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                           ഗ്രാമീണ ജനതയുസട ഉന്നമനത്തിനായി  വതഗ്ന്തഭാരത്തില് 

ആവിഷ്്ക്രിച്ച ഏറ്വും ുഗ്പധാനവും ശക്തവുമായ നിയമമാണ് 

മഹാത്മാരാന്ധി ശ്ശദശീയഗ്രാമീണസതാഴിലുറപ്പ് നിയമം. ഇന്തയയിസല 

 ാധാരണകാരനായ ജനങ്ങളുസട സതാഴില്സെയ്യുവാനുള്ള  അവകാശസത്ത 

 ംരക്ഷിച്ചു നിര്ത്തുന്നതിനായി  ഇന്തയന്പാര്ലസമന്റ ് അംരീകരിച്്ച ഗ്പ ിന്റ ് 

ഒപ്പുസവച്ച 2005 സ പ്റ്ംബര് മാ ം അഞ്ചാംതീയതി മുതല് നിയമം 

നിലവില്വന്നു. 

             ഇന്തയയിസല ഗ്രാമീണജനതയുസട ഉന്നമനത്തിനായി നിരവധി 

ഗ്രാമവിക നപദ്ധതികള് നടപ്പിലാക്ിയിരുന്നുസവങ്കിലും രുണഫലം ശരിയായ 

വിധത്തില് ജനങ്ങളില് എത്താതിരുന്നതിസന തുടര്ന്ന് പാര്ലസമന്റ ് പാസ്സാക്ിയ 

മഹാതമാരാന്ധി ശ്ശദശിയസതാഴിലുറപ്പ് നിയമത്തിസന്റ ഗ്പാഥമിക ലക്ഷയം ഒരു 

ഗ്രാമീണ കുടുംബത്തിന് നിയമംവഴി ഒരു  ാബത്തികവര്ഷ്ം 100 സതാഴില് 

ദിനങ്ങള് ഉറപ്പുനല്കുകസയന്നാണ് . 

            ഗ്രാമീണ ജനതയുസട ഉന്നമനത്തിനും സമച്ചസപ്പട്ട ജീവിത  ാഹെരയം 

ഉറപ്പുനല്കുന്നതിനും അതിലൂസട ദാരിഗ്ദയനിര്മാര്ജനവും ആണ് ഈ 

നിയമത്തിസന്റ ഗ്പധാന ലക്ഷയം. െൂക്ഷണത്തില്നിന്നും സതാഴിലാളികസള 

ശ്ശമാെിപ്പിക്ുകയും മാനയമായ ശ്ശവതനം നല്കി അവരുസട കുടുംബത്തിസന്റ 

ഗ്കിയാശ്ശശഷ്ി വര്ദ്ധിപ്പിച്്ച ദാരിഗ്ദയത്തില് നിന്നും കരകയറാന് 

സതാഴിലുറപ്പുപദ്ധതിയിലൂസട കഴിയുന്നു. 

  വിദശഷ്തകള്      

➢ നിയമത്തിസന്റ പിന്ബലമുള്ള അവകാശധിഷ്ടിത പദ്ധതി 

➢ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഗ്പശ്ശദശത്ത് താമ ിക്ുന്ന 18 വയസ്്സ പൂര്ത്തിയായ 

ഏസതാരാള്ക്ും പദ്ധതിയില് പങ്കാളിയാകാം. 

➢  ്ഗ്തീക്ള്ക്ും പുരുഷ്ന്മാര്ക്ും തുലയശ്ശവധനം. 

➢ പരിസ്ഥിതി  ംരക്ഷണം കാര്ഷ്ികശ്ശമഖലയിസല അടിസ്ഥാന  ൌകരയ 

വിക നം എന്നിവയ്ക്് മുന്രണന 

➢ സതാഴിലാളികള് തസന്ന ഗ്പവൃത്തികള് കസണ്ത്തുകയും 

 ഹായിക്ുകയും സെയ്യുന്നു 

➢ ആ ൂഗ്തണത്തിലും നിര്വഹണത്തിലും തികഞ്ഞ  ുതാരയത 

➢ കരാറുകാശ്ശരാ ഇടനിലകാശ്ശരാ ഇല്ല 

➢ സപാതുജന പങ്കാളിത്തശ്ശത്താസട ലാബര്ബഡ്ജറ്് 

➢ ബാങ്ക്ശ്ശപാസ്്റ്റഓഫീ ് വഴി മാഗ്തം ശ്ശവതനവിതരണം 

➢  ്ഗ്തീകള്ക്് മുന്രണന  

➢ കപയൂട്ടര് ശൃംഖല വഴിയുള്ള ശ്ശമാണിറ്റിംര്  ംവിധാനം 

➢ ഗ്രാമ ഭ പദ്ധതി ഓിറ്്  സെയ്യുന്നു 

 

ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്  

        സപാതു മൂഹം പദ്ധതി നിര്വഹണസത്തപറ്ിയും സപാതുധനം 

സെലവഴിക്ുന്നതിസന കുറിച്ചും പര യവും  വതഗ്ന്തവും ആയി നടത്തുന്ന 

പരിശ്ശശാധനയാണ്  ാമൂഹയഓിറ്് .സതാഴിലുറപ്പ്നിയമം അനുശാ ിക്ുന്നത്  
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വര്ഷ്ത്തില് എല്ലാ വാര്ിലും രണ്ു ഗ്പാവശയം ശ്ശ ാഷ്യല് ഓിറ്്  ഗ്രാമ ഭ 

നിര്ബന്ധമായും നടശ്ശത്തണ്താണ്. ുതാരയത ഉറപ്പുവരുത്തി 

അഴിമതിരഹിതമാക്ുകയും അതുവഴി  ത്ഭരണം  ാധയമാക്ുന്നതിനും 

ശ്ശ ാഷ്യല് ഓിറ്്  മൂഹസത്ത പാകസപ്പടുത്തുന്നു. പദ്ധതി വിഭാവനം സെയ്യുന്ന 

രീതിയില് രുണശ്ശഭാക്താക്ളുസട  ജീവിത  ാഹെരയത്തില് ഫലഗ്പദമായ മാറ്ം 

 ൃഷ്ടിക്ുന്നതിസനാപ്പം പണം ശരിയായ രീതിയില് വിനിശ്ശയാരിച്്ച 

ലക്ഷയഗ്പാപ്തി സകവരിച്ചിട്ടുശ്ശണ്ാ? എന്ന വിലയിരുത്തലും ശ്ശ ാഷ്യല് ഓിറ്്  

നടത്തുന്നു. 

 ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്് ഗ്പഗ്കിയ 

രീതിശാ ്ഗ്തം 

 ാമൂഹയഓിറ്് റിശ്ശ ാഴ്സ്  ംഘം ഗ്പവര്ത്തി സ്ഥല  ന്ദര്ശനം 

സതാഴിലാളികള്, രുണശ്ശഭാക്താകള് എന്നിവരുമായുള്ള അഭിമുഖം, 

എം.ഐ,എ ് പരിശ്ശശാധന  എന്നിവസയ അടിസ്ഥാനമാക്ിയാണ്  ശ്ശ ാഷ്യല് 

ഓിറ്്  റിശ്ശപ്പാര്ട്ട്  തയ്യാറാക്ിയുട്ടുള്ളത് . താസഴ പറയുന്ന രീതി 

അവലംബിച്ചാണ് ഈ റിശ്ശപ്പാര്ട്ട്  തയ്യാറാക്ിയിട്ടുള്ളത് 

ഓഡിറ്്  പ്ലാന് 

       1.1ഓിറ്്  പ്ലാന്തയ്യാറാക്ല്  

       1.2 ഓഫീ ്  ന്ദര്ശന പരിപാടികള് 

അഭിമുഖം 

1.3 പഞ്ചായത്ത് ഗ്പ ിന്റ ് ജനഗ്പതിനിധികള് ,സ സഗ്കട്ടരി& സ്റ്റാഫ് 

1.4 ശ്ശമറ്്,സതാഴിലാളികള്, കര്ഷ്കര്, സതാഴിലിനുശ്ശപാകാത്ത സതാഴില് 

കാര്്ഉടമകള് 

ഫയല് പരിദശാധന 

1.5 സപാതുഗ്പവര്ത്തികള് വയക്തിരത ഗ്പവര്ത്തികള് 

1.6 ശ്ശരഖകളുസട ഉള്ളടക്ം- ുതാരയത,പരിപൂര്ണ്ണത 

1.7 ഭരണ മിതിയുസടയും ഉശ്ശദയാരസ്ഥരുശ്ശടയും കാരയഗ്പാപ്തി 

ഫീല്ഡ്  ന്ദര്ടശനം,നിരീക്ഷണം 

1.8 പൂര്ത്തിയായ സതാഴിലിടം,നടന്നുസകാണ്ിരിക്ുന്ന സതാഴിലിടം 

റഫറന് ് 

5.1 വിക നശ്ശരഖ,വാര്ഷ്ിക പദ്ധതിശ്ശരഖ എം.ഐ,എ ്,രജിസ്്റ്റ റുകള് 

വിവരങ്ങളുതെ ദഗ്കാഡീകരണം 
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1.9 ശ്ശഗ്കാ ് സവരിഫിശ്ശക്ഷ്ന്, അവ ാനവട്ട െര്ച്ച 

കരെ് റിദപ്പാര്ട്്  തയ്യാറാക്കല് 

                                           പാപ്പിനിദേരി ഗ്ഗാമ പഞ്ചായത്ത് 

അെിസ്ഥാന വിവരങ്ങള് 

രൂപീകൃതമായ വര്ഷ്ം 1937 

ജില്ല  കണ്ണൂര് 

ശ്ശലാക്്  കണ്ണൂര് 

താലൂക്്  കണ്ണൂര് 

വിശ്ശല്ലജ ് പാപ്പിനിശ്ശേരി 

നിയമ ഭാമണ്ഡലം അഴീശ്ശക്ാട് 

പാര്ലസമന്റമ്ണ്ഡലം കണ്ണൂര് 

വാര്ുകളുസട എണ്ണം 20 

വിസ്തീര്ണ്ണം 1489 െ.കി.മി 

ആസക ജന ംഖയ 35134 

 ്ഗ്തീകള് 19146 

പുരുഷ്ന്മാര് 15988 

എ ്. ി.കുടുംബങ്ങള് 3025 

എ ്.ടി.കുടുംബങ്ങള് 68 

 

 

വാര്ടഡിതന  ംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള് 

വാര്ിസന്റ ശ്ശപര് മാങ്കടവ് 

ആസക ജന ംഖയ 1372 

 ്ഗ്തീകള് 120 

പുരുഷ്ന്മാര് 652  

എ ്. ി 45 

സപാതുസ്ഥാപനം 2അംരനവടി 

ആരാധനാലയങ്ങള് 5മുസ്ിംപള്ളി 

 

വാര്ടഡിതല തതാഴിലുറപ്പ്പദ്ധതിയുമായി ബന്ധതപ്പ് അെിസ്ഥാന 

വിവരങ്ങള് 

ആസക സതാഴില് കാര്്  128 

ആസക സതാഴിലാളികള് 35 

ആക്ടീവ്സതാഴില് കാര്്  14 

100 ദിനം സതാഴില്പൂര്ത്തിയാക്ിയവര്  22 
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ആസക െിലവായ തുക 3,36,929 

 

അവകാശാധിഷ്ഠ ിത നിരീക്ഷണങ്ങള് 

തതാഴില് കാര്ടഡുമായി ബന്ധതപ്പ് കാരയങ്ങള് 

                                                               മഹാത്മാരാന്ധിശ്ശദശീയസതാഴിലുറപ്പ്പദ്ധതി 

ഗ്പകാരം അതിവിദഗ്ധ കായിക സതാഴില് സെയ്യാന് താല്പരയമുള്ള ഏസതാരു 

കുടുംബത്തിനും സതാഴിലിനു ശ്ശവണ്ി അശ്ശപക്ഷിക്ാം . 

