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വിോേ്ഭവൻ.പ്പി.ഒ.

തിരുവനന്തപ്പുരം പ്പിൻ.695033
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പ്ാമീണജനതയുടെഉന്നമനതിനായിസ്വതപന്തഭാരതതിൽആവിഷ്കരിച്ചഏറ്റവുംസുപപധാ

നവുംശക്തവുമായനിയമമാണ്ല് മഹാത്ല്മാ്ാനിദേശീയപ്ാമീണടതാഴിലുറപ്ല്നിയമം.

ഇന്ത്ത്യയിടലസാധാരണകാരായജനങ്ങളുടെടതാഴിൽടെയുവാനുള്ളഅവകാശടതസംര

കിച്ചുനിലനിർതുന്നതിനായിഇന്ത്ത്യൻപാർലടമൻറ്ല്അം്ീകരിച്ച്ല്, പപസിഡൻറ്ല്ഒപുവച്ച

2005 ടസപ്ല്റ്റംബർമാസംഅഞാംതീയതിമുതൽഈനിയമംനിലവിൽവന്നു. 

ആമുഖം

ഇന്ത്ത്യയിടലപ്ാമീണജനതയുടെഉന്നമനതിനായിനിരവധിപ്ാമവികസനപദ്ധതി

കൾനെപിലാകിയിരുന്നുടവങിലും്ുണഫലംശരിയായവിധതിൽജനങ്ങളിൽഎതാ

തിരുന്നതിടനതുെർന്ന്ല്

പാർലടമൻറ്ല്പാസാകിയമഹാതാ്ാനിദേശീയപ്ാമീണടതാഴിലുറപ്ല്നിയമതിന്ല്ടറ

പപാഥമികലക്ത്യംഒരുപ്ാമീണകുെുംബതിന്ല് നിയമം വഴിഒരുസാമ്പതികവർഷം 100

ടതാഴിൽേിനങ്ങൾഉറപുനൽകുകടയന്നതാണ്ല്. പ്ാമീണജനതയുടെഉന്നമനതിനും

ടമച്ചടപട്ടജീവിതസാഹെര്ത്യംഉറപാകുന്നതിനുംഅതിലൂടെോരിപേ്ത്യനിർമാർജ്ജനവുംസു

സിരവികസനവുംആണ്ല്ഈനിയമതിന്ല്ടറ പപാധാനലക്ത്യം.

െൂഷണങ്ങളിൽനിന്നുംടതാഴിലാളികടളദമാെിപികുകയുംമാന്ത്യമായദവതനംനൽകിഅ

വരുടെകുെുംബതിന്ല്പകയദശഷിവർദ്ധിപിച്ച്ല്

ോരിപേ്ത്യതിൽനിന്നുംകരകയറാൻടതാഴിലുറപുപദ്ധതിയിലൂടെകഴിയുന്നു.

പപകൃതിവിഭവപരിപാലനതിലൂടെഓദരാ

പപദേശതിന്ല്ടറയുംവിഭവാെിതറശക്തമാകുകയും, അതിലൂടെവരൾച്ച, മട്ാലിപ്ല്,

ടവള്ളടപാകം,

വനനശീകരണംതുെങ്ങിയപാരിസിതികപപശ്നങ്ങളിൽനിന്നുംസംരകണംനൽകുകയും

അതിലൂടെഉത്ല്പാേനം,

ഉത്ല്പാേനകമതഎന്നിവവർദ്ധിപികുവാനുംപദ്ധതിപപവർതനങ്ങളിൽകൂെികഴിയുന്നു.

പപകൃതിവിഭവപരിപാലനതിന്ല്ഏറ്റവുംപപധാനടപട്ടഘെകമാണ്ല്ജലസംരകണവുംഅതി

ൻടറസുരകിതത്വവുംഇവടതാഴിലുറപ്ല് പപവർതനങ്ങളിൽഉറപ്ല്

വരുതുവാൻകഴിയുന്നു.

2018-

ൽദകരളംഏറ്റവുംവലിയപപളയേുരന്തംഏറ്റുവാങ്ങിയനാൊണ്ല്.ദകരളതിടലഎലാജിലക

ളിലുംഈപപളയംവളടരയധികംേുരന്തങ്ങൾഉണാകിയിട്ടുള്ളതാണ്ല്.അദതദകരളംതടന്ന

യാണ്ല്

മാർച്ച്ല്മാസദതാെുകൂെിശക്തമായവരൾച്ചയുംകുെിടവള്ളകാമവുംഅനുഭവടപെുന്നത്ല്.

ഈഅവസരതിലാണ്ല്എപതദയാനൂറ്റാണുകളായിനാംനിർമിച്ചകിണറുകൾ,കുളങ്ങൾഎ

ന്നിവയുടെപപാധാന്ത്യംതിരിച്ചറിയുന്നത്ല്.ജലസുരകടയകുറിച്ച്ല്

െിന്തികുദമ്പാൾഅതിനുദവണവലിയസാദങതികവിേ്ത്യടയകുറിച്ചാണ്ല് നാം

ആേ്ത്യംെിന്തികുക. ടതാഴിലുറപുപദ്ധതിനമുക്ല് പപധാനമായുംകാണാൻകഴിയുന്ന

വസ്ുതയാണ്ല് മഴകുഴികൾ.

ഇവയുടെനിർമാണപപവൃതികളിൽടതാഴിലാളികൾകൂെുതലായുംപശദ്ധടെലുതിയാൽ

ഭൂ്ർഭജലതിന്ല്ടറ അളവിടനനമുക്ല്

നലരീതിയിൽഉയർതുവാൻസാധികുന്നു.പപധാനമായുംദമൽപറഞ്ഞപപശ്നങ്ങൾജലസംര

കണതിനുംജലസംഭരണതിന്ല് കാര്ത്യമായരീതിയിൽതടന്നബാധികുന്നു.

പതിമൂന്നാംപഞവത്സരപദ്ധതിയുമായിടതാഴിലുറപ്ല്ബനടപെുതി

കാർഷികപദ്ധതികൾജനങ്ങളിടലതികൽ,കാർഷിദകാത്ല്പാേനതിൽസ്വയംപര്ത്യാപ്ത



കകവരികൽ,തരിശുഭൂമികളിലുംസ്വകാര്ത്യഭൂമിയിലുംടപാതുസാപനങ്ങളിലുംഫല

വൃകങ്ങൾടവച്ചുപിെിപികൽ,എന്നിവനെതിവരുന്നു.പഞായതിടലവിവിധദതാെുക

ളിൽതെയണനിർമികുകയും, കുളങ്ങൾ, പെുതാകുളം, നീർകുഴി, കയാലനിർമാണം,

കിണർറീൊർജ്ജിങ്ല്തുെങ്ങിയവഴിജലസംരകണവുംഉറപുവരുതുന്നു.

 ഇങ്ങടനമഹാതാ്ാനിദേശീയപ്ാമീണടതാഴിലുറപ്ല്പദ്ധതി്ുണദഭാക്താകളായജന

ങ്ങൾക്ല്ടതാഴിൽേിനങ്ങൾ ഉറപാകുന്നതിലൂടെ

ജനങ്ങളുടെജീവിതനിലവാരംടമച്ചടപെുതുന്നു.

നിയമമനുസരിച്ചുള്ളപദ്ധതിനിർവഹണതിലൂടെപ്ാമീണദമഖലയുടെ

 സുസിരആസ്ിവികസനംഎന്നതാണ്ല് ലക്ത്യംടവകുന്നത്ല്. 2005-

ൽപപാബല്ത്യതിൽവന്നനിയമമനുസരിച്ച്ല്ഇന്ത്ത്യയിടല 200

ജിലകളിൽപപഥമഘട്ടതിൽനെപിലാകുകയും 2008-

ൽമുഴുവൻജിലകളിദലകുംവ്ത്യാപിപികുകയുംടെയ്ു.അതനുസരിച്ച്ല്

ദകാട്ടയംജിലയിലുംപദ്ധതിപപവർതനങ്ങൾതുെങ്ങുകയുംഇദപാഴുംതുെർന്നുടകാണിരി

കുകയുംടെയുന്നു.

തതാഴിലുറപ് നിയമംതതാഴിലാളിേൾക്ഉറപ് നൽേുന്നപ്പത്അവോശങ്ങൾ

1. ടതാഴിൽ കാർഡ്ല് ലഭികുവാനുള്ള അവകാശം- ടഷഡ്ത്യൂൾ 2; ഖണിക 1-5, എ.എം.

സി.അദ്ധ്ത്യായം-3

2. അദപകിച്ച്ല് 15 േിവസതിനുള്ളിൽ ടതാഴിൽ ലഭികുവാനുള്ള അവകാശവും

ആയതിന്ല്കകപറ്റു ദരസീത്ല് ലിഭികുന്നതിനും ഉള്ളഅവകാശം .

