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ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്റ് റിദപ്പാര്ട്ട് 
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അമ്പൂരി  ഗ്ഗാമപഞ്ചായത്ത് 

  പശ്ചിമഘടത്തിതെ  തതദക് അറ്റത്ത് കാടാക്ട താലൂക്ില് സ്ഥിതിതെയ്യുന്ന 

ഗ്ഗാമപഞ്ചായത്ത് ആണ് അമ്പൂരി. അമ്പൂരി ഗ്ഗാമ പഞ്ചായത്തിതെ തതക്ുഭാഗത്തായി 

തമിഴ്നാട്  ംസ്ഥാനവും  കിഴക്് ഭാഗത്ത്  neyyar wildlife sanctuary യും സ്ഥിതി തെയ്യുന്നു .

റബര്ട് ഉല്പ്പാേനത്തില് മുൻപന്തിയില് നില്ക്ുന്ന ഗ്ഗാമപഞ്ചായത്താണ് അമ്പൂരി. 

ദകരളത്തിതെയും  തമിഴ്നാടിതെയും അതിര്ട്ത്തി ഗ്പദേശം കൂടിയാണ് ഇവിടം. കുന്നുകളും 

അവയുതട തെരിവുകളും ഇടുങ്ങിയ താഴ്വരകളും പുഴകളും തകാണ്ട് തീര്ട്ത്തും വളതര 

മദനാഹരമാണ് ഈ ഗ്പദേശം.  

തപാതുവിവരങ്ങൾ 

  ആസ്ഥാനം                                      -  അമ്പൂരി  

  വിസ്തീര്ട്ണ്ണം                                - 81 െ.കി.മി  

  വാര്ട്ഡുകൾ                               - 13 

  വിദലലജ്                                       - അമ്പൂരി  

 താലൂക്്                                    - കാടാക്ട 

  ജന ംഖ്യ                                   - 22600   

  നിയമ ഭാമണ്ഡലം               - പാറശ്ശാല 

  പാര്ട്ലതമന്് മണ്ഡലം        - തിരുവനന്തപുരം 

 

തതാടുമല 

  അമ്പൂരി പഞ്ചായത്തിതല മൂന്നാം  വാര്ട്് ആയ മായം കാര്ട്ഷ്ിക പരവും 

പരമ്പരാഗതമായ വയവ ായങ്ങൾ പരിദപാഷ്ിപ്പിക്ുന്നതില് മുൻനിരയില് നിലതകാള്ളുന്ന 

വാര്ട്് ആണ്. പാറക്ൂടങ്ങളും മലകളും ദതാടുകളും കുളങ്ങളും കൃഷ്ിയ്ക്ക്് 

അനുദയാജയമായ ഭൂഗ്പകൃതിയും ഗ്പദേശത്തിന് മാറ്റുകൂടുന്നു. മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ 

ഗ്ഗാമീണ തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിലൂതട ദതാടുകൾ, കുളങ്ങൾ മണ്ണ്  ംരക്ഷണ 

ഗ്പവര്ട്ത്തനങ്ങൾ ലലഫ് പദ്ധതി തുടങ്ങിയ ഗ്പശ്നങ്ങൾ ഏതറ്റടുത്ത് നടപ്പിലാക്ിവരുന്നു  



മുഖ്യ ലക്ഷയങ്ങൾ 

 
1. അവിേഗ്ധ കായിക തതാഴിലില് ഏര്ട്തപ്പടാൻ  ന്നദ്ധതയുള്ള ഗ്ഗാമഗ്പദേശങ്ങളില് 

വ ിക്ുന്ന ഏതതാരു കുടുംബത്തിനും ഒരു  ാമ്പത്തിക വര്ട്ഷ്ം 100 േിവ ത്തില് കുറയാത്ത 

തതാഴില് ഉറപ്പാക്ുന്നദതാതടാപ്പം ഗുണദമന്മയുഉള്ളതും ഉല്പാേനക്ഷമതയുള്ള  

ആസ്തിയുതട  ൃഷ്ടിയാണ് ഈ പദ്ധതിയുതട ലക്ഷയം 

            2. േരിഗ്േരുതട ഉപജീവനവും ആയി ബന്ധതപ്പട വിഭവ  അടിത്തറ ശക്തിതപ്പടുത്തല് . 

            3.  ാമൂഹികമായി പിദന്നാക്ം നില്ക്ുന്ന എലലാ കുടുംബങ്ങതളയും പദ്ധതിയില് 

ഉൾതപ്പടുത്തുക 

             4.പഞ്ചായത്ത് രാജ് സ്ഥാപനങ്ങതള ശക്തിതപ്പടുത്തുക 

 

 വിദശഷ്തകൾ 

 
1.നിയമത്തിതെ പിൻബലമുള്ള അവകാശ അധിഷ്ഠിത പദ്ധതി.                         

2.ഗ്ഗാമപഞ്ചായത്ത് ഗ്പദേശത്ത് താമ ിക്ുന്ന 18 വയസ്സ് പൂര്ട്ത്തിയായ 

ഏതതാരാൾക്ും പദ്ധതിയില് പങ്കാളിയാകാം. 

