
 

 

     

     

 

മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ ത ാഴിലുറപ്പ പദ്ധ ി 

ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്പ റിദപ്ാര്പ്പ  

(01-10-2018 മു ല് 31-03-2019 വതര്) 

 

 

വാർഡ ്13(തുളിച്ചേരി) 

Date:02/11/2019 

അജാനൂർ  ഗ്ഗാമപഞ്ചായത്തപ  

കാഞ്ഞങ്ങാട് ദലാക്പ  

കാ റദഗാഡപ ജില്ല. 

 

 

മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ ത ാഴിലുറപ്പ   നിയമം 

ദ ാഷ്യല്ഓഡിറ്പ ത ാസ റ്ി(MGNSASK) 

CSI BUILDINGS,  2nd  FLOOR ,LMS COMPOUND ,പാളയം 

 വികാ പ ഭവന്  (പി.ഒ) ിര്ുവനന്തപുര്ം 695033 

ദ ാണ് : 0471-22724696 

ഇ -തമയില്  keralasocialaudit@gmail   

Date: 11/11/2019 

                                    യ്യാറാക്ിയ പ : കാവ്യ. കക, അഞ്ജന. എ, ലയന.പി  

                                    (വ്ിച്ചേജ് റിദ ാർസ്ച്ചപഴ്സൺ  കാഞ്ഞങ്ങാട ്ച്ചലാക്ക)്  

 4.രാഘവ്ൻ ( BRP in charge Kanhangad  Block) 

 

 

                                                



 

 

                                           

 

 

 

പഞ്ചായത്തിന്കെ തപാ ു വിവര്ങ്ങൾ 

 

വിസ്തീർണ്ണം 27.83 ച കി മീ 

ജില്ലാപഞ്ചായത്തപ കാ ര്പദഗാഡപ  

ദലാക്പ  പഞ്ചായത്തപ  കാഞ്ഞങ്ങാട് 

 ാലൂക്പ ദഹാസ്ദു ര്പഗപ 

വിദല്ലജുകൾ അജാനൂർ, ചിത്താരി 

 

പഞ്ചായത്തപ അ ിര്ുകള്  

കിഴക്പ  മടിക്കക്ക പുേൂർ കപരിയ 

പഞ്ചായത്തപ  

പടിഞ്ഞാറപ അെബി കടൽ 

ത ക്പ  മുൻസിപ്പാലിറ്റി. 

വടക്പ  പള്ളിക്കര പഞ്ചായത്്ത 

 

ജന ംഖ്യ (2011 ,ത ന്ത  പ) 

വാര്പഡപ  13 തുളിച്ചേരി. 

കാസര്ഗാഡ ്് ജില്ലയിലെ് കാഞ്ഞങ്ങാട്് ലാക്കിലെ് അജാനൂർ ് ഗ്ഗാമ 

പഞ്ചായത്തിലെ്13 ആം്വാര ഡ ്്( തുളിച്ചേരി)ആണ ്സാഷ്യൽ ്ഓഡിറ്റിങ ്നടത്തുന്നത .്

വാർഡ്് 13്ലതാഴിെുറപ്പ ്പദ്ധതിയില്്കഴിഞ്ഞ്സാമ്പത്തിക്വര ഷ്ത്തിലെ ഒക ടാബര് 1 

മുതല്്2019 മാര ച ്31 വലരയുള്ള്കാെയളവില് 4 ഗ്പവര ത്തികളാണ ്നടന്നിട്ടുള്ളത . 

അജാനൂർ ആതക ജന ംഖ്യ  SCs 
STs 

പുരുഷ്ന് സ ഗ്തീ പുരുഷ്ന് സ ഗ്തീ പുരുഷ്ന് സ ഗ്തീ 

49153 22952 26201 449 471 273 274 



 

 

ലതാഴിെുറപ്പുമായി് ബന്ധലപട്ട് വാര ഡിന ലറ് അടിസ്ഥാന് വിവരങ്ങള്് താലഴ്

േർക്കുന്നു്. 

 

 

VILLAG

E 

TOTAL(register

ed) 

 SCs SCs ST

s 

OTHERS TOTAL   

Thulache
ri 

HOUSEHOLDS PERSO

NS 

HOUSEHOL

DS 

PERSO

NS 
 HOUSEHOL

DS 

PERSO

NS 
MAL

E 
FEMAL

E 

  127      17 110 
Active 

workers 
 40        

 

ആമുഖ്ം 

ഇന്ത്യയിലെ് ദരിഗ്ദരായ് ഗ്ഗാമീണ് ജനതയുലട് ദാരിഗ്ദയം്  െഘൂകരിക്കുന്നതിനും്

അവരുലട് ജീവിത് സുരക്ഷിതതവം് ഉറപ്പു് വരുത്തുന്നതിനും് വണ്ടി് രൂപം്

ലകാടുത്തിട്ടുളള് ഒരു് ബൃഹത പദ്ധതിയാണ ് മഹാത്മാഗാന്ധി് ദശീയ്

ഗ്ഗാമീണ ലതാഴിെുറപ്പ  പദ്ധതി.് കാർഷ്ിക് മഖെയിെും് നിര മാണ് മഖെയിെും്

ലതാഴില്് െഭിക്കാലത് ഗ്ഗാമീണ് ജനത് ബുദ്ധിമുട്ടനുഭവിക്കുമ്പാള്് അവര്ക്ക ്

100ദിവസലത്ത് ലതാഴിലെങ്കിെും് ഉറപ്പു് വരുത്തുവാന്് ഈ് പദ്ധതി് െക്ഷയമിടുന്നു.്

ഇങ്ങലന്ലതാഴില്്നല്കു ന്നതിന ്ഏലറ്റടുക്കുന്ന്വിവിധ്പദ്ധതികളിെൂലട്  രാജയത്തിന്റെ 

മണ്ും് ജെവും് പരമാവധി് സംരക്ഷിക്കുന്നതിന ്  സാദ്ധയമാകും് എന്ന ്

ഗ്പതീക്ഷിക്കുന്നു.ഇന്ത്യയിലെ് ഏറ്റവും് പിന്നാക്കമായ് 200് ഗ്ഗാമീണ്  ജില്ലകളില് 2006 

ലെഗ്ബുവരി് 2-ാാാം് തീയതി് ഈ് നിയമം് നിെവില്് വരുകയും് പദ്ധതി്

നടപ്പിൊക്കുകയും് ലേയ്തു.് കരളത്തില്് വയനാടും, പാെക്കാടും് ഈ് 200ജില്ലകളിൽ ്

ഉൾലപ്പട്ടിരുന്നു.് 2007് ലമയ ് 15് ന ് 130് ജില്ലകളിെക്ക ് കൂടി് ഇത ് വയാപിപ്പിചു.്  ഇടുക്കി, 

കാസർഗാഡ ് ജില്ലകള്് ഇതില്് ഉൾലപ്പട്ടിരുന്നു.2008് ഏഗ്പില്് 1ന ് ഇന്ത്യയിലെ് ബാക്കി്

മുഴുവന് ് ജില്ലകളിെക്കും് ഇത ് വയാപിപ്പിചു.് ഇന്ത്യയിലെ് മുഴുവന്് ഗ്ഗാമീണ്

ജില്ലകളിെും് ഈ് പദ്ധതി് നിെവിെുണ്ട .ആഗാളതെത്തില്് സവിശഷ്്

ഗ്ശദ്ധയാകര്ഷ്ിച്ഒരു്  അവകാശാധിഷ്ഠ ിത്ലതാഴില്്നിയമലമന്ന്നിെയിെും് ഗ്ഗാമീണ്

മഖെയില്് ദാരയഗ്ദ് െഘൂകരണത്തില്് നിർണ്യാകമായ് വഴിത്തിരിവ ് സൃഷ്ടിച്

ബൃഹത ് പദ്ധതി് എന്നകാരയം് പരിഗണിചും് 2009ഒക ടാബര്് 2-ാാാം് തീയതി് കഗ്ര്

          

          



 

 

സർക്കാര്്ഈ്നിയമലത്ത മഹാത്മാഗാന്ധി്ദശീയ്ഗ്ഗാമീണ ലതാഴിെുറപ്പ  പദ്ധതിലയന്ന ്

പുനർനാമകരണം്ലേയ്തു. 

