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 ആമുഖം 

                   ഗ്രാമീണജനതയുടെ ഉന്നമനത്തിനായിസ്വതഗ്രഭാരതത്തിൽ ആവിഷ്കരിച്ചഏറ്റവുും 

സ്ുഗ്രധാനവുുംശക്തവുമായനിയമമാണ്മഹാത്മരാന്ധിദേശീയഗ്രാമീണടതാഴിലുറപ്പ്നിയമും.ഇരയ

യിടലസ്ാധാരണക്കാരായജനങ്ങളുടെ ടതാഴിൽടെയ്യുവാനുള്ള അവകാശടത്ത 

സ്ുംരക്ഷിച്ചുനിലനിർത്തുന്നതിനായിഇരയൻരാർലടമൻറ് അുംരീകരിച്ച് ,ഗ്രസ്ിഡൻറ് ഒപ്പുവച്ച 2005 

ടസ്ര്റ്റുംബർമാസ്ുംഅഞ്ാുംതീയതിമുതൽഈനിയമുംനിലവിൽവന്നു.   

ഇരയയിടലഗ്രാമീണജനതയുടെഉന്നമനത്തിനായിനിരവധിഗ്രാമവികസ്നരദ്ധതികൾനെ

പ്പിലാക്കിയിരുന്നുടവങ്കിലുുംരുണഫലുംശരിയായവിധത്തിൽജനങ്ങളിൽഎത്താതിരുന്നതിടനതു

െർന്ന്രാർലടമൻറ്രാസ്ാക്കിയമഹാത്മാരാന്ധിദേശീയഗ്രാമീണടതാഴിലുറപ്പ്നിയമത്തിന്ടറഗ്രാ

ഥമികലക്ഷയുംഒരുഗ്രാമീണകുെുുംബത്തിന്നിയമുംവഴിഒരുസ്ാമ്പത്തികവർഷും100ടതാഴിൽേിനങ്ങ

ൾഉറപ്പുനൽകുകടയന്നതാണ്.        

ഗ്രാമീണജനതയുടെഉന്നമനത്തിനുും ടമച്ചടപ്പട്ടജീവിതസ്ാഹെരയുംഉറപ്പാക്കുന്നതിനുുംഅതിലൂടെ

ോരിഗ്േയനിർമാർജ്ജനവുുംസ്ുസ്ഥിരവികസ്നവുുംആണ്ഈനിയമത്തിന്ടറ  ഗ്രാധാനലക്ഷയും. 

െൂഷണങ്ങളിൽനിന്നുുംടതാഴിലാളികടളദമാെിപ്പിക്കുകയുുംമാനയമായദവതനുംനൽകിഅവരുടെ

കുെുുംബത്തിന്ഗ്കയദശഷിവർദ്ധിപ്പിച്ച്ോരിഗ്േയത്തിൽനിന്നുുംകരകയറാൻടതാഴിലുറപ്പുരദ്ധതിയി

ലൂടെകഴിയുന്നു.  

   സവിശേഷതകൾ 

➢ 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 കടെത്തുകയുും ആസ്ൂഗ്തണടത്ത 

സ്ഹായിക്കുകയുും ടെയ്യുന്നു 

➢ ആസ്ൂഗ്തണത്തിലുും നിർവഹണത്തിലുും തികഞ്ഞ സ്ുതാരയത 

➢ കരാറുകാടര ഇെനിലക്കാദരാ ഇല്ല 

➢ ടരാതുജന രങ്കാളിത്തദത്താടെ ദലബർ ബഡ്ജറ്്റ 

➢ ബാങ്ക് ദരാദറാഫീസ്് വഴി മാഗ്തും ദവതന വിതരണും 

➢ സ്്ഗ്തീകൾക്ക് മുൻരണന 
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➢ കമ്പയൂട്ടർ ശ ുംഖല വഴിയുള്ള ദമാണിറ്ററിുംര് സ്ുംവിധാനും 

➢ ഗ്രാമസ്ഭ രദ്ധതി ഓഡിറ്റ് ടെയ്യുന്നു. 

ദ ാഷ്യല്ഓഡിറ്് 

  . 

ടരാതുസ്മൂഹുംരദ്ധതിനിർവഹണടത്തരറ്റിയുുംടരാതുധനുംടെലവഴിക്കുന്നതിടനക്കുറിച്ചുുംരര

സ്യവുും  സ്വതഗ്രവുമായി   നെത്തുന്ന  രരിദശാധനയാണ്സ്ാമൂഹയഓഡിറ്റ്. ടതാഴിലുറപ്പ്നിയമും 

അനുശാസ്ിക്കുന്നത്   വർഷ ത്തിൽ എല്ലാ വാർഡിലുും രെ്ഗ്രാവശയും ദസ്ാഷയൽഓഡി റ്റ്ഗ്രാമസ്ഭ 

നിർബന്ധമായുും നെദത്തെതാണ്. സ്ുതാരയതഉറപ്പുവരുത്തി, അഴിമതിരഹിതമാക്കുകയുും അതു 

വഴിസ്േ്ഭരണും സ്ാധയമാക്കുന്നതിനുും ദസ്ാഷയൽഓഡി റ്റ്സ്മൂഹടത്ത   രാകടപ്പെുത്തുന്നു. രദ്ധതി 

വിഭാവനും ടെയ്യുന്നരീതിയിൽ രുണദഭാക്താക്കളുടെ ജീവിതസ്ാഹെരയത്തിൽ ഫലഗ്രേമായ മാറ്റും 

സ് ഷ്ടിക്കുന്നതി നട്രാതുരണും ശരിയായരീതിയിൽ വിനിദയാരി ച്ച്ലക്ഷയഗ്രാപ്തി  

കകവരിച്ചിട്ടുദൊ എന്നവിലയിരുത്തലുും  ദസ്ാഷയൽഓഡിറ്റി  ലൂടെ   നെ ത്തുന്നു. കഴിഞ്ഞ  

രത്തുവർഷമായി തുെർന്നുടകാെിരിക്കുന്ന രദ്ധതിഗ്രവർത്തനങ്ങടള 

ക്കുറിച്ചുള്ള    സ്ാമൂഹികഓഡിറ്റ്, ടതാഴിലുറപ്പ്രദ്ധതിനിയമും  ടസ്ക്ഷൻ 17 (2)   ഗ്രകാരും 

രാപ്പിനിദേരി  ഗ്രാമരഞ്ായത്തിൽ   നെക്കുകയാണ് . 

 

ശസോഷയൽഓഡിറ്റ്പ് ര്കിയ 

രശ്ചോത്തലം  ഒരുക്കൽ . 

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 . 

ഫയൽ രരിശേോധന 

ദസ്ാഷയൽ ഓഡിറ്റ്   ആരുംഭിച്ചിരിക്കുന്ന  തീയതിക്ക്   മുൻരുള്ള   ആറു  മാസ് ക്കലയളവിൽ   

വാർഡിടല  ഗ്രവർത്തി ഫയലുകൾ , രജിററുകൾ ,  അദതാടൊപ്പും  അനുബന്ധ ദരഖകളുും   സ്ൂക്ഷ്മ 

രരിദശാധന  നെത്തുന്നു . 

