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പഞ്ചായത്ിതെ  ംബന്ധിച്ച അടിസ്ഥാെ വിവരങ്ങള് 
  

 
ജിലല     : പാലക്കാട് 
ബ്ലാക്ക്    : ആലത്തൂർ 
 ാലൂക്ക്    : ആലത്തൂർ 
പഞ്ചായത്തിതെ ബ്പര്   : കിഴക്കതേരി 
വീസ് ീര്ണ്ണം   :  ച.കി.മീ 
നിയമ ഭാമണ്ഡലം : ആലത്തൂർ 
പാര്ണ്ലതമെ് മണ്ഡലം  : ആലത്തൂർ 
വാര്ണ്ഡുകളുതെ എണം  : 22 
ആതക ജന ംഖ്യ: 40928 (2001തല ത ന് സ് ഗ്പകാരം) 
സ്ഗ് ീകള്    : 7181 
പരുഷ്ന്മാര്ണ്   : 7248 
പട്ടികജാ ി       : 4526 
പട്ടികവര്ണ്ഗം        : 400 
 ാക്ഷര           : 78.86% 
 
അ ിരുകള്  
ത ക്ക്       - റിസർവ് ത ോറസ്റ്റ് 
വെക്ക്- വടക്കതേരി ഗ്രോമപേോയത്ത് 
കിഴക്ക്      - വണ്ടോഴി ഗ്രോമപേോയത്ത് 
പെിഞ്ഞാറ്    - കണ്ണഗ്ര ഗ്രോമപേോയത്ത് 
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ആമുഖം  
       രാജയതത്ത ഗ്ഗാമങ്ങളില് ജീവിക്കുന്ന  ാധാരണക്കാരായ മനുഷ്യരുതെ 
 ര്ണ്വബ് ാന്മുഖ്മായ പുബ്രാഗ ി ലക്ഷയം വച്ച്  വാ ഗ്ന്തയാനന്തര ഇന്തയന് 
പാര്ണ്ലിതമെില്   നിര്ണ്മിക്കതപ്പട്ട  ശക്തമായ നിയമങ്ങളിതലാന്നാണ്  
മഹാത്മാഗാന്ധി ബ്േശീയ ഗ്ഗാമീണ ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ി. 2005 ത പ് ംബര്ണ് 
മാ ം അഞ്ചാം  ീയ്യ ി ഈ നിയമം നിലവില് വന്നു.  
      ത ാഴില് ഒരു അവകാശമായി കല്പ്പിച്ചു നല്കുന്ന നിരവധി 
 വിബ്ശഷ് കളുള്ള നിയമമാണിത്. ഗ്ഗാമീണ ബ്മഖ്ലയിതല ോരിഗ്േയനിര്ണ്മാര്ണ്ജനം 
എന്ന ഗ്പാഥമിക ലക്ഷയബ്ത്താതൊപ്പം പാരിസ്ഥി ിക പുനസ്ഥാപനം,  ാമൂഹയ 
ആസ് ി  ൃഷ്ടിക്കല് എന്നിവയും ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ിയുതെ 
ലക്ഷയങ്ങളാണ്.ജനങ്ങളുതെ ത ാഴില് തചയ്യുവാനുള്ള അവകാശത്തിനും അവരുതെ 
കായികാധവാന ബ്ശഷ്ിക്കും നിയമ  ാധു യും അന്തസ്ും 
കല്പ്പിക്കുന്നുതവന്ന ാണ് മഹാത്മാ ഗാന്ധി ബ്േശീയ ഗ്ഗാമീണ ത ാഴിലുറപ്പ് 
പദ്ധ ിയുതെ   വിബ്ശഷ് . ബ്കരളത്തിലാേയമായി ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ി 
നെപ്പാക്കിയത് പാലക്കാട്ടും വയനാട്ടിലുമാണ്. അ ുതകാണ്ു തന്ന ഈ 
ബ്മഖ്ലയിതല വിപുലമായ അനുഭവ മ്പത്ത് ആര്ണ്ജിക്കാന് നമുക്ക് 
കഴിഞ്ഞിരിബ്ക്കണ് ാണ്.  
 
മുഖയ ലക്ഷ്യങ്ങള് 
1.ഗ്ഗാമ ഗ്പബ്േശത്ത്  ാമ ിക്കുന്ന, അവിേഗ്ധ ത ാഴില് തചയ്യാന്  ാത്പരയമുള്ള 
എത ാരു കുെുംബത്തിനും ഒരു  ാമ്പത്തിക വര്ണ്ഷ്ം 100 േിവ തത്ത 
ത ാഴിലിനുള്ള അവകാശം.  
2.േരിഗ്േരുതെ ഉപജീവനവുമായി ബന്ധതപ്പട്ട വിഭവാെിത്തറ ശക്തിതപ്പെുത്തല്. 
3. ാമൂഹയമായി പിന്നാക്കം നില്ക്കുന്ന എലലാ കുെുംബങ്ങതളയും പദ്ധ ിയില് 
ഉള്തപ്പെുത്തുക. 
4.പഞ്ചായത്ത് രാജ് സ്ഥാപനങ്ങതള ശക്തിതപ്പെുത്തുക. 
 
 വിദശഷ് കള് 
● നിയമത്തിതെ പിന്ബലമുള്ള അവകാശാധിഷ്ഠി  പദ്ധ ി 
● സ്ഗ് ീക്കും പുരുഷ്നും  ുലയ ബ്വ നം 
● പരിസ്ഥി ി  ംരക്ഷണം,കാര്ണ്ഷ്ിക ബ്മഖ്ലയിതല അെിസ്ഥാന  ൗകരയ 

വിക നം 
● ത ാഴിലാളികള്ക്ക് ആ ൂഗ് ണത്തിലും നിര്ണ്വഹണത്തിലും  പങ്കാളിത്തം 
● ബ്വ നം ബ്നരിട്ട് ത ാഴിലാളികളുതെ ബാങ്ക്/ബ്പാബ്റാ ീസ് അക്കൗണ്ിബ്ലക്ക് 
● പദ്ധ ി  ു ാരയമാക്കാന്  ാമൂഹയ ഓഡിറ്റ് 
 
ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റിതെ ഗ്പാധാെയം 
 
        മഹാത്മാഗാന്ധി ബ്േശീയ ഗ്ഗാമീണ ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ി ഗ്പകാരം 
ഗ്ഗാമപഞ്ചായത്ത് ഗ്പബ്േശത്ത് നെപ്പിലാക്കുന്ന എലലാ ഗ്പവൃത്തികളും തപാ ുജന 
പങ്കാളിത്തബ്ത്താതെയുള്ള ബ് ാഷ്യല് ഓഡിറ്റിന് വിബ്ധയമാക്കണതമന്ന് ഈ 
നിയമത്തിതെ അനുബ്േേം 17(2)ല് നിഷ്കര്ണ്ഷ്ിക്കുന്നു. പദ്ധ ി 
ഗ്പവര്ണ്ത്തനതത്തപ്പറ്റിയും തപാ ുധനം തചലവഴിക്കുന്ന ിതനപ്പറ്റിയും പൗര മൂഹം 
നെത്തുന്ന പര യവും  വ ഗ്ന്തവുമായ പരിബ്ശാധനയാണ് ബ് ാഷ്യല് ഓഡിറ്റ് 
അഥവാ  ാമൂഹിക കണക്ക്  പരിബ്ശാധന.  
        എലലാ വാര്ണ്ഡിലും വര്ണ്ഷ്ത്തില് രണ്് ഗ്പാവശയം ബ് ാഷ്യല് ഓഡിറ്റ് 
ഗ്ഗാമ ഭകള് കൃ യമായി നെത്തണം. ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ിയില് അഴിമ ിക്ക് 
ഇെനല്കാത ,  ു ാരയ യും കാരയക്ഷമ യും ഉറപ്പുവരുത്തുകയാണ്  ബ് ാഷ്യല് 



ഓഡിറ്റിലൂതെ ലക്ഷയമിെുന്നത്.   മൂഹത്തിതല നാനാ ുറകളിലുള്ളവരുതെ 
പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാക്കി,വിപുലമായ  ാമൂഹയ വിേയാഭയാ  പരിപാെിയായണ് 
ബ് ാഷ്യല് ഓഡിറ്റ് ഗ്പഗ്കിയ നെക്കുക. പദ്ധ ിപ്പണം ശരിയായ രീ ിയില് 
തചലവഴിച്ചിട്ടുബ്ണ്ാ, പദ്ധ ിയുതെ ലക്ഷയം സകവരിച്ചുബ്വാ, പദ്ധ ിയുതെ 
ഗുണബ്ഭാക്താക്കളുതെ ജീവി ത്തില് ഗുണപരമായ എന്തുമാറ്റമാണുണ്ായത്, 
 ാമൂഹയ ആസ് ി  ൃഷ്ടിച്ചിട്ടുബ്ണ്ാ  ുെങ്ങിയ കാരയങ്ങളാണ്  
ബ് ാഷ്യല് ഓഡിറ്റിലൂതെ കതണ്ത്താന് ഗ്ശമിക്കുന്നത്. തപാ ുജനങ്ങളുതെ 
പങ്കാളിത്തബ്ത്താതെ നെത്തുന്ന ിനാല്  ര്ണ്ക്കാര്ണ് പദ്ധികളുതെ നെത്തിപ്പിനുബ്മല് 
തപാ ു മൂഹത്തിതെ ജാഗ്ഗ യുറപ്പാക്കാന് ബ് ാഷ്യല് ഓഡിറ്റ് വഴിതയാരുക്കും. 
      രാജയതത്ത പരബ്മാന്ന  ഓഡിറ്റിങ്സ  ംവിധാനമായ കംബ്ഗ്ൊളര്ണ് ആെ് 
ഓഡിറ്റര്ണ് ജനറല്  ( ി.എ.ജി) പുറതപ്പെുവിച്ച മാര്ണ്ഗനിര്ണ്ബ്േശമനു രിച്ചാണ് ഈ 
ബ് ാഷ്യല് ഓഡിറ്റ് നെത്തിയിട്ടുള്ളത്. ംസ്ഥാന  ര്ണ്ക്കാര്ണ് രൂപീകരിച്ച ബ് ാഷ്യല് 
ഓഡിറ്റ് യൂണിറ്റിതെ ബ്ന ൃ വത്തില് ആലത്തൂർ ബ്ലാക്കിതല കിഴക്കതേരി 
പഞ്ചായത്തിതല ഏഴോമത്തത്ത ബ് ാഷ്യല് ഓഡിറ്റ് ഗ്ഗാമ ഭയാണ് നെക്കാന് 
ബ്പാകുന്നത്. 
 
രീ ിശാസ്തഗ് ം 
         ബ് ാഷ്യല് ഓഡിറ്റ് റിബ് ാഴ്സസ്  ംഘം ഗ്പവൃത്തി യല്  
പരിബ്ശാധന,  ീല്്  ന്ദര്ണ്ശനം, ത ാഴിലാളികളുമായുള്ള അഭിമുഖ്ം, 
എം.ഐ.എസ് പരിബ്ശാധന എന്നിവതയ അെിസ്ഥാനമാക്കിയാണ്  ബ് ാഷ്യല് 
ഓഡിറ്റ് റിബ്പ്പാര്ണ്ട്ട്  യ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്.  ാതഴ പറയുന്ന രീ ി 
അവംലംബിച്ചാണ് ഈ റിബ്പ്പാര്ണ്ട്ട്  യ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്. 
 
1.  ഓഡിറ്റ് പ്ലാന്  
1.1 ഓ ീസ്  ന്ദര്ണ്ശന പരിപാെികള്. 
 
2.  അഭിമുഖ്ം 
2.1 ( ബിഡിഒ, പഞ്ചായത്ത് ഗ്പ ിഡെ്,ജനഗ്പ ിനിധികള്,ത ഗ്കട്ടറി &റാഫ്). 
2.2 ബ്മറ്റ് ,ത ാഴിലാളികള്,കര്ണ്ഷ്കര്ണ്,ത ാഴിലിന് ബ്പാകാത്ത ത ാഴില് കാര്ണ്് 
ഉെമകള്. 
 
3.  യല് പരിബ്ശാധന 
3.1 തപാ ുഗ്പവൃത്തികള്,വയക്തിഗ  ഗ്പവൃത്തികള് 
3.2 ബ്രഖ്കളുതെ ഉള്ളെക്കം. ു ാരയ ,പരിപൂര്ണ്ണ . 
3.3 ഭരണ മി ിയുതെയും ഉബ്േയാഗസ്ഥരുതെയും കാരയഗ്പാപ് ി. 
 
4. ീല്്  ന്ദര്ണ്ശനം,നിരീക്ഷണം. 
4.1 പൂര്ണ്ത്തിയായ ത ാഴിലിെം. 
 
 
5. റ റന്സ് .   
5.1 വിക ന ബ്രഖ്,വാര്ണ്ഷ്ിക പദ്ധ ി ബ്രഖ്,രജിററുകള്,വര്ണ്ക്ക്  യല്. 
 
6.  ബ് ാഷ്യല് ഓഡിറ്റ് എംഐഎസ് ബ് ാര്ണ്മാറ്റിബ്ലക്കുള്ള വിവരബ്ശഖ്രണം 
6.1.വിവരങ്ങളുതെ ബ്ഗ്കാഡികരണം 
 
7.  ബ്ഗ്കാസ് തവരി ിബ്ക്കഷ്ന്, അവ ാനവട്ട ചര്ണ്ച്ച 
 



8. കരട് റിബ്പ്പാര്ണ്ട്ട്  യ്യാറാക്കല് 
അവകാശങ്ങതെ   ംബന്ധിച്ച് 
മഹാത്മാഗാന്ധി ബ്േശീയ ഗ്ഗാമീണ ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ി ഗ്പകാരം 
ത ാഴിലാളികള്ക്ക് ലഭിബ്ക്കണ് അവകാശങ്ങതള കുറിച്ചും ഏതറ്റെുബ്ക്കണ് 
ഗ്പവയത്തികതള കുറിച്ചും ത ാഴിലുറപ്പ് നിയമത്തിലും 2018 തല  മാറര്ണ് 
 ര്ണ്ക്കുലറിലും വിശേമായി ഗ്പ ിപാേിച്ചിട്ടുണ്്.  
 
ത ാഴിലാെികെുതട 10 അവകാശങ്ങള് 
 
1. അദപക്ഷ്ിച്ച് 15 േിവ ത്ിെുള്ളിൽ ത ാഴിൽകാര്ട്് ലഭിക്കുവാെുള്ള അവകാശം. 
 ത ാഴിലുറപ്പ്നിയമം ത്തെഡ്യൂൾ 2 പോര ഒന്ന് അനുസരിച്ച് 18 വയസ്സ് 
പൂർത്തിയോയ ഏത്ത ോരോള ം ത്ത ോഴിൽ കോർഡ്ിന് അതപക്ഷിച്ചോൽ 15 
ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ത ോതടോ പ ിച്ച ത്ത ോഴിൽ കോർഡ് തകഗ്ര സർക്കോർ ചിലവിൽ 
ലഭിക്കോനുള്ള അവകോശമോണ് നിയമം നൽകുന്നത്. 
നിരീക്ഷണം 
ത്ത ോഴിൽ കോർഡ് ഉള്ള ഈ വോർഡ്ിൽ 42 തപർ സജീവമോയി ത്ത ോഴിൽ 
ത്തചയ്യ ന്നവരോണ്. 2018 2019 കോലയളവിൽ ത്ത ോഴിൽ കോർഡ്ിന് അതപക്ഷിച്ച 
എലലോവർക്കും ത്ത ോഴിൽ കോർഡ് ലഭയമോക്കിയിട ണ്ട്. എന്നോൽ മുൻ വർെങ്ങളിൽ 
ത്ത ോഴിൽ കോർഡ് ലഭിക്കുന്ന ിന് 15 ദിവസത്തിൽ കൂടു ൽ വന്ന ോയി 
ത്ത ോഴിലോളികൾ പറയുന്നു. ത്ത ോഴിലോളികൾ സവന്തം ത്തചലവിലോണ് പു ിയ 
ത്ത ോഴിൽകോർഡ്ിൽ ത ോതടോ പ ിച്ചത് എന്നും മനസ്സിലോക്കോൻ സോധിച്ച  ഇത് 
അവകോശലംഘനം ആണ്.കൂടോത്ത ഒരു ത്ത ോഴിൽ കോർഡ്ിൽ 
തപോലുംത്ത ോഴിലോളികൾ ഒപ്പ് തരഖത്തപ്പടുത്തിയ ോയി കോണോൻ കഴിഞ്ഞിലല. 
 
