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എടക്കാട് ബ്ലാക്ക്് 
ബ് ാഷയൽ ഓഡിറ്റ് ടീീം  

 ആമുഖീം  

         2005 സപ്തംബര്5ന് നിലവിൽ വന്ന ദേശീയഗ്രാമീണത ാഴിലുറപ്പ ്നിയമം 

അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ി 

ഭാര ത്തിതല ഗ്ഗാമീണ ദമഖലയിൽ നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന ്.ഗ്ഗാമീണ 

ദമഘലയിതല കുടുംബങ്ങള്്കക്ക് 100 േിവസം അവിേഗ്ദ്ധ കായിക ത ാഴിൽ ഉറപ്പു 

നൽകുകയും, അ ിലൂതട ഗ്ഗാമീണ ജന യുതട ഉന്നമനം, ോരിഗ്േയ ലഘൂകരണം, 

ഗ്ഗാമീണ അടിസ്ഥാന തസൌകരയ വികസനം, പരിസ്ഥി ി സംരക്ഷണം, സ്ഗ് ീ 

ശാക്തീകരണം എന്നിവ ലക്്ഷ്യം തവക്കുന്നു. 

        ത ാഴിലുറപ്പ്്പദ്ധ ി ഗ്പകാരം നടപ്പിലാക്കുന്ന മുഴുവനഗ്്പവൃത്തികള്കും 6 മാസ 

കാലയള്കവിനുള്ളിൽ നിര്ബന്ധമായും ദ ാഷ്യല്ഓഡിറ്്് അഥവാ സാമൂഹയ 

പരിദശാധന നടത്തണതമന്ന് ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ ത ാഴിലുറപ്പ് നിയമത്തിതല 17(2)-

വകുപ്പിൽ നിഷ്കര്ഷ്ിക്കുന്നു. പദ്ധ ി നടത്തിപ്പിൽ സു ാരയ യും സാമൂഹയ 

ഉത്തരവാേിത്തവും ഉറപ്പുവരുത്തി പദ്ധ ി  തമച്ചതപ്പട്ട 

രീ ിയിൽനടപ്പിലാക്കുകയാണ് ലക്്ഷ്യം. നടപ്പിലാക്കിയ ഓദരാ 

ഗ്പവൃത്തികള്കും,പദ്ധ ി നിര്വഹണവും ,ത ാഴിലാള്കികള്്കക്ക് ലഭിദക്കണ്ട 

അവകാശങ്ങള്കും സാമൂഹയ പങ്കാള്കിത്തദത്താതട വിലയിരുത്തുകയും ഇ ിന്തറ 

അടിസ്ഥാനത്തിൽ  ദസാഷ്യൽ ഓഡിറ്്് റിദപ്പാര്ട്ട്  യ്യാറാക്കുകയും തെയ്യുന്നു, 

 ുടര്ന്ന് ഗ്പദ യക ഗ്ഗാമസഭ വിള്കിച്ചു ദെര്ത്ത്   ഓഡിറ്്്   റിദപ്പാര്ട്ട ്

അവ രിപ്പിക്കുകയും റിദപ്പാര്ട്ടിദേൽ െര്ച്ചതെയ്തു പദ്ധ ി 

തമച്ചതപ്പടുത്തുന്ന ിന് ആവശയമായ  ുടര്നടപടികള് നിര്ദേശിക്കുകയും 

നടപ്പിലാക്കു കയും തെദയ്യണ്ട ുണ്ട.് 

വാര്ഡിതല 2018-19 സാമ്പത്തീക വര്ഷ്ത്തിതല ഒക്ദടാബര് മു ൽ മാര്ച്്ച 

വതരയുള്ള കാലയള്കവിൽ നടപ്പിലാക്കിയ ഗ്പവൃത്തികള്കും പദ്ധ ി 

നിരവഹണവുമായി ബന്ധതപ്പട്ട ഇടതപടലുകള്കുമാണ് ദസാഷ്യൽ ഓഡിറ്ിനു 

വിദധയമാക്കിയിട്ടുള്ള ്. ഇ ിന്തറ ഭാഗമായി പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിൽ നിന്നും 

ഗ്പവൃത്തി ഫയലുകള്കുതട പരിദശാധന, രജിസ്റ്റര് പരിദശാധന, വാര്ഡിതല വിവിധ 

സ്ഥലങ്ങള്കിലായി നടപ്പിലാക്കിയ ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങള് സന്ദര്ശിച്്ച 

വിലയിരുത്തൽ, പദ്ധ ി ഗുണദഭാക്താക്കള്, വാര്ഡിതല വിവിധ ദമഖലയിൽ 

ഗ്പവര്ത്തിക്കുന്നവര് ത ാഴിലുറപ്പ്  ത ാഴിലാള്കികള് എന്നിവരു മായുള്ള 

അഭിമുഖം  എന്നിവയുതട അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്ദസാഷ്യൽ ഓഡിറ്്് കരട്   

റിദപ്പാര്ട്ട്  യ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള ്. 

ഗ്പസ്തു   റിദപ്പാര്ട്ട് ഗ്ഗാമസഭയുതട െര്ച്ചയ്ക്കും അംഗീകാരത്തിനുമായി 

സമര്പ്പിക്കുന്നു  

ബ് ാഷയൽ ഓഡിറ്റ് മുന്നാരുക്ക ഗ്പവർത്തനങ്ങൾ  



1.എടക്കാട് ബ്ലാക്കക് ഓഫീസ് സന്ദർശിക്കുകയുും ബി ഡി ഓ യുമായി  ബ്സാഷ്യൽ 

ഓഡിറ്റക യൂണിറ്റക, ബ്സാഷ്യൽ ഓഡിറ്റക പ്രപ്കിയ,  ബ്സാഷ്യൽ ഓഡിറ്റക പ്രാമസഭ 

എന്നിങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ സുംസാര്ിച്ചു. 

2.കടമ്പൂർ പ്രാമ രഞ്ചായത്തക പ്രസിഡന്റ്,  നസപ്കട്ടറി,  അസിസ്റ്റന്റ് നസപ്കട്ടറി 
ന ാഴിലുറപ്പക വിഭാരും ഉബ്്യാരസ്ഥർ എന്നിവര്ുമായി ബ്സാഷ്യൽ ഓഡിറ്റക െടത്തി 
അ ിനെ കുറിച്ചുള്ള  ീര്ുമാെും. 

3. ഫയൽ രര്ിബ്ശാധെ- ര ിനൊന്നാും     വാർഡിനല 2018-2019 വനര്യുള്ള 

ഫയലുകളുനട രര്ിബ്ശാധെ. 

4. പ്രവൃത്തി സ്ഥലരര്ിബ്ശാധെ രര്ിബ്ശാധിച്ചക ഫയൽ പ്രകാര്ും പ്രവൃത്തി 
കൃ യമായ അളവിൽ െടന്നിട്ടുബ്ടാ എന്നുള്ള രര്ിബ്ശാധെ. 

5. നരാ ുപ്രവർത്തകർ നരാ ുജെങ്ങൾ എന്നിവര്ുമായി ന ാഴിലുറപ്പു മായി 
ബന്ധനപ്പട്ട അഭിപ്രായ ബ്ശഖര്ണും. 

6. ഫീൽഡിൽ െിന്നുും ബ്ശഖര്ിച്ച വിവര്ങ്ങൾ ഫയലുമായി  ാര് മയും നെയ്യൽ. 

7. വീടുവീടാന്തര്ും ഉള്ള വിവര്ബ്ശഖര്ണും. 

8. ന ാഴിൽ കാർഡ് രര്ിബ്ശാധെ,  ബാങ്കക രാസ് ബുക്കക രര്ിബ്ശാധെ 

9. റിബ്പ്പാർട്ടക  യ്യാറാക്കൽ 

 

 

കടമ്പൂർ പഞ്ചായത്ത്് അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ജിലല  കണ്ണൂർ  

ബ്ലാക്കക്  എടക്കാട്  

വാർഡുകൾ  13 

വിസ് ൃ ി  7.95 െ. കി . മി  
അ ിര്ുകൾ  കിഴക്കക  നരര്ളബ്േര്ി 
ന ക്കക  മുഴപ്പിലങ്ങാട് 

രടിഞ്ഞാ്  കണ്ണൂർ ബ്കാർരബ്റഷ്ൻ  

വടക്കക നെമ്പിബ്ലാട് രഞ്ചായത്തക്  
ജെസുംഖയ  16441. 

ജെ സാപ്ന്ദ   2068/െ. കി.മീ  



ആബ്ര്ാരയ ബ്കപ്ന്ദങ്ങൾ  കാടാച്ചിറ പ്രാഥമിക ആബ്ര്ാരയ ബ്കപ്ന്ദും, 
ആയുർബ്വ് ഡിസ്നരൻസറി, ബ് ാമിബ്യാ 
ഡിസ്നരൻസറി.  

സ്കൂൾ  കാടാച്ചിറ HSS, കടമ്പൂർ HSS, കടമ്പൂർ N A U P, 

കടമ്പൂർ S U P, കടമ്പൂർ E U P, ബ്്വീവിലാസും L P, 

കാടാച്ചിറ L  P, ബ്കാട്ടൂർ മാപ്പിള L P, ആടൂർ W L P, 

ഒര്ിക്കര് L P, കടമ്പൂർ ഇുംഗ്ലീഷ് സ്കൂൾ.  

ആര്ാധൊലയങ്ങൾ  ആടൂർ പ്ശീ രെിച്ചിക്കാവ്, കൂബ്ലാത് കാവ്, 

കടമ്പൂർ പ്ശീ മുച്ചിബ്ലാട്ടക ഭരവ ി ബ്േപ് ും.  
  

 

               ന്താഴില്ുറപ്പ് പദ്ധതിയുമായി ബന്ധന്പ്പട്ട് വിവരങ്ങൾ  

    

 രഞ്ചായത്തക്  ലും  വാർഡ്  ലും  
ആനക  ന ാഴിൽ  

കാർഡ്  

1935  171 
 

ആനക  ന ാഴിലാളികൾ  3232 262 

ആക്റ്റ്റീവ് ന ാഴിൽ  

കാർഡ്  

976 20 

ആക്റ്റ്റീവ് 

ന ാഴിലാളികൾ  

1089 15 

SC 66 3 

ST 1  
0 

100്ിവസും ന ാഴിൽ 

രൂർത്തിയാക്കിയത്തക  
223 11 

 

 

100 ദിവ ീം പൂർത്തിയാക്കിയവർ വാർഡ് തല്ീം  

രൗരി  വി  KL-02-001-005-011/12 

ബ്േബ്ല്ാറക്കണ്ടി ജാനകി  KL-02-001-005-011/13 

പറന്നങ്ങണ്ടി ല്ക്ഷ്മി  KL-02-001-005-011/14 

ബ്രാഹിണി എീം  ി  KL-02-001-005-011/16 

ശാരദ പി ന്ക  KL-02-001-005-011/3 

ശാരദ ന്ക  KL-02-001-005-011/32 

നിർമല് എീം  ി  KL-02-001-005-011/38 

ജാനകി  ി ന്ക  KL-02-001-005-012/31 

ല്ീല് വി വി  KL-02-001-005-011/7 

േഗ്രമതി പി ന്ക  KL-02-001-005-011/9 

 ൗമിനി എീം  KL-02-001-005-011/51 



 

 

 

 അവകാശ അധിഷ്ഠിത നിരീക്ഷണങ്ങൾ 

1. ന്താഴിൽ കാർഡുമായി ബന്ധന്പ്പട്ട കാരയങ്ങൾ 

         മ ാത്മാരാന്ധി ബ്്ശീയ പ്രാമീണ ന ാഴിലുറപ്പക രദ്ധ ി പ്രകാര്ും 
അവി്ഗ്ധ കായിക ന ാഴിൽ നെയ്യാൻ  ാല്രര്യമുള്ള ഏന ാര്ു കുടുുംബത്തിലുും 
ന ാഴിൽ കാർഡിെു ബ്വടി അബ്രേിക്കാും. അബ്രേ െൽകിയ എലലാ 
കുടുുംബാുംരങ്ങൾക്കുും 15 ്ിവസത്തിെകും  ികച്ചുും സൗജെയമായി 
ലഭിബ്ക്കട ുടക.  ന ാഴിൽ കാർഡ് ഒര്ു ആധികാര്ിക ബ്ര്ഖയാണ്. 
അ ുനകാടു നന്ന ന ാഴിൽ കാർഡുകൾ സൂേിബ്ക്കട  ിന്റനറ രൂർണ്ണ 

ഉത്തര്വാ്ി വും ന ാഴിലാളികൾക്കാണ്. അഞ്ചുവർഷ്ത്തിനലാര്ിക്കൽ  ന ാഴിൽ 

കാർഡ് രു ുക്കി െൽബ്കട ാണ്.  

