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ആമുഖം 

മഹാത്മാഗാന്ധിദേശീയഗ്ഗാമീണതതാഴിലുറപ്്പപദ്ധതിഗ്ഗാമീണജനതയുതെഉന്നമനത്തിനുുംസാമൂഹികആസ്തി

യുതെനിർമാണത്തിന്സഹായുംആയിട്ടുള്ളഒരുദകഗ്രാവിഷ്കൃ തപദ്ധതിയാണ്.2005തസപ്തുംബർഅഞ്ചിന്നിലവി

ൽവന്നതതാഴിലുറപ്്പനിയമത്തിന്അെിസ്ഥാനതപ്പെുത്തിയാണ്ഈപദ്ധതിനെപ്പിലാക്കിവരുന്നത്.ഗ്ഗാമീണദമഖ

ലയിതലഓദരാകുെുുംബത്തിനുുംമറ്റുതതാഴിലുകൾനഷ്ടമാവാതതഅധികമായി 100 േിവസതത്തഅവിേഗ്ധ 

കായികതതാഴിൽഉറപ്പാക്കുക എന്നതിലൂതെ ജനങ്ങളുതെ ഉപജീവനമാർഗ്ഗും തമച്ചതപ്പെുത്തുക 

എന്നതാണ്ഇതിന്അെിസ്ഥാനലക്ഷ്യും.തതാഴിലുറപ്്പപദ്ധതിഅവകാശധിഷ്ഠ ിതവുുംആവശയാധിഷ്ഠ ിതവുമായപ

ദ്ധതിയാണ് . തതാഴിലുറപ്പു പദ്ധതിയുതെ മറ്റ്ഗ്പധാനലക്ഷ്യങ്ങൾ ഗ്പകൃതിവിഭവ പരിപാലനത്തിലൂതെ 

ഓദരാഗ്പദേശതത്തയുും വിഭവ അെിത്തറ ശക്തമാക്കുക,തവള്ളതപ്പാക്കും ,വനനശീകരണും,കാലാവസ്ഥാ 

വയതിയാനുംതുെങ്ങിയ പാരിസ്ഥിതിക ഗ്പശ്നങ്ങൾക്ക്പരിഹാരുംകാണുക, ഉൽപാേനപരമായ 

ആസ്തികൾസൃഷ്ടിക്കുന്നതിലൂതെോരിഗ്േയലഘൂകരണുംസുസ്ഥിരമാക്കുക,തതാഴിലുറപ്്പപദ്ധതിയുതെമുഖയധാര

യിദലക്ക്തകാണ്ടുവരുന്നതിനുുംഅവരുതെസാമ്പത്തികവുുംസാമൂഹികവുമായശാക്തീകരണുംഉറപ്പാക്കുകഎ

ന്നിവയാണ്.ദേശീയഗ്ഗാമീണതതാഴിലുറപ്്പപദ്ധതിഗ്പകാരുംഗ്ഗാമപഞ്ചായത്ത്ഗ്പദേശത്ത്നെപ്പിലാക്കുന്നഎല്ലാഗ്പ

വർത്തികളുുംദസാഷ്യൽഓഡിറ്റവിദധയമാക്കണതമന്നനിയമത്തിതല17(2) വകുപ്്പഗ്പകാരും നിഷ്കർഷ്ിക്കുന്നു 

.പദ്ധതിഗ്പവർത്തനതത്തപ്പറ്റിയുുംതപാതുതരുംതെലവഴിക്കുന്നതിന്പറ്റിയുുംപൗരസമൂഹുംനെത്തുന്നപരസയവുും

സവതഗ്ന്തവുമായപരിദശാധനയാണ്ദസാഷ്യൽഓഡിറ്റ്തതാഴിലുറപ്്പനിയമഗ്പകാരുംവർഷ്ത്തിൽരണ്ടുതവണ

ദസാഷ്യൽഓഡിറ്റ്ഗ്ഗാമസഭകൾഎല്ലാവാർഡിലുുംനെദത്തണ്ടതാണ്ദസാഷ്യൽഓഡിറ്റ്ഗ്ഗാമസഭഅഥവാസാമൂ

ഹയകണതക്കെുപ്്പഎന്നതിദനാെ്ഉദേശിക്കുന്നത്ഗ്പവർത്തിസ്ഥലങ്ങളവർക്ക്സൈറ്റുകൾദനരിട്ട്സരർശിച്്ചതതാഴി

ലുറപ്്പതതാഴിലാളികൾഓെുുംനിർവഹണഉദേയാഗസ്ഥദരാെുുംഅഭിമുഖുംനെത്തിയതിലൂതെലഭയമായദരഖകളു

തെവിശേപരിദശാധനയിലൂതെയുുംലഭിക്കുന്നവിവരങ്ങൾദഗ്കാഡീകരിച്ച്ഗ്ഗാമസഭകളിൽതപാതുസമൂഹതത്ത

അറിയിക്കുകഎന്നതാണ്ഇഗ്പകാരുംലഭിക്കുന്നവിവരങ്ങളുുംഗ്ഗാമസഭകളിൽഉയരുന്നതതാഴിലുറപ്്പതതാഴിലാ

ളികളുതെഅഭിഗ്പായങ്ങളുതെയുുംനിർവ്വഹണഉദേയാഗസ്ഥരുതെഅഭിഗ്പായങ്ങളുതെഅെിസ്ഥാനത്തിൽമഹാ

ത്മാഗാന്ധിദേശീയഗ്ഗാമീണതതാഴിലുറപ്്പപദ്ധതിയുതെനെത്തിപ്പിതലസുതാരയതയുുംഉത്തരവാേിതവവുുംഊട്ടി

യുറപ്പിക്കുകഎന്നതാണ്ദസാഷ്യൽഓഡിറ്്റഅഥവാസാമൂഹയകണതക്കെുപ്്പലക്ഷ്യമിെുന്നതവസ്തു താപരമായക

തണ്ടത്തലുകൾഇലൂതെതതാഴിലുറപ്്പപദ്ധതിയുതെഗുണദഭാക്താക്കളായഗ്ഗാമീണജനതയുതെഉന്നമനത്തിനുുംപ

ദ്ധതിയുതെതമച്ചതപ്പട്ടഗ്പവർത്തനത്തിനുുംദസാഷ്യൽഓഡിറ്റ്കൂതെസാധിക്കുന്നു. 

 

 വിദശഷ്തകൾ 

➢ നിയമത്തിൻതറ പിൻബലമുള്ള അവകാശാധിഷ്ഠ ിത പദ്ധതി 

➢ ഗ്ഗാമപഞ്ചായത്ത് ഗ്പദേശത്ത് താമസിക്കുന്ന 18 വയസ്്സ പൂർത്തിയായ 

ഏതതാരാൾക്കുും പദ്ധതിയിൽ പങ്കാളിയാകാും 

➢ സ്ഗ്തീക്കുും പുരുഷ്നുും തുലയ ദവതനും  

➢ പരിസ്ഥിതി സുംരക്ഷ്ണും കാർഷ്ിക ദമഖലയിതല അെിസ്ഥാന സൗകരയ 

വികസനും എന്നിവയ്ക്ക് മുൻഗണന 

➢ തതാഴിലാളികൾ തതന്ന ഗ്പവർത്തികൾ കതണ്ടത്തുകയുും ആസൂഗ്തണതത്ത 

സഹായിക്കുകയുും തെയ്യുന്നു 

➢ ആസൂഗ്തണത്തിലുും നിർവഹണത്തിലുും തികഞ്ഞ സുതാരയത 

➢ കരാറുകാര ാ ഇെനിലക്കാദരാ ഇല്ല 

➢ തപാതുജന പങ്കാളിത്തദത്താതെ ദലബർ ബഡ്ജറ്്റ 

➢ ബാങ്ക് ദപാദറാഫീസ് വഴി മാഗ്തും ദവതന വിതരണും 
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➢ സ്ഗ്തീകൾക്ക് മുൻഗണന 

➢ കമ്പയൂട്ടർ ശൃുംഖല വഴിയുള്ള ദമാണിറ്ററിുംഗ് സുംവിധാനും 

➢ ഗ്ഗാമസഭ പദ്ധതി ഓഡിറ്റ് തെയ്യുന്നു. 

ദ ാഷ്യൽഓഡിറ്് 

തപാതുസമൂഹുംപദ്ധതിനിർവഹണതത്തപറ്റിയുുംതപാതുധനുംതെലവഴിക്കുന്നതിതനക്കുറിച്ചുുംപര

സയവുുംസവതഗ്ന്തവുമായനെത്തുന്നപരിദശാധനയാണ്സാമൂഹയഓഡിറ്റ്. തതാഴിലുറപ്്പനിയമും അനുശാസി  

ക്കുന്നത്ർഷ്ത്തിൽ എല്ലാ വാർഡിലുും രണ്ട്ഗ്പാവശയും ദസാഷ്യൽഓഡി റ്റ്ഗ്ഗാമസഭ 

നിർബന്ധമായുുംനെദത്തണ്ടതാണ്. സുതാരയതഉറപ്പുവരുത്തി, അഴിമതിരഹിതമാക്കുകയുും അതു വഴി 

സേ്ഭരണുംസാധയമാക്കുന്നതിനുും ദസാഷ്യൽഓഡിറ്റ്സമൂഹതത്തപാകതപ്പെുത്തുന്നു. പദ്ധതി വിഭാവനും 

തെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഗുണദഭാക്താക്കളുതെ ജീവിതസാഹെരയത്തിൽ ഫലഗ്പേമായമാറ്റും സൃഷ്ടക്കുന്നതിന് 

പ ാതുപണും  ശരിയായരീതിയിൽ വിനിദയാഗിച്ച്ലക്ഷ്യഗ്പാപ്തി  ക്ക്കവരിച്ചിട്ടുദണ്ടാ എന്ന 

വിലയിരുത്തലുും  ദസാഷ്യൽഓഡിറ്റിലൂതെ നെത്തുന്നു.  കഴിഞ്ഞപത്തുവർഷ്മായി തുെർന്നു 

തകാണ്ടിരിക്കുന്ന പദ്ധതിഗ്പവർത്തനങ്ങതള ക്കുറിച്ചുള്ള   സാമൂഹികഓഡിറ്റ,് തതാഴിലുറ പ്്പപദ്ധതി നിയമും 

ത ക്ഷൻ 17 (2)തെമ്പിദലാെ്  ഗ്ഗാമപഞ്ചായത്തിൽ നെക്കുകയാണ്്. 

പശ്ചാത്തലം്്ഒരുക്കൽ്. 

ദലാക്ക്  തലത്തിലുും     ഗ്ഗാമപഞ്ചായത്ത് തലത്തിലുും   പദ്ധതി  നിർ വഹണ  ഉദേയാഗസ്ഥനായ    ദലാക്ക്   

ഓഫീസർ ,  പഞ്ചായത്ത്   തസഗ്കട്ടറി ,  മറ്റു   നിർവ്വഹണ  ഉദ്യോഗസ്ഥർ    തുെങ്ങിയവരുമായി   ദലാക്ക്   

റിദസാഴ്സ്  ദേഴ്സൺ    നെത്തിയ കൂെിയാദലാെ നയിൽ  ഉരുതിരിഞ്ഞതനുസരിെ്  തുെർ  ഗ്പഗ്കിയകൾ  

ആസൂഗ്തണും  തെയ്യുകയുും  ദസാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ്    ഗ്ഗാമസഭ തീയതി നിശ്ചയിക്കുകയുും  തെയ്യുന്നു . 

