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നീദലശ്വെം )



പഞായത്ധിന്തറ തപാതു വ്ധിവെങ്ങൾ

വ്ധിസ്ീർണം 26.77ച.ക്ധി.മ്ധി .

ജ്ധില്ലാപഞായത് കാേർദഗാഡ്പ്

ദ്ാക്പ്പഞായത്പ് നീദലശ്വെം

താലൂക് ദഹാസ്ുർഗ്

വാർഡുകൾ 16

ക്ധിഴക് കയ്യൂർ

ചീദമന്ധി,കെ്ധിതവളൂർതപെളം.പഞായതുകൾപ്

പട്ധിഞാറ് പടന്ന ഗഗാമപഞായത്

തതക് കെ്ധിതവളൂർ തപെളം, തൃകെ്ധിപൂർപ്

പഞായതുകൾ .

വടക് തചറുവതൂർപ്,കയ്യൂർ ചീദമന്ധി പഞായതുകൾ

പഞയാത്അത്ധിെുകള്

ജനേംഖ്യ (2011 ,തേന്തേേ്)

പ്ധില്ധിദകാട്പ് ആതകജനേംഖ്യ Scs
STs-272

പുെുഷന് േ്ഗത

ീീ

പുെുഷ

ന് േ്ഗതീ

പുെുഷ

ന് േ്ഗതീ

25122 11984 13 138 722 676



വാർഡ്പ്4 (ആന്ധികാട്ധി)

കാസർഗോഡ്ജില്ലയിലെ നീഗെശ്വരം ഗ്ാകിലെ പിെിഗകാട് ഗോമ പഞായതിലെ

04 ആം വാർഡ് (ആനികാടി) ആണ് ഗസാഷ്യൽഓഡിറിങ് നടത്തുന്നത് .വാർഡ് 4 ൽ

ലതാഴിെ്തുറപ് പദ്ധതിയിൽകഴിഞ്ഞ സാമ്പതിക വർഷതിലെ ഒക്ഗടാബർ 1 മ്തുതൽ

2019 മാർച് 31 വലരയ്തുള്ള കാെയളവിൽ12 ഗപവർതികളാണ് നടന്നിട്തുള്ളത്. ഇതിലെ 8

ഗപവൃതികൾ ലപാത്തു വിഭാേതിൽ ലപടത്തും 4 ഗപവർതി ഗകഗ്ദ്രസംസാന ഭവന

നിർമാണ പദ്ധതിയിൽ ഉൾലപട്തുതി ,ഏലറട്തുക്തുന്ന ഭവന നിർമമാണതിന്ലറ

അവിദേ്ദ്ധ കായിക ലതാഴിൽ ഘടകം എന്നീ ഗപവർതികളാണ് ഗസാഷ്യൽ

ഓഡിറ്ന്തു വിഗേയമാകിയത് .

ലതാഴിെ്തുറപ്തുമായി ബന്ധലപട വാർഡിന്ലറ അടിസാന വിവരങ്ങൾ താലഴ

ഗേർക്തുന്ന്തു .
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ആമുഖം

ഇന്യയിലെ ദരിഗദരായ ഗോമീണ ജനതയ്തുലട ദാരിഗദ്യം െഘൂകരിക്തുന്നതിന്തും

അവര്തുലട ജീവിത സ്തുരകിതത്വം ഉറപ്തു വര്തുത്തുന്നതിന്തും ഗവണി രൂപം

ലകാട്തുതിട്തുളള ഒര്തു ബൃഹത് പദ്ധതി യാണ് മഹാതാോന്ധി ഗദശീയ ഗോമീണ

ലതാഴിെ്തുറപ് പദ്ധതി.കാർഷിക ഗമഖെയിെ്തും നിർമാണ ഗമഖെയിെ്തും ലതാഴിൽ

െഭികാലത ഗോമീണ ജനത ബ്തുദ്ധിമ്തുടന്തുഭവിക്തുഗമ്പാൾ അവർക് 100 ദിവസലത

ലതാഴിലെങിെ്തും ഉറപ്തു വര്തുത്തുവാന് ഈ പദ്ധതി െക്യമിട്തുന്ന്തു. ഇങ്ങലന ലതാഴിൽ

നൽക്തുന്നതിന് ഏലറട്തുക്തുന്ന വിവിേ പദ്ധതികളിെൂലട രാജ്യതിന്ലറ മണ്തും ജെവ്തും

പരമാവേി സംരകിക്തുന്നതിന് സാദ്ധ്യമാക്തും എന്ന് ഗപതീകിക്തുന്ന്തു. ഇന്യയിലെ

ഏറവ്തും പിഗന്നാകമായ 200 ഗോമീണ ജില്ലകളിൽ 2006 ലെഗബ്തുവരി 2 ആം തീയതി

ഈ നിയമം നിെവിൽ വര്തുകയ്തും പദ്ധതി നടപിൊക്തുകയ്തും ലേയ്്തു. ഗകരളതിൽ

വയനാട്തും, പാെകാട്തും ഈ 200ജില്ലകളിൽ ഉൾലപടിര്തുന്ന്തു. 2007 ലമയ് 15 ന് 130

ജില്ലകളിഗെക് കൂടി ഇത് വ്യാപിപിച്തു. ഇട്തുകി, കാസർഗോഡ് ജില്ലകൾ ഇതിൽ

ഉൾലപടിര്തുന്ന്തു. 2008 ഏഗപിൽ 1ന് ഇന്യയിലെ ബാകി മ്തുഴ്തുവന് ജില്ലകളിഗെക്തും ഇത്

വ്യാപിപിച്തു. ഇന്യയിലെ മ്തുഴ്തുവന് ഗോമീണ ജില്ലകളിെ്തും ഈ പദ്ധതി നിെവിെ്തുണ്.

ആഗോളതെതിൽ സവിഗശഷ ഗശദ്ധയാകർഷിച ഒര്തു അവകാശാേിഷ്ിത ലതാഴിൽ

നിയമലമന്ന നിെയിെ്തും ഗോമീണ ഗമഖെയിൽ ദാര്യഗദ െഘൂകരണതിൽ

നിർണയാകമായ വഴിതിരിവ് സൃഷിച ബൃഹത് പദ്ധതി എന്നകാര്യം പരിേണിച്തും

2009 ഒക്ഗടാബർ 2 ആം തീയതി ഗകഗ്ദ്ര സർകാർ ഈ നിയമലത മഹാതാോന്ധി

ഗദശീയ ഗോമീണലതാഴിെ്തുറപ്പദ്ധതിലയന്ന് പ്തുനർനാമകരണം ലേയ്്തു.

ലതാഴിൽ ആവശ്യലപട്തുന്നവർക് നിശിത കാെയളവിന്തുളളിൽ കായികമായ

ലതാഴിൽ െഭിക്തുന്ന്തുലവന്ന്തും അതിന് നിർണയികലപടിട്തുളള ഗവതനം നിർദിഷ

സമയതിന്തുളളിൽ െഭിക്തുന്ന്തുലവന്ന്തും ഉറപ്തു വര്തുത്തുന്നതിന്

ഇന്യന്പാർെലമന്റ് പാസാകിയിട്തുളള നിയമമാണ് മഹാതാോന്ധി ഗദശീയ

ഗോമീണ ലതാഴിെ്തുറപ്നിയമം. 2005 ആേസ് 23- തിയ്യതിയാണ് പാർെലമന്റ് ഈ

നിയമം പാസാക്തുന്നത.് ലതാഴിെ്തും ഗവതനവ്തും നിർദിഷ സമയതിന്തുള്ളിൽ

കൃത്യമായി െഭിക്തുന്നതിന്തുള്ള അവകാശം നിയമപരമായി ഉറപ്തു

വര്തുത്തുലവന്നതാണ് ഈ നിയമതിന്ലറ സവിഗശഷത. ലതാഴിൽ െഭിചിലല്ലങിൽ



ലതാഴിെില്ലായ്മ ഗവതനവ്തും ലതാഴിലെട്തുതഗശഷം ഗവതനം വവക്തുകഗയാ

െഭികാതിരിക്തുകഗയാ ലേയ്ാൽ നഷപരിഹാരവ്തും ഈ നിയമം വ്യവസ

ലേയ്യ്തുന്ന്തു. ലതാഴിൽ ആവശ്യലപട്തുന്നവർക് 15 ദിവസതിന്തുള്ളിൽ കായികമായി

ഏലതങിെ്തും ലതാഴിൽ നൽകിയിരികണലമന്നാണ് വ്യവസ. അല്ലാതപകം

പതിനാറാമലത ദിവസം മ്തുതൽ അവർക് ലതാഴിെില്ലായ്മ ഗവതനതിന്

അർഹതയ്തുണായിരിക്തും. അഗത ഗപാലെ എട്തുത ലതാഴിെിന്ലറ ഗവതനം 14

ദിവസതിെേികം വവകിയാൽ ഇങ്ങലന വവക്തുന്ന ഒഗരാ ദിവസതിന്തും നഷ

പരിഹാരം െഭിക്തുന്നതിന്തും അർഹതയ്തുണ്. ലതാഴിഗൊ ലതാഴിെില്ലായ്മ ഗവതനഗമാ

ഉറപായ്തും ഉറപ് വര്തുത്തുന്ന്തുലവന്നതാണ് ലതാഴിെ്തുറപ് നിയമതിന്ലറ ഗപഗത്യകത.

