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ആമുഖം  

ഇന്ത്യയിൽ  ാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങളുടെ ടതാഴിൽ ടെയ്യുവാനുള്ള അവകാശടത്ത  ംരക്ഷിച്ചക 
നിലനിർത്തുന്നതിനായി 2005 ട പ്റ്റ്ംബർ അോം തീയതി ബ്േശീയ ഗ്രാമീണ ടതാഴിലുറപക നിയമം 
നിലവിൽ വന്നു. അവിേഗ്ധ കായിക ടതാഴിലിൽ ഏർടപൊൻ  ന്നദ്ധതയുള്ള 
ഗ്രാമഗ്പബ്േശങ്ങളിൽ അധിവ ിക്കുന്ന ഏടതാരു കുെുംബത്തിനും ഒരു  ാമ്പത്തിക വർഷ്ം 100 

േിവ ത്തിൽ കുറയാത്ത ടതാഴിൽ ഉറപാക്കുന്നബ്താടൊപം രുണബ്മന്മയുള്ളതും 
സ്ഥായിയായി്ുള്ളതും ഉൽപാേനക്ഷമവുമായ ആസ്തികളുടെ  ൃഷ്ടിയാണ് ഈ പദ്ധതിയുടെ 
മുഖ്യ ലക്ഷയം.േരിഗ്േരുടെ ഉപജീവനവും ആയി ബന്ധടപ് വിഭവാെിത്തറ ശക്തിടപെുത്തുകയും 
 ാമൂഹികമായി പിബ്ന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന എലലാ കുെുംബങ്ങടളയും പദ്ധതിയിൽ 
ഉൾടപെുത്തുകയും പോയത്തക രാജ് സ്ഥാപനങ്ങടള ശക്തിടപെുത്തുക  എന്നതും ഇതിൻടറ 
ലക്ഷയമാണ്. 

 

 വിദശഷ്തേൾ 

1. നിയമത്തിൻടറ പിൻബലമുള്ള അവകാശാധിഷ്ഠിതപദ്ധതി 

2. ഗ്രാമപോയത്തക ഗ്പബ്േശത്തക താമ ിക്കുന്ന 18 വയസ്സക പൂർത്തിയായ 
ഏടതാരാൾക്കും പദ്ധതിയിൽ പങ്കാളിയാകാം 

3. സ്ഗ്തീക്കും പുരുഷ്നും തുലയ ബ്വതനം  

4. പരിസ്ഥിതി  ംരക്ഷണം കാർഷ്ിക ബ്മഖ്ലയിടല അെിസ്ഥാന  ൗകരയ 
വിക നം എന്നിവയ്ക്ക്കക മുൻരണന 

5. ടതാഴിലാളികൾ തടന്ന ഗ്പവർത്തികൾ കടെത്തുകയും ആ ൂഗ്തണടത്ത 
 ഹായിക്കുകയും ടെയ്യുന്നു 

6. ആ ൂഗ്തണത്തിലും നിർവഹണത്തിലും തികഞ്ഞ  ുതാരയത 

7. കരാറുകാടര ഇെനിലക്കാബ്രാ ഇലല 

8. ടപാതുജന പങ്കാളിത്തബ്ത്താടെ ബ്ലബർ ബഡ്ജറ്ക 

9. ബാങ്കക ബ്പാബ്റാഫീസ് വഴി മാഗ്തം ബ്വതന വിതരണം 

10. സ്ഗ്തീകൾക്കക മുൻരണന 

11. കമ്പയൂ്ർ ശൃംഖ്ല വഴിയുള്ള ബ്മാണിറ്റിംഗ്  ംവിധാനം 

12. ഗ്രാമ ഭ പദ്ധതി ഓഡിറ്ക ടെയ്യുന്നു 
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ബ്േശീയ ഗ്രാമീണ ടതാഴിലുറപക പദ്ധതി ഗ്പകാരം ഗ്രാമപോയത്തക ഗ്പബ്േശത്തക  നെപിലാക്കുന്ന 
മുഴുവൻ ഗ്പവൃത്തികളും  ബ് ാഷ്യൽ ഓഡിറ്ിങ്ങിനു വിബ്ധയമാക്കണടമന്ന17(2) വകുപക 
നിഷ്കർഷ്ിക്കുന്നു പദ്ധതി ഗ്പവർത്തന ടത്തപറ്ിയും ടപാതു 
ധനംെിലവഴിക്കുന്നതിടനപറ്ിയും പൗര  മൂഹം നെത്തുന്ന  പര യവും  വതഗ്ന്ത്വുമായ 
പരിബ്ശാധനയാണ് ആണ് ബ് ാഷ്യൽ ഓഡിറ്ക അഥവാ  ാമൂഹിക പരിബ്ശാധന .ടതാഴിലുറപക 
നിയമഗ്പകാരം വർഷ്ത്തിൽ രെുതവണ ബ് ാഷ്യൽ ഓഡിറ്ക ഗ്രാമ ഭകൾ എലലാ വാർഡിലും 
കൃതയമായി നെബ്ത്തെതാണ്ബ് ാഷ്യൽ ഓഡിറ്ക ലൂടെ അഴിമതി ഇലലാതാക്കുന്നതിനും 
 ുതാരയത ഉറപു വരുത്തുന്നതിനും കാരയക്ഷമത വർധിപിക്കുന്നതിന്   ത്ഭരണം 
ഉറപാക്കുന്നതിനും കഴിയുന്നു.പദ്ധതി പണം ശരിയായ രീതിയിൽ െിലവഴിച്ചി്ുെക എന്നും 
പണം ടെലവഴിച്ചക അതുടകാെക പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷയം കകവരിച്ചി്ുെക എന്നും 
രുണബ്ഭാക്താക്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ രുണകരമായും  കാരയമായ മാറ്ം ഉൊയി്ുെക എന്നക 
ബ് ാഷ്യൽ കടെത്താൻ കഴിയുന്നു ംസ്ഥാന  ർക്കാർ  ബ് ാഷ്യൽ ഓഡിറ്ക നെബ്ത്തെ രീതി 
 ംബന്ധിച്ചക  ഉത്തരവ് പുറടപെുവിച്ചി്ുെക.ബ് ാഷ്യൽ ഓഡിറ്ക്  ഗ്രാമ ഭയുടെ വിജയം 
ജനപങ്കാളിത്തആണ്.ബ് ാഷ്യൽ ഓഡിറ്ക് ഗ്രാമ ഭയുടെ തീയതി, ബ്വേി എന്നിവ നിശ്ചയിച്ച 5 

േിവ ം മുമ്പക ജനങ്ങൾക്കക വിവരം നൽകിയിരിക്കണം പദ്ധതി ആ ൂഗ്തണ്ണം. നിർവഹണം, 
ബ്മാണിറ്റിംഗ് തുെങ്ങി എലലാ വയക്തികളും ബ് ാഷ്യൽ ഓഡിറ്ക ഗ്രാമ ഭയിൽ നിർബന്ധമായും 
പടങ്കെുക്കണം.മഹാത്മാ രാന്ധി ബ്േശീയ ഗ്രാമീണ ടതാഴിലുറപകപ ദ്ധതിയിൽ   ുരമവും 
 ുതാരയവുമായി ബ് ാഷ്യൽ ഓഡിറ്ക നെത്തുന്നതിന്  ബ്കരളത്തിൽ   വതഗ്ന്ത് െുമതലയുള്ള 
ബ് ാഷ്യൽ ഓഡിറ്ക യൂണിറ്ക 31 1 2017 നിലവിൽവന്നു 

രീതിശാസ്തഗ്തം 

 ബ് ാഷ്യൽ ഓഡിറ്ക റിബ് ാഴ്സസ് ടപര് ണ്  ഗ്പവർത്തി ഫയൽ പരിബ്ശാധന, ഫീൽഡ് 

 ന്ദർശനം, ടതാഴിലാളികളും ആയുള്ള അഭിമുഖ്ം, എം ഐ എസ് പരിബ്ശാധന എന്നിവടയ 

അെിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ബ് ാഷ്യൽ ഓഡിറ്ക റിബ്പാർ്ക തയ്യാറാക്കിയി്ുള്ളത്. താടഴ പറയുന്ന 

രീതി അവലംബിച്ചാണ് ഈ റിബ്പാർ്ക തയ്യാറാക്കിയി്ുള്ളത്. 

1. ഓഡിറ്റ്് പ്ലാൻ  

1.1 ഓഡിറ്ക് പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കൽ 

1.2 ഓഫീസ്  ന്ദർശന പരിപാെികൾ 

2. അഭിമുഖം  

2.1 ബിഡിഒ, പോയത്തക ഗ്പ ിഡൻറ്, ജനഗ്പതിനിധികൾ, ട ഗ്ക്റി & റാഫ്  

2.2 ബ്മറ്ക, ടതാഴിലാളികൾ, കർഷ്കർ,  ടതാഴിലിന് ബ്പാകാത്ത ടതാഴിൽ കാർഡ് 
ഉെമകൾ 

3. ഫയൽ പരിദശാധന  

3.1 ടപാതു ഗ്പവർത്തികൾ, വയക്തിരത ഗ്പവർത്തികൾ 

3.2  ബ്രഖ്കളുടെ ഉള്ളെക്കം -  ുതാരയത, പരിപൂർണ്ണത  

4. ഫീൽഡ്  ന്ദർശനം, നിരീക്ഷണം  
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4.1 പൂർത്തിയായ ടതാഴിലിെം, നെന്നുടകാെിരിക്കുന്ന ടതാഴിലിെം 

5. റഫറൻസ്ത 

5.1 9 വിക നബ്രഖ്, വാർഷ്ിക പദ്ധതി ബ്രഖ്, എംഐഎസ്, രജിററുകൾ 

6. വിവരങ്ങളുതെ ദഗ്ോഡീേരണം 

6.1  ബ്ഗ്കാസ് ടവരിഫിബ്ക്കഷ്ൻ, അവ ാനവ് െർച്ച 

7. േരട് റിദപ്പാർട്് തയ്യാറാക്കൽ 

 
 
 
 
പഞ്ചായത്്്അെിസ്ഥാനവിവരങ്ങൾ 

 

 

കിഴക്കഞ്ചേരി   രഞ്ചായത്തത അടിസ്ഥാനവിവരങ്ങൾ  

 
     

1 ജിലല ോലക്കാട് 

 

2 പലാക്കത   ആലത്ൂര് 

3 അതിരുരൾ  

 രിഴക്കത വണ്ടാഴി േഞ്ചായത്ുരൾ 

 േടിഞ്ഞാറ്  രണ്ണക്മ്പ േഞ്ചായത്ുരൾ 

 നതക്കത  
 

 ോണപഞ്ചരി േഞ്ചായത്ത  

 വടക്കത വടക്കജഞ്ചരി േഞ്ചായത്ുരൾ 

4 വിസ്തതീര്ണം    
 

5 വാര്ഡ്രളുനടഎണ്ണം 22 

6 ജനസംഖയ  40928 

9 േട്ടിരജാതി 4526 

10 പട്ടിക വർഗം 400 
12 നമാത്ംസാക്ഷരത 78.86% 
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വാർഡികന െുറിച്ചുള്ള അടിസ്ഥാന വിവരം 

1 അതിരുരൾ 
 

1.1 വടക്കത കകൊഴുക്കളു്ളി വൊർഡ് 

1.2 നതക്കത  ഇളങ്കൊവ് വൊർഡ്  

1.3 രിഴക്കത കകൊഴുക്കളു്ളി വൊർഡ്  

1.4 േടിഞ്ഞാറ് കിഴക്കഞ്ചേരി വൊർഡ് 

2 വിസ്തതീര്ണ്ണം 
 

3 ജനസംഖയ 
 

3.1 സ്തക്തീ 
 

3.2 േുരുഷൻ  
 

 

 

 

 

 

 

കതാഴിലുറപ്പത രദ്ധതി അടിസ്ഥാന വിവരം 

 
അടിസ്ഥാന വിവരം രിഴക്കപഞ്ചരി   വാര്ഡ്  

1 Total No. of Job Cards issued 4327 234 

2 Total No. of Active Job Cards 1901 165 

3 Total no. of Job cards SC  487 28 

4 Total no. of Job cards ST 56 0 

5 Person days Generated so far 124172 5051 

6 Total No of HHs completed 100 Days of 

Wage Employment 

272 2 

 
Total Expenditure 35140516 1546440 
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ഓഡിറ്റ്്്നു വിദധയമാക്കിയ  ഗ്പവൃത്ിേളുതെ ലിസ്റ്റ് 

ഗ്േമ 
നമ്പ
ർ 

 

ഗ്പവൃത്ിയുതെ ദപര് 

 

വർക്ക്് 
ഐ,ഡി  

 

ോലയള
വ് 

 

ചില
വ് 

ഗ്പ
വൃ
ത്ി 
േിന
ങ്ങൾ 

1 പഴുക്കൽ തറ കനൊൽ സംരക്ഷണവംു 

വൃക്ഷത്തൈകൾ വച്ച ുപിടിപ്പിക്കൽ 
 

IC/317538 

16/09/201

8 

To 

29/09/201

9 

 

188375 

685 

2 മമ്പൊട് നീർച്ചൊൽ സംരക്ഷണവംു മൺ ബണ്്ട 

നിർമ്മൊണവംു 

 

FP/306169 

25/10/2018 

To 

18/11/2018 

 

 388500 

839 

3  

 സുധീഷികന ത്തൈഫ് ഭവന നിർമ്മൊണ പദ്ധതി 

പ്പകൊരമളു്ള കതൊഴിൽ ദിനങ്ങളും ഐ എച്ച് 

എച്ച് എൽ കിണർ നിർമ്മിച്ച സംരക്ഷിക്കൈംു 

മണ്ണ് സംരക്ഷണ പ്പവർൈികളും 

 

IF/388921 

29/01/2018 

To 

14/03/2019 

 

24390 

90 

 

4 പഴുയ്ക്ക്കൽ തറ പൊടഞ്ചേഖരൈിഞ്ചൈക്ക് 

കവള്ളച്ചൊൽ നിർമ്മൊണം 

 

IC/321576 

03/01/2019 

To 

12/03/2019 

 

217800 

792 

5 പഴുക്കൽ തറ പഴു സംരക്ഷണവംു 

സംഭരണഞ്ചേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കൈംു  

WH/286256 05/02/2019 

To 

18/02/2019 

244200 888 

6 അയ്യപ്പൻ കടവ് പഴു സംരക്ഷണവംു സംഭരണ 

ഞ്ചേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കൈംു  

WH/286272 01/032019 

To 

10/03/2019 

243650 886 

7 േുളിച്ചിേള്ളം േുഴ സംരക്ഷണവും 
സംഭരണപശഷി വര്ദ്ധിപ്പിക്കലും  

NH/286270 13/03/2019 

To 

23/03/2019 

239525 

 

871 

 

അവോശഅധിഷ്ഠിതനിരീക്ഷണങ്ങൾ 

മഹാത്മരാന്ധി ബ്േശീയ ഗ്രാമീണ ടതാഴിലുറപക നിയമത്തിലൂടെ ഗ്രാമീണ ജനതയ്ക്ക്കക 

ടതാഴിൽ നല്കടപെുന്നബ്താടൊപം അവരുടെ പത്തക അവകാശങ്ങളും 

 ംരക്ഷിക്കടപബ്െെതാണ്. 