 

 ്രവര്ത്ത്തി  സ്ഥല സന്ദര്ത്േനം, നിരീക്ഷണം 

ഓദരാ  ഗ്രവർത്തിയുും   എസ്ടിമാറ്റിൽ  ഗ്രതി രാതിക്കുന്ന   അളവിലുും  രുണത്തിലുും  

നെപ്പിലാക്കിയിട്ടുദൊ  എന്നുും  ആ ഗ്രവർത്തി യുടെ  രുണ ഫലത്തിന്ടറ  വയാപ്തി   

തിട്ടടപ്പെുത്തുകയുും ഗ്രസ്തു ത   ടതാഴിലി െങ്ങളിൽ  ടതാഴിലാളികൽക്കു  ലഭിദക്കെ  അവകാശ  
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ആനുകൂലയങ്ങൾ  ലഭിച്ചിട്ടുദൊ  എന്നുും  ഗ്രവർത്തി സ്ഥല രരിദശാധനയിലൂടെ  ലക് ഷയും  

ടവക്കുന്നു  

  വീടുവീടോന്തരം  ഉള്ള വിവരശേഖരണം . 

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 . 

    

 ാമൂഹയ ദബാധവല്ക്രണം  

സാമൂഹ്യ ഇടപെടലുകളിലൂപട െദ്ധതി വിജയം ഉറപ്പു വരുത്തി 

ടരൗരാവദബാധും  ഉയർത്തുകയുും  ദസ്ാഷയൽ ഓഡിറ്റ്   ഗ്രഗ്കിയ 

വിജയിപ്പിക്കുന്നതിന്  ആവശയമായ  ദബാധവൽക്കരണും നെത്തുന്നു . 

റിശപോര്ത്ടപ തയ്യോറോക്കൽ  

സ്ാമൂഹിക രരിദശാധനയിലൂടെ കടെത്തിയ നിരമനങ്ങളുും , നിർദേശങ്ങളുും 

ദസ്ാഷയൽ ഓഡിറ്റ്  ഗ്രാമസ്ഭയിൽ െർച്ച ടെയ്തു അുംരീകാരും 

നെത്തുന്നതിനാവശയമായ  റിദപ്പാർട്ട്  തയ്യാറാക്കുന്നു . 

ശസോഷയൽ  ഓഡിറ്റ്പ   ്രോമസഭ . 

രശ്ചാതലും  ഒരുക്കൽ  െർച്ചയിൽ  നിശ്ചയിക്കടപ്പട്ട   േിനത്തിൽ  

സ്ൗകരയഗ്രേമായ   സ്ഥലത്ത്ഗ്രാമസ്ഭ      ദെർന്ന്  കരെ്  റിദപ്പാർട്ട്  

അവതരണവുും  െർച്ചയുും  ,നിർദേശങ്ങളുും ,  തിരുത്തൽ ഗ്രഗ്കിയയുും 

,അുംരീകാരും   ,  ദനെിടയെുക്കുകയുും തുെർനെരെികളുും  

കകടക്കാള്ളുന്നു . 

പാപ്പിനിദേരി ഗ്ഗാമപഞ്ചായത്ത് 
അടിസ്ഥാനവിവരങ്ങള് 

രൂെീകൃതമായ വര്ഷം 1937 
ജിലല കണ്ണൂര് 
ബ്ലാക്ക  കണ്ണൂര് 
താലൂക്ക  കണ്ണൂര് 
വിലലജ് ൊപ്പിനിബ്േരി 
നിയമസഭാമണ്ഡലം അഴിബ്ക്ാട് 
ൊര്ലിപമന്റക മണ്ഡലം കണ്ണൂര് 
വാര്ഡുകളുപട എണ്ണം 20 
വിസ്തീര്ണം 14.89 ച .കി .മി 
ആപക ജനസംഖ്യ 35134 
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സ്്തീകള് 19146 
െുരുഷന്മാര് 15988 
എസ് സി കുടുംബങ്ങള് 3025 

 

 

വാര്ടഡിതന  ംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്  

വാര്ഡിപന്റ ബ്െര് തുരുത്തി  
ആപക ജനസംഖ്യ 1624 
എസ്സി 115 
പൊതുസ്ഥാെനം അംഗനവാടി(1) 
വായനശാല  സി .കണ്ണന് സ്മാരക വായനശാല  

 

 

 

വാര്ടഡിതല തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുമായി ബന്ധതപ്പ് അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങള്  

ആപക പതാഴില് കാര്് 39 
ആപക പതാഴിലാളികള് 45 
ആക്ടീവ് പതാഴില് കാര്് 33 
100 ദിനം പതാഴില് 
െൂര്ത്തിയാക്ിയവര് 

18 

 

 

അവകോേോധിഷ്ഠ ിത നിരീക്ഷണങ്ങൾ 

തതോഴിൽ കോര്ത്ഡുമോയി ബന്ധതപട കോരയങ്ങൾ 

മഹാത്മാരാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ ടതാഴിലുറപ്പ്  രദ്ധതി ഗ്രകാരുംഅവിേഗ്ദ  കായിക 

ടതാഴിൽ ടെയ്യാൻ താല്പരയമുള്ള ഏടതാരുകുെുുംബത്തിനുും ടതാഴിൽ കാർഡിനു ദവെി 

അദരക്ഷിക്കാും. ടതാഴിലുറപ്പ് രദ്ധതിയുടെ  ഭാരമാകാൻ ടതാഴിൽ കാർഡിനായി അദരക്ഷ 

നൽകിയ എല്ലാ കുെുുംബങ്ങൾക്കുും 15 േിവസ്ത്തിനകും തികച്ചും സ്ൗജനയമായിടതാഴിൽകാർഡ് 

ലഭയമാദക്കെതുെ്. 

ടതാഴിൽ കാർഡിന് അദരക്ഷിക്കുന്ന സ്മയത്്ത ദഫാദട്ടാ  എെുക്കുന്നതിദനവെിയുള്ള െിലവ് 

ടതാഴിലാളി വഹിദക്കെി വരുന്ന സ്ാഹെരയമാണ്നിലവിലുള്ളത് ഇത് നിയമലുംഘനമാണ്. 

ടതാഴിൽ കാർഡ് ഒരു ആധികാരിക ദരഖയാണ് അതുടകാെുതടന്ന ടതാഴിൽ കാർഡുകൾ 

സ്ൂക്ഷിദക്കെതിടെ രൂർണ്ണ ഉത്തരവാേിത്തുംടതാ ഴിലാളികൾക്കാണ് ഈ വാർഡിൽ മുഴുവൻ 

ടതാഴിലാളികളുും ടതാഴിൽകാർഡ് അവരുടെ  കയ്യിൽ സ്ൂക്ഷിച്ചിട്ടുെ്  ഇത്  ഗ്രശുംസ്നീയമായ 

കാരയമാണ്. 
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അഞ്ുവർഷത്തിതലാരിക്കൽ ടതാഴിൽ കാർഡ് രുതുദക്കെതുെ് രുതിയടതാഴിൽ കാർഡ്   

നൽകിയിട്ടില്ല . ടതാ ഴിലാളികളുടെ  കാർഡുകളിൽ ഹാജർ ക തയമായിദരഖടപ്പെുത്തുന്നു ഇത ്നല്ല  

കാരയമാണ്. 

ഭുവുെമകൾ  സ്വരും ഭുമിയിൽ    ടതാഴിലുറപ്പ് രദ്ധതി യിലൂടെ ദജാലി ടെയ്യുവാൻ ടതാഴിൽ 

കാർഡ്  എെുക്കുകയുും ടതാഴിലാളികളുടെ കൂടെ ദജാലി ടെയ്യുകയുും ദവണും , ഇവിടെ ഭുവുെമകൾ    

ദജാലിടെയ്യാനുള്ള   അദരക്ഷദയാടൊപ്പും ടതാഴില്കാര്െിനുും   അദരക്ഷ  നൽകുന്നുടെങ്കിലുും  

കാർഡ് രഞ്ായത്തിൽ നിന്നുും കകപ്പറ്റുന്നില്ല . 

