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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 gകായിക 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 ിയുതെ മുഖയധാരയിദലക്ക് തകാണ്ടുവരുന്ന ിനുും അവരുതെ 

സാമ്പത്തികവുും സാമൂഹികവുമായ ശാക്തീകരണും ഉറപ്പാക്കുക എന്നിവയാണ്. 

 ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ി ഗ്പകാരും ഗ്ഗാമപഞ്ചായത്ത് ഗ്പദേശത്ത് 
നെപ്പിലാക്കുന്ന എലലാ ഗ്പവർത്തികളുും ദസാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് വിദധയമാക്കണതമന്ന 

നിയമത്തിതല17(2) വകുപ്പ് ഗ്പകാരും നിഷ്കർഷ്ിക്കുന്നു. പദ്ധ ി 
ഗ്പവർത്തനതത്തപ്പറ്റിയുും തപാ ു  രും 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 ത ാഴിലാളികൾ 

ഓെുും 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 കതണ്ടത്തലുകൾ ഇലൂതെ ത ാഴിലുറപ്പ് 
പദ്ധ ിയുതെ ഗുണദഭാക്താക്കളായ ഗ്ഗാമീണ ജന യുതെ ഉന്നമനത്തിനുും 

പദ്ധ ിയുതെ തമച്ചതപ്പട്ട ഗ്പവർത്തനത്തിനുും ദസാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് കൂതെ സാധിക്കുന്നു. 

 കസാഷ്യൽ ഓഡിറ്റത മുകനാരുക്ക ഗ്പവർത്നങ്ങൾ  

1. കപരാവൂർ കലാക്കത ഓഫീസ് സരർശിക്കുകയുും ദജായിന്്  ബി ഡി ഓ യുമായി  
ദസാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് യൂണിറ്റ്, ദസാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്പഗ്കിയ,  ദസാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് 
ഗ്ഗാമസഭ എന്നിങ്ങതനയുള്ള കാരയങ്ങൾ സുംസാരിച്ചു. 

2. ദകളകുംഗ്ഗാമ പഞ്ചായത്ത് ഗ്പസിഡന്്,  തസഗ്കട്ടറി,  അസിസ്റ്റന്് തസഗ്കട്ടറി 
ത ാഴിലുറപ്പ് വിഭാഗും ഉദേയാഗസ്ഥർ എന്നിവരുമായി ദസാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് നെത്തി 
അ ിതന കുറിച്ചുള്ള  ീരുമാനും. 

3. ഫയൽ പരിദശാധന- പഗ്രണ്ടാും വാർഡിതല2018-2019 വതരയുള്ള ഫയലുകളുതെ 

പരിദശാധന. 

4. ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലപരിദശാധന പരിദശാധിച്ച് ഫയൽ ഗ്പകാരും ഗ്പവൃത്തി 
കൃ യമായ അളവിൽ നെന്നിട്ടുദണ്ടാ എന്നുള്ള പരിദശാധന. 

5. തപാ ുഗ്പവർത്തകർ തപാ ുജനങ്ങൾ എന്നിവരുമായി ത ാഴിലുറപ്പു മായി 
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 കതാഴിെുറപ്പത പദ്ധതിയുമായി ബന്ധകപ്പട്ടത 
വിവരങ്ങൾ  

        ആതക ത ാഴിൽ കാർഡ്                         :3483 

ആതക   ത ാഴിലാളികൾ       :5758 

       ആക്െീവ ത ാഴിൽ കാർഡ      :1324 

       ആക്െീവ ത ാഴിലാളികൾ      :1591 

Sc                                               :141 

       St                                                :561 



 

 

100 േിവസും ത ാഴിൽ പൂർത്തിയാക്കിയത്  :328 

വാർഡിതല തതാഴിലുറപ്പുപദ്ധതിയുമായി ബന്ധതപ്പട് വിവരങ്ങൾ  

   ആതക ത ാഴിൽ കാർഡ്                         :280 

ആതക   ത ാഴിലാളികൾ       :435 

       ആക്െീവ ത ാഴിൽ കാർഡ      :58 

       ആക്െീവ ത ാഴിലാളികൾ       :65 

 100 േിവസും ത ാഴിൽ പൂർത്തിയാക്കിയത്  :23 

       100 കഡയ്സ് പൂർത്ിയാക്കിയവർ 

•  കനക -KL-02-009-002-012/24 

•  രാജമ്മ-KL-02-009-002-012/25 

•  കുമാരിKL-02-009-002-012/257 

•  സിൽവിഅജി-KL-02-009-002-012/258 

•  ദമാളി-KL-02-009-002-012/260 

•  കൗസലയ-KL-02-009-002-012/28 

•  ദഗ് സയാമ്മ ദജാസഫ്-KL-02-009-002-012/03 

•  സൗമിനി ദഗാപാലകൃഷ്ണൻKL-02-009-002-012/310 

•  ഏലിയാമ്മKL-02-009-002-012/37 

•  ലീല-KL-02-009-002-012/39 

•  ദമാളി-KL-02-009-002-012/42 

•  ലീലാമ്മ-KL-02-009-002-012/43 

•  സിസിലി-KL-02-009-002-012/46 

•  തെലലമ്മ പിതക-KL-02-009-002-012/53 

•  ലക്ഷ്്മി-KL-02-009-002-012/55 

•  ദറാസിലി-KL-02-009-002-012/56 

•  സിസിലി-KL-02-009-002-012/06 

•  ശാര െഗ്രൻ-KL-02-009-002-012/61 

•  ദമരി തക എും-KL-02-009-002-012/67 



 

 

•  പങ്കജാക്ഷ്ി -KL-02-009-002-012/74 

•  ബീന-KL-02-009-002-012/75 

•  മണി വിശവനാഥൻ-KL-02-009-002-012/80 

•  ജാനകി-KL-02-009-002-012 

 

 

 അവോശ അധിഷ്ഠിത നിരീക്ഷണ്ങ്ങൾ 

1. കതാഴിൽ ോർഡുമായി ബന്ധകപ്പട്ട ോരയങ്ങൾ 

         മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ി ഗ്പകാരും 

അവിേഗ്ധ കായിക ത ാഴിൽ തെയ്യാൻ  ാല്പരയമുള്ള ഏത ാരു കുെുുംബത്തിലുും 

ത ാഴിൽ കാർഡിനു ദവണ്ടി അദപക്ഷ്ിക്കാും. അദപക്ഷ് നൽകിയ എലലാ 

കുെുുംബാുംഗങ്ങൾക്കുും 15 േിവസത്തിനകും  ികച്ചുും സൗജനയമായി 
ലഭിദക്കണ്ട ുണ്ട്. എന്നാൽ ത ാഴിലാളികളുമായി സുംസാരിച്ച പു ിയ കാർഡിന് 

അദപക്ഷ്ിക്കുന്ന സമയത്തുും  ദഫാദട്ടാ എെുക്കുന്ന ിനു ദവണ്ടിയുള്ള തെലവ് 

ത ാഴിലാളി വഹിക്കുന്ന സാഹെരയമാണ് നിലവിലുള്ളത്  ഇത് 

നിയമലുംഘനമാണ്. 

               ത ാഴിൽ കാർഡ് ഒരു ആധികാരിക ദരഖയാണ്. അ ുതകാണ്ടു തന്ന 

ത ാഴിൽ കാർഡുകൾ സൂക്ഷ്ിദക്കണ്ട  ിന്തറ പൂർണ്ണ ഉത്തരവാേി വും 

ത ാഴിലാളികൾക്കാണ്. അഞ്ചുവർഷ്ത്തിതലാരിക്കൽ  ത ാഴിൽ കാർഡ് പു ുക്കി 
നൽദകണ്ട ാണ്.          

