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ആമുഖം               

അവിദഗ് ദകായികകജാലികൾചചയുനതിന്  
സനദതയുളപപായപൂർതിയായഅംഗങൾഉൾ ചപടുനപഗാമീണകുടുംബതിന്  
ഒരുസാമതികവർഷതിൽ 100 
ദിവസചതചതാഴിൽഉറപാകുനതിനുളനിയമമാണ്കദശീയപഗാമീണചതാഴിലുറപ്
നിയമം-2005 National Rural Employment Guarantee Act (NREGA). 
ഈനിയമതിചനഅടിസാനതിലാണ്  ഈപദതിപപവർതികുനത്. 2005 
ചസപ്റംബറിൽ  ഇന്ൻപാർലചമനപ്ാസാകിയഈനിയമംചസപ്റംബർ 7 ന്  
നിലവിൽവരികയുംജമു - 
കാശ്മീർഒഴിചകയുളഇന്യിചലഎലാസംസാനങളിലുംബാധകമാകുകയുംചച
യ്തു. തുടകതിൽഇന്യിചല 200 
ജിലകളിൽമാപതമായിരുനുപപാബല്തിൽവനചതങിലും 2008 ഏപപിൽ 1 
മുതൽരാജ്ചതമുഴുവൻജിലകളികലകുംഈപദതിവ്ാപിപിചു.                                  
     
പദതിയുചട  ലക് ഷ്ം :
 അവിദഗ്ദചതാഴിലാളികുടുംബങൾക്ചതാഴിൽസുരകിതത്ംലക്മാകിയിടു
ളഈപദതിയിൽഒരുകുടുംബതിന്  ഒരുസാമതികവർഷം 100 
ചതാഴിൽദിനങൾസ്നംനാടിൽഉറപുനൽകുനകതാചടാപം; ഉതപ്ാദനവർദനവ്, 
സിരആസ്തിസൃഷട്ികുക, പരിസിതിസംരകണം, 
ജീവിതനിലവാരംഉയർതുകഎനീലക്ങളുംഉണ്. ഈപദതിയിൽ, 
പഗാമസഭകളുചടവർദിചപങാളിതംകൂടാചത, സാമൂഹികഓഡിറിംഗ്, 
പങാളിതആസൂപതണം, 
നടതിപിലുംകമൽകനാടതിലുംതകദശസാപനങളുചടവർദിചഉതരവാദിതം
എനീകാര്ങളാൽജനകീയമായഅടിതറനിലവിൽവരുനു. 
ചതാഴിലിനുളമൗലികാവകാശവും, മിനിമംകൂലിയും, 
സ്പതീകൾകുംപുരുഷനാർകുംതുല്കവതനവുംഉറപുനൽകുനുഎനസവികശഷ
തയുംഈപദതിയുചടപപധാനഗുണങളാണ് . 
ഈപദതികകപനസംസാനസർകാരുകളുകടയുംപതിതലപഞായതുകളുകടയും, 
ചപാതുജങളുകടയുംസഹകരണകതാചടയാണ്  നടപിലാകുനത.് 
കൂടാചതഈപദതിനടതിപുമായിബനചപടഒടനവധിചുമതലകളുംഉതരവാദി
തങളുംപാലികകണവയായിടുണ്.കകപനചതാഴിലുറപക്ൗൺസിൽ, 
കകപനചതാഴിലുറപ്ഫണ്എനിവയുചടരൂപവതക്രണം.
സംസാനചതാഴിലുറപ്കൗൺസിൽ, 
സംസാനചതാഴിലുറപ്ഫണ്എനിവയുചടരൂപവത്കരണം. 
ചതാഴിൽരഹിതഅലവൻസ്ിതരണം, 
ചതാഴിലിനിചടസംഭവികുനഅപകടങൾക്ചികിതാസഹായം. 
ചതാഴിലിനിചടയുണാകുനമരണതിന്  25,000/- രൂപഎക്സക്പഗഷ്, 
ചികിതാചചലവുകൾഎനിവയുചടനിർവഹണം.
ചതാഴിൽസലങളിൽകുടികചളപരിചരികുനതിന്  സൗകര്ം, കുടിചവളം, 
പപാഥമികചികിതകായുളമരുനുകളുചടസജീകരണം. 
കജാലിയുചടകമാണിററിംഗ്, 
മൂല്നിർണയംഎനിവയുംസംസാനതിചനചുമതലകളിൽചപടുനവയാണ് .
ഓകരാജിലയികലകുംആവശ്മായജിലാകപപാപഗാംകകാർഡികനറചറനിയമികുനത്
അതതംസാനസർകാറുകൾആണ്. ജിലാകളക്ടർ,  