ഈപദ്ധത്ധിഗപകാെം തതാഴ്ധിൽലഭ്ധികുന്നത്ധിനുളമാനേണ്ഡങ്ങൾീപ്.

 പതിലനട് വയസ് പൂർതീകരിചിരിക്തുക.

 കായികാദ്ധ്വാനതിന് തയ്യാറാവ്തുക.

 ഗോമപഞായതിൽ സിരതാമസകാരനായിരിക്തുക.എന്നിവയാണ്. 

 എന്നാൽ 2014 ലെ പ്തുത്തുകിയ മാർഗ്ഗനിർഗദശങ്ങൾ ഗപകാരം നാഗടാടികളായ

ലതാഴിെഗന്വഷകർക്തും ലതാഴിൽ നൽകണലമന്ന് വ്യവസ ലേയ്ിട്തുണ്.

ഗദശീയ ഗോമീണ ലതാഴിെ്തുറപ് പദ്ധതി ഗപകാരം ഗോമപഞായത് ഗപഗദശത്

നടപിൊക്തുന്നഎല്ലാ ഗപവൃതികള്തും ഗസാഷ്യൽഓഡിറിന്

വിഗേയമാകണലമന്ന്തു 17(2)ആം വക്തുപ് നിഷ്കർഷിക്തുന്ന്തു. പദ്ധതി

ഗപവർതനലതപറിയ്തും ലപാത്തുേനം േിെവഴിക്തുന്നതിലനപറിയ്തും പൗര

സമൂഹം നടത്തുന്നപരസ്യവ്തുംസ്വതഗനവ്തുമായ പരിഗശാേനയ്തുമാണ്.

ഗസാഷ്യൽഓഡിറ്അഥവാസാമൂഹികകണക് പരിഗശാേന ലതാഴിെ്തുറപ്തു

നിയമഗപകാരം വർഷതിൽ രണ്തു ഗപാവശ്യം ഗസാഷ്യൽഓഡിറ് ഗോമസഭഎല്ലാ

വാർഡിെ്തും കൃത്യമായി നടഗതതാണ്. ഗസാഷ്യൽഓഡിറിെൂലടഅഴിമതി

ഇല്ലാതാക്തുന്നതിന്തും സ്തുതാര്യത ഉറപ്തുവര്തുത്തുന്നതിന്തും കാര്യകമത

വർദ്ധിപിക്തുന്നതിന്തും സംഭരണം ഉറപാക്തുന്നതിന്തും കഴിയ്തുന്ന്തു. പദ്ധതിപണം

ശരീയായ രീതിയിൽേിെവഴിചിട്തുഗണാഎന്ന്തുംഈപണംേിെ വഴിചത്തു

ലകാണ് പദ്ധതിയ്തുലട െക്യംവകവരിചിട്തുഗടാ എന്ന്തുംഅതിെൂലട

പദ്ധതിയ്തുലട േ്തുണഗഭാകാകള്തുലട ജീവിതതിൽേ്തുണകരമായ്തുംഅത്തുമൂെം

കാര്യമായ്തും മാറം ഉണായിട്തുഗണാഎന്ന്തും ഗസാഷ്യൽഓഡിറ് ഗപഗകിയക്

കലണതാന് കഴിയ്തുന്ന്തു.



കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ ഗഹാസ്്തുർഗ്ഗ് താെൂകിൽ നീഗെശ്വരം ഗ്ാകിലെ

പിെിഗകാട് ഗോമപഞായതിൽലപട 4 ആംവാർഡ്(ആനികാടി) എന്ന ഗപഗദശം

ഓഡിറിന് വിഗേയമാക്തുന്നത്.

െീത്ധിശാേ്ഗതം

•ഗപവൃതിെയെ്തുകൾ, രജിസറ്തുകളൾ, എംഐഎസ്എന്നിവ പരിഗശാേിച്തു.

•െീൽഡ്തെ ഗപവർതനങ്ങൾനടതി.

•ലതാഴിൊളികള്തുമായിസംവദിച്തു. ലതാഴില്കാർഡ് ,പാസ്ബ്തുക്എന്നിവ പരിഗശാേിച്തു.

•റിഗപാർട് ,എംഐഎസ് ഗൊര്മാറ്എന്നിവതയ്യാറാകി.

അവകാശങ്ങൾ/അവകാശന്ധിദഷധങ്ങൾ:

1.തതാഴ്ധിൽകാർഡ് ലഭ്ധികാനുളഅവകാശം

ലതാഴിൽകാർഡ് ആവശ്യലപട എല്ലാ ഗതാഴിൊളികൾക്തും സൗജന്യമായി ലതാഴിൽ

കാർഡ് െഭ്യമാകണലമന്നത് ലതാഴിൊളികള്തുലട അവകാശമാണ.് പ്തുതിയ ലതാഴിൽ

കാർഡ് പെർക്തും െഭിചിടില്ല, േിെർക് നമ്പർ മാഗതമാണ് നൽക്തുന്നത്.( രാജന് ,േംേ

ഗദവി, ജയനി മാെ)

2.അദപക്ധിചു പത്ധിനഞു േ്ധിവേത്ധിനുള്ധിൽീപ്തതാഴ്ധിൽീപ് ലഭ്ധികുവാനുള

അവകാശവും ആയത്ധിന്തറ സകപറ് െേീത് ലഭ്ധികുന്നത്ധിനുള

അവകാശം.

ലതാഴിെിനലപകിച്തു 15 ദിവസതിന്തുള്ളിൽ ലതാഴിൽ െഭിക്തുവാന്തുള്ള

അവകാശം ലതാഴിൊളികൾക് പറയലപട്തുന്ന്തുലണങിെ്തും കൂടയിടാണ് അഗപക

നൽകിയതായി കാണലപട്തുന്നത്. ഒറയ്ക്തുംഅഗപകിക്തുന്നതായി കാണലപട്തു.

3.തതാഴ്ധിൽ,ഇതല്ലങ്ധിൽ ദതാഴ്ധില്ധില്ലായ്മ ദവതനം ലഭ്ധികാനുള അവകാശം.

ആേ്യതത 30 േ്ധിവേം 25% , പ്ധിന്നീടുള േ്ധിവേങ്ങള്ധിൽ50% ഭാഗം .)

ലതാഴിെിന്തുള്ള അഗപക നൽകിയതിന്തു ഗശഷം ലതാഴിൽ നൽകാതിര്തുന്ന ഒര്തു

സാഹേര്യം നിെവിെ്തുള്ള െയൽപരിഗശാേനയിൽ കലണതാന് സാേിചിടില്ല

.അത്തുലകാണ് ലതാഴിെില്ലായ്മ നൽഗകണതായി വന്നിടില്ല .



4.പദ്ധത്ധി (തഷൽേ്പ്ഓേ് തഗപാജക്റ് പ്തയ്യാറാകാനുളഅവകാശം

ഗോമസഭ ,വാർഡ് സഭ ,ക്തുട്തുംബഗശീ എന്നിവയിെൂലട ആസൂഗതണം ലേയ് തലന്നയാണ്

പദ്ധതികൾ നടപററ്തുള്ളത് .

5. 5ക്ധിദലാ മീററ്ധിനുള്ധിൽ തതാഴ്ധിൽലഭ്ധികുവാനുളഅവകാശം (,അതല്ലങ്ധിൽ

ദവതനത്ധിന്തറ 10%അധ്ധികം.)

പരിഗശാേനക് വിഗേയമാകിയ 7 ഗപവർതികളിെ്തും ലതാഴിൊളികൾക് 5

കിഗൊമീററിന്തുള്ളിൽ ലതാഴിൽ െഭ്യമായിട്തുണ്.

6.കുട്ധിതവളം,വ്ധിഗശമേൗകെ്യം,ഗപഥമശുഗശൂഷാേൗകെ്യംഇവ

ലഭ്ധികുന്നത്ധിനുളഅവകാശം.

