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ആമുഖം 

ഗ്രാമീണജനതയുടെഉന്നമനത്തിനായിസ്വതഗ്രഭാരതത്തിൽആവിഷ്കരിച്ചഏറ്റവുുംസ്ുഗ്രധാനവുുംശ

ക്തവുമായനിയമമാണ്മഹാത്മരാന്ധിദേശീയഗ്രാമീണടതാഴിലുറപ്പ്നിയമും. ഇരയയിടല സ്ാധാരണ 

ക്കാരായജനങ്ങളുടെടതാഴിൽടെയ്യുവാനുളളഅവകാശടത്തസ്ുംരക്ഷിച്ചുനിലനിർത്തുന്നതിനായിഇരയൻ

രാർലടമൻറ്അുംരീകരിച്ച് , ഗ്രസ്ിഡൻറ്ഒപ്പുവച്ച 2005 ടസ്ര്റ്റുംബർമാസ്ും അഞ്ാുംതീയതി 

മുതൽഈനിയമുംനിലവിൽവന്നു.   

ഇരയയിടലഗ്രാമീണജനതയുടെഉന്നമനത്തിനായിനിരവധിഗ്രാമവികസ്നരദ്ധതികൾനെപ്പിലാക്കി

യിരുന്നുടവങ്കിലുുംരുണഫലുംശരിയായവിധത്തിൽജനങ്ങളിൽ എത്താതിരുന്നതിടനതുെർ ന്ന്രാർലടമൻ 

റ്രാസ്ാക്കിയമഹാത്മാരാന്ധിദേശീയഗ്രാമീണടതാഴിലുറപ്പ്നിയമത്തിന്ടറഗ്രാഥമികലക്ഷയുംഒരുഗ്രാമീണ

കുെുുംബത്തിന്നിയമുംവഴിഒരുസ്ാമ്പത്തികവർഷും 100 ടതാഴിൽേിനങ്ങൾ ഉറപ്പ്നൽകുകടയന്നതാണ്.  

ഗ്രാമീണജനതയുടെഉന്നമനത്തിനുും ടമച്ചടപ്പട്ടജീവിതസ്ാഹെരയുംഉറപ്പാക്കുന്നതിനുുംഅതിലൂടെോ

രിഗ്േയ നിർമാർജ്ജനവുും സ്ുസ്ഥിര വികസ്നവുും  ആണ് ഈനിയമത്തിന്ടറ ഗ്രാധാനലക്ഷയും. 

െൂഷണങ്ങളിൽനിന്നുുംടതാഴിലാളികടളദമാെിപ്പിക്കുകയുുംമാനയമായദവതനുംനൽകിഅവരുടെകുെുുംബ

ത്തിന്ടറഗ്കയദശഷി വർദ്ധിപ്പിച്ച്ോരിഗ്േയത്തിൽനിന്നുും കരകയറാൻടതാഴിലുറപ്പു 

രദ്ധതിയിലൂടെകഴിയുന്നു.  

 

 വിദശഷ്തകള് 
⮚ നിയമത്തിന്ടറരിൻബലമുള്ളഅവകാശാധിഷ്ഠ ിതരദ്ധതി 

⮚ ഗ്രാമരഞ്ായത്്തഗ്രദേശത്്തതാമസ്ിക്കുന്ന 18 

വയസ്സ്രൂർത്തിയായഏടതാരാൾക്കുുംരദ്ധതിയിൽരങ്കാളിയാകാും 

⮚ സ്്ഗ്തീക്കുുംരുരുഷനുുംതുലയദവതനും 

⮚ രരിസ്ഥിതിസ്ുംരക്ഷണുംകാർഷികദമഖലയിടലഅെിസ്ഥാനസ്ൗകരയവികസ്നുംഎന്നിവയ്ക്്കമു

ൻരണന 

⮚ ടതാഴിലാളികൾതടന്നഗ്രവർത്തികൾകടെത്തുകയുുംആസ്ൂഗ്തണടത്തസ്ഹായിക്കുകയുുംടെ

യ്യുന്നു 

⮚ ആസ്ൂഗ്തണത്തിലുുംനിർവഹണത്തിലുുംതികഞ്ഞസ്ുതാരയത 

⮚ കരാറുകാടരഇെനിലക്കാദരാഇല്ല 

⮚ ടരാതുജനരങ്കാളിത്തദത്താടെദലബർബഡ്ജറ്റ ്

⮚ ബാങ്്കദരാദറാഫീസ്വഴിമാഗ്തുംദവതനവിതരണും 

⮚ സ്്ഗ്തീകൾക്ക്മു ൻരണന 

⮚ കമ്പയൂട്ടർശ ുംഖലവഴിയുള്ളദമാണിറ്ററിുംഗ്സുംവിധാനും 

⮚ ഗ്രാമസ്ഭരദ്ധതിഓഡിറ്റ്ടെയ്യുന്നു. 

 

ദ ാഷ്യൽഓഡിറ് ്

ടരാതുസ്മൂഹുംരദ്ധതിനിർവഹണടത്തരറ്റിയുുംടരാതുധനുംടെലവഴിക്കുന്നതിടനകുറിച്ചുുംരര

സ്യവുുംസ്വതഗ്രവുമായനെത്തുന്നരരിദശാധനയാണ്സ്ാമൂഹയഓഡിറ്റ്. ടതാഴിലുറപ്പ്നിയമും 

അനുശാസ്ിക്കുന്നതവർഷത്തിൽഎല്ലാവാർഡിലുുംരെ്ഗ്രാവശയുംദസ്ാഷയൽഓഡിറ്റ്ഗ്രാമസ്ഭനിർബന്ധമാ

യുുംനെദത്തെതാണ്. സ്ുതാരയതഉറപ്പുവരുത്തി, അഴിമതിരഹിത മാക്കുകയുുംഅതുവഴി 

സ്േ്ഭരണുംസ്ാധയമാക്കുന്നതിനുുംദസ്ാഷയൽഓഡിറ്റ്സ്മൂഹടത്തരാകടപ്പെുത്തുന്നു. രദ്ധതിവിഭാവനും 

ടെയ്യുന്നരീതിയിൽരുണദഭാക്താക്കളുടെജീവിതസ്ാഹെരയത്തിൽഫലഗ്രേമായമാറ്റുംസ് ഷ്ടിക്കുന്നതി

ന്ടരാതുരണുംശരിയായരീതിയിൽവിനിദയാരിച്ച്ലക്ഷയഗ്രാപ്തികകവരിച്ചിട്ടുദൊഎന്നവിലയിരുത്തലുും 

 ദസ്ാഷയൽഓഡിറ്റിലൂടെനെത്തുന്നു.  കഴിഞ്ഞരത്തുവർഷമായി തുെർന്നുടകാെിരിക്കുന്ന 

രദ്ധതിഗ്രവർത്തനങ്ങടളക്കുറിച്ചുള്ള   സ്ാമൂഹികഓഡിറ്റ്, ടതാഴിലുറപ്പ്രദ്ധതിനിയമുംടസ്ക്ഷൻ 17 (2) 

െിറക്കൽഗ്രാമരഞ്ായത്തിൽ നെക്കുകയാണ്. 

 

ദ ാഷ്യൽഓഡിറ്ഗ്്പഗ്കിയ 
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രീതിശാ ്ഗ്തം 

 

പശ്ചാത്തലം്്ഒരുക്ൽ്. 

ദലാക്ക്  തലത്തിലുും     ഗ്രാമരഞ്ായത്്ത തലത്തിലുും   രദ്ധതി  നിർവഹണ  ഉദേയാരസ്ഥനായ    ദലാക്ക്   

ഓഫീസ്ർ ,  രഞ്ായത്്ത   ടസ്ഗ്കട്ടറി ,  മറ്റു   നിർവഹണ  ഉദധയാരസ്ഥർ    തുെങ്ങിയവരുമായി   ദലാക്ക്   

റിദസ്ാർസ്്  ടരര്സ്ണ്   നെത്തിയ കൂെിയാദലാെ നയിൽ  ഉരുതിരിഞ തനുസ്രിെ്  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 . 

