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ആമുഖം  
       രാജ്യതെ ഗ്ഗാമങ്ങളില് ജ്ീവിക്കുന്ന  ാധാരണക്കാരായ 
മനുഷ്യരുതെ  ര്വദ ാന്മുഖമായ പുദരാഗ ി ലക്ഷ്യം വച്ച് 
 വാ ഗ്ന്തയാനന്തര ഇന്തയന് പാര്ലിതമന്റില്   നിര്മിക്കതപ്പട്ട  
ശക്തമായ നിയമങ്ങളിതലാന്നാണ്  മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ 
ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ി. 2005 ത പ് ംബര് മാ ം 5-ാാാം  ീയ്യ ി 
ഈ നിയമം നിലവില് വന്നു.  
      ത ാഴില് ഒരു അവോശമായി േല്പ്പിച്ചു നല്േുന്ന 
നിരവധി  വിദശഷ് േളുള്ള നിയമമാണിത്. ഗ്ഗാമീണ ദമഖലയിതല 
ോരിഗ്േയനിര്മാര്ജ്നം എന്ന ഗ്പാഥമിേ ലക്ഷ്യദൊതൊപ്പം 
പാരിസ്ഥി ിേ പുനസ്ഥാപനം,  ാമൂഹയ ആസ് ി  ൃഷ്ടിക്കല് 
എന്നിവയും ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ിയുതെ ലക്ഷ്യങ്ങളാണ്.ജ്നങ്ങളുതെ 
ത ാഴില് തെയ്യുവാനുള്ള അവോശെിനും അവരുതെ 
ോയിോധവാന ദശഷ്ിക്കും നിയമ  ാധു യും അന്തസ്ും 
േല്പ്പിക്കുന്നുതവന്ന ാണ് മഹാത്മാ ഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ 
ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ിയുതെ   വിദശഷ് . ദേരളെിലാേയമായി 
ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ി നെപ്പാക്കിയത് പാലക്കാെും വയനാട്ടിലുമാണ്. 
അ ുതോണ്ു തന്ന ഈ ദമഖലയിതല വിപുലമായ അനുഭവ മ്പെ് 
ആര്ജ്ിക്കാന് നമുക്ക് േഴിഞ്ഞിരിദക്കണ് ാണ്.  
 
മുഖയ ലക്ഷ്യങ്ങൾ 
1.ഗ്ഗാമ ഗ്പദേശെ്  ാമ ിക്കുന്ന, അവിേഗ്ധ ത ാഴില് തെയ്യാന് 
 ാത്പരയമുള്ള എത ാരു േുെുംബെിനും ഒരു  ാമ്പെിേ വര്ഷ്ം 
100 േിവ തെ ത ാഴിലിനുള്ള അവോശം.  
2.േരിഗ്േരുതെ ഉപജ്ീവനവുമായി ബന്ധതപ്പട്ട വിഭവാെിെറ 
ശക്തിതപ്പെുെല്. 
3. ാമൂഹയമായി പിന്നാക്കം നില്ക്കുന്ന എലലാ േുെുംബങ്ങതളയും 
പദ്ധ ിയില് ഉള്പ്തപ്പെുെുേ. 
4.പഞ്ചായെ് രാജ് സ്ഥാപനങ്ങതള ശക്തിതപ്പെുെുേ. 
 
 വിദശഷ്തകൾ 
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• നിയമെിതന്റ പിന്ബലമുള്ള അവോശാധിഷ്ഠി  
പദ്ധ ി 

• സ്ഗ് ീക്കും പുരുഷ്നും  ുലയ ദവ നം 
• പരിസ്ഥി ി  ംരക്ഷ്ണം,ോര്ഷ്ിേ ദമഖലയിതല 
അെിസ്ഥാന  ൗേരയ വിേ നം 

• ത ാഴിലാളിേള്പ്ക്ക് ആ ൂഗ് ണെിലും 
നിര്വഹണെിലും  പങ്കാളിെം 

• ദവ നം ദനരിട്ട് ത ാഴിലാളിേളുതെ ബാങ്ക്/ദപാദറാ ീസ് 
അക്കൗണ്ിദലക്ക് 

• പദ്ധ ി  ു ാരയമാക്കാന്  ാമൂഹയ ഓഡിറ്റ് 
 
ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റിതെ ഗ്പാധാന്യം 
 
         മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ി 
ഗ്പോരം ഗ്ഗാമപഞ്ചായെ് ഗ്പദേശെ് നെപ്പിലാക്കുന്ന എലലാ 
ഗ്പവൃെിേളും തപാ ുജ്ന പങ്കാളിെദൊതെയുള്ള ദ ാഷ്യല് 
ഓഡിറ്റിന് വിദധയമാക്കണതമന്ന് ഈ നിയമെിതന്റ അനുദേേം 
17(2)ല് നിഷ്േര്ഷ്ിക്കുന്നു. പദ്ധ ി ഗ്പവര്െനതെപ്പറ്റിയും 
തപാ ുധനം തെലവഴിക്കുന്ന ിതനപ്പറ്റിയും പൗര മൂഹം നെെുന്ന 
പര യവും  വ ഗ്ന്തവുമായ പരിദശാധനയാണ് ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്റ് 
അഥവാ  ാമൂഹിേ േണക്ക്  പരിദശാധന.  
        എലലാ വാര്ഡിലും വര്ഷ്െില് രണ്് ഗ്പാവശയം 
ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്റ് ഗ്ഗാമ ഭേള്പ് േൃ യമായി നെെണം. 
ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ിയില് അഴിമ ിക്ക് ഇെനല്ോത , 
 ു ാരയ യും ോരയക്ഷ്മ യും ഉറപ്പുവരുെുേയാണ്  ദ ാഷ്യല് 
ഓഡിറ്റിലൂതെ ലക്ഷ്യമിെുന്നത്.   മൂഹെിതല 
നാനാ ുറേളിലുള്ളവരുതെ പങ്കാളിെം ഉറപ്പാക്കി,വിപുലമായ 
 ാമൂഹയ വിേയാഭയാ  പരിപാെിയായണ് ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്റ് 
ഗ്പഗ്േിയ നെക്കുേ. പദ്ധ ിപ്പണം ശരിയായ രീ ിയില് 
തെലവഴിച്ചിട്ടുദണ്ാ, പദ്ധ ിയുതെ ലക്ഷ്യം സേവരിച്ചുദവാ, 
പദ്ധ ിയുതെ ഗുണദഭാക്താക്കളുതെ ജ്ീവി െില് ഗുണപരമായ 
എന്തുമാറ്റമാണുണ്ായത്,  ാമൂഹയ ആസ് ി  ൃഷ്ടിച്ചിട്ടുദണ്ാ 
 ുെങ്ങിയ ോരയങ്ങളാണ് ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്റിലൂതെ േതണ്ൊന് 
ഗ്ശമിക്കുന്നത്. തപാ ുജ്നങ്ങളുതെ പങ്കാളിെദൊതെ 
നെെുന്ന ിനാല്  ര്ക്കാര് പദ്ധിേളുതെ നെെിപ്പിനുദമല് 
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തപാ ു മൂഹെിതന്റ ജ്ാഗ്ഗ യുറപ്പാക്കാന് ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്റ് 
വഴിതയാരുക്കും. 
      രാജ്യതെ പരദമാന്ന  ഓഡിറ്റിങ്സ  ംവിധാനമായ 
േംദഗ്ൊളര് ആന്റ് ഓഡിറ്റര് ജ്നറല്  ( ി.എ.ജ്ി) പുറതപ്പെുവിച്ച 
മാര്ഗനിര്ദേശമനു രിച്ചാണ് ഈ ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്റ് 
നെെിയിട്ടുള്ളത്. ംസ്ഥാന  ര്ക്കാര് രൂപീേരിച്ച  ദ ാഷ്യല് 
ഓഡിറ്റ്  ത ാസ റ്റിയുതെ ദന ൃ വം ഇ ഓഡിറ്റ്  നെെതപ്പെന്നു. 
         ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്റ് റിദ ാഴ്സസ് ദപഴ്സ ണ് 
ഗ്പവൃെി യല്  പരിദശാധന,  ീല്്  ന്ദര്ശനം, 
ത ാഴിലാളിേളുമായുള്ള അഭിമുഖം, എം.ഐ.എസ് പരിദശാധന 
എന്നിവതയ അെിസ്ഥാനമാക്കിയാണ്  ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്റ് റിദപ്പാര്ട്ട് 
 യ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് 
 
