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                                                                       ആമുഖം  

 മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ി ഗ്ഗാമീണജന യുതെ ഉന്നമനത്തിനുും 

സാമൂഹിക ആസ് ിയുതെ നിർമാണത്തിന് സഹായും ആയിട്ടുള്ള ഒരു ദകഗ്രാവിഷ്കൃ  

പദ്ധ ിയാണ്. 2005 തസപ് ുംബർ അഞ്ചിന് നിലവിൽവന്ന ത ാഴിലുറപ്പ് നിയമത്തിന് 

അെിസ്ഥാനതപ്പെുത്തിയാണ് ഈ പദ്ധ ി നെപ്പിലാക്കി വരുന്നത്. ഗ്ഗാമീണദമഖലയിതല ഓദരാ 

കുെുുംബത്തിനുും മറ്റു ത ാഴിലുകൾ നഷ്ടമാവാത  അധികമായി 100 േിവസതത്ത അവിേഗ്ധ 

കായിക ത ാഴിൽ ഉറപ്പാക്കുക എന്ന ിലൂതെ ജനങ്ങളുതെ ഉപജീവന മാർഗ്ഗും തമച്ചതപ്പെുത്തുക 

എന്ന ാണ് ഇ ിന് അെിസ്ഥാന ലക്ഷ്യും. ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ി അവകാശധിഷ്ഠി വുും 

ആവശയാധിഷ്ഠി വുമായ പദ്ധ ിയാണ് . ത ാഴിലുറപ്പുപദ്ധ ിയുതെ മറ്റ് ഗ്പധാന ലക്ഷ്യങ്ങൾ 

ഗ്പകൃ ി വിഭവ പരിപാലനത്തിലൂതെ ഓദരാ ഗ്പദേശതത്തയുും വിഭവ അെിത്തറ ശക്തമാക്കുക, 

തവള്ളതപ്പാക്കും, വനനശീകരണും, കാലാവസ്ഥാ വയ ിയാനും  ുെങ്ങിയ പാരിസ്ഥി ിക 

ഗ്പശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരും കാണുക, ഉൽപാേന പരമായ ആസ് ികൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ിലൂതെ 

ോരിഗ്േയ ലഘൂകരണും സുസ്ഥിരമാക്കുക, ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ിയുസെ   മുഖയധാരയിദലക്ക് 
സ്ഗ്തീേസള  തകാണ്ടുവരുന്ന ിനുും അവരുതെ സാമ്പത്തികവുും സാമൂഹികവുമായ 

ശാക്തീകരണും ഉറപ്പാക്കുക എന്നിവയാണ്. 

 ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ി ഗ്പകാരും ഗ്ഗാമപഞ്ചായത്ത് ഗ്പദേശത്ത് നെപ്പിലാക്കുന്ന 

എലലാ ഗ്പവർത്തികളുും ദസാഷ്യൽ  ഓഡിറ്റിന് വിദധയമാക്കണതമന്ന നിയമത്തിതല17(2) 
വകുപ്പ് ഗ്പകാരും നിഷ്കർഷ്ിക്കുന്നു. പദ്ധ ി ഗ്പവർത്തനതത്തപ്പറ്റിയുും സപാതുധനം  

തെലവഴിക്കുന്ന ിന് പറ്റിയുും പൗരസമൂഹും നെത്തുന്ന പരസയവുും സവ ഗ്രവുമായ 

പരിദശാധനയാണ് ദസാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ത ാഴിലുറപ്പ് നിയമഗ്പകാരും വർഷ്ത്തിൽ രണ്ടു വണ 

ദസാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്ഗാമസഭകൾ എലലാ വാർഡിലുും നെദത്തണ്ട ാണ് ദസാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് 
ഗ്ഗാമസഭ അഥവാ സാമൂഹയ കണതക്കെുപ്പ് എന്ന ിദനാട് ഉദേശിക്കുന്നത് ഗ്പവർത്തി സ്ഥലങ്ങള് 

വർക്ക് സസറ്റുകൾ ദനരിട്ട് സരർശിച്ച് ത ാഴിലുറപ്പ്  സതാഴിലാളിേദളാെും  നിർവഹണ 

ഉദേയാഗസ്ഥദരാെുും അഭിമുഖും നെത്തിയ ിലൂതെ ലഭയമായ ദരഖകളുതെ വിശേ 

പരിദശാധനയിലൂതെയുും ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ ദഗ്കാഡീകരിച്ച് ഗ്ഗാമ സഭകളിൽ തപാ ു 
സമൂഹതത്ത അറിയിക്കുക എന്ന ാണ് ഇഗ്പകാരും ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങളുും ഗ്ഗാമസഭകളിൽ 

ഉയരുന്ന ത ാഴിലുറപ്പ് ത ാഴിലാളികളുതെ അഭിഗ്പായങ്ങളുതെയുും നിർവ്വഹണ 

ഉദേയാഗസ്ഥരുതെ അഭിഗ്പായങ്ങളുതെ അെിസ്ഥാനത്തിൽ മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ 

ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ിയുതെ നെത്തിപ്പിതല സു ാരയ യുും ഉത്തരവാേി വവുും ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുക 

എന്ന ാണ് ദസാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് അഥവാ സാമൂഹയ കണതക്കെുപ്പ് ലക്ഷ്യമിെുന്നത് 

വസ് ു ാപരമായ േസണ്ത്തലിലൂസെ  ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ിയുതെ ഗുണദഭാക്താക്കളായ 

ഗ്ഗാമീണ ജന യുതെ ഉന്നമനത്തിനുും പദ്ധ ിയുതെ തമച്ചതപ്പട്ട ഗ്പവർത്തനത്തിനുും ദസാഷ്യൽ  
ഓഡിറ്റിലുസെ  സാധിക്കുന്നു. 

 സ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റത മുകനാരുക്ക ഗ്പവർത്നങ്ങൾ 
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1. സപരാവൂർ സലാക്കത ഓഫീസ് സരർശിക്കുകയുും ദജായിന്്   ബി ഡി ഒ, ദസാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് 
യൂണിറ്റ്, ദസാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്പഗ്കിയ,  ദസാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്ഗാമസഭ എന്നിങ്ങതനയുള്ള 

കാരയങ്ങൾ സുംസാരിക്കുകയുും തെയ് ു. 

2. കണിച്ചാർ   ഗ്ഗാമ പഞ്ചായത്ത് ഗ്പസിഡന്്,  തസഗ്കട്ടറി,  അസിസ്റ്റന്് തസഗ്കട്ടറി 
ത ാഴിലുറപ്പ് വിഭാഗും ഉദേയാഗസ്ഥർ എന്നിവരുമായി ദസാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് നെത്തി അ ിതന 

കുറിച്ചുള്ള  ീരുമാനും. 

3. ഫയൽ പരിദശാധന- സനലലിക്കുന്ന്  വാർഡിതല 2018ഒകദൊബർ 1 മു ൽ മാർച്ച്് 31 -2019 

വതരയുള്ള ഫയലുകളുതെ പരിദശാധന. 

4. ഗ്പവൃത്തി : സ്ഥലപരിദശാധന - പരിദശാധിച്ച ഫയൽ ഗ്പകാരും ഗ്പവൃത്തി കൃ യമായ 

അളവിൽ നെന്നിട്ടുദണ്ടാ എന്നുള്ള പരിദശാധന. 

5. തപാ ുഗ്പവർത്തകർ,  തപാ ുജനങ്ങൾ എന്നിവരുമായി ത ാഴിലുറപ്പുമായി ബന്ധതപ്പട്ട 

അഭിഗ്പായ ദശഖരണും.  

6. ഫീൽഡിൽ നിന്നുും ദശഖരിച്ച വിവരങ്ങൾ ഫയലുമായി  ാര മയും തെയ്യൽ. 

7. വീെുവീൊരരും ഉള്ള വിവരദശഖരണും. 

8. ത ാഴിൽ കാർഡ് പരിദശാധന,  ബാങ്ക് പാസ് ബുക്ക് പരിദശാധന 

9. റിദപ്പാർട്ട്  യ്യാറാക്കൽ 

                        പഞ്ചായത്ികെ ക ാഴിെുറപ്പത പദ്ധ ിയുമായി ബന്ധകപ്പട്ടത വിവരങ്ങൾ  

      ആതക ത ാഴിൽ കാർഡ്                         : 2870 

      ആതക   ത ാഴിലാളിേൾ   :  4069 

      ആകെീവ് ത ാഴിൽ കാർഡ്     : 1512 

      ആകെീവ് ത ാഴിലാളികൾ     :     1437  

      SC                                                                         : 95 

      ST                                                                       :610 

                          വാർഡിതല തതാഴിലുറപ്പുപദ്ധതിയുമായി ബന്ധതപ്പട് വിവരങ്ങൾ  

      ആതക ത ാഴിൽ കാർഡ്         :      155 

      ആതക   ത ാഴിലാളികൾ   :     202 

      ആകെീവ് ത ാഴിൽ കാർഡ്     : 43 

      ആകെീവ് ത ാഴിലാളികൾ      : 46 

      100 േിവസും ത ാഴിൽ പൂർത്തിയാക്കിയത്  :22 
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      1.സുഭഗ്േ KL-02-009-001-005-10 

       2.സിസിലി KL-02-009-001-005-101 

      3.ആനരവലലി KL-02-009-001-005-11 

    4ദജാർജ് KL-02-009-001-005-112 

  5അജിത്കുമാർ KL-02-009-001-005-12 

6.സുദരഗ്േൻ  KL-02-009-001-005-17 

7 ഗിരിജ KL-02-009-001-005-20 

8.തയദശാോ KL-02-009-001-005-03 

9സൗമിനി KL-02-009-001-005-30 

10 സുകുമാരി KL-02-009-001-005-32 

11.ദമരിക്കുട്ടി KL-02-009-001-005-36 

12.വിജയകുമാരി KL-02-009-001-005-38 

13ലീല KL-02-009-001-005-39 

14  ങ്കമണി KL-02-009-001-005-04 

15ദജാസഫ് KL-02-009-001-005-40 

16സലല KL-02-009-001-005-43 

17 ശശിധരൻ പിള്ള KL-02-009-001-005-49 

18 സുശീല KL-02-009-001-005-05 

19.അനി  KL-02-009-001-005-59 

20.ദറാസിലി KL-02-009-001-005-65 

21ഗ്പഭാകരൻ KL-02-009-001-005-75 

22െിന്നമ്മ KL-02-009-001-005- 

 

 അവകാശ അധിഷ്ഠി  നിരീക്ഷണങ്ങൾ 

 

1. ക ാഴിൽ കാർഡുമായി ബന്ധകപ്പട്ട കാരയങ്ങൾ 
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         മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ി ഗ്പകാരും അവിേഗ്ധ 

കായിക ത ാഴിൽ തെയ്യാൻ  ാല്പരയമുള്ള ഏത ാരു കുെുുംബത്തിനുും ത ാഴിൽ കാർഡിനു 
ദവണ്ടി അദപക്ഷ്ിക്കാും. അദപക്ഷ് നൽകിയ എലലാ കുെുുംബാുംഗങ്ങൾക്കുും 15 േിവസത്തിനകും 

 ികച്ചുും സൗജനയമായി കാർഡ് ലഭിദക്കണ്ട ുണ്ട്. എന്നാൽ ത ാഴിലാളികളുമായി 
സുംസാരിച്ചദപ്പാൾ  പു ിയ കാർഡിന് അദപക്ഷ്ിക്കുന്ന സമയത്ത് ദഫാദട്ടാ എെുക്കുന്ന ിനു 
ദവണ്ടിയുള്ള തെലവ് ത ാഴിലാളി വഹിക്കുന്ന സാഹെരയമാണ് നിലവിലുള്ളത്.  ഇത് 

നിയമലുംഘനമാണ്. 

