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ആമുഖാം 

ഗ്രാമീണജനതയുടെഉന്നമനത്തിനായിസ്വതഗ്ന്തഭാരതത്തിൽആവിഷ്കരിച്ചഏറ്റവുുംസ്ുഗ്രധാന

വുുംശക്തവുമായനിയമമാണ്മഹാത്മരാന്ധിദേശീയഗ്രാമീണടതാഴിലുറപ്പ്നിയമും. ഇന്തയയിടല 

സ്ാധാരണക്കാരായജനങ്ങളുടെടതാഴിൽടെയ്യുവാനുള്ളഅവകാശടത്തസ്ുംരക്ഷിച്ചുനിലനിർത്തുന്ന

തിനായിഇന്തയൻരാർലടമൻറ്അുംരീകരിച്ച് , ഗ്രസ്ിഡൻറ്ഒപ്പുവച്ച 2005 ടസ്ര്റ്റുംബർമാസ്ും 

അഞ്ാുംതീയതിമുതൽഈനിയമുംനിലവിൽവന്നു.   

ഇന്തയയിടലഗ്രാമീണജനതയുടെഉന്നമനത്തിനായിനിരവധിഗ്രാമവികസ്നരദ്ധതികൾനെപ്പിലാ

ക്കിയിരുന്നുടവങ്കിലുുംരുണഫലുംശരിയായവിധത്തിൽജനങ്ങളിൽഎത്താതിരുന്നതിടനതുെർന്ന്രാർ

ലടമൻറ്രാസ്ാക്കിയമഹാത്മാരാന്ധിദേശീയഗ്രാമീണടതാഴിലുറപ്പ്നിയമത്തിന്ടറഗ്രാഥമികലക്ഷയും

ഒരുഗ്രാമീണകുെുുംബത്തിന്നിയമുംവഴിഒരുസ്ാമ്പത്തികവർഷും 100 ടതാഴിൽേിനങ്ങൾ ഉറപ്പു 

നൽകുകടയന്നതാണ്. ഗ്രാമീണജനതയുടെ ഉന്നമനത്തിനുും   ടമച്ചടപ്പട്ട ജീവിതസ്ാഹെരയും 

ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുും അതിലൂടെ ോരിഗ്േയനിർമാർജ്ജനവുും സ്ുസ്ഥിര വികസ്നവുും ആണ് 

ഈനിയമത്തിന്ടറ  ഗ്രാധാനലക്ഷയും. െൂഷണങ്ങളിൽനിന്നുും ടതാഴിലാളികടള ദമാെിപ്പിക്കുകയുും 

മാനയമായദവതനുംനൽകിഅവരുടെ കുെുുംബത്തിന്ഗ്കയദശഷി വർദ്ധിപ്പിച്ച്ോരിഗ്േയത്തിൽ 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-ൽദകരളുംഏറ്റവുുംവലിയഗ്രളയേുരന്തുംഏറ്റുവാങ്ങിയനാൊണ്. ദകരളത്തിടല എല്ലാ 

ജില്ലകളിലുുംഈഗ്രളയുംവളടരയധികുംേുരന്തങ്ങൾഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. അദതദകരളും തടന്നയാണ് 

മാർച്ച്മാസ്ദത്താെുകൂെിശക്തമായ വരൾച്ചയുും കുെിടവള്ളക്ഷാമവുും ദനരിട്ടത്. 

ഈഅവസ്രത്തിലാണ് എഗ്തദയാനൂറ്റാണ്ടുകളായി നാുംനിർമ്മിച്ചകിണറുകൾ, കുളങ്ങൾ 

എന്നിവയുടെഗ്രാധാനയുംതിരിച്ചറിയുന്നത്. ജലസ്ുരക്ഷടയകുറിച്ച്െിന്തിക്കുദമ്പാൾ അതിനുദവണ്ട 

വലിയസ്ാദങ്കതികവിേയടയകുറിച്ചാണ്നാും ആേയുംെിന്തിക്കുക. ടതാഴിലുറപ്പുരദ്ധതി യിൽ നമുക്ക്ഗ്ര 

ധാനമായുും കാണാൻകഴിയുന്നഒരു  വസ്തു തയാണ്മഴക്കുഴികൾ. ഇവയുടെ നിർമ്മാണ ഗ്രവൃത്തി   

കളിൽടതാഴിലാളികൾ കൂെുതലായുുംഗ്ശദ്ധടെലുത്തിയാൽഭൂരർഭജലത്തിന്ടറ അളവിടന നമുക്ക ്     

ന ല്ലരീതിയിൽഉയർത്തുവാൻസ്ാധിക്കുും . 

നിയമമനുസ്രിച്ചുള്ള     രദ്ധതിനിർവഹണത്തിലൂടെ    ഗ്രാമീണദമഖലയുടെ      സ്ുസ്ഥിര 

ആസ്തിവികസ്നും എന്നതാണ്ല ക്ഷയുംടവക്കുന്നത്.     2005-ൽഗ്രാബലയത്തിൽ വന്നനിയമമനുസ്രിച്ച് 

ഇന്തയയിടല  200   ജില്ലകളിൽ ഗ്രഥമഘട്ടത്തിൽനെപ്പിലാക്കുകയുും 2008-ൽമുഴുവൻ ജില്ല 

കളിദലക്കുുംവയാരിപ്പിക്കുകയുുംടെയ്തു. 

 വിദശഷ്തകൾ 
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➢ നിയമത്തിൻടറ രിൻബലമുള്ള അവകാശാധിഷ്ഠ ിത രദ്ധതി 

➢ ഗ്രാമരഞ്ായത്ത് ഗ്രദേശത്ത് താമസ്ിക്കുന്ന 18 വയസ്്സ രൂർത്തിയായ 

ഏടതാരാൾക്കുും രദ്ധതിയിൽ രങ്കാളിയാകാും 

➢ സ്്ഗ്തീക്കുും രുരുഷനുും തുലയ ദവതനും  

➢ രരിസ്ഥിതി സ്ുംരക്ഷണും കാർഷിക ദമഖലയിടല അെിസ്ഥാന 

സ്ൗകരയ വികസ്നും എന്നിവയ്ക്ക് മുൻരണന 

➢ ടതാഴിലാളികൾ തടന്ന ഗ്രവർത്തികൾ കടണ്ടത്തുകയുും 

ആസ്ൂഗ്തണടത്ത സ്ഹായിക്കുകയുും ടെയ്യുന്നു 

➢ ആസ്ൂഗ്തണത്തിലുും നിർവഹണത്തിലുും തികഞ്ഞ സ്ുതാരയത 

➢ കരാറുകാടര ഇെനിലക്കാദരാ ഇല്ല 

➢ ടരാതുജന രങ്കാളിത്തദത്താടെ ദലബർ ബഡ്ജറ്്റ 

➢ ബാങ്ക് ദരാദറാഫീസ്് വഴി മാഗ്തും ദവതന വിതരണും 

➢ സ്്ഗ്തീകൾക്ക് മുൻരണന 

➢ കമ്പയൂട്ടർ ശൃുംഖല വഴിയുള്ള ദമാണിറ്ററിുംര് സ്ുംവിധാനും 

➢ ഗ്രാമസ്ഭ രദ്ധതി ഓഡിറ്റ് ടെയ്യുന്നു. 

ദ ാഷ്യൽഓഡിറ്റഗ്്പഗ്കിയ 

രീതിശാ ഗ്്താം 

 

ദസ്ാഷയൽ ഓഡിറ്റ് റിദസ്ാഴ്സ് സ്ുംഘും ഗ്രവർത്തി ഫയൽ രരിദശാധന,ഗ്രവർത്തി സ്ഥല  സ്ന്ദർശനും, 

ടതാഴിലാളികൾ ,എന്നിവരുമായുള്ള  അഭിമുഖും രുണദഭാക്താക്കൾ , എും ഐ എസ്് രരിദശാധന 

എന്നിവടയ അെിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ദസ്ാഷയൽ ഓഡിറ്റ് റിദപ്പാർട്്ട തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്. താടഴ 

രറയുന്ന രീതി അവലുംബിച്ചാണ് ഈ റിദപ്പാർട്്ട തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്. 

പശ്ചാത്തലാം്്ഒരുക്ൽ്്. 

ദലാക്ക്  തലത്തിലുും     ഗ്രാമരഞ്ായത്്ത തലത്തിലുും   രദ്ധതി  നിർവഹണ  ഉദേയാരസ്ഥനായ    ദലാക്ക്   

ഓഫീസ്ർ   ,ടസ്ഗ്കട്ടറി  രഞ്ായത്്ത     ,തുെങ്ങിയവരുമായി   ദലാക്ക്     ഹണ  ഉദധയാരസ്ഥർമറ്റു   നിർവ  

ഉരുതിരിഞ തനുസ്രിെ്  നെത്തിയ കൂെിയാദലാെ നയിൽ     ടരര്സ്ണ്റിദസ്ാർസ്്  തുെർ ഗ്രഗ്കിയകൾ  

ആസ്ൂഗ്തണും  ടെയ്യുകയുും  ദസ്ാഷയൽ ഓഡിറ്റ്    ഗ്രാമസ്ഭ തീയതി നിശ്ചയിക്കുകയുും  ടെയ്യുന്നു  . 

 യൽ്പരിദശാധന 

ദസ്ാഷയൽ ഓഡിറ്റ്   ആരുംഭിച്ചിരിക്കുന്ന  തീയതിക്ക്   മുൻരുള്ള   ആറു  മാസ് ക്കലയളവിൽ   

വാർഡിടല  ഗ്രവർത്തി ഫയലുകൾ  ,രജിററുകൾ   ,അദതാടൊപ്പും  അനുബന്ധ ദരഖകളുും   സ്ൂക്ഷ്മ  

രരിദശാധന  നെത്തുന്നു   .  

