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ആമഖും  

          ഗ്രാമീണജനതയുടെ ഉന്നമനത്തിനായി സ്വതഗ്ര ഭാരതത്തിൽ ആവിഷ്കരിച്ച ഏറ്റവുും 

സ്ഗു്രധാനവുും ശക്തവമുായ നിയമമാണ് മഹാത്മാരാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ ടതാഴിലറുപ്പ് 

നിയമും. ഇരയയിടല സ്ാധാരണക്കാരനായ ജനങ്ങളുടെ ടതാഴിൽ ടമച്ചടപ്പെതു്താനളു്ള 

അവകാശടത്ത സ്ുംരക്ഷിച്ചു നിലനിർത്തനു്നതിനായി ഇരയൻ രാർലടമൻറ് 

അുംരീകരിച്്ച ഗ്രസ്ിഡണ്്ട ഒപ്പുവച്ച 2005 ടസ്ര്റ്റുംബർ മാസ്ും അഞ്ാും തീയതി മതുൽ ഈ 

നിയമും നിലവിൽ വന്ന.ു 

                                             ഇരയയിടല ഗ്രാമീണ ജനതയുടെ ഉന്നമനത്തിനായി നിരവധി 

ഗ്രാമവികസ്ന രദ്ധതികൾ നെപ്പിലാക്കിയിരനു്ന ുഎങ്കിലുും രുണഫലും ശരിയായ 

വിധത്തിൽ ജനങ്ങളിൽ  എത്താത്തതിടന തെുർന്്നരാർലടമൻറ് രാസ്ാക്കിയ 

മഹാത്മാരാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ ടതാഴിലറുപ്പ് നിയമത്തിൻടറ ഗ്രാഥമിക ലക്ഷയും ഒര ു

ഗ്രാമീണ കെുുുംബത്തിന് നിയമും വഴി ഒര ുസ്ാമ്പത്തിക വർഷും 100 ടതാഴിൽ േിനങ്ങൾ 

ഉറപ്പു നൽകകു  എന്നതാണ്. ഗ്രാമീണജനതയുടെ ഉന്നമനത്തിനുും ടമച്ചടപ്പട്ട ജീവിത 

സ്ാഹചരയും ഉറപ്പു നൽകനു്നതിനുും അതിലടൂെ ോരിഗ്േയ നിർമാർജനവുും 

സ്സു്ഥിരവികസ്നവുും ആണ് ഈ നിയമത്തിന് ഗ്രധാനലക്ഷയും. ചഷൂണങ്ങളിൽ നിന്നുും 

ടതാഴിലാളികടള ദമാചിപ്പിക്കകുയുും മാനയമായ ദവതനും നൽകി അവരടുെ കെുുുംബത്തിന് 

ഗ്കയദശഷി വർദ്ധിപ്പിച്്ച  ോരിഗ്േയത്തിൽ നിന്നുും കരകയറാൻ ടതാഴിലറുപ്പ് 

രദ്ധതിയിലടൂെ കഴിയുന്ന ു. ഗ്രകൃതി വിഭവ രരിരാലനതതിലടുെ ഓദരാ ഗ്രദേശത്തിനുും 

വിഭവ അെിത്തറ ശക്തമാക്കകുയുും അതിലടൂെ വരൾച്ച, മടണാലിപ്പ്, ടവള്ളടപ്പാക്കും, 

വനനശീകരണും തെുങ്ങിയ രാരിസ്ഥിതിക ഗ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നുും സ്ുംരക്ഷണും 

നൽകകുയുും അതിലടൂെ ഉല്പാേനും ഉല്പാേനക്ഷമത എന്നിവ വർദ്ധിപ്പിക്കവുാനുും രദ്ധതി 

ഗ്രവർത്തനങ്ങളിലടൂെ കഴിയുന്ന.ു ഗ്രകൃതി വിഭവ രരിരാലനത്തിന് ഏറ്റവുും ഗ്രധാനടപ്പട്ട 

ഘട്ടമാണ് ജലസ്ുംരക്ഷണവുും അതിൻടറ സ്രുക്ഷിതതവവുും ഇവ ടതാഴിലറുപ്പ് 

ഗ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഉറപ്പുവരതു്തവുാൻ കഴിയുന്ന.ു 

                                                       മഹാത്മാരാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണടതാഴിലറുപ്പ് ഈ രദ്ധതി 

ഗ്രകാരും ടതാഴിലാളികൾക്്ക ദവണ്ട ആനകുലൂയങ്ങടള കറുിച്ചുും അതമുായി ബന്ധടപ്പട്ട 

ആവശയകതടയക്കറുിച്ചുും നിയമത്തിന്ടറ ആമഖുത്തിൽ ഗ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്്ട. 

ടതാഴിലാളികളുടെയുും അവരടുെ ആനകുലൂയങ്ങടള കറുിച്ചുും ഒര ുതനതായ വിശേീകരണും 

ഈ റിദപ്പാർട്്ട മഖുാരരും  ടതാഴിലാളികളായ നിങ്ങളിദലക്്ക എത്തിക്കാൻ സ്ാധിക്കുും. 

ഈ റിദപ്പാർട്്ട അെിസ്ഥാനത്തിൽ നിങ്ങൾക്്ക  ഗ്രാപ്തമാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒട്ടനവധി 

വസ്തു താരരമായ കാരയങ്ങൾ കകവരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്്ക ഏവർക്കുും  കഴിയടട്ട. 



 

 

 

സ്വിദശഷതകൾ 

 നിയമത്തിൻടറ രിൻബലമളു്ള അവകാശധിഷ്ഠ ിത രദ്ധതി. 

 ഗ്രാമരഞ്ായത്ത് ഗ്രദേശത്ത് താമസ്ിക്കനു്ന 18 വയസ്സ് രർൂത്തിയായ 

ഏടതാരാൾക്കുും രദ്ധതിയിൽ രങ്കാളിയാകാും 

 സ്്ഗ്തീകൾക്കുും രരുഷുനുും തലുയ ദവതനും  

 രരിസ്ഥിതി സ്ുംരക്ഷണും കാർഷിക ദമഖലയിടല അെിസ്ഥാന സ്ൗകരയ 

വികസ്നും എന്നിവയ്ക്്ക മൻുരണന. 

 ടതാഴിലാളികൾ തടന്ന ഗ്രവർത്തികൾ കടണ്ടത്തകുയുും ആസ്ഗൂ്തണടത്ത 

സ്ഹായിക്കകുയുും ടചയ്യുന്ന.ു 

 ആസ്ഗൂ്തണത്തിലുും നിർവഹണത്തിലുും തികഞ്ഞ സ്തുാരയത. 

 കരാറകുാടര ഇെനിലക്കാദരാ ഇല്ല. 

 ടരാതജുന രങ്കാളിത്തദത്താടെ ദലബർ ബഡ്ജറ്റ്. 

 ബാങ്ക് ദരാസ്റ്റ് ഓഫീസ്് വഴി മാഗ്തും ദവതന വിതരണും. 

 സ്്ഗ്തീകൾക്്ക മൻുരണന. 

 കമ്പയടൂ്ടർ ശൃുംഖല വഴിയുള്ള ദമാണിറ്ററിുംര് സ്ുംവിധാനും . 

 ഗ്രാമസ്ഭ രദ്ധതി ഓഡിറ്റ് ടചയ്യുന്ന.ു 

 

ദസ്ാഷയൽ ഓഡിറ്റ്  

          ടരാതസു്മഹൂും രദ്ധതിനിർവഹണത്തിൽ രറ്റിയുും ടരാതധുനും 

ടചലവഴിക്കനു്നതിടനക്കറുിച്ചുും രരസ്യവുും സ്വതഗ്രവമുായ രരിദശാധനയാണ് സ്ാമഹൂയ 

ഓഡിറ്റ്. ടതാഴിലറുപ്പു നിയമും അനശുാസ്ിക്കനു്നത് വർഷത്തിൽ എല്ലാ വാർഡിലുും 

രണ്ടഗു്രാവശയും ദസ്ാഷയൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്രാമസ്ഭ നിർബന്ധമായുും നെദത്തണ്ടതാണ്. 

