്തനു്ന.ു 

3. ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലപരിദശാധന 

ഓദരാ ഗ്പവൃത്തിയുും എസ്റ്റിദമറ്റിൽ ഗ്പതിപാേിക്കനു്ന അളവിലുും രുണത്തിലുും 

നെപ്പിലാക്കിയിട്ടുദണ്ടാ എന്നുും ആ ഗ്പവൃത്തിയുടെ രുണ ഫലത്തിന്ടറ  വയാപ്തി 

തിട്ടടപ്പെതു്തകുയുും ഗ്പസ്തു ത ടതാഴിലിെങ്ങളിൽ ടതാഴിലാളികൾക്്ക ലഭിദക്കണ്ട അവകാശ 

ആനകുലൂയങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുദണ്ടാ എന്നുും  ഗ്പവൃത്തി സ്ഥല പരിദശാധനയിലടൂെ ലക്ഷ്യും 

ടവക്കനു്ന.ു 

4. വീടുവീടാന്തരം ഉള്ള വിവരദശഖരണം 
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പദ്ധതി രുണദഭാക്താക്കളുടെ വീെവുീൊന്തരും ടെന്ന് ദനരിൽ കണ്ട് പദ്ധതിയുടെ 

നിർവഹണടത്തക്കറുിച്ചുും രുണ ഫലടത്തക്കറുിച്ചുമളു്ള  അഭിഗ്പായങ്ങളുും നിർദേശങ്ങളുും 

സ്വരപൂിക്കനു്ന.ു 

5. തതളിവ് ദശഖരണം 

ഫയൽ പരിദശാധന, ഗ്പവൃത്തി സ്ഥല പരിദശാധന, വീെവുീൊന്തരും ഉള്ള വിവരദശഖരണും 

തെുങ്ങിയ ഓഡിറ്റ് ഗ്പഗ്കിയ കടണ്ടത്തലകുളുടെ വസ്തു നിഷ്ഠമായ ടതളിവ് ദശഖരണും 

നെത്തനു്ന.ു 

 6.  ാമഹൂയ  ദബാധവൽക്കരണം 

സ്ാമഹൂയ ഇെടപെലകുളിലടൂെ പദ്ധതി വിജയും ഉറപ്പു വരതു്തി 

പൗരാവദബാധും   ഉയർത്തകുയുും ദസ്ാഷയൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്പഗ്കിയ വിജയിപ്പിക്കകുയുും 

ടെയ്യുന്നതിന് ആവശയമായ ദബാധവൽക്കരണും ഗ്പവർത്തനങ്ങൾ നെപ്പിലാക്കനു്ന.ു 

7. റിദപ്പാർട്ട് തയ്യാറാക്കൽ 

ദസ്ാഷയൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്പഗ്കിയയിടല കടണ്ടത്തലകുളുും നിരമനങ്ങളുും, 

നിർദേശങ്ങളുും  ദസ്ാഷയൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്രാമസ്ഭയിൽ െർച്ച ടെയ്ത ് അുംരീകാരും 

നെത്തനു്നതിനാവശയമായ കരെ് റിദപ്പാർട്്ട തയ്യാറാക്കനു്ന.ു 

8. ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്ഗാമ ഭ 

പശ്ചാത്തലും ഒരകു്കൽ െർച്ചയിൽ നിശ്ചയിക്കടപ്പട്ട േിനത്തിൽ സ്ൗകരയഗ്പേമായ സ്ഥലത്ത് 

ഗ്രാമസ്ഭ ദെർന്ന് കരെ ് റിദപ്പാർട്്ട അവതരണവുും, െർച്ചയുും, നിർദേശങ്ങളുും, തിരതു്തൽ 

ഗ്പഗ്കിയകളുും, അുംരീകാരും ദനെിടയെകു്കകുയുും തെുർനെപെികളുും കകടകാള്ളുന്ന ു

 

  



6 

 

 

പഞ്ചായത്തിതല തതാഴിലറൂപ്പു പദ്ധതിയുമായി ബന്ധതപ്പട്ട വിവരങ്ങൾ 

ആടക ടതാഴിൽകാർഡ് : 1323 

ആടക ടതാഴിലാളികൾ : 1608 

ആക്ടീവ് ടതാഴിൽ കാർഡ് : 515 

ആക്ടീവ് ടതാഴിലാളികൾ : 479 

എസ്്.സ്ി     :  8 

100േിവസ്ും ടതാഴിൽ 

 പർൂത്തിയാക്കിയ കെുുുംബങ്ങളുടെ:  175 

 എണും 

(അവലുംബും:nrega.nic.in,  21.10.19) 

വാർഡിതല തതാഴിലറുപ്പു പദ്ധതിയുമായി ബന്ധതപ്പട്ട വിവരങ്ങൾ 

ആടക ടതാഴിൽകാർഡ് : 102 

ആടക ടതാഴിലാളികൾ : 149 

ആക്ടീവ് ടതാഴിൽ കാർഡ് :13 

ആക്ടീവ് ടതാഴിലാളികൾ : 13 

100േിവസ്ും ടതാഴിൽ 

 പർൂത്തിയാക്കിയ കെുുുംബങ്ങളുടെ: 10 (അനബുന്ധും-2) 

 എണും 

(അവലുംബും:nrega.nic.in, 21/10/19) 
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2018 ഒക്ദൊബർ ഒന്ന ുമതുൽ  2019 മാർച്്ച 31 വടര ഏടറ്റെതു്ത് നെപ്പിലാക്കിയ താടഴ പറയുന്ന  

മന്ൂ്ന ഗ്പവൃത്തികളാണ് ദസ്ാഷയൽ ഓഡിറ്റിന് വിദധയമാക്കിയത്. 

 

ഗ്കമ

നമ്പ 

ർ 

ഗ്പവർത്തിയു

തട ദപരംു 

ഗ്പവൃത്തി 

ദകാഡംു 

എസ്റ്റിദമറ്റ് 

 തകു 

 

ഗ്പവർത്തി 

കാലയളവ്  

 

 ൃഷ്ടിച്ച

തതാഴിൽ 

േിന ങ്ങ ൾ 

 

ചിലവായ തകു  

ദവതന 

ഘടകം  

 ാധന 

ഘടകം  

1. വലിയദതാെ് 

കളുദഗ്പത് 

താടഴ 

ടപരനു്താറ്റിൽ 

മണു ജല 

സ്ുംരക്ഷ്ണും 

ഘട്ടും -1 

Wc/297216 

182492 24/09/2018 

to 22/11/18 

615 166665 6075 

(3075+3000) 

(പണിയായയു
ധങ്ങളുതട 

വാടക+തനയി

ംംദബാർഡ്) 

2. കളുഗ്പത്ത് 

വലിയദതാെ് 

ടപരനു്താറ്റിൽ

മണ് ജല 

സ്ുംരക്ഷ്ണും- 

ഘട്ടും-2 

Wc/297217 

264604 22/11/2018 

to  

30/03/19 

511 138481  2555 

+ 

3000 

(പണിയായയു
ധങ്ങളുതട 

വാടക+തനയി

ംംദബാർഡ്) 

3. ടപരനു്താറ്റിൽ 

കലഫ് ഭാവന  

നിർമ്മാണ 

പദ്ധതി  

(ANEESHA) 

If/31711 

 

28000 

 

 

 

 

03/07/18 to 

16/07/18 

 

 

69 

 

 

18699 
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അളവകുൾ  ംബ ന്ധിച്ച ്

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ഗ്പവർത്തിയ

ംുതട  ദപര ്

എസ്റ്റിദമറ്റിതല

അളവകുൾ   

എം ബകു്കിൽ 

ദരഖതപ്പടുത്തി

യത്  

 ീൽഡ ്

തല 

പരിദശാധ

നയിൽ 

കണ്ത്  

വലിയ ദതാെ് 

കളുഗ്പത് 

ടപരനു്താറ്റിൽ  

മണ് ജല 

സ്ുംരക്ഷ്ണ 

ഘട്ടും ഘട്ടും-1 

Wc/297216 

 

കാെ് 

ടവട്ടിടത്തളിക്കൽ -

7530 m2 

മണ് വരമ്പ-് 889.49 m3 

കാെ് 

ടവട്ടിടത്തളിക്കൽ 

7220 m2  

മണ് വരമ്പ-്852..87m3 

  കാെ് മെൂി 

കിെക്കനു്നതിനാ

ൽ കൃതയമായി 

അളന്്ന 

തിട്ടടപ്പെതു്താൻ 

സ്ാധിച്ചിട്ടില്ല.പ

ടക്ഷ് മാറ്റിന്ടറ 

കകയിൽ ദരഖ 

ഉണ്ടായിരനു്ന ു

,അവയുും എും 

ബക്ു്ക അളവുും 

ഏകദേശും 

സ്മമാണ ്

കളുഗ്പത്ത്  

വലിയ ദതാെ് 

ടപരനു്താറ്റിൽ  

മണ്ജല 

സ്ുംരക്ഷ്ണും- 

ഘട്ടും-2 

Wc/297217 

 

