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ആമുഖം  
       രാജയതത്ത ഗ്ഗാമങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്ന  ാധാരണക്കാരായ മനുഷ്യരുതെ 
 ർദവാത്മ മായ  പുദരാഗതി ലക്ഷ്യം വച്ച്  വാതഗ്ന്തയാനന്തര ഇന്തയന് പാർലിതമന്റിൽ   
നിർമിക്കതപ്പട്ട  ശക്തമായ നിയമങ്ങളിതലാന്നാണ്  മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ 
തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി. 2005 ത പ്തംബർ മാ ം 5-ാാാം തീയ്യതി ഈ നിയമം നിലവിൽ 
വന്നു.  
      തതാഴിൽ ഒരു അവ ാശമായി  ൽപ്പിച്ചു നൽ ുന്ന നിരവധി 
 വിദശഷ്ത ളുള്ള നിയമമാണിത്. ഗ്ഗാമീണ ദമഖലയിതല ോരിഗ്േയനിർമാർജനം എന്ന 
ഗ്പാഥമി  ലക്ഷ്യദത്താതൊപ്പം പാരിസ്ഥിതി  പുനസ്ഥാപനം,  ാമൂഹയ ആസ്തി 
 ൃഷ്ടിക്കൽ എന്നിവയും തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുതെ ലക്ഷ്യങ്ങളാണ്.ജനങ്ങളുതെ തതാഴിൽ 
തെയ്യുവാനുള്ള അവ ാശത്തിനും അവരുതെ  ായി ാധവാന ദശഷ്ിക്കും നിയമ 
 ാധുതയും അന്തസ്ും  ൽപ്പിക്കുന്നുതവന്നതാണ് മഹാത്മാ ഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ 
തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുതെ   വിദശഷ്ത. ദ രളത്തിലാേയമായി തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി 
നെപ്പാക്കിയത് പാലക്കാട്ടും വയനാട്ടിലുമാണ്. അതുത ാണ്ുതതന്ന ഈ ദമഖലയിതല 
വിപുലമായ അനുഭവ മ്പത്ത് ആർജിക്കാന് നമുക്ക്  ഴിഞ്ഞിരിദക്കണ്താണ്.  
 
മുഖയ ലക്ഷ്യങ്ങൾ 
1.ഗ്ഗാമ ഗ്പദേശത്ത് താമ ിക്കുന്ന, അവിേഗ്ധ തതാഴിൽ തെയ്യാന് താത്പരയമുള്ള 
എതതാരു  ുെുംബത്തിനും ഒരു  ാമ്പത്തി  വർഷ്ം 100 േിവ തത്ത തതാഴിലിനുള്ള 
അവ ാശം.  
2.േരിഗ്േരുതെ ഉപജീവനവുമായി ബന്ധതപ്പട്ട വിഭവാെിത്തറ ശക്തിതപ്പെുത്തൽ. 
3. ാമൂഹയമായി പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന എലലാ  ുെുംബങ്ങതളയും പദ്ധതിയിൽ 
ഉള്പ്തപ്പെുത്തു . 
4.പഞ്ചായത്ത് രാജ് സ്ഥാപനങ്ങതള ശക്തിതപ്പെുത്തു . 
 
സവിശേഷെകൾ 

• നിയമത്തിതന്റ പിന്ബലമുള്ള അവ ാശാധിഷ്ഠിത പദ്ധതി 
• സ്ഗ്തീക്കും പുരുഷ്നും തുലയ ദവതനം 
• പരിസ്ഥിതി  ംരക്ഷ്ണം, ാർഷ്ി  ദമഖലയിതല അെിസ്ഥാന  ൗ രയ 
വി  നം 

• തതാഴിലാളി ള്പ്ക്ക് ആ ൂഗ്തണത്തിലും നിർവഹണത്തിലും  പകാളിത്തം 
• ദവതനം ദനരിട്ട് തതാഴിലാളി ളുതെ ബാക്/ദപാദറാ ീസ് അക്കൗണ്ിദലക്ക് 
• പദ്ധതി  ുതാരയമാക്കാന്  ാമൂഹയ ഓഡിറ്റ് 

 
ശസാഷയൽ ഓഡിറ്റിതെ പ്പാധാനയം 
 
         മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി ഗ്പ ാരം 
ഗ്ഗാമപഞ്ചായത്ത് ഗ്പദേശത്ത് നെപ്പിലാക്കുന്ന എലലാ ഗ്പവൃത്തി ളും തപാതുജന 
പകാളിത്തദത്താതെയുള്ള ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റിന് വിദധയമാക്കണതമന്ന് ഈ നിയമത്തിതന്റ 
അനുദേേം 17(2)ൽ നിഷ് ർഷ്ിക്കുന്നു. പദ്ധതി ഗ്പവർത്തനതത്തപ്പറ്റിയും തപാതുധനം 
തെലവഴിക്കുന്നതിതനപ്പറ്റിയും പൗര മൂഹം നെത്തുന്ന പര യവും  വതഗ്ന്തവുമായ 
പരിദശാധനയാണ് ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് അഥവാ  ാമൂഹി   ണക്ക്  പരിദശാധന.  
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        എലലാ വാർഡിലും വർഷ്ത്തിൽ രണ്് ഗ്പാവശയം ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് 
ഗ്ഗാമ ഭ ള്പ്  ൃതയമായി നെത്തണം. തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ അഴിമതിക്ക് 
ഇെനൽ ാതത,  ുതാരയതയും  ാരയക്ഷ്മതയും ഉറപ്പുവരുത്തു യാണ്  ദ ാഷ്യൽ 
ഓഡിറ്റിലൂതെ ലക്ഷ്യമിെുന്നത്.   മൂഹത്തിതല നാനാതുറ ളിലുള്ളവരുതെ പകാളിത്തം 
ഉറപ്പാക്കി,വിപുലമായ  ാമൂഹയ വിേയാഭയാ  പരിപാെിയായണ് ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് 
ഗ്പഗ് ിയ നെക്കു . പദ്ധതിപ്പണം ശരിയായ രീതിയിൽ തെലവഴിച്ചിട്ടുദണ്ാ, പദ്ധതിയുതെ 
ലക്ഷ്യം സ വരിച്ചുദവാ, പദ്ധതിയുതെ ഗുണദഭാക്താക്കളുതെ ജീവിതത്തിൽ ഗുണപരമായ 
എന്തുമാറ്റമാണുണ്ായത്,  ാമൂഹയ ആസ്തി  ൃഷ്ടിച്ചിട്ടുദണ്ാ തുെങ്ങിയ  ാരയങ്ങളാണ് 
ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റിലൂതെ  തണ്ത്താന് ഗ്ശമിക്കുന്നത്. തപാതുജനങ്ങളുതെ 
പകാളിത്തദത്താതെ നെത്തുന്നതിനാൽ  ർക്കാർ പദ്ധി ളുതെ നെത്തിപ്പിനുദമൽ 
തപാതു മൂഹത്തിതന്റ ജാഗ്ഗതയുറപ്പാക്കാന് ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് വഴിതയാരുക്കും. 
      രാജയതത്ത പരദമാന്നത ഓഡിറ്റിങ്സ  ംവിധാനമായ  ംദഗ്ൊളർ ആന്റ് ഓഡിറ്റർ 
ജനറൽ  ( ി.എ.ജി) പുറതപ്പെുവിച്ച മാർഗനിർദേശമനു രിച്ചാണ് ഈ ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് 
നെത്തിയിട്ടുള്ളത്. ംസ്ഥാന  ർക്കാർ രൂപീ രിച്ച ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് യൂണിറ്റാണ് 
ഇതിന് ദനതൃതവം നൽ ുന്നത്. 
 
 
രീെിോസ്തപ്െം 
         ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് റിദ ാഴ്സസ്  ംഘം ഗ്പവൃത്തി യൽ  പരിദശാധന, 
 ീൽഡ്  ന്ദർശനം, തതാഴിലാളി ളുമായുള്ള അഭിമുഖം, എം.ഐ.എസ് പരിദശാധന 
എന്നിവതയ അെിസ്ഥാനമാക്കിയാണ്  ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് റിദപ്പാർട്ട് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്. 
താതഴ പറയുന്ന രീതി അവംലംബിച്ചാണ് ഈ റിദപ്പാർട്ട് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്. 
 
1.  ഓഡിറ്റ് പ്ളാന് 
1.1 ഓ ീസ്  ന്ദർശന പരിപാെി ള്പ്. 
 
2.  അഭിമുഖം 
2.1 ( ബിഡിഒ, പഞ്ചായത്ത് ഗ്പ ിഡന്റ്,ജനഗ്പതിനിധി ള്പ്,ത ഗ് ട്ടറി & റാഫ്). 
2.2 ദമറ്റ് ,തതാഴിലാളി ള്പ്, ർഷ് ർ,തതാഴിലിന് ദപാ ാത്ത തതാഴിൽ  ാർഡ് ഉെമ ള്പ്. 
 
3. ഫയൽ പരിശോധന 
3.1 തപാതുഗ്പവൃത്തി ള്പ്,വയക്തിഗത ഗ്പവൃത്തി ള്പ് 
3.2 ദരഖ ളുതെ ഉള്ളെക്കം. ുതാരയത,പരിപൂർണത. 
3.3 ഭരണ മിതിയുതെയും ഉദേയാഗസ്ഥരുതെയും  ാരയഗ്പാപ്തി. 
 
4.ഫീൽഡ് സന്ദർേനം, നിരീക്ഷ്ണം. 
4.1 പൂർത്തിയായ തതാഴിലിെം. 
 
5. റഫറന്സ്ത .   
5.1 വി  ന ദരഖ,വാർഷ്ി  പദ്ധതി ദരഖ,രജിററു ള്പ്,വർക്ക്  യൽ. 
 