 യൽ്പരിദശാധന്  

ദസാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ്   ആരുംഭിച്ചിരിക്കുന്ന  തീയതിക്ക്   മുൻേുള്ള   ആറു  മാസക്കലയളവിൽ  വോർഡിലെ   

ഗ്പവർ ത്തി ഫയലുകൾ , രജിററുകൾ ,  അദതാതൊപ്പും  അനുബന്ധ ദരഖകളുും   സൂക്ഷ്മ പരിദശാധന  

നെത്തുന്നു . 

്ഗ്പവർത്തി്്സ്ഥല് ന്ദർശന്ം,്ന്ിരീക്ഷണം 

ഓദരാ  ഗ്പവർ ത്തിയുും   എസ്ടിമാറ്റിൽ  ഗ്പതി പാതിക്കുന്ന   അളവിലുും  ഗുണത്തിലുും  

നെപ്പിലാക്കിയിട്ടുദണ്ടാ  എന്നുും  ആ ഗ്പവർത്തി യുതെ  ഗുണ ഫലത്തിന്തറ  വയാപ്തി   തിട്ടതപ്പെുത്തുകയുും 

ഗ്പസ്തു ത   തതാഴിലിെങ്ങളിൽ  തതാഴിലാളികൾക്കു  ലഭിദക്കണ്ട  അവകാശ  ആനുകൂലയങ്ങൾ  

ലഭിച്ചിട്ടുദണ്ടാ  എന്നുും  ഗ്പവർത്തി സ്ഥല പരിദശാധനയിലൂതെ  ലക് ഷ്യും  തവക്കുന്നു  

  വീടുവീടാന്തരം്്ഉള്ള്വിവരദശഖരണം . 

പദ്ധതി ഗുണദഭാക്താക്കളുതെ വീെുകളിൽ  തെന്ന് ദനരിട്ട് പദ്ധതിയുതെ   വിവരങ്ങൾ   സമാഹരിക്കുന്നു . 
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തതളിവ്  ദശഖരണും, ഫയല് പരിദശാധന ,ഗ്പവർത്തി  സ്ഥല  പരിദശാധന,  വീെ് വീൊന്തരും  ഉള്ള 

വിവരദശഖരണും   തുെങ്ങിയ  ഗ്പഗ്കിയയിലൂതെ ഉള്ള കതണ്ടത്തലുകളുതെ  വസ്തു നിഷ്ടമായ തതളിവ്  

ദശഖരണും  നെത്തുന്നു . 

    ാമൂഹയ്ദബാധവൽക്കരണം് 

സാമൂഹയ ഇെതപെലുകളിലൂതെ പദ്ധതി വിജയും ഉറപ്പു വരുത്തി തപൗരാവദബാധും  ഉയർത്തുകയുും  

ദസാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ്   ഗ്പഗ്കിയ വിജയിപ്പിക്കുന്നതിന്  ആവശയമായ  ദബാധവല്ക്കരണും നെത്തുന്നു . 

റിദപ്പാർട്ട്്തയ്യാറാക്കൽ് 

സാമൂഹിക പരിദശാധനയിലൂതെ കതണ്ടത്തിയ നിഗമനങ്ങളുും , നിർദേശങ്ങളുും ദസാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ്  

ഗ്ഗാമസഭയിൽ െർച്ച തെയ്തു അുംഗീകാരും നെത്തുന്നതിനാവശയമായ  റിദപ്പാർട്ട്  തയ്യാറാക്കുന്നു . 

ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്രാമ ഭ . 

പശ്ചാതലും  ഒരുക്കൽ  െർച്ചയിൽ  നിശ്ചയിക്കതപ്പട്ട   േിനത്തിൽ  സൗകരയഗ്പേമായ   സ്ഥലത്ത്ഗ്ഗാമസഭ      

ദെർന്ന്  കരെ്  റിദപ്പാർട്ട്  അവതരണവുും  െർച്ചയുും  ,നിർദേശങ്ങളുും ,  തിരുത്തൽ ഗ്പഗ്കിയയുും 

,അുംഗീകാരും   ,  ദനെിതയെുക്കുകയുും തുെർ നെപെികളുും  ക്ക്കതക്കാള്ളുന്നു 

 

പഞ്ചായത്തിതലതതാഴിലുറപ്്പപദ്ധതിയുമായിബന്ധതപ്പട്ടവിവരങ്ങൾ 

 

നമ്പർ  പഞ്ചായത്ത്  

തലത്തിൽ 

വാർഡ്  തലത്തിൽ 

1 ആതകതതാഴിൽകാർഡ് 2598 200 

2 ആക്റ്റീവ്തതാഴിലാളികൾ 4531 15 

3 തതാഴിലിനുഅദപക്ഷ്ിച്ചത് 1087 13 

4 തതാഴിൽലഭിച്ചത് 1022 13 

5 SC തതാഴിലാളികൾ 101  

6 ST തതാഴിലാളികൾ 1  

7 100 

േിവസുംതികച്ചതതാഴിലാളികൾ 

231 13 

 

അവകാശഅധിഷ്ഠ ിതന്ിരീക്ഷണങ്ങൾ 

1. തതാഴിൽകാർഡുമായിബന്ധതപ്പട്ടകാരയങ്ങൾ 

മഹാത്മാഗാന്ധിദേശീയഗ്ഗാമീണതതാഴിലുറപ്്പപദ്ധതിഗ്പകാരുംഅവിേഗ്ധകായികതതാഴിൽതെയ്യാൻതാല്പ

രയമുള്ളഏതതാരുകുെുുംബത്തിലുുംതതാഴിൽകാർഡിനുദവണ്ടിഅദപക്ഷ്ിക്കാും.അദപക്ഷ്നൽകിയഎല്ലാ

കുെുുംബാുംഗങ്ങൾക്കുും 15 േിവസത്തിനകും തികച്ചുുംസൗജനയമായിപതാഴിൽകാർഡ്ലഭിദക്കണ്ടതുണ്്ട. 

എന്നാൽതതാഴിലാളികളുമായിസുംസാരിച്ചദപ്പാൾപുതിയകാർഡിന്അദപക്ഷ്ിക്കുന്നസമയത്ത്ദഫാദട്ടാ

എെുക്കുന്നതിനുദവണ്ടിയുള്ളതെലവ്തതാഴിലാളിവഹിക്കുന്നസാഹെരയമാണ്നിലവിലുള്ളത്ഇത് 

നിയമലുംഘനമാണ്. തതാഴിൽകാർഡ് ഒരുആധികാരികദരഖയാണ്. അതുതകാണ്ടുതതന്ന 
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തതാഴിൽകാർഡുകൾസൂക്ഷ്ിദക്കണ്ടതതിന്തറപൂർണ്ണഉത്തരവാേിതവുംതതാഴിലാളികൾക്കാണ്. 

അഞ്ചുവർഷ്ത്തിതലാരിക്കൽതതാഴിൽകാർഡ്പു തുക്കിനൽദകണ്ടതാണ്.  

• വാർഡിതലതതാഴിലാളികൾക്ക്ആേയുംദഫാദട്ടാസൗജനയമായികിട്ടിതയങ്കിലുുംനിലവിൽസവന്തും

ക്ക്കയിൽനിന്ന്പണുംമുെദക്കണ്ടഅവസ്ഥയാണ്.  

• എല്ലാതതാഴിലാളികളുതെയുുംതതാഴിൽകാർഡ്അവരവർതതന്നയാണ്സൂക്ഷ്ിക്കുന്നത്. 

 

2. തതാഴിൽആവശയതപ്പടുന്നത്    സംബന്ധിച്ച ്

തതാഴിൽകാർഡ്ഉള്ളഏതതാരുതതാഴിലാളിക്കുുംതതാഴിൽആവശയതപ്പൊനുുംഇതുമായിബന്ധതപ്പട്ട്ആസൂ

ഗ്തണഗ്പഗ്കിയയിൽപങ്കാളിയാകാനുുംഉള്ളഅവകാശുംഉണ്്ട.  

• ഈവാർഡിൽഗ്ഗൂപ്പായിദമറ്റ്മുദഖനയാണ്തതാഴിലിന്അദപക്ഷ്നൽകുന്നത്.  

• .എഎുംസി ഗ്പകാരും ഉള്ള ഡിമാൻഡ്ദഫാമിൽഅല്ലതതാഴിലിനായിഅദപക്ഷ്ിക്കുന്നത്. 

പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന്ലഭിക്കുന്നവർക്ക് ആപ്ലിദക്കഷ്ൻദഫാമിൽആണ്അദപക്ഷ്ിക്കാറുള്ളത്.  

അദപക്ഷ്ിച്ച ് 15 േിവസത്തിനുള്ളിൽതതാഴിൽലഭിക്കാറുണ്്ട എന്നാ ണ്തതാഴിലാളികൾ 

അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്.  

• ഗ്ഫണ്ട്ഓഫീസ് വഴി അല്ലഅദപക്ഷ് നൽകുന്നത്. ദനരിട്ട് ഓവർസിയരുതെക്ക്കവശും 

ആണ്തതാഴിൽഅദപക്ഷ്നൽകാറുള്ളത്എന്ന്തതാഴിലാളികൾപറഞ്ഞു.  

• തതാഴിലാളികൾ തതാഴിലിന്അദപക്ഷ്ിക്കുന്നസമയത്ത്ക്ക്കപ്പറ്്റ  സീത് നൽകാറില്ല 

3. തതാഴിൽഅന്ുവേിച്ചത്  സംബന്ധിച്ച ്

തതാഴിലുറപ്്പനിയമഗ്പകാരുംതതാഴിൽആവശയതപ്പട്ട് 15 േിവസത്തിനുള്ളിൽതതാഴിൽനൽകിയിരിക്കണും. 

അല്ലാത്തപക്ഷ്ും തതാഴിൽരഹിത ദവതനത്തിനുള്ള അർഹതയുണ്്ട. ഈവാർഡിതല 

തതാഴിലാളികൾതസതാഴിലിന്അദപക്ഷ്ിച്്ച 15 േിവസത്തിനകുംതതന്നതതാഴിൽലഭിക്കാറുണ്്ട. 15 

േിവസത്തിനകുംതതാഴിൽലഭയമായിതല്ലങ്കൽതതാഴിലില്ലായ്മദവതനുംലഭിക്കുതമന്നകാരയുംതതാഴിലാളികളി

ൽെിലർക്കു ദബാധയമുള്ളതായി  മനസ്സിലാക്കാൻ    സാധിച്ചിട്ടുണ്്ട .  

4. തഷ്ൽ ്ഓ ്തഗ്പാജക്റ്്്തയ്യാറാക്കുന്നതിന്ുള്ളഅവകാശം.  

അെുത്ത 5 വർഷ്ദത്തക്ക്ഏതറ്റെുക്കാവുന്നദഗ്പാജക്ടു കളുതെസമാഹാരമാണ്തഷ്ൽഫ്ഓഫ്തഗ്പാജക്റ്്റ . 

അയൽക്കൂട്ടതലത്തിൽെർച്ച തെയ്ത്നിർദേശങ്ങൾ സമാഹരിച്ച വാർഡു തലത്തിൽ 

ദഗ്കാഡീകരിെ്ഗ്ഗാമസഭയിൽഅവതരിപ്പിെ് മുൻഗണനഗ്കമും നിശ്ചയിച്ചാണ് അുംഗീകരിക്കുന്നത്. 