1. 1  ൗജനയമായി ടതാഴിൽകാർഡ് ലഭിക്കുവാൻ ഉള്ളഅവകാശം- ടഷ്ഡയൂൾ 2; 

ഖ്ണ്ഡിക 1-5, വാർഷ്ിക മാറർ  ർക്കുലർഅദ്ധയായം-3 

2. അബ്പക്ഷിച്ചക 

15േിവ ത്തിനുള്ളിൽടതാഴിൽലഭിക്കുവാനുള്ളഅവകാശവുംആയത്തിന്ടറ 



11 
 

കകപറ്ു റ ീതു ലഭിക്കുന്നതിനുംഉള്ളഅവകാശം- ടഷ്ഡയൂൾ 1; ഖ്ണ്ഡിക 8, 

ടഷ്ഡയൂൾ 2; ഖ്ണ്ഡിക 6-13 

3. അടലലങ്കിൽടതാഴിലിലലായ്ക്മബ്വതനംലഭിക്കുവാനുള്ളഅവകാശംആേയടത്ത 30 

േിവ ം (1/4 &പിന്നീെുള്ളേിവ ങ്ങളിൽ 1/2) 

4. ടഷ്ൽഫ്ഓഫ്ബ്ഗ്പാജക്ടട്തയ്യാറാക്കുവാനുള്ളഅവകാശം 

5. അേകകിബ്ലാമീറ്റിനുള്ളിൽടതാഴിൽലഭിക്കാനുള്ളഅവകാശംഅടലലങ്കിൽബ്വതന

ത്തിന്ടറ  10% അധികംലഭിക്കുവാനുള്ളഅവകാശം 

6. കുെിടവള്ളം, വിഗ്ശമ ൗകരയം, 

ഗ്പഥമശുഗ്ശൂഷ് ൗകരയംഇവലഭിക്കുന്നതിനുള്ളഅവകാശംടഷ്ഡയൂൾ 2; ഖ്ണ്ഡിക 

23-28 

7. 15 േിവ ത്തിനുള്ളിൽബ്വതനംലഭിക്കുന്നതിനുള്ളഅവകാശം 

8. ബ്വതനവിതരണത്തിടലകാലതാമ ത്തിന്  നഷ്ടപരിഹാരംലഭിക്കുവാനുഉള്ളഅവ

കാശം 

9.  മയബന്ധിതമായുള്ളപരാതിപരിഹാരത്തിനുള്ളഅവകാശം 

10. ബ് ാഷ്യൽഓഡിറ്കനെത്തുന്നതിനുള്ളഅവകാശം 

ബ് ാഷ്യൽ ഓഡിറ്ിലൂടെ ഗ്പവൃത്തികളുടെ പരിബ്ശാധനയും അബ്താടൊപം 

ടതാഴിലാളികളുടെ  അവകാശങ്ങളും  ംരക്ഷിക്കടപെുന്നു എന്നാൽ ചില 

അവകാശങ്ങള് സംരക്ഷിക്കപെടനു്നില്ല. 

.അവകാശഅധിഷ്ഠിതമായ  നിരീക്ഷണങ്ങൾ താടഴപറയ്യുന്നു. 

  തതാഴിൽ ോർഡ് ലഭയമാേുന്നത്  ംബന്ധിച്ചു 

• ടതാഴിലുറപു നിയമം ടഷ്ഡയൂൾ 2  പാര 1  അനു രിച്  18 വയസ്സക പൂർത്തിയായ 

ഏടതാരാളും ടതാഴിൽ കാർഡിന് അബ്പക്ഷിച്ചാൽ 15 േിവ ത്തിനുള്ളിൽ ബ്ഫാബ്്ാ 

പതിച്ച ടതാഴിൽ കാർഡ് ബ്കഗ്ന്ദ  ർക്കാർ ടെലവിൽ ലഭിക്കാനുള്ള അവകാശമാണ് 

നിയമം നൽകുന്നത്.  

നിരീക്ഷണം 

• 238 ടതാഴിൽ കാർഡുള്ള   ഈ വാർഡിൽ 120 ബ്പർ  ജീവമായി ടതാഴിൽ 

ടെയ്യുന്നവരാണ്.  2018-19 കാലയളവിൽ ടതാഴിൽ കാർഡിന് അബ്പക്ഷിെ 

എലലാവർക്കും ടതാഴിൽ കാർഡ് ലഭയമാക്കിയി്ുെക . ടതാഴിലാളികൾ  വന്ത്ം 
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ടെലവിലാണ് പുതിയ ടതാഴിൽ കാർഡിൽ ബ്ഫാബ്്ാ പതിച്ചത് എന്നും 

മന ിലാക്കാൻ  ാധിച്ചു ഇതു   അവകാശ ലംഘനമാണ് 

തതാഴിൽ ആവശയ തപെുന്നത്  ംബന്ധിച്ച്  

അബ്പക്ഷിച്ചു പതിനേു േിവ ത്തിനുള്ളിൽ ടതാഴിൽ ലഭിയ്ക്ക്കുവാനുള്ള അവകാശവും ആയതിന്ടറ 

കകപറ്ക  ര ീത് ലഭിയ്ക്ക്കുവാനുള്ള അവകാശം 

നിരീക്ഷണം 

• പരിബ്ശാധിച്ചതിൽ ടതാഴിൽ ഇലലാത്ത കാരയം ടതാഴിലാളികൾ ബ്മറ്ക ന് അറിയിച്ചു  
ബ്മറ്ക എം ജി എൻ ആർ ഇ ജി എസ് ഓഫീസ് വഴി അബ്പക്ഷ ടകാെുക്കുകയാണ് 
ടെയ്യാറുള്ളത് അലലാടത ഗ്ഫെക ഓഫീസ് വഴി അലല അബ്പക്ഷ നൽകാറുള്ളത്.  

.ടതാഴിലിലലായ്ക്മ ബ്വതനം ലഭിക്കുവാനുള്ള അവകാശo 

• ടതാഴിലുറപക നിയമ ഗ്പകാരം ടതാഴിൽ ആവശയടപ്ു കഴിഞ്ഞാൽ  പതിനേക േിവ ത്തിനുള്ളിൽ 

ടതാഴിൽ നൽകിയിരിക്കണം.  

• അടലലങ്കിൽടതാഴിലിലലായ്ക്മബ്വതനംലഭിക്കുവാനുള്ള അവകാശം ആേയടത്ത 30 േിവ ം (1/4 

&പിന്നീെുള്ളേിവ ങ്ങളിൽ 1/2) 

നിരീക്ഷണം 

• 15 േിവ ത്തിനകത്തുതടന്നടതാഴിൽലഭിച്ചിരുന്നിലല 100  ടതാഴിൽ േിനങ്ങൾക്കുള്ള 

അവകാശമുൊയി്ും കഴിഞ്ഞ  ാമ്പത്തിക വർഷ്ത്തിൽ ഭൂരിഭാരം  50 ൽ  താപെ ടതാഴിൽ 

േിനങ്ങൾ  മാഗ്തമാണ് ഈ വാർഡിടല ടതാഴിലാളികൾക്കക ലഭയമായി്ുള്ളത്. 

• 120  ആക്ടറ്ീവ് ടതാഴിലാളികൾ ഉള്ള ഈ വാർഡിൽ കഴിഞ്ഞ  ാമ്പത്തിക വർഷ്ത്തിൽ 

വിരലിൽ എണ്ണാവുന്ന  പേര്ക്കത മാക്തമാണ് നൂറു ടതാഴിൾ േിനങ്ങൾ ലഭയമായിട്ടുള്ളത്.  

ദ ാലിസ്ഥലത്്,േുെിതവള്ളം,തണൽ,ഗ്പഥമശുഗ്ശൂഷ്േിറ്റ്ുേൾ, എന്നിവലഭിക്കുന്നതിനുള്ള അവോശം.   

• ടതാഴിലുറപക നിയമ ഗ്പകാരം ഗ്പവൃത്തി നെക്കുന്ന സ്ഥലത്തക കുെിടവള്ളം,തണൽ ,ഗ്പഥമ ശുഗ്ശൂഷ് 

കിറ്ക ,കയ്യുറ കാലുറ എന്നിവ ഗ്പവൃത്തി നെപിലാക്കുന്ന സ്ഥാപനം വഴി  ൗജനയ മായി 

ടതാഴിലാളികൾക്കക ലഭിടകൊതാണ് 

നിരീക്ഷണം 

• നിലവിൽ കുെിടവള്ളം  ലഭയമായി്ുെക. ഗ്പഥമശുഗ്ശൂഷ്യ്ക്ക്കുള്ള കിറ്ക,തണൽ,എന്നിവ  

ലഭയമായി്ിലല  എന്നാണ് ഫീൽഡ് വി ിറ്ക ടെയ്യുന്ന  മയത്തക ടതാഴിലാളികളിൽ നിന്നും ബ്മറ്ക് 
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മാരിൽ നിന്നും മന ിലാക്കാൻ  ാധിച്ചത്. ഫസ്റ്റ് എയ്കഡ് കിറ്റ് സവന്തം ത്തപസ എടൈുൊണ് 

വൊങ്ങനു്നത്. കയുറകളും കാലുറകളും ലഭയമായി്ിലല.  

പദ്ധതി ആരംഭ മീറ്റ്ിംഗിൽ പതെെുക്കുവാനുള്ള അവോശം 

• ടതാഴിൽ ഉറപു നിയമം ടഷ്ഡയൂൾ 22 ഗ്പകാരം ഒരു പദ്ധതി ആരംഭിക്കുന്നത് മുൻപ്റ് പദ്ധതി  ംബന്ധിച്ച 

മുഴുവൻ കാരയങ്ങളും കൃതയമായി ടതാഴിലാളികടള ബ്ബാധയ ടപെുത്തുന്നതിന് ബന്ധടപ് നിർവഹണ 

ഉബ്േയാരസ്ഥന്ടറയും ,വാർഡ് ടമമ്പർ, ാബ്ങ്കതിക ഉബ്േയാരസ്ഥർ എന്നിവരുടെ  ാനിധയത്തിൽ 

ഏടതന്കിലും ടപാതു സ്ഥലബ്ത്താ ടതാഴിലിെങ്ങളിൽ വച്ചക പദ്ധതി ആരംഭ മീറ്ിംഗ് നെബ്ത്തെതുെക. 

നിരീക്ഷണം 

• നിലവിൽ വാർഡിൽ ഗ്പവ്ർത്തി തുെങ്ങുന്നതിനു മുൻപ്റ് ( അപന്നദിവസം രാവിനല  േണി 
തുടങ്ങുന്നതിനു നതാട്ടു മുമ്പത)പദ്ധതി ആരംഭ മീറ്ിങ് കൂൊറുെക എന്നാണ് ടതാഴിലാളികളുമായുള്ള 

സംസാരത്ിൽ മനസ്സിലായത്.  

തതാഴിലിെങ്ങളിൽ ഏതതന്േിലും തരത്ിൽ ഉള്ള അപേെം  ംഭവിച്ചാൽ ചിേിത്സ്യക്ക്് ആവശയമയി വരുന്ന 

മുഴുവൻ ചിലവുേളും തതാഴിലാളിക്ക് ലഭയമാക്കണം  

നിരീക്ഷണം  

• പതാെിൽ എടകു്കനു്ന സമയത്ത ുപതാെിലാളികള്ക്ക് എപെങ്കിലംു അെകടം സംഭവിച്ചാൽ 

മാറ്റ് അതിനവുവണ്ട ചികിത്സാ നടെടികള് സവീകരിച്ച ു. എന്നൊൽ ധന സഹൊയ്കം 

ൈഭയമൊയ്കില്ല. 

1.  ചക്രിര (02/018):േണി നചയ്യുന്നതിനിടയിൽ തലയിൽ നതങ്ങിൻ േട്ട വീണു 14 

ദിവസപത്ാളം േണിക്കത വരാൻ രഴിഞ്ഞിലല ഏരപദശം മൂവായിരം 

രൂേപയാളം നചലവായതായി േറയുന്നു 

2.   ിനു (02/223): രുളത്ിന് അരിരിൽ വീണ് േണിക്കത വരാൻ രഴിയാനത 

നതാഴിലാളിരൾ തമ്മിൽ സഹരരിച്ചാണ് രൂേ നരാടുത്ത്. 

