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ആമുഖം  

ഗ്രാമീണജനതയുടെഉന്നമനത്തിനായിസ്വതഗ്രഭാരതത്തിൽആവിഷ്കരിച്ചഏറ്റ

വുുംസ്ുഗ്രധാനവുുംശക്തവുമായനിയമമാണ്മഹാത്മരാന്ധിദേശീയഗ്രാമീണടതാഴിലു

റപ്പ്നിയമും. ഇരയയിടല സ്ാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങളുടെടതാഴിൽ ടെയ്യുവാനുള്ള 

അവകാശടത്ത 

സ്ുംരക്ഷിച്ചുനിലനിർത്തുന്നതിനായിഇരയൻരാർലടമൻറ്അുംരീകരിച്്ച , ഗ്രസ്ിഡൻറ് 

ഒപ്പുവച്ച   2005 ടസ്ര്റ്റുംബർമാസ്ും അഞ്ാുംതീയതി മുതൽ ഈനിയമും 

നിലവിൽവന്നു.   

ഇരയയിടലഗ്രാമീണജനതയുടെഉന്നമനത്തിനായിനിരവധിഗ്രാമവികസ്നരദ്ധ

തികൾനെപ്പിലാക്കിയിരുന്നുടവങ്കിലുുംരുണഫലുംശരിയായവിധത്തിൽജനങ്ങളിൽ

എത്താതിരുന്നതിടനതുെർന്്നരാർലടമൻറ്രാസ്ാക്കിയമഹാത്മാരാന്ധിദേശീയഗ്രാ

മീണടതാഴിലുറപ്പ്നിയമത്തിന്ടറഗ്രാഥമികലക്ഷയുംഒരുഗ്രാമീണകുെുുംബത്തിന്നിയ

മുംവഴിഒരുസ്ാമ്പത്തികവർഷും 100 ടതാഴിൽേിനങ്ങൾ ഉറപ്പു നൽകുകടയന്നതാണ്. 

ഗ്രാമീണജനതയുടെ ഉന്നമനത്തിനുും   ടമച്ചടപ്പട്ട ജീവിതസ്ാഹെരയും 

ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുും അതിലൂടെ ോരിഗ്േയനിർമാർജ്ജനവുും സ്ുസ്ഥിര വികസ്നവുും 

ആണ് ഈനിയമത്തിനട്റ  ഗ്രാധാനലക്ഷയും. െൂഷണങ്ങളിൽനിന്നുും 

ടതാഴിലാളികടള ദമാെിപ്പിക്കുകയുും മാനയമായദവതനുംനൽകിഅവരുടെ 

കുെുുംബത്തിന്ഗ്കയദശഷി വർദ്ധിപ്പിച്്ചോരിഗ്േയത്തിൽ നിന്നുും കരകയറാൻ 

ടതാഴിലുറപ്പുരദ്ധതിയിലൂടെകഴിയുന്നു. ഗ്രകൃതിവിഭവ രരിരാലനത്തിലൂടെ 

ഓദരാ  ഗ്രദേശത്തിന്ടറയുും വിഭവാെിത്തറശക്തമാക്കുകയുും, അതിലൂടെവരൾച്ച, 

മടണാലിപ്പ്, ടവള്ളടപ്പാക്കും, വനനശീകരണും തുെങ്ങിയ രാരിസ്ഥിതിക 

ഗ്രശ്നങ്ങളിൽനിന്നുും സ്ുംരക്ഷണുംനൽകുകയുുംഅതിലൂടെഉത്രാേനും, 

ഉത്രാേനക്ഷമത എന്നിവ വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനുും  രദ്ധതിഗ്രവർത്തനങ്ങളിൽ 

കൂെികഴിയുന്നു. ഗ്രകൃതിവിഭവ രരിരാലനത്തിന് ഏറ്റവുുംഗ്രധാനടപ്പട്ട 

ഘെകമാണ്ജലസ്ുംരക്ഷണവുും അതിൻടറ സ്ുരക്ഷിതതവവുും 

ഇവടതാഴിലുറപ്പ്ഗ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഉറപ്പവരുത്തുവാൻകഴിയുന്നു. 

2018-ൽദകരളുംഏറ്റവുുംവലിയഗ്രളയേുരരുംഏറ്റുവാങ്ങിയനാൊണ്. 

ദകരളത്തിടല എല്ലാ ജില്ലകളിലുും ഈഗ്രളയും വളടരയധികും േുരരങ്ങൾ 

ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. അദതദകരളും തടന്നയാണ് മാർച്്ചമാസ്ദത്താെു 

കൂെിശക്തമായ വരൾച്ചയുും കുെിടവള്ളക്ഷാമവുും ദനരിട്ടത്. ഈഅവസ്രത്തിലാണ് 

എഗ്തദയാനൂറ്റാണ്ടുകളായി നാുംനിർമ്മിച്ചകിണറുകൾ, കുളങ്ങൾ എന്നിവയുടെ 

ഗ്രാധാനയുംതിരിച്ചറിയുന്നത്. ജലസ്ുരക്ഷടയകുറിച്്ചെിരിക്കുദമ്പാൾ അതിനുദവണ്ട 

വലിയസ്ാദങ്കതിക വിേയടയകുറിച്ചാണ്നാും ആേയുംെിരിക്കുക. ടതാഴിലുറപ്പു 

രദ്ധതി  യിൽ നമുക്്കഗ്ര ധാനമായുും കാണാൻകഴിയുന്നഒരു  വസ്തു ത യാണ്  മഴ 
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ക്കുഴികൾ. ഇവയുടെ നിർമ്മാണ ഗ്രവൃത്തി   കളിൽടതാഴിലാളികൾ കൂെു തലായുും 

ഗ്ശദ്ധടെലുത്തിയാൽ ഭൂരർഭജലത്തിന്ടറ അളവിടന നമുക്്ക      ന ല്ല രീതി 

യിൽഉയർത്തുവാൻ സ്ാധിക്കുും . 

നിയമമനുസ്രിച്ചുള്ള     രദ്ധതിനിർവഹണത്തിലൂടെ    

ഗ്രാമീണദമഖലയുടെ      സ്ുസ്ഥിര ആസ്തിവികസ്നും എന്നതാണ്ല 

ക്ഷയുംടവക്കുന്നത്.     2005-ൽഗ്രാബലയത്തിൽ വന്നനിയമമനുസ്രിച്്ച ഇരയയിടല  200   

ജില്ലകളിൽ ഗ്രഥമഘട്ടത്തിൽനെപ്പിലാക്കുകയുും 2008-ൽമുഴുവൻ ജില്ല 

കളിദലക്കുുംവയാരിപ്പിക്കുകയുുംടെയ്തു. 

സ ോഷ്യൽഓഡിറ്റ് 

ടരാതുസ്മൂഹുംരദ്ധതിനിർവഹണടത്തരറ്റിയുുംടരാതുധനുംടെലവഴിക്കുന്ന

തിടനക്കുറിച്ചുുംരരസ്യവുുംസ്വതഗ്രവുമായനെത്തുന്നരരിദശാധനയാണസ്്ാമൂഹയഓ

ഡിറ്്റ. ടതാഴിലുറപ്പ്നിയമും അനുശാസ്ിക്കുന്നത്   വ ർഷത്തിൽ എല്ലാ വാർഡിലുും 

രണ്ട്ഗ്രാവശയും ദസ്ാഷയൽഓഡിറ്്റഗ്രാമസ്ഭ നിർബന്ധമായുും  നെദത്തണ്ടതാണ.് 

സ്ുതാരയതഉറപ്പുവരുത്തി, അഴിമതിരഹിതമാക്കുകയുും അതുവഴി സ്േ്ഭരണും 

സ്ാധയമാക്കുന്നതിനുും ദസ്ാഷയൽഓഡിറ്്റസ്മൂഹടത്തരാകടപ്പെുത്തുന്നു. രദ്ധതി 

വിഭാവനും ടെയ്യുന്നരീതിയിൽ രുണദഭാക്താക്കളുടെ ജീവിതസ്ാഹെരയത്തിൽ 

ഫലഗ്രേമായ മാറ്റുംസ്ൃഷ്ടിക്കുന്നതി  ന്ടരാതുരണുംശരിയായരീതിയിൽ 

വിനിദയാരിച്്ചലക്ഷയ ഗ്രാപ്തി കകവരിച്ചിട്ടുദണ്ടാ  

എന്നവിലയിരുത്തലുും  ദസ്ാഷയൽഓഡിറ്്റനെത്തുന്നു. കഴിഞ്ഞ രത്തു വർഷമായി 

തുെർന്നു ടകാണ്ടിരിക്കുന്നരദ്ധതിഗ്രവർത്തനങ്ങടള 

ക്കുറിച്ചുള്ള   സ്ാമൂഹികഓഡിറ്്റ, ടതാഴിലുറപ്പ്രദ്ധതിനിയമുംടസ്ക്ഷൻ 17 

(2)അഴീദക്കാെ് ഗ്രാമരഞ്ായത്തിൽ നെക്കുകയാണ് . 

സ ോഷ്യൽഓഡിറ്റ്്ര്രിയ 

രീതിശോ ്്തം 

 

ദസ്ാഷയൽ ഓഡിറ്്റ റിദസ്ാഴ്സ് സ്ുംഘും ഗ്രവർത്തി ഫയൽ രരിദശാധന,ഗ്രവർത്തി 

സ്ഥല  സ്ന്ദർശനും, ടതാഴിലാളികൾ,രുണദഭാക്താക്കൾ എന്നിവരുമായുള്ള  

അഭിമുഖും, എും ഐ എസ്് രരിദശാധന എന്നിവടയ അെിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് 

ദസ്ാഷയൽ ഓഡിറ്്റ റിദപ്പാർട്ട് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്. താടഴ രറയുന്ന രീതി 

അവലുംബിച്ചാണ് ഈ റിദപ്പാർട്ട് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്.
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രശ്ചോത്തലം  ഒരുക്കൽ  . 

ദലാക്്ക  തലത്തിലുും     ഗ്രാമരഞ്ായത്ത് തലത്തിലുും   രദ്ധതി  നിർവഹണ  

ഉദേയാരസ്ഥനായ    ദലാക്്ക   ഓഫീസ്ർ   ,ടസ്ഗ്കട്ടറി  രഞ്ായത്ത്    ,ഹണമറ്റു   നിർവ  

നെത്തിയ     ടരര്സ്ണ്റിദസ്ാർസ്്  തുെങ്ങിയവരുമായി   ദലാക്്ക     ഉദധയാരസ്ഥർ  

ഫയൽ രരിസശോധന 

ദസ്ാഷയൽ ഓഡിറ്്റ   ആരുംഭിച്ചിരിക്കുന്ന  തീയതിക്്ക   മുൻരുള്ള   ആറു  മാസ് 

ക്കലയളവിൽ   വാർഡിടല  ഗ്രവർത്തി ഫയലുകൾ  ,രജിസ്റ്ററുകൾ   ,അദതാടൊപ്പും  

അനുബന്ധ ദരഖകളുും   സ്ൂക്ഷ്മ രരിദശാധന  നെത്തുന്നു . 