ജിലാപഞായത്ചീഫ്എക്സിക്ൂടീവ്ഓഫീസർ, 
തതുല്റാങിലുളഉകദ്ാഗസർതുടങിയവരിൽആര്  
കവണചമങിലുംജിലാകപപാപഗാംകകാർഡീകനറർആകാവുനതാണ് . 
ഇതരംഉകദ്ാഗസർകാണ്  
പദതിയുചടനിർവഹണതികനയുംഏകകാപനതികനയുംചുമതല.
നിർവഹണഏജൻസികളുചടപദതികൾകജ്ിലാപഞായതാണ്  
അംഗീകാരംനൽകകണത്. ഓകരാവർഷവുംചതാഴിലിനുളബജറ്തയാറാകൽ, 
അംഗീകാരംലഭ്മാകൽ, 
പദതിയുചടപപവർതനങളുചടഏകകാപനംഎനിവജിലാകപപാപഗാംകകാർഡികനററു
ചടകനതൃത്തിലാണ്നടതചപടുനത.്
പഗാമപഞായതുകളുചടപദതിനിർകദശങളുചടഏകകാപനം, 
അവചയകബാകപ്ഞായതിചനനിർകദശങളുമായിസമന്യിപിച്കബാക്തലപ
ദതിനടപിലാകുനതിചനചുമതലകബാകിചലകപപാപഗാംഓഫീസർകാണ് .
ചതാഴിലവസരങളുംഅതതുപപകദശങളിചലചതാഴിലിനുളആവശ്വുംതമിൽപ
ചൊാരുതചപടുനുകണാഎന്പരികശാധികുക, 
പണതിചനകണകുകൾസൂകികുക, 
പഗാമസഭാമുഖാനരംസാമൂഹ്ഓഡിറ്നടതുക, 
അതിൽഉനയികചപടുനആകകപങളിൽനടപടിസ്ീകരികൽതുടങിയവയും
കബാകക്പപാപഗാംഓഫീസറുചടചുമതലകൾആണ് . 
കൂടാചതചതാഴിലിനായിരജിസർചചയചപടുനഅകപകകരുചടഏകകാപനവുംകബാ
ക്കപപാപഗാംഓഫീസറുചടചുമതലകളിൽഉൾചപടുനവയാണ് .
പദതിയുചടഗുണകഭാകാകചളകചണതുനതികലകാവശ്മായസഹായങൾ, 
വികസനപപവർതനങളുചടശുപാർശ, 
സാമൂഹ്ഓഡിറ്നടതുകഎനത്പഗാമസഭകൾവഴിയാണ്  നടതചപടുനത.്
പഞായതുതലതിലുളസാപനങളാണ്  പദതിയുചടആസൂപതണം, 
നടതിപ്എനിവയുചടമുഖ്അധികാരി. 
കൂടാചതഏചറടുകുവാൻകഴിയുനഎലാകജാലികളുചടപടികയും, 
അതിനുളവികസനപദതിയുംപഗാമപഞായത്തയാറാകകണവയാണ് . 
കബാകപ്ഞായത്പഗാമപഞായതുകളൂചടപദതികൾക്നൽകുകയും ; 
ജിലാപഞായതിചനഅനുമതികായിനൽകുകയും , 
അതിചനഅംഗീകാരതിനുകശഷംനിർവഹണതിനായിനൽകുകയുംകവണം.
അകൗണുകളുചടസൂകിപ്, മസർകറാളികനയുംസാധങ്ളുകടയുംസൂകിപ്, 
വിദഗ്ദ/ 
അവിദഗ്ദചതാഴിലാളികളുചടകവതനവിവരങൾപപവർതികളുചടഅളവ്തിടചപടു
തുനതിചനഘടന, 
പണംനൽകൽതുടങിയകാര്ങളിൽസുതാര്തയുംഅവജനങചളഅറിയികുക, 
തുടങിയവഈപദതിയുചടസവികശഷതകളിൽചപടുനു. 
കൂടാചതബാങ്അകൗണ്ഴികയാകപാസ്ഓഫീസ്ഴികയാകജാലികാർകുളകവതനം
നൽകുനതിനുളാസാധ്തയുംഈനിയമതിൽപറയുനു.
സ്പതീ-പുരുഷനാർക്മിനിമംകൂലി (271/- രൂപ) 
തുല്കവതനംഉറപ്നൽകുചമനതുംഈപദതിയുചടമാപതംപപകത്കതകളിൽചപടു
നു. 
നിരനരംചപാതുജനജാപഗതകായ്സാമൂഹികഓഡിറ്നടതുകഎനതുംഈനിയ
തികനയുംപദതിയുകടയുംപപധാനസവികശഷതകൾആണ് .    
 കസാഷ്ൽ  ഓഡിറ്  :
    



