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മഹാത്മാഗാന്ധിദേശീയഗ്ഗാമീണനിയമം 

ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ലൈോസൈറ്റി ബ്കരള  (MGNSASK) 

 

ആമുഖം 

മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ തതാഴിലുറപ്പ്പദ്ധതി ഗ്ഗാമീണജനതയുതെ ഉന്നമനത്തിനുും സാമൂഹിക 

ആസ്തിയുതെ നിർമാണത്തിന്സഹായും ആയിട്ടുള്ള ഒരു ദകഗ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതിയാണ്. 2005 തസപ്തുംബർ 

അഞ്ചിന് നിലവിൽ വന്ന തതാഴിലുറപ്പ് നിയമത്തിന് അെിസ്ഥാനതപ്പെുത്തിയാണ് ഈ 

പദ്ധതിനെപ്പിലാക്കിവരുന്നത്. ഗ്ഗാമീണദമഖലയിതല ഓദരാകുെുുംബത്തിനുും മറ്റുതതാഴിലുകൾ നഷ്ടമാവാതത 

അധികമായി 100 േിവസതത്ത അവിേഗ്ധ കായികതതാഴിൽ ഉറപ്പാക്കുക എന്നതിലൂതെ ജനങ്ങളുതെ 

ഉപജീവനമാർഗ്ഗും തമച്ചതപ്പെുത്തുക എന്നതാണ്  ഇതിന് അെിസ്ഥാനലക്ഷ്യും. തതാഴിലുറപ്പ്  പദ്ധതി 
അവകാശധിഷ്ഠിതവുും ആവശയാധിഷ്ഠിതവുമായ പദ്ധതിയാണ് . തതാഴിലുറപ്പു പദ്ധതിയുതെ മറ്റ് 
ഗ്പധാനലക്ഷ്യങ്ങൾ ഗ്പകൃതിവിഭവ പരിപാലനത്തിലൂതെ ഓദരാ ഗ്പദേശതത്തയുും വിഭവ അെിത്തറ 

ശക്തമാക്കുക, തവള്ളതപ്പാക്കും ,വനനശീകരണും, കാലാവസ്ഥാ വയതിയാനും തുെങ്ങിയ പാരിസ്ഥിതിക 

ഗ്പശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരുംകാണുക, ഉൽപാേനപരമായ ആസ്തികൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിലൂതെ ോരിഗ്േയലഘൂകരണും 
സുസ്ഥിരമാക്കുക, തതാഴിലുറപ്പ്പദ്ധതിയുതെ മുഖയധാരയിദലക്ക് തകാണ്ടുവരുന്നതിനുും 
അവരുതെസാമ്പത്തികവുും സാമൂഹികവുമായ ശാക്തീകരണും ഉറപ്പാക്കുക എന്നിവയാണ്ഗ്ഗാമീണ ജനതയുതെ 
ഉന്നമനത്തിനുും തമച്ചതപ്പട്ട ജീവിത സാഹചരയും ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുും അതിലൂതെ ോരിഗ്േയ നിർമാർജനവുും സുസ്ഥിര 

വികസനവുമാണ് തതാഴിലുറപ്പ് നിയമത്തിന്തറ ഗ്പധാന ലക്ഷ്യും. ചൂഷണങ്ങളിൽ നിന്നുും തതാഴിലാകതള 

ദമാചിപ്പിക്കുകയുും മാനയമായ ദവതനും നൽകി അവരുതെ കുെുുംബത്തിന് ഗ്കിയാ ദശഷി വർധിപ്പിച്ച് 
ോരിഗ്േയത്തിൽ നിന്നുും കരകയറാൻ തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിലൂതെ കഴിയുന്നു.ദസാഷയൽ ഓഡിറ്റ് നിയമ ഗ്പകാരും 

17(2) വർഷത്തിൽ 2 തവണ വാർഡിൽ ഗ്ഗാമസഭ വിളിച്ചു ദചർക്കുകയുും ഗ്പവൃത്തി നെന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ നെത്തിയ 

പരിദശാധനയുതെയുും തതാഴിലാളികളുമായുും നിർവഹണ ഉദേയാഗസ്ഥദരാെുമായുള്ള ദനരിട്ടുള്ള 

അഭിമുഖത്തിൽ നിന്നുും ഗ്പവൃത്തിയുതെ ഫയൽ പരിദശാധനയിൽ നിന്നുും ലഭിച്ച കാരയങ്ങൾ ദഗ്കാഡീകരിച്ച് 
ഗ്ഗാമസഭയിൽ അവതരിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ദസാഷയൽ ഓഡിറ്റ് സാമൂഹിക കണതക്കെുപ്പ് എന്നതിദനാട് 

ഉദേശിക്കുന്നത്. ഇതിലൂതെ തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുതെ ഗുണദഭാക്താക്കളായ ഗ്ഗാമീണജനതയുതെ ഉന്നമനത്തിനുും 
പദ്ധതിയുതെ തമച്ചതപ്പട്ട ഗ്പവർത്തനത്തിനുും ദസാഷയൽ ഓഡിറ്റിലൂതെ സാധിക്കുന്നു. 

 

 വിദശഷ് കൾ 

➢ നിയമത്തിന്തറ പിൻബലമുള്ള അവകാശാധിഷ്ഠ ിത പദ്ധതി 

➢ ഗ്രാമപഞ്ചായത്്ത ഗ്പദേശത്്ത താമസിക്കുന്ന 18 വയസ്സ് പൂർത്തിയായ 

ഏതതാരാൾക്കുും പദ്ധതിയിൽ പങ്കാളിയാകാും 

➢ സ്ഗ്തീക്കുും പുരുഷനുും തുലയ ദവതനും  

➢ പരിസ്ഥിതി സുംരക്ഷണും കാർഷിക ദമഖലയിതല അടിസ്ഥാന സൗകരയ 

വികസനും എന്നിവയ്ക്്ക മുൻരണന 

➢ തതാഴിലാളികൾ തതന്ന ഗ്പവർത്തികൾ കതെത്തുകയുും ആസൂഗ്തണതത്ത 

സഹായിക്കുകയുും തെയ്യുന്നു 

➢ ആസൂഗ്തണത്തിലുും നിർവഹണത്തിലുും തികഞ്ഞ സുതാരയത 

➢ കരാറുകാദരാ ഇടനിലക്കാദരാ ഇല്ല 
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➢ തപാതുജന പങ്കാളിത്തദത്താതട ദലബർ ബഡ്ജറ്റ് 

➢ ബാങ്്ക ദപാദറാഫീസ് വഴി മാഗ്തും ദവതന വിതരണും 

➢ സ്ഗ്തീകൾക്ക് മുൻരണന 

➢ കമ്പ്യൂട്ടർ ശ ുംഖല വഴിയുള്ള ദമാണിറ്ററിുംര് സുംവിധാനും 

➢ ഗ്രാമസഭ പദ്ധതി ഓഡിറ്റ് തെയ്യുന്നു. 

 

ദ ാഷ്യൽഓഡിറ്് 

തപാതുസമൂഹും പദ്ധതി നിർവഹണതത്ത പറ്റിയുും തപാതുധനും തെലവഴിക്കുന്നതിതനക്കുറിച്ുും 

പരസയവുും സവതഗ്ന്തവുമായ നടത്തുന്ന പരിദശാധനയാണ് സാമൂഹയഓഡിറ്റ.് തതാഴിലുറപ്പ്നിയമും 

അനുശാസിക്കുന്നത് വർഷത്തിൽ എല്ലാ വാർഡിലുും രെ്ഗ്പാവശയും ദസാഷയൽഓഡിറ്റ് ഗ്ഗാമസഭ 

നിർബന്ധമായുും നടദത്തെതാണ്. സുതാരയത ഉറപ്പുവരുത്തി, അഴിമതി രഹിതമാക്കുകയുും അതു വഴി 

സേ്ഭരണും സാധയമാക്കുന്നതിനുും ദസാഷയൽഓഡിറ്റ്  സമൂഹതത്ത പാകതപ്പടുത്തുന്നു. പദ്ധതി വിഭാവനും 

തെയ്യുന്ന രീതിയിൽ രുണദഭാക്താക്കളുതട ജീവിത സാഹെരയത്തിൽ ഫലഗ്പേമായ മാറ്റും സ ഷ്ടിക്കുന്നതിന് 

തപാതുപണും  ശരിയായ രീതിയിൽ വിനിദയാരിച്ച് ലക്ഷയ ഗ്പാപ്തി  കകവരിച്ിട്ടുദൊ എന്ന 

വിലയിരുത്തലുും  ദസാഷയൽഓഡിറ്റിലൂതട നടത്തുന്നു.  കഴിഞ്ഞ പത്തുവർഷമായി തുടർന്നു 

തകാെിരിക്കുന്ന പദ്ധതി ഗ്പവർത്തനങ്ങതളക്കുറിച്ുള്ള   സാമൂഹിക ഓഡിറ്റ,് തതാഴിലുറപ്പ്പദ്ധതി നിയമും 

ത ക്ഷൻ 17 (2) അഴീദക്കാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ  നടക്കുകയാണ് . 

പശ്ചാത്തലം  ഒരുക്കൽ 

              ദലാക്ക്  തലത്തിലുും     ഗ്രാമപഞ്ചായത്്ത തലത്തിലുും   പദ്ധതി  നിർവഹണ  ഉദേയാരസ്ഥനായ    

ദലാക്ക്   ഓഫീസർ  ,  പഞ്ചായത്്ത   തസഗ്കട്ടറി ,  മറ്റു   നിർവ്വഹണ  ഉദധയാരസ്ഥർ    തുടങ്ങിയവരുമായി   

ദലാക്ക്   റിദസാഴ്സസ് ദപഴ്സസൺ   നടത്തിയ കൂടിയാദലാെനയൽ   ഉരുതിരിഞ്ഞതനുസരിച്ച്  തുടർ  

ഗ്പഗ്കിയകൾ  ആസൂഗ്തണും  തെയ്യുകയുും  ദസാഷയൽ  ഓഡിറ്റ്    ഗ്രാമസഭ തീയതി നിശ്ചയിക്കുകയുും  

തെയ്യുന്നു . 

 യൽ പരിദശാധന  

         ദസാഷയൽ  ഓഡിറ്റ്   ആരുംഭിച്ിരിക്കുന്ന  തീയതിക്ക്   മുൻപുള്ള   ആറു  മാസക്കാലയളവിൽ   

വാർഡിതല  ഗ്പവർത്തി ഫയലുകൾ , രജിററുകൾ ,  അദതാതടാപ്പും  അനുബന്ധ ദരഖകളുും   സൂക്ഷ്മ 

പരിദശാധന  നടത്തുന്നു . 