സ്തുാരയത ഉറപ്പു വരതു്തി , അഴിമതിരഹിതമാക്കകുയുും അതവുഴി സ്ുംവരണും 

സ്ാധയമാക്കനു്നതിന് ദസ്ാഷയൽ ഓഡിറ്റ് സ്മഹൂടത്ത രാകടപ്പെതു്തനു്ന.ു രദ്ധതി വിഭാവനും 

ടചയ്യുന്ന രീതിയിൽ രുണദഭാക്താക്കളുടെ ജീവിതസ്ാഹചരയത്തിൽ ഫലഗ്രേമായ മാറ്റും 

സ്ൃഷ്ടിക്കനു്നതിന് ടരാതരുണും ശരിയായ രീതിയിൽ വിനിദയാരിച്്ച ലക്ഷയഗ്രാപ്തി 

കകവരിച്ചിട്ടുണ്്ട എന്ന വിലയിരതു്തലുും ദസ്ാഷയൽ ഓഡിറ്റിൽ നെത്തനു്ന.ു കഴിഞ്ഞ 

രത്ത ുവർഷമായി തെുർന്നടുകാണ്ടിരിക്കനു്ന രദ്ധതി ഗ്രവർത്തനങ്ങടളക്കറുിച്ചുള്ള 

സ്ാമഹൂിക ഓഡിറ്റ ്ടതാഴിലറുപ്പ് രദ്ധതി നിയമും ടസ്ക്ഷൻ 17(2) അനസു്രിച്്ച ടമാദകരി 

രഞ്ായത്തിടല രതിനാലാും വാർഡ് ആയ കരൂാറ ദനാർത്ത് വച്ചു നെക്കനു്ന.ു  



 

 

ദസ്ാഷയൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്രഗ്കിയ 

1. രശ്ചാത്തലും ഒരകു്കൽ 

                         ദലാക്്ക തലത്തിലുും  ഗ്രാമ രഞ്ായത്ത് തലത്തിലുും രദ്ധതി നിർവഹണ 

ഉദേയാരസ്ഥനായ ദലാക്്ക ഓഫീസ്ർ (BDO), രഞ്ായത്ത് ടസ്ഗ്കട്ടറി മറ്റുും നിർവ്വഹണ 

ഉദേയാരസ്ഥർ തെുങ്ങിയവരമുായി ദലാക്്ക റിദസ്ാഴ്സ് ദരഴ്സൺ നെത്തിയ കെൂിയാദലാചന 

യിൽ ഉരതു്തിരിഞ്ഞ അനസു്രിച്്ച തെുർ ഗ്രഗ്കിയകൾ ആസ്ഗൂ്തണും ടചയ്യുകയുും ദസ്ാഷയൽ 

ഓഡിറ്റ് ഗ്രാമസ്ഭ തീയതി നിശ്ചയിക്കകുയുും ടചയ്യുന്ന.ു 

2. ഫയൽ രരിദശാധന  

                    ദസ്ാഷയൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്രഗ്കിയ ആരുംഭിച്ചിരിക്കനു്ന തീയതിക്്ക മൻുരളു്ള ആറ ു

മാസ് കാലയളവിൽ വാർഡിടല ഗ്രവർത്തി ഫയലകുൾ, 7 രജിസ്റ്ററകുൾ അദതാടൊപ്പും 

അനബുന്ധദരഖകളുും സ്കൂ്ഷ്മ രരിദശാധന നെത്തനു്ന.ു 

3. ഗ്രവർത്തി സ്ഥലരരിദശാധന 

                   ഓദരാ ഗ്രവർത്തിയുും എസ്റ്റിദമറ്റിൽ ഗ്രതിരാേിക്കനു്ന അളവിലുും രുണത്തിലുും 

നെപ്പിലാക്കിയിട്ടുദണ്ടാ എന്നുും ആ ഗ്രവർത്തിയുടെ രുണ ഫലത്തിൻടറ വയാപ്തി 

തിട്ടടപ്പെതു്തകുയുും ടതാഴിലിെങ്ങളിൽ ടതാഴിലാളികൾക്്ക ലഭിദക്കണ്ട അവകാശ-

ആനകുലൂയങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുദണ്ടാ എന്നുും ഗ്രവർത്തി സ്ഥല രരിദശാധനയിലടൂെ ലക്ഷയും 

വയ്ക്കനു്ന.ു 

4. വീെവുീൊരരും ഉള്ള വിവരദശഖരണും 

           രദ്ധതി രുണദഭാക്താക്കളുടെ വീെവുീൊരരും ടചന്്ന ദനരിൽകണ്്ട 

രദ്ധതിയുടെ നിർവഹണത്തിടല കറുിച്ചുും  രുണഫലടതത കറുിച്ചുമളു്ള 

അഭിഗ്രായങ്ങളുും നിർദേശങ്ങളുും സ്വരരൂിക്കനു്ന.ു 

5. ടതളിവ് ദശഖരണും  

   ഫയൽ രരിദശാധന, ഗ്രവർത്തി സ്ഥലരരിദശാധന ,വീെവുീൊരരും ഉള്ള 

വിവരദശഖരണും തെുങ്ങിയ ഓഡിറ്റ് ഗ്രഗ്കിയാ കടണ്ടത്തലകുളുടെ വസ്തു നിഷ്ഠ മായ 

ടതളിവകുൾ ദശഖരണും. 

6. സ്ാമഹൂയ ദബാധവൽക്കരണും. 

         സ്ാമഹൂയ  ഇെടരെലകുളിലടൂെ രദ്ധതി വിജയും ഉറപ്പു വരതു്തി 

രൗരാവദബാധും ഉയർത്തകുയുും  ദസ്ാഷയൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്രഗ്കിയ വിജയിപ്പിക്കകുയുും 

ടചയ്യുന്നതിന് ആവശയമായ ദബാധവൽക്കരണ ഗ്രവർത്തനങ്ങൾ നെപ്പിലാക്കനു്ന.ു 

 



 

 

7. റിദപ്പാർട്്ട തയ്യാറാക്കൽ. 

             ദസ്ാഷയൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്രഗ്കിയയിടല കടണ്ടത്തലകുളുും, നിരമനങ്ങളുും, 

നിർദേശങ്ങളുും ദസ്ാഷയൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്രാമസ്ഭയിൽ ചർച്ച ടചയ്ത ്അുംരീകാരും 

നെത്തനു്നതിനാവശയമായ കരെ് റിദപ്പാർട്്ട തയ്യാറാക്കനു്ന.ു 

8. ദസ്ാഷയൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്രാമസ്ഭ. 

        രശ്ചാത്തലും ഒരകു്കൽ ചർച്ചയിൽ നിശ്ചയിക്കടപ്പട്ട േിനത്തിൽ സ്ൗകരയഗ്രേമായ 

സ്ഥലത്ത് ഗ്രാമസ്ഭ ദചർന്ന് കരെ് റിദപ്പാർട്്ട അവതരണവുും, ചർച്ചയുും , നിർദേശങ്ങളുും, 

തിരതു്തൽ ഗ്രഗ്കിയകളുും, അoരീകാരും ദനെിടയെകു്കകുയുും തെുർ നെരെികളുo 

കകടകാള്ളുന്ന.ു 

പഞ്ചായത്തിതല തതാഴിലറുപ്പു പദ്ധതിയുമായി ബന്ധതപ്പട്ട വിവരങ്ങൾ 

           ആടക ടതാഴിൽ കാർഡ്                   : 1927 

           ആടക ടതാഴിലാളികൾ                    : 2554 

          ആക്ടീവ് ടതാഴിൽകാർഡ്                  : 1042 

           ആക്ടീവ് ടതാഴിലാളികൾ                 : 1087 

                  എസ്്.സ്ി.                                           : 4 

      എസ്്.െി    : 1 

    100 േിവസ്ും ടതാഴിൽ  

  രർൂത്തിയാക്കിയ കെുുുംബങ്ങളുടെ            : 415 

          എണും  

വാർഡിതല തതാഴിലറുപ്്പ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധതപ്പട്ട വിവരങ്ങൾ             

                ആടക ടതാഴിൽ കാർഡ്              :  107 

                 ആടക ടതാഴിലാളികൾ.              :   121 

                ആക്ടീവ് ടതാഴിൽകാർഡ്.            :   38 

                 ആക്ടീവ് ടതാഴിലാളികൾ.            :  40 

  100േിവസ്ടത്ത ടതാഴിൽ രർൂത്തിയാ 

          ക്കിയ കെുുുംബങ്ങളുടെ എണും               :   14 



 

 

2018 ഒക്ദടാബർ 1 മതുൽ മാർച്ച് 31 വതര ഏതറ്റടുത്ത ുനടപ്പാക്കിയ താതഴ പറയുന്ന 

ഗ്പവർത്തിയാണ് ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റിന് വിദേയമാക്കിയത. 
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അളവകുൾ  ംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ. 

ഗ്പവർത്തിയുതട 

ദപര് 

എസ്റ്റിദമറ്റ് 

അളവകുൾ 

എം. ബകു്കിൽ 

ദരഖതപ്പടുത്തിയത് 

ഫീൽഡ് തല 

പരിദശാേനയിൽ 

കണ്ത്. 

രഞു്കമാനും 

നീർത്തെും കരൂാറ 

ദനാർത്ത് 

ഗ്രദേശടത്ത മണ് 

ജല സ്ുംരക്ഷണും.  

(WC/319666) 

കാെ് ടവട്ടി 

ടതളിക്കൽ 

14559.6000sqm 

വരമ്പിെൽ 

1340.1450cum 

കാെ ു

ടവട്ടിടത്തളിക്കൽ: 

14559.6c2cm2 

വരമ്പിെൽ : 1340.15m2 

കാെ് 

കയറിയതിനാലുും 

വീെ ുരണി 

എെകു്കനു്നതിനാലുും 

കൃതയമായ 

അളവിൽ 

അളക്കവുാൻ 

സ്ാധിച്ചില്ല.  

