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ആമുഖം 

 മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ി ഗ്ഗാമീണജന യുതെ 

ഉന്നമനത്തിനുും സാമൂഹിക ആസ് ിയുതെ നിർമാണത്തിന് സഹായമായിട്ടുള്ള 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 ിന്തറ 

അെിസ്ഥാന ലക്ഷ്യും. ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ി അവകാശാധിഷ്ഠി വുും 

ആവശയാധിഷ്ഠി വുമായ പദ്ധ ിയാണ്. മറ്റ് ഗ്പധാന ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഗ്പകൃ ി വിഭവ 

പരിപാലനത്തിലൂതെ ഓദരാ ഗ്പദേശതത്തയുും വിഭവ അെിത്തറ ശക്തമാക്കുക, 

തവള്ളതപ്പാക്കും, വനനശീകരണും, കാലാവസ്ഥാ വയ ിയാനും  ുെങ്ങിയ പാരിസ്ഥി ിക 

ഗ്പശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരും കാണുക, ഉൽപാേനപരമായ ആസ് ികൾ 

സൃഷ്ടിക്കുന്ന ിലൂതെ ോരിഗ്േയ നിർമ്മാർജ്ജനും 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 ഓഡിറ്റിന് വിദധയമാക്കണതമന്ന 

നിയമത്തിതല17(2) വകുപ്പ് ഗ്പകാരും നിഷ്കർഷ്ിക്കുന്നു. പദ്ധ ി 
ഗ്പവർത്തനതത്തപ്പറ്റിയുും തപാ ുധനും തെലവഴിക്കുന്ന ിതന 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 സ്ഥലങ്ങൾ/ വർക്ക് സസറ്റുകൾ 

ദനരിട്ട് സരർശിച്ച് ത ാഴിലുറപ്പ് ത ാഴിലാളികപ് ോെുും 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 അഭിഗ്പായങ്ങളുതെയുും 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 കതണ്ടത്തലുക ിലൂതെ ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ിയുതെ 

ഗുണദഭാക്താക്കളായ ഗ്ഗാമീണ ജന യുതെ ഉന്നമനത്തിനുും പദ്ധ ിയുതെ തമച്ചതപ്പട്ട 

ഗ്പവർത്തനത്തിനുും ദസാഷ്യൽ ഓഡിറ്റിലൂടെ് സാധിക്കുന്നു. 

സ ോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് മുന്നോരുക്ക പ്രവർത്തനങ്ങൾ 

 1. പേരാവൂർ പലാക്ക് ഓഫീസക സന്ദർശിക്ുകയുും ബി ഡി പയായുമായി പസാഷ്യൽ ഓഡിറ്റക 

പസാഷ്യൽ ഓഡിറ്റക പ്േപ്കിയ പസാഷ്യൽ ഓഡിറ്റക പ്രാമസഭ എന്നിങ്ങനെയുള്ള കാരയങ്ങൾ 

സുംസാരിച്ചു 

2. മുഴക്ുന്നക പ്രാമ േഞ്ചായത്തക പ്േസിഡെകറക നസപ്കട്ടറി അസിസ്റ്റെകറക നസപ്കട്ടറി ന ാഴിലുറപ്പക 

വിഭാരും ഉപ്യാരസ്ഥർ എന്നിവരുമായി പസാഷ്യൽ ഓഡിറ്റക െടത്തുന്ന ിനെ  കുറിച്ചുള്ള 

 ീരുമാെും 

3. ഫയൽ േരിപശാധെ:  വാർഡക 5 നല   2018ഒക ്ടോബർ 1  മുതൽ 2019 മോർച്ച  31 വരെയുള്ള 

ഉള്ളഫയലുകളുനട േരിപശാധെ. 

4. പ്േവൃത്തി സ്ഥലേരിപശാധെ: േരിപശാധിച്ചക ഫയൽ പ്േകാരും പ്േവൃത്തി കൃ യമായ 

അളവിൽ െടന്നിട്ടുപടാ എന്നുള്ള േരിപശാധെ 

5. നോ ുപ്േവർത്തകർ നോ ുജെങ്ങൾ ന ാഴിലുറപ്പക ന ാഴിലാളികൾഎന്നിവരുമായി 

ന ാഴിലുറപ്പു മായി ബന്ധനപ്പട്ട അഭിപ്ോയ പശഖരണും 

6. ഫീൽഡിൽ െിന്നുും പശഖരിച്ച വിവരങ്ങൾ ഫയലുമായി  ാര മയും നെയ്യൽ 

7. വീടുവീടാന്തരും ഉള്ള വിവരപശഖരണും 

8. ന ാഴിൽ കാർഡക േരിപശാധെ, ബാങ്കക ോസക ബുക്ക േരിപശാധെ 

9. റിപപ്പാർട്ടക  യ്യാറാക്ൽ 

 രഞ്ചോയത്തിന്െ ന് ോഴിെുറപ്പ് രദ്ധ ിയുമോയി 

ബന്ധന്പ്പട്്ട വിവരങ്ങൾ  

 േഞ്ചായത്തിനല ന ാഴിലുറപ്പക േദ്ധ ിയുമായി ബന്ധനപ്പട്ടക വിവരങ്ങൾ  

       ആതക ത ാഴിൽ കാർഡ്                         :3147 

ആതക   ത ാഴിലാളികൾ                         :4019 

       ആക്െീവ ത ാഴിൽ കാർഡ                      :1602 



 

  

       ആക്െീവ ത ാഴിലാളികൾ                        :1727 

Sc                                                              :23 

       St                                                               :117 

വാർഡിതല ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ിയുമായി ബന്ധതപ്പട്ട വിവരങ്ങൾ  

        ആതക ത ാഴിൽ കാർഡ്                         :244 

ആതക   ത ാഴിലാളികൾ                         :310 

       ആക്െീവ ത ാഴിൽ കാർഡ്                     :88 

       ആക്െീവ ത ാഴിലാളികൾ                        :98 

Sc                                                              :1 

       St                                                                     :4 

നൂറു ദിവസം പണിപൂർത്തിയായ ത ാഴിലാളികൾ :3 

 

 

അവകാശ അധിഷ്ഠിത നിരീക്ഷണങ്ങൾ 

1. ടതോഴിൽ കോർഡുമോയി ബന്ധടപട് കോര്യങ്ങൾ 

 മഹാത്മാരാന്ധി പ്ശീയ പ്രാമീണ ന ാഴിലുറപ്പക േദ്ധ ി പ്േകാരും അവി്ഗ്ധ കായിക ന ാഴിൽ 

നെയ്യാൻ  ാല്പരയമുള്ള ഏന ാരു കുടുുംബത്തിലുും ന ാഴിൽ കാർഡിെു പവടി 

അപേക്ഷിക്ാും. അപേക്ഷ െൽകിയ എല്ലാ കുടുുംബാുംരങ്ങൾക്ുും 15 ്ിവസത്തിെകും 

 ികച്ചുും സൗജെയമായി ലഭിപക്ട ുടക. 

എന്നാൽ ന ാഴിലാളികളുമായി സുംസാരിച്ച േു ിയ കാർഡിെക അപേക്ഷിക്ുന്ന സമയത്തു 

പഫാപട്ടാ എടുക്ുന്ന ിെു പവടിയുള്ള നെലവക ന ാഴിലാളി വഹിക്ുന്ന സാഹെരയമാണക 

െിലവിലുള്ള ക. ഇ ക ചട്ടലുംഘെമാണക. 

ന ാഴിൽ കാർഡക ഒരു ആധികാരിക പരഖയാണക അ ുനകാടു നന്ന ന ാഴിൽ കാർഡുകൾ 

സൂക്ഷിപക്ട േൂർണ്ണ ഉത്തരവാ്ി വും ന ാഴിലാളികൾക്ാണക ഈ വാർഡിൽ ന ാഴിൽ 

കാർഡുകൾ സൂക്ഷിക്ുന്ന ക ന ാഴിലാളികളുനട കകവശും  നന്നയാണക ഇ ക 

പ്േശുംസെീയമാണക. 