3. സ്ഗ്തീക്ും പുരുഷ്നും തുലയ ദവതനം.  

4. പരിസ്ഥിതി  ംരക്ഷണം കാര്ട്ഷ്ിക ദമഖ്ലയിതല അടിസ്ഥാന  ൗകരയ വിക നം  

   എന്നിവയ്ക്ക്് മുൻഗണന. 

5. തതാഴിലാളികൾ തതന്ന ഗ്പവര്ട്ത്തികൾ കതണ്ടത്താനും ആ ൂഗ്തണ ഗ്പഗ്കിയയില്  

    പങ്കാളികളാകാനും അവ രം. 

6. ആ ൂഗ്തണത്തിനും നിര്ട്വഹണത്തിലും  തികഞ്ഞ  ുതാരയത 

7.കരാറുകാരും ഇടനിലക്ാരും  ഇലല 

8.തപാതുജന പങ്കാളിത്തദത്താതട ദലബര്ട് ബ്ജറ്റ് 

9. ബാങ്ക് ദപാസ്റ്റ് ഓഫീസ് വഴി ദവതന വിതരണം 

10. സ്ഗ്തീകൾക്് മുൻഗണന 

11.  കമ്പയൂടര്ട്  ംഘവുമായുള്ള ദമാണിറ്ററിംഗ്  ംവിധാനം 

12. ഗ്ഗാമ ഭ പദ്ധതി ഓഡിറ്റ്  തെയ്യുന്നു 

13. പരാതി പരിഹാര  ംവിധാനം. 

 

 

 



ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്റ് രീതിശാസ്ഗ്തം 
 
 

❖ ആേയഘടം:-  
 

പഞ്ചായത്ത് ത ഗ്കടറി, ഗ്പ ിഡന്്, വാര്ട്് തമമ്പര്ട്, എൻ ആര്ട് ഇ ജി എസ് ,സ്റ്റാഫ് 

എന്നിവരുമായി ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്റ് അമ്പൂരി  വിദലലജ്  റിദ ാഴ്സ് ദപഴ് ൺ നടദത്തണ്ട 

ദ ാഷ്യല് ഗ്പവര്ട്ത്തനങ്ങതള കുറിച്ചുള്ള െര്ട്ച്ച. 

❖ രണ്ടാം ഘടം:- 
 
  2018 ഒകദടാബര്ട് മാ ം ഒന്നാം തീയതി മുതല് 2019 മാര്ട്ച്ച് മാ ം വതര ഏതറ്റടുത്തു 

നടത്തിയ ഗ്പവര്ട്ത്തിയുതട ഫയലുകൾ, 7 രജിസ്റ്ററുകൾ ,എം ഐ എസ് എന്നിവ 

പരിദശാധിക്ാൻ 

❖ മൂന്നാം ഘടം :- 

 
പരിദശാധിച്ച് ഫയ.ല് അടിസ്ഥാനത്തില് ഗ്പവര്ട്ത്തി ഇടങ്ങളില് പരിദശാധിക്ല് 

,തെയ്ക്ത ഗ്പവര്ട്ത്തിയുതട അളവുകൾ പരിദശാധിക്ല്. 

❖ നാലാം ഘടം :- 
 

 ഗുണദഭാക്താക്ളുതട ഗ്പവര്ട്ത്തികളുതട ഗുണഫലങ്ങൾ ദൊേിച്ചറിയുകയും  ജീവ 

തതാഴിലാളികതള കണ്ട്  തതാഴില് കാര്ട്് പാസ് ബുക്് എന്നിവ പരിദശാധിച്ച് അഭിമുഖ്ം 

നടത്തലും വിവരദശഖ്രണം നടത്തലും. 

❖ അഞ്ചാം ഘടം:- 
 

ഫീല്് പരിദശാധനയിലൂതടയും ഫയല് പരിദശാധനയുതടയും അടിസ്ഥാനത്തില് 

റിദപ്പാര്ട്ട് തയ്യാറാക്ല് ,മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി വിഭാവനം 

തെയ്യുന്നത് എതന്താതക്തയന്നു കാരയക്ഷമമായും, ഫലഗ്പേമായും, ഈ പദ്ധതി എങ്ങതന 

നടപ്പിലാക്ാതമന്ന് ഗ്ഗാമ പഞ്ചായത്തിതനയും തതാഴിലാളികതളയും ഗ്ഗാമ ഭ അംഗങ്ങതളയും 

ദബാധയതപ്പടുത്തുന്നതിന് ദവണ്ടിയാണ്  ഈ ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്റ്. 