അവകാശങ്ങതള   ംബന്ധിച്ച് 
                           മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ 
ഗ്ഗാമീണ ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ി ഗ്പോരം ത ാഴിലാളിേള്പ്ക്ക് 
ലഭിദക്കണ് അവോശങ്ങതള േുറിച്ചും ഏതറ്റെുദക്കണ് 
ഗ്പവയെിേതള േുറിച്ചും ത ാഴിലുറപ്പ് നിയമെിലും 2018 -19 തല  
മാറര്  ര്ക്കുലറിലും വിശേമായി ഗ്പ ിപാേിച്ചിട്ടുണ്്.  
 
തതാഴിലാളികളുതട 10 അവകാശങ്ങൾ 
 
1. അദപക്ഷ്ിച്ച് 15 േിവ െിനുള്ളില് ത ാഴില്ോര്് 
ലഭിക്കുവാനുള്ള അവോശം. 
2. അദപക്ഷ്ിച്ച് 15 േിവ െിനുള്ളില് ത ാഴില് ലഭിക്കുവാനുള്ള 
അവോശവും ആയ ിതന്റ സേപ്പറ്റ് ര ീത് ലഭിക്കുന്ന ിനുള്ള 
അവോശവും 
3. ത ാഴില് ലഭിച്ചിതലലങ്കില് ത ാഴിലിലലായ്മ ദവ നം 
ലഭിക്കുവാനുള്ള അവോശം,  (15 േിവ ം േഴിഞ്ഞാല് അെുെ 30 
േിവ ം േിവ ദവ നെിതന്റ നാലിതലാന്നും  പിന്നിെുള്ള 
േിവ ങ്ങളില് േിവ ദവ നെിതന്റ 50% വും ലഭിക്കാന് 
ത ാഴിലാളിക്ക് അവോശമുണ്്.)  
4. പദ്ധ ി ആ ൂഗ് ണെില് പതങ്കെുക്കാനുളള അവോശം.  
5. 5 േിദലാമീറ്ററിനുള്ളില് ത ാഴില് ലഭിക്കുവാനുള്ള അവോശം, 
അതലലങ്കില് (ദവ നെിതന്റ 10 ശ മാനം അധിേം) 
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6. േുെിതവള്ളം, വിഗ്ശമ ൗേരയം, ഗ്പഥമ ശുഗ്ശൂഷ്ാ  ൗേരയം ഇവ 
ലഭിക്കുന്ന ിനുള്ള അവോശം. 
7. 15 േിവ െിനുള്ളില് ദവ നം ലഭിക്കുന്ന ിനുള്ള അവോശം. 
8. ദവ നവി രണെിതല ോല ാമ െിന് നഷ്ടപരിഹാരം 
ലഭിക്കുവാനുള്ള അവോശം.  
9.  മയബന്ധി മായുള്ള പരാ ി പരിഹാരെിനുള്ള അവോശം. 
10. ഗ്ഗാമ ഭയില് പതങ്കെുക്കുന്ന ിനും ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്റ് 
ഗ്പഗ്േിയയില് പതങ്കെുക്കാനുമുള്ള അവോശം.  
                                        
മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ി 
അെിസ്ഥാനപരമായി ഒരു അവോശാധിഷ്ഠി  
പദ്ധ ിയാണ്.അ ുതോണ്ു തന്ന ത ാഴിലാളിേളുതെ 
അവോശലംഘനതെ ഗൗരവദൊതെ തന്ന 
ോദണണ് ുണ്്.അ ിദലക്ക് വരുന്ന ിന് മുമ്പ് ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്റ് 
റിദ ാഴ്സസ് ദപഴ്സ ണ് ദ ന്േുരുശ്ശിെറ വാര്ഡില് േഴിഞ്ഞ ഏഴ്സ 
മാ െിനിതെ നെെിയ ഗ്പവൃെിേളുലതെ  യലുേള്പ് 
പരിദശാധിക്കുേയുണ്ായി. അ ിന്തറ വിശോംശങ്ങള്പ് െുവതെ 
ഗ്പ ിപാേിക്കുന്നു. 
 
പഞ്ചായത്ിതന്  ംബന്ധിച്ച അടിസ്ഥാന് വിവരങ്ളൾ 

തോട്ടാരക്കര  ലൂക്കിതല െെയമംഗലം ദലാക്കില് ഉള്പ്തപ്പട്ട 
പഞ്ചായ ാണ് ഇട്ടിവ. 27.49 െ .മീറ്റര് വിസ് ീര്ണമുള്ള 
പഞ്ചായെില് 21 വാര്ഡുേളിലായി 33743 ആള്പ്ോര് 
 ാമ ിക്കുന്നു. അഞ്ചല്,അലയാമന്,േെക്കല്,െെയമംഗലം 
ഇെമുലക്കളല് എന്നീ പഞ്ചായെുേളാണ് അ ിരുേള്പ്.വയ്യനം 
ആസ്ഥാനമായാണ് പഞ്ചായെ്  സ്ഥി ിതെയ്യുന്നത് തോട്ടുക്കല് 
ഗുഹാദക്ഷ്ഗ് ം സ്ഥി ിതെയ്യുന്നത് .ഇവിതെയാണ്.ഹിന്ദു മിസ്ിം 
ഗ്േിസ് യന് മ വിഭാഗ ിലുള്ളവര് ഒരുമിച്ചു 
 ാമ ിക്കുന്നു.േുെുക്ക ുപര എന്നാ ഗ്പധാന ഗ്പശസ്  െൂറിസ്് 
ദേഗ്ന്ദം ഈ പഞ്ചായെിലാണ്.മലദയാര ഗ്പദേശങ്ങളാണ് േൂെു ലും 
ഉള്ളത് റബ്ബറാണ് ഗ്പധാന വിള 