എല്ലോ രതോഴിലോളികളുരടയുും രതോഴിൽ കോർഡ  പുതുക്കി നൽകിയിട്ടുണ്ട  

2. ടതോഴിൽ ആവശ്യടപെുന്നത് സംബന്ധിച്ചട 



 

  

 ന ാഴിൽ കാർഡക ഉള്ള ഏന ാരു ന ാഴിലാളിക്ുും ന ാഴിൽ ആവശയനപ്പടാെുും ഇ ുമായി 

ബന്ധനപ്പട്ടക ആസൂപ് ണ പ്േപ്കിയയിൽ േങ്കാളിയാകാൻ ഉള്ള അവകാശും ഉടക. ന ാഴിൽ 

ആവശയനപ്പട്ടക 15 ്ിവസത്തിെുള്ളിൽ ന ാഴിൽ ലഭയമായില്ല എങ്കിൽ ന ാഴിലില്ലായ്മ പവ െും 

ലഭിക്ാെുള്ള അവകാശും െിയമേരമായി ന ാഴിലാളികൾക്ക ഉടക.  

ഈ വാർഡിൽ  പമറ്റക മുപഖെ ഗ്രൂപ്പോയാണക ഗ്രണ്ട  ഓരീസിൽ ന ാഴിലിെക അപേക്ഷ 

െൽകുന്ന ക.  

  

3. തതാഴിൽ അനുവേിച്ചത്  ംബന്ധിച്ച് 

 ന ാഴിലുറപ്പക െിയമപ്േകാരും ന ാഴിൽ ആവശയനപ്പട്ടക 15 ്ിവസത്തിെുള്ളിൽ ന ാഴിൽ 

െൽകിയിരിക്ണും. അല്ലാത്തേക്ഷും ന ാഴിൽരഹി  പവ െത്തിെുള്ള അർഹ യുടക. ഈ 

വാർഡിനല ന ാഴിലാളികൾക്ക ന ാഴിലിെക അപേക്ഷിച്ചക 15 ്ിവസത്തിെകും  നന്ന 

ന ാഴിൽ ലഭിക്ാറിില്ല എന്ന  രതോഴിലോളികളിൽ നിന്ന  അറിയോൻ കഴിഞ്ഞു 

4. തഷ്ൽഫ് ഓഫ് തഗ്പാജക്ററ്റ്  തയ്യാറാക്ുന്നതിനുള്ള അവകാശം.  

അടുത്ത 5 വർഷ്പത്തക്ക ഏനറ്റടുക്ാവുന്ന പപ്ോജക്ടു കളുനട സമാഹാരമാണക നഷ്ൽഫക ഓഫക 

നപ്ോജകകറ്റക്. അയൽക്ൂട്ട  ലത്തിൽ െർച്ച നെയ്തക െിർപേശങ്ങൾ സമാഹരിെക വാർഡക 

 ലത്തിൽ പപ്കാഡീകരിച്ച പ്രാമസഭയിൽ അവ രിപ്പിെക മുൻരണെ പ്കമും െിശ്ചയിച്ചാണക 

അുംരീകരിക്ുന്ന ക. അ ുനകാടു നന്ന ടെൽഫ് ഓഫ്  നപ്ോജക്ടക  യ്യാറാക്ുന്ന ിെു് ള്ള 

അവകാശ്ം ന ാഴിലാളികൾക്ക ഉടക.ന ാഴിൽ കനടത്തുന്ന ക സുംബന്ധിച്ചക കുടുുംബപ്ശീ 

 ലത്തിൽ െർച്ചകൾ െടക്ാറുടക എന്നാണക ന ാഴിലാളികളിൽ െിന്നുും അറിയാൻ 

സാധിച്ച ക.  

5. യാഗ്താ തെലവ്  ംബന്ധിച്ച് 

ന ാഴിലാളികൾക്ക  ാമസ സ്ഥലത്തു െിന്നുും 5 കിപലാമീറ്റർ െുറ്റളവിെുള്ളിൽ ന ാഴിൽ 

ലഭിക്ുവാൻ ഉള്ള അവകാശും ഉടക. അങ്ങനെ  അല്ലാത്ത േക്ഷും യാപ് ാബത്ത ആയി 

കൂലിയുനട 10 ശ മാെും അധിക പവ െും ആയി ലഭിക്ാൻ അവകാശമുടക. ഈ വാർഡിനല 

ന ാഴിലാളികൾ അഞ്ചക കിപലാമീറ്റർ െുറ്റളവിെക േുറത്തക ന ാഴിൽ നെയ്തിട്ടില്ല. 

6.്അടിസ്ഥാെ സൗകരയങ്ങൾ 

ന ാഴിലാളികൾക്ക ആവശയമായ കുടിനവള്ളും വിപ്ശമിക്ുന്ന ിെുള്ള  ണൽ 

പ്േഥമശുപ്ശൂഷ് കിറ്റക  ുടങ്ങിയ അടിസ്ഥാെ സൗകരയങ്ങൾ ലഭിപക്ടത് ന ാഴിലാളികളുനട 

അവകാശമാണക.  

വാർഡിനല ഓഡിറ്റക നെത്തുന്നതിൻ്ടടറ ഭോഗമോയി പ്രുത്തി സ്ഥലം സന്ദർശ്ിച്ചപ്പോൾ 

കുടിനവള്ളവുും  ണൽ സൗകരയും ലഭിച്ചിട്ടുനടങ്കിലുും പ്േഥമശുപ്ശൂഷ് കിറ്റക 



 

  

ന ാഴിലാളികളുനട സവന്തും നെലവിലാണക വാങ്ങിയിട്ടുള്ള ക എന്നക അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു ഇ ക 

ശരിയായ പ്േവണ യല്ല. 

7. ദവതനം ലഭയമാക്ുന്നത്  ംബന്ധിച്ച് 

ന ാഴിലുറപ്പക േദ്ധ ി െിയമത്തിനല നസക്ഷൻ3(2) പ്േകാരും ഓപരാ പ്േവൃത്തിയുനടയുും മസ്റ്റർ 

പറാൾ േൂർത്തിയാക്ി േഞ്ചായത്തിൽ സമർപ്പിച്ച 15 ്ിവസത്തിെകും ന ാഴിലാളികൾക്ക 

പവ െും ലഭിപക്ട ാണക. പവ നും  ലഭയമാകുന്നതുമോയി സുംബന്ധിച്ചക ന ാഴിലാളികൾക്ക 

േരാ ി ഉടക .Kl-02-009-006-0053 കോർഡ  നമ്പർ ഉള്ള ഉഷ പി രക, ഭോസ്കർ എരന്ന 

രതോഴിലോളികളുരട കഴിഞ്ഞ രകോല്ലരെ ്വതനെിൽ കുറച്ചു പണിയുരട (കൃതയമോയി 
ടതോഴിലോ ിക്കറിയിലല. രോസ്് ബുക്കട അപടപ്ഡറ്റട അലലി) ്വതനും കിട്ടോെതോയി അറിയോൻ 

കഴിഞ്ഞു  

8. തതാഴിലിടങ്ങളിൽ ഉണ്ാകുന്ന അപകടങ്ങൾ  ംബന്ധിച്ച് 

 മഹാത്മാരാന്ധി പ്ശീയ പ്രാമീണ ന ാഴിലുറപ്പക േദ്ധ ിയിൽ ന ാഴിലാളികൾക്ക 

ന ാഴിലിടങ്ങളിൽ നവച്ചക ഏന ങ്കിലുും  രത്തിലുള്ള അേകടും സുംഭവിച്ചാൽ നഷ്ഡയൂൾ2(5) 

പ്േകാരവുും അധയായും9 പല േരാമർശങ്ങളുനട അടിസ്ഥാെത്തിലുും െികിത്സ 

ആവശയമായിവരുന്ന മുഴുവൻ െിലവുകളുും ബന്ധനപ്പട്ട ബില്ലുകൾ ഹാജരാക്ുന്ന മുറയകക്ക 

ന ാഴിലാളികൾക്ക ലഭയമാപക്ട ാണക. 25000/- രൂേ ന ാഴിലാളികളുനട കുടുുംബത്തിെക 

ലഭയമാപക്ട ാണക. ഓഡിറ്റിെക വിപധയമാക്ിയ പ്േവൃത്തിയുനട കാലയളവിൽ 

ന ാഴിലാളികൾക്ക അേകടും ഒന്നുും സുംഭവിച്ചിട്ടില്ലഎന്നാണക അറിയാൻ കഴിഞ്ഞ ക. 