2. അദപക്ഷ്ിച്ച് 15 േിവ ത്ിെുള്ളിൽ ത ാഴിൽ ലഭിക്കുവാെുള്ള അവകാശവും 
ആയ ിതെ കകപ്പറ്റ് ര ീത് ലഭിക്കുന്ന ിെുള്ള അവകാശവും 
 നിരീക്ഷണം 
പരിതശോധിച്ച ിൽ ത്ത ോഴിലിലലോത്ത കോരയം ത്ത ോഴിലോളികൾ തമറ്റിത്തന അറിയിച്ച് , 
മോറ്റ് എം ജി എൻ ആർ ഇ ജി എസ് ഓ ീസ്മുഖോന്തിരം അതപക്ഷ 
ത്തകോടുക്കുകയോണ് ത്തചയ്യോറുള്ളത്, അലലോത്ത  പേോയത്തിന്ത്തറ ഗ് ണ്ട്ഓ ീസവഴിയലല 
അതപക്ഷ നൽകോറുള്ളത് ആയ ിനോൽ റസീറ്റ് കിടിയിരുന്നിലല. 
 
3. ത ാഴിൽ ലഭിച്ചിതലെങ്കിൽ ത ാഴിലിലൊയ്മ ദവ െം ലഭിക്കുവാെുള്ള അവകാശം. 
(15 േിവ ം കഴിഞ്ഞാല് അെുത്ത 30 േിവ ം േിവ ബ്വ നത്തിതെ നാലിതലാന്നും  
പിന്നിെുള്ള േിവ ങ്ങളില് േിവ ബ്വ നത്തിതെ 50% വും ലഭിക്കാന് 
ത ാഴിലാളിക്ക് അവകാശമുണ്്.)  
നിരീക്ഷണം15ദിവസത്തിനകത്തു ത്തന്നത്ത ോഴിൽ ലഭിച്ചിരുന്നിലല. 100 ത്ത ോഴിൽ 
ദിനങ്ങൾ ക്കുള്ള അവകോശം ഉണ്ടോയിട ം കഴിഞ്ഞസോരത്തിക 
വർെത്തിൽഭൂരിഭോരം തപർക്കും50ൽ   ോത്തഴത്ത ോഴിൽ ദിനങ്ങൾ മോഗ് മോണ് ഈ 
വോർഡ്ിത്തല ത്ത ോഴിലോളികൾക്ക് ലഭയമോയിട ള്ളത്. 42 തപർ സജീവ 
ത്ത ോഴിലോളികള ള്ള ഈ വോർഡ്ിൽ വിരലിത്തലണ്ണോവുന്ന തപർക്ക് മോഗ് മോണ് 100 
ത്ത ോഴിൽ ദിനങ്ങൾ ലഭയമോയിട ള്ളത്. 
 
4. പദ്ധ ി ആ ൂഗ് ണത്ിൽ പതങ്കടുക്കാെുെെ അവകാശം.  
 ത്ത ോഴിലോളി ഗ്രോമസഭ തചർന്ന്, നിർതേശിക്കുന്ന പദ്ധ ികൾ മുൻരണന 
മോനദണ്ഡഗ്പകോരംത്ത ോഴിൽ ലഭയമോക്കണത്തമന്നോണ്. അങ്ങിത്തന വരുന്ന 
ത്ത ോഴിലുകളിൽ ത്ത ോഴിലുറപ്പ് നിയമം ത്തെഡ്യൂൾ 22 ഗ്പകോരം ഒരു പദ്ധ ി 
ആരംഭിക്കുന്ന ിന് മുൻപ് പദ്ധ ി സംബന്ധിച്ച മുഴുവൻ കോരയങ്ങള ം 



കൃ യമോയി ത്ത ോഴിലോളികത്തള തബോധയത്തപ്പടുത്തുന്ന ിന്,  ബന്ധത്തപ്പട നിർവഹണ 
ഉതദയോരസ്ഥത്തനയുംവോർഡ് ത്തമരർ, സോതേ ിക ഉതദയോരസ്ഥർ എന്നിവരുത്തട 
സോന്നിധയത്തിൽ ഏത്ത േിലും ത്തപോ ു സ്ഥലതത്തോ ത്ത ോഴിലിടങ്ങളിതലോ 
ത്തവച്ച്പദ്ധ ി ആരംഭ മീറ്റിംഗ് നടതത്തണ്ട ുണ്ട്. 
നിരീക്ഷണം 
 നിലവിൽപദ്ധ ി ആരംഭ മീറ്റിംഗ് നടക്കുന്നിലല എന്നോണ് ത്ത ോഴിലോളികളിൽ 
നിന്നും അറിയോൻ കഴിഞ്ഞത്.അ ുമൂലംത്തചതയ്യണ്ട ഗ്പവർത്തിയുത്തട അളവിത്തന 
കുറിച്ച  വയക്തമോയ ധോരണ ത്ത ോഴിലോളികൾക്കിടയിൽ ലഭിക്കോത്തത് മൂലം ഉള്ള 
ഗ്പശ്നങ്ങൾനിലനിൽക്കുന്ന ോയിത്ത ോഴിലോളികൾ അറിയിച്ച . 
 
5. 5 കിദലാമീറ്ററിെുള്ളിൽ ത ാഴിൽ ലഭിക്കുവാെുള്ള അവകാശം, അതലലങ്കില് 
(ബ്വ നത്തിതെ 10 ശ മാനം അധികം) 
 ത്ത ോഴിലോളികള ത്തട  ോമസസ്ഥലത്തു നിന്നും അേ് കിതലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ 
കൂടു ലോയി ത്ത ോഴിൽ ലഭിക്കുന്നു എേിൽ, നിശ്ചി  തവ നത്തിന് പത്ത് 
ശ മോനം(27 രൂപ)കൂടു ൽ അധികതവ നം ലഭിതക്കണ്ട ോയിട ണ്ട്. 
നിരീക്ഷണം 
 മലതയോര നിവോസികൾ അധികമുള്ള വോർഡ്ിൽര ോര സൗകരയം, മറ്റ ള്ള 
വോർഡ്ുകത്തള അതപക്ഷിച്ച് കുറവോണ്. ോമസസ്ഥലത്തു നിന്നും 5 കിതലോമീറ്റർ 
ദൂത്തര ഉള്ള ത്ത ോഴിലിടങ്ങളിൽ പണിക്കു തപോയിട ത്തണ്ടന്ന് അറിയിച്ച  എന്നോൽ 10 
ശ മോനം അധികതവ നംലഭിച്ചിടിലല എന്നോണ് അറിയോൻ കഴിഞ്ഞത്. 
 
6. കുടിതവള്ളം, വിഗ്ശമ ൗകരയം, ഗ്പഥമ ശുഗ്ശൂഷ്ാ  ൗകരയം ഇവ ലഭിക്കുന്ന ിെുള്ള 
അവകാശം. 
 ത്ത ോഴിലുറപ്പ് നിയമഗ്പകോരം ഗ്പവൃത്തി നടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് കുടിത്തവള്ളം,  ണൽ, 
ഗ്പഥമ ശുഗ്ശൂെ കിറ്റ്, കകയുറ, കോലുറഎന്നിവ ഗ്പവൃത്തി നടപ്പിലോക്കുന്ന 
സ്ഥോപനം വഴി സൗജനയമോയി ത്ത ോഴിലോളികൾക്ക് ലഭയമോതക്കണ്ട ോണ്. 
നിരീക്ഷണം 
 കുടിത്തവള്ളം ലഭയമോകുന്നുണ്ട് എന്നോൽഗ്പഥമ ശുഗ്ശൂെക്കുള്ളകിറ്റ്,  ണൽ 
സൗകരയത്തിനു ഉള്ള ടോർതപോളിൻ,  കകയുറ, കോലുറഎന്നിവ ലഭയമോയിടിലല 
എന്നോണ്  ീൽഡ് സരർശനതവളയിൽ ത്തമരർമോരിൽ നിന്നും അറിയോൻ 
കഴിഞ്ഞത്.നിലവിൽ ഗ്പഥമശുഗ്ശൂെ കിറ്റ്ത്ത ോഴിൽ ഇടങ്ങളിൽ ലഭയമലല. 
 
7. 15 േിവ ത്ിെുള്ളിൽ ദവ െം ലഭിക്കുന്ന ിെുള്ള അവകാശം. 
 ത്ത ോഴിൽ ത്തചയ്  ിനുതശെം 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽദവ െംലഭയമോതക്കണ്ട ുണ്ട്. 
 നിരീക്ഷണം 
 ത്തചയ്  ത്ത ോഴിലിന്ത്തറകൂലി 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽലഭിച്ചിരുന്നിലല. 
നിലവിൽപണി ത്തചയ് ു കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് മോസത്തിലധികമോയി കൂലിലഭിച്ചിട്. എം 
ജി എൻ ആർ ഇ ജി എസ് ഓ ീസിൽ നിന്നും തവ നം ലഭിതക്കണ്ട ിനോയിട ള്ള 
നടപടിഗ്കമങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ച ോയി അറിയോൻ കഴിഞ്ഞു. 
 
8. ദവ െവി രണത്ിതല കാല ാമ ത്ിന് െഷ്ടപരിഹാരം ലഭിക്കുവാെുള്ള 
അവകാശം.  
 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കൂലി ലഭിക്കുന്ന ിന് കോല ോമസം തനരിടോൽ, മറര്ണ് 
ബ്റാള് പൂര്ണ്ത്തിയായി പരമാവധി 15 േിവ ത്തിനകം കൂലി ത ാഴിലാളികളുതെ 
ബാങ്ക് അക്കൗണ്ിബ്ലക്ക് നിബ്ക്ഷപിക്കണതമന്ന് ത ാഴിലുറപ്പ് നിയമത്തിതല 
ത ക്ഷന് 3(2),6 എന്നിവിെങ്ങളില് വയക്തമാക്കിയിട്ടുണ്്.സവകിയാല് ആേയതത്ത 
30 േിവ ം ബ്വ നത്തിതെ 0.05 ശ മാനം  ുക പിഴ നല്കണതമന്ന് നിയമത്തിതല 
ത ക്ഷന് 3(3)ലും വാര്ണ്ഷ്ിക മാറര്ണ്  ര്ണ്ക്കുലര്ണ് അധയായം 9ലും പറയുന്നു. 



നിരീക്ഷണം 
 ത്ത ോഴിൽ ത്തചയ് ു കഴിഞ്ഞിട ം മൂന്നു മോസത്തിതലത്തറയോയി തവ നം ലഭിച്ചിട്. 
നഷ്ടപരിഹോരം ലഭിച്ച ോയി അറിയോൻ കഴിഞ്ഞിലല, ത്ത ോഴിലോളികൾക്ക് 
നഷ്ടപരിഹോരം ലഭിക്കുന്ന ിനുള്ളഅറിവിലലോയിരുന്നു.തവ നം ലഭിക്കുന്ന ിന്ഗ് ണ്ട് 
ഓ ീസ് വഴി അതപക്ഷ നൽകുകതയോ, രസീത് ലഭിക്കുകതയോ ത്തചയ് ിരുന്നിലല. 
 
9.  മയബന്ധി മായുള്ള പരാ ി പരിഹാരത്ിെുള്ള അവകാശം. 
 ത്ത ോഴിലുറപ്പ് നിയമം ത്തെഡ്യൂൾഡ് 19 ഗ്പകോരം സമയബന്ധി മോയി പരോ ി 
പരിഹോരത്തിനുള്ള അവകോശം നിഷ്കർെിക്കുന്നു. പദ്ധ ിയുമോയി ബന്ധത്തപ്പട 
പരോ ികൾ ത ോൺ മുതഖന തടോൾഗ് ീ നരർ ഉപതയോരിച്ച ം, തരഖോമൂലം എഴു ി 
നൽകിയും, ഇത്തമയിൽ വഴിയും സമർപ്പിക്കോവുന്ന ോണ്. 
 നിരീക്ഷണം 
18004255720എന്ന തടോൾഗ് ീ നരറിൽ പരോ ികൾ തരഖത്തപ്പടുത്തോം  എന്നുള്ള 
വിവരം ത്ത ോഴിലോളികളിൽ ലഭയമലല. 
 ത്ത ോഴിൽദിനങ്ങൾ കുറവോയ ിനോൽ തപരിൽ ത്ത ോഴിലോളികൾ വോക്കോൽ 
പരോ ിത്തപടിട ണ്ട് എേിലുംപേോയത്തിന്ത്തറ ഭോരത്തുനിന്നും പരിഹരിച്ച  
കണ്ടിലല. 
 
10. ഗ്ഗാമ ഭയിൽ പതങ്കടുക്കുന്ന ിെും ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്പഗ്കിയയില് 
പതങ്കെുക്കാനുമുള്ള അവകാശം.  
 ത്ത ോഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ിയിൽ ഏത്തറ്റടുത്തു നടപ്പിലോക്കുന്ന മുഴുവൻ ഗ്പവർത്തികള ം 
തസോെയൽ ഓഡ്ിറ്റിന് വിതധയമോക്കണത്തമന്ന്ത്തസക്ഷൻ17(2)ൽ നിഷ്കർെിക്കുന്നു. 
 നിയമം അനുശോസിക്കും ഗ്പകോരമുള്ള തസോെയൽ ഓഡ്ിറ്റ് ഗ്പഗ്കിയ ഇ ുവത്തര 
നടന്നിടിലല. 

 

മഹാത്മാഗാന്ധി ബ്േശീയ ഗ്ഗാമീണ ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ി അെിസ്ഥാനപരമായി 
ഒരു അവകാശാധിഷ്ഠി  പദ്ധ ിയാണ്.അ ുതകാണ്ു തന്ന ത ാഴിലാളികളുതെ 
അവകാശലംഘനതത്തഗൗരവബ്ത്താതെ തന്ന കാബ്ണണ് ുണ്്. 

ഗ്പവൃത്തി യലുകളും   പരിബ്ശാധിക്കുകയുണ്ായി. അ ിതെ വിവരങ്ങള് 
ഇവിതെ പങ്കുവക്കുന്നു. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
പഞ്ചായത്ിതല ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ിയുമായി ബന്ധതപ്പട അടിസ്ഥാെ 
വിവരങ്ങള് 
 
 



1 ആതക ത ാഴില് കാര്ണ്് 4390 

2 ആതക ത ാഴിലാളികള് 5241 

3 ആക്റ്റ്റീവ് ത ാഴില് 
കാര്ണ്് 

1901 

4 ആക്റ്റ്റീവ് 
ത ാഴിലാളികള് 

2019 

5 പട്ടികജാ ി 
ത്ത ോഴിലോളികൾ 

1223 

6 പടികവർഗ്ഗത ാഴിലാളി
കള് 

190 

7 മറ്റ് വിഭാഗങ്ങള് 3828 

8 ആതക തചലവ് 31540516 

 
 
വാര്ട്ഡിതല ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ിയുമായി ബന്ധതപ്പട അടിസ്ഥാെ 
വിവരങ്ങള് 
 
ആതക ത ാഴില് കാര്ണ്് 119 
ആതക ത ാഴിലാളികള് 147 
ആക്റ്റ്റീവ് ത ാഴിലാളികള് 55 
ആതക ചിലവായ  ുക(2018 octr 1-2019mrch 3) 159225 
ആതക ത ാഴില് േിനങ്ങള്(2018 octr 1-2019mrch 
3) 

579 

സ്ഥിരമായിത ാഴിലിന് അബ്പക്ഷിക്കുന്നവര്ണ് 38 

പട്ടികജാ ി വിഭാഗത്തില് തപട്ടവര്ണ് 12 

പട്ടികവർഗ്ഗ വിഭാഗത്തില് തപട്ടവര്ണ് 30 

കഴിഞ്ഞ വര്ണ്ഷ്ം 100 േിവ ം ത ാഴില് 
കിട്ടിയവര്ണ് (18-19) 

Nil 

 
 
 
 
 
 
 
 
ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റിന് വിദധയമാക്കിയ ഗ്പവൃത്ികള്   
 



ഗ്ക
മ 
ന
മ്പ
ര്ണ്  

വര്ണ്ക്ക്് 
ബ്കാ്  

ഗ്പവൃത്തി  ീയ ി അെങ്ക
ല് 
 ുക 

തചല
വായ 
 ുക 

അവി
േഗ്ദ്ധ 
ത ാ
ഴില് 
േിന
ങ്ങള് 

വിേ
ഗ്ദ്ധ 
ത ാ
ഴില് 
േിന
ങ്ങള് 

 ാധന 
ഘെകം  

1 1606001005
/FP/306280 

ചൂരുപോറ 
നീർച്ചോൽ 
സംരക്ഷണവും 
മൺബണ്ട്  
നിർമ്മോണവും  

7/12/2018 
To 
12/3/2018 

363000 159225 579 0 0 

 
 
ഒറ്റ ദൊടത്ിൽ 
 
 വിവരങ്ങള് ജിലലാ 

ലം 
ബ്ലാക്ക് 
 ലം 

പഞ്ചായ
ത്ത്  ലം 

1  ൃഷ്ടിച്ച ത ാഴില് േിനങ്ങള് 9311669 919006 12472 
2 കുെുബങ്ങള്ക്ക് നല്കിയ ശരാശരി 
ത ാഴില് േിനങ്ങള് 