്ഗ്പവർത്തി്്സ്ഥല് ന്ദർശനാം,്നിരീക്ഷണാം 

ഓദരാ  ഗ്രവർത്തിയുും   എസ്ടിമാറ്റിൽ  ഗ്രതി രാതിക്കുന്ന   അളവിലുും  രുണത്തിലുും  

നെപ്പിലാക്കിയിട്ടുദണ്ടാ  എന്നുും  ആ ഗ്രവർത്തി യുടെ  രുണ ഫലത്തിന്ടറ  വയാപ്തി   തിട്ടടപ്പെുത്തുകയുും 
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ഗ്രസ്തു ത   ടതാഴിലി െങ്ങളിൽ  ടതാഴിലാളികൽക്കു  ലഭിദക്കണ്ട  അവകാശ  ആനുകൂലയങ്ങൾ  

ലഭിച്ചിട്ടുദണ്ടാ  എന്നുും  ഗ്രവർത്തി സ്ഥല രരിദശാധനയിലൂടെ  ലക് ഷയും  ടവക്കുന്നു  

വീടുവീടാന്തരാം്്ഉള്ള്വിവരദശഖരണാം  .  

രദ്ധതി രുണദഭാക്താക്കളുടെ വീെുകളിൽ  ടെന്ന് ദനരിട്്ട രദ്ധതി യുടെ നിർവഹണടത്തപ്പറ്റിയുും രുണ 

ഫലടത്തപ്പറ്റിയുും   വിവരങ്ങൾ  സ്മാഹരിക്കുന്നു  . 

തതളിവ്്്ദശഖരണാം് 

.രരിദശാധന  ഫയൽ , സ്ഥല  രരിദശാധനഗ്രവർത്തി  ,വീെ് വീൊന്തരും  ഉള്ള വിവരദശഖരണും   

തുെങ്ങിയ  ഗ്രഗ്കിയയിലൂടെ ഉള്ള കടണ്ടത്തലുകളുടെ  വസ്തു നിഷ്ടമായ ടതളിവ് നെത്തുന്നു  

    ാമൂഹയ്ദബാധവൽക്രണാം് 

സ്ാമൂഹയ ഇെടരെലുകളിലൂടെ രദ്ധതി വിജയും ഉറപ്പു വരുത്തി ടരൗരാവദബാധും  ഉയർത്തുകയുും  

ദസ്ാഷയൽ ഓഡിറ്റ്   ഗ്രഗ്കിയ വിജയിപ്പിക്കുന്നതിന്  ആവശയമായ  ദബാധവൽക്കരണും നെത്തുന്നു  . 

റിദപ്പാർട്്്തയ്യാറാക്ൽ് 

സ്ാമൂഹിക രരിദശാധനയിലൂടെ കടണ്ടത്തിയ നിരമനങ്ങളുും  ,ഓഡിറ്റ്  ഷയൽശങ്ങളുും ദസ്ാനിർദേ 

െർച്ച ഗ്രാമസ്ഭയിൽ ടെയ്തു അുംരീകാരും നെത്തുന്നതിനാവശയമായ  റിദപ്പാർട്്ട  തയ്യാറാക്കുന്നു  . 

ദ ാഷ്യൽ്്ഓഡിറ്റ്്്്ഗ്ഗാമ ഭ  .  

            രശ്ചാതലും  ഒരുക്കൽ  െർച്ചയിൽ  നിശ്ചയിക്കടപ്പട്ട   േിനത്തിൽ  സ്ൗകരയഗ്രേമായ   

സ്ഥലത്്തഗ്രാമസ്ഭ      ദെർന്ന്  കരെ്  റിദപ്പാർട്്ട  അവതരണവുും  െർച്ചയുും  ,ശങ്ങളുുംനിർദേ    ,തിരുത്തൽ 

ഗ്രഗ്കിയയുും ,അുംരീകാരും     ,ന്നുെരെികളുും  കകടക്കാള്ളുദനെിടയെുക്കുകയുും തുെർന  .  

 

ചിറക്ൽ്ഗ്ഗാമപഞ്ചായത്ത്് 

്്്്്്്്്്്്്വളടര വിശാലമായ ഒരു െിറ സ്ഥിതി ടെയ്യുന്നത് ടകാണ്ടാണ് െിറക്കൽ എന്ന ദരര ് വന്നത ്

.ദകാലത്തിരി രാജാക്കന്മാരുടെദകാവിലകും െിറക്കൽ ആയിരുന്നു .ദകാലത്തിരിമാർ െിറക്കൽ രാജ 

എന്നാണ് അറിയടപ്പട്ടിരുന്നത ് എ .ഡി  ഒന്നാും നൂറ്റാണ്ടിൽ വെക്കൻ ദകരളും ഭരിച്ചിരുന്ന മൂഷിക 

രാജവുംശത്തിന്ടറ രിന്മുറക്കാരാണ് ദകാലത്തിരിമാർ .ടതയ്യക്കഥകളിൽ ഇന്നുും െിറക്കൽ രാജാവിടന 

രറ്റി രരാമർശിക്കുന്നുണ്ട് . 

          1949 ലാണ് െിറക്കൽ ഗ്രാമരഞ്ായത്്ത രൂരും ടകാണ്ടത്. കണൂർ ജില്ലയിടല ഗ്രമുഖ 

രഞ്ായത്തുകളിൽ ഒന്നാണ് െിറക്കൽ ഇത് ഒരു റവനയു വില്ലജുമാണ് .െിറക്കൽ ,കാട്ടാമ്പ 

ള്ളിഎന്നിങ്ങടന രണ്ട് ദേശങ്ങളായി ഇവ വിഭജിക്ക ടപ്പട്ടിരിക്കുന്നു .വൻകിെ വയവസ്ായങ്ങൾ ഒന്നുും 

ഇല്ലാത്ത രഞ്ായത്താണ് െിറക്കൽ ഗ്രാമരഞ്ായത്്ത .രതിനദഞ്ാളും രവർലൂമുകൾ രഞ്ായത്തിൽ 

ഗ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നു .കവവിധയങ്ങളായ കജവ സ്മ്പത്്ത  രഞ്ായത്തിലുണ്ട് .കണ്ടൽക്കാെുകൾ  

ആണ് രഞ്ായത്തിടെ മൂന്നു അതിർത്തിയിലുും ഉള്ളത് . 

ജില്ല് കണ്ണൂർ് 

ദലാക്്്് കണ്ണൂർ് 

അതിരുകൾ്  

കിഴക്്്് കണ്ണൂർ്ദകാർപ്പദറഷ്ൻ 

പടിഞ്ഞാറു് അഴീദക്ാട്്്

ഗ്ഗാമപഞ്ചായത്ത്് 
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ചിറക്ൽ് ഗ്ഗാമപഞ്ചായത്ത്്

അടിസ്ഥാനവിവരങ്ങൾ് 

 

തതാഴിലുറപ്പ്്പദ്ധതി്അടിസ്ഥാന്വിവരങ്ങൾ് 

 

വിവരങ്ങൾ 2018-19 ദലാക്ക്തലാം പഞ്ചായത്്തതലാം 

സ്ൃഷ്ടിച്ചടതാഴിൽേിനങ്ങൾ 79271 
16962 

100 

േിനങ്ങൾരൂർത്തീകരിച്ചകുെുുംബ

ങ്ങൾ 

592 117 

ആതക്റജി ്തറർ്തചയ്തത്് 4773 1242 

ആതക് തതാഴിലാളികളുതട്

എണ്ണാം് 

6380 2117 

വാർഡിതല് തതാഴിലുറപ്പ്് പദ്ധതിയുമായി് ബന്ധതപ്പട്് അടിസ്ഥാന്

വിവരങ്ങൾ് 

2018-19 

ആതക്തതാഴിൽ്കാർഡ്്് 12 

ആതക്തതാഴിലാളികൾ് 15 

ആതക് ആക്റ്റീവ്് തതാഴിൽ്

കാർഡ്്് 

5 

 

തതാഴിലുറപ്പ്നിയമാംതതാഴിലാളികൾക്്ഉറപ്പ്നൽകുന്നപത്ത്അവകാശങ്ങ

ൾ 

തതക്് കണ്ണൂർ്ദകാർപ്പദറഷ്ൻ 

വടക്്്് കാട്ാമ്പള്ളി് പുഴ്

,വളപട്ണാം്പുഴ് 

വിസ്തീർണാം് 13.56 ച്.കി്.മീറ്റർ് 

വാർഡുകളുതട്

എണ്ണാം് 

23 

ജന ാംഖയ് 43290 

പുരുഷ്ന്മാർ് 20789   - 48% 

 ്ഗ്തീകൾ് 25797 - 52% 

SC ജന ാംഖയ് 2702 
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1. ടതാഴിൽകാർഡ്ലഭിക്കുവാൻഉള്ളഅവകാശും- ടഷഡയൂൾ 2; ഖണ്ഡിക 1-5, എ.എും. സ്ി.അദ്ധയായും-3 

2. അദരക്ഷിച്ച്15േിവസ്ത്തിനുള്ളിൽടതാഴിൽലഭിക്കുവാനുള്ളഅവകാശവുുംആയതിന്കകപ്പറ്ഗ്റസ്ീത്ല

ഭിക്കുന്നതിനുുംഉള്ളഅവകാശും- ടഷഡയൂൾ 1; ഖണ്ഡിക 8, ടഷഡയൂൾ 2; ഖണ്ഡിക 6-13 

3. അടല്ലങ്കിൽടതാഴിലില്ലായ്മദവതനുംലഭിക്കുവാനുള്ളഅവകാശുംആേയടത്ത 30 േിവസ്ും (1/4 

&രിന്നീെുള്ളേിവസ്ങ്ങളിൽ 1/2) 

4. ടഷൽഫ്ഓഫ്ദഗ്രാജക്ട്തയ്യാറാക്കുവാനുള്ളഅവകാശും 

5. അഞ്്കിദലാമീറ്ററിനുള്ളിൽടതാഴിൽലഭിക്കാനുള്ളഅവകാശുംഅടല്ലങ്കിൽദവതനത്തിന്ടറ  10% 

അധികുംലഭിക്കുവാനുള്ളഅവകാശും 

6. കുെിടവള്ളും, വിഗ്ശമസ്ൗകരയും, ഗ്രഥമശുഗ്ശൂഷസ്ൗകരയുംഇവലഭിക്കുന്നതിനുള്ളഅവകാശുംടഷഡയൂൾ 2; 

ഖണ്ഡിക 23-28 

7. 15 േിവസ്ത്തിനുള്ളിൽദവതനുംലഭിക്കുന്നതിനുള്ളഅവകാശും 

8. ദവതനവിതരണത്തിടലകാലതാമസ്ത്തിന്  നഷ്ടരരിഹാരുംലഭിക്കുവാനുഉള്ളഅവകാശും 

9. സ്മയബന്ധിതമായുള്ളരരാതിരരിഹാരത്തിനുള്ളഅവകാശും 

10. ദസ്ാഷയൽഓഡിറ്റന്െത്തുന്നതിനുള്ളഅവകാശും 

 

അവകാശാധിഷ്ഠ ിത്നിരീക്ഷണങ്ങൾ  

തതാഴിൽ്കാർഡുമായി്ബന്ധതപ്പട്്കാരയങ്ങൾ 

   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 സ്ൗജനയമായി ടതാഴിൽകാർഡ് ലഭയമാദക്കണ്ടതുണ്ട്. 

