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മട്ധിക്കൈ ഗഗാമപഞായത് (തെെണതല )

കാഞ്ഞങാട് ദ്ാ്്കൈപ്

കാേറദഗാഡ് ജ്ധില്ല.

മഹാതാഗാന്ധി ദേശീയ ഗഗാമീണതതാഴ്ധിലുറപ്പ് ന്ധിയമം

ദോഷ്യല്ഓഡ്ധിറ്പ്തോകേറ്ധി(MGNSASK)

CSI BUILDINGS, 2nd FLOOR ,LMS COMPOUND ,പാളയം

വ്ധികാേ്പ്ഭവന് (പ്ധി.ഒ)ത്ധിെുവനന്തപുെം 695033

ദോണ്: 0471-22724696

ഇ-തമയ്ധിലkeralasocialaudit@gmail

തയാറാ്കൈ്ധിയത് :ദെഷ്മ, ദജാസ്ന ദജാേ്,ആത്ധിെ (വ്ധിദല്ലജ് റ്ധിദോരേ് തപെ്േണ്

കാഞ്ഞങാട് .)

ഗപവീണ.ട്ധിഎം(BRP in charge kanhangad block)



പഞായത്ധിന്തറ തപാതുവ്ധിവെങള്

വ്ധിസ്ീരണം 51.8 െ. ക്ധി. മീ.

ജ്ധില്ലാപഞായത് കാേരദഗാഡ്

ദ്ാ്കൈ്പ്പഞായത്പ് കാഞ്ഞങാട്

താലൂ്കൈ് ദഹാസ്ുെ്ഗ്

വ്ധിദല്ലജുകള് മട്ധിക്കൈ,അമ്പലതുകാെ

പഞയാത്അത്ധിെുകള്

ക്ധിഴ്കൈ് ദകാദടാം, ദേളൂര ഗഗാമ

പഞായത്

പട്ധിഞ്ഞാറ് കാഞ്ഞങാട് നഗെേഭ

തത്കൈ് നീദലശ്വെം നഗെേഭ

വട്കൈ് അജാനൂര പഞായത്

ജനേംഖ്യ (2011 ,തേന്തേേ് )

മട്ധിക്കൈ ആതകജനേംഖ്യ Scs
STs

പുരുഷന് സ്ത്രീ പുരുഷന് സ്ത്രീ പുരുഷന് സ്ത്രീ

24121 12001 12120 152 155 650 653

വാരഡ് 07(തെെണതല )

കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ കാഞ്ഞങാട് ഗ്ാകിലെ മടികക തോമപഞായതിലെ

07ആം വാർഡ്(ലെരണതെ ) ആണ് ഗസാഷ്യല് ഓഡിറിങ് നടതിയ്്. വാർഡ് 07ല് 



ല്ാഴിെുറപ് പദ്ധ്ിയല് കഴിഞ്ഞ സാമ്പതിക വർഷതിലെ ഒക്ഗടാബർ 1മു്ല് 

2019 മാർച് 31വലരയുള്ള കാെയളവില് 15 തപവർതികളാണ് നടനിടുള്ള്്. ഇ്ില് 11

തപവൃതികൾ ലപാ്ു വിഭാേതില്ലപടവയാണ്. 1 തപവൃതികൾ ഗകത്ദ്രസംസാന

ഭവനനിർമാണ പദ്ധ്ിയില് ഉൾലപടുതി ,ഏലറടുകുന ഭവന നിർമാണ

തപവൃതികളാണ്. ഈ തപവർതികളാണ് ഗസാഷ്യല്ഓഡിറ്നു വിഗേയമാകിയ്് .

ല്ാഴിെുറപുമായി ബന്ധലപട വാർഡിന്ലറ അടിസാന വിവരങൾ  ്ാലഴ

ഗെർകുനു.

VILLAGE TOTAL(registe

red)

SCs SCs S

Ts

OTHERS TOTAL

HOUSEHOLDS PERSO

NS

HOUSEHO

LDS

PERSO

NS

HOUSEHOL

DS

PERSO

NS

MA

LE

FEMA

LE

തെെണ

തല
305 367 0 0 3

9
Active

workers
163 56 5 266 311 23 283

ആമുഖം

ഇന്യയിലെ ്രരിത്രരായ തോമരീണ ജന്യുലട ്രാരിത്ര്യം

െഘൂകരികുന്ിനും അവരുലട ജരീവി് സുരകി്്്ം ഉറപു വരുതുന്ിനും

ഗവണി രൂപം ലകാടുതിടുളള ഒരു ബൃഹ്്പദ്ധ്ിയാണ് മഹാതാോന്ധി ഗ്രശരീയ

തോമരീണല്ാഴിെുറപ്പദ്ധ്ി. കാർഷിക ഗമഖെയിെും നിർ്ാണ ഗമഖെയിെും

ല്ാഴില് െഭികാല് തോമരീണ ജന് ബുദ്ധിമുടനുഭവികുഗമ്പാൾ അവർക്

100്രിവസലത ല്ാഴിലെങിെും ഉറപു വരുതുവാന് ഈ പദ്ധ്ി െക്യമിടുനു.

ഇങലന ല്ാഴില് നല്കുന്ിന് ഏലറടുകുന വിവിേ പദ്ധ്ികളിെൂലട

രാജ്യതില്റെ മണും ജെവും പരമാവേി സംരകികുന്ിന് സാദ്ധ്യമാകും എന്

തപ്രീകികുനു.ഇന്യയിലെ ഏറവും പിഗനാകമായ 200 തോമരീണ ജില്ലകളില്2006

ലെതബുവരി 2-ംാംം ്രീയ്ി ഈ നിയമം നിെവില് വരുകയും പദ്ധ്ി

നടപിൊകുകയും ലെയ്ു. ഗകരളതില് വയനാടും, പാെകാടും ഈ 200ജില്ലകളില്



ഉൾലപടിരുനു. 2007 ലമയ് 15 ന് 130 ജില്ലകളിഗെക് കൂടി ഇ്് വ്യാപിപിചു. ഇടുകി,

കാസർഗോഡ് ജില്ലകൾ ഇ്ില് ഉൾലപടിരുനു.2008 ഏതപില് 1ന് ഇന്യയിലെ ബാകി

മുഴുവന് ജില്ലകളിഗെകും ഇ്് വ്യാപിപിചു. ഇന്യയിലെ മുഴുവന് തോമരീണ

ജില്ലകളിെും ഈ പദ്ധ്ി നിെവിെുണ്.ആഗോള്െതില് സവിഗശഷ

തശദ്ധയാകർഷിച ഒരു അവകാശാേിഷ്ി് ല്ാഴില് നിയമലമന നിെയിെും തോമരീണ

ഗമഖെയില് ്രാര്യത്ര െഘൂകരണതില് നിർണയാകമായ വഴിതിരിവ് സൃഷിച

ബൃഹ്് പദ്ധ്ി എനകാര്യം പരിേണിചും 2009ഒക്ഗടാബർ 2-ംാംം ്രീയ്ി ഗകത്ദ്ര

സർകാർ ഈ നിയമലതമഹാതാോന്ധി ഗ്രശരീയ

തോമരീണല്ാഴിെുറപ്പദ്ധ്ിലയന് പുനർനാമകരണം ലെയ്ു.

