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മഹാത്മാ ഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി 

ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്റ റിദപ്പാര്ട്ട ്

വാര്ട ഡ-് 12 ര്ടാജകുമാര്ടി  ൗത്്ത 

ര്ടാജകുമാര്ടി  ഗ്ഗാമപഞ്ചായത്്ത 

                                                             തെടുുംകണ്ടും  ദലാക്ക ്

                                                                      ഇടുക്കി  ജില്ല . 

ഗ്ഗാമ ഭ തീയ്യതി: 16-10-2019 

 മയും:2 PM 

സ്ഥലും: പഞ്ചായത്്ത  കമ്മ്യൂണിറ്റിഹാൾ 
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                                   വിദല്ലജ്  റിദ ാഴ് സ് ദപഴ് സൺ ്  
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ആമുഖും 

 

         2005 സപ്തംബര് 5 ന് നിലവില് വന്ന ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ തതാഴിലുറപ്പ ്

െിയമും അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് മഹാത്മാ ഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ 

തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി ഭാരതത്തിതല ഗ്ഗാമീണ ദമഖലയില് നടപ്പിലാക്കി 

വരുന്നത്.ഗ്ഗാമീണ ദമഖലയിതല കുടുംബങ്ങള്ക്ക്ക് 100 േിവസം അവിേഗ്ദ്ധ 

കായിക തതാഴില് ഉറപ്പു നല്കുകയുംഅ അതിലെതട ഗ്ഗാമീണ തനതയുതട 

ഉന്നമനംഅ ോരിഗ്േയ ലഘെകരണംഅ ഗ്ഗാമീണ അടിസ്ഥാന തസൌകരയ വികസനംഅ 

പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണംഅ ഗ്്തീ ശാക്തീകരണം എന്നിവ ലക് ഷ്യം തവക്കുന്നു. 

        തതാഴിലുറപ്പ ്പദ്ധതി ഗ്പകാരം നടപ്പിലാക്കുന്ന മുഴുവന് ഗ്പവൃത്തികളും  6 

മാസ കാലയളവിനുള്ളില് നിര്ബന്ധമായും ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്റ അഥവാ 

സാമെഹയ പരിദശാധന നടത്തണതമന്ന് ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ തതാഴിലുറപ്പ ്

നിയമത്തിതല 17(2)-വകുപ്പില് നിഷ്കര്ഷ്ിക്കുന്നു. പദ്ധതി നടത്തിപ്പില് 

സുതാരയതയും സാമെഹയ ഉത്തരവാേിത്തവും ഉറപ്പുവരുത്തി പദ്ധതി  

തമച്ചതപ്പട്ട രീതിയില് നടപ്പിലാക്കുകയാണ് ലക് ഷ്യം. നടപ്പിലാക്കിയ ഓദരാ 

ഗ്പവൃത്തികളുംഅപദ്ധതി നിരവഹണവുംഅതതാഴിലാളികള്ക്ക ് ലഭിദക്കണ്ട 

അവകാശങ്ങളും സാമെഹയ പങ്കാളിത്തദത്താതട വിലയിരുത്തുകയും ഇതിതറെ 

അടിസ്ഥാനത്തില്  ദസാഷ്യല് ഓഡിറ്റ ്റിദപ്പാരട്്ട് തയ്യാറാക്കുകയും തെയ്യുന്നുഅ 

തുടരന്്ന് ഗ്പദതയക ഗ്ഗാമസഭ വിളിച്ചു ദെരത്്ത ് ഓഡിറ്റ ്   റിദപ്പാരട്്ട ്

അവതരിപ്പിക്കുകയും റിദപ്പാരട്്ടിദേല് െര്ച്ചതെയതു  പദ്ധതി 

തമച്ചതപ്പടുത്തുന്നതിന് ആവശയമായ തുടര നടപടികള്ക് നിദര്േശിക്കുകയും 

നടപ്പിലാക്കു കയും തെദയ്യണ്ടതുണ്്ട. 

രാതകുമാരി  ഗ്ഗാമ പഞ്ചായത്തിതല ഒമ്പതാം വാര ഡിതല 2018-19 സാമ്പത്തീക 

വര്ഷ്ത്തിതല ഒദ്ടാബര് മുതല് മാര്ച്ച് വതരയുള്ള കാലയളവില് 

നടപ്പിലാക്കിയ  ഗ്പവൃത്തികളും പദ്ധതി നിരവഹണവുമായി ബന്ധതപ്പട്ട 

ഇടതപടലുകളുമാണ ്ദസാഷ്യല് ഓഡിറ്റിനു വിദധയമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഇതിതറെ 

ഭാഗമായി പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസില് നിന്നും ഗ്പവൃത്തി ഫയലുകളുതട 

പരിദശാധനഅ രതിസ്റ്റര് പരിദശാധനഅ വാര ഡിതല വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലായി 

നടപ്പിലാക്കിയ ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങള്ക് സന്ദര ശിച്ച് വിലയിരുത്തല്അ പദ്ധതി 

ഗുണദഭാക്താക്കള്ക്അ വാര ഡിതല വിവിധ ദമഖലയില് ഗ്പവര്ത്തിക്കുന്നവര് 

തതാഴിലുറപ്പ്  തതാഴിലാളികള്ക് എന്നിവരുമായുള്ള അഭിമുഖം  എന്നിവയുതട 

അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ദസാഷ്യല്  ഓഡിറ്റ ്  കരട് റിദപ്പാര്ട്ട ് 

തയ്യാറാക്കിട്ടുള്ളത.് 

ഗ്പ്തു ത റിദപ്പാര്ട്ട് ഗ്ഗാമസഭയുതട  െര്ച്ചയ്ക്കും അംഗീകാരത്തിനുമായി 

സമര്പ്പിക്കുന്നു. 
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                                       ര്ടാജകുമാര്ടി   ഗ്ഗാമ പഞ്ചായത്്ത  

അടിസ്ഥാെ വിവര്ടങ്ങൾ 

തില്ല  : ഇടുക്കി       

ദലാക്ക ് : തനടുംകണ്ടം   

താലെക്ക ് :  ഉടുമ്പന്ദൊല       

വാര്ഡുകള്ക് : 13    

വി്തൃ തി  : 36.15  െ.കി.മീ. 

                                       പഞ്ചായത്്ത ഭൂപടും 
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                         ഇടുക്കി തില്ലയിതല തഹറിദറ്റത് ഗ്പദേശങ്ങളില് ഒന്നായ 

തനടുങ്കണ്ടം ദലാക്കിതല രാതകുമാരി പഞ്ചായത്ത ് ഗ്പകൃതി മദനാഹാരിത 

തകാണ്്ട ദവറിട്ടു നില്ക്കുന്ന  ഒരു ഗ്പദേശമാണ.് 36.15  െ. കി  .മീ. വി്തീര്ണം 

ആണ ്ഉള്ളത.്2011 തല  തസന്തസസ ്  ഗ്പകാരം15243 ആണ ്ഈ പഞ്ചായത്തിതല 

തനസംഖയ. അതില് 8073 പുരുഷ്ോരും 8013 ഗ്്തീകളും ഇവിതട 

തീവിക്കുന്നു.കാര്ഷ്ികവൃത്തിതയ ആഗ്ശയിച്ചു തീവിക്കുന്നവരാണ ് ഇവിതട 

പാര്ക്കുന്ന ഏതറ തനവിഭാഗവും.തെറുകിട കര്ഷ്കര് മുതല് വന്കിട 

കര്ഷ്കര് വതര ഈ ഗ്പദേശതത്ത കാണാന് സാധിക്കും.ദകരളത്തിതല 

പാരമ്പരയ കൃഷ്ിരീതികള്ക്ക്ക ് ദകാട്ടംതട്ടാതത തതന്ന തനല്കൃഷ്ി മുതല് 

കാപ്പി, കപ്പ, ദെന, കാച്ചില്, സുഗന്ധവയഞ്ജനങ്ങള്ക് ആയ ഏലം,  താതിക്ക,  

കുരുമുളക ് എന്നിവ ധാരാളമായി കൃഷ്ിതെയ്യുന്നു.ഏലം കര്ഷ്കര്ക്ക ്

ഗ്പദയാതനഗ്പേമായ ആകുന്ന രീതിയില് ദകരള ഏലം ഗദവഷ്ണ ദകഗ്ന്ദം 

സ്ഥിതി തെയ്യുന്നു എന്നത ് മതറ്റാരു ആകര്ഷ്ണമാണ.് കെടാതത വളര്ന്നു 

വരുന്ന തലമുറയ്ക്ക ് വിേയാഭയാസം ഉറപ്പു നല്കുന്നതിനായി ്കെളുകളും 

ദകാദളതുകളും ഗ്പവര്ത്തിക്കുന്നു.ഈ പഞ്ചായത്തില് ആതക 13 

വാര്ഡുകളാണ ്ഉള്ളത്. 

                         രാതകുമാരി പഞ്ചായത്തില് തതാഴിലുറപ്പുപദ്ധതി നല്ല രീതിയില് 

ഗ്പദയാതനകരമായി നടക്കുന്നു.  3998 തതാഴില് കാര്ഡുമായി 6271 

തതാഴിലാളികളുണ്്ട. 3437 ഗ്്തീ തതാഴിലാളികളും 64 പട്ടികതാതിക്കാരും 124 

പട്ടിക വര്ഗക്കാരും തതാഴില് പങ്കാളികളാണ.്ആതക 739 തതാഴില് 

കുടുംബങ്ങള്ക്ക്ക ് 100 തതാഴില് േിനങ്ങള്ക് ലഭിക്കുകയുണ്ടായി.2018-19 

സാമ്പത്തിക വര്ഷ്ത്തില്1931171 തതാഴില് േിനങ്ങളും അതിലെതട  533003196 

തുകയും ഈ പഞ്ചായത്തിന ് കെലിയിനത്തില് ലഭിച്ചിട്ടുണ്്ട എന്നത ്

മനസ്സിലാക്കാന് സാധിച്ചു. 

തതാഴിലുറപ്്പ അടിസ്ഥാെ വിവര്ടങ്ങൾ 2018-19 

 രാതകുമാരി പഞ്ചായത്ത്  വാര ഡ് 12  രാതകുമാരി   

ആതക തതാഴില് കാര ഡുകള്ക് 3998 262 

ആതക തതാഴിലാളികള്ക്  6271 559 

SC തതാഴില് കാര ഡുകള്ക് 64 03(07 persons) 

ST തതാഴിലാളികള്ക് 129 0 

 

പദ്ധതിയുതട തപാതു വിലയിര്ടുത്തലുകൾ 

 വാര ഡിതല തതാഴിലാളികളില് നിന്നും  തതാഴില് അദപക്ഷ ഗ്ഫണ്്ട 

ഓഫീസില് സവീകരിച്ച് കകപ്പറ്റു  രസീറ്റ ്നല്കുന്നുണ്്ട 

 തതാഴിലാളികളക്്ക് കൃതയ സമയത്ത്  കെലി ലഭയമാക്കുന്നതില് 

ഉദേയാഗസ്ഥര്  സമയബന്ധിതമായി ഉത്തരവാേിത്തങ്ങള്ക് 

നിറദവറ്റിയിട്ടുണ്്ട. 
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 ഓഡിറ്റ ്തെയത ഗ്പവൃത്തികള്ക് കാര്ഷ്ിക ദമഖലയ്ക്കും മ് ് തല 

സംരക്ഷണത്തിനും  ഗുണകരമായ രീതിയില്   ഉപദയാഗതപ്പടുത്താന് 

സാധിച്ചു. 

  പദ്ധതി ആരംഭ മീറ്റിംഗ് കൃതയമായി സെക്ഷിച്ചിട്ടുണ്്ട.  

 ആക്ഷന് പ്ലാന് ഗ്പകാരം പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നതില് വീഴ് ചയുണ്ടായി. 

 മാസ്റ്റര് സരക്്കുലര് ഗ്പകാരം നിര്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള ദരഖകള്ക് ഫയലില് 

നടക്കുന്നുണ്്ട. 

 

 വിതിലറസ ്ആറഡ ്ദമാണിട്ടറിംഗ് കമ്മറ്റിയിതല അംഗങ്ങള്ക് ഇടതപടലുകള്ക് 

നടത്തുന്നില്ല.  

 ഗ്പവൃത്തി ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് സിറ്റിസണ് ഇറഫദര േഷ്ന് ദബാര ഡ് 

സ്ഥാപിക്കുന്നതില് വീഴ് ചയുണ്ടായി. 

                                       വാർഡ് 12 ര്ടാജകുമാര്ടി ൗത്ത ്

ഈ പഞ്ചായത്തിതല 12-)0 വാര്ഡ് ആയ രാതകുമാരി തതാഴിലുറപ്പുപദ്ധതി നല്ല 

രീതിയില് നടക്കുന്നു.ഒരു ദപാസ്റ്റ ്ഓഫീസ,് വിദല്ലത ്ഓഫീസ്  എന്നിവയാണ ്

തപാതുസ്ഥാപനങ്ങള്ക്. ഈ ഓഡിറ്റ് തപരിയഡില് വാര്ഡിതല 

തതാഴിലാളികള്ക്ക്ക ് 5247 തതാഴില് േിനങ്ങളും അതുവഴി 1448172 തുക 

കെലിയിനത്തിലും ലഭിച്ചിട്ടുണ്്ട. 

