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ആമുഖം 

ഗ്രാമീണജനതയുടെഉന്നമനത്തിനായിസ്വതഗ്ന്തഭാരതത്തിൽആവിഷ്കരിച്ചഏറ്റവുുംസ്ുഗ്രധാനവുുംശ

ക്തവുമായനിയമമാണ്മഹാത്മരാന്ധിദേശീയഗ്രാമീണടതാഴിലുറപ്പ്നിയമും. 

ഇന്തയയിടലസ്ാധാരണക്കാരായജനങ്ങളുടെടതാഴിൽടെയ്യുവാനുള്ളഅവകാശടത്തസ്ുംരക്ഷിച്ചു

നിലനിർത്തുന്നതിനായിഇന്തയൻരാർലടമൻറ്അുംരീകരിച്ച്്, ഗ്രസ്ിഡൻറ്ഒപ്പുവച്ച 2005 

ടസ്ര്റ്റുംബർമാസ്ുംഅഞ്ാുംതീയതിമുതൽഈനിയമുംനിലവിൽവന്നു.   

ഇന്തയയിടലഗ്രാമീണജനതയുടെഉന്നമനത്തിനായിനിരവധിഗ്രാമവികസ്നരദ്ധതികൾനെ

പ്പിലാക്കിയിരുന്നുടവങ്കിലുുംരുണഫലുംശരിയായവിധത്തിൽജനങ്ങളിൽ 

എത്താതിരുന്നതിടനതുെർന്ന്രാർലടമന്റ്രാസ്ാക്കിയമഹാത്മാരാന്ധിദേശീയഗ്രാമീണടതാഴിലു

റപ്പ്നിയമത്തിന്ടറഗ്രാഥമികലക്ഷയുംഒരുഗ്രാമീണകുെുുംബത്തിന്നിയമുംവഴിഒരുസ്ാമ്പത്തികവർ

ഷും100 ടതാഴിൽേിനങ്ങൾഉറപ്പ്നൽകുകടയന്നതാണ്.  

ഗ്രാമീണജനതയുടെഉന്നമനത്തിനുും ടമച്ചടപ്പട്ടജീവിതസ്ാഹെരയുംഉറപ്പാക്കുന്നതിനുുംഅ

തിലൂടെോരിഗ്േയനിർമാർജ്ജനവുുംസ്ുസ്ഥിരവികസ്നവുുംആണ്ഈനിയമത്തിന്ടറ  ഗ്രാധാനല

ക്ഷയും. 

െൂഷണങ്ങളിൽനിന്നുുംടതാഴിലാളികടളദമാെിപ്പിക്കുകയുുംമാനയമായദവതനുംനൽകിഅവരുടെ

കുെുുംബത്തിന്ഗ്കയദശഷിവർദ്ധിപ്പിച്ച്ോരിഗ്േയത്തിൽനിന്നുുംകരകയറാൻടതാഴിലുറപ്പ്രദ്ധതിയി

ലൂടെകഴിയുന്നു.  

 വിദശഷ്തകൾ 

⮚ നിയമത്തിൻടറരിൻബലമുള്ളഅവകാശാധിഷ്ഠിതരദ്ധതി 

⮚ ഗ്രാമരഞ്ായത്ത്ഗ്രദേശത്ത്താമസ്ിക്കുന്ന 18 

വയസ്സ്രൂർത്തിയായഏടതാരാൾക്കുുംരദ്ധതിയിൽരങ്കാളിയാകാും 

⮚ സ്്ഗ്തീക്കുുംരുരുഷനുുംതുലയദവതനും 

⮚ രരിസ്ഥിതിസ്ുംരക്ഷണുംകാർഷികദമഖലയിടലഅെിസ്ഥാനസ്ൗകരയവി

കസ്നുംഎന്നിവയ്ക്്കമുൻരണന 

⮚ ടതാഴിലാളികൾതടന്നഗ്രവർത്തികൾകടെത്തുകയുുംആസ്ൂഗ്തണടത്ത

സ്ഹായിക്കുകയുുംടെയ്യുന്നു 

⮚ ആസ്ൂഗ്തണത്തിലുുംനിർവഹണത്തിലുുംതികഞ്ഞസ്ുതാരയത 

⮚ കരാറുകാടരഇെനിലക്കാദരാഇല്ല 

⮚ ടരാതുജനരങ്കാളിത്തദത്താടെദലബർബഡ്ജറ്്റ 

⮚ ബാങ്ക്ദരാദറാഫീസ്വഴിമാഗ്തുംദവതനവിതരണും 

⮚ സ്്ഗ്തീകൾക്ക്മു ൻരണന 

⮚ കമ്പയൂട്ടർശ ുംഖലവഴിയുള്ളദമാണിറ്ററിുംഗ്സുംവിധാനും 

⮚ ഗ്രാമസ്ഭരദ്ധതിഓഡിറ്്റടെയ്യുന്നു. 
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ദ ാഷ്യൽഓഡിറ്് 

ടരാതുസ്മൂഹുംരദ്ധതിനിർവഹണടത്തരറ്റിയുുംടരാതുധനുംടെലവഴിക്കുന്നതിടനക്കുറി

ച്ചുുംരരസ്യവുുംസ്വതഗ്ന്തവുമായിനെത്തുന്നരരിദശാധനയാണ്സ്ാമൂഹയഓഡിറ്റ്. 

ടതാഴിലുറപ്പ്നിയമും്അനുshaന്നത്ർഷത്തിൽ്എല്ലാവാർഡിലുുംരെ്ഗ്രാവശയും്

ദസ്ാഷയൽഓഡിറ്റ്ഗ്രാമസ്ഭനിർബന്ധമായുുംനെദത്തെതാണ്. സ്ുതാരയതഉറപ്പുവരുത്തി, 

അഴിമതിരഹിതമാക്കുകയുും്അതുവഴിസ്േ്ഭരണുംസ്ാധയമാക്കുന്നതിനുും്ദസ്ാഷയൽഓഡി്

റ്റ്സ്മൂഹടത്തരാകടപ്പെുത്തുന്നു. രദ്ധതിവിഭാവനുംടെയ്യുന്നരീതിയിൽ്രുണദഭാക്താക്കളുടെ്

ജീവിതസ്ാഹെരയത്തിൽഫലഗ്രേമായമാറ്റുംസ് ഷ്ടിക്കുന്നതിനട്രാതുരണുംശരിയായരീതിയിൽവി

നിദയാരിച്ച്ലക്ഷയഗ്രാപ്തികകവരിച്ചിട്ടുദൊഎന്നവിലയിരുത്തലുും  ദസ്ാഷയൽ്ഓഡിറ്റിലൂടെ്

നെത്തുന്നു.  കഴിഞ്ഞരത്തുവർഷമായി്തുെർന്നുടകാെിരിക്കുന്ന്രദ്ധതി്ഗ്രവർത്തനങ്ങടള്

ക്കുറിച്ചുള്ള   സ്ാമൂഹികഓഡിറ്റ്, ടതാഴിലുറപ്പ്രദ്ധതിനിയമുംത ക്ഷൻ 17 (2) െിറക്കൽ്

ഗ്രാമരഞ്ായത്തിൽ നെക്കുകയാണ്. 

ദ ാഷ്യൽഓഡിറ്്ഗ്പഗ്കിയ 

രീതിശാ ്ഗ്തം 

 

ദസ്ാഷയൽഓഡിറ്റ്റിദസ്ാഴ്സ്സുംഘുംഗ്രവർത്തിഫയൽരരിദശാധന,ഗ്രവർത്തിസ്ഥലസ്ന്ദർശനും, 

ടതാഴിലാളികൾ,രുണദഭാക്താക്കൾ എന്നിവരുമായുള്ളഅഭിമുഖും, 

എുംഐഎസ്പരിദശാധനഎന്നിവടയഅെിസ്ഥാനമാക്കിയാണ്ദസ്ാഷയൽഓഡിറ്റ്റിദപ്പാർട്്ടതയ്യാറാ

ക്കിയിട്ടുള്ളത്. താടഴരറയുന്നരീതിഅവലുംബിച്ചാണ്ഈറിദപ്പാർട്്ടതയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്. 

