
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ി 

ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് റിദപ്പാര്ട്ട് 

വാര്ട്് – 5   തൃപ്പാളൂർ  

ആലത്തൂർ പഞ്ചായത്ത് 

ആലത്തൂർ ബ്ലാക്ക് 

പാലക്കാട് ജിലല 

ബ് ാഷ്യല് ഓഡിറ്റ് കാലയളവ്:  1/10/2018/31/3/2019 

ബ് ാഷ്യല് ഓഡിറ്റ് പീരീഡ് :   1/11/2019 to 25/11/2019 

സ ാഷ്യൽ  ഓഡിറ്റ്  ഗ്രാമ ഭ :  

 
മഹാത്മാഗാന്ധി ബ്േശീയ ഗ്ഗാമീണ ത ാഴിലുറപ്പ് 

നിയമം 
ബ് ാഷ്യല് ഓഡിറ്റ് ത ാസ റ്റി ബ്കരള 
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രണ്ാം നില,  ി.എസ്.ഐ ബില്ഡിങ്സസ് 

എല്.എം.എസ് ബ്കാമ്പൗണ്് 
വികാസ് ഭവന് പി.ഒ 
 ിരുവനന്തപുരം 
പിന്: 695033 

ബ് ാണ്: 0471 2724696 
ഇ.തമയില്: keralasocialaudit@gmail.com 

 
 



ആലത്തൂർ പഞ്ചായത്്് 
 

 
പഞ്ചായത്ിതെ  ംബന്ധിച്ച അടിസ്ഥാെ വിവരങ്ങള് 
 
ജിലല     : പാലക്കാട് 
ബ്ലാക്ക്    : ആലത്തൂർ  
 ാലൂക്ക്    : ആലത്തൂർ 
പഞ്ചായത്തിതെ ബ്പര്   : ആലത്തൂർ 
വീസ് ീര്ണ്ണം    : 19.62 ച.കി.മീ 
നിയമ ഭാമണ്ഡലം  : തരൂർ  
പാര്ണ്ലതമെ് മണ്ഡലം  : ആലത്തൂർ  
വാര്ണ്ഡുകളുതെ എണം  : 16 
ആതക ജന ംഖ്യ      : 24796  
സ്ഗ് ീകള്    : 13030 
പരുഷ്ന്മാര്ണ്    : 11766 
പട്ടികജാ ി       : 2745 
 ാക്ഷര            : 92% 
അ ിരുകള്  
ത ക്ക്       - വടക്കസേരി, സമലാർസ ാട് പോയത്ത്   
വെക്ക്       -  ുത്തന്നൂർ പോയത്ത്    
കിഴക്ക്      - എരിമയൂർ പോയത്ത്   
പെിഞ്ഞാറ്    -  ാവസേരി പോയത്ത്   

 
 

 



വാർഡ് 5  തൃപ്പാളൂർ 
 
 

 

ആമുഖം  

       രാജയതത്ത ഗ്ഗാമങ്ങളില് ജീവിക്കുന്ന  ാധാരണക്കാരായ മനുഷ്യരുതെ 
 ര്ണ്വബ് ാന്മുഖ്മായ പുബ്രാഗ ി ലക്ഷയം വച്ച്  വാ ഗ്ന്തയാനന്തര ഇന്തയന് 
പാര്ണ്ലിതമെില്   നിര്ണ്മിക്കതപ്പട്ട  ശക്തമായ നിയമങ്ങളിതലാന്നാണ്  
മഹാത്മാഗാന്ധി ബ്േശീയ ഗ്ഗാമീണ ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ി. 2005 ത പ് ംബര്ണ് മാ ം 
അഞ്ചാം  ീയ്യ ി ഈ നിയമം നിലവില് വന്നു.  

      ത ാഴില് ഒരു അവകാശമായി കല്പ്പിച്ചു നല്കുന്ന നിരവധി 
 വിബ്ശഷ് കളുള്ള നിയമമാണിത്. ഗ്ഗാമീണ ബ്മഖ്ലയിതല ോരിഗ്േയനിര്ണ്മാര്ണ്ജനം എന്ന 
ഗ്പാഥമിക ലക്ഷയബ്ത്താതൊപ്പം പാരിസ്ഥി ിക പുനസ്ഥാപനം,  ാമൂഹയ ആസ് ി 
 ൃഷ്ടിക്കല് എന്നിവയും ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ിയുതെ ലക്ഷയങ്ങളാണ്.ജനങ്ങളുതെ 
ത ാഴില് തചയ്യുവാനുള്ള അവകാശത്തിനും അവരുതെ കായികാധവാന ബ്ശഷ്ിക്കും 
നിയമ  ാധു യും അന്തസ്ും കല്പ്പിക്കുന്നുതവന്ന ാണ് മഹാത്മാ ഗാന്ധി ബ്േശീയ 
ഗ്ഗാമീണ ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ിയുതെ   വിബ്ശഷ് . ബ്കരളത്തിലാേയമായി 
ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ി നെപ്പാക്കിയത് പാലക്കാട്ടും വയനാട്ടിലുമാണ്. 
അ ുതകാണ്ു തന്ന ഈ ബ്മഖ്ലയിതല വിപുലമായ അനുഭവ മ്പത്ത് ആര്ണ്ജിക്കാന് 
നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിരിബ്ക്കണ് ാണ്.  

 

മുഖയ ലക്ഷ്യങ്ങള് 



1.ഗ്ഗാമ ഗ്പബ്േശത്ത്  ാമ ിക്കുന്ന, അവിേഗ്ധ ത ാഴില് തചയ്യാന്  ാത്പരയമുള്ള 
എത ാരു കുെുംബത്തിനും ഒരു  ാമ്പത്തിക വര്ണ്ഷ്ം 100 േിവ തത്ത ത ാഴിലിനുള്ള 
അവകാശം.  

2.േരിഗ്േരുതെ ഉപജീവനവുമായി ബന്ധതപ്പട്ട വിഭവാെിത്തറ ശക്തിതപ്പെുത്തല്. 

3. ാമൂഹയമായി പിന്നാക്കം നില്ക്കുന്ന എലലാ കുെുംബങ്ങതളയും പദ്ധ ിയില് 
ഉള്തപ്പെുത്തുക. 

4.പഞ്ചായത്ത് രാജ് സ്ഥാപനങ്ങതള ശക്തിതപ്പെുത്തുക. 

 

 വിദശഷ് കള് 

● നിയമത്തിതെ പിന്ബലമുള്ള അവകാശാധിഷ്ഠി  പദ്ധ ി 

● സ്ഗ് ീക്കും പുരുഷ്നും  ുലയ ബ്വ നം 

● പരിസ്ഥി ി  ംരക്ഷണം,കാര്ണ്ഷ്ിക ബ്മഖ്ലയിതല അെിസ്ഥാന  ൗകരയ 
വിക നം 

● ത ാഴിലാളികള്ക്ക് ആ ൂഗ് ണത്തിലും നിര്ണ്വഹണത്തിലും  പങ്കാളിത്തം 

● ബ്വ നം ബ്നരിട്ട് ത ാഴിലാളികളുതെ ബാങ്ക്/ബ്പാബ്റാ ീസ് അക്കൗണ്ിബ്ലക്ക് 

● പദ്ധ ി  ു ാരയമാക്കാന്  ാമൂഹയ ഓഡിറ്റ് 

 

ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റിതെ ഗ്പാധാെയം 

 

        മഹാത്മാഗാന്ധി ബ്േശീയ ഗ്ഗാമീണ ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ി ഗ്പകാരം 
ഗ്ഗാമപഞ്ചായത്ത് ഗ്പബ്േശത്ത് നെപ്പിലാക്കുന്ന എലലാ ഗ്പവൃത്തികളും തപാ ുജന 
പങ്കാളിത്തബ്ത്താതെയുള്ള ബ് ാഷ്യല് ഓഡിറ്റിന് വിബ്ധയമാക്കണതമന്ന് ഈ 
നിയമത്തിതെ അനുബ്േേം 17(2)ല് നിഷ്കര്ണ്ഷ്ിക്കുന്നു. പദ്ധ ി 
ഗ്പവര്ണ്ത്തനതത്തപ്പറ്റിയും തപാ ുധനം തചലവഴിക്കുന്ന ിതനപ്പറ്റിയും പൗര മൂഹം 
നെത്തുന്ന പര യവും  വ ഗ്ന്തവുമായ പരിബ്ശാധനയാണ് ബ് ാഷ്യല് ഓഡിറ്റ് 
അഥവാ  ാമൂഹിക കണക്ക്  പരിബ്ശാധന.  

        എലലാ വാര്ണ്ഡിലും വര്ണ്ഷ്ത്തില് രണ്് ഗ്പാവശയം ബ് ാഷ്യല് ഓഡിറ്റ് 
ഗ്ഗാമ ഭകള് കൃ യമായി നെത്തണം. ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ിയില് അഴിമ ിക്ക് 
ഇെനല്കാത ,  ു ാരയ യും കാരയക്ഷമ യും ഉറപ്പുവരുത്തുകയാണ്  ബ് ാഷ്യല് 
ഓഡിറ്റിലൂതെ ലക്ഷയമിെുന്നത്.   മൂഹത്തിതല നാനാ ുറകളിലുള്ളവരുതെ 
പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാക്കി,വിപുലമായ  ാമൂഹയ വിേയാഭയാ  പരിപാെിയായണ് 
ബ് ാഷ്യല് ഓഡിറ്റ് ഗ്പഗ്കിയ നെക്കുക. പദ്ധ ിപ്പണം ശരിയായ രീ ിയില് 
തചലവഴിച്ചിട്ടുബ്ണ്ാ, പദ്ധ ിയുതെ ലക്ഷയം സകവരിച്ചുബ്വാ, പദ്ധ ിയുതെ 



ഗുണബ്ഭാക്താക്കളുതെ ജീവി ത്തില് ഗുണപരമായ എന്തുമാറ്റമാണുണ്ായത്,  ാമൂഹയ 
ആസ് ി  ൃഷ്ടിച്ചിട്ടുബ്ണ്ാ  ുെങ്ങിയ കാരയങ്ങളാണ്  

ബ് ാഷ്യല് ഓഡിറ്റിലൂതെ കതണ്ത്താന് ഗ്ശമിക്കുന്നത്. തപാ ുജനങ്ങളുതെ 
പങ്കാളിത്തബ്ത്താതെ നെത്തുന്ന ിനാല്  ര്ണ്ക്കാര്ണ് പദ്ധികളുതെ നെത്തിപ്പിനുബ്മല് 
തപാ ു മൂഹത്തിതെ ജാഗ്ഗ യുറപ്പാക്കാന് ബ് ാഷ്യല് ഓഡിറ്റ് വഴിതയാരുക്കും. 

      രാജയതത്ത പരബ്മാന്ന  ഓഡിറ്റിങ്സ  ംവിധാനമായ കംബ്ഗ്ൊളര്ണ് ആെ് 
ഓഡിറ്റര്ണ് ജനറല്  ( ി.എ.ജി) പുറതപ്പെുവിച്ച മാര്ണ്ഗനിര്ണ്ബ്േശമനു രിച്ചാണ് ഈ 
ബ് ാഷ്യല് ഓഡിറ്റ് നെത്തിയിട്ടുള്ളത്. ംസ്ഥാന  ര്ണ്ക്കാര്ണ് രൂപീകരിച്ച ബ് ാഷ്യല് 
ഓഡിറ്റ് യൂണിറ്റിതെ ബ്ന ൃ വത്തില് ആലത്തൂർ  ബ്ലാക്കിതല ആലത്തൂർ  
പഞ്ചായത്തിതല ഒമ്പ ാമതത്ത ബ് ാഷ്യല് ഓഡിറ്റ് ഗ്ഗാമ ഭയാണ് നെക്കാന് 
ബ്പാകുന്നത്. 

 

രീ ിശാസ്തഗ് ം 

         ബ് ാഷ്യല് ഓഡിറ്റ് റിബ് ാഴ്സസ്  ംഘം ഗ്പവൃത്തി യല്  പരിബ്ശാധന, 
 ീല്്  ന്ദര്ണ്ശനം, ത ാഴിലാളികളുമായുള്ള അഭിമുഖ്ം, എം.ഐ.എസ് പരിബ്ശാധന 
എന്നിവതയ അെിസ്ഥാനമാക്കിയാണ്  ബ് ാഷ്യല് ഓഡിറ്റ് റിബ്പ്പാര്ണ്ട്ട് 
 യ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്.  ാതഴ പറയുന്ന രീ ി അവംലംബിച്ചാണ് ഈ റിബ്പ്പാര്ണ്ട്ട് 
 യ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്. 

 

1.  ഓഡിറ്റ് പ്ലാന്  

1.1 ഓ ീസ്  ന്ദര്ണ്ശന പരിപാെികള്. 

 

2.  അഭിമുഖ്ം 

2.1 ( ബിഡിഒ, പഞ്ചായത്ത് ഗ്പ ിഡെ്,ജനഗ്പ ിനിധികള്,ത ഗ്കട്ടറി &    റാഫ്). 

2.2 ബ്മറ്റ് ,ത ാഴിലാളികള്,കര്ണ്ഷ്കര്ണ്,ത ാഴിലിന് ബ്പാകാത്ത ത ാഴില് കാര്ണ്് 
ഉെമകള്. 

 

3.  യല് പരിബ്ശാധന 

3.1 തപാ ുഗ്പവൃത്തികള്,വയക്തിഗ  ഗ്പവൃത്തികള് 

3.2 ബ്രഖ്കളുതെ ഉള്ളെക്കം. ു ാരയ ,പരിപൂര്ണ്ണ . 

3.3 ഭരണ മി ിയുതെയും ഉബ്േയാഗസ്ഥരുതെയും കാരയഗ്പാപ് ി. 

 



4. ീല്്  ന്ദര്ണ്ശനം,നിരീക്ഷണം. 

4.1 പൂര്ണ്ത്തിയായ ത ാഴിലിെം. 

 

 

5. റ റന്സ് .   

5.1 വിക ന ബ്രഖ്,വാര്ണ്ഷ്ിക പദ്ധ ി ബ്രഖ്,രജിററുകള്,വര്ണ്ക്ക്  യല്. 