3. അടലങിൽടതാഴിലിലായ്മദവതനംലഭികുവാനുള്ളഅവകാശംആേ്ത്യടത 30

േിവസം (1/4 &പിന്നീെുള്ളേിവസങ്ങളിൽ 1/2)

4. ടഷൽഫ്ല്ഓഫ്ല്ദപപാജക്്ല്തയാറാകുവാനുള്ളഅവകാശം അദപകിച്ച്ല് 15

േിവസതിനുള്ളിൽടതാഴിൽലഭികുവാനുള്ളഅവകാശവുംആയതിന്ല്കകപറ്റു

രസീത്ല്ലഭികുന്നതിനുംഉള്ളഅവകാശം- ടഷഡ്ത്യൂൾ 1; ഖണിക 8, ടഷഡ്ത്യൂൾ 2;

ഖണിക 6-13

5. അഞ്ല്കിദലാമീറ്ററിനുള്ളിൽടതാഴിൽലഭികാനുള്ളഅവകാശംഅടലങിൽദവത

നതിന്ല്ടറ  10%അധികംലഭികുവാനുള്ളഅവകാശം

6. കുെിടവള്ളം, വിപശമസൗകര്ത്യം,

പപഥമശുപശൂഷസൗകര്ത്യംഇവലഭികുന്നതിനുള്ളഅവകാശംടഷഡ്ത്യൂൾ 2; ഖണിക

23-28

7. 15 േിവസതിനുള്ളിൽദവതനംലഭികുന്നതിനുള്ളഅവകാശം

8. ദവതനവിതരണതിടലകാലതാമസതിന്ല്

 നഷ്ടപരിഹാരംലഭികുവാനുഉള്ളഅവകാശം.

9. സമയബനിതമായുള്ളപരാതിപരിഹാരതിനുള്ളഅവകാശം

10. ദസാഷ്ത്യൽഓഡിറ്റ്ല്നെതുന്നതിനുള്ളഅവകാശം

തതാഴിലാളിേളുതടേടമേൾ

1. കൃത്ത്യസമയത്ല്ടതാഴിൽസലത്ല്ഹാജരായി ഒപ്ല് വയ്ല്കുക.

2. ടതാഴിലുറപ്ല്പ്ാമസഭകും

ദസാഷ്ത്യൽഓഡിറ്റ്ല്പ്ാമസഭയുംകൃത്ത്യമായിപടങെുകുക.

3. പണിസലത്ല്താസിക്ല് വസ്ുകൾ

ഉപദയാ്ികുവാദനാകതികുവാനുംപാെുള്ളതല.

4. സിറ്റിസൺഇൻദഫാർദമഷൻദബാർഡ്ല്പപവൃതിയുടെആരംഭഘട്ടതിൽതടന്നനി

ർബനമായുംവയ്ല്ദകണതാണ്ല്

5. പപകൃതിസംരകണതിന്ല്ആവശ്ത്യമായപപവൃതികൾഏടറ്റെുത്ല്നെപിലാകുക.

6. ആസ്ിസൃഷ്ടികുന്നപപവൃതികൾ



  കടണതിദമറ്റ്ല്ടനയുംപഞായത്ല്അധികൃതടരയും    അറിയികുക.

മഹാതാ്ാനിദേശീയപ്ാമീണടതാഴിലുറപ്ല്പദ്ധതിപപകാരംടതാഴിലാളികൾക്ല്

ലഭിദകണ

ആനുകൂല്ത്യങ്ങടളകുറിച്ചുംഅതുമായിബനടപട്ടആവശ്ത്യകതടയകുറിച്ചുംനിയമതി

ന്ല്ടറആമുഖതിൽപപസ്ാവിച്ചിട്ടുണ്ല്.

ടതാഴിലാളികളുടെയുംഅവരുടെആനുകൂല്ത്യങ്ങളുദെയുംകുറിച്ച്ല്ഒരുതനതായവിശേീകര

ണംഈറിദപാർട്ട്ല്മുഖാന്തരംടതാഴിലാളികളായനിങ്ങളിദലക്ല്എതികുവാൻസാധികും

.ഈറിദപാർട്ട്ല്അെിസാനതിൽനിങ്ങൾക്ല്

പപാപ്മാകാൻകഴിയുന്നഒട്ടനവധിവസ്ുതാപരമായകാര്ത്യങ്ങൾകകവരികാൻനിങ്ങൾക്ല്

ഏവർകുംകഴിയടട്ട.

തതാഴിലുറപുപ്പദ്ധതിയിൽഏതറടുത്തെയാൻപ്പറിയഗപ്പവൃതിേൾ

1. വിഭാ്ംഎ :പപകൃതിവിഭവപരിപാലനവുമായിബനടപട്ടടപാതുപപവൃതികൾ

2. വിഭാ്ംബി:

സമൂഹതിൽഅവശതഅനുഭവികുന്നവിഭാ്ങ്ങൾകുള്ളവ്ത്യക്തി്തആസ്ികൾ

ഖണിക 5ൽപരാമർശികുന്നകുെുംബങ്ങൾക്ല് മാപതം

3. വിഭാ്ംേി:

ദേശീയപ്ാമീണഉപജീവനമിഷൻനിബനനകൾഅനുസരികുന്നസ്വയംസഹായ

സംഘങ്ങൾക്ല് ടപാതുഅെിസാനസൗകര്ത്യങ്ങൾ

4. വിഭാ്ംഡി: പ്ാമീണഅെിസാനസൗകര്ത്യങ്ങൾ

ദോഷ്യൽഓഡിറ്

ടപാതുസമൂഹംപദ്ധതിനിർവഹണടതപറ്റിയുംടപാതുധനംടെലവഴികുന്നതിടനകുറി

ച്ചുംപരസ്ത്യവുംസ്വതപന്തവുമായനെതുന്നപരിദശാധനയാണ്ല്സാമൂഹ്ത്യഓഡിറ്റ്ല്.ടതാഴിലുറ

പ്ല്നിയമംഅനുശാസികുന്നത്വർഷതിൽഎലാവാർഡിലുംരണ്ല്പപാവശ്ത്യംദസാഷ്ത്യൽഓ

ഡിറ്റ്ല്പ്ാമസഭനിർബനമായുംനെദതണതാണ്ല്.സുതാര്ത്യതഉറപുവരുതി,

അഴിമതിരഹിതമാകുകയുംഅതുവഴിസേ്ല്ഭരണംസാധ്ത്യമാന്നതിനുംദസാഷ്ത്യൽഓഡിറ്റ്ല്

സമൂഹടതപാകടപെുതുന്നു.പദ്ധതിവിഭാവനം

ടെയുന്നരീതിയിൽ്ുണദഭാക്താകളുടെജീവിതസാഹെര്ത്യതിൽഫലപപേമായമാറ്റംസൃ

ഷ്ടികുന്നതിന്ല്ടപാതുപണംശരിയായരീതിയിൽവിനിദയാ്ിച്ച്ല്ലക്ത്യപപാപ്ികകവരിച്ചി

ട്ടുദണാഎന്നവിലയിരുതലും  ദസാഷ്ത്യൽഓഡിറ്റ്ല്നെതുന്നു.

കഴിഞ്ഞപതുവർഷമായിതുെർന്നുടകാണിരികുന്നപദ്ധതിപപവർതനങ്ങടളകുറിച്ചു

ള്ള  സാമൂഹികഓഡിറ്റ്ല്, ടതാഴിലുറപ്ല്പദ്ധതിനിയമംടസകൻ 17 (2) അനുസരിച്ചു

മണിമല പഞായതിടലവാര്ല്ഡ്ല്13 പുലികലു, ഒക്ല്ദൊബർ 19 മുതൽ

30 വടര നെതടപട്ടു .

ദോഷ്യൽഓഡിറ്ഗപ്പഗേിയ( 2018 ഒേ്ദടാബർ 1 മുതൽമാർ്്ട്31 വതര )

1 പ്പശാതലംഒരുകൽ

ദ്ാക്ല്

തലതിലുംപ്ാമപഞായത്ല്തലതിലുംപദ്ധതിനിർവഹണഉദേ്ത്യാ്സനായദ്ാക്ല്ഓ

ഫീസർ (BDO), പഞായട്ത്സെ ടസപകട്ടറി,

മറ്റ്ല്നിർവഹണഉദേ്ത്യാ്സർതുെങ്ങിയവരുമായിദ്ാക്ല്റിദസാഴ്ല്സ്ല്ദപഴത്സെൺനെതിയകൂ

െിയാദലാെനയിൽഉരുതിരിഞ്ഞതിനനുസരിച്ച്ല്



തുെർപപപകിയകൾആസൂപതണംടെയുകയുംദസാഷ്ത്യൽഓഡിറ്റ്ല്പ്ാമസഭാതീയതിനിശ്ച

യികുകയുംടെയുന്നു.