56.1 45.11 55.33 

3 100 േിനങ്ങള് പൂര്ണ്ത്തീകരിച്ച 
കുെുംബങ്ങള് 

29976 1625 272 

4 ആതക ത ാഴിതലെുത്ത കുെുംബങ്ങള് 1.66  2244 
5 ആതക ത ാഴിതലെുത്ത ത ാഴിലാളികള് 1.88 20372 2292 
6 ആതക ത ാഴില് േിനങ്ങള് എസ്. ി 
കുെുംബങ്ങള്ക്ക്  

28.7% 183560 23.92% 
(29705) 

7 ആതക ത ാഴില് േിനങ്ങള് എസ്.െി 
കുെുംബങ്ങള്ക്ക് 

8.63% 4036 0.77% 
(965) 

 
 ന്ദര്ട്ശെ വിവരങ്ങള്  
 
1. ആതക  ന്ദര്ണ്ശിച്ച 

ത ാഴിലിെങ്ങള് 
1 

2  ന്ദര്ണ്ശിച്ച വീെുകള് 8 

3  ന്ദര്ണ്ശിച്ച  ജീവ 
ത ാഴിലാളികള് 

20 

4  ന്ദര്ണ്ശിച്ച നിഷ്ഗ്കിയ 
ത ാഴിലാളികള് 

0 

5 പരിബ്ശാധിച്ച ത ാഴില് 
കാര്ണ്ഡുകള് 

20 

 
ഏഴ് രജിസ്റ്ററുകെുതട പരിദശാധെ 



 
ബ്കഗ്ന്ദ ര്ണ്ക്കാരിതെ നിര്ണ്ബ്േശഗ്പകാരം ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ിയുമായി ബന്ധതപ്പട്ട് 
 ാതഴപ്പറയുന്ന 7 രജിററുകള് നിര്ണ്ബന്ധമായും  ൂക്ഷിബ്ക്കണ്വയാണ്. 
1) ത ാഴില് കാര്ണ്ഡിനുളള അബ്പക്ഷയുതെ രജിറര്ണ് 
2) ബ് ാഷ്യല് ഓഡിറ്റ് ഗ്ഗാമ ഭ മീറ്റിംഗ് രജിറര്ണ് 
3) ഡിമാെ് രജിറര്ണ് 
4) ഗ്പവൃത്തിയുതെ ലിറും തചലവും വിശോംശങ്ങളും  ംബന്ധിച്ച രജിറര്ണ് 
5) സ്ഥിര ആസ് ികളുതെ രജിറര്ണ് 
6) പരാ ി രജിറര്ണ്  
7)  ാധന ഘെക രജിറര്ണ് 
 
കതെത്ലുകള് 
AMC ഗ്പകാരമുള്ള 7രജിററുകളും  ഉണ്ായിരുന്നു.  
 
1.ത ാഴിൽ കാര്ട്് രജിസ്റ്റര്ട്  
       ത ാഴില് കാര്ണ്ഡിനുള്ള കുെുംബാബ്പക്ഷയുതെ രജിറര്ണ് ആണ് ത ാഴില് 
കാര്ണ്് രജിറര്ണ്. കിഴക്കതേരി പഞ്ചായത്തില്ഏഴോംവാര്ണ്ഡില്ഇ ുവത്തരയുള്ള 
കാലയളവില്  119ത ാഴില് കാര്ണ്്  ആണ് അനുവേിച്ചിട്ടുള്ളത്. ത ോതടോ ഒടിച്ച് 
വൃത്തിയോയി സൂക്ഷിച്ച, ത്ത ോഴിൽ കോർഡ് രജിസ്റ്റർ കോണോൻ കഴിഞ്ഞു. കൂടോത്ത  
പേോയത്തിത്തല മുഴുവൻ ത്ത ോഴിലുറപ്പ് അംരങ്ങള ത്തടയും ത്ത ോഴിൽ കോർഡ് 
അതപക്ഷ, ത്ത ോഴിൽ കോർഡ്ിത്തല വിവരങ്ങൾ എന്നിവ ഗ്പിന്് ഔട് എടുത്ത് 
സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. 
 
2. ഗ്ഗാമ ഭ രജിസ്റ്റര്ട്  
      ത ാഴില് ആവശയതപ്പട്ട ും ത ാഴില് തകാെുത്ത ും  ംബന്ധിച്ച രജിറര്ണ് 
ആണ് ഗ്ഗാമ ഭ രജിറര്ണ്.  കിഴക്കതേരി പഞ്ചായത്തില് ഓബ്രാ വാര്ണ്ഡിനും 
ഓബ്രാ ഗ്ഗാമ ഭാ രജിററുകള് കൃ യമായി  ൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്്. ഗ്രോമസഭയിൽ ചർച്ച 
ത്തചയ്  ും  ീരുമോനിക്കത്തപ്പടത് മോയ ഗ്പവർത്തികൾ മുൻരണന വിഭോരം 
ഗ്പകോരമോണ്  ിരത്തഞ്ഞടുതക്കണ്ടത്.പരിതശോധനയ്ക്ക് വിബ്ധയമാക്കിയ ഗ്പവൃത്തി, 
ഏഴോംവാര്ണ്ഡിതലഗ്ഗാമ ഭ രജിസ്റ്ററിൽകോണോൻ കഴിഞ്ഞിലല. ഗ്പളയത്തക്കടു ി  മൂലം 
അഡ്ീെണൽ ആക്ഷൻ പ്ലോനിത്തല പദ്ധ ി ആയിടോണ് ത്തചയ് ിരിക്കുന്നത്.  
 
3. ഡിമാൻ്, അദലാദക്കഷ്ൻ ദവ െ രജിസ്റ്റര്ട് 
     ഡിമാന്്,അബ്ലാബ്ക്കഷ്ന്, ബ്വ ന രജിറര്ണ്   ഉണ്ടോയിരുന്നു. ഗ്പിന്് ഔട് 
ത്തചയ്ത് രീ ിയോണ് അവലംബിച്ചിരിക്കുന്നത്.ഗ്പവൃത്തിയുത്തട ഓർഡ്ർ 
ഗ്പകോരമോണ് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത്. വോർഡ്  ിരിച്ച ള്ള രീ ി 
സവീകരിച്ചിരുത്തന്നേിൽ കൂടു ൽ ഉചി മോതയത്തന.  
 
4. വര്ട്ക്ക് രജിസ്റ്റര്ട്:  
      ഗ്പവൃത്തിയുതെ ലിറും ചിലവും വിശോംശങ്ങളും 
 ംബന്ധിക്കുന്നരജിറര്ണ്ആണവര്ണ്ഗ്ക്കജിറര്ണ്.  
 വർക്ക് രജിസ്റ്റർ കോണോൻ കഴിഞ്ഞു ഗ്പിന്് ഔട് ത്തചയ്ത് രീ ിയിലോയിരുന്നു 
സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത്. 2018 -2019 കാലയളവില് തചയ്യുവാന് ഉബ്േശിച്ചിരുന്ന  
ഗ്പവൃത്തികളുതെ വിവരങ്ങള്വർക്ക് രജിസ്റ്ററിൽ ഉണ്ട് എം ഐ എസ് ൽ 
നിന്നുംഡ്ൗൺതലോഡ് ത്തചയ് ു സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. 
 
5. ആസ്ത ി രജിസ്റ്റര്ട്: (സ്ഥിര ആസ്ത ികെുതട രജിസ്റ്റര്ട്) 



      ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ിയുമായി ബന്ധതപ്പട്ട് തചയ്യുന്ന ഗ്പവര്ണ്ത്തികളുതെ 
ബ്പരുവിവരങ്ങള് ആണ് ആസ് ി രജിറര്ണ്.  
 വോർഡ്  ിരിച്ച് എഴു ുകതയോ അത്തലലേിൽ ഗ്പവൃത്തിയുത്തട വിശദോംശം 
എഴു ുന്ന തപജിതലോ വോർഡ് തരഖത്തപ്പടുത്തുകയോത്തണേിൽകൂടു ൽ 
ഉപകോരഗ്പദമോകുമോയിരുന്നു. 
 
6. പരാ ി രജിസ്റ്റര്ട്:  
ത്ത ോഴിൽ, അവരുത്തട തവ നം  ുടങ്ങിയ സംബന്ധിച്ച ള്ള പരോ ി രജിറര്ണ്. 
പരാ ി രജിറര്ണ്  പരിബ്ശാധിച്ചബ്പ്പാള് 2018-2019  കോലയളവിൽപരോ ികൾ 
ഒന്നും  ത്തന്ന തരഖത്തപ്പടുത്തിയിരുന്നിലല. 18004255720 എന്ന ബ്ൊള് ഗ് ീ നമ്പറില് 
പരാ ികള് ബ്രഖ്തപെുത്താം എന്നുള്ള വിവരം ത ാഴിലാളികളില് ലഭയമലല. 
 
7. തമറ്റീരിയൽ രജിസ്റ്റര്ട് :  
       തമറ്റീരിയല്ഉപതയോരിച്ച ത്തകോണ്ടുള്ള ത്ത ോഴിൽ ത്തചയ്യ ന്ന ിന്ത്തറ 
വിശദോംശങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്ന രജിസ്റ്റർ. 
 വോർഡ്ിത്തല നിർദിഷ്ട കോലയളവിൽ ത്തമറ്റീരിയൽ ഉപതയോരിച്ച ത്തകോണ്ടുള്ള 
ഗ്പവൃത്തികൾ ഒന്നും  ത്തന്ന ഉണ്ടോയിരുന്നിലല. 
 
ഫയൽ തവരിഫിദക്കഷ്ൻ 
 
2018തല വാര്ണ്ഷ്ിക മാറര്ണ്   ര്ണ്ക്കുലര്ണ് അധയായം 7തല ഖ്ണ്ഡിക 11(5) ഗ്പകാരം 
ഒരു ഗ്പവൃത്തി  യലില്  ാതഴ പറയുന്ന 22 ബ്രഖ്കള്  ൂക്ഷിബ്ക്കണ് ുണ്്: 
 
 
 
1.കവര്ണ്ബ്പജ് 
2.തചക്റ് ലിറ് 
3.വാര്ണ്ഷ്ിക പദ്ധ ി ആ ൂഗ് ണ ബ്രഖ് 
4.തെക്റ്നിക്കല് എറിബ്മറ്റ്  ആെ്  ഡിസ ന് 
5. ാബ്ങ്ക ിക അനുമ ി ബ്രഖ്(TS) 
6.ഭരണാനുമ ി ബ്രഖ്(AS) 
7. ംബ്യാജി  പദ്ധ ി ആതണങ്കില് അ ുമായി ബന്ധതപ്പട്ട ബ്രഖ്കള് 
8.ആനവല് മാറര്ണ്  ര്ണ്ക്കുലര്ണ് അനുബ്േേം 3എ,3ബി  ഗ്പകാരമുള്ള 
ത ാഴിലാളികളുതെ ഡിമാെ് ബ് ാറം. 
9.ഗ്പവൃത്തി അനുവേിക്കല് ബ് ാറം 
10.ഇ.മറര്ണ് ബ്റാള് 
11.തമഷ്ര്ണ്തമെ് ബുക്ക് 
12.തമറ്റീരിയല് വര്ണ്ക്ക് ആതണങ്കില്  ാധനങ്ങള് വാങ്ങുന്ന ും 
ഉപബ്യാഗിക്കുന്ന ുമായി ബന്ധതപ്പട്ട ബ്രഖ്കള്  
13.ബ്വജ് ലിറ് 
14. ണ്് ഗ്ൊന്സ് ര്ണ് ഓര്ണ്ഡര്ണ് 
15.തമറ്റീരിയല് വൗച്ചറുകളും ബിലലുകളും 
16.ബ്റായല്റ്റി ഉതണ്ങ്കില് അ ിതെ ബ്രഖ്കള് 
17.ഗ്പവൃത്തി ആരംഭം മു ല് അവ ാനിക്കുന്ന ുവതരയുള്ള മൂന്ന് ഘട്ട ബ് ാബ്ട്ടാ. 
18. ഗ്പവൃത്തി പൂര്ണ്ത്തീകരണ  ാക്ഷയപഗ് ം. 
19.മറര്ണ് ബ്റാള് മൂവ്തമെ് സ്ലിപ്പ്/ യല് ഗ്ൊക്കിങ്സ ബ് ാറം 
20.ജിബ്യാ ൊഗ്് ബ് ാബ്ട്ടാഗ്ഗാഫ് 
21.ബ് ാഷ്യല് ഓഡിറ്റ് റിബ്പ്പാര്ണ്ട്ടിതെ ബ്കാപ്പി 



22.സ റ്റ് ഡയറി 
 
കതെത്ലുകള് 
           ഓഡിറ്റിതെ  ഭാഗമായി  ഗ്പവൃത്തി യല് പരിബ്ശാധിച്ചബ്പ്പാള് 
കതണ്ത്തിയകാരയങ്ങള്ചുവതെബ്ചര്ണ്ക്കുന്നു. 
1.കവര്ട്ദപജ് 
           വാര്ണ്ഷ്ിക മാറര്ണ്  ര്ണ്ക്കുലര്ണ് ഗ്പകാരമുള്ള ഒരു കവര്ണ് ബ്പജ് 
 യലില്  ൂക്ഷിക്കുന്നത് ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ിയുതെ  ു ാരയ യും ലാളി യവും 
ഉറപ്പാക്കാന്  ഹായകമാകും.ഒരു ഗ്പവൃത്തിയുതെ എലലാ 
അെിസ്ഥാനവിവരങ്ങളും അെങ്ങുന്ന ബ്രഖ്യാണിത്. 
 യൽ പരിബ്ശാധിച്ച ില് AMC ഗ്പകാരമുള്ള  കവര്ണ് ബ്പജുണ്ായിരുന്നു. അത് 
കൂൊത  എലലാ വിവരങ്ങളും ഉള്തക്കാള്ളിക്കുന്ന പഞ്ചായത്തിന്തറ ഒരു 
ഗ്പാബ്േശിക  കവര്ണ് ബ്പജ് ഗ്പബ് യകം  ൂക്ഷിച്ചിരുന്നു. എന്നോൽതഗ്പോജക്ടട് 
ഇബ്ലിത്തമന്് ഏജൻസി, ജിതയോ ടോഗ് അസറ്റ് ഐഡ്ി, ജിപിഎസ് ത്തലോതക്കെൻ, 
തമറ്റിത്തന തപര് എന്നിവകവർ തപജിൽ തരഖത്തപ്പടുത്തിയിരുന്നിലല. 
 
2.തെക്കെിസ്റ്റ് 
കവര്ണ് ബ്പജ് ബ്പാതലത്തതന്ന ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ി ഗ്പവൃത്തികള്ക്ക് 
 ു ാരയ യും വയക്ത യും ഉറപ്പാക്കാന്  ഹായിക്കുന്ന ബ്രഖ്യാണ് തചക്റ് 
ലിറ്. ഒരു  യലില് ഏത ാതക്ക ബ്രഖ്കള് ഉള്ളെക്കം തചയ് ിട്ടുതണ്ന്നും അത് 
ഏത് ബ്പജ് മു ല് ഏത് ബ്പജ് വതരയാതണന്നും മനസ്ിലാക്കുന്ന ിനുള്ള ഒരു 
ബ്രഖ്യാണ് തചക്ക് ലിറ്. പരിബ്ശാധിച്ച  യലിൽതപജ് നരതറോട് 
കൂടിയതചക്കലിറ്ഉള്തപ്പെുത്തിയിട്ടുണ്്. 
 