ലതാഴിൊളികള്തുലട ഗപോനലപട അവകാശങ്ങളിൽ ഒന്നായ ഗജാെിസെത്

ക്തുടിലവള്ളം വിഗശമ സൗകര്യം, ഗപഥമ ശ്തുഗശൂഷാ സൗകര്യം എന്നിവ

െഭ്യമാക്തുന്ന്തുലണന്ന്തു മനസിൊയി. ഗപഥമ ഗശ്തുഗശ്തുഷകിറ് കാണാന്സാേിച്തു.

7. 15 േ്ധിവേത്ധിനുള്ധിൽ പ്ദവതനം ലഭ്ധികുന്നത്ധിനുള അവകാശം.

15 ദിവസതിന്തുള്ളിൽ ഗവതനം െഭികാന്തുള്ള അവകാശം നിെനിൽക്തുന്ന്തുലവങിെ്തും

പരിഗശാേനയ്ക് വിഗേയമാകിയ എല്ലാ പാസ്ബ്തുക്കളിെ്തും 2019 എഗപില്മാസതി

ൊണ് അവസാനമായി ഗവതനം െഭ്യമായിട്തുള്ളത്..2019 ലമയ് മ്തുതൽ ലസപ്റംബർ

അവസാനം വലര കൂെി െഭിചിടില്ല എന്ന് െീൽഡിൽ നിന്ന്തും മനസിൊകാന്

കഴിഞ്ഞ്തു.

8.ദവതന വ്ധിതെണതതല കാലതാമേത്ധിനു നഷ്ടപെ്ധിഹാെം

ലഭ്ധികുവാനുള അവകാശം.

കൂെി െഭികാന് വവക്തുന്നതിന്തു നഷ പരിഹാരതിന്തു അർഹത ഉലണങിെ്തും

ഭൂരിപകം ലതാഴിൊളികൾക്തും 5 മാസകാെമായിട്തും കൂെി െഭികാതതിന്ലറ

നഷ പരിഹാര ത്തുകയ്ക്തുഅഗപകിചിടില്ലഎന്ന്തും മനസിൊകാന് കഴിഞ്ഞ്തു

9േമയബന്ധിതമായുളപൊത്ധി പെ്ധിഹാെത്ധിനുളഅവകാശം.

സമയബന്ധിതമായി ഉള്ള പരിഹാരതിന്തുള്ള അവകാശം

നിെനിൽക്തുന്ന്തുലവങിെ്തും ഈ ഓഡിറ്കാെയളവിൽ ഒര്തു ലതാഴിൊളിയ്തും പരാതി

നൽകിയതായി ഗരഖകളിൽ കാണ്തുന്നില്ല.



10,ദോഷ്യൽഓഡ്ധിറ് നടതുന്നത്ധിനുളഅവകാശം .

വാർഡ് തെതിൽ ഗസാഷ്യൽഓഡിറ് നടകാറ്തുണ.്

ന്ധിെീകണ ഗപശ്നപെ്ധിഹാെേംവ്ധിധാനം.

ലതാഴിെ്തുറപ് നിയമതിലെ 10 അവകാശങ്ങളിൽ ഒന്നായ സമയഭന്ധിതമായ്തുള്ള

പരാതി പരിഹാരതിന്തുള്ള അവകാശം

നിെനിൽക്തുന്ന്തുലവങിെ്തും,പെവിേതിെ്തുള്ള പരാതികൾ ഉണായിട്തും

ലതാഴിൊളികൾക് അവകാശങ്ങലളക്തുറിേ് അവഗബാേം ഇല്ലാതത്തു ലകാണ്

ഓഡിറ് കാെയളവിൽ ഒര്തു പരാതിയ്തും പഞായതിൽസമർപിചിടില്ല .



സോഷ്യല് ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കിയ പ്രവൃത്തികൾ

Work Code Work Name(As per Muster Roll) Category Start

Date

Last

Date

Total

mand

ays

Total

Amoun

t

Status

1601005004

LD/253378

ഖണിക5ൽ

പരാമർശിചിരിക്തുന്ന

ക്തുട്തുംബങ്ങള്തുലട ഭൂവികസന

ഗപവർതികൾ .വാർഡ്4

Category

A

14/09/2

018

31/1

2/20

18

611 499000

/-

Comple

ted

1601005004

WC/321920

മണകയ്യാെനിർമാണം. വാർഡ്4 Category

A

08/10/2

018

31/12

/2018

718 500000 Complet

ed

1601005004

LD/327172

തരിശ്തുഭൂമി കൃഷിഗയാേ്യമാകൽ

വാർഡ്4

Category

.A

21/01/2

019

03/02

/2019

766 280000 Comple

ted

1601005004

WC/308048

ആനികാടി ഗപഗദശലത മണ് ജെ

സംരകണ ഗപവർതനങ്ങൾ

വാർഡ്4

Category

A

15/10/2

018

12/03

/2019

1408 497000 Comple

ted

16010l05004

LD/330483

തീറപ്തുൽകൃഷി വാർഡ് 4 Category

A

15/03/2

019

21/03

/2019

230 415878 Comple

ted

1601005004

WC/338063

മൾചിങ് പിറ്

വാർഡ് 4

Category

A

04/02/2

019

10/02

/2019

771 280000 Comple

ted



1601005004

IC/217594

വെിയപറമ്പ് ആനികാടിഗതാട്

നവീകരണം

വാർഡ് 4

Category

A

27/02/2

019

12/03

/2019

156 313000 Comple

ted

1601005004

RC/59666

ആനികാടി ഒറവന്ക്തുളം ഗറാഡ്

ഗൊർഗമഷന്വാർഡ്4

Category

A

18/12/2

018

24/12

/2018

25 170000 Comple

ted

IF/367768 ഗകഗ്ദ്രസംസാന ഭവനനിർമാണ

ഗപവൃതികൾ തമ്പായി പിഎം

Category

B

13/12/2

018

18/02

/2019

52 27390/- ongoing

IF/354611 ഗകഗ്ദ്രസംസാന ഭവനനിർമാണ

ഗപവൃതികൾ ഉഷക്തുമാരി

Category

B

6/12/20

18

20/02

/2019

52 27390/- ongoing

IF/354588 ഗകഗ്ദ്രസംസാന ഭവനനിർമാണ

ഗപവൃതികൾ നളിനി ലക

Category

B

29/01/2

019

11/02

/2019

24 27390/- ongoing

IF/367942 ഗകഗ്ദ്രസംസാന ഭവനനിർമാണ

ഗപവൃതികൾ വിേിഗത

Category

B

18/12/2

018

20/02

/2019

52 27390/- ongoing



1. ഖണ്ഡ്ധിക 5ൽ പൊമർശ്ധികുന്ന കുടുംബങ്ങളുതട ഭൂവ്ധികേന

ഗപവൃത്ധികൾവാർഡ്പ്4.പ്

ഗപസ്്തുത ഗപവൃതിയിൽ 21 മസ്ഗഗടാള്തുകളിൊയി 611 ലതാഴിൽ ദിനങ്ങൾ

സൃഷിചിട്തുണ്. അടങൽത്തുകയായി 499000 രൂപ അന്തുവദിചഈ ഗപവൃതിയിൽ 168636

രൂപ േിെവഴിചിട്തുണ്. വിഭാേം എ യി ലപട്തുന്ന ഈ ഗപവൃതിയിൽ എം ബ്തുക്ഗപകാരം

991.82mcub ഏരിയയിൽ ലേഗയ്യണസെത് 817.88 mcubസെത് മാഗതമാണ് ഗപവൃതി

ലേയ്തായി കാണാന്സാേിചിട്തുള്ളത് (ആലകവ്യത്യാസം 29461.96/-രൂപ)

2. ആന്ധികാട്ധി ഗപദേശതത മണുജല േംെകണ ഗപവർതനങ്ങൾ

വാർഡ്പ്4.

ഗപസ്്തുത ഗപവൃതിയിൽ 261 മസ്ഗഗടാള്തുകളിൊയി 1408 ലതാഴിൽ ദിനങ്ങൾ

സൃഷ്ടിചിട്തുണ്. 497000 രൂപ അന്തുവദിച ഈ ഗപവൃതിയിൽ 388608/- രൂപ

േിെവഴിചിട്തുണ്. വിഭാേം എ യി ലപട്തുന്ന ഈ ഗപവൃതിയിൽ എം ബ്തുക് ഗപകാരം

സ്തുര്െസ് ലഗദസിങ്ങിന്തു എം ബ്തുക് ഗപകാരം 5408.21sqm ഏരിയയിൽ ലേഗയ്യണ

സെത് 4672.26m2 സെത് മാഗതമാണ് ഗപവൃതി ലേയ്തായി കാണാന്

സാേിചിട്തുള്ളത് അത്തുഗപാലെതലന്ന മഴക്തുഴി എം ബ്തുക്564.05m3 ലേഗയ്യണ സെത്

437.58m3 ഏരിയയിൊണ് ക്തുഴി നിർമിചിട്തുള്ളത്. കീനിങ് ഗസാണ ന്തു ഗവണി എം

ബ്തുക് പകരം 738.42 രൂപയ്തും െീൽഡ് ഗപകാരം 717.4 രൂപയ്തും ആണ്. (സർെസ്

ഗഡസിങ് കീനിങ് ഗസാണ ഉൾലപലട 50555.34 രൂപയ്തുലട വർക്കാണാന്സാേിചിടില്ല

3. തെ്ധിശുഭൂമ്ധി കൃഷ്ധിദയാഗ്യമാകൽവാർഡ്പ്4.