ല്ാഴില് ആവശ്യലപടുനവർക് നിശി് കാെയളവിനുളളില് കായികമായ

ല്ാഴില് െഭികുനുലവനും അ്ിന് നിർണയികലപടിടുളള ഗവ്നം നിർ്ിഷ

സമയതിനുളളില് െഭികുനുലവനും ഉറപു വരുതുന്ിന് ഇന്യന്പാർെലമ്റെ്

പാസാകിയിടുളള നിയമമാണ് മഹാതാോന്ധി ഗ്രശരീയ

തോമരീണല്ാഴിെുറപ്നിയമം. 2005 ആേസ് 23- ്ിയ്യ്ിയാണ് പാർെലമ്റെ് ഈ

നിയമം പാസാകുന്.്

ല്ാഴിെും ഗവ്നവും നിർ്ിഷ സമയതിനുള്ളില് കൃ്്യമായി

െഭികുന്ിനുള്ള അവകാശം നിയമപരമായി ഉറപു വരുതുലവന്ാണ് ഈ

നിയമതില്റെ സവിഗശഷ്. ല്ാഴില് െഭിചിലല്ലങില് ല്ാഴിെില്ലായ്മ ഗവ്നവും

ല്ാഴിലെടുതഗശഷംഗവ്നം കവകുകഗയാ െഭികാ്ിരികുകഗയാ ലെയ്ാല്

നഷപരിഹാരവുംഈനിയമം വ്യവസ ലെയ്യുനു.

ല്ാഴില് ആവശ്യലപടുനവർക് 15 ്രിവസതിനുള്ളില് കായികമായി

ഏല്ങിെും ല്ാഴില് നല്കിയിരികണലമനാണ് വ്യവസ. അല്ലാതപകം

പ്ിനാറാമലത ്രിവസം മു്ല് അവർക് ല്ാഴിെില്ലായ്മ ഗവ്നതിന്

അർഹ്യുണായിരികും. അഗ്ഗപാലെ എടുത ല്ാഴിെില്റെ ഗവ്നം 14

്രിവസതിെേികം കവകിയാല് ഇങലന കവകുന ഒഗരാ ്രിവസതിനും നഷ

പരിഹാരം െഭികുന്ിനും അർഹ്യുണ്. ല്ാഴിഗൊ ല്ാഴിെില്ലായ്മഗവ്നഗമാ

ഉറപായുംഉറപ് വരുതുനുലവന്ാണ് ല്ാഴിെുറപ് നിയമതില്റെ തപഗ്്യക്.

ഈപദ്ധത്ധിഗപകാെം തതാഴ്ധിലലഭ്ധി്കൈുന്നത്ധിനുള്ളമാനേണ്ഡങള്.

 പ്ിലനട്യസ് പൂർതരീകരിചിരികുക.



 കായികാദ്ധ്ാനതിനയ്യാറാവുക.

 തോമപഞായതില്സിര്ാമസകാരനായിരികുക.എനിവയാണ്. 

 എനാല് 2014 ലെ പു്ുകിയ മാർ്ഗ്ഗനിർഗ്ശങൾ തപകാരം നാഗടാടികളായ

ല്ാഴിെഗന്ഷകർകും ല്ാഴില് നല്കണലമന് വ്യവസ ലെയ്യിടുണ.്

ഗ്രശരീയ തോമരീണ ല്ാഴിെുറപ് പദ്ധ്ി തപകാരം തോമപഞായത് തപഗ്രശത്

നടപിൊകുനഎല്ലാതപവൃതികളും ഗസാഷ്യല്ഓഡിറിന്

വിഗേയമാകണലമനു 17(2) ആം വകുപ്നിഷ്കർഷികുനു. പദ്ധ്ി

തപവർതനലതപറിയും

ലപാ്ുേനംെിെവഴികുന്ിലനപറിയുംപൗരസമൂഹം

നടതുനപരസ്യവുംസ്്തനവുമായപരിഗശാേനയുമാണ്. ഗസാഷ്യല് ഓഡിറ്

അഥവാ സാമൂഹികകണക് പരിഗശാേനല്ാഴിെുറപ്നിയമതപകാരം

വർഷതില് രണ്തപാവശ്യം ഗസാഷ്യല് ഓഡിറ്തോമസഭകൾഎല്ലാ വാർഡിെും

കൃ്്യമായി നടഗത്ാണ്. ഗസാഷ്യല് ഓഡിറിെൂലട അഴിമ്ി

ഇല്ലാ്ാകുന്ിനും സു്ാര്യ് ഉറപുവരുതുന്ിനും കാര്യകമ്

വർദ്ധിപികുന്ിനും സ്്രഭരണം ഉറപാകുന്ിനും കഴിയുനു.പദ്ധ്ി

പണംശരരീയായ രരീ്ിയില് െിെവഴിചിടുഗണാ എനും ഈപണം

െിെവഴിച്ുലകാണ് പദ്ധ്ിയുലട െക്യംകകവരിചിടുഗടാ എനും

അ്ിെൂലട പദ്ധ്ിയുലട േുണഗഭാകാകളുലട ജരീവി്തില് േുണകരമായും

അ്ുമൂെം കാര്യമായും മാറം ഉണായിടുഗണാ എനും

ഗസാഷ്യല്ഓഡിറ്തപകിയക് ക ലണതാന്കഴിയുനു.

കാസർഗോട് ജില്ലയിലെ ഗഹാസ്ുർേ് ്ാെൂകിെ് കാഞ്ഞങാട് ഗ്ാകിലെമടികക

തോമ പഞായതില്ലപട 7ആം വാർഡ് (ലെരണതെ) എന വാർഡാണ് ഓഡിറിന്

വിഗേയമാകുന്്.

െീത്ധിശാേ്ഗതം

•തപവൃതിെയെുകൾ, രജിസറുകൾ,തപവൃതിസെങൾ ,എം ഐ എസ് എനിവ

പരിഗശാേിചു.

• റിഗപാർട് ്യ്യാറാകുന തപവർതനങൾ .



•ല്ാഴിൊളികളുമായിസംവ്രിചു. ല്ാഴില്കാർഡ് ,പാസ്ബുക്എനിവ പരിഗശാേിചു.

•റിഗപാർട് ,എംഐഎസ് ഗൊർമാറ്എനിവ്യ്യാറാകി.

അവകാശങള്/അവകാശന്ധിദഷധങള്.

1തതാഴ്ധിലകാരഡ്പ്ലഭ്ധി്കൈാനുള്ളഅവകാശം

ല്ാഴില്കാർഡ്ആവശ്യലപടഎല്ലാ ല്ാഴിൊളികൾകുംസൗജന്യമായി

ല്ാഴില്കാർഡ്െഭ്യമാകണലമന്് ല്ാഴിൊളികളുലടഅവകാശമാണ്

മുന്കാെങളില്പഞായതില്നിനു്ലന ഗൊഗടാഎടുതിരുലനങിെും ഇഗപാൾ

ഗൊഗടാ ഇനതില്എല്ലാ ല്ാഴിൊളികൾകും പണം െിെവായിടുള്ള്ായി

കാണലപടുനു .

2,അദപക്ധിചു 15 േ്ധിവേത്ധിനുള്ള്ധില തതാഴ്ധിലലഭ്ധി്കൈുവാനുള്ള

അവകാശവും ആയത്ധിന്തറകകപറ് െേീത് ലഭ്ധി്കൈുന്നത്ധിനുള്ള അവകാശം.

ല്ാഴിെിനലപകിചു 15 ്രിവസതിനുള്ളില് ല്ാഴില് െഭികുവാനുള്ള

അവകാശം ല്ാഴിൊളികൾക് പറയലപടുനുലണങിെും കൂടയിടാണ്അഗപക

നല്കിയ്ായി കാണലപടുന്്. ഒറയ്കുംഅഗപകികാലമന് അവർക്

അറിയില്ലായിരുനു.

3, തതാഴ്ധില,അതല്ലങ്ധില ദതാഴ്ധില്ധില്ലായ്മ ദവതനംലഭ്ധി്കൈാനുള്ള

അവകാശം.(ആേ്യതത30 േ്ധിവേം ¼ ,പ്ധിന്നീടുള്ള േ്ധിവേങള്ധില½ ഭാഗം .)