                        AUDIT PERIOD:01/10/2018 TO 31/03/2019 

വാർഡ ്  ഭൂപടും  
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അവകാശാധിഷ്ടിത െിര്ടീക്ഷണങ്ങൾ: 

1. തതാഴില് കാർഡുമായി ്ന്ധതപ്പടവ; 

 തതാഴില് കാര്ഡ് ഒരു ആധികാരിക ദരഖയാണ്. മഹാത്മാ ഗാന്ധി ദേശീയ 

ഗ്ഗാമീണ തതാഴിലുറപ്പ് നിയമത്തിതല തഷ്ഡയെള്ക് 2 ഗ്പകാരം തതാഴില് 

കാര്ഡിന് അദപക്ഷ നല്കുന്ന കുടുംബങ്ങള്ക്ക്ക് 15 േിവസത്തിനകം തികച്ചും 

തസൌതനയമായി തതാഴില് കാര്ഡ ് ലഭയമാക്കണതമന്ന് അനുശാസിക്കുന്നു. 

കെടാതത കൃതയമായ ഇടദവളകളില് കാര്ഡ ് തസൌതനയമായി പുതുക്കി 

നല്ദകണ്ടതുമാണ്. തതാഴിലുറപ്പ് നിയമഗ്പകാരം തതാഴില് കാര്ഡ ്കകവശം 

തവക്കാനുള്ള അധികാരം ഉടമകള്ക്ക്ക് മാഗ്തമാണ്അ നിര്വഹണ ഏതന്സിദയാ 

ദമറ്റുമാദരാ മറ്റുള്ളവദരാ കകവശം തവക്കുവാന് പാടുള്ളതല്ല. 

വാർഡിതല തതാഴിലാളികൾക്ക് 2019-20  ാമ്പത്തീക വര്ട്ഷ്ും 

ഉപദയാഗിക്കുന്നതിൊയി പുതിയ തതാഴില് കാർഡ ് ലഭിച്ചിടുണ്ട.് 

എന്നാല്  ൗജെയമായി ലഭയമാദക്കണ്ട തതാഴില് കാർഡിെ്  ദ ാദടാ 

എടുക്കുന്നതിെു ദവണ്ടി 100 ര്ടൂപദയാളും തതാഴിലാളികൾക്ക് ത ലവ് 

വന്നിടുതണ്ടന്നാണ് തതാഴിലാളികദളാട്  ും ാര്ടിച്ചദപ്പാൾ ലഭിച്ച 

വിവര്ടും.  

2. തതാഴില് അദപക്ഷ  ും്ന്ധിച്ച്; 

 

തതാഴില് കാര്ഡുള്ള അവിേഗദ്്ധ കായിക തതാഴില് തെയ്യാന് തയ്യാറുള്ള  

ഏതതാരു കുടുംബത്തിനും  ഓദരാ സാമ്പത്തിക വര്ഷ്വും 100 േിവസതത്ത 

അവിേഗ് ധ കായിക തതാഴിലിന് അവകാശമുണ്്ടഅ തതാഴില് ആവശയതപ്പട്ട ് 

അദപക്ഷ നല്കിയാല് കകപ്പറ്റു രശീത് നല്കുകയും 15 േിവസത്തിനകം 

തതാഴില്  ലഭയമാക്കണതമന്നും നിയമത്തില് ഗ്പതിപാേിക്കുന്നു. 

 യലില്  ൂക്ഷിച്ചിടുള്ള തതാഴില് അദപക്ഷകൾതക്കാപ്പും സകപ്പറ്റു 

ര്ട ീത് െല്കിയതിതറെ കൗണ്ടർ സ്ലിപ് കാണാൻ  ാധിച്ചു... 

3. തതാഴില് അെുവേിച്ചത്  ും്ന്ധിച്ച്; 

തതാഴിലുറപ്പ് നിയമഗ്പകാരം തതാഴില് ആവശയതപ്പട്ടു കഴിഞ്ഞാല് 15 

േിവസത്തിനകം തതാഴില് ലഭയമാക്കനതമന്നുണ്്ട. വാര്ഡിതല 

തതാഴിലാളികള്ക്ക്ക ് തതാഴില് ആവശയമുള്ള സമയങ്ങളില്  അദപക്ഷ 

സമര്പ്പിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് 15 േിവസത്തിനകം തതാഴില് അനുവേിതക്കണ്ടതുണ്്ട.  

ഓഡിറ്്റ ത യത ഗ്പവൃത്തികൾക്ക് വാർഡിതല തതാഴിലാളികൾ തീയ്യതി 

ദര്ടഖതപ്പടുത്തി  ദര്ടഖാമൂലും അദപക്ഷ  മർപ്പിച്ചതിെ്  യലില്  

ദര്ടഖകളുണ്ട് ,. തതാഴിലാളികളില്  െിന്നുും ദ ാേിച്ചു മെ ിലാക്കാൻ 

 ാധിച്ചത ്  തതാഴില് ആവശതപ്പട ്  േിവ ത്തിെുള്ളില് തതാഴില് 

ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നാണ.് 
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4. തതാഴിലില്ലായമ ദവതെും; 

തതാഴില ് ആവശയതപ്പട്ടു കഴിഞ്ഞാല ് 15 േിവസത്തിനകം 

തതാഴില ് ലഭയമാക്കാത്തപക്ഷം തതാഴിലില്ലായേ ദവതനം 

ലഭിക്കാന ്അവകാശമുണ്്ട.   തതാഴില ്ആവശയതപ്പട്ട തീയ്യതി മുതല ്ആേയതത്ത 

30 േിവസം കെലിയുതട 25% ( 271 കെലി ഗ്പകാരം 67 രെപ 75 കപസ) തുകയും 

തുടരന്്ന ് 100 േിവസ തതാഴില ്  പെരത്്തിയാകുന്നത ് വതരയുള്ള 

േിവസങ്ങളില ്കെലിയുതട 50%( 271കെലി ഗ്പകാരം 135 രെപ 5 കപസ)  തുകയും 

തതാഴിലാളികളക്്ക ്ലഭിക്കണം. 

 ദവതന വിതരണത്തിനുള്ള കാലതാമസത്തിനുള്ള നഷ്ടപരിഹാരം 

ലഭിക്കുവാനുള്ള അവകാശത്ത കുറിച്ച ് തതാഴിലാളികള്ക്ക്ക ് വയക്തമായ 

ധാരണ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.  

 

5. തഷ്ല്ഫ ്ഓ ് ദഗ്പാജക്റ്റ ്  ും്ന്ധിച്ച്; 

നിയമം അനുശാസിക്കുന്ന ഗ്പകാരം തതാഴിലാളികള്ക്ക്ക ് തതാഴില് 

കതണ്ടത്തുന്നതിനും ആസെഗ്തണം തെയ്യുന്നതിനുമുള്ള അവകാശം ഉണ്ട.് 

എന്നാല് ഇതിതന കുറിച്ച ് വയക്തമായ ധാരണ ആര്ക്കും തതന്ന 

ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. തഷ്ല്ഫ ് ഓഫ ് ദഗ്പാതത്ടില് ഇനി തതാഴിലാളികളുതട 

പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പ ്വരുത്തുന്നതിനുള്ള നടപടികള്ക് സവീകരിദക്കണ്ടതാണ.്   

6. യാഗ്താ ത ലവ്  ും്ന്ധിച്ച്; 

തതാഴിലാളികള്ക്ക്ക ് താമസ സ്ഥലത്തുനിന്നും 5 കിദലാമീറ്റര് െുറ്റളവില് 

തതാഴില് ലഭിക്കുവാനുള്ള അവകാശമുണ്്ടഅ ഗ്പ്തു ത പരിധിക്കു പുറത്തു  

തതാഴില് തെദയ്യണ്ട സാഹെരയം ഉണ്ടാവുകയാതണങ്കില് യാതാ ബത്തയായി 

കെലിയുതട 10% തുക നിലവിതല കെലി ഗ്പകാരം  27 രെപ 10 കപസ ഗ്പവൃത്തി 

േിവസങ്ങളില് ലഭയമാക്കണം. ഓദരാ വാര്ഡിലും കതണ്ടത്തിയിട്ടുള്ള 

ഗ്പവൃത്തികള്ക് പെര്ത്തീകരിച്ച ദശഷ്ം മാഗ്തദമ വാര്ഡിന് പുറത്തു 

തതാഴിലാളികള്ക്ക്ക് ഗ്പവൃത്തി അനുവേിക്കാന് പാടുള്ളെ. 

വാർഡിതല തതാഴിലാളികൾ 5 കിദലാമീറ്റർ പര്ടിധിക്കപ്പുറും 

തതാഴിലുറപ്പ് ഗ്പവൃത്തി ത യതില്ല എന്നാണു തതാഴിലാളികളില് 

െിന്നുും മെ ിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. 

7. ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലതത്ത ത ൗകര്ടയങ്ങൾ  ും്ന്ധിച്ച്; 

തതാഴിലിടങ്ങളില് ലഭിദക്കണ്ട അടിസ്ഥാന തസൌകരയങ്ങളായ ഗ്പഥമ 

ശുഗ്ശെഷ്ാ സംവിധാനങ്ങള്ക്അ വിഗ്ശമ സമയതത്ത തണല് 

സൌകരയംഅകുടിതവള്ളംഅ അപകട സാധയതയുള്ള ഗ്പവൃത്തികളില് 

ഏര്തപ്പടുദമ്പാള്ക് സുരക്ഷാ സാമഗ്ഗികള്ക്    എന്നിവ ദതാഴിലുറപ്പു 

നിയമഗ്പകാരം നിര്വഹണ ഏതന്സി വഴി തതാഴിലാളികള്ക്ക്ക് സൌതനയമായി 

ലഭയമാദക്കണ്ടതുണ്്ട. 
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തതാഴിലിടങ്ങളില് ലഭയമാദക്കണ്ട  അടിസ്ഥാെ ൗകര്ടയങ്ങളായ ഗ്പഥമ 

ശുഗ്ശൂഷ് കിറ്്റ ദമറ്റ് ദെര്ടിട് ഗ്പാഥമിക ആദര്ടാഗയ ത റെറില് െിന്നുും 

വാങ്ങുകയാണ് ത യ്യുന്നത്. തണല്  ൗകര്ടയും , കയ്യുറകൾ, ്ൂട ്

എന്നിവ തതാഴിലാളികൾ തതന്ന  ുംഘടിപ്പിക്കുകയാണ.്  

 

8. ദവതെും ലഭയമാക്കുന്നത്  ും്ന്ധിച്ച;് 

തതാഴിലുറപ്പ് നിയമത്തില് ത ക്ഷൻ 3(2) ഗ്പകാരം മസ്റ്റര് ദറാള് കാലാവധി 

കഴിഞ്ഞു 15 േിവസത്തിനകം തതാഴിലാളികളുതട എതക്കൌണ്ടില് കെലി 

ലഭിക്കുവാന് അവകാശമുണ്്ട. 

 ഗ്പസ്തു ത േിവ  പര്ടിധിക്കുള്ളില് കൂലി ലഭിക്കാത്ത  ാഹ ര്ടയും  

ഓഡിറ്്റ കാലയളവില് ഉണ്ടായിടുണ്ട്, െിർവഹണ ജജൻ ിയില് 

െിന്നുള്ള വീഴ് ചയതല്ലങ്കിലുും കൂലി സവകിയതിെുള്ള െഷ്ട പര്ടിഹാര്ടും 

ലഭിക്കുകദയാ അതിെുദവണ്ടി തതാഴിലാളികൾ പര്ടാതിതപ്പടുകദയാ 

ത യതിടില്ല.  

9.  പര്ടാതി പര്ടിഹാര്ടും  ും്ന്ധിച്ച്; 

തതാഴിലുറപ്പുമായി ബന്ധതപ്പട്ട ഏതതങ്കിലും കാരയത്തില് പരാതിയുണ്ടാകുന്ന 

പക്ഷം ആയത് ദരഖാമെലം പഞ്ചായത്തില് പരാതിതപ്പടാവുന്നതാണ്അ ഗ്പ്തു ത 

പരാതികള്ക് സവീകരിച്ചു  പരാതിക്കാരന് കകപ്പറ്റു രസീറ്റ ് നല്കുകയും  

പരമാവധി 7 േിവസ പരിധിക്കുള്ളില് അദനവഷ്ിച്ചു പരാതിക്കാരന് മറുപടി 

നല്ദകണ്ടതാണ്. പരാതികള്ക് അറിയിക്കുന്നതിനുള്ള ദടാള്ക് ഗ്ഫീ നമ്പര് 

തപാതുതനങ്ങള്ക്ക്ക ് കാണാവുന്ന രീതിയില് പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസില് 

ഗ്പേര്ശിപ്പിതക്കണ്ടതുണ്്ട .  

പദ്ധതിയുമായി ്ന്ധതപ്പട പര്ടാതികൾ െല്കിയതായി വാർഡ ്

 ന്ദർശെത്തിതറെ ഭാഗമായി അറിയാൻ  ാധിച്ചിടില്ല. എന്നാല്  

തതാഴിലാളികൾക്കു കൂലി താമ ിച്ചു കിടുന്നതിലുും, ആവശതപ്പടുന്ന 

 മയത്തു തതാഴില് ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നുും , ആവശയമായ അടിസ്ഥാെ 

 ൗകര്ടയങ്ങൾ കിടുന്നില്ല എന്നുും പര്ടാതികൾ െിലവില് ഉണ്്ട. 