ഗപസ്്തുത ഗപവൃതിയിൽ 28 മസ്ഗഗടാള്തുകളിൊയി 766 ലതാഴിൽ ദിനങ്ങൾ

സൃഷ്ടിചിട്തുണ്. 280000 രൂപ അന്തുവദിച ഈ ഗപവൃതിയിൽ 211416 രൂപ

േിെവഴിചിട്തുണ് .. വിഭാേം എ യിൽ ലപട്തുന്ന ഈ ഗപവൃതിയിൽഎം ബ്തുക് ഗപകാരം

5824.05m2 ഏരിയയിൽ ലേഗയ്യണ സെത് 5315.6m2 ഏരിയയിൽ മാഗതമാണ് ഗപവൃതി

ലേയ്തായി കാണാന് സാേിചിട്തുള്ളത് (ആലകവ്യത്യാസം 18,187 രൂപ..)



4. കയ്യലന്ധിർമാണംവാർഡ്പ്4

ഗപസ്്തുത ഗപവൃതിയിൽ 22 മസ്ഗഗടാള്തുകളിൊയി 718 ലതാഴിൽ ദിനങ്ങൾ

സൃഷ്ടിചിട്തുണ്. 500000രൂപ അന്തുവദിച ഈ ഗപവൃതിയിൽ 198168 രൂപ

േിെവഴിചിട്തുണ്. എം ബ്തുക് ഗപകാരം 1156.85 m3 ഏരിയയിൽ ലേഗയ്യണ സെത്

709.632m3 സെത് മാഗതമാണ് ഗപവൃതി ലേയ്തായി കാണാന് കഴിഞ്ഞത്. ആലക

വ്യത്യാസം 75749.രൂപ.)

5.തീറപുൽകൃഷ്ധിവാർഡ് 4

ഗപസ്്തുത ഗപവൃതിയിൽ 18 മ്സ്ഗഗടാള്തുകളിൊയി 230 ലതാഴിൽ ദിനങ്ങൾ

സൃഷിചിട്തുണ്.അടങൽത്തുകയായ 415878/- രൂപ അന്തുവദിച ഈ ഗപവൃതിയിൽ 63480

/-രൂപ േിെവഴിചിട്തുണ്. വിഭാേം എ യി ലപട്തുന്ന ഈ ഗപവൃതിയിൽ എം ബ്തുക്

ഗപകാരം 593.95 mcub ഏരിയയിൽ ലേഗയ്യണ സെത് 526.08 mcub സെത് മാഗതമാണ്

ഗപവൃതി ലേയ്തായി കാണാന്സാേിചിട്തുള്ളത്(.ആലകവ്യത്യാസം 7173രൂപ)

6.മൾച്ധിങ് പ്ധിറ് വാർഡ് 4

ഗപസ്്തുത ഗപവൃതിയിൽ 27 മസ്ഗഗടാള്തുകളിൊയി 771 ലതാഴിൽ ദിനങ്ങൾ

സൃഷ്ടിചിട്തുണ്. 280000രൂപ അന്തുവദിച ഈ ഗപവൃതിയിൽ 212796 രൂപ

േിെവഴിചിട്തുണ് . വിഭാേം എ യി ലപട്തുന്ന ഈ ഗപവൃതിയിൽഎം ബ്തുക് ഗപകാരം

ജംേ്ൽ കീനിങ് ന്തു 2777.24 sqmഏരിയയിൽ ലേഗയ്യണ സെത് 2777.24 sqm സെത്

മാഗതമാണ് ഗപവൃതി ലേയ്തായി കാണാന്സാേിചിട്തുള്ളത്. അത്തുഗപാലെതലന്ന ക്തുഴി

എം ബ്തുക് ഗപകാരം 1515.81 m3 ലേഗയ്യണ സെത് 1203.6m3 ഏരിയയിൊണ് ക്തുഴി

നിർമിചിട്തുള്ളത്. (ജംേ്ൽ കീനിങ് ഉൾലപലട 40,612.28 രൂപയ്തുലട വർക് കാണാന്

സാേിചിടില്ല.7.വല്ധിയപറമ്ആന്ധികാട്ധിദതാട് നവീകെണംവാർഡ് 4

ഗപസ്്തുതഗപവൃതിയിൽ 6 മ്സ്ഗഗടാള്തുകളിൊയി 156 ലതാഴിൽ ദിനങ്ങൾ

സൃഷിചിട്തുണ്.അടങൽ ത്തുകയായ 313000/- രൂപ അന്തുവദിച ഈ ഗപവൃതിയിൽ

39744/-രൂപ േിെവഴിചിട്തുണ്. നവീകരിചതായി കാണലപട്തു



8.ആന്ധികാട്ധി ഒറവന്കുളം ദറാഡ് ദോർദമഷന്വാർഡ് 4

ഗപസ്്തുത ഗപവൃതിയിൽ 5 മ്സ്ഗഗടാള്തുകളിൊയി 25 ലതാഴിൽ ദിനങ്ങൾ

സൃഷിചിട്തുണ്.അടങൽ ത്തുകയായ 170000/- രൂപ അന്തുവദിച ഈ ഗപവൃതിയിൽ

39744/-രൂപ േിെവഴിചിട്തുണ്. വിഭാേം എ യി ലപട്തുന്ന ഈ ഗപവൃതിയിൽ എം ബ്തുക്

ഗപകാരം 371.92 mcub ഏരിയയിൽ ലേഗയ്യണ സെത് 134cum സെത് മാഗതമാണ്

ഗപവൃതി ലേയ്തായി കാണാന് സാേിചിട്തുള്ളത്(.ആലകവ്യത്യാസം 22145.76രൂപ)8-

ദകഗ്ദ്ര,േംസാന ഭവനന്ധിർമാണ പദ്ധത്ധിയ്ധിൽ ഉൾതപട

ഗുണദഭാകാകളുതട ന്ധിർമാണ ഗപവൃത്ധി വാർഡ്പ്4 തമായ്ധി

പ്ധിഎം, ഉഷകുമാെ്ധി, നള്ധിന്ധി തക,വ്ധിച്ധിഗത

 തമ്പായി പി എംന്തു ഗവണി 8 മസർ ഗറാള്തുകളിൊയി 52 ലതാഴിൽ ദിനങ്ങൾ

സൃഷിചിട്തുണ് .അടങൽത്തുക 27390/- രൂപ.ആലകേിെവായ ത്തുക14092/- .

 ഉഷ ക്തുമാരിക്തു ഗവണി 4 മസർ ഗറാള്തുകളിൊയി 52 ലതാഴിൽ ദിനങ്ങൾ

സൃഷിചിട്തുണ്അടങൽത്തുക 27390 രൂപ.ആലകേിെവായ ത്തുക 14092/-

 നളിനി ലകക്തു ഗവണി 2 മസർ ഗറാള്തുകളിൊയി 24 ലതാഴിൽ ദിനങ്ങൾ

സൃഷിചിട്തുണ്അടങൽത്തുക 27390 രൂപ.ആലകേിെവായ ത്തുക 6504/-

 വിേിഗതക്തു ഗവണി 5 മസർ ഗറാള്തുകളിൊയി 52 ലതാഴിൽ ദിനങ്ങൾ

സൃഷിചിട്തുണ് . അടങൽ ത്തുക 27390 രൂപ. ആലക േിെവായ ത്തുക 14092/-

.പെ്ധിദശാധ്ധിച 8 തപാതുഗപവൃത്ധികളുതടയും എം ബുക്പ് ഗപകാെം ഉള

അളവ്ധിതനകാളും കുറഞ അളവ്ധിലാണ് േീൽഡ്പ് തവെ്ധിേ്ധിദകഷന്

േമയത് കാണാന് ോധ്ധിചത്. 6 ഗപവൃത്ധിയുതടയും ആതക തുക

പെ്ധിദശാധ്ധികുകയാതണങ്ധിൽ, 221737/- െൂപയുതട ഗപവൃത്ധികൾ

കാണാന്പറ്ധിയ്ധിട്ധില്ല.