  



 

 

 ന്ദർശിച്ച ഗ്പവർത്തിയുതട വിലയിരതു്തൽ 

         1.  പഞു്ചകമാനം നീർത്തടം കരൂാറ ദനാർത്്ത ഗ്പദേശതത്ത മണ്ണ് ജല 

 ംരക്ഷണം രണ്ാം ഘട്ടം (WC/319666) 

                             ഫയലിൽ നികതുി രസ്ീതുും  ഉെമകളുടെ അദരക്ഷ ദഫാമിന്ടറയുും    

അെിസ്ഥാനത്തിൽ ആണ് അളവ് എെതു്തത്. രത്മിനി, രിരീശൻ, ദഹമലത, മുുംതാസ്്, 

മജുീബ് എന്നിവരടുെ രറമ്പിൽ കാെ് മെൂി കിെക്കനു്നതിനാൽ അളവ് എെകു്കാൻ   

സ്ാധിച്ചില്ല. സ്ഹദേവൻ ടചറകുനുിയിൽ എന്ന ആളുടെ രറമ്പിൽ വീെ ുരണിക് തറ 

ടകട്ടിയത് ടകാണ്ട് വരമ്പകുൾ ഒന്നുും കാണാൻ സ്ാധിച്ചില്ല. മഴ ടരയ്തദപ്പാൾ കടുറ 

വരമ്പകുൾ നശിച്ചുദരായി എന്ന് ഉെമസ്ഥരുും ദമറ്റുും രറഞ്ഞ.ു  താരതദമയന 

വരമ്പകുടളാടക്ക കാണാൻ കഴിഞ്ഞ ുഅത് ഒര ുനല്ല കാരയമായിെ് ദതാന്നി. ഈ ഗ്രവർത്തി 

ടകാണ്ട് ഒര ുരരിധിവടര ദനട്ടും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.വരമ്പകുടളാടക്ക നശിക്കാടത കണ്ടിെണ്ു്ട. 

  അവകാശാേിഷ്ടിത നിരീക്ഷണങ്ങൾ 

1) തതാഴിൽ കാർഡമുായി ബന്ധതപ്പട്ടവ. 

                       ടതാഴിൽകാർഡ് ഒര ുആധികാരിക ദരഖയാണ് മഹാത്മാരാന്ധി ദേശീയ 

ഗ്രാമീണ ടതാഴിലറുപ്പ് നിയമത്തിടല ടഷഡയൾൂ 2 ഗ്രകാരും ടതാഴിൽ കാർഡിന് 

അദരക്ഷ നൽകനു്ന കെുുുംബങ്ങൾക്്ക 15 േിവസ്ത്തിനകും തികച്ചുും സ്ൗജനയമായി 

ടതാഴിൽകാർഡ് ലഭയമാക്കണടമന്്ന അനശുാസ്ിക്കനു്ന.ു കെൂാടത കൃതയമായ 

ഇെദവളകളിൽ കാർഡ് രതുകു്കി നൽദകണ്ടതമുാണ്.  

                                      രതിനാലാും വാർഡിടല ടതാഴിലാളികൾക്്ക രതുിയ ടതാഴിൽ 

കാർഡ് അനവുേിച്ചു നൽകിയിട്ടുണ്്ട. രദ്ധതിയുടെ ഗ്രാരുംഭ ഘട്ടത്തിൽ തികച്ചുും 

സ്ൗജനയമായാണ് ടതാഴിൽകാർഡ് നൽകിയത് എന്നാൽ രതുിയ ടതാഴിൽ കാർഡിന് 

എല്ലാ ടതാഴിലാളികളുും സ്വരും ചിലവിലാണ് ദഫാദട്ടാ എെതു്ത് നൽകിയിരിക്കനു്നത്      

 2 )       തതാഴിൽ ലഭിക്കനു്നത്  ംബന്ധിച്ച് 

                         ടതാഴിൽ കാർഡ് ഉള്ള ഏടതാര ുകെുുുംബത്തിനുും 100 േിവസ്ടത്ത അവിേഗ്ധ 

കായിക ടതാഴിൽ അവകാശമണ്ു്ട. അദരക്ഷ നൽകിയാൽ കകപ്പറ്റ് രസ്ീത് നൽകകുയുും 

15 േിവസ്ത്തിനകും ടതാഴിൽ ലഭയമാക്കണടമന്നുും നിയമത്തിൽ ഗ്രതിരാേിക്കനു്ന.ു 

വള്ളിയായി ദനാർത്തിടല മനൂ്നാുംവാർഡിടല ടതാഴിലാളികൾ ദമറ്റ് മദുഖനയാണ് 

ടതാഴിൽ ലഭയമാക്കനു്നതിനളു്ള അദരക്ഷ സ്മർപ്പിക്കനു്നത്. ഫയലിൽടതാഴിൽ 



 

 

അദരക്ഷകൾ ഒന്നുും കാണാൻ സ്ാധിച്ചില്ല .  കൃതയമായി ടതാഴിൽ ആവശയടപ്പെനു്ന 

ടതാഴിലാളികൾക്്ക ടതാഴിൽ ലഭിക്കാറണ്ു്ട എന്നതാണ് അഭിനന്ദനാർഹമായ കാരയും.  

     3 )    തതാഴിൽ അനവുേിച്ചത്  ംബന്ധിച്ച്.  

                    ടതാഴിലറുപ്പ് നിയമഗ്രകാരും ആവശയടപ്പട്ട കഴിഞ്ഞാൽ 15 േിവസ്ത്തിനകും 

ടതാഴിൽ ലഭയമാക്കണും എന്നണ്ു്ട ടതാഴിലാളികൾക്്ക ടതാഴിൽ ആവശയമളു്ള 

സ്മയങ്ങളിൽ അദരക്ഷ സ്മർപ്പിക്കനു്ന മറുയ്ക്്ക 15 േിവസ്ത്തിനകും ടതാഴിൽ 

അനവുേിദക്കണ്ടത് ഉണ്ട്.  

     4  )       തതാഴിലില്ലായ്മ  ദവതനം 

                    ടതാഴിൽ ആവശയടപ്പട്്ട കഴിഞ്ഞാൽ 15 േിവസ്ത്തിനകും ടതാഴിൽ 

ലഭയമാകാത്ത രക്ഷും ടതാഴിലില്ലായ്മ  ദവതനും ലഭിക്കാൻ അവകാശമണ്ു്ട . വള്ളിയായി 

ദനാർത് 3ആും വാർഡിടല ടതാഴിലാളികൾക്്ക ഇദത കറുിച്്ച അറിവില്ലായിരനു്ന ുഎന്ന് 

മനസ്ിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ുടതാഴിലാളികളുമായി സ്ുംസ്ാരിച്ചദപ്പാൾ മനസ്സിലായത് 

ആവശയടപ്പട്ടാൽ 15േിവസ്ത്തിനളു്ളിൽടതാഴിൽ ലഭിക്കാറണ്ു്ട എന്നാണ് ഇത് 

അഭിനന്ദനാർഹമായ കാരയമാണ്.  

       5)    തഷ്ൽഫ്  ഓഫ് തഗ്പാജക്ട്  ംബന്ധിച്ച്  

                       വാർഡിടല ആവശയമായ വികസ്ന ഗ്രവൃത്തികൾ കടണ്ടത്തനു്നതിന് 

ടതാഴിലാളികൾക്്ക അവകാശമണ്ു്ട. ടതാഴിൽ കടണ്ടത്തനു്നതിന് ടതാഴിലാളികളുടെ 

ഭാരത്തനുിന്നുും രങ്കാളിത്തും ഉണ്ടാകനു്നണ്ു്ട. എന്നാൽ ടതാഴിലറുപ്പിൽ അനവുേിനീയമായ 

വികസ്ന ഗ്രവൃത്തികൾ oകടണ്ടത്തനു്നതിന് വാർഡിടല വിവിധ ദമഖലയിലളു്ളവരടുെ 

രങ്കാളിത്തും ഉണ്ടാദവണ്ടതണ്ു്ട. 

 6 )     യാഗ്ത തചലവ്  ംബന്ധിച്ച് 

                       ടതാഴിലാളികൾക്്ക താമസ് സ്ഥലത്ത ുനിന്നുും അഞ്് കിദലാമീറ്റർ ചറു്റളവിൽ 

ടതാഴിൽ ലഭിക്കാനളു്ള അവകാശും ഉണ്ട്. ഗ്രസ്തു ത രരിധിക്്ക രറുത്ത് ടചദയ്യണ്ട 

സ്ാഹചരയും ഉണ്ടാവകുയാടണങ്കിൽ യാഗ്തയായി കലൂിയുടെ 10 ശതമാനും തകു നിലവിടല 

കലൂി ഗ്രകാരും 27 രരൂ 50 കരസ് ഗ്രവർത്തി േിവസ്ങ്ങളിൽ ലഭയമാക്കണും. വാർഡിടല 

ടതാഴിലാളികൾ 5 കിദലാമീറ്ററിലധികും യാഗ്തടചയ്ത ് രദ്ധതി ഗ്രവർത്തനും നെത്തിയിട്ടില്ല 

എന്നാണ് ദഫാക്കസ്് ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻ ഇൽ ടതാഴിലാളികളിൽ നിന്നുും മനസ്സിലാക്കാൻ 

സ്ാധിച്ചത്.  