കസാഷ്ൽഓഡിറ്കദശീയപഗാമീണചതാഴിലുറപപ്ദതിപപകാരംപഗാമപഞായത്പപ
കദശത്നടപിലാകുനഎലാപപവൃതികളുംകസാഷ്ൽഓഡിറ്ികധയമാകണചമന
നിയമതിചല 17 രണാംവകുപ്നിഷ്കർഷികുനു. 
പദതിപപവർതനചതപറിയുംചപാതുധനംചചലവഴികുനത്പറിയുംപൗരസമൂഹം
നടതുനപരസ്വുംസ്തപനവുമായപരികശാധനയാണ്കസാഷ്ൽഓഡിറ്. 
ചതാഴിലുറപ്നിയമപപകാരംവർഷതിൽരണുതവണകസാഷ്ൽയൂണിറ്പഗാമസഭക
ൾഎലാവാർഡിലുംനടകതണതാണ്. 
കസാഷ്ൽഓഡിറ്പഗാമസഭനവസാമൂഹികകണചകടുപ്എനതിലൂചടഉകദശികുന
ത്. 
പപവർതിസലങൾഅഥവാവർക്സസറുകൾകനരിട്സനർശിചുചതാഴിലുറപ്ത
ചൊാഴിലാളികൾഓടുംനിർവഹണഉകദ്ാഗസകരാടുംഅഭിമുഖംനടതിയതിലൂചടയും
ലഭ്മായകരഖകളുചടവിശദപരികശാധനയിലൂചടയുംലഭികുനവിവരങചളകപകാഡീ
കരിച്പഗാമസഭകളുചടചപാതുസമൂഹചതഅറിയികുകഎനതാണ്. 
ഇപപകാരംലഭികുനവിവരങളുചടയുംപഗാമസഭകളിൽഉയരുനചതാഴിലുറപ്ചതാഴി
ലാളികളുചടഅഭിപപായങളുചടയുംനിർവഹണഉകദ്ാഗസരുചടഅഭിപപായങളുചട
അടിസാനതിൽമഹാതാഗാനികദശീയപഗാമീണചതാഴിലുറപപ്ദതിയുചടനടത
ൊിപിചലസുതാര്തയുംഉതരവാദിത്വും
 എനതാണ്കസാഷ്ൽഓഡിറ്അഥവാകണചകടുപ്ലക്മിടുനത്. 
വസ്തുതാപരമായകചണതലുകൾലൂചടചതാഴിലുറപപ്ദതിയുചടഗുണകഭാകാ
കളായപഗാമീണജനതയുചടഉനമനതിനുംപദതിയുചടചമചചപടപപവർതനതി
നുംകസാഷ്ൽഓഡിറ്സാധ്മാകുനു..                    കസാഷ്ൽഓഡിറപ്പപകിയ : 
 (1) പശാതലംഒരുകൽ: കബാകത്ലതിലും  
 പഗാമപഞായത്തലതിലുംനിർവഹണഉകദ്ാഗസർപഞായത്ചസപകടറിമറുനി
ർവഹണഉകദ്ാഗസർ,  തുടങിയവരുമായികൂടിയാകലാചിച്  
 തുടർപപപകിയകൾആസൂപതണംചചയുകയുംകസാഷ്ൽഓഡിറ്തീയതിനിശയികു
കയുംചചയുനു   .                
   (2) ഫയൽപരികശാധന :
 കസാഷ്ൽഓഡിറ്പപപകിയആരംഭിചിരികുനതീയതിക്മുൻപുളആറുമാസകാല
യളവിൽവാർഡിചലഫയലുകൾ,  എസികമറ്,
 അകതാചടാപംഅനുബനകരഖകളുംസൂക്മമായിപരികശാധികുനു.                   
(3)   പപവർതിതലപരികശാധന   
ഓകരാപപവർതിയുംഎസികമറിൽപപതിപാദികുനഅളവിലുംനടപിലാകിയിടുണ്
എനുംഗുണഫലതിന്്ാപ്തിതിടചപടുതുകയും    
 ചതാഴിലിടങളിൽചതാഴിലാളികൾക്ആവശ്മായആനുകൂല്ങളുംലഭിചിടുകണാ
എന്പരികശാധികുനു.                     
  (4) വീട്ീടാനരംഉളവിവരകശഖരണം:
          
പദതിഗുണകഭാകാകളുചടവീട്ീടാനരംചചനകനരിൽകണ്പദതിയുചടനിർവഹ
ണചത
 കുറിചുംഗുണഫലചതകുറിചുമുളഅഭിപപായങളുംനിർകദശങളുംസ്രൂപികു
നു. 
(5) ചതളിവ്കശഖരണം:
               ഫയൽപരികശാധന, പപവർതിസലപരികശാധന,
 വീടുവീടാനരംഉളവിവരകശഖരണംതുടങിയഓഡിറ്പപപകിയകചണതലുകളുചട
വസ്തുനിഷ്ഠമായചതളിവ്കശഖരണംനടതുനു.
(6) സാമൂഹികകബാധവൽകരണം:



         
 സാമൂഹ്ഇടചപടലുകളിലൂചടപദതിവിജയംഉറപുവരുതിപൗരകബാധംഉയർതു
കയുംകസാഷ്ൽഓഡിറപ്പപകിയവിജയിപികുകയുംചചയുനതിനാവശ്മായകബാധ
വൽകരണപപവർതനങൾനടപിലാകുനു.
(7) റികപാർട്തയാറാകൽ
            കസാഷ്ൽഓഡിറ്പപപകിയയിചലകചണതലുകളുംനിഗമനങളും, 
നിർകദശങളുംകസാഷ്ൽഓഡിറ്പഗാമസഭയിൽചർചചചയ്തഅംഗീകാരംനടതു
നതിനാവശ്മായകരട്റികപാർടത്യാറാകുനു.
(8) കസാഷ്ൽഓഡിറ്പഗാമസഭ
     
 പശാതലംഒരുകൽചർചയിൽനിശയികചപടദിനതിൽസൗകര്പപദമായസ
ലത്പഗാമസഭകചർന്കരട്റികപാർട്അവതരണവും, നിർകദശങളും,തിരുതൽ
 പപപകിയകളും, 
അംഗീകാരംകനടിചയടുകുകയുംതുടർനടപടികളുംസകചകാളുനു.
(9) അനുബനനടപടികൾ( ആകൻകടകൺ)
       കസാഷ്ൽഓഡിറ്പഗാമസഭയിൽഎടുത
 തീരുമാനങളുചടയുംനിർകദശങളുചടയുംഅടിസാനതിൽഎടുത്അനുബന
നടപടികൾഅടുതകസാഷ്ൽഓഡിറപ്ഗാമസഭയിൽചർചചചയുനു.                            
       