2. േയൽപ്പരിദശാധന

ദസാഷ്ത്യൽഓഡിറ്റ്ല്പപപകിയആരംഭിച്ചിരികുന്നതിയതിയ്ല്ക്ല്

 മുൻപുള്ളആറ്ല്മാസകാലയളവിൽവാർഡിടലപപവൃതിഫയലുകൾ, ഏഴ്ല് രജിസറുകൾ,

അദതാടൊപംഅനുബനദരഖകളുംസൂക്മപരിദശാധനനെതുന്നു.

3. ഗപ്പവൃതിസ്ഥലപ്പരിദശാധന

ഓദരാപപവൃതിയുംഎസിദമറ്റിൽപപതിപാേികുന്നഅളവിലും്ുണതിലുംനെപിലാകി

യിട്ടുദണാഎന്നുംആപപവൃതിയുടെ്ുണഫലതിന്ല്ടറ

 വ്ത്യാപ്ിതിട്ടടപെുതുകയുംപപസ്ുതടതാഴിലിെങ്ങളിൽടതാഴിലാളികൾക്ല് ലഭി

ദകണഅവകാശആനുകൂല്ത്യങ്ങൾലഭിച്ചിട്ടുദണാഎന്നും

 പപവൃതിസലപരിദശാധനയിലൂടെലക്ത്യംടവകുന്നു.

4. വീടുവീടാന്തരംഉളവിവരദശഖരണം

പദ്ധതി്ുണദഭാക്താകളുടെവീെുവീൊന്തരംടെന്ന്ല്ദനരിൽകണ്ല്പദ്ധതിയുടെനിർവഹ

ണടതകുറിച്ചും്ുണഫലടതകുറിച്ചുമുള്ള

 അഭിപപായങ്ങളുംനിർദ്ദേശങ്ങളുംസ്വരൂപികുന്നു.

5. തതളിവ്ദശഖരണം

ഫയൽപരിദശാധന, പപവൃതിസലപരിദശാധന,

വീെുവീൊന്തരംഉള്ളവിവരദശഖരണംതുെങ്ങിയഓഡിറ്റ്ല്പപപകിയകടണതലുകളുടെവ

സ്ുനിഷ്ഠമായടതളിവ്ല്ദശഖരണംനെതുന്നു.

6. ോമൂഹ്യ ദബാധവൽകരണം

സാമൂഹ്ത്യഇെടപെലുകളിലൂടെപദ്ധതിവിജയംഉറപുവരുതിപൗരാവദബാധം

 ഉയർതുകയുംദസാഷ്ത്യൽഓഡിറ്റ്ല്പപപകിയവിജയിപികുകയുംടെയുന്നതിന്ല്ആവശ്ത്യമാ

യദബാധവൽകരണപപവർതനങ്ങൾനെപിലാകുന്നു.

7. റിദപാർട്തയാറാകൽ

ദസാഷ്ത്യൽഓഡിറ്റ്ല്പപപകിയയിടലകടണതലുകളുംനി്മനങ്ങളും, നിർദ്ദേശങ്ങളും

 ദസാഷ്ത്യൽഓഡിറ്റ്ല്പ്ാമസഭയിൽെർച്ചടെയ്്ല്അം്ീകാരംനെതുന്നതിനാവശ്ത്യമായകര

െ്ല്റിദപാർട്ട്ല്തയാറാകുന്നു.

8. ദോഷ്യൽഓഡിറ്ഗ്ാമേഭ

പശ്ചാതലംഒരുകൽെർച്ചയിൽനിശ്ചയികടപട്ടേിനതിൽസൗകര്ത്യപപേമായസല

ത്ല്പ്ാമസഭദെർന്ന്ല്കരെ്ല്റിദപാർട്ട്ല്അവതരണവും, െർച്ചയും, നിർദ്ദേശങ്ങളും,

തിരുതൽപപപകിയകളും, അം്ീകാരംദനെിടയെുകുകയുംതുെർനെപെികളും

കകടകാള്ളുന്നു.

മണിമല ഗ്ാമ പ്പഞായത്

. ദകാട്ടയം ജിലയുടെ ടതകു കിഴകായി കാഞ്ഞിരപള്ളി ദ്ാകിൽ പതനംതിട്ട

ജിലദയാെ്ല് ദെർന്നു കിെകുന്ന മണിമല പ്ാമ പഞായതിന്ല് മണിമലയാറിന്ല്ടറ

സാമിപ്ത്യം സംസാന ഭൂപപകൃതിയിൽ പശദദ്ധയമായ സാനം നൽകുന്നു. പഞായത്ല്

പപദേശം ടപാതുടവ ഹരിതാഭമാടണന്ന്ല് പറയാം. ആലപപ റിദസർവ്ല് ദഫാറസ്ല്ററ്ല് ഈ



പഞായത്ല് പപദേശതാണ്ല്. പഞായതിൽ കൂെി മണിമലയാർ ഒഴുകുന്നു.

ടെറുകുന്നുകളും നിരപുള്ള പപദേശങ്ങളും ഉൾടകാള്ളുന്ന പപദേശം. 15വാർഡുകൾ

ഉൾടപെുന്നപഞായതിന്ല്ടറആടകവിസ്ീർണം

24 െ. കീ. മീ. ആണ്ല്.മണിമല പഞായതിന്ല്ടറ കിഴക്ല് എരുദമലി

പ്ാമപഞായതും ടതക്ല് എരുദമലി റിദസർവ്ല് ദഫാറസും പെിഞ്ഞാറു ദകാട്ടങ്ങൽ

പഞായതും വെക്ല് ടവള്ളാവൂർ പ്ാമപഞായതുംഅതിരുകളായി വരുന്നു.

ജനസംഖ്ത്യ –ആടക -210275

സ്ല്പതീകൾ : 10697

പുരുഷനാർ : 10378

സാകരർ : 18628

ആടകവീെുകൾ : 4705

പട്ടിക വർ് കുെുംബങ്ങൾ: 58

പട്ടിക ജാതി കുെുംബങ്ങൾ : 1231

താതഴപ്പറയുന്ന 15 വർകുേൾ ആണ് ഈഘടതിൽ ദോഷ്യൽ

ഓഡിറ്ട്നു വിദധയമാകിയത്
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1
161000
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കലഫ്ല് ഭവന
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0

90

3
161000
4005/IF/
310880

പുലികല്ല് ഭാ്ത്ല്

മഴകുഴി

നിർമാണം

232695

181775
1817
75

661

4
161000
4005/IF/
310778

പുലികല്ല് ഭാ്ത്ല്

കല്ല്കയാല

നിർമാണം

264408

259875
2598
75

945

5
161000
4005/IF/
395297

പുലികല്ല് ഭാ്ത്ല്

കല്ല്കയാല

നിർമാണം

246934

159225
1592
25

579

6
161000
4005/IF/
376742

പെുതാകുളം

നിർമാണം മാത്ത്യു

ദസവ്ത്യർ

82017

39325
3932
5

143

874834
688980

6889
80

2508

മുകളിൽ ടകാെുതിരികുന്ന പപവർതികൾ ഓഡിറ്റ്ല് കാലയളവിൽതുെങ്ങിയിട്ടുള്ളതും

ഓഡിറ്റ്ല് കാലയളവിൽ അവസാനിച്ചതു മാണ്ല്. കൂൊടത ഫലവൃക കത നെീലും

സംരകണവും 1 മുതൽ 15 വടര വാർഡുകളിൽ എന്ന പപവർതിയും ഇവിടെ

ടെയ്ിട്ടുണ്ല്. 150 കതകൾ വിതരണം ടെയ്തായും അവ ദറാഡ്ല് കസഡിൽ നട്ടതായും

അതിൽ 20എ്ം ഇദപാൾ ഉള്ളതായും കണു.

ഇതിൽ ഉൾടപട്ട 2 കലഫ്ല് ഭവന പദ്ധതികളിൽ IF/354060 ശാന്തമ ഭാസ്കരട്റെ ഭവനം

താമസദയാ്്ത്യംആയിട്ട്ല് ഉണ്ല്.

IF/354058 രമ്ത്യ ജി്ിഷ്ല് ട്റെ ഭവനം പണി തുെര്ല്ന്നുടകാണിരികുന്നു.

വ്ത്യക്തി്ത ്ുണദഭാക്താകൾകായി നെപിലാകിയ കയാല

നിർമാണം(IF/310778,IF/395297), മഴകുഴി(IF/310880), എന്നീ പപവർതികളിൽ ഉൾടപെുന്ന

്ുണദഭാക്താകളുടെ പുരയിെങ്ങളിൽ നെതിയതായി ദബാധ്ത്യടപട്ടു. പപവർതി

ടെയുന്നതിന്ല്ടറ കൃത്ത്യത ്ുണദമനഎന്നിവഅഭിനന്ദനീയംആണ്ല്.