 

 

 

 

 

 

 



പരിദശാധിച്ച ഫയലുകൾ 

 

 

Sl No 

 

Work code 

 

Work name 

 

Estimate 

 

Expenditure 

 

Date 

1 LD/318804 ഭൂവിക നം 500000 393941 05/11/2018 

TO 

28/08/2019 

2 LD/247608 ഭൂവിക നം 500000 322102 10/10/2018  

TO 

23/12/2018 

3 LD/318806 ഭൂവിക നം 500000 318806 05/11/2018 

TO 

23/03/2019 

4 LD/248922 ഭൂവിക നം 500000 465555 27/11/2018 

TO 

25/03/2019 

5 LD/318805 ഭൂവിക നം 500000 350952 22/11/2018 

TO 

25/03/2019 

6 LD/247609 ഭൂവിക നം 300000 268520 13/02/2018 

TO 

16/03/2019 

7 LD/318803 ഭൂവിക നം 500000 466210 10/10/2018 

TO 

20/02/2019 

8 LD/318802 ഭൂവിക നം 500000 462710 10/02/2019 

TO 

13/02/2019 

9 IF/383431 ആടി.ൻകൂട് നിര്ട്മാണം   85000 82620 17/06/2019 

TO 

08/07/2019 

10 IF/335969 ലലഫ്  25000 10298 26/10/2018 

TO 

15/12/2018 

11 RC/277761 പന്ത പ്ലാമൂട് 

ൊങ്ങാക്ടവ് 

കുംബിച്ച.ല് ദറാ് 

നിര്ട്മാണം  

500000 485122 17/06/2019 

TO 

12/07/2019 



 

 

ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്റ് നടത്താനുള്ള അവകാശം 

 

  തതാഴിലുറപ്പ് നിയമം ത ഷ്ൻ 17 (2) ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്റ് നടത്താനുള്ള അവകാശം 

നല്കുന്നു 

 

 7 രജിസ്റ്റര്ട് പരിദശാധന 

  ദകഗ്ര  ര്ട്ക്ാരിതെ നിര്ട്ദേശഗ്പകാരം 7 രജിസ്റ്ററുകൾ നിര്ട്ബന്ധമായും 

ഗ്ഗാമപഞ്ചായത്തില്  ൂക്ഷിദക്ണ്ടതാണ്. 

 

 1.തതാഴില് കാര്ട്ഡിനുള്ള കുടുംബ അദപക്ഷയുതട രജിസ്റ്റര്ട്. 

 2. ഗ്ഗാമ ഭ രജിസ്റ്റര്ട്. 

 3. തതാഴില് ആവശയതപ്പടതും തതാഴില് തകാടുത്തതും  ംബന്ധിച്ച്  രജിസ്റ്റര്ട്. 

 4.ഗ്പവര്ട്ത്തിയുതട ലിസ്റ്റും െിലവും വിശോംശങ്ങൾ  ംബന്ധിച്ച  രജിസ്റ്റര്ട്. 

 5. സ്ഥിര ആസ്തികൾ രജിസ്റ്റര്ട്. 

 6. പരാതി രജിസ്റ്റര്ട്. 

 7.  ാധന രജിസ്റ്റര്ട്. 

 ഇവയിതല കതണ്ടത്തലുകൾ 

 

 2018 -19  ാമ്പത്തികവര്ട്ഷ്തത്ത രജിസ്റ്ററുകൾ വളതര വൃത്തിയായും െിടദയാടും  

കൂടി  ൂക്ഷിച്ചിരിക്ുന്നു. 

  1.തതാഴില് കാര്ട്ഡിനുള്ള കുടുംബ അദപക്ഷയുതട രജിസ്റ്റര്ട്. 

 കുടുംബാംഗങ്ങളുതട തതാഴില് അവ രങ്ങൾ എം ഐ എ ില് നിന്ന് എടുത്തു 

 ൂക്ഷിച്ചിടുണ്ട്. 

  2.ഗ്ഗാമ ഭ രജിസ്റ്റര്ട്. 



 തതാഴിലുറപ്പിനു ദവണ്ടി മാഗ്തമായി ഗ്പദതയക ഗ്ഗാമ ഭ രജിസ്റ്റര്ട്  ൂക്ഷിച്ചിടുണ്ട്. 

 

 3. തതാഴില് ആവശയതപ്പടതും തതാഴില് തകാടുത്തു  ംബന്ധിച്ച് ലിസ്റ്റ്. 

 തതാഴിലാളികൾ തതാഴില് ആവശയതപ്പടിരിക്ുന്ന വിവരം എം ഐ എസ് നിന്നും  ഗ്പിന്് 

എടുത്ത്  ൂക്ഷിച്ചിടുണ്ട്. 

 4. ഗ്പവര്ട്ത്തിയുതട ലിസ്റ്റില് െിലവും വിശോംശങ്ങൾ ഉള്ള രജിസ്റ്റര്ട്. 

 ഗ്പവര്ട്ത്തിയുതട വിശോംശങ്ങൾ എം ഐ എ ില് നിന്ന് ഗ്പിന്് എടുത്തു  ൂക്ഷിച്ചിടുണ്ട് 

 5.സ്ഥിര ആസ്തികൾ രജിസ്റ്റര്ട്. 

 സ്ഥിര ആസ്തി രജിസ്റ്റര്ട് കൃതയമായി എഴുതി  ൂക്ഷിച്ചിടുണ്ട്.ആസ്തികൾഎഴുതി 

 ൂക്ഷിക്ുദമ്പാൾ വാര്ട്് കൂതടദരഖ്തപ്പടുത്താ.ൻ ഗ്ശദ്ധിക്ുക. 