2. കതാഴിൽ ആവശയകപ്പടുനത് സംബന്ധിച്ചത 

          ത ാഴിൽ കാർഡ് ഉള്ള ഏത ാരു ത ാഴിലാളിക്കുും ത ാഴിൽ ആവശയതപ്പൊനുും 

ഇ ുമായി ബന്ധതപ്പട്ട് ആസൂഗ് ണ ഗ്പഗ്കിയയിൽ പങ്കാളിയാകാൻ ഉള്ള 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.  ഗ്ഫണ്ട് ഓഫീസിൽ നിന്നുും രസീത് ലഭിക്കാറുണ്ട് 
എന്ന് ത ാഴിലാളികൾ അറിയിച്ചു. രസീത് കയ്യിൽ  തന്ന സൂക്ഷ്ിദക്കണ്ട ിന്തറ 

ആവശയക തയപ്പറ്റി FGD നെത്തിയദപ്പാൾ  ത ാഴിലാളികൾക്ക് പറഞ്ഞുതകാെുത്തു. 

3. കതാഴിൽ അനുവദിച്ചത് സംബന്ധിച്ചത 



 

 

            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 തയ്യാറാക്കുനതിനുള്ള അവോശം.  

        അെുത്ത 5 വർഷ്ദത്തക്ക് ഏതറ്റെുക്കാവുന്ന ദഗ്പാജക്െുകളുതെ 

സമാഹാരമാണ് തഷ്ൽഫ് ഓഫ് തഗ്പാജക്റ്റ്്. അയൽക്കൂട്ട  ലത്തിൽ െർച്ച തെയ്ത് 

നിർദേശങ്ങൾ സമാഹരിച് വാർഡ്  ലത്തിൽ ദഗ്കാഡീകരിച്ച ഗ്ഗാമസഭയിൽ 

അവ രിപ്പിച് മുൻഗണന ഗ്കമും നിശ്ചയിച്ചാണ് അുംഗീകരിക്കുന്നത്. 

അ ുതകാണ്ടു തന്ന തഷ്ൽഫ്  ഓഫ് തഗ്പാജക്ട്  യ്യാറാക്കുന്ന ിനുും ഉള്ള അവകാശും 

ത ാഴിലാളികൾക്കുണ്ട്. ത ാഴിൽ കതണ്ടത്തുന്ന ിന് ത ാഴിലാളികളുതെയുും 

ദമറ്റിന്തറ ഭാഗത്തുനിന്നുും പങ്കാളിത്തും ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ത ാഴിലുറപ്പിൽ 

അനുവേിനീയമായ ആസ് ി വികസന ഗ്പവർത്തികൾ കതണ്ടത്തുന്ന ിന് 

വാർഡിതല വിവിധ ദമഖലയിലുള്ള അവരുതെ പങ്കാളിത്തും ഉണ്ടാദവണ്ട ാണ്. 

മഞ്ഞളാും പുറും  വാർഡിതല ത ാഴിലാളികൾ തഷ്ൽഫ് ഓഫ് തഗ്പാജക്ട് 

 യ്യാറാക്കുന്ന ിൽ പങ്കാളികളാകാർ  ഉണ്ട് എന്നാണ് ത ാഴിലാളികളിൽ നിന്നുും 

പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നുും അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്. 

5. യാഗ്താ കെെവ് സംബന്ധിച്ചത 

            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 ദവ നും ആയി ലഭിക്കാൻ 

അവകാശമുണ്ട്. എന്നാൽ ഇവിതെ ത ാഴിലാളികൾ അഞ്ചു കിദലാമീറ്ററിനുള്ളിൽ 

ആണ് പണിതയെുക്കുന്നത്. 

6)അടിസ്ഥാന  ൗകരയങ്ങതെ കുറിച്ച്  

 ത ാഴിലാളികൾക്ക് ആവശയമായ കുെിതവള്ളും വിഗ്ശമിക്കുന്ന ിനുള്ള  ണൽ 

ഗ്പഥമശുഗ്ശൂഷ് കിറ്റ്  ുെങ്ങിയ അെിസ്ഥാന സൗകരയങ്ങൾ ലഭിദക്കണ്ട 

ത ാഴിലാളികളുതെ അവകാശമാണ്. ഇവരുതെ ഫസ്റ്റ് എയിഡ് ദബാക്സിൽ 

അുംഗൻവാെി മുദഖന ലഭിച്ച െില ഗുളികകളുും മുറിവിനുള്ള ഓയിൽതമന്് 

തകട്ടുന്ന  ുണിയുും മാഗ് മാണ് കാണാൻ സാധിച്ചത്.  ണൽ സൗകരയത്തിനായി 
പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നുും ലഭിച്ച ഷ്ീറ്റ് നശിച്ചു ദപായ ിനാൽ പിന്നീട് അവർ സവരും 

കയ്യിൽ നിന്നുും പിരിതവെുത്ത് ആണ് മതറ്റാന്ന് വാങ്ങിയത്. കുെിതവള്ളും 

സവരമായിട്ടാണ് എലലാവരുും തകാണ്ടുവരുന്നത്. സകയുറകളുും കാലുറകളുും 

അവർക്ക് ലഭിച്ചിട്ടിലല. 

7. കവതനം െഭ്യമാക്കുനത് സംബന്ധിച്ചത 



 

 

           ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ി നിയമത്തിതല തസക്ഷ്ൻ3(2) ഗ്പകാരും ഓദരാ 

ഗ്പവൃത്തിയുതെയുും മസ്റ്റർ ദറാൾ പൂർത്തിയാക്കി പഞ്ചായത്തിൽ സമർപ്പിച്ച 15 

േിവസത്തിനകും ത ാഴിലാളികൾക്ക് ദവ നും ലഭിദക്കണ്ട ാണ്. ദവ നും ഒരു 
ദവേനയായി കിെക്കുന്നു എന്നാണ് ത ാഴിലാളികൾ അഭിഗ്പായതപ്പട്ടത്. അ ിൽ 

നിന്നു  തന്ന അവർക്ക് കൃ യമായി ദവ നും ലഭിക്കുന്നിലല എന്ന് അറിയാൻ 

സാധിച്ചു. 

8. കതാഴിെിടങ്ങളിൽ ഉണ്ടാേുന അപേടങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചത 

                 മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ിയിൽ 

ത ാഴിലാളികൾക്ക് ത ാഴിലിെങ്ങളിൽ തവച്ച് ഏത ങ്കിലുും  രത്തിലുള്ള അപകെും 

സുംഭവിച്ചാൽ തഷ്ഡയൂൾ2(5) ഗ്പകാരവുും അധയായും9 ദല പരാമർശങ്ങളുതെ 

അെിസ്ഥാനത്തിലുും െികിത്സ 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. പരാതി പരിഹാരം 

       ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ി നിയമഗ്പകാരും( തഷ്ഡയൂൾ19) സമയബന്ധി മായി പരാ ി 
പരിഹാരത്തിനുള്ള അവകാശ നിയമും. പദ്ധ ിയുമായി ബന്ധതപ്പട്ട പരാ ികൾ 

ദഫാൺ, ദൊൾഗ്ഫീ നമ്പർ ഉപദയാഗിച്ചുും ദരഖാമൂലും എഴു ി നൽകിയുും ഇതമയിൽ 

വഴിയുും സമർപ്പിക്കാവുന്ന ാണ്. ദൊൾ ഗ്ഫീ നമ്പർ പഞ്ചായത്തിൽ 

ഗ്പേർശിപ്പിദക്കണ്ട ാണ്. ഫീൽഡ് സരർശനത്തിന് ഭാഗമായി ത ാഴിലാളികളുമായി 
സുംസാരിച്ചദപ്പാൾ ഇ ുവതര പരാ ികൾ നൽകിയിട്ടിലല എന്നാണ് അറിയാൻ 

കഴിഞ്ഞത്.  

10. കസാഷ്യൽ ഓഡിറ്റത നടത്ുനതിനുള്ള അവോശം 

         ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ിയിൽ ഏതറ്റെുത്ത് നെപ്പിലാക്കുന്ന മുഴുവൻ 

ഗ്പവർത്തികളുും ദസാഷ്യൽ ഓഡിറ്റിന് വിദധയമാക്കണതമന്ന് തസക്ഷ്ൻ17(2) 

നിഷ്കർഷ്ിക്കുന്നുണ്ട്. ത ാഴിലുറപ്പിൽ ഏതറ്റെുത്ത ഗ്പവർത്തികളുതെ സാമൂഹിക 

കണതക്കെുപ്പ് നെത്തുന്ന ിനാൽ പങ്കാളി ആവുന്ന ിനുള്ള അവകാശും 

ത ാഴിലാളികൾക്കുണ്ട്.  

