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ആമ്ുഖം 

 മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ി ഗ്ഗാമീണജന യുതെ 

ഉന്നമനത്തിനുും സാമൂഹിക ആസ് ിയുതെ നിർമാണത്തിനുും  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 ിന്തറ 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 ഓഡിറ്റിന് വിദധയമാക്കണതമന്ന 

നിയമത്തിതല17(2) വകുപ്പ് ഗ്പകാരും നിഷ്കർഷ്ിക്കുന്നു. പദ്ധ ി 
ഗ്പവർത്തനതത്തപ്പറ്റിയുും തപാ ു  രും 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 
സ്ഥലങ്ങള് വർക്ക് സസറ്റുകൾ ദനരിട്ട് സരർശിച്ച് ത ാഴിലുറപ്പ് 
ത ാഴിലാളികദളാെുും  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 കതണ്ടത്തലുകളിലൂതെ  ത ാഴിലുറപ്പ് 
പദ്ധ ിയുതെ ഗുണദഭാക്താക്കളായ ഗ്ഗാമീണ ജന യുതെ ഉന്നമനത്തിനുും 

പദ്ധ ിയുതെ തമച്ചതപ്പട്ട ഗ്പവർത്തനത്തിനുും ദസാഷ്യൽ ഓഡിറ്റിലുതെ സാധിക്കുന്നു. 

 പസാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് മ്ുതനാരുക്ക പ്േവർത്തനങ്ങൾ  

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

2. ദപരാവൂർ ഗ്ഗാമ പഞ്ചായത്ത് ഗ്പസിഡന്്,  തസഗ്കട്ടറി,  അസിസ്റ്റന്് തസഗ്കട്ടറി 
ത ാഴിലുറപ്പ് വിഭാഗും ഉദേയാഗസ്ഥർ എന്നിവരുമായി ദസാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് 
നെത്തുന്ന ിതന കുറിച്ചുള്ള  ീരുമാനും. 

3. ഫയൽ പരിദശാധന-എട്ടാും വാർഡിതല ഒൿദൊബർ2018- മാർച്ച്2019 വതരയുള്ള 

ഫയലുകളുതെ പരിദശാധന. 

4. ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലപരിദശാധന, പരിദശാധിച്ച 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 

                        േഞ്ചായത്തിതല ത ാഴിലുറപ്പ് േദ്ധ ിയുമ്ായി ബന്ധതപ്പട്ട് വിവരങ്ങൾ  

        ആതക ത ാഴിൽ കാർഡ്          :5957 

    ആക്െീവ ത ാഴിൽ കാർഡ്      :2977 

         100 േിവസും ത ാഴിൽ പൂർത്തിയാക്കിയത്  :486 

വാർഡിതല തതാഴിലുറപ്പുപദ്ധതിയുമായി ബന്ധതപ്പട് വിവരങ്ങൾ  

   ആതക ത ാഴിൽ കാർഡ്           :204 

 ആക്െീവ ത ാഴിൽ കാർഡ്       :90 

100 േിവസും ത ാഴിൽ പൂർത്തിയാക്കിയത്  :59 

                                                                       



 

 

  

 

അവൊശ അധിഷ്ഠി  നിരീക്ഷണങ്ങൾ 

 

1. ത ാഴിൽ ൊർഡുമ്ായി ബന്ധതപ്പട്ട ൊ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 സുംസാരിച്ചദപ്പാൾ   ുെക്കത്തിൽ 

ദഫാദട്ടാ അവർക്ക് സൗജനയമായാണ് ലഭിച്ചിരുന്നത്  ഇദപ്പാൾ അവർ സവരും 

തെലവിലാണ് ദഫാദട്ടാ എെുക്കുന്നത്. 

               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.ഈ വാർഡിതല  ത ാഴിലാളികൾക്ക് എലലാും പു ുക്കിയ  ത ാഴിൽ 

കാർഡ്  ലഭയമാണ്.  

 

 

2. ത ാഴിൽ ആവശയതപ്പടുനത് സംബന്ധിച്ച് 

          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 ലഭിക്കാറുണ്ട് 
എന്നാണ്ത ാഴിലാളികൾ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്. കൂൊത  അദപക്ഷ് നൽകുദമ്പാൾ 

സകപ്പറ്റ് രസീത് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അറിയാൻ സാധിച്ചത് ഇത് 

അഭിനരനാർഹമാണ്.  

3. ത ാഴിൽ അനുവദിച്ചത് സംബന്ധിച്ച് 



 

 

            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 ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്.  

 

4. തഷ്ൽഫ് ഓഫ് തപ്ോജക്ററ്റ്്  യ്യാറാക്കുന ിനുള്ള അവൊശം.  

        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 ിനുള്ള അവകാശും   

ത ാഴിലാളികൾക്ക് ഉണ്ട്. 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. 

ത ാണ്ടി  വാർഡിതല ത ാഴിലാളികൾ തഷ്ൽഫ് ഓഫ് തഗ്പാജക്ട്  യ്യാറാക്കുന്ന ിൽ 

പങ്കാളികളാകാറുണ്ട് എന്നാണ് ത ാഴിലാളികളിൽ നിന്നുും പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നുും 

അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്. 

5. യാപ് ാ തെലവ് സംബന്ധിച്ച് 

            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. ഈ വാർഡിതല ത ാഴിലാളികൾ 5 കിദലാമീറ്റർ െുറ്റളവിനുള്ളിൽ 

 തന്ന ത ാഴിൽ തെയ്യുന്നവരാതണന്ന് അറിയാൻ സാധിച്ചു. 

6)അടിസ്ഥാന  ൗകരയങ്ങതെ കുറിച്ച്  

 ത ാഴിലാളികൾക്ക് ആവശയമായ കുെിതവള്ളും വിഗ്ശമിക്കുന്ന ിനുള്ള  ണൽ 

ഗ്പഥമശുഗ്ശൂഷ് കിറ്റ്  ുെങ്ങിയ അെിസ്ഥാന സൗകരയങ്ങൾ ലഭിദക്കണ്ടത് 

ത ാഴിലാളികളുതെ അവകാശമാണ്. .  ണലിനുള്ള സൗകരയ ആേയും ഉണ്ടായിരുന്നു 
എന്നാൽ ഇദപ്പാൾ ലഭയമലല എന്നാണ് ത ാഴിലാളികളിൽ നിന്ന് അറിയാൻ 

കഴിഞ്ഞത്.  കുെി തവള്ളത്തിനു ദവണ്ടിയുള്ള സൗകരയ അവർക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. 
സകയുറ, കാലുറ  എന്നിവ  അവർക്കു  ലഭിച്ചിരുന്നിലല. 

7. പവ നം ലഭ്യമ്ാക്കുനത് സംബന്ധിച്ച് 

           ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ി നിയമത്തിതല തസക്ഷ്ൻ3(2) ഗ്പകാരും ഓദരാ 

ഗ്പവൃത്തിയുതെയുും മസ്റ്റർ ദറാൾ പൂർത്തിയാക്കി പഞ്ചായത്തിൽ സമർപ്പിച്ച 15 



 

 

േിവസത്തിനകും ത ാഴിലാളികൾക്ക് ദവ നും ലഭിദക്കണ്ട ാണ്. കൃ യമായി 
ദവതനം  ലഭിച്ചിലല എന്ന വിവരമാണ് ത ാഴിലാളികളിൽ നിന്നുും അറിയാൻ 

കഴിഞ്ഞത്.  