3. തങ്ക(02/189): മമനര് അറ്ാക്കത ലക്ഷണപതാട് രൂടിയ വയ്യായ്ര വന്നത തുടര് 

നതാഴിലിനന വരാൻ രഴിഞ്ഞിലല േത്ായിരം രൂേപയാളം ചിലവായി എന്നത 

േറയുന്നു 

 തങ്ക  ിനു എന്നിവര്ക്കത ചിരിത്സയ്ക്കത പവണ്ടിയുള്ള പവതനത്ിന് േഞ്ചായത്ിൽ 

റിപപ്പാര്ട്ടത നരാടുത്ിട്ടുണ്ടത ആറുമാസം രഴിഞ്ഞിട്ടും യാനതാരുവിേ അനുരൂല നടേടി 

ഉണ്ടായിലല 

 

 

 

പരാതി പരിഹാരം 

• ടതാഴിലുറപക നിയമ ടഷ്ഡയൂൾ പടത്താൻപതു ഗ്പകാരം  മയബന്ധിതമായി പരാതി 
പരിഹാരത്തിനുള്ള അവകാശം നിഷ്കർഷ്ിക്കുന്നു.പദ്ധതിയുമായി ബന്ധടപ് പരാതികൾ ബ്ഫാണ് 
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മുബ്ഖ്ന ബ്ൊൾ ഗ്ഫീ നമ്പർ ഉപബ്യാരിച്ചും ബ്രഖ്ാമൂലം എഴുതി നൽകിയും ഇ ടമയിൽ വഴിയും 

 മർപിക്കാവുന്നതാണ്... 

• 18004255720 എന്ന ബ്ൊൾ ഗ്ഫീ നമ്പറിൽ പരാതികൾ ബ്രഖ്ടപെുത്താം എന്നുള്ള വിവരം ടതാഴിലാളികളിൽ 

ലഭയമാക്കണം 

നിരീക്ഷണം 

• 18004255720 എന്ന ബ്ൊൾ ഗ്ഫീ നമ്പറിൽ പരാതികൾ ബ്രഖ്ടപെുത്താം എന്നുള്ള വിവരം 

ടതാഴിലാളികളിൽ ലഭയമലല. 

• ടതാഴിൽ േിനങ്ങൾ കുറവായതിന്ടറ ബ്പരിൽ ടതാഴിലാളികൾ 
പരാതിടപ്ി്ുടെങ്കിലും പോയത്തിന്ടറ ഭാരത്തക് നിന്നും പരിഹരിച്ചു കെിലല.  

• ഒവര വാർഡിൽ തപന്നയുള്ള െണികളാണ് പതാെിലാളികള് പചയതു വരനു്നത്  

 

അഞ്ചുേിദലാമീറ്റ്ർചുറ്റ്ളവിൽതതാഴിൽലഭിക്കുവാനുള്ളഅവോശം(Schedule 2 Para 18 ) 

• ടതാഴിലാളിയുടെതാമ സ്ഥലത്തുനിന്നകഅേകകിബ്ലാമീറ്ർെുറ്ളവിലലലടതാഴിൽലഭിക്കുന്ന
ടതങ്കിൽബ്വതനത്തിന്ടറ 10 ശതമാനംകൂെിഅധികബ്വതനംലഭിക്കുന്നതിനുള്ളഅവകാശം 

നിരീക്ഷണം 

• ഒബ്രവാർഡിൽതടന്നയുള്ളപണികളാണ് ടതാഴിലാളികൾ ടെയ്ക്തു വരുന്നത്. എന്നാൽ ഒരു 
തവണ േറപേരി വാര്ഡിൽ പോയി േണി നചയ്തിരുന്നു േപക്ഷ 10 ശതമാനം  
രൂടുതൽ പവതനം ലഭിച്ചിരുന്നിലല.  

• ടതാഴിലാളികളുടെ താമ സ്ഥലത്തു നിന്നക അേു കിബ്ലാമീറ്ർ െുറ്ളവിടന അപുറത്തക 
ബ്പായി ബ്ജാലിടെയ്യാനും ടതാഴിലാളികൾക്കും  മ്മതമാടണന്നക അറിയിച്ചി്ുെക. 

ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ്്് നെത്ുവാനുള്ള അവോശം 

• ടതാഴിലുറപക പദ്ധതിയിൽ ഏടറ്െുത്തു നെപിലാക്കുന്ന മുഴുവ്ഴ്സൻ ഗ്പവൃത്തികളും ബ് ാഷ്യൽ ഓഡിറ്ക് നു 

വിബ്ധയമാക്കണടമന്നക ട ക്ഷൻ  17(2) നിഷ്കർഷ്ിക്കുന്നു 

• നിയമം അനുശാ ിക്കും ഗ്പകാരം ഉള്ള ബ് ാഷ്യൽ ഓഡിറ്ക് ഗ്പഗ്കിയ ഇതുവടര നെന്നി്ിലല. 

 

ര ിസ്റ്റർ പരിദശാധന 

 
പരക്ര സര്ക്കാറിന്നറ നിര്പദശ ക്േരാരം താനഴ േറയുന്ന ഏഴു രജിസ്റ്ററുരൾ നിര് ന്ധമായും 
ക്ഗാമേഞ്ചായത്ിൽ സൂക്ഷിപരണ്ടാതാണ് 

 
1. പജാബ് രാര്ഡ് രജിസ്റ്റര്  

2. ശ്രാമസഭ  രജിസ്റ്റര്  

3. ഡിമാൻഡ് / അപലാപക്കഷൻ&പവതന രജിസ്റ്റര്  

4. വര്ക്കത രജിസ്റ്റര് 

5. ആസ്തതി രജിസ്റ്റര് 
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6. േരാതിരജിസ്റ്റര് 

7. നമറ്ീരിയൽരജിസ്റ്റര്  

 

  

9.1 രേിസ്റ്റർ രരിജരാധന 

 

• AMC ക്േരാരമുള്ള 7 രജിസ്റ്ററുരൾ മാക്തപമ ഉണ്ടായിരുനന്നാള്ളു  
 

1. കതാഴിൽ ൊർഡ് രേിസ്റ്റർ  

 

• നതാഴിൽരാര്ഡിനുള്ള രുടും ാപേക്ഷയുനട രജിസ്റ്റര് ആണ്നതാഴിൽരാര്ഡ് രജിസ്റ്റര്. 18-

19 രാലയളവിൽ 10 കതൊഴിൽ കൊർഡ് േഞ്ചായത്ിൽ നിന്നും രണ്ടാം 
വാര്ഡിപലക്കതേുതിയതായി അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ടത. 

• രണ്ടൊം വൊർഡിൽ 238 കതൊഴിൽ കൊർഡ് രജിസ്റ്റർ കെയ്കതിട്ടണു്ട്. ഞ്ചഫൊഞ്ചട്ടൊ ഒട്ടിച്ച് വൃൈിയ്കൊയ്കി 

സൂക്ഷിക്കനു്ന രജിസ്റ്റർ ആണ് കൊണൊൻ കഴിഞ്ഞത് കടൂൊകത പേൊയ്കൈികൈ മഴുുവൻ 

കതൊഴിൈറുപ്പ് അംഗങ്ങളുഞ്ചടയു്കം കതൊഴിൽ കൊർഡ് ഡീകറ്റയ്കിൽസ് പ്പിന്റ് ഔട്്ട എടൈ്ു 

സൂക്ഷിച്ചിട്ടണു്ട്. 

 

2 ശ്രാമസഭരേിസ്റ്റർ 

• ക്ഗാമസഭ രജിസ്റ്റര് രാണാൻ രഴിഞ്ഞു പക്രാഡീരരിച്ചത എഴുതാത് രീതിയിലാണ് രജിസ്റ്റര് 
സൂക്ഷിക്കുന്നത്. ക്ഗാമസഭ രൂടിയ തീയതിപയാ അേയക്ഷൻ േനങ്കടുത് വിശിഷ്ട 
വയക്തിരൾ എന്നിവ അടങ്ങുന്ന പരഖരൾ ഒന്നും രാണാൻ രഴിഞ്ഞിലല. ഹാജര് നില 
വളനര രുറവായിരുന്നു രൂടാനത േുതിയതായി ഉൾനപ്പടുത്ിയ ആളുരനള രജിസ്റ്ററിൽ 
ക്േപതയരം രാണാൻ രഴിഞ്ഞു.           രണ്ടൊം വൊർഡികൈ നിർദിഷ്ട കൊൈയ്കളവികൈ കതൊഴിൽ 

പ്പവർൈികൾ പ്ഗൊമസഭ രജിസ്റ്ററിൽ ഞ്ചെർൈിട്ടണു്ട് എങ്കിൈംു ത്തൈഫ് ഭവന പദ്ധതിയു്കകട 

ഭൊഗമൊയു്കള്ള സുധീഷികന്റ  വീട് നിർമ്മൊണവമുൊയ്കി ബന്ധകപ്പട്ട കൊരയം പ്ഗൊമസഭ രജിസ്റ്ററിൽ 

സെൂിപ്പിച്ചിട്ടില്ല 

 

3  ഡിമാൻഡ്അജലാജക്കഷൻ/ജവതനരേിസ്റ്റർ 

• ഡിമാൻഡ് അപലാപക്കഷൻ രജിസ്റ്റര് ഉണ്ടായിരുന്നു. ക്േിന്റ് ഔട്ടത നചയ്ത് രീതിയാണ് 
അവലം ിച്ചിരിക്കുന്നത് വാര്ഡുരൾ തിരിച്ച രീതിയിലായിരുന്നിലല രജിസ്റ്റര് 
സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് ആയതിനാൽ നചയ്ത ഡിമാൻഡ് രനണ്ടത്ുന്നതിൽ വളനര 
ക്േയാസം ഉണ്ടായിരുന്നു. വാര്ഡ് തിരിച്ചുള്ള രീതി ആയിരുനന്നങ്കിൽ 
നന്നായിരുന്നു. 

4.വർക്കത രേിസ്റ്റർ: 

• ക്േവൃത്ിയുനട ലിസ്റ്റും ചിലവും വിശദാംശങ്ങളും സം ന്ധിച്ചത രജിസ്റ്റര് 2018 19 

രാലയളവിൽ നചയ്യുവാൻ ഉപേശിച്ചിരുന്ന മുഴുവൻ ഫയലുരളുപടയും വിവരങ്ങൾ 
വര്ക്കത  രജിസ്റ്ററിൽ  ഉണ്ടത എം,ന എ.എസ്ത ൽ നിന്നും ഡൗൺപലാഡ് നചയ്തു 
സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. 

 

5 ആസ്തിരേിസ്റ്റർ: (സ്ഥിര ആസ്തതിരളുനട രജിസ്റ്റര്) 

• ആസ്തി രജിസ്റ്റർ ഉണ്ട്. എന്നൊൽ െിൈ ഭൊഗങ്ങൾ പരൂിപ്പിക്കൊകത രീതിയ്കിൈൊയ്കിരനു്ന ുകൊണൊൻ 

കഴിഞ്ഞത് വൊർഡ് തിരിച്ചളു്ള രീതിയ്കിൽ ആയ്കിരനു്നില്ല ആസ്തി രജിസ്റ്റർ 
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സൂക്ഷിച്ചിരിക്കനു്നത്. വൊർഡ് തിരിച്ച് എഴുതൊൈതിനൊൽ പ്പസ്തു ത ഉഞ്ചദയൊഗസ്ഥൻകറ 

സഹൊയ്കം ആവേയമൊയ്കി വന്ന.ു 

• വൊർഡ് തിരിച്ച് എഴുതകുഞ്ചയ്കൊ, അകല്ലങ്കിൽ വർക്കിംഗ് വിേദൊംേം എഴുതനു്ന ഞ്ചപജിഞ്ചൈൊ  

വൊർഡ് ഞ്ചരഖകപ്പടൈുകു യ്കൊകണങ്കിൽ പരിഞ്ചേൊധകർക്്ക എളുപ്പമൊവംു. 

 

6 രരാതി രേിസ്റ്റർ:  

• നതാഴിൽ പവദനം തുടങ്ങിയവ  സം ന്ധിച്ചുള്ള േരാതി രജിസ്റ്റര് 

• നിലവിൽ േരാതിരളും ഒന്നും 2018-2019 രാലയളവിൽ പരഖനപ്പടുത്ിയിട്ടിലല .എഴുതി സൂക്ഷിക്കുന്ന 
േരാതി രജിസ്റ്റര് േരിപശാേിച്ചപപ്പാൾ. യാനതാരുവിേ േരാതിയും പരഖനപ്പടുത്ിയതായി രണ്ടിലല. 

• 18004255720 എന്ന പടാൾ ക്ഫീ നമ്പറിൽ േരാതിരൾ പരഖനേടുത്ാം എന്നുള്ള വിവരം 
നതാഴിലാളിരളിൽ ലഭയമലല. 

7.കമറ്റീരിയൽരേിസ്റ്റർ :  

•  നമറ്ീരിയൽ ഉേപയാഗിച്ചുനരാണ്ടുള്ള നതാഴിൽ നചയ്യുന്നതിന് ആവശയമായ  പരഖരൾ 

സൂക്ഷിക്കുന്ന രജിസ്റ്റര് 

• നമറ്ീരിയൽ രജിസ്റ്റര് േരിപശാേിച്ചതിൽ വാങ്ങിയതും മറ്ുമുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ ക്േിന്റ് ഔട്ടത 
എടുത്ത മ ൻഡ് നചയ്തു സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. 

 

 

 

ഗ്പവൃത്ി ഫയലിതല 22 ദരഖേൾ 

 
                                വാർഷ്ിക മാറർ  ർകുലർ ഗ്പകാരം ഒരു ഗ്പവൃത്തി ഫയലിൽ താടഴപറയുന്ന ഇരുപത്തിരെു 

ബ്രഖ്കൾ നിർബന്ധമായും ഉൊയിരിബ്ക്കൊതാണ് 

 

1.േവർദപജ് 

• പരിബ്ശാധിച്ച ഫയലുകളിൽ വാർഷ്ിക മാറർ ർക്കുലർ ഗ്പകാരമുള്ള കവർബ്പജ്കാണാൻ 

 ാധിച്ചിലല  

2.തചക്ലിസ്തറ്റ്് 

• വർക്കത ഫയലിൽ  ൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങളുടെ പ്ികയും, അവയുടെ ബ്പജ് നമ്പറും 

ബ്രഖ്ടപെുത്ി ആണ് ടെക്കലിലിറക  ഫയലിൽ  ൂക്ഷിബ്ക്കെത്.  പരിഞ്ചേൊധിച്ച 7 

ഫയലുകളിൽ  ഒന്നിൽ മൊപ്തമൊണ ് കെക്്ക ൈിസ്റ്റ് ഞ്ചകൊപ്പി കൊണൊൻ കഴിഞ്ഞത്. 