ല്ാഴിെില്ലായിമ ഗവ്നതിനുഅർഹ് ഉണനു ല്ാഴിെല്ലായ്കൾകു

അറിയില്ലായിരുനു. ല്ാഴിെിനുള്ളഅഗപകനല്കിയ്ിനു ഗശഷം ല്ാഴില്

നല്കാ്ിരുന ഒരുസാഹെര്യം നിെവിെുള്ളെയല്പരിഗശാേനയില്കലണതാന്

സാേിചിടില്ല ,അ്ുലകാണ് ല്ാഴിളെില്ലായമ ഗവ്നം നല്ഗകണ്ായി വനിടില്ല .

4,പദ്ധത്ധി(തഷലേ്പ്്ഓേ് തഗപാജക്റ്പ്തയാറാ്കൈാനുള്ളഅവകാശം

ലഷല്െ്ഓെ് ലതപാലജക്ിലനകുറിച് ല്ാഴിൊളികൾക്അറിവുണായിരുനു.

അയല്കൂടങളിൊണ്അവർ പദ്ധ്ി ്യ്യാറാകുന്്. എനാല് തോമസഭ

അ്ിനുള്ളഅനുമ്ി നല്കാറില്ല. പെ തപവൃതികളും ഭൂതപകൃ്ിഅനുസരിചും

കാൊവസകും ഗയാജിച രരീ്ിയിെും സമയതും അല്ല ലെയ്ിരികുന്്.

5,5ക്ധിദലാമീററ്ധിനുള്ള്ധില തതാഴ്ധിലലഭ്ധി്കൈുവാനുള്ളഅവകാശം

(,അതല്ലങ്ധിലദവതനത്ധിത്റെ10%അധ്ധികം.)

പരിഗശാേനക് വിഗേയമാകിയ 15 തപവർതികളിെും ല്ാഴിൊളികൾക് 5

കിഗൊമരീററിനുള്ളില് ല്ാഴില് െഭ്യമായിടുണ്.

6,കുട്ധിതവള്ളം,വ്ധിഗശമേൗകെ്യം,ഗപേമശുഗശൂഷാേൗകെ്യം,ഇവ



ലഭ്ധി്കൈുന്നത്ധിനുള്ളഅവകാശം.

ല്ാഴിൊളികളുലട തപോനലപടഅവകാശങളില് ഒനായ ഗജാെിസെ്്

കുടിലവള്ളംവിതശമസൗകര്യം, എനിവ െഭ്യമാകണലമനുന്ലടന്കിെും

തപവൃ്ിയിടങളില് ഗമല്പറഞ്ഞ ല്ാനും ഇഗപാൾ െഭ്യമല്ലഎന് കലണതുവാന്

സാേിചു . ഗജാെിലെയ്യുന ല്ാഴിൊളികൾക് കയ്യുറ ഗയാ ,കാെുറഗയാ െഭ്യമായിടില്ല

എന് മനസിൊകാന്സാേിചു.ആ്ര്യലമാലകഇവഅവർക്ക്ലഭിചിരുനു.പിനരീട്അവർ

സ്നംലെെവില്വാങുകയുംഅ്ിനു െണുംഅനുവ്രിചു നല്കാറില്ലഎന്

മനസിൊയി.

7,15 േ്ധിവേത്ധിനുള്ള്ധില ദവതനം ലഭ്ധി്കൈുന്നത്ധിനുള്ള അവകാശം.

15 ്രിവസതിനുള്ളില് ഗവ്നം െഭികാനുള്ളഅവകാശംഓഗരാ

ല്ാഴിൊളികൾകും ഉണ്. എനാല് ല്ാഴില്കഴിഞ്ഞ് രഗണാ മൂഗനാ മാസങൾകു

ഗശഷമാണ് ഗവ്നം െഭികുന്്.

8,ദവതനവ്ധിതെണത്ധിതലകാലതാമേത്ധിനു നഷ്ടപെ്ധിഹാെം

ലഭ്ധി്കൈുവാനുള്ള അവകാശം.

കൂെി െഭികാന്കവകുന്ിനു നഷ പരിഹാരതിനുഅർഹ് ഉലണന്

ല്ാഴിൊളികൾക്അറിയിൊയിരുനു.അ്ിനാല്്ലനഇ്ുവലര ഒരു

ല്ാഴിൊളിയും നഷപരിഹാരം െഭികുന്ിനായിഅഗപകനല്കിയ്ായി

അറിയാന് സാേിചില്ല .

9,േമയേന്ധിതമായുള്ളപൊത്ധി പെ്ധിഹാെത്ധിനുള്ളഅവകാശം.

സമയബന്ധി്മായി ഉള്ള പരിഹാരതിനുള്ള അവകാശം

നിെനില്കുനുലവങിെുംഈഓഡിറ്കാെയളവില് ഒരു ല്ാഴിൊളിയും പരാ്ി

നല്കിയ്ായി ഗരഖകളില്കാണുനില്ല.

10,ദോഷ്യല്ഓഡ്ധിറ് നടതുന്നത്ധിനുള്ളഅവകാശം .

വാർഡ് ്െതില് ഗസാഷ്യല് ഓഡിറ് നടകാറുണ.്

ന്ധിെീകണ ഗപശ്നപെ്ധിഹാെേംവ്ധിധാനം.

ല്ാഴിെുറപ് നിയമതിലെ 10അവകാശങളില് ഒനായസമയബന്ധി്മായുള്ള

പരാ്ി പരിഹാരതിനുള്ള അവകാശം നിെനില്കുനുലവങിെും,

പെവിേതിെുള്ള പരാ്ികള്ണായിടും ല്ാഴിൊളികൾക്

അവകാശങലളകുറിെ്അവഗബാേം ഇല്ലാത്ുലകാണ്ഓഡിറ് കാെയളവില് ഒരു

പരാ്ിയും പഞായതില്സമർപിചിടില്ല .



സോഷ്യല്ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കിയ പ്രവൃത്തികള്

Work Code

Work

Name(As

per Muster

Roll) Category Start Date Last Date

Total

mand

ays

Total

Amoun

t

Status

1601001002

WC/314373

്ട്

്ിരിക

ല്

ലകാടുവ

കുന് Category A 24/10/2018 20/11/2018 612

17083

7.76

Complete

d

1601001002

WC/314378

കജവ

ഗവെി

ലകടല്

മുങത്

-

മൂൊയി

പള്ളി
Category A 15/10/2018 29/10/2018 285

77289.

69

Complete

d



1601001002/W

C/314371

്ട്

്ിരിക

ല്

മണിമു

ണ -

ഏരിപ്
Category

.B 26/10/2018 4/12/2018 699 189540

Complete

d

1601001002/W

C/314368

കല്ല്

കയ്യാെ

നിർ്ാ

ണം

മുങത്

-

മൂൊയി

പള്ളി
Category B 30/7/2018 14/10/2018 905 279067

Complete

d

1601001002

WC/314998

ല്ങി

നും

കവുങ്

കുഴി

എടുക

ല്

മുങത്

-

മൂൊയി

പള്ളി
Category A 17/1/2019 13/02/2019 399

92430.

70

Complete

d

1601001002

WC/333884

മണ്

വരമ്പ്

നിർമാ

ണം

A

Category 28/11/2018 30/1/2019 845

260359

.

Complete

d



മുങത്

-

മൂൊയി

പള്ളി

1601001002

WC/314370

കല്ല്

കയ്യാെ

/മണ്

കയ്യാെ

നിർ്ാ

ണം -

ലനടും്ു

ടുപ് -

എരികു

ളം
Category A 25/9/2018 10/2/2019 691 187801

Complete

d

1601001002

WC/315027

ല്ങി

നും

കവുങ്

കുഴി

എടുക

ല്

ലകാടുവ

കുന്
Category A 05/11/2018 11/12/2018 597 161648

Complete

d



1601001002

WC/333883

മൺ

വരമ്പ്

നിർ്ാ

ണം

ലകാടുവ

കുന്
Category A 23/11/2018 08/01/2018 1042 228005

Complete

d

1601001002

WC/314379

കജവ

ഗവെി

ലകടല്

ലകാടുവ

കുന്
Category A 05/10/2018 19/10/2018 305

82737.