8. ത ാഴിലിടങ്ങളിൽ ഉണ്ടാെുന അേെടങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് 

                 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.  .അപകെും സുംഭവിച്ച ദഗ് സയാമ്മ( ത ാഴിൽ 

കാർഡ് നമ്പർ216)  എന്ന ത ാഴിലാളിക്ക്  െികിത്സാ തെലവ് ലഭയമായിട്ടുണ്ട് 
എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്. ലഭിച്ച  ുക 6014, ഇത് അഭിനരനാർഹമാണ് 

      9. േരാ ി േരിഹാരം 

       ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ി നിയമഗ്പകാരും( തഷ്ഡയൂൾ19) സമയബന്ധി മായി പരാ ി 
പരിഹാരത്തിനുള്ള അവകാശും. പദ്ധ ിയുമായി ബന്ധതപ്പട്ട പരാ ികൾ ദഫാൺ, 

ദൊൾഗ്ഫീ നമ്പർ ഉപദയാഗിച്ചുും ദരഖാമൂലും എഴു ി നൽകിയുും ഇതമയിൽ വഴിയുും 

സമർപ്പിക്കാവുന്ന ാണ്. ദൊൾ ഗ്ഫീ നമ്പർ പഞ്ചായത്തിൽ ഗ്പേർശിപ്പിദക്കണ്ട ാണ്. 

ഫീൽഡ് സരർശനത്തിന്തറ ഭാഗമായി ത ാഴിലാളികളുമായി സുംസാരിച്ചദപ്പാൾ 

ഇ ുവതര പരാ ികൾ നൽകിയിട്ടിലല എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്. 

പഞ്ചായത്തിൽ പരാതി രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷ്ിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അ ിൽ ഒരു 
പരാ ിയുും ഇലല എന്ന് എഴു ിയ ായി കാണാൻ സാധിച്ചു.  

 

 

10 പസാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് നടത്തുന ിനുള്ള അവൊശം 

         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.  

 പറാസ്ഗാർ ദിനം  

ത ാഴിൽ ആവശയക  കൃ യമായി രജിസ്റ്റർ തെയ്യുന്ന ിനുും ത ാഴിലാളികളുതെ 

അവകാശങ്ങൾ അവതര ദബാധയതപ്പെുത്തുന്ന ിനുും പരാ ികൾ 



 

 

പരിഹരിക്കുന്ന ിനുും ആയി ദറാസ്ഗർ േിനും സുംഘെിപ്പിദക്കണ്ട ുണ്ട്. 
അനുസരിച്ചു ത ാഴിലാളികളിൽ നിന്നുും    ദറാസ്ഗാർ േിനും ആെരിക്കാറിലല 
എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്.  

 സിറ്റിസൺ ഇൻഫർപമ്ഷ്ൻ പബാർഡ്  

              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.  

വർക്ക്് code എസ്റ്റിദമറ്റ്  എം ബുക്്   ഫീൽഡ്  

 എട്ടാും വാർഡിൽ 

മാവെി ഭാഗും മണ്ണു 

ജല സുംരക്ഷ്ണും (BPL 

വിധവ 

)code:IF/378201 

Yes YES No 

  ുണ്ടി ഭാഗും മണ്ണു 

ജല സുംരക്ഷ്ണും code 

:IF/390970 

Yes YES No 

 ുണ്ടി ഭാഗും മണ്ണു 

ജല സുംരക്ഷ്ണും code 

:IF/366315 

Yes YES No 

കുട്ടിൊത്തൻ കണ്ടി 
ഭാഗും മണ്ണു ജല 

സുംരക്ഷ്ണും code : 

IF/378208 

Yes Yes No 

 സലഫ് ഭവന 

നിർമാണും 

(അമ്മിണി വെദക്ക 

മുളഞ്ഞിനാൽ 

)code:IF/355538 

Yes Yes No 

 സലഫ് ഭവന 

നിർമാണും (ജിൻസി 
Yes Yes No 



 

 

ദജാദമാൻ 

)code:IF/355540 

 

 ജാപ്ഗ ാ പമ്ൽപനാട്ട സമ്ി ി 

 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. ആ് 

അുംഗങ്ങൾ ആണ് നിലവിലുള്ളത്.  

വി എം സി അംഗങ്ങൾ വാർഡ് 8 

1. ഡാർലി ദൊമി   ( വാർഡ് തമമ്പർ) 

2. ബിരു ൊദക്കാ  

3. തസ്റ്റലല  

4. ദസാണിയ തജയ്സൺ  

5.  ഗ്പമീള സുദരഷ്  

6.  ജാൻസി  

 

 പമ്റ്റ് 



 

 

  ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളിൽ ദമൽദനാട്ടും വഹിദക്കണ്ടത് ദമറ്റ് ആണ്. ത ാഴിലാളികൾ 

ഓദരാ േിവസവുും കൃ യമായി ദജാലി തെയ്യുന്നുതണ്ടന്ന് ദമറ്റ് ഉറപ്പുവരുത്തുകയുും, 

ത ാഴിൽ കാർഡ്, സസറ്റ് ഡയറി, മസ്റ്റർ ദറാൾ എന്നിവയിൽ ആവശയമുള്ള 

വിവരങ്ങൾ ദരഖതപ്പെുത്തുകയുും അെിസ്ഥാന സൗകരയങ്ങൾ ത ാഴിലിെങ്ങളിൽ 

ഉതണ്ടന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുകയുും ദവണും. ത ാണ്ടിയിൽ   വാർഡിതല ദമറ്റ് മാരായി  
ബിരു ൊദക്കാ, ദസാണിയ തജയ്സൺ  എന്നിവർ ഗ്പവർത്തിക്കുന്നു.  

  

 

 

േദ്ധ ി ആരംഭ്ം മ്ീറ്റിംഗ് 

 ത ാഴിലുറപ്പ് നിയമും തഷ്ഡയൂൾ 22 ഗ്പകാരും ഒരു ഗ്പവൃത്തി ആരുംഭിക്കുന്ന ിനു 
മുൻപ് ഏത ങ്കിലുും ഒരു തപാ ുസ്ഥലദത്താ ത ാഴിലിെങ്ങലിദലാ 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  ത ാഴിലാളികളിൽ നിന്നുും അറിയാൻ 

കഴിഞ്ഞത് പദ്ധ ി ആരുംഭ മീറ്റിുംഗിൽ വാർഡ് തമമ്പറുും ഓവർസിയർ ഉും 

പതങ്കെുക്കാറുണ്ട് എന്നാണ്.  

                         

 

 ത ാഴിലാളിെളുതട െടമ്െൾ 

                                                                                                                                                                                                                                                        

*   ത ാഴിലിെങ്ങളിൽ സമയനിഷ്ഠ പാലിക്കുക. 

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

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

* തഗ്പാജക്റ്റ് മീറ്റിുംഗ്, ഗ്ഗാമസഭകൾ, ത ാഴിലുറപ്പ് ഗ്ഗാമസഭകൾ എന്നിവയിൽ 

പതങ്കെുക്കുക. 

* കൃ യ ദയാതെ ദജാലി തെയ്യുക. 



 

 

* ത ാഴിലിെങ്ങളിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് വസ് ുക്കൾ ഉപദയാഗിക്കുവാദനാ കത്തിക്കുവാദനാ  

പാെിലല.  

* ഗ്പകൃ ി സുംരക്ഷ്ണത്തിന് ആവശയമായ ഗ്പവർത്തികൾ ഏതറ്റെുത്തു 
നെപ്പിലാക്കുക. 