 

1. ഓഡിറ്്ലാൻ 

 

2. അഭിമുഖം 

3.  യൽപരിദശാധന 

4.  ീൽഡ്സന്ദര്ടശനം, നിരീക്ഷണം 

5. റ റൻ ് 

6. വിവരങ്ങളുതടദഗ്കാഡീകരണം 

7. കരട്റിദപ്പാര്ട്്തയ്യാറാക്ൽ 

 

ചിറക്ൽഗ്ഗാമപഞ്ചായത്ത് 
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കണ്ണൂര്ടജില്ലയിതല്്കണ്ണൂര്ടനഗരത്തിൽനിന്ും 7കി.മീേൂതര്സ്ഥിതിതചയ്യുന്്ഒരുതടൗൺ്്

ആണച്ിറക്ൽ.്വളപ്ണം,പുഴാതി,പാപ്പിനിദേരി,നാറാത്ത്എന്ിവ് മീപ്

പഞ്ചായത്തുകളാണ്. 

വളതര്വിശാലമായ്ഒരു്ചിറ്സ്ഥിതി്തചയ്യുന്ത്്തകാണ്ാണ്്ചിറക്ൽ്എന്്ദപര്്

വന്ത്്.ദകാലത്തിരി്രാജാക്ന്മാരുതടദകാവിലകം്ചിറക്ൽ്ആയിരുന്ു്

.ദകാലത്തിരിമാര്ട്ചിറക്ൽ്രാജ്എന്ാണ്്അറിയതപ്പ്ിരുന്ത്്എ്.ഡി്്ഒന്ാം്

നൂറ്ാണ്ിൽ്വടക്ൻ്ദകരളം്ഭരിച്ചിരുന്്മൂഷ്ിക്രാജവംശത്തിന്തറ്പിന്മുറക്ാരാണ്്

ദകാലത്തിരിമാര്ട്.തതയ്യക്ഥകളിൽ്ഇന്ും്ചിറക്ൽ്രാജാവിതന്പറ്ി്

പരാമര്ടശിക്ുന്ുണ്്്. 

്്്്്്്്്്1949 ലാണ്്ചിറക്ൽ്ഗ്ഗാമപഞ്ചായത്ത്്രൂപം്തകാണ്ത്.്കണ്ണൂര്ട്ജില്ലയിതല്ഗ്പമുഖ്

പഞ്ചായത്തുകളിൽ്ഒന്ാണ്്ചിറക്ൽ്ഇത്്ഒരു്റവനയു്വില്ലജുമാണ്്.ചിറക്ൽ്

,കാ്ാമ്പ്ള്ളിഎന്ിങ്ങതന്രണ്്്ദേശങ്ങളായി്ഇവ്വിഭജിക്്തപ്പ്ിരിക്ുന്ു്.വൻകിട്

വയവ ായങ്ങൾ്ഒന്ും്ഇല്ലാത്ത്പഞ്ചായത്താണ്്ചിറക്ൽ്ഗ്ഗാമപഞ്ചായത്ത്്

.പതിനദഞ്ചാളം്പവര്ടലൂമുകൾ്പഞ്ചായത്തിൽ്ഗ്പവര്ടത്തിച്ചു്വരുന്ു്

.സവവിധയങ്ങളായ്സജവ് മ്പത്ത്്്പഞ്ചായത്തിലുണ്്്.കണ്ൽക്ാടുകൾ്്ആണ്്

പഞ്ചായത്തിതെ്മൂന്ു്അതിര്ടത്തിയിലും്ഉള്ളത് 

. 

 

അടിസ്ഥാനവിവരങ്ങൾ 

വിസ്തീര്ടണം 13.56 ച .കി .മി 

വാര്ടഡുകളുതടഎണ്ണം 23 

ജന ംഖയ(2011 

ത ൻത  ് ) 

39838 

പുരുഷ്ന്മാര്ട 19370 

 ്ഗ്തീകൾ 20468 

 ാക്ഷരത 96.05% 

 

തതാഴിലുറപ്പ്പദ്ധതിഅടിസ്ഥാനവിവരങ്ങൾ 
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വിവരങ്ങൾ 2018-19 ദലാക്ക്തലം പഞ്ചായത്തത്

ലം 

 ൃഷ്ടിച്ചതതാഴിൽേിനങ്ങൾ 79271 
16962 

100 

േിനങ്ങൾപൂര്ടത്തീകരിച്ചകുടുംബ

ങ്ങൾ 

592 117 

ആതകറജി ്തറര്ട തചയ്തത ് 4773 1242 

ആതകതതാഴിലാളികളുതടഎണ്ണം 6380 2117 

 

വാര്ടഡിതലതതാഴിലുറപ്പ്പദ്ധതിയുമായിബന്ധതപ്പ്അടിസ്ഥാന

വിവരങ്ങൾ 

2018-19 

ആതകതതാഴിൽ കാര്ടഡ്് 74 

ആതകആക്റ്ീവ്തതാഴിൽ കാര്ടഡ്് 5 

100 േിനംപൂര്ടത്തിയാക്ിയതതാഴിൽ 

കാര്ടഡ്് 

4 

 

തതാഴിലുറപ്്പനിയമംതതാഴിലകൾക്ക്നൽകുന്പത്ത്അവകാശങ്ങൾ 

1. ടതാഴിൽകാർഡ്ലഭിക്കുവാൻഉള്ളഅവകാശും- ടഷഡയൂൾ 2; ഖണ്ഡിക 1-5, 

എ.എും. സ്ി.അദ്ധയായും-3 

2. അദരക്ഷിച്്ച15 

േിവസ്ത്തിനുള്ളിൽടതാഴിൽലഭിക്കുവാനുള്ളഅവകാശവുുംആയതിന്കക

രറ്റിയരസ്ീത്ലഭിക്കുന്നതിനുമുള്ളഅവകാശും- ടഷഡയൂൾ 1; ഖണ്ഡിക 8, 

ടഷഡയൂൾ 2; ഖണ്ഡിക 6-13 

3. അടല്ലങ്കിൽടതാഴിലില്ലായ്മദവതനുംലഭിക്കുവാനുള്ളഅവകാശുംആേയടത്ത 30 

േിവസ്ും (1/4 &രിന്നീെുള്ളേിവസ്ങ്ങളിൽ 1/2) 

4. ടഷൽഫ്ഓഫ്ടഗ്രാജക്ട്തയ്യാറാക്കുവാനുള്ളഅവകാശും 

5. അഞ്്കിദലാമീറ്ററിനുള്ളിൽടതാഴിൽലഭിക്കാനുള്ളഅവകാശുംഅടല്ലങ്കിൽ

ദവതനത്തിന്ടറ  10% അധികുംലഭിക്കുവാനുള്ളഅവകാശും 
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6. കുെിടവള്ളും, വിഗ്ശമസ്ൗകരയും, 

ഗ്രഥമശുഗ്ശൂഷസ്ൗകരയുംഇവലഭിക്കുന്നതിനുള്ളഅവകാശുംടഷഡയൂൾ 2; 

ഖണ്ഡിക 23-28 

7. 15 േിവസ്ത്തിനുള്ളിൽദവതനുംലഭിക്കുന്നതിനുള്ളഅവകാശും 

8. ദവതനവിതരണത്തിടലകാലതാമസ്ത്തിന്  നഷ്ടരരിഹാരുംലഭിക്കുവാനുഉ

ള്ളഅവകാശും 

9. സ്മയബന്ധിതമായുള്ളരരാതിരരിഹാരത്തിനുള്ളഅവകാശും 

10. ദസ്ാഷയൽഓഡിറ്റ്നെത്തുന്നതിനുള്ളഅവകാശും 

 

അവകാശാധിഷ്ഠ ിതനിരീക്ഷണങ്ങൾ 

തതാഴിൽകാര്ടഡുമായിബന്ധതപ്പ്കാരയങ്ങൾ 

മഹാത്മാരാന്ധിദേശീയഗ്രാമീണടതാഴിലുറപ്പ്രദ്ധതിഗ്രകാരുംഅവിേഗ്ദകായികടതാഴിൽ

ടെയ്യാൻതാല്പരയമുള്ളഏടതാരുകുെുുംബത്തിനുുംടതാഴിൽകാർഡിനുദവെിഅദരക്ഷിക്കാും. 