ഉണ്ടൊയ്കിരനു്ന കെക്്ക ൈിസ്റ്റ് ഞ്ചപജ് നമ്പഞ്ചറൊട് കടൂി ഉള്ളതൊയ്കിരനു്ന.ു 

3.ആക്ഷൻപ്ലാൻ 

• ഒരു ജനകീയ ഇെടപെലിന്ടറ ബ്നർ  ാക്ഷയം ടതളിയിക്കുന്ന ബ്രഖ്യാണ് ആക്ഷൻ പ്ലാൻ.  

ബ്കാപി.ഗ്രാമ ഭ നിർബ്േശിക്കുന്ന ഗ്പവർത്തികൾ ടഷ്ൽഫ് ഓഫ് ബ്ഗ്പാജക്ടെിബ്ലക്കക മാറ്ുകയും 
ഇതിൽനിന്നും മുൻരണന അെിസ്ഥാനത്തിൽ അതാത്  ാമ്പത്തിക വർഷ്ത്തിൽ ആവശയമുള്ള 
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ഗ്പവർത്തി ടതരടഞ്ഞെുത്തക ആക്ഷൻ പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കുകയും ടെയ്യും . ആക്ഷൻ പ്ലാനിൽ 

ഉൾടപ് ഗ്പവർത്തിതടന്നയാബ്ണാ നെപിലാക്കിയത് എന്നക മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും 

ആക്ഷൻപ്ലാൻ ബ്കാപിഉപകരിക്കുന്നു 
• പരിബ്ശാധിച്ച ഫയലുകളിൽ  ഒന്നിൽ ബ്പാലും AMC ഗ്പകാരം നിർബന്ധമായും 
ഉൊയിരിബ്ക്കെ ആക്ഷൻ പ്ലാനിൻടറ ബ്കാപി കാണാൻ  ാധിച്ചിലല. എന്നാൽ ഒരു 
വര്ക്കത ഫയൽ മാക്തം വാര്ഷിര രര്മ്മ േദ്ധതിയിൽ നിന്നുള്ള പേജിന്നറ 
പഫാപട്ടാപരാപ്പി ഉൾനപ്പടുത്ിയിട്ടുണ്ടത. 

 

4.എസ്റ്റിദമറ്റ്്ഡിസ ൻആൻദഗ്രായിങ് 

•  ാബ്ങ്കതിക എറിബ്മറ്ക പദ്ധതിയിൽ ഏടറ്െുക്കുന്ന ഓബ്രാ ഗ്പവർത്തിക്കും  ംസ്ഥാന 

 ർക്കാർ െുമതലടപെുത്തിയ അധികാര സ്ഥാനത്തിന്ടറ അനുമതിബ്യാെുകൂെിയ 

 ാബ്ങ്കതിക എറിബ്മറ്ക ഉൊയിരിബ്ക്കെതാണ്. ഓബ്രാ ഗ്പവർത്തിക്കും എറിബ്മറ്ിന്ടറ 

 ംക്ഷിപ്റ്തം, ഡിക ൻ, ഗ്പവർത്തിയുടെ ഗ്പതീക്ഷിത ബ്ന്ങ്ങൾ വിശേീകരിക്കുന്ന 

 ാബ്ങ്കതിക കുറിപക തുെങ്ങിയവ ഉൊയിരിബ്ക്കെതും ട കവർ ബ് ാഫ്റ്ക ടവയറിലൂടെ 
ഓണ്കലനായി അനുമതികൾ ലഭയമാബ്ക്കെതുമാണ് 

പരിബ്ശാധിച്ച ഫയലുകളിലലാംഡീകറ്ൽഡ്എറിബ്മറ്കഉൊയിരുന്നു.... എന്നാൽ ഒരു 
ഫയലിലുംടഗ്പാജക്ടറ്കറിബ്പാർ്ക  ,ജനകീയഎറിബ്മറ്ക ഗ്പവർത്തികളുടെ ബ്ഗ്ഡായിങ്  എന്നിവ 
ഉൊയിരുന്നിലല  

5.ഭരണാനുമതി 

• ഒരു വാർഡിൽ ഒരു വർഷ്ം നെപിലാക്കുന്ന ടതാഴിലുറപക പദ്ധതി 
ഗ്പവർത്തനങ്ങൾക്കക പോയത്തക ഭരണ  മിതി നൽകുന്ന അംരീകാരമാണ് 

ഭരണാനുമതിപരിബ്ശാധിച്ച ഫയലുകളിൽ ഭരണാനുമതി ബ്കാപി രാണാൻ 
രഴിഞ്ഞിലല. 

6. ാദെതിോനുമതി 

• പരിബ്ശാധിച്ച 9 ഫയലുകളിൽ  ാബ്ങ്കതികാനുമതി കവർപജ്ട കയൂറിൽ 

നിടന്നെുത്ത  ാബ്ങ്കതികനുമതിയുടെ ബ്കാപി എന്നിവ  ൂക്ഷിച്ചി്ുെക. ബന്ധടപ് 
ഉബ്േയാരസ്ഥരുടെ ഒപക ീൽ തീയതി മുതലായവയ കാണാൻ സൊധിച്ചില്ല 

7. ംദയാ ിതപദ്ധതി(േൺദവർ ൻസ്ത) 

• പരിബ്ശാധിച്ച കനാൽവർക്കു കൾക്കകകണ്ബ്വർജൻസ് ബാധകമാണ ഫയലിൽ 
കണ്ബ്വർജൻസ്  ൂെിപിക്കുന്ന ബ്രഖ്കൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടിലല 

 

8.ഡിമാൻഡ്ദഫാം 

• 2  വാർഡിൽ പരിബ്ശാധനയ്ക്ക്കക വിബ്ധയമാക്കിയ ഗ്പവൃത്തികളുടെ  ഡിമാൻഡ പഫാം 
ഉണ്ടായിരുന്നിലല. എന്നാൽ ഡിമാൻഡ് നചയ്തുനരാണ്ടുള്ള പഫാം എലലാം ഒരുമിച്ചത 
ഫയൽനചയ്ത രീതിയാണ് അവലം ിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് അതതു വര്ക്കത ഫയലുരളിൽ 
തനന്ന സൂക്ഷിക്കുന്നതാവും നലലത്. 
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9.വർക്ക്അദലാദക്കഷ്ൻദഫാം 

• ടതാഴിൽ ആവശയടപ്വർക്കു ടതാഴിൽ അനുവേിച്ചുടകാെുള്ള വർക്കകഅബ്ലാബ്ക്കഷ്ൻ 

ബ്ഫാം ഫയലിൽ രാണാൻ സാേിച്ചിലല 
 

10.ഇമസ്റ്റർ ദറാൾ 

• ടതാഴിലാളികൾടതാഴിൽടെയ്യുന്നതീയതി, 
േിവ ംഉൾടപടെഹാജർബ്രഖ്ടപെുത്തുന്നതിനുള്ളഅെിസ്ഥാനബ്രഖ്യാണ്ഇമറർ ബ്റാൾ. 

• ഇതിൽബ്ലാക്കകടഡവലപ്റ്ടമൻറ്ഓഫീ ർ,പോയത്തകട ഗ്ക്റിഎന്നിവർഒപും,   ീലും 
ബ്രഖ്ടപെുബ്ത്തെതാണ്.  എന്നാൽ ഇ-മറർ ബ്റാളുകളിൽ ബ്ലാക്കകടഡവലപ്റ്ടമൻറ്ഓഫീ ർ, 

പോയത്തകട ഗ്ക്റിഎന്നിവർ ഒപും,   ീലും ബ്രഖ്ടപെുത്തിയി്ുടെങ്കിലും തീയതി 
ബ്രഖ്ടപെുത്തിയതായി കാണാൻ ാധിച്ചിലല. ഇതിൽ ടതാഴിലാളികളുടെ ഒപുകൾ,  അവരുടെ 
ടതാഴിൽേിനങ്ങൾ,  .കൂലി എന്നിവ ബ്രഖ്ടപെുത്തിയി്ുെക 

• പരിബ്ശാധിച്ച  വർക്കക് ഫയലുകളിടല മറർ ബ്റാളിൽടതാഴിലിന് ഹാജരാവുന്ന േിവ ം 

മുകളിൽ ഒപക ബ്രഖ്ടപെുത്തിയി്ിലല, മറർ ബ്റാളുകൾ ഒന്നും തടന്ന പൂർണമായി 
പൂരിപിച്ചതായ്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞിലല. 

• IC/317538 എന്ന വർക്ക് ഞ്ചകൊഡ് ഉള്ള മസ്റ്റഞ്ചറൊളിൽ അറ്റൻഡൻസ് ഞ്ചപ്കൊസ് കെക്്ക കെയ്കതഞ്ചപ്പൊൾ 

ഞ്ചടൊട്ടൽ അറ്റൻഡൻസ് വയതയൊസം കണ്ട.ു 

• Check leaf ദനാളം ഗ്പാധാനയം വരുന്ന ഇ മസ്തതറർ ദറാളിൽ ഉള്ള തവട്ി തിരുത്ലുേൾ 
നിർബന്ധമായും ഒഴിവാദക്കണ്ടതാണ്. 

 

11.തമഷ്ർതമൻറ്പുസ്തതേം (M Book) 

• എലലാഫയലുകളിലും M book ഉൊയിരുന്നു. 
• ടമഷ്ർടമൻറ്ബുക്കിൽ നമ്പർ ബ്പജ്നമ്പർ ഇവബ്രഖ്ടപെുത്തിയി്ുെക 
• AS,TS നമ്പർബ്രഖ്ടപെുത്തിയി്ിലല. മടറർബ്റാൾനമ്പർ വർക്കികന്റ  ഞ്ചകൊഡ്, ഇലല.  
• ഇതിൽ  ഗ്പവർത്തിആരംഭിക്കുന്നതിനു മുമ്പുള്ള അളവും ബ്രഖ്ടപെുബ്ത്തെതാണ്.  പ്പീ 

measurment കൊണൊൻ കഴിഞ്ഞില്ല 

• ബന്ധടപ്ഉബ്േയാരസ്ഥർഅതായത്ഓവർ ിയർ, 

എൻജിനീയർഎന്നിവരുടെഒപകടമഷ്ർടമന്റ് ബുക്കിൽ 

ഉൊയിരുന്നുഎങ്കിലുംെിലയിെങ്ങളിൽഎലലാംതടന്നതീയതിബ്രഖ്ടപെുത്താടതഒപി്ിരിക്കു
ന്നത്. 

12.തമറ്റ്ീരിയൽലിസ്റ്റ് 

• ടമറ്ീരിയൽരജിറർപരിബ്ശാധിച്ചതിൽകഴിഞ്ഞ 6 മാ ത്തിൽ ഒരു ഗ്പവർത്തി ഞ്ചപൊൈംു കമറ്റീരിയ്കൽ 

ഉപഞ്ചയ്കൊഗിച്ച് കെയ്കതിടു്ടണ്ടൊയ്കിരനു്നില്ല. 

13.ദവജ്  ലിസ്റ്റ്് 

• ടതാഴിലാളികൾ എഗ്ത േിവ ം ബ്ജാലി ടെയ്ക്തു എന്നതിന് അെിസ്ഥാനടപെുത്തി 
അവർക്കക നൽബ്കെ തുക അതായത്കൂലി, ആയുധങ്ങൾക്കക ടകാെുക്കുന്ന വാെക,  
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മൂർച്ചകൂ്ുന്നതിനുള്ള തുക എന്നിവ എലലാംകാണിച്ചുടകാെക പണം  
കകമാറുന്നതയ്യാറാക്കുന്ന ഗ്പധാനടപ് ഒന്നാണ് ബ്വജ് ലിറക് 

• മറർബ്റാൾ ഗ്പകാരമുള്ള ബ്വജ് ലിറക് എലലാ ഫയലുകളിലും കാണാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നാൽ 
ചില വര്ക്കത ഫയലുരളിൽ നസക്രട്ടറി ഒപ്പത സീൽ എന്നിവ രാണാൻ രഴിഞ്ഞിലല 

14.മസ്റ്റർദറാൾ /ഫയൽമാറ്റ്സ്ലിപ്പുേൾ 

• ഒരുമറർബ്റാൾഅവ ാനിച് 3 േിവ ത്തിനകം തടന്ന അളവുകൾ ബന്ധടപ് ഉേയാരസ്ഥൻ 

ബ്രഖ്ടപെുത്തണംഎന്നകനിയമം അനുശാ ിക്കുന്നു.അളവുകളിൽ ഗ്കമബ്ക്കെുകൾ 

ഉൊയാബ്ലാ, ഉപബ്യാരിക്കുന്ന ടമറ്ീരിയലിന്ടറ കവാളിറ്ിയിൽ നിലവാരം 
കുറയ്ക്ക്കുകബ്യാ,ഉയർന്ന എറിബ്മറ്കകാണിക്കുകബ്യാ ടെയ്യുന്നത്  നിയമ 
വിരുദ്ധമാവുകയും ട ക്ഷൻ 25 അനുശാ ിക്കുന്ന ശിക്ഷക്കക വിബ്ധയമാബ്വെി 
വരുകയുംടെയ്യും.  

• ഫയലുകളിലും ഫയൽഗ്ൊക്കിംഗ്ബ്ഫാം അഥവാ മറർബ്റാൾമൂവ്ടമൻറ്ലിപക 
ഫായലുകളിൽ ഉൊയിരുന്നു എന്നാൽ ചില ഭാഗങ്ങൾ േൂരിപ്പിക്കാനത 
രീതിയിലായിരുന്നു. 