    ടതാഴിൽ കാർഡിന് അദരക്ഷിക്കുന്ന സ്മയത്്ത ദഫാദട്ടാ  എെുക്കുന്നതിന് ദവണ്ടിയുള്ള െിലവ് 

ടതാഴിലാളി വഹിദക്കണ്ടി വരുന്ന സ്ാഹെരയമാണ് നിലവിലുള്ളത് ഇത് നിയമലുംഘനമാണ്. 

 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. 

ദതാഴിൽ്ആവശയതപ്പടുന്നത്്് ാംബന്ധിച്്ച  

    ടതാഴിൽ കാർഡുള്ള  ഏടതാരു ടതാഴിലാളിക്കുും  ടതാഴിൽ ആവശയടപ്പൊനുും ഇതുമായി ബന്ധടപ്പട്ട  

ആസ്ൂഗ്തണ ഗ്രഗ്കിയയിൽ രങ്കാളിയാകാനുള്ള അവകാശമുണ്ട്. ആവശയടപ്പട്ടു  കഴിഞ്ഞാൽ 15 

േിവസ്ത്തിനകും ടതാഴിൽ ലഭയമായിടല്ലങ്കിൽ ടതാഴിലില്ലായ്മ ദവതനും ലഭിക്കാനുള്ള അവകാശും 

നിയമരരമായി ടതാഴിലാളിക്ക് ഉണ്ട്. കാഞ്ഞിരതറ  വാർഡിടല  ടതാഴിലാളികൾ ഗ്രൂപ്പായി ടതാഴിൽ 

ആവശയടപ്പട്ടുള്ള അദരക്ഷ നൽകാറുണ്ട്. അദരക്ഷ നൽകുന്നത് നൽകുന്നത് ദമറ്റ് മുഖാന്തിരമാണ്. 

തതാഴിൽ്അനുവേിച്ചത്് ാംബന്ധിച്്ച്.  

   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. 

ദവതനാം്ലഭയമാകുന്നത്് ാംബന്ധിച്്ച  

    ടതാഴിലുറപ്പ് രദ്ധതി നിയമത്തിടല  ടസ്ക്ഷൻ 3(2)  ഗ്രകാരും ഓദരാ  ഗ്രവൃത്തിയുടെയുും മറർദറാൾ  

രൂർത്തിയാക്കി  രഞ്ായത്തിൽ സ്മർപ്പിച്ച് 15 േിവസ്ത്തിനകും ദതാഴിലാളികൾക്ക്  ദവതനും 

ലഭിദക്കണ്ടതാണ് അല്ലാത്തരക്ഷും ഓദരാ  േിവസ്ത്തിനുും കുെിശ്ശികതുകയുടെ  0.05% എന്ന നിരക്കിൽ 

ടതാഴിലാളികൾക്നഷ്ടരരിഹാരും ലഭിക്കാൻ ടസ്ക്ഷൻ 3(3) ഗ്രകാരും അർഹതയുണ്ട്.  
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. ഗ്പവർത്തി്സ്ഥലതത്ത് ൗകരയങ്ങൾ് ാംബന്ധിച്്ച  

.   ടതാഴിലുറപ്പ് നിയമഗ്രകാരും ഗ്രവൃത്തി നെക്കുന്ന സ്ഥലത്്ത കുെിടവള്ളും ,തണൽ ,ഗ്രഥമശുഗ്ശുഷ 

കിറ്റ് എന്നീവ  ഗ്രവൃത്തി നെപ്പിലാക്കുന്ന  സ്ഥാരനും വഴി സ്ൗജനയമായി ടതാഴിലാളികൾക്ക് 

ലഭിദക്കണ്ടതുണ്ട് .െിറക്കൽ ഗ്രാമരഞ്ായത്തിടല മന്ന വാർഡിൽ ഈ സ്ൗകരയങ്ങൾ എല്ലാും 

ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് . ഇത് അഭിനന്ദനാർഹമാണ് . 

പദ്ധതി്ആരാംഭ്മീറ്റിാംഗ്്ഗ്ഗാമ ഭ് ാംബന്ധിച്്ച് 

    ടതാഴിലുറപ്പ്  നിയമും SHE 22 ഗ്രകാരും ഒരു രദ്ധതി ആരുംഭിക്കുന്നതിനു മുൻര് രദ്ധതിടയ  

സ്ുംബന്ധിെ് മുഴുവൻ കാരയങ്ങളുും  കൃതയമായി ടതാഴിലാളികടള ദബാധയടപ്പെുത്തുന്നതിന ്

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 .  

 തതാഴിലിടങ്ങളിൽ്ഉണ്ാകുന്ന്അപകടങ്ങൾ് ാംബന്ധിച്്ച്  

    മഹാത്മാരാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ ടതാഴിലുറപ്പ്   രദ്ധതിയിൽ ടതാ ഴിലാളികൾക്ക്  

ടതാഴിലിെങ്ങളിൽ വച്ച്  ഏടതങ്കിലുും തരത്തിലുള്ള അരകെും സ്ുംഭവിൊൽ SHE 5 ഗ്രകാരവുും 

അധയായും-9 രറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഗ്രകാരവുും െികിത്സക്ക്  ആവശയമായി വരുന്ന മുഴുവൻ െിലവുകളുും 

ബന്ധടപ്പട്ട ബില്്ലകൾ ഹാജരാക്കുന്ന മുറയ്ക് ടതാഴിലാളികൾക് ലഭയമാദക്കണ്ടതാണ്  .ഇതുകൂൊതത  

തതാഴിലിെങ്ങളിൽ    വച്ച് മരണും സ്ുംഭവിക്കയാടണങ്കിൽ 25000 രൂര ടതാഴിലാളിയുടെ  കുെുുംബത്തിന് 

ലഭയമാദക്കണ്ടതാണ്. രണ്ടാും വാർഡിടല  ടതാഴിലാളികൾക് ദസ്ാഷയൽ  ഓഡിറ്റ് കാലയളവിൽ നെന്ന 

ഗ്രവൃത്തികളിൽ അരകെങ്ങൾ ഒന്നുുംതടന്ന സ്ുംഭവിച്ചിട്ടില്ല .  

തഷ്ൽ ്്്ഓ ്്തഗ്പാജക്റ്റ്്് ാംബന്ധിച്്ച് 

     വാർഡിൽ ആവശയമായ വികസ്ന ഗ്രവർത്തികൾ  കടണ്ടത്തുന്നതിന് ടതാഴിലാളികൾക്ക് 

അവകാശമുണ്ട് .ടതാഴിലാളികളുടെയുും ദമറ്റിന്ടറയുുംഭാരത്തുനിന്നു രങ്കാളിത്തും ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട ്

.എന്നാൽ ടതാഴിലുറപ്പിൽ അനുവേനീയമായ ആസ്തി വികസ്ന ഗ്രവർത്തികൾ കടണ്ടത്തുന്നതിന ്

വാർഡിടല വിവിധ ദമഖലയിൽ നിന്നുമുള്ള ജനങ്ങളുടെ രങ്കാളിത്തും ഉണ്ടാദവണ്ടതുണ്ട് . 

പരാതി്പരിഹാരാം് 

      മഹാത്മ രാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ ടതാഴിലുറപ്പ് രദ്ധതി നിയമ ഗ്രകാരും ( SHE19) സ്മയബന്ധിതമായി 

രരാതി രരിഹാരത്തിനുള്ള അവകാശും നിയമും നിഷ്കർഷിക്കുന്നു .രദ്ധതിയുമായി ബന്ധടപ്പട്ട 

രരാതികൾ ദഫാണ് മുദഖന ,ദൊൾ ഗ്ഫീ നമ്പർ ഉരദയാരിച്ച് ,ദരഖാ മൂലും എഴുതി നൽകിയുും ഇ ടമയിൽ 

വഴിയുും സ്മർപ്പിക്കാവുന്നതാണ് ദൊൾ ഗ്ഫീ നമ്പർ രഞ്ായത്തിൽ  ഗ്രേര്ശി 

പ്പിടക്കണ്ടാതാണ്.അഴിദക്കാെ്  രഞ്ായത്തിൽ നമ്പർ ഗ്രേർശി പ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് .ടതാഴ്ലളികദളാെ് 

സ്ുംസ്ാരിച്ചദപ്പാൾ ഇതുവടര രരാതികൾ നൽകിയിട്ടില്ല എന്നാണ് അറിയാൻ സ്ാധിച്ചത് . 

ദ ാഷ്യൽ്ഓഡിറ്റ്്്നടത്തുന്നതിനുള്ള്അവകാശാം് 

     ടതാഴിലുറപ്പ് രദ്ധതിയിൽ ഏടറ്റെുത്്ത  നെപ്പിലാക്കുന്ന മുഴുവൻ ഗ്രവർത്തികളുും ദസ്ാഷയൽ 

ഓഡിട്ടിന്  വിദധയമാക്കണും എന്ന് SEC 17(2) നിഷ്കർഷിക്കുന്നു .രഞ്ായത്തിടല ഗ്രാമസ്ഭ 

ദരജിസ്്ടറരിൽ ദസ്ാഷയൽ ഓഡിറ്റ്  നെത്തിയതായുള്ള ദരഖകൾ കാണാൻ കഴിഞ്ഞു . 