> വാർഡിനല ന ാഴിലാളികൾക്കക ബ്ഫാബ്ട്ടാ ഉൾനപ്പനട ന ാഴിൽ കാർഡ് 

സൗജെയമായി ലഭിച്ചിട്ടിലല. ബ്ഫാബ്ട്ടാ ന ാഴിലാളികൾ ആണ് െൽകിയത് എന്നക 
ന ാഴിലാളികളിൽ െിന്നക അറിയുവാൻ സാധിച്ചു  

>എലലാ ന ാഴിലാളികളുനടയുും ന ാഴിൽ കാർഡ് ന ാഴിലാളികൾ അവര്ുനട 
കയ്യിൽ  നന്ന ആണ്   സൂേിക്കുന്നത്.  

 

 

 

2. ന്താഴിൽ ആവശയന്പ്പടുനത്  ീംബന്ധിച്ച് 

 

          ന ാഴിൽ കാർഡ് ഉള്ള ഏന ാര്ു ന ാഴിലാളിക്കുും ന ാഴിൽ ആവശയനപ്പടാെുും 
ഇ ുമായി ബന്ധനപ്പട്ടക ആസൂപ് ണ പ്രപ്കിയയിൽ രങ്കാളിയാകാൻ ഉള്ള അവകാശും 
ഉടക. ന ാഴിൽ ആവശയനപ്പട്ടക 15 ്ിവസത്തിെുള്ളിൽ ന ാഴിൽ ലഭയമായിലല എങ്കിൽ 

ന ാഴിലിലലായ്മ ബ്വ െും ലഭിക്കാെുള്ള അവകാശും െിയമരര്മായി 
ന ാഴിലാളികൾക്കുടക.  

             ഈ വാർഡിൽ പ്രൂപ്പായി ബ്മറ്റക മുബ്ഖെയാണ് ന ാഴിലിന്റ അബ്രേ 

െൽകുന്നത്. .എ എും സി പ്രകാര്ും ഉള്ള ഡിമാൻഡ് ബ്ഫാും ൽ അലല ന ാഴിലിൊയി 
അബ്രേിക്കുന്നത്. രഞ്ചായത്തക് ൽ െിന്നക ലഭിക്കുന്ന വർക്കക് അപ്ലിബ്ക്കഷ്ൻ ബ്ഫാും ൽ 

ആണ് അബ്രേിക്കാറുള്ളത്.  അബ്രേിച്ചക 15 ്ിവസത്തിെുള്ളിൽ ന ാഴിൽ 



ലഭിക്കാറുടക് എന്നാണ്  ന ാഴിലാളികൾ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്. പ്ഫടക ഓഫീസ് വഴി 
അലല അബ്രേ െൽകുന്നത്. ബ്െര്ിട്ടക ഓവർസിയർ ര്ുനട കകവശും ആണ് ന ാഴിൽ 

അബ്രേ െൽകാറുള്ളത് എന്നക ന ാഴിലാളികൾ രറഞ്ഞു. ന ാഴിലാളികൾ 

ന ാഴിലിന്റ  അബ്രേിക്കുന്ന സമയത്തക   കകപ്പറ്റക ര്സീത് െൽകാറിലല  

3. ന്താഴിൽ അനുവദിച്ചത്  ീംബന്ധിച്ച് 

 

            ന ാഴിലുറപ്പക െിയമപ്രകാര്ും ന ാഴിൽ ആവശയനപ്പട്ടക 15 ്ിവസത്തിെുള്ളിൽ 

ന ാഴിൽ െൽകിയിര്ിക്കണും. അലലാത്തരേും ന ാഴിൽര് ി  ബ്വ െത്തിെുള്ള 

അർ  യുടക. ഈ വാർഡിനല ന ാഴിലാളികൾക്കക ന ാഴിലിന്റ അബ്രേിച്ചക 15 

്ിവസത്തിെകും  നന്ന ന ാഴിൽ ലഭിക്കാറുടക്.  

4. ന്ഷൽഫ് ഓഫ് ന്ഗ്പാജക്ററ്റ്് തയ്യാറാക്കുനതിനുള്ള അവകാശീം.  

        അടുത്ത 5 വർഷ്ബ്ത്തക്കക ഏനറ്റടുക്കാവുന്ന ബ്പ്രാജക്റ്ടുകളുനട 
സമാ ാര്മാണ് നഷ്ൽഫ് ഓഫ് നപ്രാജക്റ്റ്റക്. അയൽക്കൂട്ട  ലത്തിൽ െർച്ച നെയ്ത് 

െിർബ്േശങ്ങൾ സമാ ര്ിച് വാർഡ്  ലത്തിൽ ബ്പ്കാഡീകര്ിച്ച പ്രാമസഭയിൽ 

അവ ര്ിപ്പിച് മുൻരണെ പ്കമും െിശ്ചയിച്ചാണ് അുംരീകര്ിക്കുന്നത്. 

അ ുനകാടു നന്ന നഷ്ൽഫ്  ഓഫ് നപ്രാജക്റ്ട്  യ്യാറാക്കുന്ന ിെുും ഉള്ള 

അവകാശും ന ാഴിലാളികൾ നകാടക. ന ാഴിൽ കനടത്തുന്ന ിന്റ 

ന ാഴിലാളികളുനടയുും ബ്മറ്റിന്റനറ ഭാരത്തുെിന്നുും രങ്കാളിത്തും ഉടാവുന്നുടക. 
എന്നാൽ ന ാഴിലുറപ്പിൽ അെുവ്ിെീയമായ ആസ് ി വികസെ പ്രവർത്തികൾ 

കനടത്തുന്ന ിന്റ വാർഡിനല വിവിധ ബ്മഖലയിലുള്ള അവര്ുനട രങ്കാളിത്തും 
ഉടാബ്വട ാണ്.കടമ്പൂർ രഞ്ചായത്തക് വാർഡ്   11 നല  ന ാഴിലാളികൾ നഷ്ൽഫ് 

ഓഫ് നപ്രാജക്റ്ട്  യ്യാറാക്കുന്ന ിൽ രങ്കാളികളാകാർ  ഉടക എന്നാണ് 

ന ാഴിലാളികളിൽ െിന്നുും രഞ്ചായത്തിൽ െിന്നുും അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്. 

5. യാഗ്താ ന്േല്വ്  ീംബന്ധിച്ച് 

            ന ാഴിലാളികൾക്കക  ാമസ സ്ഥലത്തു െിന്നുും 5 കിബ്ലാമീറ്റർ െുറ്റളവിെുള്ളിൽ 

ന ാഴിൽ  ലഭിക്കുവാൻ ഉള്ള അവകാശും ഉടക. അങ്ങനെ അലലാത്ത രേും 
യാപ് ാബത്ത ആയി കൂലിയുനട 10 ശ മാെും (27.10)അധിക ബ്വ െും ആയി 
ലഭിക്കാൻ അവകാശമുടക.5 km അധികും ്ൂര്ും യാപ്  നെയ്ത് ബ്ജാലി നെബ്യ്യട 

അവസ്ഥ ഇ ുവനര് ഉടായിട്ടിലല എന്നക ന ാഴിലാളികളിൽ െിന്നക  അറിയുവാൻ 

സാധിച്ചു.  

6)അടിസ്ഥാന  ൗകര്യങ്ങതെ കുറിച്ച്  

 ന ാഴിലാളികൾക്കക ആവശയമായ കുടിനവള്ളും വിപ്ശമിക്കുന്ന ിെുള്ള  ണൽ 

പ്രഥമശുപ്ശൂഷ് കിറ്റക  ുടങ്ങിയ അടിസ്ഥാെ സൗകര്യങ്ങൾ ലഭിബ്ക്കടത്  

ന ാഴിലാളികളുനട അവകാശമാണ്. ഫസ്റ്റക എയ്ഡ് ബ്ബാക്റ്സിൽ exp ബ്ഡറ്റക കഴിഞ്ഞ 



മര്ുന്നുകൾ ഒന്നുും  നന്ന സൂേിക്കുന്നിലല.  ണലിെുള്ള സൗകര്യബ്മാ കുടി 
നവള്ളത്തിെു ബ്വടിയുള്ള  രപ് ങ്ങബ്ളാ സൗകര്യബ്മാ അവർക്കക ലഭിച്ചിട്ടിലല.  
ന ാഴിലാളികൾ കുടിനവള്ളും നകാടുവര്ിക ആണ് ര ിവ് എന്നക അറിഞ്ഞു. 
കൂടാന  രണിനയടുക്കുന്ന വീടുകളിനല ആൾക്കാര്ുമായി സ കര്ിച്ചുും  അവർ 

കുടിനവള്ളും കനട ാറുടക. വൃത്തി  ീെമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ ബ്ജാലി നെയ്യുബ്മ്പാൾ 

ഉരബ്യാരിബ്ക്കട കകയുറകളുും കാലുറകളുും ഇത് വനര് ലഭയമാക്കിയിട്ടിലല. 
ന ാഴിലാളികൾ രഞ്ചായത്തിൽ ബ്രായി ഇവ ഒന്നുും ഇ ുവനര് ആവശയ നരട്ടിട്ടുും 
ഇലല  എന്നക ന ഴിലാളികൾ രറഞ്ഞു.  

 ബ്വതനീം ല്ഭ്യമാക്കുനത്  ീംബന്ധിച്ച് 

           ന ാഴിലുറപ്പക രദ്ധ ി െിയമത്തിനല നസേൻ3(2) പ്രകാര്ും ഓബ്ര്ാ 
പ്രവൃത്തിയുനടയുും മസ്റ്റർ ബ്റാൾ രൂർത്തിയാക്കി രഞ്ചായത്തിൽ സമർപ്പിച്ച 15 

്ിവസത്തിെകും ന ാഴിലാളികൾക്കക ബ്വ െും ലഭിബ്ക്കട ാണ്. കൃ യമായി 
ദവതനം  ലഭിച്ചിലല  എന്ന വിവര്മാണ് ന ാഴിലാളികളിൽ െിന്നുും അറിയാൻ 

കഴിഞ്ഞത്. ജൂൺ ആ്യ വാര്ും ബ്വ െും വന്ന ിെു ബ്ശഷ്ും രിന്നീട് 3 മാസത്തിൽ 

ഏനറ യായി ബ്വ െും ലഭിച്ചിട്ടിലല എന്നക ബ്മറ്റുും ന ാഴിലാളികളുും 
രറഞ്ഞു.ഓവർസിയറുും ഇ കാര്യും ശര്ിവച്ചു.  