സതാഴിലുറപ്പ്പദ്ധതിയുസട ഭാരമാകാന് സതാഴില് കാര്ിനായി അശ്ശപക്ഷ 

നല്കിയ എല്ലാ കുടുംബങ്ങള്ക്ും  15 ദിവ ത്തിനകം തികച്ചും  ൌജനയമായി 

സതാഴില്കാര്് ലഭയമാശ്ശക്ണ്തുണ്്.സതാഴില് അശ്ശപക്ഷിക്ുന്ന 

 മയത്ത്ശ്ശഫാശ്ശട്ടായക്്് ശ്ശവണ്ിയുള്ള െിലവ്സതാഴിലാളി വഹിശ്ശക്ണ്ി വരുന്ന 

 ാഹെരയമാണ്നിലവിലുള്ളത്. ഇത് നിയമലംഘനമാണ്. 

                                                                   സതാഴില്കാര്് ഒരു ആധികാരിക 

ശ്ശരഖയാണ് അതുസകാണ്്തസന്ന സതാഴില് കാര്ഡ്സൂക്ഷിശ്ശക്ണ് 

പൂര്ണ്ണഉത്തരവാദിത്തം സതാഴിലാളികള്ക്ാണ്.ഈ വാര്ില് എല്ലാ 

സതാഴിലാളികളും അവരവരുസട കയ്യില് തസന്നയാണ് ൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത്. 5 

വര്ഷ്ത്തില് ഒരിക്ല് സതാഴില് കാര്ഡ്പു തുശ്ശക്ണ്തുണ്്. പരിശ്ശശാധിച്ച 

സതാഴില് കാര്ുകളില് ഹാജര് കൃതയമായി ശ്ശരഖസപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്്.  

ഭൂവുടമകള്   വന്തംഭൂമിയില് സതാഴിലുറപ്പ്പദ്ധതിയിലൂസട ശ്ശജാലി സെയ്യാന് 

സതാഴില്കാര്് എടുക്ുകയും കൂസട ശ്ശജാലി സെയ്യുകയുംശ്ശവണം. െില 

ഭൂടമകള് കൂസട  സെയ്യുന്നില്ല. 

തതാഴില്ആവശയതപ്പെുന്നത്  ംബന്ധിച്്ച 

സതാഴില്കാര്ുള്ള ഏസതാരു സതാഴിലാളികള്ക്ും സതാഴില്, 

ആവശയസപ്പടാനും അതുമായി ബന്ധസപ്പട്ട ഗ്പഗ്കിയയില് പങ്കാളിയാകാന്  

അവകാശമുണ്്. ആവശയസപ്പട്ടു കഴിഞ്ഞാല് 15   സതാഴില് ലഭയമായിസല്ലങ്കില് 

സതാഴിലില്ലായ്മ ശ്ശവതനം കിട്ടാന് നിയമപരമായി അവകാശമുണ്്. ഈ 

വാര്ിസലസതാഴിലാളികള് സതാഴില് ആവശയസപ്പടുന്നത്  ശ്ശമറ്്മുഖാന്തരമാണ്. 

തതാഴില് അനുവേിച്ചത്   ംബന്ധിച്്ച 

സതാഴിലുറപ്പ്നിയമഗ്പകാരം സതാഴില് ആവശയസപ്പട്ടു കഴിഞ്ഞാല് 15 

ദിവ ത്തിനകം സതാഴില്നല്കിയിരിക്ണം. ലഭിച്ചിസല്ലങ്കില് സതാഴില്രഹിത 

ശ്ശവതനം നല്കിയിരിക്ണം. 15 ദിവ ത്തിനുളളില് തസന്ന ശ്ശജാലി 

ലഭിച്ചിസന്നന്നാണ് അറിയാന് കഴിഞ്ഞത് .ഇത് അഭിനന്ദാര്ഹമാണ്. 

ദവതനം ലഭയമാകുന്നത്    ംബന്ധിച്്ച 

സതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി നിയമത്തിസല സ ക്ഷന് 3 (2)ഗ്പകാരം ഒശ്ശരാ 

ഗ്പവൃത്തിയുസടയും മസ്റ്റര് ശ്ശറാള് പൂര്ത്തിയാക്ി പഞ്ചായത്തില്  മര്പ്പിച്്ച 15 

ദിവ ത്തിനകം സതാഴിലാളികള്ക്് ശ്ശവതനം ലഭിശ്ശക്ണ്താണ്. 
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അല്ലാത്തപക്ഷം ഒശ്ശരാ ദിവ ത്തിനും കുട്ടിേികതുക 0. 05 % നഷ്ടപരിഹാരം 

സ ക്ഷന് 3(3) ഗ്പകാരം നല്ശ്ശകണ്താണ.് 

ഗ്പവര്ത്തി സ്ഥലസത്ത സ ൌകരയങ്ങ സതാഴില് ആവശയസപ്പട്ടു കഴിഞ്ഞാല് 15 

ദിവ ത്തിനകം സതാഴില് ലഭയമാക്ാത്തപക്ഷം സതാഴിലില്ലായ്മ ശ്ശവതനം 

ലഭിക്ാന് അവകാശമുണ്്.  സതാഴില് ആവശയസപ്പട്ട തീയ്യതി മുതല് ആദയസത്ത 30 

ദിവ ം കൂലിയുസട 25% ( 271കൂലിഗ്പകാരം 67 രൂപ 75 സപ ) തുകയും തുടര്ന്ന് 

100 ദിവ  സതാഴില്  പൂര്ത്തിയാകുന്നത് വസരയുള്ള ദിവ ങ്ങളില് കൂലിയുസട 

50%( 271കൂലിഗ്പകാരം 135 രൂപ 5 സപ ) തുകയും സതാഴിലാളികള്ക് 

ലഭിക്ണം. 

വാര്ടഡിതല തതാഴിലാളികള്ക്ക് തതാഴിലില്ലായ്മ  ദവതനം ലഭിദക്കണ്ട 

 ാഹചരയം ഉണ്ടായി്ില്ല. 

തഷ്ല്ഫ്  ഓഫ് ദഗ്പാജക്റ്്    ംബന്ധിച്്ച; 

വാര്ില് ആവശയമായ വിക ന ഗ്പവൃത്തികള് കസണ്ത്തുന്നതിന ്

സതാഴിലാളികള്ക്് അവകാശം ഉണ്്. അയല്ക്ൂട്ടതല െര്ച്ചയിലൂസട 

കസണ്ത്തുന്ന ഗ്പവൃത്തികള് ഗ്രാമ ഭയില് അംരീകാരം ശ്ശനടുകയും 

സതാഴിലുറപ്പില് അനുവദനീയമായ ഗ്പവൃത്തിയാസനന്കില് നിര്വഹണ 

ഏജന് ി ഗ്പസ്തു ത ഗ്പവൃത്തികള് മുന്രണനാ ഗ്കമത്തില് സഷ്ല്ഫ്  ഓഫ ്

ശ്ശഗ്പാജക്റ്ില് ഉള്സപ്പടുശ്ശത്തണ്താണ്. 

 

ഗ്പവൃത്തി കതണ്ടത്തുന്നതില് തതാഴിലാളികള് പങ്കാളികളാവാറുണ്ട്. 

 

യാഗ്താ തചലവ്  ംബന്ധിച്്ച; 

 

സതാഴിലാളികള്ക്് താമ  സ്ഥലത്തുനിന്നും 5 കിശ്ശലാമീറ്ര് െുറ്ളവില് 

സതാഴില് ലഭിക്ുവാനുള്ള അവകാശമുണ്്, ഗ്പസ്തു ത പരിധിക്ു പുറത്തു  

സതാഴില് സെശ്ശയ്യണ്  ാഹെരയം ഉണ്ാവുകയാസണങ്കില് യാതാ ബത്തയായി 

കൂലിയുസട 10% തുക നിലവിസല കൂലി ഗ്പകാരം  27 രൂപ 10 സപ  ഗ്പവൃത്തി 

ദിവ ങ്ങളില് ലഭയമാക്ണം. ഓശ്ശരാ വാര്ിലും കസണ്ത്തിയിട്ടുള്ള 

ഗ്പവൃത്തികള് പൂര്ത്തീകരിച്ച ശ്ശശഷ്ം മാഗ്തശ്ശമ വാര്ിന് പുറത്തു 

സതാഴിലാളികള്ക്് ഗ്പവൃത്തി അനുവദിക്ാന് പാടുള്ളൂ. 

 

വാര്ടഡിതല തതാഴിലാളികള്ക്ക് യാഗ്താ തചലവ് ലഭിദക്കണ്ട  ാഹചരയം 

ഉണ്ടായി---്ില്ല . 

 

ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലതത്ത ത ൌകരയങ്ങള്  ംബന്ധിച്്ച; 
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സതാഴിലിടങ്ങളില് ലഭിശ്ശക്ണ് അടിസ്ഥാന സ ൌകരയങ്ങളായ ഗ്പഥമ ശുഗ്ശൂഷ്ാ 

 ംവിധാനങ്ങള്,വിഗ്ശമ  മയസത്ത തണല്  ൌകരയം,കുടിസവള്ളം, അപകട 

 ാധയതയുള്ള ഗ്പവൃത്തികളില് ഏര്സപ്പടുശ്ശപാള്  ുരക്ഷാ  ാമഗ്രികള് 

എന്നിവശ്ശതാഴിലുറപ്പു നിയമഗ്പകാരം നിര്വഹണ ഏജന് ി വഴി 

സതാഴിലാളികള്ക്്  ൌജനയമായി ലഭയമാശ്ശക്ണ്തുണ്.് 

ഗ്പഥമ ശുഗ്ശൂഷ് കിറ്്    ൌജനയമായി ലഭിച്ചി്ുണ്ട്. 