 

മഹാത്മാരാന്ധിദേശീയഗ്രാമീണടതാഴിലുറപ്പ്രദ്ധതി ഗ്രകാരും ടതാഴിലാളികൾക്ക് 

ലഭിദക്കണ്ട  ആനുകൂലയങ്ങടളകുറിച്ചുും അതുമായി ബന്ധടപ്പട്ട ആവശയകതടയ 

ക്കുറിച്ചുും നിയമത്തിന്ടറആമുഖത്തിൽഗ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട.് ടതാഴിലാളികളുടെയുും 

അവരുടെ ആനുകൂലയങ്ങടളയുുംകുറിച്്ച ഒരുതനതായ വിശേീകരണും 

ഈറിദപ്പാർട്ട്മുഖാന്തരും 

നിങ്ങളിദലക്ക്എത്തിക്കുവാൻസ്ാധിക്കുും.ഈറിദപ്പാർട്ട്അെിസ്ഥാനത്തിൽനിങ്ങൾ

ക്ക്ഗ്രാപ്തമാക്കാൻകഴിയുന്നഒട്ടനവധിവസ്തു താരരമായകാരയങ്ങൾകകവരിക്കാൻനി

ങ്ങൾക്ക്ഏവർക്കുുംകഴിയടട്ട. 
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താതഴപറയുന്ന 3 

വർക്ുകൾആണ്ഈഘട്ത്തിൽദ ാഷ്യൽഓഡിറ്റിനവിദധയമാക്ിയത് 

ഗ്കമ

നമ്പ 

ർ 

ഗ്രവർത്തിയു

ടെ ദരരുും 

ഗ്രവര്തി

ടകാഡുും 

ഗ്രവ

ർത്തി 

കാല

യളവ്   

 

ടതാ

ഴിൽ 

േിന 

ങ്ങ ൾ 

 

ചിലവായ്

തുക് 

ദവത

ന്

ഘട

കാം് 

 ാ

ധന്

ഘട

കാം് 

1 മന്ന്്

മയിചാങ്കു

ന്നു് ് താവ്

ദതാട്്്

പുനരുദ്ധാര

ണാം് 

WH/290879 

26/2/19 

TO 

29/3/19 

 

300 81300 1500 

ആ

യു

ധ്

വാട

ക് 

2 വയക്തിഗത്്

കക്ൂ ്്്

നിർമാണാം് 

( ുദരശൻ്

.തക്

)IF/310260. 

13/3/19 

TO 

19/3/19 

15 5389 5878 

3 IF/315791 

അാംഗനവാ്

ടിക്ു്്്

ചുറ്റുമതിൽ് 

20/3/19 

TO 

23/3/19 

6 3129 5640 

 

ഗ്പവർത്തിതയ്്ക്ുറിച്ചുള്ള്്വിലയിരുത്തലുകൾ്. 

➢ അാംഗൻവാടി്ക്്്്ചുറ്റുമതിൽ്്നിർമാണാം്്എന്ന്്ഗ്പവർത്തിയിലൂതട്്തപാതു്ആസ്തി്്

 ൃഷ്ടിക്ുന്നതിനു്ദവണ്ി്് ാധിച്ചു്. 

➢ വയക്തി്ഗത്്ആസ്തികൾ്്ഉണ്ാക്തപ്പട്ു്. 

➢ പരമ്പരാഗത്്നീർചാലുകളുതട്്്പുനരുദ്ധാരണാം്്മാതൃകാ്പരമായ്്്ഗ്പവർത്തി്്ആയി്്

കരുതാവുന്നതാണ്്. 
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➢ ്്ഈ് ദതാടിതന് ് കാർഷ്ികവൃത്തി് അഭിവൃദ്ധി് തപ്പടുത്തുന്നതിന്്

ഗ്പദയാജനതപ്പടുത്താൻ്് ാധിച്ചാൽ്്്നന്നായിരിക്ുാം്. 

➢ നിലവിൽ് ്ദതാടിനിരുവശവുാം്കാട്്മൂടി്ക്ിടന്നതിനാൽ് ്എാം്ബുക്്്് ഗ്പകാരമുള്ള്

അളവിൽ്ദതാട്്വൃത്തി്യാക്ിയിരുദന്നാ്എന്ന്്കതണ്ത്താൻ് ാധിച്ചില്ല
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 ിറ്റി ൺഇൻ ർദമഷ്ൻദബാർഡ്് 

്്്്്്്്്മഹാത്മാരാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ ടതാഴിലുറപ്പ് രദ്ധതിയിൽ ഓദരാ ഗ്രവർത്തി 

ആരുംഭിക്കുന്നതിനു മുൻരുും ആ ഗ്രവര്തിയുമായി ബന്ധടപ്പട്ട എസ്ടിമാറ്റ്  തുക ,ആടക ടതാഴിൽ 

േിനങ്ങൾ ,സ്ാധന ദവതന ഘെകും ,ഗ്രവർത്തി കാലാവധി തുെങ്ങിയവ ദരഖടപ്പെുത്തിയ നിശ്ചിത 

അളവിലുള്ള ദബാർഡ്  ടരാതുജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ സ്ഥാരിദക്കണ്ടതുണ്ട് .ഓഡിറ്റ്  

വിദധയമാക്കിയ്WH/290879എന്നാ ഗ്രവർത്തി യുടെ  സ്ിറ്റിസ്ണ് ഇന്ദഫാർമഷൻ ദബാർഡ്  ഗ്രവർത്തി 

സ്ഥലത്്ത സ്ഥാരിെിെുണ്ട്  , എന്ന ഗ്രവ ർത്തിയുടെ  ദബാർഡ്  ഗ്രവര്തിസ്തലത് സ്ഥാരിച്ചിട്ടില്ല  . 

ദമറ്റി്തന് ാംബന്ധിച്ച്വിവരങ്ങൾ് 

ടതാഴിലുറപ്പ് നിയമഗ്രകാരും ദമറ്റ് ,രതിനാല് േിവസ്ും കൂെുദമ്പാൾ മാറി ടക്കാണ്ടിരിക്കണും.ദമറ്റ ്

ടതാഴിലാളികളുടെ ടതാഴിൽ കാർഡിൽ കൃതയമായി ഹാജർ ദരഖടപ്പെുത്തുകയുും മറർ ദറാൾ 

രൂരിപ്പിക്കരുനട്െന്നുും ടതാഴിലാളികൾ രറഞ്ഞു .ഇത ്ഗ്രശുംസ്നീയമാണ്. 

നിരീക്ഷണ് ാംവിധാനങ്ങൾ് 

ജാഗ്ഗതാ്ദമൽദനാട്് മിതി് 

❖ രദ്ധതിയുടെ നെത്തിപ്പ് കാരയക്ഷമമാക്കുന്നതിനു ദവണ്ടി നിരീക്ഷണ സ്ുംവിധാനങ്ങൾ 

ഏർടപ്പെുത്തിയിട്ടുണ്ട ് .ഉദേയാരസ്ഥ സ്ുംവിധാനവുും ,ഗ്രാദേശിക തല കമ്മറ്റിയുും 

രൂരീകരിച്ചുടകാണ്ടാണ് രദ്ധതി ഗ്രവർത്തനങ്ങൾ കരയക്ഷ്മമായ്  നെദത്തണ്ടത് നിയമ 

ഗ്രകാരും( വി. എും. സ്ി. രൂരീകരിദക്കണ്ടത്എങ്ങടനടയന്നുള്ളത്എ.എുംസ്ിയിടലദരജ്നമ്പർ57 

ഭാരും10.5.3.അനുസ്രിച്ച്ആവണും)ദമറ്റ്  അുംരമാവാൻ രാെില്ല .ഈ വാർഡിൽ സ്മിതി അും ര 

ങ്ങൾ ഗ്രവർത്തി സ്ഥലും സ്ന്ദർശിക്കരുന്ടെന്നുും അവടെ വച്ച് ഒപ്പ്  ദരഖടപ്പെുതരുന്ടെന്നുും 

ടതാഴിലാളികൾ രറഞ്ഞു . 

അുംരങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ (അനുബന്ധും ) 

എ.എാം. ി.അദ്ധയായാം-7.11.5ഗ്പകാരമുള്ളഗ്പവൃത്തി യൽ -

പരിദശാധനയുതടകതണ്ത്തലുകൾ 

മഹാത്മാഗാന്ധി്ദേശീയ്്ഗ്ഗാമീണ്തതാഴിലുരപ്പു്്പദ്ധതി്്വാർഷ്ിക്മാസ്റ്റർ്

 ര്കുലർ് ഗ്പകാരാം് ഒരു് വർക്്്്  യലിൽ്  ൂക്ഷിദക്ണ്് 22് ദരഖ്

കതളക്ുറിച്ചു്്ഗ്പതി്പാ്തികുന്നു.്ഇത്്നിർബന്ധമായുാം് ൂക്ഷിതക്ണ്താ്

ണ്്. 

കവർദപജ്്്്്്് 

കവർദരജ്ഫയലിൽസ്ൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് . 

തചക്ക്ലിസ്റ്റ് 

ഒരുഗ്രവൃത്തിഫയലിൽഗ്കമഗ്രകാരുംഏടതാടക്കദരഖകൾഎവിടെഏത്ദരജ്മുതൽസ്ൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു

എന്ന്മനസ്സിലാക്കുവാനുള്ളആധികാരികദരഖയാണ്ടെക്ക്ലിറ്.രരിദശാധിച്ച 3 ഫയലുകളിലുും ടെക്ക്  

ലിറ്  ഓഫ് ദഡാകുടമന്റ്സ്് ഉൾടപ്പെുത്തിയിട്ടുടണ്ടങ്കിലുും ദരജ് നമ്പർ ദരഖടപ്പെുത്തിയിട്ടില്ല .  

വാർഷ്ിക്കർമ്പദ്ധതിയുതട്പകർപ്പ്്്് 

ഗ്രാമസ്ഭ അുംരീകാരും ലഭിച്ച ഗ്രവർത്തികൾ മാഗ്തദമ വാർഷിക കർമ്മ രദ്ധതിയിൽ 

ഉൾടപ്പെുത്താവു.ഗ്രസ്തു തഗ്രവൃത്തി രഞ്ായത്തിടല  നെപ്പുവർഷത്തിടല ആനുവൽആക്ഷൻ 

പ്ലാനിൽ 

ഉൾടപ്പട്ടതാണ്എന്ന്ടതളിയിക്കുവാനുള്ളദരഖയാണ്ആക്ഷൻപ്ലാൻന്ടറദകാപ്പി.  രരിദശാധിച്ച 

മൂന്നു  ഗ്രവർത്തി  ഫയലുകളിലുും  ആക്ഷൻപ്ലാനിന്ടറദകാപ്പി ഉൾടപ്പെുത്തിയിട്ടുണ്ട് .  