8. ന്താഴില്ിടങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന അപകടങ്ങൾ  ീംബന്ധിച്ച് 

                 മ ാത്മാരാന്ധി ബ്്ശീയ പ്രാമീണ ന ാഴിലുറപ്പക രദ്ധ ിയിൽ 

ന ാഴിലാളികൾക്കക ന ാഴിലിടങ്ങളിൽ നവച്ചക ഏന ങ്കിലുും  ര്ത്തിലുള്ള അരകടും 
സുംഭവിച്ചാൽ നഷ്ഡയൂൾ2(5) പ്രകാര്വുും അധയായും9 ബ്ല രര്ാമർശങ്ങളുനട 
അടിസ്ഥാെത്തിലുും െികിത്സ ആവശയമായിവര്ുന്ന മുഴുവൻ െിലവുകളുും 
ബന്ധനപ്പട്ട ബിലലുകൾ  ാജര്ാക്കുന്ന മുറയ്ക്കക ന ാഴിലാളികൾക്കക 
ലഭയമാബ്ക്കട ാണ്.25000/- ര്ൂര  മര്ണും സുംഭവിച്ചാൽ ന ാഴിലാളികളുനട 
കുടുുംബത്തിന്റ ലഭയമാബ്ക്കട ാണ്. ഓഡിറ്റിന്റ വിബ്ധയമാക്കിയ പ്രവൃത്തിയുനട 
കാലയളവിൽ ന ാഴിലാളികൾക്കക ആർക്കുും  നന്ന അരകടങ്ങൾ ഒന്നുും 
സുംഭവിെിട്ടിലല. 

9. പരാതി പരിഹാരീം 

       ന ാഴിലുറപ്പക രദ്ധ ി െിയമപ്രകാര്ും( നഷ്ഡയൂൾ19) സമയബന്ധി മായി രര്ാ ി 
രര്ി ാര്ത്തിെുള്ള അവകാശ െിയമും. രദ്ധ ിയുമായി ബന്ധനപ്പട്ട രര്ാ ികൾ 

ബ്ഫാൺ, ബ്ടാൾപ്ഫീ െമ്പർ ഉരബ്യാരിച്ചുും ബ്ര്ഖാമൂലും എഴു ി െൽകിയുും ഇനമയിൽ 

വഴിയുും സമർപ്പിക്കാവുന്ന ാണ്. ബ്ടാൾ പ്ഫീ െമ്പർ രഞ്ചായത്തിൽ 

പ്ര്ർശിപ്പിബ്ക്കട ാണ്. ഫീൽഡ് സന്ദർശെത്തിന്റ ഭാരമായി 
ന ാഴിലാളികളുമായി സുംസാര്ിച്ചബ്പ്പാൾ ഇ ുവനര് രര്ാ ികൾ െൽകിയിട്ടിലല 
എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്.രര്ാ ി രര്ി ാര് ബ്ടാൾ പ്ഫീ െമ്പർ രഞ്ചായത്തിൽ 

പ്ര്ര്ശിപ്പിച്ചിട്ടുടക . രനേ അത് വയക്തമായി കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ര്ീ ിയിൽ 



അലല െിലവിൽ ഉള്ളത്. ബ്ടാൾ പ്ഫീ െമ്പർ നെ കുറിച്ചക ന ാഴിലാളികൾക്കക അറിവിലല 
എന്നുും രറഞ്ഞു.  പഞ്ചായത്തിൽ പരാതി രജിസ്റ്റർ ൈൂക്ഷിക്കുന്നുടക  
.15/07/2015, 13/07/2018 ഇൽ റിബ്പ്പാർട്ടക് നെയ്  ബ്വ െും ലഭിക്കുന്നിലല എന്ന  ര്ടക 
രര്ാ ി മാപ് ബ്മ അ ിൽ െിലവിൽ ര്ജിസ്പ്റിൽ കാണാൻ സാധിച്ചുള്ളൂ   

 ബ് ാഷയൽ ഓഡിറ്റ് നടത്തുനതിനുള്ള അവകാശീം 

 ന ാഴിലുറപ്പക രദ്ധ ിയിൽ ഏനറ്റടുത്തക െടപ്പിലാക്കുന്ന മുഴുവൻ പ്രവർത്തികളുും 
ബ്സാഷ്യൽ ഓഡിറ്റിന്റ വിബ്ധയമാക്കണനമന്നക നസേൻ17(2) െിഷ്കർഷ്ിക്കുന്നുടക. 
ന ാഴിലുറപ്പിൽ ഏനറ്റടുത്ത പ്രവർത്തികളുനട സാമൂ ിക കണനക്കടുപ്പക 
െടത്തുന്ന ിൊൽ രങ്കാളി ആവുന്ന  ിന്റ  അവകാശും.  

10 ബ് ാഷയൽ ഓഡിറ്റ് നടത്തുനതിനുള്ള അവകാശീം 

        ന ാഴിലുറപ്പക രദ്ധ ിയിൽ ഏനറ്റടുത്തക െടപ്പിലാക്കുന്ന മുഴുവൻ 

പ്രവർത്തികളുും ബ്സാഷ്യൽ ഓഡിറ്റിന്റ വിബ്ധയമാക്കണനമന്നക നസേൻ17(2) 

െിഷ്കർഷ്ിക്കുന്നുടക. ന ാഴിലുറപ്പിൽ ഏനറ്റടുത്ത പ്രവർത്തികളുനട സാമൂ ിക 

കണനക്കടുപ്പക െടത്തുന്ന ിൊൽ രങ്കാളി ആവുന്ന ിെുള്ള അവകാശും 
ന ാഴിലാളികൾക്കുടക.  

 ബ്റാസ്രാർ ദിനീം  

ന ാഴിൽ ആവശയക  കൃ യമായി ര്ജിസ്റ്റർ നെയ്യുന്ന ിെുും ന ാഴിലാളികളുനട 
അവകാശങ്ങൾ അവനര് ബ്ബാധയനപ്പടുത്തുന്ന ിെുും രദ്ധ ികൾ 

രര്ി ര്ിക്കുന്ന ിെുും ആയി ബ്റാസ്രർ ്ിെും സുംഘടിപ്പിബ്ക്കട ുടക. 
ന ാഴിലാളികളിൽ െിന്നുും  ബ്റാസ്രാർ ്ിെും ആെര്ികാറുടക എന്നുും  
2ന ാഴിലാളികൾ രനങ്കടുക്കാറുടക എന്നുും  അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുടക. 

  ിറ്റി ൺ ഇൻഫർബ്മഷൻ ബ്ബാർഡ്  

              ന ാഴിലുറപ്പക രദ്ധ ിയുനട സു ാര്യ  ഉറപ്പാക്കുന്ന ിെുും ബ്വടിയുള്ള ഒര്ു 
ഉരാധിയാണ് സിറ്റിസൺ ഇൻഫർബ്മഷ്ൻ ബ്ബാർഡ്. ഒര്ു പ്രവർത്തിയുനട 
അടിസ്ഥാെവിവര്ങ്ങൾ അ ായത് എസ്റ്റിബ്മറ്റക  ുക സാധെ ബ്വ്െ ഘടകങ്ങൾ 

യഥാർത്ഥ നെലവ് ന ാഴിൽ്ിെങ്ങൾ  ുടങ്ങിയ വിവര്ങ്ങൾ സാധാര്ണ 

ജെങ്ങൾക്കുും രുണബ്ഭാക്താക്കൾക്കുും മെസ്സിലാകുന്ന ര്ീ ിയിൽ 

പ്ര്ർശിപ്പിബ്ക്കട ാണ്. ഓബ്ര്ാ പ്രവൃത്തിയുനടയുും ആര്ുംഭഘട്ടത്തിൽ ഈ 
ദബാർഡ്  സ്ഥാരിബ്ക്കട ുടക. സിറ്റിസൺ ഇൻഫർബ്മഷ്ൻ ബ്ബാർഡ് സന്ദർശിച്ച 

പ്രഭാകര്ൻ എന്നയാളുനട  ഫീൽഡിൽ  കാണാൻ സാധിച്ചു.  

ജാഗ്രതാ ബ്മൽബ്നാട്ട  മിതി 

 ഓബ്ര്ാ രഞ്ചായത്തിലുും 5 അുംരങ്ങൾ എങ്കിലുും ഉള്ള ജാപ്ര ാ ബ്മൽബ്ൊട്ട സമി ി 
ര്ൂരീകര്ിബ്ക്കടത് ആണ്. ഇ ിൽ രട്ടികജാ ി രട്ടികവർഗ്ഗ വിഭാരങ്ങൾക്കക 



ബ്വടപ്  പ്രാധാെയും െൽബ്കട ാണ് രകു ിബ്പ്പർ സ്പ് ീകളായിര്ിബ്ക്കട ാണ്. 

അദ്ധയാരകർ,  അുംരെവാടി വർക്കർ, സവയും സ ായ സുംഘത്തിനല അുംരങ്ങൾ,  

നരാ ു സമൂ  സുംഘടെകൾ, ഉരബ്ഭാക്തൃ സമി ികൾ, ബ്സാഷ്യൽ ഓഡിറ്റക 
റിബ്സാഴ്സസ് ബ്രഴ്സസൺ, യുവജെ ക്ലബ്ബുകൾ, നരാ ു സമൂ  സുംഘടെകൾ 

 ുടങ്ങിയവയിൽ െിന്നുും വിജിലൻസ് ആൻഡ് ബ്മാണിറ്ററിുംഗ് കമ്മിറ്റി അുംരങ്ങനള 

ന ര്നഞ്ഞടുക്കാവുന്ന ാണ്. ഏറ്റവുും കുറഞ്ഞ കാലയളവിബ്ലക്കക വിഎുംസി 
അുംരങ്ങനള െിയമിബ്ക്കടത് പ്രാമസഭ യാണ്. പ്രകൃ ി സ്ഥല സന്ദർശെും, 
ന ാഴിലാളികളുമായി ആശയവിെിമയും െടത്താൻ ബ്ര്ഖകളുനട രര്ിബ്ശാധ 

പ്രവൃത്തിസ്ഥലും സൗകര്യങ്ങളുനട രര്ിബ്ശാധെ, പ്രവൃത്തികളുനട രുണെിലവാര്ും 
െിർണയിക്കൽ,   ുക െിർണയും, പ്രവൃത്തിയിൽ ഉടെീളമുള്ള റിബ്പ്പാർട്ടിുംഗ്, 