6.  ശസാഷയൽ ഓഡിറ്റ് എംഐഎസ്ത ശഫാർമാറ്റിശലക്കുള്ള വിവരശേഖരണം 
6.1.വിവരങ്ങളുതെ ദഗ് ാഡി രണം 
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7.  ശപ്കാസ്ത തവരിഫിശക്കഷന്, അവസാനവട്ട ചർച. 
 
8.കരട് റിശപാർട്ട് െയ്യാറാക്കൽ 
 
 
 അവകാേങ്ങതള  സംബന്ധിച് 
 
മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി ഗ്പ ാരം തതാഴിലാളി ള്പ്ക്ക് 
ലഭിദക്കണ് അവ ാശങ്ങതള  ുറിച്ചും ഏതറ്റെുദക്കണ് ഗ്പവയത്തി തള  ുറിച്ചും 
തതാഴിലുറപ്പ് നിയമത്തിലും 2019 തല  മാറർ  ർക്കുലറിലും വിശേമായി 
ഗ്പതിപാേിച്ചിട്ടുണ്്.  
 
 
തൊഴിലാളികളുതെ 10 അവകാേങ്ങൾ 
 
1. അദപക്ഷ്ിച്ച് 15 േിവ ത്തിനുള്ളിൽ തതാഴിൽ ാർഡ് ലഭിക്കുവാനുള്ള അവ ാശം. 
2. അദപക്ഷ്ിച്ച് 15 േിവ ത്തിനുള്ളിൽ തതാഴിൽ ലഭിക്കുവാനുള്ള അവ ാശവും 
ആയതിതന്റ സ പ്പറ്റ് ര ീത് ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള അവ ാശവും 
3. തതാഴിൽ ലഭിച്ചിതലലകിൽ തതാഴിലിലലായ്മ ദവതനം ലഭിക്കുവാനുള്ള അവ ാശം,  (15 
േിവ ം  ഴിഞ്ഞാൽ അെുത്ത 30 േിവ ം േിവ ദവതനത്തിതന്റ നാലിതലാന്നും  
പിന്നിെുള്ള േിവ ങ്ങളിൽ േിവ ദവതനത്തിതന്റ 50% വും ലഭിക്കാന് തതാഴിലാളിക്ക് 
അവ ാശമുണ്്.)  
4. പദ്ധതി ആ ൂഗ്തണത്തിൽ പതകെുക്കാനുളള അവ ാശം.  
5. 5  ിദലാമീറ്ററിനുള്ളിൽ തതാഴിൽ ലഭിക്കുവാനുള്ള അവ ാശം, അതലലകിൽ 
(ദവതനത്തിതന്റ 10 ശതമാനം അധി ം) 
6.  ുെിതവള്ളം, വിഗ്ശമ ൗ രയം, ഗ്പഥമ ശുഗ്ശൂഷ്ാ  ൗ രയം ഇവ ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള 
അവ ാശം. 
7. 15 േിവ ത്തിനുള്ളിൽ ദവതനം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള അവ ാശം. 
8. ദവതനവിതരണത്തിതല  ാലതാമ ത്തിന് നഷ്ടപരിഹാരം ലഭിക്കുവാനുള്ള 
അവ ാശം.  
9.  മയബന്ധിതമായുള്ള പരാതി പരിഹാരത്തിനുള്ള അവ ാശം. 
10. ഗ്ഗാമ ഭയിൽ പതകെുക്കുന്നതിനും ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്പഗ് ിയയിൽ 
പതകെുക്കാനുമുള്ള അവ ാശം.  
 
        മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി അെിസ്ഥാനപരമായി 
ഒരു അവ ാശാധിഷ്ഠിത പദ്ധതിയാണ്.അതുത ാണ്ുതതന്ന തതാഴിലാളി ളുതെ 
അവ ാശലംഘനതത്ത ഗൗരവദത്താതെതതന്ന  ാദണണ്തുണ്്.അതിദലക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് 
ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് റിദ ാഴ്സസ്  ംഘം തതക്കത്തിവട്ടാരം വാർഡിൽ ആറുമാ ത്തിനിതെ 
നെത്തിയ ഗ്പവൃത്തി ളുലതെ  യലു ള്പ് പരിദശാധിക്കു യുണ്ായി. അതിതന്റ 
വിവരങ്ങള്പ് ഇവിതെ പകുവക്കുന്നു. 
 
പഞ്ചായത്തിതന സംബന്ധിച അെിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ 
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ജിലല     : പാലക്കാട് 
ദലാക്ക്     : ത ാലലദകാട്  
താലൂക്ക്     : െിറ്റൂർ 
പഞ്ചായത്തിതന്റ ദപര്    : പുതുനഗരം  
വീസ്തീർണം     : 9.24 െ . ി. മീ.  
നിയമ ഭാമണ്ഡലം   : തനമാറ  
പാർലതമന്റ് മണ്ഡലം   : ആലത്തൂർ 
വാർഡു ളുതെ എണം   : 13 
ആത  ജന ംഖയ   : 17892 (2011തല ത ന് സ് ഗ്പ ാരം) 
സ്ഗ്തീ ള്പ്                 : 9013 
പരുഷ്ന്മാർ     : 8879 
പട്ടി ജാതി ജന ംഖയ   : 1994 
പട്ടി വർഗ ജന ംഖയ    : 0 (വി  ന ദരഖഗ്പ ാരം) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
പഞ്ചായത്തിതല തൊഴിലുറപ് പദ്ധെിയുമായി ബന്ധതപട്ട അെിസ്ഥാന 
വിവരങ്ങൾ 
 
 
1 ആത  തതാഴിൽ  ാർഡ് 2100 

2 ആത  തതാഴിലാളി ള്പ് 2898 

3 ആക്റ്റ്റീവ് തതാഴിൽ 
 ാർഡ് 

1266 

4 ആക്റ്റ്റീവ് 
തതാഴിലാളി ള്പ് 

1238 

5 പട്ടി ജാതി വിഭാഗം 606 

6 എസ്െിതതാഴിലാളി ള്പ് 0 

7 2017-18 വർഷ്ം ആത  
തെലവ് 

142.94 ലക്ഷ്ം 

8 2018-19 വർഷ്ം ആത  
തെലവ് 

221.74 ലക്ഷ്ം  
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9  ഴിഞ്ഞ വർഷ്ം 100 
േിവ ം തതാഴിൽ 
 ിട്ടിയവർ 

440 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ശസാഷയൽ ഓഡിറ്റിന് വിശധയമാക്കിയ പ്പവൃത്തികൾ   

പ്കമ 

നമ്പ
ർ 

പ്പവൃത്തി
യുതെ 

ശകാഡ് 

പ്പവൃത്തിയുതെ 

ശപര് 

പ്പവൃത്തി 
ആരംഭിച 
െിയ്യെി 

അെങ്കൽ 
െുക 

തചലവാ
യ െുക 

അവിദ
ഗ്ദ 

തൊഴി
ൽ 

ദിനങ്ങ
ൾ 

(അനു
വദിച

ത്) 

വി
ദ

ഗ്ദ 

തൊ
ഴി

ൽദി
ന

ങ്ങ
ൾ 

സാധ
ന 

ഘെ
കം 

1 

1606004006

/IF/381232 

Life mission 

bavana nirmanam 

2018-19 

(Abuthahir) 

 11-01-2019 24390 16802 62(90) ഇലല ഇലല 

2 

1606004006

/IF/381234 

 

Life mission 

bavana nirmanam 

2018-19 

(Naseema 

Bajaluddin) 

 14-01-2019 24390 16802 62(90) ഇലല ഇലല 

വാർഡിതല തൊഴിലുറപ് പദ്ധെിയുമായി ബന്ധതപട്ട അെിസ്ഥാന 
വിവരങ്ങൾ 
 

ആത  തതാഴിൽ  ാർഡ് 34 

ആത  തതാഴിലാളി ള്പ് 14 

ആക്റ്റ്റീവ് തതാഴിലാളി ള്പ് 14 

ആത  െിലവായ തു  68834 

ആത  തതാഴിൽ േിനങ്ങള്പ് 254 
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3 

1606004006

/IF/381246 

 

Life mission 
bavana 
nirmanam 
2018-19 
(Haseena 
Nasir Ali) 
 14-01-2019 24390 16802 62(90) ഇലല ഇലല 

4 

1606004006

/IF/375664 

 

Life mission 
bavana 
nirmanam 
2018-19 
(Haseena 
Safiyulla) 
 6-12-2018 24390 24390 90(90) ഇലല ഇലല 

5 

1606004006

/IF/358706 

 

Life mission 
bavana 
nirmanam 
2018-19 
(Ahamad 
Kabeer)   
 24-01-2019 24390 24390 90(90) ഇലല ഇലല 

6 

1606004006

/IF/358701 

 

Life mission 
bavana 
nirmanam 
2018-19 
(Thahira banu) 
 10-11-18 24390 24390 90(90) ഇലല ഇലല 

ആതക 146340 74796 456 
(540) 

 
 
ഒറ്റ ശനാട്ടത്തിൽ 
 വിവരങ്ങള്പ് ജിലലാതലം ദലാക്ക് 

തലം 
പഞ്ചായത്ത് 
തലം 

1  ൃഷ്ടിച്ച തതാഴിൽ േിനങ്ങള്പ് 9311669 789091 75624 
2  ുെുബങ്ങള്പ്ക്ക് നൽ ിയ ശരാശരി 
തതാഴിൽ േിനങ്ങള്പ് 

56.1 52.37 72.58 

3 100 േിനങ്ങള്പ് പൂർത്തീ രിച്ച 
 ുെുംബങ്ങള്പ് 

29976 2003 440 

4 ആത  തതാഴിതലെുത്ത  ുെുംബങ്ങള്പ് 1.66 15069 1042 
5 ആത  തതാഴിതലെുത്ത തതാഴിലാളി ള്പ് 1.88 17098 1238 
6 ആത  തതാഴിൽ േിനങ്ങള്പ് എസ്. ി 
 ുെുംബങ്ങള്പ്ക്ക്  

28.7% 36.78% 45.9% 
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7 ആത  തതാഴിൽ േിനങ്ങള്പ് എസ്.െി 
 ുെുംബങ്ങള്പ്ക്ക് 

