
 

 

                                                 

 

 

മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ തതാഴിലറുപ്്പ പദ്ധതി 

ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് റിദപ്പാർട്ട ്

കണ്ണൂർ ജില്ല 

കതൂ്തപുറമ്പ ് ദലാക്ക ്

ദകാട്ടയം ഗ്ഗാമ പഞ്ചായത്ത ്

വാർഡ് 11 പളൂ ബ ാർ 

        

 

         റിദപ്പാർട്ട ്   തയ്യാറാക്കിയത ്

1. ജിൻ യ   പി  

2. അബീഷ് 

അദശാകൻ 

3. രാഗി  തക   

   വിദല്ലജ് റിദ ാഴ്സ് ദപഴ്സൺ കതു്തപുറമ്പ  

 

മഹാത്മാഗാന്ധി  ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ തതാഴിലറുപ്്പ നിയമം 

ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ത ാസ റ്റി ദകരള(MGNSASK)തിരവുനന്തപരും 

  

                          



 

 

ആമഖും 

 

മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ തതാഴിലറുപ്്പ പദ്ധതി  ഗ്ഗാമീണ ജനതയുതെ 

ഉന്നമനത്തിനംു  ാമഹൂിക ആസ്തിയുതെ നിർമാണത്തിനംു  ഹായകമായിട്ടുള്ള 

ഒര ു ദകഗ്രാവിഷ്കൃ ത പദ്ധതിയാണ്. 2005 ത പ്തംബർ 5 ന ് നിലവിൽ വന്ന 

തതാഴിലറുപ്്പ നിയമത്തിതന അെിസ്ഥാനതപ്പെതു്തിയാണ് ഈ പദ്ധതി നെപ്പിലാക്കി 

വരനു്നത്. ഗ്ഗാമീണ ദമഖലയിതല ഓദരാ കെുംുബത്തിനംു മറ്്റ തതാഴിലകുൾ 

നഷ്ടമാവാതത അധികമായി 100 േിവ തത്ത അവിേഗ്ദ കായിക തതാഴിൽ 

ഉറപ്പാക്കകു എന്നതിലതൂെ  ജനങ്ങളുതെ ഉപജീവനമാർഗ്ഗം തമച്ചതപ്പെതു്തകു 

എന്നതാണ് ഇതിൻതറ അെിസ്ഥാന ലക്ഷ്യം. തതാഴിലറുപ്്പ പദ്ധതി 

അവകാശാധിഷ്ടിതവംു ആവശയാധിഷ്ടിതവമുായ പദ്ധതിയാണ്. തതാഴിലറുപ്്പ 

പദ്ധതിയുതെ മറ്്റ ഗ്പധാന ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഗ്പകൃതി വിഭവപരിപാലനത്തിലതൂെ ഓദരാ 

ഗ്പേശത്തിൻതറയും വിഭവ അെിത്തറ ശക്തമാക്കകു , വരൾച്ച, മതണ്ണാലിപ്്പ , 

തവള്ളതപ്പാക്കം, വനനശീകരണം, കാലാവസ്ഥ വയതിയാനം, തെുങ്ങിയ 

പാരിസ്ഥിതിക ഗ്പശ്നങ്ങൾക്ക്  പരിഹാരം കാണകു, ഉത്പാേനപരമായ ആസ്തികൾ  

 ൃഷ്ടിക്കനു്നതിലതൂെ ോരിഗ്േയ ലഘകൂരണം  സു്ഥിരമാക്കകു, തതാഴിലറുപ്്പ 

പദ്ധതിയുതെ മഖുയധാരയിദലക്ക്  ്ഗ്തീകതള തകാണ്ടവുരനു്നതിനംു അവരതുെ 

 ാമ്പത്തികവംു  ാമഹൂികവമുായ ശാക്തീകരണം ഉറപ്പാക്കകു എന്നിവയാണ്. 

 

ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ തതാഴിലറുപ്്പ പദ്ധതി ഗ്പകാരം ഗ്ഗാമപഞ്ചായത്ത് ഗ്പദേശത്ത ്

നെപ്പിലാക്കനു്ന എല്ലാ ഗ്പവൃത്തികളും ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റിന ്

വിദധയമാക്കണതമന്ന് നിയമത്തിതല 17(2)  വകപ്ു്പ ഗ്പകാരം നിഷ്കർഷ്ിക്കനു്ന.ു 

പദ്ധതി ഗ്പവർത്തനതത്തപ്പറ്റിയും തപാതധുനം തെലവഴിക്കനു്നതിതനപ്പറ്റിയും 

തപൌര മഹൂം നെത്തനു്ന പര യവംു  വതഗ്ന്തവമുായ പരിദശാധനയാണ് 

ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ്. തതാഴിലറുപ്്പ നിയമഗ്പകാരം വർഷ്ത്തിൽ രണ്്ട തവണ 

ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്്റ ഗ്ഗാമ ഭകൾ എല്ലാ വാർഡിലംു നെദത്തണ്ടതാണ് .   

ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്്റ ഗ്ഗാമ ഭ അഥവാ  ാമഹൂിക കണതക്കെപ്ു്പ എന്നതിലതൂെ 

ഉദേശിക്കനു്നത് ഗ്പവൃത്തിസ്ഥലങ്ങൾ അഥവാ വർക്ക് സ റ്റുകൾ ദനരിട്ട ്

 രർശിച്ചും തതാഴിലറുപ്്പ തതാഴിലാളികദളാെംു നിർവ്വഹണ ഉദേയാഗസ്ഥദരാെംു 

അഭിമഖും നെത്തിയതിലതൂെയും ലഭയമായ ദരഖകളുതെ 

വിശേപരിദശാധനയിലതൂെയും  ലഭിക്കനു്ന വിവരങ്ങതള ദഗ്കാഡീകരിച്ച ്

ഗ്ഗാമ ഭകളിലതൂെ തപാത ുമഹൂതത്ത അറിയിക്കകു എന്നതാണ്. ഇഗ്പകാരം 

ലഭിക്കനു്ന  വിവരങ്ങളുതെയും ഗ്ഗാമ ഭകളിൽ ഉയരനു്ന തതാഴിലറുപ്്പ 

തതാഴിലാളികളുതെ അഭിഗ്പായങ്ങളുതെയും നിർവ്വഹണ ഉദേയാഗസ്ഥരതുെ 

അഭിഗ്പായങ്ങളുതെയും അെിസ്ഥാനത്തിൽ മഹാത്മാ ഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ 

തതാഴിലറുപ്്പ പദ്ധതിയുതെ നെത്തിപ്പിതല  തുാരയതയും ഉത്തരവാേിതവവംു ഊട്ടി 

ഉറപ്പിക്കകു എന്നതാണ് ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്്റ അഥവാ   ാമഹൂിക കണതക്കെപ്ു്പ 

ലക്ഷ്യമിെനു്നത്.  വസ്തു താ പരമായ കതണ്ടത്തലകുളിലതൂെ തതാഴിലറുപ്്പ 



 

 

പദ്ധതിയുതെ ഗുണദഭാക്താക്കളായ ഗ്ഗാമീണ ജനതയുതെ ഉന്നമനത്തിനംു 

പദ്ധതിയുതെ തമച്ചതപ്പട്ട ഗ്പവർത്തനത്തിനംു ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റിലതൂെ  ാധിക്കനു്ന.ു 

 

 

 

സ ോഷ്യൽ ഓഡിറ്്റ മനു്നോരകു്ക പ്രവർത്തനങ്ങൾ 

കതൂ്ത ുപറമ്പ് ദലാക്ക ്ഓഫീ ്  രർശിക്കകുയും ബി ഡി ഒ  യുമായി ദ ാഷ്യൽ 

ഓഡിറ്്റ യൂണിറ്്റ, ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്്റ ഗ്പഗ്കിയ, ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്്റ   ഗ്ഗാമ ഭ 

എന്നിങ്ങതനയുള്ള കാരയങ്ങൾ    ം ാരിച്ചു. 

1. ദകാട്ടയം   ഗ്ഗാമപഞ്ചായത്ത് ഗ്പ ിഡണ്്ട  , ത ഗ്കട്ടറി , അ ിസ്റ്റൻറ് 

ത ഗ്കട്ടറി ,തതാഴിലറുപ്്പ വിഭാഗം ഉദേയാഗസ്ഥർ ,വി ഇ ഒ എന്നിവരമുായി 

ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ ് നെദത്തണ്ടതിതന കറുിച്ചുള്ള  തീരമുാനം. 

2. ഫയൽ പരിദശാധന – ഒക്ദൊബർ 1 മതുൽ മാർച്ച് 31 വതരയുള്ള 

ഫയലകുളുതെ  പരിദശാധന 

3. ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലപരിദശാധന- പരിദശാധിച്ച ഫയൽ ഗ്പകാരം ഗ്പവൃത്തി 

കൃതയമായ അളവിൽ നെന്നിട്ടുദണ്ടാ എന്നളു്ള പരിദശാധന. 

4. തപാതഗു്പവർത്തകർ, തപാതജുനങ്ങൾ, എന്നിവരമുായി തതാഴിലറുപ്പുമായി 

ബന്ധതപ്പട്ട അഭിഗ്പായദശഖരണം. 

5. ഫീൽഡിൽ നിന്നംു ദശഖരിച്ച വിവരങ്ങൾ ഫയലമുായി താരതമയം 

തെയ്യൽ. 

6. വീെ് വീൊന്തരമളു്ള വിവരദശഖരണം. 

7. തതാഴിൽ കാർഡ് പരിദശാധന , ബാങ്്ക പാസ്സ്ബകു്ക് പരിദശാധന. 