 

 

 

ലതാഴില്് ആവശയലപ്പടുന്നവർക്ക ് നിശ്ചിത് കാെയളവിനുളളില്്  കായികമായ്

ലതാഴില്് െഭിക്കുന്നുലവന്നും് അതിന  ് നിർണ്യിക്കലപ്പട്ടിട്ടുളള ് വതനം് നർദ്ദിഷ്ട്

സമയത്തിനുളളില്് െഭിക്കുന്നുലവന്നും് ഉറപ്പു് വരുത്തുന്നതിന ്

ഇന്ത്യന്പാർെലമന്െ് പാസ്സാക്കിയിട്ടുളള്  നിയമമാണ ് മഹാത്മാഗാന്ധി് ദശീയ്

ഗ്ഗാമീണലതാഴിെുറപ്പ  നിയമം.്2005്ആഗസ്റ്റ ്23-്തിയ്യതിയാണ ്പാർെലമന്െ്്ഈ്നിയമം ്

പാസ്സാക്കുന്നത . 

ലതാഴിെും്  വതനവും് നിര ദ്ദിഷ്ട് സമയത്തിനുള്ളില്് കൃതയമായി്

െഭിക്കുന്നതിനുള്ള്  അവകാശം് നിയമപരമായി് ഉറപ്പു് വരുത്തുലവന്നതാണ ് ഈ്

നിയമത്തിലെ് സവിശഷ്ത.് ലതാഴില്് െഭിചിലല്ലങ്കില്്  ലതാഴിെില്ലായ്മ് വതനവും്

ലതാഴിലെടുത്തശഷ്ം വതനം് വവകുകയാ് െഭിക്കാതിരിക്കുകയാ് ലേയ്താല്്

നഷ്ടപരിഹാരവും്ഈ്നിയമം്വയവസ്ഥ്ലേയ്യുന്നു. 

ലതാഴില്് ആവശയലപ്പടുന്നവര്ക്ക ് 15് ദിവസത്തിനുള്ളില്് കായികമായി്

ഏലതങ്കിെും ് ലതാഴില് ് നല്കിയിരിക്കണലമന്നാണ ് വയവസ്ഥ.് അല്ലാത്തപക്ഷം്

പതിനാറാമലത്ത് ദിവസം് മുതല്് അവര്ക്ക ് ലതാഴിെില്ലായ്മ് വതനത്തിന ്

അര്ഹതയുണ്ടായിരിക്കും.് അതപാലെ് എടുത്ത് ലതാഴിെിന്റെ വതനം് 14്

ദിവസത്തിെധികം ് വവകിയാല്് ് ഇങ്ങലന ് വവകുന്ന് ഒരാ് ദിവസത്തിനും് നഷ്ട്

പരിഹാരം് െഭിക്കുന്നതിനും് അര്ഹതയുണ്ട .് ലതാഴിൊ് ലതാഴിെില്ലായ്മ വതനമാ്

ഉറപ്പായുംഉറപ്പ ്വരുത്തുന്നുലവന്നതാണ ് ലതാഴിെുറപ്പ ് നിയമത്തിന്റെ ്ഗ്പതയകത. 

ഈ പദ്ധ ിഗ്പകാര്ം ത ാഴില് ലഭിക്ുന്ന ിനുള്ള മാനേണ്ഡങ്ങള്.് 

• പതിലനട്ട   വയസ്സ  ്പൂര്ത്തീകരിചിരിക്കുക. 

• കായികാദ്ധവാനത്തിന   തയ്യാറാവുക. 

• ഗ്ഗാമപഞ്ചായത്തില്് സ്ഥിരതാമസക്കാരനായിരിക്കുക.എന്നിവയാണ .്  

• ്എന്നാല്് 2014് ലെ്  പുതുക്കിയ് മാര്ഗനിര്ദ്ദശങ്ങള്് ഗ്പകാരം് നാടാടികളായ്

ലതാഴിെനവഷ്കര്ക്കും് ലതാഴില്്നല്കണലമന്ന ്വയവസ്ഥ്ലേയ്യിട്ടുണ്ട . 

ദശീയ് ഗ്ഗാമീണ് ലതാഴിെുറപ്പ ് പദ്ധതി് ഗ്പകാരം് ഗ്ഗാമപഞ്ചായത്ത ് ഗ്പദശത്ത ്്്

നടപ്പിൊക്കുന്ന എല്ലാ ഗ്പവൃത്തികളും്സാഷ്യല്ഓഡിറ്റിന ്്വിധയമാകണലമന്നു്17(2)്

ആം് വകുപ്പ നിഷ്കർഷ്ിക്കുന്നു.് പദ്ധതി് ഗ്പവർത്തനലത്തപ്പറ്റിയും് ലപാതുധനം 



 

 

േിെവഴിക്കുന്നതിലനപ്പറ്റിയും പൗരസമൂഹം് നടത്തുന്ന പരസയവും സവതഗ്ന്ത്വുമായ 

പരിശാധനയുമാണ .് സാഷ്യല് ഓഡിറ്റ ് അഥവാ് സാമൂഹിക കണക്ക ് പരിശാധന 

ലതാഴിെുറപ്പ നിയമഗ്പകാരം് വർഷ്ത്തില്രണ്ട ഗ്പാവശയം് സാഷ്യല്്്

ഓഡിറ്റ ഗ്ഗാമസഭകള് എല്ലാ് വാർഡിെും് കൃതയമായി് നടത്തതാണ .് സാഷ്യല്്

ഓഡിറ്റിെൂലട് അഴിമതി് ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനും സുതാരയത് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനും്

കാരയക്ഷമത്വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും്സദ ഭരണം്  ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും്കഴിയുന്നു.പദ്ധതി്

പണം ശരീയായ്രീതിയില്്്േിെവഴിചിട്ടുണ്ടാ്എന്നും്ഈപണം്േിെവഴിചതുലകാണ്ട ് 

പദ്ധതിയുലട് െക്ഷയം വകവരിചിട്ടുട്ടാ് എന്നും് അതിെൂലട് പദ്ധതിയുലട്

ഗുണഭാക്താക്കളുലട് ജീവിതത്തില് ഗുണകരമായും് അതുമൂെം് കാരയമായും് മാറ്റം്

ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാ്്എന്നും്്സാഷ്യല്് ഓഡിറ്റ ഗ്പകിയക്ക ്്്ക്ലണ്ടത്താന്് കഴിയുന്നു.  

കാസർഗാട ് ് ജില്ലയിലെ് ഹാസ്ദു ർഗ ് ് താെൂക്കിറെ കാഞ്ഞങ്ങാട്ലാക്കിലെ്

അജാനൂർഗ്ഗാമ് ് പഞ്ചായത്തിൽ ലപ്പട്ട് 7ആം് വാർഡ ് (് തുളിച്ചേരി)എന്ന് വാർഡാണ ്

ഓഡിറ്റിന ്വിധയമാക്കുന്നത .  