െില  ഭൂവുെമകൾ  കാർഡ്  ഉടെങ്കിലുും ടതാഴിലാളികളുടെ കൂടെ ദജാലി ടെയ്യുവാൻ  

തയ്യാറാവുന്നില്ല . 

ശതോഴിൽ ആവേയതപടുന്നതപ  സംബന്ധിച്ചപ 

ടതാഴിൽ കാർഡുള്ള  ഏടതാരു ടതാഴിലാളിക്കുും  ടതാഴിൽആവശയടപ്പൊനുും ഇതുമായി 

ബന്ധടപ്പട്ട  ആസ്ൂഗ്തണ ഗ്രഗ്കിയയിൽരങ്കാളിയാകാനുള്ള അവകാശമുെ്. ആവശയടപ്പട്ടു  

കഴിഞ്ഞാൽ 15 േിവസ്ത്തിനകും ടതാഴിൽ ലഭയമായിടല്ലങ്കിൽ ടതാഴിലില്ലായ്മ 

ദവതനുംലഭിക്കാനുള്ള അവകാശും നിയമരരമായി ടതാഴിലാളിക്ക് ഉെ്  . തുരുത്തി  വാർഡിടല  

ടതാഴിലാളികൾ ഗ്രൂപ്പായി ടതാഴിൽ ആവശയടപ്പട്ടുള്ള അദരക്ഷനൽകാറുെ്. അദരക്ഷ 

നൽകുന്നത്  ദമറ്റ് മുഖാരിരമാണ്. അദരക്ഷ ടകാെുത്തു കകപ്പറ്റു രസ്ീത് വാങ്ങാറില്ല . അദരക്ഷ 

ഗ്ഫെ്  ഓഫീസ്ിലാണ് ടകാെുദക്കെത് എന്ന് ഇവർക്ക്   അറിയില്ല . 

തതോഴിൽ അനുവദിച്ചതപ സംബന്ധിച്ചപ  . 

ടതാഴിലുറപ്പ്  നിയമഗ്രകാരും ടതാഴിൽ ആവശയടപ്പട്ടു  കഴിഞ്ഞാൽ 15 േിവസ്ത്തിനുള്ളിൽ 

ടതാഴിൽ നൽകിയിരിക്കണും . ലഭിെിദല്ലങ്കിൽടതാഴിൽരഹിതദവതനത്തിനുള്ള അർഹതയുെ ്

.രരിദശാധിച്ച ഫയലുകളിൽ നിന്നുും അദരക്ഷ നൽകി 15 േിവസ്ത്തിനുള്ളിൽ തടന്ന ടതാഴിൽ 

ലഭിെിട്ടെ് എന്ന്മനസ്സിലാക്കാൻ സ്ാധിച്ചു ഇത്  അഭിനന്ദനാർഹമാണ് . 

ശവതനം ലഭയമോകുന്നതപ സംബന്ധിച്ചപ 

ടതാഴിലുറപ്പ് രദ്ധതി നിയമത്തിടല  ടസ്ക്ഷൻ 3(2)  ഗ്രകാരുംഓദരാ  ഗ്രവ ത്തിയുടെയുും 

മറർദറാൾ  രൂർത്തിയാക്കി  രഞ്ായത്തിൽസ്മർപ്പിച്ച്15 േിവസ്ത്തിനകും ദതാഴിലാളികൾക്ക്  

ദവതനും ലഭിദക്കെതാണ്അല്ലാത്തരക്ഷും ഓദരാ  േിവസ്ത്തിനുും കുെിേികതുകയുടെ 0.05% എന്ന 

നിരക്കിൽടതാഴിലാളികൾക്നഷ്ടരരിഹാരും ലഭിക്കാൻ ടസ്ക്ഷൻ 3(3) ഗ്രകാരും അർഹതയുെ്. 

.്രവര്ത്ത്തി സ്ഥലതത്ത സൗകരയങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചപ 

.  ടതാഴിലുറപ്പ് നിയമഗ്രകാരും ഗ്രവ ത്തി നെക്കുന്ന സ്ഥലത്്ത കുെിടവള്ളും,തണൽ ,ഗ്രഥമശുഗ്ശുഷ 

കിറ്റ് എന്നീവ  ഗ്രവ ത്തി നെപ്പിലാക്കുന്ന  സ്ഥാരനും വഴിസ്ൗജനയമായി ടതാഴിലാളികൾക്ക് 

ലഭിദക്കെതുെ് . 

.കുെിടവള്ളത്തിനുള്ള  ബക്കറ്റ്     രഞ്ായത്തിൽ നിന്നുും ലഭയമാക്കിയിട്ടുെ്   എന്ന് ടതാഴിലാളികൾ   

രറഞ്ഞു .അതുദരാടല തണൽ ടസ്ൗകരയതിനുള്ളൊർദരാളിൻ ഷീറ്റുും   ലഭിച്ചിട്ടുെ്  .  

ഗ്രഥമശുഗ്ശുഷ കിറ്റ് ക തയമായി ലഭിച്ചിട്്ടെ്  .സ്ുരക്ഷാ മാർഗ്ഗങ്ങൾ ആയ ബൂട്സ്, ഗ്ലൗസ്് എന്നിവ 

ടതാഴിലാളികൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുെ്.  

രദ്ധതി ആരംഭ മീറ്റ്ിംരപ ്രോമസഭ സംബന്ധിച്ചപ 

ടതാഴിലുറപ്പ്  നിയമും SHE 22ഗ്രകാരും ഒരു രദ്ധതിആരുംഭിക്കുന്നതിനു മുൻര് രദ്ധതിടയ  

സ്ുംബന്ധിെ് മുഴുവൻ കാരയങ്ങളുും ക തയമായി ടതാഴിലാളികടള ദബാധയടപ്പെുത്തുന്നതിന ്
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ബന്ധടപ്പട്ട നിർവഹണഉദേയാരസ്ഥടെയുും വാർഡ് ടമമ്പർ, സ്ാദങ്കതിക ഉദേയാരസ്ഥൻ 

എന്നിവരുതെസ്ാന്നിധയത്തിൽ ഏടതങ്കിലുും ടരാതുസ്ഥലദത്താ ടതാഴിൽ ഇെങ്ങളിൽ വദച്ചാ 

രദ്ധതി  ആരുംഭ മീറ്റിുംര് നെടത്തെതുെ്.ഈ വാർഡിടല ടതാഴിലാളികൾ രദ്ധതി ആരുംഭ 

മീറ്റിുംരിൽ രടങ്കെുത്തു എന്ന് രറഞ്ഞു . 

തതോഴിലിടങ്ങളിൽ ഉണ്ടോകുന്ന അരകടങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചപ 

മഹാത്മാരാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ ടതാഴിലുറപ്പ്   രദ്ധതിയിൽടതാ ഴിലാളികൾക്ക്  

ടതാഴിലിെങ്ങളിൽ വച്ച്  ഏടതങ്കിലുും തരത്തിലുള്ളഅരകെും സ്ുംഭവിൊൽ SHE5്രകോരവും 

അധയോയം-9രറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഗ്രകാരവുും െികിത്സക്ക്  ആവശയമായി വരുന്ന 

മുഴുവൻെിലവുകളുും ബന്ധടപ്പട്ട ബില്്ലകൾ ഹാജരാക്കുന്ന മുറയ്ടക്താഴിലാളികൾക് 

ലഭയമാദക്കെതാണ്  .തതാഴിലിെങ്ങളിൽഇതുകൂൊതത വച്ച് മരണും സ്ുംഭവിക്കയാടണങ്കിൽ 25000 

രൂര ടതാഴിലാളിയുടെ കുെുുംബത്തിന് ലഭയമാദക്കെതാണ്  .രഗ്രൊും  വാർഡിടല  

ടതാഴിലാളികൾക് ദസ്ാഷയൽ  ഓഡിറ്റ് കാലയളവിൽനെന്ന ഗ്രവ ത്തികളിൽ അരകെങ്ങൾ 

ഒന്നുുംതടന്ന സ്ുംഭവിച്ചിട്ടില്ല . 