8. റിദപ്പാർട്ട് തയ്യാറാക്കൽ  

 

 രഞ്ചോയത്തിന്െ ന് ോഴിെറുപ്പ് രദ്ധ ിയുമോയി ബന്ധന്പ്പട്ട വിവരങ്ങൾ 

ആതക തതാഴിൽ കാർഡ് : 1654 

ആതക തതാഴിലാളികൾ : 2132 

ആക്ടീവ് തതാഴിൽ കാർഡ് : 850 

ആക്ടീവ് തതാഴിലാളികൾ : 874 

എ ്  ി : 27 

എ ് െി : 2 



 

 

100 േിവ ം തതാഴിൽ പർൂത്തിയാക്കിയത് :300 

 

 

വോർഡിന്െ ന് ോഴിെറുപ്പ് രദ്ധ ിയുമോയി ബന്ധന്പ്പട്ട വിവരങ്ങൾ 

ആതക തതാഴിൽ കാർഡ് : 147 

ആക്ടീവ് തതാഴിൽ കാർഡ് : 46 

100 േിവ ം തതാഴിൽ പർൂത്തിയാക്കിയത് : 16 

 

 

അവകോശോധിഷ്ഠ ി  നിരീക്ഷണങ്ങൾ  

1. ന് ോഴിൽകോർഡമുോയി ബന്ധന്പ്പട്ട കോരയങ്ങൾ 

മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ തതാഴിലറുപ്്പ പദ്ധതി ഗ്പകാരം അവിേഗ്ദ 

കായിക തതാഴിൽ തെയ്യാൻ താൽപരയമളു്ള ഏതതാര ു  കെുംുബത്തിനംു 

തതാഴിൽകാർഡിനദുവണ്ടി അദപക്ഷ്ിക്കാം.  തതാഴിൽ കാർഡിനായി അദപക്ഷ് 

നൽകിയ എല്ലാ കെുംുബങ്ങൾക്കംു 15 േിവ ത്തിനകം തികച്ചും  ൌജനയമായി 

തതാഴിൽകാർഡ് ലഭിദക്കണ്ടതണ്ു്ട. എന്നാൽ തതാഴിലാളികളുമായി 

 ം ാരിച്ചദപ്പാൾ പതുിയ തതാഴിൽ കാർഡിനദുവണ്ടി അദപക്ഷ്ിക്കനു്ന 

 മയത്തംു തതാഴിൽകാർഡ് പതുകു്കിനൽകനു്ന  മയത്തംു ദഫാദട്ടാ 

എെകു്കനു്നതിന ു ദവണ്ടിയുള്ള െിലവ്  തതാഴിലാളി വഹിക്കനു്ന  ാഹെരയമാണ് 

നിലവിലളു്ളത് . ഇത് നിയമലംഘനമാണ്.  

തതാഴിൽകാർഡ് ഒര ു ആധികാരിക ദരഖയാണ്. അതതുകാണ്ടതുതന്ന  

തതാഴിൽകാർഡകുൾ  കൂ്ഷ്ിദക്കണ്ടതിൻതറ പർൂണ്ണ  ഉത്തരവാേിതവം 

തതാഴിലാളികൾക്കാണ്. ഈ വാർഡിൽ  മഴുുവൻ തതാഴിലാളികളും 

തതാഴിൽകാർഡ് അവരതുെ സകയിൽ തതന്ന  കൂ്ഷ്ിച്ചിട്ടുണ്്ട. അത് 

ഗ്പശം നീയമായ ഒര ുകാരയമാണ്.   

അഞ്ച ു വർഷ്ത്തിതലാരിക്കൽ തതാഴിൽകാർഡ് പതുകു്കിനൽദകണ്ടതാണ്. ഈ 

വാർഡിതല ഈ വർഷ്ം തതാഴിലറുപ്പിൽ ഏർതപ്പട്ടിട്ടുള്ള മഴുുവൻ 

തതാഴിലാളികളുതെയും കാർഡ് പതുകു്കിനൽകിയിട്ടുണ്്ട അത് നല്ല 

കാരയമാണ്.എന്നാൽ ഒര ുഭവൂെുമായുതെ  കാർഡ് മാഗ്തം പതുകു്കിയിട്ടില്ല. 

 



 

 

 

2 ന് ോഴിൽ ആവശയന്പ്പടുന ്  ംബന്ധിച്ച ്

തതാഴിൽ കാർഡളു്ള ഏതതാര ു  തതാഴിലാളിക്കംു തതാഴിൽ ആവശയതപ്പൊനംു 

ഇതമുായി ബന്ധതപ്പട്ട ആ ഗൂ്തണ ഗ്പഗ്കിയയിൽ പങ്കാളിയാകാനംു ഉള്ള 

അവകാശം ഉണ്ട.് കാർഡ് ആവശയതപ്പട്ട 15 േിവ ത്തിനളു്ളിൽ തതാഴിൽ 

ലഭയമായിതല്ലങ്കിൽ തതാഴിലില്ലായ്മ ദവതനം ലഭിക്കാനളു്ള അവകാശം 

നിയമപരമായി തതാഴിലാളികൾക്ക ് ഉണ്ട.് ഈ വാർഡിൽ ഗ്ഗൂപ്പായി ദമറ്്റ 

മദുഖനയാണ് തതാഴിലിന് അദപക്ഷ് നൽകനു്നത്. അദപക്ഷ്ിച്ച് 15 

േിവ ത്തിനളു്ളിൽ തതാഴിൽ ലഭിക്കാറണ്ു്ട എന്നാണ് തതാഴിലാളികളിൽ നിന്നംു 

അറിയാൻ  ാധിച്ചത.്ദകാട്ടയം പഞ്ചായത്തിൽ തതാഴിൽ 

ആവശയതപ്പട്ടുതകാണ്ടളു്ള   അദപക്ഷ്  ഫയലിദനാതൊപ്പം  കൂ്ഷ്ിക്കാറണ്ു്ട. 

സകപ്പറ്്റ ര ീത്  കൂ്ഷ്ിച്ചിട്ടുണ്്ട 

3. ന് ോഴിൽ അനവുദിച്ച ്  ംബന്ധിച്ച്. 

 തതാഴിലറുപ്്പ നിയമഗ്പകാരം തതാഴിൽ ആവശയതപ്പട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ 15 

േിവ ത്തിനകം തതാഴിൽ ലഭയമാക്കണതമന്ന ് ഉണ്ട.് വാർഡിതല 

തതാഴിലാളികൾക്ക ് തതാഴിൽ ആവശയമളു്ള  മയങ്ങളിൽ അദപക്ഷ് 

 മർപ്പിക്കനു്ന മറുയ്ക്ക ് 15 േിവ ത്തിനകം തതാഴിൽ അനവുേിദക്കണ്ടതണ്ു്ട.  

ഓഡിറ്റ ് തെയ്ത ഗ്പവൃത്തികളിൽ തതാഴിൽ അനവുേിച്ചുതകാണ്ടളു്ള ദരഖ 

 കൂ്ഷ്ിച്ചിട്ടുണ്്ട. 

 

4.. ന്ഷ്ൽഫ് ഓഫ് ന്പ്രോജക്ട്  യ്യോറോക്കനു ിനളു്ള അവകോശം. 

അെതു്ത 5 വർഷ്ദത്തയ്ക്ക ് ഏതറ്റെകു്കാവനു്ന തഗ്പാജക്ടു കളുതെ  മാഹാരമാണ് 

തഷ്ൽഫ് ഓഫ് തഗ്പാജക്ട്. അയൽക്കടൂ്ട തലത്തിൽ െർച്ച തെയ്ത ് നിർദേശങ്ങൾ 

 മാഹരിച്ച് വാർഡ് തലത്തിൽ ദഗ്കാഡീകരിച്ച് ഗ്ഗാമ ഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ച ്

മൻുഗണനാ ഗ്കമം നിശ്ചയിച്ചാണ് അംഗീകരിക്കനു്നത് . അതതുകാണ്്ട തതന്ന 

തഷ്ൽഫ് ഓഫ ് തഗ്പാജക്ട് തയ്യാറാക്കനു്നതിനളു്ള അവകാശം 

തതാഴിലാളികൾക്കണ്ു്ട. തതാഴിൽ കതണ്ടത്തനു്നതിന് തതാഴിലാളികളുതെയും 

ദമറ്റിൻതറയും ഭാഗത്ത ു നിന്നംു പങ്കാളിത്തമണു്ടാവനു്നണ്ു്ട    . എന്നാൽ 

തതാഴിലറുപ്പിൽ അനവുേനീയമായ ആസ്തി വിക ന ഗ്പവൃത്തികൾ 

കതണ്ടത്തനു്നതിന് വാർഡിതല വിവിധ ദമഖലയിലളു്ളവരതുെ പങ്കാളിത്തം 

ഉണ്ടാദവണ്ടതാണ്. പളൂ ബ ാർ വാർഡിതല തതാഴിലാളികൾ തഷ്ൽഫ് ഓഫ ്

തഗ്പാജക്ട ് തയ്യാറാക്കനു്നതിൽ പങ്കാളികളാവാറണ്ു്ട എന്നാണ് തതാഴിലാളികളിൽ 

നിന്നംു പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നംു  അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് 

5. യോപ് ോ ന്െെവ്  ംബന്ധിച്ച്. 

തതാഴിലാളികൾക്ക ് താമ സ്ഥലത്തനുിന്നംു 5 കിദലാമീറ്റർ െറു്റളവിനളു്ളിൽ 

തതാഴിൽ ലഭിക്കവുാനളു്ള അവകാശമണ്ു്ട. അങ്ങതനയല്ലാത്തപക്ഷ്ം 



 

 

യാഗ്താബത്തയായി കലൂിയുതെ 10  ശതമാനം അധികദവതനമായി ലഭിക്കാൻ 

അവകാശമണ്ു്ട. ഈ വാർഡിതല തതാഴിലാളികൾ 5 കിദലാമീറ്റർ പരിധിക്കപ്പുറം 

തതാഴിലറുപ്്പ ഗ്പവൃത്തിയിദലർതപ്പട്ടിട്ടില്ല എന്നാണ് തതാഴിലാളികളിൽ നിന്നംു 

അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് 

6. അടിസ്ഥോന    ൗകരയങ്ങൾ  ംബന്ധിച്ച ്

നിയമം അനശുാ ിക്കനു്ന വിധത്തിലളു്ള  ൌകരയങ്ങൾ എല്ലാ 

ഗ്പവൃത്തിസ്ഥലങ്ങളിലംു ഉണ്ടായിരിക്കണം. തതാഴിലാളികൾക്ക് ആവശയമായ 

കെുിതവള്ളം, വിഗ്ശമിക്കനു്നതിനളു്ള തണൽ, ഗ്പഥമ ശഗു്ശഷൂ് കിറ്്റ തെുങ്ങിയ 

അെിസ്ഥാന  ൌകരയങ്ങൾ ലഭിദക്കണ്ടത് തതാഴിലാളികളുതെ അവകാശമാണ്.   