 

 ്രവര്ത്ത്തി  സ്ഥല  ന്ദര്ത്ശനം, നിരീക്ഷണം 

ഓദരാ  ഗ്രവർത്തിയുും   എസ്ടിമാറ്റിൽ  ഗ്രതി രാതിക്കുന്ന   അളവിലുും  രുണത്തിലുും  

നെപ്പിലാക്കിയിട്ടുദണ്ടാ  എന്നുും  ആ ഗ്രവർത്തി യുടെ  രുണ ഫലത്തിന്ടറ  വയാപ്തി   

തിട്ടടപ്പെുത്തുകയുും ഗ്രസ്തു ത   ടതാഴിലി െങ്ങളിൽ  ടതാഴിലാളികൽക്കു  ലഭിദക്കണ്ട  

അവകാശ  ആനുകൂലയങ്ങൾ  ലഭിച്ചിട്ടുദണ്ടാ  എന്നുും  ഗ്രവർത്തി സ്ഥല 

രരിദശാധനയിലൂടെ  ലക് ഷയും  ടവക്കുന്നു  

  വീടുവീടോന്തരം  ഉള്ള വിവരസശഖരണം  .  

രദ്ധതി രുണദഭാക്താക്കളുടെ വീെുകളിൽ  ടെന്്ന ദനരിട്്ട രദ്ധതി യുടെ 

നിർവഹണടത്തപ്പറ്റിയുും രുണ ഫലടത്തപ്പറ്റിയുും   വിവരങ്ങൾ  സ്മാഹരിക്കുന്നു . 

തതളിവ്  സശഖരണം  

.രരിദശാധന  ഫയൽ , സ്ഥല  രരിദശാധനഗ്രവർത്തി  ,വീെ് വീൊരരും  ഉള്ള  

വിവരദശഖരണും   തുെങ്ങിയ  ഗ്രഗ്കിയയിലൂടെ ഉള്ള കടണ്ടത്തലുകളുടെ   

ദശഖരണും  നെത്തുന്നു വസ്തു നിഷ്ടമായ ടതളിവ്   .  

    

 ാമൂഹയ്ദബാധവൽക്രണം് 

സാമൂഹ്യ ഇടപെടലുകളിലൂപട െദ്ധതി വിജയം ഉറപ്പു വരുത്തി ടരൌരാവ 

ദബാധും     ഉയർത്തുകയുും  ദസ്ാഷയൽ ഓഡിറ്്റ   ഗ്രഗ്കിയ വിജയിപ്പിക്കുന്നതിന്  

ആവശയമായ  ദബാധവൽക്കരണും നെത്തുന്നു  . 

റിസപോര്ത്ട് തയ്യോറോക്കൽ  

സ്ാമൂഹിക രരിദശാധനയിലൂടെ കടണ്ടത്തിയ നിരമനങ്ങളുും  ,നിർദേശങ്ങളുും 

ദസ്ാഷയൽ ഓഡിറ്്റ  ഗ്രാമസ്ഭയിൽ  െർച്ച ടെയ്തു അുംരീകാരും നെത്തുന്നതി 

നാവശയമായ    റിദപ്പാർട്ട്  തയ്യാറാക്കുന്നു  . 

 



5 
 

 

സ ോഷ്യൽ  ഓഡിറ്റ്   ്രോമ ഭ  .     

             രശ്ചാതലും  ഒരുക്കൽ  െർച്ചയിൽ  നിശ്ചയിക്കടപ്പട്ട   േിനത്തിൽ  സ്ൌകരയഗ്രേമായ   

സ്ഥല  ത്ത്ഗ്രാ മസ്ഭ          ദെർന്്ന   കരെ്  റിദപ്പാർട്ട്   അവതരണവുും ,െർച്ചയുും 

,നിർദേശങ്ങളുും , തുെർ നെരെികൾക്കുള്ള നിർദേശങ്ങളുും   കകടക്കാള്ളുകയുും 

തുെർന്്ന  ,റിദപ്പാർട്ട്     അുംരീകരിക്കാനുള്ള  ഗ്രവർത്തനും  സ്വീകരിക്കുന്നു . 

അഴീദക്ാട്ഗഗ്ഗാമപഞ്ചായത്ത് 

ഏകദേശും 9 ഒൻരതുകി .മികേർഘയമുള്ള ടതക്കുവെക്കായുള്ള കെല്തീരമുള്ള 

ഒരുകാർഷികഗ്രാമമാണ്അഴീദക്കാെ് . 1937 ലാണ്രഞ്ായത്ത്  രൂരീകൃതമായത ്

.അഴീദക്കാെ്ദനാർത്ത്  ,അഴീദക്കാെ് സ്ൌത്ത്  എന്നീരണ്ടുറവനയുവില്ലജ്കൾ ഉണ്്ട. 

സ്ുഖകരമായമിതശീദതാഷ്ണദമഘലയായഇവിടെ ,വളരട്ടണുംരുഴയ്ക്്ക 

ഓരമായമൂന്നു3 കി .മിനീളത്തിൽ ഉപ്പുജലുംകയറുന്നഗ്രദേശങ്ങളിൽ രൂക്ഷമായ 

ടവള്ളക്ഷാമുംഅനുഭവടപ്പെുന്നു .എന്നാൽ 30 മുതൽ 32 മീറ്റർ  വടരഉയരത്തിൽ 

സ്ഥിതിടെയ്യുന്നഗ്രദേശങ്ങളുുംഇവടെഉണ്്ട. ഒരുകാലത്ത്  കകത്തറി ,കയർ ,ബീഡി 

,മരുംതുെങ്ങിയവയവസ്ായങ്ങൾക്്കദരര്ദകട്ടഈരഞ്ായത്തിൽ ഇന്നുമരവയവസ്ായും 

ഒഴിച്്ചബാക്കിദമഖലകൾ ഏതാണ്്ടനാദശാന്മുഖമാണ്. രുദരാരമിച്ചുടകാണ്ടിരിക്കുന്ന 

അഴിക്കൽ തുറമുഖനിർമ്മാണുംഏടറഗ്രതീക്ഷകൾ നൽകുന്നു .രുരാതനകാലും 

മുതദലവയാരാരബന്ധത്തിന്ദരര്ദകട്ടതാണ്അഴിക്കൽ തുറമുഖും 

,ആധുനികരീതിയിൽ  ഇതിന്ടറനിർമ്മാണും രൂർത്തിയാകുന്നദതാടെ നമ്മുടെ 

വികസ്നസ്വര് നങ്ങൾ സ്ാക്ഷാൽ ക്കരിക്കടപ്പെുടമന്നുകരുതാും . 

െുറിസ്ുംദമഖലയിലുുംവളടരദയടറവികസ്നസ്ാധയതയുള്ളഗ്രദേശമാണ്അഴീടക്കാെ്. 

അഴിദക്കാെിന്ടറആടകഭൂവിസ്തൃ തി 1457 ടഹക്ടരന് .ഇതിൽ കൃഷിക്്ക അനുദയാജയ 

മായത,്ആടക1200 ടഹക്ടറർ ഭുമിമാഗ്തമാണ് . 

അഴീദക്കാട്്ടഗ്രാമരഞ്ായത്തിന്ടറവരുമാനദമഖലയിൽ മുഖയരങ്കുവഹിക്കുന്ന 

വിഭാരമാണ മൽസ്യദമഖല .721 അന്രീകൃതമത്സ്യടതാഴിലാളികളുും 600 

മത്സ്യടതാഴിലാളി കുെുുംബവുുംഇവടെഉണ്്ട .കാലാവസ്ഥവയതിയാനും മൂലും 

മത്സ്യബന്ധനത്തിൽ ഉണ്ടായകുറവുും മത്സ്യബന്ധനത്തിന് ഉണ്ടാവുന്ന 

ടെലവർധിച്ചതുും    ഈദമഖലടയ  ആഗ്ശയിച്ചു കഴിയുന്നവടര ഗ്രതികൂലമായി 

ബാധിക്കുന്നുണ്്ട . 
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അഴീദക്ാട്ഗഗ്ഗാമപഞ്ചായത്ത്അടിസ്ഥാനവിവരങ്ങൾ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

തതാഴിലുറപ്പ്പദ്ധതിഅടിസ്ഥാനവിവരങ്ങൾ 

 

വോര്ത്ഡിതലതതോഴിലുറപ്രദ്ധതിയുമോയിബന്ധതപടഅടിസ്ഥോന

വിവരങ്ങള് 

ജിലല കണ്ണൂർ 

ദലാക്്് കണ്ണൂർ 

അതിരുകൾ  

കിഴക്്് വളപട്ണം ,ചിറക്ൽ പഞ്ചായത്ത്് 

പടിഞ്ഞാറു അറബിക്ടൽ 

തതക്് ചിറക്ൽ ,കണ്ണൂർ ദകാർപ്പദരഷ്ൻ 

വടക്്് വളപട്ണംപുഴ 

വിസ്തീർണം 16.04 ച .കി .മി 

വാർഡുകളുതടഎണ്ണം 23 

ജന ംഖ്യ 47323 

പുരുഷ്ന്മാർ 21526 

സ്ഗ്തീകൾ 25797 

SC ജന ംഖ്യ 2623 

വിവരങ്ങൾ 2018-19 ദലാക്്തലം പഞ്ചായത്ത്തലം 

സൃഷ്ടിച്ചപതാഴിൽദിനങ്ങൾ 79271 17165 

100 
ദിനങ്ങൾെൂർത്തീകരിച്ചകുടുംബങ്ങൾ 

592 132 

ആതകറജിസ്തറർ തചയ്തത് 4773 1462 

ആതകതതാഴിലാളികളുതടഎണ്ണം 6380 2117 
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ആതകതതാഴിൽ കാർഡ് 126 

ആതകതതാഴിലാളികൾ 140 

ആതകആക്റ്റ്റീവതതാഴിൽ കാർഡ് 26 

േിനംപൂർത്തിയാക്ിയതതാഴിൽ 
കാർഡ് 

24 

 

 

.തതാഴിലുറപ്പ്നിയമംതതാഴിലാളികൾക്്ഉറപ്പ്നൽകുന്നപത്ത്അവകാശ
ങ്ങൾ 

1. പതാഴിൽകാർഡ്ലഭിക്കുവാൻഉള്ളഅവകാശം- പെഡ്യൂൾ 2; ഖണ്ഡിക 1-5, 
എ.എം. സി.അദ്ധയായം-3 

2. അപെക്ഷിച്ച്15ദിവസത്തിനുള്ളിൽപതാഴിൽലഭിക്കുവാനുള്ളഅവകാശവുംആയ
തിന്കകപ്പറ്റ്രസീതലഭിക്കുന്നതിനുംഉള്ളഅവകാശം- പെഡ്യൂൾ 1; ഖണ്ഡിക 8, 
പെഡ്യൂൾ 2; ഖണ്ഡിക 6-13 

3. അപലലങ്കിൽപതാഴിലിലലായ്മപവതനംലഭിക്കുവാനുള്ളഅവകാശംആദയപത്ത 30 
ദിവസം (1/4 &െിന്നീടുള്ളദിവസങ്ങളിൽ 1/2) 

4. പെൽഫ്ഓഫ്പറ്റ്ൊജക്ട്തയ്യാറാക്കുവാനുള്ളഅവകാശം 
5. അഞ്ച്കിപലാമീരറിനുള്ളിൽപതാഴിൽലഭിക്കാനുള്ളഅവകാശംഅപലലങ്കിൽപവത

നത്തിന്പറ  10% അധികംലഭിക്കുവാനുള്ളഅവകാശം 
6. കുടിപവള്ളം, വിറ്റ്ശമസൗകരയം, 

റ്റ്െഥമശുറ്റ്ശൂെസൗകരയംഇവലഭിക്കുന്നതിനുള്ളഅവകാശംപെഡ്യൂൾ 2; 
ഖണ്ഡിക 23-28 

7. 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽപവതനംലഭിക്കുന്നതിനുള്ളഅവകാശം 
8. പവതനവിതരണത്തിപലകാലതാമസത്തിന്  നഷ്ടെരിഹ്ാരംലഭിക്കുവാനുഉള്ള

അവകാശം 
9. സമയബന്ധിതമായുള്ളെരാതിെരിഹ്ാരത്തിനുള്ളഅവകാശം 
10. പസാെയൽഓഡ്ിര്നടത്തുന്നതിനുള്ളഅവകാശം 

അവരോശോധിഷ്ഠ ിത നിരീക്ഷണങ്ങൾ  

തതോഴിൽ രോര്ത്ഡുമോയി ബന്ധതപട രോരയങ്ങൾ 

   മഹാത്മാരാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ ടതാഴിലുറപ്പ്  രദ്ധതി ഗ്രകാരും അവിേഗ്ദ  

കായിക ടതാഴിൽ ടെയ്യാൻ താല്പരയമുള്ള ഏടതാരു കുെുുംബത്തിനുും 

ടതാഴിൽ കാർഡിനു ദവണ്ടി അദരക്ഷിക്കാും. ടതാഴിലുറപ്പ്  രദ്ധതിയുടെ  

ഭാരമാകാൻ ടതാഴിൽ കാർഡിനായി അദരക്ഷ നൽകിയ എല്ലാ  

കുെുുംബങ്ങൾക്കുും  15 േിവസ്ത്തിനകും തികച്ചും സ്ൌജനയമായി 

ടതാഴിൽകാർഡ് ലഭയമാദക്കണ്ടതുണ്ട്. 

