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ദ്ാ്് റ്ധിദോഴ്സ് ദപഴ്സണ് ൊഘവന്തകനീദലശ്വെം )



പഞായത്ധിന്തറ തപാതുവ്ധിവെങ്ങൾപ്

വ്ധിസ്ീർണം 26.77ച.ക്ധി.മ്ധി .

ജ്ധില്ലാപഞായത് കാേർദഗാഡ്പ്

ദ്ാ്്പ്പഞായത്പ് നീദലശ്വെം

താലൂ്് ദഹാസ്ുർഗ്

വാർഡുകൾ 16

പഞയാത്അത്ധിെുകൾ

ക്ധിഴ്് കയൂർ

ചീദമന്ധി,കെ്ധിതവളൂർതപെളം.പഞായതുകൾപ്

പട്ധിഞാറ് പടന്ന ഗഗാമപഞായത്

തത്് കെ്ധിതവളൂർ തപെളം, തൃ്െ്ധിപൂർപ്

പഞായതുകൾ .

വട്് തചറുവതൂർപ്,കയൂർ ചീദമന്ധി പഞായതുകൾ

ജനേംഖ്യ (2011 ,തേന്തേേ്)

പ്ധില്ധിദ്ാടപ്് ആതകജനേംഖ്യ Scs

STs-272

പുരുഷൻ േ്ഗതീ
പുെുഷൻ േ്ഗതീ പുെുഷന് േ്ഗതീ

25122 11984 13 138 722 676



വാർഡ് 12 (ചദ്തേെ)

കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ നീഗെശ്വരം ഗ്ാകിലെ പിെിഗകാട്

ഗോമപഞായതിലെ 12 ആം വാർഡ് (ചഗ്തേര) ആണ് ഗസാഷ്യൽ

ഓഡിറിനായി ലതരല്ഞെടുതത്. വാർഡ് 12 - ൽലതാഴിെുറപ് പദ്ധതിയിൽ

കഴി്ഞെ സാമ്പതിക വർഷതിലെ ഒക്ഗടാബർ 1 (2018) മുതൽ 2019 മാർച് 31

വലരയുള്ള കാെയളവിൽ 8 ഗപവർതികളാണ് നടനിടുള്ളത്. ഇതിലെ 6

ഗപവൃതികൾ ലപാതു വിഭാേതിൽ ലപടതും 2 ഗപവർതി ഗകഗ്ദ്രസംസാന

ഭവന നിർമാണ പദ്ധതിയിൽ ഉൾലപടുതി ഏലറടുകുന ഭവന

നിർമാണതിൻലറ അവിദേ്ദ്ധ കായിക ലതാഴിൽ ഘടകം എന

ഗപവൃതികളുമാണ് ഗസാഷ്യൽഓഡിറിനു വിഗേയമാകിയത്.

ബന്ധലപടവാർഡിന്ലറഅടിസാനവിവരങ്ങൾതാലഴ ഗചർകുനു .
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ആമുഖം

ഇ്തേ്യയിലെ ദരിഗദരായ ഗോമീണ ജനതയുലട ദാരിഗദ്യം

െഘൂകരികുനതിനും അവരുലട ജീവിത സുരകിതത്വം ഉറപു വരുതുനതിനും

ഗവണി രൂപം ലകാടുതിടുളള ഒരു ബൃഹത് പദ്ധതിയാണ് മഹാതാോന്ധി ഗദശീയ

ഗോമീണലതാഴിെുറപ്പദ്ധതി. കാർഷിക ഗമഖെയിെും നിർമാണ ഗമഖെയിെും

ലതാഴിൽ െഭികാലത ഗോമീണ ജനത ബുദ്ധിമുടനുഭവികുഗമ്പാൾ അവർക്



100ദിവസലത ലതാഴിലെങിെും ഉറപു വരുതുവാൻ ഈ പദ്ധതി െക്യമിടുനു.

ഇങ്ങലന ലതാഴിൽ നൽകുനതിന് ഏലറടുകുന വിവിേ പദ്ധതികളിെൂലട

രാജ്യതിന്ലറ മണും ജെവും പരമാവേി സംരകികുനതിന് സാദ്ധ്യമാകും എന്

ഗപതീകികുനു.ഇ്തേ്യയിലെ ഏറവും പിഗനാകമായ 200 ഗോമീണ ജില്ലകളിൽ 2006

ലെഗബുവരി 2-ാം തീയതി ഈ നിയമം നിെവിൽ വരുകയും പദ്ധതി

നടപിൊകുകയും ലചയ്ു. ഗകരളതിൽ വയനാടും, പാെകാടും ഈ 200ജില്ലകളിൽ

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

കാസർഗോഡ് ജില്ലകൾ ഇതിൽ ഉൾലപടിരുനു.2008 ഏഗപിൽ 1ന് ഇ്തേ്യയിലെ ബാകി

മുഴുവൻ ജില്ലകളിഗെകും ഇത് വ്യാപിപിചു. ഇ്തേ്യയിലെ മുഴുവൻ ഗോമീണ

ജില്ലകളിെും ഈ പദ്ധതി നിെവിെുണ്.ആഗോളതെതിൽ സവിഗശഷ

ഗശദ്ധയാകർഷിച ഒരു അവകാശാേിഷ്ിത ലതാഴിൽ നിയമലമന നിെയിെും

ഗോമീണ ഗമഖെയിൽ ദാര്യഗദ െഘൂകരണതിൽ നിർണയാകമായ വഴിതിരിവ്

സൃഷിച ബൃഹത് പദ്ധതി എനകാര്യം പരിേണിചും 2009ഒക്ഗടാബർ 2-ാം തീയതി

ഗകഗ്ദ്ര സർകാർ ഈ നിയമലത മഹാതാോന്ധി ഗദശീയ

ഗോമീണലതാഴിെുറപ്പദ്ധതിലയന് പുനർനാമകരണം ലചയ്ു.

ലതാഴിൽ ആവശ്യലപടുനവർക് നിശിത കാെയളവിനുളളിൽ കായികമായ

ലതാഴിൽ െഭികുനുലവനും അതിന് നിർണയികലപടിടുളള ഗവതനം നിർദിഷ

സമയതിനുളളിൽ െഭികുനുലവനും ഉറപു വരുതുനതിന്

ഇ്തേ്യൻപാർെലമന്റ് പാസാകിയിടുളളനിയമമാണ് മഹാതാോന്ധി ഗദശീയ

ഗോമീണലതാഴിെുറപ്നിയമം. 2005 ആേസ് 23- തിയ്യതിയാണ് പാർെലമന്റ് ഈ

നിയമം പാസാകുനത.്

ലതാഴിെും ഗവതനവും നിർദിഷ സമയതിനുള്ളിൽ കൃത്യമായി

െഭികുനതിനുള്ള അവകാശം നിയമപരമായി ഉറപു വരുതുലവനതാണ് ഈ

നിയമതിന്ലറ സവിഗശഷത. ലതാഴിൽ െഭിചിലല്ലങിൽ ലതാഴിെില്ലായ്മ

ഗവതനവും ലതാഴിലെടുതഗശഷം ഗവതനം വവകുകഗയാ

െഭികാതിരികുകഗയാ ലചയ്ാൽ നഷപരിഹാരവും ഈ നിയമം വ്യവസ

ലചയ്യുനു.

