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              2005 സസപ്തംബര് 5ന ് നിലവിൽ വന്ന ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ ത ാഴിലുറപ്്പ നിയമം 

അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ സ ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ി ഭാര ത്തിസല 

ഗ്ഗാമീണ ദമഖലയില് നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന ്. ഗ്ഗാമീണ ദമഖലയിസല കുടുംബങ്ങള്ക്്ക 100 േിവസം 

അവിേഗ്ദ്ധ കായിക സ ാഴില് ഉറപ്പു നല്കുകയും, അ ിലൂസട ഗ്ഗാമീണ ജന യുസട ഉന്നമനം, 

ോരിഗ്േയ ലഘൂകരണം, ഗ്ഗാമീണ അടിസ്ഥാന സൗകരയ വികസനം, പരിസ്ഥി ി സംരക്ഷണം, 

സ്ഗ് ീ ശാക്തീകരണം എന്നിവ ലക്ഷയം സവക്കുന്നു. 

      സ ാഴിലുറപ്പ്പദ്ധ ി ഗ്പകാരം നടപ്പിലാക്കുന്ന മുഴുവൻ ഗ്പവൃത്തികളും 6 മാസ 

കാലയളവിനുള്ളില് നിര്ബന്ധമായും ദസാഷയല് ഓഡിറ്റ് അഥവാ സാമൂഹയ പരിദശാധന 

നടത്തണസമന്ന് ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ സ ാഴിലുറപ്പ് നിയമത്തിസല 17(2) - വകുപ്പില് നിഷ്കര്ഷിക്കുന്നു. 

പദ്ധ ി നടത്തിപ്പില് സു ാരയ യും സാമൂഹയ ഉത്തരവാേിത്തവും ഉറപ്പുവരുത്തി പദ്ധ ി 

സമച്ചസപ്പട്ട രീ ിയിൽ നടപ്പിലാക്കുകയാണ് ലക്ഷയം. നടപ്പിലാക്കിയ ഒദരാ ഗ്പവൃത്തികളും, 

പദ്ധ ിനിർവഹണവും ,സ ാഴിലാളികൾക്്ക ലഭിദക്കണ്ട അവകാശങ്ങളും സാമൂഹയ 

പങ്കാളിത്തദത്താസട വിലയിരുത്തുകയും ഇ ിന്സറ അടിസ്ഥാനത്തില് ദസാഷയല് ഒഡിറ്റ്

റിദപ്പാര്ട്്ട   യ്യാറാക്കുകയും സചയ്യുന്നു,  ുടര്ന്ന് ഗ്പദ യക ഗ്ഗാമസഭ വിളിച്ചു ദചര്ത്ത് ഒഡിറ്റ്

റിദപ്പാര്ട്്ട അവ രിപ്പിക്കുകയും റിദപ്പാര്ട്ടിദന്ഩല് ചർച്ച സചയ്തു പദ്ധ ി സമച്ചസപ്പടുത്തുന്ന ിന് 

ആവശയമായ  ുടര്നടപടികള് നിർദേശിക്കുകയും നടപ്പിലാക്കുകയും സചദയ്യണ്ട ുണ്ട്. 

വാര്ഡിസല 2019-20 സാമ്പത്തീക വര്ഷത്തിസല ഏഗ്പിൽ  മു ല് സസപ്റ്റംബർ വസരയുള്ള 

കാലയളവില് നടപ്പിലാക്കിയ ഗ്പവൃത്തികളും പദ്ധ ിനിർ വഹണവുമായി ബന്ധസപ്പട്ട 

ഇടസപടലുകളുമാണ് ദസാഷയൽ ഒഡിറ്റിനു വിദധയമാക്കിയിട്ടുള്ള ്. ഇ ിന്സറ ഭാഗമായി 

പഞ്ചായത്ത് ഒഫീസില് നിന്നും ഗ്പവൃത്തി ഫയലുകളുസട പരിദശാധന, രജിസ്റ്റര് പരിദശാധന, 

വാര്ഡിസല വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലായി നടപ്പിലാക്കിയ ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങള് സന്ദര്ശിച്്ച 

വിലയിരുത്തല്, പദ്ധ ി ഗുണദഭാക്താക്കള്, വാര്ഡിസല വിവിധ ദമഖലയില് ഗ്പവര്ത്തിക്കുന്നവർ 

സ ാഴിലുറപ്പ് സ ാഴിലാളികള് എന്നിവരുമായുള്ള അഭിമുഖം എന്നിവയുസട അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് 

ദസാഷയൽ ഒഡിറ്റ് കരട് റിദപ്പാര്ട്്ട  യ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള ്. ഗ്പസ്തു   റിദപ്പാര്ട്്ട ഗ്ഗാമസഭയുസട 

ചര്ച്ചയ്ക്കും അംഗീകാരത്തിനുമായി സമര്പ്പിക്കുന്നു 

 

ദസാഷയൽ ഓഡിറ്റ് മുതന്നാരുക്ക ഗ്പവർത്തനങ്ങൾ  

പശ്ചാത്തലം  ഒരുക്കല് 

  ദലാക്്ക  ലത്തിലും     ഗ്ഗാമപഞ്ചായത്ത്  ലത്തിലും   പദ്ധ ി  നിർവഹണ  

ഉദേയാഗസ്ഥനായ    ദലാക്്ക  ഒഫീസർ  ,  പഞ്ചായത്ത്  സസഗ്കട്ടറി ,  മറ്റു   

നിർവ്വഹണ  ഉദേയാഗസ്ഥർ     ുടങ്ങിയവരുമായി   ദലാക്്ക റിദസാഴ്സ് ദപഴ്സൺ നടത്തിയ 

കൂടിയാദലാചനയൽ   ഉരു ിരിഞ്ഞ നുസരിച്്ച   ുടർ ഗ്പഗ്കിയകള്  ആസൂഗ് ണം  

സചയ്യുകയും  ദസാഷയൽ  ഒഡിറ്റ്   ഗ്ഗാമസഭ  ീയ ി നിശ്ചയിക്കുകയും  സചയ്യുന്നു . 

 

 

െയൽ പരിദശാധന  
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         ദസാഷയൽ  ഒഡിറ്റ്  ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്ന   ീയ ിക്്ക   മുൻപുള്ള   ആറുമാസക്കാലയളവിൽ 

വാർഡിസല ഗ്പവർത്തി ഫയലുകള്, രജിസ്റ്ററുകള് അദ ാസടാപ്പം അനുബന്ധദരഖകളും സൂക്ഷ്ബ 

പരിദശാധന  നടത്തുന്നു . 

 

 ഗ്പവർത്തി  സ്ഥല സന്ദർശനം, നിരീക്ഷണം 

             ഒദരാ  ഗ്പവർത്തിയും   എസ്റ്റിസമറ്റിൽ   ഗ്പ ിപാ ിക്കുന്ന   അളവിലും  

ഗുണത്തിലും  നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുദണ്ടാ  എന്നും  ആ ഗ്പവർത്തിയുസട  ഗുണ ഫലത്തിന്സറ  

വയാപ്തി    ിട്ടസപ്പടുത്തുകയും ഗ്പസ്തു     സ ാഴിലിടങ്ങളിൽ  സ ാഴിലാളികൾക്കു  

ലഭിദക്കണ്ട  അവകാശ  ആനുകൂലയങ്ങള്  ലഭിച്ചിട്ടുദണ്ടാ  എന്നും  ഗ്പവർത്തി സ്ഥല 

പരിദശാധനയിലൂസട  ലക്ഷയം   സവക്കുന്നു.  

 

വീടുവീടാന്തരം  ഉള്ള വിവരദശഖരണം . 

          പദ്ധ ി ഗുണദഭാക്താക്കളുസട വീടുകളിൽ സചന്ന് ദനരിട്്ട പദ്ധ ിയുസട വിവരങ്ങൾ  

സമാഹരിക്കുന്നു . സ ളിവ് ദശഖരണം, ഫയല് പരിദശാധന , ഗ്പവർത്തി സ്ഥല  പരിദശാധന,  

വീട് വീടാന്തരം  ഉള്ള വിവരദശഖരണം    ുടങ്ങിയ  ഗ്പഗ്കിയയിലൂസട ഉള്ള 

കസണ്ടത്തലുകളുസട  വസ്തു നിഷ്ടമായ സ ളിവ് ദശഖരണം  നടത്തുന്നു. 

 

സാമൂഹയ ദബാധവൽക്കരണം  

 സാമൂഹയ ഇടസപടലുകളിലൂസട പദ്ധ ി വിജയം ഉറപ്പു വരുത്തി സപൗരാവദബാധം  

ഉയർത്തുകയും  ദസാഷയൽ ഒഡിറ്റ് ഗ്പഗ്കിയ വിജയിപ്പിക്കുന്ന ിന്  ആവശയമായ  

ദബാധവൽക്കരണം നടത്തുന്നു . 

റിദപ്പാർട്ട്  യ്യാറാക്കൽ  

സാമൂഹിക പരിദശാധനയിലൂസട കസണ്ടത്തിയ നിഗമനങ്ങളും ,നിർദേശങ്ങളും 

ദസാഷയൽ ഒഡിറ്റ് ഗ്ഗാമസഭയില് ചർച്ച സചയ്തു അംഗീകാരം നടത്തുന്ന ിനാവശയമായ  റിദപ്പാർട്്ട  

 യ്യാറാക്കുന്നു . 

ദസാഷയൽ ഓഡിറ്റ്  ഗ്ഗാമസഭ . 