പെുതാകുളം മാത്ത്യു ദസവ്ത്യർ (IF/376742) എന്ന പപവർതി വളടര കൃത്ത്യമായി

പൂർതിയാകിയതായി കണു കൂൊടത നിലവിടല അതിന്ല്ടറ സംരകണവും

ഉപദയാ്വും പപദത്ത്യകംഎെുത്ല്പറദയണിയിരികുന്നു

.

Sl. പപവർതിയുടെ ദകാഡ്ല്, എസിദമറ്റ്ല് m.ബുക്ല് പരിദശാധനയിൽ



No. ദപര്ല് പപകാരം പപകാരം കടണതിയത്ല്

1 1610004005/IF/310880

പുലികലു ഭാ്തു

മഴകുഴി നിർമാണം

2300 1828 1810

2 1610004005/IF/315297

പുലികലു ഭാ്തു

കലുകയാലഘട്ടം 2

1200m 810m 905.5m

3 161004005/IF/310778

പുലികലു ഭാ്തു

കലുകയാല നിർമാണം

1286m 1324m 1400m

എ.എം.േി.അദ്ധ്യായം-7.11.5 ഗപ്പോരമുളഗപ്പവൃതിേയൽ -

പ്പരിദശാധനയുതടേതണതലുേൾ

േവർദപ്പജ്

എ.എം.സി.പപകാരമുള്ളകവർദപജ്ല് ഫയലിൽസൂകിച്ചിട്ടുണ്ല്. എന്നാല്ല് പൂർണമല .

തെക് ലിസ്

ഒരുപപവൃതിഫയലിൽപകമപപകാരംഏടതാടകദരഖകൾഎവിടെഏത്ല്

ദപജിലാണ്ല്സൂകിച്ചിരികുന്നുഎന്ന്ല്

മനസിലാകുവാനുള്ളആധികാരികദരഖയാണ്ല്ടെക്ല് ലിസ്ല്.

പരിദശാധിച്ച ഫയലുകളിൽ IF/354060 ,IF/354058 എന്നിവയിൽ ടെക്ല് ലിസ്ല്

ഉണായിരുന്നില. മറ്റു നാല്ല് ഫയലുകളിൽ ടെക്ല് ലിസ്ല് പൂർണവുംഅലായിരുന്നു.

ആക്ഷൻപാൻദോപി           

പപസ്ുതപപവൃതിപഞായതിടലനെപുവർഷതിടലആനുവൽആകൻതാനിൽഉൾടപ

ട്ടതാണ്ല് എന്ന്ല് ടതളിയികുവാനുള്ള ദരഖയാണ്ല്ആകൻതാൻന്ല്ടറദകാപി.  പരിദശാധിച്ച

ഒരു ഫയലിൽ ദപാലും ഇത്ല് കാണാൻകഴിഞ്ഞില .

എസിദമറ്

ഒരുപപവൃതിഎങ്ങടന, എപത അളവിൽ ടെയണടമന്ന്ല്

സദങതികമായിപപതിപാേികുന്നആധികാരികദരഖയാണ്ല്എസിദമറ്റ്ല്

.പരിദശാധനഭാ്മായികടണതിയിട്ടുള്ള എലാപപവൃതിഫയലുകളിലും

എസിദമറ്റ്ല്സൂകിച്ചിട്ടുണ്ല്.

സാധാരണജനങ്ങൾക്മനസിലാകുന്നരീതിയിൽജനകീയഭാഷയിൽദവണംഎസിദമറ്റ്ല്

തയാറാകാൻ.എന്നാൽപരിദശാധിച്ചഒരുഫയലിലുംജനകീയഎസിദമറ്റ്ല്

കാണുവാൻസാധിച്ചില.

പപവൃതിയുടെഓദരാഘട്ടതിടലയുംവിശേവിവരങ്ങൾഎസിദമറ്റിൽപപതിപാേിച്ചിട്ടുണ്ല്

എന്നത്ല് പപശംസനീയമാണ്ല്.

ോദ്കേതിോനുമതിപ്പഗതം



ഒരു പപവൃതിക്ല് സാദങതിക വിതക്തരുടെ

അനുമതിലഭിച്ചിട്ടുണ്ല്എന്നതിനുള്ളആധികാരികദരഖയാണ്ല്സാദങതികഅനുമതിദരഖ.

സാദങതികാനുമതിദരഖയിൽഒപിെുന്നസാദങതികവിേഗ്ധർഅതിദനാടൊപംഒപിട്ടതീയ

തികൂെി ദെർദകണതുണ്ല്. അതിനാൽ ഇകാര്ത്യതിൽ

പപദത്ത്യകപശദ്ധപുലർദതണതാണ്ല്.

പരിദശാധിച്ച 6 ഫയലുകളില്ല് 3 എ്തിൽ ഇതിന്ല്ടറ ടസകുർ ദകാപിയും കാണാൻ

സാധിച്ചു

ഭരണാനുമതിദരഖ

പപവൃതിടെയുന്നതിന്ല് നിർവഹണ സാപനം നൽകുന്നഅനുമതിയാണ്ല്

ഭരണാനുമതി ദരഖ .ഈദരഖഎലാഫയലുകളിലുംസൂകിദകണതാണ്ല്. പരിദശാധിച്ച 6

പപവൃതിഫയലുകളിലും ടസക്ത്യുറിൽനിന്നുംലഭികുന്ന ദകാപിയും ഉണായിരുന്നു.

ടസക്ത്യൂറിൽ നിന്നുംലഭികുന്ന ദകാപി ആയാൽ ദപാലും പഞായത്ല്

ടസടപകട്ടരിയുടെ ഒപ്ല്, സീൽ തീയതി എന്നിവ ദരഖടപെുദതണ ത്ല്നിർബനമാണ്ല്.

ഭരണാനുമതി ലഭികുന്നതിന്ല്സമർപികുന്നദരഖകളിൽ

പ്ാമസഭഅം്ീകാരതിന്ല്ടറപകർപ്ല് ഉൾടപെുദതണതുണ്ല്

ആയതിനാൽ പപസ്ുത പ്ാമസഭതീരുമാനതിന്ല്ടറ അതായത്ല് പപവൃതിപ്ാമസഭ

അം്ീകരിച്ചതിന്ല്ടറ പകർപും ഭരണാനുമതിയ്ല്ടകാപം പപവൃതിഫയലിൽ

ദെർദകണതാണ്ല്.

ഡിമാൻഡ്ദോം

ടതാഴിലാളികൾടതാഴിൽആവശ്ത്യടപട്ട്ല് നൽകുന്നഅദപകയാണ്ല്

ഡിമാൻഡ്ല്ദഫാം.ടതാഴിൽആവശ്ത്യടപട്ടവർക്ല് 15

േിവസതിനുള്ളിൽദജാലിനൽകിദയാഎന്നറിയുവാൻസഹായികുന്നദരഖകൂെിയാണ്ല്

ഡിമാൻഡ്ല്ദഫാം.പരിദശാധിച്ച 1 ഫയലിൽ മാപതമാണ്ല് ഡിമാൻഡ്ല്ദഫാo ഉണായിരുന്നത്ല്

.പഫന്ല്ണ്ല് ഓഫീസ്ല് വഴി ടകാെുത്ല് കകപറ്റ്ല് രസീതി വാങ്ങുന്നതും ശീലമാകണം . എപത

േിവസം ടതാഴിൽ ആവശ്ത്യടപെുന്നു എന്നുള്ളതും ,അദപകികുന്ന തീയതിയും

ആവശ്ത്യംആണ്ല് .

വർക്ട്ട്അദലാദകഷൻ ട്ദോം

പപവൃതിഅനുവേിച്ചുടകാണ്ല്

നിർവഹണഉദേ്ത്യാ്സർനൽകുന്നഅനുമതിയാണ്ല് വർക്ല്അടലാദകഷൻദഫാo.

അദപകിച്ച്ല് 15

േിവസതിനുള്ളിൽപപവൃതിലഭിദച്ചാഎന്നറിയാൻഈദഫാംസഹായികും.പരിദശാധിച്ച

ഒരു ഫയലിൽ മാപതമാണ്ല് ഇത്ല് ഉണായിരുനത്ല്

മസർ ട്ദറാൾ

ടതാഴിലാളികളുടെഹാജർനിലദരഖടപെുതാൻഉള്ളദരഖയാണ്ല് മസർദറാൾ.മസർ

ദറാളുകളിൽബിഡിഒ., ടസപകട്ടറിഎന്നിവർതീയതിവച്ച്ല്ഒപ്ല്,സീൽ

എന്നിവപതിപിദകണതാണ്ല്. എന്നാൽ ഒപും സീലും മാപതദമ കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളൂ

.തിയതി കാണാൻ കഴിഞ്ഞില.കുൊടത എലാ മസ്ല്ദപൊല്കളിലും M ബുക്ല്നമ്പർ എഴുതാൻ

പപദത്ത്യകം പശധിടകണതാണ്ല് . ഫയൽ പരിദശാധിച്ചതിൽ നിന്നും മസർദറാളുകളിൽ

ടവട്ടിതിരുതലുകൾ ഇലായിരുന്നു.