ലതാഴിൽ ആവശ്യലപടുനവർക് 15 ദിവസതിനുള്ളിൽ കായികമായി

ഏലതങിെും ലതാഴിൽ നൽകിയിരികണലമനാണ് വ്യവസ. അല്ലാതപകം

പതിനാറാമലത ദിവസം മുതൽ അവർക് ലതാഴിെില്ലായ്മ ഗവതനതിന്



അർഹതയുണായിരികും. അഗതഗപാലെ എടുത ലതാഴിെിന്ലറ ഗവതനം 14

ദിവസതിെേികം വവകിയാൽ ഇങ്ങലന വവകുന ഒഗരാ ദിവസതിനും നഷ

പരിഹാരം െഭികുനതിനും അർഹതയുണ്. ലതാഴിഗൊ ലതാഴിെില്ലായ്മ ഗവതനഗമാ

ഉറപായും ഉറപ് വരുതുനുലവനതാണ് ലതാഴിെുറപ് നിയമതിന്ലറ ഗപഗത്യകത.

ഈപദ്ധത്ധിഗപകാെം തതാഴ്ധിൽലഭ്ധി്ുന്നത്ധിനുളമാനേണ്ഡങ്ങൾപ്.

 പതിലനട് വയസ് പൂർതീകരിചിരികുക.

 കായികാദ്ധ്വാനതിന് തയ്യാറാവുക.

 ഗോമപഞായതിൽ സിരതാമസകാരനായിരികുക.എനിവയാണ്. 

 എനാൽ 2014 ലെ പുതുകിയ മാർഗ്ഗനിർഗദശങ്ങൾ ഗപകാരം നാഗടാടികളായ

ലതാഴിെഗന്വഷകർകും ലതാഴിൽ നൽകണലമന് വ്യവസ ലചയ്ിടുണ്.

ഗദശീയ ഗോമീണ ലതാഴിെുറപ് പദ്ധതി ഗപകാരം ഗോമപഞായത് ഗപഗദശത്

നടപിൊകുന എല്ലാ ഗപവൃതികളും ഗസാഷ്യൽ ഓഡിറിന് വിഗേയമാകണലമനു

17(2) ആം വകുപ്നിഷ്കർഷികുനു. പദ്ധതി ഗപവർതനലതപറിയും ലപാതുേനം

ചിെവഴികുനതിലനപറിയും പൗരസമൂഹം നടതുന പരസ്യവും സ്വതഗ്തേവുമായ

പരിഗശാേനയുമാണ്. ഗസാഷ്യൽ ഓഡിറ് അഥവാ സാമൂഹിക കണക് പരിഗശാേന

ലതാഴിെുറപ്നിയമഗപകാരം വർഷതിൽ രണ്ഗപാവശ്യം ഗസാഷ്യൽ

ഓഡിറ്ഗോമസഭകൾ എല്ലാ വാർഡിെും കൃത്യമായി നടഗതതാണ്. ഗസാഷ്യൽ

ഓഡിറിെൂലട അഴിമതി ഇല്ലാതാകുനതിനും സുതാര്യത ഉറപുവരുതുനതിനും

കാര്യകമത വർദ്ധിപികുനതിനും സദ്ഭരണം ഉറപാകുനതിനും കഴിയുനു.പദ്ധതി

പണം ശരീയായ രീതിയിൽ ചിെവഴിചിടുഗണാ എനും ഈപണം

ചിെവഴിചതുലകാണ് പദ്ധതിയുലട െക്യം വകവരിചിടുഗടാ എനും അതിെൂലട

പദ്ധതിയുലട േുണഗഭാകാകളുലട ജീവിതതിൽ േുണകരമായും അതുമൂെം

കാര്യമായും മാറം ഉണായിടുഗണാ എനും ഗസാഷ്യൽ ഓഡിറ്ഗപകിയക് ക

ലണതാൻ കഴിയുനു.

കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ ഗഹാസ്ുർഗ്ഗ് താെൂകിൽനീഗെശ്വരം ഗ്ാകിലെ

പിെിഗകാട് ഗോമ പഞായതിൽലപട 12 ആം വാർഡ് ചഗ്തേര ആണ് ഓഡിറിന്

വിഗേയമാകുനത്.

െീത്ധിശാേ്ഗതം

•ഗപവൃതിെയെുകൾ, രജിസറുകളൾ, ,എംഐഎസ്എനിവ പരിഗശാേിചു.



•െീൽഡ്തെ ഗപവർതനങ്ങൾനടതി ..

•ലതാഴിൊളികളുമായിസംവദിചു. ലതാഴില്കാർഡ് ,പാസ്ബുക്എനിവ പരിഗശാേിചു.

•റിഗപാർട് ,എംഐഎസ് ഗൊര്മാറ്എനിവതയ്യാറാകി.

അവകാശങ്ങൾ/അവകാശന്ധിദഷധങ്ങൾ'പ്.

1.തതാഴ്ധിൽകാെഡ്പ്ലഭ്ധി്ാനുളഅവകാശം

ലതാഴിൽകാർഡ് ആവശ്യലപട എല്ലാ ഗതാഴിൊളികൾകും സൗജന്യമായി ലതാഴിൽ

കാർഡ് െഭ്യമാകണലമനത് ലതാഴിൊളികളുലട അവകാശമാണ.് മുൻകാെങ്ങളിൽ

പഞായതിൽ നിനുതലന ഗൊഗടാ എടുതിരുലനങിെും ഇഗപാൾ ഗൊഗടാ

ഇനതിൽ എല്ലാ ലതാഴിൊളികൾകും പണം ചിെവായിടുള്ളതായി കാണലപടുനു .

പുതിയ ലതാഴിൽ കാർഡ് പെർകും െഭിചിടില്ല,ചിെർക് ലതാഴിൽ കാർഡ് നമ്പർ

മാഗതമാണ് നൽകുനത്.

2.അദപക്ധിചു 15േ്ധിവേത്ധിനുള്ധിൽപ് തതാഴ്ധിൽപ് ലഭ്ധി്ുവാനുള

അവകാശവുംആയത്ധിന്തറസകപറ് െേീത് ലഭ്ധി്ുന്നത്ധിനുള അവകാശം.

ലതാഴിെിനു അഗപകിച് 15 ദിവസതിനുള്ളിൽ ലതാഴിൽ െഭികുവാനുള്ള

അവകാശം ലതാഴിൊളികൾക് പറയലപടുനുലണങിെും കൂടയിടാണ് അഗപക

നൽകിയതായി കാണലപടുനത്. ഒറയ്കും അഗപകികാലമനറിയാലമങിെും

ഒറയ്ക് ഗതാഴിെിനഗപകിചതായി കാണുനില്ല.

3.തതാഴ്ധിൽ, ഇതല്ലങ്ധിൽ ദതാഴ്ധില്ധില്ലായ്മ ദവതനം ലഭ്ധി്ാനുള അവകാശം.

(ആേ്യതത 30 േ്ധിവേം ¼ , പ്ധിന്നീടുള േ്ധിവേങ്ങള്ധിൽ ½ ഭാഗം .)

ലതാഴിെിനുള്ള അഗപക നൽകിയതിനുഗശഷം ലതാഴിൽ നൽകാതിരുന ഒരു

സാഹചര്യം നിെവിെുള്ള െയൽപരിഗശാേനയിൽ കലണതാൻ സാേിചിടില്ല.

അതുലകാണ് ലതാഴിെില്ലായ്മ ഗവതനം നൽഗകണതായി വനിടില്ല. നൽഗകണതായി

വനിടില്ല .

4.പദ്ധത്ധി(തഷൽേ്പ്ഓേ് തഗപാജക്റ് പ്തയാറാ്ാനുളഅവകാശം.

ഗോമസഭകളിൽ ആസൂഗതണം ലചയ് തലനയാണ് ഗപവൃതികൾനടപാകിയിടുള്ളത്.