കാെ് 

ടവട്ടിടത്തളിക്കൽ -

11010 m2 

മണ് വരമ്പ-് 1300.57m3 

കാെ് 

ടവട്ടിടത്തളിക്കൽ 

- 6030m2  

മണ് വരമ്പ-്712m3 

  കാെ് മെൂി 

കിെക്കനു്നതിനാ

ൽ കൃതയമായി 

അളന്്ന 

തിട്ടടപ്പെതു്താൻ 

സ്ാധിച്ചിട്ടില്ല.പ

ടക്ഷ് മാറ്റിന്ടറ 

കകയിൽ ദരഖ 

ഉണ്ടായിരനു്ന ു

,അവയുും എും 

ബക്ു്ക അളവുും 

ഏകദേശും 

സ്മമാണ ്

ടപരനു്താറ്റിൽ  

കലഫ് ഭാവന 

നിർമ്മാണും - 

(ANEESHA) 

If/31711 

ഘട്ടും-1-28  േിവസ്ും 

ഘട്ടും-2-24  േിവസ്ും 

ഘട്ടും-3-10  േിവസ്ും 

ഘട്ടും4-28  േിവസ്ും 

ഘട്ടും-1-28  േിവസ്ും 

ഘട്ടും-2-24  േിവസ്ും 

ഘട്ടും-3-17  േിവസ്ും  

വീെ് 

പർൂത്തീകരിച്ചിെ്

െില്ല 
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 ന്ദർശിച്ച ഗ്പവൃത്തികളുതട വിലയിരതു്തൽ. 

1. കളുഗ്പത്്ത താതഴ മണ്ണ് ജല  ംരക്ഷണം- ഘട്ടം-1Wc/297205 

(അനബുന്ധം-1) 

എും.ബകു്കിൽ ഗ്പവൃത്തി ടെയ്ത സ്ഥലത്തിൻടറ ഭവൂെുമകളുടെ ദപര് എഴുതിയിട്ടുണ്്ട. അടത 

ദപാടല തടന്ന അവരടുെ നികതുി രശീതിയുും അദപക്ഷ് ദഫാറവുും ഫയലിൽ കാണാൻ 

സ്ാധിച്ചിട്ടുണ്്ട .എും ബകു്കിൽ വരമ്പകുളുടെ അളവ് ഓദരാസ്ഥലത്തുും  എഗ്ത ടെയ്തിട്ടുടണ്ടന്ന ു

എഴുതിയിട്ടുടണ്ടങ്കിലുും ഫീൽഡ് പരിദശാധനയിൽ പകതുിദയാളദമ അളക്കാൻ സ്ാധി 

ച്ചിട്ടുള്ളൂ ,കാരണും ടെയ്ത സ്ഥലങ്ങൾ എല്ലാും തടന്ന കാെ ുപിെിച്ചു കിെക്കകുയായിരനു്ന ു.നാലാും 

വാർഡിടല മാറ്റ് (ബിന്ദ ു )അവർക്ക ു ടെയ്ത ഗ്പവർത്തിയുടെ ദരഖ കകയിൽ സ്കൂ്ഷ്ിച്ചു 

ടവച്ചിട്ടുണ്ടായിരനു്ന ു.അതുും എും ബകു്കിടല അളവുും ഏകദേശും സ്മയമായിരനു്ന ു.166665 /-രപൂ  

കലൂിയിനത്തിലുും 3075 പണിയായുധങ്ങളുടെ വാെക എണത്തിലുും 3000 രപൂ ടനയിും ദബാർഡ് 

എണത്തിലുും ടെലവഴിച്ച തകുയുടെ ബില്്ല ഫയലിൽ കാണാൻ സ്ാധിച്ചിട്ടുണ്്ട. ഈ 

ഗ്പവർത്തിയുടെ ഉദേശയ ലക്ഷ്യും കാണാൻ സ്ാധിച്ചിട്ടില്ല. 

 

 

2. കളുഗ്പത്ത്  വലിയ ദതാെ് ടപരനു്താറ്റിൽ  മണ്ജല സ്ുംരക്ഷ്ണും- ഘട്ടും-2 

Wc/297217 

ഗ്പവൃത്തി ടെയ്ത സ്ഥലത്തിന്ടറ ഭവൂെുമകളുടെ ദപര് എും ബകു്കിൽ ദരഖടപ്പെതു്തിയിട്ടുണ്്ട. 

അത് ഭവൂെുമകളുടെ സ്ഥലത്ത് മാഗ്തദമ പണി ടെയ്തിട്ടുള്ളൂ എന്്ന ഫീൽഡ് തല 

പരിദശാധനയിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സ്ാധിച്ചു. വരമ്പകുളിലടൂെ കൃതയമായ അളവകുൾ എും 

ബകു്കിൽ ദരഖടപ്പെതു്തിയിട്്ട ഉടണ്ടങ്കിലുും കാെ ുകയറിയതിനാൽ ഫീൽഡ് പരിദശാധനയിൽ 

അളന്ന ു തിട്ടടപ്പെതു്താൻ ആയില്ല.138481 രപൂ കലൂിയിനത്തിലുും 2555 രപൂ പണിയായുധും 

വാെകയിനത്തിലുും 3000 രപൂ സ്ിറ്റിസ്ണ് ഇൻഫർദമഷൻ ദബാർഡ് ഇനത്തിലുും 

െിലവഴിച്ചതായി എും ബകു്കിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്്ട. ഇതിന്ടറ ബില്ലി ഫയലിൽ കാണാൻ 

സ്ാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ഗ്പവൃത്തിയുടെ ഉദേശ ലക്ഷ്യും കകവരിക്കാൻ സ്ാധിച്ചതായി 

കടണ്ടത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല. 

3.  തപരനു്താറ്റിൽ സല ് ഭവന നിർമ്മാണ പദ്ധതി അനീഷ്. 

          ഐ എ കവ ഭവന പദ്ധതി ഗ്പകാരും നാല് ഘട്ടങ്ങളിലായാണ് ടതാഴിൽേിനങ്ങൾ 

നൽദകണ്ടത്. തറ നിർമ്മാണും 28, ലിന്റൽ 24, ദമൽക്കരൂ 10, പണി പർൂത്തിയാക്കിയാൽ 28 

എന്നിങ്ങടന നാല് ഘട്ടങ്ങളിലായാണ് ടതാഴിൽ നൽദകണ്ടത്. എന്നാൽ ഫയൽ 

പരിദശാധനയിൽ എും ബകു്കിൽ മനൂ്ന ുഘട്ടമായാണ് പണിടയെതു്തത് ഘട്ടും 1 28 േിവസ്ും ഘട്ടും 

2 -24,  ഘട്ടും 3 -17 ഇങ്ങടനയാണ് ടെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഫീൽഡ് പരിദശാധനയിൽ പണി 

പർൂത്തിയായതായി കാണാൻ സ്ാധിച്ചില്ല 
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അവകാശാധിഷ്ടിത നിരീക്ഷണങ്ങൾ: 

 തതാഴിൽ കാർഡമുായി ബന്ധതപ്പട്ടവ: 

ടതാഴിൽകാർഡ്ഒരആുധികാരികദരഖയാണ്.മഹാത്മാ രാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ 

ടതാഴിലറുപ്പ് നിയമത്തിടല ടഷഡയൾൂ 2 ഗ്പകാരും ടതാഴിൽ കാർഡിന് അദപക്ഷ് നൽകനു്ന 

കെുുുംബങ്ങൾക്്ക 15 േിവസ്ത്തിനകും തികച്ചുും ടസ്ൗജനയമായി ടതാഴിൽ കാർഡ് 

ലഭയമാക്കണടമന്്ന അനശുാസ്ിക്കനു്ന.ു കെൂാടത കൃതയമായ ഇെദവളകളിൽ കാർഡ് പതുകു്കി 

നൽദകണ്ടതമുാണ്. ടപരനു്താറ്റിൽ വാർഡ് നാലിടല ടതാഴിലാളികൾക്്ക പതുിയ ടതാഴിൽ 

കാർഡ് അനവുേിച്്ച നൽകിയിട്ടുണ്്ട. പദ്ധതിയുടെ ഗ്പാരുംഭഘട്ടത്തിൽ തികച്ചുും 

ടസ്ൗജനയമായാണ് ടതാഴിൽ കാർഡ് നൽകിയത്.എന്നാൽ പതുിയ ടതാഴിൽകാർഡിന് എല്ലാ 

ടതാഴിലാളികളുും സ്വന്തും ടെലവിലാണ് ദഫാദട്ടാ എെതു്ത് നൽകിയിരിക്കനു്നത്. 