അതുതകാണ്ടുതതന്നതഷ്ൽഫ്ഓഫ്തഗ്പാജക്ട്തയ്യാറാക്കുന്നതിനുുംഉള്ളഅവകാശുംതതാഴിലാളികൾക്കുണ്ട.് 

തതാഴിൽ കതണ്ടത്തുന്നതിനു    തതാഴിലാളികളുതെയുും ദമറ്റിന്തറഭാഗത്തുനിന്നുും പങ്കാളിത്തും 

ഉണ്ടാവുന്നുണ്്ട. എന്നാൽതതാഴിലുറപ്പിൽ അനുവേിനീയമായ ആസ്തിവികസന 

ഗ്പവർത്തികൾകതണ്ടത്തുന്നതിന്  വാർഡിതല വിവിധ ദമഖലയിലുള്ളവരുതെ 

പങ്കാളിത്തുംഉണ്ടാദവണ്ടതാണ്.തെമ്പിദലാെ് പഞ്ചായത്ത് വാർഡ് 2തല തതാഴിലാളികൾ 

തഷ്ൽഫ്ഓഫ്തഗ്പാജക്ട്തയ്യാറാക്കുന്നതിൽപങ്കാളികളാകാറുണ്്ടഎന്നാണ്തതാഴിലാളികളിൽനിന്നുും 

അറിയാൻകഴിഞ്ഞത്. 

5. യാഗ്താതെലവ് ംബന്ധിച്ച് 

തതാഴിലാളികൾക്ക് താമസസ്ഥലത്തുനിന്നുും 5 കിദലാമീറ്റർ െുറ്റളവിനുള്ളിൽ 

തതാഴിൽലഭിക്കുവാൻഉള്ളഅവകാശുംഉണ്്ട. അങ്ങതനഅല്ലാത്തപക്ഷ്ുംയാഗ്താബത്തആയികൂലിയുതെ 10 

ശതമാനും(27.10)അധിക ദവതനും ആയിലഭിക്കാൻ അവകാശമുണ്്ട.5km അധികും 

േൂരുംയാഗ്തതെയ്ത്ദജാലിതെദയ്യണ്ടഅവസ്ഥഇതുവതരഉണ്ടായിട്ടില്ലഎന്ന്തതാഴിലാളികളിൽനിന്ന്അറിയു

വാൻസാധിച്ചു.  

6)അടിസ്ഥാന്് ൗകരയങ്ങതള്കുറിച്ച്് 



6 
 

 

തതാഴിലാളികൾക്ക് ആവശയമായകുെിതവള്ളും, വിഗ്ശമിക്കുന്നതിനുള്ള തണൽ ഗ്പഥമശുഗ്ശൂഷ്കി 

റ്റ്തുെങ്ങിയഅെിസ്ഥാന സൗകരയങ്ങൾ ലഭിദക്കണ്ടത് തതാഴിലാളികളുതെ അവകാശമാണ്. ദമറ്റ്സവന്തും 

കയ്യിൽനിന്നുും പണും മുെക്കിയാണ ് ഗ്പഥമ ശുശുഷ്ാ സാധനങ്ങൾ  വാങ്ങി സൂക്ഷ്ിച്ചിരിക്കുന്നത്. 

തണലിനുദവണ്ടഷ്ീറ്റുുംമാറ്റ്തതന്നയാണ് വാങ്ങിയത്. ഇതിന്റബില്്ലപഞ്ചായത്തിൽ തകാെുത്തിട്ട ്

അക്കൗണ്ടിദലക്കുഇതിന്തറപണുംവന്നതായുുംപറഞ്ഞു. ക്ക്കയുറയുും, കാൽഉറയുുംലഭയമായിട്ടില്ല.  

മാസ്ക്തഹൽത്ത്  തസന്ററിൽനിന്നുും വാങ്ങാനാണ്പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നുും പറഞ്ഞതതന്നുും 

ഒരുമാസ്ക്മാഗ്തദമഅവിതെനിന്നുുംകിട്ടൂഎന്നുപറഞ്ഞദപ്പാൾഅത്   വാങ്ങിയില്ലഎന്നുുംപറഞ്ഞു.  

7. ദവതന്ംലഭയമാക്കുന്നത്    സം ബന്ധിച്ച ്

തതാഴിലുറപ്്പപദ്ധതിനിയമത്തിതലത ക്ഷൻ3(2) ഗ്പകാരുംഓദരാഗ്പവൃത്തിയുതെയുും മറർദറാൾ 

പൂർത്തിയാക്കിപഞ്ചായത്തിൽസമർപ്പിെ് 15 േിവസത്തിനകും തതാഴിലാളികൾക്ക്  

ദവതനുംലഭിദക്കണ്ടതാണ്. കൃതയമായിദവതനും ലഭിച്ചില്ല എന്നവിവരമാണ്തതാഴിലാളികളിൽനിന്നുും 

അറിയാൻകഴിഞ്ഞത്.  

8. തതാഴിലിടങ്ങളിൽഉണ്ാകുന്നഅപകടങ്ങൾ ംബന്ധിച്ച് 

മഹാത്മാഗാന്ധിദേശീയഗ്ഗാമീണതതാഴിലുറപ്്പപദ്ധതിയിൽതതാഴിലാളികൾതസതാഴിലിെങ്ങളിൽതവച്്ചഏ

തതങ്കിലുുംതരത്തിലുള്ള അപകെും സുംഭവിച്ചാൽ തഷ്ഡയൂൾ2(5) ഗ്പകാരവുും അധയായം9 

ദലപരാമർശങ്ങളുതെ അെിസ്ഥാനത്തിലുും െികിത്സആവശയമായി വരുന്നമുഴുവൻെിലവുകളുും 

ബന്ധതപ്പട്ടബില്ലുകൾഹാജരാക്കുന്നമുറയ്ക്ക്തതാഴിലാളികൾസലഭയമാദക്കണ്ടതാണ്.25000/- രൂപമരണും 

സുംഭവിച്ചാൽതതാഴിലാളികളുതെ കുെുുംബത്തിന്ലഭയമാദക്കണ്ടതാണ്. ഓഡിറ്റിനു  വിദധയ 

മാക്കിയഗ്പവൃത്തിയുതെകാലയളവിൽതതാഴിലാളിക്ക്അപകെുംഒന്നുുംസുംഭവിച്ചിട്ടില്ല.തെറിയതെറിയമു

റിവുകൾമാഗ്തദമഉണ്ടാവാറുള്ളു. അതു  മരുന്ന് വച്ച്മാറാറുണ്്ടഎന്ന്തതഴിലാളികൾവയക്തമാക്കി.  

9. പരാതിപരിഹാരം 

തതാഴിലുറപ്്പപദ്ധതിനിയമ ഗ്പകാരും(തഷ്ഡയൂൾ19) സമയബന്ധിതമായി പരാതി 

പരിഹാരത്തിനുള്ളഅവകാശനിയമും. പദ്ധതിയുമായിബന്ധതപ്പട്ടപരാതികൾദഫാൺ, ദൊൾഗ്ഫീനമ്പർ 

ഉപദയാഗിച്ചുുംദരഖാമൂലുംഎഴുതിനൽകിയുുംഇതമയിൽവഴിയുുംസമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. ദൊൾഗ്ഫീനമ്പർ 

പഞ്ചായത്തിൽഗ്പേർശിപ്പിദക്കണ്ടതാണ്. ഫീൽഡ്  സരർശനത്തിന്തറ ഭാഗമായി 

തതാഴിലാളികളുമായിസുംസാരിച്ചദപ്പാൾഇതുവതരപരാതികൾനൽകിയിട്ടില്ലഎന്നാണ്അറിയാൻ 

കഴിഞ്ഞത്.പരാതിപരിഹാരദൊൾഗ്ഫീനമ്പർപഞ്ചായത്തിൽഗ്പേർശിപ്പിച്ചിട്ടില്ല .  തതാഴിലാളികളിൽ 

െിലർക്ക്   ദൊൾഗ്ഫീനമ്പറിതനകുറിെ്അറിയാുംഎന്നുപറഞ്ഞു.  

പഞ്ചായത്തിൽ പരാതി രജിറർ സൂക്ഷ്ിക്കുന്നുണ്്ട.18/05/2018, 4/06/2018, 24/4/2019 

എന്നീതീയതികളിൽദവതനുംലഭിക്കുന്നില്ലഎന്നപരാതിമാഗ്തദമഅതിൽനിലവിൽകാണാൻസാധിച്ചുള്ളൂ 

.അത്പരിഹരിച്ചിട്ടുണ്്ട.  

10 ദ ാഷ്യൽഓഡിറ്്ന്ടത്തുന്നതിന്ുള്ളഅവകാശം 

തതാഴിലുറപ്്പപദ്ധതിയിൽഏതറ്റെുത്ത്നെപ്പിലാക്കുന്നമുഴുവൻഗ്പവർത്തികളുുംദസാഷ്യൽഓഡിറ്റിനു   വി 

ദധയമാക്കണതമന്ന ് ത ക്ഷൻ17(2) നിഷ്കർഷ്ിക്കുന്നുണ്്ട. തതാഴിലുറപ്പിൽ ഏതറ്റെുത്ത 

ഗ്പവർത്തികളുതെസാമൂഹികകണതക്കെുപ്്പനെത്തുന്നതിനാൽപങ്കാളിആവുന്നതിനുള്ളഅവകാശുംതതാ

ഴിലാളികൾക്കുണ്ട്.  

ദറാസ്ഗാർേിന്ം 

തതാഴിൽആവശയകതകൃതയമായിരജിറർതെയ്യുന്നതിനുുംതതാഴിലാളികളുതെഅവകാശങ്ങൾഅവതര

ദബാധയതപ്പെുത്തുന്നതിനുുംപദ്ധതികൾപരിഹരിക്കുന്നതിനുുംആയിദറാസ്ഗർേിനുംസുംഘെിപ്പിദക്കണ്ടതു

ണ്്ട. തതാഴിലാളികളിൽനിന്നുും ദറാസ്ഗാർേിനും ആെരിക്കുന്നുണ്്ട എന്ന്അറിയാൻ 

കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്്ട.എല്ലാവരുുംപതങ്കെുത്തിതല്ലങ്കിലുുംകുറച്ചുദപർപതങ്കെുക്കാറുതണ്ടന്നുപറഞ്ഞു.  
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 ിറ്ി ൺഇൻ ർദമഷ്ൻദബാർഡ ്

തതാഴിലുറപ്്പപദ്ധതിയുതെസുതാരയതഉറപ്പാക്കുന്നതിനുദവണ്ടിയുള്ളഒരുഉപാധിയാണ്സിറ്റിസൺഇൻഫർ

ദമഷ്ൻദബാർഡ്. ഒരുഗ്പവർത്തിയുതെ അെിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾഅതായത് എറിദമറ്റ്തുക 

സാധനദവതനഘെകങ്ങൾയഥാർത്ഥതെലവ്തതാഴിൽേിനങ്ങൾതുെങ്ങിയവിവരങ്ങൾസാധാരണജനങ്ങൾ

ക്കുുംഗുണദഭാക്താക്കൾക്കുുംമനസ്സിലാകുന്നരീതിയിൽഗ്പേർശിപ്പിദക്കണ്ടതാണ്. 

ഓദരാഗ്പവൃത്തിയുതെയുും ആരുംഭഘട്ടത്തിൽഈ ദബാർഡ്  സ്ഥാപിദക്കണ്ടതുണ്്ട. 

സിറ്റിസൺഇൻഫർദമഷ്ൻദബാർഡ് സരർശിച്ച ഫീൽഡിൽ ഒന്നുുംതതന്ന കാണാൻസാധിച്ചില്ല. 

ഒരുസിങ്കിന്തറദബാർഡ്  പഞ്ചായത്തിൽനിന്നുും തകാണ്്ട വരുുംതതാഴിലാളികൾ തതന്ന 

അത്അവിതെവയ്ക്കുും. പിതന്നഓദരാതതാഴിലിെത്തിദലക്കുുംദപാകുദമ്പാഴുും ആദബാർഡ് തതന്ന 

ഇവർെുമന്നുതകാണ്്ടദപാകുും.  ഇത്  തതറ്റായ  ഗ്പവണത  ആണ ്. 