ശാസ്താംകകാടപഞായത് 
       
ചരിപതം
ചകാലംജിലയുചടവടകുപടിഞാറുഭാഗതായികരുനാഗപളിചടൗണില് 
നിന്ഏതാണ് 11 കി.മീ. കിഴകുമാറിശാസ്താംകകാടപഞായത്സിതിചചയുനു. 
1962-ല്  ആണ്ശാസ്താംകകാടപഞായതുരൂപംചകാണത്. 
അതിനുമുമ്ഈപഗാമംകപാരുവഴിപഞായതിചനഭാഗമായിരുനു. 
പഞായതിചനആദ്ചതപപസിഡനച്കാചുതുണില്  കഗാപാലപിളയായിരുനു. 
അസന്സ്പപസിഡനായിരുനഎ.ഹമീദുകുഞ്പിനീട്ദീര് 
ഘകാലംപപസിഡനായിപപവര് തിചു. 1982 ല്  പതനംതിടജിലരൂപീകൃതമായകപാള്  
അനുണായിരുനകുനതൂര്  താലൂക്ിഭജികചപടു. ശാസ്താംകകാട, 
സമനാഗപളി, പടിഞാചറകലട, കപാരുവഴി, ശൂരനാടച്തക്, 
ശൂരനാട്ടക്എനീഏഴുപഞായതുകള്  കചര് നതാണ്പുതിയകുനതൂര്  
താലൂക്. കുനതൂര്  താലൂകില്  മുമുണായിരുനബാകിഭാഗങള്  
പതനംതിടജിലയുചടഭാഗമായഅടൂര്  താലൂകില്  കൂടികചര് തു. കുനതൂര്  
താലൂകിചനആസാനംശാസ്താംകകാടയാണ്. കകരളതിചലഒരുചഹല് 
ത്റികസാര് 
ടുകൂടിയായഈപഗാമംഎണിയാചലാടുങാതചരിപതവിസ്മയങളുചടകകദാരഭൂമി
യാണ്. ഒകടചറചരിപതസാംസക്ാരികനായകനാര്  നകവാതാനപപസാനങളില്  
പചങടുത്നാടിചനയശസ്ഉയര് താന്  പശമിചിടുണ്. “കകാകടപീലി” യും 
“കകാകടചലചിമി” യുംമണ് 
മറഞുകപാചയങിലുംഇനുംമിതുകളായിജനഹൃദയങളില്  അകവകശഷികുനു. 
ചരിപതപപാധാന്മുളപാരമര്തിനുംപപാചീനതയ്കുംകപരുകകടതാണ്പശീധര് 
മശാസ്താവിചനകകാടയായശാസ്താംകകാട. 
പണ്കായംകുളംരാജാവിചനഅധീനതയില് ചപടപപകദശമായിരുനുശാസ്താംകകാട. 
തിരുവിതാംകൂര്  രാജാവായിരുനമാര് താണവര് 



മമഹാരാജാവക്ായംകുളംരാജാവിചനകതാല് 
പിച്കായംകുളംതിരുവിതാംകൂറിചനഭാഗമാകിയകപാള്  
ശാസ്താംകകാടതിരുവിതാംകൂറിചനഭാഗമായിമാറി. 
കകരളതിചനതനതുകലാസമതും, അനുഷഠ്ാനകലയുമായകഥകളിയ്കുംകര് 
ണാടകസംഗീതതിനുംപപസിദമായപപകദശമാണ്ശാസ്താംകകാടപഞായതിചലമ
ൊുതുപിലാകാട്.      
    കടപുഴപാലംചകാലംതാലൂകുമായിഈപഞായതിചനബനിപികുനു. 
സാമാന്ംതിരകകറിയകുനതൂര്  
താലൂകിചനആസാനമായശാസത്ാംകകാടചഠൗണാണ്പഞായതിചനഹൃദയഭാ
ഗം. ശാസ്താംകകാടപഞായതിചനചമാതവിസ്തീര് ണം 244.00 ചഹക്ടര്  ആണ് 
(24.42 ച.കി.മീ). ”ശാസ്താംകകാടപഞായത്” ദകിണമദ്കമഖലാകാര് 
ഷികകാലാവസാഇനതില് ചപടുനപഞായതുകളിചലാനാണ്. 
ഭൂപപകൃതിഅനുസരിച്ഇടനാട്കമഖലയിലാണ്ശാസത്ാംകകാട പഞായത്രുനത.് 
16.76 ശതമാനകതാളംശാസ്താംകകാടകായലും 3.91% കതാളംകചലൂര്  
കായലുംവ്ാപിചുകിടകുനു. 
വടകുഭാഗത്കപാരുവഴിപഞായതുംകിഴകുഭാഗത്കുനതൂര്  പഞായതും, 
ചതകുഭാഗത്പടിഞാകറകലടപഞായതും, ചതകുകിഴകുഭാഗത് 5.3 
കി.മീനീളതില്  കലടയാറും, പടിഞാറുവശത്ശൂരനാട്ചതക,് 
സമനാഗപളിപഞായതുകളുംസിതിചചയുനു. ശാസ്താംകകാടകായല്  
പഞായതിചനചതകകഅറതുനിനുംവടകകാട്മദ്ഭാഗംവചരയുംപടിഞാകറാ
ടുംവ്ാപിചുകിടകുനു. വിശാലമായതാഴ്വരകളുംകുനിന്  പുറങളുംകുനിന്  
ചരുവുകളുംഇടകലര് നക്ാണചപടുനഭൂപപകൃതിയാണ്ശാസത്ാംകകാടയുകടത്. 
ശാസ്താംകകാടപഞായതിചനമാപതമലകകരളതിചലതന z പപകത്കതയാര് 
നഒരുജലാശയമാണ്ശാസ്താംകകാടകായല് . 
ഇന്യിചലനാലാമകതതുംകകരളതിചലഏകശുദജലതടാകവുമാണ്ഇത്. 
നാലുവശങളുംഉയരതില്  ചപാങിയകുനിന്  
പപകദശങളുംവലിയചരിവുകകളാടുംകൂടിയാണ്കായല്  സിതിചചയുനത്. 
പഞായതിചനചതചകഅറത് 16.76% കതാളംവിസ്തൃതിയില്  (356.25 ചഹകട്ര് ) 
കായല്  വ്ാപിചുകിടകുനു. ഭൂഗര് ഭശാസപ്തതില്  
ലാറസററഎ്നുവിളിയ്കുനചചങലാണ്ഇവിടചതപപധാനചപടശിലാരൂപം. 
മഴചയആപശയിചുംകലടജലകസചനപദതിയുചടകനാലുകചളഒരുപരിധിവചരആ
പശയിചുംകൃഷിചചയ്തുവരുനഒരുപഞായതാണ്ശാസത്ാംകകാട. 
പഞായതിചനജലപപകൃതിയില്  വളചരയധികംപപാധാന്ംഅര് 
ഹികുനഘടകങളാണ്ചതകക്ിഴക്ഭാഗതുകൂടിഒഴുകുനകലടയാറും, 
ശുദജലതടാകമായശാസത്ാംകകാടകായലുംകചലൂര്  കായലും. 
ഉപരിതലകപസാതസുകളില്  ഏറവുംവലിയമുതല് കൂട്ശാസ്താംകകാടകായല്  
തചനയാണ്. 