 

്ഗ്പവര്ടത്തി്്സ്ഥല് ന്ദര്ടശനം,്നിരീക്ഷണം 

ഓദരാ  ഗ്രവർത്തിയുും   എസ്ടിമാറ്റിൽ  ഗ്രതി രാതിക്കുന്ന   അളവിലുും  രുണത്തിലുും  

നെപ്പിലാക്കിയിട്ടുദൊ  എന്നുും  ആ ഗ്രവർത്തി യുടെ  രുണ ഫലത്തിന്ടറ  വയാപ്തി   തിട്ടടപ്പെുത്തുകയുും 

ഗ്രസ്തു ത   ടതാഴിലി െങ്ങളിൽ  ടതാഴിലാളികൽക്കു  ലഭിദക്കെ  അവകാശ  ആനുകൂലയങ്ങൾ  

ലഭിച്ചിട്ടുദൊ  എന്നുും  ഗ്രവർത്തി സ്ഥല രരിദശാധനയിലൂടെ  ലക് ഷയും  ടവക്കുന്നു  

  വീടുവീടാന്തരം്്ഉള്ള്വിവരദശഖരണം . 

രദ്ധതി രുണദഭാക്താക്കളുടെ വീെുകളിൽ  ടെന്ന് ദനരിട്്ട രദ്ധതി യുടെ  സ്മാഹരിക്കുന്നു . 

ടതളിവ്  ദശഖരണും .ഫയൽ  രരിദശാധന ,ഗ്രവർത്തി സ്ഥല  രരിദശാധന,  വീെ് വീൊരരും  ഉള്ള 

വിവരദശഖരണും   തുെങ്ങിയ  ഗ്രഗ്കിയയിലൂടെ ഉള്ള കടെത്തലുകളുടെ  വസ്തു നിഷ്ടമായ ടതളിവ്  

ദശഖരണും  നെത്തുന്നു . 

    

 ാമൂഹയ്ദബാധവൽക്രണം് 

സ്ാമൂഹയ ഇെടരെലുകളിലൂടെ രദ്ധതി വിജയും ഉറപ്പു വരുത്തി ടരൗരാവദബാധും  ഉയർത്തുകയുും  

ദസ്ാഷയൽ ഓഡിറ്റ്   ഗ്രഗ്കിയ വിജയിപ്പിക്കുന്നതിന്  ആവശയമായ  ദബാധവൽക്കരണും 

നെത്തുന്നു . 

റിദപ്പാര്ട്്്തയ്യാറാക്ൽ് 

സ്ാമൂഹിക രരിദശാധനയിലൂടെ കടെത്തിയ നിരമനങ്ങളുും , നിർദേശങ്ങളുും ദസ്ാഷയൽ ഓഡിറ്റ്  

ഗ്രാമസ്ഭയിൽ െർച്ച ടെയ്തു അുംരീകാരും നെത്തുന്നതിനാവശയമായ  റിദപ്പാർട്്ട  തയ്യാറാക്കുന്നു . 

 

 

ദ ാഷ്യൽ്്ഓഡിറ്്്്്ഗ്ഗാമ ഭ . 

രശ്ചാതലും  ഒരുക്കൽ  െർച്ചയിൽ  നിശ്ചയിക്കടപ്പട്ട   േിനത്തിൽ  സ്ൗകരയഗ്രേമായ   സ്ഥലത്്തഗ്രാമസ്ഭ      

ദെർന്ന്  കരെ്  റിദപ്പാർട്്ട  അവതരണവുും  െർച്ചയുും  ,നിർദേശങ്ങളുും ,  തിരുത്തൽ ഗ്രഗ്കിയയുും 

,അുംരീകാരും   ,  ദനെിടയെുക്കുകയുും തുെർനെരെികളുും  കകടക്കാള്ളുന്നു . 

ചിറക്ൽഗ്ഗാമപഞ്ചായത്ത് 
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            കണ്ണൂര്ടജില്ലയിതല്്കണ്ണൂര്ടനഗരത്തിൽനിന്നും 7കി.മീേൂതര്സ്ഥിതിതചയ്യുന്ന്

ഒരുതടൗൺ്്ആണച്ിറക്ൽ.്വളപ്ണം,പുഴാതി,പാപ്പിനിദേരി,നാറാത്ത്എന്നിവ് മീപ്

പഞ്ചായത്തുകളാണ്. 

വളതര്വിശാലമായ്ഒരു്ചിറ്സ്ഥിതി്തചയ്യുന്നത്്തകാണ്ാണ്്ചിറക്ൽ്എന്ന്ദപര്്വന്നത്്

.ദകാലത്തിരി് രാജാക്ന്മാരുതടദകാവിലകം് ചിറക്ൽ് ആയിരുന്നു് .ദകാലത്തിരിമാര്ട്

ചിറക്ൽ്രാജ്എന്നാണ്്അറിയതപ്പ്ിരുന്നത്്എ് .ഡി് ്ഒന്നാം്നൂറ്ാണ്ിൽ്വടക്ൻ്ദകരളം്

ഭരിച്ചിരുന്ന് മൂഷ്ിക് രാജവംശത്തിന്തറ് പിന്മുറക്ാരാണ്് ദകാലത്തിരിമാര്ട്

.തതയ്യക്ഥകളിൽ്ഇന്നും്ചിറക്ൽ്രാജാവിതന്പറ്ി്പരാമര്ടശിക്ുന്നുണ്്്. 

്്്്്്്്്്1949 ലാണ്് ചിറക്ൽ് ഗ്ഗാമപഞ്ചായത്ത്് രൂപം് തകാണ്ത്.് കണ്ണൂര്ട് ജില്ലയിതല് ഗ്പമുഖ്

പഞ്ചായത്തുകളിൽ് ഒന്നാണ്് ചിറക്ൽ് ഇത്് ഒരു് റവനയു് വില്ലജുമാണ്് .ചിറക്ൽ് ,കാ്ാമ്പ്

ള്ളിഎന്നിങ്ങതന്രണ്്്ദേശങ്ങളായി്ഇവ്വിഭജിക്്തപ്പ്ിരിക്ുന്നു് .വൻകിട്വയവ ായങ്ങള്്

ഒന്നും് ഇല്ലാത്ത്പഞ്ചായത്താണ്്ചിറക്ൽ് ഗ്ഗാമപഞ്ചായത്ത്് .പതിനദഞ്ചാളം് പവര്ടലൂമുകള്്

പഞ്ചായത്തിൽ്ഗ്പവര്ടത്തിച്ചു്വരുന്നു്.സവവിധയങ്ങളായ്സജവ് മ്പത്ത്്്പഞ്ചായത്തിലുണ്്്

.കണ്ൽക്ാടുകള്്്ആണ്്പഞ്ചായത്തിതെ്മൂന്നു്അതിര്ടത്തിയിലും്ഉള്ളത്. 

്..്

വാര്ടഡിതലതതാഴിലുറപ്പ്പദ്ധതിയുമായിബന്ധതപ്പ്അടി

സ്ഥാനവിവരങ്ങള്2018-19 

 

 

 

 

 

ആതക്തതാഴിൽ്കാര്ടഡ്്് 18 

ആതക്തതാഴിലാളികള്് 21 

ആതക്ആക്റ്ീവ്്തതാഴിൽ്കാര്ടഡ്്് 10 

േിനം് പൂര്ടത്തിയാക്ിയ് തതാഴിൽ്

കാര്ടഡ്്് 

0 
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തതാഴിലുറപ്്പനിയമംതതാഴിലാളികള്ക്ക്നൽകുന്നപത്ത്അവകാശങ്ങള് 

1. ടതാഴിൽകാർഡ്ലഭിക്കുവാൻഉള്ളഅവകാശും- ടഷഡയൂൾ 2; ഖണ്ഡിക 1-5, എ.എും. സ്ി.അദ്ധയായും-3 

2. അദരക്ഷിച്ച്15 

േിവസ്ത്തിനുള്ളിൽടതാഴിൽലഭിക്കുവാനുള്ളഅവകാശവുുംആയതിന്കകരറ്റിയരസ്ീത്ലഭിക്കു

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

3. അടല്ലങ്കിൽടതാഴിലില്ലായ്മദവതനുംലഭിക്കുവാനുള്ളഅവകാശുംആേയടത്ത 30 േിവസ്ും (1/4 

&രിന്നീെുള്ളേിവസ്ങ്ങളിൽ 1/2) 