12

Complete

d

1601001002

WC/314994

മഴകുഴി

-

മണിമു

ണ -

ഏരിപ്
Category A 25/7/2019 2/10/2019 983

183181

.

Complete

d

160100100

2

IF/340166

മ്ധിേ്റ്ധിയ

കെെ്

ഭവനപദ്ധ

്ി

Categor

y A

30/08/201

8

25/02/201

9

62 26432.2

6

Complete

d

1.ത്് ത്ധിെ്ധി്കൈലതകാടുവ്കൈുന്ന്

തപസ്ു് തപവൃതിയില് 21 മ്സ്ഗതടാളുകളിൊയി 612 ല്ാഴില് ്രിനങൾ



സൃഷിചിടുണ്.അടങല് ്ുകയായി 199207 രൂപ അനുവ്രിച ഈ തപവൃതിയില്

170837.76 രൂപ െിെവഴിചിടുണ്.

ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ M book പ്രകാരം 535.23 cum ഏര്തിയയ്തിൽ തട്ട്

ത്തിര്തികുന്നത്തിനായ്തി 1,70837.76 രൂ്ര ടെലവായതായ്തി

രരഖട്പെെുത്തിയ്തിര്തികുന്നു. എന്നാൽഫീൽഡ്ട് ്രര്തിരോധനയ്തിൽ 492.10

cum ഏര്തിയയ്തിൽ 1,62938 രൂ്രയുടെ പ്രവൃത്തിയാണ്ട് കാണാൻ

സാധ്തിച്ചത്ട്.ആടകവ്ത്ാസം = 7899

2.കജവ ദവല്ധി തക്ലമുങത് - മൂലായ്ധിപള്ള്ധി

തപസ്ു് തപവൃതിയില് 10 മ്സ്ലറർ ഗരാളുകളിൊയി 285 ല്ാഴില് ്രിനങൾ

സൃഷ്ടിചിടുണ്. 99903 രൂപ അനുവ്രിച ഈ തപവൃതിയില് 77289.69രൂപ

െിെവഴിചിടുണ്.

ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ M book പ്രകാരം 194.456cum ഏര്തിയയ്തിൽ ജൈവ

രവല്തി ന്തിർമ്തികാൻ 77289.69 രൂ്ര ടെലവായതായ്തി രരഖട്പെെുത്തിയ്തിര്തികുന്നു.

എന്നാൽ ഫീൽഡ്ട് ്രര്തിരോധനയ്തിൽ ഈ പ്രവൃത്തികായ്തി 112.142cum

ഏര്തിയയ്തിൽ 55373രൂ്രയുടെ പ്രവൃത്തിയാണ്ട് കാണാൻസാധ്തിച്ചത്ട്.

ആടകവ്ത്ാസം = 21916.69

3.ത്് ത്ധിെ്ധി്കൈലമണ്ധിമുണ്ട -ഏെ്ധിപ്

തപസ്ു് തപവൃതിയില് 17 മ്സ്ലറർ ഗരാളുകളിൊയി 556 ല്ാഴില് ്രിനങൾ

സൃഷ്ടിചിടുണ്. 199978 രൂപ അനുവ്രിച ഈ തപവൃതിയിെ് 189540 രൂപ

െിെവഴിചിടുണ് .

ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ M book പ്രകാരം 957cum ഏര്തിയയ്തിൽ തട്ട്

ത്തിര്തികൽ പ്രവൃത്തികായ്തി 189540 രൂ്ര ടെലവായതായ്തി

രരഖട്പെെുത്തിയ്തിര്തികുന്നു. എന്നാൽ ഫീൽഡ്ട് ്രര്തിരോധനയ്തിൽ ഈ

പ്രവൃത്തികായ്തി 799cum ഏര്തിയയ്തിൽ 172452 രൂ്രയുടെ പ്രവൃത്തിയാണ്ട്

കാണാൻസാധ്തിച്ചത്ട്. .ആടകവ്ത്ാസം =17088



4.കല്്ലകയാലന്ധിരമാണംമുങത് - മൂലായ്ധിപള്ള്ധി

തപസ്ു് തപവൃതിയില് 32 മ്സ്ലറർ ഗരാളുകളിൊയി 905 ല്ാഴില് ്രിനങൾ

സൃഷ്ടിചിടുണ്. 292245 രൂപ അനുവ്രിച ഈ തപവൃതിയില് 279067.21രൂപ

െിെവഴിചിടുണ് .

ഈപ്രവൃത്തിയുടെ M book പ്രകാരം 586.72sqmഏര്തിയയ്തിൽ കല്ട്

കയാല ന്തിർമ്തികാൻ 279067.21 രൂ്ര ടെലവായതായ്തി

രരഖട്പെെുത്തിയ്തിര്തികുന്നു. എന്നാൽ ഫീൽഡ്ട് ്രര്തിരോധനയ്തിൽ ഈ

പ്രവൃത്തികായ്തി 497 sqm ഏര്തിയയ്തിൽ 249966 രൂ്രയുടെ പ്രവൃത്തിയാണ്ട്

കാണാൻസാധ്തിച്ചത്ട്.ആടകവ്ത്ാസം = 29101

5. തതങ്ധിനും കവുങ്കുഴ്ധിഎടു്കൈലമുങത് - മൂലായ്ധിപള്ള്ധി

തപസ്ു് തപവൃതിയില്12 മ്സ്ലറർ ഗരാളുകളിൊയി 399ല്ാഴില് ്രിനങൾ

സൃഷ്ടിചിടുണ്. 197335രൂപ അനുവ്രിച ഈ തപവൃതിയില് 92430.70 രൂപ

െിെവഴിചിടുണ് .

ഈ ഗപവൃത്ധിയുതട M book ഗപകാെം 373.66cum ഏെ്ധിയയ്ധില

തതങ്ധിനും കവുങ് കുഴ്ധി എടു്കൈാന് 92430.70 െൂപ

തെലവായതായ്ധി ദെഖതപടുത്ധിയ്ധിെ്ധി്കൈുന്നു. എന്നാല േീലഡ്

പെ്ധിദശാധനയ്ധില ഈ ഗപവൃത്ധി്കൈായ്ധി 283cum ഏെ്ധിയയ്ധില 72365

െൂപയുതട ഗപവൃത്ധിയാണ് കാണാന് ോധ്ധിചത്. ആടക വ്ത്ാസം

=20065.7

6.മണ്വെമ്പ് ന്ധിരമാണംമുങത് - മൂലായ്ധിപള്ള്ധി

തപസ്ു് തപവൃതിയില്19 മ്സ്ലറർ ഗരാളുകളിൊയി 845 ല്ാഴില് ്രിനങൾ

സൃഷ്ടിചിടുണ്. 299978 രൂപ അനുവ്രിച ഈ തപവൃതിയില്260359 രൂപ

െിെവഴിചിടുണ് .

ഈ തപവൃതിയുലട M book തപകാരം 790 cum ഏരിയയില് മണ് വരമ്പ്

നിർമികാന് 260359 രൂപ ലെെവായ്ായി ഗരഖലപടുതിയിരികുനു.

എനാല് െരീല്ഡ് പരിഗശാേനയില് ഈ തപവൃതികായി 632cum ഏരിയയില്



231732 രൂപയുലട തപവൃതിയാണ് കാണാന് സാേിച്്. ആടക വ്ത്ാസം =

28627

7.കല്്ല കയാല /മണ് കയാല ന്ധിരമാണം - തനടുംതുടുപ് -

എെ്ധി്കൈുളം

തപസ്ു് തപവൃതിയില്19 മ്സ്ലറർ ഗരാളുകളിൊയി 691 ല്ാഴില് ്രിനങൾ

സൃഷ്ടിചിടുണ്. 199973 രൂപ അനുവ്രിച ഈ തപവൃതിയില്187801 രൂപ

െിെവഴിചിടുണ് .