ഈ  വാർഡിതല ഓഡിറ്റിങ്ങിന് വിദധയമാക്കിയിട്ടുള്ള ഗ്പവൃത്തിയിൽ  

പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നംു അെിസ്ഥാന  ൌകരയങ്ങൾ ലഭിച്ചട്ടുണ്്ട  എന്നാണ ്

തതാഴിലാളികളിൽ നിന്നംു അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് . ഇത ്ഗ്പശം നീയമാണ.്  

7. സവ നം െഭ്യമോകനു ്  ംബന്ധിച്ച്. 

തതാഴിലറുപ്്പ പദ്ധതി നിയമത്തിതല ത ക്ഷ്ൻ 3(2) ഗ്പകാരം ഓദരാ 

ഗ്പവർത്തിയുദെയും  മസ്റ്റർ ദറാൾ പർൂത്തിയാക്കി പഞ്ചായത്തിൽ  മർപ്പിച്ച് 15 

േിവ ത്തിനകം തതാഴിലാളികൾക്ക് ദവതനം ലഭിദക്കണ്ടതാണ്.  എന്നാൽ 

ഓഡിറ്റിന് വിദധയമാക്കിയിട്ടുള്ള ഗ്പവൃത്തിയുതെ കലൂി കിട്ടുന്നതിന ്

കാലതാമ ം വന്നിട്ടില്ല എന്നാണ് തതാഴിലാളികളുതെ അഭിഗ്പായം.  

8.  ന് ോഴിെിടങ്ങളിെണു്ടോകനു അരകടങ്ങൾ  ംബന്ധിച്ച് 

മഹാത്മാ ഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ തതാഴിലറുപ്്പ പദ്ധതിയിൽ തതാഴിലാളികൾക്ക ്

തതാഴിലിെങ്ങളിൽ തവച്ച് ഏതതങ്കിലംു തരത്തിലളു്ള അപകെം  ംഭവിച്ചാൽ 

തഷ്ഡയൾൂ 2(5) ഗ്പകാരവംു അധയായം 9 തല പരാമർശങ്ങളുതെ അെിസ്ഥാനത്തിലംു  

െികിത്സക്കാവശയമായി വരനു്ന മഴുുവൻ െിലവകുളും ബന്ധതപ്പട്ട ബില്ലുകൾ 

ഹാജരാക്കനു്ന മറുയ്ക്ക് തതാഴിലാളികൾക്ക് ലഭയമാദക്കണ്ടതാണ്. ഇത ു കെൂാതത 

തതാഴിലിെങ്ങളിൽ തവച്ച് മരണം  ംഭവിക്കകുയാതണങ്കിൽ 25000  - രപൂ 

തതാഴിലാളികളുതെ കെുംുബത്തിന ് ലഭയമാദകണ്ടതാണ്.  ഓഡിറ്റിന ു

വിദധയമാക്കിയ ഗ്പവൃത്തിയുതെ കാലയളവിൽ  ദരാഹിണി വി (kL-02-006-002-

011/24) എന്ന തതാഴിലാളിക്ക ്പണി സ്ഥലത്ത ്തവെ ്ഒരഭുാഗം തളർന്നദുപായിരനു്ന.ു 

ആദരാഗയ ഇൻഷ്റുൻ  ് ഉള്ളത ് തകാണ്്ട സപ  തെലവായില്ല. പഞ്ചായത്തിൽ 

വിളിച്ചറിയിച്ചിരനു്ന.ു  

9. രരോ ി രരിഹോരം. 

തതാഴിലറുപ്്പ പദ്ധതി നിയമഗ്പകാരം (തഷ്ഡയൾൂ 19)  മയ ബന്ധിതമായി പരാതി 

അവകാശം നിയമം നിഷ്കർഷ്ിക്കനു്നണ്ു്ട.പദ്ധതിയുമായി ബന്ധതപ്പട്ട പരാതികൾ 

ദഫാൺ മദുഖനയും , ദൊൾഗ്ഫീ നമ്പർ ഉപദയാഗിച്ചും , ദരഖാമലൂം എഴുതിനൽകിയും 

ഇതമയിൽ വഴിയും  മർപ്പിക്കാവനു്നതാണ് . ദൊൾഗ്ഫീ നമ്പർ പഞ്ചാത്തിൽ 

ഗ്പേർശിപ്പിദക്കണ്ടതാണ്. എന്നാൽ ദകാട്ടയം   പഞ്ചായത്തിൽ ദൊൾ ഗ്ഫീ നമ്പർ 

ഗ്പേർശിപ്പിച്ചതായി കണ്ടില്ല. ഫീൽഡ്  രർശനത്തിൻതറ ഭാഗമായി 



 

 

തതാഴിലാളികളുമായി  ം ാരിച്ചദപ്പാൾ ഇതവുതര പരാതികൾ നൽകിയിട്ടില്ല 

എന്നാണറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്. പരാതി രജിസ്റ്റർ പരിദശാധിച്ചദപ്പാഴും ഈ 

കാലയളവിൽ  ഒര ുപരാതിയും വന്നത് ദരഖതപ്പെതു്തിയിട്ടില്ല. 

10. സ ോഷ്യൽ ഓഡിറ്്റ നടത്തനു ിനളു്ള അവകോശം. 

തതാഴിലറുപ്്പ പദ്ധതിയിൽ ഏതറ്റെതു്ത് നെപ്പിലാക്കനു്ന മഴുുവൻ ഗ്പവൃത്തികളും 

ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റിന് വിദധയമാക്കണതമന്ന് ത ക്ഷ്ൻ 17(2) നിഷ്കർഷ്ിക്കനു്നണ്ു്ട. 

തതാഴിലറുപ്പിൽ ഏതറ്റെതു്ത ഗ്പവൃത്തികളുതെ  ാമഹൂിക കണതക്കെപ്ു്പ  

നെത്തനു്നതിൽ  പങ്കാളി ആവനു്നതിനളു്ള അവകാശം തതാഴിലാളികൾക്കണ്ു്ട.  

  

11.  സറോസ്ഗോർ ദിനം 

 തതാഴിൽ ആവശയകത കൃതയമായി രജിസ്റ്റർ തെയ്യുന്നതിനംു 

തതാഴിലാളികളുതെ അവകാശങ്ങൾ അവതര ദബാധയതപ്പെതു്തനു്നതിനംു 

പരാതികൾ പരിഹരിക്കനു്നതിനമുായി ദറാസ്ഗാർ േിനം  ംഘെിപ്പദക്കണ്ടതണ്ു്ട. 

വാർഷ്ിക മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ അന ുരിച്ച ്എല്ലാ പഞ്ചായത്തകുളിലംു ദറാസ്ഗാർ േിനം 

ആെരിക്കണം എന്ന ്നിഷ്കർഷ്ിച്ചിട്ടുണ്്ട. ദകാട്ടയം   പഞ്ചായത്തിതല തതാഴിലറുപ്്പ 

നിർവ്വഹണ ഉദേയാഗസ്ഥരിൽ നിന്നംു   ദറാസ്ഗാർ േിനം ആെരിക്കനു്നതായി  

അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്്ട. ഇത ് ഗ്പശം നീയമാണ്. എന്നാൽ 

തതാഴിലാളികളുമായി ഇദതക്കറുിച്ച ്  ം ാരിച്ചദപ്പാൾ ഇങ്ങതനതയാര ു

േിവ തത്തക്കറുിച്ച ് അറിയില്ല എന്നംു പഞ്ചായത്തിൽ എല്ലാ ദമറ്റുമാതരയും 

വിളിച്ച് തതാഴിലപ്ു്പ  ംബന്ധമായ കാരയങ്ങൾ മാ ത്തിൽ ഒര ു േിവ ം െർച്ച 

തെയ്യാറണ്ു്ട എന്നാണ് അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത് .  

12.  ിറ്റി ൺ ഇൻഫർസമഷ്ൻ സബോർഡ് 

തതാഴിലറുപ്്പ പദ്ധതിയുതെ  തുാരയത ഉറപ്പാക്കനു്നതിന ു ദവണ്ടിയുള്ള ഒര ു

ഉപാധിയാണ്  ിറ്റി ൺ ഇൻഫർദമഷ്ൻ ദബാർഡ്.  ഒര ു ഗ്പവൃത്തിയുതെ 

അെിസ്ഥാനവിവരങ്ങൾ അതായത് ഗ്പവൃത്തിയുതെ ദപര്, എസ്റ്റിദമറ്്റ തകു,  ാധന 

ദവതന ഘെകങ്ങൾ, തതാഴിൽ േിനങ്ങൾ, തെുങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ  ാധാരണ 

ജനങ്ങൾക്കംു ഗുണദഭാക്താക്കൾക്കംു മനസ്സിലാകനു്ന രീതിയിൽ 

ഗ്പേർശിപ്പിദക്കണ്ടതണ്ു്ട. ഓദരാ ഗ്പവൃത്തിയുതെയും ആരംഭഘട്ടത്തിൽ ഈ 

ദബാർഡ് സ്ഥാപിദക്കണ്ടതണ്ു്ട. കഴിഞ്ഞ  ാമ്പത്തിക വർഷ്ത്തിൽ 

നെന്നിട്ടുള്ളതംു  ഓഡിറ്റിന ു വിദധയമാക്കിയിട്ടുള്ളതമുായ ഗ്പവൃത്തി നെന്ന  

സ്ഥലങ്ങളിൽ   ിറ്റി ൺ ഇൻഫർദമഷ്ൻ ദബാർഡ ്സ്ഥാപിച്ചിട്ടില്ല.  