 കറാസ്രാർ 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 എലലാ പഞ്ചായത്തിലുും ദറാസ്ഗാർ േിനും ആെരിക്കണും. 



 

 

എന്നാൽ  ത ാഴിലാളികളിൽ നിന്നുും  ദറാസ്ഗാർ േിനും ആെരിക്കുന്നിലല എന്ന് 
അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 

 സിറ്റിസൺ ഇൻഫർകമഷ്ൻ കബാർഡ്  

              ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ിയുതെ സു ാരയ  ഉറപ്പാക്കുന്ന ിനുും ദവണ്ടിയുള്ള 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 

എലലാ ഫീൽഡിലുും കാണാൻ സാധിച്ചു. 

വർക്ക്് code എസ്റ്റിദമറ്റ് amount  എം ബുക്ക്  amount ഫീൽഡ്  

 നവഭാവന തജഎൽ ജി  
ഗ്ഗൂപ്പിൽ 

നിലതമാരുക്കൽ 

code:IF/365201  

3000 2800 Yes 

 സാരുംഗ് തജ എൽ ജി 
ഗ്ഗൂപ്പിൽ 

നിലതമാരുക്കൽ  

code:IF/374806 

3000 2800 Yes 

 കിണർ നിർമ്മാണും( 

ൊദക്കാ 

കുഴിക്കനുംകണ്ടത്തിൽ ) 

IF/380368 

3000 2800 Yes 

 പാമ്പാെി മുക്ക് 
ആശാൻ കവല ദറാഡ് 

code:RC/283606 

3000 2800 Yes 

 

 ജാഗ്രതാ കമൽകനാട്ട സമിതി 

 ഓദരാ പഞ്ചായത്തിലുും 5 അുംഗങ്ങൾ എങ്കിലുും ഉള്ള ജാഗ്ഗ ാ ദമൽദനാട്ട സമി ി 
രൂപീകരിദക്കണ്ടത് ആണ്. ഇ ിൽ പട്ടികജാ ി പട്ടികവർഗ്ഗ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് 
ദവണ്ടഗ്  ഗ്പാധാനയും നൽദകണ്ട ാണ് പകു ിദപ്പർ സ്ഗ് ീകളായിരിദക്കണ്ട ാണ്. 

അദ്ധയാപകർ,  അുംഗനവാെി വർക്കർ, സവയും സഹായ സുംഘത്തിതല അുംഗങ്ങൾ,  

തപാ ു സമൂഹ സുംഘെനകൾ, ഉപദഭാക്തൃ സമി ികൾ, ദസാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് 
റിദസാഴ്സസ് ദപഴ്സസൺ, യുവജന ക്ലബ്ബുകൾ, തപാ ു സമൂഹ സുംഘെനകൾ 



 

 

 ുെങ്ങിയവയിൽ നിന്നുും വിജിലൻസ് ആൻഡ് ദമാണിറ്ററിുംഗ് കമ്മിറ്റി അുംഗങ്ങതള 

ത രതഞ്ഞെുക്കാവുന്ന ാണ്. ഏറ്റവുും കുറഞ്ഞ കാലയളവിദലക്ക് വിഎുംസി 
അുംഗങ്ങതള നിയമിദക്കണ്ടത് ഗ്ഗാമസഭ യാണ്. ഗ്പകൃ ി സ്ഥല സരർശനും, 

ത ാഴിലാളികളുമായി ആശയവിനിമയും നെത്താൻ ദരഖകളുതെ പരിദശാധ 

ഗ്പവൃത്തിസ്ഥലും 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 സമർപ്പിദക്കണ്ട ാണ്. വിഎുംസി 
റിദപ്പാർട്ട് ഒരു തപാ ു ദരഖയായി കരുദ ണ്ട ുും ആവശയതപ്പെുന്ന ിനനുസരിച്ച് 
ഒരു തപാ ു ദരഖയായി പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നുും ലഭിദക്കണ്ട ുും ആണ്. അഞ്ച് 
അുംഗങ്ങൾ ആണ് നിലവിലുള്ളത്.  

വിഎുംസി  അംഗങ്ങൾ      ward12  

1. അമ്മിണി ഗ്ശീധരൻ 

2. കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ- പഞ്ചായത്ത് റിട്ടദയഡ് തസഗ്കട്ടറി 

3. ദജക്കബ് മഞ്ഞുുംദമൽ 

4. പുരുദഷ്ാത്തമൻ അരീക്കാട് 

5. സമഥിലി രമണൻ- വാർഡ് തമമ്പർ( ഗ്പസിഡന്്) 

 കമറ്റത 

  ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളിൽ ദമൽദനാട്ടും വഹിദക്കണ്ടത് ദമറ്റ് ആണ്. ത ാഴിലാളികൾ 

ഓദരാ േിവസവുും കൃ യമായി ദജാലി തെയ്യുന്നുതണ്ടന്ന് ഉറപ്പുവരു  ുകയുും, 

ത ാഴിൽ കാർഡ്, സസറ്റ് ഡയറി, മസ്റ്റർ ദറാൾ എന്നിവയിൽ ആവശയമുള്ള 

വിവരങ്ങൾ ദരഖതപ്പെുത്തുകയുും അെിസ്ഥാന സൗകരയങ്ങൾ ത ാഴിലിെങ്ങളിൽ 

ഉതണ്ടന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുകയുും ദവണും.  മഞ്ഞളാും പുറും വാർഡിൽ ദമാളി  ങ്കച്ചൻ, 

രാജമ്മ, ലക്ഷ്്മി, ദമാളി എന്നിവർ ദമറ്റ് മാർ ആയി ഗ്പവർത്തിക്കുന്നു.  

 

 

പദ്ധതി ആരംഭ്ം മീറ്റിംഗ് 

 ത ാഴിലുറപ്പ് നിയമും തഷ്ഡയൂൾ 22 ഗ്പകാരും ഒരു ഗ്പവൃത്തി ആരുംഭിക്കുന്ന ിനു 
മുൻപ് ഏത ങ്കിലുും ഒരു തപാ ുസ്ഥലത്തു ത ാഴിലിെങ്ങ ലിദലാ വ ച്ച് 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. 

                         

 

 കതാഴിൊളിേളുകട േടമേൾ 

                                                                                                                                                                                                     

* ത ാഴിലിെങ്ങളിൽ സമയനിഷ്ഠ പാലിക്കുക. 

* ത ാഴിൽ തെയ്യുന്ന േിവസങ്ങളിൽ രാവിതലയുും സവകുദന്നരവുും കൃ യമായി 
ഒപ്  ദരഖതപ്പെുത്തുക. 

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

* തഗ്പാജക്റ്റ് മീറ്റിുംഗ്, ഗ്ഗാമസഭകൾ, ത ാഴിലുറപ്പ് ഗ്ഗാമസഭകൾ എന്നിവയിൽ 

പതങ്കെുക്കുക. 

* കൃ യ ദയാതെ ദജാലി തെയ്യുക. 

* ത ാഴിലിെങ്ങളിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് വസ് ുക്കൾ ഉപദയാഗിക്കുവാദനാ 

കത്തിക്കുവാസനാ  പാെിലല. 

* ഗ്പകൃ ി സുംരക്ഷ്ണത്തിന് ആവശയമായ ഗ്പവർത്തികൾ ഏതറ്റെുത്തു 
നെപ്പിലാക്കുക. 

* ആസ് ി സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഗ്പവൃത്തികൾ കതണ്ടത്തി പഞ്ചായത്ത് അധികൃ തര 

അറിയിക്കുക. 