ജാഗ്ഗതാദമൽദന്ാട്ട മിതി 

ഓദരാപഞ്ചായത്തിലുും 5 അുംഗങ്ങൾ എങ്കിലുുംഉള്ളജാഗ്ഗതാ ദമൽദനാട്ടസമിതി 

രൂപീകരിദക്കണ്ടത്ആണ്.ഇതിൽ പട്ടികജാതിപട്ടികവർഗ്ഗ വിഭാഗങ്ങൾക്ക്  ദവണ്ടഗ്തഗ്പാധാനയും 

നൽദകണ്ടതാണ്പകുതിദപ്പർസ്ഗ്തീകളായിരിദക്കണ്ടതാണ്. അദ്ധയാപകർ,  അുംഗനവാെിവർക്കർ, 

സവയുംസഹായസുംഘത്തിതലഅുംഗങ്ങൾ,  തപാതുസമൂഹസുംഘെനകൾ, ഉപദഭാക്തൃസമിതികൾ, 

ദസാഷ്യൽഓഡിറ്്ററിദസാഴ്സ്ദപഴ്ൈൺ, യുവജനക്ലബ്ബുകൾ, തുെങ്ങിയവയിൽനിന്നുും 

വിജിലൻസ്ആൻഡ്ദമാണിറ്ററിുംഗ് കമ്മിറ്റിഅുംഗങ്ങതള തതരതഞ്ഞെുക്കാവുന്നതാണ്. ഏറ്റവുും 

കുറഞ്ഞകാലയളവിദലക്ക് വിഎുംസി അുംഗങ്ങതള നിയമിദക്കണ്ടത്ഗ്ഗാമസഭയാണ്. ഗ്പവർ 

തിസ്ഥലസരർശനും, തതാഴിലാളികളുമായി ആശയവിനിമയുംനെത്താൻ ദരഖകളുതെപരിദശാധന, 

ഗ്പവൃത്തിസ്ഥലസൗകരയങ്ങളുതെപരിദശാധന, ഗ്പവൃത്തികളുതെഗുണനിലവാരുംനിർണയിക്കൽ, 

തുകനിർണയും, ഗ്പവൃത്തിയിൽഉെനീളമുള്ളറിദപ്പാർട്ടിുംഗ്, ഗ്പവൃത്തിയുതെസവഭാവതത്ത 

സുംബന്ധിച്ചുള്ളഗുണപരമായവിലയിരുത്തൽഎന്നിവയാണ്ഗ്പധാനെുമതല. വിഎുംസിയാണ ്

എല്ലാഗ്പവർത്തികളുുംപരിദശാധിദക്കണ്ടതുുംമൂലയനിർണയരജിററിൽദരഖതപ്പെുദത്തണ്ടതുും. ദസാഷ്യൽ 

ഓഡിറ്റ്സമയത്ത് അവഗ്ഗാമസഭയിൽസമർപ്പിദക്കണ്ടതാണ്. വിഎുംസിറിദപ്പാർട്ട് ഒരുതപാതു 

ദരഖയായികരുദതണ്ടതുുംആവശയതപ്പെുന്നതിനനുസരിച്ച്ഒരുതപാതുദരഖയായിപഞ്ചായത്തിൽനിന്നുുംല

ഭിദക്കണ്ടതുുംആണ്. 

വിഎം ിഅംഗങൾ 

1.വി. തക. ക്ക്ഷ്ലജ 

2.വിനീത്. പി 

3.സുദലാെന. സി. തക 

4.ഗ്പകാശൻ. തക. സി 

5.രനീഷ്്. തക 

ദമറ് ്

ഗ്പവൃത്തിസ്ഥലങ്ങളിൽദമൽദനാട്ടുംവഹിദക്കണ്ടത് ദമറ്റ്ആണ്. തതാഴിലാളികൾ ഓദരാേിവസവുും 

കൃതയമായിദജാലിതെയ്യുന്നുതണ്ടന്ന്ഉറപ്പുവരുത്തുകയുും, തതാഴിൽകാർഡ്, ക്ക്സറ്റ്ഡയറി, 

മറർദറാൾഎന്നിവയിൽആവശയമുള്ളവിവരങ്ങൾദരഖതപ്പെുത്തുകയുുംഅെിസ്ഥാനസൗകരയങ്ങൾതതാഴി

ലിെങ്ങളിൽഉതണ്ടന്ന്ഉറപ്പുവരുത്തുകയുുംദവണും. തെമ്പിദലാെ് പഞ്ചായത്ത് രണ്ടാുംവാർഡിൽ ലക്ഷ്മിയുും, 

ലസിതയുുംദമറ്റ് മാരായിവർക്ക് തെയ്യുന്നു. 

പദ്ധതിആരംഭമീറ്ിംഗ ്

തതാഴിലുറപ്്പനിയമും തഷ്ഡയൂൾ 22 ഗ്പകാരും ഒരുഗ്പവൃത്തി ആരുംഭിക്കുന്നതിനു മുൻപ ്

ഏതതങ്കിലുുംഒരുതപാതുസ്ഥലത്തുതതാഴിലിെങ്ങലിദലാവച്ച്ദെരുന്നതതാഴിലാളികളുതെയുുംനിർവഹണഉ
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ദേയാഗസ്ഥരുതെയുുംസുംയുക്തദയാഗമാണ്പദ്ധതിആരുംഭമീറ്റിുംഗ്. വാർഡ്തമമ്പറുതെ സാന്നിധയത്തിൽ 

ദെരുന്നഈദയാഗത്തിൽനിർവഹണഉദേയാഗസ്ഥർഗ്പവൃത്തിയുമായിബന്ധതപ്പട്ടവിവരങ്ങതളല്ലാുംതതാഴി

ലാളികൾക്ക് വിശേീകരിച്ചു തകാെുദക്കണ്ടതാണ് .പദ്ധതിആരുംഭമീറ്റിുംഗ് 

നെത്താറുതണ്ടന്നാണ്തതാഴിലാളികളിൽനിന്നുുംഅറിയാൻകഴിഞ്ഞത്. തമമ്പറുും, ഓവർസീയറുും 

വരാറുതണ്ടന്നാ ണ്തതാഴിലാളികൾ പറഞ്ഞത്.  

തതാഴിലാളികളുതടകടമകൾ 

➢ തതാഴിലിെങ്ങളിൽസമയനിഷ്ഠ പാലിക്കുക. 

➢ തതാഴിൽതെയ്യുന്നേിവസങ്ങളിൽരാവിതലയുുംക്ക്വകുദന്നരവുുംകൃതയമായിദരഖതപ്പെുത്തുക. 

➢ തതാഴിൽകാർഡിൽഹാജർകൃതയമായിദമറ്ദഗ്റഖതപ്പെുത്തുന്നുണ്്ടഎന്ന്ഉറപ്പുവരുത്തുക. 

➢ തഗ്പാജക്റ്റ്മീറ്റിുംഗ്, ഗ്ഗാമസഭകൾ, തതാഴിലുറപ്്പഗ്ഗാമസഭകൾഎന്നിവയിൽപതങ്കെുക്കുക. 

➢ കൃതയതദയാതെസമയഗ്കമുംപാലിച്ചുദജാലിതെയ്യുക. 

➢ തതാഴിലിെങ്ങളിൽപ്ലാറികവസ്തു ക്കൾഉപദയാഗിക്കുവാദനാകത്തിക്കുവാൻപാെില്ല. 

➢ ഗ്പകൃതിസുംരക്ഷ്ണത്തിന്ആവശയമായഗ്പവർത്തികൾഏതറ്റെുത്തുനെപ്പിലാക്കുക. 

➢ ആസ്തിസൃഷ്ടിക്കുന്നഗ്പവൃത്തികൾകതണ്ടത്തിപഞ്ചായത്ത്അധികൃതതരഅറിയിക്കുക. 

ദ ാഷ്യൽഓഡിറ്ിന്ുവിദധയമാക്കിയഗ്പവർത്തികൾ 

നമ്പ

ർ 

ഗ്പവർത്തി

യുതെദകാഡ് 

ഗ്പവർത്തി

യുതെദപര ്

മറ

ദറാളു

കൾ 

എറിദമ

റ്റിൽഉള്ള

തുക  

കാല

യളവ ്

ആ

തക

തതാഴി

ൽേിന

ങ്ങൾ 

െിലവായതുക 

ദവതന

ഘെകും 

സാധനഘ

െകും 

1 WC/302608 Sc, BPL...., 

ഭൂമിയിൽമ

ണ്ണ്ജലസുംര

ക്ഷ്ണും 

2954-61, 

3550-53, 

6125-32, 

6205, 

6532-35, 

7503-09, 

8152-56, 

8461-62, 

9034-35, 

9315-16 

498782 30/08/1

8 -

28/02/1

9 

779 211109 3895 

2 RC/264221 കാരയങ്ക

ണ്ടിദമട്ടമ്മ

ൽദറാ

ഡ്തെങ്ക

ല്ലവിരിക്കൽ 

4756, 

4757, 

4761, 

4864, 

4764, 

4765 

329312 10/10/2

018-

25/10/2

018 

25 70513 175989 

3 IF/350339 തതാഴു

ത്ത്നിർമ്മാ

ണും  

(ഗ്പകാശൻ

സി  ) 

5393, 

5394, 

5401, 

5402 

 

49531 18/10/2

018-

28/10/2

018 

11 22308 4253 

(വാെക -55 

തമറ്റീരിയ

ൽെിലവാ

യതുക -

8130പാസ്സാ

ക്കിയതുക 
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അളവുകൾ ംബന്ധിച്ചവിവരങ്ങൾ 

 

-4198 

ഗ്കമന

മ്പർ 

ഗ്പവർത്തിയുതെ

ദകാഡുുംദപരുും 

ഘട്ടും എറിദമറ്റ്ഗ്പ

കാരമുള്ളഅള

വ് 

എുംബുക്ക്  

ഗ്പകാരമുള്ള

അളവ് 

ദസാഷ്യൽഓ

ഡിറ്റ്ഗ്പകാര

മുള്ളഅളവ് 

1 IF/350339 -  

തതാഴുത്ത്നിർമ്മാ

ണും (ഗ്പകാശൻസി ). 

നിലതമാരുക്ക

ൽ 

13.90 

മീറ്റർകയുബ് 

@169.38 

2.9568 

മീറ്റർകയുബ് 

2.9568 

മീറ്റർകയുബ് 

തറതകട്ടൽ 5.3960 

മീറ്റർകയുബ് 

@1410.66 

5.614മീറ്റർകയു

ബ് 

5.614 

മീറ്റർകയുബ് 

കല്ലവയ്ക്കൽ 7.0680മീറ്റർകയു

ബ് @ 1757.4 

7.0680 

മീറ്റർകയുബ് 

7.0680 

മീറ്റർകയുബ് 

തറയിൽമ

ണ്ണ്നിറയ്ക്കൽ 

6.2460 

മീറ്റർകയുബ് 

@87.17 

6.2678 

മീറ്റർകയുബ് 

6.2678 

മീറ്റർകയുബ് 

ദകാൺഗ്കീറ്്റ 1.5620മീറ്റർകയു

ബ് @6532.31 

 

1.612മീറ്റർകയു

ബ് 

 

1.612മീറ്റർകയു

ബ് 

ദതപ്്പ 56.700മീറ്റർകയു

ബ് @232.82 

37.4162 

മീറ്റർകയുബ് 

37.4162 

മീറ്റർകയുബ് 

2 WC/302608 - Sc, St..... 

ഭൂമിയിൽമണ്ണ്ജല

സുംരക്ഷ്ണും.  

