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1. ആമുഖം 

ഗ്രാമീണ ജനതയുടെ ഉന്നമനത്തിനായി സ്വതഗ്ര ഭാരതത്തിൽ ആവിഷ്കരിച്ച ഏറ്റവുും 

സ്ുഗ്രധാനവുും, ശക്തവുമായ നിയമമാണ് മഹാത്മാരാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ ടതാഴിലുറപ്പ് 
നിയമും. ഇരയയിടല സ്ാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങളുടെ ടതാഴിൽ ടെയ്യുവാനുള്ള അവകാശങ്ങടള 

സ്ുംരക്ഷിച്ചു നില നിർത്തുന്നതിനായി ഇരയൻ രാർലടമന്റ് അുംരീകരിച്ച്  ഗ്രസ്ിഡണ്ട് ഒപ്പു 
ടവച്ച ഈ നിയമും 2005 ടസ്പ്തുംബർ 5 മുതൽ നിലവിൽ വന്നു. 

ഇരയയിടല ഗ്രാമീണ ജനതയുടെ ഉന്നമനത്തിനായി നിരവധി ഗ്രാമവികസ്ന രദ്ധതികൾ 

നെപ്പിലാക്കിയിരുന്നുടവങ്കിലുും രുണഫലും ശരിയായ വിധത്തിൽ ജനങ്ങളിൽ എത്താത്തതിടന 

തുെർന്ന് രാർലടമന്റ് രാസ്ാക്കിയ മഹാത്മാ രാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ ടതാഴിലുറപ്പ് 
നിയമത്തിന്റടറ ഗ്രാഥമിക ലക്ഷയും ഒരു ഗ്രാമീണ കുെുുംബത്തിന്റ നിയമും വഴി ഒരു സ്ാമ്പത്തിക 

വർഷും 100 ടതാഴിൽ േിനങ്ങൾ ഉറപ്പു നൽകുകടയന്നതാണ്. ഗ്രാമീണ ജനതയുടെ ഉന്നമനത്തിനുും, 

ടമച്ചടപ്പട്ട ജീവിത സ്ാഹെരയും ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുും അതിലൂടെ ോരിഗ്േയ നിർമാർജ്ജനവുും, 

സ്ുസ്ഥിര വികസ്നവുമാണ് ഈ നിയമത്തിന്റടറ ഗ്രധാന ലക്ഷയും. െൂഷണങ്ങളിൽ നിന്നുും, 

ടതാഴിലാളികടള ദമാെിപ്പിക്കുകയുും, മാനയമായ ദവതനും നൽകി അവരുടെ കുെുുംബത്തിന്റ 

ഗ്കിയദശഷി വർദ്ധിപ്പിച്ച് ോരിേയത്തിൽ നിന്നുും കരകയറാൻ ടതാഴിലുറപ്പ് രദ്ധതിയിലുടെ 

സ്ാധിക്കുന്നു. ഗ്രകൃതി വിഭവ രരിരാലനത്തിലൂടെ ഓദരാ ഗ്രദേശത്തിന്റടറയുും, 

വിഭവഅെിത്തറ ശക്തമാക്കുകയുും, അതിലൂടെ വരൾച്ച,മടണാലിപ്പ്, ടവള്ളടപ്പാക്കും, 

വനനശീകരണും തുെങ്ങിയ രാരിസ്ഥിതിക ഗ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നുും സ്ുംരക്ഷണും നൽകുകയുും 

അതിലൂടെ ഉൽരാേനും 1 ഉൽരാേനക്ഷമത എന്നിവ വർദ്ധിപ്പിക്കുവനുും 

കഴിയുന്നു.ടതാഴിലുറപ്പ് രദ്ധതി അവകാശധിഷ്ഠിതവുും ആവശയാധിഷ്ഠിതവുമായ 

രദ്ധതിയാണ് . ടതാഴിലുറപ്പുരദ്ധതിയുടെ മറ്റ് ഗ്രധാന ലക്ഷയങ്ങൾ ഗ്രകൃതി വിഭവ 

രരിരാലനത്തിലൂടെ ഓദരാ ഗ്രദേശടത്തയുും വിഭവ അെിത്തറ ശക്തമാക്കുക, ടവള്ളടപ്പാക്കും, 

വനനശീകരണും, കാലാവസ്ഥാ വയതിയാനും തുെങ്ങിയ രാരിസ്ഥിതിക ഗ്രശ്നങ്ങൾക്ക് 
രരിഹാരും കാണുക, ഉൽരാേന രരമായ ആസ്തികൾ സ്ൃഷ്ടിക്കുന്നതിലൂടെ ോരിഗ്േയ 

ലഘൂകരണും സ്ുസ്ഥിരമാക്കുക, ടതാഴിലുറപ്പ് രദ്ധതിയുടെ മുഖ്യധാരയിദലക്ക് 
ടകാണ്ടുവരുന്നതിനുും അവരുടെ സ്ാമ്പത്തികവുും സ്ാമൂഹികവുമായ ശാക്തീകരണും 

ഉറപ്പാക്കുക എന്നിവയാണ്. 

 ദേശീയ ഗ്രാമീണ ടതാഴിലുറപ്പ് രദ്ധതി ഗ്രകാരും ഗ്രാമരഞ്ചായത്ത് ഗ്രദേശത്ത് നെപ്പിലാക്കുന്ന 

എലലാ ഗ്രവർത്തികളുും ദസ്ാഷയൽ ഓഡിറ്റ് വിദധയമാക്കണടമന്ന െട്ടത്തിടല17(2) വകുപ്പ് 
ഗ്രകാരും നിഷ്കർഷിക്കുന്നു. രദ്ധതി ഗ്രവർത്തനടത്തപ്പറ്റിയുും ടരാതു തരും 

ടെലവഴിക്കുന്നതിന്റ രറ്റിയുും രൗരസ്മൂഹും നെത്തുന്ന രരസ്യവുും സ്വതഗ്രവുമായ 

രരിദശാധനയാണ് ദസ്ാഷയൽ ഓഡിറ്റ് ടതാഴിലുറപ്പ് നിയമഗ്രകാരും വർഷത്തിൽ രണ്ടുതവണ 

ദസ്ാഷയൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്രാമസ്ഭകൾ എലലാ വാർഡിലുും നെദത്തണ്ടതാണ് ദസ്ാഷയൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്രാമസ്ഭ 

അഥവാ സ്ാമൂഹയ കണടക്കെുപ്പ് എന്നതുടകാണ്ട് ഉദേശിക്കുന്നത് ഗ്രവർത്തി സ്ഥലങ്ങൾ,  വർക്ക് 



സസ്റ്റുകൾ ദനരിട്ട് സ്ന്ദർശിച്ച് ടതാഴിലുറപ്പ് ടതാഴിലാളികദളാെുും  നിർവഹണ 

ഉദേയാരസ്ഥദരാെുും അഭിമുഖ്ും നെത്തിയതിലൂടെ ലഭയമായ ദരഖ്കളുടെ വിശേ 

രരിദശാധനയിലൂടെയുും ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ ദഗ്കാഡീകരിച്ച് ഗ്രാമ സ്ഭകളിൽ ടരാതു 
സ്മൂഹടത്ത അറിയിക്കുക എന്നതാണ്. ഇഗ്രകാരും ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങളുും ഗ്രാമസ്ഭകളിൽ 

ഉയരുന്ന ടതാഴിലുറപ്പ് ടതാഴിലാളികളുടെ അഭിഗ്രായങ്ങളുടെയുും നിർവ്വഹണ 

ഉദേയാരസ്ഥരുടെ അഭിഗ്രായങ്ങളുടെ അെിസ്ഥാനത്തിൽ മഹാത്മാരാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ 

ടതാഴിലുറപ്പ് രദ്ധതിയുടെ നെത്തിപ്പിടല സ്ുതാരയതയുും ഉത്തരവാേിതവവുും ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുക 

എന്നതാണ് ദസ്ാഷയൽ ഓഡിറ്റ് അഥവാ സ്ാമൂഹയ കണടക്കെുപ്പ് ലക്ഷയമിെുന്നത് 

വസ്തുതാരരമായ കടണ്ടത്തലുകളിലൂടെ  ടതാഴിലുറപ്പ് രദ്ധതിയുടെ രുണദഭാക്താക്കളായ 

ഗ്രാമീണ ജനതയുടെ ഉന്നമനത്തിനുും രദ്ധതിയുടെ ടമച്ചടപ്പട്ട ഗ്രവർത്തനത്തിനുും ദസ്ാഷയൽ 

ഓഡിറ്റിലൂടെ  സ്ാധിക്കുന്നു. 

 പ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് മുപ്നാരുക്ക പ്േവർത്തനങ്ങൾ 

 1. ദലാക്ക് തലത്തിലുും ഗ്രാമ രഞ്ചായത്ത് തലത്തിലുും രദ്ധതി നിർവ്വഹണ ഉദേയാരസ്ഥനായ 

ദജായിന്റ് ദലാക്ക് ഓഫീസ്ർ(BDO), രഞ്ചായത്ത് ടസ്ഗ്കട്ടറി മറ്റ് നിർവ്വഹണ ഉദേയാരസ്ഥർ  

തുെങ്ങിയവരുമായി ദലാക്ക് റിദസ്ാഴ്സസ് ദരാഴ്സസ്ൺനെത്തിയ കൂെി ആദലാെനയിൽ തുെർ 

ഗ്രഗ്കിയകൾ അസ്ൂഗ്തണും ടെയ്യുകയുും ദസ്ാഷയൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്രാമസ്ഭ തിയ്യതി നിശ്ചയിക്കുകയുും 

ടെയ്യുന്നു  

2 ദസ്ാഷയൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്രഗ്കിയ ആരുംഭിച്ചിരിക്കുന്ന തിയ്യതിക്ക് മുമ്പുള്ള 6 മാസ് കാലയളവിൽ 

വാർഡിടല ഗ്രവൃത്തി ഫയലുകൾ, 7 രജിസ്റ്ററുകൾ   സ്ൂക്ഷ്മരരിദശാധന നെത്തുന്നു  

3. ഓദരാ ഗ്രവൃത്തിയുും' എസ്റ്റിദമറ്റിൽ ഗ്രതിരാേിക്കുന്ന അളവിലുും രുണത്തിലുും 

നെപ്പിലാക്കിയിട്ടുദണ്ടാടയന്നുും ടതാഴിലിെങ്ങളിൽ ടതാഴിലാളികൾക്ക് ലഭിദക്കണ്ട അവകാശ 

ആനുകുലയങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുദണ്ടാ എന്നുും ഗ്രവൃത്തി സ്ഥലരരിദശാധനയിലൂടെ ലക്ഷയും 

ടവക്കുന്നു 

4. രദ്ധതി രുണദഭാക്താക്കളുടെ വീെുവീൊരരും ടെന്ന് ദനരിൽ കണ്ട് രദ്ധതിയുടെ 

നിർവ്വഹണടത്തക്കുറിച്ചുും, രുണഫലടത്തക്കുറിച്ചുമുള്ള അഭിഗ്രായങ്ങളുും, നിർദേശങ്ങളുും 

സ്വരൂരിക്കുന്നു. 