MGNREGA Snapshot :Chadayamangalam Block-Panchayat Ittiva 

(FY:2018-19) 
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                    MGNREGA Snapshot :Panchayat Ittiva- Chunda ward 
Active workers  100 
Total No. of Active Job Cards 150 
Total No of HHs completed 100 
Days of Wage Employment 

28 

Total No.of job card issued  291 
Total No.of Workers 365 
 
 ദ ാഷ്യൽ  ഓഡിറ്റിന്ു വിദധയമാക്കിയ ഗ്പവൃത്ികൾ 

Total No. of JobCards issued 6584 

Total No. of Workers 9892 

Total No. of Active Job Cards 4202 

Total No. of Active Workers 3,142 

(i)SC worker against active workers 451 

(ii)ST worker against active workers[%] 0 

Average Wage rate per day per person(Rs.) 272.06 

 
ഗ്േ
മ 
ന
മ്പ
ര്  

 
വര്ക്ക് 
ദോ് 

 
ഗ്പിവൃെി  

 
ോലയള
വ് 

 
അെങ്ക
ല് 
 ുേ 
 

 
തെല
വായ 
 ുേ  

 
1 

 
WC-327959 

െുണ് 
വാര്ഡില് 
േുറ്റിക്കാട്- 
നീര് െം 
വരയെി 
ഗ്പദേശം 
നീര്െെ 
പരിപാലന 
ഗ്പവര്െിേള്പ് 

 
2018-2019 

 
497854 

 
493779 

 
2 

WC-321775 െുണ് 
വാര്ഡില് 

 
2018-2019 

 
466362 

 
439948 
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                  ദകഗ്രര്ട്ക്കാരിതെ ന്ിര്ട്ദേശഗ്പകാരം തതാഴിലുറപ്പ് 
പദ്ധതിയുമായി ബന്ധതപ്പട് താതഴപ്പറയുന്ന 7 രജിസ്റ്ററുകൾ 
ന്ിര്ട്ബന്ധമായും  ൂക്ഷ്ിദക്കണ്ടവയാണ്. 
1)  ത ാഴില് ോര്ഡിനുളള അദപക്ഷ്യുതെ രജ്ിറര് 
2)  ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്റ് ഗ്ഗാമ ഭ മീറ്റിംഗ് രജ്ിറര് 
3)  ഡിമാന്റ് രജ്ിറര് 
4) ഗ്പവൃെിയുതെ ലിറും തെലവും വിശോംശങ്ങളും 

 ംബന്ധിച്ച രജ്ിറര് 
5)  സ്ഥിര ആസ് ിേളുതെ രജ്ിറര് 
6)  പരാ ി രജ്ിറര്  
7)   ാധന ഘെേ രജ്ിറര് 
 
 
 
 
 
 
 
 

േുറ്റിക്കാട്- 
നീര് െം െുണ് 

ഗ്പദേശം 
നീര്െെ 
പരിപാലന 
ഗ്പവര്െിേള്പ് 
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ഫയൽ പരിദശാധന്യിതല കതണ്ടത്ലുകൾ 

 
Document List 

Yes/No Remarks 
 

WC-
327959 

 
WC-

321775 
Cover Page YES YES Not completed 

Check List of Documents NO NO 
 

Copy of Annual Action 
Plan/Shelf of Projects 

NO NO 
 

Copy of Technical Estimate & 
Design 

NO NO 
 

Technical Sanction YES YES 
 

Adminstrative/Financial Sanction YES YES 
 

Convergence Funds/Inputs  if 
any 

- - File has no 
Convergence 
Scheme   

Demand Application Form YES YES 
 

Work Allocation Form NO NO 
 

Copy of Filled e-muster rolls YES YES 
 

Copy of Measurement Book YES YES 
 

Material Procurement Document 
& Usage 

NO NO 
 

Copy of Wage List YES YES   

Copies of Wage and Material 
Payment FTOs 

NO NO   

Material Vouchers & Bills - -  Material works 
only 

Copies of Recipts of Royalty 
Paid 

NO NO   
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കതണ്ടത്ലുകൾ 
 

1 ഓഡിറ്റിതന്റ  ഭാഗമായി 2 ഗ്പവര്െിേളുതെ  യല് 
പരിദശാധിച്ചദപ്പാള്പ്  2  യലിലും  അ യാവശയമായി  ൂക്ഷ്ിദക്കണ് 
െില ദരഖേള ോണാന്  ാധിച്ചിലല. 
 
2 AMC ഗ്പോരം ഉള്ള േവര് ദപജ്  യലിന് പുറതമ 
ഇലലായിരുന്നു.എന്നാല്  യലിന്  ഉള്ളിലായി േവര്ദപജ്ിതന്റ 
ദോപ്പി അപൂര്ണമായി ോണതപ്പട്ടു. 
 
3  യല് ൊക്കിംഗ് ദരഖ  യലില് ോണാന്  ാധിച്ചിലല. 
ത ാഴിലലായ്മ ദവ നം,ദവ ന ോലാ ാമ ിനുള്ള നഷ്പരിഹാരം 
എന്നിവ േണക്കാേുന്ന ില്  ുഗ്പധാനപങ്ക് വഹിക്കുന്ന  
ദരഖയാണിത്.  
 
4. WC 327959 എന്ന ഗ്പവര്െിയുതെ  യലില് 10 ത റ്റ്  
മറദറാളുേള്പ് അെങ്ങിയിരുന്നു. ഒരു മറദറാളിലും 
തവട്ടി ിരുെലുേള്പ് ഒന്നും  തന്ന ഇലലായിരുന്നു. 
 
 
5 WC 327959 എന്ന ഗ്പവര്െിയുതെ സ റ്റ് ഡയറി AMC 
ഗ്പോരമുള്ളത് ആയിരുന്നിലല.ത താറ്റ് ഡയറിയുതെ േുറച്ച് ദപജ്ുേള്പ് 
(ദഗ്പാജ്റ്റ് മീറ്റിംഗ്,പണിയായുധങ്ങളുതെ വാെേ,VMC, ന്ദര്ശേ 
േുറിപ്പ്) മാഗ് മാണ്  യലിനുള്ളില് ോണതപ്പട്ടത്.വിശേമായ VMC 
റിദപ്പാര്ട്ട് ോണാന്  ാധിച്ചിലല. 
 

Photograph of the Project (3 
Stages) 

NO NO   

Work Completion Certificate YES YES   

Muster Roll Movement Slip NO NO   

Geo Tagged Photograph of the 
Asset 

NO NO   

Copy of Social Audit Report of 
the work 

NO NO   

Other State Specific Documents YES YES   
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6, WC 327959 എന്ന ഗ്പവര്െിയുതെ  യലിതല  ന്ദര്ശേ േുറിപ്പ് 
പരിദശാധിച്ചദപ്പാള്പ്  ഉദേയാഗസ്ഥര്, ജ്നഗ്പ ിനിധിേള്പ്, V M C 
അംഗങ്ങള്പ് ആരും  തന്ന ഗ്പവര്െിസ്ഥല പരിദശാധനങ്ങള്പ് 
നെെിയിട്ടിലല എന്ന് മനസ്ിലാക്കുന്നു. ഇത് ഗ്പവര്െി ദമല്ദനാട്ട 
 ംഘെിതന്റ പിഴവായി േണക്കാേുന്നു. 

