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 ആമുഖീം  

         2005 സപ്തംബര് 5 ന് നിലവിൽ  വന്ന ബ്േശീയ ഗ്രാമീണ തതാഴില്ുറപ്പ് നിയമീം 
അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് മഹാത്മാ ഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി 
ഭാരതത്തിതല ഗ്ഗാമീണ ദമഖലയിൽ നടപ്പിലാക്കി വരുന്നത്.ഗ്ഗാമീണ ദമഘലയിതല 

കുടുംബങ്ങള്ക്ക്ക് 100 േിവസം അവിേഗ്ദ്ദ്ധ കായിക തതാഴിൽ ഉറപ്പു നൽകുകയും, 

അതിലൂതട ഗ്ഗാമീണ ജനതയുതട ഉന്നമനം, ോരിഗ്േയ ലഘൂകരണം, ഗ്ഗാമീണ അടിസ്ഥാന 

തസൌകരയ വികസനം, പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം, സ്തഗ്തീ ശാക്തീകരണം എന്നിവ 

ലക്ഷ്യം തവക്കുന്നു. 

        തതാഴിലുറപ്പ്് പദ്ധതി ഗ്പകാരം നടപ്പിലാക്കുന്ന മുഴുവന് ഗ്പവൃത്തികളും  6 

മാസ കാലയളവിനുള്ളിൽ നിര്ബന്ധമായും ബ് ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ്് അഥവാ സാമൂഹയ 
പരിദശാധന നടത്തണതമന്ന് ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ തതാഴിലുറപ്പ് നിയമത്തിതല 17(2)-

വകുപ്പിൽ നിഷ്കര്ഷ്ിക്കുന്നു. പദ്ധതി നടത്തിപ്പിൽ സുതാരയതയും സാമൂഹയ 
ഉത്തരവാേിത്തവും ഉറപ്പുവരുത്തി പദ്ധതി  തമച്ചതപ്പട്ട രീതിയിൽ 

നടപ്പിലാക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം. നടപ്പിലാക്കിയ ഓദരാ ഗ്പവൃത്തികളും,പദ്ധതി 

നിര്വഹണവും ,തതാഴിലാളികള്ക്ക്ക് ലഭിദക്കണ്ട അവകാശങ്ങളും സാമൂഹയ 
പങ്കാളിത്തദത്താതട വിലയിരുത്തുകയും ഇതിന്തറ അടിസ്ഥാനത്തിൽ  ദസാഷ്യൽ 

ഓഡിറ്്് റിദപ്പാര്ട്ട് തയ്യാറാക്കുകയും തെയ്യുന്നു, തുടര്ന്ന് ഗ്പദതയക ഗ്ഗാമസഭ   

വിളിച്ചു ദെര്ത്ത്   ഓഡിറ്്്   റിദപ്പാര്ട്ട് അവതരിപ്പിക്കുകയും റിദപ്പാര്ട്ടിദേൽ 

െര്ച്ചതെയ്തു പദ്ധതി തമച്ചതപ്പടുത്തു ന്നതിന് ആവശയമായ തുടര്നടപടികള്ക് 

നിര്ദേശിക്കുകയും നടപ്പിലാക്കു കയും തെദയ്യണ്ടതുണ്ട്. 

വാര്ഡിതല 2018-19 സാമ്പത്തീക വര്ഷ്ത്തിതല ഒക്ദടാബര് മുതൽ മാര്ച്ച് 
വതരയുള്ള കാലയളവിൽ നടപ്പിലാക്കിയ  ഗ്പവൃത്തികളും പദ്ധതി 
നിര്വഹണവുമായി ബന്ധതപ്പട്ട ഇടതപടലുകളുമാണ് ദസാഷ്യൽ ഓഡിറ്ിനു 
വിദധയമാക്കിയിട്ടു ള്ളത്. ഇതിന്തറ ഭാഗമായി പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിൽ നിന്നും 

ഗ്പവൃത്തി ഫയലുകളുതട പരിദശാധന, രജിസ്റ്റര് പരിദശാധന, വാര്ഡിതല വിവിധ 

സ്ഥലങ്ങളിലായി നടപ്പി ലാക്കിയ ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങള്ക് സന്ദര്ശിച്ച് 



വിലയിരുത്തൽ, പദ്ധതി ഗുണദഭാക്താക്കള്ക്, വാര്ഡിതല വിവിധ ദമഖലയിൽ 

ഗ്പവര്ത്തിക്കുന്നവര് തതാഴിലുറപ്പ്  തതാഴിലാളികള്ക് എന്നിവരു മായുള്ള 

അഭിമുഖം  എന്നിവയുതട അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്ദസാഷ്യൽ ഓഡിറ്്് കരട്   റിദപ്പാര്ട്ട് 
തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്. 

ഗ്പസ്തതുത റിദപ്പാര്ട്ട്ട് ഗ്ഗാമസഭയുതട െര്ട്ച്ചയ്ക്കും അംഗീകാരത്തിനുമായി 
സമര്ട്പ്പിക്കുന്നു  

ബ് ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് മുതനാരുക്ക ഗ്പവർത്തനങ്ങൾ  

1.എടക്കാട് ദലാക്ക്് ഓഫീസ്ത സന്ദര്ശിക്കുകയും ബി ഡി ഓ യുമായി  ദസാഷ്യൽ 

ഓഡിറ്് യൂണിറ്്, ദസാഷ്യൽ ഓഡിറ്് ഗ്പഗ്കിയ,  ദസാഷ്യൽ ഓഡിറ്് ഗ്ഗാമസഭ 

എന്നിങ്ങതനയുള്ള കാരയങ്ങള്ക് സംസാരിച്ചു. 

2.കടമ്പൂര് ഗ്ഗാമ പഞ്ചായത്ത് ഗ്പസിഡന്്,  തസഗ്കട്ടറി,  അസിസ്റ്റന്് തസഗ്കട്ടറി 
തതാഴിലുറപ്പ് വിഭാഗം ഉദേയാഗസ്ഥര് എന്നിവരുമായി ദസാഷ്യൽ ഓഡിറ്് നടത്തി 
അതിതന കുറിച്ചുള്ള തീരുമാനം. 

3. ഫയൽ പരിദശാധന- പഗ്രണ്ടാം   വാര്ഡിതല 2018-2019 വതരയുള്ള 

ഫയലുകളുതട പരിദശാധന. 

4. ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലപരിദശാധന പരിദശാധിച്ച് ഫയൽ ഗ്പകാരം ഗ്പവൃത്തി 

കൃതയമായ അളവിൽ നടന്നിട്ടുദണ്ടാ എന്നുള്ള പരിദശാധന. 

5. തപാതുഗ്പവര്ത്തകര് തപാതുജനങ്ങള്ക് എന്നിവരുമായി തതാഴിലുറപ്പു മായി 

ബന്ധതപ്പട്ട അഭിഗ്പായ ദശഖരണം. 

6. ഫീൽഡിൽ നിന്നും ദശഖരിച്ച വിവരങ്ങള്ക് ഫയലുമായി താരതമയം തെയ്യൽ. 

7. വീടുവീടാരരം ഉള്ള വിവരദശഖരണം. 

8. തതാഴിൽ കാര്ഡ് പരിദശാധന,  ബാങ്ക് പാസ്ത ബുക്ക് പരിദശാധന 

9. റിദപ്പാര്ട്ട് തയ്യാറാക്കൽ 

               തതാഴില്ുറപ്പ് പദ്ധതിയുമായി ബന്ധതപ്പട്ട് വിവരങ്ങൾ  

    

 പഞ്ചായത്ത്് തലം  വാര്ഡ് തലം  
ആതക  തതാഴിൽ  

കാര്ഡ്  
1935  101 

 



ആതക  

തതാഴിലാളികള്ക്  
3232 168 

ആക്റ്ീവ് തതാഴിൽ  

കാര്ഡ്  
976 11 

ആക്റ്ീവ് 

തതാഴിലാളികള്ക്  
1089 10 

SC 66 1 

ST 1  

0 

100േിവസം തതാഴിൽ 

പൂര്ത്തിയാക്കിയത്ത്  
223 9 

 

100 േിവസം പൂര്ത്തിയാക്കിയവര് വാര്ഡ് തലം  

1.ല്ളിത A KL-02-001-005-011/142 

നിർമല് OP KL-02-001-005-011/144 

മിനി K KL-02-001-005-011/33 

ബ്രാഹിണി C KL-02-001-005-012/30 

തങ്കമണി CP KL-02-001-005-012/32 

സ്മിത  KL-02-001-005-012/34 

ചഗ്രിക KK KL-02-001-005-012/35 

ഉഷ് CP KL-02-001-005-012/37 

ജല്ജ K KL-02-001-005-012/7 

 

 

 

 അവകാശ അധിഷ്ഠിത നിരീക്ഷണങ്ങൾ 

1. തതാഴിൽ കാർഡുമായി ബന്ധതപ്പട്ട കാരയങ്ങൾ 

         മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി ഗ്പകാരം അവിേഗ്ദ്ധ 

കായിക തതാഴിൽ തെയ്യാന് താല്പരയമുള്ള ഏതതാരു കുടുംബത്തിലും തതാഴിൽ 

കാര്ഡിനു ദവണ്ടി അദപക്ഷിക്കാം. അദപക്ഷ നൽകിയ എലലാ 

കുടുംബാംഗങ്ങള്ക്ക്കും 15 േിവസത്തിനകം തികച്ചും സൌജനയമായി 

ലഭിദക്കണ്ടതുണ്ട്.  തതാഴിൽ കാര്ഡ് ഒരു ആധികാരിക ദരഖയാണ്. 

അതുതകാണ്ടുതതന്ന തതാഴിൽ കാര്ഡുകള്ക് സൂക്ഷിദക്കണ്ടതതിന്തറ പൂര്ണ്ണ 



ഉത്തരവാേിതവം തതാഴിലാളികള്ക്ക്കാണ്. അഞ്ചുവര്ഷ്ത്തിതലാരിക്കൽ  തതാഴിൽ 

കാര്ഡ് പുതുക്കി നൽദകണ്ടതാണ്.  