ഈതപവൃതിയുലട M book തപകാരം 933.17cumഏരിയയില് കല്ല് കയ്യാെ

/മണ് കയ്യാെ നിർമികാന് 187801 രൂപ ലെെവായ്ായി

ഗരഖലപടുതിയിരികുനു. എനാല് െരീല്ഡ് പരിഗശാേനയില് ഈ

തപവൃതികായി 801cum ഏരിയയില് 150324 രൂപയുലട തപവൃതിയാണ്

കാണാന്സാേിച്്.ആടകവ്ത്ാസം = 37477

8.തതങ്ധിനും കവുങ്കുഴ്ധിഎടു്കൈലതകാടുവ്കൈുന്ന്

തപസ്ു് തപവൃതിയില്12 മ്സ്ലറർ ഗരാളുകളിൊയി 597 ല്ാഴില് ്രിനങൾ

സൃഷ്ടിചിടുണ്. 199494രൂപ അനുവ്രിച ഈ തപവൃതിയില്161648 രൂപ

െിെവഴിചിടുണ് .

ഈ ഗപവൃത്ധിയുതട M book ഗപകാെം 674.4cumതതങ്ധിനും

കവുങ് കുഴ്ധി എടു്കൈാന് 161648 െൂപ തെലവായതായ്ധി

ദെഖതപടുത്ധിയ്ധിെ്ധി്കൈുന്നു. എന്നാല േീലഡ് പെ്ധിദശാധനയ്ധില

128589 െൂപയുതട ഗപവൃത്ധിയാണ് കാണാന് ോധ്ധിചത്. ആടക

വ്ത്ാസം =33059

9.മണ്വെമ്പ് ന്ധിരമാണംതകാടുവ്കൈുന്ന്

തപസ്ു് തപവൃതിയില്25 മ്സ്ലറർ ഗരാളുകളിൊയി 1042 ല്ാഴില് ്രിനങൾ

സൃഷ്ടിചിടുണ്. 294854 രൂപ അനുവ്രിച ഈ തപവൃതിയില്228005 രൂപ

െിെവഴിചിടുണ് .



ഈ ഗപവൃത്ധിയുതട M book ഗപകാെം 1312.44cum ഏെ്ധിയയ്ധില മണ്

വെമ്പ് ന്ധിരമ്ധി്കൈാന് 228005 െൂപ തെലവായതായ്ധി

ദെഖതപടുത്ധിയ്ധിെ്ധി്കൈുന്നു. എന്നാല േീലഡ് പെ്ധിദശാധനയ്ധില

1125cum ഏെ്ധിയയ്ധില 195362 െൂപയുതട ഗപവൃത്ധിയാണ് കാണാന്

ോധ്ധിചത്.ആടകവ്ത്ാസം =32643.8

10.കജവദവല്ധി തക്ലതകാടുവ്കൈുന്ന്

തപസ്ു് തപവൃതിയില്10 മ്സ്ലറർ ഗരാളുകളിൊയി 305 ല്ാഴില് ്രിനങൾ

സൃഷ്ടിചിടുണ്. 99993 രൂപ അനുവ്രിച ഈ തപവൃതിയില്82737 രൂപ

െിെവഴിചിടുണ് .

ഈ ഗപവൃത്ധിയുതട M book ഗപകാെം 172.10cum ഏെ്ധിയയ്ധില കജവ

ദവല്ധി ന്ധിരമ്ധി്കൈാന് 82737െൂപ തെലവായതായ്ധി

ദെഖതപടുത്ധിയ്ധിെ്ധി്കൈുന്നു. എന്നാല േീലഡ് പെ്ധിദശാധനയ്ധില

172.19sqm ഏെ്ധിയയ്ധില 42374 െൂപയുതട ഗപവൃത്ധിയാണ് കാണാന്

ോധ്ധിചത്.ആടകവ്ത്ാസം =40363

11.മഴ്കൈുഴ്ധി -മണ്ധിമുണ്ട -ഏെ്ധിപ്

തപസ്ു് തപവൃതിയില്25 മ്സ്ലറർ ഗരാളുകളിൊയി 983 ല്ാഴില് ്രിനങൾ

സൃഷ്ടിചിടുണ്. 199769 രൂപ അനുവ്രിച ഈ തപവൃതിയില്183181 രൂപ

െിെവഴിചിടുണ് .

ഈ ഗപവൃത്ധിയുതട M book ഗപകാെം 522.76sqm ഏെ്ധിയയ്ധില മഴ്കൈുഴ്ധി

ന്ധിരമ്ധി്കൈാന് 183181െൂപ തെലവായതായ്ധി

ദെഖതപടുത്ധിയ്ധിെ്ധി്കൈുന്നു. എന്നാല േീലഡ് പെ്ധിദശാധനയ്ധില

411.8cum ഏെ്ധിയയ്ധില 143743 െൂപയുതട ഗപവൃത്ധിയാണ് കാണാന്

ോധ്ധിചത്.ആതകവ്യത്യാേം =39438

12.കലേ് ഭവനപദ്ധത്ധി

തപസ്ു് തപവൃതിയില് 14മ്സ്ലറർ ഗരാളുകളിൊയി 16ല്ാഴില് ്രിനങൾ

സൃഷ്ടിചിടുണ്. 51963 രൂപ അനുവ്രിച ഈ തപവൃതിയില് 26432.26 രൂപ



െിെവഴിചിടുണ് .

ഗപധാനകതണ്ടതലുകള്:

 ലെയ് തപവൃതികൾ േുണഗഭാകാകൾ പരിപാെികുനുലണന് പൂർണമായും

നമുക് പറയാന് കഴിയില്ല. കാരണം മഴകുഴികളില് പെ്ിെും ഗവസ്

നിഗകപിചിടുണായിരുനു. ലെയ് തപവൃതി ്രുരുപഗയാേം ലെയ്യുന്ായിടാണ്

നമുക് കാണാന്സാേിച്്.

 കാടു കയറിയ്ിനാെും മണ് ഇടിഞ്ഞ്ിനാെും തപവർതികൾ അളനു

്ിടലപടുതാന് പറിയിടില്ല.

 മിക തപവർതികളും ല്ാഴിെുടമയുലട ആവശ്യതപകാരമാണ് നടകുനല്ന്

മനസിൊയി. അ്് ലകാണ് ്ലന കൃ്്യമായ കണകുകൾ ഒരു

തപവർതിയിെും ഉണായിരുനില്ല. ഓഗരാ േുണഗഭാകാവിന്ലറ പറമ്പിെും

എന് തപവർതി എത് അളവില് ലെയ്ു എന് മനസിൊകാന് സാേിചില്ല.

തപവർതി സെത് എതുന്ിനു മുഗമ്പ തപവർതിലയ പറി ഒരു

ആസൂത്ണവും ഇല്ല എനാണു മനസിൊയ്്.

 കാൊവസഥയ്ക് അനുഗയാജ്യമാഗയാ ഭൂതപകൃ്ി അനുസരിഗചാ

ല്ാഴിൊളികൾ ആവശ്യലപടുന സമയഗതാ അല്ല തപവൃതികൾ

നടതലപടുന്്

 ല്ാഴില് ഇടങളില് നിനും പരിക് പറിയ സാഹെര്യം ഉണായിരുനിടും

ഇ്ുവലര െിെവായ ്ുക

െഭ്യമായിടില്ലഎന് മനസിൊകാന്കഴിഞ്ഞു .

 ഭൂവുടമകൾഅവരുലട പറമ്പില് ല്ാഴില് ലെയ്യാറില്ല.