5. സ്ാമൂഹയ ഇെടരെലുകളിലൂടെരദ്ധതി വിജയും ഉറപ്പു വരുത്തി രൗരദബാധും ഉയർത്തുകയുും 

ദസ്ാഷയൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്രഗ്കിയ വിജയിപ്പിക്കുകയുും ടെയ്യുന്നതിന്റ ആവശയമായ ദബാധവൽക്കരണ 

ഗ്രവർത്തനങ്ങൾ നെപ്പിലാക്കുന്നു. 

6. ഫീൽഡിൽ നിന്നുും ദശഖ്രിച്ച വിവരങ്ങൾ ഫയലുമായി താരതമയും ടെയ്യൽ 

7. ഫയലിടലയുും ഫീൽഡിടലയുും വിവരങ്ങൾ എും ഐ എസ്ിടല വിവരങ്ങളുമായി താരതമയും 

ടെയ്യുന്നു  

8. ടതാഴിൽ കാർഡ് രരിദശാധന,  ബാങ്ക് രാസ് ബുക്ക് രരിദശാധന, ദറഷൻ കാർഡ് രരിദശാധന 

9. ദശഖ്രിച്ച വിവരങ്ങൾ ദഗ്കാഡീകരിക്കൽ  



10. റിദപ്പാർട്ട് തയ്യാറാക്കൽ 

 േഞ്ചായത്തിപ്ല പ്താഴിലുറപ് േദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പട്ട് വിവരങ്ങൾ  

 ആടക ടതാഴിൽ കാർഡ് - 3147 

ആടക   ടതാഴിലാളികൾ- 4019 

 ആക്െീവ ടതാഴിൽ കാർഡ് - ।602 

 ആക്െീവ ടതാഴിലാളികൾ - 1727 

Sc_ 23 

St - 117 

100 േിവസ്ും ടതാഴിൽ രൂർത്തിയാക്കിയത് - 58 

8 ആും വാർഡിടല വിവരങ്ങൾ  

ആടക ടതാഴിൽ കാർഡ് : 225 

ആക്െിവ് ടതാഴിൽകാർഡ് : 270 

SC : 5 

ST : 26 

100 േിവസ്ും രൂർത്തിയാക്കിയത് : ഇലല  

 

 വാർഡ് 08 

 അവകാശ അധിഷ്ഠിത നിരീക്ഷണങ്ങൾ 

1. പ്താഴിൽ കാർഡുമായി ബന്ധപ്പട്ട കാരയങ്ങൾ 

 മഹാത്മാരാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ ടതാഴിലുറപ്പ് രദ്ധതി ഗ്രകാരും അവിേഗ്ധ കായിക ടതാഴിൽ 

ടെയ്യാൻ താല്രരയമുള്ള ഏടതാരു കുെുുംബത്തിനുും  ( 18 വയസ് രൂർത്തിയായവർക്ക് )ടതാഴിൽ 

കാർഡിനു ദവണ്ടി അദരക്ഷിക്കാും, അദരക്ഷ നൽകിയ എലലാവർക്കുും  15 േിവസ്ത്തിനകും 

തികച്ചുും സ്ൗജനയമായി ലഭിദക്കണ്ടതുണ്ട് എന്നാൽ ടതാഴിലാളികളുമായി സ്ുംസ്ാരിച്ചദപ്പാൾ  

രുതിയ കാർഡിന്റ അദരക്ഷിക്കുന്ന സ്മയത്തുും,  കാർഡ് രുതുക്കുന്ന സ്മയത്തുും  ദഫാദട്ടാ 

എെുക്കുന്നതിനു ദവണ്ടിയുള്ള ടെലവ് ടതാഴിലാളി വഹിക്കുന്ന സ്ാഹെരയമാണ് 

നിലവിലുള്ളത് എന്ന് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു.  ഇത് നിയമലുംഘനമാണ്. 

 ടതാഴിൽ കാർഡ് ഒരു ആധികാരിക ദരഖ്യാണ് അതുടകാണ്ടുതടന്ന ടതാഴിൽ കാർഡുകൾ 
സ്ൂക്ഷിദക്കണ്ടതിന്റടറ  രൂർണ ഉത്തരവാേിതവും ടതാഴിലാളികൾക്കാണ് ഈ വാർഡിൽ മുഴുവൻ 

ടതാഴിലാളികളുും ടതാഴിൽ കാർഡ് അവരുടെ കയ്യിൽ തടന്ന സ്ൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നത്  



ഗ്രശുംസ്നീയമായ ഒരു കാരയമാണ്,  അഞ്ചുവർഷത്തിടലാരിക്കൽ കാർഡ് രുതുക്കി 
വാദങ്ങണ്ടതുണ്ട് അത് അവർ ടെയ്തിട്ടുമുണ്ട്.  

2. പ്താഴിൽ ആവശയപ്പടുനത്  ംബന്ധിച്ച് 

 ടതാഴിൽ കാർഡ് ഉള്ള ഏടതാരു ടതാഴിലാളിക്കുും ടതാഴിൽ ആവശയടപ്പൊനുും ഇതുമായി 
ബന്ധടപ്പട്ട് ആസ്ൂഗ്തണ ഗ്രഗ്കിയയിൽ രങ്കാളിയാകാനുും ഉള്ള  അവകാശും ഉണ്ട്. ടതാഴിൽ 

ആവശയടപ്പട്ട് 15 േിവസ്ത്തിനുള്ളിൽ ടതാഴിൽ ലഭയമായിലല എങ്കിൽ ടതാഴിലിലലായ്മ ദവതനും 

ലഭിക്കാനുള്ളഅവകാശും നിയമരരമായി ടതാഴിലാളികൾക്കുണ്ട് . എന്നാൽ ഇവ രലതുും 

അവർക്ക് അറിയിലല. 

 ഈ വാർഡിൽ ഗ്രൂപ്പായി ദമറ്റ് മുദഖ്നയാണ് ടതാഴിലിന്റ അദരക്ഷ നൽകുന്നത്. അദരക്ഷിച്ച് 15 

േിവസ്ത്തിനുള്ളിൽ ടതാഴിൽ ലഭിക്കാറിലല എന്നാണ് ടതാഴിലാളികൾ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഗ്ഫണ്ട് 
ഓഫീസ്ിലാണ് ടതാഴിലിനുള്ള അദരക്ഷ ടകാെുദക്കണ്ടത് എന്നുും, അവിെുന്ന് ലഭിക്കുന്ന സകരറ്റ് 
രസ്ീത് സ്ൂക്ഷിക്കണടമടന്നാന്നുും ആർക്കുും അറിയിലല. 

3. പ്താഴിൽ അനുവദിച്ചത്  ംബന്ധിച്ച് 

 ടതാഴിലുറപ്പ് നിയമഗ്രകാരും ടതാഴിൽ ആവശയടപ്പട്ട് 15 േിവസ്ത്തിനുള്ളിൽ ടതാഴിൽ 

നൽകിയിരിക്കണും. അലലാത്തരക്ഷും ടതാഴിൽരഹിത ദവതനത്തിനുള്ള അർഹതയുണ്ട്.  
ടതാഴിൽ അനുവേിച്ചു കിട്ടാൻ താമസ്ും ദനരിെുന്നതായി ടതാഴിലാളികൾ അറിയിച്ചു  

4. പ്ഷ്ൽഫ് ഓഫ് പ്പ്ോജക്ററ്റ്് തയ്യാറാക്കുനതിനുള്ള അവകാശം.  

അെുത്ത 5 വർഷദത്തക്ക് ഏടറ്റെുക്കാവുന്ന ദഗ്രാജക്െുകളുടെ സ്മാഹാരമാണ് ടഷൽഫ് ഓഫ് 

ടഗ്രാജക്റ്റ്്. അയൽക്കൂട്ട തലത്തിൽ െർച്ച ടെയ്ത് നിർദേശങ്ങൾ സ്മാഹരിച് വാർഡ് തലത്തിൽ 

ദഗ്കാഡീകരിച്ച ഗ്രാമസ്ഭയിൽ അവതരിപ്പിച് മുൻരണന ഗ്കമും നിശ്ചയിച്ചാണ് 

അുംരീകരിക്കുന്നത്. അതുടകാണ്ടുതടന്ന ടസ്ൽഫ് ടഗ്രാജക്് തയ്യാറാക്കുന്നതിനുും ഉള്ള 

അവകാശും ടതാഴിലാളികൾ ടകാണ്ട്. ടതാഴിൽ കടണ്ടത്തുന്നതിന്റ ടതാഴിലാളികളുടെയുും 

ഏതിടനയുും ഭാരത്തുനിന്നുും രങ്കാളിത്തും ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ടതാഴിലുറപ്പിൽ 

അനുവേനീയമായ ആസ്തി വികസ്ന ഗ്രവർത്തികൾ കടണ്ടത്തുന്നതിന്റ വാർഡിടല വിവിധ 

ദമഖ്ലയിലുള്ള അവരുടെ രങ്കാളിത്തും ഉണ്ടാദവണ്ടതാണ്  ഈ വാർഡിടല ടതാഴിലാളികൾ 

ടഷൽഫ്  ഓഫ് ടഗ്രാജക്് തയ്യാറാക്കുന്നതിൽ രങ്കാളികളാകാറുണ്ട്   എന്നാണ് 

ടതാഴിലാളികളിൽ നിന്നുും,  രഞ്ചായത്തിൽ നിന്നുും അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് 