 
3.വാര്ട്ഷ്ിക പദ്ധ ി ദരഖ 

ഒരു വാര്ണ്ഡിതല ത ാഴില് ആവശയതപ്പെുന്ന മുഴുവന് ത ാഴിലാളികള്ക്കും 
വര്ണ്ഷ്ത്തില് 100 പണി ഉറപ്പാക്കുന്ന ിന് ആവശയമായഗ്പവൃത്തികള് കതണ്ത്തി 
ബ്രഖ്തപ്പെുത്തിതവച്ചിരിക്കുന്ന  ുഗ്പധാനമായ രണ്ു ബ്രഖ്കളാണ് ആക്ഷന് പ്ലാനും 
തഷ്ല്ഫ് ഓഫ് തഗ്പാജക്റ്റ്റും. ഒരു ജനകീയ ഇടത്തപടലിന്ത്തറ തനർസോക്ഷയം 
ത്ത ളിയിക്കുന്ന തരഖയോണ് ആക്ഷൻപ്ലോൻ. ഒരു വാര്ണ്ഡില് ഒരു വര്ണ്ഷ്ം 
നെത്താനുബ്േശിക്കുന്ന ഗ്പവയത്തികതള കുറിച്ചുളള  മഗ്ഗമായ രൂപബ്രഖ്യാണ് 
വാര്ണ്ഷ്ിക പദ്ധ ി ബ്രഖ്. ഗ്ഗാമ ഭ നിര്ണ്ബ്േശിക്കുന്ന ഗ്പവര്ണ്ത്തികള് തഷ്ല്ഫ് ഓഫ് 
ബ്ഗ്പാജക്റ്െിബ്ലക്ക് മാറ്റുകയും ഇ ില്നിന്നും മുന്ഗണനാെിസ്ഥാനത്തില് അ ാത് 
 ാമ്പത്തികവര്ണ്ഷ്ത്തില് ആവശയമുള്ള വര്ണ്ക്കുകള് ത രതഞ്ഞെുത്ത് ആക്ഷന് പ്ലാന് 
 യ്യാറാക്കുകയും തചയ്യും .  
ആക്ഷന് പ്ലാനില് ഉള്തപ്പട്ട ഗ്പവര്ണ്ത്തി  തന്നയാബ്ണാ നെപ്പിലാക്കിയത് എന്ന് 
മനസ്ിലാക്കുന്ന ിനും ആക്ഷന്പ്ലാന് ബ്കാപ്പി ഉപകരിക്കുന്നു. ഒരു ഗ്പവൃത്തിയുതെ 
 യലില് ഗ്പവയത്തിതയ കുറിച്ച് പരാമര്ണ്ശിക്കുന്ന വാര്ണ്ഷ്ികപദ്ധ ിയുതെ പകര്ണ്പ്പ് 
 ൂക്ഷിബ്ക്കണ്ത് അനിവാരയമാണ്.  

പരിബ്ശാധിച്ച  ഗ്പവൃത്തി 
 യലിൽവാര്ണ്ഷ്ികപദ്ധ ിബ്രഖ്കൃ യവുംവിശേവുമായരീ ിയില് ൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്്.ക
വർതപജിത്തലയുംആക്ഷൻപ്ലോനിത്തനയുംതപര്ഒന്ന് ത്തന്നആണ്. 
പേോയത്ത്ഭരണസമി ി, വോർെികകർമ്മപദ്ധ ിഅംരീകരിച്ച ീരുമോനം 
ഉണ്ടോയിരുന്നു. 
4.എസ്റ്റിദമറ്റ്  
         ഓബ്രാ ഗ്പവൃത്തിക്കും എറിബ്മറ്റിന്തറ  ംക്ഷിപ് ം, ഡിസ ന്, 
ഗ്പവൃത്തിയുതെ ഗ്പ ീക്ഷി  ബ്നട്ടങ്ങള് വിശേീകരിക്കുന്ന  ാബ്ങ്ക ിക കുറിപ്പ് 



 ുെങ്ങിയവ ഉണ്ായിരിബ്ക്കണ് ും ത കവര്ണ് ബ് ാഫ്റ്റ് തവയറിലൂതെ 
ഓണ്സലനായി അനുമ ികള് ലഭയമാബ്ക്കണ് ുമാണ് .ഒരു ഗ്പവൃത്തി  ുെങ്ങും 
മുമ്പ് ആ  ഗ്പവൃത്തി എന്ത്, എങ്ങതന, എഗ്  അളവില് തചയ്യണതമന്നറിയാന് 
ത ാഴിലാളികള്ക്ക് അവകാശമുണ്്. അ ിന്  അവര്ണ്ക്കും ഇക്കാരയമറിയാന് 
 ാത്പരയമുള്ള മറ്റുള്ളവര്ണ്ക്കും മനസ്ിലാക്കാന് കഴിയുന്ന  രത്തില് ഓബ്രാ 
ഗ്പവൃത്തിയുതെയും എറിബ്മറ്റിതെ കൂതെ ജനകീയ ഭോെയിലുള്ളഎറ്ബ്മറ്റ് 
 യ്യാറാബ്ക്കണ് ുണ്്. എന്നാല് പരിബ്ശാധിച്ചഗ്പവൃത്തി  യലുകളിൽ 
ഇത്തരത്തിലുള്ള ജനകീയ ഭോെയിലുള്ളഎറിബ്മറ്റ് ഉണ്ടോയിരുന്നിലല. 
        പരിബ്ശാധിച്ച ഗ്പവൃത്തി  യലിൽഡീതറ്റയ്ല്് എറിബ്മറ്റ് ബ്ററ്റ് 
അനാലി ിസ്  ഹി ം  ഉണ്ായിരുന്നു. എലലാ  യലുകളിലും എറിബ്മറ്റ് 
റിബ്പ്പാര്ണ്ട്ടും ഉള്തപ്പെുത്തിയിട്ടുണ്്. സർതേ ഡ്ോറ്റ ഇത്തലലേിലും തഗ്ഡ്ോയിങ് 
ഉൾത്തപ്പടുത്തിയിട ണ്ട്. 
 
 
5. ാദങ്ക ികാെുമ ി 
       ാബ്ങ്ക ിക എറിബ്മറ്റ് പദ്ധ ിയില് ഏതറ്റെുക്കുന്ന ഓബ്രാ ഗ്പവര്ണ്ത്തിക്കും 
 ംസ്ഥാന  ര്ണ്ക്കാര്ണ് ചുമ ലതപ്പെുത്തിയ അധികാര സ്ഥാനത്തിന്തറ 
അനുമ ിബ്യാെുകൂെിയ  ാബ്ങ്ക ിക എറിബ്മറ്റ് ഉണ്ായിരിബ്ക്കണ് ാണ്. 
 ാബ്ങ്ക ിക വിേഗ്ധരെങ്ങുന്ന  മി ിയുതെ അനുമ ിബ്രഖ് എലലാരീ ിയിലും 
പൂര്ണ്ണവുംആധികാരികവുമായിരിക്കണം. പരിബ്ശാധിച്ച 
വർക്ക് യലിൽ ാബ്ങ്ക ികഅനുമ ിബ്രഖ്ഉള്തപ്പെുത്തിയിട്ടുണ്്. AE 
യുതെഒപ്പും ീലുംഉണ്ായിരുന്നു.  ീയ ിബ്രഖ്തപ്പെുത്തിയിട്ടിലല. 
 
 
6.ഭരണാെുമ ി   
         ഒരു വാര്ണ്ഡില് ഒരു വര്ണ്ഷ്ം നെപ്പിലാക്കുന്ന ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ി 
ഗ്പവര്ണ്ത്തനങ്ങള്ക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഭരണ മി ി നല്കുന്ന അംഗീകാരമാണ് 
ഭരണാനുമ ി. ത കയുറില് നിതന്നെുത്ത ത ോതടോബ്കാപ്പിയാണ്  യലില് 
 ൂക്ഷിച്ചരിക്കുന്നത്. സർടിക  ത്തചയ്  ോയി കോണോൻ കഴിഞ്ഞിലല.പരിബ്ശാധിച്ച 
വർക്ക് യലിൽ ഭരണാനുമ ിബ്രഖ് ഉണ്ായിരുന്നു. ഭരണാനുമ ിയില് 
ത്തസഗ്കടറിയുത്തടഒപ്പി നിന്ത്തറ ഒപ്പം  ീയ ിബ്രഖ്തപ്പെുത്തിയിട്ടിലല. 
 
7. ംദയാജി പദ്ധ ി(കൺദവര്ട്ജൻസ്ത) 

കണ്ബ്വര്ണ്ജന്സ്  ബാധകമായഗ്പവൃത്തിപരിബ്ശാധനക്ക്ഉണ്ായിരുന്നിലല.  
 
8.ത ാഴിലാെികെുതട ഡിമാെ് ദഫാറം 

നിയമം അനുശാ ിക്കുന്ന  രത്തില് ത ാഴിലാളികള്ക്ക് വര്ണ്ഷ്ത്തില് 100 
േിവ തത്ത ത ാഴിലും ,ത ാഴില് കിട്ടിയിതലലങ്കില് ത ാഴിലിലലായ്മ ബ്വ നവും 
കിട്ടണതമങ്കില്  അവര്ണ് നല്കുന്ന അബ്പക്ഷയും കൃ യമാബ്കണ് ുണ്്. ആനവല് 
മാറര്ണ്  ര്ണ്ക്കുലറില് നിര്ണ്ബ്േശിക്കുന്ന  രത്തില് ത ാഴിലുറപ്പു നിയമത്തിതല 
അനുബ്േേം 3എ,3ബി  ഗ്പകാരമുള്ള നിര്ണ്ധിഷ്ട ബ് ാറത്തില് അബ്പക്ഷ 
നല്ബ്കണ് ുണ്്. 
      ഇവിതെ, കിഴക്കതേരി 
പഞ്ചായത്തില്ഏഴോംവാര്ണ്ഡിതലത ാഴിലാളികള്തമറ്റ് മുഖോന്തിരംഎം ഐ എസ് 
ഗ്പകോരമുള്ള3ബി അതപക്ഷോത ോറത്തിൽ ആണ് ഡ്ിമോൻഡ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. 
എന്നോൽ പേോയത്തിത്തല ഗ് ണ്ട് ഓ ീസ് വഴി ഡ്ിമോൻഡ്നൽകോത്ത ിനോൽ 
രസീ ലഭിച്ചിരുന്നിലല. 
 



9.ത ാഴിൽ അെുവേിക്കൽ 
ത ാഴിലിനുള്ള അബ്പക്ഷ  വീകരിച്ചാല് 15േിവ ത്തിനുള്ളില് ത ാഴില് 

നല്കണതമന്ന് MGNREGA Shedule2 Section 6– ല് പരാമര്ണ്ശിക്കുന്നു. അ ിന് 
കഴിഞ്ഞിതലലങ്കില് ത ാഴിലിലലായ്മ ബ്വ നം തകാെുക്കണതമന്നും അദ്ധയായം 3 
Section 7,8,9  ഭാഗങ്ങളില് അനുശാ ിക്കുന്നു. ത ാഴില് ആവശയതപ്പട്ടവര്ണ്ക്കു  
ത ാഴില് അനുവേിച്ചുതകാണ്ുള്ള വര്ണ്ക്ക് അബ്ലാബ്ക്കഷ്ന് 
ബ് ാംഗ്പവൃത്തി യലുകളിൽ  കാണുവാന്  ാധിച്ചു.എന്നാല്ത ാഴിലാളികള്ക്ക്15 
േിവ ത്തിനകംത ാഴില്ലഭയമാവുന്നിലല. 
 
10. ഇ-മസ്റ്റ്്ര്ട് ദറാള്  
 ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ിയിതല ബ്രഖ്കളില് ഏറ്റവും ഗ്പധാനതപ്പട്ട ബ്രഖ്യാണ് 
മറര്ണ് ബ്റാള്.ത ാഴിലാളികള് ത ാഴില് തചയ്യുന്ന  ീയ ി,  ഹാജര്ണ്, േിവ  
ബ്വ നം ,മറ്്ര്ണ് ബ്റാള് ഗ്പകാരമുള്ള  ബ്വ നം, എന്നിവ ബ്രഖ്തപ്പെുത്തുന്ന ിനുള്ള 
അെിസ്ഥാന ബ്രഖ്യാണ് ഇ മറര്ണ് ബ്റാള്. ഇ ില് ബ്ലാക്ക് തഡവലപ്തമന്റ് 
ഓ ീ ര്ണ്, പഞ്ചായത്ത് ത ഗ്കട്ടറി എന്നിവര്ണ്   ീയ ിബ്യാെു കൂെി ഒപ്പും,  
 ീലും  ബ്രഖ്തപെുബ്ത്തണ് ാണ്.  മറര്ണ് ബ്റാള് ഗൗരവബ്ത്താതെ സകകാരയം 
തചബ്യ്യണ് ബ്രഖ്യാണ്. ഇവിതെ ബ്മറ്റ് വളതര ഗ്ശദ്ധാപൂര്ണ്വം  തന്ന മറര്ണ് ബ്റാള് 
സകകാരയം തചയ്  ായി കാണാന് കഴിഞ്ഞു. ഗ്പവൃത്തി  യലിതല മറര്ണ് ബ്റാള് 
പരിബ്ശാധിച്ചബ്പ്പാള് കതണ്ത്തിയ വിവരങ്ങള് ചുവതെ ബ്ചര്ണ്ക്കുന്നു:  
1) മറര്ണ് ബ്റാളുകള് ത ഗ്കട്ടറി കൂെി പരിബ്ശാധിക്കുന്ന ായി 

മനസ്ിലാക്കുവാന് കഴിഞ്ഞു. 
2) പരിബ്ശാധിച്ച വർക്ക്  യലിൽ എലലോ മസ്റ്റർതറോളിലും  ബ്മറ്റ് ഒപ്പു 

തവച്ചിട്ടുണ്്. 
3) പരിബ്ശാധിച്ചമറര്ണ് ബ്റാളുകളില് എം ബുക്ക്് നമ്പര്ണ്ബ്രഖ്തപ്പെുത്തിയിട്ടിലല 
4) പരിബ്ശാധിച്ച  മറര്ണ് ബ്റാളുകളില് ബ്ലാക്ക് ബ്ഗ്പാഗ്ഗാമര്ണ് ഓ ീ ര്ണ്, 

പഞ്ചായത്ത് ത ഗ്കട്ടറി എന്നിവര്ണ് ഒപ്പും,   ീലും   
ബ്രഖ്തപെുത്തിയിട്ടുതണ്കിലും   ീയ ി എലലാ മറ്്ര്ണ് ബ്റാളിലും 
ബ്രഖ്തപ്പെുത്തിയ ായി കാണാന്  ാധിച്ചിലല  

5) ഏത് മറര്ണ് ബ്റാളുകളിലും  ഗ്പവൃത്തിത്തചയ്യ ന്ന ിന് ഹോജരോകുന്ന 
ദിവസത്തിത്തല ീയ ിബ്രഖ്തപ്പെുത്തിയിട്ടിലല 

6)  ത്തചക്ക് ലീഫതനോളം ഗ്പോധോനയം 
വരുന്നമറര്ണ്ബ്റാളുകളില്വരുന്നതവട്ടിത്തിരുത്തലുകള്നിർബന്ധമോയും 
ഒഴിവോതക്കണ്ട ോണ്..  

 
 
11. തമഷ്ര്ട്തമൻറ് പുസ്ത കം (M Book) 
        ഒരു ഗ്പവൃത്തിയില് എന്തു നെന്നു,എഗ്  അളവില് നെന്നു എന്നുള്ള 
കാരയങ്ങള് കൃ യമായി ബ്രഖ്തപ്പെുബ്ത്തണ്  ുഗ്പധാന ബ്രഖ്യാണ് എം.ബുക്ക്. 
അ ുതകാണ്ു തന്ന ഈ പുസ് കത്തില് അളവുകള് ബ്രഖ്തപ്പെുത്തുന്ന ബന്ധതപ്പട്ട 
ഉബ്േയാഗസ്ഥര്ണ് അവരുതെ ബ്പരും ഒപ്പും  ീലും നിര്ണ്ബന്ധമായും 
ബ്രഖ്തപ്പെുബ്ത്തണ് ാണ്.  
 
    പരിബ്ശാധിച്ച ഗ്പവൃത്തി  യലിൽ എം ബുക്ക്് ഉണ്ായിരുന്നു. തമഷ്ര്ണ്തമന്റ് 
ബുക്കില് നമ്പര്ണ് ,ബ്പജ് നമ്പര്ണ്,  ീയ ി, വർക്ക് തകോഡ് ഇവ 
ബ്രഖ്തപ്പെുത്തിയിട്ടുണ്്. AS,TS നമ്പര്ണ്, മറര്ണ് ബ്റാള് നമ്പര്ണ്, എറിബ്മറ്റ്, എസ്റ്റിതമറ്റ് 
 ുകയും യഥോർത്ഥ ത്തചലവും  മ്മിലുള്ള വയ യോസംഎന്നിവബ്രഖ്തപ്പെുത്തിയിട്ടിലല.  
ത ഗ്കട്ടറി, ഗ്പസിഡ്ന്്, ഓവർസിയർ,  അതഗ്കഡിറ്റ് എഞ്ചിനീയര്ണ്  



എന്നിവരുതെ ഒപ്പും  ീലും ബ്രഖ്തപ്പെുത്തിയിട്ടുണ്്. എന്നാല് ഒപ്പിതനാപ്പം  ീയ ി 
ഉണ്ായിരുന്നിലല. 
 
 ഗ്പവൃത്തി  ുെങ്ങുന്ന ിന് മുമ്പും ബ്ശഷ്വും അളവുകള് ബ്രഖ്തപ്പെുത്തുന്ന ിനുള്ള 
അെിസ്ഥാന ബ്രഖ്യാണ് തമഷ്ര്ണ്തമന്റ് ബുക്ക്.  ഇ ില് ഗ്പവൃത്തി 
ആരംഭിക്കുന്ന ിനു മുമ്പുള്ള അളവും ബ്രഖ്തപ്പെുബ്ത്തണ് ാണ്.  എന്നാല് 
ഗ്പവര്ണ്ത്തികള് ആരംഭിക്കുന്ന ിനു മുമ്പുള്ള അളവുകള് ഈ  എം ബുക്കില് 
ബ്രഖ്തപ്പെുത്തിയ ായി കണ്ിലല. എലലാ എം ബുക്കിലും  യഥാര്ണ്ഥ തചലവ്  
ബ്രഖ്തപെുത്തിയിട്ടുണ്്. 
 