ടവട്ടിതിരുതലുകൾടെയുദമ്പാൾവിശേീകരണംനൽകിഒപ്ല് വയ്ല്ദകണതാണ്ല്.

ടമഷർടമന്ല്റ്ല് ബുക്ല് നമ്പർമസർ ദറാളുകളിൽഉണാകണം.

തമഷർതമന്റ്ബുക്

ഒരുപപവൃതിഎസിദമറ്റ്ല്പപകാരംകൃത്ത്യമായഅളവിൽആണ്ല്

ടെദയണത്ല്എന്നുംടെയ്ിരികുന്നത്ല്ഇപപകാരംതടന്നടയന്ന്ല്മനസിലാകുന്നതിനുമുള്ളആ

ധികാരികദരഖയാണ്ല് ടമഷർടമന്ല്റ്ല്ബുക്ല്.

പരിദശാധനവിദധയമാകിയ 6 ഫയലുകൾകും

ടമഷർടമന്ല്റ്ല്ബുക്ല്ഉണായിരുന്നു. ടമഷർടമന്ല്റ്ല്

ബുകുകൾപഞായതിൽനിന്നുംെുമതലടപട്ടഉദേ്ത്യാ്സൻസാക്ത്യടപെുതിനൽദക

ണതാണ്ല്. എന്നാൽ ടമഷർടമന്ല്റ്ല്ബുകും സാക്ത്യടപെുതിയതും പകമനമ്പർ ഇട്ടതും

ആയിരുന്നു. 

പപവൃതിപൂർതീകരണതിന്ല്ടറ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിടല തുക പാസാകുദമ്പാഴും

ഒെുവിൽപപവൃതിയ്ല്ക്ല് അനുവേിച്ച തുക പപകാരമുള്ള ആടക തുക

അനുവേിയ്ല്കുദമ്പാഴും ടമഷർടമന്ല്റ്ല്ബുകിൽ പഞായത്ല്

ടസപകട്ടറിസാക്ത്യടപെുതൽ നെതി ഒപ്ല്, സീല്ല്എന്നിവ

ഉണായിരിടകണാതാണ്ല്.എന്നാൽ 6 M ബുകുകളിൽ 2ൽ മാപതമാണ്ല് പപസ്ുത സീൽ

ഉണായിരുനത്ല്

എം - ബുകുകളിൽ ടെക്ല് & ടമഷർ ടെയ് വിവരങ്ങൾ ദരഖടപെുദതണതുണ്ല്.

എന്നാൽ ഫയൽപരിദശാധനയിൽ ടെക്ല് & ടമഷർ ടെയ് വിവരങ്ങൾ

ലഭ്ത്യമായിരുന്നു .

േർദവഡാറ

പപവൃതി എവിടെ നെകുന്നു എന്ന്ല് മനസിലാകാനുള്ള ദരഖ യാണ്ല് സർദവ ഡാറ്റ.

കയാല നിർമാണവുമായി ബനടപട്ട 2 ഫയലുകളിലും മഴകുഴി, പെുതാകുളം

എന്നിവയുമായി ബനടപട്ട ഫയലുകളിലും സലം ഉെമയുടെ കരം ടകട്ടിയ രസീതി

ഉണായിരുന്നു. എന്നാൽ കലഫ്ല് ഭവന നിർമാണവുമായി ബനടപട്ട 2 ഫയലുകളിൽ

രസീതി കാണാൻസാധിച്ചില.

തമറീരിയൽതഗപ്പാേ്യൂർതമന്റ്

ഒരുപപവൃതിക്ല് സാദങതിക എസിദമറ്റ്ല് പപകാരം

ആവശ്ത്യമുള്ളസാധനസാമപ്ികൾ വാങ്ങുന്നതിനുള്ള നെപെിപകമങ്ങൾ

പപതിപാേികുന്നദരഖയാൺ ടമറ്റീരിയൽടപപാക്ത്യൂർടമന്ല്റ്ല്. പരിദശാധിച്ച ഫയലുകൾ

ടമറ്റീരിയൽ ഉപദയാ്ം ഇലാതവആയിരുന്നു.

ദവജ് ട്ലിസ്

മസർദറാളിന്ല് ആനുപാതികമായി ടതാഴിലാളിക്ല് ദവതനം അനുവേിച്ചുഎന്ന്ല്

ടതളിയികാനുള്ളആധികാരികദരഖയാണ്ല് ദവജ്ല് ലിസ്ല് .

പരിദശാധിച്ചഫയലുകളിൽഎലാംദവജിസ്ല് കാണാൻസാധിച്ചു. ഇത്ല്

പപശംസനീയമായകാര്ത്യമാണ്ല്.മസർദറാളിന്ല് അനുസരിച്ച്ല് ദവജ്ല്ലിസ്ല് പകമീകരിച്ചാൽ

നന്നായിരികും.

േണ്ഗടാൻസ്ഫർഓർഡർ

മസർദറാളിനും, ദവജ്ല് ലിസിനും ആനുസരിച്ച്ല് ടതാഴിലാളിക്ല്

ദവതനംകകമാറിദയാഎന്ന്ല് ഉറപാകാനുള്ളദരഖയാണ്ല് ഫണ്ല്പൊൻസ്ഫർഓർഡർ.

പരിദശാധിച്ച 2ഫയലുകളിൽ മാപതമാണ്ല് ഫണ്ല്പൊൻസ്ഫർഓർഡർകാണുവാൻ സാധിച്ചത്ല്.



.

തമറീരിയൽ ട്വൗ്ർ ട്ആൻഡ് ട്ബിൽ

സാധനസാമപ്ികൾആവശ്ത്യമായപപവൃതികൾക്ല്

സാമപ്ികൾവിതരണംടെയ്തിന്ല്ടറബിലുകളുംവൗച്ചറുകളും

ഫയലിൽസൂകിദകണതാണ്ല്. എന്നാൽപരിദശാധിച്ചപപവൃതികളിൽ ടമറ്റീരിയൽ

ഉപദയാ്ംആവശ്ത്യം ഇലാതവയായിരുന്നു .

ദോദടാഗ്ാേ്

ഒരുപപവൃതിതുെങ്ങുന്നതിനു മുൻപും, പപവൃതിനെന്നുടകാണിരികു ദമ്പാഴും,

പപവൃതിപൂർതിയായതിനുദശഷവുമുള്ളമൂന്ന്ല്ഘട്ടതിലുള്ളദഫാദട്ടാപപവൃതിഫയലി

ൽ സൂകിദകണതാണ്ല്. എന്നാൽപരിദശാധിച്ചഫയലുകളിൽ ഒന്നിൽ ദപാലും മൂന്ന്ല്

ഘട്ടതിടലയും ദഫാദട്ടാഫയലിൽ സൂകിച്ചിട്ടുണായിരുന്നില. ജിദയാൊട്ഗെെ്ല്

ദഫാദട്ടാപ്ാഫ്ല്ഒരു ഫയലിലും ഉണായിരുന്നില.

ഗപ്പവൃതിപ്പൂർതീേരണോക്ഷ്യപ്പഗതം

പപവൃതിപൂർതീകരിച്ചുഎന്നതിന്ല്ടറദരഖയാണ്ല്

പപവൃതിപൂർതീകരണസാക്ത്യപപതം. പരിദശാധിച്ച ഒരു ഫയലിലും ഇത്ല് കാണാൻ

സാധിച്ചില.

മസർദറാൾമൂവ്തമന്റ്സിപ്

ഒരുപപവൃതിയുടെഓദരാഘട്ടതിന്ല്ടറയുംമസർദറാൾഅനുവേിച്ച്ല് ടതാ

ഴിലാളികൾക്ല് ദവതനംനൽകുന്നത്ല്

വടരയുള്ളഓദരാഘട്ടങ്ങളുംഏടതാടകതീയതികളിൽനെന്നുഎന്ന്ല് മനസിലാകാനാണ്ല്

മസർദറാൾമൂവ്ല്ടമന്ല്റ്ല്സിപ്ല്. പരിദശാധിച്ച ഫയലുകളിൽ ഒന്നും

മസർദറാൾമൂവ്ല്ടമന്ല്റ്ല്സിപ്ല് ഇലായിരുന്നു.

സേറ്ഡയറി

പപവൃതിസലടത മുഴുവൻ വിവരങ്ങളും ദരഖടപെുതുന്നതിന്ല് ദവണിയുള്ള

ആധികാരികദരഖയാൺ കസറ്റ്ല്ഡയറി. പരിദശാധിച്ച കസറ്റ്ല്ഡയറികൾ പൂർ്മായും

പൂരിപിച്ചിരുന്നില. ടതാഴിലാളികളുടെ സാക്ത്യപപതം, ടതാഴിലുപകരണങ്ങളുടെ വാെക

സംബനിച്ച വിവരങ്ങൾ, വിജിലൻസ്ല്ആന്ല്റ്ല് ദമാണിറ്ററിം്്ല് കമിറ്റി (വി.എം.സി.)