5. യാപ്താ പ്െലവ്  ംബന്ധിച്ച് 

 ടതാഴിലാളികൾക്ക് താമസ് സ്ഥലത്തു നിന്നുും 5 കിദലാമീറ്റർ െുറ്റളവിനുള്ളിൽ ടതാഴിൽ 

ലഭിക്കുവാൻ ഉള്ള അവകാശും ഉണ്ട്. അങ്ങടന അലലാത്ത രക്ഷും യാഗ്താബത്ത ആയി കൂലിയുടെ 

10 ശതമാനും അധിക ദവതനും ആയി ലഭിക്കാൻ അവകാശമുണ്ട്. ഈ വാർഡിൽ അങ്ങടന ഒരു 
സ്ാഹെരയും വന്നതായി  കണ്ടിലല. എലലാവർക്കുും  5 km െുറ്റളവിൽ ടതാഴിൽ ലഭിക്കാറുണ്ട്. 
എങ്കിലുും േൂര കൂെുതൽ ഉണ്ട് എന്ന് ടതാഴിലാളികൾ അറിയിച്ചു  

7. അടിസ്ഥാന  ൗകരയം  ംബന്ധിച്ച്  



ടതാഴിലാളികൾക്ക് ടതാഴിൽ ടെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ കുെിടവള്ളും, തണൽ. ഗ്രാഥമിക ശുഗ്ശൂഷ 

കിറ്റ്, ടതാഴിലാളികദളാടൊപ്പും 5 ഇൽ കൂെുതൽ കുട്ടികൾ ഉടണ്ടങ്കിൽ അവടര ദനാക്കാനായി ഒരു 
ആയ തുെങ്ങിയ അവകാശങ്ങൾ ടതാഴിലാളികൾക്കുണ്ട് . ഇവിടെ കുെിടവള്ളും,  തണൽ, 

ഗ്രാഥമിക ശുഗ്ശൂഷ കിറ്റ് എന്നിവ ടതാഴിലാളികൾക്കു ലഭയമാക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അവയ്ക്കു 
സരസ് ടതാഴിലാളിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ടെലവാകുന്നതായി അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു,  ഇത് നിയമ 

ലുംഘനമാണ് അത് ദരാടല   ആയയുടെ ആവശയും ഇത് വടര ഉണ്ടായിട്ടിലല. 

8 പവതനം ലഭ്യമാക്കുനത്  ംബന്ധിച്ച് 

 ടതാഴിലുറപ്പ് രദ്ധതി നിയമത്തിടല ടസ്ക്ഷൻ3(2) ഗ്രകാരും ഓദരാ ഗ്രവൃത്തിയുടെയുും മസ്റ്റർ 

ദറാൾ രൂർത്തിയാക്കി രഞ്ചായത്തിൽ സ്മർപ്പിച്ചു  15 േിവസ്ത്തിനകും ടതാഴിലാളികൾക്ക് 
ദവതനും ലഭിദക്കണ്ടതാണ്. എന്നാൽ ഫണ്ട് വരുന്നതിന്റടറ ഗ്രശ്നും കാരണും അത് രലദപ്പാഴുും 

കാലതാമസ്ടമെുക്കുന്നു. അത് ടകാണ്ട് തടന്ന ജൂസല മുതൽ ഉള്ള രണിയുടെ സരസ് കിട്ടാനുണ്ട് 
എന്ന് ടതാഴിലാളികൾ രരാതി അറിയിച്ചു.  

9. പ്താഴിലിടങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന അേകടങ്ങൾ  ംബന്ധിച്ച് 

 മഹാത്മാരാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ ടതാഴിലുറപ്പ് രദ്ധതിയിൽ ടതാഴിലാളികൾക്ക് 
ടതാഴിലിെങ്ങളിൽ ടവച്ച് ഏടതങ്കിലുും തരത്തിലുള്ള അരകെും സ്ുംഭവിച്ചാൽ ടഷഡയൂൾ2(5) 

ഗ്രകാരവുും അധയായും9 ടല  രരാമർശങ്ങളുടെ അെിസ്ഥാനത്തിൽ  െികിത്സക്ക്  
ആവശയമായിവരുന്ന മുഴുവൻ െിലവുകളുും ബന്ധടപ്പട്ട ബിലലുകൾ ഹാജരാക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് 
ടതാഴിലാളികൾക്ക് ലഭയമാദക്കണ്ടതാണ്. ടതാഴിലിെത്തിൽ ടവച്ച് അരകെമരണും സ്ുംഭവിച്ചാൽ 

25000/- രൂര ടതാഴിലാളികളുടെ കുെുുംബത്തിന്റ ലഭയമാദക്കണ്ടതാണ്. ഓഡിറ്റിന്റ വിദധയമാക്കിയ 

ഗ്രവൃത്തിയുടെ കാലയളവിൽ ടതാഴിലാളികൾക്ക് അരകെും സ്ുംഭവിച്ചതിൽ െികിത്സാ 

സ്ഹായത്തിന്റ അദരക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുും  അതിന്റടറ നെരെി ഗ്കമങ്ങൾ 

നെന്നുടകാണ്ടിരിക്കുന്നതായുും അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു.  

10.  േരാതി േരിഹാരം 

 ടതാഴിലുറപ്പ് രദ്ധതി നിയമഗ്രകാരും( ടഷഡയൂൾ19) സ്മയബന്ധിതമായി രരാതി 
രരിഹാരത്തിനുള്ള അവകാശും ടതാഴിലാളികൾക്കുണ്ട്  ടതാഴിലുമായി  ബന്ധടപ്പട്ട രരാതികൾ 

ദൊൾഗ്ഫീ നമ്പർ ഉരദയാരിച്ചുും ദരഖ്ാമൂലും എഴുതി നൽകിയുും ഇടമയിൽ വഴിയുും 

സ്മർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. ദൊൾ ഗ്ഫീ നമ്പർ രഞ്ചായത്തിൽ ഗ്രേർശിപ്പിദക്കണ്ടതാണ്. ഫീൽഡ് 

സ്ന്ദർശനത്തിന്റടറ ഭാരമായി ടതാഴിലാളികളുമായി സ്ുംസ്ാരിച്ചദപ്പാൾ ഇതുവടര രരാതികൾ 

നൽകിയിട്ടിലല എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്. രരാതി നൽദകണ്ട വിധും അറിയാത്തത് 

ടകാണ്ടാണ് രരാതി അറിയിക്കാഞ്ഞത് എന്നാണ് ടതാഴിലാളികൾ അറിയിച്ചത്.  രരാതി രജിസ്റ്റർ 

രഞ്ചായത്തിൽ സ്ൂക്ഷിക്കുന്നിലലായിരുന്നു. 

11 പ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് നടത്തുനതിനുള്ള അവകാശം 

 ടതാഴിലുറപ്പ് രദ്ധതിയിൽ ഏടറ്റെുത്ത് നെപ്പിലാക്കുന്ന മുഴുവൻ ഗ്രവർത്തികളുും ദസ്ാഷയൽ 

ഓഡിറ്റിന്റ വിദധയമാക്കണടമന്ന് ടസ്ക്ഷൻ17(2) നിഷ്കർഷിക്കുന്നുണ്ട്. ടതാഴിലുറപ്പിൽ 



ഏടറ്റെുത്ത ഗ്രവർത്തികളുടെ സ്ാമൂഹിക കണടക്കെുപ്പ് നെത്തുന്നതിൽ  രങ്കാളി 
ആവുന്നതിനുള്ള അവകാശും ടതാഴിലാളികൾക്കുണ്ട്  

 12 പറാസ്ഗാർ ദിനം  

ടതാഴിൽ ആവശയകത കൃതയമായി രജിസ്റ്റർ ടെയ്യുന്നതിനുും ടതാഴിലാളികളുടെ അവകാശങ്ങൾ 

അവടര ദബാധയടപ്പെുത്തുന്നതിനുും രരാതികൾ രരിഹരിക്കുന്നതിനുും ആയി ദറാസ്രർ േിനും 

സ്ുംഘെിപ്പിദക്കണ്ടതുണ്ട്. വാർഷിക മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ അനുസ്രിച്ച്  രഞ്ചായത്തിടല 

ടതാഴിലാളികളിൽ നിന്നുും ടതാഴിലുറപ്പ് നിർവഹണ ഉദേയാരസ്ഥരിൽ നിന്നുും ദറാസ്രർ േിനും 

ആെരിക്കുന്നിലല എന്ന് അറിയാൻ സ്ാധിച്ചു.  

  ിറ്റി ൺ ഇൻഫർപമഷ്ൻ പബാർഡ്  

സ്ിറ്റിസ്ൺ ഇൻഫർദമഷൻ ദബാർഡ് ടതാഴിലുറപ്പ് രദ്ധതിയുടെ സ്ുതാരയത ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുും 

ദവണ്ടിയുള്ള ഒരു ഉരാധിയാണ് സ്ിറ്റിസ്ൺ ഇൻഫർദമഷൻ ദബാർഡ്. ഒരു ഗ്രവർത്തിയുടെ 

അെിസ്ഥാനവിവരങ്ങൾ അതായത് എസ്റ്റിദമറ്റ് തുക,  സ്ാധന  ദവതന ഘെകങ്ങൾ, യഥാർത്ഥ 

ടെലവ്,  ടതാഴിൽേിനങ്ങൾ തുെങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ സ്ാധാരണ ജനങ്ങൾക്കുും 

രുണദഭാക്താക്കൾക്കുും മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ ഗ്രേർശിപ്പിദക്കണ്ടതാണ്. ഓദരാ 

ഗ്രവൃത്തിയുടെയുും ആരുംഭഘട്ടത്തിൽ ഈ ദബാർഡ് സ്ഥാരിദക്കണ്ടതുണ്ട്. ഞങ്ങൾ 

രരിദശാധിച്ച ഒരു ഫയൽ (സലഫ് ഭവന രദ്ധതി ) ഒഴിടക ബാക്കി എലലായിെത്തുും സ്ിറ്റിസ്ൺ 

ഇൻഫർദമഷൻ ദബാർഡ് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. 