8.63% 2.59% 0 

 
 
സന്ദർേന വിവരങ്ങൾ  
 

1. ആത   ന്ദർശിച്ച 
തതാഴിലിെങ്ങള്പ് 

4 

2  ന്ദർശിച്ച വീെു ള്പ് 4 

3  ന്ദർശിച്ച  ജീവ 
തതാഴിലാളി ള്പ് 

0 

4  ന്ദർശിച്ച നിഷ് ൃയ 
തതാഴിലാളി ള്പ് 

6 

5 പരിദശാധിച്ച തതാഴിൽ 
 ാർഡു ള്പ് 

5 

 
ഏഴ് രജിസ്റ്ററുകളുതെ പരിശോധന 
 
ദ ഗ്ന്ദ ർക്കാരിതന്റ നിർദേശഗ്പ ാരം തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുമായി ബന്ധതപ്പട്ട് 
താതഴപ്പറയുന്ന 7 രജിററു ള്പ് നിർബന്ധമായും  ൂക്ഷ്ിദക്കണ്വയാണ്. 
1) തതാഴിൽ  ാർഡിനുളള അദപക്ഷ്യുതെ രജിറർ 
2) ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്ഗാമ ഭ മീറ്റിംഗ് രജിറർ 
3) ഡിമാന്റ് രജിറർ 
4) ഗ്പവൃത്തിയുതെ ലിറും തെലവും വിശോംശങ്ങളും  ംബന്ധിച്ച രജിറർ 
5) സ്ഥിര ആസ്തി ളുതെ രജിറർ 
6) പരാതി രജിറർ  
7)  ാധന ഘെ  രജിറർ 
 
കതെത്തലുകൾ 
AMC ഗ്പ ാരമുള്ള 7 രജിററു ളും ഉണ്ായിരുന്നു.  
 
1.തൊഴിൽ കാർഡ് രജിസ്റ്റർ  
 
       തതാഴിൽ  ാർഡിനുള്ള  ുെുംബാദപക്ഷ്യുതെ രജിറർ ആണ് തതാഴിൽ  ാർഡ് 
രജിറർ. 2018- 19  ാലയളവ് വതരയുള്ള രജിറർ  ൂക്ഷ്ിച്ചിട്ടുണ്്. Part A, B, C, D 
എന്നിങ്ങതനയാണ്  ൂക്ഷ്ിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓദരാ വാർഡ് ഗ്പ ാരം തതാഴിൽ  ാർഡ് 
നൽ ിയതിന്തറ ഗ് മനമ്പർ  ൂക്ഷ്ിച്ചിട്ടിലല. അതിനാൽ എഗ്ത  ാർഡു ള്പ് വാർഡ് ഗ്പ ാരം 
നൽ ി എന്ന്  തണ്ത്താന്  ാധിച്ചിലല. തതാഴിൽ  ാർഡ് അനുവേിച്ച തതാഴിലാളി ളുതെ 
ഒപ്പ് ദരഖതപ്പെുത്താനുള്ള സ്ഥലം രജിററിൽ ഇലല. തതാഴിൽ  ാർഡ് അനുവേിച്ച 
തതാഴിലാളി ളുതെ ഒപ്പ്  ദരഖതപ്പെുത്താനുള്ള സ്ഥലം രജിററിൽ ഇലല. അത് ഉതണ്കിതല 
തതാഴിൽ  ാർഡ് ലഭിച്ചു എന്ന്  ാക്ഷ്യതപ്പെുത്താന് തതാഴിലാളിക്ക്   ഴിയു. എന്നാൽ 
മാഗ്തദമ തതാഴിൽ  ാർഡ്  ലഭിക്കാത്ത  ുെുംബങ്ങതള രജിറർ ദനാക്കി  തണ്ത്താന് 
 ാധിക്കു. തതാഴിൽ  ാർഡ് രജിറർ പഞ്ചായത്ത്  ത ഗ് ട്ടറി  ർട്ടിസ  തെയ്തിട്ടിലല.  
 
2. പ്ഗാമസഭ രജിസ്റ്റർ  
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      തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുമായി ബന്ധതപ്പട്ട്  ൂെുന്ന ഗ്ഗാമ ഭ വിവരങ്ങള്പ് ,ദയാഗ 
തീരുമാനങ്ങള്പ് , വാർഡിൽ നെപ്പിലാക്കിയ ഗ്പുവൃത്തി തള  ംബന്ധിച്ച െർച്ച 
എന്നിവതയലലാം അറിയുന്നതിന്  ഹായിക്കുന്ന ദരഖയാണ് ഗ്ഗാമ  ഭ രജിറർ. വാർഡ് 
ഗ്പ ാരം രജിററു ള്പ് ഇലല. പ രം ഓദരാ ദനാട്ട്ബുക്കു ളിൽ ദരഖതപ്പെുത്തിയിരിക്കുന്നു.  

• ഓഡിറ്റിന് വിശധയമാക്കിയ രൊം വാർഡിതല പ്ഗാമസഭ രജിസ്റ്റർ 
പരിശോധിചശപാൾ 9/11/2016 മുെൽ  7/11/2018 വതരയുള്ള തൊഴിലാളി പ്ഗാമസഭ 
കൂെിയ വിവരങ്ങൾ രജിസ്റ്ററിൽ ശരഖതപെുത്തിയിട്ടുെ്. 2/10/2018 തല പ്ഗാമസഭ 
റിശപാർട്ടിൽ പ്പവർത്തികളുതെ ഡീതറ്റയിൽസ്ത ഇലല. 7/11/2018 തല പ്ഗാമസഭ റിശപാർട്ടിൽ 
ഹാജർ മാപ്െതമ ശരഖതപെുത്തിയിട്ടുള്ളു . 

• തതാഴിലാളി ഗ്ഗാമ ഭ രജിറർ പഞ്ചായത്ത്  ത തഗ് ട്ടറി  ർട്ടിസ  തെയ്തിട്ടിലല. 
ത ഗ് ട്ടറി  ർട്ടിസ  തെയ്താൽ മാഗ്തദമ അത് ആധി ാരി മായ ഒരു ദരഖയായി 
മാറു. 

3. ഡിമാന്ഡ്, അശലാശക്കഷന്, ശവെന രജിസ്റ്റർ 

       ഡിമാന്ഡ് ,അദലാദക്കഷ്ന് ,ദവതന രജിറർ 2018-19ന്തറ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളാക്കി 
സബന്ഡ് തെയ്തിരിക്കുന്നു.  

4. വർക്ക് രജിസ്റ്റർ:  

      ഗ്പവൃത്തിയുതെ ലിറും െിലവും വിശോംശങ്ങളും  ംബന്ധിച്ച് രജിറർ. 2018-
19 വതരയുള്ളത് എം ഐ എ ിൽ  നിതന്നെുത്ത് വളതര നലല രീതിയിൽ രജിറർ 
രൂപത്തിൽ  ൂക്ഷ്ിച്ചിട്ടുണ്്. പഞ്ചായത്ത് ത തഗ് ട്ടറി  ർട്ടിസ  തെയ്തിട്ടിലല. 

5. ആസ്തെി രജിസ്റ്റർ: (സ്ഥിര ആസ്തി ളുതെ രജിറർ) 

      തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുമായി ബന്ധതപ്പട്ട് തെയ്യുന്ന ഗ്പവർത്തി ളിൽ അതസ്റ്റ്   
ഐ ഡി  ആയ ഗ്പവർത്തി ളുതെ വിവരങ്ങള്പ് ആണ് ആസ്തി  രജിററിൽ 
ഉണ്ായിരിദക്കണ്ത്. 2018-19 തല ആസ്തി രജിറർ പഞ്ചായത്ത്  ത ഗ് ട്ടറി  ർട്ടിസ  
തെയ്തിട്ടുണ്്. 73 ആസ്തി ളുതെ വിവരങ്ങള്പ് ദരഖതപെുത്തിയിട്ടുണ്്. രജിററിൽ 
അതസ്റ്റ് ന്തറ ദപര് അവിേഗ്ധ തതാഴിൽേിനങ്ങള്പ്, ഏതു തരം അതസ്റ്റ് , പൂർത്തീ രിച്ച 
തിയ്യതി, ഗ്പവൃത്തിയുതെ ദപര്, വർക്ക്  ഐഡി എന്നിവ ദരഖതപ്പെുത്തിയിട്ടിലല.  ൂൊതത 
ഒരു ഉദേയാഗസ്ഥതന്റയും ദപര്, ഒപ്പ്, തിയ്യതി എന്നിവ അത് ദരഖതപ്പെുദത്തണ് സ്ഥാനത്ത് 
ദരഖതപ്പെുത്തി  ാണുന്നിലല. 

6. പരാെി രജിസ്റ്റർ:  

     പരാതി രജിറർ  ൂക്ഷ്ിക്കുന്നുണ്്. രജിറർ ത ഗ് ട്ടറി  ർട്ടിസ  തെയ്തിട്ടിലല. 
2018-19  ാലയളവിൽ ഒരു പരാതി ളും രജിററിൽ ദരഖതപ്പെുത്തിയിട്ടിലല.   