5 .5ക്ധിദലാ മീററ്ധിനുള്ധിൽ തതാഴ്ധിൽലഭ്ധി്ുവാനുളഅവകാശം (,അതല്ലങ്ധിൽ

ദവതനത്ധിന്തറ 10%അധ്ധികം.)

പരിഗശാേനക് വിഗേയമാകിയ 6 ഗപവർതികളിെും ലതാഴിൊളികൾക് 5 കിഗൊ

മീററിനുള്ളിൽ ലതാഴിൽ െഭ്യമായിടുണ്.

6.കുട്ധിതവളം,വ്ധിഗശമേൗകെ്യം,ഗപഥമശുഗശൂഷാേൗകെ്യം,ഇവ



ലഭ്ധി്ുന്നത്ധിനുളഅവകാശം.

കുടിലവള്ളം,തണൽ സൗകര്യം ,ഗപഥമ ശുഗശൂഷ കിറ് എനിവ മുൻപ് െഭ്യ

മായിരുലനങിെും നിെവിൽ ഗപഥമ ശുഗശൂഷ കിറ് െഭ്യമല്ല എനാണ് ലതാഴിൊളികൾ

അഭിഗപായലപടത് .

7.15 േ്ധിവേത്ധിനുള്ധിൽപ്ദവതനം ലഭ്ധി്ുന്നത്ധിനുള അവകാശം.

15 ദിവസതിനുള്ളിൽ ഗവതനം െഭികാനുള്ള അവകാശം നിെനിൽകുനുലവങിെും

പരിഗശാേനയ്ക് വിഗേയമാകിയ മിക പാസ്ബുക്കളിെും അവസാനമായി

ഗവതനം െഭ്യമായത് 23/07/2019 ആണ് .

8.ദവതന വ്ധിതെണത്ധിതല കാലതാമേത്ധിനു നഷ്ടപെ്ധിഹാെം

ലഭ്ധി്ുവാനുള അവകാശം.

കൂെി െഭികാൻ വവകുനതിനു നഷ പരിഹാരതിനു അർഹത ഉലണങിെും

ഭൂരിപകം ലതാഴിൊളികൾകും 2 മാസകാെമായിടും കൂെി െഭികാതതിന്ലറ

നഷ പരിഹാര തുകയ്കുഅഗപകിചിടില്ലഎനും മനസിൊകാൻ കഴി്ഞെു.

9.േമയബന്ധിതമായുളപൊത്ധി പെ്ധിഹാെത്ധിനുളഅവകാശം.

സമയബന്ധിതമായി ഉള്ള പരിഹാരതിനുള്ള അവകാശം

നിെനിൽകുനുലവങിെും ഈ ഓഡിറ്കാെയളവിൽ ഒരു ലതാഴിൊളിയും പരാതി

നൽകിയതായി ഗരഖകളിൽ കാണുനില്ല.

10,ദോഷ്യൽഓഡ്ധിറ് നടതുന്നത്ധിനുളഅവകാശം .

വാർഡ് തെതിൽ ഗസാഷ്യൽഓഡിറ് നടകാറുണ.്

ന്ധിെീകണ ഗപശ്നപെ്ധിഹാെേംവ്ധിധാനം.

ലതാഴിെുറപ് നിയമതിലെ 10 അവകാശങ്ങളിൽ ഒനായ സമയഭന്ധിതമായുള്ള

പരാതി പരിഹാരതിനുള്ള അവകാശം നിെനിൽകുനുലവങിെും

,പെവിേതിെുള്ള പരാതികൾ ഉണായിടും ലതാഴിൊളികൾക്

അവകാശങ്ങലളകുറിച് അവഗബാേം ഇല്ലാതതുലകാണ് ഓഡിറ് കാെയളവിൽ

ഒരുപരാതിയുംപഞായതിൽസമർപിചിടില്ല .





ദോഷ്യൽഓഡ്ധിറ്ധിന്വ്ധിദധയമാ്്ധിയ ഗപവൃത്ധികൾപ്

Work

Code

Work Name(As per Muster Roll) Cate

gor

y

Start

Date

Last

Date

Total

manday

s

Total

Amoun

t

Status

16010050

04

LD/25338

6

ഖണിക5ൽപരാമർശിചി

രികുന കുടുംബങ്ങളുലട

ഭൂവികസനഗപവർതികൾ

വാർഡ്12

Cate

gor

y A

19/09

/2018

30/10/2

019

765 269,10

0/-

Compl

eted

16010050

04

WC/3219

31

മണകയ്യാെ നിർമാണം.

വാർഡ്12

Cate

gor

y A

19/09

/2018

25/09/2

018

152 41952 Compl

eted

16010050

04

LD/32715

9

തരിശുഭൂമി

കൃഷിഗയാേ്യമാകൽ

വാർഡ്12

Cate

gor

y .A

13/03

/2019

19/03/2

019

103 28428 Compl

eted

16010050

04

WC/3290

22

ചഗ്തേര ഗപഗദശത് മണ്

ജെസംരകണ

ഗപവർതനങ്ങൾവാർഡ്12

Cate

gor

y A

13/11

/2018

04/03/2

019

1779 354,93

6

Compl

eted

16010050

04

LD/33022

5

തീറപുല്ലു കൃഷി വാർഡ്12 Cate

gor

y A

25/03

/2019

29/03/2

019

144 39744 Compl

eted

16010050

04

WC/3380

71

മൾചിങ് പിറ്/ ഹസ്ക് പിറ്

വാർഡ്12

Cate

gor

y A

06/02

/2019

13/03/2

019

735 202,86

0

Compl

eted



IF/35452 ഗകഗ്ദ്രസംസാന

ഭവനനിർമാണ

ഗപവൃതികൾ ചഗ്ദ്രമതി

Cate

gor

y B

03/10

/2018

27/02/2

019

62 16802 Compl

eted

IF/35452

1

ഗകഗ്ദ്രസംസാന

ഭവനനിർമാണ

ഗപവൃതികൾ റീന

Cate

gor

y B

03/10

/2018

11/02/2

019

52 14092 Compl

eted

1. ഖണ്ഡ്ധിക5 ൽ പൊമർശ്ധി്ുന്ന കുടുംബങ്ങളുതട ഭൂവ്ധികേന

ഗപവൃത്ധികൾവാർഡ്പ്12.പ്

ഗപസ്ുത ഗപവൃതിയിൽ 24 മ്സ്ഗഗടാളുകളിൊയി 765 ലതാഴിൽ ദിനങ്ങൾ

സൃഷിചിടുണ്.അടങൽ തുകയായ 499000 രൂപ അനുവദിച ഈ ഗപവൃതിയിൽ

269,100/-രൂപ ചിെവഴിചിടുണ്. വിഭാേം എ യി ലപടുന ഈ ഗപവൃതിയിൽ എം ബുക്

ഗപകാരം 2046.13mcub ഏരിയയിൽ ലചഗയ്യണസെത് 1300.14mcubസെത് മാഗതമാണ്

ഗപവൃതി ലചയ്തായി കാണാൻസാേിചിടുള്ളത്(.ആലകവ്യത്യാസം98406.82രൂപ)

2. ചദ്തേെമണു ജലേംെകണഗപവർതനങ്ങൾവാർഡ്പ്12.