            ത ാഴിൽ കാർഡ് ഒരു ആധികാരിക ദരഖയാണ്. അ ുതകാണ്ടു തന്ന ത ാഴിൽ കാർഡുകൾ 

ൈൂക്ഷിദക്കണ്തിന്സറ  പൂർണ്ണ ഉത്തരവാേി വും ത ാഴിലാളികൾക്കാണ്. 

അഞ്ചുവർഷ്ത്തിതലാരിക്കൽ  ത ാഴിൽ കാർഡ് പു ുക്കി നൽദേണ്താണ് . പു ിയ 

കാർഡിനായി അദപക്ഷ്ിച്ച എലലാ ത ാഴിലാളികൾക്കുും പു ുക്കിയ കാർഡുകൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.   . 

2. ക ാഴിൽ ആവശയകപ്പടുനത്  ംബന്ധിച്ചത 

          ത ാഴിൽ കാർഡ് ഉള്ള ഏത ാരു ത ാഴിലാളിക്കുും ത ാഴിൽ ആവശയതപ്പൊനുും ഇ ുമായി 
ബന്ധതപ്പട്ട് ആസൂഗ് ണ ഗ്പഗ്കിയയിൽ പങ്കാളിയാകാനുമുള്ള അവകാശും ഉണ്ട്. ത ാഴിൽ 

ആവശയതപ്പട്ട് 15 േിവസത്തിനുള്ളിൽ ത ാഴിൽ ലഭയമായിലല എങ്കിൽ ത ാഴിലിലലായ്മ ദവ നും 

ലഭിക്കാനുള്ള അവകാശും നിയമപരമായി ത ാഴിലാളികൾക്കുണ്ട്.  

             ഈ വാർഡിൽ ഗ്ഗൂപ്പായി ദമറ്റ് മുദഖനയാണ് ത ാഴിലിന് അദപക്ഷ് നൽകുന്നത്. 

അദപക്ഷ്ിച്ച് 15 േിവസത്തിനുള്ളിൽ ത ാഴിൽ ലഭിക്കാറിലല എന്നാണ് ത ാഴിലാളികൾ 

അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്. കൂൊത   ഫയലിലുള്ള സകപ്പറ്റ്  രസീ ിതന കുറിച്ചുും പലർക്കുും അറിയിലല  
എന്ന്  മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ത ാഴിലാളികൾ ത ാഴിലിന്  അദപക്ഷ്ിക്കുന്ന സമയത്ത്  
പഞ്ചായത്ത് ഗ്ഫണ്ട് ഓഫീസിൽ നിന്ന് സകപ്പറ്റ് രസീത് നൽകാറിലല. ഓഡിറ്റിന് വിദധയമാക്കിയ 

ഗ്പവർത്തികളുതെ ഫയലിൽ ഒന്നുും സകപ്പറ്റ് രസീത് നൽേിയതിന്സറ  കൗണ്ടർ ഫയൽ 

സൂക്ഷ്ിച്ചിട്ടിലല.  

3. ക ാഴിൽ അനുവദിച്ചത്  ംബന്ധിച്ചത 

            ത ാഴിലുറപ്പ് നിയമഗ്പകാരും ത ാഴിൽ ആവശയതപ്പട്ട് 15 േിവസത്തിനുള്ളിൽ ത ാഴിൽ 

നൽകിയിരിക്കണും. അലലാത്തപക്ഷ്ും ത ാഴിൽരഹി  ദവ നത്തിനുള്ള അർഹ യുണ്ട്. ഈ 

വാർഡിതല ത ാഴിലാളികൾക്ക് ത ാഴിലിന് അദപക്ഷ്ിച്ച് 15 േിവസത്തിനകും  തന്ന ത ാഴിൽ 

ലഭിക്കാറിലല. വളതര സവകിയാണ് ത ാഴിൽ ലഭിക്കുന്നത്. 

4. കഷ്ൽഫ് ഓഫ് കഗ്പാജക്ററ്റത്  യ്യാറാക്കുന ിനുള്ള അവകാശം.  

        അെുത്ത 5 വർഷ്ദത്തക്ക് ഏതറ്റെുക്കാവുന്ന ദഗ്പാജകെുകളുതെ സമാഹാരമാണ് 

തഷ്ൽഫ് ഓഫ് തഗ്പാജകറ്റ്്. അയൽക്കൂട്ട  ലത്തിൽ െർച്ച തെയ്ത് നിർദേശങ്ങൾ സമാഹരിച് 

വാർഡ്  ലത്തിൽ ദഗ്കാഡീകരിച്ചു  ഗ്ഗാമസഭയിൽ അവ രിപ്പിച്ച ദശഷ്ും മുൻഗണന ഗ്കമും 

നിശ്ചയിച്ചാണ് അുംഗീകരിക്കുന്നത്. അ ുതകാണ്ടു തന്ന തഷ്ൽഫ്  ഓഫ് തഗ്പാജകട് 

 യ്യാറാക്കുന്ന ിനുഉള്ള അവകാശും ത ാഴിലാളികൾക്കുണ്ട്. ത ാഴിൽ കതണ്ടത്തുന്ന ിന് 

ത ാഴിലാളികളുതെയുും ദമറ്റിന്തറയുും ഭാഗത്തുനിന്നുും പങ്കാളിത്തും ഉണ്ടാവണും. എന്നാൽ 
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ത ാഴിലുറപ്പിൽ അനുവേിനീയമായ ആസ് ി വികസന ഗ്പവർത്തികൾ കതണ്ടത്തുന്ന ിന് 

വാർഡിതല വിവിധ ദമഖലയിലുള്ള അവരുതെ പങ്കാളിത്തും ഉണ്ടാവണും.  സനലലിക്കുന്ന്  

വാർഡിതല ത ാഴിലാളികൾ തഷ്ൽഫ് ഓഫ് തഗ്പാജകട്  യ്യാറാക്കുന്ന ിൽ പങ്കാളികളാകാറുണ്ട് 
എന്നാണ് ത ാഴിലാളികളിൽ നിന്നുും  നിന്നുും അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്. 

5. യാഗ് ാ കെെവ്  ംബന്ധിച്ചത 

            ത ാഴിലാളികൾക്ക്  ാമസ സ്ഥലത്തു നിന്നുും 5 കിദലാമീറ്റർ െുറ്റളവിനുള്ളിൽ ത ാഴിൽ  

ലഭിക്കുവാൻ ഉള്ള അവകാശും ഉണ്ട്. അങ്ങതന അലലാത്ത പക്ഷ്ും യാഗ് ാബത്ത ആയി കൂലിയുതെ 

10 ശ മാനും അധിക ദവതനമായി ലഭിക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട്. ഈ വാർഡിസല 

സതാഴിലാളിേൾ ക്ക് 5. േിദലാമീറ്റർ പരിധിക്കപുറം സതാഴിലുറപ് ഗ്പവൃത്തിയിൽ 

ഏർസപട്ിട്ിലല എന്നാണ് സതാഴിലാളിേളിൽ നിന്നും അറിയാൻ േഴിഞ്ഞത്. 

6)അടിസ്ഥാെ  ൗകരയങ്ങതെ കുറിച്ച്  

         ത ാഴിലാളികൾക്ക് ആവശയമായ കുെിതവള്ളും,  വിഗ്ശമിക്കുന്ന ിനുള്ള  ണൽ,  

ഗ്പഥമശുഗ്ശൂഷ് കിറ്റ്  ുെങ്ങിയ അെിസ്ഥാന സൗകരയങ്ങൾ ലഭിദക്കണ്ടത് ത ാഴിലാളികളുതെ 

അവകാശമാണ്.  ണൽ സൗകരയത്തിന് ഷ്ീറ്റ്  ലഭിച്ചിട്ുസണ്ങ്കിലും  ഗ്പഥമശുഗ്ശൂഷ് കിറ്റ്  
ത ാഴിലാളികൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടിലല. കുെിതവള്ളും സകവശും തകാണ്ടുവരികദയാ  പണിതയെുക്കുന്ന 

വീെുകളിതല ആൾക്കാരുമായി സഹകരിദച്ചാ ആണ്  അവർ കതണ്ടത്തുന്നത്. 

േുെിസവള്ളത്തിനുള്ള  പാഗ്തം  പഞ്ചായത്ത്  സനല്േിയിട്ുസണ്ന്നു സതാഴിലാളിേൾ 
പറഞ്ഞു.  

7. സവ നം െഭ്യമാക്കുനത്  ംബന്ധിച്ചത 

           ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ി നിയമത്തിതല തസക്ഷ്ൻ3(2) ഗ്പകാരും ഓദരാ ഗ്പവൃത്തിയുതെയുും 

മസ്റ്റർ ദറാൾ പൂർത്തിയാക്കി പഞ്ചായത്തിൽ സമർപ്പിച്ച് 15 േിവസത്തിനകും ത ാഴിലാളികൾക്ക് 
ദവ നും ലഭിദക്കണ്ട ാണ്. കൃ യമായി ദവതനം ലഭിക്കാറിലല എന്ന വിവരമാണ് 

ത ാഴിലാളികളിൽ നിന്നുും അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്.  

8. ക ാഴിെിടങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന അപകടങ്ങൾ  ംബന്ധിച്ചത 

                 മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ിയിൽ ത ാഴിലാളികൾക്ക് 
ത ാഴിലിെങ്ങളിൽ തവച്ച് ഏത ങ്കിലുും  രത്തിലുള്ള അപകെും സുംഭവിച്ചാൽ തഷ്ഡയൂൾ2(5) 

ഗ്പകാരവുും അധയായും9 ദല പരാമർശങ്ങളുതെ അെിസ്ഥാനത്തിലുും െികിത്സക്ക്  
ആവശയമായിവരുന്ന മുഴുവൻ െിലവുകളുും ബന്ധതപ്പട്ട ബിലലുകൾ ഹാജരാക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് 
ത ാഴിലാളികൾക്ക് ലഭയമാദക്കണ്ട ാണ്. 25000/- രൂപ  മരണും സുംഭവിച്ചാൽ ത ാഴിലാളികളുതെ 

കുെുുംബത്തിന് ലഭയമാദക്കണ്ട ാണ്. ഓഡിറ്റിന് വിദധയമാക്കിയ ഗ്പവൃത്തിയുതെ കാലയളവിൽ 

ത ാഴിലാളിക്ക് അപകെും ഒന്നുും സുംഭവിച്ചിട്ടിലല. 