 തതാഴിൽ ലഭിക്കനു്നത്  ംബന്ധിച്ച്: 

ടതാഴിൽ കാർഡളു്ള ഏടതാര ു കെുുുംബത്തിനുും 100 േിവസ്ടത്ത അവിേഗ്ദ കായിക 

ടതാഴിലിന് അവകാശമണ്ു്ട. അദപക്ഷ് നൽകിയാൽ കകപ്പറ്റു രശീത് നൽകകുയുും15 

േിവസ്ത്തിനകും ടതാഴിൽ  ലഭയമാക്കണടമന്നുും നിയമത്തിൽ ഗ്പതിപാേിക്കനു്ന.ു 

 ടപരനു്താറ്റിൽ വാർഡിടല ടതാഴിലാളികൾക്്ക മാറ്റ് മദുഖനയാണ്ടതാഴിൽ 

ലഭിക്കനു്നതിനളു്ള അദപക്ഷ് സ്മർപ്പിക്കനു്നത്. അദപക്ഷ് സ്വീകരിക്കനു്ന മറുയ്ക്്ക  

അദപക്ഷ്കന് കകപ്പറ്റു രശീത്  നിർബന്ധമായുും നൽകണടമന്ന് നിയമത്തിൽ 

അനശുാസ്ിക്കനു്നണ്ു്ട . ഫയലിൽ സ്കൂ്ഷ്ിച്ചിട്ടുള്ള ടതാഴിൽ അദപക്ഷ്കൾടക്കാപ്പും  

രശീതിന്ടറ ടകൗണ്ടർ സ്ലിപ് കാണാൻ സ്ാധിച്ചിട്ടില്ല .അദപക്ഷ് നൽകിയവരിൽ നിന്നുും 

ലഭിച്ച വിവരങ്ങളുടെ അെിസ്ഥാനത്തിൽ പഞ്ായത്തിൽ നിന്നുും കകപ്പറ്റു രസ്ീത് 

നൽകാറില്ല എന്നാണ ുമനസ്ിലാക്കനു്നത്   . എന്നാൽ കൃതയമായിടതാഴിൽ ആവശയടപ്പെനു്ന 

ടതാഴിലാളികൾക്്ക ടതാഴിൽ ലഭിക്കാറടുണ്ടന്നളുളത് അഭിനന്ദാർഹമായ കാരയമാണ്. 

തതാഴിൽ അനവുേിച്ചത്  ംബന്ധിച്ച്: 

ടതാഴിലറുപ്പ് നിയമഗ്പകാരും ടതാഴിൽ ആവശയടപ്പട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ 15 േിവസ്ത്തിനകും 

ടതാഴിൽ ലഭയമാക്കണടമന്നണ്ു്ട. വാർഡിടല ടതാഴിലാളികൾക്്ക ടതാഴിൽ ആവശയമളു്ള 

സ്മയങ്ങളിൽ  അദപക്ഷ് സ്മർപ്പിക്കനു്ന മറുയ്ക്്ക 15 േിവസ്ത്തിനകും ടതാഴിൽ 

അനവുേിദക്കണ്ടതണ്ു്ട. 

 തതാഴിലില്ലായ്മ  ദവതനം: 

ടതാഴിൽ ആവശയടപ്പട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ 15 േിവസ്ത്തിനകും ടതാഴിൽ ലഭയമാക്കാത്തപക്ഷ്ും 

ടതാഴിലില്ലായ്മ ദവതനും ലഭിക്കാൻ അവകാശമണ്ു്ട.വാർഡിടലടതാഴിലാളികൾ തീയ്യതി 

ദരഖടപ്പെതു്തി  ദരഖാമലൂും അദപക്ഷ് സ്മർപ്പിക്കാറില്ല അതടുകാണ്ടതുടന്ന കൃതയമായി 
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ടതാഴിൽ ലഭിച്ചിട്ടുദണ്ടാ എന്ന് ദരഖകളിൽ നിന്നുും വയക്തമല്ല.ടതാഴിലാളികളുമായി 

സ്ുംസ്ാരിച്ചദപ്പാൾ മനസ്സിലായത് ആവശയടപ്പട്ടാൽ പതിനഞ്് േിവസ്ത്തിനളുളിൽ ടതാഴിൽ 

ലഭിച്ചിക്കാറടുണ്ടന്നാണ്. ഇത് അഭിനന്ദാർഹമായ കാരയമാണ്. 

 തഷ്ൽ ് ഓ ് ദഗ്പാജക്റ്റ്   ംബന്ധിച്ച്: 

വാർഡിൽ ആവശയമായ വികസ്ന ഗ്പവൃത്തികൾ കടണ്ടത്തനു്നതിന് ടതാഴിലാളികൾക്്ക 

അവകാശും ഉണ്ട്. ടതാഴിൽ കടണ്ടത്തനു്നതിന ു ടതാഴിലാളികളുടെയുും ദമറ്റിടെയുും ഭാരത്ത് 

നിന്നുും പങ്കാളിത്തമണു്ടാവനു്നണ്ു്ട ,എന്നാൽ ടതാഴിലറുപ്പിൽ അനവുേനീയമായ ആസ്തി 

വികസ്ന ഗ്പവൃത്തികൾ കടണ്ടത്തനു്നതിന് വാർഡിടല വിവിധ ദമഖലയിൽ ഉള്ളവരടുെ 

പങ്കാളിത്തും ഉണ്ടാദവണ്ടതണ്ു്ട. 

 യാഗ്താ തചലവ്  ംബന്ധിച്ച്: 

ടതാഴിലാളികൾക്്ക താമസ് സ്ഥലത്തനുിന്നുും 5 കിദലാമീറ്റർ െറു്റളവിൽ ടതാഴിൽ 

ലഭിക്കവുാനളു്ള അവകാശമണ്ു്ട ,ഗ്പസ്തു ത പരിധിക്ക ുപറുത്ത ു ടതാഴിൽ ടെദയ്യണ്ട സ്ാഹെരയും 

ഉണ്ടാവകുയാടണങ്കിൽ യാഗ്താ ബത്തയായി കലൂിയുടെ 10% തകു നിലവിടല കലൂി ഗ്പകാരും  27 

രപൂ 10 കപസ് ഗ്പവൃത്തി േിവസ്ങ്ങളിൽ ലഭയമാക്കണും.  

 വാർഡിടല ടതാഴിലാളികൾ അഞ്് കി.മീറ്ററിലധികും യാഗ്ത ടെയ്ത ്പദ്ധതി ഗ്പവർത്തനും 

നെത്തിയിട്ടില്ല എന്നാണ് ദഫാക്കസ്് ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷനിൽ ടതാഴിലാളികളിൽ നിന്നുും 

മനസ്സിലാക്കാൻ സ്ാധിച്ചത്. 

 ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലതത്ത ത ൗകരയങ്ങൾ  ംബന്ധിച്ച്; 

ടതാഴിലിെങ്ങളിൽ ലഭിദക്കണ്ട അെിസ്ഥാന ടസ്ൗകരയങ്ങളായ ഗ്പഥമ ശഗു്ശഷൂാ 

സ്ുംവിധാനങ്ങൾ ,വിഗ്ശമ സ്മയടത്ത തണൽ സ്ൗകരയും, കെുിടവളളും എന്നിവ 

ടതാഴിലാളികൾക്്ക ടസ്ൗജനയമായി ലഭയമാദക്കണ്ടതണ്ു്ട.  

 വാർഡിൽ  ടതാഴിലാളികൾ സ്വന്തമായി  കെുിടവളളും ടകാണ്ടവുരാറാണ് പതിവ്. 

എന്നാൽ ഗ്പഥമശഗു്ശഷൂാ കിറ്റ് ടതാഴിലാളികൾക്്ക കൃതയമായ ഇെദവളകളിൽ 

ലഭിക്കാറടുണ്ടന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സ്ാധിച്ചത്. 

 ദവതനം ലഭയമാക്കനു്നത്  ംബന്ധിച്ച് 

 ടതാഴിലറുപ്പ് നിയമത്തിൽ ത ക്ഷൻ 3(2)ഗ്പകാരും മസ്റ്റർ ദറാള് കാലാവധി കഴിഞ്ഞ ു

15േിവസ്ത്തിനകും ടതാഴിലാളികളുടെ അടക്കൗണ്ടിൽ കലൂി ലഭിക്കവുാൻ അവകാശമണ്ു്ട . 