      പശ്ചാത്തലം രുക്കൽ, ചർച്ച സചയ്യൽ,  നിശ്ചയിക്കസപ്പട്ട   േിനത്തിൽ   സൗകരയഗ്പേമായ   

സ്ഥലത്ത് ഗ്ഗാമസഭ      ദചർന്ന്  കരട്  റിദപ്പാർട്്ട അവ രണവും  ചർച്ചയും  നിർദേശങ്ങളും ,  

 ിരുത്തൽ  ഗ്പഗ്കിയയും , അംഗീകാരം   ദനടിസയടുക്കുകയും   ുടർ നടപടികളും  

കകസക്കാള്ളുന്നു. 
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ത ാഴിലുറപ്്പ പദ്ധ ിയുമായി ബന്ധതപ്പട്ട് വിവരങ്ങൾ 

നമ്പർ  പഞ്ചായത്ത ്

 ലത്തിൽ 

വാർഡ ്

 ലത്തിൽ 

1.  ആസക സ ാഴിൽ കാർഡ ് 2999 268 

2.  ആക്റ്റീവ ്സ ാഴിൽ കാർഡ ് 850 78 

3.  ആക്റ്റീവ ്സ ാഴിലാളികൾ  883 78 

4.  SC രജിസ്റ്റർ സചയ്ത 

സ ാഴിലാളികൾ 

290 45 

5.  ST സ ാഴിലാളികൾ NiL NiL 

6.  100 േിവസം  ികച്ച 

സ ാഴിലാളികൾ 

359 25 

 

 

 അവകാശ അധിഷ്ഠ ി  നിരീക്ഷണങ്ങൾ. 

 

1. ത ാഴിൽ കാർഡുമായി ബന്ധതപ്പട്ട കാരയങ്ങൾ 

         മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ സ ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ി ഗ്പകാരം അവിേഗ്ധ കായിക 

സ ാഴിൽ സചയ്യാൻ  ാല്പരയമുള്ള ഏസ ാരു കുടുംബത്തിലും സ ാഴിൽ കാർഡിനു ദവണ്ടി 

അദപക്ഷിക്കാം. അദപക്ഷ നൽകിയ എല്ലാ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും 15 േിവസത്തിനകം സ ാഴിൽ 

കാർഡ്  ികച്ചും സൗജനയമായി ലഭിദക്കണ്ട ുണ്ട്. സ ാഴിൽ കാർഡുകൾ സൂക്ഷിദക്കണ്ട ിന്സറ 

പൂർണ്ണ ഉത്തരവാേി വം സ ാഴിലാളികൾക്കാണ്. അഞ്ചുവർഷത്തിസലാരിക്കൽ  സ ാഴിൽ കാർഡ് 

പു ുക്കി നൽദകണ്ട ാണ്.  

● എല്ലാ സ ാഴിലാളികളുസടയും സ ാഴിൽകാർഡ് പരിദശാധിച്ചു. എല്ലാ വിവരങ്ങളും 

കൃ യമായി പൂരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.  

● വാർഡിസല സ ാഴിലാളികൾക്്ക സ ാഴിൽ കാർഡ് സൗജനയമായി ലഭിച്ചിരുസന്നങ്കിലും 

സ ാഴിൽ കാർഡ് പു ുക്കുന്ന സമയത്ത് ദഫാദട്ടാ സ ാഴിലാളികൾ സവന്തമായി 

എടുക്കുകയാണ് ഉണ്ടായ ് എന്ന് സ ാഴിലാളികളിൽ നിന്ന് അറിയാൻ സാധിച്ചു. 

● എല്ലാ സ ാഴിലാളികളുസടയും സ ാഴിൽ കാർഡ് മാറ്റ് സൂക്ഷിക്കുകയാണ് പ ിവ്. എന്നാൽ 

അ ് സ റ്റായ ഗ്പവണ യാസണന്നും സ ാഴിൽകാർഡ് സ ാഴിലാളികൾ  സന്നയാണ് 

കകവശം വയ്ദക്കണ്ടസ ന്നും സ ാഴിലാളികസള ദബാധയസപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 
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2. ത ാഴിൽ ആവശയതപ്പടുന്ന ് സംബന്ധിച്ച്. 

          സ ാഴിൽ കാർഡ് ഉള്ള ഏസ ാരു സ ാഴിലാളിക്കും സ ാഴിൽ ആവശയസപ്പടാനും ഇ ുമായി 

ബന്ധസപ്പട്ട് ആസൂഗ് ണ ഗ്പഗ്കിയയിൽ പങ്കാളിയാകാനും ഉള്ള അവകാശം ഉണ്ട്.  

● ഈ വാർഡിൽ ഗ്ഗൂപ്പായി ദമറ്റ് മുദഖനയാണ് സ ാഴിലിന് അദപക്ഷ നൽകുന്ന ്.   

● അദപക്ഷിച്്ച 15 േിവസത്തിനുള്ളിൽ സ ാഴിൽ ലഭിക്കാറുണ്ട് എന്ന്  

സ ാഴിലാളികളിൽ നിന്നും അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു. ഫയൽ പരിദശാധനയിൽ നിന്നും 

ഈ കാരയം വയക്തമായിട്ടുണ്ട്. 

● ഇദപ്പാൾ ഗ്ഫണ്ട് ഒഫീസ് വഴി  അദപക്ഷ നൽകാറുണ്ട് എന്ന്  സ ാഴിലാളികൾ 

ദഫാക്കസ് ഗ്ഗൂപ്പ് ഡിസ്കഷനിൽ പറഞ്ഞിരുസന്നങ്കിലും കകപ്പറ്റ് രസീ ിൻസറ ദകാപ്പി 

അവരുസട കകവശം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 

3. ത ാഴിൽ അനുവേിച്ച ് സംബന്ധിച്ച് 

സ ാഴിലുറപ്പ്  നിയമഗ്പകാരം സ ാഴിൽ ആവശയസപ്പട്്ട 15 േിവസത്തിനുള്ളിൽ സ ാഴിൽ 

നൽകിയിരിക്കണം. അല്ലാത്തപക്ഷം സ ാഴിൽരഹി  ദവ നത്തിനുള്ള അർഹ യുണ്ട്.  

 ഈ വാർഡിസല സ ാഴിലാളികൾക്്ക സ ാഴിലിന് അദപക്ഷിച്്ച 15 േിവസത്തിനകം  സന്ന 

സ ാഴിൽ ലഭിക്കാറുണ്ട്.  

4. തഷൽെ് ഓെ് തഗ്പാജക്റ്റ്  യ്യാറാക്കുന്ന ിനുള്ള അവകാശം.    

    അടുത്ത 5 വർഷദത്തക്്ക ഏസറ്റടുക്കാവുന്ന ദഗ്പാജക്ടു കളുസട സമാഹാരമാണ് സഷൽഫ് ഒഫ ്

സഗ്പാജക്റ്റ്. അയൽക്കൂട്ട  ലത്തിൽ ചർച്ച സചയ്ത ് നിർദേശങ്ങൾ സമാഹരിച്്ച വാർഡ്  ലത്തിൽ 

ദഗ്കാഡീകരിച്ച ് ഗ്ഗാമസഭയിൽ അവ രിപ്പിച്്ച മുൻഗണന ഗ്കമം നിശ്ചയിച്ചാണ് 

അംഗീകരിക്കുന്ന ്. അ ുസകാണ്ടു സന്ന സഷൽഫ്  ഒഫ ് സഗ്പാജക്ട്  യ്യാറാക്കുന്ന ിനുള്ള 

അവകാശം സ ാഴിലാളികൾക്കുണ്ട്.  

● സ ാഴിൽ കസണ്ടത്തുന്ന ിന് സ ാഴിലാളികളുസടയും ദമറ്റിന്സറ ഭാഗത്തുനിന്നും 

പങ്കാളിത്തം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്.  

● സ ാഴിലുറപ്പിൽ അനുവേനീയമായ ആസ്തി വികസനഗ്പവർത്തികൾ കസണ്ടത്തുന്ന ിന് 

വാർഡിസല വിവിധ ദമഖലയിലുള്ളവരുസട പങ്കാളിത്തം ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. 

 5.യാഗ് ാ തെലവ് സംബന്ധിച്ച് 
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          സ ാഴിലാളികൾക്്ക  ാമസ സ്ഥലത്തു നിന്നും 5 കിദലാമീറ്റർ ചുറ്റളവിനുള്ളിൽ സ ാഴിൽ  

ലഭിക്കുവാൻ ഉള്ള അവകാശം ഉണ്ട്. അങ്ങസന അല്ലാത്ത പക്ഷം യാഗ് ാബത്ത ആയി കൂലിയുസട 10 

ശ മാനം (27.10) അധിക ദവ നം ആയി ലഭിക്കാൻ അവകാശമുണ്ട്.  

● 5 km ൽ അധികം േൂരം യാഗ്  സചയ്ത ് ദജാലി സചദയ്യണ്ട അവസ്ഥ ഇ ുവസര ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് 

സ ാഴിലാളികളിൽ നിന്ന്  അറിയുവാൻ കഴിഞ്ഞു. 

 

6.അടിസ്ഥാന സൗകരയങ്ങതള കുറിച്ച്  

             സ ാഴിലാളികൾക്്ക ആവശയമായ കുടിസവള്ളം, വിഗ്ശമിക്കുന്ന ിനുള്ള  ണൽ, 

ഗ്പഥമശുഗ്ശൂഷ കിറ്റ്  ുടങ്ങിയ അടിസ്ഥാന സൗകരയങ്ങൾ ലഭിദക്കണ്ട ്  സ ാഴിലാളികളുസട 

അവകാശമാണ്. ഇ ് ലഭയമാദക്കണ്ട ് നിർവഹണ ഏജൻസിയുസട ഉത്തരവാേിത്തം ആണ്. 

● ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ദബാക്സ് ഉണ്ടായിരുസന്നങ്കിലും അ ിൽ മരുന്നുകസളാന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.  

●  ണൽ സൗകരയത്തിനുള്ള ഷീറ്റ് പഞ്ചായത്തിൽ ആവശയസപ്പടാത്ത ിനാൽ ലഭിച്ചിട്ടില്ല. 

● കുടിസവള്ളം സ ാഴിലാളികൾ  സന്ന സകാണ്ടുവരികയാണ് പ ിവ.് കുടിസവള്ളത്തിനായി 

പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും ലഭിച്ച പാഗ് ത്തിൽ പണിസയടുക്കുന്ന വീടുകളിസല 

ആൾക്കാരുമായി സഹകരിച്്ച  അവർ കുടിസവള്ളം കസണ്ടത്താറുണ്ട്.  

● വൃത്തി ഹീനമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ ദജാലി സചയ്യുദമ്പാൾ ഉപദയാഗിദക്കണ്ട കകയുറകളും 

കാലുറകളും ഇ ് വസര ആവശയസപ്പടാത്ത ിനാൽ ലഭിച്ചിട്ടില്ല. 