ഗപസ്ുത ഗപവൃതിയിൽ മസ്ഗഗടാളുകളിൊയി 1779 ലതാഴിൽ ദിനങ്ങൾ

സൃഷ്ടിചിടുണ്. 497000 രൂപ അനുവദിച ഈ ഗപവൃതിയിൽ 354936രൂപ

ചിെവഴിചിടുണ് . വിഭാേം എ യി ലപടുന ഈ ഗപവൃതിയിൽഎം ബുക് ഗപകാരം

സുര്െസ് ലഗദസിങ്ങിനു എമ്ബൂക് ഗപകാരം 12431.98 ഏരിയയിൽ ലചഗയ്യണ സെത്

9958.504 സെത് മാഗതമാണ് ഗപവൃതി ലചയ്തായി കാണാൻ

സാേിചിടുള്ളത്,അതുഗപാലെതലന മഴകുഴി എം ബുക് ഗപകാരം302.1m3 ലചഗയ്യണ

സെത് 215.94m3 ഏരിയയിൊണ് കുഴി നിർമിചിടുള്ളത്.(സർെസ് ലഗദസ്സിംേ്

ഉൾലപലട 99683.668/- രൂപയുലട വർക്കാണാൻസാേിചിടില്ല.

3,തെ്ധിശുഭൂമ്ധി കൃഷ്ധിദയാഗ്യമാ്ൽവാർഡ്പ്12.

ഗപസ്ുത ഗപവൃതിയിൽ 8 മസ്ഗഗടാളുകളിൊയി 103 ലതാഴിൽ ദിനങ്ങൾ

സൃഷ്ടിചിടുണ്. 280000 രൂപ അനുവദിച ഈ ഗപവൃതിയിൽ 28428/- രൂപ

ചിെവഴിചിടുണ് .. വിഭാേം എ യി ലപടുന ഈ ഗപവൃതിയിൽഎം ബുക് ഗപകാരം

4545.9 sqm ഏരിയയിൽ ലചഗയ്യണ സെത് 3270.605 sqmസെത് മാഗതമാണ് ഗപവൃതി



ലചയ്തായി കാണാൻ സാേിചിടുള്ളത്(.ആലകവ്യത്യാസം 45617.303)

4,കയലന്ധിർമാണംവാർഡ്പ്12.

ഗപസ്ുത ഗപവൃതിയുലട എം ബുക് െഭ്യമല്ലാതതിനാൽ താരതമ്യം ലചയ്യാൻ

സാേ്യമായില്ല .മാഗതമല്ല എം ഐ സ് ഗപകാരമുള്ള അവസാനഭാേം ബിെ്

മാഗതമായിരുനു െഭിചത് .അത് ഗപകാരംഅടങൽ തുക 499000എഗത

രൂപയാണ്.ചിെവഴിചത്41925 രൂപയും .152 ലതാഴിൽ ദിനങ്ങൾകാണാൻസാേിചു.

5. മൾച്ധിങ് പ്ധിറ്/ഹേ്പ് ് പ്ധിറ് വാർഡ്പ്12.പ്

ഗപസ്ുത ഗപവൃതിയിൽ 24 മസ്ഗഗടാളുകളിൊയി 655 ലതാഴിൽ ദിനങ്ങൾ

സൃഷ്ടിചിടുണ്. 280000രൂപ അനുവദിച ഈ ഗപവൃതിയിൽ 202,860 രൂപ

ചിെവഴിചിടുണ് . വിഭാേം എ യി ലപടുന ഈ ഗപവൃതിയിൽഎം ബുക് ഗപകാരം

ജംേ്ൽ കീനിങ് നു 3806.81sqmഏരിയയിൽ ലചഗയ്യണ സെത് 3112.371sqm സെത്

മാഗതമാണ് ഗപവൃതി ലചയ്തായി കാണാൻ സാേിചിടുള്ളത്,അതുഗപാലെതലന കുഴി

എം ബുക് ഗപകാരം1407.36cum ലചഗയ്യണ സെത് 1183.995cum ഏരിയയിൊണ് കുഴി

നിർമിചിടുള്ളത്. ജംേ്ൽ കീനിങ് ഉൾലപലട 32,215.02/- രൂപയുലട വർക് കാണാൻ

സാേിചിടില്ല.

6. തീറപുല്ലു കൃഷ്ധിവാർഡ്പ്12.പ്

ഗപസ്ുത ഗപവൃതിയിൽ മ്സ്ഗഗടാളുകളിൊയി 144 ലതാഴിൽ ദിനങ്ങൾ

സൃഷിചിടുണ്.അടങൽ തുകയായ 415878/- രൂപ അനുവദിച ഈ ഗപവൃതിയിൽ

39744/-രൂപ ചിെവഴിചിടുണ്. വിഭാേം എ യി ലപടുന ഈ ഗപവൃതിയിൽ എം ബുക്

ഗപകാരം 371.92 mcub ഏരിയയിൽ ലചഗയ്യണ സെത് 134cum സെത് മാഗതമാണ്

ഗപവൃതി ലചയ്തായി കാണാൻസാേിചിടുള്ളത്(.ആലകവ്യത്യാസം 22145.76രൂപ)

പെ്ധിദശാധ്ധിച 6 തപാതുഗപവൃത്ധികളുതടയും എം ബു്്പ് ഗപകാെം ഉള

അളവ്ധിതന്ാളും കുറഞ അളവ്ധിലാണ് േീൽഡ്പ് തവെ്ധിേ്ധിദ്ഷന്

േമയത് കാണാന് ോധ്ധിചത്. ആതക 298,066.76/- െൂപയുതട വർ്്പ്കാണാന്

ോധ്ധിച്ധിട്ധില്ല.



ഗപധാനകത്ടെതലുകൾ:

 ലചയ് ഗപവൃതികൾ എല്ലാം ഗപഗദശതിന്ലറ ഭൂഗപകൃതികു

അനുഗയാജ്യമായതാലണങിൽ കൂടി കാെവർഷ ലകടുതിയിൽ മികതും

നശിചതായി കാണലപടു

 മിക ഗപവർതികളും ലതാഴിെുടമയുലട ആവശ്യഗപകാരമാണ് നടകുനലതന്

മനസിൊയി.

 കാൊവസഥയ്ക്അനുഗയാജ്യമായ ഗപവൃതികൾആണ് നടതലപടുനത്.

 നാലുഗപവൃത്ധിസ്ഥലങ്ങള്ധിലും CIB ഗബാർഡ്ക്ടെ്ധില്ല.

 മഴലവള്ളംകയറി നശിചതിനാെും, കുഴികൾ മികതും മൂടലപടതിനാെും

അളനു തിടലപടുതാൻ പറിയിടില്ല. (ആയിഷ സി എം , എംലക ഖദീജ

,വമമൂനത് ,തമ്പായിഎ ,രജനി പി ,രമണിസി,)

 കാടും കയറിയതിനാെും പെ ഗപവവർതികളും അളനു തിടലപടുതാൻ

പറിയിടില്ല. (യഗശാദാ ടി പി, കമൊകി ലക , േൗരി എം, െളിത ടി വി ,

നാരായണി ലക, ഗപകാശൻ ടി, സുഹറ ടി വി )

 വാഴ ,ലതങ്ങു ,കമുക്, എനിവ വച് പിടിപിചതിനാെും കുഴികൾ പെതും

കാണാൻ സാേിചില്ല . ( േീത ലക എം ,തമ്പായി എ ലക ,രജനി പി വി ,പാറു എ

,രമണിസി ,ആയിഷ ടി വി ,നെീസത,ശാരദഎം പി ,പാർവതി ടി പി ,ഗപഭിന ഇ

വി ,ഭാർേവിസി,സുജാത പി ,പുഷ്പെതഎംവി ,റീത ലക ,എം ലകഖദീജ )

 കഗമ്പാസിനു ഗവണിയും, കകൂസ് ടാങിനു ഗവണിയും , മീൻ വളർതുനതിന്

ഗവണിയും കുഴികൾ ഉപഗയാേ ലപടുതി .( വഹദർ എ ലക ,നെീസത ,ശാ്തേ

ലകവി ,വാസ്തേി .ലക).