9. പരാ ി പരിഹാരം 

       ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ി നിയമഗ്പകാരും( തഷ്ഡയൂൾ19) സമയബന്ധി മായി പരാ ി 
പരിഹാരത്തിനുള്ള അവോശം ഉണ്് . പദ്ധ ിയുമായി ബന്ധതപ്പട്ട പരാ ികൾ ദഫാൺ, 
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ദൊൾഗ്ഫീ നമ്പർ ഉപദയാഗിച്ചുും ദരഖാമൂലും എഴു ി നൽകിയുും ഇതമയിൽ വഴിയുും 

സമർപ്പിക്കാവുന്ന ാണ്. ദൊൾ ഗ്ഫീ നമ്പർ പഞ്ചായത്തിൽ ഗ്പേർശിപ്പിദക്കണ്ട ാണ്. ഫീൽഡ് 

പരിദശാധനയുതെ  ഭാഗമായി ത ാഴിലാളികളുമായി സുംസാരിച്ചദപ്പാൾ േൂലി  
േിട്ാത്തതിന്സറ   പരാ ികൾ പഞ്ചായത്തിൽ  ദരഖാമൂലവും ദഗ്ൊള്ഫഗ്രീ  നമ്പർ   
വഴിയും  പരാതി  നൽേി  എന്ന് അറിയാൻ  േഴിഞ്ഞു. എന്നാൽ  യാസതാരു  വിധ  
നിലപാെും  പഞ്ചായത്തിൽ  നിന്നും  േിട്ിയിലല  എന്ന്  സതാഴിലാളിേൾ  പറഞ്ഞു  

10 സ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റത നടത്ുന ിനുള്ള അവകാശം 

         ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ിയിൽ ഏതറ്റെുത്ത് നെപ്പിലാക്കുന്ന മുഴുവൻ ഗ്പവർത്തികളുും ദസാഷ്യൽ 

ഓഡിറ്റിന് വിദധയമാക്കണതമന്ന് തസക്ഷ്ൻ17(2) നിഷ്കർഷ്ിക്കുന്നുണ്ട്. ത ാഴിലുറപ്പിൽ 

ഏതറ്റെുത്ത ഗ്പവർത്തികളുതെ സാമൂഹിക കണതക്കെുപ്പ് നെത്തുന്ന ിനാൽ 

പങ്കാളിയാവുന്ന ിനുള്ള അവകാശും ത ാഴിലാളികൾക്കുണ്ട്.  

 സറാസ്രാർ ദിനം  

ത ാഴിൽ ആവശയക  കൃ യമായി രജിസ്റ്റർ തെയ്യുന്ന ിനുും ത ാഴിലാളികളുതെ അവകാശങ്ങൾ 

അവതര ദബാധയതപ്പെുത്തുന്ന ിനുും പദ്ധ ികൾ പരിഹരിക്കുന്ന ിനുും ആയി ദറാസ്ഗർ േിനും 

സുംഘെിപ്പിദക്കണ്ട ുണ്ട്. വാർഷ്ിേ  മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ അനുസരിച്ച് സനലലിക്കുന്ന്  വാർഡിസല 
ത ാഴിലാളികളിൽ നിന്നുും  ദറാസ്ഗാർ േിനും ആെരിക്കുന്നിലല എന്ന് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 

  ിറ്റി ൺ ഇൻഫർസമഷ്ൻ സബാർഡ്  

              ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ിയുതെ സു ാരയ  ഉറപ്പാക്കുന്ന ിനുദവണ്ടിയുള്ള ഒരു ഉപാധിയാണ് 

സിറ്റിസൺ ഇൻഫർദമഷ്ൻ ദബാർഡ്. ഒരു ഗ്പവർത്തിയുതെ അെിസ്ഥാനവിവരങ്ങൾ അ ായത് 

എസ്റ്റിദമറ്റ്  ുക സാധന ദവേന ഘെകങ്ങൾ യഥാർത്ഥ തെലവ് ത ാഴിൽേിനങ്ങൾ  ുെങ്ങിയ 

വിവരങ്ങൾ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്കുും ഗുണദഭാക്താക്കൾക്കുും മനസ്സിലാകുന്ന രീ ിയിൽ 

ഗ്പേർശിപ്പിദക്കണ്ട ാണ്. ഓദരാ ഗ്പവൃത്തിയുതെയുും ആരുംഭഘട്ടത്തിൽ ഈ ദബാർഡ്  

സ്ഥാപിദക്കണ്ട ുണ്ട്. സിറ്റിസൺ ഇൻഫർദമഷ്ൻ ദബാർഡ് സരർശിച്ച ഗ്പവർത്തി  

സ്ഥലങ്ങളിൽ  ോണാൻ  ൈാധിച്ചു.  

 

വർക്ക്് ദകാഡ് എസ്റ്റിദമറ്റ്  എം ബുക്ക്   രീൽഡ്  

 1 LD/324301   ജീവ തജ 

എൽ ജി പശ്ചാത്തലും 

ഒരിക്കൽ   

Yes Yes Yes 

2.IF/367895  കിണർ 

ദഗ്പമും നെു പറമ്പിൽ 

Yes Yes Yes 

IF/373745 കുളും 

നിർമ്മാണും 

തനലലിക്കുന്ന് 

Yes Yes Yes 
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IF/367907 കിണർ   

ഏലമ  െത്തിൽ  

Yes Yes Yes 

IF/372618  േയ്യാല- 
ദമരി സനലലിമല  

Yes Yes Yes 

RC/278838  SN  ദറാഡ്  

ദോൺഗ്ഗീറ്റ്  

Yes Yes Yes 

IF/360720 ദമരി  

സനലലിമലല  

Rs/344166(IHHL) 

Yes NO No 

 

  

ജാഗ്ര ാ സമൽസനാട്ട  മി ി 

            ഓദരാ പഞ്ചായത്തിലുും 5 അുംഗങ്ങൾ എങ്കിലുമുള്ള ജാഗ്ഗ ാ ദമൽദനാട്ട സമി ി 
രൂപീകരിദക്കണ്ട ാണ്. ഇ ിൽ പട്ടികജാ ി പട്ടികവർഗ്ഗ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് ദവണ്ടഗ്  ഗ്പാധാനയും 

നൽകണും പകു ിദപ്പർ സ്ഗ് ീകളായിരിക്കണും.  അദ്ധയാപകർ,  അുംഗനവാെി വർക്കർ, സവയും 

സഹായ സുംഘത്തിതല അുംഗങ്ങൾ,  തപാ ു-സാമൂഹ  സുംഘെനകൾ, ഉപദഭാക്തൃ സമി ികൾ, 

ദസാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് റിദസാഴ്സസ് ദപഴ്സസൺ, യുവജന ക്ലബ്ബുകൾ,   ുെങ്ങിയവയിൽ നിന്നുും 

വിജിലൻസ് ആൻഡ് ദമാണിറ്ററിുംഗ് കമ്മിറ്റി അുംഗങ്ങതള ത രതഞ്ഞെുക്കാവുന്ന ാണ്. ഏറ്റവുും 

കുറഞ്ഞ കാലയളവിദലക്ക് വിഎുംസി അുംഗങ്ങതള നിയമിദക്കണ്ടത് ഗ്ഗാമസഭയാണ്. 

ഗ്പവൃത്തിസ്ഥല സരർശനും, ത ാഴിലാളികളുമായി ആശയവിനിമയും നെത്തൽ,  ദരഖകളുതെ 

പരിദശാധന, ഗ്പവൃത്തിസ്ഥല സൗകരയങ്ങളുതെ പരിദശാധന, ഗ്പവൃത്തികളുതെ ഗുണനിലവാരും 

നിർണയിക്കൽ,   ുക നിർണയും, ഗ്പവൃത്തിയിൽ ഉെനീളമുള്ള റിദപ്പാർട്ടിുംഗ്, ഗ്പവൃത്തിയുതെ 

സവഭാവതത്ത സുംബന്ധിച്ചുള്ള ഗുണപരമായ വിലയിരുത്തൽ എന്നിവയാണ് ഗ്പധാന െുമ ല. 

വിഎുംസിയാണ്  എലലാ ഗ്പവർത്തികളുും പരിദശാധിദക്കണ്ട ുും  മൂലയ നിർണയ രജിസ്റ്ററിൽ 

ദരഖതപ്പെുദത്തണ്ട ുും.  ദസാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് സമയത്ത് അവ ഗ്ഗാമസഭയിൽ  ൈമർപിദക്കണ്തും 
ആണ് .വിഎുംസി റിദപ്പാർട്ട് ഒരു തപാ ു ദരഖയായി കരുദ ണ്ട ുും 

ആവശയതപ്പെുന്ന ിനനുസരിച്ച് ഒരു തപാ ു ദരഖയായി പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നുും ലഭിദക്കണ്ട ുും 

ആണ്. 6 അുംഗങ്ങൾ ആണ് നിലവിലുള്ളത്.  

വിഎുംസി  അംഗങ്ങൾ      ward 5   

1. ഓമന  പി സേ  

2. സേ  സേ  രാജൻ  

3. ഷ്ീല  

4.മിനി (ൈി ഡി സ് ) 

5.അനിൽകുമാർ  
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6.തക  സ്  ദമാഹനൻ  

 സമറ്റത 

           ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളിൽ ദമൽദനാട്ടും വഹിദക്കണ്ടത് ദമറ്റ് ആണ്. ത ാഴിലാളികൾ ഓദരാ 

േിവസവുും കൃ യമായി ദജാലി തെയ്യുന്നുതണ്ടന്ന്  ഉറപുവരുത്തുേയും , ത ാഴിൽ കാർഡ്, 

സസറ്റ് ഡയറി, മസ്റ്റർ ദറാൾ എന്നിവയിൽ ആവശയമുള്ള വിവരങ്ങൾ ദരഖതപ്പെുത്തുകയുും 

അെിസ്ഥാന സൗകരയങ്ങൾ ത ാഴിലിെങ്ങളിൽ ഉതണ്ടന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുകയുും ദവണും. 

സനലലിക്കുന്ന്  വാർഡിൽ  ൈുഭഗ്േ ,ചിന്നമ്മ  ദജാർജ്, ൈിൈിലി പള്ളിക്കമ്മലിന്   എന്നിവർ 

ദമറ്റ്് മാരായി വർക്ക്് തെയ്യുന്നു . 