എസ്റ്റിദമറ്റ്(ജനകീയ്എസ്റ്റി്ദമറ്റ്്) 
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ഒരുഗ്രവൃത്തിഎങ്ങടന, എഗ്തഅളവിൽ ടെയ്യണടമന്ന് സ്ാദങ്കതികമായി ഗ്രതിരാേിക്കുന്ന 

ആധികാരികദരഖയാണ്എറിദമറ്റ്.ഓഡിറ്റ്  കാലയളവിൽ രരിദശാധനയ്ക്്ക വിദധയമാക്കിയ എല്ലാ 

ഗ്രവൃത്തിഫയലുകളിലുുംഎറിദമറ്റ്സ്ൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. 
സ്ാധാരണജനങ്ങൾക്ക്മനസ്സിലാകുന്നരീതിയിൽജനകീയഭാഷയിൽദവണുംഎറിദമറ്റ്തയ്യാറാക്കാൻ.ഈ 

എറിമാറ്റ് ദമറ്റിന്ടറ  കയ്യിൽ സ്ൂക്ഷിക്കുകയുും ടരാതു സ്ഥലങ്ങളിൽ ഗ്രേര്ഷിപ്പിടക്കണ്ടതുമാണ് . 

എന്നാൽരരിദശാധിച്ച് ഒരുഫയലിലുും ജനകീയ എറിദമ റ്റ്കാണുവാൻസ്ാധിച്ചില്ല.  

 

 ാദങ്കതികാനുമതിപഗ്താം 

ഒരുഗ്രവൃത്തിക്ക്സാദങ്കതികവിേഗ്ധരുടെഅനുമതിലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്എന്നു ടതളിയിക്കുന്ന ആധികാരിക 

ദരഖയാണ്സ്ാദങ്കതികഅനുമതിദരഖ. രരിദശാധിച്ച  മുഴുവൻ ഫയലുകളിലുും ബന്ധടപ്പട്ടവർ സ്ാക്ഷയ 

ടപ്പെുത്തിയ സ്ാദങ്കതികാ നുമതി ദരഖഉണ്ടായിരുന്നു. 

ഭരണാനുമതിദരഖ 

ഗ്രവൃത്തിടെയ്യുന്നതിന്നിർവഹണസ്ഥാരനുംനൽകുന്നഅനുമതിയാണ്ഭരണാനുമതിദരഖ  ഈദരഖഎ

ല്ലാ ഗ്രവർത്തി ഫയലുകളിലുുംസ്ൂക്ഷിദക്കണ്ടതാണ്.  ഭരണാനുമതി 

ലഭിക്കുന്നതിന്സ്മർപ്പിക്കുന്നദരഖകളിൽ  ഗ്രാമസ്ഭഅുംരീകാരത്തിന്ടറ രകർപ്പ ്

ഉൾടപ്പെുദത്തണ്ടതുണ്ട് ആയതിനാൽഗ്രസ്തു ത  ഗ്രവൃത്തി ഗ്രാമസ്ഭ  അുംരീകരിച്ചതിന്ടറ 

രകർപ്പുുംഭരണാനുമതിയ് ടക്കാപ്പും ഗ്രവൃത്തി ഫയലിൽ ദെർദക്കണ്ടതാണ്. ഇവിടെ ബന്ധടപ്പട്ടവർ 

സ്ാക്ഷയടപ്പെുത്തിയ ഭരണാനുമതി ദരഖ ഫയലിൽ സ്ൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് . 

 ാംദയാജിത്പദ്ധതിയുതട്പകർപ്പ്്് 

രരിദശാധിച്ച മൂന്നു ഗ്രവർത്തികളുും സ്ുംദയാജിത രദ്ധതി വിഭാരത്തിൽ ടരെതതുടകാണ്ട് ഇതുമായി 

ബന്ധടപ്പട്ട ദരഖകടളാന്നുും ഉൾടക്കാള്ളിച്ചിട്ടില്ല . 

 

ഡിമാൻഡ്ദ ാാം(തതാഴിൽ്ആവശയതപ്പട്ുതകാണ്ുള്ള്അദപക്ഷ്) 

്്്്്്വാർഷ്ിക് മാസ്റ്റർ്  ർക്ുലർഗ്പകാരാം് ഒരു്

ഗ്പവർത്തിക്ുഅനുതെോം3(ബി് )ഗ്പകാരാംഗ്ഗൂപ്പാദയാഅനുതെോം്

3(എ)ഗ്പകാരാം് വയക്തിഗതമദയാ് അദപക്ഷി് ദക്ണ്താണ്് .്
..ടതാഴിൽആവശയടരട്ടവർക്ക്15േിവസ്ത്തിനുള്ളിൽദജാലിനൽകിദയാഎന്നറിയുവാൻസ്ഹായിക്കു

ന്നദരഖകൂെിയാണ്ഡിമാൻഡ്ദഫാും..രരിദശാധിച്ചഎല്ലാ ഗ്രവർത്തിയുടെ  ഫയലിലുും ഡിമാൻഡ്ദഫാo 

കാണാൻസ്ാധിച്ചു.എന്നാൽ ഇതിന്ടറ COUNTER SLIP ,LD/243733 എന്ന ഗ്രവർത്തിയുടെ ഫയലിൽ മാഗ്തദമ 

ഉൾടപ്പെുത്തിയിട്ടുള്ളൂ . .  

വർക്്്  അദലാദക്ഷ്ൻ  ദ ാാം(തതാഴിൽ് നൽകിയത്്  ാംബന്ധിച്ച്

വിവരങ്ങൾ്) 

ഗ്രവൃത്തിഅനുവേിച്ചുടകാണ്ട്നിർവഹണഉദേയാരസ്ഥർനൽകുന്നഅനുമതിയാണ് വ 

ർക്ക്അടലാദക്കഷൻദഫാo.അദരക്ഷിച്ച്15േിവസ്ത്തിനുള്ളിൽഗ്രവൃത്തിലഭിദച്ചാഎന്നറിയാൻഈ

ദഫാുംസ്ഹായിക്കുും. രരിദശാധനക്ക് വിദധയമാക്കിയ മൂന്നു ഗ്രവരത്ികളുടെ  ഫയലിലുും ഈ ദരഖ 

ഉൾടപ്പെുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 

മസ്റ്റർ  ദറാൾ 

ടതാഴിലാളികളുടെ അതത് േിവസ്ങ്ങളിടല ഗ്രവർത്തി സ്ഥലടത്ത  ഹാജർ നില 

ദരഖടപ്പെുത്തുന്നഔദേയാരിക ദരഖയാണ് മറർ ദറാൾ ദലാക്ക്  ദഗ്രാഗ്രാും ഓഫീസ്ർ 

,രഞ്ായത്്ത ടസ്ഗ്കെറിഎന്നിവർ  സ്ാക്ഷയടപ്പെുത്തി സ്ീൽ രതിപ്പിച്ച മാറർ ദറാൾ മാഗ്തദമ 

ഉരദയാരിക്കാവൂ .മാറർ ദറാൾ ലഭിച്ചതിനു ദശഷും മാഗ്തദമ നിയമരരമായി ഗ്രവർത്തി ആരുംഭിക്കാൻ 

രാെുള്ളൂ .മൂന്നു ഗ്രവരത്ിയുമായി ബന്ധടപ്പട്ട മാറർ ദറാളുകൾ ഫയലിൽ കാണാൻ സ്ാധിച്ചു .എന്നാൽ 

മാറർ ദറാളിൽ ഹാജർ ദരഖടപ്പെുതിയതന്ു മുക ളിലായി തിയ്യതി ദരഖടപ്പെുത്തിയിട്ടുണ്ട്.ഇത ്

അഭിനന്ധനർഹാമാണ് . . 

.ഫയൽരരിദശാധിച്ചതിൽനിന്നുുംമറർദറാളുകളിൽടവട്ടിത്തിരുത്തലുകൾകാണടപ്പട്ടു.(അനുബന്ധും 

)മാറർ ദറാളുകൾ രണത്തിനു സ്മാനമാണ് ആയതിനാൽ ടവട്ടിതിരുത്തലുകൾ രാെില്ല .ഇത ്

ശിക്ഷാർഹമായ കാരയമാണ്. 

ടവട്ടിത്തിരുത്തലുകൾ ടെയ്യുദമ്പാൾവിശേീകരണുംനൽകിഒപ്പ്  വ യ്ദക്കണ്ടതാണ് എന്നാൽ 

അവദയാന്നുുംകാണാൻസ്ാധിച്ചിട്ടില്ല. ടമഷർടമനറ്്ബുക്ക്നമ്പർമറർ  ദറാളുകളിൽ ഉണ്ടാകണും 

എന്നാൽഅവഒരുമറർദറാളിലുുംദരഖടപ്പെുത്തിയിട്ടില്ല. 
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തമഷ്ർതമന്റ്ബുക് ്

ഒദരാ ഗ്രവൃത്തിയുും എറിദമറ്റ്ഗ്രകാരും കൃതയമായഅളവിൽ  ആണ്ടെദയ്യണ്ടത് 

എന്നുുംടെയ്തിരിക്കുന്നതഇ്ഗ്രകാരുംതടന്നടയന്ന്മനസ്സിലാക്കാനുള്ളആധികാരികദരഖയാണ്  

ടമഷർടമന്റബ്ുക്ക്. രരിദശാധനക്ക് വിദധയമാക്കിയ  എല്ലാ ഫയലുകളിലുും  ടമഷർടമ 

ന്റ്ബുക്ക്ഉണ്ടായിരുന്നു. .. ടമഷർടമന്റ്ബുക്കുകൾ രഞ്ായത്തിൽനിന്നുും െുമതലടപ്പട്ട 

ഉദേയാരസ്ഥൻസ്ാക്ഷയടപ്പെുത്തിയിട്ടുണ്ട് ..ഗ്രവൃത്തിരൂർത്തീകരണത്തിന്ടറ വിവിധഘട്ടങ്ങളിടല 

തുകരാസ്ാക്കുദമ്പാഴുും ഒെുവിൽഗ്രവൃത്തിയ്ക്്ക അനുവേിച്ചതുക 

ഗ്രകാരമുള്ളആടകതുകഅനുവേിയ്ക്കുദമ്പാഴുുംടമഷർടമന്റ്ബുക്കിൽരഞ്ായത്്ത ടസ് 

ട്ടറിസ്ാക്ഷയടപ്പെുത്തൽനെത്തിഒപ്പ്സ്ീല്എന്നിവരതിപ്പിദക്കണ്ടതാണ്. ഇങ്ങടന ടെയ്തതായി 

കാണാൻസ്ാധിച്ചു. 

