
SAU KERALA,KOLLAM | Mukhathala Block,Mayyanadu GP,Pullichira Ward 1 

 

 
 

മഹാത്മാഗാന്ധിദേശീയഗ്ഗാമീണത ാഴിലുറപ്പ്പദ്ധ
 ി 

ദ ാഷ്യൽഓഡിറ്റ്റിദപ്പാര്ട്ട് (കരട് ) 
മുഖത്തല ദലാക്ക്മയ്യനാട്പഞ്ചായത്ത്, 

പുലലിച്ചിറവാര്ട്് 9 
ദ ാഷ്യൽഓഡിറ്റ്കാലയളവ്: 01-10-2018 to 31-03-2019 

 
മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ ത ാഴിലുറപ്പ് 

നിയമം 
ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്റ് ത ാസ റ്റി ദേരള (MGNSASK) 

രണ്ാം നില,  ി.എസ്.ഐ ബില്ഡിങ്സസ് 
എല്.എം.എസ് ദോമ്പൗണ്് 
വിോസ് ഭവന് പി.ഒ 
 ിരുവനന്തപുരം 



SAU KERALA,KOLLAM | Mukhathala Block,Mayyanadu GP,Pullichira Ward 2 

 

പിന്: 695033 
ദ ാണ്: 0471 2724696 

ഇ.തമയില്:keralasocialaudit@gmail.com 
 

ആമുഖം 

രാജ്യതെ ഗ്ഗാമങ്ങളില്ജ്ീവിക്കുന്ന ാധാരണക്കാരായമനുഷ്യരുതെ 
 രവദ ാന്മുഖമായപുദരാഗ ിലക്ഷ്യം വച്ച്് വാ ഗ്ന്തയാനന്തരഇന്തയന് 
പാർലിതമന്് നിർമ്മിക്കതപ്പട്ട 
ശക്തമായനിയമങ്ങളിതലാന്നാണ്മഹാത്മാഗാന്ധിദേശീയഗ്ഗാമീണത ാഴി
ലുറപ്പ്പദ്ധ ി. 2005 ത പ് ംബർമാ ം 5-
ാാാം ീയ്യ ിഈനിയമംനിലവില് വന്നു.  

ത ാഴില് 
ഒരുഅവോശമായിേല്പ്പിച്ച്ുനല്േുന്നനിരവധി വിദശഷ് േളുള്ളനി
യമമാണിത്. ഗ്ഗാമീണദമഖലയിതലോരിേയ നിർമ്മാജ്നം 
എന്നഗ്പാഥമിേലക്ഷ്യദൊതൊപ്പംപാരിസ്ഥി ിേപുനസ്ഥാപനം, 
 ാമൂഹയആസ് ി ൃഷ്ടിക്കല്എന്നിവയുംത ാഴിലുറപ്പ്പദ്ധ ിയുതെല
ക്ഷ്യങ്ങളാണ്.ജ്നങ്ങളുതെത ാഴില്തെയ്യുവാനുള്ളഅവോശെിനുംഅ
വരുതെോയിോധവാനദശഷ്ിക്കുംനിയമ ാധു യുംഅന്തസ്ുംേല്പ്പിക്കു
ന്നുതവന്ന ാണ്മഹാത്മാഗാന്ധിദേശീയഗ്ഗാമീണത ാഴിലുറപ്പ്പദ്ധ ിയുതെ
 വിദശഷ് .  

മുഖയലക്ഷ്യങ്ങൾ 

1.ഗ്ഗാമഗ്പദേശെ്  ാമ ിക്കുന്ന,അവിേഗ്ധത ാഴില്തെയ്യാന് 
 ാത്പരയമുള്ള എത ാരുേുെുംബെിനുംഒരു ാമ്പെിേവര്ഷ്ം 100 
േിവ തെത ാഴിലിനുള്ളഅവോശം.  

2.േരിഗ്േരുതെഉപജ്ീവനവുമായിബന്ധതപ്പട്ടവിഭവാെിെറശക്തിതപ്പെുെ
ല്. 

3. ാമൂഹയമായിപിന്നാക്കംനില്ക്കുന്നഎലലാേുെുംബങ്ങതളയുംപദ്ധ ി
യില് ഉള്പ്തപ്പെുെുേ. 

4.പഞ്ചായഗ്ൊജ്സ്സ്ഥാപനങ്ങതളശക്തിതപ്പെുെുേ. 

 വിദശഷ് കൾ 
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• നിയമെിന്തറപിന്ബലമുള്ളഅവോശാധിഷ്ഠി പദ്ധ ി 
• സ്ഗ് ീക്കുംപുരുഷ്നും ുലയദവ നം 
• പരിസ്ഥി ി ംരക്ഷ്ണം,ോര്ഷ്ിേദമഖലയിതലഅെിസ്ഥാന
 ൗേരയവിേ നം 

• ത ാഴിലാളിേള്പ്ക്ക്ആ ൂഗ് ണെിലുംനിർവഹണെിലുംപ
ങ്കാളിെം  

• ദവ നംദനരിട്ട്ത ാഴിലാളിേളുതെബാങ്ക്/ദപാദറാ ീസ്അ
ക്കൗണ്ിദലക്ക് 

• പദ്ധ ി ു ാരയമാക്കാന്  ാമൂഹയഓഡിറ്റ് 

ദ ാഷ്യൽഓഡിറ്റിന്തറഗ്പാധാനയം 

മഹാത്മാഗാന്ധിദേശീയഗ്ഗാമീണത ാഴിലുറപ്പ്പദ്ധ ിഗ്പോരംഗ്ഗാമപ
ഞ്ചായെ്ഗ്പദേശെ്നെപ്പിലാക്കുന്നഎലലാഗ്പവൃെിേളുംതപാ ുജ്നപ
ങ്കാളിെദൊതെയുള്ളദ ാഷ്യല്ഓഡിറ്റിനവിദധയമാക്കണതമന്ന്ഈ 
നിയമെിന്തറഅനുദേേം 17(2)ല്നിഷ്േര്ഷ്ിക്കുന്നു. 
പദ്ധ ിഗ്പവര്െനതെപ്പറ്റിയുംതപാ ുധനം 
തെലവഴിക്കുന്ന ിതനപ്പറ്റിയും 
പൗര മൂഹംനെെുന്നപര യവും വ ഗ്ന്തവുമായപരിദശാധനയാ
ണ്ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്റ്അഥവാ ാമൂഹിേേണക്ക്പരിദശാധന.  