7. തമറ്റീരിയൽ രജിസ്റ്റർ :  

      തമറ്റീരിയൽ രജിറർ  ൂക്ഷ്ിക്കുന്നുതണ്കിലും അത് പഞ്ചായത്ത് ത ഗ് ട്ടറി 
 ർട്ടിസ  തെയ്തിട്ടിലല. 2019 ജനുവരി, മാർച്ച്  മാ ങ്ങളിതല െിലവു ള്പ് തനിച്ചു 
ദരഖതപ്പെുത്തിയിരിക്കുന്നു  

ഫയൽ തവരിഫിശക്കഷന് 
2019 തല വാർഷ്ി  മാറർ   ർക്കുലർ അധയായം 7തല ഖണ്ഡി  11(5) ഗ്പ ാരം ഒരു 
ഗ്പവൃത്തി  യലിൽ താതഴ പറയുന്ന 22 ദരഖ ള്പ്  ൂക്ഷ്ിദക്കണ്തുണ്്: 
1. വർദപജ് 
2.തെക്റ് ലിറ് 
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3.വാർഷ്ി  പദ്ധതി ആ ൂഗ്തണ ദരഖ 
4.തെക്റ്നിക്കൽ എറിദമറ്റ്  ആന്റ്  ഡിസ ന് 
5. ാദകതി  അനുമതി ദരഖ 
6.ഭരണാനുമതി ദരഖ 
7. ംദയാജിത പദ്ധതി ആതണകിൽ അതുമായി ബന്ധതപ്പട്ട ദരഖ ള്പ് 
8.ആനവൽ മാറർ  ർക്കുലർ അനുദേേം 3എ,3ബി  ഗ്പ ാരമുള്ള തതാഴിലാളി ളുതെ 
ഡിമാന്റ് ദ ാറം. 
9.ഗ്പവൃത്തി അനുവേിക്കൽ ദ ാറം 
10.ഇ.മറർ ദറാള്പ് 
11.തമഷ്ർതമന്റ് ബുക്ക് 
12. തമറ്റീരിയൽ വർക്ക് ആതണകിൽ  ാധനങ്ങള്പ് വാങ്ങുന്നതും ഉപദയാഗിക്കുന്നതുമായി 
ബന്ധതപ്പട്ട ദരഖ ള്പ്  
13.ദവജ് ലിറ് 
14. ണ്് ഗ്ൊന്സ് ർ ഓർഡർ 
15.തമറ്റീരിയൽ വൗച്ചറു ളും ബിലലു ളും 
16.ദറായൽറ്റി ഉതണ്കിൽ അതിതന്റ ദരഖ ള്പ് 
17.ഗ്പവൃത്തി ആരംഭം മുതൽ അവ ാനിക്കുന്നതുവതരയുള്ള മൂന്ന് ഘട്ട ദ ാദട്ടാ. 
18. ഗ്പവൃത്തി പൂർത്തീ രണ  ാക്ഷ്യപഗ്തം. 
19.മറർ ദറാള്പ് മൂവ്തമന്റ് സ്ലിപ്പ്/ യൽ ഗ്ൊക്കിങ്സ ദ ാറം 
20.ജിദയാ ൊഗ്ഡ് ദ ാദട്ടാഗ്ഗാഫ് 
21.ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് റിദപ്പാർട്ടിതന്റ ദ ാപ്പി 
22.സ റ്റ് ഡയറി 
 
 
കതെത്തലുകൾ 
           ഓഡിറ്റിതന്റ  ഭാഗമായി 6 ഗ്പവർത്തി ളുതെ  യൽ  പരിദശാധനയ്ക്ക്  
വിദധയമാ ിയതിലൂതെ   തണ്ത്തിയ വിവരങ്ങള്പ്. 
 
1.കവർശപജ് 
 
           വാർഷ്ി  മാറർ  ർക്കുലർ ഗ്പ ാരമുള്ള ഒരു  വർദപജ്  യലിൽ 
 ൂക്ഷ്ിക്കുന്നത് തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുതെ  ുതാരയതയും ലാളിതയവും ഉറപ്പാക്കാന് 
 ഹായ മാ ും. ഒരു ഗ്പവൃത്തിയുതെ എലലാ അെിസ്ഥാനവിവരങ്ങളും അെങ്ങുന്ന 
ദരഖയാണിത്. 

• 6  യലു ള്പ് പരിദശാധിച്ചതിൽ എലലാത്തിനും  AMC ഗ്പ ാരമുള്ള 
 വർദപജ്  ൂക്ഷ്ിച്ചിട്ടുണ്്.  
 

 
2.തചക് ലിസ്റ്റ് 
          വർദപജ് ദപാതലത്തതന്ന തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി ഗ്പവൃത്തി ള്പ്ക്ക് 
 ുതാരയതയും വയക്തതയും ഉറപ്പാക്കാന്  ഹായിക്കുന്ന ദരഖയാണ് തെക്റ് ലിറ്. ഒരു 
 യലിൽ ഏതതാതക്ക ദരഖ ള്പ് ഉള്ളെക്കം തെയ്തിട്ടുതണ്ന്നും അത് ഏത് ദപജ് മുതൽ 
ഏത് ദപജ് വതരയാതണന്നും മനസ്ിലാക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ദരഖയാണ് തെക്ക് ലിറ്. 
പരിദശാധിച്ച 6  യലു ളിലും തെക്ക് ലിറ്   ാണാന്  ാധിച്ചു. 
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3.വാർഷിക പദ്ധെി ശരഖ 
         ഒരു വാർഡിതല തതാഴിൽ ആവശയതപ്പെുന്ന മുഴുവന് തതാഴിലാളി ള്പ്ക്കും 
വർഷ്ത്തിൽ 100 പണി ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് ആവശയമായഗ്പവൃത്തി ള്പ്  തണ്ത്തി 
ദരഖതപ്പെുത്തിതവച്ചിരിക്കുന്ന  ുഗ്പധാനമായ രണ്ു ദരഖ ളാണ് ആക്ഷ്ന് പ്ലാനും 
തഷ്ൽഫ് ഓഫ് തഗ്പാജക്റ്റ്റും. ഒരു വാർഡിൽ ഒരു വർഷ്ം നെത്താനുദേശിക്കുന്ന 
ഗ്പവയത്തി തള  ുറിച്ചുളള  മഗ്ഗമായ രൂപദരഖയാണ് വാർഷ്ി  പദ്ധതി ദരഖ. 
ഗ്ഗാമ ഭ നിർദേശിക്കുന്ന ഗ്പവർത്തി ള്പ് തഷ്ൽഫ് ഓഫ് ദഗ്പാജക്റ്െിദലക്ക് മാറ്റു യും 
ഇതിൽനിന്നും മുന്ഗണനാെിസ്ഥാനത്തിൽ അതാത്  ാമ്പത്തി വർഷ്ത്തിൽ ആവശയമുള്ള 
വർക്കു ള്പ് തതരതഞ്ഞെുത്ത് ആക്ഷ്ന് പ്ലാന് തയ്യാറാക്കു യും തെയ്യും  . 
ആക്ഷ്ന് പ്ലാനിൽ ഉള്പ്തപ്പട്ട ഗ്പവർത്തി തതന്നയാദണാ നെപ്പിലാക്കിയത് എന്ന് 
മനസ്ിലാക്കുന്നതിനും ആക്ഷ്ന്പ്ലാന് ദ ാപ്പി ഉപ രിക്കുന്നു. ഒരു ഗ്പവൃത്തിയുതെ 
 യലിൽ ഗ്പവയത്തിതയ  ുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്ന വാർഷ്ി പദ്ധതിയുതെ പ ർപ്പ് 
 ൂക്ഷ്ിദക്കണ്ത് അനിവാരയമാണ്.  

• പരിദശാധിച്ച 6 ഗ്പവൃത്തി  യലു ളിലും ആക്ഷ്ന് പ്ലാന് ദ ാപ്പി (അഡിഷ്ണൽ 
ആക്ഷ്ന് പ്ലാന് ദ ാപ്പി) ഉണ്് . 

 
4.എസ്റ്റിശമറ്റ്  
 
         ഓദരാ ഗ്പവർത്തിക്കും എറിദമറ്റിന്തറ  ംക്ഷ്ിപ്തം, ഡിസ ന്, 
ഗ്പവർത്തിയുതെ ഗ്പതീക്ഷ്ിത ദനട്ടങ്ങള്പ് വിശേീ രിക്കുന്ന  ാദകതി   ുറിപ്പ് തുെങ്ങിയവ 
ഉണ്ായിരിദക്കണ്തും ത  വർ ദ ാഫ്റ്റ് തവയറിലൂതെ ഓണ്സലനായി അനുമതി ള്പ് 
ലഭയമാദക്കണ്തുമാണ് .ഒരു ഗ്പവൃത്തി തുെങ്ങും മുമ്പ് ആ ഗ്പവൃത്തി എന്ത്, എങ്ങതന, 
എഗ്ത അളവിൽ തെയ്യണതമന്നറിയാന് തതാഴിലാളി ള്പ്ക്ക് അവ ാശമുണ്്. അതിന്  
അവർക്കും ഇക്കാരയമറിയാന് താത്പരയമുള്ള മറ്റുള്ളവർക്കും മനസ്ിലാക്കാന്  ഴിയുന്ന 
തരത്തിൽ ഓദരാ ഗ്പവൃത്തിയുതെയും എറിദമറ്റിതന്റ  ൂതെ ജന ീയ എറ്ദമറ്റ് 
തയ്യാറാദക്കണ്തുണ്്.  

• പരിദശാധിച്ച ഒരു  യലിലും ജന ീയ എറിദമറ്റ്  ാണാന്  ഴിഞ്ഞിലല . 
• പരിദശാധിച്ച 6  യലു ളിലും  ഡീതറ്റയിൽ എറിദമറ്റ്, എറിദമറ്റ് റിദപ്പാർട്ട്  , 
ദററ്റ് അനാലി ിസ്, എന്നിവ ഉണ്ായിരുന്നു. 

•  ാദകതി  വിേക്റ്ധരുതെ ഒപ്പ്,  ീൽ, തിയ്യതി എന്നിവ  ൂതെ എറിദമറ്റിൽ  
ഉണ്ാദവണ്താണ്. എലലാ  ഗ്പവൃത്തി ളുതെ എറിദമറ്റിലും ഒപ്പ്,  ീൽ,  
ദരഖതപെുത്തിട്ടുണ്്. തിയതി ദരഖതപ്പെുത്തിയതായി  ണ്ിലല. തിയതി  ൂെി 
ഒപ്പിതനാപ്പം ദരഖതപ്പെുദത്തണ്താണ്. 