 തരിശു ഭൂമി കൃഷിഗയാേ്യമാകി പചകറിക് ഗവണി ചിെ നിെലമാരുകിയ

സെങ്ങളിൽ ഇഗപാൾ ലനൽ കൃഷി കാണാൻ സാേിചു. മറു ചിെയിടങ്ങളിൽ

കപ,ഗചന ,മ്ഞെൾ,കിഴങ്ങു തുടങ്ങിയവയും കണു.

 ചിെലതാലക താഴ്ന ഗപഗദശ മായതിനാൽ കയ്യാെകളും പെതും മഴ

ലവള്ളതിൽ ഭാേികമായും പൂർണമായും നശികലപടു .

 കയ്യാെ ലചയ് ഒരു േുണഗബാകവിന്ലറ (കമൊകി ലക) സെത് മതിൽ

നിർമിചത്കാരണംഅളലവടുകാൻസാേിചില്ല



ദകഗ്ദ്ര,േംസ്ഥാനഭവനന്ധിർമാണപദ്ധത്ധിയ്ധിൽഉൾതപട

ഗുണദഭാകാ്ളുതടന്ധിർമാണ ഗപവൃത്ധി വാർഡ്പ്12 ചഗ്ദ്രമത്ധി ,

റീന

ഈ ഗപവൃതിയിൽ റീനഎനേുണഗഭാകതാവിനു 2 മാസഗറാളുകളിൊയി 24

ലതാഴിൽ ദിനങ്ങളും ,ചഗ്ദ്രമതിഎനേുണഗഭാകാവിന് 5 മലസഗറാളുകളിൊയി 62

ലതാഴിൽ ദിനങ്ങളുംസൃഷികലപടിടുണ്.

േ്ധിറ്ധിേണ്പ്ഇന്േർദമഷന് ദബാർഡ്

പരിഗശാേിച ഒരു വർവ്ക്സൈറിെും സിറിസണഇൻെർഗമഷൻ ഗബാർഡ്

കാണുവാൻ സാേിചില്ല.

വ്ധി.എം.േ്ധി

ഓഡിറിനു വിഗേയമാകിയ ഗപവൃതി െയെുകളിലെ വസറ് ഡയറികളിൽ

വി,എം.സി.ലമമ്പർമാരുലട വിവരങ്ങൾ ഗരഖലപടുതിയിടുലണങിെും അവരുലട

കാര്യകമമായ ഗപവതനം ഇനിയും ഉണാഗകണതുണ് .

പഞായത്ധിൽ േൂക്ധിദ്്ടെ െജ്ധിേറ്റുകളും അവയ്ധിതല

കത്ടെതലുകളും .

1,തതാഴ്ധിൽകാർഡ് െജ്ധിസ്റ്റർ

പഞായതിൽ സൂകികുന മാന്വൊയി സൂകികുന ലരജിസ്ലറരിൽ 83 ഗപർ

രജിസർ ലചയ്ിടുണ് . പെ ലതാഴിൊളികളുലടയും ഗൊഗടാകൾ രജിസ്ലറരിൽ

കാണാൻകഴി്ഞെിടില്ല .

2.ഗഗാമേഭ െജ്ധിസ്റ്റർ.

ലതാഴിെുറപുഗേമാസഭ രജിസർ പഞായതിൽ സൂകികുനുണ് .അവസാനമായി

27/7/2019 ആണ് ഗോമസഭ ലചർനിടുള്ളത് .വ്യകിേത ആനുകൂെ്യങ്ങൾ

അംേീകരികുനതിനാണ് ഗയാേം ലചർനിടുള്ളത്.

3. തതാഴ്ധിൽആവശ്യതപടതും തതാഴ്ധിൽപ്നൽക്ധിയതുമായ്ധിടുളെജ്ധിസ്റ്റർ.

ഡിമാൻഡ് ആന്ഡ് ആഗൊഗകഷൻ രജിസർ പഞായതിൽ സൂകികുനുണ്.

രണിന്ലറയും എം ഐ എസ് ഗകാപിയാണ് രജിസ്ലറരിെുള്ളത്.ലതാഴിൊളികൾ

ലതാഴിൊവശ്യലപടുലകാണ് നൽകിയ അഗപകകൾവർക്െയെുകളിൽ ഉണ്.



4.വർ്് െജ്ധിസ്റ്റർ.

എംഐ എസ്ഗകാപി സൂകിചിടുണ് .

5.ആസ്്ധി െജ്ധിേ്പ്ററർ

ആസ്ി രജിസർ പഞായതിൽസൂകിചിടുണ്.

6.തമറീെ്ധിയൽ െജ്ധിസ്റ്റർ

ലമറീരിയൽ രജിസർ പഞായതിൽ സൂകിചിട്ടുണ് .ഓഡിറ് കാെയളവിൽ

ലമറീരിയൽ ഉപഗയാേിചുള്ള പണികൾ ഒനും തലനനടനിടില്ല.

7. പൊത്ധി െജ്ധിസ്റ്റർ

പരാതി രജിസർ പഞായതിൽ സൂകികുനുണ് .ലതാഴിൊളികൾക് പെ

വിേതിെുള്ള പരാതികളുലണങിെും ഓഡിറ് കാെയളവിൽ യാലതാരുവിേ

പരാേികളും ഗരഖലപടുതിയതായി കാണുനില്ല.

ന്ധിർദ്ദേശഗപകാെം ഒെു വർ്ുേയല്ധിൽ താതഴപറയുന്ന 22 ദെഖകൾ

ന്ധിർബനമായും ഉ്ടൊദക്ടെതാണ് . േയലുകളുതട വ്ധിവെങ്ങളും

കത്ടെതലുകളും :

1.കവർദപജ്.

ഗപവൃതി െയെിൽ കവർഗപജ് ഉണായിരുനു എനാൽ എം ഐ എസ് ഗപകാരമുള്ള

മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും ഗരഖലപടുതിയിടില്ല .എം ഐ എസ് ഗപകാരം കവർഗപജ്

പൂർതിയാഗകണതും,ഗപവൃതിയുലടഗൊഗകഷൻകൃത്യമായിഗപതിപാദിലകണതുമാ

ണ് .കവർഗപജ് എല്ലാ ഗപവൃതിെയെുകളിെും കൃത്യമായിസൂകിഗകണതാണ് .

2.തചക്്ധിസ്റ്റ്.

െയെിൽ ഗകമഗപകാരം ഏലതാലക ഗരഖകൾ എവിലട ഏതുഗപജുകളിൽ സൂ

കിചിരികുനു എന് മനസിൊകുവാനുള്ള ആേികാരിക ഗരഖയാണ് ലചക്െിസറ്

പരിഗശാേിച4 ഗപവൃതികൾക് ലച്്ിസ് ഉണായിരുനു. 2

ഗപവൃതികൾകുലച്്ിസ് ഉണായിരുനില്ല

3. ആകന് പാന്/തഷൽേ്പ്ഓേ് തഗപാജക്റ് എന്ന്ധിവയുതട അംഗീകെ്ധിച

ദകാപ്ധി.

ഗപസ്ുത ഗപവർതി പഞായതിലെ നടപു വർഷതിലെ ആനുവൽ ആകൻ പാനിൽ



ഉൾലപടതാണ് എനു ലതളിയികുവാനുള്ള ഗരഖയാണ് ആകൻപാൻ ഗകാപി ലപാതു

ഗപവർതികളുലട െയെുകളിൽ ആകൻപാൻ പകരർപ്കാണുവാൻ കഴി്ഞെു.