 

എലലാവാര്ഡിലുംവര്ഷ്െില് രണ്്ഗ്പാവശയംദ ാഷ്യല് 
ഓഡിറ്റ്ഗ്ഗാമ ഭേള്േൃ യമായിനെെണം. 
ത ാഴിലുറപ്പ്പദ്ധ ിയില്അഴിമ ിക്ക്ഇെനല്ോത , 
 ു ാരയ യുംോരയക്ഷ്മ യുംഉറപ്പുവരുെുേയാണ് 
ദ ാഷ്യല്ഓഡിറ്റിലൂതെ ലക്ഷ്യമിെുന്നത്. മൂഹെിതല 
നാനാ ുറേളിലുള്ളവരുതെപങ്കാളിെംഉറപ്പാക്കി,വിപുലമായ ാമൂ
ഹയവിേയാഭയാ പരിപാെിയായണ്ദ ാഷ്യല്ഓഡിറ്റ്ഗ്പഗ്േിയനെക്കുേ. 
പദ്ധ ിപ്പണംശരിയായരീ ിയില് തെലവഴിച്ച്ിട്ടുദണ്ാ, പദ്ധ ിയുതെ 
ലക്ഷ്യം സേവരിച്ച്ുദവാ, 
പദ്ധ ിയുതെഗുണദഭാക്താക്കളുതെജ്ീവി െില്ഗുണപരമായഎന്തുമാറ്റ
മാണുണ്ായത്, 
 ാമൂഹയആസ് ി ൃഷ്ടിച്ച്ിട്ടുദണ്ാ ുെങ്ങിയോരയങ്ങളാണ്ദ ാഷ്യ
ല്ഓഡിറ്റിലൂതെേതണ്ൊന്ഗ്ശമിക്കുന്നത്. 
തപാ ുജ്നങ്ങളുതെപങ്കാളിെദൊതെനെെുന്ന ിനാല്  ര്ക്കാര് 
പദ്ധിേളുതെ 
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നെെിപ്പിനുദമല്തപാ ു മൂഹെിതെജ്ാഗ്ഗ യുറപ്പാക്കാന് 
ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്റവഴിതയാരുക്കും. 

 

രാജ്യതെപരദമാന്ന ഓഡിറ്റിങ്സ ംവിധാനമായേംദഗ്ൊളര് 
ആന്്ഓഡിറ്റര്ജ്നറല് ( ി.എ.ജ്ി) 
പുറതപ്പെുവിച്ച്മാര്ഗനിര്ദേശമനു രിച്ച്ാണ്ഈ ദ ാഷ്യല് 
ഓഡിറ്റ്നെെിയിട്ടുള്ളത്. ംസ്ഥാന ര്ക്കാഗ്രൂപീേരിച്ച്ദ ാഷ്യല് 
ഓഡിറ്റയൂണിറ്റിന്തറദന ൃ വെില് ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്റ് നെെുന്നത് 

രീ ിശാസ്തഗ് ം 

ദ ാഷ്യല്ഓഡിറ്റ്റിദ ാഴ്സസ്ദപഴ്സ ണ് ഗ്പവൃെി യല് പരിദശാധന, 
 ീല്് ന്ദര്ശനം, ത ാഴിലാളിേളുമായുള്ളഅഭിമുഖം, 
എം.ഐ.എസ്പരിദശാധനഎന്നിവതയഅെിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് 
ദ ാഷ്യല്ഓഡിറ്റ്റിദപ്പാര്ട്ട് യ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്. 
 ാതഴപറയുന്നരീ ിഅവംലംബിച്ച്ാണ്ഈറിദപ്പാര്ട്ട് യ്യാറാക്കിയിട്ടു
ള്ളത് 

അവകാശങ്ങതള ംബന്ധിച്ച്          
മഹാത്മാഗാന്ധിദേശീയഗ്ഗാമീണത ാഴിലുറപ്പ്പദ്ധ ിഗ്പോരംത ാഴിലാ
ളിേള്ക്കലഭിദക്കണ്അവോശങ്ങതളേുറിച്ച്ുംഏതറ്റെുദക്കണ്ഗ്പവയെിേ
തളേുറിച്ച്ുംത ാഴിലുറപ്പ്നിയമെിലും 2018 -19 തലമാറര് 
 ര്ക്കുലറിലുംവിശേമായിഗ്പ ിപാേിച്ച്ിട്ടുണ്്.  

ത ാഴിലാളികളുതെ 10 അവകാശങ്ങൾ 

1)അദപക്ഷ്ിച്ച്് 15 
േിവ െിനുള്ളില്ത ാഴില്ോര്ലഭിക്കുവാനുള്ളഅവോശം. Act 
schedule 2 a. 

2)അദപക്ഷ്ിച്ച്് 15 
േിവ െിനുള്ളില്ത ാഴിലലഭിക്കുവാനുള്ളഅവോശവുംആയ ിന്തറ
സേപ്പഗ്റ്റ ീ ലഭിക്കുന്ന ിനുള്ളഅവോശവും (Act schedule 2 section 
6) 

3)ത ാഴിലലഭിച്ച്ിതലലങ്കില് 
ത ാഴിലിലലായ്മദവ നംലഭിക്കുവാനുള്ളഅവോശം, (15 
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േിവ ംേഴിഞ്ഞാല് അെുെ30 
േിവ ംേിവ ദവ നെിന്തറനാലിതലാന്നുംപിന്നിെുള്ളേിവ ങ്ങളി
ല്േിവ ദവ നെിന്തറ 50% വുംലഭിക്കാന് 
ത ാഴിലാളിക്ക്അവോശമുണ്്.)  Section 7 

4)പദ്ധ ിആ ൂഗ് ണെില് പതങ്കെുക്കാനുളളഅവോശം. (section 16) 

5)5േിദലാമീറ്ററിനുള്ളില് ത ാഴില് ലഭിക്കുവാനുള്ളഅവോശം, 
അതലലങ്കില്(ദവ നെിന്തറ 10 ശ മാനംഅധിേം) Schedule 3 section 
12. 

6)േുെിതവള്ളം,വിഗ്ശമ ൗേരയം,ഗ്പഥമ ശുഗ്ശൂഷ്ാ  ൗേരയംഇവ 
ലഭിക്കുന്ന ിനുള്ള അവോശം. (schedule 2 section 5 subsection 23) 

7)15 േിവ െിനുള്ളിദലവ നംലഭിക്കുന്ന ിനുള്ളഅവോശം. 