 

 ഗ്പവർത്തി  സ്ഥല  ന്ദർശനം, നിരീക്ഷണം 
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             ഓദരാ  ഗ്പവർത്തിയുും   എസ്റ്റിതമറ്റിൽ   ഗ്പേിപാതിക്കുന്ന   അളവിലുും  രുണത്തിലുും  

നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുദൊ  എന്നുും  ആ ഗ്പവർത്തിയുതട  രുണ ഫലത്തിന്തറ  വയാപ്തി   തിട്ടതപ്പടുത്തുകയുും 

ഗ്പസ്തു ത   തതാഴിലിടങ്ങളിൽ   തതാഴിലാളികൾക്കു  ലഭിദക്കെ  അവകാശ  ആനുകൂലയങ്ങൾ  ലഭിച്ിട്ടുദൊ  

എന്നുും  ഗ്പവർത്തി സ്ഥല പരിദശാധനയിലൂതട  ലക്ഷ്യും   തവക്കുന്നു.  

  

വീടുവീടാന്തരം  ഉള്ള വിവരദശഖരണം . 

              പദ്ധതി രുണദഭാക്താക്കളുതട വീടുകളിൽ   തെന്ന് ദനരിട്്ട പദ്ധതിയുതട  സമാഹരിക്കുന്നു . തതളിവ്  

ദശഖരണും, ഫയൽ  പരിദശാധന , ഗ്പവർത്തി സ്ഥല  പരിദശാധന,  വീട ്വീടാന്തരും  ഉള്ള വിവരദശഖരണും   

തുടങ്ങിയ  ഗ്പഗ്കിയയിലൂതട ഉള്ള കതെത്തലുകളുതട  വസ്തു നിഷ്ടമായ തതളിവ്  ദശഖരണും  നടത്തുന്നു. 

 

 ാമൂഹയ ദബാധവൽക്കരണം  

         സാമൂഹയ ഇടതപടലുകളിലൂതട പദ്ധതി വിജയും ഉറപ്പു വരുത്തി തപൗരാവദബാധും  

ഉയർത്തുകയുും  ദസാഷയൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്പഗ്കിയ വിജയിപ്പിക്കുന്നതിന്  ആവശയമായ  

ദബാധവൽക്കരണും നടത്തുന്നു . 

റിദപ്പാർട്ട്  യ്യാറാക്കൽ  

      സാമൂഹിക പരിദശാധനയിലൂതട കതെത്തിയ നിരമനങ്ങളുും , നിർദേശങ്ങളുും ദസാഷയൽ  

ഓഡിറ്റ്  ഗ്രാമസഭയിൽ െർച്ച തെയ്തു അുംരീകാരും നടത്തുന്നതിനാവശയമായ  റിദപ്പാർട്്ട  
തയ്യാറാക്കുന്നു . 

 

 

ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്്   ഗ്ഗാമ ഭ  

        പശ്ചാതലും  ഒരുക്കൽ,   ചർച്ച തചയ്യൽ,    നിശ്ചയിക്കതപ്പട്ട   േിനത്തിൽ   സൗകരയഗ്പേമായ   സ്ഥലത്ത് 
ഗ്ഗാമസഭ      ദെർന്ന്  കരട്  റിദപ്പാർട്്ട  അവതരണവുും  െർച്യുും  നിർദേശങ്ങളുും ,  തിരുത്തൽ  ഗ്പഗ്കിയയുും , 

അുംരീകാരും   ദനടിതയടുക്കുകയുും  തുടർ നടപടികളുും  കകതക്കാള്ളുന്നു. 

പഞ്ചോയത്തുമോയി ബന്ധലെട്ട വിവരങ്ങൾ   

അതിരുകൾ  

കിഴക്ക് വളപട്ടണും , ചിറക്കൽ പഞ്ചായത്ത് 
പെിഞ്ഞാറ് അറബിക്കെൽ 

തതക്ക് ചിറക്കൽ,കണ്ണൂർ ദകാർപ്പദറഷൻ 

വെക്ക് വളപട്ടണും പുഴ 

വിസ്തീർണ്ണും 16.04ച കിമി 
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വാർഡുകളുതെ എണ്ണും 23 

ജനസുംഖയ 47323 

പുരുഷന്മാർ 21526 

സ്ഗ്തീകൾ 25797 

SC ജനസുംഖയ 2623 

 

വോർഡിലന കുറിച്ചുള്ള അടിസ്ഥോന വിവരങ്ങൾ 

ആലക ജനൈംഖ്യ 3355 

കുടുംബഗ്ശീ 9 

സ്കൂൾ ഇലല 
അങ്കണവോടി 2 

വോയനശോെ 1 

ആരോധനോെയങ്ങൾ ഇലല 

                                                                                                         

                                                         

പഞ്ചായത്തിതല ത ാഴിലുറെ്  പദ്ധ ിയുമായി ബന്ധതപ്പട്ട വിവരങ്ങൾ 

 

 

 

 

വോർഡിലെ ല ോഴിെോളികളുലട വിവരങ്ങൾ 

 

ആലക ആക്റ്റ്റീവ് ല ോഴിെോളികൾ 14 

നമ്പ്ർ  വാർഡ്  തലത്തിൽ 

1 ആതക തതാഴിൽ കാർഡ് 1368 

2 ആക്റ്റീവ്തതാഴിലാളികൾ 290 

3 SC തതാഴിലാളികൾ 116 

4 ST തതാഴിലാളികൾ - 
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100 ദിനം പൂർത്തിയോക്ിയവർ  10 

ആലക ല ോഴിൽ കോർഡ് 68 

 

അവകാശ അധിഷ്ഠ ി   നിരീക്ഷണങ്ങൾ 

1. ത ാഴിൽ കാർഡുമായി ബന്ധതപ്പട്ട കാരയങ്ങൾ 

                         മഹാത്മാരാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തതാഴിലുറപ്പ്പദ്ധതി ഗ്പകാരും അവിേഗ്ധ കായിക തതാഴിൽ 

തെയ്യാൻ താല്പരയമുള്ള ഏതതാരു കുടുുംബത്തിലുും തതാഴിൽ കാർഡിനു ദവെി അദപക്ഷിക്കാും. 

അദപക്ഷ നൽകിയ എല്ലാ കുടുുംബാുംരങ്ങൾക്കുും 15 േിവസത്തിനകും തികച്ുും സൗജനയമായി 

ലഭിദക്കെതുെ്. തതാഴിൽ കാർഡ് ഒരു ആധികാരിക ദരഖയാണ്. അതുതകാെുതതന്ന തതാഴിൽ 

കാർഡുകൾ സൂക്ഷിദക്കെതതിന്തറ പൂർണ്ണ ഉത്തരവാേിതവും തതാഴിലാളികൾക്കാണ്. അഞ്ചു 

വർഷത്തിതലാരിക്കൽ തതാഴിൽ കാർഡ് പുതുക്കി നൽദകെതാണ്.  

• വാർഡിതല തതാഴിലാളികൾക്ക് എലലാും തതാഴിൽ കാർഡ് സൗജനയമായാണ് ലഭിക്കുന്നത്. 

കാർഡിനായി ഗ്പദതയക തുക നൽകുന്നിലല 
• എല്ലാ തതാഴിലാളികളുതെയുും തതാഴിൽ കാർഡ് അവരവരുതെ കകയ്യിൽ തതന്നയാണ് 

സൂക്ഷ്ിക്കുന്നത്.  

2. ത ാഴിൽ ആവശയതപ്പടുന്നത്  ൈംബന്ധിച്ച ്

       തതാഴിൽ കാർഡുള്ള ഏതതാരു തതാഴിലാളിക്കുും തതാഴിൽ ആവശയതപ്പടാനുും ഇതുമായി ബന്ധതപ്പട്ട 

ആസൂഗ്തണഗ്പഗ്കിയയിൽ പങ്കാളിയാകാനുും ഉള്ള അവകാശും ഉെ്.  

• ഈ വാർഡിൽ ഗ്രൂപ്പായി ദമറ്റ് മുദഖനയാണ്  തതാഴിലിനു അദപക്ഷ നൽകുന്നത്.  

• എും ഐ എസ്  ഗ്പകാരും ഉള്ള ഡിമാൻഡ് ദഫാമിൽ ആണ് തതാഴിലിനായി അദപക്ഷിക്കുന്നത്. 

അദപക്ഷിച്് 15 േിവസത്തിനുള്ളിൽ തതാഴിൽ ലഭിക്കാരുണ്ട് എന്നാണ്  തതാഴിലാളികൾ 

അറിയിച്ിട്ടുള്ളത്. ഗ്ഫണ്ട് ഓഫീസ് വഴി ആണ് അദപക്ഷ നൽകാറുള്ളത്.  

3. ത ാഴിൽ അനുവേിച്ചത്  ൈംബന്ധിച്ച ്

                 തതാഴിലുറപ്പ് നിയമഗ്പകാരും തതാഴിൽ ആവശയതപ്പട്്ട  15 േിവസത്തിനുള്ളിൽ തതാഴിൽ 

നൽകിയിരിക്കണും. അല്ലാത്ത പക്ഷും തതാഴിൽ രഹിത ദവതനത്തിനുള്ള അർഹതയുെ്. ഈ വാർഡിതല 

തതാഴിലാളികൾക്ക് തതാഴിലിന് അദപക്ഷിച്് 15 േിവസത്തിനകും തതാഴിൽ ലഭിക്കാറുണ്ട് എന്നാണ് 

അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്. അതുതകാണ്ട് തതാഴിലിലലായ്മ്മ ദവതനത്തിന് അദപക്ഷ്ിദക്കണ്ട സാഹചരയും 
ഉണ്ടായിട്ടിലല. എന്നാൽ  15 േിവസത്തിനകും തതാഴിൽ ലഭയമായിതല്ലങ്കൽ തതാഴിലില്ലായ്മ ദവതനും 

ലഭിക്കുതമന്ന കാരയും തതാഴിലാളികളിൽ െിലർക്കു ദബാധയമുള്ളതായി  മനസ്സിലാക്കാൻ     സാധിച്ിട്ടുെ ്

.  

4. തഷ്ൽ ് ഓ ് ലഗ്പോജക്റ്്   യ്യാറാക്കുന്ന ിനുള്ള അവകാശം.  
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        അടുത്ത 5 വർഷദത്തക്ക് ഏതറ്റടുക്കാവുന്ന ദഗ്പാജക്ടു കളുതട സമാഹാരമാണ് തഷൽഫ്ഓഫ്തഗ്പാജക്റ്റ് . 

അയൽക്കൂട്ട തലത്തിൽ  െർച് തചയ്മ്ത നിർദേശങ്ങൾ സമാഹരിച് വാർഡു തലത്തിൽ ദഗ്കാഡീകരിച്ചു 
ഗ്ഗാമസഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ച്  മുൻരണന ഗ്കമും നിശ്ചയിച്ാണ് അുംരീകരിക്കുന്നത്. അതുതകാെുതതന്ന 

തഷൽഫ്ഓഫ്തഗ്പാജക്ടട് തയ്യാറാക്കുന്നതിനുും ഉള്ള അവകാശും തതാഴിലാളികൾക്കുെ്. തതാഴിൽ 

കതെത്തുന്നതിനു    തതാഴിലാളികളുതടയുും ദമറ്റിന്തറ ഭാരത്തുനിന്നുും പങ്കാളിത്തും ഉൊവുന്നുെ്. 