 തുകയ്ധിതല വ്യത്യാേം താതഴ പറയുന്ന കാെണങ്ങളാൽ തതന്ന

ആതണന്ന് അതഗകഡ്ധിറ് എന്ജ്ധിന്ധിയർ കൂട്ധിതചർതു .(കാട്

കയറ്ധിയത്ധിനാൽ ,കുഴ്ധികൾ ന്ധികതതപടത്ധിനാൽ ,തവളം

കയറ്ധിയത്ധിനാൽ )



ഗപധാനകത്ടെതലുകൾ:

 ലേയ് ഗപവൃതികൾ േ്തുണനിെവാരമ്തുള്ളതായി മനസിൊയി.

 മിക ഗപവർതികള്തും ലതാഴിെ്തുടമയ്തുലട ആവശ്യഗപകാരമാണ് നടക്തുന്നലതന്ന്

മനസിൊയി. അത് ലകാണ് തലന്ന കൃത്യമായ കണക്തുകൾ ഒര്തു

ഗപവർതിയിെ്തും ഉണായിര്തുന്ന്തു.

 കാൊവസഥയ്ക്അന്തുഗയാജ്യമായ ഗപവൃതികൾആണ് നടതലപട്തുന്നത്.

 പരിഗശാേിച എട്തു ഗപവൃതികളിൽ മൂന്ന് ഗപവർതിയ്തുലട സി ഐ ബി

ഗബാർഡ് കാണ്തുവാന്സാേിച്തു.

 മഴലവള്ളം കയറിയത് കാരണം,ഗകാമളവല്ലി,ഓ. തമ്പായി,പതാവതി വി.വി

സ്തുശീെ ലക, കാർത്യായനി ' എന്,സ്തുഗപിയ,േഗ്ദ്രമതി, അളന്ന്തു തിടലപട്തുതാന്

പറിയിടില്ല.

 കയ്യാെ ലേയ് ഒര്തു േ്തുണഗഭാകാവിന്ല സെത് വപപ് സാപിചാതിനാൽ

അളലവട്തുകാന്സാേിചില്ല . (പതാവതിഎം).

 ക്തുഴികൾ പെത്തും നികതിയാതായി കാണലപട്തു .( പശ്തു ലതാഴ്തുതിനായി

ഗശീവിദ്യ യ്തു ,)

 ക്തുഴികൾ പെത്തും വാഴ ,ലതങ്ങ്തു ,കമ്തുക് എന്നിവ വച് പിടിപിക്തുന്നതിനായി

ഉപഗയാേലപട്തുതി.

 തരിശ്തു ഭൂമി കൃഷിഗയാേ്യമാകി ലനല്ല്, പചകറി ,മഞ്ഞൾ, കപ,ഗേമ്പ് ,ഗേന

എന്നിവവച്തു പിടിപിച്തു.

 കാട്തും കയറിയതിനാെ്തും പെ ഗപവർതികള്തും നശിചതായ്തും കാണാന്

കഴിഞ്ഞില്ല



േ്ധിറ്ധിേണ് ഇന്േർദമഷന് ദബാർഡ്

പരിഗശാേിച 8 െയെ്തുകളിൽ 3 ഗപവൃതികള്തുലട വർവ്ക്സൈറിെ്തും സിറിസണ

ഇന്െർഗമഷന് ഗബാർഡ് കാണ്തുവാന് സാേിച്തു .( മണ് ജെ സംരകണം ,ഒര്തുവന്

ക്തുളം .ഗറാഡ് ഗൊർഗമഷന് ,മണ് കയ്യാെ )

വ്ധി.എം.േ്ധി

ഓഡിറിന്തു വിഗേയമാകിയ ഗപവൃതി െയെ്തുകളിലെ വസറ് ഡയറികളിൽ

വി,എം.സി.ലമമ്പർമാര്തുലട വിവരങ്ങൾ ഗരഖലപട്തുതിയിട്തുലണങിെ്തും അവര്തുലട

കാര്യകമമായ ഗപവതനം ഇനിയ്തും ഉണാഗകണത്തുണ് .

പഞായത്ധിൽ േൂക്ധിദക്ടെ െജ്ധിേറ്റുകളും അവയ്ധിതല

കത്ടെതലുകളും .

1.തതാഴ്ധിൽകാർഡ് െജ്ധിസ്റ്റർ

പഞായതിൽ സൂകിക്തുന്ന മാന്വൊയി സൂകിക്തുന്ന ലരജിസ്ലറരിൽ 83 ഗപർ

രജിസർ ലേയ്ിട്തുണ് . പെ ലതാഴിൊളികള്തുലടയ്തും ഗൊഗടാകൾ രജിസ്ലറരിൽ

കാണാന്കഴിഞ്ഞിടില്ല .

2.ഗഗാമേഭ െജ്ധിസ്റ്റർ.

ലതാഴിെ്തുറപ്തു ഗേമാസഭ രജിസർ പഞായതിൽ സൂകിക്തുന്ന്തുണ് .അവസാനമായി

25/07/2019 ആണ് ഗോമസഭ ലേർന്നിട്തുള്ളത്.വ്യകിേത ആന്തുകൂെ്യങ്ങൾ

അംേീകരിക്തുന്നതിന്നാണ് ഗയാേം ലേർന്നിട്തുള്ളത്.

3. തതാഴ്ധിൽആവശ്യതപടതും തതാഴ്ധിൽപ്നൽക്ധിയതുമായ്ധിടുളെജ്ധിസ്റ്റർ.

ഡിമാന്ഡ് ആന്ഡ് ആഗൊഗകഷന് രജിസർ പഞായതിൽ സൂകിക്തുന്ന്തുണ്.

രണിന്ലറയ്തും എം ഐ എസ് ഗകാപിയാണ് രജിസ്ലറരിെ്തുള്ളത്.ലതാഴിൊളികൾ

ലതാഴിൊവശ്യലപട്തുലകാണ് നൽകിയ അഗപകകൾവർക്െയെ്തുകളിൽ ഉണ്.

4.വർക് െജ്ധിസ്റ്റർ.

എംഐ എസ്ഗകാപി സൂകിചിട്തുണ് .

5.ആസ്്ധി െജ്ധിേ്പ്ററർ

ആസ്ി രജിസർ പഞായതിൽസൂകിചിട്തുണ്.



6.തമറീെ്ധിയൽ െജ്ധിസ്റ്റർ

ലമറീരിയൽ രജിസർ പഞായതിൽ സൂകിേിട്ട്തുണ് .ഓഡിറ് കാെയളവിൽ

ലമറീരിയൽ ഉപഗയാേിച്തുള്ള പണികൾ ഒന്ന്തും തലന്നനടന്നിടില്ല.

7. പൊത്ധി െജ്ധിസ്റ്റർ

പരാതി രജിസർ പഞായതിൽ സൂകിക്തുന്ന്തുണ് .ലതാഴിൊളികൾക് പെ

വിേതിെ്തുള്ള പരാതികള്തുലണങിെ്തും ഓഡിറ് കാെയളവിൽ യാലതാര്തുവിേ

പരാേികള്തും ഗരഖലപട്തുതിയതായി കാണ്തുന്നില്ല.

ദകഗ്ദ്രേർകാർ ന്ധിർദ്ദേശഗപകാെം ഒെു വർകുേയല്ധിൽ താതഴപറയുന്ന 22

ദെഖകൾ ന്ധിർബനമായും ഉ്ടൊദക്ടെതാണ് . േയലുകളുതട വ്ധിവെങ്ങളും

കത്ടെതലുകളും :

1.കവർദപജ്.

ഗപവൃതി െയെിൽ കവർഗപജ് ഉണായിര്തുന്ന്തു എന്നാൽ എം ഐ എസ് ഗപകാരമ്തുള്ള

മ്തുഴ്തുവന്കാര്യങ്ങള്തും ഗരഖലപട്തുതിയിടില്ല ..

2.തചക്്ധിസ്റ്റ്.

ഗപവൃതിെയെിെ് ഗകമഗപകാരംഏലതാലക ഗരഖകൾഎവിലടഏത്തുഗപജ്തുകളിൽ സൂ

കിചിരിക്തുന്ന്തു എന്ന് മനസിൊക്തുവാന്തുള്ള ആേികാരിക ഗരഖയാണ് ലേക്െിസറ്

പരിഗശാേിച 6ഗപവൃതി െയെ്തുകളിെ്തുകളിൽ ലേക് െിസിൽ ഉണായിര്തുന്നില്ല

.തീറപ്തുൽ കൃഷി , ആനികാടി ഗപഗദശലത മണ് ജെ സംരകണ ഗപവർതനങ്ങൾ

എന്നിെയെ്തുകൾക്തു ലേക് െിസ് കാണാന്സാേിച്തു.