> വാര്ഡിതല തതാഴിലാളികള്ക്ക്ക് ദഫാദട്ടാ ഉള്ക്തപ്പതട തതാഴിൽ കാര്ഡ് 

സൌജനയമായി ലഭിച്ചിട്ടിലല. ദഫാദട്ടാ തതാഴിലാളികള്ക് ആണ് നൽകിയത് എന്ന് 
തതാഴിലാളികളിൽ നിന്ന് അറിയുവാന് സാധിച്ചു  

>എലലാ തതാഴിലാളികളുതടയും തതാഴിൽ കാര്ഡ് തതാഴിലാളികള്ക് അവരുതട 

കയ്യിൽ തതന്ന ആണ്   സൂക്ഷിക്കുന്നത്.  

 

 

 

2. തതാഴിൽ ആവശയതപ്പടുനത്  ീംബന്ധിച്ച് 

 

          തതാഴിൽ കാര്ഡ് ഉള്ള ഏതതാരു തതാഴിലാളിക്കും തതാഴിൽ 

ആവശയതപ്പടാനും ഇതുമായി ബന്ധതപ്പട്ട് ആസൂഗ്തണ ഗ്പഗ്കിയയിൽ 

പങ്കാളിയാകാന് ഉള്ള അവകാശം ഉണ്ട്. തതാഴിൽ ആവശയതപ്പട്ട് 15 

േിവസത്തിനുള്ളിൽ തതാഴിൽ ലഭയമായിലല എങ്കിൽ തതാഴിലിലലായ്മ ദവതനം 
ലഭിക്കാനുള്ള അവകാശം നിയമപരമായി തതാഴിലാളികള്ക്ക്കുണ്ട്.  

             ഈ വാര്ഡിൽ ഗ്ഗൂപ്പായി ദമറ്് മുദഖനയാണ് തതാഴിലിന് അദപക്ഷ 

നൽകുന്നത്. .എ എം സി ഗ്പകാരം ഉള്ള ഡിമാന്ഡ് ദഫാം ൽ അലല തതാഴിലിനായി 

അദപക്ഷിക്കുന്നത്. പഞ്ചായത്ത്് ൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വര്ക്ക്് അപ്ലിദക്കഷ്ന് ദഫാം 

ൽ ആണ് അദപക്ഷിക്കാറുള്ളത്.  അദപക്ഷിച്ച് 15 േിവസത്തിനുള്ളിൽ തതാഴിൽ 

ലഭിക്കാറുണ്ട്് എന്നാണ്  തതാഴിലാളികള്ക് അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഗ്ഫണ്ട് ഓഫീസ്ത വഴി 

അലല അദപക്ഷ നൽകുന്നത്. ദനരിട്ട് ഓവര്സിയര് രുതട കകവശം ആണ് തതാഴിൽ 

അദപക്ഷ നൽകാറുള്ളത് എന്ന് തതാഴിലാളികള്ക് പറഞ്ഞു. തതാഴിലാളികള്ക് 

തതാഴിലിന്  അദപക്ഷിക്കുന്ന സമയത്ത്   കകപ്പറ്് രസീത് നൽകാറിലല  

3. തതാഴിൽ അനുവേിച്ചത്  ീംബന്ധിച്ച് 

 



            തതാഴിലുറപ്പ് നിയമഗ്പകാരം തതാഴിൽ ആവശയതപ്പട്ട് 15 േിവസത്തിനുള്ളിൽ 

തതാഴിൽ നൽകിയിരിക്കണം. അലലാത്തപക്ഷം തതാഴിൽരഹിത ദവതനത്തിനുള്ള 

അര്ഹതയുണ്ട്. ഈ വാര്ഡിതല തതാഴിലാളികള്ക്ക്ക് തതാഴിലിന് അദപക്ഷിച്ച് 15 

േിവസത്തിനകം തതന്ന തതാഴിൽ ലഭിക്കാറുണ്ട്്. ഇദപ്പാള്ക് കൃതയമായി 
ലഭിക്കാറുതണ്ടന്നും മുന്കാലങ്ങളിൽ കാല താമസം ദനരിട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നും 
തതാഴിലാളികള്ക് പറഞ്ഞു.  

 

4. തഷ്ൽഫ് ഓഫ് തഗ്പാജക്ററ്റ്് തയ്യാറാക്കുനതിനുള്ള അവകാശീം.  

        അടുത്ത 5 വര്ഷ്ദത്തക്ക് ഏതറ്ടുക്കാവുന്ന ദഗ്പാജക്ടുകളുതട സമാഹാരമാണ് 

തഷ്ൽഫ് ഓഫ് തഗ്പാജക്റ്്്. അയൽക്കൂട്ട തലത്തിൽ െര്ച്ച തെയ്ത് നിര്ദേശങ്ങള്ക് 

സമാഹരിച് വാര്ഡ് തലത്തിൽ ദഗ്കാഡീകരിച്ച ഗ്ഗാമസഭയിൽ അവതരിപ്പിച് 

മുന്ഗണന ഗ്കമം നിശ്ചയിച്ചാണ് അംഗീകരിക്കുന്നത്. അതുതകാണ്ടുതതന്ന തഷ്ൽഫ്  

ഓഫ് തഗ്പാജക്ട് തയ്യാറാക്കുന്നതിനും ഉള്ള അവകാശം തതാഴിലാളികള്ക് തകാണ്ട്. 
തതാഴിൽ കതണ്ടത്തുന്നതിന് തതാഴിലാളികളുതടയും ദമറ്ിന്തറ ഭാഗത്തുനിന്നും 
പങ്കാളിത്തം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ തതാഴിലുറപ്പിൽ അനുവേിനീയമായ 

ആസ്തതി വികസന ഗ്പവര്ത്തികള്ക് കതണ്ടത്തുന്നതിന് വാര്ഡിതല വിവിധ 

ദമഖലയിലുള്ള അവരുതട പങ്കാളിത്തം ഉണ്ടാദവണ്ടതാണ്.കടമ്പൂര് പഞ്ചായത്ത്് 

വാര്ഡ് 12 തല  തതാഴിലാളികള്ക് തഷ്ൽഫ് ഓഫ് തഗ്പാജക്ട് തയ്യാറാക്കുന്നതിൽ 

പങ്കാളികളാകാര്  ഉണ്ട് എന്നാണ് തതാഴിലാളികളിൽ നിന്നും പഞ്ചായത്തിൽ 

നിന്നും അറിയാന് കഴിഞ്ഞത്. 

5. യാഗ്താ തചല്വ്  ീംബന്ധിച്ച് 

            തതാഴിലാളികള്ക്ക്ക് താമസ സ്ഥലത്തു നിന്നും 5 കിദലാമീറ്ര് 

െുറ്ളവിനുള്ളിൽ തതാഴിൽ  ലഭിക്കുവാന് ഉള്ള അവകാശം ഉണ്ട്. അങ്ങതന 

അലലാത്ത പക്ഷം യാഗ്താബത്ത ആയി കൂലിയുതട 10 ശതമാനം (27.10)അധിക 

ദവതനം ആയി ലഭിക്കാന് അവകാശമുണ്ട്.5 km അധികം േൂരം യാഗ്ത തെയ്ത് 

ദജാലി തെദയ്യണ്ട അവസ്ഥ ഇതുവതര ഉണ്ടായിട്ടിലല എന്ന് തതാഴിലാളികളിൽ നിന്ന്  
അറിയുവാന് സാധിച്ചു.  

6)അടിസ്ഥാന  ൗകര്യങ്ങതെ കുറിച്ച്  

 തതാഴിലാളികള്ക്ക്ക് ആവശയമായ കുടിതവള്ളം വിഗ്ശമിക്കുന്നതിനുള്ള തണൽ 

ഗ്പഥമശുഗ്ശൂഷ് കിറ്് തുടങ്ങിയ അടിസ്ഥാന സൌകരയങ്ങള്ക് ലഭിദക്കണ്ടത്  

തതാഴിലാളികളുതട അവകാശമാണ്. ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ദബാക്സിൽ exp ദഡറ്് കഴിഞ്ഞ 



മരുന്നുകള്ക് ഒന്നും തതന്ന സൂക്ഷിക്കുന്നിലല.   തണലിനുള്ള സൌകരയദമാ കുടി 

തവള്ളത്തിനു ദവണ്ടിയുള്ള സൌകരയദമാ അവര്ക്ക് ലഭിച്ചിട്ടിലല. 

കുടിതവള്ളത്തിനുള്ള പാഗ്തങ്ങള്ക് പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് നൽകിയിട്ടിലല. 
തതാഴിലാളികള്ക് കുടിതവള്ളം തകാണ്ടുവരിക ആണ് പതിവ് എന്ന് അറിഞ്ഞു. 
കൂടാതത പണിതയടുക്കുന്ന വീടുകളിതല ആള്ക്ക്കാരുമായി സഹകരിച്ചും  അവര് 

കുടിതവള്ളം കതണ്ടതാറുണ്ട്. വൃത്തി ഹീനമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ ദജാലി 
തെയ്യുദമ്പാള്ക് ഉപദയാഗിദക്കണ്ട കകയുറകളും കാലുറകളും ഇത് വതര 

ലഭയമാക്കിയിട്ടിലല. പലദപ്പാഴുംപഞ്ചായത്ത്്  അധികൃതദരാട് ആവശയതപ്പതട്ടങ്കിലും 
ഇത്  വതരയും ലഭയമാക്കിയിട്ടിലല.  