 

ര്ീ ിശാ പഗ് ം 

• ഗ്പവൃത്തിെയെുകള്,് രജിസ്റ്ററുകള്,് ഗ്പവൃത്തിസ്ഥെങ്ങള് ,എം് ഐ് എസ ്

എന്നിവ്പരിശാധിചു. 

•  റിപ്പാര്ട്ട ്തയ്യാറാക്കുന്ന്ഗ്പവര്ത്തനങ്ങള് . 

• ലതാഴിൊളികളുമായി് സംവദിചു.് ലതാഴില്കാര ഡ  ,പാസ ബുക്ക ് എന്നിവ്

പരിശാധിചു. 

• റിപ്പാർട്ട  ,എം്ഐ്എസ ്ൊര്മാറ്റ ്്എന്നിവ്തയ്യാറാക്കി. 

 

അവകാശങ്ങൾ/ അവകാശനിദഷ്ധങ്ങൾ 

1. ത ാഴില് കാർഡപ  ലഭിക്ാനുള്ള അവകാശം  

ലതാഴില്കാര്ഡ ്് ആവശയലപട്ട് എല്ലാ് താഴിൊളികള്ക്കും് സൗജനയമായി്

ലതാഴില്കാര്ഡ ്് െഭയമാക്കണലമന്നത ് ലതാഴിൊളികളുലട് അവകാശമാണ ്

മുന്കാെങ്ങളില്്പഞ്ചായത്തില്്നിന്നുതലന്ന്ൊട്ടാ്എടുത്തിരുലന്നങ്കിെും്ഇപ്പാള്്

ൊട്ടാ് ഇനത്തില്് എല്ലാ് ലതാഴിൊളികള്ക്കും് പണം് േിെവായിട്ടുള്ളതായി്

കാണലപ്പടുന്നു്. 

2. അദപക്ഷിച്ചു 15  േിവ ത്തിനുള്ളില് ത ാഴില് ലഭിക്ുവാനുള്ള 

അവകാശവും  ആയ ിനപതറ സകപറ്പ  ര് ീ പ ലഭിക്ുന്ന ിനുള്ള  

അവകാശം. 

ലതാഴിെിനലപക്ഷിചു് 15് ദിവസത്തിനുള്ളില്് ലതാഴില്് െഭിക്കുവാനുള്ള്

അവകാശം് ലതാഴിൊളികള്ക്ക ് പറയലപ്പടുന്നുലണ്ടങ്കിെും് കൂട്ടയിട്ടാണ ് അപക്ഷ്



 

 

നല്കിയതായി് കാണലപ്പടുന്നത .് ഒറ്റയ ക്കും് അപക്ഷിക്കാലമന്നറിയാലമന കിെും്

ഒറ്റയ ക്ക ്്താഴിെിനപക്ഷിചതായി്്കാണുന്നില്ല.്് 

3. ത ാഴില്, അതല്ലങ്കില് ദ ാഴിലില്ലായ്മ  ദവ നം ലഭിക്ാനുള്ള 

അവകാശം.(ആേയതത്ത30  േിവ ം ¼ ,പിന്നീടുള്ള  േിവ ങ്ങളില് ½ 

ഭാഗം). 

ലതാഴിെിനുള്ള്അപക്ഷ്നല്കിയതിനു് ശഷ്ം്ലതാഴില്്നല്കാതിരുന്ന്ഒരു്

സാഹേരയം് നിെവിെുള്ള് െയല്് പരിശാധനയില്് കലണ്ടത്താന്് സാധിചിട്ടില്ല്

അതുലകാണ്ട ്്ലതാഴിളെില്ലായമ്്വതനം്്നല്കണ്ടതായി്വന്നിട്ടില്ല് 

4. പദ്ധ ി(തഷ്ല് പ  ഓ പ തഗ്പാജകപറ്പ  യ്യാറാക്ാനുള്ള അവകാശം 

ലഷ്ല്െ ്് ഓെ ് ലഗ്പാലജക്ടിലന് ക്കുറിച ് ലതാഴിൊളികള്ക്ക ് യാലതാരു് വിധ്

അറിവും്ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.്പെ്ഗ്പവൃത്തികളും്കാൊവസ്ഥക്കും്യാജിച്്രീതിയിെും്

സമയത്തും്്അല്ല്ലേയ്തിരിക്കുന്നത . 

5. 5കിദലാമീറ്റിനുള്ളില് ത ാഴില് ലഭിക്ുവാനുള്ള അവകാശം  

(അതല്ലങ്കില്ദവ നത്തിതെ10%അധികം) 

പരിശാധനക്ക ് വിധയമാക്കിയ് 4 ഗ്പവര്ത്തികളിെും് ലതാഴിൊളികള്ക്ക ് 5്്

കിൊമീറ്ററിനുള്ളില്്്ലതാഴില്്െഭയമായിട്ടുണ്ട . 

6. കുടിതവള്ളം, വിഗ്ശമ ൗകര്യം, ഗ്പേമശുഗ്ശൂഷ്ാ ൗകര്യം ഇവ 

ലഭിക്ുന്ന ിനുള്ള അവകാശം. 

ലതാഴിൊളികളുലട്  ഗ്പധാനലപ്പട്ട് അവകാശങ്ങളില്് ഒന്നായ് ജാെിസ്ഥെത ്

കുടിലവള്ളം്വിഗ്ശമലസൗകരയം,്ഗ്പഥമ്ശുഗ്ശൂഷ്ാ്സൗകരയം്എന്നിവ്െഭയമാണ്.് 

7. ദവ നവി ര്ണത്തിതല കാല ാമ ത്തിനു നഷ്ടപര്ിഹാര്ം 

ലഭിക്ുവാനുള്ള  അവകാശം. 

കൂെി് െഭിക്കാന്് വവകുന്നതിനു് നഷ്ട് പരിഹാരത്തിനു് അര്ഹത് ഉലണ്ടങ്കിെു,്

2019് ഓഗസ്െ്് ് റതാട്്ട് കൂെി് െഭിക്കാത്ത് ് സാഹേരയമുണ്ടായിട്ടും,ഇതുവലര് ഒരു്

ലതാഴിൊളിയും് നഷ്ടപരിഹാരം് െഭിക്കുന്നതിനായി് അപക്ഷ് നല്കിയതായി്്്

അറിയാന്്്സാധിചില്ല്. 

8.  മയബന്ധി മായുള്ള പര്ാ ി പര്ിഹാര്ത്തിനുള്ള അവകാശം. 

സമയബന്ധിതമായി് ് ഉള്ള് ് പരിഹാരത്തിനുള്ള് ് അവകാശം്്

നിെനില്ക്കുന്നുലവങ്കിെും്ഈ്ഓഡിറ്റ ്്കാെയളവില്് ് ്ഒരു് ്ലതാഴിൊളിയും് ്പരാതി്

നല്കിയതായി്്രഖകളില്്കാണുന്നില്ല. 

9. ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്പ നടത്തുന്ന ിനുള്ള അവകാശം. 

വാ്ര്ഡ്തെത്തില്്സാഷ്യല്്്ഓഡിറ്റ ്്്നടക്കാറുണ്ട . 