* ആസ് ി സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഗ്പവൃത്തികൾ കതണ്ടത്തി പഞ്ചായത്ത് അധികൃ തര 

അറിയിക്കുക. 

 

 

 

 

 

 

പസാഷ്യൽ ഓഡിറ്റിനു വിപധയമ്ാക്കി യ  പ്േവർത്തിെൾ  

 

ഗ്കമ 

നമ്പർ  

വർക്ക്് തനയിും 

ആൻഡ് ദകാഡ്  

എസ്റ്റി
ദമറ്റ് 
അമൗ
ണ്ട്  

കാലയള
വ്  

ത ാഴി
ൽ 

േിനും  

   

െിലവായ 

 ുക    

 

           

1  എട്ടാും 

വാർഡിൽ 

മാവെി ഭാഗും 

മണ്ണു ജല 

സുംരക്ഷ്ണും 

(BPL വിധവ 

)code:IF/378201 

136861 13/12/2018  

to 8/1/19 

 
അവിേ
ഗ്ധ 418 

 

അർധവി
േഗ്ധ 9 

418×276+9×1

100+3000= 

128268 

2   ുണ്ടി ഭാഗും മണ്ണു 

ജല സുംരക്ഷ്ണും code 

:IF/390970 
 

170821 8/3/19to 

26/3/19 

അവിേ
ഗ്ധ 296 

അർധവി
േഗ്ധ25 

296×276+25×

1100+3000 

112196 



 

 

3  ുണ്ടി ഭാഗും 

മണ്ണു ജല 

സുംരക്ഷ്ണും 

code :IF/366315 

123577 15/10/18 

to27/10/18 

അവിേ

ഗ്ധ 360 
360×276+300

0= 

102360 

4 കുട്ടിൊത്തൻ 

കണ്ടി ഭാഗും 

മണ്ണു ജല 

സുംരക്ഷ്ണും 

code : IF/378208 

200754 13/12/18 to 

5/1/19 

അവിേ

ഗ്ധ 540 

അർധവി
േഗ്ധ20 

540×276+20×

1100+3000=1

74040 

5 സലഫ് ഭവന 

നിർമാണും 

(അമ്മിണി 
വെദക്ക 

മുളഞ്ഞിനാൽ 

)code:IF/355538 

27840 25/9/18 to 

14/4/19 

90 24840 

6 സലഫ് ഭവന 

നിർമാണും 

(ജിൻസി 
ദജാദമാൻ 

)code:IF/355540 

24480 10/9/18 to 

3/6/19 

90 24840 

   

                അളവുെൾ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ  

വർക്ക്് തനയിം 

&പൊഡ്  

എസ്റിപമ്റ്റിതല 

അളവ്  

എം ബുക്കിൽ 

പരഖതേടുത്തിയത്  

 ഫീൽഡ്  ല 

േരിപശാധനയിൽ 

െതണ്ടത്തിയത് 

 എട്ടാും 

വാർഡിൽ 

മാവെി ഭാഗും 

മണ്ണു ജല 

സുംരക്ഷ്ണും 

(BPL വിധവ 

)code:IF/378201 

നിലം െിളച്ചിട്ടത്  

Total 1984m2 

  

െലല് െയ്യാല നിർമ്ാണം  

Total 16.96m3 

 

 

നിലം െിളച്ചിട്ടത്  

 Total 1944m2 

 

െലല് െയ്യാല 

നിർമ്ാണം 

Total 11.52m3 

 നിലം െിളച്ചിട്ടത്  

 ൊട് മ്ൂടി 
െിടക്കുന ിനാൽ 

അളതവടുക്കാൻ 

സാധിച്ചിലല  

െലല് െയ്യാല നിർമ്ാണം 



 

 

 

മ്ണ്ണ് നീക്കം തെയ് ത് 

Total 423.81 

 

തേരുമ്പാനാനിക്ക

ൽ സപതാഷ്  

27 നീളം 4വീ ി  

മ്ണ്ണ് നീക്കം തെയ് ത്  

Total 414.424 

തേരുമ്പാനാനിക്കൽ 

സപതാഷ്  

85.3 നീളം 4വീ ി  

മ്ണ്ണ് നീക്കം തെയ് ത് 

െയ്യാല  നിർമ്ിച്ച ായി  
െണ്ടു  

 

  ൊട്ടു െലല് 
ഉേപയാഗിച്ച് െയ്യാല 

നിർമ്ാണം  

Total 3.6m2 

 

 

 

 

  

  

 

ൊട്ടു െലല് 
ഉേപയാഗിച്ച് െയ്യാല 

നിർമ്ാണം  

Total 3.6m2 

 

 

 

ൊട്ടു െലല് ഉേപയാഗിച്ച് 
െയ്യാല നിർമ്ാണം  

നീളും 14.60  ആഴും 1 

 

 



 

 

 ുണ്ടി ഭാഗും 

മണ്ണു ജല 

സുംരക്ഷ്ണും 

code :IF/390970 

 

 

 

െലല് െയ്യാല നിർമ്ാണം 

total36.52 

 

 

മ്ണ്ണു നീക്കം തെയ്ത് 

തലവൽ തെയ് ത് 

total528.68cum 

 

 

 

 

 

െലല് െയ്യാല നിർമ്ാണം  

മ്ുടനാടൻ  പജാസ്  

നീളം 4.20 വീ ി 3.80 

 

 

 

െലല് െയ്യാല 

നിർമ്ാണം 40.60 

നീളം 7.5വീ ി .80 

മ്ണ്ണു നീക്കം 

തെയ്ത് തലവൽ 

തെയ് ത്   

പടാട്ടൽ 528.68 cum 

 

െലല് െയ്യാല 

നിർമ്ാണം  

മ്ുടനാടൻ  പജാസ്  

നീളം 4.20 വീ ി 3.80 

 

  

െലല് െയ്യാല 

നിർമ്ാണം  

നീളം 7.5വീ ി .80 

മണ്ണു നീക്കും തെയ്ത് തലവൽ 

തെയ് ത്  

 ൊട് മ്ൂടി 
െിടക്കുന ിനാൽ 

അളതവടുക്കാൻ 

സാധിച്ചിലല 

  

 

 

 

െലല് െയ്യാല നിർമ്ാണം  

മ്ുടനാടൻ  പജാസ്  

നീളം 7.5 വീ ി .80 



 

 

   

 ുണ്ടി ഭാഗും 

മണ്ണു ജല 

സുംരക്ഷ്ണും 

code :IF/366315 

 

 

 

 

 

കുട്ടിൊത്തൻ 

കണ്ടി ഭാഗും 

മണ്ണു ജല 

സുംരക്ഷ്ണും 

code : IF/378208 

 

നിലം െിളച്ചിടൽ 

total13408 

 

 

 

 

 

 

നിലം െിളച്ചിടൽ 

total3154 

 

 

െലല് െയ്യാല നിർമ്ാണം 

total36.07m3 

 തൊച്ചുേൂവത്തു  

മ്ൂട്ടിൽ സപതാഷ്  

22 നീളം വീ ി. 20 

മ്ണ്ണു നീക്കം തെയ്യൽ 

569.10m3 

 

നിലും കിളച്ചിെൽ 

total11056 

 

 

 

 

 

 

നിലം െിളച്ചിടൽ 3040 

 

 

െലല് െയ്യാല 

നിർമ്ാണം total25.17m3 

തൊച്ചുേൂവത്തു  

മ്ൂട്ടിൽ സപതാഷ്  

26നീളം വീ ി. 20 

 

മ്ണ്ണു നീക്കം 

തെയ്യൽ total 

508.87m3 

 