 6.പരാതി രജിസ്റ്റര്ട്. 

 പദ്ധതി കാലയളവില് പരാതി രജിസ്റ്റര്ട് ഒന്നും ദരഖ്തപ്പടുത്തി കാണുന്നിലല 

 7.  ാധന രജിസ്റ്റര്ട്. 

  നിലവില്   ാധന രജിസ്റ്റര്ട്  വൃത്തിയായും െിടയായും ൂക്ഷിച്ചിരിക്ുന്നു. 

 

 

 

വര്ട്ക്് ഫയല് പരിദശാധന. 

ദകഗ്ര  ര്ട്ക്ാര്ട് നിര്ട്ദേശഗ്പകാരം ഒരു വര്ട്ക്് ഫയലില്  താതഴപ്പറയുന്ന ദരഖ്കൾ 

നിര്ട്ബന്ധമായും ഉണ്ടായിരിക്ണം. 

 

❖ കവര്ട് ദപജ് 

❖  തെക്് ലിസ്റ്റ് 

❖  ആക്ഷൻ പ്ലാൻ ,തഷ്ല്ഫ് ഓഫ് വര്ട്ക്് എന്നിവയുതട അംഗീകരിച്ച ദകാപ്പി 



❖  ാദങ്കതിക എസ്റ്റിദമറ്റും ഡില നും  അടങ്ങുന്ന  ാദങ്കതികാനുമതി യുതട ദകാപ്പി

 



 

.7തതാഴിലിനുള്ള അദപക്ഷ  

തതാഴില് ഉള്ള അദപക്ഷ പരിദശാധിച്ച ഫയലുക.ൾ ഉണ്ടായിരുന്നു 

 .8തതാഴില് അനുവേിച്ചതിനുള്ള പകര്ട്പ്പ്  

 

തതാഴില് അനുവേിച്ച കാരയം തതാഴിലാളി അറിയിക്ണതമന്നാണ് വയവസ്ഥ. ഗ്പവര്ട്ത്തി 

അനുവേിച്ചു തകാണ്ട് നിര്ട്വ്വഹണ ഉദേയാഗസ്ഥൻ നല്കുന്ന അനുമതിയാണ് വര്ട്ക്് 

തലാദക്ഷ്ൻ .പരിദശാധിച്ച ഫയലുകളില് വര്ട്ക്് അതലാദക്ഷ്ൻ ഉണ്ടായിരുന്നിലല .വര്ട്ക്് 

അതലാദക്ഷ്ൻ ഉൾതപ്പടുത്താൻ ഗ്ശദ്ധിക്ണം 

 .9മാസ്റ്റദറാ.ൾ  

 

തതാഴിലിടങ്ങളിതല തതാഴിലാളികളുതട ഹാജര്ട്നില ദരഖ്തപ്പടുത്തുന്നതിനുള്ള ദരഖ്യാണ് 

മാസ്റ്റദറാ.ൾ .പരിദശാധിച്ച വര്ട്ക്് ഫയലുകളില് മാസ്റ്റദറാ. ഉണ്ടായിരുന്നു . സ്റ്റദറാൾമാ. ൾ 

പൂര്ട്ണ്ണമായി ദരഖ്തപ്പടുത്താൻ ഗ്ശദ്ധിക്ണം 

 .10തമഷ്ര്ട്തമന്് ബുക്് 

 

 ഗ്പവര്ട്ത്തി തെയ്ക്ത അളവ് ദരഖ്തപ്പടുത്തുന്ന ആധികാരിക ദരഖ്യാണ് തമഷ്ര്ട്തമന്് ബുക്് .

പരിിദശാധിച്ച് ഫയലുകളില് തമഷ്ര്ട്തമന്് ബുക്് കൃതയമായി  ൂക്ഷിച്ചിടുണ്ട് .

തമഷ്ര്ട്തമന്് ബുക്ില് ജനകീയ ഭാഷ് എഴുതാൻ ഗ്ശദ്ധിക്ുക.   

. 11  ാധന ഘടകം  

 

      ാധന ഘടകംആവശയമുള്ള ഫയലുകളില് കൃതയമായി  ൂക്ഷിച്ചിടുണ്ട്. 



.12ദവജ് ലിസ്റ്റ്  

 

കൃതയ മയത്ത് ഹാജര്ട് ത ക്ുറി .ല് ദരഖ്തപ്പടുത്തി ദവജ് ലിസ്റ്റ് ആക്ുകയും എഫ് .ടി.ഒ.  

മുദഖ്ന ദവതനം  ,തതാഴില് ഉപകരണങ്ങളുതട വാടക എന്നിവ തതാഴിലാളികളുതട ബാങ്ക് 

എത്തിക്ുന്നതിന് ദവണ്ടിയുള്ള കാരയങ്ങൾ കൃതയതദയാതട തെയ്യുന്നതായി അക്ൗണ്ടില് 

മനസ്സിലാക്ാൻ  ാധിച്ചു .എലലാം മാസ്റ്റദറാളിനും  അനുബന്ധമായ ദവജ്  ലിസ്റ്റ് 

ഉൾതപ്പടുത്താൻ ഗ്ശദ്ധിക്ുക. 