 

 

 

 

 

 

നിര്ീക്ഷണ ഗ്പശ്നപര്ിഹാര്  ംവിധാനം 

ലതാഴിെുറപ്പ ്നിയമത്തിലെ്10 അവകാശങ്ങളില്്്ഒന്നായ്സമയഭന്ധിതമായുള്ള്

പരാതി്പരിഹാരത്തിനുള്ള്്അവകാശം്നിെനിെ ക്കുന്നുലവങ്കിെും,്പെവിധത്തിെുള്ള്്

പരാതികള ണ്ടായിട്ടും് ് ലതാഴിൊളികള്ക്ക ് ് അവകാശങ്ങലളക്കുറിേ ് അവബാധം്

ഇല്ലാത്തതുലകാണ്ട ് ഓഡിറ്റ ് കാെയളവില്് ഒരു് പരാതിയും് പഞ്ചായത്തില്്

സമര്പ്പിചിട്ടില്ല. 

ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്ിനപ വിദധയമാക്ിയ ഗ്പവൃത്തികള് 

Work Code Name of work Cate

gory 

Start 

Date 

End 

Date 

Tota

l 

men

days 

Tot

al 

am

oun

t 

Statu

s 

1601001001/ 

LD 240195 

തുളിച്ചേരിതരിശുഭൂമിവികസിപ്പി

േ്കൃഷിയ്്കക്അനുച്ചയ്കാജയമാകൽ 

A 06/12

/2018 

19/03

/2019 

1273 345

166 

Comp

leted 

1601001001/

WC303079 

തുളിച്ചേരി മണ്ണ് ജെ സംരക്ഷണ 

പ്രവർത്തികൾ, മഴകുഴി മണ്ണ് കയ്യാെ 

നിർമ്മാണം 

A 22/06

/2018 

17/08

/2019 

1329 360

299 

Comp

leted 

1601001001/

WC303083 

തുളിച്ചേരി മണ്ണ് ജെ 

സംരക്ഷണംമൾേിംഗ്പിറ്റ് രുതയ്കിടൽ 

A 23/10

/2018 

 1235 334

868 

Comp

leted 

1601001001/

WC303082 

തുളിച്ചേരി മണ്ണ് ജെ 

സംരക്ഷണംപ്രവൃത്തികൾമഴകുഴിമ

ണ്ണ് കയ്യാെ നിർമ്മാണം 

A 08/09

/2018 

10/10

/2018 

968 262

555

1 

Comp

leted 

 

1. തുളിച്ചേരി തരിശുഭൂമി വ്ികസിപ്പിേ് കൃഷിയ്ക്്ക അനുച്ചയാജയക്കൽ 

പ്രസ്തു ത് പ്രവർത്തിയ്കിൽ് 34് മസ്റ്റച്ചൊളുകളിൊയ്കി്  അടങ്കൽ തുകയ്കായ്കി 

499997െക്ഷം  രൂര അനുവദിേ ഈ  പ്രവൃത്തിയ്കിൽ 345166 രൂര ചിെവഴിേിട്ടുണ്ട്.  

2. തുളിച്ചേരി മണ്ണ്ജല സംരക്ഷണ പ്പവ്ർത്തികൾ: മഴക്കുഴി മണ്ണ് കയ്യാല 

നിർമ്മാണം. 

പ്രസ്തു ത പ്രവൃത്തിയ്കിൽ 38 മസ്റ്റർച്ചരാളുകളിൊയ്കി അടങ്കൽ തുകയ്കായ്കി 

400000 രൂര അനുവദിേപ്രവൃത്തിയ്കിൽ 360299 രൂര ചിെവഴിേിട്ടുണ്ട് 



 

 

 

 

 

3. തുളിച്ചേരി മണ്ണ്ജല സംരക്ഷണ പ്പവ്ർത്തികൾ മൾേിംഗ് പിറ്റ് പുതയിടൽ 

പ്രസ്തു ത പ്രവൃത്തിയ്കിൽ 28 മസ്റ്റർച്ചരാളുകളിറെ. പ്രവൃത്തിയ്കിൽ അടങ്കൽ 

തുകയ്കായ്കി  399995 രൂര  അനുവദിേ പ്രവൃത്തിയ്കിൽ 334868 രൂര ചിെവഴിേിട്ടുണ്ട് 

4. തുളിച്ചേരി മണ്ണ്ജല സംരക്ഷണ പ്പവ്ർത്തികൾ മഴക്കുഴിമണ്ണ് കയ്യാല 

നിർമ്മാണം. 

പ്രസ്തു ത പ്രവൃത്തിയ്കിൽ 14 മസ്റ്റർച്ചരാളുകളിൊയ്കി    പ്രവൃത്തിയ്കിൽ 

അടങ്കൽ തുകയ്കായ്കി  300000      രൂര  അനുവദിേ പ്രവൃത്തിയ്കിൽ      262551   

രൂരചിെവഴിേിട്ടുണ്ട് 

 

പ്പധാന കകെത്തലുകൾ 

റവള്ളം കയ്കെിയ്കത് കാരണം,രെ പ്രവര്ത്തികളും നശിേതായ്കും കാണാന് 

കഴിഞ്ഞു. ചിെ മഴകുഴികളിൽ വാഴയ്കും റതങ്ങിന് തതകളും വേതായ്കി കാണാന് 

സാധിേു. 

• തുളിച്ചേരി മണ്ണ്, ജലസംരക്ഷണ പ്പവ്ൃത്തികൾ മഴക്കുഴി നിർമ്മാണം  

     പ്രസ്തു ത പ്രവൃത്തിയ്കിൽ    റതാഴിൽ ദിനങ്ങളിൽ 2106.24 M3 രരിധിയ്കിൽ  356755 

രൂരയ്കുറട രണി നടന്നതായ്കി M ബുകിൽ രെയ്കുന്നു,  M ബുകിൽ രെഞ്ഞ പ്രകാരം 

തറന്ന രണികൾ കാണാന് സാധിേു. 

• തുളിച്ചേരി തരിശ് ഭൂമി വ്ികസിപ്പിേ് കൃഷിയ്ക്്ക അനുച്ചയാജയമാക്കൽ  

 മഴ മൂെം റവള്ളം കയ്കെിയ്കതിനാൽ നമ്മുക് അളന്നു തിട്ട റപ്പടുത്താന്  സാധിേില്ല. 

മുന്ര്  ഇവിറട രയ്കർ കൃഷി റചയ്തിരുന്നു എന്ന് അെിയ്കാന് കഴിഞ്ഞു എന്നാൽ 

രരിച്ചശാധന സമയ്കത്ത് ഒന്നും കാണാന് സാധിേില്ല.  

• തുളിച്ചേരി മണ്ണ് ജലസംരക്ഷണം മൾേിംഗ്പിറ്റ് പുതയിടൽ 

പ്രസ്തു ത പ്രവൃത്തിയ്കിൽ      റതാഴിൽ ദിനങ്ങളിൽ 748.68 M3 രരിധിയ്കിൽ 331133  

രൂരയ്കുറട രണി നടത്തിയ്കതായ്കി M ബുകിൽ രെയ്കറപ്പടുന്നു.പ്രവൃത്തിയ്കിൽ 36755  

രൂരയ്കുറട വയതയാസം  ഫിൽഡ്  റവരിഫിച്ചകഷനിെൂറട കണ്ടു.  

• തുളിച്ചേരി മണ്ണ് ജലസംരക്ഷണം പ്പവ്ൃത്തികൾ മഴക്കുഴി മണ്ണ് കയ്യാല 

നിർമ്മാണം 



 

 

   പ്രസ്തു ത പ്രവൃത്തിയ്കിൽ      റതാഴിൽ ദിനങ്ങളിൽ 742.00M3 രരിധിയ്കിൽ 125680 

രൂരയ്കുറട രണി നടത്തിയ്കതായ്കി M ബുകിൽ രെയ്കറപ്പടുന്നു M book പ്രകാരമുള്ള  രണി 

കാണാന് സാധിേു. 