ഭവന നിർമാണ ഗപവർതികളുലട െയെിൽ ആകൻപാൻ പകർപ്

ഉണായിരുനില്ല .

4. ഭെണാനുമത്ധി

ഗപവൃതിലചയ്യുനതിനു നിർവ്വഹണ സാപനം നൽകുന അനുമതിയാണ്

ഭരണാനുമതിഗരഖ. ഭരണാനുമതി എല്ലാ ഗപവൃതികൾകും ഉണ് . എനിരുനാൽ കൂടി

ഭരണാനുമതി നമ്പർഅടങ്ങുന മിനുടക്സൈ് പകർപ് െയെുകളിൽ ഉണായിരുനു .

5.ോദങ്ധിത്ധിക എസ്റ്റ്ധിദമറും ഡ്ധിസേനും അടങ്ങുന്ന ോദങത്ധിക

അനുമത്ധിയുതട ദകാപ്ധി.

ഒരു ഗപവൃതി എങ്ങിലന എഗത അളവിൽ ലചയ്യണലമന് സാഗങതികമായി

ഗപതിപാദികുന ആേികാരിക ഗരഖയാണ് എസിഗമറ് എസിഗമറ്ഡിവസൻ.

ലപാതുഗപവൃതിയുലട െയെുകളിൽ കാണാൻ സാേിചു .സാഗങതികാനുമതി

ഗൊറം കാണാൻ സാേിചില്ല. എസിഗമറുമായി ബന്ധലപട ഗരഖകളിലൊനും തലന

തിയ്യതിഗയാട്കൂടിയ ഒപ് കാണാൻകഴി്ഞെില്ല.

6.േദങത്ധികാനുമത്ധിദകാപ്ധി.

ഒരു ഗപവൃതിക് സാഗങതിക വിദഗ്ധരുലട അനുമതി െഭിചിടുണ് എനതിനുള്ള

ആേികാരികഗരഖയാന് സാഗങതികാനുമതി ഗരഖ ലപാതുഗപവർതികളുലട

െയെുകളിൽസാഗങതികാനുമതി പകർപ് കഴി്ഞെു.

7.േംദയാജ്ധിത പദ്ധത്ധി വ്ധിശോംശങ്ങൾ.

ഭവന നിർമാണ പദ്ധതികളിൽ സംഗയാജിതപദ്ധതി വിശദാംശങ്ങൾ കാണുവാൻ

കഴി്ഞെില്ല.

8. തതാഴ്ധില്ധിനുളഅദപക.

ലതാഴിൊളികൾ ലതാഴിൽആവശ്യലപട് നൽകുന അഗപകയാണ് ഡിമാൻഡ് ഗൊറം.

ലതാഴിൽ ആവശ്യലപട് 15 ദിവസതിനുള്ളിൽ ഗജാെി നൽകിഗയാ എനറിയുവാൻ

സഹായികുന ഗരഖ കൂടി ആണു ഡിമാൻഡ്ഗൊം കൂടായുള്ള അഗപക വർക്

െയെിൽ കാണാൻകഴി്ഞെു .

9. തതാഴ്ധിൽപ്അനുവേ്ധിചത്ധിന്തറ പകർപ്.

ഗപവൃതി അനുവദിചു ലകാണ് നിർവഹണ ഉഗദ്യാേസർ നൽകുന അനുമതിയാണ്

വർക് അഗൊഗകഷൻ ഗൊം. അഗപകിച് 15 ദിവസതിനുള്ളിൽ ഗപവർതിെഭിഗചാ

എന് അറിയാൻ ഈ ഗൊം സഹായികും. വർക് അഗൊഗകഷൻ എം, ഐ

,എസ്ഗകാപി െയെിൽസൂകിചിടുണ് .



10. പൂെ്ധിപ്ധിച മസ്റ്റർദറാള്ധിന്തറ ദകാപ്ധി.

ലതാഴിൊളികളുലട ഹാജർ നിെ ഗരഖലപടുതാനുള്ള ഗരഖയാണ് മസർഗറാൾ

നടന്ലകാണിരികുന െയെുകെിൽ ഒഴിലകയുള്ള െയെുകളിൽ പൂരിപിച

മസർഗറാളിന്ലറ പകർപ് ഉണായിരുനു. ഗപവൃതിലചയ് ദിവസം

അടയാളലപടുതിടിടുണായിരുനില്ല .ആയുേവാടകയായി 5 രൂപ

മസർഗറാളിലനാപം ലതാഴിൊളികൾക് നൽകിവരുനതായി പരിഗശാേനയിൽനിനും

വ്യകമായി. മിസർ ഗറാളിൽ ലവടി തിരുതെുകൾ ഉണായിരുനു .ഗടാടൽ ക്യാഷ്

പയ്ലമന്റ് (ഖണിക 5 ഇൽപരാമർശികുനകുടുംബങ്ങളുലട ഭൂവികസനം (rama k) )

11. തമഷർതമന്റ് ബു്്ധിന്തറ ദകാപ്ധി.

ഒരു ഗപവൃതി എസിഗമറു ഗപകാരം കൃത്യമായ അളവിൽ ആണ്ലചഗയ്യണത് എനും

ലചയ്ിരികുനത് ഇഗപകാരം തലനയാണ് എന് മനസിൊകാനുള്ള ആേികാരിക

ഗരഖയാനു ലമഷർലമന്റ്ബുക്. ലമഷർലമന്റ് ബുക് സൂകിചതായി കാണുനു .

ഓഗരാ ഭൂഉടമയ്കും ഇഗത സെത ഗപവൃതി ലചയ്ു എന് ഗപഗത്യകം എഴുതാലത

ഒനിചുള്ള വിസ്ുതിയാണ് ലമഷർലമന്റ് ബുകിൽ ഗരഖലപടുതിയിടുള്ളത്. ഭൂ

ഉടമകളുലട ഗപരും സർലവ്വ നമ്പറുകഗളാടുകൂടിയ േുണഗഭാകാകളുലട െിസ

കാണലപടുനില്ല. എം ബുകിൽ ഓഗരാ േുണഗഭാകാകളുലട സെതു കൃത്യമായി

ഇഗത വിസ്ീർണതിൽ ലചയ്ു ലവനത് ഗരഖലപടുലതണതാണ് . മണ് കയ്യാെ എന

ഗപവൃതിയുലടഎംബുക് െഭ്യമായിരുനില്ല.

12.ോധനങ്ങൾപ് വാങ്ങുന്നത്ധിനുളള ക്വാദടഷന് കണ്ധിചത്ധിന്തറയും

കംപാെ്ധിറീവ് ദസ്റ്ററ് തമന്റ്ധിന്തറയും തമറീെ്ധിയൽപ്േസപ ഓർഡറ്ധിന്തറയും

ദകാപ്ധി.

ഒരു ഗപവൃതിക് സാഗങതിക എസിഗമറ് ഗപകാരം ആവശ്യമുള്ള സാേന

സാമഗേികൾ വാങ്ങുനതിനുള്ള നടപടി ഗകമങ്ങൾ ഗപതിപാദികുന ഗരഖയാനു

ലമറീരിയൽ ലഗപാക്യൂർലമന്റ്. ഗസാഷ്യൽഓഡിറിനു വിഗേയമാകിയ 4

ഗപവൃതികളിെും ലമറീരിയൽ ഉപഗയാേിഗകണിവനിടില്ല എനിരുനാെും

സിറിസണ ഇൻെർഗമഷൻഗബാർഡ് (C.I.B) ക്വലടഷൻ കണിചതിന്ലറ

വിശദാംശങ്ങൾ കാണാൻ കഴി്ഞെില്ല . സ്ദ്രർശിച വസറുകളിലൊനും തലന

സിറിസണ ഇൻെർഗമഷൻ  ഗബാർഡ് ഉണായിരുനില്ല.