പ്രവൃത്തിയുനട സവഭാവനത്ത സുംബന്ധിച്ചുള്ള രുണരര്മായ വിലയിര്ുത്തൽ 

എന്നിവയാണ് പ്രധാെ െുമ ല. വിഎുംസിയാണ്  എലലാ പ്രവർത്തികളുും 
രര്ിബ്ശാധിബ്ക്കട ുും  മൂലയ െിർണയ ര്ജിസ്റ്ററിൽ ബ്ര്ഖനപ്പടുബ്ത്തട ുും.  
ബ്സാഷ്യൽ ഓഡിറ്റക സമയത്തക അവ പ്രാമസഭയിൽ സമർപ്പിബ്ക്കട ാണ്. വിഎുംസി 
റിബ്പ്പാർട്ടക ഒര്ു നരാ ു ബ്ര്ഖയായി കര്ുബ് ട ുും ആവശയനപ്പടുന്ന ിെെുസര്ിച്ചക 
ഒര്ു നരാ ു ബ്ര്ഖയായി രഞ്ചായത്തിൽ െിന്നുും ലഭിബ്ക്കട ുും ആണ്. ര്ടക  
അുംരങ്ങൾ ആണ് െിലവിലുള്ളത് 

. വിഎീം ി  അീംരങ്ങൾ  

രൂകടി ്ാസൻ, വിശാലാേി ടി വി  

എ ർ ര്ജീഷ്, രദ്മജ നക വി,  പ്ര്ീരൻ നക വി 

 ബ്മറ്റ് 

  പ്രവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളിൽ ബ്മൽബ്ൊട്ടും വ ിബ്ക്കടത് ബ്മറ്റക ആണ്. ന ാഴിലാളികൾ 

ഓബ്ര്ാ ്ിവസവുും കൃ യമായി ബ്ജാലി നെയ്യുന്നുനടന്നക ഉറപ്പുവര്ു  ുകയുും, 
ന ാഴിൽ കാർഡ്, കസറ്റക ഡയറി, മസ്റ്റർ ബ്റാൾ എന്നിവയിൽ ആവശയമുള്ള 

വിവര്ങ്ങൾ ബ്ര്ഖനപ്പടുത്തുകയുും അടിസ്ഥാെ സൗകര്യങ്ങൾ ന ാഴിലിടങ്ങളിൽ 

ഉനടന്നക ഉറപ്പുവര്ുത്തുകയുും ബ്വണും. കടമ്പൂർ രഞ്ചായത്തക് ര ിനൊന്നാും  
വാർഡിൽ െിർമല ,  ബ്മറ്റക് ആയി  വർക്കക് നെയ്യുന്നു  

പദ്ധതി ആരീംഭ് മീറ്റിീംഗ് 

 ന ാഴിലുറപ്പക െിയമും നഷ്ഡയൂൾ 22 പ്രകാര്ും ഒര്ു പ്രവൃത്തി ആര്ുംഭിക്കുന്ന ിെു 
മുൻപ് ഏന ങ്കിലുും ഒര്ു നരാ ുസ്ഥലത്തു ന ാഴിലിടങ്ങ ലിബ്ലാ വ ച്ചക ബ്െര്ുന്ന 

ന ാഴിലാളികളുനടയുും െിർവ ണ ഉബ്്യാരസ്ഥര്ുനടയുും സുംയുക്ത ബ്യാരമാണ് 

രദ്ധ ി ആര്ുംഭ മീറ്റിുംഗ്. വാർഡ് നമമ്പറുനട സാന്നിധയത്തിൽ ബ്െര്ുന്ന ഈ 

ബ്യാരത്തിൽ െിർവ ണ ഉബ്്യാരസ്ഥർ പ്രവൃത്തിയുമായി ബന്ധനപ്പട്ട 
വിവര്ങ്ങനളലലാും ന ാഴിലാളികൾക്കക വിശ്ീകര്ിച്ചു നകാടുബ്ക്കട ാണ്.  



ഓഡിറ്റിന്റ വിബ്ധയമാക്കിയിട്ുള്ള WC/310971, ര ിനൊന്നാും  വാർഡിൽ  മണ്ണക ജല 

സുംര്േണ പ്രവർത്തി,WC/322484  ര ിനൊന്നാും വാർഡിൽ കിണർ െിർമാണും (രീ  

), എന്നി പ്രവർത്തി ഫയലുകളിൽ  രദ്ധ ി ആര്ുംഭ  മീറ്റിുംഗ് െടന്ന ിന്റനറ ബ്ര്ഖ 

ഉൾനരടത്തിയിട്ടുടക.   ഓവർസിയർ രനങ്കടുക്കാറുടക എന്നുും ന ാഴിലാളികളിൽ 

െിന്നുും മെസിലാക്കാൻ സാധിച്ചു. രദ്ധ ി ആര്ുംഭ മീറ്റിങ്ങിൽ അധയേൻ നമമ്പർ 

ആണ് എന്നാൽ 2 പ്രവർത്തി ഫയലിലുും രദ്ധ ി ആര്ും മീറ്റിങ്ങിൽ നമമ്പർ 

രനങ്കടുത്ത ായി കാണാൻ സാധിച്ചിലല. നമമ്പറുനട ഒപ്പുും സീലുും ഇലല. WC/322474 

പ്രവൃത്തിയുനട രദ്ധ ിആര്ുംഭ മീറ്റിങ്ങിൽ 5ന ാഴിലാളികൾ രനങ്കടുത്തു 
അവര്ുനട ബ്രര്ുും ഒപ്പുും കാർഡ് െമ്പറുും  ബ്ര്ഖ നപ്പടുത്തിയിട്ടുടക. 
WC/310971പ്രവർത്തിയുനട രദ്ധ ിആര്ുംഭ മീറ്റിങ്ങിൽ 19ന ാഴിലാളികൾ 

രനങ്കടുത്തു അവര്ുനട ബ്രര്ുും ഒപ്പുും ന ാഴിൽ കാർഡ് െമ്പറുും 
ബ്ര്ഖനരടുത്തിയിട്ടുടക.  

ന്താഴില്ാളികളുന്ട കടമകൾ 

                                                                                                                                                                                         

ന ാഴിലിടങ്ങളിൽ സമയെിഷ്ഠ രാലിക്കുക. 

* ന ാഴിൽ നെയ്യുന്ന ്ിവസങ്ങളിൽ ര്ാവിനലയുും കവകുബ്ന്നര്വുും കൃ യമായി 
ഒപ്പക  

 ബ്ര്ഖനപ്പടുത്തുക. 

* ന ാഴിൽ കാർഡിൽ  ാജർ കൃ യമായി ബ്മറ്റക ബ്ര്ഖനപ്പടുത്തുന്നുടക എന്നക 
ഉറപ്പുവര്ുത്തുക. 

* നപ്രാജക്റ്റ്റക മീറ്റിുംഗ്, പ്രാമസഭകൾ, ന ാഴിലുറപ്പക പ്രാമസഭകൾ എന്നിവയിൽ 

രനങ്കടുക്കുക. 

* ന ാഴിലിടങ്ങളിൽ പ്ലാസ്റ്റിക്റ് വസ് ുക്കൾ ഉരബ്യാരിക്കുവാബ്ൊ കത്തിക്കുവാൻ 

രാടിലല. 

* പ്രകൃ ി സുംര്േണത്തിന്റ ആവശയമായ പ്രവർത്തികൾ ഏനറ്റടുത്തു 
െടപ്പിലാക്കുക. 

* ആസ് ി സൃഷ്ടിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾ കനടത്തി രഞ്ചായത്തക അധികൃ നര് 

അറിയിക്കുക 

 

 

 



 

ബ് ാഷയൽ ഓഡിറ്റിനു വിബ്ധയമാക്കിയ   ഗ്പവർത്തികൾ 

പ്ക
മ  

െ
മ്പ
ർ  

വർക്കക് നെയിും 
ആൻഡ് ബ്കാഡ്  

എസ്റ്റിബ്മ
റ്റക 
അമൗടക  

കാലയള
വ്  

ആനക 

ന ാഴി
ലാളി
കൾ  

മസ്റ്റർ ബ്റാൾ െമ്പർ  െില
വാ
യ 

 ുക  

ബ്വ 
െും   

  
 
സാധ
െും  

1  ര ിനൊന്നാും  
വാർഡിൽ മണ്ണക 
ജല സുംര്േണ 

പ്രവർത്തികൾ 

WC/310971 

 
 ₹488409 
 
 

 
21-08-2018  
to 
15-03-2019 

 
 
1302 US 
 

2754, 2755, 2756, 27572758, 
2759, 3154, 3155, 3156, 
3157, 3493, 3494, 3495, 
3496, 3810, 3811, 3812, 
3813, 3814, 4404, 4405, 
4406, 4407, 4408, 4108, 
4109, 4110, 4111, 5270, 
5271, 5272, 5273, 5274, 
5361, 4847, 4848, 4849, 
4850, 4851, 4853, 6068, 
6071, 7437, 6069,6070, 5530, 
5531, 5532, 5533, 5534, 
5557, 6687, 6688, 6689, 
6654, 6370, 6371, 6372, 
6373, 7435, 7436, 7438, 
7012, 7013, 7014, 7015, 
7903, 7904, 7905, 7609, 
8742, 7610,7611, 8238, 9517, 
8445,8891, 9079, 9099, 9216, 
9281, 9336, 9320, 9680, 
9782.  

1302× 
271 
= 
35284
2 
 

ടൂൾ
സ് 

=6378 
CIB 
=3000 
 

2 ര ിനൊന്നാും 
വാർഡിൽ 

കിണർ 

െിർമാണും 
 (രീ  ) 

₹150416  
24-05-2018 
To 
01-08-2018 

 
32-US 
 
142SK/S
SK 

 
884, 885, 729, 783, 724, 883, 
976, 986, 1006, 1007, 1925 

Us-
8672 
SK/Ssk
-
10580
0 
Total = 
11447
2 

ടൂൾ
സ് 

=160 
 

  അളവുകൾ  ീംബന്ധിച്ച വിuവരങ്ങൾ  

വർക്ക്് 
ന്നയിീം 

&ബ്കാഡ്  

എസ്റ്റിബ്മറ്റ് ന്ല് 

കണക്ക് 
ഗ്പകാരീം  

എീം ബുക്ക്് ന്ല് 

കണക്ക് 
ഗ്പകാരീം  

ഫീൽഡ് 

പരിബ്ശാധന  



പതിന്നാനാീം 

വാർഡിൽ 

മണ്ണ് ജല് 

 ീംരക്ഷണീം  

WC/310971 

കാട് ന്വട്ടി 
ന്തളിക്കൽ  

21500m2@ 
8.83/m2 
വരമ്പിടൽ  

3159m3@ 
90.78/m3 

 
21030m2 @ 
8.83/m2 
 
1887m3@ 
90.78/m3 
 

 
13760 m2(കാട് 

ബ്കറി 
മൂടിയതിനാൽ 

) 
975m3(കാട് 

ബ്കറി 
മൂടിയതിനാൽ 

) 

ര ിനൊന്നാും 
വാർഡിൽ 

കിണർ 

െിർമാണും 
 (രീ  ) 

WC/322484 

1.5മീറ്റർ 

ആഴത്തിൽ 

കുഴിക്കൽ  

88.32m3 
കിണർ 

ഉള്ളിൽ പട 

ബ്കട്ടൽ  

26m3@2167.5 
കിണർ 

ആൾമറ 

ബ്കട്ടൽ  

2.6140m3@ 
1410.66 
ആൾമറ 

 ിമന്റ് 

ബ്തക്കൽ  

18.3710m3@ 
232.82 

1 
 
80.96m3 
 
 
23.83m3@2167.50 
 
 
2.61m3@ 
1410.66 
 
 
18.37 m3@232.82 

 
 
80.96m3 
 
 
23.83m3 
 
 
2.61m3 
 
 
 
18.37 m3 

            

1 കവർബ്പജ് 

            ബ്സാഷ്യൽ ഓഡിറ്റിെു വിബ്ധയമാക്കിയിട്ുള്ളwc/322484, wc/310971 എന്നി   

ഫയലുകളിൽ  എ  എും സി പ്രകാര്മുള്ള കവർബ്രജ്  ഉടക.  