3. ആകന് പാന്/തഷൽേ്പ് ഓേ്തഗപാജക്റ്പ് എന്ന്ധിവയുതട അംഗീകെ്ധിച

ദകാപ്ധി.

ഗപസ്്തുത ഗപവർതി പഞായതിലെ നടപ്തു വർഷതിലെ ആന്തുവൽ ആകന് പാനിൽ

ഉൾലപടതാണ് എന്ന്തു ലതളിയിക്തുവാന്തുള്ള ഗരഖയാണ് ആകന്പാന് ഗകാപി ലപാത്തു

ഗപവർതികള്തുലട െയെ്തുകളിൽ ആകന്പാന് പകരർപ്കാണ്തുവാന് കഴിഞ്ഞ്തു.

ഭവന നിർമാണ ഗപവർതികള്തുലട െയെിൽ ആകന്പാന് പകർപ്

ഉണായിര്തുന്ന്തു ..

4. ഭെണാനുമത്ധി

ഗപവൃതിലേയ്യ്തുന്നതിന്ന്തു നിർവ്വഹണ സാപനം നൽക്തുന്ന അന്തുമതിയാണ്

ഭരണാന്തുമതിഗരഖ. ഭരണാന്തുമതി എല്ലാ ഗപവൃതികൾക്തും ഉണായിര്തുന്നില്ല മൾചിങ്



പിറ് ,മണ് ജെസംരകണ ഗപവർതികൾ, തരിശ്തു ഭൂമി കൃഷി ഗയാേ്യമാകൽ

എന്നിവയ്ക്തു ഭരണാന്തുമതി കാണാന്സാേിച്തു.

5.എസ്റ്റ്ധിദമറുംഡ്ധിസേനുംഅടങ്ങുന്ന ദകാപ്ധി.

ഒര്തു ഗപവൃതി എങ്ങിലന എഗത അളവിൽ ലേയ്യണലമന്ന് സാഗങതികമായി

ഗപതിപാദിക്തുന്ന ആേികാരിക ഗരഖയാണ് എസിഗമറ് എസിഗമറ്ഡിവസന്.

ലപാത്തുഗപവൃതിയ്തുലട െയെ്തുകളിൽ കാണാന് സാേിച്തു .. എസിഗമറ്തുമായി

ബന്ധലപട ഗരഖകളിലൊന്ന്തും തലന്നതിയ്യതിഗയാട്കൂടിയ ഒപ് കാണാ ന്കഴിഞ്ഞില്ല.

6.േദങത്ധികാനുമത്ധിദകാപ്ധി.

ഒര്തു ഗപവൃതിക് സാഗങതിക വിദഗ്ധര്തുലട അന്തുമതി െഭിചിട്തുണ് എന്നതിന്തുള്ള

ആേികാരികഗരഖയാന്ന് സാഗങതികാന്തുമതി ഗരഖ ലപാത്തുഗപവർതികള്തുലട

െയെ്തുകളിൽസാഗങതികാന്തുമതി പകർപ് കഴിഞ്ഞ്തു.

7.േംദയാജ്ധിത പദ്ധത്ധി വ്ധിശോംശങ്ങൾ.

ഭവന നിർമാണ പദ്ധതികളിൽ സംഗയാജിതപദ്ധതി വിശദാംശങ്ങൾ കാണ്തുവാന്

കഴിഞ്ഞില്ല.

8. തതാഴ്ധില്ധിനുളഅദപക.

ലതാഴിൊളികൾ ലതാഴിൽആവശ്യലപട് നൽക്തുന്ന അഗപകയാണ് ഡിമാന്ഡ്

ഗൊറം.ലതാഴിൽ ആവശ്യലപട് 15 ദിവസതിന്തുള്ളിൽ ഗജാെി നൽകിഗയാ

എന്നറിയ്തുവാന് സഹായിക്തുന്ന ഗരഖ കൂടി ആണ്തു ഡിമാന്ഡ്ഗൊം കൂടായ്തുള്ള

അഗപകവർക് െയെിൽ കാണാന്കഴിഞ്ഞ്തു .

9. തതാഴ്ധിൽീപ്അനുവേ്ധിചത്ധിന്തറ പകർപ്.

ഗപവൃതി അന്തുവദിച്തു ലകാണ് നിർവഹണ ഉഗദ്യാേസർ നൽക്തുന്ന അന്തുമതിയാണ്

വർക് അഗൊഗകഷന് ഗൊം. അഗപകിച് 15 ദിവസതിന്തുള്ളിൽ ഗപവർതിെഭിഗചാ

എന്ന് അറിയാന് ഈ ഗൊം സഹായിക്തും. വർക് അഗൊഗകഷന് എം, ഐ

,എസ്ഗകാപി െയെിൽസൂകിചിട്തുണ് .

10. പൂെ്ധിപ്ധിച മസ്റ്റർദറാള്ധിന്തറ ദകാപ്ധി.

ലതാഴിൊളികള്തുലട ഹാജർ നിെ ഗരഖലപട്തുതാന്തുള്ള ഗരഖയാണ് മസർഗറാൾ

നടന്ന്ലകാണിരിക്തുന്ന െയെ്തുകെിൽ ഒഴിലകയ്തുള്ള െയെ്തുകളിൽ പൂരിപിച



മസർഗറാളിന്ലറ പകർപ് ഉണായിര്തുന്ന്തു. ഗപവൃതിലേയ് ദിവസം

അടയാളലപട്തുതിടിട്തുണായിര്തുന്നില്ല .ആയ്തുേവാടകയായി 5 രൂപ

മസർഗറാളിലനാപം ലതാഴിൊളികൾക് നൽകിവര്തുന്നതായി പരിഗശാേനയിൽനിന്ന്തും

വ്യകമായി. വെെ്ഭവന നിർമാണ ഗപവർതികള്തുലട മസർഗറാള്തുകൾ 8

ദിവസലത ലതാഴിൽ ദിനങ്ങൾ ഉൾലകാള്ളിചയായി കണ്തു .

11. തമഷർതമന്റ് ബുക്ധിന്തറ ദകാപ്ധി.

ഒര്തു ഗപവൃതി എസിഗമറ്തു ഗപകാരം കൃത്യമായ അളവിൽ ആണ്ലേഗയ്യണത് എന്ന്തും

ലേയ്ിരിക്തുന്നത് ഇഗപകാരം തലന്നയാണ് എന്ന് മനസിൊകാന്തുള്ള ആേികാരിക

ഗരഖയാന്ന്തു ലമഷർലമന്റ്ബ്തുക്. ലമഷർലമന്റ് ബ്തുക് സൂകിചതായി കാണ്തുന്ന്തു .

ഓഗരാ ഭൂഉടമയ്ക്തും ഇഗത സെത ഗപവൃതി ലേയ്്തു എന്ന് ഗപഗത്യകം എഴ്തുതാലത

ഒന്നിച്തുള്ള വിസ്്തുതിയാണ് ലമഷർലമന്റ് ബ്തുകിൽ ഗരഖലപട്തുതിയിട്തുള്ളത്. ഭൂ

ഉടമകള്തുലട ഗപര്തും സർലവ്വ നമ്പറ്തുകഗളാട്തുകൂടിയ േ്തുണഗഭാകാകള്തുലട െിസ

കാണലപട്തുന്നില്ല. എം ബ്തുകിൽ ഓഗരാ േ്തുണഗഭാകാകള്തുലട സെത്തു കൃത്യമായി

ഇഗത വിസ്ീർണതിൽ ലേയ്്തു ലവന്നത് ഗരഖലപട്തുലതണതാണ് .

12.ോധനങ്ങൾീപ് വാങ്ങുന്നത്ധിനുളള ക്വാദടഷന് കണ്ധിചത്ധിന്തറയും

കംപാെ്ധിറീവ് ദസ്റ്ററ് തമന്റ്ധിന്തറയും തമറീെ്ധിയൽീപ്േസപ ഓർഡറ്ധിന്തറയും

ദകാപ്ധി.