7 )       ഗ്പവർത്തി സ്ഥലതത്ത  ൗകരയങ്ങൾ  ംബന്ധിച്ച് 



 

 

                        ടതാഴിലിെങ്ങളിൽ ലഭിദക്കണ്ട അെിസ്ഥാന സ്ൗകരയങ്ങളായ ഗ്രഥമശഗു്ശഷൂ 

സ്ുംവിധാനങ്ങൾ വിഗ്ശമ സ്മയടത്ത തണൽ സ്ൗകരയും കെുിടവള്ളും എന്നിവ 

ടതാഴിലാളികൾക്്ക സ്ൗജനയമായി ലഭിദക്കണ്ടതാണ്. വാർഡിൽ ടതാഴിലാളികൾ 

സ്വരമായി കെുിടവള്ളും ടകാണ്ടവുരാറാണ് രതിവ്.  ഗ്രഥമശഗു്ശഷൂ കിറ്റ് 

ടതാഴിലാളികൾക്്ക കൃതയമായ ഇെദവളകളിൽ ലഭിക്കാറണ്ു്ട എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ 

സ്ാധിച്ചു 

8  )       ദവതനം ലഭയമാക്കനു്നത്  ംബന്ധിച്ച് 

                        തതാഴിലറുപ്്പ നിയമത്തിന്തറ ത ക്ഷൻ 3(2) മാസ്റ്റർ ത ർകയലൂർ 

ഗ്പകാരം  ഗ്രവർത്തി കഴിഞ്ഞ് 15 േിവസ്ത്തിനകും ടതാഴിലാളികളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ 

കലൂി ലഭയമാക്കവുാൻ അവകാശമണ്ു്ട. കഴിഞ്ഞ ദവതനും കൃതയമായി ലഭിക്കാറണ്ു്ട 

എന്നതാണ് ടതാഴിലാളികളിൽ നിന്നുും അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്. ഇദപ്പാൾ രണ്ട്  മാസ്മായി 

ദവതനും കിട്ടിയിട്്ട എന്ന് ടതാഴിലാളികൾ രറഞ്ഞ.ു രരിദശാധിച്ച ഫയലകുളിൽ 

ചിലതിൽ FTO സ്കൂ്ഷിച്ചിട്ടില്ല. 

 9 )    പരാതി പരിഹാരം  ംബന്ധിച്ച് 

                      ടതാഴിലറുപ്പു മായി ബന്ധടപ്പട്ട ഏടതങ്കിലുും കാരയത്തിൽ രരാതി ഉണ്ടാകനു്ന 

രക്ഷും ആയത് ദരഖാമലൂും രഞ്ായത്തിൽ രരാതിടപ്പൊൻ ആവനു്നതാണ.് ഗ്രസ്തു ത 

രരാതികൾ സ്വീകരിച്്ച രസ്ീത് നൽകകുയുും രരമാവധി ഏഴുേിവസ്ും രരിധിക്കളു്ളിൽ 

അദനവഷിച്്ച രരാതിക്കാരന് മറരുെി നൽദകണ്ടതാണ്. രരാതികൾ അറിയിക്കനു്നതിനളു്ള 

ദൊൾഗ്ഫീ നമ്പർ 18 0 0 4 2 5 1 0 0 4 ടരാതജുനങ്ങൾക്്ക കാണാവനു്ന രീതിയിൽ രഞ്ായത്ത് 

ഓഫീസ്ിൽ ഗ്രേർശിപ്പിദക്കണ്ടത് ഉണ്ട്. രഞ്ായത്തിടല രരാതി രജിസ്റ്റർ 

രരിദശാധിച്ചദപ്പാൾ 2018-19 രരാതികടളാന്നുും തടന്ന രജിസ്റ്റർ ദരഖടപ്പെതു്തിയതായി 

കണ്ടില്ല കെൂാടത ദൊൾഗ്ഫീ നമ്പറുും രഞ്ായത്ത് ഗ്രേർശിപ്പിച്ചതായി കണ്ടില്ല. 

 10)        ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് നടത്തനു്നത്  ംബന്ധിച്ച് 

                            ടതാഴിലറുപ്പിൽ ഏടറ്റെതു്ത് ഗ്രവർത്തികൾ ദസ്ാഷയൽ ഓഡിറ്റ് 

നെത്തനു്നതിൽ രങ്കാളികളാകനു്നതിന്  ടതാഴിലാളികൾക്്ക അവകാശമണ്ു്ട. ദസ്ാഷയൽ 

ഓഡിറ്റിൽ ഗ്രവർത്തി  സ്ഥല സ്ന്ദർശനത്തിനുും  അളവകുൾ ദരഖടപ്പെതു്തനു്നതിനുും  

രതിനാലാും വാർഡിടല ദമറ്റായ  ഗ്രീജയുും ടതാഴിലറുപ്പ് ടതാഴിലാളികളായ എട്ടു ദരരടുെ 

സ്ഹകരണും ഉണ്ടായിരനു്ന.ു 

11)       അപകടങ്ങൾ  ംബന്ധിച്ച് 



 

 

                        ടതാഴിലറുപ്പ് ദജാലിക്കിടെ ടതാഴിലാളികൾക്്ക ഏടതങ്കിലുും തരത്തിലളു്ള 

അരകെും സ്ുംഭവിച്ചു ദരാവകുയാടണങ്കിൽ  നിയമത്തിടല ടഷഡയൾൂ 2(2) ഗ്രകാരവുും  

അദ്ധയായും 9 ടല  രരാമർശങ്ങളുും അെിസ്ഥാനത്തിലുും ചികിത്സാ ടചലവകുൾ ദരഖകൾ 

സ്മർപ്പിക്കനു്നത് മറുക്്ക ഗ്രസ്തു ത തകു മഴുുവനായുും അനവുേിച്ചു ടകാെദുക്കണ്ടതാണ്. 

 തതാഴിലാളികളുതട കടമകൾ 

1.  കൃതയസ്മയത്ത് ടതാഴിൽ സ്ഥലത്ത് ഹാജരായി ഒപ്പുടവയ്ക്കകു 

2. ടതാഴിലറുപ്പ് ഗ്രാമ സ്ഭയ്ക്കുും  ദസ്ാഷയൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്രാമസ്ഭക്കുും  കൃതയമായി 

രടങ്കെകു്കകു 

3. രണിസ്ഥലത്ത് പ്ലാസ്റ്റിക് വസ്തു ക്കൾ ഉരദയാരിക്കവുാദനാ കത്തിക്കവുാൻ രാെളു്ളതല്ല 

4. സ്ിറ്റിസ്ൺ ഇൻഫർദമഷൻ ദബാർഡ് ഗ്രവർത്തിയുടെ ആരുംഭഘട്ടത്തിൽ തടന്ന 

നിർബന്ധമായുും വയ്ദക്കണ്ടതാണ്. 

5. ഗ്രകൃതി സ്ുംരക്ഷണത്തിന് ആവശയമായ ഗ്രവർത്തികൾ ഏടറ്റെതു്ത ുനെപ്പിലാക്കകു 

6. ആസ്ഥി സ്ൃഷ്ടിക്കനു്ന ഗ്രവർത്തികൾ കടണ്ടത്തി ദമറ്റിടന യുും രഞ്ായത്ത് 

അധികൃതടരയുും അറിയിക്കകു 

 തതാഴിലറുപ്്പ പദ്ധതിയിൽ ഏതറ്റടുക്കനു്ന ഗ്പവർത്തികളുതട ഫയലകുളിൽ 

ഉണ്ായിരിദക്കണ് ഗ്പോനതപ്പട്ട 22 ദരഖകതള കറുിച്ച് വാർഷ്ിക മാസ്റ്റർ 

 ർക്കലുർ കൃതയമായി നിർദേശങ്ങൾ നൽകനു്നണ്ു്,  

•  കവർ ദപജ് 

•  തചക്്ക ലിസ്റ്റ ്

•  ആക്ഷൻ പ്ലാൻ ദകാപ്പി 

•  ജനകീയ എസ്റ്റിദമറ്റ് 

•   ാദേതിക അനമുതി 

•  ഭരണാനമുതി 

•  കൺതവർജീൻ ് വിവരങ്ങൾ 

•  തതാഴിൽ അദപക്ഷ 



 

 

•  വർക്്ക അതലാദക്കഷ്ൻ 

•  മസ്റ്റർ ദറാൾ 

•  തമഷ്ർതമന്റ് ബക്ു്ക 

•   തമറ്റീരിയൽ വാങ്ങനു്നതിനളു്ള തീരമുാനം 

•   ദവജ് ലിസ്റ്റ് 

•  ഫണ്് ഗ്ടാൻസ്ഫർ ഓർഡർ 

•  പാട്ടക്കരാർ 

•  3 ഘട്ടങ്ങളിതല ദഫാദട്ടാകൾ 

•  ഗ്പവർത്തി പർൂത്തീകരണ  ാക്ഷയപഗ്തം 

•  തമറ്റീരിയൽ ബില്ലുകൾ 

•         മസ്റ്റർ ദറാൾ മവൂ്തമന്റ് സ്ലിപ്പ് 

•  ജിദയാ ടാഗ് ദഫാദട്ടാ 

•  ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് റിദപ്പാർട്ട് 

•  സ റ്റ് ഡയറി 

 ഗ്പവർത്തി ഫയൽ പരിദശാേനയുതട കതണ്ത്തലകുൾ 

  കവർ ദപജ് 

             വാർഷികമാസ്റ്റർ സ്ർക്കലുർ ഗ്രകാരും ഉള്ള കവർദരജ് ഫയലിൽ സ്കൂ്ഷിച്ചില്ല.  