7. ദവ നം ലഭയമാക്കുന്ന ് സംബന്ധിച്ച് 

           സ ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ി നിയമത്തിസല സസക്ഷൻ 3(2) ഗ്പകാരം ഒദരാ ഗ്പവൃത്തിയുസടയും മസ്റ്റർ 

ദറാൾ പൂർത്തിയാക്കി പഞ്ചായത്തിൽ സമർപ്പിച്ച 15 േിവസത്തിനകം സ ാഴിലാളികൾക്്ക 

ദവ നം ലഭിദക്കണ്ട ാണ്. 

● ദവ നം മുഴുവൻ ലഭിക്കുന്നുസണ്ടങ്കിലും സ ാഴിലാളികളുസട ബാങ്ക് പാസ്സ് ബുക്്ക 

പരിദശാധിച്ചദപ്പാൾ 15 േിവസത്തിനകം ദവ നം ലഭിക്കാറില്ല എന്ന് കസണ്ടത്താൻ 

കഴിഞ്ഞു  . 

● ഫയൽ പരിദശാധിച്ചദപ്പാൾ ദവ നം ലഭിക്കാൻ കാല ാമസം ദനരിടുന്ന ് പഞ്ചായത്ത് 

ഉദേയാഗസ്ഥരുസട വീഴ്ചയസല്ലന്്ന കസണ്ടത്തി. 

8.ത ാഴിലിടങ്ങളിൽ ഉോകുന്ന അപകടങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച്       

              മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ സ ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ിയിൽ സ ാഴിലാളികൾക്്ക 

സ ാഴിലിടങ്ങളിൽ സവച്്ച ഏസ ങ്കിലും  രത്തിലുള്ള അപകടം സംഭവിച്ചാൽ സഷഡയൂൾ 2(5) 

ഗ്പകാരവും അധയായം 9 ദല പരാമർശങ്ങളുസട അടിസ്ഥാനത്തിലും ചികിത്സ 
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ആവശയമായിവരുന്ന മുഴുവൻ ചിലവുകളും ബന്ധസപ്പട്ട ബില്ലുകൾ ഹാജരാക്കുന്ന മുറയ്ക്്ക 

സ ാഴിലാളികൾക്്ക ലഭയമാദക്കണ്ട ാണ്. 25000/- രൂപ  മരണം സംഭവിച്ചാൽ സ ാഴിലാളികളുസട 

കുടുംബത്തിന് ലഭയമാദക്കണ്ട ാണ്.  

● ഗ്പവർത്തികാലയളവിൽ സ ാഴിലാളിയായ ശാന്തയ്ക്്ക ( KL-02-001-007-002/52) അപകടം 

സംഭവിക്കുകയും അ ്  പഞ്ചായത്തിൽ അറിയിക്കാത്ത ു  സകാണ്ട്  ചികിത്സ സഹായം 

ലഭയമായില്ല എന്നും സ ാഴിലാളികളിൽ  നിന്നും അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു.  

 9.  പരാ ി പരിഹാരം  

സ ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ി നിയമ ഗ്പകാരം ( സഷഡയൂൾ 19) സമയ ബന്ധി മായി പരാ ി 

പരിഹാരത്തിനുള്ള അവകാശനിയമം. പദ്ധ ിയുമായി ബന്ധസപ്പട്ട പരാ ികൾ ദഫാൺ, ദടാൾ 

ഗ്ഫീ നമ്പർ ഉപദയാഗിച്ചും ദരഖാമൂലം എഴു ി നൽകിയും ഇസമയിൽ വഴിയും 

സമർപ്പിക്കാവുന്ന ാണ്. 

 ദടാൾ ഗ്ഫീ നമ്പർ പഞ്ചായത്തിൽ ഗ്പേർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്്ട.  

 ഫീൽഡ് സന്ദർശനത്തിന് ഭാഗമായി സ ാഴിലാളികളുമായി സംസാരിച്ചദപ്പാൾ 

ഇ ുവസര പരാ ികൾ നൽകിയിട്ടില്ല എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞ ്. 

  ദടാൾഗ്ഫീ നമ്പറിസന കുറിച്്ച സ ാഴിലാളികൾക്്ക അറിവില്ല എന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ 

കഴിഞ്ഞു. 

10. ദസാഷയൽ ഓഡിറ്റ് നടത്തുന്ന ിനുള്ള അവകാശം 

 സ ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ിയിൽ ഏസറ്റടുത്ത് നടപ്പിലാക്കുന്ന മുഴുവൻ ഗ്പവർത്തികളും 

ദസാഷയൽ ഒഡിറ്റിന് വിദധയമാക്കണസമന്ന് സസക്ഷൻ 17(2) നിഷ്കർഷിക്കുന്നുണ്്ട. സ ാഴിലുറപ്പിൽ 

ഏസറ്റടുത്ത ഗ്പവർത്തികളുസട സാമൂഹിക കണസക്കടുപ്പ് നടത്തുന്ന ിനാൽ പങ്കാളി 

ആവുന്ന ിനുള്ള അവകാശം സ ാഴിലാളികൾക്കുണ്ട്.  

ദറാസ്ഗാർ േിനം  

     സ ാഴിൽ ആവശയക  കൃ യമായി രജിസ്റ്റർ സചയ്യുന്ന ിനും സ ാഴിലാളികളുസട 

അവകാശങ്ങൾ അവസര ദബാധയസപ്പടുത്തുന്ന ിനും പരാ ികൾ പരിഹരിക്കുന്ന ിനും ആയി 

ദറാസ്ഗാർ േിനം സംഘടിപ്പിദക്കണ്ട ുണ്ട്.  

 സ ാഴിലാളികളിൽ നിന്നും  ദറാസ്ഗാർ േിനം ആചരികാറുണ്ട് എന്നും ദമറ്റ്മാരാണ്     

പസങ്കടുക്കാറുള്ളസ ന്നു    അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 

 വാർഡ്തല മിനുട്സ് പരിദശാധിച്ചദപ്പാൾ ദറാസ്ഗാർ േിനം സംഘടിപ്പിക്കാറുസണ്ടന്ന് വയക്തമായി.  

 സിറ്റിസൺ ഇൻെർദമഷൻ ദബാർഡ്  
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     സ ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ിയുസട സു ാരയ  ഉറപ്പാക്കുന്ന ിനു ദവണ്ടിയുള്ള രു ഉപാധിയാണ് 

സിറ്റിസൺ ഇൻഫർദമഷൻ ദബാർഡ്. രു ഗ്പവർത്തിയുസട അടിസ്ഥാനവിവരങ്ങൾ അ ായ ് 

എസ്റ്റിദമറ്റ്  ുക, സാധന ദവ ന ഘടകങ്ങൾ, യഥാർത്ഥ സചലവ്, സ ാഴിൽേിനങ്ങൾ  ുടങ്ങിയ 

വിവരങ്ങൾ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്കും ഗുണദഭാക്താക്കൾക്കും മനസ്സിലാകുന്ന രീ ിയിൽ 

ഗ്പേർശിപ്പിദക്കണ്ട ാണ്. ഒദരാ ഗ്പവൃത്തിയുസടയും ആരംഭഘട്ടത്തിൽ ഈ ദബാർഡ്  

സ്ഥാപിദക്കണ്ട ുണ്ട്.  

ഗ്പവർത്തി എസ്റ്റിദമറ്റ് 

 ുക 

എം ബുക്്ക 

 ുക 

ഫീൽഡ് വിശോംശ

ങ്ങൾ 

RC/354768 

 വിവിധ വാർഡുകളിൽ 

കക്കൂസ് ടാങ്ക് നിർമ്മാണം 

 

466/- 

ദരഖസപ്പടു

ത്തിയിട്ടില്ല 

സ്ഥാപിച്ചിട്ടില്ല  ുക 

ചിലവഴി

ച്ചിട്ടില്ല 

WH /329860 

വാർഡ് 2 സല ദ ാടുകളുസട 

പുനരുദ്ധാരണം 

 

5000/- 

ദരഖസപ്പടു

ത്തിയിട്ടില്ല 

 

സ്ഥാപിച്ചിട്ടില്ല 

 ുക 

ചിലവഴി

ച്ചിട്ടില്ല 

WH /329860 

വാർഡ് 2 സല ദ ാടുകളുസട 

പുനരുദ്ധാരണം 

 

5000/- 

ദരഖസപ്പടു

ത്തിയിട്ടില്ല 

സ്ഥാപിച്ചിട്ടില്ല  ുക 

ചിലവഴി

ച്ചിട്ടില്ല 

WC/337690 

എസ്സി,ബി പി എൽ,സചറുകിട 

കർഷകരുസട പറമ്പിൽ 

ജലസംരക്ഷണ 

ഗ്പവർത്തികൾ-ഘട്ടം-2 

 

3000/- 

ദരഖസപ്പടു

ത്തിയിട്ടില്ല 

സ്ഥാപിച്ചിട്ടില്ല  ുക 

ചിലവഴി

ച്ചിട്ടില്ല 

LD/330122 

വിവിധ വാർഡുകളിൽ 

കുടംബഗ്ശീ യൂണിറ്റുകൾക്്ക 

കൃഷിക്്ക നിലം 

 

3000/- 

ദരഖസപ്പടു

ത്തിയിട്ടില്ല 

സ്ഥാപിച്ചിട്ടില്ല  ുക 

ചിലവഴി

ച്ചിട്ടില്ല 

WC/361850 

SC/BPL/സചറുകിട 

കർഷകരുസട പറമ്പിൽ ജല 

സംരക്ഷണ ഗ്പവർത്തികൾ 

ഘട്ടം- 2 

 

3000/- 

ദരഖസപ്പടു

ത്തിയിട്ടില്ല 

സ്ഥാപിച്ചിട്ടില്ല  ുക 

ചിലവഴി

ച്ചിട്ടില്ല 

 

ജാഗ്ഗ ാ ദമൽദനാട്ട സമി ി 
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● ഒദരാ പഞ്ചായത്തിലും 5 അംഗങ്ങൾ എങ്കിലും ഉള്ള ജാഗ്ഗ ാ ദമൽദനാട്ട സമി ി 

രൂപീകരിദക്കണ്ട ാണ്. പട്ടികജാ ി പട്ടികവർഗ്ഗ വിഭാഗങ്ങൾ, സ്ഗ് ീകൾ, അദ്ധയാപകർ,  

അംഗനവാടി വർക്കർ, സവയം സഹായ സംഘത്തിസല അംഗങ്ങൾ,  സപാ ു സമൂഹ 

സംഘടനകൾ, ഉപദഭാക്തൃ സമി ികൾ, ദസാഷയൽ ഒഡിറ്റ് റിദസാഴ്സ് ദപഴ്സൺ, യുവജന 

ക്ലബ്ബുകൾ, സപാ ു സമൂഹ സംഘടനകൾ  ുടങ്ങിയവരിൽ നിന്നും വിജിലൻസ് 

ആൻഡ്ദമാണിറ്ററിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങസള സ രസഞ്ഞടുക്കാവുന്ന ാണ്.  