Ward :14,പളിദശരികൽതതക്

⏩കസാഷ്ൽഓഡിറ്ഫയൽപരികശാധനയ്ക്ികധയമായ  പപവർതികൾ
   
 ഫയൽപരികശാധനയിൽകചണതിയവിവരങൾ;



   ഫയൽ ചവരിഫികകഷൻ റികപാർട്
**************************
�കബാക്:
ശാസ്താംകകാട
�  പഞായത്:

 ശാസ്താംകകാട
�  വാർഡ് : 14,     പളികശരികൽ ചതക്
�   വർക്കകാഡ് : WC/333106
 �  പപവൃതിയുചട കപര്: മൺകയാല,    ഇടതിടിൽ എനി ജലസംരകണ

 പപവർതികൾ
Work start date:27/11/2018�
Work end date:25/12/2018�

Estimated cost :399580
Expenditure :321469

1. കവർകപജ്
AMC ✅   പപകാരമുള കവർകപജ് ആയിരുനു.
 ✅    കവർ കപജിൽ പപവർതി കകാഡ്,  പപവൃതിയുചട കപര്,   പപവർതിആരംഭിച

ദിവസം,  അവസാനിച ദിവസം,  അടങൽതുക,    ചിലവ് എനിവ
കരഖചപടുതിയിടുണ്.

 ❌  ജികയാ ടാഗ്, ചലാകകഷൻ,      കസാഷ്ൽഓഡിറ് ഇവ ഒനിചനയും
  സംബനികുന വിവരങൾ ഇല

✅   കമറിചന ഒപ് ഇലായിരുനു. 
2.     ചചക് ലിസ് ഓഫ് കഡാക്ുചമന ്
✅        ചചക് ലിസ് ഓഫ് കഡാക്ുചമന ഫയലിൽ കാണാൻസാധിചു. 
✅     ഓകരാ കരഖയുചടയും കപജ് നമർ എഴുതിയിടുണ്. 
3.  എസികമറ്

 ✅  ഡീചറയിൽഡ് എസികമറ്, abstract    എസികമറ് എനിവ ഉണ്.
❌   എസികമറ് റികപാർട്ഇല. 

 ✅  എസികമറിൽ AE   യുചട ഒപ് ഉണ്. 
❌  എനാൽ തീയതി,    സീൽഎനിവ കാണാൻസാധിചില. 
❌     ജനകീയ ഭാഷയിലുളഎസികമറ് ഇല

 ❌    കവർകപജ് ഓഫ് എസികമറ് ഇല
 ❌    കപഡായിങ്ആൻഡ് ഡിസസൻ ഇല
 ✅     ചസക്ൂറിൽ നിനും ലഭിച കകാപിയാണ്

4.   ആകൻപാൻ
 ✅     ആകൻപാനിചന കകാപി ഉണ്

✅        കവർ കപജിചലയുംആകൻ പാനിചലയും കപര് ഒന് തചനആയിരുനു. 
5. ഭരണാനുമതി

 ✅  ഭരണാനുമതി ഉണ്
 ✅     ചസക്ൂറിൽ നിനും ലഭിച കകാപിയാണ്
 ❌     ഭരണാനുമതിയിൽ ബനചപട ഉകദ്ാഗസചന ഒപ്,    സീൽ മുതലായവ ഇല
 ✅   ഭരണാനുമതി നമർ ഉണ്

6.  സാകങതികഅനുമതി
 ✅   സാകങതികഅനുമതി ഉണ്



 ✅    അചപകഡിറഡ് എൻജിനീയറുചട ഒപ് ഉണ്. ❌തീയതി,     സീൽ മുതലായവ ഇല.  
✅      ചസക്ൂറിൽ നിനും ലഭിച കകാപിആണ്

 ❌      മറ് ആരുകടയും ഒകപാ സീല് മുതലായവ ഇല
7.  ഡിമാൻഡ് കഫാം
✅         പപവൃതിയുമായി ബനചപട ഡിമാൻഡ് കഫാം ഫയലിൽ കാണാൻ കഴിഞു. 
✅   ചവള കപപറിൽ 50     ചതാഴിലാളികൾ പഗൂപ്ആയാണ്അകപകിചിരികുനത്.