8)ദവ നവി രണെിതല ോല ാമ െിന് 
നഷ്ടപരിഹാരംലഭിക്കുവാനുള്ളഅവോശം(schedule 2 section 5 
subsection 29) 

9) മയബന്ധി മായുള്ളപരാ ിപരിഹാരെിനുള്ളഅവോശം.(section 
19) 

10)ഗ്ഗാമ ഭയില് പതങ്കെുക്കുന്ന ിനും ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്റ് 
ഗ്പഗ്േിയയില്പതങ്കെുക്കാനുമുള്ളഅവോശം. (section 17) 

 

മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ 
ഗ്ഗാമീണത ാഴിലുറപ്പ്പദ്ധ ിഅെിസ്ഥാനപരമായിഒരുഅവോശാധിഷ്ഠി
 പദ്ധ ിയാണ്.അ ുതോണ്ു തന്നത ാഴിലാളിേളുതെഅവോശലംഘന
തെഗൗരവദൊതെ തന്നോദണണ് ുണ്്.അ ിദലക്കവരുന്ന ിന്മുമ്പ്ദ ാ
ഷ്യല്ഓഡിറ്റ്റിദ ാഴ്സസ്ദപഴ്സ ണ് പുലലിച്ച്ിറവാര്് വാർഡില് 
േഴിഞ്ഞ ാമ്പെിേവര്ഷ്ംനെെിയഗ്പവൃെിേളുലതെ യലുേള്പ് 
പരിദശാധിക്കുേയുണ്ായി. അ ിന്തറവിവരങ്ങള്പ് 
ഇവിതെപങ്കുവക്കുന്നു. 

 

പഞ്ചായത്തിതന ംബന്ധിച്ചഅെിസ്ഥാനവിവരങ്ങൾ 
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തോലലം ജ്ിലലയിതലതോലലം ാലൂക്കില്സ്ഥി ിതെയ്യുന്ന പഞ്ചായൊണ് 
മയ്യനാട്17.57െ.േി.മീ വിസ് ീർണ്ണമുള്ള പഞ്ചായെില് 23 
വാർഡുേളാണുള്ളത് .ആതേജ്ന ംഖയ 53893 ആണ്.ആേിച്ച്നലലൂർ, 
 ൃദക്കാവില്വട്ടം 
എന്നീപഞ്ചായെുേളുംപരവൂർമുന് ിപ്പാലിറ്റിയുംതോലലംനഗര ഭ
യുംപെിഞ്ഞാറുേെലുമാണ്അ ിരുേള് . 
മയ്യനാട്ആസ്ഥാനമായാണ്പഞ്ചായെ്സ്ഥി ിതെയ്യുന്നത് 
.ഹിന്ദുമുസ്ിം,ഗ്േിസ് യന്മ വിഭാഗെില്തപട്ടവർഒരുമിച്ച്്ജ്ീവിക്കുന്നു 
.തനലല്, ത ങ്ങ് ,മരച്ച്ീനിഎന്നിവയാണ്ഗ്പധാനതപ്പട്ടവിളേള്. 
ഈപഞ്ചായെില്ആതേ 4570 ത ാഴില്ോർഡുേളാണ്ഉള്ളത് . 
നിലവില്ആതേ6236ത ാഴിലാളിേളാണ്ഈപഞ്ചായെില്ത ാഴിലുറ
പ്പ്പദ്ധ ിവഴി ത ാഴില്തെയ്യുന്നത്. 

 

 

ജ്ിലല 
ദലാക്ക് 
 ാലൂക്ക് 
പഞ്ചായെിതെദപര് 
വീസ് ീർണ്ണം 
നിയമ ഭാമണ്ഡലം 
പാർലതമെ്മണ്ഡലം 
വാർഡുേളുതെഎണ്ണം 
ആതേജ്ന ംഖയ 
സ്ഗ് ീേള് 
പരുഷ്ന്മാർ 
പട്ടിേജ്ാ ിജ്ന ംഖയ 
 
 

   തോലലം 
   മുഖെല 
   തോലലം 
   മയ്യനാട് 
        17.57 െേിമി  
   ഇരവിപുരം 
 തോലലം 
23 
         53893 
            28266  
           25627 
           3317 
 
 

 
 
 
 
 

  
പഞ്ചായത്തിതല ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ിയുമായി ബന്ധതപ്പട അെിസ്ഥാന 
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വിവരങ്ങൾ 

1 ആതേ ത ാഴില് ോർ് 4570 

2 ആതേ ത ാഴിലാളിേള് 6236 
3 ആക്റ്റ്റീവ് ത ാഴില് ോർ് 1642 
4 ആക്റ്റ്റീവ് ത ാഴിലാളിേള് 989 
5 പട്ടിേജ്ാ ി വിഭാഗം 275 
6 എസ്െിത ാഴിലാളിേള് NIL 
7 േഴിഞ്ഞവർഷ്ം ആതേ തെലവ് 261.41 ലക്ഷ്ം 
8 ഈ വർഷ്ം ആതേ തെലവ് 163.61 ലക്ഷ്ം 

 
 
 
 
പുലലിച്ചിറവാർഡിതലത ാഴിലുറപ്പുപദ്ധ ിയുമായിബന്ധതപ്പടവിവരങ്ങൾ 
 
 
ആതേ ത ാഴില് ോർ്  95 
ആതേ ത ാഴിലാളിേള്  133 
ആക്റ്റ്റീവ് ത ാഴിലാളിേള്  23 

 
 
ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റിനവിദധയമാക്കിയ ഗ്പവൃത്തികൾ 

 
ഗ്േമ 

നമ്പർ 

വർക്ക്ദോ
് 

വർക്കി
ന്തറദപര് 

ോലയളവ് അെങ്കല് ു
േ 

തെലവായ ു
േ 

1 WC/305419 ഭൂവുെമ
േളുതെ 
വസ് ുേ
ളിതലജ്ല
 ംരക്ഷ്
ണം 

03/10/18-
23/12/18 

495146 41307 
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2 WC/166727 ഭൂവുെമ
േളുതെ 
വസ് ുേ
ളിതലജ്ല
 ംരക്ഷ്
ണം 

19/02/19-
23/03/19 

233410 26414 

3 IC/215706 KIPേനാല്
നവീേര
ണം 

29/12/18-
04/02/19 

453612 24166 

 
 
 
 

ഏഴ് രജിസ്റ്ററുകളുതെ പരിദശാധന 
 
ദേഗ്ന്ദ ർക്കാരിതെ നിർദേശഗ്പോരം ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ിയുമായി 
ബന്ധതപ്പട്ട്  ാതഴപ്പറയുന്ന 7 രജ്ിററുേള് നിർബന്ധമായും 
 ൂക്ഷ്ിദക്കണ്വയാണ്. 
1) ത ാഴില് ോർഡിനുളള അദപക്ഷ്യുതെ രജ്ിറർ 
2) ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്റ് ഗ്ഗാമ ഭ മീറ്റിംഗ് രജ്ിറർ 
3) ഡിമാെ് രജ്ിറർ 
4) ഗ്പവൃെിയുതെ ലിറും തെലവും വിശോംശങ്ങളും  ംബന്ധിച്ച് 
രജ്ിറർ 
5) സ്ഥിര ആസ് ിേളുതെ രജ്ിറർ 
6) പരാ ി രജ്ിറർ  
7)  ാധന ഘെേ രജ്ിറർ 
 