വർക്ക്് ദകാഡ്  എസ്റ്റിദമറ്റ്  എും .ബുക്ക്്  ഫീൽഡ്  

WC/338545 ഉണ്ട്  ഇലല  ഉണ്ട്  

WC/320746 ഉണ്ട്  ഇലല  ഉണ്ട്  

Rc/289301 ഉണ്ട്  ഇലല   ഉണ്ട്  

LF/366262 ഉണ്ട്  ഇലല  ഇലല  

WC/342014 ഉണ്ട്  ഇലല  ഉണ്ട്  

 

 ജാപ്ഗതാ പമൽപനാട്ട  മിതി 

 ഓദരാ രഞ്ചായത്തിലുും 5 അുംരങ്ങൾ എങ്കിലുും ഉള്ള ജാഗ്രതാ ദമൽദനാട്ട സ്മിതി 
രൂരീകരിദക്കണ്ടത് ആണ് ഇതിൽ രട്ടികജാതി രട്ടികവർഗ്ഗ വിഭാരങ്ങൾക്ക് ദവണ്ടഗ്ത ഗ്രാധാനയും 

നൽദകണ്ടതാണ് രകുതിദപ്പർ സ്ഗ്തീകൾക്കായി ഇരിദക്കണ്ടതാണ് അദ്ധയാരകർ,  അുംരനവാെി 
വർക്കർ, സ്വയും സ്ഹായ സ്ുംഘത്തിടല അുംരങ്ങൾ,  ടരാതു സ്മൂഹ സ്ുംഘെനകൾ, ഉരദഭാക്തൃ 

സ്മിതികൾ, ദസ്ാഷയൽ ഓഡിറ്റ് റിദസ്ാഴ്സസ് ദരഴ്സസ്ൺ, യുവജന ക്ലബ്ബുകൾ, ടരാതു സ്മൂഹ 

സ്ുംഘെനകൾ തുെങ്ങിയവയിൽ നിന്നുും വിജിലൻസ് ആൻഡ് ദമാണിറ്ററിുംഗ് കമ്മിറ്റി അുംരങ്ങടള 

ടതരടഞ്ഞെുക്കാവുന്നതാണ്. ഏറ്റവുും കുറഞ്ഞ കാലയളവിദലക്ക് വിഎുംസ്ി അുംരങ്ങടള 



നിയമിദക്കണ്ടത് ഗ്രാമസ്ഭ യാണ്. ഗ്രകൃതി സ്ഥല സ്ന്ദർശനും, ടതാഴിലാളികളുമായി 
ആശയവിനിമയും നെത്താൻ ദരഖ്കളുടെ രരിദശാധ ഗ്രവൃത്തിസ്ഥലും സ്ൗകരയങ്ങളുടെ 

രരിദശാധന ഗ്രവൃത്തികളുടെ രുണനിലവാരും നിർണയിക്കൽ തുക നിർണയും ഗ്രവൃത്തിയിൽ 

ഉെനീളമുള്ള റിദപ്പാർട്ടിുംഗ് ഗ്രവൃത്തിയുടെ സ്വഭാവടത്ത സ്ുംബന്ധിച്ചുള്ള രുണരരമായ 

വിലയിരുത്തൽ എന്നിവയാണ് ഗ്രധാന െുമതല. വിഎുംസ്ി എലലാ ഗ്രവർത്തികളുും 

രരിദശാധിദക്കണ്ടത് മൂലയ നിർണയ രജിസ്റ്ററിൽ ദരഖ്ടപ്പെുദത്തണ്ടത് ദസ്ാഷയൽ ഓഡിറ്റ് 
സ്മയത്ത് അവ ഗ്രാമസ്ഭയിൽ സ്മർപ്പിദക്കണ്ടതാണ്. വിഎുംസ്ി റിദപ്പാർട്ട് ഒരു ടരാതു 
ദരഖ്യായി കരുദതണ്ടതുും ആവശയടപ്പെുന്നതിനനുസ്രിച്ച് ഒരു ടരാതു ദരഖ്യായി 
രഞ്ചായത്തിൽ നിന്നുും ലഭിദക്കണ്ടതുും ആണ്. 3 അുംര ങ്ങൾ ആണ് നിലവിലുള്ളത്.  

വി എം  ി അംഗങ്ങൾ  

* മദനാഹരൻ ടക ടക  

*സ്ാധന  

* വി നന്ദനൻ  

 പമറ്റ് 

  ഗ്രവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളിൽ ദമൽദനാട്ടും വഹിദക്കണ്ടത് ദമറ്റ് ആണ്. ടതാഴിലാളികൾ ഓദരാ 

േിവസ്വുും കൃതയമായി ദജാലി ടെയ്യുന്നുടണ്ടന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുകയുും, ടതാഴിൽ കാർഡ്, സസ്റ്റ് 
ഡയറി, മസ്റ്റർ ദറാൾ എന്നിവയിൽ ആവശയമുള്ള വിവരങ്ങൾ ദരഖ്ടപ്പെുത്തുകയുും അെിസ്ഥാന 

സ്ൗകരയങ്ങൾ ടതാഴിലിെങ്ങളിൽ ഉടണ്ടന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുകയുും ദവണും. 2 ആഴ്സെ കൂെുദമ്പാൾ 

ദമറ്റ്് മാറി രുതിയ ടതാഴിലാളി  വരണും.   ഈ വാർഡിൽ നിലവിൽ സലല, സ്ാധന ,ഏലിയാമ്മ 

എന്നിവർ ദമറ്റുമാരായി ഗ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. 

 േദ്ധതി ആരംഭ്ം മീറ്റിംഗ് 

 ടതാഴിലുറപ്പ് നിയമും ടഷഡയൂൾ 22 ഗ്രകാരും ഒരു ഗ്രവൃത്തി ആരുംഭിക്കുന്നതിനു മുൻപ് 

ഏടതങ്കിലുും ഒരു ടരാതുസ്ഥലദത്താ  ടതാഴിലിെങ്ങളിദലാ ടവച്ച് ദെരുന്ന 

ടതാഴിലാളികളുടെയുും നിർവഹണ ഉദേയാരസ്ഥരുടെയുും സ്ുംയുക്ത ദയാരമാണ് രദ്ധതി ആരുംഭ 

മീറ്റിുംഗ്. വാർഡ് ടമമ്പറുടെ സ്ാന്നിധയത്തിൽ ദെരുന്ന ഈ ദയാരത്തിൽ നിർവഹണ ഉദേയാരസ്ഥർ 

ഗ്രവൃത്തിയുമായി ബന്ധടപ്പട്ട വിവരങ്ങടളലലാും ടതാഴിലാളികൾക്ക് വിശേീകരിച്ചു 
ടകാെുദക്കണ്ടതാണ്.  ഓഡിറ്റിന്റ വിദധയമാക്കിയിട്ടുള്ള ഗ്രവൃത്തിയുടെ ഫയലിൽ രദ്ധതി 
ആരുംഭ മീറ്റിുംഗ് ദരഖ്കൾ കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ വയക്തിരത ഗ്രവൃത്തിയുടെ 

ഫയലിൽ ഈ ദരഖ്കൾ കാണാൻ സ്ാധിച്ചിലല. ടതാഴിലാളികളിൽ നിന്നുും അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് 

രദ്ധതി ആരുംഭ മീറ്റിുംഗ് നെക്കാറുണ്ട്് എന്നുും അതിൽ വാർഡ് ടമമ്പറുും, ഓവര്സ്ീടയറുും 

രടങ്കെുക്കാറുണ്ട് എന്നുമാണ്.  

                      പ്താഴിലാളികളുപ്ട കടമകൾ 

                                                                                                                                                                                                     * 

ടതാഴിലിെങ്ങളിൽ സ്മയനിഷ്ഠ രാലിക്കുക. 



* ടതാഴിൽ ടെയ്യുന്ന േിവസ്ങ്ങളിൽ രാവിടലയുും സവകുദന്നരവുും കൃതയമായി ഹാജർ 

ദരഖ്ടപ്പെുത്തുക. 

* ടതാഴിൽ കാർഡിൽ ഹാജർ കൃതയമായി ദമറ്റ്് ദരഖ്ടപ്പെുത്തുന്നുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക  

* ടഗ്രാജക്റ്റ് മീറ്റിുംഗ്, ഗ്രാമസ്ഭകൾ, ടതാഴിലുറപ്പ് ഗ്രാമസ്ഭകൾ എന്നിവയിൽ രടങ്കെുക്കുക. 

* കൃതയതദയാടെ ദജാലി ടെയ്യുക. 

* ടതാഴിലിെങ്ങളിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് വസ്തുക്കൾ ഉരദയാരിക്കുവാദനാ കത്തിക്കുവാൻ രാെിലല. 

* ഗ്രകൃതി സ്ുംരക്ഷണത്തിന്റ ആവശയമായ ഗ്രവർത്തികൾ ഏടറ്റെുത്തു നെപ്പിലാക്കുക. 

* ആസ്തി സ്ൃഷ്ടിക്കുന്ന ഗ്രവൃത്തികൾ കടണ്ടത്തി രഞ്ചായത്ത് അധികൃതടര അറിയിക്കുക. 