9. പരാതി പരിഹാരം 

 ന ാഴിലുറപ്പക േദ്ധ ി െിയമപ്േകാരും (നഷ്ഡയൂൾ19) സമയബന്ധി മായി േരാ ി 

േരിഹാരത്തിെുള്ള അവകാശ െിയമും. േദ്ധ ിയുമായി ബന്ധനപ്പട്ട േരാ ികൾ പഫാൺ, 

പടാൾപ്ഫീ െമ്പർ ഉേപയാരിച്ചുും പരഖാമൂലും എഴു ി െൽകിയുും ഇനമയിൽ വഴിയുും 

സമർപ്പിക്ാവുന്ന ാണക. പടാൾ പ്ഫീ െമ്പർ േഞ്ചായത്തിൽ പ്േ്ർശിപ്പിപക്ട ാണക. ഫീൽഡക 

സന്ദർശെത്തിെക ഭാരമായി ന ാഴിലാളികളുമായി സുംസാരിച്ചപപ്പാൾ ഇ ുവനര േരാ ികൾ 

െൽകിയിട്ടില്ല എന്നാണക അറിയാൻ കഴിഞ്ഞ ക. േരാ ി രജിസ്റ്റർ േഞ്ചായത്തിൽ 

സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല എന്നക രജിസ്റ്റർ േരിപശാധെയിൽ െിന്നുും വയക്തമായി. 

10 ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് നടത്ുന്നതിനുള്ള അവകാശം 

 ന ാഴിലുറപ്പക േദ്ധ ിയിൽ ഏനറ്റടുത്തക െടപ്പിലാക്ുന്ന മുഴുവൻ പ്േവർത്തികളുും പസാഷ്യൽ 

ഓഡിറ്റിെക വിപധയമാക്ണനമന്നക നസക്ഷൻ17(2) െിഷ്കർഷ്ിക്ുന്നുടക. ന ാഴിലുറപ്പിൽ 

ഏനറ്റടുത്ത പ്േവർത്തികളുനട സാമൂഹിക കണനക്ടുപ്പക െടത്തുന്ന ിൊൽ േങ്കാളി 

ആവുന്ന ിെുള്ള അവകാശും ന ാഴിലാളികൾക്കട ഉടക. 

സറോസ്ഗോർ ദിനം 



 

  

പറാസ്ഗാർ ്ിെും ന ാഴിൽ ആവശയക  കൃ യമായി രജിസ്റ്റർ നെയ്യുന്ന ിെുും 

ന ാഴിലാളികളുനട അവകാശങ്ങൾ അവനര പബാധയനപ്പടു ുന്ന ിെുും 

സുംഘടിപ്പിപക്ട ുടക. േഞ്ചായത്തിനല ന ാഴിലാളികളിൽ െിന്നുും  പറാസ്ഗാർ ്ിെും 

ആെരിക്ുന്ന ആയി അറിയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല 

  ിറ്റി ൺ ഇൻഫർസമഷ്ൻ സബോർഡ് 

ന ാഴിലുറപ്പക േദ്ധ ിയുനട സു ാരയ  ഉറപ്പാക്ുന്ന ിെുും പവടിയുള്ള ഒരു ഉോധിയാണക  

സിറ്റിസൺ ഇൻഫർപമഷ്ൻ പബാർഡക. ഒരു പ്േവർത്തിയുനട അടിസ്ഥാെവിവരങ്ങൾ 

അ ായ ക എസ്റ്റിപമറ്റക  ുക സാധെ പവ്െ ഘടകങ്ങൾ യഥാർത്ഥ നെലവക ന ാഴിൽ്ിെങ്ങൾ 

 ുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ സാധാരണ ജെങ്ങൾക്ുും രുണപഭാക്താക്ൾക്ുും മെസ്സിലാകുന്ന 

രീ ിയിൽ പ്േ്ർശിപ്പിപക്ട ാണക. ഓപരാ പ്േവൃത്തിയുനടയുും ആരുംഭഘട്ടത്തിൽ ഈ 

പബാർഡക സ്ഥാേിപക്ട ുടക. എന്നാൽ പ്േവർത്തി െടന്ന Wc/323823 ്കോഡ  നമ്പർ ഉള്ള 

രയലിരല ഗ്പവർെകയോയ ബിന്ദു പിയുരട കല്ലു കയ്യോല എന്ന ഗ്പവർെി സ്ഥലെ  

മോഗ്തമോണ , സിറ്റിസൺ ഇൻരർ്മഷൻ ്ബോർഡ  കോണോൻ സോധിച്ചത  . 

Name of work Estimate Mbook Field 

Bpl വിധവ മണ്്ണ 

ജലസംരക്ഷണം 

1.Wc/338604(3000)  

                   

2.wc342015(3000) 

3.Wc/329245(3000) 

4.Wc/323823(3000) 

 

ഉണ്ട  

 

ഉണ്ട  

ഉണ്ട  

ഉണ്ട  

 

 

ഉണ്ട (3000) 

 

ഉണ്ട (3000) 

ഇല്ല 

ഉണ്ട (3000) 

 

 

ഇല്ല  

 

ഇല്ല  

ഇല്ല  

ഉണ്ട  

 

 

 ജാഗ്ഗതാ ദമൽദനാട്  മിതി 

 ഓപരാ േഞ്ചായത്തിലുും 5 അുംരങ്ങൾ എങ്കിലുും ഉള്ള ജാപ്ര ാ പമൽപൊട്ട സമി ി 

രൂേീകരിപക്ട ക ആണക ഇ ിൽ േട്ടികജാ ി േട്ടികവർഗ്ഗ വിഭാരങ്ങൾക്ക പവടപ്  

പ്ോധാെയും െൽപകട ാണക േകു ിപപ്പർ സകപ് ീകൾക്ായി ഇരിപക്ട ാണക അദ്ധയാേകർ,  

അുംരെവാടി വർക്ർ, സവയും സഹായ സുംഘത്തിനല അുംരങ്ങൾ,  നോ ു സമൂഹ 

സുംഘടെകൾ, ഉേപഭാക്തൃ സമി ികൾ, പസാഷ്യൽ ഓഡിറ്റക റിപസാഴ്സക പേഴ്സൺ, യുവജെ 

ക്ലബ്ബുകൾ, നോ ു സമൂഹ സുംഘടെകൾ  ുടങ്ങിയവയിൽ െിന്നുും വിജിലൻസക ആൻഡക 

പമാണിറ്ററിുംരക കമ്മിറ്റി അുംരങ്ങനള ന രനഞ്ഞടുക്ാവുന്ന ാണക. ഏറ്റവുും കുറഞ്ഞ 



 

  

കാലയളവിപലക്ക വിഎുംസി അുംരങ്ങനള െിയമിപക്ട ക പ്രാമസഭ യാണക. പ്േകൃ ി സ്ഥല 

സന്ദർശെും, ന ാഴിലാളികളുമായി ആശയവിെിമയും െടത്താൻ പരഖകളുനട േരിപശാധ 

പ്േവൃത്തിസ്ഥലും സൗകരയങ്ങളുനട േരിപശാധെ പ്േവൃത്തികളുനട രുണെിലവാരും 

െിർണയിക്ൽ  ുക െിർണയും പ്േവൃത്തിയിൽ ഉടെീളമുള്ള റിപപ്പാർട്ടിുംരക പ്േവൃത്തിയുനട 

സവഭാവനത്ത സുംബന്ധിച്ചുള്ള രുണേരമായ വിലയിരുത്തൽ എന്നിവയാണക പ്േധാെ െുമ ല. 