2. ന്േക്ക് ല്ിസ്റ്റ് 



 ഒര്ു പ്രവർത്തി ഫയലിൽ പ്കമപ്രകാര്ും ഏന ാനക്ക ബ്ര്ഖകൾ എവിനട ഏത് 

ബ്രജു മു ൽ സൂേിച്ചിര്ിക്കുന്നു എന്നക മെസ്സിലാക്കാെുള്ള ആധികാര്ിക 

ബ്ര്ഖയാണ് നെക്കക ലിസ്റ്റക. എ എും സി പ്രകാര്മുള്ള നെക്കക ലിസ്റ്റക 
രര്ിബ്ശാധിച്ച ര്ടു  ഫയലുകളിലുും  കാണാൻ സാധിച്ചു. രനേ നെക്കക 
ലിസ്റ്റിൽ ബ്രജ് െമ്പർ െൽകിയിട്ടിലല.       
     3.ആക്ഷൻ പ്ലാനിന്തറ  ബ്കാപ്പി 
         ഏനറ്റടുക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾ ആേൻ പ്ലാെിൽ ഉൾനപ്പട്ട ുും നഷ്ൽഫ് 

ഓഫ് നപ്രാജക്റ്റ്റിൽ മുൻരണൊപ്കമത്തിൽ ഉള്ള ുും ആയിര്ിയ്ക്കണും 
എന്നുടക. പ്രസ് ു  ഗ്പവൃത്തി  രഞ്ചായത്തിനല െടപ്പക വർഷ്ത്തിനല 

വാർഷ്ിക ആേൻ പ്ലാെിൽ ഉൾനപ്പട്ട ാണ് എന്നക ന ളിയിക്കാെുള്ള 

ബ്ര്ഖയാണ് ആേൻപ്ലാെിന്റനറ  ബ്കാപ്പി. രര്ിബ്ശാധിച്ച WC/310971, WC/322484 

ഫയലുകളിൽ    ആേൻ പ്ലാൻ ബ്കാപ്പി ഉൾനപ്പടുത്തിയിട്ടുടക  
4 ജനകീയ എസ്റ്റിബ്മറ്റ് 
    ഒര്ു ഗ്പവൃത്തി  എങ്ങനെ എപ്  അളവിൽ നെയ്യണനമന്നക സാബ്ങ്ക ികമായി 
പ്ര ിരാ്ിപ്പിക്കുന്ന ആധികാര്ിക ബ്ര്ഖയാണ് എസ്റ്റിബ്മറ്റക. രര്ിബ്ശാധിച്ച 

ഫയ ലിൽഎസ്റ്റിബ്മറ്റക സൂേിച്ചിട്ടുള്ളത് ആയി കാണാൻ സാധിച്ചു.  
സാധാര്ണക്കാര്ൊയ ഏന ാര്ാൾക്കുും മെസ്സിലാകുന്ന വിധത്തിൽ 

പ്രാബ്്ശിക ഭാഷ്യിൽ  യ്യാറാക്കിയ എസ്റ്റിബ്മറ്റക ഫയലിൽ 

സൂേിബ്ക്കട ുടക. എന്നാൽ രര്ിബ്ശാധിച്ച ഫയലിൽ ജെകീയ എസ്റ്റിബ്മറ്റക 
ഉൾനപ്പടുത്തിയിട്ടിലല.  
5  ാദേതിക അനുമതിയുതട പകർപ്പ് 
   ഒരു ഗ്പവൃത്തിക്ക് ൈാദേതിേ വിേഗ്ധരുസെ അനുമതി ലഭിച്ചിട്ുണ്് 
എന്നതിനുള്ള ആധിോരിേ ദരഖയാണ് ൈാദേതിേ അനുമതി ദരഖ. 
ഗ്പവൃത്തിയുമായി ബന്ധസപട്ിട്ുള്ള ൈാദേതിേ അനുമതിയുസെ രകർപ്പക 
രര്ിബ്ശാധിച്ച ഫയലിൽ കാണാൻ സാധിച്ചു.   ബന്ധനപ്പട്ട അധികാര്ികളുനട    
ഒപ്പുും സീലുും ബ്ര്ഖനപ്പടുത്തിയിട്ടുടക  എന്നാൽ  ീയ്യ ി 
ബ്ര്ഖനപ്പടുത്തിയിട്ടിലല.  
6 ഭര്ണാനുമതി യുതട പകർപ്പ് 
    ഗ്പവൃത്തി  സെയ്യുന്നതിന് നിർവഹണ സ്ഥാപനം നൽേുന്ന 
അനുമതിയാണ് ഭരണാനുമതി ദരഖ. ഈ ബ്ര്ഖ എലലാ ഫയലുകളിലുും 
സൂേിബ്ക്കട ാണ്.  രര്ിബ്ശാധിച്ച ഫയലിൽ  ഭര്ണാെുമ ി ബ്ര്ഖ 

ഉൾനപ്പടുത്തിയിട്ടുടക.  
 

7  ംദയാജിത പദ്ധതിയുതട പകർപ്പ് 



 ൈർക്കാരിന്സറ ഏസതേിലും വേുപുേൾ സതാഴിലുറപുപദ്ധതി 
ദയാസൊപം ൈംദയാജിച്ച് നെപാക്കുേയാസണേിൽ അതുമായി ബന്ധസപട് 
ദരഖേൾ ഫയലിൽ ൈൂക്ഷിദക്കണ്തുണ്്. എന്നാൽ ഓഡിറ്റ് 
വിദധയമാക്കിയ WC/322484, WC/310971 ഫയലുകൾ   ൈർക്കാരിന്സറ മറ്റു 
വേുപുേളുമായി ൈംദയാജിച്ച് നെത്തുന്ന ഗ്പവൃത്തിേൾ  
അലലാത്തതിനാൽ ഈ ദരഖേൾ ബാധേമലല. 
8- തതാഴിൽ ആവശയതപ്പട്ുതകാണ്ടുള്ള അദപക്ഷ 

ന ാഴിലാളികൾ ന ാഴിൽ ആവശയനപ്പട്ടക െൽകുന്ന അബ്രേ യാണ് 

ഡിമാൻഡ് ബ്ഫാും.. ബ്ജാലി ആവശയ നരട്ടവർക്കക 15 ്ിവസത്തിെുള്ളിൽ ബ്ജാലി 
െൽകിബ്യാ എന്നക അറിയാൻ സ ായിക്കുന്ന ബ്ര്ഖ കൂടിയാണ് ഡിമാൻഡ് 

ബ്ഫാും. രര്ിബ്ശാധിച്ച 2 ഫയലിലുും  ഡിമാൻഡ് ബ്ഫാും ഉൾനപ്പടുത്തിയിട്ടിലല.  

             9.ഗ്പവൃത്തി അനുവേിച്ചത്  ംബന്ധിച്ചുള്ള വിവര്ങ്ങൾ 

നിർവഹണ ഏജൻൈി ഗ്പവൃത്തി അനുവേിച്ചുസോണ്ുള്ള അറിയിപ് 
അദപക്ഷ േിട്ി 15 േിവൈത്തിനേം സതാഴിലാളിേസള ദരഖാമൂലം 
അറിയിദക്കണ്താണ് രര്ിബ്ശാധിച്ച WC/310971ഫയലിൽ പ്രവർത്തി 
അെുവ്ിച്ചു നകാടുള്ള വിവര്ങ്ങൾ ബ്ര്ഖനപ്പടുത്തിയ ബ്ര്ഖ കാണാൻ 

സാധിച്ചു. ഇ ിൽ 16-8-18  ന ാഴിലിെുള്ള അബ്രേ െൽകിയ ായി കാണാൻ 

സാധിച്ചു 21-8-18 ന ാഴിൽ ലഭിക്കുകയുും നെയ് ു. ഇത് സുംബന്ധിച്ച 

ബ്ര്ഖയിൽ രഞ്ചായത്തക് അധികൃ ർ ഒപ്പുും സീലുും ബ്ര്ഖനപ്പടുത്തിയിട്ടിലല .    
10. മസ്റ്റർ ബ്റാൾ 

   സതാഴിലാളിേളുസെ ഹാജർ ദരഖസപെുത്തുന്ന ഔദേയാഗിേ 
ദരഖയാണ് മസ്റ്റർ ദറാൾ. ഒരു േിവൈം രണ്് തവണ ഹാജർ 
ദരഖസപെുദത്തണ്താണ്’ ദലാക്ക് ദഗ്പാഗ്ഗാം ഓഫീൈർ, പഞ്ചായത്ത് 
സൈഗ്േട്റി എന്നിവർ ൈാക്ഷയസപെുത്തി ൈീൽ പതിപിച്ച മസ്റ്റർ ദറാൾ 
മാഗ്തദമ ഉപദയാഗിക്കാൻ പാെുള്ളൂ. മസ്റ്റർ ദറാൾ ലഭിച്ചതിനുദശഷ്ം 
മാഗ്തദമ നിയമപരമായി ഗ്പവൃത്തി  ആരംഭിക്കാൻ പാെുള്ളൂ . 

wc/322484മസ്റ്റർ  ബ്റാളിൽ നവട്ടി ിര്ുത്തലുകൾ ഒന്നുും  നന്ന 

ഉടായിര്ുന്നിലല.എും ബുക്കക് െമ്പർ, ബ്രജ് െമ്പർ എന്നിവ 

ബ്ര്ഖനരടുത്തിയിട്ടുടക .രര്ിബ്ശാധിച്ച WC/310971മസ്റ്റർ ബ്റാൾ no.5557 ൽ KL-02-

001-005-011/13 (ൊര്ായണി ഇ )ഒപ്പിട്ടത് റൗടക നെയ്ത് വച്ചിട്ടുടക. കൂലി 
കണക്കക കൂട്ടിയത് ഒനക്ക നവട്ടി  ിര്ുത്തിയിട്ടുടക. മസ്റ്റർ ബ്റാളിൽ  എും ബുക്കക് 
െമ്പർ ബ്രജ് െമ്പർ എന്നിവ ബ്ര്ഖനപ്പടുത്തിയിട്ടിലല. എലലാ മസ്റ്റർ ബ്റാളിലുും 
ബ്മറ്റക് ഒപ്പക വച്ചിട്ടുടക.  
തമഷ്ർതമന്് ബുക്ക് 



 സതാഴിലുറപിൽ ഉൾസപെുത്തി സെയ്യുന്ന ഗ്പവൃത്തിേളുസെ 
അളവുേളും സെലവുേളും ൈംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ 
ൈമയബന്ധിതമായി തയ്യാറാക്കി ബന്ധസപട് ഉദേയാഗസ്ഥർ 
അംഗീേരിക്കുന്നതിനും യഥാൈമയം േൂലി ലഭയമാക്കുന്നതിനുള്ള 
ആധിോരിേ ദരഖയാണ് സമഷ്ർസമന്് ബുക്ക്. പരിദശാധിച്ച ഫയലിൽ 

സമഷ്ർസമന്് ബുക്ക് ൈൂക്ഷിച്ചിട്ുണ്്. സൈഗ്േട്റി ഒപും ൈീലും സവച്ച് 
ൈാക്ഷയസപെുത്തിയ എം ബുക്കാണ് ഫയലിൽ ൈൂക്ഷിച്ചിട്ുള്ളത്.ഇത്  
ഗ്പശംൈനീയമാണ്. മണ്ണക ജല സുംര്േണ പ്രവർത്തി,  ബുക്കക് വളനര് 

കൃ യ ബ്യാനട ഘട്ടും ഘട്ടമായി വിവര്ിച്ചു എഴു ിയിട്ടുടക. എും ബുക്കിനല 

വിവര്ങ്ങൾ ജെകീയ ഭാഷ്യിൽ എഴു ുവാൻ നപ്സധിബ്ക്കട ാണ്.  