13. ജോപ്ര ോ സമൽസനോട്ട മി ി 

ഓദരാ പഞ്ചായത്തിലംു 5 അംഗങ്ങൾ എങ്കിലംു ഉള്ള ജാഗ്ഗത ദമൽദനാട്ട മിതി 

രപൂീകരിദക്കണ്ടതാണ്.  ഇതിൽ പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ്ഗ വിഭാഗങ്ങൾക്ക ്

ദവണ്ടഗ്ത ഗ്പാധാനയം നൽദകണ്ടതംു പകതുി ദപർ  ്ഗ്തീകൾ 

ആയിരിദക്കണ്ടതമുാണ് .  അദ്ധയാപകർ, അംഗൻവാെി വർക്കർ,  വയം 



 

 

 ഹായ ംഘത്തിതല അംഗങ്ങൾ, ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്്റ റിദ ാഴ്സ് ദപഴ്സൺമാർ 

,ഉപദഭാക്തൃ  മിതികൾ, യുവജന ക്ലബകുൾ , തപാത ു   മഹൂ ംഘെനകൾ, 

തെുങ്ങിയവയിൽ നിന്നംു വിജിലൻ ് & ദമാണിറ്ററിങ്ങ് കമ്മറ്റി അംഗങ്ങതള 

തതരഞ്ഞെകു്കാവനു്നതാണ് . ഏറ്റവ ു  കറുഞ്ഞ കായളവിദലക്ക്  വിജിലൻ  ് & 

ദമാണിറ്ററിങ്്ങ കമ്മറ്റി അംഗങ്ങതള നിയമിദക്കണ്ടത് ഗ്ഗാമ ഭയാണ്.  ഗ്പവൃത്തി 

സ്ഥല  രർശനം, തതാഴിലാളികളുമായി ആശയവിനിമയം നെത്തൽ, 

ദരഖകളുതെ പരിദശാധന ,ഗ്പവർത്തി സ്ഥല  ൌകരയങ്ങളുതെ പരിദശാധന 

ഗ്പവർത്തികളുതെ ഗുണനിലവാരം നിർണയിക്കൽ, തകു നിർണയം 

ഗ്പവർത്തിയിൽ ഉെനീളമളു്ള റിദപ്പാർട്ടിംഗ്, ഗ്പവർത്തിയുതെ  വഭാവതത്ത 

 ംബന്ധിച്ചുള്ള ഗുണപരമായ വിലയിരതു്തൽ എന്നിവയാണ് ഗ്പധാന െമുതല. 

വിജിലൻ  ് & ദമാണിറ്ററിങ്്ങ കമ്മറ്റി എല്ലാ ഗ്പവർത്തികളും 

പരിദശാധിദക്കണ്ടതംു മലൂയ നിർണയ രജിസ്റ്ററിൽ ദരഖതപ്പെദുത്തണ്ടതംു 

ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്്റ  മയത്ത് അവ ഗ്ഗാമ ഭയിൽ  മർപ്പിദക്കണ്ടതമുാണ്  

വിജിലൻ  ് & ദമാണിറ്ററിങ്്ങ കമ്മറ്റി റിദപ്പാർട്ട് ഒര ു തപാത ു ദരഖയായി 

കരദുതണ്ടതംു ആവശയതപ്പെനു്നതിനന ുരിച്ച് ഒര ു തപാത ു ദരഖയായി 

പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നംു ലഭിദക്കണ്ടതമുാണ്. 7 അംഗങ്ങളാണ(്ബിര ു- അങ്ങനവാെി 

െീച്ചർ,  ദഗ്പമോ ൻ -, ധർമജ – വാർഡ് തമമ്പർ, ഷ്ിംന  – എഡിഎ  ് ,  നുി 

തപാതഗു്പവർത്തകൻ,  ഗുല, എ രാദജഷ്്  )നിലവിൽ ഉള്ളത്. ദകാട്ടയം   

പഞ്ചായത്തിതല 11 വാർഡിൽ  വിജിലൻ  ്& ദമാണിറ്ററിങ്്ങ കമ്മറ്റി  അംഗങ്ങൾ 

തതാഴിലിെം  രർശിക്കറണ്ു്ട എന്നാണ്   ദമറ്റിൽ നിന്നംു അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്.  

14.സമറ്റ ്

  ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളിൽ ദമൽദനാട്ടം വഹിദക്കണ്ടത് ദമറ്റാണ.്  

തതാഴിലാളികൾ ഓദരാ േിവ വംു കൃതയമായി ദജാലി തെയ്യുന്നതുണ്ടന്ന് ഉറപ്്പ 

വരതു്തകുയും, തതാഴിൽ കാർഡ്,  സ റ്്റ ഡയറി,മസ്റ്റർ ദറാൾ എന്നിവയിൽ   

ആവശയമളു്ള വിവരങ്ങൾ ദരഖതപ്പെതു്തകുയും, അെിസ്ഥാന  ൌകരയങ്ങൾ 

തതാഴിലിെങ്ങളിൽ ഉതണ്ടന്ന് ഉറപ്്പ വരതു്തകുയും ദവണം ഈ വാർഡിൽ ഗ്പീത, 

ബിര,ു നിഷ്, വനജ,  തി,  വിമല എന്നിവർ ദമറ്റായി ഗ്പവർത്തിക്കനു്നണ്ു്ട.   

 

 

15.രദ്ധ ി ആരംഭ്മീറ്റിംര്  

തതാഴിലറുപ്്പ നിയമം തഷ്ഡയൾൂ 22 ഗ്പകാരം ഒര ു ഗ്പവൃത്തി ആരംഭിക്കനു്നതിന ു

മൻുപ് ഏതതങ്കിലംു ഒര ു തപാതസു്ഥലദത്താ തതാഴിലിെങ്ങളിദലാ തവച്ച് ദെരനു്ന 

തതാഴിലാളികളുതെയും നിർവ്വഹണ ഉദേയാഗസ്ഥരതുെയും  ംയുക്ത ദയാഗമാണ് 

പദ്ധതി ആരംഭ മീറ്റിംഗ്.  വാർഡ് തമമ്പറതുെ  ാന്നിധയത്തിൽ ദെരനു്ന ഈ 

ദയാഗത്തിൽ    നിർവ്വഹണ ഉദേയാഗസ്ഥർ   ഗ്പവൃത്തിയുമായി ബന്ധതപ്പട്ട 

വിവരങ്ങതളല്ലാം തതാഴിലാളികൾക്ക ് വിശേീകരിച്ചു തകാെദുക്കണ്ടതാണ്.  

ഓഡിറ്റിങ്ങിന ു വിദധയമാക്കിയിട്ടുള്ള ഗ്പവൃത്തിയുതെ ഫയലിൽ പദ്ധതി 

ആരംഭമീറ്റിംഗിൻതറ ദരഖകൾ കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്്ട. പദ്ധതി ആരംഭ 



 

 

മീറ്റിങ്ങിൽ നിർവ്വഹണ ഉദേയാഗസ്ഥർ, വാർഡ് തമമ്പർ, എന്നിവർ പതങ്കെകു്കാറണ്ു്ട 

എന്നാണ് തതാഴിലാളികളിൽ നിന്നംു അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് . ഇത് നല്ല കാരയമാണ്.  

ന് ോഴിെോളികളുന്ട കടമകൾ 

 തതാഴിലിെങ്ങളിൽ  മയനിഷ്ട പാലിക്കകു. 

 തതാഴിൽ തെയ്യുന്ന േിവ ങ്ങളിൽ രാവിതലയും സവകദുന്നരവംു 

കൃതയമായി ഒപ്്പ ദരഖതപ്പെതു്തകു . 

 തതാഴിൽകാർഡിൽ ഹാജർ കൃതയമായി ദരഖതപ്പെതു്തനു്നതുണ്ടന്ന് 

ദമറ്റ ്ഉറപ്്പ വരതു്തകു. 

 തഗ്പാജക്ട് മീറ്റിങ്്ങ ,ഗ്ഗാമ ഭകൾ, തതാഴിലറുപ്്പ ഗ്ഗാമ ഭകൾ 

എന്നിവയിൽ പതങ്കെകു്കകു 

 കൃതയതദയാതെ ദജാലി തെയ്യുക. 

 തതാഴിലിെങ്ങളിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് വസ്തു ക്കൾ ഉപദയാഗിക്കവുാദനാ 

കത്തിക്കവുാദനാ പാെില്ല 

 ഗ്പകൃതി  ംരക്ഷ്ണത്തിന് ആവശയമായ ഗ്പവൃത്തികൾ ഏതറ്റെതു്ത് 

നെപ്പിലാക്കകു. 

 ആസ്തി  ൃഷ്ടിക്കനു്ന ഗ്പവൃത്തികൾ  കതണ്ടത്തി ദമറ്റിതനയും 

പഞ്ചായത്ത് അധികൃതതരയും അറിയിക്കകു 

 

സ ോഷ്യൽ ഓഡിറ്റിന് വിസധയമോക്കിയ പ്രവൃത്തികൾ 

  

1. കാരക്കനു്ന് ഗ്പദേശത്തളു്ള ഉെമകളുതെ ഭമൂിയിൽ മണ്്ണ ജല  ംരക്ഷ്ണം 

(Wc/324022) 

2. പളൂ ബ ാർ ഗ്പദേശത്ത് കയർ ഭവൂ ്ഗ്തം ഉപദയാഗിച്ച് മണ്്ണ 

ജല ംരക്ഷ്ണം(WC/331983) 

 

ദകാഡ് ദപര ് എം ബകു്ക ്

ഗ്പകാരം 

(നീളം)m 

ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ ്അളവ ്ഗ്പകാരം 

(നീളം ) m 

WC/324022 ദമാഹനൻ പി  10.80 200 

 ദരാഹിണി 

വാെി  

12.50 50 

 ലക്ഷ്മണൻ  14.40 മൺവരമ്പ്  കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല  



 

 

 ഗ്പ ീത എൻ  8.40 20 

 ആലി  

 ദുരഗ്രൻ  

15.60 400 

 മണപ്പാെി 

ദഗാപി  

10 242 

 എ  

ജനാർേനൻ  

13.5 20 

 വത്സൻ എ  14.4 40 

 മണപ്പാെി 

നാണ ു 

12.5 30 

 മണപ്പാെി 

നാണ ു 

18 50 

WC/331 938  ഉഷ് തക 14.40 320 

  പരുഷു്.ുഎം  18 240 

  ദരാഹിണി 

വി 

15.60 200 

  മണപ്പാെി 

ശാന്ത 

25.2 66 

  വി ഭാസ്കരൻ 16.8 300 

   ദന്താഷ് ്

കമുാർ 

12 20 

  തക  ി 

ബാലകൃഷ്ണൻ 

20.3 വീെ ്നിർമിക്കനു്നതിനായി മരം 

മറുിച്ചതിനാൽ മൺവരമ്പ് 

ഇെിഞ്ഞദുപ്പായി  

  കാഞ്ചന പി 15 70 

  മകുരുൻ 8.8 40 

  ദേവി െി 11.5 45 

  മാദറാളി 

ബാലൻ 

12 20 

  പത്മാവതി 15 300 



 

 

 

  പവിഗ്തൻ 

തകാദമ്മരി 

18.6 മൺവരമ്പ്  കാണാനില്ല  

  ഗ്പേീപൻ എൻ 12 60 

   മു  പ്പി 12.5 40 

  രവീഗ്രൻ. എ 

തക 

9.6 30 

 നന്തയത്ത ് 

 ജീവൻ  

11 20 

 മല്ലിദശരി 

ഗ്ശീധരൻ  

15 60 

 ലക്ഷ്മി  തക  10 മൺവരമ്പ്  കാണാനില്ല  

 കമലാക്ഷ്ി 

ദകാദറാത്  

13.8 50 

 രവി 

വാഴയിൽ  

12 30 

   നന്തയത്ത ്

ലക്ഷ്മി  

19.6  100 

 രാധ  എ  12 45 

 രദമശ്ബാബ ു 12 മൺവരമ്പ്  കാണാനില്ല  

 മാണ്ണിയത ്

ഗ്ശീധരൻ  

12 200 

 ആലക്കാെൻ 

രദമശൻ  

12.6 50 

 യദശാേ  12.5 20 

 കമല  12 30 

 ഗ്പീത എൻ  12.5 10, ബാക്കി സ്ഥലത്ത ്തനല്ല ്കൃഷ്ി തെയ്തു  

 അദജഷ്്

കമുാർ  

10 30 

 അനിൽകമുാർ  12 20 



 

 

 

കവർസരജ് 

 വാർഷ്ിക മാസ്റ്റർ  ർക്കലുർ ഗ്പകാരമളു്ള കവർ ദപജ് ആണ്  കൂ്ഷ്ിച്ചിട്ടുള്ളത്. 