    ടതാഴിൽ കാർഡിന് അദരക്ഷിക്കുന്ന സ്മയത്ത് ദഫാദട്ടാ  എെുക്കുന്നതിന് 

ദവണ്ടിയുള്ള െിലവ് ടതാഴിലാളി വഹിദക്കണ്ടി വരുന്ന സ്ാഹെരയമാണ് 

നിലവിലുള്ളത് ഇത് നിയമലുംഘനമാണ് . 
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 ടതാഴിൽ കാർഡ് ഒരു ആധികാരിക ദരഖയാണ് അതുടകാണ്ടുതടന്ന  

ടതാഴിൽ കാർഡുകൾ സ്ൂക്ഷിദക്കണ്ടതിടെ രൂർണ ഉത്തരവാേിത്തും ടതാ 

ഴിലാളികൾക്കാണ് ഈ വാർഡിൽ മുഴുവൻ ടതാഴിലാളികളുും ടതാഴിൽ 

കാർഡ് അവരുടെ  കയ്യിൽ സ്ൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്  ഇത്  ഗ്രശുംസ്നീയമായ 

കാരയമാണ്.  

  അഞ്ുവർഷത്തിതലാരിക്കൽ ടതാഴിൽ കാർഡ് രുതുദക്കണ്ടതുണ്ട് രുതിയ 

ടതാഴിൽ കാർഡ് തതാഴിലാളികൾക്ക് രുതുക്കി  നൽകിയിട്ടുണ്ട്.  ടതാ 

ഴിലാളികളുടെ  കാർഡുകളിൽ ഹാജർ കൃതയമായി ദരഖടപ്പെുത്തുന്നു ഇത് 

നല്ല  കാരയമാണ്. 

സതോഴിൽ ആവശയതപടുന്നത്   ംബന്ധിച്്ച  

    ടതാഴിൽ കാർഡുള്ള  ഏടതാരു ടതാഴിലാളിക്കുും  ടതാഴിൽ 

ആവശയടപ്പൊനുും ഇതുമായി ബന്ധടപ്പട്ട  ആസ്ൂഗ്തണ ഗ്രഗ്കിയയിൽ 

രങ്കാളിയാകാനുള്ള അവകാശമുണ്ട.് ആവശയടപ്പട്ടു  കഴിഞ്ഞാൽ 15 

േിവസ്ത്തിനകും ടതാഴിൽ ലഭയമായിടല്ലങ്കിൽ ടതാഴിലില്ലായ്മ ദവതനും 

ലഭിക്കാനുള്ള അവകാശും നിയമരരമായി ടതാഴിലാളിക്ക് ഉണ്ട്. കാഞ്ഞിരതറ  

വാർഡിടല  ടതാഴിലാളികൾ ഗ്രൂപ്പായി ടതാഴിൽ ആവശയടപ്പട്ടുള്ള അദരക്ഷ 

നൽകാറുണ്ട.് അദരക്ഷ നൽകുന്നത് നൽകുന്നത് ദമറ്്റ മുഖാരിരമാണ.് 

തതോഴിൽ അനുവദിച്ചത്  ംബന്ധിച്്ച .  

   ടതാഴിലുറപ്പ്  നിയമഗ്രകാരും ടതാഴിൽ ആവശയടപ്പട്ടു  കഴിഞ്ഞാൽ 15 

േിവസ്ത്തിനുള്ളിൽ ടതാഴിൽ നൽകിയിരിക്കണും . ലഭിെിദല്ലങ്കിൽ 

ടതാഴിൽരഹിതദവതനത്തിനുള്ള അർഹതയുണ്ട് .രരിദശാധിച്ച 

ഫയലുകളിൽ നിന്നുും അദരക്ഷ നൽകി 15 േിവസ്ത്തിനുള്ളിൽ തടന്ന  

ടതാഴിൽ ലഭിെിട്ടണ്ട് എന്ന്മനസ്സിലാക്കാൻ സ്ാധിച്ചു ഇത്  

അഭിനന്ദനാർഹമാണ്. 

സവതനം ലഭയമോരുന്നത്  ംബന്ധിച്്ച  

    ടതാഴിലുറപ്പ് രദ്ധതി നിയമത്തിടല  ടസ്ക്ഷൻ 3(2)  ഗ്രകാരും ഓദരാ  

ഗ്രവൃത്തിയുടെയുും മസ്റ്റർദറാൾ  രൂർത്തിയാക്കി  രഞ്ായത്തിൽ സ്മർപ്പിച്്ച 15 

േിവസ്ത്തിനകും ദതാഴിലാളികൾക്ക്  ദവതനും ലഭിദക്കണ്ടതാണ് 

അല്ലാത്തരക്ഷും ഓദരാ  േിവസ്ത്തിനുും കുെിശ്ശികതുകയുടെ  0.05% എന്ന 

നിരക്കിൽ ടതാഴിലാളികൾക്നഷ്ടരരിഹാരും ലഭിക്കാൻ ടസ്ക്ഷൻ 3(3) ഗ്രകാരും 

അർഹതയുണ്ട്.  

. ്രവര്ത്ത്തി സ്ഥലതത്ത  ൗരരയങ്ങൾ  ംബന്ധിച്്ച  

.   ടതാഴിലുറപ്പ് നിയമഗ്രകാരും ഗ്രവൃത്തി നെക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് കുെിടവള്ളും 

,തണൽ ,ഗ്രഥമശുഗ്ശുഷ കിറ്റ് എന്നീവ  ഗ്രവൃത്തി നെപ്പിലാക്കുന്ന  സ്ഥാരനും 

വഴി സ്ൌജനയമായി ടതാഴിലാളികൾക്ക് ലഭിദക്കണ്ടതുണ്ട് .െിറക്കൽ 

ഗ്രാമരഞ്ായത്തിടല കാഞ്ഞിരതറ വാർഡിൽ ഈ സ്ൌകരയങ്ങൾ എല്ലാും 

ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് . ഇത് അഭിനന്ദനാർഹമാണ് . 

രദ്ധതി ആരംഭ മീറ്റിംര് ്രോമ ഭ  ംബന്ധിച്്ച  



9 
 

    ടതാഴിലുറപ്പ്  നിയമും SHE 22 ഗ്രകാരും ഒരു രദ്ധതി ആരുംഭിക്കുന്നതിനു മുൻര ്

രദ്ധതിടയ  സ്ുംബന്ധിെ് മുഴുവൻ കാരയങ്ങളുും  കൃതയമായി 

ടതാഴിലാളികടള ദബാധയടപ്പെുത്തുന്നതിന് ബന്ധടപ്പട്ട നിർവഹണ 

ഉദേയാരസ്ഥടെയുും വാർഡ് ടമമ്പർ സ്ാദങ്കതിക ഉദേയാരസ്ഥൻ എന്നിവരുതെ 

സ്ാന്നിധയത്തിൽ ഏടതങ്കിലുും ടരാതുസ്ഥലദത്താ ടതാഴിൽ ഇെങ്ങളിൽ 

വദച്ചാ രദ്ധതി  ആരുംഭ മീറ്റിുംര് നെടത്തണ്ടതുണ്ട് .ദസ്ാഷയൽ ഓഡിറ്റിനു 

വിേധയമാക്കിയ  മൂന്ന് ഗ്രവർത്തികളിലുും ടതാഴിലാളികൾ രദ്ധതി ആരുംഭ 

മീറ്റിങ്ങിൽ രങ്കെുത്തതായിട്ടുള്ള  ദരഖകൾ സ്ൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് .  

 തതോഴിലിടങ്ങളിൽ ഉണ്ടോരുന്ന അരരടങ്ങൾ  ംബന്ധിച്്ച   

    മഹാത്മാരാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ ടതാഴിലുറപ്പ്   രദ്ധതിയിൽ ടതാ 

ഴിലാളികൾക്ക്  ടതാഴിലിെങ്ങളിൽ വച്്ച  ഏടതങ്കിലുും തരത്തിലുള്ള അരകെും 

സ്ുംഭവിൊൽ SHE 5 ഗ്രകാരവുും അധയായും-9 രറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഗ്രകാരവുും 

െികിത്സ്ക്ക്  ആവശയമായി വരുന്ന മുഴുവൻ െിലവുകളുും ബന്ധടപ്പട്ട 

ബില്ല്കൾ ഹാജരാക്കുന്ന മുറയ്ക ് ടതാഴിലാളികൾക് ലഭയമാദക്കണ്ടതാണ് .

ഇതുകൂൊതത തതാഴിലിെങ്ങളിൽ   വച്്ച മരണും സ്ുംഭവിക്കയാടണങ്കിൽ 25000 

രൂര ടതാഴിലാളിയുടെ  കുെുുംബത്തിന ് ലഭയമാദക്കണ്ടതാണ്. രഗ്രണ്ടാും 

വാർഡിടല  ടതാഴിലാളികൾക് ദസ്ാഷയൽ  ഓഡിറ്റ് കാലയളവിൽ നെന്ന 

ഗ്രവൃത്തികളിൽ അരകെങ്ങൾ ഒന്നുുംതടന്ന സ്ുംഭവിച്ചിട്ടില്ല .  

തഷ്ൽഫ്  ഓഫ് ത്രോജര്റ്റ്   ംബന്ധിച്്ച  

വാർഡിൽ ആവശയമായ വികസ്ന ഗ്രവർത്തികൾ  കടണ്ടത്തുന്നതിന ്

ടതാഴിലാളികൾക്ക് അവകാശമുണ്ട് .ടതാഴിലാളികളുടെയുും 

ദമറ്റിന്ടറയുുംഭാരത്തുനിന്നു രങ്കാളിത്തും ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് .എന്നാൽ 

ടതാഴിലുറപ്പിൽ അനുവേനീയമായ ആസ്തി വികസ്ന ഗ്രവർത്തികൾ 

കടണ്ടത്തുന്നതിന് വാർഡിടല വിവിധ ദമഖലയിൽ നിന്നുമുള്ള ജനങ്ങളുടെ 

രങ്കാളിത്തും ഉണ്ടാദവണ്ടതുണ്ട് . 