 ബ്വതനീം ല്ഭ്യമാക്കുനത്  ീംബന്ധിച്ച് 

           തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി നിയമത്തിതല തസക്ഷന്3(2) ഗ്പകാരം ഓദരാ 

ഗ്പവൃത്തിയുതടയും മസ്റ്റര് ദറാള്ക് പൂര്ത്തിയാക്കി പഞ്ചായത്തിൽ സമര്പ്പിച്ച 15 

േിവസത്തിനകം തതാഴിലാളികള്ക്ക്ക് ദവതനം ലഭിദക്കണ്ടതാണ്. കൃതയമായി 
ദവതനം  ലഭിച്ചിലല  എന്ന വിവരമാണ് തതാഴിലാളികളിൽ നിന്നും അറിയാന് 

കഴിഞ്ഞത്. ജൂൺ ആേയ വാരം ദവതനം വന്നതിനു ദശഷ്ം പിന്നീട് 4 മാസത്തിൽ 

ഏതറ യായി ദവതനം ലഭിച്ചിട്ടിലല എന്ന് ദമറ്ും തതാഴിലാളികളും 
പറഞ്ഞു.ഓവര്സിയറും ഇ കാരയം ശരിവച്ചു.  

8. തതാഴില്ിടങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന അപകടങ്ങൾ  ീംബന്ധിച്ച് 

                 മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ 

തതാഴിലാളികള്ക്ക്ക് തതാഴിലിടങ്ങളിൽ തവച്ച് ഏതതങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അപകടം 
സംഭവിച്ചാൽ തഷ്ഡയൂള്ക്2(5) ഗ്പകാരവും അധയായം9 ദല പരാമര്ശങ്ങളുതട 
അടിസ്ഥാനത്തിലും െികിത്സ ആവശയമായിവരുന്ന മുഴുവന് െിലവുകളും 
ബന്ധതപ്പട്ട ബിലലുകള്ക് ഹാജരാക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് തതാഴിലാളികള്ക്ക്ക് 
ലഭയമാദക്കണ്ടതാണ്.25000/- രൂപ  മരണം സംഭവിച്ചാൽ തതാഴിലാളികളുതട 

കുടുംബത്തിന് ലഭയമാദക്കണ്ടതാണ്. ഓഡിറ്ിന് വിദധയമാക്കിയ ഗ്പവൃത്തിയുതട 

കാലയളവിൽ തതാഴിലാളിക്ക് അപകടം ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടിലല.തെറിയ തെറിയ 

മുറിവുകള്ക് മാഗ്തദമ ഉണ്ടാവാറുള്ളു. അത് മരുന്ന് തവച്ച് മാറാറുണ്ട് എന്ന് 
തതഴിലാളികള്ക് വയക്തമാക്കി.  

9. പരാതി പരിഹാരീം 

       തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി നിയമഗ്പകാരം( തഷ്ഡയൂള്ക്19) സമയബന്ധിതമായി 

പരാതി പരിഹാരത്തിനുള്ള അവകാശ നിയമം. പദ്ധതിയുമായി ബന്ധതപ്പട്ട 



പരാതികള്ക് ദഫാൺ, ദടാള്ക്ഗ്ഫീ നമ്പര് ഉപദയാഗിച്ചും ദരഖാമൂലം എഴുതി 

നൽകിയും ഇതമയിൽ വഴിയും സമര്പ്പിക്കാവുന്നതാണ്. ദടാള്ക് ഗ്ഫീ നമ്പര് 

പഞ്ചായത്തിൽ ഗ്പേര്ശിപ്പിദക്കണ്ടതാണ്. ഫീൽഡ് സന്ദര്ശനത്തിന് ഭാഗമായി 
തതാഴിലാളികളുമായി സംസാരിച്ചദപ്പാള്ക് ഇതുവതര പരാതികള്ക് നൽകിയിട്ടിലല 
എന്നാണ് അറിയാന് കഴിഞ്ഞത്.പരാതി പരിഹാര ദടാള്ക് ഗ്ഫീ നമ്പര് 

പഞ്ചായത്തിൽ ഗ്പേര്ട്ശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് . പതക്ഷ അത് വയക്തമായി കാണാന് 

സാധിക്കുന്ന രീതിയിൽ അലല നിലവിൽ ഉള്ളത്. ദടാള്ക് ഗ്ഫീ നമ്പര് തന കുറിച്ച് 

തതാഴിലാളികള്ക്ക്ക് അറിവിലല എന്നും പറഞ്ഞു.  പഞ്ചായത്തിൽ പരാതി 

രജിസ്റ്റർ ൈൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്  .15/07/2015, 13/07/2018 ഇൽ റിദപ്പാര്ട്ട്് തെയ്ത ദവതനം 
ലഭിക്കുന്നിലല എന്ന  രണ്ട് പരാതി മാഗ്തദമ അതിൽ നിലവിൽ രജിസ്തഗ്റിൽ കാണാന് 

സാധിച്ചുള്ളൂ   

 

 

10 ബ് ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് നടത്തുനതിനുള്ള അവകാശീം 

 

         തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ ഏതറ്ടുത്ത് നടപ്പിലാക്കുന്ന മുഴുവന് 

ഗ്പവര്ത്തികളും ദസാഷ്യൽ ഓഡിറ്ിന് വിദധയമാക്കണതമന്ന് തസക്ഷന്17(2) 

നിഷ്കര്ഷ്ിക്കുന്നുണ്ട്. തതാഴിലുറപ്പിൽ ഏതറ്ടുത്ത ഗ്പവര്ത്തികളുതട സാമൂഹിക 

കണതക്കടുപ്പ് നടത്തുന്നതിനാൽ പങ്കാളി ആവുന്നതിനുള്ള അവകാശം 
തതാഴിലാളികള്ക്ക്കുണ്ട്.  

 ബ്റാസ്രാർ േിനീം  

തതാഴിൽ ആവശയകത കൃതയമായി രജിസ്റ്റര് തെയ്യുന്നതിനും തതാഴിലാളികളുതട 
അവകാശങ്ങള്ക് അവതര ദബാധയതപ്പടുത്തുന്നതിനും പദ്ധതികള്ക് 

പരിഹരിക്കുന്നതിനും ആയി ദറാസ്തഗര് േിനം സംഘടിപ്പിദക്കണ്ടതുണ്ട്. 
തതാഴിലാളികളിൽ നിന്നും  ദറാസ്തഗാര് േിനം ആെരികാറുണ്ട് എന്നും  
2തതാഴിലാളികള്ക് പതങ്കടുക്കാറുണ്ട് എന്നും  അറിയാന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 

  ിറ്റി ൺ ഇൻഫർബ്മഷ്ൻ ബ്ബാർഡ് 

തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുതട സുതാരയത ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും ദവണ്ടിയുള്ള ഒരു 
ഉപാധിയാണ് സിറ്ിസൺ ഇന്ഫര്ദമഷ്ന് ദബാര്ഡ്. ഒരു ഗ്പവര്ത്തിയുതട 
അടിസ്ഥാനവിവരങ്ങള്ക് അതായത് എസ്റ്റിദമറ്് തുക സാധന ദവേന ഘടകങ്ങള്ക് 

യഥാര്ത്ഥ തെലവ് തതാഴിൽേിനങ്ങള്ക് തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങള്ക് സാധാരണ 



ജനങ്ങള്ക്ക്കും ഗുണദഭാക്താക്കള്ക്ക്കും മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ 

ഗ്പേര്ശിപ്പിദക്കണ്ടതാണ്. ഓദരാ ഗ്പവൃത്തിയുതടയും ആരംഭഘട്ടത്തിൽ ഈ 

ദബാർഡ്  സ്ഥാപിദക്കണ്ടതുണ്ട്. സിറ്ിസൺ ഇന്ഫര്ദമഷ്ന് ദബാര്ഡ് സന്ദര്ശിച്ച 

രണ്ടു  ഫീൽഡിലും കാണാന് സാധിച്ചു..  

 ജാഗ്രതാ ബ്മൽബ്നാട്ട  മിതി 

 ഓദരാ പഞ്ചായത്തിലും 5 അംഗങ്ങള്ക് എങ്കിലും ഉള്ള ജാഗ്ഗതാ ദമൽദനാട്ട സമിതി 

രൂപീകരിദക്കണ്ടത് ആണ്. ഇതിൽ പട്ടികജാതി പട്ടികവര്ഗ്ഗ വിഭാഗങ്ങള്ക്ക്ക് 

ദവണ്ടഗ്ത ഗ്പാധാനയം നൽദകണ്ടതാണ് പകുതിദപ്പര് സ്തഗ്തീകളായിരിദക്കണ്ടതാണ്. 

അദ്ധയാപകര്,  അംഗനവാടി വര്ക്കര്, സവയം സഹായ സംഘത്തിതല അംഗങ്ങള്ക്,  

തപാതു സമൂഹ സംഘടനകള്ക്, ഉപദഭാക്തൃ സമിതികള്ക്, ദസാഷ്യൽ ഓഡിറ്് 

റിദസാഴ്സസ്ത ദപഴ്സസൺ, യുവജന ക്ലബ്ബുകള്ക്, തപാതു സമൂഹ സംഘടനകള്ക് 

തുടങ്ങിയവയിൽ നിന്നും വിജിലന്സ്ത ആന്ഡ് ദമാണിറ്റിംഗ്ദ് കമ്മിറ്ി അംഗങ്ങതള 

തതരതഞ്ഞടുക്കാവുന്നതാണ്. ഏറ്വും കുറഞ്ഞ കാലയളവിദലക്ക് വിഎംസി 

അംഗങ്ങതള നിയമിദക്കണ്ടത് ഗ്ഗാമസഭ യാണ്. ഗ്പകൃതി സ്ഥല സന്ദര്ശനം, 
തതാഴിലാളികളുമായി ആശയവിനിമയം നടത്താന് ദരഖകളുതട പരിദശാധ 

ഗ്പവൃത്തിസ്ഥലം സൌകരയങ്ങളുതട പരിദശാധന, ഗ്പവൃത്തികളുതട 

ഗുണനിലവാരം നിര്ണയിക്കൽ,  തുക നിര്ണയം, ഗ്പവൃത്തിയിൽ ഉടനീളമുള്ള 

റിദപ്പാര്ട്ടിംഗ്ദ്, ഗ്പവൃത്തിയുതട സവഭാവതത്ത സംബന്ധിച്ചുള്ള ഗുണപരമായ 

വിലയിരുത്തൽ എന്നിവയാണ് ഗ്പധാന െുമതല. വിഎംസിയാണ്  എലലാ 
ഗ്പവര്ത്തികളും പരിദശാധിദക്കണ്ടതും  മൂലയ നിര്ണയ രജിസ്റ്ററിൽ 

ദരഖതപ്പടുദത്തണ്ടതും.  ദസാഷ്യൽ ഓഡിറ്് സമയത്ത് അവ ഗ്ഗാമസഭയിൽ 

സമര്പ്പിദക്കണ്ടതാണ്. വിഎംസി റിദപ്പാര്ട്ട് ഒരു തപാതു ദരഖയായി 
കരുദതണ്ടതും ആവശയതപ്പടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഒരു തപാതു ദരഖയായി 
പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും ലഭിദക്കണ്ടതും ആണ്. നാല്  അംഗങ്ങള്ക് ആണ് 

നിലവിലുള്ളത്.  