വിവരങ്ങൾഎന്നിവകസറ്റ്ല്ഡയറികളിൽ ഉണായിരുന്നു.

 വി. എം. സി. രൂപീകരിദകണത്ല്എങ്ങടനടയന്നുള്ളത്ല്എ.എം.സി. യിടലദപജ്ല്

നമ്പർ 57 ഭാ്ം10.5.3.അനുസരിച്ച്ല്ആവണം.

ദറാേ്ട് ർേിവേം

വാർഷിക മാസർതാൻ പപകാരം എലാ പഞായതുകളിലും ദറാസ്ല്് ർേിവസം

ആെരികണം എന്ന്ല് നിഷ്ല്കാർഷിച്ചിട്ടുണ്ല്. മണിമല പഞായതിൽ ആേ്ത്യകാലങ്ങളിൽ

ഇത്ല് ആെരിച്ചിരുന്നുഎങിലും ഇദപാൾ ഇത്ല്ആെരികുന്നില.

പ്പഞായതിൽേൂക്ഷി്ിരിദകണ7 രജിസറുേൾ

1. ടതാഴിൽകാർഡിനുള്ളകുെുംബാദപകയുടെരജിസർ

2. ടതാഴിൽആവശ്ത്യടപട്ടതുംടതാഴിൽഅനുവേിച്ചതുംസംബനിച്ചരജിസർ



3. പപവൃതിയുടെലിസുംെിലവുംവിശോംശങ്ങളുംസംബനിച്ചരജിസർ

4. സിരആസികളുടെരജിസർ

5. പരാതിരജിസർ

6. സാധനരജിസർ

7. പ്ാമസഭരജിസർ

I) തതാഴിൽോർഡ് രജിസർ

തതാഴിൽോർഡ്അദപ്പക്ഷരജിസർ-

രജിസർ പകമനമ്പർ ഉള്ളതും പഞായത്ല് ടസപകട്ടറി

സാക്ത്യടപെുതിയതുമായിരികണം. ഇവിടെ രജിസർ പകമനമ്പർ

ദരഖടപെുതിയിട്ടുന്ല്ടെങിലും പഞായത്ല് ടസപകട്ടറിസാക്ത്യടപെുതിയിട്ടില.

പരിദശാധനാ കാലയളവായ 1-10-2018 മുതൽ 31-3-2019 വടര 116 കാർഡുകൾക്ല്

അദപക ലഭിച്ചിട്ടുണ്ല് . ടതാഴിൽകാർഡ്ല് അദപകകൾ പകമനമ്പർ ദരഖടപെുതി

പഞായത്ല് ടസപകട്ടറി സക്ത്യടപെുതിയതാണ്ല്. ടതാഴിൽ കാർഡിന്ല് അദപകിച്ച

തീയതി കൃത്ത്യമായി ദരഖടപെുതിയിട്ടുണ്ല് എങിലും അനുവേിച്ച തിയതി

ദരഖടപെുതിയിട്ടില.

തതാഴിൽോർഡ്ട്വിതരണരജിസര്

ഈരജിസർകാണാൻസാധിച്ചില.

II) വർക്ട്രജിസർ(ഗപ്പവർതിയുതട പ്പടിേയും െിലവുംവിശോoശങ്ങളും

േംബനി്രജിസർ )

ദമലധികാരിസാക്ത്യടപെുതിയിട്ടില പകമനമ്പർ ദരഖടപെുതിയിട്ടുള്ളതുമാണ്ല്.

പണി പൂർതിയായ എലാ പപവർതികളും രജിസറിൽ ദരഖടപെുതിയിട്ടുണ്ല് .

പരിദശാധനകാലയളവിടല പതിനഞു പപവർതികളിൽ sanction ഓർഡർ നമ്പർ , ദഡറ്റ്ല്

കാണിച്ചിട്ടുണ്ല്. എന്നാൽ 65 പപവര്ല്തികളിടല ദഡറ്റ്ല് , sanction ഓർഡർ നമ്പർ

കാണിച്ചിട്ടില. കൂൊടത ഒരു പപവര്ല്തിയുടെയും completion ദഡറ്റ്ല് കാണിച്ചിട്ടില.

III) തമറീരിയൽ രജിസർ

സാധന രജിസർ പകമ നമ്പർ ഉള്ളതും പഞായത്ല് ടസപകട്ടറി

സാക്ത്യടപെുതിയതുമായിരികണം .എലാ പപവൃതിയുടെയും വർക്ല്ദകാഡ്ല് കൂെി

ദരഖടപെുതണം.എന്നാൽ ഈരജിസർ പകമനമ്പർ ദരഖടപെുതാതതും പഞായത്ല്

ടസപകട്ടറിസാക്ത്യടപെുതാതതുംആണ്ല്. പരിദശാധനകാലയളവിടല പപവർതികൾ

മാപതമാണ്ല് കാണാൻകഴിഞ്ഞത്ല്.

IV) തടൻതണർ രജിസർ.

ടെൻടണർ രജിസർ ദമലധികാരി സാക്ത്യടപെുതിയതും പകമനമ്പർ

ഇട്ടിട്ടുള്ളതുമായിരികണം കുറഞ്ഞത്ല് രണ്ല് കരാറുകാർ എങിലും ടെന്ല്ടെർ നെപെിയിൽ

പങാളിയായിരികണം.

എന്നാൽ ഇവിടെ ദമലധികാരി സാ ക്ത്യടപെുതിയതും പകമനമ്പർ ഇട്ടിട്ടുള്ളതും അല.

2018-19 സാമ്പതികവർഷതിൽ ടെൻണരുകൾ ഒന്നും കാണാൻകഴിഞ്ഞില.

V) ഗ്ാമേഭരജിസർ

15 വാർഡുകൾകും പപദത്ത്യകം ടരജിസറുകൾ സൂകിച്ചിരികുന്നു .എന്നാലും 6,13



വാർഡ്ല് കളുടെ രജിസർ കൾ കാണാനായില .പരിദശാധന കാലയളവിൽ 13

വാർഡുകളിലും ഓദരാ ദലബർ പ്ാമസഭ വീതം നെതിയതായി

ദരഖടപെുതിയിരികുന്നു.

VI) സ്ഥിരആസ്ഥിേളുതടരജിസർ

ഈ രജിസർ ടസപകട്ടറി സാക്ത്യടപെുതിയതും പകമനമ്പർ

ഇട്ടിട്ടുള്ളതുമായിരികണം .

എന്നാൽഇവിടെ ടസപകെറിസാക്ത്യടപെുതാതതും പകമനമബർ ഇലാതതും

ആണ്ല്.പരിദശാധനകാലയളവിടല ആസ്ികൾ ഒന്നും കാണിച്ചിട്ട്ല്ല.

VII) പ്പരാതിരജിസർ-

പഞായത്ല് ടസപകട്ടറി സാക്ത്യടപെുതിയിട്ടില. .ആടക അഞു പരാതി

മാപതമാൺ ഉണായിരുന്നത്ല്. അതിൽ പരിദശാധന കാലയളവിടല ഒരു പരാതിയും

കാണാൻകഴിഞ്ഞില.

േ്യാഷ്ബുക്ട്

2018 ഒക്ല്ദൊബർ 1 മുതൽ 2019 മാർച്ച്ല് 31 വടരയുള്ള ക്ത്യാഷ്ല് ബുക്ല്

പരിദശാധിച്ചതിൽനിന്നും വരവ്ല് എലാം ടറദകാർഡ്ല് ടെയ്ിട്ടുണ്ല്. എക്ല്സ്ല്ടപന്ല്സ്ല്

കൃത്ത്യമായിട്ട്ല് ദരഖടപെുതിയിട്ടുണ്ല് .

േിറിേൺഇൻേർദമഷൻദബാർഡട്്

പപവർതിആരംഭികുദമ്പാൾസാപിദകണതായസിറ്റിസൺഇൻഫർദമഷൻദബാ

ർഡ്ല്വാർഡിടലപരിദശാധനനെതിയ 6 പപവർതിപപദേശങ്ങളിൽ ഒരിെതു ദപാലും

ഉണായിരുന്നില .ഇവയുടെഅഭാവതിൽപപവർതിയുടെവിശോശാംങ്ങടളകുറിച്ച്ല് ടപാ

തുജങ്ങൾക്ല്അറിവ്ല് ലഭികാടതദപാകുന്നു

.ഇവ യഥാസമയം സാപികുന്നതിന്ല് എ.എം.സി. അദ്ധ്ത്യായം-10.6അനുസരിച്ച്ല്

വീഴ്ല്െസംഭവികരുത്ല്.