 

 

 

കസാഷ്യൽ ഓഡിറ്റിനു വികധയമാക്കി യ  ഗ്പവർത്ിേൾ  

 



 

 

ഗ്കമ 

നമ്പ
ർ  

വർക്ക്് തനയിും 

ആൻഡ് ദകാഡ്  

എസ്റ്റിദമ
റ്റ് 
അമൗണ്ട്  

കാലയള
വ്  

ത ാഴിൽ േിനും     

െിലവാ
യ  ുക    

 

ദവ നും           

 

 

സാധ
നും  

1  നവഭാവന 

തജഎൽ ജി  
ഗ്ഗൂപ്പിൽ 

നിലതമാരുക്ക
ൽ code:IF/365201 

264968 16/10/2018-

24/11/2018 

24(925 ത ാഴിൽ 

േിനങ്ങൾ) 

250675 7425 

2  സാരുംഗ് തജ 

എൽ ജി 
ഗ്ഗൂപ്പിൽ 

നിലതമാരുക്ക
ൽ  code:IF/374806 

318449 20/12/2018-

18/02/2019 

44( 929 

ത ാഴിൽേിനങ്ങ
ൾ) 

251488 7440 

3  കിണർ 

നിർമ്മാണും( 

ൊദക്കാ 

കുഴിക്കനുംക
ണ്ട ത്തിൽ 

)IF/380368 

48157 19/2/2019-

14/3/2019 

48 33008 397 

4  പാമ്പാെി 
ബുക്ക് ആശാൻ 

കവല 

ദറാഡ്RC/283606 

485411 25/3/2019-

29/3/2019 

5days(161 

ത ാഴിൽ 

േിനങ്ങൾ) 

67246 384956 

5  സലഫ് ഭവന 

നിർമ്മാണും   : 

ബീന 

സജിIF/355155 

24840 16/10/2018-

14/3/2019 

90 24390 450 

6  സലഫ് ഭവന 

നിർമ്മാണും 

ദജാസ്മിIF/3526

43 

24840 4/10/2018   -

2/5/2019  

90 24390 450 

   

              

   അളവുേൾ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ  



 

 

വർക്കത് 
കനയിം 

&കോഡ്  

എസ്റി
കമറ്റികെ 

അളവ്  

എം 

ബുക്കിൽ 

കരഖകപടു
ത്ിയത്  

 ഫീൽഡ് തെ 

പരികശാധന
യിൽ 

േകണ്ടത്ി
യത് 

കപാതു 
വിെയിരു
ത്ൽ  

  നവഭാവന 

തജഎൽ ജി  
ഗ്ഗൂപ്പിൽ 

നിലതമാരുക്ക
ൽ code:IF/365201 

ോട് 

കവട്ടി 
കതളിക്ക
ൽ  

5266.08sqm 

 

നിെകമാ
രുക്കൽ  

26417sqm 

      

 

 

Jungle cleaning 

5266.08sqm 

 

നിെകമാരു
ക്കൽ 

26175.76sqm 

      

18624.2sqm 

നിെകമാരു
ക്കൽ 

അളനു.ോ
ട്  

ആയതിനാ
ൽ ബാക്കി 
അളക്കാൻ 

സാധിച്ചിെല. 

       

 

േൃഷ്ിയിറ
ക്കിയ 

സമയത്ത 
വിളകവടു
ത്ു 
എങ്കിെും 

ഇകപ്പാൾ 

േൃഷ്ിസ്ഥ
െം 

ഭ്ൂരിഭ്ാര
വും 

ോടുപിടിച്ചത 
നിെയിൊ
ണ്.  

 സാരുംഗ് തജ 

എൽ ജി 
ഗ്ഗൂപ്പിൽ 

നിലതമാരുക്ക
ൽ  code:IF/374806 

ജംരിള് 

ക്ലീനിങ്   

7785sqm 

 

നിെകമാ
രുക്കൽ  

31066.48sq

m 

 

7282.66sqm 

 

28358.22m^2 

 14073m^2 

അളക്കാൻ 

സാധിച്ചു. 
ബാക്കി 
ഭ്ാരം 

ആയതിനാ
ൽ 

അളക്കാൻ 

സാധിച്ചിെല. 

 

േൃഷ്ിസ്ഥ
െം 

ോടുമൂടിയ 

നിെയിൊ
ണ് ോണ്ാൻ 

സാധിച്ചത്. 

േൃഷ്ിയിറ
ക്കി 



 

 

ആദയസമയ
ത്ത 
കതാഴിൊളി
േൾക്കത ഇത് 

സഹായേര
മായിരുനു. 

 കിണർ 

നിർമ്മാണും( 

ൊദക്കാ 

കുഴിക്കനുംക
ണ്ട ത്തിൽ 

)IF/380368 

  6.02മീറ്റർ  

 

6.02മീറ്റർ     6.70മീറ്റർ   േിണ്ർ 

നിർമ്മിച്ച 

അതിെൂകട 

ജെക്ഷാമ
കത് 

അതിജീവി
ക്കാൻ 

വീട്ടുോർ
ക്കത 
സാധിച്ചു. 
ജെ 

സംരക്ഷണ്
ത്ിന് ഇത് 

ഉപോരഗ്പ
ദമാണ്. 

 പാമ്പാെി 
ബുക്ക് ആശാൻ 

കവല 

ദറാഡ്RC/283606 

 

Length.140

m 

L:2.3m 

B:2.6m 

B:4.6m 

L:140m 

l:2.3m 

b:2.6m 

b:4.6m 

l:150m 

b:3m 

l:3m 

b:4.5 m 

 

കപാതുജന
ങ്ങൾക്കത 
നകെലാരു 
സഹായമാ
ണ് ഈ 

ഗ്പവർത്ി
യിെൂകട 



 

 

െഭ്ിച്ചത്. 

പഞ്ചായ
ത്ിന്കറ 

കപാതു 
ആസ്തി 
വർദ്ധിപ്പി
ക്കാനും ഇത് 

സഹായി
ച്ചു. 

 സലഫ് ഭവന 

നിർമ്മാണും   : 

ബീന 

സജിIF/355155 

 

ഒനാംഘ
ട്ടം 28 

ദിവസം 

 

രണ്ടാംഘ
ട്ടം 24 

ദിവസം 

 മൂനാം 

ഘട്ടം 10 

ദിവസം 

 നാൊം 

ഘട്ടം 28 

ദിവസം 

 എം ബുക്കത 
സൂക്ഷിച്ചി
ട്ടിെല 

 

പണ്ിപൂർ
ത്ിയായ 

ആണ് 

ോണ്ാൻ 

സാധിച്ചത്. 

90 

ദിവസകത് 

പണ്ി 
കതാഴിൊളി
േൾക്കത 
െഭ്ിച്ചിരി
ക്കുനു. 

 

സവന്തമാ
കയാരു 
പാർപ്പിടം 

നിർമ്മിക്കാ
ൻ ഇവകര 

സഹായിച്ച
തിെൂകട 

കതാഴിൊളി
േൾ 

തങ്ങളുകട 

സാമൂഹിേ 

േടമ േൂടി 
നിറകവറ്റി
യിരിക്കുനു
. 

 സലഫ് ഭവന 

നിർമ്മാണും 

ദജാസ്മിIF/3526

43 
 

 

ഒനാംഘ
ട്ടം 28 

ദിവസം  

   എം 

ബുക്കത 
സൂക്ഷിച്ചി
ട്ടിെല. 

 പണ്ി 
പൂർത്ിയാ
യിരിക്കുനു
. 

 

സവന്തമാ
കയാരു 
പാർപ്പിടം 



 

 

 

രണ്ടാംഘ
ട്ടം 24 

ദിവസം 

 മൂനാം 

ഘട്ടം 10 

ദിവസം 

 നാൊം 

ഘട്ടം 28 

ദിവസം 

കതാഴിൊളി
േൾക്കത 90 

ദിവസകത് 

പണ്ി 
െഭ്ിച്ചിരി
ക്കു നു.  

 

നിർമ്മിക്കാ
ൻ ഇവകര 

സഹായിച്ച
തിെൂകട 

കതാഴിൊളി
േൾ 

തങ്ങളുകട 

സാമൂഹിേ 

േടമ േൂടി 
നിറകവറ്റി
യിരിക്കുനു
. 