● വിഎംസി അംഗങ്ങസള നിയമിദക്കണ്ട ് ഗ്ഗാമസഭയാണ്.  

● ഗ്പകൃ ി സ്ഥല സന്ദർശനം, സ ാഴിലാളികളുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തൽ, 

ഗ്പവൃത്തിസ്ഥല പരിദശാധന, ഗ്പവൃത്തിയുസട സവഭാവസത്ത സംബന്ധിച്ചുള്ള 

ഗുണപരമായ വിലയിരുത്തൽ എന്നിവയാണ് ഗ്പധാന ചുമ ല. ദസാഷയൽ ഒഡിറ്റ് 

സമയത്ത് അവ ഗ്ഗാമസഭയിൽ സമർപ്പിദക്കണ്ട ാണ്. 

● 4 VMC അംഗങ്ങൾ ആണ് നിലവിൽ ഉള്ള ്. വിഎംസിയുസട സജീവ ഇടസപടലുകൾ 

ഉണ്ടാവാറില്ല എന്ന് സ ാഴിലാളികൾ പറഞ്ഞു. വി എം സി ഗ്പവർത്തനങ്ങൾ 

കാരയക്ഷമമാകണം എന്നും, വിഎംസി അംഗങ്ങസള പു ുക്കണം എന്നും സ ാഴിലാളികൾ 

ആവശയസപട്ടു.  

● വി എം സി അംഗങ്ങളുസട വീടുകൾ സന്ദർശിച്ചാണ് സ ാഴിലാളികൾ കസറ്റ് ഡയറിയിൽ 

പ്പ് ദരഖസപ്പടുത്തുന്ന ്. 

     വിഎംസി  അംഗങ്ങൾ 

1. മുകുന്ദൻ. പി  

2. ഉഷ. പി  

3. സ യ. തക. പി  

4. സ ി. ഒ . പി  

 

 ദമറ്റ് 

   ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളിൽ ദമൽദനാട്ടം വഹിദക്കണ്ട ് ദമറ്റ് ആണ്. സ ാഴിലാളികൾ ഒദരാ 

േിവസവും കൃ യമായി ദജാലി സചയ്യുന്നുസണ്ടന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുകയും, സ ാഴിൽ കാർഡ്, കസറ്റ് 

ഡയറി, മസ്റ്റർ ദറാൾ എന്നിവയിൽ ആവശയമുള്ള വിവരങ്ങൾ ദരഖസപ്പടുത്തുകയും അടിസ്ഥാന 

സൗകരയങ്ങൾ സ ാഴിലിടങ്ങളിൽ ഉസണ്ടന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുകയും ദവണം.  

● ഈ വാർഡിൽ ഗീ  സി. വി, സ്ബി , േിൽന സക, രമണി ഡി, സന്ധയ, നന്ദിനി എന്നിവർ 

ദമറ്റിൻസറ ചുമ ല വഹിക്കാറുണ്ട്. 

● മാറ്റ്  ൻസറ ചുമ ല വളസര കൃ യമായി നിർവഹിക്കാറുണ്ട് എന്ന് സ ാഴിലാളികളിൽ  

നിന്നും അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു.  
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പദ്ധ ി ആരംഭ മീറ്റിംഗ് 

  സ ാഴിലുറപ്പ് നിയമം സഷഡയൂൾ 22 ഗ്പകാരം രു ഗ്പവൃത്തി ആരംഭിക്കുന്ന ിനു മുൻപ് 

ഏസ ങ്കിലും രു സപാ ുസ്ഥലത്തു സ ാഴിലിടങ്ങളിദലാ  വച്്ച ദചരുന്ന സ ാഴിലാളികളുസടയും 

നിർവഹണ ഉദേയാഗസ്ഥരുസടയും സംയുക്ത ദയാഗമാണ് പദ്ധ ി ആരംഭ മീറ്റിംഗ്.  

● വാർഡ് സമമ്പറുസട സാന്നിധയത്തിൽ ദചരുന്ന ഈ ദയാഗത്തിൽ നിർവഹണ ഉദേയാഗസ്ഥർ 

ഗ്പവൃത്തിയുമായി ബന്ധസപ്പട്ട വിവരങ്ങസളല്ലാം സ ാഴിലാളികൾക്്ക വിശേീകരിച്ചു 

സകാടുക്കാറുണ്ട്.   

● ഒഡിറ്റിന് വിദധയമാക്കിയിട്ടുള്ള 6  വർക്്ക ഫയലിൽ  പദ്ധ ി  ആരംഭ  മീറ്റിംഗ് 

നടന്ന ിന്സറ ദരഖ ഉൾസപടത്തിയിട്ടുണ്ട്. 

● ഒവർസിയർ, വാർഡ് സമമ്പർ എന്നിവർ  പസങ്കടുക്കാറുണ്ട് എന്നു  സ ാഴിലാളികളിൽ 

നിന്നും ഫയലിൽ നിന്നും വയക്തമായിട്ടുണ്ട്. ദപരും പ്പും ദരഖസപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.    

 

ത ാഴിലാളികളുതട കടമകൾ                                                                                                                                                                

● സ ാഴിലിടങ്ങളിൽ സമയനിഷ്ഠ  പാലിക്കുക. 

● സ ാഴിൽ സചയ്യുന്ന േിവസങ്ങളിൽ രാവിസലയും കവകുദന്നരവും കൃ യമായി പ്പ്  

ദരഖസപ്പടുത്തുക. 

● സ ാഴിൽ കാർഡിൽ ഹാജർ കൃ യമായി മാറ്റ ്ദരഖസപ്പടുത്തുന്നുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക. 

● സഗ്പാജക്റ്റ് മീറ്റിംഗ്, ഗ്ഗാമസഭകൾ, സ ാഴിലുറപ്പ് ഗ്ഗാമസഭകൾ എന്നിവയിൽ പസങ്കടുക്കുക. 

● സ ാഴിലിടങ്ങളിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് വസ്തു ക്കൾ ഉപദയാഗിക്കുവാദനാ കത്തിക്കുവാദനാ പാടില്ല. 

● ഗ്പകൃ ി സംരക്ഷണത്തിന് ആവശയമായ ഗ്പവർത്തികൾ ഏസറ്റടുത്തു നടപ്പിലാക്കുക. 

● ആസ്തി സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഗ്പവൃത്തികൾ കസണ്ടത്തി പഞ്ചായത്ത് അധികൃ സര അറിയിക്കുക 
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ദസാഷയൽ ഓഡിറ്റിനു വിദധയമാക്കിയ   ഗ്പവർത്തികൾ 

 

 

 

നമ്പ

ർ 

ഗ്പവർത്തിയുസട 

ദപരും ദകാഡും  

എസ്റ്റിദമ

റ്റ് 

എമൗണ്ട്  

കാലയളവ്  ആസക 

സ ാഴി

ൽ 

േിനങ്ങ

ൾ 

മസ്റ്റർ 

ദറാൾ 

നമ്പർ  

ചിലവായ  ുക   

 

ദവ നം സാധ

നം 

1 RC/354768 

 വിവിധ 

വാർഡുകളിൽ 

കക്കൂസ്  ടാങ്ക് 

നിർമ്മാണം 

12, 000/- 25/07/19 

To 

03/08/19 

10 1085, 1168 

(Unskilled) 

1159 

(Skilled )  

5108/- ടൂൾ

സ് - 

50/- 

2 WH/321346 

 വാർഡ് 2 സല 

ദ ാടുകളുസട 

പുനരുദ്ധാരണം 

72421/- 25/06/2019 

To 

01/07/2019 

186 768 51336/- ടൂൾ

സ് - 

930/- 

3 WH /329860 

വാർഡ് 2 സല 

ദ ാടുകളുസട 

പുനരുദ്ധാരണം  

 

76334 

25/06/19 

To 

08/07/19 

 253 785, 820 69828/- ടൂൾ

സ്-  

1265 

4 WC/337690 

എസ്സി,ബി പി 

എൽ,സചറുകിട 

കർഷകരുസട 

പറമ്പിൽ 

ജലസംരക്ഷണ 

498351 30/07/19 

 

(On Going ) 

1519 1180, 1197, 

1500, 1503, 

1501, 1543, 

1691, 1852, 

1998, 2174,  

419244/- ടൂൾ

സ്  

7595 
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ഗ്പവർത്തികൾ-

ഘട്ടം-2 

5 LD/330122 

വിവിധ 

വാർഡുകളിൽ 

കുടംബഗ്ശീ 

യൂണിറ്റുകൾക്്ക 

കൃഷിക്്ക നിലം 

രുക്കൽ  

495380 04/05/19 

( On going) 

 

110 299 30360/- ടൂൾ

സ്  

550 

6 WC/361850 

SC/BPL/സചറുകിട 

കർഷകരുസട 

പറമ്പിൽ ജല 

സംരക്ഷണ 

ഗ്പവർത്തികൾ 

ഘട്ടം- 2 

499240 19/09/19 

(On going) 

1077 1692, 1853, 

1999, 2038, 

2293, 2385, 

2574, 2720, 

2929,  

296424/- ടൂൾ

സ്  

5370 

 

അളവുകൾ സംബന്ധിച്ച വിവവരങ്ങൾ 

ഗ്കമ 

നമ്പർ  

ഗ്പവർത്തിയുതട ദപര്, 

ദകാഡ്  

എസ്റ്റിദമറ്റ് 

കണക ് 

M ബുക്്ക കണക്  െീൽഡിതല 

അളവുകൾ  

1 RC/354768 

വിവിധ വാർഡുകളിൽ 

കക്കുസ് ടാങ്ക് നിർമ്മാണം  

നീളം – 5.652 മീ. 