തഷൽഫപ  ഓഫപ ത്രോജകപറ്റ്പ  സംബന്ധിച്ചപ 

വാർഡിൽ ആവശയമായ വികസ്ന ഗ്രവർത്തികൾ  കടെത്തുന്നതിന് ടതാഴിലാളികൾക്ക് 

അവകാശമുെ് .ടതാഴിലാളികളുടെയുും ദമറ്റിന്ടറയുുംഭാരത്തുനിന്നു രങ്കാളിത്തും ഉൊവുന്നുെ ്

.എന്നാൽ ടതാഴിലുറപ്പിൽ അനുവേനീയമായ ആസ്തി വികസ്ന ഗ്രവർത്തികൾ കടെത്തുന്നതിന ്

വാർഡിടല വിവിധ ദമഖലയിൽ നിന്നുമുള്ള ജനങ്ങളുടെ രങ്കാളിത്തും ഉൊദവെതുെ് . 

രരോതി രരിഹോരം 

മഹാത്മ രാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ ടതാഴിലുറപ്പ് രദ്ധതി നിയമഗ്രകാരും(SHE19) 

സ്മയബന്ധിതമായിരരാതി 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 പ്പിടക്കൊതാണ്.രാപ്പിനിദേരി  രഞ്ായത്തിൽ നമ്പർ 

ഗ്രേർശിപ്പിച്ചിട്ടുെ് .ടതാഴ്ലളികദളാെ് സ്ുംസ്ാരിച്ചദപ്പാൾ ഇതുവടര രരാതികൾ നൽകിയിട്ടില്ല 

എന്നാണ് അറിയാൻ സ്ാധിച്ചത് . 

ശസോഷയൽ ഓഡിറ്റ്പ  നടത്തുന്നതിനുള്ള അവകോേം 

ടതാഴിലുറപ്പ് രദ്ധതിയിൽ ഏടറ്റെുത്്ത  നെപ്പിലാക്കുന്ന മുഴുവൻ ഗ്രവർത്തികളുും ദസ്ാഷയൽ 

ഓഡിട്ടിന്  വിദധയമാക്കണും എന്ന് SEC 17(2)നിഷ്കർഷിക്കുന്നു ദസ്ാഷയൽ ഓഡിറ്റ്  

നെത്തിയതായുള്ള ദരഖകൾഫയലിൽ  കാണാൻ സ്ാധിച്ചു . 
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തതോഴിലോളികളുതട കടമകൾ 

1. ക തയസ്മയത്്തടതാഴിൽസ്ഥലത്്തഹാജരായിഒപ്പവയ്ക്കുക. 

2. ടതാഴിലുറപ്പ്ഗ്രാമസ്ഭയ്ക്്കദസ്ാഷയൽഓഡിറ്റ്ഗ്രാമസ്ഭക്ക്ക തയമായിരടങ്കെുക്കുക 

3. രണിസ്ഥലത്്തലാറികവസ്തു ക്കൾഉരദയാരിക്കുവാദനാകത്തിക്കുവാനുുംരാെുള്ളതല്ല 

4. ഗ്രക തിസ്ുംരക്ഷണത്തിന്ആവശയമായഗ്രവ ത്തികൾഏടറ്റെുത്്തനെപ്പിലാക്കുക. 

5. ആസ്തിസ് ഷ്ടിക്കുന്നഗ്രവ ത്തികൾ   കടെത്തിദമറ്റ് ടനയുുംരഞ്ായത്്തഅധിക തടരയുും    അ

റിയിക്കുക. 

 

തോതഴരറയുന്ന3വര്ത്ക്കുകൾആണപഈഘടത്തിൽശസോഷയൽഓഡിറ്റ്ിനവിശധയ 

മോക്കിയതപ 

ഗ്കമന

മ്പർ  
്െവര്ത്തിയുപട 
ബ്െരും 
്െവര്തിപകാഡും 

മസ്റ്റര്ബ്റാ
ള് നമ്പര്  

 

്െവ
ര്ത്തി 
കാലയള
വ്  

 

പതാഴി
ല് ദിന 
ങ്ങ ള് 

 

ചിലവാ
യ തുക  

എസ്റ്റിബ്മറ്ക  
്െകാരം 

കണക്ാക്ി
യ തുക . 

1 മഴപവള്ള 

സംഭരണവും കിണര് 

 റീച്ചാര്ജും  

Wc/306041 

3148,3149 27/2/2019— 

5/2/2019 

8 24123.18/ 31000/ 

2 IF/330981 

കിണര് നിര്മാണം 

(അന്സില )  

2179,2180, 3/12/2018—

9/12/2018 

22 43476.30/ 59400/ 

 

്രവര്ത്ത്തി സ്ഥല രരിശേോധനയിതല  കതണ്ടത്തലുകൾ  

➢ േീർഘകാലും  നിലനിൽക്കുന്നതുും  കുെുുംബത്തിന് ഉരദയാരഗ്രേവുമായ    ആസ്തികൾ 

സ് ഷ്ടിക്കാൻ  സ്ാധിച്ചു . 
➢ ടരാതു ആസ്തി സ് ഷ്ടിെിരിക്കുന്നു . 
➢ സ്ിറ്റിസ്ൻ  ഇന്ഫർടമഷൻ   ദബാർഡ്   വയ്ക്കുന്നതിൽ  വീഴ്ച വരുത്തി . 
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നിരീക്ഷണ സംവിധോനങ്ങൾ 

ജാഗ്രതാ ദമൽദനാട്ട സ്മിതി 

❖ രദ്ധതിയുടെ നെത്തിപ്പ് കാരയക്ഷമമാക്കുന്നതിനു ദവെി നിരീക്ഷണ സ്ുംവിധാനങ്ങൾ 

ഏർടപ്പെുത്തിയിട്ടുെ് .ഉദേയാരസ്ഥ സ്ുംവിധാനവുും ,ഗ്രാദേശിക തല കമ്മറ്റിയുും 

രൂരീകരിച്ചുടകാൊണ് രദ്ധതി ഗ്രവർത്തനങ്ങൾ കരയക്ഷ്മമായ്  നെദത്തെത് നിയമ 

ഗ്രകാരും(വിഎം.സി. രൂരീകരിശക്കണ്ടതപഎങ്ങതനതയന്നുള്ളതപഎ.എംസിയിതലശരജ്നമ്പര്ത്57 

ഭോരം10.5.3.അനുസരിച്ചപആവണം)ദമറ്റ്  അുംരമാവാൻ രാെില്ല .ഈ വാർഡിൽ സ്മിതി അും ര 

ങ്ങൾ ഗ്രവർത്തി സ്ഥലും സ്ന്ദർശിക്കരുന്ടെന്നുും അവടെ വച്ച് ഒപ്പ്  ദരഖടപ്പെുതരുനട്െന്നുും 

ടതാഴിലാളികൾ രറഞ്ഞു   (.അുംരങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ (അനുബന്ധും ) 

 

 എ.എം.സി.അദ്ധയോയം-7.11.5്രകോരമുള്ള്രവൃത്തിഫയൽ -

രരിശേോധനയുതടകതണ്ടത്തലുകൾ 

മഹോത്മോരോന്ധി ശദേീയ  ്രോമീണ തതോഴിലുരപു  രദ്ധതി  വോര്ത്ഷിക മോസ്റ്റര്ത് സരപകുലര്ത് 

്രകോരം ഒരു വര്ത്ക്കപ  ഫയലിൽ സൂക്ഷിശക്കണ്ട 22 ശരഖ കതളക്കുറിച്ചു  ്രതി രോ തികുന്നു. 