12  ാധന ാമഗ്ഗികതെ കുറിച്ചുള്ള വിവര്ങ്ങൾ 

രര്ിബ്ശാധിച്ച WC/322484, WC/310971 എന്നി  പ്രവർത്തികൾ  സാധെ 

സാമപ്രികൾ ആവശയും ഇലലാത്ത പ്രവർത്തികൾ ആണ്.   

13.ബ്വജ്  ല്ിസ്റ്റ് 
മസ്്ർബ്റാളിന്റ ആെുരാ ികമായി ന ാഴിലാളികൾക്കക ബ്വ െും 
ലഭിക്കുന്നുനടന്നക ഉറപ്പുവര്ുത്തുന്ന ബ്ര്ഖയാണ് ബ്വജ്  ലിസ്റ്റക. 
രര്ിബ്ശാധിച്ചക  ഫയലുകളിൽ മസ്റ്റർ ബ്റാൾ പ്രകാര്മുള്ള ബ്വജ് ലിസ്റ്റുകൾ 

സൂേിച്ചിട്ടുടക.  
14) ഫണ്ട് ഗ്ടാൻസ്ഫർ ഓർഡർ 

ബ്വ െും ന ാഴിലാളികളുനട അക്കൗടിബ്ലക്കക െൽകിയ ിെുള്ള 

ബ്ര്ഖയാണ് ഫടക പ്ടാൻസ്ഫർ ഓർഡർ.രര്ിബ്ശാധെക്കക വിബ്ധയമക്കിയ 

WC/322484, WC/310971 ഫയലിൽ  സൂേിച്ചിട്ടുള്ള മസ്റ്റർ ബ്റാളുകളുനട ഫടക 
പ്ടാൻസ്ഫർ ഓർഡർ ഉടക.  
15) ര ീതുകളുീം ബ്റായൽറ്റിയുീം  ീംബന്ധിച്ച് 
രര്ിബ്ശാധിച്ച ഫയലിൽ ര്സീ ുകളുും ബ്റായൽറ്റിയുും 
ഇലലായിര്ുന്നു.  
3 ഘട്ടങ്ങളിന്ല് ബ്ഫാബ്ട്ടാകൾ 

 ഒര്ു ഗ്പവൃത്തി  ുടങ്ങുന്ന ിെു മുൻരുും ഗ്പവൃത്തി 
െടന്നുനകാടിര്ിക്കുബ്മ്പാഴുും ഗ്പവൃത്തി രൂർത്തിയായ ിെു 
ബ്ശഷ്വുമുള്ള മൂന്നക ഘട്ടങ്ങളിലായി ഉള്ള ബ്ഫാബ്ട്ടാകൾ  ഫയലിൽ 

സൂേിബ്ക്കട ാണ്.  രര്ിബ്ശാധിച്ച ര്ടു ഫയലിലുും  മൂന്നക ഘട്ടങ്ങളിൽ 

ആയുള്ള ബ്ഫാബ്ട്ടാ ഉൾനപ്പടുത്തിയിട്ടുടക.  
17 ഗ്പവൃത്തി പൂർത്തീകരണ  ാക്ഷയപഗ്തീം 

 പ്രവൃത്തി രൂർത്തീകര്ിച്ചു എന്ന ിന്റനറ ബ്ര്ഖയാണ് പ്രവൃത്തി 
രൂർത്തീകര്ണ സാേയരപ് ും. രര്ിബ്ശാധിച്ച  ര്ടു ഫയലിലുും  പ്രവൃത്തി 



രൂർത്തികര്ണ സാേയരപ് ും ഉൾനപ്പടുത്തിയിട്ടുടക.ബന്ധനപ്പട്ട 
അധികൃ ർ ഒപ്പുും സീലുും ബ്ര്ഖനപ്പടുത്തിയിട്ടുടക.  
18)  ന്മറ്റീരിയൽ ബില്ലുകൾ 

 ന ാഴിലുറപ്പക പ്രവൃത്തികൾക്കക ഏന ങ്കിലുും സാധെഘടകങ്ങൾ 

വിലയ്ക്കുവാങ്ങി ഉരബ്യാരിക്കുകയാനണങ്കിൽ അ ിന്റനറ ഫയൽ 

സൂേിബ്ക്കട ുടക സാധെസാമപ്രികൾ ആവശയമായ ഗ്പവൃത്തി കൾക്കക 
സാമപ്രികൾ വി ര്ണും നെയ്  ി ബിലലുകളുും വൗച്ചറുകളുും 
സൂേിബ്ക്കട ാണ്. രര്ിബ്ശാധിച്ച WC/322484, WC/310971 ഫയലുകൾ 

നമറ്റീര്ിയൽ വർക്കക് അലല.  

19) മസ്റ്റർ ബ്റാൾ മൂവ്ന്മന്റ് സ്ലിപ്പ് 
 ഒര്ു പ്രവൃത്തിയുനട ഓബ്ര്ാ ഘട്ടനത്തയുും മസ്റ്റർ ബ്റാൾ അെുവ്ിച്ച 

ന ാഴിലാളികൾക്കക ബ്വ െും െൽകുന്നത് വനര്യുള്ള ഓബ്ര്ാ ഘട്ടങ്ങളുും 
ഏന ാനക്ക  ീയ ികളിൽ െടന്നു എന്നക മെസ്സിലാക്കാൊണ് മസ്റ്റർ ബ്റാൾ  

മൂവ്നമന്റ്  സ്ലിപ്.രര്ിബ്ശാധിച്ച ഫയലിൽ മസ്റ്റർ ബ്റാൾ മൂവ്നമന്റ് 

സ്ലിപ്  ഉൾനപ്പടുത്തിയിട്ടിലല. 

  20) ജിബ്യാ ടാഗ് ബ്ഫാബ്ട്ടാകൾ  

ഓഡിറ്റിന്റ വിബ്ധയമാക്കിയ ഫയലിൽ ജിബ്യാ ടാഗ് ബ്ഫാബ്ട്ടാ സൂേിച്ചിട്ടുടക .  

21)ബ് ാഷയൽ ഓഡിറ്റ് റിബ്പ്പാർട്ട് 
 ന ാഴിലുറപ്പിൽ ഏനറ്റടുത്ത പ്രവർത്തികൾ ബ്സാഷ്യൽ ഓഡിറ്റക െടത്തുന്ന ിൽ 

രങ്കാളികൾ ആവുന്ന ിന്റ ന ാഴിലാളികൾക്കക അവകാശമുടക. എന്നാൽ 

അത്തര്ത്തിൽ ഒര്ു ബ്സാഷ്യൽ ഓഡിറ്റക െടത്തിയ ായി രര്ിബ്ശാധിച്ച ഫയലുകളിൽ 

െിന്നുും വയക്തമായിട്ടിലല. 

22)സ റ്റ് ഡയറി 

  മാസ്റ്റർ ൈർക്കുലർ ഗ്പോരം ഉള്ള 22 ദരഖേളിൽ ൈംസ്ഥാന ൈർക്കാർ 
നിർദേശിക്കുന്ന ൈുഗ്പധാന ദരഖയാണ് സൈറ്റ് ഡയറി. പദ്ധതിയുസെ 
ൈുതാരയത സതാഴിലാളിേളുസെ അവോശങ്ങൾ ൈാമൂഹയപോളിത്തം പദ്ധതി 
ആരംഭ മീറ്റിംഗ് സതാഴിലിെങ്ങളിസല അപേെങ്ങൾ ൈംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ 
സതാഴിലാളിേളുസെ വാെേ ൈംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ സതാഴിലാളിേളുസെ 
ൈാക്ഷയപഗ്തം വിജിലൻസ് ആൻഡ് ദമാണിറ്ററിങ് േമ്മിറ്റി റിദപാർട്്,  
ൈന്ദർശേ േുറിപുേൾ തുെങ്ങിയവ ദരഖസപെുത്തുന്നതിന് ദവണ്ിയുള്ള 
ആധിോരിേ ദരഖയാണ് സൈറ്റ് ഡയറി.രര്ിബ്ശാധിച്ച  ര്ടു ഫയലിലുും  കസറ്റക 
ഡയറി ഉൾനപ്പടുത്തിയിട്ടുടക. നപ്രാജക്റ്റ്റക് മീറ്റിുംഗ് മിെുട്സിൽ രനങ്കടുത്ത 

ന ാഴിലാളികളുനട ബ്രര്ുും ഒപ്പുും ബ്ര്ഖനപ്പടുത്തിയി ട്ടുടക. മീറ്റിുംഗ് ൽ നമമ്പർ 

രനങ്കടുത്തിട്ടിലല. വി എും സി അുംരങ്ങളായ രൂകടി ്ാസൻ, വിശാലാേി ടി വി, 



എ ർ ര്ജീഷ്, നക വി പ്ര്ീരൻ, രദ്മജ നക വി എന്നിവർ ര്ടു വർക്കക് ഫയലിലുും 
ബ്രര്ുും ഒപ്പുും ബ്ര്ഖനരടുത്തിയിട്ടുടക. രനേ അഭിപ്രായങ്ങൾ 

ബ്ര്ഖനരടുത്തിയിട്ടിലല. സന്ദർശക കുറിപ്പിൽ veo ബിരിൻ െപ്ന്ദ, ഓവർസിയർ 

ഷ്ിജിൻ, ഓവർസിയർ െിഖില എന്നിവർ ഒപ്പുും അഭിപ്രായങ്ങളുും 
ബ്ര്ഖനരടുത്തിയിട്ടുടക.  

രജിസ്റ്ററുകള്: 

ത ാഴിലുറപ്പ് അനുബന്ധ വിവരങ്ങള് സൂക്ഷിക്കുന്ന ിന് ഏഴ് രജിസ്റ്ററുകള് 

പഞ്ചായത്തുകള്കിൽ ഉണ്ടാവണതമന്നു നിര്ദേശിക്കുന്നുണ്ട.് 

1.ത ാഴില്കാര്ഡ്് രജിസ്റ്റര് . 