 

15. ടമറ്ീരിയൽവൗച്ചർബിൽ 

• പരിബ്ശാധിച്ച 7 ഫയലുരളിലും ഒന്നിൽ പോലും നമറ്ീരിയൽ ഉേപയാഗിച്ചുള്ള വര്ക്കത 
രണ്ടിരുന്നിലല  

 

 

16.ഫണ്ട്ഗ്ൊൻസ്തഫർഓർഡർ(FTO)’ 

• പരിബ്ശാധിച്ച 6 വര്ക്കത   ഫയലുകളിൽ 2 വര്ക്കത  ഫയലുരളിൽ മാക്തമാണ് 

ഫണ്ട്ഗ്ൊൻസ്തഫർഓർഡർ(FTO)’ ഹാർഡ് ബ്കാപി   ൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത്  

17. ദറായൽറ്റ്ി 

• പരിബ്ശാധന  വിബ്ധയമാക്കിയ  ഒരു വർക്കക് ഫയലിലും ബ്റായൽറ്ി ബാധകമലല 

 

18.ദഫാദട്ാഗ്ഗാഫ് 

• ഗ്പവർത്തിതുെങ്ങുന്നതിന്മുമ്പകഗ്പവർത്തിനെന്നുടകാെിരിക്കുബ്മ്പാൾ,  

ഗ്പവർത്തിപൂർത്തീകരിച്ചുകഴിയുബ്മ്പാൾ 

തുെങ്ങിയഓബ്രാഘ്ത്തിടലയുംബ്ഫാബ്്ാകൾഫയലിൽ ൂക്ഷിക്കണടമന്നു നിഷ്കർഷ്ിച്ചിരിക്കുന്നു 

• മലഫ് ഭവനേദ്ധതി ഒഴിനരയുള്ള മറ്ത ഒരു വര്ക്കത ഫയലുരളിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള   ഒരു 
ഘ്ത്തിലുള്ള ബ്ഫാബ്്ാ  ബ്കാപി  ൂക്ഷിച്ചിതായി   കാണാൻ  ാധിച്ചിലല.  

19 . ിദയാൊഗ്ഡ്ദഫാദട്ാസ്ത 
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• ഗ്പവർത്തിസ്ഥലം തിരിച്ചറിയുന്നതിനുള്ള ഉപാധിയാണ്  ജിബ്യാബ്യാൊഗ്ഡ്ബ്ഫാബ്്ാസ്.  എന്നാൽ ഇവ 
പരിബ്ശാധനയ്ക്ക്കക വിബ്ധയമാക്കിയ ഒരു ഫയലിൽ ബ്പാലും കാണാൻ  ാധിച്ചിലല. 

20ഗ്പവൃത്ിപൂർത്ീേരണ ാക്ഷയപഗ്തം 

• പരിബ്ശാധിച്ച 6 വര്ക്കത   ഫയലിൽ  ഗ്പവ്ർത്തി പൂർത്തികരണ  ാക്ഷയപക്തം കൊണൊൻ 

കഴിഞ്ഞില്ല 

 21. ദ ാഷ്യൽഓഡിറ്റ്്റിദപ്പാർട്് 

• എഎം ി ഗ്പകാരമുള്ള ബ് ാഷ്യൽ ഒാാഡിറ്ക നെപാക്കുന്നത് ഇബ്പാഴാണ്. 

22.സ റ്റ്്ഡയറി 

•  ംസ്ഥാന ർക്കാരിന്ടറനിർബ്േശഗ്പകാരംവർക്കകഫയലിൽ ൂക്ഷിബ്ക്കെ 22 മടത്തബ്രഖ്യാണ് ക റ്ക 
ഡയറി. 

• പരിബ്ശാധനയ്ക്ക്കക  വിബ്ധയമാക്കിയ ടപാതു  ഗ്പവർത്തിയുടെ ഫയലുകളിൽ ഒന്നിലും തനന്ന  ക റ്ക 
ഡയറി കാണാൻ കഴിഞ്ഞിലല േരരം എലലാം വര്ക്കത ഫയലുരളുനടയും മസറ്ത ഡയറി ഒരുമിച്ചു 
നവച്ചിരിക്കുന്ന രീതിയാണ് അവലം ിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് അരത്ത ഫയൽ നവച്ചാൽ 
നന്നായിരുന്നു. 

• ഗ്പാഥമികവിവരങ്ങൾഏടതാരുവയക്തിക്കുംമനസ്സിലാക്കാൻപറ്ുന്നരീതിയിൽഉൊബ്കെതാണ്. 

• പണിസ്ഥലടത്തട ൗകരയങ്ങളുടെലഭയതഅെങ്ങിയടെക്കലിറകപൂർണമായും  പൂരിപച്ചിരിക്കണം. 

• ക റ്ക ഡയറി യുടെ ഒരു ഭാരമാണ്  ബ്ഗ്പാജക്ടട് ഇനീഷ്യൽമീറ്ിങ്ങക. ഒരു ഗ്പവൃത്തി 
തുെങ്ങുന്നതിനുമുമ്പകഗ്പവർത്തിടയക്കുറിച്ചുളളവിവരങ്ങൾപങ്കുവയ്ക്ക്കുന്നതുംഅതുബ്പാടല
ഒരു ഗ്പവർത്തി എങ്ങടന ടെയ്യണടമന്നത നതാഴിലാളികൾക്കത  രൃതയമായ അവബ്ബാധം 
ഉൊക്കി എെുക്കുന്നതിനും വാർഡ്ടമമ്പർ,  റാഫ് എന്നിവരുടെ അധയക്ഷതയിൽ 

കൂെുന്നബ്യാരമാണ്പദ്ധതി ആരംഭമീറ്ിങ്ങക. പദ്ധതി ആരംഭ മീറ്റിംഗ് നന്നൊയ്കി കൊണൊൻ 

കഴിഞ്ഞ.ു 

• ക റ്ക ഡയറി യുടെ ഒരു ഭാരമാണ്  വിജിലൻസ്ആൻഡ്ബ്മാണിറ്റിങ 

കമ്മിറ്ി.വിജിലൻസ്ആൻഡ്ബ്മാണിറ്റി കമ്മിറ്ി 
യുടെറിബ്പാർ്കഅഭിഗ്പായങ്ങൾബ്രഖ്ടപെുത്തിയി്ുെയിരുന്നിലല.ഓബ്രാവാർഡിടലഗ്പവർ
ത്തനങ്ങടളനിരീക്ഷിക്കുന്നതിനുംകൂെുതൽടമച്ചടപെുത്തുന്നതിനുമായികാരയക്ഷമമായഗ്പവർ
ത്തിബ്ക്കെവരുമാണ് വി.എം. ിയിൽഅംരങ്ങൾആയിരിബ്ക്കെത്. 

• ക റ്ക ഡയറി മടറ്ാരു  ഒരു ഭാരമാണ്   ന്ദർശകകുറിപക: 
• ഗ്പവൃത്തിയുടെഓബ്രാഘ്ങ്ങളിലുള്ളപുബ്രാരതിവിലയിരുത്തുന്നതിനും, 
ടതാഴിലാളികളുടെഗ്പശ്നങ്ങൾമനസ്സിലാക്കുന്നതിനും, 
പദ്ധതിനിർവഹണഏജൻ ിയുടെഉബ്േയാരസ്ഥർ, ജനഗ്പതിനിധികൾ, VMC 

അംരങ്ങൾഎന്നിവർഗ്പവൃത്തിനെക്കുബ്മ്പാൾസ്ഥല ന്ദർശനംനെബ്ത്തെതാണ്. 

ക റ്കഡയറികളിൽ, ഇവ ഞ്ചരഖകപ്പടഞു്ചൈണ്ടതൊണ്. സന്ദർേിക്കനു്നവർ ത്തസറ്റ് ഡയ്കറിയ്കിൽ 

ഞ്ചരഖകപ്പടൈുിയ്കിരിക്കനു്നത് ആയ്കി കണ്ട.ു 

• ക റ്ക ഡയറി  യിൽ ഉൊയിരിബ്കെ  മടറ്ാരു ഗ്പധാനടപ് ഭാരമാണ് 

ടതാഴിലാളികളുടെ ാക്ഷിപഗ്തം 
,മറർബ്റാളിൽഒപുടവച്ചടതാഴിലാളികൾഗ്പവൃത്തിടെയ്ക്തുഎന്നും, 
ബ്മറ്കബ്മൽബ്നാ്ംവഹിച്ചുഎന്നുംടതളിയിക്കുന്ന ആധികാരിക ബ്രഖ്യാണ് ാക്ഷിപഗ്തം. അത് 

കൃതയമൊയ്കി കതൊഴിൈൊളികൾ ഒപ്പിട്ടിരിക്കനു്നത് കൊണൊൻ കഴിഞ്ഞ.ു 



21 
 

 

 

 

 

ഗ്പവർത്ിേളുതെപരിദശാധനവിബ്ധയമാക്കിയത്  
 
1.ഗ്പവൃത്തിയുടെ ബ്പര് :  പഴുക്കൽ തറ കനാൽ സംരക്ഷണവംു വൃക്ഷത്തൈകൾ വച്ച ു

പിടിപ്പിക്കൽ - IC/317538 

 

 

 

 

 

എസ്റ്റിദമറ്റ്് തുേ         200000 

 

െിലവായ തുക                                       188375 

  

ഗ്പവർത്തി ആരംഭിച്ച തീയതി   16/09/2018 

 

പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി   29/09/2018 

 ടതാഴിൽ േിനങൾ     685 

Mbook ദമഷ്ർസസ്ത :   Length: 985 Mtr 

                                       Breadth : 2 Mtr 

                                       Depth : 0.30 Mtr 

 
• 1 KM ഓളം ദൂരമുള്ള രനാൽ നിലവിൽ രാടുേിടിച്ചു രിടക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ്. 
േുലലും മറ്ും മൂടി രിടക്കുന്നതിനാൽ വൃക്ഷമത്രൾ രാണാൻ രഴിഞ്ഞിലല 

 

2.ഗ്പവൃത്തിയുടെ ബ്പര്   : മമ്പാട് ഞ്ചേർച്ച സംരക്ഷണവ ം മൺ ബണ്ട് േിർമ്മാണവ ം FP/306169 

 

എസ്റ്റിദമറ്റ്് തുേ         500000 

 

െിലവായ തുക                                       388500 

 

ഗ്പവർത്തി ആരംഭിച്ച തീയതി   25/10/218 

 

പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി   07/11/2018 

 ടതാഴിൽ േിനങൾ     839 

Mbook ദമഷ്ർസസ്ത :    Length: 2000 Mtr 

                                       Breadth : 1 Mtr 

                                       Depth : 0.30 Mtr 
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•  രണ്ടത തവണരളായി നചയ്തുതീര്ത് നീര്ച്ചാൽ സംരക്ഷണം 
ഇപപ്പാൾ നിലവിൽ േിഡലയുഡി യുനട രാട രനാൽ 
നിര്മ്മാണത്ിന്നറ ഭാഗമായി ഭൂരിഭാഗവും പരാൺക്രീറ്ത നചയ്ത് 
അവസ്ഥയിലാണ് ആയതിനാൽ നചയ്ത വര്ക്കുരൾ ഒന്നും 
രാണാൻ രഴിഞ്ഞിലല. 

3.ഗ്പവൃത്തിയുടെ ബ്പര്  :   സ ധീഷിേ് ലൈഫ് ഭവേ േിർമ്മാണ 

പദ്ധതിപ്പകാരമ ള്ള തതാഴിൽ ദിേങ്ങള ം ഐ എച്ച് എച്ച് 

എൽ കിണർ േിർമ്മിച്ച സംരക്ഷിക്കൈ ം, മണ്ണ് 

സംരക്ഷണ പ്പവർത്തികള ം- IF/388921 

 

എസ്റ്റിദമറ്റ്് തുേ         25000 

 
െിലവായ തുക                                    24390 

 

ഗ്പവർത്തി ആരംഭിച്ച തീയതി    

 

പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി                                  

 ടതാഴിൽ േിനങൾ                    90 

Mbook ദമഷ്ർസസ്ത :    

 

 കലഫ് ഭവന പദ്ധതിയിൽ നിർമ്മിച്ച വീട് കൊണൊൻ കഴിഞ്ഞ.ു എന്നൊൽ വീടികന്റ മഴുുവൻ പണികളും 

തീർന്നതൊയ്കി കൊണൊൻ കഴിഞ്ഞില്ല. 

 

4.ഗ്പവൃത്തിയുടെ ബ്പര് :    പ ഴക്കൽ തറ പാടഞ്ചേഖരത്തിഞ്ചൈക്്ക തവള്ളച്ചാൽ േിർമ്മാണം 

IC/321576 

 

എറിബ്മറ്ക തുക         300000 

 

െിലവായ തുക                                       217800 

 

ഗ്പവർത്തി ആരംഭിച്ച തീയതി   03/01/2019 

 

പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി   12/01/2019 

 ടതാഴിൽ േിനങൾ     792 

Mbook ദമഷ്ർസസ്ത :   Length: 1817 Mtr 

                                       Breadth : 1.10 Mtr 

                                       Depth : 0.30 Mtr 
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 ഏകബ്േശം 1800 മീറ്ർ നീളവും 1.10 മീറ്ർ വീതിയുമുള്ള നീര്ച്ചാൽ 
പയാഗയമാക്കി േുലലും നചടിരളും നിറഞ്ഞ നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ 
ആനണങ്കിലും ോടപശഖരത്ിപലക്കത ജലം ഒഴുരിനയത്ാൻ ഉള്ള സാേയത 
അവസാനിച്ചിട്ടിലലാത് അവസ്ഥയിൽ  തനന്ന ആണ്. നിലവിൽ 
നരായ്ത്ുരഴിഞ്ഞ ോടപത്ക്കത ആവശയാനുസരണം ജലം എത്ിക്കാൻ 
രഴിയും.  

5.ഗ്പവൃത്തിയുടെ ബ്പര് : രുഴയ്ക്ക്കൽ തറ രുഴ സംരക്ഷണവും സംഭരണജരഷി വർദ്ധിപ്പിക്കലും – 
WC/286256 

 

എസ്റ്റിദമറ്റ്് തുേ         250000 

 

െിലവായ തുക                                       244200 

 

ഗ്പവർത്തി ആരംഭിച്ച തീയതി   05/02/2019 

 

പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി                   18/02/2019 

 ടതാഴിൽ േിനങൾ     888 

Mbook ദമഷ്ർസസ്ത: Length: 300 Mtr 

                                       Breadth : 2.5 Mtr 

                                       Depth : 0.30 Mtr 

 പഴുയ്്കക്കൽ തറ ബണ്ട് കൊണൊൻ കഴിഞ്ഞ.ു  െരൽ കല്ലംു മണ്ണംു നിറച്ച െൊക്കകുൾ അടിയ്കിൽ 

നിരൈി അതിനമുകുളിൽ മണ്ണിട്്ട വളകര നല്ല രീതിയ്കിൽ തകന്നയ്കൊണ് ബണ്ട് നിർമ്മിച്ചിരിക്കനു്നത്. 