 

10. ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്റ ്െടത്തുന്നത്  ും്ന്ധിച്ച്; 

തതാഴിലുറപ്പ ് നിയമത്തിതല തസക്ഷന് 17(2) ഗ്പകാരം  തതാഴിലുറപ്പില് 

ഏതറ്റടുത്ത ഗ്പവൃത്തികള്ക് ഓദരാ 6 മാസ കാലയളവിലും ദസാഷ്യല് ഓഡിറ്റ ്

നടദത്തണ്ടതുണ്്ട. ഏതറ്റടുത്തു തെയത ഗ്പവൃത്തികളുതട സമ്പത്തീകവുംഅ 

ഗുണനിലവാരങ്ങള്ക് സംബന്ധിച്ചതുമായ വിവരങ്ങളും പദ്ധതി 

നിര്വഹണവുമായി ബന്ധതപ്പട്ട  കാരയങ്ങളും  ദസാഷ്യല് ഓഡിറ്റ ്

നടത്തുന്നതില് പങ്കാളികളാവുന്നതിനു തതാഴിലാളികള്ക്ക്കും ഓദരാ പൌരനും 

അവകാശമുണ്്ട. 

 

ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്റ ്െടത്തുന്നതിതറെ ഭാഗമായി തതാഴിലാളികൾ, ദമറ്റ,് 

ഗുണദഭാക്താക്കൾ എന്നിവർ ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങൾ 
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അളതവടുക്കുന്നതിലുും വിവര്ടങ്ങൾ ലഭയമാക്കുന്നതിെുും 

പങ്കാളികളായിടുണ്ട്.  

   യല് തവര്ടി ിദക്കഷ്ൻ ഡീതറ്റയില് ് 

Sl.no Work code Work name Estimate 

amount 

Mandays 

taken 

Unskilled 

wage 

Skilled/
material 
expense 

Total 

expense 

1 FP/344936 അധിക ജലം 

ഒഴുക്ക് 
ചാൽ 

നിർമ്മാണം 

 

149469 410 113160 1713 114873 

2 WC/337971 ത ാട് 

പുനരുദ്ധാരണ
ംം 

103649 193 53268 2769 56037 

3 WC/341796 അധിക ജലം 

ഒഴുക്ക് 
ചാൽ 

നിർമ്മാണം 

 

173220 506 139656 1713 141369 

4 WH/337084 ത ാട് 

പുനരുദ്ധദരണ
ംം 

117266 256 70656 2769 73425 

5 LD/243050 കാട്ട് കലല് 
കയ്യാല 

നിർമാണം 

161321 230 71208 1713 72921 

6 WC/337983 ത ാട് 

പുനരുദ്ധദരണ
ംം 

124146 276 76176 2769 78945 

7 WC/337554 ത ാട് 

പുനരുദ്ധാരണ
ംം 

189992 579 159804 2769 162573 

8 LD/328773  രിശ് ഭൂമി 
കൃഷിത ാഗ്യമ
ക്കൽ 

117900 386 106536 1713 108249 
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9 FP/345357 വെള്ളവക്കട്ട് 
നിറഞ്ഞ 

പ്പതദശത്തു 
അധിക ജലം 

ഒഴുക്കി 
െിടുന്ന ചാൽ 

126596 407 112332 1713 114045 

10 LD/332411 പാഴ് ഭൂമി 
നിരപ്പാക്കി 
കൃഷിത ാഗ്യമ
ക്കൽ 

202279 606 167256 1713 168969 

11 WC/341785 ത ാട് 

പുനരുദ്ധാരണ
ംം 

188188 663 156492 2769 159261 

12 LD/321044  രിശ് ഭൂമി 
കൃഷിത ാഗ്യമ
ക്കൽ 

156945 535 147660 1713 149373 

13 LD/330920 പാർശവഭിത്ത
ംിസംരക്ഷണം 

15657 24 12192 - 12192 

 

 

 യല്പര്ടിദശാധെയുമായി ്ന്ധതപ്പട വിലയിര്ടുത്തലുകൾ. 

 തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയില് ഏതറ്റടുക്കുന്ന ഗ്പവൃത്തികളുതട ഫയലുകളില് 

ഉണ്ടായിരിദക്കണ്ട ഗ്പധാനതപ്പട്ട 22 ദരഖകതള കുറിച്ച ് വാര്ഷ്ിക മാസ്റ്റര് 

സരക്്കുലറില് കൃതയമായ നിദര്േശങ്ങള്ക് നല്കുന്നുണ്്ട.  

1.കവർ ദപജ ്

Annual Master circular ഗ്പകാരമുള്ള കെർ തപജ് ഫ ലിൽ 

ഉണ്ടാ ിരുന്നു.പരിതശാധിച്ച ഫ ലിൽ Shelf of work നമ്പർ, ജിത ാ ടാഗ്ഗിങ് 

അവസറ്റ് ID,Location കാണാനാ ിലല. െർക്ക് തകാഡ് LD/321044 എന്ന ഫ ലിൽ 

എസ്റ്റിതമറ്റ്  തരഖവപ്പടുത്തി ിരുന്നിലല. 

2.ത ക്ക ്ലിെ് 

എലലാ ഫ ലുകളിലും വചക്ക് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാ ിരുന്നു. തപജ് നമ്പരുകൾ 

കാണാനാ ിലല. തരഖവപ്പടുതത്തണ്ട ാവണന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു.  



11 
 

3.ആക്ഷെ് പ്ലാെ് ദകാപ്പി-   

ഏതറ്റടുക്കുന്ന ഗ്പവൃത്തികള ്ആക്ഷന ്പ്ലാനില ്ഉളത്പ്പട്ടതും തഷ്ലഫ് ്ഓഫ ്

ദഗ്പാതക്റ്റിലമ്ുനഗ്ണനാ ഗ്കമത്തില ് ഉള്ളതുമായിരിക്കണ 

തമന്നുണ്്ട,ഗ്പ്തു ത ഗ്പവൃത്തി തഷ്ലഫ്് ഓഫ ് ദഗ്പാതക്റ്റില് ഉളത്പ്പടുന്ന 

ദപതിതറെ ദകാപ്പി ഫയലില ്സെക്ഷിക്കണം . 

പര്ടിദശാധിച്ച  യലുകളിദലാന്നുും ആക്ഷെ് പ്ലാെ് ദകാപ്പി കാണാൻ  

 ാധിച്ചില്ല. ഇത ് കുടി  ഉൾതപ്പടുത്താൻ  തഗ്ശദ്ധിക്കാണാും.  

4.ജെകീയ എസ്െിദമറ്്റ-   

സാധാരണക്കാരായ ഏതതാരാളക്്കും മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയില് 

ഗ്പാദേശിക ഭാഷ്യിലുള്ള എ്ടിതമറ്്റ ഫയലിലും ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലത്തും 

ലഭയമാദക്കണ്ടതുണ്്ട. 

ഗ്പാദേശിക ഭാഷ്യില് ഉള്ള ജെകീയ എെിദമറ്റ ് കാണാൻ 

 ാധിച്ചില്ല.എെിദമറ്റ ് ദകാപ്പി ത കയൂര്ടില് െിന്നു എടുത്തു 

 ൂക്ഷിച്ചിടുണ്ട.്ദഗ്ഡായിങ ്ആൻഡ ്ഡിസ ൻ എെിദമറ്റ ്ണ ്ഒപ്പും 

കാണാൻ  ാധിച്ചു.ഈ ദര്ടഖകളില്  ാദങ്കതിക അെുമതി 

െല്കുന്ന എല്ല ഉദേയാഗ ഥ്ര്ടുും ഒപ്പുും  ീല് ,തീയതി എന്നിവ 

കൃതയമായി ദര്ടഖതപ്പടുദത്തണ്ടതാണ.്എല്ല സ ലുകദളാതടാപ്പും 

 ർദവ ഡാറ്റ കാണാൻ  ാധിച്ചു. 

5. ാദങ്കതികാെുമതി-  

ഓദരാ ഗ്പവൃത്തിക്കും ഗ്പദതയകം തയ്യാറാക്കുന്ന എസ്റ്റിദമറ്റ ് സാദങ്കതിക 

വിേഗ് ധര ് അടങ്ങുന്ന കമ്മറ്റി പരിദശാധിച്ച് അംഗീകാരം ലഭിച്ചാല ് മാഗ്തദമ 

ഗ്പവൃത്തിക്ക ് അനുമതി നലക്ാവെ, ആയതിതറെ ദകാപ്പി 

ഫയലില ്സെക്ഷിദക്കണ്ടതുണ്്ട. 

 ാദങ്കതികാെുമതി ലഭിച്ചതിതറെ ദകാപ്പി എലാ  യലുകളിലുും 

 ൂക്ഷിച്ചിടുണ്ട.്ത ഗ്കടറിയുതട ഒപ്പ ് , ീല്, തീയതി എന്നിവ 

കാണാൻ ആതയങ്കിലുും എല്ലാ സ ലുകളിലുും ഇല്ലായിര്ടുന്നു.ഇത ്

കൃതയമായി ഉണ്ടാദവണ്ടതാണ.് 

 

6.ഭര്ടണാെുമതി-  

ഓദരാ ഗ്പവൃത്തിക്കും ഗ്പദതയകം തയ്യാറാക്കുന്ന എസ്റ്റിദമറ്റ ് പരിദശാധിച്ച ്

ഗ്പ്തു ത ഗ്പവൃത്തികളക്്ക് ഭരണസമിതിയുതട അംഗീകാരം 

ലഭിച്ചാല ് മാഗ്തദമ ഗ്പവൃത്തിക്ക ് അനുമതി നല്കാവെ, ആയതിതറെ ദകാപ്പി 

ഫയലില ്സെക്ഷിദക്കണ്ടതുണ്്ട. 
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ഭര്ടണാെുമതി ലഭിച്ചതിതറെ ദകാപ്പി എലാ  യലുകളിലുും 

 ൂക്ഷിച്ചിടുണ്ട.് ത ഗ്കടറിയുതട ഒപ്പ ് , ീല്,തീയതി എന്നിവ 

കാണാൻ ആതയങ്കിലുും എല്ലാ സ ലുകളിലുും ഇല്ലായിര്ടുന്നു.ഇത ്

കൃതയമായി ഉണ്ടാദവണ്ടതാണ ്

7.കാൻദവർജൻ  ്വിവര്ടങ്ങൾ  

സരക്്കാരിതറെ ഏതതറകിലും വകുപ്പുകളുതട (വനം വകുപ്പ,്കൃഷ്ി വകുപ്പ്, 

മൃഗ സംരക്ഷണ വകുപ്പ…്…etc) പദ്ധതികള ്തതാഴിലുറപ്പ ്പദ്ധതിദയാതടാപ്പം 

സംദയാതിച്ച ് നടപ്പാക്കുകയാതണങ്കില ് ആയതിതറെ 

ദരഖകള ്ഫയലില ്സെക്ഷിദക്കണ്ടതുണ്്ട. 

ഗ്പസ്തു ത ദര്ടഖ  യലില് ്ാധകമല്ല.   

8.തതാഴില ്അദപക്ഷ-  

തതാഴില ്ആവശയതപ്പട്ടു തകാണ്്ട  വയക്തിഗതമാദയാ ഗ്ഗെപ്പാദയാ അദപക്ഷ 

സമരപ്്പിക്കുന്നതിനു മാസ്റ്റര ് സരക്്കുലറില ് ഗ്പദതയക മാതൃകയിലുള്ള 

അദപക്ഷാ ദഫാറം തതാഴിലാളികളക്്ക ് ലഭയമാക്കാന ് നിദര േശിക്കുന്നുണ്്ട. 

ഇത ് ഗ്പകാരം കുറഞ്ഞത ് 14 േിവസം തുടര്ച്ചയായി ദതാലി തെയ്യുന്നതിന ്

അദപക്ഷ നദല്കണ്ടതുണ്്ട, ദതാലി ആവശയമുള്ള കാലയളവിതല  

തീയ്യതികള ് ഉള്പ്പതട ഇതില ് ദരഖതപ്പടുത്തി നല്കു കയാണ് ദവണ്ടത ്  

വാർഷ്ിക മാെർ  ർക്കുലർ ഗ്പകാര്ടും െിർേിഷ്ട ദ ാർമാറ്റ ് ല് 

ഉള്ളതായിര്ടുന്നു അദപക്ഷ. 

9.വർക്ക ്അദലാദക്കഷ്ൻ 

അദപക്ഷ ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക ്  ആവശയതപ്പട്ട തീയ്യതികളില ് തതന്ന 

തതാഴിലാളികതള മുറഗണനാ ഗ്കമത്തിലുള്ള 

ഗ്പവൃത്തികളില ് ഉതള്പ്പടുത്തുകയും മസ്റ്റരദ്റാള ് തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള 

നടപടികളക്്ക ് ശുപാര ശ തെയ്യുകയും ദവണം. ഗ്പ്തു ത 

ഗ്പവൃത്തിയില ് ഉതളപ്്പട്ടവരക്്ക ് ഈ ലിസ്റ്റിതറെ അടിസ്ഥാനത്തില ് മുറകെട്ടി 

വിവരങ്ങള ്നല്കു കയും ദവണം. 