തമറ്റീരിയൽതഗ്പാകയൂർതമന്റ്( ാധന്  ാമഗ്ഗികതളക്ുറിച്ചുള്ള്

വിവരങ്ങൾ്) 

ഒരുഗ്രവൃത്തിക്ക്സാദങ്കതികഎറിദമറ്റ്ഗ്രകാരുംആവശയമുള്ളസ്ാധനസ്ാമഗ്രികൾവാങ്ങുന്നതിനുള്ളനെ

രെിഗ്കമങ്ങൾഗ്രതിരാേിക്കുന്നദരഖയാണ് ടമറ്റീരിയൽടഗ്രാകയൂർടമെ ്. ഗ്രവർത്തിക്കു  

ഉരദയാരിച്ചസ്ാധനങ്ങളുടെബില്്ല   വി വരങ്ങൾഫയലിൽസ്ൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്.. 

ദവജ്  ലിസ്റ്റ ്

മറർ  ദറാളിന്ആനുരാതികമായിടതാഴിലാളിക്ക്  ദവതനുംഅനുവേിച്ചു എ ന്നട്തളി യിക്കാനുള്ള 

ആധികാരികദരഖയാണ് ദവജ്  ലിറ്. രരിദശാധിച്ചഫയലുകളിൽഎല്ലാുംദവജ്  ലിറ്കാണാൻസ്ാധിച്ചു. 

ഇത്ഗ്രശുംസ്നീയമായകാരയമാണ്. 

 ണ്്ഗ്ടാൻസ്ഫർഓർഡർ 

മറർദറാളിനുും,   ദവജ്ലിറിനുും  ആനുസ്രിച്ചട്താഴിലാളിക്ക് ദവതനും കകമാറിദയാ 

എന്ന്ഉറപ്പാക്കാനുള്ളദരഖയാണ്ഫണ്ട്ഗ്ൊൻസ്് ഫർഓർഡർ. രരിദശാധിച്ച എല്ലാ ഫയലുകളിലുും ഫണ്ട് 

ഗ്ൊൻസ്ഫർ ഓർഡർ ഉൾടപ്പെുത്തിയിട്ടുണ്ട് . 

തമറ്റീരിയൽ  വൗച്ചർ  ആൻഡ്  ബിൽ 

സ്ാധനസ്ാമഗ്രികൾആവശയമായഗ്രവൃത്തികൾക്ക്സാമഗ്രികൾവിതരണുംടെയ്തതിന്ടറബില്ലുകളുുംവൗച്ച

റുകളുും  ഫയലിൽസ്ൂക്ഷിദക്കണ്ടതാണ്.  ഫയലിൽഗ്രവൃത്തി അനുബന്ധ ബില്ലുകൾ,ഉണ്ടായിരുന്നു. 

ഇത്ഗ്രശുംസ്നീയമായകാരയമാണ്.എന്നാൽ ടവൗച്ചർ ഉൾടപ്പെുത്തിയിട്ടില്ല . 

ര ീതുകളുാം്ദരായൽട്ിയുാം ാംബധിച്ചു് 

സ്ഥല മുെമകളുടെ നികുതി രസ്ീറ്റ്  ഫയലിൽ സ്ൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് . 

ദ ാദട്ാഗ്ഗാ ് 

ഒരുഗ്രവൃത്തിതുെങ്ങുന്നതിനു  മുൻരുും, ഗ്രവൃത്തിനെന്നുടകാണ്ടിരികുദമ്പാഴുും,  ഗ്രവൃത്തി 

രൂർത്തിയായതിനുദശഷവുമുള്ളമൂന്ന്ഘട്ടത്തിലുള്ളദഫാദട്ടാഗ്രവൃത്തിഫയലിൽ  സ്ൂക്ഷിദക്കണ്ടതാ

ണ് .രരിദശാധിച്ചഎല്ലാ ഫയലുകളിലുും  മൂന്നു ഘട്ടത്തിടലയുും ദഫാദട്ടാ ഫയലിൽസ്ൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്.  

ഗ്പവൃത്തിപൂർത്തീകരണ ാക്ഷയപഗ്താം 

ഗ്രവൃത്തിരൂർത്തീകരിച്ചുഎന്നതിന്ടറദരഖയാണ്ഗ്രവൃത്തിരൂർത്തീകരണസ്ാക്ഷയരഗ്തും.ഇത് 

സ്ാദങ്കതിക വിേഗ്ധൻ സ്ീൽ വച്ച് സ്ാക്ഷയടപ്പെുത്തണും . രൂർത്തീകരിച്ചഎല്ലാ 

ഗ്രവൃത്തിയുടെയുുംഫയലിൽഗ്രവൃത്തിരൂർത്തീകരണസ്ാക്ഷയരഗ്തുംഉണ്ടായിരുന്നു . 

മസ്റ്റർദറാൾമൂവ്തമന്റ്ലിപ്പ ്

ഒരുഗ്രവൃത്തിയുടെഓദരാഘട്ടത്തിന്ടറയുുംമറർദറാൾഅനുവേിച്ച്ടതാഴിലാളികൾക്ക് ദവ 

തനുംനൽകുന്നത ് വ ടരയുള്ളഓദരാ ഘട്ടങ്ങളുും ഏടതാടക്ക തീയതികളിൽ നെന്നു 

എന്ന്മനസ്സിലാക്കാനാണ് മറർദറാൾമൂവ്ടമന്റ്ലിര്. എന്നാൽരരിദശാധിച്ച എല്ലാ 

ഫയലുകളിലുുംമറർദറാൾമൂവ്ടമന്റ്ലിര്ഉണ്ടായിരുന്നു .ഇത് അഭിനന്ധനാർഹാമാണ് . 

ജിദയാ്ടാഗ്്ഗ്ദ ാദട്ാകൾ 

ജിദയാൊഗ്്ഡ്ദഫാദട്ടാഗ്രാഫ്ഒരു ഫയലിലുുംഉണ്ടായിരുന്നില്ല.  

ദ ാഷ്യൽ്ഓഡിറ്റ്്്റിദപ്പാർട്്്് 
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ഓദരാ ആറുമാസ്തിലുും അതു വടര ടെയ്ത ഗ്രവർത്തികളുടെ ദസ്ാഷയൽ ഓഡിറ്റ്  നെത്തി റിദപ്പാർട്്ട  

ഫയലിൽ സ്ൂക്ഷിദക്കണ്ടതാണ് . 

 

 

 

 

 

സ റ്റ്ഡയറി 

ഗ്രവൃത്തിസ്ഥലടത്തമുഴുവൻവിവരങ്ങളുുംദരഖടപ്പെുത്തുന്നതിദനവണ്ടിയുള്ളആധികാരികദരഖയാ

ണ്കസ്റ്റ്ഡയറി.രരിദശാധിച്ച രണ്ട ് ഗ്രവർത്തികളുടെ ഫയലിലുും കസ്റ്റ്   ഡയറി ഉണ്ടായിരുന്നു 

.IF/315791 എന്ന ഗ്രവർത്തി യുടെ ഫയലിൽ കസ്റ്റ്  ഡയറി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല .  

❖ വി. എും. സ്ി. രൂരീകരിദക്കണ്ടത്എങ്ങടനടയന്നുള്ളത്എ.എും. സ്ി. യിടലദരജ്നമ്പർ 57 

ഭാരും10.5.3.അനുസ്രിച്ച്ആവണും. 

 

 

ദറാ ്്ഗർേിവ ാം 

്  ടതാഴിൽ ആവശയകത കൃതയമായി രജിറർ ടെയ്യുന്നതിനുും ടതാഴിലാളികളുടെ അർഹതകളുും 

അവകാശങ്ങളുും അവടര ദബാധയടപ്പെുത്തുന്നതിനുും രദ്ധതികൾ രരിഹരിക്കുന്നതിനുമായി ദറാസ്ഗാർ 

േിനും സ്ുംഘെിപ്പിദക്കണ്ടതാണ്. ദറാസ്ഗാർ േിനും ആെരിക്കുന്നതിനു മുൻരായി വിവര വിേയാഭയാസ് 

വയാരനഗ്രവർത്തനങ്ങൾ സ്ുംഘെിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ജില്ലാ ദഗ്രാഗ്രാും ദകാഡിദനറ്റർ 

ഉറപ്പുവരുദത്തണ്ടതാണ്. ദറാസ്ഗാർ കലണ്ടർ സ്ുംബന്ധിച്ച് ഗ്രാമരഞ്ായത്തുകടള ഗ്രദതയകമായി 

ദബാധവൽക്കരിദക്കണ്ടതാണ്.  

ദറാസ്ഗാർ േിനും   സ്ുംഘെിപ്പിക്കുന്നതിൻടറ െുമതലകളുും ഉത്തരവാേിതവങ്ങളുും 

സ്ുംസ്ഥാന സ്ർക്കാർ ജില്ലാ ദഗ്രാഗ്രാും ദകാഡിദനറ്റർ രൂരീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഗ്രതിമാസ് രട്ടിക അനുസ്രിച്ച ്

തടന്ന ദറാസ്ഗാർ േിനും സ്ുംഘെിപ്പിക്കുന്നു എന്ന ്ജില്ലാ ദഗ്രാഗ്രാും ദകാർഡിദനറ്റർ ഉറപ്പുവരുദത്തണ്ടതാണ്. 