 തചക്്ക ലിസ്റ്റ് 

         ഒര ുഗ്രവർത്തി ഫയലിൽ ഗ്കമഗ്രകാരും ഏടതാടക്ക ദരഖകൾ എവിടെ ഏത് 

ദരജ ുമതുൽ സ്കൂ്ഷിച്ചിരിക്കനു്ന ുഎന്്ന മനസ്സിലാക്കവുാൻ ഉള്ള ഒര ുആധികാരിക 

ദരഖയാണ് ടചക്്ക ലിസ്റ്റ്. ടചക്്ക ലിസ്റ്റ് കൃതയമായി രരൂിപ്പിച്ചിട്ടുണ്്ട. ഓദരാ 

ദരഖയുടെയുും ദരജ് നമ്പറുും ദരഖടരെതു്തിയിട്ടുണ്്ട.   

ആക്ഷൻ പ്ലാൻ ദകാപ്പി. ഗ്രസ്തു ത ഗ്രവർത്തി രഞ്ായത്തിടല നെപ്പു വർഷടത്ത 

വാർഷിക ആക്ഷൻ പ്ലാൻ ഉൾടപ്പട്ടതാണ് എന്്ന ടതളിയിക്കാനളു്ള ദരഖയാണ് 



 

 

ആക്ഷൻ പ്ലാൻ ദകാപ്പി. രരിദശാധിച്ച ഫയലിൽ   ആക്ഷൻ പ്ലാൻ ദകാപ്പി 

സ്കൂ്ഷിച്ചിട്ടുണ്്ട 

  എസ്റ്റിദമറ്റ് 

             ഒര ുഗ്രവർത്തി എങ്ങടന എഗ്ത അളവിൽ ടചയ്യണടമന്്ന സ്ാദങ്കതികമായി 

ഗ്രതിരാേിക്കനു്ന ആധികാരിക ദരഖയാണ് എസ്റ്റിദമറ്റ് രരിദശാധനയുടെ ഭാരമായി 

കടണ്ടത്തിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഗ്രവർത്തികളിലുും എസ്റ്റിദമറ്റ് സ്കൂ്ഷിച്ചിട്ടുണ്്ട 

സ്ാധാരണ ജനങ്ങൾക്്ക മനസ്സിലാകനു്ന രീതിയിൽ ജനകീയ ഭാഷയിൽ ദവണും 

എസ്റ്റിദമറ്റ് തയ്യാറാക്കാൻ എന്നാൽ രരിദശാധിച്ച ഒര ുഫയലിലുും ജനകീയ 

എസ്റ്റിദമറ്റ് കാണാൻ സ്ാധിച്ചിട്ടില്ല 

 

  ാദേതിക അനമുതി പഗ്തം 

  

               ഒര ുഗ്രവർത്തിക്്ക  സ്ാദങ്കതിക വിേഗ്ധരടുെ അനമുതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്്ട എന്നളു്ള 

ആധികാരിക ദരഖയാണ് സ്ാദങ്കതികാനമുതി. രരിദശാധിച്ച മഴുുവൻ 

ഫയലകുളിലുും  സ്ാദങ്കതികാനമുതി രഗ്തമണു്ടായിരനു്ന.ു സ്ാദങ്കതികാനമുതി 

ദരഖടപ്പെതു്തി സ്ാദങ്കതിക വിേഗ്ധർ അതിടനാപ്പും  തീയതി കെൂി ദചർദക്കണ്ടതണ്ു്ട 

അതിനാൽ ഇക്കാരയത്തിൽ ഗ്രദതയക ഗ്ശദ്ധ രലുർദത്തണ്ടതാണ് 

 

      ഭരണാനമുതി ദരഖ  

                          ഗ്രവർത്തി ടചയ്യുന്നതിന്  നിർമ്മാണ സ്ഥാരനും നൽകനു്ന അനമുതിയാണ് 

ദരഖ ഈ ദരഖ എല്ലാ ഫയലകുളുും സ്കൂ്ഷിദക്കണ്ടതാണ് രരിദശാധിച്ച ഒര ുഫയലിൽ 

മാഗ്തദമ ഭരണാനമുതി ദരഖ  കാണവുാൻ സ്ാധിച്ചിട്ടുള്ളു . ഭരണാനമുതി ലഭിക്കനു്നതിന് 

സ്മർപ്പിക്കനു്ന ദരഖകളിൽ ഗ്രാമസ്ഭ അുംരീകാരത്തിന ുരകർപ്പ് ഉൾടപ്പെദുത്തണ്ടത് 

ആയതിനാൽ ഗ്രസ്തു ത ഗ്രാമസ്ഭ തീരമുാനത്തിന് അതായത് ഗ്രവർത്തി ഗ്രാമസ്ഭ 

അുംരീകരിച്ചതിന് രകർപ്പുും ഇദതാടൊപ്പും ദചർദക്കണ്ടതാണ്.  

 ഡിമാൻഡ് ദഫാo 

                        ടതാഴിലാളികൾ ടതാഴിൽ ആവശയടപ്പട്ടു നൽകനു്ന അദരക്ഷയാണ്  

ഡിമാൻഡ് ദഫാും  ടതാഴിൽആവശയടപ്പട്ടവർക്്ക 15 േിവസ്ത്തിനളു്ളിൽ ദജാലി 

ലഭിച്ചിട്ടുദണ്ടാ  എന്്ന അറിയാൻ സ്ഹായിക്കനു്ന ദരഖ   കെൂിയാണ് ഡിമാൻഡ് 

ദഫാും.രരിദശാധിച്ച ഫയലിൽ   ഡിമാൻഡ് ദഫാും സ്കൂ്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഫയലിൽ 



 

 

കാണാൻ സ്ാധിച്ചത് 15, 10, 5 എന്നീ വാർഡകുളിടല അദരക്ഷ ദഫാും ആണ ുകാണാൻ 

സ്ാധിച്ചത്.  

  വർക്്ക അദലാദക്കഷ്ൻ ദഫാം 

                      ഗ്രവർത്തി അനവുേിച്ചുടകാണ്്ട നിർവഹണ ഉദേയാരസ്ഥർ നൽകനു്ന 

അനമുതിയാണ് വർക്്ക അടലാദക്കഷൻ ദഫാും. അദരക്ഷിച്്ച 15 

േിവസ്ത്തിനളു്ളിൽ ഗ്രവർത്തി അനവുേിച്ചു എന്നറിയാൻ ഈ ദഫാും സ്ഹായിക്കുും.   

രരിദശാധിച്ച ഫയലിൽ വർക്്ക അടലാദക്കഷൻ ദഫാും കാണാൻ 

സ്ാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.അതിൽ ടതാഴിൽ ആവശയടപ്പട്ടുള്ള തീയതി രരൂിപ്പിച്ചതായി 

കണ്ടില്ല.അതടുകാണ്്ട ഗ്രവർത്തി ആവശയടരട്ടിട്്ട 15 േിവസ്ത്തിനളു്ളിൽ ആദണാ 

ഗ്രവർത്തി അനവുേിച്ചത് എന്ന് അറിയാൻ സ്ാധിച്ചില്ല. 

 മസ്റ്റർ ദറാൾ 

 ടതാഴിലാളികളുടെ ഹാജർനില ദരഖടപ്പെതു്താനളു്ള ആധികാരിക ദരഖയാണ് 

മാസ്റ്റദറാൾ.  മാസ്്ദഗ്ൊളുകളിൽ  ബി ഡി ഒ,  ടസ്ഗ്കട്ടറി എന്നിവ തീയതി ഒപ്പ് 

സ്ീലുും  രേിപ്പിദകണ്ടതാണ്  എന്നാൽ ഒപ്പുും സ്ീലുും മാഗ്തദമ മാസ്്ദഗ്ൊളിൽ  

കാണാൻ സ്ാധിച്ചുള്ളൂ.     

                       മാസ്്ദഗ്ൊളിൽ എും  ബക്ു്ക നമ്പറുും എും ബക്ു്ക ന്ടറ ദരജ് നമ്പറുും 

ദരഖടപ്പെതു്തിയതായി കണ്ടിട്ടില്ല. 881േിവസ്ും മസ്റ്റദറാൾ ഗ്രകാരും രണി 

എെതു്തതായി കാണാൻ സ്ാധിച്ചു.  