തണല് ത ൌകരയം  ൌജനയമായി ലഭിച്ചി്ുണ്ട്. 

കുെിതവള്ള ത ൌകരയം  ൌജനയമായി ലഭിച്ചി്ുണ്ട്. 

 ുരക്ഷാ ഉപകരണങ്ങള്  ൌജനയമായി ലഭിച്ചി്ുണ്ട്.. 

 

 

 

ദവതനം ലഭയമാക്കുന്നത്  ംബന്ധിച്്ച; 

 

സതാഴിലുറപ്പ് നിയമത്തില് ത ക്ഷന് 3(2)ഗ്പകാരം മസ്റ്റര് ശ്ശറാള് കാലാവധി 

കഴിഞ്ഞു 15 ദിവ ത്തിനകം സതാഴിലാളികളുസട എസക്ൌണ്ില് കൂലി 

ലഭിക്ുവാന് അവകാശമുണ്്. 

വാര്ടഡിതല തതാഴിലാളികള്ക്ക് ഗ്പസ്തു ത കാലയളവില് കൂലി 

ലഭിക്കാറുണ്ട് എന്നാണു തതാഴിലാളികള് പറഞ്ഞത്. 

 

9. പരാതി പരിഹാരം  ംബന്ധിച്്ച; 

 

സതാഴിലുറപ്പുമായി ബന്ധസപ്പട്ട ഏസതങ്കിലും കാരയത്തില് 

പരാതിയുണ്ാകുന്ന പക്ഷം ആയത് ശ്ശരഖാമൂലം പഞ്ചായത്തില് 

പരാതിസപ്പടാവുന്നതാണ്, ഗ്പസ്തു ത പരാതികള്  വീകരിച്ചു  പരാതിക്ാരന് 

സകപ്പറ്ു ര ീറ്്  നല്കുകയും പരമാവധി 7 ദിവ  പരിധിക്ുള്ളില് 

അശ്ശനവഷ്ിച്ചു പരാതിക്ാരന് മറുപടി നല്ശ്ശകണ്താണ.് പരാതികള് 

അറിയിക്ുന്നതിനുള്ള ശ്ശടാള് ഗ്ഫീ നപര് സപാതുജനങ്ങള്ക്് കാണാവുന്ന 

രീതിയില് പഞ്ചായത്ത് ഓഫീ ില് ഗ്പദര്ശിപ്പിസക്ണ്തുണ്് . 

 

വാര്ടഡിതല തതാഴിലാളികള് പദ്ധതിയുമായി ബന്ധതപ്പ് പരാതി 

നല്കിയി്ില്ല. 

 

ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്  നെത്തുന്നത്  ംബന്ധിച്്ച; 

സതാഴിലുറപ്പ് നിയമത്തിസല സ ക്ഷന് 17(2) ഗ്പകാരം  സതാഴിലുറപ്പില് 

ഏസറ്ടുത്ത ഗ്പവൃത്തികള് ഓശ്ശരാ 6 മാ  കാലയളവിലുംശ്ശ ാഷ്യല് ഓിറ്്  

നടശ്ശത്തണ്തുണ്.്ഏസറ്ടുത്തു സെയ്ത ഗ്പവൃത്തികളുസട  പത്തീകവും, 
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രുണനിലവാരങ്ങള്  ംബന്ധിച്ചതുമായ വിവരങ്ങളും പദ്ധതി 

നിര്വഹണവുമായി ബന്ധസപ്പട്ട  കാരയങ്ങളും ശ്ശ ാഷ്യല് ഓിറ്്  നടത്തുന്നതില് 

പങ്കാളികളാവുന്നതിനു സതാഴിലാളികള്ക്ും ഓശ്ശരാ പൌരനും അവകാശമുണ്്. 

ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്  തചയ്യുന്നതില് തതാഴിലാളികളുതെ പങ്കാളിത്തം 

ഉണ്ടായി. 

ചികില് ാ  ഹായം  ംബന്ധിച്്ച; 

സതാഴിലുറപ്പ് ശ്ശജാലിക്ിസട സതാഴിലാളികള്ക്് ഏസതങ്കിലും 

തരത്തിലുള്ള അപകടം  ംഭവിച്ചു ശ്ശപാവുകയാസണങ്കില് സതാഴിലുറപ്പ് 

നിയമത്തിസല സഷ്യൂള് 2(5)ഗ്പകാരവുംഅദ്ധയായം9 സല പരാമര്ശങ്ങളുസട 

അടിസ്ഥാനത്തിലും െികില് ാ സെലവുകളുസട ശ്ശരഖകള്  മര്പ്പിക്ുന്ന 

മുറയ്ക്്  ഗ്പസ്തു ത തുക മുഴുവനും നിര്വഹണ ഏജന് ി വഴി 

സതാഴിലാളികള്ക്്  അനുവദിച്ചു സകാടുശ്ശക്ണ്താണ്. 

വാര്ടഡിതല തതാഴിലാളികള്ക്ക്  ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലത്ത് തവച്ചുണ്ടായ 

അപകെതത്ത തുെര്ടന്്ന ചികില്  ദതദെണ്ട  ാഹചരയം ഉണ്ടായി്ില്ല. 

പദ്ധതി ആരംഭ മീറ്ിംഗ്; 

സതാഴിലുറപ്പ് നിയമം സഷ്യൂള് 22 ഗ്പകാരം ഒരു പദ്ധതി 

ആരംഭിക്ുന്നതിനു മുപ് പദ്ധതിസയ കുറിച്ചുള്ള മുഴുവന് കാരയങ്ങളും 

അതായത്  അനുവദിച്ച ഗ്പവൃത്തി ദിനങ്ങള്, ഓശ്ശരാ സതാഴിലാളിയും സെശ്ശയ്യണ് 

അളവുകള്, രുണനിലവാരം ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിനുള്ള  ാശ്ശങ്കതിക അറിവുകള് 

എന്നിവ   കൃതയമായി സതാഴിലാളികസളയും രുനശ്ശഭാക്താക്സളയും  

ശ്ശബാധയസപ്പടുസത്തണ്തുണ്.് അതിനായി ബന്ധസപ്പട്ട നിര്വഹണ 

ഉശ്ശദയാരസ്ഥസന്റയും വാര്്  സമപര്, ാശ്ശങ്കതിക വിദഗ്ദര് എന്നിവരുസട 

 ാന്നിധയത്തില് ഏസതന്കിലും സപാതു ഇടങ്ങളിശ്ശലാ,സതാഴിലിടത്തുവശ്ശച്ചാ 

മീറ്ിംര് വിളിച്ചു ശ്ശെര്ക്ുകയും കാരയങ്ങള് വിശദീകരിക്ുകയും 

പസങ്കടുത്തവരുസട വിവരങ്ങള് സ റ്് യറിയിസല ശ്ശഗ്പാജക്റ്് മീറ്ിംര് ശ്ശപജില് 

ശ്ശരഖസപ്പടുത്തുകയും  സെശ്ശയ്യണ്തുണ്്. 

 ാദങ്കതിക വിേഗ്ദരുതെയും വാര്ടഡ്  തമമ്പരുതെയും  ാന്നിധയത്തില് 

മീറ്ിംഗ് നെത്തി തചദയ്യണ്ട ഗ്പവൃത്തിതയ കുറിച്്ച തതാഴിലാളികദളാെ് 

പറഞ്ഞു തകാെുക്കാ--റുണ്ട്. 

 

പരാതി പരിഹാരം 

 സതാഴിലുറപ്പുമായി ബന്ധസപ്പട്ട ഏസതങ്കിലും കാരയത്തില് 

പരാതിയുണ്ാകുന്ന പക്ഷം ആയത് ശ്ശരഖാമൂലം പഞ്ചായത്തില് 

പരാതിസപ്പടാവുന്നതാണ്, ഗ്പസ്തു ത പരാതികള്  വീകരിച്ചു  പരാതിക്ാരന ്

സകപ്പറ്ു ര ീറ്്  നല്കുകയും പരമാവധി 7 ദിവ  പരിധിക്ുള്ളില് 

അശ്ശനവഷ്ിച്ചു പരാതിക്ാരന് മറുപടി നല്ശ്ശകണ്താണ്. പരാതികള് 
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അറിയിക്ുന്നതിനുള്ള ശ്ശടാള് ഗ്ഫീ നപര് സപാതുജനങ്ങള്ക്് കാണാവുന്ന 

രീതിയില് പഞ്ചായത്ത് ഓഫീ ില് ഗ്പദര്ശിപ്പിസക്ണ്തുണ് ്  

ശ്ശ ാഷ്യല് ഓിറ്്  നടത്തുന്നതിനുള്ള അവകാശം 

സതാഴിലുറപ്പ് നിയമത്തിസല സ ക്ഷന് 17(2) ഗ്പകാരം  സതാഴിലുറപ്പില് 

ഏസറ്ടുത്ത ഗ്പവൃത്തികള് ഓശ്ശരാ 6 മാ  കാലയളവിലുംശ്ശ ാഷ്യല് ഓിറ്്  

നടശ്ശത്തണ്തുണ്.്ഏസറ്ടുത്തു സെയ്ത ഗ്പവൃത്തികളുസട  പത്തീകവും, 

രുണനിലവാരങ്ങള്  ംബന്ധിച്ചതുമായ വിവരങ്ങളും പദ്ധതി 

നിര്വഹണവുമായി ബന്ധസപ്പട്ട  കാരയങ്ങളും ശ്ശ ാഷ്യല് ഓിറ്്  നടത്തുന്നതില് 

പങ്കാളികളാവുന്നതിനു സതാഴിലാളികള്ക്ും ഓശ്ശരാ പൌരനും അവകാശമുണ്്. 

 

തതാഴിലാളികളുതെ കെമകള് 

1. കൃതയ മയത്ത് സതാഴില് സ്ഥലത്ത് ഹാജര് ശ്ശരഖസപ്പടുത്തുക. 

2. സതാഴിലുറപ്പ് ഗ്രാമ ഭക്് ശ്ശ ാഷ്യല് ഓിറ്് ഗ്രാമ ഭക്് 

കൃതയമായി പസങ്കടുക്ുക. 