മഴുുവനായി പരൂിപ്പിെിട്ടില്ല. പരിദശാധിച്ച ഫയലിൽ ഗ്പവർത്തിയുതെ വർക്ക് 

ദകാഡ് തതറ്റായിട്ടാണ് ദരഖതപ്പെതു്തിയിട്ടുള്ളത്(IF/333983). 

ന്െക്ക് െിസ്്റ്റ  

വാർഷ്ിക മാസ്റ്റർ  ർക്കലുർ ഗ്പകാരം ഒര ുഗ്പവർത്തി ഫയലിൽ ഗ്കമഗ്പകാരം 

ഏതതാതക്ക ദരഖകൾ എവിതെ, ഏത് ദപജ് മതുൽ  കൂ്ഷ്ിച്ചിരിക്കനു്ന ുഎന്ന് 

മനസ്സിലാക്കവുാനളു്ള ആധികാരിക ദരഖയാണ് തെക്ക് ലിസ്റ്റ്. ഓഡിറ്റിന ു

വിദധയമാക്കിയിട്ടുള്ള ഫയലിൽ തെക്ക് ലിസ്റ്റ് ഉണ്്ട. തെക്ക് ലിസ്റ്റ ്കൃതയമായി 

പരൂിപ്പിച്ചിട്ടുണ്്ട. എന്നാൽ ദപജ്നമ്പർ ദരഖതപെതു്തിയിട്ടില്ല.  

ആക്ഷൻ പ്ലോനിൻന്റ സകോപ്പി 

ഏതറ്റെകു്കനു്ന ഗ്പവൃത്തികൾ ആക്ഷ്ൻ പ്ലാനിൽ ഉൾതപ്പട്ടതംു തഷ്ൽഫ് ഓഫ ്

ദഗ്പാജക്ടിൽ മൻുഗണനാ ഗ്കമത്തിൽ ഉള്ളതമുായിരിക്കണതമന്നണ്ു്ട . പരിദശാധിച്ച    

ഫയലകുളിൽ   ആക്ഷ്ൻ പ്ലാനിൻതറ ദകാപ്പി  കൂ്ഷ്ിച്ചിട്ടുണ്്ട . ഇത ്

ഗ്പശം നീയമാണ.് 

ജനകിയ  എസ്റ്റിസമറ്റ് 

 ാധാരണക്കാരനായ ഏതതാരാൾക്കംു മനസ്സിലാകനു്ന വിധത്തിൽ ഗ്പാദേശിക 

ഭാഷ്യിൽ തയ്യാറാക്കിയ എസ്റ്റിദമറ്്റ ഫയലിൽ  കൂ്ഷ്ിദക്കണ്ടതണ്ു്ട. എന്നാൽ  

പരിദശാധിച്ച ഫയലകുളിൽ   ജനകീയ എസ്റ്റിദമറ്്റ കാണാൻ  ാധിച്ചില്ല. 

 രവീഗ്േൻ വി 

എം  

16.8 32 

 വി  മകുരുൻ  18.9 മൺവരമ്പ്  കാണാനില്ല  

 തക  ി 

ബാലകൃഷ്ണൻ  

12.5 മൺവമ്പ്  കാണാനില്ല  

 തെള്ളത ്

കാർതയായനി  

12 42 

 പവിഗ്തീ  14.4 മരങ്ങൾ മറുിച്ചിട്ടതിനാൽ വരമ്പകുൾ 

കാണാനില്ല  

 മകുരുൻ വി  16.8 20 

  ജുാത  16.8 വാഴക്കൃഷ്ി തെയ്തു  

 കമലാവതി  15.6 50 



 

 

 ോസേ ിക അനമു ിയുന്ട രകർപ്പ ്

ഒര ുഗ്പവൃത്തിക്ക്  ാദങ്കതിക വിേഗ്ദരതുെ അനമുതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്്ട എന്നതിനളു്ള 

ആധികാരിക ദരഖയാണ്  ാദങ്കതിക അനമുതി ദരഖ. ഗ്പവൃത്തിയുമായി 

ബന്ധതപ്പട്ടിട്ടുള്ള  ാദങ്കതിക അനമുതിയുതെ പകർപ്്പ ഫയലകുളിൽ  

 കൂ്ഷ്ിച്ചിട്ടുണ്്ട . തമംബർമാരതുെ ദപരംു ഒപ്പും ഇല്ല. ആ തഗ്കഡിറ്റ ്

എഞ്ചിനീയറതുെ  ീലംു ഒപ്്പ ദരഖതപ്പെതു്തിയിട്ടുണ്്ട 

ഭ്രണോനമു ിയുന്ട രകർപ്പ്  

ഗ്പവൃത്തി തെയ്യുന്നതിന് നിർവ്വഹണ സ്ഥാപനം നൽകനു്ന അനമുതിയാണ് 

ഭരണാനമുതി ദരഖ. ഭരണാനമുതിയുതെ പകർപ്്പ പരിദശാധിച്ച ഫയലകുളിലംു  

 കൂ്ഷ്ിച്ചിട്ടുണ്്ട. ഭരണാനമുതിയുതെ പകർപ്്പ ത കയറൂിൽ നിന്നംു എെതു്തതാണ് . 

നിർവഹണ ഏജൻ ി യുതെ  ീൽ, ഒപ്പ ്ദരഖതപെതു്തിയിട്ടുണ്്ട  

 ംസയോജി  രദ്ധ ിയുന്ട രകർപ്പ ്

 ർക്കാരിൻതറ ഏതതങ്കിലംു വകപു്പുകൾ  തതാഴിലറുപ്്പ പദ്ധതിദയാതൊപ്പം 

 ംദയാജിച്ച് നെപ്പാക്കകുയാതണങ്കിൽ അതമുായി ബന്ധതപ്പട്ട ദരഖകൾ ഫയലിൽ 

 കൂ്ഷ്ിദക്കണ്ടതണ്ു്ട. എന്നാൽ ഓഡിറ്റിന ു വിദധയമാക്കിയ ഫയൽ  

 ർക്കാരിൻതറ മറ്്റ വകപു്പുകളുമായി  ംദയാജിച്ചുനെത്തനു്ന ഗ്പവൃത്തികൾ 

അല്ലാത്തതിനാൽ ഈ ദരഖകൾ ബാധകമല്ല. 

ന് ോഴിൽ ആവശയന്പ്പട്ടുന്കോണ്ടളു്ള അസരക്ഷ 

വാർഷ്ിക മാസ്റ്റർ  ർക്കലുർ ഗ്പകാരമളു്ള അദപക്ഷ് ഫയലിൽ   കൂ്ഷ്ിച്ചിട്ടുണ്്ട.  

ദരഖദയാതൊപ്പം ര ീതംു വിശേമായി കാണാൻ കഴിഞ്ഞ ു

പ്രവൃത്തി അനവുദിച്ച  ു ംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ 

നിർവ്വഹണ ഏജൻ ി ഗ്പവൃത്തി അനവുേിച്ചുതകാണ്ടളു്ള അറിയിപ്്പ അദപക്ഷ് 

കിട്ടി 15 േിവ ത്തിനകം തതാഴിലാളികതള ദരഖാമലൂം അറിയിദക്കണ്ടതാണ്. 

ഗ്പവർത്തി അനവുേിച്ചുതകാണ്ടളു്ള ദരഖ ഫയലിൽ  കൂ്ഷ്ിച്ചിട്ടുണ്്ട. 

തതാഴിലാളികളുതെ ഒപ്പ് ദരഖതപ്പെതു്തിയതായി കാണാൻ  കഴിഞ്ഞ ു 

 മോസ്റ്റർ സറോൾ  

തതാഴിലാളികളുതെ ഹാജർ ദരഖതപ്പെതു്തനു്ന ഔദേയാഗിക ദരഖയാണ് മസ്റ്റർ 

ദറാൾ. ഒര ുേിവ ം രണ്്ട തവണ ഹാജർ ദരഖതപ്പെദുത്തണ്ടതാണ്.  ദലാക്ക് 

ദഗ്പാഗ്ഗാം ഓഫീ ർ, പഞ്ചായത്ത് ത ഗ്കട്ടറി എന്നിവർ  ാക്ഷ്യതപ്പെതു്തി 

 ീൽ പതിപ്പിച്ച മസ്റ്റർ ദറാൾ മാഗ്തദമ ഉപദയാഗിക്കാൻ പാെളു്ളൂ. മസ്റ്റർ ദറാൾ 

ലഭിച്ചതിന ുദശഷ്ം മാഗ്തദമ നിയമപരമായി ഗ്പവൃത്തി ആരംഭിക്കാൻ 

പാെളു്ളൂ . മസ്റ്റർ ദറാൾ A3 ദപപ്പറിലംു  A4 ദപപ്പറിലംു ആണ് ഗ്പിൻറ് 

എെതു്തിട്ടുള്ളത് . 