13.എഫ്.ഒ.ടി. 

 

 ഡിജിറ്റല്  ംവിധാനത്തിലൂതട ഓൺലലൻ ആയിട് ത ഗ്കടറിയും ഗ്പ ിഡണ്ടും ഒപ്പുകൾ 

ദരഖ്തപ്പടുത്തുന്നതാണ് എഫ് .ടി.ഒ .എഫ്.ടി.ഒ തയ്യാറാക്ുന്ന അന്ന് തതന്നദയാ പിദറ്റ 

േിവ ദമാ പഞ്ചായത്തില് നിന്നും തതാഴിലാളികളുതട ദവതനം ബന്ധതപ്പട  ി്ഥലങ്ങളിദലക്് 

എത്തിക്ാൻ  ാധിക്ും  .എന്നാല് പരിദശാധിച്ച ഫയലുകളില് എഫ്.ടി.ഒ കാണാൻ 

 ാധിച്ചിലല .ദ്ധിക്ണംഅത് ഉൾതപ്പടുത്താൻ ഗ്ശ.  

 .14തമറ്റീരിയല് വൗച്ചര്ട്  

ഒരു ഗ്പവര്ട്ത്തിക്്  ാദങ്കതിക എസ്റ്റിദമറ്റ് ഗ്പകാരം ആവശയമുള്ള  ാധന ാമഗ്ഗികൾ 

വാങ്ങുന്നതിനുള്ള നടപടിഗ്കമങ്ങൾ ഗ്പതിപാേിക്ുന്ന ദരഖ്യാണ് തമറ്റീരിയല് വൗച്ച .ര്ട്. 

ആവശയമുള്ള ഫയലുകളില് കൃതയമായി തമറ്റീരിയല് വൗച്ചറുകൾ  ൂക്ഷിച്ചിടുണ്ട്.  

 .15ദറായല്റ്റി  

 

പരിദശാധിച്ച് ഗ്പവൃത്തികൾ ഒന്നും തതന്ന ദറായല്റ്റി തകാടുദക്ണ്ട ഗ്പവര്ട്ത്തികൾ 

ആയിരുന്നിലല 

 .16ദഫാദടാസ്  

 

പരിദശാധിച്ച് ഫയലുകളില് ഗ്തീ ദസ്റ്റജ് ദഫാദടാസ് ഉണ്ടായിരുന്നിലല  .ഉൾതപ്പടുത്താൻ 

ഗ്ശദ്ധിക്ണം 



 .17ഗ്പവര്ട്ത്തി പൂര്ട്ത്തീകരണ  ര്ട്ടിഫിക്റ്റ് ദകാപ്പി 

 

  എലലാ ഫയലുകളും ഗ്പവര്ട്ത്തി പൂര്ട്ത്തീകരണ  ര്ട്ടിഫിക്റ്റ് ഉൾതപ്പടുത്തിയിടുണ്ട്.   

  .18മാസ്റ്റദറാ.ൾ മൂവ്തമന്് സ്ലിപ്പ് 

 

  ഒരു ഗ്പവര്ട്ത്തിയുതട ഓദരാഘടത്തിലും മാസ്റ്റദറാ .അനുവേിച്ച് തതാഴിലാളികൾക്്  ൾ

വതരയുള്ള ഓദരാ ഘടങ്ങളും ഏതതാതക് തീയതികളില് നടന്നു എന്ന് ദവതനം നല്കുന്നത് 

മനസ്സിലാക്ാൻ ഉള്ളതാണ് മാസ്റ്റദറാ. ൾ മൂവ്തമന്് സ്ലിപ്പ്  .പരിദശാധിച്ച് എലലാ ഫയലുകളും 

ഫയല് ഗ്ടാക്ിംഗ് കാണാൻ  ാധിച്ചു .എന്നാല് വിവരങ്ങൾ പൂര്ട്ണമായിരുന്നിലല. ഫയല് 

ഗ്ടാക്ിംഗ് ദഫാമിതല എലലാ വിവരങ്ങളും പൂര്ട്ത്തിയാക്ാൻ ഗ്ശദ്ധിക്ുക. 

 

.19 ഗ്പവര്ട്ത്തിയുതട ജിദയാ ടാഗ് ദഫാദടാകൾ  

ഗ്പവര്ട്ത്തികൾ ജിദയാ ടാഗ് തെയ്ക്തിടുദണ്ടാ എന്ന് അറിയാൻ  ഹായിക്ുന്ന ഘടകമാണ് 

ജിദയാ ടാഗ് ദഫാദടാകൾ ജിദയാ ടാഗ് ദഫാദടാകൾ കാണാൻ  ാധിച്ചിലല ഉൾതപ്പടുത്താൻ 

ഗ്ശദ്ധിക്ണം. 