 

6.  ബ് ാഷ്യല് ഓഡിറ്റ് എംഐഎസ് ബ് ാര്ണ്മാറ്റിബ്ലക്കുള്ള വിവരബ്ശഖ്രണം 

6.1.വിവരങ്ങളുതെ ബ്ഗ്കാഡികരണം 

  

7.  ബ്ഗ്കാസ് തവരി ിബ്ക്കഷ്ന്, അവ ാനവട്ട ചര്ണ്ച്ച 

 

8. കരട് റിബ്പ്പാര്ണ്ട്ട്  യ്യാറാക്കല് 

അവകാശങ്ങതെ   ംബന്ധിച്ച് 

മഹാത്മാഗാന്ധി ബ്േശീയ ഗ്ഗാമീണ ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ി ഗ്പകാരം ത ാഴിലാളികള്ക്ക് 
ലഭിബ്ക്കണ് അവകാശങ്ങതള കുറിച്ചും ഏതറ്റെുബ്ക്കണ് ഗ്പവയത്തികതള കുറിച്ചും 
ത ാഴിലുറപ്പ് നിയമത്തിലും 2018 തല  മാറര്ണ്  ര്ണ്ക്കുലറിലും വിശേമായി 
ഗ്പ ിപാേിച്ചിട്ടുണ്്. 

ത ാഴിലാെികെുതട 10 അവകാശങ്ങള് 

1. അബ്പക്ഷിച്ച് 15 േിവ ത്തിനുള്ളില് ത ാഴില്കാര്ണ്് ലഭിക്കുവാനുള്ള അവകാശം. 

2. അബ്പക്ഷിച്ച് 15 േിവ ത്തിനുള്ളില് ത ാഴില് ലഭിക്കുവാനുള്ള അവകാശവും 
ആയ ിതെ സകപ്പറ്റ് ര ീത് ലഭിക്കുന്ന ിനുള്ള അവകാശവും 

3. ത ാഴില് ലഭിച്ചിതലലങ്കില് ത ാഴിലിലലായ്മ ബ്വ നം ലഭിക്കുവാനുള്ള അവകാശം,  
(15 േിവ ം കഴിഞ്ഞാല് അെുത്ത 30 േിവ ം േിവ ബ്വ നത്തിതെ നാലിതലാന്നും  
പിന്നിെുള്ള േിവ ങ്ങളില് േിവ ബ്വ നത്തിതെ 50% വും ലഭിക്കാന് ത ാഴിലാളിക്ക് 
അവകാശമുണ്്.)  നാലിലലാന്ന് 67.75 പിന്നീട് 135.5 

4. പദ്ധ ി ആ ൂഗ് ണത്തില് പതങ്കെുക്കാനുളള അവകാശം.  

5. 5 കിബ്ലാമീറ്ററിനുള്ളില് ത ാഴില് ലഭിക്കുവാനുള്ള അവകാശം, അതലലങ്കില് 
(ബ്വ നത്തിതെ 10 ശ മാനം അധികം) 

6. കുെിതവള്ളം, വിഗ്ശമ ൗകരയം, ഗ്പഥമ ശുഗ്ശൂഷ്ാ  ൗകരയം ഇവ 
ലഭിക്കുന്ന ിനുള്ള അവകാശം. 



7. 15 േിവ ത്തിനുള്ളില് ബ്വ നം ലഭിക്കുന്ന ിനുള്ള അവകാശം. 

8. ബ്വ നവി രണത്തിതല കാല ാമ ത്തിന് നഷ്ടപരിഹാരം ലഭിക്കുവാനുള്ള 
അവകാശം.  

9.  മയബന്ധി മായുള്ള പരാ ി പരിഹാരത്തിനുള്ള അവകാശം. 

10. ഗ്ഗാമ ഭയില് പതങ്കെുക്കുന്ന ിനും ബ് ാഷ്യല് ഓഡിറ്റ് ഗ്പഗ്കിയയില് 
പതങ്കെുക്കാനുമുള്ള അവകാശം.  

 

മഹാത്മാഗാന്ധി ബ്േശീയ ഗ്ഗാമീണ ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ി അെിസ്ഥാനപരമായി 
ഒരു അവകാശാധിഷ്ഠി  പദ്ധ ിയാണ്. അ ുതകാണ്ു തന്ന ത ാഴിലാളികളുതെ 
അവകാശലംഘനതത്ത ഗൗരവബ്ത്താതെ തന്ന കാബ്ണണ് ുണ്്.അ ിബ്ലക്ക് വരുന്ന ിന് 
മുമ്പ് ബ് ാഷ്യല് ഓഡിറ്റ് റിബ് ാഴ്സസ്  ംഘം) ആലത്തൂർ വാര്ണ്ഡില് 13 വയക്തിരത 
 യലുകളും 5 ജനറല് ഗ്പവൃത്തി  യലുകളും    പരിബ്ശാധിക്കുകയുണ്ായി. 
അ ിതെ വിവരങ്ങള് ഇവിതെ പങ്കുവക്കുന്നു. 

 

 

 

 
പഞ്ചായത്ിതല ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ിയുമായി ബന്ധതപ്പട അടിസ്ഥാെ 
വിവരങ്ങള് 
 
 
1 ആതക ത ാഴില് കാര്ണ്് 3965 

2 ആതക ത ാഴിലാളികള് 4994 

3 ആക്റ്റ്റീവ് ത ാഴില് 
കാര്ണ്് 

1950 

4 ആക്റ്റ്റീവ് 
ത ാഴിലാളികള് 

331 

5 പട്ടികജാ ി വിഭാഗം 
ലതാഴിലാളി ൾ  

700 

6 മറ്റ് വിഭാഗങ്ങള് 4294 

7 കഴിഞ്ഞവര്ണ്ഷ്ം ആതക 
തചലവ് 

2.3285cr 

 
 
വാര്ട്ഡിതല ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ിയുമായി ബന്ധതപ്പട അടിസ്ഥാെ 
വിവരങ്ങള് 



 

ആതക ത ാഴില് കാര്ണ്് 298 

ആതക ത ാഴിലാളികള് 391 

ആക്റ്റ്റീവ് ത ാഴിലാളികള് 70 

ആതക ചിലവായ  ുക(2018-2019) 531180 

ആതക ത ാഴില് േിനങ്ങള് 797 

സ്ഥിരമായിത ാഴിലിന് അബ്പക്ഷിക്കുന്നവര്ണ് 70 

പട്ടികജാ ി വിഭാഗത്തില് തപട്ടവര്ണ് 0 

കഴിഞ്ഞ വര്ണ്ഷ്ം 100 േിവ ം ത ാഴില് 
കിട്ടിയവര്ണ് (18-19) 

30 

 
ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റിന് വിദധയമാക്കിയ ഗ്പവൃത്ികള്   
ഗ്ക
മ 
ന
മ്പ
ര്ണ്  

വര്ണ്ക്ക്് 
ബ്കാ്  

ഗ്പവൃത്തി  ീയ ി അെങ്ക
ല് 
 ുക 

തചല
വായ 
 ുക 

അ
വി
േ
ഗ്ദ്ധ 
ത ാ
ഴി
ല് 
േി
ന
ങ്ങ
ള് 

വിേ
ഗ്ദ്ധ 
ത ാ
ഴില് 
േിന
ങ്ങള് 

 ാധന 
ഘെകം  

1 IF371463 ലപരുവ തക്കാട് 
പാടസേഖരം 
മൻ ൂർ 
എന്നിവരുലട 
ഭൂമിലയ മണ്ണ് 
ജല ംരക്ഷണം.  

19/03/2019to 

25/03/2019 

12000 10575 33 ഇലല  ഇലല  

2 IF 371460 ലപരുവതക്കാട് 
പാടസേഖരം 
ഇസ്മയിൽ 
എന്നിവരുലട 

12/03/19 to 

18/03/19 

12000 11400 36 ഇലല ഇലല 



ഭൂമിയിൽമണ്ണ് 
ജല ംരക്ഷണം 

3 IF374141 ലപരുവത്ത്  ാട് 
പാടസേഖരം, 
ഉണ്ണി ൃഷ്ണൻ വി  
എന്നിവരുലട 
ഭൂമിയിൽ മണ്ണ് 
ജല ംരക്ഷണം.  

3/03/19 to 

9/03/2019 

12000 11400 36 ഇലല ഇലല 

4 IF371466 ലപരുവത്ത്  ാട് 
പാടസേഖരം 
ജയലക്ഷ്മി 
എന്നിവരുലട 
ഭൂമിയിൽ മണ്ണ് 
ജല ംരക്ഷണം.  

10/03/2019 to 

12/03/2019 

12000 9750 30 ഇലല  ഇലല 

5 IF371479 ലപരുവതക്കാട് 
പാടസേഖരം 
ധനലക്ഷ്മി 
എന്നിവരുലട 
ഭൂമിയിൽ മണ്ണ് 
ജല ംരക്ഷണം.  

10/03/2019 to 

12/03/2019 

12000 11400 36 ഇലല  ഇലല 

6 IF 363496 ലപരുവ താ ക്കാട്  
പാടസേഖരം 
സ തു 
എന്നിവരുലട 
ഭൂമിയിൽ, മണ്ണ് 
ജല ംരക്ഷണം.  

3/03/2019 to 

9/03/2019 

12000 9200 28 ഇലല  ഇലല 

7 IF 371464 ലപരുവത്ത്ക്കാട് 
പാടസേഖരം 
വാ ുസേവൻ 
എന്നിവരുലട 
ഭൂമിയിൽ മണ്ണ് 
ജല ംരക്ഷണം 

3/03/2019 to 

9/03/2019 

12000 11400 36 ഇലല  ഇലല 

8 IF371470 ലപരുവത്ത്ക്കാട് 
പാടസേഖരം 
േിവരാമൻ 
എന്നിവരുലട 
ഭൂമിയിൽ മണ്ണ് 
ജല ംരക്ഷണം 

3/03/2019 to 

9/03/2019 

12000 8375 25 ഇലല ഇലല 



9 IF 3 71481 ലപരുവത്ത്ക്കാട് 
പാടസേഖരം 
 ുസരഷ്  ുമാർ 
എന്നിവരുലട 
ഭൂമിയിൽ മണ്ണ് 
ജല ംരക്ഷണം.  

10/03/2019 to 

12/03/2019 

12000 7355 21 ഇലല ഇലല 

10 IF362070  ുമ്പളസ ാട്ട 
പാടസേഖരം 
സമാഹനൻ 
എന്നിവരുലട 
ഭൂമിയിൽ മണ്ണ് 
ജല  ംരക്ഷണം.  

5 /11/18 to 

11/11/18 

12000 11400 36 ഇലല ഇലല 

11 IF362067  ുമ്പളസ ാട്ട 
പാടസേഖരം വനജ 
വി  എന്നിവരുലട 
ഭൂമിയിൽ മണ്ണ് 
ജല  ംരക്ഷണം 

5 /11/18 to 

11/11/18 

12000 9750 30 ഇലല ഇലല 

12 IF313346 ലതാഴിലുറപ്പ് 
പദ്ധതിയിൽ 
ഉൾലപ്പട്ട 
 ിസലാമണി 
എന്നിവരുലട 
ഭൂമിയിൽ മണ്ണ് 
ജല ംരക്ഷണം.  

18/2/19 to 

24/2/19  

 

5000 3775 11 ഇലല ഇലല 

13 IF389097 ലതാഴിലുറപ്പ് 
പദ്ധതിയിൽ 
ഉൾലപ്പട്ട ഗ്പ ീത 
എന്നിവരുലട 
ഭൂമിയിൽ, മണ്ണ് 
ജല ംരക്ഷണം.  

27/03/2019 to 

30/03/2019 

5000 4325 13 ഇലല ഇലല 

14 FP 308246  ാസരാട് ഗ്രാമം 
മുതൽ  വാതി 
ജംഗ്ഷ്ൻ വലര 
മഴലക്കടുതിയിൽ 
മൂടി സപായാ 
ഡ്ഗ്ഡസനജ് ന മണ്ണ് 
നീക്കം ലെയ്യൽ.  

17/12/18 to 

18/1/19 

10000
0 

83750 29
4 

ഇലല  ഇലല  



15 IC 212719   ൃഷ്ിഭൂമി 
മുതൽ ലപസഗ്ടാൾ 
പമ്പ് വലര 
ജലസ െന  ാഡ 
 നാൽ 
 ംരക്ഷണം 

29/1/19 to 

4/ 2/19 

75000 36300 13
2 

ഇലല  ഇലല  

16 IC 212717 സവല  ണ്ഠം 
മുതൽ ലപരുവ 
തക്കാട് വലര  
ഡ്  ൊലിൽ 
ഗ്രഷ് വുഡ് 
തടയണ 
നിർമ്മാണം 

25/09/2018 to 

6/10/2018 

10000
0 

73950 33
0 

ഇലല  ഇലല  

17 WC 298176 പുതിയങ്കം 
നീർത്തടത്തിൽ 
ഉൾലപ്പട്ട 
 ൃഷ്ിഭൂമിയിൽ 
മൺ  യ്യാല  
നിർമ്മാണം. 

15/10/2018 to 

19/11/2018 

2 
50000 

195625 67
5 

ഇലല  ഇലല  

18 IC 212718 പുസളാട് 
സതാണിയും പറമ്പ്  
സതാട്ടിൽ ഗ്രഷ് 
വുഡ് തടയണ 
നിർമ്മാണം.  

5/2/19 

11/2/19 

50000 21450 78 ഇലല  ഇലല  

 
 
 
ഒറ്റ ദൊടത്ിൽ 
 
 വിവരങ്ങള് ജിലലാ 

ലം 
സലാക്ക്  
തല  

പഞ്ചായ
ത്ത്  ലം 

1  ൃഷ്ടിച്ച ത ാഴില് േിനങ്ങള് 9311669 919006 79117 

2 കുെുബങ്ങള്ക്ക് നല്കിയ ശരാശരി 
ത ാഴില് േിനങ്ങള്(ലക്ഷത്തില്) 

56.1 45.11  

3 100 േിനങ്ങള് പൂര്ണ്ത്തീകരിച്ച 
കുെുംബങ്ങള് 

29976 1625 133 

4 ആതക ത ാഴിതലെുത്ത കുെുംബങ്ങള് 1.66  3965 



5 ആതക ത ാഴിതലെുത്ത ത ാഴിലാളികള് 1.88 20372 4994 

6 ആതക ലതാഴിലലടുത്ത   എസ്. ി 
കുെുംബങ്ങള് 

28.7% 183560 491 

7 ആതക ലതാഴിലലടുത്ത   എസ്.ടി  
കുെുംബങ്ങള് 

8.63% 4036 0 

 

 ന്ദര്ട്ശെ വിവരങ്ങള്  
 
1. ആതക  ന്ദര്ണ്ശിച്ച 

ത ാഴിലിെങ്ങള് 
18 

2  ന്ദര്ണ്ശിച്ച വീെുകള് 13 

3  ന്ദര്ണ്ശിച്ച  ജീവ 
ത ാഴിലാളികള് 

24 

4  ന്ദര്ണ്ശിച്ച നിഷ്ഗ്കിയ 
ത ാഴിലാളികള് 

0 

5 പരിബ്ശാധിച്ച ത ാഴില് 
കാര്ണ്ഡുകള് 

2 

 
 

 

ഏഴ് രജിസ്റ്ററുകെുതട പരിദശാധെ 

 

ബ്കഗ്ന്ദ ര്ണ്ക്കാരിതെ നിര്ണ്ബ്േശഗ്പകാരം ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ിയുമായി ബന്ധതപ്പട്ട് 
 ാതഴപ്പറയുന്ന 7 രജിററുകള് നിര്ണ്ബന്ധമായും  ൂക്ഷിബ്ക്കണ്വയാണ്. 