എന്നാൽ തതാഴിലുറപ്പിൽ അനുവേിനീയമായ ആസ്തി വികസന ഗ്പവർത്തികൾ കതെത്തുന്നതിന ് 

വാർഡിതല വിവിധ ദമഖലയിലുള്ളവരുതട പങ്കാളിത്തും ഉൊദവെതാണ്. അഴീദക്കാട് പഞ്ചായത്്ത  

വാർഡ് 21തല തതാഴിലാളികൾ തഷൽഫ്ഓഫ്തഗ്പാജക്ടട്  തയ്യാറാക്കുന്നതിൽ പങ്കാളികളാകാറുണ്ട്  

എന്നാണ്  തതാഴിലാളികളിൽ നിന്നുും അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്. 

5. യാഗ് ാ തെലവ്  ൈംബന്ധിച്ച ്

        തതാഴിലാളികൾക്ക് താമസ സ്ഥലത്തുനിന്നുും 5 കിദലാമീറ്റർ െുറ്റളവിനുള്ളിൽ തതാഴിൽ ലഭിക്കുവാൻ 

ഉള്ള അവകാശും ഉെ്. അങ്ങതന അല്ലാത്ത പക്ഷും യാഗ്താബത്ത ആയി കൂലിയുതട 10 ശതമാനും(27.10) 

അധിക ദവതനും ആയി ലഭിക്കാൻ അവകാശമുെ്. 5km അധികും േൂരും യാഗ്ത തെയ്മ്തു ദജാലി തെദയ്യെ 

അവസ്ഥ ഇതുവതര ഉൊയിട്ടില്ല എന്ന് തതാഴിലാളികളിൽ നിന്ന് അറിയുവാൻ സാധിച്ു.  

 

6. അടിസ്ഥാന  ൗകരയങ്ങതള കുറിച്ച്  

          തതാഴിലാളികൾക്ക് ആവശയമായ കുടിതവള്ളും, വിഗ്ശമിക്കുന്നതിനുള്ള തണൽ  ഗ്പഥമ ശുഗ്ശൂഷ കിറ്റ് 

തുടങ്ങിയ അടിസ്ഥാന സൗകരയങ്ങൾ ലഭിദക്കെത് തതാഴിലാളികളുതട അവകാശമാണ്. ഗ്പഥമ ശുഗ്ശൂഷ 

കിറ്റ്,തണൽ സൗകരയങ്ങൾ കുെിതവള്ളും തുെങ്ങിയ പഞ്ചായത്തിൽ  നിന്നുും ലഭയമാകാറുണ്ട് എന്ന് 

തതാഴിലാളികളിൽ നിന്നുും.മനസിലാക്കാൻ സാധിച്ചു 

7. ദവ നം ലഭയമാക്കുന്നത്  ൈംബന്ധിച്ച ്

       തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി നിയമത്തിതല ത ക്ഷൻ3(2) ഗ്പകാരും ഓദരാ ഗ്പവ ത്തിയുതടയുും മറർദറാൾ 

പൂർത്തിയാക്കി പഞ്ചായത്തിൽ സമർപ്പിച്ച്  15 േിവസത്തിനകും തതാഴിലാളികൾക്ക്  ദവതനും 

ലഭിദക്കെതാണ്. ക തയമായി ദവതനും ലഭിച്ില്ല എന്ന വിവരമാണ് തതാഴിലാളികളിൽ നിന്നുും അറിയാൻ 

കഴിഞ്ഞത്.  

8. ത ാഴിലിടങ്ങളിൽ ഉണ്ാകുന്ന അപകടങ്ങൾ  ംബന്ധിച്ച് 

             മഹാത്മാരാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ തതാഴിലാളികൾക്ക് 
തതാഴിലിടങ്ങളിൽ തവച്ച് ഏതതങ്കിലുും തരത്തിലുള്ള അപകടും സുംഭവിച്ാൽ തഷ്ഡയൂൾ2(5) ഗ്പകാരവുും 

അധയായം9 ദല പരാമർശങ്ങളുതട അടിസ്ഥാനത്തിലുും െികിത്സ ആവശയമായി വരുന്ന മുഴുവൻ 

െിലവുകളുും ബന്ധതപ്പട്ട ബില്ലുകൾ ഹാജരാക്കുന്ന മുറയ്മ്ക്ക് തതാഴിലാളികൾക്ക്  ലഭയമാദക്കെതാണ്. 

25000/- രൂപ മരണും സുംഭവിച്ാൽ തതാഴിലാളികളുതട കുടുുംബത്തിന് ലഭയമാദക്കെതാണ്.  

ഓഡിറ്റിനു  വിദധയ മാക്കിയ ഗ്പവ ത്തിയുതട കാലയളവിൽ തതാഴിലാളിക്ക് അപകടും ഒന്നുും 

സുംഭവിച്ിട്ടില്ല. 

9. പരാ ി പരിഹാരം 
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              തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി നിയമ ഗ്പകാരും(തഷ്ഡയൂൾ19) സമയബന്ധിതമായി പരാതി 

പരിഹാരത്തിനുള്ള അവകാശ നിയമും. പദ്ധതിയുമായി ബന്ധതപ്പട്ട പരാതികൾ ദഫാൺ, ദടാൾഗ്ഫീനമ്പ്ർ 

ഉപദയാരിച്ുും ദരഖാമൂലും എഴുതി നൽകിയുും ഇതമയിൽ വഴിയുും സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. 

ദടാൾഗ്ഫീനമ്പ്ർ പഞ്ചായത്തിൽ ഗ്പേർശിപ്പിദക്കെതാണ്. ഫീൽഡ്  സന്ദർശനത്തിന്തറ ഭാരമായി 

തതാഴിലാളികളുമായി സുംസാരിച്ദപ്പാൾ ഇതുവതര പരാതികൾ നൽകിയിട്ടില്ല എന്നാണ് അറിയാൻ 

കഴിഞ്ഞത്. പരാതി പരിഹാര ദടാൾഗ്ഫീ നമ്പ്ർ പഞ്ചായത്തിൽ ഗ്പേർശിപ്പിച്ിട്ടില്ല .  തതാഴിലാളികളിൽ 

െിലർക്ക്   ദടാൾഗ്ഫീ നമ്പ്റിതന കുറിച്ച് അറിയാും എന്നു പറഞ്ഞു. പഞ്ചായത്തിൽ പരാതി രജിറർ 

സൂക്ഷിക്കുന്നുെ്. .  

10 ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ്  നടത്തുന്ന ിനുള്ള അവകാശം 

           തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ ഏതറ്റടുത്ത് നടപ്പിലാക്കുന്ന മുഴുവൻ ഗ്പവർത്തികളുും ദസാഷയൽ 

ഓഡിറ്റിനു   വിദധയമാക്കണതമന്ന് ത ക്ഷൻ17(2) നിഷ്കർഷിക്കുന്നുെ്. തതാഴിലുറപ്പിൽ ഏതറ്റടുത്ത 

ഗ്പവർത്തികളുതട സാമൂഹിക കണതക്കടുപ്പ് നടത്തുന്നതിൽ പങ്കാളി ആവുന്നതിനുള്ള അവകാശും 

തതാഴിലാളികൾക്കുെ്.  

ദറാ ്രോർ േിനം 

തതാഴിൽ ആവശയകത ക തയമായി രജിറർ തെയ്യുന്നതിനുും തതാഴിലാളികളുതട അവകാശങ്ങൾ 

അവതര ദബാധയതപ്പടുത്തുന്നതിനുും പദ്ധതികൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനുും ആയി ദറാസ്ഗർ േിനും 

സുംഘടിപ്പിദക്കെതുെ്.  

തതാഴിലാളികളിൽനിന്നുും ദറാസ്ഗാർേിനും ആെരിക്കുന്നുെ ് എന്ന് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുെ്. 

എല്ലാവരുും പതങ്കടുത്തിതല്ലങ്കിലുും കുറച്ു ദപർ പതങ്കടുക്കാറുതെന്നു പറഞ്ഞു.  

 ിറ്ി ൺ ഇൻ ർദമഷ്ൻ ദബാർഡ് 

           തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുതട സുതാരയത ഉറപ്പാക്കുന്നതിനു ദവെിയുള്ള ഒരു ഉപാധിയാണ് 

സിറ്റിസൺ ഇൻഫർദമഷൻ ദബാർഡ്. ഒരു ഗ്പവർത്തിയുതട അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ അതായത ്

എറിദമറ്റ്തുക,  സാധന ദവതന ഘടകങ്ങൾ,  യഥാർത്ഥ തെലവ്, തതാഴിൽേിനങ്ങൾ തുടങ്ങിയ 

വിവരങ്ങൾ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്കുും രുണദഭാക്താക്കൾക്കുും മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ 

ഗ്പേർശിപ്പിദക്കെതാണ്. ഓദരാ ഗ്പവ ത്തിയുതടയുും ആരുംഭ ഘട്ടത്തിൽ ഈ ദബാർഡ്  

സ്ഥാപിദക്കെതുെ്.  

ഗ്പവർത്തിയുതെ വിശോുംശങ്ങൾ നൽകുന്ന സിറ്റിതസൻ ഇൻദഫാർദമഷൻ ദബാർഡ് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് 

ജാഗ്ഗ ാ ദമൽദനാട്ട  മി ി 

ഓദരാ പഞ്ചായത്തിലുും 5 അുംരങ്ങൾ എങ്കിലുും ഉള്ള ജാഗ്രതാ ദമൽദനാട്ടസമിതി രൂപീകരിദക്കെതാണ്. 

ഇതിൽ പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ്ഗ വിഭാരങ്ങൾക്ക്  ദവെഗ്ത ഗ്പാധാനയും നൽദകെതാണ്. പകുതിദപ്പർ 

സ്ഗ്തീകളായിരിദക്കെതാണ്. അദ്ധയാപകർ,  അുംരനവാടിവർക്കർ, സവയും സഹായസുംഘത്തിതല 

അുംരങ്ങൾ,  തപാതുസമൂഹ സുംഘടനകൾ, ഉപദഭാക്ത  സമിതികൾ, ദസാഷയൽ ഓഡിറ്റ് 

റിദസാഴ്സ്ദപഴ്സൺ, യുവജന ക്ലബ്ബുകൾ, തുടങ്ങിയവയിൽ നിന്നുും വിജിലൻസ് ആൻഡ് ദമാണിറ്ററിുംര് 

കമ്മിറ്റി അുംരങ്ങതള തതരതഞ്ഞടുക്കാവുന്നതാണ്. ഏറ്റവുും കുറഞ്ഞ കാലയളവിദലക്ക് വിഎുംസി 

അുംരങ്ങതള നിയമിദക്കെത് ഗ്ഗാമസഭയാണ്. ഗ്പവർത്തിസ്ഥല സന്ദർശനും, തതാഴിലാളികളുമായി 

ആശയവിനിമയും നടത്താൻ ദരഖകളുതട പരിദശാധന, ഗ്പവ ത്തി സ്ഥല സൗകരയങ്ങളുതട പരിദശാധന, 
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ഗ്പവ ത്തികളുതട രുണനിലവാരും നിർണയിക്കൽ, തുക നിർണയും, ഗ്പവ ത്തിയിൽ ഉടനീളമുള്ള 

റിദപ്പാർട്ടിുംര്, ഗ്പവ ത്തിയുതട സവഭാവതത്ത സുംബന്ധിച്ുള്ള രുണപരമായ വിലയിരുത്തൽ 

എന്നിവയാണ് ഗ്പധാന െുമതല. വിഎുംസിയാണ് എല്ലാ ഗ്പവർത്തികളുും പരിദശാധിദക്കെതുും 

മൂലയനിർണയ രജിററിൽ ദരഖതപ്പടുദത്തെത്.  ദസാഷയൽ ഓഡിറ്റ് സമയത്്ത അവ ഗ്രാമസഭയിൽ 

സമർപ്പിദക്കെതാണ്. വിഎുംസി റിദപ്പാർട്്ട ഒരു തപാതു ദരഖയായി കരുദതെതുും 

ആവശയതപ്പടുന്നതിനനുസരിച്ച്  ഒരു തപാതുദരഖയായി പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നുും ലഭിദക്കെതുും ആണ്. 