 പഞ്ായത്തിൽ നിന്നുും ഏഴ് േിവസ്ത്തിനളുളിൽ കലൂി ടതാഴിലാളികളുടെ 

അടക്കൗണ്ടിദലക്്ക നല്കാറടുണ്ടന്്ന എുംഐഎസ്് പരിദശാധിച്ചദപ്പാൾ മനസ്സിലായി. 

എന്നാൽ എല്ലാ ഫയലിൻടറ കടൂെയുും എഫ്.െിഒ സ്കൂ്ഷ്ിച്ചതായി കാണാൻ സ്ാധിച്ചില്ല. 

ദവജ് ലിസ്റ്റിൽ എഫ്ടിഒ നമ്പർ എഴുതനു്നണ്ു്ട. ഇത് ടതറ്റായ ഗ്പവണതയാണ്. 

 പരാതി പരിഹാരം  ംബന്ധിച്ച്: 
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ടതാഴിലറുപ്പുമായി ബന്ധടപ്പട്ട ഏടതങ്കിലുുംകാരയത്തിൽ പരാതിയുണ്ടാകനു്ന പക്ഷ്ും ആയത് 

ദരഖാമലൂും പഞ്ായത്തിൽ പരാതിടപ്പൊവനു്നതാണ ്,ഗ്പസ്തു ത പരാതികൾ സ്വീകരിച്ചു രസ്ീറ്റ് 

നൽകകുയുും പരമാവധി 7 േിവസ് പരിധിക്കളു്ളിൽ അദനവഷിച്ചു പരാതിക്കാരന് മറപുെി 

നൽദകണ്ടതാണ് .പരാതികൾ അറിയിക്കനു്നതിനളു്ള ദൊൾ ഗ്ഫീ നമ്പര് (18004251004 ) 

ടപാതജുനങ്ങൾക്്ക കാണാവനു്ന രീതിയിൽ പഞ്ായത്ത് ഓഫീസ്ിൽ 

ഗ്പേർശിപ്പിദക്കണ്ടതണ്ു്ട. 

 പഞ്ായത്തിടല പരാതി രജിസ്റ്റർ പരിദശാധിച്ചദപ്പാൾ ഇതവുടരയായി പരാതികടളാന്നുും 

തടന്ന രജിസ്റ്ററിൽ ദരഖടപ്പെതു്തിയതായി കണ്ടില്ല. കെൂാടത ദൊൾഗ്ഫീ നമ്പറുും 

പഞ്ായത്തിൽ ഗ്പേർശിപ്പിച്ചതായി കണ്ടില്ല. 

 

 ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് നടത്തനു്നത്  ംബന്ധിച്ച്: 

ടതാഴിലറുപ്പിൽ ഏടറ്റെതു്ത ഗ്പവൃത്തികൾ ദസ്ാഷയൽ ഓഡിറ്റ് നെത്തനു്നതിൽ 

പങ്കാളികളാവനു്നതിന ുടതാഴിലാളികൾക്്ക അവകാശമണ്ു്ട.ദസ്ാഷയൽ ഓഡിറ്റിൽ ഗ്പവൃത്തി 

സ്ഥല സ്ന്ദർശനത്തിനുുംഅളവകുൾ ദരഖടപ്പെതു്തനു്നതിനുും ടപരനു്താറ്റിൽ വാർഡിടല 

ദമറ്റായ ബിന്ദഎുന്നവരടുെ  സ്ഹകരണും ഉണ്ടായിരനു്ന.ു 

അപകടങ്ങൾ  ംബന്ധിച്ച്: 

ടതാഴിലറുപ്പ് ദജാലിക്കിടെ ടതാഴിലാളികൾക്്ക ഏടതങ്കിലുും തരത്തിലളു്ള അപകെും 

സ്ുംഭവിച്ചു ദപാവകുയാടണങ്കിൽ നിയമത്തിടല ടഷഡയൾൂ 2(5)ഗ്പകാരവുുംഅദ്ധയായും 9 ടല 

പരാമർശങ്ങളുടെ അെിസ്ഥാനത്തിലുും െികിൽസ്ാ ടെലവകുളുടെ ദരഖകൾ സ്മർപ്പിക്കനു്ന 

മറുയ്ക്്ക  ഗ്പസ്തു ത തകു മഴുുവനുും അനവുേിച്ചു ടകാെദുക്കണ്ടതാണ്. 

 ഈ വാർഡിൽ ഇതവുടരയായി ആർക്കുും ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലത്ത് ടവച്്ച അപകെങ്ങൾ 

ഉണ്ടായിട്ടില്ല. 

തതാഴിലാളികളുതടകടമകൾ 

1. കൃതയസ്മയത്ത്ടതാഴിൽസ്ഥലത്ത്ഹാജരായിഒപ്പവയ്ക്കകു. 

2. ടതാഴിലറുപ്പ്ഗ്രാമസ്ഭയ്ക്്കദസ്ാഷയൽഓഡിറ്റ്ഗ്രാമസ്ഭയുുംകൃതയമായിപടങ്കെകു്കകു 

3. പണിസ്ഥലത്ത്ലാസ്റ്റികവസ്തു ക്കൾഉപദയാരിക്കവുാദനാകത്തിക്കവുാനുുംപാെളു്ളതല്ല 

4. സ്ിറ്റിസ്ണ്ഇൻദഫാർദമഷൻദബാർഡ്ഗ്പവൃത്തിയുടെആരുംഭഘട്ടത്തിൽതടന്നനിർ

ബന്ധമായുുംവയ്ദക്കണ്ടതാണ് 

5. ഗ്പകൃതിസ്ുംരക്ഷ്ണത്തിന്ആവശയമായഗ്പവൃത്തികൾഏടറ്റെതു്ത്നെപ്പിലാക്കകു. 

6. ആസ്തിസ്ൃഷ്ടിക്കനു്നഗ്പവൃത്തികൾ   കടണ്ടത്തിദമറ്റ്

ടനയുുംപഞ്ായത്ത്അധികൃതടരയുും    അറിയിക്കകു. 

തതാഴിലറുപ്്പ പദ്ധതിയിൽ ഏതറ്റടുക്കനു്ന ഗ്പവൃത്തികളുതട  യലകുളിൽ 

ഉണ്ായിരിദക്കണ് ഗ്പധാനതപ്പട്ട 22 ദരഖകതള കറുിച്ച് വാർഷ്ിക മാസ്റ്റർ 

 ർക്കലുറിൽ കൃതയമായ നിർദേശങ്ങൾ നൽകനു്നണ്ു് . 
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 കവർ ദപജ് 12. ടമറ്റീരിയൽ വാങ്ങനു്നതിനളു്ള  തീരമുാനും 

 ടെക്്ക ലിസ്റ്റ്.13. ദവജ് ലിസ്റ്റ്  

 ആക്ഷ്ൻ ലാൻ ദകാപ്പി.14. ഫണ്ട് ഗ്ൊന്സ്ർ ഓർഡർ. 

 ജനകീയ എസ്്റിദമറ്റ്       15. പാട്ടക്കരാർ 

 സ്ാദങ്കതികാനമുതി 16. മന്ൂ്നഘട്ടങ്ങളിടല ദഫാദട്ടാകൾ 

 ഭരണാനമുതി.          17. ഗ്പവൃത്തിപർൂത്തീകരണ സ്ാക്ഷ്യപഗ്തും       

 കണ്വർജൻസ്് വിവരങ്ങൾ18. ടമറ്റീരിയൽ ബില്ലുകൾ. 

 ടതാഴിൽ അദപക്ഷ് 19. മസ്റ്റർ ദറാള് മടൂമന്റ്റ് സ്ലിപ്പ്. 

 വർക്്ക അദല്ലാടക്കഷൻ.20. ജിദയാൊടെെ് ദഫാദട്ടാ. 

 മസ്റ്റർ ദറാൾ           21. ദസ്ാഷയൽ ഓഡിറ്റ് റിദപ്പാർട്്ട 

 ടമഷർടമന്റ് ബക്ു്ക.22. കസ്റ്റ് ഡയറി. 

എ.എം. ി.അദ്ധയായം- 7.11.5ഗ്പകാരമളു്ളഗ്പവൃത്തി യൽ - 

പരിദശാധനയുതടകതണ്ത്തലകു 

 കവർദപജ്:  

മാസ്റ്റർസ്ർക്കലുർഗ്പകാരമളു്ളകവർദപജ്ഫയലിൽസ്കൂ്ഷ്ിച്ചിട്ടുണ്്ട.എന്നാൽകൃതയമായി

പരൂിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. 