13. ദവജ്പ്ല്ധിസ്റ്റ്

മസഗറാളിനു ആനുപാതികമായി ലതാഴിൊളിക് ഗവതനം അനുവദിചു എന്

ലതളിയികുവാനുള്ള ആേികാരികഗരഖയാണ് ഗവജ് െിസ്. ഗവജിസ് പകർപ്

െയെുകളിൽ സൂകിചിടുണ് . ഗസാഷ്യൽ ഓഡിറിനു വിഗേയമാകിയ



ഗപവൃതികളിൽ എല്ലാംതലന എം ഐ എസ നിനുമുള്ള ഗവജ് െിസിന്ലറ

പകർപുകൾകാണാൻ സാേിചു .

14.എേ്. ട്ധി ഒ.

ഗവതനതിന്ലറയും സാേനങ്ങൾക് പണമടചതിന്റയും എെ്.റി.ഒ യുലടയും

ഗകാപി

മാസർഗരാള്, ഗവജ്െിസ് എനിവ അനുസരിച് ലതാഴിൊളികള്ക് ഗവദനം

വകമാറിലയന് ഉറപാകാനുള്ളഗരഖയാണ് െണ് ഗടാന്സ്ഫർ ഓർഡർ. .എെ.ടി .ഒ

അവെയെുകളിൽ ഉണ്.

15. തമറീെ്ധിയൽ വൗച്റ്ധിന്തറയും ബ്ധില്ലുകളുതടയും ദകാപ്ധി.

ഒരു ഗപവൃതിക് സാഗങതിക എസിഗമറ് ഗപകാരം ആവശ്യമുള്ള സാേന

സാമഗേികൾ വാങ്ങുനതിനുള്ള നടപടിഗകമങ്ങൾ ഗപതിപാദികുന ഗരഖയാണ്

ലമറീരിയൽ ലഗപാക്യൂർലമന്റ്. സിറിസണ ഇൻെർഗമഷൻ ഗബാർഡുമായി

ബന്ധലപട ഗരഖകളുലട വിശദാംശങ്ങൾ െയെുകളിൽ ഉണായിരുനില്ല.

16. ദറായൽറ്ധി അടചത്ധിന്തറ െേീത്ധിന്തറ ദകാപ്ധി.

ബാേകമല്ല.

17. മൂന്നു ഘടങ്ങൾ ആയുളള തതാഴ്ധില്ധിന്തറ ദോദടാകൾപ്

ഗപവര്തനവുമായി ബന്ധലപടുതിലയടുഗകണ മൂന്ഗൊഗടാ പതിപുകൾ

അതായത് ഗപവർതനതിന്റ ആരംഭം, ഗപവർതനം നടനുലകാണിരികുഗമ്പാൾ

ഗപവർതനം പൂർതീകരിചഗപാൾ എനീ മൂന്തരം ഗൊഗടാ. െയെുകളിൽ

ഗപവൃതികളുലട മൂനു ഘടങ്ങൾ ആയുളള ഗൊഗടകൾ സൂകിചിരികണം

.പരിഗശാേനക് വിഗേയമാകിയ ഗപവൃതികളിെ് ഒനുംതലന 3 ഘട ഗൊഗടാകൾ

സൂകിചിടുണായിരുനില്ല .

18. പൂർത്ധികെ്ധിച േർട്ധിേ്ധി്റ്ധിന്തറ ദകാപ്ധി.

ഗപവൃതി പൂർതീകരിചു എനതിന്ലറ ഗരഖയാണ് ഗപവൃതി പൂർതീകരണ

സാക്യപഗതം. നിെവിെുള്ള െയെുകളിൽ ഗപവൃതിപൂർതീകരണ സാക്യപഗതമില്ല

. പാർട്ബില്ലിന്ലറ മൂെ്യനിർണയ സാക്യപഗതം ഉണായിരുനു.

19. മസ്റ്റർ ദറാൾ മൂവ്പ്തമന്റ്സ്ധിപ്/ േയൽഗടാ്്ധിംഗ്ദോം.

ഗപവൃതി െയെുകളിൽ എല്ലാംതലന െയൽഗടാകിംേ്ഗൊം ഉണായിരുനു.

മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും ഗരഖലപടുതിയിരുനില്ല .

20.ആസ്്ധിയുതട ജ്ധിദയാടാഗ് ദോദടാഗഗാേ്പ്.

ഗപവർതികൾ ജിഗയാടാേ് ലചയ്ിടുഗണാ എന് അറിയുവാൻ സഹായികുന



ഘടകമാണ് ജിഗയാടാേ് ഗൊഗടാഗോെ്. ജിഗയാടാേ് ഗൊഗടാകൾ െയെുകളിൽ

െഭ്യമായിരുനില്ല.

21. ദോഷ്യൽ ഓഡ്ധിറ്ധിന്തറ റ്ധിദപാർട്പ് ദകാപ്ധി .

ഗപവൃതി ഗസാഷ്യൽഓഡിറിന് വിഗേയമായതാഗണാ എന് പരിഗശാേികാന്

സഹായികുന ഗരഖയാണ്ഗസാഷ്യൽ ഓഡിറ്റിഗപാർട്.ആറ്മാസം കൂടുഗമ്പാൾ ഓ

വിറ്ലചഗയ്യണതാണ്. ഗോമസഭാ ലരജിസ്ലറരിൽ ഗസാഷ്യൽ ഓടിടിന്ലറ വിവരങ്ങൾ

ഉലണങിെും അതിന്ലറ ഗകാപി െയെിൽ ലവചിടില്ല.

22.സേറ്ഡയറ്ധി

ഗപവർതി സെലത മുഴുവൻ വിവരങ്ങൾ ഗരഖലപടുതുനതിനു ഗവണിയുള്ള

ആേികാരികഗരഖയാണ്വസറ്ഡയറി . പരിഗശാേിച 6 ഗപവര്തികളിെും

വസറ്ഡയറി ഉണായിരുനു. ഗമറിന്ലറ വിൊസവും ഗൊണനമ്പരും കൃത്യമായി

വസറ്ഡയറിയിൽ ഗരഖലപടുഗതതാണ്. ലചക്ളിസ് പൂർണമായിരുനില്ല .

ലഗപാജക്്മീറിംേ് നടതിയതിന്ലറ വിശദാംശങ്ങൾ ഗരഖലപടുതിയിടുണ്.

പണിയായുേവാടക വസറ്റ്ഡയറിയിൽ ഉൾലപടുതിയിടുണ് . പണി സെതു

അപകടം നടനിടുലണങിൽ അവ കൃത്യമായി വസറ് ഡയറിയിൽ ഗരഖ

ലപടുലതണാതാണ് .

തപാതുന്ധിർദ്ദേശങ്ങൾ

ഉദേ്യാഗസ്ഥദൊട്

1.ലതാഴിൽ കാർഡിഗെകാവശ്യമായ ഗൊഗടാ പഞായതിൽ നിന്തലന എടുത്

ലകാടുകാൻ ഗശദ്ധിഗകണതാണ്.

2.ലതാഴിെന് അഗപകികുന എല്ലാ ലതാഴിൊളികൾകും ലതാഴിൽ നൽകുനുണ്

എനകാര്യം ഉറപ് വരുതുക.