4. ടഷൽഫ്ഓഫ്ടഗ്രാജക്ട്തയ്യാറാക്കുവാനുള്ളഅവകാശും 

5. അഞ്്കിദലാമീറ്ററിനുള്ളിൽടതാഴിൽലഭിക്കാനുള്ളഅവകാശുംഅടല്ലങ്കിൽദവതനത്തിന്ടറ  10% 

അധികുംലഭിക്കുവാനുള്ളഅവകാശും 

6. കുെിടവള്ളും, വിഗ്ശമസ്ൗകരയും, 

ഗ്രഥമശുഗ്ശൂഷസ്ൗകരയുംഇവലഭിക്കുന്നതിനുള്ളഅവകാശുംടഷഡയൂൾ 2; ഖണ്ഡിക 23-28 

7. 15 േിവസ്ത്തിനുള്ളിൽദവതനുംലഭിക്കുന്നതിനുള്ളഅവകാശും 

8. ദവതനവിതരണത്തിടലകാലതാമസ്ത്തിന്  നഷ്ടരരിഹാരുംലഭിക്കുവാനുഉള്ളഅവകാശും 

9. സ്മയബന്ധിതമായുള്ളരരാതിരരിഹാരത്തിനുള്ളഅവകാശും 

10. ദസ്ാഷയൽഓഡിറ്റ്നെത്തുന്നതിനുള്ളഅവകാശും 

 

അവകാശാധിഷ്ഠ ിതനിരീക്ഷണങ്ങള് 

തതാഴിൽകാര്ടഡുമായിബന്ധതപ്പ്കാരയങ്ങള് 

മഹാത്മാരാന്ധിദേശീയഗ്രാമീണടതാഴിലുറപ്പ്രദ്ധതിഗ്രകാരുംഅവിേഗ്ദകായികടതാഴിൽടെയ്യാൻ

താല്പരയമുള്ളഏടതാരുകുെുുംബത്തിനുുംടതാഴിൽകാർഡിനുദവെിഅദരക്ഷിക്കാും. 

ടതാഴിലുറപ്പ്രദ്ധതിയുടെഭാരമാകാൻടതാഴിൽകാർഡിനായിഅദരക്ഷനൽകിയഎല്ലാകുെുുംബങ്ങൾക്കുും 

15 േിവസ്ത്തിനകുംതികച്ചുംസ്ൗജനയമായിടതാഴിൽകാർഡ്ലഭയമാദക്കെതുെ്. 

ടതാഴിൽകാർഡിന്അദരക്ഷിക്കുന്നസ്മയത്്തദഫാദട്ടാഎെുക്കുന്നതിദനവെിയുള്ളെിലവ്ടതാഴിലാളിവ

ഹിദക്കെിവരുന്നസ്ാഹെരയമാണ്നിലവിലുള്ളത്ഇത്നിയമലുംഘനമാണ്. 

ടതാഴിൽകാർഡ്ഒരുആധികാരികദരഖയാണ്അതുടകാെുതടന്നടതാഴിൽകാർഡുകൾസ്ൂക്ഷിദക്കെതി

ടെരൂർണ്ണഉത്തരവാേിത്തുംടതാഴിലാളികൾക്കാണ്ഈവാർഡിൽമുഴുവൻടതാഴിലാളികളുുംടതാഴിൽകാർ

ഡ്അവരുടെകയ്യിൽസ്ൂക്ഷിച്ചിട്ടുെ്ഇത്ഗ്രശുംസ്നീയമായകാരയമാണ്. 

അഞ്ുവർഷത്തിടലാരിക്കൽടതാഴിൽകാർഡ്പു തുദക്കെതുെ്രുതിയടതാഴിൽകാർഡ്ടതാഴിലാളികൾ

ക്ക്രുതുക്കിനൽകിയിട്ടുെ്. 

ടതാഴിലാളികളുടെകാർഡുകളിൽഹാജർക തയമായിദരഖടപ്പെുത്തുന്നുഇത്നല്ലകാരയമാണ്. 

ദതാഴിൽആവശയതപ്പടുന്നത്സംബന്ധിച്്ച 

ടതാഴിൽകാർഡുള്ളഏടതാരുടതാഴിലാളിക്കുുംടതാഴിൽആവശയടപ്പൊനുുംഇതുമായിബന്ധടപ്പട്ടആസ്ൂഗ്ത

ണഗ്രഗ്കിയയിൽരങ്കാളിയാകാനുള്ളഅവകാശമുെ്. ആവശയടപ്പട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ 15 

േിവസ്ത്തിനകുംടതാഴിൽലഭയമായിടല്ലങ്കിൽടതാഴിലില്ലായ്മദവതനുംലഭിക്കാനുള്ളഅവകാശുംനിയമരരമാ

യിടതാഴിലാളിക്ക്ഉെ് 

.എട്ടാുംവാർഡിടലടതാഴിലാളികൾഗ്രൂപ്പായിടതാഴിൽആവശയടപ്പട്ടുള്ളഅദരക്ഷനൽകാറുെ്. 

അദരക്ഷനൽകുന്നദത്മറ്റ്മുഖാരിരമാണ്. 

തതാഴിൽഅനുവേിച്ചത്സംബന്ധിച്്ച . 

ടതാഴിലുറപ്പ്നിയമഗ്രകാരുംടതാഴിൽആവശയടപ്പട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ 15 േിവസ്ത്തിനുള്ളിൽ 

ടതാഴിൽനൽകിയിരിക്കണും . ലഭിച്ചിടല്ലങ്കിൽടതാഴിൽരഹിതദവതനത്തിനുള്ളഅർഹതയുെ് 

.രരിദശാധിച്ചഫയലുകളിൽനിന്നുുംഅദരക്ഷനൽകി 15 േിവസ്ത്തിനുള്ളിൽ തടന്ന 

ടതാഴിൽലഭിച്ചിട്ടുെ്എന്ന്മനസ്സിലാക്കാൻസ്ാധിച്ചു. എങ്കിലുുംടതാഴിലാകളിൽ െിലർ ദവെഗ്ത 

ടതാഴിൽലഭയമാകാത്തതിൽവിഷമമറിയിക്കുകയുുംടെയ്തു. 
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ദവതനംലഭയമാകുന്നത്സംബന്ധിച്്ച 

ടതാഴിലുറപ്പ്രദ്ധതിനിയമത്തിടലടസ്ക്ഷൻ3(2)ഗ്രകാരുംഓദരാഗ്രവ ത്തിയുടെയുുംമറർദറാൾ  രൂർത്തി 

യാക്കിരഞ്ായത്തിൽസ്മർപ്പിച്ച്15 േിവസ്ത്തിനകുംദതാഴിലാളികൾദക്കവതനുംലഭിദക്കെതാണ്. 

അല്ലാത്തരക്ഷുംഓദരാേിവസ്ത്തിനുുംകുെിശ്ശികതുകയുടെ 0.05% എന്നനിരക്കിൽ ടതാഴിലാളികൾ 

ക്ക്നഷ്ടരരിഹാരുംലഭിക്കാൻടസ്ക്ഷൻ3(3)ഗ്രകാരുംഅർഹതയുെ്. എന്നാൽ ഏഗ്രിൽമാസ്ത്തിന്ദശഷും 

ദവതനുംലഭിച്ചിട്ടില്ലഎന്ന്ടതാഴിലാളികൾഅറിയിച്ചു. 

ഗ്പവര്ടത്തിസ്ഥലതത്ത ൗകരയങ്ങള് ംബന്ധിച്്ച 

.  ടതാഴിലുറപ്പ്നിയമഗ്രകാരുംഗ്രവ ത്തിനെക്കുന്നസ്ഥലത്്തകുെിടവള്ളും,തണൽ 

,ഗ്രഥമശുഗ്ശുഷകിറ്റ്എന്നീവഗ്രവ ത്തിനെപ്പിലാക്കുന്നസ്ഥാരനുംവഴിസ്ൗജനയമായിടതാഴിലാളികൾക്ക്ലഭി

ദക്കെതുെ് . ഇവഎല്ലാുംലഭിച്ചതായിടതാഴിലാളികൾ  രറഞ്ഞു . 

പദ്ധതിആരംഭമീറ്ിംഗ്ഗ്ഗാമ ഭ ംബന്ധിച്്ച 

ടതാഴിലുറപ്പ്നിയമുംSHE 22ഗ്രകാരുംഒരുരദ്ധതിആരുംഭിക്കുന്നതിനുമുൻപ്പദ്ധതിടയസ്ുംബന്ധിെ് മുഴുവൻ 

കാരയങ്ങളുുംക തയമായിടതാഴിലാളികടളദബാധയടപ്പെുത്തുന്നതിന്ബന്ധടപ്പട്ടനിർവഹണഉദേയാരസ്ഥ

ടെയുുംവാർഡ്ടമമ്പർ, സ്ാദങ്കതികഉദേയാരസ്ഥൻഎന്നിവരുതെസ്ാന്നിധയത്തിൽ ഏടതങ്കിലുും 

ടരാതുസ്ഥലദത്താടതാഴിൽഇെങ്ങളിൽവദച്ചാരദ്ധതിആരുംഭമീറ്റിുംഗ്നെടത്തെതുെ്. ഈവാർഡിടല 

ടതാഴിലാളികൾ രദ്ധതിആരുംഭമീറ്റിുംരിൽ രടങ്കെുത്തുഎന്ന്രറഞ്ഞു.  