രജിസ്റ്റർതവരിഫിദക്കഷ്ൻറിദപ്പാർട്  

AMCഗ്പോരമുള്ള 7 രജ്ിററുേളില് 6 രജ്ിററുേളും ഗ്പദ യേമായി 
 ൂക്ഷ്ിച്ച്ിട്ടുണ്്. 
എന്നാല്ത ാഴിലുറപ്പ്പദ്ധ ിയ്ക്കായിഗ്പദ യേംഗ്ഗാമ ഭാരജ്ിറർ ൂക്ഷ്ിച്ച്ി
ട്ടുള്ള ായിോണാന്േഴിഞ്ഞിലല. 
പേരംതപാ ുഗ്ഗാമ ഭാരജ്ിററിലാണ്ത ാഴിലുറപ്പ്പദ്ധ ിയുമായിബന്ധതപ്പട്ട
വിവരങ്ങള് ൂക്ഷ്ിക്കുന്ന ായിോണാന്േഴിഞ്ഞത്. 



SAU KERALA,KOLLAM | Mukhathala Block,Mayyanadu GP,Pullichira Ward 9 

 

ഫയൽ തവരിഫിദക്കഷ്ൻ 

2018തല വാർഷ്ിേ മാറർ   ർക്കുലർ അധയായം 7തല ഖണ്ഡിേ 11(5) 
ഗ്പോരം ഒരു ഗ്പവൃെി  യലില്  ാതഴ പറയുന്ന 22 ദരഖേള് 
 ൂക്ഷ്ിദക്കണ് ുണ്്: 
1.േവർദപജ്സ് 
2.തെക്റ് ലിറ് 
3.വാർഷ്ിേ പദ്ധ ി ആ ൂഗ് ണ ദരഖ 
4.തെക്റ്നിക്കല് എറിദമറ്റ്  ആെ്  ഡിസ ന് 
5. ാദങ്ക ിേ അനുമ ി ദരഖ 
6.ഭരണാനുമ ി ദരഖ 
7. ംദയാജ്ി  പദ്ധ ി ആതണങ്കില് അ ുമായി ബന്ധതപ്പട്ട ദരഖേള് 
8.ആനവല് മാറർ  ർക്കുലർ അനുദേേം 3എ,3ബി  ഗ്പോരമുള്ള 
ത ാഴിലാളിേളുതെ ഡിമാെ് ദ ാറം. 
9.ഗ്പവൃെി അനുവേിക്കല് ദ ാറം 
10.ഇ.മറർ ദറാള് 
11.തമഷ്ർതമെ് ബുക്ക് 
12.തമറ്റീരിയല് വർക്ക് ആതണങ്കില്  ാധനങ്ങള് വാങ്ങുന്ന ും 
ഉപദയാഗിക്കുന്ന ുമായി ബന്ധതപ്പട്ട ദരഖേള്  
13.ദവജ്സ് ലിറ് 
14. ണ്് ഗ്ൊന്സ് ർ ഓർഡർ 
15.തമറ്റീരിയല് വൗച്ച്റുേളും ബിലലുേളും 
16.ദറായല്റ്റി ഉതണ്ങ്കില് അ ിതെ ദരഖേള് 
17.ഗ്പവൃെി ആരംഭം മു ല് അവ ാനിക്കുന്ന ുവതരയുള്ള മൂന്ന് ഘട്ട 
ദ ാദട്ടാ. 
18. ഗ്പവൃെി പൂർെീേരണ  ാക്ഷ്യപഗ് ം. 
19.മറർ ദറാള് മൂവ്തമെ് സ്ിപ്പ്/ യല് ഗ്ൊക്കിങ്സ ദ ാറം 
20.ജ്ിദയാ ൊഗ്് ദ ാദട്ടാഗ്ഗാഫ് 
21.ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്റ് റിദപ്പാർട്ടിതെ ദോപ്പി 
22.സ റ്റ് ഡയറി 

 
കതെത്തലുകൾ 

ഓഡിറ്റിന്തറഭാഗമായിഗ്പവർെിേളുതെ യല്പരിദശാധിച്ച്ദപ്പാള്3 
യലിലുംഏറ്റവുംഅ യാവശയമായി ൂക്ഷ്ിദക്കണ്െിലദരഖേള് ൂക്ഷ്ി
ച്ച്ിട്ടിതലലന്ന്േതണ്െി.,എന്നാല്ഇനിയുള്ള യലുേളില്എലലാദരഖേളും
ഉള്തപ്പെുൊനുള്ളഗ്ശമങ്ങള്MGNREGAഉദേയാഗസ്ഥരില്നിന്നുംഉണ്ായി
ട്ടുണ്് 
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Document List Yes/No Remarks 
Cover Page Yes NOT IN AMC FORMAT 

Check List of Documents NO 
 

Copy of Annual Action 
Plan/Shelf of Projects 

Yes 
 

Copy of Technical Estimate & 
Design 

Yes 
 

Technical Sanction Yes 
 

Adminstrative/Financial Sanction No 
 

Convergence Funds/Inputs  if 
any 

No File has no Convergence Scheme   

Demand Application Form Yes 
 

Work Allocation Form Yes 
 

Copy of Filled e-muster rolls Yes െില മറർ 
ദറാളുേളില്തവട്ടി ിരുെലുേള് 
ഉണ്ായിരുന്നു.  