 

            

 

 

 

 

    
                    ഫയൽ പരികശാധന  വാർഡ് 12 

1. സുംഘ കൃഷ്ിക്ക് നിലതമാരുക്കൽ സാരുംഗ If/374806 

2. കിണർ നിർമ്മാണും If/380368 

3.  പാമ്പാെി മുക്ക് ആശാൻ കവല ദറാഡ് ദകാൺഗ്കീറ്റ് Rc/28368 

4. സലഫ് ഭവന നിർമ്മാണും ബീന സജി If/355155 

5. സലഫ് ഭവന നിർമ്മാണും ദജാസ്മി ദജാമി If/352643 

6. സുംഗ ി കൃഷ്ിക്ക് നിലതമാരുക്കൽ നവഭാവന If/36520 

 

 

 



 

 

1. േവർകപജ് 

            ദസാഷ്യൽ ഓഡിറ്റിനു വിദധയമാക്കിയിട്ടുള്ള അഞ്ചു ഫയലുകളിലുും എും സി 
ഗ്പകാരമുള്ള കവർദപജ് സൂക്ഷ്ിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ Rc/283606 എന്ന ഗ്പവർത്തിയുതെ 

ഫയലിൽ കവർദപജ് കാണാൻ സാധിച്ചിലല. 

2. കെക്കത െിസ്റ്റത  

 പരിദശാധനയ്ക്ക് വിദധയമാക്കിയ ഫയലുകളിൽ ഒന്നുും  തന്നതെക്ക് ലിസ്റ്റ് 
സൂക്ഷ്ിച്ചിട്ടിലല. 

3. ആക്ഷൻ പ്ലാനിന്കറ  കോപ്പി 

         ഏതറ്റെുക്കുന്ന ഗ്പവൃത്തികൾ ആക്ഷ്ൻ പ്ലാനിൽ ഉൾതപ്പട്ട ുും തഷ്ൽഫ് ഓഫ് 

തഗ്പാജക്റ്റിൽ മുൻഗണനാഗ്കമത്തിൽ ഉള്ള ുും ആയിരിയ്ക്കണും എന്നുണ്ട്. 
ഓഡിറ്റിനു വിദധയമാക്കിയ ഫയലുകളിൽ ആക്ഷ്ൻ പ്ലാൻ ദകാപ്പി കാണാൻ 

സാധിച്ചിലല.  

4 ജനേീയ എസ്റ്റികമറ്റത 

       സാധാരണക്കാരനായ ഏത ാരാൾക്കുും മനസ്സിലാകുന്ന വിധത്തിൽ ഗ്പാദേശിക 

ഭാഷ്യിൽ  യ്യാറാക്കിയ എസ്റ്റിദമറ്റ് ഫയലിൽ സൂക്ഷ്ിദക്കണ്ട ുണ്ട്. എന്നാൽ 

പരിദശാധിച്ച  ഫയലുകളിൽ ജനകീയ എസ്റ്റിദമറ്റ് കാണാൻ സാധിച്ചിലല. 

5 സാകങ്കതിേ അനുമതിയുകട പേർപ്പത 

   ഒരു ഗ്പവൃത്തിക്ക് സാദങ്ക ിക വിേഗ്ധരുതെ അനുമ ി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന ിനുള്ള 

ആധികാരിക ദരഖയാണ് സാദങ്ക ിക അനുമ ി ദരഖ. ഓഡിറ്റിനു 
വിദധയമാക്കുകയ ഫയലുകളിൽ ഗ്പവൃത്തിയുമായി ബന്ധതപ്പട്ടിട്ടുള്ള സാദങ്ക ിക 

അനുമ ിയുതെ പകർപ്പ്  സൂക്ഷ്ിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിലുും ഇ ിൽ ഓവർസിയർ/ 

അതഗ്കഡിറ്റഡ് എഞ്ചിനീയർ/LSGD എഞ്ചിനീയർ എന്നിവരുതെ ദപര് ഒപ്പ് സീല് 

എന്നിവ കാണാൻസാധിച്ചിലല. 

6 ഭ്രണ്ാനുമതിയുകട പേർപ്പത    

ഗ്പവർത്തി തെയ്യുന്ന ിന് നിർവഹണ സ്ഥാപനും നൽകുന്ന അനുമ ിയാണ് 

ഭരണാനുമ ി ദരഖ പകർപ്പ പരിദശാധിച്ച ഫയലുകളിൽ ഒന്നുും ഭരണാനുമ ിയുതെ 

പകർപ്പ് കാണാൻ സാധിച്ചു.    തസകയൂറിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച ദകാപ്പി ആണ് 

സൂക്ഷ്ിച്ചിട്ടുള്ളത്   .  

7.സംകയാജിത പദ്ധതി.  

 സർക്കാരിന്തറ ഏത ങ്കിലുും വകുപ്പുകൾ ത ാഴിലുറപ്പുപദ്ധ ി ദയാതൊപ്പും 

സുംദയാജിച്ച് നെപ്പാക്കുകയാതണങ്കിൽ അ ുമായി ബന്ധതപ്പട്ട ദരഖകൾ ഫയലിൽ 



 

 

സൂക്ഷ്ിദക്കണ്ട ുണ്ട്. എന്നാൽ ഓഡിറ്റ് വിദധയമാക്കിയ ഫയലുകൾ 

സർക്കാരിന്തറ മറ്റു വകുപ്പുകളുമായി സുംദയാജിച്ച് നെത്തുന്ന ഗ്പവർത്തികൾ 

അലലാത്ത ിനാൽ ഈ ദരഖകൾ ബാധകമലല. 

8- കതാഴിൽ ആവശയകപ്പട്ടുകോണ്ടുള്ള അകപക്ഷ 

 പരിദശാധിച്ച ഫയലുകൽ  ത ാഴിൽ ആവശയതപ്പട്ടുതകാണ്ടുള്ള അനുദേേും ബി 
ഗ്പകാരമുള്ള ഡിമാൻഡ് form കാണാൻ സാധിച്ചു. IF/374806  ഗ്പവർത്തിയുതെ 

ഫയലിൽ ഡിമാൻഡ് ദഫാും  സൂക്ഷ്ിച്ചിട്ടിലല. 

9) ഗ്പവൃത്ി അനുവദിച്ചത് സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ 

     നിർവഹണ ഏജൻസി ഗ്പവൃത്തി അനുവേിച്ചുതകാണ്ടുള്ള അറിയിപ്പ് അദപക്ഷ് 

കിട്ടി 15 േിവസത്തിനകും ത ാഴിലാളികതള ദരഖാമൂലും അറിയിദക്കണ്ട ാണ്  കിണർ 

നിർമ്മാണും If/380368,   സലഫ് ഭവന നിർമ്മാണും ബീന സജി If/355155,  സലഫ് ഭവന 

നിർമ്മാണും ദജാസ്മി ദജാമി If/352643, സുംഗ ി കൃഷ്ിക്ക് നിലതമാരുക്കൽ നവഭാവന 

If/36520, സുംഘ കൃഷ്ിക്ക് നിലതമാരുക്കൽ സാരുംഗ If/374806 എന്നീ ഗ്പവർത്തികളുതെ 

ഫയലിൽ ഗ്പവർത്തി അനുവേിച്ചത് സുംബന്ധിച്ചുള്ള ദരഖകൾ 

സൂക്ഷ്ിച്ചിട്ടിലല.പാമ്പാെി മുക്ക് ആശാൻ കവല ദറാഡ് ദകാൺഗ്കീറ്റ് Rc/28368 എന്ന  

ഗ്പവർത്തിയുതെ ഫയലിൽ ഈ ദരഖ കാണാൻ സാധിച്ചു. 

10 മസ്റ്റർ കറാൾ 

   ത ാഴിലാളികളുതെ ഹാജർ ദരഖതപ്പെുത്തുന്ന ഔദേയാഗിക ദരഖയാണ് മസ്റ്റർ 

ദറാൾ. ഒരു േിവസും രണ്ട്  വണ ഹാജർ ദരഖതപ്പെുദത്തണ്ട ാണ്’ ദലാക്ക് 
ദഗ്പാഗ്ഗാും ഓഫീസർ, പഞ്ചായത്ത് തസഗ്കട്ടറി എന്നിവർ സാക്ഷ്യതപ്പെുത്തി സീൽ 

പ ിപ്പിച്ച മസ്റ്റർ ദറാൾ മാഗ് ദമ ഉപദയാഗിക്കാൻ പാെുള്ളൂ. മസ്റ്റർ ദറാൾ 

ലഭിച്ച ിനുദശഷ്ും മാഗ് ദമ നിയമപരമായി ഗ്പവർത്തി ആരുംഭിക്കാൻ പാെുള്ളൂ. 