രരോതി രരിഹോരം  

മഹാത്മ രാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ ടതാഴിലുറപ്പ് രദ്ധതി നിയമ ഗ്രകാരും ( SHE19) 

സ്മയബന്ധിതമായി രരാതി രരിഹാരത്തിനുള്ള അവകാശും നിയമും 

നിഷ്കർഷിക്കുന്നു .രദ്ധതിയുമായി ബന്ധടപ്പട്ട രരാതികൾ ദഫാണ് മുദഖന 

,ദൊൾ ഗ്ഫീ നമ്പർ ഉരദയാരിച്്ച ,ദരഖാ മൂലും എഴുതി നൽകിയുും ഇ ടമയിൽ 

വഴിയുും സ്മർപ്പിക്കാവുന്നതാണ് ദൊൾ ഗ്ഫീ നമ്പർ രഞ്ായത്തിൽ  ഗ്രേര്ശി 

പ്പിടക്കണ്ടാതാണ്.അഴിദക്കാെ്  രഞ്ായത്തിൽ നമ്പർ ഗ്രേർശി പ്പിച്ചിട്ടുണ്ട ്

.ടതാഴ്ലളികദളാെ് സ്ുംസ്ാരിച്ചദപ്പാൾ ഇതുവടര രരാതികൾ നൽകിയിട്ടില്ല 

എന്നാണ് അറിയാൻ സ്ാധിച്ചത് . 

സ ോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ്  നടത്തുന്നതിനുള്ള അവരോശം  

ടതാഴിലുറപ്പ് രദ്ധതിയിൽ ഏടറ്റെുത്ത്  നെപ്പിലാക്കുന്ന മുഴുവൻ 

ഗ്രവർത്തികളുും ദസ്ാഷയൽ ഓഡിട്ടിന്  വിദധയമാക്കണും എന്ന് SEC 17(2) 

നിഷ്കർഷിക്കുന്നു .രഞ്ായത്തിടല ഗ്രാമസ്ഭ ദരജിസ്്ടറരിൽ ദസ്ാഷയൽ 

ഓഡിറ്റ്  നെത്തിയതായുള്ള ദരഖകൾ കാണാൻ കഴിഞ്ഞു . 

 

തതോഴിലോളിരളുതടരടമരൾ 
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1. കൃതയസ്മയത്ത്ടതാഴിൽസ്ഥലത്ത്ഹാജരായിഒപ്പവയ്ക്കുക. 

2. ടതാഴിലുറപ്പ്ഗ്രാമസ്ഭയ്ക്്കദസ്ാഷയൽ ഓഡിറ്്റഗ്രാമസ്ഭക്്കകൃതയമായി 

രടങ്കെുക്കുക 

3. രണിസ്ഥലത്ത്ലാസ്റ്റികവസ്തു ക്കൾഉരദയാരിക്കുവാദനാകത്തിക്കുവാനുുംരാെു

ള്ളതല്ല 

4. ഗ്രകൃതിസ്ുംരക്ഷണതിന് ആവശയമായ ഗ്രവർത്തികൾ  ഏടറ്റെുത ്

നെപ്പിലാക്കുക.  

5. ആസ്തി സ്ൃഷ്ടിക്കുന്ന ഗ്രവർത്തികൾ  കടണ്ടത്തി ദമറ്്റ ടനയുും  രഞ്ായത്ത്  

അധികൃതടരയുും  അറിയിക്കുക.  

 

 

 
 

്രവര്ത്ത്തിനടപിലോക്കിയസ്ഥലങ്ങതള ംബന്ധിച്്ച 

സ്വകാരയവയക്തികളുടെരറമ്പുകളിൽ ഗ്രവർത്തിനെത്തണടമങ്കിൽ 

സ്ഥലമുെമകൾട്താഴിൽ കാർഡ്  ഉണ്ടായിരിക്കുകയുും ടതാഴിലാളികളുടെ 

കൂടെഗ്രവർത്തിടെയ്യുകയുുംദവണും.  രരിദശാധനയ്ക്ക് ലഭിച്ച 

ഫയലുകളിൽഗ്ശീജ (കുംദമ്പാസ്്റ്റ ), ദശാഭന (ദസ്ാക്ക്രിറ്റ ് ) എന്നിവയുടെ 

ഗ്രവർത്തികൾഭൂവുെമകൾതടന്നയാണ്നിർവഹിച്ചത്.ഇവർക്ക്രുതുക്കിയ

ടതാഴിൽകാർഡ്ഉള്ളതായികടണ്ടത്താൻകഴിഞ്ഞു.  

തോതഴരറയുന്ന 3 വര്ത്ക്കുരൾ ആണ്ഈഘടത്തിൽ സ ോഷ്യൽ 

ഓഡിറ്റിനവിസധയമോക്കിയത ്  

ഗ്പവർത്തിയുതട 

ദപരും 

ഗ്പവർത്തിദകാ
ഡ് ഉം  

മസ്റ്റർ 

ദറാൾ 

നമ്പർ  

ഗ്പവർത്തി 
കാലയള
വ  

തതാഴിൽ 

േിനങ്ങൾ  
ചിലവായ 

തുക  

 ാം ദപാണ്് 
നിർമാണംWC/317

259 

3080 
3367 
3365 
3366 
3223 
3222 

8-3-19 to16-
3-19 

31  37504 

 ാം ദപാണ്് 
നിർമാണം 

WC/312153 

1325 10-10-18 
to11-10-18 

9 2484 

ദ ാക്് പിറ്റ് 
നിർമാണം 

3074 25-2-19 to 
3-3-19 

7 5326 
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(ദശാഭന ടി ) 
IF/331575 

കാദമ്പാസ്് 

നിർമാണം (ഗ്ശീജ 

എൻ ) 

IF/331546 

3108 
3109 

28-02-19 
to1-3-19 

4 3030 

ചാൽ ദകാളനി 
 ുട്ഗ പാത 

നിർമാണം  

RC/265116 

2903 
2904 
2978 
2979 
2977 
3041 
3042 
3043 
3137 
3138 
3139 
3140 
3480 
3384 
3385 
3386 
3142 
3320 
140 
141 
 

7-2-19 to   
8-4-19 

332  
 
351177 

അളവുകൾ  ംബന്ധിച്ച് 

 

്രവര്ത്ത്തിയുതട

സരര് 

എസ്ടിമോറ്റിതലഅ

ളവുരൾ   

എംബുക്കിൽ 

സരഖതപടുത്തിയ

ത് 

ഫീൽഡ്  

തലരരിസശോധന

യിൽ രണ്ടത്   

ഫാും ദരാണ്്ട 

നിർമാണും 

WC/317259 

113.400@₹145.8 87m3@₹145.8/m3 നീളും -6.30 m 

വീതി -5.40m 
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ആഴും  അളക്കാൻ 

സ്ാധിച്ചില്ല  

ഫാും  ദരാണ്്ട 

നിർമാണും 

WC/312153 

113.400@₹145.8 15.75m3@₹145.8/m3 നീളും-6.30m 

വീതി-5.40m 

ആഴുംഅളക്കാൻ

സ്ാധിച്ചില്ല 

ദസ്ാക്്ക രിറ്്റ 

നിർമാണും (ദശാഭന 

െി ) 

IF/331575 

8.700cum@₹130.08/cu

m 

4.00m3@2.35/m3 ദസ്ാക്്ക രിറ്്റ 

മണിനെിയിൽ 

ആയതിനാൽ 

അളക്കാൻ 

സ്ാധിച്ചില്ല  

കാദമ്പാസ്്റ് 

നിർമാണും (ഗ്ശീജ  

എൻ ) 

IF/331546 

3.0720cum@₹169.38/c

um 

2.25m3@₹169.38/m3 2.25m3 

ൊൽ ദകാളനി 

ഫുെ് രാത  

നിർമാണും  

RC/265116 

ഈ 

ഗ്രവർത്തിയുടെഎ

സ്റ്റിദമറ്്റ 

രരിദശാധന 

സ്മയത്തു വർക്്ക  

ഫയലിൽ കാണാൻ 

സ്ാധിച്ചില്ല  

51.84m3@₹169.38m3 51.84m3 

 

്രവര്ത്ത്തിസ്ഥലരരിസശോധന ംബദ്ധിച്ച് 

WC/317259 ഫുംദരാണ്ട്ടരാതുസ്ഥാലത്താണ്സ്ഥിതിടെയ്യുന്നത്. 

കൃഷിആവശയത്തിദനവണ്ടിയാണ്ഫുംദരാണ്ട്നിർമ്മിച്ചിരുന്നത്. നീളവുും 

വീതിയുും നമുക്ക് അളക്കാൻ സ്ാധിടച്ചങ്കിലുും ആഴുംദനാക്കാൻസ്ാധിച്ചില്ല. 

നിർമാണും രൂർത്തിയായതിനുദശഷും ഗ്രളയടത്തതുെർ ന്ന്കൃഷിനാശും 

സ്ുംഭവിക്കുന്നതിദനാടൊപ്പും ഫദരാണ്ട്ഇെിഞ്ഞുവീഴുകയുുംടെയ്തിരുന്നു. 

തുെർന്ന്  വീണ്ടുുംരുനർനിർമാണും നെത്തിയതായുും ടതാഴിലാളികൾ 

രറഞ്ഞു.   ഫാുംദരാന്റിന്ടറ അെുദത്തക്ക്ഇദപ്പാൾ കാട്കയറിദരാവാൻ 

സ്ാധിക്കാത്തവിധത്തിലാണുള്ളത്. ഈഗ്രവർത്തിയുടെടനയിുംദബാർഡ്  

അവിടെസ്ഥാരിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു.  

 

WC/312153 ഫുംദരാണ്ട് WC/317259 ഫുംദരാന്റിനു സ്മീരമായിട്ടാ 

ണ്കാണാൻസ്ാധിച്ചത്. മുകളിൽരറഞ്ഞ ഗ്രശ്നങ്ങൾതടന്നയാണ് 
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ഇഫാദമ്പാണ്ടിനുും കാണാൻസ്ാധിച്ചത്.  എന്നാൽ ഈഫുംദരാന്റിനു 

ടനയിുംദബാർഡ്  കാണാൻസ്ാധിച്ചു.   ഇതിൽ അവിേഗ്ധ ടതാഴിലാളികൾ കൾ 

മാഗ്തദമ ടതാഴിൽടെയ്തിട്ടുള്ളു.  

WC/312153, WC/317259 എന്നീഫുംദരാന്റുകളിൽ കയർഭൂവസ്്ഗ്തും 

വിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. രടക്ഷ WC/312153 ടഫാമ്പൌണ്ടിൽഎസ്റ്റിദമറ്്റ, എുംബുക്ക്  

എന്നിവയിൽകയർഭൂവസ്്ഗ്തുംഉരദയാരിച്ചതിടനരറ്റിയുുംഅതിൻടറെിലവുും

കാണാൻസ്ാധിച്ചില്ല.  

RC/265116ൊൽദകാളനിഫുട്പാത്നിർമ്മാണും അഴിദക്കാെ്  ൊൽബീ  

ച്്ചദറാഡിന്ടറ  സ്മീരത്തായാണ്ദകാളനി സ്ഥിതിടെയ്യുന്നത്. സ്ഥലും 

സ്ന്ദർശിക്കുകയുുംനീളവുുംവീതിയുുംഅളന്നുദരഖടപ്പെുത്തുകയുുംടെയ്തു. 

ദകാളനി  നിവാസ്ികൾക് ആഫുട്പത് വ ളടര ഉരകാരഗ്രേ മാടണന്ന്മനസ്ി 

ലാക്കാൻസ്ാധിച്ചു.  