 
Copy of Measurement Book Yes ഓദരാ ഭൂഉെമയുതെയും 

പുരയിെങ്ങളില്എഗ് ദൊളം 
ഗ്പവർെി നെന്നിട്ടുതണ്ന്ന് എം 
ബുക്കില് നിന്നും മനസ്ിലാക്കാന് 

 ാധിക്കുന്നിലല 
Material Procurement 
Document & Usage 

No No material work 

Copy of Wage List Yes   
Copies of Wage and Material 

Payment FTOs 
yes   

Material Vouchers & Bills NO   
Copies of Recipts of Royalty 

Paid 
No   

Photograph of the Project (3 
Stages) 

Yes   

Work Completion Certificate No   
Muster Roll Movement Slip Yes   
Geo Tagged Photograph of 

the Asset 
No   

Copy of Social Audit Report 
of the work 

No   

Other State Specific   Yes WC/166727  IC/215706, WC/305419  
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ഗ്പവൃത്തിസ്ഥലം ന്ദര്ട്ശനം 
 
ഗ്പേൃ ിപരിപാലനെിനും ാമൂഹയആസ് ി യഷ്ടിക്കുന്ന ിനും ഹായിക്കു
ന്നനിരവധിഗ്പവയെിേള്ഏതറ്റെുക്കുന്ന ിനുള്ള ാധയ യുള്ളപഞ്ചായൊണ്
ഇത്. 
 യലില്േണ്വിവരങ്ങളുതെനിജ്സ്ഥി ിദനരില്  
േണ്ുമനസ്ിലാക്കുന്ന ിനായിദ ാഷ്യല്ഓഡിറ്റ്അംഗങ്ങള്പണിപൂര്െിയാ
ക്കിയഗ്പവൃെിസ്ഥലങ്ങള് ന്ദര്ശിക്കുേയുണ്ായി. 
ഗ്പവൃെിേള്പരിദശാധിച്ച്ുംത ാഴിലാളിേദളാെുംദമറ്റുമാദരാെും ം ാരി
ച്ച്ും  യലില് ഉള്ള ില് നിന്നും  ീല്ഡില് േതണ്ൊന് ആയ ുമായ 
വിവരങ്ങള് െുവതെ ദെർക്കുന്നു. 
 
 
1.വർക് ദകാ്  IC/215706   

തേ ഐ  പി േനാല് നവീേരണം 

േനാല്  പൂർണമായും ോെു േയറി േിെക്കുന്നത് ആണ് ോണാന് 
േഴിഞ്ഞത്. േനാലില് ദവറ്േള് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ായും 
േനാലിന്തറ  ീരെു ദവറ് േൂട്ടി േെിച്ച്ിരിക്കുന്ന ായുമാണ് 
ോണാന് േഴിഞ്ഞത്. േനാലും  

ദറാഡും  ിരിച്ച്റിയാന് പറ്റാെ രീ ിയില് ോെു 
പിെിച്ച്ിരിക്കുന്ന ായ് േണ്ു. 

2.വർക്ക്  ദകാ് wc/305419 

ഭൂ ഉെമേളുതെ വസ് ുക്കളില്  ജ്ല ംരക്ഷ്ണം  

• ഷ്ീജ് തമർലിന് ദജ്ാർജ്സ്, േലലുവിള, മയ്യനാട്  

Documents/ സ റ്റ് ഡയറി സ റ്റ് ഡയറിയില് വി  എം  ി 
റിദപ്പാർട്ട് ഇലലായിരുന്നു.    
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എന്ന ഭൂഉെമയ്ക്ക് 1773 sq.m വിസ് ീർണെില് പുരയിെം േിളച്ച്് 
േൃഷ്ിദയാഗയമാക്കിയിരുന്നു എന്നാല് ഇദപ്പാള് ോെുപിെിച്ച് 
നിലയില് ആണ് ോണാന്  ാധിച്ച്ത്. 

 

• ഷ്ീജ് ജ്റിന്, േലലുവിള,  മയ്യനാട് 

 എന്ന ഭൂവുെമയുതെ പുരയിെം 1643.5 sq.m 

 വിസ് ീർണെില് േൃഷ്ി ദയാഗയമാക്കി തോെുെിരുന്ന ായി 
േണ്ു. എന്നാല് ഇദപ്പാള് ോെുപിെിച്ച് നിലയില് ആണ് ോണാന് 
 ാധിച്ച്ത്. േൃഷ്ി ഒന്നും തെയ്  ായി ോണാന്  ാധിച്ച്ിലല. 

 

• നീന ഗ്ശീോന്ത്, അക്റ്  ലാന്്. പുലലിച്ച്ിറ  

 എന്ന ഉെമയുതെ  പുരയിെം 1326 sq.m വിസ് ീർണെില് 
വൃെിയാക്കി തോെുെിരുന്നു എന്നാല് ഇദപ്പാള് ോെുപിെിച്ച് 
നിലയിലാണ് ോണാന് േഴിഞ്ഞത്. 

 

3..വർക് ദകാ് wc/166727 

ഭൂ ഉെമേളുതെ വസ് ുക്കളില്  ജ്ല ംരക്ഷ്ണം  

•  ുവർണല , വലിയ ത ക്ക ില് വീട്, പുലലിച്ച്ിറ 

482.8 sq.m വിസ് ീർണെില് പുരയിെം േിളച്ച്് 
േൃഷ്ിദയാഗയമാക്കിയിരുന്നു എന്നാല് ഇദപ്പാള് ോെുപിെിച്ച് 
നിലയില് ആണ് ോണാന്  ാധിച്ച്ത്. 

 

• രഞ്ജ്ിനി, രഞ്ജ്ിനി ഭവന്, പുലലിച്ച്ിറ 

 എന്ന ഭൂവുെമയുതെ പുരയിെം 448.8 sq.mവിസ് ീർണെില് േൃഷ്ി 
ദയാഗയമാക്കി തോെുെ ായി േണ്ു. എന്നാല് േൃഷ്ി ഒന്നും 
തെയ്  ായി ോണാന്  ാധിച്ച്ിലല. 

•  ഗ്േിറ ർ ഗ്േിദറാ ദോദട്ടജ്സ്,  പുലലിച്ച്ിറ.  
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 എന്ന ഉെമയുതെ  പുരയിെം 2094.7sq.m വിസ് ീർണെില് 
വൃെിയാക്കിയിരിക്കുന്ന ായി േണ്ു. എന്നാല് േൃഷ്ി 
തെയ് ിരിക്കുന്ന ായി  േണ്ിലല.  

ഓദരാ ഭൂവുെമേളുതെയും  പുരയിെങ്ങളിലായി എഗ് ദൊളം 
ഗ്പവർെിേള്  നെന്നിട്ടുണ്് എന്ന് എം ബുക്കില് േൃ യമായി 
ദരഖതപ്പെുെിയിരുന്നിലല.  ഇെരെിലുള്ള ദരഖേള് േൂെി എം 
ബുക്കില്  ഉള്തപ്പെുദെണ് ാണ് എന്ന് നിർദേശിക്കുന്നു. 
ജ്ല ംരക്ഷ്ണ ഗ്പവർെിയായി  എലലാ പുരയിെങ്ങളും േിളച്ച്് 
േൃഷ്ി ദയാഗയമാക്കി ഇരിക്കുേയാണ് തെയ് ിരിക്കുന്നത് .മണ്ണ് 
ജ്ല ംരക്ഷ്ണഗ്പവൃെിേളായ മണ് േയ്യാല ഗ്െഞ്ച്  ുെങ്ങിയ 
ഗ്പവർെിേള് ഇവിെുതെ ഭൂഗ്പേൃ ിക്ക് അനുദയാജ്യമലലാെ ു  
തോണ്ും ത േയൂറില് നിന്ന് വരുന്ന എറിദമറ്റ് ഇഗ്പോരം  
ആയ ുതോണ്ാണ് അങ്ങതന വരുന്നത് എന്നാണ്  ാദങ്ക ിേ 
വിേഗ്ധരില് നിന്നും േിട്ടിയ വിവരം ഇത് ശരിക്കും 
പരിദശാധിദക്കണ് വിഷ്യമാണ്. 