കാട് മൂെിയ ിനാൽ 

അളതവെുക്കാൻ സാധിച്ചിലല  

 

 

 

 

 

 

ൊട് മ്ൂടിയ ിനാൽ 

അളക്കാൻ സാധിച്ചിലല 
െൃ യം അളവ്  ഉതണ്ടന്  
ഉടമ്സ്ഥൻ  േറഞ്ഞു  

 

െലല് െയ്യാല നിർമ്ാണം 

total 32.58m3 

തൊച്ചുേൂവത്തു  

മ്ൂട്ടിൽ സപതാഷ് 
 

26നീളം വീ ി. 20
 

 

മ്ണ്ണു നീക്കം തെയ്   

നിലയിൽ  െണ്ടു  

 

 

 

സലഫ് ഭവന 

നിർമാണും 

(അമ്മിണി 

ഘട്ടം 1-28 

ഘട്ടം 1-24 

ഘട്ടം 1-28 

ഘട്ടം 1-24 

നാല് ഘട്ടം െഴിഞ്ഞ ായി 
ൊണാൻ സാധിച്ചു  



 

 

വെദക്ക 

മുളഞ്ഞിനാൽ 

)code:IF/355538 

ഘട്ടം 1-10 

ഘട്ടം 1-28 

ഘട്ടം 1-10 

ഘട്ടം 1-28 

സലഫ് ഭവന 

നിർമാണും 

(ജിൻസി 
ദജാദമാൻ 

)code:IF/355540 

ഘട്ടം 1-28 

ഘട്ടം 1-24 

ഘട്ടം 1-10 

ഘട്ടം 1-28 

ഘട്ടം 1-28 

ഘട്ടം 1-24 

ഘട്ടം 1-10 

ഘട്ടം 1-28 

നാല് ഘട്ടം െഴഞ്ഞ ായി 
ൊണാൻ സാധിച്ചു  

            

 

 

1 െവർപേജ് 

            ദസാഷ്യൽ ഓഡിറ്റിനു വിദധയമാക്കിയിട്ുള്ള  ഫയലിൽ എ  എും സി 
ഗ്പകാരമുള്ള കവർദപജ് 6ഫയലിലുും സൂക്ഷ്ിച്ചിട്ടിലല . ഇത് ദഖേകരമാണ്. 
കവർദപജ് സൂക്ഷ്ിക്കാൻ പഞ്ചായത്ത് ഉദേയാഗസ്ഥർ  ഗ്ശദ്ധ തെലുദത്തണ്ടത് 

ആണ്. 

2. തെക്ക് ലിസ്റ്റ് 
 ഒരു ഗ്പവർത്തി ഫയലിൽ ഗ്കമഗ്പകാരും ഏത ാതക്ക ദരഖകൾ എവിതെ ഏത് 

ദപജു മു ൽ സൂക്ഷ്ിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ആധികാരിക 

ദരഖയാണ് തെക്ക് ലിസ്റ്റ്. എ എും സി ഗ്പകാരമുള്ള തെക്ക് ലിസ്റ്റ് പരിദശാധിച്ച 

6ഫയലിലുും കാണാൻ സാധിച്ചിലല.                                                  3. .ആക്ഷ്ൻ പ്ലാനിന്തറ  

ദകാപ്പി 
         ഏതറ്റെുക്കുന്ന ഗ്പവൃത്തികൾ ആക്ഷ്ൻ പ്ലാനിൽ ഉൾതപ്പട്ട ുും തഷ്ൽഫ് 

ഓഫ് തഗ്പാജക്റ്റിൽ മുൻഗണനാഗ്കമത്തിൽ ഉള്ള ുും ആയിരിയ്ക്കണും 

എന്നുണ്ട്. ഗ്പസ് ു  ഗ്പവൃത്തി  പഞ്ചായത്തിതല നെപ്പ് വർഷ്ത്തിതല 

വാർഷ്ിക ആക്ഷ്ൻ പ്ലാനിൽ ഉൾതപ്പട്ട ാണ് എന്ന് ത ളിയിക്കാനുള്ള 

ദരഖയാണ് ആക്ഷ്ൻപ്ലാനിന്തറ  ദകാപ്പി. പരിദശാധിച്ച 6ഫയലിലുും ആക്ഷ്ൻ 

പ്ലാനിന്സറ  ദകാപ്പി സൂക്ഷ്ിച്ചിട്ടിലല. എന്നാൽ ഇത് ഗ്പദ യക രജിസ്റ്റർ ആക്കി 
സൂക്ഷ്ിച്ചിട്ടുള്ള ായി  കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. 
 

4 ജനെീയ എസ്റ്റിപമ്റ്റ് 
    ഒരു ഗ്പവൃത്തി  എങ്ങതന എഗ്  അളവിൽ തെയ്യണതമന്ന് സാദങ്ക ികമായി 
ഗ്പ ിപാേിപ്പിക്കുന്ന ആധികാരിക ദരഖയാണ് എസ്റ്റിദമറ്റ്.   
സാധാരണക്കാരനായ ഏത ാരാൾക്കുും മനസ്സിലാകുന്ന വിധത്തിൽ 

ഗ്പാദേശിക ഭാഷ്യിൽ  യ്യാറാക്കിയ എസ്റ്റിദമറ്റ് ഫയലിൽ 



 

 

സൂക്ഷ്ിദക്കണ്ട ുണ്ട്. പരിദശാധിച്ച ഫയലുകളിൽ   പൂർണമായുും ജനകീയ 

ഭാഷ്യിലുള്ള എസ്റ്റിദമറ്റ് കാണുവാൻ സാധിെിലല. .  
 

5  ാദേതിക അനുമതിയുതട പകർപ്പ് 
   ഒരു ഗ്പവൃത്തിക്ക് ൈാദേതിേ വിേഗ്ധരുസെ അനുമതി ലഭിച്ചിട്ുണ്് 
എന്നതിനുള്ള ആധിോരിേ ദരഖയാണ് ൈാദേതിേ അനുമതി ദരഖ. 
ഗ്പവൃത്തിയുമായി ബന്ധസപട്ിട്ുള്ള ൈാദേതിേ അനുമതിയുസെ പകർപ്പ് 
6ഫയലിലും ൈൂക്ഷിച്ചിട്ുണ്്. എന്നാൽ ഇത് തസകയൂർ നിന്ന് ലഭിച്ച ലല. 
സാദങ്ക ിക അനുമ ിക്കായി ഗ്പദ യക രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷ്ിച്ച ായി കണ്ടു ഇത് 

അഭിനരനാർഹമാണ്. കൂൊത  തെക്നിക്കൽ കമ്മിറ്റി അുംഗങ്ങളുതെ ദപര് 

ഒപ്പ് സീല് എന്നിവ കണ്ടു എന്നാൽ ഒപ്പിതനാപ്പും ദഡറ്റ് കണ്ടിലല. 
 