1) ത ാഴില് കാര്ണ്ഡിനുളള അബ്പക്ഷയുതെ രജിറര്ണ് 

2) ബ് ാഷ്യല് ഓഡിറ്റ് ഗ്ഗാമ ഭ മീറ്റിംഗ് രജിറര്ണ് 

3) ഡിമാെ് രജിറര്ണ് 

4) ഗ്പവൃത്തിയുതെ ലിറും തചലവും വിശോംശങ്ങളും  ംബന്ധിച്ച രജിറര്ണ് 

5) സ്ഥിര ആസ് ികളുതെ രജിറര്ണ് 

6) പരാ ി രജിറര്ണ്  

7) ലമറ്റീരിയൽരജിസ്റ്റർ രജിറര്ണ് 



 

കതെത്ലുകള് 

സ ഗ്ര  ർക്കാറിന്ലറ നിർസേേ ഗ്പ ാരം താലഴ പറയുന്ന ഏഴു രജിസ്റ്ററു ൾ 
നിർരന്ധമായും ഗ്രാമപോയത്തിൽ  ൂക്ഷിസ ണ്ടാതാണ് 
 

 
• AMC ഗ്പ ാരമുള 7രജിസ്റ്ററു ൾഉണ്ടായിരുന്നു. 

 
 

1. തതാഴിൽ കാർഡ് രജിസ്റ്റർ  
 

• ലതാഴിൽ ാർഡിനുള  ുടുംരാസപക്ഷയുലട രജിസ്റ്റർ 
ആണ്ലതാഴിൽ ാർഡ് രജിസ്റ്റർ. 2018-19  ാലയളവിൽ പോയത്തിൽ 
നിന്നും പുതിയ  ാർഡു ൾ 333 എണ്ണം അനുവേിച്ചിട്ടുണ്ട്. 
561സപർക്കായാണ്  ാർഡ് അനുവേിച്ചിരിക്കുന്നത് 

 
2 ഗ്രാമസഭരജിസ്റ്റർ 

• ഓഡിറ്റിനു വിധേയമാക്കിയ .പത്താം വാർഡിതല ഗ്രാമസഭരജിസ്റ്റർ 
പരിധ ാേിച്ചധപ്പാൾ തതാഴിലുറപ്പു പദ്ധതിയിൽ ഏതറ്റടുധക്കണ്ട 
പദ്ധതികൾ ഗ്രാമസഭയിൽ ചർച്ച തചയ്തു തീരുമാനിച്ചതായി കാണുവാന് 
സാേിച്ചു . 

 
3  ഡിമാന്ഡ്അധലാധക്കഷന്/ധവതനരജിസ്റ്റർ 

• പരിസോധിച്ചതിൽ ഡിമാൻഡ്  ൂട്ടായി എഴുതി സമറ്റ് ലന ഏൽപ്പിച് 
nregs ഓഫീ ിൽ  നൽ ുന്ന രീതിയാണ് അവലംരിച്ചിരിക്കുന്നത് . 
അത് ഡ്രൻഡ് ലെയ്തത്  ൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു 

4.വർക്ക് രജിസ്റ്റർ: 

• ഗ്പവൃത്തിയുലട ലിസ്റ്റും െിലവും വിേോംേങ്ങളും  ംരന്ധിച്ച് 
രജിസ്റ്റർ 

• 2018 19  ാലയളവിൽ ലെയ്യുവാൻ ഉസേേിച്ചിരുന്ന മുഴുവൻ 
ഫയലു ളുസടയും വിവരങ്ങൾ വർക്ക്  രജിസ്റ്ററിൽ  ഉണ്ട് എം. 
ഐ. എസ് ഇൽ നിന്നും ഡൗൺസലാഡ് ലെയ്തതു 
 ൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു 

5 ആസ്തിരജിസ്റ്റർ: (സ്ഥിര ആസ്തി ളുലട രജിസ്റ്റർ) 

• 2019 ജനുവരി മാ ം വലര ലതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുമായി 
രന്ധലപ്പട്ട് ലെയ്യുന്ന ഗ്പവർത്തി ളുലട സപരും വിവരങ്ങളും  
നലല രീതിയിൽ എഴുതി  ൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. 



6 പരാതി രജിസ്റ്റർ:  

പരാതി ലളാന്നും  ാണാൻ  ഴിഞ്ഞിലല. 18004255720 എന്ന ബ്ൊള് ഗ് ീ നമ്പറില് 
പരാ ികള് ബ്രഖ്തപെുത്താം എന്നുള്ള വിവരം ത ാഴിലാളികളില് ലഭയമലല. 

7 തമറ്റീരിയൽരജിസ്റ്റർ :  

• ലമറ്റീരിയൽരജിസ്റ്റർപരിസോധിച്ചതിൽ ഴിഞ്ഞവർഷ്ംലമറ്റീരിയൽ 
ഉപസയാരിച്ച്ലെയ്യുവാൻ ാധിച്ചിരിക്കുന്ന.ഗ്പവൃത്തി ളുലട 
ലമറ്റീരിയൽ വിവരങ്ങൾ ലമറ്റീരിയൽരജിസ്റ്ററിൽ  
 ൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്..   

ഫയൽ തവരിഫിദക്കഷ്ന് 

2018തല വാര്ണ്ഷ്ിക മാറര്ണ്   ര്ണ്ക്കുലര്ണ് അധയായം 7തല ഖ്ണ്ഡിക 11(5) ഗ്പകാരം 
ഒരു ഗ്പവൃത്തി  യലില്  ാതഴ പറയുന്ന 22 ബ്രഖ്കള്  ൂക്ഷിബ്ക്കണ് ുണ്് 

1.കവര്ണ്ബ്പജ് 

2.തചക്റ് ലിറ് 

3.വാര്ണ്ഷ്ിക പദ്ധ ി ആ ൂഗ് ണ ബ്രഖ് 

4.തെക്റ്നിക്കല് എറിബ്മറ്റ്  ആെ്  ഡിസ ന് 

5. ാബ്ങ്ക ിക അനുമ ി ബ്രഖ്(TS) 

6.ഭരണാനുമ ി ബ്രഖ്(AS) 

7. ംബ്യാജി  പദ്ധ ി ആതണങ്കില് അ ുമായി ബന്ധതപ്പട്ട ബ്രഖ്കള് 

8.ആനവല് മാറര്ണ്  ര്ണ്ക്കുലര്ണ് അനുബ്േേം 3എ,3ബി  ഗ്പകാരമുള്ള 
ത ാഴിലാളികളുതെ ഡിമാെ് ബ് ാറം. 

9.ഗ്പവൃത്തി അനുവേിക്കല് ബ് ാറം 

10.ഇ.മറര്ണ് ബ്റാള് 

11.തമഷ്ര്ണ്തമെ് ബുക്ക് 

12.തമറ്റീരിയല് വര്ണ്ക്ക് ആതണങ്കില്  ാധനങ്ങള് വാങ്ങുന്ന ും 
ഉപബ്യാഗിക്കുന്ന ുമായി ബന്ധതപ്പട്ട ബ്രഖ്കള്  

13.ബ്വജ് ലിറ് 

14. ണ്് ഗ്ൊന്സ് ര്ണ് ഓര്ണ്ഡര്ണ് 

15.തമറ്റീരിയല് വൗച്ചറുകളും ബിലലുകളും 

16.ബ്റായല്റ്റി ഉതണ്ങ്കില് അ ിതെ ബ്രഖ്കള് 

17.ഗ്പവൃത്തി ആരംഭം മു ല് അവ ാനിക്കുന്ന ുവതരയുള്ള മൂന്ന് ഘട്ട ബ് ാബ്ട്ടാ. 



18. ഗ്പവൃത്തി പൂര്ണ്ത്തീകരണ  ാക്ഷയപഗ് ം. 

19.മറര്ണ് ബ്റാള് മൂവ്തമെ് സ്ലിപ്പ്/ യല് ഗ്ൊക്കിങ്സ ബ് ാറം 

20.ജിബ്യാ ൊഗ്് ബ് ാബ്ട്ടാഗ്ഗാഫ് 

21.ബ് ാഷ്യല് ഓഡിറ്റ് റിബ്പ്പാര്ണ്ട്ടിതെ ബ്കാപ്പി 

22.സ റ്റ് ഡയറി 

 

കതെത്ലുകള് 

1.കവർധപജ് 

പരിസോധിച്ച18ഫയലു ളിൽ വാർഷ്ി  മാസ്റ്റർ ർക്കുലർ ഗ്പ ാരമുള 
 വർസപജ് ാണാൻ  ാധിച്ചു. geotag അ റ്റ് ID, TA/JE/BFT യുതെ ബ്പരും കാണാന് 
 ാധിച്ചിലല 

            

                           . 

 

2.തചക്ലിസ്റ്റ് 

• വർക്ക്ഫയലിൽ ൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നവിവരങ്ങളുലടപട്ടി യും, 
അവയുലടസപജ്നമ്പറുംസരഖലപ്പടുസത്തണ്ടലെക്കലിലിസ്റ്റ്ഫയലിൽ ൂക്ഷിസക്കണ്ട
താണ്. പരിസോധിച്ച ഫയലു ളിൽ 18 സരഖ ളുലട ലെക്ക് ലിസ്റ്റ് ആണ് 
 ാണാനായത്.  അതിലല മുഴുവൻ സരഖ ളും  ാണാൻ  ഴിഞ്ഞിലല. സപജ് 
നമ്പസരാടു ൂടിയതായിരുന്നിലല ലെക്ക് ലിസ്റ്റ്.  

3.ആക്ഷൻപ്ലാന് 

• ഒരു ജന ീയ ഇടലപടലിന്ലറ സനർ  ാക്ഷയം ലതളിയിക്കുന്ന 
സരഖയാണ് ആക്ഷൻ പ്ലാൻ.  സ ാപ്പി  ഗ്രാമ ഭ നിർസേേിക്കുന്ന .
 ഗ്പവർത്തി ൾ ലഷ്ൽഫ് ഓഫ് സഗ്പാജക്ടിസലക്ക് മാറ്റു യും
ഇതിൽനിന്നും മുൻരണന അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതാത്  ാമ്പത്തി  
വർഷ്ത്തിൽ ആവേയമുള ഗ്പവർത്തി ലതരലഞ്ഞടുത്ത് ആക്ഷൻ 
പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കു യും ലെയ്യും  .ആക്ഷൻ പ്ലാനിൽ ഉൾലപ്പട്ട 
ഗ്പവർത്തിതലന്നയാസണാ നടപ്പിലാക്കിയത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും 
ആക്ഷൻപ്ലാൻ സ ാപ്പിഉപ രിക്കുന്നു 

• .പരിസോധിച്ച ഫയലു ളിൽ AMC ഗ്പ ാരം നിർരന്ധമായും 
ഉണ്ടായിരിസക്കണ്ട ആക്ഷൻ പ്ലാനിൻലറ സ ാപ്പി  ാണാൻ 
 ാധിച്ചിലല.എന്നിരുന്നാലും ലതാഴിലുറപ്പ് വിഭാരം 
ഓഫീ ിൽപോയത്തിലല മുഴുവൻ ആക്ഷൻ പ്ലാനും ഡ്രൻഡ് 
ലെയ്തതു വൃത്തിയായി  ൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു 



• ഇതിന്ലറ ഒരു സ ാപ്പി ഫയലിൽ  ൂടി  ൂക്ഷില ണ്ടാതാണ് 

 

4.എസ്റ്റിധമറ്റ്ഡിസസന്ആന്ധഗ്രായിങ് 

 

•  ാസങ്കതി  എസ്റ്റിസമറ്റ് പദ്ധതിയിൽ ഏലറ്റടുക്കുന്ന ഓസരാ 
ഗ്പവർത്തിക്കും  ംസ്ഥാന  ർക്കാർ െുമതലലപ്പടുത്തിയ 
അധി ാര സ്ഥാനത്തിന്ലറ അനുമതിസയാടു ൂടിയ  ാസങ്കതി  
എസ്റ്റിസമറ്റ് ഉണ്ടായിരിസക്കണ്ടതാണ്. ഓസരാ ഗ്പവർത്തിക്കും 
എസ്റ്റിസമറ്റിന്ലറ  ംക്ഷിപ്തം, ഡിഡ് ൻ, ഗ്പവർത്തിയുലട 
ഗ്പതീക്ഷിത സനട്ടങ്ങൾ വിേേീ രിക്കുന്ന  ാസങ്കതി   ുറിപ്പ് 
തുടങ്ങിയവ ഉണ്ടായിരിസക്കണ്ടതും ല  വർ സ ാഫ്റ്റ് 
ലവയറിലൂലട ഓൺഡ്ലനായി അനുമതി ൾ 
ലഭയമാസക്കണ്ടതുമാണ് 
പരിസോധിച്ച 
ഫയലു ളിലലാംഡീഡ്റ്റൽഡ്എസ്റ്റിസമറ്റ്ഉണ്ടായിരുന്നു.... 
ഒരുഫയലിലുംലഗ്പാജക്റ്റ്റിസപ്പാർട്ട് ഉണ്ടായിരിന്നു.  