പരിദശാധിച്ച ഫയലുകളിൽ  A4 ദപപ്പറിലാണ് ഗ്പിന്് എെുത്തിട്ടുള്ളത്. 

തസഗ്കട്ടറിയുതെയുും BDO യുതെയുും  ഒപ്പിദനാതൊപ്പും  ീയ ി ദരഖതപ്പെുത്തിയിട്ടിലല. 
If/374806 ഗ്പവർത്തിയുതെ മസ്റ്റർ ദറാൾ നമ്പർ 19751, ലുും സലഫ് ഭവന പദ്ധ ിയുതെ 

മുസ്റ്റദറാള് No: 17408, 13730, 765, 12557,  If/380368 ഗ്പവർത്തിയുതെ മസ്റ്റദറാൾ No: 25076, 

25504 എന്നിവയിലുും അറ്റൻഡൻസ് ദകാളത്തിൽ തവട്ടി  ിരുത്തലുകൾ കാണാൻ 

സാധിച്ചു.muster  roll no.19752 സൂക്ഷ്ിച്ചിട്ടുണ്ട എന്നാൽ ഇ ിൽ ആരുും പണിതയെുത്ത് 
 ായ് ദരഖതപ്പെുത്തിയിട്ടിലല m.ബുക്ക്് നമ്പർ page നമ്പർ എന്നിവ മസ്റ്റദറാളുകളിൽ   

ദരഘതപെുത്തിയിട്ടിലല . ഗ്പവർത്തി നെന്ന േിവസും date ദരഖതപ്പെുത്തിയിലല. Rc/283606 

ഗ്പവർത്തിയുതെ muster ദറാൾ No: 28643, 28644, 28645 mate ദപര് ദരഖതപെുത്തിയിട്ടിലല. 
ഇദ  ഗ്പവർത്തിയുതെ മസ്റ്റദറാള് No: 28641, 28642, 28645എന്നിവയിലുും If /380368 

ഗ്പവർത്തിയുതെ മുഴുവൻ മസ്റ്റദറാളുകളിലുും mate ന്തറ ദപരുും ഒപ്പുും 

ദരഖതപ്പെുത്തിയിട്ടിലല.  



 

 

11.കമഷ്ർകമന്് ബുക്കത 

 ത ാഴിലുറപ്പിൽ ഉൾതപ്പെുത്തി തെയ്യുന്ന ഗ്പവൃത്തികളുതെ അളവുകളുും 

തെലവുകളുും സുംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ സമയബന്ധി മായി  യ്യാറാക്കി 
ബന്ധതപ്പട്ട ഉദേയാഗസ്ഥർ അുംഗീകരിക്കുന്ന ിനുും യഥാസമയും കൂലി 
ലഭയമാക്കുന്ന ിനുള്ള ആധികാരിക ദരഖയാണ് തമഷ്ർതമന്് ബുക്ക്. 

 പരിദശാധിച്ച ഫയലുകളിൽ തമഷ്ർതമന്് ബുക്ക് സൂക്ഷ്ിച്ചിട്ടുണ്ട്. സലഫ് ഭവന 

പദ്ധ ിയുതെ If/355155, If/352643 എന്നീ ഗ്പവൃത്തികളുെ ഫയലിൽ എും book കാണാൻ 

സാധിച്ചിലല. സാദങ്ക ിക /ഭാരനുമ ി  നമ്പർ,  ീയ ി work code മസ്റ്റദറാള്  നമ്പർ, 

 ീയ ി എന്നിവ  ദരഖതപ്പെുത്തിയിട്ടിലല. ബന്ധതപ്പട്ട ഉദോഗസ്ഥരുതെ seal, ഒപ്പ് 
ഇവതക്കാപ്പും date കാണാൻ സാധിച്ചിലല.  

12 കമറ്റീരിയൽ  

 പരിദശാധിച്ച് 5 ഫയലുകളിലുും സാധനസാമഗ്ഗികൾ ഉപദയാഗിക്കാത്ത ിനാൽ 

ബാധകമലല. RC/283606 ഗ്പവർത്തിയുതെ ഫയലിൽ തെൻഡർ ദകാപ്പി, സസപ്ലദയഴ്സസിൽ 

നിന്നുും സാധനകൾ വാങ്ങിയ ിന്തറയുും  ുക നല്കിയ ിന്തറയുും ദരഖകൾ 

സൂക്ഷ്ിച്ചിട്ടുണ്ട്.  

13) കവജ്  െിസ്റ്റത 

 മസ്റ്റ് ദറാളിന് ആനുപാ ികമായി ത ാഴിലാളികൾക്ക് ദവ നും ലഭിക്കുന്നുതണ്ടന്ന് 
ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന ദരഖയാണ് ദവജ്  ലിസ്റ്റ്. പരിദശാധിച്ച 5 ഫയലുകളിലുും മസ്റ്റർ 

ദറാൾ ഗ്പകാരമുള്ള ദവജ് ലിസ്റ്റുകൾ സൂക്ഷ്ിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത്ഗ്പശുംസനീയമാണ് 

14) ഫണ്ടത ഗ്ടാൻസ്ഫർ ഓർഡർ 

 ദവ നും ത ാഴിലാളികളുതെ അക്കൗണ്ടിദലക്ക് നൽകിയ ിനുള്ള ദരഖയാണ് ഫണ്ട് 
ഗ്ൊൻസ്ഫർ ഓർഡർ. 5 ഫയലുകളിലുും സൂക്ഷ്ിച്ചിട്ടുള്ള മസ്റ്റർ ദറാളു കളുതെ ഫണ്ട് 
ഗ്ൊൻസ്ഫർ ഓർഡർ ഫയലിൽ സൂക്ഷ്ിച്ചിട്ടുണ്ട് .       

15) രസീതുേളും കറായൽറ്റിയും സംബന്ധിച്ചത 

പരിദശാധിെ ഫയലുകളിൽ രസീ ളുും കരാറുകളുും നികു ി െീട്ടുകളുും  

സുംബന്ധിച്ച ദരഖകൾ കൃ യമായി സൂക്ഷ്ിച്ചിട്ടുണ്ട്.  

 16) കഫാകട്ടാഗ്രാഫ് 

 ത ാഴിലുറപ്പിൽ ഒരു ഗ്പവർത്തി ആരുംഭിക്കുന്ന ിനു മുൻപുും ഗ്പവർത്തി 
നെന്നുതകാണ്ടിരിക്കുദമ്പാൾ പൂർത്തിയായ ിനു ദശഷ്ും ഉള്ള ഓദരാ ദഫാദട്ടാകൾ 

നിർബന്ധമായുും ഫയലിൽ സൂക്ഷ്ിദക്കണ്ട ുണ്ട് പരിദശാധിച്ച് ഫയലുകളിൽ ഒന്നുും 

 തന്ന മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിലായിയുള്ള  ദഫാദട്ടാ സൂക്ഷ്ിച്ചിട്ടിലല. 



 

 

  17) ഗ്പവർത്ി പൂർത്ീേരണ് സാക്ഷയപഗ്തം 

 ഗ്പവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു എന്ന ിന്തറ ദരഖയാണ് ഗ്പവർത്തി പൂർത്തീകരണ 

സാക്ഷ്യപഗ് ും ഓഡിറ്റിന് വിദധയമാക്കിയ ഫയലുകളിൽ ഈ ദരഖ സൂക്ഷ്ിച്ചിട്ടുണ്ട്.  

18)  കമറ്റീരിയൽ ബിെലുേൾ വൗച്ചറുേൾ.  

 ത ാഴിലുറപ്പ് ഗ്പവർത്തികൾക്ക് ഏത ങ്കിലുും സാധനും ഘെകങ്ങൾ 

വിലയ്ക്കുവാങ്ങി ഉപദയാഗിക്കുകയാതണങ്കിൽ അ ിന്തറ ഫയൽ 

സൂക്ഷ്ിദക്കണ്ട ുണ്ട് സിറ്റിസൺ ഇൻഫർദമഷ്ൻ ദബാർഡിന്തറ തമറ്റീരിയൽ ബിൽ 

എലലാ ഫയലുകളിലുും സൂക്ഷ്ിച്ചിട്ടുണ്ട്.Rc/283606 ഗ്പവർത്തിയുതെ ഫയലിൽ 

സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിയ ിന്തറ ബിലലുകൾ കൃ യമായി സൂക്ഷ്ിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

19) മസ്റ്റർ കറാൾ മൂവ്കമന്് സ്ലിപ്പത. 