ദമറ്് 

                ഗ്പവ ത്തി സ്ഥലങ്ങളിൽ ദമൽദനാട്ടും വഹിദക്കെത് ദമറ്റ് ആണ്. തതാഴിലാളികൾ ഓദരാ 

േിവസവുും ക തയമായി ദജാലി തെയ്യുന്നുതെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുകയുും, തതാഴിൽകാർഡ്, കസറ്റ്ഡയറി, 

മറർദറാൾ എന്നിവയിൽ ആവശയമുള്ള വിവരങ്ങൾ ദരഖതപ്പടുത്തുകയുും അടിസ്ഥാന സൗകരയങ്ങൾ 

തതാഴിലിടങ്ങളിൽ ഉതെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുകയുും ദവണും.  

പദ്ധ ി ആരംഭ മീറ്ിംഗ് 

          തതാഴിലുറപ്പ് നിയമും തഷ്ഡയൂൾ 22 ഗ്പകാരും ഒരു ഗ്പവ ത്തി ആരുംഭിക്കുന്നതിനു മുൻപ് ഏതതങ്കിലുും 

ഒരു തപാതുസ്ഥലദത്താ  തതാഴിലിടങ്ങളിദലാ വച്്ദെരുന്ന തതാഴിലാളികളുതടയുും നിർവഹണ 

ഉദേയാരസ്ഥരുതടയുും സുംയുക്തദയാരമാണ് പദ്ധതി ആരുംഭ മീറ്റിുംര്. വാർഡ് തമമ്പ്റുതട സാന്നിധയത്തിൽ 

ദെരുന്ന ഈ ദയാരത്തിൽ നിർവഹണ ഉദേയാരസ്ഥർ ഗ്പവ ത്തിയുമായി ബന്ധതപ്പട്ട വിവരങ്ങതളല്ലാും 

തതാഴിലാളികൾക്ക് വിശേീകരിച്ു തകാടുദക്കെതാണ്. പദ്ധതി ആരുംഭ മീറ്റിുംര് നടത്താറുണ്ട് എന്നാണ് 

തതാഴിലാളികളിൽ നിന്നുും അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്. തമമ്പ്റുും,  ഓവർസീയറുും വരാറുതെന്നാണ്  

തതാഴിലാളികൾ പറഞ്ഞത്.  

ത ാഴിലാളികളുതട കടമകൾ 

➢ തതാഴിലിടങ്ങളിൽ സമയനിഷ്ഠ  പാലിക്കുക. 

➢ തതാഴിൽ തെയ്യുന്ന േിവസങ്ങളിൽ രാവിതലയുും കവകുദന്നരവുും ക തയമായി ദരഖതപ്പടുത്തുക. 

➢ തതാഴിൽ കാർഡിൽ ഹാജർ ക തയമായി മാറ്റ് ദരഖതപ്പടുത്തുന്നുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക. 

➢ തഗ്പാജക്റ്റ്മീറ്റിുംര്, ഗ്രാമസഭകൾ, തതാഴിലുറപ്പ് ഗ്ഗാമസഭകൾ എന്നിവയിൽ പതങ്കടുക്കുക. 

➢ ക തയതദയാതട സമയഗ്കമും പാലിച്ു ദജാലി തെയ്യുക. 

➢ തതാഴിലിടങ്ങളിൽ പ്ലാറിക്ട വസ്തു ക്കൾ ഉപദയാരിക്കുവാദനാ കത്തിക്കുവാൻ പാടില്ല. 

➢ ഗ്പക തി സുംരക്ഷണത്തിന് ആവശയമായ ഗ്പവർത്തികൾബിഏതറ്റടുത്തുനടപ്പിലാക്കുക. 

➢ ആസ്തി സ ഷ്ടിക്കുന്ന ഗ്പവ ത്തികൾ കതെത്തി പഞ്ചായത്ത് അധിക തതര അറിയിക്കുക. 

ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്ിനു വിദധയമാക്കിയ ഗ്പവർത്തികൾ 

ന

മ്പ്

ർ 

ഗ്പവർ

ത്തിയു

തടദകാഡ് 

ഗ്പവർ

ത്തിയു

തട ദപര ്

മറ

ദറാ

ളുക

ൾ 

എറി

ദമറ്റി

ൽ 

ഉള്ള 

ആതക 

തുക  

കാല

യള

വ് 

ആ

തക

തതാ

ഴിൽ

േിന

ങ്ങൾ 

െിലവായതുക 

ദവതന

ഘടകും 

സാധ

നഘ

ടകും 
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1  

WC/331679 

SC,BPL, 

GENERAL 

തുെങ്ങി
യ 

വിഭാഗ
ങ്ങളുതെ 
ഭൂമിയി
തല 

ഗ്പവൃ
ത്തികൾ 

1699,1

700,18

72,187

3,1794

,1795,1

965,19

66,29

06,210

7,2104

,2105,

2024,

2204,

2205,

2272,

2273,

2274,

2359,

2360,

2161,2

490,2

491,24

92,24

29,24

30,24

31,254

9,255

0,265

7,265

8,267

2,283

7,283

8,2901

,2902,

2980,

2981 

 

490957.

29 

31-10-

18  

to  

20-

02-19 

862 232602 4290 

2 IF/329806 കദമ്പാ
സ്റ്റ് കുഴി 
നിർമാ
ണും 

2839, 

2840 

7807.33 31-01-

19 

To 

4  

അവിേ
ഗ്ദ്ധ 

തതാഴി

2688.3

1 
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(സീനത്ത് 
ദതാലി
ച്ചി) 

06-

02-19 

ലാളികൾ 

=346.32 

അർധ
വിേഗ്ധ 

=634.23 

ആതക = 

980.55 

വിധഗ്ത
=1338.46 

 

അളവുകൾ    ംബന്ധിച്ച   വിവരങ്ങൾ 

 

ഗ്കമന

മ്പ്ർ 
ഗ്പവർത്തിയുതട

ദകാഡുുംദപരുും 
ഘട്ടും എറിദമറ്റ് 

ഗ്പകാരമുള്ള 

അളവ് 

എും ബുക്ക്  
ഗ്പകാരമുള്ള 

അളവ് 

ദസാഷയൽ 

ഓഡിറ്റ് 
ഗ്പകാരമുള്ള 

അളവ് 

1 WC/331679 

SC,BPL, GENERAL 

തുെങ്ങിയ 

വിഭാഗങ്ങളുതെ 
ഭൂമിയിതല 

ഗ്പവർത്തികൾ  

കാട് വയക്കൽ 34350.00sqm@ 

2.346/sqm=8058

5.40 

6350sqm @ 

2.35=14922.5 

 

തതങ്ങിന് തെും 
തുറക്കൽ 

590.6250cum 

169.375/cum = 

10037.11 

549.45@169.37

= 93065.84 

549.45@169.37 

=93065.84 

തതങ്ങിന് 

വരമ്പിെൽ 
599.40cum@145.

798/cum = 

87391.32 

587.025m3 @ 

145.8=85588.2 

587.025m3@14

5.8=85588.2 

വാഴ 

നെുന്നതിനുും 
കത തെും 
എെുക്കുന്നതി
നുും 

588.00cum@130.

08/cum = 

76487.04 

170.4cum@ 

130.08 

=22165.62 

170.4cum@ 

130.08=22165.6

2 

പറമ്പ് 
കിളക്കുന്നതിന് 

585.00cum@ 

122.221 

=71499.29 

159.75cum@ 

122.221= 

19524.64 

159.7cum@ 

122.221= 

19524.64 

മഞ്ഞൾ 

നെുന്നതിന് 
576.00cum@118.

907/cum = 

68490.43 

 അളക്കാൻ 

സാധിച്ചിലല 

2 IF/329806 കദമ്പാസ്റ്റ് 
നിർമാണും 

0.9620cum@422

7.22/cum 

.96cum@4227.2

2/cum 

.96cum@4227.2

cum/cum 
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എസ്റ്റിബ്മറ്റ് ഗ്പകോരം  ുക എം ബുക്് ഗ്പകോരം ബ്ൈോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് 
നടത്തിയബ്െോൾ 

കലെത്തിയത് 

ൈിറ്റിലൈൻ 

ഇൻബ് ോർബ്മഷ്ൻ ബ്ബോർഡ് 

=2867 

0 2867 

ആയുധ വോടക= 3600 4290 4290 

IF/329806 

ൈിറ്റിലൈൻ 

ഇൻബ് ോർബ്മഷ്ൻ ബ്ബോർഡ് 

= 2800 

2780 2780 

 

 

WC/331679 - Sc, BPL, General  തുെങ്ങിയ വിഭാഗങ്ങളുതെ ഭൂമിയിതല 

ഗ്പവൃത്തികൾ 

ഗ്പവർത്തി  സ്ഥല  വിലയിരുത്തലുകൾ   

ഭൂ ഉടമയുലട 
ബ്പര്  

അദപക്ഷ് 

ഗ്പകാരമുള്ള 

സ്ഥലും 

അദപക്ഷ് 

ഗ്പകാരമുള്ള 

തതങ്ങ്/കവുങ്ങ്/വാഴ 

എന്നിവയുതെ എണ്ണും 

ഫീൽഡ് സരർശന 

കതണ്ടത്തലുകൾ 

സുകുമാരൻ  8.80 തസന്റ് 40 തതങ്ങിന് തെും തുറക്കൽ 

ഗ്പവൃത്തിയാണ് നെന്നത്. 