7,പല ദരഖേളും തശരിയായരീ ിയില് ഗ്േമീേരിച്ചലല  യലില് 
 ൂക്ഷ്ിച്ചിരിക്കുന്നത് 

  

ഗ്പവൃെിസ്ഥലം  ന്ദര്ശനം. 
  
                  യല് പരിദശാധന നെെിയ 
ഗ്പവൃെിേളുതെ ഗ്പവൃെിസ്ഥല  ന്ദര്ശനെിലൂതെ േതണ്െിയ 
ോരയങ്ങള്പ്:-  
                            ഗ്പേൃ ി വിഭവ 
പരിപാലനെിനും  ാമൂഹിേ ആസ് ി  ൃഷ്ട്െിക്കുന്ന ിനും 
 ഹായിക്കുന്ന നിരവധി ഗ്പവര്െിേള്പ്  ഏതറ്റെുെു തെയ്യാന് 
പറ്റുന്ന ഒരു പഞ്ചായെ്  ആണ് ഇട്ടിവ  എന്നാല്  യലില് േണ് 
ഗ്പവിര് ിേളുതെ നിജ്സ്ഥി ി ദനരില് േണ്ു മന ിലാക്കാനും 
ഗ്പവര്െി തെയ്  ിന്തറയ ഭാഗമായി തെയ്  അളവുേള്പ് 
ദരഖതപ്പെുൊനും തപാ ു പണം ഉപദയാഗതപ്പെുെി നെപ്പിലാക്കിയ 
പദ്ധ ിയുതെ ഗുണ ലം മന ിലാക്കാനും ഓഡിറ്റ്   ംഘം 
ഇവാര്ഡിതല പൂര്െിയായ ഗ്പവര്െി സ്ഥലവും 
 ന്ദര്ശിക്കുേയുണ്ായി. ഗ്പവര്െി പരിദശാധിച്ചും 
ത ാഴിലാളിേദളാെും ദമറ്റുമാദരാെും  ം ാരിച്ചും ഓഡിറ്റ്  െീം 
േതണ്െിയ ോരയങ്ങള്പ് െുവതെ ഗ്പ ിപ ിക്കുന്നു. 
 
ഗ്പവര്ട്ത്ികളും അളവുകളും 
 
WC-321775 ചുണ്ട വാര്ട്ഡിൽ കുറ്റിക്കാട്- ന്ീര്തടം ചുണ്ട ഗ്പദേശം 
ന്ീര്ട്ത്ട പരിപാലന് ഗ്പവര്ട്ത്ികൾ 

 
• മണ്ണ് കയ്യാല 

 

Land owner Length Breadth Depth Volume Qty 
Total 
Vol 

Rate total Cost 
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ABDHUL 
MANAAF  
258/23  20 0.5 1.2 12 10 120 192.758 

INR 
23,130.96 

 
SUBAIR KHAN 
305/2-2  15 0.5 1 7.5 10 75 192.758 

INR 
14,456.85 

 
SHANIFABEEVI 
305/6-4 21 0.5 1.2 12.6 12 151.2 192.758 

INR 
29,145.01 

 
 
 
NADEERA 
BEEVI 297/15 24 0.5 1.5 18 7 126 192.758 

INR 
24,287.51 

 
 
MATHEW  1/9-
2 19 0.5 0.8 7.6 18 136.8 192.758 

INR 
26,369.29 

Mbook cost               
INR 

117,389.62 
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• േലല്  േയ്യാല 

Description Length Breadth Depth Volume Qty 
Total 
Vol 

Rate total Cost 

STONE bund 
1 305/6-4-10-
12 15 0.4 0.45 2.7 10 27 130.08 INR 3,512.16 
STONE bund 
2 297/15-
24.15 16 0.4 0.45 2.88 11 31.68 130.08 INR 4,120.93 
STONE bund 
3    1/9-12-
13.33 14 0.4 0.45 2.52 10 25.2 130.08 INR 3,278.02 
Estimated 
Cost               INR 10,911.11 

Description Length Breadth Depth Volume Qty 
Total 
Vol 

Rate total Cost 

SHANIFA 
BEEVI STONE 
bund 1 
305/6-4-10- 23 0.5 1.2 13.8 1 13.8 130.08 INR 1,795.10 

Description  Length Breadth  
Dept

h 
 Volume Qty 

Total 
Vol 

Rate  
total 
Cost 

ABDHUL 
MANAAF  
258/23  

 
 
 
 0  

0 

 

0 

 

0 
0       

    INR 
0.00 

 
SUBAIR KHAN 
305/2-2  

 
 
 
       0 

0 

 

0 
0  0 192.758      

INR 0.00 

 
SHANIFABEEVI 
305/6-4 

 
 
  52 

1.2 

 

31.2 
1  31.2 192.758     

 
 

INR  
6,014.05 

 
 
 
NADEERA 
BEEVI 297/15 

 
 
 
 
   

1.5 

 

16.5 
16  264 192.758     

 
 
 

INR  
50,888.1 

1 

 
 
MATHEW  
1/9-2 

 
 
 
   

1.2 

 

150 
1  150 192.758     

 
 
 

INR  
28,913.7 

0 

              
Measured 
Cost as per 
field                 

INR 
85,815.86  
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12 

NADIRA 
BEEVI STONE 
bund 2 
297/15-24.15 18 0.4 0.45 3.24 1 3.24 130.08 INR 421.46 
MATHEW 
bund 3    1/9-
12-13.33 21 0.4 0.45 3.78 1 3.78 130.08 INR 491.70 
          
Measured 
Cost as per 
field             

INR 
2,708.27  

 
എം ബുക്ക്  പരിദശാധനയില്  ുസബര് ഖാന്, അബ്ദുല് മനാഫ് 
എന്നിവരുതെ പുരയിെങ്ങളിലാണ് ഗ്പവര്െി തെയ് ിരിക്കുന്നത് 
എന്ന് മന ിലാക്കാന്  ാധിച്ചു. എന്നാല് ഗ്പവര്െി സ്ഥല 
പരിദശാധനയില് ഈ രണ്് ഭൂ ഉെമയുതെയും പുരയിെെില് 
ഗ്പവര്െിേള്പ് ഒന്നും  തന്ന തെയ് ിട്ടിലല എന്നാണ് അറിയാന് 
േഴിഞ്ഞത്.  