ഈ രട്ടിക ഗ്രാമവികസ്ന മഗ്ന്താലയവുമായുും ടരാതുജനങ്ങളുമായുും രങ്കുടവദക്കണ്ടതുും ഒരു 

മാസ്ത്തിടലാരിക്കൽ ഗ്രാമ രഞ്ായത്്ത തലത്തിൽ സ്ുംഘെിപ്പിദക്കണ്ടതാണ്. ഗ്രാമരഞ്ായത്്ത 

ഗ്രസ്ിഡൻറ് നിദയാരിക്കടപ്പട്ട ഗ്രാമരഞ്ായത്തിടല ഭാരവാഹി േിനാെരണത്തിൽ അധയക്ഷത 

വഹിദക്കണ്ടതാണ്.  ദറാസ്ഗാർേിനും ആെരിക്കുന്നത്നിശ്ചയിക്കടപ്പട്ടിട്ടുള്ള േിവസ്ും നെത്തുന്നതിനായി 

ഉദേയാരസ്ഥടര നിദയാരിദക്കണ്ട താണ.് ഈ ദയാരത്തിൽ മിനിറ്റ്സ്് ടരാതുജനങ്ങൾക്ക ്

രരിദശാധിക്കുന്നതിനുും ദസ്ാഷയൽ ഓഡിറ്റിനുും ലഭയമാദക്കണ്ടതുണ്ട്. സ്ുംസ്ഥാന സ്ർക്കാർ േിനും 

സ്ുംഘെിപ്പിക്കുന്നത് സ്ുംബന്ധിച്ച റിദപ്പാർട്ടുകൾ ദശഖരിക്കുന്നതാണ്  

.ദറാസ്ഗാർ േിവസ്ും ആെരിക്കാറുണ്ട് എന്ന് എും ജി എൻ ആർഇ ജി ,ഉദേയാരസ്ഥർ രറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് .എല്ലാ 

മാസ്വുും22ആും   തീയ്യതി ദറാസ്ഗാർ േിനും ആെരിച്ചതായി ഉള്ള രാജിസ്്ടറർ കാണാൻ കഴിഞ്ഞു ,ഇത ് 

ഗ്രശുംസ്നീയമാണ് . 

പഞ്ചായത്തിൽ ൂക്ഷിച്ചിരിദക്ണ് 7 രജിസ്റ്ററുകൾ 

തതാഴിൽകാർഗ്ഡജിസ്റ്റർ 

ടതാഴിൽ കാർഡിനുള്ള അദരക്ഷ ,കാർഡ്  അനുവേിച്ച വിവരങ്ങൾ എന്നിവ ദരഖടപ്പെുത്തുന്നതിനുള്ള 

റ ജിറ്  ർ .ഗ്രസ്തു ത വിവരങ്ങൾ യഥാസ്മയും ദരഖടപ്പെുത്തി സ്ൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് .. 

തതാഴിൽ്അദപക്ഷ്റജിസ്റ്റ്്ർ 

ടതാഴിൽ ആവശയടപ്പട്ടു ലഭിക്കുന്ന അദരക്ഷകളുടെ വിവരങ്ങൾ ,അതുഗ്രകാരും അവർക്ക് ടതാഴിൽ 

അനുവേിച്ചതിന്ടറ വിവരങ്ങൾ എന്നിവ ദരഖടപ്പെുദത്ത ണ്ടുന്ന റജിറ്  ർ .കൃതയമായി വിവരങ്ങൾ 

ദരഖടപ്പെുത്തിയിട്ടുണ്ട് . 

ഗ്ഗാമ ഭരജിസ്റ്റർ 

വാർഡിടല ടതാഴിലുറപ്പ്  രദ്ധതി യുമായി ബന്ധടപ്പട്ട ഗ്രാമസ്ഭ മിനുട്്ടസ്് രരിദശാധിച്ചദപ്പാൾ 11/7/18  നു 

ദസ്ാഷയൽ ഓഡിറ്റ്  മായി ബന്ധടപ്പട്ട ഗ്രാമസ്ഭ നെത്തിയതായി വിവരങ്ങൾ ദരഖടപ്പെുത്തിയിട്ടുണ്ട ്
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..2019/20 ടല ആക്ഷൻ പ്ലാൻ ,ദലബർ ബജറ്റ് ,അുംരീകരിക്കൽ  എന്നിവ ഈ േിവസ്ും നെന്നിട്ടുണ്ട ്.13/2/19 

നു വീണ്ടുും ഗ്രാമസ്ഭ ദെർന്ന് ദസ്ാഷയൽ ഓഡിറ്റ്  റിദപ്പാർട്്ട  അവതരിപ്പിച്ചതായുും  വിവിധ വയക്തിരത 

ആസ്തികൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഗ്രവർത്തികൾ നിർദേശിച്ചത് ആയുും ദരഖടപ്പെുത്തിയിട്ടുണ്ട് . 

വർക്്്്റജിസ്റ്റർ -  

ഗ്രവൃത്തികളുടെലിറ്, െിലവ്, മറ്റ്  വി ശോുംശങ്ങൾദരഖടപ്പെുത്തിയിട്ടുള്ള  രജിറർ 

ടതാഴിലുറപ്പിൽ   നെപ്പിലാക്കുന്ന ഗ്രവർത്തികളുടെ വിവരങ്ങൾ യഥാസ്മയും ദരഖടപ്പെുടത്ത ണ്ടുന്ന  റ 

ജിസ്്ടറർ ഇത്  കൃതയമായി  ദരഖടപ്പെുത്തിയിട്ടുണ്ട്്. 

സ്ഥിരആസ്ഥികളുതടരജിസ്റ്റർ 

. ടതാഴിലുറപ്പ് രദ്ധതി യിലുടെ സ്ൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള ആസ്തികൾ സ്ുംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ സ്ഥലും 

,ആസ്തിയുടെ  സ്വഭാവും നിലനിൽക്കുന്ന കാലയളവ് എന്നിവ ആസ്തി റ ജിറ്  റി ൽ ദരഖ 

ടപ്പെുടതണ്ടതാണ് .ഇവിടെ ഈ വിവരങ്ങൾ നാളതീകരിച്ചു സ്ൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് . 

പരാതിരജിസ്റ്റർ 

      രരിഹാരും കാദണണ്ടതാ യിട്ടുള്ള രരാതികടളാന്നുും ദരജിസ്്ടറരിൽ ദരഖടപ്പെുത്തിയിട്ടില്ല 

.രരാതിടയാന്നുും ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് എഴുതി ബന്ധടപ്പട്ടവർ സ്ാക്ഷയ ടപ്പെുത്തിയിട്ടുണ്ട് . 

 ാധന്രജിസ്റ്റർ് 

     ടതാഴിലുറപ്പിൽ ഏടറ്റെുക്കുന്ന ഗ്രവർത്തിയുടെ ഭാരമായി വരുന്ന സ്ാധന സ്ാമഗ്രികളുടെ വാങ്ങൽ 

തീരുമാനും ,ഉരദയാരും ,നീക്കിയിരുപ്പ് ,ടെലവ് എന്നിവ സ്ുംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ മുഴുവനുും ഗ്രസ്തു ത 

റജിസ്്ടറരിൽ ദരഖടപ്പെുത്തണും.ഇത് നാളതീകരിച്ചു   സ്ൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

.നിർഹണഉദേയാഗസ്ഥർക്ായുള്ളനിർദേശങ്ങൾ 

നിർവഹണഉദേയാഗസ്ഥർ(അക്കൗണ്ടൻറ്/ ഡി. ഇ. ഒ . അഗ്കിഡിറ്റഡ്എൻജിനീയർ, ഓവർസ്ിയർ) 

• മറർദറാൾടതാഴിലിെങ്ങളിൽഎത്തിച്ചുദഗ്രാജക്ട്ഇനീദഷയറ്റീവ്മീറ്റിുംഗ്കൂ െിരണിആരുംഭിക്കുന്ന

തിന്സ്ഹായിക്കുക 

• കൃതയമായഇെദവളകളിൽടതാഴിലിെുംസ്ന്ദർശിച്ചടെയ്തടതാഴിൽഅളന്ന്എുംബുക്കിൽദരഖടപ്പ

െുത്തുക 

• ടതാഴിലാളികൾക്ക്അെിസ്ഥാനസ്ൗകരയങ്ങൾഒരുക്കുക 

• എഎും. സ്ിഅനുസ്രിച്ചുള്ള  ബി.എഫ്.റ്റി, ദസ്വനങ്ങൾഗ്രദയാജനടപ്പെുത്തുക. ദരജ് 78,16 .1   

ദമറ്റ് 

• മറർദറാൾകൃതയമായിഒടപ്പവപ്പിക്കുക 

• ഹാജരാകാത്തവരുടെവിവരുംഅെയാളടപ്പെുത്തുക   

• മറർദറാളിൽടതാഴിൽേിനങ്ങളുടെതീയതിഅെയാളടപ്പെുത്തുക 

• കസ്റ്റ്ഡയറിരൂർണമായുുംരൂരിപ്പിക്കുക 

• ടതാഴിൽകസ്റ്റുകളിൽടവച്ച്അരകെുംനെന്നിട്ടുടണ്ടങ്കിൽകസ്റ്റ്ഡയറിയിൽഎഴുതുകയുുംനി

ർവഹണഉദേയാരസ്ഥടരഅറിയിക്കുകയുുംെികിത്സഉറപ്പാക്കുകയുുംടെയ്യുക 

• നിശ്ചിതഅളവിലുുംരുണനിലവാരത്തിലുുംദജാലിടെയ്യുന്നുണ്ട്  എന്ന്ഉറപ്പവരുത്തുക 

തതാലാളികളുതടകടമകൾ 

1. കൃതയസ്മയത്്തടതാഴിൽസ്ഥലത്്തഹാജരായിഒപ്പവയ്ക്കുക. 

2. രണിസ്ഥലത്്തപ്ലാറികവസ്തു ക്കൾഉരദയാരിക്കുവാദനാകത്തിക്കുവാനുുംരാെുള്ളതല്ല 

3. സ്ിറ്റിസ്ണ്ഇൻദഫാർദമഷൻദബാർഡ്ഗ്രവൃത്തിയുടെആരുംഭഘട്ടത്തിൽതടന്നനിർബന്ധമാ

യുുംവയ്ദക്കണ്ടതാണ് 

4. ഗ്രകൃതിസ്ുംരക്ഷണത്തിന്ആവശയമായഗ്രവൃത്തികൾഏടറ്റെുത്്തനെപ്പിലാക്കുക. 

