
മഹാതാഗാന്ധി ദേശ്ധിയ തൊഴ്ധിലുറപ്പ് പദ്ധെ്ധി

ദോഷ്യൽ ഓഡ്ധിറ്പ് റ്ധിദപാർട്പ്

തിരുവനന്തപുരം

വർക്കല ബ്ലോക്ക്ക്

ചെറുന്നിയൂർ ഗലോമ പഞലോയത്ക്

വലോർഡ്ക്- 1, അയന്നി

ബേലോഷ്യൽ ഓഡ്നിറ്ക് കലോലയളവ്ക് :- 01/10/2018 to 31/3/2019

റിപ്പോർട്ട്തയപോറപോകിയത്ട്

തിരുവനന്തപുരം പേപോഷ്യൽഓഡിറ്ട് ജിലപോടീം

േ്വപ്നഎഎേ്ട്,േൗമ്യആർ



ഭരണഘടന പപതിജ്ഞ

നമ്മൾ,ഇന്ത്ത്യയിലെജനങ്ങൾ,ഇന്ത്ത്യലയഒരുപരമാധികാര,

സിതിസമത്വ,

മതനിരപപക്ഷ,ജനാധിപത്ത്യറിപ്പബികായിസംവിധാനം

ലെയുന്നതിനും

ഭാരതതിലെഎലാപൗരർകും

സാമൂഹികവുംസാമ്പതികവും

രാഷ്ട്രീയവുമായനരീതി,െിന്ത,ആശയാവിഷ്ാരം,വിശ്വാസം,

ഭകി, ആരാധനഎന്നിവയ്കുള്ള

സ്വാതടന്ത്ത്യം,സാനമാനങ്ങൾ,

അവസരങ്ങൾഎന്നിവയിെുള്ളസമത്വംഎന്നിവ

ഉറപ്പുവരുതുന്നതിനും

വ്ത്യകിയുല്അന്തസുംരാഷ്ട്തിന്ലറഐക്ത്യവും

അഖണ്ഡതയും ഉറപ്പുവരുതുന്നസാപഹാദര്ത്യംഎലാവരിെും

വളർതുന്നതിനും ദൃഢനിശ്ചയംലെയ്ുലകാണ്നമ്മുല്

ഭരണഘ്നാസഭയിൽവച്, 1949നവംബർഇരുപതിയാറാം

ദിവസം,ഈഭരണഘ്നലയഅംഗരീകരികുകയും

നിയമമാകുകയും

നമുകായിതലന്നസമർപ്പികുകയും ലെയ്ിരുന്നു'

ഇന്ന് 20l9നവംബർ 12ആം തരീയതികാഞിരംവിളഗണപതി

പക്ഷടതതിനു

സമരീപം കൂ്ിയ പസാഷ്ത്യൽഓഡിറ് ടഗാമസഭയിൽ



പങാളികളായഞങ്ങൾ

ഭരണഘ്നാമൂെ്ത്യങ്ങൾന്പ്പിൊകുന്നതിനായി

ദൃഢടപതിജ്ഞലെയുന്നു.

ആമുഖം

പദശരീയ ടഗാമരീണലതാഴിെുറപ്്പനിയമം 2005

വിജ്ഞാപനംലെയ്ലതങിെും 2005ൽ പാർെലമൻറ്

പാസാകിയമഹാതാഗാനിപദശരീയ ടഗാമരീണ

ലതാഴിെുറപ്്പനിയമം 2006ലെടബുവരി രണിന്രാജ്ത്യത്

തു്കംകുറിചു.മൂന്്നഘട്ടങ്ങളായി 2008ൽ നമ്മുല്

രാജ്ത്യലതഎലാജിലകളിപെയും ടഗാമരീണപമഖെകൾ

ഈനിയമതിന്ലറപരിധിയിൽവന്നു.ഓപരാ ടഗാമരീണ

കു്ുംബതിനുംഒരുസാമ്പതികവർഷം 100

ദിവസലതഅവിദഗ്ധ ലതാഴിൽദിനങ്ങൾആവശ്ത്യ

അധിഷ്ിതമായി ടപദാനംലെയുന്നപതാല്ാപ്പം

ടപകൃതിവിഭവപരിപാെനവുമായിബനലപ്പട്ടലപാതു

ആസ്ികളും ദുർബെജനവിഭാഗങ്ങൾകായി



ഈ്ുറതും, ഗുണപമന്മയുള്ളതും ഉൽപാദനക്ഷമതഉള്ള

ഉപജരീവനആസ്ികളുംസൃഷികുകയാണ്ഈ

പദ്ധതിയുല്മുഖ്ത്യെക്ഷ്ത്യം.മഹാതാഗാനിഎന്ന

വാക്പദശരീയ ടഗാമരീണലതാഴിെുറപ്്പനിയമതിന്ലറ

ആരംഭതിൽകൂട്ടിപചർകുകയും ലെയ്ിട്ടുണ്.

നിയമതിന്ലറആവശ്ത്യകതയ്ക്അനുപൂരകമായി

ജമ്മു-കാശ്രീർഒഴിലകയുള്ളഎലാസംസാനങ്ങളിെും

മഹാതാഗാനിപദശരീയ ടഗാമരീണലതാഴിെുറപ്്പനിയമ

പദ്ധതിവിജ്ഞാപനംലെയ്ിട്ടുണ്.നിയമതിെും

പട്ടികയിെുംകാൊകാെങ്ങളിൽവരുതുന്ന

പഭദഗതികൾസംസാനപദ്ധതിയിെും

ഉൾലകാള്ളിപകണതുആണ്. മഹാതാഗാനി

പദശരീയ ടഗാമരീണലതാഴിെുറപ്്പനിയമം ടഗാമരീണ

ലതാഴിൊളികൾക്പത്അവകാശങ്ങൾഉറപ്പു

നൽകുന്നുണ്. പദശരീയ ടഗാമരീണലതാഴിെുറപ്്പപദ്ധതി

ടപകാരം ടഗാമപഞായത് ടപപദശത്ന്പ്പിൊകുന്ന

എലാ ടപവർതികളും പസാഷ്ത്യൽഓഡിറിനു

വിപധയമാകണലമന്്നനിയമതിലെ 17-വകുപ്്പ

നിഷ്ർഷികുന്നു.പദ്ധതി ടപവർതനലതപ്പറിയും

ലപാതുധനംെിെവഴികുന്നതിലനപറിയും

പൗരസമൂഹംന്തുന്നപരസ്ത്യവുംസ്വതടന്തവുമായ

പരിപശാധനയാണ്പസാഷ്ത്യൽഓഡിറ്.

മഹപോതപോഗപോനിപേശീയ പഗപോമീണതതപോഴിലുറ ്്ട്

പദ്ധതിയിതലതതപോഴിലുറ ്്ട് തതപോഴിലപോളികളുതട

അവകപോശങ്ങൾചുവതടപചർകുനു



1.ലതാഴിൽകാർഡിന്അപപക്ഷികാൻഉം 15 ദിവസതിനകം

െഭികുവാനും ഉള്ളഅവകാശം

2.ലതാഴിൽആവശ്ത്യലപ്പ്ാനും 15 ദിവസതിനുള്ളിൽ

െഭികാനുള്ളഅവകാശം

3. 15 ദിവസതിനകംലതാഴിൽെഭിചിലലങിൽലതാഴിെിലായ്

പവതനംെഭികുവാനുള്ളഅവകാശം

4.ഏലറ്ുപകണടപവർതികൾആസൂടതണംലെയുവാനുള്ള

അവകാശം

5.താമസസെതിന് 5കിപൊമരീറർെുറളവിനുള്ളിൽ

ലതാഴിൽെഭികുവാനുംെഭിചിലലങിൽകൂെിയുല് 10%

അധികമായിെഭികുവാനും ഉള്ളഅവകാശം

6.കു്ിലവള്ളംതണൽടപാഥമികശുടശൂഷകിറ്

ലതാഴിൊളികപളാ്് ഒപ്പംഅഞുവയസിനുതാലഴയുള്ളഅഞു

കുട്ടികൾ ടപവർതിസെത്വന്നിട്ടുണ്എങിൽഅവലര

പനാകാനായിആയ,ഇതിനായുള്ളഅവകാശം

7. 15 ദിവസതിനുള്ളിൽപവതനം െഭികുന്നതിനുള്ള

അവകാശം

8.കൂെിെഭികുന്നതിന്കാെതാമസംപനരിട്ടാൽ

നഷപരിഹാരംകിട്ടുന്നതിനുള്ളഅവകാശം

9.പരാതികളിൽസമയബനിതമായിപരിഹാരം

കലണതുന്നതിനുള്ളഅവകാശം

10. പസാഷ്ത്യൽഓഡിറ്ന്തുന്നതിനുള്ളഅവകാശം



തപപോതുവിവരങ്ങൾ

തചറുനിയൂർപഞപോയത്ട്

ജില :തിരുവനന്തപുരം

പബാക് :വർകെ

പഞായത് :ലെറുന്നിയൂർ

വിസ്രീർണം : 10.87െ.കി

വാർഡുകളുല്എണം :14

ജനസംഖ്ത്യ :18114 (2011ലെലസൻസസ് ടപകാരം)

സ്ടതരീപുരുഷഅനുപാതം :97:82

പട്ടികജാതി : 4449

ടപസിഡന്റ് :നവടപകാശ് N

ലസടകട്ടറി :സിനുആർ.എസ്

വാർഡ് :അയന്തി

വാർഡ്ലമമ്പർ:എസ്.ശിവടപസാദ്

ടപധാനലതാഴിൽ :കൃഷിയുംഅനുബനപമഖെകളും

രജിസ്പട്ഡ്വർപകഴ്് : 4103

സജരീവലതാഴിൊളികൾ : 1346

100 പജാെിതികഞവർ :470



പേപോഷ്യൽഓഡിറ്ട് പഗപോമേഭ

റിപ്പോർട്ട്

=============================

തിരുവനന്തപുരംജില

വർകെപബാക്

ലെറുന്നിയൂർ ടഗാമപഞായത്

വാർഡ് :1അയന്തി

1.ടപവർതിയുല് പപര് :സ്വകാര്ത്യവ്ത്യകികളുല്

ഭൂമിയിൽമണ്ജെസംരക്ഷണടപതികൾ

ടപവർതിയുല് പകാഡ് :1614010002/ IF/385357

അ്ങൽതുക :290996

െിെവായതുക :199824

ടപവർതിആരംഭിചതരീയതി :25/02/2019

ടപവൃതിപൂർതരീകരിചതരീയതി : 30/03/2019

ആലകലതാഴിൽദിനങ്ങൾ : 724

മസ്റ്റപറാളുകളുല്എണം : 6

പമറ് :വസന്ത



2.ടപവൃതിയുല് പപര് :സ്വകാര്ത്യവ്ത്യകികളുല്

ഭൂമിയിൽഭൂവികസന ടപവർതികൾ (ഖണ്ഡിക 5

ടപകാരം)

ടപവർതിയുല് പകാഡ് :1614010002/IF/350056

അ്ങൽതുക : 231390

െിെവായതുക :217488

ടപവൃതിആരംഭിചതരീയതി :19/03/2019

ടപവർതിഅവസാനിചതരീയതി : 23/03/2019

ആലകലതാഴിൽദിനങ്ങൾ : 788

മസ്റ്റർപറാളുകളുല്എണം : 10

3)ടപവർതിയുല് പപര് :കൃഷികാവശ്ത്യമായകുളം

നിർമ്മാണം

ടപവർതിയുല് പകാഡ് :1614010002/IF/336551

അ്ങൽതുക : 177472

െിെവായതുക :107185

ടപവൃതിആരംഭിചതരീയതി :23/10/2018

ടപവർതിഅവസാനിചതരീയതി : 05/01/2019

ആലകലതാഴിൽദിനങ്ങൾ : 391

മസ്റ്റർപറാളുകളുല്എണം : 5



പമറ്:വസന്ത

4)ടപവർതിയുല് പപര് :സ്വകാര്ത്യവ്ത്യകികളുല്

ഭൂമിയിൽഭൂവികസന ടപവർതികൾ

ടപവർതിയുല് പകാഡ് :1614010002/IF/336472

അ്ങൽതുക : 186167

ടപവൃതിആരംഭിചതരീയതി :22/10/2018

ടപവർതിഅവസാനിചതരീയതി : 04/12/2018

ആലകലതാഴിൽദിനങ്ങൾ : 660

മസ്റ്റർപറാളുകളുല്എണം : 24

പമറ് :ഉഷ

വപോർഷികമപോസ്റ്റർേർകുലർ പപകപോരമുള്ള

ഫയലുകളിതല തപപോതുവപോയകത്ടെതലുകൾ

1.കവർപപജ് :

IF/336551എന്നവർക്െയെിൽമാടതപമകവർപപജ്

ഉണായിരുന്നുള്ളു.അപൂർണമായിരുന്നു (അസറ്ഐ

ഡി,ലതാഴിൽഅവസാനിചതരീയതി,ജിപിഎസ്

ലൊപകഷൻഎന്നിവപരഖലപ്പ്ുതിയിട്ടില.

2.ലെക്െിസ്്റ്റ :

വർക്െയെിൽസൂക്ഷിചിരികുന്നവിവരങ്ങളുല്

പട്ടികയുംഅവയുല് പപജ്നമ്പറും പരഖലപ്പ്ുപതണ



ലെക്െിസ്്റ്റെയെുകളിൽ കാണാൻസാധിചില.

3.ആക്ഷൻപാൻ :

പരിപശാധിച 4െയെുകളിെും ആക്ഷൻപാൻപകാപ്പി

കാണാൻസാധിചില.

4.ഭരണാനുമതി :

ഭരണാനുമതിഇലായിരുന്നു.

5.സാപങതികഅനുമതി :

പരിപശാധിച 4െയെുകളിെും ടപാപദശികമായി

തയാറാകിയസാപങതികഅനുമതിപടതം ഉണ്.

6.ഡരീലറയിൽഡ്എസ്റ്റിപമറ് :

പരിപശാധിച 4െയെുകളിെുംഡരീലറയിൽഡ്

എസ്റ്റിപമറ് ഉണായിരുന്നു .

7. പടഡായിങ് &ഡിസസനിങ് :

പരിപശാധനക്വിപധയമാകിയ 4െയെുകളിെും

പടഡായിംഗ്ആൻഡ്ഡിസസൻ ഇലായിരുന്നു.

8.ഡിമാൻഡ്പൊം :

പരിപശാധിച 4െയെുകളിെും ഡിമാൻഡ്പൊം

ഇലായിരുന്നു.

9.വർക്അപൊപകഷൻപൊം:

IF/336551എന്നെയെിൽമാടതപമ വർക്



അപൊപകഷൻപൊം ഉണായിരുനുള്ളൂ.

10.ഇ -മസ്റപറാൾ :

4െയെുകളിെും മസ്റ്റപറാൾഉണായിരുന്നു.

11.മസ്റ്റപറാൾമൂവ്ലമൻറ്സിപ് :

മസ്റ്റപറാൾമൂവ്ലമൻറ്സിപ് പരിപശാധിച എലാ

െയെുകളിെും ഉണായിരുന്നു.

12.പവജ്െിസ്്റ്റ :

പരിപശാധിച 4െയെുകളിെും പവജ്െിസ്്റ്റ

ഇലായിരുന്നു .

13.െണ് ട്ാൻസ്ഫർഓർഡർ:

പരിപശാധിച െയെുകളിൽഒന്നുംതലന്ന എെ്. ്ി.ഒ.

കാണാൻകഴിഞില.

14.എം ബുക്:

പരിപശാധിച 4െയെുകളിെും എം ബുക്ഉണ്.

15.ലമറരീരിയൽലടപാക്ത്യുർലമൻറ് പസ്റ്ററ്ലമൻറ്:

ടപവർതികൾഒന്നുംതലന്നലമറരീരിയൽഉപപയാഗിച്

ലെയുന്നതലഅതുലകാണ്ഇത്ബാധകമല.

16.ലമറരീരിയൽബില് &വൗചർ :

4െയെുകൾകും ഇത്ബാധകമല.

17. പറായൽറിലപയ്ലമൻറ്ലറസിപ്റ് :



4െയെുകൾകും പറായൽറിബാധകമായിരുന്നില.

18.ടതരീ പസ്റ്റജ് പൊപട്ടാടഗാെ്:

IF/336551എന്നെയെിൽ

ടപവർതിതു്ങ്ങുന്നതിനുമുമ്പുള്ളഒരു പൊപട്ടാമാടതം

കാണാൻസാധിചു.മറ്െയെുകളിൽപൊപട്ടാടഗാെ്

ഇലായിരുന്നു.

19.വർക്കംപരീഷൻസർട്ടിെികറ്:

പരിപശാധിചഒരുെയെിെും കാണാൻസാധിചില.

20.ജിപയാ ്ാഗ് പൊപട്ടാടഗാെ് :

ഒരുെയെിെുംകാണാൻസാധിചില.

21.പസാഷ്ത്യൽഓഡിറ് റിപപ്പാർട്്ട പകാപ്പി

പരിപശാധിചെയെുകളിൽ കാണാൻസാധിചില.

22.സസറ്ഡയറി:

പരിപശാധിച 4െയെിെുംസസറ്ഡയറി ഉണായിരുന്നു.

നിരീക്ഷണങ്ങളുംകത്ടെതലുകളും

1)IF/336551എന്നവർകിൽകൃഷികാവശ്ത്യമായകുളം

നിർമ്മാണംആയിരുന്നു.രവരീട്ദ്രന്ലറ

ഉ്മസതയിെുള്ളപുരയി്തിൽ

കൃഷികാവശ്ത്യമായജെപസെനതിനും



മത്ത്യകൃഷികുമാണ്കുളംനിർമ്മിചത്.

ഉപപയാഗ്ത്യശൂന്ത്യമായനിെയിൊയിരുന്നുകുളതിന്ലറ

ഇപപ്പാഴലതഅവസ. 5 mനരീളം, 5m വരീതി, 5mആഴം

എന്നിഅളവുടപകാരമാണ്കുളംനിർമ്മാണം

പറഞിരുന്നത്.4.5mആയപപ്പാൾതലന്നലവള്ളംകണു.

എന്നാൽഎസ്റ്റിപമറ് ടപകാരമുള്ളഅളവ്

െഭികുന്നതിനായിലവള്ളം

പകാരിവറിയ്പകണിവന്നു.എന്നാൽവരീണുംലവള്ളം

കുളതിൽനിറയുകയും ലവള്ളംവറികാൻ

കഴിയാതിരുന്നസാഹെര്ത്യതിൽഉ്മപഞായതിൽ

പരാതിലപ്പ്ുകയും പജാെിനിർതിലവയ്പകണ

സാഹെര്ത്യം ഉണാവുകയും ലെയ്ു.അതിനുപശഷം

മലറാരു ലതാഴിെുറപ്പുടഗൂപ്പിലനലവച്കുളതിന്ലറ

പണിപൂർതിയാകി.െരീൽഡ്ലവരിെിപകഷന്

ലെന്നപപ്പാൾഉ്മയുല് ടപതികരണംഈകുളം

നികതാനുള്ളവലമാർഗവും ഉപണാഎന്നതായിരുന്നു.

2)സ്വകാര്ത്യവ്ത്യകികളുല് ഭൂമിയിലെ

ഭൂവികസനടപവർതികളായിരുന്നു മറുനാെ്

െയെുകളിെുംകുഴി,ത്ം,കാ്ുലവട്ടി ലതളികൽ

എന്നിവയാണ് ടപധാനഇനം ടപവർതിയായിഎം

ബുകിൽഉണായിരുന്നത്.

3)ഗരീതഎന്നവ്ത്യകിയുല്പുരയി്തിൽവാഴകുഴി -5,

മഴകുഴി -1,മാെിന്ത്യകുഴി -1എന്നിവയായിരുന്നു.

കൂ്ാലത 25mനരീളതിൽ

അതിരുപകാരിയിട്ടുണായിരുന്നു.വാഴകുഴി



െിെലതാലകമൂ്ിയനിെയിൊയിരുന്നു.മഴകുഴി

ഉപപയാഗ്ത്യശൂന്ത്യമായികലണതി.

4)പരാഹിണി, പടപമ,വസന്ത,സുശരീെ,പുഷ്പെരീെ

തു്ങ്ങിയവരുല്പുരയി്ങ്ങൾസ്ദ്രർശികുകയും

എസ്റ്റിപമറ് ടപകാരമുള്ള ടപവർതികൾെരീൽഡിൽ

കാണുവാനും

സാധിചു.

5)336551എന്നെയെിൽമസ്റ്റപറാൾനമ്പർ 16474-ൽ

ലവട്ടിതിരുതെുകൾഉണ്. പമറിന്ലറസസൻ

ഉണായിരുന്നില. 28/12/2018 -31/12/2018വലരയുള്ള

മസ്റ്റപറാളിൽപവതനം 260എന്്ന

പരഖലപ്പ്ുതിയിരികുന്നു.മസ്റ്റപറാൾ ടപകാരംആലക

ടപവർതിദിനം 391ആണ്.എന്നാൽസസറ്

ഡയറിയിൽ 428എന്്നപരഖലപ്പ്ുതിയിരികുന്നു. 21685-

21690വലരയുള്ളമാസ്റ്റപറാളിൽ 264രൂപയാണ്

പവതനമായിനൽകിയിരികുന്നത്.

6)IF/385357എന്നടപവർതിയുല്അ്ങൽതുകയായി

നിശ്ചയിചിരുന്നത് 290996രൂപയാണ്.എന്നാൽ 199824രൂപ

മാടതമാണ്പദ്ധതിയ്കായിലെെവാകിയത്.

7)ടപവർതികളിൽഏർലപ്പ്ുന്നലതാഴിൊളികൾകും

ഗുണപഭാകാകൾകും ടപവർതിയുല്

ഉപ്ദേശ്ത്യെക്ഷ്ത്യങ്ങലളകുറിചുണാകുന്നധാരണകുറവ്

പെപപ്പാഴുംെരീൽഡ്വിസിറിൽകാണാൻസാധിചു.

അതായത്പെകുഴികളും ഉപപയാഗ്ത്യശൂന്ത്യമായ



നിെയിൽകലണതി.

8)െരീൽഡ്വിസിറിങ്ങിനില്ലതാഴിൊളികലള

കാണുകയും ലതാഴിൽകാർഡ്പരിപശാധികുകയും

ലെയ്ു.ഈവർഷം 14ലതാഴിൽദിനങ്ങളാണ്

െഭിചിട്ടുണായിരുന്നത്. 56സജരീവലതാഴിൊളികൾ

ഒന്നാംവാർഡിൽഉള്ളതായിമനസിൊയി.

കഴിഞവർഷംഒട്ടുമികലതാഴിൊളികൾകും 100

ലതാഴിൽദിനങ്ങൾെഭിചിരുന്നു.

-----------------------------

ചർച്ച

=======

ലെറുന്നിയൂർ ടഗാമപഞായതിലെ 1-ംാംം വാർഡിലെ

(അയന്തി ) ടഗാമസഭ ഉചയ്ക് 2മണിക്

കാഞിരംവിളഗണപതി പക്ഷടതതിനുസമരീപം

ആരംഭിചു. കഴിഞവർഷം 100ലതാഴിൽദിനങ്ങൾ

തികച കൃഷ്ണമ്മലയ പയാഗതിന്ലറഅധ്ത്യക്ഷ

സാനപതകുലതലരലഞ്ുതു.വിആർപിസൗമ്ത്യ

ഭരണഘ്ന ടപതിജ്ഞലൊലിലകാ്ുതു. പശഷം

വാർഡ്ലമമ്പർഎസ്.ശിവടപസാദ് സ്വാഗതടപസംഗം

ന്തി.തു്ർന്്നവിആർപി സൗമ്ത്യ ലതാഴിെുറപ്്പ

പദ്ധതിലയകുറിചും പസാഷ്ത്യൽഓഡിറിലനകുറിചും

ആമുഖടപസംഗംന്തി.തു്ർന്്ന ലതാഴിൊളികളുല്

10അവകാശങ്ങലളപ്പറിവിആർപിസ്വപ്ന വ്ത്യകമാകി.

തു്ർന്്നവിആർപിസൗമ്ത്യ,സ്വപ്നഎന്നിവർറിപപ്പാർട്്ട



അവതരിപ്പിചു .അതിനുപശഷംറിപപ്പാർട്്ട

അവതരണലതകുറിചും ലതാഴിൊളികളുല്

പരാതികലളകുറിചുംെർചലെയ്ു.

100ദിവസംപണിെഭികുന്നിലഎന്നപരാതി

ലതാഴിൊളികൾഉന്നയിചു. ലതാഴിൽെഭികാനായി

ലതാഴിൊളികൾലതാഴിൽആവശ്ത്യലപ്പപ്ണ

രരീതിലയകുറിചുവിആർ പി വ്ത്യകമാകി.

പവതനംെഭികുന്നതിൽവരുന്നകാെതാമസം

പയാഗതിൽെർചാവിഷയമായി.പഞായതിൽ

നിന്നും 7ദിവതിനകംതലന്നപവതനംെഭികാനുള്ള

ന്പ്ികൾസ്വരീകരികുന്നുലണന്നുഓവർസിയർ

മറുപ്ിനൽകി.

് ാർപ്പ,െസ്്റ്റഎയ്്പബാക്്എന്നിവെഭ്ത്യമാകുന്നിലഎന്ന

പരാതിലതാഴിൊളികൾഉന്നയിചു.ഇവ

െഭ്ത്യമാകാനുള്ളന്പ്ിഎ്ുകുലമന്്നഓവർസിയർ

മറുപ്ിനൽകി.

വ്ത്യകിഗതആസ്ിനിർമ്മിത ടപവർതികൾ

കൂ്ുതൊയി ഉൾലപ്പ്ുതാനുള്ളനിർപ്ദേശംവി ആർ

പി,ഓവർസിയർഎന്നിവർലതാഴിൊളികൾക്



നൽകി.എന്നാൽഇവയ്കുള്ളെണ്

അനുവദികുന്നതിനുള്ളകാെതാമസലതകുറിച്

ലതാഴിൊളികൾപരാതിലപ്പട്ടു.

ലതാഴിൽകാർഡിനായി പൊപട്ടാഎ്ുകാൻ

ലതാഴിൊളികളുല്സകയിൽനിന്നുംപണം

െിെവായതായിമനസിൊയി.ഇതിനുപവണിപണം

െിെവാപകണതിലലന്നുംകാർഡ്തികചും

സൗജന്ത്യമായിെഭികുലമന്നുംവിആർപിമാർ

വ്ത്യകമാകി.

െയെിൽഇലാതെിെ ടപധാനലപ്പട്ടപരഖകൾ

ഇനിയുള്ളെയെുകളിൽകൃത്ത്യമായി

ഉൾലപ്പ്ുതുലമന്നുംഓവർസിയർ ടഗാമസഭയിൽ

ഉറപ്പുനൽകി.

56ലതാഴിൊളികൾ ടഗാമസഭയിൽപലങ്ുതു.

ന്ദ്രി

====



വർകെപബാകിലെലെറുന്നിയൂർപഞായതിലെ

വാർഡ് 1 ന്ലറ 2018- 19സാമ്പതികവർഷലത

പസാഷ്ത്യൽഓഡിറ് ടപടകിയസമയബനിതമായി

തരീർകാൻപസാഷ്ത്യൽഓഡിറ് ്രീമിലനസഹായിച

ബഹുമാനലപ്പട്ടലെറുന്നിയൂർപഞായത് ടപസിഡന്റ്,

ലസടകട്ടറി, ഭരണസമിതിഅംഗങ്ങൾ, ലതാഴിെുറപ്്പ

വിഭാഗംജരീവനകാർ, വാർഡ്ലമമ്പർെരീൽഡ്

ടപവർതനങ്ങൾക്സഹായിചപമറ്മാർ,ലതാഴിെുറപ്്പ

ലതാഴിൊളികൾഎന്നിവർകുള്ളന്ദ്രി

പരഖലപ്പ്ുതുന്നു.



മഹാതാഗാന്ധി ദേശ്ധിയ തൊഴ്ധിലുറപ്പ് പദ്ധെ്ധി

ദോഷ്യൽ ഓഡ്ധിറ്പ് റ്ധിദപാർട്പ്

തിരുവനന്തപുരം

വർക്കല ബ്ലോക്ക്ക്

ചെറുന്നിയൂർ ഗലോമപഞലോയത്ക്

വലോർഡ്ക് 2 പലോലച്നിറ

ബേലോഷ്യൽ ഓഡ്നിറ്ക് കലോലയളവ്ക് :- 01/10/2018 to 31/3/2019

റിപ്പോർട്ട്തയപോറപോകിയത്ട്

തിരുവനന്തപുരം പേപോഷ്യൽഓഡിറ്ട് ജിലപോ ടീം

അജ്നിത s, മഞ്ജു എം എേ്ക്, അഞ്ജന ചജ ആർ



ആമുഖം

ദേശീയ ഗ്രാമീണ തെ്രാഴിലുറപ്പ് നിയമം 2005-ല് വിജ്രാപനം തെയ്തു. എങിലും , 2005-ല്

പ്രാര്ലതമന്പ് പ്രാസ്രാകിയ മഹ്രാത്രാഗ്രാനി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തെ്രാഴിലുറപ്പ് നിയമം, 2006

തെബ്രുവരി 2-ന്പ് ര്രാജ്യത്പ് തുടകം കുറിച്ചു. മൂന്പ് ഘട്ടങ്ങള്രായി. 2008-ല് നമ്മുതട ര്രാജ്യതത എല്ല

ജില്ലകളിദ്ലയം ഗ്രാമീണ ദമഖ്ലകള് ഈ നിയമതിതന പരിധിയില് വന്നു . ഓദര്രാ ഗ്രാമീണ

കുടംബതിനം ഒരു സ്രാമ്പതികവര്ം 100 േിവസതത അവിേഗ്ദ്ധ തെ്രാഴില് േിനങ്ങള്

ആവശ്യ്രാധിഷിെമ്രായി പ്രേ്രാനം തെയ്യുനദെ്രാതട്രാപം പ്രകൃെിവിഭവ പരിപ്രാ്ലനവുമ്രായി ബനതപട്ട

തപ്രാതു ആസികളം ദുരബ്ല ജനവിഭ്രാഗങ്ങള്ക്രായി ഈടറ്റതും ഗുണദമന്മയള്ളതും

ഉല്രാേനക്ഷെയളള ഉപജീവന്രാസികളം സൃഷിക്കുകയ്രാണ്പ് ഈ പദ്ധെിയതട മുഖ്യ്ലക്ഷ്യം.

നിയമദഭേഗെി വരുതി 'മഹ്രാത്രാഗ്രാനി' എന വ്രാക്പ് ദേശീയ ഗ്രാമീണ തെ്രാഴിലുറപ്പ്

നിയമതിതന ആരംഭതില് കൂട്ടി ദെരക്കുകയം തെയിട്ടുണ്പ്. 100 ശെമ്രാനം നഗര ജനസംഖ്യയള്ള

ജില്ലകതള്രാഴിതക ര്രാജ്യതത എല്ല്രാ ജില്ലകളം പ്രസ്തുെ നിയമതിതന പരിധിയി്ല്രാകതപട്ടിട്ടുണ്പ്.

നിയമതിതന ആവശ്യകെയ്ക്ക ആനപൂരകമ്രായി എല്ല്രാം സംസ്രാനങ്ങളം മഹ്രാത്രാഗ്രാനി ദേശീയ

ഗ്രാമീണ തെ്രാഴിലുറപ്പ് നിയമ പദ്ധെി വിജ്രാപനം തെയിട്ടുണ്പ്. നിയമതിലും പട്ടികയിലും

ക്രാ്ല്രാക്രാ്ലങ്ങളില് വരുത്തുന ദഭേഗെികള് സംസ്രാന പദ്ധെിയിലും ഉൾതക്രാള്ളിദകണെ്രാണ്പ്.

മഹ്രാത്രാഗ്രാനി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തെ്രാഴിലുറപ്പ് നിയമം ഗ്രാമീണ തെ്രാഴി്ല്രാളികള്ക്പ് ഒരു കൂട്ടം

അവക്രാശങ്ങള് നല്കുന്നുണ്പ്.

ദേശിയ ഗ്രാമീണ തെ്രാഴിലുറപ്പു പദ്ധെി പ്രക്രാരം ഗ്രാമ പഞ്രായത്തു പ്രദേശത്തു

നടപിയി്ല്രാക്കുന എല്ല്രാ പ്രവർതികളം ദസ്രാ്്യൽ ഓഡിറ്റിന്പ് വിദധയമ്രാകണതമന്പ്

നിയമതിത്ല 17 ആം വകുപ്പ് നിഷ്കർ്ിക്പ്ന്നു. പദ്ധെി പ്രവർതനതതപറ്റിയം തപ്രാതു ധനം

തെ്ലവഴിക്കുനെിതനപറ്റിയം പൗര സമൂഹം നടത്തുന പരസ്യവും സ്വെത്രവുമ്രായ

പരിദശ്രാധനയ്രാണ്പ് ദസ്രാ്്യൽഓഡിറ്റ്പ്.



ഭരണഘടനാ പ്രെ്ധിജഞ

നമ്മൾ, ഇന്യയിത്ല ജനങ്ങൾ, ഇന്യതയ ഒരു പരമ്രാധിക്രാര, സിെിസമെ്വ,

മെനിരദപക്ഷ,

ജന്രാധിപെ്യ റിപബിക്രായി സംവിധ്രാനം തെയ്യുനെിനം

ഭ്രാരെതിത്ല എല്ല്രാ പൗരർക്കും സ്രാമൂഹികവും

സ്രാമ്പതികവും ര്രാഷീയവുമ്രായ

നീെി, െിന, ആശയ്രാവിഷ്ക്രാരം, വിശ്വ്രാസം, ഭകി, ആര്രാധന എനിവയ്ക്കുള്ള സ്വ്രാെന്യം,

സ്രാനമ്രാനങ്ങൾ, അവസരങ്ങൾ എനിവയിലുള്ള സമെ്വം

എനിവ ഉറപ്പുവരുത്തുനെിനം വ്യകിയതട അനസം ര്രാഷതിതന ഐക്യവും അഖണ്ഡെയം

ഉറപ്പുവരുത്തുന

സ്രാദഹ്രാേര്യം എല്ല്രാവരിലും വളർത്തുനെിനം ദൃഢനിശ്ചയം തെയ്തുതക്രാണ്പ് നമ്മുതട

ഭരണഘടന്രാസഭയിൽവച്പ്, 1949 നവംബർ ഇരുപതിയ്രാറ്രാം േിവസം, ഈ ഭരണഘടനതയ

അംഗീകരിക്കുകയം നിയമമ്രാക്കുകയം നമുക്രായിതതന സമർപിക്കുകയം തെയിരുന്നു'

ഇന്പ് 2019 നവംബർ 12-ആം െീയെി HHTMU Sൽകൂടിയ ദസ്രാ്്യൽ ഓഡിറ്റ്പ് ഗ്രാമസഭയിൽ

പങ്രാളികള്രായ ഞങ്ങൾ ഭരണഘടന്രാ മൂ്ല്യങ്ങൾ നടപി്ല്രാക്കുനെിന്രായി ദൃഢപ്രെിജ തെയ്യുന്നു.

മഹലോതലോ ബേശ്നിയ ഗലോമീണ ചതലോഴ്നിലുറപ്പു പദ്ധത്നിയ്നിചല ചതലോഴ്നിലുറപ്ക് ചതലോഴ്നിലലോള്നികളുചെ

അവകലോശങ്ങൾ ചുവചെ ബെർക്കുന്നു.

Sl

no

അവകലോശങ്ങൾ

1 തെ്രാഴിൽക്രാർഡിന്രായിഅദപക്ഷിക്കുവ്രാനം15േിവസതിനകം്ലഭിക്കുവ്രാനള്ളഅവക്രാശം ചഷഡൂള് 2



2 തെ്രാഴിൽ ആവശ്യതപട്രാനം 15 േിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ്ലഭിക്കുവ്രാനള്ള അവക്രാശം ചഷഡൂള് 1 &

ചഷഡൂള്

3 15 േിവസതിനകം തെ്രാഴിൽ ്ലഭിചിത്ലങിൽ തെ്രാഴി്ല്രാല്ല്രായ്മ ദവെനം ്ലഭിക്കുവ്രാനള്ള

അവക്രാശം

ചേഷന് 7,8,9

4 എതറ്റടദകണ പ്രവൃതികൾ ആസൂത്രണം തെയ്യുവ്രാനള്ള അവക്രാശം.

5 െ്രാമസ സ്ലതിതന 5 കിദ്ല്രാമീറ്റർ ചുറ്റളവിനള്ളിൽ തെ്രാഴിൽ ്ലഭിക്കുവ്രാനം

്ലഭിചിതല്ലങിൽ കൂ്ലിയതട 10% അധികമ്രായി ്ലഭിക്കുവ്രാനള്ള അവക്രാശം.

ചഷഡൂള്

2പലോരഗലോഫ്ക് 18

& പലോരഗലോഫ്ക്

20

6 കുടിതവള്ളം ,െണൽ, പ്ര്രാഥമിക ശുശ്രൂ് കിറ്റ്പ് ,തെ്രാഴി്ല്രാളികദള്രാതട്രാപം അഞിൽ

അധികം കുട്ടികൾ പ്രവൃതി സ്ലത്പ് വനിട്ടുതണങിൽ അവതര ദന്രാക്രാന്രായി ആയ

(ക്ര്്പ്) തുടങ്ങിയ പ്രവൃതി സ്ല സൗകര്യങ്ങൾക്കുള്ള അവക്രാശം.

ചഷഡൂള്2

പലോരഗലോഫ്ക് 23-

28

7 സർക്രാർ പ്രഖ്യ്രാപിചിട്ടുള്ള കൂ്ലി ്ലഭിക്കുവ്രാനള്ള അവക്രാശം. ചേഷന്3(2),6,

sch 2

,29,a,b,c,d,e,f.30

8 തെ്രാഴിൽ തെയ്പ് 15 േിവസതിനകം കൂ്ലി ്ലഭിക്കുവ്രാനള്ള അവക്രാശം

9 15 േിവസതിനകം കൂ്ലി ്ലഭിചിതല്ലങിൽ നഷ പരിഹ്രാരം ്ലഭിക്കുവ്രാനള്ള അവക്രാശം ചേഷന് 3(3)

10 പര്രാെികൾക്പ് സമയ ബനിെമ്രായി പരിഹ്രാരം ്ലഭിക്കുവ്രാനം മഹ്രാത്രാഗ്രാനി

ദേശീയ ഗ്രാമീണ തെ്രാഴിലുറപ്പ് പദ്ധെിയിൽ തെ്ലവു വരുന തുകയതട െൽസമയ

സ്രാമൂഹിക പരിദശ്രാധന നടത്തുവ്രാനള്ള അവക്രാശം.

ചേഷന് 19, &

ചേഷന് 17( 2)



അവകലോശ അധ്നിഷ്നിത നീര്നിക്ഷണങ്ങള്

*തെ്രാഴിൽ ക്രാർഡ്പ് പുതുക്കുനെിന ദവണി തെ്രാഴി്ല്രാളികൾക്പ് അവരുതട കയിൽ നിന്നും ക്രാശ്പ്
തെ്ലവ്രായിട്ടുതണന്നും, കൂട്രാതെ തെ്രാഴിൽ ക്രാർഡിനള്ള ദെ്രാദട്ട്രാ തെ്രാഴി്ല്രാളികൾ സ്വനം
തെ്ലവി്ല്രാണ്പ് നൽകിയിട്ടുള്ളെ്പ് എന്നും മനസി്ല്രാക്രാൻ സ്രാധിച്ചു.

* െയൽ പരിദശ്രാധനയിൽ വ്യകമ്രായ ഡിമ്രാന്പ് ദെ്രാറം ക്രാണ്രാൻ സ്രാധിചി്ല്ലല്പ് .
അെിന്രാൽ തെ്രാഴി്ലിന അദപക്ഷിചിട്ടു 15 േിവസതിനള്ളിൽ തെ്രാഴിൽ ്ലഭിദച്രാ എന ക്രാര്യതിൽ
വ്യകെയില്ല. ആയെിന്രാൽ തെ്രാഴി്ല്രാളികദള്രാട്പ് സംസ്രാരിചെിൽ നിന്നു അവർ തെ്രാഴിലുറപ്പ്
നിയമ പ്രക്രാരമല്ല തെ്രാഴിൽ ആവശ്യതപട്ടെ്പ് എന്പ് മനസി്ല്രായി.

* ഗ്രാമ സഭയിൽല പതങടക്രാറുള്ളെ്രായി തെ്രാഴി്ല്രാളികൾ പറഞ്ഞുതവങിലും പദ്ധെി
ആസൂത്രണതിൽ അവർ പതങടതിരുദന്രാ എന ക്രാര്യം വ്യകമല്ല.

*തെ്രാഴി്ലിടം സന്ദർശിചെിൽ നിന്നുംല ,തെ്രാഴി്ല്രാളികദള്രാട്പ് സംസ്രാരിചെിതന അടിസ്രാനതിലും
എല്ല്രാ തെ്രാഴി്ല്രാളികളം 5Km ചുറ്റളവിനള്ളി്ല്രാണ്പ് ദജ്രാ്ലി തെയ്യുനെ്പ്.

*തെ്രാഴിൽ സ്ലത്പ് കുടിതവള്ളം, പ്രഥമ ശുശ്രൂ് കിറ്റ്പ് എനിവ ഉതണങിലും അവതയല്ല്രാം
തെ്രാഴി്ല്രാളികൾ സ്വനമ്രായി ക്രമീകരിചിരിക്കുനെ്രാണ്പ്.

* ആക്പ് പ്രക്രാരമുള്ള കൂ്ലി തെ്രാഴി്ല്രാളികൾക്പ് ്ലഭിക്കുന്നുണ്പ്.
*തെ്രാഴി്ല്രാളികദള്രാട്പ് സംസ്രാരിചെിൽ നിന്നും സമയ ബനിെമ്രായി കൂ്ലി ്ലഭിക്കുനില്ല എന്പ്
അറിയവ്രാൻ സ്രാധിച്ചു.

* തെ്രാഴിൽ പൂർതിയ്രായെിന ദശ്വും തെ്രാഴിലുറപ്പ് നിർവ്വഹണ ഉദേ്യ്രാഗസർ െണ്പ് ട്രാൻസ്ഫർ
ഓർഡർ െയ്രാറ്രാകിയെിന ദശ്വും ,തെ്രാഴി്ല്രാളികൾക്പ് അവരുതട ദവെനം കൃെ്യമ്രായി
്ലഭിക്കുനില്ല.
* പര്രാെികൾക്പ് സമയബനിെമ്രായി പരിഹ്രാരം ്ലഭിചെ്രായി അറിയ്രാൻ സ്രാധിചിട്ടില്ല
അതുദപ്രാത്ല െതന െൽസമയ സ്രാമൂഹിക പരിദശ്രാധന ക്യെ്യമ്രായി നടത്തുനെ്രായി അറിയ്രാൻ
കഴിഞ്ഞട്ടില്ല.

ചപലോതുവ്നിവരങ്ങൾ -ചെറുന്നിയൂർ ഗലോമപഞലോയത്ക്



ജില്ല െിരുവനനപുരം

ബദള്രാക്പ് വർക്ല

വിസീർണം 10.87 െ.കി.മീ.

വ്രാർഡുകളതട എണം 14

ജനസംഖ്യ 18114

സീപുരു്അനപ്രാെം 97:82

പട്ടികജ്രാെി 4449

പ്രസിഡന്പ് നവപ്രക്രാശ്പ് എൻ

തസക്രട്ടറി സിന്ധു R S

പ്രധ്രാന തെ്രാഴിൽ കൃ്ിയം അനബന ദമഖ്ലകളം

രജിദ്റ്റേർഡ്പ് വർകർ 4103

സജീവതത്രാഴി്ല്രാളികൾ 1346

100ദജ്രാ്ലി െികഞ്ഞവർ 470

Source : Census data 2011

ബേലോഷ്യൽ ഓഡ്നിറ്ക് രീത്നിശലോസം

ദകരള ദസ്രാ്്യൽ ഓഡിറ്റ്പ് തസ്രാസസറ്റി തെ്രാഴിലുറപ്പുപദ്ധെി െിരുവനനപുരം ജില്ല്രാ യൂണിറ്റിതന

ദനതൃെ്വതി്ല്രാണ്പ് വ്രാർഡ്പ് ആറിത്ല ദസ്രാ്്യൽ ഓഡിറ്റ്പ് പ്രക്രിയ ആരംഭിചതും പൂർതീകരിചതും.



 കഴിഞ്ഞ6 മ്രാസതിൽ തെയ പ്രവൃതികളതട െയലുകൾ, 7 രജി്റ്റേറുകൾ , MIS എനിവ

പരിദശ്രാധികൽ

 പരിദശ്രാധിച െയലുകളതട അടിസ്രാനതിൽ പ്രവർതി ഇടങ്ങൾ പരിദശ്രാധിക്കുകയം, തെയ

പ്രവർതികളതട അളവുകൾ പരിദശ്രാധിച്ചു .

 ഗുണദഭ്രാക്രാകദള്രാട്പ് പ്രവൃതിയതട ഗുണെ്ലങ്ങൾ െർച തെയ്തു,

 തെ്രാഴിൽ ക്രാർഡ്പ് എടതിട്ടുള്ളവതരയം, സജീവ തെ്രാഴി്ല്രാളികതളയം കണ്പ് ആവശ്യമ്രായ

വിവരങ്ങൾ ദശഖരിച്ചു .

 െീൽഡ്പ് പ്രവർതനങ്ങളതടയം, െയൽ പരിദശ്രാധനയതടയം അടിസ്രാനതിൽ റിദപ്രാർട്ട്പ്

െയ്രാറ്രാകൽ .

പര്നിബശലോധനയ്ക് വ്നിബധയമലോക്ക്നിയ പ്രവർത്നികൾ

Sl വരക്ക്ക് ബകലോഡ്ക് പ്രവരത്നിയുചെ ബപര്ക് പദ്ധത്നി

ആരംഭം

പദ്ധെി

അവസ്രാനം

എ്റ്റേിദമറ്റ്പ്

തുക

യഥ്രാർത്ഥ

തെ്ലവ്പ്

1 1614010002/LD/248001 േ്വകലോര്യവ്യക്നികളുചെ

ഭൂമ്നിയ്നിൽ

ഭൂവ്നികേനപ്രവർതന

ങ്ങൾ ( വകുപ്പുമലോയ്നി

ബെർന്ക് േംബയലോജ്നിത

പദ്ധത്നി)

25-10-

2018

23-01-2019 240905 237024

2 1614010002/IF/336481 സ്വകാര്ത്യ

വ്ത്യകികളുല്

ഭൂമിയിൽ

ഭൂവികസനം

ടപവർതികൾ

12-02-

2019

29-03-2019 98199 91356



ഖണ്ഡിക 5

ടപകാരം

3 1614010002/IF/385358
സ്വകാര്ത്യവ്ത്യകി

കളുല് ഭൂമിയിൽ

ഭൂവികസന

ടപവർതികൾ

(വിഭാഗംബി

ഖണ്ഡിക 5

ടപകാരം)

14-02-

2019

31-03-2019 290971 148212

4 1614010002/IF/350057
സ്വകാര്ത്യവ്ത്യകി

കളുല് ഭൂമിയിൽ

ഭൂവികസന

ടപവർതികൾ

22-10-

2018

27-10-2018 174124 167153

22മൊകുമെന്റ്സ്

1. കവർബപജ്ക്

വ്രാർ്ിക മ്രാ്റ്റേർ സർക്കു്ലർ പ്രക്രാരം കവർദപജിൽ പഞ്രായത്പ് വിവരങ്ങൾ, ജില്ല, പ്രവർതി

നടപി്ല്രാകിയ വിവരങ്ങൾ, അടങൽ തുക, ആതക തെ്ലവ്പ്, നടതിയ െീയെി, മുെ്ല്രായ

വിവരങ്ങൾ ദരഖതപടദതണെ്രാണ്പ്. പരിദശ്രാധിച 4 െയലുകളിലും വ്രാർ്ിക മ്രാ്റ്റേർ സർക്കു്ലർ

പ്രക്രാരമുള്ള കവർദപജ്പ് ്ലഭ്യമല്ല

2. ചെക്ക്ക് ല്നിസ്ക്

വർക്പ് െയ്ലിൽ സൂക്ഷിചിരിക്കുന വിവരങ്ങളതട പട്ടികയം, അവയതട ദപജ്പ് നമ്പറും

ദരഖതപടദതണ തെക്പ് ്ലി്റ്റേ്പ് െയ്ലിൽ സൂക്ഷിദകണെ്രാണ്പ്. പരിദശ്രാധിച 4 െയലുകളിലും

വ്രാർ്ിക മ്രാ്റ്റേർ സർക്കു്ലർ പ്രക്രാരമുള്ള തെക്പ് ്ലി്റ്റേ്പ് ഓെ്പ് ദഡ്രാക്യുതമന്പ് ഉണ്രായിരുനില്ല



3. ആക്ഷൻപലോൻ ബകലോപ്നി

പരിദശ്രാധിച 4 െയലുകളിൽ ഒരു െയ്ലിൽ ദപ്രാലും വ്രാർ്ിക മ്രാ്റ്റേർ സറക്യൂ്ലർ പ്രക്രാരം

നിർബനമ്രായം ഉണ്രായിരിദകണ ആക്ഷൻ പ്രാനിതന ദക്രാപി ക്രാണ്രാൻ സ്രാധിചില്ല.

4. എസ്നിബമറ്ക് ബകലോപ്നി

പരിദശ്രാധിച 4 െയലുകളിലും തസക്യൂരിറ്റിൽ നിന്നുതമടത എ്റ്റേിദമറ്റിൽ ദക്രാപി ക്രാണ്രാൻ

സ്രാധിച്ചു.എന്രാൽ ഒരു െയ്ലിലും തപ്ര്രാജക്പ് റിദപ്രാർട്ട്പ്, സർദവ്വ ഡ്രാറ്റ ,ജനകീയ എ്റ്റേിദമറ്റ്പ്,

എനിവ ഉണ്രായിരുനില്ല.

5. േലോബ്കേത്നികലോനുമത്നി

പരിദശ്രാധിച 4 െയലുകളിലും പ്ര്രാദേശികമ്രായി െയ്രാറ്രാകിയ സ്രാദങെിക അനമെി

പത്രമ്രാണ്പ് വർക്പ് െയ്ലിൽ ക്രാണ്രാൻ കഴിഞ്ഞെ്പ്.സ്രാദങെികനമെിക്രായി പ്രദെ്യകം

രജി്റ്റേർ സൂക്ഷിക്കുണ്പ്.

6. ഭരണലോനുമത്നി

പരിദശ്രാധിച 4 െയലുകളിലും ഭരണ്രാനമെി ക്രാണ്രാൻ സ്രാധിചില്ല.

7.ചതലോഴ്നില്നിനുള്ള അബപക്ഷ

പരിദശ്രാധിച 4 െയ്ലിലും ഡിമ്രാൻഡ്പ് ദെ്രാം ്ലഭ്യമല്ല

8. പ്രവർത്നി അനുവേ്നിചത്ക് േംബന്നിച ബഫലോം

പരിദശ്രാധിച 4 െയലുകളിലും പ്രവർതി അനവേിച ദെ്രാം ഉണ്രായിരുനില്ല.

9. ഇ മസർ ബറലോൾ

പരിദശ്രാധിച പ്രവർതി െയലുകളതട മ്റ്റേർ ദറ്രാളകളിലും തവട്ടിതിരുതലുകൾ ഉണ്പ്..

മസറ്പ്ർ ദറ്രാളകളിൽ ബി.ഡി.ഓ ,തസതക്രട്ടറി എനിവരുതട ഒപ്പ് സീൽ എനിവ

ഉണ്രായിരുതനങിലും െിയെി ഉണ്രായിരുനില്ല. മ്റ്റേർ ദറ്രാളകളിൽ ആയധങ്ങളതട വ്രാടക

ദരഖതപടതിയിട്ടുണ്പ് .

10. ചമഷരചമന്ക് ബുക്ക്ക്

പരിപശാധനയ്ക് വിപധയമാകിയ 4െയെുകളിെും എം ബുക് െഭ്ത്യമാണ്.

എന്നാൽ െിെയി്ങ്ങളിൽ ബനലപ്പട്ട അധികാരികളുല് ഒപ്പും സരീെും പഡറും

ഇലായിരുന്നു.



11. ചമറീര്നിയൽ

4 പ്രവർതികൾ ഒന്നും െതന തമറ്റീരിയൽ ഉപദയ്രാഗിച്പ് തെയനെല്ല. അതുതക്രാണ്ടു

ബ്രാധകമല്ല.

12.ബവജ്ക് ല്നിസ്ക്

പരിദശ്രാധിച 4പ്രവർതിെയലുകളിലും ദവജ്പ് ്ലി്റ്റേ്പ് ്ലഭ്യമല്ല.

13.ഫണ്ക് ടലോൻസ്ഫർ ഓർഡർ

പരിപശാധിച 4െയെുകളിെും FTOകാണാൻകഴിഞില.

14.തമറീരിയൽബിൽആൻഡ്ട്വൗച്ചർ

പ്രവർതികൾ ഒന്നും െതന തമറ്റീരിയൽ ഉപദയ്രാഗിച്പ് തെയ്യുനെല്ല. അതുതക്രാണ്പ് ഇെ്പ്

ബ്രാധകമല്ല.

15. ബറലോയൽറ്നി

പരിദശ്രാധിച 4െയലുകളിലും ദറ്രായൽറ്റി ബ്രാധകം ആയിരുനില്ല

16. തീ ബസജ്ക് ബഫലോബ്ലോഗലോഫ്ക്

പരിപശാധിച 4െയെുകളിൽ ടതരീ പസ്റ്റജ് പൊപട്ടാടഗാെ്െഭ്ത്യമല

17.പ്രവൃത്നി പൂർതീകരണ േലോക്ഷ്യപതം

പരിദശ്രാധിച ഒരു െയ്ലിലും ക്രാണ്രാൻ സ്രാധിചില്ല .

18.മസർ ബറലോൾ മൂബവചമന്ക് സ്നിപ്ക്

മ്റ്റേർ ദറ്രാൾ മൂദവതമന്പ് സിപ്പുകൾ പരിദശ്രാധിച എല്ല്രാ െയ്ലിലും ക്രാണ്രാൻ സ്രാധിച്ചു,

എന്രാൽ മ്റ്റേർ ദറ്രാൾ നമ്പറുകൾ കൃെ്യമ്രായി ദരഘതപടതതും പ്ല ദക്രാളങ്ങളം

പൂരിപിക്രാത രീെിയിലും അപൂരണമ്രായി എല്ല്രാ മ്റ്റേർ ദറ്രാൾ മൂദവതമന്പ് സിപ്പുകളം

ക്രാണതപട്ടു .

19.ജ്നിബയലോ റലോഗ്ക്ഡ്ക് ബഫലോബ്ലോഗലോഫ്ക്

ഒരു െയ്ലിലും ക്രാണ്രാൻ സ്രാധിചില്ല

20.ബേലോഷ്യൽ ഓഡ്നിറ്ക് റ്നിബപലോർ്്നിചന ബകലോപ്നി



പരിദശ്രാധിച ഒരു െയളിലും ക്രാണ്രാൻ സ്രാധിചില്ല .

21.സേറ്ക് ഡയറ്നി

പരിദശ്രാേിച4 െയ്ലിലും സസറ്റ്പ് ഡയറി ഉണ്രായിരുന്നു സസറ്റ്പ് ഡയറികളിൽ പ്രവൃതി

ആരംഭിക്കുനെിന മുമ്പുള്ള മീറ്റിങ്പ് തെ്രാഴി്ല്രാളികളതട സ്രാക്ഷ്യപത്രം , തെ്രാഴിൽ

ഉപകരണങ്ങളതട വ്രാടക , വിജി്ലൻസ്പ് ആൻഡ്പ് ദമ്രാണിറ്ററിങ്പ് കമ്മിറ്റി റിദപ്രാർട്പ് ,

സന്ദരശന കുറിപ്പ് ഇനീ ഭ്രാഗങ്ങൾ പൂരിപിചെ്രായി ക്രാണതപട്ടു . െികിത്സ സംബനമ്രായ

വിവരങ്ങൾ ഒന്നും െതന ഉണ്രായെ്രായി ദരഖതപടതി കണില്ല.

22. ബ്ലോയ്നിങ്ക് ആൻഡ്ക് ഡ്നിസേന്നിങ്ക്

പരിദശ്രാധനയ്ക്ക്പ് വിദധയമ്രാകിയ 4 െയലുകളിലും ദ്്രായിങ്പ് ആനി ഡിസസൻ

്ലഭ്യമ്രായിരുനില്ല

വർക്ക്ക് ഫയലുകള്നിചല ചപലോതുവലോയ കചണതലുകളും

 LD/248001 പ്രക്രാരമുള്ള െയ്ലിൽ മദ്്രാൾ പ്രക്രാരംആതക

തെ്രാഴിൽേിനങ്ങൾ 849 ആണ്പ്. എന്രാൽ സസറ്റ്പ് ഡയറിയിത്ല

വിജി്ലൻസ്പ് ആൻഡ്പ് ദമ്രാണിറ്ററിങ്പ് കമ്മിറ്റി റിദപ്രാർട്ട്പ് പ്രക്രാരം

തെ്രാഴിൽേിനങ്ങൾ 851ആയികണ്ടു. അതുദപ്രാത്ലെതന ആതക

ദവെനം 230139 രൂപയ്രാണ്പ്. എന്രാൽ എം ബുകിൽ അെ്പ്

230079 രൂപയ്രാണ്പ് ക്രാണിചിരിക്കുനെ്പ്. 60 രൂപയതട വ്യെ്യ്രാസം

ഉണ്പ്.

 IF /350057 ൽ മദ്്രാളിൽ തവട്ടി െിരുതലുകൾ ഉണ്രായിരുന്നു. mustroll നമ്പർ 17617

മുെൽ 17622 വതരയള്ള മദ്്രാളിൽ 270 രൂപ തവച്രാണ്പ് ദവെ നം

നൽകിയിരിക്കുനെ്പ്.

 IF/350057 വർക്പ് ദക്രാഡ്പ് പ്രക്രാരം ഉള്ള സസറ്റ്പ് ഡയറിയിൽ അടങൽ തുക

തെറ്റ്രായി ദരഖതപടതിയിരിക്കുന്നു െി്ലവ്രായ തുക സസഡ്പ് ദരഖതപടതിയിട്ടില്ല.

രജ്നിസറുകളുചെ പര്നിബശലോധന



നിയമപ്രക്രാരം7രജി്റ്റേറുകൾഗ്രാമപഞ്രായത്പ്നിർബനമ്രായം സൂക്ഷിദകണെ്രാണ്പ് അവ

ചുവതട ദെർക്കുന്നു.

1.തതപോഴിൽ cardരജിസ്റ്റർ

2.പഗപോമേഭപോരജിസ്റ്റർ

3.ഡിമപോൻഡ്ട്രജിസ്റ്റർ

4.വർക്ട്രജിസ്റ്റർ

5.ആസ്ിരജിസ്റ്റർ

6.പരപോതിരജിസ്റ്റർ

7.തമറീരിയൽരജിസ്റ്റർ

എലപോരജിസ്റ്ററുകളുംപഞപോയത്ട്േൂക്ഷികുനു്ടെ്ട്.

പപവർതിയിടങ്ങൾ പരിപശപോധിച്ചതിതല

തപപോതുവപോയകത്ടെതലുകൾ

 പരിപശാധനയ്ക് വിപധയമാകിയ 4 െയെുകളിെും ആയി ആലക

17ലതാഴിെി്ങ്ങൾ ആണ് സ്ദ്രർശിചത്. എം ബുക് ടപകാരം ഉള്ള

പജാെികൾ ഏലറകുലറ യും ടപവൃതി ഇ്ങ്ങളിെും കാണാൻ സാധിചു.

സ്ദ്രർശിച ലതാഴിെി്ങ്ങളിൽ ഏലറയും കാ്ുപി്ിച നിെയിൽ കണു.

മഴകുഴികൾ പവസ്റ്റ് കുഴികൾവാഴകുഴികൾഇവഎണിതിട്ടലപ്പ്ുതാൻ

സാധിചിരുന്നില.

 വർക് പകാഡ് IF /2480001 െയൽ ടപകാരം അഞ് ടപവർതി ഇ്ങ്ങളാണ്

സ്ദ്രർശിചത്. ഹൗ െത് ബരീവിയുല് വസ്ുവിൽ മരചരീനി പചകറികൾ

ഇവകൃഷിലെയ്ത്വരുന്നു. പവസ്റ്റ്കുഴിയുംകാണാൻസാധിചു.

 സൗദാ ബരീവിയുല് വസ്ുവിൽ പവസ്റ്റ് കുഴി ഉണായിരുന്നു.മരചരീനി

കൃഷിലെയുന്നുണ.്

 റസരീന ബരീവിയുല് പുരയി്തിൽ പവസ്റ്റ് കുഴി ഉണായിരുന്നു. പെമ്പ്

മഞൾ എന്നിവ കൃഷി ലെയ്ു വരുന്നു. അതിര് പകാരാൻ അപപക്ഷയിൽ

വചിട്ടുണായിരുന്നു എന്നാൽ മഴ ഇലാതിരുന്നതിനാൽ അതിരു

എ്ുതിട്ടില എന്ന് ഉ്മ പറഞു. ത്ലമ്ുത മറി്ങ്ങളിൽ

അപപക്ഷകന് വിളഒന്നുംന്ാൻസാധിചില.

 IF /350057 വർക് പകാഡിൽ പത് ലതാഴിെി്ങ്ങൾ ആണ് സ്ദ്രർശിചത്.

ഗരീതയുല് വസ്ുവിൽ മഴകുഴി പവസ്റ്റ് കുഴിയും ഓപരാന്നു വരീതംഉണ.്

വാഴകുഴി എ്ുതിട്ടുണ് എന്നാൽ ഒന്നും നട്ടി ലായിരുന്നു. അതിര്



എ്ുതിട്ടുണ്.

 ന്രാജൻന്ലറ വസ്ുവിൽ അതിര് എ്ുതിട്ടുണ.്. പവസ്റ്റ് കുഴി

എ്ുതിട്ടുണ്എന്നാൽ അതിൽലതങ്ങ്നട്ടിരികുന്നു. മഴകുഴി ഉണ്.

 സെെ ബരീവിയുല് പുരയി്തിൽ മഴകുഴി പവസ്റ്റ് കുഴി ഉണായിരുന്നു

എന്നാൽമഴകുഴികാ്ുപി്ിച് നിെയിൊയിരുന്നു.

 അൻസാറിnte പുരയി്തിൽ പവസ്റ്റ് കുഴി, മഴകുഴി എന്നിവയുണ.്

ലതങ്ങിൻ ത്ം എ്ുതിട്ടുണ് വിജയകുമാറിന്ലറ പുരയി്തിൽ

ലതങ്ങിൻ ത്ം എ്ുതിട്ടുണ,് പവസ്റ്റ് കുഴി, മഴകുഴി കണു. പവസ്റ്റ് കുഴി

കാ്ുപി്ിച് നിെയിൽകണു.

 അെരീറയുല് പുരയി്തിൽ അതിരു പി്ിചിട്ടുണ.് പവസ്റ്റ് കുഴി,

മഴകുഴിഇവയുണ.്മഴകുഴിയിൽലതങ്ങ് വചിരികുന്നത്കണു.

 ഷിെ ബരീവിയുല് വസ്ുവിൽ അതിര് എ്ുതിട്ടുണ,് മഴകുഴി, പവസ്റ്റ്

കുഴി ഉണ.്

 െട്ദ്രികയുല് പുരയി്തിൽ ലതങ്ങിൻ ത്ം എ്ുതു. വാഴകുഴി

എ്ുതു.എന്നാൽവാഴ നട്ടി ട്ടില.

 ഉഷയുല്വസ്ുവിൽലതങ്ങിൻത്ം,വാഴകുഴി, ലതങ്ങിൻകുഴി, എന്നിവ

എ്ുതിട്ടുണ് മഴകുഴിയിൽവാഴ ലവചിരികുന്നത്കണു.

 ലപാന്നമ്മയുല്വസ്ുവിൽമഴകുഴി, പവസ്റ്റ്കുഴിഇവഎ്ുതിട്ടുണ.്

 1614010002/IF/336481 ടപകാരമുള്ളെയെിൽ രണു ഇ്ങ്ങളാണ് സ്ദ്രർശിചത്.

നിസാറിന്ലറ പുരയി്തിൽ ലതങ്ങിൻ ത്ം എ്ുതിട്ടുണ,് മഴകുഴി

പവസ്റ്റ്, പവസ്റ്റ്കുഴിപരമാവധി ഉപപയാഗികുന്നുണ.്

 മുഹമ്മദ് നിയാസിന്ലറ വസ്ുവിൽ ലതങ്ങിൻ ത്ം എ്ുതിട്ടുണ്

മഴകുഴി പവസ്റ്റ്കുഴിഇവ കണു.

തപപോതുവപോയ നിരീക്ഷണങ്ങൾ.

 െസ്റ്റ് എയ്് പബാക്് പഞായതിൽ നിന്നും െഭികുന്നില. പകരം

ലതാഴിൊളികളും പമറ് പെ ർ ന്ന് പണം പിരിചു കൂ്ിയാണ്

വാങ്ങുന്നത.്

 മറു വപോർഡുകളിതല തതപോഴിലപോളികളപോണ്ട് ഏറവും കൂടുതൽ

തതപോഴിലിനപോയിഈവപോർഡിൽഎതുനത്ട്.

 തതപോഴിൽ േമയം രപോവിതല 9 മുതൽ വവകിട്ട് 4 മണി വതര

ആകണതമനപോണ്ട് തതപോഴിലപോളികളുതട തപപോതുവപോയ

അഭിപപപോയം.

 ആവശ്യതിന്ട് തതപോഴിൽ ലഭ്യമല. നിലവിലുള്ള വർഷതിൽ

തതപോഴിൽഎണംകുറവപോണ്ട്.

 പുതിയ തതപോഴിൽ കപോർഡ്ട് ലഭികുനതിനും നിലവിതല



തതപോഴിൽ കപോർഡ്ട് പുതുകുനതിനും തതപോഴിലപോളികളുതട

കയിൽനിനുംപണംചിലവപോകപോറു്ടെ്ട്.

 അർത്ഥ വിദഗ്ധ, വിദഗ്ധ ലതാഴിെിലനകുറിച് ലതാഴിൊളികൾക്

വ്ത്യകമായധാരണയില.

 ലതാഴിെിനുള്ള അപപക്ഷ പമറ് വഴി ടഗൂപ്പ് ആയിട്ട് ലവള്ളപപപ്പറിൽ

എഴുതി ആണ് പഞായതിൽ ഏൽപ്പികുന്നത്. സകപ്പറ് രസരീത്

വാങ്ങിയിട്ടിലഎന്നുംമനസിൊയി

 ലതാഴിൊളികളുല് അവകാശങ്ങലളകുറിച് അവർക് വ്ത്യകമായ

ധാരണഉണായിരുന്നില.

 പജാെി പൂർതിയായിട്ടും കൃത്ത്യമായി പവതനം െഭികുന്നില എന്ന

അഭിടപായംലതാഴിൊളികൾപറഞു.

 എസ്റ്റിപമറ് ടപകാരമുള്ള ടപവർതനങ്ങൾ ലതാഴിൊളികൾ ലെയ്ിട്ടും

ഭൂഉ്മകളുല് അനാസമൂെം അവ ഉപപയാഗശൂന്ത്യമായി കി്കുന്നത്

കാണാൻകഴിഞു.

 ലതാഴിൊളികളുല്അവകാശങ്ങൾപെപപ്പാഴുംഹനികലപ്പ്ുന്നുണ.്

 ലതാഴിൽകാർഡുകൾഅപൂർണമായാണ്പൂരിപ്പിചിട്ടുള്ളത.്

നനി

വർക്ല ദബ്രാകിത്ല വ്രാർഡ്പ് രണിത്ല 2018-19സ്രാമ്പതിക വർ്തത ദസ്രാ്്യൽ ഓഡിറ്റ്പ്

പ്രക്രിയ സമയബനിെമ്രായി െീർക്രാൻ ദസ്രാ്്യൽ ഓഡിറ്റ്പ് ടീമിതന സഹ്രായിച

ബഹുമ്രാനതപട്ട തെറുനിയൂർ പഞ്രായത്പ്ല പ്രസിഡന്പ്ല, തസക്രട്ടറി, അസി്റ്റേന്പ് തസക്രട്ടറി,

ഭരണസമിെി അംഗങ്ങൾ, തെ്രാഴിലുറപ്പു വിഭ്രാഗം ജീവനക്രാർ, വ്രാർഡ്പ് തമമ്പർ, െീൽഡെ്ല

പ്രവർതനങ്ങൾക്കു സഹ്രായിച ദമറ്റുമ്രാർ എനിവർക്കുളള നന്ദി പ്രദെ്യകം ദരഖതപടത്തുന്നു.

മഹാതാഗാന്ധി ദേശ്ധിയ തൊഴ്ധിലുറപ്പ് പദ്ധെ്ധി

ദോഷ്യൽ ഓഡ്ധിറ്പ് റ്ധിദപാർട്പ്



തിരുവനന്തപുരം

വർക്കല ബ്ലോക്ക്ക്

ചെറുന്നിയൂർ ഗലോമപഞലോയത്ക്

വലോർഡ്ക് 3 വെബ്ശേര്നിബക്കലോണം

ബേലോഷ്യൽ ഓഡ്നിറ്ക് കലോലയളവ്ക് :- 01/10/2018 to 31/3/2019

റിപ്പോർട്ട്തയപോറപോകിയത്ട്

തിരുവനന്തപുരം പേപോഷ്യൽഓഡിറ്ട് ജിലപോ ടീം

അജ്നിത s, മഞ്ജു എം എേ്ക്, അഞ്ജന ചജ ആർ

ആമുഖം

ദേശീയ ഗ്രാമീണ തെ്രാഴിലുറപ്പ് നിയമം 2005-ല് വിജ്രാപനം തെയ്തു. എങിലും , 2005-ല്



പ്രാര്ലതമന്പ് പ്രാസ്രാകിയ മഹ്രാത്രാഗ്രാനി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തെ്രാഴിലുറപ്പ് നിയമം, 2006

തെബ്രുവരി 2-ന്പ് ര്രാജ്യത്പ് തുടകം കുറിച്ചു. മൂന്പ് ഘട്ടങ്ങള്രായി. 2008-ല് നമ്മുതട ര്രാജ്യതത എല്ല

ജില്ലകളിദ്ലയം ഗ്രാമീണ ദമഖ്ലകള് ഈ നിയമതിതന പരിധിയില് വന്നു . ഓദര്രാ ഗ്രാമീണ

കുടംബതിനം ഒരു സ്രാമ്പതികവര്ം 100 േിവസതത അവിേഗ്ദ്ധ തെ്രാഴില് േിനങ്ങള്

ആവശ്യ്രാധിഷിെമ്രായി പ്രേ്രാനം തെയ്യുനദെ്രാതട്രാപം പ്രകൃെിവിഭവ പരിപ്രാ്ലനവുമ്രായി ബനതപട്ട

തപ്രാതു ആസികളം ദുരബ്ല ജനവിഭ്രാഗങ്ങള്ക്രായി ഈടറ്റതും ഗുണദമന്മയള്ളതും

ഉല്രാേനക്ഷെയളള ഉപജീവന്രാസികളം സൃഷിക്കുകയ്രാണ്പ് ഈ പദ്ധെിയതട മുഖ്യ്ലക്ഷ്യം.