മറ്റു മൂന്നു പ്രവർത്തി കും കൂടി    813567 രൂരയ്കുറട  പ്രവർത്തി യ്കിൽ 776813 

രൂരയ്കുറട  പ്രവർത്തി കാണാന്  സാധിേു. ഇവിറട വയതയാസം  36755രൂര.  

 

സിറ്റിസൺഇൻഫർച്ചമഷൻച്ചബാർഡ് 

രരിച്ചശാധിേ് ഒരു് വർക്് തസറ്റിെും് സിറ്റിസൺ ് ് ഇന്ഫർച്ചമഷന്് ് ച്ചബാര്ഡ്്്്

കാണുവാന്്്സാധിേില്ല.് 

 

വ്ി.എം.സി 

ഓടിറ്റിനു് വിച്ചധയ്കമാകിയ്ക് പ്രവൃത്തി് ഫയ്കെുകളിറെ് തസറ്റ്്് ഡയ്കെികളിൽ 

വി,എം.സി.റമമ്പർമാരുറട്വിവരങ്ങൾ്ച്ചരഖറപ്പടുത്തിയ്കിട്ടുണ്ട്.  

 

പഞ്ചായത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചക്കെ  രാജിസറ്റ്െുകളും അവ്യികല 

കകെത്തലുകളും . 

1,കതാഴിൽ കാർഡ് കരജിസ്കെർ. 

രഞ്ചായ്കത്തിൽ  സൂക്ഷികുന്ന  ച്ചരഖയ്കിൽ റതാഴിൊളികളുറട 

ച്ചഫാച്ചട്ടാറയ്കാറക രതിേ കൃതയമായ്ക റരജിസ്റ്റർ കാണാന് സാധിേു. 

2പ്ഗാമസഭ രജിസ്റ്റർ. 

റതാഴിെുരപ്പുപ്ഗമാസഭ രജിസ്റ്റർ രഞ്ചായ്കത്തിൽ കൃതയമായ്കി കാണാന് സാധിേു. 

3. കതാഴിൽആവ്ശയകപ്പട്ടതും കതാഴിൽനൽകിയതുമായിട്ടുള്ളരജിസ്റ്റർ. 

ഡിമാന്ഡ് ആന്ഡ്് ആച്ചൊച്ചകഷ്്ന് റരജിസ്റെർ  രഞ്ചായ്കത്തിൽ  

സൂക്ഷികുന്നുണ്്ട. രണ്ടിന്റെയ്കും എം ഐ എസ് ച്ചകാപ്പിയ്കാണ്  

രജിസ്റെരിെുള്ളത്.റതാഴിൊളികൾ റതാഴിൊവശയറപ്പട്ടുറകാണ്ട്  നൽകിയ്ക  

അച്ചരക്ഷകൾ  വർക്് ഫയ്കെുകളിൽ  ഉണ്ട്. 

 

4. വ്ർക്്ക രജിസ്റ്റർ. 

എം ഐ  എസ ച്ചകാപ്പി  സൂക്ഷിേിട്ടുണ്ട് . 

5.ആസ്തിരജിസ് െെർ 

ആസ്തി രജിസ്റ്റർ  രഞ്ചായ്കത്തിൽ സൂക്ഷിേിട്ടുണ്ട്.  

6.കമറ്റീരിയൽ  രജിസ്റ്റർ 



 

 

റമറ്റീരിയ്കൽ  രജിസ്റ്റർ  രഞ്ചായ്കത്തിൽ സൂക്ഷിചിട്്ടട്ടുണ്ട് .ഓഡിറ്റ്് കാെയ്കളവിൽ  

റമറ്റീരിയ്കൽ  ഉരച്ചയ്കാഗിേുള്ള  രണികൾ  ഒന്നും തറന്ന നടന്നിട്ടില്ല. 

 

 

7. പരാതി രജിസ്റ്റർ 

രരാതിരജിസ്റ്റർ രഞ്ചായ്കത്തിൽ സൂക്ഷികുന്നുണ്ട് .റതാഴിൊളികൾക് രെ 

വിധത്തിെുള്ള  രരാതികെുന്റടന്കിെും ഓഡിറ്റ്് കാെയ്കളവിൽ  യ്കാറതാരുവിധ 

രരാധികളും  ച്ചരഖറപ്പടുത്തിയ്കതായ്കി കാണുന്നില്ല.എല്ലാ  റരജിസ്റ്റെുകളും കൃതയമായ്കി 

കാണാന് സാധിേു.  

 

ദകഗ്ര ർക്ാർ  നിർദേശഗ്പകാര്ം ഒര്ു വഗ്പ്കു  യലില്   ാതഴപറയുന്ന 22 

ദര്ഖ്കള് നിർബന്ധമായും  ഉണ്ടാദകണ്ട ാണപ .  യലുകളുതട  വിവര്ങ്ങളും  

കതണ്ടത്തലുകളും : 

1.കവ്ർച്ചപജ്. 

്ച്ചസാഷയൽ്ഓഡിറ്റ്്നടന്ന്തീയ്യതി,്ച്ചമറ്റിന്റെ്ച്ചരര്്എന്നിവ്ച്ചരഖറപ്പടുത്തുവാന്്

കാണാന്്സാധിേില്ല.ഒരു്ഫയ്കെിൽ്കവർ്ച്ചരജ്്നിർബന്ധമായ്കും്സൂക്ഷികണം.്അസറ്റ്്

ഐ്ഡി്യ്കും്ജി്രി്എസ്്റൊച്ചകഷനും്ച്ചരഖ്റരടുത്തിയ്കിട്ടില്ല.് 

2.കചക്്ക ലിസ്്റ്റ 

്്് ്പ്രവൃത്തി് ഫയ്കെിൽ് ് പ്കമപ്രകാരം് ഏറതാറക് ച്ചരഖകൾ് ് എവിറട്

ഏതുച്ചരജുകളിൽ് ് സൂ് ക്ഷിേിരികുന്നു് എന്ന്് മനസ്സിൊകുവാനുള്ള് ് ച്ചരഖയ്കാണ്്

റചക്്െിസറ്റ്് .രരിച്ചശാധിേ് ് പ്രവൃത്തി് ് ് ഫയ്കെുകളിൽറചക്്് െിസ്റ്റ്് കാണാന്്

സാധിേു.എന്നാൽ്റചക്്െിസ്റ്റിൽ്ച്ചരജ്്നമ്പർ്ച്ചരഖ്റപ്പടുത്തിട്ടില്ലാരുന്നു.് 

3. ആക്ഷൻലാൻ/കഷൽഫ്  ഓഫ്കപ്പാജക്റ്റ്   എന്നിവ്യുകട  അംഗീകരിേ  

ച്ചകാപ്പി. 