• ആയിഷ് ബീവി  

േലലു  േയ്യാല (123 m) 

മണ് േയ്യാല (32.5m) 

• നേീറ  
മണ് േയ്യാല (22.50m) 

• ആജ്ി  ബീവി  
മണ് േയ്യാല (42m) 
േലല് േയ്യാല (30m) 

• അബ്ദുല് ജ്ലീല്  
േലല്  േയ്യാല (18m) 

• ശാന്തമ  
മഴ േുഴി 2 
മണ് േയ്യാല 25m(2 nos) 

• വിജ്യമ  
മഴ േുഴി 1 
മണ് േയ്യാല (10m) 

•  ലാഹുേീന്  
മണ് േയ്യാല (90m) 

• ഷ്ാനി   ബീവി  
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േലല്  േയ്യാല (23m) 
മണ് േയ്യാല (40m) 

• മാ യു  
േലല്  േയ്യാല 21.50 
മഴ േുഴി 2 
 

 

 എന്നിവരുതെ പുരയിെങ്ങളില് ഗ്പവര്െിേള്പ് തെയ് ിട്ടുണ്്. അത് 
ദമറ്റുമാര്  പറയുേയും  ീല്് പരിദശാധനയി ോണുേയും 
തെയ് ു. ഇഗ്ബാഹിം സ നുേീന്, ഷ്ീബ, ഷ്ാഹിേ ബീവി, ആജ്ി  
ബീവി, മാ യു, നാേിറ  ബീവി, വിജ്യമ,സലല ബീവി, 
 ലാഹുേീന്, േിവാേരന്, ഷ്ാനി   ബീവി, രാധാമണി,  ൂ മ, 
ന ീര്, ഐഷ് ബീവി, എന്നിവര്  ങ്ങളുതെ പുരയിെെില് 
ഗ്പവര്െി തെയ് ു എന്ന േുറിപ്പ്  യലില്  ൂക്ഷ്ിച്ചിരിക്കുന്നു. 
ഗ്പവര്െിയുതെ  യല് ദരഖേള്പ് പരിദശാധിച്ചദപ്പാള്പ്  ദമല് 
പരാമര്ശിക്കുന്നവരുതെ അദപക്ഷ്േള്പ് ോണാന് േഴിഞ്ഞു എന്നാല് 
ഗ്പവര്െി സ്ഥല പരിദശാധനയില് ഇവരുതെ വസ് ുവില് 
യാത ാരുവി  ഗ്പവര്െിേളും തെയ് ിട്ടിലലാെ ും എന്നാല്  
MBOOK ല് ഗ്പവര്െി തെയ് ിട്ടുള്ളവര്തെ ദപരുേള്പ് ത റ്റായി 
ദരഖതപ്പെി ിട്ടിയുള്ള ും ഗ്പവര്െി തെയ്  ഗ്പ ി ലം 
ദപായിട്ടുള്ള ും ഗ്ശദ്ധയില്തപട്ടു. MBOOKല് യാത ാരുവി  
ത റ്റുേള്പ് ഉണ്ാോന് പാെിലലാെ ാണ് , ഇങ്ങതനയുള്ള 
ത റ്റുേള്പ്ക്ക് വരുെിയാല് അ ിതന്റ ഉെരവാേി വം MBOOK 
പരിദശാധിക്കുന്ന ഉദേയാഗസ്ഥര്ക്കായിരിക്കും എന്ന് 
ഓര്മിപ്പിക്കുന്നു. 

WC-327959, ചുണ്ട വാര്ട്ഡിൽ കുറ്റിക്കാട്- ന്ീര്തടം വരയടി ഗ്പദേശം 
ന്ീര്ട്ത്ട പരിപാലന് ഗ്പവര്ട്ത്ികൾ 
േലല്  േയ്യാല  

Description Length Breadth Depth Volume Qty 
Total 
Vol 

Rate total Cost 

MAJITHA BEEVI 
STONE BUND 266/10 17 1 0.8 13.6 12 163.2 130.08 

INR 
21,229.06 

MAJITHA BEEVI 
STONE BUND 266/2 12 1 0.5 6 9 54 130.08 

INR 
7,024.32 

STONE BUND 2/6 12 1 1 12 4 48 130.08 
INR 

6,243.84 
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Estimated Cost               
INR 

34,497.22 

Description Length Breadth Depth Volume Qty 
Total 
Vol 

Rate total Cost 

MAJITHA BEEVI 
STONE BUND 266/10 0 0 0 0 0 0 130.08 INR 0.00 
MAJITHA BEEVI 
STONE BUND 266/2 0 0 0 0 0 0 130.08 INR 0.00 
STONE BUND 2/6 0 0 0 0 0 0 130.08 INR 0.00 
OTHERS (NOT IN M 
BOOK) 449 1 1 449 1 449 130.08 

INR 
58,405.92 

          
Measured Cost as per 
field               

INR 
58,405.92 

          

Liablity               
INR 
 -23908.7 

 
 
മണ് േയ്യാല   

      
 

LAND OWNER Length Breadth Depth Volume Qty 
Total 
Vol 

Rate total Cost 

EARTHEN BUND 
SHAMNA  16/252 12 0.5 1.2 7.2 15 108 192.76 

INR 
20,818.08 

EARTHEN KURIYAKOSE 
16/262 21 0.5 1.2 12.6 25 315 192.76 

INR 
60,719.40 

EARTHEN KURIYAKOSE  
157/5-4-74.8 10 0.5 0.85 4.25 8 34 192.76 INR 6,553.84 

EARTHEN BUND NASIYA 
BEEVI 155/11-2-2-6.7 15 0.5 1 7.5 10 75 192.76 

INR 
14,457.00 

EARTHEN BUND NASIYA 
BEEVI 155/11-7.57 17 0.5 0.9 7.65 9 68.85 192.76 

INR 
13,271.53 

EARTHEN BUND 
SULFATH BEEVI 156/5-
6.48 14 0.5 1 7 15 105 192.76 

INR 
20,239.80 

EARTHEN BUND 
SULFATH BEEVI 156/15-
2-6.07 15 0.5 1 7.5 20 150 192.76 

INR 
28,914.00 

Estimated Cost               
INR 

164,973.65 

LAND OWNER Length Breadth Depth Volume Qty 
Total 
Vol 

Rate total Cost 

EARTHEN BUND 
SHAMNA  16/252 0 0 0 0 0 0 192.76 INR 0.00 

EARTHEN KURIYAKOSE  
157/5-4-74.8,16/262 25 0.5 1 12.5 33 412.5 192.76 

INR 
79,513.50 
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EARTHEN BUND NASIYA 
BEEVI 155/11-2-2-6.7 0 0 0 0 0 0 192.76 INR 0.00 

EARTHEN BUND NASIYA 
BEEVI 155/11-7.57 0 0 0 0 0 0 192.76 INR 0.00 
EARTHEN BUND 
SULFATH BEEVI 156/5-
6.48 0 0 0 0 0 0 192.76 INR 0.00 
EARTHEN BUND 
SULFATH BEEVI 156/15-
2-6.07 0 0 0 0 0 0 192.76 INR 0.00 
OTHERS(NOT IN 
MBOOK) 657 0.5 1 328.5 1 328.5 192.76 

INR 
63,321.66 

          
Measured Cost as per 
field               

INR 
142,835.16 

          