5.ഭരണാനുമതി 

• ഒരു വാർഡിൽ ഒരു വർഷ്ം നടപ്പിലാക്കുന്ന ലതാഴിലുറപ്പ് 
പദ്ധതി ഗ്പവർത്തനങ്ങൾക്ക് പോയത്ത് ഭരണ  മിതി 
നൽ ുന്ന അംരീ ാരമാണ് ഭരണാനുമതിപരിസോധിച്ച 
ഫയലു ളിൽ ഭരണാനുമതി സ ാപ്പി 
 ൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്.സഡസറ്റാടു ൂടിയ ഡ് ൻ  ഇലല.  

6.സാധേതികാനുമതി 

• പരിസോധിച്ച18ഫയലു ളിൽ  ാസങ്കതി ാനുമതി 
 വർപ്പജ്ല  യൂറിൽ നിലന്നടുത്ത  ാസങ്കതി നുമതിയുലട 
സ ാപ്പി എന്നിവ  ൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. രന്ധലപ്പട്ട ഉസേയാരസ്ഥരുലട 
ഒപ്പ് ീൽ തീയതി മുതലായവയും  ാണാൻ  ാധിച്ചു. 
സഡസറ്റാടു ൂടിയ ഡ് ൻ ഇലല. 

7.സംധയാജിതപദ്ധതി(കൺധവർജന്സ്) 

 
പരിസോധിച്ച വർക്കു  ൾക്ക് ൺസവർജൻസ് രാധ മലല  

 

8.ഡിമാന്ഡ്ധ്ാം 



• പരിസോധിച്ചതിൽ ലവളസപപ്പറിൽ  ൂട്ടായി എഴുതി സമറ്റ് ലന 
ഏൽപ്പിച് nregs ഓഫീ ിൽ നൽ ുന്ന രീതിയാണ് 
അവലംരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഗ്ഫണ്ട് ഓഫീ ിൽ നൽ ി ലറ ിപ്റ്റ് 
ഡ് പ്പറ്റുന്ന രീതിയിസലക്കു മാറണം.  

5ആം  വാർഡിൽ പരിസോധനയ്തക്ക് വിസധയമാക്കിയ 
ഗ്പവൃത്തി ളുലട  ഡിമാൻഡ് ലണ്ടത്തിലയങ്കിലും ‘ഓസരാ 
ഗ്പവർത്തിയുലടയും ഡിമാൻഡ് അതാത് ഫയലിൽ 
 ൂക്ഷിക്കുന്നതായിരിക്കും അഭി ാമയം. 

 

9.വർക്ക്അധലാധക്കഷന്ധ്ാം 

• ലതാഴിൽ ആവേയലപ്പട്ടവർക്കു ലതാഴിൽ 
അനുവേിച്ചുല ാണ്ടുള വർക്ക്അസലാസക്കഷ്ൻ സഫാം 
ഫയലിൽ  ാണാൻ  ാധിച്ചു.  
 

10.ഇമസ്റ്റർ ധറാൾ 

• ലതാഴിലാളി ൾലതാഴിൽലെയ്യുന്നതീയതി, 
േിവ ംഉൾലപ്പലടഹാജർസരഖലപ്പടുത്തുന്നതിനുളഅടിസ്ഥാനസര
ഖയാണ് ഇമസ്റ്റർ സറാൾ . 
ഇതിൽസലാക്ക്ലഡവലപ്ലമൻറ്ഓഫീ ർ,പോയത്ത്ല ഗ് ട്ട
റിഎന്നിവർഒപ്പും,   ീലും സരഖലപടുസത്തണ്ടതാണ്. ഇ-മസ്റ്റർ 
സറാളു ളിൽ സലാക്ക്ലഡവലപ്ലമൻറ്ഓഫീ ർ, 
പോയത്ത്ല ഗ് ട്ടറിഎന്നിവർ ഒപ്പും,   ീലും, തിയതിയും  
സരഖലപടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.  
.ഇതിൽ ലതാഴിലാളി ളുലട ഒപ്പു ൾ,  അവരുലട 
ലതാഴിൽേിനങ്ങൾ,  . ൂലിഎന്നിവസരഖലപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 

11.തമഷർതമന്റ്പുസ്തകം (M Book) 

• എലലാഫയലു ളിലും M book ഉണ്ടായിരുന്നു. 
• ലമഷ്ർലമൻറ്രുക്കിൽ നമ്പർ സപജ്നമ്പർ 
ഇവസരഖലപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട് 

•   മലസ്റ്റർസറാൾനമ്പർ ഉണ്ട് . 
• രന്ധലപ്പട്ട ഉസേയാരസ്ഥർ അതായത്ഓവർ ിയർ,  
എൻജിനീയർ എന്നിവരുലട  ഒപ്പ്ലമഷ്ർലമന്റ് രുക്കിൽ 
ഉണ്ട്.  

12.തമറ്റീരിയൽലിസ്റ്റ് 

• തമറ്റീരിയൽ രജിസ്റ്റർ പരിധ ാേിച്ചതിൽ കഴിഞ്ഞ 6 മാസത്തിൽ ഒരു 
ഗ്പവർത്തി തമറ്റീരിയൽ ഉപധയാരിച്ച് തചയ്തിട്ടുണ്ട്.  



ഗ്പവൃത്തികളുതട തമറ്റീരിയൽ വിവരങ്ങൾ തമറ്റീരിയൽ രജിസ്റ്ററിൽ 
സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

13.ധവജ്  ലിസ്റ്റ്  

• ലതാഴിലാളി ൾഎഗ്തേിവ ംസജാലിലെയ്തതുഎന്നതിന്
അടിസ്ഥാനലപ്പടുത്തി അവർക്ക് 
നൽസ ണ്ടതു അതായത് ൂലി, ആയുധങ്ങൾക്ക് 
ല ാടുക്കുന്ന വാട ,  മൂർച്ച ൂട്ടുന്നതിനുള തു  
എന്നിവ എലലാം ാണിച്ചുല ാണ്ട് പണം  ഡ് മാറ്റം 
നടക്കുസമ്പാൾ ലതയ്യാറാ ുന്ന   ഒന്നാണ് സവജ് ലിസ്റ്റ്  

• മസ്റ്റർസറാൾ ഗ്പ ാരമുള സവജ് ലിസ്റ്റ്  എലലാ 
ഫയലു ളിലും  ാണാൻ  ഴിഞ്ഞു.  

14.മസ്റ്റർധറാൾ /്യൽമാറ്റസ്ലിപ്പുകൾ 

•     ഒരുമസ്റ്റർസറാൾഅവ ാനിച് 3 
േിവ ത്തിന ം തലന്ന അളവു ൾ രന്ധലപ്പട്ട 
ഉേയാരസ്ഥൻ സരഖലപ്പടുത്തണംഎന്ന്നിയമം 
അനുോ ിക്കുന്നു.അളവു ളിൽ ഗ് മസക്കടു ൾ 
ഉണ്ടായാസലാ, ഉപസയാരിക്കുന്ന ലമറ്റീരിയലിന്ലറ 
 വാളിറ്റിയിൽ നിലവാരം  ുറയ്തക്കു സയാ, 
ഉയർന്നഎസ്റ്റിസമറ്റ് ാണിക്കു സയാലെയ്യുന്നത്നിയമ
വിരുദ്ധമാവു യുംല ക്ഷൻ 25 അനുോ ിക്കുന്ന 
േിക്ഷക്ക് വിസധയമാസവണ്ടിവരു യുംലെയ്യും.  

•    എലലാ ഫയലു ളിലും ഫയൽഗ്ടാക്കിംഗ്സഫാം 
അഥവാ മസ്റ്റർസറാൾമൂവ്ലമൻറ്ലിപ്പ് 
ഫായലു ളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു . 

• ആക്ഷൻ പ്ലാനിന്ലറ യൂണിക് id 
സരഖലപ്പടുത്തിയിട്ടിലല.  

 

15. ലമറ്റീരിയൽവൗച്ചർരിൽ 

• പരിസോധിച്ച 18 ഗ്പവൃത്തിക്ക് ലമറ്റീരിയൽ 
രിലലു ൾ രാധ മലല.  

16.്ണ്ട്ഗ്ടാന്സ്്ർഓർഡർ(FTO) 

• പരിസോധിച്ച ഫയലു ളിൽ 
്ണ്ട്ഗ്ടാന്സ്്ർഓർഡർ(FTO) ഹാർഡ് സ ാപ്പി 
ലപാതു വർക്കു ളിൽ  ാണാൻ  ാധിച്ചു 

17. ധറായൽറ്റി 

• പരിസോധനക്ക്    വിസധയമാക്കിയ  ഒരു വർക്ക്  
ഫയലിലും സറായൽറ്റി രാധ മലല 



 

18.ധ്ാധട്ടാഗ്രാഫ് 

• ഗ്പവർത്തിതുടങ്ങുന്നതിന്മുമ്പ്ഗ്പവർത്തിനടന്നുല ാ
ണ്ടിരിക്കുസമ്പാൾ,  
ഗ്പവർത്തിപൂർത്തീ രിച്ചു ഴിയുസമ്പാൾ 
തുടങ്ങിയഓസരാഘട്ടത്തിലലയുംസഫാസട്ടാ ൾഫയലിൽ
 ൂക്ഷിക്കണലമന്നു നിഷ് ർഷ്ിച്ചിരിക്കുന്നു 

• ഇത്തരത്തിലുള   ഒരു സഫാസട്ടാ ളും   ാണാൻ 
 ാധിച്ചിലല.  

19.ജിധയാടാഗ്ഡ്ധ്ാധട്ടാസ് 

• ഗ്പവർത്തിസ്ഥലം തിരിച്ചറിയുന്നതിനുള ഉപാധിയാണ്  
ജിസയാസയാടാഗ്ഡ്സഫാസട്ടാസ്.  എന്നാൽ ഇവ 
പരിസോധനയ്തക്ക് വിസധയമാക്കിയ ഒരു ഫയലിൽ 
സപാലും  ാണാൻ  ാധിച്ചിലല . 

20ഗ്പവൃത്തിപൂർത്തീകരണസാക്ഷയപഗ്തം 

• പരിസോധിച്ച ഫയലു ളിൽ  ഗ്പവ്ർത്തി 
പൂർത്തി രണ  ാക്ഷയപഗ്തം  ാണാൻ  ാധിച്ചു . 

 21. ധസാഷയൽഓഡിറ്റ്റിധപ്പാർട്ട് 

• എഎം ി ഗ്പ ാരമുള സ ാഷ്യൽ ഒാാഡിറ്റ് 
നടപ്പാക്കുന്നത് ഇസപ്പാഴാണ് . 

22.സസറ്റ്ഡയറി 

• സംസ്ഥാനസർക്കാരിന്തറനിർധേ ഗ്പകാരംവർക്ക്്യ
ലിൽസൂക്ഷിധക്കണ്ട 22 മതത്തധരഖയാണ് സസറ്റ് ഡയറി. 

• പരിസോധിച്ച എലലാ ഫയലു ൾക്കും ഡ് റ്റ് ഡയറി 
ഉണ്ടായിരുന്നു.  

• സസറ്റ്ഡയറിയുതട കവർധപജിൽ ഗ്പവർത്തിതയ 
കുറിച്ചുള്ളഗ്പാഥമികവിവരങ്ങൾഏതതാരുവയക്തി
ക്കുംമനസ്സിലാക്കാന്പറ്റുന്നരീതിയിൽഉണ്ടാധകണ്ടതാ
ണ്.ഗ്പവർത്തിആരംഭിക്കുന്നദിവസംഗ്പവർത്തിഅവ
സാനതീയതിഎസ്റ്റിധമറ്റ്തുക,ഗ്പവൃത്തി ദിനങ്ങൾ 
,എന്നിവ കവർധപജിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. 

• ഡ് റ്റ് ഡയറി യുലട ഒരു ഭാരമാണ്  
സഗ്പാജക്ട്ഇനീഷ്യൽമീറ്റിങ്ങ്.ഒരുഗ്പവൃത്തിതുടങ്ങുന്ന
തിനുമുമ്പ്ഗ്പവർത്തിലയക്കുറിച്ചുളളവിവരങ്ങൾപങ്കു
വയ്തക്കുന്നതുംഅതുസപാലലഒരുഗ്പവർത്തിഎങ്ങലനലെ
യ്യണലമന്ന്ലതാഴിലാളി ൾക്ക് ൃതയമായഅവസരാധംഉ
ണ്ടാക്കിഎടുക്കുന്നതിനുംവാർഡ്ലമമ്പർ,  സ്റ്റാഫ് 
എന്നിവരുലടഅധയക്ഷതയിൽ ൂടുന്നസയാരമാണ്പദ്ധ



തി ആരംഭമീറ്റിങ്ങ്.5ആം വാർഡിൽ പണി ൾ 
തുടങ്ങുന്നതിനു മുൻപ് പദ്ധതി ആരംഭ മീറ്റിംഗ് 
നടന്നിട്ടുണ്ട്.   

• ഡ് റ്റ് ഡയറി യുലട ഒരു ഭാരമാണ്  
വിജിലൻസ്ആൻഡ്സമാണിറ്ററി  മ്മിറ്റി 
യുലടറിസപ്പാർട്ട്ഉണ്ടായിരുലന്നങ്കിലുംഅഭിഗ്പായങ്ങൾ
സരഖലപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ടയിരുന്നിലല.ഓസരാവാർഡിലലഗ്പ
വർത്തനങ്ങലളനിരീക്ഷിക്കുന്നതിനും ൂടുതൽലമച്ചലപ്പ
ടുത്തുന്നതിനുമായി ാരയക്ഷമമായഗ്പവർത്തിസക്കണ്ടവ
രുമാണ് വി.എം. ിയിൽഅംരങ്ങൾആയിരിസക്കണ്ടത്. 