 
 
12.തമറ്റീരിയൽ ലിസ്റ്റ് 
         തമറ്റീരിയല്  എഗ്  ഉപബ്യാഗിച്ചു എന്ന ിന് അെിസ്ഥാനതപ്പെുത്തി, 
തവന്റര്ണ്ക്ക്  നല്ബ്കണ്  ുക, അവരുതെ ബ്പര്, അക്കൗണ്്് നമ്പര്ണ് 
,ഗ്പവര്ണ്ത്തിയുതെ ബ്പര്,വര്ണ്ക്ക്് ബ്കാ് , ബില് നമ്പര്ണ് , ീയ ി   എന്നിവ എലലാം 
കാണിച്ചു തകാണ്് തമറ്റീരിയലിന് ബ്വണ്ിയുള്ള  പണം സകമാറുന്ന ിന് ബ്വണ്ി 
 യ്യാറാക്കുന്ന ഗ്പധാനതപ്പട്ട ഒന്നാണ് തമറ്റീരിയല് ലിറ്. 
 ത്തമറ്റീരിയൽ രജിസ്റ്റർ പരിതശോധിച്ച ിൽ നിർദിഷ്ട ഓഡ്ിറ്റിംഗ് കോലയളവിൽ ഒരു 
ഗ്പവർത്തി തപോലും ത്തമറ്റീരിയൽ ഉപതയോരിച്ച   ത്തചയ് ിട ണ്ടോയിരുന്നിലല. 
 
 
13.ദവജ് ലിസ്തററ് 
        ഗ്പവൃത്തി പൂര്ണ്ത്തിയായാല് മറര്ണ് ബ്റാള് ഗ്പകാരം ത ാഴിലാളികള്ക്ക് 
ബ്വ നം അനുവേിച്ചുതവന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്ന ബ്രഖ്യാണ് ബ്വജ് ലിറ്. 
ത ാഴിലാളികള് എഗ്  േിവ ം ബ്ജാലി തചയ് ു എന്ന ിന് അെിസ്ഥാനതപ്പെുത്തി 
അവര്ണ്ക്ക് നല്ബ്കണ് കൂലി, ആയുധങ്ങള്ക്ക് തകാെുക്കുന്ന വാെക,  മൂര്ണ്ച്ച 
കൂട്ടുന്ന ിനുള്ള  ുക എന്നിവ എലലാം കാണിച്ചു തകാണ്് പണം സകമാറുന്ന ിന് 
ബ്വണ്ി  യ്യാറാക്കുന്ന ഗ്പധാനതപ്പട്ട ഒന്നാണ് ബ്വജ് ലിറ്.  പരിബ്ശാധിച്ച  
ഗ്പവർത്തി  യലിൽ   മറര്ണ് ബ്റാള് ഗ്പകാരമുള്ള ബ്വജ് ലിറ്  ഉണ്ായിരുന്നു. 
എലലോ തവജ് ലിസ്റ്റിലും ത്തസഗ്കടറിയുത്തട ഒപ്പ് സീല് എന്നിവ കോണോൻ കഴിഞ്ഞു. 
 
14. ഫെ് ഗ്ടാൻസ്തഫര്ട് ഓര്ട്ഡര്ട്(FTO) 
       ത ാഴിലാളികളുതെ ബ്വ നം അവരവരുതെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ിബ്ലക്ക് 
അയച്ചു എന്ന ിനുളള ത ളിതവന്ന നിലയിലാണ്  FTO യുതെ  ഗ്പധാനയം.  
       പരിബ്ശാധിച്ച ഗ്പവർത്തി  യലിൽ  ണ്് ഗ്ൊന്സ് ര്ണ് ഓര്ണ്ഡര്ണ്(FTO) 
 ൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്്.  FTO രജിറര്ണ് ഗ്പബ് യകം  ൂക്ഷിക്കുന്നുണ്്. 
 
 
15. തമറ്റീരിയൽ വൗച്ചറുകെും ബിലെുകെും 
        ഈ ഓഡിറ്റ്്  കാലയളവില്  തമറ്റീരിയല് 
ഉപബ്യാഗിച്ചുള്ളഒരുഗ്പവൃത്തിഉണ്ായിരുന്നുഎലലാതമറ്റീരിയല്വിവരങ്ങളുംചിലവു
കളുംആയിബന്ധതപ്പട്ടബ്രഖ്കള് ൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്്. 
 
16. ദറായൽറ്റി 
   പരിബ്ശാധന  വിബ്ധയമാക്കിയ  യലുകളില്ബ്റായല്റ്റിബാധകമായിരുന്നിലല.   
 
17.ദഫാദടാഗ്ഗാഫ് 



 ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ിയുതെ ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പാക്കാന്, ഗ്പവയത്തികള് 
 ംബന്ധിച്ചു ത ളിവുകള് ബ്ശഖ്രിക്കാന് അ ിതെ ബ് ാബ്ട്ടാകള്  ഹയകമാകും. 
ഗ്പവൃത്തി  ുെങ്ങുന്ന ിന് മുമ്പ്, ഗ്പവൃത്തി നെന്നു തകാണ്ിരിക്കുബ്മ്പാള്,  
ഗ്പവൃത്തി പൂര്ണ്ത്തീകരിച്ചു കഴിയുബ്മ്പാള്  ുെങ്ങിയ  ഓബ്രാ ഘട്ടത്തിതലയും 
ബ് ാബ്ട്ടാകള്  യലില്  ൂക്ഷിക്കണതമന്ന് നിഷ്കര്ണ്ഷ്ിച്ചിരിക്കുന്നു. പരിതശോധിച്ച 
ഗ്പവർത്തി  യലുകളിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഘടത്തിലും ഉള്ള ത ോതടോ 
തകോപ്പി സൂക്ഷിച്ച ോയി കോണോൻ സോധിച്ചിലല. 
 
18. ഗ്പവൃത്ി പൂര്ട്ത്ീകരണ  ാക്ഷ്യപഗ് ം 
            പരിബ്ശാധിച്ച ഗ്പവർത്തി യലില്സോതേ ിക വിദഗ്ധൻ 
സോക്ഷയത്തപ്പടുത്തിയപൂർത്തീകരണ സോക്ഷയപഗ് ം കോണോൻ കഴിഞ്ഞു. 
 
19.മസ്റ്റര്ട് ദറാള് മൂവ്തമെ് സ്ലിപ്പ് /ഫയൽ ഗ്ടാക്കിങ് ദഫാറം 
 
            ത ാഴിലുറപ്പ് ഗ്പവൃത്തി നെപ്പാക്കുന്ന ിലും അ ിതെ ബ്രഖ്കള് 
സകകാരയം തചയ്യുന്ന ിലും ഓബ്രാ ഉബ്േയാഗസ്ഥര്ണ്ക്കും ഉത്തരവാേിത്തം 
നിശ്ചയിച്ചിെുണ്്. ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ിയിതല ഏറ്റവും  ുഗ്പധാനബ്രഖ്യായ 
മറര്ണ്ബ്റാള് ജനബ്ററ്റ് തചയ്യുന്ന ു മു ല് ത ാഴിലാളികളുതെ ബ്വ നം ബാങ്കിബ്ലക്ക് 
അനുവേിച്ചുതകാണ്ുള്ള FTO ബാങ്കിബ്ലക്ക് അയക്കുന്ന  ീയ ി ഗ്കമത്തില് മറര്ണ് 
ബ്റാള്  മൂവ്തമെ് സ്ലിപ്പില് ബ്രഖ്തപ്പെുബ്ത്തണ് ാണ്. 
പരിബ്ശാധിച്ച ഗ്പവൃത്തി  യലിൽ  യല് ഗ്ൊക്കിംഗ് ബ് ാം അഥവാ മറര്ണ് ബ്റാള് 
മൂവ്തമന്റ് സ്ലിപ്പ്   ൂക്ഷിച്ചിരുന്നു.  
    ഗ്പവയത്തി പൂര്ണ്ത്തിയായ മറര്ണ്ബ്റാളുകള് പഞ്ചായത്തിതല 
എംജിഎന്ആര്ണ്ഇജിഎസ് ത ലലില് ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് കാല ാമ മിലലാത  
 ുെര്ണ്നെപെികള്  വീകരിച്ച ായി  ഗ്പവയത്തി  യലിൽ കോണോൻ 
കഴിഞ്ഞു.ഇക്കാരയത്തില് ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ി ഉബ്േയാഗസ്ഥരുതെ ഭാഗത്തുനിന്ന് 
ഗ്പബ് യക ഗ്ശദ്ധ പുലര്ണ്ത്തിയിട്ടുണ്്.എന്നാല് ഒന്നാം  ിബ്േറ്ററിയും രണ്ാം 
 ിബ്േറ്ററിയും (പഞ്ചായത്ത് ത ഗ്കട്ടറിയും ഗ്പ ിഡെും) ബന്ധതപ്പട്ട ബ്കാളങ്ങളില് 
 ീയ ി,ഒപ്പ്  ബ്രഖ്തപ്പെുത്തിയിട്ടിലല. ഇത് ഗ്പസ് ു  ബ്രഖ്യുതെ ആധികാരിക  
ഇലലാ ാക്കാനിെവരുത്തും. 
 
 
20. ജിദയാ ടാഗ്ഡ് ദഫാദടാഗ്ഗാഫ് 
 
          ഗ്പവര്ണ്ത്തി സ്ഥലം  ിരിച്ചറിയുന്ന ിനുള്ള ഉപാധിയാണ് ജിബ്യാ 
ൊഗ്് ബ് ാബ്ട്ടാസ്.  മൂന്ന് ഘട്ടത്തിലുള്ള ബ് ാബ്ട്ടാകള്ക്കു പുറതമ ജിബ്യാൊഗ്് 
ബ് ാബ്ട്ടായുതെ ഗ്പിെും  യലില്  ൂക്ഷിബ്ക്കണ് ാണ്. ഇ ുറപ്പാബ്ക്കണ്ത് 
ബ്മറ്റിതെയും ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ി ഉബ്ദ്ധാഗസ്ഥരുതെയും ചുമ ലയാണ്. എന്നാല് 
പരിബ്ശാധനയ്ക്ക് വിബ്ധയമാക്കിയ ഗ്പവർത്തി യലിൽ ഇവ കാണാന് 
 ാധിച്ചിലല. ത ളിവ് ബ്ശഖ്രണം ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ി ഗ്പവയത്തികളുതെ ഒഴിച്ചു 
കൂൊനാവാത്ത ഘെകമായ ിനാല് ഈ കാരയത്തില് ബന്ധതപ്പട്ട ഉബ്ോഗസ്ഥര്ണ് 
കൂെു ല് ജാഗ്ഗ  പുലര്ണ്ബ്ത്തണ് ുണ്് 
 
21. ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് റിദപ്പാര്ട്ടിതെ ദകാപ്പി 
AMC ഗ്പകാരമുള്ള ബ് ാഷ്യല് ഓഡിറ്റ് ഇബ്പ്പാഴാണ് നെക്കുന്നത്.  
 
22. ക റ്റ് ഡയറി 



           ംസ്ഥാന  ര്ണ്ക്കാരിന്തറ നിര്ണ്ബ്േശഗ്പകാരം  വര്ണ്ക്ക്  യലില് 
 ൂക്ഷിബ്ക്കണ് 22 മതത്ത ബ്രഖ്യാണ് സ റ്റ്  ഡയറി. ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ി 
ഗ്പവൃത്തികള് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അളവിലും കൃ യ യിലും 
നിര്ണ്വഹിക്കുന്ന ിലുള്ള ഉപാധികളെങ്ങുന്ന ഗ്പധാനതപ്പട്ട ബ്രഖ്യാണ് സ റ്റ് 
ഡയറി. ംസ്ഥാന  ര്ണ്ക്കാര്ണ് ഗ്പബ് യകമായി  യ്യാറാക്കിയ സ റ്റ് ഡയറി 
ഗ്പവര്ണ്ത്തി സ്ഥലത്തുണ്ായിരിബ്ക്കണ്   ുഗ്പധാന ബ്രഖ്യാണ്. പദ്ധ ി 
ആരംഭബ്യാഗത്തിതെ വിവരങ്ങള് മു ല് ഉബ്േയാഗസ്ഥരുതെയും 
തപാ ുജനങ്ങളുതെയും നിര്ണ്ബ്േശങ്ങളും  ന്ദര്ണ്ശക ഡയറിയില് അെങ്ങിയിട്ടുണ്്. 

ഗ്പവയത്തി പദ്ധ ി ആരംഭ മീറ്റിംഗ് റിബ്പ്പാര്ണ്ട്ട് പൂരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്്.വിജിലന്സ് 
ആന്് ബ്മാണിറ്ററിംഗ് കമറ്റി വിവരങ്ങള്, ത ാഴിലുപകരണങ്ങളുതെ വാെക, 
ഷ്ാര്ണ്പ്പനിംഗ്   ുക, ത ാഴിലാളികളുതെ  ാക്ഷയപഗ് ം എന്നിവ 
ഉള്തപ്പെുത്തിയിട്ടുണ്്.  പദ്ധ ിതച്ചലവ്, ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലതത്ത  ൗകരയങ്ങള്, 
ഗ്പവൃത്തിക്ക് ബ്വണ്ി ഉപബ്യാഗിച്ച  ാധന  ാമഗ്ഗികളുതെ വിവരങ്ങള്, 
 ന്ദര്ണ്ശക കുറിപ്പ് എന്നിവ ഉണ്ായിരുന്നിലല. 
   സ റ്റ് ഡയറിയുതെ  കവര്ണ്ബ്പജില് ഗ്പവയത്തിതയ കുറിച്ചുള്ള ഗ്പാഥമിക 
വിവരങ്ങള്  ഏത ാരു വയക്തിക്കും മനസ്ിലാക്കാന് പറ്റുന്ന രീ ിയില് 
ഉണ്ാബ്കണ് ാണ്.   

സ റ്റ് ഡയറിയുതെ ഒരു ഭാഗമാണ്  ബ്ഗ്പാജക്റ്ട് ഇനീഷ്യല് മീറ്റിങ്ങ്.  ഒരു 
ഗ്പവൃത്തി  ുെങ്ങുന്ന ിനു മുമ്പ് ഗ്പവര്ണ്ത്തിതയക്കുറിച്ചുളള  വിവരങ്ങള് 
പങ്കുവയ്ക്കുന്ന ും അ ുബ്പാതല ഒരു ഗ്പവര്ണ്ത്തി എങ്ങതന തചയ്യണതമന്ന് 
ത ാഴിലാളികള്ക്ക്  കൃ യമായ അവബ്ബാധം ഉണ്ാക്കി എെുക്കുന്ന ിനും വാര്ണ്് 
തമമ്പര്ണ്,  റാഫ് എന്നിവരുതെ  അധയക്ഷ യില് കൂെുന്ന ബ്യാഗമാണ് പദ്ധ ി 
ആരംഭ  മീറ്റിങ്ങ്. ഗ്പസ് ു  സ റ്റ് ഡയറിയില് ബ്മല്പറഞ്ഞ 
അധികാരികളുത്തടയും ത്ത ോഴിലോളി അംരങ്ങള ത്തടയുംതപര് ഒപ്പ് എന്നിവ 
തരഖത്തപ്പടുത്തിയിട ണ്ട്. 

ഓബ്രാ ഗ്പവൃത്തി ആരംഭിക്കുന്ന ിന് മുന്പു  പദ്ധ ി ആരംഭ 
മീറ്റിംഗ്നടക്കുന്നിലലഎന്ന്ത ാഴിലാളികളുമായി   ം ാരിച്ചബ്പ്പാള് 
മനസ്ിലാക്കുവാന് കഴിഞ്ഞു.. 

സ റ്റ് ഡയറി യുതെ ഒരു ഭാഗമാണ്  വിജിലന്സ് ആന്് ബ്മാണിറ്ററിങ്സ 
കമിറ്റി. ഓബ്രാ വാര്ണ്ഡിതല ഗ്പവര്ണ്ത്തനങ്ങതള നിരീക്ഷിക്കുന്ന ിനും കൂെു ല് 
തമച്ചതപ്പെുത്തുന്ന ിനുമായി കാരയക്ഷമമായ ഗ്പവര്ണ്ത്തിബ്ക്കണ്വരുമാണ് വി. 
എം. ി യില് അംഗങ്ങള് ആയിരിബ്ക്കണ്ത്.  പദ്ധ ിയുമായി ബന്ധതപ്പട്ട 
അഭിഗ്പായങ്ങള്ബ്രഖ്തപ്പെുബ്ത്തണ് ഭാഗത്ത് വിഎം ി അംഗങ്ങള്  പദ്ധ ിയുതെ  
ഗുണനിലവാരതത്ത കുറിച്ച് ഒന്നും  തന്ന ബ്രഖ്തപ്പെുത്തിയിട്ടിലല.  
 