3. ഗ്പകൃതി  ംരക്ഷണത്തിന് ആവശയമായ ഗ്പവര്ത്തി ഏസറ്ടുത്തു 

നടത്തുക 

4. ആസ്തി  ൃഷ്ടിക്ുന്ന ഗ്പവര്ത്തികള് കസണ്ത്തി ശ്ശമറ്്സനയും 

പഞ്ചായത്ത് അധികൃതസര അറിക്ുക 

 

താതഴ പറയുന്ന വര്ടക്കുകള് ആണ് ഈ ഘ്ത്തില് ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്് ന് 

വിദധയമാക്കിയിരിക്കുന്നത്  

 

ഗ്കമ 

നപര് 

ഗ്പവര്ത്തിയുസട 

ശ്ശപരും 

ഗ്പവര്ത്തിയുസട 

ശ്ശകാും 

മസ്റ്റര്ശ്ശറാള്നപര് ഗ്പവര്ത്തിയുസട 

കാലയളവ ്

സതാഴില് 

ദിനങ്ങള് 

െിലവായ 

തുക 

1 SC/IAY/BPL/GE 

കുടുംബങ്ങളുസട 

ഭൂമിയില് 

ഭൂവിക നം 

IF/329968 

1077,1078,1079,1135,1136, 

1137,1212,1213,1214 

1227,1314,1315,1316,1458, 

1459,1460,1607,1608,1609 

19/09/2018  to 

25/10/2018 

508 1,39,700 

2 കശ്ശപാസ്റ്റ് 

പിറ്്നിര്മാണം 

റഷ്ീദാബി 

IF/329600 

1478 22/10/2018 1 7000 
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3 സലഫ് 

ഭവനപദ്ധതി 

ആമിന പിപി 

IF/368657 

2313,2314,2315,2316,2514,2637, 

26382832.2994.2996 

14/12/2018 to 

2/03/2019 

90 24390 

 

4 

സലഫ് 

ഭവനപദ്ധതി 

ആയിഷ് സക 

പി IF/327117 

2502,2503,2504,2638,2774,2833, 

2989,2890 

7/1/2019  TO 

2/3/209 

90 24390 

5 സലഫ് 

ഭവനപദ്ധതി 

പങ്കജവല്ലി സക 

വി   

769,770,771,986,987,1384,1385 

1386,1743, 

31/7/2018  to  

7/11/2018  

90 24390 

6 സലഫ് 

ഭവനപദ്ധതി  

സ ൌദാബി പി 

IF/327111   

862,864,982,913,1380,1312, 

1742 

7/8/2018 TO 

11/11/2018 

88 23848 

  

ഗ്പവര്ടത്തി സ്ഥലപരിദശാധനയില് മന ിലായത് 

      IF/329968    ഭൂവിക നവുമായി ബന്ധസപ്പട്ട ഭൂവിക നം എന്ന 

ഗ്പവര്ത്തിയില് 18 അശ്ശപക്ഷകള് ആണ് ഉണ്ായിരുന്നത്. എസ്റ്റിശ്ശമറ്് ഗ്പകാരം 360 

സതങ്ങുകള്ക്് തടസമടുക്ുന്ന ഗ്പവര്ത്തിയാണ്  ൂെിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. 

ഭൂവുടമകളുസട അശ്ശപക്ഷഗ്പകാരം 214 ലും  എം.ബുക്്  ഗ്പകാരവും  175 ഉം 

സതങ്ങുകള്ക്് തടസമടുക്ാനുമാണ് ഫയലില് കാണാന് കഴിഞ്ഞത് . 

എന്നാല് ഫീല്ില് 242 ഗ്പവര്ത്തികള് നടന്നിട്ടുണ്്.  

                        

അളവുകള്  ംബന്ധിച്ച് 

ഗ്പവര്ത്തിയുസട 

ശ്ശപര് 

എസ്റ്റിശ്ശമറ്ിസല 

അളവുകള് 

എം ബുക്ില് 

ശ്ശരഖസപ്പടുത്തിയത ്

ഫീല്ഡ്തല 

പരിശ്ശശാധനയില് 

കസണ്ത്തിയത് 

SC/IAY/BPL/GE 

കുടുംബങ്ങളുസട 

ഭൂമിയില് 

ഭൂവിക നം 

IF/329968 

സതങ്ങിസന്റ തടം-360 

പറപ് കിളക്ല് 

841.5600cum 

175-സതങ്ങിന് തടം 

പറപ് കിളക്ല്  

838.625cum 

സതങ്ങിസന്റ തടം-

214 

തടം 

നികന്നതിനാല്  

അളവ്  ാധയമല്ല 

കശ്ശപാസ്റ്റ് 

പിറ്്നിര്മാണം 

റഷ്ീദാബി 

IF/329600 

0.7690cum 0.7690cum കൃതയമായിരുന്നു 
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 ിറ്ി ണ് ഇന്സഫര്ശ്ശമഷ്ന്ശ്ശബാര്്  

  സതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുസട  ുതാരയത ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനായി  

സതാഴിലുറപ്പില് ഏസറ്ടുത്തു സെയ്യുന്ന സപാതു ഗ്പവൃത്തികള് 

ആരംഭിക്ുന്നതിനു മുപ്  ഗ്പാശ്ശദശിക ഭാഷ്യിലുള്ള പദ്ധതി വിവരങ്ങക്  

അടങ്ങിയ ശ്ശബാര്്  ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളില് സപാതുജനങ്ങള്ക്് കാണാ വുന്ന 

രീതിയില് നിര്ബന്ധമായും സ്ഥാപിക്ണം. 

   ിറ്ി ണ് ഇന്സഫര്ശ്ശമഷ്ന്ശ്ശബാര്്  സ്ഥാപിച്ചിട്ടുസണ്ങ്കിലും 

പഴയ ശ്ശബാര്്  തിരുത്തിയാണ് സവച്ചിരിക്ുന്നത്.  

ദമറ്ിതന  ംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്  

സതാഴുലുറപ്പ് നിയമഗ്പകാരം ശ്ശമറ്് പതിനാല് ദിവ ം കൂടുശ്ശപാള് മാറി 

സകാണ്ിരിക്ണം ശ്ശമറ്് സതാഴിലാളികളുസട സതാഴില്കാര്ില് കൃതയമായി 

ഹാജര്ശ്ശരഖസപ്പടുത്തുകയും മസ്റ്റര്ശ്ശറാള് പൂരിപ്പിക്ാറുസണ്ന്നും സതാഴിലാളികള് 

പറഞ്ഞു.ഇതു ഗ്പശം നീയമാണ്.     

നിരീക്ഷണ  ംവിധാനങ്ങള് 

പദ്ധതിയുസട  നടത്തിപ്പ്  കാരയക്ഷമമാക്ുന്നതിനു ശ്ശവണ്ി നിരീക്ഷണ 

 ംവിധാനങ്ങള്  ഏര്സപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്് .ഉശ്ശദയാരസ്ഥ   ംവിധാനവും  

ഗ്പാശ്ശദശികതല കമിറ്ിയും  രൂപീകരിച്ചുസകാണ്ാണ് പദ്ധതിഗ്പവര്ത്തനങ്ങള് 

കാരയക്ഷമമായി നടശ്ശത്തണ്ത് . നിയമഗ്പകാരം (വി .എം. ി  രൂപീകരിശ്ശക്ണ്ത് 

എങ്ങസനസയന്നുള്ളത് എ.എം ി യിസല ശ്ശപജ് നപര് 57  ഭാരം 10.5.3 

അനു രിച്ചാവണം ) 

ഗ്പവര്ടത്തി ആവശയതപ്പ് ഭൂവുെമകളുതെ വിവരങ്ങള്  

ഗ്കമ 

നപര് 

ഭൂവുടമയുസട ശ്ശപര്  അശ്ശപ

ക്ഷ 

ഗ്പകാരമു

ള്ള 

സ്ഥലം 

അശ്ശപക്ഷ 

ഗ്പകാരമുള്ള 

സതങ്ങ് 

കസണ്

ത്തിയ 

സതങ്ങ് 

റിമാര്ക്സ് 

 

 

 

 

 

 

1 ആയിഷ് എം.സക.പി 52(സ ന്റ ്) 12 12 സതങ്ങിസന്റ 

തടം 

2 കാപ്പാടന് 

കാര്ത്തയായനി 

0/9.71   ഭൂമിശ്ശയാരു

ക്ല് 

3 ശയാമള സക  

 

33 20 28 സതങ്ങിസന്റ 

തടം 

4 ശ്ശെണ്ിശ്ശെരി 

ൊശ്ശത്താത്ത് 

ഉണ്ണികൃഷ്ണന് 

38   ഭൂമിശ്ശയാരു

ക്ല് 
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5 ഗ്പഭാവതി സക  0/9.30   ഭൂമിശ്ശയാരു

ക്ല് 

6 ഉഷ് പി 10  1/2   ഭൂമിശ്ശയാരു

ക്ല് 

7 മാധവി പി  10   

 

ഭൂമിശ്ശയാരു

ക്ല് 

8 ഖദീജ എ   25   

25 

സതങ്ങിസന്റ 

തടം 

9 കാഞ്ചന എം  40 6  

11 

സതങ്ങിസന്റ 

തടം 

10 ഖദീജ സക പി    40 15  

18 

സതങ്ങിസന്റ 

തടം 

11 അന്നത്ത്  ി പി 50 30 30 സതങ്ങിസന്റ 

തടം 

12 എം. സക പി  ൂപ്പി 1  35 30 സതങ്ങിസന്റ 

തടം 

13 താസഴപുരയില് ഭരതന് 20 10 12 സതങ്ങിസന്റ 

തടം 

14 രാജലക്ഷ്മി സക പി   5 5 സതങ്ങിസന്റ 

തടം,വാഴക്ു

ഴി,കവുങ്ങി

ന് തടം 

15 സക പി സമായ്തു 75   സതങ്ങിസന്റ 

തടം 

16 ലക്ഷ്മണന് 

 

88 48 63 സതങ്ങിസന്റ 

തടം 

17 മറിയം  ി 26 4 4 സതങ്ങിസന്റ 

തടം 

18 കാദീജ എ 0.02.67 4 4 സതങ്ങിസന്റ 

തടം 

 

 

വിജലന് ് ആന്്  ശ്ശമാണിറ്റിംര് കമിറ്ി അംരങ്ങള് 

നപര്  ശ്ശപര്  പദവി 

1  ഫീന  ി ച്്ച  

2   ിനി എ വി  

3  ഉഷ് പി   

 

❖ പദവി ശ്ശരഖസപടുത്തിയിട്ടില്ല 

❖ ഓശ്ശരാ വാര്ിസലയും ഗ്പവൃത്തികള് രുണകരമായ രീതിയില് 

നടക്ുന്നുസണ്ന്നു ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിനും സമച്ചസപ്പടുത്തുന്നതിന് 
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ആവശയമായ നിര്ശ്ശേശങ്ങള് സതാഴിലാളികള്ക്ും നിര്വഹണ 

ഏജന് ിക്ും നല്കുന്നതിനുമായി വാര്ിസല സപാതുഗ്പവര്ത്തകസര 

ഉള്സപ്പടുത്തി ഒരു വിജിലന് ്  ആന്്  ശ്ശമാണിട്ടറിംര് കമറ്ി ഓശ്ശരാ 

 ാപത്തീക വര്ഷ്വും ഉണ്ാശ്ശക്ണ്താണ്. വാര്ില് പട്ടിക ജാതി 

പട്ടിക വര്ഗ വിഭാരത്തിസല  ന്നദ്ധഗ്പവര്ത്തകര് ഉസണ്ങ്കില് 

നിര്ബന്ധമായും ഗ്പസ്തു ത കമറ്ിയില് അംരങ്ങള് ആശ്ശക്ണ്താണ്. 