• ഡ് റ്റ് ഡയറി മലറ്റാരു  ഒരു ഭാരമാണ്  
 രർേ  ുറിപ്പ്: 

• ഗ്പവൃത്തിയുലടഓസരാഘട്ടങ്ങളിലുളപുസരാരതിവില
യിരുത്തുന്നതിനും, 
ലതാഴിലാളി ളുലടഗ്പശ്നങ്ങൾമനസ്സിലാക്കുന്നതിനും, 
പദ്ധതിനിർവഹണഏജൻ ിയുലടഉസേയാരസ്ഥർ, 
ജനഗ്പതിനിധി ൾ, VMC 
അംരങ്ങൾഎന്നിവർഗ്പവൃത്തിനടക്കുസമ്പാൾസ്ഥല ര
ർേനംനടസത്തണ്ടതാണ്. ഡ് റ്റ്ഡയറി ളിൽ, ഒരാളുലട 
ഒപ്പ് മാഗ്തസമ  ൂടുതൽ  ാണാൻ  ഴിഞ്ഞുളു  

ഡ് റ്റ് ഡയറി  യിൽ ഉണ്ടായിരിസ ണ്ട  മലറ്റാരു ഗ്പധാനലപട്ട ഭാരമാണ് 
ലതാഴിലാളി ളുലട ാക്ഷിപഗ്തം 
,മസ്റ്റർസറാളിൽഒപ്പുലവച്ചലതാഴിലാളി ൾഗ്പവൃത്തിലെയ്തതുഎന്നും, 
സമറ്റ്സമൽസനാട്ടംവഹിച്ചുഎന്നുംലതളിയിക്കുന്ന ആധി ാരി  
സരഖയാണ് ാക്ഷിപഗ്തംപരിസോധിച്ച 
ഫയലു ളിൽഉളഡ് റ്റ്ഡയറിയിൽഎലലാംലതാഴിലാളി ൾ ാക്ഷയലപ്പടുത്തിയിരു
ന്നു 

 

ത ാഴിലിടതത്  ൗകരയങ്ങള് 

         ത ാഴില് സ്ഥലത്ത് ത ാഴിലാളികള്ക്ക് ആവശയമായ കുെിതവളളം, 
 ണല്, ഗ്പാഥമിക സവേയ ഹായം,  5 വയസ്ിന്  ാതഴയുളള കുട്ടികള്ക്ക് ഗ്കഷ് 
 ുെങ്ങിയ അെിസ്ഥാന  ൗകരയങ്ങള് ഒരുക്കണതമന്ന് നിയമത്തിതല തഷ്ഡയൂള് 2ല് 23 
മു ല് 28 വതരയുള്ള ഭാഗത്ത് നിര്ണ്ബ്േശിച്ചിട്ടുണ്്. ഈ അവകാശതത്തക്കുറിച്ച്  
ത ാഴിലാളികബ്ളാട്  ം ാരിച്ചബ്പ്പാള് അറിയാന് കഴിഞ്ഞത്: 

• ഗ്കഷ്  ൗകരയതത്തക്കുറിച്ച്  ത ാഴിലാളികള്ക്ക് ഉപസയാരലപ്പടുത്താറിലല.  
• കുെിതവള്ളം ലഭയമാണ്  
•  ണല്  ൗകരയം ലഭയമലല 
• കയ്യുറ, കാലുറ  ുെങ്ങിയവ ലഭയമലല 
• ത ാഴിലാളികള്ക്ക് ചികിത്സ  ഹായതത്തക്കുറിച്ചുള്ള  അവബ്ബാധം 
കുറവാണ് 



• ത ാഴില് ഡിമാന്് തചയ്യുന്ന ിതനക്കുറിച്ചുള്ള അറിവുകള് പരിമി മാണ്.  
•  ഗ്പഥമ ശുഗ്ശൂഷ് കിറ്റ് ഉണ്ട്.  

 

 

വിജിലന്സ്ത ആെ്  ദമാണിറ്ററിംഗ് കമ്മറ്റി (ജാഗ്ഗ ാ ദമൽദൊട  മി ി) 

ഓബ്രാ ഗ്ഗാമപഞ്ചായത്തിലും അഞ്ച് അംഗങ്ങളുള്ള ജാഗ്ഗ  ബ്മല്ബ്നാട്ട  മി ി 
രൂപീകരിബ്ക്കണ് ാണ്. ഇ ില് പട്ടികവര്ണ്ഗ പട്ടിക ജാ ി വിഭാഗക്കാര്ണ്ക്ക് ബ്വണ്ഗ്  
ഗ്പാധാനയം നല്ബ്കണ് ും പകു ി ബ്പര്ണ് സ്ഗ് ീകള് ആയിരിബ്ക്കണ് ുമാണ്. 
അധയാപകര്ണ് ,അംഗനവാെി വര്ണ്ക്കര്ണ്,  വയം  ഹായ  ംഘത്തിതല അംഗങ്ങള്, 
ബ് ാഷ്യല് ഓഡിറ്റ് റിബ് ാഴ്സസ് ബ്പഴ്സ ണ്മാര്ണ്, ഉപബ്ഭാക്തൃ  മി ികള്, യുവജന 
ക്ലബ്ബുകള്, തപാ ു  മൂഹ  ംഘെനകള്,  ുെങ്ങിയവരില് നിന്നും VMC അംഗങ്ങതള 
ത രതഞ്ഞെുക്കാവുന്ന ാണ്. ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ കാലയളവിബ്ലക്ക് VMC തയ 
നിയമിബ്ക്കണ്ത് ഗ്ഗാമ ഭയാണ്. ഗ്പവര്ണ്ത്തി സ്ഥല  ന്ദര്ണ്ശനം ,ത ാഴിലാളികളുമായി 
ആശയവിനിമയം നെത്തല്, ബ്രഖ്കളുതെ പരിബ്ശാധന ഗ്പവര്ണ്ത്തി സ്ഥല 
 ൗകരയങ്ങളുതെ പരിബ്ശാധന, ഗ്പവര്ണ്ത്തികളുതെ ഗുണനിലവാരം നിര്ണ്ണയിക്കല്, 
 ുക നിര്ണ്ണയം, ഗ്പവര്ണ്ത്തിയില് ഉെനീളമുള്ള റിബ്പ്പാര്ണ്ട്ടിംഗ്, ഗ്പവര്ണ്ത്തിയുതെ 
 വഭാവതത്ത  ംബന്ധിച്ചുള്ള ഗുണപരമായ വിലയിരുത്തല് എന്നിവയാണ് ഗ്പധാന 
ചുമ ല. VMC എലലാ ഗ്പവര്ണ്ത്തികളും പരിബ്ശാധിബ്ക്കണ് ും മൂലയ നിര്ണ്ണയ 
രജിററില് ബ്രഖ്തപ്പെുബ്ത്തണ് ും ബ് ാഷ്യല് ഓഡിറ്റ്  മയത്ത് അവ ഗ്ഗാമ ഭയില് 
 മര്ണ്പ്പിബ്ക്കണ് ുമാണ്. VMC റിബ്പ്പാര്ണ്ട്ട് ഒരു തപാ ു ബ്രഖ്യായി കരുബ് ണ് ും 
ആവശയതപ്പെുന്ന ിനനു രിച്ച് ഒരു തപാ ു ബ്രഖ്യായി പഞ്ചായത്ത് നിന്നും 
ലഭിബ്ക്കണ് ും ആണ്.   

● അഞ്ചുമു ല് ഏഴുവതര അംഗങ്ങള് ഉള്തപ്പട്ട ാണ് ഒരു വിഎം ി 

● VMC റിബ്പ്പാര്ണ്ട്ടില് ഗുണനിലവാരതത്ത കുറിച്ച് ഒന്നും തന്ന ബ്രഖ്തപ്പെുത്തുന്നിലല 

 

 

CIB-  ിറ്റി ൺ ഇന്ഫര്ട്ദമഷ്ന് ദബാര്ട്് 

 

ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ിയുതെ  ു ാരയ  ഉറപ്പാക്കുന്ന ിനു ബ്വണ്ിയുള്ള ഒരു 
ഉപാധിയാണ്  ിറ്റി ണ് ഇന് ര്ണ്ബ്മഷ്ന് ബ്ബാര്ണ്് .Para 25(a), schedule 1 
അനു രിച്ച് ഒരു ഗ്പവര്ണ്ത്തിയുതെ അെിസ്ഥാന വിവരങ്ങള് അ ായത് എറിബ്മറ്റ് 
 ുക,  ാധന ബ്വ ന ഘെകങ്ങള്, യഥാര്ണ്ത്ഥ തചലവ് ,ത ാഴില് േിനങ്ങള്  ുെങ്ങിയ 
വിവരങ്ങള്  ാധാരണ ജനങ്ങള്ക്കും ഗുണബ്ഭാക്താക്കള്ക്കും മനസ്ിലാകുന്ന 
രീ ിയില് ഗ്പേര്ണ്ശിപ്പിബ്ക്കണ്ത് അനിവാരയമാണ്..ഈ ബ്ബാര്ണ്് സ്ഥാപിബ്ക്കണ്ത് 
ഓബ്രാ ഗ്പവര്ണ്ത്തിയുതെയും ആരംഭഘട്ടത്തില് ആണ്. ഓബ്രാ ഗ്പവര്ണ്ത്തിക്കും 
അനു ൃ മായി നിഷ്കര്ണ്ഷ്ിച്ചിട്ടുള്ള അളവുകളില് ഉള്ള ബ്ബാര്ണ്ഡുകള്  ിമന്റ്ഉം 



ബ്കാണ്ഗ്കീറ്റും ഉപബ്യാഗിച്ച് നിര്ണ്മിച്ച് സ്ഥാപിക്കണതമന്ന് നിയമം 
അനുശാ ിക്കുന്നുണ്്. ഇരുമ്പ് ,െിന് ,ഫ്ളക്റ്സ്ഷ്ീറ്റുകള്  ുെങ്ങിയവ 
ഉപബ്യാഗിച്ചിട്ടുള്ള ബ്ബാര്ണ്ഡുകള് സ്ഥാപിക്കുന്നത് നിയമവിരുദ്ധമാണ്. 
നിര്ണ്മാണതച്ചലവ് വയക്തിഗ . ഗ്പവര്ണ്ത്തികള്ക്ക് 3000 രൂപയും തപാ ു 
ഗ്പവര്ണ്ത്തികള്ക്ക് 5000 രൂപയും ആണ് പരമാവധി ചിലവ് എന്നാണ് ആനുവല് 
മാറര്ണ്  ര്ണ്ക്കുലര്ണ് നിഷ്കര്ണ്ഷ്ിക്കുന്നത്.  ി ഐ ബി അെങ്ങുന്ന ഒരു ബ് ാബ്ട്ടാ 
വര്ണ്ക്ക്്  യലില് ഉള്തപ്പെുത്തണം എന്നത് നിര്ണ്ബന്ധമാണ്. 

 

 

 

 

അവകാശലംഘെങ്ങള് 

ബ് ാഷ്യല് ഓഡിറ്റ് െീം ഈ വാര്ണ്ഡിതല  കുെുംബങ്ങളുമായി  
 ം ാരിച്ചബ്പ്പാള് അവകാശലംഘനങ്ങളുമായി ബന്ധതപ്പട്ട് ചില  ംഭവങ്ങള് 
ഗ്ശദ്ധയില്തപ്പെുകയുണ്ായി.അക്കാരയങ്ങളാണ് ഇവിതെ പരാമര്ണ്ശിക്കുന്നത്. 

 

ത ാഴിൽ കാര്ട്് 

ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ിയില് പണിതയെുക്കുന്ന ത ാഴിലാളിയുതെ 
അെിസ്ഥാനപരമായ അവകാശമാണ് ത ാഴില്കാര്ണ്്.അബ്പക്ഷിച്ചാല് 15 
േിവ ത്തിനകം കാര്ണ്് നല്കണതമന്നാണ് വയവസ്ഥ. ഈ വാര്ണ്ഡിതല ത ാഴില് 
കാര്ണ്ഡിന് അബ്പക്ഷിച്ചവര്ണ്തക്കലലാം കാര്ണ്് ലഭിച്ചിട്ടുണ്്. ഇക്കാരയത്തില്  
പഞ്ചായത്തിതെ  മീപനം മാ ൃകാപരമാണ്. എന്നാല് മറ്റ് ചില ഗ്പശ്നങ്ങള് 
ഓഡിറ്റ് െീമിതെ ഗ്ശദ്ധയില് തപട്ടു. 

• ത ാഴില് കാര്ണ്ഡില് ഒട്ടിക്കുവനുള്ള ബ് ാബ്ട്ടാക്കുള്ള തചലവ്   വന്തമായി 
എെുത്ത ാണ് .  
 

ത ാഴിൽ െിദഷ്ധം  

       ഇവിതെ ത ാഴില് നിബ്ഷ്ധം ഉണ്ായിട്ടിലല. ഒരുവര്ണ്ഷ്ത്തില് 100 േിവ തത്ത 
ത ാഴില് ത ാഴിലാളിയുതെ നിയമപരമായ അവകാശമാണ്. ഇത് നിബ്ഷ്ധിക്കാന് 
ആര്ണ്ക്കും അധികാരമിലല.  

 

 

ദവ െം വവകൽ 



       മറര്ണ് ബ്റാള് പൂര്ണ്ത്തിയായി പരമാവധി 14 േിവ ത്തിനകം കൂലി 
ത ാഴിലാളികളുതെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ിബ്ലക്ക് നിബ്ക്ഷപിക്കണതമന്ന് ത ാഴിലുറപ്പ് 
നിയമത്തിതല ത ക്ഷന് 3(2),6 എന്നിവിെങ്ങളില് വയക്തമാക്കിയിട്ടുണ്്.സവകിയാല് 
ആേയതത്ത 30 േിവ ം ബ്വ നത്തിതെ 0.05 ശ മാനം  ുക പിഴ നല്കണതമന്ന് 
നിയമത്തിതല ത ക്ഷന് 3(3)ലും വാര്ണ്ഷ്ിക മാറര്ണ്  ര്ണ്ക്കുലര്ണ് അധയായം 9ലും 
പറയുന്നു. 

ഈ വാര്ണ്ഡില് ഓഡിറ്റ്  ംഘം ത ാഴിലാളികബ്ളാട്  ം ാരിച്ചബ്പ്പാള് ഗ്പധാന 
പരാ ി ബ്വ നം സവകുന്ന ിതനക്കുറിച്ചായിരുന്നു. ഇ ില് ലഭിക്കുന്ന നഷ്ട 
പരിഹാരതത്തക്കുറിച്ച് യാത ാരു ധാരണയും ഇവര്ണ്ക്ക് ഉണ്ായിരുന്നിലല.      
പഞ്ചായത്തിതല ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ി ഓ ീ ില് നിന്ന് നിശ്ചി  േിവ ം  തന്ന 
എഫ് െി ഒ അയച്ചിട്ടുതണ്ങ്കിലും ബ്കഗ്ന്ദ ഗവണ്തമെില് നിന്ന് പണം 
ലഭിക്കാത്ത ുതകാണ്് ബ്വ നം ലഭിക്കുന്നിതലലന്നാണ് പരാ ി വന്നത്. ആരുതെ 
ഭാഗത്തുനിന്ന് വീഴ്സച  ംഭവിച്ചാലും കൃ യ മയത്ത് ബ്വ നവും അത് 
ലഭിച്ചിതലലങ്കില് നഷ്ടപരിഹാരവും ലഭിബ്ക്കണ് ാണ്.ഇക്കാരയത്തില് ത ാഴിലാളികളില് 
നിന്ന് ബ്രഖ്ാമൂലം പരാ ി  വീകരിച്ച് ബന്ധതപ്പട്ടവര്ണ്ക്ക് അയച്ചുതകാെുക്കാന് 
ബ്മറ്റിനും ഭരണ മി ിക്കും ഉത്തരവാേിത്തമുണ്്. 