നിയമദഭേഗെി വരുതി 'മഹ്രാത്രാഗ്രാനി' എന വ്രാക്പ് ദേശീയ ഗ്രാമീണ തെ്രാഴിലുറപ്പ്

നിയമതിതന ആരംഭതില് കൂട്ടി ദെരക്കുകയം തെയിട്ടുണ്പ്. 100 ശെമ്രാനം നഗര ജനസംഖ്യയള്ള

ജില്ലകതള്രാഴിതക ര്രാജ്യതത എല്ല്രാ ജില്ലകളം പ്രസ്തുെ നിയമതിതന പരിധിയി്ല്രാകതപട്ടിട്ടുണ്പ്.

നിയമതിതന ആവശ്യകെയ്ക്ക ആനപൂരകമ്രായി എല്ല്രാം സംസ്രാനങ്ങളം മഹ്രാത്രാഗ്രാനി ദേശീയ

ഗ്രാമീണ തെ്രാഴിലുറപ്പ് നിയമ പദ്ധെി വിജ്രാപനം തെയിട്ടുണ്പ്. നിയമതിലും പട്ടികയിലും

ക്രാ്ല്രാക്രാ്ലങ്ങളില് വരുത്തുന ദഭേഗെികള് സംസ്രാന പദ്ധെിയിലും ഉൾതക്രാള്ളിദകണെ്രാണ്പ്.

മഹ്രാത്രാഗ്രാനി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തെ്രാഴിലുറപ്പ് നിയമം ഗ്രാമീണ തെ്രാഴി്ല്രാളികള്ക്പ് ഒരു കൂട്ടം

അവക്രാശങ്ങള് നല്കുന്നുണ്പ്.

ദേശിയ ഗ്രാമീണ തെ്രാഴിലുറപ്പു പദ്ധെി പ്രക്രാരം ഗ്രാമ പഞ്രായത്തു പ്രദേശത്തു

നടപിയി്ല്രാക്കുന എല്ല്രാ പ്രവർതികളം ദസ്രാ്്യൽ ഓഡിറ്റിന്പ് വിദധയമ്രാകണതമന്പ്

നിയമതിത്ല 17 ആം വകുപ്പ് നിഷ്കർ്ിക്പ്ന്നു. പദ്ധെി പ്രവർതനതതപറ്റിയം തപ്രാതു ധനം

തെ്ലവഴിക്കുനെിതനപറ്റിയം പൗര സമൂഹം നടത്തുന പരസ്യവും സ്വെത്രവുമ്രായ

പരിദശ്രാധനയ്രാണ്പ് ദസ്രാ്്യൽഓഡിറ്റ്പ്.

ഭരണഘടനാ പ്രെ്ധിജഞ

നമ്മൾ, ഇന്യയിത്ല ജനങ്ങൾ, ഇന്യതയ ഒരു പരമ്രാധിക്രാര, സിെിസമെ്വ,



മെനിരദപക്ഷ,

ജന്രാധിപെ്യ റിപബിക്രായി സംവിധ്രാനം തെയ്യുനെിനം

ഭ്രാരെതിത്ല എല്ല്രാ പൗരർക്കും സ്രാമൂഹികവും

സ്രാമ്പതികവും ര്രാഷീയവുമ്രായ

നീെി, െിന, ആശയ്രാവിഷ്ക്രാരം, വിശ്വ്രാസം, ഭകി, ആര്രാധന എനിവയ്ക്കുള്ള സ്വ്രാെന്യം,

സ്രാനമ്രാനങ്ങൾ, അവസരങ്ങൾ എനിവയിലുള്ള സമെ്വം

എനിവ ഉറപ്പുവരുത്തുനെിനം വ്യകിയതട അനസം ര്രാഷതിതന ഐക്യവും അഖണ്ഡെയം

ഉറപ്പുവരുത്തുന

സ്രാദഹ്രാേര്യം എല്ല്രാവരിലും വളർത്തുനെിനം ദൃഢനിശ്ചയം തെയ്തുതക്രാണ്പ് നമ്മുതട

ഭരണഘടന്രാസഭയിൽവച്പ്, 1949 നവംബർ ഇരുപതിയ്രാറ്രാം േിവസം, ഈ ഭരണഘടനതയ

അംഗീകരിക്കുകയം നിയമമ്രാക്കുകയം നമുക്രായിതതന സമർപിക്കുകയം തെയിരുന്നു'

ഇന്പ് 2019 നവംബർ 6-ആം െീയെി വടദ്ശേരിദക്രാണം അംഗൻവ്രാടിയിൽ കൂടിയ ദസ്രാ്്യൽ

ഓഡിറ്റ്പ് ഗ്രാമസഭയിൽ പങ്രാളികള്രായ ഞങ്ങൾ ഭരണഘടന്രാ മൂ്ല്യങ്ങൾ നടപി്ല്രാക്കുനെിന്രായി

ദൃഢപ്രെിജ തെയ്യുന്നു.

മഹലോതലോ ബേശ്നിയ ഗലോമീണ ചതലോഴ്നിലുറപ്പു പദ്ധത്നിയ്നിചല ചതലോഴ്നിലുറപ്ക് ചതലോഴ്നിലലോള്നികളുചെ

അവകലോശങ്ങൾ ചുവചെ ബെർക്കുന്നു.

Sl

no

അവകലോശങ്ങൾ

1 തെ്രാഴിൽക്രാർഡിന്രായിഅദപക്ഷിക്കുവ്രാനം15േിവസതിനകം്ലഭിക്കുവ്രാനള്ളഅവക്രാശം ചഷഡൂള് 2

2 തെ്രാഴിൽ ആവശ്യതപട്രാനം 15 േിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ്ലഭിക്കുവ്രാനള്ള അവക്രാശം ചഷഡൂള് 1 &

ചഷഡൂള്

3 15 േിവസതിനകം തെ്രാഴിൽ ്ലഭിചിത്ലങിൽ തെ്രാഴി്ല്രാല്ല്രായ്മ ദവെനം ്ലഭിക്കുവ്രാനള്ള ചേഷന് 7,8,9



അവക്രാശം

4 എതറ്റടദകണ പ്രവൃതികൾ ആസൂത്രണം തെയ്യുവ്രാനള്ള അവക്രാശം.

5 െ്രാമസ സ്ലതിതന 5 കിദ്ല്രാമീറ്റർ ചുറ്റളവിനള്ളിൽ തെ്രാഴിൽ ്ലഭിക്കുവ്രാനം

്ലഭിചിതല്ലങിൽ കൂ്ലിയതട 10% അധികമ്രായി ്ലഭിക്കുവ്രാനള്ള അവക്രാശം.

ചഷഡൂള്

2പലോരഗലോഫ്ക് 18

& പലോരഗലോഫ്ക്

20

6 കുടിതവള്ളം ,െണൽ, പ്ര്രാഥമിക ശുശ്രൂ് കിറ്റ്പ് ,തെ്രാഴി്ല്രാളികദള്രാതട്രാപം അഞിൽ

അധികം കുട്ടികൾ പ്രവൃതി സ്ലത്പ് വനിട്ടുതണങിൽ അവതര ദന്രാക്രാന്രായി ആയ

(ക്ര്്പ്) തുടങ്ങിയ പ്രവൃതി സ്ല സൗകര്യങ്ങൾക്കുള്ള അവക്രാശം.

ചഷഡൂള്2

പലോരഗലോഫ്ക് 23-

28

7 സർക്രാർ പ്രഖ്യ്രാപിചിട്ടുള്ള കൂ്ലി ്ലഭിക്കുവ്രാനള്ള അവക്രാശം. ചേഷന്3(2),6,

sch 2

,29,a,b,c,d,e,f.30

8 തെ്രാഴിൽ തെയ്പ് 15 േിവസതിനകം കൂ്ലി ്ലഭിക്കുവ്രാനള്ള അവക്രാശം

9 15 േിവസതിനകം കൂ്ലി ്ലഭിചിതല്ലങിൽ നഷ പരിഹ്രാരം ്ലഭിക്കുവ്രാനള്ള അവക്രാശം ചേഷന് 3(3)

10 പര്രാെികൾക്പ് സമയ ബനിെമ്രായി പരിഹ്രാരം ്ലഭിക്കുവ്രാനം മഹ്രാത്രാഗ്രാനി

ദേശീയ ഗ്രാമീണ തെ്രാഴിലുറപ്പ് പദ്ധെിയിൽ തെ്ലവു വരുന തുകയതട െൽസമയ

സ്രാമൂഹിക പരിദശ്രാധന നടത്തുവ്രാനള്ള അവക്രാശം.

ചേഷന് 19, &

ചേഷന് 17( 2)

അവകലോശ അധ്നിഷ്നിത നീര്നിക്ഷണങ്ങള്

*തെ്രാഴിൽ ക്രാർഡ്പ് പുതുക്കുനെിന ദവണി തെ്രാഴി്ല്രാളികൾക്പ് അവരുതട കയിൽ നിന്നും ക്രാശ്പ്
തെ്ലവ്രായിട്ടുതണന്നും, കൂട്രാതെ തെ്രാഴിൽ ക്രാർഡിനള്ള ദെ്രാദട്ട്രാ തെ്രാഴി്ല്രാളികൾ സ്വനം



തെ്ലവി്ല്രാണ്പ് നൽകിയിട്ടുള്ളെ്പ് എന്നും മനസി്ല്രാക്രാൻ സ്രാധിച്ചു.

* െയൽ പരിദശ്രാധനയിൽ വ്യകമ്രായ ഡിമ്രാന്പ് ദെ്രാറം ക്രാണ്രാൻ സ്രാധിചി്ല്ലല്പ് .
അെിന്രാൽ തെ്രാഴി്ലിന അദപക്ഷിചിട്ടു 15 േിവസതിനള്ളിൽ തെ്രാഴിൽ ്ലഭിദച്രാ എന ക്രാര്യതിൽ
വ്യകെയില്ല. ആയെിന്രാൽ തെ്രാഴി്ല്രാളികദള്രാട്പ് സംസ്രാരിചെിൽ നിന്നു അവർ തെ്രാഴിലുറപ്പ്
നിയമ പ്രക്രാരമല്ല തെ്രാഴിൽ ആവശ്യതപട്ടെ്പ് എന്പ് മനസി്ല്രായി.

* ഗ്രാമ സഭയിൽല പതങടക്രാറുള്ളെ്രായി തെ്രാഴി്ല്രാളികൾ പറഞ്ഞുതവങിലും പദ്ധെി
ആസൂത്രണതിൽ അവർ പതങടതിരുദന്രാ എന ക്രാര്യം വ്യകമല്ല.

*തെ്രാഴി്ലിടം സന്ദർശിചെിൽ നിന്നുംല ,തെ്രാഴി്ല്രാളികദള്രാട്പ് സംസ്രാരിചെിതന അടിസ്രാനതിലും
എല്ല്രാ തെ്രാഴി്ല്രാളികളം 5Km ചുറ്റളവിനള്ളി്ല്രാണ്പ് ദജ്രാ്ലി തെയ്യുനെ്പ്.

*തെ്രാഴിൽ സ്ലത്പ് കുടിതവള്ളം, പ്രഥമ ശുശ്രൂ് കിറ്റ്പ് എനിവ ഉതണങിലും അവതയല്ല്രാം
തെ്രാഴി്ല്രാളികൾ സ്വനമ്രായി ക്രമീകരിചിരിക്കുനെ്രാണ്പ്.

* ആക്പ് പ്രക്രാരമുള്ള കൂ്ലി തെ്രാഴി്ല്രാളികൾക്പ് ്ലഭിക്കുന്നുണ്പ്.
*തെ്രാഴി്ല്രാളികദള്രാട്പ് സംസ്രാരിചെിൽ നിന്നും സമയ ബനിെമ്രായി കൂ്ലി ്ലഭിക്കുനില്ല എന്പ്
അറിയവ്രാൻ സ്രാധിച്ചു.

* തെ്രാഴിൽ പൂർതിയ്രായെിന ദശ്വും തെ്രാഴിലുറപ്പ് നിർവ്വഹണ ഉദേ്യ്രാഗസർ െണ്പ് ട്രാൻസ്ഫർ
ഓർഡർ െയ്രാറ്രാകിയെിന ദശ്വും ,തെ്രാഴി്ല്രാളികൾക്പ് അവരുതട ദവെനം കൃെ്യമ്രായി
്ലഭിക്കുനില്ല.
* പര്രാെികൾക്പ് സമയബനിെമ്രായി പരിഹ്രാരം ്ലഭിചെ്രായി അറിയ്രാൻ സ്രാധിചിട്ടില്ല
അതുദപ്രാത്ല െതന െൽസമയ സ്രാമൂഹിക പരിദശ്രാധന ക്യെ്യമ്രായി നടത്തുനെ്രായി അറിയ്രാൻ
കഴിഞ്ഞട്ടില്ല.

ചപലോതുവ്നിവരങ്ങൾ -ചെറുന്നിയൂർ ഗലോമപഞലോയത്ക്

ജില്ല െിരുവനനപുരം

ബദള്രാക്പ് വർക്ല

വിസീർണം 10.87 െ.കി.മീ.



വ്രാർഡുകളതട എണം 14

ജനസംഖ്യ 18114

സീപുരു്അനപ്രാെം 97:82

പട്ടികജ്രാെി 4449

പ്രസിഡന്പ് നവപ്രക്രാശ്പ് എൻ

തസക്രട്ടറി സിന്ധു R S

പ്രധ്രാന തെ്രാഴിൽ കൃ്ിയം അനബന ദമഖ്ലകളം

രജിദ്റ്റേർഡ്പ് വർകർ 4103

സജീവതത്രാഴി്ല്രാളികൾ 1346

100ദജ്രാ്ലി െികഞ്ഞവർ 470

Source : Census data 2011

ബേലോഷ്യൽ ഓഡ്നിറ്ക് രീത്നിശലോസം

ദകരള ദസ്രാ്്യൽ ഓഡിറ്റ്പ് തസ്രാസസറ്റി തെ്രാഴിലുറപ്പുപദ്ധെി െിരുവനനപുരം ജില്ല്രാ യൂണിറ്റിതന

ദനതൃെ്വതി്ല്രാണ്പ് വ്രാർഡ്പ് മൂനി്ല്പ് ദസ്രാ്്യൽ ഓഡിറ്റ്പ് പ്രക്രിയ ആരംഭിചതും പൂർതീകരിചതും.

 കഴിഞ്ഞ6 മ്രാസതിൽ തെയ പ്രവൃതികളതട െയലുകൾ, 7 രജി്റ്റേറുകൾ , MIS എനിവ

പരിദശ്രാധികൽ

 പരിദശ്രാധിച െയലുകളതട അടിസ്രാനതിൽ പ്രവർതി ഇടങ്ങൾ പരിദശ്രാധിക്കുകയം, തെയ

പ്രവർതികളതട അളവുകൾ പരിദശ്രാധിച്ചു .

 ഗുണദഭ്രാക്രാകദള്രാട്പ് പ്രവൃതിയതട ഗുണെ്ലങ്ങൾ െർച തെയ്തു,



 തെ്രാഴിൽ ക്രാർഡ്പ് എടതിട്ടുള്ളവതരയം, സജീവ തെ്രാഴി്ല്രാളികതളയം കണ്പ് ആവശ്യമ്രായ

വിവരങ്ങൾ ദശഖരിച്ചു .

 െീൽഡ്പ് പ്രവർതനങ്ങളതടയം, െയൽ പരിദശ്രാധനയതടയം അടിസ്രാനതിൽ റിദപ്രാർട്ട്പ്

െയ്രാറ്രാകൽ .

പര്നിബശലോധനയ്ക് വ്നിബധയമലോക്ക്നിയ പ്രവർത്നികൾ

Sl വരക്ക്ക് ബകലോഡ്ക് പ്രവരത്നിയുചെ ബപര്ക് പദ്ധത്നി

ആരംഭം

പദ്ധെി

അവസ്രാനം

എ്റ്റേിദമറ്റ്പ്

തുക

യഥ്രാർത്ഥ

തെ്ലവ്പ്

1 1614010002/IF/385360 േ്വകലോര്യവ്യക്നികളുചെ

ഭൂമ്നിയ്നിൽ

ഭൂവ്നികേനപ്രവർതന

ങ്ങൾ വ്നിഭലോഗം ബ്നി

ഖണ്നിക 5 പ്രകലോരം

18-02-

2019

29-03-19 291971 66698

2 1614010002/IF/351815 സ്വകാര്ത്യ

വ്ത്യകികളുല്

ഭൂമിയിൽ

ഭൂവികസനം

ടപവർതികൾ

വിഭാഗംബി

ഖണ്ഡിക 5 ടപകാരം

15-01-

2019

27-02-2019 149452 78936

3 1614010002/IF/336482

സ്വകാര്ത്യവ്ത്യകിക

ളുല് ഭൂമിയിൽ

ഭൂവികസനം

26-09-

2018

20-12-2018 199080 192758



4 1614010002/IF/336557
സ്വകാര്ത്യവ്ത്യകിക

ളുല് ഭൂമിയിൽ

ഭൂവികസനം -കുളം

നിർമാണം

08-11-

2018

28-12-2018 129733 87483

5 1614010002/LD/248000
സ്വകാര്ത്യവ്ത്യകിക

ളുല് ഭൂമിയിൽ

ഭൂവികസന

ടപവർതികൾ -

ഭൂവികസനം

17-11-2018 19-01-2019 152192 159804

22 ബഡലോക്യുചമന്ക്േ്ക്

1. കവർബപജ്ക്

വ്രാർ്ിക മ്രാ്റ്റേർ സർക്കു്ലർ പ്രക്രാരം കവർദപജിൽ പഞ്രായത്പ് വിവരങ്ങൾ, ജില്ല,

പ്രവർതി നടപി്ല്രാകിയ വിവരങ്ങൾ, അടങൽ തുക, ആതക തെ്ലവ്പ്, നടതിയ െീയെി,

മുെ്ല്രായ വിവരങ്ങൾ ദരഖതപടദതണെ്രാണ്പ്. പരിദശ്രാധിച്പ് അഞ്ചു െയലുകളിലും കവർദപജ്പ്

ഉണ്രായിരുനില്ല.

2. ചെക്ക്ക് ല്നിസ്ക്

വർക്പ് െയ്ലിൽ സൂക്ഷിചിരിക്കുന വിവരങ്ങളതട പട്ടികയം, അവയതട ദപജ്പ് നമ്പറും

ദരഖതപടദതണ തെക്പ് ്ലി്റ്റേ്പ് െയ്ലിൽ സൂക്ഷിദകണെ്രാണ്പ്. പരിദശ്രാധിച െയലുകളിൽ ഒന്നും

തെക്പ് ്ലി്റ്റേ്പ് ഓെ്പ് ദഡ്രാക്യുതമന്പ് ്ലഭ്യമല്ല്രായിരുന്നു

3. ആക്ഷൻപലോൻ ബകലോപ്നി

പരിദശ്രാധിച 5 െയലുകളിൽ ഒരു െയ്ലിൽ ദപ്രാലും വ്രാർ്ിക മ്രാ്റ്റേർ സറക്യൂ്ലർ പ്രക്രാരം

നിർബനമ്രായം ഉണ്രായിരിദകണ ആക്ഷൻ പ്രാനിതന ദക്രാപി ക്രാണ്രാൻ സ്രാധിചില്ല.

4. എസ്നിബമറ്ക് ബകലോപ്നി

പരിദശ്രാധിച 5 െയലുകളിലും തസക്യൂരിറ്റിൽ നിന്നുതമടത എ്റ്റേിദമറ്റിൽ ദക്രാപി

ക്രാണ്രാൻ സ്രാധിച്ചു.എന്രാൽ ഒരു െയ്ലിലും തപ്ര്രാജക്പ് റിദപ്രാർട്ട്പ്, സർദവ്വ ഡ്രാറ്റ ,ജനകീയ

എ്റ്റേിദമറ്റ്പ് എനിവ ഉണ്രായിരുനില്ല.മ്രാത്രമല്ല, എ്റ്റേിദമറ്റ്പ്തന ദക്രാപിയിൽ അക്രഡികഡ്പ്



എഞിനീയരുതട ഒപ്പ്, സീ്ല്പ് എനിവ ഉണ്രായിീരുന്നു.

5. േലോബ്കേത്നികലോനുമത്നി

പരിദശ്രാധിച 5 െയലുകളിലും പ്ര്രാദേശികമ്രായി െയ്രാറ്രാകിയ സ്രാദങെിക അനമെി പത്രം

ഉണ്പ്. സ്രാദങെിക്രാനമെിക്രായി പ്രദെ്യകം രജി്റ്റേർ സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്പ്.

6. ഭരണലോനുമത്നി

പരിദശ്രാധിച 5 െയലുകളിലും ഭരണ്രാനമെി ക്രാണ്രാൻ സ്രാധിചില്ല.

7. ബ്ലോയ്നിങ്ക് ആൻഡ്ക് ഡ്നിസേന്നിങ്ക്

പര്നിബശലോധ്നിച അഞ്ചു ഫയലുകള്നിലും ബ്ലോയ്നിങ്ക് ആൻഡ്ക് ഡ്നിസേൻ ലഭ്യമലോയ്നിരുന്നില്ല

8. ചതലോഴ്നില്നിനുള്ള അബപക്ഷ

പരിദശ്രാധിച 5 െയലുകളിലും ഡിമ്രാൻഡ്പ് ദെ്രാം ്ലഭ്യമ്രായിരുനില്ല

9. പ്രവർത്നി അനുവേ്നിചത്ക് േംബന്നിച ബഫലോം

പരിദശ്രാധിച 5 െയലുകളിലും പ്രവർതി അനവേിച ദെ്രാം ഉണ്രായിരുനില്ല.

10. ഇ മസർ ബറലോൾ

പരിദശ്രാധിച 5 പ്രവർതി െയലുകളതട മ്റ്റേർ ദറ്രാളകളിലും തവട്ടിതിരുതലുകൾ

ഉണ്രായിരുന്നു. മസറ്പ്ർ ദറ്രാളകളിൽ ബി.ഡി.ഓ ,തസതക്രട്ടറി എനിവരുതട ഒപ്പ് സീൽ

എനിവ ഉണ്രായിരുതനങിലും െിയെി ഉണ്രായിരുനില്ല. മ്റ്റേർ ദറ്രാളകളിൽ ആയധങ്ങളതട

വ്രാടക ദരഖതപടതിയിട്ടുണ്പ് .



11. ചമഷരചമന്ക് ബുക്ക്ക്

പരിദശ്രാധിച 5 െയലുകളിലും എം ബുക്പ് ഉണ്പ് എന്രാൽ എം ബുക്പ്ല നമ്പർ, എല്ല്രാ തമ്ർ

തമന്പ് ബുകിലും ഒദന്രാ അെി്ലധികദമ്രാ ഇടങ്ങളിൽ ഒപ്പ് ദരഖതപടത്തുദമ്പ്രാൾ െീയെി

എഴുെിയിരുനില്ല.

12. ചമറീര്നിയൽ

15 പ്രവർതികൾ ഒന്നും െതന തമറ്റീരിയൽ ഉപദയ്രാഗിച്പ് തെയനെല്ല. അതുതക്രാണ്ടു

ബ്രാധകമല്ല.

13. ബവജ്ക് ല്നിസ്ക്

പരിദശ്രാധിച 5 െയലുകളിലും ദവജ്പ് ്ലി്റ്റേ്പ് ്ലഭ്യമല്ല.

14.ഫണ്ക് ടലോൻസ്ഫർ ഓർഡർ

പരിപശാധനയ്ക് വിപധയമാകിയ അഞു െയെുകളിൽ FTO കാണാൻ

സാധിചില.

15. ചമറീര്നിയൽ ബ്നില്ല്ക് & വൗചർ

അഞ്െയെുകൾകുംഇത്ബാധകമല

16. ബറലോയൽറ്നി ബപയ്ക്ചമന്ക് ചറേ്നിപറ്ക്

പരിദശ്രാധിച 5 െയലുകളിലും ദറ്രായൽറ്റി ബ്രാധകം ആയിരുനില്ല

17. ബഫലോബ്ലോഗലോഫ്ക്

പരിദശ്രാധിച െയലുകളിൽ ഒന്നും െതന ദെ്രാദട്ട്രാഗ്രാെ്പ് ക്രാണ്രാൻ കഴിഞ്ഞില്ല

18. പ്രവൃത്നി പൂർതീകരണ േലോക്ഷ്യപതം

പരിദശ്രാധിച ഒരു െയ്ലിലും ക്രാണ്രാൻ സ്രാധിചില്ല .

19. മസർ ബറലോൾ മൂബവചമന്ക് സ്നിപ്ക്

മ്റ്റേർ ദറ്രാൾ മൂദവതമന്പ് സിപ്പുകൾ പരിദശ്രാധിച എല്ല്രാ െയ്ലിലും ക്രാണ്രാൻ സ്രാധിച്ചു,

എന്രാൽ മ്റ്റേർ ദറ്രാൾ നമ്പറുകൾ കൃെ്യമ്രായി ദരഘതപടതതും പ്ല ദക്രാളങ്ങളം

പൂരിപിക്രാത രീെിയിലും അപൂരണമ്രായി എല്ല്രാ മ്റ്റേർ ദറ്രാൾ മൂദവതമന്പ് സിപ്പുകളം



ക്രാണതപട്ടു .

20. ജ്നിബയലോ റലോഗ്ക്ഡ്ക് ബഫലോബ്ലോഗലോഫ്ക്

പരിദശ്രാധിച ഒരു െയ്ലിലും ക്രാണ്രാൻ സ്രാധിചില്ല .

21. ബേലോഷ്യൽ ഓഡ്നിറ്ക് റ്നിബപലോർ്്നിചന ബകലോപ്നി

പരിദശ്രാധിച ഒരു െയ്ലിലും ക്രാണ്രാൻ സ്രാധിചില്ല .

22. സേറ്ക് ഡയറ്നി

എല്ല്രാ െയ്ലിലും സസറ്റ്പ് ഡയറി ക്രാണ്രാൻ സ്രാധിച്ചു . സസറ്റ്പ് ഡയറികളിൽ പ്രവൃതി

ആരംഭിക്കുനെിന മുമ്പുള്ള മീറ്റിങ്പ് തെ്രാഴി്ല്രാളികളതട സ്രാക്ഷ്യപത്രം , തെ്രാഴിൽ

ഉപകരണങ്ങളതട വ്രാടക , വിജി്ലൻസ്പ് ആൻഡ്പ് ദമ്രാണിറ്ററിങ്പ് കമ്മിറ്റി റിദപ്രാർട്പ് ,

സന്ദരശന കുറിപ്പ് ഇനീ ഭ്രാഗങ്ങൾ പൂരിപിചെ്രായി ക്രാണതപട്ടു . െികിത്സ സംബനമ്രായ

വിവരങ്ങൾ ഒന്നും െതന ഉണ്രായെ്രായി ദരഖതപടതി കണില്ല.

രജ്നിസറുകളുചെ പര്നിബശലോധന

ഗലോമപഞലോയത്നിൽ പ്രധലോനമലോയു7 ചരജ്നിസറുകൾ സൂക്ഷ്നിക്കുണ്ക്.

1.അബലലോബക്കഷൻ ഓഫ്ക് വർക്ക്ക്,ബപയചമന്ക് ഓഫ്ക് ബവജേ്ക് ആൻഡ്ക് ഡ്നിമലോൻഡ്ക് ബഫലോർ വർക്ക്ക്

.2. ചമറ്നിര്നിയൽ രജ്നിസർ

3. വർക്ക്ക് രജ്നിസർ

4. ചതലോഴ്നിൽ കലോർഡ്ക് വ്നിതരണ രജ്നിസർ

5. പരലോത്നി രജ്നിസർ

6. ഗലോമേഭ രജ്നിസർ

7.ഫ്നിക്സഡ്ക് അേറ്ക് രജ്നിസർ

പ്രധലോന കചണതലുകൾ

 IF/385360 വർക്പ് ദക്രാഡ്പ് പ്രക്രാരമുള്ള ള്ള വർക്പ് െയ്ലിൽ എം ബുക്പ് പ്രക്രാരമുള്ള

ദവെന ഘടകവും മ്റ്റേ്പ്ദട്രാൾ പ്രക്രാരമുള്ള ദവെന ഘടകവും തു്ല്യമ്രാണ്പ്. എന്രാൽ എം



ബുക്പ് പ്രക്രാരം ആയധ വ്രാടക ഇനതിൽ 1215 രൂപയ്രാണ്പ് വദരണെ്പ് എന്രാൽ 845

രൂപയ്രാണ്പ് എം ബുകിൽ ഉള്ളെ്പ്.

 LD/248000 വർക് പകാഡ് ടപകാരമുള്ള െയെിൽ

ആയുധ വാ്കയിനതിൽ 3010രൂപയാണ്

വപരണത് എന്നാൽ എം ബുകിൽ 2895 രൂപയാണ്

പരഖലപ്പ്ുതിയിരികുന്നത്. 115 രൂപയുല്

വ്ത്യത്ത്യാസംകണു.

 IF/351815 പകാഡ് ടപകാരമുള്ള െയെിലെ mustroll

ടപകാരം 286 ലതാഴിൽദിനങ്ങൾ കണു. ആലക

പവതനം 7506 രൂപയാണ് വപരണത് എന്നാൽ

മസ്പട്ാള് ൽ കാണിചിരികുന്നത് 77531ആണ്. 25

രൂപയുല്വ്ത്യത്ത്യാസംഉണ്.

 IF/336482 പകാഡ് ടപകാരമുള്ള െയെിൽ

698ലതാഴിൽദിനങ്ങളിൊയി ആലക പവതനം 189158

രൂപയാണ് വപരണത്. എന്നാൽ ഈ തുക

മസ്പട്ാളിൽ വ്ത്യകമാണ്.എന്നാൽ എം ബുകിൽ

ആലക പവതനം 189268 രൂപയാണ്

പരഖലപ്പ്ുതരീരികുന്നത്. 110രൂപയുല് വ്ത്യത്ത്യാസം

ഉണ്.

 IF/336557 കുളം നിർമ്മാണം ടപവർതിയിൽ

മസ്റ്റർപറാൾ പകാപ്പിയിൽ ആലക 16 പപജ് ഉണ്( 8

ലസറ്). അതിൽ രലണണം ഉപപയാഗിചിട്ടില.

ആലക 308ലതാഴിൽദിനങ്ങൾആണ്ഉള്ളത്ആലക

പവതനം 83468ആണ്വപരണത്എന്നാൽഎംബുക്

ടപകാരം 83193 രൂപയാണ് വരുന്നത്. 275 രൂപയുല്

വ്ത്യത്ത്യാസം ഉണ്. മസ്പട്ാള് നമ്പർ 16465ൽ ഹാജർ



പരഖലപ്പ്ുതിയിട്്ട ലവട്ടിതിരുതിരികുന്നു.

പപവർതിയിടങ്ങൾ േനർശിച്ചതിതല

തപപോതുവപോയകത്ടെതലുകൾ

 അഞു െയെുകളിെും ആയി 14 ഭൂവികസന

ടപവർതികളും രണു പാട്ട കൃഷിയും ഒരു

കുളവും ആണ് സ്ദ്രർശിചത്.LD/248000 പകാഡ്

ടപകാരമുള്ള െയെിൽ 2 പാട്ടകൃഷി ആണ്

ഉണായിരുന്നത്. ബദറു്ദേരീൻ മുംതാസ് മഹൽ

മ്ന്ത പച, സ്ിത ശശാങൻ സ്ിത സദനം.

ഇവരുല് പുരയി്തിൊണ് പാട്ടകൃഷി. രണു

ഭൂവു്മകളുല് പുരയി്തിെും പമറ് െിടതയുല്

പനതൃത്വതിെുള്ള 23 ലതാഴിൊളികളാണ്

പാട്ടകൃഷി ന്തിയിരുന്നത്. പപക്ഷ ഇപപ്പാൾ 9

പപർ മാടതമാണ് പാട്ടകൃഷിയിൽ

പലങ്ുകുന്നത്. ഈ ലതാഴിൊളികലള

സസറിൽ കാണാൻ കഴിഞു. ആദ്ത്യലത

വിളലവ്ുപ്്പ കഴിഞു അ്ുത

വിളലവ്ുപ്പിനുള്ള കൃഷിലെയ്ുവരുന്നു.

ടപധാനമായും മരചരീനി പെമ്്പ പെനമഞൾ വാഴ

തു്ങ്ങിയവയാണ് കൃഷി ലെയ്ുവരുന്നത്.

സ്ിതയുല് ഉ്മസതയിെുള്ള പുരയി്തിൽ

മഞൾ പെന പെമ്്പ തു്ങ്ങിയവ കൃഷി

ലെയുന്നു. രാടതികാെങ്ങളിൽ സാമൂഹ്ത്യ

വിരുദ്ധരുല് ശെ്ത്യം ഉള്ളതായി

ലതാഴിൊളികളിൽനിന്നും മനസിൊയി.

 IF/385360 ടപകാരം സപരാജിനിയുല് പുരയി്തിൽ



ലതങ്ങിൻ കുഴികൾ എ്ുതിട്ടുണ്. വിളകൾ

ന്ാനായി എ്ുത കുഴികളിൽ വിളകൾ ഒന്നും

നട്ടിട്ടില. മഴകുഴി പകുതിയിപെലറ നികന്നിരുന്നു.

നസരീനയുല് പുരയി്തിൽ മഴകുഴി പവസ്്റ്റ കുഴി

ഉണ് അതിരു എ്ുതിട്ടുണ്. മരീനാക്ഷിയുല്

പുരയി്തിൽ അതിര് എ്ുതിട്ടുണ്. കിളചു

പെമ്്പ നട്ടിട്ടുണ്. സെകുറവായിരുന്നതിനാൽ

പവസ്്റ്റ കുഴിയും മഴ കുഴിയും എ്ുതിട്ടില. നസരീമ

ബരീവിയുല് പുരയി്തിൽ കുഴികൾ

എ്ുതിട്ടുലണങിെും ഒന്നും നട്ടിട്ടില. മഴകുഴി

പവസ്്റ്റകുഴിഇവ കണു.

 IF/351815 ടപകാരം അബുൽ ഹകരീം ഇന്ലറ

പുരയി്തിൽ അതിര് മഴയത്

ഇ്ിഞുവരീണിരികുന്നു. വാഴ കുഴികൾ

എ്ുതിട്ടുണ് എന്നാൽ ഒന്നും നട്ടിട്ടില.

ഷാനിെബരീവിയുല് പുരയി്തിൽ വാഴ കുഴി

എ്ുതതിൽ വാഴ നട്ടിട്ടുണ്. അതിര് പകാരി

പി്ിചിട്ടുണ്. സുജാതയുല് പുരയി്തിൽ

വാഴകുഴിയിൽ വാഴ നട്ടിട്ടുണ്. ജുനരീ തയുല്

പുരയി്തിൽ ലതങ്ങിൻ കുഴിലയ്ുത്

ലതങ്ങിൻസതകൾ നട്ടിട്ടുണ്, വാഴകുഴി

എഴുതതിൽവാഴയുംനട്ടിട്ടുണ്.

െിെ പുരയി്ങ്ങൾ കാ്ു പി്ിച നിെയിൊണ്

കണത്.



ചപലോതു ന്നിരീക്ഷണങ്ങൾ

 സ്രാധ്രാരണക്രാരന്രായ തെ്രാഴി്ല്രാളികൾക്പ് തെ്രാഴിൽ നൽകുനെിന്പ് അെീവെ്രാൽപര്യം

തെ്രാഴിലുറപ്പുപദ്ധെി ജീവനക്രാരും ദമറ്റും തമമ്പറും ക്രാണിക്കുന്നുണ്പ്

 പ്രവർതിയതട ഉദ്ദേശ്ലക്ഷ്യം അളവുകൾ ഭൂമിയതട െരതി അനസരിച്പ് പ്രവർതികൾ

കതണതൽ എനിവ വിജയകരമ്രായി കതണതിയ്രാൽ തെ്രാഴി്ല്രാളികളതട അംഗബ്ലവും

ദജ്രാ്ലിതെയ്യുന സനദ്ധെയം തെ്രാഴിലുറപ്പ് ജീവനക്രാരുതട സഹകരണവും വ്രാർഡ്പ്

തമമ്പറുതട െ്രാലര്യവും എനിവകൂടി ദെരുദമ്പ്രാൾ ദബ്രാകിനം സംസ്രാനതിനം

മ്രാതൃകയ്രാക്രാവുന പ്രവർതികൾ സ്രാധ്യമ്രാണ്പ് മൂന്രാം വ്രാർഡിൽ

 ലതാഴിൊളികളുല് അടശദ്ധമൂെം ആണ്മസ്റ്റർപറാളിൽ ഹാജർ ലവട്ടി

തിരുതുകൾഉണാകുന്നത.്

 പജാെി കഴിഞു കൃത്ത്യ സമയത് പവതനം കിട്ടുന്നില എന്നാണ്

ലതാഴിൊളികളുല് ലപാതുഅഭിടപായം

 അർദ്ധവിദഗ്ധ,വിദഗ്ധ ലതാഴിെുകലളകുറിള്ളഅറിവ് ലതാഴിൊളികൾക്

പരിമിതമാണ.്

 ലതാഴിൊളികളുല്അവകാശങ്ങൾകുറിച്അവർപബാധവാന്മാരല.

 പജാെിസമയംരാവിലെ 9മുതൽ 4മണിവലരയാകണം

 സ്വക്രാര്യ ഭൂമിയിത്ല പ്രവൃതികൾ തെയ്യുദമ്പ്രാൾ എവിതട, എന്പ്, എത്ര പ്രവൃതി തെയ്തു

എന്പ് വ്യകമ്രാക്കുന വിധതിൽ ്ലി്റ്റേ്പ് െയ്ലിൽ സൂക്ഷിദകണതുണ്പ്. (സർദവ്വ

വിവരണങ്ങൾ)

 തെ്രാഴിൽ നൽകുനെിനള്ള പരിശ്രമതിതന ഭ്രാഗമ്രായി പ്രവൃതികളതട

ഗുണനി്ലവ്രാരതിൽ വിട്ടുവീഴച തെയിരിക്കുന്നു.

 പ്രവൃതിയതട അളവ്പ്, എണം, ഉദേ്യശ ്ലക്ഷ്യങ്ങൾ എനിവ സംബനിച്പ്



തെ്രാഴി്ലളികൾക്പ് യ്രാതെ്രാരു ധ്രാരണയം ഇല്ല

 പ്രവൃതിയതട െിൽഡ്പ് െ്ലതിലുള്ള .പരിദശ്രാധനകൾ നടത്തുവ്രാൻ തെ്രാഴിലുറപ്പ്

പദ്ധെിയിത്ല ജീവനക്രാർ അല്ല്രാത ഉദേ്യ്രാഗസരുതട ഭ്രാഗത്പ് നിന്നും ശ്രമങ്ങൾ

ഉണ്രാകുന്നുദണ്രാ എന്പ് സംശയിക്കുന്നു.

 തെ്രാഴി്ല്രാളികളതട അവക്രാശങ്ങൾ പ്ല വിധതിലും ഹനികതപടന്നു.

a.തെ്രാഴി്ല്രാളികൾക്പ് സകപറ്റ്പ് രസീെ്പ് നൽകുനെ്രായി ക്രാണുനില്ല.

b. െികിൽസ്രാ തെ്ലവ്പ് സംബനിച്പ് ആനകു്ല്യം ഒന്നും െതന ്ലഭ്യമ്രായിട്ടില്ല എനെ്പ് മുൻ

അനഭവങ്ങൾ അനസരിച്പ് തെ്രാഴി്ല്രാളികൾ ഓർമ്മിപിച്ചു.

c. സുരക്ഷ ഉപകരണങ്ങൾ നൽകുനെിൽ വീഴ്ചകൾ സംഭവിക്കുന്നു.

തെ്രാഴിൽ ക്രാർഡിൽ എല്ല്രാ വിവരങ്ങളം ദരഖതപടത്തുനില്ല

 വർക്പ് െയ്ലിൽ ഉൾതപടദതണ 22 ഇനം ദഡ്രാക്യൂതമന്റുകൾ എല്ല്രാം െതന െയ്ലിൽ

ഉൾതപടത്തുനില്ല.

 എ്റ്റേിദമറ്റ്പ് ജനകിയ ഭ്രാ്യിൽ എഴുതുനില്ല

 ഓദര്രാ പ്രവൃതിയതടയം ഉദ്ദേശ്യ്ലക്പ്ല് ്യം ഗുണദഭ്രാക്രാകതള പറഞ്ഞു ദബ്രാധ്യതപടത്തുനില്ല.

നന്നി

വർക്ല ദബ്രാകിത്ല വ്രാർഡ്പ് മൂനിത്ല 2018-19സ്രാമ്പതിക വർ്തത ദസ്രാ്്യൽ ഓഡിറ്റ്പ്

പ്രക്രിയ സമയബനിെമ്രായി െീർക്രാൻ ദസ്രാ്്യൽ ഓഡിറ്റ്പ് ടീമിതന സഹ്രായിച

ബഹുമ്രാനതപട്ട പ്രാറകടവ്പ് പഞ്രായത്പ്ല പ്രസിഡന്പ്ല, തസക്രട്ടറി, അസി്റ്റേന്പ് തസക്രട്ടറി,

ഭരണസമിെി അംഗങ്ങൾ, തെ്രാഴിലുറപ്പു വിഭ്രാഗം ജീവനക്രാർ, വ്രാർഡ്പ് തമമ്പർ, െീൽഡെ്ല

പ്രവർതനങ്ങൾക്കു സഹ്രായിച ദമറ്റുമ്രാർ എനിവർക്കുളള നന്ദി പ്രദെ്യകം ദരഖതപടത്തുന്നു.



മഹാതാഗാന്ധി ദേശ്ധിയ തൊഴ്ധിലുറപ്പ് പദ്ധെ്ധി

ദോഷ്യൽ ഓഡ്ധിറ്പ് റ്ധിദപാർട്പ്

തിരുവനന്തപുരം

വർക്കല ബ്ലോക്ക്ക്

ചെറുന്നിയൂർ ഗലോമ പഞലോയത്ക്

വലോർഡ്ക്- 4, ചതറ്നിക്കുളം

ബേലോഷ്യൽ ഓഡ്നിറ്ക് കലോലയളവ്ക് :- 01/10/2018 to 31/3/2019

റിപ്പോർട്ട്തയപോറപോകിയത്ട്

തിരുവനന്തപുരം പേപോഷ്യൽഓഡിറ്ട് ജിലപോ ടീം

േ്വപ്നഎഎേ്ട്,േൗമ്യആർ



ഭരണഘടനപോ പപതിജഞ

നമ്മൾ,ഇന്ത്ത്യയിലെജനങ്ങൾ,ഇന്ത്ത്യലയഒരു പരമാധികാര,സിതിസമത്വ,

മതനിരപപക്ഷ,ജനാധിപത്ത്യറിപ്പബികായിസംവിധാനം ലെയുന്നതിനും

ഭാരതതിലെഎലാപൗരർകുംസാമൂഹികവുംസാമ്പതികവും രാഷ്ട്രീയവുമായ

നരീതി,െിന്ത,ആശയാവിഷ്ാരം,വിശ്വാസം, ഭകി,ആരാധനഎന്നിവയ്കുള്ള

സ്വാതടന്ത്ത്യം,സാനമാനങ്ങൾ,അവസരങ്ങൾഎന്നിവയിെുള്ളസമത്വംഎന്നിവ

ഉറപ്പുവരുതുന്നതിനുംവ്ത്യകിയുല്അന്തസും രാഷ്തിന്ലറ ഐക്ത്യവും

അഖണ്ഡതയും ഉറപ്പുവരുതുന്നസാപഹാദര്ത്യംഎലാവരിെുംവളർതുന്നതിനും

ദൃഢനിശ്ചയംലെയ്ുലകാണ്നമ്മുല് ഭരണഘ്നാസഭയിൽവച്, 1949നവംബർ

ഇരുപതിയാറാം ദിവസം,ഈഭരണഘ്നലയഅംഗരീകരികുകയും

നിയമമാകുകയുംനമുകായിതലന്നസമർപ്പികുകയും ലെയ്ിരുന്നു'.

ഇന്ന് 20l9നവംബർ 5ആം തിയതികാറാതെസാംസ്കാരികനിെയതിൽകൂ്ിയ

പസാഷ്ത്യൽഓഡിറ് ടഗാമസഭയിൽപങാളികളായഞങ്ങൾ ഭരണഘ്നാമൂെ്ത്യങ്ങൾ

ന്പ്പിൊകുന്നതിനായി ദൃഢടപതിജ്ഞലെയുന്നു.

ആമുഖം

പദശരീയ ടഗാമരീണലതാഴിെുറപ്പ് നിയമം 2005വിജ്ഞാപനംലെയ്ലതങിെും

2005ൽ പാർെലമൻറ് പാസാകിയമഹാതാഗാനിപദശരീയ ടഗാമരീണ

ലതാഴിെുറപ്പ് നിയമം 2006ലെടബുവരി രണിന് രാജ്ത്യത്തു്കംകുറിചു.മൂന്ന്

ഘട്ടങ്ങളായി 2008ൽ നമ്മുല്രാജ്ത്യലതഎലാജിലകളിപെയും ടഗാമരീണ

പമഖെകൾഈനിയമതിന്ലറപരിധിയിൽവന്നു.ഓപരാ ടഗാമരീണ

കു്ുംബതിനുംഒരുസാമ്പതികവർഷം 100 ദിവസലതഅവിദഗ്ധ ലതാഴിൽ

ദിനങ്ങൾആവശ്ത്യഅധിഷ്ിതമായി ടപദാനംലെയുന്നപതാല്ാപ്പം

ടപകൃതിവിഭവപരിപാെനവുമായിബനലപ്പട്ടലപാതുആസ്ികളും ദുർബെജന

വിഭാഗങ്ങൾകായിഈ്ുറതും, ഗുണപമന്മയുള്ളതും ഉൽപാദനക്ഷമതഉള്ള

ഉപജരീവനആസ്ികളുംസൃഷികുകയാണ്ഈപദ്ധതിയുല് മുഖ്ത്യെക്ഷ്ത്യം.

മഹാതാഗാനിഎന്നവാക് പദശരീയ ടഗാമരീണലതാഴിെുറപ്പ് നിയമതിന്ലറ

ആരംഭതിൽകൂട്ടിപചർകുകയുംലെയ്ിട്ടുണ.്നിയമതിന്ലറ

ആവശ്ത്യകതയ്ക്അനുപൂരകമായിജമ്മു-കാശ്രീർഒഴിലകയുള്ളഎലാ

സംസാനങ്ങളിെും മഹാതാഗാനിപദശരീയ ടഗാമരീണലതാഴിെുറപ്പ് നിയമ



പദ്ധതിവിജ്ഞാപനംലെയ്ിട്ടുണ.്നിയമതിെുംപട്ടികയിെും

കാൊകാെങ്ങളിൽവരുതുന്നപഭദഗതികൾസംസാനപദ്ധതിയിെും

ഉൾലകാള്ളിപകണതുആണ.് മഹാതാഗാനിപദശരീയ ടഗാമരീണലതാഴിെുറപ്പ്

നിയമം ടഗാമരീണലതാഴിൊളികൾക്പത്അവകാശങ്ങൾഉറപ്പുനൽകുന്നുണ.്

പദശരീയ ടഗാമരീണലതാഴിെുറപ്പ് പദ്ധതി ടപകാരം ടഗാമപഞായത് ടപപദശത്

ന്പ്പിൊകുന്നഎലാ ടപവർതികളും പസാഷ്ത്യൽഓഡിറിനുവിപധയമാകണ

ലമന്ന്നിയമതിലെ 17-വകുപ്പ്നിഷ്ർഷികുന്നു.പദ്ധതി

ടപവർതനലതപ്പറിയും ലപാതുധനംെിെവഴികുന്നതിലനപറിയും

പൗരസമൂഹംന്തുന്നപരസ്ത്യവുംസ്വതടന്തവുമായപരിപശാധനയാണ്

പസാഷ്ത്യൽഓഡിറ്.

മഹപോതപോഗപോനിപേശീയ പഗപോമീണതതപോഴിലുറ ്്ട്

പദ്ധതിയിതലതതപോഴിലുറ ്്ട് തതപോഴിലപോളികളുതട

അവകപോശങ്ങൾചുവതടപചർകുനു

1.ലതാഴിൽകാർഡിന്അപപക്ഷികാനും 15 ദിവസതിനകംെഭികുവാനും

ഉള്ളഅവകാശം

2.ലതാഴിൽആവശ്ത്യലപ്പ്ാനും 15 ദിവസതിനുള്ളിൽെഭികാനുള്ള

അവകാശം

3. 15 ദിവസതിനകംലതാഴിൽെഭിചിലലങിൽലതാഴിെിലായ് പവതനം

െഭികുവാനുള്ളഅവകാശം

4.ഏലറ്ുപകണടപവർതികൾആസൂടതണംലെയുവാനുള്ളഅവകാശം

5.താമസസെതിന് 5കിപൊമരീറർെുറളവിനുള്ളിൽലതാഴിൽെഭികുവാനും

െഭിചിലലങിൽകൂെിയുല് 10%അധികമായിെഭികുവാനും ഉള്ളഅവകാശം

6.കു്ിലവള്ളംതണൽടപാഥമികശുടശൂഷകിറ് ലതാഴിൊളികപളാ്് ഒപ്പം

അഞുവയസിനുതാലഴയുള്ളഅഞുകുട്ടികൾ ടപവർതിസെത്വന്നിട്ടുണ്

എങിൽഅവലരപനാകാനായിആയ,ഇതിനായുള്ളഅവകാശം

7. 15 ദിവസതിനുള്ളിൽപവതനം െഭികുന്നതിനുള്ളഅവകാശം

8.കൂെിെഭികുന്നതിന്കാെതാമസംപനരിട്ടാൽനഷപരിഹാരം

കിട്ടുന്നതിനുള്ളഅവകാശം

9.പരാതികളിൽസമയബനിതമായിപരിഹാരംകലണതുന്നതിനുള്ള



അവകാശം

10. പസാഷ്ത്യൽഓഡിറ് ന്തുന്നതിനുള്ളഅവകാശം

തപപോതുവിവരങ്ങൾ

തചറുനിയൂർ പഗപോമപഞപോയത്ട്

ജില :തിരുവനന്തപുരം പബാക് :വർകെ പഞായത് :

ലെറുന്നിയൂർ

വിസ്രീർണം : 10.87െ.കി

വാർഡുകളുല്എണം :14

ജനസംഖ്ത്യ :18114 (2011ലെലസൻസസ് ടപകാരം)

സ്ടതരീപുരുഷഅനുപാതം :97:82

പട്ടികജാതി : 4449

ടപസിഡന്റ് :നവടപകാശ് Nലസടകട്ടറി :സിനുആർ.എസ്വാർഡ്

:ലതറികുളം

വാർഡ്ലമമ്പർ:ഓമനശിവകുമാർ

ടപധാനലതാഴിൽ :കൃഷിയുംഅനുബനപമഖെകളും

രജിസ്പട്ഡ്വർപകഴ്് : 4103

സജരീവലതാഴിൊളികൾ : 1346

100 പജാെിതികഞവർ :470

പേപോഷ്യൽഓഡിറ്ട് പഗപോമേഭ

റിപ്പോർട്ട്

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖



തിരുവനന്തപുരംജില

വർകെപബാക്

ലെറുന്നിയൂർ ടഗാമപഞായത്

വാർഡ് :4ലതറികുളം

ടപവർതിയുല് പകാഡ് :1614010002/IF/385366

ടപവർതിയുല് പപര് :സ്വകാര്ത്യവ്ത്യകികളുല് ഭൂമിയിൽഭൂവികസന

ടപവർതനങ്ങൾ (വിഭാഗംബിഖണ്ഡിക 5)

അ്ങൽതുക : 291971

െിെവായതുക :232944

ടപവർതിആരംഭിചതരീയതി :26/02/2019

ടപവൃതിപൂർതരീകരിചതരീയതി : 24/03/2019

ആലകലതാഴിൽദിനങ്ങൾ : 844ആലകലതാഴിൊളികൾ : 20

പമറ് :മായ

2. ടപവർതിയുല് പകാഡ് :1614010002/IF/376984

ടപവർതിയുല് പപര് : സ്വകാര്ത്യവ്ത്യകികളുല് ഭൂമിയിൽഭൂവികസന

ടപവർതികൾ (ഖണ്ഡിക 5 ടപകാരം)

അ്ങൽതുക :256105

െിെവായതുക :247848

ടപവൃതിആരംഭിചതരീയതി :19/12/2018

ടപവർതിഅവസാനിചതരീയതി : 24/03/2019

ആലകലതാഴിൽദിനങ്ങൾ : 898

വപോർഷികമപോസ്റ്റർേർകുലർ പപകപോരമുള്ള

ഫയലുകളിതല തപപോതുവപോയകത്ടെതലുകൾ

1.കവർപപജ് :പരിപശാധിചരണുെയെുകളിെുംവാർഷികമാസ്റ്റർസർകുെർ



ടപകാരമുള്ളകവർപപജ് കാണാൻസാധിചില.

2.ലെക്െിസ്റ്റ് :വർക്െയെിൽസൂക്ഷിചിരികുന്നവിവരങ്ങളുല്പട്ടികയും

അവയുല് പപജ് നമ്പറും പരഖലപ്പ്ുപതണലെക്െിസ്റ്റ്െയെിൽകാണാൻ

സാധിചില.

3.ആക്ഷൻപാൻപകാപ്പി :പരിപശാധിചരണുെയെുകളിെും ആക്ഷൻ

പാൻപകാപ്പികാണാൻസാധിചില.

4.ഭരണാനുമതി :ടപപത്ത്യകമായി ഭരണാനുമതിഇലായിരുന്നു.എന്നാൽ

ഭരണാനുമതിനമ്പർസാപങതികാനുമതി പൊമിൽഉൾലപ്പ്ുതിയിരുന്നു.

5.സാപങതികഅനുമതി :പരിപശാധിച 2െയെുകളിെും ടപാപദശികമായി

തയാറാകിയസാപങതികഅനുമതിപടതംഉണ്.

6.ഡരീലറയിൽഡ്എസ്റ്റിപമറ് :പരിപശാധിച 2െയെുകളിെുംഡരീലറയിൽഡ്

എസ്റ്റിപമറ് ഉണായിരുന്നു .ബനലപ്പട്ടഅധികാരികളുല്ഒപ്പുംസരീെും

ഉണായിരുന്നു.

7. പടഡായിങ്&ഡിസസനിങ് :പരിപശാധനക്വിപധയമാകിയ 2െയെുകളിെും

പടഡായിംഗ്ആൻഡ്ഡിസസനിങ്െഭ്ത്യമല.

8.ഡിമാൻഡ് പൊം :പരിപശാധിച 2െയെുകളിെും ലവള്ളപപപ്പറിൽ

തയാറാകിയ ഡിമാൻഡ് പൊം ഉണായിരുന്നു .

9.വർക്അപൊപകഷൻപൊം:പരിപശാധിചെയെുകളിൽ വർക്

അപൊപകഷൻപൊംഉണായിരുന്നില.

10.ഇ -മസ്റപറാൾ :രണ് െയെുകളിെും മസ്റ്റപറാൾെഭ്ത്യമാണ്.

11.മസ്റ്റപറാൾമൂവ്ലമൻറ്സിപ് :മസ്റ്റപറാൾമൂവ്ലമൻറ്സിപ് പരിപശാധിച എലാ

െയെുകളിെും ഉണായിരുന്നു.

12.പവജ് െിസ്റ്റ് :പരിപശാധിച 2െയെുകളിെും പവജ് െിസ്റ്റ് ഇലായിരുന്നു .

13.െണ് ട്ാൻസ്ഫർഓർഡർ:പരിപശാധിച 2െയെുകളിെും എെ.് ്ി.ഒ.

കാണാൻസാധിചില.

14.എം ബുക്:പരിപശാധിച 2െയെുകളിെും എം ബുക് ഉണ്.

15.ലമറരീരിയൽലടപാക്ത്യുർലമൻറ് പസ്റ്ററ്ലമൻറ:് ടപവർതികൾഒന്നുംതലന്ന

ലമറരീരിയൽഉപപയാഗിച് ലെയുന്നതലഅതുലകാണ്ഇത്ബാധകമല.

16.ലമറരീരിയൽബില് &വൗചർ : 2െയെുകൾകും ഇത്ബാധകമല.



17. പറായൽറി ലപയ്ലമൻറ് ലറസിപ്റ് :രണ്െയെുകൾകും

പറായൽറിബാധകമായിരുന്നില.

18.ടതരീ പസ്റ്റജ് പൊപട്ടാടഗാെ് :പരിപശാധിച െയെുകളിൽപൊപട്ടാടഗാെ്

കാണാൻസാധിചില.

19.വർക്കംപരീഷൻസർട്ടിെികറ് :പരിപശാധിചഒരുെയെുകളിെുംകാണാൻ

സാധിചില.

20.ജിപയാ ്ാഗ് പൊപട്ടാടഗാെ് :ഒരുെയെിെുംകാണാൻസാധിചില

21.പസാഷ്ത്യൽഓഡിറ് റിപപ്പാർട്ട് പകാപ്പി :പരിപശാധിച 2െയെുകളിെും

കാണാൻസാധിചില.

22.സസറ്ഡയറി :പരിപശാധിച 2െയെിെുംസസറ്ഡയറി ഉണായിരുന്നു.

നിരീക്ഷണങ്ങളും

കത്ടെതലുകളും

1)എംബുകിൽകുഴി,ത്ംകാ്് ലവട്ടി ലതളിയ്കൽഎന്നിവയാണ് ടപധാനഇനം

ടപവർതിയായികണത്. പെപുരയി്ങ്ങളുംകാ്ുമൂ്ിയനിെയിൊയിരുന്നു.

2)എസ്റ്റിപമറിൽനിന്നുംവിഭിന്നമായിഗുണപഭാകാകളുല്

ആവശ്ത്യതിനനുസരിച് ലതാഴിൊളികൾക് പജാെി ലെപയണിവരികയും

ആയതിനാൽഎസ്റ്റിപമറിൽ ടപതിപാദികാതഇനം ടപവർതികൾെരീൽഡിൽ

കാണാൻസാധിചു.(അതിരു പകാരൽ )

3) ടപവൃതികളിൽഏർലപ്പ്ുന്നലതാഴിൊളികൾകും ഗുണപഭാകാകൾകും

ടപവർതിയുല് ഉപ്ദേശ്ത്യെക്ഷ്ത്യങ്ങലളകുറിചുള്ളധാരണകുറവ്പെപപ്പാഴും

െരീൽഡ്വിസിറിൽകാണാൻസാധിചു.പെകുഴികളും ഉപപയാഗശൂന്ത്യമായ

നിെയിെും മരംലവച്പി്ിപ്പിചിരികുന്നനിെയിെുംകലണതി.

4)ഇ്ദ്രിരഎന്നവ്ത്യകിയുല്പുരയി്തിൽഎംബുക്ടപകാരമുള്ള

ടപവർതികളായലതങ്ങിൻത്ം 30,വാഴകുഴി 100(65എണംകാണാൻസാധിചു ),

ലതങ്ങിൻകുഴി 20,മഴകുഴി 1,മാെിന്ത്യസംസ്രണകുഴി 1എന്നിവകാണാൻ

സാധിചു.

5)അപ്പുകുട്ടൻഉണിതാന്ലറപുരയി്തിൽലതങ്ങിൻത്ം 30,വാഴകുഴി 35,

ലതങ്ങിൻകുഴി 2,മഴകുഴി 2,മാെിന്ത്യകുഴി 1ഇവകാണാൻകഴിഞു.



6)രത്നമണിയുല്പുരയി്ംപണയായതിനാൽലതങ്ങിൻത്മാണ്കൂ്ുതൊയി

എ്ുതുനൽകിയത.്

7)െരീൽഡ്വിസിറിങ്ങിനില് ലതാഴിൊളികലളകാണുകയുംലതാഴിൊളികൾ

കാർഡുകൾ പരിപശാധികുകയുംലെയ്ു.പുതിയലതാഴിൽകാർഡുകൾ

െഭിലചങിെുംഒന്നും പരഖലപ്പ്ുതിയിരുന്നില.ഈവർഷംഒൻപത്

ലതാഴിൽദിനങ്ങൾമാടതമാണ് ലതാഴിൊളികൾക്െഭിചത.്കഴിഞവർഷം

പെലതാഴിൊളികൾകും 90മുതൽ 100 ദിവസംവലരലതാഴിൽദിനങ്ങൾ

െഭിചിരുന്നു. 75ലതാഴിൊളികളാണ്വാർഡിൽ സജരീവമായിട്ടുള്ളത.്

ചർച്ച

ഇന്ന് ലെറുന്നിയൂർടഗാമപഞായത്4ആം വാർഡായലതറികുളതിന്ലറ

ടഗാമസഭആയിരുന്നു.കാറാതെ സാംസ്ാരികനിെയതിൽവചുഉചയ്ക് 1

മണിക് ടഗാമസഭആരംഭിചു. പയാഗതിന്ലറ തു്കതിൽഅവില്കൂ്ിയ

ലതാഴിൊളികളിൽനിന്നും 100ലതാഴിൽദിനങ്ങൾപൂർതിയാകിയ പസാമെത

എന്നലതാഴിൊളിലയഅധ്ത്യക്ഷസാനപതക്ലതരലഞ്ുതു. തു്ർന്ന്

ഭരണഘ്നാ ടപതിജ്ഞ vrpസ്വപ്ന ലൊലിതന്നു. വാർഡ് ലമമ്പർഓമന

ശിവകുമാർസ്വാഗതംപറയുകയും ബിആർപിബി്ദ്രു പമഡം ലതാഴിെുറപ്പ്

പദ്ധതിലയകുറിചും പസാഷ്ത്യൽഓഡിറിങിലനകുറിചും ആമുഖടപസംഗം

ന്തുകയുംലെയ്ു .തു്ർന്നുവിആർപിമാർഓപരാരുതരായി

ലതാഴിൊളികളുല്പത്അവകാശങ്ങൾവിശദരീകരിചു. തു്ർന്ന്വിആർപി

സൗമ്ത്യ,റിജിൊൽഎന്നിവർറിപപ്പാർട്ട്അവതരിപ്പിചു.അതിനുപശഷംറിപപ്പാർട്ട്

അവതരണലതകുറിചും ലതാഴിൊളികളുല്പരാതികലളകുറിചും

െർചലെയ്ു.

ലതാഴിൽകാർഡ്പുതുകാനായി പൊപട്ടാലയ്ുകാൻലതാഴിൊളികളിൽ

നിന്നും പണംലെെവായിഎന്ന്െർചയിൽ മനസിൊയി.എന്നാൽ ലതാഴിൽ

കാർഡ് പുതുകൽ സൗജന്ത്യംആലണന്നുംലതാഴിൊളികൾക്സപസ

ലെെവാപകണആവശ്ത്യമിലലന്നുംബിആർപിബി്ദ്രു പമഡം വ്ത്യകമാകി.

ലതാഴിൽകിട്ടുന്നിലഎന്നതായിരുന്നുലതാഴിൊളികളുല് ടപധാനപരാതി.

പരാതിക് A E,ബി്ദ്രുമാഡം മറുപ്ിനൽകി.

എലന്തന്നാൽഈപദ്ധതി ടപകാരംലതാഴിൊളികൾക്ലെപയണുന്ന

വ്ത്യകിഗതവുംലപാതുസമൂഹതിന് ഉതകുന്നതുമായ ടപവർതികലളകുറിച്

വ്ത്യകമാകുകയുംലെയ്ു.



ലതാഴിൊളികൾക് അർത്ഥവിദഗ്ധ ,വിദഗ്ധ ലതാഴിെുകപളാ്് താൽപര്ത്യമിലായ്

വ്ത്യകമായി.

െസ്റ്റ്എയ്് പബാക്്, ്ാർപ്പ എന്നിവ ലതാഴിൊളികൾക്സൗജന്ത്യമായി

െഭികുന്നിലലന്ന്പരാതിപറയുകയുണായി. ഇതിന്ലറ പരിഹാരംഉ്ലന

ഉണാകുംഎന്ന് A E ഉറപ്പുനൽകി.

െയെിൽഇലാതെിെ ടപധാനലപ്പട്ടപരഖകൾഇനിയുള്ളെയെുകളിൽ

കൃത്ത്യമായി ഉൾലപ്പ്ുതുലമന്നും A E ടഗാമസഭയിൽഉറപ്പുനൽകി.

െർചകൾക് ഒ്ുവിൽലതാഴിൊളികൾറിപപ്പാർട്ട്സകയ്ിചുപാസാകി.

ഉചക് 12.30മണിപയാല് പയാഗംന്ദ്രിപറഞുലകാണ്അവസാനിപ്പിചു.

നനി

വർകെപബാകിലെലെറുന്നിയൂർപഞായതിലെവാർഡ് 4ന്ലറ 2018- 19

സാമ്പതികവർഷലതപസാഷ്ത്യൽഓഡിറ് ടപടകിയസമയബനിതമായി

തരീർകാൻപസാഷ്ത്യൽഓഡിറ് ്രീമിലനസഹായിചബഹുമാനലപ്പട്ട

ലെറുന്നിയൂർപഞായത് ടപസിഡന്റ,്ലസടകട്ടറി, ഭരണസമിതിഅംഗങ്ങൾ,

ലതാഴിെുറപ്പ്വിഭാഗംജരീവനകാർ, വാർഡ് ലമമ്പർെരീൽഡ്

ടപവർതനങ്ങൾക്സഹായിച പമറ്മാർ,ലതാഴിെുറപ്പ് ലതാഴിൊളികൾ

എന്നിവർകുള്ളന്ദ്രി പരഖലപ്പ്ുതുന്നു.

മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശിയ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി

സോഷ്യൽഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്



തിരുവനന്തപുരം 

വർക്കല ബ്ലോക്ക്  

ചെറുനിയൂർ പഞലോയത്  

വലോർഡ് -5 (ചനബ്ലേറിൽ  )

സോഷ്യൽഓഡിറ്റ് കാലയളവ് :- 1/10/2018 to 31/03/2019

റിബ്ലോർട് തയലോറലോക്കിയത് 

തിരുവന്തപുരം ബേലോഷ്യൽഓഡിറ് ജി്ലേലോ ടീം



അനിൽേുെിതത െിതത VRP, ആർഷ എഎേ് VRP, നനു  രലോജ്ആർ VRP

േൗമ്യ എേ്ബി VRP, േുഹൈൽഎഎേ് VRP

                         I

ആമുഖം



ലലലദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് നിയമം 2005-ല്വിജ്ഞാപനം ചെയ്തു. എങ്കിലും

, 2005-ല് പാര്ലമെന്റ് പാസ്സാക്കിയ മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ

തൊഴിലുറപ്പ് നിയമം, 2006 ഫെബ്രുവരി 2-ന് രാജ്യത്ത് തുടക്കം കുറിച്ചു. മൂന്ന്

ഘട്ടങ്ങളായി. 2008-ല് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ എല്ല ജില്ലകളിലേയും ഗ്രാമീണ

മേഖലകള് ഈ നിയമത്തിന്റെ പരിധിയില് വന്നു . ഓരോ ഗ്രാമീണ

കുടുംബത്തിനും ഒരു സാമ്പത്തികവര്ഷം 100 ദിവസത്തെ അവിദഗ്ദ്ധ തൊഴില്

ദിനങ്ങള് ആവശ്യാധിഷ്ഠിതമായി പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം

പ്രകൃതിവിഭവ പരിപാലനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പൊതു ആസ്തികളും ദുര്ബല

ജനവിഭാഗങ്ങള്ക്കായി ഈടുറ്റതും ഗുണമേന്മയുള്ളതും ഉല്പാദനക്ഷതയുളളല

ഉപജീവനാസ്തികളും സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് ഈ പദ്ധതിയുടെ മുഖ്യലക്ഷ്യം.

നിയമഭേദഗതി വരുത്തി 'മഹാത്മാഗാന്ധി' എന്ന വാക്ക് ദേശീയ ഗ്രാമീണ

തൊഴിലുറപ്പ് നിയമത്തിന്റെ ആരംഭത്തില്കൂട്ടി ചേര്ക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

100 ശതമാനം നഗര ജനസംഖ്യയുള്ള ജില്ലകളൊഴികെ രാജ്യത്തെ എല്ലാ

ജില്ലകളും പ്രസ്തുത നിയമത്തിന്റെ പരിധിയിലാക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

നിയമത്തിന്റെ ആവശ്യകതയ്ക്ക ആനുപൂരകമായി എല്ലാം സംസ്ഥാനങ്ങളും

മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് നിയമ പദ്ധതി വിജ്ഞാപനം

ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിയമത്തിലും പട്ടികയിലും കാലാകാലങ്ങളില് വരുത്തുന്ന

ഭേദഗതികള് സംസ്ഥാന പദ്ധതിയിലും ഉള്ക്കൊള്ളിക്കേണ്ടതാണ്.

മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് നിയമം ഗ്രാമീണ

തൊഴിലാളികള്ക്ക് ഒരു കൂട്ടം അവകാശങ്ങള്നല്കുന്നുണ്ട്.

ലലലല ദേശിയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതി പ്രകാരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തു

പ്രദേശത്തു നടപ്പിയിലാക്കുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തികളും സോഷ്യൽ

ഓഡിറ്റിന് വിധേtയമാക്കണമെന്ന് നിയമത്തിലെ 17 ആം വകുപ്പ്

നിഷ്കർഷിക്ക്ന്നു. പദ്ധതി പ്രവർത്തനത്തെപ്പറ്റിയും പൊതു ധനം

ചെലവഴിക്കുന്നതിനെപറ്റിയും പൗര സമൂഹംല നടത്തുന്ന പരസ്യവും

സ്വതത്രവുമായ പരിശോധനയാണ്സോഷ്യൽഓഡിറ്റ്.ല

മഹാത്മാ ദേശിയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതിയിലെ തൊഴിലുറപ്പ്

തൊഴിലാളികളുടെ അവകാശങ്ങൾചുവടെ ചേർക്കുന്നു.



S
l
n
o

ലഅവകാശങ്ങൾ

1
തൊഴിൽകാർഡിനായിഅപേക്ഷിക്കുവാനും15ദിവസത്തിനകംലഭിക്

കുവാനുള്ളഅവകാശം

ഷെഡൂള്ല2ല

2
തൊഴിൽ ആവശ്യപ്പെടാനും 15 ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ

ലഭിക്കുവാനുള്ള അവകാശം

ഷെഡൂള് ല1
&

ഷെഡൂള്ല

3
15 ദിവസത്തിനകം തൊഴിൽ ലഭിച്ചിലെങ്കിൽ തൊഴിലാല്ലായ്മ

വേതനം ലഭിക്കുവാനുള്ള അവകാശം

സെഷന്ല
7,8,9ല

4
എറ്റെടുക്കേണ്ട പ്രവൃത്തികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുവാനുള്ള

അവകാശം.

5
താമസ സ്ഥലത്തിന്റെ 5 കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിനുള്ളിൽ തൊഴിൽ

ലഭിക്കുവാനും ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ കൂലിയുടെ 10% അധികമായി

ലഭിക്കുവാനുള്ള അവകാശം.

ഷെഡൂള്

ല2പാരഗ്രാ

ഫ് ല18 &

പാരഗ്രാ

ഫ് ല20

6
കുടിവെള്ളം ,തണൽ, പ്രാഥമിക ശുശ്രൂഷ കിറ്റ്

,തൊഴിലാളികളോടൊപ്പം അഞ്ചിൽ അധികം കുട്ടികൾ

പ്രവൃത്തി സ്ഥലത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽഅവരെ നോക്കാനായി

ആയ (ക്രഷ്) തുടങ്ങിയ പ്രവൃത്തി സ്ഥല സൗകര്യങ്ങൾക്കുള്ള

അവകാശം.