തതാഴില ്അെുവേിച്ചു തകാണ്ടുള്ള വർക്ക ്അദലാദക്കഷ്ൻ  ദര്ടഖ  

പര്ടിദശാധിച്ച ഗ്പവൃത്തികളുതട  യലില ്കാണാെ്  ാധിച്ചു. വർക ്

ഡിമാൻഡ ് ദ ാും തറെ പുറകിലാണ ്വർക ്അതലാദക്കഷ്ൻ ദ ാും 

കാണാൊയത.്വിവര്ടങ്ങൾ എല്ലാും പൂർത്തികര്ടിച്ചിടുമില്ല.ഈ 

കാര്ടയും ഗ്ശദ്ധയില് എടുദക്കണ്ടതാണ.് 

 

 

10.മെര്ട ്ദറാള ്
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ഓദരാ ഗ്പവൃത്തിയിദലക്കും പഞ്ചായത്തില ് നിന്നും നിരദ്േശിച്ചവരുതട  

ദപര ്വിവരങ്ങള ്ഉളത്പ്പടുത്തി ദലാക്ക് ദഗ്പാഗ്ഗാം ഓഫീസില ്നിന്നുമാണ ് 

ദഗ്പാഗ്ഗാം ഓഫീസര ് സാക്ഷയതപ്പടുത്തിയ മസ്റ്റര ് ദറാള ് ദകാപ്പി 

പഞ്ചായത്തില ് എത്തിക്കുന്നത.് പഞ്ചായത്തില ് നിന്നും നിരവ്ഹണ 

ഉദേയാഗസ്ഥന ് സാക്ഷയതപ്പടുത്തുന്ന മുറയ്ക്ക ് ഓദരാ ഗ്പവൃത്തിക്കും 

െുമതലതപ്പടുത്തിയ ദമറ്റ ് മാരക്്ക ് മസ്റ്റര ് ദറാള ് കകമാറാവുന്നതാണ.് 

മസ്റ്റര ് ദറാള ് ഗ്പകാരം അനുവേിച്ച തീയ്യതികളില ് മാഗ്തദമ ഗ്പ്തു ത 

ഗ്പവൃത്തിയില ് ഏര്തപ്പട്ട ്  അതാത ് േിവസതത്ത ഒപ്പുകള ് ഓദരാ 

തതാഴിലാളിയുതടയും ദപരിനു ദനതരയുള്ള കളങ്ങളില ്ദരഖതപ്പടുത്താവെ. 

ഓദരാ േിവസവും പണി ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുമ്പും പണി പെരത്്തിയായ 

ദശഷ്വും ഓദരാ ഒപ്പുകള ് നിര്ബന്ധമായും 

തതാഴിലാളികള ്ദരഖതപ്പടുതത്തണ്ടതുണ്്ട.ദതാലിയില ്ഹാതരാവാത്തവരുട

ത  കളങ്ങള ് ദതാലി ആരംഭിദക്കണ്ട സമയം കഴിഞ്ഞ ഉടതന െുവന്ന 

മഷ്ിയുള്ള ദപനതകാണ്്ട അവധി ദരഖതപ്പടുത്തുകയും തെയ്യണം. 

ആഴ്ചാവസാനം ഓദരാ തതാഴിലാളിയുതടയും ഹാതര ് ഗ്പകാരമുള്ള 

തുകകള ് ദരഖതപ്പടുത്തി അവതര ദബാധയതപ്പടുത്തി മസ്റ്റര ് ദറാളിതല  

അവസാനതത്ത കളത്തില ് ഒപ്പ ് വാങ്ങിതക്കണ്ടാതാണ്. തുടരന്്ന ്

മസ്റ്റര ് ദറാള ് സാക്ഷയതപ്പടുത്തി നിര്വഹണ ഉദേയാഗസ്ഥരക്്ക ് 2 

േിവസത്തിനകം കകമാദറണ്ടാതാണ്.ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലത്ത ് മാസ്റ്റര ് ദറാള ്

സെക്ഷിക്കാന ് െുമതലയുള്ളത ് ദമറ്റിനാണ.് മസ്റ്റര ് ദറാള ് പണത്തിനു 

തുല്ലയമായ ദരഖയാണ ് ,അതുതകാണ്ടുതതന്ന അതില ് ഏതതങ്കിലും 

തരത്തിലുള്ള തവട്ടിത്തിരുത്തലുകള ്പാടില്ലാത്തതാണ.് 

മെര്ട ്ദറാള ്വളതര്ട കൃതയമായി  ൂക്ഷിച്ചിടുണ്ട്  എങ്കിലുും േിവ ും ഒര്ടു 

ഒപ്പ് വീതമാണ് കാണാൻ  ാധിച്ചത് ,പണി തുടങ്ങുന്നതിെു മുൻപുും 

ദശഷ്വുും ഒപ്പ് ദര്ടഖതപ്പടുദത്തണ്ടതാണ് ,മെ ് ദറാളില് എും ്ുക്ക ്

െമ്പർ ദര്ടഖതപടുത്തിര്ടുന്നില്ല ,്ന്ധതപ്പട എും ്ുക്ക് െമ്പർ ,ദപജ ് 

െമ്പർ  എന്നിവ ദ ർക്കാൻ തഗ്ശദ്ധിക്കുക . 

11.തമഷ്ര്ടത്മറെ് ്ുക്ക-് 

തതാഴിലുറപ്പില ് ഉളത്പ്പടുത്തി തെയ്യുന്ന ഓദരാ ഗ്പവൃത്തിയും 

ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുമ്പ ്തതന്ന ആവശയമായി വരുന്ന ഗ്പവൃത്തികളുതട 

ഗ്പാഥമിക അളവുകള ് സാദങ്കതിക വിേഗ് ധര ് തമഷ്രത്മറെ ്

ബുക്കില ് ദരഖതപ്പടുത്തണം, തുടര്ന്ന ് ഗ്പവൃത്തിയുതട ഓദരാ 

മസ്റ്റര ് ദറാള ് കാലാവധിയും പെരത്്തിയാകുന്ന മുറയ്ക്ക ് തെയത 

ഗ്പവൃത്തികളുതട അളവുകള ് ദരഖതപ്പടുത്തി അത് ഗ്പകാരമുള്ള കെലി 

ലഭയമാക്കു 

ന്നതിനുള്ള തുടര ് നടപടിക്ക ് സമരപ്്പിദക്കണ്ടതാണ ് ,ദരഖതപ്പടുത്തുന്ന 

ഓദരാ അളവുകളും സാദങ്കതിക വിഭാഗത്തിതല തതന്ന ഉയരന്്ന 

ത്തികയിലുള്ള ഉദേയാഗസ്ഥര ് സാക്ഷയതപ്പടുത്തുകയും അത് ഗ്പകാരം 
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തയ്യാറാക്കുന്ന ബില്ലുകള് പഞ്ചായത്ത ്തസഗ്കട്ടറി,ഗ്പസിഡണ്്ട എന്നിവരുതട 

െുമതലയുള്ളവര ്സാക്ഷയതപ്പടുത്തുകയും തെദയ്യണ്ടതാണ.് 

ത ക്ക ് ത യത് സ ലുകളില് എും ്ുക് കൃതയമായി 

 ൂക്ഷിച്ചിടുണ്ടായിര്ടുന്നു.എന്നാല് എും ്ുക ് െമ്പർ:342/18-19 

 ര്ട ടിത യ ്ത യതിടില്ലായിര്ടുന്നു. കൂടാതത  എും ്ുക ്െമ്പർ :246/18-19 

ല് ഒപ്പ ്ദര്ടഖതപ്പടുത്തി എങ്കിലുും  ീല് ,തീയതി എന്നിവ കാണാൻ 

 ാധിച്ചില്ല. എസ്റ്റിമേറ്റ്  തുക  ബന്ധപ്പെട്ട േസ്റ്റ്  മറോൾ  നമ്പറുകൾ 
,പ്പതോഴിൽ  ദിനങ്ങൾ എന്നിവ എീം ബുക്കിൽ കോണോനോയില്ല ,ഇത് 
കൃതയേോയി പ്പരെദ്ധിമക്കണ്ടതോ്    

12.തമറ്റീര്ടിയല് വാങ്ങുന്നതിെുള്ള  തീര്ടുമാെും 

തതാഴിലുറപ്പില് ഏതറ്റടുത്തു തെയ്യുന്ന ഗ്പവൃത്തികള്ക്ക്ക് ആവശയമായ 

സാധന സാമഗ്ഗികള്ക് വാങ്ങുന്നതുമായി ബന്ധതപ്പട്ട തീരുമാനങ്ങള്ക് 

എടുക്കുന്നതിനു പഞ്ചായത്ത് തലത്തില് തമറ്റിരിയല് ദഗ്പാകയെര്തമന്റ്റ ്

കമ്മറ്റി രെപീകരിദക്കണ്ടതുണ്്ടഅ സാധനങ്ങള്ക് ആവശയമായി വരുന്ന 

ഗ്പവൃത്തികള്ക്ക്ക് ഗ്പ്തു ത കമ്മറ്റി നല്കുന്ന അനുമതിയുതട ദകാപ്പി 

അതാത് ഫയലുകളില് സെക്ഷിദക്കണ്ടതാണ്. സിറ്റിസണ് ഇന്ഫര്ദമഷ്ന് 

ദബാര്ഡ ് വാങ്ങുതിനുള്ള തീരുമാനങ്ങളുതട ദകാപ്പി  ഉള്ക്പ്പതട  

ആവശയമുണ്്ട. 

തമറ്റീര്ടിയല് ആവശയമുള്ള തപാതു ഗ്പവൃത്തികൾ അല്ലാത്തതിൊല ് 

ഗ്പസ്തു ത ദര്ടഖ  യലില് ്ാധകമല്ല.  

 

13.പാടക്കര്ടാർ , മ്മ്തപഗ്തും, െികുതി ര്ട ീതുകൾ. 

തതാഴിലുറപ്പ ്പദ്ധതി ഗ്പകാരം  സവകാരയ വയക്തികളുതട ഭെമി പാട്ടത്തിനു 

ഏതറ്റടുത്ത് ഗ്പവൃത്തികള്ക് തെയ്യുകയാതണങ്കില്അ സ്ഥലം ഉടമകളുമകള്ക്ക്ക ്

പാട്ടത്തുക നല്കിദയാ െതത എല് തി ഗ്ഗെപ്പുകള്ക്ക്ക് ലഭിക്കുന്ന ലാഭവിഹിതം 

നല്കിദയാ െസൌതനയമാദയാ  കൃതയമായ കാലയളവിദലക്ക് അവര് സ്ഥലം 

വിട്ടുനല്കും എന്നതിന് ദരഖാമെലം ഉറപ്പു ലഭിച്ചാല് മാഗ്തതമ ഗ്പ്തു ത 

പറമ്പില് തതാഴിലുറപ്പിലെതടയുള്ള ഗ്പവൃത്തികള്ക് അനുവേിക്കാന് 

പാടുള്ളെ. തത എല് തി ഗ്ഗെപ്പുകള്ക്ക്ക് കൃഷ്ി ഗ്പവൃത്തി ഉള്ക്പ്പതട 

ഏതറ്റടുക്കുദമ്പാള്ക് ഗ്പ്തു ത ദരഖകള്ക് നിര്ബന്ധമാണ്.  

സവകാരയ വയക്തികളുതടദയാ തപാതുഭെമിയിദലാ  പദ്ധതി നടപ്പാക്കുദമ്പാള്ക്  

ആ്തികളുതട േീര്ഘ കാല സംരക്ഷണം ഉറപ്പുവരുതുന്നതിനായി 

ബന്ധതപ്പട്ടവരുതട  സമ്മത പഗ്തംഅ നികുതി രസസീതുകള്ക് എന്നിവ 

ഫയലില് സെക്ഷിദക്കണ്ടതാണ്. 

 



15 
 

പര്ടിദശാധിച്ച ഗ്പവൃത്തികളുതട  യലുകളില് ്ാധകമല്ല.  

14.ദവജ് ലിെ്   

ഫ ലിലും തെജ് ലിസ്റ്റ് കൃ യമാ ി സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു.WC/341796 എന്ന ിൽ 

മസ്റ്റ് തറാൾ നമ്പർ 36911-36913 വല 133 വ ാഴിൽ ദിനങ്ങൾ ഉണ്ടാ ിരുന്ന ിൽ 49 

വ ാഴിൽ ദിനങ്ങളുവട തെജ് ലിസ്റ്റ് ൻം്വറ തകാപ്പി മിസ്സിങ് ആ ിരുന്നു. 
WH/337084 ൽ തെജ് ലിസ്റ്റ് ഇലലാ ിരുന്നു. 

മെ ്  ദറാളുകൾക് ആെുപാതികമായ ദവജ് ലിെുകൾ 

 ൂക്ഷിച്ചിര്ടുന്നു  

15. ണ്ട ്ഗ്ടാൻ ്  ർ  ഓർഡർ.  

തയ്യാറാക്കിയ ദവത് ലിസ്റ്റ് ഗ്പകാരം തതാഴിലാളികള്ക്ക്കുംഅ ദമറ്റീരിയല് 

തവണ്ടര ോര്ക്കും അവരുതട ബാങ്ക ്  അക്കൌണ്്ട കളിദലക്ക് പണം 

അനുവേിച്ചാല് അതിനുള്ള ദരഖയായ ഫണ്്ട ഗ്ടാന്സ് ഫര്  ഓര്ഡര് ദകാപ്പി 

അതാത് ഗ്പവൃത്തി ഫയലില് സെക്ഷിദക്കണ്ടതാണ്. 

ഓഡിറ്്റ ത യത ഗ്പവൃത്തികളുതട  യലുകളില്  ഒന്നുും തതന്ന   ണ്ട ്

ഗ്ടാൻ ്  ർ  ഓർഡർ ദകാപ്പി കാണാൻ  ാധിച്ചില്ല.  