 

 

 

ഗ്പവൃത്ി സ്ഥലം  ന്ദര്ട്ശെം 

5 വാർഡ് തൃപ്പാളൂർ ൽ18ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങള്  ന്ദര്ണ്ശിക്കുകയുണ്ായി. 
ഗ്പവൃത്തികള് പരിബ്ശാധിച്ചും ത ാഴിലാളികബ്ളാെും ബ്മറ്റുമാബ്രാെും  ം ാരിച്ചും 
ഓഡിറ്റ് െീം കതണ്ത്തിയ കാരയങ്ങള്  ാതഴ ബ്ചര്ണ്ക്കുന്നു. 

 

 

ഫയൽ പരിദശാധെ െടത്ിയ ഗ്പവൃത്ികെുതട ഗ്പവൃത്ിസ്ഥല  ന്ദര്ട്ശെത്ിലൂതട 
കതെത്ിയ കാരയങ്ങള്:- 

 
ഗ്കമ 
നമ്പര്ണ്  

വ
ര്ണ്ക്ക്് 
ബ്കാ
്  

ഗ്പവൃത്തി M രുക്ക്  ലമഷ്ർ  കതണ്ത്തലുകള് 



1 IF3
714
63 

ലപരുവ തക്കാട് 
പാടസേഖരം 
മൻ ൂർ 
എന്നിവരുലട 
ഭൂമിലയ മണ്ണ് 
ജല ംരക്ഷണം.  

• M.book measure..                     
900 m2 @ 4/55 

• 56.0 m3 @ 105/69 
 

 
• 10 ലതങ്ങു ൾക്ക് 
 ുഴി ൾ,  
നിർമ്മിച്ചതായി 
 ാണാൻ 
 ാധിച്ചു. 2 
സവസ്റ്റ്  ുഴി ൾ 
1 മീറ്റര്ണ്നീളവും, 
1 മീറ്റര്ണ് വീതി  
1.1/2 ആഴത്തിൽ 
 ാണാൻ 
 ാധിച്ചു. 20 
ഏരിയകളില്. 
 ുലറ 
ഏരിയ ൾ  
എടുത്തത്  
ഗ്പളയം  മൂലം  
നേിച്ചു.  

2 IF 
371
460 

ലപരുവ തക്കാട് 
പാടസേഖരം 
ഇസ്മയിൽ 
എന്നിവരുലട 
ഭൂമിയിൽമണ്ണ് 
ജല ംരക്ഷണം 

900m2 @ 4.55/m2 

55.40 m3 @ 105.69/m3 

 

 

 
•  6 
ലതങ്ങു ൾക്ക് 
തടം 
എടുത്തിട്ടുണ്ട്, 
20 ഏരിയ ൾ 4 
മീറ്റർ  
നീളത്തിൽ.8 
മീറ്റർ വീതി  
 ാണാൻ 
 ാധിച്ചു. 
ഏരിയ ളിൽ 
മഞ്ഞൾ  പ്പ, 
 ൃഷ്ി എന്നിവ 
നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട്. 
അളവ് 
സരഖലപ്പടുത്തുന്ന 
 മയത്ത്. 3 
മീറ്റർ   ആണ്  
ഏരിയ യുലട 
ഖനം. 



 

3 IF3
741
41 

ലപരുവത്ത്  ാട് 
പാടസേഖരം, 
ഉണ്ണി ൃഷ്ണൻ വി  
എന്നിവരുലട 
ഭൂമിയിൽ മണ്ണ് 
ജല ംരക്ഷണം.  

• 900m2 @4.55/m2 
• 33.60@105/69m3 

• 3   
ലതങ്ങു ൾക്ക് 
തടം  
എടുത്തിട്ടുണ്ട്, 4  
 ുഴി ൾ 1 
മീറ്റർ വീതി , 1 
മീറ്റർ നീളത്തിൽ 
1 മീറ്റർ 
ആഴത്തില് 
നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട്.2
0 ഏരിയ ൾ  
5 മീറ്റർ 
നീളത്തില് 1.4 
മീറ്റർ വീതിയിൽ   
. അളവ്  തിട്ട  
ലപടുത്തുന്ന 
 മയത്ത്  3.5 
മീറ്റർആണ്  
ഏരിയ യുലട  
അളവ്  
സരഖലപടുത്താൻ  
 യിഞ്ഞലത. 
രണ്ടിടത്ത് 30 
മീറ്റർ നീളത്തിൽ 
സവലി  ൾക്ക് 
മണ്ണുല ാണ്ട് 
രണ്ട് ഉണ്ടാക്കി 
ല ാടുത്തിട്ടുണ്ട്, 
പസക്ഷ ഗ്പളയം 
മൂലം  ഒലിച്ചു 
സപായിട്ടുണ്ടായി
രുന്നു. 

4 IF3
714
66 

ലപരുവത്ത്  ാട് 
പാടസേഖരം 
ജയലക്ഷ്മി 
എന്നിവരുലട 
ഭൂമിയിൽ മണ്ണ് 
ജല ംരക്ഷണം.  

33.60 @ 105.69/m3 

900m2 @ 4.55/m2 

 

 

• 1 മീറ്റർ  
ആഴവും, 1 
മീറ്റർ 

• വീതിയിലും 3  
 ുഴി ൾ 



 ാണാൻ 
 ാധിച്ചു. 2 
ലതങ്ങു ൾക്ക് 
തടം എടുത്തു 
ല ാടുത്തിട്ടുണ്ട്. 
4 മീറ്റർ 
നീളവും.6  മീറ്റർ 
വീതിയിൽ 20 
ഏരിയ ൾ 
 ാണാൻ 
 ാധിച്ചു 
ഏരിയ ളിൽ, 
പലവ  
പച്ചക്കറി ൾ 
 ണ്ടു.  
ഗ്പവർത്തി  
സ്ഥലം  
 േർേനം 
നടത്തിയസപ്പാൾ,   
 ുഴി ളുലട  
എലലാ  
ഭാരലത്തയും  
മണ്ണ്  ഒലിച്ചു  
സപായിട്ട്  ഏരിയ 
അളവ് 2.5 മീറ്റർ 
ആണ് 
 ാണാൻ 
 ാധിച്ചത് . 
രണ്ടിടങ്ങളിൽ 30 
മീറ്റർ നീളത്തിൽ 
സവലി  ൾക്ക് 
തടം 
എടുത്തിട്ടുണ്ട്, 
േക്തമായ മഴ 
 ാരണം 
അവലയലലാം 
ത ർന്നു 
സപായിട്ടുണ്ട്.  



5 IF3
714
79 

ലപരുവതക്കാട് 
പാടസേഖരം 
ധനലക്ഷ്മി 
എന്നിവരുലട 
ഭൂമിയിൽ മണ്ണ് 
ജല ംരക്ഷണം.  

• 900m2 @ 4.55/m2 
• 54.60m3 @ 

105.69/m3 
 

 

 
• 4  ലതങ്ങു ൾക്ക് 
തടം 
എടുത്തതായി 
 ാണാൻ 
 ാധിച്ചു. 1 
മീറ്റർ നീളത്തില് 
1മീറ്റർ  വീതി 1 
മീറ്റർആഴത്തില് 
2    ുഴി ൾ 
നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട്, 
5 മീറ്റർ 
നീളവും,. 0.6 
മീറ്റർ 
വീതിയിലും, 0.5   
ആഴത്തിലും 25 
ഏരിയ ൾ 
 ാണാൻ 
 ാധിച്ചു.  
ഏരിയ ൾ   
 േർേിച്ചസപ്പാൾ  
ഏരിയ ഘനം  
3.5 മീറ്റർ ആണ്  
 ാണാൻ  
 ാധിച്ചത്.  

6 IF 
363
496 

ലപരുവ താ ക്കാട്  
പാടസേഖരം സ തു 
എന്നിവരുലട 
ഭൂമിയിൽ, മണ്ണ് 
ജല ംരക്ഷണം.  

• 900m2 @ 4.55/m2 
• 34m 3 @ 

105.69/m3 

 

 

 
• 9 ലതങ്ങു ൾക്ക് 
തടം എടുത്തു 
ല ാടുത്തിട്ടുണ്ട്, 
5 മീറ്റർ നീളവും 
. 6 മീറ്റർ  
വീതിയിലും. 30 
ഏരിയ ൾ 
നിർമിച്ചിട്ടുണ്ട്, 
നിർമ്മിച്ച 
ഏരിയ ളിൽ 
പലവ  
പച്ചക്കറി ൾ 



 ാണാൻ 
 ാധിച്ചു 
 േർേനം  
നടത്തിയസപ്പാൾ  
സമറ്റ്   പറഞത്, 
30 ഏരിയ 
നിർമിച്ചു എന്ന് 
ആണ്. പലക്ഷ  
ഗ്പളയം  മൂലം  
 ുലറ  ഏരിയ 
നേിച്ചു സപായി. 
.  

7 IF 
371
464 

ലപരുവത്ത്ക്കാട് 
പാടസേഖരം 
വാ ുസേവൻ 
എന്നിവരുലട 
ഭൂമിയിൽ മണ്ണ് 
ജല ംരക്ഷണം 

• 900m2 @ 4.55/m2 
• 57m 3 @ 

105.69/m3 

 

 

 
• 5  മീറ്റർ 
നീളവും,0.6 
മീറ്റർ വീതി  30 
ഏരിയ ൾ 
എടുത്തിട്ടുണ്ട്, 
അതിൽ തുവര, 
മരച്ചീനി, പയർ, 
പച്ചമുളക് 
എന്നിവ 
ലവച്ചിട്ടുണ്ട്. 
ഗ്പവർത്തന 
സ്ഥലത്ത്  
 േർേിച്ചസപ്പാൾ, 
5മീറ്റർ  
അളവിൽ  എലലാ  
ഏരിയ  ാണാൻ  
 ാധിച്ചിലല,  
ഏരിയ ൾ  
പലതും മഴ  
മൂലം  നേിച്ചു,  
2.5 മീറ്റർ  
അളവ് മാഗ്തസമ 
അളന്നു  തിട്ട 
ലപടുത്താൻ 
 യിഞ്ഞലത. 
രണ്ടിടത്ത് 50 
മീറ്റർ നീളത്തിൽ, 



സവലി  ൾക്ക് 
മണ്ണുല ാണ്ട് 
രണ്ട് 
ഉണ്ടാക്കിയതായി 
 ാണാൻ 
 ാധിച്ചു.  

8 IF3
714
70 

ലപരുവത്ത്ക്കാട് 
പാടസേഖരം 
േിവരാമൻ 
എന്നിവരുലട 
ഭൂമിയിൽ മണ്ണ് 
ജല ംരക്ഷണം 

• 400m2 @ 
4.55/m2 

• 49.60m3 @ 
105.69/m3 

 

 
  

• 8 മീറ്റർ  
നീളവും, 
1.5 മീറ്റർ  
വീതിയും  
20 
ഏരിയ 
ൾ 
 ാണാൻ 
 ഴിഞ്ഞു. 
1 മീറ്റർ 
നീളത്തിൽ
1 
മീറ്റർവീ
തി  1 
മീറ്റർ 
ആഴത്തി
ൽ 2  
 ുഴി ൾ 
 ാണാൻ 
 ാധിച്ചു.  
5     ുഴി 
ആണ്  
ഗ്പവർത്തി 
മൂലം 
നിർമിച്ചത്
, പലക്ഷ 2   
 ുഴി  
മാഗ്തസമ 
 ാണാൻ 
 ാധിച്ചത്.  



9 IF 3 
714
81 

ലപരുവത്ത്ക്കാട് 
പാടസേഖരം  ുസരഷ് 
 ുമാർ എന്നിവരുലട 
ഭൂമിയിൽ മണ്ണ് 
ജല ംരക്ഷണം.  

• 750 m2@ 
4.55/m2 

• 24.m3 
@105.69/m3 

 

 
•  3 
ലതങ്ങു 
ൾക്ക് തടം 
എടുത്തു 
ല ാടുത്തി
ട്ടുണ്ട് 1 
മീറ്റർ 
ആഴവും, 
1 മീറ്റർ  
വീതിയി
ലും 1 
സവസ്റ്റ് 
 ുഴിയും 
1 
മഴക്കുഴി 
യും 
 ാണാൻ 
 ാധിച്ചു.  
5 മീറ്റർ 
നീളവും0.
6 മീറ്റർ  
വീതിയി
ലും 25 
ഏരിയ 
ൾ 
നിർമ്മിച്ച
തായി 
അറിയാൻ 
 ഴിഞ്ഞു. 
ഗ്പവർത്തി 
 രർേിച്ച
സപ്പാൾ 
 ുസറ 
ഏരിയ 
ൾ നേിച്ചു 
സപായതാ
യി 
 ാണാൻ 
 ാധിച്ചു,  



ഏരിയ 
ളിൽ 
മഞ്ഞൾ, 
സവണ്ട, 
ലെമ്പ് 
വഴുതിനി
ങ്ങ, 
എന്നിവ 
 ണ്ടു.  
പലക്ഷ 
അളവിൽ  
വയതയാ
 ം ഉണ്ട്. 
സ്ഥലം 
 ാടു 
പിടിച്ച 
 ാരണം 
അളവ് 
സരഖ 
ലപടുത്താ
ൻ 
 ാധിച്ചി
ലല.  

10 IF3
620
70 

 ുമ്പളസ ാട്ട 
പാടസേഖരം 
സമാഹനൻ 
എന്നിവരുലട 
ഭൂമിയിൽ മണ്ണ് ജല 
 ംരക്ഷണം.  