5. ആസ്തിസ്ൃഷ്ടിക്കുന്നഗ്രവൃത്തികൾകടണ്ടത്തിദമറ്റ് ടനയുുംരഞ്ായത്്തഅധികൃതടരയുും    അ

റിയിക്കുക. 

 

നിർദേശങ്ങൾ് 

➢ ടതാഴിൽ കാർഡുകൾ അനുവേിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രതിനഞ്ു േിവസ്ത്തിനുള്ളിൽ തടന്ന 

കാർഡ്  ഉെമകൾക്ക് ലഭയമാക്കണും . 
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➢ ദഫാദട്ടാ ഉൾടപ്പടെ തികച്ചുും സ്ൗജനയമായിതടന്ന ടതാഴിൽ കാർഡ്  അനുവേിദക്കണ്ടതാണ് . 

➢ ഓദരാ ഗ്രവർത്തി ആരുംഭിക്കുന്നതിനു മുൻരുും ഓവർസ്ിയരുടെ സ്ാന്നിധയത്തിൽ ഗ്രവർത്തി 

ആരുംഭ മീറ്റിുംര് നെത്തി ടതാഴിലാളികൾക്ക് ടെദയ്യണ്ട ഗ്രവര്തി കടള ക്കുറിച്ച് വിശേീകരണും 

നൽദകണ്ടതാണ് . 

➢ ടതാഴിലാളികൾക്ക് നിയമ ഗ്രകാരും ലഭിദക്കണ്ട അവകാശങ്ങൾ (െികിത്സാ സ്ഹായും 

ഉൾടപ്പടെ )അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നുടണ്ടന്ന് നിർവഹണ ഏജൻസ്ി ഉറപ്പുവരുദത്തണ്ടതാണ് . 

➢ മറർ ദറാളിൽ ടവട്ടിത്തിരുത്തലുകൾ ഉണ്ടാകാൻ രാെില്ല . 

➢ മറർ ദറാളിൽ ദരര് വന്ന ടതാഴിലാളി തടന്ന യാണ് ഗ്രവർത്തി ടെയ്യുന്നടതന്ന് ദമറ്റ് ,ഓവർ 

സ്ിയർ ഉറപ്പു വരുത്തണും . 

➢ മറർ ദറാളിൽ ഗ്രവർത്തി എെുക്കുന്ന േിവസ്ങ്ങളിൽ തീയതി ദരഖടപ്പെുത്തുന്നുണ്ട് എന്ന ്

ഉറപ്പുവരുദത്തണ്ടതാണ് . 

➢ ടതാഴിലാളികൾ അവരുടെ കെമകൾ കൃതയമായി രാലിക്കുന്നുടണ്ടന്ന് നിവഹണ ഉദധയാരസ്തർ 

ഉറപ്പു വരുത്തണും . 

➢ വിജിലൻസ്് & ദമാണിട്ടറിുംര് കമ്മറ്റി അുംര ങ്ങടള കാലാനുസ്ൃതമായി മാറ്റുകയുും അവരുടെ 

രങ്കാളിത്തും ഉറപ്പുവരുത്തുകയുും ടെദയ്യണ്ടതാണ് . 

➢ സ്ിറ്റിസ്ണ് ഇന്ദഫാർമഷൻ ദബാർഡ്  നിയമാനുസ്ൃതമായി ഗ്രവർത്തി സ്ഥലങ്ങളിൽ 

സ്ഥാരിടക്കണ്ടാതാണ് . 

➢ ടമദമ്മാ ഓഫ് ടരയ്ടമന്റ്റ്  ടവട്ടിതിരുത്താൻ രാെില്ല . 

അനുബന്ധും  

വാർഡിടല ആക്ടിവ് ടതാഴിലാളികളുടെ വിവരങ്ങൾ  

1 KL-02-005-002-02/24 കനന  60 

2 KL-02-005-002-02/25 സ്ിന്ധു .ടക വി  53 

വിജിലൻസ്് & ദമാണിട്ടറിുംര് കമ്മറ്റിഅുംരങ്ങൾ 

  

നമ്പർ  ദരര്   രേവി  

1 സ്ിന്ധു  വാർഡ്  ടമമ്പർ  

2 േിലീര്   സ്ാമൂഹയ ഗ്രവർത്തകൻ  

3 സ്ുദരശൻ  കർഷക ഗ്രതിനിധി  

4 ബീന  അുംരനവാെി 

ഗ്രവർത്തക  

5 ബാലൻ  എസ്്.സ്ി  ഗ്രതിനിധി  

തതാഴിലുറപ്പുപദ്ധതിയിൽഏതറ്റടുത്ത്തചയ്യാൻപറ്റിയഗ്പവൃത്തികൾ 

1. വിഭാഗാംഎ 

:ഗ്രകൃതിവിഭവരരിരാലനവുമായിബന്ധടപ്പട്ടടരാതുഗ്രവൃത്തികൾ 

2. വിഭാഗാംബി: 

സ്മൂഹത്തിൽഅവശതഅനുഭവിക്കുന്നവിഭാരങ്ങൾക്കുള്ളവയക്തിരതആ

സ്തികൾഖണ്ഡിക 5ൽരരാമർശിക്കുന്നകുെുുംബങ്ങൾക്ക്മാഗ്തും 

3. വിഭാഗാം ി: 

ദേശീയഗ്രാമീണഉരജീവനമിഷൻനിബന്ധനകൾഅനുസ്രിക്കുന്നസ്വയുംസ്

ഹായസ്ുംഘങ്ങൾക്ക്ടരാതുഅെിസ്ഥാനസ്ൗകരയങ്ങൾ 
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4. വിഭാഗാംഡി: ഗ്രാമീണഅെിസ്ഥാനസ്ൗകരയങ്ങൾ 

 

നിർദേശങ്ങൾ 

➢ ടതാഴിൽ കാർഡുകൾ അനുവേിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രതിനഞ്ു േിവസ്ത്തിനുള്ളിൽ തടന്ന 

കാർഡ്  ഉെമകൾക്ക് ലഭയമാക്കണും . 

➢ ദഫാദട്ടാ ഉൾടപ്പടെ തികച്ചുും സ്ൗജനയമായിതടന്ന ടതാഴിൽ കാർഡ്  അനുവേിദക്കണ്ടതാണ് . 

➢ ടതാഴിൽ  അദരക്ഷകൾ ഗ്ഫെ ് ഓഫീസ്ിൽ  സ്വീകരിക്കുകയുും  ആയതിനു  കകപ്പറ്റു  രസ്ീത്  

നൽകുകയുും  ദവണും . 

➢ ഓദരാ ഗ്രവർത്തി ആരുംഭിക്കുന്നതിനു മുൻരുും ഓവർസ്ിയരുടെ സ്ാന്നിധയത്തിൽ ഗ്രവർത്തി 

ആരുംഭ മീറ്റിുംര് നെത്തി ടതാഴിലാളികൾക്ക് ടെദയ്യണ്ട ഗ്രവര്തി കടള ക്കുറിച്ച് വിശേീകരണും 

നൽദകണ്ടതാണ് . 

➢ ടതാഴിലാളികൾക്ക് നിയമ ഗ്രകാരും ലഭിദക്കണ്ട അവകാശങ്ങൾ (െികിത്സാ സ്ഹായും 

ഉൾടപ്പടെ )അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നുടണ്ടന്ന് നിർവഹണ ഏജൻസ്ി ഉറപ്പുവരുദത്തണ്ടതാണ് . 

➢ മറർ ദറാളിൽ ടവട്ടിത്തിരുത്തലുകൾ ഉണ്ടാകാൻ രാെില്ല . 

➢ മറർ ദറാളിൽ ദരര് വന്ന ടതാഴിലാളി തടന്ന യാണ് ഗ്രവർത്തി ടെയ്യുന്നടതന്ന് ദമറ്റ് ,ഓവർ 

സ്ിയർ ഉറപ്പു വരുത്തണും . 

➢ ടതാഴിലാളികൾ അവരുടെ കെമകൾ കൃതയമായി രാലിക്കുന്നുടണ്ടന്ന് നിവഹണ ഉദധയാരസ്തർ 

ഉറപ്പു വരുത്തണും . 

➢ വിജിലൻസ്് & ദമാണിട്ടറിുംര് കമ്മറ്റി അുംര ങ്ങടള കാലാനുസ്ൃതമായി മാറ്റുകയുും അവരുടെ 

രങ്കാളിത്തും ഉറപ്പുവരുത്തുകയുും ടെദയ്യണ്ടതാണ് . 

➢ സ്ിറ്റിസ്ണ് ഇന്ദഫാർമഷൻ ദബാർഡ്  നിയമാനുസ്ൃതമായി ഗ്രവർത്തി സ്ഥലങ്ങളിൽ 

സ്ഥാരിടക്കണ്ടാതാണ് . 

➢ ടമദമ്മാ ഓഫ് ടരയ്ടമന്റ്റ്  ടവട്ടിതിരുത്താൻ രാെില്ല . 

➢ ടതാഴിലുറപ്പ്  അനുബന്ധ ദരഖകൾ  സ്ാക്ഷയടപ്പെുത്തുന്ന  ഉദേയാരസ്ഥൻ  തീയ്യതി  കൂെി 

ദരഖടപ്പെുത്താൻ ഗ്ശദ്ധിക്കണും . 

 

ഗ്രാമസ്ഭ   തീരുമാനങ്ങൾ . 

 

1. വേതനം സമയ ബന്ധിതമായി ലഭ്യമാക്കുക  

2. ഒന്നാം വാർഡിൽ വരമ്പ് നിർമാണം  

3. തൊഴിലാളികൾക്ക്  ഉപയോഗിക്കാൻ സൗകര്യപ്രദമായ കൈയുറകളും കാലുറകളും 

ലഭ്യമാക്കുക  

4. 14 ദിവസം കൂടുമ്പോൾ മാറ്റിനെ നിർബന്ധമായും മാറ്റി നിശ്ചയിക്കുക  

5. വിഎംസി യുടെ പ്രവർത്തികൾ കാര്യക്ഷമമാക്കുക  
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മന്ന  

21/10/2019 

 

അധ്യക്ഷൻ  

എ. വിനോദൻ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