6 ഭരണാനുമതിയുതട പകർപ്പ് 
 

    ഗ്പവൃത്തി  സെയ്യുന്നതിന് നിർവഹണ സ്ഥാപനം നൽേുന്ന 
അനുമതിയാണ് ഭരണാനുമതി ദരഖ. ഈ ദരഖ എലലാ ഫയലുകളിലുും 

സൂക്ഷ്ിദക്കണ്ട ാണ്. 6ഫയലുകളിലുും  ഭരണാനുമ ി യുതെ പകർപ്പ് 
കാണുവാൻ സാധിച്ചു എന്നാൽ ഇ ിൽ തസഗ്കട്ടറിയുതെ ദപര് സീൽ  ഒപ്പ് 
 ീയ ി ഇവ കാണുവാൻ സാധിച്ചിലല 
7  ംദയാജിത പദ്ധതിയുതട പകർപ്പ് 
 

 ൈർക്കാരിന്സറ ഏസതേിലും വേുപുേൾ സതാഴിലുറപുപദ്ധതി 
ദയാസൊപം ൈംദയാജിച്ച് നെപാക്കുേയാസണേിൽ അതുമായി ബന്ധസപട് 
ദരഖേൾ ഫയലിൽ ൈൂക്ഷിദക്കണ്തുണ്്. എന്നാൽ ഓഡിറ്റ് 
വിദധയമാക്കിയ 6 ഫയലുേളിലും ൈർക്കാരിന്സറ മറ്റു 
വേുപുേളുമായി ൈംദയാജിച്ച് നെത്തുന്ന ഗ്പവൃത്തിേൾ  
അലലാത്തതിനാൽ ഈ ദരഖേൾ ബാധേമലല 
. 

8- തതാഴിൽ ആവശയതപ്പട്ുതകാണ്ടുള്ള അദപക്ഷ 

 ത ാഴിലാളികൾ ത ാഴിൽ ആവശയതപ്പട്ട് നൽകുന്ന അദപക്ഷ്യാണ് 

ഡിമാൻഡ് ദഫാും ത ാഴിൽ ആവശയതപ്പട്ടവർക്ക് 15 േിവസത്തിനുള്ളിൽ ദജാലി 
നൽകിദയാ എന്ന് അറിയാൻ സഹായിക്കുന്ന ദരഖ കൂെിയാണ് ഡിമാൻഡ് 

ദഫാറം.  പരിദശാധിച്ച ഫയലിൽ ഡിമാൻഡ് ദഫാറും സൂക്ഷ്ിച്ചിട്ടിലല. എന്നാൽ 

ഡിമാൻഡ് ദഫാറത്തിന് ഗ്പദ യക രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷ്ിച്ചിട്ടുളള ായി കാണുവാൻ 

സാധിച്ചു 

9.ഗ്പവൃത്ി അനുവേിച്ചത്  ംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ 



 

 

     നിർവഹണ ഏജൻൈി ഗ്പവൃത്തി അനുവേിച്ചുസോണ്ുള്ള 
അറിയിപ് അദപക്ഷ േിട്ി 15 േിവൈത്തിനേം സതാഴിലാളിേസള 
ദരഖാമൂലം അറിയിദക്കണ്താണ് പരിദശാധിച്ചഫയലുേളിൽ ത ാഴിൽ 

അനുവേിച്ചത് സുംബന്ധിച്ച് ദരഖകൾ കാണാൻ സാധിച്ചിലല. 
10. മ്സ്റ്റർ പറാൾ 

   സതാഴിലാളിേളുസെ ഹാജർ ദരഖസപെുത്തുന്ന ഔദേയാഗിേ 
ദരഖയാണ് മസ്റ്റർ ദറാൾ. ഒരു േിവൈം രണ്് തവണ ഹാജർ 
ദരഖസപെുദത്തണ്താണ്’ ദലാക്ക് ദഗ്പാഗ്ഗാം ഓഫീൈർ, പഞ്ചായത്ത് 
സൈഗ്േട്റി എന്നിവർ ൈാക്ഷയസപെുത്തി ൈീൽ പതിപിച്ച മസ്റ്റർ ദറാൾ 
മാഗ്തദമ ഉപദയാഗിക്കാൻ പാെുള്ളൂ. മസ്റ്റർ ദറാൾ ലഭിച്ചതിനുദശഷ്ം 
മാഗ്തദമ നിയമപരമായി ഗ്പവൃത്തി  ആരംഭിക്കാൻ പാെുള്ളൂ.  IF/378208, 

IF/390970എന്ന ഫയലിതല മസ്റ്റർദറാൾ നമ്പർ 26429, 26430, 18773, 18772ൽ ഒപ്പ് 
കുത്തി അബ്തസന്് ദരഖതപ്പെുത്തിയ ായി കണ്ടു. IF/378208ൽ ദൊട്ടൽ കയാഷ് 

ദപയ്തമന്് യിൽ   ിരുത്തൽ കണ്ടു. എും ബുക്ക്് നമ്പദറാ ദപജ് നമ്പദറാ 

ദരഖതപ്പെുത്തിയ ായി കണ്ടിലല. എലലാ മസ്റ്റദറാളുും  സാദങ്ക ിക വിേഗ്ധർ 

സാക്ഷ്യതപ്പെുത്തിയ ായി കാണാൻ സാധിച്ചു.  

11 തമഷ്ർതമന്് ബുക്് 
 സതാഴിലുറപിൽ ഉൾസപെുത്തി സെയ്യുന്ന ഗ്പവൃത്തിേളുസെ അളവുേളും 
സെലവുേളും ൈംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ൈമയബന്ധിതമായി തയ്യാറാക്കി 
ബന്ധസപട് ഉദേയാഗസ്ഥർ അംഗീേരിക്കുന്നതിനും യഥാൈമയം േൂലി 
ലഭയമാക്കുന്നതിനുള്ള ആധിോരിേ ദരഖയാണ് സമഷ്ർസമന്് ബുക്ക്. 
 പരിദശാധിച്ച 6ഫയലുേളിൽ സമഷ്ർസമന്് ബുക്ക് ൈൂക്ഷിച്ചിട്ുണ്്. 
സൈഗ്േട്റി ഒപും ൈീലും സവച്ച് ൈാക്ഷയസപെുത്തിയ എം ബുക്കാണ് 
ഫയലിൽ ൈൂക്ഷിച്ചിട്ുള്ളത്.ഇത്  ഗ്പശംൈനീയമാണ്. എന്നാൽ എസ്റ്റിദമറ്റ് 
 ുക എും ബുക്കിൽ ദരഖതപ്പെുത്തിയ ായി   കണ്ടിലല 
12  ാധന ാമഗ്ഗികതെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ 

 പരിദശാധിച്ച് 6ഫയലുേളിലും ൈാധനൈാമഗ്ഗിേൾ 
ഉപദയാഗിക്കാത്തതിനാൽ ബാധേമലല.  

13.പവജ്  ലിസ്റ്റ് 
 

മസ്്ർദറാളിന് ആനുപാ ികമായി ത ാഴിലാളികൾക്ക് ദവ നും 

ലഭിക്കുന്നുതണ്ടന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന ദരഖയാണ് ദവജ്  ലിസ്റ്റ്. 
പരിദശാധിച്ച് 6ഫയലുകളിലുും മസ്റ്റർ ദറാൾ ഗ്പകാരമുള്ള ദവജ് ലിസ്റ്റുകൾ 

സൂക്ഷ്ിച്ചിട്ടുണ്ട്.  
14) ഫണ്ട് പ്ടാൻസ്ഫർ ഓർഡർ 

ദവ നും ത ാഴിലാളികളുതെ അക്കൗണ്ടിദലക്ക് നൽകിയ ിനുള്ള 



 

 

ദരഖയാണ് ഫണ്ട് ഗ്ൊൻസ്ഫർ ഓർഡർ. 6ഫയലുകളിലുും സൂക്ഷ്ിച്ചിട്ടുള്ള 

മസ്റ്റർ ദറാളുകളുതെ ഫണ്ട് ഗ്ൊൻസ്ഫർ ഓർഡർ ഫയലിൽ സൂക്ഷ്ിച്ചിട്ടിലല. 
എന്നാൽ ഫണ്ട് ഗ്ൊൻസ്ഫർ ഓർഡർ ഗ്പദ യക രജിസ്റ്റർആയിട്ടാണ് 

കാണാൻ സാധിച്ചത്. 