ഓശ്ശരാ ഗ്പവൃത്തിയും  ന്ദര്ശിച്ചു  വിലയിരുത്തി സ റ്്  യറിയിസല 

വിജിലന് ്  ആന്്  ശ്ശമാണിട്ടറിംര് കമറ്ി റിശ്ശപ്പാര്ട്ടില് 

ശ്ശരഖസപ്പടുസതണ്താണ് 

❖ കമ്മറ്ി അംഗങ്ങള് ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങള്  ന്ദര്ടശിക്കാറുണ്ട ്

 

 ന്ദര്ടശക കുറിപ്പ്  

സതാഴിലുറപ്പ് ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങള് ഏസതാരാള്ക്ും  ന്ദര്ശിക്ാ 

വുന്നതും എസ്റ്റിശ്ശമറ്്  ഉള്പ്പസട പരിശ്ശശാധിക്വുന്നതുമാണ്.ഗ്പസ്തു ത 

ഗ്പവൃത്തിയിശ്ശന്മലുള്ള  ന്ദര്ശകരുസട അഭിഗ്പായങ്ങള് സ റ്്  

യറിയിസല  ന്ദര്ശക കുറിപ്പില് ശ്ശരഖസപ്പടുത്താനും അവകാശമുണ്.് 

അതുസകാണ്് തസന്ന എല്ലാ ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളിലും സ റ്് യറി 

നിര്ബന്ധമായും  ൂക്ഷിക്ണം. 

 ന്ദര്ടശക കുറിപ്പില് അഭിഗ്പായങ്ങള് ദരഖതപ്പെുത്തി കണ്ടില്ല. 

ദറാ ് ഗാര്ട േിവ ് . 

സതാഴിലുറപ്പുമായി ബന്ധസപ്പട്ട അവകാശങ്ങള് കടമകള് എന്നിവയില് 

സതാഴിലാളികള്ക്് അവശ്ശബാധം ഉണ്ാക്ുന്നതിനും സതാഴിലുറപ്പുമായി 

ബന്ധസപ്പട്ട ഗ്പശ്നങ്ങള് െര്ച്ച സെയ്യുന്നതിനും ശ്ശവണ്ി വര്ഷ്ത്തില്  ഒരുദിവ ം 

നിര്വഹണ ഏജന് ി സതാഴിലാളികള്ക്് ക്ലാ ്   ംഘടിപ്പിസക്ണ്താണ്. 

ഫയല്പരിദശാധനയുമായി ബന്ധതപ്പ് വിലയിരുത്തലുകള്. 

സതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയില് ഏസറ്ടുക്ുന്ന ഗ്പവൃത്തികളുസട ഫയലുകളില് 

ഉണ്ായിരിശ്ശക്ണ് ഗ്പധാനസപ്പട്ട 22 ശ്ശരഖകസള കുറിച്്ച വാര്ഷ്ിക മാസ്റ്റര് 

 ര്ക്ുലറില് കൃതയമായ നിര്ശ്ശേശങ്ങള് നല്കുന്നുണ്്.  

1.കവര്ട ദപജ് 

ഒരു ഗ്പവൃത്തിയുസട അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങള് ഗ്പവൃത്തി ഫയലിസന്റ കവര് 

ശ്ശപജില് ഉള്സക്ാള്ളിക്ന്നസമന്നും അതിനായി ഗ്പശ്ശതയക മാതൃകയും  മാസ്റ്റര് 

 ര്ക്ുലറില് നിര്ശ്ശേശിക്ുന്നുണ്.്  

പരിശ്ശശാധിച്ച മുഴുവന് ഫയലുകളില് വാര്ഷ്ിക മാസ്റ്റര്  ര്ക്ുലര് 

ഗ്പകാരമുള്ള കവര്ട ദപജ്കാണാന്  ാധിച്ചു 

2.തചക്ക് ലിസ്റ്റ് 
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ഫയലില് ഉള്സക്ാള്ളിച്ചിട്ടുള്ള ശ്ശരഖകളുസട ശ്ശപരും ശ്ശപജ് നപരും 

ശ്ശരഖസപ്പടുത്തിയ സെക്്  ലിസ്്റ്റ ഫയലില്  ൂക്ഷിശ്ശക്ണ്തുണ്്, അതിനായി 

ഗ്പശ്ശതയക മാതൃകയും  മാസ്റ്റര്  ര്ക്ുലറില് നിര്ശ്ശേശിക്ുന്നുണ്്. 

പരിശ്ശശാധിച്ച ഫയലുകളില് വാര്ഷ്ിക മാസ്റ്റര്  ര്ക്ുലര് ഗ്പകാരമുള്ള 

തചക്ക് ലിസ്റ്റ് കാണാന്  ാധിച്ചു. 

3.ആക്ഷന് പ്ലാന് ദകാപ്പി-  

ഏസറ്ടുക്ുന്ന ഗ്പവൃത്തികള് ആക്ഷന് പ്ലാനില് ഉള്സപ്പട്ടതും സഷ്ല്ഫ്  

ഓഫ് ശ്ശഗ്പാജക്റ്ില്മുന്രണനാ ഗ്കമത്തില് ഉള്ളതുമായിരിക്ണ 

സമന്നുണ്്,ഗ്പസ്തു ത ഗ്പവൃത്തി സഷ്ല്ഫ്  ഓഫ് ശ്ശഗ്പാജക്റ്ില് ഉള്സപ്പടുന്ന 

ശ്ശപജിന്സറ ശ്ശകാപ്പി ഫയലില്  ൂക്ഷിക്ണം . 

പരിശ്ശശാധിച്ച ഫയലുകളില് വാര്ഷ്ിക മാസ്റ്റര്  ര്ക്ുലര് ഗ്പകാരമുള്ള 

ആക്ഷന് പ്ലാന് ദകാപ്പി കാണാന്  ാധിച്ചു 

4.ജനകീയ എ ്റിദമറ്-്  

 ാധാരണക്ാരായ ഏസതാരാള്ക്ും മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയില് 

ഗ്പാശ്ശദശിക ഭാഷ്യിലുള്ള എസ്ടിസമറ്്  ഫയലിലും ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലത്തും 

ലഭയമാശ്ശക്ണ്തുണ്്. 

പരിശ്ശശാധിച്ച ഫയലുകളില് വാര്ഷ്ിക മാസ്റ്റര്  ര്ക്ുലര് ഗ്പകാരമുള്ള 

ജനകീയ എ ്റിദമറ്് ദകാപ്പി കാണാന്  ാധിച്ചില്ല. 

5. ാദങ്കതികാനുമതി-  

ഓശ്ശരാ ഗ്പവൃത്തിക്ും ഗ്പശ്ശതയകം തയ്യാറാക്ുന്ന എസ്റ്റിശ്ശമറ്്   ാശ്ശങ്കതിക 

വിദഗ്ധര് അടങ്ങുന്ന കമറ്ിപരിശ്ശശാധിച്്ച അംരീകാരം ലഭിച്ചാല് മാഗ്തശ്ശമ 

ഗ്പവൃത്തിക്് അനുമതി നല്കാവൂ, ആയതിന്സറ ശ്ശകാപ്പി ഫയലില് 

 ൂക്ഷിശ്ശക്ണ്തുണ്.് 

പരിശ്ശശാധിച്ച ഫയലുകളില് വാര്ഷ്ിക മാസ്റ്റര്  ര്ക്ുലര് ഗ്പകാരമുള്ള 

 ാദങ്കതികാനുമതി ദകാപ്പി കാണാന്  ാധിച്ചു.. 

6.ഭരണാനുമതി-  

ഓശ്ശരാ ഗ്പവൃത്തിക്ും ഗ്പശ്ശതയകം തയ്യാറാക്ുന്ന എസ്റ്റിശ്ശമറ്്  പരിശ്ശശാധിച്്ച 

ഗ്പസ്തു ത ഗ്പവൃത്തികള്ക്് ഭരണ മിതിയുസട അംരീകാരം ലഭിച്ചാല് മാഗ്തശ്ശമ 

ഗ്പവൃത്തിക്് അനുമതി നല്കാവൂ, ആയതിന്സറ ശ്ശകാപ്പി ഫയലില് 

 ൂക്ഷിശ്ശക്ണ്തുണ്.് 

പരിശ്ശശാധിച്ച ഫയലുകളില് വാര്ഷ്ിക മാസ്റ്റര്  ര്ക്ുലര് ഗ്പകാരമുള്ള 

ഭരണാനുമതി ദകാപ്പി കാണാന്  ാധിച്ചു. 

7.കണ്വര്ടജന് ്  വിവരങ്ങള്- 
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 ര്ക്ാരിന്സറ ഏസതന്കിലും വകുപ്പുകളുസട(വനം വകുപ്പ്,കൃഷ്ി 

വകുപ്പ്,മൃര  ംരക്ഷണ വകുപ്പ്  ...) പദ്ധതികള് സതാഴിലുറപ്പ് 

പദ്ധതിശ്ശയാസടാപ്പം  ംശ്ശയാജിച്്ച നടപ്പാക്ുകയാസണങ്കില് ആയതിന്സറ 

ശ്ശരഖകള് ഫയലില്  ൂക്ഷിശ്ശക്ണ്തുണ്്.പരിശ്ശശാധിച്ച ഫയലുകളില് ഗ്പസ്തു ത 

ശ്ശരഖ ആവശയമല്ല 

പരിദശാധിച്ച ഗ്പവൃത്തികള്  ര്ടക്കാരിന്തറ മദറ്തതങ്കിലും 

വകുപ്പുകളുമായി  ംദയാജിച്ചു നെത്തുന്ന ഗ്പവൃത്തികള് 

അല്ലാത്തതുതകാണ്ട് ഈ ദരഖകള് ഫയലില് ബാധകമല്ല. 

8.തതാഴില് അദപക്ഷ- 

സതാഴില് ആവശയസപ്പട്ടു സകാണ്്  വയക്തിരതമാശ്ശയാ ഗ്രൂപ്പാശ്ശയാ അശ്ശപക്ഷ 

 മര്പ്പിക്ുന്നതിനു മാസ്റ്റര്  ര്ക്ുലറില് ഗ്പശ്ശതയക മാതൃകയിലുള്ള 

അശ്ശപക്ഷാ ശ്ശഫാറം സതാഴിലാളികള്ക്് ലഭയമാക്ാന് നിര്ശ്ശദശിക്ുന്നുണ്്. ഇത് 

ഗ്പകാരം കുറഞ്ഞത് 14 ദിവ ം തുടര്ച്ചയായി ശ്ശജാലി സെയ്യുന്നതിന് അശ്ശപക്ഷ 

നല്ശ്ശകണ്തുണ്്, ശ്ശജാലി ആവശയമുള്ള കാലയളവിസല  തീയ്യതികള്  ഉള്പ്പസട 

ഇതില്  ശ്ശരഖസപ്പടുത്തി നല്കുകയാണ് ശ്ശവണ്ത്   

പരിശ്ശശാധിച്ച ഫയലുകളില് വാര്ഷ്ിക മാസ്റ്റര്  ര്ക്ുലര് ഗ്പകാരമുള്ള 

തതാഴില് അദപക്ഷദകാപ്പി കാണാന്  ാധിച്ചു. 