ഇതപ നിര്ത്ബന്ധമോയും സൂക്ഷിതക്കണ്ടതോ ണപ . (അനുബന്ധം ) 

കവര്ത്ശരജപ 

രരിദശാധിച്ച ഗ്രവർത്തി യുടെ  ഫയലിൽ വാർഷിക മാറർ സ്ർകുലർഗ്രകാരമുള്ള കവർ 

ദരജ് ഉൾടപ്പെുത്തിയിട്ടുെ്   .  

തെക്ക്ലിസ്റ്റപ 

ഒരുഗ്രവ ത്തിഫയലിൽഗ്കമഗ്രകാരുംഏടതാടക്കദരഖകൾഎവിടെഏത്ദരജ്മുതൽസ്ൂക്ഷിച്ചിരിക്കു

ന്നുഎന്ന്മനസ്സിലാക്കുവാനുള്ളആധികാരികദരഖയാണ്ടെക്ക്ലിറ്.രരിദശാധിച്ച ഗ്രവർത്തി യുടെ 

ഫയലിൽ ടെക്ക്  ലിറ് സ്ൂക്ഷിച്ചിട്ടുെ് . 

വോര്ത്ഷിക കര്ത്മ രദ്ധതിയുതട രകര്ത്പപ  

ഗ്രാമസ്ഭ അുംരീകാരും ലഭിച്ച ഗ്രവർത്തികൾ മാഗ്തദമ വാർഷിക കർമ്മ രദ്ധതിയിൽ 

ഉള്ടപ്പെുത്താവു.ഗ്രസ്തു തഗ്രവ ത്തിരഞ്ായത്തിടലനെപ്പുവർഷത്തിടലആനുവൽആക്ഷൻലാനി

ൽഉൾടപ്പട്ടതാണ്എന്ന്ടതളിയിക്കുവാനുള്ളദരഖയാണ്ആക്ഷൻലാൻന്ടറദകാപ്പി.  രരിദശാധിച്ച 

ഫയലിൽ ഗ്രസ്തു ത ദരഖ സ്ൂക്ഷിച്ചിട്ടുെ് .  
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എസ്റ്റിശമറ്റ്പ(ജനകീയ എസ്റ്റി ശമറ്റ്പ ) 

ഒരുഗ്രവ ത്തിഎങ്ങടന,എഗ്തഅളവിൽടെയ്യണടമന്ന്സാദങ്കതികമായിഗ്രതിരാേിക്കുന്നആധികാരി

കദരഖയാണ്എറിദമറ്റ് രരിദശാധിച്ച ഫയലിൽ എസ്ടിദമറ്റ് സ്ൂക്ഷിച്ചിട്ടുെ് .എന്നാൽ 

സ്ാധാരണക്കാർക്ക് ദരാലുും മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷയിലുള്ള ജനകീയ എസ്ടിദമറ്റ്  ഫയലിൽ 

ഉൾടപ്പെുത്തുന്നില്ല . 

സോശേതികോനുമതിര്തം 

ഒരുഗ്രവ ത്തിക്ക്സാദങ്കതികവിേഗ്ധരുടെഅനുമതിലഭിച്ചിട്ടുെ്എന്നതിനുള്ളആധികാരികദരഖയാ

ണ്സ്ാദങ്കതികഅനുമതിദരഖ.രരിദശാധിച്ചമുഴുവൻഫയലുകളിലുുംസ്ാദങ്കതികാനുമതിദരഖഉ

ൊയിരുന്നു.സ്ാദങ്കതികാനുമതിദരഖയിൽഒപ്പിെുന്നസ്ാദങ്കതികവിേഗ്ധർഅതിദനാടൊപ്പുംഒപ്പിട്ട

തീയതികൂെി  ദെർദക്കെതുെ്അതിനാൽ  ഇക്കാരയത്തിൽ  ഗ്രദതയകഗ്ശദ്ധരുലർദത്തെതാണ്. 

ഭരണോനുമതിശരഖ 

    

ഗ്രവ ത്തിടെയ്യുന്നതിന്നിർവഹണസ്ഥാരനുംനൽകുന്നഅനുമതിയാണ്ഭരണാനുമതിദരഖ  ഇത്ഫ

യലിൽ കാണാൻ സ്ാധിച്ചു .  

സംശയോജിത രദ്ധതിയുതട രകര്ത്പപ  

രരിദശാധിച്ച മൂന്നു ഗ്രവർത്തികളുും സ്ുംദയാജിത രദ്ധതി വിഭാരത്തിൽ ടരെതതുടകാെ് 

ഇതുമായി ബന്ധടപ്പട്ട ദരഖകടളാന്നുും ഉൾടക്കാള്ളിച്ചിട്ടില്ല . 

ഡിമോൻഡപശഫോം(തതോഴിൽ ആവേയതപടുതകോണ്ടുള്ള അശരക്ഷ ) 

വാർഷിക മാറർ സ്ർക്കുലർ ഗ്രകാരും ഒരു ഗ്രവർത്തിക്അനുതെദം3(ബി )ഗ്രകാരും ഗ്രൂപ്പാ 

ശയോഅനുതെദം3(എ)്രകോരം വയക്തിരതമദയാ അദരക്ഷിദക്കെതാണ് . .wc/306041,IF/330981  

എന്നീ വർക്കുകളുടെ ഫയലിൽ  ഡിമാെ ്    ദഫാും ഉൾടപ്പെുത്തിയിട്ടില്ല . 

വര്ത്ക്കപ   അശലോശക്കഷൻ  ശഫോം(തതോഴിൽ നൽകിയതപ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ) 

ഗ്രവ ത്തിഅനുവേിച്ചുടകാെ്നിർവഹണഉദേയാരസ്ഥർനൽകുന്നഅനുമതിയാണവർക്ക്അടലാ

ദക്കഷൻദഫാo.അദരക്ഷിച്ച്15േിവസ്ത്തിനുള്ളിൽഗ്രവ ത്തിലഭിദച്ചാഎന്നറിയാൻഈദഫാുംസ്ഹാ

യിക്കുും. രരിദശാധനക്ക ് വിദധയമാക്കിയ   WC/306041 ഗ്രവർത്തി  ഫയലിൽ ഈ ദരഖ 

ഉൾടപ്പെുത്തിയിട്ടില്ല  . IF/  330981  എന്ന ഗ്രവർത്തി യുടെ  ഫയലിൽ  ടതാഴിൽ  നൽകിയത്  

സ്ുംബന്ധിച്ച  ദരഖ  ഉൾടപ്പെുത്തിയിട്ടുെ് . 