ടതാഴിലുറപ്പ്രദ്ധതിയുടെഭാരമാകാൻടതാഴിൽകാർഡിനായിഅദരക്ഷനൽകിയഎല്ലാകുെുുംബ

ങ്ങൾക്കുും 15 േിവസ്ത്തിനകുംതികച്ചുംസ്ൗജനയമായിടതാഴിൽകാർഡ്ലഭയമാദക്കെതുെ്. 

ടതാഴിൽകാർഡിന്അദരക്ഷിക്കുന്നസ്മയത്്തദഫാദട്ടാഎെുക്കുന്നതിദനവെിയുള്ളടെലവ്ടതാഴി

ലാളിവഹിദക്കെിവരുന്നസ്ാഹെരയമാണ്നിലവിലുള്ളത്ഇത്നിയമലുംഘനമാണ്. 

ടതാഴിൽകാർഡ്ഒരുആധികാരികദരഖയാണ്അതുടകാെുതടന്നടതാഴിൽകാർഡുകൾസ്ൂക്ഷി

ദക്കെതിടെരൂർണ്ണഉത്തരവാേിത്തുംടതാഴിലാളികൾക്കാണ്ഈവാർഡിൽമുഴുവൻടതാഴിലാളിക

ളുുംടതാഴിൽകാർഡ്അവരുടെകയ്യിൽസ്ൂക്ഷിച്ചിട്ടുെ്ഇത്ഗ്രശുംസ്നീയമായകാരയമാണ്. 

അഞ്ുവർഷത്തിടലാരിക്കൽടതാഴിൽകാർഡ്പു തുദക്കെതുെ്രുതിയടതാഴിൽകാർഡ്ടതാഴിലാ

ളികൾക്ക്രുതുക്കിനൽകിയിട്ടുെ്. 

ടതാഴിലാളികളുടെകാർഡുകളിൽഹാജർക തയമായിദരഖടപ്പെുത്തുന്നുഇത്നല്ലകാരയമാണ.് 

 

ദതാഴിൽആവശയതപ്പടുന്ത്സംബന്ധിച്്ച  

ടതാഴിൽകാർഡുള്ളഏടതാരുടതാഴിലാളിക്കുുംടതാഴിൽആവശയടപ്പൊനുുംഇതുമായിബന്ധടപ്പട്ട

ആസ്ൂഗ്തണഗ്രഗ്കിയയിൽരങ്കാളിയാകാനുള്ളഅവകാശമുെ്. ആവശയടപ്പട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ 15 

േിവസ്ത്തിനകുംടതാഴിൽലഭയമായിടല്ലങ്കിൽടതാഴിലില്ലായ്മദവതനുംലഭിക്കാനുള്ളഅവകാശുംനി

യമരരമായിടതാഴിലാളിക്ക്ഉെ് 

.എട്ടാുംവാർഡിടലടതാഴിലാളികൾഗ്രൂപ്പായിടതാഴിൽആവശയടപ്പട്ടുള്ളഅദരക്ഷനൽകാറുെ്. 

അദരക്ഷനൽകുന്നദത്മറ്റ്മുഖാന്തിരമാണ്. 

തതാഴിൽഅനുവേിച്ചത്സംബന്ധിച്്ച . 

ടതാഴിലുറപ്പ്നിയമഗ്രകാരുംടതാഴിൽആവശയടപ്പട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ 15 േിവസ്ത്തിനുള്ളിൽ 

ടതാഴിൽനൽകിയിരിക്കണും . ലഭിച്ചിടല്ലങ്കിൽ ടതാഴിൽരഹിതദവതനത്തിനുള്ളഅർഹതയുെ് 

.രരിദശാധിച്ചഫയലുകളിൽനിന്നുുംഅദരക്ഷനൽകി 15 േിവസ്ത്തിനുള്ളിൽ  തടന്നടതാഴിൽ 

ലഭിച്ചിട്ടുെ്എന്ന്മനസ്സിലാക്കാൻസ്ാധിച്ചു. എങ്കിലുുംടതാഴിലാകളിൽ െിലർദവെഗ്തടതാഴിൽ 

ലഭയമാകാത്തതിൽവിഷമമറിയിക്കുകയുുംടെയ്തു. 

ദവതനംലഭയമാകുന്ത്സംബന്ധിച്്ച 
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ടതാഴിലുറപ്പ്രദ്ധതിനിയമത്തിടലടസ്ക്ഷൻ3(2)ഗ്രകാരുംഓദരാഗ്രവ ത്തിയുടെയുുംമറർദറാൾ  

രൂർത്തിയാക്കിരഞ്ായത്തിൽസ്മർപ്പിച്ച്15 േിവസ്ത്തിനകുംദതാഴിലാളികൾദക്കവതനും 

ലഭിദക്കെതാണ്. അല്ലാത്തരക്ഷുംഓദരാേിവസ്ത്തിനുുംകുെിശ്ശികതുകയുടെ 0.05% 

എന്നനിരക്കിൽടതാഴിലാളികൾക്ക്നഷ്ടരരിഹാരുംലഭിക്കാൻടസ്ക്ഷൻ3(3)ഗ്രകാരുംഅർഹതയുെ്. 

എന്നാൽഏഗ്രിൽമാസ്ത്തിന്ദശഷുംദവതനുംലഭിച്ചിട്ടില്ലഎന്ന്ടതാഴിലാളികൾഅറിയിച്ചു. 

ഗ്പവര്ടത്തിസ്ഥലതത്ത ൗകരയങ്ങൾ ംബന്ധിച്്ച 

.  ടതാഴിലുറപ്പ്നിയമഗ്രകാരുംഗ്രവ ത്തിനെക്കുന്നസ്ഥലത്്തകുെിടവള്ളും,തണൽ 

,ഗ്രഥമശുഗ്ശുഷകിറ്റ്എന്നീവഗ്രവ ത്തിനെപ്പിലാക്കുന്നസ്ഥാരനുംവഴിസ്ൗജനയമായിടതാഴിലാളിക

ൾക്ക്ലഭിദക്കെതുെ് . ഇവഎല്ലാുംലഭിച്ചതായിടതാഴിലാളികൾ  രറഞ്ഞു . 

പദ്ധതിആരംഭമീറ്ിംഗ്ഗ്ഗാമ ഭ ംബന്ധിച്്ച 

ടതാഴിലുറപ്പ്നിയമുംSHE 22ഗ്രകാരുംഒരുരദ്ധതി ആരുംഭിക്കുന്ന തിനുമുൻപ്പദ്ധതി 

ടയസ്ുംബന്ധിച്മു ഴുവൻകാരയങ്ങളുുംക തയമായിടതാഴിലാളികടളദബാധയടപ്പെുത്തുന്നതിന്ബന്ധ

ടപ്പട്ടനിർവഹണഉദേയാരസ്ഥടെയുുംവാർഡ്ടമമ്പർ, സ്ാദങ്കതികഉദേയാരസ്ഥൻ എന്നിവ 

രുതെസ്ാന്നിധയത്തിൽഏടതങ്കിലുുംടരാതുസ്ഥലദത്താടതാഴിൽഇെങ്ങളിൽവദച്ചാരദ്ധതിആരുംഭ

മീറ്റിുംഗ്നെടത്തെതുെ്. ഈവാർഡിടലടതാഴിലാളികൾ രദ്ധതിആരുംഭമീറ്റിുംരിൽ രടങ്കെുത്തു 

എന്ന്രറഞ്ഞു.  

തതാഴിലിടങ്ങളിൽഉണ്ാകുന്അപകടങ്ങൾ ംബന്ധിച്്ച 

മഹാത്മാരാന്ധിദേശീയഗ്രാമീണടതാഴിലുറപ്പ്്  രദ്ധതിയിൽടതാഴിലാളികൾ 

ടക്ക്താഴിലിെങ്ങളിൽവച്ച് ഏടതങ്കിലുുംതരത്തിലുള്ള അരകെുംസ്ുംഭവിൊൽ SHE5ഗ്പകാരവും 

അധയായം-9രറഞ്ഞിരിക്കുന്നഗ്രകാരവുും െികിത്സക്ക്ആവശയമായി വരുന്ന മുഴുവൻെിലവു 

കളുുംബന്ധടപ്പട്ടബില്്ലകൾഹാജരാക്കുന്നമുറയ്ടക്താഴിലാളികൾക്ലഭയമാദക്കെതാണ്. ഇതു 

കൂൊടത ടതാഴിലിെങ്ങളിൽവച്ച്മരണുംസ്ുംഭവിക്കയാടണങ്കിൽ 25000 രൂരടതാഴിലാളിയുടെ 

കുെുുംബത്തിന്ലഭയമാദക്കെതാണ്. എട്ടാുംവാർഡിടലടതാഴിലാളികൾക്ദസ്ാഷയൽ  ഓഡി 

റ്റ്കാലയളവിൽനെന്നഗ്രവ ത്തികളിൽഅരകെങ്ങൾഒന്നുുംതടന്നസ്ുംഭവിച്ചിട്ടില്ല 

തഷ്ൽ ്് ഓ ്തഗ്പാജക്റ്്്  ംബന്ധിച്്ച 

വാർഡിൽ ആവശയമായവികസ്നഗ്രവർത്തികൾ  കടെ ത്തുന്നതിന് ഴിലാളികൾക്ക് 

അവകാശമുെ് .ടതാഴിലാളികളുടെയുുംദമറ്റിന്ടറയുുംഭാരത്തുനിന്നുരങ്കാളിത്തുംഉൊവുന്നുെ്.  