Liablity               
INR 

22,138.49 

 

 

Description Length Breadth Depth Volume Qty 
Total 
Vol 

Rate total Cost 

BOX TRENCH 1 1 1 1 120 120 130.08 
INR 

15,609.60 

Estimated Cost               
INR 

15,609.60 

Description Length Breadth Depth Volume Qty 
Total 
Vol 

Rate total Cost 

BOX TRENCH 1 1 1 1 26 26 130.08 INR 3,382.08 

          
Measured Cost as per 
field               INR 3,382.08 

          

Liablity               
INR 

12,227.52 

 

എം ബുക്ക്  പരിദശാധനയില് േണ്  െില ഗ്പവര്െിേള്പ്  
ഗ്പവര്െിസ്ഥല   ന്ദര്ശനെില്  ോണാന് ാധിച്ചിലല എന്നാല് 
MBOOKല് പരമാര്ശിക്കാെ ഭൂ ഉെമേളുതെ പുരയിെ ിലാണ് 
ഗ്പവര്െി തെയ് ിരിക്കുന്നത് എന്ന് മന ിലാക്കാന്  ാധിച്ചു.എം 
ബുക്ക്  ഗ്പോരം 120 മഴേുഴിേള്പ് ആയിരുന്നു എന്ന്നാല് 
ഗ്പവര്െി സ്ഥല പരിദശാധനയില് പേു ി ദപാലും ോണാന് 
 ാധിച്ചിലല .േണ് േുഴിേളില് േൂെു ലും ത ങ്ങിന് സ േളും 
ദവറ് േുഴിേളുംആണ് ോണാന്  ാധിച്ചത്.േലലുേയ്യാല എന്നാ 
ഗ്പവര്െിയുതെ ഗ്പവര്െി സ്ഥല പരിദശാധയില് നിന്നും 
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ത ാഴിലാളിേള്പ് എം ബുക്കില് തെയ് ിരിക്കുന്ന ിതനോലും  
അ ിേം ഗ്പവര്െി തെയ്  ായി മന ിലാക്കുന്നു. 
 

 

 

 

 

 

തതാഴിലാളികളുതട അഭിമുഖത്ിൽ ന്ിന്നും ലഭയമായ വിവരങ്ങൾ. 

 

             ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്റ്  ംഘം ഗ്പവര്െിേള്പ് തെയ്  
ത ാഴിലാളിേതള  ന്ദര്ശിക്കുേയുണ്ായി. ത ാഴിലാളിേതള 
ദനരില്േണ്് ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്റിന്തറ ഗ്പാധാനയവും ഉദേശയവും 
അവര്ക്ക് മനസ്ിലാക്കിതക്കാെുെു. ത ാഴിലാളിേളുമായി നെെിയ 
െര്ച്ചയില് നിന്നും ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്റ്  ംഘെിന് മനസ്ിലായ 
ോരയങ്ങള്പ് െുവതെ തോെുക്കുന്നു. 

• ത ാഴിലാളിേള്പ്ക്ക് ത ാഴില് സ്ഥലെ് ലഭയമാദേണ് 
അെിസ്ഥാന  ൗേരയങ്ങളായ ൊര്ദപാളിന്,  േുെിതവള്ള 
 ൗേരയം,  ഗ്പാഥമിേ സവേയ ഹായം ഇവ 
ആേയോലങ്ങളില് ലഭിച്ചിരുതന്നങ്കിലും ഇദപ്പാള്പ് ഇവ 
ഉപദയാഗശൂനയമായ ിനാല് ത ാഴിലാളിേള്പ് അവരുതെ 
െിലവില് വാങ്ങി ഉപദയാഗിക്കുേയാണ് തെയ്യുന്നത് .
പു ിയ ിനായി ഇ ുവതരയും പഞ്ചായെില് അദപക്ഷ് 

നല്േിയിട്ടിലല.ദബാക് ു റ് എയ്് േളില് 
ആവശയെിനുള്ള മരുന്നുേള്പ് ഒന്നും  തന്നയിലല. 

• ത ാഴില്േിനങ്ങള്പ് േൃ യമായി ലഭിക്കുന്നുതണ്ങ്കിലും 
ദവ നം േൃ യമായി ലഭിക്കുന്നിലല ദവ നം സവേുന്ന ും  

ദവ നം സവേിയാല് േിട്ടുന്ന നഷ്ട പരിഹാരത യും േുറിച്ച് 
ത ാഴിലാളിേള്പ്ക്ക്  അറിവിലലാെ ും പലദപ്പാഴും  

ദവ നെിനായി മാ ങ്ങദളാളം ോെിരിദക്കണ്ി 
വരുന്ന ായി അറിയാന് േഴിഞ്ഞു. 

• േൃ യമായ അപേെ പരിരക്ഷ്ാ  ംവിധാനങ്ങള്പ് 
ത ാഴിലാളിേള്പ്ക്ക് ലഭയമാേുന്നിലല  .ആരി  ബീവി എന്ന 
ത ാഴിലാളി ത ാഴില് സ്ഥലെ് വച്ചു വീണു സേ 
ഒെിഞ് 5 േിവ ം ആശുപഗ് ിയില് േിെക്കുേയും 

തെയ് ു  .അപേെെിന്തറ ബിലലുേള്പ് ഉള്പ്പ്പതെ 
പഞ്ൊയെില് ഏല്പ്പിതച്ചങ്കിലും പരിരക്ഷ് ലഭിച്ചിലല .
4വര്ഷ്ം മുന്പ് നെന്ന അപേെമായിരുന്നു ഇത്  .അന്ന് 
പഞ്ചായെില് അറിയിച്ചദപ്പാള്പ് അപേെ പരിരക്ഷ്ക്ക് 
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 ംവിധാനങ്ങള്പ് ഇലല എന്നാണ് അവതര അറിയിച്ചത് .
വിമല എന്ന ത ാഴിലാളിക്ക് അപേെം പറ്റിതയങ്കിലും 

 ാ ബീവിക്ക് പരിരക്ഷ് ലഭിക്കാെ ിനആരി ാാല് 
പഞ്ചായെില് അദപക്ഷ് തോെുെിലല.  

• എറിദമറ്റ് ജ്നേീയ ഭാഷ്യിലലലാെ ിനാല്  എറിദമറ്റ് 
അനു രിച്ച് ഗ്പവര്െി പൂര്െിയാക്കാന് അവര്ക്ക് 
ഗ്പയാ ം ദനരിദെണ്ി വരുന്നു . 

• തഗ്െയിനിങ്ങില് പതങ്കെുെ വിേഗ്ധ ത ാഴിലാളിേളായി 
മാറാന് ത ാഴിലാളിേള്പ്ക്ക്  ാല്പരയമുണ്്  .എന്നാല് 
തഗ്െയിനിങ്ങുമായി ബന്ധതപ്പട്ട അറിയിപ്പുേള്പ് 
ത ാഴിലാളിേള്പ്ക്ക്  പഞ്ചായെില് നിന്നും ലഭിക്കാറിലല .
പഞ്ചായെിന്തറ പരിധിയില്  തന്ന തഗ്െയിനിങ്ങിന്  
 ംവിധാനം ഒരുക്കണതമന്ന് ത ാഴിലാളിേള്പ് 
ആവശയതപ്പട്ടു . 