വിഎംസി  അംഗങ്ങൾ   

1.സിന്ധു  

2.ദശാഭ  

3.നിഷ്  

4.സംഗീത  

 



 ബ്മറ്റ് 

  ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളിൽ ദമൽദനാട്ടം വഹിദക്കണ്ടത് ദമറ്് ആണ്. തതാഴിലാളികള്ക് 

ഓദരാ േിവസവും കൃതയമായി ദജാലി തെയ്യുന്നുതണ്ടന്ന് ഉറപ്പുവരു തുകയും, 

തതാഴിൽ കാര്ഡ്, കസറ്് ഡയറി, മസ്റ്റര് ദറാള്ക് എന്നിവയിൽ ആവശയമുള്ള 

വിവരങ്ങള്ക് ദരഖതപ്പടുത്തുകയും അടിസ്ഥാന സൌകരയങ്ങള്ക് തതാഴിലിടങ്ങളിൽ 

ഉതണ്ടന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുകയും ദവണം. കടമ്പൂര് പഞ്ചായത്ത് പഗ്രണ്ടാം    

വാര്ഡിൽ െഗ്ന്ദിക, മിനി  എന്നിവര് ദമറ്്് മാരായി വര്ക്ക്് തെയ്യുന്നു  

പദ്ധതി ആരീംഭ്ീം മീറ്റിീംഗ് 

 തതാഴിലുറപ്പ് നിയമം തഷ്ഡയൂള്ക് 22 ഗ്പകാരം ഒരു ഗ്പവൃത്തി ആരംഭിക്കുന്നതിനു 
മുന്പ് ഏതതങ്കിലും ഒരു തപാതുസ്ഥലത്തു തതാഴിലിടങ്ങ ലിദലാ വ ച്ച് ദെരുന്ന 

തതാഴിലാളികളുതടയും നിര്വഹണ ഉദേയാഗസ്ഥരുതടയും സംയുക്ത ദയാഗമാണ് 

പദ്ധതി ആരംഭ മീറ്ിംഗ്ദ്. വാര്ഡ് തമമ്പറുതട സാന്നിധയത്തിൽ ദെരുന്ന ഈ 

ദയാഗത്തിൽ നിര്വഹണ ഉദേയാഗസ്ഥര് ഗ്പവൃത്തിയുമായി ബന്ധതപ്പട്ട 
വിവരങ്ങതളലലാം തതാഴിലാളികള്ക്ക്ക് വിശേീകരിച്ചു തകാടുദക്കണ്ടതാണ്.  

ഓഡിറ്ിന് വിദധയമാക്കിയിട്ുള്ള  wc/310972 പഗ്രണ്ടാം വാര്ഡിൽ  മണ്ണ് ജല 

സംരക്ഷണ ഗ്പവര്ത്തി, കലഫ് ഭവന പദ്ധതി നബീസ IF/350517 എന്നി രണ്ടു  

ഫയലിലും  പദ്ധതി ആരംഭ മീറ്ിംഗ്ദ് ദരഖകള്ക് കാണാന് കഴിഞ്ഞിലല.       
തതാഴിലാളികളിൽ നിന്നും അറിയാന് കഴിഞ്ഞത് പദ്ധതി ആരംഭ  മീറ്ിംഗ്ദ് 

നടത്താറുതണ്ടന്നും  എന്ജിനീയറും  ഓവര്സിയര് ഉംതമമ്പറും  പതങ്കടുക്കാറുണ്ട് 
എന്നാണ്. 

 

തതാഴില്ാളികളുതട കടമകൾ 

                                                                                                                                                                                                     

* തതാഴിലിടങ്ങളിൽ സമയനിഷ്ഠ പാലിക്കുക. 

* തതാഴിൽ തെയ്യുന്ന േിവസങ്ങളിൽ രാവിതലയും കവകുദന്നരവും കൃതയമായി 
ഒപ്പ്  

 ദരഖതപ്പടുത്തുക. 

* തതാഴിൽ കാര്ഡിൽ ഹാജര് കൃതയമായി ദമറ്് ദരഖതപ്പടുത്തുന്നുണ്ട് എന്ന് 

ഉറപ്പുവരുത്തുക. 



* തഗ്പാജക്റ്് മീറ്ിംഗ്ദ്, ഗ്ഗാമസഭകള്ക്, തതാഴിലുറപ്പ് ഗ്ഗാമസഭകള്ക് എന്നിവയിൽ 

പതങ്കടുക്കുക. 

* തതാഴിലിടങ്ങളിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് വസ്തതുക്കള്ക് ഉപദയാഗിക്കുവാദനാ കത്തിക്കുവാന് 

പാടിലല. 

* ഗ്പകൃതി സംരക്ഷണത്തിന് ആവശയമായ ഗ്പവര്ത്തികള്ക് ഏതറ്ടുത്തു 

നടപ്പിലാക്കുക. 

* ആസ്തതി സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഗ്പവൃത്തികള്ക് കതണ്ടത്തി പഞ്ചായത്ത് അധികൃതതര 

അറിയിക്കുക 

ബ് ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റിനു വിബ്ധയമാക്കിയ   ഗ്പവർത്തികൾ 

 

ഗ്ക
മ  

ന
മ്പ
ര്  

വര്ക്ക്് തനയിം 
ആന്ഡ് ദകാഡ്  

എസ്റ്റിദമ
റ്് 
അമൌണ്ട്  

കാലയള
വ്  

ആ
തക 

തതാ
ഴി
ലാ
ളിക
ള്ക്  

മസ്റ്റര് ദറാള്ക് നമ്പര്             െി
ല
വാ
യ 

തുക  

ദവ
തനം   

  

 

സാധനം  

1 പഗ്രണ്ടാം 
വാര്ഡിൽ മണ്ണ് 
ജല സംരക്ഷണ 

ഗ്പവര്ത്തികള്ക് 

WC/310972  

 

 ₹ 465031 

18-09-2018  

to 

15-02-2019 

 

 

921 

 

3865,  3866,  4401, 

4402, 4403, 4112, 4113, 

5275, 5276, 5277, 4852, 

4853, 4854, 6072, 6073, 

6074, 5535, 5536, 5537, 

6690, 6691, 6692, 6374, 

6375, 6376, 7439, 7440, 

7444, 7016, 7017, 7906, 

7907, 7599, 7600, 7665, 

8239, 8603, 8446, 8458, 

8743, 8892, 9080, 9266 

 

921×

271= 

2495

91 

ടൂള്ക്സ്ത 

:4386 

സിറ്ിസ
ൺ 

ഇന്
ദഫാ 
ദബാര്
ഡ് :3000 

ആതക=

7386 

2 ദകഗ്ന്ദ 

സംസ്ഥാന 

സര്ക്കാര് 

ആവിഷ്കരി
ക്കുന്ന ഭവന 

നിര്മാണ 

 

 

₹ 24390 

24-7-18 to 

14-11-2018 

 

 

90 

1880, 1875, 2554, 2707, 

4722, 6101, 6102, 6222 

 

 

 

 

90×2

71 

=243

90 

 

 

 

------- 



പദ്ധതി 
(നബീസ ) 

IF/350517 

 

  അളവുകൾ  ീംബന്ധിച്ച വിuവരങ്ങൾ  

വർക്ക്് 
തനയിീം 
&ബ്കാഡ്  

 

എസ്റ്റിബ്മറ്റ് തല് 

കണക്ക് 
ഗ്പകാരീം  

 

 

 

Mബുക്ക്് തല് 

കണക്ക് 
ഗ്പകാരീം  

 

 

ഫീൽഡ് 

പരിബ്ശാധനയി
ൽ കണ്ടത്  

പഗ്രണ്ടാം  
വാര്ഡിൽ മണ്ണ് 
ജല സംരക്ഷണ 

ഗ്പവര്ത്തികള്ക്  

ദകാഡ് : 

WC/310972 

 

കാട് തവട്ടി 
തതളിക്കൽ  

18900 sqm@ 

8.83/sqm 

 

 

വരമ്പിടൽ  

 

3159 cum@ 

90.78/cum 

 

 

12072.30 m2 

@8.83/m2 

 

 

 

 

1589.89 m3@ 

90.78/m3 

 

 

 

6150 

m2(ചില്യിടങ്ങ
ൾ കാട് ബ്കറി 
മൂടിയതിനാൽ 

വരമ്പ് 
നശിച്ചുദപായി 
) 

 

 

926.32 m3( കാട് 

ബ്കറി 
മൂടിയതനാൽ 

വരമ്പു 
നശിച്ചുദപായി
) 



 

ദകഗ്ന്ദ സംസ്ഥാന 

സര്ക്കാര് 

ആവിഷ്കരി
ക്കുന്ന ഭവന 

നിര്മാണ 

പദ്ധതി (നബീസ 

) 

IF/350517 

  

28 ബ്ഡയ്സ് 

വർക്ക്് = ₹ 

7588 

24 ബ്ഡയ്സ് 

വർക്ക്് =6504 

10 ബ്ഡയ്സ് 

വർക്ക്് = 2710 

28 ബ്ഡയ്സ് 

വർക്ക്് =7588 

 

28 ബ്ഡയ്സ് 

വർക്ക്് = ₹ 

7588 

24 ബ്ഡയ്സ് 

വർക്ക്് =6504 

10 ബ്ഡയ്സ് 

വർക്ക്് = 2710 

28 ബ്ഡയ്സ് 

വർക്ക്് =7588 

 

28 ബ്ഡയ്സ് 

വർക്ക്് = ₹ 7588 

24 ബ്ഡയ്സ് 

വർക്ക്് =6504 

10 ബ്ഡയ്സ് 

വർക്ക്് = 2710 

28 ബ്ഡയ്സ് 

വർക്ക്് =7588 

            

1 കവർബ്പജ് 

            ദസാഷ്യൽ ഓഡിറ്ിനു വിദധയമാക്കിയിട്ുള്ള  ഫയലിൽ എ  എം 

സി ഗ്പകാരമുള്ള കവര്ദപജ് 2 ഫയലുകളിലും സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്.  