 ✅    ഡിമാൻഡ് കഫാമിൽ ചതാഴിലാളിയുചട കപര്, ഒപ്,    ചതാഴിൽ കാർഡ് നമർ
 എനിവ ഉണ്. 

❌          പപവൃതി ഏത് തീയതി മുതൽഏത് തീയതി വചര കവണചമന് ഡിമാൻഡ്
ചചയ്തിടില. 
❌      ചതാഴിൽ ഡിമാൻഡ് ചചയ്ത തീയതി കരഖചപടുതിയിരുനില
✅     പപവർതിയുമായി ബനചപടസകപറു രസീത് ഉണായിരുനു. 
❌    സകപറ രസീതിൽ ചസപകടറിയുചട ഒപ്,   സീൽ മുതലായവ ഇലായിരുനു. 
8.    വർക് അകലാകകഷൻ കഫാം
✅     വർക് അകലാകകഷൻ കഫാം ഉണ്. 
❌       വർക്അകലാകകഷൻ കഫാമിൽ ചസപകടറിയുചട ഒപ് ഇല
❌    പപവർതിഅനുവദിചസലം ഇല. 
9.weekly valuation certifcate
 weekly valuation✅  സർടിഫികറ് ഉണ്. 

A.E  ✅  ഒപ് കരഖചപടുതിയിടുണ്. 
10.muster  കറാൾ

  7 ✅   മസ് കറാൾ ഉണ്
✅         മാസ്റർ കറാൾ പപിന ് ചചയ്ത കശഷംആണ് പപവർതിഅനുവദിചത്

 ✅  മസകറാളിൽ bdo  യുചട ഒപ്, സീൽ,   തീയതി എനിവ ഉണ്
 A.E, A.O ✅    എനിവരുചട ഒപ് ഉണ്

❌  ഒപിചനാപം സീൽ,    തീയതി ഇവ ഇല
m.book ❌  നമർ illa
 ✅    കമറിചന ഒപ് ഉണ്.
 ✅    മസ് കറാളിൽ ചസപകടറി ഒപുചവചിടുണ്.   ഒപിചനാപം സീൽ ഉണ്. 

❌     ചസപകടറിയുചട ഒപിചനാപം തീയതി ഇല
 ✅      മസ് കറാളിൽ കവതനവുമായി ബനചപട വിവരങൾ ഉണ്.

✅   പണിയായുധങളുചട വാടക കരഖചപടുതിയിടുണ്. 
❌     മാസ്റർ കറാളിൽ ചവടി തിരുതൽ ഉണ്. 
❌   മാസ്റർ കറാൾ no.18920  മുതൽ 18923      വചരയുള മാസർ കറാളിലായി ദിവസ

 കവതനതിൽ 29   ചവടിതിരുതലുകൾ കാണാൻസാധിചു. 
FTO ✅   സംബനിച് വിവരങൾ ഉണ്. 

11.  കവജ്ലിസ്
✅      പരികശാധിച ഫയലിൽ കവജ് ലിസ് കാണാൻ കഴിഞു. 
12.M.Book
✅  ഫയലിൽ m.book ഉണ്.

M.book ✅ നമർ,     വർക്കകാഡ് ഇവ ഉണ്
 A.O ✅   യുചട ഒപ് ഉണ്.

13.  കറായൽറി
✅   കരംഅടച രസീത്,    കറഷൻ കാർഡ് മുതലായവ ഉണ്. 
14.work completion certifcate 
✅  വർക്completion  സർടിഫികറ് ഉണ്. 



A.E, A.O ✅    എനിവരുചട ഒപ് കരഖചപടുതിയിടുണ്. 
❌  എനാൽ തീയതി,   സീൽഎനിവ ഇല. 

 expenditure, ✅   പപവർതിആരംഭിച തീയതി,    പൂർതികരിച തീയതി മുതലായവ
ഉണ്. 
15.    ഫയൽ പടാകിംഗ് കഫാറം
✅     ഫയൽ പടാകിംഗ് കഫാറം ഉണ്
✅      പദതിആരംഭ മീറിംഗിചന സംബനിച് വിവരങൾ ഉണായിരുനു. 
16.   സസറ് ഡയറി
✅   സസറ് ഡയറി ഉണ്. 
✅     ചപപാജക്റ്മീറിംഗ് സംബനിച് വിവരങൾ ഉണ്. 
✅   ചചക് ലിസ് ഉണ്. 
✅    ചതാഴിലാളികളുചട സാക്പപതം ഉണ്

VMC ✅    അംഗങളുചട കപര് വിവരങൾ ഉണ്.
✅     പദതിയുചട പപകയാജനചതകുറിചുള വിവരങൾ കരഖചപടുതിയിടുണ്. 
❌        ജികയാ ടാഗ് കഫാകടാസ് ഒനും തചന കാണാൻ കഴിഞില