 ടെക്ക്ലിസ്റ്റ് :  

ഒരഗു്പവൃത്തിഫയലിൽഗ്കമഗ്പകാരുംഏടതാടക്കദരഖകൾഎവിടെഏടതാടക്കദപജ്മു തൽ

സ്കൂ്ഷ്ിച്ചിരിക്കനു്നഎുന്്നമനസ്ിലാക്കവുാനളു്ള ആധികാരിക ദരഖയാണ്ടെക്ക്ലിസ്റ്റ്. 

പരിദശാധിച്ചഫയലിൽടെക്ക്ലിസ്റ്റ്ഉടണ്ടങ്കിലുുംഒന്നുും പരൂിപ്പിച്ചതായികാണാൻ സ്ാധിച്ചില്ല. 

 ആക്ഷ്ൻലാൻദകാപ്പി :   

ഗ്പസ്തു തഗ്പവൃത്തിപഞ്ായത്തിടലനെപ്പുവർഷത്തിടലവാർഷികആക്ഷ്ൻലാനിൽഉൾടപ്പെ്

െതാണ് എന്്നടതളിയിക്കവുാനളു്ളദരയാണ്ആയൽലാനിന്ടറദകാപ്പി . 

പരിദശാധിച്ചഫയലിൽ(വാർഡ്4 വലിയദതാെ് കളപറുത്ത  താടഴ ടപരിന്തൽമണ 

ജലസ്ുംരക്ഷ്ണ ഘട്ടും 1, ഘട്ടും 2, ടപരനു്തച്ചൻ കലഫ് ഭവന നിർമ്മാണ പദ്ധതി അനീഷ) എന്ന 

ഗ്പവൃത്തിയുടെ ആക്ഷ്ൻലാനിന്ടറദകാപ്പിയിലളുള ഗ്പവൃത്തിയല്ല ഫയലിൽ കാണാൻ 

സ്ാധിച്ചത്. 

 എസ്റ്റിദമറ്റ് :  

ഒരഗു്പവൃത്തി , എങ്ങടന, എഗ്ത അളവിൽ ടെയ്യണടമന്ന് സ്ാദങ്കതികമായി 

ഗ്പതിപാേിക്കനു്ന ആധികാരിക ദരഖയാണ് എസ്റ്റിദമറ്റ്. പരിദശാധിച്ച ഫയലിൽ 

എസ്റ്റിദമറ്റ് സ്കൂ്ഷ്ിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്ാധാരണജനങ്ങൾക്്കീ് മനസ്ിലാകനു്ന രീതിയിൽ 

ദവണും എസ്റ്റിദമറ്റ്  തയാറാക്കാൻ എന്നാൽ പരിദശാധിച്ച ഫയലിൽ ജനകീയ 

എസ്റ്റിദമറ്റ് കാണാൻ സ്ാധിച്ചില്ല. 

 സ്ദങ്കതികഅനമുതിപഗ്തും: 
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ഒരഗു്പവൃത്തിക്്ക സ്ാദങ്കതിക വിേഗ്ദരടുെ അനമുതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നതിനളു്ള 

ആധികാരിക ദരഖയാണ് സ്ാദങ്കതിക അനമുതിദരഖ. പരിദശാധിച്ച ഫയലിൽ 

ടസ്കയർൂ ദസ്ാഫ്റ്ടറവയർഉപദയാരിച്്ചടെയ്ത അനമുതി ദരഖ ഉണ്ടായിരനു്ന.ു 

 ഭരണഅനമുതിദരഖ: 

ഗ്പവൃത്തിടെയ്യുന്നതിന്നിർവ്വഹണസ്ഥാപനുംനൽകനു്നഅനമുതിയാണ്ഭരണാനമുതിര

ദീഖ. ഈ ദരഖപരിദശാധിച്ചഫയലിൽകാണവുാൻസ്ാധിച്ചിട്ടുണ്്ട. 

ടസ്കയർൂദസ്ാഫ്റ്റടവയറിൽടെയ്തദരഖസ്കൂ്ഷ്ിച്ചിരിക്കനു്നഎന്നത്നല്ല കാരയമാണ്. 

 ഡിമാൻഡ്ദഫാും: 

ടതാഴിലാളികൾടതാഴിൽആവശയടപ്പട്്ടനൽകനു്നഅദപക്ഷ്യാണ്ഡിമാന്റ്ദഫാും . 

ടതാഴിൽആവശയടപ്പട്ടവർക്്ക 15 േിവസ്ത്തിനളു്ളിൽടതാഴിൽലഭിച്ചിട്ടുദണ്ടാ 

എന്്നഅറിയാൻസ്ഹായിക്കനു്നദരഖകെൂിയാണിത്.പരിദശാധിച്ചഫയലിൽടതാഴിലാ

ളികൾകടൂ്ടമായിഅദപക്ഷ്ിച്ചദരഖകാണാൻസ്ാധിച്ചു. 

 വർക്്കഅദലാദക്കഷൻദഫാും 

ഗ്പവൃത്തിഅനവുേിച്ചു ടകാണ്്ടനി ർവ്വഹണ ഉദേയാരസ്ഥർ നൽകനു്ന അനമുതിയാണ് 

വർക്്കഅദലാദക്കഷൻദഫാും. അദപക്ഷ്ിച്്ച 15 േിവസ്ത്തിനളു്ളിൽ 

ഗ്പവൃത്തിലഭിദച്ചാ എന്നറിയാൻ ഈദഫാും സ്ഹായിക്കുും. പരിദശാധിച്ച ഫയലിൽ 

ഗ്പവൃത്തി അനവുേിച്ചു ടകാണ്ടളു്ള ദഫാുംകാണാൻസ്ാധിച്ചു. 

 മസ്റ്റർദറാൾ : 

ടതാഴിലാളികളുടെഹാജർനിലദരഖടപെതു്താൻഉള്ളദരഖയാണ്മസ്റ്റർദറാൾ.മസ്റ്റദറാൾ

നമ്പർ,തീയതി,ഗ്പന്റിുംഗ്തീയതി, ബന്ധടപ്പട്ടവരടുെ ഒപ്പ് എന്നിവ കൃതയമായി 

ദരഖടപ്പെതു്തിയിട്ടുണ്്ട 

 ടമഷർടമന്റ്ബക്ു്ക :  

ഒര ുഗ്പവത്തി എസ്റ്റിദമറ്റ്ഗ്പകാരും കൃതയമായ അളവിൽ ആണ്ടെദയ്യണ്ടത് എന്നുും 

ടെയ്തിരിക്കനു്നത് ഇഗ്പകാരും തടന്നയാണ് എന്ന് മനസ്ിലാക്കാനളു്ള ആധികാരിക 

ദരഖയാണ് ടമഷർടമന്റ്ബക്ു്ക . ടമഷർ ടമന്റ്ബകു്കിൽദപരില്ലാത്ത 9 

ദപരടുെസ്ഥലത്ത്ദജാലിടെയ്തതിന്ടറദരഖയായിഉെമസ്ഥരടുെനികതുിരസ്ീത്,അദപ

ക്ഷ്ദഫാറും ,ഗ്പസ്തു ത ഗ്പദേശത്ത്ഗ്പ വൃത്തി നെത്തി എന്ന് ഉെമസ്ഥർ 

സ്ാക്ഷ്യടപ്പെതു്തിയ ദരഖ അെക്കും ഫയലിൽ സ്കൂ്ഷ്ിച്ചിട്ടുണ്്ട. 

 ദവജ്ലിസ്റ്റ് :  

മസ്റ്റദറാളിന്ആനപുാതികമായിടതാഴിലാളിദക്കവതനും അനവുേിച്ചുഎന്്ന 

ടതളിയിക്കാനളു്ളആധികാരികദരഖയാണ് ദവജ് ലിസ്റ്റ. പരിദശാധിച്ച 

ഫയലിൽഎല്ലാുംദവജ് ലിസ്റ്റ്കാണാൻസ്ാധിച്ചു. 

 ഫണ്്ടഗ്ൊൻസ്ഫർഓർഡർ 
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മസ്റ്റദറാളിനുുംദവജ്ലിസ്റ്റിനുുംഅനസു്രിച്്ചടതാഴിലാളിദക്കവതനുംകകമാറിദയാഎന്്നഉറ

പ്പാക്കാനളു്ളദരഖയാണ്ഫണ്്ടഗ്ൊൻസ്ഫർഒീാർഡർ . 

എന്നാൽപരിദശാധിച്ചഫയലിൽഈ ദരഖകാണാൻസ്ധിച്ചില്ല. 

 ടമറ്റിരിയൽവൗച്ചർ&ബിൽ : 

സ്ാധനസ്ാമഗ്രികൾആവശയമായഗ്പവൃത്തികൾക്ക്സാമഗ്രികൾവിതരണുംടെയ്തതിന്റ

ടീബില്ലുുംവൗച്ചറകുളുുംഫയലിൽസ്കൂ്ഷ്ിദക്കണ്ടത്. 