 

       തവജ് ലിസ്റ്റ്  

                   രരിദശാധിച്ച എല്ലാ ഫയലകുളിലുും ടവജ് ലിസ്റ്റ്  സ്കൂ്ഷിച്ചിട്ടുണ്്ട 

 

 തമഷ്ർതമന്റ് ബക്ു്ക  

                                 ഒര ുഗ്രവൃത്തി എസ്റ്റിദമറ്റ് ഗ്രകാരും കൃതയമായ അളവിൽ ആണ് 

ടചദയ്യണ്ടത് എന്നുും ടചയ്തിരിക്കനു്നത് ഇഗ്രകാരും തടന്നയാണ് എന്്ന 

മനസ്സിലാക്കാനളു്ള ആധികാരിക ദരഖയാണ് ടമഷർടമന്റ് ബക്ു്ക. ടസ്ഗ്കട്ടറി 

ഒപ്പുും സ്ീലുും ദരഖടപ്പെതു്തിയിട്ടുണ്്ട എങ്കിലുും തീയതി ദരഖടപ്പെതു്തിയിട്ടില്ല. 

ഇക്കാരയത്തിൽ കെൂതുൽ ഗ്ശദ്ധ രലുർദത്തണ്ടതാണ് അതദുരാടല ആരടുെ 

സ്ഥലത്താണ് ഗ്രവർത്തി നെന്നത് ദരഖടപ്പെതു്തിയിട്ടുണ്ട് .  

 തമറ്റീരിയൽ ലിസ്്റ്റ 



 

 

                   ഒര ുഗ്രവർത്തിക്്ക സ്ാദങ്കതിക എസ്റ്റിദമറ്റ് ഗ്രകാരും ആവശയമളു്ള 

സ്ാമഗ്രികൾ വാങ്ങനു്നതിനളു്ള നെരെിഗ്കമങ്ങൾ ഗ്രതിരാേിക്കനു്ന ദരഖയാണ് 

ടമറ്റീരിയൽ ലിസ്റ്റ്.രരിദശാധിച്ച . ഫയലിൽ ടമറ്റീരിയൽ ലിസ്റ്റ ്സ്കൂ്ഷിച്ചിട്ടില്ല.  

 ഫണ്് ഗ്ടാൻസ്ഫർ ഓർഡർ  

                              മാസ്്ദഗ്ൊളിലുും ദവജ് ലിസ്റ്റുും അനസു്രിച്്ച ടതാഴിലാളിക്്ക ദവതനും 

കകമാറിടയന്ന് ഉറപ്പിക്കാനളു്ള ദരഖയാണ് ഫണ്്ട ഗ്ൊൻസ്ഫർ ഓർഡർ എന്നാൽ 

രരിദശാധിച്്ച  ഫയലിൽ  ഈ  ദരഖ കാണാൻ സ്ാധിച്ചില്ല  ഇക്കാരയത്തിൽ കെൂതുൽ 

ഗ്ശദ്ധ രലുർദത്തണ്ടതാണ്.  

 തമറ്റീരിയൽ വൗച്ചർ ആൻഡ് ബില്ല് 

               സ്ാധനസ്ാമഗ്രികൾ ആവശയമായ ഗ്രവർത്തികൾക്്ക സ്ാമഗ്രികൾ 

വിതരണും ടചയ്തതിന് ബില്ലുകളുും വൗച്ചറകുളുും രരിദശാധിദക്കണ്ടതാണ്. 

രരിദശാധിച്ച ഫയലകുളിൽ സ്ാധനസ്ാമഗ്രികൾ ആവശയമളു്ള ഗ്രവർത്തികൾക്്ക 

ബില്ലുകൾ സ്കൂ്ഷിച്ചിട്ടുണ്്ട.  

 3 ഘട്ടങ്ങളിതല ദഫാദട്ടാഗ്ഗാഫ് 

                     ഒര ുഗ്രവൃത്തി തെുങ്ങനു്നതിനമുൻുര് ഗ്രവർത്തി 

നെന്നടുകാണ്ടിരിക്കദുമ്പാൾ ഗ്രവൃത്തി രർൂതത്തിയായ തിന് ദശഷമളു്ള മനൂ്ന ു

ഘെങ്ങളിടല ദഫാദട്ടാ ഗ്രവർത്തി ഫയലിൽ സ്കൂ്ഷിദക്കണ്ടതാണ്. മണ് ജല 

സ്ുംരക്ഷത്തിന്ടറ ഫയലിൽ 3 ഘട്ടങ്ങളിടല ദഫാദട്ടാ സ്കൂ്ഷിച്ചിട്ടുണ്്ട.  

 ഗ്പവർത്തി പർൂത്തീകരണ  ാക്ഷയപഗ്തം 

                           ഗ്രവർത്തി രർൂത്തീകരിച്ചു എന്നതിനളു്ള ദരഖയാണ് ഗ്രവർത്തി 

രർൂത്തീകരണും സ്ാക്ഷയരഗ്തും രരിദശാധിച്്ച   ഫയലിൽ ഗ്രവർത്തി രർൂത്തീകരണ 

സ്ാക്ഷയരഗ്തും ഉണ്ടായിരനു്ന.ു 

 മസ്റ്റർ ദറാൾ മവൂ്തമന്റ് സ്ലിപ്്പ 

                 ഒര ുഗ്രവൃത്തിയുടെ ഓദരാ ഘട്ടടത്തയുുംമാസ്്ദഗ്ൊൾ  അനവുേിച്ചു 

ടതാഴിലാളികൾക്്ക ദവതനും നൽകനു്നത് വടരയുള്ള ഓദരാ ഘട്ടങ്ങളുും 

ഏടതാടക്ക തീയതികളിൽ നെന്ന ു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനാണ് മസ്റ്റർ ദറാൾ 

മവ്ൂടമന്റ്ലിര് . രരിദശാധിച്ച  ഫയലിൽ  മസ്റ്റർ ദറാൾ  മവ്ൂടമന്റ് ലിര്  

ഉണ്ടായിരനു്ന.ു 

 സ റ്റ് ഡയറി  

                    മാസ്റ്റർ സ്ർക്കലുർ ഗ്രകാരും സ്ുംസ്ഥാനസ്ർക്കാർ നിർദേശിക്കനു്ന 

സ്ഗു്രധാന ദരഖയാണ് കസ്റ്റ് ഡയറി. രദ്ധതിയുടെ സ്തുാരയത ടതാഴിലാളികളുടെ 

അവകാശങ്ങൾ സ്ാമഹൂയരങ്കാളിത്തും, രദ്ധതി ആരുംഭിച്ച മീറ്റിുംര് എന്നിവ 



 

 

ഗ്രവർത്തി സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉറപ്പുവരതു്തനു്നണ്ു്ട എന്നതിനളു്ള ആധികാരിക  ദരഖ 

കെൂിയാണ്  കസ്റ്റ് ഡയറി. രരിദശാധിച്ച ഫയലിൽ കസ്റ്റ് ഡയറി  ഉണ്ടായിരനു്ന.ു  

   

 വിജിതലൻ ് ആൻഡ് ദമാണിറ്ററിങ് കമ്മിറ്റി (ജാഗ്ഗത ദമൽദനാട്ട  മിതി) 

                      ഓദരാ ഗ്രാമരഞ്ായത്തിലുും അഞ്് അുംരങ്ങളുള്ള ജാഗ്രത ദമൽദനാട്ട 

സ്മിതി രരൂീകരിദക്കണ്ടത് ആണ് . ഗ്രവർത്തി സ്ഥല സ്ന്ദർശനും,  

ടതാഴിലാളികളുമായി ആശയവിനിമയും നെത്തൽ ,  ദരഖകളുടെ രരിദശാധന, 

ഗ്രവർത്തി സ്ഥല സ്ൗകരയങ്ങളുടെ രരിദശാധന, ഗ്രവർത്തിയുടെ രുണനിലവാരും 

നിർണയിക്കകു, തകു നിർണയും, ഗ്രവർത്തിയിലെുനീളമളു്ള റിദപ്പാർട്ടിുംര്,  

ഗ്രവർത്തിയുടെ സ്വഭാവടത്ത സ്ുംബന്ധിച്ചുള്ള രുണരരമായ വിലയിരതു്തൽ 

എന്നിവയാണ് വിജിലൻസ്് & ദമാണിറ്ററിങ് കമിറ്റി യുടെ ഗ്രധാന ചമുതല. 

നിലവിൽ ഏഴ് അുംരങ്ങളുള്ള വിജിലൻസ്്& ദമാണിട്ടറിുംര് കമ്മിറ്റി ആണ് ഉള്ളത് 

ഇവരടുെ വിവരങ്ങൾ താടഴ രറയുന്ന.ു 

 

ഗ്കമനമ്പർ  ദരര്  

1   ജീവൻ ഇ ടി  

2 ദമാഹനൻ  

3 ഡിജിത  

4  നാണി  

5  ദുമശൻ  

6 റീന  

7 ഷ്ീല  

    

 ദറാസ്ഗാർ േിവ ം 

           വാർഷിക മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ ഗ്രകാരും എല്ലാ രഞ്ായത്തകുളിലുും ദറാസ്ഗാർ 

േിവസ്ും ആചരിക്കണടമന്്ന നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുണ്്ട എന്നാൽ ടമാദകരി രഞ്ായത്ത് 



 

 

നാളിതവുടരയായി ദറാസ്ഗാർ േിവസ്ും ആചരിച്ചതായി ദരഖകളിൽ ടതളിവകുൾ 

ഇല്ല.  