 ല്ാഴിെുറപ് പദ്ധ്ിയില് കാടുലവടി ല്ളികല്, ല്ങിന് ്ടം എടുകല്,

കൃഷിപണി ്ുടങിയ തപവർതികൾ കൂടി ഉൾലപടുതണലമന് അഭിതപായം

നിെനില്കുന്ായിഅറിയാന്കഴിഞ്ഞു.

പ്രവൃത്തിയുടെ ടമഷർടമന്ട്റ്ട്ബുക്ട്ക് പ്രകാരം 12 പ്രവൃത്തികൾക്ട് രവണ്തി

7156.16cum ഏര്തിയയ്തിൽ ജസറ്ട് ക്തിയറൻസ്ട് ഉൾട്പെടെ 1, 912900.78രൂ്ര

ടെലവഴ്തിച്ചതായ്തി കടണത്തി. എന്നാൽ ഫീൽഡ്ട്ക് ്രര്തിരോധന പ്രകാരം

കടണതാൻ കഴ്തിഞ്ഞത്ട് 5305.2cum ഏര്തിയയ്തിൽ 1,605218.9രൂ്രയുടെ

പ്രവൃത്തിയാണ്ട്.



േ്ധിറ്ധിേണ്ഇന്േരദമഷന്ദോരഡ്

പരിഗശാേിച ഒരു വർക് കസറിെും സിറിലസന് ഇന്െർഗമഷന് ഗബാർഡ്

കാണുവാന് സാേിചില്ല. എനാല് എം ബുക് തപകാരം 4ഗപാ്ുതപവര്തിക് 3000,5000

രൂപ വരീ്ം െിെവഴിച്ായി ഗരഖലപടുതിയിടുണ് .

വ്ധി.എം.േ്ധി.

ഗസാഷ്യല് ഓഡിറിന് വിഗേയമാകിയ തപവൃതി െയെുകളിലെ കസറ്

ഡയറികളില് വി,എം.സി.ലമമ്പർമാരുലട വിവരങൾ ഗരഖലപടുതിയിടുലണങിെും

അവരുലട കാര്യകമമായ തപവതനം ഇനിയും ഉണാഗകണ്ുണ് .

പഞായത്ധില േൂക്ധിദ്കൈണ്ട ൊജ്ധിേറ്റുകളും അവയ്ധിതല

കതണ്ടതലുകളും .

1.തതാഴ്ധിലകാരഡ് തെജ്ധിേ്തറര

്ഓദൊ വാരഡ്ധിനും ഗപദത്യകം തതാഴ്ധിലാള്ധി കാരഡ് െജ്ധിസ്റ്റര പഞായത്ധില

േൂക്ധി്കൈാറുണ്ട് .്ഓദൊഅദപകകന്തറയും ദോദ്ാ പത്ധിപ്ധിച്ധി്ുണ്ട്.

2.ഗഗാമേഭ െജ്ധിസ്റ്റര.

ല്ാഴിെുരപുതേമാസഭ രജിസർ പഞായതില് സൂകികുനുണ് . 10/12/2010 മു്ല് 8

/12/2018 കാെയളവു വലരയുള്ള ഗെബർ ബജറ് , വ്യകിേ് അസികളുലട നിർ്ാണ

പദ്ധ്ികളുലട വിവരങൾ ,എനിവ കൃ്്യമായി ഗരഖപുടു്ിയിടുണ്. കൂടാല് െിെ

ഗപജില് തോമസഭ ഗനാടരീസും പ്ിപിചിടുണ്.

3. തതാഴ്ധിലആവശ്യതപ്തും തതാഴ്ധിലനലക്ധിയതുമായ്ധി്ുള്ളെജ്ധിസ്റ്റര.

ഡിമാന്ഡ് ആന്ഡ്ആഗൊഗകഷ്ന് ലരജിസ്ലറർ പഞായതില് സൂകികുനുണ്.

രണിന്ലറയും എം ഐ എസ് ഗകാപിയാണ് രജിസ്ലറരിെുള്ള്്.ല്ാഴിൊളികൾ

ല്ാഴിൊവശ്യലപടുലകാണ് നല്കിയ അഗപകകൾ വർക്െയെുകളില് ഉണ്.

4.വര്കൈ് െജ്ധിസ്റ്റെ്

ഓഗരാ വാർഡിനും തപഗ്്യകം വർക് രജിസർ സൂകിചിടില്ല. 26/6/18 മു്ല് 1/5/2019

വലര 126 തപവൃതികളാണ് ഈ കാെയളവില് നടനിടുള്ള്്. ഇ്ിന്ലറ എം ഐ എസ

ഗകാപി സൂകിചിടുണ് .

5.ആസ്്ധിെജ്ധിേ്പ്ററര

ആസ്ി രജിസർ പഞായതില്സൂകിചിടുണ്.



6.തമറീെ്ധിയല െജ്ധിസ്റ്റര

ലമറരീരിയല് രജിസർ പഞായതില് സൂകിെിട്ടുണ് . ഓഗരാ ലമറരീരിയല്

ഉപഗയാേിചുള്ള തപവൃതികളിെും എല്ാലക ലമറരീരിയല് എത് അളവില് ,അ്ിനു

ലെെവായ്ുക ്ുടങിയകാര്യങലളാലക ഗരഖലപടുതിയിടുണ് .

7. പൊത്ധി െജ്ധിസ്റ്റര

പരാ്ിരജിസർ പഞായതില് സൂകികുനുണ് .ല്ാഴിൊളികൾക് പെ

വിേതിെുള്ള പരാ്ികെുന്ലടന്കിെും ഓഡിറ് കാെയളവില് യാല്ാരുവിേ

പരാേികളും ഗരഖലപടുതിയ്ായി കാണുനില്ല.

ദകഗ്ദ്രേര്കൈാര ന്ധിരദദ്ദേശഗപകാെം ഒെു വ്ര്കൈുേയല്ധില താതഴപറയുന്ന 22

ദെഖകള് ന്ധിരേനമായും ഉണ്ടാദകണ്ടതാണ് . േയലുകളുതട വ്ധിവെങളും

കതണ്ടതലുകളും :

1.കവരദപജ്.

പരിഗശാേിച ഒരു െയെിെും കവർ ഗപജ് ഉണായിരുനില്ല. കവർ ഗപജ് എല്ലാ തപവൃതി

െയെുകളിെും കൃ്്യമായിസൂകിഗകണ്ാണ് .

2.തെക്്ധിസ്റ്റ്.

തപവൃതിെയെില് തകമതപകാരം ഏല്ാലക ഗരഖകൾ എവിലട ഏ്ുഗപജുകളില്

സൂ കിചിരികുനു എന് മനസിൊകുവാനുള്ള ആേികാരിക ഗരഖയാനു

ലെക്െിസറു .പരിഗശാേിച12തപവൃതിെയെുകളിെു ലെക്െിസില് ഉണായിരു നു

.ഇ്ില്ഓഗരാ ഗരഖയുലട ഗപജ് നമ്പർഎഴു്ിയിടില്ല .

3. ആകന്്ാന്/തഷലേ്പ് ്ഓേ്തഗപാജക്റ്പ് എന്ന്ധിവയുതട അംഗീകെ്ധിച

ദകാപ്ധി.

തപസ്ു് തപവർതി പഞായതിലെ നടപ്ർഷതിലെ ആനുവല് ആകന്്ാനില്

ഉൾലപട്ാണ് എനു ല്ളിയികുവാനുള്ള ഗരഖയാണ് ആകന്്ാന്ഗകാപി ലപാ്ു

തപവർതികെുലട െയെുകളില് ആകന്്ാന് പകർപ് കാണുവാന് കഴിഞ്ഞു . ഭവന

നിർ്ാണ തപവർതികളുലട െയെില് ആകന്്ാന് പകർപ് ഉണായിരുനു .