IF/331546്ശീജയുതടവീടിതലരസപോസ്റ്റുനിര്ത്മ്മോണം. 

എുംബുക്കിൽരറഞ്ഞത്ഗ്രകാരമുള്ളഅളവുകൾതടന്നകാണാൻസ്ാധിച്ചു.  

IF/331575സശോഭനയുതടവീടിതലസ ോക്പിറ്റ്നിര്ത്മ്മോണം.  

 ഇതിൽ 5അവിേഗ്ധ ദതാദഴാലാളികളുും 2 വിേഗ്ധടതാഴിലാളികളുും 

ദജാലിടെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈഅളവ്എുംബുക്ക്  അളവുമായിതാരതമയടപ്പെുത്തി.  

➢ വയക്തിരത ആസ്തികൾ  ഉണ്ടാക്കാൻ  സ്ാധിച്ചു . 

➢ ടരാതു ആസ്തികൾ  ഉണ്ടാക്കാൻ  സ്ാധിച്ചു . 

➢ കാർഷിക  ദമഖലക്ക്  ഉരകാരമുള്ള  ഗ്രവർത്തി . 

➢ ടരാതുജന  സ്മ്മതി ഉള്ള  ഗ്രവർത്തി  ആണ് ടെയ്തിട്ട് ല്ലത്  എന്ന് 

ടരാതുജന അഭിഗ്രായും ദശഖരിച്ചദപ്പാൾ  മനസ്സിലാക്കാൻ  സ്ാധിച്ചു . 

 

 ിറ്റി ൺഇൻഫര്ത്സമഷ്ൻസബോര്ത്ഡ്  

മഹാത്മാരാന്ധിദേശീയഗ്രാമീണടതാഴിലുറപ്പ്രദ്ധതിയിൽ ഓദരാഗ്രവർത്തി 

ആരുംഭിക്കുന്നതിനുമുൻരുുംആഗ്രവര്തിയുമായിബന്ധടപ്പട്ടഎസ്ടിമാറ്്റ  തുക 

,ആടകടതാഴിൽ േിനങ്ങൾ ,സ്ാധനദവതനഘെകും ,ഗ്രവർത്തി 

കാലാവധിതുെങ്ങിയവദരഖടപ്പെുത്തിയനിശ്ചിതഅളവിലുള്ളദബാർഡ്  ടരാതുജന 

ങ്ങൾ്മ നസ്സിലാവുന്നരീതിയിൽ സ്ഥാരിദക്കണ്ടതുണ്ട് .ഓഡിറ്്റ  നവിദധയമാക്കിയ 

WC/317259 ഫാും  ദരാണ്്ട ന്  ടനയിും ദബാർഡ്  കാണാൻ സ്ാധിച്ചില്ല.  

സമറ്റിതന ംബന്ധിച്ചവിവരങ്ങൾ  

ടതാഴിലുറപ്പ്നിയമഗ്രകാരുംദമറ്്റ ,രതിനാല്ദിവസ്ുംകൂെുദമ്പാൾ 

മാറിടക്കാണ്ടിരിക്കണും .ഗ്ശീജ, pദഗ്രമലതഎന്നിവർ ദമറ്്റടെെുമതലകൾ 

നിർവഹിച്ചിട്ടുണ്്ട .ദമറ്്റടതാഴിലാളികളുടെടതാഴിൽ കാർഡിൽ കൃതയമായിഹാജർ 

ദരഖടപ്പെുത്തുകയുുംമസ്റ്റർ ദറാൾ രൂരിപ്പിക്കരുന്ടെന്നുുംടതാഴിലാളികൾ രറഞ്ഞു 

.ഇത്ഗ്രശുംസ്നീയമാണ്. 

നിരീക്ഷണ ംവിധോനങ്ങൾ  
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ജോ്രതോസമൽസനോട മിതി 

രദ്ധതിയുടെനെത്തിപ്പ്കാരയക്ഷമമാക്കുന്നതിനുദവണ്ടിനിരീക്ഷണസ്ുംവിധാനങ്ങൾ 

ഏർടപ്പെുത്തിയിട്ടുണ്്ട.ഉദേയാരസ്ഥസ്ുംവിധാനവുും ,ഗ്രാദേശിക തലകമ്മറ്റിയുും 

രൂരീകരിച്ചുടകാണ്ടാണ്രദ്ധതിഗ്രവർത്തനങ്ങൾ കരയക്ഷ്മമായ്  നെദത്തണ്ട ത്നിയമ 

ഗ്രകാരും(വിഎം. ി. രൂരീരരിസക്കണ്ടത് എങ്ങതനതയന്നുള്ളത് എ.എം ി 

യിതലസരജ്നപര്ത്57 ഭോരം10.5.3.അനു രിച്ചആ്വണം)ദമറ്്റഅുംരമാവാൻ രാെില്ല 

.ഈവാർഡിൽ സ്മിതിഅുംരങ്ങൾ ഗ്രവർത്തിസ്ഥലും സ്ന്ദർശിക്കരുടണ്ട ന്നുും 

അവടെവച്്ചഒപ്പ്  ദരഖടപ്പെുതരുന്ടെന്നുുംടതാഴിലാളികൾ രറഞ്ഞു . 

അുംരങ്ങളുടെവിവരങ്ങൾ (അനുബന്ധും ) 

എ.എം. ി.അദ്ധയോയം-7.11.5്രരോരമുള്ള്രവൃത്തിഫയൽ -

രരിസശോധനയുതടരതണ്ടത്തലുരൾ 

മഹോത്മോരോന്ധിസദശീയ്രോമീണതതോഴിലുരപുരദ്ധതിവോര്ത്ഷ്ിരമോസ്റ്റര്ത് 

 ര്രുലര്ത് ്രരോരംഒരുവര്ത്ക്ക്  ഫയലിൽ  ൂക്ഷിസക്കണ്ട 22 

സരഖരതളക്കുറിച്ചു്രതിരോതിരുന്നു. 

ഇത്നിര്ത്ബന്ധമോയും ൂക്ഷിതക്കണ്ടതോണ് . (അനുബന്ധം ) 

രവര്ത്സരജ് 

കവർദരജ  ഫയലിൽസ്ൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്്ട .. രടക്ഷ  വാർഷികമാടസ്റ്റർ സ്ർക്കുലർ 

ഗ്രകാരമുള്ളകവർ ദരജ് രരിദശാധിച്ചഅഞ്്ഗ്രവർത്തിയുടെവർക്്ക   ഫയലിലുും 

കാണാൻ കഴിഞ്ഞു . .ഫയലിൽ സ്ൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളകവർ ദരജിൽ ഗ്രവർത്തിടഷൽഫ്  

ഓഫ്   വർകിൽ ഉള്ടരട്ടിട്ടുള്ളനമ്പർ ,ജിദയാൊര്ടെയ്തതീയ്യതി എന്നിവ 

ദരഖടപ്പെുത്തിയിട്ടില്ല .WC/312153എന്നഗ്രവർത്തിയിൽ ,ഗ്രവർത്തി തുെങ്ങി യ 

തീയ്യതിദരഖടപ്പെുത്തിയിട്ടില്ല . 

. 

തെക്ക്ലിസ്്റ്റ 

ഒരുഗ്രവൃത്തി ഫയലിൽ  ഗ്കമഗ്രകാരും ഏടതാടക്കദരഖകൾ എവിടെഏത്ദരജ്    മു 

തൽസ്ൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു എന്്നമനസ്സിലാക്കുവാനുള്ള ആധികാരികദരഖയാ 

ണ്ടെ്ലിസ്റ്റ്.രരിദശാധിച്ച അഞ്്  ഫയലുകളിൽWC/312153,  WC/317259 എന്നി  

ഗ്രവർത്തികളിൽ  ടെക്്ക ലിസ്്റ ് കാണാൻ സ്ാധിച്ചില്ല.  മാഗ്തമല്ല ടെക്്ക ലിസ്റ്റ ്

ഉൾടപ്പെുത്തിയിട്ടുള്ള  ഒരു ഗ്രവർത്തിയിലുും ദരജ് നമ്പർ ഇട്ടിട്ടില്ല. ബന്ധടപ്പട്ട 

അധികാരികൾ ഇത് ഗ്ശദ്ധദക്കണ്ടതാണ്.  

 

വോര്ഷ്ിരരര്മ്മരദ്ധതിയുതടരരര്പ്    

 

ഗ്രാമസ്ഭഅുംരീകാരുംലഭിച്ചഗ്രവർത്തികൾ മാഗ്തദമവാർഷികകർമ്മരദ്ധതിയിൽ 

ഉള്ടപ്പെുത്താവു.ഗ്രസ്തു തഗ്രവൃത്തി രഞ്ായത്തിടല നെപ്പു വർഷത്തിടല  

ആനുവൽആക്ഷൻലാനിൽഉൾടപ്പട്ടതാണ് എന്്നടതളിയിക്കുവാനുള്ള 

ദരഖയാണ്ആക്ഷൻലാൻന്ടറദകാപ്പി.  രരിദശാധിച്ച അഞ്ു ഗ്രവർത്തി 

ഫയലുകളിലുും  ആക്ഷൻ ലാൻ ദകാപ്പി കാണാൻ  സ്ാധിച്ചു.  

  

എസ്റ്റിസമറ്റ്(ജനരീയഎസ്റ്റിസമറ്റ് ) 

ഒരുഗ്രവൃത്തിഎങ്ങടന,എഗ്തഅളവിൽടെയ്യണടമന്ന്സാദങ്കതികമായിഗ്രതിരാേിക്കുന്ന

ആധികാരികദരഖയാണ്എസ്റ്റിദമറ്്റ.എന്നാൽ RC/265116 നെപ്പാത യുടെ ഗ്രവർത്തി 

ഫയലിൽ ഇത ് ഉള്ടകാള്ളിച്ചിരുന്നില്ല .സ്ാധാരണ ജനങ്ങക്്ക  മന 
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സ്സിലാകുന്നരീതിയിൽ ജനകീയഭാഷയിൽ ദവണും എസ്റ്റിദമറ്്റതയ്യാറാക്കാൻ 

.ഈഎസ്റ്റിമാറ്്റദമറ്റിന്ടറ കയ്യിൽ സ്ൂക്ഷിക്കുകയുുംടരാതുസ്ഥലങ്ങളിൽ ഗ്രേര്ശി 

പ്പിടക്കണ്ടതുമാണ് . എന്നാൽ രരിദശാധിച്്ച ഒരുഫയലിലുും ജനകീയ 

എസ്റ്റിദമറ്്റകാണുവാൻസ്ാധിച്ചില്ല. ഗ്രവൃത്തിയുടെ  ഓദരാഘട്ടത്തിടലയുും 

വിശേവിവരങ്ങൾഎസ്റ്റിദമറ്റിൽഗ്രതിരാേിച്ചിട്ടുണ്്ടഎന്നത്ഗ്രശുംസ്നീയമാണ്.  

 ോസേതിരോനുമതിര്തം 

ഒരുഗ്രവൃത്തിക്്ക   സ്ാ ദങ്കതികവിേഗ്ധരുടെ അനുമതിലഭിച്ചിട്ടുണ്്ട എന്നതിനുള്ള 

ആധികാരികദരഖയാണ്സ്ാദങ്കതികഅനുമതിദരഖ. രരിദശാധിച്ച 

മുഴുവൻഫയലുകളിലുും സ്ാദങ്കതികാനുമതിദരഖഉണ്ടായിരുന്നു. സ്ാദങ്കതികാ 

നുമതിദരഖയിൽഒപ്പിെുന്നസ്ാദങ്കതികവിേഗ്ധർഅതിദനാടൊപ്പുംഒപ്പിട്ടതീയതികൂെി  

ദെർദക്കണ്ടതുണ്ട്അതിനാൽ  ഇക്കാരയത്തിൽ  ഗ്രദതയകഗ്ശദ്ധരുലർദത്തണ്ടതാണ്. 