്്്് ഫയ്കെു്കളിൽ്ആക്ഷന്ലാന്്രകർപ്പ്കാണുവാന്്കഴിഞ്ഞു.് 

4. ഭരണാനുമതി 

്്പ്രവൃത്തിറചയ്യുന്നതിന്് രഞ്ചായ്കത്ത്് നൽകുന്ന് അനുമതിയ്കാണ്്്

ഭരണാനുമതി.രഞ്ചയ്കാത്്റസപ്കട്ടെിയ്കുറട്ഒപ്പും,്സീെും്കാണാന്്സാധിേില്ല.് 

5.എസ്റ്റിച്ചമറ്റ് 

്്്് ഒരു് പ്രവൃത്തി് എങ്ങറന് എപ്ത് അളവിൽ് റചയ്യണറമന്ന്് സാച്ചങ്കതികമായ്കി്

പ്രതിരാദികുന്ന്്ആധികാരിക്ച്ചരഖയ്കാണ്്്എസ്റ്റിച്ചമറ്റ്്്എന്നത്്റകാണ്ട്്ഉച്ചേശികുന്നത്.്



 

 

എസ്റ്റിച്ചമറ്റുമായ്കി് ബന്ധറപ്പട്ട് ച്ചരഖകളിറൊന്നും് തറന്ന് തിയ്യതിച്ചയ്കാട്് കൂടിയ്ക് ് ഒപ്പ്്്്്

കാണാന്്കഴിഞ്ഞില്ല. 

 

 

 

6. സച്ചേതികാനുമതി. 

    ്ഒരു് പ്രവൃത്തിക്്്സാച്ചങ്കതിക്വിദഗ്ധരുറട്അനുമതി്െഭിേിട്ടുണ്്ട്എന്നതിന്റെ്

റതളിവാണ്് സാച്ചങ്കതികാനുമതി് ച്ചരഖ.് റരാതുപ്രവർത്തികള്റട് ഫയ്കെുകളിെ്്്

സാച്ചങ്കതികാനുമതി്രകർപ്പിൽ്തിയ്യതിച്ചയ്കാട്്കൂടിയ്ക്്ഒപ്പ്്്്്കാണാന്്കഴിഞ്ഞില്ല. 

7. സംച്ചയാജിത  പദ്ധതി. 

്്്് ്സംച്ചയ്കാജിതരദ്ധതി്്വിശദാംശങ്ങൾ്കാണുവാന്്കഴിഞ്ഞില്ല. 

8. കതാഴിലിനുള്ള അച്ചപക്ഷ. 

്് റതാഴിൊളികൾ് റതാഴിൽ് ആവശയപ്പട്്ട് നൽകുന്ന് അച്ചരക്ഷയ്കാണ്്

ഡിമാന്ച്ച്ഫാെം.് അച്ചരക്ഷ് നൽകി് 15് ദിവസത്തിനുള്ളിെ്് ് ച്ചജാെി് നൽകിച്ചയ്കാ്്

എന്നെിയ്കുവാന്്ഈ് ് ച്ചരഖ്സഹായ്കകമാണ്.് കൂട്ടായ്കുള്ള് ് ്അച്ചരക്ഷ്വർക്് ്ഫയ്കെിൽ്്

കാണാന്്കഴിഞ്ഞു്. 

9. കതാഴിൽ  അനുവ്ദിേതിന്കെ പകർപ്്പ 

്പ്രവൃത്തി് അനുവദിേു് റകാണ്ട്് ബന്ധറപ്പട്ട് ഉച്ചദയാഗസ്ഥർ് നൽകുന്ന്

അനുമതിയ്കാണ് അറൊച്ചകഷന്ച്ചഫാം.് 14് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ് ച്ചജാെി് കിട്ടിയ്കതായ്കി്

കാണുന്നുഡഡ്.്5മീറ്റർ്രരിധികുള്ളിൽ്രണി്കിട്ടിയ്കതായ്കി്കാണാന്്സാധിേു.് 

10. മസ്റ്റർച്ചൊൾ. 

റതാഴിൊളികളുറട് ്ഹാജർനിെ് ച്ചരഖറപ്പടുത്താനുള്ള് ് ച്ചരഖയ്കാണ്് ് മസ്റ്റർച്ചൊൾ.്

Mബുകിന്് അനുസൃതമായ്കുള്ള് മസ്റ്റച്ചൊൾ് കാണാന്് സാധിേു.ആയ്കുധവാടകയ്കായ്കി് ് 5്

രൂര് മസ്റ്റർച്ചൊളിറനാപ്പം് റതാഴിൊളികൾക്് നല്കിവരുന്നതായ്കി്

രരിച്ചശാധനയ്കിൽനിന്നും് വയക്തമായ്കി.് ് റവട്ടിത്തിരുത്തെുകൾ് ഉള്ളതും് ് ച്ചരഖ്

റരടുത്തെുകൾ്ഉള്ളതുമായ്ക്്മാസ്ച്ചപ്ടാളുകൾ്കാണാന്്സാധിേു.് 

11. കമഷർകമന്െ്  ബുക്ക് 

ഒരു് പ്രവൃത്തി് എസ്റ്റിച്ചമറ്റു് പ്രകാരം് ് കൃതയമായ്ക് അളവിൽ് ആണ്റചച്ചയ്യണ്ടത്്

എന്നും് റചയ്തിരികുന്നത്് ഇപ്രകാരം് തറന്നയ്കാണ്് എന്്ന് ് മനസ്സിൊകാനുള്ള്

ആധികാരിക് ച്ചരഖയ്കാണ്് റമഷർറമന്െ്ബുക്്.് ഓച്ചരാ് ഭൂഉടമയ്്കകും് ഇപ്ത് സ്ഥെത്ത്

പ്രവൃത്തി് റചയ്തു് എന്്ന് പ്രച്ചതയകം് എഴുതാറത് ഒന്നിേുള്ള് വിസ്പ്തിതിയ്കാണ്്

റമഷർറമന്െ്്ബുകിൽ്ച്ചരഖറപ്പടുത്തിയ്കിരികുന്നത്.് 



 

 

 

 

 

 

 

12. കമറ്റീരിയൽസ് 

്് ഒരു് ് പ്രവൃത്തിക്് ് ആവശയമുള്ള് ് സാധന് സാമപ്ഗികൾ് ് വാങ്ങുന്നതിനുള്ള്

നടരടി്്പ്കമങ്ങൾ ്്്പ്രതിരാദികുന്ന്ച്ചരഖയ്കാണ്്റമറ്റീരിയ്കൽ്്്റപ്രാകയൂർറമന്െ്.്്എല്ലാ്

ച്ചരഖകളും്കൃതയമായ്കി്കാണാന്്സാധിേു. 

13. ച്ചവ്ജ് ലിസ്്റ്റ 

്് റതാഴിൊളിക്് ച്ചവതനം് അനുവദിേു് എന്ന്് റതളിയ്കികുവാനുള്ള് ച്ചരഖയ്കാണ്്്

ച്ചവജ്്് െിസ്റ്റ്.് ് ച്ചസാഷയൽ് ്ഓഡിറ്റിനു് ് വിച്ചധയ്കമാകിയ്ക് പ്രവൃത്തികളിൽ്എല്ലാംതറന്ന്

കൃതയമായ്കി്കാണാന്്്സാധിേു്. 

14. എഫ്.ടി.ഒ 

്ച്ചവതനത്തിന്റെയ്കും് ് സാധനങ്ങൾക്് ് ് രണമടേതിന്റെയ്കും് ് എഫ്.ടി.ഒ്

യ്കുറടയ്കും് ച്ചകാപ്പി,മാസ്റ്റർച്ചരാള്,് ച്ചവജ്്െിസ്റ്റ്്് എന്നിവ് അനുസരിേ്് റതാഴിൊളികൾക്്

ച്ചവതനം് തകമാെിറയ്കന്ന്് ഉെപ്പാകാനുള്ളച്ചരഖയ്കാണ്് ് ഫണ്ട്്് പ്ടാന്സ്ഫർ് ഓര്ഡർ.് ഇവ്

കൃതയമായ്കി്ഫയ്കെിൽ്കാണാന്്സാധിേു. 