5അുംരങ്ങൾ ആണക െിലവിലുള്ള ക.  

ദമറ്റ് 

  പ്േവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളിൽ പമൽപൊട്ടും വഹിപക്ട ക പമറ്റക ആണക. ന ാഴിലാളികൾ ഓപരാ 

്ിവസവുും കൃ യമായി പജാലി നെയ്യുന്നുനടന്നക ഉറപ്പു  വരുത്തുകയുും , ന ാഴിൽ കാർഡക, 

കസറ്റക ഡയറി, മസ്റ്റർ പറാൾ എന്നിവയിൽ ആവശയമുള്ള വിവരങ്ങൾ പരഖനപ്പടുത്തുകയുും 

അടിസ്ഥാെ സൗകരയങ്ങൾ ന ാഴിലിടങ്ങളിൽ ഉനടന്നക ഉറപ്പുവരുത്തുകയുും പവണും. 

ോലപ്പള്ളി വാർഡിൽ ശാന്ത േി, ബിന്ദു വി, ആർ, ശാന്ത എന്നിവരാണക പമറ്റക മാർ ആയി 

പ്േവർത്തിക്ുന്ന ക 

 പദ്ധതി ആരംഭം മീറ്റിംഗ് 

 ന ാഴിലുറപ്പക െിയമും നഷ്ഡയൂൾ 22 പ്േകാരും ഒരു പ്േവൃത്തി ആരുംഭിക്ുന്ന ിെു മുൻേക 

ഏന ങ്കിലുും ഒരു നോ ുസ്ഥലനത്താ  ന ാഴിലിടങ്ങളിപലാ നവച്ചക  പച്ചരുന്ന 

ന ാഴിലാളികളുനടയുും െിർവഹണ ഉപ്യാരസ്ഥരുനടയുും സുംയുക്ത പയാരമാണക േദ്ധ ി 

ആരുംഭ മീറ്റിുംരക. വാർഡക നമമ്പറുനട സാന്നിധയത്തിൽ പെരുന്ന ഈ പയാരത്തിൽ െിർവഹണ 

ഉപ്യാരസ്ഥർ പ്േവൃത്തിയുമായി ബന്ധനപ്പട്ട വിവരങ്ങനളല്ലാും ന ാഴിലാളികൾക്ക 

വിശ്ീകരിച്ചു നകാടുപക്ട ാണക.  ഓഡിറ്റിെക വിപധയമാക്കിയ 

 ഫയലിൽ േദ്ധ ി ആരുംഭും മീറ്റിുംരക കാണാൻ കഴിഞ്ഞു 

                          

തതാഴിലാളികളുതട കടമകൾ 

                                                                                                                                                                                                     * 

ന ാഴിലിടങ്ങളിൽ സമയെിഷ്ഠ  ോലിക്ുക. 

* ന ാഴിൽ നെയ്യുന്ന ്ിവസങ്ങളിൽ രാവിനലയുും കവകുപന്നരവുും കൃ യമായി 

പരഖനപ്പടുത്തുക. 

* ന ാഴിൽ കാർഡിൽ ഹാജർ കൃ യമായി പമറ്റക പരഖനപ്പടുത്തുന്നുടക എന്നക ഉറപ്പുവരുത്തുക. 

* നപ്ോജകകറ്റക മീറ്റിുംരക, പ്രാമസഭകൾ, ന ാഴിലുറപ്പക പ്രാമസഭകൾ എന്നിവയിൽ േനങ്കടുക്ുക. 

* കൃ യ പയാനട പജാലി നെയ്യുക. 

* ന ാഴിലിടങ്ങളിൽ പ്ലാസ്റ്റികക വസ്തു ക്ൾ ഉേപയാരിക്ുവാപൊ കത്തിക്ുവാൻ ോടില്ല. 



 

  

* പ്േകൃ ി സുംരക്ഷണത്തിെക ആവശയമായ പ്േവർത്തികൾ ഏനറ്റടുത്തു െടപ്പിലാക്ുക. 

* ആസ്തി സൃഷ്ടിക്ുന്ന പ്േവൃത്തികൾകനടത്തി േഞ്ചായത്തക അധികൃ നര അറിയിക്ുക. 

 

               

           

 

 

 സ ോഷ്യൽ ഓഡിറ്റിനു 

വിസേയമോക്കിയപ്രവർത്തികൾ 

 

 

SL 

N

O 

 പ്രവർത്തിയുന്െ സരര ് Estimate  കോെയളവ് ന് ോഴി

ൽ 

ദിനം 

ചിെവോയ 

 ുക 

സവ നം 

1 ബിരിഎൽ വിേവ മണ്്ണ 

ജെ ംരക്ഷണo 

Wc/323823 

77004 29/8/18-

10/11/18 

279 77004 

2  

Bpl വിേവ മണ്്ണ 

ജെ ംരക്ഷണം 

Wc/338604 

78960 8/2/19-27/2/19 156 57960(unski

lled) 

20900(semis

killed) 



 

  

3 

 

 

 

 

4 

Bpl വിേവ മണ്്ണ 

ജെ ംരക്ഷണം 

Wc/329245 

 

Bpl വിധവ മണ്്ണ 

ജലസംരക്ഷണം 

 

Wc/342015  

38640 

 

 

 

94292 

14/1/18-

19/12/18 

 

 

 

20/3/18-

27/3/18 

140 

 

 

 

242 

26538(unskill

ed) 

52348semisk

illed 

 

 

 

66792(unski

lled) 

27500(semis

killed) 

5 ലെഫ് ഭവനരദ്ധ ി 

 ുരുചി 

IF/367373 

27840 18-19  24390 

6 

 

7 

 

ലെഫ് ഭവനരദ്ധ ി 

 ുനി  

If/366256 

 

ലെഫ് ഭവനരദ്ധ ി 

ഏെിയോമ്മ സ ോമ ് 

If/371281 

27840 

 

 

 

27840 

2018-19 

 

 

 

18/19 

 

 24390 

 

 

 

24390 

 

 അളവുകൾ  ംബന്ധിച്്ച 

 

 

പ്രവർത്തിയു

ന്െ സരര ്

വർക്ക ്സകോട്ട 

 പ്രവൃത്തി  എം ബുക്കിൽ 

സരഖന്പ്പെുത്തി

യ ് 

 ഫീൽഡ് 

 െ 

രരിസ ോേ

നയിൽ 



 

  

കന്െത്തി

യ ് 

 ബിരിഎൽ 

വിേവോ മണ്്ണ 

ജെ ംരക്ഷ

ണം.  