 ദഫാദട്ടാഗ്രാഫ് 

ഒരഗു്പവൃത്തിതെുങ്ങനു്നതിന ുമൻുപുുംഗ്പവൃത്തിനെന്നടുകാണ്ടിരിക്കദുമ്പാഴുും 

ഗ്പവൃത്തിപർൂത്തിയായതിന ുദശഷുംഎന്നിങ്ങടനമന്ൂ്നഘട്ടത്തിലളു്ളദഫാദട്ടാ 

ഫയലിൽസ്കൂ്ഷ്ിച്ചിട്ടുണ്്ട.എന്നാൽജിദയാ ൊര്ഡ്ദഫാദട്ടാഉണ്ടായിരനു്നില്ല. 

 ഗ്പവൃത്തിപർൂത്തീകരണസ്ാക്ഷ്യപഗ്തും : 

ഗ്പവൃത്തിപർൂത്തീകരിച്ചുഎന്നതിന്ടറദരഖയാണ്ഗ്പവൃത്തിപർൂത്തീകരണസ്ാക്ഷ്യ

പഗ്തും . പരിദശാധിച്ചഫയലിൽഈദരഖകൃതയമായികാണാൻസ്ാധിച്ചു.. 

 മസ്റ്റദറാൾമവ്ൂടമന്റസ്ലിപ്പ് :  

ഒരഗു്പവൃത്തിയുടെഓദരാഘട്ടത്തിന്ടറയുുംമസ്റ്റർ ദറാൾ 

അനവുേിച്്ചടതാഴിലാളികൾദക്കവതനുംനൽകനു്നതവടരയുള്ളഓദരാഘട്ടങ്ങളുുംഏടതാ

ടക്കതീയതിയിൽനെന്നഎുന്്നമനസ്ിലാക്കാനാണ്മസ്റ്റർദറാൾമവ്ൂടമന്റ്സ്ലിപ്പ് . 

പരിദശധിച്ചഫയലിൽസ്റ്റിപ്പ്ഉണ്ടായിരനു്ന.ു 

 കസ്റ്റ്ഡയറി: 

മാസ്റ്റർസ്ർക്കലുർഗ്പകാരുംസ്ുംസ്ഥാനസ്ർക്കാർനിർദേശിക്കനു്നസ്ഗു്പധാനദരഖയാണ്

കസ്റ്റ്ഡയറി.പരിദശാധിച്ചഫയലിൽകസ്റ്റ്ഡയറിഉണ്ടായിരനു്ന.ുദഗ്പാജക്ട്മീറ്റിുംര് 

,ടെക്്ക ലിസ്റ്റ്, എന്നിവപർൂണമായുപരൂിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടയിരനു്ന.ുവിജിലൻസ്്& ദമാണിറ്ററിുംര് 

കമ്മിറ്റിഅുംരങ്ങൾഒദഗ്പ്പഖടപ്പെതു്തിയിട്ടുണ്്ട. 

 

 ദറാ ് ഗാർേിവ ം: 

വാർഷിക മാസ്റ്റർ സ്ർക്കലുർ ഗ്പകാരുംഎല്ലാപഞ്ായത്തകുളിലുുംദറാസ്് 

രാർേിവസ്ുംആെരിക്കണും എന്നൽ നാലാും വാർഡിൽദറാസ്് രാർ 

േിവസ്ുംആെരിച്ചതായിദരഖകളിദലാടതാഴിലാളികൾദക്കാഅറിവില്ല. 

 ദമറ്റ് :ടതാഴിലറുപ്പ്ഗ്പവൃത്തിയുടെ ദമൽദനാട്ടും, ടതാഴിൽകാർഡ്,കസ്റ്റ്ഡയറി, 

മസ്റ്റർ ദറാൾഎന്നിവകൃതയമായിപരൂിപ്പിക്കൽ, ടതാഴിലാളികളുടെഹാജർഉറപ്പു 

വരതു്തർ എന്നിവയാണദമറ്റുമരടുെെമുതലയാണ് . ടപരനു്താറ്റിൽ വാെി ബിന്ദ ു

മാഗ്തമാണ് ദമറ്റിന്ടറസ്ഥാനും വഹിക്കനു്നത്. മറ്റ്ടതാഴിലാളികൾ ഒന്നുും തടന്ന 

ദമറ്റായി നിൽക്കാൻ താല്പരയടപ്പെനു്നില്ല. 

 ിറ്റി ണ് ഇന്ത ാര്ദമഷ്ന് ദബാര്ഡ് 
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വാർഷിക മാസ്റ്റർ സ്ർക്കലുർ ഗ്പകാരും ഗ്പവര്ത്തി നെക്കനു്ന എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലുും 

ഗ്പവര്ത്തിയുടെ വിശേമായ വിവരങ്ങള് അെങ്ങിയ നിശ്ചിത വലപു്പത്തിലളുള ഒര ുഡിസ്്ദല 

ദബാര്ഡ് സ്ഥാപിദക്കണ്ടതണ്ു്ട .ഓഡിറ്റ് കാലയളവിലളുള പരിദശാധിച്ച ഫയലകുളിൽ 

ഗ്പസ്തു ത ദബാർഡിൻടറ ബില്ല് കാണാൻ സ്ാധിച്ചു 

 

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

 ഓദരാ ഗ്രാമപഞ്ായത്തിലുും അഞ്് അുംരങ്ങളുള്ള ജാഗ്രത ദമൽദനാട്ട സ്മിതി 

രപൂീകരിദക്കണ്ടതാണ ് . ഗ്പവർത്തി സ്ഥല സ്ന്ദർശനും ടതാഴിലാളികളുമായി 

ആശയവിനിമയും നെത്തൽ ,ദരഖകളുടെ പരിദശാധന ,ഗ്പവർത്തി സ്ഥല സ്ൗകരയങ്ങളുടെ 

പരിദശാധന ,ഗ്പവർത്തികളുടെ രുണനിലവാരും നിർണയിക്കൽ, തകു നിർണയും 

ഗ്പവർത്തിയിൽ ഉെനീളമളു്ള റിദപ്പാർട്ടിുംര് ഗ്പവർത്തിയുടെ സ്വഭാവടത്ത സ്ുംബന്ധിച്ചുള്ള  

 രുണപരമായ വിലയിരതു്തൽ എന്നിവയാണ് വിഎുംസ്ിയുടെ ഗ്പധാന െമുതല ടപരനു്താറ്റിൽ 

വാർഡിടല വിഎുംസ്ി അുംരങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ െവുടെ ദെർക്കനു്ന.ു 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

പഞ്ചായത്തിൽ കൂ്ഷിച്ചിരിദക്കണ് 7 രജിസ്റ്ററകുൾ 

1.  ടതാഴിൽകാർഡിനളു്ളകെുുുംബാദപക്ഷ്യുടെരജിസ്റ്റർ 

2.  ഗ്രാമസ്ഭരജിസ്റ്റർ 

 

ഗ്കമ 

നമ്പർ 

 

ദപര് 

 

പേവി 

1 പറമ്പൻ 

പരുദുഷാത്തമൻ 

വാര്ഡ്ടമമ്പര് 

2 പി രാഘവൻ  

3 ലത പി  

4 പാറക്കണ്ടി 

പരുദുഷാത്തമൻ 

 

5 ഗ്പിയ  
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3.  ടതാഴിൽആവശയടപ്പട്ടതുുംടതാഴിൽഅനവുേിച്ചതുുംസ്ുംബന്ധിച്ചരജിസ്റ്റർ 

4.  ഗ്പവൃത്തിയുടെലിസ്റ്റുുംെിലവുുംവിശോുംശങ്ങളുുംസ്ുംബന്ധിച്ചരജിസ്റ്റർ 

5.  സ്ഥിരആസ്ഥികളുടെരജിസ്റ്റർ 

6.  പരാതിരജിസ്റ്റർ 

7.  സ്ാധനരജിസ്റ്റർ 

a) തതാഴിൽകാർഗ്ഡജിസ്റ്റർ 

ടതാഴിൽകാർഡ് രജിസ്റ്റർ കൃതയമായി സ്കൂ്ഷ്ിച്ചിട്ടുണ്്ട. 

(b) ഗ്ഗാമ ഭരജിസ്റ്റർ 

ഗ്രാമസ്ഭാ മിനടു്സ് രജിസ്റ്റർ ഓദരാ വാർഡിനുും ഗ്പദതയകും ഗ്പദതയകും സ്കൂ്ഷ്ിച്ചിട്ടില്ല. ഗ്രാമസ്ഭാ 

മിനടു്സ് പരിദശാധിച്ചദപ്പാൾ 2018-19 സ്ാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 2018 ഒക്ദൊബർ 2നാണ് 

അവസ്ാനമായി ഗ്രാമസ്ഭ കെൂിയിട്ടുളളത്. 