15. കമറ്റീരിയൽ  വ്ൗേർ ബിൽ. 

ഒരു് പ്രവൃത്തിക്് ് ആവശയമുള്ള് ് സാധന് ് സാമപ്ഗികൾ് വാങ്ങുന്നതിനുള്ള്

നടരടിപ്കമങ്ങൾ്പ്രതിരാദികുന്ന്ച്ചരഖയ്കാണ്്റമറ്റീരിയ്കൽ്്വൗേർ്ബിൽ..തിയ്യതിച്ചയ്കാട്്്

കൂടിയ്ക്്ബില്ലുകൾ്കാണാന്്സാധിേില്ല.് 

16. ച്ചൊയൽറ്റി  അടേതിന്കെ  രസീതിന്കെ  ച്ചകാപ്പി. 

്്്്്ബാധകമല്ല. 

17. ച്ചഫാച്ചട്ടാപ്ഗാഫ്. 

്് രരിച്ചശാധനക്് വിച്ചധയ്കമാകിയ്ക് ഫയ്കെുകളിൽ് പ്രവൃത്തികളുറട് ് 3് ് ഘട്ട്്

ച്ചഫാച്ചട്ടാകൾ്്സൂക്ഷിേിട്ടുണ്ടായ്കിരുന്നു. 

 

18. പ്പവ്ർത്തി പൂർത്തീകരണ സാക്ഷയ പപ്തം. 

പ്രവൃത്തി്രൂർത്തീകരിേു്എന്നതിന്റെ്ച്ചരഖ്കൃതയമായ്കി്കാണാന്്സാധിേു. 

19. മസ്റ്റർച്ചൊൾ   മൂവ്് കമന്െ്ലിപ്്പ/ ഫയൽപ്ടാക്കിംഗ്ച്ചഫാം. 



 

 

് ്്പ്രവൃത്തി് ് ് ഫയ്കെുകളിൽ് ് എല്ലാംതറന്ന് വിശദമായ്ക് ഫയ്കൽപ്ടാകിംഗ്ച്ചഫാം്്

ഉണ്ടായ്കിരുന്നു.് 

20.  ജിച്ചയാടാഗ് ച്ചഫാച്ചട്ടാപ്ഗാഫ് . 

്് ജിച്ചയ്കാടാഗ്്്്്ച്ചഫാച്ചട്ടാകൾ്്ഫയ്കെുകളിൽ്്്്െഭയമായ്കിരുന്നില്ല് 

 

 

21. ച്ചസാഷയൽ   ഓഡിറ്റിന്കെ   െിച്ചപ്പാർട്ട്   ച്ചകാപ്പി . 

് ച്ചസാഷയൽ്ഓഡിറ്റ്് നടന്നതായ്കി് ച്ചസാഷയൽ്ഓഡിറ്റ്് െിച്ചപ്പാർട്്ട് ച്ചകാപ്പി്കാണാന്്

സാധിേു 

22. ക്കസറ്റ്ഡയെി 

്്്്്് എല്ലാ്വിവരങ്ങളും്വിശദമായ്കി്രെഞ്ഞിട്ടുള്ള്്തസറ്റ്ഡയ്കെി്കാണാന്്സാധിേു 

 

തപാ ുനിര്പദേശങ്ങള്. 

ഉദേയാഗസ്ഥദര്ാടപ 

1.ലതാഴിൽ് ് കാർഡിെക്കാവശയമായ് ൊട്ടാ് പഞ്ചായത്തില്് നിന്ന തലന്ന് എടുത്ത ്്

ലകാടുക്കാന്്്ഗ്ശദ്ധിക്കണ്ടതാണ . 

2.ലതാഴിെനു അപക്ഷിക്കുന്ന എല്ലാ ലതാഴിൊളികൾക്കും ലതാഴിൽ നല്കു ന്നുണ്ട  എന്ന്

കാരയം്ഉറപ്പ ്്്വരൂത്തുക. 

3.കാൊനുസൃതമായി് തലന്ന് ഒരാ് ഗ്പവൃത്തിയും് ഏലറ്റടുത്ത ് ന് ടത്തുന്നതിനായി്്

യഥാസമയംഅവയുലട്അനുമതി്നടി്നടപ്പിൊക്കുന്നതിനു്വണ്ടിയുള്ള്്നടപടികള്്

ഉദയാഗസ്ഥര്്്സവീകരിക്കണ്ടതാണ  . 

4.ഓരാ് ഗ്പവര്ത്തിയും് ആരംഭിക്കുന്നതിനു് മുന്പ ് ് ് കൃതയമായി് ലഗ്പാജക്ട മീറ്റിംഗ്ട്്

നടത്തണ്ടതാണ .് മീറ്റിംഗില്് ലതാഴിെുറപ്പ ് ഉദയാഗസ്ഥര്് നിര ബന്ധമായും്

പലങ്കടുക്കുകയും് ലേയ്യണ്ട് ഗ്പവൃത്തിലയകുറിചും് അളവിലനകുറിചും്

ലതാഴിൊളികളാടും ,മറ്റിനാടും് വിശദമായി് പറഞ്ഞ ലകാടുക്കുകയും്

ലേയ്യണ്ടതാണ . ്എസ്റ്റിമറ്റിന ലറ്്മെയാളം്്പകർപ്പ ്്െഭയമാക്കണ്ടതാണ  . 

5.് ഗ്പവൃത്തി് നടന്ന ലകാണ്ടിരിക്കുമ്പാള്് ് സാങ്കതിക് ജീവനക്കാര്് ഗ്പവൃത്തി്സ്ഥെം്

സരര്ശിച ് ് ഗ്പവൃത്തിയുലട് പരിശാധനയും് അളലവടുപ്പും് നടത്തി് പാരായ്മകള്്

ലതാഴിൊളികള ക്ക ്്്പറഞ്ഞ ്്്മനസിൊക്കി്ലകാടുക്കണ്ടതാണ  . 

6.് ഓരാ് ഗ്പവൃത്തിയുടയും ് വസറ്റില്് ് കുടിലവള്ളം ,ഗ്പഥമ് ശുഗ്ശൂഷ്കിറ്റ  , 

തണല്,എന്നീ് സൗകരയങ്ങള്് ് ് ് ് ഏറര്ലപ്പടുത്തുന്നതില്് ് ജീവനക്കാര്് ് ് ഗ്പ് തയകം്്

ഗ്ശദ്ധിക്കണ്ടതാണ  .  



 

 

7.്  സുരക്ഷാ് ് സാമഗ്ഗികള്് ് ് ് ആവശയമായ് ് ഗ്പവൃത്തികളില്് ് ് ് ് ് അവ്

െഭയമാക്കണ്ടതാണ  . 

8.്ഓരാ് ഗ്പവൃത്തിയുടയും്വര്ക്ക ് ്െയെുകളില്് ്ആനുവല്് ് ് മാസ്റ്റര്്  സര്ക്കുെര്്്

ഗ്പകാരം് നിഷ് ്കര്ഷ്ിക്കുന്ന 22 രഖകളില്് ് ഉൾലപ്പട്ടവ് ഉലണ്ടന്ന ് ജീവനക്കാര്് ഉറപ്പ ്്്്

വരുത്തണ്ടതാണ  . 

 

 

ദമറ്ുമാദര്ാടപ. 

1.് ലതാഴിൊളികളുലട് ് ലതാഴില്കാർഡിറെ് ഗ്പവൃത്തിലയകുറിചുള്ള് വിവരങ്ങൾ്്

കൃതയമായി്്േർക്കണ്ടതും്്ഹാജര്്്്അടയാളലപ്പടുത്തണ്ടതുമാണ . 