 

Wc/338604 

  

  

നിെന്മോരുക്ൽ 

 െക്ഷ്മി 

 െീെോ യൻ 

 കൗ െയ 

  

 കല്്ല കയ്യോെ:  

  ോന്ത രി 

 സദവി അമ്മ 

  

 

 

 35m 

40.27m 

26.94m 

 

 

75m 

80m 

 

 

 

കാടുമൂടിയ 

അതിനാൽ 

ഇവ 

കാണാൻ 

സാധിച്ചില്ല  

 

75m 

 

80m 

 

 

 

 ബിരിഎൽ 

വിേവ മണ്്ണ 

ജെ ംരക്ഷ

ണം 

Wc/323823 

 

 

 

 

 

 

 

 

നിലമമാരുക്ക

ൽ 

   

ബിന്ദു രി 

  ുഭപ്ദ 

 

 

അനക്കുട്ടി 

    

 

 

 

 

40.6m 

25m 

 

മണ്്ണകയ്യാല 

50m 

    

 

 

200m                      

 

 

ഇവ 

കാണാൻ 

സാധിച്ചില്ല 

ഇല്ല  

  

 

മൺ 

കയ്യാല 

നിർമ്മിച്ച 

സ്ഥലത 

റ ാഡ്     

മവട്ടി 

അതിനാൽ 



 

  

 

WC/325245 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ബിന്ദു  

  നിലം 

കിളക്കൽ 

 രോറുക്കുട്ടി എം 

 പാ ുക്കുട്ടി സി 

 ബിജു  ി 

 കോർത്തയോയനി 

 െക്ഷ്മി 

 

 കല്ലു കയ്യോെ 

 Mരോറുക്കുട്ടി 

 

പാ ുക്കുട്ടി സി 

 

20m 

34.47 

25m 

29m 

59.4 

 

 

25m 

 

65.4m 

 

 

 

കാണാൻ 

സാധിച്ചില്ല 

 

 

 

 

കാടുമൂടിയ 

അതിനാൽ 

കാണാൻ 

സാധിച്ചില്ല 

 

 

25m 

 

58.4m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

   

 

 

 

 

 Wc 342015 

 

 

 

 

 

 

 ലെഫ് 

ഭവനരദ്ധ ി

 ുരുചി 

If/367373 

 

നിെന്മോരുക്ക

ൽ  

അമ്മിണി  

 കല്ലു കയ്യോെ 

നിർമ്മോണം 

 ബിന്ദു 

രാമചന്ദ്ന്ദൻ 

 

  

ഒനോംഘട്ടം 

28 ദിവ ം 

 

25m 

 

 

100m 

150m 

  

  

രെോംഘട്ടം  

28 ദിവ ം 

 

 

 

കാട് മൂടി 

കിടക്കുന്നു 

 

100m 

100m 

  

 

 

രണിരൂർ

ത്തീകരിച്ചു 

 

 ലെഫ് 

ഭവനരദ്ധ ി 

 ുനി   

If/366256 

 ഒനോംഘട്ടം 28 

ദിവ ം 

 രെോം ഘട്ടം 

28 ദിവ ം 

 on going  

 ലെഫ് 

ഭവനരദ്ധ ി 

ഏെിയോമ്മ 

സ ോമ ് 

If/371281 

 ഒനോംഘട്ടം 28 

ദിവ ം 

 രെോം ഘട്ടം 

28 ദിവ ം 

 രണി 

രൂർത്തീക

രിച്ച ോയി 

കോണോൻ 

 ോേിച്ചു 



 

  

 

 

ഫയൽ പരിദശാധന  വാർഡ് 5 

1- ബിേിഎൽ വിധവ മണ്ണക ജല സുംരക്ഷണും wc /323823 

2-  ബിേിഎൽ വിധവ മണ്ണക ജലസുംരക്ഷണും wc/338604 

3-   ബിേിഎൽ വിധവ മണ്ണക ജലസുംരക്ഷണ wc/329245 

4-  ബിേിഎൽ വിധവ മണ്ണക ജലസുംരക്ഷണുംWc/342015 

5-  കലഫക ഭവെ െിർമ്മാണും സുരുെ If/367373 

6-  കലഫക ഭവെ െിർമ്മാണും സുെി   If/366256 

7-  കലഫക ഭവെ െിർമാണുംഏലിയാമ്മ പ ാമസകIf/371281 

 

 

1. കവർദപജ് 

            പസാഷ്യൽ ഓഡിറ്റിെു വിപധയമാക്ിയിട്ടുള്ള്7 ഫയലുകളിലുും എും സി പ്േകാരമുള്ള 

കവർപേജക സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. 

2. തെക്് ലിസ്റ്റ് 

 േരിപശാധെയകക്ക വിപധയമാക്ിയ7ഫയലുകളിലുും നെക്ക ലിസ്റ്റക സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. 

3. ആക്ഷൻ പ്ലാനിന്തറ ദകാപ്പി 

         ഏനറ്റടുക്ുന്ന പ്േവൃത്തികൾ ആക്ഷൻ പ്ലാെിൽ ഉൾനപ്പട്ട ുും നഷ്ൽഫക ഓഫക 

നപ്ോജകകറ്റിൽ മുൻരണൊപ്കമത്തിൽ ഉള്ള ുും ആയിരിയകക്ണും എന്നുടക. േരിപശാധിച്ച 

ഫയലുകളിൽ ഒന്നുും  നന്ന ആക്ഷൻ പ്ലാൻ പകാപ്പി കാണാൻ സാധിച്ചില്ല.  

4 ജനകീയ എസ്റ്റിദമറ്റ് 

       സാധാരണക്ാരൊയ ഏന ാരാൾക്ുും മെസ്സിലാകുന്ന വിധത്തിൽ പ്ോപ്ശിക 

ഭാഷ്യിൽ  യ്യാറാക്ിയ എസ്റ്റിപമറ്റക ഫയലിൽ സൂക്ഷിപക്ട ുടക. എന്നാൽ േരിപശാധിച്ച 

wc/323823ഫയലിൽ ജെകീയ എസ്റ്റിപമറ്റക കാണാൻ സാധിെുകലഫക ഭവെ േദ്ധ ിയിൽ ഉൾനപ്പട്ട 

3ഫയലുകളിൽ ജെകീയ എസ്റ്റിപമറ്റക കാണാൻ സാധിച്ചില്ല.  

5  ാദേതിക അനുമതിയുതട പകർപ്പ് 



 

  

 ്്ഒരു പ്േവൃത്തിക്ക സാപങ്ക ിക വി്ഗ്ധരുനട അെുമ ി ലഭിച്ചിട്ടുടക എന്ന ിെുള്ള 

ആധികാരിക പരഖയാണക സാപങ്ക ിക അെുമ ി പരഖ. പ്േവൃത്തിയുമായി ബന്ധനപ്പട്ടിട്ടുള്ള 

സാപങ്ക ിക അെുമ ിയുനട േകർപ്പക 7ഫയലുകളിൽ സാപങ്ക ിക അെുമ ിയുനട േകർപ്പക 

സൂക്ഷിച്ചിട്ടുടക.  .    ഇ ിൽ ഓവർസിയർ/ അനപ്കഡിറ്റഡക എഞ്ചിെീയർ/LSGD എഞ്ചിെീയർ 

എന്നിവരുനട പേരക ഒപ്പക സീലക കാണാൻ സാധിച്ചു. 

6 ഭരണാനുമതിയുതട പകർപ്പ്  ് 

പ്േവർത്തി നെയ്യുന്ന ിെക െിർവഹണ സ്ഥാേെും െൽകുന്ന അെുമ ിയാണക ഭരണാെുമ ി 

പരഖ േകർപ്പ േരിപശാധിച്ച ഫയലുകളിൽ ഒന്നുും ഭരണാെുമ ിയുനട േകർപ്പക കാണാൻ 

സാധിച്ചില്ല. 

7. ംദയാജിത പദ്ധതി.  

 സർക്ാരിെകനറ ഏന ങ്കിലുും വകുപ്പുകൾ ന ാഴിലുറപ്പുേദ്ധ ി പയാനടാപ്പും സുംപയാജിച്ചക 

െടപ്പാക്ുകയാനണങ്കിൽ അ ുമായി ബന്ധനപ്പട്ട പരഖകൾ ഫയലിൽ സൂക്ഷിപക്ട ുടക. 

എന്നാൽ ഓഡിറ്റക വിപധയമാക്ിയ ഫയലുകൾ സർക്ാരിെകനറ മറ്റു വകുപ്പുകളുമായി 

സുംപയാജിച്ചക െടത്തുന്ന പ്േവർത്തികൾ അല്ലാത്ത ിൊൽ ഈ പരഖകൾ ബാധകമല്ല. 

ന് ോഴിൽ ആവ യന്പ്പട്ടുന്കോെുള്ള അസരക്ഷ 

 േരിപശാധിച്ച  7 ഫയലുകളിലുും ന ാഴിൽ ആവശയനപ്പട്ടുനകാടുള്ള ഡിമാൻഡക form 

കാണാൻ സാധിച്ചില്ല. 