16.മൂന്ന്ഘടങ്ങളിതല ദ ാദടാകള ്

തതാഴിലുറപ്പില ് ഒരു ഗ്പവൃത്തി ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുമ്പും ഗ്പവൃത്തി 

നടന്നുതകാണ്ടിരിക്കുദമ്പാഴും പെരത്്തിയായ ദശഷ്വും ഉള്ള ഓദരാ 

ദഫാദട്ടാകള ് നിരബ്ന്ധമായും എടുത്തു സെക്ഷിക്കുകയും 

ഫയലില ്ദകാപ്പികള ്തവക്കുകയും ദവണം. 

Ld/328773, wc/341796, wc/337983, wc/337554, wc/337971 എന്നിവയില്  

ദ ാദടാ    കാണുവാൻ   ാധിച്ചില്ല.  ്ാക്കി   യലുകളില്ഗ്പവർത്തി 

തുടങ്ങുദമ്പാൾ,െടന്നുതകാണ്ടിര്ടിക്കുദമ്പാൾ എന്നിങ്ങതെ 2 

ദ ാദടാകൾ   കാണാൻ  ാധിച്ചു.ഗ്പവർത്തി പൂർത്തിയായ ദ ാദടാ 

കൂടി ഉൾതപടുദത്തണ്ടതാണ.് 

17.ഗ്പവൃത്തിപൂർത്തീകര്ടണ  ാക്ഷയപഗ്തും  

ഓദരാ ഗ്പവൃത്തിയും ശരിയായ രീതിയില് പെര്ത്തീകരിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക ്

മുഴുവന് തെലവുകളും ദരഖതപ്പടുത്തി ഗ്പവൃത്തി പെര്ത്തീകരിച്ചു എന്ന ് 

അംഗീകരിച്ചുതകാണ്ടുള്ള സാക്ഷയപഗ്തം ഗ്പ്തു ത ഗ്പവൃത്തിയുതട 

ഫയലില് സെക്ഷിദക്കണ്ടതുണ്്ട.  

ഓഡിറ്്റ ത യത ഗ്പവൃത്തികളുതട  യലില്  ഗ്പവൃത്തി 

പൂർത്തീകര്ടണ  ാക്ഷയപഗ്തും കാണാൻ  ാധിച്ചു . 

18.തമറ്റീര്ടിയല് ്ില്ലുകൾ. 
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തതാഴിലുറപ്പ് ഗ്പവൃത്തികള്ക്ക്ക് ഏതതങ്കിലും സാധന ഘടകങ്ങള്ക് വിലയ്ക്ക് 

വാങ്ങി ഉപദയാഗിക്കുകയാതണങ്കില് ആയതിതറെ വൌച്ചറുകള്ക് ബില്ലുകള്ക് 

എന്നിവ അംഗീകരിച്ചു ഫയലില് സെക്ഷിദക്കണ്ടതുണ്്ട. 

പര്ടിദശാധിച്ച ഗ്പവൃത്തികൾക്ക ്  ാധെ ഘടകങ്ങൾ 

ഉപദയാഗി ിടില്ലാതതിൊല്  ഈ ദര്ടഖ ്ാധകമല്ല. എന്നാല് എല്ലാ 

 യലിലുും CIB ്ില്ല് കാണാൊയി.  

19.മെർ ദറാള് മൂതമെ്റ്്റ സ്ലിപ്പ്. 

ഓദരാ മസ്റ്റര് ദറാളും ലഭയമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് ഗ്പവൃത്തി ആരംഭിച്ച തീയ്യതിഅ 

അവസാനിച്ച തീയ്യതി അഗ്പവൃത്തി സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പഞ്ചായത്തില് തിരിതക 

ലഭിച്ച തീയ്യതിഅഡാറ്റ എന്ഗ്ടി തെയത തീയ്യതിഅ തസഗ്കട്ടറി അഗ്പസിഡറെ് എന്നിവര് 

അംഗീകരിച്ച് കെലിക്ക് അനുമതി നല്കിയ തീയ്യതി എന്നിവ ഒപ്പുകള്ക് 

സഹിതം ദരഖതപ്പടുത്തുന്നതിനു ദവണ്ടിയുള്ള സ്ലിപ് ആണിത.്  

തതാഴിലാളികള്ക്ക്ക ് യഥാസമയം കെലി ലഭയമാക്കുന്നതില് വീഴ് ച 

വന്നിട്ടുതണ്ടങ്കില് എവിതട തവച്ചാതണന്ന് മനസിലാകുന്നതിനു 

സാധിക്കുന്ന രീതിയിലാണ്  ഈ ദരഖയിതല വിവരങ്ങള്ക് 

ഗ്കമീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. 

മാെർ  ർക്കുലർ ഗ്പകാര്ടും െിർദേശിച്ചിടുള്ള ഗ്പസ്തു ത ദര്ടഖ 

 യലില്  ൂക്ഷിച്ചിടില്ല,ഇതിദൊട്   മാെമായ  യല് െീക്കും-

ടാക്കിുംഗ് ദ ാറും ഉതണ്ടങ്കിലുും അതിലുും കൃതയമായി തീയതികൾ 

മുഴുവെുും ദര്ടഖതപ്പടുത്തിയിടില്ല. 

20. ജിദയാടാഗ്്ഗഡ് ദ ാദടാ. 

BHUVAN ആപ്ലിദക്കഷ്ന് ഉപദയാഗിച്ച് ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളുതട അക്ഷാംശം 

ദരഖാംശം എന്നിവ ദരഖതപ്പടുത്തിതക്കാണ്ടുള്ള ദഫാദട്ടാകള്ക് ഓദരാ 

ഗ്പവൃത്തിക്കും ആവശയമാണ് അ ഇതിതറെ ദകാപ്പി ഫയലില് 

സെക്ഷിദക്കണ്ടതാണ.് 

ഓഡിറ്്റ ത യത ഗ്പവൃത്തികളുതട  യലുകളില്  ജിദയാടാഗ്ഗഡ്് 

ദ ാദടാ ദകാപ്പി കാണാൻ  ാധിച്ചില്ല. 

 

21. ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്റ  റിദപ്പാർട ് ദകാപ്പി  

ഓഡിറ്്റ ത യത ഗ്പവൃത്തികളുതട  യലുകളില്ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്റ 

റിദപ്പാർട ് ദകാപ്പി കാണാൊയില്ല.ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്റ െടക്കുന്നത് 

ഇദപ്പാഴാണ.് 
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22.സ റ്റ് ഡയറി. 

മാസ്റ്റര് സര്ക്കുലര് ഗ്പകാരം  ഉള്ള 22 ദരഖകളില് സംസ്ഥാന സര്ക്കാര് 

നിര്ദേശിക്കുന്ന സുഗ്പധാന ദരഖയാണ ് കസറ്റ ് ഡയറി. പദ്ധതിയുതട 

സുതാരയതഅതതാഴിലാളികളുതട അവകാശങ്ങള്ക്അ സാമെഹയ പങ്കാളിത്തംഅ 

പദ്ധതി ആരംഭ മീറ്റിംഗ്അ തതാഴിലിടങ്ങളിതല അപകടങ്ങള്ക് സംബന്ധിച്ച 

വിവരങ്ങള്ക് അവിതിലന്സ ് ആന്ഡ് ദമാണിട്ടറിംഗ് കമ്മറ്റി റിദപ്പാര്ട്ട് അ 

സന്ദര്ശക കുറിപ്പുകള്ക് തുടങ്ങിയവ ദരഖതപ്പടുത്തുന്നതിനും 

തതാഴിലിടങ്ങളിതല അടിസ്ഥാന തസൌകരയങ്ങള്ക് അസിറ്റിസണ് 

ഇന്ഫര്ദമഷ്ന് ദബാര്ഡ ്  എന്നിവ ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളില് ഉറപ്പു 

വരുത്തുന്നുണ്്ട എന്നതിനുമുള്ള ആധികാരിക ദരഖകെടിയാണ് കസറ്റ ്

ഡയറി. 

     പര്ടിദശാധിച്ച  യലുകളില് ഓദര്ടാ സ റ്റ ്മാദഗ്സ്ടാളിെുും സ റ്റ ്

ഡയറി  ൂക്ഷിച്ചിര്ടുന്നു. സ റ്റ ്ഡയറിയില് എെിദമറ്റ ്തുക, എ. 

എ  ്െമ്പർ, ടി. എ .് െമ്പർ, തിയതി, ഗ്പവർത്തി പൂർത്തീകര്ടിച്ച 

തിയതി എന്നിവ കാണാൻ  ാധിച്ചില്ല. തതാഴിലാളികളുതട  ാക്ഷയ 

പഗ്തവുും പദ്ധതി ത ലവുും ദര്ടഖതപ്പടുത്തിയിര്ടുന്നില്ല. 

തതാഴിലാളികളുതട ദപര്ടുും ഒപ്പുും ഉണ്ടായിര്ടുന്നുതവങ്കിലുും 

വിജിലൻ  ്ഓ  ്ദമാണിറ്ററിങ ്കമ്മ്ിറ്റി റിദപ്പാർട ്ഉണ്ടായിര്ടുന്നില്ല.  

 

7 ര്ടജിെറുകൾ  

തതാഴിലുറപ്പ് അനുബന്ധ വിവരങ്ങള്ക് സെക്ഷിക്കുന്നതിന ്ഏഴ് രതിസ്റ്ററുകള്ക് 

പഞ്ചായത്തുകളില് ഉണ്ടാവണതമന്നു നിര്ദേശിക്കുന്നുണ്്ട. 

09-10-2019 െു പര്ടിദശാധെയക്്ക് വിദധയമാക്കിയദപ്പാൾ 

പഞ്ചായത്തില്  തതാഴില് കാർഡ ്ര്ടജിെർ, തതാഴില് അദപക്ഷാ 

ര്ടജിെർ , ഗ്പവൃത്തി ര്ടജിെർ ,തമറ്റീര്ടിയല് ര്ടജിെർ, വർക്ക ്

ര്ടജിെർ,  കാലാെു ൃതമായി വിവര്ടങ്ങൾ ദ ർത്്ത കണ്ടു. 

 

1. തതാഴില് കാർഡ ്ര്ടജിെർ . 

തതാഴില് കാര്ഡിനുള്ള അദപക്ഷഅകാര്ഡ് അനുവേിച്ച വിവരങ്ങള്ക് എന്നിവ 

ദരഖതപ്പടുത്തുന്നതിനുള്ള രതിസ്റ്റര് ആണിത്അ ഗ്പ്തു ത വിവരങ്ങള്ക് യഥാസമയം 

ദരഖതപ്പടുത്തി സെക്ഷിദക്കണ്ടതാണ്.  

2018 - 19 കോല്യളവിൽ മ ോബ് അപ്ലിമക്കഷൻ കിട്ടിയത് കറക്റ്റ്റോയി 
മേഖപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഉണ്ടോയിേുന്നു. അപ്ലിമക്കഷൻ േ ിസ്റ്റർ അതിന്റ  ഇഷയൂ 
എന്നിവ സീംബന്ധിച്ച വിവേങ്ങള ീം കോണോൻ സോധിച്ച . 
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2.ഗ്ഗാമ ഭ ര്ടജിെർ . 

തതാഴിലുറപ്പുമായി ബന്ധതപ്പട്ട ഗ്ഗാമസഭകള്ക് അദയാഗങ്ങള്ക് തുടങ്ങിയവ 

ദരഖതപ്പടുത്തുന്നതിന് വാര്ഡ ് തലത്തില് ഗ്പദതയക ഗ്ഗാമസഭാ രതിസ്റ്റര് 

സെക്ഷിദക്കണ്ടതാണ.് 

2018- 19  ാമ്പത്തികവർഷ്തത്ത 2017ഒദ്ടാ്ർ മാ ും ര്ടണ്ടാും 

തീയതി പഗ്രണ്ടാും വാർഡിതല ഗ്ഗാമ ഭ കൂടിയിര്ടിക്കുന്നത് 

കാണാൻ കഴിഞ്ഞു ആതക 74 ദപർ പതങ്കടുത്തു. ഈ  ഗ്ഗാമ ഭയില് 

വിവിധ തതാഴിലുറപ്പ ്പദ്ധതിതയകുറി  ്അവദലാകെും 

െടന്നതായി  കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. 

                2019-20 വർഷ്ദത്തക്കുള്ള ദല്ർ ്ഡ്ജറ്്റ കർമ്മ് പദ്ധതി 

ര്ടൂപീകര്ടണും ഗ്ഗാമ ഭ 2018 െവും്ർ മാ ും പതിൊലാും തീയതി 

കൂടി ഇര്ടിക്കുന്നതായി കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. ആതക 94 ദപര്ടാണ ്

പതങ്കടുത്തത.്ഗ്ഗാമ ഭയില് ഗ്ഗാമ ഭ പദ്ധതിയില് ജതറ്റടുത്തു 

െടപ്പിലാക്കിയ ഗ്പവർത്തെങ്ങതളക്കുറിച്ചുും ഇതിൊയി 

വിെിദയാഗിച്ച തുക  ൃഷ്ടിക്കതപ്പട തതാഴില്േിെങ്ങൾ 

ജതറ്റടുത്തു  െടപ്പിലാദക്കണ്ട ഗ്പവർത്തെങ്ങതളക്കുറിച്ച്  ർച്ച 

ത യതതായി കാണതപ്പടു. വയക്തിഗത ആസ്തികളുതട മുൻഗണൊ 

ലിെ് ഗ്ഗാമ ഭ മുൻപാതക െിർദേശിച്ചതായി മെസ്സിലാക്കാൻ 

 ാധിച്ചു. 