വീ ി – 0.2 മീ.  

ആഴം – 2.050 മീ.  

 

നീളം – 5.652 മീ. 

വീ ി – 0.2 മീ.  

ആഴം – 2.050 മീ.  

 

മണ്ണിട്ടു 

മൂടിയ ിനാൽ 

അളസവടുക്കാ

ൻ കഴിഞ്ഞില്ല. 

2 WH/321346 

 വാർഡ് 2 സല 

ദ ാടുകളുസട 

പുനരുദ്ധാരണം  

നീളം – 1250 മീ. 

വീ ി – 1.2 മീ.  

ആഴം – 0.4 മീ.  

 ആസക = 600  

കയു.മീ. 

നീളം – 789.4 മീ. 

വീ ി – 1.2 മീ. 

ആഴം – 0.5 മീ.  

ആസക = 473.64 

കയു.മീ. 

 

നീളം – 766 മീ.  

വീ ി – 1.2 മീ.  

ആഴം – 0.4 മീ.  

ആസക = 367.68 

കയു.മീ. 
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3 WH/329860 

വാർഡ് 2 സല ദ ാടുകളുസട 

പുനരുദ്ധാരണം  

 

നീളം – 1295 മീ. 

വീ ി – 1.10 മീ.  

ആഴം – 0.450 മീ.  

 ആസക = 641.025 

കയു.മീ. 

നീളം – 1022 മീ. 

വീ ി – 1.2 മീ.  

ആഴം – 0.4 മീ.  

 ആസക = 490.56 

കയു.മീ. 

നീളം – 1015 മീ. 

വീ ി – 1.2 മീ.  

ആഴം – 0.4 മീ.  

 ആസക = 487.2  

കയു.മീ. 

4 LD/330122 

വിവിധ വാർഡുകളിൽ 

കുടുംബഗ്ശീ 

യൂണിറ്റുകൾക്്ക കൃഷിക്്ക 

നിലം രുക്കൽ  

നീളം – 20.00മീ 

വീ ി – 23.00മീ. 

എണ്ണം - 94 

ആസക -

43240മീ.സ്കവയർ 

എണ്ണം - 55 

ആസക – 2666.41 മീ. 

സ്കവയർ 

ONGOING WORK 

എണ്ണം - 55 

ആസക – 2210 

മീ. സ്കവയർ 

 

5 WC/361850 

എസ് സി, ബി പി എൽ, 

സചറുകിട കർഷകരുസട 

പറമ്പിൽ ജല സംരക്ഷണ 

ഗ്പവർത്തികൾ ഘട്ടം 2 

വരമ്പിടൽ 

നീളം – 5100മീ 

വീ ി – 0.450മീ. 

ആഴം -0.450മീ. 

ആസക -

1032.75മീ.സ്കവയർ 

 

ആസക വരമ്പ്- 

694മീ.കയൂബ് 

ONGOING WORK 

 

ആസക വരമ്പ് - 

650മീ.കയൂബ് 

6 WC/337690 

എസ്സി,ബി പി 

എൽ,സചറുകിട 

കർഷകരുസട പറമ്പിൽ 

മണ്ണ് ജലസംരക്ഷണ 

ഗ്പവർത്തികൾ-ഘട്ടം-2 

വരമ്പിടൽ 

നീളം – 7000മീ. 

വീ ി – 0.450മീ. 

ആഴം -0.450മീ. 

ആസക -

1417.5മീ.സ്കവയർ 

 

ആസക വരമ്പ്- 

672.11മീ.കയൂബ് 

ONGOING WORK 

 

ആസക വരമ്പ്- 

587മീ.കയൂബ് 

 

 

െയൽ പരിദശാധന വിവരങ്ങൾ   

   

നമ്പർ ദരഖകൾ ഗ്പവർത്തി ഫയൽ പരിദശാധനയിൽ കസണ്ടത്തിയ ് 

1 കവർദപജ് WH/329860- ദ ാട് 

പുനരുദ്ധാരണം 

WH/321346- ദ ാട് 

പുനരുദ്ധാരണം 

RS/354768—കക്കൂസ് 

നിർമ്മാണം 

 

 

● ഫയലിൽ 

ഉൾസപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 

● എല്ലാം കൃ യമായി 

ദരഖസപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട് 
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WC/337690-മണ്ണ് ജല 

സംരക്ഷണം 

LD/330122- കൃഷിക്്ക 

നിലസമാരുക്കൽ 

WC/361850- മണ്ണ് ജല 

സംരക്ഷണം 

 

 

● ഫയലിൽ 

ഉൾസപ്പടുത്തിയിട്ടില്ല. 

2 സചക്്ക ലിസ്റ്റ ് WH/329860- ദ ാട് 

പുനരുദ്ധാരണം 

WH/321346- ദ ാട് 

പുനരുദ്ധാരണം 

RS/354768—കക്കൂസ് 

നിർമ്മാണം 

WC/337690-മണ്ണ് ജല 

സംരക്ഷണം 

LD/330122- കൃഷിക്്ക 

നിലസമാരുക്കൽ 

WC/361850- മണ്ണ് ജല 

സംരക്ഷണം 

 

 

 

● ഫയലിൽ 

ഉൾസപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.  

● ദപജ് നമ്പർ 

ദരഖസപ്പടുത്തിയിട്ടില്ല. 

 

3 ആക്ഷൻ പ്ലാനിന്സറ  

ദകാപ്പി 

WH/329860- ദ ാട് 

പുനരുദ്ധാരണം 

WH/321346- ദ ാട് 

പുനരുദ്ധാരണം 

RS/354768—കക്കൂസ് 

നിർമ്മാണം 

WC/337690-മണ്ണ് ജല 

സംരക്ഷണം 

LD/330122- കൃഷിക്്ക 

നിലസമാരുക്കൽ 

WC/361850- മണ്ണ് ജല 

സംരക്ഷണം 

 

 

● ഫയലിൽ 

ഉൾസപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട് 

 

4 എസ്റ്റിദമറ്റ് WH/329860- ദ ാട് 

പുനരുദ്ധാരണം 

WH/321346- ദ ാട് 

പുനരുദ്ധാരണം 

RS/354768—കക്കൂസ് 

നിർമ്മാണം 

WC/337690-മണ്ണ് ജല 

സംരക്ഷണം 

LD/330122- കൃഷിക്്ക 

നിലസമാരുക്കൽ 

WC/361850- മണ്ണ് ജല 

സംരക്ഷണം 

● രു ഗ്പവൃത്തി  എങ്ങസന 

എഗ്  അളവിൽ 

സചയ്യണസമന്ന് 

സാദങ്ക ികമായി 

ഗ്പ ിപാേിപ്പിക്കുന്ന 

ആധികാരിക ദരഖയാണ് 

എസ്റ്റിദമറ്റ്. ഫയലിൽ 

ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് 
● ജനകീയ എസ്റ്റിദമറ്റ് ഫയലിൽ 

ഉൾസപ്പടുത്തിയിട്ടില്ല. 
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5 സാദങ്ക ിക അനുമ ി WH/329860- ദ ാട് 

പുനരുദ്ധാരണം 

WH/321346- ദ ാട് 

പുനരുദ്ധാരണം 

RS/354768—കക്കൂസ് 

നിർമ്മാണം 

WC/337690-മണ്ണ് ജല 

സംരക്ഷണം 

LD/330122- കൃഷിക്്ക 

നിലസമാരുക്കൽ 

WC/361850- മണ്ണ് ജല 

സംരക്ഷണം 

● രു ഗ്പവൃത്തിക്്ക 

സാദങ്ക ിക വിേഗ്ധരുസട 

അനുമ ി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് 

എന്ന ിനുള്ള ആധികാരിക 

ദരഖയാണ് സാദങ്ക ിക 

അനുമ ി ദരഖ.  

● ഈ ദരഖ ഫയലിൽ 

ഉൾസപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 

● ബന്ധസപ്പട്ട ഉദേയാഗസ്ഥർ 

സാക്ഷയസപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട് 

6 ഭരണാനുമ ി WH/329860- ദ ാട് 

പുനരുദ്ധാരണം 

WH/321346- ദ ാട് 

പുനരുദ്ധാരണം 

RS/354768—കക്കൂസ് 

നിർമ്മാണം 

WC/337690-മണ്ണ് ജല 

സംരക്ഷണം 

LD/330122- കൃഷിക്്ക 

നിലസമാരുക്കൽ 

WC/361850- മണ്ണ് ജല 

സംരക്ഷണം 

● ഗ്പവൃത്തി  സചയ്യുന്ന ിന് 

നിർവഹണ സ്ഥാപനം 

നൽകുന്ന അനുമ ിയാണ് 

ഭരണാനുമ ി ദരഖ.  

● ഈ ദരഖ ഫയലിൽ 

ഉൾസപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 

● ബന്ധസപ്പട്ട ഉദേയാഗസ്ഥർ 

സാക്ഷയസപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 

7 സംദയാജി  

പദ്ധ ിയുസട പകർപ്പ് 

WH/329860- ദ ാട് 

പുനരുദ്ധാരണം 

WH/321346- ദ ാട് 

പുനരുദ്ധാരണം 

RS/354768—കക്കൂസ് 

നിർമ്മാണം 

WC/337690-മണ്ണ് ജല 

സംരക്ഷണം 

LD/330122- കൃഷിക്്ക 

നിലസമാരുക്കൽ 

WC/361850- മണ്ണ് ജല 

സംരക്ഷണം 

● ഒഡിറ്റിന് വിദധയമാക്കിയ 

ഗ്പവർത്തി  ഫയലുകൾ      

സർക്കാരിന്സറ മറ്റു 

വകുപ്പുകളുമായി 

സംദയാജിച്്ച നടത്തുന്ന 

ഗ്പവൃത്തികൾ  

അല്ലാത്ത ിനാൽ ഈ 

ദരഖകൾ ബാധകമല്ല. 