 

 

20.ല റ്റ്  ഡയറി 

  തതാഴിലുറപ്പ് ഗ്പവര്ട്ത്തി സ്ഥലത്ത് ആ ഗ്പവൃത്തിയുമായി ബന്ധതപ്പട നടക്ുന്ന എലലാ 

കാരയങ്ങളും എഴുതി വയ്ക്ക്ുന്നതിനുള്ള ദരഖ്യാണ്  ല റ്റ് ഡയറി.കവര്ട്ദപജ് 

പൂര്ട്ണമായിരുന്നു. ഗ്പവര്ട്ത്തി ആരംഭ ദയാഗ  വിശോംശങ്ങൾ ദരഖ്തപ്പടുത്തിയിടുണ്ട്ൾ. 

പണിയായുധം വാടക ല റ്റ്ഡയറിയില് ഉൾതപ്പൾതപ്പടുത്തിയിടുണ്ട്.തതാഴിലാളികളുതട  

 ാക്ഷയപഗ്തം പൂര്ട്ത്തീകരിച്ചിടുണ്ട്. െികിത്സ െിലവു   ംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ഒന്നും 

തതന്ന ദരഖ്തപ്പടുത്തിയിടിലല. തതാഴിലാളികൾക്് തതാഴില് സ്ഥലത്ത് അനുവേിച്ച 

നല്കിയിരിക്ുന്നു  ൗകരയങ്ങളുതട വിവരങ്ങൾ നിര്ട്ബന്ധമായും എഴുതണം. ല റ്റ് 

ഡയറിപൂര്ട്ണമായും ദരഖ്തപ്പടുത്താൻ ഗ്ശദ്ധിക്ണം.  

21. എസ്റ്റിദമറ്റും ഗ്പവര്ട്ത്തികളുതട അളവുകളും  



 തെയ്യുന്ന ഗ്പവര്ട്ത്തികളുതട എണ്ണം ഗ്പവര്ട്ത്തിയുതട അളവുകൾ ഗ്പവര്ട്ത്തിക്ു 

ദവണ്ടിയിരുന്ന  തുക ഗ്പവര്ട്ത്തിക്ു െിലവായ  തുക എന്നിവ കൃതയമായി 

ദരഖ്തപ്പടുത്തിയിടുണ്ട്.ജനകീയ ഭാഷ്യില് തയ്യാറാക്ാൻ ഗ്ശമിക്ുക. 

 

ഗ്പവര്ട്ത്തി സ്ഥലപരിദശാധന വിവരങ്ങൾ 

 
  തതാടുമല  വാര്ട്ഡില് 2018 ഒകദടാബര്ട് മുതല് 2019 മാര്ട്ച്ച്  വതരയുള്ള കാലയളവില് 

തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുമായി  ബന്ധതപ്പടു MIS ഗ്പകാരം 14 ഫയലുകളാണ് 

ഉണ്ടായിരുന്നത്.എന്നാല്  11 ഗ്പവര്ട്ത്തനങ്ങളാണ് ഈ കാലയളവി .ല് നടന്നിടുള്ളത്.  .  മണ്ണ്,  

ജലരക്ഷണവുമായി ബന്ധതപ്പട് 8 ഗ്പവര്ട്ത്തനവും ദറാ് നിര്ട്മാണവുമായി ബന്ധതപ്പട് ഒരു 

ഗ്പവര്ട്ത്തനവും ,ആടിന്കൂട് നിര്ട്മാണവുമായി  ബന്ധതപ്പട് 1 ഗ്പവര്ട്ത്തനവും ,ഒരു   ലലഫ്  

നിര്ട്മാണവും ഇതില് ഉൾതപ്പടുന്നു.  

ഭൂവിക നാവുമായി  ബന്ധതപ്പട മഴക്ുഴി ,മൺ കയ്യാല ,കലല്  കയ്യാല എന്നീ 

ഗ്പവര്ട്ത്തനങ്ങളാണ് തെയ്ക്തിരിക്ുന്നത്. തമഷ്ര്ട്തമന്് ബുക്് ഗ്പകാരമുള്ള മൺ 

കയ്യാലക .ളും കലല്  കയ്യാലകളും  ഗ്പവര്ട്ത്തി സ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്നു. 

1.ഭൂവിക നം LD/318804 ഗ്പകാരം 143 cent വസ്തുവില് റബ്ബറിന് തടം എടുത്തു.ഈ 

വസ്തുവില് 180 മീറ്റര്ട് ദകാണ്ടൂര്ട് ഗ്ടഞ്ച് ഗ്പവര്ട്ത്തി സ്ഥലത്ത് കാണാ .ൻ 

 ാധിച്ചു.ബാക്ിയുള്ളവ മണ്ണ് മൂടതപ്പട നിലയിലായിരുന്നു. 

2.ഭൂവിക നം LD/247608 ഗ്പകാരം 111 cent വസ്തുവില് റബ്ബറിന് തടം എടുത്തു.ഈ 

വസ്തുവില് 270 മീറ്റ.ര്ട്  കയ്യാല ഗ്പവര്ട്ത്തി  സ്ഥലത്ത് കാണാ.ൻ  ാധിച്ചു. ബാക്ിയുള്ളവ 

മണ്ണ് മൂടതപ്പടതും കാട് കയറിയ നിലയിലുമായിരുന്നു.  