 



 

 

തമഷ്ർതമൻറ ബകു്ക ് നമ്പർ ദപജ് നമ്പർ എന്നിവ ദരഖതപ്പെതു്തിയതായി 

കാണനു്നില്ല. 

ത ഗ്കട്ടറി,  ദലാക്ക് തഡവതലാപ്തമന്റ ്ഓഫീ ർ ഒപ്പിന ുതാതഴ തീയതി 

ദരഖതപ്പെതു്തിയതായി കാണനു്നില്ല.വർക്ക് ആരംഭിച്ച േിവ ം 

ദരഖതപ്പെതു്തിയിട്ടില്ല. മസ്റ്റർ ദറാൾ നമ്പർ 7 7 8 6 ൽ  KL-02-006-002-011/17(എ  രാധ ), 

K KL-02-006-002-011/25, (ജാന ുമാക്കറു്റി) എന്നിവരതുെ ഒപ്്പ  ദരഖതപ്പെതു്തിയതിൽ 

നീല മഷ്ിയുതെ മകുളിൽ കറതു്ത മഷ്ിതകാണ്്ട തിരതു്തിയതായി കാണാൻ 

കഴിഞ്ഞ.ു മസ്റ്റർ ദറാൾ നമ്പർ 7788 KL-02-006-002-011/92(ശാന്ത മണപ്പാട്ടി ) ലീവ് 

മാർക്ക ്തെയ്തതിന ുമകുളിൽ അറ്റന്റൻ ് മാർക്ക ്തെയിതിട്ടുണ്്ട.  

മാസ്റ്റർ ദറാൾ നമ്പർ 11721 ൽ  Kl-02-/006-/-002-011/24 ദരാഹിണി  ഒര ുഗ്പാവശയം  

മാഗ്തദമ ഒപ്്പ ദരഖതപെതു്തിയിട്ടുള്ളു.  

മാസ്റ്റർ ദറാൾ നമ്പർ 12031 KL-02-006-002 -011/26 രജനി ൻ ന്തറ ഒപ്പ് 

ദരഖതപെതു്തിയ മഷ്ിയിൽ വയതയാ മണ്ു്ട.  

 

ന്മഷ്ർന്മൻറ ് ബകു്ക ്

 തതാഴിലറുപ്പിൽ ഉൾതപ്പെതു്തി തെയ്യുന്ന ഗ്പവൃത്തികളുതെ അളവകുളും 

,തെലവകുളും  ംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ  മയബന്ധിതമായി ബിൽ തയ്യാറാക്കി 

ബന്ധതപ്പട്ട ഉദേയാഗസ്ഥർ അംഗീകരിക്കനു്നതിനംു യഥാ മയം കലൂി 

ലഭയമാക്കനു്നതിനളു്ള ആധികാരിക ദരഖയാണ് തമഷ്ർതമൻറ് ബകു്ക്.  

പരിദശാധിച്ച  ഗ്പവൃത്തി ഫയലകുളിൽ   തമഷ്ർതമൻറ് ബകു്ക്  കൂ്ഷ്ിച്ചിട്ടുണ്്ട.  

ത ഗ്കട്ടറി ഒപ്പും  ീലംു തവച്ച്  ാക്ഷ്യതപ്പെതു്തിയ എം ബകു്കാണ്  ഗ്പവൃത്തി 

ഫയലിലംു  കൂ്ഷ്ിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് ഗ്പശം നീയമാണ്. തമഷ്ർതമൻറ് തെയ്യുകയും 

തെക്ക് തമഷ്ർ തെയ്യുകയും തെയ്യുദമ്പാൾ ഒപ്പും തീയതിയും 

ദരഖതപ്പെതു്തിയിട്ടുണ്്ട.    തമദമ്മാ ഓഫ് ദപതമൻറിൽ ത ഗ്കട്ടറി, ഗ്പ ിഡണ്്ട ഒപ്പ ്

, ീൽ , എന്നിവ ദരഖതപ്പെതു്തിയിട്ടുതണ്ടങ്കിലംു തീയതി ദരഖതപ്പെതു്തിയിട്ടില്ല. 

ഇക്കാരയത്തിൽ കെൂതുൽ ഗ്ശദ്ധ പലുർദത്തണ്ടതാണ്. തമഷ്ർതമനറ്് ബകു്കിതല 

തകുയും ഫയലിതല തകുയും തലുയമാണ് 

 ോധന  ോമപ്രികന്ളക്കറുിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ  

 പരിദശാധിച്ച് ഫയലിൽ  ാധന ാമഗ്ഗികൾ ആവശയമില്ലാത്തതിനാൽ ഈ 

ദരഖ ബാധകമല്ല 

സവജ് െിസ്്റ്റ 

മസ്റ്റർ ദറാളിന ് അനപുാതികമായി തതാഴിലാളികൾക്ക് ദവതനം 

ലഭിക്കനു്നതുണ്ടന്ന ് ഉറപ്്പ വരതു്തനു്ന ദരഖയാണ് ദവജ് ലിസ്റ്റ്.  പരിദശാധിച്ച  

ഫയലിൽ  മസ്റ്റർദറാൾ ഗ്പകാരമളു്ള  ദവജ് ലിസ്റ്റുകൾ   കൂ്ഷ്ിച്ചിട്ടുണ്്ട.  

 



 

 

ഫണ്ട ്പ്ടോൻസ് ർ ഓർഡർ 

ദവതനം തതാഴിലാളികളുതെ  അകൌണ്ടിൽ നൽകിയതിനളു്ള ദരഖയാണ് ഫണ്്ട 

ഗ്ൊൻസ്ഫർ ഓർഡർ. ഫയലിൽ  കൂ്ഷ്ിച്ചിട്ടുള്ള മസ്റ്റർ ദറാളുകളുതെ ഫണ്്ട 

ഗ്ൊൻസ്ഫർ ഓർഡർ  ഫയലിൽ   കൂ്ഷ്ിച്ചിട്ടുണ്്ട.  

ര ീ കുളും സറോയൽറ്റിയും  ംബന്ധിച്ച് 

പാെയം പഞ്ചായത്തിതല ഫയലകുളിൽ നികതുി ര ീത്  കൂ്ഷ്ിക്കനു്നണ്ു്ട . നികതുി 

ര ീതിൻതറ കതൂെ ഒരദപക്ഷ്യും  കൂ്ഷ്ിച്ചിട്ടുണ്്ട.   

 മന്ൂ ഘട്ടങ്ങളിന്െ സഫോസട്ടോകൾ 

തതാഴിലറുപ്പിൽ ഒര ു ഗ്പവൃത്തി ആരംഭിക്കനു്നതിന ു മൻുപംു, ഗ്പവൃത്തി നെന്ന ു

തകാണ്ടിരിക്കദുമ്പാഴും പർൂത്തിയായതിന ു  ദശഷ്വമുളു്ള ഓദരാ ദഫാദട്ടാകൾ 

നിർബന്ധമായും ഫയലിൽ  കൂ്ഷ്ിദക്കണ്ടതണ്ു്ട .  പരിദശാധിച്ച ഫയലിൽ  2 

ദഫാദട്ടാകൾ വീതം   കൂ്ഷ്ിച്ചിട്ടുണ്്ട  

 

പ്രവൃത്തി രർൂത്തീകരണ  ോക്ഷയരപ് ം 

ഗ്പവൃത്തി പർൂത്തീകരിച്ചു എന്നതിൻതറ ദരഖയാണ് ഗ്പവൃത്തി പർൂത്തീകരണ 

 ാക്ഷ്യപഗ്തം. ഓഡിറ്റിന ുവിദധയമാക്കിയ  ഗ്പവൃത്തി ഫയലകുളിൽ  ഗ്പവൃത്തി 

പർൂത്തീകരണ ാക്ഷ്യപഗ്തം  കൂ്ഷ്ിച്ചിട്ടുണ്്ട. 

.ന്മറ്റീരിയൽ ബില്ലുകൾ 

തതാഴിലറുപ്്പ  ഗ്പവൃത്തികൾക്ക് ഏതതങ്കിലംു  ാധന ഘെകങ്ങൾ വിലയ്ക്ക ്

വാങ്ങി ഉപദയാഗിക്കകുയാതണങ്കിൽ അതിൻതറ ബിൽ ഫയലിൽ 

 കൂ്ഷ്ിദക്കണ്ടതണ്ു്ട. പരിദശാധിച്ച  ഫയലിൽ തമറ്റീരിയൽ ഉപദയാഗിച്ചുള്ള 

ഗ്പവൃത്തി അല്ലാത്തതിനാൽ ബാധകമല്ല.  

മസ്റ്റർ സറോൾ മവ്ൂന്മൻറ് സ്ലിപ്പ്  

ഒര ു ഗ്പവൃത്തിയുതെ ഓദരാ ഘട്ടത്തിൻതറയും മസ്റ്റർ ദറാൾ അനവുേിച്ച ്

തതാഴിലാളികൾക്ക ് ദവതനം നൽകനു്നതവുതരയുള്ള ഓദരാ ഘട്ടങ്ങളും 

ഏതതാതക്ക തീയതികളിൽ നെന്ന ു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനാണ് മസ്റ്റർ ദറാൾ 

മവ്ൂതമൻറ ് സ്ലിപ്്പ . പരിദശാധിച്ച ഫയലിൽ മസ്റ്റർ ദറാൾ മവ്ൂതമൻറ് സ്ലിപ്്പ 

 കൂ്ഷ്ിച്ചട്ടില്ല.  

 

ജിസയോടോഗ്ഗ് സഫോസട്ടോകൾ:  

ഓഡിറ്റിന ുവിദധയമാക്കിയ ഫയലകുളിൽ ജിദയാൊഗ്ഗ്  ദഫാദട്ടാ  കൂ്ഷ്ിച്ചിട്ടില്ല .  

 



 

 

സ ോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് റിസപ്പോർട്ട്  

ഓഡിറ്റിന ുവിദധയമാക്കിയ ഫയലകുളിൽ ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്്റ റിദപ്പാർട്ട് 

 കൂ്ഷ്ിച്ചിട്ടില്ല. 