9.വര്ടക്ക്  അദലാദക്കഷ്ന് 

അശ്ശപക്ഷ ലഭിക്ുന്ന മുറയ്ക്്  ആവശയസപ്പട്ട തീയ്യതികളില് തസന്ന 

സതാഴിലാളികസള മുന്രണനാ ഗ്കമത്തിലുള്ള ഗ്പവൃത്തികളില് 

ഉള്സപ്പടുത്തുകയും മസ്റ്റര് ശ്ശറാള് തയ്യാറാക്ുന്നതിനുള്ള 

നടപടികള്ക്്ശുപാര്ശ സെയ്യുകയും ശ്ശവണം. ഗ്പസ്തു ത ഗ്പവൃത്തിയില് 

ഉള്സപ്പട്ടവര്ക്് ഈ ലിസ്റ്റിന്സറ അടിസ്ഥാനത്തില് മുന്കൂട്ടി വിവരങ്ങള് 

നല്കുകയും ശ്ശവണം. 

പരിശ്ശശാധിച്ച ഫയലുകളില് വാര്ഷ്ിക മാസ്റ്റര്  ര്ക്ുലര് ഗ്പകാരമുള്ള 

വര്ടക്ക്  അദലാദക്കഷ്ന് ദഫാം ദകാപ്പി കാണാന്  ാധിച്ചു. 

10.മസ്റ്റര്ട ദറാള് 

ഓശ്ശരാ ഗ്പവൃത്തിയിശ്ശലക്ും പഞ്ചായത്തില് നിന്നും നിര്ശ്ശദശിച്ചവരുസട  ശ്ശപര് 

വിവരങ്ങള് ഉള്സപ്പടുത്തി ശ്ശലാക്്  ശ്ശഗ്പാഗ്രാം ഓഫീ ില് നിന്നുമാണ ് 

ശ്ശഗ്പാഗ്രാം ഓഫീ ര്  ാക്ഷയസപ്പടുത്തിയ മസ്റ്റര് ശ്ശറാള് ശ്ശകാപ്പി പഞ്ചായത്തില് 

എത്തിക്ുന്നത്. പഞ്ചായത്തില് നിന്നും നിര്വഹണ ഉശ്ശദയാരസ്ഥന് 

 ാക്ഷയസപ്പടുത്തുന്ന മുറയ്ക്് ഓശ്ശരാ ഗ്പവൃത്തിക്ും െുമതലസപ്പടുത്തിയ 

ശ്ശമറ്് മാര്ക്് മസ്റ്റര് ശ്ശറാള് സകമാറാവുന്നതാണ്. മസ്റ്റര് ശ്ശറാള് ഗ്പകാരം 

അനുവദിച്ച തീയ്യതികളില് മാഗ്തശ്ശമ ഗ്പസ്തു ത ഗ്പവൃത്തിയില് ഏര്സപ്പട്ട്  

അതാത് ദിവ സത്ത ഒപ്പുകള് ഓശ്ശരാ സതാഴിലാളിയുസടയും ശ്ശപരിനു 

ശ്ശനസരയുള്ള കളങ്ങളില് ശ്ശരഖസപ്പടുത്താവൂ. ഓശ്ശരാ ദിവ വും പണി 
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ആരംഭിക്ുന്നതിനു മുപും പണി പൂര്ത്തിയായ ശ്ശശഷ്വും ഓശ്ശരാ ഒപ്പുകള് 

നിര്ബന്ധമായും സതാഴിലാളികള് ശ്ശരഖസപ്പടുസത്തണ്തുണ്്.ശ്ശജാലിയില് 

ഹാജരാവാത്തവരുസട കളങ്ങള് ശ്ശജാലി ആരംഭിശ്ശക്ണ്  മയം കഴിഞ്ഞ 

ഉടസന െുവന്ന മഷ്ിയുള്ള ശ്ശപനസകാണ്് അവധി ശ്ശരഖസപ്പടുത്തുകയും 

സെയ്യണം. ആഴ്ചാവ ാനം ഓശ്ശരാ സതാഴിലാളിയുസടയും ഹാജര് ഗ്പകാരമുള്ള 

തുകകള് ശ്ശരഖസപ്പടുത്തി അവസര ശ്ശബാധയസപ്പടുത്തി മസ്റ്റര് ശ്ശറാളിസല  

അവ ാനസത്ത കളത്തില് ഒപ്പ ്വാങ്ങിസക്ണ്ാതാണ്. തുടര്ന്ന് മസ്റ്റര് ശ്ശറാള് 

 ാക്ഷയസപ്പടുത്തി നിര്വഹണ ഉശ്ശദയാരസ്ഥര്ക്് 2 ദിവ ത്തിനകം 

സകമാശ്ശറണ്ാതാണ്.ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലത്ത ് മാസ്റ്റര് ശ്ശറാള്  ൂക്ഷിക്ാന് 

െുമതലയുള്ളത് ശ്ശമറ്ിനാണ്. മസ്റ്റര് ശ്ശറാള് പണത്തിനു തുല്ലയമായ ശ്ശരഖയാണ ്

,അതുസകാണ്ുതസന്ന അതില് ഏസതങ്കിലും തരത്തിലുള്ള 

സവട്ടിത്തിരുത്തലുകള് പാടില്ലാത്തതാണ്. 

തിരുത്തലുകള് കണ് മസ്റ്റര് ശ്ശറാള് : 

ആസക 28 ഒപ്പുകള് തിരുത്തിയിട്ടുണ്.്(1212,1315,1314,1460) 

 

 

പരിശ്ശശാധിച്ച.മസ്റ്റര് ശ്ശറാളുകളില് എം.ബുക്്  നപര് ശ്ശരഖസപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്.് 

11.തമഷ്ര്ടതമന്റ് ബുക്ക് - 

സതാഴിലുറപ്പില് ഉള്സപ്പടുത്തി സെയ്യുന്ന ഓശ്ശരാ ഗ്പവൃത്തിയും 

ആരംഭിക്ുന്നതിനു മുപ ് തസന്ന ആവശയമായി വരുന്ന ഗ്പവൃത്തികളുസട 
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ഗ്പാഥമിക അളവുകള്  ാശ്ശങ്കതിക വിദഗ്ധര് സമഷ്ര്സമന്റ് ബുക്ില് 

ശ്ശരഖസപ്പടുത്തണം, തുടര്ന്ന് ഗ്പവൃത്തിയുസട ഓശ്ശരാ മസ്റ്റര് ശ്ശറാള് 

കാലാവധിയും പൂര്ത്തിയാകുന്ന മുറയ്ക്് സെയ്ത ഗ്പവൃത്തികളുസട 

അളവുകള് ശ്ശരഖസപ്പടുത്തി അത് ഗ്പകാരമുള്ള കൂലി ലഭയമാക്ു 

ന്നതിനുള്ള തുടര് നടപടിക്്  മര്പ്പിശ്ശക്ണ്താണ് ,ശ്ശരഖസപ്പടുത്തുന്ന ഓശ്ശരാ 

അളവുകളും  ാശ്ശങ്കതിക വിഭാരത്തിസല തസന്ന ഉയര്ന്ന തസ്തികയിലുള്ള 

ഉശ്ശദയാരസ്ഥര്  ാക്ഷയസപ്പടുത്തുകയും അത് ഗ്പകാരം തയ്യാറാക്ുന്ന 

ബില്ലുകള് പഞ്ചായത്ത് സ ഗ്കട്ടറി,ഗ്പ ിണ്് എന്നിവരുസട 

െുമതലയുള്ളവര്  ാക്ഷയസപ്പടുത്തുകയും സെശ്ശയ്യണ്താണ്. 

പരിശ്ശശാധിച്ച എം.ബുക്ുകളില് ഭരണഭാഷ് /ജനകീയ ഭാഷ്യില് വിവരങ്ങള് 

ശ്ശരഖസപ്പടുത്തിയിട്ടില്ല. 

ഗ്പവൃത്തി നടന്ന സ്ഥലങ്ങള് ശ്ശരഖസപ്പടുത്തിയി.ട്ടുണ്്. 

ഓദരാ  ഗ്പവൃത്തികളും എവിതെയാണ് തചയ്തിരിക്കുന്നത് എഗ്ത 

അളവില് എന്നതിന് വയക്തമായ വിവരങ്ങള് എം.ബുക്കില് 

ദരഖതപ്പെുത്തിയിറ്ുണ്ട്. 

12.തമറ്ീരയല് വാങ്ങുന്നതിനുള്ള  തീരുമാനം 

സതാഴിലുറപ്പില് ഏസറ്ടുത്തു സെയ്യുന്ന ഗ്പവൃത്തികള്ക്് ആവശയമായ  ാധന 

 ാമഗ്രികള് വാങ്ങുന്നതുമായി ബന്ധസപ്പട്ട തീരുമാനങ്ങള് എടുക്ുന്നതിനു 

പഞ്ചായത്ത് തലത്തില് സമറ്ിരിയല് ശ്ശഗ്പാകയൂര്സമന്റ്്  കമറ്ി 

രൂപീകരിശ്ശക്ണ്തുണ്്,  ാധനങ്ങള് ആവശയമായി വരുന്ന ഗ്പവൃത്തികള്ക് ്

ഗ്പസ്തു ത കമറ്ി നല്കുന്ന അനുമതിയുസട ശ്ശകാപ്പി അതാത് ഫയലുകളില് 

 ൂക്ഷിശ്ശക്ണ്താണ.് ിറ്ി ണ് ഇന്ഫര്ശ്ശമഷ്ന് ശ്ശബാര്്  വാങ്ങുതിനുള്ള 

തീരുമാനങ്ങളുസട ശ്ശകാപ്പി  ഉള്പ്പസട  ആവശയമുണ്്. 

ഗ്പസ്തു ത ദരഖ ഫയലില്  ൂക്ഷിച്ചി്ുണ്ട.് 

13.പാ്ക്കരാര്ട,  മ്മതപഗ്തം, നികുതി ര ീതുകള്. 