ഫീൽഡ്തലപരികശാധനയിൽകചണതിയവിവരങൾ
**************************
ഫീൽഡ് ചവരിഫികകഷൻ റികപാർട് --
 (19&20 നവംബർ 2019)
ടി വാർഡിചന  ഫീൽഡ് തല പരികശാധന രണു ദിവസങളിലായി (നവംബർ 19&20) 
നടനു. കമറു മാരുചട സഹായകതാചട ഓകരാ ഫീൽഡിൽ എതുകയും 
പപവർതിയുചട വിശദാംശങൾ പരികശാധികുകയും ചചയ്തു.മാന്മായ 
സഹകരണമായിരുനു കമറ് മാരുചട ഭാഗതുനിനും ഉണായത്. ഫീൽഡ് തല 
പരികശാധനയിൽ കചണതിയ വിവരങൾ ചുവചട പറയുനു:
1. ജുസമല ബീവി, മുള കിഴകതിൽ.
 കൃഷികുകവണി 16 ചസന ് ഭൂമി ഉപകയാഗം ആകി ചകാടുതു. നിലവിൽ കൃഷി 
ഉണ്. ഇടതിടിൽ  നിലനിൽകുനു.
2. റുഖിയ ബീവി, പടിഞാറതിൽ വീട്
 നിലവിൽ 62 മീറർ മൻകയാല നിലനിൽകുനു.
3. ഖദീജ കുഞ്, കുറിയിൽ വിള ചതകതിൽ
 ഇടതിടിലുകൾ കാരണം നശിച രീതിയിൽ കാണചപടു.
4. റംല ബീവി,വാഴവിളയിൽ
 നിലവിൽ  ഇടതടിലുകൾ ഒനും തചന ഇല
5. റഹിയാനത്, ഷിറാസ് മൻസിൽ
 കയാല,  ഇടതിടിലുകൾ ഭാഗികമായി നശിചിരികുനു.
6. പാതുമ കുഞ്, ചതറികുഴികിഴകതിൽ
 25.5 മീററിൽ കയാല നിലനിൽകുനു
7. സുസബദ ബീവി, പുളികൽ പടിഞാറതിൽ 
43.5 മീറർ നീളതിൽ കയാല നിലനിൽകുനു
8. ആമിനത്. പളിയുചട ചതകതിൽ
26 മീറർ നീളതിൽ കയാല നിലനിൽകുനു
9. ഫാതിമ കുഞു, ടി ചക മൻസിൽ
  10 മീറർ നീളതിൽ മാപതം കയാല കാണചപടുനു.
10. റജുല റഹീം. പളിയുചട കിഴകതിൽ



 എം ബുകിൽ പറഞിരികുന അപതയും അളവിൽ കയാല നിലനിൽകുനു. 
ഇടതിടിലുകൾ ധാരാളമായി കാണചപടു.
11. ജുസബരിയ ബീവി. സാദിക് മൻസിൽ
 കയാലകം മുകളിൽ മുളുകവലി ചകടിയിരികുനു
12. സജിത, മുള വിളയിൽ
 കാലാവസാ വ്തിയാനം മൂലം കയാല ഇടിഞു കപായതായി ഭൂവുടമ 
അഭിപപായചപടു. നിലവിൽ കൃഷിചചയുനു.13.5 മീറർ കയാല നിലനിൽകുനു.
13. ഫാതിമ ബീവി വലിയവിള കിഴകതിൽ.
 45 മീറർ കയാല നിലവിലുണ്
14. സുസബദ ബീവി,  വിളയിൽ വീട്
 44 മീറർ നീളതിൽ കയാല നിലനിൽകുനു
15. സബിത ബീവി, ചതറികുഴി കിഴകതിൽ
 25 മീറർ നീളതിൽ കയാല നിലവിലുണ് 
16. വിജയമ പിള, കിഴകക കലുവിള
 ഇടതിട ലുകൾ ധാരാളമായി കാണചപടുനു. നിലവിൽ ധാരാളമായി കൃഷി 
ചചയ്തിരികുനു. കയാലയുചട പുറത് പുല് ചവചുപിടിപിച സംരകിചിരികുനു.
295 മീറർ നീളതിൽ കയാല കാണചപടുനു
17. ഉഷാകുമാരി, ധീരജ് ഭവനം
274 മീററിൽ കയാല നിലനിൽകുനു. 7 മീറർ കയാല നികതി അയലചത ഭൂവുടമ 
മതിൽ ചകടിയിരികുനു,.
 18. പാതുമ,  കുഴിഞ തുണിൽ
 80 മീററിൽ കയാല നിലനിൽകുനു. കയാല സംരകികാത  കയാല 
സംരകികാൻ ഒനും ചചയ്തിടില. നിലവിൽ കൃഷിയുണ്. ഇടതിടിലുകൾ 
കാണചപടുനുണ്.
19. സുസല മുതു. വലിയവിള പടിഞാകറതിൽ
 കല്ാണ ആവശ്തിനായി ആസത്ികൾ നികതിയിരികുനു
20. സസനബ കുഞു,  പാലവിള കിഴകതറയിൽ
 ആസത്ി ഒനും നിലനിൽകുനില
21. സലീന,  വലിയവിളയിൽ
 സ്കാര് ആവശ്തിനായി ആസത്ികൾ നിര സ്കാര് ആവശ്തിനായി 
ആസത്ികൾ നികതിയിരികുനു
22. ഷമീന, പുനവിള പുതൻവീട്
 ആസത്ി നിലവിലില
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കഫാകസ് പഗൂപ്  ഡിസക്ഷൻ 
ആചക 40 ചതാഴിലാളികൾ ആണ് ഈ വാർഡിൽ കജാലി ചചയുനത.് അതിൽ 
30 കപർ ചർചയിൽ പചങടുതു. VRP ആര്  കസാഷ്ൽ ഓഡിറിചന കുറിചും 
കസാഷ്ൽ ഓഡിറ്  കുറിചും സംസാരിചു. തുടർന് VRP ലിജി പത് 
അവകാശങചള കുറിച് പറഞു. കശഷം നടന ചർചയിചല പപധാന വസ്തുതകൾ 
ചുവചട പറയുനു. 
▶100 ചതാഴിൽ ദിനങൾ പൂർതിയാകിയ 17 ചതാഴിലാളികൾ ഉണായിരുനു. 
▶അകപകിച് 15 ദിവസതിനുളിൽ ചതാഴിൽ കാർഡും ചതാഴിലും ലഭികുനു.
▶എലാ ചതാഴിലാളികൾകും ചതാഴിൽ കാർഡ് ഉണ്. ചതാഴിൽ കാർഡിന് ഉള 
ചിലവ് ചതാഴിലാളികൾ സ്യം വഹിചതാണ്. 