3.ഭൂവിക നം LD/318806  ഗ്പകാരം 182 cent വസ്തുവില് റബ്ബറിന് തടം എടുത്തു. 

ഈ വസ്തുവില് 55,M മീറ്റര്ട് കയ്യാല തെയ്ക്തതായി കണ്ടു . 

4.ഭൂവിക നം LD/248922 ഗ്പകാരം 182 cent വസ്തുവില് റബ്ബറിന് തടം എടുത്തു.ഈ 

വസ്തുവില് 75 മീറ്റ.ര്ട്  കലല്  കയ്യാല  ഗ്പവര്ട്ത്തി സ്ഥലത്ത് കാണാ .ൻ  ാധിച്ചു.ബാക്ിയുള്ളവ 

മണ്ണ് മൂടതപ്പടതും കാട് കയറിയ നിലയിലുമായിരുന്നു.  

5..ഭൂവിക നം LD/318805 ഗ്പകാരം 118 cent വസ്തുവില് റബ്ബറിന് തടം എടുത്തു.ഈ 

വസ്തുവില് 150 മീറ്റര്ട് ദകാണ്ടൂ.ര്ട് ഗ്ടഞ്ച്   ഗ്പവര്ട്ത്തി സ്ഥലത്ത് കാണാ.ൻ  ാധിച്ചു. 

6.ഭൂവിക നം LD/247609 ഗ്പകാരം 97 cent വസ്തുവില് റബ്ബറിന് തടം എടുത്തു.ഈ 

വസ്തുവില് 15 മീറ്റര്ട് കലല്  കയ്യാല   ഗ്പവര്ട്ത്തി സ്ഥലത്ത് കാണാ .ൻ  ാധിച്ചു. 



7..ഭൂവിക നം LD/318803 ഗ്പകാരം 186 cent വസ്തുവില് റബ്ബറിന് തടം എടുത്തു.30 

മീറ്റര്ട് കലല്  കയ്യാല തെയ്ക്തിടുണ്ട്.ഈ വസ്തുവില് 100 മീറ്റര്ട് ദകാണ്ടൂ.ര്ട് ഗ്ടഞ്ച്   ഗ്പവര്ട്ത്തി 

സ്ഥലത്ത് കാണാ .ൻ  ാധിച്ചു. 

8..ഭൂവിക നം LD/318802 ഗ്പകാരം 186 cent വസ്തുവില് റബ്ബറിന് തടം എടുത്തു.ഈ 

വസ്തുവില് 50 മീറ്റര്ട് കലല്  കയ്യാല   ഗ്പവര്ട്ത്തി സ്ഥലത്ത് കാണാ .ൻ  ാധിച്ചു. 

9..ആടിൻ കൂട് നിര്ട്മാണം  IF/383431 ഗ്പകാരം അനന്തു കൃഷ്ണതെ വസ്തുവില് 

ആടിൻ കൂട് നിര്ട്മിച്ചു..നലല നിലയില് അത്  ംരക്ഷിച്ചു ദപാരുന്നതായി കാണാ.ൻ 

 ാധിച്ചു. 

10.. IF/335969 ഗ്പകാരം ലലഫ് പദ്ധതിയി.ല് വീട് ലഭിച്ചു. .ഈ പദ്ധതിയില് 38 പണി 

,ജനല് മടം വതര പൂര്ട്ത്തിയാക്ിയതാണ്.ബാക്ി പണിയാണ് തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയില് 

ഉൾതപ്പടുത്തി തെയ്ക്തിടുള്ളത്.  

11 .RC/277761 ഗ്പകാരം പന്ത പ്ലാമൂട് ,കുംബിച്ച.ല് ദറാ് നിര്ട്മാണം നടന്നിടുണ്ട്.  

.ഈ   ഗ്പവര്ട്ത്തി അദതപടി ,സ്ഥലത്ത് കാണാ .ൻ  ാധിച്ചു. 

ലലഫ് പദ്ധതിയുമായി ബന്ധതപ്പട 3 ഫയലുക.ൾ 

,,,,നടന്നുതകാണ്ടിരിക്ുന്നു . ,പൂ.ര്ട്തീ കരിക്ാത്തതിനാല്  അവ  

ഇതപ്പാ നടന്ന ദ ാഷ്ിയല് ഓഡിറ്റി.ല് ഉൾതപ്പടുത്തിയിടിലല.  
 

 

ഭൂവിക നവുമായി ബന്ധതപ്പട ഗ്പവര്ട്ത്തനങ്ങൾ മൂന്നുവര്ട്ഷ്ം വതര അദതപടി 

നിലനിര്ട്ദത്തണ്ടതാണ്.ഈ ഗ്പവര്ട്ത്തിയി.ല് മറ്റ് ഗ്പവര്ട്ത്തനങ്ങ.ൾ തെയ്യുന്നത് 

,തപാതു നഷ്ട്ടമായി കണക്ാക്ും.മൂന്ന് വര്ട്ഷ്ത്തിനുള്ളി.ല് ഒരു വസ്തുവി.ല്  

വീണ്ടും ഗ്പവര്ട്ത്തി നടക്ുന്നിലല എന്ന് ഉറപ്പാദക്ണ്ടത് തതാഴിലാളികളുതടയും 

ഭൂവുടമകളുതടയും,ഉത്തരവാേിതവമാണ്. 