ഷെഡൂള്2

പാരഗ്രാ

ഫ് ല23-28

7
സർക്കാർപ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ള കൂലി ലഭിക്കുവാനുള്ള അവകാശം. സെഷന്3(

2),6, sch 2



,29,a,b,c,d,e,f
.30

8
തൊഴിൽ ചെയ്ത് 15 ദിവസത്തിനകം കൂലി ലഭിക്കുവാനുള്ള

അവകാശം

9
15 ദിവസത്തിനകം കൂലി ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ നഷ്ട പരിഹാരം

ലഭിക്കുവാനുള്ള അവകാശം

സെഷന്
3(3)

1
0
പരാതികൾക്ക് സമയ ബന്ധിതമായി പരിഹാരം ലഭിക്കുവാനും

മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽല

ചെലവു വരുന്ന തുകയുടെ തൽസമയ സാമൂഹിക പരിശോധന

നടത്തുവാനുള്ള അവകാശം.

സെഷന്
19, &

സെഷന്
17( 2)

അവകാശഅധിഷ്ഠിത നീരിക്ഷണങ്ങൾ.

* ഫയൽപരിശോധനയിൽ വ്യക്തമായ ഡിമാന്റ് ഫോറം കാണാൻ

സാധിച്ചില്ല.

അതിനാൽ തൊഴിലിനു അപേക്ഷിച്ചിട്ടു 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തൊഴിൽ

ലഭിച്ചോ എന്ന കാര്യത്തിൽ വ്യക്തതയില്ല. ആയതിനാൽ

തൊഴിലാളികളോട് സംസാരിച്ചതിൽ നിന്നു അവർ തൊഴിലുറപ്പ് നിയമ

പ്രകാരമല്ല തൊഴിൽആവശ്യപ്പെട്ടത് എന്ന് മനസിലായി.

*ഗ്രാമ സഭയിൽപങ്കെടുക്കാറുള്ളതായി തൊഴിലാളികൾ

പറഞ്ഞുവെങ്കിലും പദ്ധതി ആസൂത്രണത്തിൽഅവർപങ്കെടുത്തിരുന്നോ

എന്ന കാര്യം വ്യക്തമല്ല.



*തൊഴിലിടം സന്ദർശിച്ചതിൽ നിന്നും,തൊഴിലാളികളോട്

സംസാരിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും എല്ലാ തൊഴിലാളികളും 5Km

ചുറ്റളവിനുള്ളിലാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത്.

*തൊഴിൽസ്ഥലത്ത് കുടിവെള്ളം, പ്രഥമ ശുശ്രൂഷ കിറ്റ് എന്നിവ

ഉണ്ടെങ്കിലും അവയെല്ലാം തൊഴിലാളികൾസ്വന്തമായി

ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നതാണ്.

* ആക്ട് പ്രകാരമുള്ള കൂലി തൊഴിലാളികൾക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്.

*തൊഴിലാളികളോട് സംസാരിച്ചതിൽ നിന്നും സമയ ബന്ധിതമായി കൂലി

ലഭിക്കുന്നില്ല എന്ന് അറിയുവാൻസാധിച്ചു.

* തൊഴിൽപൂർത്തിയായതിനു ശേഷവും തൊഴിലുറപ്പ് നിർവ്വഹണ

ഉദ്യോഗസ്ഥർഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർഓർഡർ തയ്യാറാക്കിയതിനു ശേഷവും

,തൊഴിലാളികൾക്ക് അവരുടെ വേതനം കൃത്യമായി ലഭിക്കുന്നില്ല.

* പരാതികൾക്ക് സമയബന്ധിതമായി പരിഹാരം ലഭിച്ചതായി അറിയാൻ

സാധിച്ചിട്ടില്ല അതുപോലെ തന്നെ തൽസമയ സാമൂഹിക പരിശോധന

ക്യത്യമായി നടത്തുന്നതായി അറിയാൻ കഴിഞ്ഞട്ടില്ല.

പൊതുവിവരങ്ങൾ -പെറുനിയൂർ ലെഞായത്ത് ല

ജില്ല തിരുവനന്തെുരം ല



ബ്ളോക്ക് വർക്കല ല

വിസ്തീര്ണ്ണം
10.87ച.കി.മീ.

വാര്ഡുകളുടെ എണ്ണം 1. 14

ജനസംഖ്യ 2. 18114

സ്ത്രീ : പുരുഷഅനുപാതം 97:82

Source : Census data 2011



തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ വർക്കല താലൂക്കിൽ വർക്കല ബ്ലോക്ക്

പഞ്ചായത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട പ്രദേശമാണ് ചെറുന്നിയൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തു.

ഈ പ്രേദശത്തിന്റെ സമ്പത് ഘടനയിലെ നിർണ്ണായക ഘടകം കാർഷിക

മേഖല ആയിരുന്നു.ഭൂപ്രകൃതി അനുസരിച് ഈ പ്രദേശത്തെ പാലച്ചിറ

പുത്തന്കടവ് നീർത്തടം, അയന്തി ശാസ്താം നട നീർത്തടം, വെന്നികൊടെ

ചെറുന്നിയൂർ നീർത്തടം എന്നിങ്ങനെ മൂന്നായി തിരികാം.ഈ

നീർത്തടങ്ങളിൽആകെ 8 തോടുകളും 17കുളങ്ങളും ഒരു കായലും ഒട്ടേറെ

നീരുറവകളും ഉണ്ടായിരിന്നു. ചെറു നീരുറവകളുടെ നാട് എന്ന അർത്ഥത്തിൽ

ആണ് ചെറുന്നിയൂർഎന്ന നാമം ലഭിച്ചത്.തോടുകളും, കുളങ്ങളും

നീരുറവകളും പലതും നിലവിലുള്ളതായിട്ടുണ്ട് അശാസ്ത്രീയമായ വയൽ

നികത്തൽ, കുന്നിടിച്ചു നിരപ്പാക്കൽ, കായൽ നികത്തൽ, മണലൂറ്റി

എന്നിവ മൂലം ഭൂപ്രകൃതി ആകെ മാറിയിരിക്കുന്നു.വടക്കു പാലച്ചിറ

വടശ്ശേരിക്കോണം തുടങ്ങിയ ഉയർന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന്

തെക്കുകിഴക്കും തെക്കുപടിഞ്ഞാറും കോഴി തോട്ടം കായലിലേക്ക് ചരിഞ്ഞു

കിടക്കുന്ന ഒരു ഭൂ വിഭാഗമാണ് ചെറുന്നിയൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത,് ഏകദേശം

ഒരു ഉപദ്വീപിന്റെആകൃതി ആണെന്ന് പറയാം. വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ

പ്രതീക്ഷയുമായ ജയന്തി താരതമ്യേനെ ഉയർന്ന ഭാഗവും കിഴക്കൻ

പ്രദേശമായ വെള്ളിയാഴ്ചകാവ് കമ്പിക്കകം എന്നിവ താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളും

ആണ് മരക്കടമുക്കുവരെ വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്ന കുന്നും പള്ളിക്കുന്നു

പടിഞ്ഞാറ് കല്ലുമലകുന്നും വടക്ക് പാലച്ചിറ യുമാണ് പഞ്ചായത്തിലെ

ഏറ്റവും ഉയർന്ന പ്രദേശങ്ങൾ. വിസ്തൃതിയിൽ വലുത് കല്ലുമാല കുന്നും

ചെറുത് പള്ളിക്കുന്നും ആണ് ഇവിടെ നിന്നും നോക്കിയാൽ

പഞ്ചായത്തിൻറെ മനോഹരമായ ദൃശ്യം ലഭിക്കും. ക്രമമായി ചരിഞ്ഞ ഒരു

ഭൂപ്രകൃതി അല്ല മറിച്ച് ഉയർന്ന പ്രദേശങ്ങളും വയലുകളും താഴ്ന്ന

പ്രദേശങ്ങളും കൂടിക്കലർന്ന കായലോരങ്ങളും അവസാനിക്കുന്ന ഭൗമ ഘടന

ഇനം തിരിച്ച് പരിശോധിച്ചാൽ കുന്നിൽ പ്രദേശവും തീരപ്രദേശവും



ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ഈ പഞ്ചായത്ത്.

സോഷ്യൽഓഡിറ്റ് രീതിശാസ്ത്രം

 കേരളസോഷ്യൽഓഡിറ്റ്സൊസൈറ്റിതൊഴിലുറപ്പുപദ്ധതി

തിരുവനന്തപുരം  ലജില്ലാ യൂണിറ്റിന്റെലനേതൃത്വത്തിലാണ് വാർഡ് 5

പല ലസോഷ്യൽഓഡിറ്റ് പ്രക്രിയആരംഭിച്ചതും പൂർത്തീകരിച്ചതും.ലലല

 കഴിഞ്ഞ6 മാസത്തിൽചെയ്ത

പ്രവൃത്തികളുടഫയലുകൾ,വിവരശേഖരണാർത്ഥ MIS എന്നിവ

പരിശോധിക്കൽല

 പരിശോധിച്ചഫയലുകളുടെലഅടിസ്ഥാനത്തിൽപ്രവർത്തി ഇടങ്ങൾ

പരിശോധിക്കുകയും, ചെയ്ത പ്രവർത്തികളുടെ അളവുകൾ

പരിശോധിച്ചു .ല

 ഗുണഭോക്താക്കളോട് പ്രവൃത്തിയുടെ ഗുണഫലങ്ങൾചർച്ച ചെയ്തു,

 ലതൊഴിൽ കാർഡ് എടുത്തിട്ടുള്ളവരെയും, സജീവ തൊഴിലാളികളെയുംലകണ്ട്

ആവശ്യമായ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചു .ല

 ഫീൽഡ് പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും, ഫയൽപരിശോധനയുടെയും

അടിസ്ഥാനത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് തയാറാക്കൽ.ല

S. വര്ക്ക് പ്രവര്ത്തിയുടെ പദ്ധ പദ്ധ എസ്റ്റി യഥാർ തൊ



no കോഡ് പേര് തി

ആരം

ഭം

തി

അവ

സാനം

മേറ്റ്

തുക

ത്ഥ

ചെല

വ്

ഴിൽ

ദിനങ്

ങൾ

1 1614010002/IF/
336496

സ്വകാര്യവ്യകി

കളുപെ

ഭൂമിയിൽ

ഭൂവികസനപെവ

ർതികൾ

ഖണിക 5

പെകാരം

03/12/
2018

24/12/2
018

97017 91691 335

2 1614010002/LD
/248008

സ്വകാര്യവ്യകി

കളുപെ

ഭൂമിയിൽ

ഭൂവികസനപെവ

ർതികൾ

ഖണിക 5

പെകാരം

29/01/
2019

28/02/2
019

168659 165540 613

3 1614010002/LD
/248008

സ്വകാര്യ

വ്യകികളുപെ

ഭൂമിയിൽ ഭൂ

വികസനം

കൃഷി

വകുപുമായി

ചെർന

സംചയാജിത

െദ്ധതി ജല

ചസെനതിനു

ള്ളഅെിസാന

സൗകര്യം

ഒരുക്കൽ

22/10/
2018

01/11/2
018

99323 65688 238

22 ബഡലോക്യൂചമന്റേ് 



1. കവർപേജ്

ലലല വാർഷിക മാസ്റ്റർ സർക്കുലർ പ്രകാരം കവർപേജിൽ പഞ്ചായത്ത്

വിവരങ്ങൾ, ജില്ല, പ്രവർത്തി നടപ്പിലാക്കിയ വിവരങ്ങൾ, അടങ്കൽ തുക,

ആകെ ചെലവ,് നടത്തിയ തീയതി,ലമുതലായ വിവരങ്ങൾ രേഖപെടുത്തേണ്ടതാണ്.

പരിശോധിച്ച 3 ഹൈലുകളിൽ ഒരു പ്രവർത്തിയിൽ പോലും വാർഷിക

മാസ്റ്റർസർക്യൂലർപ്രകാരമുള്ള കവർപേജ് കാണാൻസാധിച്ചില്ല.ല

2. ചെക്ക് ലിസ്റ്റ്

ലലലവർക്ക് ഫയലിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങളുടെ പട്ടികയും, അവയുടെ

പേജ് നമ്പറും രേഖപ്പെടുത്തേണ്ട ചെക്ക് ലിസ്റ്റ്ല ഫയലിൽ

സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. പരിശോധിച്ച 3 ഹൈലുകളിലും ലലവാർഷിക മാസ്റ്റർ

സർക്യൂലർപ്രകാരമുള്ള ചെക്ക് ലിസ്റ്റ്ലകാണാൻേലോധിചി്ലേ ല.ല

3. ആക്ഷൻപ്ലാൻകോപ്പി

പരിശോധിച്ച 3 ഫയലുകളിൽ ഒരു ഫയലിൽപോലും വാർഷിക മാസ്റ്റർ

സറക്യൂലർപ്രകാരം നിർബന്ധമായും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടആക്ഷൻപ്ലാനിന്റെ

കോപ്പി കാണാൻസാധിച്ചില്ല.

4. എസ്റ്റിമേറ്റ് കോപ്പി

പരിശോധിച്ചല03 ഫയലുകളിലുംലഎസിബമറ് ലകോപ്പി കാണാൻസാധിച്ചു..,

എസ്റ്റിമേറ്റ്ന്റെ കോപ്പിയിൽലഅക്രഡിക്ടഡ് എഞ്ചിനീയരുടെ ഒപ്പ,് സീല്

എന്നിവ ഉണ്ടായിീരുന്നു.

5. സാങ്കേതികാനുമതി

പരിശോധിച്ച 3 ഹൈലുകളിലും വലോർഷിക മലോസർ തപകലോരം ഉള്ള

ലലലസാങ്കേതികനുമതിയുടെ കോപ്പി ലസൂക്ഷിച്ചിടി്ലേ . എന്നാൽ,

തപലോബേശികമലോയിടുള്ളേലോബ്കേതികലോനുമതി ബകലോ്ി േൂകിചിടുണ്

ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഒപ്പ് സീൽ തീയതി മുതലായവ കാണാൻ

സാധിചിടുണ് 



6. ഭരണാനുമതി

പരിശോധിച്ച 03 ഫയലുകളിൽ േലോബ്കേതികലോനുമതി ബകലോ്ി ലലലസൂകിചിടില്ല
.

7.വർക്ക്അലോക്കേഷൻഫോം

പരിശോധിച്ച 2 ഫയലുകളിൽവർക്ക്അലോക്കേഷൻഫോം ഇല്ലായിരുന്നു.

8. തൊഴിലിനുള്ള അപേക്ഷല

പരിശോധിച്ച 3ലഫയലുകളിൽല 3 പ്രവർത്തിയിലും വ്യക്തമലോയ ലതരത്തിലുള

തൊഴിൽഅപേക്ഷ ഉണ്ടായിരുനില്ല .ല

9. പ്രവർത്തി അനുവദിച്ചത് സംബന്ധിച്ച ഫോം

പരിശോധിച്ചല 03 ഫയലുകളിലും പ്രവർത്തി അനുവദിച്ച ഫോം

ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

10.മസ്റ്റർ റോൾ

പരിശോധിച്ചല 03 പ്രവർത്തി ഫയലുകളുടെ മസ്റ്റർ ബറലോളുകളിൽ IF/336493

തപവർതിയിൽ മസർ ബറലോൾ നമ്പർ ല23287-23291, 23292-23295, Ld/248008

മസർ ബറലോൾ നമ്പർ 12198-12207 ചവടിതിരുതലുകൾ ഉണലോയിരുനു.

മസ്റ്ർ റോളുകളിൽ ബി.ഡി.ഓ ,സെക്രെട്ടറി എന്നിവരുടെ ഒപ്പ്ല സീൽ

എന്നിവ ഉണ്ടായിരുനു . IF/336493 മസ്റ്റർറോൾ നമ്പർ 23287-23295 വരെ

ഉള്ള റോളുകളിൽ വേതനം 255 ആയി കാണിച്ചിരിക്കുന്നു കാരണം

വ്യക്തമല്ല. മസ്റ്റർ റോളുകളിൽ ആയുധങ്ങളുടെ വാടക

രേഖപെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് .

11. മെഷര്മെന്റ് ബുക്ക്

മെഷര്മെന്റ് ബുക്കിൽ പ്രീ മെഷര്മെന്റ്ല ,എ .എസ് നമ്പർ,ടി എസ് നമ്പർ

എനിവ ബരഖച്ടുതിയിടുണ് ലല.ല

12. മെറ്റീരിയൽ



15 പ്രവർത്തികൾ ഒന്നും തന്നെ മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിച്ച് ചെയുന്നതല്ല.

അതുകൊണ്ടു ബാധകമല്ല.ല

13. വെജ്ലിസ്റ്

പരിശോധിച്ച 3 പ്രവർത്തിഫയലുകളിൽ മൂനിലും വേജ് ലിസ്റ്റ്ല

ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല.

14.ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർഓർഡർ 

ഇ്ലേ 

15. മെറ്റീരിയൽ വൗച്ചർബിൽ

പരിബശലോധിച 3 ഹൈലുകൾക്കും ചമറീരിയൽവൗചർ ബി്ലേ്

ആവശ്യമി്ലേ 

16. റോയൽറ്റി

ലപരിശോധിച്ച 3 ഫയലുകളിലുംലറോയൽറ്റി ബാധകംആയിരുന്നില്ലല

17. ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് ല.ല

െരിചോധിച ഒരു ൈയലിലും കലോണലോൻേലോധിചി്ലേ 

18. പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരണ സാക്ഷ്യപത്രം

പരിശോധിച്ച ഒരു ഫയളിലും കാണാൻസാധിച്ചില്ല .

19. മസ്റ്റർ റോൾ മൂവേമെന്റ്

മസ്റ്റർ റോൾ മൂവേമെന്റ് സ്ലിപ്പുകൾപരിശോധിച്ചഎല്ലാ ഫയലിലും

കാണാൻസാധിച്ചു.

20. ജിയോ റ്റാഗ്ഗ്ഡ് ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ്

പരിശോധിച്ച ഒരു ഫയളിലും കാണാൻസാധിച്ചില്ല .

21. സോഷ്യൽഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിന്റെ കോപ്പി



പരിശോധിച്ച ഒരു ഫയളിലും കാണാൻസാധിച്ചില്ല .

22. സൈറ്റ് ഡയറി 

ലഎല്ലാ ഫയലിലും സൈറ്റ് ഡയറി കാണാൻസാധിച്ചു . സൈറ്റ് ഡയറികളിൽ

പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുമ്പുള്ള മീറ്റിങ് തൊഴിലാളികളുടെ

സാക്ഷ്യപത്രം , വിജിലൻസ്ആൻഡ് മോണിറ്ററിങ് കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട് ,

സന്ദര്ശന കുറിപ്പ് ഇനീ ഭാഗങ്ങൾലപൂരിപ്പിച്ചതായി കാണപ്പെട്ടു ,

തൊഴിൽ ഉപകരണങ്ങളുടെ ലവാെക, ലചികിത്സസംബന്ധമായ വിവരങ്ങൾ

ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടായതായി രേഖപ്പെടുത്തി കണ്ടില്ല.ല

സിറ്റിസൺ ഇൻഫർമേഷൻബോർഡ്

ലലല ആകെയുള്ള 3 പ്രവർത്തികളിൽ 1 പെവർതിയിൽ ലമാത്രമാണ് സിറ്റിസൺ

ഇൻഫർമേഷൻ ബോർഡ് കാണാൻ സാധിച്ചത്. ചോര്ത്ഡിപല ഡീപ്റെയിൽസ്ത്

ഒനുംഅറിയാൻകഴിഞില്ല 

 സി ഐ ചോർഡ സ്വന്തമായി പതാഴിലാളികൾ കകയിൽ നിന്ത് ക്യാഷ്ത്

എെുതു പെയ്ിട്ത് െഞായതിൽ േില്ലു പകാെുതചപാൾ സിേി

ചോർഡിൻപറ കാേ്ത് മുഴുവൻ ആയിട്ത് കിടില്ല കാരണം െഞായതിന്ത്

േിൽ തുക മുഴുവൻ കിടില്ല  അതിനാൽ േിൽ തുക മുഴുവൻ കിടിയില്ല

എന്ത്അറിയിചിടുണ്ത്. .

ലകപണതലുകൾ( പെവർതിയുപെസന്ദർശ്ശനം )

3ഗുണഭോക്താക്കൾആണ്ഈപദ്ധതിയിൽ ഉൾപെട്ടിരിക്കുന്നതു

പ്രവർത്തി 1:

സ്വകാര്യ വ്യക്തികളുടെ ഭൂമിയിൽ ഭൂ വികസനപ്രവർത്തികൾഖണ്ഡിക

5പ്രകാരം

161401002/IF/336496

 ഗോമതി,ഗിരിജ ഭവൻ,പുരയിടത്തിൽ 1കമ്പോസ്റ്റ് കുഴി, 1 മഴക്കുഴി, 150



മീറ്റർഅതിരുആണ്എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരം, മുഴുവൻപ്രവർത്തികളും

പുരയിടത്തിൽകാണാൻകഴിഞ്ഞു.

 പദ്മകുമാരിഅമ്മ,പുരയിടത്തിൽ 1വേസ്റ്റ് കുഴി, 1 മഴക്കുഴി, 100 മീറ്റർ

അതിരു,ഈപ്രവർത്തികൾഎല്ലാം കാണാൻകഴിഞ്ഞു

 കച്ാസ്ത് കുഴിയും മഴയും മൂനു മീ്റെർ നീളതിലും മൂനു മീ്റെർ

വീതിയിലുംആണ്ത് ഉള്ളത

 േീന, െുരയിെതിൽകാെു പവടിപതളിചിടുണ്ത് 1 ചവസ്ത് കുഴി,

പതങ്ങിൻതെം, വാഴക്കുഴി 1,അതിരു 150 മീ്റെർ, എല്ലാ പെവർതികളും

ഉണായിരുനു െപക 120 മീ്റെർഅതിരു കപണതാൻകഴിഞുള്ളു.

നിരീകണം 

പതാഴിലാളികൾഅവരുപെ ചജാലി വൃതിആയി പെയ്ിടുണ്ത്

എങിലും ഗുണചഭാകാക്കൾഈ പെവർതിയുപെ ഗുണങ്ങൾ

ഉെചയാഗിക്കാൻ പപേമിചതായി കാണാൻകഴിഞില്ല 

ലലല

ല

പ്രവർത്തി 2:

സ്വകാര്യ വ്യക്തികളുടെ ഭൂ വികസന പ്രവർത്തികൾഖണ്ഡിക 5 പ്രകാരം

161401002/IF/336493

2ഗുണഭോക്താക്കൾആണ്ഈപദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത.്

 ശാന്തമ്മ, പറങ്കിമാവില്ല, പുരയിടത്തിൽ 25 തെങ്ങിൻ തടം, 30

വാഴക്കുഴി, 15 തെങ്ങിൻകുഴി, എസ്റ്റിമേറ്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത്

സൈറ്റിൽ കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. 1വഴക്കുഴി, 2 മഴക്കുഴി, 350 മീറ്റർ

വരമ്പു സൈറ്റിൽകണ്ടെത്തി.കുന്നിടിച്ചു നിരപ്പാക്കി

 ഉഷാകുമാരി, കൃഷ്ണ, പുരയിടത്തിൽ 1 വാഴക്കുഴി, 1 മഴക്കുഴി അതിരു

എന്നാണ് എസ്റ്റിമേറ്റിൽ കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് ഇതൊന്നും കാണാൻ

സാധിച്ചിട്ടില്ല.കുന്നു ഇടിച്ചു നിരപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

 രേഖകളിൽ മസ്റ്റർറോൾ കളിൽ തിരുത്തലുണ്ട് MRno:23287-23291&23292-

23295.

 MRNo: 23287-23295 മസ്റ്റർറോളുകളിൽ വെതനം 255 വെച്ചാണ്



നൽകിയിരിക്കുന്നത്.

 പ്രവർത്തി ദിനങ്ങൾ എസ്റ്റിമേറ്റ്നേക്കാൾ കൂടുതൽ

കാണിച്ചിരിക്കുന്നു 599 എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരം, 613 ദിനങ്ങൾ

തൊഴിലാളികൾഎടുത്തിരിക്കുന്നു.

നിരീക്ഷണം

ഈപ്രവർത്തികൾകൊണ്ട്ഗുണഭോക്താക്കൾക് ഗുണം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

പ്രവർത്തി 3:

സ്വകാര്യ വ്യക്തികളുടെ ഭൂമിയിൽ ഭൂ വികസനകൃഷി വകുപ്പുമായി ചേർന്ന

സംയോജിതപദ്ധതി ജലസേചനത്തിനുള്ള അടിസ്ഥാനം ഒരുക്കൽ

1614010002/LD/248008

1 ഗുണഭോകതാവിന്റെ പുരയിടം ആണ് ഈ പദ്ധതിയിൽ

ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്
ല

 ലജമീലഎം, നബിൻഷാ മനസിൽല

ഈ പ്രവർത്തിയിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഗുണം

ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് സൈറ്റിൽ നിന്ന് മനസിലാകാൻ

കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല, പ്രദേശം ആകെ കാടുകയറി നശിച്ച

നിലയിലായിരുന്നു.കൃഷിയ്ക്കായി കുഴിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് മേറ്റ്

പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഒന്നും കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ആകെ അവിടെ

കാണാൻ സാധിച്ചത് കേടുപാട് വന്ന ഒരു CIB ബോർഡ് മാത്രമാണ്.

ഇതുപോലെ സർക്കാരിനുല ധനനഷ്ടവും തൊഴിലാളികളുടെ സമയവും

പ്രേയത്നവും നഷ്ടമായത്തു മാത്രമാണ് കാണാൻസാധിച്ചത്.ലല

 മസ്റ്റർ റോളുകളിൽ തിരുത്തലുണ്ട് MRNo:12198-12207

പൊതുനിരീക്ഷണങ്ങൾ

തൊഴിലാളികൾ ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് മുഖേനെ അപേക്ഷ നൽകുകയോ കൈപ്പറ്റ്

രസീത് വാങ്ങിക്കുകയും ചെയ്യുന്നില്ല.

 തൊഴിലാളികൾക്കു വേതനം സമയത്തിന് ലഭിക്കുന്നില്ല ഒരുപാടു



താമസിച്ചാണ് വേതനം ലഭിക്കുന്നത്.

 ജോലിയുടെ സമയക്രമത്തിൽ മാറ്റം വരുത്താൻല എല്ലാ വാർഡിലെയും

തൊഴിലാളികൾ ഒരുപോലെആവശ്യമെടുന്നു 9 am മുതൽ 4:30 വരെ.

 വർക്ക് ഫയലിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ട 22 ഇനം ഡോക്യൂമെന്റുകൾ എല്ലാം

തന്നെ ഫയലിൽ ഉൾപെടുത്തുന്നില്ല.

 എസ്റ്റിമേറ്റ് ജനകിയ ഭാഷയിൽഎഴുതുന്നില്ല

 ഓരോ പ്രവൃത്തിയുടെയും ഉദ്ദേശ്യലക്ഷ്യംല ഗുണഭോക്താക്കളെ പറഞ്ഞു

ബോധ്യപെടുത്തുന്നില്ല.

 മസ്റ്റർറോൾ തിരുത്തലുണ്ട്.ല

 എസ്റ്റിമേറ്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തിയ്ക് പുറമെ ഗുണഭോക്താക്കൾ

പറയുന്ന പ്രവർത്തികൾ കൂടി ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു.

 തൊഴിൽ സ്ഥലത്തു അപകടം സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആശുപത്രി

ചിലവുകളും മറ്റിനുമുള്ള ബില്ലുകൾ തൊഴിലാളികൾ പഞ്ചായത്തിൽ

ഏല്പിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ അവര്ക് ചിലവായ തുക

തിരികെകിട്ടുമെന്നുള്ള അറിവില്ലായ്മആണ് ഇതിനുള്ള കാരണം.

 പഞ്ചായത്തിൽ മെറ്റീരിയൽപ്രവർത്തികൾ വളരെ കുറവാണു തീരെ ഇല്ലെന്നു

തന്നെ പറയാം.

സോഷ്യൽഓഡിറ്റ് ഗ്രാമസഭ റിപ്പോർട്ട്

മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി നടത്തിപ്, തുക

വിനിയോഗം, തൊഴിലാളികളുടെ അവകാശങ്ങൾഎന്നിവയുമായിബന്ധപെട്ടു

ചെറുന്നിയൂർപഞ്ചായത്തിലെ 14 വാർഡുകളിലും നടത്തപ്പെട്ട സോഷ്യൽ



ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനും അംഗീകരിക്കുന്നതിനുമായി

ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് നിയമം 17 -)o വകുപ്പ് പ്രകാരം 5/11/2019 കാറതല

സാംസ്കാരിക നിലയത്തിൽ നടത്തിയ സോഷ്യൽഓഡിറ്റ് ഗ്രാമസഭയുടെ

ചർച്ചയുടെ വിവരങ്ങളും തീരുമാനങ്ങളുo

അജണ്ടല

 സ്വാഗതംല

 അദ്യക്ഷനെ തിരഞ്ഞെടുക്കൽല

 റിപ്പോർട്ട്അവതരണംല

 ചർച്ചയും ക്രോഡീകരണവുംല

 നന്ദില

BRP ബിന്ദു സ്വാഗതം പറഞ്ഞു കൊണ്ട് ഗ്രാമസഭ തുടങ്ങി. ആദ്യമായി

അധ്യക്ഷനെ തിരഞ്ഞെടുത്തു.(100 തൊഴിൽ നേടിയ തൊഴിലാളി)

ഭരണഘടനാ പ്രതിനജ്ഞാ vrp സൗമ്യഎസ്ബി പറഞ്ഞു കൊടുത്തു.

തൊഴിലാളികളുടെ പത്തു അവകാശങ്ങളെ പറ്റി vrp ആർഷഎഎസ് വിശദമാക്കി

കൊടുത്തുല

അതിനു ശേഷം റിപ്പോർട്ട്അവതരണം vrp അനിൽസുചിത്ര ചിത്രല

റിപ്പോർട്ട്അവതരിപ്പിച്ചു. തുടർന്ന് ചർച്ച തുടങ്ങി, തൊഴിലാളികളുടെ

ആവശ്യങ്ങളും പരാതികളും ചുവടെ ചേർക്കുന്നു:

1. ജോലിസമയം 5:00 pm നിന്നു 4:00 ആക്കണം

2. ജോലി ചെയ്ത കൂലി സമയത്തു കിട്ടുന്നില്ല. വേതനം കിട്ടുന്നതിൽ

താമസം ഉണ്ടാകുന്നതു വളരെബുദ്ധിമുട്ടായി തൊഴിലാളികൾപറയുന്നുല

3. ആസ്തിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾസ്ത്രീകൾക് ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ സ്ത്രീകൾ

എങ്ങനെആണ് കിണറുകുഴിക്കാൻപോകാൻപറ്റുമോ? വയസായവർ

എങ്ങനെ ഇത്രയും കട്ടിയുള്ള പണികൾചെയ്യും?ല

4. തണലിനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ, പ്രാഥമിക ശുശ്രുഷ കിറ്റ,്തുടങ്ങിയവ

സ്വന്തമായി വാങ്ങിക്കുകയാണ്



5. ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് വഴിയല്ല തൊഴിലിനുള്ള അപേക്ഷ നൽകുന്നത്,ല

കൈപറ്റു റെസിപ്റ് വാങ്ങാറില്ല
ല

മറുപടില

1. സമയം മാറ്റംസോഷ്യൽഓഡിറ്റിന്റെപരിധിയിൽനികുന്നതല്ല.

റിപ്പോർട്ടിൽപരാമർശിക്കാമെന്നു വിആർപിമാർ

ഉറപ്പുനൽകി

2. വർഷാവസാനംആകുമ്പോൾഫണ്ടിൽ ഉണ്ടാകുന്നകേന്ദ്രത്തിന്റെ

ഫണ്ടിൽ ഉണ്ടാകുന്നകുറവുംവേധനംബാങ്കുവഴി

ലഭ്യമാക്കുന്നതിലുണ്ടാകുന്നതടസ്സമാണ്കൂടുതലുംഎന്ന് വിആർപി

അനിൽസുചിത്രചിത്ര മറുപടി നൽകി.വേധനത്തിൻറെ കാലതാമസം

പരിഹരിക്കാൻനമ്മുടെ റിപ്പോർട്ടിൽപരാമർശിക്കുമെന്നുവി

ആർപിമാർ ഉറപ്പുനൽകി.

3. ആസ്തിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽകക്കൂസ്,കിണർഇല്ലാത്തവർക്

വ്യക്തിഗതഅപേക്ഷനൽകാമെന്നും,കോഴിക്കൂട്,കന്നുകാലികൾക്കുള്ള

ഷെഡ,്തൊഴുത്തു തുടങ്ങിയപ്രവർത്തികൾചെയ്യാമെന്നും,നല്ല

ബണ്ടുകൾ, മഴക്കുഴികൾ,കംപോസ്റ്റുകുഴികൾ,അതിരുകൾ,തുടങ്ങിയവ

ചെയ്യാമെന്നും brpതൊഴിലാളികൾക്കു വിവരിച്ചു.അല്ലാതെനിങ്ങൾ ഉടനെ

പോയികിണറുവെട്ടുകഎന്നല്ലആസ്തിഎന്നത് കൊണ്ട്

ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നും വിവരിച്ചു

4. ടാർപോളിൻ,പ്രാഥമികശുശ്രുഷകിറ്റ,്ബൂട്സ് തുടങ്ങിയവഅഡ്മിൻ

ഫണ്ട്ലഭിക്കാത്തൊണ്ടാണ്തരാത്തതെന്നും adsഅക്കൗണ്ടിൽകുറച്ചുഫണ്ട്

ഉണ്ടെന്നുംഅതിൽനിന്നുഎടുത്തുഈവകസാധനങ്ങൾ

വാങ്ങികൊടുക്കാമെന്നും AE മറുപടിപറഞ്ഞു.

തീരുമാനങ്ങൾ



1. ആസ്തിയുള്ള പ്രവർത്തികൾചെയ്യാൻസന്നദ്ധരാണ്

2. ടാർപോളിൻ,പ്രാഥമികശുശ്രുഷകിറ്റ് തുടങ്ങിയ

ആവശ്യവസ്തുക്കൾ adsഅക്കൗണ്ടിൽനിന്നു കൊടുകാം

3. കാടുവെട്ടൽ,നിറത്തികിളയ്ക്കൽതുടങ്ങിയവയ്ക് വേതനം

കുറവായിരിക്കും

4. നല്ലഅതിരു,ബണ്ടുകൾനിലനിൽക്കുന്ന രീതിയിൽകെട്ടണം.

5. ഫ്രണ്ട്ഓഫീസ് വഴി മാത്രമേ തൊഴിലിനുള്ളഅപേക്ഷനൽകാനും

നൽകിയാൽകൈപറ്റു റെസിപ്റ് വാങ്ങിക്കുകയുംവേണം.

നന്ദി

വർക്കലല ബ്ലോക്ക് ചെറുന്നിയൂർ പഞ്ചായത്തിലെ വാർഡ് 5 ലെല 2018-19

സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് പ്രക്രിയ സമയബന്ധിതമായി

തീർക്കാൻ സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ടീമിനെ സഹായിച്ച

ബഹുമാനപ്പെട്ട ചെറുന്നിയൂർ പഞ്ചായത്തല് പ്രസിഡന്റ്, സെക്രട്ടറി,

അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി, ഭരണസമിതി അംഗങ്ങൾ, തൊഴിലുറപ്പു വിഭാഗം

ജീവനക്കാർ, വാർഡ് മെമ്പർ, ഫീൽഡ്തല പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കു സഹായിച്ച

മേറ്റുമാർഎന്നിവർക്കുളള നന്ദി പ്രത്യേകം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു.

മഹാതാഗാന്ധി ദേശ്ധിയ തൊഴ്ധിലുറപ്പ് പദ്ധെ്ധി

ദോഷ്യൽ ഓഡ്ധിറ്പ് റ്ധിദപാർട്പ്



തിരുവനന്തപുരം

വർക്കല ബ്ലോക്ക്ക്

ചെറുന്നിയൂർ ഗലോമപഞലോയത്ക്

വലോർഡ്ക് 6 അച്ചുമലോമുക്ക്ക്

ബേലോഷ്യൽ ഓഡ്നിറ്ക് കലോലയളവ്ക് :- 01/10/2018 to 31/3/2019

റിപ്പോർട്ട്തയപോറപോകിയത്ട്

തിരുവനന്തപുരം പേപോഷ്യൽഓഡിറ്ട് ജിലപോ ടീം

അജ്നിത s, മഞ്ജു എം എേ്ക്, അഞ്ജന ചജ ആർ

ആമുഖം

ദേശീയ ഗ്രാമീണ തെ്രാഴിലുറപ്പ് നിയമം 2005-ല് വിജ്രാപനം തെയ്തു. എങിലും , 2005-ല്



പ്രാര്ലതമന്പ് പ്രാസ്രാകിയ മഹ്രാത്രാഗ്രാനി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തെ്രാഴിലുറപ്പ് നിയമം, 2006

തെബ്രുവരി 2-ന്പ് ര്രാജ്യത്പ് തുടകം കുറിച്ചു. മൂന്പ് ഘട്ടങ്ങള്രായി. 2008-ല് നമ്മുതട ര്രാജ്യതത എല്ല

ജില്ലകളിദ്ലയം ഗ്രാമീണ ദമഖ്ലകള് ഈ നിയമതിതന പരിധിയില് വന്നു . ഓദര്രാ ഗ്രാമീണ

കുടംബതിനം ഒരു സ്രാമ്പതികവര്ം 100 േിവസതത അവിേഗ്ദ്ധ തെ്രാഴില് േിനങ്ങള്

ആവശ്യ്രാധിഷിെമ്രായി പ്രേ്രാനം തെയ്യുനദെ്രാതട്രാപം പ്രകൃെിവിഭവ പരിപ്രാ്ലനവുമ്രായി ബനതപട്ട

തപ്രാതു ആസികളം ദുരബ്ല ജനവിഭ്രാഗങ്ങള്ക്രായി ഈടറ്റതും ഗുണദമന്മയള്ളതും

ഉല്രാേനക്ഷെയളള ഉപജീവന്രാസികളം സൃഷിക്കുകയ്രാണ്പ് ഈ പദ്ധെിയതട മുഖ്യ്ലക്ഷ്യം.

നിയമദഭേഗെി വരുതി 'മഹ്രാത്രാഗ്രാനി' എന വ്രാക്പ് ദേശീയ ഗ്രാമീണ തെ്രാഴിലുറപ്പ്

നിയമതിതന ആരംഭതില് കൂട്ടി ദെരക്കുകയം തെയിട്ടുണ്പ്. 100 ശെമ്രാനം നഗര ജനസംഖ്യയള്ള

ജില്ലകതള്രാഴിതക ര്രാജ്യതത എല്ല്രാ ജില്ലകളം പ്രസ്തുെ നിയമതിതന പരിധിയി്ല്രാകതപട്ടിട്ടുണ്പ്.

നിയമതിതന ആവശ്യകെയ്ക്ക ആനപൂരകമ്രായി എല്ല്രാം സംസ്രാനങ്ങളം മഹ്രാത്രാഗ്രാനി ദേശീയ

ഗ്രാമീണ തെ്രാഴിലുറപ്പ് നിയമ പദ്ധെി വിജ്രാപനം തെയിട്ടുണ്പ്. നിയമതിലും പട്ടികയിലും

ക്രാ്ല്രാക്രാ്ലങ്ങളില് വരുത്തുന ദഭേഗെികള് സംസ്രാന പദ്ധെിയിലും ഉൾതക്രാള്ളിദകണെ്രാണ്പ്.

മഹ്രാത്രാഗ്രാനി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തെ്രാഴിലുറപ്പ് നിയമം ഗ്രാമീണ തെ്രാഴി്ല്രാളികള്ക്പ് ഒരു കൂട്ടം

അവക്രാശങ്ങള് നല്കുന്നുണ്പ്.

ദേശിയ ഗ്രാമീണ തെ്രാഴിലുറപ്പു പദ്ധെി പ്രക്രാരം ഗ്രാമ പഞ്രായത്തു പ്രദേശത്തു

നടപിയി്ല്രാക്കുന എല്ല്രാ പ്രവർതികളം ദസ്രാ്്യൽ ഓഡിറ്റിന്പ് വിദധയമ്രാകണതമന്പ്

നിയമതിത്ല 17 ആം വകുപ്പ് നിഷ്കർ്ിക്പ്ന്നു. പദ്ധെി പ്രവർതനതതപറ്റിയം തപ്രാതു ധനം

തെ്ലവഴിക്കുനെിതനപറ്റിയം പൗര സമൂഹം നടത്തുന പരസ്യവും സ്വെത്രവുമ്രായ

പരിദശ്രാധനയ്രാണ്പ് ദസ്രാ്്യൽഓഡിറ്റ്പ്.

ഭരണഘടനാ പ്രെ്ധിജഞ

നമ്മൾ, ഇന്യയിത്ല ജനങ്ങൾ, ഇന്യതയ ഒരു പരമ്രാധിക്രാര, സിെിസമെ്വ,



മെനിരദപക്ഷ,

ജന്രാധിപെ്യ റിപബിക്രായി സംവിധ്രാനം തെയ്യുനെിനം

ഭ്രാരെതിത്ല എല്ല്രാ പൗരർക്കും സ്രാമൂഹികവും

സ്രാമ്പതികവും ര്രാഷീയവുമ്രായ

നീെി, െിന, ആശയ്രാവിഷ്ക്രാരം, വിശ്വ്രാസം, ഭകി, ആര്രാധന എനിവയ്ക്കുള്ള സ്വ്രാെന്യം,

സ്രാനമ്രാനങ്ങൾ, അവസരങ്ങൾ എനിവയിലുള്ള സമെ്വം

എനിവ ഉറപ്പുവരുത്തുനെിനം വ്യകിയതട അനസം ര്രാഷതിതന ഐക്യവും അഖണ്ഡെയം

ഉറപ്പുവരുത്തുന

സ്രാദഹ്രാേര്യം എല്ല്രാവരിലും വളർത്തുനെിനം ദൃഢനിശ്ചയം തെയ്തുതക്രാണ്പ് നമ്മുതട

ഭരണഘടന്രാസഭയിൽവച്പ്, 1949 നവംബർ ഇരുപതിയ്രാറ്രാം േിവസം, ഈ ഭരണഘടനതയ

അംഗീകരിക്കുകയം നിയമമ്രാക്കുകയം നമുക്രായിതതന സമർപിക്കുകയം തെയിരുന്നു'

ഇന്പ് 2019 നവംബർ 6-ആം െീയെി ക്രാറ്രാത്ല സ്രാംസ്പ്ലക്രാരിക നി്ലയതിൽ കൂടിയ ദസ്രാ്്യൽ

ഓഡിറ്റ്പ് ഗ്രാമസഭയിൽ പങ്രാളികള്രായ ഞങ്ങൾ ഭരണഘടന്രാ മൂ്ല്യങ്ങൾ നടപി്ല്രാക്കുനെിന്രായി

ദൃഢപ്രെിജ തെയ്യുന്നു.

മഹലോതലോ ബേശ്നിയ ഗലോമീണ ചതലോഴ്നിലുറപ്പു പദ്ധത്നിയ്നിചല ചതലോഴ്നിലുറപ്ക് ചതലോഴ്നിലലോള്നികളുചെ

അവകലോശങ്ങൾ ചുവചെ ബെർക്കുന്നു.

Sl

no

അവകലോശങ്ങൾ

1 തെ്രാഴിൽക്രാർഡിന്രായിഅദപക്ഷിക്കുവ്രാനം15േിവസതിനകം്ലഭിക്കുവ്രാനള്ളഅവക്രാശം ചഷഡൂള് 2

2 തെ്രാഴിൽ ആവശ്യതപട്രാനം 15 േിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ്ലഭിക്കുവ്രാനള്ള അവക്രാശം ചഷഡൂള് 1 &

ചഷഡൂള്

3 15 േിവസതിനകം തെ്രാഴിൽ ്ലഭിചിത്ലങിൽ തെ്രാഴി്ല്രാല്ല്രായ്മ ദവെനം ്ലഭിക്കുവ്രാനള്ള ചേഷന് 7,8,9



അവക്രാശം

4 എതറ്റടദകണ പ്രവൃതികൾ ആസൂത്രണം തെയ്യുവ്രാനള്ള അവക്രാശം.

5 െ്രാമസ സ്ലതിതന 5 കിദ്ല്രാമീറ്റർ ചുറ്റളവിനള്ളിൽ തെ്രാഴിൽ ്ലഭിക്കുവ്രാനം

്ലഭിചിതല്ലങിൽ കൂ്ലിയതട 10% അധികമ്രായി ്ലഭിക്കുവ്രാനള്ള അവക്രാശം.

ചഷഡൂള്

2പലോരഗലോഫ്ക് 18

& പലോരഗലോഫ്ക്

20

6 കുടിതവള്ളം ,െണൽ, പ്ര്രാഥമിക ശുശ്രൂ് കിറ്റ്പ് ,തെ്രാഴി്ല്രാളികദള്രാതട്രാപം അഞിൽ

അധികം കുട്ടികൾ പ്രവൃതി സ്ലത്പ് വനിട്ടുതണങിൽ അവതര ദന്രാക്രാന്രായി ആയ

(ക്ര്്പ്) തുടങ്ങിയ പ്രവൃതി സ്ല സൗകര്യങ്ങൾക്കുള്ള അവക്രാശം.

ചഷഡൂള്2

പലോരഗലോഫ്ക് 23-

28

7 സർക്രാർ പ്രഖ്യ്രാപിചിട്ടുള്ള കൂ്ലി ്ലഭിക്കുവ്രാനള്ള അവക്രാശം. ചേഷന്3(2),6,

sch 2

,29,a,b,c,d,e,f.30

8 തെ്രാഴിൽ തെയ്പ് 15 േിവസതിനകം കൂ്ലി ്ലഭിക്കുവ്രാനള്ള അവക്രാശം

9 15 േിവസതിനകം കൂ്ലി ്ലഭിചിതല്ലങിൽ നഷ പരിഹ്രാരം ്ലഭിക്കുവ്രാനള്ള അവക്രാശം ചേഷന് 3(3)

10 പര്രാെികൾക്പ് സമയ ബനിെമ്രായി പരിഹ്രാരം ്ലഭിക്കുവ്രാനം മഹ്രാത്രാഗ്രാനി

ദേശീയ ഗ്രാമീണ തെ്രാഴിലുറപ്പ് പദ്ധെിയിൽ തെ്ലവു വരുന തുകയതട െൽസമയ

സ്രാമൂഹിക പരിദശ്രാധന നടത്തുവ്രാനള്ള അവക്രാശം.

ചേഷന് 19, &

ചേഷന് 17( 2)

അവകലോശ അധ്നിഷ്നിത നീര്നിക്ഷണങ്ങള്

*തെ്രാഴിൽ ക്രാർഡ്പ് പുതുക്കുനെിന ദവണി തെ്രാഴി്ല്രാളികൾക്പ് അവരുതട കയിൽ നിന്നും ക്രാശ്പ്
തെ്ലവ്രായിട്ടുതണന്നും, കൂട്രാതെ തെ്രാഴിൽ ക്രാർഡിനള്ള ദെ്രാദട്ട്രാ തെ്രാഴി്ല്രാളികൾ സ്വനം



തെ്ലവി്ല്രാണ്പ് നൽകിയിട്ടുള്ളെ്പ് എന്നും മനസി്ല്രാക്രാൻ സ്രാധിച്ചു.

* െയൽ പരിദശ്രാധനയിൽ വ്യകമ്രായ ഡിമ്രാന്പ് ദെ്രാറം ക്രാണ്രാൻ സ്രാധിചി്ല്ലല്പ് .
അെിന്രാൽ തെ്രാഴി്ലിന അദപക്ഷിചിട്ടു 15 േിവസതിനള്ളിൽ തെ്രാഴിൽ ്ലഭിദച്രാ എന ക്രാര്യതിൽ
വ്യകെയില്ല. ആയെിന്രാൽ തെ്രാഴി്ല്രാളികദള്രാട്പ് സംസ്രാരിചെിൽ നിന്നു അവർ തെ്രാഴിലുറപ്പ്
നിയമ പ്രക്രാരമല്ല തെ്രാഴിൽ ആവശ്യതപട്ടെ്പ് എന്പ് മനസി്ല്രായി.

* ഗ്രാമ സഭയിൽല പതങടക്രാറുള്ളെ്രായി തെ്രാഴി്ല്രാളികൾ പറഞ്ഞുതവങിലും പദ്ധെി
ആസൂത്രണതിൽ അവർ പതങടതിരുദന്രാ എന ക്രാര്യം വ്യകമല്ല.

*തെ്രാഴി്ലിടം സന്ദർശിചെിൽ നിന്നുംല ,തെ്രാഴി്ല്രാളികദള്രാട്പ് സംസ്രാരിചെിതന അടിസ്രാനതിലും
എല്ല്രാ തെ്രാഴി്ല്രാളികളം 5Km ചുറ്റളവിനള്ളി്ല്രാണ്പ് ദജ്രാ്ലി തെയ്യുനെ്പ്.

*തെ്രാഴിൽ സ്ലത്പ് കുടിതവള്ളം, പ്രഥമ ശുശ്രൂ് കിറ്റ്പ് എനിവ ഉതണങിലും അവതയല്ല്രാം
തെ്രാഴി്ല്രാളികൾ സ്വനമ്രായി ക്രമീകരിചിരിക്കുനെ്രാണ്പ്.

* ആക്പ് പ്രക്രാരമുള്ള കൂ്ലി തെ്രാഴി്ല്രാളികൾക്പ് ്ലഭിക്കുന്നുണ്പ്.
*തെ്രാഴി്ല്രാളികദള്രാട്പ് സംസ്രാരിചെിൽ നിന്നും സമയ ബനിെമ്രായി കൂ്ലി ്ലഭിക്കുനില്ല എന്പ്
അറിയവ്രാൻ സ്രാധിച്ചു.

* തെ്രാഴിൽ പൂർതിയ്രായെിന ദശ്വും തെ്രാഴിലുറപ്പ് നിർവ്വഹണ ഉദേ്യ്രാഗസർ െണ്പ് ട്രാൻസ്ഫർ
ഓർഡർ െയ്രാറ്രാകിയെിന ദശ്വും ,തെ്രാഴി്ല്രാളികൾക്പ് അവരുതട ദവെനം കൃെ്യമ്രായി
്ലഭിക്കുനില്ല.
* പര്രാെികൾക്പ് സമയബനിെമ്രായി പരിഹ്രാരം ്ലഭിചെ്രായി അറിയ്രാൻ സ്രാധിചിട്ടില്ല
അതുദപ്രാത്ല െതന െൽസമയ സ്രാമൂഹിക പരിദശ്രാധന ക്യെ്യമ്രായി നടത്തുനെ്രായി അറിയ്രാൻ
കഴിഞ്ഞട്ടില്ല.

ചപലോതുവ്നിവരങ്ങൾ -ചെറുന്നിയൂർ ഗലോമപഞലോയത്ക്

ജില്ല െിരുവനനപുരം

ബദള്രാക്പ് വർക്ല

വിസീർണം 10.87 െ.കി.മീ.



വ്രാർഡുകളതട എണം 14

ജനസംഖ്യ 18114

സീപുരു്അനപ്രാെം 97:82

പട്ടികജ്രാെി 4449

പ്രസിഡന്പ് നവപ്രക്രാശ്പ് എൻ

തസക്രട്ടറി സിന്ധു R S

പ്രധ്രാന തെ്രാഴിൽ കൃ്ിയം അനബന ദമഖ്ലകളം

രജിദ്റ്റേർഡ്പ് വർകർ 4103

സജീവതത്രാഴി്ല്രാളികൾ 1346

100ദജ്രാ്ലി െികഞ്ഞവർ 470

Source : Census data 2011

ബേലോഷ്യൽ ഓഡ്നിറ്ക് രീത്നിശലോസം

ദകരള ദസ്രാ്്യൽ ഓഡിറ്റ്പ് തസ്രാസസറ്റി തെ്രാഴിലുറപ്പുപദ്ധെി െിരുവനനപുരം ജില്ല്രാ യൂണിറ്റിതന

ദനതൃെ്വതി്ല്രാണ്പ് വ്രാർഡ്പ് ആറിത്ല ദസ്രാ്്യൽ ഓഡിറ്റ്പ് പ്രക്രിയ ആരംഭിചതും പൂർതീകരിചതും.

 ജില്ലയിത്ല ദസ്രാ്്യൽ ഓഡിറ്റ്പ് റിദസ്രാഴ്പ് ദപഴൺമ്രാർ വിശേമ്രായ ദയ്രാഗം ദെരുകയം ദസ്രാ്്യൽ

ഓഡിറ്റ്പ് പ്രവർതനങ്ങൾ ആസുത്രണം തെയ്യുകയം തെയ്തു .ദബ്രാക്പ് ദപ്ര്രാഗ്രാം ഓെീസർ,

പഞ്രായത്പ് തസക്രട്ടറി, വ്രാർഡ്പ് തമംമ്പർ, മഹ്രാത്രാ ദേശിയ ഗ്രാമീണ തെ്രാഴിലുറപ്പു പദ്ധെി

ജീവനക്രാർ ദസ്രാ്്യൽ ഓഡിറ്റ്പ് അംഗങ്ങൾ എനിവർ ദെർന ദയ്രാഗതിൽ ദസ്രാ്്യൽ

ഓഡിറ്റിതനക്കുറിച്ചും, വ്രാർഡ്പ് 6ൽ തെയ്യുന ദസ്രാ്്യൽ ഓഡിറ്റ്പ് പ്രവർതങ്ങതളകുറിച്പ് െർച



തെയൽ .

 കഴിഞ്ഞ6 മ്രാസതിൽ തെയ പ്രവൃതികളതട െയലുകൾ, 7 രജി്റ്റേറുകൾ , MIS എനിവ

പരിദശ്രാധികൽ

 പരിദശ്രാധിച െയലുകളതട അടിസ്രാനതിൽ പ്രവർതി ഇടങ്ങൾ പരിദശ്രാധിക്കുകയം, തെയ

പ്രവർതികളതട അളവുകൾ പരിദശ്രാധിച്ചു .

 ഗുണദഭ്രാക്രാകദള്രാട്പ് പ്രവൃതിയതട ഗുണെ്ലങ്ങൾ െർച തെയ്തു,

 തെ്രാഴിൽ ക്രാർഡ്പ് എടതിട്ടുള്ളവതരയം, സജീവ തെ്രാഴി്ല്രാളികതളയം കണ്പ് ആവശ്യമ്രായ

വിവരങ്ങൾ ദശഖരിച്ചു .

 െീൽഡ്പ് പ്രവർതനങ്ങളതടയം, െയൽ പരിദശ്രാധനയതടയം അടിസ്രാനതിൽ റിദപ്രാർട്ട്പ്

െയ്രാറ്രാകൽ .

പര്നിബശലോധനയ്ക് വ്നിബധയമലോക്ക്നിയ പ്രവർത്നികൾ

Sl വരക്ക്ക് ബകലോഡ്ക് പ്രവരത്നിയുചെ ബപര്ക് പദ്ധത്നി

ആരംഭം

പദ്ധെി

അവസ്രാനം

എ്റ്റേിദമറ്റ്പ്

തുക

യഥ്രാർത്ഥ

തെ്ലവ്പ്

1 1614010002/IF/385369 േ്വകലോര്യവ്യക്നികളുചെ

ഭൂമ്നിയ്നിൽ

ഭൂവ്നികേനപ്രവർതന

ങ്ങൾ വ്നിഭലോഗം ബ്നി

ഖണ്നിക 5 പ്രകലോരം

14-02-

2019

12-03-19 291971 118404

2 1614010002/IF/366385 സ്വകാര്ത്യ

വ്ത്യകികളുല്

ഭൂമിയിൽ

ഭൂവികസനം

26-12-

2018

30-01-2019 169810 163668



ടപവർതികൾ

വിഭാഗംബി

ഖണ്ഡിക 5

ടപകാരം

3 1614010002/IF/336500

സ്വകാര്ത്യവ്ത്യകി

കളുല് ഭൂമിയിൽ

ഭൂവികസന

ടപവർതികൾ

ഖണ്ഡിക 5

ടപകാരം

22-10-

2018

26-11-2019 146579 139932

4 1614010002/IF/336497
സ്വകാര്ത്യവ്ത്യകി

കളുല് ഭൂമിയിൽ

ഭൂവികസന

ടപവർതികൾ

ഖണ്ഡിക 5

ടപകാരം

19-12-

2018

21-01-2019 99674 94392

5 16140100021/IF/366383
സ്വകാര്ത്യവ്ത്യകി

കളുല് ഭൂമിയിൽ

ഭൂവികസന

ടപവർതികൾ

ഖണ്ഡിക 5

ടപകാരം

29-10-

2018

12-12-2018 1516441 145176

22മൊകുമെന്റ്സ്

1. കവർബപജ്ക്

വ്രാർ്ിക മ്രാ്റ്റേർ സർക്കു്ലർ പ്രക്രാരം കവർദപജിൽ പഞ്രായത്പ് വിവരങ്ങൾ, ജില്ല, പ്രവർതി

നടപി്ല്രാകിയ വിവരങ്ങൾ, അടങൽ തുക, ആതക തെ്ലവ്പ്, നടതിയ െീയെി, മുെ്ല്രായ



വിവരങ്ങൾ ദരഖതപടദതണെ്രാണ്പ്. പരിദശ്രാധിച 6 െയലുകളിലും വ്രാർ്ിക മ്രാ്റ്റേർ സർക്കു്ലർ

പ്രക്രാരമുള്ള കവർദപജ്പ് ്ലഭ്യമല്ല

2. ചെക്ക്ക് ല്നിസ്ക്

വർക്പ് െയ്ലിൽ സൂക്ഷിചിരിക്കുന വിവരങ്ങളതട പട്ടികയം, അവയതട ദപജ്പ് നമ്പറും

ദരഖതപടദതണ തെക്പ് ്ലി്റ്റേ്പ് െയ്ലിൽ സൂക്ഷിദകണെ്രാണ്പ്. പരിദശ്രാധിച 6 െയലുകളിലും

വ്രാർ്ിക മ്രാ്റ്റേർ സർക്കു്ലർ പ്രക്രാരമുള്ള തെക്പ് ്ലി്റ്റേ്പ് ഓെ്പ് ദഡ്രാക്യുതമന്പ് ഉണ്രായിരുനില്ല

3. ആക്ഷൻപലോൻ ബകലോപ്നി

പരിദശ്രാധിച 6 െയലുകളിൽ ഒരു െയ്ലിൽ ദപ്രാലും വ്രാർ്ിക മ്രാ്റ്റേർ സറക്യൂ്ലർ പ്രക്രാരം

നിർബനമ്രായം ഉണ്രായിരിദകണ ആക്ഷൻ പ്രാനിതന ദക്രാപി ക്രാണ്രാൻ സ്രാധിചില്ല.

4. എസ്നിബമറ്ക് ബകലോപ്നി

പരിദശ്രാധിച 6 െയലുകളിലും തസക്യൂരിറ്റിൽ നിന്നുതമടത എ്റ്റേിദമറ്റിൽ ദക്രാപി ക്രാണ്രാൻ

സ്രാധിച്ചു.എന്രാൽ ഒരു െയ്ലിലും തപ്ര്രാജക്പ് റിദപ്രാർട്ട്പ്, സർദവ്വ ഡ്രാറ്റ ,ജനകീയ എ്റ്റേിദമറ്റ്പ്,

ബനതപട്ട അധിക്രാരികളതട ഒപ്പ് സീ്ല്പ് എനിവ ഉണ്രായിരുനില്ല.

5. േലോബ്കേത്നികലോനുമത്നി

പരിദശ്രാധിച 6 െയലുകളിലും പ്ര്രാദേശികമ്രായി െയ്രാറ്രാകിയ സ്രാദങെിക അനമെി

പത്രമ്രാണ്പ് വർക്പ് െയ്ലിൽ ക്രാണ്രാൻ കഴിഞ്ഞെ്പ്

6. ഭരണലോനുമത്നി

പരിദശ്രാധിച 6 െയലുകളിലും ഭരണ്രാനമെി ക്രാണ്രാൻ സ്രാധിചില്ല.

7.ചതലോഴ്നില്നിനുള്ള അബപക്ഷ

പരിദശ്രാധിച 6 െയലുകളിൽ 5 െയ്ലിലും ഡിമ്രാൻഡ്പ് ദെ്രാം ്ലഭ്യമല്ല

8. പ്രവർത്നി അനുവേ്നിചത്ക് േംബന്നിച ബഫലോം

പരിദശ്രാധിച 6 െയലുകളിലും പ്രവർതി അനവേിച ദെ്രാം ഉണ്രായിരുനില്ല.

9. ഇ മസർ ബറലോൾ

പരിദശ്രാധിച പ്രവർതി െയലുകളതട മ്റ്റേർ ദറ്രാളകളിലും തവട്ടിതിരുതലുകൾ ഒന്നും

െതന ഉണ്രായിരുനില്ല. മസറ്പ്ർ ദറ്രാളകളിൽ ബി.ഡി.ഓ ,തസതക്രട്ടറി എനിവരുതട ഒപ്പ്



സീൽ എനിവ ഉണ്രായിരുതനങിലും െിയെി ഉണ്രായിരുനില്ല. മ്റ്റേർ ദറ്രാളകളിൽ

ആയധങ്ങളതട വ്രാടക ദരഖതപടതിയിട്ടുണ്പ് .

10. ചമഷരചമന്ക് ബുക്ക്ക്

തമ്രതമന്പ് ബുകിൽ പ്രീ തമ്രതമന്പ് ,എ .എസ്പ് നമ്പർ,ടി എസ്പ് നമ്പർ എനിവ

ദരഖതപടതിട്ടുണ്രായിരുന്നു. എല്ല്രാ തമ്ർ തമന്പ് ബുകിലും ഒദന്രാ അെി്ലധികദമ്രാ

ഇടങ്ങളിൽ ഒപ്പ് ദരഖതപടത്തുദമ്പ്രാൾ െീയെി എഴുെിയിരുനില്ല.

11. ചമറീര്നിയൽ

6 പ്രവർതികൾ ഒന്നും െതന തമറ്റീരിയൽ ഉപദയ്രാഗിച്പ് തെയനെല്ല. അതുതക്രാണ്ടു

ബ്രാധകമല്ല.

12.ബവജ്ക് ല്നിസ്ക്

പരിദശ്രാധിച 6 പ്രവർതിെയലുകളിൽ 4 എണതിൽ ദവജ്പ് ്ലി്റ്റേ്പ് ്ലഭ്യമ്രാണ്പ്.

IF/385369ദക്രാഡ്പ് പ്രക്രാരമുള്ളെിൽ എം ബുക്പ് പ്രക്രാരമുള്ള ആതക ദവെനം

118404രൂപയ്രാണ്പ്. എന്രാൽ ദവജ്പ് ്ലി്റ്റേ്പ് പ്രക്രാരം 118680 രൂപയ്രാണ്പ് ക്രാണ്രാൻ

കഴിഞ്ഞെ്പ്. ഇവ െമ്മിൽ 276 രൂപയതട വ്യെ്യ്രാസം ക്രാണുന്നു

13.ഫണ്ക് ടലോൻസ്ഫർ ഓർഡർ

പരിപശാധിച ആറ് െയെുകളിൽ ഒരു െയെിൽ മാടതപമ FTO കാണാൻ

സാധിചുള്ളൂ

14.തമറീരിയൽബിൽആൻഡ്ട്വൗച്ചർ

പ്രവർതികൾ ഒന്നും െതന തമറ്റീരിയൽ ഉപദയ്രാഗിച്പ് തെയ്യുനെല്ല. അതുതക്രാണ്പ് ഇെ്പ്

ബ്രാധകമല്ല.

15. ബറലോയൽറ്നി

പരിദശ്രാധിച 6െയലുകളിലും ദറ്രായൽറ്റി ബ്രാധകം ആയിരുനില്ല

16. തീ ബസജ്ക് ബഫലോബ്ലോഗലോഫ്ക്

പരിപശാധിച 6െയെുകളിൽ ടതരീ പസ്റ്റജ് പൊപട്ടാടഗാെ്െഭ്ത്യമല

17.പ്രവൃത്നി പൂർതീകരണ േലോക്ഷ്യപതം



പരിദശ്രാധിച ഒരു െയളിലും ക്രാണ്രാൻ സ്രാധിചില്ല .

18.മസർ ബറലോൾ മൂബവചമന്ക് സ്നിപ്ക്

മ്റ്റേർ ദറ്രാൾ മൂദവതമന്പ് സിപ്പുകൾ പരിദശ്രാധിച എല്ല്രാ െയ്ലിലും ക്രാണ്രാൻ സ്രാധിച്ചു,

എന്രാൽ മ്റ്റേർ ദറ്രാൾ നമ്പറുകൾ കൃെ്യമ്രായി ദരഘതപടതതും പ്ല ദക്രാളങ്ങളം

പൂരിപിക്രാത രീെിയിലും അപൂരണമ്രായി എല്ല്രാ മ്റ്റേർ ദറ്രാൾ മൂദവതമന്പ് സിപ്പുകളം

ക്രാണതപട്ടു .

19.ജ്നിബയലോ റലോഗ്ക്ഡ്ക് ബഫലോബ്ലോഗലോഫ്ക്

ഒരു െയ്ലിലും ക്രാണ്രാൻ സ്രാധിചില്ല

20.ബേലോഷ്യൽ ഓഡ്നിറ്ക് റ്നിബപലോർ്്നിചന ബകലോപ്നി

പരിദശ്രാധിച ഒരു െയളിലും ക്രാണ്രാൻ സ്രാധിചില്ല .

21.സേറ്ക് ഡയറ്നി

പരിദശ്രാേിച 6 െയ്ലിലും സസറ്റ്പ് ഡയറി ഉണ്രായിരുന്നു സസറ്റ്പ് ഡയറികളിൽ പ്രവൃതി

ആരംഭിക്കുനെിന മുമ്പുള്ള മീറ്റിങ്പ് തെ്രാഴി്ല്രാളികളതട സ്രാക്ഷ്യപത്രം , തെ്രാഴിൽ

ഉപകരണങ്ങളതട വ്രാടക , വിജി്ലൻസ്പ് ആൻഡ്പ് ദമ്രാണിറ്ററിങ്പ് കമ്മിറ്റി റിദപ്രാർട്പ് ,

സന്ദരശന കുറിപ്പ് ഇനീ ഭ്രാഗങ്ങൾ പൂരിപിചെ്രായി ക്രാണതപട്ടു . െികിത്സ സംബനമ്രായ

വിവരങ്ങൾ ഒന്നും െതന ഉണ്രായെ്രായി ദരഖതപടതി കണില്ല. IF/385369ദക്രാഡ്പ് പ്രക്രാരം

തെ്രാഴിൽ േിനങ്ങൾ 432ആയി ദരഖതപടതിയിരിക്കുന്നു എന്രാൽ mustroll പ്രക്രാരം

തെ്രാഴിൽേിനങ്ങൾ 430 ആണ്പ്

22. ബ്ലോയ്നിങ്ക് ആൻഡ്ക് ഡ്നിസേന്നിങ്ക്

പരിദശ്രാധനയ്ക്ക്പ് വിദധയമ്രാകിയ 6 െയലുകളിലും ദ്്രായിങ്പ് ആനി ഡിസസൻ

്ലഭ്യമ്രായിരുനില്ല

രജ്നിസറുകളുചെ പര്നിബശലോധന

നിയമപ്രക്രാരം7രജി്റ്റേറുകൾഗ്രാമപഞ്രായത്പ്നിർബനമ്രായം സൂക്ഷിദകണെ്രാണ്പ് അവ

ചുവതട ദെർക്കുന്നു.

1.തതപോഴിൽ cardരജിസ്റ്റർ



2.പഗപോമേഭപോരജിസ്റ്റർ

3.ഡിമപോൻഡ്ട്രജിസ്റ്റർ

4.വർക്ട്രജിസ്റ്റർ

5.ആസ്ിരജിസ്റ്റർ

6.പരപോതിരജിസ്റ്റർ

7.തമറീരിയൽരജിസ്റ്റർ

എലപോരജിസ്റ്ററുകളുംപഞപോയത്ട്േൂക്ഷികുനു്ടെ്ട്

പപവർതിയിടങ്ങൾപരിപശപോധിച്ചതിതല തപപോതുവപോയകത്ടെതലുകൾ

പരിപശാധനയ്ക് വിപധയമാകിയ 6 െയെുകളിെും ആയി ആലക 29

ലതാഴിെി്ങ്ങൾ ആണ് സ്ദ്രർശിചത.് എം ബുക് ടപകാരം ഉള്ള പജാെികൾ

ഏലറകുലറ യും ടപവൃതി ഇ്ങ്ങളിെും കാണാൻ സാധിചു. സ്ദ്രർശിച

ലതാഴിെി്ങ്ങളിൽഏലറയും കാ്ുപി്ിച നിെയിൽകണു. മഴകുഴികൾ പവസ്റ്റ്

കുഴികൾവാഴകുഴികൾഇവഎണിതിട്ടലപ്പ്ുതാൻസാധിചിരുന്നില.

 IF/385369 വർക്ട് പകപോഡ്ട് പപകപോരമുള്ള തതപോഴിലിടതിൽ റഹ്മ

ബീവിയുതട പുരയിടതിൽ 10 വപോഴ കുഴി എടുതു അതിൽ നപോല്ട്

കുഴികൾതവറുതതകിടകുനു.

 ലിേ ഷപോബുവിന്ട്തറ പുരയിടതിൽ അതിര്ട് മഴകുഴി പവസ്റ്റ്ട്

കുഴികപോണപോൻകഴിഞു

 വത്സലയുതട പുരയിടതിൽ പവസ്റ്റ്ട് കുഴി മഴകുഴി ഇവ ഉ്ടെ്ട്

തതങ്ങിൻകുഴിക്ട്പകരംഅതിര്ട് പകപോരിയിടു്ടെ്ട്.

 IF/366385 വർക്ട് പകപോഡ്ട് പപകപോരമുള്ള തതപോഴിലിടതിൽ മുനീറ

ബീവിയുതട പുരയിടതിൽ വപോഴ കുഴിയിൽ വപോഴ പചമ്ട് ഇവ നടി

ടു്ടെ്ട് പവസ്റ്റ്ട്കുഴിയുംകപോണപോൻകഴിഞു.

 ഫപോതിമ ബീവി യുതട പുരയിടതിൽ മഴകുഴി, വപോഴകുഴി

ഉ്ടെപോയിരുനു.വപോഴകുഴിയിൽഒനുംനടതപോയി ക്ടെില.

 ഹപോജിറയുതട പുരയിടതിൽ അതിര്ട് മഴകുഴി പവസ്റ്റ്ട് കുഴി

കപോണപോൻ കഴിഞു. തതങ്ങിൻ തടം 15, തതങ്ങിൻ കുഴി 4, അതിര്ട്

ഒരു മീറർഉ്ടെപോയിരുനു.