തതാഴിലിടങ്ങളിൽഉണ്ാകുന്നഅപകടങ്ങള് ംബന്ധിച്്ച 

മഹാത്മാരാന്ധിദേശീയഗ്രാമീണടതാഴിലുറപ്പ്   രദ്ധതിയിൽടതാഴിലാളികൾക്ക്  ടതാഴിലിെങ്ങളിൽ 

വച്ച്ഏടതങ്കിലുുംതരത്തിലുള്ളഅരകെുംസ്ുംഭവിൊൽSHE5ഗ്പകാരവുംഅധയായം-9 രറഞ്ഞിരിക്കുന്ന 

ഗ്രകാരവുുംെികിത്സക്ക്ആവശയമായിവരുന്നമുഴുവൻെിലവുകളുുംബന്ധടപ്പട്ടബില്്ലകൾഹാജരാക്കുന്നമുറ

യ്ടക്താഴിലാളികൾക്ക്  ലഭയമാദക്കെതാണ്. ഇതുകൂൊടതടതാഴിലിെങ്ങളിൽവച്ച്മരണും 

സ്ുംഭവിക്കയാടണങ്കിൽ 25000 രൂരടതാഴിലാളിയുടെകുെുുംബത്തിന്ലഭയമാദക്കെതാണ്. 

എട്ടാുംവാർഡിടലടതാഴിലാളികൾക്ദസ്ാഷയൽ  ഓഡിറ്റ്കാലയളവിൽ നെന്ന ഗ്രവ ത്തി 

കളിൽഅരകെങ്ങൾഒന്നുും തടന്നസ്ുംഭവിച്ചിട്ടില്ല. 

തഷ്ൽ ്് ഓ ്തഗ്പാജക്റ്്്  ംബന്ധിച്്ച 

വാർഡിൽ ആവശയമായവികസ്നഗ്രവർത്തികൾ  കടെത്തുന്നതിടരാഴിലാളികൾക്ക്അവകാശമുെ ്

.ടതാഴിലാളികളുടെയുുംദമറ്റിന്ടറയുുംഭാരത്തുനിന്നുരങ്കാളിത്തുംഉൊവുന്നുെ്.  എന്നാൽ ടതാഴിലുറപ്പിൽ 

അനുവേനീയമായആസ്തിവികസ്നഗ്രവർത്തികൾ കടെത്തുന്നതിനവാർഡിടലവിവിധദമഖലയിൽ 

നിന്നുമുള്ളജനങ്ങളുടെരങ്കാളിത്തുംഉൊദവെതുെ് . 

പരാതിപരിഹാരം 

മഹാത്മരാന്ധിദേശീയഗ്രാമീണടതാഴിലുറപ്പ്രദ്ധതിനിയമഗ്രകാരും(SHE19)സ്മയബന്ധിതമായിരരാതിരരി

ഹാരത്തിനുള്ളഅവകാശുംനിയമുംനിഷ്കർഷിക്കുന്നു .രദ്ധതിയുമായിബന്ധടപ്പട്ടരരാതികൾ ദഫാണ് 

മുദഖന ,ദൊൾ ഗ്ഫീനമ്പർ ഉരദയാരിച്ച് ,ദരഖാമൂലുംഎഴുതിനൽകിയുുംഇടമയിൽ 

വഴിയുുംസ്മർപ്പിക്കാവുന്നതാദൊൾ ഗ്ഫീനമ്പർ രഞ്ായത്തിൽ  ഗ്രേർശിപ്പിദക്കെതാണ്. 

െിറക്കൽരഞ്ായത്തിൽ നമ്പർ ഗ്രേർശിപ്പിച്ചിട്ടുെ്. ടതാഴിലാളികദളാട്സുംസ്ാരിച്ചദപ്പാൾ 

ഇതുവടരരരാതികൾ നൽകിയിട്ടില്ലഎന്നാണ്അറിയാൻ സ്ാധിച്ചത് . 

ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്്് നടത്തുന്നതിനുള്ളഅവകാശം 

ടതാഴിലുറപ്പ്രദ്ധതിയിൽ ഏടറ്റെുത്്ത  നെപ്പിലാക്കുന്നമുഴുവൻ ഗ്രവർത്തികളുുംദസ്ാഷയൽ 

ഓഡിറ്റിനവിദധയമാക്കണുംഎന്ന്SEC 17(2) നിഷ്കർഷിക്കുന്നു. രഞ്ായത്തിടല ഗ്രാമസ്ഭ ടറജിററിൽ 

ദസ്ാഷയൽ ഓഡിറ്റ്  നെത്തിയതായുള്ളദരഖകൾ കാണാൻ സ്ാധിച്ചു. 

തതാഴിലാളികളുതടകടമകള് 

1. ക തയസ്മയത്്തടതാഴിൽസ്ഥലത്്തഹാജരായിഒപ്പവയ്ക്കുക. 

2. ടതാഴിലുറപ്പ്ഗ്രാമസ്ഭയ്ക്കുുംദസ്ാഷയൽഓഡിറ്റ്ഗ്രാമസ്ഭയ്ക്കുുംക തയമായിരടങ്കെുക്കുക. 

3. രണിസ്ഥലത്്തലാറിക്കവസ്തു ക്കൾഉരദയാരിക്കാദനാകത്തിക്കാദനാരാെില്ല. 

4. ഗ്രക തിസ്ുംരക്ഷണത്തിന്ആവശയമായഗ്രവ ത്തികൾഏടറ്റെുത്്തനെപ്പിലാക്കുക. 
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5. ആസ്തിസ് ഷ്ടിക്കുന്നഗ്രവ ത്തികൾകടെത്തിദമറ്റ് ടനയുുംരഞ്ായത്്തഅധിക തടരയുുംഅറിയി

ക്കുക. 

തതാഴിലുറപ്പപ്ദ്ധതിയിൽഏതറ്ടുത്ത്തചയ്യാൻപറ്ിയഗ്പവര്ടത്തികള് 

1.വിഭാഗംഎ :ഗ്രക തിവിഭവരരിരാലനവുമായിബന്ധടപ്പട്ടടരാതുഗ്രവർത്തികൾ 

2.വിഭാഗംബി: സ്മൂഹത്തിൽഅവശതഅനുഭവിക്കുന്നവിഭാരങ്ങൾക്കുള്ളവയക്തിരതആസ്തികൾ. 

ഖണ്ഡിക 5ൽരരാമർശിക്കുന്നകുെുുംബങ്ങൾക്ക്മാഗ്തും 

3.വിഭാഗം ി: 

ദേശീയഗ്രാമീണഉരജീവനമിഷൻനിബന്ധനകൾഅനുസ്രിക്കുന്നസ്വയുംസ്ഹായസ്ുംഘങ്ങൾ

ക്ക്ടരാതുഅെിസ്ഥാനസ്ൗകരയങ്ങൾ 

4.വിഭാഗംഡി: ഗ്രാമീണഅെിസ്ഥാനസ്ൗകരയങ്ങൾ 

 

താതഴപറയുന്ന 4 വര്ടക്ുകള്്ആണഈ്ഘ്ത്തിൽ്ദ ാഷ്യൽഓഡിറ്ിന്്്

വിദധയമാക്ിയത ്

❖ കിണർ  നിർമാണും  DW/319834 

ഗ്രവർത്തി കാലയളവ്   15/11/18 TO  22/01/19 

െിലവായ  തുക               60192/ WAGE  

❖ െക്കും തെും  ദതാെ് രുനരുദ്ധാരണും WH/295887 

ഗ്രവർത്തി കാലയളവ്                        29/05/18 TO 4/06/18 

െിലവായ  തുക                                 156492/   WAGE    

  സ്ാധന ഘെകും                               57400/ 

❖ ടതാഴുത്്ത   നിർമാണും IF/326965  

ഗ്രവർത്തി കാലയളവ്  26/02/18 TO 30/03/19 

െിലവായ  തുക            16345/ WAGE 

സ്ാധന ഘെകും           30568/ 

❖ കദമ്പാറ്   കുഴി  നിർമാണും IF/327430 

ഗ്രവർത്തി കാലയളവ്           24/12/18 TO 14/3/19 

െിലവായ  തുക              3302/ 

സ്ാധന ഘെകും           6305 

 

ഗ്പവൃത്തിസ്ഥലപരിദശാധനയിൽമനസ്സിലായത് 

● കിണർനിർമാണും (വിലാസ്ിനി. ടക)  (DW/319834) : ഗ്രവർത്തി സ്ഥലരരിദശാധനയിൽ 

എറിദമറ്റിൽഗ്രകാരമുള്ളടമറ്റീരിയൽസ്്ഉരദയാരിച്ചിട്ടുടെങ്കിലുുംഫയലിദലാഎുംബുക്കിദലാദരഖ

ടപ്പെുത്തിയിട്ടില്ല 

● െക്കുംതെുംദതാട്പു നരുദ്ധാരണും (WH/295887) : കാട്മൂ െികിെന്നതിനാൽ ക തയമായിഅളവുകൾ 

ദരഖടപ്പെുത്താൻസ്ാധിച്ചില്ല. 