 

15) രസീ ുെളും പറായൽറ്റിയും സംബന്ധിച്ച് 
 

 സാധനസാമഗ്ഗികൾ ആവശയമായ ഗ്പവൃത്തികൾക്ക് സാമഗ്ഗികൾ 

വി രണും തെയ്  ബിലലുകളുും വൗച്ചറുകളുും 

സൂക്ഷ്ിദക്കണ്ട ാണ്.   .പാട്ടകൃഷ്ിയുമായി ബന്ധതപ്പട്ട ഫയലുകളിൽ 

ദറായാലിറ്റി യുതെ ദകാപ്പി കാണുവാൻ സാധിച്ചു. 

 

16) 3 ഘട്ടങ്ങളിതല പഫാപട്ടാെൾ 

 ഒരു ഗ്പവൃത്തി  ുെങ്ങുന്ന ിനു മുൻപുും ഗ്പവൃത്തി 
നെന്നുതകാണ്ടിരിക്കുദമ്പാഴുും ഗ്പവൃത്തി പൂർത്തിയായ ിനു 
ദശഷ്വുമുള്ള മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിലായി ഉള്ള ദഫാദട്ടാകൾ  ഫയലിൽ 

സൂക്ഷ്ിദക്കണ്ട ാണ്. എന്നാൽ പരിദശാധിച്ച്  6ഫയലുകളിലുും മൂന്ന് 
ഘട്ടങ്ങളിലായി ഉള്ള ദഫാദട്ടാഗ്ഗാഫുകൾ കാണാൻ സാധിച്ചിലല. 
17 പ്േവൃത്തി േൂർത്തീെരണ സാക്ഷയേപ് ം 

 ഗ്പവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു എന്ന ിന്തറ ദരഖയാണ് ഗ്പവൃത്തി 
പൂർത്തീകരണ സാക്ഷ്യപഗ് ും എന്നാൽ  ഓഡിറ്റിന് വിദധയമാക്കിയ  

മുഴുവൻ ഫയലുകളിലുും ഗ്പവൃത്തി പൂർത്തീകരണ സാക്ഷ്യപഗ് ും 

കാണാൻ സാധിച്ചിലല.  
18)  തമ്റ്റീരിയൽ ബിലലുെൾ 

 ത ാഴിലുറപ്പ് ഗ്പവൃത്തികൾക്ക് ഏത ങ്കിലുും സാധനഘെകങ്ങൾ 

വിലയ്ക്കുവാങ്ങി ഉപദയാഗിക്കുകയാതണങ്കിൽ അ ിന്തറ ബിൽ 

സൂക്ഷ്ിദക്കണ്ട ുണ്ട്. പരിദശാധിച്ച് 6 ഫയലുകളിലുും തമറ്റീരിയൽ 

ഉപദയാഗിച്ചുള്ള ഗ്പവൃത്തി അലലാത്ത ിനാൽ ബാധകമലല..  
19) മ്സ്റ്റർ പറാൾ മ്ൂവ്തമ്ന്റ് സ്ലിപ്പ് 
 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 6ഫയലുകളിലുും മസ്റ്റർ ദറാൾ 

മൂവതമന്്  സ്ലിപ്പ് കാണാൻ സാധിച്ചിലല എന്നാൽ  ഇ ിനു പകരമായുള്ള 

ഫയൽ ൊകിുംഗ് ദഫാും കാണാൻ സാധിച്ചു. എന്നാൽ സലഫ് ഫയലുകളിൽ 

കാണാൻ സാധിച്ചിലല. 



 

 

20) ജിപയാ ടാഗ് പഫാപട്ടാെൾ  

 ഓഡിറ്റിന് വിദധയമാക്കിയ 6ഫയലുകളിലുും ജിദയാ ൊഗ്ഡ്  ദഫാദട്ടാ 

സൂക്ഷ്ിച്ചിട്ടിലല.  
21)പസാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് റിപപ്പാർട്ട് 
 ത ാഴിലുറപ്പിൽ ഏതറ്റെുത്ത ഗ്പവർത്തികൾ ദസാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് 
നെത്തുന്ന ിൽ പങ്കാളികൾ ആവുന്ന ിന് ത ാഴിലാളികൾക്ക് 
അവകാശമുണ്ട്. എന്നാൽ അത്തരത്തിൽ ഒരു ദസാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് 
നെത്തിയ ായി പരിദശാധിച്ച ഫയലുകളിൽ നിന്നുും വയക്തമായിട്ടിലല. 
എന്നാൽ ദസാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് റിദപ്പാർട്ട്നായി ഗ്പദ യക രജിസ്റ്റർ 

സൂക്ഷ്ിച്ച ായി കാണുവാൻ സാധിച്ചു 

22)സ റ്റ് ഡയറി 
  മാസ്റ്റർ ൈർക്കുലർ ഗ്പോരം ഉള്ള 22 ദരഖേളിൽ ൈംസ്ഥാന ൈർക്കാർ 
നിർദേശിക്കുന്ന ൈുഗ്പധാന ദരഖയാണ് സൈറ്റ് ഡയറി. പദ്ധതിയുസെ 
ൈുതാരയത സതാഴിലാളിേളുസെ അവോശങ്ങൾ ൈാമൂഹയപോളിത്തം 
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 സലഫ് ഭവന നിർമാണത്തിന്തറ ഫയൽ ഒഴിതക 

ബാക്കി 4ഫയലുകളിൽ സസറ്റ് ഡയറി കാണാൻ സാധിച്ചു. എന്നാൽ IF/366315, 

IF/390970 എന്ന ഫയലിതല സസറ്റ് ഡയറി യിൽ തെക് ലിസ്റ്റ് പൂരിപ്പിച്ച ായി 
കാണാൻ സാധിച്ചിലല.  
േഞ്ചായത്തിൽ സൂക്ഷിപക്കണ്ട രജിസ്റ്ററുെൾ 

 ദപരാവൂർ പഞ്ചായത്തിൽ 7 രജിസ്റ്ററുകളുും  സൂക്ഷ്ിച്ചിരുക്കുന്ന ായി 
കാണാൻ സാധിച്ചു ഇത് അഭിനരനാർഹമാണ്. 

1. ത ാഴിൽ ൊർഡ് രജിസ്റ്റർ 

 ത ാഴിൽ കാർഡിനുള്ള അദപക്ഷ്കൾ, കാർഡ് അനുവേിച്ച വിവരങ്ങൾ 

എന്നിവ ദരഖതപ്പെുത്തുന്ന ിനുള്ള രജിസ്റ്റർ ആണ് ഇത്. ഗ്പസ് ു  

വിവരങ്ങൾ യഥാസമയും ദരഖതപ്പെുത്തി സൂക്ഷ്ിദക്കണ്ട ാണ്. ഗ്പസ് ു  

രജിസ്റ്റർപരിദശാധനയ്ക്കായി ലഭിച്ചു. 