 
 5.സാശങ്കെികാനുമെി 
 
          പദ്ധതിയിൽ ഏതറ്റെുക്കുന്ന ഓദരാ ഗ്പവർത്തിക്കും  ംസ്ഥാന  ർക്കാർ 
െുമതലതപ്പെുത്തിയ അധി ാര സ്ഥാപനത്തിന്തറ അനുമതിദയാെു ൂെിയ  ാദകതി  
എറിദമറ്റ് ഉണ്ായിരിദക്കണ്താണ്.  ാദകതി  വിേഗ്ധരെങ്ങുന്ന  മിതിയുതെ 
അനുമതിദരഖ എലലാരീതിയിലും പൂർണവും ആധി ാരി വുമായിരിക്കണം.  
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• പരിദശാധിച്ച 6  യലു ളിലും  ാദകതി ാനുമതി ദരഖ ഉണ്ായിരുന്നു .
 ാദകതി ാനുമതി  ദരഖയുതെ ത  യുർ ദ ാപ്പിയിൽ  ാദകതി  വിേഗ്തന്റ 
ഒപ്പ്  , ീൽ, തിയതി എന്നിവ ദരഖതപ്പെുദത്തണ്താണ്.  

 
6.ഭരണാനുമെി   
 
         ഒരു വാർഡിൽ ഒരു വർഷ്ം നെപ്പിലാക്കുന്ന തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി 
ഗ്പവർത്തനങ്ങള്പ്ക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഭരണ മിതി നൽ ുന്ന അംഗീ ാരമാണ് ഭരണാനുമതി. 
ത  യുറിൽ നിതന്നെുത്ത ദ ാപ്പിയാണ്  യലിൽ  ൂക്ഷ്ിച്ചരിക്കുന്നത്. ത  യൂർ 
ദ ാപ്പിയിൽ തറ ലയൂഷ്ന് നമ്പർ,തിയതി എന്നിവ അപ് ദലാഡ് തെയ്യുദമ്പാള്പ് ആ 
േിവ തത്ത തീയതിയും തഗ്പാ ീഡിങ്സ നമ്പറും മാഗ്തമാണ് ഗ്പിന്റ് ഔട്ടിൽ  വരുന്നത്. ഇത് 
ഭരണാനുമതി നമ്പറായി പരിഗണിക്കാനാവിലല.അതുത ാണ്ുതതന്ന, ഗ്ഗാമ ഭാ 
തീരുമാനത്തിന് പഞ്ചായത്ത് ഭരണ മിതി നൽ ുന്ന അനുമതി പഗ്തത്തിതന്റ ഒരു ദ ാപ്പി 
 യലിൽ  ൂക്ഷ്ിദക്കണ്താണ്. ഇക്കാരയത്തിൽ പഞ്ചായത്ത് ഭരണ മിതിയുതെ ഭാഗത്തു 
നിന്നും ത ഗ് ട്ടറിയുതെ ഭാഗത്തു നിന്നും ജഗ്ഗത ഉണ്ാ ണം.  

• പരിദശാധിച്ച 6  യലു ളിലും ഭരണാനുമതി ദരഖയുതെ ത  യുർ ദ ാപ്പി 
 ൂക്ഷ്ിച്ചിട്ടുണ്്  പതക്ഷ് .ഭരണാനുമതി  ദരഖയുതെ  ത  യുർ ദ ാപ്പിയിൽ   
ത ഗ് ട്ടറിദയാ ഗ്പ ിഡദന്റാ ഒപ്പ്,  ീൽ, തിയതി എന്നിവ ദരഖതപ്പെിത്തിയിട്ടിലല. 
അതു ൂതെ ദരഖതപ്പെുദത്തണ്താണ്. 

 
7.സംശയാജിെപദ്ധെി (കൺശവർജന്സ്ത) 
 
         ണ്ദവർജന്സ് ആയ ഗ്പവർത്തനങ്ങള്പ്ക്ക് അത് തതളിയിക്കുന്ന ദരഖ 
ഗ്പവൃത്തി  യലിൽ  ൂക്ഷ്ിദ ണ്ാതാണ്. ഓഡിറ്റിന് വിദധയമാക്കിയ  6 ഗ്പവൃത്തി 
 യലു ളിൽ ഗ്പസ്തുത  ുെുംബത്തിന്   ർക്കാർ പദ്ധതി ഗ്പ ാരമുള്ള ഭവനം 
നിർമിക്കുവാന് അനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുതണ്ന്ന് തതളിയിക്കുന്ന ദരഖ ഒന്നും തതന്ന  ാണാന് 
 ഴിഞ്ഞിലല.  
 
8.തൊഴിലാളികളുതെ ഡിമാെ് ശഫാറം 
 
       നിയമം അനുശാ ിക്കുന്ന തരത്തിൽ തതാഴിലാളി ള്പ്ക്ക് വർഷ്ത്തിൽ 100 
േിവ തത്ത തതാഴിലും ,തതാഴിൽ  ിട്ടിയിതലലകിൽ തതാഴിലിലലായ്മ ദവതനവും 
 ിട്ടണതമകിൽ  അവർ നൽ ുന്ന അദപക്ഷ്യും  ൃതയമാദ ണ്തുണ്്. ആനവൽ മാറർ 
 ർക്കുലറിൽ നിർദേശിക്കുന്ന തരത്തിൽ തതാഴിലുറപ്പു നിയമത്തിതല അനുദേേം 
3എ,3ബി  ഗ്പ ാരമുള്ള നിർേിഷ്ഠ ദ ാറത്തിൽ അദപക്ഷ് നൽദ ണ്തുണ്്. 

• ഇവിതെ, പുതുനഗരം ഗ്ഗാമ പഞ്ചായത്തിൽ പരിദശാധിച്ച 6   യലു ളിലും 
ഡിമാന്ഡ് ദ ാം ഉണ്ായിരുന്നു. തതാഴിലാളിയുതെ തതാഴിൽ  ാർഡ് നമ്പർ 
,തതാഴിൽ  ഏതു േിവ ം മുതൽ ഏതു േിവ ം വതര ദവണതമന്നും, തീയതി 
എന്നിവയും  അദപക്ഷ്യിൽ ദരഖപ്പെുത്തിയിട്ടിലല. ഡിമാന്ഡ് നൽ ുന്ന 
വയക്തിയുതെ സ വശം ര ീത് നല് ിയതിനുള്ള തതളിവ് ഒന്നും ഗ്പവൃത്തി 
 യലിൽ  ാണുന്നിലല. ഡിമാന്ഡ് നൽ ുന്ന തതാഴിലാളി ള്പ്ക്ക് അവരാവശയതപ്പട്ട 
േിവ ം തതാഴിൽ നൽ ിയിതലലകിൽ തതാഴിലിലലായ്മ ദവതനം ലഭിക്കാനുള്ള 
അവ ാശമാണ് നഷ്ടതപ്പെുന്നത്. 
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നിർശേേം 
      ഒരു വാർഡിൽ തതാഴിൽ  ാർഡ് എെുത്തിരിക്കുന്ന മുഴുവന് തതാഴിലാളി ളും 
അയൽക്കൂട്ടത്തിൽ വയക്തിഗതമാദയാ  ൂട്ടമാദയാ അദപക്ഷ് ത ാെുക്കുന്ന രീതിയാണ് 
ഉെിതം. തതാഴിലിനുളള അദപക്ഷ് പഞ്ചായത്തിൽ  വീ രിക്കുന്നതിതന്റ തീയ്യതിതവച്ചു 
ര ീത്  പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് ത ാെുക്കുന്നത് തതാഴിലാളി ളുതെ അവ ാശം 
 ംക്ഷ്ിക്കുന്നതിന്  ഹായ മാ ും. 
 
9.തൊഴിൽ അനുവദിക്കൽ 
 
        തതാഴിലിനുള്ള അദപക്ഷ്  വീ രിച്ചാൽ 15 േിവ ത്തിനുള്ളിൽ തതാഴിൽ 
നൽ ണതമന്ന് MGNREGA Shedule2 Section 6– ൽ പരാമർശിക്കുന്നു. അതിന് 
 ഴിഞ്ഞിതലലകിൽ തതാഴിലിലലായ്മ ദവതനം ത ാെുക്കണതമന്നും അദ്ധയായം 3 Section 7,8,9  
ഭാഗങ്ങളിൽ അനുശാ ിക്കുന്നു. തതാഴിൽ ആവശയതപ്പട്ടവർക്കു തതാഴിൽ 
അനുവേിച്ചുത ാണ്ുള്ള വർക്ക് അദലാദക്കഷ്ന് ദ ാം എലലാ ഗ്പവൃത്തി  യലു ളിലും 
 ാണാം. എന്നാൽ AMC ഗ്പ ാരമുള്ള തതാഴിൽ അനുവേിക്കൽ ദ ാറം അലല. AMC 
ഗ്പ ാരമുള്ള തതാഴിൽ അനുവേിക്കൽ ദ ാറം ആണ്  ൂക്ഷ്ിദക്കണ്ത്.   
 
10. ഇ  മസ്റ്റ് ർ ശറാൾ  

 തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിതല ദരഖ ളിൽ ഏറ്റവും ഗ്പധാനതപ്പട്ട ദരഖയാണ് മറർ 
ദറാള്പ്. തതാഴിലാളി ള്പ് തതാഴിൽ തെയ്യുന്ന തീയതി,  ഹാജർ, േിവ  ദവതനം, മറ് ർ 
ദറാള്പ് ഗ്പ ാരമുള്ള  ദവതനം, എന്നിവ ദരഖതപ്പെുത്തുന്നതിനുള്ള അെിസ്ഥാന ദരഖയാണ് 
ഇ മറർദറാള്പ്. ഇതിൽ ദലാക്ക് തഡവലപ്തമന്റ് ഓ ീ ർ, പഞ്ചായത്ത് ത ഗ് ട്ടറി 
എന്നിവർ  തീയതിദയാെു  ൂെി ഒപ്പും,   ീലും  ദരഖതപെുദത്തണ്താണ്. 