            ആയ ിനാല് ഈ ഗ്പവൃെിക്ക് െിലവായ തപാ ു 
പണം േൃ യമായി ഉപദയാഗിച്ച്ിട്ടുദണ്ാ എന്ന് വിലയിരുൊന് 
 ാധിക്കിലല. 

▶ഒരു ഗ്പവർെി  സ്ഥലെും CIB   സ്ഥാപിച്ച്ിട്ടിലല  

ത ാഴിലാളികളുമായുള്ള അഭിമുഖത്തിൽ നിന്ും ലഭയമായ 
വിവരങ്ങൾ. 

▶േുെിതവള്ളം ത ാഴിലിെങ്ങളില് ത ാഴിലാളിേള്  വയം 
ദശഖരിക്കുന്ന ായി  പറഞ്ഞു. 
▶ത ാഴിലിനുള്ള അദപക്ഷ് പഞ്ചായെിന്തറ ഗ് ണ്് ഓ ീസ് വഴി 
നല്േണതമന്നുള്ള അറിവ് ത ാഴിലാളിേള്ക്ക് ഉണ്ായിരുന്നു. 
 
▶first aid box ലഭയമതലലന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞു. 
 
▶ൊർദപ്പാളിന്, േുെിതവള്ള പഗ് ം, എന്നിവ  ലഭയമലല എന്ന് 
അറിയിച്ച്ു 
ഗ്പാഥമിേ ആവശയങ്ങള്ക്കുള്ള  ൗേരയങ്ങള് ത ാഴിലിെങ്ങളില് 
ലഭയമാക്കണതമന്ന് ത ാഴിലാളിേള് ആവശയതപ്പട്ടു. 
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▶ത ാഴിലാളിേള്ക്ക് ത ാഴില് േിനംേൂട്ടി നല്േണം  എന്ന് 
പറഞ്ഞു . 
 
▶പു ിയ ത ാഴില് ോർഡിനായി 100 രൂപദയാളം 
തെലവായ ായി ത ാഴിലാളിേള് അറിയിച്ച്ു. 
 
▶ അദപക്ഷ്ിച്ച്് 15 േിവ െിനേം  തന്ന ത ാഴില് ലഭിച്ച് ായി 
ത ാഴിലാളിേള് അറിയിച്ച്ു 
ത ാഴിലിലലായ്മ ദവ നതെ പറ്റിയുള്ള അറിവ് ത ാഴിലാളിേള്ക്ക് 
ഇലലായിരുന്നു 
5 േിദലാമീറ്ററില് പുറെ് ദജ്ാലി തെയ് ാല് ലഭിക്കുന്ന യാഗ് ാ 
േൂലി ലഭിക്കുന്ന ിതനപ്പറ്റിയുള്ള അറിവ് ത ാഴിലാളിേള്ക്ക് 
ഉണ്ായിരുന്നു. 
 
▶പണിയായുധങ്ങള് ത ാഴിലാളിേള്  തന്ന പണം െിലവാക്കി 
വാങ്ങിയ ായി േണ്ു 
േയ്യുറ ോലുറ  ുെങ്ങിയ യാത ാരുവിധമായ  ുരക്ഷ്ാ 
ഉപേരണങ്ങളും ലഭയമായിട്ടിലല എന്ന ത ാഴിലാളിേള് അറിയിച്ച്ു. 
 
▶ത ാഴിലാളിേള്  തന്ന പണം മുെക്കി വാങ്ങിയ  റ് എയ്് 
ദബാക്റ് ിന്തറ ബിലല് പഞ്ചായെിതല എന്ആർഇജ്ി ത ക്ഷ്നില് 
നല്േിയദപ്പാള് പണം നല്ോന് േഴിയിതലലന്ന് അവർ 
അറിയിച്ച് ായി ത ാഴിലാളിേള് പരാ ിതപ്പട്ടു 
 
▶പദ്ധ ിയുതെ ഭാഗമായി വൃെിയാക്കിയ േനാലില് ദവറ് 
 ള്ളുന്ന ായി ത ാഴിലാളിേള് പരാ ിതപ്പട്ടു. 
 
▶േീപ് ി, രാധ എന്നീ ത ാഴിലാളിേള്ക്ക്  ൂരയ ാപം 
ത ാഴിലിെതെ തവച്ച്് ഏറ്റ ായി അറിയിച്ച്ു.എന്നാല് 
ത ാഴിലിെതെ തവച്ച്് ഉണ്ാേുന്ന അപേെങ്ങള്ക്ക് െിേിത്സ 
 ഹായം ലഭയമാക്കുതമന്ന വിവരം ത ാഴിലാളിേള്ക്ക് 
അറിയിലലായിരുന്നു. 
 
▶ഗ്േഷ്  ൗേരയതെപ്പറ്റി ത ാഴിലാളിേള്ക്ക് അറിവുണ്ായിരുന്നു. 
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▶ത ാഴിലുറപ്പ് ഗ്ഗാമ ഭ നെൊറുതണ്ന്ന് ത ാഴിലാളിേള്പറഞ്ഞു. 
ത ാഴിലാളിേള് ആരും തന്ന തമറ്റീരിയല് വർക്ക് വർക്ക് 
തെയ് ിട്ടിലല 
.എന്നാല്തമറ്റീരിയല്വർക്ക്തെയ്യാനുളള ാല്പരയംത ാഴിലാളിേള്ക്കി
ലല. 
 
▶ദവ നം വർധിപ്പിക്കണതമന്നും േിട്ടാന് ഉള്ള ദവ നം 
ലഭയമാക്കണതമന്ന് ദവഗെില് ലഭയമാക്കണതമന്നും ത ാഴിലാളിേള് 
ആവശയതപ്പട്ടു. 
 
▶ഇ എസ് ഐ, ദക്ഷ്മനിധി, തപന്ഷ്ന് മു ലായവ ത ാഴിലുറപ്പ് 
ത ാഴിലാളിേള്ക്ക് അനുവേിക്കണതമന്ന് ആവശയതപ്പട്ടു. 
 