സ റ്റ് ഡയറി 

മാസ്റ്റർ  ർക്കലുാർ ഗ്പകാരം ഉള്ള 22 ദരഖകളിൽ  ംസ്ഥാന  ർക്കാർ 

നിർദേശിക്കനു്ന  ഗു്പധാന ദരഖയാണ് സ റ്്റ ഡയറി . പദ്ധതിയുതെ  തുാരയത , 

തതാഴിലാളികളുതെ അവകാശങ്ങൾ,  ാമഹൂയ പങ്കാളിത്തം, പദ്ധതി ആരംഭ 

മീറ്റിംഗ്, തതാഴിലിെങ്ങളിതല അപകെങ്ങൾ എന്നിവ . സ റ്റ് ഡയറി  ഫയലിൽ 

 കൂ്ഷ്ിച്ചിട്ടുണ്്ട  

 

 രജിസ്റ്റർ രരിസശോധന  

ദകാട്ടയം  ഗ്ഗാമപഞ്ചായത്തിൽ തതാഴിലറുപ്്പ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധതപ്പട്ട് ഏഴു 

രജിസ്റ്ററകുളും  കൂ്ഷ്ിച്ചിട്ടുണ്്ട. 

1. ന് ോഴിൽ കോർഡ് രജിസ്റ്റർ 

തതാഴിൽ കാർഡ് തതാഴിലാളികൾക്ക് നൽകദുമ്പാൾ കൃതയമായി 

തതാഴിൽകാർഡ് രജിസ്റ്ററിൽ തീയതി,ദപര് , ഒപ്പ് എന്നിവ ദരഖതപ്പെതു്തി 

 ാക്ഷ്യതപ്പെദുത്തണ്ടതാണ്. ദകാട്ടയം  പഞ്ചായത്തിതല തതാഴിൽ കാർഡ് 

രജിസ്റ്റർ   കൂ്ഷ്ിച്ചതായി കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്്ട. കെൂാതത  എംഐഎ ിൽ 

നിന്നംു  ഗ്പിൻറ് എെതു്ത്  കൂ്ഷ്ിച്ചിരിക്കനു്നതംു  കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്്ട. 

2. ന് ോഴിെറുപ്പ് പ്രോമ ഭ്ോ മിനടു്സ് രജിസ്റ്റർ 

മഹാത്മാ ഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ തതാഴിലറുപ്്പ പദ്ധതി  ആക്ഷ്ൻ പ്ലാൻ, ദലബർ 

ബജറ്്റ അംഗീകരിക്കൽ എന്നിവയുമായി ബന്ധതപ്പട്ട് നെന്ന ഗ്ഗാമ ഭയുതെ 

വിവരങ്ങളാണ് ഗ്ഗാമ ഭ മിനടു്സിൽ  ഉള്ളത്.   ാക്ഷ്യതപ്പെതു്തിയ ഗ്ഗാമ ഭാ 

രജിസ്റ്റർ ആണ്  കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. 

3. ന് ോഴിൽ ആവശയന്പ്പടുന ംു ,ന് ോഴിൽ അനവുദിച്ച ംു കെൂി 

നൽകിയ മുോയ രജിസ്റ്റർ 

തതാഴിലാളികൾ തതാഴിൽ ആവശയതപ്പെനു്നതംു അനവുേിച്ചതംു,കലൂി നൽകിയതംു 

ഗ്പിൻതറെതു്ത ു കൂ്ഷ്ിച്ചിട്ടുണ്്ട 

4. പ്രവൃത്തി രജിസ്റ്റർ 

തതാഴിലറുപ്്പ പദ്ധതിയിൽ ഏതറ്റെതു്ത് നെത്തനു്ന ഗ്പവൃത്തികതളക്കറുിച്ചുള്ള 

വിവരങ്ങൾ ഗ്പവൃത്തി രജിസ്റ്ററിൽ കൃതയമായി  കൂ്ഷ്ിദക്കണ്ടതാണ്. പഞ്ചായത്ത ്

രജിസ്റ്ററിൽ ഗ്പവൃത്തിതയക്കറുിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ  കൂ്ഷ്ിച്ചിട്ടുണ്്ട. 

 ാക്ഷ്യതപ്പെതു്തിയിട്ടുള്ള രജിസ്റ്റർ ആണ് കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. 



 

 

5. ആസ്തി രജിസ്റ്റർ  

ആസ്തി രജിസ്റ്ററിൽ ഗ്പവൃത്തിയുതെ ദപര്, ദകാഡ്, പർൂത്തീകരിച്ച തീയതി, 

തതാഴിൽ േിനങ്ങൾ,തെലവ് എന്നിവ ദരഖതപ്പെതു്തി അഗ്കഡിറ്റഡി എൻജിനീയർ 

ഒപ്്പ തവച്ചിട്ടുള്ളതംു , ത ഗ്കട്ടറി  ർട്ടിസഫ തെയ്തതമുയ രജിസ്റ്റർ   കൂ്ഷ്ിച്ചിട്ടുണ്്ട. 

ഇത് നല്ല കാരയമാണ്. 

6. രരോ ി രജിസ്റ്റർ 

2015-16ൽ ഒര ുപരാതി വരികയും അത് പരിഹരിച്ചതമുായ ദരഖകൾ രജിസ്റ്ററിൽ 

കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്്ട. 2018-19   ാമ്പത്തികവർഷ്ം തതാഴിലറുപ്പുമായി 

ബന്ധതപ്പട്ട് ഒര ുപരാതിയും ഇല്ല എതന്നഴുതി ത ഗ്കട്ടറി  ർട്ടിസഫ തെയിതിട്ടുണ്്ട. 

 

7.  ോധന  ോമപ്രികൾ  ംബന്ധിച്ച രജിസ്റ്റർ 

 ാധനങ്ങൾ വാങ്ങിയതിൻതറ വിവരങ്ങൾ ഗ്പിൻതറെതു്ത്  കൂ്ഷ്ിച്ചിട്ടുണ്്ട. 

 ാക്ഷ്യതപ്പെതു്തിയിട്ടുണ്്ട. 

കന്ണ്ടത്തെകുൾ 

 മഴുുവൻ തതാഴിലാളികൾക്കംു പഴയ തതാഴിൽ കാർഡ് പതുകു്കി പതുിയ 

തതാഴിൽ കാർഡ് അനവുേിച്ചിട്ടുണ്്ട എന്നാൽ തതാഴിൽ കാർഡ് പതുകു്കനു്ന 

 മയത്ത് ദഫാദട്ടാ തതാഴിലാളികൾ  വന്തം െിലവിൽ എെതു്ത ു 

തകാെകു്കകുയാണ് തെയ്തത്. 

 പളൂ ബ ാർ    വാർഡിൽ  ദമറ്്റ മദുഖനയാണ് തതാഴിലിന് 

അദപക്ഷ്ിക്കനു്നത് 

  തതാഴിലിന് അദപക്ഷ്ിക്കദുമ്പാൾ  സകപ്പറ്്റ  ര ീത് നൽകനു്നണ്ു്ട. 

 മസ്റ്റർ ദറാൾ നമ്പർ 7 7 8 6 ൽ  KL-02-006-002-011/17(എ  രാധ ), K KL-02-006-002-

011/25, (ജാന ുമാക്കറു്റി) എന്നിവരതുെ ഒപ്്പ  ദരഖതപ്പെതു്തിയതിൽ നീല 

മഷ്ിയുതെ മകുളിൽ കറതു്ത മഷ്ിതകാണ്്ട തിരതു്തിയതായി കാണാൻ 

കഴിഞ്ഞ ു

 ഫീൽഡ്  രർശിച്ചദപ്പാൾ  ിറ്റി ൺ ഇൻഫർദമഷ്ൻ ദബാർഡ് 

സ്ഥാപിച്ചതായി കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. 

 ഓഡിറ്റ് വിദധയമാക്കിയ  മാസ്റ്റർ ദറാളുകളിൽ തിരതു്തലകുൾ കാണാൻ 

കഴിഞ്ഞ.ു(11721, 12031, 13670) 

  തതാഴിൽ കാർഡ് പരിദശാധിച്ചദപ്പാൾ കാർഡെുമയുതെ ഒപ്പു 

ദരഖതപ്പെതു്തിയതായി കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. 

 

 

 



 

 

അനബുന്ധം : ന് ോഴിൽ കോർഡ് വിവരങ്ങൾ  

 No of Registered No of Jobcard 

included in current 

year 

Cumulative No of HH 

issued Job card 

 House 

hold 

Person House 

hold 

Persons SCs STs 

Kannur DT 213731 319101 10056 16068 7602 9179 

Kuthuparamba 

Block 

22621 36529 894 1452 217 830 

Kottayam 

Panchayat 

1654 2132 120 146 27 2 

 

 

      പ്രവൃത്തിയുമോയി ബന്ധന്പ്പട്ട വിവരങ്ങൾ  2018-19 

 Employment provided 
No of 

families  

completed 

100 days 

No of HH 

which are 

beneficiary 

of land 

reform/IAY 

 

House hold Person Person days 

Kannur DT 81144 89534 4537690 20464 905 

Kuthuparamba 

Block 
8398 8951 442746 

1953 
65 

Kottayam 

Panchayat 
850 874 40059 

300 
1 

 

 

 രരിസശോധനയ്ക  ്വിസധയമോക്കിയ ഫയെിന്െ മസ്റ്റർ സറോളുകളുന്ട 

വിശദവിവരങ്ങൾ 

 

 

 

ഗ്കമ 

നമ്പ

ർ 

വർ

ക്ക്

മസ്റ്റർ 

ദറാൾ 

തീയ്യതി ഹാജ

ർ 

ദവതന

ംം 

ദവജ് 

ലിസ്റ്റ ്

നമ്പർ  

ഫണ്്ട 

ഗ്ൊൻ ്

ഫർ 



 

 

 

 

 

 

ദകാ

ഡ് 

ഓർഡർ 

നമ്പർ  

1 WC/3

2402

2 

7624 08/10/18-

14/10/18 

34 

9384 

020125 

287581, 

287567 

  7625  46 12696 

  7626  39 10764 

  7627  3 828 

  7781 15/10/18-

21/10/18 

34 

9384 

021493 

276748, 

276727 

  7782  45 12420 

  7783  43 11868 

  7784  1 276 

  7785 22/10/18-

29/10/18 

35 

9660 

022963 

302512, 

302503 

  7786  56 15456 

  7787  55 15180 

  7788  7 1932 

  9237 30/10/18-

05/11/18 

31 

8556 

025264 

328196, 

328184 

  9238  38 10488 

  9239  27 7452 

2 WC/3

3198

3 

10366 14/11/18-

20/11/18 

28 

7728 

027984 

355000, 

355002 

  10367 " 28 7728 

  10368 " 19 5244 

  10369 " 18 4968 



 