ഗ്രസ്തു തദതാെ്എക്കാലവുുംഉരദയാരഗ്രേമാവുകയാടണങ്കിടലടതാഴിലാളികൾടെയ്തഗ്രവർത്തിഗ്രശും

സ്നീയമാകൂ. എന്നാൽഇന്ന്ദതാെിന്ടറരകുതിഭാരുംമുതൽകാണാൻകഴിയുന്നത്ദരാലുമില്ല. 
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ദതാെിന്ടറസ്ുംരക്ഷണുംനിലനിർത്താൻആവുകയാടണങ്കിൽമാഗ്തദമസ്മൂഹത്തിന്ഈഗ്രവർത്തി

ടകാെ്ഗ്രദയാജനമുള്ളു.  

● ടതാഴുത്്തനിർമാണും (ദശാഭന.ടക.ടക )  (IF/326965): അളവ്ഗ്രകാരമുള്ളടതാഴുത്്തനിർമിച്ചിട്ടുെ്. 

● കദമ്പാറ്കുഴിനിർമാണും (ക ഷ്ണൻകുട്ടി)  (IF/327430) : അളവ്ഗ്രകാരമുള്ള കദമ്പാറ്കു 

ഴിനിർമിച്ചിട്ടുെ് 

 ിറ്ി ൺഇൻ ര്ടദമഷ്ൻദബാര്ടഡ്് 

മഹാത്മാരാന്ധിദേശീയഗ്രാമീണടതാഴിലുറപ്പ്രദ്ധതിയിൽ ഓദരാഗ്രവർത്തി ആരുംഭിക്കുന്നതിനുമുൻരുും 

ആഗ്രവർത്തിയുമായിബന്ധടപ്പട്ടഎറിദമറ്റ്തുക ,ആടകടതാഴിൽ േിനങ്ങൾ ,സ്ാധനദവതനഘെകും 

,ഗ്രവർത്തികാലാവധിതുെങ്ങിയവദരഖടപ്പെുത്തിയനിശ്ചിതഅളവിലുള്ളദബാർഡ്  ടരാതുജനങ്ങൾക്ക്മ 

നസ്സിലാവുന്നരീതിയിൽ സ്ഥാരിദക്കെതുെ്. ഓഡിറ്റിനവിദധയമാക്കിയ WH/295887, IF/326965, IF/327430 

എന്നീഗ്രവർത്തികളുടെസ്ിറ്റിസ്ണ്ഇൻഫർദമഷൻദബാർഡ്  ഗ്രവർത്തിസ്ഥലത്്തസ്ഥാരിച്ചിട്ടുെ്. 

DW/319834 എന്നഗ്രവർത്തിയുടെദബാർഡ്  സ്ഥാരിച്ചിട്ടില്ല. 

ദമറ്ിതന ംബന്ധിച്ചവിവരങ്ങള് 

ടതാഴിലുറപ്പ്നിയമഗ്രകാരുംദമറ്റ്രതിനാല്ദിവസ്ുംകൂെുദമ്പാൾ മാറിടക്കാെിരിക്കണും.  അജിത, 

ലീലസ്ജീവ്, നളിനി, സ്ി.എും. ശയാമളഎന്നിവർ ദമറ്റ്ടെെുമതലകൾ  നിർവഹിച്ചിട്ടുെ്. 

ദമറ്റ്ടതാഴിലാളികളുടെടതാഴിൽ കാർഡിൽ ക തയമായിഹാജർ ദരഖടപ്പെുത്തുകയുുംമറർ ദറാൾ 

രൂരിപ്പിക്കാറുടെന്നുുംടതാഴിലാളികൾ രറഞ്ഞു .ഇത്ഗ്രശുംസ്നീയമാണ്. 

നിരീക്ഷണ ംവിധാനങ്ങള് 

ജാഗ്ഗതാദമൽദനാ് മിതി 

രദ്ധതിയുടെനെത്തിപ്പ്കാരയക്ഷമമാക്കുന്നതിനുദവെിനിരീക്ഷണസ്ുംവിധാനങ്ങൾ 

ഏർടപ്പെുത്തിയിട്ടുെ ് .ഉദേയാരസ്ഥസ്ുംവിധാനവുും 

,ഗ്രാദേശികതലകമറ്റിയുുംരൂരീകരിച്ചുടകാൊണ്രദ്ധതിഗ്രവർത്തനങ്ങൾ കാരയക്ഷമമായ്  

നെദത്തെത്നിയമഗ്രകാരും(വിഎം. ി. രൂപീകരിദക്ണ്ത്എങ്ങതനതയന്നുള്ളത ്

എ.എം ിയിതലദപജ്നമ്പര്ട 57 ഭാഗം10.5.3.അനു രിച്ച്ആവണം) ദമറ്റ്അുംരമാവാൻ രാെില്ല. 

ഈവാർഡിൽ   സ്മിതിഅുംരങ്ങൾ ഗ്രവർത്തിസ്ഥലുംസ്ന്ദർശിക്കാറുടെന്നുുംഅവിടെവച്ച്ഒപ്പ് ദരഖ 

ടപ്പെുത്താറുടെന്നുുംടതാഴിലാളികൾ രറഞ്ഞു .്അംഗങ്ങളുതടവിവരങ്ങള് (അനുബന്ധം ) 

എ.എം. ി.അദ്ധയായം-7.11.5ഗ്പകാരമുള്ളഗ്പവൃത്തി യൽ -പരിദശാധനയുതടകതണ്ത്തലുകള് 

മഹാത്മാഗാന്ധിദേശീയഗ്ഗാമീണതതാഴിലുറപ്പപ്ദ്ധതിവാര്ടഷ്ികമാസ്റ്റര്ട  ര്ടക്ുലര്ട 

ഗ്പകാരംഒരുവര്ടക്്്  യലിൽ  ൂക്ഷിദക്ണ് 22 ദരഖകതളകുറിച്ച്ഗ്പതിപാേിക്ുന്നു. 

ഇത്നിര്ടബന്ധമായും ൂക്ഷിദക്ണ്താണ് . 

 

കവര്ടദപജ് 

രരിദശാധിച്ചഗ്രവർത്തികളുടെവാർഷികമാറർ സ്ർകുലർ ഗ്രകാരമുള്ളകവർദരജ്സൂക്ഷിച്ചിട്ടുെ്. 

WH/295887 എന്നഫയലിൽകവർദരജ്പൂരിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. 

തചക്ക്ലിസ്്റ്റ 

ഒരുഗ്രവ ത്തിഫയലിൽഗ്കമഗ്രകാരുംഏടതാടക്കദരഖകൾഎവിടെഏത്ദരജ്മുതൽസ്ൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നുഎ

ന്ന്മനസ്സിലാക്കുവാനുള്ളആധികാരികദരഖയാണ്ടെക്ക്ലിറ് .രരിദശാധിച്ചഗ്രവർത്തികളുടെഫയലിൽ 

ടെക്ക്  ലിറ്സ്ൂക്ഷിച്ചിട്ടുടെങ്കിലുുംദരജ്നമ്പർദരഖടപ്പെുത്തിയിട്ടില്ല. 

വാര്ടഷ്ികകര്ടമപദ്ധതിയുതടപകര്ടപ്പ്് 

ഗ്രാമസ്ഭഅുംരീകാരുംലഭിച്ചഗ്രവർത്തികൾ മാഗ്തദമവാർഷികകർമരദ്ധതിയിൽ ഉൾടപ്പെുത്താവു. 