എന്നാൽ ടതാഴിലുറപ്പിൽ അനുവേനീയമായആസ്തിവികസ്നഗ്രവർത്തികൾ കടെത്തുന്നതി 

നവാർ ഡിടലവിവിധദമഖലയിൽ നിന്നുമുള്ളജനങ്ങളുടെ രങ്കാളിത്തും ഉൊദവെതുെ് . 

പരാതിപരിഹാരം 

മഹാത്മരാന്ധിദേശീയഗ്രാമീണടതാഴിലുറപ്പ്രദ്ധതിനിയമഗ്രകാരും(SHE19)സ്മയബന്ധിതമായിര

രാതിരരിഹാരത്തിനുള്ളഅവകാശുംനിയമുംനിഷ്കർഷിക്കുന്നു 

.രദ്ധതിയുമായിബന്ധടപ്പട്ടരരാതികൾ ദഫാണ് മുദഖന ,ദൊൾ ഗ്ഫീനമ്പർ ഉരദയാരിച്ച് 
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,ദരഖാമൂലുംഎഴുതിനൽകിയുുംഇടമയിൽ വഴിയുുംസ്മർപ്പിക്കാവുന്നതാദൊൾ ഗ്ഫീനമ്പർ 

രഞ്ായത്തിൽ  ഗ്രേർശിപ്പിദക്കെതാണ്. െിറക്കൽരഞ്ായത്തിൽ നമ്പർ ഗ്രേർശിപ്പിച്ചിട്ടുെ്. 

ടതാഴിലാളികദളാട്സുംസ്ാരിച്ചദപ്പാൾ ഇതുവടരരരാതികൾ നൽകിയിട്ടില്ലഎന്നാണ്അറിയാൻ 

സ്ാധിച്ചത് . 

ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്്് നടത്തുന്തിനുള്ളഅവകാശം 

ടതാഴിലുറപ്പ്രദ്ധതിയിൽ ഏടറ്റെുത്്ത് നെപ്പിലാക്കുന്നമുഴുവൻ ഗ്രവർത്തികളുുംദസ്ാഷയൽ 

ഓഡിറ്റിനവിദധയമാക്കണുംഎന്ന്SEC 17(2) നിഷ്കർഷിക്കുന്നു. 

രഞ്ായത്തിടലഗ്രാമസ്ഭടറജിററിൽദസ്ാഷയൽ ഓഡിറ്റ്് നെത്തിയതായുള്ളദരഖകൾ കാണാൻ 

സ്ാധിച്ചു. 

തതാഴിലാളികളുതടകടമകൾ 

1. ക തയസ്മയത്ത്ടതാഴിൽസ്ഥലത്ത്ഹാജരായിഒപ്പവയ്ക്കുക. 

2. ടതാഴിലുറപ്്പഗ്രാമസ്ഭയ്ക്കുുംദസ്ാഷയൽഓഡിറ്റ്ഗ്രാമസ്ഭ

യ്ക്കുുംക തയമായിരടങ്കെുക്കുക. 

3. രണിസ്ഥലത്ത്ലാറിക്കവസ്തു ക്കൾഉരദയാരിക്കാദനാകത്തി

ക്കാദനാരാെില്ല. 

4. ഗ്രക തിസ്ുംരക്ഷണത്തിനആ്വശയമായഗ്രവ ത്തികൾഏടറ്റെു

ത്ത്നെപ്പിലാക്കുക. 

5. ആസ്തിസ് ഷ്ടിക്കുന്നഗ്രവ ത്തികൾകടെത്തിദമറ്റ്്ടനയുുംര

ഞ്ായത്ത്അധിക തടരയുുംഅറിയിക്കുക. 

തതാഴിലുറപ്പ്പദ്ധതിയിൽഏതറ്ടുത്ത്തചയ്യാൻപറ്ിയഗ്പവര്ട

ത്തികൾ 

1. വിഭാഗംഎ 

:ഗ്രക തിവിഭവരരിരാലനവുമായിബന്ധടപ്പട്ടടരാതുഗ്രവർത്തിക

ൾ 

2. വിഭാഗംബി: 

സ്മൂഹത്തിൽഅവശതഅനുഭവിക്കുന്നവിഭാരങ്ങൾക്കുള്ളവയക്തി

രതആസ്തികൾ. ഖണ്ഡിക 

5ൽരരാമർശിക്കുന്നകുെുുംബങ്ങൾക്ക്മാഗ്തും 

3. വിഭാഗം ി: 

ദേശീയഗ്രാമീണഉരജീവനമിഷൻനിബന്ധനകൾഅനുസ്രിക്കുന്ന

സ്വയുംസ്ഹായസ്ുംഘങ്ങൾക്ക്ടരാതുഅെിസ്ഥാനസ്ൗകരയങ്ങൾ 

4. വിഭാഗംഡി: ഗ്രാമീണഅെിസ്ഥാനസ്ൗകരയങ്ങൾ 
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താതഴപറയുന്വര്ടക്ാണ്ഈഘ്ത്തിൽദ ാഷ്യൽഓഡിറ്ിനവിദധയമാ

ക്ിയത ്

ഗ്ക

മ 

ന

മ്പ

ര്ട 

ഗ്പവര്ടത്തിയുതട

ദപരുംഗ്പവര്ടത്തി

ദകാഡും 

മസ്റ്റര്ടദറാ

ൾനമ്പര്ട 

ഗ്പവര്ടത്തി

കാലയളവ ്

തതാഴിൽ 

േിനങ്ങൾ 

ചിലവായതുക 

ദവതനഘ

ടകം 

 ാധനഘ

ടകം 

1 

WC/301297 

BPL,SC 

മറ്്തചറുകി

ടകര്ടഷ്കരു

തടഭൂമിയി

ൽമൺപ

ണി 

1332, 1333 

1481, 1482 

1590, 1501 

1709, 1710, 

1711 

1707, 1708 

1806, 1807, 

1808 

1913, 1914, 

1915, 1916 

2021, 2022, 

2023 

 

 

 

11/10/18 to 

22/11/18 

660 
182095 - 

 

അളവുകൾ  ംബന്ധിച്ച് 

 

ഗ്കമ

നമ്പ

ര്ട 

ഗ്പവര്ടത്തിയുതടദപര് 

ഗ്പവര്ടത്തിയുതടദകാഡ ്

എസ്റ്റിദമറ്ിതല

അളവ ്

എംബുക്ിൽദര

ഖതപ്പടുത്തിയത ്
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1 
WC/301297 

1050 sqm 1050 sqm 

 

 

 ീൽഡ്പരിദശാധനവിവരങ്ങൾ 

ഗ്കമന

മ്പര്ട 

ഭൂവുടമയുതട

ദപര് 

എസ്റ്റിദമറ്്ഗ്പകാരം 

(തതങ്്ങ ) 

 ീൽഡ്പരിദശാധന

 മയത്ത് (തതങ്്ങ ) 

1 ലളിത 50 47 

2 ഇ. രി. െഗ്ന്ദൻ 22 20 

3 മഷ്ഹൂേ 11 11 

4 N.P.ഷാഹില 2 2 

5 ജമീലബീവി 6 6 

6 സ്ാബിറ 12 10 

7 ഹസ്ീന 11 - 

8 എും. ടക. 