ഒര്തു ഗപവൃതിക് സാഗങതിക എസിഗമറ് ഗപകാരം ആവശ്യമ്തുള്ള സാേന

സാമഗേികൾ വാങ്ങ്തുന്നതിന്തുള്ള നടപടി ഗകമങ്ങൾ ഗപതിപാദിക്തുന്ന ഗരഖയാന്ന്തു

ലമറീരിയൽ ലഗപാക്യൂർലമന്റ്. ഗസാഷ്യൽഓഡിറിന്തു വിഗേയമാകിയ 4

ഗപവൃതികളിെ്തും ലമറീരിയൽ ഉപഗയാേിഗകണിവന്നിടില്ല എന്നിര്തുന്നാെ്തും

സിറിസണ ഇന്െർഗമഷന്ഗബാർഡ് (C.I.B) ക്വലടഷന് കണിചതിന്ലറ

വിശദാംശങ്ങൾ കാണാന് കഴിഞ്ഞില്ല . സ്ദ്രർശിച വസറ്തുകളിലൊന്ന്തും തലന്ന

സിറിസണ ഇന്െർഗമഷന്  ഗബാർഡ് ഉണായിര്തുന്നില്ല.

13. ദവജ്പ്ല്ധിസ്റ്റ്

മസഗറാളിന്തു ആന്തുപാതികമായി ലതാഴിൊളിക് ഗവതനം അന്തുവദിച്തു എന്ന്

ലതളിയിക്തുവാന്തുള്ള ആേികാരികഗരഖയാണ് ഗവജ് െിസ്. ഗവജിസ് പകർപ്

െയെ്തുകളിൽ സൂകിചിട്തുണ് . ഗസാഷ്യൽ ഓഡിറിന്തു വിഗേയമാകിയ

ഗപവൃതികളിൽ എല്ലാംതലന്ന എം ഐ എസ നിന്ന്തുമ്തുള്ള ഗവജ് െിസിന്ലറ

പകർപ്തുകൾകാണാന് സാേിച്തു .



14.എേ്. ട്ധി ഒ.

ഗവതനതിന്ലറയ്തും സാേനങ്ങൾക് പണമടചതിന്റയ്തും എെ്.റി.ഒ യ്തുലടയ്തും

ഗകാപി

മാസർഗരാള്, ഗവജ്െിസ് എന്നിവ അന്തുസരിച് ലതാഴിൊളികള്ക് ഗവദനം

വകമാറിലയന്ന് ഉറപാകാന്തുള്ളഗരഖയാണ് െണ് ഗടാന്സ്ഫർ ഓർഡർ. .എെ.ടി .ഒ

അവെയെ്തുകളിൽ ഉണ്.

15. തമറീെ്ധിയൽ വൗച്റ്ധിന്തറയും ബ്ധില്ലുകളുതടയും ദകാപ്ധി.

ഒര്തു ഗപവൃതിക് സാഗങതിക എസിഗമറ് ഗപകാരം ആവശ്യമ്തുള്ള സാേന

സാമഗേികൾ വാങ്ങ്തുന്നതിന്തുള്ള നടപടിഗകമങ്ങൾ ഗപതിപാദിക്തുന്ന ഗരഖയാണ്

ലമറീരിയൽ ലഗപാക്യൂർലമന്റ്. സിറിസണ ഇന്െർഗമഷന് ഗബാർഡ്തുമായി

ബന്ധലപട ഗരഖകള്തുലട വിശദാംശങ്ങൾ െയെ്തുകളിൽ ഉണായിര്തുന്നില്ല.

16. ദറായൽറ്ധി അടചത്ധിന്തറ െേീത്ധിന്തറ ദകാപ്ധി.

ബാേകമല്ല.

17. മൂന്നു ഘടങ്ങൾ ആയുളള തതാഴ്ധില്ധിന്തറ ദോദടാകൾീപ്

ഗപവര്തനവ്തുമായി ബന്ധലപട്തുതിലയട്തുഗകണ മൂന്ന്ഗൊഗടാ പതിപ്തുകൾ

അതായത് ഗപവർതനതിന്റ ആരംഭം, ഗപവർതനം നടന്ന്തുലകാണിരിക്തുഗമ്പാൾ

ഗപവർതനം പൂർതീകരിചഗപാൾ എന്നീ മൂന്ന്തരം ഗൊഗടാ. െയെ്തുകളിൽ

ഗപവൃതികള്തുലട മൂന്ന്തു ഘടങ്ങൾ ആയ്തുളള ഗൊഗടകൾ സൂകിചിരികണം

.പരിഗശാേനക് വിഗേയമാകിയ ഗപവൃതികളിെ് ഒന്ന്തുംതലന്ന 3 ഘട ഗൊഗടാകൾ

സൂകിചിട്തുണായിര്തുന്നില്ല .

18. പൂർത്ധികെ്ധിച േർട്ധിേ്ധികറ്ധിന്തറ ദകാപ്ധി.

ഗപവൃതി പൂർതീകരിച്തു എന്നതിന്ലറ ഗരഖയാണ് ഗപവൃതി പൂർതീകരണ

സാക്യപഗതം. നിെവിെ്തുള്ള െയെ്തുകളിൽ ഗപവൃതിപൂർതീകരണ സാക്യപഗതമില്ല

. പാർട്ബില്ലിന്ലറ മൂെ്യനിർണയ സാക്യപഗതം ഉണായിര്തുന്ന്തു.

19. മസ്റ്റർ ദറാൾ മൂവ്പ്തമന്റ്സ്ധിപ്/ േയൽഗടാക്ധിംഗ്ദോം.

ഗപവൃതി െയെ്തുകളിൽ എല്ലാംതലന്ന െയൽഗടാകിംേ്ഗൊം ഉണായിര്തുന്ന്തു.

മ്തുഴ്തുവന് കാര്യങ്ങള്തും ഗരഖലപട്തുതിയിര്തുന്നില്ല .



20.ആസ്്ധിയുതട ജ്ധിദയാടാഗ് ദോദടാഗഗാേ്പ്.

ഗപവർതികൾ ജിഗയാടാേ് ലേയ്ിട്തുഗണാ എന്ന് അറിയ്തുവാന് സഹായിക്തുന്ന

ഘടകമാണ് ജിഗയാടാേ് ഗൊഗടാഗോെ്. ജിഗയാടാേ് ഗൊഗടാകൾ െയെ്തുകളിൽ

െഭ്യമായിര്തുന്നില്ല.

21. ദോഷ്യൽ ഓഡ്ധിറ്ധിന്തറ റ്ധിദപാർട്പ് ദകാപ്ധി .

ഗപവൃതി ഗസാഷ്യൽഓഡിറിന് വിഗേയമായതാഗണാ എന്ന് പരിഗശാേികാന്

സഹായിക്തുന്ന ഗരഖയാണ്ഗസാഷ്യൽ ഓഡിറ്റിഗപാർട്.ആറ്മാസം കൂട്തുഗമ്പാൾ ഓ

വിറ്ലേഗയ്യണതാണ്. ഗോമസഭാ ലരജിസ്ലറരിൽ ഗസാഷ്യൽ ഓടിടിന്ലറ വിവരങ്ങൾ

ഉലണങിെ്തും അതിന്ലറ ഗകാപി െയെിൽ ലവചിടില്ല.

22.സേറ്ഡയറ്ധി

ഗപവർതി സെലത മ്തുഴ്തുവന് വിവരങ്ങൾ ഗരഖലപട്തുത്തുന്നതിന്തു ഗവണിയ്തുള്ള

ആേികാരികഗരഖയാണ്വസറ്ഡയറി . പരിഗശാേിച 5 ഗപവര്തികളിെ്തും

വസറ്ഡയറി ഉണായിര്തുന്ന്തു. ഗമറിന്ലറ വിൊസവ്തും ഗൊണനമ്പര്തും കൃത്യമായി

വസറ്ഡയറിയിൽ ഗരഖലപട്തുഗതതാണ്. ലേക്ളിസ് പൂർണമായിര്തുന്നില്ല .

ലഗപാജക്്മീറിംേ് നടതിയതിന്ലറ വിശദാംശങ്ങൾ ഗരഖലപട്തുതിയിട്തുണ്.

പണിയായ്തുേവാടക വസറ്റ്ഡയറിയിൽ ഉൾലപട്തുതിയിട്തുണ് . പണി സെത്തു

അപകടം നടന്നിട്തുലണങിൽ അവ കൃത്യ മായി വസറ് ഡയറിയിൽ ഗരഖ

ലപട്തുലതണാതാണ് .

തപാതുന്ധിർദ്ദേശങ്ങൾ

ഉദേ്യാഗസദൊട്

1.ലതാഴിൽ കാർഡിഗെകാവശ്യമായ ഗൊഗടാ പഞായതിൽ നിന്ന്തലന്ന എട്തുത്

ലകാട്തുകാന് ഗശദ്ധിഗകണതാണ്.

2.ലതാഴിെന് അഗപകിക്തുന്ന എല്ലാ ലതാഴിൊളികൾക്തും ലതാഴിൽ നൽക്തുന്ന്തുണ്

എന്നകാര്യം ഉറപ് വര്തുത്തുക.