 

 പ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റിനു വിപധയമാക്കിയ പ്േവർത്തികൾ 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

വർക്ക്് code പ്േവൃത്തിയുപ്ട 

പേര്  

M.ബുക്ക്് പ്േകാരം നീളം, 

എണ്ണം  
അളവ് പ്േകാരം നീളം  

വർക്കിന്പ്റ 

പേര്  

വർക്ക്് 
പകാഡ്  

എസ്റ്റിപമറ്റ് 
തുക  

പ്താഴിൽ 

ദിനം   
കാലയളവ്  പ്െലവായ 

തുക  

എപളാഞ്ഞി 
പറാഡ് 

സപ്ഡപനജ്  

RC/289301 390483 155 2018-2019 234052 

BPL വിധവ മണ്ണ് 
ജല  ംരക്ഷണം  

WC/338545 176807 632 2018-19 177432 

BPL വിധവ മണ്ണ് 
ജല  ംരക്ഷണം  

WC/342014 147550 245 2018-19 67620 

സലഫ് ഭ്വന 

േദ്ധതി 
 ുപരപ്രൻ പ്ക  

IF/366262 27840 90 2018-19 27840 

SC 

കുടുംബങ്ങളുപ്ട 

ഭ്ൂമിയിൽ മണ്ണ് 
ജല  ംരക്ഷണം  

WC/320746 22825 80 2018-19 22080 



Wc/320746 *കലല് കയ്യാല  

ഓമന  

*മൺകയ്യാല  

ബിരു  

ഹരീപ്രൻ  

നിഷ്  

*കശുമാവിൻ 

കുഴി  

ഓമന  

 

16 

 

24 

24 

40 

 

12.50 

 

 

 

17 

 

കാട് േിടിച്ചു 
കിടക്കുകയായിരുനു  

 

കുപ്റ ഒപ്ക്ക കഴിഞ്ഞ 

മഴ  മയത്ത് നശിച്ചു 
പോയി  

േറമ്പിൽ ഉള്ളത് കാട് 

േിടിച്ചു കിടക്കുനു  

Wc/338545 *കലല് കയ്യാല  

ോർവതി അമ്മ  

രാധ ടി  

റംലത്  

 

 

 

 

100 മീറ്റർ  

20 

23 

 

 

105 

23 

20 

 

Wc/342014 

കലല് കയ്യാല  

ബിരു  

ശാരദ  

 

100 

50 

 

100 

48 

Wc/289301 *പറാഡ് സപ്ഡപനജ്  120 മീറ്റർ  125മീറ്റർ  

 

ഫയൽ േരിപശാധന വിവരങ്ങൾ  

1. എദളാഞ്ഞി ദറാഡ് സഗ്ഡദനജ് RC/289301 

2. ബി രി എൽ  വിധവ ഭൂമിയിൽമണ് ജലസ്ുംരക്ഷണും    wc/342014 

3. എസ് സ്ി  കുെുുംബങ്ങളുടെ ഭൂമിയിൽ മണ് ജലസ്ുംരക്ഷണും   wc/320746 



4. ബി രി എൽ  വിധവ മണ് ജലസ്ുംരക്ഷണും wc/338545                                     

 5. സലഫ്ഭവന നിർമ്മാണ രദ്ധതി സ്ുദരഗ്ന്ദൻ  IF/366262 

 

 

1 കവർപേജ് 

            ദസ്ാഷയൽ ഓഡിറ്റിനു വിദധയമാക്കിയിട്ടുള്ള  ഫയലിൽ എ  എും സ്ി ഗ്രകാരമുള്ള 

കവർദരജ് 5 ഫയലിലുും സ്ൂക്ഷിച്ചിട്ടിലല.   

 

2. പ്െക്ക് ലിസ്റ്റ് 
 എ എും സ്ി ഗ്രകാരമുള്ള ടെക്ക് ലിസ്റ്റ് 5ഫയലിലുും സ്ൂക്ഷിച്ചിട്ടിലല 
 

3. ആക്ഷൻ പ്ലോനിന്സെ  പകാപി 
         ഏടറ്റെുക്കുന്ന ഗ്രവൃത്തികൾ ആക്ഷൻ പ്ലാനിൽ ഉൾടപ്പട്ടതുും ടഷൽഫ് ഓഫ് 

ടഗ്രാജക്റ്റിൽ മുൻരണനാഗ്കമത്തിൽ ഉള്ളതുും ആയിരിയ്ക്കണും എന്നുണ്ട്. രരിദശാധിച്ച് 
5ഫയലിലുും ആക്ഷൻ പ്ലാനിന്റെ  ദകാപ്പി സൂക്ഷിച്ചിട്ടിലല.   
 

4 ജനകീയ എസ്റ്റിപമറ്റ് 
       സ്ാധാരണക്കാരനായ ഏടതാരാൾക്കുും മനസ്സിലാകുന്ന വിധത്തിൽ ഗ്രാദേശിക 

ഭാഷയിൽ തയ്യാറാക്കിയ എസ്റ്റിദമറ്റ് ഫയലിൽ സ്ൂക്ഷിദക്കണ്ടതുണ്ട്. എന്നാൽ 

രരിദശാധിച്ച് 5ഫയലുകളിലുും ജനകീയ എസ്റ്റിദമറ്റ് കാണാൻ സ്ാധിച്ചിലല. 
 

5്ൈോബ്േതിേ്അനുമതിയുസെ്പേർപ്പക 
   ഒരു പ്രവൃത്തിക്ക് സാങ്കേതിക വിദഗ്ധരുറെ അനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് 
എന്നതിനുള്ള ആധികാരിക ങ്കരഖയാണ് സാങ്കേതിക അനുമതി ങ്കരഖ. 
പ്രവൃത്തിയുമായി ബന്ധറെട്ടിട്ടുള്ള സാങ്കേതിക അനുമതിയുറെ രകർെ് 5ഫയലിലുും 
സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ  ഫയലുകളിൽ തീയതിദയാെു കൂെിയ ഉദേയാരസ്ഥരുടെ ഒെ് 
കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടിലല. 
 
6്ഭരണോനുമതി്യുസെ്പേർപ്പക 
 

    പ്രവർത്തി റെയ്യുന്നതിന് നിർവഹണ സ്ഥാരനും നൽകുന്ന അനുമതിയാണ് 
ഭരണാനുമതി ങ്കരഖയുടെ രകർെ് എന്നാൽ രരിദശാധിച്ച 5 ഫയലുകളിലുും ഈ രകർപ്പ് 
സ്ുക്ഷിച്ചിട്ടിലല 
 

7്ൈംബ്യോജിത്പദ്ധതിയുസെ്പേർപ്പക 
 

 സർക്കാരിന്റെ ഏറതേിലുും വകുെുകൾ റതാഴിലുെെുരദ്ധതി ങ്കയാറൊെും 
സുംങ്കയാജിച്ച് നെൊക്കുകയാറണേിൽ അതുമായി ബന്ധറെട്ട ങ്കരഖകൾ ഫയലിൽ 



സൂക്ഷിങ്കക്കണ്ടതുണ്ട്. എന്നാൽ ഓഡിറ്റ് വിങ്കധയമാക്കിയ 5 ഫയലുകളിലുും 
സർക്കാരിന്റെ മറ്റു വകുെുകളുമായി സുംങ്കയാജിച്ച് നെത്തുന്ന പ്രവർത്തികൾ 
അലലാത്തതിനാൽ ഈ ങ്കരഖകൾ ബാധകമലല 
. 

8-്സതോഴിൽ്ആവശയസപ്പട്ടുസേോണ്ുള്ള്അബ്പക്ഷ 

ടതാഴിലാളികൾ നിശ്ചിത േിവസ്ടത്ത  ടതാഴിൽ ആവിശയടരട്ട് നൽകുന്ന അദരക്ഷ ആണ് 

ഡിമാൻഡ് ദഫാും. രരിദശാധിച്ച ഫയലുകളിൽ  ഡിമാൻഡ് ദഫാും സ്ൂക്ഷിച്ചിട്ടിലല  
 

9 ഗ്പവൃത്ി്അനുവേിച്ചത്്ൈംബന്ധിച്ചുള്ള്വിവരങ്ങൾ 

     നിർവഹണ ഏജൻസി പ്രവൃത്തി അനുവദിച്ചുറകാണ്ടുള്ള അെിയിെ് 
അങ്കരക്ഷ കിട്ടി 15 ദിവസത്തിനകും റതാഴിലാളികറള ങ്കരഖാമൂലും 
അെിയിങ്കക്കണ്ടതാണ് രരിങ്ക ാധിച്ച് ഫയലുകളിൽ ഗ്രവൃത്തി നൽകിയത് സ്ുംബന്ധിച്ച 

വിവരങ്ങളുടെ രകർപ്പ് ഉൾടപ്പെുത്തിട്ടിലല 
 

10്മസ്റ്റർ്ബ്െോൾ 

   റതാഴിലാളികളുറെ ഹാജർ ങ്കരഖറെെുത്തുന്ന ഔങ്കദയാഗിക ങ്കരഖയാണ് മസ്റ്റർ 
ങ്കൊൾ. ഒരു ദിവസും രണ്ട് തവണ ഹാജർ ങ്കരഖറെെുങ്കത്തണ്ടതാണ്’ ങ്കലാക്ക് ങ്കപ്രാപ്ഗാും 
ഓഫീസർ, രഞ്ചായത്ത് റസപ്കട്ടെി എന്നിവർ സാക്ഷയറെെുത്തി സീൽ രതിെിച്ച മസ്റ്റർ 
ങ്കൊൾ മാപ്തങ്കമ ഉരങ്കയാഗിക്കാൻ രാെുള്ളൂ.  മസ്റ്റർ ങ്കൊൾ ലഭിച്ചതിനുങ്ക ഷും മാപ്തങ്കമ 
നിയമരരമായി പ്രവർത്തി ആരുംഭിക്കാൻ രാെുള്ളൂ. രരിങ്ക ാധിച്ച 5ഫയലുകളിടല 

മസ്റ്റർ  ദറാളിൽ എും ബുക്ക്് നമ്പറുും അതിന്റടറ ദരജ് നമ്പറുും  ദരഖ്ടപ്പെുത്തിട്ടിലല സലഫ് 

ഭവന നിർമ്മാണ രദ്ധതിയിൽ ഉൾടപ്പട്ടഫയലിൽ മസ്റ്റദറാളിൽ 14 രണിയുും ദവജ് ലിസ്റ്റിൽ  

28 രണിയുടെ സരസ് ടകാെുത്തുും ടയന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് മസ്റ്റർ മിസ്സിങ്ങ് എന്നത് 

രുരുതര വീഴ്സച്ചയാണ്, കൂൊടത  ഇത് ബന്ധടപ്പട്ട ഉദേയാരസ്ഥൻ സ്ാക്ഷയടപ്പെുത്തിയിട്ടുണ്ട്  
ടെക്ക്  ടെയ്യ്ത5ഫയലിൽ 4 ഫയലുകളിൽ ടവട്ടിതിരുത്തൽ ഉള്ളതായി രരിദശാധനയിൽ 

കടണ്ടത്തി. 5 ഫയലുകളിലുും ടസ്ഗ്കട്ടറിയുടെയുും ബന്ധടപ്പട്ട ഉദേയാരസ്ഥരുടെ ഒപ്പുും സ്ീലുും 

കാണാൻ സ്ാധിച്ചുും എന്നാൽ തീയതി  ഒന്നിലുും കാണാൻ സ്ാധിച്ചിലല. 
  