 ഒരു ഗ്പവൃത്തിയുതെ ഓദരാ ഘട്ടതത്തയുും മസ്റ്റർ ദറാൾ അനുവേിച്ച 

ത ാഴിലാളികൾക്ക് ദവ നും നൽകുന്നത് വതരയുള്ള ഓദരാ ഘട്ടങ്ങളുും ഏത ാതക്ക 

 ീയ ികളിൽ നെന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനാണ് മാസ്റ്റർ ദറാൾ മൂവ്തമന്്  സ്ലിപ്പ്. 
Mustroll മൂവ്തമന്് സ്ലിപ്പിൽ mustroll നമ്പർ, MIS ൽ ഗ്പവർത്തിയുതെ അളവ്, ഹാജർ 

എന്നിവ ദരഖതപ്പെുത്തിയ  ീയ ി, ദവജ് ലിസ്റ്റ്  യ്യാറാക്കിയ  ീയ ി, ആതക 

െിലവായ  ുക, FTO തല ഫസ്റ്റ്, തസക്കന്് സിദേറ്ററി  ീയ ി എന്നിവ കാണാൻ 

സാധിച്ചിലല. 

20) ജികയാ ടാഗ് കഫാകട്ടാേൾ  

 ഓഡിറ്റിന് വിദധയമാക്കിയ 6 ഫയലുകളിലുും ജിദയാ ൊഗ്  ദഫാദട്ടാ സൂക്ഷ്ിച്ചിട്ടിലല  

21)കസാഷ്യൽ ഓഡിറ്റത റികപ്പാർട്ടത 

ഓഡിറ്റിനു  വിദധയമാക്കിയ ഫയലുകളിൽ ദസാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് റിദപ്പാർട്ട് 
സൂക്ഷ്ിച്ചിട്ടിലല. 

 22)സസറ്റത ഡയറി 

 മാസ്റ്റർ സർക്കുലർ ഗ്പകാരും ഉള്ള 22 ദരഖകളിൽ സുംസ്ഥാന സർക്കാർ 

നിർദേശിക്കുന്ന സുഗ്പധാന ദരഖയാണ് സസറ്റ് ഡയറി. പദ്ധ ിയുതെ സു ാരയ  

ത ാഴിലാളികളുതെ അവകാശങ്ങൾ സാമൂഹയപങ്കാളിത്തും പദ്ധ ി ആരുംഭ മീറ്റിുംഗ് 

ത ാഴിലിെങ്ങളിതല അപകെങ്ങൾ സുംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ത ാഴിലാളികളുതെ 

വാെക സുംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ത ാഴിലാളികളുതെ സാക്ഷ്യപഗ് ും വിജിലൻസ് 

ആൻഡ് ദമാണിറ്ററിങ് കമ്മിറ്റി റിദപ്പാർട്ട്,  സരർശക കുറിപ്പുകൾ  ുെങ്ങിയവ 

ദരഖതപ്പെുത്തുന്ന ിന് ദവണ്ടിയുള്ള ആധികാരിക ദരഖയാണ് സസറ്റ് 
ഡയറി.If/380368, Rc/283606 എന്നീ ഫയലുകളിൽ സസറ്റ് ഡയറി കാണാൻ സാധിച്ചിലല. 

 



 

 

രജിസ്റ്റർ പരിദശാധന  

    ദകളകും പഞ്ചായത്ത് സതാഴിലുറപ് പദ്ധതിയുമായി ബന്ധസപട് 7  
രജിസ്റ്ററുകളുും സൂക്ഷ്ിച്ചിട്ടുണ്ട്.     .  
1)തതാഴിൽകാർഡ് രജിസ്റ്റർ  
സതാഴിൽോർഡ് സതാഴിലാളിേൾക്ക് നൽേുദമ്പാൾ േൃതയമായി 
സതാഴിൽോർഡ് രജിസ്റ്ററിൽ തീയതി ദപര് ഒപ് എന്നിവ ദരഖസപടുത്തി 
ൈാക്ഷ്യസപടുദതണ്താണ് . ദകളകും പഞ്ചായത്തിൽ സതാഴിൽ ോർഡ് 
രജിസ്റ്റർ ബന്ധസപട് ഉദേയാഗസ്ഥൻ ൈാക്ഷ്യസപടുത്തി ൈൂക്ഷ്ിച്ചതായി 
ോണാൻ േഴിഞ്ഞിട്ുണ്്. 
2)തതാഴിലുറപ്പ് ഗ്ഗാമ ഭ മിനുട്സ് രജിസ്റ്റർ  
  ദകളകും പഞ്ചായത്ത്12ആും  വാർഡ് ആയ മഞ്ഞളുംപുറും  വാർഡിൽ 
മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ സതാഴിലുറപ് പദ്ധതി,  ആക്ഷ്ൻപ്ലാൻ,  
ദലബർ ബജറ്റ് അംഗീേരിക്കൽ എന്നിവയുമായി ബന്ധസപട്് നടന്ന 
ഗ്ഗാമൈഭയുസട വിവരങ്ങൾ ഗ്ഗാമൈഭാ മിനിറ്റ്ൈിൽ ൈൂക്ഷ്ിച്ചിട്ുണ്്. 
ഗ്ഗാമൈഭയിൽ പസെടുത്തവരുസട ദപരും ഒപും ദരഖസപടുത്തിയിട്ുണ്്. 
3) തതാഴിൽ ആവശയതപ്പടുന്നതുും തതാഴിൽ അനുവേിച്ചതുും കൂലി 
നൽകിയതുമായ രജിസ്റ്റർ 
 2019 മാർച്ച് വസരയുള്ള   സതാഴിൽ ആവശയസപടുന്നതിന്സറയും 
അവർക്ക് േൂലി നൽേിയതിന്സറയും ദരഖേൾ ഫയലിൽ ഉണ്്  
ബന്ധസപട് ഉദേയാഗസ്ഥൻ ൈാക്ഷ്യസപടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.  
4) ഗ്പവൃത്തി രജിസ്റ്റർ  
 സതാഴിലുറപു പദ്ധതിയിൽ ഏസറ്റടുത്തു നടത്തുന്ന ഗ്പവൃത്തിേസള 
േുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ഗ്പവൃത്തി രജിസ്റ്ററിൽ േൃതയമായി 
ൈൂക്ഷ്ിദക്കണ്താണ്.പഞ്ചായത്ത് രജിസ്റ്ററിൽ ഗ്പവൃത്തിസയ േുറിച്ചുള്ള 
വിവരങ്ങൾ ൈൂക്ഷ്ിച്ചിട്ുണ്്. 
5)ആ്തി രജിസ്റ്റർ  
 എലലാ വാർഡിസലയും ഗ്പവർത്തിേൾ ഒന്നിച്ചാണ് രജിസ്റ്ററിൽ 
ദരഖസപടുത്തിയിട്ുള്ളത്. ഈ രജിസ്റ്റർ ഉത്തരവാേിത്തസപട് ഉദേയാഗസ്ഥൻ 
ൈാക്ഷ്യസപടുത്തിയിട്ടുണ്ട് . ഗ്പവർത്തിേളിൽ േൂടി ൈൃഷ്ടിക്കസപട് 
ആസ്തിേൾ ആർക്കുദവണ്ിയാണ് എന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ േൃതയമായി 
ദരഖസപടുത്തിയിട്ടുണ്ട് . ആസ്തി രജിസ്റ്ററിൽ  അസറ്റ് ഐഡി 
ദരഖതപ്പെുത്തിയിട്ടിലല.      
6)പരാതി രജിസ്റ്റർ  
 പരാതി രജിസ്റ്റർ ഈ പഞ്ചായത്തിൽ ൈൂക്ഷ്ിച്ചിട്ടുണ്ട് . 



 

 

7) ാധന ാമഗ്ഗികൾ  ുംബന്ധിച്ച രജിസ്റ്റർ  
 ൈാധനങ്ങൾ വാങ്ങിയതിന്സറ  വിവരങ്ങൾ ഗ്പിന്് എടുത്തു 
വച്ചിട്ുണ്്.   . 
 