 ഹേീനയുതടപുരയിടതിൽഅതിര്ട്എടുതിടു്ടെ്ട് പചമ്ട് കൃഷി

തചയ്തപോയിക്ടെു

 നിേപോ ടി എം തതങ്ങിൻതടം 7, വപോഴ കുഴി 4, പവസ്റ്റ്ട് കുഴി, മഴകുഴി

ഇവകപോണപോൻകഴിഞു

 വേന്തയുതട പുരയിടതിൽ തതങ്ങിൻ തടം 5, വപോഴ കുഴി 2,



മഴകുഴി പവസ്റ്റ്ട്കുഴി അതിര്ട്കപോണപോൻകഴിഞു

 േത്യഭപോമയുതട പുരയിടതിൽ വപോഴ കുഴി അതഞണം, മഴകുഴി,

പവസ്റ്റ്ട്കുഴി ഉ്ടെപോയിരുനു

 IF/366383 വർക്ട് പകപോഡ്ട്പപകപോരം ആയിഷ ബീവിയുതട

പുരയിടതിൽ എടുത്ട് നൽകിയ മഴകുഴി പവസ്റ്റ്ട് കുഴിയും

വീടുപണിയ്ട്കിതടനികനതപോയിക്ടെു.

തപപോതുവപോയ നിരീക്ഷണങ്ങൾ.

 െസ്റ്റ് എയ്് പബാക്് പഞായതിൽ നിന്നും െഭികുന്നില. പകരം

ലതാഴിൊളികളും ഏറവും പെർന്ന പണം പിരിചു കൂ്ിയാണ്

വാങ്ങുന്നത.്

 തതപോഴിൽ േമയം രപോവിതല 9 മുതൽ വവകിട്ട് 4 മണി വതര

ആകണതമനപോണ്ട് തതപോഴിലപോളികളുതട തപപോതുവപോയ

അഭിപപപോയം.

 ആവശ്യതിന്ട് തതപോഴിൽ ലഭ്യമല. നിലവിലുള്ള വർഷതിൽ

തതപോഴിൽഎണംകുറവപോണ്ട്.

 പുതിയ തതപോഴിൽ കപോർഡ്ട് ലഭികുനതിനും നിലവിതല

തതപോഴിൽ കപോർഡ്ട് പുതുകുനതിനും തതപോഴിലപോളികളുതട

കയിൽനിനുംപണംചിലവപോകപോറു്ടെ്ട്.

 അർത്ഥ വിദഗ്ധ, വിദഗ്ധ ലതാഴിെിലനകുറിച് ലതാഴിൊളികൾക്

വ്ത്യകമായധാരണയില.

 ലതാഴിെിനുള്ള അപപക്ഷ പമറ് വഴി ടഗൂപ്പ് ആയിട്ട് ലവള്ളപപപ്പറിൽ

എഴുതി ആണ് പഞായതിൽ ഏൽപ്പികുന്നത്. സകപ്പറ് രസരീത്

വാങ്ങിയിട്ടിലഎന്നുംമനസിൊയി

 ലതാഴിൊളികളുല് അവകാശങ്ങലളകുറിച് അവർക് വ്ത്യകമായ

ധാരണഉണായിരുന്നില.

 പജാെി പൂർതിയായിട്ടും കൃത്ത്യമായി പവതനം െഭികുന്നില എന്ന

അഭിടപായംലതാഴിൊളികൾപറഞു.

 എസ്റ്റിപമറ് ടപകാരമുള്ള ടപവർതനങ്ങൾ ലതാഴിൊളികൾ ലെയ്ിട്ടും

ഭൂഉ്മകളുല് അനാസമൂെം അവ ഉപപയാഗശൂന്ത്യമായി കി്കുന്നത്

കാണാൻകഴിഞു.

 ലതാഴിൊളികളുല്അവകാശങ്ങൾപെപപ്പാഴുംഹനികലപ്പ്ുന്നുണ.്

 ലതാഴിൽകാർഡുകൾഅപൂർണമായാണ്പൂരിപ്പിചിട്ടുള്ളത.്

നനി

വർക്ല ദബ്രാകിത്ല വ്രാർഡ്പ് ആറിത്ല 2018-19സ്രാമ്പതിക വർ്തത ദസ്രാ്്യൽ ഓഡിറ്റ്പ്

പ്രക്രിയ സമയബനിെമ്രായി െീർക്രാൻ ദസ്രാ്്യൽ ഓഡിറ്റ്പ് ടീമിതന സഹ്രായിച



ബഹുമ്രാനതപട്ട തെറുനിയൂർ പഞ്രായത്പ്ല പ്രസിഡന്പ്ല, തസക്രട്ടറി, അസി്റ്റേന്പ് തസക്രട്ടറി,

ഭരണസമിെി അംഗങ്ങൾ, തെ്രാഴിലുറപ്പു വിഭ്രാഗം ജീവനക്രാർ, വ്രാർഡ്പ് തമമ്പർ, െീൽഡെ്ല

പ്രവർതനങ്ങൾക്കു സഹ്രായിച ദമറ്റുമ്രാർ എനിവർക്കുളള നന്ദി പ്രദെ്യകം ദരഖതപടത്തുന്നു.

.

മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശിയ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി

സോഷ്യൽഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്



തിരുവനന്തപുരം 

വർക്കല ബ്ലോക്ക്  

ചെറുനിയൂർ പഞലോയത്  

വലോർഡ് -7 (ദളവാപുരം)

സോഷ്യൽഓഡിറ്റ് കാലയളവ് :- 1/10/2018 to 31/03/2019

        

   റിബ്ലോർട് തയലോറലോക്കിയത് 

തിരുവനതപുരം ബേലോഷ്യൽഓഡിറ് ജി്ലേലോ ടീം

                        അനിൽേുെിതത െിതത VRP, ആർഷ എഎേ് VRP,   നനു 

രലോജ്ആർ VRP, േൗമ്യ എേ്ബി VRP, േുഹൈൽഎഎേ് VRP.

                 

                 

                    



               

ആമുഖം

ലലലദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് നിയമം 2005-ല്വിജ്ഞാപനം ചെയ്തു. എങ്കിലും

, 2005-ല് പാര്ലമെന്റ് പാസ്സാക്കിയ മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ

തൊഴിലുറപ്പ് നിയമം, 2006 ഫെബ്രുവരി 2-ന് രാജ്യത്ത് തുടക്കം കുറിച്ചു. മൂന്ന്

ഘട്ടങ്ങളായി. 2008-ല് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ എല്ല ജില്ലകളിലേയും ഗ്രാമീണ

മേഖലകള് ഈ നിയമത്തിന്റെ പരിധിയില് വന്നു . ഓരോ ഗ്രാമീണ

കുടുംബത്തിനും ഒരു സാമ്പത്തികവര്ഷം 100 ദിവസത്തെ അവിദഗ്ദ്ധ തൊഴില്

ദിനങ്ങള് ആവശ്യാധിഷ്ഠിതമായി പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം

പ്രകൃതിവിഭവ പരിപാലനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പൊതു ആസ്തികളും ദുര്ബല

ജനവിഭാഗങ്ങള്ക്കായി ഈടുറ്റതും ഗുണമേന്മയുള്ളതും ഉല്പാദനക്ഷതയുളളല

ഉപജീവനാസ്തികളും സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് ഈ പദ്ധതിയുടെ മുഖ്യലക്ഷ്യം.

നിയമഭേദഗതി വരുത്തി 'മഹാത്മാഗാന്ധി' എന്ന വാക്ക് ദേശീയ ഗ്രാമീണ

തൊഴിലുറപ്പ് നിയമത്തിന്റെ ആരംഭത്തില്കൂട്ടി ചേര്ക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

100 ശതമാനം നഗര ജനസംഖ്യയുള്ള ജില്ലകളൊഴികെ രാജ്യത്തെ എല്ലാ

ജില്ലകളും പ്രസ്തുത നിയമത്തിന്റെ പരിധിയിലാക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

നിയമത്തിന്റെ ആവശ്യകതയ്ക്ക ആനുപൂരകമായി എല്ലാം സംസ്ഥാനങ്ങളും

മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് നിയമ പദ്ധതി വിജ്ഞാപനം

ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിയമത്തിലും പട്ടികയിലും കാലാകാലങ്ങളില് വരുത്തുന്ന

ഭേദഗതികള് സംസ്ഥാന പദ്ധതിയിലും ഉള്ക്കൊള്ളിക്കേണ്ടതാണ്.

മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് നിയമം ഗ്രാമീണ

തൊഴിലാളികള്ക്ക് ഒരു കൂട്ടം അവകാശങ്ങള്നല്കുന്നുണ്ട്.

ലലലല ദേശിയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതി പ്രകാരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തു

പ്രദേശത്തു നടപ്പിയിലാക്കുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തികളും സോഷ്യൽ

ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കണമെന്ന് നിയമത്തിലെ 17 ആം വകുപ്പ്

നിഷ്കർഷിക്ക്ന്നു. പദ്ധതി പ്രവർത്തനത്തെപ്പറ്റിയും പൊതു ധനം



ചെലവഴിക്കുന്നതിനെപറ്റിയും പൗര സമൂഹംല നടത്തുന്ന പരസ്യവും

സ്വതത്രവുമായ പരിശോധനയാണ്സോഷ്യൽഓഡിറ്റ്.ല

മഹാത്മാ ദേശിയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതിയിലെ തൊഴിലുറപ്പ്

തൊഴിലാളികളുടെ അവകാശങ്ങൾചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

S
l
n
o

ലഅവകാശങ്ങൾ

1
തൊഴിൽകാർഡിനായിഅപേക്ഷിക്കുവാനും15ദിവസത്തിനകംലഭിക്

കുവാനുള്ളഅവകാശം

ഷെഡൂള്ല2ല

2
തൊഴിൽ ആവശ്യപ്പെടാനും 15 ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ

ലഭിക്കുവാനുള്ള അവകാശം

ഷെഡൂള് ല1
&

ഷെഡൂള്ല

3
15 ദിവസത്തിനകം തൊഴിൽ ലഭിച്ചിലെങ്കിൽ തൊഴിലാല്ലായ്മ

വേതനം ലഭിക്കുവാനുള്ള അവകാശം

സെഷന്ല
7,8,9ല

4
എറ്റെടുക്കേണ്ട പ്രവൃത്തികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുവാനുള്ള

അവകാശം.

5
താമസ സ്ഥലത്തിന്റെ 5 കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിനുള്ളിൽ തൊഴിൽ

ലഭിക്കുവാനും ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ കൂലിയുടെ 10% അധികമായി

ലഭിക്കുവാനുള്ള അവകാശം.

ഷെഡൂള്

ല2പാരഗ്രാ

ഫ് ല18 &

പാരഗ്രാ

ഫ് ല20

6
കുടിവെള്ളം ,തണൽ, പ്രാഥമിക ശുശ്രൂഷ കിറ്റ്

,തൊഴിലാളികളോടൊപ്പം അഞ്ചിൽ അധികം കുട്ടികൾ

ഷെഡൂള്2

പാരഗ്രാ



പ്രവൃത്തി സ്ഥലത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽഅവരെ നോക്കാനായി

ആയ (ക്രഷ്) തുടങ്ങിയ പ്രവൃത്തി സ്ഥല സൗകര്യങ്ങൾക്കുള്ള

അവകാശം.

ഫ് ല23-28

7
സർക്കാർപ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ള കൂലി ലഭിക്കുവാനുള്ള അവകാശം. സെഷന്3(

2),6, sch 2
,29,a,b,c,d,e,f
.30

8
തൊഴിൽ ചെയ്ത് 15 ദിവസത്തിനകം കൂലി ലഭിക്കുവാനുള്ള

അവകാശം

9
15 ദിവസത്തിനകം കൂലി ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ നഷ്ട പരിഹാരം

ലഭിക്കുവാനുള്ള അവകാശം

സെഷന്
3(3)

1
0
പരാതികൾക്ക് സമയ ബന്ധിതമായി പരിഹാരം ലഭിക്കുവാനും

മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽല

ചെലവു വരുന്ന തുകയുടെ തൽസമയ സാമൂഹിക പരിശോധന

നടത്തുവാനുള്ള അവകാശം.

സെഷന്
19, &

സെഷന്
17( 2)

അവകാശഅധിഷ്ഠിത നീരിക്ഷണങ്ങൾ.

* ഫയൽപരിശോധനയിൽ വ്യക്തമായ ഡിമാന്റ് ഫോറം കാണാൻ

സാധിച്ചില്ല.

അതിനാൽ തൊഴിലിനു അപേക്ഷിച്ചിട്ടു 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തൊഴിൽ

ലഭിച്ചോ എന്ന കാര്യത്തിൽ വ്യക്തതയില്ല. ആയതിനാൽ

തൊഴിലാളികളോട് സംസാരിച്ചതിൽ നിന്നു അവർ തൊഴിലുറപ്പ് നിയമ

പ്രകാരമല്ല തൊഴിൽആവശ്യപ്പെട്ടത് എന്ന് മനസിലായി.



*ഗ്രാമ സഭയിൽപങ്കെടുക്കാറുള്ളതായി തൊഴിലാളികൾ

പറഞ്ഞുവെങ്കിലും പദ്ധതി ആസൂത്രണത്തിൽഅവർപങ്കെടുത്തിരുന്നോ

എന്ന കാര്യം വ്യക്തമല്ല.

*തൊഴിലിടം സന്ദർശിച്ചതിൽ നിന്നും,തൊഴിലാളികളോട്

സംസാരിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും എല്ലാ തൊഴിലാളികളും 5Km

ചുറ്റളവിനുള്ളിലാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത്.

*തൊഴിൽസ്ഥലത്ത് കുടിവെള്ളം, പ്രഥമ ശുശ്രൂഷ കിറ്റ് എന്നിവ

ഉണ്ടെങ്കിലും അവയെല്ലാം തൊഴിലാളികൾസ്വന്തമായി

ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നതാണ്.

* ആക്ട് പ്രകാരമുള്ള കൂലി തൊഴിലാളികൾക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്.

*തൊഴിലാളികളോട് സംസാരിച്ചതിൽ നിന്നും സമയ ബന്ധിതമായി കൂലി

ലഭിക്കുന്നില്ല എന്ന് അറിയുവാൻസാധിച്ചു.

* തൊഴിൽപൂർത്തിയായതിനു ശേഷവും തൊഴിലുറപ്പ് നിർവ്വഹണ

ഉദ്യോഗസ്ഥർഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർഓർഡർ തയ്യാറാക്കിയതിനു ശേഷവും

,തൊഴിലാളികൾക്ക് അവരുടെ വേതനം കൃത്യമായി ലഭിക്കുന്നില്ല.

* പരാതികൾക്ക് സമയബന്ധിതമായി പരിഹാരം ലഭിച്ചതായി അറിയാൻ

സാധിച്ചിട്ടില്ല അതുപോലെ തന്നെ തൽസമയ സാമൂഹിക പരിശോധന

ക്യത്യമായി നടത്തുന്നതായി അറിയാൻ കഴിഞ്ഞട്ടില്ല.



പൊതുവിവരങ്ങൾ -പെറുനിയൂർ ലെഞായത്ത് ല

ജില്ല തിരുവനന്തെുരം ല

ബ്ളോക്ക് വർക്കല ല

വിസ്തീര്ണ്ണം
10.87ച.കി.മീ.

വാര്ഡുകളുടെ എണ്ണം 1. 14

ജനസംഖ്യ 2. 18114

സ്ത്രീ : പുരുഷഅനുപാതം 97:82



തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ വർക്കല താലൂക്കിൽ വർക്കല ബ്ലോക്ക്

പഞ്ചായത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട പ്രദേശമാണ് ചെറുന്നിയൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തു.

ഈ പ്രേദശത്തിന്റെ സമ്പത് ഘടനയിലെ നിർണ്ണായക ഘടകം കാർഷിക

മേഖല ആയിരുന്നു.ഭൂപ്രകൃതി അനുസരിച് ഈ പ്രദേശത്തെ പാലച്ചിറ

പുത്തന്കടവ് നീർത്തടം, അയന്തി ശാസ്താം നട നീർത്തടം, വെന്നികൊടെ

ചെറുന്നിയൂർ നീർത്തടം എന്നിങ്ങനെ മൂന്നായി തിരികാം.ഈ

നീർത്തടങ്ങളിൽആകെ 8 തോടുകളും 17കുളങ്ങളും ഒരു കായലും ഒട്ടേറെ

നീരുറവകളും ഉണ്ടായിരിന്നു. ചെറു നീരുറവകളുടെ നാട് എന്ന അർത്ഥത്തിൽ

ആണ് ചെറുന്നിയൂർഎന്ന നാമം ലഭിച്ചത്.തോടുകളും, കുളങ്ങളും

നീരുറവകളും പലതും നിലവിലുള്ളതായിട്ടുണ്ട് അശാസ്ത്രീയമായ വയൽ

നികത്തൽ, കുന്നിടിച്ചു നിരപ്പാക്കൽ, കായൽ നികത്തൽ, മണലൂറ്റി

എന്നിവ മൂലം ഭൂപ്രകൃതി ആകെ മാറിയിരിക്കുന്നു.വടക്കു പാലച്ചിറ

വടശ്ശേരിക്കോണം തുടങ്ങിയ ഉയർന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന്

തെക്കുകിഴക്കും തെക്കുപടിഞ്ഞാറും കോഴി തോട്ടം കായലിലേക്ക് ചരിഞ്ഞു

കിടക്കുന്ന ഒരു ഭൂ വിഭാഗമാണ് ചെറുന്നിയൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത,് ഏകദേശം

ഒരു ഉപദ്വീപിന്റെആകൃതി ആണെന്ന് പറയാം. വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ

പ്രതീക്ഷയുമായ ജയന്തി താരതമ്യേനെ ഉയർന്ന ഭാഗവും കിഴക്കൻ

പ്രദേശമായ വെള്ളിയാഴ്ചകാവ് കമ്പിക്കകം എന്നിവ താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളും

ആണ് മരക്കടമുക്കുവരെ വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്ന കുന്നും പള്ളിക്കുന്നു

പടിഞ്ഞാറ് കല്ലുമലകുന്നും വടക്ക് പാലച്ചിറ യുമാണ് പഞ്ചായത്തിലെ

ഏറ്റവും ഉയർന്ന പ്രദേശങ്ങൾ. വിസ്തൃതിയിൽ വലുത് കല്ലുമാല കുന്നും

ചെറുത് പള്ളിക്കുന്നും ആണ് ഇവിടെ നിന്നും നോക്കിയാൽ

പഞ്ചായത്തിൻറെ മനോഹരമായ ദൃശ്യം ലഭിക്കും. ക്രമമായി ചരിഞ്ഞ ഒരു

ഭൂപ്രകൃതി അല്ല മറിച്ച് ഉയർന്ന പ്രദേശങ്ങളും വയലുകളും താഴ്ന്ന

പ്രദേശങ്ങളും കൂടിക്കലർന്ന കായലോരങ്ങളും അവസാനിക്കുന്ന ഭൗമ ഘടന

ഇനം തിരിച്ച് പരിശോധിച്ചാൽ കുന്നിൽ പ്രദേശവും തീരപ്രദേശവും



ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ഈ പഞ്ചായത്ത്.

സോഷ്യൽഓഡിറ്റ് രീതിശാസ്ത്രം

കേരളസോഷ്യൽഓഡിറ്റ്സൊസൈറ്റിതൊഴിലുറപ്പുപദ്ധതി

തിരുവനന്തപുരം  ലജില്ലാ യൂണിറ്റിന്റെല നേതൃത്വത്തിലാണ് വാർഡ് 7 പല

ലസോഷ്യൽഓഡിറ്റ് പ്രക്രിയആരംഭിച്ചതും പൂർത്തീകരിച്ചതും.ലലല

 കഴിഞ്ഞ6 മാസത്തിൽ ചെയ്ത പ്രവൃത്തികളുടഫയലുകൾ,വിവരശേഖരണാർത്ഥ

MIS എന്നിവ പരിശോധിക്കൽല

 പരിശോധിച്ച ഫയലുകളുടെല അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവർത്തി ഇടങ്ങൾ

പരിശോധിക്കുകയും, ചെയ്ത പ്രവർത്തികളുടെ അളവുകൾപരിശോധിച്ചു .ല

 ഗുണഭോക്താക്കളോട് പ്രവൃത്തിയുടെ ഗുണഫലങ്ങൾചർച്ച ചെയ്തു,

 ലതൊഴിൽ കാർഡ് എടുത്തിട്ടുള്ളവരെയും, സജീവ തൊഴിലാളികളെയുംല കണ്ട്

ആവശ്യമായ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചു .ല

 ഫീൽഡ് പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും, ഫയൽ പരിശോധനയുടെയും

അടിസ്ഥാനത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് തയാറാക്കൽ.



S.
No

വര്ക്ക്

കോഡ്

പ്രവർത്തിയു

ടെ പേര്

പദ്ധതി

യുടെ

ആരംഭം

പദ്ധതി

യുടെ

അവസാ

നം

എസ്റ്റി

മേറ്റ്

തുക

യഥാർ

ത്ഥ

ചെല

വ്

തൊഴി

ൽ

ദിനങ്

ങൾ

1 1614010002/IF/
385371

സ്വകാര്യ

വ്യക്തികളുടെ

ഭൂമിയിൽ

ഭൂവികസന

പ്രവർത്തിക

ൾ ഖണ്ഡിക 5

പ്രകാരംലല

18/2/2019 25/3/2019 291971 206448 748

2 1614010002/IF/
350061

സ്വകാര്യ

വ്യക്തികളുടെ

ഭൂമിയിൽ

ഭൂവികസന

പ്രവർത്തിക

ൾ ഖണ്ഡിക 5

പ്രകാരം

22/10/2018 9/11/2018 176183 168738 611



3 1614010002/IF/
337214

കൃഷിയ്ക്കാവ

ശ്യമായ കുളം

നിർമ്മാണംല

24/12/2018 16/2/2019 258149 250255 840

4 1614010002/IF/
337221

കൃഷിയ്ക്കാവ

ശ്യമായ കുളം

നിർമ്മാണം

03/05/2018 04/02/2019 135314 129809 470

22 ചഡാക്യൂപമന്ത്റസ്ത് ല

1. കവർപേജ്

ലലല വാർഷിക മാസ്റ്റർ സർക്കുലർ പ്രകാരം കവർപേജിൽ പഞ്ചായത്ത്

വിവരങ്ങൾ, ജില്ല, പ്രവർത്തി നടപ്പിലാക്കിയ വിവരങ്ങൾ, അടങ്കൽ തുക,

ആകെ ചെലവ,് നടത്തിയ തീയതി,ലമുതലായ വിവരങ്ങൾ രേഖപെടുത്തേണ്ടതാണ്.

പരിശോധിച്ച 4 ഹൈലുകളിൽ ഒരു പ്രവർത്തിയിൽ പോലും വാർഷിക

മാസ്റ്റർസർക്യൂലർപ്രകാരമുള്ള കവർപേജ് കാണാൻസാധിച്ചില്ല.ല

2. ചെക്ക് ലിസ്റ്റ്

ലലലവർക്ക് ഫയലിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങളുടെ പട്ടികയും, അവയുടെ

പേജ് നമ്പറും രേഖപ്പെടുത്തേണ്ട ചെക്ക് ലിസ്റ്റ്ല ഫയലിൽ

സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. പരിശോധിച്ച 4 ഹൈലുകളിലും ലലവാർഷിക മാസ്റ്റർ

സർക്യൂലർപ്രകാരമുള്ള ചെക്ക് ലിസ്റ്റ്ലകാണാൻേലോധിചി്ലേ ല.ല



3. ആക്ഷൻപ്ലാൻകോപ്പി

പരിശോധിച്ച 4 ഫയലുകളിൽ ഒരു ഫയലിൽപോലും വാർഷിക മാസ്റ്റർ

സറക്യൂലർപ്രകാരം നിർബന്ധമായും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടആക്ഷൻപ്ലാനിന്റെ

കോപ്പി കാണാൻസാധിച്ചില്ല.

4. എസ്റ്റിമേറ്റ് കോപ്പി

പരിശോധിച്ചല4 ഫയലുകളിലുംലഎസിബമറ് ലകോപ്പി കാണാൻസാധിച്ചു..,

എസ്റ്റിമേറ്റ്ന്റെ കോപ്പിയിൽലഅക്രഡിക്ടഡ് എഞ്ചിനീയരുടെ ഒപ്പ,് സീല്

എന്നിവ ഉണ്ടായിീരുന്നു.

5. സാങ്കേതികാനുമതി

പരിശോധിച്ച 4 ഹൈലുകളിലും വലോർഷിക മലോസർ തപകലോരം ഉള്ള

ലലലസാങ്കേതികനുമതിയുടെ കോപ്പി ലസൂക്ഷിച്ചിടി്ലേ . എന്നാൽ,

തപലോബേശികമലോയിടുള്ളേലോബ്കേതികലോനുമതി ബകലോ്ി േൂകിചിടുണ്

ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഒപ്പ് സീൽ തീയതി മുതലായവ കാണാൻ

സാധിചിടുണ് 

6. ഭരണാനുമതി

പരിശോധിച്ച 4 ഫയലുകളിൽേലോബ്കേതികലോനുമതി ബകലോ്ി ലലലസൂകിചിടില്ല .ല

7.വർക്ക്അലോക്കേഷൻഫോം

പരിശോധിച്ച 4 ഫയലുകളിൽവർക്ക്അലോക്കേഷൻഫോം ഇല്ലായിരുന്നു.

8. തൊഴിലിനുള്ള അപേക്ഷല

പരിശോധിച്ച 4 ഫയലുകളിൽ ഒരു പ്രവർത്തിയിലും വ്യക്തമലോയ ലതരത്തിലുള

തൊഴിൽഅപേക്ഷ ഉണ്ടായിരുനില്ല .ല

9. പ്രവർത്തി അനുവദിച്ചത് സംബന്ധിച്ച ഫോം



പരിശോധിച്ചല 4 ഫയലുകളിലും പ്രവർത്തി അനുവദിച്ച ഫോം

ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

10.മസ്റ്റർ റോൾ

പരിശോധിച്ച 4 പ്രവർത്തി ഫയലുകളുടെ മസ്റ്ർ റോളുകളിൽ ബി.ഡി.ഓ

,സെക്രെട്ടറി എന്നിവരുടെ ഒപ്പ്ല സീൽ എന്നിവ ഉണ്ടായിരുനു .ല

ആയുധങ്ങളുടെ വാടക രേഖപെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് .

11. മെഷര്മെന്റ് ബുക്ക്

മെഷര്മെന്റ് ബുക്കിൽ പ്രീ മെഷര്മെന്റ്ല ,എ .എസ് നമ്പർ,ടി എസ് നമ്പർ

എനിവ ബരഖച്ടുതിയിടുണ് ലല.ല

12. മെറ്റീരിയൽ

15 പ്രവർത്തികൾ ഒന്നും തന്നെ മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിച്ച് ചെയുന്നതല്ല.

അതുകൊണ്ടു ബാധകമല്ല.ല

13. വെജ്ലിസ്റ്

പരിശോധിച്ച 4 പ്രവർത്തിഫയലുകളിൽ മൂനിലും വേജ് ലിസ്റ്റ്ല

ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല.

14.ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർഓർഡർ 

ഇ്ലേ 

15. മെറ്റീരിയൽ വൗച്ചർബിൽ

െരിചോധിച 4 കൈലുകൾക്കും പമ്റെീരിയൽവൗചർേില്ല്ത്ആവേ്യമില്ല 

16. റോയൽറ്റി

ലപരിശോധിച്ച 4 ഫയലുകളിലുംലറോയൽറ്റി ബാധകംആയിരുന്നില്ലല

17. ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് ല.ല

െരിചോധിച ഒരുൈയലിലും കാണാൻസാധിചില്ല 



18. പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരണ സാക്ഷ്യപത്രം

പരിശോധിച്ച ഒരു ഫയളിലും കാണാൻസാധിച്ചില്ല .

19. മസ്റ്റർ റോൾ മൂവേമെന്റ്

മസ്റ്റർ റോൾ മൂവേമെന്റ് സ്ലിപ്പുകൾപരിശോധിച്ചഎല്ലാ ഫയലിലും

കാണാൻസാധിച്ചു.

20. ജിയോ റ്റാഗ്ഗ്ഡ് ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ്

പരിശോധിച്ച ഒരു ഫൈലിലുംലകാണാൻസാധിച്ചില്ല .

21. സോഷ്യൽഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിന്റെ കോപ്പി

പരിശോധിച്ച ഒരു ഫയലിലും കാണാൻസാധിച്ചില്ല .

22. സൈറ്റ് ഡയറി 

ലഎല്ലാ ഫയലിലും സൈറ്റ് ഡയറി കാണാൻസാധിച്ചു . സൈറ്റ് ഡയറികളിൽ

പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുമ്പുള്ള മീറ്റിങ് തൊഴിലാളികളുടെ

സാക്ഷ്യപത്രം , വിജിലൻസ്ആൻഡ് മോണിറ്ററിങ് കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട് ,

സന്ദര്ശന കുറിപ്പ് ഇനീ ഭാഗങ്ങൾലപൂരിപ്പിച്ചതായി കാണപ്പെട്ടു ,

തൊഴിൽ ഉപകരണങ്ങളുടെ ലവാെക, ലചികിത്സസംബന്ധമായ വിവരങ്ങൾ

ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടായതായി രേഖപ്പെടുത്തി കണ്ടില്ല

തൊഴിൽ കാർഡ് പരിശോധന

● തൊഴിൽ കാർഡുകളിൽ തൊഴിൽആവശ്യപ്പെടുന്ന സംബന്ധിച്ച വിവരം,

പ്രവർത്തിയുടെ അളവ് വിവരങ്ങൾഎന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തിയതായി കാണാൻ

സാധിച്ചു.

●ലലലമസ്റ്റർ റോൾഅനുവദിക്കപ്പെട്ട പ്രവർത്തി, കൂലി നൽകിയത് എന്നീ

വിവരങ്ങൾഎഴുതിയത് ഭാഗികമാണ്.ല



കപണതലുകൾ( പെവർതിയുപെസന്ദർശ്ശനം )

പ്രവർത്തി 1:

സ്വകാര്യ വ്യക്തികളുടെ ഭൂമിയിൽ ഭൂ വികസന പ്രവർത്തികൾ ഖണ്ഡിക

5പ്രകാരം

161401002/IF/385371

10ഗുണഭോക്താക്കൾആണ്ഈപദ്ധതിയിൽ ഉൾപെട്ടിരിക്കുന്നതു

 അനിൽകുമാർ  , ലിജി ഭവൻ ,  പുരയിടത്തിൽ കാടുവെട്ടി തെളിക്കൽ,

നിരത്തികിളയ്ക്കൽ വാഴകുഴി, തെങ്ങിൻതടം , അതിരു, മഴക്കുഴി , ആണ്

എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരം, മുഴുവൻ പ്രവർത്തികളും പുരയിടത്തിൽ കാണാൻ

കഴിഞ്ഞു.

 ലിജ ഗോപി വി ജെ മന്ദിരം, പുരയിടത്തിൽ വാഴകുഴി 3 തെങ്ങിൻ കുഴി 3

എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരം സൈറ്റിൽ കൃത്യമായി ഈ പ്രവർത്തികൾ

കണ്ടെത്തി കണ്ടെത്തി

 വാസുദേവൻപിള്ള, എൻ വി സദനം, പുരയിടത്തിൽ അതിര്, മഴക്കുഴി, വാഴ

കുഴി 6, തെങ്ങിൻ തടം 7, ആണ് എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരം സൈറ്റിൽ എല്ലാം

കൃത്യമായി കണ്ടെത്തി

 തങ്കമ്മ കെ, ജയവിലാസം, പുരയിടത്തിൽകാടു വെട്ടി,നിരത്തി കിളച്ചു,

അതിര്, മഴക്കുഴി തെങ്ങിൻ തടം ഇവ എത്ര എണ്ണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന്

കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല

 രാജൻ ടി, വള്ളൂർ വീട്, പുരയിടത്തിൽ കാടുവെട്ടി, നിരത്തി കിളച്ചു,

മഴക്കുഴി, വാഴക്കുഴി ഇവയെല്ലാം എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരം തന്നെ അവിടെ

ഉണ്ടായിരുന്നുപക്ഷേ മഴ കുഴി മൂടി കിടക്കുന്നു

 ഷിബു, പ്രിയ മന്ദിരം, പുരയിടത്തിൽ കാടുവെട്ടി, നിരത്തികിളച്ചു, 5

തെങ്ങിൻതടം, 6തെങ്ങിൻകുഴിആണ്എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരം,ഇവയെല്ലാം

കൃത്യമായി കണ്ടെത്തി

 വിജയകുമാരി,വിജയ് ഭവൻ,പുരയിടത്തിൽകാടു വെട്ടി,നിരത്തി കിളച്ചു,

അതിര്, മഴക്കുഴി വാഴ കുഴി, തെങ്ങിൻ തടം 8, തെങ്ങിൻ കുഴി 6



ഇതൊക്കെയാണ് എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരം, ഇതെല്ലാം സൈറ്റിൽ

കൃത്യമായി കണ്ടു

 സരളാദേവി,പണയിൽവീട്,പുരയിടത്തിൽകാടു വെട്ടി നിരത്തി കിളച്ചു

മഴ കുഴി, വാഴ കുഴി, വേസ്റ്റ് കുഴി ആണ് എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരം, എത്ര

എണ്ണംഎന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല

 സരോജം, മടത്തുവിള വീട്, കാടു വെട്ടി വൃത്തിയാക്കി, നിരത്തി കിളച്ചു,

അതിരു പിടിച്ചു, വാഴ കുഴി, മഴക്കുഴി, തെങ്ങിൻ തടം 20 ആണ്

എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരം,സൈറ്റിൽഎല്ലാം കണ്ടു

 സീത മാൾ, അനിത വിലാസം, പുരയിടത്തിൽ തെങ്ങിൻ തടം 10, വാഴ കുഴി

10, നിരത്തി കിളയ്ക്കൽ, കാടുവെട്ടി വൃത്തിയാക്കൽ, തട്ടു തിരിച്ചു,

ഒരു മഴക്കുഴി ഒരു വാഴക്കുഴി കണ്ടു.

നിരീക്ഷണം

 തൊഴിലാളികൾ എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരമുള്ള എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും

കൃത്യമായി ചെയ്തിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ ഗുണഭോക്താക്കൾ

ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല.

 മഴക്കുഴിയുടെ യും, കമ്പോസ്റ്റ് കുഴിയും, അതിരുകളെയും, നീളം വീതി

തുടങ്ങിയവയെല്ലാംഎസ്റ്റിമേറ്റിൽപറഞ്ഞിരിക്കുന്നപോലെതന്നെ

ആണ്. അതിരുകൾ എസ്റ്റിമേറ്റിൽ പറഞ്ഞതിനേക്കാൾ കൂടുതലായി

കാണപ്പെടുന്നു

പ്രവർത്തി 2:

സ്വകാര്യ വ്യക്തികളുടെ ഭൂമിയിൽ ഭൂ വികസന പ്രവർത്തികൾ ഖണ്ഡിക

5പ്രകാരം

161401002/IF/350061

3ഗുണഭോക്താക്കൾആണ്ഈപദ്ധതിയിൽ ഉൾപെട്ടിരിക്കുന്നത



 റഷീദ്, സലിം മൻസിൽ, പുരയിടത്തിൽ ഏഴ് തെങ്ങിൻ തടം,

കയ്യാലഅതിരു 180 മീറ്റർഅതിരുനല്ല രീതിയിൽപൊക്കത്തിൽ

കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരമുള്ള വർക്കുകൾ എല്ലാം

പുരയിടത്തിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പുരയിടം നല്ല രീതിയിൽ കൃഷി

ചെയ്തു ഉപയോഗിച്ചുപോരുന്നു.

 സദാനന്ദന്, പുരയിടത്തിൽ 14 തെങ്ങിൻ തടം, 15 വാഴക്കുഴി, 21

തെങ്ങിൻ കുഴി മാലിന്യ സംസ്കരണ കുഴി ഒന്ന്, ഇതെല്ലാം

എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരം ഉള്ളവയാണ്. അതിര് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ

അത് മഴയത്ത് ഒലിച്ചു പോയി എന്ന് പറഞ്ഞു. രണ്ടു മഴക്കുഴി

എടുത്തിട്ടുണ്ട്.വാഴക്കുഴി രണ്ടെണ്ണത്തിൽവാഴയില്ല.

 സുജ,പുരയിടത്തിൽ മഴക്കുഴി,വാഴ കുഴി,വേസ്റ്റ് കുഴി തുടങ്ങിയവ

കണ്ടു.എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരമുള്ളഎല്ലാവർക്കുമുള്ളതായി കണ്ടു.

നിരീക്ഷണങ്ങൾ

 എസ്റ്റിമേറ്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തികളും

തൊഴിലാളികൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഗുണഭോക്താക്കൾ നല്ല

രീതിയിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. 9 മാസത്തിനു ശേഷവും പല

പുരയിടങ്ങളിലും ഗുണഭോക്താക്കൾ വൃത്തിയായി

കൃഷിചെയ്യുന്നു.

പ്രവർത്തി 3:കൃഷിയ്ക്കാവശ്യമായ കുളം നിർമ്മാണം

161401002/IF/337214

 കുളംവളരെ നന്നായി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു.കുളത്തിൽ മത്സ്യ കൃഷി

നടത്തുന്നുണ്ട്. കുളം വലയിട്ടു വൃത്തിയായി മൂടിയിരിക്കുന്നു.

മത്സ്യകൃഷിനല്ലവരുമാനമാർഗംആണെന്ന് മേറ്റ്പറഞ്ഞു.

 21 578 -21 955 വരെയുള്ള മസ്റ്റർ റോളുകൾ വെട്ടിയിരിക്കുന്നു, കാരണം

വ്യക്തമല്ല.

പ്രവർത്തി 4:കൃഷിയ്ക്കാവശ്യമായ കുളം നിർമ്മാണം



161401002/IF/337221

 കുളം കൃഷിയ്ക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്നു.

 Ciബോർഡ്ഉണ്ടായിരുന്നു

 കുളംവൃത്തിആയിസൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു.

നിരീക്ഷണം

 രണ്ടു കുളവും നന്നായി സംരക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു.ഇതുപോലുള്ള

പ്രവർത്തികൾ ഗുണമേന്മയുള്ളവയാണ്. വരുമാനം ലഭിക്കുന്നു

എന്നതിലുപരിസർക്കാരിന്റെപണവും ദുരുപയോഗപെടുന്നില്ല.

പൊതു നിരീക്ഷണം

 ലതൊഴിലാളികൾ അവരുടെ പ്രവർത്തികൾ കൃത്യമായി ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ

ഗുണഭോകതാക്കൾ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല വീണ്ടും മൂന്നുവർഷം കഴിഞ്ഞു

ഭൂവികസന പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ ഗുണഭോകതാക്കളുടെ പുരയിടത്തിൽ

പ്രവർത്തി ചെയ്തു കൊടുക്കുമെന്ന കരുതലുണ്ട്.

 തൊഴിലാളികൾക്ക് വേതനം കൃത്യസമയത്ത് ലഭിക്കുന്നില്ല ഒരുപാട്

വൈകിയാണ് അവർക്ക് വേതനം ലഭിക്കുന്നത് അതിനാൽ തൊഴിലാളികൾ

വളരെയേറെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് വേതനം കിട്ടുമെന്ന് കരുതി

പലരും കടംവാങ്ങിയും പിന്നീട് കൊടുക്കാൻ പറ്റാതെ ആവുകയും ചെയ്യുന്നു

തുടങ്ങിയ പരാതികൾ നിരവധി പേരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് കേൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞു.

 തൊഴിലാളികൾ ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് മുഖേനെ അപേക്ഷ നൽകുകയോ കൈപ്പറ്റ്

രസീത് വാങ്ങിക്കുകയും ചെയ്യുന്നില്ല.

 വർക്ക് ഫയലിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ട 22 ഇനം ഡോക്യൂമെന്റുകൾ എല്ലാം

തന്നെ ഫയലിൽ ഉൾപെടുത്തുന്നില്ല.

 എസ്റ്റിമേറ്റ് ജനകിയ ഭാഷയിൽഎഴുതുന്നില്ല

 ഓരോ പ്രവൃത്തിയുടെയും ഉദ്ദേശ്യലക്ഷ്യംല ഗുണഭോക്താക്കളെ പറഞ്ഞു

ബോധ്യപെടുത്തുന്നില്ല.



 മസ്റ്റർറോൾ തിരുത്തലുണ്ട്.ല

 എസ്റ്റിമേറ്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തിയ്ക് പുറമെ ഗുണഭോക്താക്കൾ

പറയുന്ന പ്രവർത്തികൾ കൂടി ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു.

 തൊഴിൽ സ്ഥലത്തു അപകടം സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആശുപത്രി

ചിലവുകളും മറ്റിനുമുള്ള ബില്ലുകൾ തൊഴിലാളികൾ പഞ്ചായത്തിൽ

ഏല്പിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ അവര്ക് ചിലവായ തുക

തിരികെകിട്ടുമെന്നുള്ള അറിവില്ലായ്മആണ് ഇതിനുള്ള കാരണം.

 കുളം മീൻവളർത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു. വളരെ നന്നായിട്ട് കുളം

സംരക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു.ല

 പഞ്ചായത്തിൽ മെറ്റീരിയൽപ്രവർത്തികൾ വളരെ കുറവാണു തീരെ ഇല്ലെന്നു

തന്നെ പറയാം.

 Amc പ്രകാരമുള്ള 22 രേഖകൾഫയൽചെയ്യുന്നില്ല

 സൈറ്റ് ഡയറിയിൽ പദ്ധതി ചെലവ് ആയുധങ്ങളുടെ വാടക തുടങ്ങിയ

വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടിത്തുന്നില്ലല

 ല



സോഷ്യൽഓഡിറ്റ് ഗ്രാമസഭ റിപ്പോർട്ട്

മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി നടത്തിപ്, തുക



വിനിയോഗം, തൊഴിലാളികളുടെ അവകാശങ്ങൾ എന്നിവയുമായി ബന്ധപെട്ടു

ചെറുന്നിയൂർ പഞ്ചായത്തിലെ 14 വാർഡുകളിലും നടത്തപ്പെട്ട സോഷ്യൽ

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനും അംഗീകരിക്കുന്നതിനുമായി

ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് നിയമം 17 -)o വകുപ്പ് പ്രകാരം 7/11/2019 M.L.P.S

കൊച്ചുപാലച്ചിറ സ്കൂളിൽ നടത്തിയ സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്രാമസഭയുടെ

ചർച്ചയുടെ വിവരങ്ങളും തീരുമാനങ്ങളുo

അജണ്ടല

 സ്വാഗതംല

 അദ്യക്ഷനെ തിരഞ്ഞെടുക്കൽല

 റിപ്പോർട്ട്അവതരണംല

 ചർച്ചയും ക്രോഡീകരണവുംല

 നന്ദില

Vrp സുഹൈൽ ല സ്വാഗതം പറഞ്ഞു കൊണ്ട് ഗ്രാമസഭ തുടങ്ങി. ആദ്യമായി

അധ്യക്ഷനെ തിരഞ്ഞെടുത്തു : സീജലല(100 തൊഴിൽ നേടിയ തൊഴിലാളി)

ഭരണഘടനാ പ്രതിനജ്ഞാ vrp ആർഷഎഎസ് ലപറഞ്ഞു കൊടുത്തു.

തൊഴിലാളികളുടെ പത്തു അവകാശങ്ങളെ പറ്റി vrp അനിൽ സുചിത്ര ചിത്രല

വിശദമാക്കി കൊടുത്തുല

അതിനു ശേഷം റിപ്പോർട്ട് അവതരണം vrp സൗമ്യ എസ് ബി ല റിപ്പോർട്ട്

അവതരിപ്പിച്ചു. തുടർന്ന് ചർച്ച തുടങ്ങി, തൊഴിലാളികളുടെ

ആവശ്യങ്ങളും പരാതികളും ചുവടെ ചേർക്കുന്നു:

1. ജോലിസമയം 5:00 pm നിന്നു 4:00 ആക്കണം

2. ജോലി ചെയ്ത കൂലി സമയത്തു കിട്ടുന്നില്ല. വേതനം കിട്ടുന്നതിൽ

താമസം ഉണ്ടാകുന്നതു വളരെബുദ്ധിമുട്ടായി തൊഴിലാളികൾപറയുന്നുല

3. ലതൊഴിൽ ദിനം 45 ദിവസമാക്കി കുറയ്ക്കാൻപോകുന്നുണ്ടോ?ല

4. റോഡിനു സൈഡിലുള്ള പുല്ലുകൾലവെട്ടിമാറ്റാൻ തൊഴിലുറപ്പിലൂടെ

സാധിക്കുമോ?ല



5. ശമ്പളം 271ൽ നിന്നു 300 ആക്കുമോ?ല

6. ലഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് വഴി അപേക്ഷ നൽകാറില്ല കൈപറ്റു റെസീപ്റ്

വാങ്ങിക്കാറുമില്ല.ല

മറുപടി

1. സമയം മാറ്റം സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റിന്റെ പരിധിയിൽ നികുന്നതല്ല.

റിപ്പോർട്ടിൽ പരാമർശിക്കാമെന്നു വി ആർ പിമാർ

ഉറപ്പുനൽകി

2. വേധനം ബാങ്കുവഴി ലഭ്യമാക്കുന്നതിലുണ്ടാകുന്ന തടസ്സമാണ്

കൂടുതലും എന്ന് വി ആർ പി അനിൽ സുചിത്ര ചിത്ര മറുപടി

നൽകി.വേധനത്തിൻറെ കാലതാമസം

പരിഹരിക്കാൻ സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ

പരാമർശിക്കുമെന്നുവിആർപിമാർ ഉറപ്പുനൽകി.

3. മഹാത്മാഗാന്ധി തൊഴിലുറപ്പ് നിയമപ്രകാരം 100 തൊഴിൽദിനങ്ങൾ

തൊഴിലാളികൾക്കു ഉണ്ട് അതിൽ മാറ്റാൻ വരുത്താൻ കഴിയില്ല. അധിക 100

തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ തൊഴിലാളികൾക്കു കിട്ടുക എന്നതാണ് ഈ പദ്ധതിയുടെ

ഉദ്ദേശലക്ഷ്യം.

4. റോഡിന്റെ വശങ്ങളിലുള്ള പുല്ലുകൾ വൃത്തിയാക്കുന്നത് ഇതിൽ

ഉൾപ്പെടുന്നപ്രവർത്തിഅല്ല.

5. ശമ്പളം കൂട്ടുന്നത്സോഷ്യൽഓഡിറ്റിന്റെപരിധിയിൽവരുന്നതല്ല.



തീരുമാനങ്ങൾ

1. കാടുവെട്ടൽ, നിരത്തി കിളയ്ക്കൽ എന്നിവയുടെ റേറ്റ്

കുറവായിരിക്കുംല

2. ആസ്തി ഉള്ള പ്രവർത്തികൾആയിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്ല



3. അപേക്ഷ നൽകില 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽല ല ജോലി

നല്കിയിരിക്കും.

4. വേതനം ലഭിക്കുന്നതിന്റെ കാലതാമസം റിപ്പോർട്ടിൽ

പരാമര്ശിക്കുംല

5. കക്കൂസ് നിർമ്മാണം, കോഴിക്കൂട്, മഴക്കുഴികൾ, കമ്പോസ്റ്റ്

കുഴികൾ, അതിരു,ല ബണ്ടുകൾ തുടങ്ങിയ ആസ്തികൾ

ചെയ്യാൻ ശ്രെമിക്കണം

6. അപേക്ഷ ഫ്രോൻറ്റോഫീസ് വഴി മാത്രമേ നൽകു,

നൽകിയിട്ടു കൈപറ്റു റെസിപ്റ് വാങ്ങിയിരിക്കും.

7. ഗുണമേന്മയുള്ള നല്ല പ്രവർത്തികൾചെയ്യണംല

8. മസ്റ്റർ റോളിൽ തിരുത്തൽവരാൻപാടില്ലല

9. ഏതു തൊഴിൽവേണമെങ്കിലും ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ്ല

റിപ്പോർട്ട് എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കുകയും ചെറുന്നിയൂർ

പഞ്ചായത്ത്പ്രസിഡന്റ്ലനന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു.ലലലലലലലലലലല

നന്ദി

വർക്കലല ബ്ലോക്ക് ചെറുന്നിയൂർ പഞ്ചായത്തിലെ വാർഡ് 7 ലെല 2018-19

സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് പ്രക്രിയ സമയബന്ധിതമായി

തീർക്കാൻ സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ടീമിനെ സഹായിച്ച

ബഹുമാനപ്പെട്ട ചെറുന്നിയൂർ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ്, സെക്രട്ടറി,

അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി, ഭരണസമിതി അംഗങ്ങൾ, തൊഴിലുറപ്പു വിഭാഗം

ജീവനക്കാർ, വാർഡ് മെമ്പർ, ഫീൽഡ്തല പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കു സഹായിച്ച

മേറ്റുമാർഎന്നിവർക്കുളള നന്ദി പ്രത്യേകം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു.







മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശിയ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി

സോഷ്യൽഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്



തിരുവനന്തപുരം

വർക്കല ബ്ലോക്ക്  

ചെറുനിയൂർ പഞലോയത്  

വലോർഡ് -8(ചെറുന്നിയൂർ   )

സോഷ്യൽഓഡിറ്റ് കാലയളവ് :- 1/10/2018 to 31/03/2019

റിബ്ലോർട് തയലോറലോക്കിയത് 

തിരുവന്തപുരം ബേലോഷ്യൽഓഡിറ് ജി്ലേലോ ടീം

അനിൽേുെിതത െിതത VRP, ആർഷ എഎേ് VRP,  നനു  രലോജ്ആർ VRP ,

 േൗമ്യ എേ്ബി VRP,    േുഹൈൽഎഎേ് VRP

ല

ല



ലലലലലല

ല

                     

                         I

ആമുഖം

ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് നിയമം 2005-ല്ലവിജ്ഞാപനം ചെയ്തു. എങ്കിലും

, 2005-ല്ല പാര്ലലമെന്റ് പാസ്സാക്കിയ മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ

തൊഴിലുറപ്പ് നിയമം, 2006 ഫെബ്രുവരി 2-ന് രാജ്യത്ത് തുടക്കം കുറിച്ചു. മൂന്ന്

ഘട്ടങ്ങളായി. 2008-ല്ല നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ എല്ല ജില്ലകളിലേയും ഗ്രാമീണ

മേഖലകളല് ഈ നിയമത്തിന്റെ പരിധിയില്ല വന്നു . ഓരോ ഗ്രാമീണ

കുടുംബത്തിനും ഒരു സാമ്പത്തികവര്ലഷം 100 ദിവസത്തെ അവിദഗ്ദ്ധ തൊഴില്ല

ദിനങ്ങളല് ആവശ്യാധിഷ്ഠിതമായി പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം

പ്രകൃതിവിഭവ പരിപാലനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പൊതു ആസ്തികളും ദുര്ലബല

ജനവിഭാഗങ്ങളല്ക്കായി ഈടുറ്റതും ഗുണമേന്മയുള്ളതും ഉല്പാദനക്ഷതയുളളല

ഉപജീവനാസ്തികളും സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് ഈ പദ്ധതിയുടെ മുഖ്യലക്ഷ്യം.

നിയമഭേദഗതി വരുത്തി 'മഹാത്മാഗാന്ധി' എന്ന വാക്ക് ദേശീയ ഗ്രാമീണ

തൊഴിലുറപ്പ് നിയമത്തിന്റെ ആരംഭത്തില്ലകൂട്ടി ചേര്ലക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

100 ശതമാനം നഗര ജനസംഖ്യയുള്ള ജില്ലകളൊഴികെ രാജ്യത്തെ എല്ലാ

ജില്ലകളും പ്രസ്തുത നിയമത്തിന്റെ പരിധിയിലാക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

നിയമത്തിന്റെ ആവശ്യകതയ്ക്ക ആനുപൂരകമായി എല്ലാം സംസ്ഥാനങ്ങളും

മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് നിയമ പദ്ധതി വിജ്ഞാപനം



ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിയമത്തിലും പട്ടികയിലും കാലാകാലങ്ങളില്ല വരുത്തുന്ന

ഭേദഗതികള് സംസ്ഥാന പദ്ധതിയിലും ഉള്ലക്കൊള്ളിക്കേണ്ടതാണ്.

മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് നിയമം ഗ്രാമീണ

തൊഴിലാളികളല്ക്ക് ഒരു കൂട്ടം അവകാശങ്ങള്ലനല്ലകുന്നുണ്ട്.

ലലലല ദേശിയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതി പ്രകാരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തു

പ്രദേശത്തു നടപ്പിയിലാക്കുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തികളും സോഷ്യൽ

ഓഡിറ്റിന് വിധേtയമാക്കണമെന്ന് നിയമത്തിലെ 17 ആം വകുപ്പ്

നിഷ്കർഷിക്ക്ന്നു. പദ്ധതി പ്രവർത്തനത്തെപ്പറ്റിയും പൊതു ധനം

ചെലവഴിക്കുന്നതിനെപറ്റിയും പൗര സമൂഹംല നടത്തുന്ന പരസ്യവും

സ്വതത്രവുമായ പരിശോധനയാണ്സോഷ്യൽഓഡിറ്റ്.ല

മഹാത്മാ ദേശിയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതിയിലെ

തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികളുടെ അവകാശങ്ങൾ ചുവടെ

ചേർക്കുന്നു.

Sl

n

o

അവകാശങ്ങൾ

1 തൊഴിൽകാർഡിനായിഅപേക്ഷിക്കുവാനും15ദിവസത്തിനകംലഭിക്

കുവാനുള്ളഅവകാശം

ഷെഡൂളല്ല2ല

2 തൊഴിൽ ആവശ്യപ്പെടാനും 15 ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ

ലഭിക്കുവാനുള്ള അവകാശം

ഷെഡൂളല് ല1

& ഷെഡൂളല്

ല

3 15 ദിവസത്തിനകം തൊഴിൽ ലഭിച്ചിലെങ്കിൽ തൊഴിലാല്ലായ്മ

വേതനം ലഭിക്കുവാനുള്ള അവകാശം

സെഷന്ലല

7,8,9ല



4 എറ്റെടുക്കേണ്ട പ്രവൃത്തികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുവാനുള്ള

അവകാശം.

5 താമസ സ്ഥലത്തിന്റെ 5 കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിനുള്ളിൽ തൊഴിൽ

ലഭിക്കുവാനും ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ കൂലിയുടെ 10% അധികമായി

ലഭിക്കുവാനുള്ള അവകാശം.

ഷെഡൂളല്

ല2പാരഗ്രാ

ഫ് ല18 &

പാരഗ്രാ

ഫ് ല20

6 കുടിവെള്ളം ,തണൽ, പ്രാഥമിക ശുശ്രൂഷ കിറ്റ്

,തൊഴിലാളികളോടൊപ്പം അഞ്ചിൽ അധികം കുട്ടികൾ

പ്രവൃത്തി സ്ഥലത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ നോക്കാനായി

ആയ (ക്രഷ്) തുടങ്ങിയ പ്രവൃത്തി സ്ഥല സൗകര്യങ്ങൾക്കുള്ള

അവകാശം.

ഷെഡൂളല്2

പാരഗ്രാ

ഫ് ല23-28

7 സർക്കാർപ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ള കൂലി ലഭിക്കുവാനുള്ള അവകാശം. സെഷന്ല3(

2),6, sch 2

,29,a,b,c,d,e,f

.30

8 തൊഴിൽ ചെയ്ത് 15 ദിവസത്തിനകം കൂലി ലഭിക്കുവാനുള്ള

അവകാശം

9 15 ദിവസത്തിനകം കൂലി ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ നഷ്ട പരിഹാരം

ലഭിക്കുവാനുള്ള അവകാശം

സെഷന്ല

3(3)

1

0
പരാതികൾക്ക് സമയ ബന്ധിതമായി പരിഹാരം ലഭിക്കുവാനും

മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽല

ചെലവു വരുന്ന തുകയുടെ തൽസമയ സാമൂഹിക പരിശോധന

സെഷന്ല

19, &

സെഷന്ല



നടത്തുവാനുള്ള അവകാശം.
17( 2)

അവകാശഅധിഷ്ഠിത നീരിക്ഷണങ്ങൾ.

* ഫയൽ പരിശോധനയിൽ വ്യക്തമായ ഡിമാന്റ് ഫോറം കാണാൻ

സാധിച്ചില്ലല .

അതിനാൽ തൊഴിലിനു അപേക്ഷിച്ചിട്ടു 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തൊഴിൽ

ലഭിച്ചോ എന്ന കാര്യത്തിൽ വ്യക്തതയില്ല. ആയതിനാൽ

തൊഴിലാളികളോട് സംസാരിച്ചതിൽ നിന്നു അവർ തൊഴിലുറപ്പ് നിയമ

പ്രകാരമല്ല തൊഴിൽആവശ്യപ്പെട്ടത് എന്ന് മനസിലായി.

*ലഗ്രാമ സഭയിൽലപങ്കെടുക്കാറുള്ളതായി തൊഴിലാളികൾ പറഞ്ഞുവെങ്കിലും

പദ്ധതി ആസൂത്രണത്തിൽ അവർ പങ്കെടുത്തിരുന്നോ എന്ന കാര്യം

വ്യക്തമല്ല.

*തൊഴിലിടം സന്ദർശിച്ചതിൽ നിന്നുംല ,തൊഴിലാളികളോട്

സംസാരിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും എല്ലാ തൊഴിലാളികളും 5Km

ചുറ്റളവിനുള്ളിലാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത്.

*തൊഴിൽ സ്ഥലത്ത് കുടിവെള്ളം, പ്രഥമ ശുശ്രൂഷ കിറ്റ് എന്നിവ ഉണ്ടെങ്കിലും

അവയെല്ലാം തൊഴിലാളികൾസ്വന്തമായി ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നതാണ്.

* ആക്ട് പ്രകാരമുള്ള കൂലി തൊഴിലാളികൾക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്.



*തൊഴിലാളികളോട് സംസാരിച്ചതിൽ നിന്നും സമയ ബന്ധിതമായി കൂലി

ലഭിക്കുന്നില്ലഎന്ന് അറിയുവാൻസാധിച്ചു.

* തൊഴിൽ പൂർത്തിയായതിനു ശേഷവും തൊഴിലുറപ്പ് നിർവ്വഹണ

ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ഓർഡർ തയ്യാറാക്കിയതിനു ശേഷവും

,തൊഴിലാളികൾക്ക് അവരുടെ വേതനം കൃത്യമായി ലഭിക്കുന്നില്ല.

* പരാതികൾക്ക് സമയബന്ധിതമായി പരിഹാരം ലഭിച്ചതായി അറിയാൻ

സാധിച്ചിട്ടില്ല അതുപോലെ തന്നെ തൽസമയ സാമൂഹിക പരിശോധന

ക്യത്യമായി നടത്തുന്നതായി അറിയാൻ കഴിഞ്ഞട്ടില്ല.

ചപലോതുവിവരങ്ങൾ -ചെറുനിയൂർ പഞലോയത് 

ജില്ല തിരുവനന്തപുരം 

ബ്ളോക്ക് വർക്കല

വിസ്തീര്ണ്ണം
10.87ച.കി.മീ.

വാര്ഡുകളുടെ എണ്ണം 14

ജനസംഖ്യ 18114

സ്ത്രീ : പുരുഷഅനുപാതം 97:82



Source : Census data 2011



തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ വർക്കല താലൂക്കിൽ വർക്കല ബ്ലോക്ക്

പഞ്ചായത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട പ്രദേശമാണ് ചെറുന്നിയൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തു.

ഈ പ്രേദശത്തിന്റെ സമ്പത് ഘടനയിലെ നിർണ്ണായക ഘടകം കാർഷിക മേഖല

ആയിരുന്നു.ഭൂപ്രകൃതി അനുസരിച് ഈ പ്രദേശത്തെ പാലച്ചിറ പുത്തന്കടവ്

നീർത്തടം, അയന്തി ശാസ്താം നട നീർത്തടം, വെന്നികൊടെ ചെറുന്നിയൂർ

നീർത്തടം എന്നിങ്ങനെ മൂന്നായി തിരികാം.ഈ നീർത്തടങ്ങളിൽ ആകെ 8

തോടുകളും 17കുളങ്ങളും ഒരു കായലും ഒട്ടേറെ നീരുറവകളും ഉണ്ടായിരിന്നു. ചെറു

നീരുറവകളുടെ നാട് എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ആണ് ചെറുന്നിയൂർ എന്ന നാമം

ലഭിച്ചത്.തോടുകളും, കുളങ്ങളും നീരുറവകളും പലതും നിലവിലുള്ളതായിട്ടുണ്ട്

അശാസ്ത്രീയമായ വയൽ നികത്തൽ, കുന്നിടിച്ചു നിരപ്പാക്കൽ, കായൽ

നികത്തൽ, മണലൂറ്റി എന്നിവ മൂലം ഭൂപ്രകൃതി ആകെ

മാറിയിരിക്കുന്നു.വടക്കു പാലച്ചിറ വടശ്ശേരിക്കോണം തുടങ്ങിയ ഉയർന്ന

പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് തെക്കുകിഴക്കും തെക്കുപടിഞ്ഞാറും കോഴി തോട്ടം

കായലിലേക്ക് ചരിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഒരു ഭൂ വിഭാഗമാണ് ചെറുന്നിയൂർ

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്, ഏകദേശം ഒരു ഉപദ്വീപിന്റെല ആകൃതി ആണെന്ന് പറയാം.

വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ പ്രതീക്ഷയുമായ ജയന്തി താരതമ്യേനെ ഉയർന്ന ഭാഗവും

കിഴക്കൻ പ്രദേശമായ വെള്ളിയാഴ്ചകാവ് കമ്പിക്കകം എന്നിവ താഴ്ന്ന

പ്രദേശങ്ങളും ആണ് മരക്കടമുക്കുവരെ വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്ന കുന്നും

പള്ളിക്കുന്നു പടിഞ്ഞാറ് കല്ലുമലകുന്നും വടക്ക് പാലച്ചിറ യുമാണ്

പഞ്ചായത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന പ്രദേശങ്ങൾ. വിസ്തൃതിയിൽ വലുത്

കല്ലുമാല കുന്നും ചെറുത് പള്ളിക്കുന്നും ആണ് ഇവിടെ നിന്നും നോക്കിയാൽ

പഞ്ചായത്തിൻറെ മനോഹരമായ ദൃശ്യം ലഭിക്കും. ക്രമമായി ചരിഞ്ഞ ഒരു

ഭൂപ്രകൃതി അല്ല മറിച്ച് ഉയർന്ന പ്രദേശങ്ങളും വയലുകളും താഴ്ന്ന

പ്രദേശങ്ങളും കൂടിക്കലർന്ന കായലോരങ്ങളും അവസാനിക്കുന്ന ഭൗമ ഘടന

ഇനം തിരിച്ച് പരിശോധിച്ചാൽ കുന്നിൽ പ്രദേശവും തീരപ്രദേശവും

ഉൾപ്പെടുന്നതാണ്ഈപഞ്ചായത്ത്.



സോഷ്യൽഓഡിറ്റ് രീതിശാസ്ത്രം

 കേരളസോഷ്യൽഓഡിറ്റ്സൊസൈറ്റിതൊഴിലുറപ്പുപദ്ധതി

തിരുവനന്തെുരം  ലജില്ലാ യൂണിറ്റിന്റെല നേതൃത്വത്തിലാണ് വാർഡ് 8 പല

ലസോഷ്യൽഓഡിറ്റ് പ്രക്രിയആരംഭിച്ചതും പൂർത്തീകരിച്ചതും.ലലല

 കഴിഞ്ഞ6 മാസത്തിൽ ചെയ്ത

പ്രവൃത്തികളുടഫയലുകൾ,വിവരശേഖരണാർത്ഥ MIS എന്നിവ

പരിശോധിക്കൽല

 പരിശോധിച്ച ഫയലുകളുടെല അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവർത്തി

ഇടങ്ങൾ പരിശോധിക്കുകയും, ചെയ്ത പ്രവർത്തികളുടെ അളവുകൾ

പരിശോധിച്ചു .ല

 ഗുണഭോക്താക്കളോട് പ്രവൃത്തിയുടെ ഗുണഫലങ്ങൾ ചർച്ച

ചെയ്തു,

 ലതൊഴിൽ കാർഡ് എടുത്തിട്ടുള്ളവരെയും, സജീവ തൊഴിലാളികളെയുംല

കണ്ട് ആവശ്യമായ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചു .ല

 ഫീൽഡ് പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും, ഫയൽ പരിശോധനയുടെയും

അടിസ്ഥാനത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് തയാറാക്കൽ.ല



S.

n

o

വര്ലക്ക്

കോഡ്

പ്രവര്ലത്തിയുടെ

പേര്

പദ്ധ

തില

ആരംഭം

പദ്ധ

തി

അവ

സാനംല

എസ്റ്

റിമേറ്റ്

തുക

യഥാർ

ത്ഥ

ചെല

വ്

തൊ

ഴിൽ

ദിന

ങ്ങ

ൾ

1 1614010002/

LD/251237
േ്വകലോര്യവ്യ

ക്തികളുചട

ഭൂമിയിൽ

ഭൂവികേനതപ

വർതികൾ

ഖണിക 5

തപകലോരം

30/10

2018

09/12

/2018

147021 14095

4

511

2 1614010002/

LD/322203
േ്വകലോര്യവ്യ

ക്തികളുചട

ഭൂമിയിൽ

ഭൂവികേനതപ

വർതികൾ

ഖണിക 5

തപകലോരം

30/10

/2018

30/12

/3018

14843

9
14214

0

515

3 1614010002/I

F/368593
േ്വകലോര്യവ്യ

ക്തികളുചട

03/12

/2018

25/01

/2019

17086

7
594



ഭൂമിയിൽ

ഭൂവികേനതപ

വർതികൾ

ഖണിക 5

തപകലോരം

4 1614010002/I

F/350049
േ്വകലോര്യവ്യ

ക്തികളുചട

ഭൂമിയിൽ

ഭൂവികേനതപ

വർതികൾ

ഖണിക 5

തപകലോരം

25/01

/2019

18/03

/2019

14793

6
14793

6

538

5 1614010002/I

F/383173
േ്വകലോര്യവ്യ

ക്തികളുചട

ഭൂമിയിൽ

ഭൂവികേനതപ

വർതികൾ

ഖണിക 5

തപകലോരം

24/01

/2019

25/02

/2019

13449

6
64800 225

6 1614010002/I

F/368590
േ്വകലോര്യവ്യ

ക്തികളുചട

ഭൂമിയിൽ

ഭൂവികേനതപ

30/10

/2018

31/12

/2018

20010

0
19375

2

705



വർതികൾ

ഖണിക 5

തപകലോരം

7 1614010002/I

F/385362
േ്വകലോര്യവ്യ

ക്തികളുചട

ഭൂമിയിൽ

ഭൂവികേനതപ

വർതികൾ

ഖണിക 5

തപകലോരം

16/03

/2019

31/03

/2019

29199

6
40572 147

8 1614010002/I

F/336510
േ്വകലോര്യവ്യ

ക്തികളുചട

ഭൂമിയിൽ

ഭൂവികേനതപ

വർതികൾ

ഖണിക 5

തപകലോരം

17184

2

16501

8

23/10/

2018
24/11

/2018

598

22 ബഡലോക്യൂചമന്റേ് 

1. കവർപേജ്

 വാർഷിക മാസ്റ്റർ സർക്കുലർ പ്രകാരം കവർപേജിൽ പഞ്ചായത്ത്

വിവരങ്ങൾ, ജില്ല, പ്രവർത്തി നടപ്പിലാക്കിയ വിവരങ്ങൾ, അടങ്കൽ തുക,



ആകെ ചെലവ,് നടത്തിയ തീയതി,ലമുതലായ വിവരങ്ങൾ രേഖപെടുത്തേണ്ടതാണ്.

പരിശോധിച്ച 8 കൈലുകളിൽ ഒരു പ്രവർത്തിയിൽ പോലും വാർഷിക

മാസ്റ്റർസർക്യൂലർപ്രകാരമുള്ള കവർപേജ് കാണാൻസാധിച്ചില്ല.ല

2. ചെക്ക് ലിസ്റ്റ്

വർക്ക് ഫയലിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങളുടെ പട്ടികയും, അവയുടെ

പേജ് നമ്പറും രേഖപ്പെടുത്തേണ്ട ചെക്ക് ലിസ്റ്റ്ല ഫയലിൽ

സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. പരിശോധിച്ച 8 കൈലുകളിലും ലലവാർഷിക മാസ്റ്റർ

സർക്യൂലർപ്രകാരമുള്ള ചെക്ക് ലിസ്റ്റ്ലകാണാൻസാധിചില്ല ല.ല

3. ആക്ഷൻപ്ലാൻകോപ്പി

പരിശോധിച്ച 8 ഫയലുകളിൽ ഒരു ഫയലിൽ പോലും വാർഷിക മാസ്റ്റർ

സറക്യൂലർപ്രകാരം നിർബന്ധമായും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ആക്ഷൻ പ്ലാനിന്റെ

കോപ്പി കാണാൻസാധിച്ചില്ല.

4. എസ്റ്റിമേറ്റ് കോപ്പി

പരിശോധിച്ച 8 ഫയലുകളിലുംല എസിചമ്റെ്ത് ലകോപ്പി കാണാൻ സാധിച്ചു..,

എസ്റ്റിമേറ്റ്ന്റെ കോപ്പിയിൽലഅക്രഡിക്ടഡ് എഞ്ചിനീയരുടെ ഒപ്പ്, സീല്

എന്നിവ ഉണ്ടായിീരുന്നു.

5. സാങ്കേതികാനുമതില

പരിശോധിച്ച 8 കൈലുകളിലും വാർഷിക മാസർ പെകാരം ഉള്ള

ലലലസാങ്കേതികനുമതിയുടെ കോപ്പി ല സൂക്ഷിച്ചിടില്ല . എന്നാൽ,

പൊചേേികമായിടുള്ള സാചങതികാനുമതി ചകാപി സൂകിചിടുണ്ത്

ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഒപ്പ് സീൽ തീയതി മുതലായവ കാണാൻ



സാധിചിടുണ്ത് 

6. ഭരണാനുമതില

പരിശോധിച്ച 8 ഫയലുകളിൽസാചങതികാനുമതി ചകാപി ലലലസൂകിചിടി്ലേ .

7.വർക്ക്അലോക്കേഷൻഫോം

പരിശോധിച്ച 8ഫയലുകളിൽവർക്ക്ലഅലോക്കേഷൻഫോം ഇല്ലായിരുന്നു.

8. തൊഴിലിനുള്ള അപേക്ഷ

പരിശോധിച്ച 8ലഫയലുകളിൽ 8 പ്രവർത്തിയിലും വ്യകമായ ലതരത്തിലുള

തൊഴിൽഅപേക്ഷ ഉണ്ടായിരുനില്ല .ല

9. പ്രവർത്തി അനുവദിച്ചത് സംബന്ധിച്ചഫോം

പരിശോധിച്ചല 8 ഫയലുകളിലും പ്രവർത്തി അനുവദിച്ച ഫോം

ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

ല10.ലമസ്റ്റർ റോൾ

പരിശോധിച്ചല 8 പ്രവർത്തി ഫയലുകളുടെ മസ്റ്റർ ചറാളുകളിൽ IF/383173

പെവർതിയിൽ മസർ ചറാൾ ന്ർ ല21028, 21030 പവടിതിരുതലുകൾ

ഉണായിരുനു. മസ്റ്ർ റോളുകളിൽബി.ഡി.ഓ ,സെക്രെട്ടറി എന്നിവരുടെ ഒപ്പ്ല

സീൽ എന്നിവ ഉണ്ടായിരുനു . IF/350049 മസർ ചറാൾന്ർ 21315, 21323 വരെ

ഉള്ള റോളുകളിൽ വേതനം 270 ആയി കാണിച്ചിരിക്കുന്നു കാരണം വ്യക്തമല്ല.