ഭരണോനുമതിസരഖ 

ഗ്രവൃത്തിടെയ്യുന്നതിന്    നിർവഹണസ്ഥാരനും നൽകുന്ന അനുമതിയാണ്ഭ 

രണാനുമതിദരഖ  ഈദരഖഎല്ലാ ഫയലുകളിലുും സ്ൂക്ഷിദക്കണ്ടതാണ്.  

ഗ്രവൃത്തിഫയലുകളിലുും ടസ്കയുറിൽനിന്നുും ലഭിക്കുന്നദകാപ്പി 

ആണ്ഉണ്ടായിരുന്നത്, 

ടസ്കയൂറിൽ  നിന്നുുംലഭിക്കുന്നദകാപ്പിആയാൽദരാലുും  രഞ്ായടസസഗ്കട്ടറിയുടെഒ

പ്പ്, സ്ീൽ  തീയതി എന്നിവദരഖടപ്പെുദത്തണ്ട ത്നിർബന്ധമാണ്. എന്നാൽഇത്തരും 

അെയാളടപ്പെുത്തലുകൾ ഒന്നുുംതടന്ന ഭരണാനുമതിദരഖയിൽ കാണാൻസ്ാധിച്ചില്ല. 

ഭരണാനുമതി ലഭിക്കുന്നതിന്സ്മർപ്പിക്കുന്നദരഖകളിൽ  ഗ്രാമസ്ഭ 

അുംരീകാരത്തിന്ടറ രകർപ്പ്ഉൾടപ്പെുദത്തണ്ടതുണ്ട് ആയതിനാൽ ഗ്രസ്തു തഗ്രാമസ്ഭ 

തീരുമാനത്തിന്ടറഅതായത,് ഗ്രവൃത്തിഗ്രാമസ്ഭ അുംരീകരിച്ചതിന്ടറരകർപ്പുുംഭര

ണാനുമതിയട്ക്കാപ്പും  ഗ്രവൃത്തിഫയലിൽ  ദെർദക്കണ്ടതാണ്.  

 

 ംസയോജിതരദ്ധതിയുതടരരര്ത്പ്   

രരിദശാധിെ അഞ്ു സ്ുംദയാജിതരദ്ധതിവിഭാരത്തിൽ ടരൊ ത്ത തുടകാണ്്ട 

ഇതുമായിബന്ധടപ്പട്ട ദരഖകടളാന്നുും  ഉൾടക്കാള്ളിച്ചിട്ടില്ല . 

 

ഡിമോൻഡ്സഫോം(തതോഴിൽ ആവശയതപടുതരോണ്ടുള്ളഅസരക്ഷ ) 

വാർഷികമാസ്റ്റർസ്ർക്കുലർ ഗ്രകാരുംഒരുഗ്രവർത്തിക്അനുതെദം3(ബി 

)ഗ്രകാരുംഗ്രൂപ്പാദയാ അനുതെദം3(എ)്രരോരം വയക്തിരതമാ  

ദയാഅദരക്ഷിദക്കണ്ടതാണ് ..ടതാഴിൽ ആവശയടരട്ടവർക്്ക 15േിവസ്ത്തി 

നുള്ളിൽദജാലിനൽകിദയാ എന്നറിയുവാൻ സ്ഹായിക്കുന്നദരഖ കൂെിയാ യാണ ്  

ഡിമാൻഡ്ദഫാും..രരിദശാധിച്ചഎല്ലാ വർക്്ക   ഫയലുകളിലുും  ഡിമാൻഡ് ദഫാറും 

കാണാൻ സ്ാധിച്ചു . 

 

വര്ത്ക്ക്   അസലോസക്കഷ്ൻ  സഫോം(തതോഴിൽ നൽരിയത്സംബന്ധിച്ചവിവരങ്ങൾ 

) 

 

ഗ്രവൃത്തിഅനുവേിച്ചുടകാണ്്ടനിർവഹണഉദേയാരസ്ഥർനൽകുന്നഅനുമതിയാണവർ

ക്്കഅടലാദക്കഷൻദഫാo.അദരക്ഷിച്്ച 15േിവസ്ത്തിനുള്ളിൽ ഗ്രവൃത്തിലഭിദച്ചാ 

എന്നറിയാൻഈദഫാുംസ്ഹായിക്കുും. രരിദശാധനക്കവിദധയമാക്കിയഅഞ്ു 

ഗ്രവര്തികളുടെഫയലിലുും ഈദരഖഉൾടപ്പെുത്തിയിട്ടുണ്്ട .എന്നാൽ 

ബന്ധടപ്പട്ടഉദേയാരസ്ഥൻ  തീയ്യതിവ ച്്ചസ്ക്ഷയടപ്പെുതിയിട്്ടല്ല . 

മസ്റ്റര്ത്  സറോൾ 
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ടതാഴിലാളികളുടെഅതത്േിവസ്ങ്ങളിടല ഗ്രവർത്തിസ്ഥലടത്തഹാജർ 

നിലദരഖടപ്പെുത്തുന്നഔദേയാരികദരഖയാണ്മസ്റ്റർ ദറാൾ ദലാക്്ക  ദഗ്രാഗ്രാുംഓഫീസ്ർ 

,രഞ്ായത്ത് ടസ്ഗ്കെറിഎന്നിവർ  സ്ാക്ഷയടപ്പെുത്തിസ്ീൽ രതിപ്പിച്ചമാസ്റ്റർ ദറാൾ 

മാഗ്തദമഉരദയാരിക്കാവൂ .മാസ്റ്റർ ദറാൾ ലഭിച്ച 

തിനുദശഷുംമാഗ്തദമനിയമരരമായിഗ്രവർത്തിആരുംഭിക്കാൻ രാെുള്ളൂ .രരിദശാധിച്ച 

അഞ്ു ഫയലുകളിൽ IF/331575 ദസ്ാക്്ക രിറ്്റ നിർമാണ ഗ്രവർത്തി ഫയലിൽ 3271 

എന്ന ് രിൽഡ് മസ്റ്റര്ത് സറോ ൾ  കാണാൻ സ്ാധിച്ചില്ല. എന്നാൽ ഇതിന്ടെ ദവജ് ലിസ്റ്റ ്

ഫയലിൽ ഉള്ടരെുത്തിയിട്ടുണ്. എല്ലാ വർക്്ക  ഫയലുകളിലുും  മസ്റ്റർ ദറാൾ ഹാജർ 

ദരഖടരെുത്തിയതിനു മുകളിലായി തിയ്യതി ദരഖടപ്പെുത്തിയിട്ടില്ല.  

തമഷ്ര്ത്തമന്റ്ബുക്ക് 

ഒരുഗ്രവൃത്തിഎസ്റ്റിദമറ്്റഗ്രകാരും കൃതയമായഅളവിൽആണ്ടെദയ്യണ്ടത ്

എന്നുുംടെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇഗ്രകാരുംതടന്നടയന്്നമ നസ്സിലാക്കാനുള്ളആധികാരിക 

ദരഖയാണ്   ടമഷർടമന്റ്ബുക്്ക. 

രരിദശാധന യ്ക്്ക  വിദധയമാക്കിയ  അഞ്ു   ഫയലുകളിലുും ടമഷർടമ 

ന്റ്ബുക്്കഉണ്ടായിരുന്നു .. ടമഷർടമന്റബ്ുക്കുകൾ രഞ്ായത്തിൽനിന്നുും 

െുമതലടപ്പട്ട ഉദേയാരസ്ഥൻസ്ാക്ഷയടപ്പെുത്തിയിട്ടുണ്്ട .ഗ്രവൃത്തി 

രൂർത്തീകരണത്തിന്ടറ വിവിധഘട്ടങ്ങളിടലതുക രാസ്ാക്കു ദമ്പാഴുും 

ഒെുവിൽഗ്രവൃത്തിയ്ക്്കഅനുവേിച്ചതുകഗ്രകാരമുള്ളആടകതുകഅനുവേിയ്ക്കു

ദമ്പാഴുും ടമഷർടമന്റ്ബുക്കിൽ രഞ്ായത്ത ് ടസ്ഗ്കട്ടറി സ്ാക്ഷയടപ്പെുത്തൽനെത്തി 

ഒപ്പ്സ്ീല്എന്നിവരതിപ്പിദക്കണ്ടതാണ്. ഇങ്ങടനടെയ്തതായി  കാണാൻസ്ാധിച്ചു 

 

തമറ്റീരിയൽത്രോരയൂര്ത്തമന്റ്( ോധന ോമ്രിരതളക്കുറിച്ചുള്ളവിവരങ്ങൾ ) 

ഒരുഗ്രവൃത്തി്സാദങ്കതികഎസ്റ്റിദമറ്്റഗ്രകാരുംആവശയമുള്ളസ്ാധനസ്ാമഗ്രികൾവാ

ങ്ങുന്നതിനുള്ളനെരെിഗ്കമങ്ങൾഗ്രതിരാേിക്കുന്നദരഖയാടണ്മറ്റീരിയൽടഗ്രാകയൂർടമ

ന്റ്. അതിനുരദയാരിച്ചസ്ാധനങ്ങളുടെബിൽ വിവരങ്ങൾ ഫയലിൽ 

സ്ൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്്ട.എന്നാൽ, ടമറ്റീരിയൽ ടഗ്രാകയൂർടമ ന്റ്കമ്മിറ്റി 

വിവരങ്ങൾ,ടകാദട്ടഷൻവിളിച്ചവിവരങ്ങൾ,കുംരാരിറ്റീവ്ദസ്റ്ററ്്റടമന്റ്, 

അഗ്പ്പൂവൽഓഫ്ദററ്റവിവരങ്ങൾ, രർദച്ചസ്്ഓർഡർമുതലായവഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 

ടമറ്റീരിയൽആവശയമായഗ്രവൃത്തി ഫയലുകൾ തയ്യാറാക്കുദമ്പാൾ 

ദമൽപ്പറഞ്ഞകാരയങ്ങൾ  കൂടെ  ദെർദക്കണ്ടതാണ്. 

സവജ്  ലിസ്റ്റ് 

മസ്റ്റർ ദറാളിന് ആനുരാതികമായി ടതാഴിലാളിക്്ക ദവതനും അനുവേിച്ചു 

എന്്നടതളിയിക്കാനുള്ള ആധികാരികദരഖയാണ് ദവജ് ലിസ്റ്റ്.  രരിദശാധിച്ച 

ഫയലുകളിൽ എല്ലാുംദവജ്  ലിസ്റ്റ്കാണാൻസ്ാധിച്ചു. ഇത്ഗ്രശുംസ്നീയമായ 

കാരയമാണ്. 

ഫണ്ട്്ടോൻസ്ഫര്ത്ഓര്ത്ഡര്ത് 

മസ്റ്റർദറാളിനുും,ദവജ്ലിസ്റ്റിനുും  ആനുസ്രിച്്ചടതാഴിലാളിദക്കവതനുംകകമാറിദയാഎ

ന്്നഉറപ്പാക്കാനുള്ളദരഖയാണ്ഫണ്്ടഗ്ൊൻസ്ഫർഓർഡർ. 