 
 
ഫീൽഡ് പരിഞ്ച ോധന ഭോഗമോയി മനസ്സിലോക്കോൻ സോധിച്ചത് 

1. ത്ത ോഴിലിടങ്ങളിൽ ഏത്ത േിലും  രത്തിലുള്ള അപകടം സംഭവിച്ചോൽ 
ചികിത്സയ്ക്ക് ആവശയമോയിവരുന്ന മുഴുവൻ ചിലവുകള ം ത്ത ോഴിലോളിക്ക് 
ലഭയമോക്കണം. എന്ന ിത്തന കുറിച്ച ള്ള അറിവ് ത്ത ോഴിലോളികൾക്ക് 
കിടിയിരുന്നിലല. 

2.  എസ് ടി വിഭോരക്കോർ ഏറ്റവും കൂടു ലുള്ള വോർഡ്ിൽ വളത്തര 
കുറച്ച തപർ മോഗ് മോണ് ത്ത ോഴിൽകോർഡ് ലഭയമോക്കിയിട ള്ളത്. 200 
ത്ത ോഴിൽ ദിനം അവകോശമുണ്ടോയിട ം ഈ ത്ത ോഴിലുറപ്പ്പദ്ധ ി 
ഗ്പതയോജനത്തപ്പടുത്തോൻ കഴിയുന്നിലല. 



3. എം ജി എൻ ആർഈ ജി എസ് ഓ ീസർമോരുത്തടകൃ യമോയ 
ഇടത്തപടലുകൾ ഇലലോത്ത ിനോൽ തമറ്റ് മോരും ത്ത ോഴിലോളി ത്ത ോഴിലോളികള ം 
 മ്മിൽ അഭിഗ്പോയ വയ യോസം ഉള്ള ോയി അറിയോൻ കഴിഞ്ഞു. 

4. പടയം ലഭിക്കോത്തകോരണത്തോൽഭൂരിഭോരം ത്ത ോഴിലോളികള ത്തടയും, 
വയക്തിര  ഭൂമിയിലുള്ള ഗ്പവർത്തികൾ ഏത്തറ്റടുത്ത് ത്തചയ്യോൻ കഴിയോത്ത  
വരുന്നു.  

5.  ത ോറസ്റ്റ് ഏരിയ അ ിർത്തി നിലനിൽക്കുന്ന ിനോൽ ത്തപോ ു 
ഗ്പവർത്തികൾ ത്തചയ്യോനുള്ള അവസരങ്ങൾ നഷ്ടമോകുന്നു. 

6.  മഴക്കോലങ്ങളിൽ ഉരുൾത്തപോടലും ഗ്പളയത്തക്കടു ിയും ത്ത ോഴിലോളികത്തള 
വലിയ രീ ിയിൽ  ത്തന്ന ബോധിക്കുന്നു. 
 

വിജിലൻസ്ത ആെ്  ദമാണിറ്ററിംഗ്ഡ കമ്മറ്റി (ജാഗ്ഗ ാ ദമൽദൊട  മി ി) 
ഓബ്രാ ഗ്ഗാമപഞ്ചായത്തിലും അഞ്ച് അംഗങ്ങളുള്ള ജാഗ്ഗ  ബ്മല്ബ്നാട്ട 

 മി ി രൂപീകരിബ്ക്കണ് ാണ്. ഇ ില് പട്ടികവര്ണ്ഗ പട്ടിക ജാ ി വിഭാഗക്കാര്ണ്ക്ക് 
ബ്വണ്ഗ്  ഗ്പാധാനയം നല്ബ്കണ് ും പകു ി ബ്പര്ണ് സ്ഗ് ീകള് 
ആയിരിബ്ക്കണ് ുമാണ്. അധയാപകര്ണ് ,അംഗനവാെി വര്ണ്ക്കര്ണ്,  വയം  ഹായ 
 ംഘത്തിതല അംഗങ്ങള്, ബ് ാഷ്യല് ഓഡിറ്റ് റിബ് ാഴ്സസ് ബ്പഴ്സ ണ്മാര്ണ്, 
ഉപബ്ഭാക്തൃ  മി ികള്, യുവജന ക്ലബ്ബുകള്, തപാ ു  മൂഹ  ംഘെനകള്, 
 ുെങ്ങിയവരില് നിന്നും VMC അംഗങ്ങതള ത രതഞ്ഞെുക്കാവുന്ന ാണ്. ഏറ്റവും 
കുറഞ്ഞ കാലയളവിബ്ലക്ക് VMC തയ നിയമിബ്ക്കണ്ത് ഗ്ഗാമ ഭയാണ്. ഗ്പവര്ണ്ത്തി 
സ്ഥല  ന്ദര്ണ്ശനം ,ത ാഴിലാളികളുമായി ആശയവിനിമയം നെത്തല്, ബ്രഖ്കളുതെ 
പരിബ്ശാധന ഗ്പവര്ണ്ത്തി സ്ഥല  ൗകരയങ്ങളുതെ പരിബ്ശാധന, ഗ്പവര്ണ്ത്തികളുതെ 
ഗുണനിലവാരം നിര്ണ്ണയിക്കല്,  ുക നിര്ണ്ണയം, ഗ്പവര്ണ്ത്തിയില് ഉെനീളമുള്ള 
റിബ്പ്പാര്ണ്ട്ടിംഗ്, ഗ്പവര്ണ്ത്തിയുതെ  വഭാവതത്ത  ംബന്ധിച്ചുള്ള ഗുണപരമായ 
വിലയിരുത്തല് എന്നിവയാണ് ഗ്പധാന ചുമ ല. VMC എലലാ ഗ്പവര്ണ്ത്തികളും 
പരിബ്ശാധിബ്ക്കണ് ും മൂലയ നിര്ണ്ണയ രജിററില് ബ്രഖ്തപ്പെുബ്ത്തണ് ും ബ് ാഷ്യല് 
ഓഡിറ്റ്  മയത്ത് അവ ഗ്ഗാമ ഭയില്  മര്ണ്പ്പിബ്ക്കണ് ുമാണ്. VMC റിബ്പ്പാര്ണ്ട്ട് 
ഒരു തപാ ു ബ്രഖ്യായി കരുബ് ണ് ും ആവശയതപ്പെുന്ന ിനനു രിച്ച് ഒരു 
തപാ ു ബ്രഖ്യായി പഞ്ചായത്ത് നിന്നും ലഭിബ്ക്കണ് ും ആണ്.   
ഇവിതെ 5 VMC  അംഗങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. അവരുതെ ബ്പര് വിവരങ്ങള്  ാതഴ 
പറയുന്നു. 
 
1.  സലീം -ത്തപോ ുഗ്പവർത്തകൻ 
2.  രണതദവ്-തപാ ുഗ്പവർത്തകൻ 
3.  രോജൻ- പഴയ വോർഡ് ത്തമരർ 
4.    സതരോജിനി- ത്ത ോഴിലോളി 
5. 
 
അഞ്ചുമു ല് ഏഴുവതര അംഗങ്ങള് ഉള്തപ്പട്ട ാണ് ഒരു വിഎം ി. 
വിഎം ി  അംഗങ്ങള് ത ാഴിലിെം  സരർശിക്കുകതയോഗുണനിലവാരതത്ത 

കുറിച്ച്  ബ്രഖ്തപ്പെുത്തുകതയോ ത്തചയ് ിടിലല. 
 നിലവിത്തല വിഎംസി അംരങ്ങളിൽആക്ടടീവോയ ആള കത്തള 

നിലനിർത്തിത്തക്കോണ്ട്പു ിയ വിഎംസി പുനസംഘടിപ്പിതക്കണ്ട ുണ്ട് 
 
 
 
 
CIB-  ിറ്റി ൺ ഇൻഫര്ട്ദമഷ്ൻ ദബാര്ട്് 



 
ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ിയുതെ  ു ാരയ  ഉറപ്പാക്കുന്ന ിനു ബ്വണ്ിയുള്ള ഒരു 

ഉപാധിയാണ്  ിറ്റി ണ് ഇന് ര്ണ്ബ്മഷ്ന് ബ്ബാര്ണ്് .Para 25(a), schedule 1 
അനു രിച്ച് ഒരു ഗ്പവര്ണ്ത്തിയുതെ അെിസ്ഥാന വിവരങ്ങള് അ ായത് എറിബ്മറ്റ് 
 ുക,  ാധന ബ്വ ന ഘെകങ്ങള്, യഥാര്ണ്ഥ തചലവ് ,ത ാഴില് േിനങ്ങള് 
 ുെങ്ങിയ വിവരങ്ങള്  ാധാരണ ജനങ്ങള്ക്കും ഗുണബ്ഭാക്താക്കള്ക്കും 
മനസ്ിലാകുന്ന രീ ിയില് ഗ്പേര്ണ്ശിപ്പിബ്ക്കണ്ത് അനിവാരയമാണ്..ഈ ബ്ബാര്ണ്് 
സ്ഥാപിബ്ക്കണ്ത് ഓബ്രാ ഗ്പവര്ണ്ത്തിയുതെയും ആരംഭഘട്ടത്തില് ആണ്. ഓബ്രാ 
ഗ്പവര്ണ്ത്തിക്കും അനു ൃ മായി നിഷ്കര്ണ്ഷ്ിച്ചിട്ടുള്ള അളവുകളില് ഉള്ള 
ബ്ബാര്ണ്ഡുകള്  ിമന്റ്ഉം ബ്കാണ്ഗ്കീറ്റും ഉപബ്യാഗിച്ച് നിര്ണ്മിച്ച് 
സ്ഥാപിക്കണതമന്ന് നിയമം അനുശാ ിക്കുന്നുണ്്. ഇരുമ്പ് ,െിന് ,ഫ്ളക്റ്സ്ഷ്ീറ്റുകള് 
 ുെങ്ങിയവ ഉപബ്യാഗിച്ചിട്ടുള്ള ബ്ബാര്ണ്ഡുകള് സ്ഥാപിക്കുന്നത് 
നിയമവിരുദ്ധമാണ്. നിര്ണ്മാണതച്ചലവ് വയക്തിഗ . ഗ്പവര്ണ്ത്തികള്ക്ക് 3000 
രൂപയും തപാ ു ഗ്പവര്ണ്ത്തികള്ക്ക് 5000 രൂപയും ആണ് പരമാവധി ചിലവ് 
എന്നാണ് ആനുവല് മാറര്ണ്  ര്ണ്ക്കുലര്ണ് നിഷ്കര്ണ്ഷ്ിക്കുന്നത്.  ി ഐ ബി 
അെങ്ങുന്ന ഒരു ബ് ാബ്ട്ടാ വര്ണ്ക്ക്്  യലില് ഉള്തപ്പെുത്തണം എന്നത് 
നിര്ണ്ബന്ധമാണ്. 
      പരിബ്ശാധനക്ക് വിബ്ധയമായഗ്പവർത്തി  യലിന്ത്തറ സി ഐ ബി 
തബോർഡ് സ്ഥോപിച്ചിടിലല. 
 
ദറാസ്തഗാര്ട്േിെം 
ത ാഴില്ആവശയക കൃ യമായിരജിറര്ണ്തചയ്യുന്ന ിനുംത ാഴിലാളികളുതെഅര്ണ്ഹ 
കളുംഅവകാശങ്ങളുംഅവതരബ്ബാധയതപ്പെുത്തുന്ന ിനുംപദ്ധ ികള്പരിഹരിക്കുന്ന
 ിനുമായിബ്റാസ്ഗാര്ണ്േിനം ംഘെിപ്പിബ്ക്കണ് ാണ്.ബ്റാസ്ഗാര്ണ്േിനംആചരിക്കുന്ന ിനു
മുന്പായിവിവരവിേയാഭയാ വയാപനഗ്പവര്ണ്ത്തനങ്ങള് ംഘെിപ്പിക്കുന്നുണ്്എന്ന്ജി
ലലാബ്ഗ്പാഗ്ഗാംബ്കാഡിബ്നറ്റര്ണ്ഉറപ്പുവരുബ്ത്തണ് ാണ്.ബ്റാസ്ഗാര്ണ്കലണ്ര്ണ് ംബന്ധിച്ച്ഗ്രോ
മപഞ്ചായത്തുകതളഗ്പബ് യകമായിബ്ബാധവല്ക്കരിബ്ക്കണ് ാണ്.ബ്റാസ്ഗാര്ണ്േിനം ംഘ
െിപ്പിക്കുന്ന ിന്തറചുമ ലകളുംഉത്തരവാേി വങ്ങളും ംസ്ഥാന ര്ണ്ക്കാര്ണ്ജിലലാബ്ഗ്പാ
ഗ്ഗാംബ്കാഡിബ്നറ്റര്ണ്രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ളഗ്പ ിമാ പട്ടികഅനു രിച്ച് തന്നബ്റാസ്ഗാര്ണ്േി
നം ംഘെിപ്പിക്കുന്നുഎന്ന്ജിലലാബ്ഗ്പാഗ്ഗാംബ്കാര്ണ്ഡിബ്നറ്റര്ണ്ഉറപ്പുവരുബ്ത്തണ് ാണ്. 
ഈപട്ടികഗ്ഗാമവിക നമഗ്ന്താലയവുമായുംതപാ ുജനങ്ങളുമായുംപങ്കുതവബ്ക്കണ് ും
ഒരുമാ ത്തിതലാരിക്കല്ഗ്ഗാമപഞ്ചായത്ത് ലത്തില് ംഘെിപ്പിബ്ക്കണ് ാണ്. 
ഗ്ഗാമപഞ്ചായത്ത്ഗ്പ ിഡന്റ്നിബ്യാഗിക്കതപ്പട്ടഗ്ഗാമപഞ്ചായത്തിതലഭാരവാഹിേിനാച
രണത്തില്അധയക്ഷ വഹിബ്ക്കണ് ാണ്.ഇത്നെത്തുന്ന ിനുംനെപെിഗ്കമങ്ങള്ബ്രഖ്തപ്പ
െുത്തുന്ന ിനുള്ള വയം ഹായ ംഘങ്ങളുതെത ഡബ്റഷ്ന്അംഗങ്ങള്എന്നിവര്ണ്ക്കാ
ണ്.  
ബ്റാസ്ഗാര്ണ്േിനംആചരിക്കുന്നത്നിശ്ചയിക്കതപ്പട്ടിട്ടുള്ളേിവ ംനെത്തുന്ന ിനായിഉബ്േയാ
ഗസ്ഥതരനിബ്യാഗിബ്ക്കണ് ാണ്.ഈബ്യാഗത്തില്മിനിറ്റ്സ്ത്തപോ ുജനങ്ങള്ക്ക്പരിബ്ശാ
ധിക്കുന്ന ിനുംബ് ാഷ്യല്ഓഡിറ്റിനുംലഭയമാബ്ക്കണ് ുണ്്. 
 ംസ്ഥാന ര്ണ്ക്കാര്ണ്േിനം ംഘെിപ്പിക്കുന്നത്സംബന്ധിച്ചറിബ്പ്പാര്ണ്ട്ടുകള്ബ്ശഖ്രിക്കുന്ന
 ാണ്. 
 ംസ്ഥാന ര്ണ്ക്കാര്ണ്ത ാഴില്ആവശയക  ംബന്ധിച്ച്ജിലലാ ലറിബ്പ്പാര്ണ്ട്ടുകള്പ ിവാ
യിഅവബ്ലാകനംതചബ്യ്യണ് ാണ് 
 
 
 
െിരീക്ഷ്ണ  ംവിധാെത്ിതല വീഴ്ച്ചകള് 



 
സ റ്റ് ഡയറിയും ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ി ഓ ീ ിതല ഉബ്േയാഗസ്ഥ 

 ന്ദര്ണ്ശക പുസ് കവും പരിബ്ശാധിച്ചബ്പ്പാള് മന ിലായ വിവരങ്ങള് : ജിലലാ, 
ബ്ലാക്ക്  ല ഉബ്േയാഗസ്ഥര്ണ് പഞ്ചായത്തിതല ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ി ഓ ീ ും 
ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളും കൃ യമായ ഇെബ്വളകളില്  ന്ദര്ണ്ശിച്ച് ബ്വണ് 
നിര്ണ്ബ്േശങ്ങള് നല്കിയിട്ടിലല . ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ിയുമായി ബന്ധതപ്പട്ട ജിലലയിതല 
ഏറ്റവും വലിയ ഉബ്േയാഗസ്ഥന്  ജിലലാ ബ്ഗ്പാഗ്ഗാം ബ്കാര്ണ്ഡിബ്നറ്ററായ  
കളക്റ്െറാണ്. അബ്േഹത്തിനു ബ്വണ്ി ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ി ഗ്പവൃത്തികള് 
ഏബ്കാപിപ്പിക്കുന്ന ചുമ ല ബ്ജായെ് ബ്ഗ്പാഗ്ഗാം ബ്കാര്ണ്ഡിബ്നറ്റര്ണ്ക്കും. കഴിഞ്ഞ 
ഒരു വര്ണ്ഷ്ത്തിനിതെ ഈ രണ്് ഉബ്േയാഗസ്ഥരും ഒരിക്കല്ബ്പാലും ഈ 
പഞ്ചായത്തില്   ന്ദര്ണ്ശനം നെത്തിയിട്ടിതലലന്ന് ഓഡിറ്റ് െീമിതെ അബ്നവഷ്ണത്തില്  
മന ിലായി. 