6 ഗ്പവൃത്തി  യളു ളിൽ നിന്നായി 8 മറർ ദറാളു ള്പ് പരിദശാധിച്ചദപ്പാള്പ്  തണ്ത്തിയ 
വിവരങ്ങള്പ് െുവതെ ദെർക്കുന്നു: 

• M-ബുക്ക്  നമ്പർ M-ബുക്ക് ദപജ് നമ്പർ എന്നിവ ദരഖതപ്പെുത്തിയിട്ടിലല . മുഴുവന് 
മറർ ദറാളിലും ഇവ ദരഖതപ്പെുദത്തണ്താണ് . 

• പഞ്ചായത്ത്  ത തഗ് ട്ടറിയുദെയും BPO യുതെയും  ഒപ്പ് , ീല് മുഴുവന്  muster 
roll  ളിലും  ാണാന്  ഴിഞ്ഞു. എന്നാൽ BDO യുതെ ഒപ്പ്,  ീൽ, തിയതി എന്നിവ 
ദരഖതപ്പെുത്തി  ണ്ിലല.  

• മറർ ദറാള്പ് പരിദശാധിച്ച ഉദേയാഗസ്ഥന്തറ  ഒപ്പ് മുഴുവന്  മറർദറാള്പ് ലും 
ദരഖതപെുത്തിയിട്ടുണ്്. 6 ഗ്പവൃത്തി യലിൽ നിന്നായി 8 മറർദറാള്പ് 
പരിദശാധിച്ചതിൽ  തവട്ടിത്തിരുത്തലു തളാന്നും  ാണാന്  ഴിഞ്ഞിലല.                

• തതാഴലാളി ളുതെ ഒപ്പ് ദരഖതപ്പെുത്തുന്നത് ദപാതലത്തതന്ന ഹാജർ, േിവ ദവതനം, 
ആത  തു  എന്നിവ ദരഖതപ്പെുത്തണം. പരിദശാധിച്ച 8 മറർദറാളു ളിൽ  4 
എണത്തിൽ(workcode:1606004006/IF/358701,(താഹിറബാനു), 
workcode:1606004006/IF/358706, (അഹമദ്  ബീർ)) േിവ ദവതനം, ആത  തു  
എന്നിവ ദരഖതപ്പെുത്തിയിട്ടിലല.  
 
 

11. തമഷർതമന്റ് പുസ്തെകം (M Book) 
        ഒരു ഗ്പവൃത്തിയിൽ എന്തു നെന്നു, എഗ്ത അളവിൽ നെന്നു എന്നുള്ള 
 ാരയങ്ങള്പ്  ൃതയമായി ദരഖതപ്പെുദത്തണ്  ുഗ്പധാന ദരഖയാണ് എം.ബുക്ക്. 
അതുത ാണ്ുതതന്ന ഈ പുസ്ത ത്തിൽ അളവു ള്പ് ദരഖതപ്പെുത്തുന്ന ബന്ധതപ്പട്ട 
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ഉദേയാഗസ്ഥർ അവരുതെ ദപരും ഒപ്പും  ീലും തിയ്യതിയും നിർബന്ധമായും 
ദരഖതപ്പെുദത്തണ്താണ്.  

• പരിദശാധിച്ച 6  യലു ളിലും എം. ബുക്ക്  ഉണ്ായിരുന്നു . 
• ഗ്പുവൃത്തി ളുതെ തമഷ്ർതമന്റ് ബുക്കു ള്പ് പഞ്ചായത്ത്  ത തഗ് ട്ടറി 
 ർട്ടിസ  തെയ്തിട്ടുണ്്.  തമഷ്ർതമന്റ് ബുക്കു ള്പ് പഞ്ചായത്ത്  ത തഗ് ട്ടറി 
ഒപ്പ്, ീൽ,തിയ്യതി എന്നിവ ദരഖതപ്പെുത്തി  ർട്ടിസ  തെദയ്യണ്താണ്. 

• തമഷ്ർതമന്റ് ബുക്കിൽ നമ്പർ, ദപജ് നമ്പർ എന്നിവ ദരഖതപ്പെുത്തിയിട്ടുണ്് .  
AS, TS നമ്പർ ദരഖതപ്പെുത്തിയിട്ടിലല.  

• ബന്ധതപ്പട്ട ഉദേയാഗസ്ഥർ അതായത്, അതഗ് െിറ്റഡ്എഞ്ചിനീയർ ഓവർ  
 ീയർ    എന്നിവരുതെ ഒപ്പ്,  ീൽ ദരഖതപ്പെിത്തിയിട്ടുതണ്കിലും തിയ്യതി 
ദരഖതപ്പെുത്തിയിട്ടിലല . 

• തമഷ്ർതമന്റ് ബുക്ക്  അവ ാനിക്കുന്ന ദപജിൽ ത ഗ് ട്ടറിയുതെ  ഒപ്പ് , ീൽ 
ദരഖതപെുത്തിയിട്ടുണ്്.  

• ഗ്പവർത്തി തുെങ്ങുന്നതിന് മുമ്പും ദശഷ്വും അളവു ള്പ് 
ദരഖതപ്പെുത്തുന്നതിനുള്ള അെിസ്ഥാന ദരഖയാണ് തമഷ്ർതമന്റ് ബുക്ക്. 
ഗ്പവർത്തി ളുതെ എം ബുക്കിൽ  യഥാർഥ തെലവ്  ദരഖതപെുത്തിയിട്ടുണ്്. 
എന്നാൽ അദതാതൊപ്പം ആത  അനുവേിച്ച തു യും യഥാർഥ തെലവും 
തമിലുള്ള വയതാ ം ദരഖതപ്പെുദത്തണ്താണ്. ഗ്പവൃത്തി പൂർത്തീ രിച്ച്  
 ഴിഞ്ഞാൽ അത് നിർബന്ധമായും ദരഖതപ്പെുദത്തണ്താണ് . 

 
12.തമറ്റീരിയൽ ലിസ്റ്റ് 
 
         തമറ്റീരിയൽ  എഗ്ത ഉപദയാഗിച്ചു എന്നതിന് അെിസ്ഥാനതപ്പെുത്തി, 
തവണ്ർക്ക്  നൽദ ണ് തു , അവരുതെ ദപര്, അക്കൗണ്്  നമ്പർ ,ഗ്പവർത്തിയുതെ 
ദപര്,വർക്ക്  ദ ാഡ് , ബിൽ നമ്പർ ,തീയതി   എന്നിവ എലലാം  ാണിച്ചു ത ാണ്് 
തമറ്റീരിയലിന് ദവണ്ിയുള്ള  പണം സ മാറുന്നതിന് ദവണ്ി തയ്യാറാക്കുന്ന ഗ്പധാനതപ്പട്ട 
ഒന്നാണ് തമറ്റീരിയൽ ലിറ്.  പരിദശാധിച്ച 6   യലു ളിൽ  ഒന്നിലും തമറ്റീരിയൽ 
ഉപദയാഗിച്ചിട്ടിലല. 
 
13.ശവജ് ലിസ്തററ് 
 
        ഗ്പവൃത്തി പൂർത്തിയായാൽ മറർ ദറാള്പ് ഗ്പ ാരം തതാഴിലാളി ള്പ്ക്ക് 
ദവതനം അനുവേിച്ചുതവന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്ന ദരഖയാണ് ദവജ് ലിറ്. തതാഴിലാളി ള്പ് എഗ്ത 
േിവ ം ദജാലി തെയ്തു എന്നതിന് അെിസ്ഥാനതപ്പെുത്തി അവർക്ക് നൽദ ണ് തു  
അതായത് ൂലി, ആയുധങ്ങള്പ്ക്ക് ത ാെുക്കുന്ന വാെ ,  മൂർച്ച  ൂട്ടുന്നതിനുള്ള തു  
എന്നിവ എലലാം  ാണിച്ചു ത ാണ്് പണം സ മാറുന്നതിന് ദവണ്ി തയ്യാറാക്കുന്ന 
ഗ്പധാനതപ്പട്ട ഒന്നാണ് ദവജ് ലിറ്.  
        പരിദശാധിച്ച 6  യലു ളിൽ  എലലാത്തിലും    മറർ ദറാള്പ് ഗ്പ ാരമുള്ള 
ദവജ് ലിറ്  ഉണ്ായിരുന്നു. 
  
14. ഫെ് പ്ൊന്സ്തഫർ ഓർഡർ(FTO) 
 
       തതാഴിലാളി ളുതെ ദവതനം അവരവരുതെ ബാക് അക്കൗണ്ിദലക്ക് അയച്ചു 
എന്നതിനുളള തതളിതവന്ന നിലയിലാണ്  FTO വിതന്റ ഗ്പധാനയം.  
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       പരിദശാധിച്ച 6  യലു ളിൽ  IF/375664 (ഹസീന സഫിയുള്ള ), IF/381234 (നസീമ 
ബജാലുേീന്) എന്നീ  രണ്്  ഗ്പവൃത്തി  യലിൽ മാഗ്തമാണ് FTO  ൂക്ഷ്ിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഓദരാ 
ഗ്പവൃത്തി  യലിലും ദവജ് ലിറ് ഗ്പ ാരമുള്ള FTO   ൂക്ഷ്ിദക്കണ്താണ്. 

 
15. തമറ്റീരിയൽ വൗചറുകളും ബിലലുകളും 
 
         ഈ ഓഡിറ്റ്    ാലയളവിൽ  പരിദശാധന നെത്തിയ ഗ്പവൃത്തി ളിൽ 
തമറ്റീരിയൽ  ഉപദയാഗിച്ചുള്ള ഗ്പവർത്തി ള്പ് ഒന്നുംതതന്ന  ഉണ്ായിരുന്നിലല. തമറ്റീരിയൽ 
ഉപദയാഗിച്ചുള്ള ഗ്പവൃത്തി ളിൽ അതുമായി ബന്ധതപ്പട്ട വൗച്ചറു ളും ബിലലു  ളും 
 യലിൽ  ൂക്ഷ്ിദ ണ്ാതാണ്. 
 