 പദ്ധ ി ആരംഭ്ം മീറ്റിംഗ് 

           ത ാഴിലുറപ്പ് നിയമും തഷ്ഡയൂൾ 22 ഗ്പകാരും ഒരു ഗ്പവൃത്തി ആരുംഭിക്കുന്ന ിനു മുൻപ് 

ഏത ങ്കിലുും ഒരു സപാതുസ്ഥലദത്താ,  ത ാഴിലിെങ്ങളിദലാ വച്ച് ദെരുന്ന 

ത ാഴിലാളികളുതെയുും നിർവഹണ ഉദേയാഗസ്ഥരുതെയുും സുംയുക്ത ദയാഗമാണ് പദ്ധ ി 
ആരുംഭ മീറ്റിുംഗ്. വാർഡ് തമമ്പറുതെ സാന്നിധയത്തിൽ ദെരുന്ന ഈ ദയാഗത്തിൽ നിർവഹണ 

ഉദേയാഗസ്ഥർ ഗ്പവൃത്തിയുമായി ബന്ധതപ്പട്ട വിവരങ്ങതളലലാും ത ാഴിലാളികൾക്ക് 
വിശേീകരിച്ചു തകാെുദക്കണ്ട ാണ്.  ഓഡിറ്റിന് വിദധയമാക്കിയിട്ുള്ള  ഗ്പവൃത്തിയുതെ 

ഫയലിൽ പദ്ധ ി ആരുംഭ മീറ്റിുംഗ് ദരഖകൾ കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ വയക്തിഗ  

ഗ്പവൃത്തിയുതെ ഫയലിൽ ഈ ദരഖകൾ കാണാൻ സാധിച്ചിലല. ത ാഴിലാളികളിൽ നിന്നുും 

അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് പദ്ധ ി ആരുംഭ മീറ്റിുംഗിൽ വാർഡ് തമമ്പറുും ഓവർസിയർ ഉും 

പതങ്കെുക്കാറുണ്ട് എന്നാണ്. 

  

ക ാഴിൊളികളുകട കടമകൾ 

                                                                                                                                                                                                     * 

ത ാഴിലിെങ്ങളിൽ സമയനിഷ്ഠ പാലിക്കുക. 

* ത ാഴിൽ തെയ്യുന്ന േിവസങ്ങളിൽ രാവിതലയുും സവകുദന്നരവുും കൃ യമായി 
ദരഖതപ്പെുത്തുക. 

* ത ാഴിൽ കാർഡിൽ ഹാജർ കൃ യമായി ദമറ്റ് ദരഖതപ്പെുത്തുന്നുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക. 

* തഗ്പാജകറ്റ് മീറ്റിുംഗ്, ഗ്ഗാമസഭകൾ, ത ാഴിലുറപ്പ് ഗ്ഗാമസഭകൾ എന്നിവയിൽ നിർബന്ധമായുും 

ഉും പതങ്കെുക്കുക. 

* കൃ യ ദയാതെ ദജാലി തെയ്യുക. 

* ത ാഴിലിെങ്ങളിൽ പ്ലാസ്റ്റിക വസ് ുക്കൾ ഉപദയാഗിക്കുവാദനാ കത്തിക്കുവാൻ പാെിലല. 

* ഗ്പകൃ ി സുംരക്ഷ്ണത്തിന് ആവശയമായ ഗ്പവർത്തികൾ ഏതറ്റെുത്തു നെപ്പിലാക്കുക. 

* ആസ് ി സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഗ്പവൃത്തികൾ കതണ്ടത്തി പഞ്ചായത്ത് അധികൃ തര അറിയിക്കുക. 
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സ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റിനു വിസധയമാക്കിയ  ഗ്പവൃർത്ികൾ  

 

ഗ്കമ 

നമ്പർ  

വർക്ക്് തനയിും 

ആൻഡ് ദകാഡ്  

എസ്റ്റിദമ
റ്റ് 
എമൗ
ണ്ട്  

കാലയളവ്  ത ാഴിൽ 

േിനും  

   െിലവായ  ുക    

        

 

 

 

ദവ നും സാധനും 

1. ജീവ – JLG േൃഷ്ി 
പശ്ചാത്തലം 
ഒരിക്കൽ 
(LD/324301) 

95298 13/11/2018 

3/12/2018 

326 88346 1630+30
00 

2 SN  -

ദറാഡ്(RC278838)  

ദോൺഗ്േീറ്റ് 
 

492331 12/03/19 

25/03/19 

183 Unskilled 

49593 

Skilled labour 

55250 

915+3625

72 

11000+30

00 

3  േിണർ- ഏലമ്മ 
തെത്തിൽIF/367907 

48157 6/2/19 

18/02/19 

10 Unskilled-

2710 

Semiskilled- 

38500 

50+3000 

4. േിണർ- ദഗ്പമ 
നെുപറമ്പിൽIF3678

95 

48157 25/01/19 

4/02/19 

10 Unskilled 

2710 

Semiskilled 

38500 

 

50+3000 

5 േയ്യാല - ദമരി 
സനലലിമല 
സലഫ്IF372618 

40665 21/02/19 

9/03/19 

133 Unskilled 

36043 

665+3000 
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അളവുകൾ  ംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ  

വർക്കത് 
കനയിം 

&സകാഡ്  

എസ്റിസമറ്റി
കെ അളവ്  

എം ബുക്കിൽ 

സരഖകപടുത്ിയത്  

രീൽഡതല 

പരിദശാധനയി
ൽ  

േണ്ത്തിയത്    

ജീവ – JLG േൃഷ്ി 
പശ്ചാത്തലം 
ഒരിക്കൽ (LD/324301) 

10100.00sqm 

13.6690cum 

10010 

10010 

10010 

 

SN  ദറാഡ്  

ദോൺഗ്േീറ്റ്  

 42.50cum 

B 42.50cum 

 D 31.87cum 

77.sqm 

42.50cum 

42.50 

31.875 

77.00 

L 172.38 

B 2.52 

D2.59 

6.59 

േിണർ- ദഗ്പമ 
നെുപറമ്പിൽIF3678

95 

7.5m 7.5മി  9.30 

േയ്യാല - ദമരി 
സനലലിമല 
സലഫ്IF372618 

100.4cum 

39.2sqm 

97.60 

39.20 

 

29.28 

ദമരി -
സനലലിമല(IF/360720  

90 

10 

90 

10 

പണി  

പൂർത്തി

6 ദമരി -
സനലലിമല(IF/360720  

 

IHHL  ദമരി 
Rs/344166 

27840 

 

 

12000 

05/11/18 

23/01/19 

 

05/3/19 

15/03/19 

90 

 

 

10 

Unskilled  

24390 

 

Unskilled 

2710 

Semikilled 

4785 

50 

 

 

 

3085 

7  േുളം- 
നിർമ്മാണം 
സനലലിക്കുന്ന്IF/3737

45 

235126 04/02/19 

26/03/19 

243 Unskilled 

65853 

Semiskilled 

32700 

1215+300

0 
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IHHL  ദമരി 
Rs/344166 

യായതാ
യി  

ോണാൻ  

ൈാധിച്ചു  

 േുളം- 
നിർമ്മാണം 
സനലലിക്കുന്ന്IF/3737

45 

Cleaning 

144sqr 

28.80 

Earth  work 

210.00cum 

Mansonary  work 

36.72cum 

5.40 

Cleaning 

144sqr 

28.80m3 

Earth work 

210.0 m3 

Mansonary  work 

36.73 m3 

5.40m3 

 

L 8.20 

B 8.60 

D 1.80+.90m 

േിണർ ഏലമ്മ   

തെത്തിൽ   
7.5 7.5 8.5 

 

 

 

    

    പദ്ധതിയുസെ സപാതു വിലയിരുത്തൽ 

 ഓഡിറ്റ് സചയ്ത ഗ്പവർത്തിേളിൽ  ജീവ  സജൽജി  യുസെ   ൈംഘേൃഷ്ി  ഇന്നും  നലലരീതിയിൽ  േൃഷ്ി  

സചയ്യുന്നതായി   േണ്ു .  

 ഫയൽ  പരിസശാധനയിൽ കകണ്ടത്ിയത്  

 

1. കവർസപജ് 
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ദസാഷ്യൽഓഡിറ്റിനുവിദധയമാക്കിയിട്ടുള്ള 7 ഫയലിലുും എ എും സി ഗ്പകാരമുള്ള 

കവർദപജ് സൂക്ഷ്ിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് അഭിനരനാർഹമാണ്. 

 

2. കെക്കത െിസ്റ്റത  
 

എ എും സി ഗ്പകാരമുള്ള തെക്ക് ലിസ്റ്റ് 6ഫയലിലുും സൂക്ഷ്ിച്ചിട്ടുണ്ട്.പദക്ഷ്  തെക്ക് 
ലിസ്റ്റിലുും  ദപജ്നമ്പർ ഇട്ടിട്ടിലല. 
 

3. ആക്ഷൻപ്ലാനിന്കറ   സകാപ്പി 
 

ഏതറ്റെുക്കുന്ന ഗ്പവൃത്തികൾ ആക്ഷ്ൻപ്ലാനിൽ ഉൾതപ്പട്ട ുും തഷ്ൽഫ് ഓഫ് തഗ്പാജകറ്റിൽ 

മുൻഗണനാ ഗ്കമത്തിൽ ഉള്ള ുും ആയിരിയ്ക്കണും എന്നുണ്ട് .പരിദശാധിച്ച്  7ഫയലിലുും 

ആക്ഷ്ൻപ്ലാനിന്തറ  ദകാപ്പി സൂക്ഷ്ിച്ചിട്ടിലല .  