 
 

 
കഴിഞ്ഞ ഒരു വര്ണ്ഷ്ത്തിനിതെ വിവിധ ഉബ്േയാഗസ്ഥര്ണ് നെത്തിയ  ന്ദര്ണ്ശന 
വിവരങ്ങള്: 
ഗ്കമ 
നമ്പ
ര്ണ്  

ഉബ്േയാഗസ്ഥതെബ്പ
ര് 

ഓ ീസ് 
 ന്ദര്ണ്ശന 
േിവ ങ്ങള്  

ത ാഴിലിെ 
 ന്ദര്ണ്ശന 
 ിയ ികള് 

ആതക 
േിവ ങ്ങള് 

1. നാഷ്ണല് ഓ ീസ് 
/നിരീക്ഷകര്ണ് 

 ന്ദര്ണ്ശിച്ചിട്ടിലല  ന്ദര്ണ്ശിച്ചിട്ടിലല പൂജയം 

2. ബ്ററ്റ് ഓ ീസ്   ന്ദര്ണ്ശിച്ചിട്ടിലല  ന്ദര്ണ്ശിച്ചിട്ടിലല പൂജയം 

3. ഡി പി  ി   ന്ദര്ണ്ശിച്ചിട്ടിലല  ന്ദര്ണ്ശിച്ചിട്ടിലല പൂജയം 

4. തജ പി  ി   ന്ദര്ണ്ശിച്ചിട്ടിലല  ന്ദര്ണ്ശിച്ചിട്ടിലല പൂജയം 

5. ബിപിഒ/ ബി ഡി 
ഒ 

22-11-2018 
16-08-2019 
26-08-2019 
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6. ബ്ജാ .ബി ഡി ഒ  01/10/2018 
30710/2018 
08/11/2018 
28/10/2018 
27/05/2019 
19/06/2019 
26707/2019 
16/09/2019 
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7. അ ിറെ് 
എഞ്ചിനീയര്ണ്  

വിവരങ്ങള് 
ഓ ീ ില് 
ലഭയമലല 

വിവരങ്ങള് 
ഓ ീ ില് ലഭയമലല 

വിവരങ്ങ
ള് 
ഓ ീ ില് 
ലഭയമലല 

9. ബ്ലാക്ക്് ഡി ഇ ഒ വിവരങ്ങള് 
ഓ ീ ില് 
ലഭയമലല 

വിവരങ്ങള് 
ഓ ീ ില് ലഭയമലല 

പൂജയം 

 



ഗ്പവൃത്ി സ്ഥലം  ന്ദര്ട്ശെം 
 ഏഴോം വാര്ണ്ഡിതല ഓടം ത ോട്  ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങള് 

 ന്ദര്ണ്ശിക്കുകയുണ്ായി. ഗ്പവൃത്തികള് പരിബ്ശാധിച്ചും ത ാഴിലാളികബ്ളാെും 
ബ്മറ്റുമാബ്രാെും  ം ാരിച്ചും ഓഡിറ്റ് െീം കതണ്ത്തിയ കാരയങ്ങള്  ാതഴ 
ബ്ചര്ണ്ക്കുന്നു. 
ഫയൽ പരിദശാധെ െടത്ിയ ഗ്പവൃത്ികെുതട ഗ്പവൃത്ിസ്ഥല  ന്ദര്ട്ശെത്ിലൂതട 
കതെത്ിയ കാരയങ്ങള്:- 
 
ഗ്കമ നമ്പര്ണ്  വര്ണ്ക്ക്് 

ബ്കാ്  
ഗ്പവൃത്തി കതണ്ത്തലുകള് 

1 1606001005 
/FP/306280 

ചൂരുപോറ  നീർച്ചോൽ 
സംരക്ഷണവും 
മൺബണ്ട്  
നിർമ്മോണവും 

• എംബുക്ക്ഗ്പകാരം8000മീറ്റർ 
നീളവും 0.5മീറ്റർ വീ ിയും 
ഉള്ള  നീർച്ചോൽ ആണ് 
നിര്ണ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് 

• ഓടംത ോട് മു ൽ 
ചൂരുപോറ വത്തരയോണ് 
നീർച്ചോൽ 
നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് 
എന്നോൽ ഗ്പളയത്തക്കടു ിയും 
ഉരുൾത്തപോടലും മൂലം 
ത്തചയ്  ഗ്പവർത്തി ഒന്നും 
കോണോൻ കഴിഞ്ഞിലല 
ആയ ിനോൽ 
അളത്തവടുക്കോൻ 
സോധിക്കുമോയിരുന്നിലല. 

•  നിലവിൽ ത്തപോടി  കർന്ന 
തറോഡ്ുകള ം, മണ്ണിടിഞ്ഞ് 
തറോഡ് മൂടത്തപ്പട 
അവസ്ഥയിലോണ് കോണോൻ 
കഴിഞ്ഞത്. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



സ ോഷ്യൽ ഓഡിറ്്റ ഗ്രോമ ഭോ വിവരങ്ങൾ 
 

പാലക്കാട് ജില്ലയിലല ആലത്തൂർ ബ്ലാക്കിലല കിഴക്കബ്േരി പോയത്്ത വാർഡ് 7 ഓടംബ് ാട്  

ബ്സാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്രാമസഭ ചൂരുപാറ ലസന്ററിൽ  ലവച്ച് 28/11/2019 ന ്മൂന്നുമണിക്ക് ബ്ചർന്ന  

ഗ്രാമസഭയിൽ 32 ബ്പർ പലെടുത്തു. അ ിൽ വാർഡ് ലമമ്പർ,  ല ാഴിലുറപ്പ് ല ാഴിലാളികൾ, 

ഗ്രാമവാസികൾ, ലപാ ുഗ്പവർത്തകർ, ജനഗ്പ ിനിധികൾ, ഉബ്്യാരസ്ഥർ, വി.ആർ.പി, എന്നിവർ 

ഉണ്ടായിരുന്നു. ല ാഴിലാളികളിൽ നിന്നും കൂടു ൽ  ല ാഴിൽ ്ിനം ലഭിച്ച രാമസവാമി  എന്ന 

ല ാഴിലാളിലയ ഐകയകബ്ഠേ ന അധയക്ഷയായി  ിരലെടുത്തു.  ുടർന്ന് അവ രിപ്പിച്ച 

ബ്സാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് റിബ്പ്പാർട്ടിൻ ബ്മലുള്ള ചർച്ച ലചയ്ത ിന്ലറ  ീരുമാനങ്ങൾ ചുവലട 

ബ്ചർക്കുന്നു 

  

  

 

 

 

സ ോഷ്യൽ   ഓഡിറ്റ് ഗ്രോമ ഭയിലെ തീരുമോനങ്ങൾ  

 

           

• ത ൊഴിൽ കൊർഡിൽ പ ിപ്പിക്കേണ്ടക്ക ൊക്കടൊ ഇനിമു ൽ എൻ ആർ ഇ ജി എസ് ഓ ീസ് 

മുഖൊന്തരം സൗജനയമൊയി നൽകണതമന്ന്  ീരുമൊനമൊയി. 

 

• ത ൊഴിലിതന അക്കപക്ഷിച്ച് 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ത ൊഴിൽ ലഭ്യമൊേുന്ന ിനും 

അല്ലൊത്തപക്ഷം ത ൊഴിലില്ലൊയ്മ ക്കവ നം ലഭ്ിേുന്ന ിനൊയി പഞ്ചൊയത്്ത ഫ് ണ്ട് 

ഓ ീസ് മുഖൊന്തരം അക്കപക്ഷ നൽകുന്ന ിന്  ീരുമൊനമൊയി. 

 

• ഫ്പഥമ ശുഫ്ശൂഷ കിറ്റ് ഫ്പൊഥമിക ആക്കരൊഗ്യ ക്കകഫ്രം വഴി ലഭ്യമൊേുന്ന ിന ്

 ീരുമൊനമൊയി. 

 

•  വീട്ടിൽ നിന്ന് ല ാഴിലടുബ്ത്തക്ക് അേുകിബ്ലാമീറ്റർ കൂടു ൽ വരുബ്മ്പാൾ സസറ്റ ്

ഡയറിയിൽ  ബ്രഖലപ്പടുത്തുന്ന ിനും, എൻ ആർ ഇ ജി എസ് ഓഫീസിൽ 

അറിയിക്കുന്ന ിനും  ീരുമാനമായി. 

 

• ത ൊഴിൽ തെയ്യുന്ന സമയത്്ത അപകടം സംഭ്വിച്ചൊൽ സസറ്റ് ഡയറിയിൽ 

ക്കരഖതപ്പടുത്തുകയും െികിത്സൊതച്ചലവിന് ബില്ലുകൾ എൻആർഇജി ഓ ീസിൽ 

സമർപ്പിേുന്ന ിന്  ീരുമൊനമൊയി. 

 

• ത ൊഴിൽ തെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ിതന കൂലി 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ലഭ്യമൊകൊത്ത പക്ഷം 

പഞ്ചൊയത്തിതല ഫ് ണ്ട് ഓ ീസ് മുഖൊന്തരം അക്കപക്ഷ നൽകുന്ന ിന്  ീരുമൊനമൊയി. 

 

• പരൊ ി പരിഹൊരത്തിനുള്ള ക്കടൊൾഫ് ീ നമ്പർ എൻ ആർ ഇ ജി എസ് ഓ ീസർ മുമ്പൊതക 

സ്ഥൊപിേുന്ന ിന്  ീരുമൊനമൊയി. 

 

 

• ആസ്തി രജിസ്റ്ററിൽ ഫ്പസ്തു   വൊർഡിതല വർേുകളിൽ" വൊർഡ്" ക്കരഖതപ്പടുത്തുന്ന ിന ്

 ീരുമൊനമൊയി. 

 

• പരൊ ികൾ രജിസ്റ്ററിൽ വൊേൊലുള്ള പരൊ ികൾ വതര ക്കരഖതപ്പടുത്തുന്ന ിന ്

 ീരുമൊനമായി  

 

• കവർ ക്കപജിൽ ക്കരഖതപ്പടുത്തിയിടില്ല ജിക്കയൊ ടൊഗ്്, ജിപിഎസ് തലൊക്കേഷൻ എന്നിവ 

ക്കരഖതപ്പടുത്തുന്ന ിന്  ീരുമൊനമൊയി. 

 

• ഭ്രണൊനുമ ി യുതട ക്ക ൊക്കടൊ ക്കകൊപ്പി േ് പകരം കമ്പയൂടറിൽ നിന്ന് ഡൗൺക്കലൊഡ് തെയ്ത  

പകർപ്പിൽ സിർട്ടിസഫ ലചയ്തു തവക്കുന്ന ിന ്  ീരുമൊനമൊയി. 

 

• ത ൊഴിലൊളികൾേ് ആവശയമൊയ കൊലുറ, സകയുറ എന്നിവ പഞ്ചൊയത്തിതല 

ലഭ്യ യ്േനുസരിച്ച് നൽകൊതമന്ന്  ീരുമൊനമൊയി. 



 

• ത ൊഴിൽ തെയ്യുന്ന ിന് മൂന്ന് ഘടത്തിലുള്ള ക്ക ൊക്കടൊതയടുത്്ത വർേ്  യൽ 

സൂക്ഷിേുന്ന ിന്  ീരുമൊനമൊയി. 

 

• ഈ മസ്റ്റർ ക്കറൊൾ തഡയിലി അറ്റൻഡൻസ് മുകളിൽ  ീയ ി ക്കരഖതപ്പടുത്തുന്ന ിന ്

 ീരുമൊനമൊയി. കൂടൊത  തവടി  ിരുത്തലുകൾ ഒഴിവൊേുന്ന ിനും  ീരുമൊനമൊയി. 

 

• നിലവിലുള്ള വിജിലൻസ് ആൻഡ് ക്കമൊണിറ്ററിങ് കമ്മിറ്റി പിരിച്ചുവിട് പു ിയ കമ്മിറ്റി 

രൂപീകരിേൊൻ  ീരുമൊനമൊയി. 

 

• ഓക്കരൊ പണികളും തെയ്തു പൂർത്തിയൊേിയ ിനുക്കശഷം സിറ്റിസൺ ഇൻ ർക്കമഷൻ 

ക്കബൊർഡ് തവേൊൻ  ീരുമൊനമൊയി. 

 

 

 

നിർഞ്ചേ ങ്ങൾ 

▪ ത്ത ോഴിലുറപ്പ പദ്ധ ി ഇനിയും വിജയകരമോയി മുതന്നോട് ത്തകോണ്ടുതപോകുന്ന ിന് 

ഉതദയോരസ്ഥ ലത്തിലും ഭരണ ലത്തിലും ഒരുതപോത്തല മോനദണ്ഡങ്ങൾക്കനുസൃ മോയി 

ഗ്പവർത്തികൾ നടപ്പിലോതക്കണ്ട ുണ്ട്.  ത്ത ോഴിലോളികള ം ത്തമയ്റ്റ്മോരും ത്ത ോഴിലുറപ്പ പദ്ധ ിയിൽ 

ഗ്പവർത്തിക്കുന്നസ്റ്റോ ുകള ം അവരുത്തടനിയമം അനുശോസിക്കുന്ന കൃ യമോയ നിർതേശങ്ങൾ 

പോലിതക്കണ്ട ുണ്ട്. ഇത്തരത്തിലുള്ള കുറച്ച  നിർതേശങ്ങൾ അനുബന്ധമോയി തചർത്തിട ണ്ട്. 

(അനുബന്ധംകോണുക) 

▪  ഗ്പവർത്തി ക ലിൽ ഉൾത്തക്കോള്ളിച്ചിരിക്കുന്ന ത്തമെർത്തമന്് ബുക്ക് തരഖത്തപ്പടുത്തുന്നത്,  ജനകീയ 

ഭോെയിതലക്ക് മോറ്റ ന്ന ോയിരിക്കും സു ോരയ  ഉറപ്പ വരുത്തുന്ന ിന് ഏറ്റവും ഉചി ം. 

▪  സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന 7 രജിസ്റ്ററുകള ം വോർഡ്  ിരിച്ച ള്ള രീ ിയോണ് അവലംബിക്കുന്നത് എേിൽ 

പരിതശോധിക്കുവോനും  ിരത്തഞ്ഞടുക്കുന്ന ിനും കൂടു ൽ സഹോയകമോവും. 

▪ അവകോശ അധിഷ്ടി മോയ 

നിയമപരിരക്ഷതയോട്കൂടിയപദ്ധ ിഒതടത്തറജനങ്ങൾക്ക്രുണഗ്പദമോകുന്നു . 

എന്നോൽഈഗ്പവർത്തികൾത്ത രത്തഞ്ഞടുക്കുന്ന ുംനടത്തിപ്പ ംകൃ യമോയചർച്ചകളിലൂത്തടയും തേശീ

യമോയവസ് ു കൾഅനുസരിച്ച ംഅലല. 

ഗ്പവർത്തികൾഅനുതയോജയമോയവ ത്തന്നയോതണോഎന്ന്പരിതശോധനയുംനടത്തിപ്പിത്തനസമയത്ത്കൃ യ

മോയതമോണിറ്ററിങ്ങുംഅവതലോകനങ്ങള ംത്തചതയ്യണ്ട ുണ്ട്എന്നോൽമോഗ് തമപദ്ധ ിയുത്തടആവശയക 

യുംരുണതമന്മയുംഉറപ്പ വരുത്തോൻകഴിയൂ. 

ഇത്തലലേിൽനോളി ുവത്തരയോയിട ംപദ്ധ ിയിത്തലനടത്തിപ്പിത്തലപോളിച്ചകൾശരിയോംവിധംകത്തണ്ടത്തോ

തനോത്ത റ്റോയിത്തചയ്  ിൻത്തറവിശകലനംഅടിസ്ഥോനത്തപ്പടുത്തിതപോരോയ്മകൾപരിഹരിക്കുന്ന ിതനോ

ഇന്നത്തത്തനടത്തിപ്പ രീ ിയിൽസോധയമോകുന്നിലല. 