• ഗ്പവര്െി സ്ഥലങ്ങള്പ് അപേെങ്ങള്പ് 
നിറഞ്ഞ ാതണങ്കിലും സേയുറ,  ോലുറ ദപാലുള്ള 
 ുരക്ഷ്ാ ംവിധാനങ്ങള്പ് ത ാഴിലാളിേള്പ്ക്ക് 
ലഭയമാേുന്നിലല  .ത ാഴിലാളിേള്പ് പ്ലാറിക് േവറുേള്പ് 
ോലില് തേട്ടി വച്ചാണ് ദജ്ാലി തെയ്യുന്നത്.   

• ഗ്പവര്െി  മയം 9മണി മു ല് 4മണി വതര 
ആക്കണതമന്ന് ത ഴിലാളിേള്പ് ഒന്നായി ആവശയതപ്പട്ടു. 

• ത ാഴില് ോര്് പു ുക്കിയ  മയം ത ാഴിലാളിേളുതെ 
േയ്യില്നിന്നും പണം െിലവാക്കിയാണ് ദ ാദട്ടാ ഏെുെ് 
. 

•   തഗ്പാജ്ക്റ്റ്  മീറ്റിംഗില് ത ാഴിലാളിേള്പ് മാഗ് മാണ് 
പങ്കീെുക്കുന്നത്.െില ഭൂഉെമേള്പ് ഇ ില്നിന്നും പിന്മാറി 
നില്ക്കുന്ന ായി മന ിലാക്കാന് േഴിഞ്ഞു. 

•   പദ്ധ ി ആ ൂഗ് ണം മു ലുള്ള ോരയങ്ങളില് 
തപാ ുജ്നങ്ങള്പ്ക്ക് ഗ്പദ യേിച്ച് േര്ഷ്േ  മൂഹെിന് 
പങ്കാളിെമിലല എന്നും മന ിലാക്കുന്നു. 

 

                                                              

തപാതുന്ിര്ട്ദേശങ്ങൾ 

 

1.ത ാഴിലാളിേതളതക്കാണ്് വര്ഷ്െില് 100 പണിക്കുള്ള അദപക്ഷ് 
ഒരുമിച്ചു നല്ോന് ദഗ്പരിപ്പിക്കണം. ഇത് ഗ് ണ്് ഓ ീ ില്  തന്ന 
നല്േണം. 
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2.ത ാഴിലാളിേളുതെ എണം പരമാവധി വര്ധിപ്പിക്കാനാവശയമായ 
നെപെി  വീേരിക്കണം.ആവശയതപ്പട്ടവര്തക്കലലാം 100 പണി 
തോെുക്കാന് േഴിയുന്നുതണ്ന്ന വസ് ു  ജ്നങ്ങള്പ്ക്കിെയില് 
ദബാധയതപ്പെുെണം. 
3. ത ാഴിലാളിേളില്നിന്നുള്ള അദപക്ഷ് വാങ്ങുന്ന രീ ിയില് 
 മഗ്ഗമായ മാറ്റം ദവണം. അവര്ക്ക് ആവശയമുണ്ാേുദമ്പാള്പ് 
ത ാഴില് നല്ോന് വയവസ്ഥയുണ്ാേണം. 
4. ദേശീയ  നിരീക്ഷ്ണ ഏജ്ന് ിമു ല് പദ്ധ ി നെെിപ്പിതല 
ഉന്ന  ല ഉദേയാഗസ്ഥര് വതരയുള്ളവര് അവതര ഏല്പ്പിച്ച 
െുമ ലേള്പ് േൃ യമായി നിര്വഹിക്കുന്നുതണ്ന്നുറപ്പാക്കണം. 
5. ഡി.പി. ി, തജ്.പി. ി,ബി.പി.ഒ എന്നീ ഉദേയാഗസ്ഥര്  
പഞ്ചായെിതല ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ി ഓ ീ ും േഴിയാവുന്നഗ്  
ഗ്പവൃെി സ്ഥലങ്ങളും  ന്ദര്ശിക്കുന്നുതവന്നുറപ്പാക്കാന് 
 ംസ്ഥാന ലെില്   ംവിധാനമുണ്ാേണം. 
6. വിജ്ിലന്സ് ആന്റ് ദമാണിറ്ററിങ്സ  ംവിധാനം  മഗ്ഗമായി 
അഴിച്ചുപണിയണം.ഇവതയ  വ ഗ്ന്തമാക്കി നിലനിര്െി  ത്സമയ 
ഓഡിറ്റിങ്സ  മി ിേളായി മാറ്റിതയെുക്കണം. 
7. വിഎം ിയുതെ ഗ്പവര്െനങ്ങള്പ് ദലാക്ക്  ലെില്  
നിരീക്ഷ്ിക്കതപ്പെണം. 
8.  ു ാരയ  ഉറപ്പാക്കാന് ത ാഴിലുറപ്പ് നിയമം അനുശാ ിക്കുന്ന 
 രെില്  ിറ്റി ണ് ഇന് ര്ദമഷ്ന് ദബാര്് അെിയന്തിരമായി 
എലലാ ത ാഴിലിെെിലും സ്ഥാപിക്കണം.  

ലാളിേതളയും തപാ ു മൂഹതെയും ഉള്പ്തപ്പെുൊന് േഴിയണം. 
10. ജ്നേീയ എറിദമറ്റ് നിര്ബന്ധമായി  യ്യാറാക്കുേയും അത് 
ത ാഴിലാളിേള്പ്ക്ക് ലഭയമാക്കുേയും അവതര 
പറഞ്ഞുമന ിലാക്കുേയും ദവണം. 
11. ത ാഴിലാളിേള്പ്ക്കുള്ള  ുരക്ഷ്ാ ഉപേരണങ്ങള്പ് പഞ്ചായെ് 
 ലെില് വാങ്ങി  ൂക്ഷ്ിക്കണം.ഇത് ത ാഴിലാളിേള്പ്ക്ക് 
ലഭിക്കുന്നുതണ്ന്ന് ഉറപ്പുവരുെണം. 
12. വാര്ഡിതല ത ാഴില് ോര്ഡിതന്റ എണെിന് അനു ൃ മായി 
ദമറ്റുമാതര ത രതഞ്ഞെുക്കണം. 
 