 

4. ജനകീയ എസ്റ്റിസമറ്റത 
 

സാധാരണക്കാരനായ ഏത ാരാൾക്കുും മനസ്സിലാകുന്ന വിധത്തിൽ ഗ്പാദേശിക ഭാഷ്യിൽ 

 യ്യാറാക്കിയ എസ്റ്റിദമറ്റ്ഫയലിൽ സൂക്ഷ്ിദക്കണ്ട ുണ്ട്.എന്നാൽ പരിദശാധിച്ച്  
7ഫയലുകളിലുും ജനകീയ എസ്റ്റിദമറ്റ് കാണാൻ സാധിച്ചിലല. എന്നാൽ ഡീതറ്റയിൽസ് 

എസ്റ്റിദമറ്റുും അബ്സ്സ്ഗ്ൊകറ്റ്  എസ്റ്റിദമറ്റുും കാണാൻ സാധിച്ചു 

 

5.  ാസേ ിക  അനുമ ിയുകട  പകർപ്പത 
 

ഒരു ഗ്പവൃത്തിക്ക് സാദങ്ക ിക വിേഗ്ധരുതെ അനുമ ി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന ിനുള്ള 

ആധികാരിക ദരഖയാണ് സാദങ്ക ിക അനുമ ി ദരഖ. ഗ്പവൃത്തിയുമായി ബന്ധതപ്പട്ടിട്ടുള്ള 

സാദങ്ക ിക അനുമ ിയുതെ പകർപ്പ്7ഫയലിലുും സൂക്ഷ്ിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ അഗ്കഡിദറ്റഡ് 

എഞ്ചിനീയറുതെ ദപരുും ഒപ്പുും സീലുും പ ിപിച്ചിട്ടിലല  
 

6. ഭ്രണാനുമ ി യുകട പകർപ്പത 
 

ഗ്പവൃത്തി തെയ്യുന്ന ിന് നിർവഹണ സ്ഥാപനും നൽകുന്ന അനുമ ിയാണ് ഭരണാനുമ ി 
ദരഖ പകർപ്പ്. പരിദശാധിച്ച 7ഫയലുകളിലുും ഭരണാനുമ ിയുതെ പകർപ്പ് 
സൂക്ഷ്ിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇ ിൽ പഞ്ചായത്ത്് തസഗ്കട്ടറിയുതെ  ഒപ്പ്, സീദലാ  ീയ ിദയാ 

ദരഖതപ്പെുത്തിയിട്ടിലല. 
7.   ംസയാജി  പദ്ധ ിയുകട പകർപ്പത 
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 സർക്കാരിന്തറ ഏത ങ്കിലുും വകുപ്പുകൾ ത ാഴിലുറപ്പുപദ്ധ ി ദയാതൊപ്പും സുംദയാജിച്ച് 
നെപ്പാക്കുകയാതണങ്കിൽ അ ുമായി ബന്ധതപ്പട്ട ദരഖകൾ ഫയലിൽ സൂക്ഷ്ിദക്കണ്ട ുണ്ട്. 
എന്നാൽ ഓഡിറ്റ് വിദധയമാക്കിയ 7ഫയലുകളിലുും സർക്കാരിന്തറ മറ്റു 

വകുപ്പുകളുമായി സുംദയാജിച്ച് നെത്തുന്ന ഗ്പവൃത്തികൾ അലലാത്ത ിനാൽ ഈ ദരഖകൾ 

ബാധകമലല. 
 

8. ക ാഴിൽ ആവശയകപ്പട്ടുകകാണ്ടുള്ള അസപക്ഷ 

 

 ത ാഴിൽ ആവശയതപ്പട്ടുതകാണ്ടുള്ള അദപക്ഷ്  7ഫയലിലുും കാണാൻ സാധിച്ചു. 

ത ാഴിലാളികളുതെ ദപരുും, ത ാഴിൽ കാർഡ് നമ്പറുും ദരഖതപ്പെുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ 

ആതക ത ാഴിൽ ആവശയമുള്ള േിവസും ദരഖതപ്പെുത്തിയിട്ടിലല കൂൊത  സതാഴിലിനു 
അദപക്ഷ്  നൽേിയ   ീയ ിയുും ദരഖതപ്പെുത്തിയിട്ടിലല. 
 

9.  ഗ്പവൃത്ി അനുവദിച്ചത്  ംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ 

 

നിർവഹണ ഏജൻസി ഗ്പവൃത്തി അനുവേിച്ചുതകാണ്ടുള്ള അറിയിപ്പ് അദപക്ഷ് കിട്ടി 15 

േിവസത്തിനകും ത ാഴിലാളികതള ദരഖാമൂലും അറിയിദക്കണ്ട ാണ്. പരിദശാധിച്ച  

ഫയലുകളിൽ   ത ാഴിൽ നൽകിയത് സുംബന്ധിച്ച് വിവരങ്ങളുതെ പകർപ്പ് 
ഉൾതപ്പെുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അദപക്ഷ്യിൽ കൃ യമായ  ീയ ി ദരഖതപ്പെുത്താത്ത അ ുതകാണ്ട് 
15 േിവസത്തിനുള്ളിൽ കിട്ടിദയാ എന്ന് വയക്ത യിലല. 
 

10. മസ്റ്റർ സറാൾ 

 

ത ാഴിലാളികളുതെ ഹാജർ ദരഖതപ്പെുത്തുന്ന ഔദേയാഗിക ദരഖയാണ് മസ്റ്റർ ദറാൾ. ഒരു 
േിവസും രണ്ട്  വണ ഹാജർ ദരഖതപ്പെുദത്തണ്ട ാണ്. ദജാലിയിൽ ഹാജരാകാത്തവരുതെ 

കളങ്ങൾ ദജാലി ആരുംഭിദക്കണ്ട സമയും കഴിഞ്ഞയുെതന െുവന്ന മഷ്ി ഉള്ള ദപന തകാണ്ട് 
അവധി ദരഖതപ്പെുത്തുകയുും ദവണും.ആഴ്സൊവസാനും  ഓദരാ ത ാഴിലാളിയുതെയുും 

ഹാജർ ഗ്പകാരമുള്ള  ുകകൾ ദരഖതപ്പെുത്തി ദബാധയതപ്പെുത്തി മസ്ദഗ്ൊളിതല 

അവസാനതത്ത ദകാളത്തിൽ ഒപ്പ്  വാദങ്ങണ്ട ാണ്,  ുെർന്ന്  മാസ്ദഗ്ൊളുകൾ 

സാക്ഷ്യതപ്പെുത്തി നിർവഹണ ഉദേയാഗസ്ഥർക്ക് രണ്ടുേിവസത്തിനുള്ളിൽ സക 

മാദറണ്ട ാണ്’. ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലത്ത് മസ്ദഗ്ൊളുകൾ സൂക്ഷ്ിക്കാൻ െുമ ലയുള്ള 

ദമറ്റിനാണ്.മസ്ദഗ്ൊളുകൾ പണത്തിനു  ുലയമായ ദരഖയാണ് അ ുതകാണ്ടു തന്ന തവട്ടി 
 ിരുത്തലുകൾ പാെിലലാത്ത ാണ്. ദലാക്ക് ദഗ്പാഗ്ഗാും ഓഫീസർ, പഞ്ചായത്ത് തസഗ്കട്ടറി 
എന്നിവർ സാക്ഷ്യതപ്പെുത്തി സീൽ പ ിപ്പിച്ച മസ്റ്റർ ദറാൾ മാഗ് ദമ ഉപദയാഗിക്കാൻ 

പാെുള്ളൂ. മസ്റ്റർ ദറാൾ ലഭിച്ച ിനുദശഷ്ും മാഗ് ദമ നിയമപരമായി ഗ്പവൃത്തി 
ആരുംഭിക്കാൻ പാെുള്ളൂ.  
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     (IF/ 367907  ) എന്നീ  ഗ്പവർത്തി  ദകാഡുള്ള  മാസ്ദഗ്ൊളുകളിൽ തസഗ്കട്ടറിയുതെ  ഒപ്  

ദരഖതപ്പെുത്തിതയങ്കിലുുംൈീൽ കാണാൻ സാധിച്ചിലല.  
Rs/344166 എന്നീ വർക്ക്ദകാഡ് ഉള്ള ഗ്പവർത്തിയുതെ മാസ്ദഗ്ൊളിൽ ഒന്നുും  തന്ന 

ദരഖതപ്പെുത്തിയ ായി കണ്ടിലല. ഏഴു ഗ്പവൃത്തികളുതെയുും മസ്റ്റർ ദറാളുകൾ 

പരിദശാധിച്ചദപ്പാൾ എും ബുക്ക് നമ്പറുും, ദപജ് നമ്പറുും ദരഖതപ്പെുത്തിയ ായി കണ്ടിലല. 
 Rc/278838 എന്നീ ഗ്പവർത്തി ദോഡുള്ള മസ്റ്റർ ദറാളുകളിൽ(27409, 27410, 27929, 27930) മാറ്റ് 
ഒപ്പു ദരഖതപ്പെുത്തിയ ായി കണ്ടിലല. പരിദശാധിച്ച്ഫയലുകളിതല മസ്റ്റദറാളുകളിൽ  

 ത ാഴിൽ തെയ്ത്  ീയ ികൾ ഒന്നുും ദരഖതപ്പെുത്തിയിട്ടിലല. മാസ്ദഗ്ൊളുേളിൽ. അവധി 
കൃ യമായി െുവന്ന മഷ്ിയിൽ ദരഖതപ്പെുത്തിയിട്ടുണ്ട്  ഇത് അഭിനരനാർഹമാണ്. 

11 തമഷ്ർതമന്റ് ബുക്് 
 സതാഴിലുറപിൽ ഉൾസപെുത്തി സചയ്യുന്ന ഗ്പവൃത്തിേളുസെ അളവുേളും 
സചലവുേളും ൈംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ൈമയബന്ധിതമായി തയ്യാറാക്കി ബന്ധസപട് 
ഉദേയാഗസ്ഥർ അംഗീേരിക്കുന്നതിനും യഥാൈമയം േൂലി ലഭയമാക്കുന്നതിനുള്ള 
ആധിോരിേ ദരഖയാണ് സമഷ്ർസമന്് ബുക്ക്. 
          പരിദശാധിച്ച 7ഫയലുകളിൽ സമഷ്ർസമന്് ബുക്ക് ൈൂക്ഷിച്ചിട്ുണ്്. സൈഗ്േട്റി 
ഒപു സവച്ച് ൈാക്ഷയസപെുത്തിയ   എം ബുക്കാണ് രയലിൽ  സൂക്ഷ്ിച്ചിട്ടുള്ളത് 
എന്നാൽ    ൈീൽ പതിപിച്ചതായി  േണ്ിലല  . തമഷ്ർതമൻ് ബുക്കിൽ വർക്ക് ദകാഡ്  

ദരഖസപെുത്തിയിട്ിലല ഗ്പീ തമഷ്ർതമൻറ തെക്ക് തമഷ്ർതമന്് തെയ്യുകയുും തെയ്യുദമ്പാൾ 

ഒപ്,   ീയ ിയുും ദരഖതപ്പെുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ സീൽ   പ ിപ്പിച്ചിട്ടിലല.  
തമഷ്ർതമൻ് ബുക്കിൽ ദപജ് നമ്പർ കൃ യമായി ദരഖതപ്പെുത്തിയിട്ടുണ്ട്  എന്നാൽ   

ഗ്പൈിഡന്് ഒപ്പ്, സീൽ, ദഡറ്റ് എന്നിവ  ദരഖസപെുത്തിയിട്ിലല . ഗ്പവൃത്തി 
നൽകിയ ിന്തറ വിശോുംശങ്ങൾ ഉണ്ട്. ഓവർസിയർ എന്നിവരുതെ ഒപ്പുും  ിയ്യ ിയുും 

സീലുും തവച്ചിട്ടുണ്ട്.  
12  ാധെ ാമഗ്ഗികതെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ 

 പരിദശാധിച്ച  4ഫയലുകളിൽ  ഉപദയാഗിച്ചിട്ടുണ്ട്്. അ ിൻതറ കൃ യമായ ബിലലുകളുും 

സൂക്ഷ്ിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് അഭിനരനാർഹമാണ്.  