2. പ്ഗാമ്സഭ് രജിസ്റ്റർ 

 ത ാഴിലുറപ്പു മായി ബന്ധതപ്പട്ട ഗ്ഗാമസഭകൾ, ദയാഗങ്ങൾ  ുെങ്ങിയവ 

ദരഖതപ്പെുത്തുന്ന ിന് വാർഡ്  ലത്തിൽ ഗ്പദ യക ഗ്ഗാമസഭ രജിസ്റ്റർ 

സൂക്ഷ്ിദക്കണ്ട ാണ്. ദപരാവൂർ പഞ്ചായത്തിൽ മഹാത്മഗാന്ധി ദേശിയ 

ഗ്ഗാമീണ ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ിയുതെ ഭാഗമായി എട്ടാും വാർഡിൽ നെന്ന ഗ്ഗാമ 



 

 

സഭയിൽ 2017 ഏഗ്പിൽ മു ൽ തസപ്റ്റുംബർ വരയുള്ള ദസാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് 
റിദപ്പാർട്ട്് അുംഗീകരിക്കൽ, 2018-19വർഷ്തത്ത ദലബർ ബജറ്റ, ആക്ഷ്ൻ പ്ലാൻ, 

വാർഷ്ിക കർമ്മ പദ്ധ ി അുംഗീകരിക്കൽ എന്നിവയുമായി ബന്ധതപ്പട്ട 

വിവരങ്ങൾ ഗ്ഗാമസഭ മിനുട്സിൽ  സൂക്ഷ്ിച്ചി  ട്ടുണ്ട്. ഗ്ഗാമ സഭയിൽ 

പതങ്കെുത്തവരുതെ ദപരുും ഒപ്പുും ദരഖതപ്പെുത്തിയി ട്ടുണ്ട്.  
3. പ്േവർത്തി രജിസ്റ്റർ 

 ത ാഴിലുറപ്പിൽ നെപ്പിലാക്കുന്ന ഗ്പവർത്തികളുതെ വിവരങ്ങൾ യഥാസമയും 

ഗ്പസ് ു  രജിസ്റ്ററിൽ ദരഖതപ്പെുദത്തണ്ട ാണ്. ഗ്പസ് ു  രജിസ്റ്റർ 

പരിദശാധനയ്ക്കായി ലഭിച്ചു. 

4. ത ാഴിൽ അപേക്ഷ രജിസ്റ്റർ 

 ത ാഴിൽ ആവശയതപ്പട്ടു ലഭിക്കുന്ന അദപക്ഷ്യുതെ വിവരങ്ങളുും അത് 

ഗ്പകാരും അവർക്ക് ത ാഴിൽ അനുവേിച്ച ിന്തറ വിവരങ്ങളുും 

ദരഖതപ്പെുത്തി തവദക്കണ്ട ാണ്. ഈ രജിസ്റ്റർ പരിദശാധനക്കായി ലഭിച്ചു. 

5. ആസ് ി രജിസ്റ്റർ 

 ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ിയിലൂതെ സൂക്ഷ്ിച്ചിട്ടുള്ള ആസ് ികൾ സുംബന്ധിച്ച 

വിവരങ്ങൾ സ്ഥലും ആസ് ിയുതെ സവഭാവും കാലയളവ്  ുെങ്ങിയവ 

ദരഖതപ്പെുദത്തണ്ടത് ആണ് ഈ രജിസ്റ്റർ. ഗ്പസ് ു  രജിസ്റ്റർ 

പരിദശാധനയ്ക്ക് ലഭിച്ചു. 

6. േരാ ി രജിസ്റ്റർ 

 ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ിയുമായി ബന്ധതപ്പട്ട് ഏത് പരാ ിയുും വാക്കാദലാ 

ദരഖാമൂലദമാ ലഭിക്കുകയാതണങ്കിൽ നിർവഹണ ഏജൻസി പരാ ി 
രജിസ്റ്ററിൽ ദരഖതപ്പെുത്തുകയുും നിർബന്ധമായുും സകപ്പറ്റ് രസീത് 

പരാ ിക്കാരന് നൽകുകയുും ദവണും പരാ ിയുതെ  ുെർ നെപെികൾ 

കൃ യമായി ദരഖതപ്പെുദത്തണ്ട ാണ്. ഈ പഞ്ചായത്തിതല പരാ ി 
രജിസ്റ്ററിൽ പരാ ികൾ ഒന്നുമിലല എന്ന് എഴു ി സാക്ഷ്യതപ്പെുത്തിയ ആയി 
കണ്ടു ഇത് അഭിനരനാർഹമാണ്. 

7. തമ്റ്റീരിയൽ രജിസ്റ്റർ 

 തമറ്റീരിയൽ രജിസ്റ്റർ അഥവാ സാധനസാമഗ്ഗികൾ വാങ്ങിയ ിന്തറ 

വിവരങ്ങൾ ഗ്പിന്് എെുത്തു സൂക്ഷ്ിച്ചിട്ടുണ്ട്. 
 

              െതണ്ടത്തലുെൾ 

• എ  എും സി ഗ്പകാരമുള്ള കവർ ദപജുകൾ സൂക്ഷ്ിക്കുന്നിലല.  

 

•  ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ിയുതെ സു ാരയ  ഉറപ്പു വരുത്തുന്ന ിന് ഗ്പവർത്തി 
ആരുംഭിക്കുന്ന ിനു മുൻപ്  പദ്ധ ി വിവരങ്ങളെങ്ങിയ ഗ്പാദേശിക 



 

 

ഭാഷ്യിലുള്ള സിറ്റിസൺ ഇൻഫർദമഷ്ൻ ദബാർഡ് ഗ്പവർത്തി നെന്ന  

സ്ഥലങ്ങളിൽ സ്ഥാപിദകട്ട ുണ്ട് എന്നാൽ ഗ്പവർത്തി  നെന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ 

ഇത് കാണാൻ സാധിച്ചിലല .  
•  മുഴുവൻ ത ാഴിലാളികൾക്കുും പഴയ ോർഡ്  പു ുക്കി നൽകിയ ായി 
കണ്ടു എന്നാൽ  

• ഇ ിൽ ദഫാദട്ടാ കണ്ടിലലമാഗ് മലല പഴയ ത ാഴിൽ കാർഡ് പു ുക്കുന്ന 

സമയത്ത് ത ാഴിലാളികൾ ദഫാദട്ടാ സവരും കയ്യിൽ നിന്ന് എെുക്കുകയാണ് 

ഉണ്ടായത്. അ ുദപാതല ത ാഴിൽ കാർഡിൽ ത ാഴിൽ കാർഡ് ഉെമയുതെ 

ഒപ്പ് ദരഖതപ്പെുത്തിയ ായി കാണാൻ സാധിച്ചിലല. 
•  ത ാഴിലാളികൾക്ക് കുെിതവള്ളും  ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ദബാക്സ് എന്നിവ 

നൽദകണ്ടത് നിർവഹണ ഏജൻസിയുതെ ഉത്തരവാേിത്തമാണ്.  ഫസ്റ്റ് 
എയിഡ് ദബാക്സ് ത ാഴിലാള കൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ADS ഫണ്ട്് വഴി ആണ്. 

എന്നാൽ കാലുറയുും കയ്യുറയുും ലഭിക്കുന്നിലല എന്നാണ് അറിയാൻ 

സാധിച്ചത്.  

• വാർഡിൽ ദമറ്റ് മുദഖനയാണ് ത ാഴിൽ ആവശയതപ്പൊറുള്ളത്. 

ത ാഴിലാളികൾ സവരും നിലയ്ക്ക് ആവശയതപ്പൊറിലല. 
•  കൃ യമായി പദ്ധ ി ആരുംഭും മീറ്റിുംഗ് നെക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ത ാഴിലാളികൾ 

അഭിഗ്പായതപ്പട്ടു. 