കാെവയക്കൽ 24000 

മീറ്റർസ് കവയർ 

@8.83 

12270.75 

മീറ്റർസ് കവയ

ർ 

12270.75 

മീറ്റർസ് കവയ

ർ 

വരമ്പിെൽ 3028 

മീറ്റർകയൂബ് 

1132.28 

മീറ്റർകയൂബ് 

720 

മീറ്റർകയൂ@90.

78ബ് 

3 കാരയങ്കണ്ടിതമട്ടമ്മ

ൽദറാഡ്തെങ്കല്ലവി

രിക്കൽ 

നിലതമാരുക്ക

ൽ 

412.50 

മീറ്റർസ് കവയർ 

@35.77 

380.575 

മീറ്റർസ് കവയ

ർ 

380.575 

മീറ്റർസ് കവയ

ർ 

കല്ലവിരിക്കൽ 82.501 

മീറ്റർകയൂബ് 

76.115 

മീറ്റർകയൂബ് 

76.115 

മീറ്റർകയൂബ് 

സിമന്റിെൽ 414 

മീറ്റർസ് കവയർ 

414 

മീറ്റർസ് കവയ

ർ 

414 

മീറ്റർസ് കവയ

ർ 
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WC/302608 - Sc, St..... ഭൂമിയിൽമണ്ണ്ജല ംരക്ഷണം. 

ഗ്പവർത്തി്്സ്ഥല്്വിലയിരുത്തലുകൾ് 

ഭൂl ഉടമയുതടദപര ്  ീൽഡ്തലപരിദശാധന്യിൽകതണ്ത്തിയത് 

കുഞ്ഞിരാമൻ V K വീതിയുുംആഴവുുംകൃതയമായിഉണ്ട്മഴയിൽനീളത്തിൽവയതയാസുംഉ

ണ്ടായിട്ടുണ്്ട. 

ആസയ  K കാട്കയറിയതിനാൽമുഴുവൻഅളക്കാൻസാധിച്ചില്ല 

നിഷ് E C വീതിയുുംആഴവുുംകൃതയമായിഉണ്ട്മഴയിൽനീളത്തിൽവയതയാസുംഉ

ണ്ടായിട്ടുണ്്ട 

ഗ്പീഷ്  C വീതിയുുംആഴവുുംകൃതയമായിഉണ്ട്മഴയിൽനീളത്തിൽവയതയാസുംഉ

ണ്ടായിട്ടുണ്്ട 

രാജൻ k C കാട്കയറിയതിനാൽമുഴുവൻഅളക്കാൻസാധിച്ചില്ല 

ഗ്പകാശൻ C കാട്കയറിയതിനാൽമുഴുവൻഅളക്കാൻസാധിച്ചില്ല 

ദകദളാത്ത്നസീമ സ്ഥലുംകാണാൻസാധിച്ചില്ല 

റഷ്ീേ K K കാട്കയറിയതിനാൽമുഴുവൻഅളക്കാൻസാധിച്ചില്ല 

ഭരതൻ  P P കാട്കയറിയതിനാൽമുഴുവൻഅളക്കാൻസാധിച്ചില്ല 

നഫീസ കാട്കയറിയതിനാൽമുഴുവൻഅളക്കാൻസാധിച്ചില്ല 

ക്ക്സനബ K കാട്കയറിയതിനാൽമുഴുവൻഅളക്കാൻസാധിച്ചില്ല 

നസീമ വീതിയുുംആഴവുുംകൃതയമായിഉണ്ട്മഴയിൽനീളത്തിൽവയതയാസുംഉ

ണ്ടായിട്ടുണ്്ട 

കരിപ്പായിവളപ്പിൽഫാ

ത്തിമ 

കാട്കയറിയതിനാൽഅളക്കാൻസാധിച്ചില്ല 

രദമശൻ  K K വീതിയുുംആഴവുുംകൃതയമായിഉണ്ട്മഴയിൽനീളത്തിൽവയതയാസുംഉ

ണ്ടായിട്ടുണ്്ട 

കമാലുദ്ധീൻ കാട്കയറിയതിനാൽമുഴുവൻഅളക്കാൻസാധിച്ചില്ല 

പത്മജ V T വീതിയുുംആഴവുുംകൃതയമായിഉണ്ട്മഴയിൽനീളത്തിൽവയതയാസുംഉ

ണ്ടയിട്ടുണ്്ട 

റുഖിയ വീതിയുുംആഴവുുംകൃതയമായിഉണ്ട്മഴയിൽനീളത്തിൽവയതയാസുംഉ

ണ്ടയിട്ടുണ്്ട 

ദറാജ C വീതിയുുംആഴവുുംകൃതയമായിഉണ്ട്മഴയിൽനീളത്തിൽവയതയാസുംഉ

ണ്ടയിട്ടുണ്്ട 
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ഗിരിജ വീതിയുുംആഴവുുംകൃതയമായിഉണ്ട്മഴയിൽനീളത്തിൽവയതയാസുംഉ

ണ്ടയിട്ടുണ്്ട 

ദരാഹിണി കാട്കയറിയതിനാൽമുഴുവൻഅളക്കാൻസാധിച്ചില്ല 

ലക്ഷ്മി കാട്കയറിയതിനാൽമുഴുവൻഅളക്കാൻസാധിച്ചില്ല 

സാവിഗ്തി കാട്കയറിയതിനാൽമുഴുവൻഅളക്കാൻസാധിച്ചില്ല 

ഖേീജ K C കാട്കയറിയതിനാൽമുഴുവൻഅളക്കാൻസാധിച്ചില്ല 

റഷ്ീേ വീതിയുുംആഴവുും.കൃതയമായിഉണ്ട് 

സുശീല കഴിഞ്ഞവർഷ്ുംപണിതയെുത്തസ്ഥലത്ത ്

ഈവർഷ്വുുംപണിതയെുത്തിരിക്കുന്നു 

ഷ്ുംല വരമ്പ്കുതറഇെങ്ങളിൽഇല്ലാതത്തുതകാണ്ടുകൃതയമായിഅളക്കാൻസാ

ധിച്ചില്ല 
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1കവർദപജ് 

ദസാഷ്യൽഓഡിറ്റിനുവിദധയമാക്കിയിട്ടുള്ള ഫയലിൽ (wc/302608 sc, BPL ഭൂമിയിൽമണ്ണുജലസുംരക്ഷ്ണും,  

IF /350339 തതാഴുത്ത് നിർമാണും -ഗ്പകാശൻ. സി,  RC /264221 

കാരയങ്കണ്ടിതമട്ടമ്മൽദറാഡ്തെങ്കല്ലുവിരിക്കൽ )എ എുംസിഗ്പകാരമുള്ളകവർദപജ്ഉണ്ട്. 

കൃതയമായിദരഖതപ്പടുത്തിയിട്ടില്ല.  

2. തെക്ക്enÌv 

ഒരുഗ്പവർത്തിഫയലിൽഗ്കമഗ്പകാരുംഏതതാതക്കദരഖകൾഎവിതെഏത്ദപജുമുതൽസൂക്ഷ്ിച്ചിരിക്കുന്നു

എന്ന്മനസ്സിലാക്കാനുള്ളആധികാരികദരഖയാണ്തെസലിറ്.എഎുംസിഗ്പകാരമുള്ളതെസലിറ്പരിദശാധി

ച്ച3 ഫയലിലുും(  WC/302608, IF/350339, RC/264221)  സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്്ട. ദപജ്നമ്പർദരഖതപ്പെുത്തിയിട്ടില്ല.  

 

3. 3.ആക്ഷൻപ്ലാന്ിന്്തറദകാപ്പി 

ഏതറ്റെുക്കുന്നഗ്പവൃത്തികൾആക്ഷ്ൻപ്ലാനിൽഉൾതപ്പട്ടതുുംതഷ്ൽഫ്ഓഫ്തഗ്പാജക്റ്റിൽമുൻഗണനാഗ്കമ

ത്തിൽഉള്ളതുുംആയിരിയ്ക്കണുംഎന്നുണ്്ട.ഗ്പസ്തു തഗ്പവൃത്തി പഞ്ചായത്തിതല നെപ്്പ  വ ർഷ്ത്തിതല 

വാർഷ്ികആക്ഷ്ൻപ്ലാനിൽഉൾതപ്പട്ടതാണ്എന്ന്തതളിയിക്കാനുള്ളദരഖയാണ്ആക്ഷ്ൻപ്ലാനിന്തറദകാ

പ്പി.പരിദശാധിച്ച WC/302608 എന്നഫയലിൽമാഗ്തദമആക്ഷ്ൻപ്ലാനിന്തറദകാപ്പി  ഉള്പ ടുത്തിയിട്ടുള്ളു.   

മറ്ു 2 യലിലും (IF/350339, RC/264221)ദകാപ്പി ഉൾപ്പപ്പടുത്തിയിട്ടില്ല.  

 

4ജന്കീയഎസ്റ്റിദമറ് ്

ഒരുഗ്പവൃത്തി എങ്ങതനഎഗ്തഅളവിൽ തെയ്യണതമന്ന്ൈാദങ്കതികമായി ഗ്പതിപാേിപ്പിക്കുന്ന ആധികാരിക 

ദരഖയാണ്എറിദമറ്റ്.പരിദശാധിച്ചഫയലിതലല്ലാുംഎറിദമറ്റ്സൂക്ഷ്ിച്ചിട്ടുള്ളത്ആയികാണാൻസാധിച്ചു.

സാധാരണക്കാരനായഏതതാരാൾക്കുുംമനസ്സിലാകുന്നവിധത്തിൽഗ്പാദേശികഭാഷ്യിൽതയ്യാറാക്കിയഎ

റിദമറ്റ്ഫയലിൽസൂക്ഷ്ിദക്കണ്ടതുണ്്ട.എന്നാൽഫയലുകളിൽഅത്തരത്തിലുള്ളഎറിദമറ്റ്അല്ല  

ഉൾപപ്പടുത്തിയിട്ടുള്ളത്.  

 

5. ാദേതികഅന്ുമതി 

 

ഒരു ഗ്പവൃത്തിക്ക ് സാദങ്കതിക വിേഗ്ധരുതെ അനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്്ട എന്നതിനുള്ള ആധികാരിക 

ദരഖയാണ് സാദങ്കതിക അനുമതി ദരഖ. ഗ്പവൃത്തിയുമായി ബന്ധതപ്പട്ടിട്ടുള്ള സാദങ്കതിക 

അനുമതിയുതെ പകർപ്പ് 3ഫയലിലുും സൂക്ഷ്ിച്ചിട്ടുണ്്ട. ഫയലിൽ സാദങ്കതിക അനുമതി നൽകിയ 

ഉദേയാഗസ്ഥരുതെഒപ്പുും, സീലുുംഉണ്ട്തീയതിദരഖതപ്പെുത്തിയിട്ടില്ല.  

 

6്ഭരണാന്ുമതി്യുതട്പകർപ്പ ്

 

 ഗ്പവൃത്തി  തെയ്യുന്നതിന് നിർവഹണ സ്ഥാപനും നൽകുന്ന അനുമതിയാണ് ഭരണാനുമതി ദരഖ. 

ഈദരഖഎല്ലാഫയലുകളിലുുംസൂക്ഷ്ിദക്കണ്ടതാണ്. എന്നാൽ RC /264221എന്നഫയലിൽ 

മാഗ്തദമഭരണാനുമതിയുതെപകർപ്്പ  സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളു. അതിൽഅധികൃതരുതെഒപ്പുും, സീലുും, 

തീയതിയുുംദരഖതപ്പെുത്തിയിട്ടില്ല.  