 

 

 

 

 

 



നിര്ട്ദേശങ്ങൾ 

➢ ദമറ്റും തതാഴിലാളികളും തതാഴിലുറപ്പ്  മയമായ 9 മുതല് 5 വതര നിര്ട്ബന്ധമായും  
തതാഴില് സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടാദവണ്ടതാണ് 

➢ ദഗ്പാജകട് മീറ്റിങ്ങിന് പതങ്കടുത്ത് ഒപ്പുതവച്ചതിനുദശഷ്ം മതിയായ കാരണമിലലാതത 
ഒരിക്ലും പണിക്് വരാത്തവതര അടുത്ത പണിക്് ഉൾതപ്പടുത്താതത ഇരിക്ാൻ 
ഗ്ശദ്ധിക്ുക 

➢  എസ്റ്റിദമറ്റില് പറഞ്ഞിരിക്ുന്ന അളവ് കൃതയമായി ഗ്പവര്ട്ത്തിയില് കാണാൻ 
 ാധിക്ണം 

➢ ല റ്റില് മീറ്റര്ട് ദടപ്പ്  ൂക്ഷിക്ുക 

➢ ഭുവിക നവുമായി ബന്ധതപ്പട ഗ്പവര്ട്ത്തനങ്ങൾ തെയ്യുദമ്പാൾ മൂന്നുവര്ട്ഷ്ം വതര 
അദതപടി നിലനിര്ട്ദത്തണ്ടതാണ് മറ്റു കൃഷ്ി  ആവശയങ്ങൾക്ായി ഉപദയാഗിക്ാൻ 
പാടുള്ളതലല. 

➢ ഭൂവിക നവുമായി ബന്ധതപ്പട ഗ്പവര്ട്ത്തനങ്ങ .ൾ തെയ്യുദമ്പാ.ൾ മൂന്ന് 
വര്ട്ഷ്ത്തിനുള്ളി .ല് ഒദര വസ്തുവി .ല് വീണ്ടും പുതിയ ഗ്പവര്ട്ത്തി തെയ്യുവാ.ൻ 
പാടുള്ളതലല.ഇത് ദഗ്ശദ്ധയി .ല് തപടാല്,തപാതു നഷ്ട്ടമായി കണക്ാക്ും. ഇത്തരം 
ഗ്പവര്ട്ത്തനങ്ങ.ൾ തെയ്യുന്നിലല എന്ന് തതാഴിലാളികളും ഭൂവുടമയും 
ഉറപ്പാദക്ണ്ടതാണ്. 

➢ റബ്ബര്ട് വിളകളി.ല് ഗ്പവര്ട്ത്തിക.ൾ തെയ്യുദമ്പാ.ൾ അതിന് ആോയം ഇലല എന്ന് 
ഉറപ്പാദക്ണ്ടതാണ്.ഇത്തരം  ഗ്പവര്ട്ത്തനങ്ങ.ൾ തെയ്ക്താ .ല് അവയും തപാതു 
നഷ്ട്ടമായി കണക്ാക്ുന്നതാണ്.             

➢ കുളം,ദതാട് എന്നിവയുമായി ബന്ധതപ്പട ഗ്പവര്ട്ത്തനങ്ങൾ തെയ്യുദമ്പാൾ 
ആവശയതമങ്കില് തമറ്റീരിയല് വര്ട്ക്് കൂതട ഉൾതപ്പടുദത്തണ്ടതാണ് 

➢ കാര്ട്ഷ്ിക കുളം നിര്ട്മിക്ുദമ്പാൾ കുഴിതച്ചടുത്ത മണ്ണ് കുളത്തില് നിന്ന് 50 മീറ്റര്ട് 
അകതല നിദക്ഷപിദക്ണ്ടതാണ്. 

➢ തതാഴില് സ്ഥലങ്ങളില് അപകടമുണ്ടായാല് എഗ്തയുംദവഗം ബന്ധതപ്പട ഉദേയാഗസ്ഥതര 
അറിയിദക്ണ്ടതാണ്. 

➢ ഗ്പവര്ട്ത്തി സ്ഥലങ്ങളി .ല് നിര്ട്ബന്ധമായും ടാര്ട്പ്പ,കുടിതവള്ളം എന്നിവ 
ലഭയമാദക്ണ്ടതാണ്. 

➢ കുളം , ദതാട് ,എന്നീ ഗ്പവര്ട്ത്തനങ്ങ.ൾ തെയ്യുദമ്പാ.ൾ കയ്യുറ,കാലുറ എന്നിവ 
തതാഴിലാളികൾക്് നല്ദകണ്ടതാണ്.    

➢ ഫസ്റ്റ് എയി് ദബാകസ് നിര്ട്ബന്ധമായും ഗ്പവര്ട്ത്തി സ്ഥലങ്ങളി .ല് 
 ൂക്ഷിദക്ണ്ടതാണ്.  

 

 

 

 

 