38 തതങ്ങുകൾ കാണാൻ 

സാധിച്ചു 
   ദഗ്പമജ  ----------- 25 തതങ്ങ് തതങ്ങിന് തെും തുറക്കൽ 

ഗ്പവർത്തി നെന്നിട്ടുണ്ട് 
  ഹാജറ 

തക.തക 

5.56 തസന്റ് 14 തതങ്ങ് 14 തതങ്ങുകൾ കാണാൻ 

സാധിച്ചു 
  ഗ്പസന്നൻ 14 13 തതങ്ങ് തവള്ളും കയറി 

കിെക്കുന്നതിനാൽ തെും 
തുറന്നത് ഒന്നുും കാണാൻ 

സാധിച്ചിലല.11 തതങ്ങുകൾ 

കണ്ടു 
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 സതി പി   7 തസന്റ് 6 തതങ്ങ് 
3 കവുങ്ങ് 

തതങ്ങിനുും കവുങ്ങിനുും 
തെും തുറക്കുന്ന 

ഗ്പവൃത്തിയാണ് 

നെന്നിട്ടുള്ളത്. 

 അജിത്ത് പി 20 തസന്റ് 35 തതങ്ങ് 
15 കവുങ്ങ് 
20 വാഴ 

തതങ്ങിനുും കവുങ്ങിനുും 
തെും തുറക്കുന്ന 

ഗ്പവൃത്തിയാണ് 

നെന്നിട്ടുള്ളത്. 

തവള്ളും കയറി 
കിെക്കുന്ന സ്ഥലും 
ആയതിനാൽ തെും തുറന്ന 

ഗ്പവൃത്തിതയാന്നുും 
കാണാൻ 

സാധിച്ചിലല...കല 

വർഷത്തിൽ വാഴകൾ 

നശിച്ചതിനാൽ 

ഗ്പവൃത്തി നെന്നത് 

കാണാൻ സാധിച്ചിലല 
പവിഗ്തൻ 28 തസന്റ് 40 തതങ്ങ്  

10 കവുങ്ങ് 

തവള്ളും കയറി 
കിെക്കുന്ന 

ഗ്പദേശമായതിനാൽ 

തെും തുറന്ന ഗ്പവൃത്തി 
ഒന്നുും കാണാൻ 

സാധിച്ചിലല 
      ദശാഭന 

കെവത്ത് 
പുരയിൽ 

 23 തസന്റ് 24 തതങ്ങ് തെും തുറന്ന ഗ്പവൃതി 
നെന്നിട്ടുണ്ട് 

    

ബലകൃഷ്ണൻ 

70 തസന്റ് 75 തതങ്ങ് ഭൂരിഭാഗും ഗ്പദേശവുും 
തവള്ളും 
കയറിക്കിെക്കുന്നതിനാൽ 

ഗ്പവൃത്തി നെന്ന 

മുഴുവൻ തതങ്ങുകളുും 
കാണാൻ സാധിച്ചിലല 

ഉമ 12 തസന്റ് 20 തതങ്ങ് 
10 കവുങ്ങ് 
5 വാഴ 

തെും തുറക്കുന്ന 

ഗ്പവൃത്തിയാണ് 

നെന്നിട്ടുള്ളത്. 

കാലവർഷത്തിൽ 

വാഴകൾ നശിച്ചതിനാൽ 

ഗ്പവർത്തി നെന്നത് 

കാണാൻ സാധിച്ചിലല 
ജദയഷ് -------- 40 തതങ്ങ് 

10 കവുങ്ങ് 

തതങ്ങുകൾക്കുും 
കവുങ്ങുകൾക്കുും തെും 
തുറക്കുന്ന 

ഗ്പവൃത്തിയാണ് 
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നെന്നിട്ടുള്ളത്...കാട് മൂെി 
കിെക്കുന്നതിനാൽ 

മുഴുവനുും കാണാൻ 

സാധിച്ചിലല 
ജയഗ്പകാശ് -------- 38 തതങ്ങ് കാട് മൂെി കിെന്ന 

ഗ്പദേശമായതിനാൽ 

അളക്കാൻ സാധിച്ചിലല 
   മാധവി ----------- 73 തതങ്ങുും 

5 കവുങ്ങുും 

തെും തുറക്കുന്ന 

ഗ്പവൃത്തി ആണ് 

നെന്നിട്ടുള്ളത്. ഭൂരിഭാഗും 
ഗ്പദേശവുും തവള്ളും 
കയറിയതിനാൽ 

അളക്കാൻ സാധിച്ചിലല 
ചാലിൽ 

നാരായണി 
10 തസന്റ് 15 തതങ്ങ് തതങ്ങിന് തെും തുറന്ന 

ഗ്പവൃത്തി കാണാൻ 

സാധിച്ചു. 
പുഷ്പജ ---–----- 12 തതങ്ങ് 

7 കവുങ്ങ് 

കാട് മൂെി കിെന്ന 

ഗ്പദേശമായതിനാൽ 

അളക്കാൻ 

സാധിച്ചിലല...ഗ്പവൃത്തി 
കൃതയമായി നെന്നിട്ടുണ്ട് 
എന്ന ഗുണദഭാക്താവ് 

പറഞ്ഞു 

 

 

 

 

IF/329806 കബ്പോസ്റ്റ് കുഴി നിർമോണം ( ൈീനത്ത് ബ് ോെിച്ചി) 

ഗ്പവർത്തി സ്ഥെ വിെയിരുത്തൽ 

ഭൂ ഉടമയുലട ബ്പര്  ീൽഡിൽ നിന്ന് കലെത്തിയത് 

സീനത്ത് ദതാലിച്ചി കൃതയമായ അളവിൽ കദമ്പാസ്റ്റ് കുഴി 
ഗ്പവർത്തി കാണാൻ സാധിച്ചു. 
ഗ്പവർത്തി നെന്നതിന്തറ തുക 

ഗുണദഭാക്താവിന് പൂർണമായുും 
ലഭിച്ചിട്ടിലല. 
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ജിബ്യോ ഗ്ടോക്്  ബ് ോബ്ട്ടോ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

എ.എം. ി.അദ്ധയായം-7.11.5ഗ്പകാരമുള്ളഗ്പവൃത്തി യൽ -പരിദശാധന യുതട 

കതണ്ത്തലുകൾ 

മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ  ഗ്ഗാമീണ ത ാഴിലുരപ്പു  പദ്ധ ി  വാർഷ്ിക മാസ്റ്റർ  ര്കുലർ 

ഗ്പകാരം ഒരു വർക്്ക   യലിൽ  ൂക്ഷിദക്കണ് 22 ദരഖ കതളക്കുറിച്ചു  ഗ്പ ി പാ  ികുന്നു. 

ഇ ് നിർബന്ധമായും  ൂക്ഷിതക്കണ് ാ ണ് . 

 

1.കവർദപജ ്

ദസാഷയൽഓഡിറ്റിനു വിദധയമാക്കിയിട്ടുള്ള ഫയലിൽ (WC/331679,IF/329806) എ എും സി 

ഗ്പകാരമുള്ള കവർദപജ് ഉെ്. 

2. തെക്്   െിസ്്റ്റ 

     ഒരു ഗ്പവർത്തി ഫയലിൽ ഗ്കമ ഗ്പകാരും ഏതതാതക്ക ദരഖകൾ എവിതട ഏത് ദപജു മുതൽ 

സൂക്ഷിച്ിരിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ആധികാരിക ദരഖയാണ്  തചക്ക്  ലിറ്.  

എഎുംസി ഗ്പകാരമുള്ള തെക്ക്ലിസ്റ്റ് പരിദശാധിച്ച രണ്ട് ഫയലിലുും സൂക്ഷ്ിച്ചിട്ടിലല 

3. ആക്ഷൻപ്ലാനിന്തറ ദകാപ്പി 

       ഏതറ്റടുക്കുന്ന ഗ്പവ ത്തികൾ ആക്ഷൻപ്ലാനിൽ ഉൾതപ്പട്ടതുും തഷൽഫ്ഓഫ്തഗ്പാജക്റ്റിൽ 

മുൻരണനാ ഗ്കമത്തിൽ ഉള്ളതുും ആയിരിക്കണും എന്നുെ്. ഗ്പസ്തു ത ഗ്പവ ത്തി പഞ്ചായത്തിതല നടപ്പ്  
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വർഷത്തിതല വാർഷിക ആക്ഷൻപ്ലാനിൽ ഉൾതപ്പട്ടതാണ് എന്ന് തതളിയിക്കാനുള്ള ദരഖയാണ് 

ആക്ഷൻപ്ലാനിന്തറ ദകാപ്പി.  

പരിദശാധിച് രണ്ട് ഫയലിലുും ആക്ഷൻപ്ലാനിന്തറ ദകാപ്പി സൂക്ഷ്ിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഗ്പവൃത്തി 
അെയാളതപ്പെുത്തിയിലല 

 

4 ജനകീയ എസ്റ്റിദമറ് ്

                      ഒരുഗ്പവ ത്തി എങ്ങതന എഗ്ത അളവിൽ തെയ്യണതമന്ന്  സാദങ്കതികമായി 

ഗ്പതിപാേിപ്പിക്കുന്ന ആധികാരിക ദരഖയാണ് എറിദമറ്റ്. പരിദശാധിച് ഫയലിതലല്ലാും എറിദമറ്റ് 

സൂക്ഷ്ിച്ചിട്ടുണ്ട്. സാധാരണക്കാരനായ ഏതതാരാൾക്കുും മനസ്സിലാകുന്ന വിധത്തിൽ ഗ്പാദേശിക 

ഭാഷയിൽ തയ്യാറാക്കിയ എറിദമറ്റ് ഫയലിൽ സൂക്ഷിദക്കെതുെ്.  

എന്നാൽ ഫയലിൽ അത്തരത്തിലുള്ള എസ്റ്റിദമറ്റ് അലല സൂക്ഷ്ിച്ചിട്ടുള്ളത്.  

 

5. ാദേ ിക അനുമ ി 

                 ഒരു ഗ്പവ ത്തിക്്ക സാദങ്കതിക വിേഗ്ധരുതട അനുമതി ലഭിച്ിട്ടുെ് എന്നതിനുള്ള 

ആധികാരിക ദരഖയാണ് സാദങ്കതിക അനുമതി ദരഖ. 

 ഗ്പവ ത്തിയുമായി ബന്ധതപ്പട്ടിട്ടുള്ള സാദങ്കതിക അനുമതിയുതട പകർപ്പ് രണ്ട് ഫയലിലുും  
സൂക്ഷിച്ിട്ടുെ്.  

6 ഭരണാനുമ ിയുതട പകർപ്പ ്

             ഗ്പവ ത്തി  തെയ്യുന്നതിന് നിർവഹണ സ്ഥാപനും നൽകുന്ന അനുമതിയാണ് ഭരണാനുമതി ദരഖ. 

ഈ ദരഖ എല്ലാ ഫയലുകളിലുും സൂക്ഷിദക്കെതാണ്. 

 പരിദശാധിച്ച രണ്ട് ഫയലിലുും ഭരണാനുമതി സൂക്ഷ്ിച്ചിട്ടിലല.    