16. ശറായൽറ്റി 

   പരിദശാധന  വിദധയമാക്കിയ  ഒരു വർക്ക്   യലിലും ദറായൽറ്റി ബാധ മലല. 
 
17.ശഫാശട്ടാപ്ഗാഫ് 

 തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുതെ ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പാക്കാന്, ഗ്പവയത്തി ള്പ് 
 ംബന്ധിച്ചു തതളിവു ള്പ് ദശഖരിക്കാന് അതിതന്റ ദ ാദട്ടാ ള്പ്  ഹയ മാ ും. 
ഗ്പവൃത്തി തുെങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ്, ഗ്പവൃത്തി നെന്നു ത ാണ്ിരിക്കുദമ്പാള്പ്,  ഗ്പവൃത്തി 
പൂർത്തീ രിച്ചു  ഴിയുദമ്പാള്പ് തുെങ്ങിയ  ഓദരാ ഘട്ടത്തിതലയും ദ ാദട്ടാ ള്പ്  യലിൽ 
 ൂക്ഷ്ിക്കണതമന്ന് നിഷ് ർഷ്ിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇത്തരത്തിലുള്ള  വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിതല 
ദ ാദട്ടാ ള്പ് പരിദശാധന നെത്തിയ 6 ഗ്പവൃത്തി  യലു ളിൽ എലലാത്തിലും 3 ഘട്ട  
(ഗ്പവൃത്തി തുെങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ്, ഗ്പവൃത്തി നെന്നു ത ാണ്ിരിക്കുദമ്പാള്പ്, 
പൂർത്തീ രിച്ചതിനു ദശഷ്ം) ദ ാദട്ടാ ള്പ്  ൂക്ഷ്ിച്ചിട്ടുണ്്. മുഴുവന് ഗ്പവൃത്തി 
 യലു ളിലും 3 ഘട്ട ദ ാദട്ടാ ള്പ് നിർബന്ധമായും  ൂക്ഷ്ിദക്കണ്താണ്. 
 
18. പ്പവൃത്തി പൂർത്തീകരണ സാക്ഷ്യപപ്െം 
 
പരിദശാധിച്ച ഒരു  യലിലും ഗ്പവൃത്തി പൂർത്തീ രണ  ാക്ഷ്യപഗ്തം  ാണുവാന് 
 ാധിച്ചിലല. 
 
19.മസ്റ്റർ ശറാൾ മൂവ്തമെ് സ്ലിപ് /ഫയൽ പ്ൊക്കിങ് ശഫാറം 
 
തതാഴിലുറപ്പ് ഗ്പവൃത്തി നെപ്പാക്കുന്നതിലും അതിതന്റ ദരഖ ള്പ് സ  ാരയം 
തെയ്യുന്നതിലും ഓദരാ ഉദേയാഗസ്ഥർക്കും ഉത്തരവാേിത്തം നിശ്ചയിച്ചിെുണ്്. 
തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിതല ഏറ്റവും  ുഗ്പധാനദരഖയായ മറർദറാള്പ് ജനദററ്റ് 
തെയ്യുന്നതു മുതൽ തതാഴിലാളി ളുതെ ദവതനം ബാകിദലക്ക് അനുവേിച്ചുത ാണ്ുള്ള 
FTO ബാകിദലക്ക് അയക്കുന്ന തീയതി ഗ് മത്തിൽ മറർ ദറാള്പ്  മൂവ്തമന്റ് സ്ലിപ്പിൽ 
ദരഖതപ്പെുദത്തണ്താണ്.ഒരു മറർ ദറാള്പ് അവ ാനിച് 3 േിവ ത്തിന ം തതന്ന 
അളവു ള്പ് ബന്ധതപ്പട്ട ഉേയാഗസ്ഥന് ദരഖതപ്പെുത്തണം എന്ന് നിയമം അനുശാ ിക്കുന്നു. 
പരിദശാധിച്ച മുഴുവന്  യലിലും  യൽ ഗ്ൊക്കിംഗ് ദ ാം അഥവാ മറർ ദറാള്പ് 
മൂവ്തമന്റ് സ്ലിപ്പ്  ഉണ്ായിരുന്നു.   
 
20. ജിശയാ ൊഗ്ഡ് ശഫാശട്ടാപ്ഗാഫ് 
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 ഗ്പവർത്തി സ്ഥലം തിരിച്ചറിയുന്നതിനുള്ള ഉപാധിയാണ് ജിദയാ ൊഗ്ഡ് ദ ാദട്ടാസ്.  
മൂന്ന് ഘട്ടത്തിലുള്ള ദ ാദട്ടാ ള്പ്ക്കു പുറതമ ജിദയാൊഗ്ഡ് ദ ാദട്ടായുതെ ഗ്പിന്റും 
 യലിൽ  ൂക്ഷ്ിദക്കണ്താണ്. ഇതുറപ്പാദക്കണ്ത് ദമറ്റിതന്റയും തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി 
ഉദദ്ധാഗസ്ഥരുതെയും െുമതലയാണ്. എന്നാൽ പരിദശാധനയ്ക്ക് വിദധയമാക്കിയ 6 
 യലിലും ഇവ  ാണാന്  ാധിച്ചിലല. തതളിവ് ദശഖരണം തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി 
ഗ്പവയത്തി ളുതെ ഒഴിച്ചു  ൂൊനാവാത്ത ഘെ മായതിനാൽ ഈ  ാരയത്തിൽ ബന്ധതപ്പട്ട 
ഉദോഗസ്ഥർ  ൂെുതൽ ജാഗ്ഗത പുലർദത്തണ്തുണ്്. 

21. ശസാഷയൽ ഓഡിറ്റ് റിശപാർട്ടിതെ ശകാപി 
          ഇദപ്പാള്പ് ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് നെക്കുന്നതുത ാണ്്  ഈ ഗ്പവൃത്തി 
 യലു ളിൽ ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് റിദപ്പാർട്ടിതന്റ ദ ാപ്പി  ൂക്ഷ്ിദക്കണ്തിലല.  
 
22. സസറ്റ് ഡയറി 
           ംസ്ഥാന  ർക്കാരിന്തറ നിർദേശഗ്പ ാരം  വർക്ക്  യലിൽ 
 ൂക്ഷ്ിദക്കണ് 22 മതത്ത ദരഖയാണ് സ റ്റ്  ഡയറി. തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി 
ഗ്പവൃത്തി ള്പ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അളവിലും  ൃതയതയിലും നിർവഹിക്കുന്നതിലുള്ള 
ഉപാധി ളെങ്ങുന്ന ഗ്പധാനതപ്പട്ട ദരഖയാണ് സ റ്റ് ഡയറി.  ംസ്ഥാന  ർക്കാർ 
ഗ്പദതയ മായി തയ്യാറാക്കിയ സ റ്റ് ഡയറി ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലത്തുണ്ായിരിദക്കണ്  
 ുഗ്പധാന ദരഖയാണ്. പദ്ധതി ആരംഭ ദയാഗത്തിതന്റ വിവരങ്ങള്പ് മുതൽ 
ഉദേയാഗസ്ഥരുതെയും തപാതുജനങ്ങളുതെയും നിർദേശങ്ങളും  ന്ദർശ  ഡയറിയിൽ 
അെങ്ങിയിട്ടുണ്്. 

• ഗ്പവൃത്തി  യലു ള്പ് 6ഉം സലഫ് മിഷ്ന് ഭവന നിർമാണം  ആയതിനാൽ 
സ റ്റ് ഡയറി ഇലല.  

 
വിജിലന്സ് ആന്റ്  മ ോണിറ്ററിിംഗ് കമ്മറ്റി (ജോഗ്രതോ മ ല്മനോട്ട സ ിതി) 
 
ഓപ് ോ വോർഡില ും അഞ്ച് മ തല് ഏഴ് അുംഗങ്ങള് വര യ ള്ള VMC ഉണ്ടോവണും. 
അധ്യോപകർ ,സ്ത്തീകള്,പട്ടികജോതി/പട്ടികവർഗ  വിഭോഗത്തില്രപട്ടവർ ,കർഷകർ, സ്വയും 
സ്ഹോയ സ്ുംഘത്തിരല അുംഗങ്ങള്, പ്സ്ോഷയല് ഓഡിറ്റ് റിപ്സ്ോഴ്സ്ത പ്പഴ്സ്ൺമോർ, 
ഉപപ്ഭോക്തൃ സ്മിതികള്, യ വജന ക്ലബ്ബുകള്, രപോത  സ്മൂഹ സ്ുംഘടനകള്, 
ത ടങ്ങിയവ ില് നിന് ും VMC അുംഗങ്ങരെ രത രെട ക്കോവ ന്തോണ് .VMC രയ 
നിയമിപ്ക്കണ്ടത് ്ഗോമസ്ഭയോണ്. രതോഴിലോെികെുമോയി ആശയവിനിമയും, ്പവൃത്തി 
സ്ഥല സ്ൗക യങ്ങെുരട പ ിപ്ശോധ്ന, ്പവൃത്തികെുരട ഗ ണനിലവോ ും നിർണയിക്കല്, 
ത ക നിർണയും, ്പവൃത്തിയില് ഉടനീെമ ള്ള റിപ്പോർട്ടിുംഗ്, ്പവൃത്തിയ രട സ്വഭോവരത്ത 
സ്ുംബന്ധിച്ചുള്ള ഗ ണപ മോയ വിലയി  ത്തല് എന്ിവയോണ് ്പധ്ോന ച മതല. VMC 
എലലോ ്പവൃത്തികെുും പ ിപ്ശോധ്ിപ്ക്കണ്ടത ും മൂലയ നിർണയ  ജിസ്റ്ററില് 
പ് ഖരപട പ്ത്തണ്ടത ും പ്സ്ോഷയല് ഓഡിറ്റ് സ്മയത്ത് അവ ്ഗോമസ്ഭയില് 
സ്മർപിപ്ക്കണ്ടത മോണ്. VMC റിപ്പോർട്ട് ഒ   രപോത  പ് ഖയോയി ക  പ്തണ്ടത ും 
ആവശയരപട ന്തിനന സ് ിച്ച് ഒ   രപോത  പ് ഖയോയി പഞ്ചോയത്ത് നിന് ും 
ലഭിപ്ക്കണ്ടത ും ആണ്.   
          സസ്റ്റ് ഡയറി യ രട ഒ   ഭോഗമോണ്  വിജിലൻസ്ത ആൻഡ് പ്മോണിറ്ററിങ് 
കമ്മിറ്റി. വിജിലൻസ്ത ആൻഡ് പ്മോണിറ്ററിങ് കമ്മിറ്റിയ രട റിപ്പോർട്ട് 
ഉണ്ടോയി  രന്ങ്കില ും അഭി്പോയങ്ങള് പ് ഖരപട ത്തിയിട്ടുണ്ടോയി  ന്ിലല. ഓപ് ോ 
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വോർഡിരല ്പവർത്തനങ്ങരെ നി ീക്ഷിക്ക ന്തിന ും കൂട തല് രമച്ചരപട ത്ത ന്തിന മോയി 
കോ യക്ഷമമോയ ്പവർത്തിപ്ക്കണ്ടവ  ും, ്പസ്തത ത ്പവൃത്തിയില് ഏർരപടോത്ത  
വയക്തികെുമോണ് വി. എും.സ്ി യില് അുംഗങ്ങള് ആയി ിപ്ക്കണ്ടത്. 
 