മസ്റ്റർ റോളുകളിൽആയുധങ്ങളുടെ വാടക രേഖപെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് .



11. മെഷര്മെന്റ് ബുക്ക്

മെഷര്മെന്റ് ബുക്കിൽ പ്രീ മെഷര്മെന്റ്ല ,എ .എസ് നമ്പർ,ടി എസ് നമ്പർ

എനിവ ചരഖപപെുതിയിടുണ്ത് ലല.ല

12. മെറ്റീരിയൽല

8 പ്രവർത്തികൾ ഒന്നും തന്നെ മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിച്ച്

ചെയുന്നതല്ല. അതുകൊണ്ടുബാധകമല്ല.ല

13. വെജ്ലിസ്റ്ല

പരിശോധിച്ച 8 പ്രവർത്തിഫയലുകളിൽ മൂനിലും വേജ് ലിസ്റ്റ്ല

ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല.

14.ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർഓർഡർ 

ഇല്ല 

15. മെറ്റീരിയൽവൗച്ചർബിൽ

െരിചോധിച 8കൈലുകൾക്കും പമ്റെീരിയൽവൗചർേില്ല്ത്ആവേ്യമില്ല 

16. റോയൽറ്റില

പരിശോധിച്ച 8 ഫയലുകളിലുംലറോയൽറ്റി ബാധകംആയിരുന്നില്ലല

17. ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് .

െരിചോധിച ഒരുൈയലിലും കാണാൻസാധിചില്ല 



18. പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരണസാക്ഷ്യപത്രം

പരിശോധിച്ച ഒരു ഫയളിലും കാണാൻസാധിച്ചില്ല .

19. മസ്റ്റർ റോൾ മൂവേമെന്റ്

മസ്റ്റർ റോൾ മൂവേമെന്റ് സ്ലിപ്പുകൾ പരിശോധിച്ച എല്ലാ ഫയലിലും

കാണാൻസാധിച്ചു.

20. ജിയോ റ്റാഗ്ഗ്ഡ് ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ്

പരിശോധിച്ച ഒരു ഫയളിലും കാണാൻസാധിച്ചില്ല .

21. സോഷ്യൽഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിന്റെ കോപ്പി

പരിശോധിച്ച ഒരു ഫയളിലും കാണാൻസാധിച്ചില്ല .

22. സൈറ്റ് ഡയറി 

എല്ലാ ഫയലിലും സൈറ്റ് ഡയറി കാണാൻ സാധിച്ചു . സൈറ്റ് ഡയറികളിൽ

പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുമ്പുള്ള മീറ്റിങ് തൊഴിലാളികളുടെ

സാക്ഷ്യപത്രം , വിജിലൻസ് ആൻഡ് മോണിറ്ററിങ് കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട് ,

സന്ദര്ശന കുറിപ്പ് ഇനീ ഭാഗങ്ങൾല പൂരിപ്പിച്ചതായി കാണപ്പെട്ടു ,

തൊഴിൽ ഉപകരണങ്ങളുടെ ലവാെക, ലചികിത്സ സംബന്ധമായ വിവരങ്ങൾ

ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടായതായി രേഖപ്പെടുത്തി കണ്ടില്ല.ല

സിറ്റിസൺഇൻഫർമേഷൻബോർഡ്

 ആകെയുള്ള 8പ്രവർത്തികളിൽ 1 പെവർതിയിൽ ലമാത്രമാണ് സിറ്റിസൺ

ഇൻഫർമേഷൻ ബോർടിന്റെ ബിൽ കാണാൻ സാധിച്ചു.പക്ഷെ പ്രവർത്തി



കഴിഞ്ഞു ഇത്രയും ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടും സൈറ്റിൽ കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല.

പ്രവർത്തി നമ്പർ: IF/383173. 2700 രൂപ CI ബോർഡിന് ചിലവാക്കിയിട്ടുണ്ട്ല

കചണതലുകൾ( തപവർതിയുചടേനർശ്ശനം )

2ഗുണഭോക്താക്കൾആണ്ഈപദ്ധതിയിൽ ഉൾപെട്ടിരിക്കുന്നതു

പ്രവർത്തി 1:

സ്വകാര്യ വ്യക്തികളുടെ ഭൂമിയിൽ ഭൂ വികസന പ്രവർത്തികൾ ഖണ്ഡിക

5പ്രകാരം

161401002/IF/385362

 വിന്ധ്യ , പുരയിടത്തിൽ വാഴ കുഴി 7, മഴക്കുഴി 1, അതിരു 50 മീറ്റർ

തുടങ്ങിയ പ്രവർത്തികൾ ആണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എസ്റ്റിമേറ്റ്

പ്രകാരമുള്ള പ്രവർത്തികൾഎല്ലാം കണ്ടു.

 പ്രസന്നകുമാരി,പുരയിടത്തിൽ വാഴ കുഴി,ലമഴക്കുഴി, അതിരു തുടങ്ങിയ

പണികൾ ആണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത.് എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരമുള്ള ഈ

പ്രവർത്തികൾലസൈറ്റിൽ കാണാൻ കഴിഞ്ഞു.

 ശാന്തകുമാരി, പുരയിടത്തിൽ വാഴ കുഴി,ല മഴക്കുഴി, അതിരു തുടങ്ങിയ

പണികൾ ആണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത.് എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരമുള്ള ഈ

പ്രവർത്തികൾലസൈറ്റിൽ കാണാൻ കഴിഞ്ഞു.

 രാധാമണി, പുരയിടത്തിൽ വാഴ കുഴി,ല മഴക്കുഴി, അതിരു തുടങ്ങിയ

പണികൾ ആണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത.് എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരമുള്ള ഈ

പ്രവർത്തികൾലസൈറ്റിൽ കാണാൻ കഴിഞ്ഞു

നിരീകണം 



എസിചമ്റെ്ത്  പെകാരം ഉള്ള ഭൂ വികസന പെവർതികളായി അതിരു,

മഴക്കുഴി വാഴക്കുഴി തുെങ്ങിയ പെവർതികൾ ആണ്ത്

െറഞിരുനത്ത്. പതാഴിലാളികൾ അവരുപെ ചജാലി വൃതി ആയി

പെയ്ിടുണ്ത് എങിലും ഗുണചഭാകാക്കൾ ഈ പെവർതിയുപെ

ഗുണങ്ങൾഉെചയാഗിക്കാൻ പപേമിചതായി കാണാൻകഴിഞില്ല.

ലപ്രവർത്തി 2:

സ്വകാര്യ വ്യക്തികളുടെ ഭൂ വികസന പ്രവർത്തികൾ

ഖണ്ഡിക 5 പ്രകാരം

161401002/IF/251237

3 ഗുണഭോക്താക്കൾ ആണ് ഈ പദ്ധതിയിൽ

ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.

 ശ്രീകുമാർ , പുരയിടത്തിൽ കാടുവെട്ടൽ , നിരപ്പാക്കൽ , കിളയ്ക്കൽ ,

അതിരുആണ്പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്.അത്സൈറ്റിൽകാണാൻസാധിച്ചു .

 ഉഷ, പുരയിടത്തിൽ കാടുവെട്ടൽ , നിരപ്പാക്കൽ , കിളയ്ക്കൽ , അതിരു

ആണ്പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത.്അത്സൈറ്റിൽകാണാൻസാധിച്ചു

 കൃഷ്ണൻനായർ, പുരയിടത്തിൽ കാടുവെട്ടൽ , നിരപ്പാക്കൽ ,

കിളയ്ക്കൽ ,അതിരുആണ്പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത.്അത്സൈറ്റിൽകാണാൻ

സാധിച്ചു.

നിരീക്ഷണം

ഭൂവികസനപ്രവർത്തികൾആയകാട് വെട്ടൽ,നിരത്തി കിളയിൽ, അതിരു

നിർമ്മാണം തുടങ്ങിയ പ്രവർത്തികളെല്ലാം എസ്റ്റിമേറ്റിൽ

പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ തൊഴിലാളികൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്

പക്ഷേ ഗുണഭോക്താക്കൾ നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല പല



പ്രദേശങ്ങളും കാടുകയറിയനിലയിലായിരുന്നു.

പ്രവർത്തി 3:

സ്വകാര്യ വ്യക്തികളുടെ ഭൂ വികസന പ്രവർത്തികൾഖണ്ഡിക 5 പ്രകാരം

1614010002/LD/322203

2 ഗുണഭോകതാവിന്റെ പുരയിടം ആണ് ഈ പദ്ധതിയിൽ

ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്



പുഷ്പകുമാരിലല

പാട്ടക്കൃഷിയാണ് പുഷ്പകുമാരിയുടെ പുരയിടത്തിൽ ചെയ്തതു.അതിൽ

പച്ചക്കറി, കപ്പ, വാഴക്കൃഷി ആണ് അധികം ഉള്ളത്. കൂടാതെ പച്ചമുളക്,

ചേന, ചേമ്പ് തുടങ്ങിയ വിളകളും ഉണ്ടായിരുന്നു. 1 ഏക്കർ 60 സെന്റ്

പുരയിടത്തിൽ CI ബോർഡ്ലഇല്ലായിരുന്നു.

 ശൈലമാണി, പുരയിടത്തിൽ തെങ്ങിൻതടം, വാഴക്കുഴി - 50, തെങ്ങിൻകുഴി- 10

തുടങ്ങിയവ ഉണ്ടായിരുന്നു.

നിരീക്ഷണം

ഈ പദ്ധതിയിലെല എസ്റ്റിമേറ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ

പ്രവർത്തികളുംല ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഗുണഭോക്താക്കളും ഈ

പ്രവർത്തികളിൽ നിന്ന് ഗുണങ്ങൾഎടുക്കുന്നുണ്ട്.

പ്രവർത്തി 4:

സ്വകാര്യ വ്യക്തികളുടെ ഭൂ വികസന പ്രവർത്തികൾഖണ്ഡിക 5 പ്രകാരം



1614010002/IF/368593

8 ഗുണഭോകതാവിന്റെ പുരയിടം ആണ് ഈ പദ്ധതിയിൽ

ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്



 ശ്രീദേവി അമ്മയുടെ പുരയിടത്തിൽ 15 തെങ്ങിൻ തടം, 15 വാഴക്കുഴി, 3

തെങ്ങിൻ കുഴി , ഒരു വേസ്റ്റ് കൂടി എന്നിവ കാണാൻ

സാധിച്ചു.എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരമുള്ള പ്രവർത്തികൾ തൊഴിലാളികൾ

ഈപുരയിടത്തിൽചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

 ലീല ഭായി അമ്മ പുരയിടത്തിൽ 6 തെങ്ങിൻ തടം, 5 വാഴ കുഴി, ഒരു

വേസ്റ്റ് കുഴി, കാണാൻ സാധിച്ചു. എസ്റ്റിമേറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള

മഴക്കുഴി 1കണ്ടിട്ടില്ല

 സുഗതകുമാരിയുടെ പുരയിടത്തിൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരമുള്ള 2

തെങ്ങിൻ തടം, 5 വാഴകുഴി, 4 തെങ്ങിൻകുഴി, ഒരു വേസ്റ്റ്കുഴി, ഒരു

മഴക്കുഴി, 27 മീറ്റർഅതിരുഎല്ലാം കണ്ടെത്തി

 സരോജിനി അമ്മയുടെ പുരയിടത്തിൽ രണ്ട് തെങ്ങിൻ തടം, 5 വാഴ

ക്കുഴി, 2 തെങ്ങും കുഴി, ഒരു വേസ്റ്റ് കുഴി, ഒരു മഴക്കുഴി, തുടങ്ങിയവ

കണ്ടെത്തി.

 മേബിളിന്റെ പുരയിടത്തിൽ 15 തെങ്ങിൻ തടം, പന്ത്രണ്ടെണ്ണം

മാത്രം കണ്ടു 15 വാഴക്കുഴി അത് 15 എണ്ണത്തിലും വാഴ നട്ടിരുന്നു.ഒരു

തെങ്ങിൻകുഴി നികത്തിയ നിലയിലായിരുന്നു

 ശ്രീകുമാരിയുടെ പുരയിടത്തിൽ അഞ്ചു തെങ്ങിൻ കുഴി, വാഴ കുഴി 12,

ഒരു മഴക്കുഴി, ഒരു വേസ്റ്റ് കുഴി ഉണ്ടായിരുന്നു.

 വസന്തകുമാരിയുടെ പുരയിടത്തിൽ അഞ്ചുതെങ്ങ് കുഴി, 5 വാഴക്കുഴ,

ഒരു മഴക്കുഴി, ഒരു വേസ്റ്റ് കുഴിഎന്നിവയുണ്ടായിരുന്നു.

 ഭവാനിയമ്മയുടെ പുരയിടത്തിലും 5 തെങ്ങിൻകുഴി,  ഒരു മഴക്കുഴി, 1

വേസ്റ്റ് കുഴി, 12 വാഴകുഴി ഉണ്ടായിരുന്നു.ഭവാനിയമ്മയുടെ



പുരയിടത്തിൽ 15വഴക്കുഴിയിൽ 12എണ്ണം മാത്രമാണ് കണ്ടത്.

നിരീക്ഷണം

ഈ പദ്ധതിയിലെല എസ്റ്റിമേറ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ

പ്രവർത്തികളുംല ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഗുണഭോക്താകൾക്ക് ഈ

പ്രവർത്തികളിൽ നിന്ന് ഗുണങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അവർ നന്നായി

ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് .

പ്രവർത്തി 5:

സ്വകാര്യ വ്യക്തികളുടെ ഭൂ വികസന പ്രവർത്തികൾഖണ്ഡിക 5 പ്രകാരം

1614010002/IF/368590

3 ഗുണഭോകതാവിന്റെ പുരയിടം ആണ് ഈ പദ്ധതിയിൽ

ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്

 ലസൂര്യ കലയുടെ പുരയിടത്തിൽ അതിര്,ലതെങ്ങിൻതടം 30, വാഴകുഴി 20 എന്നിവ

കണ്ടെത്തി.അതിരുലഒരു ഭാഗത്ത് നശിച്ച നിലയിലായിരുന്നു.

 രമാഭായിയുടെ പുരയിടത്തിൽ 40 തെങ്ങിൻ തടംല പലതും ശരിയായ നിലയിൽ

അല്ലായിരുന്നു. അതിരു ഉണ്ടായിരുന്നു. വാഴകൾ 20 എണ്ണം അതിൽ അഞ്ച്

എണ്ണത്തിൽവാഴ ഇല്ലാതെ പുല്ലു പിടിച്ചു കിടക്കുന്നതായി കണ്ടു

 കുഞ്ഞിലക്ഷ്മി അമ്മയുടെ പുരയിടത്തിൽ 15 തെങ്ങിൻ തടം,ല20 വാഴ കുഴി യാണ്

എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരം ഉണ്ടായിരുന്നത് പ്രവർത്തി അതുപോലെ തന്നെ

കാണാൻസാധിച്ചു.

നിരീക്ഷണങ്ങൾ

വാഴക്കുഴികളിൽ പലതിലും ഗുണഭോക്താക്കൾ വാഴനാട്ടിട്ടില്ല.പലകുഴികളും

വേസ്റ്റ് മൂടി കിടക്കുന്നു.



പ്രവർത്തി 6:

സ്വകാര്യ വ്യക്തികളുടെ ഭൂ വികസന പ്രവർത്തികൾ

ഖണ്ഡിക 5 പ്രകാരം

1614010002/IF/383173

3 ഗുണഭോകതാവിന്റെ പുരയിടം ആണ് ഈ പദ്ധതിയിൽ

ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്

 ശ്യാമള, ശ്യാമളലയം,  പുരയിടത്തിൽ ഒരു വേസ്റ്റ് കുഴി, ഒരു മഴക്കുഴി, 20

വാഴകുഴി, 5 തെങ്ങിൻ തടം, വാഴ, പച്ചക്കറികൾ, കൃഷിഭൂമിയിൽ

ഉണ്ടായിരുന്നു,. തൊഴിലാളികൾ ചെയ്ത പ്രവർത്തികൾ

ഗുണഭോക്താക്കൾഏറ്റെടുത്തുചെയ്യുന്നുണ്ട്.

 സരള, എസ് എച് സധനം, പുരയിടത്തിൽ 20 മഴക്കുഴി, 10 തെങ്ങിൻ തടം,

വാഴ, ചേമ്പ് മഞ്ഞൾ ഇവയെല്ലാം കണ്ടു നല്ല രീതിയിൽ വൃത്തിയായി

കൃഷിചെയ്യുന്നു.

 നളിനാക്ഷി, കുഴിവിള വീട്, 20 വാഴ കുഴി, 6 തെങ്ങിൻ തടം, തുടങ്ങിയവ

സൈറ്റിൽ കണ്ടിരുന്നു. ഇതെല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗിച്ചു

പോന്നു.



നിരീക്ഷണം

 ഈ പദ്ധതിയിലെല എസ്റ്റിമേറ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ

പ്രവർത്തികളുംല ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഗുണഭോക്താകൾക്ക് ഈ

പ്രവർത്തികളിൽ നിന്ന് ഗുണങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അവർ

നന്നായി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് .

 ഈ പ്രവർത്തിയിൽ സിഐ ബോർഡിന് 2700 രൂപ



അനുവദിച്ചുണ്ട് പക്ഷേ അത് സൈറ്റിൽ കണ്ടിട്ടില്ല. ഒരു

പ്രവർത്തി തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ CI ബോർഡ്ലല ചെയ്ത്

വെച്ചിരിക്കണം.പ്രവർത്തി അവസാനിച്ചു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടും CI

ബോർഡ്ല വെച്ചിട്ടില്ല.

പ്രവർത്തി 7:

സ്വകാര്യ വ്യക്തികളുടെ ഭൂ വികസന പ്രവർത്തികൾ

ഖണ്ഡിക 5 പ്രകാരം

1614010002/IF/350049

5 ഗുണഭോകതാവിന്റെ പുരയിടം ആണ് ഈ പദ്ധതിയിൽ

ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്

2. സരസ്വതി, മുല്ലശ്ശേരി, പുരയിടത്തിൽ മഴക്കുഴി, തെങ്ങിൻ തടം,

വേസ്റ്റ് കുഴിഎന്നിവകണ്ടെത്തി.

3. സുഷമ, പുന്നവിള വീട്, പുരയിടത്തിൽ 20 തെങ്ങിൻ തടം, 10 വാഴ കുഴി,

ഒരു മഴക്കുഴി ആണ് എസ്റ്റിമേറ്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത.് പക്ഷേ ആ

പുരയിടം കാണാൻ പറ്റിയില്ല കാരണം അത് വിറ്റുപോയി എന്ന് മേറ്റ്

സൂചിപ്പിച്ചു.

4. സുകേശിനി,വിശ്വഭവൻ, 12തെങ്ങിൻതടം, 10വാഴ കുഴി, ഒരു വേസ്റ്റ് കുഴി,

ഒരു മഴക്കുഴി എന്നിവയാണ് എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരം.പക്ഷേ ഇതൊന്നും

സൈറ്റിൽ കാണാൻ പറ്റില്ല കാരണം അവിടെ ഇപ്പോൾ കാറ്ററിംഗ്

സർവീസ് നടത്തുന്നു.

5. അംബുജാക്ഷി അമ്മ, പുരയിടത്തിൽ 35 തെങ്ങിൻ തടം 20 മഴക്കുഴി ഒരു

വേസ്റ്റ് കുഴി ഒരു മഴക്കുഴി ഇവയെല്ലാംസൈറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു.



5.  ഭദ്രാദേവി, മുല്ലശ്ശേരി, പുരയിടത്തിൽ തെങ്ങിൻ തടം, തെങ്ങിൻകുഴി,

വാഴക്കുഴി തുടങ്ങിയവ         കണ്ടു.

നിരീക്ഷണം

ഈ പദ്ധതിയിലെല എസ്റ്റിമേറ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ

പ്രവർത്തികളുംല ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഗുണഭോക്താകൾക്ക് ഈ പ്രവർത്തികളിൽ

നിന്ന് ഗുണങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അവർ നന്നായി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് .

പ്രവർത്തി 8:

സ്വകാര്യ വ്യക്തികളുടെ ഭൂ വികസന പ്രവർത്തികൾ

ഖണ്ഡിക 5 പ്രകാരം

1614010002/IF/336510

5 ഗുണഭോകതാവിന്റെ പുരയിടം ആണ് ഈ പദ്ധതിയിൽ

ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്

2. സതീദേവിയുടെ പുരയിടത്തിൽ ഏഴ് തെങ്ങിൻ തടം, 5 വാഴ കുഴി, 2

തെങ്ങിൻ കുഴി, ഒരു വേസ്റ്റ് കുഴി, ഒരു മഴക്കുഴി എന്നിവയാണ്

എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. മഴക്കുഴി വേസ്റ്റ് കുഴിയ്കുംപകരം

അതിരുപിടിക്കുകയാണ് ചെയ്തിരുന്നത്.

3. സേതു കുട്ടി അമ്മയുടെ പുരയിടത്തിൽ തെങ്ങിൻ തടം 18, വാഴ കുഴി 2,

വേസ്റ്റ് കുഴി 1, മഴക്കുഴി 1, വാഴക്കുഴി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചേമ്പാണ്

നട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം. മഴക്കുഴി നികന്ന നിലയിലായിരുന്നു.

തെങ്ങിൻ തടം 18 എണ്ണത്തിൽ അതിൽ എട്ടെണ്ണം നശിച്ചു.

എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരംഅതിരുഇല്ല.പക്ഷെഅതിരു എടുത്തിട്ടുണ്ട്.

4. ഷൈൻ ജോസഫ്,പുരയിടത്തിൽ 6തെങ്ങിൻതടം, 5വാഴ കുഴി, ഒരു വേസ്റ്റ്



കുഴി, 2 തെങ്ങിൻ കുഴി, ഒരു മഴക്കുഴി എന്നിവയാണ് എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരം

പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ മഴക്കുഴി നികന്ന നിലയിലായിരുന്നു. 5

വാഴ കുഴി കണ്ടു തെങ്ങിൻകുഴി, വേസ്റ്റ് കുഴി തുടങ്ങിയവചെയ്തിട്ടില്ല

പകരംഅതിരു എടുത്തിട്ടുണ്ട്.

5. ഷീബപുരയിടത്തിൽഏഴ് തെങ്ങിൻതടം,നാല് വാഴ കുഴി, നാല് തെങ്ങിൻ

കുഴി, ഒരു വേസ്റ്റ് കുഴി, ഒരു മഴക്കുഴി ഇവയെല്ലാമാണ് എസ്റ്റിമേറ്റ്

പ്രകാരം ഇതെല്ലാംപുരയിടത്തിൽകണ്ടിട്ടുണ്ട്

6. റീന പുരയിടത്തിൽ 15 തെങ്ങിൻ തടം, 5 വാഴ കുഴി, 2 തെങ്ങിൻ കുഴി, ഒരു

വേസ്റ്റ് കുഴി, 12 മഴക്കുഴി തുടങ്ങിയവയാണ് എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരം

വേസ്റ്റ് കുഴി വേസ്റ്റ് ഇടാതെ മാറ്റിയിരിക്കുന്നു അതിരു

പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്.

 

നിരീകണം 

എസിചമ്റെ്ത്  പെകാരം ഉള്ള ഭൂ വികസന പെവർതികളായി അതിരു,

മഴക്കുഴി വാഴക്കുഴി തുെങ്ങിയ പെവർതികൾ ആണ്ത് െറഞിരുനത്ത്.

പതാഴിലാളികൾ അവരുപെ ചജാലി വൃതി ആയി പെയ്ിടുണ്ത് എങിലും

ഗുണചഭാകാക്കൾ ഈ പെവർതിയുപെ ഗുണങ്ങൾ ഉെചയാഗിക്കാൻ

പപേമിചതായി കാണാൻകഴിഞില്ല.

പൊതുനിരീക്ഷണങ്ങൾല

 തൊഴിലാളികൾ ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് മുഖേനെ അപേക്ഷ നൽകുകയോ കൈപ്പറ്റ്

രസീത് വാങ്ങിക്കുകയും ചെയ്യുന്നില്ല.

 തൊഴിലാളികൾക്കു വേതനം സമയത്തിന് ലഭിക്കുന്നില്ല ഒരുപാടു



താമസിച്ചാണ് വേതനം ലഭിക്കുന്നത്.

 ജോലിയുടെ സമയക്രമത്തിൽ മാറ്റം വരുത്താൻല എല്ലാ വാർഡിലെയും

തൊഴിലാളികൾ ഒരുപോലെആവശ്യമെടുന്നു 9 am മുതൽ 4:30 വരെ.

 വർക്ക് ഫയലിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ട 22 ഇനം ഡോക്യൂമെന്റുകൾ എല്ലാം

തന്നെ ഫയലിൽ ഉൾപെടുത്തുന്നില്ല.

 എസ്റ്റിമേറ്റ് ജനകിയ ഭാഷയിൽഎഴുതുന്നില്ല

 ഓരോ പ്രവൃത്തിയുടെയും ഉദ്ദേശ്യലക്ലഷ്യംല ഗുണഭോക്താക്കളെ പറഞ്ഞു

ബോധ്യപെടുത്തുന്നില്ല.

 മസ്റ്റർറോൾ തിരുത്തലുണ്ട്.ല

 എസ്റ്റിമേറ്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തിയ്ക് പുറമെ ഗുണഭോക്താക്കൾ

പറയുന്ന പ്രവർത്തികൾ കൂടി ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു.

 തൊഴിൽ സ്ഥലത്തു അപകടം സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആശുപത്രി

ചിലവുകളും മറ്റിനുമുള്ള ബില്ലുകൾ തൊഴിലാളികൾ പഞ്ചായത്തിൽ

ഏല്പിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ അവര്ക് ചിലവായ തുക

തിരികെകിട്ടുമെന്നുള്ള അറിവില്ലായ്മആണ് ഇതിനുള്ള കാരണം.

 തൊഴിലാളികൾ അവരുടെ ജോലി കൃത്യമായി ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും

ഗുണഭോക്താക്കൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല.

 പഞ്ചായത്തിൽ മെറ്റീരിയൽപ്രവർത്തികൾ വളരെ കുറവാണു തീരെ ഇല്ലെന്നു

തന്നെ പറയാം.



സോഷ്യൽഓഡിറ്റ് ഗ്രാമസഭ റിപ്പോർട്ട്

മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി നടത്തിപ്, തുക

വിനിയോഗം, തൊഴിലാളികളുടെ അവകാശങ്ങൾ എന്നിവയുമായി ബന്ധപെട്ടു

ചെറുന്നിയൂർ പഞ്ചായത്തിലെ 14 വാർഡുകളിലും നടത്തപ്പെട്ട സോഷ്യൽ

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്ല ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനും അംഗീകരിക്കുന്നതിനുമായി

ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് നിയമം 17 -)o വകുപ്പ് പ്രകാരം 6/11/2019

പഞ്ചായത്തുല ഓഫീസിൽ നടത്തിയ സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്രാമസഭയുടെ

ചർച്ചയുടെ വിവരങ്ങളും തീരുമാനങ്ങളുo

അജണ്ട

 സ്വാഗതംല

 അദ്യക്ഷനെ തിരഞ്ഞെടുക്കൽല

 റിപ്പോർട്ട്ലഅവതരണംല

 ചർച്ചയും ക്രോഡീകരണവുംല

 നന്ദില

BRP ബിന്ദു സ്വാഗതം പറഞ്ഞു കൊണ്ട് ഗ്രാമസഭ തുടങ്ങി. ആദ്യമായി

അധ്യക്ഷനെ തിരഞ്ഞെടുത്തു.(100 തൊഴിൽ നേടിയ തൊഴിലാളി)

ഭരണഘടനാ പ്രതിനജ്ഞാ vrp അനിൽസുചിത്ര ചിത്രലപറഞ്ഞു കൊടുത്തു.

തൊഴിലാളികളുടെ പത്തു അവകാശങ്ങളെ പറ്റി vrp സൗമ്യ എസ് ബി

വിശദമാക്കി കൊടുത്തു.ല

അതിനു ശേഷം റിപ്പോർട്ട്ല അവതരണം vrp അനിൽ സുചിത്ര ചിത്രല

റിപ്പോർട്ട്ലഅവതരിപ്പിച്ചു. തുടർന്ന് ചർച്ച തുടങ്ങി, തൊഴിലാളികളുടെ

ആവശ്യങ്ങളും പരാതികളും ചുവടെ ചേർക്കുന്നു:



 ജോലിസമയം 5:00 pm നിന്നു 4:00 ആക്കണം

 ജോലി ചെയ്ത കൂലി സമയത്തു കിട്ടുന്നില്ല. വേതനം കിട്ടുന്നതിൽ

താമസം ഉണ്ടാകുന്നതു വളരെബുദ്ധിമുട്ടായി തൊഴിലാളികൾപറയുന്നുല

 മേറ്റ്ലമാർ തമ്മിൽ ചെറിയ തോതിൽ വാക്കുതർക്കമുണ്ടായി. ഒരു മേറ്റ്ല

പ്രായമുള്ളതിനാൽ തൊഴിലാളികൾ അവരെ ഒരിടത്തു ഇരുത്തുമെന്നും

അവർ ചെയ്യണ്ട തൊഴിലാളികൾ ജോലിചെയ്തു കൊള്ളാം അവർ

ചെയ്തില്ലെങ്കിലും സാരമില്ലന്നും പകരം അവര്ക് ജോലി ചെയ്യാതെ

മസ്റ്റർ റോളിൽ ഒപ്പിടാൻ മറ്റുള്ളവർ അനുവദിക്കുന്നുണ്ടെന്നും

എന്നാൽ അടുത്ത ഗ്രൂപ്പിലെല മേറ്റ്ല ലപ്രവർത്തി ചെയ്യുന്നത് മൂലം

എല്ലാവരും ഒരുപോലെ ജോലി ചെയ്തേ പറ്റു എന്നായിരുന്നു തർക്കം.

 തണലിനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ, പ്രാഥമിക ശുശ്രുഷ കിറ്റ,്തുടങ്ങിയവ

സ്വന്തമായി വാങ്ങിക്കുകയാണ്

 ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് വഴിയല്ല തൊഴിലിനുള്ള അപേക്ഷ നൽകുന്നത്,ല

കൈപറ്റു റെസിപ്റ് വാങ്ങാറില്ല.

 രണ്ടു ഗ്രൂപ്പ്ലആയി മാറണം ഒറ്റ ഗ്രൂപ്പ്ലആയി പ്രവർത്തി ചെയ്യാൻ

ബുദ്ധിമുട്ടാണ്.



മറുപടി

 സമയം മാറ്റം സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റിന്റെ പരിധിയിൽ നികുന്നതല്ല.

റിപ്പോർട്ടിൽ പരാമർശിക്കാമെന്നു വി ആർ പിമാർ

ഉറപ്പുനൽകി

 വർഷാവസാനം ആകുമ്പോൾ ഫണ്ടിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കേന്ദ്രത്തിന്റെ

ഫണ്ടിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കുറവും വേധനം ബാങ്കുവഴി

ലഭ്യമാക്കുന്നതിലുണ്ടാകുന്ന തടസ്സമാണ് കൂടുതലും എന്ന് വി ആർ പി



അനിൽസുചിത്രചിത്ര മറുപടി നൽകി.വേധനത്തിൻറെ കാലതാമസം

പരിഹരിക്കാൻ സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ

പരാമർശിക്കുമെന്നുവിആർപിമാർ ഉറപ്പുനൽകി.

 ആസ്തിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കക്കൂസ,് കിണർ ഇല്ലാത്തവർക്

വ്യക്തിഗതഅപേക്ഷനൽകാമെന്നും,കോഴിക്കൂട്,കന്നുകാലികൾക്കുള്ള

ഷെഡ്, തൊഴുത്തു തുടങ്ങിയ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യാമെന്നും, നല്ല

ബണ്ടുകൾ, മഴക്കുഴികൾ, കംപോസ്റ്റുകുഴികൾ, അതിരുകൾ, തുടങ്ങിയവ

ചെയ്യാമെന്നും brpതൊഴിലാളികൾക്കു വിവരിച്ചു.

 ടാർപോളിൻ, പ്രാഥമികശുശ്രുഷ കിറ്റ്, ബൂട്സ് തുടങ്ങിയവ

അഡ്മിൻ ഫണ്ട് ലഭിക്കാത്തൊണ്ടാണ് തരാത്തതെന്നും ads

അക്കൗണ്ടിൽ കുറച്ചു ഫണ്ട്ഉണ്ടെന്നും അതിൽ നിന്നു എടുത്തു

ഈ വക സാധനങ്ങൾ വാങ്ങികൊടുക്കാമെന്നും AE മറുപടി

പറഞ്ഞു.

 ഒറ്റ ഗ്രൂപ്പ്ആയെപ്രവൃത്തി നടത്താൻപറ്റുള്ളൂ.കാരണം തൊഴിലാളികൾ

കുറവാണു.

6. എല്ലാരും നിര്ബന്ധമായി ജോലി ചെയ്തേ പറ്റു.ആർക്കും ജോലി

ചെയ്യാതെ മസ്റ്റർ റോളിൽ ഒപ്പിടാൻഅവകാശമില്ല.

തീരുമാനങ്ങൾ

1.ആസ്തിയുള്ള പ്രവർത്തികൾചെയ്യാൻസന്നദ്ധരാണ്

2. ടാർപോളിൻ, പ്രാഥമിക ശുശ്രുഷ കിറ്റ് തുടങ്ങിയ

ആവശ്യവസ്തുക്കൾ adsഅക്കൗണ്ടിൽനിന്നു കൊടുകാം

3. കാടുവെട്ടൽ, നിറത്തികിളയ്ക്കൽ തുടങ്ങിയവയ്ക് വേതനം

കുറവായിരിക്കും

4. നല്ലഅതിരു,ബണ്ടുകൾനിലനിൽക്കുന്ന രീതിയിൽകെട്ടണം.



5. ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് വഴി മാത്രമേ തൊഴിലിനുള്ള അപേക്ഷ നൽകാനും

നൽകിയാൽകൈപറ്റു റെസിപ്റ് വാങ്ങിക്കുകയുംവേണം.

6. എല്ലാരും നിര്ബന്ധമായി ജോലി ചെയ്തേ പറ്റു.ആർക്കും ജോലി

ചെയ്യാതെ മസ്റ്റർ റോളിൽ ഒപ്പിടാൻഅവകാശമില്ല.

നന്ദി

വർക്കലല ബ്ലോക്ക്ല ചെറുന്നിയൂർ പഞ്ചായത്തിലെ വാർഡ് 8 ലെല 2018-19

സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് പ്രക്രിയ സമയബന്ധിതമായി

തീർക്കാൻ സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ടീമിനെ സഹായിച്ച

ബഹുമാനപ്പെട്ട ചെറുന്നിയൂർ പഞ്ചായത്തല് പ്രസിഡന്റ്ല, സെക്രട്ടറി,

അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി, ഭരണസമിതി അംഗങ്ങൾ, തൊഴിലുറപ്പു വിഭാഗം

ജീവനക്കാർ, വാർഡ് മെമ്പർ, ഫീൽഡ്തല പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കു സഹായിച്ച

മേറ്റുമാർഎന്നിവർക്കുളള നന്ദി പ്രത്യേകം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു.



.

മഹാതാഗാന്ധി ദേശ്ധിയ തൊഴ്ധിലുറപ്പ് പദ്ധെ്ധി

ദോഷ്യൽ ഓഡ്ധിറ്പ് റ്ധിദപാർട്പ്



തിരുവനന്തപുരം

വർക്കല ബ്ലോക്ക്ക്

ചെറുന്നിയൂർ ഗലോമ പഞലോയത്ക്

വലോർഡ്ക്- 9,െലോക്കചപലോയ്ക

ബേലോഷ്യൽ ഓഡ്നിറ്ക് കലോലയളവ്ക് :- 01/10/2018 to 31/3/2019

റിപ്പോർട്ട്തയപോറപോകിയത്ട്

തിരുവനന്തപുരം പേപോഷ്യൽഓഡിറ്ട് ജിലപോടീം

േ്വപ്നഎഎേ്ട്,േൗമ്യആർ

ഭരണഘടനപോ പപതിജ്ഞ



നമ്മൾ,ഇന്ത്ത്യയിലെജനങ്ങൾ,ഇന്ത്ത്യലയഒരു

പരമാധികാര,സിതിസമത്വ,മതനിരപപക്ഷ,

ജനാധിപത്ത്യറിപ്പബികായിസംവിധാനം

ലെയുന്നതിനുംഭാരതതിലെഎലാപൗരർകും

സാമൂഹികവുംസാമ്പതികവും

രാഷ്ട്രീയവുമായ

നരീതി,െിന്ത,ആശയാവിഷ്ാരം,വിശ്വാസം,

ഭകി,ആരാധനഎന്നിവയ്കുള്ളസ്വാതടന്ത്ത്യം,

സാനമാനങ്ങൾ,അവസരങ്ങൾ

എന്നിവയിെുള്ളസമത്വംഎന്നിവ

ഉറപ്പുവരുതുന്നതിനുംവ്ത്യകിയുല്അന്തസും

രാഷ്ട്തന്ലറ ഐക്ത്യവുംഅഖണ്ഡതയും

ഉറപ്പുവരുതുന്നസാപഹാദര്ത്യംഎലാവരിെും

വളർതുന്നതിനും ദൃഢനിശ്ചയംലെയ്ുലകാണ്

നമ്മുല് ഭരണഘ്നാസഭയിൽവച്, 1949

നവംബർഇരുപതിയാറാം ദിവസം,ഈ

ഭരണഘ്നലയഅംഗരീകരികുകയും

നിയമമാകുകയുംനമുകായിതലന്ന

സമർപ്പികുകയും ലെയ്ിരുന്നു.

ഇന്ന് 20l9നവംബർ 6ആം തരീയതിലെറുന്നിയൂർ

ടഗാമപഞായതിൽ കൂ്ിയ പസാഷ്ത്യൽഓഡിറ്

ടഗാമസഭയിൽപങാളികളായഞങ്ങൾ



ഭരണഘ്നാമൂെ്ത്യങ്ങൾന്പ്പിൊകുന്നതിനായി

ദൃഢടപതിജ്ഞലെയുന്നു.

ആമുഖം

പദശരീയ ടഗാമരീണലതാഴിെുറപ്്പനിയമം 2005 -ൽ

വിജ്ഞാപനംലെയ്ലതങിെും 2005ൽ

പാർെലമൻറ്പാസാകിയമഹാതാഗാനി

പദശരീയ ടഗാമരീണലതാഴിെുറപ്്പനിയമം 2006

ലെടബുവരി രണിന് രാജ്ത്യത്തു്കംകുറിചു.

മൂന്ന്ഘട്ടങ്ങളായി 2008ൽ നമ്മുല്രാജ്ത്യലത

എലാജിലകളിപെയും ടഗാമരീണപമഖെകൾഈ

നിയമതിന്ലറപരിധിയിൽവന്നു.ഓപരാ

ടഗാമരീണകു്ുംബതിനുംഒരുസാമ്പതിക

വർഷം 100 ദിവസലതഅവിദഗ്ധ ലതാഴിൽ

ദിനങ്ങൾആവശ്ത്യഅധിഷ്ിതമായി ടപദാനം

ലെയുന്നപതാല്ാപ്പം ടപകൃതിവിഭവ

പരിപാെനവുമായിബനലപ്പട്ടലപാതു

ആസ്ികളും ദുർബെജനവിഭാഗങ്ങൾകായി

ഈ്ുറതും, ഗുണപമന്മയുള്ളതും



ഉൽപാദനക്ഷമതഉള്ളഉപജരീവനആസ്ികളും

സൃഷികുകയാണ്ഈപദ്ധതിയുല് മുഖ്ത്യ

െക്ഷ്ത്യം.മഹാതാഗാനിഎന്നവാക് പദശരീയ

ടഗാമരീണലതാഴിെുറപ്്പനിയമതിന്ലറ

ആരംഭതിൽകൂട്ടിപചർകുകയും ലെയ്ിട്ടുണ്.

നിയമതിന്ലറആവശ്ത്യകതയ്ക്

അനുപൂരകമായിജമ്മു-കാശ്രീർഒഴിലകയുള്ള

എലാസംസാനങ്ങളിെും മഹാതാഗാനി

പദശരീയ ടഗാമരീണലതാഴിെുറപ്്പനിയമപദ്ധതി

വിജ്ഞാപനംലെയ്ിട്ടുണ്.നിയമതിെും

പട്ടികയിെുംകാൊകാെങ്ങളിൽവരുതുന്ന

പഭദഗതികൾസംസാനപദ്ധതിയിെും

ഉൾലകാള്ളിപകണതാണ്. മഹാതാഗാനി

പദശരീയ ടഗാമരീണലതാഴിെുറപ്്പനിയമം ടഗാമരീണ

ലതാഴിൊളികൾക്പത്അവകാശങ്ങൾഉറപ്പു

നൽകുന്നുണ്. പദശരീയ ടഗാമരീണലതാഴിെുറപ്്പ

പദ്ധതി ടപകാരം ടഗാമപഞായത് ടപപദശത്

ന്പ്പിൊകുന്നഎലാ ടപവർതികളും

പസാഷ്ത്യൽഓഡിറിനുവിപധയമാകണലമന്ന്

നിയമതിലെ 17-വകുപ്്പനിഷ്ർഷികുന്നു.

പദ്ധതി ടപവർതനലതപ്പറിയും ലപാതുധനം

െിെവഴികുന്നതിലനപറിയുംപൗരസമൂഹം

ന്തുന്നപരസ്ത്യവുംസ്വതടന്തവുമായ



പരിപശാധനയാണ് പസാഷ്ത്യൽഓഡിറ്.

മഹപോതപോഗപോനിപേശീയ പഗപോമീണ

തതപോഴിലുറ്്ട്പദ്ധതിയിതല

തതപോഴിലുറ്്ട് തതപോഴിലപോളികളുതട

അവകപോശങ്ങൾചുവതടപചർകുനു

1.ലതാഴിൽകാർഡിന്അപപക്ഷികാൻഉം 15

ദിവസതിനകംെഭികുവാനും ഉള്ളഅവകാശം

2.ലതാഴിൽആവശ്ത്യലപ്പ്ാനും 15ദിവസതിനുള്ളിൽ

െഭികാനുള്ളഅവകാശം

3. 15ദിവസതിനകംലതാഴിൽെഭിചിലലങിൽ

ലതാഴിെിലായ് പവതനംെഭികുവാനുള്ളഅവകാശം

4.ഏലറ്ുപകണടപവർതികൾആസൂടതണം

ലെയുവാനുള്ളഅവകാശം

5.താമസസെതിന് 5കിപൊമരീറർെുറളവിനുള്ളിൽ

ലതാഴിൽെഭികുവാനുംെഭിചിലലങിൽകൂെിയുല്

10%അധികമായിെഭികുവാനും ഉള്ളഅവകാശം

6.കു്ിലവള്ളംതണൽടപാഥമികശുടശൂഷകിറ്

ലതാഴിൊളികപളാ്് ഒപ്പംഅഞുവയസിനു

താലഴയുള്ളഅഞുകുട്ടികൾ ടപവർതിസെത്

വന്നിട്ടുണ്എങിൽഅവലരപനാകാനായിആയ,



ഇതിനായുള്ളഅവകാശം

7. 15ദിവസതിനുള്ളിൽപവതനം െഭികുന്നതിനുള്ള

അവകാശം

8.കൂെിെഭികുന്നതിന്കാെതാമസംപനരിട്ടാൽ

നഷപരിഹാരംകിട്ടുന്നതിനുള്ളഅവകാശം

9.പരാതികളിൽസമയബനിതമായിപരിഹാരം

കലണതുന്നതിനുള്ളഅവകാശം

10. പസാഷ്ത്യൽഓഡിറ്ന്തുന്നതിനുള്ളഅവകാശം

തപപോതുവിവരങ്ങൾതചറുനിയൂർ

പഗപോമപഞപോയത്ട്

ജില :തിരുവനന്തപുരം

പബാക് :വർകെ

പഞായത് :ലെറുന്നിയൂർ

വിസ്രീർണം : 10.87െ.കി

വാർഡുകളുല്എണം :14

ജനസംഖ്ത്യ :18114 (2011ലെലസൻസസ് ടപകാരം)

സ്ടതരീപുരുഷഅനുപാതം :97:82

പട്ടികജാതി : 4449

ടപസിഡന്റ് :നവടപകാശ്.എൻ



ലസടകട്ടറി :സിനുആർ.എസ്

വാർഡ് :ൊകലപായ്

വാർഡ്ലമമ്പർ:െതപസനൻ

ടപധാനലതാഴിൽ :കൃഷിയുംഅനുബനപമഖെകളും

രജിസ്പട്ഡ്വർപകഴ്് : 4103

സജരീവലതാഴിൊളികൾ : 1346

100 പജാെിതികഞവർ :470

പേപോഷ്യൽഓഡിറ്ട് പഗപോമേഭ

റിപ്പോർട്ട്

തിരുവനന്തപുരംജില

വർകെപബാക്

ലെറുന്നിയൂർ ടഗാമപഞായത്

വാർഡ് :9ൊകലപായ്

1)ടപവർതിയുല് പപര് :സ്വകാര്ത്യവ്ത്യകികളുല്

ഭൂമിയിൽഭൂവികസന ടപവർതനങ്ങൾ (വിഭാഗംബി

ഖണ്ഡിക 5 ടപകാരം )

ടപവർതിയുല് പകാഡ് :1614010002/ IF/385384

അ്ങൽതുക :291971



െിെവായതുക :127236

ടപവർതിആരംഭിചതരീയതി :22/02/2019

ടപവൃതിപൂർതരീകരിചതരീയതി : 23/03/2019

ആലകലതാഴിൽദിനങ്ങൾ : 461

മസ്റ്റർപറാളുകളുല്എണം : 5

പമറ് :െളിത

2)ടപവർതിയുല് പപര് :സ്വകാര്ത്യവ്ത്യകികളുല്

ഭൂമിയിൽഭൂവികസന ടപവർതികൾ (ഖണ്ഡിക 5

ടപകാരം)

ടപവർതിയുല് പകാഡ് :1614010002/IF/336527

അ്ങൽതുക : 140034

െിെവായതുക :135840

ടപവൃതിആരംഭിചതരീയതി :17/12/2018

ടപവർതിഅവസാനിചതരീയതി : 19/01/2019

ആലകലതാഴിൽദിനങ്ങൾ : 493

മസ്റ്റർപറാളുകളുല്എണം : 5

പമറ് :െളിത

3)ടപവർതിയുല് പപര് :സ്വകാര്ത്യവ്ത്യകികളുല്

ഭൂമിയിൽഭൂവികസന ടപവർതികൾ (ഖണ്ഡിക 5

ടപകാരം)



ടപവർതിയുല് പകാഡ് :1614010002/IF/372036

അ്ങൽതുക : 226171

െിെവായതുക :221628

ടപവൃതിആരംഭിചതരീയതി :10/12/2018

ടപവർതിഅവസാനിചതരീയതി : 28/02/2019

ആലകലതാഴിൽദിനങ്ങൾ : 803

മസ്റ്റർപറാളുകളുല്എണം : 12

പമറ് :ഗരീത

വപോർഷികമപോസ്റ്റർേർകുലർ

പപകപോരമുള്ളഫയലുകളിതല

തപപോതുവപോയകത്ടെതലുകൾ

1.കവർപപജ് :

പരിപശാധിച 3െയെുകളിെുംവാർഷികമാസ്റ്റർ

സർകുെർ ടപകാരമുള്ളകവർപപജ് കാണാൻ

സാധിചില.

2.ലെക്െിസ്റ്റ് :



വർക്െയെിൽസൂക്ഷിചിരികുന്ന

വിവരങ്ങളുല്പട്ടികയുംഅവയുല് പപജ്

നമ്പറും പരഖലപ്പ്ുപതണലെക്െിസ്റ്റ്

െയെിൽകാണാൻസാധിചില.

3.ആക്ഷൻപാൻ :

പരിപശാധിച 3െയെുകളിെും ആക്ഷൻപാൻ

പകാപ്പികാണാൻസാധിചില.

4.ഭരണാനുമതി :

ടപപത്ത്യകമായി ഭരണാനുമതിഇലായിരുന്നു.

എന്നാൽഭരണാനുമതിനമ്പർ

സാപങതികാനുമതി പൊമിൽ

ഉൾലപ്പ്ുതിയിരുന്നു.

5.സാപങതികഅനുമതി :

പരിപശാധിച 3െയെുകളിെും ടപാപദശികമായി

തയാറാകിയസാപങതികഅനുമതിപടതം ഉണ്.



6.ഡരീലറയിൽഡ്എസ്റ്റിപമറ് :

പരിപശാധിച 3െയെുകളിെുംഡരീലറയിൽഡ്

എസ്റ്റിപമറ് ഉണായിരുന്നു .ബനലപ്പട്ട

അധികാരികളുല്ഒപ്പുംസരീെും ഉണായിരുന്നു.

7. പടഡായിങ് &ഡിസസനിങ് :

പരിപശാധനക്വിപധയമാകിയ 3

െയെുകളിെും പടഡായിംഗ്ആൻഡ്

ഡിസസനിങ് െഭ്ത്യമല.

8.ഡിമാൻഡ് പൊം :

പരിപശാധിച 3െയെുകളിെും ലവള്ളപപപ്പറിൽ

തയാറാകിയ ഡിമാൻഡ് പൊം ഉണായിരുന്നു .

9.വർക്അപൊപകഷൻപൊം:

പരിപശാധിചെയെുകളിൽ വർക്

അപൊപകഷൻപൊം ഉണായിരുന്നില.

10.ഇ -മസ്റപറാൾ :

3 െയെുകളിെും മസ്റ്റപറാൾഉണായിരുന്നു.

11.മസ്റ്റപറാൾമൂവ്ലമൻറ്സിപ് :

മസ്റ്റപറാൾമൂവ്ലമൻറ്സിപ് പരിപശാധിച എലാ



െയെുകളിെും ഉണായിരുന്നു.

12.പവജ് െിസ്റ്റ് :

പരിപശാധിച 3െയെുകളിെും പവജ് െിസ്റ്റ്

ഇലായിരുന്നു .

13.െണ് ട്ാൻസ്ഫർഓർഡർ:

പരിപശാധിച 3െയെുകളിെും എെ്. ്ി.ഒ.

കാണാൻസാധിചില.

14.എം ബുക്:

പരിപശാധിച 3െയെുകളിെും എം ബുക് ഉണ്.

15.ലമറരീരിയൽലടപാക്ത്യുർലമൻറ് പസ്റ്ററ്ലമൻറ്:

ടപവർതികൾഒന്നുംതലന്നലമറരീരിയൽ

ഉപപയാഗിച് ലെയുന്നതലഅതുലകാണ്ഇത്

ബാധകമല.

16.ലമറരീരിയൽബില് &വൗചർ :

3െയെുകൾകും ഇത്ബാധകമല.



17. പറായൽറി ലപയ്ലമൻറ് ലറസിപ്റ് :

രണ്െയെുകൾകും പറായൽറി

ബാധകമായിരുന്നില.

18.ടതരീ പസ്റ്റജ് പൊപട്ടാടഗാെ്:

പരിപശാധിച 3െയെുകളിെും പൊപട്ടാടഗാെ്

കാണാൻസാധിചില.

19.വർക്കംപരീഷൻസർട്ടിെികറ്:

പരിപശാധിചഒരുെയെിെും കാണാൻ

സാധിചില.

20.ജിപയാ ്ാഗ് പൊപട്ടാടഗാെ് :

ഒരുെയെിെുംകാണാൻസാധിചില.

21.പസാഷ്ത്യൽഓഡിറ് റിപപ്പാർട്ട് പകാപ്പി

പരിപശാധിച 3െയെുകളിെും കാണാൻ

സാധിചില.

22.സസറ്ഡയറി:

പരിപശാധിച 3െയെിെുംസസറ്ഡയറി

ഉണായിരുന്നു.



നിരീക്ഷണങ്ങളും

കത്ടെതലുകളും

1)എംബുകിൽകുഴി,ത്ംകാ്് ലവട്ടി

ലതളിയ്കൽഎന്നിവയാണ് ടപധാനഇനം

ടപവർതിയായികണത്.

2)എസ്റ്റിപമറിൽനിന്നുംവിഭിന്നമായി

ഗുണപഭാകാകളുല്

ആവശ്ത്യതിനനുസരിച്

ലതാഴിൊളികൾക് പജാെി ലെപയണി

വരികയുംആയതിനാൽഎസ്റ്റിപമറിൽ

ടപതിപാദികാതഇനം ടപവർതികൾ

െരീൽഡിൽ കാണാൻസാധിചു.(അതിരു

പകാരൽ )

3) ടപവൃതികളിൽഏർലപ്പ്ുന്ന

ലതാഴിൊളികൾകും

ഗുണപഭാകാകൾകും ടപവർതിയുല്

ഉപ്ദേശ്ത്യെക്ഷ്ത്യങ്ങലളകുറിചുള്ള



ധാരണകുറവ്പെപപ്പാഴുംെരീൽഡ്

വിസിറിൽകാണാൻസാധിചു.പെ

കുഴികളും ഉപപയാഗശൂന്ത്യമായനിെയിെും

മരം ലവച്പി്ിപ്പിചിരികുന്നനിെയിെും

കലണതി.

4)ശ്ത്യാമളയുല്പുരയി്തിൽഎസ്റ്റിപമറ്

ടപകാരംലതങ്ങിൻത്ം- 6,വാഴകുഴി -2,

ലതങ്ങിൻകുഴി -2,മാെിന്ത്യസംസ്രണകുഴി -1,

മഴകുഴി -1ഇവയായിരുന്നു.എന്നാൽ

പുരയി്തിൽമാെിന്ത്യകുഴികലണതാൻ

സാധിചില.ആൾതാമസംഇലാതിരുന്ന

വരീ്ായതിനാൽമാെിന്ത്യകുഴി ഉ്മയുല്

നിർപ്ദേശടപകാരംഒഴിവാകിയതായി

മനസിൊകാൻസാധിചു.പകരം

അതിരുപകാരിനൽകി.

5)ഇ്ദ്രുപെഖയുല്പുരയി്തിൽ

ലതങ്ങിൻത്ം 5, വാഴകുഴി 10,

ലതങ്ങിൻകുഴി 2, മാെിന്ത്യസംസ്രണകുഴി 1,

മഴകുഴി 1എന്നിവഎസ്റ്റിപമറ് ടപകാരം

കാണാൻസാധിചു.എന്നാൽ



ലതങ്ങിൻകുഴിയിൽലതങ്്ങ

നട്ടിട്ടിലായിരുന്നു.

6)വിജയമ്മയുല്പുരയി്തിൽഎസ്റ്റിപമറ്

ടപാകാരമുള്ളലതങ്ങിൻത്ം 5,വാഴകുഴി 10,

ലതങ്ങിൻകുഴി 5,മാെിന്ത്യകുഴി 1,മഴകുഴി 1

എന്നിവകാണാൻകഴിഞു.

7)അമ്പിളിയുല്പുരയി്തിൽ

ലതങ്ങിൻത്ം 2,വാഴകുഴി 2,

ലതങ്ങിൻകുഴി 2,മാെിന്ത്യകുഴി 1,മഴകുഴി 1

എന്നിവഎസ്റ്റിപമറ് ടപകാരംകാണാൻ

സാധിചു.

8)മനരീഷ്എന്നവ്ത്യകിയുല്പുരയി്തിൽ

ലതങ്ങിൻത്ം 10,വാഴകുഴി 15,മഴകുഴി 1,

മാെിന്ത്യകുഴി 1എന്നിവകണു.എന്നാൽ

മാെിന്ത്യസംസ്രണകുഴിയിൽഓെവരീണ്

കി്കുന്നതായികണു.

9)സ്പനെതയുല്പുരയി്തിൽ

ലതങ്ങിൻത്ം 2,വാഴകുഴി 2,

ലതങ്ങിൻകുഴി 2,മഴകുഴി 1,



മാെിന്ത്യസംസ്രണകുഴി 1എന്നിവകാണാൻ

കഴിഞു.

10)െരീൽഡ്വിസിറിങ്ങിനില്

ലതാഴിൊളികലളകാണുകയും

ലതാഴിൊളികൾകാർഡുകൾ

പരിപശാധികുകയും ലെയ്ു.ഈവർഷം 26

ലതാഴിൽദിനങ്ങളാണ് ലതാഴിൊളികൾകു

െഭിചത്.കഴിഞവർഷംഒട്ടുമിക

ലതാഴിൊളികൾകും 100ലതാഴിൽദിനങ്ങൾ

കിട്ടി.

11)IF/336527എന്നടപവർതിെയെിൽ

മസ്റ്റപറാൾനമ്പർ 19343-19348വലര 270

രൂപയാണ് പവതനമായിനൽകിയത്.

ചർച്ച

=====



ലെറുന്നിയൂർ ടഗാമപഞായതിലെ 9ആം

വാർഡിലെ (ൊകലപായ് ) ടഗാമസഭ 06-11-

2019 ന്സവകുപന്നരം 3മണിക്

ലെറുന്നിയൂർപഞായതിൽ ആരംഭിചു .

പയാഗതിന്ലറ തു്കതിൽഅവില്

കൂ്ിയലതാഴിൊളികളിൽനിന്നും 100

ലതാഴിൽദിനങ്ങൾപൂർതിയാകിയ

െട്ദ്രൻ എന്നലതാഴിൊളിലയ

അധ്ത്യക്ഷസാനപതക്ലതരലഞ്ുതു.

തു്ർന്്ന ഭരണഘ്നാ ടപതിജ്ഞ vrpസ്വപ്ന

ലൊലിതന്നു. വാർഡ്ലമമ്പർെതപസനൻ

സ്വാഗതംപറയുകയും ബിആർപിബി്ദ്രു

പമഡം ലതാഴിെുറപ്പ് പദ്ധതിലയകുറിചും

പസാഷ്ത്യൽഓഡിറിങിലനകുറിചും

ആമുഖടപസംഗംന്തുകയും ലെയ്ു .

തു്ർന്നുവിആർപിമാർഓപരാരുതരായി

ലതാഴിൊളികളുല്പത്അവകാശങ്ങൾ

വിശദരീകരിചു. തു്ർന്്നവിആർപിസൗമ്ത്യ,

റിജിൊൽഎന്നിവർറിപപ്പാർട്്ട

അവതരിപ്പിചു.



അതിനുപശഷംറിപപ്പാർട്്ടഅവതരണലത

കുറിചും ലതാഴിൊളികളുല്പരാതികലള

കുറിചുംെർചലെയ്ു.

100ലതാഴിൽദിനങ്ങൾെഭികുന്നിലഎന്ന

പരാതി ലതാഴിൊളികൾഉന്നയിചു. 100

ദിവസംലതാഴിൽെഭികാനായി ലതാഴിൽ

ആവശ്ത്യലപ്പപ്ണരരീതിലയകുറിചുഎഇ,

ബിആർപിഎന്നിവർവ്ത്യകമാകി.

ലതാഴിൽകാർഡ്പുതുകാനായി

പൊപട്ടാലയ്ുകാൻലതാഴിൊളികളിൽ

നിന്നും പണംലെെവായിഎന്്നെർചയിൽ

മനസിൊയി.എന്നാൽ ലതാഴിൽകാർഡ്

പുതുകൽ സൗജന്ത്യംആലണന്നും

ലതാഴിൊളികൾക്സപസലെെവാപകണ

ആവശ്ത്യമിലലന്നുംബിആർപിബി്ദ്രു

പമഡം വ്ത്യകമാകി.

ലതാഴിൽകിട്ടുന്നിലഎന്നതായിരുന്നു

ലതാഴിൊളികളുല് ടപധാനപരാതി.

പരാതിക് A E,ബി്ദ്രു മാഡം മറുപ്ിനൽകി.



എലന്തന്നാൽഈപദ്ധതി ടപകാരം

ലതാഴിൊളികൾക് ലെപയണുന്ന

വ്ത്യകിഗതവും ലപാതുസമൂഹതിന്

ഉതകുന്നതുമായ ടപവർതികലളകുറിച്

വ്ത്യകമാകുകയും ലെയ്ു.

ലതാഴിൊളികൾക് അർത്ഥവിദഗ്ധ ,വിദഗ്ധ

ലതാഴിെുകപളാ്്താൽപര്ത്യമിലായ്

വ്ത്യകമായി.

പതാ്ുപണി,ത്യണനിർമ്മാണം

തു്ങ്ങിയ ടപവർതികൾ

സാമൂഹ്ത്യവിരുദ്ധർനശിപ്പികുന്നതായി

ലതാഴിൊളികൾപരാതിലപ്പട്ടു.

ലതാഴിെി്ങ്ങളിൽലവചുള്ള

അപക്ങ്ങൾക്െികിതെിെവ്

െഭികുന്നിലഎന്നപരാതി ലതഴിൊളികൾ

ഉന്നയിചു.അപക്ങ്ങൾന്ന്നാൽഅത്

ഉ്ൻതലന്നബനലപ്പട്ടഉപദ്ത്യാഗസലര



അറിയികണലമന്നുംെിെവാകുന്ന

പണതിന്ലറരസരീതുകൾപഞായതിൽ

നൽകണലമന്നുംബിആർപിബി്ദ്രു മാഡം

മറുപ്ിനൽകി.

െസ്റ്റ്എയ്് പബാക്്, ്ാർപ്പ എന്നിവ

ലതാഴിൊളികൾക്സൗജന്ത്യമായി

െഭികുന്നിലലന്്നപരാതി

പറയുകയുണായി. ഇതിന്ലറ പരിഹാരം

ഉ്ലനഉണാകുംഎന്്ന A E ഉറപ്പുനൽകി.

െയെിൽഇലാതെിെ ടപധാനലപ്പട്ട

പരഖകൾഇനിയുള്ളെയെുകളിൽ

കൃത്ത്യമായി ഉൾലപ്പ്ുതുലമന്നും A E

ടഗാമസഭയിൽഉറപ്പുനൽകി.

െർചകൾക് ഒ്ുവിൽലതാഴിൊളികൾ

റിപപ്പാർട്്ടസകയ്ിചുപാസാകി.

സവകുപന്നരം 4.30 ന് പയാഗംന്ദ്രിപറഞു

ലകാണ്അവസാനിപ്പിചു.



നനി
=======

വർകെപബാകിലെലെറുന്നിയൂർ

പഞായതിലെവാർഡ് 9ന്ലറ 2018- 19

സാമ്പതികവർഷലതപസാഷ്ത്യൽ

ഓഡിറ് ടപടകിയസമയബനിതമായി

തരീർകാൻപസാഷ്ത്യൽഓഡിറ് ്രീമിലന

സഹായിചബഹുമാനലപ്പട്ട

ലെറുന്നിയൂർപഞായത് ടപസിഡന്റ്,

ലസടകട്ടറി, ഭരണസമിതിഅംഗങ്ങൾ,

ലതാഴിെുറപ്പ്വിഭാഗം ജരീവനകാർ,

വാർഡ് ലമമ്പർെരീൽഡ്

ടപവർതനങ്ങൾക്സഹായിച

പമറ്മാർ,ലതാഴിെുറപ്പ് ലതാഴിൊളികൾ

എന്നിവർകുള്ളന്ദ്രി

പരഖലപ്പ്ുതുന്നു.



മഹാതാഗാന്ധി ദേശ്ധിയ തൊഴ്ധിലുറപ്പ് പദ്ധെ്ധി

ദോഷ്യൽ ഓഡ്ധിറ്പ് റ്ധിദപാർട്പ്

തിരുവനന്തപുരം

വർക്കല ബ്ലോക്ക്ക്

ചെറുന്നിയൂർ ഗലോമപഞലോയത്ക്

വലോർഡ്ക് 10 മുെ്നിയബക്കലോെ്ക്

ബേലോഷ്യൽ ഓഡ്നിറ്ക് കലോലയളവ്ക് :- 01/10/2018 to 31/3/2019

റിപ്പോർട്ട് തയപോറപോകിയത്ട്

തിരുവനന്തപുരം പേപോഷ്യൽഓഡിറ്ട് ജിലപോ ടീം

അജ്നിത s, മഞ്ജു എം എേ്ക്, അഞ്ജന ചജ ആർ



ആമുഖം

ദേശീയ ഗ്രാമീണ തെ്രാഴിലുറപ്പ് നിയമം 2005-ല് വിജ്രാപനം തെയ്തു. എങിലും , 2005-ല്

പ്രാര്ലതമന്പ് പ്രാസ്രാകിയ മഹ്രാത്രാഗ്രാനി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തെ്രാഴിലുറപ്പ് നിയമം, 2006

തെബ്രുവരി 2-ന്പ് ര്രാജ്യത്പ് തുടകം കുറിച്ചു. മൂന്പ് ഘട്ടങ്ങള്രായി. 2008-ല് നമ്മുതട ര്രാജ്യതത എല്ല

ജില്ലകളിദ്ലയം ഗ്രാമീണ ദമഖ്ലകള് ഈ നിയമതിതന പരിധിയില് വന്നു . ഓദര്രാ ഗ്രാമീണ

കുടംബതിനം ഒരു സ്രാമ്പതികവര്ം 100 േിവസതത അവിേഗ്ദ്ധ തെ്രാഴില് േിനങ്ങള്

ആവശ്യ്രാധിഷിെമ്രായി പ്രേ്രാനം തെയ്യുനദെ്രാതട്രാപം പ്രകൃെിവിഭവ പരിപ്രാ്ലനവുമ്രായി ബനതപട്ട

തപ്രാതു ആസികളം ദുരബ്ല ജനവിഭ്രാഗങ്ങള്ക്രായി ഈടറ്റതും ഗുണദമന്മയള്ളതും

ഉല്രാേനക്ഷെയളള ഉപജീവന്രാസികളം സൃഷിക്കുകയ്രാണ്പ് ഈ പദ്ധെിയതട മുഖ്യ്ലക്ഷ്യം.

നിയമദഭേഗെി വരുതി 'മഹ്രാത്രാഗ്രാനി' എന വ്രാക്പ് ദേശീയ ഗ്രാമീണ തെ്രാഴിലുറപ്പ്

നിയമതിതന ആരംഭതില് കൂട്ടി ദെരക്കുകയം തെയിട്ടുണ്പ്. 100 ശെമ്രാനം നഗര ജനസംഖ്യയള്ള

ജില്ലകതള്രാഴിതക ര്രാജ്യതത എല്ല്രാ ജില്ലകളം പ്രസ്തുെ നിയമതിതന പരിധിയി്ല്രാകതപട്ടിട്ടുണ്പ്.

നിയമതിതന ആവശ്യകെയ്ക്ക ആനപൂരകമ്രായി എല്ല്രാം സംസ്രാനങ്ങളം മഹ്രാത്രാഗ്രാനി ദേശീയ

ഗ്രാമീണ തെ്രാഴിലുറപ്പ് നിയമ പദ്ധെി വിജ്രാപനം തെയിട്ടുണ്പ്. നിയമതിലും പട്ടികയിലും

ക്രാ്ല്രാക്രാ്ലങ്ങളില് വരുത്തുന ദഭേഗെികള് സംസ്രാന പദ്ധെിയിലും ഉൾതക്രാള്ളിദകണെ്രാണ്പ്.

മഹ്രാത്രാഗ്രാനി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തെ്രാഴിലുറപ്പ് നിയമം ഗ്രാമീണ തെ്രാഴി്ല്രാളികള്ക്പ് ഒരു കൂട്ടം

അവക്രാശങ്ങള് നല്കുന്നുണ്പ്.

ദേശിയ ഗ്രാമീണ തെ്രാഴിലുറപ്പു പദ്ധെി പ്രക്രാരം ഗ്രാമ പഞ്രായത്തു പ്രദേശത്തു

നടപിയി്ല്രാക്കുന എല്ല്രാ പ്രവർതികളം ദസ്രാ്്യൽ ഓഡിറ്റിന്പ് വിദധയമ്രാകണതമന്പ്

നിയമതിത്ല 17 ആം വകുപ്പ് നിഷ്കർ്ിക്പ്ന്നു. പദ്ധെി പ്രവർതനതതപറ്റിയം തപ്രാതു ധനം

തെ്ലവഴിക്കുനെിതനപറ്റിയം പൗര സമൂഹം നടത്തുന പരസ്യവും സ്വെത്രവുമ്രായ

പരിദശ്രാധനയ്രാണ്പ് ദസ്രാ്്യൽഓഡിറ്റ്പ്.



ഭരണഘടനാ പ്രെ്ധിജഞ

നമ്മൾ, ഇന്യയിത്ല ജനങ്ങൾ, ഇന്യതയ ഒരു പരമ്രാധിക്രാര, സിെിസമെ്വ,

മെനിരദപക്ഷ,

ജന്രാധിപെ്യ റിപബിക്രായി സംവിധ്രാനം തെയ്യുനെിനം

ഭ്രാരെതിത്ല എല്ല്രാ പൗരർക്കും സ്രാമൂഹികവും

സ്രാമ്പതികവും ര്രാഷീയവുമ്രായ

നീെി, െിന, ആശയ്രാവിഷ്ക്രാരം, വിശ്വ്രാസം, ഭകി, ആര്രാധന എനിവയ്ക്കുള്ള സ്വ്രാെന്യം,

സ്രാനമ്രാനങ്ങൾ, അവസരങ്ങൾ എനിവയിലുള്ള സമെ്വം

എനിവ ഉറപ്പുവരുത്തുനെിനം വ്യകിയതട അനസം ര്രാഷതിതന ഐക്യവും അഖണ്ഡെയം

ഉറപ്പുവരുത്തുന

സ്രാദഹ്രാേര്യം എല്ല്രാവരിലും വളർത്തുനെിനം ദൃഢനിശ്ചയം തെയ്തുതക്രാണ്പ് നമ്മുതട

ഭരണഘടന്രാസഭയിൽവച്പ്, 1949 നവംബർ ഇരുപതിയ്രാറ്രാം േിവസം, ഈ ഭരണഘടനതയ

അംഗീകരിക്കുകയം നിയമമ്രാക്കുകയം നമുക്രായിതതന സമർപിക്കുകയം തെയിരുന്നു'

ഇന്പ് 2019 നവംബർ 8 -ആം െീയെി മുടിയദക്രാട്പ് സ്കൂളിൽ കൂടിയ ദസ്രാ്്യൽ ഓഡിറ്റ്പ്

ഗ്രാമസഭയിൽ പങ്രാളികള്രായ ഞങ്ങൾ ഭരണഘടന്രാ മൂ്ല്യങ്ങൾ നടപി്ല്രാക്കുനെിന്രായി

ദൃഢപ്രെിജ തെയ്യുന്നു.



മഹലോതലോ ബേശ്നിയ ഗലോമീണ ചതലോഴ്നിലുറപ്പു പദ്ധത്നിയ്നിചല ചതലോഴ്നിലുറപ്ക് ചതലോഴ്നിലലോള്നികളുചെ

അവകലോശങ്ങൾ ചുവചെ ബെർക്കുന്നു.

Sl

no

അവകലോശങ്ങൾ

1 തെ്രാഴിൽക്രാർഡിന്രായിഅദപക്ഷിക്കുവ്രാനം15േിവസതിനകം്ലഭിക്കുവ്രാനള്ളഅവക്രാശം ചഷഡൂള് 2

2 തെ്രാഴിൽ ആവശ്യതപട്രാനം 15 േിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ്ലഭിക്കുവ്രാനള്ള അവക്രാശം ചഷഡൂള് 1 &

ചഷഡൂള്

3 15 േിവസതിനകം തെ്രാഴിൽ ്ലഭിചിത്ലങിൽ തെ്രാഴി്ല്രാല്ല്രായ്മ ദവെനം ്ലഭിക്കുവ്രാനള്ള

അവക്രാശം

ചേഷന് 7,8,9

4 എതറ്റടദകണ പ്രവൃതികൾ ആസൂത്രണം തെയ്യുവ്രാനള്ള അവക്രാശം.