• 840 m2 @ 
4.55/m2 

• 57m3@ 
105.69/m3 

 

 
 3  
ലതങ്ങു 
ൾക്ക് തടം 
എടുത്തു 
ല ാടുത്തി
ട്ടുണ്ട്, 5 
മീറ്റർ 
നീളവും, 
0.5 മീറ്റർ   
വീതി 20 
ഏരിയ 
ൾ 
നിർമ്മിച്ച
തായി 
അറിയാൻ 
 ഴിഞ്ഞു. 



ഗ്പവർത്തി 
സ്ഥലം 
 രർേനം 
നടത്തിയ
സപ്പാൾ, 
ലതങ്ങു 
ളുലട തs 
ങ്ങൾക്ക് 
 ൃതയമാ
യ അളവ് 
 ാണാൻ 
 ാധിച്ചി
ലല,  5 
മീറ്റർ 
നീളമുള  
ഏരിയ 
2.3 മീറ്റർ  
അളവ് 
മാഗ്തമാണ് 
സരഖലപ്പടു
ത്താൻ 
 ാധിച്ചത്.  

11 IF3
620
67 

 ുമ്പളസ ാട്ട 
പാടസേഖരം വനജ 
വി  എന്നിവരുലട 
ഭൂമിയിൽ മണ്ണ് ജല 
 ംരക്ഷണം 

• 740m2@ 
4.55/m2 

• 51m3@105.6
9/m2 

 

 

 
2 
ലതങ്ങു 
ൾക്ക് തടം 
എടുത്തു 
ല ാടുത്തി
ട്ടുണ്ട്, 1.5  
മീറ്റർ 
നീളവും1.
5 മീറ്റർ 
വീതിയും2 
മീറ്റർ 
ആഴവും 
ഉള 
അളവിൽ  
2 സവസ്റ്റ് 



 ുഴിയും, 
മഴക്കുഴി 
യും 
 ാണാൻ 
 ാധിച്ചു. 
5 മീറ്റർ 
നീളവും,0.
6 
മീറ്റർവീ
തിയിൽ  
20 
ഏരിയ 
ൾ 
നിർമ്മിച്ച
തായി 
അറിയാൻ 
 ഴിഞ്ഞു 
അതിൽ 
 15 
ഏരിയ  
 ളാണ് 
ഗ്പവർത്തി 
സ്ഥലം 
 രർേിച്ച
സപ്പാൾ 
 ാണാൻ 
 ഴിഞ്ഞത്
. 
രണ്ടിടങ്ങ
ളിൽ 20 
മീറ്റർ 
നീളത്തിൽ 
സവലി 
 ൾക്ക് 
രണ്ട്  
ഇട്ടു 
ല ാടുത്തി
ട്ടുണ്ട്, 
അത് ഗ്പള 
യത്തിൽ 
ഒലിച്ചു 



സപായിട്ടു
ണ്ട്.  

12 IF3
133
46 

ലതാഴിലുറപ്പ് 
പദ്ധതിയിൽ ഉൾലപ്പട്ട 
 ിസലാമണി 
എന്നിവരുലട 
ഭൂമിയിൽ മണ്ണ് 
ജല ംരക്ഷണം.  

• 140m2@ 
8.83/m2 

• 18 m3 
@105.69/m3 

•  

•  20 
ഏരിയ 
ൾ 5മീറ്റർ  
നീളവും 
0.6മീറ്റർ 
വീതിയും  
0.4മീറ്റർ 
ആഴവും 
എന്ന  
അളവിൽ  
 ാണാൻ 
 ാധിച്ചു.
2 
ലതങ്ങിന് 
തടം   
എടുത്തി
ട്ടുണ്ട്, 
ഏരിയയു
ലട  
അളവ് 
സരഖലപ്പടു
ത്തുവാൻ 
 ാധിച്ചി
ലല, 
പ ുതി 
ഭാരവും 
മണ്ണ് 
ഒലിച്ചു 
സപായിട്ടു
ണ്ട്. 
 
രണ്ടിടങ്ങ
ളിൽ ഒരു 
മീറ്റർ 
നീളത്തി
ലും 
1മീറ്റർ 
വീതിയി
ലും, 



1മീറ്റർ 
ആഴത്തി
ലും രണ്ട് 
സവസ്റ്റ് 
 ുഴി 
നിർമ്മിച്ചി
ട്ടുണ്ട്. 

 

13 IF3
890
97 

ലതാഴിലുറപ്പ് 
പദ്ധതിയിൽ ഉൾലപ്പട്ട 
ഗ്പ ീത എന്നിവരുലട 
ഭൂമിയിൽ, മണ്ണ് 
ജല ംരക്ഷണം.  

• 140 m 2 @ 
8.83 

• 24m3 @ 
105.69 

•   

 

5മീറ്റർ 
നീളവും  
0.6മീറ്റർ 
വീതിയിൽ   
0.4 മീറ്റർ 
ആഴവും 
ഉള  
അളവിൽ2
5 
ഏരിയ 
ൾ 
 ാണാൻ 
 ഴിഞ്ഞു.   
3 
ലതങ്ങു 
ൾക്ക് തടം 
എടുത്തു 
ല ാടുത്തി
ട്ടുണ്ട്. 
ഒരിടത്ത് 
14 മീറ്റർ 
നീളത്തില്, 
10 മീറ്റർ 
വീതിയിൽ 
സവലി 
 ൾക്ക് 
മണ്ണുല ാ
ണ്ട് തടം 
എടുത്തി
ട്ടുണ്ട് 



14 FP 
308
246 

 ാസരാട് ഗ്രാമം 
മുതൽ  വാതി 
ജംഗ്ഷ്ൻ വലര 
മഴലക്കടുതിയിൽ 
മൂടി സപായാ 
ഡ്ഗ്ഡസനജ് ന മണ്ണ് 
നീക്കം ലെയ്യൽ.  

• 3150@ 
35.77/m2 

• 408 m3 @ 
105.69 

•  

മൂന്ന് 
ഘട്ടമായിട്ടാ
ണ് ഈ 
ഗ്പവർത്തി 
നടന്നത്, 2 km 
നീളവും1 1/2 
മീറ്റർ  
വീതിയും, ½ 
മീറ്റർ   
ആഴവും 
ഡ്ഗ്ഡസനജിനു  
ഉണ്ട്, 
ഇസപ്പാൾ 
 ാടുപിടിച്ച് 
 ിടക്കുന്നതാ
യി  ാണാൻ 
 ഴിഞ്ഞ.  

15 IC 
212
719 

 ൃഷ്ിഭൂമി മുതൽ 
ലപസഗ്ടാൾ പമ്പ് വലര 
ജലസ െന  ാഡ 
 നാൽ  ംരക്ഷണം.  

• 3530m2 @ 
4.55/m2 

• 457m3 @ 
90.78/m3 

• 400m2 @ 
27.17/m2 

 2400 മീറ്റർ  
നീളവും, ½ 
വീതിയും, 
½ആഴവും 
അളവ് 
സരഖലപ്പടു
ത്താൻ 
 ാധിച്ചു. 
നാലിലല െളി 
നീക്കം 
ലെയ്തത് 
 ാനലിന്റ 
പരി രം 
വൃത്തിയാ
ക്കു  ആണ് 
ലെയ്തത 
ഗ്പവർത്തി.    
ഗ്പളയത്തിൽ 
ഒലിച്ചു വന്ന 
പ്ലാസ്റ്റിക് 
 ൂമ്പാരങ്ങൾ 
 ണ്ടു.  



16 IC 
212
717 

സവല ണ്ഠം  മുതൽ 
ലപ രുവത്ത്  ാട് 
വലര ഡ്  
ൊലയിൽ ഗ്രഷ് 
വുഡ് തടയണ 
നിർമ്മാണം.  

• 4102.5m2@4.
55/m2 

• 382.87m3@ 
90.78/m3 

• 4102.5m2@4.
55/m3 

• 574.87m3@ 
90.78/m3 

½ മീറ്റർ   
വീതി  80 
മീറ്റർ അളവ് 
സരഖലപ്പടു
ത്താൻ 
 ാധിച്ചു. 
പട്ട, 
ഉണങ്ങിയ 
മരങ്ങൾ 
എന്നിവ 
ഉപസയാരിച്ച് 
ജലത്തിന്ലറ 
ഒഴുക്ക് 
നിയഗ്രിക്കു 
യും അത് 
മൂലം  
ഭൂമിയിലല 
ഭൂരർഭ ജലം 
വർധിപ്പിക്കു
 യാണ് 
പദ്ധതിയുലട 
ഗ്പധാന 
ലക്ഷയം.  

17 WC 
298
176 

പുതിയ ം  
നീർത്തടത്തിൽ 
ഉൾലപ്പട്ട 
 ൃഷ്ിഭൂമിയിൽ മൺ 
 യ്യാല  യ്യാല 
നിർമ്മാണം.  

• 1509m2@ 
35.77 

• 2729@ 
35.77m2 

• 4613.5m2@3
5.77m2 

• 5183.5m2@3
5.77m2 

 

ആവസറജ് 
വീതി 1.5 
മീറ്റർ, 1500 
മീറ്റർ  
നീളത്തിൽ 
നിർമ്മിച്ചതാ
യി  ാണാൻ 
 ഴിഞ്ഞു. 4 
ഘട്ടം 
ആയിട്ടാണ് 
ഈ 
ഗ്പവർത്തി 
നടന്നത്.  

18 IC 
212
718 

 പുസളാട് സതാണിയ 
പറമ്പ്  സതാട്ടിൽ 
ഗ്രഷ് വുഡ്  
തടയണ നിർമ്മാണം.  

• 4320m2@ 
4.55/m2 

• 360m2@35/7
7 

രണ്ട് 
ഘട്ടമായിട്ടാ
ണ് ഈ 
ഗ്പവർത്തി 

mailto:4102.5m2@4.55/m2
mailto:4102.5m2@4.55/m2
mailto:4102.5m2@4.55/m3
mailto:4102.5m2@4.55/m3
mailto:4613.5m2@35.77m2
mailto:4613.5m2@35.77m2


• 4860m2@4/5
5 

• 940m2@ 
35/77 

നടന്നത്,  2 
മീറ്റർ  
വീതിയിൽ 
ഉള സതാട്ടിൽ 
പട്ട, 
ഉണങ്ങിയ 
മരങ്ങൾ 
എന്നിവ 
ഉപസയാരിച്ച് 
ജലത്തിന്ലറ 
ഒഴുക്ക് 
നിയഗ്രിക്കു 
യും അത് 
മൂലം  
ഭൂമിയിലല 
ഭൂരർഭ ജലം 
വർധിപ്പിക്കു
 യാണ് 
പദ്ധതിയുലട 
ഗ്പധാന 
ലക്ഷയം.  

 
 
പോയത്തിലല ലതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി ഉസേയാരസ്ഥർ: 

1. അർജുൻോസ്   - അഗ് ഡിറ്റഡ് എൻജിനീയർ 

2.  ുഭാഷ്     - ഓവർ ിയർ 

3. മുസ ഷ്   - ഡിഇഒ/ അക്കൗണ്ടന്റ്    

4.  ൗമയ    - ഡിഇഒ/ അക്കൗണ്ടന്റ് 

ധസാഷയൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്രാമസഭ തീരുമാനങ്ങൾ നിർധദ ങ്ങൾ  

• ലതാഴിൽ  ാർഡിൽ പതിക്കുന്ന സഫാസട്ടാ  ൗജനയമായി നൽ ാൻ തീരുമാനം 
ആയി. 

 

• ഗ്ഫണ്ട് ഓഫീസ് വഴി ലതാഴിൽ അസപഷ്ിക്കാനും ലറ ിപ്റ് ഡ് പ്പറ്റാനും 
തീരുമാനം ആയി.  

• അവ ാേങ്ങളിൽ അവർക്കുണ്ടായിരുന്ന ഗ്പധാന പരാതി സവതനം 
ഡ്വ ുന്നതിലന ുറിച്ചായിരുന്നു. അതിനു പരിഹാരമുണ്ടാക്കാൻ ഗ്ഫണ്ട് 
ഓഫീസ് വഴി പരാതിലപടാൻ തീരുമാനമായി.  



• തണൽ  ൗ രയം സവണലമന്ന ആവേയം ഉയർന്നു. അത് നൽ ാൻ 
തീരുമാനമായി.  

•  യ്യുറ,  ാലുറ മുതലായവ 5 എണ്ണം മാഗ്തമാണ് ഇസപ്പാൾ നൽ ിയലതന്നും 
മലണ്ണടുക്കാൻ 30 സപലരങ്കിലും ഇറങ്ങുലമന്നും അഗ്തലയങ്കിലും എണ്ണം 
സവണലമന്നും ആവേയമുയർന്നു. പലക്ഷ അത് മുഴുവൻ നൽ ണലമങ്കിൽ സ ഗ്ര 
ഫണ്ട്  നല് ണം എന്നും അത് ലഭിക്കുന്ന പക്ഷം നൽ ാം എന്നും  
ഓവര് ീയർ ഗ്പതി രിച്ചു.   

• VMC പുനഃ ംഘടിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനമായി. 
• ഒരു ലതാഴിൽ  ാർഡിൽ 100 നിന്ന് 150 ആയി ലതാഴിൽ േിനങ്ങൾ 
വർധിപ്പിക്കാൻ ലതാഴിലാളി ൾ ആവേയലപ്പട്ടു.  

• മണ്ണ് പണിയിലല നിരക്ക് മാറ്റാൻ  ലതാഴിലാളി ളും MGNREGS 
ഉസേയാസയാരസ്ഥരും നിർസേേിച്ചു  

• മണ്ണ് പണിക്കായി ആവേയമുള ആയുധം വാങ്ങാൻ മറ്റ്  ംസ്ഥാങ്ങൾക്ക് 
ഉളത് സപാലല സ ഗ്ര ഫണ്ട്  അനുവേിക്കണം എന്ന് ഓവർ ീർ നിർസേേിച്ചു. 

• ഓസരാ പണിക്കും ഓസരാ CIB സ്ഥാപിക്കണം.  
• CIB സയാടു ൂടിയ സഫാസട്ടാഗ്രാഫ് ഓസരാ ഫയലിലും വയ്തക്കണം.  
• ഓസരാ ഫയലിലും 22 സരഖ ളുലട ലെക്ക് ലിസ്റ്റ് വയ്തക്കണം.  