 

8 സ ാഴിൽ 

ആവശയസപ്പട്ടുസകാണ്ടു

ള്ള അദപക്ഷ 

WH/329860- ദ ാട് 

പുനരുദ്ധാരണം 

WH/321346- ദ ാട് 

പുനരുദ്ധാരണം 

RS/354768—കക്കൂസ് 

നിർമ്മാണം 

WC/337690-മണ്ണ് ജല 

സംരക്ഷണം 

LD/330122- കൃഷിക്്ക 

നിലസമാരുക്കൽ 

WC/361850- മണ്ണ് ജല 

സംരക്ഷണം 

● സ ാഴിലാളികൾ സ ാഴിൽ 

ആവശയസപ്പട്്ട നൽകുന്ന 

അദപക്ഷയാണ് ഡിമാൻഡ് 

ദഫാം.  

● പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും 

ലഭിക്കുന്ന വർക്്ക 

അപ്ലിദക്കഷൻ ദഫാമിൽ 

ആണ് സ ാഴിലാളികൾ 

അദപക്ഷിക്കുന്ന ്. 
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9 സ ാഴിൽ 

അനുവേിച്ചുസകാണ്ടുള്ള 

ദരഖ 

WH/329860- ദ ാട് 

പുനരുദ്ധാരണം 

WH/321346- ദ ാട് 

പുനരുദ്ധാരണം 

RS/354768—കക്കൂസ് 

നിർമ്മാണം 

WC/337690-മണ്ണ് ജല 

സംരക്ഷണം 

LD/330122- കൃഷിക്്ക 

നിലസമാരുക്കൽ 

WC/361850- മണ്ണ് ജല 

സംരക്ഷണം 

● അദപക്ഷിച്്ച 15 

േിവസത്തിനകം സ ാഴിൽ 

അനുവേിച്ചുസകാണ്ടുള്ള  

വിവരം സ ാഴിലാളികൾക്്ക 

ലഭിച്ചിരിക്കണം.  

● ഈ ദരഖ ഫയലിൽ 

സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

ഇ നുസരിച്്ച 15 

േിവസത്തിനകം  സന്ന 

സ ാഴിലാളികൾക്്ക സ ാഴിൽ 

ലഭിക്കാറുണ്ട് എന്ന് 

മനസിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. 

10 മസ്റ്റർ ദറാൾ WH/329860- ദ ാട് 

പുനരുദ്ധാരണം 

WH/321346- ദ ാട് 

പുനരുദ്ധാരണം 

RS/354768—കക്കൂസ് 

നിർമ്മാണം 

WC/337690-മണ്ണ് ജല 

സംരക്ഷണം 

LD/330122- കൃഷിക്്ക 

നിലസമാരുക്കൽ 

WC/361850- മണ്ണ് ജല 

സംരക്ഷണം 

● ദലാക്്ക ദഗ്പാഗ്ഗാം ഒഫീസർ, 

പഞ്ചായത്ത് സസഗ്കട്ടറി 

എന്നിവർ സാക്ഷയസപ്പടുത്തി 

സീൽ പ ിപ്പിച്ച മസ്റ്റർ ദറാൾ 

ഫയലിൽ 

ഉൾസപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.  

●  ിരുത്തലുകസളാന്നും 

ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.  

● എം  ബുക്്ക നമ്പർ, ദപജ് നമ്പർ 

എന്നിവ 

ദരഖസപ്പടുത്തിയിട്ടില്ല. 

11 സമഷർസമൻറ് ബുക്്ക WH/329860- ദ ാട് 

പുനരുദ്ധാരണം 

WH/321346- ദ ാട് 

പുനരുദ്ധാരണം 

RS/354768—കക്കൂസ് 

നിർമ്മാണം 

WC/337690-മണ്ണ് ജല 

സംരക്ഷണം 

LD/330122- കൃഷിക്്ക 

നിലസമാരുക്കൽ 

WC/361850- മണ്ണ് ജല 

സംരക്ഷണം 

● സസഗ്കട്ടറി പ്പും സീലും 

സവച്്ച സാക്ഷയസപ്പടുത്തിയ 

എം ബുക്കാണ് ഫയലിൽ 

സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള ്.ഇ ്  

ഗ്പശംസനീയമാണ്.  

● ഗ്പസിഡണ്ട്, അസിസ്റ്റൻറ് 

എഞ്ചിനീയർ, ഒവർസിയർ 

എന്നിവർ 

സാക്ഷയസപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 

12 സാധനസാമഗ്ഗികസള 

കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ 

 

WH/329860- ദ ാട് 

പുനരുദ്ധാരണം 

WH/321346- ദ ാട് 

പുനരുദ്ധാരണം 

RS/354768—കക്കൂസ് 

നിർമ്മാണം 

WC/337690-മണ്ണ് ജല 

സംരക്ഷണം 

LD/330122- കൃഷിക്്ക 

നിലസമാരുക്കൽ 

WC/361850- മണ്ണ് ജല 

സംരക്ഷണം 

● പരിദശാധിച്ച   ഫയലിസല 

ഗ്പവർത്തിയിൽ   സാധന 

സാമഗ്ഗികൾ ആവശയം 

ഉണ്ടായിരുന്നില്ല 
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13 ദവജ്  ലിസ്റ്റ് WH/329860- ദ ാട് 

പുനരുദ്ധാരണം 

WH/321346- ദ ാട് 

പുനരുദ്ധാരണം 

RS/354768—കക്കൂസ് 

നിർമ്മാണം 

WC/337690-മണ്ണ് ജല 

സംരക്ഷണം 

LD/330122- കൃഷിക്്ക 

നിലസമാരുക്കൽ 

WC/361850- മണ്ണ് ജല 

സംരക്ഷണം 

● മസ്റ്ർദറാളിന് 

ആനുപാ ികമായി 

സ ാഴിലാളികൾക്്ക ദവ നം 

ലഭിക്കുന്നുസണ്ടന്ന് 

ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന ദരഖയാണ് 

ദവജ്  ലിസ്റ്റ്.  

● പരിദശാധിച്ച    ഫയലിൽ   

മസ്റ്റർ ദറാൾ ഗ്പകാരമുള്ള 

ദവജ് ലിസ്റ്റുകൾ 

സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്.  

 

14 ഫണ്ട് ഗ്ടാൻസ്ഫർ ഒർഡർ WH/329860- ദ ാട് 

പുനരുദ്ധാരണം 

WH/321346- ദ ാട് 

പുനരുദ്ധാരണം 

RS/354768—കക്കൂസ് 

നിർമ്മാണം 

WC/337690-മണ്ണ് ജല 

സംരക്ഷണം 

LD/330122- കൃഷിക്്ക 

നിലസമാരുക്കൽ 

WC/361850- മണ്ണ് ജല 

സംരക്ഷണം 

● ദവ നം സ ാഴിലാളികളുസട 

അക്കൗണ്ടിദലക്്ക 

നൽകിയ ിനുള്ള ദരഖയാണ് 

ഫണ്ട് ഗ്ടാൻസ്ഫർ ഒർഡർ.  

● പരിദശാധനക്്ക 

വിദധയമാക്കിയ  ഫയലിൽ  

മസ്റ്റർ ദറാളുകളുസട ഫണ്ട് 

ഗ്ടാൻസ്ഫർ ഒർഡർ ഉണ്ട്.  

15 രസീ ുകളും 

ദറായൽറ്റിയും 

സംബന്ധിച്്ച 

WH/329860- ദ ാട് 

പുനരുദ്ധാരണം 

WH/321346- ദ ാട് 

പുനരുദ്ധാരണം 

RS/354768—കക്കൂസ് 

നിർമ്മാണം 

WC/337690-മണ്ണ് ജല 

സംരക്ഷണം 

LD/330122- കൃഷിക്്ക 

നിലസമാരുക്കൽ 

WC/361850- മണ്ണ് ജല 

സംരക്ഷണം 

● ഫയലിൽ രസീ ുകളും 

ദറായൽറ്റിയും ഇല്ലായിരുന്നു 

16 3 ഘട്ടങ്ങളിസല 

ദഫാദട്ടാകൾ 

WH/329860- ദ ാട് 

പുനരുദ്ധാരണം 

WH/321346- ദ ാട് 

പുനരുദ്ധാരണം 

RS/354768—കക്കൂസ് 

നിർമ്മാണം 

WC/337690-മണ്ണ് ജല 

സംരക്ഷണം 

LD/330122- കൃഷിക്്ക 

നിലസമാരുക്കൽ 

WC/361850- മണ്ണ് ജല 

സംരക്ഷണം 

● പരിദശാധിച്ച ആറു  

ഫയലിലും    മൂന്ന് 

ഘട്ടത്തിലും  ഉള്ള ദഫാദട്ടാ 

ഉൾസപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 
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17 ഗ്പവൃത്തി 

പൂർത്തീകരണ 

സാക്ഷയപഗ് ം 

WH/329860- ദ ാട് 

പുനരുദ്ധാരണം 

WH/321346- ദ ാട് 

പുനരുദ്ധാരണം 

RS/354768—കക്കൂസ് 

നിർമ്മാണം 

 

● ഈ ദരഖ ഫയലിൽ 

ഉൾസപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 

● ബന്ധസപ്പട്ട ഉദേയാഗസ്ഥർ 

സാക്ഷയസപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട് 

WC/337690-മണ്ണ് ജല 

സംരക്ഷണം 

LD/330122- കൃഷിക്്ക 

നിലസമാരുക്കൽ 

WC/361850- മണ്ണ് ജല 

സംരക്ഷണം 

● ഈ ദരഖ ഫയലിൽ 

ഉൾസപ്പടുത്തിയിട്ടില്ല.  

 

● ONGOING WORK  

18 സമറ്റീരിയൽ ബില്ലുകൾ 

 

WH/329860- ദ ാട് 

പുനരുദ്ധാരണം 

WH/321346- ദ ാട് 

പുനരുദ്ധാരണം 

RS/354768—കക്കൂസ് 

നിർമ്മാണം 

WC/337690-മണ്ണ് ജല 

സംരക്ഷണം 

LD/330122- കൃഷിക്്ക 

നിലസമാരുക്കൽ 

WC/361850- മണ്ണ് ജല 

സംരക്ഷണം 

● പരിദശാധിച്ച ഫയലിസല 

ഗ്പവർത്തികൾ ന്നും  സന്ന 

സമറ്റീരിയൽ വർക്്ക ഉള്ള 

ഗ്പവർത്തിയല്ല. 