13. മറര് ദറാള്പ്,സ റ്റ് ഡയറി ,എം ബുക്ക്   ുെങ്ങിയ 
ആധിോരിേ ദരഖേള്പ് സേോരയം തെയ്യുന്ന ില് ജ്ാഗ്ഗ ദവണം. 
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14. ഭൂവിേ ന ഗ്പവൃെിേള്പ് ഏതറ്റെുക്കുന്നത് ഭൂവുെമയുതെ 
ആവശയഗ്പോരമായിരിക്കണം.ഇ ിനായി പഞ്ചായെ്  ലെില്  
വയാപേ ഗ്പെരണം നല്േി അദപക്ഷ് ക്ഷ്ണിക്കണം. 
15. ഇെരം ഗ്പവൃെിേള്പ് ഏതറ്റെുക്കുദമ്പാള്പ് അവ മണ്-ജ്ല 
 ംരക്ഷ്ണെിന് ഉ േുന്ന ാണന്ന് ഉറപ്പുവരുെണം. 
16. ദമറ്റുമാര്ക്കും വിജ്ിലന്സ് ആന്റ് ദമാണിറ്ററിങ്സ േമിറ്റി 
അംഗങ്ങള്പ്ക്കും  മയബന്ധി മായി പരിശീലനം നല്േണം 
17. സജ്വ  മ്പെും ആസ്ഥിയും  വര്ധിപ്പിക്കുന്ന ിനുള്ള 
പവൃെിേള്പ് ഏതറ്റെുക്കാന് േഴിയണം. 
18. സ്ഗ് ീ  ൗഹൃേ ത ാഴിലുപേരണങ്ങള്പ് ലഭയമാേുന്നുതണ്ന്ന് 
ഉറപപ് വരുെുേ 

19, െുണ് വാര്ഡില് ആസ്ഥി വിേ നവുമായി തബന്ധപ്പീട്ട 
ഗ്പവര്െിേള്പ് േതണ്െുന്ന ിനു ത ാഴിലാളിേദളാതൊപ്പം  തന്ന 
വിേയാ മ്പന്നരായ ഉദധയാഗസ് രുതെയും  മ്പൂര്ണ പങ്കാളിെം 
ഉറപ്പുവരുത ണ്ാ ാണ്. 

20,ദമറ്റ് ഓദരാ 14 േിവ വും േൂെുദമ്പാള്പ് മാദറണ് ാണ്. 
ആവര്െന രീ ിയില്  ദമറ്റ്മാര് മാറി മാറി വര്ക്ക്  
തെയ്യിപ്പിക്കാനായി പഞ്ചായെ് അ ിേൃ ര് ഗ്ശദ്ധ 
തെലുദെണ് ാണ്. 
21, ത ാഴില് േതണ്െുന്നത് ദമറ്റുമാര് ആണ് എന്നാണ് 
മന ിലാക്കാന്  ാധിച്ചത്. 
                            വര്ക്ക് േതണ്െുവാനും 
ആ ൂഗ് ണം തെയ്യുവാനും ത ാഴിലാളിേള്പ്ക്ക് അവോശമുണ്് 
.ത ാഴിലുറപ്പു നിയമം ഈ അവോശം വളതര േൃ യമായി 
നിര്വെിച്ചിട്ടുണ്്. ഇ ിന്തറ അര്ത്ഥം ഓദരാ ഗ്പദേശതെയും 
ത ാഴിലാളിേള്പ്ക്ക് ആ ഗ്പദേശെിന് ,ആ നാെിന്  അനുദയാജ്യവും, 
അവര് അെക്കമുള്ള  പാവതപ്പട്ട മനുഷ്യര്ക്ക് ഗുണേരവും 
ആയിട്ടുള്ള ഗ്പവര്െിേള്പ് േതണ്െുവാനും അെരം 
ഗ്പവര്െിേള്പ് നെപ്പിലാക്കണതമന്ന് പഞ്ചായെിദനാട് 
നിര്ദേശിക്കാന് ഉള്ള അധിോരവും അവോശവും ഉണ്് എന്നാണ് 
. 
                     പദക്ഷ് അ ിന്തറ അര്ത്ഥം ത ാഴില് 
േതണ്െുന്ന ിന് മുഴുവന് ഉെരവാേി വവും ത ാഴിലാളിക്കാണ് 
എന്നു പറയുന്നത് ശരിയലല . ഗ്പവര്െി  േതണ്ൊനുള്ള 
ഉെരവാേിെം നിര്വഹണ ഏജ്ന് ിേളുതെ ാണ് .  ഈ 
ഉെരവാേിെം  നിര്വഹണ ഏജ്ന് ി ലാണ് 
നിക്ഷ്ിപ് മായിട്ടുള്ളത്. അ ിനായിട്ട് ഗ്പദ യേമായ പരിശീലനവും 
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ബിരുേവും മറ്റുമുള്ള എന്ജ്ിനീയര്മാരും ഓവര് ിയര് മാരുതെയും 
ബയര്  ുട്ട് എഞ്ചിനീയര്മാരും അെക്കമുള്ള  ംഘം നിര്വഹണ 
ഏജ്ന് ി യുതെ ഭാഗമായിട്ടുള്ളത് . അ ുതോണ്ു തന്ന 
വര്ക്കുമായി ബന്ധതപ്പട്ടിട്ടുള്ള ആശയങ്ങതള തപാ ു 
ജ്നങ്ങളില്നിന്നും  വീേരിക്കുേയും ഇെരം ആശയങ്ങതള 
മുന്നിര്െി ഗ്പവര്െിേള്പ് ദഗ്പാജ്ക്െുേള്പ് ആക്കി മാദറ്റണ് 
ഉെരവാേി വം, ഇ ുമായി ബന്ധതപ്പട്ട  ാദങ്ക ിേ വിേഗ്ധര്ക്കും 
ഉദേയാഗസ്ഥര്ക്കും  തന്നയാണ്  
                             െിലയിെങ്ങളിതലങ്കിലും 
ത ാഴിലാളിേള്പ് 100 പണിയും ആവശയതപ്പെുദമ്പാള്പ്, ഗ്പവര്െിേള്പ് 
ത ാഴിലാളിേള്പ്  തന്ന േണ്ു പിെിക്കണം എന്ന രീ ിയില് 
നിര്വ്വഹണ ഏജ്ന് ിയില് നിന്നും നിര്ബന്ധം  പിെിക്കാറുണ്്. 
ത ാഴിലാളിേള്പ്ക്ക്  ാദ്ധയ േള്പ് െൂണ്ിക്കാട്ടാം, െില 
അവ രങ്ങളില് നിശ്ചി  ഗ്പവര്െിേള്പ് ആവശയതപ്പൊം.അ ലലാത  
െിലയിെതെങ്കിലും പറഞ്ഞു വരുന്ന ുദപാതല ത ാഴിലാളിേള്പ് 
 തന്ന പണി േതണ്െണതമന്ന്  രെിലുള്ള  മീപനം 
ശരിയായിട്ടുള്ള ലല. ഇത് , നിയമവിരുദ്ധമാതണന്ന് മാഗ് മലല 
അധാര്മിേവും ആണ്. 
   
 

 

ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് യുണിറ്റ്    

❖ ഗ്ശി പീറ്റര്ട്ഗ്പേീപ്  ( ജ്ിലലാ റിദ ാര്ഴ്സസ് ദപര്ഴ്സ ണ്  )
ദ ാണ് നമ്പര്  8891502154. 

❖  ലീന്ബീഗം  ( ദലാക്ക്  റിദ ാഴ്സസ് ദപര്ഴ്സ ണ്     )
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