ഗ്രസ്തു തഗ്രവ ത്തിരഞ്ായത്തിടലനെപ്പുവർഷത്തിടലആനുവൽആക്ഷൻലാനിൽഉൾടപ്പട്ടതാണ്എന്ന്ടത

ളിയിക്കുവാനുള്ളദരഖയാണ്ആക്ഷൻലാനിന്ടറദകാപ്പി.  രരിദശാധിച്ചഫയലുകളിൽ WH/295887 

ൽഒഴിടകഎല്ലാഫയലുകളിലുുംഗ്രസ്തു തഫയൽസ്ൂക്ഷിച്ചിട്ടുെ് .  
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എസ്റ്റിദമറ്്(ജനകീയഎസ്റ്റിദമറ്് ) 

ഒരുഗ്രവ ത്തിഎങ്ങടന, എഗ്തഅളവിൽടെയ്യണടമന്ന്സാദങ്കതികമായിഗ്രതിരാേിക്കുന്ന ആധികാരിക 

ദരഖയാണ്എറിദമറ്റ്. രരിദശാധിച്ചഫയലിൽ എറിദമറ്റ്സ്ൂക്ഷിച്ചിട്ടുെ്. എന്നാൽ സ്ാധാരണ 

ക്കാർക്ക്ദരാലുുംമനസ്സിലാകുന്നഭാഷയിലുള്ളജനകീയഎറിദമറ്റ്ഫയലിൽ ഉൾടപ്പെുത്തുന്നില്ല 

 ാദേതികാനുമതിപഗ്തം 

ഒരുഗ്രവ ത്തിക്ക്സാദങ്കതികവിേഗ്ധരുടെഅനുമതിലഭിച്ചിട്ടുെ്എന്നതിനുള്ളആധികാരികദരഖയാണ്സ്ാദങ്ക

തികഅനുമതിദരഖ. രരിദശാധിച്ചമുഴുവൻഫയലുകളിലുുംസ്ാദങ്കതികാനുമതിദരഖഉൊയിരുന്നു. 

സ്ാദങ്കതികാനുമതിദരഖയിൽഒപ്പിെുന്നസ്ാദങ്കതികവിേഗ്ധർഅതിദനാടൊപ്പുംഒപ്പിട്ടതീയതികൂെി  ദെർദക്ക

െതുെ്അതിനാൽ  ഇക്കാരയത്തിൽ  ഗ്രദതയകഗ്ശദ്ധരുലർദത്തെതാണ്. 

ഭരണാനുമതിദരഖ 

ഗ്രവ ത്തിടെയ്യുന്നതിന്നിർവഹണസ്ഥാരനുംനൽകുന്നഅനുമതിയാണ്ഭരണാനുമതിദരഖ. ഇത്ഫയലിൽ 

കാണാൻ സ്ാധിച്ചു .  

 ംദയാജിതപദ്ധതിയുതടപകര്ടപ്പ്് 

രരിദശാധിച്ചനാല്ഗ്രവർത്തികളുുംസ്ുംദയാജിതരദ്ധതിവിഭാരത്തിൽ 

ടരൊത്തതുടകാെ്ഇതുമായിബന്ധടപ്പട്ടദരഖകടളാന്നുുംഉൾടക്കാള്ളിച്ചിട്ടില്ല . 

 

ഡിമാൻഡ്ദ ാം(തതാഴിൽ ആവശയതപ്പ്ുതകാണ്ുള്ളഅദപക്ഷ ) 

വാർഷികമാറർ സ്ർക്കുലർ ഗ്രകാരുംഒരുഗ്രവർത്തിക്അനുദേേം 3(ബി ) 

ഗ്രകാരുംഗ്രൂപ്പാദയാഅനുദേേം 3(എ) ഗ്രകാരുംവയക്തിരതമദയാഅദരക്ഷിദക്കെതാണ്. 

ഫയലിൽഗ്രൂപ്പായിടതാഴിലിനുആവശയടപ്പട്ടുടകാെുള്ളഅദരക്ഷകാണാൻ സ്ാധിച്ചു.. 

വര്ടക്്്  അദലാദക്ഷ്ൻ  ദ ാം(തതാഴിൽ നൽകിയത്സംബന്ധിച്ചവിവരങ്ങള് ) 

ഗ്രവ ത്തിഅനുവേിച്ചുടകാെ്നിർവഹണഉദേയാരസ്ഥർനൽകുന്നഅനുമതിയാണവർക്ക്അടലാദക്കഷൻ

ദഫാo. അദരക്ഷിച്ച്15 േിവസ്ത്തിനുള്ളിൽഗ്രവർത്തിലഭിദച്ചാഎന്നറിയാൻഈദഫാുംസ്ഹായിക്കുും. 

രരിദശാധനക്കവിദധയമാക്കിയഗ്രവർത്തിഫയലിലുുംഈദരഖഉൾടപ്പെുത്തിയിട്ടുെ് . 

മസ്റ്റര്ട  ദറാള്  

ടതാഴിലാളികളുടെഅതത്േിവസ്ങ്ങളിടലഗ്രവർത്തിസ്ഥലടത്തഹാജർനിലദരഖടപ്പെുത്തുന്നഔദേയാരിക

ദരഖയാണ്മറർ ദറാൾ. ദലാക്ക്  ദഗ്രാഗ്രാുംഓഫീസ്ർ ,രഞ്ായത്്ത ടസ്ഗ്കെറിഎന്നിവർ  

സ്ാക്ഷയടപ്പെുത്തിസ്ീൽ രതിപ്പിച്ചമറർ ദറാൾ മാഗ്തദമഉരദയാരിക്കാവൂ .മറർ ദറാൾ 

ലഭിച്ചതിനുദശഷുംമാഗ്തദമനിയമരരമായിഗ്രവർത്തിആരുംഭിക്കാൻ രാെുള്ളൂ ,മറർ ദറാളുകൾ ഫയലിൽ 

കാണാൻ സ്ാധിച്ചു. എന്നാൽ മറർ ദറാളിൽ െിലതിൽഹാജർ ദരഖടപ്പെുത്തിയതിനു 

മുകളിലായിതിയ്യതിദരഖടപ്പെുത്തിയിട്ടുെ്. ഫയൽരരിദശാധിച്ചതിൽനിന്നുും മറർദറാളുകളിൽ 

ടവട്ടിത്തിരുത്തലുകൾകാണടപ്പട്ടു. (അനുബന്ധും ). മറർ ദറാളുകൾ രണത്തിനുസ്മാനമാണ്ആയതിനാൽ 

ടവട്ടിതിരുത്തലുകൾ രാെില്ല .ഇത്ശിക്ഷാർഹമായകാരയമാണ്. ടവട്ടിത്തിരുത്തലുകൾ 

ടെയ്യുദമ്പാൾവിശേീകരണുംനൽകിഒപ്പവയ്ദക്കെതാണ്. എന്നാൽഅവടയാന്നുും കാണാൻസ്ാധിച്ചിട്ടില്ല. 

ടമഷർടമന്റബ്ു ക്ക്നമ്പർമറർ   ദറാളുകളിൽഉൊകണും എന്നാൽഅവഒരുമറർ ദറാളിലുും 

ദരഖടപ്പെുത്തിയിട്ടില്ല. 

തമഷ്ര്ടതമന്റ്ബുക്് 

ഒരുഗ്രവർത്തിഎറിദമറ്റ്ഗ്രകാരുംക തയമായഅളവിൽആണ്ടെദയ്യെത്എന്നുുംടെയ്തിരിക്കുന്നതഇ്ഗ്രകാരും

തടന്നടയന്ന്മനസ്സിലാക്കാനുള്ള   ആധികാരികദരഖയാ ദണ്മഷർടമന്റ്ബുക്ക്. 

രരിദശാധനവിദധയമാക്കിയ ഫയലിൽ    ടമഷർടമന്റ്ബുക്ക്ഉൊയിരുന്നു .. 

ടമഷർടമന്റബ്ുക്ക്രഞ്ായത്തിൽനിന്നുും െുമതലടപ്പട്ടഉദേയാരസ്ഥൻസ്ാക്ഷയടപ്പെുത്തിയിട്ടുെ്.. 