കമമൂനത്്ത 

11 11 

9 ജമീല 5 3 

10 റിളുവാന 7 7 

 

 ീൽഡ്പരിദശാധനയിൽനിന്്എത്തിദചര്ടന്നിഗമനം 

● െിലടതങ്ങുകൾക്ക്നാശുംസ്ുംഭവിക്കുകദയാമുറിച്ച്മാറ്റുകദയാടെയ്തിട്ടുെ് 

● ഹസ്ീനഎന്നരുണദഭാക്താവിന്ടറവീെുുംസ്ഥലവുുംടവള്ളുംദകറിനശിച്ചതിനാൽരരിദശാ

ധനനെത്താൻസ്ാധിച്ചില്ല. 

 ിറ്ി ൺഇൻ ര്ടദമഷ്ൻദബാര്ടഡ്് 

മഹാത്മാരാന്ധിദേശീയഗ്രാമീണടതാഴിലുറപ്പ്രദ്ധതിയിൽ ഓദരാഗ്രവർത്തി ആരുംഭിക്കു 

ന്നതിനുമുൻരുുംആഗ്രവർത്തിയുമായിബന്ധടപ്പട്ടഎറിദമറ്റ്തുക ,ആടകടതാഴിൽ േിനങ്ങൾ 
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,സ്ാധനദവതനഘെകും ,ഗ്രവർത്തികാലാവധിതുെങ്ങിയവ ദരഖടപ്പെുത്തിയനിശ്ചിത 

അളവിലുള്ളദബാർഡ്് ടരാതുജനങ്ങൾക്ക്മനസ്സിലാവുന്നരീതിയിൽ സ്ഥാരിദക്കെതുെ്. 

ഓഡിറ്റിനവിദധയമാക്കിയ ഗ്രവർത്തിയുടെസ്ിറ്റിസ്ണ്ഇൻഫർദമഷൻദബാർഡ്കാണാൻസ്ാധിച്ചില്ല. 

ദമറ്ിതന ംബന്ധിച്ചവിവരങ്ങൾ 

ടതാഴിലുറപ്പ്നിയമഗ്രകാരുംദമറ്റ്രതിനാല്ദിവസ്ുംകൂെുദമ്പാൾ മാറിടക്കാെിരിക്കണും.  അജിത,   

ലീലസ്ജീവ്, നളിനി,സ്ിഎുംശയാമളഎന്നിവർ  ദമറ്റ്ടെെുമതലകൾ  നിർവഹിച്ചിട്ടുെ്. 

ദമറ്റ്ടതാഴിലാളികളുടെടതാഴിൽ കാർഡിൽ ക തയമായിഹാജർ ദരഖടപ്പെുത്തുകയുുംമറർ ദറാൾ 

രൂരിപ്പിക്കാറുടെന്നുുംടതാഴിലാളികൾ രറഞ്ഞു. ഇത്ഗ്രശുംസ്നീയമാണ്. 

 

നിരീക്ഷണ ംവിധാനങ്ങൾ 

ജാഗ്ഗതാദമൽദനാ് മിതി 

❖ രദ്ധതിയുടെനെത്തിപ്പ്കാരയക്ഷമമാക്കുന്നതിനുദവെിനിരീക്ഷണസ്ുംവിധാനങ്ങൾ 

ഏർടപ്പെുത്തിയിട്ടുെ് .ഉദേയാരസ്ഥസ്ുംവിധാനവുും 

,ഗ്രാദേശികതലകമ്മറ്റിയുുംരൂരീകരിച്ചുടകാൊണ്രദ്ധതിഗ്രവർത്തനങ്ങൾ കരയക്ഷ്മമായ്് 

നെദത്തെത്നിയമഗ്രകാരും(വിഎം. ി. 

രൂപീകരിദക്ണ്ത്എങ്ങതനതയന്ുള്ളത്എ.എം ിയിതലദപജ്നമ്പര്ട 57 

ഭാഗം10.5.3.അനു രിച്ച്ആവണം) ദമറ്റ്അുംരമാവാൻ രാെില്ല. ഈവാർഡിൽ   

സ്മിതിഅുംരങ്ങൾ 

ഗ്രവർത്തിസ്ഥലുംസ്ന്ദർശിക്കാറുടെന്നുുംഅവിടെവച്ച്ഒപ്പ്്ദരഖടപ്പെുത്താറുടെന്നുുംടതാഴിലാളി

കൾ രറഞ്ഞു . 

അംഗങ്ങളുതടവിവരങ്ങൾ (അനുബന്ധം ) 

എ.എം. ി.അദ്ധയായം-7.11.5ഗ്പകാരമുള്ളഗ്പവൃത്തി യൽ -

പരിദശാധനയുതടകതണ്ത്തലുകൾ 

മഹാത്മാഗാന്ധിദേശീയഗ്ഗാമീണതതാഴിലുറപ്്പപദ്ധതിവാര്ടഷ്ികമാസ്റ്റര്ട 

 ര്ടക്ുലര്ട ഗ്പകാരംഒരുവര്ടക്്്  യലിൽ  ൂക്ഷിദക്ണ് 22 

ദരഖകതളകുറിച്ച്ഗ്പതിപാേിക്ുന്ു. 

ഇത്നിര്ടബന്ധമായും ൂക്ഷിദക്ണ്താണ് . 

കവര്ടദപജ് 

രരിദശാധിച്ചഗ്രവർത്തികളുടെവാർഷികമാറർ സ്ർകുലർ ഗ്രകാരമുള്ള കവർദരജ്സൂക്ഷിച്ചിട്ടുെ് .  

തചക്ക്ലിസ്റ്റ ്
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ഒരുഗ്രവ ത്തിഫയലിൽഗ്കമഗ്രകാരുംഏടതാടക്കദരഖകൾഎവിടെഏത്ദരജ്മുതൽസ്ൂക്ഷിച്ചിരിക്കു

ന്നുഎന്ന്മനസ്സിലാക്കുവാനുള്ളആധികാരികദരഖയാണ്ടെക്ക്ലിറ് .രരിദശാധിച്ച 

ഗ്രവർത്തികളുടെഫയലിൽ ടെക്ക്് ലിറ്സ്ൂക്ഷിച്ചിട്ടു ടെങ്കിലുും ദരജ്നമ്പർദരഖടപ്പെുത്തിയിട്ടില്ല. 

വാര്ടഷ്ികകര്ടമ്മപദ്ധതിയുതടപകര്ടപ്പ് 

ഗ്രാമസ്ഭഅുംരീകാരുംലഭിച്ചഗ്രവ ത്തികൾ മാഗ്തദമവാർഷികകർമ്മരദ്ധതിയിൽ ഉൾടപ്പെുത്താവു. 

ഗ്രസ്തു തഗ്രവ ത്തിരഞ്ായത്തിടലനെപ്പുവർഷത്തിടലആനുവൽആക്ഷൻലാനിൽഉൾടപ്പട്ടതാണ്

എന്ന്ടതളിയിക്കുവാനുള്ളദരഖയാണ്ആക്ഷൻലാനിന്ടറദകാപ്പി. രരിദശാധിച്ച ഫയലുകളിൽ 

ഗ്രസ്തു തഫയൽസ്ൂക്ഷിച്ചിട്ടുെ് .  

എസ്റ്റിദമറ്്(ജനകീയഎസ്റ്റിദമറ്് ) 

ഒരുഗ്രവ ത്തിഎങ്ങടന, എഗ്തഅളവിൽടെയ്യണ ടമന്ന്സാദങ്കതികമായി 

ഗ്രതിരാേിക്കുന്നആധികാരികദരഖയാണ്എറിദമറ്റ്. രരിദശാധിച്ചഫയലിൽ 

എറിദമറ്റ്സ്ൂക്ഷിച്ചിട്ടുെ്. എന്നാൽ സ്ാധാരണക്കാർ ക്ക്ദരാലുും മനസ്സിലാകുന്ന 

ഭാഷയിലുള്ളജനകീയഎറിദമറ്റ്ഫയലിൽ ഉൾടപ്പെുത്തുന്നില്ല . 