ത ാഴിൽ കാര്ഡിനുള്ള അദപക്ഷ ,കാര്ഡ്് അനുവേിച്ച വിവരങ്ങള് എന്നിവ 

ദരഖതപ്പടുത്തുന്ന ിനുള്ള രജിസ്റ്റര് ആണി ്, ഗ്പസ്തു   വിവരങ്ങള് യഥാസമയം 

ദരഖതപ്പടുത്തി സൂക്ഷിദക്കണ്ട ാണ്. ത ാഴിൽ കാര്ഡ് രജിസ്റ്റര് 

സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്.അ ിൽ എല്ലാ കാരയങ്ങള്കും കൃ യ ദയാതട ദരഖ തപടുത്തി  

സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് .  

2.ഗ്രാമ ഭ രജിസ്റ്റര് . 

ത ാഴിലുറപ്പുമായി ബന്ധതപ്പട്ട ഗ്ഗാമസഭകള് ,ദയാഗങ്ങള്  ുടങ്ങിയവ 

ദരഖതപ്പടുത്തുന്ന ിന് വാര്ഡ്്  ലത്തിൽ ഗ്പദ യക ഗ്ഗാമസഭാ രജിസ്റ്റര് 

സൂക്ഷിദക്കണ്ട ാണ.്ഗ്പസ്തു   രജിസ്റ്റര് കാണാൻ സാധിച്ചില്ല. തപാ ു ഗ്ഗാമസഭ 

രജിസ്റ്ററിൽ     തന്നയാണ് ത ാഴിലുറപ്പുമായി ബന്ധതപ്പട്ട ദയാഗങ്ങള്കും 

കാരയങ്ങള്കും ഒതക്ക ഉള്്കതപടുത്താറുള്ള ് എന്ന് പഞ്ചായത്ത്് അധികൃ ര് പറഞ്ഞു.  

 

 

3.ത ാഴില് അദേക്ഷാ രജിസ്റ്റര്  

ത ാഴിൽ ആവശയതപ്പട്ടു ലഭിക്കുന്ന അദപക്ഷകള്കുതട വിവരങ്ങള്കും 

അ ുഗ്പകാരം അവര്ക്ക് ത ാഴിൽ അനുവേിച്ച ിന്തറ വിവരങ്ങള്കും  ഗ്പസ്തു   

രജിസ്റ്ററിൽ ദരഖതപ്പടുത്തി തവദക്കണ്ട ാണ്.ത ാഴിൽ അദപക്ഷ രജിസ്റ്റര് 

സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇ ിൽ ത ാഴിലാള്കിയുതട ദപര്, രജിസ്റ്റര് ഐഡി, ഡിമാൻഡ ്

തെയ്ത   ിയ്യ ി, എന്നി കാരയങ്ങള് എല്ലാം കൃ യമായി ദരഖതപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.  

4.ഗ്േവൃത്തി രജിസ്റ്റര് . 

ത ാഴിലുറപ്പിൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന ഗ്പവൃത്തികള്കുതട വിവരങ്ങള് യഥാസമയം 

ഗ്പസ്തു   രജിസ്റ്ററിൽ ദരഖതപ്പടുത ണ്ടാ ാണ്.ഗ്പവര്ത്തി രജിസ്റ്റര് കാണാൻ 

സാധിച്ചു. ഇ ിൽ എല്ലാ ഗ്പവര്ത്തികള്കുതട ദപരും വര്ക്ക്് ദകാഡും ഗ്പവര്ത്തി 

ആരംഭിച്ച  ിയ്യ ിയും നല്കിയിട്ടുണ്ട്. പതക്ഷ ആക്െവൽ ദഡറ്് ഓഫ് കംപ്ലീഷ്ൻ 

എന്ന ദകാള്കം പൂരിപ്പിച്ച ായി കാണാൻ സാധിച്ചില്ല.  



5.ആസ്തി രജിസ്റ്റര്   

ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ിയിലൂതട സൃഷ്്ട്ടിച്ചിട്ടുള്ള ആസ്തികള് സംബന്ധിച്ച 

വിവരങ്ങള്,സ്ഥലം,ആസ്തിയുതട സവഭാവം,നിലനിര്ത്തുന്ന കാലയള്കവ് 

 ുടങ്ങിയവ  ഗ്പസ്തു   രജിസ്റ്ററിൽ ദരഖതപ്പടുത ണ്ടാ ാണ്.ആസ്തി രജിസ്റ്റര് 

സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇ ിൽ എല്ലാ വിവരങ്ങള്കും കൃ യ ദയാതട ദരഖ തപടുത്തി 

സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്.  

േരാ ി രജിസ്റ്റര് . 

ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ിയുമായി ബന്ധതപ്പട്ട ഏ ു പരാ ിയും 

വാക്കാദലാ,ദരഖാമൂലദമാ ലഭിക്കുകയാതണങ്കിൽ നിര്വഹണ ഏജൻസി പരാ ി 

രജിസ്റ്ററിൽ ദരഖതപ്പടുത്തുകയും നിര്ബന്ധമായും കകപ്പറ്ു രസീ ് 

പരാ ിക്കാരന് നൽകുകയും ദവണം. പരാ ിയുതട  ുടര്നടപടികള്കും 

കൃ യമായി രജിസ്റ്ററിൽ ദരഖതപ്പടുത ണ്ട് ാണ്.ഓദരാ സാമ്പത്തിക വര്ഷ്വും 

രജിസ്റ്റര് ദലാസ് തെയ്തു സ്ഗ്കട്ടരി സാക്ഷയതപ്പടുത്തുകയും  ുടര് 

കാലയള്കവിദലക്ക് അംഗീകരിക്കുകയും ദവണ്ട ാണ്.പരാ ി രജിസ്റ്റര് ഉണ്ട്. 

പതക്ഷ അ ിൽ 15/7/2015, 13/7/2018  ിയ്യ ികള്കിൽ ദവ നം കിട്ടുന്നില്ല എന്്ന 

എഴു ിയ  2 പരാ ികള് മാഗ് ദമ കാണാൻ സാധിച്ചുള്ളൂ.  

തമറ്ീരിയല് രജിസ്റ്റര് . 

ത ാഴിലുറപ്പിൽ ഏതറ്ടുക്കുന്ന ഗ്പവൃത്തികള്കുതട ഭാഗമായി വരുന്ന സാധന 

സാമഗ്ഗികള്കുതട വാങ്ങൽ  ീരുമാനം,ഉപദയാഗം,നീക്കിയിരിപ്പ,്തെലവുകള് 

എന്നിവ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള് മുഴുവനും ഗ്പസ്തു   രജിസ്റ്ററിൽ 

ദരഖതപ്പടുദത്തണ്ട ാണ്.തമറ്ീരിയൽ രജിസ്റ്റര് സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. പതക്ഷ ഇ ിൽ 

ഡിസംബര് 2018 വതരയുള്ള ഗ്പവര്ത്തികള്കുതട മാഗ് ദമ തമറ്ീരിയൽ സംബന്ധിച്ച 

കാരയങ്ങള് ദരഖതപടുത്തിയിട്ടുള്ളു.  

 

 

 

 

 

 

എഫ് ജി ഡി യിൽ  പന്െടുത്തവർ  

രൗര്ി  വി  KL-02-001-005-011/12 

ലേകമി  രി  KL-02-001-005-011/14 



മബ്ൊജ് രിനക  KL-02-001-005-011/145 

ബ്ര്ാ ിണി എും സി  KL-02-001-005-011/16 

െിർമല വി വി  KL-02-001-005-011/2 

ലേകമി എും സി  KL-02-001-005-011/24 

ശാര്് രി നക  KL-02-001-005-011/3 

ശാര്് നക  KL-02-001-005-011/32 

െിർമല എും സി  KL-02-001-005-011/38 

സൗമിെി എും  KL-02-001-005-011/51 

ഉഷ് രി  KL-02-001-005-011/52 

ലീല വി വി  KL-02-001-005-011/7 

െപ്ന്ദമ ി രി നക  KL-02-001-005-011/9 

ജാെകി സി നക  KL-02-001-005-012/31 

 

 

         കന്ണ്ടത്തല്ുകൾ 

• ന ാഴിലാളികൾക്കക കുടിനവള്ളും,   ണൽ,  ഫസ്റ്റക എയ്ഡ് ബ്ബാക്റ്സ്, 

സുര്േ ഉരകര്ണങ്ങൾ  എന്നിവ     െൽബ്കടത് െിർവ ണ 

ഏജൻസിയുനട ഉത്തര്വാ്ി വമാണ്.ഇന ാക്ക ന ാഴിലാളികൾ ക്കക ലഭയ 
മലലാത്ത സാ െര്മാണ്. ഇത് വളനര് നപ്ശദ്ധ ബ്െലുന ട കാര്യമാണ്.  

• ന ാഴിൽ ആവശയനപ്പടുന്ന സമയത്തുും മറ്റക അബ്രേകൾ 

സമർപ്പിക്കുബ്മ്പാൾ  ിര്ിനക ര്സീത് െൽകുന്നിലല 
•  ന ാഴിലുറപ്പക രദ്ധ ിയുനട സു ാര്യ  ഉറപ്പു വര്ുത്തുന്ന ിന്റ 

പ്രവർത്തി ആര്ുംഭിക്കുന്ന ിെുമുമ്പക രദ്ധ ി വിവര്ങ്ങളടങ്ങിയ 

പ്രാബ്്ശിക ഭാഷ്യിലുള്ള സിറ്റിസൺ ഇൻഫർബ്മഷ്ൻ ബ്ബാർഡ് 

പ്രവർത്തി സ്ഥലത്തക സ്ഥാരിച്ചിട്ടുള്ളത്കാണാൻ സാധിച്ചു.  
• ര ിനൊന്നാും വാർഡിൽ മണ്ണക ജല സുംര്േണ പ്രവർത്തി WC/310971 െടന്ന 

ഭൂവുടമകളുനട പ്രവർത്തി സ്ഥലും സന്ദർശിച്ചബ്പ്പാൾ,                                                     

മറിയുമ്മ, സഫിയ, ശ ീ്, സബ്ര്ാജിെി, ര്ാഘവൻ, ര്വീപ്ന്ദ ബാബു, സര്സ 

ടീ വി, സുബ്ര്ഷ്, ബ്രാവിന്ദൻ, ബ്പ്രമര്ാജൻ, ്ീര എും, അര്വിന്ദാേൻ, 



ലേകമി എുംസി, ശശീപ്ന്ദൻ, ൊണി, കഷ്ലജ, വസുമ ി എന്നിവര്ുനട ഭൂമി 
കാട് ബ്കറി മൂടിയ െിലയിൽ ആണ് കാണാൻ സാധിച്ചത്.       

            നക രുഷ്രവലലി, വിമല, പ്രഭാകര്ൻ, ധെലേകമി, കമല 

എന്നിവര്ുനട ഭൂമിയിൽ വര്മ്പുകൾ െശിച്ചു ബ്രായ ായി കാണാൻ 

സാധിച്ചു. 
 ബ്കാമള വലലി, മാല ി, സര്ള നക വി, ലീല വി വി, എന്നിവര്ുനട 
പ്രവർത്തി സ്ഥലും അവനളടുത്തു. അ ിൽ സര്ള വി വി sc ആയ ിൊൽ 

ഇനക്കാലലവുും അവര്ുനട ഭൂമിയിൽ രണി എടുത്തു  എന്നക മാറ്റക രറഞ്ഞു.  
ഷ്ീെ നക നക യുനട വര്മ്പുകൾ െികത്തി ആ ഭൂമിയിൽ വീട് 

െിര്മിച്ച ായി കാണാൻ സാധിച്ചു.  
 