9) പ്രവൃത്തി അനുവദിച്ച ്  ംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ 

 ്്്്െിർവഹണ ഏജൻസി പ്േവൃത്തി അെുവ്ിച്ചുനകാടുള്ള അറിയിപ്പക അപേക്ഷ കിട്ടി 15 

്ിവസത്തിെകും ന ാഴിലാളികനള പരഖാമൂലും അറിയിപക്ട ാണക േരിപശാധിച്ചക 

ഫയലുകളിൽ പ്േവർത്തി അെുവ്ിച്ച ക സുംബന്ധിച്ചുള്ള പരഖകൾ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. 

10 മസ്റ്റർ സറോൾ 

 ്്ന ാഴിലാളികളുനട ഹാജർ പരഖനപ്പടുത്തുന്ന ഔപ്യാരിക പരഖയാണക മസ്റ്റർ പറാൾ. ഒരു 

്ിവസും രടക  വണ ഹാജർ പരഖനപ്പടുപത്തട ാണക’ പലാക്ക പപ്ോപ്രാും ഓഫീസർ, 

േഞ്ചായത്തക നസപ്കട്ടറി എന്നിവർ സാക്ഷയനപ്പടുത്തി സീൽ േ ിപ്പിച്ച മസ്റ്റർ പറാൾ മാപ് പമ 

ഉേപയാരിക്ാൻ ോടുള്ളൂ. മസ്റ്റർ പറാൾ ലഭിച്ച ിെുപശഷ്ും മാപ് പമ െിയമേരമായി 

പ്േവർത്തി ആരുംഭിക്ാൻ ോടുള്ളൂ. . േരിപശാധിച്ചക ഫയലുകളുനട മസ്റ്റർ പറാളുകളിൽ 

നസപ്കട്ടറിയുനടയുും ബിഡിപയായുും ഒപ്പിെക ഒപ്പും  ീയ ി പരഖനപ്പടുത്തിയിട്ടില്ല മസ്റ്റർ 

പറാളുകളിൽ എും ബുക്ക െമ്പർ പരഖനപ്പടുത്തിയിട്ടില്ല. മസ്കറ്റ   

തമഷ്ർതമന്് ബുക്് 



 

  

 ന ാഴിലുറപ്പിൽ ഉൾനപ്പടുത്തി നെയ്യുന്ന പ്േവൃത്തികളുനട അളവുകളുും നെലവുകളുും 

സുംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ സമയബന്ധി മായി  യ്യാറാക്ി ബന്ധനപ്പട്ട ഉപ്യാരസ്ഥർ 

അുംരീകരിക്ുന്ന ിെുും യഥാസമയും കൂലി ലഭയമാക്ുന്ന ിെുള്ള ആധികാരിക പരഖയാണക 

നമഷ്ർനമെകറക ബുക്ക. 

േരിപശാധിച്ചക 7ഫയലുകളിൽ നമഷ്ർനമെകറക ബുക്ക സൂക്ഷിച്ചിട്ടുടക. നസപ്കട്ടറി ഒപ്പുും സീലുും 

നവച്ചക സാക്ഷയനപ്പടുത്തിയ എും ബുക്ാണക ഫയലിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള ക.ഇ ക് 

പ്േശുംസെീയമാണക. നമഷ്രകനമെകറക് നെയ്യുകയുും നെക്ക നമഷ്ർ നെയ്യുകയുും നെയ്യുപമ്പാൾ 

ഒപ്പുും  ീയ ിയുും നവച്ചിട്ടുനടങ്കിലുും സീൽ േ ിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. നമപമ്മാ ഓഫക നേയകനമെകറഇൽ  

നസപ്കട്ടറി,  പ്േസിഡെകറക ഒപ്പക, സീൽ  എന്നിവ പരഖനപ്പടുത്തിയിട്ടുനടങ്കിലുും  ീയ ി 

പരഖനപ്പടുത്തിയിട്ടില്ല. ഇക്ാരയത്തിൽ കൂടു ൽ പ്ശദ്ധ േുലർപത്തട ാണക. 

12  ാധന ാമഗ്ഗികതള കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ 

 േരിപശാധിച്ചക 7ഫയലുകളിലുും സാധെസാമപ്രികൾ ഉേപയാരിക്ാത്ത ിൊൽ ബാധകമല്ല.  

13) സവജ്  െിസ്റ്റ ്

 മസ്റ്റക പറാളിെക ആെുോ ികമായി ന ാഴിലാളികൾക്ക പവ െും ലഭിക്ുന്നുനടന്നക 

ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന പരഖയാണക പവജക്  ലിസ്റ്റക. േരിപശാധിച്ച 7ഫയലുകളിലുും മസ്റ്റർ പറാൾ 

പ്േകാരമുള്ള പവജക ലിസ്റ്റുകൾ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുടക. ഇ കപ്േശുംസെീയമാണക 

14) ഫെ് പ്െോൻസ്ഫർ ഓർഡർ 

പവ െും ന ാഴിലാളികളുനട അക്ൗടിപലക്ക െൽകിയ ിെുള്ള പരഖയാണക ഫടക പ്ടാൻസ്ഫർ 

ഓർഡർ. 7ഫയലുകളിലുും സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള മസ്റ്റർ പറാളു് കളുനട ഫടക പ്ടാൻസ്ഫർ ഓർഡർ 

ഫയലിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. ബന്ധനപ്പട്ട അധികാരികൾ ഇ ിൽ കൂടു ൽ പ്ശദ്ധ 

േുലർപത്തട ാണക. 

15) ര ീ ുകളും സറോയൽറ്റിയും  ംബന്ധിച്്ച 

 യാന ാരു രസീ ുകളുും പറായൽറ്റിയുും സുംബന്ധിച്ചക  പരഖകളുും സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. 

16) സഫോസട്ടോപ്രോഫ് 

 ന ാഴിലുറപ്പിൽ ഒരു പ്േവർത്തി ആരുംഭിക്ുന്ന ിെു മുൻേുും പ്േവർത്തി 

െടന്നുനകാടിരിക്ുപമ്പാൾ േൂർത്തിയായ ിെു പശഷ്ും ഉള്ള ഓപരാ പഫാപട്ടാകൾ 

െിർബന്ധമായുും ഫയലിൽ സൂക്ഷിപക്ട ുടക േരിപശാധിച്ചക ഫയലുകളിൽ ഒന്നുും  നന്ന 

മൂന്നക ഘട്ടങ്ങളിലായിയുള്ള  പഫാപട്ടാ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. 

17) ഗ്പവർത്ി പൂർത്ീകരണ  ാക്ഷയപഗ്തം 

 പ്േവർത്തി േൂർത്തീകരിച്ചു എന്ന ിെകനറ പരഖയാണക പ്േവർത്തി േൂർത്തീകരണ 

സാക്ഷയേപ് ും ഓഡിറ്റിെക വിപധയമാക്ിയ്ഫയലുകളിൽ ഈ പരഖ കാണാൻ സാധിച്ചില്ല.  



 

  

18)  തമറ്റീരിയൽ ബിലലുകൾ 

 ന ാഴിലുറപ്പക പ്േവർത്തികൾക്ക ഏന ങ്കിലുും സാധെും ഘടകങ്ങൾ വിലയകക്ുവാങ്ങി 

ഉേപയാരിക്ുകയാനണങ്കിൽ അ ിെകനറ ഫയൽ സൂക്ഷിപക്ട ുടക േരിപശാധിച്ചക 7 

ഫയലുകളിലുും നമറ്റീരിയൽ ഉേപയാരിച്ചുള്ള പ്േവർത്തി അല്ലാത്ത ിൊൽ ഇവ ബാധകമല്ല. 

19) മസ്റ്റർ ദറാൾ മൂവ്തമന്് സ്ലിപ്പ്. 