മസ്റ്റര്ത്  ശറോൾ 

ടതാഴിലാളികളുടെ അതത് േിവസ്ങ്ങളിടല ഗ്രവർത്തി സ്ഥലടത്ത ഹാജർനിലദരഖടപ്പെുത്തുന്ന 

ഔദേയാരിക ദരഖയാണ് മറർ ദറാൾ ദലാക്ക്  ദഗ്രാഗ്രാും ഓഫീസ്ർ 

,രഞ്ായത്്ത ടസ്ഗ്കെറിഎന്നിവർ  സ്ാക്ഷയടപ്പെുത്തി സ്ീൽ രതിപ്പിച്ച മാറർ ദറാൾ മാഗ്തദമ 

ഉരദയാരിക്കാവൂ .മാറർ ദറാൾ ലഭിച്ചതിനു ദശഷും മാഗ്തദമ നിയമരരമായി ഗ്രവർത്തി 
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ആരുംഭിക്കാൻ രാെുള്ളൂ ,മാറർ ദറാളുകൾ ഫയലിൽ കാണാൻ സ്ാധിച്ചു . മാറർ ദറാളിൽ ഹാജർ 

ദരഖടപ്പെുതിയതന്ു     മുക ളിലായി  തിയ്യതിദരഖടപ്പെുത്തിയിട്ടുെ് .മറർ ദറാളുകൾ  രണത്തിനു  

സ്മാനമാണ് ആയതിനാൽ ടവട്ടിതിരുത്തലുകൾ രാെില്ല .ഇത്  ശിക്ഷാർഹമായ കാരയമാണ്   . 

ടവട്ടിത്തിരുത്തലുകൾ ടെയ്യുദമ്പാൾ  വിശേീകരണും നൽകി ഒപ്പ് വയ്ദക്കെതാണ് എന്നാൽ  

ടവട്ടിത്തിരുത്തലുകൾ കാണാൻ സ്ാധിച്ചിട്ടില്ല .ടമഷർടമന്റ്ബുക്ക് നമ്പർ   

മറ ദറാളുകളിൽഉൊകണും അവ ഒരുമറർദറാളിൽ  ദരഖടപ്പെുത്തിയിട്ടുെ് . ഇതു 

ഗ്രശുംസ്നീയമാണ് . 

തമഷര്ത്തമനപറപബുക്കപ 

ഒരുഗ്രവ ത്തിഎറിദമറ്റ്ഗ്രകാരുംക തയമായഅളവിൽആണ്ടെദയ്യെത്എന്നുുംടെയ്തിരിക്കുന്നത്ഇ

ഗ്രകാരുംതടന്നടയന്ന്മനസ്സിലാക്കാനുള്ളആധികാരികദരഖയാടണ്മഷർടമന്റ്ബുക്ക്. 

രരിദശാധനവിദധയമാക്കിയ ഫയലിൽ   ടമഷർടമനറ്്ബുക്ക്ഉൊയിരുന്നു .. ടമഷർടമന്റ്ബുക്കു 

രഞ്ായത്തിൽനിന്നുും െുമതലടപ്പട്ട ഉദേയാരസ്ഥൻ സ്ാക്ഷയടപ്പെുത്തിയിട്ടുെ് .ഗ്രവ ത്തി 

രൂർത്തീകരണത്തിന്ടറ  വിവിധഘട്ടങ്ങളിടല തുകരാസ്ാക്കുദമ്പാഴുും ഒെുവിൽ ഗ്രവ ത്തിയ്ക്്ക 

അനുവേിച്ചതുക ഗ്രകാരമുള്ള ആടകതുക അനുവേിയ്ക്കുദമ്പാഴുും ടമഷർടമന്റ്ബുക്കിൽ 

രഞ്ായത്്ത     ടസ്ഗ്കട്ടറി സ്ാക്ഷയടപ്പെുത്തൽ  നെത്തിഒപ്പ്സ്ീല് എന്നിവ രതിപ്പിദക്കെതാണ്. 

ഇങ്ങടന ടെയ്തതായി കാണാൻസ്ാധിച്ചു. 

 തമറ്റ്ീരിയൽത്രോകയൂര്ത്തമനപറപ(സോധന സോമ്രികതളക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ) 

ഒരുഗ്രവ ത്തിക്്ക സ്ാദങ്കതിക എറിദമറ്റ്ഗ്രകാരും ആവശയമുള്ള സ്ാധനസ്ാമഗ്രികൾ 

വാങ്ങുന്നതിനുള്ള നെരെിഗ്കമങ്ങൾ ഗ്രതിരാേിക്കുന്ന ദരഖയാണ്   ടമ റ്റീരിയൽ ടഗ്രാകയൂർടമെ ്. 

WC/306041 , IF/330981  എന്നീ  ഗ്രവർത്തി  ഫയലിൽ  ഗ്രസ്തു ത  ദരഖ  ഉൾടപ്പെുത്തിയിട്ടുെ് . 

ശവജപ  ലിസ്റ്റപ 

മറർ ദറാളിന്ആനുരാതികമായിടതാഴിലാളിദക്കവതനുംഅനുവേിച്ചുഎന്നട്തളിയിക്കാനുള്ളആ

ധികാരികദരഖയാണ് ദവജ്  ലിറ്. രരിദശാധിച്ചഫയലുകളിൽഎല്ലാുംദവജ്  ലിറ്കാണാൻ 

സ്ാധിച്ചു. ഇത്ഗ്രശുംസ്നീയമായകാരയമാണ്. 

ഫണ്ടപ്ടോൻസ്ഫര്ത്ഓര്ത്ഡര്ത് 

മറർദറാളിനുും,ദവജ്       ലിറിനുും  ആനുസ്രി ച്ച്ടതാഴിലാളി ക്ക്     ദവ തനും കകമാറിദയാ എന്ന് 

ഉറപ്പാക്കാനുള്ള ദരഖയാണ്ഫ െ്      ഗ്ൊൻസ്ഫർ    ഓർഡർ..രരിദശാധിച്ച എല്ലാ ഫയലുകളിലുും ഫെ ്

ഗ്ൊൻസ്ഫർ ഓർഡർ ഉൾടപ്പെുത്തിയിട്ടുെ് . 

തമറ്റ്ീരിയൽ  വൗച്ചര്ത്  ആൻഡപ  ബിൽ 

സ്ാധനസ്ാമഗ്രികൾ  ആവശയമായ ഗ്രവ ത്തികൾ  ടെയ്യുദമ്പാൾ   ഇവയുടെ  

ബില്ലുകളുുംവൗച്ചറുകളുും  ഫയലിൽസ്ൂക്ഷിദക്കെതാണ്. രരിദശാധിച്ച  ഗ്രവർത്തി ഇതുമായി 

ബന്ധമില്ലാത്തത്   ടകാെ്  ഇവ  ഫയലിൽ  ഉൾടപ്പെുത്തിയിട്ടില്ല . 
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രസീതുകളും ശരോയൽടിയുംസംബധിച്ചപ. 

  രസ്ീത്   ഫയലിൽ   സ്ൂക്ഷിച്ചിട്ടുെ് . 

ശഫോശടോ്രോഫപ 

ഒരുഗ്രവ ത്തിതുെങ്ങുന്നതിനു  മുൻരുും, 

ഗ്രവ ത്തിനെന്നുടകാെിരികുദമ്പാഴുും,  ഗ്രവ ത്തിരൂർത്തിയായതിനുദശഷവുമുള്ളമൂന്ന്ഘട്ടത്തി

ലുള്ളദഫാദട്ടാഗ്രവ ത്തിഫയലിൽ  സ്ൂക്ഷിദക്കെതാണ്.രരിദശാധിച്ച IF/330981 ഫയലിൽ   മൂന്നു 

ഘട്ടത്തിടലയുും ദഫാദട്ടാ സ്ൂക്ഷിച്ചിട്ടുെ് . WC/306041  എന്ന ഗ്രവർത്തിയുടെ  ഫയലിൽ 

ദഫാദട്ടാഗ്രാഫ് ഉൾടപ്പെുത്തിയിട്ടില്ല . 