  ിറ്റി ൺ ഇൻഫർദമഷ്ൻ ദബാർഡ് 

                     വാർഷിക മാസ്റ്റർ സ്ർക്കലുർ ഗ്രകാരും ഗ്രവർത്തി നെക്കനു്ന എല്ലാ 

സ്ഥലങ്ങളിലുും ഗ്രവർത്തിയുടെ വിശേമായ വിവരങ്ങൾ അെങ്ങിയ നിശ്ചിത 

വലിപ്പത്തിലളു്ള ഒര ുഡിസ്്ദപ്ല ദബാർഡ് സ്ഥാരിദക്കണ്ടതണ്ു്ട. ഓഡിറ്റ്  

കാലയളവിൽ ഉള്ള ഈ  ഗ്രവർത്തിയിൽ സ്ി .ഐ ബി . കാണാൻ സ്ാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

 

 ദമറ്റ്  

                 ടതാഴിലറുപ്പ് ഗ്രവർത്തിയുടെ ദമൽദനാട്ടും, ടതാഴിൽ കാർഡ്, കസ്റ്റ് 

ഡയറി, മസ്റ്റർ ദറാൾ എന്നിവ കൃതയമായി രരൂിപ്പിക്കൽ ടതാഴിലാളികളുടെ ഹാജർ  

ഉറപ്പുവരതു്തകു,  അവധി മാർക്്ക ടചയ്യുക,  രണിസ്ഥലത്ത് ദവണ്ട സ്ൗകരയങ്ങൾ 

ഉദണ്ടാ എന്്ന ഉറപ്പു വരതു്തൽ എന്നിവയാണ് ദമറ്റുമാരടുെ കെമകൾ.  

നിയമഗ്രകാരും 15 േിവസ്ും കഴിയുദമ്പാൾ രതുിയ ദമറ്റിടന ടതരടഞ്ഞെ ു

ക്കാവനു്നതാണ്.  രതിനാലാും  വാർഡിൽ നിലവിൽ രാധ   ആണ് മാറ്റിന്ടറ  

സ്ഥാനും വഹിക്കനു്നത് ഓദരാ ഗ്രവർത്തിക്കുും ദമറ്റ് മാറി വരാറണ്ു്ട എന്നാണ് 

ടതാഴിലാളികൾ നിന്നുും അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്. 

പഞ്ചായത്തിൽ  കൂ്ഷിക്കണ്്  7രജിസ്റ്ററകുൾ   

  1)തതാഴിൽ കാർഡിനളു്ള കടുുംബാദപക്ഷയുതട രജിസ്റ്റർ  

2)ഗ്ഗാമ ഭ  രജിസ്റ്റർ  

3)തതാഴിൽ ആവശയതപട്ടതംു തതാഴിൽ അനവുേിച്ചതംു  0ബന്ധിച്ച രജിസ്റ്റർ  

4)ഗ്പവർത്തി ലിസ്റ്റും, ചിലവംു വിശേംശങ്ങളും  ംബന്ധിച്ച രജിസ്റ്റർ  

5)സ്ഥിര ആസ്തികളുതട രജിസ്റ്റർ  

6) ാേന രജിസ്റ്റർ  

7)പരാതി രജിസ്റ്റർ  

 

(a) തതാഴിൽ കാർഡ് രജിസ്റ്റർ 



 

 

ടതാഴിൽ കാർഡ് രജിസ്റ്റര് സ്കൂ്ഷിച്ചിട്ടുണ്്ട . ടതാഴിൽ കാർഡ് രജിസ്റ്റർ A,B,C,D  

വിഭാഗങ്ങൾ  ഗ്പദതയകമായി   കൃതയമായി സ്കൂ്ഷിച്ചിട്ടുണ്്ട  

 (b) ഗ്ഗാമ ഭ രജിസ്റ്റർ 

         രരിദശാധിച്്ച രജിസ്റ്ററിൽ ഗ്രാമസ്ഭ രജിസ്റ്റർ സ്കൂ്ഷിച്ചത് കണ്ടില്ല . 

 (c) ഡിമാൻറ് രജിസ്റ്റർ 

      ഡിമാൻഡ് രജിസ്റ്റർ കൃതയമായി രഞ്ായത്തിൽ സ്കൂ്ഷിച്ചിട്ടുണ്്ട. അഭിനന്ദനാർഹമായ 

ഒര ുകാരയമാണ്. 

 (d) തതാഴിൽ ആവശയതപ്പട്ടതംു തതാഴിൽ അനവുേിച്ചതംു  ംബന്ധിച്ച  രജിസ്റ്റർ  

   വർക്്ക രജിസ്റ്റർ കൃതയമായി സ്കൂ്ഷിച്ചിട്ടുണ്്ട.   ടതാഴിലാളികൾക്്ക കലൂി 

നൽകിയത്കൃതയമായി രജിസ്റ്ററിൽ കാണാൻ സ്ാധിച്ചു 

 (e) സ്ഥിര ആസ്ഥികളുതട രജിസ്റ്റർ 

  രരിദശാധിച്്ച രജിസ്റ്ററിൽ   സ്ഥിര അസ്ഥികളുടെ രജിസ്റ്റർ കാണാൻ സ്ാധിച്ചില്ല  

 (f)പരാതിരജിസ്റ്റർ 

 2010 _11 വർഷത്തിൽ ഇതിൽ 2 രരാതി ഉള്ളതായി കണ്ട ു . അത് രരിഹരിച്ചതായി 

കാണാൻ കഴിഞ്ഞ.ു 2012-2013 ,2013-2014,2014-2015 വർഷത്തിൽ രരാതി ഉള്ളതായുും  

ഇല്ലാത്തതായുും എഴുതിയിട്ടില്ല.2016-2017 വർഷത്തിൽ ഇതിൽ ഒര ു രരാതി ലഭിച്ചതായി 

കാണനു്ന.ുഅതിൻടറ റിദപ്പാർട്്ട സ്മർപ്പിച്ചതായുും സ്ാക്ഷയടപ്പെതു്തിയിട്ടുണ്്ട.2017-2018 

വർഷത്തിൽ അതിൽ ഒര ു രരാതി ലഭിച്ചതായുും അത് രരിഹരിച്ചതായി കാണാൻ 

കഴിഞ്ഞ.ു2018-2019 വർഷത്തിൽ  രരാതി ഒന്നുും ദരഖടപ്പെതു്തിയിട്ടില്ല. 

 (g) സ്ാധന രജിസ്റ്റർ 

         രഞ്ായത്തിൽ സ്കൂ്ഷിച്ചിട്ടുള്ള രജിസ്റ്ററിൽ സ്ാധനും രജിസ്റ്റർ കൃതയമായി 

സ്കൂ്ഷിച്ചിട്ടുണ്്ട. നടല്ലാര ുകാരയമാണ്. 

കതണ്ത്തലകുൾ 

   >   വാർഷിക മസ്റ്റദറാൾ  സ്ർകലുർ ഗ്രകാരമളു്ള കവർ ദരജ് കൃതയമായി ഫയലിൽ 

സ്കൂ്ഷിചിട്ടില്ല  

 >  മഴുുവൻ ടതാഴിലാളികൾക്കുും രഴയ ടതാഴിൽ കാർഡ് രതുകു്കി രതുിയ ടതാഴിൽ 

കാർഡ് രഞ്ായത്തിൽ നിന്നുും അനവുേിച്ചിട്ടുണ്്ട എന്നാൽ ടതാഴിൽ കാർഡ് രതുകു്കനു്ന  



 

 

സ്മയത്ത് ദഫാദട്ടാ ടതാഴിലാളികൾ സ്വരo ചിലവിൽ എെതു്ത് ടകാെകു്കകുയാണ് 

ടചയ്തത്.  

> ടതാഴിലാളികൾക്്ക  കെുി ടവള്ളും, തണൽ എന്നിവ ലഭയമാദകണ്ടത്  നിർവഹണ 

ഏജൻസ്ിയുടെ ഉത്തരവാേിത്തമാണ്  

> കരൂാറ ദനാർത്ത് 14 വാർഡിൽ ദമറ്റ് മദുഖനയാണ് ടതാഴിൽ ആവശയടരൊറളു്ളത്. 

ടതാഴിലാളികൾ സ്വരും നിലയ്ക്്ക ആവശയടപ്പെറില്ല.  

നിർദേശങ്ങൾ  

 ടതാഴിൽ കാർഡ് രർൂണമായുും ടതാഴിലാളികൾക്്ക സ്ൗജനയമായി (ദഫാദട്ടാ 

ഉൾടപ്പടെ ) നൽദകണ്ടതാണ്.  

 ഗ്രാദേശിക ഭാഷയിലളു്ള എസ്റ്റിദമറ്റു ഗ്രവർത്തി സ്ഥലങ്ങളിൽ ലഭയമാക്കണും.  

 മാസ്റ്റർ സ്ർക്കലുർ ഗ്രകാരും നിർദേശങ്ങൾ ദരഖകൾ ഫയലിൽ ക്ഷിദക്കണ്ടതണ്.  

 ടതാഴിലറുപ്പിൽ അനവുേനീയമായതുും മൻുരണന ഗ്കമടപ്പെദുത്തണ്ടത്തിലുും 

ഗ്രവർത്തികൾ ഏടറ്റെകു്കാൻ ശ്റദ്ധിദക്കണ്ടതണ്ു്ട.  