 

3.തതാഴില് അദപക്ഷാ ര്ടജിെർ  

തതാഴില് ആവശയതപ്പട്ടു ലഭിക്കുന്ന അദപക്ഷകളുതട വിവരങ്ങളും 

അതുഗ്പകാരം അവര്ക്ക് തതാഴില് അനുവേിച്ചതിതറെ വിവരങ്ങളും  ഗ്പ്തു ത 

രതിസ്റ്ററില് ദരഖതപ്പടുത്തി തവദക്കണ്ടതാണ ്

      വർക്ക് ഡിേോൻഡ് പ്പെയ്യ ന്നതുീം അത് അമല്ോമക്കറ്റ് പ്പെയ്യ ന്നതിപ്പനയുീം 
ഡ പ്പറ്റയിൽസ് ഉണ്ടോയിേുന്നു. 

4.ഗ്പവൃത്തി ര്ടജിെർ . 

തതാഴിലുറപ്പില് നടപ്പിലാക്കുന്ന ഗ്പവൃത്തികളുതട വിവരങ്ങള്ക് യഥാസമയം 

ഗ്പ്തു ത രതിസ്റ്ററില് ദരഖതപ്പടുതതണ്ടാതാണ്. 

2018- 2019 കോല്യളവിൽ വന്ന എല്ലോ രരവർത്തികള ീം ഡ പ്പറ്റയിൽസ് ന്പ്പറ  
രരിന്് മകോെി കോണോൻ സോധിച്ച . 

. 
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5.ആസ്തി ര്ടജിെർ  

തതാഴിലുറപ്്പ പദ്ധതിയിലെതട സൃഷ്്ടടിച്ചിട്ടുള്ള ആ്തികള്ക് സംബന്ധിച്ച 

വിവരങ്ങള്ക്അസ്ഥലംഅആ്തിയുതട സവഭാവംഅനിലനിര്ത്തുന്ന കാലയളവ ്

തുടങ്ങിയവ  ഗ്പ്തു ത രതിസ്റ്ററില് ദരഖതപ്പടുതതണ്ടാതാണ്. 

സ്ഥോയിയോയ അപ്പസറ്റ് ല്ഭിക്കുന്ന രരവർത്തികൾ 
മേഖപ്പെടുത്തിയിേിക്കുന്നു.അസറ്റ് ന്പ്പറ  ഡ പ്പറ്റയിൽസ്, വർക്ക് 
ഡ പ്പറ്റയിൽസ് ഉീം  വളപ്പേ കൃതയേോയി മേഖപ്പെടുത്തിയിേിക്കുന്നു. 
അസറ്റ് പ്പന സീംബന്ധിക്കുന്ന asset id, name, class എന്നിവയുീം വർക്ക് പ്പന 
സീംബന്ധിക്കുന്ന work id, date of completion of work, work name, man days, 
unskilled labour,other  fund, name and signature എന്നിവ കോണോൻ 
സോധിച്ച .എല്ലോ വർക്കുകള ീം മേഖപ്പെടുത്തിയിേിക്കുന്നത് ആയി കണ്ടു. 
2017- 18 എല്ലോ വർക്കുകള ീം ഉണ്ടോയിേുന്നു. 

6.പര്ടാതി ര്ടജിെർ . 

തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുമായി ബന്ധതപ്പട്ട ഏതു പരാതിയും 

വാക്കാദലാഅദരഖാമെലദമാ ലഭിക്കുകയാതണങ്കില് നിര്വഹണ ഏതന്സി 

പരാതി രതിസ്റ്ററില് ദരഖതപ്പടുത്തുകയും നിര്ബന്ധമായും കകപ്പറ്റു രസീത ്

പരാതിക്കാരന് നല്കുകയും ദവണം . പരാതിയുതട തുടര്നടപടികളും 

കൃതയമായി രതിസ്റ്ററില് ദരഖതപ്പടുതതണ്ടതാണ്.ഓദരാ സാമ്പത്തിക വര്ഷ്വും 

രതിസ്റ്റര് ദലാസ ് തെയതു  ഗ്്കട്ടരി സാക്ഷയതപ്പടുത്തുകയും തുടര് 

കാലയളവിദലക്ക് അംഗീകരിക്കുകയും ദവണ്ട താണ്. 

ഇതുവപ്പേ യോപ്പതോേുവിധ കമ്പല റ്റ് ഉീം ഇല്ലോയിേുന്നു. 

7.തമറ്റീര്ടിയല് ര്ടജിെർ . 

തതാഴിലുറപ്പില് ഏതറ്റടുക്കുന്ന ഗ്പവൃത്തികളുതട ഭാഗമായി വരുന്ന സാധന 

സാമഗ്ഗികളുതട വാങ്ങല് തീരുമാനംഅഉപദയാഗംഅനീക്കിയിരിപ്പ്അതെലവുകള്ക് 

എന്നിവ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്ക് മുഴുവനും ഗ്പ്തു ത രതിസ്റ്ററില് 

ദരഖതപ്പടുദത്തണ്ടതാണ്. 

           2018- 2019 കോല്യളവിൽ പ്പേറ്റ േിയൽസ് ഉരമയോഗിച്ച് പ്പെയ്ത 
രരവർത്തികള പ്പട എീം ഐ എസിൽ നിന്ന് എടുത്ത മകോെി  ഉണ്ടോയിേുന്നു. 

                      ീല്ഡ്  തവര്ടി ിദക്കഷ്ൻ  ഡീതറ്റയില് ്  

  തതാഴില് കാർഡ്  

                 18 വയസ്സ ് പെര്ത്തിയായ ഏതതാരാള്ക്ക്കും തതാഴില് കാര്ഡിന ്

അദപക്ഷിക്കുകയും ദകഗ്ന്ദ സര്ക്കാര് തെലവില് 15 േിവസത്തിനുള്ളില് 

പണിയാനുള്ള അവകാശം,  നിയമം അനുശാസിക്കുന്നത ് ആണ.് എന്നാല് 
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ഞ്ങ്ങള്ക് സന്ദര്ശിച്ച തതാഴിലാളികളില് നിന്നും അറിയാന് കഴിഞ്ഞത് 

പെര്് മായും സൌതനയമായി അല്ല ഇത ് ലഭിക്കുന്നത ് എന്നാണ.്തതാഴില് 

കാര്ഡില് വയ്ക്കുന്നതിനുള്ള ദഫാദട്ടാ പഞ്ചായത്ത ് തെലവില് എടുത്തു 

തകാടുക്കുന്നതിനുള്ള  നടപടികള്ക് സവീകരിക്കുന്നത ്നല്ലതായിരിക്കും. 

           തതാഴില് ഇല്ലായമ ദവതെും  

               തതാഴിലാളികളുമായി ഉള്ള കെടിക്കാഴ് ചയില് നിന്നും മനസ്സിലാക്കാന് 

സാധിച്ചത ്അവര്ക്ക ്തതാഴിലില്ലായേ ദവതനം ലഭിക്കാറില്ല എന്നും 

തതാഴിലാളികള്ക്ക്ക ്ഇദതപ്പറ്റി വയക്തമായ ധാരണ ഇതല്ലന്നും അറിയുവാന് 

സാധിച്ചു.  

 

 ികില് ാ  ഹായും  ും്ന്ധിച്ച്; 

തതാഴിലുറപ്പ് ദതാലിക്കിതട തതാഴിലാളികള്ക്ക്ക് ഏതതങ്കിലും തരത്തിലുള്ള 

അപകടം സംഭവിച്ചു ദപാവുകയാതണങ്കില് തതാഴിലുറപ്പ് നിയമത്തിതല 

തഷ്ഡയെള്ക് 2(5)ഗ്പകാരവും അദ്ധയായം 9 തല പരാമര്ശങ്ങളുതട 

അടിസ്ഥാനത്തിലും െികില്സാ തെലവുകളുതട ദരഖകള്ക് സമര്പ്പിക്കുന്ന 

മുറയ്ക്ക്  ഗ്പ്തു ത തുക മുഴുവനും നിര്വഹണ ഏതന്സി വഴി 

തതാഴിലാളികള്ക്ക്ക ്അനുവേിച്ചു തകാടുദക്കണ്ടതാണ.്  

വാർഡിതല തതാഴിലാളികൾക്ക ് ഓഡിറ്്റ കാലയളവില് 

തതാഴിലിടങ്ങളില് വച്ചുണ്ടായ അപകടങ്ങൾക്ക്  ികില്  ദതദടണ്ട 

 ാഹ ര്ടയും ഉണ്ടായിടില്ല എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് .    

പദ്ധതി ആര്ടുംഭ മീറ്റിുംഗ് ; 

തതാഴിലുറപ്പ ്നിയമം തഷ്ഡയെള ്22 ഗ്പകാരം ഒരു പദ്ധതി ആരംഭിക്കുന്നതിനു 

മുമ്പ ് പദ്ധതിതയ കുറിച്ചുള്ള മുഴുവന ് കാരയങ്ങളും അതായത ് അനുവേിച്ച 

ഗ്പവൃത്തി േിനങ്ങള,് ഓദരാ തതാഴിലാളിയും തെദയ്യണ്ട അളവുകള,് 

ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിനുള്ള സാദങ്കതിക അറിവുകള ്എന്നിവ   

കൃതയമായി തതാഴിലാളികതളയും ഗുനദഭാക്താക്കതളയും  

ദബാധയതപ്പടുതത്തണ്ടതുണ്്ട. അതിനായി ബന്ധതപ്പട്ട നിരവഹണ 

ഉദേയാഗസ്ഥതറെയും വാര ഡ ് തമമ്പര,്സാദങ്കതിക വിേഗ് േര ് എന്നിവരുതട 

സാന്നിധയത്തില ് ഏതതറകിലും തപാതു ഇടങ്ങളിദലാ,തതാഴിലിടത്തുവദച്ചാ 

മീറ്റിംഗ ് വിളിച്ചു ദെരക്്കുകയും കാരയങ്ങള ് വിശേീകരിക്കുകയും 

പതങ്കടുത്തവരുതട വിവരങ്ങള ് കസറ്റ ് ഡയറിയിതല ദഗ്പാതക്റ്റ ് മീറ്റിംഗ ്

ദപതില ്ദരഖതപ്പടുത്തുകയും  തെദയ്യണ്ടതുണ്്ട. 

  തതാഴില് ഗ്പവർത്തി ആര്ടുംഭിക്കുും മുൻപ ്് ന്ധതപ്പട അധികാര്ടികളുും 

ദമറ്റുും അദത േിവ ും െടദക്കണ്ട ഗ്പവർത്തികതള കുറിച്ചുും പറഞ്ഞു 

തകാടുക്കാറുണ്്ട എന്ന ്തതാഴിലാളികൾ പറയുകയുണ്ടായി.  
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വിജിലൻ  ്ആൻഡ ്ദമാണിടറിുംഗ് കമ്മ്റ്റി  

ഓദരാ വാര്ഡിതലയും ഗ്പവൃത്തികള്ക് ഗുണകരമായ രീതിയില് 

നടക്കുന്നുതണ്ടന്നു ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിനും തമച്ചതപ്പടുത്തുന്നതിന ്

ആവശയമായ നിര്ദേശങ്ങള്ക് തതാഴിലാളികള്ക്ക്കും നിര്വഹണ ഏതന്സിക്കും 

നല്കുന്നതിനുമായി വാര്ഡിതല തപാതുഗ്പവര്ത്തകതര ഉള്ക്തപ്പടുത്തി ഒരു 

വിതിലന്സ ് ആന്ഡ് ദമാണിട്ടറിംഗ് കമ്മറ്റി ഓദരാ സാമ്പത്തീക വര്ഷ്വും 

ഉണ്ടാദക്കണ്ടതാണ്. വാര്ഡില് പട്ടിക താതി പട്ടിക വര്ഗ വിഭാഗത്തിതല 

സന്നദ്ധഗ്പവര്ത്തകര് ഉതണ്ടങ്കില് നിര്ബന്ധമായും ഗ്പ്തു ത കമ്മറ്റിയില് 

അംഗങ്ങള്ക് ആദക്കണ്ടതാണ്. ഓദരാ ഗ്പവൃത്തിയും സന്ദര്ശിച്ചു  വിലയിരുത്തി 

കസറ്റ ്ഡയറിയിതല വിതിലന്സ ്ആന്ഡ് ദമാണിട്ടറിംഗ് കമ്മറ്റി റിദപ്പാര്ട്ടില് 

ദരഖതപ്പടുതതണ്ടതാണ്. 

ഓഡിറ്്റ കാലയളവിതല ഗ്പവൃത്തികൾ  ന്ദര്ട ശിക്കുന്നതിലുും 

വിലയിര്ടുത്തുന്നതിെുും വിജിലൻ  ് ആൻഡ ് ദമാണിടറിുംഗ ്

കമ്മ്റ്റിയിതല അുംഗങ്ങളുതട ഇടതപടല് ഉണ്ടാവാറില്ല എന്നാണു 

തതാഴിലാളികളില് െിന്നുും ലഭിച്ച വിവര്ടും. സ റ്റ് ഡയറിയില് ഒപ്പിടു 

െല്കുന്നതിെ് തതാഴിലാളികൾ കമ്മ്റ്റി അുംഗങ്ങളുതട സകവശും 

സ റ്റ് ഡയറിയി എത്തിക്കാറാണ്പതിവ്. 