7  ംദയാജി  പദ്ധ ിയുതട പകപ്പ്  
           സർക്കാരിനത്റ ഏതതങ്കിലുും വകുപ്പുകൾ തതാഴിലുറപ്പു പദ്ധതിദയാതടാപ്പും സുംദയാജിച്് 

നടപ്പാക്കുകയാതണങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധതപ്പട്ട ദരഖകൾ ഫയലിൽ സൂക്ഷിദക്കെതുെ്. എന്നാൽ 

ഓഡിറ്റിന് വിദധയമാക്കിയ ഫയൽ  സർക്കാരിന്തറ ഏതതങ്കിലുും വകുപ്പുകളുമായി സുംദയാജിച്് 

നടത്തുന്ന ഗ്പവ ത്തികൾ  അല്ലാത്തതിനാൽ ഈ ദരഖകൾ ബാധകമല്ല. 

 

 

8- ത ാഴിൽ ആവശയതപ്പട്ടുതകാണ്ുള്ള അദപക്ഷ 

        തതാഴിലാളികൾ തതാഴിൽ ആവശയതപ്പട്ട് നൽകുന്ന അദപക്ഷയാണ് ഡിമാൻഡ്ദഫാും. തതാഴിൽ 

ആവശയതപ്പട്ട് അവർക്ക ്15 േിവസത്തിനുള്ളിൽ ദജാലി നൽകിദയാ എന്ന് അറിയാൻ സഹായിക്കുന്ന ദരഖ 

കൂടിയാണ് ഡിമാൻഡ്ദഫാറും. 

 പരിദശാധിച്ച രെ്   യെിെും ഡിമാൻഡ്ദ ാറം  ൂക്ഷിച്ചിട്ടുെ്.    

9.ഗ്പവൃത്തി അനുവേിച്ച ്  ംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ  

         നിർവഹണ ഏജൻസി ഗ്പവ ത്തി അനുവേിച്ു തകാെുള്ള അറിയിപ്പ് അദപക്ഷ കിട്ടി 15 

േിവസത്തിനകും തതാഴിലാളികതള ദരഖാമൂലും അറിയിദക്കെതാണ് 
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 പരിദശാധിച്ച  യെിെുകളിൽ ത ാഴിൽഅനുവേിച്ചത് ൈംബന്ധിച്ച  ദരഖകൾ ൈൂക്ഷിച്ചിട്ടുെ് .  

10. മസ്റ്റർദറാൾ 

       തതാഴിലാളികളുതട ഹാജർ ദരഖതപ്പടുത്തുന്ന ഔദേയാരിക ദരഖയാണ് മറർ ദറാൾ. ഒരു േിവസും 

ഹാജർ  രെ് തവണ ഹാജർ ദരഖതപ്പടുദത്തെതാണ്. രാവിതലയുും കവകിട്ടുും. ദലാക്ക് ദഗ്പാഗ്രാും 

ഓഫീസർ, പഞ്ചായത്്ത തസഗ്കട്ടറി എന്നിവർ സാക്ഷയതപ്പടുത്തി സീൽ പതിപ്പിച് മറർ ദറാൾ മാഗ്തദമ 

ഉപദയാരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. മറർ ദറാൾ ലഭിച്തിനുദശഷും മാഗ്തദമ നിയമപരമായി ഗ്പവ ത്തി  

ആരുംഭിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. 

 പരിദശാധിച്ച  യെിൽ  മസ്റ്റദറാളുകളിൽ എം ബുക്്് നമ്പർ, ബ്പജ് നപർ എന്നിവ 

ദരഖതപ്പടുത്തിയിട്ടില്ല. ത ഗ്കട്ടറിയുതടയും BPO യുതടയും ഒപ്പും  ീെും 

ബ്രഖ്ലെടുത്തിയിട്ടുെ്..മോറ്റിന്ലറ ഒെും ബ്പരും ബ്രഖ്ലെടുത്തിയിട്ടുെ്. മസ്റ്റർ ബ്റോൾ പരിബ്ശോധിച്ച 

ഉബ്ദയോരസ്ഥന്ലറ ബ്പരും ഒെും ബ്രഖ്ലെടുത്തിയിട്ടുെ്.  
മസ്റ്റർ ദറാൾ നമ്പർ തതാഴിൽ കാർഡ് നമ്പർ തിരുത്തലിന്തറ വിശോുംശും 

1794 KL-02-005-001-017/7 ഹാജർ ദരഖതപ്പെുത്തിയത്തിന് 

ദശഷും  തിരുത്ത് വരുത്തി 

2430 KL-02-005-001-21/09 ഹാജർ ദരഖതപ്പെുത്തിയത് 

ദേഡ് തകാണ്ട് 
തവട്ടിത്തിരുത്തി 

2658 KL-02-005-001-20/28 അവധി ദരഖതപ്പെുത്തിയത് 

തവട്ടി തിരുത്തി ഒപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് 

2658 KL-02-005-001-021/07 ഒപ്പിട്ടത് അവധിയാക്കി 
മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് 

2550 KL-02-005-001-021/20 ദേഡ് തകാണ്ട് തവട്ടി 
തിരുത്തിയിട്ടുണ്ട് 

2980 KL-02-005-001-017/7 അവധി 
അെയാളതപ്പെുത്തിയതിന് 

ദശഷും തവട്ടി തിരുത്തി ഹാജർ 

ദരഖതപ്പെുത്തിയിട്ടുണ്ട് 

 

11     തമഷ്ർതമന്് ബുക്ക ്

                തതാഴിലുറപ്പിൽ ഉൾതപ്പടുത്തി തെയ്യുന്ന ഗ്പവ ത്തികളുതട അളവുകളുും തെലവുകളുും 

സുംബന്ധിച് വിവരങ്ങൾ സമയബന്ധിതമായി തയ്യാറാക്കി ബന്ധതപ്പട്ട ഉദേയാരസ്ഥർ 

അുംരീകരിക്കുന്നതിനുും യഥാസമയും കൂലി ലഭയമാക്കുന്നതിനുള്ള ആധികാരിക ദരഖയാണ് 

തമഷർതമന്റ ്ബുക്ക.്  

പരിദശാധിച്ച   യെിൽ തമഷ്ർതമന്റ് ബുക്്ക  ൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്്. ത ഗ്കട്ടറി ഒപ്പും  ീലും തവച്ച് 

 ാക്ഷയതപ്പടുത്തിയ എം ബുക്കാണ ്  യലിൽ  ൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള ്. ഇ ്  ഗ്പശം നീയമാണ്. 

തമഷ്ര്തമന്റ്   തെയ്യുദമ്പാൾ ഒപ്പും  ീയ ിയും  ീലും പ ിപ്പിച്ചിട്ടുണ്.് ഓവർൈിയർ,  
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അലഗ്കഡിലറ്റഡ്  എഞ്ചിനീയർ, അൈിസ്റ്റന്് എഞ്ചിനീയർ, ഗ്പൈിഡന്് എന്നിവർ ൈോക്ഷയലെടുത്തിയിട്ടുെ്. 

എം ബുക്ിൽ ഗ്പീ ലമഷ്ർലമൻ് ബ്രഖ്ലെടുത്തിയിട്ടുെ്. മസ്റ്റർ ബ്റോളിലെ കണക്ും എം ബുക്ിലെ കണക്ും 

 മ്മിൽ വയ യോൈലമോന്നും ഉെോയിരുന്നിെല. ഓബ്രോ ഘട്ടത്തിലെ ഗ്പവർത്തികളും ഗ്പബ് യകം ഗ്പബ് യകം 

എഴു ി ബ്രഖ്ലെടുത്തിയിരിക്ുന്നു.  

12. ാധന ാമഗ്ഗികതള കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ 

              പരിദശാധിച്ച ഗ്പവർത്തി ഫയലിൽ സാധന സാമഗ്രികൾ ഉപദയാരിച്ിട്ടുെ്.    ആവശയമായ 

പണിയായുധങ്ങൾ സവന്തമായി തകാണ്ടുവരികയാണ് തചയ്യാറ്.  

ആയുധ വോടക മസ്റ്റർ ബ്റോളിെും എം ബുക്ിെും ബ്രഖ്ലെടുത്തിയിട്ടുെ്. 

13. ലവയ്ജജ്  െിസ്റ്റ ്

              മസ്റ്ർ ദറാളിനു ആനുപാതികമായി തതാഴിലാളികൾക്ക്് ദവതനും ലഭിക്കുന്നുതെന്ന്  
ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന ദരഖയാണ്  തവയ്മ്ജ് ലിറ്.   

പരിദശാധിച്ച ഗ്പവർത്തി  യെിൽ മസ്റ്റർദറാൾ ഗ്പകാരമുള്ള ദവജ്  െിസ്റ്റുകൾ  ൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്.് 

ബ്വജ്  െിസ്റ്റിലെ കണക്ുകൾ മസ്റ്റർ ബ്റോളിലെ കണക്ിന് ആനുപോ ികമോയോണ് ബ്രഖ്ലെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്.  

14)  െ്  ഗ്ടോൻസ്ഫർ ഓർഡർ 

         ദവതനും തതാഴിലാളികളുതട അക്കൗെിദലക്ക്് നൽകിയതിനുള്ള ദരഖയാണ്  ഫണ്ട്  ഗ്ൊൻസ്ഫർ 

ഓർഡർ 

പരിബ്ശോധിച്ച  യെിലെ  മസ്റ്റർ ദറാളുകളുതട  ണ്ഗ്്ടാൻസ്ഫർ ഓർഡർ  യലിൽ  ൂക്ഷിച്ചിട്ടുെ് 

15) ര ീ ുകളും ദറായൽറ്ിയും  ംബന്ധിച്ച ്

                  സാധന സാമഗ്രികൾ ആവശയമായ ഗ്പവ ത്തികൾക്ക്് സാമഗ്രികൾ വിതരണും തെയ്തതിന്തറ 

ബില്ലുകളുും വൗച്റുകളുും ഫയലിൽ സൂക്ഷിദക്കെതാണ്.   

പരിദശാധിച്ച  യെിൽ നികു ി റൈീറ്റിന്ലറ ബ്കോെി ൈൂക്ഷിച്ചിട്ടിെല 

16) 3 ഘട്ടങ്ങളിതല ദ ാദട്ടാകൾ 

           ഒരു ഗ്പവ ത്തി തുടങ്ങുന്നതിനു മുൻപുും ഗ്പവ ത്തി നടന്നുതകാെിരിക്കുദമ്പ്ാഴുും ഗ്പവ ത്തി 

പൂർത്തിയായതിനുദശഷവുും  മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിലായി ഉള്ള ദഫാദട്ടാകൾ ഫയലിൽ സൂക്ഷിദക്കെതാണ്.  

പരിദശാധിച്ച  യെിൽ(WC/331679)  മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിലായി ഉള്ള ദ ാദട്ടാഗ്ഗാ ുകൾ ൈൂക്ഷിച്ചിട്ടുെ്.  

IF/329806 എന്ന  യെിൽ ബ് ോബ്ട്ടോകൾ ൈൂക്ഷിച്ചിട്ടിെല 

17. ഗ്പവൃത്തി പൂർത്തീകരണ  ാക്ഷയപഗ് ം 

              ഗ്പവ ത്തി പൂർത്തീകരിച്ു എന്നതിന്തറ ദരഖയാണ് ഗ്പവ ത്തി പൂർത്തീകരണ സാക്ഷയപഗ്തും.  