5 െ്രാമസ സ്ലതിതന 5 കിദ്ല്രാമീറ്റർ ചുറ്റളവിനള്ളിൽ തെ്രാഴിൽ ്ലഭിക്കുവ്രാനം

്ലഭിചിതല്ലങിൽ കൂ്ലിയതട 10% അധികമ്രായി ്ലഭിക്കുവ്രാനള്ള അവക്രാശം.

ചഷഡൂള്

2പലോരഗലോഫ്ക് 18

& പലോരഗലോഫ്ക്

20

6 കുടിതവള്ളം ,െണൽ, പ്ര്രാഥമിക ശുശ്രൂ് കിറ്റ്പ് ,തെ്രാഴി്ല്രാളികദള്രാതട്രാപം അഞിൽ

അധികം കുട്ടികൾ പ്രവൃതി സ്ലത്പ് വനിട്ടുതണങിൽ അവതര ദന്രാക്രാന്രായി ആയ

(ക്ര്്പ്) തുടങ്ങിയ പ്രവൃതി സ്ല സൗകര്യങ്ങൾക്കുള്ള അവക്രാശം.

ചഷഡൂള്2

പലോരഗലോഫ്ക് 23-

28

7 സർക്രാർ പ്രഖ്യ്രാപിചിട്ടുള്ള കൂ്ലി ്ലഭിക്കുവ്രാനള്ള അവക്രാശം. ചേഷന്3(2),6,

sch 2

,29,a,b,c,d,e,f.30

8 തെ്രാഴിൽ തെയ്പ് 15 േിവസതിനകം കൂ്ലി ്ലഭിക്കുവ്രാനള്ള അവക്രാശം

9 15 േിവസതിനകം കൂ്ലി ്ലഭിചിതല്ലങിൽ നഷ പരിഹ്രാരം ്ലഭിക്കുവ്രാനള്ള അവക്രാശം ചേഷന് 3(3)



10 പര്രാെികൾക്പ് സമയ ബനിെമ്രായി പരിഹ്രാരം ്ലഭിക്കുവ്രാനം മഹ്രാത്രാഗ്രാനി

ദേശീയ ഗ്രാമീണ തെ്രാഴിലുറപ്പ് പദ്ധെിയിൽ തെ്ലവു വരുന തുകയതട െൽസമയ

സ്രാമൂഹിക പരിദശ്രാധന നടത്തുവ്രാനള്ള അവക്രാശം.

ചേഷന് 19, &

ചേഷന് 17( 2)

അവകലോശ അധ്നിഷ്നിത നീര്നിക്ഷണങ്ങള്

*തെ്രാഴിൽ ക്രാർഡ്പ് പുതുക്കുനെിന ദവണി തെ്രാഴി്ല്രാളികൾക്പ് അവരുതട കയിൽ നിന്നും ക്രാശ്പ്
തെ്ലവ്രായിട്ടുതണന്നും, കൂട്രാതെ തെ്രാഴിൽ ക്രാർഡിനള്ള ദെ്രാദട്ട്രാ തെ്രാഴി്ല്രാളികൾ സ്വനം
തെ്ലവി്ല്രാണ്പ് നൽകിയിട്ടുള്ളെ്പ് എന്നും മനസി്ല്രാക്രാൻ സ്രാധിച്ചു.

* െയൽ പരിദശ്രാധനയിൽ വ്യകമ്രായ ഡിമ്രാന്പ് ദെ്രാറം ക്രാണ്രാൻ സ്രാധിചി്ല്ലല്പ് .
അെിന്രാൽ തെ്രാഴി്ലിന അദപക്ഷിചിട്ടു 15 േിവസതിനള്ളിൽ തെ്രാഴിൽ ്ലഭിദച്രാ എന ക്രാര്യതിൽ
വ്യകെയില്ല. ആയെിന്രാൽ തെ്രാഴി്ല്രാളികദള്രാട്പ് സംസ്രാരിചെിൽ നിന്നു അവർ തെ്രാഴിലുറപ്പ്
നിയമ പ്രക്രാരമല്ല തെ്രാഴിൽ ആവശ്യതപട്ടെ്പ് എന്പ് മനസി്ല്രായി.

* ഗ്രാമ സഭയിൽല പതങടക്രാറുള്ളെ്രായി തെ്രാഴി്ല്രാളികൾ പറഞ്ഞുതവങിലും പദ്ധെി
ആസൂത്രണതിൽ അവർ പതങടതിരുദന്രാ എന ക്രാര്യം വ്യകമല്ല.

*തെ്രാഴി്ലിടം സന്ദർശിചെിൽ നിന്നുംല ,തെ്രാഴി്ല്രാളികദള്രാട്പ് സംസ്രാരിചെിതന അടിസ്രാനതിലും
എല്ല്രാ തെ്രാഴി്ല്രാളികളം 5Km ചുറ്റളവിനള്ളി്ല്രാണ്പ് ദജ്രാ്ലി തെയ്യുനെ്പ്.

*തെ്രാഴിൽ സ്ലത്പ് കുടിതവള്ളം, പ്രഥമ ശുശ്രൂ് കിറ്റ്പ് എനിവ ഉതണങിലും അവതയല്ല്രാം
തെ്രാഴി്ല്രാളികൾ സ്വനമ്രായി ക്രമീകരിചിരിക്കുനെ്രാണ്പ്.

* ആക്പ് പ്രക്രാരമുള്ള കൂ്ലി തെ്രാഴി്ല്രാളികൾക്പ് ്ലഭിക്കുന്നുണ്പ്.
*തെ്രാഴി്ല്രാളികദള്രാട്പ് സംസ്രാരിചെിൽ നിന്നും സമയ ബനിെമ്രായി കൂ്ലി ്ലഭിക്കുനില്ല എന്പ്
അറിയവ്രാൻ സ്രാധിച്ചു.



* തെ്രാഴിൽ പൂർതിയ്രായെിന ദശ്വും തെ്രാഴിലുറപ്പ് നിർവ്വഹണ ഉദേ്യ്രാഗസർ െണ്പ് ട്രാൻസ്ഫർ
ഓർഡർ െയ്രാറ്രാകിയെിന ദശ്വും ,തെ്രാഴി്ല്രാളികൾക്പ് അവരുതട ദവെനം കൃെ്യമ്രായി
്ലഭിക്കുനില്ല.
* പര്രാെികൾക്പ് സമയബനിെമ്രായി പരിഹ്രാരം ്ലഭിചെ്രായി അറിയ്രാൻ സ്രാധിചിട്ടില്ല
അതുദപ്രാത്ല െതന െൽസമയ സ്രാമൂഹിക പരിദശ്രാധന ക്യെ്യമ്രായി നടത്തുനെ്രായി അറിയ്രാൻ
കഴിഞ്ഞട്ടില്ല.

ചപലോതുവ്നിവരങ്ങൾ -ചെറുന്നിയൂർ ഗലോമപഞലോയത്ക്

ജില്ല െിരുവനനപുരം

ബദള്രാക്പ് വർക്ല

വിസീർണം 10.87 െ.കി.മീ.

വ്രാർഡുകളതട എണം ▪ 14

ജനസംഖ്യ ▪ 18114

സീപുരു്അനപ്രാെം 97:82

പട്ടികജ്രാെി 4449

പ്രസിഡന്പ് നവപ്രക്രാശ്പ് എൻ

തസക്രട്ടറി സിന്ധു R S

പ്രധ്രാന തെ്രാഴിൽ കൃ്ിയം അനബന ദമഖ്ലകളം

രജിദ്റ്റേർഡ്പ് വർകർ 4103

സജീവതത്രാഴി്ല്രാളികൾ 1346

100ദജ്രാ്ലി െികഞ്ഞവർ 470

Source : Census data 2011



ബേലോഷ്യൽ ഓഡ്നിറ്ക് രീത്നിശലോസം

ദകരള ദസ്രാ്്യൽ ഓഡിറ്റ്പ് തസ്രാസസറ്റി തെ്രാഴിലുറപ്പുപദ്ധെി െിരുവനനപുരം ജില്ല്രാ യൂണിറ്റിതന

ദനതൃെ്വതി്ല്രാണ്പ് വ്രാർഡ്പ് ആറിത്ല ദസ്രാ്്യൽ ഓഡിറ്റ്പ് പ്രക്രിയ ആരംഭിചതും പൂർതീകരിചതും.

 ജില്ലയിത്ല ദസ്രാ്്യൽ ഓഡിറ്റ്പ് റിദസ്രാഴ്പ് ദപഴൺമ്രാർ വിശേമ്രായ ദയ്രാഗം ദെരുകയം ദസ്രാ്്യൽ

ഓഡിറ്റ്പ് പ്രവർതനങ്ങൾ ആസുത്രണം തെയ്യുകയം തെയ്തു .ദബ്രാക്പ് ദപ്ര്രാഗ്രാം ഓെീസർ,

പഞ്രായത്പ് തസക്രട്ടറി, വ്രാർഡ്പ് തമംമ്പർ, മഹ്രാത്രാ ദേശിയ ഗ്രാമീണ തെ്രാഴിലുറപ്പു പദ്ധെി

ജീവനക്രാർ ദസ്രാ്്യൽ ഓഡിറ്റ്പ് അംഗങ്ങൾ എനിവർ ദെർന ദയ്രാഗതിൽ ദസ്രാ്്യൽ

ഓഡിറ്റിതനക്കുറിച്ചും, വ്രാർഡ്പ് 6ൽ തെയ്യുന ദസ്രാ്്യൽ ഓഡിറ്റ്പ് പ്രവർതങ്ങതളകുറിച്പ് െർച

തെയൽ .

 കഴിഞ്ഞ6 മ്രാസതിൽ തെയ പ്രവൃതികളതട െയലുകൾ, 7 രജി്റ്റേറുകൾ , MIS എനിവ

പരിദശ്രാധികൽ

 പരിദശ്രാധിച െയലുകളതട അടിസ്രാനതിൽ പ്രവർതി ഇടങ്ങൾ പരിദശ്രാധിക്കുകയം, തെയ

പ്രവർതികളതട അളവുകൾ പരിദശ്രാധിച്ചു .

 ഗുണദഭ്രാക്രാകദള്രാട്പ് പ്രവൃതിയതട ഗുണെ്ലങ്ങൾ െർച തെയ്തു,

 തെ്രാഴിൽ ക്രാർഡ്പ് എടതിട്ടുള്ളവതരയം, സജീവ തെ്രാഴി്ല്രാളികതളയം കണ്പ് ആവശ്യമ്രായ

വിവരങ്ങൾ ദശഖരിച്ചു .

 െീൽഡ്പ് പ്രവർതനങ്ങളതടയം, െയൽ പരിദശ്രാധനയതടയം അടിസ്രാനതിൽ റിദപ്രാർട്ട്പ്

െയ്രാറ്രാകൽ .



പര്നിബശലോധനയ്ക് വ്നിബധയമലോക്ക്നിയ പ്രവർത്നികൾ

ദസ്രാ്്യൽ ഓഡിറ്റിതന ഭ്രാഗമ്രായി 2018 ഒദക്രാബർ 1 മുെൽ 2019 മ്രാർച്പ്ല

വതര തെറുനിയൂർ ഗ്രാമപഞ്രായെ്പ് 10 ആം വ്രാർഡ്രായ മുടിയദക്രാടിൽ നടപി്ല്രാകിയ

പ്രവർതികൾ ആണ്പ് ദസ്രാ്്യൽ ഓഡിറ്റിംഗിന്പ് വിദധയമ്രാകിയെ്പ്. അവ െ്രാതഴ പറയന്നു.

Sl വരക്ക്ക് ബകലോഡ്ക് പ്രവരത്നിയുചെ

ബപര്ക്

പദ്ധത്നി

ആരംഭം

പദ്ധെി

അവസ്രാനം

എ്റ്റേിദമ

റ്റ്പ് തുക

യഥ്രാർത്ഥ

തെ്ലവ്പ്

1 1614010002/IF/336524 േ്വകലോര്യവ്യക്നി

കളുചെ ഭൂമ്നിയ്നിൽ

ഭൂവ്നികേനപ്രവർ

തനങ്ങൾ

വ്നിഭലോഗം ബ്നി

ഖണ്നിക 5

പ്രകലോരം

22 -10 -2018 28 -12 - 2018 278544 272166

2 1614010002/IF/383172 സ്വകാര്ത്യ

വ്ത്യകികളു

ല് ഭൂമിയിൽ

ഭൂവികസനം

ടപവർതിക

ൾവിഭാഗം

ബിഖണ്ഡിക

5 ടപകാരം

22 - 01 -

2019

15 - 03 - 2019 169715 120011

3 1614010002/ IF/ 383166 സ്വകാര്ത്യ

വ്ത്യകികളു

ല് ഭൂമിയിൽ

ഭൂവികസനം

ടപവർതിക

ൾവിഭാഗം

ബി,

ഖണ്ഡിക 5

ടപകാരം

22- 01- 2019 24/03/2019
267838

264617



4 1614010002/ IF/ 366384 സ്വകാര്ത്യ

ഭൂവു്മകളു

ല് ഭൂമിയിൽ

ഭൂവികസന

ടപവർതിക

ൾവിഭാഗം

ബി ഖണ്ഡിക

5 ടപകാരം

29/10/2018 31/11/2018 151232 145503

1614010002/ IF/ 385382 സ്വകാര്ത്യ

ഭൂവു്മകളു

ല്

ഭൂമിയിൽ

മണ്,ജെ

സംരക്ഷണ

ടപവർതിക

ൾ

01/03/

2019

28/03/2019 291971 162128

22മൊകുമെന്റ്സ്

1. കവർബപജ്ക്

വ്രാർ്ിക മ്രാ്റ്റേർ സർക്കു്ലർ പ്രക്രാരം കവർദപജിൽ പഞ്രായത്പ് വിവരങ്ങൾ, ജില്ല, പ്രവർതി

നടപി്ല്രാകിയ വിവരങ്ങൾ, അടങൽ തുക, ആതക തെ്ലവ്പ്, നടതിയ െീയെി, മുെ്ല്രായ

വിവരങ്ങൾ ദരഖതപടദതണെ്രാണ്പ്. പരിദശ്രാധിച 5 െയലുകളിലും വ്രാർ്ിക മ്രാ്റ്റേർ സർക്കു്ലർ



പ്രക്രാരമുള്ള കവർദപജ്പ് ്ലഭ്യമല്ല

2. ചെക്ക്ക് ല്നിസ്ക്

വർക്പ് െയ്ലിൽ സൂക്ഷിചിരിക്കുന വിവരങ്ങളതട പട്ടികയം, അവയതട ദപജ്പ് നമ്പറും

ദരഖതപടദതണ തെക്പ് ്ലി്റ്റേ്പ് െയ്ലിൽ സൂക്ഷിദകണെ്രാണ്പ്. പരിദശ്രാധിച 5 െയലുകളിലും

വ്രാർ്ിക മ്രാ്റ്റേർ സർക്കു്ലർ പ്രക്രാരമുള്ള തെക്പ് ്ലി്റ്റേ്പ് ഓെ്പ് ദഡ്രാക്യുതമന്പ് ഉണ്രായിരുനില്ല

3. ആക്ഷൻപലോൻ ബകലോപ്നി

പരിദശ്രാധിച 5 െയലുകളിൽ ഒരു െയ്ലിൽ ദപ്രാലും വ്രാർ്ിക മ്രാ്റ്റേർ സറക്യൂ്ലർ പ്രക്രാരം

നിർബനമ്രായം ഉണ്രായിരിദകണ ആക്ഷൻ പ്രാനിതന ദക്രാപി ക്രാണ്രാൻ സ്രാധിചില്ല.

4. എസ്നിബമറ്ക് ബകലോപ്നി

പരിദശ്രാധിച 5 െയലുകളിലും തസക്യൂരിറ്റിൽ നിന്നുതമടത എ്റ്റേിദമറ്റിൽ ദക്രാപി ക്രാണ്രാൻ

സ്രാധിച്ചു.എന്രാൽ ഒരു െയ്ലിലും തപ്ര്രാജക്പ് റിദപ്രാർട്ട്പ്, സർദവ്വ ഡ്രാറ്റ ,ജനകീയ എ്റ്റേിദമറ്റ്പ്

എനിവ ഉണ്രായിരുനില്ല. എ്റ്റേിദമറ്റിൽ ബനതപട്ട അധിക്രാരികളതട ഒപ്പും, സീലും

ഉണ്രായിരുന്നു. .

5. േലോബ്കേത്നികലോനുമത്നി

പരിദശ്രാധിച 5 െയലുകളിലും പ്ര്രാദേശികമ്രായി െയ്രാറ്രാകിയ സ്രാദങെിക അനമെി

പത്രമ്രാണ്പ് ക്രാണ്രാൻ കഴിഞ്ഞെ്പ്.

6. ഭരണലോനുമത്നി

പരിദശ്രാധിച 5 െയലുകളിലും ഭരണ്രാനമെി ക്രാണ്രാൻ സ്രാധിചില്ല.

7.ചതലോഴ്നില്നിനുള്ള അബപക്ഷ

പരിദശ്രാധിച 5 െയലുകളിലും ഡിമ്രാൻഡ്പ് ദെ്രാം ്ലഭ്യമല്ല.



8. പ്രവർത്നി അനുവേ്നിചത്ക് േംബന്നിച ബഫലോം

പരിദശ്രാധിച 5 െയലുകളിലും പ്രവർതി അനവേിച ദെ്രാം ഉണ്രായിരുനില്ല.

9. ഇ മസർ ബറലോൾ

പരിദശ്രാധിച 5 പ്രവർതി െയലുകളതട മ്റ്റേർ ദറ്രാൾ ദക്രാപി ഉണ്രായിരുന്നു മ്രാത്രവുമല്ല

മ്റ്റേർ ദറ്രാളിൽ തവട്ടിതിരുതലുകൾ ഉണ്രായിരുന്നു . മസറ്പ്ർ ദറ്രാളകളിൽ ബി.ഡി.ഓ

,തസതക്രട്ടറി എനിവരുതട ഒപ്പ് സീൽ എനിവ ഉണ്രായിരുതനങിലും െിയെി

ഉണ്രായിരുനില്ല. മ്റ്റേർ ദറ്രാളകളിൽ ആയധങ്ങളതട വ്രാടക ദരഖതപടതിയിട്ടുണ്പ് .

10. ചമഷരചമന്ക് ബുക്ക്ക്

പരിദശ്രാധിച 5 െയലുകളിലും തമ്ർതമൻറ്പ് ബുക്പ്ല ഉണ്രായിരുന്നു. തമ്രതമന്പ്

ബുകിൽ പ്രീ തമ്രതമന്പ് ,എ .എസ്പ് നമ്പർ,ടി എസ്പ് നമ്പർ എനിവ

ദരഖതപടതിട്ടുണ്രായിരുന്നു. എല്ല്രാ തമ്ർ തമന്പ് ബുകിലും ഒദന്രാ അെി്ലധികദമ്രാ

ഇടങ്ങളിൽ ഒപ്പ് ദരഖതപടത്തുദമ്പ്രാൾ െീയെി എഴുെിയിരുനില്ല.

11. ചമറീര്നിയൽ

പ്രവർെികൾ ഒന്നും െതന തമറ്റീരിയൽ ഉപദയ്രാഗിച്പ് തെയനെല്ല. അതുതക്രാണ്ടു

ബ്രാധകമല്ല.

12.ബവജ്ക് ല്നിസ്ക്

പരിദശ്രാധിച 5 പ്രവർതി െയലുകളിലും 1 െയ്ലിൽ മ്രാത്രദമ തവജ്പ് ്ലി്റ്റേ്പ്

്ലഭ്യമ്രായിരുന്നുള്ളൂ .

13.ഫണ്ക് ടലോൻസ്ഫർ ഓർഡർ

പരിപശാധിച 5 െയെുകളിെും 1 െയെിൽ മാടതപമ െണ്

ട്ാൻസ്ഫർഓർഡർെഭ്ത്യമായിരുന്നുള്ളൂ. .

14.തമറീരിയൽബിൽആൻഡ്ട്വൗച്ചർ

പ്രവർതികൾ ഒന്നും െതന തമറ്റീരിയൽ ഉപദയ്രാഗിച്പ് തെയ്യുനെല്ല. അതുതക്രാണ്പ് ഇെ്പ്

ബ്രാധകമല്ല.



15. ബറലോയൽറ്നി

പരിദശ്രാധിച 5 െയലുകളിലും ദറ്രായൽറ്റി ബ്രാധകം ആയിരുനില്ല

16. തീ ബസജ്ക് ബഫലോബ്ലോഗലോഫ്ക്

പരിപശാധിച 5െയെുകളിൽ ടതരീ പസ്റ്റജ് പൊപട്ടാടഗാെ്െഭ്ത്യമല

17.പ്രവൃത്നി പൂർതീകരണ േലോക്ഷ്യപതം

പരിദശ്രാധിച ഒരു െയളിലും ക്രാണ്രാൻ സ്രാധിചില്ല .

18.മസർ ബറലോൾ മൂബവചമന്ക് സ്നിപ്ക്

മ്റ്റേർ ദറ്രാൾ മൂദവതമന്പ് സിപ്പുകൾ പരിദശ്രാധിച എല്ല്രാ െയ്ലിലും ക്രാണ്രാൻ സ്രാധിച്ചു,

എന്രാൽ മ്റ്റേർ ദറ്രാൾ നമ്പറുകൾ കൃെ്യമ്രായി ദരഘതപടതതും പ്ല ദക്രാളങ്ങളം

പൂരിപിക്രാത രീെിയിലും അപൂർണമ്രായി മ്റ്റേർ ദറ്രാൾ മൂദവതമന്പ് സിപ്പുകളം ക്രാണതപട്ടു .

19.ജ്നിബയലോ റലോഗ്ക്ഡ്ക് ബഫലോബ്ലോഗലോഫ്ക്

ഒരു െയ്ലിലും ക്രാണ്രാൻ സ്രാധിചില്ല

20.ബേലോഷ്യൽ ഓഡ്നിറ്ക് റ്നിബപലോർ്്നിചന ബകലോപ്നി

പരിദശ്രാധിച ഒരു െയളിലും ക്രാണ്രാൻ സ്രാധിചില്ല .

21.സേറ്ക് ഡയറ്നി

പരിദശ്രാേിച 5 െയ്ലിലും സസറ്റ്പ് ഡയറി ഉണ്രായിരുന്നു സസറ്റ്പ് ഡയറികളിൽ പ്രവൃതി

ആരംഭിക്കുനെിന മുമ്പുള്ള മീറ്റിങ്പ് തെ്രാഴി്ല്രാളികളതട സ്രാക്ഷ്യപത്രം , തെ്രാഴിൽ

ഉപകരണങ്ങളതട വ്രാടക , വിജി്ലൻസ്പ് ആൻഡ്പ് ദമ്രാണിറ്ററിങ്പ് കമ്മിറ്റി റിദപ്രാർട്പ് ,

സന്ദരശന കുറിപ്പ് ഇനീ ഭ്രാഗങ്ങൾ പൂരിപിചെ്രായി ക്രാണതപട്ടു . െികിത്സ സംബനമ്രായ

വിവരങ്ങൾ ഒന്നും െതന ഉണ്രായെ്രായി ദരഖതപടതി കണില്ല.

22. ബ്ലോയ്നിങ്ക് ആൻഡ്ക് ഡ്നിസേന്നിങ്ക്



പരിദശ്രാധനയ്ക്ക്പ് വിദധയമ്രാകിയ 5 െയലുകളിലും ദ്്രായിങ്പ് ആനി ഡിസസൻ

്ലഭ്യമ്രായിരുനില്ല

ഫയൽ പര്നിബശലോധനയ്നിചല കചണതലുകൾ

1. IF/ 336524 ദക്രാഡുള്ള വർക്പ്ല െയ്ലിതന മ്റ്റേർ ദറ്രാളിൽ ദട്രാട്ടൽ ക്യ്രാ്്പ് ദപയ്പ്ലതമന്പ്

ദരഖതപടതിയിട്ടില്ല. മ്റ്റേർ ദറ്രാൾ നമ്പർ 11918 മുെൽ 15143 വതരയള്ള മ്റ്റേർ ദറ്രാളിൽ 271

രൂപതവച്രാണ്പ് ദവെനം നൽകിയിരിക്കുനെ്പ്. മുകളിൽ പറഞ്ഞ നമ്പർ പ്രക്രാരം ഉള്ള ആതക ഹ്രാജർ 766

ആണ്പ്. അതുദപ്രാത്ല െതന 17651 നമ്പർ മുെൽ 17657 നമ്പർ വതരയള്ള മ്റ്റേർ ദറ്രാളിൽ 270 രൂപ

തവച്രാണ്പ് ദവെനം നൽകിയിരിക്കുനെ്പ്, ഇെ്പ് പ്രക്രാരമുള്ള ആതക ഹ്രാജർ 225 ആണ്പ്. ഈ നമ്പറ്പ്

പ്രക്രാരമുള്ള മ്റ്റേർ ദറ്രാളിൽ ആയധ വ്രാടക ദരഖതപടെിയിട്ടില്ല.

2. IF/ 336524 ദക്രാഡുള്ള വർക്പ്ലെയ്ലിതന സസറ്റ്പ് ഡയറിയിൽ വിജി്ലൻസ്പ് ആൻഡ്പ് ദമ്രാണിറ്ററിങ്പ്

കമ്മിറ്റി റിദപ്രാർട്ടിൽ തെ്രാഴിൽ േിനങ്ങൾ 990 ആയി ക്രാണിചിരിക്കുന്നു. എന്രാൽ മ്റ്റേർ ദറ്രാൾ പ്രക്രാരം

991 തെ്രാഴിൽ േിനങ്ങൾ ആണ്പ് വദരണെ്പ്.

3. IF/ 383172 ദക്രാഡുള്ള വർക്പ്ലെയ്ലിൽ 25875 നമ്പർ മ്റ്റേർ ദറ്രാൾ മുെൽ 25877 വതരയള്ള മ്റ്റേർ

ദറ്രാളിൽ 270 രൂപ തവച്രാണ്പ് ദവെനം നൽകിയിരിക്കുനെ്പ്. ഇദെ െയ്ലിതന സസറ്റ്പ് ഡയറിയിൽ

വിജി്ലൻസ്പ് ആൻഡ്പ് ദമ്രാണിറ്ററിങ്പ് കമ്മിറ്റി റിദപ്രാർട്ടിൽ തെ്രാഴിൽ േിനങ്ങൾ 456ആയി കണ്ടു , എന്രാൽ

മ്റ്റേർ ദറ്രാൾ പ്രക്രാരം തെ്രാഴിൽ േിനങ്ങൾ 435 ആയി കണ്ടു.

4. IF/ 366384 ദക്രാഡ്പ് ഉള്ള വർക്പ്ലെയ്ലിൽ 15761നമ്പർ മുെൽ 15765 വതരയള്ള മ്റ്റേർ ദറ്രാളിൽ 250

രൂപ തവച്രാണ്പ് തെ്രാഴി്ല്രാളികൾക്പ് ദവെനം നൽകിയിരിക്കുനെ്പ്. അെ്രായെ്പ്, 221 തെ്രാഴിൽ േിനങ്ങൾക്പ്

250 രൂപ തവച്പ്. ബ്രാകിയള്ള 323 തെ്രാഴിൽ േിനങ്ങൾക്പ് 271 രൂപ തവച്പ്.

5. IF/ 383166 പ്രക്രാരമുള്ള വർക്പ്ലെയ്ലിതന തമ്ർതമൻറ്പ് ബുകിൽ തുക തെറ്റ്രായി ക്രാണിചിരിക്കുന്നു (

1300 ന്പ് പകരം 1800). ഇദെ െയ്ലിൽ െതന 27014, 27017, 27548 എനീ നമ്പർ ഉള്ള മ്റ്റേർ

ദറ്രാലുക്ലിൽ 240 രൂപതവച്പ് ദവെനം നൽകിയിരിക്കുന്നു.

രജ്നിസറുകളുചെ പര്നിബശലോധന

നിയമപ്രക്രാരം7രജി്റ്റേറുകൾഗ്രാമപഞ്രായത്പ്നിർബനമ്രായം സൂക്ഷിദകണെ്രാണ്പ് അവ

ചുവതട ദെർക്കുന്നു.

1.തതപോഴിൽ cardരജിസ്റ്റർ

2.പഗപോമേഭപോരജിസ്റ്റർ

3.ഡിമപോൻഡ്ട്രജിസ്റ്റർ

4.വർക്ട്രജിസ്റ്റർ



5.ആസ്ിരജിസ്റ്റർ

6.പരപോതിരജിസ്റ്റർ

7.തമറീരിയൽരജിസ്റ്റർ

എലപോരജിസ്റ്ററുകളുംപഞപോയത്ട്േൂക്ഷികുനു്ടെ്ട്

പപവർതിയിടങ്ങൾ പരിപശപോധിച്ചതിതല തപപോതുവപോയ

കത്ടെതലുകൾ

പരിപശാധനയ്ക് വിപധയമാകിയ 5 െയെുകളിെും ആയി സ്ദ്രർശിച

ലതാഴിെി്ങ്ങളുല്വിവരങ്ങൾെുവല് പെർകുന്നു. .എംബുക് ടപകാരം

ഉള്ള പജാെികൾ ഏലറകുലറ യും ടപവൃതി ഇ്ങ്ങളിെും കാണാൻ

സാധിചു. മഴകുഴികൾ പവസ്റ്റ്കുഴികൾവാഴകുഴികൾ, അതിരുഎന്നിവ

ടപവർതിയി്തിൽകാണാൻസാധിചു.

ഭൂവികസന ടപവർതിയിലെഗുണപഭാകകൾ

 ലഷർെിലജപറാൺപനവിളാകംമു്ിയപകാ്്

 സ്റസ്,വട്ടവിളവരീ്് ലെറുന്നിയൂർ

 ജാനറാസ്റസ്കിണറുവിളാകതുവരീ്് മു്ിയപകാ്്

 സെെദരീപംലെറുന്നിയൂർ

 റരീതമനുൊന്റ് ലെറുന്നിയൂർ

 രാഖികിണറുവിളാകതുവരീ്് മു്ിയപകാ്്

 ജരീനുെരുവിളവരീ്് ലെറുന്നിയൂർ

 പകാമളകുമാരി മുട്ടയ്കട്ടുവിളവരീ്് ലെറുന്നിയൂർ

 സപരാജിനിപയറഴികംവരീ്്

 െട്ദ്രപെഖപാെവിളവരീ്്

 മാർഗരറ്എം.ജി.എൻ ഹൗസ്

 ടപസന്നകുമാരിഅശ്വതി ഭവൻ

 സരസ െരുവിളവരീ്് എൽസി സ്റ്റരീെൻ ലപപരര, എസ്. ഇ. ഹൗസ്

മു്ിയപകാ്്

 സുമദാസ്റി.വി.ആർഭവൻലെറുന്നിയൂർ



 അനിത

 ലഡൽമ

 അമ്മിണി

 ശാന്തകുമാരി

 ഹിത

 സരസ്വതി

 ഷമരീെ

 ഷരീജ

 പബബി

 അനിത

 രാജു

 നാഗദാസ്

 കുട്ടൻ

 പബബി

 വതെ

എസ്റ്റിപമറ് ടപകാരംമഴകുഴി - 32 , പവസ്റ്റ്കുഴി - 32

വാഴകുഴി - 175, ലതങ്ങിൻത്ം - 171, ലതങ്ങിൻകുഴി - 8

അതിര് - 40എന്നിങ്ങലനആയിരുന്നു.

എന്നാൽലതാഴിെി്ങ്ങൾസ്ദ്രർശിചതിൽനിന്നും 32 പവസ്റ്റ്കുഴി, 30

മഴകുഴി എന്നിങ്ങലന കാണാൻ സാധിചു. ( ജരീനു വിന്ലറ

വസ്ുവിൽ സെ പരിമിതി മൂെം മഴകുഴി പവണ എന്ന് ഉ്മ

പറയുകയും പകരം അതിര് പി്ികുകയും ലെയ്ു., സ്റസ് ന്ലറ

വസ്ുവിൽ മഴകുഴിയിൽ വാഴ നട്ടിരികുന്നു., കൂ്ാലത സെെ

യുല് വസ്ുവിൽ ആൾ താമസം ഇലാതതിനാൽ പവസ്റ്റ് കുഴി,

മഴകുഴിഎ്ുതിലഅതുപപാലെതലന്നെരീൽഡ്സ്ദ്രർശിചപപ്പാൾ

ഒന്നുംനാട്ടിട്ടിലായിരുന്നു. )

ലതങ്ങിൻ ത്ം - 160 ഓളം ലതങ്ങിൻ ത്ങ്ങൾ കണു. എസ്റ്റിപമറ്

ടപകാരമുള്ള ലതങ്ങിൻ കുഴികൾ െരീൽഡിെു കാണാൻ സാധിചു.

വാഴ കുഴി എലാം തലന്ന കൃത്ത്യമായി ഉണ് എന്നാൽ

പകുതിയിപെലറയും വാഴ ന്ാലത ലവറുലത കി്കുന്ന

അവസയായിരുന്നു കാണാൻ സാധിചത്. ലതാഴിൊളികളുല്

അധ്വാനലത നിസാരവൽകരികുന്നടപവർതിയാണ് ഇത്.

ഒട്ടുമിക പുരയി്ങ്ങളിെും നിരതി കിളചി്ത് മരചരീനി,

മഞൾ, പെമ്പ്, നനകിഴങ്എന്നിവനട്ടിട്ടുണ്.

പാട്ടകൃഷി



 ഷാജിയുല് വസ്ുവിൽ ( ലതാഴിൊളികൾ - ൊെി, മിനിബാബു,

ഷരീബകൃഷ്ണൻ ).

 പജാൺസൺപഗാമസ്വകപുരയി്തിൽ

 ഐഡയുല്യും ലജഡിസിെസിന്ലറയുംവസ്ുവിൽ

 അമ്മിണിയുല്വസ്ുവിൽ

പാട്ട കൃഷി എലാം തലന്ന വളലര നല രരീതിയിൽ ലെയ്തിട്ടുണ്.

കൃഷിയി്തിൽ മഞൾ, മരചരീനി, ഇഞി, പെമ്പ,് പെന,

കാചിൽ, വാഴ എന്നരീ കാർഷിക വിളകൾ ന്ുകയും നന്നായി

തലന്ന പരിപാെികുകയും ലെയ്തിട്ടുണ്. വിളലവ്ുപ്്പ

പമാശമായിരുന്നില എന്നാണ് ലതാഴിൊളികളുല് അഭിടപായം.

കൃഷി യി്തിൽ 2 തവണ വിളലവ്ുപ്്പ ന്തി.

കൃഷിയി്തിൽ എെി, കരീരി എന്നിവയുല് ശെ്ത്യം ഉണ് എന്ന്

ലതാഴിൊളികൾപറഞു.എന്നാൽഐഡ, ലജഡിസിെസ്എന്നരീ

വസ്ുകളുല് ഉ്മകൾ വിപദശത് ആയതിനാൽ ഈ

വർഷതിൽ കൃഷി ന്താൻ സാധിചില. ആയതിനാൽ

അ്ുതവർഷതിൽകൃഷിലെയാംഎന്ന് ഉറപ്പുനൽകി

ടഗാമസഭ -െർചയും പടകാഡരീകരണവും

 െസ്റ്റ് എയ്് പബാക്് പഞായതിൽ നിന്നും െഭികുന്നില. പകരം

ലതാഴിൊളികളും ഏറവും പെർന്ന പണം പിരിചു കൂ്ിയാണ്

വാങ്ങുന്നത.്

 തതപോഴിൽ േമയം രപോവിതല 9 മപമറ് വഴി ടഗൂപ്പ് ആയിട്ട്

ലവള്ളപപപ്പറിൽ എഴുതി ആണ് പഞായതിൽ ഏൽപ്പികുന്നത്.

സകപ്പറ്രസരീത്വാങ്ങിയിട്ടിലഎന്നുംമനസിൊയി

 ലതാഴിൊളികളുല് അവകാശങ്ങലളകുറിച് അവർക് വ്ത്യകമായ

ധാരണഉണായിരുന്നില.

 പജാെി പൂർതിയായിട്ടും കൃത്ത്യമായി പവതനം െഭികുന്നില എന്ന

അഭിടപായംലതാഴിൊളികൾപറഞു.

 എസ്റ്റിപമറ് ടപകാരമുള്ള ടപവർതനങ്ങൾ ലതാഴിൊളികൾ ലെയ്ിട്ടും

ഭൂഉ്മകളുല് അനാസമൂെം അവ ഉപപയാഗശൂന്ത്യമായി കി്കുന്നത്

കാണാൻകഴിഞു.

 ലതാഴിൊളികളുല്അവകാശങ്ങൾപെപപ്പാഴുംഹനികലപ്പ്ുന്നുണ.്

 ലതാഴിൽകാർഡുകൾഅപൂർണമായാണ്പൂരിപ്പിചിട്ടുള്ളത.്



നനി

വർക്ല ദബ്രാകിത്ല വ്രാർഡ്പ് ആറിത്ല 2018-19സ്രാമ്പതിക വർ്തത ദസ്രാ്്യൽ ഓഡിറ്റ്പ്

പ്രക്രിയ സമയബനിെമ്രായി െീർക്രാൻ ദസ്രാ്്യൽ ഓഡിറ്റ്പ് ടീമിതന സഹ്രായിച

ബഹുമ്രാനതപട്ട തെറുനിയൂർ പഞ്രായത്പ്ല പ്രസിഡന്പ്ല, തസക്രട്ടറി, അസി്റ്റേന്പ് തസക്രട്ടറി,

ഭരണസമിെി അംഗങ്ങൾ, തെ്രാഴിലുറപ്പു വിഭ്രാഗം ജീവനക്രാർ, വ്രാർഡ്പ് തമമ്പർ, െീൽഡെ്ല

പ്രവർതനങ്ങൾക്കു സഹ്രായിച ദമറ്റുമ്രാർ എനിവർക്കുളള നന്ദി പ്രദെ്യകം ദരഖതപടത്തുന്നു.

.







മഹാതാഗാന്ധി ദേശ്ധിയ തൊഴ്ധിലുറപ്പ് പദ്ധെ്ധി

ദോഷ്യൽ ഓഡ്ധിറ്പ് റ്ധിദപാർട്പ്

തിരുവനന്തപുരം

വർക്കല ബ്ലോക്ക്ക്

ചെറുന്നിയൂർ ഗലോമ പഞലോയത്ക്

വലോർഡ്ക്- 11, തലോന്നിമൂെ്ക്

ബേലോഷ്യൽ ഓഡ്നിറ്ക് കലോലയളവ്ക് :- 01/10/2018 to 31/3/2019

റിപ്പോർട്ട്തയപോറപോകിയത്ട്

തിരുവനന്തപുരം പേപോഷ്യൽഓഡിറ്ട് ജിലപോടീം

േ്വപ്നഎഎേ്ട്,േൗമ്യആർ



ഭരണഘടനപോ പപതിജ്ഞ

നമ്മൾ,ഇന്ത്ത്യയിലെജനങ്ങൾ,ഇന്ത്ത്യലയഒരു

പരമാധികാര ,സിതിസമത്വ,

മതനിരപപക്ഷ,ജനാധിപത്ത്യറിപ്പബികായി

സംവിധാനംലെയുന്നതിനും ഭാരതതിലെ

എലാപൗരർകുംസാമൂഹികവും

സാമ്പതികവും രാഷ്ട്രീയവുമായനരീതി,

െിന്ത,ആശയാവിഷ്ാരം,വിശ്വാസം, ഭകി,

ആരാധനഎന്നിവയ്കുള്ള

സ്വാതടന്ത്ത്യം,സാനമാനങ്ങൾ,

അവസരങ്ങൾഎന്നിവയിെുള്ളസമത്വം

എന്നിവഉറപ്പുവരുതുന്നതിനും

വ്ത്യകിയുല്അന്തസുംരാഷ്ട്തിന്ലറ

ഐക്ത്യവുംഅഖണ്ഡതയും

ഉറപ്പുവരുതുന്നസാപഹാദര്ത്യം

എലാവരിെുംവളർതുന്നതിനും

ദൃഢനിശ്ചയംലെയ്ുലകാണ്നമ്മുല്



ഭരണഘ്നാസഭയിൽവച്, 1949നവംബർ

ഇരുപതിയാറാം ദിവസം,ഈ

ഭരണഘ്നലയ

അംഗരീകരികുകയുംനിയമമാകുകയും

നമുകായിതലന്നസമർപ്പികുകയും

ലെയ്ിരുന്നു'

ഇന്്ന 20l9നവംബർ 9ആം തരീയതി KGGLPS,

താന്നിമൂ്്സ്ൂളിൽ കൂ്ിയപസാഷ്ത്യൽ

ഓഡിറ് ടഗാമസഭയിൽപങാളികളായ

ഞങ്ങൾ ഭരണഘ്നാമൂെ്ത്യങ്ങൾ

ന്പ്പിൊകുന്നതിനായി ദൃഢടപതിജ്ഞ

ലെയുന്നു.

ആമുഖം

പദശരീയ ടഗാമരീണലതാഴിെുറപ്പ് നിയമം 2005 -

ൽവിജ്ഞാപനംലെയ്ലതങിെും 2005ൽ

പാർെലമൻറ് പാസാകിയമഹാതാഗാനി

പദശരീയ ടഗാമരീണലതാഴിെുറപ്പ് നിയമം 2006

ലെടബുവരി രണിന് രാജ്ത്യത്

തു്കംകുറിചു.മൂന്്നഘട്ടങ്ങളായി 2008ൽ



നമ്മുല്രാജ്ത്യലതഎലാജിലകളിപെയും

ടഗാമരീണപമഖെകൾഈനിയമതിന്ലറ

പരിധിയിൽവന്നു.ഓപരാ ടഗാമരീണ

കു്ുംബതിനുംഒരുസാമ്പതികവർഷം

100 ദിവസലതഅവിദഗ്ധ ലതാഴിൽ

ദിനങ്ങൾആവശ്ത്യഅധിഷ്ിതമായി ടപദാനം

ലെയുന്നപതാല്ാപ്പം ടപകൃതിവിഭവ

പരിപാെനവുമായിബനലപ്പട്ടലപാതു

ആസ്ികളും ദുർബെജന

വിഭാഗങ്ങൾകായിഈ്ുറതും,

ഗുണപമന്മയുള്ളതും ഉൽപാദനക്ഷമതഉള്ള

ഉപജരീവനആസ്ികളുംസൃഷികുകയാണ്

ഈപദ്ധതിയുല്മുഖ്ത്യെക്ഷ്ത്യം.

മഹാതാഗാനിഎന്നവാക് പദശരീയ

ടഗാമരീണലതാഴിെുറപ്പ്നിയമതിന്ലറ

ആരംഭതിൽകൂട്ടിപചർകുകയും

ലെയ്ിട്ടുണ്.നിയമതിന്ലറ

ആവശ്ത്യകതയ്ക്അനുപൂരകമായി ജമ്മു-

കാശ്രീർഒഴിലകയുള്ളഎലാ

സംസാനങ്ങളിെും മഹാതാഗാനി

പദശരീയ ടഗാമരീണലതാഴിെുറപ്പ് നിയമ



പദ്ധതിവിജ്ഞാപനംലെയ്ിട്ടുണ്.

നിയമതിെുംപട്ടികയിെും

കാൊകാെങ്ങളിൽവരുതുന്ന

പഭദഗതികൾസംസാനപദ്ധതിയിെും

ഉൾലകാള്ളിപകണതുആണ്.

മഹാതാഗാനി പദശരീയ ടഗാമരീണ

ലതാഴിെുറപ്പ് നിയമം ടഗാമരീണ

ലതാഴിൊളികൾക്പത്അവകാശങ്ങൾ

ഉറപ്പുനൽകുന്നുണ്. പദശരീയ ടഗാമരീണ

ലതാഴിെുറപ്പ് പദ്ധതി ടപകാരം

ടഗാമപഞായത് ടപപദശത്ന്പ്പിൊകുന്ന

എലാ ടപവർതികളും പസാഷ്ത്യൽ

ഓഡിറിനുവിപധയമാകണലമന്്ന

നിയമതിലെ 17-വകുപ്പ് നിഷ്ർഷികുന്നു.

പദ്ധതി ടപവർതനലതപ്പറിയും ലപാതു

ധനംെിെവഴികുന്നതിലനപറിയും

പൗരസമൂഹംന്തുന്നപരസ്ത്യവും

സ്വതടന്തവുമായപരിപശാധനയാണ്

പസാഷ്ത്യൽഓഡിറ.്



മഹപോതപോഗപോനിപേശീയ പഗപോമീണ

തതപോഴിലുറ്്ട്പദ്ധതിയിതല

തതപോഴിലുറ്്ട് തതപോഴിലപോളികളുതട

അവകപോശങ്ങൾചുവതടപചർകുനു

1.ലതാഴിൽകാർഡിന്അപപക്ഷികാൻഉം 15

ദിവസതിനകംെഭികുവാനും ഉള്ള

അവകാശം

2.ലതാഴിൽആവശ്ത്യലപ്പ്ാനും 15

ദിവസതിനുള്ളിൽെഭികാനുള്ള

അവകാശം

3. 15 ദിവസതിനകംലതാഴിൽ

െഭിചിലലങിൽലതാഴിെിലായ് പവതനം

െഭികുവാനുള്ളഅവകാശം

4.ഏലറ്ുപകണടപവർതികൾ

ആസൂടതണംലെയുവാനുള്ളഅവകാശം

5.താമസസെതിന് 5കിപൊമരീറർ

െുറളവിനുള്ളിൽലതാഴിൽെഭികുവാനും

െഭിചിലലങിൽകൂെിയുല് 10%

അധികമായിെഭികുവാനും ഉള്ള



അവകാശം

6.കു്ിലവള്ളംതണൽടപാഥമികശുടശൂഷ

കിറ് ലതാഴിൊളികപളാ്് ഒപ്പംഅഞു

വയസിനുതാലഴയുള്ളഅഞുകുട്ടികൾ

ടപവർതിസെത്വന്നിട്ടുണ്എങിൽ

അവലരപനാകാനായിആയ,ഇതിനായുള്ള

അവകാശം

7. 15 ദിവസതിനുള്ളിൽപവതനം

െഭികുന്നതിനുള്ളഅവകാശം

8.കൂെിെഭികുന്നതിന്കാെതാമസം

പനരിട്ടാൽനഷപരിഹാരംകിട്ടുന്നതിനുള്ള

അവകാശം

9.പരാതികളിൽസമയബനിതമായി

പരിഹാരംകലണതുന്നതിനുള്ള

അവകാശം

10. പസാഷ്ത്യൽഓഡിറ് ന്തുന്നതിനുള്ള

അവകാശം

തപപോതുവിവരങ്ങൾ



തചറുനിയൂർ പഗപോമപഞപോയത്ട്

ജില :തിരുവനന്തപുരം

പബാക് :വർകെ

പഞായത് :ലെറുന്നിയൂർ

വിസ്രീർണം : 10.87െ.കി

വാർഡുകളുല്എണം :14

ജനസംഖ്ത്യ :18114 (2011ലെലസൻസസ്

ടപകാരം)

സ്ടതരീപുരുഷഅനുപാതം :97:82

പട്ടികജാതി : 4449

ടപസിഡന്റ് :നവടപകാശ് N

ലസടകട്ടറി :സിനുആർ.എസ്

വാർഡ് :താന്നിമൂ്്

വാർഡ്ലമമ്പർ:സുപമഷ്

ടപധാനലതാഴിൽ :കൃഷിയുംഅനുബന

പമഖെകളും

രജിസ്പട്ഡ്വർപകഴ്് : 4103

സജരീവലതാഴിൊളികൾ : 1346

100 പജാെിതികഞവർ :470



പേപോഷ്യൽഓഡിറ്ട് പഗപോമേഭ

റിപ്പോർട്ട്

===============================================

തിരുവനന്തപുരംജില

വർകെപബാക്

ലെറുന്നിയൂർ ടഗാമപഞായത്

വാർഡ് :11താന്നിമൂ്്

1)ടപവതിയുല് പപര് :

സ്വകാര്ത്യവ്ത്യകികളുല് ഭൂമിയിൽ

ഭൂവികസന ടപവർതനങ്ങൾ (വിഭാഗംബി

ഖണ്ഡിക 5 ടപകാരം

ടപവർതിയുല് പകാഡ് :1614010002/

IF/385379

അ്ങൽതുക :291971

െിെവായതുക :164231

ടപവർതിആരംഭിചതരീയതി :14/02/2019

ടപവൃതിപൂർതരീകരിചതരീയതി :

21/03/2019



ആലകലതാഴിൽദിനങ്ങൾ : 596

മസ്റ്റപറാളുകളുല്എണം : 7

പമറ് :രുഗ്മ

2)ടപവർതിയുല് പപര്

:സ്വകാര്ത്യവ്ത്യകികളുല് ഭൂമിയിൽ

ഭൂവികസന ടപവർതികൾ (ഖണ്ഡിക 5

ടപകാരം)

ടപവർതിയുല് പകാഡ് :1614010002/IF/376981

അ്ങൽതുക : 206533

െിെവായതുക :202708

ടപവൃതിആരംഭിചതരീയതി :10/12/2018

ടപവർതിഅവസാനിചതരീയതി : 06/02/2019

ആലകലതാഴിൽദിനങ്ങൾ : 735

മസ്റ്റർപറാളുകളുല്എണം : 9

പമറ് :രുഗ്മ

3)ടപവർതിയുല് പപര് :

സ്വകാര്ത്യവ്ത്യകികളുല് ഭൂമിയിൽ

ഭൂവികസന ടപവർതികൾ (ഖണ്ഡിക 5

ടപകാരം)



ടപവർതിയുല് പകാഡ് :1614010002/IF/362986

അ്ങൽതുക : 188683

െിെവായതുക :183124

ടപവൃതിആരംഭിചതരീയതി :29/10/2018

ടപവർതിഅവസാനിചതരീയതി : 24/12/2018

ആലകലതാഴിൽദിനങ്ങൾ : 664

മസ്റ്റർപറാളുകളുല്എണം : 9

പമറ് :അംബിക

4)ടപവർതിയുല് പപര് :

സ്വകാര്ത്യവ്ത്യകികളുല് ഭൂമിയിൽമണ്

ജെസംരക്ഷണടപവർതികൾ (വിഭാഗംബി

ഖണ്ഡിക 5

ടപവർതിയുല് പകാഡ് :1614010002/IF/385385

അ്ങൽതുക : 291971

െിെവായതുക :141312

ടപവൃതിആരംഭിചതരീയതി :07/03/2019

ടപവർതിഅവസാനിചതരീയതി : 30/03/2019

ആലകലതാഴിൽദിനങ്ങൾ : 512

മസ്റ്റർപറാളുകളുല്എണം : 5



പമറ് :അംബിക

5)ടപവർതിയുല് പപര് :

സ്വകാര്ത്യവ്ത്യകികളുല് ഭൂമിയിൽ

ഭൂവികസന ടപവർതികൾ

ടപവർതിയുല് പകാഡ് :1614010002/IF/366382

അ്ങൽതുക : 202465

െിെവായതുക :196227

ടപവൃതിആരംഭിചതരീയതി :29/10/2018

ടപവർതിഅവസാനിചതരീയതി : 05/12/2018

ആലകലതാഴിൽദിനങ്ങൾ : 712

മസ്റ്റർപറാളുകളുല്എണം : 6

പമറ് :അശ്വതി

വപോർഷികമപോസ്റ്റർേർകുലർ

പപകപോരമുള്ളഫയലിതല പപധപോന

കത്ടെതലുകൾ

1.കവർപപജ് :

5െയെുകളിെുംവാർഷികമാസ്റ്റർ



സർകുെർ ടപകാരമുള്ളകവർപപജ്

കാണാൻസാധിചില.

2.ലെക്െിസ്റ്റ് :

വർക്െയെിൽസൂക്ഷിചിരികുന്ന

വിവരങ്ങളുല്പട്ടികയുംഅവയുല് പപജ്

നമ്പറും പരഖലപ്പ്ുപതണലെക്െിസ്റ്റ്

െയെുകളിൽ കാണാൻസാധിചില.

3.ആക്ഷൻപാൻ :

പരിപശാധിച 5െയെുകളിെും

ആക്ഷൻപാൻപകാപ്പികാണാൻസാധിചില.

4.ഭരണാനുമതി

:ടപപത്ത്യകമായി ഭരണാനുമതിഇലായിരുന്നു.

എന്നാൽഭരണാനുമതിനമ്പർ

സാപങതികാനുമതി പൊമിൽ

ഉൾലപ്പ്ുതിയിരുന്നു.

5.സാപങതികഅനുമതി :

പരിപശാധിച 5െയെുകളിെും

ടപാപദശികമായിതയാറാകിയസാപങതിക

അനുമതിപടതം ഉണ്.



6.ഡരീലറയിൽഡ്എസ്റ്റിപമറ് :

പരിപശാധിച 5െയെുകളിെും

ഡരീലറയിൽഡ് എസ്റ്റിപമറ് ഉണായിരുന്നു .

ബനലപ്പട്ടഅധികാരികളുല്ഒപ്പുംസരീെും

ഉണായിരുന്നു.

7. പടഡായിങ് &ഡിസസനിങ് :

പരിപശാധനക്വിപധയമാകിയ

5െയെുകളിെും പടഡായിംഗ്ആൻഡ്

ഡിസസനിങ് ഇലാരുന്നു.

8.ഡിമാൻഡ് പൊം :

പരിപശാധിച 5െയെുകളിെും ഡിമാൻഡ്

പൊം ഉണായിരുന്നു .

ലതാഴിൊളികൾഒപ്പിട്്ട ലവള്ളപപപ്പറിൽ

തയാറാകിയപൊംആയിരുന്നു.

9.വർക്അപൊപകഷൻപൊം:

പരിപശാധിചെയെുകളിൽ വർക്

അപൊപകഷൻപൊം ഉണായിരുന്നില.

10.ഇ -മസ്റപറാൾ :

5െയെുകളിെും മസ്റ്റപറാൾഉണായിരുന്നു.

11.മസ്റ്റപറാൾമൂവ്ലമൻറ്സിപ് :



മസ്റ്റപറാൾമൂവ്ലമൻറ്സിപ് പരിപശാധിച

എലാെയെുകളിെും ഉണായിരുന്നു.

12.പവജ്െിസ്റ്റ് :

പരിപശാധിച 5െയെുകളിൽ IF/385385എന്ന

ടപവർതിയിൽമാടതപമ പവജ്െിസ്റ്റ്

ഉണായിരുന്നുള്ളു.

13.െണ് ട്ാൻസ്ഫർഓർഡർ:

പരിപശാധിച 5െയെുകളിൽ IF/385385എന്ന

ടപവർതിെയെിൽമാടതപമ എെ.് ്ി.ഒ.

ഉണായിരുന്നുള്ളു.

14.എം ബുക്:

പരിപശാധിച 5െയെുകളിെും എം ബുക്

ഉണ്.

15.ലമറരീരിയൽലടപാക്ത്യുർലമൻറ്

പസ്റ്ററ്ലമൻറ:്

ടപവർതികൾഒന്നുംതലന്നലമറരീരിയൽ

ഉപപയാഗിച് ലെയുന്നതലഅതുലകാണ്ഇത്

ബാധകമല.

16.ലമറരീരിയൽബില് &വൗചർ :



5െയെുകൾകും ഇത്ബാധകമല.

17. പറായൽറി ലപയ്ലമൻറ് ലറസിപ്റ് :5

െയെുകൾകും

പറായൽറിബാധകമായിരുന്നില.

18.ടതരീ പസ്റ്റജ് പൊപട്ടാടഗാെ്

:പരിപശാധിച 5െയെുകളിെും

പൊപട്ടാടഗാെ്കാണാൻസാധിചില.

19.വർക്കംപരീഷൻസർട്ടിെികറ:്

പരിപശാധിചഒരുെയെിെും കാണാൻ

സാധിചില.

20.ജിപയാ ്ാഗ് പൊപട്ടാടഗാെ് :

ഒരുെയെിെുംകാണാൻസാധിചില

21.പസാഷ്ത്യൽഓഡിറ് റിപപ്പാർട്്ട പകാപ്പി

പരിപശാധിച 5െയെുകളിെും കാണാൻ

സാധിചില.

22.സസറ്ഡയറി:

പരിപശാധിച 5െയെിെുംസസറ്ഡയറി

ഉണായിരുന്നു. IF/362986എന്നടപവർതി

െയെിൽസസറ്ഡയറി



പൂർതരീകരിചിട്ടില.

നിരീക്ഷണങ്ങളും

കത്ടെതലുകളും

1)എംബുകിൽകുഴി,ത്ംകാ്് ലവട്ടി

ലതളിയ്കൽഎന്നിവയാണ് ടപധാനഇനം

ടപവർതിയായികണത്. സ്വകാര്ത്യ

വ്ത്യകികളുല് ഭൂമിയിൊയിരുന്നു

ടപവർതികൾ.

2) മപനാഹരൻഎന്നവ്ത്യകിയുല്

പുരയി്തിൽലതങ്ങിൻത്ം 5,വാഴകുഴി

10,മഴകുഴി 1,മാെിന്ത്യസംസ്രണകുഴി 1

എന്നിവയാണ്എസ്റ്റിപമറ് ടപകാരം

ഉണായിരുന്നത്.ഇതിൽമാെിന്ത്യസംസ്രണ

കുഴി മണ് മൂ്ിയനിെയിെും മഴകുഴി

െുള്ളികമ്പുകൾലകാണ്നിറഞ

നിെയിെുംകാണലപ്പട്ടു.

3)പതകുമാർഎന്നവ്ത്യകിയുല്

പുരയി്തിൽലതങ്ങുത്ം 5,വാഴകുഴി 10,



മാെിന്ത്യകുഴി1,മഴകുഴി 1എന്നിവ

കണകുടപകാരംകാണാൻകഴിഞു.

4)ശാന്തയുല്പുരയി്തിൽഎസ്റ്റിപമറ്

ടപകാരംലതങ്ങിൻത്ം- 20,വാഴകുഴി -15,

മാെിന്ത്യസംസ്രണകുഴി -1,മഴകുഴി -1

ഇവയായിരുന്നു.എന്നാൽപുരയി്തിൽ

മാെിന്ത്യകുഴി,മഴകുഴിഎന്നിവ

കലണതാൻസാധിചില.പകരം

അതിരുപകാരിനൽകി.

5)സപരാജിനിയുല്പുരയി്തിൽ

ലതങ്ങിൻത്ം 5, വാഴകുഴി 10,

ലതങ്ങിൻകുഴി 3, മാെിന്ത്യസംസ്രണകുഴി 1,

മഴകുഴി 1എന്നിവഎസ്റ്റിപമറ് ടപകാരം

കാണാൻസാധിചു.

7)രാജരീവിന്ലറ പുരയി്തിൽ

ലതങ്ങിൻത്ം 5,വാഴകുഴി 5,

ലതങ്ങിൻകുഴി 3,മാെിന്ത്യകുഴി 1,മഴകുഴി 1

എന്നിവപറഞിട്ടുലണങിെും മഴകുഴി

കാണാൻസാധിചില.മാെിന്ത്യകുഴിപുല്

നിറഞ്കാണലപ്പട്ടു.വാഴകുഴി ,

ലതങ്ങിൻകുഴിഎന്നിവ



ഉപപയാഗശൂന്ത്യമായികണു.

8)പസാണിയയുല്പുരയി്തിൽ

ലതങ്ങിൻത്ം 5,വാഴകുഴി 10,

ലതങ്ങിൻകുഴി 5,മാെിന്ത്യകുഴി 1,മഴകുഴി 1

എന്നിവഎസ്റ്റിപമറ് ടപകാരം

പറഞിട്ടുലണങിെും ലതങ്ങിൻത്ം,

മാെിന്ത്യകുഴിഎന്നിവമാടതപമകാണാൻ

കഴിഞുള്ളു.മാെിന്ത്യകുഴി മണ്വരീണ്

നികന്നനിെയിെുംകാണലപ്പട്ടു.

ബാകിലയലാംകെ്ത്യാണആവശ്ത്യതിനായി

നികതിയതായിവരീട്ടു്മപറഞു.

9)നപ്ശൻഎന്നവ്ത്യകിയുല്

പുരയി്തിൽലതങ്ങിൻത്ം 10,വാഴകുഴി

10,ലതങ്ങിൻകുഴി 5,മാെിന്ത്യകുഴി 1,

മഴകുഴി 1എന്നിവയിൽമാെിന്ത്യകുഴി

കാണാൻസാധിചില.മഴകുഴിയിൽലതങ്്ങ

വചുപി്ിപ്പിചനിെയിൊയിരുന്നു.ഒരു

ലതങ്ങിൻകുഴി മാടതപമകാണാൻ

കഴിഞുള്ളു.

10)ടപശാന്തയുല്പുരയി്തിൽ



ലതങ്ങിൻത്ം 6,വാഴകുഴി 10എന്നിവ

കാണാൻസാധിചു. 5ലതങ്ങിൻകുഴി

ഇലായിരുന്നു.മഴകുഴി, പവസ്റ്റ്കുഴിഎന്നിവ

ഉപപയാഗശൂന്ത്യമായിപുല്നിറഞ

അവസയിൊയിരുന്നു.

11)പരാഹിണിയുല്പുരയി്തിൽ

ലതങ്ങിൻത്ം 5,വാഴകുഴി 10, പവസ്റ്റ്കുഴി 1,

മഴകുഴി 1എന്നിവയായിരുന്നുഎസ്റ്റിപമറ്

ടപകാരം.എന്നാൽവരീ്്വയെിന്സമരീപം

ആയതിനാൽമഴകുഴി, പവസ്റ്റ്കുഴി

എന്നിവപവണഎന്നഉ്മയുല്

നിർപ്ദേശടപകാരംഅതിരുപകാരി

നൽകുകയാണ് ലെയ്ത്.

12)രഞുവിന്ലറപുരയി്തിൽ

ലതങ്ങിൻത്ം 15,വാഴകുഴി 15,

ലതങ്ങിൻകുഴി 5, പവസ്റ്റ്കുഴി 1,മഴകുഴി 1

എന്നിവഎസ്റ്റിപമറ് ടപകാരം ഉണായിരുന്നു.

13)ടപസന്നവലിയുല്പുരയി്തിൽ

ലതങ്ങിൻത്ം 12,വാഴകുഴി 10, പവസ്റ്റ്കുഴി

1,മഴകുഴി 1ഇവയായിരുന്നുഎസ്റ്റിപമറ്

ടപകാരം.എന്നാൽമഴകുഴി, പവസ്റ്റ്കുഴി



എന്നിവയ്ക്പകരംഅതിര്കാണാൻ

സാധിചു.

14)െരീൽഡ്വിസിറിങ്ങിനില്

ലതാഴിൊളികലളകാണുകയും

ലതാഴിൊളികൾകാർഡുകൾ

പരിപശാധികുകയും ലെയ്ു. 11-ആം

വാർഡിൽ 3 ടഗൂപ്പുകളിൊയി 120സജരീവ

ലതാഴിൊളികൾഉണായിരുന്നു. ഈവർഷം

8ലതാഴിൽദിനങ്ങൾമാടതമാണ്

ലതാഴിൊളികൾകുെഭിചത്.കഴിഞ

വർഷംഒട്ടുമികലതാഴിൊളികൾകും 100

ലതാഴിൽദിനങ്ങൾകിട്ടി.

15) IF/385379എന്നടപവർതിെയെിൽ

മസ്റ്റപറാൾനമ്പർ 27164-27166, 27199ഇവയിൽ

266രൂപയാണ് പവതനമായി

നൽകിയത്.IF/376981എന്നെയെിൽ 21158-

21168, 21333-21335എന്നരീമസ്റ്റപറാൾനമ്പറുകൾ

ടപകാരം 270രൂപയുമാണ്

നൽകിയിരികുന്നത്.

16)IF/362986എന്നെയെിൽ 18295എന്ന



മസ്റ്റപറാൾ ടപകാരം 261രൂപയാണ്

പവതനമായിനൽകിയിരികുന്നത്.ഈ

െയെിൽഎംബുകിൽ 100രൂപയുല്

കുറവുണ്.ഷാർലപനിംഗ്ൊർജ് 3320നു

പകരമായി 3460എന്നുംഎംബുകിൽ

പരഖലപ്പ്ുതിയിരികുന്നു.

17)IF/366382എന്നെയെിൽ 15638-15645

വലരയുള്ളമസ്റ്റപറാൾ ടപകാരം 270രൂപയാണ്

പവതനമായിനൽകിയിരികുന്നത്.

ചർച്ച

=====

ലെറുന്നിയൂർ ടഗാമപഞായതിലെ 11ആം



വാർഡിലെ (താന്നിമൂ്് ) ടഗാമസഭ 09-11-2019

ന് രാവിലെ 10 മണിക്താന്നിമൂ്് KGGLP

സ്ൂളിൽആരംഭിചു . പയാഗതിന്ലറ

തു്കതിൽഅവില്കൂ്ിയ

ലതാഴിൊളികളിൽനിന്നും 100ലതാഴിൽ

ദിനങ്ങൾപൂർതിയാകിയ രത്നമ്മഎന്ന

ലതാഴിൊളിലയ

അധ്ത്യക്ഷസാനപതക്ലതരലഞ്ുതു.

തു്ർന്്ന ഭരണഘ്നാ ടപതിജ്ഞവിആർപി

സൗമ്ത്യലൊലിലകാ്ുതു . വാർഡ്ലമമ്പർ

സുപമഷ് സ്വാഗതംപറയുകയും വിആർപി

റിജിൊൽ ലതാഴിെുറപ്പ്

പദ്ധതിലയകുറിചും പസാഷ്ത്യൽ

ഓഡിറിങിലനകുറിചും ആമുഖടപസംഗം

ന്തുകയും ലെയ്ു .തു്ർന്നുവിആർപി

റിജിൊൽ ലതാഴിൊളികളുല്പത്

അവകാശങ്ങൾവിശദരീകരിചു. തു്ർന്്നവി

ആർപിസൗമ്ത്യ,സ്വപ്നഎന്നിവർറിപപ്പാർട്്ട

അവതരിപ്പിചു.അതിനുപശഷംറിപപ്പാർട്ട്

അവതരണലതകുറിചും



ലതാഴിൊളികളുല്പരാതികലള

കുറിചുംെർചലെയ്ു.

100ലതാഴിൽദിനങ്ങൾെഭികുന്നില

എന്നപരാതി ലതാഴിൊളികൾ

ഉന്നയിചു. 100 ദിവസംലതാഴിൽ

െഭികാനായി ലതാഴിൽ

ആവശ്ത്യലപ്പപ്ണരരീതിലയകുറിചുവി

ആർപിവ്ത്യകമാകി.

ലതാഴിൽകാർഡ്പുതുകാനായി

പൊപട്ടാലയ്ുകാൻ

ലതാഴിൊളികളിൽനിന്നും പണം

ലെെവായിഎന്ന്െർചയിൽ

മനസിൊയി.എന്നാൽ ലതാഴിൽ

കാർഡ് പുതുകൽ സൗജന്ത്യം

ആലണന്നും ലതാഴിൊളികൾക്

സപസലെെവാപകണ

ആവശ്ത്യമിലലന്നുംവിആർപി

വ്ത്യകമാകി.



ലതാഴിൽകിട്ടുന്നിലഎന്നതായിരുന്നു

ലതാഴിൊളികളുല് ടപധാനപരാതി.

പരാതിക്ഓവർസിയർ,വിആർ

പിമാർ മറുപ്ിനൽകി.എലന്തന്നാൽ

ഈപദ്ധതി ടപകാരം

ലതാഴിൊളികൾക് ലെപയണുന്ന

വ്ത്യകിഗതവും ലപാതുസമൂഹതിന്

ഉതകുന്നതുമായ ടപവർതികലള

കുറിച്വ്ത്യകമാകുകയും ലെയ്ു.

5 kmെുറളവിൽപണി

െഭികാറിലലന്നുംഅതിൽ

കൂ്ുതൊണ്എങിൽ TAആയി

െഭിപകണപവതനതിന്ലറ

10%കിട്ടാറിലഎന്നും ലതാഴിൊളികൾ

പറഞു.

ലതാഴിെി്ങ്ങളിൽലവചുള്ള

അപക്ങ്ങൾക്െികിതെിെവ്

െഭികുന്നിലഎന്നപരാതി

ലതഴിൊളികൾഉന്നയിചു.



അപക്ങ്ങൾന്ന്നാൽഅത് ഉ്ൻ

തലന്നബനലപ്പട്ട

ഉപദ്ത്യാഗസലരഅറിയികണലമന്നും

െിെവാകുന്നപണതിന്ലറ

രസരീതുകൾപഞായതിൽ

നൽകണലമന്നുംവി ആർപി മറുപ്ി

നൽകി.

െസ്റ്റ്എയ്് പബാക്്, ്ാർപ്പ എന്നിവ

ലതാഴിൊളികൾക്സൗജന്ത്യമായി

െഭികുന്നിലലന്ന്പരാതി

പറയുകയുണായി. ഇതിന്ലറ

പരിഹാരം ഉ്ലനഉണാകുംഎന്ന്

ഓവർസിയർ ഉറപ്പുനൽകി.

ലതാഴിൊളിതലന്നലതാഴിൽ

കലണതിനൽകണംഎന്ന

പഞായത്നിെപാ്്

വിമർശനാതകമായി ഉയർന്നുവന്നു.

പവതനംെഭികുന്നതിൽവരുന്ന



കാെതാമസം പയാഗതിൽ

െർചാവിഷയമായി.പഞായതിൽ

നിന്നും 7 ദിവതിനകംതലന്നപവതനം

െഭികാനുള്ളന്പ്ികൾ

സ്വരീകരികുന്നുലണന്നുഓവർസിയർ

മറുപ്ിനൽകി.

െയെിൽഇലാതെിെ ടപധാനലപ്പട്ട

പരഖകൾഇനിയുള്ളെയെുകളിൽ

കൃത്ത്യമായി ഉൾലപ്പ്ുതുലമന്നും

ഓവർസിയർ ടഗാമസഭയിൽ

ഉറപ്പുനൽകി.

െർചകൾക് ഒ്ുവിൽ

ലതാഴിൊളികൾറിപപ്പാർട്ട്സകയ്ിചു

പാസാകി. ഉചയ്ക് 12ന് ന്ദ്രി

പറഞുലകാണ് പയാഗം

അവസാനിപ്പിചു.



നനി
==========

വർകെപബാകിലെലെറുന്നിയൂർ

പഞായതിലെവാർഡ് 11ന്ലറ 2018- 19

സാമ്പതികവർഷലതപസാഷ്ത്യൽ

ഓഡിറ് ടപടകിയസമയബനിതമായി

തരീർകാൻപസാഷ്ത്യൽഓഡിറ് ്രീമിലന

സഹായിചബഹുമാനലപ്പട്ട

ലെറുന്നിയൂർപഞായത് ടപസിഡന്റ്,

ലസടകട്ടറി, ഭരണസമിതിഅംഗങ്ങൾ,

ലതാഴിെുറപ്പ്വിഭാഗം ജരീവനകാർ,

വാർഡ് ലമമ്പർെരീൽഡ്

ടപവർതനങ്ങൾക്സഹായിച

പമറ്മാർ,ലതാഴിെുറപ്പ് ലതാഴിൊളികൾ



എന്നിവർകുള്ളന്ദ്രി

പരഖലപ്പ്ുതുന്നു.