•  എട്ടാും വാർഡ് ആയ ത ാണ്ടിയിൽ   156ആക്റ്റീവ് ത ാഴിലാളികൾ 

ഉണ്ടായിട്ടുും 59ദപരാണ് 100 പണി പൂർത്തിയാക്കിയത്   എന്നാണ് 

ഔദേയാഗിക ദരഖ പറയുന്നത്. 

•  ആക്ഷ്ൻ പ്ലാനിന് ദകാപ്പി എഫ് െി ഓ ഡിമാൻഡ് ദഫാും ഇവ ഫയൽ 

കാണാൻ സാധിച്ചിലല എന്നാൽ ഗ്പദ യക രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷ്ിക്കുന്നത് കാണാൻ 

സാധിച്ചു 

•  അക്ഷ്ാുംശ ദരഖാുംശങ്ങൾ ദരഖതപ്പെുത്തിയ ജിദയാ ൊഗ് ദഫാദട്ടാഗ്ഗാഫ് 

ഫയലുകളിൽ കാണാൻ സാധിച്ചിലല. 
•  പണി സ്ഥലത്തു നിന്ന് അപകെും പറ്റിയാൽ ത ാഴിലാളികൾക്ക് െികിത്സാ 

സഹായും നൽദകണ്ട ാണ്. ഈ വാർഡിതലത ാഴിലാളികൾക്ക് െികിത്സാ 

സഹായും ലഭിച്ചു എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് ഇത് 

അഭിനരനാർഹമാണ് 

•  പണി പൂർത്തിയായി 15 േിവസത്തിനു ദശഷ്വുും ദവ നും ലഭയമാകുന്നിലല 
എന്ന ത ാഴിലാളികൾക്കിെയിൽ നിന്ന് അറിയാൻ സാധിച്ചു. 

  

                              

                    



 

 

      നിർപേശങ്ങൾ  

 

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 ആരുംഭഘട്ടത്തിൽ  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)  ഫയലിൽ 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 ദരഖകളുും 7 രജിസ്റ്ററുകളുും 

നിർബന്ധമായുും ദരഖതപ്പെുത്തി സൂക്ഷ്ിക്കുക 

20). ത ാഴിലാളികൾക്ക് 100േിവസതത്ത ത ാഴിലുും, കൂലിയുും  

പണിയായുധങ്ങളുതെ വാെകയുും 5km കൂെു ൽ ദപായാൽ 

യാഗ് ാബത്തയുും നൽകുക.  

 

 

 

 

                       ത ാഴിലുറപ്പ് േദ്ധ ിയിൽ ഏതറ്റടുത്ത് തെയ്യാൻ േറ്റിയ പ്േവർത്തിെൾ 

•  വിഭാഗും എ: ഗ്പകൃ ി വിഭവ പരിപാലനവുമായി ബന്ധതപ്പട്ട തപാ ു 
ഗ്പവർത്തികൾ 



 

 

•  വിഭാഗും ബി: സമൂഹത്തിൽ അവശ  അനുഭവിക്കുന്ന വിഭാഗങ്ങൾക്കുള്ള 

വയക്തിഗ  ആസ് ികൾ ഖണ്ഡിക അഞ്ചിൽ പരാമർശിhക്കുന്ന 

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 ാഴിലുറപ്പ് 
ത ാഴിലാളികൾ 

3)   ദമറ്റ്മാർ   

4)  പഞ്ചായത്ത് ഉദേയാഗസ്ഥർ 

5) വാർഡ് തമമ്പർ 
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പസാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ്  പ്ഗാമ് സഭ്യിൽ ത ാഴിലാളിെൾ  ഉനയിച്ച 

ആവശയങ്ങൾ  

 

1.APL കുെുുംബങ്ങളുതെ  ഭൂമിയിൽ  ത ാഴിലുറപ്പ് പണി 
ഉൾതപ്പെുത്തണും എന്ന്  ത ാഴിലാളികൾ  ആവശയതപ്പട്ടു.  

2.ഒരു ത ാഴിൽ കാർഡിൽ  രണ്ട്  ആളുകൾ  പണി എെുക്കുദബാൾ 

150 പണി  ആയി ഉയർത്തണും  എന്നുും  ത ാഴിലാളികൾ  

ആവശയതപ്പട്ടു.  

3.കൂലി കൃ യ സമയങ്ങളിൽ ലഭയമാക്കണും എന്ന് ത ാഴിലാളികൾ  

ആവശയതപ്പട്ടു.  

4.ത ാഴിലുറപ്പ് പണി യുതെ ദവ നും  വർധിപ്പിക്കണും എന്ന് 
ത ാഴിലാളികൾ  ആവശയതപ്പട്ടു.  

5.ത ാഴിലുറപ്പ് പണി യുതെ  സമയും 9 മണി മു ൽ  4 മണി വതര  

ആകണും  എന്ന  ആവശയവുും  ഉണ്ടായി.  

6.യൂണിദഫാും ലഭയമാക്കണതമന്ന് ത ാഴിലാളികൾ ആവശയതപ്പട്ടു. 

7. ത ാഴിലാളികൾക്ക് ദലാങ്ങ് ബൂട്ട് അനുവേിക്കണതമന്ന്  എന്ന് 
ആവശയതപ്പട്ടു. 

പസാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് പ്ഗാമ് സഭ്യിൽ  എടുത്ത  

 ീരുമ്ാനങ്ങൾ  

1.2019 ഏപ്േിൽ  മാസും  മു ൽ ഒരു ഫയലിൽ  സൂക്ഷ്ിദകണ്ട 

22 ദരഖകളുും കൃ യമായി സൂക്ഷ്ിച്ചു തകാള്ളാതമന്നു 
 ീരുമാനമായി.  



 

 

2  വാർഡ്  ലത്തിൽ മാസത്തിൽ ഒരു  വണ ദറാസ്ഗാർ 

േിനും ആെരിക്കതമന്ന്  ീരുമാനും ഉണ്ടായി.  

3.വി എും സി അുംഗങ്ങളിൽ ദമറ്റ്് ഉൾതപ്പട്ട ിനാൽ പു ിയ 

വിഎുംസി അുംഗങ്ങതള  ിരതഞ്ഞെുക്കാും  എന്നുള്ള 

 ീരുമാനും ആയി.  

4.മസ്റ്റർ ദറാൾ കൃ യമായി പൂരിപ്പിക്കാും എന്നുള്ള 

 ീരുമാനും ഉണ്ടായി.  

5. സിറ്റിസൺ ഇൻഫർദമഷ്ൻ ദബാർഡ് ഫണ്ട് ലഭിക്കാൻ 

കാല ാമസും ഉണ്ടായ ുതകാണ്ട് ദകാൺഗ്ൊക്െർക്ക് സപസ 

തകാെുക്കാൻ സാധിച്ചിലല. അ ുതകാണ്ട് പദ്ധ ി 
ആരുംഭിക്കുന്ന ിനു മുമ്പ് ദബാർഡ് തവക്കാൻ സാധിച്ചിലല. 
എന്നാൽ ഇദപ്പാൾ ദബാർഡ് ഇലലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ സിറ്റിസൺ 

ഇൻദഫാർദമഷ്ൻദബാർഡ് വയ്ക്കാൻ  ുെങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.ഈ 

സാമ്പത്തിക വർഷ്ും മു ൽ ഗ്പവർത്തി ആരുംഭിക്കുദമ്പാൾ  തന്ന 

സിറ്റിസൺ ഇൻഫർദമഷ്ൻ ദബാർഡ് സ്ഥാപിക്കുന്ന ിന് 

 ീരുമാനമായി. 