2. തചക്ക് ല്ിസ്റ്റ് 
 ഒരു ഗ്പവര്ത്തി ഫയലിൽ ഗ്കമഗ്പകാരം ഏതതാതക്ക ദരഖകള്ക് എവിതട ഏത് 

ദപജു മുതൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ആധികാരിക 

ദരഖയാണ് തെക്ക് ലിസ്റ്റ്. എ എം സി ഗ്പകാരമുള്ള തെക്ക് ലിസ്റ്റ് 

പരിദശാധിച്ച്  2 ഫയലിലും കാണാന് സാധിച്ചു. പതക്ഷ തെക്ക് ലിസ്റ്റിൽ 

ദപജ് നമ്പര് നൽകിയിട്ടിലല.       

 

     3.ആക്ഷൻ പ്ലാനിന്തറ  ബ്കാപ്പി 
         ഏതറ്ടുക്കുന്ന ഗ്പവൃത്തികള്ക് ആക്ഷന് പ്ലാനിൽ ഉള്ക്തപ്പട്ടതും തഷ്ൽഫ് 

ഓഫ് തഗ്പാജക്റ്ിൽ മുന്ഗണനാഗ്കമത്തിൽ ഉള്ളതും ആയിരിയ്ക്കണം 

എന്നുണ്ട്. ഗ്പസ്തതുത ഗ്പവൃത്തി  പഞ്ചായത്തിതല നടപ്പ് വര്ഷ്ത്തിതല 

വാര്ഷ്ിക ആക്ഷന് പ്ലാനിൽ ഉള്ക്തപ്പട്ടതാണ് എന്ന് തതളിയിക്കാനുള്ള 

ദരഖയാണ് ആക്ഷന്പ്ലാനിന്തറ  ദകാപ്പി. പരിദശാധിച്ച രണ്ടു ഫയലിലും 

ആക്ഷന് പ്ലാന് ദകാപ്പി കാണാന് സാധിച്ചു.  



4 ജനകീയ എസ്റ്റിബ്മറ്റ് 
    ഒരു ഗ്പവൃത്തി  എങ്ങതന എഗ്ത അളവിൽ തെയ്യണതമന്ന് 

സാദങ്കതികമായി ഗ്പതിപാേിപ്പിക്കുന്ന ആധികാരിക ദരഖയാണ് എസ്റ്റിദമറ്്. 

പരിദശാധിച്ച 3 ഫയലും എസ്റ്റിദമറ്് സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത് ആയി കാണാന് 

സാധിച്ചു.  സാധാരണക്കാരനായ ഏതതാരാള്ക്ക്കും മനസ്സിലാകുന്ന 

വിധത്തിൽ ഗ്പാദേശിക ഭാഷ്യിൽ തയ്യാറാക്കിയ എസ്റ്റിദമറ്് ഫയലിൽ 

സൂക്ഷിദക്കണ്ടതുണ്ട്. എന്നാൽ പരിദശാധിച്ച 2 ഫയലിലും (WC/  310972, 

IF/350517) ജനകീയ എസ്റ്റിദമറ്് കാണാന് സാധിച്ചിലല. 

 

5  ാദേതിക അനുമതിയുതട പകർപ്പ് 
   ഒരു ഗ്പവൃത്തിക്ക് ൈാദേതിേ വിേഗ്ധരുസെ അനുമതി ലഭിച്ചിട്ുണ്് 

എന്നതിനുള്ള ആധിോരിേ ദരഖയാണ് ൈാദേതിേ അനുമതി ദരഖ. 
ഗ്പവൃത്തിയുമായി ബന്ധസപട്ിട്ുള്ള ൈാദേതിേ അനുമതിയുസെ പകര്പ്പ് 

2  ഫയലിലും ൈൂക്ഷിച്ചിട്ുണ്്. എന്നാൽ രണ്ടു  ഫയലിലും  ൈാദേതിേ 
അനുമതി നൽേിയ ഉദേയാഗസ്ഥരുതട ഒപ്പും സീലും 

ദരഖതപ്പടുത്തിയതിന്തട കൂതട തിയ്യതി കാണാന് സാധിച്ചിലല.    
6 ഭര്ണാനുമതി യുതട പകർപ്പ് 
 

    ഗ്പവൃത്തി  സെയ്യുന്നതിന് നിർവഹണ സ്ഥാപനം നൽേുന്ന 

അനുമതിയാണ് ഭരണാനുമതി ദരഖ. ഈ ദരഖ എലലാ ഫയലുകളിലും 

സൂക്ഷിദക്കണ്ടതാണ്.  2ഫയലിലും ഭരണാനുമതി ദരഖ കാണാന് സാധിച്ചു.  

7  ംദയാജിത പദ്ധതിയുതട പകർപ്പ് 
 

 ൈർക്കാരിന്സറ ഏസതേിലും വേുപുേൾ സതാഴിലുറപുപദ്ധതി 
ദയാസൊപം ൈംദയാജിച്ച് നെപാക്കുേയാസണേിൽ അതുമായി ബന്ധസപട് 
ദരഖേൾ ഫയലിൽ ൈൂക്ഷിദക്കണ്തുണ്്. എന്നാൽ ഓഡിറ്റ് 

വിദധയമാക്കിയ 3 ഫയലുേളിലും ൈർക്കാരിന്സറ മറ്റു 
വേുപുേളുമായി ൈംദയാജിച്ച് നെത്തുന്ന ഗ്പവൃത്തിേൾ  

അലലാത്തതിനാൽ ഈ ദരഖേൾ ബാധേമലല. 

. 

8- തതാഴിൽ ആവശയതപ്പട്ുതകാണ്ടുള്ള അദപക്ഷ 



              തതാഴിലാളികള്ക് തതാഴിൽ ആവശയതപ്പട്ട് നൽകുന്ന അദപക്ഷയാണ് 

ഡിമാന്ഡ് ദഫാം തതാഴിൽ  ആവശയതപ്പവര്ക്ക്  15 േിവസത്തിനുള്ളിൽ ദജാലി 

നൽകിദയാ എന്ന് അറിയാന് സഹായിക്കുന്ന ദരഖ കൂടിയാണ് ഡിമാന്ഡ് ദഫാറം.  

പരിദശാധിച്ച് ഫയലിൽ ഡിമാന്ഡ് ദഫാറം കാണാന് സാധിച്ചിലല.പഞ്ചായത്തിൽ 

നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന മതറ്ാരു അദപക്ഷ ദഫാമിൽ  ആണ് അദപക്ഷ എഴുതി നൽകുന്നത്.  

             9.ഗ്പവൃത്തി അനുവേിച്ചത്  ംബന്ധിച്ചുള്ള വിവര്ങ്ങൾ 

നിർവഹണ ഏജൻൈി ഗ്പവൃത്തി അനുവേിച്ചുസോണ്ുള്ള അറിയിപ് 
അദപക്ഷ േിട്ി 15 േിവൈത്തിനേം സതാഴിലാളിേസള ദരഖാമൂലം 
അറിയിദക്കണ്താണ് പരിദശാധിച്ച് ഫയലുേളിൽ പഗ്രണ്ടാം  വാര്ഡിൽ 

മണ്ണ് ജല സംരക്ഷണ ഗ്പവര്ത്തി  WC/310972എന്ന വര്ക്ക്് ഫയലിൽ ഗ്പവര്ത്തി 

അനുവേിച്ചു തകാണ്ടുള്ള ദരഖ കാണാന് സാധിച്ചു. പതക്ഷ IF/350517 കലഫ് 

ഭവന നിര്മാണം ഫയലിൽ ഗ്പവര്ത്തി അനുവേിച്ചു തകാണ്ടുള്ള ദരഖ 

കാണാന് സാധിച്ചിലല  

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/310972 

ഗ്പവര്ത്തിയുതട 3865 മസ്റ്റര് ദറാളിൽ ലക്ഷ്മി (KL-02-001-005-011/75) ഒപ്പിട്ട് 

അതിന്തട ദമതല ആബ്തസന്് മാര്ക്ക്് തെയ്തതായി കണ്ടു. ഇദത 

ഗ്പവര്ത്തിയുതട 4112 മസ്റ്റര് ദറാളിൽ ഭരതന്(KL-02-001-005-011/13) ഗ്പവര്ത്തി 
േിനം ആബ്തസന്് മാര്ക്ക്് തെയ്തിട്ട് അതിന്തട മുകളിൽ ഒപ്പ് 

ദരഖതപടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.       

തമഷ്ർതമന്് ബുക്ക് 
 സതാഴിലുറപിൽ ഉൾസപെുത്തി സെയ്യുന്ന ഗ്പവൃത്തിേളുസെ 
അളവുേളും സെലവുേളും ൈംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ 
ൈമയബന്ധിതമായി തയ്യാറാക്കി ബന്ധസപട് ഉദേയാഗസ്ഥർ 
അംഗീേരിക്കുന്നതിനും യഥാൈമയം േൂലി ലഭയമാക്കുന്നതിനുള്ള 

ആധിോരിേ ദരഖയാണ് സമഷ്ർസമന്് ബുക്ക്. 