 ഒരു പ്േവൃത്തിയുനട ഓപരാ ഘട്ടനത്തയുും മസ്റ്റർ പറാൾ അെുവ്ിച്ച ന ാഴിലാളികൾക്ക 

പവ െും െൽകുന്ന ക വനരയുള്ള ഓപരാ ഘട്ടങ്ങളുും ഏന ാനക്  ീയ ികളിൽ െടന്നു എന്നക 

മെസ്സിലാക്ാൊണക മാസ്റ്റർ് പറാൾ് മൂവകനമെകറക്  സ്ലിപ്പക. 7 രയലുകളിലുും രയൽ ഗ്ടോക്കിുംര  

്രോറും കോണോൻ സോധിച്ചു 

20) ജിദയാ ടാഗ് ദഫാദട്ാകൾ  

 ഓഡിറ്റിെക വിപധയമാക്ിയ 7ഫയലുകളിലുും ജിപയാ ടാരക് പഫാപട്ടാ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല  

21)സ ോഷ്യൽ ഓഡിറ്്റ റിസപ്പോർട്ട് 

ഓഡിറ്റിെു  വിപധയമാക്ിയ ഫയലുകളിൽ പസാഷ്യൽ ഓഡിറ്റക റിപപ്പാർട്ടക സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. 

 22)ല റ്്റ ഡയറി 

 മാസ്റ്റർ സർക്ുലർ പ്േകാരും ഉള്ള 22 പരഖകളിൽ സുംസ്ഥാെ സർക്ാർ െിർപേശിക്ുന്ന 

സുപ്േധാെ പരഖയാണക കസറ്റക ഡയറി. േദ്ധ ിയുനട സു ാരയ  ന ാഴിലാളികളുനട 

അവകാശങ്ങൾ സാമൂഹയേങ്കാളിത്തും േദ്ധ ി ആരുംഭ മീറ്റിുംരക ന ാഴിലിടങ്ങളിനല 

അേകടങ്ങൾ സുംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ന ാഴിലാളികളുനട വാടക സുംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ 

ന ാഴിലാളികളുനട സാക്ഷയേപ് ും വിജിലൻസക ആൻഡക പമാണിറ്ററിങക കമ്മിറ്റി റിപപ്പാർട്ടക,  

സന്ദർശക കുറിപ്പുകൾ  ുടങ്ങിയവ പരഖനപ്പടുത്തുന്ന ിെക പവടിയുള്ള ആധികാരിക 

പരഖയാണക കസറ്റക ഡയറി. Wc/323823,wc/338604,Wc/329245 എന്നീ ്കോഡ  രയലുകളിൽ ഫരറ്റ  

രതറി കോണോൻ സോധിച്ചു. ഉ്്യോരസ്ഥെുരട ഒപ്പും, ആരക  രതോഴിൽ ്ിനങ്ങളുും, വിജിലൻസ  

്മോണിറ്ററി അുംരങ്ങളുരട ്പെുകളുും രരഡറൽ വിശ്മോയി കോണോും. എന്നോൽ സന്ദർശന  

കുറിപ്പിൽ സന്ദർശിച്ചവെുരട ്പെു മോഗ്ത്മ കോണോൻ സോധിച്ചുള്ളൂ. ഫസറ്റട ഡയറിയിൽ 

രചക്ക  ലിസ്റ്റ  കൃതയമോയി പൂെിപ്പിച്ച ട്ടുണ്ട  

രജിസ്റ്റർ രരിസ ോേന 

രഞ്ചോയത്തിൽ  ൂക്ഷിസക്കെ 7 രജിസ്റ്ററുകൾ  

1. ന ാഴിൽ കാർഡിെുള്ള കുടുുംബ അപേക്ഷയുനട രജിസ്റ്റർ 

2. പ്രാമസഭ രജിസ്റ്റർ 

3. ന ാഴിൽ ആവശയനപ്പട്ട ുും ന ാഴിൽ അെുവ്ിച്ച ുും സുംബന്ധിച്ചക രജിസ്റ്റർ  

4. പ്േവർത്തിയുനട ലിസ്റ്റുും െിലവുും വിശ്ാുംശങ്ങളുും സുംബന്ധിച്ചക രജിസ്റ്റർ 



 

  

5. സ്ഥിരആസ്ഥികളുനട രജിസ്റ്റർ  

6. േരാ ി രജിസ്റ്റർ 

7. സാധെ രജിസ്റ്റർ 

 

A. ന് ോഴിൽ കോർഡ് രജിസ്റ്റർ 

      ന ാഴിൽ കാർഡക രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിക്ുന്നുടക എങ്കിലുും ബന്ധനപ്പഅഅട്ട 

ഉപ്യാരസ്ഥർ സാക്ഷയനപ്പടുത്തിയിട്ടില്ല.  

             B. പ്രോമ ഭ രജിസ്റ്റർ 

    ഓപരാ വാർഡിലുും പ്േപ യകും പ്േപ യകും പ്രാമസഭ രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുടക. ഇ ക 

പ്േശുംസെീയമായ കാരയമാണക 

 C. ഡിമോൻഡ് രജിസ്റ്റർ 

 രതോഴിലോളികൾ രതോഴിൽ ആവശയരപ്പടുന്നതുും അനുവ്ിച്ചതുും കൂലി 

നൽകിയതുും സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട  . 

             D. ന് ോഴിൽ ആവ യന്പ്പട്ട ും ന് ോഴിൽ അനുവേിച്ചതും  ംബന്ധിച്ച് രജിസ്റ്റർ. 

  വർക്ക രജിസ്റ്റർ ഉത്തരവാ്ിത്തനപ്പട്ട ഉപ്യാരസ്ഥർ ആരുും  നന്ന സാക്ഷയനപ്പടുത്തിയിട്ടില്ല.. 

പ്രാമ േഞ്ചായത്തിനല മുഴുവൻ പ്േവർത്തകൾക്ുും ഒരു വർക്ക രജിസ്റ്റർ എന്ന െിലയകക്ാണക 

സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള ക.2018-19 മാർച്ചക 20 വനരയുള്ള വിവരങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുടക. 

              

E. സ്ഥിര ആസ്തികളുതട രജിസ്റ്റർ 

              സ്ഥിര  ആസ്തിരജിസകറർ ബന്ധനപ്പട്ട ഉപ്യാരസ്ഥൻ സാക്ഷയനപ്പടുത്തിയിട്ടില്ല. പരഖകൾ 

ഒന്നുും  നന്ന േൂർണ്ണമല്ല. വാർഡക  ലത്തിൽ പ്േപ യകും ആസ്തി രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. 

         

 F. രരോ ി രജിസ്റ്റർ 

  േഞ്ചായത്തിൽ േരാ ി രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിച്ച ായി കാണാൻ സാധിച്ചില്ല. 

      

G.  ോേന രജിസ്റ്റർ 

 നമറ്റീരിയൽ രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുടക എങ്കിലുും ഇ ക ബന്ധനപ്പട്ട ഉപ്യാരസ്ഥൻ 

സാക്ഷയനപ്പടുത്തിയ ല്ല. 

കന്െത്തെുകൾ 

1. വാർഷ്ിക മാസ്റ്റർ സർക്ുലർ പ്േകാരും ഉള്ള കവർപേജക ഫയലിൽ സൂക്ഷിക്ുന്നില്ല 

ബന്ധനപ്പട്ട ഉപ്യാരസ്ഥർ ഇ ിൽ പ്ശദ്ധ േുലർപത്തട ാണക. 



 

  

 2. രതോഴിലോളികൾ ഗ്രൂപ്പോയി ്മറ്റ  മു്േനയോണ  ഗ്രണ്ട  ഓരീസിൽ രതോഴിലിനോയി ഉള്ള 

അ്പക്ഷ  നൽകോറ  

3. മുഴുവൻ ന ാഴിലാളികൾക്ുും േഴയ ന ാഴിൽ കാർഡക േു ുക്ി േു ിയ ക േഞ്ചായത്തിൽ 

െിന്നുും അെുവ്ിച്ച െൽകി എന്നാൽ ന ാഴിൽ കാർഡക േു ുക്ുന്ന സമയത്തക പഫാപട്ടാ 

ന ാഴിലാളികൾ സവന്തും െിലവിൽ എടുത്തു െൽകുകയാണക നെയ്ത ക. 