4. ഭെണാനുമത്ധി

തപവൃതിലെയ്യുന്ിനു നിർവഹണ സാപനം നല്കുന അനുമ്ിയാണ്

ഭരണാനുമ്ിഗരഖ. ഭരണാനുമ്ിഎല്ലാ തപവൃതികൾകും ഉണായിരുനില്ല.

5.ോദങ്ധിത്ധിക എസ്റ്റ്ധിദമറും ഡ്ധികേനും അടങുന്ന ോദങത്ധിക

അനുമത്ധിയുതട ദകാപ്ധി.

ഒരു തപവൃതി എങിലന എത് അളവില് ലെയ്യണലമന് സാഗങ്ികമായി

തപ്ിപാ്രികുന ആേികാരിക ഗരഖയാണ് എസിഗമറ് എസിഗമറ്ഡികസന്.

സാഗങ്ികാനുമ്ി ഗൊറം കാണാന് സാേിചില്ല.

6.േദങത്ധികാനുമത്ധിദകാപ്ധി.

ഒരു തപവൃതിക് സാഗങ്ിക വി്രഗ്ധരുലട അനുമ്ി െഭിചിടുണ് എന്ിനുള്ള

ആേികാരികഗരഖയാന് സാഗങ്ികാനുമ്ി ഗരഖ ലപാ്ുതപവർതികള്ലട

െയെുകളിെ് സാഗങ്ികാനുമ്ി പകർപ് കാണാന്സാേിചില്ല.

7.േംദയാജ്ധിത പദ്ധത്ധി വ്ധിശോംശങള്.

ഭവന നിർ്ാണ പദ്ധ്ികളില് സംഗയാജി്പദ്ധ്ി വിശ്രാംശങൾ കാണുവാന്

കഴിഞ്ഞില്ല.

8. തതാഴ്ധില്ധിനുള്ളഅദപക.

ല്ാഴിൊളികൾ ല്ാഴില് ആവശ്യപട്നല്കുന അഗപകയാണ് ഡിമാന്ഗഡാറം.

ല്ാഴില് ആവശ്യലപട് 15 ്രിവസതിനുള്ളിെ് ഗജാെി നല്കിഗയാ എനറിയുവാന്

സഹായികുന ഗരഖകൂടിആണു ഡിമാന്ഗഡാം. ഇവ ഇല്ലായിരുനു .

9. തതാഴ്ധിലഅനുവേ്ധിചത്ധിന്തറപകരപ്.

തപവൃതി അനുവ്രിചു ലകാണ് നിർവഹണ ഉഗ്ര്യാേസർ നല്കുന അനുമ്ിയാണ

അലൊഗകഷന്ഗൊം. അഗപകിച് 15 ്രിവസതിനുള്ളില് തപവർതിെഭിഗചാ എന്

അറിയാന് ഈ ഗൊംസഹായികും. ഇവ ഇല്ലായിരുനു

10. പൂെ്ധിപ്ധിച മസ്റ്റരദറാള്ധിന്തറ ദകാപ്ധി.

പഞായതു ലസതകടറി BDO പരിഗശാേിച ഉഗ്ര്യാേസന് എനിവരുലട ഒപിലനാപം

്ിയ്ി ഇല്ല

ല്ാഴിൊളിക് െഭികുന ഗവ്രനതിന്ലറ ആലക ്ുക ഗരഖലപടുതിടില്ല.

മാസ്ഗതടാളുകളുലട എണം മാസ്ഗതടാളില് M ബുക് നമ്പർ ഗരഖലപടുതിടില്ല അളവ്



തപകാരം ഉള്ള ഗവ്നവും ഗരഖലപടുതിടില്ല .

11. തമഷരതമന്റ് േു്കൈ്ധിന്തറ ദകാപ്ധി.

എം ബുകില് വർക് ഗകാഡ് ഗരഖലപടുതിടില്ല സാഗങ്ിക വി്രഗ്ധന് ഒപിലനാപം

്ിയ്ി ഇല്ല .എസിഗമറ് ്ുക ഇല്ല ,മാസ്ഗതടാളിന്ലറഅഎണം ഇല്ല

12. ോധനങള് വാങുന്നത്ധിനുളള ക്വാദ്ഷന് കണ്ധിചത്ധിന്തറയും

കംപാെ്ധിറീവ് ദസ്റ്ററ് തമന്റ്ധിന്തറയും തമറീെ്ധിയല േക് ്ഓരഡറ്ധിന്തറയും

ദകാപ്ധി.

ഉപദയാഗ്ധിച്ധി്്ധിലാ

13. ദവജ്പ്ല്ധിേ്റ്

മാലസർഗറാളിനു ആനുപാ്ികമായി ല്ാഴിൊളിക് ഗവ്നം അനുവ്രിചു എന്

ല്ളിയികുവാനുള്ള ആേികാരികഗരഖയാണ് ഗവജ് െിസ്. ഗവജിസ് പകർപ്

െയെുകളില് സൂകിചിടുണ് . ഗസാഷ്യല് ഓഡിറിനു വിഗേയമാകിയ

തപവൃതികളില് എല്ലാം്ലന എം ഐ എസ നിനുമുള്ള ഗവജ് െിസിന്ലറ

പകർപുകൾ കാണാന് സാേിചു .

14.എേ ട്ധി ഒ.

ഗവ്നതിന്ലറയും സാേനങൾക് പണമടച്ിന്റയും എെ്.റി.ഒ യുലടയും

ഗകാപി

മാസർഗരാള്, ഗവജ്െിസ് എനിവ അനുസരിച് ല്ാഴിൊളികൾക് ഗവ്രനം

കകമാറിലയന് ഉറപാകാനുള്ളഗരഖയാണ് െണ്തടാന്സഡർ ഓർഡർ. .എെ.ടി .ഒ അവ

െയെുകളില് ഉണ്.

15. തമറീെ്ധിയല വവ്ചറ്ധിന്തറയും േ്ധില്ലുകളുതടയും ദകാപ്ധി.

ലമറരീരിയല് വൗചറിന്ലറയും ബില്ലുകളുലടയും ഗകാപി െയെില്

ഉൾലപടുതിയിടുണ്.

16. ദറായലറ്ധി അടചത്ധിന്തറ െേീത്ധിന്തറ ദകാപ്ധി.

ഇല്ല

17. മൂന്നു ഘ്ങള് ആയുളള തതാഴ്ധില്ധിന്തറ ദോദ്ാകള്



തപവർതനവുമായി ബന്ധലപടുതിലയടുഗകണ മൂന്ഗൊഗടാ പ്ിപുകൾ

അ്ായ്് തപവർതനതിന്റ ആരംഭം, തപവർതനം നടനുലകാണിരികുഗമ്പാൾ,

തപവർതനം പൂർതികരിചഗപാൾ എനരീ മൂന്്രം ഗൊഗടാ. െയെുകല്പ

തപവൃതികളുലട മൂനു ഘടങൾ ആയുളള ഗൊഗടകൾ

സൂകിചിരികണം.പരിഗശാേനക് വിഗേയമാകിയ തപവൃതികളിെ് ഒരു

തപവൃതിയില് മാത്ം 3ഘട ഗൊഗടാകൾ സൂകിചിടുണായിരുനു.

18. പൂരത്ധികെ്ധിച േര്്ധിേ്ധി്കൈറ്ധിന്തറ ദകാപ്ധി.

ഓഗരാ പാർട് ബില്ലിന്ലറയും വാെുഗവഷന് സർടിെികറ്

ഉൾലകാെിചിടുണ്.തപവൃതി പൂർതരീകരണ സാക്യപത്ം െിെ െയെുകളില്

കാണാന്സാേിചു.

19. മസ്റ്റര ദറാള് മൂവ്പ്തമന്റ്സ്ധിപ്/ േയലഗടാ്കൈ്ധിംഗ്ദോം.

തപവൃതി െയെുകളില് എല്ലാം്ലന െയല്തടാകിംേ്ഗൊം ഉണായിരുനു.