 ഓഡിറ്റിന് വിദധയമാക്കിയ ഫയലുകളിൽ    ഗ്പവ ത്തി പൂർത്തീകരണ സാക്ഷയപഗ്തും സൂക്ഷിച്ിട്ടുെ്. .  

18 തമറ്ീരിയൽ ബില്ലുകൾ 

               തതാഴിലുറപ്പ് ഗ്പവ ത്തികൾക്ക്് ഏതതങ്കിലുും സാധന ഘടകങ്ങൾ വിലയ്ക്കു വാങ്ങി 

ഉപദയാരിക്കുകയാതണങ്കിൽ അതിന്തറ ബിലല് ഫയൽ സൂക്ഷിദക്കെതുെ്.  
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പരിബ്ശോധിച്ച (IF/329806)  യെിൽ ബിെലുകൾ ൈൂക്ഷിട്ടുെ് 

19 മസ്റ്റർ ദറാൾ മൂവ്ലമന്്   സ്ലിപ്്പ 

              ഒരു ഗ്പവ ത്തിയുതട ഓദരാ ഘട്ടത്തിലുും  മറർദറാൾ അനുവേിച്ച്,  തതാഴിലാളികൾക്ക്്  
ദവതനും നൽകുന്നത്  വതരയുള്ള ഓദരാ ഘട്ടങ്ങളുും ഏതതാതക്ക തീയതികളിൽ നടന്നു എന്ന് 

മനസ്സിലാക്കാനാണ്  മറർദറാൾ മൂവ്തമന്റ്ലിപ്പ്.  

പരിദശാധിച്ച ഗ്പവർത്തി  യെിൽ  മസ്റ്റദറാൾ മൂവ്ലമന്് സ്ലിപ് ൈൂക്ഷിച്ചിട്ടുെ്.  

20) ജിദയാടാഗ്  ബ് ോദട്ടാകൾ 

                       ഓഡിറ്റിന്  വിദധയമാക്കിയ ഗ്പവർത്തി ഫയലിൽ ജിദയാടാഗഡ്  ദഫാദട്ടാ സൂക്ഷിച്ിട്ടില്ല.  

21) ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ്  റിദപ്പാർട്ട് 
                   തതാഴിലുറപ്പിൽ ഏതറ്റടുത്ത ഗ്പവർത്തികൾ  ദസാഷയൽ ഓഡിറ്റ് നെത്തുന്നതിൽ 

പങ്കാളികൾ ആവുന്നതിന്  തതാഴിലാളികൾക്ക്  അവകാശമുെ്.  

എന്നാൽ അത്തരത്തിൽ ഒരു ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്്നടത്തിയ ായി പരിദശാധിച്ച  യലുകളിൽ 

നിന്നും വയക്തമായിട്ടില്ല. 

22)സ റ്് ഡയറി 

                                    മാറർ സർക്കുലർ ഗ്പകാരും ഉള്ള 22 ദരഖകളിൽ സുംസ്ഥാന സർക്കാർ നിർദേശിക്കുന്ന 

സുഗ്പധാന ദരഖയാണ് കസറ്റ ് ഡയറി. പദ്ധതിയുതട സുതാരയത, തതാഴിലാളികളുതട അവകാശങ്ങൾ 

സാമൂഹയപങ്കാളിത്തും, പദ്ധതി ആരുംഭ മീറ്റിുംര് ,തതാഴിലിടങ്ങളിതല അപകടങ്ങൾ സുംബന്ധിച് 

വിവരങ്ങൾ, തതാഴിലാളികളുതട  ആയുധ  വാടക സുംബന്ധിച് വിവരങ്ങൾ, തതാഴിലാളികളുതട 

സാക്ഷയപഗ്തും, വിജിലൻസ് ആൻഡ് ദമാണിറ്ററിങ് കമ്മിറ്റി റിദപ്പാർട്്ട,  സന്ദർശക കുറിപ്പുകൾ 

തുടങ്ങിയവ  ദരഖതപ്പെുത്തുന്നതിനുള്ള ആധികാരിക ദരഖയാണ് കസറ് ഡയറി 

എന്നോൽ പരിബ്ശോധിച്ച രെ്  യെുകളിെും സൈറ്റ് ഡയറി ൈൂക്ഷിച്ചിട്ടിെല 

23) ൈിറ്റിലൈൻ ഇൻബ് ോർബ്മഷ്ൻ ബ്ബോർഡ് 

     മഹാത്മാ ഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ ഓദരാ ഗ്പവർത്തി 
ആരുംഭിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ആ ഗ്പവൃത്തിയുമായി ബന്ധതപ്പട്ട എസ്റ്റിദമറ്റ് തുക ,ആതക തതാഴിൽ 

േിനങ്ങൾ ,സാധന ദവതന ഘെകും,ഗ്പവർത്തി കാലയളവ്, തുെങ്ങിയ ദരഖതപ്പെുത്തിയ നിശ്ചിത 

അളവിലുള്ള ദബാർഡ് തപാതു ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാദവണ്ട രീതിയിൽ സ്ഥാപിദക്കണ്ടതുണ്ട് 

ഗ്പവൃത്തിയുലട വിശദോംശങ്ങൾ നൽകുന്ന ൈിറ്റിലൈൻ ഇൻബ് ോർബ്മഷ്ൻ ബ്ബോർഡ് 

സ്ഥോപിച്ചിട്ടുെ് 

 

രജിസ്റ്ററുകൾ  

      തതാഴിലുറപ്പ് അനുബന്ധ വിവരങ്ങൾ  സൂക്ഷിക്കുന്നതിന്  7 രജിററുകൾ 

പഞ്ചായത്തുകളിൽ  ഉൊവണതമന്നു നിർദേശിക്കുന്നുെ്. 

1.ത ാഴിൽ കോർഡ്  രജിസ്റ്റർ  . 
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         തതാഴിൽ കാർഡിനുള്ള അദപക്ഷ, കാർഡ് അനുവേിച് വിവരങ്ങൾ എന്നിവ 

ദരഖതപ്പടുത്തുന്നതിനുള്ള രജിറർ ആണിത്, ഗ്പസ്തു തവിവരങ്ങൾ യഥാസമയും ദരഖതപ്പടുത്തി 

സൂക്ഷിദക്കെതാണ്. തതാഴിൽ കാർഡ്    രജിറർ പഞ്ചായത്തിൽ സൂക്ഷിച്ിട്ടുെ്. അതിൽ 

എല്ലാകാരയങ്ങളുും ക തയതദയാതട ദരഖതപ്പടുത്തിയിട്ടുെ് .  

2.ഗ്ഗാമ ഭ  രജിസ്റ്റർ . 

      തതാഴിലുറപ്പുമായി ബന്ധതപ്പട്ട ഗ്രാമസഭകൾ, ദയാരങ്ങൾ  തുടങ്ങിയവ ദരഖതപ്പടുത്തുന്നതിന ്

വാർഡ്  തലത്തിൽ  ഗ്പദതയക ഗ്രാമസഭാ രജിറർ  സൂക്ഷിദക്കെതാണ്.  ഗ്പസ്തു ത രജിറർ 

സൂക്ഷിച്ിട്ടുെ്. . .  

3. ത ാഴിൽ അദപക്ഷ രജിസ്റ്റർ  

            തതാഴിൽ  ആവശയതപ്പട്ടു ലഭിക്കുന്ന അദപക്ഷകളുതട വിവരങ്ങളുും അതുഗ്പകാരും അവർക്ക്    

തതാഴിൽ അനുവേിച്തിന്തറ വിവരങ്ങളുും ഗ്പസ്തു ത രജിററിൽ ദരഖതപ്പടുത്തി തവദക്കെതാണ്. 

തതാഴിൽ അദപക്ഷ രജിറർ സൂക്ഷിച്ിട്ടുെ്. ഇതിൽbതതാഴിലാളിയുതട ദപര്, രജിറർ ഐഡി, 

ഡിമാൻഡ്  തചയ്ത തിയ്യതി എന്നി കാരയങ്ങൾ ക തയമായി ദരഖതപ്പടുത്തിയിട്ടുെ.്  

4.ഗ്പവൃത്തി രജിസ്റ്റർ  . 

      തതാഴിലുറപ്പിൽ  നടപ്പിലാക്കുന്ന ഗ്പവ ത്തികളുതട വിവരങ്ങൾ യഥാസമയും ഗ്പസ്തു ത രജിററിൽ 

ദരഖതപ്പടുതതൊതാണ്. ഗ്പവർത്തി രജിറർ സൂക്ഷ്ിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ എല്ലാ ഗ്പവർത്തികളുതടയുും 

ദപരുും വർക്ക്  ദകാഡുും ഗ്പവർത്തി ആരുംഭിച് തിയ്യതിയുും നല്കിയിട്ടുെ്. 

5.ആസ്തി രജിസ്റ്റർ   

     തതാഴിലുറപ്പ് പ ദ്ധതിയിലൂതട സ ഷ്ട്ടിച്ിട്ടുള്ള ആസ്തികൾസുംബന്ധിച് വിവരങ്ങള്, സ്ഥലും,  

ആസ്തിയുതട സവഭാവും, നിലനിർത്തുന്ന കാലയളവ് തുടങ്ങിയവ ഗ്പസ്തു ത രജിററിൽ 

ദരഖതപ്പടുതത്തെതാണ.് ആസ്തി രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷ്ിച്ചിട്ടുണ്ട്.  അതിൽ തതാഴിലുറപ്പ്പദ്ധതിയിലൂതട 

സ ഷ് ടിച് ആസ്തി, സവഭാവും, കാലയളവ്  എന്നിവ ദരഖതപടുത്തിയിട്ടുെ്.  

6. പരാ ി രജിസ്റ്റർ  

       തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുമായി ബന്ധതപ്പട്ട ഏതു പരാതിയുും വാക്കാദലാ, ദരഖാമൂലദമാ 

ലഭിക്കുകയാതണങ്കിൽ  നിർവഹണ ഏജൻസി പരാതി രജിററിൽ ദരഖതപ്പടുത്തുകയുും 

നിർബന്ധമായുും കകപ്പറ്റു രസീത് പരാതിക്കാരന് നൽകുകയുും ദവണും. പരാതിയുതട തുടർ 

നടപടികളുും ക തയമായി രജിററിൽ ദരഖതപ്പടുദത്തെതാണ്. . ഓദരാ സാമ്പ്ത്തിക വർഷവുും 

രജിറർ  ദക്ലാസ് തചയ്തു തസതഗ്കട്ടറി സാക്ഷയതപ്പടുത്തുകയുും തുടർകാലയളവിദലക്ക്് 
അുംരീകരിക്കുകയുും ദവെതാണ്. പരാതി രജിറർ സൂക്ഷ്ിച്ചിട്ടുണ്ട്.  