സതാഴിലുറപ്പ്  പദ്ധതി ഗ്പകാരം   വകാരയ വയക്തികളുസട ഭൂമി പാട്ടത്തിനു 

ഏസറ്ടുത്ത് ഗ്പവൃത്തികള് സെയ്യുകയാസണങ്കില്, സ്ഥലം ഉടമകളുമകള്ക്്  

പാട്ടത്തുക നല്കിശ്ശയാ /സജ എല് ജി ഗ്രൂപ്പുകള്ക്് ലഭിക്ുന്ന ലാഭവിഹിതം 

നല്കിശ്ശയാ / ൌജനയമാശ്ശയാ  കൃതയമായ കാലയളവിശ്ശലക്് അവര് സ്ഥലം 

വിട്ടുനല്കും എന്നതിന് ശ്ശരഖാമൂലം ഉറപ്പു ലഭിച്ചാല് മാഗ്തസമ ഗ്പസ്തു ത 

പറപില് സതാഴിലുറപ്പിലൂസടയുള്ള ഗ്പവൃത്തികള് അനുവദിക്ാന് പാടുള്ളൂ. 

സജ എല് ജി ഗ്രൂപ്പുകള്ക്് കൃഷ്ി ഗ്പവൃത്തി ഉള്പ്പസട ഏസറ്ടുക്ുശ്ശപാള് 

ഗ്പസ്തു ത ശ്ശരഖകള് നിര്ബന്ധമാണ്. 

 വകാരയ വയക്തികളുസടശ്ശയാസപാതുഭൂമിയിശ്ശലാ  പദ്ധതി നടപ്പാക്ുശ്ശപാള്  

ആസ്തികളുസട ദീര്ഘ കാല  ംരക്ഷണം ഉറപ്പുവരുതുന്നതിനായി 
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ബന്ധസപ്പട്ടവരുസട   മത പഗ്തം,നികുതി ര  ീതുകള് എന്നിവ ഫയലില് 

 ൂക്ഷിശ്ശക്ണ്താണ.് 

ഗ്പസ്തു ത ദരഖ ഫയലില്  ബാധകമല്ല. 

 

 

14.ദവജ്  ലിസ്റ്റ്  

ഓശ്ശരാ മസ്റ്റര് ശ്ശറാള് ഗ്പകാരവും പണി പൂര്ത്തിയാകുന്ന മുറയ്ക്് ഗ്പസ്തു ത മസ്റ്റര് 

ശ്ശറാളില് പണി സെയ്ത ഓശ്ശരാ സതാഴിലാളിയുസടയും ഗ്പവൃത്തി ദിവ ങ്ങള്ക് ് 

അനു ൃതമായ ശ്ശവതനതിനുള്ള ലിസ്്റ്റ തയ്യാറാശ്ശക്ണ്തുണ്.് അതുശ്ശപാസല 

തസന്ന  ാധന  ാമഗ്രികള് ഉപശ്ശയാരിക്ുകയാസണങ്കില് അതിന്സറ ബില് 

ഗ്പകാരമുള്ള തുകയ്ക്ും ശ്ശവജ്  ലിസ്്റ്റ തയ്യാറാക്ി ഗ്പസ്തു ത ശ്ശവജ്  ലിസ്റ്റിന്സറ 

ശ്ശകാപ്പിഅതാത് ഗ്പവൃത്തി ഫയലില്  ൂക്ഷിശ്ശക്ണ്താണ്. 

പരിദശാധിച്ച ഗ്പവൃത്തികളുതെ മസ്റ്റര്ട ദറാള് ഗ്പകാരമുള്ള ദവജ്  

ലിസ്റ്റുകള് ഫയലില് കാണാന്  ാധിച്ചി്ുണ്ട്. 

15.ഫണ്ട്  ഗ്ൊന് ര്ട ഓര്ടഡര്ട.  

തയ്യാറാക്ിയ ശ്ശവജ്  ലിസ്്റ്റ ഗ്പകാരം സതാഴിലാളികള്ക്ും, ശ്ശമറ്ീരിയല് 

സവണ്ര്മാര്ക്ും അവരുസട ബാങ്ക്  അക്ൌണ്് കളിശ്ശലക്് പണം 

അനുവദിച്ചാല് അതിനുള്ള ശ്ശരഖയായ ഫണ്് ഗ്ടന് ര് ഓര്ര് ശ്ശകാപ്പിഅതാത് 

ഗ്പവൃത്തി ഫയലില്  ൂക്ഷിശ്ശക്ണ്താണ്. 

ഓഡിറ്്  തചയ്ത  ഗ്പവൃത്തികളുതെ ഫയലുകളില് ഫണ്ട്ഗ്െന് ര്ട ഓര്ടഡര്ട 

ദകാപ്പി ൂക്ഷിച്ചി്ുണ്ട്. 

16.മൂന്്നഘ്ങ്ങളിതല ദഫാദ്ാകള് 

സതാഴിലുറപ്പില് ഒരു ഗ്പവൃത്തി ആരംഭിക്ുന്നതിനു മുപും ഗ്പവൃത്തി 

നടന്നുസകാണ്ിരിക്ുശ്ശപാഴും പൂര്ത്തിയായ ശ്ശശഷ്വും ഉള്ള ഓശ്ശരാ 

ശ്ശഫാശ്ശട്ടാകള് നിര്ബന്ധമായും എടുത്തു  ൂക്ഷിക്ുകയും ഫയലില് 

ശ്ശകാപ്പികള് സവക്ുകയും ശ്ശവണം. 

ഓഡിറ്്  തചയ്ത  ഗ്പവൃത്തികളുതെ ഫയലുകളില് രണ്ട്ഘ്ങ്ങളിതല 

ദഫാദ്ാകള് ൂക്ഷിച്ചി്ുണ്ട്. 

17.ഗ്പവൃത്തിപൂര്ടത്തീകരണ  ാക്ഷയപഗ്തം  

ഓശ്ശരാ ഗ്പവൃത്തിയും ശരിയായ രീതിയില് പൂര്ത്തീകരിക്ുന്ന മുറയ്ക് ്

മുഴുവന് സെലവുകളും ശ്ശരഖസപ്പടുത്തി ഗ്പവൃത്തി പൂര്ത്തീകരിച്ചു എന്ന ് 

അന്രീകരിച്ചുസകാണ്ുള്ള  ാക്ഷയപഗ്തം ഗ്പസ്തു ത ഗ്പവൃത്തിയുസട ഫയലില് 

 ൂക്ഷിശ്ശക്ണ്തുണ്.് 
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ഓഡിറ്്  തചയ്ത  ഗ്പവൃത്തികളുതെഫയലുകളില് 

ഗ്പവൃത്തിപൂര്ടത്തീകരണ  ാക്ഷയപഗ്തം  ൂക്ഷിച്ചി്ുണ്ട്. 

18.തമറ്ീരിയല് ബില്ലുകള്. 

സതാഴിലുറപ്പ് ഗ്പവൃത്തികള്ക്് ഏസതങ്കിലും  ാധന ഘടകങ്ങള് വിലയ്ക് ്

വാങ്ങി ഉപശ്ശയാരിക്ുകയാസണങ്കില് ആയതിന്സറ വൌച്ചറുകള് ബില്ലുകള് 

എന്നിവ അംരീകരിച്ചു ഫയലില്  ൂക്ഷിശ്ശക്ണ്തുണ്.് 

പരിദശാധിച്ച ഫയലുകളില്  തമറ്ീരിയല് ബില്ലുകള്  ൂക്ഷിച്ചി്ുണ്ട്. 

19.മസ്റ്റര്ട ദറാള് മൂതമന്റ്്  സ്ലിപ്പ് . 

ഓശ്ശരാ മസ്റ്റര് ശ്ശറാളും ലഭയമാകുന്ന മുറയ്ക്് ഗ്പവൃത്തി ആരംഭിച്ച 

തീയ്യതി,അവ ാനിച്ച തീയ്യതി ,ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പഞ്ചായത്തില് 

തിരിസക ലഭിച്ച തീയ്യതി,ാറ് എന്ഗ്ടി സെയ്ത തീയ്യതി, സ ഗ്കട്ടറി ,ഗ്പ ിന്റ്  

എന്നിവര് അംരീകരിച്്ച കൂലിക്് അനുമതി നല്കിയ തീയ്യതി എന്നിവ 

ഒപ്പുകള്  ഹിതം ശ്ശരഖസപ്പടുത്തുന്നതിനു ശ്ശവണ്ിയുള്ള സ്ിപ് ആണിത്.  

സതാഴിലാളികള്ക്് യഥാ മയം കൂലി ലഭയമാക്ുന്നതില് വീഴ്ച 

വന്നിട്ടുസണ്ങ്കില് എവിസട സവച്ചാസണന്ന് മന ിലാകുന്നതിനു  ാധിക്ുന്ന 

രീതിയിലാണ്  ഈ ശ്ശരഖയിസല വിവരങ്ങള് ഗ്കമീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. 

മാസ്റ്റര്ട  ര്ടക്കുലര്ട ഗ്പകാരം നിര്ടദേശിച്ചി്ുള്ള ഗ്പസ്തു ത ദരഖ കൃതയമായ 

ഒപ്പ്  ,തീയ്യതി ദരഖതപ്പെുത്തി ഫയലില്  ൂക്ഷിച്ചി്ുണ്ട.് 

20.ജിദയാൊതെെ് ദഫാദ്ാ. 

BHUVAN ആപ്ലിശ്ശക്ഷ്ന് ഉപശ്ശയാരിച്്ച ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളുസട അക്ഷാംശം 

ശ്ശരഖാംശം എന്നിവ ശ്ശരഖസപ്പടുത്തിസക്ാണ്ുള്ള ശ്ശഫാശ്ശട്ടാകള് ഓശ്ശരാ 

ഗ്പവൃത്തിക്ും ആവശയമാണ് , ഇതിന്സറ ശ്ശകാപ്പി ഫയലില് 

 ൂക്ഷിശ്ശക്ണ്താണ.് 

ഓഡിറ്്  തചയ്ത  ഗ്പവൃത്തികളുതെ ഫയലുകളില് ഒരു ഫയലില് മാഗ്തദമ 

ജിദയാൊതെെ് ദഫാദ്ാ ദകാപ്പി കാണാന്  ാധിചുള്ളൂ.( SC/IAY/BPL/GE 

കുടുംബങ്ങളുസട ഭൂമിയില് ഭൂവിക നം IF/329968) 

 

 

 

21.ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്  റിദപ്പാര്ട്്  ദകാപ്പി  

ഗ്പവൃത്തികള് ഓിറ്ിനു വിശ്ശധയമാക്ിയിട്ടുസണ്ങ്കില് ഗ്പസ്തു ത 

ഗ്പവൃത്തിയുസട വിലയിരുത്തല് വിവരങ്ങള് ഉള്സക്ാള്ളുന്ന ഭാരം ശ്ശകാപ്പി 

എടുത്തു ഫയലില്  ൂക്ഷിശ്ശക്ണ്താണ്. 
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ഓഡിറ്്  തചയ്ത  ഗ്പവൃത്തികളുതെ ഫയലുകളില് ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്  

റിദപ്പാര്ട്് ദകാപ്പി കാണാന്  ാധിച്ചു. 

22.സ റ്് ഡയറി. 