െിേിത്സലഭ്യമാകുന്നത-് ടഷഡ്ത്യൂൾ 2; ഖണിക25, എ.എം.സി.അദ്ധ്ത്യായം-9

പരിദശാധിച്ച ഒരു ഫയലുകളിലും െികിൽസസംബനിച്ചവിവരങ്ങൾ ഉണായിരുന്നില.

നിർവഹണഉദേ്യാ്സ്ഥർകായുളനിർദ്ദേശങ്ങൾ

ബി.ഡി.ഒ.

 മസർദറാളിൽബിഡിഓ

ഒപുംസീലുംപതിപികുന്നതിദനാടൊപംതീയതികൂെിഇെുവാൻപശദ്ധിദകണതാണ്ല്.

 അകൗണൻറ്ല്, ഡി. ഇ. ഒ .അപകിഡിറ്റഡ്ല്എൻജിനീയർ, ഓവർസിയർ

ദമറ്റുമാർഎന്നിവർക്ല്അവരുടെെുമതലകടളകുറിച്ചുംഉതരവാേിത്വങ്ങടളകു

റിച്ചുംഏടറ്റെുത്ല് നെപിലാകാൻസാധികുന്നപപവൃതികടള

കുറിച്ചുംമതിയായടപെയിനിങ്ങ്ല് ടകാെുകുക.

 ബിഡിഓകഴിയുന്നസമയങ്ങളിൽടതാഴിലാളികടളയുംടതാഴിൽസലങ്ങളുംസന്ദ

ർശികുന്നത്ല് ്ുണകരമായിരികും

തേഗേടറി /അേിസൻറ്തേഗേടറി



 മസർദറാളിൽഒപിനും സീലിനും ഒപംതീയതികൂെിദെർകുവാൻപശദ്ധികുക.

 ഏഴുരജിസറുകൾ, എം. ബുക്ല്എന്നിവസാക്ത്യടപെുതി

ആധികാരികതഉറപുവരുതുക

 ടതാഴിലാളികളുടെഅവകാശങ്ങൾ,

അെിസാനസൗകര്ത്യങ്ങൾഎന്നിവഉറപുവരുതുക.

 െികിത്സാെിലവുകൾകൃത്ത്യമായിഅനുവേികുവാൻഉള്ളനെപെികൾസ്വീകരികു

ക.

 ഏടറ്റെുത്ല്

നെപിലാകുവാൻസാധികുന്നവർകുകൾക്ല്അനുസൃതമായിടഷൽഫ്ല്ടപപാജക്ല്റ്റ്ല്

കടണതിവയ്ല്കുക.

 വിജിലൻസ്ല്ആൻഡ്ല്ദമാണിറ്ററിം്്ല് കമറ്റിടയശക്തിടപെുതുക.

ആറുമാസതിടലാരികൽപുന:സംഘെിപികുകയുംടെയുക.

 എ .എം. സിഅനുസരിച്ചുള്ള ബി.എഫ്ല്.റ്റി, ദസവനങ്ങൾപപദയാജനടപെുതുക.

ദപജ്ല് 78,16 .1 

നിർവഹണഉദേ്യാ്സ്ഥർ

(അകൗണൻറ്ല്/ ഡി. ഇ. ഒ .അപകിഡിറ്റഡ്ല്എൻജിനീയർ,ഓവർസിയർ)

 വർക്ല് ഫയലുകളിൽആനുവൽമാസർസർകുലറിൽപറയുന്ന പപകാരമുള്ള 22

ദഡാക്ത്യൂടമന്ല്റസ്ല് ഉടണന്ന്ല്ഉറപ്ല് വരുതിപപവൃതി ഫയൽതയാറാകുക.

 കസറ്റ്ല്ഡയറികൃത്ത്യമായിഎഴുതിസൂകികുന്നതിനുംദമറ്റ്ല് മാർക്ല്

നിർദേശംനൽകുക.

 മസർദറാൾടതാഴിലിെങ്ങളിൽഎതിച്ചുദപപാജക്്ല്ഇനീദഷ്ത്യറ്റീവ്ല്മീറ്റിം്്ല്

കൂെിപണിആരംഭികുന്നതിന്ല് സഹായികുക

 കൃത്ത്യമായഇെദവളകളിൽടതാഴിലിെംസന്ദർശിച്ചടെയ്ടതാഴിൽഅളന്ന്ല്എംബുകി

ൽദരഖടപെുതുക.

 ഡിമാൻഡ്ല്അനുസരിച്ച്ല് ഴിടതാഴിൽനൽകുക

 ടതാഴിലാളികൾക്ല്അെിസാനസൗകര്ത്യങ്ങൾ ഒരുകുക

ദമറ്

 മസർദറാൾകൃത്ത്യമായിഒപ്ല് വയ്ല്പികുക

 ഹാജരാകാതവരുടെവിവരംഅെയാളടപെുതുക 

 മസർദറാളിൽടതാഴിൽേിനങ്ങളുടെതീയതിഅെയാളടപെുതുക

 കസറ്റ്ല്ഡയറിപൂർ്മായുംപൂരിപികുക

 ടതാഴിൽകസറ്റുകളിൽടവച്ച്ല്അപകെംനെന്നിട്ടുടണങിൽകസറ്റ്ല്ഡയറിയിൽഎഴു

തുകയുംനിർവഹണഉദേ്ത്യാ്സടരഅറിയികുകയുംെികിത്സഉറപാകുകയുംടെ

യുക

 നിശ്ചിതഅളവിലും്ുണനിലവാരതിലുംദജാലിടെയുന്നുണ്ല് എന്ന്ല്ഉറപ്ല്

വരുതുക.

ഏതറടുകാവുന്നഗപ്പവർതിേൾ

വിഭാ്ം -എ



 പാതദയാരത്ല് മുള, രാമച്ചം, തുെങ്ങിയവവച്ച്ല് പിെിപികുക.

 കജവദവലിനിർമാണം

വിഭാ്ം-ബി

 വാർഡിൽഉൾടപെുന്നടപാതുകിണറുകളുടെനവീകരണം, റീൊർജ്ജ്ല്

 പുരയിെങ്ങളിൽഉപകാരപപേമാകുന്നതരതിലുള്ള കജവദവലിനിർമാണം

 നീരുറവസംരകണംസാധ്ത്യമാകുന്നപപവർതനങ്ങൾ

 ഫലവൃകകതനട്ട്ല് പരിപാലനം

 ടപാതു-സ്വകാര്ത്യകുളങ്ങളുടെനവീകരണം

വിഭാ്ം-േി

 ആട്ടിൻകൂെ്ല്, ദകാഴികൂെ്ല്, പശുടതാഴുത്ല്നിർമാണം

 ഐഎച്ച്ല്എച്ച്ല്എൽപപവർതികൾ

 മത്സ്ത്യകുളനിർമാണം

വിഭാ്ം-ഡി

 സ്വയംസഹായസംഘങ്ങൾക്ല് കൂട്ട്ല്കൃഷിക്ല് നിലടമാരുകൽഅം്ൻവാെി,

സ്ല്കൂൾെുറ്റുമതിൽനിർമാണം

ഉദേ്യാ്സ്ഥരുതടെുമതലേൾ

ദ്ാക്ദഗപ്പാഗ്ാംഓേീേർ

പഞായതുകടളടതാഴിലുറപുപദ്ധതിയുടെടഷൽഫ്ല്ടഷൽഫ്ല്ഓഫ്ല് ടപപാജക്ല്റ്റ്ല്

തയാറാകുന്നതിലുംവിദകപന്ദീകൃതാസൂപതണംനെപിലാകുന്നതിലുംപാകടപെുതണം.

ഈമസർദറാൾവിതരണംടെയുക,

പഞായതുകളുടെടതാഴിലുറപ്ല്പദ്ധതിയുടെനിർവഹണദമൽദനാട്ടംവഹികുക.

പദ്ധതിയുടെലഭിച്ചവിഭവങ്ങളുടെയും, വിതരണംടെയ്വയുടെയും,

ഉപദയാ്ിച്ചവയുടെയുംകണകുകൾസൂകികുക.

ആവശ്ത്യമായരജിസറുകൾസൂകികുക.

പ്പഞായത്്ഗേടറി/അേിസന്റ്തേഗേടറി

ടസപകട്ടറിടതാഴിലുറപ്ല്പദ്ധതിയുടെദമൽദനാട്ടം,

പപവൃതികളുടെബിലുകൾയഥാസമയംഅം്ീകരികുക,

ടതാഴിലാളികളുടെദവതനംയഥാസമയംഅം്ീകരികുക,

ടതാഴിലാളികളുടെദവതനംയഥാസമയംഡി.ബി.െി

മുഖാന്തിരംടതാഴിലാളികളുടെഅകൗണിടലതിടയന്ന്ല്ഉറപാകുക.