• ന ാഴിൽ അബ്രേകൾ പ്ഫടക ഓഫീസ് വഴി ഡിമാൻഡ് ബ്ഫാും ഇൽ 

എഴു ി െൽകുന്നിലല. 
•  ബ്വ െും ലഭയമാകുന്ന ിൽ ന ാഴിലാളികൾക്കക  കാല  ാമസും 
അെുഭവനപ്പടുന്നു  

•  കൃ യമായി രദ്ധ ി ആര്ുംഭും മീറ്റിുംഗ് െടക്കുന്നുടക എന്നക 
ന ാഴിലാളികൾ അഭിപ്രായനപ്പട്ടു. രനേ നമമ്പർ രങ്കാളി ആവുന്നിലല.  

•  ന ാഴിലുറപ്പിൽ ഏനറ്റടുക്കുന്ന പ്രവർത്തികളുനട ആസ് ികൾ 

്ീർഘകാല െിലെിൽപ്പിന്റ (3വർഷ്ും) ബ്വടി ഉള്ളത് ആണ്. രനേ 

വർഷ്ാ വർഷ്ും നെയ്  പ്രവർത്തി സ്ഥലത്തക  നന്ന  വീടുും മണ്ണക ജല 

സുംര്േണ പ്രവർത്തി   നെയ്യുന്നു.  
•  വാർഷ്ിക മാസ്റ്റർ സർക്കുലർ പ്രകാര്ും ഒര്ു വർക്കക ഫയൽ 22 ബ്ര്ഖകൾ 

സൂേിബ്ക്കട ുടക. എന്നാൽ രല ബ്ര്ഖകളുും കാണാൻ സാധിച്ചിലല. ഇത്  

ബ്ഖ്കര്മായ പ്രവർത്തിയാണ്. 

•  ന ാഴിലുറപ്പക രദ്ധ ി ഓഫീസിൽ സൂേിബ്ക്കട 7 ര്ജിസ്റ്ററിൽ മുഴുവൻ 

ര്ജിസ്റ്റർ ഉും സൂേിച്ചിട്ടുടക.  
•  അോുംശ ബ്ര്ഖാുംശങ്ങൾ ബ്ര്ഖനപ്പടുത്തിയ ജിബ്യാ ടാഗ് ബ്ഫാബ്ട്ടാപ്രാഫ് 

ഫയലുകളിൽ കാണാൻ സാധിച്ചിലല. 

                 

 

   

     

 



നിർബ്േശങ്ങൾ  

 

1ന ാഴിലാളികൾക്കക െിയമും അെുശാസിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള 

അവകാശങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നുനടന്നക െിർവ ണ ഏജൻസി 
ഉറപ്പുവര്ുബ്ത്തട ുടക. 
2)  ന ാഴിൽ കാർഡ് രു ുക്കി െൽകുന്ന അവസര്ത്തിൽ രു ിയ 

ന ാഴിൽ കാർഡിൽ രൂര്ിപ്പിബ്ക്കട കാര്യങ്ങൾ ബ്മറ്റിെുും  
ന ാഴിലാളികൾക്കുും കൃ യമായി രറഞ്ഞു നകാടുക്കുക. 

3)  പ്രവൃത്തി ആര്ുംഭിക്കുന്ന ിെു മുൻപ് െിർവ്വ ണ ഉബ്്യാരസ്ഥര്ുനട 
സാന്നിധയത്തിൽ ബ്പ്രാജക്റ്റ്റക മീറ്റിുംഗ് െടത്തി പ്രവൃത്തിയുനട വിശ്മായ 

വിവര്ും ന ാഴിലാളികൾക്കക െൽബ്കട ുടക. 
4).ന ാഴിൽകാർഡ്  ികച്ചുും സൗജെയമായി അെുവ്ിബ്ക്കട ുടക 
5)മസ്റ്റർ ബ്റാളിൽ നവട്ടി  ിര്ുത്തലുകൾ രാടിലല 
6)  മസ്റ്റർ ബ്റാളിൽ പ്രവൃത്തി എടുക്കുന്ന ്ിവസങ്ങളിൽ  ീയ ി 
ബ്ര്ഖനപ്പടുത്തുക.ര്ാവിനലയുും കവകിട്ടുും മാപ് ും മസ്റ്റർ ബ്റാളിൽ  ഒപ്പക 
ബ്ര്ഖനപ്പടുത്തുക.  

7)  ന ാഴിലുറപ്പക രദ്ധ ിയുനട സു ാര്യ  ഉറപ്പു വര്ുത്തുന്ന ിന്റ 

പ്രവൃത്തി ആര്ുംഭിക്കുന്ന ിെു മുൻപ് രദ്ധ ി വിവര്ങ്ങളടങ്ങിയ 

സിറ്റിസൺ ഇൻഫർബ്മഷ്ൻ ബ്ബാർഡ് പ്രവൃത്തി സ്ഥലത്തക 
സ്ഥാരിബ്ക്കടത് ആണ്. 

8)  ഓബ്ര്ാ മസ്റ്റർബ്റാളുും കഴിയുന്ന മുറയ്ക്കക എും ബുക്കിൽ അളവുും 
പ്രവൃത്തി സ്ഥലവുും മസ്റ്റർബ്റാൾ  െമ്പറുും ബ്ര്ഖനപ്പടുബ്ത്തട ാണ് 

9) .ന ാഴിലാളികളുും ബ്മറ്റുും അവര്ുനട കടമകൾ കൃ യമായി 
രാലിക്കുന്നുനടന്നക െിർവ ണ ഏജൻസി ഉറപ്പുവര്ുബ്ത്തട ുടക. 
10)  വിജിനലൻസ് ആൻഡ് ബ്മാണിറ്ററിങ് കമ്മിറ്റി അുംരങ്ങനള 

കാലാെുസൃ മായി മാറ്റുകയുും അവര്ുനട രങ്കാളിത്തും ഉറപ്പു 
വര്ുത്തുകയുും നെബ്യ്യട ാണ്. 

11)  ഏനറ്റടുക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾ ആേൻ പ്ലാെിൽ ഉള്ള സമയങ്ങളിൽ 

 നന്ന െടപ്പിലാബ്ക്കടത് ആണ് 

12)  ഫയൽ സൂേിബ്ക്കട ബ്ര്ഖകൾ കൃ യമായി സൂേിക്കുക. 

13)  ബ്ര്ഖകൾ സൂേിക്കുബ്മ്പാൾ രൂര്ിപ്പിബ്ക്കട കാര്യങ്ങൾ 

കൃ യ ബ്യാനട നെയ്യുക. 

14)  ന ാഴിലാളികൾ ന ാഴിലിെു ബ്വടി അബ്രേ െൽകുബ്മ്പാൾ 

കൃ യമായി ര്സീത് െൽകുക.പ്ഫടക ഓഫീസിൽ  നന്ന അബ്രേ െൽകുക  



15)  ന ാഴിലുകൾ  ുടങ്ങുന്ന ിെു മുൻരുും െടന്നുനകാടിര്ിക്കുബ്മ്പാഴുും  
രൂർത്തിയായ ിെുബ്ശഷ്വുും  ഉള്ള 3 ഘട്ടങ്ങളിൽ ആയുള്ള വയക്തമായ   

ബ്ഫാബ്ട്ടാകൾ എടുത്തക ഫയലിൽ സൂേിബ്ക്കട ാണ്. 

16)  ന ാഴിലാളി ്ിെത്തിന്റനറ ആവശയക നയപ്പറ്റി ന ാഴിലാളികനള 

ബ്ബാധവാന്മാര്ാക്കുക. മാസത്തിൽ ഒര്ു  വണ ന ാഴിലാളി ്ിെമായി 
ആെര്ിക്കുക. 

17)  ന ാഴിലാളികൾക്കുബ്വടിയുള്ള അടിസ്ഥാെസൗകര്യങ്ങൾ ന ാഴിൽ 

സ്ഥലങ്ങളിൽ ലഭിക്കുന്നുബ്ടാ എന്നക ഉറപ്പുവര്ുത്തുക. 

18)  ന ാഴിലുറപ്പിൽ ഏനറ്റടുക്കുന്ന പ്രവർത്തികളുനട ആസ് ികൾ 

്ീർഘകാല െിലെിൽപ്പിന്റ (3വർഷ്ും) ആവശയമായ സാബ്ങ്ക ിക 

െിർബ്േശങ്ങൾ ന ാഴിലാളികൾക്കക ഓവർസിയർമാർ െൽബ്കട ാണ്. 

19.)രദ്ധ ിയുമായി ബന്ധനപ്പട്ടക 22 ഫയലുകളുും 7 ര്ജിസ്റ്ററുകളുും 
െിർബന്ധമായുും ബ്ര്ഖനപ്പടുത്തി സൂേിക്കുക 

20). ന ാഴിലാളികൾക്കക 100്ിവസനത്ത ന ാഴിലുും, കൂലിയുും  
രണിയായുധങ്ങളുനട വാടകയുും 5kmഇൽ  കൂടു ൽ ബ്രായാൽ 

യാപ് ാബത്തയുും െൽകുക.  

 

 

 

     ന്താഴില്ുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ ഏന്റ്റടുത്ത് ന്േയ്യാൻ പറ്റിയ 

ഗ്പവർത്തികൾ 

•  വിഭാരും എ: പ്രകൃ ി വിഭവ രര്ിരാലെവുമായി ബന്ധനപ്പട്ട നരാ ു 
പ്രവർത്തികൾ 

•  വിഭാരും ബി: സമൂ ത്തിൽ അവശ  അെുഭവിക്കുന്ന വിഭാരങ്ങൾക്കുള്ള 

വയക്തിര  ആസ് ികൾ ഖണ്ഡിക അഞ്ചിൽ രര്ാമർശിക്കുന്ന 

കുടുുംബങ്ങൾക്കക മാപ് ും. 
•  വിഭാരും സി: ബ്്ശീയ പ്രാമീണ ഉരജീവെ മിഷ്ൻ െിബന്ധെകൾ 

അെുസര്ിക്കുന്ന സവയുംസ ായ സുംഘങ്ങൾക്കക നരാ ു അടിസ്ഥാെ 

സൗകര്യങ്ങൾ. 

•  വിഭാരും ഡി: പ്രാമീണ അടിസ്ഥാെ സൗകര്യങ്ങൾ. 

 

 

 



 

 

 

 

 ഗ്രാമ ഭ് നിർബ്ദശങ്ങൾ  

•  കൂല്ി വർദ്ധിപ്പിക്കുക.  

• ജാഗ്രത ബ്മൽബ്നാട്ട  മിതി അീംരങ്ങന്ള പുതുക്കുക. 

•  ആയുധ വാടക വർദ്ധിപ്പിക്കണീം. 
•  കടമ്പൂർ കനാൽ വൃത്തിയാക്കുക. 

•  ല്ാൽ ബഹദൂർമന്ദിരംതോട്   പരിസരം  ഞ്ചാരബ്യാരയീം ആക്കുക. 

•  ജാഗ്രത മേൽനോട്ട സമിതി അംഗങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം 

കാര്യക്ഷമമാക്കുക. 

•  കൂലി 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ലഭിക്കണം. 

 

 അധ്യക്ഷ: 

ഒപ്പ് : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

പ്രവർത്തി സ്ഥല ഭൂരടും  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ഫീൽഡ് വിസിറ്റക...  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