 ന്ദർശക കുറിപ്പ്  

തതാഴിലുറപ്പ് ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങള്ക് ഏതതാരാള്ക്ക്കും സന്ദര ശിക്കാ വുന്നതും 

എസ്റ്റിദമറ്റ ് ഉള്ക്പ്പതട പരിദശാധിക്കവുന്നതുമാണ്.ഗ്പ്തു ത 

ഗ്പവൃത്തിയിദേലുള്ള സന്ദര്ശകരുതട അഭിഗ്പായങ്ങള്ക് കസറ്റ ്ഡയറിയിതല 

സന്ദര്ശക കുറിപ്പില് ദരഖതപ്പടുത്താനും അവകാശമുണ്്ട. അതുതകാണ്്ട 

തതന്ന എല്ലാ ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളിലും കസറ്റ് ഡയറി നിര്ബന്ധമായും 

സെക്ഷിക്കണം. 

ഓഡിറ്്റ ത യത ഗ്പവൃതികളുതട   ന്ദർശക കുറിപ്പില് ്ന്ധതപ്പട 

അധികാര്ടികൾ ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലo  ന്ദർശിച്ചതായി ദര്ടഖതപ്പടുത്തി . 

ദറാ ് ഗാർ േിവ  ്. 

തതാഴിലുറപ്പുമായി ബന്ധതപ്പട്ട അവകാശങ്ങള്ക് കടമകള്ക് എന്നിവയില് 

തതാഴിലാളികള്ക്ക്ക ് അവദബാധം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനും തതാഴിലുറപ്പുമായി 

ബന്ധതപ്പട്ട ഗ്പശ്നങ്ങള്ക് െര്ച്ച തെയ്യുന്നതിനും ദവണ്ടി വര്ഷ്ത്തില്  ഒരുേിവസം 

നിര്വഹണ ഏതന്സി തതാഴിലാളികള്ക്ക്ക് ലാസ ്സംഘടിപ്പിതക്കണ്ടതാണ്. 

തതാഴിലാളികളില് െിന്നുും ലഭിച്ച വിവര്ടത്തിതറെ അടിസ്ഥാെത്തില് 

തതാഴിലുറപ്പുമായി ്ന്ധതപ്പട ദറാ ് ഗാർ േിവ  ് ഇതുവതര്ട 

െടത്തിടില്ല  എന്നാണ് മെ ിലായിടുള്ളത്. 
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 ിറ്റി ൺ  ഇൻ ർദമഷ്ൻ  ദ്ാർഡ് 

തതാഴിലുറപ്പ ് പദ്ധതിയുതട സുതാരയത ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനായി  

തതാഴിലുറപ്പില ് ഏതറ്റടുത്തു തെയ്യുന്ന തപാതു 

ഗ്പവൃത്തികള ് ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് ഗ്പാദേശിക ഭാഷ്യിലുള്ള പദ്ധതി 

വിവരങ്ങക് അടങ്ങിയ ദബാര്ഡ് ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളില ്തപാതുതനങ്ങളക്്ക ്

കാണാ വുന്ന രീതിയില ്നിരബ്ന്ധമായും സ്ഥാപിക്കണം 

  ന്ദർശിച്ച ഗ്പവർത്തി സ്ഥലങ്ങളില് ഒന്നില് ദപാലുും  ിറ്റി ൺ 

ഇൻ ർദമഷ്ൻ ദ്ാർഡ ് കാണാൻ  ാധിച്ചില്ല. പണി തുടങ്ങുന്ന 

 മയും തതന്ന  ിറ്റി ൺ ഇൻ ർദമഷ്ൻ ദ്ാർഡ ്സ്ഥാപിക്കാെുള്ള 

െടപടികൾ പഞ്ചായത്്ത  വീകര്ടിദക്കണ്ടതാണ.്    

വർക്ക്  സ റ്റ ്

1.WH/337084 ത ാട് പുനരുദ്ധരണം ,കക്കു നാൽ ഭാഗ്ം 

എം.ബുക്ക്നമ്പർ:263/18-19 

മസ്റ്റ്തറാൾ.നമ്പർ:27870-27875 

കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക െർഷവത്ത പ്പെർത്തി ആ  ിനാൽ ത ാടിന്വറ ഇരു 
െശങ്ങളും കാട്പിടിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ  അളവ് കൃ യമാ ും ഉണ്ടാ ിരുന്നു. 

2.LD/243050 കാട്ട് കലല് നിർമ്മാണം, വചക്ക് ഡാം ഭാഗ്ം 

എം.ബുക്ക്നമ്പർ:171/19-19 

മസ്റ്റ്തറാൾ.നമ്പർ:19855-19858,21259-212562 

അഞ്ച് തപരുവട കൃഷി ിടങ്ങളാണ് കയ്യാലകൾ നിർമ്മിച്ചിരുന്നത് .എന്നാൽ 

നാലുതപരുവട കൃഷി ിടങ്ങളിൽ മാപ് തമ  കൃ യമാ  അളെിൽ പ്പെർത്തി 
വചയ്  ാ ി കാണാൻ സാധിച്ചുള്ളു.എലതദാ , ളിചിറ ിൽ എന്ന 

െയക്തി ുവട പുര ിടത്തിൽ 140 മീറ്റർ തെണ്ട പ്പെർത്തി ിൽ 60 മീറ്റർ മാപ് തമ 

കാണാൻ സാധിച്ചുള്ളൂ. 80മിറ്റർ കുറവ് ആ ിട്ടാണ് കാണാൻ 
സാധിച്ചത് ചിലൊക്കി   ുകക്ക് ഉള്ള അളവ് കാണാൻ 
സാധിക്കാത്ത ിനാൽ വപാ ുപണം ദുരുപത ാഗ്ം വചയ്  ാ ി 
കണക്കാെുന്ന ാണ് . 

3.LD/332411 പാഴ്ഭൂമി  ീർപ്പാക്കി കൃഷിത ാഗ്യമക്കൽ 

എം.ബുക്ക്നമ്പർ:336/18-19 

മസ്റ്റ്തറാൾ.നമ്പർ:35983-35989,36986-36992 
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എട്ടുതപരുവട പാഴ് ഭുമി  ീർപ്പാക്കി കൃഷിത ാഗ്യമാക്കി  ാ ി 
കാണാൻ സാധിച്ചു ,രാജ്തമാഹൻ ,തജാബി ,തഗ്ാപി ,ഷാജൻ 
എന്നിെരുവട പുര ിടങ്ങളിൽ  ുടർന്നും പ്പെർത്തികൾ 
വചയ്യുന്ന ാ ി  കാണാൻ  സാധിച്ചു.എന്നാൽ അനീഷ്കുമാർ 
,ചപ്രൻ ,എൽതദാ എന്നിെരുവട പുര ിടങ്ങൾ കൃഷി 
ത ാഗ്യമാക്കിവ ങ്കിലും ഇതപ്പാൾ കൃഷി വചയ്യുന്ന ാ ി കാണാൻ 
സാധിച്ചിലല . 

4. FP/344936 - വെള്ളവക്കട്ട് നിറഞ്ഞ പ്പതദശത്തു അധിക ജലം ഒഴുക്കി 
െിടുന്ന ചാൽ,  ഉള്ളാട്ടിൽ   ഭാഗ്ം.  

എം.ബുക്ക്നമ്പർ:246/18-19 

മസ്റ്റ്തറാൾ.നമ്പർ:26926-26927,27036-27037,27040-27043 

  CIB കാണാൻ സാധിച്ചിലല, M book ൽ തരഖവപ്പടുത്തി ിരിക്കുന്ന തജാർജ്, തടാമി, 
ബാബു, വബന്നി എന്നിെരുവട പുര ിടങ്ങളിൽ  ഥാപ്കമം 150m, 168m, 61m, 84m 

എന്നിങ്ങവന വമാത്തം 465എം അളവ് അളന്നു തരഖവപടുത്താനാ ി. 
അെരുവട പുര ിടങ്ങളിൽ െളവര അധികം തപ്പത ാജനകരമാ  
പ്പെർത്തി ആ ിരുന്നു അവ ന്നു മനസിലാക്കാൻ സാധിച്ചു.  

5.WC/337971- ത ാട് പുനരുദ്ധാരണം - മാരി ിൽ ഭാഗ്ം. 

എം.ബുക്ക്നമ്പർ:298/18-19 

മസ്റ്റ്തറാൾ.നമ്പർ:30798-30800,30904-30906 

   CIB ഉണ്ടാ ിരുന്നിട്ടും കൃ യമാ ി സ്ഥാപിച്ചിരുന്നിലല പിവന്ന െിെരങ്ങൾ 

ഒന്നും തരഖവപ്പടുത്തി ിരുന്നിലല.  M book പ്പകാരമുള്ള 434 m എന്ന അളെിൽ 

പ്പെർത്തി വചയ്  ാ ി കാണാൻ സാധിച്ചു. തമറ്റ് ആ ി സംസാരിച്ച ിൽ 

നിന്നും മനസിലാക്കാൻ സാധിച്ചത് െർക് സസറ്റിൽ വെച്ച് പല െണ അപകടം 

ഉണ്ടാ ിട്ടും ചികിത്സ സഹാ ം ഒന്നും ലഭിച്ചിലല. 

6.WC/341796-വെള്ളവകട്ട് നിറഞ്ഞ പ്പതദശങ്ങളിൽ അധികജലം ഒഴുക്കി െിടുന്ന 

ചാൽ, പുൽപറബിൽ ഭാഗ്ം 

എം.ബുക്ക്നമ്പർ:342/18-19 

മസ്റ്റ്തറാൾ.നമ്പർ:36379-36381,36908-36910,36911-36913,36926-36928 

CIB കാണുൊൻ സാധിച്ചിലല. അളെുകവളലലാം എo.ബുക്കിവല തപാവല 
 വന്ന കാണാൻ കഴിഞ്ഞു . 
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7.LD/330920-പാർശവഭിത്തിസംരക്ഷണം  

എം.ബുക്ക്നമ്പർ:348/18-19 

മസ്റ്റ്തറാൾ.നമ്പർ:36002,36186,36898,36907 

 കനത്ത മഴ മൂലം ഭിത്തി ഇടിഞ്ഞു തപാ  ാ ി കാണാൻ സാധിച്ചു 
.മണ്ണ് ഇടിഞ്ഞു  െീഴാ ിരിക്കാൻ പടു  ഇട്ട് മൂടി  നില ിലുള്ള 
തഫാതട്ടാ എടുത്തു സൂക്ഷിച്ചു. തെജ് ലിസ്റ്റിലും മാസ്തപ്ടാളിലും സപസ 
ക റി  ാ ി കാണാൻ സാധിച്ചു. എo. ബുക്കിവല അളെു വന്ന 
അളക്കാൻ സാധിച്ചു.  

8.FP/345357-വെള്ളവക്കട്ട് നിറഞ്ഞ തപ്പതദശത്തു അധിക ജലം 
ഒഴുക്കിെിടുന്ന ചാൽ.  

എം.ബുക്ക്നമ്പർ:379/18-19 

മസ്റ്റ്തറാൾ.നമ്പർ:36183-36185,34854-34856,36153-36155 

     കുറച്ച് തപ്പതദശം മണ്ണ് ഇടിഞ്ഞു തപാ  ാ ി കാണാൻ സാധിച്ചു. 
അ ിന്വറ തഫാതട്ടാ എടുത്തു സൂക്ഷിക്കുക ും വചയ് ു.ബാക്കി 
അളെുകവളലലാം എo.ബുക്കിവല തപാവല  വന്ന കാണാൻ കഴിഞ്ഞു.  

9.WC/337554-ത ാട് പുനരുദ്ധാരണം  

എം.ബുക്ക്നമ്പർ: 

മസ്റ്റ്തറാൾ.നമ്പർ:30813-30817,30910-30914 

   നലല െൃത്തി ിൽ പണി പൂർത്തി ാക്കി  ാ ി മനസിലാക്കാൻ  
കഴിഞ്ഞു.  

10.WC/341785- ത ാട് പുനരുദ്ധാരണം 

എം.ബുക്ക്നമ്പർ:346/18-19 

മസ്റ്റ്തറാൾ.നമ്പർ:35993-35997,36899-36903 

കൃ യമാ  അളെിൽ പ്പെർത്തി വചയ്  ാ ി കാണാൻ സാധിച്ചു 

11.LD/321044-  രിശ് ഭൂമി കൃഷിത ാഗ്യമക്കൽ 

എം.ബുക്ക്നമ്പർ:123/18-19 

മസ്റ്റ്തറാൾ.നമ്പർ:17540-17542,34876-34881 



25 
 

പ്പെർത്തി സ്ഥലത്തു ഇതപ്പാൾ കൃഷി വചയ്യുന്ന ാ ി കാണാൻ സാധിച്ചു 
സിറ്റിസൺ ഇൻഫർതമഷൻ തബാർഡ് ഉണ്ടാ ിരുന്നിലല ,ചിന്നമ്മ ലൂതക്കാസ് 
,തജാർജ് പടിഞ്ഞാതറക്കുടി ,െര്ഗ്ീസ് ത ാപ്പിൽ എന്നിെരുവട സ്ഥലങ്ങൾ 
കൃഷി ത ാഗ്യമാ ി കാണാൻ സാധിച്ചു . 