ഗ്രവർത്തി രൂർത്തീകരണത്തിന്ടറ വിവിധഘട്ടങ്ങളിടലതുക രാസ്ാക്കുദമ്പാഴുുംഒെുവിൽ 

ഗ്രവ ത്തിയ്ക്്കഅനുവേിച്ചതുകഗ്രകാരമുള്ളആടകതുകഅനുവേിയ്ക്കുദമ്പാഴുുംടമഷർടമന്റ്ബുക്കിൽ 

രഞ്ായടസസഗ്കട്ടറിസ്ാക്ഷയടപ്പെുത്തൽ നെത്തിഒപ്പ്സ്ീല്എന്നിവരതിപ്പിദക്കെതാണ്. എന്നാൽ DW/319834 

എന്നഗ്രവർത്തിയുടെഎുംബുക്ക്നമ്പർ 113/18 ടലദരജ് 2ടല MOP ൽബന്ധടപ്പട്ടഉദേയാരസ്ഥരുടെസ്ീൽ 

രതിപ്പിച്ചിട്ടുടെങ്കിലുുംഒപ്പ്  ദരഖടപ്പെുത്തിയിട്ടില്ല. 

 

തമറ്ീരിയൽതഗ്പാകയൂര്ടതമന്റ് ( ാധന ാമഗ്ഗികതളക്ുറിച്ചുള്ളവിവരങ്ങള് ) 
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ഒരുഗ്രവ ത്തിക്ക്സാദങ്കതികഎറിദമറ്റ്ഗ്രകാരുംആവശയമുള്ളസ്ാധനസ്ാമഗ്രികൾവാങ്ങുന്നതിനുള്ളനെരെി

ഗ്കമങ്ങൾഗ്രതിരാേിക്കുന്നദരഖയാടണ്മറ്റീരിയൽടഗ്രാകയൂർടമെ ്. അതിനുരദയാരിച്ച സ്ാധനങ്ങളുടെ 

ബില്ലവിവരങ്ങൾ DW/319834എന്നഫയലിൽഒഴിടക മടറ്റല്ലാഫയലുകളിലുും സ്ൂക്ഷിച്ചിട്ടുെ്.  

ദവജ്  ലിസ്റ്റ ്  

മറർ ദറാളിന്ആനുരാതികമായിടതാഴിലാളിദക്കവതനുംഅനുവേിച്ചുഎന്നട്തളിയിക്കാനുള്ളആധികാരി

കദരഖയാദണവജ്  ലിറ്. രരിദശാധിച്ചഫയലുകളിൽഎല്ലാുംദവജ്  ലിറ്കാണാൻസ്ാധിച്ചു. 

ഇത്ഗ്രശുംസ്നീയമായകാരയമാണ്. 

 ണ്്ഗ്ടാൻസ്ഫര്ടഓര്ടഡര്ട 

മറർദറാളിനുും,ദവജ്ലിറിനുും  അനുസ്രിച്ച്ടതാഴിലാളിദക്കവതനുംകകമാറിദയാഎന്ന്ഉറപ്പാക്കാനുള്ളദരഖ

യാണ്ഫെ്ഗ്ൊൻസ്ഫർ    ഓർഡർ..രരിദശാധിച്ചഎല്ലാഫയലുകളിലുുംഫെ്ഗ്ൊൻസ്ഫർ ഓർഡർ 

ഉൾടപ്പെുത്തിയിട്ടുെ് . 

തമറ്ീരിയൽ  വൗച്ചര്ട  ആൻഡ്  ബിൽ 

സ്ാധനസ്ാമഗ്രികൾആവശയമായഗ്രവ ത്തികൾടെയ്യുദമ്പാൾ   ഇവയുടെബില്ലുകൾ   ഫയലിൽ 

സ്ൂക്ഷിദക്കെതാണ്. രരിദശാധിച്ചഗ്രവർത്തിയുടെഫയലിൽ  ബില്ലുകൾ സ്ൂക്ഷിച്ചിട്ടുെ്.  

ഇത്ഗ്രശുംസ്നീയമായകാരയമാണ്. എന്നാൽ DW/319834ൽഅനുബന്ധബില്്ലസ്ൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല 

ര ീതുകളുംദറായൽ്ിയും ംബന്ധിച്്ച 

  IF/326965 എന്നഫയലിൽസ്ഥലുംഉെമയുടെനികുതിരസ്ീത്സൂക്ഷിച്ചിട്ടുെ്. 

ദ ാദ്ാഗ്ഗാ ് 

ഒരുഗ്രവ ത്തിതുെങ്ങുന്നതിനു  മുൻരുും, 

ഗ്രവ ത്തിനെന്നുടകാെിരികുദമ്പാഴുും,  ഗ്രവ ത്തിരൂർത്തിയായതിനുദശഷവുമുള്ളമൂന്ന്ഘട്ടത്തിലുള്ള

ദഫാദട്ടാഗ്രവ ത്തിഫയലിൽ  സ്ൂക്ഷിദക്കെതാണ്രരിദശാധിച്ചഫയലുകളിൽദഫാദട്ടാഉൾടപ്പെുത്തിയിട്ടു

ടെങ്കിലുുംഎല്ലാുംഘട്ടത്തിദലയുുംഉൾടപ്പെുത്തിയിട്ടില്ല.  

ഗ്പവൃത്തിപൂര്ടത്തീകരണ ാക്ഷയപഗ്തം 

ഗ്രവ ത്തിരൂർത്തീകരിച്ചുഎന്നതിന്ടറദരഖയാണ്ഗ്രവ ത്തിരൂർത്തീകരണസ്ാക്ഷയരഗ്തും. 

ഇത്സാദങ്കതികവിേഗ്ധൻ സ്ീൽ വച്ച്സ്ാക്ഷയടപ്പെുത്തണും . 

രൂർത്തീകരിച്ചഎല്ലാഗ്രവ ത്തിയുടെയുുംഫയലിൽഗ്രവ ത്തിരൂർത്തീകരണസ്ാക്ഷയരഗ്തുംഉൊയിരുന്നു . 

മസ്റ്റര്ടദറാള്മൂവ്തമന്റ്ലിപ്പ ്

ഒരുഗ്രവ ത്തിയുടെഓദരാഘട്ടത്തിന്ടറയുുംമറർദറാൾഅനുവേിച്ച്ടതാഴിലാളികൾദക്കവതനുംനൽകുന്ന

തവടരയുള്ളഓദരാഘട്ടങ്ങളുുംഏടതാടക്കതീയതികളിൽനെന്നുഎന്ന്മനസ്സിലാക്കാൻ മറർദറാൾ 

മൂവ്ടമന്റ്ലിപ്ഫയലിൽ സ്ൂക്ഷിദക്കെതുെ ്   .   രരിദശാധിച്ചഎല്ലാ ഫയലുകളിലുും മറർദറാൾ 

മൂവ്ടമന്റ്ലിര്  ഉൊയിരുന്നു .  

ജിദയാടാഗ്്ദ ാദ്ാകള് 

രരിദശാധിച്ചഫയലുകളിൽദഫാദട്ടാകൾഉൊയിരുന്നുഎങ്കിലുുംജിദയാൊര്ദഫാദട്ടാഏടതന്നുതിരിച്ചറിയാ

ൻകഴിഞ്ഞില്ല 

ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്്് റിദപ്പാര്ട്്് 

ഓദരാആറുമാസ്ത്തിലുുംഅതവടരടെയ്തഗ്രവർത്തികളുടെദസ്ാഷയൽ ഓഡിറ്റ്  നെത്തിറിദപ്പാർട്്ട  ഫയലിൽ 

സ്ൂക്ഷിദക്കെതാണ് .  ദസ്ാഷയൽ ഓഡിറ്റ്  റിദപ്പാർട്്ട  ഫയലിൽ ഉൾടപ്പെുത്തിയിട്ടില്ല . 

സ റ്്ഡയറി 

ഗ്രവ ത്തിസ്ഥലടത്തമുഴുവൻവിവരങ്ങളുുംദരഖടപ്പെുത്തുന്നതിനുദവെിയുള്ളആധികാരികദരഖയാ

ണ്കസ്റ്റ്ഡയറി. WH/295887 എന്നഫയലിൽമാഗ്തദമകസ്റ്റ്   ഡയറിഉൊയിരുന്നുള്ളൂ. 