്രവൃത്തിരൂര്ത്ത്തീകരണസോക്ഷയര്തം 

ഗ്രവ ത്തിരൂർത്തീകരിച്ചുഎന്നതിന്ടറദരഖയാണ്ഗ്രവ ത്തിരൂർത്തീകരണസ്ാക്ഷയരഗ്തും.ഇത് 

സ്ാദങ്കതിക വിേഗ്ധൻ സ്ീൽ വച്ച് സ്ാക്ഷയടപ്പെുത്തണും . രൂർത്തീകരിച്ചഎല്ലാ 

ഗ്രവ ത്തിയുടെയുുംഫയലിൽഗ്രവ ത്തിരൂർത്തീകരണസ്ാക്ഷയരഗ്തുംഉൊയിരുന്നു . 

മസ്റ്റര്ത്ശറോൾമൂവപതമനപറപലിപപ 

ഒരുഗ്രവ ത്തിയുടെ ഓദരാഘട്ടത്തിന്ടറയുും മറർദറാൾ അനുവേി ച്ച്ടതാഴിലാളികൾ ക്ക്   ദവ 

തനും  നൽകുന്നവരയുള്ള ഓദരാഘട്ടങ്ങളുും ഏടതാടക്ക തീയതികളിൽ നെന്നു എന്ന്മ 

നസ്സിലാക്കാ ൻ മ റർദറാൾമൂവ്ടമന്റ്ലിര്   ഫയലിൽ സ്ൂക്ഷിദക്കെതുെ്   .      രരിദശാധിച്ച 

എല്ലാ ഫയലുകളിലുുംമറർദറാൾമൂവ്ടമന്റ്ലിര്ഉൊയിരുന്നു . 

ജിശയോ ടോഗ്ഗപ ശഫോശടോകൾ 

ജിദയാൊഗ്്ഗഡ്ദഫാദട്ടാഗ്രാഫ്    ര രിദശാധിച്ച  ഗ്രവർത്തിയുടെ ഫയലിൽ   ഉൊയിരുന്നു . 

ശസോഷയൽ ഓഡിറ്റ്പ  റിശപോര്ത്ടപ  

ഓദരാ ആറുമാസ്തിലുും     അത ് വടര ടെയ്ത ഗ്രവർത്തികളുടെ ദസ്ാഷയൽ ഓഡിറ്റ്  നെത്തി 

റിദപ്പാർട്്ട  ഫയലിൽ സ്ൂക്ഷിദക്കെതാണ് .  ദസ്ാഷയൽ ഓഡിറ്റ്  റിദപ്പാർട്്ട  ഫയലിൽ 

ഉൾടപ്പെുത്തിയിട്ടില്ല  . 

സസറ്റ്പഡയറി 

ഗ്രവ ത്തിസ്ഥലടത്തമുഴുവൻ വിവരങ്ങളുും ദരഖടപ്പെുത്തുന്നതി നു    ദവ െിയുള്ള ആധികാരിക  

ദരഖയാണ്കസ്റ്റ്ഡയറി.  രരിദശാധിച്ച   ഗ്രവർത്തി   ഫയലിലുും കസ്റ്റ്   ഡയറി ഉൊയിരുന്നു . 

ശറോസപ രര്ത്ദിവസം 

വാർഷികമാറർലാൻഗ്രകാരുംഎല്ലാരഞ്ായത്തുകളിലുുംദറാസ്് രർേിവസ്ുംആെരിക്കണുംഎന്ന്നി

ഷ്കര്ഷിച്ചിട്ടുെ് .ഇത് ആച്ചരിച്ചതായി ദരഖകടളാന്നുും സ്ൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല .ദറാസ്ഗാർ േിവസ്ും 

ആെരിക്കാറുെ് എന്ന ്എും ജി എൻ ആർഇ ജി ,ഉദേയാരസ്ഥർ രറഞ്ഞിട്ടുെ ്. 

രഞ്ചോയത്തിൽസൂക്ഷിച്ചിരിശക്കണ്ട 7 രജിസ്റ്ററുകൾ 
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തതോഴിൽകോര്ത്ഡപ രജിസ്റ്റര്ത് 

ടതാഴിൽ കാർഡിനുള്ള  അദരക്ഷ ,കാർഡ്  അനുവേിച്ച വിവരങ്ങൾ എന്നിവ 

ദരഖടപ്പെുത്തുന്നതിനുള്ള രാജിറ് ർ .ഇത് രഞ്ായത്തിൽ സ്ൂക്ഷിച്ചിട്ടുെ് .. 

്രോമസഭരജിസ്റ്റര്ത് 

വാർഡിടല ടതാഴിലുറപ്പ്  രദ്ധതി യുമായി ബന്ധടപ്പട്ട ഗ്രാമസ്ഭ മിനുട്്ടസ്് രരിദശാധിച്ചദപ്പാൾ 

2/10/18  നു ആക്ഷൻ ലാൻ ,ദലബർ ബഡ്ജറ്റ്  രൂരീകരണവുമായി ബന്ധടപ്പട്ട ഗ്രാമസ്ഭ യുടെ 

വിവരങ്ങൾ ദരഖടപ്പെുത്തിയിട്ടുെ് .. 

വര്ത്ക്കപ റജിസ്റ്റര്ത് - 

ഗ്രവ ത്തികളുടെലിറ്, െിലവ്, മറ്റവിശോുംശങ്ങൾദരഖടപ്പെുത്തിയിട്ടുള്ള  രജിറർ 

2018-19 വടര യുള്ള   വിവിധ  ഗ്രവർത്തികടള    കുറിച്ചുള്ള  വിവരങ്ങൾ ദരഖടപ്പെുത്തിയിട്ടുെ് . 

സ്ഥിരആസ്ഥികളുതടരജിസ്റ്റര്ത് 

ടതാഴിലുറപ്പ്  രദ്ധതിയിലുടെ സ് ഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള ആസ്തികൾസ്ുംബന്ധിച്ച  വിവരങ്ങൾ ,സ്ഥലും 

,ആസ്തിയുടെ  സ്വഭാവും ,നിലനിൽക്കുന്ന കാലയളവ്  തുെങ്ങിയവ ഗ്രസ്തു ത ദരജിസ്്ടറരിൽ 

ദെർദക്കെതാണ്. 

രരോതിരജിസ്റ്റര്ത് 

2018-19  വര്ഷും രരാതി  കിട്ടിയിട്ടുെ് രരാതിതീർപ്പു കൽപ്പിക്കുകയുും ടെയ്തിട്ടുെ് . . 

സോധന രജിസ്റ്റര്ത് 

ടതാഴിലുറപ്പിൽ ഏടറ്റെുക്കുന്ന ഗ്രവർത്തികളുടെ ഭാരമായി വരുന്ന സ്ാധന സ്ാമഗ്രികളുടെ 

വാങ്ങൽ തീരുമാനും ഉരദയാരും നീക്കിയിരുപ്പ് ,െിലവുകൾ എന്നിവ സ്ുംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ 

മുഴുവനുും ഗ്രസ്തു തരജിസ്്ടറരിൽ ദരഖടപ്പെുദത്തെതാണ് .ഇവനാളതീകരിച്ചു സ്ൂക്ഷിച്ചിട്ടുെ് . 