 ടതാഴിൽ അദരക്ഷകൾ ഗ്ഫണ്്ട ഓഫീസ്ിൽ സ്വീകരിക്കയുും ആയതിന ുകകരറ്റു 

രസ്ീത്  നൽകകുയുും ടചദയണ്ടതാണ്.  

 ടതാഴിലാളികൾക്്ക  വിതരണും ടചയ്ത രതുിയ ടതാഴിൽ കാർഡ് വിവരങ്ങൾ 

കൃതയമായി ദരഖടരെതു്തനു്നതിനളു്ള നിർദേശങ്ങൾ നൽകകു.  

 മസ്റ്റർ ദറാൾ വാങ്ങനു്നതിനുും തിരിടക ഏൽപ്പിക്കനു്നതുും ദമറ്റ് മാർക്്ക ടചലവാകനു്ന 

തകു രഞ്ായത്തിൽ നിന്നുും നൽദകണ്ടതാണ് 

  ഉദേയാരസ്ഥർ ദരഖകളിൽ ഒപ്പ് ടവക്കദുമ്പാൾ തീയതി കെൂി 

ദരഖടപ്പെദുത്തണ്ടതാണ്. 

  വിജിലൻസ്് ആൻഡ് ദമാണിറ്ററിുംര് കമ്മിറ്റി അുംരങ്ങടള ഓദരാ വർഷവുും 

ടതരടഞ്ഞെദുക്കണ്ടതാണ്. വിഎുംസ്ി യുടെ അഭിഗ്രായങ്ങൾ കസ്റ്റ് ഡയറിയിൽ 

കൃതയമായ ദരഖടപ്പെദുത്തണ്ടതാണ്. 

  മസ്റ്റർ ദറാൾ രരൂിപ്പിക്കനു്നതിടന കറുിച്്ച ടതാഴിലാളികൾക്്ക കൃതയമായ 

നിർദേശങ്ങൾ നൽകാൻ നിർവഹണ ഏജൻസ്ി ഗ്ശദ്ധിദക്കണ്ടതാണ്. 

  രദ്ധതിയുടെ ശരിയായ രീതിയിലളു്ള നെത്തിപ്പിന് രി എും സ്ിയുടെ ഇെടരെലകുൾ 

ഗ്രവർത്തി സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉണ്ടാദവണ്ടതണ്ു്ട. 

  ടതാഴിലറുപ്പിൽ ഏടറ്റെകു്കനു്ന ഗ്രവർത്തികളുടെ ആസ്തികൾ േീർഘകാല 

നിലനിൽപ്പിന് ആവശയമായ സ്ാദങ്കതിക നിർദേശങ്ങൾ ടതാഴിലാളികൾക്്ക 

ഓവർസ്ിയർ മാർ നൽദകണ്ടത് രാലിക്കനു്നണ്ു്ട എന്്ന ഉറപ്പുവരദുത്തണ്ടതണ്ു്ട.  



 

 

 

അനബുന്ധം 1  

2018-19 ഒക്ദടാബർ മതുൽ മാർച്ച് വതര ഗ്പവർത്തി ഏതറ്റടുത്ത ുനടപ്പാക്കിയ  

ഭമൂിതയ    ംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ  

ഗ്കമ 

നമ്പർ  

ഭഉൂടമയുതട ദപര്  ഗ്പവർത്തി തചയ്ത  

സ്ഥലം  

1 പത്മിനി  32.9 

2  ഹദേവൻ  10 

3 നാണി കനിയിൽ  47.3 

4 ദഗ്പമൻ  108 

5 ദരാഹിണി  136.7 

6  ദുരഷ്് ബാബ ു 14.8 

7 നബീ  ു 57 

8 ജാനകി  67.7 

9 അനിൽ കമുാർ  51.4 

10 മംുത ് 28.1 

11 മജുീബ്  28.1 

12 അഷ്റഫ്  15.4 

13 ആയിശ  9 

 

അനബുന്ധം . 2   

 2018-209 ഒക്ദടാബർ മതുൽ മാർച്ച് വതര100 തതാഴിൽ തചയ്ത  തതാഴിലാളികളുതട 

വിവരങ്ങൾ.  

ഗ്കമ മ 

നമ്പർ 

 ദപര്   കാർഡ് നമ്പർ 

1 നാരായണി എം പി  KL-02-007-004-014/12 

2  ദുലാചന  ി  KL-02-007-004-014/135 

3 സഷ്നി വി പി  KL-02-007-004-014/17 

4 സശലജ തക വി  KL-02-007-004-014/19 



 

 

5 രാേ  KL-02-007-004-014/26 

6 രമ തക  KL-02-007-004-014/321 

7 ഗിരിജ തക  KL-02-007-004-014/33 

8 ശാന്ത എ വി  KL-02-007-004-014/330 

9 രാമകൃഷ്ണൻ  KL-02-007-004-014/4 

10  ിന്ധ ുവി പി  KL-02-007-004-014/43 

11 ശാരേ യു എൻ  KL-02-007-004-014/52 

12 ഗീത പീ വി  KL-02-007-004-014/6 

13 ചഗ്ന്ദിക ടി  KL-02-007-004-014/60 

14 തക തക കമലാക്ഷി  KL-02-007-004-014/62 

15 ദരാഹിണി തക  KL-02-007-004-014/65 

16 ചഗ്ന്ദി പി  KL-02-007-004-014/8 

17 ഇ ദേവി  KL-02-007-004-014/9 

 

 

ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് നടത്തനു്നതിന്  ഹായിച്ചവർ 

 

 ടതാഴിലറുപ്പ്  വിഭാരും ഉദേയാരസ്ഥർ 

 

 വാർഡിടല ടതാഴിലാളികൾ 

 

 ദമറ്റ് മാർ 

 

 രഞ്ായത്ത് ഉദേയാരസ്ഥർ 

 

  



 

 

  23/11/19 ന് തമാദകരി പഞ്ചായത്്ത 14വാർഡ് കരൂാറ ദനാർത്്ത ഗവതെന്റ് LP 

സ്കൂ ളിൽ വച്ചു ദചർന്ന ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്ഗാമ ഭയിതല നിർദേശങ്ങളും 

തീരമുാനങ്ങളും  

                            

  നിർദേശങ്ങൾ 

• ടതാഴിൽ സ്മയും  ഗ്കമികരിക്കണും (9മണി മതുൽ 4മണി വടര ) 

•യൂണിദഫാും അനവുേിക്കണും  

•രഞ്ായത്തിൽ നിന്നുും അെിസ്ഥാന സ്ൗകരയങൾ ലഭയമാകണും  

•കാെ് ടവട്ടിടതളിക്കൽ ടതാഴിലറുപ്പിൽ ഉൾടരെതു്തകു  

•ടതാഴിൽ ദവതനും 350ആയി വർധിപ്പിക്കകു  

•വയലിന് വരമ്പിെൽ ടതാഴിലറുപ്പിൽ ഉൾടരെതു്തകു  

•ടതാഴിൽ േിനങ്ങൾ 200ആക്കി വർധിപ്പിക്കകു  

 തീരമുാനങ്ങൾ  

 ടതാഴിൽ കാർഡ് രർൂണമായുും ടതാഴിലാളികൾക്്ക സ്ൗജനയമായി (ദഫാദട്ടാ 

ഉൾടപ്പടെ ) നൽദകണ്ടതാണ്.  

 ജനകിയ  ഭാഷയിലളു്ള എസ്റ്റിദമറ്റു ലഭയമാക്കണും.  

 മാസ്റ്റർ സ്ർക്കലുർ ഗ്രകാരും ഉള്ള 22 ദരഖകൾ ഫയലിൽ സ്കൂ്ഷിദക്കണ്ടതണ്.  

 ടതാഴിൽ അദരക്ഷകൾ ഗ്ഫണ്്ട ഓഫീസ്ിൽ സ്വീകരിക്കയുും ആയതിന ുകകരറ്റു 

രസ്ീത്  നൽകകുയുും ടചദയണ്ടതാണ്.  

 മസ്റ്റർ ദറാൾ വാങ്ങനു്നതിനുും തിരിടക ഏൽപ്പിക്കനു്നത്തിനുും ദമറ്റിന്  ടചലവാകനു്ന  

നൽകകു . 

  ഉദേയാരസ്ഥർ ദരഖകളിൽ ഒപ്പ് ടവക്കദുമ്പാൾ തീയതി കെൂി ഖടപ്പെദുത്തണ്ടതാണ്. 

  വിജിലൻസ്് ആൻഡ് ദമാണിറ്ററിുംര് കമ്മിറ്റി അുംരങ്ങടള  6മാസ്ും കെൂദുമ്പാൾ 

ടതരടഞ്ഞെദുക്കണ്ടതാണ്. 

    രദ്ധതിയുടെ ശരിയായ രീതിയിലളു്ള നെത്തിപ്പിന് വിജിലൻസ്് &ദമാണിറ്ററിങ് 

കമ്മിറ്റിയുടെ ഇെടരെലകുൾ ഗ്രവർത്തി സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉണ്ടാദവണ്ടതണ്ു്ട. 