 പരിദശാധിച്ച 2  ഫയലുേളിൽ സമഷ്ർസമന്് ബുക്ക് ൈൂക്ഷിച്ചിട്ുണ്്. 
സൈഗ്േട്റി ഒപും ൈീലും സവച്ച് ൈാക്ഷയസപെുത്തിയ എം ബുക്കാണ് 

ഫയലിൽ ൈൂക്ഷിച്ചിട്ുള്ളത്.ഇത്  ഗ്പശംൈനീയമാണ്. മണ്ണ് ജല 

സംരക്ഷണ ഗ്പവര്ത്തി, കലഫ് ഭവന നിര്മാണം (നബീസ ) എന്നി 
ഗ്പവര്ത്തികളുതട എം  ബുക്ക്് വളതര കൃതയതദയാതട ഘട്ടം ഘട്ടമായി 

വിവരിച്ചു എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. എം ബുക്കിതല വിവരങ്ങള്ക് ജനകീയ 

ഭാഷ്യിൽ എഴുതുവാന് തഗ്സധിദക്കണ്ടതാണ്.  

12  ാധന ാമഗ്ഗികതെ കുറിച്ചുള്ള വിവര്ങ്ങൾ 

പരിദശാധിച്ച 2 ഫയലുകളും സാധന സാമഗ്ഗികള്ക് ആവശയം ഇലലാത്ത 

ഗ്പവര്ത്തികള്ക് ആണ്.   

13.ബ്വജ്  ല്ിസ്റ്റ് 
മസ്ത്ര്ദറാളിന് ആനുപാതികമായി തതാഴിലാളികള്ക്ക്ക് ദവതനം 

ലഭിക്കുന്നുതണ്ടന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന ദരഖയാണ് ദവജ്  ലിസ്റ്റ്. 

പരിദശാധിച്ച്   2 ഫയലുകളിലും മസ്റ്റര് ദറാള്ക് ഗ്പകാരമുള്ള ദവജ് 

ലിസ്റ്റുകള്ക് സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്.  

14) ഫണ്ട് ഗ്ടാൻസ്ഫർ ഓർഡർ 

ദവതനം തതാഴിലാളികളുതട അക്കൌണ്ടിദലക്ക് നൽകിയതിനുള്ള 

ദരഖയാണ് ഫണ്ട് ഗ്ടാന്സ്തഫര് ഓര്ഡര്.പരിദശാധനക്ക് വിദധയമക്കിയ 2   

ഫയലുകളിലും സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള മസ്റ്റര് ദറാളുകളുതട ഫണ്ട് ഗ്ടാന്സ്തഫര് 

ഓര്ഡര് ഫയലിൽ കണ്ടിലല. 

 

15) ര ീതുകളുീം ബ്റായൽറ്റിയുീം  ീംബന്ധിച്ച് 
പരിദശാധിച്ച എലലാ ഫയലുകളിലും രസീത് കള്ക് കാണാന് 

സാധിെിലല  
3 ഘട്ടങ്ങളിതല് ബ്ഫാബ്ട്ടാകൾ 

 ഒരു ഗ്പവൃത്തി തുടങ്ങുന്നതിനു മുന്പും ഗ്പവൃത്തി 
നടന്നുതകാണ്ടിരിക്കുദമ്പാഴും ഗ്പവൃത്തി പൂര്ത്തിയായതിനു 
ദശഷ്വുമുള്ള മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിലായി ഉള്ള ദഫാദട്ടാകള്ക്  ഫയലിൽ 

സൂക്ഷിദക്കണ്ടതാണ്.  Wc/310972 പഗ്രണ്ടാം വാര്ഡിൽ മണ്ണ് ജല 

സംരക്ഷണ ഗ്പവര്ത്തി ഫയലിൽ 3 ഘട്ടത്തിൽ ഉള്ള ദഫാദട്ടാസ്തകാണാന് 

സാധിച്ചു. IF/350517 കലഫ് ഭവന നിര്മാണം (നബീസ ) ദഫാദട്ടാസ്ത ഒന്നും 



തതന്ന കാണാന്  സാധിച്ചിലല.  

17 ഗ്പവൃത്തി പൂർത്തീകരണ  ാക്ഷയപഗ്തീം 
 ഗ്പവൃത്തി പൂര്ത്തീകരിച്ചു എന്നതിന്തറ ദരഖയാണ് ഗ്പവൃത്തി 

പൂര്ത്തീകരണ സാക്ഷയപഗ്തം എന്നാൽ  ഓഡിറ്ിന് വിദധയമാക്കിയ 2 

ഫയലുകളിലും   ഗ്പവൃത്തി പൂര്ത്തീകരണ സാക്ഷയപഗ്തം കാണാന് 

സാധിച്ചിലല. 

18)  തമറ്റീരിയൽ ബില്ലുകൾ 

 തതാഴിലുറപ്പ് ഗ്പവൃത്തികള്ക്ക്ക് ഏതതങ്കിലും സാധനഘടകങ്ങള്ക് 

വിലയ്ക്കുവാങ്ങി ഉപദയാഗിക്കുകയാതണങ്കിൽ അതിന്തറ ഫയൽ 

സൂക്ഷിദക്കണ്ടതുണ്ട് സാധനസാമഗ്ഗികള്ക് ആവശയമായ ഗ്പവൃത്തി 
കള്ക്ക്ക് സാമഗ്ഗികള്ക് വിതരണം തെയ്തതി ബിലലുകളും വൌച്ചറുകളും 
സൂക്ഷിദക്കണ്ടതാണ്. ഈ രണ്ടു ഗ്പവര്ത്തികള്ക്ക്കും തമറ്ീരിയൽസ്ത 

ഒന്നും തതന്ന ഉപദയാഗിച്ചിട്ടിലല.  

19) മസ്റ്റർ ബ്റാൾ മൂവ്തമന്റ് സ്ലിപ്പ് 
 ഒരു ഗ്പവൃത്തിയുതട ഓദരാ ഘട്ടതത്തയും മസ്റ്റര് ദറാള്ക് അനുവേിച്ച 

തതാഴിലാളികള്ക്ക്ക് ദവതനം നൽകുന്നത് വതരയുള്ള ഓദരാ ഘട്ടങ്ങളും 
ഏതതാതക്ക തീയതികളിൽ നടന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനാണ് മസ്റ്റര് ദറാള്ക്  

മൂവ്തമന്്  സ്ലിപ്. പരിദശാധിച്ച 2 ഫയലുകളിലും മസ്റ്റര് ദറാള്ക് 

മൂവ്തമന്് സ്ലിപ് കാണാന് സാധിച്ചിലല.  

20) ജിബ്യാ ടാഗ് ബ്ഫാബ്ട്ടാകൾ  

 ഓഡിറ്ിന് വിദധയമാക്കിയ  2 ഫയലുകളിലും ജിദയാ ടാഗ്ദ്ഡ്  ദഫാദട്ടാ 

സൂക്ഷിച്ചിട്ടിലല.  

21)ബ് ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് റിബ്പ്പാർട്ട് 
 തതാഴിലുറപ്പിൽ ഏതറ്ടുത്ത ഗ്പവര്ത്തികള്ക് ദസാഷ്യൽ ഓഡിറ്് 
നടത്തുന്നതിൽ പങ്കാളികള്ക് ആവുന്നതിന് തതാഴിലാളികള്ക്ക്ക് 

അവകാശമുണ്ട്. എന്നാൽ അത്തരത്തിൽ ഒരു ദസാഷ്യൽ ഓഡിറ്് 

നടത്തിയതായി പരിദശാധിച്ച ഫയലുകളിൽ നിന്നും 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. WC/310972 മണ്ണ് ജല സംരക്ഷണ ഗ്പവര്ത്തി,   

IF/350517 കലഫ് ഭവന നിര്മാണ പദ്ധതി (നബീസ ) എന്നി രണ്ടു 

ഫയലുകളിലും കസറ്് ഡയറി ഉണ്ടായിരുന്നിലല. ഇക്കാരണത്താൽ പദ്ധതി 

ആരംഭ മീറ്ിംഗ്ദ്, വി എം സി  അംഗങ്ങള്ക്, അവരുതട പങ്കാളിത്തം, 

അഭിഗ്പായങ്ങള്ക്, എന്നി കാരയങ്ങള്ക് ഒതക്ക ഈ രണ്ടു വര്ക്ക്്  ഫയലിൽ നിന്ന് 

മനസ്സിലാക്കാന് സാധിച്ചിലല.  

 

 

രജിസ്റ്ററുകള്: 

 

തതാഴിലുറപ്പ് അനുബന്ധ വിവരങ്ങള്ക് സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് ഏഴ്സ രജിസ്റ്ററുകള്ക് 

പഞ്ചായത്തുകളിൽ ഉണ്ടാവണതമന്നു നിര്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. 

1.തതാഴില്കാര്ഡഡ് രജിസ്റ്റർ . 

തതാഴിൽ കാര്ട്ഡിനുള്ള അദപക്ഷ ,കാര്ട്ഡ് അനുവേിച്ച വിവരങ്ങള്ക് എന്നിവ 

ദരഖതപ്പടുത്തുന്നതിനുള്ള രജിസ്റ്റര് ആണിത്, ഗ്പസ്തതുത വിവരങ്ങള്ക് യഥാസമയം 
ദരഖതപ്പടുത്തി സൂക്ഷിദക്കണ്ടതാണ്. തതാഴിൽ കാര്ഡ് രജിസ്റ്റര് 

സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്.അതിൽ എലലാ കാരയങ്ങളും കൃതയതദയാതട ദരഖ തപടുത്തി  

സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് .  

2.ഗ്രാമ ഭ് രജിസ്റ്റർ . 