ദറാ ്്ഗര്ടേിവ ം 

വാർഷികമാറർലാൻഗ്രകാരുംഎല്ലാരഞ്ായത്തുകളിലുുംദറാസ്് രർേിവസ്ുംആെരിക്കണും എന്ന്നിഷ്കർഷി 

ച്ചിട്ടുെ് .ഇത്ആെരിച്ചതായിദരഖകടളാന്നുുംസ്ൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല .ദറാസ്ഗാർ േിവസ്ുംആെരിക്കാറുെ ്

എന്ന്എുംജിഎൻ ആർഇജിഉദേയാരസ്ഥർ രറഞ്ഞിട്ടുെ്. എല്ലാമാസ്വുും 22 

ആുംതീയതിദറാസ്് രർേിനുംആെരിച്ചതായുള്ളരജിറർകാണാൻകഴിഞ്ഞു. ഇത്ഗ്രശുംസ്നീയമാണ്. 
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പഞ്ചായത്തിൽ ൂക്ഷിച്ചിരിദക്ണ് 7 രജിസ്റ്ററുകള് 

   

തതാഴിൽകാര്ടഗ്ഡജിസ്റ്റര്ട 

ടതാഴിൽ കാർഡിനുള്ളഅദരക്ഷ ,കാർഡ്  അനുവേിച്ചവിവരങ്ങൾ 

എന്നിവദരഖടപ്പെുത്തുന്നതിനുള്ളരാജിറർ .ഇതന്ാളതീകരിച്ചുസ്ൂക്ഷിച്ചിട്ടുെ് .. 

ഗ്ഗാമ ഭരജിസ്റ്റര്ട 

വാർഡിടലടതാഴിലുറപ്പ്  രദ്ധതിയുമായിബന്ധടപ്പട്ടഗ്രാമസ്ഭമിനുട്്ടസ്പരിദശാധിച്ചദപ്പാൾ 2/10/18  

നുആക്ഷൻ ലാൻ ,ദലബർ ബഡ്ജറ്റ്  രൂരീകരണവുമായിബന്ധടപ്പട്ടഗ്രാമസ്ഭയുടെവിവരങ്ങൾ 

ദരഖടപ്പെുത്തിയിട്ടുെ്. 

വര്ടഗ്ക്ജിസ്റ്റര്ട - 

ഗ്രവ ത്തികളുടെലിറ്, െിലവ്, 

വിശോുംശങ്ങൾദരഖടപ്പെുത്തിയിട്ടുള്ളരജിറർടതാഴിലുറപ്പിൽനെപ്പിലാക്കുന്നഗ്രവർത്തികളുടെവിവരങ്ങ

ൾയഥാസ്മയുംദരഖടപ്പെുദത്തെരജിറർ. ഇത്ക തയമായിദരഖടപ്പെുത്തിയിട്ടുെ്.  

സ്ഥിരആസ്ഥികളുതടരജിസ്റ്റര്ട  

ടതാഴിലുറപ്പ്  രദ്ധതിയിലുടെസ് ഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളആസ്തികൾ സ്ുംബന്ധിച്ചവിവരങ്ങൾ,  സ്ഥലും, 

ആസ്തിയുടെസ്വഭാവും, നിലനിൽക്കുന്നകാലയളവ്  തുെങ്ങിയവഗ്രസ്തു തടരജിററിൽദെർദക്കെതാണ്. 

ഇത്നാളതീകരിച്ചുസ്ൂക്ഷിച്ചിട്ടുെ് . 

പരാതിരജിസ്റ്റര്ട 

രരിഹാരുംകാദണെതായിട്ടുള്ളരരാതികടളാന്നുുംടരജിററിൽദരഖടപ്പെുത്തിയിട്ടില്ല. 

രരാതിടയാന്നുുംലഭിച്ചിട്ടില്ലഎന്നഎഴുതിബന്ധടപ്പട്ടവർസ്ാക്ഷയടരെുത്തിയിട്ടുെ് 

 ാധനരജിസ്റ്റര്ട 

ടതാഴിലുറപ്പിൽ ഏടറ്റെുക്കുന്നഗ്രവർത്തികളുടെഭാരമായിവരുന്നസ്ാധനസ്ാമഗ്രികളുടെവാങ്ങൽ 

തീരുമാനുംഉരദയാരുംനീക്കിയിരുപ്പ് ,െിലവുകൾ എന്നിവസ്ുംബന്ധിച്ചവിവരങ്ങൾ 

മുഴുവനുുംഗ്രസ്തു തരജിസ്്ടറരിൽ ദരഖടപ്പെുദത്തെതാണ്. ഇവനാളതീകരിച്ചുസ്ൂക്ഷിച്ചിട്ടുെ് . 

നിര്ടദേശങ്ങള് 

⮚ ടതാഴിൽ കാർഡുകൾ അനുവേിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ രതിനഞ്ുേിവസ്ത്തിനുള്ളിൽ തടന്നകാർഡ്  

ഉെമകൾക്ക്ലഭയമാക്കണും . 

⮚ ദഫാദട്ടാഉൾടപ്പടെതികച്ചുുംസ്ൗജനയമായിതടന്നടതാഴിൽ കാർഡ്  അനുവേിദക്കെതാണ് . 

⮚ ഓദരാഗ്രവർത്തിആരുംഭിക്കുന്നതിനുമുൻരുുംഓവർസ്ിയരുടെസ്ാന്നിധയത്തിൽ 

ഗ്രവർത്തിആരുംഭമീറ്റിുംഗ്നെത്തിടതാഴിലാളികൾടക്ക്െദയ്യെഗ്രവർത്തികടളക്കുറിച്ചവിശേീകരണും

നൽദകെതാണ് 

⮚ ടതാഴിലാളികൾക്ക്നിയമഗ്രകാരുംലഭിദക്കെഅവകാശങ്ങൾ (െികിത്സാസ്ഹായുംഉൾടപ്പടെ 

)അവർക്ക്ലഭിക്കുന്നുടെന്നന്ിർവഹണഏജൻസ്ിഉറപ്പുവരുദത്തെതാണ് 

⮚ മറർ ദറാളിൽ ടവട്ടിത്തിരുത്തലുകൾ ഉൊകാൻ രാെില്ല . 

⮚ മറർ ദറാളിൽ ദരരവന്നടതാഴിലാളിതടന്നയാണ്ഗ്രവർത്തിടെയ്യുന്നടതന്ന്ദമറ്റ് ,ഓവർ സ്ിയർ 

ഉറപ്പുവരുത്തണും . 

⮚ ടതാഴിലാളികൾ അവരുടെകെമകൾ ക തയമായിരാലിക്കുന്നുടെന്നന്ിവഹണഉദധയാരസ്തർ 

ഉറപ്പുവരുത്തണും . 

⮚ വിജിലൻസ്്&ദമാണിട്ടറിുംഗ്കമറ്റിഅുംരങ്ങടളകാലാനുസ് തമായിമാറ്റുകയുുംഅവരുടെരങ്കാളിത്തും

ഉറപ്പുവരുത്തുകയുുംടെദയ്യെതാണ് . 

⮚ സ്ിറ്റിസ്ണ് ഇന്ദഫാർമഷൻ ദബാർഡ്  നിയമാനുസ് തമായിഗ്രവർത്തിസ്ഥലങ്ങളിൽ 

സ്ഥാരിടക്കൊതാണ് . 

⮚ ടമദമാഓഫ്ടരയ്ടമന്റ്റ്  ടവട്ടിതിരുത്താൻ രാെില്ല.  
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 ീൽഡ്പരിദശാധന മയതത്തജിദയാഗ്ടാക്ര്ടവിവരങ്ങള് 

 

 ഗ്രാമസഭാ നിർദ്ദേശങ്ങൾ.  

1. ചെയ്യുന്ന ജോലിക്ക് കൃത്യമായി വേതനം ലഭയ്മാക്കുക  

2. വേതന വർദ്ധനവ് നടപ്പിലാക്കുക  

3. ഒരു വർഷത്തിൽ 150 പണി എങ്കിലും നൽകുക  

4. മെറ്റിരിയൽ തുക സമയ ബന്ധിതമായി നൽകുക  

5. വെള്ളപൊക്ക ഡിവേർഷൻ ചാനലുകളുടെ നവീകരണം  

6. ദൂരേ യാത്രയ്ക്ക് യാത്രാ കൂലി കൂടി തൊഴിലാളികൾക്ക് നൽകുക  

7. ലൈഫ് പദ്ധതിയിൽ  ശോഭന കെ യിക്ക് വീട് നിർമാണം  

8. വെള്ളം കയറി പ്രളയ ബാധിതരായ വീടുകളിലെ നാശനഷ്ടം വിലയിരുത്തുകയും 

ചാലുകീറി വെള്ളം ഒഴുക്കി വിടുകയും ചെയ്യുക  
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19/10/19 

കോട്ടക്കുന്ന്  

 അധ്യക്ഷ  

എം.രമ  

•  