 

 

  10370 21/11/18-

27/11/18 

41 

11316 

028892 ഇല്ല  

  10371 " 44 12144 

  10372 " 31 8556 

  10373 " 26 7176 

  10374 28/11/12-

04/12/18 

39 

10764 

കാണാ

നില്ല  387558 

  10375 " 29 8004 

  10376 " 31 8556 

  10377 " 26 7176 

  10378 05/12/18-

11/12/18 

36 

9936 

032238 

402661, 

402658 

  10379 " 18 4968 

  10380 " 25 6900 

  10381 " 16 4416 

  11586 " 1 276 

  11721 " 2 552 

  12030 12/12/18-

15/12/18 

28 

7728 

032851 

409067, 

409078 

  12031 " 16 4416 

  12032 " 25 6900 

  12033 " 16 4416 

  12747 17/12/18-

23/12/18 

36 

9936 

034707 

427666, 

427654 

  12748 " 15 4140 

  12749 " 21 5796 

  12750 ' 10 2760 



 

 

 

  12674 24/12/18-

30/12/18 

36 

9936 

035289 

435035, 

435061 

  12675 " 28 7728 

  12676 " 18 4968 

  12677 " 4 1164 

  12678 31/12/18-

04/04/19 

26 

7176 

036473, 

036135 445502 

  12679 " 22 6072 

  12680 " 13 3588 

  12681 " 0 0 

  13343 24/12/18-

30/12/18 

1 

276 

  13665 07/01/19-

13/01/19 

23 

6348 

038331 465197 

  13666 " 20 5520 

  13667 " 12 3312 

  13668 " 0 0 

  13669 14/01/19-

20/01/19 

26 

7176 

039030 4777020 

  13670 " 26 7176 

  13671 " 17 4692 

  13672 " 1 276 

  14141 22/1/19-28/1/19 80 22080 040979 492518 

  14142 29/1/19-29/02/19 69 19044 042044 503809 

  14143 05/02/19-

11/02/19 

50 

13800 044651 536195 

  14853 18/02/19-

24/02/19 

47 

12972 046080 549134 



 

 

 

 

 

    2018-2019  ോമ്പത്തിക വർഷ്ം 100 രണി രർൂത്തിയോയ ന് ോഴിെോളികൾ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  14854 25/02/19-

03/03/19 

57 

15732 047950 572261 

  15501 07/03/19-

13/03/19 

51 

14076 050517 598355 

  15502 14/03/19-

20/03/19 

64 

17664 052051 618052 

Kl-02-006-002-011/10 രീ  എൻ ന്ക  

Kl-02-006-002-011/101 മോധവി രി  

Kl-02-006-002-011/12 െീെ ന്ക  

Kl-02-006-002-011/14 രമ  രി  

Kl-02-006-002-011/15 ന്പ്ര ീ ോ എൻ  

Kl-02-006-002-011/16 കോർ യോനി  

Kl-02-006-002-011/17 എ രോധ  

Kl-02-006-002-011/18 ന്ക എം ബിന്ദ ു 

Kl-02-006-002-011/21 സശെജ ന്ക  

Kl-02-006-002-011/24 സരോഹിണി  

Kl-02-006-002-011/25 ജോന ുമകറു്റി  

Kl-02-006-002-011/27 നിഷ്  ി  

Kl-02-006-002-011/28  സരോജിനി എ  

Kl-02-006-002-011/4 പ്രീ  വി  

Kl-02-006-002-011/5 ഏർവോടി രോധ  

Kl-02-006-002-011/53 ഭ്വോനി ന്ക 

Kl-02-006-002-011/6    ി എ 

Kl-02-006-002-011/61 വനജ 

Kl-02-006-002-011/7 വി ന്ക ശോരദ 

Kl-02-006-002-011/77 രത്മോവ ി എൻ 

Kl-02-006-002-011/8 സശെജ എം  

Kl-02-006-002-011/9 വിമെ വി 



 

 

നിർസേശങ്ങൾ  

  തതാഴിൽ കാർഡ ് തികച്ചും  ൌജനയമായി അനവുേിദക്കണ്ടതണ്ു്ട.  

  തതാഴിൽ കാർഡ ് പതുകു്കി നൽകനു്ന അവ രത്തിൽ പതുിയ തതാഴിൽ 

കാർഡിൽ പരൂിപ്പിദക്കണ്ട കാരയങ്ങൾ ദമറ്റിനംു  തതാഴിലാളികൾക്കംു 

കൃതയമായി പറഞ്ഞ ുതകാെകു്കകു. 

  തതാഴിലാളികൾക്ക ് നിയമം അനശുാ ിക്കനു്ന വിധത്തിലളു്ള 

അവകാശങ്ങൾ ലഭിക്കനു്നതുണ്ടന്ന ് നിർവഹണ ഏജൻ ി 

ഉറപ്പുവരദുത്തണ്ടതണ്ു്ട. 

  മസ്റ്റർ ദറാള്ളിൽ തവട്ടി തിരതു്തലകുൾ പാെില്ല. 

  മസ്റ്റർ ദറാളിൽ ഗ്പവൃത്തി എെകു്കനു്ന േിവ ങ്ങളിൽ തീയതി 

ദരഖതപ്പെതു്തനു്നതുണ്ടന്ന ് ഉറപ്പുവരതു്തകു. 

   തതാഴിലറുപ്്പ പദ്ധതിയുതെ  തുാരയത ഉറപ്പു വരതു്തനു്നതിന ് ഗ്പവൃത്തി 

ആരംഭിക്കനു്നതിന ് മമു്പ ് പദ്ധതി വിവരങ്ങൾ അെങ്ങിയ  ിറ്റി ൺ 

ഇൻഫർദമഷ്ൻ ദബാർഡ ് ഗ്പവൃത്തി  സ്ഥലത്ത ്സ്ഥാപിദക്കണ്ടതാണ.്  

   ഓദരാ മസ്റ്റർ ദറാളും കഴിയുന്ന മറുയ്ക്ക ്എം ബകു്കിതല അളവംു,  ഗ്പവൃത്തി  

സ്ഥലവംു, മസ്റ്റർ ദറാൾ നമ്പറംു,  ദരഖതപ്പെദുത്തണ്ടതാണ്. 

  തതാഴിലാളികൾക്ക ്കൃതയമായും ദവതനം ലഭിക്കനു്നതുണ്ടന്ന ്നിർവഹണ 

ഏജൻ ി ഉറപ്പുവരദുത്തണ്ടതാണ് 

  വിജിലൻ  ് ആൻഡ് ദമാണിറ്ററിംഗ ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങതള 

കാലാന ുൃതമായി മാറ്റുകയും അവരതുെ പങ്കാളിത്തം  ഉറപ്പുവരതു്തകുയും 

തെദയ്യണ്ടതാണ.് 

  ഏതറ്റെകു്കനു്ന ഗ്പവൃത്തികൾ ആക്ഷ്ൻപ്ലാനിലളു്ള  മയങ്ങളിൽ തതന്ന 

നെപ്പിലാദക്കണ്ടത് ആണ.് 

   ഫയലിൽ  കൂ്ഷ്ിദക്കണ്ട ദരഖകൾ കൃതയമായി  കൂ്ഷ്ിക്കകു. 

   ദരഖകൾ  കൂ്ഷ്ിക്കദുമ്പാൾ പരൂിപ്പിദക്കണ്ട കാരയങ്ങൾ കൃതയമായി 

പരൂിപ്പിക്കകു.  

 

 

വിജിെൻ  ്ആൻഡ് സമോണിറ്ററിങ ്കമ്മറ്റി അംരങ്ങൾ 

1 എം ധർമജ  

2 എം ദഗ്പമോ ൻ  

3 വി  നുിൽകമുാർ  

4 എ രാദജഷ് ് 

5 ഷ്ിംന  



 

 

6  ഗുല  

7 തക ബിര ു 

 

 

 സ ോഷ്യൽ ഓഡിറ്്റ നടത്തനു ിന്  ഹോയിച്ചവർ 

തതാഴിലാളികൾ. 

ദമറ്റുമാർ 

വാർഡ് തമമ്പർ 

തപാതജുനങ്ങൾ 

തതാഴിലറുപ്്പ വിഭാഗം ഉദേയാഗസ്ഥർ 

പഞ്ചായത്ത ്ഉദേയാഗസ്ഥർ 

ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്്റ െീം കണ്ണൂർ 

 

 

 ീരമുോനങ്ങൾ  

  തതാഴിൽ കാർഡിന ്അദപക്ഷ്ിക്കദുമ്പാൾ അദപക്ഷ്കനത്റ  ദഫാദട്ടാ 

തമാസബൽ കയാമറ തവച്ച ്എെകു്കാനളു്ള തീരമുാനം ആയി 

   ിറ്റി ൺ ഇൻഫർദമഷ്ൻ ദബാർഡ ്ഗ്പവർത്തി ആരംഭിക്കദുമ്പാൾ 

തതന്ന സ്ഥാപിക്കാതമന്ന  തീരമുാനത്തിതലത്തി 

  തെക്ക ്ലിസ്റ്റിൽ ദപജ ്നമ്പർ ഇൊം എന്ന തീരമുാനത്തിതലത്തി. 

  ഇനിയുള്ള ഫയലകുളിൽ ഗ്പവൃത്തിയുതെ മനൂ്ന ുഘട്ടങ്ങളിൽ ദഫാദട്ടാ 

 കൂ്ഷ്ിക്കാം  എന്ന തീരമുാനത്തിതലത്തി 

  ജിദയാ ൊഗ ്ദഫാദട്ടാ എെകു്കാൻ ബദു്ധിമടു്ട ്ഉതണ്ടങ്കിലംു എെകു്കാൻ 

ഗ്ശമിക്കാം എന്ന തീരമുാനത്തിതലത്തി. 

 

 അധയക്ഷ്ൻ :വിമല വി  

 

 വിദല്ലജ ്റിദ ാഴ്സ ്ദപഴ്സൺ: അഭിഷ് അദശാകൻ  

 വിദല്ലജ ്റിദ ാഴ്സ ്ദപഴ്സൺ: ജിൻ യ പി  

 വിദല്ലജ ്റിദ ാഴ്സ ്ദപഴ്സൺ: രാഗി തക  