മാസ്റ്റര്  ര്ക്ുലര് ഗ്പകാരം ഉള്ള 22 ശ്ശരഖകളില്  ംസ്ഥാന  ര്ക്ാര് 

നിര്ശ്ശേശിക്ുന്ന  ുഗ്പധാന ശ്ശരഖയാണ് സ റ്് യറി. പദ്ധതിയുസട 

 ുതാരയത,സതാഴിലാളികളുസട അവകാശങ്ങള്,  ാമൂഹയ 

പങ്കാളിത്തം,പദ്ധതി ആരംഭ മീറ്ിംര്, സതാഴിലിടങ്ങളിസല അപകടങ്ങള് 

 ംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള് ,വിജിലന് ്  ആന്്  ശ്ശമാണിട്ടറിംര് കമറ്ി 

റിശ്ശപ്പാര്ട്ട് ,  ന്ദര്ശക കുറിപ്പുകള് തുടങ്ങിയവ ശ്ശരഖസപ്പടുത്തുന്നതിനും 

സതാഴിലിടങ്ങളിസല അടിസ്ഥാന സ ൌകരയങ്ങള് , ിറ്ി ണ് ഇന്ഫര്ശ്ശമഷ്ന് 

ശ്ശബാര്്  എന്നിവ ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളില് ഉറപ്പു വരുത്തുന്നുണ് ്

എന്നതിനുമുള്ള ആധികാരിക ശ്ശരഖകൂടിയാണ് സ റ്് യറി. 

പരിദശാധിച്ച എല്ലാ ഫയലുകളില് സ റ്് ഡയറി കാണാന്  ാധിച്ചു. 

വിവരങ്ങള്  കൃതയമായി ദരഖതപ്പെുത്തിയി്ുണ്ട്. 

രജിസ്റ്ററുകള്  

സതാഴിലുറപ്പ് അനുബന്ധ വിവരങ്ങള്  ൂക്ഷിക്ുന്നതിന് ഏഴ് രജിസ്റ്ററുകള് 

പഞ്ചായത്തുകളില് ഉണ്ാവണസമന്നു നിര്ശ്ശേശിക്ുന്നുണ്.് 

1. തതാഴില് കാര്ടഡ്  രജിസ്റ്റര്ട . 

സതാഴില് കാര്ിനുള്ള അശ്ശപക്ഷ,കാര്്  അനുവദിച്ച വിവരങ്ങള് എന്നിവ 

ശ്ശരഖസപ്പടുത്തുന്നതിനുള്ള രജിസ്റ്റര് ആണിത്, ഗ്പസ്തു ത വിവരങ്ങള് യഥാ മയം 

ശ്ശരഖസപ്പടുത്തി  ൂക്ഷിശ്ശക്ണ്താണ്.  

ഗ്പസ്തു ത രജിസ്റ്റര്ട പരിദശാധനയ്ക്ക് ലഭച്ചു. 

2. ഗ്ഗാമ ഭ രജിസ്റ്റര്ട . 

സതാഴിലുറപ്പുമായി ബന്ധസപ്പട്ട ഗ്രാമ ഭകള് ,ശ്ശയാരങ്ങള് തുടങ്ങിയവ 

ശ്ശരഖസപ്പടുത്തുന്നതിന് വാര്്  തലത്തില് ഗ്പശ്ശതയക ഗ്രാമ ഭാ രജിസ്റ്റര് 

 ൂക്ഷിശ്ശക്ണ്താണ.് 

ഗ്പസ്തു ത രജിസ്റ്റര്ട പരിദശാധനയ്ക്ക് ലഭിച്ചു.   

തതാഴില് അദപക്ഷാ രജിസ്റ്റര്ട  

സതാഴില് ആവശയസപ്പട്ടു ലഭിക്ുന്ന അശ്ശപക്ഷകളുസട വിവരങ്ങളും 

അതുഗ്പകാരം അവര്ക്് സതാഴില് അനുവദിച്ചതിന്സറ വിവരങ്ങളും  ഗ്പസ്തു ത 

രജിസ്റ്ററില് ശ്ശരഖസപ്പടുത്തി സവശ്ശക്ണ്താണ് 

ഗ്പസ്തു ത രജിസ്റ്റര്ട പരിദശാധനയ്ക്ക് ലഭിച്ചു. 

 ഗ്പവൃത്തി രജിസ്റ്റര്ട . 
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സതാഴിലുറപ്പില് നടപ്പിലാക്ുന്ന ഗ്പവൃത്തികളുസട വിവരങ്ങള് യഥാ മയം 

ഗ്പസ്തു ത രജിസ്റ്ററില് ശ്ശരഖസപ്പടുസതണ്ാതാണ്. 

ഓഡിറ്്  കാലയളവിതല വിവരങ്ങള് ദരഖതപ്പെുത്തിയ ഗ്പസ്തു ത രജിസ്റ്റര്ട 

പരിദശാധനയ്ക്ക് ലഭിച്ചു. 

 

3. ആസ്തി രജിസ്റ്റര്ട  

സതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിലൂസട  ൃഷ്്ട്ടിച്ചിട്ടുള്ള ആസ്തികള്  ംബന്ധിച്ച 

വിവരങ്ങള്,സ്ഥലം,ആസ്തിയുസട  വഭാവം,നിലനിര്ത്തുന്ന കാലയളവ് 

തുടങ്ങിയവ  ഗ്പസ്തു ത രജിസ്റ്ററില് ശ്ശരഖസപ്പടുസതണ്ാതാണ്. 

ഓഡിറ്്  കാലയളവിതല വിവരങ്ങള് ദരഖതപ്പെുത്തിയ ഗ്പസ്തു ത രജിസ്റ്റര്ട 

പരിദശാധനയ്ക്ക് ലഭിച്ചു. 

4. പരാതി രജിസ്റ്റര്ട . 

സതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുമായി ബന്ധസപ്പട്ട ഏതു പരാതിയും 

വാക്ാശ്ശലാ,ശ്ശരഖാമൂലശ്ശമാ ലഭിക്ുകയാസണങ്കില് നിര്വഹണ ഏജന് ി പരാതി 

രജിസ്റ്ററില് ശ്ശരഖസപ്പടുത്തുകയും നിര്ബന്ധമായും സകപ്പറ്ു ര ീത് 

പരാതിക്ാരന് നല്കുകയും ശ്ശവണം . പരാതിയുസട തുടര്നടപടികളും 

കൃതയമായി രജിസ്റ്ററില് ശ്ശരഖസപ്പടുസതണ്്താണ്.ഓശ്ശരാ  ാപത്തിക വര്ഷ്വും 

രജിസ്റ്റര് ശ്ശക്ലാ ് സെയ്തു  ്ഗ്കട്ടരി  ാക്ഷയസപ്പടുത്തുകയും തുടര് 

കാലയളവിശ്ശലക്് അംരീകരിക്ുകയും ശ്ശവണ്താണ്. 

ഗ്പസ്തു ത രജിസ്റ്റര്ട പരിദശാധനയ്ക്ക് ലഭിച്ചു.  

തമറ്ീരിയല് രജിസ്റ്റര്ട . 

സതാഴിലുറപ്പില് ഏസറ്ടുക്ുന്ന ഗ്പവൃത്തികളുസട ഭാരമായി വരുന്ന  ാധന 

 ാമഗ്രികളുസട വാങ്ങല് തീരുമാനം,ഉപശ്ശയാരം,നീക്ിയിരിപ്പ,്സെലവുകള് 

എന്നിവ  ംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള് മുഴുവനും ഗ്പസ്തു ത രജിസ്റ്ററില് 

ശ്ശരഖസപ്പടുശ്ശത്തണ്താണ്. 

ഓഡിറ്്  കാലയളവിതല വിവരങ്ങള് ദരഖതപ്പെുത്തിയ ഗ്പസ്തു ത രജിസ്റ്റര്ട 

പരിദശാധനയ്ക്ക് ലഭിച്ചു. 

 ആക്ഷന് പ്ലാന്  

2018-19 ാമ്പത്തീക വര്ടഷ്തത്ത ഗ്പവൃത്തികളുതെ ആക്ഷന് പ്ലാന് 

പരിദശാധനയ്ക്ക് ലഭിച്ചു. ഓഡിറ്്  തചയ്ത  ഗ്പവൃത്തികള് ആക്ഷന് പ്ലാനില് 

ഗ്പസ്തു ത വാര്ടഡില് ഉള്തപ്പ്താണ്. 

എഫ്.തജ.ഡി അംഗങ്ങള് 
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1 KL-02-005-004-009/30   ര വതി  

2 KL-02-005-004-009/75 ലീല  

3  KL-02-005-004-009/88 ധനയ  

4 KL-02-005-004-009/09 ശ്ശദവി  

5  KL-02-005-004-009/90 ഷ്ീല  

6  KL-02-005-004-009/20 യശ്ശശാദ  

7  KL-02-005-004-009/21 ഉഷ്  

8  KL-02-005-004-009/22 അരുന്ധതി  

9  KL-02-005-004-009/33 രമ  

10  KL-02-005-004-009/75 സമഥിലി  

11  KL-02-005-004-009/78 സഷ്ജ  

12  KL-02-005-004-009/81  ജില  

13  KL-02-005-004-009/92 അനിത  

14  KL-02-005-004-009/95 ഓമന  

 

ഗ്പവര്ടത്തിതയ  ംബന്ധിച്ച തപാതുവായ കണ്ടത്തലുകള് 

• ഗ്പവര്ടത്തി തമഷ്ര്ടതമന്റ് ബുക്കില് ദരഖതപ്പെുത്തിയ എണ്ണത്തില് 

കൂെുതലായി തചയ്തി്ുണ്ട് . 

• പറമ്പ് കിളക്കല്, തതങ്ങിന് തെം ഉണ്ടാക്കല് തുെങ്ങിയ ഗ്പവൃത്തികള് 

േീര്ടഘകാലം നിലനില്ക്കുന്നത് അല്ലാത്തതിനാല് അളവുകള് 

 ാധയമല്ല. 

•  അദപക്ഷ ഗ്പകാരം ഉള്ള എല്ലാ ഭൂവുെമകളുതെ സ്ഥലങ്ങളിലും ഗ്പവര്ടത്തി 

തചയ്തി്ുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാന് കഴിഞ്ഞി്ുണ്ട്. 

 

 

 

ഗ്ഗാമ ഭാ നിര്ടദേശങ്ങള്  

1)തതാഴില് േിനങ്ങള് വര്ടധിപ്പിക്കുക  

2)കൂലി വര്ടധിപ്പിക്കണം  

3)കാെ് തവ്ിതത്തളിക്കുന്ന ഗ്പവര്ടത്തികള് ദജാലിയില് ഉള്തപ്പെുത്തുക  

4)വിദശഷ്േിവ ങ്ങളില് (ഓണം, വിഷ്ു )ദബാണ ് അനുവേിക്കുക  
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