പ്പളയ്കം വന്നഞു്ചപൊയ്കിട്ടും ബണ്ടിന് യ്കൊകതൊരവുിധ ഞ്ചകടപുൊടകുളും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. ജൈനിരപ്പ് 

ഉയ്കർന്നതിനൊൽ ഒര ുഭൊഗം കപൊളിച്ചനുീക്കി ഇരിക്കനു്ന.ു െൊക്ക് വൊങ്ങൊനൊയ്കി ഞ്ചമറ്റ് കന്റ  കയ്യിൽനിന്നംു 

കയൊഷ് കറുച്ച ുകെൈവൊയ്കതൊയ്കി പറയു്കന്ന.ു ബൊക്കിയു്കള്ളവ െറു്റപുൊടമുളു്ള വീടകുളിൽ നിന്നൊണ് 

ഞ്ചേഖരിച്ചത്. 

 ബണ്ട് നിർമ്മിച്ചതിനൊൽ പഴുയ്്കക്കക്കകര തൊമസിക്കനു്നവർക്്ക ഉപഞ്ചയ്കൊഗിക്കൊൻ കഴിയു്കന്ന.ു ഒര ു

ഞ്ചമൽപ്പൊൈൈികന്റ ആവേയകത കടൂി അഞ്ചന്തവൊസികൾ അറിയ്കിച്ച.ു 

 

6.ഗ്പവൃത്തിയുടെ ബ്പര്  : അയ്യപ്പൻ കടവ് പ  ഴ സംരക്ഷണവ ം സംഭരണ ഞ്ചേഷി 

വർദ്ധിപ്പിക്കൈ ം WH/286272 

 

എസ്റ്റിദമറ്റ്് തുേ       250000   

 
െിലവായ തുക      243650                                  

 

ഗ്പവർത്തി ആരംഭിച്ച തീയതി  01/03/2019  

 

പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി  10/03/2019                 
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 ടതാഴിൽ േിനങൾ    886  

Mbook ദമഷ്ർസസ്ത: Length: 40 Mtr 

                                       Breadth : 30 Mtr 

                                       Depth :  0.50 Mtr 

                                    Total:  600 Mtr sqr  

 അയ്യപ്പൻ കടവ ്പഴുയ്കുകട ബണ്ടംു,  ഇരവുേങ്ങൾ  വൃൈിയ്കൊക്കിയ്കതംു  കൊണൊൻ കഴിഞ്ഞ.ു പ്പളയ്കം വന്നതികന 

ഭൊഗമൊയ്കി ബണ്ടികന്റ പകതുിഞ്ചയ്കൊളം ഭൊഗം ഒൈിച്ച ുഞ്ചപൊയ്കിരിക്കനു്ന.ു പഴുയ്കിഞ്ചൈക്ക് ഇറങ്ങൊൻ കടവ് മകറ്റൊന്നംു 

ഇല്ലൊൈതിനൊൽ കമൊൈം കെളിനിറഞ്ഞ അവസ്ഥയ്കിൈൊണ് കൊണകപ്പട്ടത്. ആയ്കതിനൊൽ പഴുയ്കികൈ ജൈ 

സൗകരയം നൊടു്ടകൊർക്ക് ഉപഞ്ചയ്കൊഗപ്പദം ആക്കൊൻ കഴിയ്കുന്നില്ല. നിൈവിൽ നിർമ്മിക്കനു്ന ഞ്ചറൊഡ് സൗകരയം 30 

മീറ്റർ ദകൂര വച്ച് നിർൈിയ്കതൊയ്കി കൊണൊൻ കഴിഞ്ഞ.ു  

7.ഗ്പവൃത്തിയുടെ ബ്പര്: രുളിച്ചി രള്ളം രുഴ സംരക്ഷണവും സംഭരണ ജരഷി 
വർദ്ധിപ്പിക്കലും -NH/286270 

എസ്റ്റിദമറ്റ്് തുേ       250000   

 
െിലവായ തുക      239525                                  

 

ഗ്പവർത്തി ആരംഭിച്ച തീയതി  13/03/2019  

 

പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി   23/03/2019                 

 ടതാഴിൽ േിനങൾ    871  

Mbook ദമഷ്ർസസ്ത: Length: 500 Mtr 

                                       Breadth : 4 Mtr 

                                       Depth : 0.30 Mtr 

 സമൃദ്ധിയ്കൊയ്കി ഒഴുകനു്ന പളുിച്ചി പള്ളം പഴു കൊണൊൻ കഴിഞ്ഞ.ു വേങ്ങളികൈ മണ്ണംു കെളിയു്കം 

നീക്കം കെയ്കതിട്ടണു്ട്. 

 

 തപാത ജേ അഭിപ്പായം 

 

• കര ുമനഞ്ചേരി കനൊൈിഞ്ചൈക്്ക ധൊരൊളം മൊൈിനയങ്ങൾ തളു്ളന്ന ുപരൊതികപ്പട്ടിട്ടംു 

അതിന് യ്കൊകതൊരവുിധ പ്പഞ്ചയ്കൊജനവംു ഇല്ല 

•  കരി മനിഞ്ചേരിയ്കികൈ ഗുണമില്ലൊൈ പടിഞ്ഞൊഞ്ചറ കളും ഞ്ചനകരയ്കൊക്കി എന്നൊൽ 

കനൊൽ ഞ്ചറൊഡ് സേൊരഞ്ചയ്കൊഗയം ആക്കിയ്കില്ല. 

•  കതൊഴിൈറുപ്പ ുപണി കരിമീന് േരി എന്നൊൽ ഞ്ചറൊഡിഞ്ചൈക്്ക എൈനു്നത് വളകര 

ത്തവകിയ്കൊണ് 

•  കനൊൈികന്റ  ഭൊഗങ്ങളിൽ കതങ്്ങ മൊവ് തടുങ്ങിയ്ക ഫൈങ്ങൾ ഉണ്ടൊവനു്ന വൃക്ഷങ്ങൾ 

നട്ട ുപിടിപ്പിക്കനു്നത് നന്നൊവംു 
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CIB-  ിറ്റ്ി ൺ ഇൻഫർദമഷ്ൻ ദബാർഡ് 

 

ടതാഴിലുറപക പദ്ധതിയുടെ  ുതാരയത ഉറപാക്കുന്നതിനു ബ്വെിയുള്ള ഒരു ഉപാധിയാണ് 
 ിറ്ി ണ് ഇൻഫർബ്മഷ്ൻ ബ്ബാർഡ് Para 25(a), schedule 1 അനു രിച്ചക ഒരു ഗ്പവർത്തിയുടെ 
അെിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ അതായത് എറിബ്മറ്ക തുക  ാധന ബ്വതന ഘെകങ്ങൾ യഥാർത്ഥ 
ടെലവ് ടതാഴിൽ േിനങ്ങൾ തുെങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ  ാധാരണ ജനങ്ങൾക്കും 
രുണബ്ഭാക്താക്കൾക്കും മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ ഗ്പേർശിപിബ്ക്കെത് അനിവാരയമാണ്..ഈ 
ബ്ബാർഡ് സ്ഥാപിബ്ക്കെത് ഓബ്രാ ഗ്പവർത്തിയുടെയും ആരംഭഘ്ത്തിൽ ആണ്. ഓബ്രാ 
ഗ്പവർത്തിക്കും അനു ൃതമായി നിഷ്കർഷ്ിച്ചി്ുള്ള അളവുകളിൽ ഉള്ള ബ്ബാർഡുകൾ 
 ിമൻറ്ഉം ബ്കാണ്ഗ്കീറ്ും ഉപബ്യാരിച്ചക നിർമ്മിച്ചക സ്ഥാപിക്കണടമന്നക നിയമം 
അനുശാ ിക്കുന്നുെക. ഇരുമ്പക ,െിൻ ,ഫ്ളക്ടസ്ഷ്ീറ്ുകൾ തുെങ്ങിയവ ഉപബ്യാരിച്ചി്ുള്ള 
ബ്ബാർഡുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നത് നിയമവിരുദ്ധമാണ്. നിർമ്മാണടച്ചലവ് വയക്തിരത 
ഗ്പവർത്തികൾക്കക 3000 രൂപയും ടപാതു ഗ്പവർത്തികൾക്കക 5000 രൂപയും ആണ് പരമാവധി 
െിലവ് എന്നാണ് ആനുവൽ മാറർ  ർക്കുലർ നിഷ്കർഷ്ിക്കുന്നത്.  ിഐബി അെങ്ങുന്ന 
ഒരു ബ്ഫാബ്്ാ വർക്കക ഫയലിൽ ഉൾടപെുത്തണം എന്നത് നിർബന്ധമാണ്.– 

പരിബ്ശാധനയ്ക്ക്ട വിബ്ധയമായ ടതാഴിൽ ഇെങ്ങളിൽ ഒര ുഭൊഗൈ ുഞ്ചപൊൈംു CIB സ്ഥാപിച്ചതായി 
കെിരിന്നിലല. 

 

12.ദറാസ്തഗാർേിനം 

ടതാഴിൽആവശയകതകൃതയമായിരജിറർടെയ്യുന്നതിനുംടതാഴിലാളികളുടെഅർഹതകളുംഅവകാശങ്ങളുംഅ
വടരബ്ബാധയടപെുത്തുന്നതിനുംപദ്ധതികൾപരിഹരിക്കുന്നതിനുമായിബ്റാസ്രാർേിനം ംഘെിപിബ്ക്കെതാണ്.

ബ്റാസ്രാർേിനംആെരിക്കുന്നതിനുമുൻപായിവിവരവിേയാഭയാ വയാപനഗ്പവർത്തനങ്ങൾ ംഘെിപിക്കുന്നു
െകഎന്നകജിലലാബ്ഗ്പാഗ്രാംബ്കാഡിബ്നറ്ർഉറപുവരുബ്ത്തെതാണ്.ബ്റാസ്രാർകലെർ ംബന്ധിച്ചകഗ്രാമപോയത്തു
കടളഗ്പബ്തയകമായിബ്ബാധവൽക്കരിബ്ക്കെതാണ്.ബ്റാസ്രാർേിനം ംഘെിപിക്കുന്നതിൻടറെുമതലകളുംഉത്തര
വാേിതവങ്ങളും ംസ്ഥാന ർക്കാർജിലലാബ്ഗ്പാഗ്രാംബ്കാഡിബ്നറ്ർരൂപീകരിച്ചി്ുള്ളഗ്പതിമാ പ്ികഅനു രി
ച്ചകതടന്നബ്റാസ്രാർേിനം ംഘെിപിക്കുന്നുഎന്നകജിലലാബ്ഗ്പാഗ്രാംബ്കാർഡിബ്നറ്ർഉറപുവരുബ്ത്തെതാണ്. 

ഈപ്ികഗ്രാമവിക നമഗ്ന്ത്ാലയവുമായുംടപാതുജനങ്ങളുമായുംപങ്കുടവബ്ക്കെതുംഒരുമാ ത്തിടലാരിക്കൽ
ഗ്രാമപോയത്തകതലത്തിൽ ംഘെിപിബ്ക്കെതാണ്.ഗ്രാമപോയത്തകഗ്പ ിഡൻറ്നിബ്യാരിക്കടപ്ഗ്രാമപോയ
ത്തിടലഭാരവാഹിേിനാെരണത്തിൽഅധയക്ഷതവഹിബ്ക്കെതാണ്.ഇത്നെത്തുന്നതിനുംനെപെിഗ്കമങ്ങൾബ്രഖ്ടപ
െുത്തുന്നതിനുള്ള വയം ഹായ ംഘങ്ങളുടെടഫഡബ്റഷ്ൻഅംരങ്ങൾഎന്നിവർക്കാണ്.  

ബ്റാസ്രാർേിനംആെരിക്കുന്നത്നിശ്ചയിക്കടപ്ി്ുള്ളേിവ ംനെത്തുന്നതിനായിഉബ്േയാരസ്ഥടരനിബ്യാരിബ്ക്കെ
താണ്.ഈബ്യാരത്തിൽമിനിറ്കസ്ടപാതുജനങ്ങൾക്കകപരിബ്ശാധിക്കുന്നതിനുംബ് ാഷ്യൽഓഡിറ്ിനുംലഭയമാബ്ക്കെ
തുെക.  ംസ്ഥാന ർക്കാർേിനം ംഘെിപിക്കുന്നത്സംബന്ധിച്ചറിബ്പാർ്ുകൾബ്ശഖ്രിക്കുന്നതാണ്. 

 ംസ്ഥാന ർക്കാർടതാഴിൽആവശയകത ംബന്ധിച്ചകജിലലാതലറിബ്പാർ്ുകൾപതിവായിഅവബ്ലാകനംടെബ്യ്യെ
താണ് 

13.വിജിലൻസ് ആൻഡ് ബ്മാണിറ്റിംഗ് കമ്മിറ്ി 
ഓബ്രാ ഗ്രാമപോയത്തിലും അേക അംരങ്ങളുള്ള ജാഗ്രത ബ്മൽബ്നാ്  മിതി രൂപീകരിബ്ക്കെതാണ്. 