12.WC/328773-  രിശ് ഭൂമി കൃഷിത ാഗ്യമക്കൽ 

എം.ബുക്ക്നമ്പർ:306/18-19 

മസ്റ്റ്തറാൾ.നമ്പർ:30878-30880,30818-30820,30876-30817 

   പ്പെർത്തി നടന്ന ാ ി മനസിലാക്കാൻ സാധിച്ചു .ഒരു െർഷം 
പിന്നിട്ട പ്പെർത്തി ആ  ിനാൽ ഇതപ്പാൾ കൃഷി ഒന്നും  വന്ന 
വചയ്യുന്നിലല .സിറ്റിസൺ ഇൻഫർതമഷൻ തബാർഡ് പ്പെർത്തി സ്ഥലത്തു 
സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടാ ിരുന്നിലല . 

13.WC/337983- ത ാട് പുനരുദ്ധാരണം 

എം.ബുക്ക്നമ്പർ: 

മസ്റ്റ്തറാൾ.നമ്പർ:30795-30797,30899-30901 

കൃ യമാ  അളെിൽ പ്പെർത്തി നടന്ന ാ ി മനസിലാക്കാൻ സാധിച്ചു. 
സിറ്റിസൺ ഇൻഫർതമഷൻ തബാർഡ് പ്പെർത്തി സ്ഥലത്തു 
സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടാ ിരുന്നിലല . 

െിർദേശങ്ങൾ. 

 തതാഴിലുറപ്പ് നിയമം അനുശാസിക്കും വിധം ഗ്ഗാമസഭ അംഗീകരിച്ച് ആക്ഷന് 

പ്ലാനില് ഉള്ക്തപ്പടുത്തിയ ഗ്പവൃത്തികള്ക് മാഗ്തം നടപ്പിലാക്കുക. 

 മുന്ഗണനാ മാനേ്ം പാലിച്ചു മാഗ്തം ഗ്പവൃത്തികള്ക് അനുവേിക്കുക. 

 തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുതട സുതാരയത ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിന് ഗ്പവൃത്തി 

ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് പദ്ധതി വിവരങ്ങള്ക് അടങ്ങിയ ഗ്പാദേശിക 

ഭാഷ്യിലുള്ള സിറ്റിസണ് ഇന്ഫര്ദമഷ്ന് ദബാര്ഡ ് ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലത്ത ്

സ്ഥാപിദക്കണ്ടതാണ.് 

 ഗ്പാദേശിക ഭാഷ്യിലുള്ള എസ്റ്റിദമറ്റ് ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളില് ലഭയമാക്കണം. 

 മാസ്റ്റര് സര്ക്കുലര് ഗ്പകാരം നിര്ദേശിക്കുന്ന ദരഖകള്ക് ഫയലില് 

സെക്ഷിദക്കണ്ടതാണ.് 

 രതിസ്റ്ററുകള്ക് കാലാനുസൃതമായി വിവരങ്ങള്ക് ദരഖതപ്പടുത്തി 

സെക്ഷിദക്കണ്ടതാണ.് 

 മാസ്റ്റര് സര്ക്കുലര് ഗ്പകാരമുള്ള തതാഴില് അദപക്ഷാ ദഫാറം തസൌതനയമായി 

തതാഴിലാളികള്ക്ക്ക് ലഭയമാക്കണം. 

 തതാഴില് അദപക്ഷകള്ക് ഗ്ഫണ്്ട ഓഫീസില് സവീകരിക്കുകയും ആയതിനു 

കകപ്പറ്റ് രസീത് നല്കുകയും ദവണ്ടതാണ് . 
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 പദ്ധതിയുതട ശരിയായ രീതിയിലുള്ള നടത്തിപ്പിന ് വിതിലന്സ് ആന്ഡ് 

ദമാണിട്ടറിംഗ് കമ്മറ്റി ഇടതപടലുകള്ക് ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളില് 

ഉണ്ടാദവണ്ടതുണ്്ട. 

 തതാഴിലുപ്പില് ഏതറ്റടുക്കുന്ന ഗ്പവൃത്തികളുതട  ആ്തികള്ക് േീര്ഘകാല 

നിലനില്പ്പിന്  ആവശയമായ സാദങ്കതിക നിര്ദേശങ്ങള്ക് തതാഴിലാളികള്ക്ക്ക ്

ഓവര്സീയര്മാര് നല്ദകണ്ടതും പാലിക്കുന്നുതണ്ടന്ന്  ഉറപ്പു 

വരുതത്തണ്ടതുമാണ.് 

 മസ്റ്റര് ദറാളില് ഗ്പ്തു ത ഗ്പവൃത്തിയുതട അളവുകള്ക് ദരഖതപ്പടുത്തുന്ന 

എം.ബുക്കിതറെ നമ്പര് ദരഖതപ്പടുതത്തണ്ടതാണ്. 

 മസ്റ്റര് ദറാളിലും മറ്റു തതാഴിലുറപ്പ് അനുബന്ധ ദരഖകളിലും  

സാക്ഷയതപ്പടുത്തുന്ന ഉദേയാഗസ്ഥര് തീയ്യതി കെടി ദരഖതപ്പടുത്തുവാന് 

ഗ്ശദ്ധിദക്കണ്ടതുണ്്ട. 

 തതാഴിലിടങ്ങളില് ഗ്പഥമ ശുഗ്ശെഷ് സംവിധാനങ്ങള്ക്  തണല് 

സൌകരയംഅസുരക്ഷാ ഉപകരണങ്ങള്ക് എന്നിവ ഉറപ്പു വരുത്താന് നിര്വഹണ  

ഏതന്സി ഗ്ശദ്ധിദക്കണ്ടതുണ്്ട. 

 പദ്ധതി ആരംഭ മീറ്റിംഗ് കൃതയമായി നടദത്തണ്ടതാണ്. 

തതാഴിലാളികളുതട കടമകൾ. 

1. തതാഴിലിടങ്ങളില് സമയകൃതയത പാലിക്കുക. 

2. ദഗ്പാതക്റ്റ ്മീറ്റിംഗ്അ തതാഴിലുറപ്പ് ഗ്ഗാമസഭകള്ക്അദസാഷ്യല് ഓഡിറ്റ് 

ഗ്ഗാമസഭകള്ക് എന്നിവയില് പതങ്കടുക്കുക. 

3. അവകാശമായ 100 തതാഴില് േിനങ്ങള്ക് ദനടിതയടുക്കുക 

4. ഏല്പ്പിക്കുന്ന ദതാലികള്ക് കൃതയതദയാതട പെര്ത്തീകരിക്കുക. 

5. േിവസവും തതാഴില് ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുമ്പും പണി 

പെര്ത്തിയായദശഷ്വും മസ്റ്റര് ദറാളില്  ഒപ്പുകള്ക് 

ദരഖതപ്പടുത്തുകഅതുടങ്ങിയവ... 

 

 രാതകുമാരി ഗ്ഗാമ പഞ്ചായത്തിതല തതാഴിലുറപ്പ ് തസല്ലില് ഒരു AE,  രണ്്ട 

ഓവര്സിയര് മാര്, 2 ദഡറ്റാ എന്ഗ്ടി,  2 BFT Cരാണ ്ഉള്ളത.്ഇവര് തറദക്കാര്ഡുകള്ക് 

എല്ലാം കൃതയതദയാതടയും സെക്ഷ്േതദയാതടയും കെടിയാണ ്

ദരഖതപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നത.് അതുതകാണ്ടുതതന്ന ഇവരുതട ഗ്പവര്ത്തനം 

അഭിനന്ദനം അര്ഹിക്കുന്നതാണ.് 

ഈ ദസാഷ്യല് ഓഡിറ്റ് ഗ്പഗ്കിയയില് സഹായിച്ച പഞ്ചായത്ത ് ഗ്പസിഡന്റ,്  

തസഗ്കട്ടറി, വാര്ഡ് തമമ്പര്മാര്, ഓഫീസ ് സ്റ്റാഫുകള്ക്,  തമയ്റ്റ ് മാര്, 

തതാഴിലാളികള്ക് എന്നിവര്ക്ക ് ദസാഷ്യല് ഓഡിറ്റ ് യെണിറ്റ ് നന്ദി 

അറിയിക്കുന്നു. 
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    16-10-2019െ് 3 pm   ര്ടാജകുമാര്ടി പഞ്ചായത്ത് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാളില് 

തവച്ച ്തതാഴിലാളി .ഗ്ശീമതി ദര്ടഖ ദടാമി കാഞ്ഞിര്ടത്തില്കല്തറ  

അധയക്ഷതയില് െടന്ന വാര്ട ഡ-് 12 ര്ടാജകുമാര്ടി  ൗത്്ത 

ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്റ ഗ്ഗാമ ഭയില് അവതര്ടിപ്പിച്ച 

ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്റ കര്ടട ് റിദപ്പാര്ട്ടിദേലുള്ള  ര്ട്ച്ചയുതട 

അടിസ്ഥാെത്തില് ഗ്ഗാമ ഭ തീര്ടുമാെങ്ങളുും െിർദേശങ്ങളുും; 

 ഭെഗ്പകൃതിയനുസരിച്ച് കാര്ഷ്ികദമഖലയില് തെയ്യാന് പറ്റിയ 

ഗ്പവര്ത്തികള്ക് കെടി തതാഴിലുറപ്പില് നിര്ബന്ധമായും 

ഉള്ക്തപ്പടുത്തണം 

 വ ാഴിൽ ദിനങ്ങൾ 150 ആക്കണം  

 ക്ഷീര കര്ഷ്ക ദമഖലയിദലക് തതാഴില് വയാപിപ്പിക്കുക. 

 100 േിവസം തതാഴില്  ലഭിക്കുന്നതിനായി   കാര്ഷ്ിക ദമഖലയിതല 

അനുവേനീയമായ ഗ്പവര്ത്തികളില് ഉള്ക്തപ്പടാത്ത മറ്റു ഗ്പവര്ത്തികള്ക് 

കെടി ലിസ്റ്റില്  ഉള്ക്തപ്പടുത്തണം. 

 തതാഴിലാളികള്ക്ക്ക് കാലതാമസം വരാതത കെലി ലഭിക്കാന് 

നടപടികള്ക് സവീകരിക്കുക 

 തതാഴില ്കാര ഡ ്തികച്ചും സൌതനയമായി അദപക്ഷകരക്്ക ്ലഭയമാക്കുക. 

 തതാഴില ്അദപക്ഷകള് പഞ്ചായത്തില ്ഗ്ഫണ്്ട ഓഫീസില ്സവീകരിച്ച ് 

കകപ്പറ്റു രസീറ്റ ്നല്കു ക. Demand form തതാഴിലാളികള്ക്ക്ക ്

സൌതനയമായി നല്കണം. 

 തതാഴില്  കൃതയസമയത്തു ലഭിച്ചിതല്ലങ്കില് തതാഴിലില്ല ദവതനം 

വിതരണം തെയ്യുക 

 ഗ്പവൃത്തികള ്കതണ്ടത്തുന്നതില ്തതാഴിലാളികള,് വാര ഡ ്

തമമ്പര ്നാട്ടുകാര ്ഉള്പ്പതട ഉള്ളവരുതട  നല്ല ഇടതപടലുകള ്ഉണ്ടാക്കുക. 

 ദതാലി സ്ഥലങ്ങളില ്ആവശയമായ അടിസ്ഥാന 

തസൌകരയങ്ങള ് നിര്വഹണ  ഏതറസി തതാഴിലാളികളക്്ക ്ലഭയമാക്കുക. 

 വിതിലനസ് ്ഏനഡ്് ദമാണിട്ടറിംഗ ്കമ്മറ്റി 

അംഗങ്ങള ്പദ്ധതികള ്വിലയിരുത്തുകയും ആവശയമായ 

നിദരേ്ശങ്ങള ്തതാഴിലാളികള്ക്കും പഞ്ചായത്തിനും നല്കു ക.VMC 

കമ്മിറ്റി പുന സംഘടിപ്പിക്കുക 

 വാര്ഷ്ിക മാസ്റ്റര ്സര്ക്കുലര ്ഗ്പകാരമുള്ള 

ദരഖകള ്ഫയലില ്സെക്ഷിക്കുക. 
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 മസ്റ്റര ്ദറാളുകളില ്അബദ്ധത്തില ്വന്നുദപാകുന്ന തിരുത്തലുകളക്്ക ്

മതിയായ കാരണങ്ങള ്കാണിച്ചു അദപക്ഷ നലക്ുകയും ഗ്പ്തു ത 

അദപക്ഷയുതട ദകാപ്പി ഫയലില ്സെക്ഷിക്കുക. 

 മസ്റ്റര ്ദറാളില ്രണ്്ട ഒപ്പുവീതം ദരഖതപ്പടുത്തുക ഒപ്പിട്ട ദശഷ്ം മാഗ്തം 

ദതാലി ആരംഭിക്കുക.. 

 തനകീയ എസ്റ്റിദമറ്റ ്ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളില ്ലഭയമാക്കുക. 

 സിറ്റിസണ ്ഇറഫദര േഷ്ന ്ദബാര ഡ് ഓദരാ ഗ്പവൃത്തിയും ആരംഭിക്കുന്നതിന ്

മുമ്പ ്തതന്ന സ്ഥാപിക്കുക. ഇതിതറെ ഭാരം കുറയ്ക്കാനായി നടപടികള്ക് 

സവീകരിക്കുക. 
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