ഓവർേിയർ/എൻജിനീയർ

പ്ാമസഭതീരുമാനപപകാരംപപവൃതികൾകടണതുക, പപാഥമികഎസിദമറ്റ്ല്

തയാറാകുക, പപവൃതിയുടെസാദങതികമായകാര്ത്യങ്ങൾടതാഴിലാളികൾക്ല്

വിശേമാകുക. പപവൃതിയുടെഅളവുകൾദരഖടപെുതുക. ടെക്ല് ടമഷർ ടെയുക,

ബിലുകൾതയാറാകുവാൻഡി. ഇ. ഒടയ. സഹായികുക

ഡാറാഎൻഗടിഓപദററർ



മസ്ല്റ്റർദറാൾവിതരണതിന്ല് സഹായികുക. പൂർതിയായമസർദറാളുകൾ

ദമറ്റിൽനിന്നുംദശഖരിച്ച്ല് വർക്ല്ബിലുകൾപൂർതീകരിച്ച്ല് ദവതന വിതരണതിന്ല്

നെപെിസ്വീകരികുക. രജിസറുകൾസൂകികുക. ടതാഴിലാളികളുടെദവതനം (ഡി.ബി.

െി) മുദഖനഎന്ന്ല്ഉറപാകുക.

ദമറ്

പപവൃതിയുടെദമൽദനാട്ടം.ടതാഴിൽകാർഡിൽആവശ്ത്യമുള്ളവിവരങ്ങൾ

കൃത്ത്യമായിദരഖടപെുതുക. അളവ്ല് ദരഖടപെുതാനുള്ളടമഷർടമൻറ്ല്ബുക്ല്

പപവൃതി സലത്ല് സൂകികുക.

േിവസവുംടതാഴിലാളികളുടെഹാജർമസർദറാളിൽഉറപുവരുതുക. പൂർതിയായ

മസർ ദറാൾ ദഡറ്റാഎൻപെിഓപദററ്ററുടെപകൽഎതികുക.



ദോഷ്യൽഓഡിറ് ടീമം്ങ്ങൾ

ഗേമ.

നം.
ദപ്പര് പ്പേവി

1. രാദജഷ്ല്.പി. െി..
ജിലാറിദസാഴ്ല്സ്ല്ദപഴത്സെൺ ദകാട്ടയം

2 ജയപപകാശ്ല്. പി.എൻ
കാഞ്ഞിരപള്ളിദ്ാക്ല് റിദസാഴ്ല്സ്ല്ദപഴത്സെൺ,

ദകാട്ടയംജില

3 സരിത മാത്ത്യു . K വിലജ്ല് റിദസാഴ്ല്സ്ല്ദപഴത്സെൺ

4 ആര്ത്യദമാൾ K S വിലജ്ല് റിദസാഴ്ല്സ്ല്ദപഴത്സെൺ

5 ്ീതു രാജ്ല് വിലജ്ല് റിദസാഴ്ല്സ്ല്ദപഴത്സെൺ



അനുബനം

(1)തതാഴിലുറപ് പ്പദ്ധതിനടപിലാകിയവസ്ു ഉടമേളുതട ലിസ്

1) സലേ് ഭവനപ്പദ്ധതി

1.ശാന്തമ ഭാസ്കരൻ -IF/354060

2.രമ്ത്യ ജി്ീഷ്ല് –IF/354058

2)പ്പുലിേല്ല് ഭാ്ത്ട്േല്ല്ട്േയാല നിർമാണം –IF/395297

ദൊമിച്ചൻ മുകാട്ടുവീെ്ല്

കലലാബീ്ം പുളികൽ

നസാർ പിഎ പുളികൽ

ദശാശാമ ദജാൺപുന്നകൽ

3) പ്പുലിേല്ല് ഭാ്ത്ട്മഴേുഴി നിർമാണം –IF/310880

ടമർലി ദജാസഫ്ല്ടവള്ളകള്ളിൽ

ദജാദമാൻ P ദജാസഫ്ല്പാണിമാകൽ

അൻസർബഷീർ മന്നുവയലിൽ

മുജീബ്ല് മന്നുവയലിൽ

സീനതു മന്നുവയലിൽ

കബീർ മന്നുവയലിൽ

സലിം മന്നുവയലിൽ

ദപപംകുമാർ പദ്മവിലാസം

സുഷമ ദപപംആലുങൽ

അബുൽകരീം രാവുതർ പുളികൽ

സൂസൻ ദതാമസ്ല്ദമലന്നൂർ

ദജായ്ല് പാണിമാകൽ

ഷാഹുൽഹമീേ്ല് റാവുതർ പാഴൂപറബിൽ

4) പ്പടുതാേുളം നിർമാണം മാത്യു ദേവ്യർ -IF/376742

മാത്ത്യു ദസവ്ത്യർ



5) പ്പുലിേല്ല് ഭാ്ത്േല്ലുേയാലനിർ്ാണം –IF/310778

ഷാഹുൽഹമീേ്ല് റാവുതർ പാഴൂപറബിൽ

അബുൽകരീം രാവുതർ പുളികൽ

MA മുജീബ്ല് മന്നുവയലിൽ

മാത്ത്യു ദസവ്ത്യർആനിദതാട്ടതിൽ

അന്ല്സൽബഷീർ മന്നുവയലിൽ

(2) വിവരങ്ങൾലഭ്യമാകിയ തതാഴിലാളിേൾ

Kl-10-004-005-013/16 സുമതി രവീപന്ദൻ

Kl-10-004-005-013/14 ്ിരിജ ശശി

Kl-10-004-005-013/2 സിനുബാബു

Kl-10-004-005-013/13 വിജയമ ശശി

Kl-10-004-005-013/10 ഷാഹി േ ബീവി

Kl-10-004-005-013/12 തങമസുദരപന്ദൻ

Kl-10-004-005-013/20 റ്റി. ടക വാസുദേവോസ്ല്

Kl-10-004-005-013/144 നസീറ m e

Kl-10-004-005-013/138 ബിന്ദു എ ടക

Kl-10-004-005-013/8 സിനു ബിനു

Kl-10-004-005-013/9 റഹിമ

Kl-10-004-005-013/84 ജാസ്മിൻ



Kl-10-004-005-013/94 എൽസി

Kl-10-004-005-013/3 ബിന്ദു ദമാഹനൻ

Kl-10-004-005-013/99 ഓമന

Kl-10-004-005-013/2 സിനുബാബു

Kl-10-004-005-013/108 രാധ മണി മധുsudhanan

Kl-10-004-005-013/110 സഫിയബീവി

Kl-10-004-005-013/113 സുനിത പപസാേ്ല്

Kl-10-004-005-013/115 സുധ ദ്ാപാലൻ

Kl-10-004-005-013/116 പശീദേവിസുദരപന്ദൻ

Kl-10-004-005-013/118 മീനസുദരഷ്ല്

Kl-10-004-005-013/119 ഏലിയാമ ആന്ല്റണി

Kl-10-004-005-013/121 അന്നമൊദകാ

Kl-10-004-005-013/122 സൂസൻ ദതാമസ്ല്

Kl-10-004-005-013/123 സുജ െപന്ദൻ

Kl-10-004-005-013/131 ബഷീറ ബീവി

Kl-10-004-005-013/158 എം എ മുജീബ്ല്

Kl-10-004-005-013/15 ശാന്തമ ഭാസ്കരൻ

Kl-10-004-005-013/149 രമ്ത്യ ജി്ീഷ്ല്

Kl-10-004-005-013/163 എഷാഹുൽഹമീേ്ല്

Kl-10-004-005-013/165 നാസർ പി എ

Kl-10-004-005-013/92 തങമ വി പി

ഗ്ാമ േഭതീരുമാനം

.

1.ദജാലിസലടതക്ല് ആവശ്ത്യമായ പപാഥമികസൗകര്ത്യങ്ങൾ ലഭ്ത്യമാകുക.

2.സമയബനിതമായി ദവതനം ലഭികാൻപരാതി നൽകുക

3.പപവർതിആരംഭികുദമ്പാൾതടന്ന CIBസാപികുക.



4.ടതാഴിൽആവശ്ത്യമുള്ള ടതാഴിലാളികൾഡിമാൻഡ്ല് ടെയുക.

5. എസിദമറ്റ്ല് ജനകീയ ഭാഷയിദലകു മാറ്റുക .

6. ദജാലിസമയം സൗകര്ത്യപപേമായ രീതിയിൽ പുനഃസാപികുന്നതിനായി ദവണ

നെപെികൾ സ്വീകരികുക.

7.നിലവിടല ദവതനമായ 271 എന്നത്ല് 300ആകി ഉയർതാൻ പശമികുക

8. പപവർതിയുടെ 3ഘട്ടങ്ങളിടലയും ദഫാദട്ടാഫയലിൽസൂകികുക.

9.പരാതി പരിഹാരസവിധാനങ്ങൾകൂെുതൽകാര്ത്യകമം ആകുക.