11 സമഷ്ർസമന്്്ബുക്ക 
 റതാഴിലുെെിൽ ഉൾറെെുത്തി റെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളുറെ അളവുകളുും 
റെലവുകളുും സുംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ സമയബന്ധിതമായി തയ്യാൊക്കി ബന്ധറെട്ട 
ഉങ്കദയാഗസ്ഥർ അുംഗീകരിക്കുന്നതിനുും യഥാസമയും കൂലി ലഭയമാക്കുന്നതിനുള്ള 
ആധികാരിക ങ്കരഖയാണ് റമഷർറമന്് ബുക്ക്. 
 രരിങ്ക ാധിച്ച് 5 ഫയലുകളിലുും  റമഷർറമന്് ബുക്ക് സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. ടസ്ഗ്കട്ടറി  
ഒപ്പുും സ്ീലുും ടവച്ച് സ്ാക്ഷയടപ്പെുത്തിയ എും ബുക്കാണ് സ്ൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത്  റമഷര്റമന്് 
റെയ്യുകയുും റെക്ക് റമഷർ റെയ്യുകയുും റെയ്യുങ്കപാൾ ഒെുും 
ദരരുുംറവച്ചിട്ടുറണ്ടേിലുും സീലുും തിയ്യതിയുും രതിെിച്ചിട്ടിലല. ടമദമ്മാറാണ്ടും ഓഫ് 

റരയ്റമന്ററിൽ റസപ്കട്ടെി,  പ്രസിഡന്് ഒെ്, സീൽ  ,തിയ്യതിഎന്നിവ 
ങ്കരഖറെെുത്തിയിട്ടിലല. ഇക്കാരയത്തിൽ കൂെുതൽ പ് ദ്ധ രുലർങ്കത്തണ്ടതാണ്. ഫയൽ 

രരിദശാധനയിൽ എസ് സ്ി കുെു:ബങ്ങളുടെ ഭുമിയിൽ മണ് ജലസ്ുംരക്ഷണും എന്ന 



ഫയലിൽ എും ബുക്ക്് മാറിയാണ് കിട്ടിയത് . അത് രഞ്ചായത്തിൽ രറഞ്ഞദപ്പാൾ അവർ 

അത് മാറ്റി ശരിയായത് തരികയാണ് ഉണ്ടായത്. 

 

12 ൈോധനൈോമഗ്രിേസള്േുെിച്ചുള്ള്വിവരങ്ങൾ 

 രരിങ്ക ാധിച്ച് 4ഫയലുകളിലുും സാധനസാമപ്ഗികൾ ഉരങ്കയാഗിക്കാത്തതിനാൽ 
ബാധകമലല. എന്നാൽ വർക്ക് ദകാഡ് RC/289301യിൽ സ്ാധന സ്ാമഗ്രികൾ 

ഉരദയാരിച്ചിറ്റുണ്ട് അതിന്റടറ ബിൽ ഫയലിൽ സ്ൂക്ഷിച്ചിറ്റുണ്ട് 
  

13) ബ്വജ്്്ലിസ്റ്റക 
 മസ്റ്റ്ങ്കൊളിന് ആനുരാതികമായി റതാഴിലാളികൾക്ക് ങ്കവതനും ലഭിക്കുന്നുറണ്ടന്ന് 
ഉെെുവരുത്തുന്ന ങ്കരഖയാണ് ങ്കവജ്  ലിസ്റ്റ്. രരിങ്ക ാധിച്ച് 5 ഫയലുകളിലുും മസ്റ്റർ 
ങ്കൊൾ പ്രകാരമുള്ള ങ്കവജ് ലിസ്റ്റുകൾ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ  സലഫ് ഭവന 

നിർമ്മാണത്തിന്റടറ  ഫയലിൽ മസ്റ്റർ ദറാളിൽ ദരഖ്ടപ്പെുത്തിയത്തിടനക്കാൾ കെുതൽ 

രണി നെത്തിയതായി ദവജ് ലിസ്റ്റ്റ്റിൽ കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. അതായത്  മസ്റ്റർ ദറാളിൽ 14 

േിവസ്ടത്ത രണിയുും, 28 േിവസ്ടത്ത ദവജ് ലിസ്റ്റുും ആണ് കണ്ടത്  
 

14)്ഫണ്ക്ഗ്െോൻസ്ഫർ്ഓർഡർ 

 ങ്കവതനും റതാഴിലാളികളുറെ അക്കൗണ്ടിങ്കലക്ക് നൽകിയതിനുള്ള ങ്കരഖയാണ് ഫണ്ട് 
പ്ൊൻസ്ഫർ ഓർഡർ. 5ഫയലുകളിലുും സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള മസ്റ്റർ ങ്കൊളു കളുറെ ഫണ്ട് 
പ്ൊൻസ്ഫർ ഓർഡർ ഫയലിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടിലല.  

 

15) രൈീതുേളും്ബ്െോയൽറ്റിയും്ൈംബന്ധിച്ചക 
രരിദശാധിച്ച 4 ഫയലുകളിൽ നികുതി രസ്ീതുകൾ കാണാൻ സ്ാധിച്ചു. 
 

16)്3്ഘട്ടങ്ങളിസല്ബ്ഫോബ്ട്ടോേൾ 

 റതാഴിലുെെിൽ ഒരു പ്രവർത്തി ആരുംഭിക്കുന്നതിനു മുൻരുും പ്രവർത്തി 
നെന്നുറകാണ്ടിരിക്കുങ്കപാൾ രൂർത്തിയായതിനു ങ്ക ഷും ഉള്ള ഓങ്കരാ ങ്കഫാങ്കട്ടാകൾ 
നിർബന്ധമായുും ഫയലിൽ സൂക്ഷിങ്കക്കണ്ടതുണ്ട് .എന്നാൽരരിങ്ക ാധിച്ച 5ഫയലുകളിൽ 
4 എണത്തിൽ ഒരു ഘട്ടത്തിലുള്ള ദഫാദട്ടായുും കാണാൻ സ്ാധിച്ചിലല. എദള്ളാഞി ദറാഡ് 

ടഗ്ഡയിദനജ്  ഫയലിൽ ദഫാദട്ടാ ഉടണ്ടങ്കിലുും ഘട്ടും ഘട്ടമായുള്ള ദഫാദട്ടാ ഇലല .  
 

17)്ഗ്പവർത്ി്പൂർത്ീേരണ്ൈോക്ഷയപഗ്തം 

 പ്രവർത്തി രൂർത്തീകരിച്ചു എന്നതിന്റെ ങ്കരഖയാണ് പ്രവർത്തി രൂർത്തീകരണ 
സാക്ഷയരപ്തും ഓഡിറ്റിന് വിങ്കധയമാക്കിയ  5 ഫയലുകളിൽ ഒന്നിൽദരാലുും റസപ്കട്ടെി 
സാക്ഷയറെെുത്തിയ പ്രവർത്തി രൂർത്തീകരണും സാക്ഷയരപ്തും സൂക്ഷിച്ചിട്ടിലല. 
 

18)്്സമറ്റീരിയൽ്ബിലലുേൾ 

 റതാഴിലുെെ് പ്രവർത്തികൾക്ക് ഏറതേിലുും സാധനും ഘെകങ്ങൾ 
വിലയ്ക്കുവാങ്ങി ഉരങ്കയാഗിക്കുകയാറണേിൽ അതിന്റെ ഫയൽ 
സൂക്ഷിങ്കക്കണ്ടതുണ്ട് രരിങ്ക ാധിച്ച് 4 ഫയലുകളിലുും റമറ്റീരിയൽ ഉരങ്കയാഗിച്ചുള്ള 



പ്രവർത്തി അലലാത്തതിനാൽ ബാധകമലല ബാക്കിയുള്ള ഒരു ഫയലിൽ ( എദള്ളാഞ്ഞി 
ദറാഡ് ടഗ്ഡയിദനജ് ) ൽ റമറ്റീരിയൽ ബിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ദരാടല  സ്ിറ്റിസ്ൺ 

ഇൻഫർദമഷൻ ദബാർഡ് ബിലല് ഒന്നിലുും കണ്ടിലല.  
 

19)്മസ്റ്റർ്ബ്െോൾ്മൂവ്സമന്്്സ്ലിപ്പക 
 ഒരു പ്രവൃത്തിയുറെ ഓങ്കരാ ഘട്ടറത്തയുും മസ്റ്റർ ങ്കൊൾ അനുവദിച്ച 
റതാഴിലാളികൾക്ക് ങ്കവതനും നൽകുന്നത് വറരയുള്ള ഓങ്കരാ ഘട്ടങ്ങളുും ഏറതാറക്ക 
തീയതികളിൽ നെന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനാണ് മസ്റ്റർ ദറാൾ മൂവ്റമന്റ് സ്ലിപ്പ്. ഞങ്ങൾ 

രരിദശാധിച്ച 5 ഫയലിലുും മസ്റ്റർ ദറാൾ  മൂവ്ടമന്റ് സ്ലിപ് ഇലലായിരുന്നു  
 

20)്ജിബ്യോ്െോഗ്്ബ്ഫോബ്ട്ടോേൾ് 
 ഓഡിറ്റിന് വിങ്കധയമാക്കിയ 5 ഫയലുകളിലുും ജിങ്കയാ ൊഗ്  ങ്കഫാങ്കട്ടാ സൂക്ഷിച്ചിട്ടിലല  
 

21)ബ്ൈോഷ്യൽ്ഓഡിറ്റക്െിബ്പ്പോർട്ടക 
ടതാഴിലുറപ്പിൽ ടെയ്ത ഗ്രവൃത്തികൾ ഓഡിറ്റിന്റ വിദധയമാക്കുന്നതിൽ രടങ്കെുക്കാൻ 

ടതാഴിലാളികൾക്കു അവകാശമുണ്ട് എന്നാൽ അത്തരത്തിൽ ഓഡിറ്റ് നെത്തിയ  
ഫയലുകൾ കാണാൻ സ്ാധിച്ചിലല. 
  