 ാദേതികാനുമതിപഗ്തം 

ഒരുഗ്രവ ത്തിക്ക്സാദങ്കതികവിേഗ്ധരുടെഅനുമതിലഭിച്ചിട്ടുെ്എന്നതിനുള്ളആധികാരികദരഖയാ

ണ്സ്ാദങ്കതികഅനുമതിദരഖ. രരിദശാധിച്ച മുഴുവൻ  

ഫയലുകളിലുുംസ്ാദങ്കതികാനുമതിദരഖഉൊയിരുന്നു. സ്ാദങ്കതികാനുമതിദരഖ 

യിൽഒപ്പിെുന്നസ്ാദങ്കതികവിേഗ്ധർഅതിദനാടൊപ്പുംഒപ്പിട്ടതീയതികൂെി  ദെർദക്കെതുെ്  

അതിനാൽ  ഇക്കാരയത്തിൽ  ഗ്രദതയകഗ്ശദ്ധരുലർദത്തെതാണ്. 

ഭരണാനുമതിദരഖ 

ഗ്രവ ത്തിടെയ്യുന്നതിന്നിർവഹണസ്ഥാരനുംനൽകുന്നഅനുമതിയാണ്ഭരണാനുമതിദരഖ. 

ഇത്ഫയലിൽ കാണാൻ സ്ാധിച്ചു .  

 ംദയാജിതപദ്ധതിയുതടപകര്ടപ്പ്് 

രരിദശാധിച്ചഗ്രവർത്തിസ്ുംദയാജിതരദ്ധതിവിഭാരത്തിൽ 

ടരൊത്തതുടകാെ്ഇതുമായിബന്ധടപ്പട്ടദരഖകടളാന്നുുംഉൾടക്കാള്ളിച്ചിട്ടില്ല . 

 

ഡിമാൻഡ്ദ ാം(തതാഴിൽ ആവശയതപ്പ്ുതകാണ്ുള്ളഅദപക്ഷ) 

വാർഷികമാറർ സ്ർക്കുലർ ഗ്രകാരുംഒരുഗ്രവർത്തിക്അനുദേേം 3(ബി ) 

ഗ്രകാരുംഗ്രൂപ്പാദയാഅനുദേേം 3(എ) ഗ്രകാരുംവയക്തിരതമദയാ അദരക്ഷിദക്കെതാണ്. 

ഫയലിൽഗ്രൂപ്പായി ടതാഴിലിനു ആവശയടപ്പട്ടു ടകാെുള്ള അദരക്ഷകാണാൻ സ്ാധിച്ചു. 
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വര്ടക്്്  അദലാദക്ഷ്ൻ  ദ ാം(തതാഴിൽ നൽകിയ ത്സംബന്ധിച്ച 

വിവരങ്ങൾ ) 

ഗ്രവ ത്തിഅനുവേിച്ചുടകാെ്നിർവഹണഉദേയാരസ്ഥർനൽകുന്നഅനുമതിയാണവർക്്ക

അടലാദക്കഷൻദഫാo. അദരക്ഷിച്്ച15 

േിവസ്ത്തിനുള്ളിൽഗ്രവർത്തിലഭിദച്ചാഎന്നറിയാൻഈദഫാുംസ്ഹായിക്കുും. 

രരിദശാധനക്കവിദധയമാക്കിയഗ്രവർത്തിഫയലിലുുംഈദരഖഉൾടപ്പെുത്തിയിട്ടുെ് . 

മസ്റ്റര്ട  ദറാൾ 

ടതാഴിലാളികളുടെഅതത്േിവസ്ങ്ങളിടലഗ്രവർത്തിസ്ഥലടത്തഹാജർനിലദരഖടപ്പെുത്തുന്നഔ

ദേയാരികദരഖയാണ്മറർ ദറാൾ. ദലാക്ക്് ദഗ്രാഗ്രാുംഓഫീസ്ർ ,രഞ്ായത്്ത്ടസ്ഗ്കെറിഎന്നിവർ  

സ്ാക്ഷയടപ്പെുത്തിസ്ീൽ രതിപ്പിച്ചമറർ ദറാൾ മാഗ്തദമഉരദയാരിക്കാവൂ .മറർ ദറാൾ 

ലഭിച്ചതിനുദശഷുംമാഗ്തദമനിയമരരമായിഗ്രവർത്തിആരുംഭിക്കാൻ രാെുള്ളൂ ,മറർ ദറാളുകൾ 

ഫയലിൽ കാണാൻ സ്ാധിച്ചു. എന്നാൽ മറർ ദറാളിൽ ഹാജർ 

ദരഖടപ്പെുത്തിയതിനുമുകളിലായിതിയ്യതിദരഖടപ്പെുത്തിയിട്ടുെ്. 

ഫയൽരരിദശാധിച്ചതിൽനിന്നുുംമറർദറാളുകളിൽടവട്ടിത്തിരുത്തലുകൾകാണടപ്പട്ടു. 

(അനുബന്ധും ). മറർ ദറാളുകൾ രണത്തിനുസ്മാനമാണ്ആയതിനാൽ ടവട്ടിതിരുത്തലുകൾ 

രാെില്ല .ഇത്ശിക്ഷാർഹമായകാരയമാണ.് 

ടവട്ടിത്തിരുത്തലുകൾടെയ്യുദമ്പാൾവിശേീകരണുംനൽകിഒപ്പവയ്ദക്കെതാണ്. 

എന്നാൽഅവടയാന്നുുംകാണാൻസ്ാധിച്ചിട്ടില്ല. 

ടമഷർടമന്റബ്ുക്ക്നമ്പർമറർ   ദറാളുകളിൽഉൊകണുംഎന്നാൽഅവഒരുമറർദറാളിലുുംദരഖ

ടപ്പെുത്തിയിട്ടില്ല. 

തമഷ്ര്ടതമന്റ്ബുക്് 

ഒരുഗ്രവർത്തിഎറിദമറ്റ്ഗ്രകാരുംക തയമായഅളവിൽആണ്ടെദയ്യെത്എന്നുുംടെയ്തിരിക്കുന്നത്

ഇഗ്രകാരുംതടന്നടയന്ന്മനസ്സിലാക്കാനുള്ളആധികാരികദരഖയാദണ്മഷർടമന്റ്ബുക്ക്. 

രരിദശാധനവിദധയമാക്കിയഫയലിൽ   ടമഷർടമന്റ്ബുക്ക്ഉൊയിരുന്നു . 

ടമഷർടമൻറ്ബുക്കിൽടവട്ടിതിരുത്തലുകൾഉൊയിരുന്നു. 

ടമഷർടമന്റബ്ുക്ക്രഞ്ായത്തിൽനിന്നുുംെുമതലടപ്പട്ടഉദേയാരസ്ഥൻസ്ാക്ഷയടപ്പെുത്തിയിട്ടുെ്. 

ഗ്രവർത്തിരൂർത്തീകരണത്തിന്ടറവിവിധഘട്ടങ്ങളിടലതുകരാസ്ാക്കുദമ്പാഴുുംഒെുവിൽഗ്രവ 

ത്തിയ്ക്്കഅനുവേിച്ചതുകഗ്രകാരമുള്ളആടകതുകഅനുവേിയ്ക്കുദമ്പാഴുുംടമഷർടമന്റബ്ുക്കി

ൽരഞ്ായടസസഗ്കട്ടറിസ്ാക്ഷയടപ്പെുത്തൽനെത്തിഒപ്പ്സ്ീല്എന്നിവരതിപ്പിദക്കെതാണ്. 

ഇങ്ങടനടെയ്തതായികാണാൻസ്ാധിച്ചു. 

 

തമറ്ീരിയൽതഗ്പാകയൂര്ടതമന്റ്( ാധന ാമഗ്ഗികതളക്ുറിച്ചുള്ളവി

വരങ്ങൾ ) 
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ഒരുഗ്രവ ത്തിക്ക്സാദങ്കതികഎറിദമറ്റ്ഗ്രകാരുംആവശയമുള്ളസ്ാധനസ്ാമഗ്രികൾവാങ്ങുന്നതിനുള്ള

നെരെിഗ്കമങ്ങൾഗ്രതിരാേിക്കുന്നദരഖയാടണ്മറ്റീരിയൽടഗ്രാകയൂർടമെ ്.  

ദവജ്  ലിസ്റ്റ ്

മറർ ദറാളിന്ആനുരാതികമായിടതാഴിലാളിദക്കവതനുംഅനുവേിച്ചുഎന്നട്തളിയിക്കാനുള്ളആ

ധികാരികദരഖയാദണവജ്് ലിറ്. രരിരിദശാധിച്ച 

ഫയലുകളിൽഎല്ലാുംദവജ്  ലിറ്കാണാൻസ്ാധിച്ചു. ഇത്ഗ്രശുംസ്നീയമായ കാരയമാണ്. 