3.കാൊന്തുസൃതമായി തലന്ന ഒഗരാ ഗപവൃതിയ്തും ഏലറട്തുത് നടത്തുന്നതിനായി

യഥാസമയംഅവയ്തുലട അന്തുമതി ഗനടി നടപിൊക്തുന്നതിന്തു ഗവണിയ്തുള്ള

നടപടികൾഉഗദ്യാേസർസ്വീകരിഗകണതാണ് .

4.ഓഗരാ ഗപവർതിയ്തും ആരംഭിക്തുന്നതിന്തു മ്തുന്പ് കൃത്യമായി ലഗപാജക്്മീറിംങ്

നടഗതണതാണ്. മീറിങ്ങിൽ ലതാഴിെ്തുറപ് ഉഗദ്യാേസർ നിർബന്ധമായ്തും

പലങട്തുക്തുകയ്തും ലേഗയ്യണ ഗപവൃതിലയക്തുറിച്തും അളവിലനക്തുറിച്തും

ലതാഴിൊളികഗളാട്തും ,ഗമറിഗനാട്തും വിശദമായി പറഞ്ഞ്തു ലകാട്തുക്തുകയ്തും



ലേഗയ്യണതാണ്. എസിഗമറിന്ലറ മെയാളം പകർപ് െഭ്യമഗകണതാണ് .

5. ഗപവൃതി നടന്ന്ലകാണിരിക്തുഗമ്പാൾ സാഗങതിക ജീവനകാർ ഗപവൃതി സെം

സനർശിച് ഗപവൃതിയ്തുലട പരിഗശാേനയ്തും അളലവട്തുപ്തും നടതി ഗപാരായ്മകൾ

ലതാഴിൊളികൾക് പറഞ്ഞ് മനസിൊകി ലകാട്തുഗകണതാണ് .

6. ഓഗരാ ഗപവൃതിയ്തുഗടയ്തും വസറിൽ ക്തുടിലവള്ളം ,ഗപഥമ ശ്തുഗശൂഷകിറ് ,

തണൽ,എന്നീ സൗകര്യങ്ങൾ ഏർലപട്തുത്തുന്നതിൽ ജീവനകാർ ഗപ ഗത്യകം

ഗശദ്ധിഗകണതാണ്.

7. സ്തുരകാ സാമഗേികൾ ആവശ്യമായ ഗപവൃതികളിൽ അവ

െഭ്യമാഗകണതാണ്.

8. ഓഗരാ ഗപവൃതിയ്തുഗടയ്തും വർക് െയെ്തുകളിൽ ആന്തുവൽ മാസർ സർക്തുെർ

ഗപകാരം നിർകർഷിക്തുന്ന 22 ഗരഖകളിൽ ഉൾലപടവ ഉലണന്ന് ജീവനകാർ ഉറപ്

വര്തുഗതണതാണ് .

ദമറുമാദൊട്.

1. ലതാഴിൊളികള്തുലട ലതാഴിൽ കാർഡിൽ ഗപവൃതിലയക്തുറിച്തുള്ള വിവരങ്ങൾ

കൃത്യമായി ഗേർഗകണത്തും ഹാജർഅടയാളലപട്തുഗതണത്തുമാണ്.

2. ലതാഴിൊളികള്തുലട ഗേൂപ് അഗപകകൾ പഞായതിൽ നൽക്തുഗമ്പാൾ വകപറ്

രസീത് തിരിലക വാങ്ങിക്തുവാന് ഗശദ്ധിഗകണതാണ്.

3. ലതാഴിൊളികൾ യഥാസമയം ഗപവൃതിസെത്തു ഹാജരാക്തുന്ന്തുലണാ എന്ന്തും

,ഹാജർ കൃത്യ സമയത് മസർ ഗറാള്തുകളിൽ ഗരഖലപട്തുത്തുകയ്തും

ലേഗയ്യണതാണ്.

4. ഗപവർതി സെത് ലതാഴിൊളികൾക് അപകടം സംഭവിക്തുകയാണ്ലകങിെ്

അപകടതില്റെ വിശദാംശങ്ങൾ വസറ്ഡയറിയിൽ ഗരഖലപട്തുതാന് ഗപഗത്യകം

ഗശദ്ധിഗകണതാണ്.

5 .വസറ് ഡയറിയിൽ എല്ലാ വിവരങ്ങള്തും കൃത്യമായി ഗരഖലപട്തുത്തുക .

തതാഴ്ധിലാള്ധികദളാട്

1. പഞായതിൽ നിന്ന്തും ലതാഴിെ െഭികാന് കാതിരികാലത ലതാഴിൽ

ആവശ്യമ്തുള്ള സമയത് പഞായതിൽ അഗപക നൽക്തുകയ്തും രശീതി വകപറി

സൂകിക്തുകയ്തും ലേയ്യ്തുക .

2. ലതാഴിെിനഗപകിച് 14 ദിവസതിന്തുഗശഷം ലതാഴിൽ െഭ്യമാകാത

സാഹേര്യതിൽ ലതാഴിെില്ലായ്മ ഗവതനതിന് അഗപകിക്തുക .

3. ലതാഴിെ്തുറപ് ഗവതനം കൃത്യമായി പാസ്ബ്തുകിൽ ഗരഖലപട്തുത്തുക .

4. ലതാഴിൽകാർഡ് സ്വനം വകവശം സൂകിക്തുക .



5. അവകാശങ്ങൾ െഭ്യമാവാത സാഹേര്യങ്ങളിൽ പരാതി പരിഹാര

സംവിോനങ്ങൾ ഉപഗയാേലപട്തുത്തുക .

6. ഗോമസഭകളിൽ കൃത്യമായി പലങട്തുക്തുകയ്തും അഭിഗപായങ്ങൾ ഗരഖപട്തുത്തുകയ്തും

ലേയ്യ്തുക .

അനുബനദെഖകൾ

ഗശഖരിചലതളിവ്തുകൾ

ഗമറ്മാരായക, േിരിജ വി,ഉഷ,അജിത,വശെജഎന്നിവര്തുലട കൂലട

േ്തുണഗഭാകാകള്തുലട കൃഷിസെം അളന്ന്തു തിടലപട്തുതിയ വിവരങ്ങൾ ,െീൽഡ്

ലവരിെിഗകഷന് സമയത് ലതാഴിൊളികള്തുമായി നടതിയ സംവാദങ്ങളിൽ

നിന്ന്തുള്ള വിവരങ്ങൾ ,ഗപവൃതി നടന്ന്തുലവന്ന്തു സെമ്തുടമകളിൽ നിന്ന്തും

പരിഗശാേനസമയത് ഗോദിചറിഞ്ഞ വിവരങ്ങൾ.

ഗഗാമേഭയ്ധിൽ വന്ന്ധിടുള ഗപധാന ന്ധിർദ്ദേശങ്ങൾ

തീെുമാനങ്ങൾ

 ലതാഴിെ്തുറപ് ഗപവൃതിയിൽ ഗറാഡ് ഗസാളിംങ് ഉൾലപട്തുതണലമന്ന്

ലതാഴിൊളിയായഅജിത നിർഗദശിച .

 കാൊവസയ്ക്അന്തുഗയാജ്യമായി തലന്ന ഗജാെി െ്തുമാകണലമന്ന്

ലതാഴിൊളികളിലൊരാളായ േംോഗദവി നിർഗദശിച്തു.

 പശ്തുവളർതൽലതാഴിെ്തുറപിൽ ഉൾലപട്തുതണലമന്ന് VMC

നിർഗദശിച്തു.

 ലനൽകൃഷി, പറമ്പ് കിളച്തു നിെം ഒര്തുകൽ,എന്നിവ ലതാഴിെ്തുറപ്

പദ്ധതിയിൽ ഉൾലപട്തുതാന് ലതാഴിൊളി കാർത്യായനിഎന്

നിർഗദശിച്തു.

 വഗഡഗനജ് കീനിങ്ങ് ഉൾലപട്തുതാന് േിരിജ നിർഗദശിച്തു.

തീെുമാനങ്ങൾ

 ഭരണസമിതിയ്തുമായിഅഗൊേിച് ക്യാമറ

പ്തുന:സാപിക്തുവാന് തീര്തുമാനിച്തു.

 ലതാഴിൽകാർഡ് െഭികാതലതാഴിൊളികൾക്അത്

െഭ്യമാകാന്തീര്തുമാനമ്തുണായി.
 അദ്ധ്യകന്

എംകാർത്യായന്ധി

വി.ആർ .പ്ധി

ഗപജ്ധിന.വ്ധി.തക

െൂപ.തക



ഐശ്വെ്യ.എം