22)സൈറ്റക്ഡയെി 
 മാസ്റ്റർ സർക്കുലർ പ്രകാരും ഉള്ള 22 ങ്കരഖകളിൽ സുംസ്ഥാന സർക്കാർ 
നിർങ്കേ ിക്കുന്ന സുപ്രധാന ങ്കരഖയാണ് സസറ്റ് ഡയെി. രദ്ധതിയുറെ സുതാരയത 
റതാഴിലാളികളുറെ അവകാ ങ്ങൾ സാമൂഹയരോളിത്തും രദ്ധതി ആരുംഭ മീറ്റിുംഗ് 
റതാഴിലിെങ്ങളിറല അരകെങ്ങൾ സുംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ റതാഴിലാളികളുറെ 
വാെക സുംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ റതാഴിലാളികളുറെ സാക്ഷയരപ്തും വിജിലൻസ് 
ആൻഡ് ങ്കമാണിറ്റെിങ് കമ്മിറ്റി െിങ്കൊർട്ട്,  സന്ദർ ക കുെിെുകൾ തുെങ്ങിയവ 
ങ്കരഖറെെുത്തുന്നതിന് ങ്കവണ്ടിയുള്ള ആധികാരിക ങ്കരഖയാണ് സസറ്റ് ഡയറി . 

രരിദശാധിച്ച 5-ൽ 3-ൽ മാഗ്തമാണ് സസ്റ്റ് ഡയറി കാണാൻ കഴിഞ്ഞത്, 2-ൽ സസ്റ്റ് ഡയറി 
ഇലലായിരുന്നു. (Wc/320746, സലഫ് ഭവന രദ്ധതി ) 
 

 

 

* േഞ്ചായത്തിൽ  ൂക്ഷിച്ചിരിപക്കണ്ട രജിസ്റ്ററുകൾ 

1 - പ്താഴിൽ കാർഡ് രജിസ്റ്റർ 

ടതാഴിൽ കാർഡിനുള്ള അദരക്ഷകൾ, കാർഡ്അനുവേിച്ച വിവരങ്ങൾ എന്നിവ 

ദരഖ്ടപ്പെുത്തുന്നതിനുള്ള രജിസ്റ്ററാണിത്. ഗ്രസ്തുത വിവരങ്ങൾ യഥാസ്മയും 

ദരഖ്ടപ്പെുത്തി സ്ൂക്ഷിദക്കണ്ടതാണ്. ഗ്രസ്തുത രജിസ്റ്റർ രരിദശാധനയ്ക്കായി ലഭിച്ചു.  
2 പ്ഗാമ ഭ് രജിസ്റ്റർ 



ടതാഴിലുറപ്പുമായി ബന്ധടപ്പട്ട ഗ്രാമസ്ഭകൾ, ദയാരങ്ങൾ തുെങ്ങിയവ 

ദരഖ്ടപ്പെുത്തുന്നതിന്റ വാർഡ് തലത്തിൽ ഗ്രദതയക ഗ്രാമസ്ഭ' രജിസ്റ്റർ സ്ൂക്ഷിദക്കണ്ടതാണ്. 

ഗ്രസ്തുത രജിസ്റ്റർ രരിദശാധനയ്ക്കായി ലഭിച്ചു. 
3- പ്േവൃത്തി രജിസ്റ്റർ 

ടതാഴിലുറപ്പിൽ നെപ്പിലാക്കുന്നഗ്രവൃത്തികളുടെ വിവരങ്ങൾ യഥാസ്മയും ഗ്രസ്തുത 

രജിസ്റ്ററിൽ ദരഖ്ടപ്പെുദത്തണ്ടതാണ്. ഗ്രസ്തുത രജിസ്റ്റർ രരിദശാധനയ്ക്കായി ലഭിച്ചു.  
4- പ്താഴിൽ അപേക്ഷ രജിസ്റ്റർ 

ടതാഴിൽ അവിശയടപ്പട്ടുും ലഭിക്കുന്ന അദരക്ഷ ക ളു ടെ വിവരങ്ങളുo അത് ഗ്രകാരും 

അവർക്ക് ടതാഴിൽ അന്നുവധിച്ചതിന്റടറ വിവരങ്ങളുും 

ദരഖ്ടപ്പെുത്തിടവയ്ടക്കണ്ടതാണ്.ഈ ' രജിസ്റ്റർ രരിദശാധനയ്ക്കായി ലഭിച്ചുും 

5. ആ സ്തി രജിസ്റ്റർ 

ടതാഴിലുറപ്പു രദ്ധതിലുടെ സ്ുക്ഷിച്ചിറ്റുള്ള ആസ്തികൾ സ്ുംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ സ്ഥലും 

ആസ്തി യുടെ സ്വഭാവും കാലയളവ് തുെങ്ങിയവ ദരഖ്ടപ്പെുദത്തെത് ആണ് ഈ രജിസ്റ്റർ. 

ഗ്രസ്തുത രജിസ്റ്റർ രരിദശാധനയ്ക്ക് ലഭിച്ചു. ഈ രജിസ്റ്റർ ബന്ധടപ്പട്ട ഉദേയാരസ്ഥൻ 

സ്ാക്ഷയടപ്പെുത്തിയിട്ടിലല, ഗ്രവർത്തികളിൽ കൂെി സ്ൃഷ്ടിക്കടപ്പട്ട ആസ്തികൾ ആർക്കു 
ദവണ്ടിയാടണന്ന് കൃതയമായി ദരഖ്ടപ്പെുത്തിയിട്ടിലല. 
6.േരാതി രജിസ്റ്റർ 

ടതാഴിലുറപ്പു രദ്ധതിയുമായി ബന്ധടപ്പട്ട ഏത് രരാതിയുും വാക്കാദല ദരഖ് മൂലദമാ 

ലഭിക്കുകയാടണങ്കിൽ നിർവ്വഹണ ഏജൻസ്ി രരാതി രജിസ്റ്ററിൽ ദരഖ്ടപ്പെുത്തുകയുും, 

നിർബന്ധമായുും സകരറ്റ് രസ്ീത് രരാതിക്കാരന്റ നൽകുകയുും ദവണും രരാതിയുടെ തുെർ 

നെരെികളുും കൃതയമായി ദരഖ്ടപ്പെുദത്തണ്ടതാണ്. ഈ രഞ്ചായത്തിൽ രരാതി രജിസ്റ്റർ 

സ്ൂക്ഷിച്ചിട്ടിലല. 
7 പ്മറ്റീരിയൽ രജിസ്റ്റർ 

 ടമറ്റീരിയൽ രജിസ്റ്റർ അഥവാ സ്ാധന സ്ാമഗ്രികൾ വാങ്ങിയതിന്റടറ വിവരങ്ങൾ ഗ്രിന്റ് 

എെുത്തു സ്ൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇവ സ്ാക്ഷയടപ്പെുത്തിയിട്ടിലല. 
കപ്ണ്ടത്തലുകൾ 

* ടതാഴിലുറപ്പു രദ്ധതിയുടെ സ്ുതാരയത ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിന്റ ഗ്രവൃത്തി 
ആരുംഭിക്കുന്നതിന്റ മുൻപ് രദ്ധതി വിവരങ്ങൾ അെങ്ങിയ ഗ്രാദേശിക ഭാഷയിലുളള 

സ്ിറ്റിസ്ൺ ഇൻഫർദമഷൻ ദബാർഡ് ഗ്രവൃത്തി സ്ഥലത്ത് സ്ഥാരിച്ചിട്ടുള്ളത് 

അഭിനന്ദനാർഹമായ കാരയമാണ് 

* വാർഷിക സ്ർകയുലർ ഗ്രകാരമുള്ള കവർ ദരജ് കയതയമായി എഴുതി ഫയലിൽ 

സ്ൂക്ഷിച്ചിട്ടിലല ഇത് ശരിയായ കാരയമലല. 
* മുഴുവൻ ടതാഴിലാളികൾക്കുും രഴയ ടതാഴിൽ കാർഡ് രുതുക്കി രുതിയ കാർഡ് 

അനുവേിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ടതാഴിൽ കാർഡ് രുതുക്കുന്ന സ്മയത്ത് ദഫാദട്ടാ 

ടതാഴിലാളികൾ സ്വരും െിലവിൽ എെുത്തു ടകാെുക്കുകയാണ് ടെയ്തത്. 

* ടതാഴിലാളികൾ ടതാഴിലിന്റ ആവശയടപ്പദെണ്ടതുും, അദരക്ഷ സ്മർപ്പിദക്കണ്ടതുും 

രഞ്ചായത്ത് ഗ്ഫണ്ട് ഓഫീസ്ിലാണ് .നിലവിൽ ഈ സ്ഥിതി അലല കാണാൻ കഴിഞ്ഞത്. 

* ടതാഴിലാളികൾ ദമറ്റ്് വഴി ആണ് ടതാഴിലിനു ആവശയടപ്പൊറുള്ളത്,  അവർ സ്വരും 

നിലയ്ക്ക് ആവശയടപ്പൊറിലല  



* സലഫ് ഭവന രദ്ധതിയിൽ വീ് നിർമ്മാണത്തിന്റടറ ഓദരാ ഘട്ടത്തിലുും, ദഫാദട്ടാ എെുത്ത് 
സ്ൂക്ഷിദക്കണ്ടതുമാണ്. ഇത് ഫയലിൽ കാണാൻ സ്ാധിച്ചിലല  
* ടതാഴിലുറപ്പ് രദ്ധതി ഓഫീസ്ിൽ സ്ൂക്ഷിദക്കണ്ട 7 രജിസ്റ്ററുും കയതയമായി വിവരങ്ങൾ 

എഴുതി സ്ൂക്ഷിദക്കണ്ടതാണ്. 