▶െില ഭൂവുെമേള് മഴക്കുഴി എെുക്കാന് അനുവേിക്കുന്നിലല എന്ന് 
ത ാഴിലാളിേള് പരാ ിതപ്പട്ടു. 
 
▶ഒമ്പ ാം വാർഡില് ആളുേള് േുറവായ ിനാല് മറ്റുള്ള 
വാർഡുേളില് നിന്ന് ഉള്ള ത ാഴിലാളിേതള ദെർെ് മസ്ദറാള് 
 യ്യാറാേണതമന്ന് അവർ ആവശയതപ്പട്ടു. 
 
▶ഈ വർഷ്ം ഇ ുവതര 65 ത ാഴില്േിനങ്ങള് ഉണ്ായിരുന്നു. 
 
▶വിഎം ി അംഗങ്ങള് ത ാഴിലിെം  ന്ദർശിക്കാറിതലലന്ന് 
ത ാഴിലാളിേള് അറിയിച്ച്ു പു ിയവിഎം ി അംഗങ്ങതള 
ആവാർ്ഗ്പദേശെ്നിന്നു തന്നത രതഞ്ഞെുക്കണതമന്ന് അവർ 
ആവശയതപ്പട്ടു. 
 
▶ഒരു ഗ്പവർെി  സ്ഥലെും CIB   സ്ഥാപിച്ച്ിട്ടിലല എന്ന് 
അറിയാന് േഴിഞ്ഞു 

 
 
തപാ ുനിർദേശങ്ങൾ 
 
1.ത ാഴിലാളികളുതെ എണ്ണം പരമാവധി വർധിപ്പിക്കാനാവശയമായ 
നെപെി 
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 വീകരിക്കണം.ആവശയതപ്പടവർതക്കലലാം 100 പണി തകാെുക്കാൻ 
കഴിയുന്ുതെന് വസ്ത ു  ജനങ്ങൾക്കിെയിൽ ദബാധയതപ്പെുത്തണം. 
 
2. ത ാഴിലാളികളിൽനിന്ുള്ള അദപക്ഷ് വാങ്ങുന് രീ ിയിൽ 
 മഗ്ഗമായ മാറ്റം 
ദവണം. അവർക്ക് ആവശയമുൊകുദപാൾ ത ാഴിൽ നൽകാൻ 
വയവസ്ഥയുൊകണം. 
 
3. ദേശീയ നിരീക്ഷ്ണ ഏജൻ ിമു ൽ പദ്ധ ി നെത്തിപ്പിതല ഉന്  ല 
ഉദേയാഗസ്ഥർ വതരയുള്ളവർ അവതര ഏൽപ്പിച്ച ചുമ ലകൾ 
കൃ യമായി 
നിർവഹിക്കുന്ുതെന്ുറപ്പാക്കണം. 
 
4. ഡി.പി. ി, തജ.പി. ി,ബി.പി.ഒ എന്ീ ഉദേയാഗസ്ഥർ 
പഞ്ചായത്തിതല 
ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ി ഓഫീ ും കഴിയാവുന്ഗ്  ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളും 
 ന്ദർശിക്കുന്ുതവന്ുറപ്പാക്കാൻ 
 ംസ്ഥാന ലത്തിൽ ംവിധാനമുൊകണം. 
 
6. വിജിലൻസ്ത ആന്റ് ദമാണിറ്ററിങ്  ംവിധാനം  മഗ്ഗമായി 
അഴിച്ചുപണിയണം.ഇവതയ  വ ഗ്രമാക്കി നിലനിർത്തി  ത്സമയ 
ഓഡിറ്റിങ് 
 മി ികളായി മാറ്റിതയെുക്കണം. 
 
7. വിഎം ിയുതെ ഗ്പവർത്തനങ്ങൾ ദലാക്ക്  ലത്തിൽ 
നിരീക്ഷ്ിക്കതപ്പെണം. 
 
8.  ു ാരയ  ഉറപ്പാക്കാൻ ത ാഴിലുറപ്പ് നിയമം അനുശാ ിക്കുന് 
 രത്തിൽ 
 ിറ്റി ണ് ഇൻഫർദമഷ്ൻ ദബാർ് അെിയരിരമായി എലലാ 
ത ാഴിലിെത്തിലും സ്ഥാപിക്കണം. 
 
9. പദ്ധ ി ആ ൂഗ് ണത്തിൽ കർഷ്കതരയും ത ാഴിലാളികതളയും 
തപാ ു മൂഹതത്തയും ഉൾതപ്പെുത്താൻ കഴിയണം. 
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10. ജനകീയ എസ്റ്റിദമറ്റ് നിർബന്ധമായി  യ്യാറാക്കുകയും അത് 
ത ാഴിലാളികൾക്ക് 
ലഭയമാക്കുകയും അവതര പറഞ്ഞുമന ിലാക്കുകയും ദവണം. 
 
11. ത ാഴിലാളികൾക്കുള്ള  ുരക്ഷ്ാ ഉപകരണങ്ങൾ പഞ്ചായത്ത് 
 ലത്തിൽ വാങ്ങി ൂക്ഷ്ിക്കണം.ഇത് ത ാഴിലാളികൾക്ക് 
ലഭിക്കുന്ുതെന്് ഉറപ്പുവരുത്തണം. 
 
12. വാർഡിതല ത ാഴിൽ കാർഡിതന്റ എണ്ണത്തിന് അനു ൃ മായി 
ദമറ്റുമാതര 
ത രതഞ്ഞെുക്കണം. 
 
13. മസ്റ്റർ ദറാൾ,സ റ്റ് ഡയറി  ുെങ്ങിയ ആധികാരിക ദരഖകൾ 
സകകാരയം 
തചയ്യുന് ിൽ ജാഗ്ഗ ദവണം. 
 
14. ഭൂവിക ന ഗ്പവൃത്തികൾ ഏതറ്റെുക്കുന്ത് ഭൂവുെമയുതെ 
ആവശയഗ്പകാരമായിരിക്കണം.ഇ ിനായി പഞ്ചായത്ത്  ലത്തിൽ 
വയാപക 
ഗ്പചരണം നൽകി അദപക്ഷ് ക്ഷ്ണിക്കണം. 
 
15. ഇത്തരം ഗ്പവൃത്തികൾ ഏതറ്റെുക്കുദപാൾ അവ മണ്ണ്-ജല 
 ംരക്ഷ്ണത്തിന് ഉ കുന് ാണന്് ഉറപ്പുവരുത്തണം. 
 