രരിദശാധിച്ചഎല്ലാഫയലുകളിലുുംഫണ്ടഗ്ൊന്സ്ഫർ ഓര്ഡർ ഉള്ടപ്പെുത്തിയിട്ടുണ്്ട . 

തമറ്റീരിയൽ  വൗച്ചര്ത്  ആൻഡ്  ബിൽ 

സ്ാധനസ്ാമഗ്രികൾ ആവശയമായ ഗ്രവൃത്തികൾക്്ക സ്ാധന  സ്ാമഗ്രികൾ വിതരണും 

ടെയ്തതിന്ടറബില്ലുകളുും വൌച്ചറുകളുും  ഫയലിൽസ്ൂക്ഷിദക്കണ്ടതാണ്. എന്നാൽ 

രരിദശാധിച്ചതിൽരണ്ടുഗ്രവൃത്തിക്്ക  മാഗ്തദമ സ്ാധനസ്ാമഗ്രികൾ 

ഉരദയാരിച്ചതായികടണ്ടത്തിയത്.ആഗ്രവൃത്തിയുടെ  ഫയലിൽ ഗ്രവൃത്തി 

അനുബന്ധബില്ലുകൾ,ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇത്ഗ്രശുംസ്നീയമായകാരയമാണ്.എന്നാൽ 

ടവൌച്ചർ ഉള്ടപ്പെുത്തിയിട്ടില്ല . 
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സഫോസടോ്രോഫ് 

ഒരുഗ്രവൃത്തിതുെങ്ങുന്നതിനു  മുൻരുും, 

ഗ്രവൃത്തിനെന്നുടകാണ്ടിരികുദമ്പാഴുും,  ഗ്രവൃത്തിരൂർത്തിയായതിനു ദശഷവുമുള്ള 

മൂന്്നഘട്ടത്തിലുള്ള 

ദഫാദട്ടാഗ്രവൃത്തിഫയലിൽ  സ്ൂക്ഷിദക്കണ്ടതാണ്.രരിദശാധിച്ചഒരു 

ഫയലിലുും   മൂന്നുഘട്ടത്തിടലയുുംദഫാദട്ടാഫയലിൽസ്ൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. െില 

ഫയലുകളിൽ(IF/331575,RC/265116,WC/317259) 2,3 ദസ്റ്റജ് ദഫസ്് ദഫാദട്ടാസ് ്

ഉൾടപ്പെുത്തിയിട്ടുണ്്ട  . അദതാടൊപ്പും ജിദയാ ൊഗ്്ഡ്ദഫാദട്ടാഗ്രാഫ് ഒരുഫയലിലുും 

ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 

 ്രവൃത്തിരൂര്ത്ത്തീരരണ ോക്ഷയര്തം 

ഗ്രവൃത്തിരൂർത്തീകരിച്ചുഎന്നതിന്ടറദരഖയാണ്ഗ്രവൃത്തിരൂർത്തീകരണസ്ാക്ഷയ

രഗ്തും.ഇതു  സ്ാദങ്കതികവിേഗ്ധൻ സ്ീൽവച്്ചസ്ാക്ഷയടപ്പെുത്തണും രൂർത്തീകരിച്ചഎല്ലാ 

ഗ്രവൃത്തിയുടെയുുംഫയലിൽഗ്രവൃത്തിരൂർത്തീകരണസ്ാക്ഷയരഗ്തുംഉണ്ടായിരുന്നു . 

മസ്റ്റര്ത്സറോൾമൂവ്തമന്റ്ലിപ് 

ഒരുഗ്രവൃത്തിയുടെഓദരാഘട്ടത്തിന്ടറയുുംമസ്റ്റർദറാൾഅനുവേിച്്ചടതാഴിലാളികൾ

ക്ക    ദവതനും നൽകുന്നതു  വടര  യുള്ള ഓദരാ ഘട്ടങ്ങളുും ഏടതാടക്ക തീയതികളിൽ  

നെന്നുഎന്്നമനസ്സിലാക്കാനാണ്  മസ്റ്റർദറാൾമൂവ്ടമന്റ്ലിര്. എന്നാൽ 

രരിദശാധിച്ചനാല് ഫയലുകളിലുും മസ്റ്റർദറാൾ മൂവ്ടമന്റ്ലിര് ഉണ്ടായിരുന്നു 

.WC/317259 എന്ന  ഫയലിൽമസ്റ്റർ ദറാൾ മൂവട്മന്റ് ലിര് കാണാൻ സ്ാധിച്ചില്ല.  

ജിസയോടോഗ്്സഫോസടോരൾ 

ജിദയാൊഗ്്ഡ്ദഫാദട്ടാഗ്രാഫ്  രരിദശാധിച്ചഅഞ്ു ഗ്രവര്ത്തിയുടെ ഫയലിലുും 

ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.  

സ ോഷ്യൽ  ഓഡിറ്റ്  റിസപോര്ട്   

ഓദരാആറുമാസ്തിലുുംഅതു  വടരടെയ്തഗ്രവർത്തികളുടെ ദസ്ാഷയൽ ഓഡിറ്്റ  

നെത്തിറിദപ്പാർട്ട്  ഫയലിൽ സ്ൂക്ഷിദക്കണ്ടതാണ് . 

സ റ്റ്ഡയറി 

ഗ്രവൃത്തിസ്ഥലടത്തമുഴുവൻവിവരങ്ങളുുംദരഖടപ്പെുത്തുന്നതിദനവണ്ടിയുള്ളആധി

കാരികദരഖയാണ്കസ്റ്്റഡയറി. രരിദശാധിച്ച അഞ്ു  ഫയലിൽ IF/331575(ദശാഭന 

ദസ്ാക്്ക രിറ്്റ നിർമാണും )കസ്റ്്റ ഡയറി കാണാൻ സ്ാധിച്ചില്ല.  

❖ വി. എും. സ്ി. രൂരീകരിദക്കണ്ടത്എങ്ങടനടയന്നുള്ളത്എ.എും. സ്ി. 

യിടലദരജ്നമ്പർ 57 ഭാരും10.5.3.അനുസ്രിച്്ചആവണും. 

സറോ ് രര്ത്ദിവ ം 

വാർഷികമാസ്റ്റർലാൻഗ്രകാരുംഎല്ലാരഞ്ായത്തുകളിലുുംദറാസ്് രർേിവസ്ും 

ആെരിക്കണും എന്്നനിഷ്കര്ഷിച്ചിട്ടുണ്്ട .ഇത്ആച്ചരിച്ചതായി ദരഖകടളാന്നുും 

സ്ൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല .ദറാസ്ഗാർ േിവസ്ും ആെരിക്കാറുണ്്ട എന്്നഎുംജിഎൻ ആർഇജി 

,ഉദേയാരസ്ഥർ രറഞ്ഞിട്ടുണ്്ട . 

രഞ്ചോയത്തിൽ ൂക്ഷിച്ചിരിസക്കണ്ട 7 രജിസ്റ്ററുരൾ 

1. ടതാഴിൽകാർഡിനുള്ളകുെുുംബാദരക്ഷയുടെരജിസ്റ്റർ 

2. ഗ്രാമസ്ഭരജിസ്റ്റർ 

3. ടതാഴിൽആവശയടപ്പട്ടതുുംടതാഴിൽഅനുവേിച്ചതുുംസ്ുംബന്ധിച്ചരജിസ്റ്റർ 

4. ഗ്രവൃത്തിയുടെലിസ്റ്റുുംെിലവുുംവിശോുംശങ്ങളുുംസ്ുംബന്ധിച്ചരജിസ്റ്റർ 

5. സ്ഥിരആസ്ഥികളുടെരജിസ്റ്റർ 
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6. രരാതിരജിസ്റ്റർ 

7. സ്ാധനരജിസ്റ്റർ 

തതോഴിൽരോര്ത്്ഡജിസ്റ്റര്ത് 

ടതാഴിൽ കാർഡിനുള്ളഅദരക്ഷ ,കാർഡ്  അനുവേിച്ചവിവരങ്ങൾ 

എന്നിവദരഖടപ്പെുത്തുന്നതിനുള്ളരാജിസ്റ്റ്ർ .ഇത്നാളതീകരിച്ചുസ്ൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്്ട .. 

്രോമ ഭരജിസ്റ്റര്ത് 

വാർഡിടലടതാഴിലുറപ്പ്  

രദ്ധതിയുമായിബന്ധടപ്പട്ടഗ്രാമസ്ഭമിനുട്്ടസ്പരിദശാധിച്ചദപ്പാൾ 2/10/18 നുആക്ഷൻ 

ലാൻ ,ദലബർ ബഡ്ജറ്്റ  രൂരീകരണവുമായിബന്ധടപ്പട്ടഗ്രാമസ്ഭയുടെവിവരങ്ങൾ 

ദരഖടപ്പെുത്തിയിട്ടുണ്്ട .. 

വര്ത്ക്ക്റജിസ്റ്റര്ത് - 

ഗ്രവൃത്തികളുടെലിസ്റ്റ്, െിലവ്, മറ്റവിശോുംശങ്ങൾദരഖടപ്പെുത്തിയിട്ടുള്ള  രജിസ്റ്റർ 

2018-19 വടരയുള്ള 73 ഗ്രവർത്തികൾ ദരഖടപ്പെുത്തിയിട്ടുണ്്ട . 

സ്ഥിരആസ്ഥിരളുതടരജിസ്റ്റര്ത് 

ടതാഴിലുറപ്പ്  രദ്ധതിയിലുടെസ്ൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളആസ്തികൾസ്ുംബന്ധിച്ചവിവരങ്ങൾ 

,സ്ഥലും ,ആസ്തിയുടെസ്വഭാവും ,നിലനിൽക്കുന്നകാലയളവ്  തുെങ്ങിയവ 

ഗ്രസ്തു തദരജിസ്്ടറരിൽ ദെർദക്കണ്ടതാണ് .ഇത്നാളതീകരിച്ചുസ്ൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്്ട . 

രരോതിരജിസ്റ്റര്ത് 

2018 ടമയ്  മുതൽ l6/4/19. വടര 5രരാതികൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്്ടരരാതിതീർപ്പുക 

ൽപ്പിക്കുകയുുംടെയ്തിട്ടുണ്്ട . . 

 ോധനരജിസ്റ്റര്ത്  

ടതാഴിലുറപ്പിൽ ഏടറ്റെുക്കുന്നഗ്രവർത്തി കളുടെ ഭാരമായി 

വരുന്നസ്ാധനസ്ാമഗ്രികളുടെവാങ്ങൽ തീരുമാനുംഉരദയാരുംനീക്കിയിരുപ്പ ്

,െിലവുകൾ എന്നിവസ്ുംബന്ധിച്ചവിവരങ്ങൾ മുഴുവനുുംഗ്രസ്തു തരജിസ്്ടറരിൽ 

ദരഖടപ്പെുദത്തണ്ടതാണ് .ഇവനാളതീകരിച്ചുസ്ൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്്ട . 

. 

..നിര്ത്ഹണഉസദയോരസ്ഥര്ത്ക്കോയുള്ളനിര്ത്സേശങ്ങൾ 

ത ്രടറി / അ ിസ്റ്റൻറ്ത ്രടറി 

● മസ്റ്റർദറാളിൽഒപ്പിനുും  സ്ീലിനുും  ഒപ്പുംതീയതികൂെിദെർക്കുവാൻഗ്ശദ്ധിക്കുക 

● ഏഴുരജിസ്റ്ററുകൾ, എും. 