പദ്ധ ിയുത്തടലക്ഷയവുംരുണ ലങ്ങള ംതസോെയൽഓഡ്ിറ്റ്ഗ്പഗ്കിയയിലൂത്തടഒരുസോമൂഹികവുംപോരി

സ്ഥി ികവുമോയപരിതശോധനനടത്തിയോൽമോഗ് തമതപോരോയ്മകൾപരിഹരിച്ച്ഗ്പതദശത്തിൻത്തറയുംജ

നങ്ങള ത്തടയുംപുതരോര ിതനടോനോവുകയുള്ള  

ഉപസംഗ്ഗഹം 

 
ഇനി ഗ്പവർത്തികൾ  ിരത്തഞ്ഞടുക്കുതരോൾ അ ീവ ജോഗ്ര  പുലർതത്തണ്ട ുണ്ട്. ഭൂമിത്തയ 

പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുന്ന ിനു൦ അ ു വഴി സുസ്ഥിരവികസനം സോധയമോകുന്ന ിനും ലക്ടെയം ത്തവച്ചിട ള്ള 



ത്ത ോഴിലുറപ്പ  പദ്ധ ിയുത്തട പ്ലോനിംഗ് നടത്തിപ്പ് എന്നിവ സോമൂഹിക പോരിസ്ഥിക മോനദണ്ഡങ്ങൾ പോലിച്ച  

ത്തകോണ്ട് ശോസ്ഗ് ീയമോയിത്തത്തന്ന നടപ്പിലോതക്കണ്ട ുണ്ട്. എങ്ങത്തനത്തയേിലും ഗ്പവർത്തികൾ നടപ്പിലോക്കി 

ത്തചലവ്കൂട ക എന്നും ത്ത ോഴിലോളികൾക്ക് ത്ത ോഴിൽദിനങ്ങൾ കൂട ക എന്നും മോഗ് മോവരുത് നിലപോടുകൾ.   

വയക്തമോയ കോഴ്ചപ്പോടിലലോത്ത  അശോസ്ഗ് ീയമോയ രീ ിയിൽ ഗ്പവർത്തികൾ ത്ത ത്തരത്തഞ്ഞടുക്കുന്ന ും 

ത്തചയ്യ ന്ന ും,  കോലോനുസൃ മലലോത്ത ഗ്പവർത്തികൾ ത്തചയ്യ ന്ന ും ഇ ിന്ത്തറ യഥോർത്ഥ ലക്ഷയത്തത്ത 

കളേത്തപ്പടുത്തുന്ന ോയി വിെമതത്തോത്തട തനോക്കി നിൽതക്കണ്ടി വരുന്നത് ആശേോജനകമോണ് ഈ 

സോമൂഹിക പരിതശോധന ഒരു ഉയിർത്തത്തഴുതന്നൽപ്പിനു സോധയമോകുത്തമന്ന ഗ്പ യോശതയോത്തട ഈ റിതപ്പോർട 

സമർപ്പിക്കുന്നു.  

 
 
ത ാഴിലുറപ്പ്  പദ്ധ ി ഉദേയാഗസ്ഥതരക്കുറിച്ച് 
 
പഞ്ചായത്ിതല ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ി ഉദേയാഗസ്ഥര്ട്: 
1. സ്തനഹ വി - അഗ്കഡിറ്റ് എന്ജിനീയര്ണ് 
2.  േമണി പി - ഓവര്ണ് ിയര്ണ് 
3. മീര എംഎസ് -    ഓവർസിയർ 
4. ജിബീഷ് മോ യു- ഡിഇഒ/ അക്കൗണ്െ്    
5. തസോണി വർരീസ്- ഡിഇഒ/ അക്കൗണ്െ് 
6. സുമി  ത്തക ടി -   ത്തബയർ  ൂട് ത്തടക്ടനീെയൻ 
 
 
 

പഞ്ചായത്തില് നിന്നും ലഭിച്ച വിവരങ്ങള് അനു രിച്ച് ത ാഴിലുറപ്പ് 
പദ്ധ ിയില് കഴിഞ്ഞ വര്ണ്ഷ്ം 24076000 രൂപയും ഈ വര്ണ്ഷ്ം 35106000 രൂപയും  
തചലവ് ആയിട്ടുണ്്. വയ യസ് മായ ഗ്പവൃത്തികള് കതണ്ത്തുന്ന ില്  ാല്പ്പരയം 
കാണിച്ചാല് കുതറക്കൂെി തമച്ചതപ്പട്ട ഗ്പവര്ണ്ത്തനം കാഴ്സചതവക്കാനാകും. അത് 
ത ാഴിലാളികള്ക്ക്  ഹായകമാവുന്ന ഏറ്റവും നലല ഒരു ഉപായമാണ്. 
 
ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ്് ഗ്പവര്ട്ത്െ ങ്ങെിൽ പങ്കാെികള് ആയവര്ട് 
 

• വാര്ണ്് തമമ്പര്ണ് 
• പഞ്ചായത്ത്് ഉബ്േയാഗസ്ഥര്ണ് 
• ത ാഴിലുറപ്പ്  വിഭാഗംഉബ്േയാഗസ്ഥര്ണ് 
• വാര്ണ്ഡിതലത ാഴിലാളികള് 
• ബ്മറ്റ്് മാര്ണ് 
• കുെുംബഗ്ശീഗ്പവര്ണ്ത്തകര്ണ് 

 

അനുബന്ധം- 1-  

 
 ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ി ഗ്പകാരം ഏതറ്റടുക്കാവുന്ന ഗ്പവൃത്ികള് : 

വിഭാഗം എ-ഗ്പകൃ ി വിഭവ പരിപാലനവുമായി ബന്ധതപ്പട്ട തപാ ു ഗ്പവൃത്തികള്. 



• കുെിതവള്ളബ്ഗ് ാ സ്ുകള് 
ഉള്പ്പതെയുള്ളഭൂഗര്ണ്ഭജലവി ാനംഉയര്ണ്ത്തുന്ന ിനാവശയമായഅെിയണകള്,മ
ണ്  െയണകള്, തചക്ക്ഡാമുകള്, ുെങ്ങിയവ 

• നീര്ണ്ത്തെത്തിന്തറ മഗ്ഗപരിപാലന ിനു കുന്നതകാണ്ൂര്ണ് 
ബണ്ുകള്,ഭൂമി ട്ടു ിരിക്കല്,ഗയാബിബ്യാന് നിര്മി ികള്  

വിഭാഗം ബി-ഖ്ണ്ഡിക അഞ്ചില് പരാമര്ണ്ശിക്കുന്ന കുെുംബങ്ങള്ക്ക് ജീവബ്നാപാധി 
തമച്ചതപ്പെുത്തുവാനുള്ള ഗ്പവൃത്തികള്. (ബി പി എല് ,പട്ടിക ജാ ി, പട്ടികവര്ണ്ഗം, 
വിധവകള്, ഭിന്നബ്ശഷ്ിക്കാര്ണ്, ഐഎസവ ഗുണബ്ഭാക്താക്കള്.) 

• ഇവരുതെഭൂമിയില് 
ഉല്പ്പാേനക്ഷമ വര്ധിപ്പിക്കുന്ന ിനാവശയമായഭൂവിക നവും,കുളം,കിണര്ണ് 
 ുെങ്ങിയജലലഭയ യ്ക്ക്ആവശയമായഗ്പവൃത്തികള്. 

• പഴവര്ണ്ഗങ്ങള്,പട്ടുനൂല്,ബ് ാട്ടവിളകള്  ുെങ്ങിയവയുതെകൃഷ്ിഗ്പവൃ ികള്. 
• മൃഗപരിപാലനവുമായിബന്ധതപ്പട്ടുകന്നുകാലിത ാഴുത്തുകള്,ആട്ടിന്കൂട്,ബ്കാ
ഴിക്കൂട്,പന്നിക്കൂട് ുെങ്ങിയവയക്തിഗ ആസ്ഥികള്. 

•  ര്ണ്ക്കാര്ണ് ഭവനനിര്ണ്മാണപദ്ധ ികളില് 
ഉള്തപ്പെുത്തിനിര്ണ്മിക്കുന്നവീെുകള്ക്ക്അവിേഗ്േകായികത ാഴില്. 

• മത്സ്യബന്ധനഗ്പവര്ണ്ത്തനങ്ങള് 
ബ്ഗ്പാത്സ്ാഹിപ്പിക്കുന്ന ിനുഅെിസ്ഥാനത ൗകരയങ്ങളായമല് യംഉണക്കുബ്കഗ്ന്ദ
ങ്ങള്, ൂക്ഷിപ്പ്ബ്കഗ്ന്ദങ്ങള് 
മല്സ യഗ്കുഷ്ിക്ക്ആവശയമായഅെിസ്ഥാനത ൗകരയങ്ങള് എന്നിവ. 

വിഭാഗം  ി- ബ്േശീയ ഗ്ഗാമീണ ഉപജീവന മിഷ്ന്തറ നിബന്ധനകള്ക്ക് വിബ്ധയമായി 
ഗ്പവര്ണ്ത്തിക്കുന്ന  വയം  ഹായ  ംഘങ്ങള്ക്ക് തപാ ു അെിസ്ഥാന ത ൗകരയ 
വിക നം. 

•  വയം ഹായ ംഘങ്ങളുതെഉപജീവനഗ്പവര്ണ്ത്തനങ്ങള്ക്കാവശയമായവ
ര്ണ്ക്ക്തഷ്് നിര്ണ്മാണം. 

• കാര്ണ്ഷ്ിബ്കാല്പ്പന്നങ്ങളുതെ ംഭരണത്തിവശയമായതകട്ടിെങ്ങളുതെനിര്ണ്മാണം.  
• സജവവളനിര്ണ്മാണയൂണിറ്റുകള്  ുെങ്ങിയവ. 

വിഭാഗം ഡി-ഗ്ഗാമീണ അെിസ്ഥാന ത ൗകരയ വിക ന ഗ്പവൃത്തികള്. 

• മാലിനയ ംസ്കരണ ംവിധാനങ്ങള്. 
• അങ്കണവാെിസ്കൂള്  ുെങ്ങിയവയ്ക്ക്കക്കൂസ്നിര്ണ്മാണം. 
• ഒറ്റതപ്പട്ടുകിെക്കുന്നഗ്ഗാമങ്ങതളയും,ഗ്ഗാമീണഉല്സപാേനബ്കഗ്ന്ദങ്ങതളയുംനിലവിലു
ള്ളബ്റാഡുകളുമായിബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ിനാവശയമായഎലലാകാലാവസ്ഥയിലുംഉപ
ബ്യാഗിക്കാന് പറ്റുന്നഗ്ഗാമീണബ്റാഡുകള്, ഓെകള്, കലലുങ്കുകള്,നെപ്പാ കള് . 

• തപാ ുകളിസ്ഥലങ്ങള് 
• തവള്ളതപ്പാക്കം, വരള്ച്ചാനിയഗ്ന്തണഗ്പവൃത്തികള്. 
• ഗ്ഗാമപഞ്ചായത്തുകള്,വനി ാ വയം ഹായ ംഘങ്ങളുതെത ഡബ്റഷ്നുകള്, 
ഗ്ഗാമീണചന്തകള്,അങ്കണവാെികള്, 
ഗ്പകൃ ിബ്ക്ഷാഭബാധി ര്ണ്ക്കുള്ളഅഭയബ്കഗ്ന്ദങ്ങള് 
 ുെങ്ങിയവയ്ക്ക്തകട്ടിെനിര്ണ്മാണം. 

• ത ാഴിലുറപ്പ്പദ്ധ ിഗ്പകാരംഏതറ്റെുക്കുന്നനിര്ണ്മാണഗ്പവൃത്തികള്ക്കാവശയമാ
യനിര്ണ്മാണ ാമഗ്ഗികളുതെഉല്പ്പാേനം. 

• ത ാഴിലുറപ്പ്ഗ്പകാരം ൃഷ്ട്െിക്കതപ്പട്ടതപാ ുആസ് ികളുതെഅറ്റകുറ്റപ്പണികള് 
 ുെങ്ങിയവ.   



അനുബന്ധം: 2 

 

വിവിധ ലത്ിലുള്ള ഉദേയാഗസ്ഥരുതട െുമ ലകള്. 

 

1.ദമറ്റ്് മാരുതട െുമ ലകള്. 

• ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളില് ഗ്പവൃത്തിയുതെ ബ്മല്ബ്നാട്ടം. 

• ത ാഴില് കാര്ണ്ഡില് ആവശയമുള്ളവിവരങ്ങള് ബ്രഖ്തപ്പെുത്തുക. 
• മറര്ണ് ബ്റാളില് ത ാഴിലാളികളുതെഹാജര്ണ് ഉറപ്പുവരുത്തുക.  
• ബ്മറ്റ്മാരുതെപരിശീലനങ്ങളില് പതങ്കെുക്കുക. അറിവുകള് 
ത ാഴിലാളികള മായി പങ്കുതവക്കുക.  

• ഗ്പവൃത്തിഇെങ്ങളില് ആവശയമായത ൗകരയങ്ങള് 
ഉബ്ണ്ാഎന്ന്ഉറപ്പുവരുത്തുക 

• സ റ്റ്ഡയറിയില് 
ബ്മാണിറ്ററിംഗിനവരുന്നഉബ്േയാഗസ്ഥതരതകാണ്്ഒപ്പവയ്പ്പിക്കണം 

• ത ാഴിലാളികള്ക്ക്അവരുതെപത്തുഅവകാശങ്ങതളകുറിച്ച്പറഞ്ഞുതകാെുക്കു
കയുംഅവതരബ്ബാധാവത്കരിക്കുകയുംതചയ്യുക 

• പു ിയത ാഴില് ഇെങ്ങള് കതണ്ത്തുവാനുംപു ിയത ാഴില് 
ആ ൂഗ് ണംതചയ്യുവാനുംത ാഴിലാളികതള ഹായിക്കുക. 

• കൃ യമായിബ് ാഷ്യല് ഓഡിറ്റ്് ഗ്ഗാമ ഭയിലും,തഗ്പാജക്റ്റ്റ്് 
മീറ്റിങ്ങിലുംപരിശീലനകയാമ്പിലുംപതങ്കെുക്കുക. 

• മറ്റുത ാഴിലാളികള്ക്ക്കൂെിബ്മറ്റ്് 
ന്തറചുമ ലകളിബ്ലക്ക്കെന്നുവരാനുള്ള ാഹചരയംഉണ്ാക്കുക 

• ത ാഴിലാളികളുമായിനിരന്തര മ്പര്ണ്ക്കംപുലര്ണ്ത്തുകയുംകൂെു ല് 
ബന്ധംസ്ഥാപിക്കുകയുംതചയ്യുക. 

•                              2.ഓവര്ട് ീയര്ട് /എഞ്ചിെീയര്ട് 
 

• ഗ്പവൃത്തികളുതെഎറിബ്മറ്റ് യ്യാറാക്കല്. 
• ഗ്പവൃത്തിയുതെ ാബ്ങ്ക ികകാരയങ്ങളുംഅളവുകളുംത ാഴിലാളികള്ക്ക്പറ
ഞ്ഞുതകാെുക്കുക. 

• ഗ്പവൃത്തിയുതെഅളവുകള് 
ബ്രഖ്തപ്പെുത്തികൂലിനല്കുന്ന ിനാവശയമായനെപെികള് തചയ്യുക. 

3.പഞ്ചായത്് ത ഗ്കടറി /അ ിസ്റ്റെ്  ത ഗ്കടറി 

• പദ്ധ ിയുതെബ്മല്ബ്നാട്ടം. 
• ബിലലുകള് അംഗീകരിക്കല്. 
• ത ാഴിലാളികളുതെബ്വ നംയഥാ മയംഅവരുതെഎതക്കൗണ്ില് 
എത്തിതയന്നത്ഉറപ്പുവരുത്തല്. 

• മറര്ണ് ബ്റാള് ാക്ഷയതപ്പെുത്തിത ാഴില് അനുമ ിനല്കുക,  

4.ത ാഴിലാെികെുതട കടമകള്. 

• ത ാഴിലിെങ്ങളില്  മയകൃ യ പാലിക്കുക. 



• ബ്ഗ്പാജക്റ്റ്റ്് മീറ്റിംഗ്, ത ാഴിലുറപ്പ്ഗ്ഗാമ ഭകള്,ബ് ാഷ്യല് ഓഡിറ്റ്് 
ഗ്ഗാമ ഭകള് എന്നിവയില് പതങ്കെുക്കുക. 

• ഏല്പ്പിക്കുന്നബ്ജാലികള് കൃ യ ബ്യാതെപൂര്ണ്ത്തീകരിക്കുക. 
• േിവ വുംത ാഴില് ആരംഭിക്കുന്ന ിനുമുമ്പുംബ്ശഷ്വുംമറര്ണ് 
ബ്റാളില്  ഒപ്പുകള് ബ്രഖ്തപ്പെുത്തുക 

 
………………………………………………………………………………………….......................................  
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