16. ദമറ്റുമാർക്കും വിജിലൻസ്ത ആന്റ് ദമാണിറ്ററിങ് കമ്മിറ്റി 
അംഗങ്ങൾക്കും 
 മയബന്ധി മായി പരിശീലനം നൽകണം 
 
17. സജവ  പത്തും ആസ്ഥിയും വർധിപ്പിക്കുന് ിനുള്ള 
ഗ്പവൃത്തികൾ 
ഏതറ്റെുക്കാൻ കഴിയണം. 
 
യുവാക്കളും, കാരയദശഷ്ിയുള്ളവരുമായ ഒരു ശക്തമായ െീമാണ് 
പഞ്ചായത്തിതല ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ിതയ മുദന്ാട് നയിക്കുന്ത്. 



SAU KERALA,KOLLAM | Mukhathala Block,Mayyanadu GP,Pullichira Ward 18 

 

18, ത ാഴില് േതണ്െുന്നത് ദമറ്റുമാർ ആണ് എന്നാണ് 
മന ിലാക്കാന്  ാധിച്ച്ത്. 

                            വർക്ക് േതണ്െുവാനും 
ആ ൂഗ് ണം തെയ്യുവാനും ത ാഴിലാളിേള്ക്ക് അവോശമുണ്് 
.ത ാഴിലുറപ്പു നിയമം ഈ അവോശം വളതര േൃ യമായി 
നിർവെിച്ച്ിട്ടുണ്്. ഇ ിന്തറ അർത്ഥം ഓദരാ ഗ്പദേശതെയും 
ത ാഴിലാളിേള്ക്ക് ആ ഗ്പദേശെിന് ,ആ നാെിന്  അനുദയാജ്യവും, 
അവർ അെക്കമുള്ള  പാവതപ്പട്ട മനുഷ്യർക്ക് ഗുണേരവും 
ആയിട്ടുള്ള ഗ്പവർെിേള് േതണ്െുവാനും അെരം 
ഗ്പവർെിേള് നെപ്പിലാക്കണതമന്ന് പഞ്ചായെിദനാട് 
നിർദേശിക്കാന് ഉള്ള അധിോരവും അവോശവും ഉണ്് എന്നാണ് 
. 

                     പദക്ഷ് അ ിന്തറ അർത്ഥം ത ാഴില് 
േതണ്െുന്ന ിന് മുഴുവന് ഉെരവാേി വവും ത ാഴിലാളിക്കാണ് 
എന്നു പറയുന്നത് ശരിയലല . ഗ്പവർെി  േതണ്ൊനുള്ള 
ഉെരവാേിെം നിർവഹണ ഏജ്ന് ിേളുതെ ാണ് .  ഈ 
ഉെരവാേിെം  നിർവഹണ ഏജ്ന് ി ലാണ് 
നിക്ഷ്ിപ് മായിട്ടുള്ളത്. അ ിനായിട്ട് ഗ്പദ യേമായ പരിശീലനവും 
ബിരുേവും മറ്റുമുള്ള എന്ജ്ിനീയർമാരും ഓവർ ിയർ മാരുതെയും 
ബയർ  ുട്ട് എഞ്ചിനീയർമാരും അെക്കമുള്ള  ംഘം നിർവഹണ 
ഏജ്ന് ി യുതെ ഭാഗമായിട്ടുള്ളത് . അ ുതോണ്ു തന്ന 
വർക്കുമായി ബന്ധതപ്പട്ടിട്ടുള്ള ആശയങ്ങതള തപാ ു 
ജ്നങ്ങളില്നിന്നും  വീേരിക്കുേയും ഇെരം ആശയങ്ങതള 
മുന്നിർെി ഗ്പവർെിേള് ദഗ്പാജ്ക്റ്െുേള് ആക്കി മാദറ്റണ് 
ഉെരവാേി വം, ഇ ുമായി ബന്ധതപ്പട്ട  ാദങ്ക ിേ വിേഗ്ധർക്കും 
ഉദേയാഗസ്ഥർക്കും  തന്നയാണ്  

                             െിലയിെങ്ങളിതലങ്കിലും 
ത ാഴിലാളിേള് 100 പണിയും ആവശയതപ്പെുദമ്പാള്, ഗ്പവർെിേള് 
ത ാഴിലാളിേള്  തന്ന േണ്ു പിെിക്കണം എന്ന രീ ിയില് 
നിർവ്വഹണ ഏജ്ന് ിയില് നിന്നും നിർബന്ധം  പിെിക്കാറുണ്്. 
ത ാഴിലാളിേള്ക്ക്  ാദ്ധയ േള് െൂണ്ിക്കാട്ടാം, െില 
അവ രങ്ങളില് നിശ്ചി  ഗ്പവർെിേള് ആവശയതപ്പൊം.അ ലലാത  
െിലയിെതെങ്കിലും പറഞ്ഞു വരുന്ന ുദപാതല ത ാഴിലാളിേള് 
 തന്ന പണി േതണ്െണതമന്ന്  രെിലുള്ള  മീപനം 
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ശരിയായിട്ടുള്ള ലല. ഇത് , നിയമവിരുദ്ധമാതണന്ന് മാഗ് മലല 
അധാർമിേവും ആണ്. 

 
 
 
കഴിഞ്ഞ വർഷ്ം 261.41ലക്ഷ്വും ഈ വർഷ്ം 163.61ലക്ഷ്ം രൂപയും 
കൂലിയിനത്തിൽ ത ാഴിലാളികളുതെ സകയിതലത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് 
ഉദേയാഗസ്ഥരുതെ ശുഷ്ക്ക്കാരി 
തകാൊണ്. വയ യസ്ത മായ ഗ്പവൃത്തികൾ കതെത്തുന് ിൽ 
 ാൽപ്പരയം കാണിച്ചാൽ കുതറക്കൂെി തമച്ചതപ്പട ഗ്പവർത്തനം 
കാഴ്ചവക്കാനാകും. 
 
 

 

 

ദ ാഷ്യല്ഓഡിറ്റയുണിറ്റ്  

ഗ്ശിമ ിപാർവ്വ ി(ജ്ിലലാറിദ ാര്ഴ്സസ്ദപർഴ്സ ണ്)  

 ലീനബീഗം (ദലാക്ക് റിദ ാഴ്സസ്ദപർഴ്സ ണ്) 9447230834 

 

 ഹായിച്ച്വർ:- പഞ്ചായെ് ഗ്പ ിഡന്്., 
,വാർ്തമമ്പർജ്നഗ്പ ിനിധിേള്,ദമറ്മാർ,,ത ാഴിലാളിേള്,ഉദേയാഗസ്ഥർ,  
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