7് ംദയാജിത്പദ്ധതിയുതട്പകർപ്പ ്

 

 സർക്കാരിന്തറ ഏതതങ്കിലുും വകുപ്പുകൾ തതാഴിലുറപ്പുപദ്ധതിദയാതൊപ്പും സുംദയാജിച്ച ്

നെപ്പാക്കുകയാതണങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധതപ്പട്ട ദരഖകൾ ഫയലിൽ സൂക്ഷ്ിദക്കണ്ടതുണ്്ട. എന്നാൽ 

ഓഡിറ്റിന് വിദധയമാക്കിയ ഫയലുകൾസർക്കാരിന്തറ മറ്റു വകുപ്പുകളുമായി സുംദയാജിച്ച ് നെത്തുന്ന 

ഗ്പവൃത്തികൾ  അല്ലാത്തതിനാൽ ഈ ദരഖകൾ ബാധകമല്ല 

. 
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8-്തതാഴിൽ്ആവശയതപ്പട്ടുതകാണ്ുള്ള്അദപക്ഷ 

 

തതാഴിലാളികൾതതാഴിൽആവശയതപ്പട്ട്നൽകുന്നഅദപക്ഷ്യാണ്ഡിമാൻഡ്ദഫാുംതതാഴിൽആവശയതപ്പട്ട്

അവർക്ക് 15 േിവസത്തിനുള്ളിൽദജാലിനൽകിദയാ എന്ന്അറിയാൻസഹായിക്കുന്ന 

ദരഖകൂെിയാണ്ഡിമാൻഡ്ദഫാറും.പരിദശാധിച്ച്ഫയലുകളിൽഡിമാൻഡ്ദഫാറുംസൂക്ഷ്ിച്ചിട്ടില്ല.  

 

9.ഗ്പവൃത്തി്അന്ുവേിച്ചത്് ംബന്ധിച്ചുള്ള്വിവരങ്ങൾ  

നിർവഹണ ഏജൻസി ഗ്പവൃത്തി അനുവേിച്ചുതകാണ്ടുള്ള അറിയിപ്്പ അദപക്ഷ് കിട്ടി 15 

േിവസത്തിനകും തതാഴിലാളികതള ദരഖാമൂലും അറിയിദക്കണ്ടതാണ് പരിദശാധിച്ച് ഫയലുകളിൽ 

തതാഴിൽഅന്ുവേിച്ചത്  സംബന്ധിച്ച്്്്ദരഖകൾ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.  

 

10. മസ്റ്റർദറാൾ 

തതാഴിലാളികളുതെ ഹാജർ ദരഖതപ്പെുത്തുന്ന ഔദേയാഗിക ദരഖയാണ ് മറർ ദറാൾ. ഒരു േിവസും രണ്ട് 

തവണ ഹാജർ ദരഖതപ്പെുദത്തണ്ടതാണ്’ ദലാക്ക് ദഗ്പാഗ്ഗാും ഓഫീസർ, പഞ്ചായത്ത് തസഗ്കട്ടറി എന്നിവർ 

സാക്ഷ്യതപ്പെുത്തി സീൽ പതിപ്പിച്ച മറർ ദറാൾ മാഗ്തദമ ഉപദയാഗിക്കാൻ പാെുള്ളൂ. മറർ ദറാൾ 

ലഭിച്ചതിനുദശഷ്ും മാഗ്തദമ നിയമപരമായി ഗ്പവൃത്തി  ആരുംഭിക്കാൻ പാെുള്ളൂ. 

പരിദശാധിച്ച  ഫയലുകളിൽ A3 ദപപ്പറിലാണ് ഗ്പിന്റ് എെുത്തിട്ടുള്ളത് .പരിദശാധിച്ച 

മൂന്നുഫയലുകളിതലയുും മറദറാളുകളിൽ എുംബുക്ക് നുംമ്പർ,  എന്നിവദരഖതപ്പെുത്തിയിട്ടില്ല. 

തസഗ്കട്ടറിയുതെയുും BPO യുതെയുുംഒപ്പുുംസീലുുംമാഗ്തദമഉള്ളു.  തീയ്യതിദരഖതപ്പെുത്തിയിട്ടില്ല. WC/302608 

എന്ന യലിൽ,  2958, 7504, 9316 എന്നീമാസ്റ്റദറാളുകളിൽ് ഒപ്പിട്ടതിന്്ദശഷ്ം്

അബ്ത ന്്റദരഖതപ്പടുത്തിയതായികണ്ു . എന്നാൽ് അറ്ന്്റൻ ്് ് ശ് രിയായിട്ടാണ്്്

ദരഖതപ്പടുത്തിയിട്ടുള്ളത്.  

11്്്്്തമഷ്ർതമന്്റ്ബുക്ക് 

 തതാഴിലുറപ്പിൽ ഉൾതപ്പെുത്തി തെയ്യുന്ന ഗ്പവൃത്തികളുതെ അളവുകളുും തെലവുകളുും സുംബന്ധിച്ച 

വിവരങ്ങൾ സമയബന്ധിതമായി തയ്യാറാക്കി ബന്ധതപ്പട്ട ഉദേയാഗസ്ഥർ അുംഗീകരിക്കുന്നതിനുും 

യഥാസമയും കൂലി ലഭയമാക്കുന്നതിനുള്ള ആധികാരിക ദരഖയാണ് തമഷ്ർതമന്റ് ബുക്ക്. 

 പരിദശാധിച്ച 3 ഫയലുകളിലുുംതമഷ്ർതമന്റ് ബുക്ക് സൂക്ഷ്ിച്ചിട്ടുണ്്ട. തസഗ്കട്ടറി ഒപ്പുും സീലുും തവച്ച ്

സാക്ഷ്യതപ്പെുത്തിയ എും ബുക്കാണ് ഫയലിൽ സൂക്ഷ്ിച്ചിട്ടുള്ളത്.ഇത്  ഗ്പശുംസനീയമാണ്.തമഷ്ര്തമന്റ്   

തെയ്യുദമ്പാൾ ഒപ്പുും തീയതിയുും സീലുും പതിപ്പിച്ചിട്ടുണ്്ട. 

12  ാധന് ാമഗ്ഗികതള്കുറിച്ചുള്ള്വിവരങ്ങൾ 

മൂന്ന്ഗ്പവർത്തികളിലുും സാധനസാമഗ്ഗികൾഉപദയാഗിച്ചിട്ടുണ്്ട.   ആയുധ വാെക 

ദരഖതപ്പെുത്തിയിട്ടുണ്്ട.  

13. shbn-PvenÌv 

മസ്റ്ർദറാളിന്ആനുപാതികമായിതതാഴിലാളികൾക്ക്  

രവതനുംലഭിക്കുന്നുതണ്ടന്ന്ഉറപ്പുവരുത്തുന്നദരഖയാണ്  രവജ്ലിറ്. 

പരിദശാധിച്ച്3ഫയലുകളിലുുംമറർദറാൾഗ്പകാരമുള്ളദവജ്ലിറുകൾസൂക്ഷ്ിച്ചിട്ടുണ്്ട.  

14)  ണ്്ഗ്ടാൻസ്ഫർഓർഡർ 

ദവതനുംതതാഴിലാളികളുതെഅക്കൗണ്ടിദലസനൽകിയതിനുള്ളദരഖയാണ്ഫണ്്ടഗ്ൊൻസ്ഫർഓർഡർ. 

3ഫയലുകളിലുുംസൂക്ഷ്ിച്ചിട്ടുള്ളമറർദറാളുകളുതെഫണ്്ടഗ്ൊൻസ്ഫർഓർഡർഫയലിൽസൂക്ഷ്ിച്ചിട്ടില്ല.  

 

15) ര ീതുകളുംദറായൽറ്ിയും ംബന്ധിച്ച ്
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സാധനസാമഗ്ഗികൾആവശയമായഗ്പവൃത്തികൾസൈാമഗ്ഗികൾവിതരണുംതെയ്തതിന്തറബില്ലുകളുുംവൗച്ച

റുകളുുംസൂക്ഷ്ിദക്കണ്ടതാണ്.  പരിദശാധിച്ച3 ഫയലുകളിലുുംനികുതിരസീത്ദകാപ്പിസൂക്ഷ്ിച്ചിട്ടുണ്്ട.  

16) 3 ഘട്ടങ്ങളിതലദ ാദട്ടാകൾ 

 

ഒരുഗ്പവൃത്തിതുെങ്ങുന്നതിനുമുൻപുുംഗ്പവൃത്തിനെന്നുതകാണ്ടിരിക്കുദമ്പാഴുുംഗ്പവൃത്തിപൂർത്തിയായ

തിനുദശഷ്വുമുള്ളമൂന്ന്ഘട്ടങ്ങളിലായിഉള്ളദഫാദട്ടാകൾഫയലിൽസൂക്ഷ്ിദക്കണ്ടതാണ്. 

പരിദശാധിച്ച്3 ഫയലുകളിലുുംമൂന്ന്ഘട്ടങ്ങളിലായിഉള്ളദഫാദട്ടാഗ്ഗാഫുകൾസൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്്ട.  

17 ഗ്പവൃത്തിപൂർത്തീകരണ ാക്ഷയപഗ്തം 

ഗ്പവൃത്തിപൂർത്തീകരിച്ചുഎന്നതിന്തറദരഖയാണ്ഗ്പവൃത്തിപൂർത്തീകരണസാക്ഷ്യപഗ്തുംഎന്നാൽഓ

ഡിറ്റിനവിദധയമാക്കിയ3ഫയലുകളിൽ    

RC/264221എന്നഫയലിൽമാഗ്തമാണ്ഗ്പവൃത്തിപൂർത്തീകരണസാക്ഷ്യപഗ്തും സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത്.  

18)  തമറ്ീരിയൽബില്ലുകൾ 

തതാഴിലുറപ്്പഗ്പവൃത്തികൾക്ക്ഏതതങ്കിലുുംസാധനഘെകങ്ങൾവിലയ്ക്കുവാങ്ങിഉപദയാഗിക്കുകയാ

തണങ്കിൽഅതിന്തറ ഫയൽസൂക്ഷ്ിദക്കണ്ടതുണ്്ട. IF/350339,  RC264221 എന്നീഫയലുകളിൽ 

ബില്്ലസൂക്ഷ്ിച്ചിട്ടുണ്്ട. എന്നാൽ IF/350339എന്നഫയലിൽ സിമന്റിന്തറബില്ലുമാഗ്തദമകണ്ടുള്ളു. 

സിറ്റിസൺ ഇൻഫർദമഷ്ൻ ദബാർഡിന്തറ വിവരങ്ങൾവിശേമായഎറിദമറ്റിൽദരഖതപ്പെുത്തിയിട്ടുണ്്ട. 

എന്നാൽഅത്എുംബുക്കിൽഇത്ദെർത്തിട്ടില്ല. ഗ്പവൃത്തിസ്ഥലങ്ങളിൽ C.I.B  കാണുവാൻസാധിച്ചില്ല.  

19) മസ്റ്റർദറാൾമൂവ്തമന്്റ്ലിപ്പ ്

ഒരുഗ്പവൃത്തിയുതെഓദരാഘട്ടതത്തയുുംമറർദറാൾഅനുവേിച്ചതതാഴിലാളികൾദക്കവതനുംനൽകുന്നതവ

തരയുള്ളഓദരാഘട്ടങ്ങളുുംഏതതാതക്കതീയതികളിൽനെന്നുഎന്ന്മനസ്സിലാക്കാനാണ്  മറർദറാൾ 

മൂവ്തമന്റ്ലിപ്്പ.. പരിദശാധിച്ചാ എല്ലാഫയലിലിലുും മാറദറാൾ മൂവ്തമന്റ്ലിപ്്പ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്്ട.  