13.സവജ്  െിസ്റ്റത 
മസ്്ർദറാളിന് ആനുപാ ികമായി ത ാഴിലാളികൾക്ക് ദവ നും ലഭിക്കുന്നുതണ്ടന്ന് 
ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന ദരഖയാണ് ദവജ്  ലിസ്റ്റ്. പരിദശാധിച്ച്    എലലാും രയലിലും  മസ്റ്റർ 

ദറാൾ ഗ്പകാരമുള്ള ദവജ് ലിസ്റ്റുകൾ സൂക്ഷ്ിച്ചിട്ടുണ്ട്.  

             14) ഫണ്ടത ഗ്ടാൻസ്ഫർ ഓർഡർ 

               ദവ നും ത ാഴിലാളികളുതെ അക്കൗണ്ടിദലക്ക് നൽകിയ ിനുള്ള ദരഖയാണ് ഫണ്ട്     
ഗ്ൊൻസ്ഫർ ഓർഡർ. 7 ഫയലുകളിൽ  ഫയലുകൾ ഒഴിതക (IF/367907),  (LD/324301)സൂക്ഷ്ിച്ചിട്ടുള്ള 

മസ്റ്റർ ദറാളുകളുതെ ഫണ്ട് ഗ്ൊൻസ്ഫർ ഓർഡർ 

 ഫയലിൽ കാണാൻ സാധിച്ചിലല.  
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15) ര ീ ുകളും സറായൽറ്റിയും  ംബന്ധിച്ചത 
 

സാധനസാമഗ്ഗികൾ ആവശയമായ ഗ്പവൃത്തികൾക്ക് സാമഗ്ഗികൾ വി രണും സചയ്തതിന്സറ  

ബിലലുകളുും വൗച്ചറുകളുും സൂക്ഷ്ിദക്കണ്ട ാണ്.  പരിദശാധിച്ച  രയലുേളിൽ സജൽജി  
േൃഷ്ിയുമായി  ബന്ധസപട്  രയലുേളിൽ  ഭൂവുെമയുസെ ൈമ്മതപഗ്തം  നികു ി 
രൈീതിന്സറ  ദകാപ്പി യും സൂക്ഷ്ിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

16) 3 ഘട്ടങ്ങളികെ സഫാസട്ടാകൾ 

 ഒരു ഗ്പവൃത്തി  ുെങ്ങുന്ന ിനു മുൻപുും ഗ്പവൃത്തി നെന്നുതകാണ്ടിരിക്കുദമ്പാഴുും 

ഗ്പവൃത്തി പൂർത്തിയായ ിനു ദശഷ്വുമുള്ള മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിലായി ഉള്ള ദഫാദട്ടാകൾ  

ഫയലിൽ സൂക്ഷ്ിദക്കണ്ട ാണ്. എന്നാൽ പരിദശാധിച്ച   (  േുളം- നിർമ്മാണം 
സനലലിക്കുന്ന്IF/373745) എന്ന രയലിൽ   മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിലായി ഉള്ള ദഫാദട്ടാഗ്ഗാഫുകൾ 

കാണാൻ സാധിച്ചു.  

17 ഗ്പവൃത്ി പൂർത്ീകരണ  ാക്ഷയപഗ് ം 

 ഗ്പവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു എന്ന ിന്തറ ദരഖയാണ് ഗ്പവൃത്തി പൂർത്തീകരണ 

സാക്ഷ്യപഗ് ും എന്നാൽ  ഓഡിറ്റിന് വിദധയമാക്കിയ  6 ഫയലുകളിലുും ഗ്പവൃത്തി 
പൂർത്തീകരണ സാക്ഷ്യപഗ് ും കാണാൻ സാധിച്ചു. എന്നാൽ സാദങ്ക ിക വിേഗ്ധൻ 

സാക്ഷ്യതപ്പെുത്തിയിട്ടിലല. 
18)  കമറ്റീരിയൽ ബിെലുകൾ 

 ത ാഴിലുറപ്പ് ഗ്പവൃത്തികൾക്ക് ഏത ങ്കിലുും സാധനഘെകങ്ങൾ വിലയ്ക്കുവാങ്ങി 
ഉപദയാഗിക്കുകയാതണങ്കിൽ അ ിന്തറ ബിലലുേൾ  രയലിൽ  സൂക്ഷ്ിദക്കണ്ട ുണ്ട്. 
പരിദശാധിച്ച് 6 ഫയലുകളിൽ  സിറ്റിസൺ ഇൻഫർദമഷ്ൻ ദബാർഡിന്തറ വിവരങ്ങൾ 

വിശേമായ എസ്റ്റിദമറ്റുും എും ബുക്കിലുും ദരഖതപ്പെുത്തിയിട്ടുണ്ട്. CIB ഗ്പവൃത്തി 
സ്ഥലങ്ങളിൽ കാണുവാനുും സാധിച്ചു. 

19) മസ്റ്റർ സറാൾ മൂവ്കമന്് സ്ലിപ്പത 
 ഒരു ഗ്പവൃത്തിയുതെ ഓദരാ ഘട്ടതത്തയുും മസ്റ്റർ ദറാൾ അനുവേിച്ച 

ത ാഴിലാളികൾക്ക് ദവ നും നൽകുന്നത് വതരയുള്ള ഓദരാ ഘട്ടങ്ങളുും ഏത ാതക്ക 

 ീയ ികളിൽ നെന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനാണ് മസ്റ്റർ ദറാൾ  മൂവ്തമന്്  സ്ലിപ്പ്. 
പരിദശാധിച്ച രയലിൽ  ഫയൽ  ഗ്ൊക്കിുംഗ്  ദഫാറും ഉൾതപ്പെുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ  

മസ്ദഗ്ൊള്  മൂദവതമന്്  സ്ലിപ്  കാണാൻ  സാധിച്ചിലല.  
20) ജിസയാ ടാഗ് സഫാസട്ടാകൾ  

 ഓഡിറ്റിന് വിദധയമാക്കിയ 7 ഫയലുകളിലുും ജിദയാ ൊഗ്ഡ്  ദഫാദട്ടാ സൂക്ഷ്ിച്ചിട്ടിലല.  
21)സ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റത റിസപ്പാർട്ടത 
   

ത ാഴിലുറപ്പിൽ ഏതറ്റെുത്ത ഗ്പവർത്തികൾ ദസാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് നെത്തുന്ന ിൽ 

പങ്കാളികൾ ആവുന്ന ിന് ത ാഴിലാളികൾക്ക് അവകാശമുണ്ട്. എന്നാൽ 
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അത്തരത്തിൽ ഒരു ദസാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് നെത്തിയ ായി പരിദശാധിച്ച ഫയലുകളിൽ 

നിന്നുും വയക്തമായിട്ടിലല. 
 

 22)സ റ്റ് ഡയറി      

   മാസ്റ്റർ ൈർക്കുലർ ഗ്പോരം ഉള്ള 22 ദരഖേളിൽ ൈംസ്ഥാന ൈർക്കാർ 
നിർദേശിക്കുന്ന ൈുഗ്പധാന ദരഖയാണ് സൈറ്റ് ഡയറി. പദ്ധതിയുസെ ൈുതാരയത 
സതാഴിലാളിേളുസെ അവോശങ്ങൾ ൈാമൂഹയപങ്കാളിത്തം പദ്ധതി ആരംഭ 
മീറ്റിംഗ് സതാഴിലിെങ്ങളിസല അപേെങ്ങൾ ൈംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ 
സതാഴിലാളിേളുസെ വാെേ ൈംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ,  സതാഴിലാളിേളുസെ 
ൈാക്ഷയപഗ്തം, വിജിലൻസ് ആൻഡ് ദമാണിറ്ററിങ് േമ്മിറ്റി റിദപാർട്്,  ൈന്ദർശേ 
േുറിപുേൾ തുെങ്ങിയവ ദരഖസപെുത്തുന്നതിന് ദവണ്ിയുള്ള ആധിോരിേ 
ദരഖയാണ് സൈറ്റ് ഡയറി പരിദശാധിച്ച  4 ഫയലുകളിലുും സസറ്റ്ഡയറി വളതര 

കൃ യമായി പൂരിപ്പിച്ച് സൂക്ഷ്ിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത്  വളതര ഗ്പശുംസനീയമാണ്. 

 

 രജിസ്റ്റർ പരിദശാധന  

 കണിച്ചാർ പഞ്ചായത്തിൽ ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ിയുമായി ബന്ധതപ്പട്ട  7  രജിസ്റ്ററുകളുും 

സൂക്ഷ്ിച്ചിട്ടുണ്ട്.  
 

1) ത ാഴിൽകാർഡ് രജിസ്റ്റർ  

 

ത ാഴിൽകാർഡ് ത ാഴിലാളികൾക്ക് നൽകുദമ്പാൾ കൃ യമായി ത ാഴിൽകാർഡ് രജിസ്റ്ററിൽ 

 ീയ ി ദപര് ഒപ്പ് എന്നിവ ദരഖതപ്പെുത്തി സാക്ഷ്യതപ്പെുദ ണ്ട ാണ് . കണിച്ചാർ  

പഞ്ചായത്തിൽ ത ാഴിൽ കാർഡ് രജിസ്റ്റർ ബന്ധതപ്പട്ട ഉദേയാഗസ്ഥൻ സാക്ഷ്യതപ്പെുത്തി 
സൂക്ഷ്ിച്ച ായി കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 
 

2) ത ാഴിലുറപ്പ് ഗ്ഗാമസഭ മിനുട്സ് രജിസ്റ്റർ  

 

 കണിച്ചാർ പഞ്ചായത്ത്  5 വാർഡ് ആയ  സനലലിക്കുന്നിൽ  മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ 

ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ി,  ആക്ഷ്ൻപ്ലാൻ,  ദലബർ ബജറ്റ് അുംഗീകരിക്കൽ എന്നിവയുമായി 
ബന്ധതപ്പട്ട് നെന്ന ഗ്ഗാമസഭയുതെ വിവരങ്ങൾ ഗ്ഗാമസഭാ മിനിറ്റ്സിൽ സൂക്ഷ്ിച്ചിട്ടുണ്ട്. 
ഗ്ഗാമസഭയിൽ പതങ്കെുത്തവരുതെ ദപരുും ഒപ്പുും ദരഖതപ്പെുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 
 

3) ത ാഴിൽ ആവശയതപ്പെുന്ന ുും ത ാഴിൽ അനുവേിച്ച ുും കൂലി നൽകിയ ുമായ രജിസ്റ്റർ 

 

 2019 മാർച്ച് വതരയുള്ള   ത ാഴിൽ ആവശയതപ്പെുന്ന ിന്തറയുും അവർക്ക് കൂലി 
നൽകിയ ിന്തറയുും ദരഖകൾ ഫയലിൽ ഉണ്ട് എന്നാൽ ബന്ധതപ്പട്ട ഉദേയാഗസ്ഥൻ 

സാക്ഷ്യതപ്പെുത്തിയിട്ടിലല. 
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4) ഗ്പവൃത്തി രജിസ്റ്റർ  

 

 ത ാഴിലുറപ്പു പദ്ധ ിയിൽ ഏതറ്റെുത്തു നെത്തുന്ന ഗ്പവൃത്തികതള കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ 

ഗ്പവൃത്തി രജിസ്റ്ററിൽ കൃ യമായി സൂക്ഷ്ിദക്കണ്ട ാണ്.പഞ്ചായത്ത് രജിസ്റ്ററിൽ 

ഗ്പവൃത്തിതയ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ സൂക്ഷ്ിച്ചിട്ടുണ്ട്. 
 