 ണ്്ഗ്ടാൻസ്ഫര്ടഓര്ടഡര്ട 

മറർദറാളിനുും, ദവജ്ലിറിനുും  അനുസ്രി ച്ച്ടതാഴിലാളി ദക്കവതനും 

കകമാറിദയാഎന്ന്ഉറപ്പാക്കാനുള്ളദരഖയാണ്ഫെ്ഗ്ൊൻസ്ഫർ    ഓർഡർ. .രരിദശാധിച്ചഎ 

ല്ലാഫയലുകളിലുുംഫെ്ഗ്ൊൻസ്ഫർ ഓർഡർ ഉൾടപ്പ െുത്തിയിട്ടുെ് . 

തമറ്ീരിയൽ  വൗച്ചര്ട  ആൻഡ്  ബിൽ 

സ്ാധനസ്ാമഗ്രികൾആവശയമായഗ്രവ ത്തികൾടെയ്യുദമ്പാൾ   

ഇവയുടെബില്ലുകളുുംവൗച്ചറുകളുും  ഫയലിൽസ്ൂക്ഷിദക്കെതാണ്. 

ഈഗ്രവ ത്തിക്ക്സാധനസ്ാമഗ്രികൾആവശയുംഇല്ല. 

ദ ാദ്ാഗ്ഗാ ് 

ഒരുഗ്രവ ത്തിതുെങ്ങുന്നതിനു  മുൻരുും, ഗ്രവ ത്തിനെന്നു  ടകാെിരികുദമ്പാഴുും,  ഗ്രവ ത്തി 

രൂർത്തിയായതിനുദശഷ വുമുള്ള 

മൂന്ന്ഘട്ടത്തിലുള്ളദഫാദട്ടാഗ്രവ ത്തിഫയലിൽ  സ്ൂക്ഷിദക്കെതാണ്. 

രരിദശാധിച്ചഫയലിൽ  മൂന്നുഘട്ടത്തിദലയുും ദഫാദട്ടാ ഒന്നുുംതടന്നഉൊയിരുന്നില്ല. 

ഗ്പവൃത്തിപൂര്ടത്തീകരണ ാക്ഷയപഗ്തം 

ഗ്രവ ത്തിരൂർത്തീകരിച്ചുഎന്നതിന്ടറദരഖയാണ്ഗ്രവ ത്തിരൂർത്തീകരണസ്ാക്ഷയരഗ്തും. 

ഇത്സാദങ്കതികവിേഗ്ധൻ  സ്ീൽ വച്ച്സ്ാക്ഷയടപ്പെുത്തണും . രൂർത്തീകരി ച്ചഗ്രവ ത്തിയുടെ 

ഫയലിൽഗ്രവ ത്തിരൂർത്തീകരണസ്ാക്ഷയരഗ്തുംഉൊയിരുന്നു . 

മസ്റ്റര്ടദറാൾമൂവ്തമന്റ്ലിപ്പ് 

ഒരുഗ്രവ ത്തിയുടെഓദരാഘട്ടത്തിന്ടറയുുംമറർദറാൾഅനുവേിച്ച്ടതാഴിലാളികൾദക്കവതനുംന

ൽകുന്നതവരയുള്ളഓദരാഘട്ടങ്ങളുുംഏടതാടക്കതീയതികളിൽനെന്നുഎന്ന്മനസ്സിലാക്കാൻ 

മറർദറാൾ മൂവ്ടമന്റ്ലിപ്ഫയലിൽ സ്ൂക്ഷിദക്കെതുെ്   .      രരിദശാധിച്ച എല്ലാ ഫയലുകളിലുും 

മറർദറാൾമൂവ്ടമന്റ്ലിര്ഉൊയിരുന്നു . 

ജിദയാടാഗ്്ദ ാദ്ാകൾ 

ജിദയാൊഗ്്ഡ്ദഫാദട്ടാഗ്രാഫ്പരിദശാധിച്ചഗ്രവർത്തിയുടെഫയലിൽ   ഉൊയിരുന്നില്ല. 
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ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്്് റിദപ്പാര്ട്്് 

ഓദരാആറുമാസ്ത്തിലുുംഅതവടരടെയ്തഗ്രവർത്തികളുടെദസ്ാഷയൽ ഓഡിറ്റ്് നെത്തിറിദപ്പാർട്്ട് 

ഫയലിൽ സ്ൂക്ഷിദക്കെതാണ് .  ദസ്ാഷയൽ ഓഡിറ്റ്് റിദപ്പാർട്്ട് ഫയലിൽ ഉൾടപ്പെുത്തിയിട്ടില്ല . 

സ റ്്ഡയറി 

ഗ്രവ ത്തിസ്ഥലടത്തമുഴുവൻവിവരങ്ങളുുംദരഖടപ്പെുത്തുന്നതിനുദവെിയുള്ളആധികാരികദര

ഖയാണ്കസ്റ്റ്ഡയറി.  രരിദശാധിച്ച ഗ്രവർത്തി ഫയലിലുുംകസ്റ്റ്്  ഡയറിഉൊയിരുന്നു . 

ദറാ ്്ഗര്ടേിവ ം 

വാർഷികമാറർലാൻഗ്രകാരുംഎല്ലാരഞ്ായത്തുകളിലുുംദറാസ്്്രർേിവസ്ും ആെരിക്കണും 

എന്ന്നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുെ്.ദറാസ്ഗാർ േിവസ്ും  ആെരിക്കാറുെ് എന്നഎ്ുംജിഎൻ 

ആർഇജിഉദേയാരസ്ഥർ രറഞ്ഞിട്ടുെ് . 

 

പഞ്ചായത്തിൽ ൂക്ഷിച്ചിരിദക്ണ് 7 രജിസ്റ്ററുകൾ 

തതാഴിൽകാര്ടഗ്ഡജിസ്റ്റര്ട 

ടതാഴിൽ കാർഡിനുള്ളഅദരക്ഷ ,കാർഡ്് അനുവേിച്ചവിവരങ്ങൾ 

എന്നിവദരഖടപ്പെുത്തുന്നതിനുള്ളരാജിറ്ർ . ഇതന്ാളതീകരിച്ചുസ്ൂക്ഷിച്ചിട്ടുെ് .. 

ഗ്ഗാമ ഭരജിസ്റ്റര്ട 

വാർഡിടലടതാഴിലുറപ്പ്് രദ്ധതിയുമായിബന്ധടപ്പട്ടഗ്രാമസ്ഭമിനുട്്ടസ്സൂക്ഷിച്ചിട്ടുെ്. 

വര്ടക്്റജിസ്റ്റര്ട - 

ഗ്രവ ത്തികളുടെലിറ്, െിലവ്,  വിശോുംശങ്ങൾദരഖടപ്പെുത്തിയിട്ടുള്ള  രജിറർസ്ൂക്ഷിച്ചിട്ടുെ്. 

സ്ഥിരആസ്ഥികളുതടരജിസ്റ്റര്ട  

ടതാഴിലുറപ്പ്് രദ്ധതിയിലുടെസ് ഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളആസ്തികൾസ്ുംബന്ധിച്ചവിവരങ്ങൾ ,സ്ഥലും 

,ആസ്തിയുടെസ്വഭാവും ,നിലനിൽക്കുന്നകാലയളവ്് തുെങ്ങിയവഗ്രസ്തു തദരജിസ്്ടറരിൽ 

ദെർദക്കെതാണ് .ഇത്നാളതീകരിച്ചുസ്ൂക്ഷിച്ചിട്ടുെ് . 

പരാതിരജിസ്റ്റര്ട 

രരിഹാരുംകാദണെതായിട്ടുള്ളരരാതികൾടരജിററിൽദരഖടപ്പെുത്തിയിട്ടില്ല. Parathiyonnum 

ലഭിച്ചിട്ടിടല്ലന്ന്ബന്ധടപ്പട്ടഉദേയാരസ്ഥർസ്ാക്ഷയടരെുത്തിയിട്ടുെ്. 