▶ചതാഴിലാളികൾ പഗൂപായാണ് ചതാഴിലിനു അകപകികുനത.് 
▶ചതാഴിൽ കാർഡ് ചതാഴിലാളികൾ തചനയാണ് സൂകികുനത്. 
▶സസറിൽ ചവച് അപകടം സംഭവിച അയപൻ പിള (ചതാഴിൽ കാർഡ് no.5355) 
എന  ചതാഴിലാളിക് ധനസഹായം ലഭിചിടുണ്. 
▶5 കികലാമീറർ പരിധികുളിൽ തചനയാണ് ചതാഴിൽ ലഭികുനത്. 
▶കവതന കുടിശിക ഉണ്. ഓണതിന് മുൻപ്  മുതലുള കവതനം ലഭികാനുണ്. 
▶ ടാർകപാളിൻ ലഭിചിടില.കുടിചവള സൗകര്ം ചതാഴിൽ ചചയുന വീടുകളിൽ 
നിനും ലഭികുനു. 
▶പപഥമ ശുപശുഷ കിറ് കനരചത ഉണായിരുനു. ഇകപാൾ നിലവിൽ ഇല. 
▶ചതാഴിലുറപ് പഗാമസഭ കൂടാറുണ്. പഗാമസഭയിൽ ചതാഴിൽ ആസൂപതണം 
ചചയാറുണ്. 
▶NREG ഉകദ്ാഗസർ, VMC അംഗങൾ, വാർഡ് ചമമർ തുടങിയവർ സസറ് 
സനർശികാറുണ്.
▶ APL കാർഡുള ഭൂവുടമകൾ ചതാഴിൽ ആവശ്ചപടുനുണ് എനു അറിയാൻ 
കഴിഞു. 

കചണതലുകൾ / നിർകദശങൾ:
1.മൺകയാലകൾ സംരകികുനതിനായി നിലവിൽ  ഒനും തചന ചചയ്തിടില. 
തീറ പുലുകൾ, കുറിചചടികൾ, ചാകുകൾ, ഓടിൻ കഷണങൾ മുതലായവ 
ഉപകയാഗിച് മൺ കയാല സംരകികാവുനതാണ്. 
2. കൃഷികായി ഒരുകിചകാടുത ഭൂമിയിൽ തുടർചയായി കൃഷി ചചയുവാൻ
 ഭൂവുടമകൾ പശദികുക.
3. ആസത്ി നിലനിൽകാത തരം ഭൂമിയിൽ നിലനിൽകുന മചറചനങിലും തരം 
പപവർതികൾ ഭൂവുടമകൾക് ചചയ്തുചകാടുകാം.
 പഞായതിനുള നിർകദശങൾ:
* ചചയുന പപവൃതിയുചട അളവ് ചമാതതിൽ കണകു കൂടാചത ഓകരാ 
ഭൂവുടമകളുചട ഭൂമിയിലും എപത അളവിൽ വീതം ആചണന് കരഖചപടുതാൻ 
പശദികുക. തനൂലം ഓകരാ ഭൂവുടമകൾകും സ്നം ഭൂമിയിൽ ചചയ്ത 
പപവർതിയുചട അളവ് മനസിലാകാൻ സാധികും.

ചതാഴിലാളികളുചട കടമകൾ
*കൃത്സമയത് ചതാഴിൽ സലത് ഹാജരായി ഒപുചവയ്കുക
*ചതാഴിലുറപ് പഗാമസഭകളിലും കസാഷ്ൽ ഓഡിറ് പഗാമസഭയിലും. കൃത്മായി 
പചങടുകുക.
*പണിസലത് പാസിക ്വസ്തുകൾ  ഉപകയാഗികുവാകനാ 
കതികുവചനാപാടുളതല .
*സിറിസൺ ഇൻകഫാർകമഷൻ കബാർഡ് പപവർതിയുചട ആരംഭഘടതിൽ തചന 
നിർബനമായും വയ്കകണതാണ്.
 *പപകൃതി സംരകണതിന്  ആവശ്മായ പപവർതികൾ ഏചറടുതു 
നടപിലാകുക.
*ആസത്ി സൃഷട്ികുന പദതികൾ  കചണതി പഞായത് അധികൃതചര 
അറിയികുക .

 സഹായിചവർ



1.അകര.BRP ശാസ്താംകകാട കബാക്
2. വാർഡ് ചമമർ ജുസമലത് 
3. ശാസ്താംകകാട പഞായത്  എൻആർഇജി ഉകദ്ാഗസർ
4. ശാസ്താംകകാട പഞായത് ചസപകടറി
5.കമറുമാർ (സിനി, ഹസീന, ഗിരിജ )