              േകണ്ടത്െുേൾ 

•   ഡിമാൻഡ് തെയ്യുന്ന ത ാഴിലാളികൾക്ക് കൃ യമായി ത ാഴിൽ 

ലഭിക്കുന്നിലല എന്നുള്ള പരാ ിയുണ്ട്. 
•  ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ിയുതെ സു ാരയ  ഉറപ്പു വരുത്തുന്ന ിന് ഗ്പവർത്തി 
ആരുംഭിക്കുന്ന ിനുമുമ്പ് പദ്ധ ി വിവരങ്ങളെങ്ങിയ ഗ്പാദേശിക 

ഭാഷ്യിലുള്ള സിറ്റിസൺ ഇൻഫർദമഷ്ൻ ദബാർഡ് ഗ്പവർത്തി സ്ഥലത്ത് 
സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത് അഭിനരനാർഹമായ കാരയമാണ്. 

•   ത ാഴിൽ കാർഡ് പു ുക്കുന്ന സമയത്ത് ത ാഴിലാളികൾ ദഫാദട്ടാ സവരും 

കയ്യിൽ നിന്ന് എെുത്തു തകാെുക്കുകയാണ്  ഉണ്ടായത്.   

 

. ത ാഴിലാളികൾക്ക് കുെിതവള്ളും,   ണൽ,  ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ദബാക്സ് 

എന്നിവ നൽദകണ്ടത്   നിർവഹണ ഏജൻസിയുതെ ഉത്തരവാേി വമാണ്. 

എന്നാലിവിതെ  ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ദബാക്സിൽ കാരയമായി ഒന്നുും കാണാൻ 

സാധിച്ചിലല. 

             .    വാർഡിൽ ദമറ്റ് മുദഖനയാണ് ത ാഴിൽ ആവശയതപ്പൊറുള്ളത്. സലഫ് 

ഭവന നിർമ്മാണത്തിന് ത ാഴിലാളികൾ സവരമായാണ് അദപക്ഷ്ാദഫാും 

വയ്ക്കുന്നത്.     

•  ത ാഴിൽ ആവശയതപ്പെുന്ന സമയത്തുും മറ്റ് അദപക്ഷ്കൾ 

സമർപ്പിക്കുദമ്പാഴും  ിരിതക രസീത് നൽകുന്നുണ്ട്.  
•  സലഫ് ഭവന പദ്ധ ികള്   വീട് നിർമ്മാണത്തിന് വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിൽ  ുക 

അനുവേിദക്കണ്ട ാണ്. കൂൊത  ഓദരാ ഘട്ടങ്ങളിലുള്ള ദഫാദട്ടായുും 

ഫയലിൽ സൂക്ഷ്ിദക്കണ്ട ാണ്. എന്നാൽ ഇവിതെ ഫയലിൽ ദഫാദട്ടാകൾ 

ഒന്നുും കാണാൻ സാധിച്ചിലല. ഭവനനിർമ്മാണും ഭുംഗിയായി 
പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.   

• കൃ യമായി പദ്ധ ി ആരുംഭും മീറ്റിുംഗ് നെക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ത ാഴിലാളികൾ 

അഭിഗ്പായതപ്പട്ടു. 



 

 

•  മഞ്ഞളാും പുറും വാർഡിൽ 58 ആക്െീവ ത ാഴിലാളികൾ ഉണ്ട്. അ ിൽ 23 

ആൾക്കാതര 100 പണിപൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുള്ളു എന്നാണ് ഔദേയാഗിക 

ദരഖ പറയുന്നത്. 

•  വാർഷ്ിക മാസ്റ്റർ സർക്കുലർ ഗ്പകാരും ഒരു വർക്ക് ഫയൽ 22 ദരഖകൾ 

സൂക്ഷ്ിദക്കണ്ട ുണ്ട്. എന്നാൽ 17/18 ദരഖകൾ മാഗ് ദമ സൂക്ഷ്ിച്ചിട്ടുള്ളൂ.   

ഗ്പവർത്തിയാണ്. 

•  ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ി ഓഫീസിൽ സൂക്ഷ്ിദക്കണ്ട 7 രജിസ്റ്ററിൽ 

7രജിസ്റ്ററുകളുും സൂക്ഷ്ിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് അഭിനരനാർഹമാണ്. 

•  അക്ഷ്ാുംശ ദരഖാുംശങ്ങൾ ദരഖതപ്പെുത്തിയ ജിദയാ ൊഗ് ദഫാദട്ടാഗ്ഗാഫ് 

ഫയലുകളിൽ കാണാൻ സാധിച്ചിലല. 
•  ഫയലിലുള്ള ദരഖകൾ വളതര വൃത്തിയായി സൂക്ഷ്ിച്ചിരിക്കുന്നു. 
• മാസ്റ്റർ ദറാളുകളിൽ അറ്റൻഡൻസ്  ീയ ി ദരഖതപ്പെുത്തിയിട്ടിലല. 
•                                      

                    

      നിർകേശങ്ങൾ  

 

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 ദഗ്പാജക്റ്റ് മീറ്റിുംഗ് നെത്തി ഗ്പവൃത്തിയുതെ വിശേമായ 

വിവരും ത ാഴിലാളികൾക്ക് നൽദകണ്ട ുണ്ട്. 
 

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 
സ്ഥാപിദക്കണ്ടത് ആണ്. 

 

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 ദപായാൽ 

യാഗ് ാബത്തയുും നൽകുക.  

 

 

 

 

                       കതാഴിെുറപ്പത പദ്ധതിയിൽ ഏകറ്റടുത്ത കെയ്യാൻ പറ്റിയ 

ഗ്പവൃത്തികൾ  

•  വിഭാഗും എ: ഗ്പകൃ ി വിഭവ പരിപാലനവുമായി ബന്ധതപ്പട്ട തപാ ു 
ഗ്പവർത്തികൾ 

•  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   

4)  പഞ്ചായത്ത് ഉദേയാഗസ്ഥർ 

5)  ദസാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് െീും കണ്ണൂർ 

 

അനുബന്ധം :nrega.nic.in 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Geo ഗ്ടാക്കർ record 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ഗ്ഗാമ ഭ തീരുമാനങ്ങൾ  

       ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുതട ഭാഗമായി  
 ാൻദജാ് പള്ളി ഹാെിൽ 8/11/2019ന് ദേർന്ന      
മഞ്ഞെുംപുറും   വാർഡിന്തറ ഗ്ഗാമ ഭ തീരുമാനങ്ങൾ.  

• തതാഴിൽ കാർഡ് ദ ാദട്ാ അടക്ും  ൗജനയമായി 
ലഭയമാക്ുും  

•  യലിൽ  ൂക്ഷിദക്ണ്ട 22ദരഖകൾ കൃതയമായി 
 ൂക്ഷിക്ുും  

• വിഎും ി 6മാ ും കൂടുദപാൾ അുംഗങ്ങതെ മാറ്റുും  
• ദറാ്ഗാർ േിവ് വാർഡ് തലത്തിൽ എലലാ 
മാ വുും ആേരിക്ുും  

• ഗ്പഥമ ശുഗ്ശൂഷ് കിറ്റിന് ആവശയമായ  ാധനങ്ങൾ 
വാങ്ങിയ ബിലലുകൾ പഞ്ചായത്തിൽ എത്തിച്ചാൽ 
ബിൽ തുക നൽകാൻ തീരുമാനമായി.  
       

        

തതാഴിലാെികെുതട നിർദേശങ്ങൾ  
1.സതാഴിൽ േിനങ്ങൾ േൂട്ുേ  

2.സതാഴിൽ ൈമയം 9.00മുതൽ 4.00വസര 
ആക്കുേ  

3.ദവതനം േൃതയമായി ലഭിക്കാൻ നടപടി 
ൈവീേരിക്കുേ  



 

 

4.ദവതനം സവേിയതിനാൽ ദേഗ്രത്തിൽ 
നിന്നും നഷ്ട പരിഹാരം അനുവേിക്കുേ  

5.APL ോരുസട പറമ്പിൽ പണി 
അനുവേിക്കുേ.  

      6.േിവൈ ദവതനം ഉയർത്തുേ  

 