മുഴുവന് കാര്യങളും ഗരഖലപടുതിയിരുനില്ല .

20.ആസ്്ധിയുതട ജ്ധിദയാടാഗ് ദോദ്ാഗഗാേ്പ്.

തപവർതികൾ ജിഗയാടാേ് ലെയ്ിടുഗണാ എന് അറിയുവാന് സഹായികുന

ഘടകമാണ് ജിഗയാടാേ് ഗൊഗടാതോെ്. ജിഗയാടാേ് ഗൊഗടാകൾ െയെുകളില്

െഭ്യമായിരുനില്ല.

21. ദോഷ്യല ്ഓഡ്ധിറ്ധിത്റെ റ്ധിദപാര്്പ് ദകാപ്ധി .

തപവൃതി ഗസാഷ്യല്ഓഡിറിന് വിഗേയമായ്ാഗണാ എന് പരിഗശാേികാന്

സഹായികുന ഗരഖയാണ്ഗസാഷ്യല് ഓഡിറ്റിഗപാർട്. ആറ്മാസം കൂടുഗമ്പാൾ ഓ

ഡിറ്ലെഗയ്യണ്ാണ്. വാർഡ് ്െതില് ഗസാഷ്യല് ഓഡിറ് നടകുനുലണങിെും

അ്ുമായിബന്ധലപട ഗരഖകൾ ഒനും ്ലനെയെില്കാണാന്സാേിചില്ല.

തപാതുന്ധിരദദ്ദേശങള്.

ഉദേ്യാഗസ്ഥദൊട്

1.ല്ാഴില്ർഡിഗെകാവശ്യമായ ഗൊഗടാ പഞായതില് നിന്്ലന എടുത്

ലകാടുകാന് തശദ്ധിഗകണ്ാണ്.



2.ല്ാഴിെനുഅഗപകികുനഎല്ലാല്ാഴിൊളികൾകുംല്ാഴില്നല്കുനുണ്എന

കാര്യം ഉറപ് വരൂതുക.

3.കാൊനുസൃ്മായി ്ലന ഒഗരാ തപവൃതിയും ഏലറടുത് ന ടതുന്ിനായി

യഥാസമയംഅവയുലട അനുമ്ി ഗനടി നടപിൊകുന്ിനു ഗവണിയുള്ള

നടപടികൾ ഉഗ്ര്യാേസർ സ്രീകരിഗകണ്ാണ് .

4.ഓഗരാ തപവർതിയും ആരംഭികുന്ിനു മുന്പ് കൃ്്യമായി ലതപാജക്്മരീറിംഗ്

നടഗതണ്ാണ്. മരീറിംേില് ല്ാഴിെുറപ് ഉഗ്ര്യാേസർ നിർബന്ധമായും

പലങടുകുകയും ലെഗയ്യണ തപവൃതിലയകുറിചും അളവിലനകുറിചും

ല്ാഴിൊളികഗളാടും ,ഗമറിഗനാടും വിശ്രമായി പറഞ്ഞ്ലകാടുകുകയും

ലെഗയ്യണ്ാണ്. എസിഗമറിന്ലറ മെയാളം പകർപ് െഭ്യമാഗകണ്ാണ് .

5. തപവൃതി നടന്ലകാണിരികുഗമ്പാൾ സാഗങ്ിക ജരീവനകാർ തപവൃതി സെം

സ്ദ്രർശിച് തപവൃതിയുലട പരിഗശാേനയും അളലവടുപും നടതി ഗപാരായ്മകൾ

ല്ാഴിൊളികൾക് പ റഞ്ഞ് മനസിൊകി ലകാടുഗകണ്ാണ് .

6. ഓഗരാ തപവൃതിയുഗടയും കസറില് കുടിലവള്ളം ,തപഥമ ശുതശൂഷകിറ് ,

്ണല്,എനരീ സൗകര്യങൾ ഏറർലപടുതുന്ില് ജരീവനകാർ തപ ഗ്്യകം

തശദ്ധിഗകണ്ാണ് .

7.സുരകാ സാമതേികൾ ആവശ്യമായ തപവൃതികളില് അവ

െഭ്യമാഗകണ്ാണ് .

8. ഓഗരാ തപവൃതിയുഗടയും വർക് െയെുകളില് ആനുവല് മാസർസർകുെർ

തപകാരം നിഷ്കർഷികുന 22 ഗരഖകളില് ഉൾലപടവ ഉലണന് ജരീവനകാർ ഉറപ്

വരുഗതണ്ാണ് .

ദമറുമാദൊട്.

1. ല്ാഴിൊളികളുലട ല്ാഴില്കാർഡില് തപവൃതിലയകുറിചുള്ള വിവരങൾ

കൃ്്യമായി ഗെർഗകണ്ും ഹാജർ അടയാളലപടുഗതണ്ുമാണ്.

2. ല്ാഴിൊളികളുലട തേൂപ് അഗപകകൾ പഞായതില് നല്കുഗമ്പാൾ കകപറ്

രസരീ്് ്ിരിലക വാങികുവാന് തശദ്ധിഗകണ്ാണ്.

3. ല്ാഴിൊളികൾ യഥാസമയം തപവൃതിസെതു ഹാജരാകുനുലണാ എനും

,ഹാജർ കൃ്്യ സമയത് മസർ ഗറാളുകളില് ഗരഖലപടുതുകയും

ലെഗയ്യണ്ാണ്.

4. തപവർതി സെത് ല്ാഴിൊളികൾക് അപകടം സംഭവികുകയാണ്ലകങിെ്

അപകടതില്റെ വിശ്രാംശങൾ കസറ്ഡയറിയില് ഗരഖലപടുതാന് തപഗ്്യകം



തശദ്ധിഗകണ്ാണ്.

5.കസറ് ഡയറിയില് എല്ലാ വിവരങളും കൃ്്യമായി ഗരഖലപടുതുക .

തതാഴ്ധിലാള്ധികദളാട്

1. പഞായതില് നിനും ല്ാഴിെ െഭികാന് കാതിരികാല് ല്ാഴില്

ആവശ്യമുള്ള സമയത് പഞായതില് അഗപക നല്കുകയും രശരീ്ി കകപറി

സൂകികുകയും ലെയ്യുക .

2. ല്ാഴിെിനഗപകിച് 14 ്രിവസതിനുഗശഷം ല്ാഴില് െഭ്യമാകാത

സാഹെര്യതില് ല്ാഴിെില്ലായ്മ ഗവ്നതിന് അഗപകികുക .

3. ല്ാഴിെുറപ് ഗവ്നം കൃ്്യമായി പാസ്ബുകില് ഗരഖലപടുതുക .

4. ല്ാഴില്കാർഡ് സ്നം കകവശം സൂകികുക .

5. അവകാശങൾ െഭ്യമാവാത സാഹെര്യങളില് പരാ്ി പരിഹാര

സംവിോനങൾ ഉപഗയാേലപടുതുക .

6. തോമസഭകളില് കൃ്്യമായി പലങടുകുകയും അഭിതപായങൾ ഗരഖപടുതുകയും

ലെയ്യുക .

അനുേനദെഖകള്

ഗശഖരിചല്ളിവുകൾ

*െയല് ലവരിെിഗകഷനിെൂലട കലണതിയകാര്യങൾ

*ഗമറ് തശരീജ, എനവരുലട സാനിേ്യതില് േുണഗഭാകാകളുലട തപവൃതിസെം

അളനു ്ിടലപടുതിയ വിവരങൾ.

*െരീല്ഡ് ഗവരിെിഗകഷന് സമയത് ല്ാഴിൊളികളുമായി നടതിയ

സംവാ്രങളില് നിനുള്ള വിവരങൾ ,

*തപവൃതി നടനുലവനു സെമുടമകളില് നിനും പരിഗശാേന സമയത്

ഗൊ്രിചറിഞ്ഞ വിവരങൾ.