19 മസ്റ്റർ ദറാൾ മൂവ്സമന്റ് 

സ്ലിപ്പ് 

 

WH/329860- ദ ാട് 

പുനരുദ്ധാരണം 

WH/321346- ദ ാട് 

പുനരുദ്ധാരണം 

RS/354768—കക്കൂസ് 

നിർമ്മാണം 

WC/337690-മണ്ണ് ജല 

സംരക്ഷണം 

LD/330122- കൃഷിക്്ക 

നിലസമാരുക്കൽ 

WC/361850- മണ്ണ് ജല 

സംരക്ഷണം 

● മസ്റ്റർ ദറാൾ അനുവേിച്ച 

സ ാഴിലാളികൾക്്ക ദവ നം 

നൽകുന്ന ് വസരയുള്ള 

ഒദരാ ഘട്ടങ്ങളും 

മനസ്സിലാക്കാനാണ് മസ്റ്റർ 

ദറാൾ  മൂവ്സമന്റ്  സ്ലിപ്. 

●  ഈ ദരഖ ഫയലിൽ 

ഉൾസപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 

20 ജിദയാ ടാഗ് ദഫാദട്ടാകൾ WH/329860- ദ ാട് 

പുനരുദ്ധാരണം 

WH/321346- ദ ാട് 

പുനരുദ്ധാരണം 

RS/354768—കക്കൂസ് 

നിർമ്മാണം 

WC/337690-മണ്ണ് ജല 

സംരക്ഷണം 

LD/330122- കൃഷിക്്ക 

നിലസമാരുക്കൽ 

WC/361850- മണ്ണ് ജല 

സംരക്ഷണം 

● ജിദയാ ടാഗ് ദഫാദട്ടാ 

ഫയലിൽ 

ഉൾസപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.  

21 ദസാഷയൽ ഒഡിറ്റ് WH/329860- ദ ാട് ● ദസാഷയൽ ഒഡിറ്റ് 
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റിദപ്പാർട്്ട പുനരുദ്ധാരണം 

WH/321346- ദ ാട് 

പുനരുദ്ധാരണം 

RS/354768—കക്കൂസ് 

നിർമ്മാണം 

WC/337690-മണ്ണ് ജല 

സംരക്ഷണം 

LD/330122- കൃഷിക്്ക 

നിലസമാരുക്കൽ 

WC/361850- മണ്ണ് ജല 

സംരക്ഷണം 

നടത്തിയിട്ടില്ല.  

22 കസറ്റ് ഡയറി WH/329860- ദ ാട് 

പുനരുദ്ധാരണം 

WH/321346- ദ ാട് 

പുനരുദ്ധാരണം 

 

● ഈ ദരഖ ഫയലിൽ 

ഉൾസപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.  

● സഗ്പാജക്റ്റ് മീറ്റിംഗ് മിനുട്സിൽ 

പസങ്കടുത്ത 4 

സ ാഴിലാളികളുസട ദപരും 

പ്പും ദരഖസപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 

● വി എം സി അംഗങ്ങളായ 

സ യ സക സി, മുകുന്ദൻ പി, 

ഉഷാദേവി, സ ി . പി   

എന്നിവർ വർക്്ക ഫയലിൽ    

ദപരും പ്പും 

ദരഖസപടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 

● സന്ദർശക കുറിപ്പിൽ വാർഡ് 

സമമ്പർ ജീജ, ഒവർസിയർ 

ശിശിർ എന്നിവർ 

അഭിഗ്പായം 

ദരഖസപടുത്തിട്ടുണ്ട് 

RS/354768—കക്കൂസ് 

നിർമ്മാണം 

WC/337690-മണ്ണ് ജല 

സംരക്ഷണം 

LD/330122- കൃഷിക്്ക 

നിലസമാരുക്കൽ 

WC/361850- മണ്ണ് ജല 

സംരക്ഷണം 

● ഈ ദരഖ ഫയലിൽ 

ഉൾസപ്പടുത്തിയിട്ടില്ല 
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 രജിസ്റ്ററുകൾ 

നമ്പർ രജിസ്റ്റർ പരിദശാധന വിവരം 

1 ത ാഴിൽകാർഡ് രജിസ്റ്റർ 

സ ാഴിൽ കാർഡിനുള്ള അദപക്ഷ, 

കാർഡ് അനുവേിച്ച വിവരങ്ങള് എന്നിവ 

ദരഖസപ്പടുത്തുന്ന ിനുള്ള രജിസ്റ്റർ 

 

● രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്.  

● എല്ലാ കാരയങ്ങളും കൃ യ ദയാസട 

ദരഖസപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 

2 ഗ്ഗാമസഭ രജിസ്റ്റർ 

സ ാഴിലുറപ്പുമായി ബന്ധസപ്പട്ട 

ഗ്ഗാമസഭകള് ,ദയാഗങ്ങള്  ുടങ്ങിയവ 

ദരഖസപ്പടുത്തുന്ന ിനുള്ള വാർഡ്  ല 

രജിസ്റ്റർ 

 

● ഗ്പസ്തു   രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്.  

● എല്ലാ ഗ്ഗാമസഭയുസടയും വിവരങ്ങൾ 

ദരഖസപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 

3 ത ാഴില് അദപക്ഷാ രജിസ്റ്റർ 

സ ാഴില് ആവശയസപ്പട്ടു ലഭിക്കുന്ന 

അദപക്ഷകളുസട വിവരങ്ങളും 

അ ുഗ്പകാരം അവര്ക്്ക 

സ ാഴില് അനുവേിച്ച ിന്സറ 

വിവരങ്ങളും ദരഖസപ്പടുത്തി വയ്ക്കുന്ന 

രജിസ്റ്റർ 

 

 

● രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്.  

● സ ാഴിലാളിയുസട ദപര്, രജിസ്റ്റർ 

ഐഡി, ഡിമാൻഡ് സചയ്ത   ിയ്യ ി 

എന്നി കാരയങ്ങസളല്ലാം കൃ യമായി 

ദരഖസപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.  

 

4 ഗ്പവൃത്തി രജിസ്റ്റർ 

സ ാഴിലുറപ്പില് നടപ്പിലാക്കുന്ന 

ഗ്പവൃത്തികളുസട വിവരങ്ങൾ 

ദരഖസപ്പടുത്തി വയ്ക്കുന്ന രജിസ്റ്റർ 

 

● രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്.  

● എല്ലാ ഗ്പവർത്തികളുസട ദപരും 

വർക്്ക ദകാഡും ഗ്പവർത്തി 

ആരംഭിച്ച  ിയ്യ ിയും നല്കിയിട്ടുണ്്ട.  

5 ആസ്തി രജിസ്റ്റർ   

സ ാഴിലുറപ്പ്പദ്ധ ിയിലൂസട 

സൃഷ്ട്ടിച്ചിട്ടുള്ള 

ആസ്തികള്    സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്, 

സ്ഥലം,ആസ്തിയുസട സവഭാവം, 

 

 

● ആസ്തി രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്.  

● എല്ലാ വിവരങ്ങളും കൃ യമായി 

ദരഖസപ്പടുത്തി സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്.  
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നിലനിര്ത്തുന്ന കാലയളവ്  ുടങ്ങിയവ  

ദരഖസപ്പടുത്തി വയ്ക്കുന്ന രജിസ്റ്റർ. 

6 പരാ ി രജിസ്റ്റർ 

ഒഡിറ്റിന് വിദധയമാക്കിയ 

ഗ്പവൃത്തിയുസട കാലയളവിന് 

സമയബന്ധി മായുള്ള പരാ ി 

ദരഖസപ്പടുത്തി വയ്ക്കുന്ന രജിസ്റ്റർ. 

ബന്ധസപ്പട്ട പരാ ികൾ ദഫാൺ, 

ദടാൾഗ്ഫീ നമ്പർ ഉപദയാഗിച്ചും 

ഇസമയിൽ വഴിയും, ദരഖാമൂലം എഴു ി 

നൽകിയും സമർപ്പിക്കാവുന്ന ാണ്.  

 

● പരാ ി രജിസ്റ്റർ ഉണ്ട്.  

● അ ിൽ 13/05/2019, 27/06/2019,  09/01/2020 

 ിയ്യ ികളിൽ ദവ നം കിട്ടുന്നില്ല 

എന്ന് എഴു ിയ  3 പരാ ികൾ 

മാഗ് ദമ കാണാൻ സാധിച്ചുള്ളൂ.  

● പരാ ി പരിഹരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് 

ഫയൽ പരിദശാധനയിലൂസട 

വയക്തമായിട്ടുണ്ട്. 

7 തമറ്റീരിയല് രജിസ്റ്റർ 

സാധന സാമഗ്ഗികളുസട 

വാങ്ങല്  ീരുമാനം, ഉപദയാഗം, 

നീക്കിയിരിപ്പ്,സചലവുകള് ദരഖസപ്പടു

ത്തി വയ്ക്കുന്ന രജിസ്റ്റർ. 

 

● സമറ്റീരിയൽ രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

● എല്ലാ വിവരങ്ങളും കൃ യ ദയാസട 

ദരഖസപ്പടുത്തി സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് 

 

 

 

 

കതേത്തലുകൾ 

 െയൽ ദവരിെിദക്കഷൻ 

● വാർഷിക മാസ്റ്റർ സർക്കുലർ ഗ്പകാരം രു വർക്്ക ഫയലിൽ 22 ദരഖകൾ 

സൂക്ഷിദക്കണ്ട ുണ്ട്. Ongoing വർക്്ക ഫയലിൽ കസറ്റ് ഡയറി, കവർ ദപജ് ഇവ 

ലഭയമായിരുന്നിസല്ലങ്കിലും ബാക്കി എല്ലാ ദരഖകളും എല്ലാ ഫയലിലും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇ  ്

ഗ്പശംസനീയമായ കാരയമാണ്. 