3.കാൊനുസൃതമായി തലന ഒഗരാ ഗപവൃതിയും ഏലറടുത് നടതുനതിനായി

യഥാസമയംഅവയുലട അനുമതി ഗനടി നടപിൊകുനതിനു ഗവണിയുള്ള

നടപടികൾഉഗദ്യാേസർസ്വീകരിഗകണതാണ് .

4.ഓഗരാ ഗപവർതിയും ആരംഭികുനതിനു മുൻപ് കൃത്യമായി ലഗപാജക്്മീറിംങ്

നടഗതണതാണ്. മീറിങ്ങിൽ ലതാഴിെുറപ് ഉഗദ്യാേസർ നിർബന്ധമായും

പലങടുകുകയും ലചഗയ്യണ ഗപവൃതിലയകുറിചും അളവിലനകുറിചും

ലതാഴിൊളികഗളാടും ,ഗമറിഗനാടും വിശദമായി പറ്ഞെു ലകാടുകുകയും

ലചഗയ്യണതാണ്. എസിഗമറിന്ലറ മെയാളം പകർപ് െഭ്യമഗകണതാണ് .

5. ഗപവൃതി നടന്ലകാണിരികുഗമ്പാൾ സാഗങതിക ജീവനകാർ ഗപവൃതി സെം

സ്തേർശിച് ഗപവൃതിയുലട പരിഗശാേനയും അളലവടുപും നടതി ഗപാരായ്മകൾ



ലതാഴിൊളികൾക് പറ്ഞെ് മനസിൊകി ലകാടുഗകണതാണ് .

6. ഓഗരാ ഗപവൃതിയുഗടയും വസറിൽ കുടിലവള്ളം ,ഗപഥമ ശുഗശൂഷകിറ് ,

തണൽ,എനീ സൗകര്യങ്ങൾ ഏർലപടുതുനതിൽ ജീവനകാർ ഗപ ഗത്യകം

ഗശദ്ധിഗകണതാണ്.

7. സുരകാ സാമഗേികൾ ആവശ്യമായ ഗപവൃതികളിൽ അവ

െഭ്യമാഗകണതാണ്

8.ഓഗരാ ഗപവൃതിയുഗടയും വർക് െയെുകളിൽആനുവൽ മാസർ സർകുെർ

ഗപകാരം നിർകർഷികുന 22 ഗരഖകളിൽ ഉൾലപടവ ഉലണന് ജീവനകാർ ഉറപ്

വരുഗതണതാണ് .

ദമറുമാദൊട്.

1. ലതാഴിൊളികളുലട ലതാഴിൽ കാർഡിൽ ഗപവൃതിലയകുറിചുള്ള വിവരങ്ങൾ

കൃത്യമായി ഗചർഗകണതും ഹാജർഅടയാളലപടുഗതണതുമാണ്.

2. ലതാഴിൊളികളുലട ഗേൂപ് അഗപകകൾ പഞായതിൽ നൽകുഗമ്പാൾ വകപറ്

രസീത് തിരിലക വാങ്ങികുവാൻ ഗശദ്ധിഗകണതാണ്.

3. ലതാഴിൊളികൾ യഥാസമയം ഗപവൃതിസെതു ഹാജരാകുനുലണാ എനും

,ഹാജർ കൃത്യ സമയത് മസർ ഗറാളുകളിൽ ഗരഖലപടുതുകയും

ലചഗയ്യണതാണ്.

4. ഗപവർതി സെത് ലതാഴിൊളികൾക് അപകടം സംഭവികുകയാണ്ലകങിെ്

അപകടതില്റെ വിശദാംശങ്ങൾ വസറ്ഡയറിയിൽ ഗരഖലപടുതാൻ ഗപഗത്യകം

ഗശദ്ധിഗകണതാണ്.

5 .വസറ് ഡയറിയിൽ എല്ലാ വിവരങ്ങളും കൃത്യമായി ഗരഖലപടുതുക .

തതാഴ്ധിലാള്ധികദളാട്

1. പഞായതിൽ നിനും ലതാഴിെ െഭികാൻ കാതിരികാലത ലതാഴിൽ

ആവശ്യമുള്ള സമയത് പഞായതിൽ അഗപക നൽകുകയും രശീതി വകപറി

സൂകികുകയും ലചയ്യുക .

2.ലതാഴിെിനഗപകിച് 14 ദിവസതിനുഗശഷം ലതാഴിൽ െഭ്യമാകാത

സാഹചര്യതിൽ ലതാഴിെില്ലായ്മ ഗവതനതിന് അഗപകികുക .

3. ലതാഴിെുറപ് ഗവതനം കൃത്യമായി പാസ്ബുകിൽ ഗരഖലപടുതുക .

4. ലതാഴിൽകാർഡ് സ്വ്തേം വകവശം സൂകികുക .

5.അവകാശങ്ങൾ െഭ്യമാവാത സാഹചര്യങ്ങളിൽപരാതി പരിഹാര സംവിോനങ്ങൾ

ഉപഗയാേലപടുതുക .

6.ഗോമസഭകളിൽ കൃത്യമായി പലങടുകുകയും അഭിഗപായങ്ങൾ ഗരഖപടുതുകയും



ലചയ്യുക .

അനുബനദെഖകൾ.

ദശഖെ്ധിചതതള്ധിവുകൾ.

ഗമറ്മാരായബി്ദ്രു,യഗശാദാ റിനിഷ എനിവരുലട സാനിേ്യതിൽ

േുണഗഭാകാകളുലട കൃഷിസെം അളനു തിടലപടുതിയ വിവരങ്ങൾ. െീൽഡ്

ഗവരിെിഗകഷൻ സമയത് ലതാഴിൊളികളുമായി നടതിയ സംവാദങ്ങളിൽ

നിനുള്ള വിവരങ്ങൾ ,ഗപവൃതി നടനുലവനു സെമുടമകളിൽ നിനും

പരിഗശാേന സമയത് ഗചാദിചറി്ഞെ വിവരങ്ങൾ.

ഗഗാമേഭന്ധിർദ്ദേശങ്ങൾതീെുമാനങ്ങൾ.

ന്ധിർദേശങ്ങൾ

ലനൽ കൃഷി ലതാഴിെുറപ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾലപടുതാൻ ലതാഴിൊളികൾ നിർഗദശിചു

.

ഗപായപരിേി കണകിലെടുതു ലതാഴിെുകൾ നൽകണലമന് ലതാഴിൊളികൾ

നിർഗദശിചു.

നിെവിെുള്ള ലതാഴിെിന്ലറ സമയ ഗകമങ്ങളിൽ വ്യത്യാസം (9AM TO 5 PM) വരുതാൻ

നിർഗദശിചു.

നിശിത അളവുഗപകാരം ഗപവർതികൾ ഓഗരാരുതർകും വിഭജിചു നല്കാൻ

നിർഗദശിചു

തീെുമാനങ്ങൾ

ഗപഥമ ശുഗശുഷകിറ് െഭ്യമാകാൻതീരുമാനിചു .

പുതിയ ലടൻഡറുകൾസ്വീകരിച് സി .ഐ .ബിസാപികാൻതീരുമാനിചു .

പഞായത് ഭരണസമിതിആഗൊചിച് ക്യാമറ ശരിയാകാൻതീരുമാനിചു .

അദ്ധ്യകന്

ഭാസ്കരൻ ടി

ഡ്ധി ആർ പ്ധി

അബുൽ മനാെ് പി ലക

വ്ധിആർപ്ധി

ഗപജിന.വി.ലക

ഐശ്വര്യ .എ

രൂപ .ലക