ഇതിൽ പ്ികജാതി-പ്ികവർര വിഭാരങ്ങൾക്കക ബ്വെഗ്ത ഗ്പാധാനയം നൽബ്കെതും പകുതി ബ്പർ 

സ്ഗ്തീകൾ ആയിരിബ്ക്കെതുമാണ്. അദ്ധയാപകർ അംരനവാെി വർക്കർ  വയം  ഹായ  ംഘത്തിടല 

അംരങ്ങൾ ബ് ാഷ്യൽ ഓഡിറ്ക റിബ് ാഴ്സസ് ബ്പഴ്സ ണ്മാർ ഉപബ്ഭാക്തൃ  മിതികൾ യുവജന ക്ലബുകൾ 

ടപാതു  മൂഹ  ംഘെനകൾ തുെങ്ങിയവരിൽ നിന്നും VMC അംരങ്ങടള ടതരടഞ്ഞെുക്കാവുന്നതാണ് 
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ഏറ്വും കുറഞ്ഞ കാലയളവിബ്ലക്കക VMC ടയ നിയമിബ്ക്കെത് ഗ്രാമ ഭയാണ്. ഗ്പവർത്തി സ്ഥല  ന്ദർശനം 

ടതാഴിലാളികളുമായി ആശയവിനിമയം നെത്തൽ ,ബ്രഖ്കളുടെ പരിബ്ശാധന ,ഗ്പവർത്തി സ്ഥല 

 ൗകരയങ്ങളുടെ പരിബ്ശാധന ,ഗ്പവർത്തികളുടെ രുണനിലവാരം നിർണയിക്കൽ, തുക നിർണയം 

ഗ്പവർത്തിയിൽ ഉെനീളമുള്ള റിബ്പാർ്ിംഗ് ഗ്പവർത്തിയുടെ  വഭാവടത്ത  ംബന്ധിച്ചുള്ള രുണപരമായ 

വിലയിരുത്തൽ എന്നിവയാണ് ഗ്പധാന െുമതല. VMC എലലാ ഗ്പവർത്തികളും പരിബ്ശാധിബ്ക്കെതും മൂലയ 

നിർണയ രജിററിൽ ബ്രഖ്ടപെുബ്ത്തെതും ബ് ാഷ്യൽ ഓഡിറ്ക  മയത്തക അവ ഗ്രാമ ഭയിൽ 

 മർപിബ്ക്കെതുമാണ് VMC റിബ്പാർ്ക ഒരു ടപാതു ബ്രഖ്യായി കരുബ്തെതും 

ആവശയടപെുന്നതിനനു രിച്ചക ഒരു ടപാതു ബ്രഖ്യായി പോയത്തക നിന്നും ലഭിബ്ക്കെതുമാണ്. 

Sn Name Designation  

1 കക സി നൊരൊയ്കണൻ  രര്ഷരനതാഴിലാളി അംഗം 

2 സുന്ദരി കൃഷ്ണൻകടു്ടി  നതാഴിലാളി 

3 ഞ്ചകൊമളം സുകമുൊരൻ  നതാഴിലാളി 

4 അമ്മകു്കടു്ടി കേുൻ കതൊഴിൈൊളി 

5 വസന്തകമുൊരി െപ്ന്ദൻ കതൊഴിൈൊളി 

  വിജിലൻസ് ആൻഡ് ബ്മാണിറ്റിംഗ് കമ്മിറ്ി ഉള്ളതായി  അറിയ്കൊൻ കഴിഞ്ഞ ുഎന്നൊൽ അവ 

ആക്ടീവ് ആയ്ക കമ്മിറ്റി ആയ്കിരനു്നില്ല. ഒന്നകൂട കമച്ചകപ്പടഞു്ചൈണ്ടതണു്ട്. 

 

ഞ്ചസാഷയൽ ഓഡിറ്റ് പ്രാമസഭാ വിവരങ്ങൾ 
 

പൊൈക്കൊട് ജില്ലയ്കികൈ ആൈൈർൂ ഞ്ചലൊക്കികൈ കിഴക്കഞ്ചേരി പേൊയ്കൈ് വൊർഡ് 2 

വടക്കൈറയു്കകട ഞ്ചസൊഷയൽ ഓഡിറ്റ് പ്ഗൊമസഭ പേൊയ്കൈ് ഹൊളിൽ കവച്ച് 18/10/2019 ന് മനൂ്നമുണിക്്ക 

ഞ്ചെർന്ന.ു ൈക്ഷ് മി അമ്മ പ്പൊർത്ഥനഞ്ചയ്കൊകട ആരംഭിച്ച പ്ഗൊമസഭയ്കിൽ 82 ഞ്ചപർ പകങ്കടൈു.ു അതിൽ 

പേൊയ്കൈ് പ്പസിഡന്റ്,  കസപ്കട്ടറി,  കതൊഴിൈറുപ്പ് കതൊഴിൈൊളികൾ, പ്ഗൊമവൊസികൾ, 

കപൊതപു്പവർൈകർ, ജനപ്പതിനിധികൾ, ഉഞ്ചദയൊഗസ്ഥർ, വി.ആർ.പി, ബി.ആർ.പി എന്നിവർ 

ഉണ്ടൊയ്കിരനു്ന.ു കതൊഴിൈൊളികളിൽ നിന്നംു 100 കതൊഴിൽ ദിനം ൈഭിച്ച കണ്ടൻ  എന്ന കതൊഴിൈൊളികയ്ക 

ഐകയകഞ്ചഠേന അധയക്ഷയ്കൊയ്കി തിരകഞ്ഞടൈു.ു തടുർന്ന് അവതരിപ്പിച്ച ഞ്ചസൊഷയൽ ഓഡിറ്റ് 

റിഞ്ചപ്പൊർട്ടിൻ ഞ്ചമൈളു്ള െർച്ച കെയ്കതതികന്റ തീരമുൊനങ്ങൾ െവുകട ഞ്ചെർക്കനു്ന ു

  

  

 

 

 

സസാഷ്യൽ   ഓഡിറ്റ് പ്രാമസഭയിതൈ തീര മാേങ്ങൾ  

 

           

• പതാെിൽ കാർഡിൽ െതിപ്പിവക്കണ്ടവ ാവടാ ഇനിമതുൽ എൻ ആർ ഇ ജി എസ് ഓ ീസ് 

മഖുാെരം സൗജനയമായി നൽകണപമന്ന് തീരമുാനമായി. 

 

• പതാെിലിപന അവെക്ഷിച്ച് 15 ദിവസത്തിനളു്ളിൽ പതാെിൽ ലഭയമാക്കനു്നതിനംു 

അല്ലാത്തെക്ഷം പതാെിലില്ലായമ വവതനം ലഭിക്കനു്നതിനായി െഞ്ചായത്്ത ഫ് ണ്ട് ഓ ീസ് 

മഖുാെരം അവെക്ഷ നൽകനു്നതിന് തീരമുാനമായി. 
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• ഫ്െഥമ ശഫു്ശഷൂ കിറ്റ് ഫ്ൊഥമിക ആവരാഗ്യ വകഫ്രം വെി ലഭയമാക്കനു്നതിന് തീരമുാനമായി. 

 

• പതാെിൽ പചയു്യന്ന സമയത്്ത അെകടം സംഭവിച്ചാൽ സസറ്റ് ഡയറിയിൽ 

വരഖപപ്പടതു്തകുയും ചികിത്സാപച്ചലവിന് ബില്ലകുള് എൻആർഇജി ഓ ീസിൽ 

സമർപ്പിക്കനു്നതിന് തീരമുാനമായി. 

 

• പതാെിൽ പചയത് കെിഞ്ഞതിപന കലൂി 15 ദിവസത്തിനളു്ളിൽ ലഭയമാകാത്ത െക്ഷം 

െഞ്ചായത്തിപല ഫ് ണ്ട് ഓ ീസ് മഖുാെരം അവെക്ഷ നൽകനു്നതിന് തീരമുാനമായി. 

 

• െരാതി െരിഹാരത്തിനളു്ള വടാള്ഫ് ീ നമ്പർ എൻ ആർ ഇ ജി എസ് ഓ ീസർ മമു്പാപക 

സ്ഥാെിക്കനു്നതിന് തീരമുാനമായി. 

 

•  പ്ഗൊമസഭ രജിസ്റ്റർ ഞ്ചപ്കൊഡീകരിച്ച് എഴുതനു്നതികന തീരമുൊനമൊയ്കി. 

 

 

• ആസ്തി രജിസ്റ്ററിൽ ഫ്െസ്തു ത വാർഡിപല വർക്കകുളിൽ" വാർഡ്" വരഖപപ്പടതു്തനു്നതിന ്

തീരമുാനമായി. 

 

• െരാതികള് രജിസ്റ്ററിൽ വാക്കാലളു്ള െരാതികള് വപര വരഖപപ്പടതു്തനു്നതിന് തീരമുാനമൊയ്കി  

 

• കവർ വെജിൽ വരഖപപ്പടതു്തിയിടില്ല ജിവയാ ടാഗ്്, ജിെിഎസ് പലാവക്കഷൻ എന്നിവ 

വരഖപപ്പടതു്തനു്നതിന് തീരമുാനമായി. 

 

• ഭരണാനമുതി യുപട വ ാവടാ വകാപ്പി ക്്ക െകരം കമ്പയടൂറിൽ നിന്ന് ഡൗൺവലാഡ് പചയത 

െകർപ്പ് പവക്കാൻ തീരമുാനമായി. 

 

• പതാെിലാളികള്ക്ക് ആവശയമായ കാലറു, സകയുറ എന്നിവ െഞ്ചായത്തിപല 

ലഭയതയ്ക്കനസുരിച്ച് നൽകാപമന്ന് തീരമുാനമായി. 

 

• പതാെിൽ പചയു്യന്നതിന് മനൂ്ന് ഘടത്തിലളു്ള വ ാവടാപയടത്ു്ത വർക്ക്  യൽ 

സൂക്ഷിക്കനു്നതിന് തീരമുാനമായി. 

 

• ഈ മസ്റ്റർ വറാള് പഡയിലി അറ്റൻഡൻസ് മകുളിൽ തീയതി വരഖപപ്പടതു്തനു്നതിന ്

തീരമുാനമായി. കടൂാപത പവടി തിരതു്തലകുള് ഒെിവാക്കനു്നതിനംു തീരമുാനമായി. 

 

• നിലവിലളു്ള വിജിലൻസ് ആൻഡ് വമാണിറ്ററിങ് കമ്മിറ്റി െിരിച്ചവുിട് െതുിയ കമ്മിറ്റി 

രെൂീകരിക്കാൻ തീരമുാനമായി. 

 

• ഓവരാ െണികളും പചയതു  െർൂത്തിയാക്കിയതിനവുശഷം സിറ്റിസൺ ഇൻ ർവമഷൻ 

വബാർഡ് പവക്കാൻ തീരമുാനമായി. 

 

 

 

നിർജേരങ്ങൾ 

▪ നതാഴിലുറപ്പുേദ്ധതി ഇനിയും വിജയരരമായി മുപന്നാട്ടത നരാണ്ടുപോരുന്നതിന് ഉപദയാഗസ്ഥതലത്ിലും 

ഭരണതലത്ിലും ഒരുപോനല മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കനുസൃതമായി ക്േവര്ത്ിരൾ നടപ്പിലാപക്കണ്ടതുണ്ടത.  

നതാഴിലാളിരളും നമയ്റ്തമാരും നതാഴിലുറപ്പുേദ്ധതിയിൽ ക്േവര്ത്ിക്കുന്നസ്റ്റാഫുരളും 

അവരുനടനിയമം അനുശാസിക്കുന്ന രൃതയമായ നിര്പേശങ്ങൾ ോലിപക്കണ്ടതുണ്ടത. ഇത്രത്ിലുള്ള 

രുറച്ചു നിര്പേശങ്ങൾ അനു ന്ധമായി പചര്ത്ിട്ടുണ്ടത. (അനു ന്ധംരാണുര) 
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▪  ക്േവര്ത്ി മഫലിൽ ഉൾനക്കാള്ളിച്ചിരിക്കുന്ന നമഷര്നമന്റ്  ുക്കത പരഖനപ്പടുത്ുന്നത്,  ജനരീയ 

ഭാഷയിപലക്കത മാറ്ുന്നതായിരിക്കും സുതാരയത ഉറപ്പുവരുത്ുന്നതിന് ഏറ്വും ഉചിതം. 

▪  സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന 7 രജിസ്റ്ററുരളും വാര്ഡ് തിരിച്ചുള്ള രീതിയാണ് അവലം ിക്കുന്നത് എങ്കിൽ 

േരിപശാേിക്കുവാനും തിരനഞ്ഞടുക്കുന്നതിനും രൂടുതൽ സഹായരമാവും. 

▪ അവരാശഅേിഷ്ടിതമായനിയമേരിരക്ഷപയാട്രൂടിയേദ്ധതിഒപട്ടനറജനങ്ങൾക്കതഗുണക്േദമാരുന്നു . 

എന്നാൽഈക്േവര്ത്ിരൾനതരനഞ്ഞടുക്കുന്നതുംനടത്ിപ്പുംരൃതയമായചര്ച്ചരളിലൂനടയുംതപേശീയമാ

യവസ്തതുതരൾഅനുസരിച്ചുംഅലല. 

ക്േവര്ത്ിരൾഅനുപയാജയമായവതനന്നയാപണാഎന്നതേരിപശാേനയുംനടത്ിപ്പിനനസമയത്തരൃതയമാ

യപമാണിറ്റിങ്ങുംഅവപലാരനങ്ങളുംനചപയ്യണ്ടതുണ്ടതഎന്നാൽമാക്തപമേദ്ധതിയുനടആവശയരതയുംഗു

ണപമന്മയുംഉറപ്പുവരുത്ാൻരഴിയൂ. 

ഇനലലങ്കിൽനാളിതുവനരയായിട്ടുംേദ്ധതിയിനലനടത്ിപ്പിനലോളിച്ചരൾശരിയാംവിേംരനണ്ടത്ാപനാ

നതറ്ായിനചയ്തതിൻനറവിശരലനംഅടിസ്ഥാനനപ്പടുത്ിപോരായ്മരൾേരിഹരിക്കുന്നതിപനാഇന്ന

നത്നടത്ിപ്പുരീതിയിൽസാേയമാരുന്നിലല. 