5) ആസ് ി രജിസ്റ്റർ  

 

 എലലാ വാർഡിതലയുും ഗ്പവൃത്തികൾ  ഒന്നിച്ചാണ് രജിസ്റ്ററിൽ ദരഖതപ്പെുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഈ 

രജിസ്റ്റർ ഉത്തരവാേിത്തതപ്പട്ട ഉദേയാഗസ്ഥൻ സാക്ഷ്യതപ്പെുത്തിയിട്ടിലല. ഗ്പവർത്തികളിൽ കൂെി 
സൃഷ്ടിക്കതപ്പട്ട ആസ് ികൾ ആർക്കുദവണ്ടിയാണ് എന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ കൃ യമായി 
ദരഖതപ്പെുത്തിയിട്ടിലല. ആസ് ി രജിസ്റ്ററിൽ ഗ്പവൃത്തിയുതെ ദപര്,  ദകാഡ് എന്നിവ 

എഴു ിയ ായി കണ്ടിലല. 
 

6) പരാ ി രജിസ്റ്റർ 

 

ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ിയുമായി ബന്ധതപ്പട്ട ഏ ു പരാ ിയുും വാക്കാദലാ ദരഖാമൂലദമാ 

ലഭിക്കുകയാതണങ്കിൽ നിർവഹണ ഏജൻസി പരാ ി രജിസ്റ്ററിൽ  ദരഖതപ്പെുത്തുകയുും 

നിർബന്ധമായുും സകപ്പറ്റ് രസീത് പരാ ിക്കാരന് നൽകുകയുും ദവണും. പരാ ിയുതെ 

 ുെർനെപെികളുും കൃ യമായി  രജിസ്റ്ററിൽ  ദരഖതപ്പെുദത്തണ്ട ാണ്.ഓദരാ സാമ്പത്തിക 

വർഷ്വുും രജിസ്റ്റർ ദക്ലാസ്  തെയ് ു തസഗ്കട്ടറി സാക്ഷ്യതപ്പെുത്തുകയുും 

 

 ുെർകാലയളവിദലക്ക് അുംഗീകരിക്കുകയുും ദവണ്ട ാണ്.കണിച്ചാർ പഞ്ചായത്തിൽ പരാ ി 
രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷ്ിച്ചിട്ടുണ്ട്  
 

7) സാധനസാമഗ്ഗികൾ സുംബന്ധിച്ച രജിസ്റ്റർ.  

 

സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിയ ിന്തറ  വിവരങ്ങൾ ഗ്പിന്് എെുത്തു വച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇവ 

സാക്ഷ്യതപ്പെുത്തിയിട്ടിലല. 
 

 

              കകണ്ടത്െുകൾ 

• എ  എും സി ഗ്പകാരമുള്ള കവർ ദപജ് സൂക്ഷ്ിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് അഭിനരനാർഹമാണ്. 

•  ഡിമാൻഡ് തെയ്യുന്ന ത ാഴിലാളികൾക്ക് കൃ യമായി ത ാഴിൽ ലഭിക്കുന്നിലല എന്നുള്ള 

പരാ ിയുണ്ട്. 
•  ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ിയുതെ സു ാരയ  ഉറപ്പു വരുത്തുന്ന ിന് ഗ്പവൃത്തി 
ആരുംഭിക്കുന്ന ിനുമുമ്പ് പദ്ധ ി വിവരങ്ങളെങ്ങിയ ഗ്പാദേശിക ഭാഷ്യിലുള്ള 

സിറ്റിസൺ ഇൻഫർദമഷ്ൻ ദബാർഡ് ഗ്പവർത്തി സ്ഥലത്ത് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത് 

അഭിനരനാർഹമായ കാരയമാണ്. 
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• മുഴുവൻ ത ാഴിലാളികൾക്കുും പഴയ ോർഡ്  പു ുക്കി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ  

ത ാഴിൽ കാർഡ് പു ുക്കുന്ന സമയത്ത് ത ാഴിലാളികൾ ദഫാദട്ടാ സവരും കയ്യിൽ നിന്ന് 
എെുത്തു തകാെുക്കുകയാണുണ്ടായത്.  

• ത ാഴിലാളികൾക്ക് കുെിതവള്ളും,  ണൽ സൗകരയും, ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ദബാകസ് എന്നിവ 

നൽദകണ്ടത് നിർവഹണ ഏജൻസിയുതെ ഉത്തരവാേി വമാണ്.  ണൽ സൗകരയും 

ലഭിച്ചിട്ടുതണ്ടങ്കിലുും ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ദബാകസ് ത ാഴിലാളികൾക്ക്  ലഭയമായിട്ടുണ്ട്.  
• തനലലിക്കുന്ന് വാർഡിൽ ദമറ്റ് മുദഖനയാണ് ത ാഴിൽ ആവശയതപ്പൊനുള്ളത്. 

ത ാഴിലാളികൾ സവരും നിലയ്ക്ക് ആവശയതപ്പൊറിലല. 
•  ത ാഴിൽ ആവശയതപ്പെുന്ന സമയത്തുും മറ്റ് അദപക്ഷ്കൾ സമർപ്പിക്കുദമ്പാഴുും 

പഞ്ചായത്ത് ഗ്ഫണ്ട് ഓഫീസിൽ നിന്ന്  ിരിതക രസീത് നൽകുന്നിലല. 
•  കൃ യമായി പദ്ധ ി ആരുംഭ മീറ്റിുംഗ് നെക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ത ാഴിലാളികൾ 

അഭിഗ്പായതപ്പട്ടു. 

• തനലലിക്കുന്ന് വാർഡിൽ 46 ആകെീവ് ത ാഴിലാളികളിൽ 22 ത ാഴിലാളികൾ മാഗ് മാണ് 

100 േിവസതത്ത ത ാഴിൽ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് ഔദേയാഗിക ദരഖയിൽ 

പറയുന്നത്. 

•  വാർഷ്ിക മാസ്റ്റർ സർക്കുലർ ഗ്പകാരും ഒരു വർക്ക് ഫയൽ 22 ദരഖകൾ 

സൂക്ഷ്ിദക്കണ്ട ുണ്ട്. 5 ദരഖകൾ ഒഴിതക ( 1. ആക്ഷ്ൻ പ്ലാനിന്തറ ദകാപ്പി 2. ജനകീയ 

എസ്റ്റിദമറ്റ് 3.  ഘട്ടങ്ങളിതല ദഫാദട്ടാകൾ 4. ജിദയാ ൊഗ്ഡ് ദഫാദട്ടാകൾ 5.ദസാഷ്യൽ 

ഓഡിറ്റ് റിദപ്പാർട്ട് ദകാപ്പി.) ബാക്കിതയലലാും സൂക്ഷ്ിച്ചിട്ടുണ്ട്. 
•  ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ിയുമായി ബന്ധതപ്പട്ട് ഓഫീസിൽ സൂക്ഷ്ിദക്കണ്ട 7 രജിസ്റ്ററുകളുും 

സൂക്ഷ്ിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇവതയാന്നുും കൃ യമായി പൂരിപ്പിച്ചിട്ടിലല.  
•  േുളം നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധസപട് പരിദശാധനയിൽ ഗ്പവർത്തിയുസെ 2 

ഘട്ങ്ങളിൽ ഉള്ള ദരാദട്ാ ോണാൻ ൈാധിച്ചു ഇത് അഭിനന്ദനാർഹമാണ് 

•  അക്ഷ്ാുംശ ദരഖാുംശങ്ങൾ ദരഖതപ്പെുത്തിയ ജിദയാ ൊഗ്ഡ് ദഫാദട്ടാഗ്ഗാഫ് 

ഫയലുകളിൽ കാണാൻ സാധിച്ചിലല. 
• മാസ്റ്റർ ദറാളുകളിൽ അറ്റൻഡൻസ്  ീയ ി ദരഖതപ്പെുത്തിയിട്ടിലല. 

       

   നിർസേശങ്ങൾ  

1) ത ാഴിൽകാർഡ്  ികച്ചുും സൗജനയമായി അനുവേിദക്കണ്ട ുണ്ട്. 
2)  ത ാഴിൽ കാർഡ് പു ുക്കി നൽകുന്ന അവസരത്തിൽ പു ിയ ത ാഴിൽ കാർഡിൽ 

പൂരിപ്പിദക്കണ്ട കാരയങ്ങൾ ദമറ്റിനുും  ത ാഴിലാളികൾക്കുും കൃ യമായി പറഞ്ഞു 
തകാെുക്കുക. 

3)  ഗ്പവൃത്തി ആരുംഭിക്കുന്ന ിനു മുൻപ് നിർവ്വഹണ ഉദേയാഗസ്ഥരുതെ 

സാന്നിധയത്തിൽ ദഗ്പാജകറ്റ് മീറ്റിുംഗ് നെത്തി ഗ്പവൃത്തിയുതെ വിശേമായ വിവരും 

ത ാഴിലാളികൾക്ക് നൽദകണ്ട ുണ്ട്. 
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4)  ത ാഴിലാളികൾക്ക് നിയമും അനുശാസിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള അവകാശങ്ങൾ 

ലഭിക്കുന്നുതണ്ടന്ന് നിർവഹണ ഏജൻസി ഉറപ്പുവരുദത്തണ്ട ുണ്ട്. 
5)  മസ്റ്റർ ദറാളിൽ തവട്ടി  ിരുത്തലുകൾ പാെിലല 
6)  മസ്റ്റർ ദറാളിൽ ഗ്പവൃത്തി എെുക്കുന്ന േിവസങ്ങളിൽ  ീയ ി ദരഖതപ്പെുത്തുക. 

7)  ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ിയുതെ സു ാരയ  ഉറപ്പു വരുത്തുന്ന ിന് ഗ്പവൃത്തി 
ആരുംഭിക്കുന്ന ിനു മുൻപ് പദ്ധ ി വിവരങ്ങളെങ്ങിയ സിറ്റിസൺ ഇൻഫർദമഷ്ൻ 

ദബാർഡ് ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലത്ത് സ്ഥാപിദക്കണ്ട ാണ്. 