 

ശമറ്റ്പതെ  െുമതലകൾ  

• മറർദറാൾക തയമായിഒടപ്പവപ്പിക്കുക 

• ഹാജരാകാത്തവരുടെവിവരുംഅെയാളടപ്പെുത്തുക 

• മറർദറാളിൽടതാഴിൽേിനങ്ങളുടെതീയതിഅെയാളടപ്പെുത്തുക 

• കസ്റ്റ്ഡയറിരൂർണ്ണമായുുംരൂരിപ്പിക്കുക 

• ടതാഴിൽകസ്റ്റുകളിൽടവച്ച്അരകെുംനെന്നിട്ടുടെങ്കിൽകസ്റ്റ്ഡയറിയിൽഎഴുതുകയുുംനിർ

വഹണഉദേയാരസ്ഥടരഅറിയിക്കുകയുുംെികിത്സഉറപ്പാക്കുകയുുംടെയ്യുക 

• നിശ്ചിതഅളവിലുുംരുണനിലവാരത്തിലുുംദജാലിടെയ്യുന്നുെ്  എന്ന്ഉറപ്പവരുത്തുക 
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നിര്ത്ശദേങ്ങൾ 

➢ ടതാഴിൽ കാർഡുകൾ അനുവേിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രതിനഞ്ു േിവസ്ത്തിനുള്ളിൽ തടന്ന കാർഡ്  

ഉെമകൾക്ക് ലഭയമാക്കണും . 

➢ ദഫാദട്ടാ ഉൾടപ്പടെ തികച്ചുും സ്ൗജനയമായിതടന്ന ടതാഴിൽ കാർഡ്  അനുവേിദക്കെതാണ് . 

➢ ടതാഴിൽ  അദരക്ഷകൾ ഗ്ഫെ ് ഓഫീസ്ിൽ  സ്വീകരിക്കുകയുും  ആയതിനു  കകപ്പറ്റു  രസ്ീത ് 

നൽകുകയുും  ദവണും . 

➢ ടതാഴിലാളികൾക്ക് നിയമ ഗ്രകാരും ലഭിദക്കെ അവകാശങ്ങൾ (െികിത്സാ സ്ഹായും ഉൾടപ്പടെ 

)അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നുടെന്ന് നിർവഹണ ഏജൻസ്ി ഉറപ്പുവരുദത്തെതാണ് . 

➢ മറർ ദറാളിൽ ടവട്ടിത്തിരുത്തലുകൾ ഉൊകാൻ രാെില്ല . 

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

ഉറപ്പു വരുത്തണും . 

➢ ടതാഴിലാളികൾ അവരുടെ കെമകൾ ക തയമായി രാലിക്കുന്നുടെന്ന് നിവഹണ ഉദധയാരസ്തർ 

ഉറപ്പു വരുത്തണും . 

➢ വിജിലൻസ്് & ദമാണിട്ടറിുംര് കമ്മറ്റി അുംര ങ്ങടള കാലാനുസ് തമായി മാറ്റുകയുും അവരുടെ 

രങ്കാളിത്തും ഉറപ്പുവരുത്തുകയുും ടെദയ്യെതാണ് . 

➢ സ്ിറ്റിസ്ണ് ഇന്ദഫാർമഷൻ ദബാർഡ്  നിയമാനുസ് തമായി ഗ്രവർത്തി സ്ഥലങ്ങളിൽ 

സ്ഥാരിടക്കൊതാണ് . 

➢ ടതാഴിലുറപ്പ്  അനുബന്ധ ദരഖകൾ  സ്ാക്ഷയടപ്പെുത്തുന്ന  ഉദേയാരസ്ഥൻ  തീയ്യതി  കൂെി 

ദരഖടപ്പെുത്താൻ ഗ്ശദ്ധിക്കണും . 

അനുബന്ധം 

വിജിലൻസപ &ശമോണിടറിംരപ കമറ്റ്ിഅംരങ്ങൾ 

 

നമ്പർ ദരര് രേവി 
1 പക .സരസവതി   വാർഡ്  ടമമ്പർ 
2 ബീന   കുടുംബ്ശീ അംഗം  
3 ബ്റാജ   എ .ഡി.എസ്് കണവീനര് 
4 അഖ്ിബ്ലഷ്  വാര്് 

വികസനസമിതി  
5 നാണു കർഷക ഗ്രതിനിധി 
6 ലക്ഷകമി  എസ്സി ഗ്രതിനിധി 
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എഫപ ജി ഡി ൽരതേടുത്തവര്ത് 

 
1 

KL-02-005-004-012/9 സുശലോെന .രി .രി  

2 
KL-02-005-004-012/88 സജിനി .തക വി  

3 
KL-02-005-004-012/8 ഓമന .തക .വി  

4 
KL-02-005-004-012/7 കലയോണി .വി .രി  

5 
KL-02-005-004-012/60 സുനി .രി  

6 
KL-02-005-004-012/6 ശദവി തകോയിതലരിയൻ  

7 
KL-02-005-004-012/40 തക .സോവി്തി  

8 
KL-02-005-004-012/34 തക .വി .ജോനകി  

9 
KL-02-005-004-012/3 േോന്ത .ടി  

10 
KL-02-005-004-012/26 കുന്നും രുറത്തപ  

കോര്ത്തയോയനി  

11 
KL-02-005-004-012/22 ശേോഭന .തക  

12 
KL-02-005-004-012/15 ടി .ശദവകി  

13 
KL-02-005-004-012/14 ്രീത.രി .തക  

14 
KL-02-005-004-012/13 യശേോദ.എ  



16 
 

15 
KL-02-005-004-012/10 വിമല .ഇ  

 

 

നൂറുേിവ ം പണി പൂര്ടത്തീകരിച്ച തതാഴിലാളികള്  

1 KL-02-005-004-012/99 സേലജ .എ  100 

2 KL-02-005-004-012/9 സുശലോെന .രി 

.രി  

100 

3 KL-02-005-004-012/88 സജിനി .തക 

വി  

100 

4 KL-02-005-004-012/8 ഓമന .തക .വി  100 

5 KL-02-005-004-012/7 കലയോണി .വി 

.രി  

100 

6 KL-02-005-004-012/60 സുനി .രി  100 

7 KL-02-005-004-012/6 ശദവി 

തകോയിതലരി

യൻ  

100 

8 KL-02-005-004-01/45 രി .രി 

.സക്കീന  

100 

9 KL-02-005-004-012/40 തക .സോവി്തി  100 

10 KL-02-005-004-012/34 തക .വി 

.ജോനകി  

100 

11 KL-02-005-004-012/3 േോന്ത .ടി  100 
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12 KL-02-005-004-012/26 കുന്നും 

രുറത്തപ  

കോര്ത്തയോയനി  

100 

13 KL-02-005-004-012/22 ശേോഭന .തക  100 

14 KL-02-005-004-012/15 ടി .ശദവകി  100 

15 KL-02-005-004-012/14 ്രീത.രി .തക  100 

16 KL-02-005-004-012/13 യശേോദ.എ  100 

17 KL-02-005-004-012/107 സോവി്തി .എം  100 

18 KL-02-005-004-012/10 വിമല .ഇ  100 

ജിദയാ ഗ്ടാക്്  (ഗ്പവര്ടത്തി സ്ഥല  ഭൂപടം ) 
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 ഗ്രാമസഭാ നിർദ്ദേശങ്ങൾ 

•  കാർഷിക ദ്ദമഖലയിൽ ഉള്ള ഗ്രവർത്തികൾ വർഷാവർഷം ത ാഴിലുറപ്പ് 
രദ്ധ ിയിലൂതെ ഏതെെുത്തു നെത്താൻ സാധിക്കണം. 

•  ജാഗ്ര  ദ്ദമൽദ്ദനാട്ട സമി ിതയ കാര്യക്ഷമമാക്കണം. 

•  ഗ്രവർത്തി അവസാനിച്ചു 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കൂലി കിട്ടുന്ന ിനുള്ള 

നെരെികൾ സവീകര്ിക്കുക.  

•  കൂലി വർധിപ്പിച്ച് രു ുക്കി നിശ്ചയിക്കുക.  