7. തമറ്ീരിയൽ രജിസ്റ്റർ  

തതാഴിലുറപ്പിൽ ഏതറ്റടുക്കുന്ന ഗ്പവ ത്തികളുതട ഭാരമായി വരുന്ന സാധന സാമഗ്രികളുതട 

വാങ്ങൽ  തീരുമാനും, ഉപദയാരും, നീക്കിയിരിപ്പ്, തെലവുകൾ എന്നിവ സുംബന്ധിച് വിവരങ്ങൾ 

മുഴുവനുും ഗ്പസ്തു ത രജിററിൽ  ദരഖതപ്പടുദത്തെതാണ്. തമറ്റീരിയൽ രജിറർ സൂക്ഷിച്ിട്ടുെ്.  
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വോർഡിലെ ആക്റ്റ്റീവ് ല ോഴിെോളികളുലട വിവരങ്ങൾ 

ബ്പര് ല ോഴിൽ കോർഡ് നപർ 

കക്ിരിബ്കൻ ൈ ി KL-02-005-001-021/10 

മുബ്െലോളി സമഥിെി KL-02-005-001-021/20 

ഉമ ഒ KL-02-005-001-021/3 

രുഗ്മിണി  ങ്കം KL-02-005-001-021/33 

പത്മിനി ൈി KL-02-005-001-021/4 

ബ്ഗ്പമജ എൻ KL-02-005-001-021/7 

എം നോരോയണി KL-02-005-001-021/8 

കടവത്ത് പുരയിൽ മെലിക KL-02-005-001-021/9 

ടി ഇഗ്ബോഹിം KL-02-005-001-022/65 

 

 

കതണ്ത്തലുകൾ 

• തതാഴിൽ കാർഡ് തതാഴിലാളികൾക്ക് പൂർണമായുും സൗജനയമായാണ് ലഭിക്കാറുള്ളത് 

• തതാഴിലാളികൾക്ക്് കുടിതവള്ളും, തണൽ ഫറ്എയഡ്്ദബാക്ടസ്  എന്നിവ സൗജനയമായി 

നൽദകണ്ടത് നിർവഹണ ഏജൻസിയുതട ഉത്തരവാേിതവമാണ്.ഇത് ലഭയമാകുന്നുണ്ട് 

• ദമറ്റ് മുദഖനയാണ് തതാഴിലിനു അദപക്ഷ്ിക്കാറുള്ളത് .  

• മറർദറാളിൽ എുംബുക്ക് നമ്പ്റുും, ദപജ്നമ്പ്റുും, തീയതിയുും ക തയമായി ദരഖതപടുത്തുന്നില്ല.  

• മസ്റ്റർ ദറാൾ പണത്തിന് സമാനമാണ് അത് തിരുത്തുന്നതുും മറ്റുും തതറ്റായ ഗ്പവണതയാണ്. 

• പദ്ധതി ആരുംഭ മീറ്റിുംഗ് നെക്കാറുണ്ട്  

• വാർഷിക മാറർ സർക്കുലർ ഗ്പകാരും ഒരു വർക്ക്ഫയലിൽ  22 ദരഖകൾ സൂക്ഷിദക്കെതുെ്. 

എന്നാൽ എല്ലാ ദരഖയുും ക തയമായി സൂക്ഷിച്ിട്ടില്ല.  

• ഗ്പവർത്തിസ്ഥലങ്ങളിൽ CIB  സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് 
• അക്ഷാുംശ ദരഖാുംശങ്ങൾ ദരഖതപ്പടുത്തിയ ജിദയാടാഗ് ദഫാദട്ടാഗ്ഗാഫ്  ഫയലുകളിൽ 

സൂക്ഷ്ിച്ചിട്ടിലല. . 
• പണി സ്ഥലത്തുനിന്ന്  അപകടും പറ്റിയാൽ തതാഴിലാളികൾക്ക്്  ചികിത്സാ സഹായും 

ലഭിക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് . ഈ വാർഡിൽ ഇതുവതര അപകടങ്ങതളാന്നുും ഉൊയിട്ടില്ല.  

• വാർഡിതല വിജിലൻസ് ആൻഡ് ദമാണിറ്ററി അുംഗങ്ങൾ കാരയക്ഷ്മായി ഗ്പവൃത്തിക്കാറിലല. 

നിർദേശങ്ങൾ 

➢ തതാഴിൽ കാർഡ് തികച്ുും സൗജനയമായി അനുവേിദക്കെതുെ്. 

➢ ഗ്പവർത്തി ആരുംഭിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തതാഴിലാളികതള വിളിച്ചു ദചർത്ത് പദ്ധതിയുതെ 
വിശേീകരണും നൽദകണ്ടതാണ് 

➢ മറർദറാളിൽ തവട്ടിതിരുത്തലുകൾ പാടില്ല 

➢ മറർദറാളിൽ ഗ്പവ ത്തി എടുക്കുന്ന േിവസങ്ങളിൽ തീയതി ദരഖതപ്പടുത്തുക. 
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➢ തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുതട സുതാരയത ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന് ഗ്പവ ത്തി ആരുംഭിക്കുന്നതിനു 

മുൻപ് പദ്ധതി വിവരങ്ങളടങ്ങിയ സിറ്റിസൺ ഇൻഫർദമഷൻ ദബാർഡ് ഗ്പവ ത്തി സ്ഥലത്്ത 

സ്ഥാപിദക്കെതാണ്. 

➢ ഓദരാ മറർദറാളുും കഴിയുന്ന മുറയ്ക്ക് എും ബുക്കിൽ അളവുും ഗ്പവ ത്തി സ്ഥലവുും 

മറർദറാൾ നമ്പ്റുും ദരഖതപ്പടുദത്തെതാണ്. 

➢ വിജിതലൻസ് ആൻഡ് ദമാണിറ്ററിങ് കമ്മിറ്റി അുംരങ്ങതള കാലാനുസ തമായി മാറ്റുകയുും 

അവരുതട പങ്കാളിത്തും ഉറപ്പുവരുത്തുകയുും തെദയ്യെതാണ്. 

➢ ഏതറ്റടുക്കുന്ന ഗ്പവ ത്തികൾ ആക്ഷൻ പ്ലാനിൽ ഉള്ള സമയങ്ങളിൽ തതന്ന 

നടപ്പിലാദക്കെതാണ്. 

➢ ഫയലിൽ സൂക്ഷിദക്കെ ദരഖകൾ ക തയമായി സൂക്ഷിക്കുക. 

➢ ദരഖകൾ സൂക്ഷിക്കുദമ്പ്ാൾ പൂരിപ്പിദക്കെ കാരയങ്ങൾ ക തയതദയാതട തെയ്യുക. 

➢ തതാഴിലാളികൾ  തതാഴിലിനുദവെി അദപക്ഷ നൽകുദമ്പ്ാൾ ക തയമായി രസീത്  നൽകുക. 

➢ തതാഴിലുകൾ തുടങ്ങുന്നതിനു മുൻപുും നടന്നുതകാെിരിക്കുദമ്പ്ാഴുും 

പൂർത്തിയായതിനുദശഷവുും ഉള്ള ദഫാദട്ടാകൾ എടുത്ത്  ഫയലിൽ സൂക്ഷിദക്കെതാണ്. 

➢ തതാഴിലാളിേിനത്തിന്തറ ആവശയകതതയപ്പറ്റി തതാഴിലാളികതള ദബാധവാന്മാരാക്കുക. 

മാസത്തിൽ ഒരു തവണ തതാഴിലാളിേിനമായി ആെരിക്കുക. 

➢ തതാഴിലാളികൾക്കുദവെിയുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകരയങ്ങൾ തതാഴിൽ സ്ഥലങ്ങളിൽ 

ലഭിക്കുന്നുദൊ എന്ന്  ഉറപ്പുവരുത്തുക. 

➢ തതാഴിലുറപ്പിൽ ഏതറ്റടുക്കുന്ന ഗ്പവർത്തികളുതട ആസ്തികൾ േീർഘകാല നിലനിൽപ്പിന് 

(3വർഷും) ആവശയമായ സാദങ്കതിക നിർദേശങ്ങൾ തതാഴിലാളികൾക്ക്്  ഓവർസിയർമാർ 

നൽദകെതാണ്. 

➢ പദ്ധതിയുമായിബന്ധതപ്പട്്ട 22 ഫയലുകളുും 7 രജിററുകളുും നിർബന്ധമായുും ദരഖതപ്പടുത്തി 

സൂക്ഷിക്കുക 

➢  തതാഴിലാളികൾക്ക് 100 േിവസതത്ത തതാഴിലുും, കൂലിയുും പണിയായുധങ്ങളുതട വാടകയുും 

5km കൂടുതൽ    േൂതരയുള്ള   സ്ഥലങ്ങളിൽ    ഗ്പവർത്തി   തെദയ്യെ  സാഹെരയങ്ങളിൽ  

യാഗ്താബത്തയുും നൽകുക.  

ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ിയിൽ ഏതറ്ടുത്്ത  ലചയ്യാൻപറ്ിയ ഗ്പവർത്തികൾ 

• വിഭാഗം എ: ഗ്പകൃ ി വിഭവ പരിപാലനവുമായി ബന്ധതപ്പട്ട 

തപാ ുഗ്പവർത്തികൾ 

• വിഭാഗം ബി:  മൂഹത്തിൽ അവശ  അനുഭവിക്കുന്ന വിഭാഗങ്ങൾക്കുള്ള 

വയക്തിഗ  ആസ്തികൾ ഖണ്ഡിക അഞ്ചിൽ പരാമർശിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങൾക്്ക 

മോഗ് ം. 

• വിഭാഗം  ി: ദേശീയഗ്ഗാമീണ ഉപജീവന മിഷ്ൻ നിബന്ധനകൾ അനു രിക്കുന്ന 

 വയം  ഹായ ംഘങ്ങൾക്്ക  ലപോ ു അടിസ്ഥാന  ൗകരയങ്ങൾ. 

• വിഭാഗം ഡി: ഗ്ഗാമീണ അടിസ്ഥാന  ൗകരയങ്ങൾ 

 

 ഗ്രാമസഭാ തീരുമാനങ്ങൾ. 
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•  തതാഴിൽേിനും വർദ്ധിപ്പിക്കുക. 

•  ജാഗ്രത ദമൽദനാട്ട സമിതിയുതട ഗ്പവർത്തനും കാരയക്ഷമമാക്കുക. 

•  തതാഴിലാളികളുതട അവകാശങ്ങൾ  ക തയമായി നൽകുന്നുെ് എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക. 

•  വിേഗ്ധ തതാഴിലാളികളുതട ദവതനും ക തയസമയത്്ത തതന്ന ലഭിക്കുക. 

•  തതാഴിൽ അവസാനിച്ു 15 േിവസത്തിനുള്ളിൽ തതന്ന കൂലി ലഭയമാക്കുക. 

•  മറ് ദറാളുകൾ നിർവഹണ ഏജൻസി തതന്ന തതാഴിൽ സ്ഥലത്്ത എത്തിക്കാനുള്ള 

ഏർപ്പാടുകൾ തെയ്യുക. 

 

 

 

അധയക്ഷ് 

 

                            

 

 

   

 