ബുക്്കഎന്നിവസ്ാക്ഷയടപ്പെുത്തി  ആധികാരികതഉറപ്പുവരുത്തുക 

● ടതാഴിലാളികളുടെഅവകാശങ്ങൾ, 

അെിസ്ഥാനസ്ൌകരയങ്ങൾഎന്നിവഉറപ്പുവരുത്തുക 

● െികിത്സ്ാെിലവുകൾകൃതയമായിഅനുവേിക്കുവാൻഉള്ളനെരെികൾസ്വീകരി

ക്കുക 

● ഏടറ്റെുത്ത്നെപ്പിലാക്കുവാൻസ്ാധിക്കുന്നവർക്കുകൾക്്കഅനുസ്ൃതമായിടഷ

ൽഫ്ടഗ്രാജക്റ്്റകടണ്ടത്തിവയ്ക്കുക 

● വിജിലൻസ്്ആൻഡ്ദമാണിറ്ററിങ്കമ്മിറ്റിടയശക്തിടപ്പെുത്തുക. 

ആറുമാസ്ത്തിടലാരിക്കൽരുന:സ്ുംഘെിപ്പിക്കുകയുുംടെയ്യുക 

● എഎും. സ്ിഅനുസ്രിച്ചുള്ള  ബി.എഫ്.റ്റി, ദസ്വനങ്ങൾഗ്രദയാജനടപ്പെുത്തുക. 

ദരജ് 78,16 .1   
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നിര്ത്വഹണഉസദയോരസ്ഥര്ത്(അക്കൗണ്ടൻറ്/ ഡി. ഇ. ഒ . 

അ്രിഡിറ്റഡ്എൻജിനീയര്ത്, ഓവര്ത് ിയര്ത്) 

● വർക്്കഫയലുകളിൽആനുവൽമാസ്റ്റർസ്ർക്കുലറിൽരറയുന്ന  ഗ്രകാരമുള്ള 22 

ദഡാകയൂടമന്റസ്്  ഉടണ്ടന്്നഉറപ്പവരുത്തിഗ്രവൃത്തി  ഫയൽതയ്യാറാക്കുക 

● കസ്റ്്റഡയറികൃതയമായിഎഴുതിസ്ൂക്ഷിക്കുന്നതിനുുംദമറ്്റ  മാർ്നിർദേശുംന

ൽകുക 

● കൃതയമായഇെദവളകളിൽടതാഴിലിെുംസ്ന്ദർശിച്ചടെയ്തടതാഴിൽഅളന്്നഎും

ബുക്കിൽദരഖടപ്പെുത്തുക 

● ഡിമാൻഡ്അനുസ്രിച്്ചടതാഴിൽനൽകുക 

● ടതാഴിലാളികൾക്്കഅെിസ്ഥാനസ്ൌകരയങ്ങൾഒരുക്കുക 

സമറ്റ് 

● മസ്റ്റർദറാൾകൃതയമായിഒപ്പ്    ടവപ്പി   ക്കുക 
● ഹാജരാകാത്തവരുടെവിവരുംഅെയാളടപ്പെുത്തുക   
● മസ്റ്റർദറാളിൽടതാഴിൽേിനങ്ങളുടെതീയതിഅെയാളടപ്പെുത്തുക 
● കസ്റ്റ്ഡയറിരൂർണമായുുംരൂരിപ്പിക്കുക 
● ടതാഴിൽകസ്റ്റുകളിൽടവച്ച്അരകെുംനെന്നിട്ടുടണ്ടങ്കിൽകസ്റ്റ്ഡയറിയിൽഎഴുതു

കയുുംനിർവഹണഉദേയാരസ്ഥടരഅറിയിക്കുകയുുംെികിത്സ്ഉറപ്പാക്കുകയുുംടെയ്യുക 
● നിശ്ചിതഅളവിലുുംരുണനിലവാരത്തിലുുംദജാലിടെയ്യുന്നുണ്ട്  എന്ന്ഉറപ്പവരുത്തുക 

 

 

നിര്ത്സദശങ്ങൾ  

⮚ ദഫാദട്ടാഉൾടപ്പടെതികച്ചുുംസ്ൌജനയമായിതടന്നടതാഴിൽ കാർഡ്  

അനുവേിദക്കണ്ടതാണ് . 

⮚ ഓദരാഗ്രവർത്തിആരുംഭിക്കുന്നതിനുമുൻരുുംഓവർസ്ിയരുടെസ്ാന്നിധയത്തി

ൽ 

ഗ്രവർത്തിആരുംഭമീറ്റിുംഗ്നെത്തിടതാഴിലാളികൾട്െദയ്യണ്ടഗ്രവര്തികടളക്കു

റിച്ചവിശേീകരണുംനൽദകണ്ടതാണ് . 

⮚ ടതാഴിലാളികൾ്നിയമഗ്രകാരുംലഭിദക്കണ്ടഅവകാശങ്ങൾ 

(െികിത്സ്ാസ്ഹായുംഉൾടപ്പടെ 

)അവർ്ലഭിക്കുന്നുടണ്ടന്്നനിർവഹണഏജൻസ്ിഉറപ്പുവരുദത്തണ്ടതാണ് . 

⮚ മസ്റ്റർ ദറാളിൽ ദരരവന്നടതാഴിലാളിതടന്നയാണ്ഗ്രവർത്തിടെയ്യുന്നടതന്്നദമറ്്റ 

,ഓവർ സ്ിയർ ഉറപ്പുവരുത്തണും . 

⮚ മസ്റ്റർ ദറാളിൽ ഗ്രവർത്തിഎെുക്കുന്നേിവസ്ങ്ങളിൽ 

തീയതിദരഖടപ്പെുത്തുന്നുണ്്ടഎന്്നഉറപ്പുവരുദത്തണ്ടതാണ് . 

⮚ ടതാഴിലാളികൾ അവരുടെകെമകൾ 

കൃതയമായിരാലിക്കുന്നുടണ്ടന്്നനിവഹണഉദധയാരസ്തർ ഉറപ്പുവരുത്തണും . 

⮚ വിജിലൻസ്്&ദമാണിട്ടറിുംഗ്കമ്മറ്റിഅുംരങ്ങടളകാലാനുസ്ൃതമായിമാറ്റുകയുും

അവരുടെരങ്കാളിത്തുംഉറപ്പുവരുത്തുകയുുംടെദയ്യണ്ടതാണ് . 

⮚ സ്ിറ്റിസ്ണ് ഇന്ദഫാർമഷൻ ദബാർഡ്  

നിയമാനുസ്ൃതമായിഗ്രവർത്തിസ്ഥലങ്ങളിൽ സ്ഥാരിടക്കണ്ടാതാണ് . 

 

 

അനുബന്ധം 

സഫോക്ക ്    ്രുപ്     െര്ത്ച്ച യിൽ ര തേടുത്തവര്ത്  



20 
 

 
1 KL-02-005-001-01-20/48 ഉമ  100 

2 KL-02-005-001-01-20/20 രമണി  62 

3 KL-02-005-001-01-20/25 ജാനകി  100 

4 KL-02-005-001-01-20/4 സാവിറ്റ്തി  100 

5 KL-02-005-001-01-20/3 രാധ  36 

6 KL-02-005-001-01-20/2 റ്റ്െസീത  100 

7 KL-02-005-001-01-20/42 റീത്ത 100 

8 KL-02-005-001-01-20/38 രാമവതി  100 

9 KL-02-005-001-01-20/30 വിമല  100 

10 KL-02-005-001-01-20/24 കമല  100 

11 KL-02-005-001-01-20/31 ചറ്റ്രിക  100 

12 KL-02-005-001-01-20/8 ഇരിര  100 

13 KL-02-005-001-01-20/16 ചറ്റ്രമതി  57 

14 KL-02-005-001-01-20/15 റ്റ്ശീജ  100 

15 KL-02-005-001-01-20/14 ലക്ഷ്മി  100 

16 

KL-02-005-001-01-20/49 
മല്ലിര  100 

17 

KL-02-005-001-01-20/91 
ലത  100 

 

 

 

 

വിജിലൻ ്&സമോണിടറിംഗ്കമ്മറ്റിഅംരങ്ങൾ 
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നപ

ര്ത്  

സരര ് രദവി 

1  നീഷ്്  വോര്ത്ഡ്  തമപര്ത്  

2 ്ശീജ എൻ  തതോഴിലുറപ് സമറ്റ്  

3 രോമോവതി രുംബ്ശീഅംരം 

4 ധനയരി എസ്സി്രതിനിധി 

 

ഓസരോ്രവര്ത്ത്തിഫയലിലുംഉണ്ടോയിരിസക്കണ്ടസരഖരൾ  

 

1 കവർ ദരജ ് 12 ടമറ്റീരിയൽ വാങ്ങുന്നതിനുള്ളതീരുമാനും 

2 തെക്്ക  ലിസ്റ്റ ് 13 ദവജ്  ലിസ്റ്റ ്

3 ആക്ഷൻ ലാൻ ദകാപ്പി 14 ഫണ്്ടഗ്ൊൻസ്ഫർ ഓർഡർ 

4 ജനകീയഎസ്ടിമാറ്റ ് 15 രാട്ടക്കരാർ 

5 ഭരണാനുമതി 16 മൂന്നുഘട്ടത്തിലുള്ളദഫാദട്ടാ 

6 സ്ാദങ്കതികാനുമതി 17 ഗ്രവർത്തിരൂർത്തീകരണസ്ാക്ഷയരഗ്തും 

7 കൻദവർടജൻസ്്  വിവരങ്ങൾ 18 ടമറ്റീരിയൽ ബില്ലുകൾ 

8 ടതാഴിൽ അദരക്ഷ 19 മസ്റ്റർ ദറാൾ മുവ്ടമന്റ്റ്  ലിര ്

9 വർക്ക്  അദല്ലാടകഷൻ 20 ജിദയാൊഗ്്ഡ്ദഫാദട്ടാ 

10 മസ്്റർ ദറാൾ 21 ദസ്ാഷയൽ ഓഡിറ്റ്  റിദപ്പാർട്്ട  

11 ദമഷർടമന്റ്റ്  ബുക്ക്  22 കസ്റ്റ്  ഡയറി 

 

 

 

ഗ്രാമസ്ഭ  നിർദേശങ്ങൾ  

 കുളത്തിൽ  കാവിടലക്കുള്ള   ഫുട്പാത്ത്  നിർമ്മിക്കുക . 

 അദഞ്ാതി കെപ്പുറും ദറാഡ്   നിർമ്മാണും . 

 ൊൽ  ദകാളനി  ഫുട്പാത്ത്  നിർമ്മാണും . 

 ഉൽപ്പാേന  ദമഖലയിൽ  ടതാഴിലുറപ്പ്   ടതാഴിലാളികളുടെ  ദസ്വനും  

ഗ്രദയാജനടപ്പെുത്തുക . 

 കദമ്പാസ്്റ്റ   നിർമ്മാണും എല്ലാ  വീെുകളിലുും . 

 ടതാഴിലുറപ്പ്  രദ്ധതി  ടനൽകൃഷി  ദമഖലയിദലക്ക്  വയാരിപ്പിക്കുക . 

 കൂലി  വർധനവ്   രരിരണിക്കുക . 

 സ്ുരക്ഷാ ഉരകരണങ്ങൾ  ആവശയമുള്ള  മുറയ്ക്ക്  ലഭയമാക്കുക . 

 സ്ിറ്റിസ്ണ്  ഇൻഫർദമഷൻ  ദബാർഡ്    ഗ്രവർത്തി  തുെങ്ങുദമ്പാൾ  

തടന്ന  ഗ്രവർത്തി സ്ഥലത്ത്  സ്ഥാരിക്കുക . 

 

 