(c) ഡിമാൻറ് രജിസ്റ്റർ 

ടതാഴിലിന്ആവശയടപെനു്നഡിമാന്ഗ്റജിസ്റ്റർസ്കൂ്ഷ്ിച്ചിട്ടുണ്്ടഎന്നാൽടതാഴിൽആവ

ശയടപട്ടതീയതിയുുംടതാഴിൽആരുംഭിച്ചതീയതിയുുംഒന്്നതടന്നയാണ്. 

(d)വർഗ്ക്കജിസ്റ്റർ - ഗ്പവൃത്തികളുതടലിസ്്റ്റ, ചിലവ്, 

മറ്റവിശോംശങ്ങൾദരഖതപ്പടുത്തിയിട്ടുള്ള  രജിസ്റ്റർ 

വർഗ്ക്കജിസ്റ്റർഉത്തരവാേടപ്പട്ടഉദേയാരസ്ഥർആരുുംതടന്നസ്ാക്ഷ്യടപ്പെതു്തിയിട്ടുള്ളതല്ല. 

ഗ്രാമപഞ്ായത്തിടലമഴുുവൻഗ്പവൃത്തികൾക്കുുംഒരവുർഗ്ക്കജിസ്റ്റർഎന്നനിലയ്ക്കാണവർഗ്ക്കജ

ീിസ്റ്റർസ്കൂ്ഷ്ിച്ചിട്ടുള്ളത്. 

(e) സ്ഥിരആസ്ഥികളുതടരജിസ്റ്റർ 

എല്ലാവാർഡിടലയുുംഗ്പവൃത്തികകൾഒരമുിച്ചാഗ്ണജിസ്റ്ററിൽടകാെതു്തിട്ടുള്ളത്ഈരജിസ്റ്ററുുംഉ

ത്തരവാേടപ്പട്ടഉദേയാരസ്ഥൻസ്ർട്ടികഫടെയ്തിട്ടുള്ളതല്ല. 

ഗ്പവൃത്തികളിൽകെൂിസ്ൃഷ്ടിക്കടപ്പട്ടആസ്്തികൾആർദക്കവണ്ടിയാണ്എന്നളുള വിവരവുും 

ദരഖടപ്പെതു്തിയിട്ടില്ല. 

(f)പരാതിരജിസ്റ്റർ 

പരാതി രജിസ്റ്ററിൽ  2018-19 കാലയളവിൽ യാടതാരവുിധ പരാതിയുും ദരഖടപ്പെതു്തിയതായി 

കണ്ടില്ല. രജിസ്റ്ററിൽ ഓദരാ സ്ാമ്പത്തികവർഷവുും ഗ്പിൻറ് എെതു്ത്  

സ്കൂ്ഷ്ിക്കനു്നടുണ്ടങ്കിലുും ഉത്തരവാേടപ്പട്ട ഉദേയാരസ്ഥൻ സ്ർട്ടികഫ ടെയ്തിട്ടില്ല, 

(g)  ാധന രജിസ്റ്റർ 

2018-19 സ്ാമ്പത്തിക വർഷത്തിടലടമറ്റീരിയൽ രജിസ്റ്റർ പഞ്ായത്തിൽ സ്കൂ്ഷ്ിച്ചിട്ടുണ്്ട. 

കതണ്ത്തലകുൾ  
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 വാർഷിക മാസ്റ്റർ സ്ർക്കലുർ ഗ്പകാരമളുള കവർദപജ് കൃതയമായി എഴുതി ഫയലിൽ 

സ്കൂ്ഷ്ിക്കനു്നത് അഭിനന്ദാർഹമായ കാരയമാണ്. 

 ഡിമാൻറ് ടെയ്യുന്ന ടതാഴിലാളികൾക്്ക കൃതയമായി ടതാഴിൽ 

നൽകാറടുണ്ടന്നളുളതുും അഭിനന്ദാർഹമായ കാരയമാണ്. 

 മഴുുവൻ ടതാഴിലാളികൾക്കുും പഴയ ടതാഴിൽ കാർഡ് പതുകു്കി പതുിയ 

ടതാഴിൽകാർഡ് പഞ്ായത്തിൽ നിന്നുും അനവുേിച്ചിട്ടുണ്്ട എന്നാൽ ടതാഴിൽ കാർഡ് 

പതുകു്കനു്ന സ്മയത്ത് ദഫാദട്ടാ ടതാഴിലാളികൾ സ്വന്തും െിലവിൽ 

എെതു്തടുകാെകു്കകുയാണ് ടെയ്തത്. 

 മസ്റ്റർദറാളിൽകസ്റ്റിൽ എത്തിക്കനു്നതിനളുള ടെലവ് ടതാഴിലാളികളിൽ നിന്നുും 

ഈൊക്കനു്നതായി ഫീൽഡ് പരിദശാധനയിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സ്ാധിച്ചു. ഇത് ടതറ്റായ 

ഗ്പവണതയാണ്.  

 ടതാഴിലാളികൾക്്ക കെുിടവളളും , തണൽ എന്നിവ ലഭയമാദക്കണ്ടത് നിർവ്വഹണ 

ഏജൻസ്ിയുടെ ഉത്തരവാേിത്തമാണ്. 

  ടപരനു്താറ്റിൽവാർഡിൽദമറ്റ് മദുഖനയാണ് ടതാഴിൽആവശയടപ്പൊറളുളത്. 

ടതാഴിലാളികൾ സ്വന്തും നിലയ്ക്്ക ആവശയടപ്പൊറില്ല . 

 ടതാഴിൽ ആവശയടപ്പെനു്ന സ്മയത്തുും മറ്റ് അദപക്ഷ്കൾ സ്മർപ്പിക്കദുമ്പാളുും  

തിരിടക രസ്ീത് നൽകനു്നില്ല. 

 ഗ്പവർത്തി തെുങ്ങനു്നതിന് മൻുപ് പദ്ധതി ആരുംഭ മീറ്റി ് ദെരാറടുണ്ടന്നാണ് മഴുുവൻ 

ടതാഴിലാളികളുും അഭിഗ്പായടപ്പട്ടത് . 

  ടപരനു്താറ്റിൽ വാർഡിടല മാറ്റ്  ടെയ്ത ഗ്പവൃത്തിയുടെ അളവകുൾ ബകു്കിൽ എഴുതി 

സ്കൂ്ഷ്ിച്ച അതിനാൽ ഫീൽഡ് തല പരിദശാധന കെൂതുൽ എളുപ്പമാവാൻ സ്ാധിച്ചു 

 ടതാഴിലറുപ്പ് പദ്ധതി ഓഫീസ്ിൽ സ്കൂ്ഷ്ിദക്കണ്ട ഏഴു ടറജിസ്റ്ററിൽ ഏഴ് 

ടരജിസ്റ്ററകുൾസ്കൂ്ഷ്ിക്കനു്നണ്ു്ട. 

 അക്ഷ്ാുംശ ദരഖാുംശങ്ങൾ അെയാളടപ്പെതു്തിയ ജിദയാൊഗ്ഡ് ദഫാദട്ടാഗ്രാഫ് 

ഫയലകുളിൽ കാണാൻ സ്ാധിച്ചില്ല. 

 എും.ബകു്കിൽ ഗ്പവൃത്തി ടെയ്തിരിക്കനു്ന സ്ഥലത്തിൻടറ ഉെമകളുടെ ദപര് 

എഴുതിയിട്ടുണ്്ട. ഒര ു ഗ്പവൃത്തിക്്ക ഒദരാ നമ്പറിലളുള രണ്്ട എും.ബക്ു്ക  കാണാൻ 

സ്ാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.  

 ഭവൂെുമകളുടെ ദപര് മസ്റ്റർദറാളിൽ വരികദയാ ഭവൂെുമകൾ ഗ്പവൃത്തി എെകു്കകുദയാ 

ടെയ്തിട്ടില്ല 
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നിർദേശങ്ങൾ. 

 

 ടതാഴിൽ കാർഡ് പർൂണമായുും ടതാഴിലാളികൾക്്ക ടസ്ൗജനയമായി (ദഫാദട്ടാ ഉൾടപ്പടെ) 

നൽദകണ്ടതാണ്. 

 ഗ്പാദേശിക ഭാഷയിലളു്ള എസ്റ്റിദമറ്റുും ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളിൽ ലഭയമാക്കണും. 

 മാസ്റ്റർ സ്ർക്കലുർ ഗ്പകാരും നിർദേശിക്കനു്ന ദരഖകൾ ഫയലിൽ സ്കൂ്ഷ്ിദക്കണ്ടതാണ്. 