4. ന ാഴിലാളികൾക്ക അടിസ്ഥാെ സൗകരയും ഒരുക്ി െൽകുന്ന ിൽ െിർവഹണ 

ഏജൻസികൾ കാരയക്ഷമ  കാണിക്ുന്നുടക എന്നാൽ ഫസ്റ്റക എയ്ഡക പബാക്സക സൗജെയമായി 

ലഭിക്ാറില്ല ന ാഴിലാളികളാണക വാങ്ങാറക 

5. പ്േവർത്തി ആരുംഭിക്ുന്ന ിെു മുമ്പക േദ്ധ ി ആരുംഭ മീറ്റിുംരക െടക്ാറുടക എന്ന ുും ഇ ിൽ 

വാർഡക നമമ്പർ ഓവർസിയർ /എഇ എന്നിവർ േനങ്കടുക്ാറുടക എന്നുള്ള ുും 

അഭിെന്ദൊർഹമായ കാരയമാണക. 

 7. െിലും ഉരുക്ിയ പ്േപ്ശും േല ുും െിലവിൽ കാടുമൂടിയ അവസ്ഥയിലാണുള്ള ക.  

 8. മണ്ണക കയ്യാല പറാഡക െിർമാണത്തിെക ഭാരമായി െശിച്ച ായി കാണനപ്പട്ടു 

 9. കാലവർഷ്നക്ടു ി മൂലും േല വരമ്പുകളുും െശിച്ച ായി കാണനപ്പട്ടു 

 നിർസേ ങ്ങൾ 

> ന ാഴിൽ കാർഡക  ികച്ചുും സൗജെയമായി അെുവ്ിപക്ട ാണക 

> ന ാഴിൽ കാർഡക േു ുക്ി െൽകുന്ന അവസരത്തിൽേു ിയ ന ാഴിൽ കാർഡിൽ 

േൂരിപ്പിപക്ട കാരയങ്ങൾ നമയകറ്റിെുും ന ാഴിലാളികൾക്ുും കൃ യമായി േറഞ്ഞു 

നകാടുക്ുക 

> ന ാഴിലാളികൾക്ക െിയമും അെുശാസിക്ുന്ന വിധത്തിലുള്ള അവകാശങ്ങൾ 

ലഭിക്ുന്നുനടന്നക െിർവഹണ ഏജൻസി ഉറപ്പുവരുപത്തട ുടക  

> > മസ്റ്റർ പറാളിൽ പ്േവൃത്തി എടുക്ുന്ന ്ിവസങ്ങളിൽ  ീയ ി പരഖനപ്പടുത്തുന്നുടക എന്നക 

ഉറപ്പുവരുത്തുക 

> > ഓപരാ മസ്റ്റകർ പറാളുും കഴിയുന്ന മുറയകക്ക എും ബുക്ിൽ അളവുും പ്േവൃത്തി സ്ഥലവുും 

മസ്റ്റപറാൾ െമ്പറുും പരഖനപ്പടുപത്തട ാണക 

> ന് ോഴിെോളികളുും പമറ്റുും അവരുനട കടമകൾ കൃ യമായി ോലിക്ുന്നുനടന്നക 

െിർവഹണ ഏജൻസി ഉറപ്പുവരുപത്തട ുടക 

>> വിജിലൻസക ആൻഡക പമാണിറ്ററിുംരക കമ്മിറ്റി അുംരങ്ങനള കാലാെുസൃ മായി മാറ്റുകയുും 

അവരുനട േങ്കാളിത്തും ഉറപ്പു വരുത്തുകയുും നെപയ്യട ാണക 



 

  

> ഏനറ്റടുക്ുന്ന പ്േവർത്തികൾ ആക്ഷൻ പ്ലാെിൽ ഉള്ള സമയങ്ങളിൽ  നന്ന െടപ്പിലാപക്ട 

 ാണക 

> ഫയലിൽ സൂക്ഷിപക്ട പരഖകൾ കൃ യമായി സൂക്ഷിക്ുക 

> പരഖകൾ സൂക്ഷിക്ുപമ്പാൾ േൂരിപ്പിപക്ട കാരയങ്ങൾ കൃ യ പയാനട നെയ്യുക 

  

                   മഹോത്മോരോന്ധി സദ ീയ പ്രോമീണ ന് ോഴിെുറപ്പ് രദ്ധ ി പ്രകോരം 

ഏന്റ്റെുക്കോവുന പ്രവർത്തികൾ 

 വിഭോരം എ പ്േകൃ ി വിഭവ േരിോലെവുമായി ബന്ധനപ്പട്ട നോ ു പ്േവർത്തികൾ 

 വിഭോരം ബി ഖണ്ഡിക അഞ്ചിൽ േരാമർശിക്ുന്ന കുടുുംബങ്ങൾക്ക ജീവപൊോധി 

നമച്ചനപ്പടുത്താെുള്ള പ്േവൃത്തികൾ ബി േി എൽ  േട്ടികജാ ി േട്ടിക വർരും വിധവകൾ 

ഭിന്നപശഷ്ിക്ാർ ഐ എകവ രുണപഭാക്താക്ൾ 

 വിഭോരം  ി പ്ശീയ പ്രാമീണ ഉേജീവെ മിഷ്ൻ െിബന്ധെകൾക്ക വിപധയമായി 

പ്േവർത്തിക്ുന്ന സവയും സഹായ സുംഘങ്ങൾക്ക നോ ു അടിസ്ഥാെ സൗകരയ വികസെും 

 വിഭോരം ഡി പ്രാമീണ അടിസ്ഥാെ സൗകരയ വികസെ പ്േവർത്തികൾ 

 

 വിജിെൻ ് ആൻഡ് സമോണിറ്ററിംര് കമ്മിറ്റി അംരങ്ങൾ 

1. ബാബു േി 

2.  ശങ്കരൻ  

3. പ്ശീജ ടി നക 

4.  പ്േിയ എും േി   

    5.   .വിെീ  

 

 

സ ോഷ്യൽ ഓഡിറ്റിംങീനു  ഹോയിച്ചവർ 

*ന ാഴിലുറപ്പക ന ാഴിലാളികൾ 

*വാർഡക നമമ്പർ, 

* പമറ്റക് 

* നോ ുജെങ്ങൾ 



 

  

*പഞ്ചോയെ  ഉ്്യോരസ്ഥർ. 

 

 

 

 

 

 

 

ഗ്രാമസഭാ  ീരുമാനങ്ങൾ 

1.ത ാഴിൽ കാർഡ് ഫ ാഫടാ ഉൾതെതെ സൗജനയമായി ത ാഴിലാളികൾക്ക് നൽകാൻ  ീരുമാനമായി 

2. ആവശ്യാനുസരണം അെിസ്ഥാനസൗകരയങ്ങൾ ത ാഴിലാളികൾക്ക് നൽകാൻ  ീരുമാനമായി 

3. ത ാഴിലാളികൾ ആവശ്യതെെുന്ന ിനനുസരിച്ച് ത ാഴിൽ നൽകാൻ  ീരുമാനമായി 

4.   പഞ്ചായത്തിന്ഫറഫയാ ഫകഗ്രസർക്കാറിന്തറഫയാ  പാകെിഴ മൂലമാണ് ഫവ നം വവകുന്നത ങ്കിൽ 

നഷ്ടപരിഹാരം ലഭിക്കാൻ ഗ്രാമസഭ ആവശ്യതെടു 

5. ആറുമാസം കൂെുഫപാൾ വിഎംസി പു ുക്കാൻ  ീരുമാനമായി 

6. ജിഫയാ ൊഗ് ഫ ാഫടാകൾ  യലിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ  ീരുമാനമായി 

7. തമറ്റീരിയൽ ബിൽ  യലിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ  ീരുമാനമായി 

 