മഹാതാഗാന്ധി ദേശ്ധിയ തൊഴ്ധിലുറപ്പ് പദ്ധെ്ധി

ദോഷ്യൽ ഓഡ്ധിറ്പ് റ്ധിദപാർട്പ്



തിരുവനന്തപുരം 

വർക്കല ബ്ലോക്്ക  

ചെറുനിയൂർ പഞലോയത്  

വലോർഡ് -12 (വെന്നിക്കോട്  )

ബേലോഷ്യൽ ഓഡ്നിറ്ക് കലോലയളവ്ക് :- 1/10/2018 to 31/03/2019

        

   റിബ്ലോർട് തയലോറലോക്കിയത ്

തിരുവനതപുരം ബേലോഷ്യൽ ഓഡിറ് ജി്ലേലോ ടീം

                        അനിൽ േുെിതത െിതത VRP

                 ആർഷ എ എേ് VRP

                   നനു  രലോജ്ആർ VRP

                    േൗമ്യ എേ്ബി VRP

                             േുഹൈൽ എ എേ് VRP

ആമുഖം

ലലല ദേശീയ ഗ്രാമീണ തെ്രാഴിലുറപ്പ് നിയമം 2005-ല് വിജ്രാപനം തെയ്തു. എങിലും , 2005-ല്



പ്രാര്ലതമന്പ് പ്രാസ്രാകിയ മഹ്രാത്രാഗ്രാനി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തെ്രാഴിലുറപ്പ് നിയമം, 2006
തെബ്രുവരി 2-ന്പ് ര്രാജ്യത്പ് തുടകം കുറിച്ചു. മൂന്പ് ഘട്ടങ്ങള്രായി. 2008-ല് നമ്മുതട ര്രാജ്യതത എല്ല
ജില്ലകളിദ്ലയം ഗ്രാമീണ ദമഖ്ലകള് ഈ നിയമതിതന പരിധിയില് വന്നു . ഓദര്രാ ഗ്രാമീണ
കുടംബതിനം ഒരു സ്രാമ്പതികവര്ം 100 േിവസതത അവിേഗ്ദ്ധ തെ്രാഴില് േിനങ്ങള്
ആവശ്യ്രാധിഷിെമ്രായി പ്രേ്രാനം തെയ്യുനദെ്രാതട്രാപം പ്രകൃെിവിഭവ പരിപ്രാ്ലനവുമ്രായി ബനതപട്ട
തപ്രാതു ആസികളം ദുരബ്ല ജനവിഭ്രാഗങ്ങള്ക്രായി ഈടറ്റതും ഗുണദമന്മയള്ളതും
ഉല്രാേനക്ഷെയളളല ഉപജീവന്രാസികളം സൃഷിക്കുകയ്രാണ്പ് ഈ പദ്ധെിയതട മുഖ്യ്ലക്ഷ്യം.
നിയമദഭേഗെി വരുതി 'മഹ്രാത്രാഗ്രാനി' എന വ്രാക്പ് ദേശീയ ഗ്രാമീണ തെ്രാഴിലുറപ്പ്
നിയമതിതന ആരംഭതില് കൂട്ടി ദെരക്കുകയം തെയിട്ടുണ്പ്. 100 ശെമ്രാനം നഗര ജനസംഖ്യയള്ള
ജില്ലകതള്രാഴിതക ര്രാജ്യതത എല്ല്രാ ജില്ലകളം പ്രസ്തുെ നിയമതിതന പരിധിയി്ല്രാകതപട്ടിട്ടുണ്പ്.
നിയമതിതന ആവശ്യകെയ്ക്ക ആനപൂരകമ്രായി എല്ല്രാം സംസ്രാനങ്ങളം മഹ്രാത്രാഗ്രാനി ദേശീയ
ഗ്രാമീണ തെ്രാഴിലുറപ്പ് നിയമ പദ്ധെി വിജ്രാപനം തെയിട്ടുണ്പ്. നിയമതിലും പട്ടികയിലും
ക്രാ്ല്രാക്രാ്ലങ്ങളില് വരുത്തുന ദഭേഗെികള് സംസ്രാന പദ്ധെിയിലും ഉള്തക്രാള്ളിദകണെ്രാണ്പ്.
മഹ്രാത്രാഗ്രാനി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തെ്രാഴിലുറപ്പ് നിയമം ഗ്രാമീണ തെ്രാഴി്ല്രാളികള്ക്പ് ഒരു കൂട്ടം
അവക്രാശങ്ങള് നല്കുന്നുണ്പ്.

ലലലല ദേശിയ ഗ്രാമീണ തെ്രാഴിലുറപ്പു പദ്ധെി പ്രക്രാരം ഗ്രാമ പഞ്രായത്തു പ്രദേശത്തു നടപിയി്ല്രാക്കുന
എല്ല്രാ പ്രവർതികളം ദസ്രാ്്യൽ ഓഡിറ്റിന്പ് വിദധയമ്രാകണതമന്പ് നിയമതിത്ല 17 ആം വകുപ്പ്
നിഷ്കർ്ിക്പ്ന്നു. പദ്ധെി പ്രവർതനതതപറ്റിയം തപ്രാതു ധനം തെ്ലവഴിക്കുനെിതനപറ്റിയം പൗര
സമൂഹംലനടത്തുന പരസ്യവും സ്വെത്രവുമ്രായ പരിദശ്രാധനയ്രാണ്പ് ദസ്രാ്്യൽ ഓഡിറ്റ്പ്.ല

മഹലോതലോ ബേശ്നിയ ഗലോമീണ ചതലോഴ്നിലുറപ്പു പദ്ധത്നിയ്നിചല ചതലോഴ്നിലുറപ്ക് ചതലോഴ്നിലലോള്നികളുചെ
അവകലോശങ്ങൾ ചുവചെ ബെർക്കുന്നു.

Sl
n
o

ലഅവകലോശങ്ങൾ

1 തെ്രാഴിൽക്രാർഡിന്രായിഅദപക്ഷിക്കുവ്രാനം15േിവസതിനകം്ലഭിക്കുവ്രാനള്ളഅ
വക്രാശം

ചഷഡൂള് ല2ല

2 തെ്രാഴിൽ ആവശ്യതപട്രാനം 15 േിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ്ലഭിക്കുവ്രാനള്ള
അവക്രാശം

ചഷഡൂള് ല1 &
ചഷഡൂള് ല

3 15 േിവസതിനകം തെ്രാഴിൽ ്ലഭിചിത്ലങിൽ തെ്രാഴി്ല്രാല്ല്രായ്മ ദവെനം
്ലഭിക്കുവ്രാനള്ള അവക്രാശം

ചേഷന്ല7,8,9ല

4 എതറ്റടദകണ പ്രവൃതികൾ ആസൂത്രണം തെയ്യുവ്രാനള്ള അവക്രാശം.



5 െ്രാമസ സ്ലതിതന 5 കിദ്ല്രാമീറ്റർ ചുറ്റളവിനള്ളിൽ തെ്രാഴിൽ ്ലഭിക്കുവ്രാനം
്ലഭിചിതല്ലങിൽ കൂ്ലിയതട 10% അധികമ്രായി ്ലഭിക്കുവ്രാനള്ള അവക്രാശം.

ചഷഡൂള്
ല2പലോരഗലോഫ്ക്
ല18 &
പലോരഗലോഫ്ക് ല20

6 കുടിതവള്ളം ,െണൽ, പ്ര്രാഥമിക ശുശ്രൂ് കിറ്റ്പ് ,തെ്രാഴി്ല്രാളികദള്രാതട്രാപം
അഞിൽ അധികം കുട്ടികൾ പ്രവൃതി സ്ലത്പ് വനിട്ടുതണങിൽ അവതര
ദന്രാക്രാന്രായി ആയ (ക്ര്്പ്) തുടങ്ങിയ പ്രവൃതി സ്ല സൗകര്യങ്ങൾക്കുള്ള
അവക്രാശം.

ചഷഡൂള്2
പലോരഗലോഫ്ക്
ല23-28

7 സർക്രാർ പ്രഖ്യ്രാപിചിട്ടുള്ള കൂ്ലി ്ലഭിക്കുവ്രാനള്ള അവക്രാശം. ചേഷന്3(2),
6, sch 2
,29,a,b,c,d,e,f.
30

8 തെ്രാഴിൽ തെയ്പ് 15 േിവസതിനകം കൂ്ലി ്ലഭിക്കുവ്രാനള്ള അവക്രാശം

9 15 േിവസതിനകം കൂ്ലി ്ലഭിചിതല്ലങിൽ നഷ പരിഹ്രാരം ്ലഭിക്കുവ്രാനള്ള
അവക്രാശം

ചേഷന് 3(3)

10 പര്രാെികൾക്പ് സമയ ബനിെമ്രായി പരിഹ്രാരം ്ലഭിക്കുവ്രാനം
മഹ്രാത്രാഗ്രാനി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തെ്രാഴിലുറപ്പ് പദ്ധെിയിൽലതെ്ലവു വരുന
തുകയതട െൽസമയ സ്രാമൂഹിക പരിദശ്രാധന നടത്തുവ്രാനള്ള അവക്രാശം.

ചേഷന് 19, &
ചേഷന് 17(
2)

അവക്രാശ അധിഷിെ നീരിക്ഷണങ്ങൾ.

* ഫയൽ പര്നിബശലോധനയ്നിൽ വ്യകമലോയ ഡ്നിമലോന്ക് ബഫലോറം കലോണലോൻ േലോധ്നിച്നിലല്ക് .

അത്നിനലോൽ ചതലോഴ്നില്നിനു അബപക്ഷ്നിച്നിട്ടു 15 േ്നിവേത്നിനുള്ള്നിൽ ചതലോഴ്നിൽ ലഭ്നിബചലോ എന

കലോര്യത്നിൽ വ്യകതയ്നില്ല. ആയത്നിനലോൽ ചതലോഴ്നിലലോള്നികബളലോെ്ക് േംേലോര്നിചത്നിൽ ന്നിന്നു അവർ

ചതലോഴ്നിലുറപ്ക് ന്നിയമ പ്രകലോരമല്ല ചതലോഴ്നിൽ ആവശ്യചപ്ത്ക് എന്ക് മനേ്നിലലോയ്നി.

*ഗലോമ േഭയ്നിൽപച്കേടുക്കലോറുള്ളതലോയ്നി ചതലോഴ്നിലലോള്നികൾ പറഞ്ഞുചവ്കേ്നിലും പദ്ധത്നി

ആസൂതണത്നിൽ അവർ പച്കേടുത്നിരുബനലോ എന കലോര്യം വ്യകമല്ല.



*ചതലോഴ്നില്നിെം േനർശ്നിചത്നിൽ ന്നിന്നും,ചതലോഴ്നിലലോള്നികബളലോെ്ക് േംേലോര്നിചത്നിചന അെ്നിസലോനത്നിലും

എല്ലലോ ചതലോഴ്നിലലോള്നികളും 5Km ചുറളവ്നിനുള്ള്നിലലോണ്ക് ബജലോല്നി ചെയ്യുനത്ക്.

*ചതലോഴ്നിൽ സലത്ക് കുെ്നിചവള്ളം, പ്രഥമ ശുശ്രൂഷ ക്നിറ്ക് എന്നിവ ഉചണ്കേ്നിലും അവചയല്ലലോം

ചതലോഴ്നിലലോള്നികൾ േ്വനമലോയ്നി ക്രമീകര്നിച്നിര്നിക്കുനതലോണ്ക്.

* ആക്ക് പ്രകലോരമുള്ള കൂല്നി ചതലോഴ്നിലലോള്നികൾക്ക്ക് ലഭ്നിക്കുന്നുണ്ക്.

*ചതലോഴ്നിലലോള്നികബളലോെ്ക് േംേലോര്നിചത്നിൽ ന്നിന്നും േമയ ബന്നിതമലോയ്നി കൂല്നി ലഭ്നിക്കുന്നില്ല എന്ക്

അറ്നിയുവലോൻ േലോധ്നിച്ചു.

* ചതലോഴ്നിൽ പൂർത്നിയലോയത്നിനു ബശഷവം ചതലോഴ്നിലുറപ്ക് ന്നിർവ്വഹണ ഉബേ്യലോഗസർ ഫണ്ക് ടലോൻസ്ഫർ

ഓർഡർ തയലോറലോക്ക്നിയത്നിനു ബശഷവം ,ചതലോഴ്നിലലോള്നികൾക്ക്ക് അവരുചെ ബവതനം കൃത്യമലോയ്നി

ലഭ്നിക്കുന്നില്ല.

* പരലോത്നികൾക്ക്ക് േമയബന്നിതമലോയ്നി പര്നിഹലോരം ലഭ്നിചതലോയ്നി അറ്നിയലോൻ േലോധ്നിച്നി്്നില്ല

അതുബപലോചല തചന തൽേമയ േലോമൂഹ്നിക പര്നിബശലോധന ക്യത്യമലോയ്നി നെത്തുനതലോയ്നി അറ്നിയലോൻ

കഴ്നിഞ്ഞ്്നില്ല.

പൊതുവിവരങ്ങൾ -പെറുനിയൂർ ലെഞായത്ത് ല

ജില്ല തിരുവനന്തെുരം ല

ബദള്രാക്പ് വർക്കല ല

വിസീരണം
10.87െ.കി.മീ.

വ്രാരഡുകളതട എണം 1. 14



ജനസംഖ്യ 2. 18114

സീ : പുരു് അനപ്രാെം 97:82



ത്നിരുവനനപുരം ജ്നില്ലയ്നിൽ വർക്കല തലോലൂക്ക്നിൽ വർക്കല ബ്ലോക്ക്ക്

പഞലോയത്നിൽ ഉൾചപ് പ്രബേശമലോണ്ക് ചെറുന്നിയൂർ ഗലോമപഞലോയത്തു. ഈ

ബപ്രേശത്നിചന േമ്പത്ക് ഘെനയ്നിചല ന്നിർണലോയക ഘെകം കലോർഷ്നിക ബമഖല

ആയ്നിരുന്നു.ഭൂപ്രകൃത്നി അനുേര്നിെ്ക് ഈ പ്രബേശചത പലോലച്നിറ പുതനകെവ്ക്

നീർതെം, അയന്നി ശലോസലോം നെ നീർതെം, ചവന്നിചകലോചെ ചെറുന്നിയൂർ

നീർതെം എന്നിങ്ങചന മൂനലോയ്നി ത്നിര്നികലോം.ഈ നീർതെങ്ങള്നിൽ ആചക 8

ബതലോടുകളും 17കുളങ്ങളും ഒരു കലോയലും ഒബ്ചറ നീരുറവകളും ഉണലോയ്നിര്നിന്നു. ചെറു

നീരുറവകളുചെ നലോെ്ക് എന അർത്ഥത്നിൽ ആണ്ക് ചെറുന്നിയൂർ എന നലോമം

ലഭ്നിചത്ക്.ബതലോടുകളും, കുളങ്ങളും നീരുറവകളും പലതും ന്നിലവ്നിലുള്ളതലോയ്നിട്ടുണ്ക്

അശലോസീയമലോയ വയൽ ന്നികതൽ, കുന്നിെ്നിച്ചു ന്നിരപലോക്കൽ, കലോയൽ

ന്നികതൽ, മണലൂറ്നി എന്നിവ മൂലം ഭൂപ്രകൃത്നി ആചക മലോറ്നിയ്നിര്നിക്കുന്നു.വെക്കു

പലോലച്നിറ വെബ്ശേര്നിബക്കലോണം തുെങ്ങ്നിയ ഉയർന പ്രബേശങ്ങള്നിൽ ന്നിന്ക്

ചതക്കുക്നിഴക്കും ചതക്കുപെ്നിഞ്ഞലോറും ബകലോഴ്നി ബതലോ്ം കലോയല്നിബലക്ക്ക് െര്നിഞ്ഞു

ക്നിെക്കുന ഒരു ഭൂ വ്നിഭലോഗമലോണ്ക് ചെറുന്നിയൂർ ഗലോമപഞലോയത്ക്, ഏകബേശം ഒരു

ഉപേ്വീപ്നിചനആകൃത്നി ആചണന്ക് പറയലോം. വെക്കുപെ്നിഞ്ഞലോറൻ പ്രതീക്ഷയുമലോയ

ജയന്നി തലോരതബമ്യചന ഉയർന ഭലോഗവം ക്നിഴക്കൻ പ്രബേശമലോയ

ചവള്ള്നിയലോഴ്ചകലോവ്ക് കമ്പ്നിക്കകം എന്നിവ തലോഴ്ന്ന പ്രബേശങ്ങളും ആണ്ക്

മരക്കെമുക്കുവചര വ്യലോപ്നിച്ചുക്നിെക്കുന കുന്നും പള്ള്നിക്കുന്നു പെ്നിഞ്ഞലോറ്ക് കല്ലുമലകുന്നും

വെക്ക്ക് പലോലച്നിറ യുമലോണ്ക് പഞലോയത്നിചല ഏറവം ഉയർന പ്രബേശങ്ങൾ.

വ്നിസ്തൃത്നിയ്നിൽ വലുത്ക് കല്ലുമലോല കുന്നും ചെറുത്ക് പള്ള്നിക്കുന്നും ആണ്ക് ഇവ്നിചെ

ന്നിന്നും ബനലോക്ക്നിയലോൽ പഞലോയത്നിൻചറ മബനലോഹരമലോയ ദൃശ്യം ലഭ്നിക്കും.

ക്രമമലോയ്നി െര്നിഞ്ഞ ഒരു ഭൂപ്രകൃത്നി അല്ല മറ്നിച്ക് ഉയർന പ്രബേശങ്ങളും വയലുകളും

തലോഴ്ന്ന പ്രബേശങ്ങളും കൂെ്നിക്കലർന കലോയബലലോരങ്ങളും അവേലോന്നിക്കുന ഭൗമ ഘെന

ഇനം ത്നിര്നിച്ക് പര്നിബശലോധ്നിചലോൽ കുന്നിൽ പ്രബേശവം തീരപ്രബേശവം

ഉൾചപടുനതലോണ്ക് ഈ പഞലോയത്ക്.



ദസ്രാ്്യൽ ഓഡിറ്റ്പ് രീെിശ്രാസം

കേരളസോഷ്യൽഓഡിറ്റ്പ്തസ്രാസസറ്റിതെ്രാഴിലുറപ്പുപദ്ധെി തിരുവനന്തപുരം  ലജില്ല്രാ

യൂണിറ്റിതനലദനതൃെ്വതി്ല്രാണ്പ് വ്രാർഡ്പ് 12 പല ലദസ്രാ്്യൽ ഓഡിറ്റ്പ് പ്രക്രിയ ആരംഭിചതും
പൂർതീകരിചതും.ലലല

 കഴിഞ്ഞ6 മ്രാസതിൽ തെയ പ്രവൃതികളടെയലുകൾ,വിവരദശഖരണ്രാർത്ഥ MIS എനിവ
പരിദശ്രാധികൽല

 പരിദശ്രാധിച െയലുകളതടലഅടിസ്രാനതിൽ പ്രവർതി ഇടങ്ങൾ പരിദശ്രാധിക്കുകയം, തെയ
പ്രവർതികളതട അളവുകൾ പരിദശ്രാധിച്ചു .ല

 ഗുണദഭ്രാക്രാകദള്രാട്പ് പ്രവൃതിയതട ഗുണെ്ലങ്ങൾ െർച തെയ്തു,

 ലതെ്രാഴിൽ ക്രാർഡ്പ് എടതിട്ടുള്ളവതരയം, സജീവ തെ്രാഴി്ല്രാളികതളയംലകണ്പ് ആവശ്യമ്രായ
വിവരങ്ങൾ ദശഖരിച്ചു .ല

 െീൽഡ്പ് പ്രവർതനങ്ങളതടയം, െയൽ പരിദശ്രാധനയതടയം അടിസ്രാനതിൽ റിദപ്രാർട്ട്പ്
െയ്രാറ്രാകൽ.

S.N
o

വരക്ക്ക് ബകലോഡ്ക് പ്രവർതിയ
തട ദപര്പ്

പദ്ധെിയ
തട
ആരംഭം

പദ്ധെിയ
തട
അവസ്രാ
നം

എ്റ്റേിദമ
റ്റ്പ് തുക

യഥ്രാർ
ത്ഥ
തെ്ലവ്പ്

തെ്രാഴി
ൽ
േിനങ്ങ
ൾ

1 1614010002/LD/251 സ്വക്രാര്യ 221288 21702 788



215 വ്യകികളതട
ഭൂമിയിൽ
ഭൂവികസന
പ്രവർതികൾ
കൃ്ി
വകുപ്പുമ്രായി
ദെർന്നുള്ള
സംദയ്രാജിെ
പദ്ധെി ജ്ല
ദസെനതിന
ള്ള സൗകര്യം
ഒരുകൽല

8

2 1614010002/LD/251
245

സ്വക്രാര്യ
വ്യകികളതട
ഭൂമിയിൽ
ഭൂവികസന
പ്രവർതികൾ
കൃ്ി
വകുപ്പുമ്രായി
ദെർന്നുള്ള
സംദയ്രാജിെ
പദ്ധെി ജ്ല
ദസെനതിന
ള്ള സൗകര്യം
ഒരുകൽ

217028 193051 699

22 ചഡാക്യൂപമന്ത്റസ്ത് ല

1. കവർബപജ്ക്

ലലലവ്രാർ്ിക മ്രാ്റ്റേർ സർക്കു്ലർ പ്രക്രാരം കവർദപജിൽ പഞ്രായത്പ് വിവരങ്ങൾ, ജില്ല, പ്രവർതി
നടപി്ല്രാകിയ വിവരങ്ങൾ, അടങൽ തുക, ആതക തെ്ലവ്പ്, നടതിയ െീയെി,ല മുെ്ല്രായ

വിവരങ്ങൾ ദരഖതപടദതണെ്രാണ്പ്. പരിദശ്രാധിച 2 ഹൈലുകളിൽ ഒരു പ്രവർതിയിൽ
ദപ്രാലും വ്രാർ്ിക മ്രാ്റ്റേർ സർക്യൂ്ലർ പ്രക്രാരമുള്ള കവർ ദപജ്പ് ക്രാണ്രാൻ സ്രാധിചില്ല.ല

2. ചെക്ക്ക് ല്നിസ്ക്



ലലല വർക്പ് െയ്ലിൽ സൂക്ഷിചിരിക്കുന വിവരങ്ങളതട പട്ടികയം, അവയതട ദപജ്പ് നമ്പറും
ദരഖതപടദതണ തെക്പ് ്ലി്റ്റേ്പ്ല െയ്ലിൽ സൂക്ഷിദകണെ്രാണ്പ്. പരിദശ്രാധിച 2

ഹൈലുകളിലും ലലവ്രാർ്ിക മ്രാ്റ്റേർ സർക്യൂ്ലർ പ്രക്രാരമുള്ള തെക്പ് ്ലി്റ്റേ്പ്ല ക്രാണ്രാൻ

േലോധിചി്ലേ ല.ല

3. ആക്ഷൻപലോൻബകലോപ്നി

പരിദശ്രാധിച 2 െയലുകളിൽ ഒരു െയ്ലിൽ ദപ്രാലും വ്രാർ്ിക മ്രാ്റ്റേർ സറക്യൂ്ലർ പ്രക്രാരം
നിർബനമ്രായം ഉണ്രായിരിദകണ ആക്ഷൻ പ്രാനിതന ദക്രാപി ക്രാണ്രാൻ സ്രാധിചില്ല.

4. എസ്നിബമറ്ക് ബകലോപ്നി

പരിദശ്രാധിചല2 െയലുകളിലുംലഎസിബമറ് ലദക്രാപി ക്രാണ്രാൻ സ്രാധിച്ചു.., എ്റ്റേിദമറ്റ്പ്തന
ദക്രാപിയിൽലഅക്രഡികഡ്പ് എഞിനീയരുതട ഒപ്പ്, സീ്ല്പ് എനിവ ഉണ്രായിീരുന്നു.

5. േലോബ്കേത്നികലോനുമത്നി

പരിദശ്രാധിച 2ഹൈലുകളിലും വലോർഷിക മലോസർ തപകലോരം ഉള്ള

ലലലസ്രാദങെികനമെിയതട ദക്രാപി ലസൂക്ഷിചിടി്ലേ . എന്രാൽ, തപലോബേശികമലോയിടുള്ള

േലോബ്കേതികലോനുമതി ബകലോ്ി േൂകിചിടുണ്ബന്ധപ്പെട്ട

ഉദേ്യ്രാഗസരുതട ഒപ്പ് സീൽ െീയെി മുെ്ല്രായവ ക്രാണ്രാൻ േലോധിചിടുണ് 

6. ഭരണലോനുമത്നി

പരിദശ്രാധിച 2 െയലുകളിൽേലോബ്കേതികലോനുമതി ബകലോ്ി ലലലസൂകിചിടില്ല .ല

7.വർക്ക്ക്അബലലോബക്കഷൻ ബഫലോം

പരിദശ്രാധിച 2 െയലുകളിൽ വർക്പ്ലഅദ്ല്രാദക്ൻ ദെ്രാം ഇല്ല്രായിരുന്നു.

8. ചതലോഴ്നില്നിനുള്ള അബപക്ഷല

പരിദശ്രാധിച 2 െയലുകളിൽ ഒരു പ്രവർതിയിലും വ്യക്തമലോയ ലെരതിലുള തെ്രാഴിൽ

അദപക്ഷ ഉണ്രായിരുനില്ല .ല

9. പ്രവർത്നി അനുവേ്നിചത്ക് േംബന്നിച ബഫലോം



പരിദശ്രാധിചല2െയലുകളിലും പ്രവർതി അനവേിച ദെ്രാം ഉണ്രായിരുനില്ല.

10.മസർ ബറലോൾ

പരിദശ്രാധിച 2 പ്രവർതി െയലുകളതട മസറ്പ്ർ ദറ്രാളകളിൽ ബി.ഡി.ഓ ,തസതക്രട്ടറി

എനിവരുതട ഒപ്പ്ല സീൽ എനിവ ഉണ്രായിരുനു .ല ആയധങ്ങളതട വ്രാടക
ദരഖതപടതിയിട്ടുണ്പ് .

11. ചമഷരചമന്ക് ബുക്ക്ക്

തമ്രതമന്പ് ബുകിൽ പ്രീ തമ്രതമന്പ്ല ,എ .എസ്പ് നമ്പർ,ടി എസ്പ് നമ്പർ എനിവ

ബരഖച്ടുതിയിടുണ് ലല.ല

12. ചമറീര്നിയൽ

15 പ്രവർതികൾ ഒന്നും െതന തമറ്റീരിയൽ ഉപദയ്രാഗിച്പ് തെയനെല്ല. അതുതക്രാണ്ടു
ബ്രാധകമല്ല.ല

13. ചവജ്ക്ല്നിേ്ക്റ്ക്

പരിദശ്രാധിച 2 പ്രവർതിെയലുകളിൽ മൂനിലും ദവജ്പ് ്ലി്റ്റേ്പ്ലഉൾതപടതിയിരുനില്ല.

14.ഫണ്ക് ടലോൻസ്ഫർ ഓർഡർ 

ഇ്ലേ 

15. ചമറീര്നിയൽ വൗചർ ബ്നിൽ

െരിചോധിച 2കൈലുകൾക്കും പമ്റെീരിയൽവൗചർേില്ല്ത്

ആവേ്യമില്ല 

16. ബറലോയൽറ്നി

ലപരിദശ്രാധിച 2 െയലുകളിലുംലദറ്രായൽറ്റി ബ്രാധകം ആയിരുനില്ലല

17. ബഫലോബ്ലോഗലോഫ്ക് ല.ല

െരിചോധിച ഒരുൈയലിലും കാണാൻസാധിചില്ല 

18. പ്രവൃത്നി പൂർതീകരണ േലോക്ഷ്യപതം

പരിദശ്രാധിച ഒരു െയളിലും ക്രാണ്രാൻ സ്രാധിചില്ല .



19. മസർ ബറലോൾ മൂബവചമന്ക്

മ്റ്റേർ ദറ്രാൾ മൂദവതമന്പ് സിപ്പുകൾ പരിദശ്രാധിച എല്ല്രാ െയ്ലിലും ക്രാണ്രാൻ സ്രാധിച്ചു.

20. ജ്നിബയലോ റലോഗ്ക്ഡ്ക് ബഫലോബ്ലോഗലോഫ്ക്

പരിദശ്രാധിച ഒരു സെ്ലിലുംലക്രാണ്രാൻ സ്രാധിചില്ല .

21. ബേലോഷ്യൽ ഓഡ്നിറ്ക് റ്നിബപലോർ്്നിചന ബകലോപ്നി

പരിദശ്രാധിച ഒരു െയ്ലിലും ക്രാണ്രാൻ സ്രാധിചില്ല .

22. സേറ്ക് ഡയറി 

ലഎല്ല്രാ െയ്ലിലും സസറ്റ്പ് ഡയറി ക്രാണ്രാൻ സ്രാധിച്ചു . സസറ്റ്പ് ഡയറികളിൽ പ്രവൃതി
ആരംഭിക്കുനെിന മുമ്പുള്ള മീറ്റിങ്പ് തെ്രാഴി്ല്രാളികളതട സ്രാക്ഷ്യപത്രം , വിജി്ലൻസ്പ് ആൻഡ്പ്
ദമ്രാണിറ്ററിങ്പ് കമ്മിറ്റി റിദപ്രാർട്പ് , സന്ദരശന കുറിപ്പ് ഇനീ ഭ്രാഗങ്ങൾലപൂരിപിചെ്രായി

ക്രാണതപട്ടു , തെ്രാഴിൽ ഉപകരണങ്ങളതട ലവലോടക, ലെികിത്സ സംബനമ്രായ വിവരങ്ങൾ
ഒന്നും െതന ഉണ്രായെ്രായി ദരഖതപടതി കണില്ല

ചതലോഴ്നിൽ കലോർഡ്ക് പര്നിബശലോധന

● തെ്രാഴിൽ ക്രാർഡുകളിൽ തെ്രാഴിൽ ആവശ്യതപടന സംബനിച വിവരം, പ്രവർതിയതട
അളവ്പ് വിവരങ്ങൾ എനിവ ദരഖതപടതിയെ്രായി ക്രാണ്രാൻ സ്രാധിച്ചു.

●ലലലമ്റ്റേർ ദറ്രാൾ അനവേികതപട്ട പ്രവർതി, കൂ്ലി നൽകിയെ്പ് എനീ വിവരങ്ങൾ
എഴുെിയെ്പ് ഭ്രാഗികമ്രാണ്പ്.ല

കപണതലുകൾ( പെവർതിയുപെസന്ദർശ്ശനം )

പപവർതി 1:

േ്വകപോര്യവ്യകികളുതടഭൂമിയിൽഭൂവികേന പപവർതികൾ

ഖണിക 5പപകപോരം

161401002/IF/251245

1ഗുണപഭപോകപോവുആണ്ട്ഈപദ്ധതിയിൽഉൾതപടിരികുനതു

 കുമാരിഎസ്സഹപദവൻ ,ലവന്നിലകാല്, പുരയി്തിൽ 500

വാഴകുഴി, 100ലതങ്ങിൻത്ം ,അതിരു,വാഴ,മരചരീനി,പയർ, പെന, പെമ്പ്



ആണ്എസ്റ്റിപമറ് ടപകാരം,മുഴുവൻ ടപവർതികളുംപുരയി്തിൽ

കാണാൻകഴിഞു.

 5ഏകർപുരയി്ംആയിരുന്നുകൃഷിനന്നായിലെയ്ിരികുന്നു.

പപവർതി 2:

േ്വകപോര്യവ്യകികളുതടഭൂമിയിൽഭൂവികേന പപവർതികൾ

ഖണിക 5പപകപോരം

161401002/IF/251215

3ഗുണപഭപോകപോകൾആണ്ട്ഈപദ്ധതിയിൽഉൾതപടിരികുനതു

 രാജൻ  ,ലവന്നിലകാല്,  46ലസന്റ് പുരയി്തിൽ 10വാഴകുഴി, 10

ലതങ്ങിൻത്ം ,അതിരു, 1 പവസ്റ്റ്കുഴി, 2മഴകുഴികൂല്പാട്ടകൃഷിയും

എസ്റ്റിപമറ് ടപകാരം,മുഴുവൻ ടപവർതികളുംപുരയി്തിൽകാണാൻ

കഴിഞു.

 കരുണാകരൻ,ലവന്നിലകാല്,  110ലസന്റ് പുരയി്തിൽ 50വാഴകുഴി,

100ലതങ്ങിൻത്ം ,ലതങ്ങിൻകുഴി -25, പവസ്റ്റ്കുഴി -1,മഴകുഴി -4എന്നിവ

എസ്റ്റിപമറ് ടപകാരം,മുഴുവൻ ടപവർതികളുംപുരയി്തിൽകാണാൻ

കഴിഞു.

 സത്ത്യപാെൻ  ,ലവന്നിലകാല്,  44ലസന്റ് പുരയി്തിൽ 10വാഴകുഴി, 10

ലതങ്ങിൻത്ം ,ലതങ്ങിൻകുഴി 2, പവസ്റ്റ്കുഴി -1മഴകുഴി -1അതിരു, 

ആണ്എസ്റ്റിപമറ് ടപകാരം,മുഴുവൻ ടപവർതികളുംപുരയി്തിൽ

കാണാൻകഴിഞു.

ചപലോതു ന്നിരീക്ഷണം

 ലതെ്രാഴി്ല്രാളികൾ അവരുതട പ്രവർതികൾ കൃെ്യമ്രായി തെയ്യുന്നുണ്പ് പതക്ഷ ഗുണദഭ്രാകെ്രാകൾ അെ്പ്
ഉപദയ്രാഗിക്കുനില്ല വീണ്ടും മൂന്നുവർ്ം കഴിഞ്ഞു ഭൂവികസന പ്രവർതനതിലൂതട
ഗുണദഭ്രാകെ്രാകളതട പുരയിടതിൽ പ്രവർതി തെയ്തു തക്രാടക്കുതമന കരുെലുണ്പ്

 തെ്രാഴി്ല്രാളികൾ ഫ്രണ്പ് ഓെീസ്പ് മുദഖതന അദപക്ഷ നൽകുകദയ്രാ സകപറ്റ്പ് രസീെ്പ് വ്രാങ്ങിക്കുകയം
തെയ്യുനില്ല.

 വർക്പ് െയ്ലിൽ ഉൾതപടദതണ 22 ഇനം ദഡ്രാക്യൂതമന്റുകൾ എല്ല്രാം െതന െയ്ലിൽ
ഉൾതപടത്തുനില്ല.



 എ്റ്റേിദമറ്റ്പ് ജനകിയ ഭ്രാ്യിൽ എഴുതുനില്ല

 ഓദര്രാ പ്രവൃതിയതടയം ഉദ്ദേശ്യ്ലക്പ്ല് ്യംലഗുണദഭ്രാക്രാകതള പറഞ്ഞു ദബ്രാധ്യതപടത്തുനില്ല.

 മ്റ്റേർദറ്രാൾ െിരുതലുണ്പ്.ല

 എ്റ്റേിദമറ്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന പ്രവർതിയ്പ് പുറതമ ഗുണദഭ്രാക്രാകൾ പറയന പ്രവർതികൾ കൂടി
തെദയണി വരുന്നു.

 തെ്രാഴിൽ സ്ലത്തു അപകടം സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞ്രാൽ ഉണ്രാകുന ആശുപത്രി െി്ലവുകളം മറ്റിനമുള്ള
ബില്ലുകൾ തെ്രാഴി്ല്രാളികൾ പഞ്രായതിൽ ഏലിക്കുനില്ല. അങ്ങതന തെയ്രാൽ അവരക്പ് െി്ലവ്രായ
തുക െിരിതകകിട്ടുതമന്നുള്ള അറിവില്ല്രായ്മ ആണ്പ് ഇെിനള്ള ക്രാരണം.

 പഞ്രായതിൽ തമറ്റീരിയൽ പ്രവർതികൾ വളതര കുറവ്രാണു െീതര ഇതല്ലന്നു െതന പറയ്രാം.

ബേലോഷ്യൽ ഓഡ്നിറ്ക് ഗലോമേഭ റ്നിബപലോർ്്ക്

മഹ്രാത്രാഗ്രാനി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തെ്രാഴിലുറപ്പ് പദ്ധെി നടതിപ്പ്, തുക വിനിദയ്രാഗം,
തെ്രാഴി്ല്രാളികളതട അവക്രാശങ്ങൾ എനിവയമ്രായി ബനതപട്ടു തെറുനിയൂർ
പഞ്രായതിത്ല 14 വ്രാർഡുകളിലും നടതതപട്ട ദസ്രാ്്യൽ ഓഡിറ്റ്പ് റിദപ്രാർട്ട്പ്ലെർച
തെയ്യുനെിനം അംഗീകരിക്കുനെിനമ്രായി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തെ്രാഴിലുറപ്പ് നിയമം 17 -)o
വകുപ്പ് പ്രക്രാരം 7/11/2019 തവനിദക്രാട്പ്ലടബ്രാബുജി തമദമ്മ്രാറിയൽ സ്ലബ്രറി നടതിയ
ദസ്രാ്്യൽ ഓഡിറ്റ്പ് ഗ്രാമസഭയതട െർചയതട വിവരങ്ങളം െീരുമ്രാനങ്ങളo

അജണല

 സ്വ്രാഗെംല

 അേ്യക്ഷതന െിരതഞ്ഞടകൽല

 റിദപ്രാർട്ട്പ്ലഅവെരണംല

 െർചയം ദക്ര്രാഡീകരണവുംല

 നന്ദില

Vrp സുസഹൽ ലസ്വ്രാഗെം പറഞ്ഞു തക്രാണ്പ് ഗ്രാമസഭ തുടങ്ങി. ആേ്യമ്രായി അധ്യക്ഷതന
െിരതഞ്ഞടത്തു : പുഷ്പ ല(100 തെ്രാഴിൽ ദനടിയ തെ്രാഴി്ല്രാളി)

ഭരണഘടന്രാ പ്രെിനജ്രാ vrp നന്ദു ര്രാജ്പ്ലപറഞ്ഞു തക്രാടത്തു.



തെ്രാഴി്ല്രാളികളതട പത്തു അവക്രാശങ്ങതള പറ്റി vrp സൗമ്യ വിശേമ്രാകി തക്രാടത്തുല

അെിന ദശ്ം റിദപ്രാർട്ട്പ്ലഅവെരണം vrp അനിൽ സുെിത്ര െിത്രലറിദപ്രാർട്ട്പ്ലഅവെരിപിച്ചു.
തുടർന്പ് െർച തുടങ്ങി, തെ്രാഴി്ല്രാളികളതട ആവശ്യങ്ങളം പര്രാെികളം ചുവതട ദെർക്കുന്നു:

1. ദജ്രാ്ലി സമയം 5:00 pm നിന്നു 4:00 ആകണം
2. ദജ്രാ്ലി തെയ കൂ്ലി സമയത്തു കിട്ടുനില്ല. ദവെനം കിട്ടുനെിൽ െ്രാമസം ഉണ്രാകുനതു

വളതര ബുദ്ധിമുട്ട്രായി തെ്രാഴി്ല്രാളികൾ പറയന്നുല
3. അദപക്ഷ നൽകിയിട്ടും തെ്രാഴിൽ കിട്ടുനില്ല, കുമ്രാരി എന തെ്രാഴി്ല്രാളി പറഞ്ഞുല
4. ലലതെ്രാഴി്ലിനള്ള അദപക്ഷ നൽകിയ്രാൽ പഞ്രായതിൽ സ്വീകരികില്ല എന്നും കുമ്രാരി

പറഞ്ഞുല
5. െണ്ലിനള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ്ലഭിക്കുനില്ല, ബൂടസ്പ് തക്രാടക്രാതമന്പ് പറഞ്ഞിട്ട്പ്

തക്രാടതില്ലല
6. മറ്റുള്ളവർക്പ് അവധിലേിവസം പണിതക്രാടക്കുന്നു ഞങ്ങളതട വ്രാർഡ്പ് മ്രാത്രം അവധി

േിവസം പണി കിട്ടുനില്ല.ല
മറുപെ്നില

1. സമയംമാറം പസാഷ്ത്യൽഓഡിറിന്ലറപരിധിയിൽനികുന്നതല.

റിപപ്പാർട്ടിൽപരാമർശികാലമന്നുവിആർപിമാർ ഉറപ്പുനൽകി

2. പവധനംബാങുവഴിെഭ്ത്യമാകുന്നതിെുണാകുന്നത്സമാണ്

കൂ്ുതെുംഎന്ന്വിആർപിഅനിൽസുെിടതെിടത മറുപ്ി

നൽകി.പവധനതിൻലറകാെതാമസം

പരിഹരികാൻനമ്മുല്റിപപ്പാർട്ടിൽപരാമർശികുലമന്നുവിആർ

പിമാർ ഉറപ്പുനൽകി.

3. അപപക്ഷനൽകിയിട്ട് ലതാഴിൽെഭികാതത്അല

ലതാഴിൽഅനുവദിചു ലകാ്ുകുപമ്പാൾലതാഴിൊളികൾപറയുന്ന

സെത്തലന്നപവണംഎന്ന്പറഞുലകാണ്അവർഅനുവദിച

ലതാഴിൽലെയാൻസന്നദ്ധരയിരുന്നിലഅവർക് മറ്

വാർഡുകളിൽ ടപവർതിഅനുവദിചു ലകാ്ുകുപമ്പാൾഅവർ

അത് ലെയാൻതയാറലഅതിനാൊണ്അവർക് ലതാഴിൽ

ദിനങ്ങൾകുറയുന്നത്എന്ന്എഇമറുപ്ിപറഞു.

4. അപപക്ഷനൽകിയിട്ട്സ്വരീകരികാതതിലനപറി

അറിവിലലന്നുംഅവർപുതിയതായി പജായിൻലെയ്താലണന്നും

മുൻപ്എന്ത്സംഭവിചുഎന്ന്അത്കൃത്ത്യമായിഅറിയിലലന്നും

പറഞു.ഇനിഅങ്ങലനവലതുംസംഭവികുകയാലണങിൽആ

ഉതരവാദിത്വം AEഏലറ്ുതുലകാള്ളാലമന്ന്പറഞു.

5. ബൂട്ടും ്ാർപപാളിൻലകാ്ുകാലമന്ന്പറഞത്ശരിയാണ.്അഡ്ിൻെണ്

കിട്ടുന്നില.ഇനിഎഡിഎസ്അകൗണിൽകുറചുസപസകി്പ്പുണ്അത്



ടപാഥമികശുടശൂഷകിറ് ്ാർപപാളിൻബൂട്ട്സ്തു്ങ്ങിയവയ്കു പവണി

െിെവാകാൻആണ്തരീരുമാനം.അതുപപാലെതരുന്നസാധനങ്ങൾ

സൂക്ഷികുവാനുള്ളെുമതെകൂ്ി ലതാഴിൊളികൾക് ഉണായിരികണലമന്ന്

അപ്ദേഹംപറഞു.

6. ഒരുവാർഡിെുംഅവധി ദിവസംപണിലകാ്ുകുന്നിലഅത് പബാക്

കമ്മിറിഎ്ുതതരീരുമാനംആണ്.അവധിദിവസംപഞായത്അവധി

ആയതിനാൽവർക്സസറിൽഎതാൻഉപദ്ത്യാഗസർക്ബുദ്ധിമുട്ടാണ്

എലന്തങിെുംഅപക്ംസസറിൽസംഭവിചാൽഅവില്ഓ്ിഎതാൻ

െിെപപ്പാൾപറിയിലലന്ന്വരുംഅലതാലകലകാണാണ്അവധി ദിവസം

ലതാഴിൽലെയിപ്പികാതതു.

തീരുമപോനങ്ങൾ

1. ക്രാടതവട്ടൽ, നിരതി കിളയ്ക്കൽ എനിവയതട ദററ്റ്പ് കുറവ്രായിരിക്കുംല
2. ആസി ഉള്ള പ്രവർതികൾ ആയിരിക്കും തെയ്യുനെ്പ്ല
3. അദപക്ഷ നൽകില15 േിവസതിനള്ളിൽലലദജ്രാ്ലി നലിയിരിക്കും.
4. ദവെനം ്ലഭിക്കുനെിതന ക്രാ്ലെ്രാമസം റിദപ്രാർട്ടിൽ പര്രാമരശിക്കുംല
5. കക്കൂസ്പ് നിർമ്മ്രാണം, ദക്രാഴിക്കൂട്പ്, മഴക്കുഴികൾ, കദമ്പ്രാ്റ്റേ്പ് കുഴികൾ

തുടങ്ങിയ ആസികൾ തെയ്രാൻ തശ്രമികണം
6. അദപക്ഷ ദഫ്ര്രാൻദറ്റ്രാെീസ്പ് വഴി മ്രാത്രദമ നൽകു, നൽകിയിട്ടു സകപറ്റു

തറസിപറ്പ് വ്രാങ്ങിയിരിക്കും.
7. ഏതു തെ്രാഴിൽ ദവണതമങിലും തെയ്രാൻ െയ്രാറ്രാണ്പ്ല

റിദപ്രാർട്ട്പ്ലഎല്ല്രാവരും അംഗീകരിക്കുകയം അേ്യക്ഷ പുഷ്പ നന്ദി
ദരഖതപടത്തുകയം തെയ്തു.ലലലലലലലലലലല

നന്ദില

വർക്ലലദബ്രാക്പ്ലതെറുനിയൂർ പഞ്രായതിത്ല വ്രാർഡ്പ് 12 ത്ലല2018-19 സ്രാമ്പതിക വർ്തത
ദസ്രാ്്യൽ ഓഡിറ്റ്പ് പ്രക്രിയ സമയബനിെമ്രായി െീർക്രാൻ ദസ്രാ്്യൽ ഓഡിറ്റ്പ് ടീമിതന
സഹ്രായിച
ബഹുമ്രാനതപട്ട തെറുനിയൂർ പഞ്രായത്പ്ല പ്രസിഡന്പ്ല, തസക്രട്ടറി, അസി്റ്റേന്പ് തസക്രട്ടറി,
ഭരണസമിെി അംഗങ്ങൾ, തെ്രാഴിലുറപ്പു വിഭ്രാഗം ജീവനക്രാർ, വ്രാർഡ്പ് തമമ്പർ, െീൽഡെ്ല
പ്രവർതനങ്ങൾക്കു സഹ്രായിച ദമറ്റുമ്രാർ എനിവർക്കുളള നന്ദി പ്രദെ്യകം ദരഖതപടത്തുന്നു.







മഹാതാഗാന്ധി ദേശ്ധിയ തൊഴ്ധിലുറപ്പ് പദ്ധെ്ധി

ദോഷ്യൽ ഓഡ്ധിറ്പ് റ്ധിദപാർട്പ്

തിരുവനന്തപുരം

വർക്കല ബ്ലോക്ക്ക്



ചെറുന്നിയൂർ ഗലോമപഞലോയത്ക്

വലോർഡ്ക് 13 ക്്നിംഗ്ക്

ബേലോഷ്യൽ ഓഡ്നിറ്ക് കലോലയളവ്ക് :- 01/10/2018 to 31/3/2019

റിപ്പോർട്ട്തയപോറപോകിയത്ട്

തിരുവനന്തപുരം പേപോഷ്യൽഓഡിറ്ട് ജിലപോ ടീം

അജ്നിത s, മഞ്ജു എം എേ്ക്, അഞ്ജന ചജ ആർ

ആമുഖം

ദേശീയ ഗ്രാമീണ തെ്രാഴിലുറപ്പ് നിയമം 2005-ല് വിജ്രാപനം തെയ്തു. എങിലും , 2005-ല്

പ്രാര്ലതമന്പ് പ്രാസ്രാകിയ മഹ്രാത്രാഗ്രാനി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തെ്രാഴിലുറപ്പ് നിയമം, 2006

തെബ്രുവരി 2-ന്പ് ര്രാജ്യത്പ് തുടകം കുറിച്ചു. മൂന്പ് ഘട്ടങ്ങള്രായി. 2008-ല് നമ്മുതട ര്രാജ്യതത എല്ല

ജില്ലകളിദ്ലയം ഗ്രാമീണ ദമഖ്ലകള് ഈ നിയമതിതന പരിധിയില് വന്നു . ഓദര്രാ ഗ്രാമീണ

കുടംബതിനം ഒരു സ്രാമ്പതികവര്ം 100 േിവസതത അവിേഗ്ദ്ധ തെ്രാഴില് േിനങ്ങള്

ആവശ്യ്രാധിഷിെമ്രായി പ്രേ്രാനം തെയ്യുനദെ്രാതട്രാപം പ്രകൃെിവിഭവ പരിപ്രാ്ലനവുമ്രായി ബനതപട്ട

തപ്രാതു ആസികളം ദുരബ്ല ജനവിഭ്രാഗങ്ങള്ക്രായി ഈടറ്റതും ഗുണദമന്മയള്ളതും

ഉല്രാേനക്ഷെയളള ഉപജീവന്രാസികളം സൃഷിക്കുകയ്രാണ്പ് ഈ പദ്ധെിയതട മുഖ്യ്ലക്ഷ്യം.

നിയമദഭേഗെി വരുതി 'മഹ്രാത്രാഗ്രാനി' എന വ്രാക്പ് ദേശീയ ഗ്രാമീണ തെ്രാഴിലുറപ്പ്

നിയമതിതന ആരംഭതില് കൂട്ടി ദെരക്കുകയം തെയിട്ടുണ്പ്. 100 ശെമ്രാനം നഗര ജനസംഖ്യയള്ള

ജില്ലകതള്രാഴിതക ര്രാജ്യതത എല്ല്രാ ജില്ലകളം പ്രസ്തുെ നിയമതിതന പരിധിയി്ല്രാകതപട്ടിട്ടുണ്പ്.

നിയമതിതന ആവശ്യകെയ്ക്ക ആനപൂരകമ്രായി എല്ല്രാം സംസ്രാനങ്ങളം മഹ്രാത്രാഗ്രാനി ദേശീയ

ഗ്രാമീണ തെ്രാഴിലുറപ്പ് നിയമ പദ്ധെി വിജ്രാപനം തെയിട്ടുണ്പ്. നിയമതിലും പട്ടികയിലും

ക്രാ്ല്രാക്രാ്ലങ്ങളില് വരുത്തുന ദഭേഗെികള് സംസ്രാന പദ്ധെിയിലും ഉൾതക്രാള്ളിദകണെ്രാണ്പ്.

മഹ്രാത്രാഗ്രാനി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തെ്രാഴിലുറപ്പ് നിയമം ഗ്രാമീണ തെ്രാഴി്ല്രാളികള്ക്പ് ഒരു കൂട്ടം



അവക്രാശങ്ങള് നല്കുന്നുണ്പ്.

ദേശിയ ഗ്രാമീണ തെ്രാഴിലുറപ്പു പദ്ധെി പ്രക്രാരം ഗ്രാമ പഞ്രായത്തു പ്രദേശത്തു

നടപിയി്ല്രാക്കുന എല്ല്രാ പ്രവർതികളം ദസ്രാ്്യൽ ഓഡിറ്റിന്പ് വിദധയമ്രാകണതമന്പ്

നിയമതിത്ല 17 ആം വകുപ്പ് നിഷ്കർ്ിക്പ്ന്നു. പദ്ധെി പ്രവർതനതതപറ്റിയം തപ്രാതു ധനം

തെ്ലവഴിക്കുനെിതനപറ്റിയം പൗര സമൂഹം നടത്തുന പരസ്യവും സ്വെത്രവുമ്രായ

പരിദശ്രാധനയ്രാണ്പ് ദസ്രാ്്യൽഓഡിറ്റ്പ്.

ഭരണഘടനാ പ്രെ്ധിജഞ

നമ്മൾ, ഇന്യയിത്ല ജനങ്ങൾ, ഇന്യതയ ഒരു പരമ്രാധിക്രാര, സിെിസമെ്വ,

മെനിരദപക്ഷ,

ജന്രാധിപെ്യ റിപബിക്രായി സംവിധ്രാനം തെയ്യുനെിനം

ഭ്രാരെതിത്ല എല്ല്രാ പൗരർക്കും സ്രാമൂഹികവും

സ്രാമ്പതികവും ര്രാഷീയവുമ്രായ

നീെി, െിന, ആശയ്രാവിഷ്ക്രാരം, വിശ്വ്രാസം, ഭകി, ആര്രാധന എനിവയ്ക്കുള്ള സ്വ്രാെന്യം,

സ്രാനമ്രാനങ്ങൾ, അവസരങ്ങൾ എനിവയിലുള്ള സമെ്വം

എനിവ ഉറപ്പുവരുത്തുനെിനം വ്യകിയതട അനസം ര്രാഷതിതന ഐക്യവും അഖണ്ഡെയം

ഉറപ്പുവരുത്തുന

സ്രാദഹ്രാേര്യം എല്ല്രാവരിലും വളർത്തുനെിനം ദൃഢനിശ്ചയം തെയ്തുതക്രാണ്പ് നമ്മുതട

ഭരണഘടന്രാസഭയിൽവച്പ്, 1949 നവംബർ ഇരുപതിയ്രാറ്രാം േിവസം, ഈ ഭരണഘടനതയ

അംഗീകരിക്കുകയം നിയമമ്രാക്കുകയം നമുക്രായിതതന സമർപിക്കുകയം തെയിരുന്നു'

ഇന്പ് 2019 നവംബർ 7 െീയെി കട്ടിംഗ്പ് അംഗൻവ്രാടിൽകൂടിയ ദസ്രാ്്യൽ ഓഡിറ്റ്പ് ഗ്രാമസഭയിൽ



പങ്രാളികള്രായ ഞങ്ങൾ ഭരണഘടന്രാ മൂ്ല്യങ്ങൾ നടപി്ല്രാക്കുനെിന്രായി ദൃഢപ്രെിജ തെയ്യുന്നു.

മഹലോതലോ ബേശ്നിയ ഗലോമീണ ചതലോഴ്നിലുറപ്പു പദ്ധത്നിയ്നിചല ചതലോഴ്നിലുറപ്ക് ചതലോഴ്നിലലോള്നികളുചെ

അവകലോശങ്ങൾ ചുവചെ ബെർക്കുന്നു.

Sl

no

അവകലോശങ്ങൾ

1 തെ്രാഴിൽക്രാർഡിന്രായിഅദപക്ഷിക്കുവ്രാനം15േിവസതിനകം്ലഭിക്കുവ്രാനള്ളഅവക്രാശം ചഷഡൂള് 2

2 തെ്രാഴിൽ ആവശ്യതപട്രാനം 15 േിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ്ലഭിക്കുവ്രാനള്ള അവക്രാശം ചഷഡൂള് 1 &

ചഷഡൂള്

3 15 േിവസതിനകം തെ്രാഴിൽ ്ലഭിചിത്ലങിൽ തെ്രാഴി്ല്രാല്ല്രായ്മ ദവെനം ്ലഭിക്കുവ്രാനള്ള

അവക്രാശം

ചേഷന് 7,8,9

4 എതറ്റടദകണ പ്രവൃതികൾ ആസൂത്രണം തെയ്യുവ്രാനള്ള അവക്രാശം.

5 െ്രാമസ സ്ലതിതന 5 കിദ്ല്രാമീറ്റർ ചുറ്റളവിനള്ളിൽ തെ്രാഴിൽ ്ലഭിക്കുവ്രാനം

്ലഭിചിതല്ലങിൽ കൂ്ലിയതട 10% അധികമ്രായി ്ലഭിക്കുവ്രാനള്ള അവക്രാശം.

ചഷഡൂള്

2പലോരഗലോഫ്ക് 18

& പലോരഗലോഫ്ക്

20

6 കുടിതവള്ളം ,െണൽ, പ്ര്രാഥമിക ശുശ്രൂ് കിറ്റ്പ് ,തെ്രാഴി്ല്രാളികദള്രാതട്രാപം അഞിൽ

അധികം കുട്ടികൾ പ്രവൃതി സ്ലത്പ് വനിട്ടുതണങിൽ അവതര ദന്രാക്രാന്രായി ആയ

(ക്ര്്പ്) തുടങ്ങിയ പ്രവൃതി സ്ല സൗകര്യങ്ങൾക്കുള്ള അവക്രാശം.

ചഷഡൂള്2

പലോരഗലോഫ്ക് 23-

28

7 സർക്രാർ പ്രഖ്യ്രാപിചിട്ടുള്ള കൂ്ലി ്ലഭിക്കുവ്രാനള്ള അവക്രാശം. ചേഷന്3(2),6,

sch 2

,29,a,b,c,d,e,f.30

8 തെ്രാഴിൽ തെയ്പ് 15 േിവസതിനകം കൂ്ലി ്ലഭിക്കുവ്രാനള്ള അവക്രാശം



9 15 േിവസതിനകം കൂ്ലി ്ലഭിചിതല്ലങിൽ നഷ പരിഹ്രാരം ്ലഭിക്കുവ്രാനള്ള അവക്രാശം ചേഷന് 3(3)

10 പര്രാെികൾക്പ് സമയ ബനിെമ്രായി പരിഹ്രാരം ്ലഭിക്കുവ്രാനം മഹ്രാത്രാഗ്രാനി

ദേശീയ ഗ്രാമീണ തെ്രാഴിലുറപ്പ് പദ്ധെിയിൽ തെ്ലവു വരുന തുകയതട െൽസമയ

സ്രാമൂഹിക പരിദശ്രാധന നടത്തുവ്രാനള്ള അവക്രാശം.

ചേഷന് 19, &

ചേഷന് 17( 2)

അവകലോശ അധ്നിഷ്നിത നീര്നിക്ഷണങ്ങൾ

*തെ്രാഴിൽ ക്രാർഡ്പ് പുതുക്കുനെിന ദവണി തെ്രാഴി്ല്രാളികൾക്പ് അവരുതട കയിൽ നിന്നും ക്രാശ്പ്
തെ്ലവ്രായിട്ടുതണന്നും, കൂട്രാതെ തെ്രാഴിൽ ക്രാർഡിനള്ള ദെ്രാദട്ട്രാ തെ്രാഴി്ല്രാളികൾ സ്വനം
തെ്ലവി്ല്രാണ്പ് നൽകിയിട്ടുള്ളെ്പ് എന്നും മനസി്ല്രാക്രാൻ സ്രാധിച്ചു.

* െയൽ പരിദശ്രാധനയിൽ വ്യകമ്രായ ഡിമ്രാന്പ് ദെ്രാറം ക്രാണ്രാൻ സ്രാധിചി്ല്ലല്പ് .
അെിന്രാൽ തെ്രാഴി്ലിന അദപക്ഷിചിട്ടു 15 േിവസതിനള്ളിൽ തെ്രാഴിൽ ്ലഭിദച്രാ എന ക്രാര്യതിൽ
വ്യകെയില്ല. ആയെിന്രാൽ തെ്രാഴി്ല്രാളികദള്രാട്പ് സംസ്രാരിചെിൽ നിന്നു അവർ തെ്രാഴിലുറപ്പ്
നിയമ പ്രക്രാരമല്ല തെ്രാഴിൽ ആവശ്യതപട്ടെ്പ് എന്പ് മനസി്ല്രായി.

* ഗ്രാമ സഭയിൽല പതങടക്രാറുള്ളെ്രായി തെ്രാഴി്ല്രാളികൾ പറഞ്ഞുതവങിലും പദ്ധെി
ആസൂത്രണതിൽ അവർ പതങടതിരുദന്രാ എന ക്രാര്യം വ്യകമല്ല.

*തെ്രാഴി്ലിടം സന്ദർശിചെിൽ നിന്നുംല ,തെ്രാഴി്ല്രാളികദള്രാട്പ് സംസ്രാരിചെിതന അടിസ്രാനതിലും
എല്ല്രാ തെ്രാഴി്ല്രാളികളം 5Km ചുറ്റളവിനള്ളി്ല്രാണ്പ് ദജ്രാ്ലി തെയ്യുനെ്പ്.

*തെ്രാഴിൽ സ്ലത്പ് കുടിതവള്ളം, പ്രഥമ ശുശ്രൂ് കിറ്റ്പ് എനിവ ഉതണങിലും അവതയല്ല്രാം
തെ്രാഴി്ല്രാളികൾ സ്വനമ്രായി ക്രമീകരിചിരിക്കുനെ്രാണ്പ്.

* ആക്പ് പ്രക്രാരമുള്ള കൂ്ലി തെ്രാഴി്ല്രാളികൾക്പ് ്ലഭിക്കുന്നുണ്പ്.
*തെ്രാഴി്ല്രാളികദള്രാട്പ് സംസ്രാരിചെിൽ നിന്നും സമയ ബനിെമ്രായി കൂ്ലി ്ലഭിക്കുനില്ല എന്പ്
അറിയവ്രാൻ സ്രാധിച്ചു.



* തെ്രാഴിൽ പൂർതിയ്രായെിന ദശ്വും തെ്രാഴിലുറപ്പ് നിർവ്വഹണ ഉദേ്യ്രാഗസർ െണ്പ് ട്രാൻസ്ഫർ
ഓർഡർ െയ്രാറ്രാകിയെിന ദശ്വും ,തെ്രാഴി്ല്രാളികൾക്പ് അവരുതട ദവെനം കൃെ്യമ്രായി
്ലഭിക്കുനില്ല.
* പര്രാെികൾക്പ് സമയബനിെമ്രായി പരിഹ്രാരം ്ലഭിചെ്രായി അറിയ്രാൻ സ്രാധിചിട്ടില്ല
അതുദപ്രാത്ല െതന െൽസമയ സ്രാമൂഹിക പരിദശ്രാധന ക്യെ്യമ്രായി നടത്തുനെ്രായി അറിയ്രാൻ
കഴിഞ്ഞട്ടില്ല.

ചപലോതുവ്നിവരങ്ങൾ -ചെറുന്നിയൂർ ഗലോമപഞലോയത്ക്

ജില്ല െിരുവനനപുരം

ബദള്രാക്പ് വർക്ല

വിസീർണം 10.87 െ.കി.മീ.

വ്രാർഡുകളതട എണം 14

ജനസംഖ്യ 18114

സീപുരു്അനപ്രാെം 97:82

പട്ടികജ്രാെി 4449

പ്രസിഡന്പ് നവപ്രക്രാശ്പ് എൻ

തസക്രട്ടറി സിന്ധു R S

പ്രധ്രാന തെ്രാഴിൽ കൃ്ിയം അനബന ദമഖ്ലകളം

രജിദ്റ്റേർഡ്പ് വർകർ 4103

സജീവതത്രാഴി്ല്രാളികൾ 1346

100ദജ്രാ്ലി െികഞ്ഞവർ 470

Source : Census data 2011



ബേലോഷ്യൽ ഓഡ്നിറ്ക് രീത്നിശലോസം

ദകരള ദസ്രാ്്യൽ ഓഡിറ്റ്പ് തസ്രാസസറ്റി തെ്രാഴിലുറപ്പുപദ്ധെി െിരുവനനപുരം ജില്ല്രാ യൂണിറ്റിതന

ദനതൃെ്വതി്ല്രാണ്പ് വ്രാർഡ്പ് ആറിത്ല ദസ്രാ്്യൽ ഓഡിറ്റ്പ് പ്രക്രിയ ആരംഭിചതും പൂർതീകരിചതും.

 കഴിഞ്ഞ6 മ്രാസതിൽ തെയ പ്രവൃതികളതട െയലുകൾ, 7 രജി്റ്റേറുകൾ , MIS എനിവ

പരിദശ്രാധികൽ

 പരിദശ്രാധിച െയലുകളതട അടിസ്രാനതിൽ പ്രവർതി ഇടങ്ങൾ പരിദശ്രാധിക്കുകയം, തെയ

പ്രവർതികളതട അളവുകൾ പരിദശ്രാധിച്ചു .

 ഗുണദഭ്രാക്രാകദള്രാട്പ് പ്രവൃതിയതട ഗുണെ്ലങ്ങൾ െർച തെയ്തു,

 തെ്രാഴിൽ ക്രാർഡ്പ് എടതിട്ടുള്ളവതരയം, സജീവ തെ്രാഴി്ല്രാളികതളയം കണ്പ് ആവശ്യമ്രായ

വിവരങ്ങൾ ദശഖരിച്ചു .

 െീൽഡ്പ് പ്രവർതനങ്ങളതടയം, െയൽ പരിദശ്രാധനയതടയം അടിസ്രാനതിൽ റിദപ്രാർട്ട്പ്

െയ്രാറ്രാകൽ .

പര്നിബശലോധനയ്ക് വ്നിബധയമലോക്ക്നിയ പ്രവർത്നികൾ

Sl വരക്ക്ക് ബകലോഡ്ക് പ്രവരത്നിയുചെ ബപര്ക് പദ്ധത്നി

ആരംഭം

പദ്ധെി

അവസ്രാനം

എ്റ്റേിദമറ്റ്പ്

തുക

യഥ്രാർത്ഥ

തെ്ലവ്പ്

1 1614010002/IF/351818 േ്വകലോര്യവ്യക്നികളുചെ

ഭൂമ്നിയ്നിൽ

27-09-

2018

05-12-2018 211628 206099



ഭൂവ്നികേനപ്രവർതന

ങ്ങൾ ഖണ്നിക

5പ്രകലോരം

2 1614010002/IF/336539 സ്വകാര്ത്യ

വ്ത്യകികളുല്

ഭൂമിയിൽ

ഭൂവികസനം

26-09-

2018

26-11-2018 154659 148764

22മൊകുമെന്റ്സ്

1. കവർബപജ്ക്

വ്രാർ്ിക മ്രാ്റ്റേർ സർക്കു്ലർ പ്രക്രാരം കവർദപജിൽ പഞ്രായത്പ് വിവരങ്ങൾ, ജില്ല, പ്രവർതി

നടപി്ല്രാകിയ വിവരങ്ങൾ, അടങൽ തുക, ആതക തെ്ലവ്പ്, നടതിയ െീയെി, മുെ്ല്രായ

വിവരങ്ങൾ ദരഖതപടദതണെ്രാണ്പ്. പരിദശ്രാധിച 2െയലുകളിലും വ്രാർ്ിക മ്രാ്റ്റേർ സർക്കു്ലർ

പ്രക്രാരമുള്ള കവർദപജ്പ് ്ലഭ്യമല്ല

2. ചെക്ക്ക് ല്നിസ്ക്

വർക്പ് െയ്ലിൽ സൂക്ഷിചിരിക്കുന വിവരങ്ങളതട പട്ടികയം, അവയതട ദപജ്പ് നമ്പറും

ദരഖതപടദതണ തെക്പ് ്ലി്റ്റേ്പ് െയ്ലിൽ സൂക്ഷിദകണെ്രാണ്പ്. പരിദശ്രാധിച 2 െയലുകളിലും

വ്രാർ്ിക മ്രാ്റ്റേർ സർക്കു്ലർ പ്രക്രാരമുള്ള തെക്പ് ്ലി്റ്റേ്പ് ഓെ്പ് ദഡ്രാക്യുതമന്പ് ഉണ്രായിരുനില്ല

3. ആക്ഷൻപലോൻ ബകലോപ്നി

പരിദശ്രാധിച 2 െയലുകളിൽ ഒരു െയ്ലിൽ ദപ്രാലും വ്രാർ്ിക മ്രാ്റ്റേർ സറക്യൂ്ലർ പ്രക്രാരം

നിർബനമ്രായം ഉണ്രായിരിദകണ ആക്ഷൻ പ്രാനിതന ദക്രാപി ക്രാണ്രാൻ സ്രാധിചില്ല.

4. എസ്നിബമറ്ക് ബകലോപ്നി

പരിദശ്രാധിച 2 െയലുകളിലും തസക്യൂരിറ്റിൽ നിന്നുതമടത എ്റ്റേിദമറ്റിൽ ദക്രാപി ക്രാണ്രാൻ

സ്രാധിച്ചു.എന്രാൽ ഒരു െയ്ലിലും തപ്ര്രാജക്പ് റിദപ്രാർട്ട്പ്, സർദവ്വ ഡ്രാറ്റ ,ജനകീയ എ്റ്റേിദമറ്റ്പ്,

എനിവ ഉണ്രായിരുനില്ല.ബനതപട്ട അധിക്രാരികളതട ഒപ്പ്, സീൽ എനിവ ഉണ്രായിരുന്നു.



5. േലോബ്കേത്നികലോനുമത്നി

പരിദശ്രാധിച 2 െയലുകളിലും പ്ര്രാദേശികമ്രായി െയ്രാറ്രാകിയ സ്രാദങെിക അനമെി

പത്രമ്രാണ്പ് വർക്പ് െയ്ലിൽ ക്രാണ്രാൻ കഴിഞ്ഞെ്പ്.സ്രാദങെികനമെിക്രായി പ്രദെ്യകം

രജി്റ്റേർ സൂക്ഷിക്കുണ്പ്.

6. ഭരണലോനുമത്നി

പരിദശ്രാധിച 2 െയലുകളിലും ഭരണ്രാനമെി ക്രാണ്രാൻ സ്രാധിചില്ല.

7.ചതലോഴ്നില്നിനുള്ള അബപക്ഷ

പരിദശ്രാധിച 2െയ്ലിലും ഡിമ്രാൻഡ്പ് ദെ്രാം ്ലഭ്യമല്ല

8. പ്രവർത്നി അനുവേ്നിചത്ക് േംബന്നിച ബഫലോം

പരിദശ്രാധിച 2 െയലുകളിലും പ്രവർതി അനവേിച ദെ്രാം ഉണ്രായിരുനില്ല.

9. ഇ മസർ ബറലോൾ

പരിദശ്രാധിച പ്രവർതി െയലുകളതട മ്റ്റേർ ദറ്രാളകളിലും തവട്ടിതിരുതലുകൾ ഉണ്പ്..

മസറ്പ്ർ ദറ്രാളകളിൽ ബി.ഡി.ഓ ,തസതക്രട്ടറി എനിവരുതട ഒപ്പ് സീൽ എനിവ

ഉണ്രായിരുതനങിലും െിയെി ഉണ്രായിരുനില്ല. മ്റ്റേർ ദറ്രാളകളിൽ ആയധങ്ങളതട വ്രാടക

ദരഖതപടതിയിട്ടുണ്പ് .

10. ചമഷരചമന്ക് ബുക്ക്ക്

പരിപശാധനയ്ക് വിപധയമാകിയ 2 െയെുകളിെും എം ബുക് െഭ്ത്യമാണ്.

എന്നാൽ െിെയി്ങ്ങളിൽ ബനലപ്പട്ട അധികാരികളുല് ഒപ്പും സരീെും പഡറും

ഇലായിരുന്നു.

11. ചമറീര്നിയൽ

2 പ്രവർതികൾ ഒന്നും െതന തമറ്റീരിയൽ ഉപദയ്രാഗിച്പ് തെയനെല്ല. അതുതക്രാണ്ടു

ബ്രാധകമല്ല.

12.ബവജ്ക് ല്നിസ്ക്

പരിദശ്രാധിച 2 പ്രവർതിെയലുകളിലും ദവജ്പ് ്ലി്റ്റേ്പ് ്ലഭ്യമല്ല.

13.ഫണ്ക് ടലോൻസ്ഫർ ഓർഡർ



പരിപശാധിച 2െയെുകളിെും FTOകാണാൻകഴിഞില.

14.തമറീരിയൽബിൽആൻഡ്ട്വൗച്ചർ

പ്രവർതികൾ ഒന്നും െതന തമറ്റീരിയൽ ഉപദയ്രാഗിച്പ് തെയ്യുനെല്ല. അതുതക്രാണ്പ് ഇെ്പ്

ബ്രാധകമല്ല.

15. ബറലോയൽറ്നി

പരിദശ്രാധിച 2െയലുകളിലും ദറ്രായൽറ്റി ബ്രാധകം ആയിരുനില്ല

16. തീ ബസജ്ക് ബഫലോബ്ലോഗലോഫ്ക്

പരിപശാധിച 2െയെുകളിൽ ടതരീ പസ്റ്റജ് പൊപട്ടാടഗാെ്െഭ്ത്യമല

17.പ്രവൃത്നി പൂർതീകരണ േലോക്ഷ്യപതം

പരിദശ്രാധിച ഒരു െയ്ലിലും ക്രാണ്രാൻ സ്രാധിചില്ല .