20) ജിദയാടാഗ്ദ ാദട്ടാകൾ 

ഓഡിറ്റിനവിദധയമാക്കിയ3 ഫയലുകളിലുുംജിദയാൊഗ്ഡ്ദഫാദട്ടാസൂക്ഷ്ിച്ചിട്ടില്ല.  

21)ദ ാഷ്യൽഓഡിറ്്റിദപ്പാർട്ട ്

തതാഴിലുറപ്പിൽഏതറ്റെുത്തഗ്പവർത്തികൾദസാഷ്യൽഓഡിറ്റ്നെത്തുന്നതിൽപങ്കാളികൾആവുന്നതി

തന്താഴിലാളികൾക്ക്അവകാശമുണ്്ട. 

എന്നാൽഅത്തരത്തിൽഒരുദസാഷ്യൽഓഡിറ്റ്നെത്തിയതായിപരിദശാധിച്ചഫയലുകളിൽനിന്നുുംവയ

ക്തമായിട്ടില്ല. 

22)സ റ്്്ഡയറി 

                           മാറർ സർക്കുലർ ഗ്പകാരും ഉള്ള 22 ദരഖകളിൽ സുംസ്ഥാന സർക്കാർ നിർദേശിക്കുന്ന 

സുഗ്പധാന ദരഖയാണ് ക്ക്സറ്റ് ഡയറി. പദ്ധതിയുതെ സുതാരയത, തതാഴിലാളികളുതെ അവകാശങ്ങൾ 

സാമൂഹയപങ്കാളിത്തും, പദ്ധതി ആരുംഭ മീറ്റിുംഗ് ,തതാഴിലിെങ്ങളിതല അപകെങ്ങൾ സുംബന്ധിച്ച 

വിവരങ്ങൾ, തതാഴിലാളികളുതെ  ആയുധ  വാെക സുംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ, തതാഴിലാളികളുതെ 

സാക്ഷ്യപഗ്തും, വിജിലൻസ് ആൻഡ് ദമാണിറ്ററിങ് കമ്മിറ്റി റിദപ്പാർട്ട്,  സരർശക കുറിപ്പുകൾ 

തുെങ്ങിയവ ദരഖതപ്പെുത്തുന്നതിന് ദവണ്ടിയുള്ള ആധികാരിക ദരഖയാണ് ക്ക്സറ്റ് ഡയറി 

പരിദശാധിച്ച്  രണ്ടു ഫയലിൽ(/WC/302608, RC/264221) ക്ക്സറ്റ്ഡയറി ഉൾപപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്്ട.  

ഈരണ്ട്ക്ക്സറ്റ്ഡയറികളുുംപൂരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്്ട.  എന്നാൽസരർശകകുറിപ്പിൽ അഭിഗ്പായങ്ങൾ 

ദരഖതപ്പെുത്തിയിട്ടില്ല. വിഎുംസി     അുംഗങ്ങളുതെ ദപരുുംഒപ്പുുംമാഗ്തദമ   ദരഖതപ്പെുത്തിയിട്ടുള്ളൂ 

.അഭിഗ്പായതമാന്നുുംദരഖതപ്പെുത്തിയിട്ടില്ല.  

രജിസ്റ്ററുകള്: 

തതാഴിലുറപ്്പഅനുബന്ധവിവരങ്ങൾസൂക്ഷ്ിക്കുന്നതിന്ഏഗ്ഴജിററുകൾപഞ്ചായത്തുകളിൽ 

ഉണ്ടാവണതമന്നുനിർദേശിക്കുന്നുണ്്ട. 

1.തതാഴില്കാര്ഡ്് രജിസ്റ്റർ . 
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തതാഴിൽകാർഡിനുള്ളഅദപക്ഷ്,കാർഡ് അനുവേിച്ച വിവരങ്ങൾ എന്നിവ 

ദരഖതപ്പെുത്തുന്നതിനുള്ളരജിറർ ആണിത്, ഗ്പസ്തു തവിവരങ്ങൾ യഥാസമയും ദരഖതപ്പെുത്തി 

സൂക്ഷ്ിദക്കണ്ടതാണ്. തതാഴിൽ കാർഡ്   രജിറർ സൂക്ഷ്ിച്ചിട്ടുണ്്ട. അതിൽ 

എല്ലാകാരയങ്ങളുുംകൃതയതദയാതെദരഖതപെുത്തിയിട്ടുണ്്ട .  

2.ഗ്ഗാമ ഭരജിസ്റ്റർ . 

തതാഴിലുറപ്പുമായിബന്ധതപ്പട്ടഗ്ഗാമസഭകൾ ,ദയാഗങ്ങൾ തുെങ്ങിയവദരഖതപ്പെുത്തുന്നതിന്   

വാർഡ്  തലത്തിൽ ഗ്പദതയകഗ്ഗാമസഭാരജിറർ സൂക്ഷ്ിദക്കണ്ടതാണ്  .ഗ്പസ്തു തരജിറർ 

സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്്ട .ഇത് അഭിനന്ദാർഹമാണ്.  

3.തതാഴിൽ അദപക്ഷാരജിസ്റ്റർ  

തതാഴിൽ ആവശയതപ്പട്ടു ലഭിക്കുന്ന അദപക്ഷ്കളുതെ വിവരങ്ങളുും അതുഗ്പകാരുംഅവർക്ക്   

തതാഴിൽ അനുവേിച്ചതിന്തറ വിവരങ്ങളുും ഗ്പസ്തു തരജിററിൽ ദരഖതപ്പെുത്തി 

തവദക്കണ്ടതാണ്.തതാഴിൽഅദപക്ഷ്രജിറർസൂക്ഷ്ിച്ചിട്ടുണ്്ട. ഇതിൽതതാഴിലാളിയുതെദപര്, 

രജിറർഐഡി, ഡിമാൻഡ്തെയ്തതിയ്യതി, എന്നികാരയങ്ങൾ എല്ലാുംകൃതയമായി 

ദരഖതപ്പെുത്തിയിട്ടുണ്്ട.  

4.ഗ്പവൃത്തിരജിസ്റ്റർ . 

തതാഴിലുറപ്പിൽ നെപ്പിലാക്കുന്നഗ്പവൃത്തികളുതെവിവരങ്ങൾ യഥാസമയുംഗ്പസ്തു തരജിററിൽ 

ദരഖതപ്പെുതതണ്ടാതാണ്.ഗ്പവർത്തിരജിസ്റ്റർകൃതയമായി സൂക്ഷിച്ചു വച്ചിട്ടുണ്്ട.    ഇതിൽഎല്ലാ 

ഗ്പവർത്തികളുതെ ദപരുുംവർക്ക് ദകാഡുുംഗ്പവർത്തിആരുംഭിച്ചതിയ്യതിയുുംനല്കിയിട്ടുണ്്ട. 

5.ആസ്തിരജിസ്റ്റർ   

തതാഴിലുറപ്്പപദ്ധതിയിലൂതെസൃഷ്്ട്ടിച്ചിട്ടുള്ളആസ്തികൾ സുംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ,സ്ഥലും 

,ആസ്തിയുതെസവഭാവും,നിലനിർത്തുന്നകാലയളവ്തുെങ്ങിയവഗ്പസ്തു തരജിററിൽ 

ദരഖതപ്പെുതത്തണ്ടതാണ്. 

ആസ്തിരജിറർഉണ്്ട. അതിൽ തതാഴിലുറപ്്പപദ്ധതിയിലൂതെ സൃഷ്് െിച്ചആസ്തി, സവഭാവും, 

കാലയളവ്എന്നിവദരഖതപെുത്തിയിട്ടുണ്്ട.  

പരാതിരജിസ്റ്റർ . 

തതാഴിലുറപ്്പപദ്ധതിയുമായിബന്ധതപ്പട്ടഏതുപരാതിയുുംവാക്കാദലാ,ദരഖാമൂലദമാലഭിക്കുകയാ

തണങ്കിൽ    നിർ വഹണഏജന്സിപരാതിരജിററിൽ ദരഖതപ്പെുത്തുകയുും നിർബന്ധമായുും 

ക്ക്കപ്പറ്റുരസീത്പരാതിക്കാരനു  ന ല്കു കയുുംദവണും. പരാതിയുതെ തുെർനെപെികളുും 

കൃതയമായിരജിററിൽ ദരഖതപ്പെുരത്തണ്്ടതാണ്. ഓദരാസാമ്പത്തികവർഷ്വുുംരജിറർ 

ദക്ലാസ്തെയ്തുതസതഗ്കട്ടറിസാക്ഷ്യതപ്പെുത്തുകയുുംതുെർകാലയളവിദലക്ക്അുംഗീകരിക്കുകയുുംദവ

ണ്ടതാണ്. പരാതിരജിറർഉണ്്ട. പതക്ഷ്അതിൽദവതനുംകിട്ടുന്നില്ലഎന്ന്എഴുതിയ  3 

പരാതികൾമാഗ്തരമ  ഉണ്ടായി ുന്നുള്ളു.  പരാതികൾപരിഹരിച്ചിട്ടുണ്്ട.  

 

തമറ്ീരിയൽ രജിസ്റ്റർ . 

തതാഴിലുറപ്പിൽ ഏതറ്റെുക്കുന്നഗ്പവൃത്തികളുതെഭാഗമായിവരുന്നസാധനസാമഗ്ഗികളുതെവാങ്ങൽ 

തീരുമാനും,ഉപദയാഗും,നീക്കിയിരിപ്്പ,തെലവുകൾ എന്നിവസുംബന്ധിച്ചവിവരങ്ങൾ മുഴുവനുും 

ഗ്പസ്തു തരജിററിൽ ദരഖതപ്പെുദത്തണ്ടതാണ്.തമറ്റീരിയൽരജിറർസൂക്ഷ്ിച്ചിട്ടുണ്്ട.  

കതണ്ത്തലുകൾ 
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• എഎുംസി  അനുഛ് തഛ േും 1ഗ്പകാരമുള്ളകവർദപജുകൾഉണ്ട്. കൃതയമായി ദരഖതപ്പെുത്തിയിട്ടില്ല.  

• ഡിമാൻഡ്ദഫാുംഇല്ല. തതാഴിലാളികൾഅദപക്ഷ്ഓവർസിയർക്ക   ദനരിട്ട്നല്കാറാണ്പതിവ്. 

ഗ്ഫണ്ട്ഓഫീസ്  വ ഴിഅദപക്ഷ് നൽകുകദയാ തരസീത്ക്ക്കപ്പറ്റുകദയാതെയ്യാറില്ല.  

• തതാഴിൽ  കാർഡ്   പു തുക്കുന്നസമയത്ത്തതാഴിലാളികൾ ദഫാദട്ടാസവന്തും കയ്യിൽനിന്ന്    പണും  

മുെക്കി എെുത്തുതകാെുക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്. ദഫാദട്ടാഉൾതപ്പതെ  

തികച്ചുുംസൗജനയമായിതതാഴിൽകാർഡ്നൽകിയിട്ടില്ല.  

• തതാഴിലാളികൾക്ക്കുെിതവള്ളുംതണൽഫറ്എയ്ഡ്ദബാക്ൈ്എന്നിവസൗജനയമായിനൽദക   

ണ്ടത്നിർവഹണഏജൻസിയുതെഉത്തരവാേിതവമാണ്.എന്നാൽലഭിക്കാറില്ല.  