8)  ഓദരാ മസ്റ്റർദറാളുും കഴിയുന്ന മുറയ്ക്ക് എും ബുക്കിൽ അളവുും ഗ്പവൃത്തി 
സ്ഥലവുും മസ്റ്റർദറാൾ  നമ്പറുും ദരഖതപ്പെുദത്തണ്ട ാണ് 

9)  ത ാഴിലാളികളുും ദമറ്റുും അവരുതെ കെമകൾ കൃ യമായി പാലിക്കുന്നുതണ്ടന്ന് 
നിർവഹണ ഏജൻസി ഉറപ്പുവരുദത്തണ്ട ുണ്ട്. 
10)  വിജിതലൻസ് ആൻഡ് ദമാണിറ്ററിങ് കമ്മിറ്റി അുംഗങ്ങതള കാലാനുസൃ മായി 
മാറ്റുകയുും അവരുതെ പങ്കാളിത്തും ഉറപ്പു വരുത്തുകയുും തെദയ്യണ്ട ാണ്. 

11)  ഏതറ്റെുക്കുന്ന ഗ്പവൃത്തികൾ ആക്ഷ്ൻ പ്ലാനിൽ ഉള്ള സമയങ്ങളിൽ  തന്ന 

നെപ്പിലാദക്കണ്ടത് ആണ് 

12)  ഫയൽ സൂക്ഷ്ിദക്കണ്ട ദരഖകൾ കൃ യമായി സൂക്ഷ്ിക്കുക. 

13)  ദരഖകൾ സൂക്ഷ്ിക്കുദമ്പാൾ പൂരിപ്പിദക്കണ്ട കാരയങ്ങൾ കൃ യ ദയാതെ തെയ്യുക. 

14)  ത ാഴിലാളികൾ ത ാഴിലിനു ദവണ്ടി അദപക്ഷ് നൽകുദമ്പാൾ കൃ യമായി രസീത് 

നൽകുക. 

15)  ത ാഴിലുകൾ  ുെങ്ങുന്ന ിനു മുൻപുും നെന്നുതകാണ്ടിരിക്കുദമ്പാഴുും  

പൂർത്തിയായ ിനുദശഷ്വുും  ഉള്ള ദഫാദട്ടാകൾ എെുത്ത് ഫയലിൽ 

സൂക്ഷ്ിദക്കണ്ട ാണ്. 

16)  ത ാഴിലാളി േിനത്തിന്തറ ആവശയക തയപ്പറ്റി ത ാഴിലാളികതള 

ദബാധവാന്മാരാക്കുക. മാസത്തിൽ ഒരു  വണ ത ാഴിലാളി േിനമായി ആെരിക്കുക. 

17)  ത ാഴിലാളികൾക്കുദവണ്ടിയുള്ള അെിസ്ഥാനസൗകരയങ്ങൾ ത ാഴിൽ സ്ഥലങ്ങളിൽ 

ലഭിക്കുന്നുദണ്ടാ എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക. 

18)  ത ാഴിലുറപ്പിൽ ഏതറ്റെുക്കുന്ന ഗ്പവർത്തികളുതെ ആസ് ികൾ േീർഘകാല 

നിലനിൽപ്പിന് (3വർഷ്ും) ആവശയമായ സാദങ്ക ിക നിർദേശങ്ങൾ ത ാഴിലാളികൾക്ക് 
ഓവർസിയർമാർ നൽദകണ്ട ാണ്. 

19.)പദ്ധ ിയുമായി ബന്ധതപ്പട്ട് 22 ഫയലുകളുും 7 രജിസ്റ്ററുകളുും നിർബന്ധമായുും 

ദരഖതപ്പെുത്തി സൂക്ഷ്ിക്കുക 

20). ത ാഴിലാളികൾക്ക് 100േിവസതത്ത ത ാഴിലുും, കൂലിയുും  പണിയായുധങ്ങളുതെ 

വാെകയുും 5km കൂെു ൽ ത ാഴിലിെങ്ങളിദലക്ക് ദപാദകണ്ടിവന്നാൽ യാഗ് ാബത്തയുും 

നൽകുക.  
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        ക ാഴിെുറപ്പത പദ്ധ ിയിൽ ഏകറ്റടുത്ത കെയ്യാൻ കഴിയുന 

ഗ്പവൃത്ികൾ 

•  വിഭാഗും എ: ഗ്പകൃ ി വിഭവ പരിപാലനവുമായി ബന്ധതപ്പട്ട തപാ ു ഗ്പവൃത്തികൾ 

•  വിഭാഗും ബി: സമൂഹത്തിൽ അവശ  അനുഭവിക്കുന്ന വിഭാഗങ്ങൾക്കുള്ള വയക്തിഗ  

ആസ് ികൾ ഖണ്ഡിക അഞ്ചിൽ പരാമർശിക്കുന്ന കുെുുംബങ്ങൾക്ക് മാഗ് ും. 

•  വിഭാഗും സി: ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ ഉപജീവന മിഷ്ൻ നിബന്ധനകൾ അനുസരിക്കുന്ന 

സവയുംസഹായ സുംഘങ്ങൾക്ക് തപാ ു അെിസ്ഥാന സൗകരയങ്ങൾ. 

•  വിഭാഗും ഡി: ഗ്ഗാമീണ അെിസ്ഥാന സൗകരയങ്ങൾ 

 

ദസാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് നെത്തുന്ന ിന് സഹായിച്ചവർ 

1) ത ാഴിലുറപ്പ് വിഭാഗും ഉദേയാഗസ്ഥർ 

2)  വാർഡിതല ത ാഴിലാളികൾ 

3)   ദമറ്റ്മാർ, ത ാഴിലുറപ്പ് ത ാഴിലാളികൾ  

4)  പഞ്ചായത്ത് ഉദേയാഗസ്ഥർ 

5)  ദസാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് െീും കണ്ണൂർ 

 അനുബന്ധ :nrega.nic.in 

ഫീൽഡ് പരിദശാധിച്ച  സ്ഥലും ഉെമേളുസെ  ദപര്  
     * േൂവ പറമ്പിൽ ബീന 
     * മണലും  മാലിൽ സറജീവൻ  
     * ഇെസത്താട്ിയിൽ  രാമേൃഷ്ണൻ  
     * േൂവപറമ്പിൽ  േിവാേരൻ  
     * പുത്തൻപുരയിൽ  രാജമ്മ  
     * സനലലിമല  ദതാമസ്  
     * ഇെദശരിയിൽ  സബന്നി  
വര്ഗീസ്  
     * വലിയപറമ്പിൽ  ദജാദമാൻ  
     * ദതാമസ്  ദജാർജ്  
     * ഏലമ്മ  തെത്തിൽ  
     * ദഗ്പമ  നെുപറമ്പിൽ  
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11/11/2019 ഉച്ചയ്ക്ക്കത 2.30നു കണിച്ചാർ പഞ്ചായത്ത അഞ്ാം  വാർഡ് ആയ 

തെലലിക്ുന്നിന്റതറ  സ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റത ഗ്രാമ ഭ് കണിച്ചാർ കുടുംബഗ്ശീ ഹാെിൽ  കവച്ചത 
നടനു.  

ഗ്രാമ ഭ്യിൽ എടുത്  ീരുമാനങ്ങൾ 

• പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമി ിയുമായി ആദലാെിച്ച് ഇനിമു ൽ ത ാഴിൽകാർഡ് ദഫാദട്ടാ സഹി ും 

സൗജനയമായി നൽകാൻ  ീരുമാനമായി.. 
• അദപക്ഷ്കൾ ഗ്ഫണ്ട് ഓഫീസിൽ സവീകരിച്ച് സകപ്പറ്റ്് രസീത് നൽകാൻ  ീരുമാനതമെുത്തു. 
• അെിസ്ഥാന സൗകരയങ്ങൾ ആവശയാനുസരണും നൽകുവാനുും ത ാഴിലാളികൾ പണുംമുെക്കി 
അെിസ്ഥാന സൗകരയങ്ങൾ ഒരുക്കുകയാതണങ്കിൽ അ ിൻതറ ബിലല് പഞ്ചായത്തിൽ ഏൽപ്പിച്ചാൽ 

െിലവായ  ുക  ിരിതക നൽകുവാനുും  ീരുമാനമായി. 
• നിലവിലുള്ള വിഎുംസി അുംഗങ്ങതള മാറ്റുവാൻ  ീരുമാനമായി. 
• മാസത്തിൽ ഒരു  വണ തപാ ു വിഭാഗങ്ങതളയുും ഉൾതപ്പെുത്തി ത ാഴിലാളി േിനമായി 
ആെരിക്കാും എന്ന്  ീരുമാനതമെുത്തു. 

• എ എും സി ഗ്പകാരമുള്ള 22 ദരഖകൾ  ഗ്പവൃത്തി ഫയലിൽ ഉൾതപ്പെുത്താതമന്ന്  ീരുമാനമായി. 
• ത ാഴിലിെങ്ങളിൽ നിന്ന് അപകെും സുംഭവിച്ചാൽ അെുത്തുള്ള ഗ്പാഥമിക ആശുപഗ് ിയിദലാ 

സർക്കാർ ആശുപഗ് ിയിദലാ കാണിച്ച് ദഡാകെറുതെ റഫറൻസ് വാങ്ങിയദശഷ്ും 

സവകാരയആശുപഗ് ിയിൽ കാണിക്കുകയാതണങ്കിൽ െികിത്സയ്ക്ക് െിലവായ  ുകയുതെ ബിലല് 
പഞ്ചായത്തിൽ സമർപ്പിക്കുന്ന പക്ഷ്ും െികിത്സാതെലവ് അനുവേിക്കുതമന്ന്  ീരുമാനമായി. 

ഗ്രാമ ഭ്യിൽ ക ാഴിൊളികൾ ഉയർത്ിയ നിർസേശങ്ങൾ 

1) ദവ നും 15 േിവസത്തിനുള്ളിൽ ലഭയമാക്കാനുും സവകിയാൽ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നുമാണ് 

സവകുന്നത ങ്കിൽ നിർവ്വഹണ ഉദേയാഗസ്ഥരിൽ  നിദന്നാ അലലാത്തപക്ഷ്ും ദകഗ്ര സർക്കാരിൽ 

നിദന്നാ നഷ്ടപരിഹാരും ലഭിക്കണതമന്ന് ത ാഴിലാളികൾ നിർദേശിച്ചു. 

2) കൂലി കൂട്ടുവാനുള്ള നിർദേശും 

3) ത ാഴിൽ സമയും 9 മു ൽ 4 വതര ഗ്കമീകരിക്കണും എന്നുള്ള നിർദേശും. 

4) മസ്റ്റർ ദറാളിൽ ഒപ്പിൊനുള്ള ദകാളും വലു ാക്കണും എന്നുള്ള നിർദേശും. 

5) ക്ഷീര േർഷ്േസര സതാഴിലുറപിൽ ഉൾസപെുത്തുേ  

6)JLG നിലസമാരുക്കൽ ഗ്പവൃത്തിയിൽ ആസ്തി നിലനിൽക്കുന്ന ോലയളവ്(3 വർഷ്ം ) േുറച്ച് 
ഇെവിള േൃഷ്ി സചയ്യാൻ അനുവേിക്കുേ. 
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                                                                                       അധയക്ഷ്: 

 

 