തതാഴിലുറപ്പുമായി ബന്ധതപ്പട്ട ഗ്ഗാമസഭകള്ക് ,ദയാഗങ്ങള്ക് തുടങ്ങിയവ 

ദരഖതപ്പടുത്തുന്നതിന് വാര്ട്ഡ് തലത്തിൽ ഗ്പദതയക ഗ്ഗാമസഭാ രജിസ്റ്റര് 

സൂക്ഷിദക്കണ്ടതാണ്.ഗ്പസ്തതുത രജിസ്റ്റര് കാണാന് സാധിച്ചിലല. തപാതു ഗ്ഗാമസഭ 

രജിസ്റ്ററിൽ    തതന്നയാണ് തതാഴിലുറപ്പുമായി ബന്ധതപ്പട്ട ദയാഗങ്ങളും കാരയങ്ങളും 
ഒതക്ക ഉള്ക്തപടുത്താറുള്ളത് എന്ന് പഞ്ചായത്ത്് അധികൃതര് പറഞ്ഞു.  

 



3.തതാഴിൽ അബ്പക്ഷാ രജിസ്റ്റർ  

തതാഴിൽ ആവശയതപ്പട്ടു ലഭിക്കുന്ന അദപക്ഷകളുതട വിവരങ്ങളും അതുഗ്പകാരം 
അവര്ക്ക് തതാഴിൽ അനുവേിച്ചതിന്തറ വിവരങ്ങളും  ഗ്പസ്തതുത രജിസ്റ്ററിൽ 

ദരഖതപ്പടുത്തി തവദക്കണ്ടതാണ്.തതാഴിൽ അദപക്ഷ രജിസ്റ്റര് സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

ഇതിൽ തതാഴിലാളിയുതട ദപര്ട്, രജിസ്റ്റര് ഐഡി, ഡിമാന്ഡ് തെയ്ത തിയ്യതി, എന്നി 

കാരയങ്ങള്ക് എലലാം കൃതയമായി ദരഖതപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.  

 

4.ഗ്പവൃത്തി രജിസ്റ്റർ . 

തതാഴിലുറപ്പിൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന ഗ്പവൃത്തികളുതട വിവരങ്ങള്ക് യഥാസമയം 
ഗ്പസ്തതുത രജിസ്റ്ററിൽ ദരഖതപ്പടുതതണ്ടാതാണ്.ഗ്പവര്ത്തി രജിസ്റ്റര് കാണാന് 

സാധിച്ചു. ഇതിൽ എലലാ ഗ്പവര്ത്തികളുതട ദപരും വര്ക്ക്് ദകാഡും ഗ്പവര്ത്തി 

ആരംഭിച്ച തിയ്യതിയും നല്കിയിട്ടുണ്ട്. പതക്ഷ ആക്െവൽ ദഡറ്് ഓഫ് കംപ്ലീഷ്ന് 

എന്ന ദകാളം പൂരിപ്പിച്ചതായി കാണാന് സാധിച്ചിലല.  

 

5.ആസ്തി രജിസ്റ്റർ   

തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിലൂതട സൃഷ്ട്ടിച്ചിട്ടുള്ള ആസ്തതികള്ക് സംബന്ധിച്ച 

വിവരങ്ങള്ക്,സ്ഥലം,ആസ്തതിയുതട സവഭാവം,നിലനിര്ത്തുന്ന കാലയളവ് 

തുടങ്ങിയവ  ഗ്പസ്തതുത രജിസ്റ്ററിൽ ദരഖതപ്പടുതതണ്ടാതാണ്.ആസ്തതി രജിസ്റ്റര് 

സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ എലലാ വിവരങ്ങളും കൃതയതദയാതട ദരഖ തപടുത്തി 
സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്.  

പരാതി രജിസ്റ്റർ . 

തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുമായി ബന്ധതപ്പട്ട ഏതു പരാതിയും 
വാക്കാദലാ,ദരഖാമൂലദമാ ലഭിക്കുകയാതണങ്കിൽ നിര്വഹണ ഏജന്സി പരാതി 
രജിസ്റ്ററിൽ ദരഖതപ്പടുത്തുകയും നിര്ബന്ധമായും കകപ്പറ്ു രസീത് പരാതിക്കാരന് 

നൽകുകയും ദവണം. പരാതിയുതട തുടര്നടപടികളും കൃതയമായി രജിസ്റ്ററിൽ 

ദരഖതപ്പടുതതണ്ട്താണ്.ഓദരാ സാമ്പത്തിക വര്ഷ്വും രജിസ്റ്റര് ദക്ലാസ്ത തെയ്തു 
സ്തഗ്കട്ടരി സാക്ഷയതപ്പടുത്തുകയും തുടര് കാലയളവിദലക്ക് അംഗീകരിക്കുകയും 
ദവണ്ടതാണ്.പരാതി രജിസ്റ്റര് ഉണ്ട്. പതക്ഷ അതിൽ 15/7/2015, 13/7/2018 

തിയ്യതികളിൽ ദവതനം കിട്ടുന്നിലല എന്ന് എഴുതിയ  2 പരാതികള്ക് മാഗ്തദമ കാണാന് 

സാധിച്ചുള്ളൂ.  



തമറ്റീരിയൽ രജിസ്റ്റർ . 

തതാഴിലുറപ്പിൽ ഏതറ്ടുക്കുന്ന ഗ്പവൃത്തികളുതട ഭാഗമായി വരുന്ന സാധന 

സാമഗ്ഗികളുതട വാങ്ങൽ തീരുമാനം,ഉപദയാഗം,നീക്കിയിരിപ്പ്,തെലവുകള്ക് 

എന്നിവ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്ക് മുഴുവനും ഗ്പസ്തതുത രജിസ്റ്ററിൽ 

ദരഖതപ്പടുദത്തണ്ടതാണ്.തമറ്ീരിയൽ രജിസ്റ്റര് സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. പതക്ഷ ഇതിൽ 

ഡിസംബര് 2018 വതരയുള്ള ഗ്പവര്ത്തികളുതട മാഗ്തദമ തമറ്ീരിയൽ സംബന്ധിച്ച 

കാരയങ്ങള്ക് ദരഖതപടുത്തിയിട്ടുള്ളു.  

എഫ് ജി ഡി യിൽ  പതങ്കടുത്തവർ  

 

െഗ്ന്ദിക k KL-02-001-005-012/35 

ദരാഹിണി c KL-02-001-005-012/30 

ഉഷ് cp KL-02-001-005-012/37 

ലളിത A KL-02-001-005-012/142 

ഉഷ് vk KL-02-001-005-012/130 

കമല M KL-02-001-005-012/23 

സുശീല vv KL-02-001-005-012/108 

സ്തമിത Tk KL-02-001-005-012/34 

തങ്കമണി cp  KL-02-001-005-012/32 

 

 

             കതണ്ടത്തല്ുകൾ 

• . •     തതാഴിലാളികള്ക്ക്ക് കുടിതവള്ളം,  തണൽ,  ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ദബാക്സ്ത, 

സുരക്ഷ ഉപകരണങ്ങള്ക്  എന്നിവ     നൽദകണ്ടത് നിര്വഹണ 

ഏജന്സിയുതട ഉത്തരവാേിതവമാണ്.ഇതതാക്ക തതാഴിലാളികള്ക് ക്ക് ലഭയ 

മലലാത്ത സാഹെര്ട്മാണ്. ഇത് വളതര തഗ്ശദ്ധ ദെലുതതണ്ട കാരയമാണ്.  



• മണ്ണ് ജല സംരക്ഷണ ഗ്പവര്ത്തി യിൽ ഉള്ക്തപ്പടുന്ന വരമ്പു നിര്മാണം 

പലയിടത്തും കാട് ദകറി മൂടതപട്ട നിലയിലും, വരമ്പുകള്ക് നികത്തി 

നിരപ്പാ ക്കിയ  നിലയും ആണ് കാണാന് സാധിച്ചതു.  
•  തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുതട സുതാരയത ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിന് 

ഗ്പവര്ത്തി ആരംഭിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് പദ്ധതി വിവരങ്ങളടങ്ങിയ 

ഗ്പാദേശിക ഭാഷ്യിലുള്ള സിറ്ിസൺ ഇന്ഫര്ദമഷ്ന് ദബാര്ഡ് 

ഗ്പവര്ത്തി സ്ഥലത്ത് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത് 2  ഗ്പവര്ത്തിയുതടയും കാണാന് 

സാധിച്ചു. 

             •        ദമറ്് മുദഖനയാണ് തതാഴിൽ ആവശയതപ്പടാറുള്ളത്.  തതാഴിലാളികള്ക് 

അലല.  

•  തതാഴിൽ ആവശയതപ്പടുന്ന സമയത്തും മറ്് അദപക്ഷകള്ക് 

സമര്പ്പിക്കുദമ്പാള്ക് തിരിതക രസീത് നൽകുന്നിലല 
• തതാഴിൽ അദപക്ഷകള്ക് ഗ്ഫണ്ട് ഓഫീസ്ത വഴി ഡിമാന്ഡ് ദഫാം ഇൽ 

എഴുതി നൽകുന്നിലല. 
•  ദവതനം ലഭയമാകുന്നതിൽ തതാഴിലാളികള്ക്ക്ക്  കാല താമസം 
അനുഭവതപ്പടുന്നു  

•  കൃതയമായി പദ്ധതി ആരംഭം മീറ്ിംഗ്ദ് നടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് 

തതാഴിലാളികള്ക് അഭിഗ്പായതപ്പട്ടു.  

 

•  തതാഴിലുറപ്പിൽ ഏതറ്ടുക്കുന്ന ഗ്പവര്ത്തികളുതട ആസ്തതികള്ക് 

േീര്ഘകാല നിലനിൽപ്പിന് (3വര്ഷ്ം) ദവണ്ടി ഉള്ളത് ആണ്. പതക്ഷ 

വര്ഷ്ാ വര്ഷ്ം തെയ്ത ഗ്പവര്ത്തി സ്ഥലത്ത് തതന്ന  വീണ്ടും മണ്ണ് ജല 

സംരക്ഷണ ഗ്പവര്ത്തി  വരമ്പടൽ  ദജാലി തെയ്യുന്നു. ഇത് വളതര 

തതറ്ായ കാരയമാണ്  

•  വാര്ഷ്ിക മാസ്റ്റര് സര്ക്കുലര് ഗ്പകാരം ഒരു വര്ക്ക് ഫയൽ 22 ദരഖകള്ക് 

സൂക്ഷിദക്കണ്ടതുണ്ട്. എന്നാൽ പല ദരഖകളും കാണാന് സാധിച്ചിലല. ഇത്  

ദഖേകരമായ ഗ്പവര്ത്തിയാണ്. 