• ദമറ്റ്മുദഖനയാണ്തതാഴിൽആവശയതപ്പൊറുള്ളത്.  

• മറർദറാളിൽഎുംബുക്ക് നമ്പറുും, ദപജ്നമ്പറുും, തീയതിയുുംകൃതയമായിദരഖതപെുത്തുന്നില്ല.  

• പദ്ധതിആരുംഭുംമീറ്റിുംങ ് ന െക്കുന്നുണ്്ടഎന്ന്തതാഴിലാളികൾഅഭിഗ്പായതപ്പട്ടു. 

വിഎുംസിഅുംഗങ്ങളുതെപങ്കാളിത്തുംകുറവാണ്.  

• വാർഷ്ികമാറർസർക്കുലർഗ്പകാരുംഒരുവർക്ക്ഫയൽ 22 ദരഖകൾസൂക്ഷ്ിദക്കണ്ടതുണ്്ട. 

എന്നാൽഎല്ലാദരഖയുുംകൃതയമായിസൂക്ഷ്ിച്ചിട്ടില്ല.  

• . ഗ്പവർത്തിസ്ഥലങ്ങളിൽ CIB ദബാർഡ് കൃതയമായിസ്ഥാപിക്കാറില്ല.  

• അക്ഷ്ാുംശദരഖാുംശങ്ങൾദരഖതപ്പെുത്തിയജിദയാൊഗ്ദഫാദട്ടാഗ്ഗാഫ്ഫയലുകളിÂ kq£n-¨n-«nÃ 

• പണിസ്ഥലത്തുനിന്ന് അപകെുംപറ്റിയാൽതതാഴിലാളികൾസചികിത്സാസഹായുംനൽദകണ്ടതാണ്. 

ഈവാർഡിൽ      അപകെങ്ങതളാന്നുും ഉണ്ടായിട്ടില്ല.  

 

ന്ിർദേശങ്ങൾ 

 

➢ തതാഴിൽകാർഡ്തികച്ചുുംസൗജനയമായിഅനുവേിദക്കണ്ടതുണ്്ട. 

  

➢ ഗ്പവൃത്തിആരുംഭിക്കുന്നതിനുമുൻപ്നിർവ്വഹണഉദേയാഗസ്ഥരുതെസാന്നിധയത്തിൽദഗ്പാജക്റ്്റമീ

റ്റിുംഗ്നെത്തിഗ്പവൃത്തിയുതെവിശേമായവിവരുംതതാഴിലാളികൾസനൽദകണ്ടതുണ്്ട. 

 

➢ തതാഴിലാളികൾസനിയമുംഅനുശാസിക്കുന്നവിധത്തിലുള്ളഅവകാശങ്ങൾലഭിക്കുന്നുതണ്ട

ന്ന്നിർവഹണഏജൻസിഉറപ്പുവരുദത്തണ്ടതുണ്്ട. 

 

➢ മറർദറാളിൽതവട്ടിതിരുത്തലുകൾപാെില്ല 

 

➢ മറർദറാളിൽഗ്പവൃത്തിഎെുക്കുന്നേിവസങ്ങളിൽതീയതിദരഖതപ്പെുത്തുക. 

 

➢ തതാഴിലുറപ്്പപദ്ധതിയുതെസുതാരയതഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന്ഗ്പവൃത്തിആരുംഭിക്കുന്നതിനുമു

ൻപ്പദ്ധതിവിവരങ്ങളെങ്ങിയസിറ്റിസൺഇൻഫർദമഷ്ൻദബാർഡ്ഗ്പവൃത്തിസ്ഥലത്ത്സ്ഥാപി

ദക്കണ്ടത്ആണ്. 

 

➢ ഓദരാമറർദറാളുുംകഴിയുന്നമുറയ്ക്ക്എുംബുക്കിൽഅളവുുംഗ്പവൃത്തിസ്ഥലവുുംമറർദറാൾ

നമ്പറുുംദരഖതപ്പെുദത്തണ്ടതാണ് 

➢ .തതാഴിലാളികളുുംദമറ്റുുംഅവരുതെകെമകൾകൃതയമായിപാലിക്കുന്നുതണ്ടന്ന്നിർവഹണഏജ

ൻസിഉറപ്പുവരുദത്തണ്ടതുണ്്ട. 

 

➢ വിജിതലൻസ്ആൻഡ്ദമാണിറ്ററിങ്കമ്മിറ്റിഅുംഗങ്ങതളകാലാനുസൃതമായിമാറ്റുകയുുംഅവരു

തെപങ്കാളിത്തുംഉറപ്പുവരുത്തുകയുുംതെദയ്യണ്ടതാണ്. 
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➢ ഏതറ്റെുക്കുന്നഗ്പവൃത്തികൾആക്ഷ്ൻപ്ലാനിൽഉള്ളസമയങ്ങളിൽതതന്നനെപ്പിലാദക്കണ്ടത്ആ

ണ ്

 

➢ ഫയൽസൂക്ഷ്ിദക്കണ്ടദരഖകൾകൃതയമായിസൂക്ഷ്ിക്കുക. 

 

➢ ദരഖകൾസൂക്ഷ്ിക്കുദമ്പാൾപൂരിപ്പിദക്കണ്ടകാരയങ്ങൾകൃതയതദയാതെതെയ്യുക. 

 

➢ തതാഴിലാളികൾതതാഴിലിനുദവണ്ടിഅദപക്ഷ്നൽകുദമ്പാൾകൃതയമായിരസീത്നൽകുക. 

 

➢ തതാഴിലുകൾതുെങ്ങുന്നതിനുമുൻപുുംനെന്നുതകാണ്ടിരിക്കുദമ്പാഴുുംപൂർത്തിയായതിനുദശഷ്

വുുംഉള്ളദഫാദട്ടാകൾഎെുത്ത്ഫയലിൽസൂക്ഷ്ിദക്കണ്ടതാണ്. 

 

➢ തതാഴിലാളിേിനത്തിന്തറആവശയകതതയപ്പറ്റിതതാഴിലാളികതളദബാധവാന്മാരാക്കുക. 

മാസത്തിൽഒരുതവണതതാഴിലാളിേിനമായിആെരിക്കുക. 

➢ തതാഴിലാളികൾക്കുദവണ്ടിയുള്ളഅെിസ്ഥാനസൗകരയങ്ങൾതതാഴിൽസ്ഥലങ്ങളിൽലഭിക്കു

ന്നുദണ്ടാഎന്ന്ഉറപ്പുവരുത്തുക. 

 

➢ തതാഴിലുറപ്പിൽഏതറ്റെുക്കുന്നഗ്പവർത്തികളുതെആസ്തികൾേീർഘകാലനിലനിൽപ്പിന് 

(3വർഷ്ും)ആവശയമായസാദങ്കതികനിർദേശങ്ങൾതതാഴിലാളികൾക്ക്ഓവർസിയർമാർനൽ

ദകണ്ടതാണ്. 

➢ പദ്ധതിയുമായിബന്ധതപ്പട്ട് 22 ഫയലുകളുും 7 രജിററുകളുും നിർബന്ധമായുും ദരഖതപ്പെുത്തി 

സൂക്ഷ്ിക്കുക 

➢  തതാഴിലാളികൾക്ക് 100േിവസതത്തതതാഴിലുും, കൂലിയുുംപണിയായുധങ്ങളുതെവാെകയുും 

5km കൂെുതൽ    േൂതരയുള്ള   സ്ഥലങ്ങളിൽ   ഗ്പവർത്തി  തെദയ്യണ്ട  സാഹെരയങ്ങളിൽ 

യാഗ്താബത്തയുുംനൽകുക.  

 

തതാഴിലുറപ്്പപദ്ധതിയിൽഏതറ്ടുത്ത്തെയ്യാൻപറ്ിയഗ്പവർത്തികൾ 

• വിഭാഗംഎ: ഗ്പകൃതിവിഭവപരിപാലന്വുമായിബന്ധതപ്പട്ടതപാതുഗ്പവർത്തികൾ 

• വിഭാഗംബി: 

 മൂഹത്തിൽഅവശതഅന്ുഭവിക്കുന്നവിഭാഗങ്ങൾക്കുള്ളവയക്തിഗതആസ്തിക

ൾഖണ്ഡികഅഞ്ചിൽപരാമർശിക്കുന്നകുടുംബങ്ങൾക്ക്മാഗ്തം. 

• വിഭാഗം ി: 

ദേശീയഗ്ഗാമീണഉപജീവന്മിഷ്ൻന്ിബന്ധന്കൾഅന്ു രിക്കുന്ന വയം ഹായ

 ംഘങ്ങൾക്ക്തപാതുഅടിസ്ഥാന് ൗകരയങ്ങൾ. 

• വിഭാഗംഡി: ഗ്ഗാമീണഅടിസ്ഥാന് ൗകരയങ്ങൾ 
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ഗ്രാമസഭ തീരുമാനങ്ങൾ. 

 

• അടിസ്ഥാന  സൗക യങ്ങൾ     വർധിപ്പിക്കാൻ തീ ുമാനിച്ചു.  

ഓര ാ ര ാലിക്കും ആവശ്യമായ സു ക്ഷ ഉ ക ണങ്ങൾ  ഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും ര ാദിച്ചു 

വാങ്ങിക്കുകയും ആവശ്യം കഴിഞ്ഞാൽ തി ിച്ചു  ഞ്ചായത്തിൽ തി ിപക നൽകാനും 

തീ ുമാനിച്ചു.  

• ഡിമാൻഡ് ര ാറം രന ിട്ട് ഫ് ണ്ട ്ഓ ീസിൽ തപന്ന നൽകി  സീത് കക  റ്റുപമന്നു 

തീ ുമാനിച്ചു.  

• വി എം സി അംഗങ്ങളുപട ഫ് വർത്തനങ്ങൾ കാ യക്ഷമമാക്കാൻ തീ ുമാനിച്ചു.  

• കാലാവധി കഴിഞ്ഞ  സ്്റ്റ എയ്ഡ് ര ാക്്് ഉ രയാഗിക്കില്ല എന്നും ആവശ്യം വ ുരപാൾ 

 ഞ്ചായത്തിൽ ര ായി ര ാദിച്ചു വാങ്ങുപമന്നും തീ ുമാനിച്ചു.  

• CIB  ഇനി മുതൽ ഫ് വർത്തി തുടങ്ങുരപാൾ തപന്ന സ്ഥാ ിക്കാപമന്നു തീ ുമാനിച്ചു.  

• മാസ്റ്റരറാളിൽ ഒപ്്പ കൃതയമായി മാഫ്തരമ ര ഖപ ടുത്തുകയുള്ളുപവന്നു  തീ ുമാനിച്ചു.  

 

 

നിർസേശങ്ങൾ  

 

1.പ്പതാഴിൽേിനങ്ങൾ  വർധിപ്പിക്കുക.  

2.കൂലി  വർധിപ്പിക്കുക.  

3.എസ്റ്റിസമറ്റ് ജനകീയ ഭാഷ്യിൽ ആക്കുക.  

4.മാസ്റ്റസ ാളിൽ  ഒപ്പിസടണ്ട സകാളം വലുതാക്കുക.  

 

 

 

 

 

ദ ാഷ്യൽഓഡിറ്്ന്ടത്തുന്നതിന്് ഹായിച്ചവർ 

തതാഴിലുറപ്്പ  വിഭാഗുംഉദേയാഗസ്ഥർ 

വാർഡിതലതതാഴിലാളികൾ 

        ദമറ്റ്മാർ  

പഞ്ചായത്ത്   ഉദേയാഗസ്ഥർ 

ദസാഷ്യൽഓഡിറ്റ്െീുംകണ്ണൂർ 

 

 