* അക്ഷാുംശ ദരഖ്ാുംശങ്ങൾ അെയാളടപ്പെുത്തിയ ജിദയാൊഗ് ദഫാദട്ടാഗ്രാഫ് ഫയലുകളിൽ 

കാണാൻ സ്ാധിച്ചിലല. 
ടതാഴിലുറപ്പ് ടതാഴിലാളികൾക്കു ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ദബാക്സ്, കുെിടവള്ളും, തണൽ എന്നിവ 

ലഭയമാദക്കണ്ടത് നിർവ്വഹണ ഏജൻസ്ിയുടെ ഉത്തരവാേിത്തും ആണ്  

* വാർഷിക മാസ്റ്റർസ്ർകുലാർ ഗ്രകാരും ഒരു വർക്ക്്  ഫയലിൽ 22 ദരഖ്കൾ 

സ്ൂക്ഷിദക്കണ്ടതുണ്ട് എന്നാൽ ഇവിടെ7 ദരഖ്കൾ മാഗ്തദമ ഉള്ളു  
* കൃതയമായി രദ്ധതി ആരുംഭ മീറ്റിുംഗ് നെക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ടതാഴിലാളികൾ അറിയിച്ചു 
ഇത് നലല കാരയമാണ്  

* ടതാഴിൽ ടെയ്യുന്നതിന്റ ഇെയ്ക്ക് അരകെും സ്ുംഭവിച്ചാൽ െികിത്സാ സ്ഹായും 

നൽദകണ്ടതാണ് ഈ സ്ാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ഉൾടപ്പൊത്ത 2രരാതികൾ ടതാഴിലുറപ്പ് 
ടതാഴിലാളി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് കാർതയായനി എന്നാ സ്ഗ്തീക്ക്  സസ്റ്റിൽ നിന്ന് അരകെും 

ഉണ്ടായി ആശുരഗ്തിയിൽ ദരായതിന്റടറ രസ്ീത് കാണിടച്ചങ്കിലുും െികിത്സാ സ്ഹായും 

കിട്ടിയിട്ടിലല,  അത് ദരാടല സ്ാധന എന്ന  ടതാഴിലാളിക്കുും ഇദത സ്ാഹെരയും 

ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്ന് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു  
 

നിർപദശങ്ങൾ 

* ടതാഴിൽ കാർഡ് രൂർണമായുും ടതാഴിലാളികൾക്ക് സ്ൗജനയമായി (ദഫാദട്ടാ ഉൾടപ്പടെ) 

നൽദകണ്ടതാണ്. 

* ഗ്രാദേശിക ഭാഷയിലുള്ള എസ്റ്റിദമറ്റുും ഗ്രവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളിൽ ലഭയമാക്കണും 

* വാർഷിക  മാസ്റ്റർ സ്ർകയുലർ ഗ്രകാരും നിർദേശിക്കുന്ന ദരഖ്കൾ ഫയലിൽ 

സ്ൂക്ഷിദക്കണ്ടതാണ് 

* ടതാഴിൽ അദരക്ഷകൾ ഗ്ഫണ്ട് ഓഫീസ്ിൽ സ്വീകരിക്കുകയുും, ആയതിനു സകപ്പറ്റ് രസ്ീത് 

നൽകുകയുും ടെദയ്യണ്ടതാണ് 

*  എും ബുക്കിൽ ഉദേയാരസ്ഥർ  ഒപ്പുടവയ്ക്കുദമ്പാൾ തീയ്യതി കൂെി ടവക്കാൻ ഗ്ശദ്ധിക്കുക   

* മസ്റ്റർ ദറാളുകളിൽ ടവട്ടിത്തിരുത്തലുകൾ രാെിലല  
* മസ്റ്റർ ദറാളിൽ ഗ്രവൃത്തി തുെങ്ങുന്ന േിവസ്ും ദരഖ്ടപ്പെുത്തുക അത് ദരാടല ടതാഴിൽ 

ടെയ്യുന്ന േിവസ്ങ്ങളിൽ തീയതി ദരഖ്ടപ്പെുത്തുക  

* മസ്റ്റർ ദറാളിൽ ഗ്രസ്തുത ഗ്രവൃത്തിയുടെ അളവുകൾ ദരഖ്ടപ്പെുത്തുന്ന എും ബുക്കിന്റടറ 

നമ്പർ കൂെി ദരഖ്ടപ്പെുദത്തണ്ടതാണ്. 

* എും ബുക്കിൽ മസ്റ്റർ ദറാൾ നമ്പർ ദരഖ്ടരെുത്തണും  

* മസ്റ്റർ ദറാളിൽ സ്ാക്ഷയടപ്പെുത്തുന്ന ഉദേയാരസ്ഥർ തീയ്യതി കൂെി ദരഖ്ടപ്പെുത്താൻ 

ഗ്ശദ്ധിക്കണും. 

* ടതാഴിലാളികൾ ടതാഴിൽ ലഭിക്കാൻ അദരക്ഷ നൽകുദമ്പാൾ കൃതയമായി രസ്ീത് 

നൽകുക  

* ടതാഴിലാളികൾക്കുള്ള അെിസ്ഥാന സ്ൗകരയങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്  എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക  

 * കാലാവസ്ഥ യ്ക്ക് അനുസ്ൃതമായ ഗ്രവൃത്തി കൾ ടെയ്യാൻ ഗ്ശമിക്കുക  



പ്താഴിലുറപ് േദ്ധതിയിൽ ഏപ്റ്റടുത്ത് പ്െയ്യാൻ  ാധിക്കുന പ്േവൃത്തികൾ 

1 വിഭാരും A ഗ്രകൃതി വിഭവ രരിരാലനവുമായി ബന്ധടപ്പട്ട ടരാതു ഗ്രവൃത്തികൾ 

2 വിഭാരും B സ്മൂഹത്തിൽ അവശത അനുഭവിക്കുന്നവർക്കുള്ള വയക്തിരത ആസ്തികൾ 

ഖ്ണ്ഡിക5-ൽ രരാമർശിക്കുന്ന കുെുുംബങ്ങൾക്ക് മാഗ്തും 

3 വിഭാരും C ദേശീയ ഗ്രാമീണ ഉരജീവന മിഷൻ നിബന്ധനകൾ അനുസ്രിക്കുന്ന സ്വയും 

സ്ഹായ സ്ുംഘങ്ങൾക്ക് ടരാതു അെിസ്ഥാന സ്ൗകരയങ്ങൾ 

4 വിഭാരും D ഗ്രാമീണ അെിസ്ഥാന സ്ൗകരയങ്ങൾ 

പ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റിന്  ഹായിച്ചവർ  

* ടതാഴിലുറപ്പ് ടതാഴിലാളികൾ  

* ദമറ്റ്്മാർ   

* ടതാഴിലുറപ്പ് വിഭാരും ഉദേയാരസ്ഥർ  

* രഞ്ചായത്ത്് ഉദേയാരസ്ഥർ  

* ദസ്ാഷയൽ ഓഡിറ്റ് െീും കണൂർ െീും  

 

29/10/19 മുഴക്കുന് േഞ്ചായത്ത്് ഹാളിൽ പ്വച്ച് നടന പ ാഷ്യൽ 

ഓഡിറ്റ് പ്ഗാമ ഭ്യിപ്ല തീരുമാനങ്ങൾ  

 > ദയാരും കൃതയസ്മയത്ത് ആരുംഭിക്കാത്തതിടന തുെർന്ന് ആേയും തടന്ന ഗ്രാമസ്ഭയിൽ ബഹളും 

ഉണ്ടായിരുന്നു  

അത് കൂൊടത ഗ്രാമസ്ഭയിൽ രടങ്കെുത്ത എ എസ് ദസ്ാഷയൽ ഓഡിറ്റ് െീമിടനയുും, ഓഡിറ്റ് 
ഗ്രഗ്കിയടയയുും തീർത്തുും അവദഹളിക്കുന്ന നിലരാൊണ് സ്വീകരിച്ചത്. അത് വലിയ 

ഗ്രശ്നങ്ങളിദലക്ക് നയിച്ചു കൂൊടത NREGA സ്റ്റാഫ് നിസ്ഹകരണ നിലരാൊണ് സ്വീകരിച്ചത് 

അതുടകാണ്ട് തടന്ന 8 ആും വാർഡ് ഗ്രാമസ്ഭയിൽ കാരയമായ തീരുമാനങ്ങൾ ഒന്നുും ഉണ്ടായിലല.  
ദസ്ാഷയൽ ഓഡിറ്റ് റിദപ്പാർട്ട്് ആേയും രഞ്ചായത്തിൽ നൽകാടത ഗ്രാമസ്ഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ചു, 
ദസ്ാഷയൽ ഓഡിറ്റ് നെത്താൻ രഞ്ചായത്തിൽ ടലറ്റർ കിട്ടിയിലല എടന്നാടക്ക ആയിരുന്നു എ എസ് 

ഉന്നയിച്ച ഗ്രധാന ഗ്രശ്നും  

1 ടതാഴിൽ കാർഡ് ( ദഫാദട്ടാ ഉൾടപ്പടെ )സ്ൗജനയമായി നൽകുന്ന കാരയത്തിൽ യാടതാരു തീരുമാനവുും 

ഉണ്ടായിലല.  

2  ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ദബാക്സ്, ഷീറ്റ് എന്നിവ സ്ൗജനയമായി നൽകുന്ന കാരയത്തിലുും തീരുമാനും ഉണ്ടായിലല  

3 ഡിമാൻഡ് ദഫാർമാറ്റ്് ടതാഴിലാളികൾ കെയിൽ നിന്ന് വാങ്ങി ഗ്രിന്റ് എെുത്താണ് നൽകിയിരുന്നത് 

ഇതിലുും കാരയമായ തീരുമാനും ആയിലല  

4 എ എും സ്ി ഗ്രകാരമുള്ള 22 ദരഖ്കൾ ഇനി മുതൽ ഫയലിൽ സ്ൂക്ഷിക്കുും എന്ന് തീരുമാനിച്ചു  

5 മസ്റ്റർ ദറാൾ ഇലലാടത രണി എെുത്ത സ്ുംഭവത്തിൽ ബന്ധടരട്ടവർടക്കതിടര ആക്ഷൻ എെുക്കുും എന്ന് 
എ എസ് തീരുമാനിച്ചു  

6. മസ്റ്റർ ദറാളിൽ ടവട്ടി തിരുത്തലുകൾ രാെിലല അവ കണ്ടാൽ വിശേീകരണും ആവശയടപ്പെുും എന്നുും 

അതിനാൽ  ഗ്ശദ്ധദയാടെ ടെയ്യുും  എന്ന് തീരുമാനിച്ചു  



7. ഇനി മുതൽ എലലാ വാർഡിലുും ദറാസ്രാർ േിനും ആെരിക്കുും എന്ന് തീരുമാനിച്ചു  

 

 

 

 

 