18.മസർ ബറലോൾ മൂബവചമന്ക് സ്നിപ്ക്

മ്റ്റേർ ദറ്രാൾ മൂദവതമന്പ് സിപ്പുകൾ പരിദശ്രാധിച എല്ല്രാ െയ്ലിലും ക്രാണ്രാൻ സ്രാധിച്ചു,

എന്രാൽ മ്റ്റേർ ദറ്രാൾ നമ്പറുകൾ കൃെ്യമ്രായി ദരഘതപടതതും പ്ല ദക്രാളങ്ങളം

പൂരിപിക്രാത രീെിയിലും അപൂരണമ്രായി എല്ല്രാ മ്റ്റേർ ദറ്രാൾ മൂദവതമന്പ് സിപ്പുകളം

ക്രാണതപട്ടു .

19.ജ്നിബയലോ റലോഗ്ക്ഡ്ക് ബഫലോബ്ലോഗലോഫ്ക്

ഒരു െയ്ലിലും ക്രാണ്രാൻ സ്രാധിചില്ല

20.ബേലോഷ്യൽ ഓഡ്നിറ്ക് റ്നിബപലോർ്്നിചന ബകലോപ്നി

പരിദശ്രാധിച ഒരു െയലുകളിലും ക്രാണ്രാൻ സ്രാധിചില്ല .

21.സേറ്ക് ഡയറ്നി

പരിദശ്രാേിച 2 െയ്ലിലും സസറ്റ്പ് ഡയറി ഉണ്രായിരുന്നു സസറ്റ്പ് ഡയറികളിൽ പ്രവൃതി

ആരംഭിക്കുനെിന മുമ്പുള്ള മീറ്റിങ്പ് തെ്രാഴി്ല്രാളികളതട സ്രാക്ഷ്യപത്രം , തെ്രാഴിൽ

ഉപകരണങ്ങളതട വ്രാടക , വിജി്ലൻസ്പ് ആൻഡ്പ് ദമ്രാണിറ്ററിങ്പ് കമ്മിറ്റി റിദപ്രാർട്പ് ,

സന്ദരശന കുറിപ്പ് ഇനീ ഭ്രാഗങ്ങൾ പൂരിപിചെ്രായി ക്രാണതപട്ടു . െികിത്സ സംബനമ്രായ

വിവരങ്ങൾ ഒന്നും െതന ഉണ്രായെ്രായി ദരഖതപടതി കണില്ല.



22. ബ്ലോയ്നിങ്ക് ആൻഡ്ക് ഡ്നിസേന്നിങ്ക്

പരിദശ്രാധനയ്ക്ക്പ് വിദധയമ്രാകിയ 2 െയലുകളിലും ദ്്രായിങ്പ് & ഡിസസൻ

്ലഭ്യമ്രായിരുനില്ല

വർക്ക്ക് ഫയലുകള്നിചല ചപലോതുവലോയ കചണതലുകളും

 IF/351818 പ്രക്രാരം മ്റ്റേർദറ്രാൾ നമ്പർ 15155 മുെൽ15156

വതരയള്ള മ്റ്റേർദറ്രാ്ലിൽ ദവെനം 269 രൂപയ്രാണ്പ്

നൽകിയിരിക്കുനെ്പ്

 IF/336539 പ്രക്രാരമുള്ള െയ്ലിത്ല മ്റ്റേദറ്രാളിൽ തവട്ടിതിരുതലുകൾ ഒന്നും

െതനയില്ല്രായിരുന്നു

 മ്റ്റേദറ്രാള്പ് പ്രക്രാരമുള്ള തുക െതനയ്രാണ്പ് രണ്ടു െയ്ലിത്ലയം എം ബുകിലും

ക്രാണ്രാൻ കഴിഞ്ഞെ്പ്.

രജ്നിസറുകളുചെ പര്നിബശലോധന

നിയമപ്രക്രാരം7രജി്റ്റേറുകൾഗ്രാമപഞ്രായത്പ്നിർബനമ്രായം സൂക്ഷിദകണെ്രാണ്പ് അവ

ചുവതട ദെർക്കുന്നു.

1.തതപോഴിൽ cardരജിസ്റ്റർ

2.പഗപോമേഭപോരജിസ്റ്റർ

3.ഡിമപോൻഡ്ട്രജിസ്റ്റർ

4.വർക്ട്രജിസ്റ്റർ

5.ആസ്ിരജിസ്റ്റർ

6.പരപോതിരജിസ്റ്റർ

7.തമറീരിയൽരജിസ്റ്റർ

എലപോരജിസ്റ്ററുകളുംപഞപോയത്ട്േൂക്ഷികുനു്ടെ്ട്.



പപവർതിയിടങ്ങൾ പരിപശപോധിച്ചതിതല

തപപോതുവപോയകത്ടെതലുകൾ

 IF/351818 പകാഡുെയെിൽആലക 7 ടപവർതിയി്ങ്ങളാണ്സ്ദ്രർശിചത്.

 െിജുവിന്ലറ പുരയി്തിൽ മരചരീനി, പെന, മഞൾ ഇവ കൃഷി

ലെയുന്നു. ലതങ്ങിൻത്ം, വാഴകുഴി, ലതങ്ങിൻകുഴി ഇവ കാണാൻ

കഴിഞു.

 സുശരീെയുല് പുരയി്തിൽ മഴകുഴി, പവസ്റ്റ് കുഴി, അതിരു എന്നിവ

എ്ുതിട്ടുണ്. പെമ്പ,് പെന,ഇഞി കൃഷിലെയുന്നതായികണു.

 മിനിയുല് പുരയി്തിലെ പവസ്റ്റ് കുഴി ഉപപയാഗസൂന്ത്യമായി

കി്കുന്നതാണ്കണത്.വാഴ,മരചരീനി, പെമ്പ്ഇവകൃഷിലെയുന്നു.

 സുനിതയുല് വസ്ുവിൽ ലതങ്ങിൻ ത്ം, വാഴ കുഴി, ലതങ്ങിൻ കുഴി

ഇവില് ഉണായിരുന്നു.ഇവകാ്ുപി്ിചനിെയിൊയിരുന്നു.

 രമയുല് പുരയി്തിൽ വാഴ, ലതങ്ങിൻ സത, മരചരീനി, മഞൾ

നട്ടിരുന്നുഅതിരും എ്ുതിട്ടുണായിരുന്നു.

 ശാന്തമ്മയുല് വസ്ുവിൽ മരചരീനി നട്ട തായി കാണാൻ കഴിഞു.

അതിരും എ്ുതിട്ടുണായിരുന്നു.

 സുമതിയുല് പുരയി്തിൽ പവസ്റ്റ് കുഴി, മഴകുഴി, വാഴകുഴി

ഉണായിരുന്നു. വാഴകുഴിയിൽ വാഴയും നട്ടിട്ടുണ.് മഞൾ, ലതങ്ങിൻ

സതനട്ടിട്ടുണ്.

 IF/336539 പകാഡ് ടപകാരംഎട്ടു ടപവർതിഇ്ങ്ങളാണ്സ്ദ്രർശിചത്.

 സരിതയുല് വസ്ുവിൽ അതിര് പി്ിചിട്ടുണ.് പവസ്റ്റ് കുഴിയും മഴകുഴി

എ്ുതിട്ടുണായിരുന്നുബാകിലയലാംകാ്ുപി്ിചനിെയിൊയിരുന്നു.

 അരുൺകുമാറിന്ലറ വസ്ുവിൽ കിളച് അതിൽ മരചരീനി നട്ടിരുന്നു.

പവസ്റ്റ്കുഴി,മഴകുഴികാണാൻകഴിഞു.

 തങമ്മയുല്വസ്ുവിൽപവസ്റ്റ്കുഴി, മഴകുഴികാണാൻകഴിഞു.

 ജയകുമാറിന്ലറ വസ്ുവിൽ ലതങ്ങിൻത്ം 12, വാഴകുഴി 5, ലതങ്ങിൻ

കുഴി3, പവസ്റ്റ്കുഴി,മഴകുഴികാണാൻകഴിഞു.

പഗപോമേഭ -ചർച്ച,മറുപടി, തീരുമപോനം

ലെറുന്നിയൂർ പഞായതിന്ലറ 13ആംവാർഡായകട്ടിംഗ് ന്ലറ

പസാഷ്ത്യൽ ഓഡിറ് ടഗാമസഭ 07/ 11/2019 കൃത്ത്യം 12.00 മണിക്

കട്ടിംഗ്അംഗൻവാ്ിയിൽലവച്ന്ന്നു.



*െസ്്റ്റ എയ്് പബാക്് പഞായതിൽ നിന്നും െഭികുന്നില.

പകരം ലതാഴിൊളികളും ലമറും പെർന്ന പണം പിരിചു

കൂ്ിയാണ്വാങ്ങുന്നത.്

മറുപടി -ഫസ്റ്റ്ട്എയ്്ട് പബപോക്്ട്വപോങ്ങിയതിന്ട്തറബില്ട്

പഞപോയതിൽ ഹപോജരപോകിയപോൽ പണം തിരിതക

നൽകപോംഎന്ട്ഉറ ്്ട്നൽകി .

തീരുമപോനം - പഞപോയത്ട് അധികപോരികളുതട

ഭപോഗതുനിനും ഉ്ടെപോയ മറുപടി തതപോഴിലപോളികൾ

ഏതറടുകുകയും ഇനി മുതൽ ബില്ട് ഹപോജരപോകും

എന്ട്തീരുമപോനിച്ചു.

* തതപോഴിൽ േമയം രപോവിതല 9 മുതൽ വവകിട്ട് 4 മണി

വതരആകണതമനപോണ്ട്തതപോഴിലപോളികളുതടതപപോതുവപോയ

അഭിപപപോയം.( തപൺകുടികൾ ഉള്ള വീടുകളിൽ

അവരുതടേുരക്ഷക്ട്കൂടുതൽഊനൽനൽകണം )

മറുപടി - ഇപ്പോഴതതേപോഹചര്യം തവച്ച്ട് പകമീകരികപോൻ

കഴിയില.

* ആവശ്യതിന്ട് തതപോഴിൽ ലഭ്യമല. നിലവിലുള്ള

വർഷതിൽതതപോഴിൽഎണംകുറവപോണ്ട്.

മറുപടി - തതപോഴിലിനപോയുള്ള അപപക്ഷ

പഞപോയതിൽ ഹപോജരപോകുനതിനനുേരിച്ട്

േ്വന്തം വപോർഡിപലപോ അതലങിൽ പജപോലി

ആരംഭികുന മപറതതങിലും വപോർഡിൽ പജപോലി

നൽകുനതപോയിരികും.

തീരുമപോനം - ഏതറടുത പജപോലി

പൂർതീകരിച്ചതിനുപശഷം തതപോഴിലിനപോയുള്ള

അപപക്ഷ നൽകുതമനും ഏതു വപോർഡിൽ പജപോലി



തചയപോനുംതതപോഴിലപോളികൾ തീരുമപോനിച്ചു.

* പുതിയ തതപോഴിൽ കപോർഡ്ട് ലഭികുനതിനും നിലവിതല

തതപോഴിൽകപോർഡ്ട് പുതുകുനതിനും തതപോഴിലപോളികളുതട

കയിൽനിനുംപണംചിലവപോകപോറു്ടെ്ട്.

മറുപ്ി - പദ്ധതി ആരംഭിച വർഷതിൽ പൊപട്ടാ

എ്ുകുന്നതിനായി പഞായതുകൾക്

ലവബ്ക്ത്യാമറകൾഅനുവദിചിരുന്നു. എന്നാൽഇപപ്പാൾ

ക്ത്യാമറ ഉപപയാഗികാൻപറാതഅവസയിൊണ്.

*അർത്ഥ വിദഗ്ധ, വിദഗ്ധ ലതാഴിെിലനകുറിച്

ലതാഴിൊളികൾക് വ്ത്യകമായ ധാരണയില.ആയതിനാൽ

അതരം ലതാഴിെുകലള കുറിെ് വ്ത്യകമാകുകയും ലെയ്ു.

ആസ്ി നിർമ്മിത ടപവർതികൾകാണ് വരും വർഷങ്ങളിൽ

ഊന്നൽനൽകുന്നത.്

*ലതാഴിെിനുള്ള അപപക്ഷ പമറ് വഴി ടഗൂപ്പ് ആയിട്ട്

ലവള്ളപപപ്പറിൽ എഴുതി ആണ് പഞായതിൽ നൽകുന്നത്

എന്നും സകപ്പറ് രസരീത് വാങ്ങി സൂക്ഷിപകണതിന്ലറ

ആവശ്ത്യകതലയകുറിച അവർക് വ്ത്യകമായ ധാരണ

ഉണായിരുന്നില.

*ലതാഴിൊളികളുല് അവകാശങ്ങലളകുറിച് അവർക്

വ്ത്യകമായധാരണഉണായിരുന്നില.

പജാെി പൂർതിയായിട്ടും കൃത്ത്യമായി പവതനം െഭികുന്നില

എന്നഅഭിടപായംലതാഴിൊളികൾപറഞു.

എസ്റ്റിപമറ് ടപകാരമുള്ള ടപവർതനങ്ങൾ ലതാഴിൊളികൾ

ലെയ്ിട്ടും ഭൂഉ്മകളുല് അനാസമൂെം അവ

ഉപപയാഗശൂന്ത്യമായി കി്കുന്നത് കാണാൻ കഴിഞു.

അതായത് വാഴ ന്നായി കുഴികുന്ന കുഴികളിൽ വാഴ

ന്തരികുന്നു.



ലതാഴിൊളികളുല് അവകാശങ്ങൾ പെപപ്പാഴും

ഹനികലപ്പ്ുന്നുണ.്

പതാ്് പണിക് ആവശ്ത്യമായ സകയുറ, കാെുറ എന്നിവ

െഭ്ത്യമാകുന്നില എന്നതും ലതാഴിൊളികളുല് ഭാഗതുനിന്നും

ഉണായ ലപാതുവായ പരാതി ആയിരുന്നു. ഈ സുരക്ഷ

സാമടഗികൾ ഇലാതതിനാൽ പതാ്് പണികില് കുപ്പിെിലി

ലകാണ്പരികുകൾപറാറുണ്.

മറുപ്ി - 2008 ൽ പദ്ധതി ആരംഭികുന്ന സമയത്

അനുവദിച സകയുറ, കാെുറ എന്നിവ

ഉപപയാഗ്ത്യമല.പഞായതിന്ലറ െണ്

കുറവയായതിനാൽഇത് ബുദ്ധിമുട്ടായിരികും.

തരീരുമാനം - െണിന്ലറ കുറവ് ഉള്ള സാഹെര്ത്യം

ആലണങിെും ഈ ആവശ്ത്യം ഉന്നയിചുലകാണ്

ലതാഴിൊളികൾ എലാവരും പെർന്ന് ഒരു അപപക്ഷ

പഞായതിൽ ഏല്പികുക. ഈ അപപക്ഷ സ്റ്റാന്റിങ്

കമ്മിറിയിൽഅവതരിപ്പികാംഎന്നുംതരീരുമാനിചു.

* മസ്റ്റർ പറാളിലെലവട്ടിതിരുതെുകൾഒഴിവാകാൻപമറ്

ടപപത്ത്യകം ടശദ്ധികണം.

മസ്റ്റർ പറാളിൽ ഒപ്പി്ാനുള്ള പകാളതിന്ലറ വെിപ്പം

കൂട്ടണലമന്ന് ലതാഴിൊളികൾആവശ്ത്യലപ്പട്ടു.

* 2019 ആഗസ്റ് മാസതിനു മുൻപ് ലെയ് പജാെിയുല്

പവതനംഇതുവലരയുംകിട്ടിയിട്ടില.

* കൂെി വർധിപ്പികണം എന്നും ലതാഴിൊളികൾ

ആവശ്ത്യലപ്പട്ടു.

നനി



വർക്ല ദബ്രാകിത്ല വ്രാർഡ്പ് 13ൽ 2018-19സ്രാമ്പതിക വർ്തത ദസ്രാ്്യൽ ഓഡിറ്റ്പ് പ്രക്രിയ

സമയബനിെമ്രായി െീർക്രാൻ ദസ്രാ്്യൽ ഓഡിറ്റ്പ് ടീമിതന സഹ്രായിച

ബഹുമ്രാനതപട്ട തെറുനിയൂർ പഞ്രായത്പ്ല പ്രസിഡന്പ്ല, തസക്രട്ടറി, അസി്റ്റേന്പ് തസക്രട്ടറി,

ഭരണസമിെി അംഗങ്ങൾ, തെ്രാഴിലുറപ്പു വിഭ്രാഗം ജീവനക്രാർ, വ്രാർഡ്പ് തമമ്പർ, െീൽഡെ്ല

പ്രവർതനങ്ങൾക്കു സഹ്രായിച ദമറ്റുമ്രാർ എനിവർക്കുളള നന്ദി പ്രദെ്യകം ദരഖതപടത്തുന്നു.

.







മഹാതാഗാന്ധി ദേശ്ധിയ തൊഴ്ധിലുറപ്പ് പദ്ധെ്ധി

ദോഷ്യൽ ഓഡ്ധിറ്പ് റ്ധിദപാർട്പ്

തിരുവനന്തപുരം 

വർക്കല ബ്ലോക്്ക  

ചെറുനിയൂർ പഞലോയത്  

വലോർഡ് -14 (കല്ലുമാല കുന്ന് )

ബേലോഷ്യൽ ഓഡ്നിറ്ക് കലോലയളവ്ക് :- 1/10/2018 to 31/03/2019

        

   റിബ്ലോർട് തയലോറലോക്കിയത ്

തിരുവനതപുരം ബേലോഷ്യൽ ഓഡിറ് ജി്ലേലോ ടീം

                        അനിൽ േുെിതത െിതത VRP



                 ആർഷ എ എേ് VRP

                   നനു  രലോജ്ആർ VRP

                    േൗമ്യ എേ്ബി VRP

                             േുഹൈൽ എ എേ് VRP

ആമുഖം

ലലല ദേശീയ ഗ്രാമീണ തെ്രാഴിലുറപ്പ് നിയമം 2005-ല് വിജ്രാപനം തെയ്തു. എങിലും , 2005-ല്
പ്രാര്ലതമന്പ് പ്രാസ്രാകിയ മഹ്രാത്രാഗ്രാനി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തെ്രാഴിലുറപ്പ് നിയമം, 2006
തെബ്രുവരി 2-ന്പ് ര്രാജ്യത്പ് തുടകം കുറിച്ചു. മൂന്പ് ഘട്ടങ്ങള്രായി. 2008-ല് നമ്മുതട ര്രാജ്യതത എല്ല
ജില്ലകളിദ്ലയം ഗ്രാമീണ ദമഖ്ലകള് ഈ നിയമതിതന പരിധിയില് വന്നു . ഓദര്രാ ഗ്രാമീണ
കുടംബതിനം ഒരു സ്രാമ്പതികവര്ം 100 േിവസതത അവിേഗ്ദ്ധ തെ്രാഴില് േിനങ്ങള്
ആവശ്യ്രാധിഷിെമ്രായി പ്രേ്രാനം തെയ്യുനദെ്രാതട്രാപം പ്രകൃെിവിഭവ പരിപ്രാ്ലനവുമ്രായി ബനതപട്ട
തപ്രാതു ആസികളം ദുരബ്ല ജനവിഭ്രാഗങ്ങള്ക്രായി ഈടറ്റതും ഗുണദമന്മയള്ളതും
ഉല്രാേനക്ഷെയളളല ഉപജീവന്രാസികളം സൃഷിക്കുകയ്രാണ്പ് ഈ പദ്ധെിയതട മുഖ്യ്ലക്ഷ്യം.
നിയമദഭേഗെി വരുതി 'മഹ്രാത്രാഗ്രാനി' എന വ്രാക്പ് ദേശീയ ഗ്രാമീണ തെ്രാഴിലുറപ്പ്
നിയമതിതന ആരംഭതില് കൂട്ടി ദെരക്കുകയം തെയിട്ടുണ്പ്. 100 ശെമ്രാനം നഗര ജനസംഖ്യയള്ള
ജില്ലകതള്രാഴിതക ര്രാജ്യതത എല്ല്രാ ജില്ലകളം പ്രസ്തുെ നിയമതിതന പരിധിയി്ല്രാകതപട്ടിട്ടുണ്പ്.
നിയമതിതന ആവശ്യകെയ്ക്ക ആനപൂരകമ്രായി എല്ല്രാം സംസ്രാനങ്ങളം മഹ്രാത്രാഗ്രാനി ദേശീയ
ഗ്രാമീണ തെ്രാഴിലുറപ്പ് നിയമ പദ്ധെി വിജ്രാപനം തെയിട്ടുണ്പ്. നിയമതിലും പട്ടികയിലും
ക്രാ്ല്രാക്രാ്ലങ്ങളില് വരുത്തുന ദഭേഗെികള് സംസ്രാന പദ്ധെിയിലും ഉള്തക്രാള്ളിദകണെ്രാണ്പ്.
മഹ്രാത്രാഗ്രാനി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തെ്രാഴിലുറപ്പ് നിയമം ഗ്രാമീണ തെ്രാഴി്ല്രാളികള്ക്പ് ഒരു കൂട്ടം
അവക്രാശങ്ങള് നല്കുന്നുണ്പ്.

ലലലല ദേശിയ ഗ്രാമീണ തെ്രാഴിലുറപ്പു പദ്ധെി പ്രക്രാരം ഗ്രാമ പഞ്രായത്തു പ്രദേശത്തു നടപിയി്ല്രാക്കുന
എല്ല്രാ പ്രവർതികളം ദസ്രാ്്യൽ ഓഡിറ്റിന്പ് വിദധയമ്രാകണതമന്പ് നിയമതിത്ല 17 ആം വകുപ്പ്
നിഷ്കർ്ിക്പ്ന്നു. പദ്ധെി പ്രവർതനതതപറ്റിയം തപ്രാതു ധനം തെ്ലവഴിക്കുനെിതനപറ്റിയം പൗര
സമൂഹംലനടത്തുന പരസ്യവും സ്വെത്രവുമ്രായ പരിദശ്രാധനയ്രാണ്പ് ദസ്രാ്്യൽ ഓഡിറ്റ്പ്.ല

മഹലോതലോ ബേശ്നിയ ഗലോമീണ ചതലോഴ്നിലുറപ്പു പദ്ധത്നിയ്നിചല ചതലോഴ്നിലുറപ്ക് ചതലോഴ്നിലലോള്നികളുചെ
അവകലോശങ്ങൾ ചുവചെ ബെർക്കുന്നു.

Sl
n
o

ലഅവകലോശങ്ങൾ



1 തെ്രാഴിൽക്രാർഡിന്രായിഅദപക്ഷിക്കുവ്രാനം15േിവസതിനകം്ലഭിക്കുവ്രാനള്ളഅ
വക്രാശം

ചഷഡൂള് ല2ല

2 തെ്രാഴിൽ ആവശ്യതപട്രാനം 15 േിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ്ലഭിക്കുവ്രാനള്ള
അവക്രാശം

ചഷഡൂള് ല1 &
ചഷഡൂള് ല

3 15 േിവസതിനകം തെ്രാഴിൽ ്ലഭിചിത്ലങിൽ തെ്രാഴി്ല്രാല്ല്രായ്മ ദവെനം
്ലഭിക്കുവ്രാനള്ള അവക്രാശം

ചേഷന്ല7,8,9ല

4 എതറ്റടദകണ പ്രവൃതികൾ ആസൂത്രണം തെയ്യുവ്രാനള്ള അവക്രാശം.

5 െ്രാമസ സ്ലതിതന 5 കിദ്ല്രാമീറ്റർ ചുറ്റളവിനള്ളിൽ തെ്രാഴിൽ ്ലഭിക്കുവ്രാനം
്ലഭിചിതല്ലങിൽ കൂ്ലിയതട 10% അധികമ്രായി ്ലഭിക്കുവ്രാനള്ള അവക്രാശം.

ചഷഡൂള്
ല2പലോരഗലോഫ്ക്
ല18 &
പലോരഗലോഫ്ക് ല20

6 കുടിതവള്ളം ,െണൽ, പ്ര്രാഥമിക ശുശ്രൂ് കിറ്റ്പ് ,തെ്രാഴി്ല്രാളികദള്രാതട്രാപം
അഞിൽ അധികം കുട്ടികൾ പ്രവൃതി സ്ലത്പ് വനിട്ടുതണങിൽ അവതര
ദന്രാക്രാന്രായി ആയ (ക്ര്്പ്) തുടങ്ങിയ പ്രവൃതി സ്ല സൗകര്യങ്ങൾക്കുള്ള
അവക്രാശം.

ചഷഡൂള്2
പലോരഗലോഫ്ക്
ല23-28

7 സർക്രാർ പ്രഖ്യ്രാപിചിട്ടുള്ള കൂ്ലി ്ലഭിക്കുവ്രാനള്ള അവക്രാശം. ചേഷന്3(2),
6, sch 2
,29,a,b,c,d,e,f.3
0

8 തെ്രാഴിൽ തെയ്പ് 15 േിവസതിനകം കൂ്ലി ്ലഭിക്കുവ്രാനള്ള അവക്രാശം

9 15 േിവസതിനകം കൂ്ലി ്ലഭിചിതല്ലങിൽ നഷ പരിഹ്രാരം ്ലഭിക്കുവ്രാനള്ള
അവക്രാശം

ചേഷന് 3(3)

10 പര്രാെികൾക്പ് സമയ ബനിെമ്രായി പരിഹ്രാരം ്ലഭിക്കുവ്രാനം മഹ്രാത്രാഗ്രാനി
ദേശീയ ഗ്രാമീണ തെ്രാഴിലുറപ്പ് പദ്ധെിയിൽല തെ്ലവു വരുന തുകയതട
െൽസമയ സ്രാമൂഹിക പരിദശ്രാധന നടത്തുവ്രാനള്ള അവക്രാശം.

ചേഷന് 19, &
ചേഷന് 17(
2)

അവക്രാശ അധിഷിെ നീരിക്ഷണങ്ങൾ.



* ഫയൽ പര്നിബശലോധനയ്നിൽ വ്യകമലോയ ഡ്നിമലോന്ക് ബഫലോറം കലോണലോൻ േലോധ്നിച്നിലല്ക് .

അത്നിനലോൽ ചതലോഴ്നില്നിനു അബപക്ഷ്നിച്നിട്ടു 15 േ്നിവേത്നിനുള്ള്നിൽ ചതലോഴ്നിൽ ലഭ്നിബചലോ എന

കലോര്യത്നിൽ വ്യകതയ്നില്ല. ആയത്നിനലോൽ ചതലോഴ്നിലലോള്നികബളലോെ്ക് േംേലോര്നിചത്നിൽ ന്നിന്നു അവർ

ചതലോഴ്നിലുറപ്ക് ന്നിയമ പ്രകലോരമല്ല ചതലോഴ്നിൽ ആവശ്യചപ്ത്ക് എന്ക് മനേ്നിലലോയ്നി.

*ഗലോമ േഭയ്നിൽപച്കേടുക്കലോറുള്ളതലോയ്നി ചതലോഴ്നിലലോള്നികൾ പറഞ്ഞുചവ്കേ്നിലും പദ്ധത്നി

ആസൂതണത്നിൽ അവർ പച്കേടുത്നിരുബനലോ എന കലോര്യം വ്യകമല്ല.

*ചതലോഴ്നില്നിെം േനർശ്നിചത്നിൽ ന്നിന്നും,ചതലോഴ്നിലലോള്നികബളലോെ്ക് േംേലോര്നിചത്നിചന അെ്നിസലോനത്നിലും

എല്ലലോ ചതലോഴ്നിലലോള്നികളും 5Km ചുറളവ്നിനുള്ള്നിലലോണ്ക് ബജലോല്നി ചെയ്യുനത്ക്.

*ചതലോഴ്നിൽ സലത്ക് കുെ്നിചവള്ളം, പ്രഥമ ശുശ്രൂഷ ക്നിറ്ക് എന്നിവ ഉചണ്കേ്നിലും അവചയല്ലലോം

ചതലോഴ്നിലലോള്നികൾ േ്വനമലോയ്നി ക്രമീകര്നിച്നിര്നിക്കുനതലോണ്ക്.

* ആക്ക് പ്രകലോരമുള്ള കൂല്നി ചതലോഴ്നിലലോള്നികൾക്ക്ക് ലഭ്നിക്കുന്നുണ്ക്.

*ചതലോഴ്നിലലോള്നികബളലോെ്ക് േംേലോര്നിചത്നിൽ ന്നിന്നും േമയ ബന്നിതമലോയ്നി കൂല്നി ലഭ്നിക്കുന്നില്ല എന്ക്

അറ്നിയുവലോൻ േലോധ്നിച്ചു.

* ചതലോഴ്നിൽ പൂർത്നിയലോയത്നിനു ബശഷവം ചതലോഴ്നിലുറപ്ക് ന്നിർവ്വഹണ ഉബേ്യലോഗസർ ഫണ്ക് ടലോൻസ്ഫർ

ഓർഡർ തയലോറലോക്ക്നിയത്നിനു ബശഷവം ,ചതലോഴ്നിലലോള്നികൾക്ക്ക് അവരുചെ ബവതനം കൃത്യമലോയ്നി

ലഭ്നിക്കുന്നില്ല.

* പരലോത്നികൾക്ക്ക് േമയബന്നിതമലോയ്നി പര്നിഹലോരം ലഭ്നിചതലോയ്നി അറ്നിയലോൻ േലോധ്നിച്നി്്നില്ല

അതുബപലോചല തചന തൽേമയ േലോമൂഹ്നിക പര്നിബശലോധന ക്യത്യമലോയ്നി നെത്തുനതലോയ്നി അറ്നിയലോൻ

കഴ്നിഞ്ഞ്്നില്ല.

പൊതുവിവരങ്ങൾ -പെറുനിയൂർ ലെഞായത്ത് ല



ജില്ല തിരുവനന്തെുരം ല

ബദള്രാക്പ് വർക്കല ല

വിസീരണം
10.87െ.കി.മീ.

വ്രാരഡുകളതട എണം 1. 14

ജനസംഖ്യ 2. 18114

സീ : പുരു് അനപ്രാെം 97:82

ത്നിരുവനനപുരം ജ്നില്ലയ്നിൽ വർക്കല തലോലൂക്ക്നിൽ വർക്കല ബ്ലോക്ക്ക്

പഞലോയത്നിൽ ഉൾചപ് പ്രബേശമലോണ്ക് ചെറുന്നിയൂർ ഗലോമപഞലോയത്തു. ഈ

ബപ്രേശത്നിചന േമ്പത്ക് ഘെനയ്നിചല ന്നിർണലോയക ഘെകം കലോർഷ്നിക ബമഖല

ആയ്നിരുന്നു.ഭൂപ്രകൃത്നി അനുേര്നിെ്ക് ഈ പ്രബേശചത പലോലച്നിറ പുതനകെവ്ക്

നീർതെം, അയന്നി ശലോസലോം നെ നീർതെം, ചവന്നിചകലോചെ ചെറുന്നിയൂർ

നീർതെം എന്നിങ്ങചന മൂനലോയ്നി ത്നിര്നികലോം.ഈ നീർതെങ്ങള്നിൽ ആചക 8

ബതലോടുകളും 17കുളങ്ങളും ഒരു കലോയലും ഒബ്ചറ നീരുറവകളും ഉണലോയ്നിര്നിന്നു. ചെറു

നീരുറവകളുചെ നലോെ്ക് എന അർത്ഥത്നിൽ ആണ്ക് ചെറുന്നിയൂർ എന നലോമം

ലഭ്നിചത്ക്.ബതലോടുകളും, കുളങ്ങളും നീരുറവകളും പലതും ന്നിലവ്നിലുള്ളതലോയ്നിട്ടുണ്ക്

അശലോസീയമലോയ വയൽ ന്നികതൽ, കുന്നിെ്നിച്ചു ന്നിരപലോക്കൽ, കലോയൽ

ന്നികതൽ, മണലൂറ്നി എന്നിവ മൂലം ഭൂപ്രകൃത്നി ആചക മലോറ്നിയ്നിര്നിക്കുന്നു.



വെക്കു പലോലച്നിറ വെബ്ശേര്നിബക്കലോണം തുെങ്ങ്നിയ ഉയർന പ്രബേശങ്ങള്നിൽ ന്നിന്ക്

ചതക്കുക്നിഴക്കും ചതക്കുപെ്നിഞ്ഞലോറും ബകലോഴ്നി ബതലോ്ം കലോയല്നിബലക്ക്ക് െര്നിഞ്ഞു

ക്നിെക്കുന ഒരു ഭൂ വ്നിഭലോഗമലോണ്ക് ചെറുന്നിയൂർ ഗലോമപഞലോയത്ക്, ഏകബേശം ഒരു

ഉപേ്വീപ്നിചനആകൃത്നി ആചണന്ക് പറയലോം. വെക്കുപെ്നിഞ്ഞലോറൻ പ്രതീക്ഷയുമലോയ

ജയന്നി തലോരതബമ്യചന ഉയർന ഭലോഗവം ക്നിഴക്കൻ പ്രബേശമലോയ

ചവള്ള്നിയലോഴ്ചകലോവ്ക് കമ്പ്നിക്കകം എന്നിവ തലോഴ്ന്ന പ്രബേശങ്ങളും ആണ്ക്

മരക്കെമുക്കുവചര വ്യലോപ്നിച്ചുക്നിെക്കുന കുന്നും പള്ള്നിക്കുന്നു പെ്നിഞ്ഞലോറ്ക് കല്ലുമലകുന്നും

വെക്ക്ക് പലോലച്നിറ യുമലോണ്ക് പഞലോയത്നിചല ഏറവം ഉയർന പ്രബേശങ്ങൾ.

വ്നിസ്തൃത്നിയ്നിൽ വലുത്ക് കല്ലുമലോല കുന്നും ചെറുത്ക് പള്ള്നിക്കുന്നും ആണ്ക് ഇവ്നിചെ

ന്നിന്നും ബനലോക്ക്നിയലോൽ പഞലോയത്നിൻചറ മബനലോഹരമലോയ ദൃശ്യം ലഭ്നിക്കും.

ക്രമമലോയ്നി െര്നിഞ്ഞ ഒരു ഭൂപ്രകൃത്നി അല്ല മറ്നിച്ക് ഉയർന പ്രബേശങ്ങളും വയലുകളും

തലോഴ്ന്ന പ്രബേശങ്ങളും കൂെ്നിക്കലർന കലോയബലലോരങ്ങളും അവേലോന്നിക്കുന ഭൗമ ഘെന

ഇനം ത്നിര്നിച്ക് പര്നിബശലോധ്നിചലോൽ കുന്നിൽപ്രബേശവം തീരപ്രബേശവം

ഉൾചപടുനതലോണ്ക് ഈ പഞലോയത്ക്.

ദസ്രാ്്യൽ ഓഡിറ്റ്പ് രീെിശ്രാസം

കേരളസോഷ്യൽഓഡിറ്റ്പ്തസ്രാസസറ്റിതെ്രാഴിലുറപ്പുപദ്ധെി തിരുവനന്തപുരം  ലജില്ല്രാ

യൂണിറ്റിതനലദനതൃെ്വതി്ല്രാണ്പ് വ്രാർഡ്പ് 14 പല ലദസ്രാ്്യൽ ഓഡിറ്റ്പ് പ്രക്രിയ ആരംഭിചതും
പൂർതീകരിചതും.ലലല

 കഴിഞ്ഞ6 മ്രാസതിൽ തെയ പ്രവൃതികളടെയലുകൾ,വിവരദശഖരണ്രാർത്ഥ MIS എനിവ
പരിദശ്രാധികൽല

 പരിദശ്രാധിച െയലുകളതടലഅടിസ്രാനതിൽ പ്രവർതി ഇടങ്ങൾ പരിദശ്രാധിക്കുകയം, തെയ
പ്രവർതികളതട അളവുകൾ പരിദശ്രാധിച്ചു .ല

 ഗുണദഭ്രാക്രാകദള്രാട്പ് പ്രവൃതിയതട ഗുണെ്ലങ്ങൾ െർച തെയ്തു,

 ലതെ്രാഴിൽ ക്രാർഡ്പ് എടതിട്ടുള്ളവതരയം, സജീവ തെ്രാഴി്ല്രാളികതളയംലകണ്പ് ആവശ്യമ്രായ
വിവരങ്ങൾ ദശഖരിച്ചു .ല



 െീൽഡ്പ് പ്രവർതനങ്ങളതടയം, െയൽ പരിദശ്രാധനയതടയം അടിസ്രാനതിൽ റിദപ്രാർട്ട്പ്
െയ്രാറ്രാകൽ.

S.N
o

വരക്ക്ക് ബകലോഡ്ക് പ്രവർത്നിയു
ചെ ബപര്ക്ലലല

പദ്ധത്നിയു
ചെ
ആരംഭംലല

പദ്ധത്നിയു
ചെ
അവേലോ
നംല

എസ്നിബമ
റ്ക് തുകല

യഥലോർ
ത്ഥ
ചെലവ്ക്ലല

ചതലോഴ്നി
ൽ
േ്നിനങ്ങ
ൾല

1 I സ്വക്രാര്യ
വ്യകികള
തട ഭൂമിയിൽ
ഭൂവികസന
പ്രവർതിക
ൾ ഖണ്ഡിക
5 പ്രക്രാരംല

23/1/2019 15/3/2019 157249 159907 580

2 1614010002/IF/350
059

സ്വക്രാര്യ
വ്യകികള
തട ഭൂമിയിൽ
ഭൂവികസന
പ്രവർതിക
ൾ ഖണ്ഡിക
5 പ്രക്രാരം

19/11/2018 11/12/2018 160192 66124

3 1614010002/IF/351
813

സ്വക്രാര്യ
വ്യകികള
തട ഭൂമിയിൽ
ഭൂവികസന
പ്രവർതിക
ൾ ഖണ്ഡിക
5 പ്രക്രാരം

26/12/2018 16/3/2019 233413 224614 814

4 1614010002/IF/350
063

സ്വക്രാര്യ
വ്യകികള
തട ഭൂമിയിൽ
ഭൂവികസന
പ്രവർതിക
ൾ ഖണ്ഡിക
5 പ്രക്രാരം

25/10/2018 29/11/2018 105059 97504 360



22 ചഡാക്യൂപമന്ത്റസ്ത് ല

1. കവർബപജ്ക്

ലലലവ്രാർ്ിക മ്രാ്റ്റേർ സർക്കു്ലർ പ്രക്രാരം കവർദപജിൽ പഞ്രായത്പ് വിവരങ്ങൾ, ജില്ല, പ്രവർതി
നടപി്ല്രാകിയ വിവരങ്ങൾ, അടങൽ തുക, ആതക തെ്ലവ്പ്, നടതിയ െീയെി,ല മുെ്ല്രായ

വിവരങ്ങൾ ദരഖതപടദതണെ്രാണ്പ്. പരിദശ്രാധിച 4 ഹൈലുകളിൽ ഒരു പ്രവർതിയിൽ
ദപ്രാലും വ്രാർ്ിക മ്രാ്റ്റേർ സർക്യൂ്ലർ പ്രക്രാരമുള്ള കവർ ദപജ്പ് ക്രാണ്രാൻ സ്രാധിചില്ല.ല

2. ചെക്ക്ക് ല്നിസ്ക്

ലലല വർക്പ് െയ്ലിൽ സൂക്ഷിചിരിക്കുന വിവരങ്ങളതട പട്ടികയം, അവയതട ദപജ്പ് നമ്പറും
ദരഖതപടദതണ തെക്പ് ്ലി്റ്റേ്പ്ല െയ്ലിൽ സൂക്ഷിദകണെ്രാണ്പ്. പരിദശ്രാധിച

4ഹൈലുകളിലും ലലവ്രാർ്ിക മ്രാ്റ്റേർ സർക്യൂ്ലർ പ്രക്രാരമുള്ള തെക്പ് ്ലി്റ്റേ്പ്ല ക്രാണ്രാൻ

േലോധിചി്ലേ ല.ല

3. ആക്ഷൻപലോൻബകലോപ്നി

പരിദശ്രാധിച 4 െയലുകളിൽ ഒരു െയ്ലിൽ ദപ്രാലും വ്രാർ്ിക മ്രാ്റ്റേർ സറക്യൂ്ലർ പ്രക്രാരം
നിർബനമ്രായം ഉണ്രായിരിദകണ ആക്ഷൻ പ്രാനിതന ദക്രാപി ക്രാണ്രാൻ സ്രാധിചില്ല.

4. എസ്നിബമറ്ക് ബകലോപ്നി

പരിദശ്രാധിചല4 െയലുകളിലുംലഎസിബമറ് ലദക്രാപി ക്രാണ്രാൻ സ്രാധിച്ചു.., എ്റ്റേിദമറ്റ്പ്തന
ദക്രാപിയിൽലഅക്രഡികഡ്പ് എഞിനീയരുതട ഒപ്പ്, സീ്ല്പ് എനിവ ഉണ്രായിീരുന്നു.

5. േലോബ്കേത്നികലോനുമത്നി

പരിദശ്രാധിച 4ഹൈലുകളിലും വലോർഷിക മലോസർ തപകലോരം ഉള്ള

ലലലസ്രാദങെികനമെിയതട ദക്രാപി ലസൂക്ഷിചിടി്ലേ . എന്രാൽ, തപലോബേശികമലോയിടുള്ള

േലോബ്കേതികലോനുമതി ബകലോ്ി േൂകിചിടുണ്ബന്ധപ്പെട്ട

ഉദേ്യ്രാഗസരുതട ഒപ്പ് സീൽ െീയെി മുെ്ല്രായവ ക്രാണ്രാൻ േലോധിചിടുണ് 

6. ഭരണലോനുമത്നി



പരിദശ്രാധിച 4 െയലുകളിൽേലോബ്കേതികലോനുമതി ബകലോ്ി ലലലസൂകിചിടില്ല .

ല7.വർക്ക്ക്അബലലോബക്കഷൻ ബഫലോം

പരിദശ്രാധിച 2 െയലുകളിൽ വർക്പ്ലഅദ്ല്രാദക്ൻ ദെ്രാം ഇല്ല്രായിരുന്നു.

8. ചതലോഴ്നില്നിനുള്ള അബപക്ഷല

പരിദശ്രാധിച 4 െയലുകളിൽ 4 പ്രവർതിയിലും വ്യക്തമലോയ ലെരതിലുള തെ്രാഴിൽ

അദപക്ഷ ഉണ്രായിരുനില്ല .ല

9. പ്രവർത്നി അനുവേ്നിചത്ക് േംബന്നിച ബഫലോം

പരിദശ്രാധിചല4 െയലുകളിലും പ്രവർതി അനവേിച ദെ്രാം ഉണ്രായിരുനില്ല.

10.മസർ ബറലോൾ

പരിദശ്രാധിച 4 പ്രവർതി െയലുകളതട.മസറ്പ്ർദറ്രാളകളിൽ ബി.ഡി.ഓ ,തസതക്രട്ടറി

എനിവരുതട ഒപ്പ്ലസീൽ എനിവ ഉണ്രായിരുനു . . മ്റ്റേർ ദറ്രാളകളിൽ ആയധങ്ങളതട
വ്രാടക ദരഖതപടതിയിട്ടുണ്പ് .

11. ചമഷരചമന്ക് ബുക്ക്ക്

തമ്രതമന്പ് ബുകിൽ പ്രീ തമ്രതമന്പ്ല ,എ .എസ്പ് നമ്പർ,ടി എസ്പ് നമ്പർ എനിവ

ബരഖച്ടുതിയിടുണ് ലല.ല

12. ചമറീര്നിയൽ

ലപ്രവർതികൾ ഒന്നും െതന തമറ്റീരിയൽ ഉപദയ്രാഗിച്പ് തെയനെല്ല. അതുതക്രാണ്ടു
ബ്രാധകമല്ല.ല

13. ചവജ്ക്ല്നിേ്ക്റ്ക്

പരിദശ്രാധിച 4 പ്രവർതിെയലുകളിൽ ന്രാ്ലിലുംലദവജ്പ് ്ലി്റ്റേ്പ് ഉൾതപടതിയിരുനില്ല.

14.ഫണ്ക് ടലോൻസ്ഫർ ഓർഡർ 

ഇ്ലേ 

15. ചമറീര്നിയൽ വൗചർ ബ്നിൽ



പരിബശലോധിച 4 ഹൈലുകൾക്കും ചമറീരിയൽവൗചർബി്ലേ്

ആവശ്യമി്ലേ 

16. ബറലോയൽറ്നി

ലപരിദശ്രാധിച 4 െയലുകളിലുംലദറ്രായൽറ്റി ബ്രാധകം ആയിരുനില്ലല

17. ബഫലോബ്ലോഗലോഫ്ക് ല.ല

െരിചോധിച ഒരു ൈയലിലും കലോണലോൻേലോധിചി്ലേ 

18. പ്രവൃത്നി പൂർതീകരണ േലോക്ഷ്യപതം

പരിദശ്രാധിച ഒരു െയളിലും ക്രാണ്രാൻ സ്രാധിചില്ല .

19. മസർ ബറലോൾ മൂബവചമന്ക്

മ്റ്റേർ ദറ്രാൾ മൂദവതമന്പ് സിപ്പുകൾ പരിദശ്രാധിച എല്ല്രാ െയ്ലിലും ക്രാണ്രാൻ സ്രാധിച്ചു.

20. ജ്നിബയലോ റലോഗ്ക്ഡ്ക് ബഫലോബ്ലോഗലോഫ്ക്

പരിദശ്രാധിച ഒരു െയളിലും ക്രാണ്രാൻ സ്രാധിചില്ല .

21. ബേലോഷ്യൽ ഓഡ്നിറ്ക് റ്നിബപലോർ്്നിചന ബകലോപ്നി

പരിദശ്രാധിച ഒരു െയളിലും ക്രാണ്രാൻ സ്രാധിചില്ല .

22. സേറ്ക് ഡയറി 

ലഎല്ല്രാ െയ്ലിലും സസറ്റ്പ് ഡയറി ക്രാണ്രാൻ സ്രാധിച്ചു . സസറ്റ്പ് ഡയറികളിൽ പ്രവൃതി
ആരംഭിക്കുനെിന മുമ്പുള്ള മീറ്റിങ്പ് തെ്രാഴി്ല്രാളികളതട സ്രാക്ഷ്യപത്രം , വിജി്ലൻസ്പ് ആൻഡ്പ്
ദമ്രാണിറ്ററിങ്പ് കമ്മിറ്റി റിദപ്രാർട്പ് , സന്ദരശന കുറിപ്പ് ഇനീ ഭ്രാഗങ്ങൾലപൂരിപിചെ്രായി

ക്രാണതപട്ടു , തെ്രാഴിൽ ഉപകരണങ്ങളതട ലവലോടക, ലെികിത്സ സംബനമ്രായ വിവരങ്ങൾ
ഒന്നും െതന ഉണ്രായെ്രായി ദരഖതപടതി കണില്ല



കപണതലുകൾ( പെവർതിയുപെസന്ദർശ്ശനം )

പപവർതി 1:

േ്വകപോര്യവ്യകികളുതടഭൂമിയിൽഭൂവികേന പപവർതികൾ

ഖണിക 5പപകപോരം

161401002/IF/336541

12ഗുണപഭപോകപോകൾആണ്ട്ഈപദ്ധതിയിൽഉൾതപടിരികുനതു

 ശാരിക ,െക്ഷംവരീ്് ,പുരയി്തിൽ 5വാഴകുഴി, 4ലതങ്ങിൻത്ം ,

അതിരുആണ്എസ്റ്റിപമറ് ടപകാരം,മുഴുവൻ ടപവർതികളും

പുരയി്തിൽകാണാൻകഴിഞു.

 പബബി ,ജയടശരീ ലഹൗസ് , പുരയി്തിൽ 4വാഴകുഴി,3ലതങ്ങിൻത്ം ,

അതിരുആണ്എസ്റ്റിപമറ് ടപകാരം,മുഴുവൻ ടപവർതികളും

പുരയി്തിൽകാണാൻകഴിഞു.

 രാധ ,കുന്നുബംഗാവു , പുരയി്തിൽ 5വാഴകുഴി, 5ലതങ്ങിൻത്ം ,കപ്പ

കൃഷി,ഇഞികൃഷിആണ്എസ്റ്റിപമറ് ടപകാരം, ,മുഴുവൻ

ടപവർതികളുംപുരയി്തിൽകാണാൻകഴിഞിലകുഴികലളലാം

മൂ്ലപ്പട്ടരരീതിയിൊയിരുന്നുകാണലപ്പട്ടത്

 ജയന്തി ,പുതൻവരീ്് , പുരയി്തിൽ 3വാഴകുഴി, 4ലതങ്ങിൻത്ം ,

അതിരുആണ്എസ്റ്റിപമറ് ടപകാരം,മുഴുവൻ ടപവർതികളും

പുരയി്തിൽകാണാൻകഴിഞു.

 വിജി ,െക്ഷംവരീ്് ,പുരയി്തിൽ 5വാഴകുഴി, 4ലതങ്ങിൻത്ം ,അതിരു

ആണ്എസ്റ്റിപമറ് ടപകാരം,മുഴുവൻ ടപവർതികളുംപുരയി്തിൽ

കാണാൻകഴിഞു.

 ഹസരീന c ,പുതൻവരീ്് , പുരയി്തിൽ 5വാഴകുഴി, 4ലതങ്ങിൻത്ം ,

അതിരുആണ്എസ്റ്റിപമറ് ടപകാരം,മുഴുവൻ ടപവർതികളും

പുരയി്തിൽകാണാൻകഴിഞു.

 കുമാരി ,കുന്നത്വിളവരീ്് , പുരയി്തിൽ 6വാഴകുഴി, 6

ലതങ്ങിൻത്ം , 6ലതങ്ങിൻകുഴിഅതിരുആണ്എസ്റ്റിപമറ് ടപകാരം,

മുഴുവൻ ടപവർതികളുംപുരയി്തിൽകാണാൻകഴിഞു.പലക്ഷ

കൃഷിലയാന്നുംകണില.

 പടപമ,ഭകിവിൊസം,പുരയി്തിൽ 20ലതങ്ങിൻത്ം, 15വാഴകുഴി

ആണ്എസ്റ്റിപമറ് ടപകാരംമുഴുവൻ ടപവർതികളുംപുരയി്തിൽ



കാണാന്കഴിഞു.

 െളിത ,സുനിതഭവൻ ,പുരയി്തിൽ 5ലതങ്ങിൻകുഴി, 5ലതങ്ങിൻത്ം

,അതിരുആണ്എസ്റ്റിപമറ് ടപകാരം,മുഴുവൻ ടപവർതികളും

പുരയി്തിൽകാണാൻകഴിഞു

 പദവകി ,ന്ദ്രു ഭവൻ , പുരയി്തിൽ 25വാഴകുഴി, 20ലതങ്ങിൻത്ം ,

അതിരുആണ്എസ്റ്റിപമറ് ടപകാരം,മുഴുവൻ ടപവർതികളും

പുരയി്തിൽകാണാൻകഴിഞു

 ലജഹാെറാത ,വയെിൽക്വരീ്് , പുരയി്തിൽ 10വാഴകുഴി, 8

ലതങ്ങിൻത്ം ,ലതങ്ങിൻകുഴി 3,അതിരുആണ്എസ്റ്റിപമറ് ടപകാരം,

മുഴുവൻ ടപവർതികളുംപുരയി്തിൽകാണാൻകഴിഞു

 സിനു,രാഹുൽഭവൻ,പുരയി്തിൽ 15വാഴകുഴി, 15ലതങ്ങിൻത്ം ,

അതിരുആണ്എസ്റ്റിപമറ് ടപകാരം,മുഴുവൻ ടപവർതികളും

പുരയി്തിൽകാണാൻകഴിഞു

പപവർതി 2:

േ്വകപോര്യവ്യകികളുതടഭൂമിയിൽഭൂവികേന പപവർതികൾ

ഖണിക 5പപകപോരം

161401002/IF/350059

6ഗുണപഭപോകപോകൾആണ്ട്ഈപദ്ധതിയിൽഉൾതപടിരികുനതു

 പവൊയുധൻലെട്ടിയാർ , പുരയി്തിൽ 10വാഴകുഴി, 25ലതങ്ങിൻത്ം ,

1മഴകുഴിഅതിരുആണ്എസ്റ്റിപമറ് ടപകാരം,മുഴുവൻ ടപവർതികളും

പുരയി്തിൽകാണാൻകഴിഞു

 സെെ , പുരയി്തിൽ 10വാഴകുഴി, 10ലതങ്ങിൻത്ം ,അതിരുആണ്

എസ്റ്റിപമറ് ടപകാരം,മുഴുവൻ ടപവർതികളുംപുരയി്തിൽകാണാൻ

കഴിഞു

 വിമെകുമാരി,പുരയി്തിൽ 20വാഴകുഴി, 45ലതങ്ങിൻത്ം ,മഴകുഴി 1,

അതിരുആണ്എസ്റ്റിപമറ് ടപകാരം,മുഴുവൻ ടപവർതികളും

പുരയി്തിൽകാണാൻകഴിഞു

 അംബിക,പുരയി്തിൽ 5വാഴകുഴി, 8ലതങ്ങിൻത്ം ,മഴകുഴി 1

അതിരുആണ്എസ്റ്റിപമറ് ടപകാരം,മുഴുവൻ ടപവർതികളും

പുരയി്തിൽകാണാൻകഴിഞു

 ശ്ത്യാമള,പുരയി്തിൽ 1കപമ്പാസ്റ്റ്കുഴി, 6ലതങ്ങിൻത്ം ,മഴകുഴി 1,

അതിരു 85ആണ്എസ്റ്റിപമറ് ടപകാരം,മുഴുവൻ ടപവർതികളും

പുരയി്തിൽകാണാൻകഴിഞു

 അംബിക,പുരയി്തിൽ 1കപമ്പാസ്റ്റ്കുഴി, 6ലതങ്ങിൻത്ം ,അതിരു

ആണ്എസ്റ്റിപമറ് ടപകാരം,മുഴുവൻ ടപവർതികളുംപുരയി്തിൽ

കാണാൻകഴിഞു



നിരീകണം

 പെയ് പെവർതികൾഎല്ലാംകസ്റെിൽകാണാൻ

കഴിഞു.

 100 പതാഴിൽലഭിച പതാഴിലാളികൾഈവാർഡിൽ

ഉണായിരുനു 

 മഴക്കുഴി െലതും മണ്ത് പകാണ്ത് മൂെി ചൊയി

 അതിരു െലതും മഴ പെയ്ചപാൾ മണ്ത് പകാണ്ത് നികനു

ചൊയി.

പപവർതി 3:

േ്വകപോര്യവ്യകികളുതടഭൂമിയിൽഭൂവികേന പപവർതികൾ

ഖണിക 5പപകപോരം

161401002/IF/351813

1ഗുണപഭപോകപോവുആണ്ട്ഈപദ്ധതിയിൽഉൾതപടിരികുനതു

 റൈീക്കേീവി,ആലുമൂെ്ത് 

 െുരയിെം തടു തടായി തിരിചുഅതിരു െിെിചിടുണ്ത്.അതിൽ

കപക്കൃഷി പെയ്ിരിക്കുനു. കാെുപവടി വൃതിയാക്കി

െുരയിെം കിളചുഎല്ലാ െുരയിെതിനുംഅതിരു െിെിചിടുണ്ത്

പെറിയ രീതിയിലുള്ളഅതിരു ഇചപാഴും കാണാൻസാധിചു 

 വീെിചനാെു ചെർനെുരയിെതിൽ മഴക്കുഴി, കംചൊസുകുഴി

ഇചപാഴും നല്ല രീതിയിൽ ഉെചയാഗിക്കുനുണ്ത്.

 വയലിചനാെ്ത് ചെർനെുരയിെം കിളചുഅതിൽഇചപാഴും

കൃഷി പെയുനുണ്ത്.

 

പപവർതി 4:

േ്വകപോര്യവ്യകികളുതടഭൂമിയിൽഭൂവികേന പപവർതികൾ

ഖണിക 5പപകപോരം

161401002/IF/350063

ലതങ്ങിൻത്ം -50,വാഴകുഴി -30,ലതങ്ങിൻകുഴി -5,കപ്പകൃഷി, പെന , പെമ്പ,്

വാഴ,മധുരകിഴങ്ങുഎന്നിവകണുഅതിരു 300 mഎ്ുതിട്ടുണ.്



ചപലോതു ന്നിരീക്ഷണം

 ലതെ്രാഴി്ല്രാളികൾ അവരുതട പ്രവർതികൾ കൃെ്യമ്രായി തെയ്യുന്നുണ്പ് പതക്ഷ ഗുണദഭ്രാകെ്രാകൾ അെ്പ്
ഉപദയ്രാഗിക്കുനില്ല വീണ്ടും മൂന്നുവർ്ം കഴിഞ്ഞു ഭൂവികസന പ്രവർതനതിലൂതട
ഗുണദഭ്രാകെ്രാകളതട പുരയിടതിൽ പ്രവർതി തെയ്തു തക്രാടക്കുതമന കരുെലുണ്പ്.

 തെ്രാഴി്ല്രാളികൾക്പ് ദവെനം കൃെ്യസമയത്പ് ്ലഭിക്കുനില്ല ഒരുപ്രാട്പ് സവകിയ്രാണ്പ് അവർക്പ്
ദവെനം ്ലഭിക്കുനെ്പ് അെിന്രാൽ തെ്രാഴി്ല്രാളികൾ വളതരദയതറ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സഹ്രായിക്കുന്നുണ്പ്
ദവെനം കിട്ടുതമന്പ് കരുെി പ്ലരും കടംവ്രാങ്ങിയം പിനീട്പ് തക്രാടക്രാൻ പറ്റ്രാതെ ആവുകയം
തെയ്യുന്നു തുടങ്ങിയ പര്രാെികൾ നിരവധി ദപരുതട ഭ്രാഗത്തുനിന്പ് ദകൾക്രാൻ കഴിഞ്ഞു.

 തെ്രാഴി്ല്രാളികൾ ഫ്രണ്പ് ഓെീസ്പ് മുദഖതന അദപക്ഷ നൽകുകദയ്രാ സകപറ്റ്പ് രസീെ്പ് വ്രാങ്ങിക്കുകയം
തെയ്യുനില്ല.

 വർക്പ് െയ്ലിൽ ഉൾതപടദതണ 22 ഇനം ദഡ്രാക്യൂതമന്റുകൾ എല്ല്രാം െതന െയ്ലിൽ
ഉൾതപടത്തുനില്ല.

 എ്റ്റേിദമറ്റ്പ് ജനകിയ ഭ്രാ്യിൽ എഴുതുനില്ല

 ഓദര്രാ പ്രവൃതിയതടയം ഉദ്ദേശ്യ്ലക്പ്ല് ്യംലഗുണദഭ്രാക്രാകതള പറഞ്ഞു ദബ്രാധ്യതപടത്തുനില്ല.

 മ്റ്റേർദറ്രാൾ െിരുതലുണ്പ്.ല

 എ്റ്റേിദമറ്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന പ്രവർതിയ്പ് പുറതമ ഗുണദഭ്രാക്രാകൾ പറയന പ്രവർതികൾ കൂടി
തെദയണി വരുന്നു.

 തെ്രാഴിൽ സ്ലത്തു അപകടം സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞ്രാൽ ഉണ്രാകുന ആശുപത്രി െി്ലവുകളം മറ്റിനമുള്ള
ബില്ലുകൾ തെ്രാഴി്ല്രാളികൾ പഞ്രായതിൽ ഏലിക്കുനില്ല. അങ്ങതന തെയ്രാൽ അവരക്പ് െി്ലവ്രായ
തുക െിരിതകകിട്ടുതമന്നുള്ള അറിവില്ല്രായ്മ ആണ്പ് ഇെിനള്ള ക്രാരണം.

 പഞ്രായതിൽ തമറ്റീരിയൽ പ്രവർതികൾ വളതര കുറവ്രാണു െീതര ഇതല്ലന്നു െതന പറയ്രാം.

ല

ല



ബേലോഷ്യൽ ഓഡ്നിറ്ക് ഗലോമേഭ റ്നിബപലോർ്്ക്

മഹ്രാത്രാഗ്രാനി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തെ്രാഴിലുറപ്പ് പദ്ധെി നടതിപ്പ്, തുക വിനിദയ്രാഗം,
തെ്രാഴി്ല്രാളികളതട അവക്രാശങ്ങൾ എനിവയമ്രായി ബനതപട്ടു തെറുനിയൂർ
പഞ്രായതിത്ല 14 വ്രാർഡുകളിലും നടതതപട്ട ദസ്രാ്്യൽ ഓഡിറ്റ്പ് റിദപ്രാർട്ട്പ്ലെർച
തെയ്യുനെിനം അംഗീകരിക്കുനെിനമ്രായി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തെ്രാഴിലുറപ്പ് നിയമം 17 -)o
വകുപ്പ് പ്രക്രാരം 8/11/2019 കല്ലുമ്രാ്ലകുന്പ്ലഅംഗൻവ്രാടിയിൽലനടതിയ ദസ്രാ്്യൽ ഓഡിറ്റ്പ്
ഗ്രാമസഭയതട െർചയതട വിവരങ്ങളം െീരുമ്രാനങ്ങളo

അജണല

 സ്വ്രാഗെംല

 അേ്യക്ഷതന െിരതഞ്ഞടകൽല

 റിദപ്രാർട്ട്പ്ലഅവെരണംല

 െർചയം ദക്ര്രാഡീകരണവുംല

 നന്ദില

Vrp അനിൽ സുെിത്ര െിത്രലസ്വ്രാഗെം പറഞ്ഞു തക്രാണ്പ് ഗ്രാമസഭ തുടങ്ങി. ആേ്യമ്രായി
അധ്യക്ഷതന െിരതഞ്ഞടത്തു : േീപല(100 തെ്രാഴിൽ ദനടിയ തെ്രാഴി്ല്രാളി)

ഭരണഘടന്രാ പ്രെിനജ്രാ vrp ആർ് പറഞ്ഞു തക്രാടത്തു.

തെ്രാഴി്ല്രാളികളതട പത്തു അവക്രാശങ്ങതള പറ്റി vrp സൗമ്യ വിശേമ്രാകി തക്രാടത്തുല

അെിന ദശ്ം റിദപ്രാർട്ട്പ്ലഅവെരണം vrp അനിൽ സുെിത്ര െിത്രലറിദപ്രാർട്ട്പ്ലഅവെരിപിച്ചു.
തുടർന്പ് െർച തുടങ്ങി, തെ്രാഴി്ല്രാളികളതട ആവശ്യങ്ങളം പര്രാെികളം ചുവതട ദെർക്കുന്നു:

1. ദജ്രാ്ലി സമയം 5:00 pm നിന്നു 4:00 ആകണം, കുട്ടികൾ സ്കൂൾ വിട്ടു വീട്ടിൽ
വരുദമ്പ്രാൾ ആള ക്രാണില്ല കുട്ടികതള ഒറ്റയ്ക്കു ആക്കുനെിൽ ദപടി ഉതണന്പ്
തെ്രാഴി്ല്രാളികൾ പറഞ്ഞു.

2. ദജ്രാ്ലി തെയ കൂ്ലി സമയത്തു കിട്ടുനില്ല. ദവെനം കിട്ടുനെിൽ െ്രാമസം ഉണ്രാകുനതു
വളതര ബുദ്ധിമുട്ട്രായി തെ്രാഴി്ല്രാളികൾ പറയന്നുല

3. തെ്രാഴിൽ േിനം കിട്ടുനില്ലല
4. തറയിൽ ദവ ദജ്രാ്ലിക്കു നിക്കുന തെ്രാഴി്ല്രാളികൾ വളതരദയതറ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ

സഹിക്കുന്നു എന്നു പര്രാെി ദബ്രാധിപിച്ചു. ഉച സമയം ആകുദമ്പ്രാൾ ചൂട്പ് വളതര
കൂടെലും തറയിൽദവയതട അടത്പ് െണൽ ്ലഭിക്രാൻ ഒരു സൗകര്യവും ഇല്ല എന്നും
പര്രാെി ദബ്രാധിപിച്ചു. അതുതക്രാണ്പ് ഇതുദപ്രാലുള്ള പ്രവർതികൾക്പ് 12 :00 pm മുെൽല
2:00 വതര ഇടദവള തക്രാടക്രാനം എ്റ്റേിദമറ്റ്പ് പ്രക്രാരമുള്ള േിവസം തക്രാണ്പ് അവർ
പണി തെയ്തു െീർത്തു തക്രാള്ള്രാം എന്നും െർചയിൽ പറഞ്ഞു.



5. തെ്രാഴിലുറപിന ദപര്പ് നൽകിയിട്ടും മസ്പ്ലദട്രാള്ളിൽ വനില്ലല
6. ഫ്രണ്പ് ഓെീസ്പ് വഴി തെ്രാഴി്ലിനള്ള അദപക്ഷ നൽകുനില്ല സകപറ്റു തറസിപറ്പ്

വ്രാങ്ങികുനില്ലല
7. പ്ര്രാഥമിക ശുശ്രു് കിറ്റ്പ് തുടങ്ങിയ വസ്തുകൾ പഞ്രായതിൽ നിന്നു കിട്ടി.
8. തെ്രാഴിലുറപ്പ് നിർത്രാൻ ദപ്രാകുവ്രാദണ്രാ?ല
9. ദവെനം കുറയ്ക്ക്രാൻ ദപ്രാകുന്നുദണ്രാ?
10. തെ്രാഴിൽ ഇല്ല്രായ്മ ദവെനം കിട്ടുതമന്നുള്ളെ്പ് സെ്യമ്രാദണ്രാ?ല

മറുപെ്നിലല

1. Brp - ബിന്ദു,ലദജ്രാ്ലി സമയം mgnregs നിയമതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുനെ്പ് ദപ്രാത്ല
ആണ്പ് അെിൽ മ്രാറ്റം വരുത്രാൻ സ്രാധ്യെ കുറവ്രാണു.

2. Vrp അനിൽ സുെിത്ര െിത്ര, ബ്രാങിൽ നിന്നും െണ്പ്ലസകമ്രാറ്റം തെയ്യുനെിൽ
ഉണ്രാകുന ക്രാ്ലെ്രാമസം ആണ്പ്, ഇങ്ങതന ഒരുപ്രാട ക്രാ്ലെ്രാമസം
എടക്കുനെിതന പറ്റി റിദപ്രാർട്ടിൽ പര്രാമർശിക്രാതമന്പ് ഉറപ്പ് നൽകില

3. AE നസീം,ലതെ്രാഴിൽ േിനം കൂടെൽ ആക്രാതമന്പ് ഉറപ്പ് നൽകി, അദപക്ഷ
നൽകിയ്രാൽ 15 േിവസതിനകം തെ്രാഴിൽ നല്രാറുതണന്നുംലAE പറഞ്ഞു.

4. Brp ബിന്ദു - സമയം മ്രാറ്റുനെ്പ് ദസ്രാ്്യൽ ഓഡിറ്റ്പ് തസ്രാസസറ്റിയ്ക്കുള്ളിൽ
നിൽകുനെല്ല.

5. അടത പ്രവർതിയിൽ ദപര്പ് ഉളതപടതിയിട്ടുണ്പ്.
6. ഫ്രണ്പ് ഓെീസ്പ് വഴിദയ തെ്രാഴി്ലിനള്ള അദപക്ഷതക്രാടക്രാൻ പ്രാടള്ളു,

സകപറ്റു തറസിപറ്പ് വ്രാങ്ങിക്കുകയം ദവദണ്രാം- vrp നന്ദുര്രാജ്പ് R
7. പ്ര്രാഥമിക ശുശ്രു് കിറ്റ്പ് വ്രാങ്ങിയിട്ട്പ് ബിൽ പഞ്രായതിൽ തക്രാടക്കുക - vrp

സുസഹൽല
8. തെ്രാഴിലുറപ്പ് ഒരു നിയമം ആണ്പ് അങ്ങതന തപതട്ടന്പ് നിർത്രാൻ പറ്റില്ല,

അങ്ങതന ഒരു െീരുമ്രാനവും ഇല്ല - BRP ബിന്ദുല
9. ദവെനം കുറയ്ക്കുനെിന്പ് പറ്റി ഒരു െീരുമ്രാനവും ഇല്ല - vrp സൗമ്യല
10. അദപക്ഷ നൽകി 15 േിവസതിനകം ദജ്രാ്ലി കിട്ടിയിതല്ലങിൽ തെ്രാഴിൽ

ഇല്ല്രായ്മ ദവെനതിന്പ് അദപക്ഷിക്രാം. പഞ്രായത്പ്ലതസക്രട്ടറി യ്രാണ്പ്
അദപക്ഷ നൽകുനെ്പ് െീർചയ്രായം നിങ്ങൾക്പ് തെ്രാഴി്ലില്ല്രായ്മ ദവെനം
്ലഭിക്രാനള്ള അവക്രാശം ഉണ്പ് vrp ആർ്.

ലലലലലലലലലലലലലലലലതീരുമലോനങ്ങൾലല

1. ലലലലലലലലലലക്രാടതവട്ടൽ, നിരതി കിളയ്ക്കൽ എനിവയതട ദററ്റ്പ് കുറവ്രായിരിക്കുംല
2. ആസി ഉള്ള പ്രവർതികൾ ആയിരിക്കും തെയ്യുനെ്പ്ല
3. അദപക്ഷ നൽകില15 േിവസതിനള്ളിൽലലദജ്രാ്ലി നലിയിരിക്കും.



4. ദവെനം ്ലഭിക്കുനെിതന ക്രാ്ലെ്രാമസം റിദപ്രാർട്ടിൽ പര്രാമരശിക്കുംല
5. കക്കൂസ്പ് നിർമ്മ്രാണം, ദക്രാഴിക്കൂട്പ്, മഴക്കുഴികൾ, കദമ്പ്രാ്റ്റേ്പ് കുഴികൾ തുടങ്ങിയ

ആസികൾ തെയ്രാൻ തശ്രമികണംല
6. നി്ലവ്രാരം ഉള്ള പ്രവർതികൾ തെയണംല

റിദപ്രാർട്ട്പ്ലഎല്ല്രാവരും അംഗീകരിക്കുകയം തെറുനിയൂർ പഞ്രായെ്പ് പ്രസിഡന്പ്ല
നന്ദി ദരഖതപടത്തുകയം തെയ്തുലലലലലലലലലലലല

നന്ദില

വർക്ലലദബ്രാക്പ്ലതെറുനിയൂർ പഞ്രായതിത്ല വ്രാർഡ്പ് 5 ത്ലല2018-19 സ്രാമ്പതിക വർ്തത
ദസ്രാ്്യൽ ഓഡിറ്റ്പ് പ്രക്രിയ സമയബനിെമ്രായി െീർക്രാൻ ദസ്രാ്്യൽ ഓഡിറ്റ്പ് ടീമിതന
സഹ്രായിച
ബഹുമ്രാനതപട്ട തെറുനിയൂർ പഞ്രായത്പ്ല പ്രസിഡന്പ്ല, തസക്രട്ടറി, അസി്റ്റേന്പ് തസക്രട്ടറി,
ഭരണസമിെി അംഗങ്ങൾ, തെ്രാഴിലുറപ്പു വിഭ്രാഗം ജീവനക്രാർ, വ്രാർഡ്പ് തമമ്പർ, െീൽഡെ്ല
പ്രവർതനങ്ങൾക്കു സഹ്രായിച ദമറ്റുമ്രാർ എനിവർക്കുളള നന്ദി പ്രദെ്യകം ദരഖതപടത്തുന്നു.