•  തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി ഓഫീസിൽ സൂക്ഷിദക്കണ്ട 7 രജിസ്റ്ററിൽ മുഴുവന് 

രജിസ്റ്റര് ഉം സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്.  
•  അക്ഷാംശ ദരഖാംശങ്ങള്ക് ദരഖതപ്പടുത്തിയ ജിദയാ ടാഗ്ദ് ദഫാദട്ടാഗ്ഗാഫ് 

ഫയലുകളിൽ കാണാന് സാധിച്ചിലല. 



                   

      നിർബ്േശങ്ങൾ  

 

1) തതാഴിൽകാര്ഡ് തികച്ചും സൌജനയമായി അനുവേിദക്കണ്ടതുണ്ട്. 

2)  തതാഴിൽ കാര്ഡ് പുതുക്കി നൽകുന്ന അവസരത്തിൽ പുതിയ 

തതാഴിൽ കാര്ഡിൽ പൂരിപ്പിദക്കണ്ട കാരയങ്ങള്ക് ദമറ്ിനും  

തതാഴിലാളികള്ക്ക്കും കൃതയമായി പറഞ്ഞു തകാടുക്കുക. 

3)  ഗ്പവൃത്തി ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുന്പ് നിര്വ്വഹണ ഉദേയാഗസ്ഥരുതട 
സാന്നിധയത്തിൽ ദഗ്പാജക്റ്് മീറ്ിംഗ്ദ് നടത്തി ഗ്പവൃത്തിയുതട വിശേമായ 

വിവരം തതാഴിലാളികള്ക്ക്ക് നൽദകണ്ടതുണ്ട്. 

4)  തതാഴിലാളികള്ക്ക്ക് നിയമം അനുശാസിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള 

അവകാശങ്ങള്ക് ലഭിക്കുന്നുതണ്ടന്ന് നിര്വഹണ ഏജന്സി 

ഉറപ്പുവരുദത്തണ്ടതുണ്ട്. 

5)  മസ്റ്റര് ദറാളിൽ തവട്ടി തിരുത്തലുകള്ക് പാടിലല 

6)  മസ്റ്റര് ദറാളിൽ ഗ്പവൃത്തി എടുക്കുന്ന േിവസങ്ങളിൽ തീയതി 

ദരഖതപ്പടുത്തുക.രാവിതലയും കവകിട്ടും മാഗ്തം മസ്റ്റര് ദറാളിൽ  ഒപ്പ് 

ദരഖതപ്പടുത്തുക.  

7)  തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുതട സുതാരയത ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിന് 

ഗ്പവൃത്തി ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുന്പ് പദ്ധതി വിവരങ്ങളടങ്ങിയ 

സിറ്ിസൺ ഇന്ഫര്ദമഷ്ന് ദബാര്ഡ് ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലത്ത് 

സ്ഥാപിദക്കണ്ടത് ആണ്. 

8)  ഓദരാ മസ്റ്റര്ദറാളും കഴിയുന്ന മുറയ്ക്ക് എം ബുക്കിൽ അളവും 
ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലവും മസ്റ്റര്ദറാള്ക്  നമ്പറും ദരഖതപ്പടുദത്തണ്ടതാണ് 

9) .തതാഴിലാളികളും ദമറ്ും അവരുതട കടമകള്ക് കൃതയമായി 

പാലിക്കുന്നുതണ്ടന്ന് നിര്വഹണ ഏജന്സി ഉറപ്പുവരുദത്തണ്ടതുണ്ട്. 

10)  വിജിതലന്സ്ത ആന്ഡ് ദമാണിറ്റിങ് കമ്മിറ്ി അംഗങ്ങതള 

കാലാനുസൃതമായി മാറ്ുകയും അവരുതട പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പു 

വരുത്തുകയും തെദയ്യണ്ടതാണ്. 

11)  ഏതറ്ടുക്കുന്ന ഗ്പവൃത്തികള്ക് ആക്ഷന് പ്ലാനിൽ ഉള്ള സമയങ്ങളിൽ 

തതന്ന നടപ്പിലാദക്കണ്ടത് ആണ് 

12)  ഫയൽ സൂക്ഷിദക്കണ്ട ദരഖകള്ക് കൃതയമായി സൂക്ഷിക്കുക. 



13)  ദരഖകള്ക് സൂക്ഷിക്കുദമ്പാള്ക് പൂരിപ്പിദക്കണ്ട കാരയങ്ങള്ക് 

കൃതയതദയാതട തെയ്യുക. 

14)  തതാഴിലാളികള്ക് തതാഴിലിനു ദവണ്ടി അദപക്ഷ നൽകുദമ്പാള്ക് 

കൃതയമായി രസീത് നൽകുക.ഗ്ഫണ്ട് ഓഫീസിൽ തതന്ന അദപക്ഷ നൽകുക  

15)  തതാഴിലുകള്ക് തുടങ്ങുന്നതിനു മുന്പും നടന്നുതകാണ്ടിരിക്കുദമ്പാഴും  

പൂര്ത്തിയായതിനുദശഷ്വും  ഉള്ള 3 ഘട്ടങ്ങളിൽ ആയുള്ള വയക്തമായ   

ദഫാദട്ടാകള്ക് എടുത്ത് ഫയലിൽ സൂക്ഷിദക്കണ്ടതാണ്. 

16)  തതാഴിലാളി േിനത്തിന്തറ ആവശയകതതയപ്പറ്ി തതാഴിലാളികതള 

ദബാധവാോരാക്കുക. മാസത്തിൽ ഒരു തവണ തതാഴിലാളി േിനമായി 

ആെരിക്കുക. 

17)  തതാഴിലാളികള്ക്ക്കുദവണ്ടിയുള്ള അടിസ്ഥാനസൌകരയങ്ങള്ക് തതാഴിൽ 

സ്ഥലങ്ങളിൽ ലഭിക്കുന്നുദണ്ടാ എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക. 

18)  തതാഴിലുറപ്പിൽ ഏതറ്ടുക്കുന്ന ഗ്പവര്ത്തികളുതട ആസ്തതികള്ക് 

േീര്ഘകാല നിലനിൽപ്പിന് (3വര്ഷ്ം) ആവശയമായ സാദങ്കതിക 

നിര്ദേശങ്ങള്ക് തതാഴിലാളികള്ക്ക്ക് ഓവര്സിയര്മാര് നൽദകണ്ടതാണ്. 

19.)പദ്ധതിയുമായി ബന്ധതപ്പട്ട് 22 ഫയലുകളും 7 രജിസ്റ്ററുകളും 
നിര്ബന്ധമായും ദരഖതപ്പടുത്തി സൂക്ഷിക്കുക 

20). തതാഴിലാളികള്ക്ക്ക് 100േിവസതത്ത തതാഴിലും, കൂലിയും  

പണിയായുധങ്ങളുതട വാടകയും 5kmഇൽ  കൂടുതൽ ദപായാൽ 

യാഗ്താബത്തയും നൽകുക.  

  

               തതാഴില്ുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ ഏതറ്റടുത്ത് തചയ്യാൻ പറ്റിയ 

ഗ്പവർത്തികൾ 

•  വിഭാഗം എ: ഗ്പകൃതി വിഭവ പരിപാലനവുമായി ബന്ധതപ്പട്ട തപാതു 
ഗ്പവര്ത്തികള്ക് 

•  വിഭാഗം ബി: സമൂഹത്തിൽ അവശത അനുഭവിക്കുന്ന വിഭാഗങ്ങള്ക്ക്കുള്ള 

വയക്തിഗത ആസ്തതികള്ക് ഖണ്ഡിക അഞ്ചിൽ പരാമര്ശിക്കുന്ന 

കുടുംബങ്ങള്ക്ക്ക് മാഗ്തം. 



•  വിഭാഗം സി: ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ ഉപജീവന മിഷ്ന് നിബന്ധനകള്ക് 

അനുസരിക്കുന്ന സവയംസഹായ സംഘങ്ങള്ക്ക്ക് തപാതു അടിസ്ഥാന 

സൌകരയങ്ങള്ക്. 

•  വിഭാഗം ഡി: ഗ്ഗാമീണ അടിസ്ഥാന സൌകരയങ്ങള്ക്. 

 

ഗ്ഗാമൈഭാ നിർദേശങ്ങൾ. 

•  ൈുരക്ഷാ ഉപേരണങ്ങൾ അെിസ്ഥാന ൈൗേരയങ്ങൾ എന്നിവ ഗ്പവൃത്തി 
സ്ഥലത്ത് ലഭയമാക്കുേ 

•  േൂലി വർദ്ധിപിക്കുേ. 

•  ജാഗ്ഗത ദമൽദനാട് ൈമിതി അംഗങ്ങളുസെ ഗ്പവർത്തനം ോരയക്ഷമമാക്കുേ. 

•  എസ്റ്റിദമറ്റ് സമഷ്ർസമൻ് ബുക്ക് എന്നിവ മലയാളത്തിൽ ആക്കുേ. 

•  സതാഴിൽേിനം നൂറിൽ നിന്ന് 150 ആയി വർദ്ധിപിക്കുേ. 

•  മസ്റ്റർ ദറാളിൽ ഒപ് ദരഖസപെുത്തുന്ന ദോളം വലുപത്തിൽ ഉണ്ാക്കുേ. 

•  സതാഴിൽ ൈമയം േുറയ്ക്ക്കുേ. 

 

 

അധയക്ഷ: 

ഒപ് : 

 

 

 

 

 

 

 

 