 ാധനരജിസ്റ്റര്ട 
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ടതാഴിലുറപ്പിൽ ഏടറ്റെുക്കുന്നഗ്രവർത്തികളുടെഭാരമായിവരുന്നസ്ാധനസ്ാമഗ്രികളുടെവാങ്ങൽ 

തീരുമാനുംഉരദയാരുംനീക്കിയിരുപ്പ് ,െിലവുകൾ എന്നിവസ്ുംബന്ധിച്ചവിവരങ്ങൾ 

മുഴുവനുുംഗ്രസ്തു തരജിസ്്ടറരിൽ ദരഖടപ്പെുദത്തെതാണ് .ഇവനാളതീകരിച്ചുസ്ൂക്ഷിച്ചിട്ടുെ് . 

നിര്ടദേശങ്ങൾ  

⮚ ടതാഴിൽ കാർഡുകൾ അനുവേിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ രതിനഞ്ുേിവസ്ത്തിനുള്ളിൽ 

തടന്നകാർഡ്് ഉെമകൾക്ക്ലഭയമാക്കണും . 

⮚ ദഫാദട്ടാഉൾടപ്പടെതികച്ചുുംസ്ൗജനയമായിതടന്നടതാഴിൽ കാർഡ്് അനുവേിദക്കെതാണ് . 

⮚ ഓദരാഗ്രവർത്തിആരുംഭിക്കുന്നതിനുമുൻരുുംഓവർസ്ിയരുടെസ്ാന്നിധയത്തിൽ 

ഗ്രവർത്തിആരുംഭമീറ്റിുംഗ്നെത്തിടതാഴിലാളികൾടക്ക്െദയ്യെഗ്രവര്തികടളക്കുറിച്ചവിശേീക

രണുംനൽദകെതാണ് . 

⮚ ടതാഴിലാളികൾക്ക്നിയമഗ്രകാരുംലഭിദക്കെഅവകാശങ്ങൾ (െികിത്സാസ്ഹായുംഉൾടപ്പടെ 

)അവർക്ക്ലഭിക്കുന്നുടെന്നന്ിർവഹണഏജൻസ്ിഉറപ്പുവരുദത്തെതാണ് 

⮚ മറർ ദറാളിൽ ടവട്ടിത്തിരുത്തലുകൾ ഉൊകാൻ രാെില്ല . 

⮚ മറർ ദറാളിൽ ദരരവന്നടതാഴിലാളിതടന്നയാണ്ഗ്രവർത്തിടെയ്യുന്നടതന്ന്ദമറ്റ് ,ഓവർ 

സ്ിയർ ഉറപ്പുവരുത്തണും . 

⮚ ടതാഴിലാളികൾ അവരുടെകെമകൾ 

ക തയമായിരാലിക്കുന്നുടെന്ന്നിവഹണഉദധയാരസ്തർ ഉറപ്പുവരുത്തണും . 

⮚ വിജിലൻസ്്&ദമാണിട്ടറിുംഗ്കമ്മറ്റിഅുംരങ്ങടളകാലാനുസ് തമായിമാറ്റുകയുുംഅവരുടെര

ങ്കാളിത്തുംഉറപ്പുവരുത്തുകയുുംടെദയ്യെതാണ് . 

⮚ സ്ിറ്റിസ്ണ് ഇന്ദഫാർമഷൻ ദബാർഡ്് നിയമാനുസ് തമായിഗ്രവർത്തിസ്ഥലങ്ങളിൽ 

സ്ഥാരിടക്കൊതാണ് . 

⮚ ടമദമ്മാഓഫ്ടരയ്ടമന്റ്റ്് ടവട്ടിതിരുത്താൻ രാെില്ല . 

 

അനുബന്ധം 

വാര്ടഡിതലആക്ടിവ്തതാഴിലാളികളുതടവിവരങ്ങൾ 

ഗ്കമനമ്പ

ര്ട 

തതാഴിൽകാര്ടഡ്നമ്പര്ട ദപര് 

1 KL-02-005-002-007/2 ആരംഭൻതേ 

2 KL-02-005-002-007/49 യമുന.എ 

3 KL-02-005-002-007/51  ുമംഗലി 

4 KL-02-005-002-007/6 പി.  ുമംഗലി 

5 KL-02-005-002-007/61 ബീന ുമിഗ്തൻ 

തിരുത്തലുകൾ കണ്മസ്റ്റര്ട ദറാള്കതളകുറിച്ചുള്ളവിവരങ്ങൾ 
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മസ്ടര്ട 

ദറാൾ 

നമ്പര്ട 

ആരംഭിച്ച

തീയ്യതി 

അവ ാനി

ച്ചതീയ്യതി 

ദമറ്ി

ന്തറദപര് 

തിരുത്തൽ 

കണ്തതാഴിൽ 

കാര്ടഡ്് നമ്പര്ട 

1915 15-11-18 21-11-18 അനിത 12/18 ലളിതടക 

12/98 രാജിനി 

13/15 ദേവകി 

12/45 സ്ുദലാെന. ടക 

15/16 ലക്ഷ്മി 

 

1913   അനിത 12/16 

വിജിലൻ ്&ദമാണി്റിംഗ്കമ്മറ്ിഅംഗങ്ങൾ 

 

ഗ്കമനമ്പർ ദരര് 

1 ടക. വി. സ്ാജി (വാർഡ്ടമമ്പർ ) 

2 രി. മഹമ്മൂേ ്

3 സ്ി. അബ്ദുൾറഹ്മാൻ 

4 ബാബു 

5 ഷീബ 

6 ഷീജ 

ഓദരാഗ്പവര്ടത്തി യലിലുംഉണ്ായിരിദക്ണ്ദരഖകൾ 

 

1 കവർ ദരജ ് 12 ടമറ്റീരിയൽ 

വാങ്ങുന്നതിനുള്ളതീരുമാനും 

2 ടെക്ക്് ലിറ ് 13 ദവജ്് ലിറ ്

3 ആക്ഷൻ ലാൻ ദകാപ്പി 14 ഫെ്ഗ്ൊൻസ്ഫർ ഓർഡർ 

4 ജനകീയഎസ്ടിമാറ്റ ് 15 രാട്ടക്കരാർ 

5 ഭരണാനുമതി 16 മൂന്നുഘട്ടത്തിലുള്ളദഫാദട്ടാ 
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6 സ്ാദങ്കതികാനുമതി 17 ഗ്രവർത്തിരൂർത്തീകരണസ്ാക്ഷയ

രഗ്തും 

7 കൻദവർടജൻസ്്് 

വിവരങ്ങൾ 

18 ടമറ്റീരിയൽ ബില്ലുകൾ 

8 ടതാഴിൽ അദരക്ഷ 19 മറർ ദറാൾ മുവ്ടമന്റ്റ്് ലിര ്

9 വർക്ക്് അദല്ലാടകഷൻ 20 ജിദയാൊഗ്ഡ്്ദഫാദട്ടാ 

10 മസ്്റർ ദറാൾ 21 ദസ്ാഷയൽ ഓഡിറ്റ്് റിദപ്പാർട്ട്് 

11 ദമഷർടമന്റ്റ്് ബുക്ക്് 22 കസ്റ്റ്് ഡയറി 

 

 ീൽഡ്പരിദശാധന മയതത്തജിദയാഗ്ടാക്ര്ടവിവരങ്ങൾ 

 

ഗ്രാമസഭ നിർദ്ദേശങ്ങൾ  

1. ഫോട്ടോ ഉൾപ്പെടെ തികച്ച ും സൗജന്യമായി തൊഴിൽ കാർഡ് ലഭ്യമാക്കണും  

2. പ്രവർത്തി ത ടങ്ങ ന്നതിന മ മ്പ് പ്രവൃത്തി സ്ഥലത്ത് സിറ്റിസൺ 

ഇൻഫർമേഷൻ ബോർഡ് സ്ഥാപിക്കണും  

3. വേതനും വർധിപ്പിക്കാൻ ഉള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണും  
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4. തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ വർധിപ്പിക്കണും  

5. 15 ദിവസത്തിന ള്ളിൽ വേതനും ലഭ്യമാക്കണും  

6. ഇടയിൽപീടിയ അങ്കനവാടി തൊഴില റപ്പ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപെട ത്തി  

നിർമിക്ക ക  

 

19/11/19 

 കാട്ടാമ്പള്ളി 

 അധ്യക്ഷ 

 പി.ലീല സജീവ് 

 