 ടതാഴിലറുപ്പിൽ അനവുേനീയമായതുും മൻുരണന ഗ്കമത്തിലുും ഗ്പവൃത്തികൾ 

ഏടറ്റെകു്കാൻ ഗ്ശദ്ധിദക്കണ്ടതണ്ു്ട. 

 ടതാഴിൽ അദപക്ഷ്കൾ ഗ്ഫണ്ട് ഓഫീസ്ിൽ സ്വീകരിക്കകുയുും ആയതിന ു കകപ്പറ്റ് 

രസ്ീത് നൽകകുയുും ടെദയ്യണ്ടതാണ്. 

 ടതാഴിലാളികൾക്്ക വിതരണും ടെയ്ത പതുിയ ടതാഴിൽ കാർഡിൽ വിവരങ്ങൾ 

കൃതയമായി ദരഖടപ്പെതു്തനു്നതിനളുള നിർദേശങ്ങൾ നൽകകു. 

 മസ്റ്റർദറാൾ വാങ്ങനു്നതിനുും തിരിടക ഏല്പിക്കനു്നതിനുും ദമറ്റ്മാർക്്ക ടെലവാകനു്ന തകു 

പഞ്ായത്തിൽ നിന്നുും നൽദകണ്ടതാണ്.  

 ഉദേയാരസ്ഥർ ദരഖകളിൽ ഒപ്പുടവക്കദുമ്പാൾ തീയ്യതി കെൂി ദരഖടപ്പെദുത്തണ്ടാതാണ്. 

 വിജിലൻസ്് ആൻഡ് ദമാണിറ്ററിുംര് കമ്മറ്റി അുംരങ്ങടള ഓദരാ വർഷവുും 

തിരടഞ്ഞെദുക്കണ്ടതാണ്. വിഎുംസ്ിയുടെ അഭിഗ്പായങ്ങൾ കസ്റ്റ് ഡയറിയിൽ 

കൃതയമായി ദരഖടപ്പെദുത്തണ്ടതാണ്. 

 മസ്റ്റർദറാൾ പരൂിപ്പിക്കനു്നതിടനക്കറുിച്്ച ടതാഴിലാളികാൾക്്ക കൃതയമായ നിർദേശങ്ങൾ 

നൽകാൻ നിർവ്വഹണ ഏജൻസ്ി ഗ്ശദ്ധിദക്കണ്ടതാണ്. 

 കലഫ് ഭവനപദ്ധതി എസ്റ്റിദമറ്റിൽ പറയുും ഗ്പകാരും ഓദരാ ഘട്ടത്തിലമുളുള ടതാഴിൽ 

േിനങ്ങൾ അനവുേിക്കകു. 

 പദ്ധതിയുടെ ശരിയായ രീതിയിലളു്ള നെത്തിപ്പിന് വിഎുംസ്ിയുടെ ഇെടപെലകുൾ 

ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉണ്ടാദവണ്ടതണ്ു്ട. 

 ടതാഴിലറുപ്പിൽ ഏടറ്റെകു്കനു്ന ഗ്പവൃത്തികളുടെ  ആസ്തികൾ േീർഘകാല നിലനിൽപ്പിന്  

ആവശയമായ സ്ാദങ്കതിക നിർദേശങ്ങൾടതാഴിലാളികൾക്്ക ഓവർസ്ീയർമാർ 

നൽദകണ്ടതുും പാലിക്കനു്നടുണ്ടന്്ന  ഉറപ്പു വരദുത്തണ്ടതമുാണ്. 

 2018-19 ഒക്ദടാബർ മതുൽ മാർച്ച് വതര ഗ്പവൃത്തി ഏതറ്റടുത്്ത 

നടപ്പിലാക്കിയഭമൂിതയ  ംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ 

അനബുന്ധം-1 

ഘട്ടം-1 

1. റിജിൽ.എും.സ്ി. 

2. തെത്തിൽ ടകാദക്കാെൻ ധനയ  

3. താറ്റിദയാട്ട്  ശശീഗ്ന്ദൻ  

4. തടൂവമ്മൽ സ്മു  

5. ദപാതാണ്ടി  പരുഷു ു 
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6. പര യത് ഫാൽരുനൻ  

7. ആലി ശാന്ത  

8. ദകാദൊത്തിൽ രീത ,കരണുാകരൻ, ഗ്ശീധരൻ  

9. തയ്യിൽ പതു്തൻ വീട്ടിൽ  അമ്മ 

10. ആച്ചത്ത്  റീജ  

11. െകയത് സ്ദരാജിനി  

12. രാമകൃഷ്ണൻ ദകായിത്തട്ട  

13. പറമ്പത് രവീഗ്ന്ദൻ  

14. പറു ക്കണ്ടിയിൽ മദനാജ്  

ഘട്ടം 2 ഭവൂടുമകൾ 

1.  ദരാവിന്ദൻ മരിച്ചു മകൻ സ്ധുാകരൻ  

2. ഓലക്കണ്ടി പഷു്പവല്ലി 

3. പി ബിജ ു 

4കറുവുായിക്കണ്ടി രുംരാധരൻ  

5േിവാകരൻ ഗ്പഭാകരൻ  

6.ദകായിത്തട്ട നെകു്കണ്ടി േിവാകരൻ   

 7.കനു്നാത് വിശാലാക്ഷ്ി  

8.റിജിൽ.എും.സ്ി. 

9.ദസ്ാമിയ. 

10.ഇെവലത് ലക്ഷ്മി  

11.വി.ടക.വി.സ്ൗമിനി 

12.പതു്തൻ വീട്ടിൽ ഛദന്ദാത്ത കഷനി  

13.ദകായിത്തട്ട വമ്പറ്റ ോദമാേരൻ   

14.അമ്മ ുഎന്ന അുംബജുാക്ഷ്ി മരിച്ചു സ്ധുാകരൻ  
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അനബുന്ധം-2 

100േിവ ം തതാഴിൽ പർൂത്തിയാക്കയിവരതുട വിവരങ്ങൾ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

ഗ്കമ 

നമ്പർ 

തതാഴിൽകാർഡ് നമ്പർ തതാഴിലാളികളുതട 

ദപര് 

തതാഴിൽേിനങ്ങൾ 

1 KL-02-010-003-004/11  ദരാജിനി 100 

2. KL-02-010-003-004/12  തി.പി  

3. KL-02-010-003-004/13 ോദമാേരൻ.തക  

4. KL-02-010-003-004/15 പത്മനാഭൻ. ി  

5. KL-02-010-003-004/16 വനജ.എം  

6. KL-02-010-003-004/19 നാരായണൻ.പി  

7. KL-02-010-003-004/20 ശശീഗ്ന്ദൻ.ടി  

8. KL-02-010-003-004/5  ധുാകരൻ ടി.പി  

9. KL-02-010-003-004/6 ഉേയകമുാർ പി.തക  

10 KL-02-010-003-004/92 മാണിയത്്ത ദഗ്പമി  
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23/10/19 എരദഞ്ഞാളി  പഞ്ായത്തിടല നാലാും  വാർഡായ വങ്കണച്ചാലിടല കണു്ടദഞ്രി 

കഞു്ഞിരാമൻ മാസ്റ്റർ സ്മാരക ഹാളിൽ ടവച്്ച ഉച്ചക്്ക 2:30 നെന്ന ദസ്ാഷയൽ ഓഡിറ്റ് 

ഗ്രാമസ്ഭയിടല തീരമുാനങ്ങൾ.  

 ടതാഴിൽകാർഡ് സ്ൗജനയമായി നൽകുും ദഫാദട്ടാ ഉൾടപ്പടെ  

 എല്ലാ ഗ്രാമസ്ഭയിലുും കൃതയമായി പടങ്കെകു്കുും  

 ഏടറ്റെതു്ത ുടെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഗ്പവർത്തിയുടെ ലിസ്റ്റ് ദലബർ ബഡ്ജറ്റിൽ ടകാണ്ട് 

വരികയുും ആക്ഷ്ൻലാൻ രപൂീകരണ ഗ്രാമസ്ഭയിൽ അവതരിപ്പിക്കകുയുും ടെയ്തു 

 ദജാലി സ്മയും കൃതയമായി പാലിക്കുും  

 ഡിമാൻഡ് ദഫാറും ഗ്രൂപ്പായി തടന്ന അദപഷിക്കകുയുും  ഗ്ഫണ്ട് ഓഫീസ്ിൽ തടന്ന 

അദപക്ഷ് നൽകി  രസ്ീതി കകപ്പറ്റുും.  

 ദറാസ്് രാർ േിനും ആെരിക്കുും 

 

 