● സ ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ി ഒഫീസിൽ സൂക്ഷിദക്കണ്ട 7 രജിസ്റ്ററുകളും സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്.  
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െീൽഡ് ദവരിെിദക്കഷൻ 

● സ ാഴിലുറപ്പിൽ ഏസറ്റടുക്കുന്ന ഗ്പവർത്തികളുസട ആസ്തികൾ േീർഘകാല നിലനിൽപ്പിന് (3 

വർഷം) ദവണ്ടി ഉള്ള ് ആണ്. 3 വർഷം കൂടുദമ്പാൾ മാഗ് ദമ ഗ്പവർത്തി സചയ്യുന്നുള്ളൂ 

എന്ന് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു . ഇ ് ഗ്പശംസനീയമാണ് 

● കൃ യമായി പദ്ധ ി ആരംഭം മീറ്റിംഗ് നടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് സ ാഴിലാളികൾ 

അഭിഗ്പായസപ്പട്ടു. വാർഡ്സമമ്പർ  പങ്കാളികളാവാറുണ്ട്. 

● ഇദപ്പാൾ സ ാഴിൽ അദപക്ഷ ഗ്ഫണ്ട് ഒഫീസ് വഴി നൽകാറുണ്ട് എന്ന് സ ാഴിലാളികൾ 

പറഞ്ഞുസവങ്കിലും കകപ്പറ്റ് രസീ ിൻസറ ദകാപ്പി അവരുസട കകവശം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 

● സ ാഴിലാളികൾക്്ക കുടിസവള്ളം,  ണൽ, സുരക്ഷ ഉപകരണങ്ങൾ  എന്നിവ നൽദകണ്ട ്   

നിർവഹണ ഏജൻസിയുസട ഉത്തരവാേി വമാണ്. 

● സ ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ിയുസട സു ാരയ  ഉറപ്പു വരുത്തുന്ന ിന് ഗ്പവർത്തി 

ആരംഭിക്കുന്ന ിനുമുമ്പ് പദ്ധ ി വിവരങ്ങളടങ്ങിയ ഗ്പാദേശിക ഭാഷയിലുള്ള സിറ്റിസൺ 

ഇൻഫർദമഷൻ ദബാർഡ് ഗ്പവർത്തി സ്ഥലത്ത് സ്ഥാപിച്ചിരിദക്കണ്ട ാണ്. ഗ്പവർത്തി 

അവസാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആണ് CIB സ്ഥാപിക്കാറുള്ള ്. ഒഡിറ്റ് കാലയളവിസല 

ഗ്പവർത്തികളുസട CIB  സ്ധാപിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. 

● ദവ നം ലഭയമാകുന്ന ിൽ സ ാഴിലാളികൾക്്ക  കാല ാമസം അനുഭവസപ്പടുന്നു . 

നിർദേശങ്ങൾ        

● സ ാഴിലാളികൾക്്ക നിയമം അനുശാസിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള അവകാശങ്ങൾ 

ലഭിക്കുന്നുസണ്ടന്ന് നിർവഹണ ഏജൻസി ഉറപ്പുവരുദത്തണ്ട ുണ്ട്. 

● സ ാഴിൽകാർഡ്  ികച്ചും സൗജനയമായി അനുവേിദക്കണ്ട ുണ്ട് 

● മസ്റ്റർ ദറാളിൽ ഗ്പവൃത്തി എടുക്കുന്ന േിവസങ്ങളിൽ  ീയ ി ദരഖസപ്പടുത്തുക. 

രാവിസലയും കവകിട്ടും മാഗ് ം മസ്റ്റർ ദറാളിൽ  പ്പ് ദരഖസപ്പടുത്തുക.  

● സ ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ിയുസട സു ാരയ  ഉറപ്പു വരുത്തുന്ന ിന് ഗ്പവൃത്തി 

ആരംഭിക്കുന്ന ിനു മുൻപ് പദ്ധ ി വിവരങ്ങളടങ്ങിയ സിറ്റിസൺ ഇൻഫർദമഷൻ 

ദബാർഡ് ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലത്ത് സ്ഥാപിദക്കണ്ട ് ആണ്. 

● സ ാഴിലാളികളും ദമറ്റും അവരുസട കടമകൾ കൃ യമായി പാലിക്കുന്നുസണ്ടന്ന് നിർവഹണ 

ഏജൻസി ഉറപ്പുവരുദത്തണ്ട ുണ്ട്. 

● വിജിസലൻസ് ആൻഡ് ദമാണിറ്ററിങ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങസള കാലാനുസൃ മായി മാറ്റുകയും 

അവരുസട പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പു വരുത്തുകയും സചദയ്യണ്ട ാണ്. 

● സ ാഴിലാളികൾ സ ാഴിലിനു ദവണ്ടി അദപക്ഷ നൽകുദമ്പാൾ കൃ യമായി രസീ ് 

നൽകുക. ഗ്ഫണ്ട ്ഒഫീസിൽ  സന്ന അദപക്ഷ നൽകുവാൻ നിർദേശിക്കുക.  

● സ ാഴിലാളി േിനത്തിന്സറ ആവശയക സയപ്പറ്റി സ ാഴിലാളികസള 

ദബാധവാന്ഩാരാക്കുകയും എല്ലാ സ ാഴിലാളികസളയും പസങ്കടുപ്പിക്കാൻ ഗ്ശദ്ധിക്കുക.  
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● സ ാഴിലാളികൾക്കുദവണ്ടിയുള്ള അടിസ്ഥാനസൗകരയങ്ങൾ സ ാഴിൽ സ്ഥലങ്ങളിൽ 

ലഭിക്കുന്നുദണ്ടാ എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക. 

● സ ാഴിലുറപ്പിൽ ഏസറ്റടുക്കുന്ന ഗ്പവർത്തികളുസട ആസ്തികൾ േീർഘകാല നിലനിൽപ്പിന് ( 3 

വർഷം) ആവശയമായ സാദങ്ക ിക നിർദേശങ്ങൾ സ ാഴിലാളികൾക്്ക ഒവർസിയർമാർ 

നൽദകണ്ട ാണ്. 

 

ത ാഴിലുറപ്്പ പദ്ധ ിയിൽ ഏതറ്റടുത്്ത തെയ്യാൻ പറ്റിയ ഗ്പവർത്തികൾ 

 

● കുളം നിർമ്മാണം 

● ഫാം ദപാണ്ട് നിർമ്മാണം 

● ദറാഡ് സചങ്കല്ല് വിരിക്കൽ 

● നടപ്പാ  നിർമ്മാണം 

 

അനുബന്ധം 

എെ ്ജി ഡി യിൽ  പതങ്കടുത്തവർ 

 

ഗ്കമ നമ്പർ         ദപര്     സ ാഴിൽ കാർഡ് 

നമ്പർ  

1 കാർ യായനി  KL-02-001-007-002/21 

2 ജാനകിയമ്മ. എം പി  KL-02-001-007-002/3 

3 അഗസ് യൻ പി വി  KL-02-001-007-002/96 

4 കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ പിവി  KL-02-001-007-002/39 

5 കൃഷ്ണൻ പൂവത്തുംകരി  KL-02-001-007-002/49 

6 വത്സൻ സകപി  KL-02-001-007-002/46 

7 പങ്കജാക്ഷൻ എ  KL-02-001-007-002/24 

 8 നാരായണി ഇരുവങ്കയി  KL-02-001-007-002/28 

9 രാഘവൻ എവി  KL-02-001-007-002/20 

10 ബാലൻ പി  KL-02-001-007-002/15 

11 രാജൻ വാഴയിൽ  KL-02-001-007-002/50 
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12 പാറക്കണ്ടി മാധവി  KL-02-001-007-002/222 

13 നാരായണി നാട്ടിവളപ്പിൽ  KL-02-001-007-002/42 

14 സാവിഗ് ി സക  KL-02-001-007-002/131 

15 ഇ സക ബാലൻ നായർ  KL-02-001-007-002/134 

 16 യദശാേ ടി  KL-02-001-007-002/45 

17 ദേവകി ആലക്കണ്ടി  KL-02-001-007-002/54 

18 നാരായണി സകവി  KL-02-001-007-002/127 

19 വിനീ  ആർ  KL-02-001-007-002/1 

20 നാരായണൻ സക സക  KL-02-001-007-002/109 

21 ദേവകി വി വി  KL-02-001-007-002/111 

22 നളിനി എ  KL-02-001-007-002/16 

23 നന്ദിനി എ  KL-02-001-007-002/165 

24 ജാനകി വി വി  KL-02-001-007-002/17 

25 കൗസലയ സക പി  KL-02-001-007-002/19 

26 സദരാജിനി എം  KL-02-001-007-002/227 

27 വിനീ  പി  KL-02-001-007-002/29 

28 സഹജ എ  KL-02-001-007-002/31 

29 സുജാ  സക പി  KL-02-001-007-002/4 

30 ലീല സി  KL-02-001-007-002/44 

31 പത്മിനി പി  KL-02-001-007-002/59 

32 യദശാേ പി  KL-02-001-007-002/64 

33 വനജ പി വി  KL-02-001-007-002/78 

34 സദരാജിനി എ  KL-02-001-007-002/81 

35 രാധ സിപി  KL-02-001-007-002/9 

36 പങ്കജാക്ഷി പി  KL-02-001-007-002/7 

37 റീത്ത സക വി  KL-02-001-007-002/37 
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ജിദയാ ഗ്ടാക്ക ്ദൊദട്ടാ 

 

 

 

ഗ്പവർത്തി സ്ഥലം 
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ഗ്ഗാമസഭ നിർദേശങ്ങൾ 

 

● അടിസ്ഥാന സൗകരയങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുക 

● ഗ്പവർത്തി സമയം കുറയ്ക്കുക 

● ദവ നം കൂട്ടുക 

● മാറ്റിന്സറ യാഗ്  ചിലവ് പരിഗണിക്കുക. 

● വി എം സി കാരയക്ഷമമാക്കുക. 

● മസ്റ്റർ ദറാളിൽ    പ്പ് ദരഖസപ്പടുത്തുന്ന ദകാളത്തിന്സറ വലിപ്പം കൂട്ടുക 

● ജനകീയ എസ്റ്റിദമറ്റ് ആക്കുക. 

 

 

ദസാഷയൽ ഓഡിറ്റ ്നടത്തുന്ന ിന ്സഹായിച്ചവർ 

സ ാഴിലുറപ്പ ്വിഭാഗം ഉദേയാഗസ്ഥർ  

പഞ്ചായത്ത ്ഉദേയാഗസ്ഥർ  

വാർഡിസല സ ാഴിലാളികൾ  

ദമറ്റ്മാർ  

ദസാഷയൽ ഒഡിറ്റ ്ടീം, കണ്ണൂർ  

 