2.് ലതാഴിൊളികളുലട് ് ഗ്ഗൂപ്പ ് ് ്അപക്ഷകള്്പഞ്ചായത്തില്് ്നല്കുമ്പാള്് ്വകപ്പറ്റ ്്

രസീത ്്്തിരിലക്്വാങ്ങിക്കുവാന്്്്്ഗ്ശദ്ധിക്കണ്ടതാണ . 

3.് ലതാഴിൊളികള്് ് യഥാസമയം് ് ഗ്പവൃത്തിസ്ഥെത്തു് ് ് ഹാജരാകുന്നുലണ്ടാ് എന്നും 

,ഹാജര്് ് കൃതയ് ് സമയത്ത ് ് ് മസ്റ്റര്് ് ് ് റാളുകളില്് ് ് ് ് രഖലപ്പടുത്തുകയും്്

ലേയ്യണ്ടതാണ . 

4.് ഗ്പവർത്തി്സ്ഥെത്ത ് ് ലതാഴിൊളികള്ക്ക ് അപകടം് ് സംഭവിക്കുകയാണ ്ലകങ്കിെ ്

അപകടത്തിലെ് ് വിശദാംശങ്ങള്് ് വസറ്റ ഡയറിയില്് രഖലപ്പടുത്താന്് ഗ്പതയകം്

ഗ്ശദ്ധിക്കണ്ടതാണ .  

5്.വസറ്റ ്്്ഡയറിയില്്്എല്ലാ്വിവരങ്ങളും്്കൃതയമായി്രഖലപ്പടുത്തുക . 

ത ാഴിലാളികദളാടപ 

1.് പഞ്ചായത്തില്് നിന്നും് ലതാഴിെ് ് െഭിക്കാന്് കാത്തിരിക്കാലത് ലതാഴില്്

ആവശയമുള്ള് സമയത്ത ് ് പഞ്ചായത്തില്് അപക്ഷ് നല്കുകയും് രശീതി് വകപ്പറ്റി്്

സൂക്ഷിക്കുകയും്ലേയ്യുക . 

2.് ലതാഴിെിനപക്ഷിച  14 ദിവസത്തിനുശഷ്ം് ലതാഴില്് ് ് െഭയമാകാത്ത്്

സാഹേരയത്തില്്്ലതാഴിെില്ലായ്മ്വതനത്തിന ്്്അപക്ഷിക്കുക . 

3.്ലതാഴിെുറപ്പ ്്്്വതനം്്കൃതയമായി്്്പാസ ബുക്കില്്്രഖലപ്പടുത്തുക . 

4.്ലതാഴില്കാര ഡ ്്്സവന്ത്ം്്വകവശം്്സൂക്ഷിക്കുക . 

5.്്അവകാശങ്ങൾ്െഭയമാവാത്ത്സാഹേരയങ്ങളിൽ്്പരാതി്പരിഹാര്സംവിധാനങ്ങള്്

ഉപയാഗലപ്പടുത്തുക . 

6.് ് ഗ്ഗാമസഭകളില്്കൃതയമായി് പലങ്കടുക്കുകയും്അഭിഗ്പായങ്ങള്് രഖപ്പടുത്തുകയും്

ലേയ്യുക . 

 



 

 

അനുബന്ധദര്ഖ്കള് 

ശഖരിചലതളിവുകള് 

മറ്റ ് രത്ന് ് എന്നിവരുലട് സാന്നിധയത്തില്് ് ് ഗുണഭാക്താക്കളുലട് കൃഷ്ിസ്ഥെം്്

അളന്നു്്തിട്ടലപ്പടുത്തിയ്്വിവരങ്ങൾ 

 െീൽഡ ്്വരിെികഷ്ന്്സമയത്ത ്്ലതാഴിൊളികളുമായി്നടത്തിയ്സംവാദങ്ങളില്്്

നിന്നുള്ള്്വിവരങ്ങൾ 

ഗ്പവൃത്തി് നടന്നുലവന്നു് ് സ്ഥെമുടമകളില്് ് നിന്നും് ് പരിശാധന് ് സമയത്ത ്്

ോദിചറിഞ്ഞ്്വിവരങ്ങൾ 

 

പ്ഗാമസഭയിൽ വ്ന്നിട്ടുള്ള അഭിപ്പായങ്ങൾ, നിർച്ചേശങ്ങൾ, തീരുമാനങ്ങൾ 

 

• ലതാഴില്് കാര്ഡിനായി് അപക്ഷിക്കുന്നവര്ക്കുള്ള് ൊട്ടാ് പഞ്ചായത്തില്്

നിന്ന ്തലന്ന്എടുക്കാനുള്ള്നടപടികള്്വകലക്കാള്ളും 

 

• കൃഷിപ്പണി,  കാട് റവട്ടൽ, റതങ്ങിന് തടറമടുകൽ എന്നിവ റതാഴിെുെപ്പ് 

രദ്ധതിയ്കിൽ ഉൾറപ്പടുത്തണം എന്ന് റതാഴിൊളികൾ  ആവശയറപ്പട്ടു.  

 

• പ്രകൃതിറയ്കയ്കും ജെറത്തയ്കും  സംരക്ഷിേു റകാണ്ടുള്ള  പ്രവർത്തികളാണ്  

റതാഴിെുെപ്പ് രദ്ധതിയ്കിൽ  ഏർറപ്പടുക  എന്ന് BRP പ്രവീണ  മെുരടി  നൽകി.  

 

• ആസ്തി സൃഷ്ടികുന്ന  ച്ചജാെികൾ  റചച്ചയ്യണ്ടതുണ്ട്  എന്ന്  AE അഭിപ്രായ്കറപ്പട്ടു. 

 

• ച്ചൊഡ ് തസഡ് ശുചിയ്കാകൽ, ച്ചൊഡിനു തടയ്കണ എന്നിവ  റതാഴിെുെപ്പിൽ  

ഉൾറപ്പടുത്താന് നാട്ടുകാരിറൊരാൾ ആവശയറപ്പട്ടു.  

 

• VMC കൺവീനർ  സുനിൽ ച്ചസാഷയൽ ഓഡിറ്റ് വിച്ചധയ്കമാച്ചകണ്ടതിന്റെ  

ആവശയകതറയ്ക രറ്റി സംശയ്കം  ആരാഞ്ഞു. BRP സംശയ്കം ദൂരീകരിേു.  

 

• ആരാധനാെയ്കങ്ങൾ കൂടുതൽ ഉള്ള ഇ  പ്രച്ചദശത്തു റതാഴിെുെപ്പ് രദ്ധതിയ്കിൽ  

റചെിയ്ക വിട്ടുവീഴ്േ  വരുത്തണം എന്ന് നാട്ടുകാർ അഭിപ്രായ്കറപ്പട്ടു. 

ആരാധനാെയ്കങ്ങളിൽ  രണിറചയ്യാന് രാടില്ല എന്ന നിയ്കമം  നിെനിൽറക 

അത്തരം രണികൾ റചയ്യാന്  സാധയമല്ല എന്ന് AE അഭിപ്രായ്കറപ്പട്ടു.  

 

• തുളുച്ചേരി നാടിനു ച്ചവണ്ട റതാഴിൽ തീരുമാനികുന്നതിൽ കാരയക്ഷമമായ്ക 

നിർച്ചേശം തകറകാള്ളാറമന്ന് വാർഡ്  റമമ്പർ രെഞ്ഞു.  

 

 

 