 

• ഉപ ംഗ്രഹം  
• പഞ്ചായത്തില് നിന്നും ലഭിച്ച വിവരങ്ങള് അനു രിച്ച് ത ാഴിലുറപ്പ് 
പദ്ധ ിയില് കഴിഞ്ഞ വര്ണ്ഷ്ം 2.3285cr രൂപ   തചലവ് ആയിട്ടുണ്്. 
വയ യസ് മായ ഗ്പവൃത്തികള് കതണ്ത്തുന്ന ില്  ാല്പ്പരയം കാണിച്ചാല് 
കുതറക്കൂെി തമച്ചതപ്പട്ട ഗ്പവര്ണ്ത്തനം കാഴ്സചതവക്കാനാകും. അത് 
ത ാഴിലാളികള്ക്ക്  ഹായകമാവുന്ന ഏറ്റവും നലല ഒരു ഉപായമാണ്. 

 

പഞ്ചായത്തില് നിന്നും ലഭിച്ച വിവരങ്ങള് അനു രിച്ച് ത ാഴിലുറപ്പ് 
പദ്ധ ിയില് കഴിഞ്ഞ വര്ണ്ഷ്ം 16441326 രൂപയും ഈ വര്ണ്ഷ്ം 33967960 രൂപയും  
തചലവ് ആയിട്ടുണ്്. വയ യസ് മായ ഗ്പവൃത്തികള് കതണ്ത്തുന്ന ില്  ാല്പ്പരയം 
കാണിച്ചാല് കുതറക്കൂെി തമച്ചതപ്പട്ട ഗ്പവര്ണ്ത്തനം കാഴ്സചതവക്കാനാകും. അത് 
ത ാഴിലാളികള്ക്ക്  ഹായകമാവുന്ന ഏറ്റവും നലല ഒരു ഉപായമാണ്. 

 

 

ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ്് ഗ്പവര്ട്ത്െ ങ്ങെിൽ പങ്കാെികള് ആയവര്ട് 
 

• വാര്ണ്് തമമ്പര്ണ് 
• പഞ്ചായത്ത്് ഉബ്േയാഗസ്ഥര്ണ് 
• ത ാഴിലുറപ്പ്  വിഭാഗം ഉബ്േയാഗസ്ഥര്ണ് 



• വാര്ണ്ഡിതല ത ാഴിലാളികള് 
• ബ്മറ്റ്് മാര്ണ് 
• കുെുംബഗ്ശീ ഗ്പവര്ണ്ത്തകര്ണ് 

 

അനുബന്ധം- 1-  

 

 ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ി ഗ്പകാരം ഏതറ്റടുക്കാവുന്ന ഗ്പവൃത്ികള് : 

വിഭാഗം എ-ഗ്പകൃ ി വിഭവ പരിപാലനവുമായി ബന്ധതപ്പട്ട തപാ ു ഗ്പവൃത്തികള്. 

• കുെിതവള്ള ബ്ഗ് ാ സ്ുകള് ഉള്പ്പതെയുള്ള ഭൂഗര്ണ്ഭ ജല വി ാനം 
ഉയര്ണ്ത്തുന്ന ിനാവശയമായ അെിയണകള്,മണ്  െയണകള്, തചക്ക് 
ഡാമുകള്, ുെങ്ങിയവ 

• നീര്ണ്ത്തെത്തിന്തറ  മഗ്ഗ പരിപാലന ിനു കുന്ന തകാണ്ൂര്ണ് ബണ്ുകള്,ഭൂമി 
 ട്ടു ിരിക്കല്,ഗയാബിബ്യാന് നിര്മി ികള്  

വിഭാഗം ബി-ഖ്ണ്ഡിക അഞ്ചില് പരാമര്ണ്ശിക്കുന്ന കുെുംബങ്ങള്ക്ക് ജീവബ്നാപാധി 
തമച്ചതപ്പെുത്തുവാനുള്ള ഗ്പവൃത്തികള്. (ബി പി എല് ,പട്ടിക ജാ ി, പട്ടികവര്ണ്ഗം, 
വിധവകള്, ഭിന്നബ്ശഷ്ിക്കാര്ണ്, ഐഎസവ ഗുണബ്ഭാക്താക്കള്.) 

• ഇവരുതെ ഭൂമിയില് ഉല്പ്പാേന ക്ഷമ  വര്ധിപ്പിക്കുന്ന ിനാവശയമായ 
ഭൂവിക നവും ,കുളം ,കിണര്ണ്  ുെങ്ങിയ ജല ലഭയ യ്ക്ക് ആവശയമായ 
ഗ്പവൃത്തികള്. 

• പഴവര്ണ്ഗങ്ങള്,പട്ടുനൂല്,ബ് ാട്ടവിളകള്  ുെങ്ങിയവയുതെ കൃഷ്ിഗ്പവൃ ികള്. 
• മൃഗ പരിപാലനവുമായി ബന്ധതപ്പട്ടു കന്നുകാലി ത ാഴുത്തുകള്,ആട്ടിന്കൂട് 

,ബ്കാഴിക്കൂട്,പന്നിക്കൂട്  ുെങ്ങിയ വയക്തിഗ  ആസ്ഥികള്. 
•  ര്ണ്ക്കാര്ണ് ഭവന നിര്ണ്മാണ പദ്ധ ികളില് ഉള്തപ്പെുത്തി നിര്ണ്മിക്കുന്ന 
വീെുകള്ക്ക് അവിേഗ്േ കായിക ത ാഴില്. 

• മത്സയബന്ധന ഗ്പവര്ണ്ത്തനങ്ങള് ബ്ഗ്പാത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ിനു അെിസ്ഥാന 
ത ൗകരയങ്ങളായ മല് യം ഉണക്കു ബ്കഗ്ന്ദങ്ങള്, ൂക്ഷിപ്പ് ബ്കഗ്ന്ദങ്ങള് 
മല്സ യഗ്കുഷ്ിക്ക് ആവശയമായ അെിസ്ഥാന ത ൗകരയങ്ങള് എന്നിവ. 

വിഭാഗം  ി- ബ്േശീയ ഗ്ഗാമീണ ഉപജീവന മിഷ്ന്തറ നിബന്ധനകള്ക്ക് വിബ്ധയമായി 
ഗ്പവര്ണ്ത്തിക്കുന്ന  വയം  ഹായ  ംഘങ്ങള്ക്ക് തപാ ു അെിസ്ഥാന ത ൗകരയ 
വിക നം. 

•  വയം  ഹായ  ംഘങ്ങളുതെ ഉപജീവന ഗ്പവര്ണ്ത്തനങ്ങള്ക്കാവശയമായ വര്ണ്ക്ക് 
തഷ്് നിര്ണ്മാണം. 

• കാര്ണ്ഷ്ിബ്കാല്പ്പന്നങ്ങളുതെ  ംഭരണത്തിവശയമായ തകട്ടിെങ്ങളുതെ നിര്ണ്മാണം.  
• സജവ വള നിര്ണ്മാണ യൂണിറ്റുകള്  ുെങ്ങിയവ. 

വിഭാഗം ഡി-ഗ്ഗാമീണ അെിസ്ഥാന ത ൗകരയ വിക ന ഗ്പവൃത്തികള്. 

• മാലിനയ  ംസ്കരണ  ംവിധാനങ്ങള്. 
• അങ്കണവാെി സ്കൂള്  ുെങ്ങിയവയ്ക്ക് കക്കൂസ് നിര്ണ്മാണം. 



• ഒറ്റതപ്പട്ടു കിെക്കുന്ന ഗ്ഗാമങ്ങതളയും,ഗ്ഗാമീണ ഉല്സപാേന ബ്കഗ്ന്ദങ്ങതളയും 
നിലവിലുള്ള ബ്റാഡുകളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ിനാവശയമായ എലലാ 
കാലാവസ്ഥയിലും ഉപബ്യാഗിക്കാന് പറ്റുന്ന ഗ്ഗാമീണ ബ്റാഡുകള്, ഓെകള്, 
കലലുങ്കുകള്,നെപ്പാ കള് . 

• തപാ ു കളിസ്ഥലങ്ങള് 
• തവള്ളതപ്പാക്കം, വരള്ച്ചാ നിയഗ്ന്തണ ഗ്പവൃത്തികള്. 
• ഗ്ഗാമ പഞ്ചായത്തുകള്,വനി ാ  വയം  ഹായ  ംഘങ്ങളുതെ ത ഡബ്റ 
ഷ്നുകള്, ഗ്ഗാമീണ ചന്തകള്,അങ്കണവാെികള്, ഗ്പകൃ ി ബ്ക്ഷാഭ ബാധി ര്ണ്ക്കുള്ള 
അഭയ ബ്കഗ്ന്ദങ്ങള്  ുെങ്ങിയവയ്ക്ക് തകട്ടിെ നിര്ണ്മാണം. 

• ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ി ഗ്പകാരം ഏതറ്റെുക്കുന്ന നിര്ണ്മാണ ഗ്പവൃത്തികള്ക്കാ 
വശയമായ നിര്ണ്മാണ  ാമഗ്ഗികളുതെ ഉല്പ്പാേനം. 

• ത ാഴിലുറപ്പ്ഗ്പകാരം  ൃഷ്ട്െിക്കതപ്പട്ട തപാ ു ആസ് ികളുതെ അറ്റകുറ്റപ്പണികള് 
 ുെങ്ങിയവ.   

അനുബന്ധം: 2 

 

            വിവിധ ലത്ിലുള്ള ഉദേയാഗസ്ഥരുതട ചുമ ലകള്. 

 

1.ദമറ്റ്് മാരുതട ചുമ ലകള്. 

• ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളില് ഗ്പവൃത്തിയുതെ ബ്മല്ബ്നാട്ടം. 

• ത ാഴില് കാര്ണ്ഡില് ആവശയമുള്ള വിവരങ്ങള് ബ്രഖ്തപ്പെുത്തുക. 
• മറര്ണ് ബ്റാളില് ത ാഴിലാളികളുതെ ഹാജര്ണ് ഉറപ്പു വരുത്തുക.  
• ബ്മറ്റ്മാരുതെ പരിശീലനങ്ങളില് പതങ്കെുക്കുക. അറിവുകള് 
ത ാഴിലാളികളുമായി പങ്കുതവക്കുക.  

• ഗ്പവൃത്തി ഇെങ്ങളില് ആവശയ മായ ത ൗകരയങ്ങള് ഉബ്ണ്ാ എന്ന് ഉറപ്പു 
വരുത്തുക 

• സ റ്റ് ഡയറിയില് ബ്മാണിറ്ററിംഗിന് വരുന്ന ഉബ്േയാഗസ്ഥതര തകാണ്് ഒപ്പ് 
വയ്പ്പിക്കണം 

• ത ാഴിലാളികള്ക്ക് അവരുതെ പത്തു അവകാശങ്ങതള കുറിച്ച് പറഞ്ഞു 
തകാെുക്കുകയും അവതര ബ്ബാധാവത്കരിക്കുകയും തചയ്യുക 

• പു ിയ ത ാഴില് ഇെങ്ങള് കതണ്ത്തുവാനും പു ിയ ത ാഴില് ആ ൂഗ് ണം 
തചയ്യുവാനും ത ാഴിലാളികതള  ഹായിക്കുക . 

• കൃ യമായി ബ് ാഷ്യല് ഓഡിറ്റ്് ഗ്ഗാമ ഭയിലും,തഗ്പാജക്റ്റ്റ്് മീറ്റിങ്ങിലും 
പരിശീലന കയാമ്പിലും പതങ്കെുക്കുക. 

• മറ്റു ത ാഴിലാളികള്ക്ക് കൂെി ബ്മറ്റ്് ന്തറ ചുമ ലകളിബ്ലക്ക് കെന്നു വരാനുള്ള 
 ാഹചരയം ഉണ്ാക്കുക 

• ത ാഴിലാളികളുമായി നിരന്തര  മ്പര്ണ്ക്കം പുലര്ണ്ത്തുകയും കൂെു ല് ബന്ധം 
സ്ഥാപിക്കുകയും തചയ്യുക. 

•            2.ഓവര്ട് ീയര്ട് /എഞ്ചിെീയര്ട് 
 



• ഗ്പവൃത്തികളുതെ എറിബ്മറ്റ്  യ്യാറാക്കല്. 
• ഗ്പവൃത്തിയുതെ  ാബ്ങ്ക ിക കാരയങ്ങളും അളവുകളും ത ാഴിലാളികള്ക്ക് 
പറഞ്ഞു തകാെുക്കുക. 

• ഗ്പവൃത്തിയുതെ അളവുകള് ബ്രഖ്തപ്പെുത്തി കൂലിനല്കുന്ന ി നാവശയമായ 
നെപെികള് തചയ്യുക. 

3.പഞ്ചായത്് ത ഗ്കടറി /അ ിസ്റ്റെ്  ത ഗ്കടറി 

• പദ്ധ ിയുതെ ബ്മല്ബ്നാട്ടം. 
• ബിലലുകള് അംഗീകരിക്കല്. 
• ത ാഴിലാളികളുതെ ബ്വ നം യഥാ മയം അവരുതെ എതക്കൗണ്ില് 
എത്തിതയന്നത് ഉറപ്പു വരുത്തല്. 

• മറര്ണ് ബ്റാള്  ാക്ഷയതപ്പെുത്തി ത ാഴില് അനുമ ി നല്കുക,  

4.ത ാഴിലാെികെുതട കടമകള്. 

• ത ാഴിലിെങ്ങളില്  മയകൃ യ  പാലിക്കുക. 
• ബ്ഗ്പാജക്റ്റ്റ്് മീറ്റിംഗ്, ത ാഴിലുറപ്പ് ഗ്ഗാമ ഭകള്,ബ് ാഷ്യല് ഓഡിറ്റ്് ഗ്ഗാമ ഭകള് 
എന്നിവയില് പതങ്കെുക്കുക. 

• ഏല്പ്പിക്കുന്ന ബ്ജാലികള് കൃ യ ബ്യാതെ പൂര്ണ്ത്തീകരിക്കുക. 
• േിവ വും ത ാഴില് ആരംഭിക്കുന്ന ിനു മുമ്പും ബ്ശഷ്വും മറര്ണ് 
ബ്റാളില്  ഒപ്പുകള് ബ്രഖ്തപ്പെുത്തുക 

 

………………………………………………………………………………………….......................................് 
 

അധയക്ഷ്                       ദലാക്ക്                                             ഡിസ്തഗ്ടിക്ട്                                                                 

                                റിദ ാഴ്സ്ത ദപര്ട് ൺ           റിദ ാഴ്സ്ത ദപര്ട് ൺ 

 

 

 

റിസപ്പാർട്ട്  തയ്യാറാക്കിയത്  

 

 

 

 

 