േദ്ധതിയുനടലക്ഷയവുംഗുണഫലങ്ങളുംപസാഷയൽഓഡിറ്തക്േക്രിയയിലൂനടഒരുസാമൂഹിരവുംോരിസ്ഥി

തിരവുമായേരിപശാേനനടത്ിയാൽമാക്തപമപോരായ്മരൾേരിഹരിച്ചതക്േപദശത്ിൻനറയുംജനങ്ങളു

നടയുംേുപരാഗതിപനടാനാവുരയുള്ളു 

ഉരസംശ്രേം 

 
ഇനി ക്േവര്ത്ിരൾ തിരനഞ്ഞടുക്കുപമ്പാൾ അതീവ ജാക്ഗത േുലര്പത്ണ്ടതുണ്ടത. ഭൂമിനയ 

േുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുന്നതിനു൦ അതു വഴി സുസ്ഥിരവിരസനം സാേയമാരുന്നതിനും ലക്ഷയം നവച്ചിട്ടുള്ള 

നതാഴിലുറപ്പു േദ്ധതിയുനട പ്ലാനിംഗ് നടത്ിപ്പത എന്നിവ സാമൂഹിര ോരിസ്ഥിര മാനദണ്ഡങ്ങൾ ോലിച്ചു 

നരാണ്ടത ശാസ്തക്തീയമായിത്നന്ന നടപ്പിലാപക്കണ്ടതുണ്ടത. എങ്ങനനനയങ്കിലും ക്േവര്ത്ിരൾ നടപ്പിലാക്കി 

നചലവ്രൂട്ടുര എന്നും നതാഴിലാളിരൾക്കത നതാഴിൽദിനങ്ങൾ രൂട്ടുര എന്നും മാക്തമാവരുത് നിലോടുരൾ.   

വയക്തമായ രാഴ്ചപ്പാടിലലാനത അശാസ്തക്തീയമായ രീതിയിൽ ക്േവര്ത്ിരൾനതനരനഞ്ഞടുക്കുന്നതുംനചയ്യുന്നതും,  

രാലാനുസൃതമലലാത്ക്േവര്ത്ിരൾനചയ്യുന്നതുംഇതിന്നറയഥാര്ത്ഥലക്ഷയനത്രളങ്കനപ്പടുത്ുന്നതായിവിഷമ

പത്ാനടപനാക്കിനിൽപക്കണ്ടിവരുന്നത്ആശങ്കാജനരമാണ് ഈ സാമൂഹിര േരിപശാേന ഒരു 

ഉയിര്നത്ഴുപന്നൽപ്പിനു സാേയമാരുനമന്ന ക്േതയാശപയാനട ഈ റിപപ്പാര്ട്ട സമര്പ്പിക്കുന്നു.  

 
ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ്്് ഗ്പവർത്ന ങ്ങളിൽ പൊളിേൾ ആയവർ 

 

• വാർഡ് ടമമ്പർ 

• പോയത്തക് ഉബ്േയാരസ്ഥർ 

• ടതാഴിലുറപക  വിഭാരം ഉബ്േയാരസ്ഥർ 

• വാർഡിടല ടതാഴിലാളികൾ 

• ബ്മറ്ക് മാർ 

• കുെുംബഗ്ശീ ഗ്പവർത്തകർ 
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അനുബന്ധം- 1-  

 

 ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി ഗ്പോരം ഏതറ്റ്െുക്കാവുന്ന ഗ്പവൃത്ിേൾ : 

വിഭാഗം എ-ഗ്പകൃതി വിഭവ പരിപാലനവുമായി ബന്ധടപ് ടപാതു ഗ്പവൃത്തികൾ. 

• കുെിടവള്ള ബ്ഗ് ാതസ്സുകൾ ഉൾപടെയുള്ള ഭൂരർഭ ജല വിതാനം ഉയർത്തുന്നതിനാവശയമായ 

അെിയണകൾ,മണ് തെയണകൾ, ടെക്കക ഡാമുകൾ,തുെങ്ങിയവ 

• നീർത്തെത്തിന്ടറ  മഗ്ര പരിപാലനതിനുതകുന്ന ടകാെൂർ ബെുകൾ,ഭൂമി 
ത്ുതിരിക്കൽ,രയാബിബ്യാൻ നിര്മിതികൾ  

വിഭാഗം ബി-ഖ്ണ്ഡിക അേിൽ പരാമർശിക്കുന്ന കുെുംബങ്ങൾക്കക ജീവബ്നാപാധി ടമച്ചടപെുത്തുവാനുള്ള 
ഗ്പവൃത്തികൾ. (ബി പി എൽ ,പ്ിക ജാതി, പ്ികവർഗം, വിധവകൾ, ഭിന്നബ്ശഷ്ിക്കാർ, ഐഎകവ 
രുണബ്ഭാക്താക്കൾ.) 

• ഇവരുടെ ഭൂമിയിൽ ഉൽപാേന ക്ഷമത വര്ധിപിക്കുന്നതിനാവശയമായ ഭൂവിക നവും ,കുളം 
,കിണർ തുെങ്ങിയ ജല ലഭയതയ്ക്ക്കക ആവശയമായ ഗ്പവൃത്തികൾ. 

• പഴവർഗങ്ങൾ,പ്ുനൂൽ,ബ്താ്വിളകൾ തുെങ്ങിയവയുടെ കൃഷ്ിഗ്പവൃതികൾ. 

• മൃര പരിപാലനവുമായി ബന്ധടപ്ു കന്നുകാലി ടതാഴുത്തുകൾ,ആ്ിന്കൂട് 

,ബ്കാഴിക്കൂട്,പന്നിക്കൂട് തുെങ്ങിയ വയക്തിരത ആസ്ഥികൾ. 

•  ർക്കാർ ഭവന നിർമാണ പദ്ധതികളിൽ ഉൾടപെുത്തി നിർമ്മിക്കുന്ന വീെുകൾക്കക അവിേഗ്േ 

കായിക ടതാഴിൽ. 

• മത്സയബന്ധന ഗ്പവർത്തനങ്ങൾ ബ്ഗ്പാത്സാഹിപിക്കുന്നതിനു അെിസ്ഥാന ട ൗകരയങ്ങളായ 

മൽ യം ഉണക്കു ബ്കഗ്ന്ദങ്ങൾ, ൂക്ഷിപക ബ്കഗ്ന്ദങ്ങൾ മല് യഗ്കുഷ്ിക്കക ആവശയമായ അെിസ്ഥാന 

ട ൗകരയങ്ങൾ എന്നിവ. 

വിഭാഗം  ി- ബ്േശീയ ഗ്രാമീണ ഉപജീവന മിഷ്ന്ടറ നിബന്ധനകൾക്കക വിബ്ധയമായി ഗ്പവർത്തിക്കുന്ന  വയം 
 ഹായ  ംഘങ്ങൾക്കക ടപാതു അെിസ്ഥാന ട ൗകരയ വിക നം. 

•  വയം  ഹായ  ംഘങ്ങളുടെ ഉപജീവന ഗ്പവർത്തനങ്ങൾക്കാവശയമായ വർക്കക ടഷ്ഡ് 

നിർമാണം. 
• കാർഷ്ിബ്കാൽപന്നങ്ങളുടെ  ംഭരണത്തിവശയമായ ടക്ിെങ്ങളുടെ നിർമ്മാണം.  
• കജവ വള നിർമ്മാണ യൂണിറ്ുകൾ തുെങ്ങിയവ. 

വിഭാഗം ഡി-ഗ്രാമീണ അെിസ്ഥാന ട ൗകരയ വിക ന ഗ്പവൃത്തികൾ. 

• മാലിനയ  ംസ്കരണ  ംവിധാനങ്ങൾ. 

• അങ്കണവാെി സ്കൂൾ തുെങ്ങിയവയ്ക്ക്കക കക്കൂസ് നിർമ്മാണം. 
• ഒറ്ടപ്ു കിെക്കുന്ന ഗ്രാമങ്ങടളയും,ഗ്രാമീണ ഉല്പാേന ബ്കഗ്ന്ദങ്ങടളയും നിലവിലുള്ള 

ബ്റാഡുകളുമായി ബന്ധിപിക്കുന്നതിനാവശയമായ എലലാ കാലാവസ്ഥയിലും ഉപബ്യാരിക്കാൻ 

പറ്ുന്ന ഗ്രാമീണ ബ്റാഡുകൾ, ഓെകൾ, കലലുങ്കുകൾ,നെപാതകൾ . 

• ടപാതു കളിസ്ഥലങ്ങൾ 

• ടവള്ളടപാക്കം, വരൾച്ചാ നിയഗ്ന്ത്ണ ഗ്പവൃത്തികൾ. 

• ഗ്രാമ പോയത്തുകൾ,വനിതാ  വയം  ഹായ  ംഘങ്ങളുടെ ടഫഡബ്റ ഷ്നുകൾ, ഗ്രാമീണ 

െന്ത്കൾ,അങ്കണവാെികൾ, ഗ്പകൃതി ബ്ക്ഷാഭ ബാധിതർക്കുള്ള അഭയ ബ്കഗ്ന്ദങ്ങൾ 

തുെങ്ങിയവയ്ക്ക്കക ടക്ിെ നിർമ്മാണം. 
• ടതാഴിലുറപക പദ്ധതി ഗ്പകാരം ഏടറ്െുക്കുന്ന നിർമ്മാണ ഗ്പവൃത്തികൾക്കാ വശയമായ 

നിർമ്മാണ  ാമഗ്രികളുടെ ഉൽപാേനം. 
• ടതാഴിലുറപകഗ്പകാരം  ൃഷ്ടകെിക്കടപ് ടപാതു ആസ്തികളുടെ അറ്കുറ്പണികൾ 

തുെങ്ങിയവ.   
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അനുബന്ധം: 2 

 

            വിവിധതലത്ിലുള്ള ഉദേയാഗസ്ഥരുതെ ചുമതലേൾ. 

 

1.ദമറ്റ്്് മാരുതെ ചുമതലേൾ. 

• ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളിൽ ഗ്പവൃത്തിയുടെ ബ്മൽബ്നാ്ം. 

• ടതാഴിൽ കാർഡിൽ ആവശയമുള്ള വിവരങ്ങൾ ബ്രഖ്ടപെുത്തുക. 

• മറർ ബ്റാളിൽ ടതാഴിലാളികളുടെ ഹാജർ ഉറപു വരുത്തുക.  

• ബ്മറ്കമാരുടെ പരിശീലനങ്ങളിൽ പടങ്കെുക്കുക. അറിവുകൾ ടതാഴിലാളികളുമായി പങ്കുടവക്കുക.  

• ഗ്പവൃത്തി ഇെങ്ങളിൽ ആവശയ മായ ട ൗകരയങ്ങൾ ഉബ്ൊ എന്നക ഉറപു വരുത്തുക 

• ക റ്ക ഡയറിയിൽ ബ്മാണിറ്റിംരിന് വരുന്ന ഉബ്േയാരസ്ഥടര ടകാെക ഒപക വയ്ക്പിക്കണം 

• ടതാഴിലാളികൾക്കക അവരുടെ പത്തു അവകാശങ്ങടള കുറിച്ചക പറഞ്ഞു ടകാെുക്കുകയും അവടര 

ബ്ബാധാവത്കരിക്കുകയും ടെയ്യുക 

• പുതിയ ടതാഴിൽ ഇെങ്ങൾ കടെത്തുവാനും പുതിയ ടതാഴിൽ ആ ൂഗ്തണം ടെയ്യുവാനും 

ടതാഴിലാളികടള  ഹായിക്കുക . 

• കൃതയമായി ബ് ാഷ്യൽ ഓഡിറ്ക് ഗ്രാമ ഭയിലും,ടഗ്പാജക്ടറ്ക് മീറ്ിങ്ങിലും പരിശീലന കയാമ്പിലും 

പടങ്കെുക്കുക. 

• മറ്ു ടതാഴിലാളികൾക്കക കൂെി ബ്മറ്ക് ന്ടറ െുമതലകളിബ്ലക്കക കെന്നു വരാനുള്ള  ാഹെരയം ഉൊക്കുക 

• ടതാഴിലാളികളുമായി നിരന്ത്ര  മ്പർക്കം പുലർത്തുകയും കൂെുതൽ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുകയും ടെയ്യുക. 

•                              2.ഓവർ ീയർ /എഞ്ചിനീയർ 

 

• ഗ്പവൃത്തികളുടെ എറിബ്മറ്ക തയ്യാറാക്കൽ. 

• ഗ്പവൃത്തിയുടെ  ാബ്ങ്കതിക കാരയങ്ങളും അളവുകളും ടതാഴിലാളികൾക്കക പറഞ്ഞു ടകാെുക്കുക. 

• ഗ്പവൃത്തിയുടെ അളവുകൾ ബ്രഖ്ടപെുത്തി കൂലിനൽകുന്നതി നാവശയമായ നെപെികൾ ടെയ്യുക. 

3.പഞ്ചായത്് ത ഗ്േട്റി /അ ിസ്റ്റന്റ്  ത ഗ്േട്റി 

• പദ്ധതിയുടെ ബ്മൽബ്നാ്ം. 
• ബിലലുകൾ അംരീകരിക്കൽ. 

• ടതാഴിലാളികളുടെ ബ്വതനം യഥാ മയം അവരുടെ എടക്കൗെിൽ എത്തിടയന്നത് ഉറപു 
വരുത്തൽ. 

• മറർ ബ്റാള്  ാക്ഷയടപെുത്തി ടതാഴിൽ അനുമതി നൽകുക,  

4.തതാഴിലാളിേളുതെ േെമേൾ. 

• ടതാഴിലിെങ്ങളിൽ  മയകൃതയത പാലിക്കുക. 

• ബ്ഗ്പാജക്ടറ്ക് മീറ്ിംഗ്, ടതാഴിലുറപക ഗ്രാമ ഭകൾ,ബ് ാഷ്യൽ ഓഡിറ്ക് ഗ്രാമ ഭകൾ എന്നിവയിൽ 

പടങ്കെുക്കുക. 

• ഏൽപിക്കുന്ന ബ്ജാലികൾ കൃതയതബ്യാടെ പൂർത്തീകരിക്കുക. 

• േിവ വും ടതാഴിൽ ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുമ്പും ബ്ശഷ്വും മറർ ബ്റാളിൽ  ഒപുകൾ 

ബ്രഖ്ടപെുത്തുക 

 

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