തതോഴിലിടതെ സൗകര്യങ്ങൾ 
 
രതോഴില് സ്ഥലത്ത് രതോഴിലോെികള്ക്ക് ആവശയമോയ ക ടിരവെെും, തണല്, ്പോഥമിക 
സവദ്യസ്ഹോയും,5 വയസ്സിന് തോരഴയ െെ ക ട്ടികള്ക്ക് ്കഷ് ത ടങ്ങിയ അടിസ്ഥോന 
സ്ൗക യങ്ങള് ഒ  ക്കണരമന്് നിയമത്തിരല രഷഡയൂള് 2ല് 23 മ തല് 28 വര യ ള്ള 
ഭോഗത്ത് നിർപ്ദ്ശിച്ചിട്ടുണ്ട്. 
 
CIB- സിറ്റിസൺ ഇന്സഫർമ ഷന്സ മ ോർഡ് 
 
രതോഴില റപ് പദ്ധതിയ രട സ് തോ യത ഉറപോക്ക ന്തിന  പ്വണ്ടിയ ള്ള ഒ   ഉപോധ്ിയോണ് 
സ്ിറ്റിസ്ൺ ഇൻഫർപ്മഷൻ പ്ബോർഡ് .Para 25(a), schedule 1 അന സ് ിച്ച് ഒ   
്പവർത്തിയ രട അടിസ്ഥോന വിവ ങ്ങള് അതോയത് എസ്റ്റിപ്മറ്റ് ത ക, സ്ോധ്ന പ്വതന 
ഘടകങ്ങള്, യഥോർത്ഥ രചലവ് ,രതോഴില് ദ്ിനങ്ങള് ത ടങ്ങിയ വിവ ങ്ങള് സ്ോധ്ോ ണ 
ജനങ്ങള്ക്ക ും ഗ ണപ്ഭോക്തോക്കള്ക്ക ും മനസ്സിലോക ന്  ീതിയില് ്പദ്ർശിപിപ്ക്കണ്ടത് 
അനിവോ യമോണ്..ഈ പ്ബോർഡ് സ്ഥോപിപ്ക്കണ്ടത് ഓപ് ോ ്പവൃത്തിയ രടയ ും 
ആ ുംഭഘട്ടത്തില് ആണ്.  
 
നിരീക്ഷ്ണ സംവിധാനത്തിതല വീഴ്ചകൾ 
 
സ റ്റ് ഡയറിയും തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി ഓ ീ ിതല ഉദേയാഗസ്ഥരുതെ  ന്ദർശ  
പുസ്ത വും പരിദശാധിച്ചദപ്പാള്പ് മന ിലായ വിവരങ്ങള്പ്  

•  ംസ്ഥാന ,ജിലലാതല ഉദേയാഗസ്ഥർ പഞ്ചായത്തിതല തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി 
ഓ ീ ും ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളും  ൃതയമായ ഇെദവള ളിൽ  ന്ദർശിച്ച് ദവണ് 
നിർദേശങ്ങള്പ് നൽ ിയിട്ടിലല. 

• തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുമായി ബന്ധതപ്പട്ട ജിലലയിതല ഏറ്റവും വലിയ 
ഉദേയാഗസ്ഥന്  ജിലലാ ദഗ്പാഗ്ഗാം ദ ാർഡിദനറ്ററായ  ളക്റ്െറാണ്  .അദേഹത്തിനു  
ദവണ്ി തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി ഗ്പവൃത്തി ള്പ്    ഏദ ാപിപ്പിക്കുന്ന െുമതല  
ദജായന്റ്  ദഗ്പാഗ്ഗാം ദ ാർഡിദനറ്റർക്കും . ഒരു വർഷ്ത്തിനിതെ ഈ രണ്് 

ഉദേയാഗസ്ഥരും ഒരിക്കൽദപാലും ഈ പഞ്ചായത്തിൽ   ന്ദർശനം 
നെത്തിയിട്ടിതലലന്ന് ഓഡിറ്റ് െീമിതന്റ അദനവഷ്ണത്തിൽ  മന ിലായി. 

• ത ാലലദകാട് ദലാക്ക്  എക്റ്റന്ഷ്ന് ഓ ീ ർ 24/4/18, 26/5/18, 7/6/18 നു MGNREGS 
ഓ ീ ിൽ  ന്ദർശനം നെത്തിയ വിവരം  ന്ദർശ  ഡയറിയിൽ 
ദരഖതപ്പെുത്തിയിട്ടുണ്്  . 

• ത ാലലദകാട് ദലാക്ക്  JBDO 19/8/2018, 6/3/2019 നു പുതുനഗരം ഗ്ഗാമ പഞ്ചായത്ത്  
 ന്ദർശിച്ചതായി ദരഖതപ്പെുത്തിയിട്ടുണ്്. 

• 1/10/2018 മുതൽ 31/3/2019 വതരയുള്ള ഓഡിറ്റ്   ാലയളവിൽ ദലാക്ക്  AE 
MGNREGS 26/7/2019 തീയതിയിൽ  ന്ദർശനം നെത്തിയിട്ടുണ്്.  

• 6/3/2019ന് BPO  ന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്്  

 
അവകാേലംഘനങ്ങൾ 
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ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് െീം ഈ വാർഡിതല  തതാഴിലാളി ളുമായി  ം ാരിച്ചദപ്പാള്പ് 
അവ ാശലംഘനങ്ങളുമായി ബന്ധതപ്പട്ട് െില  ംഭവങ്ങള്പ് ഗ്ശദ്ധയിൽതപ്പെു യുണ്ായി. 
അക്കാരയങ്ങളാണ് ഇവിതെ പരാമർശിക്കുന്നത്. 
 
തൊഴിൽ കാർഡ് 
 
തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ പണിതയെുക്കുന്ന തതാഴിലാളിയുതെ അെിസ്ഥാനപരമായ 
അവ ാശമാണ് തതാഴിൽ ാർഡ്.അദപക്ഷ്ിച്ചാൽ 15 േിവ ത്തിന ം  ാർഡ് 
നൽ ണതമന്നാണ് വയവസ്ഥ.ഈ വാർഡിതല തതാഴിൽ  ാർഡിന് അദപക്ഷ്ിച്ചവർതക്കലലാം 
 ാർഡ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്്. ഇക്കാരയത്തിൽ  പഞ്ചായത്തിതന്റ  മീപനം മാതൃ ാപരമാണ്. 
എന്നാൽ മറ്റ് െില ഗ്പശ്നങ്ങള്പ് ഓഡിറ്റ് െീമിതന്റ ഗ്ശദ്ധയിൽ തപട്ടു. 

. 
• ദവതനം എഗ്ത ലഭിക്കുവാനുതണ്ന്നു തതാഴിലാളി ള്പ്ക്ക് വയക്തമായ 
ധാരണയിലല. 
 

 
തൊഴിൽ നിശഷധം  
 
        ഒരുവർഷ്ത്തിൽ 100 േിവ തത്ത തതാഴിൽ തതാഴിലാളിയുതെ നിയമപരമായ 
അവ ാശമാണ്. ഇത് നിദഷ്ധിക്കാന് ആർക്കും അധി ാരമിലല. 
ശവെനം സവകൽ 
 
       മറർ ദറാള്പ് പൂർത്തിയായി പരമാവധി 14 േിവ ത്തിന ം  ൂലി 
തതാഴിലാളി ളുതെ ബാക് അക്കൗണ്ിദലക്ക് നിദക്ഷ്പിക്കണതമന്ന് തതാഴിലുറപ്പ് 
നിയമത്തിതല ത ക്ഷ്ന് 3(2),6 എന്നിവിെങ്ങളിൽ വയക്തമാക്കിയിട്ടുണ്്. സവ ിയാൽ 
ആേയതത്ത 30 േിവ ം ദവതനത്തിതന്റ 0.05 ശതമാനം തു  പിഴ നൽ ണതമന്ന് 
നിയമത്തിതല ത ക്ഷ്ന് 3(3)ലും വാർഷ്ി  മാറർ  ർക്കുലർ അധയായം 9ലും 
പറയുന്നു.  

• ആരുതെ ഭാഗത്തുനിന്ന് വീഴ്സെ  ംഭവിച്ചാലും  ൃതയ മയത്ത് ദവതനവും അത് 
ലഭിച്ചിതലലകിൽ നഷ്ടപരിഹാരവും തതാഴിലാളി ള്പ്ക്ക്   
ലഭിദക്കണ്താണ്.ഇക്കാരയത്തിൽ തതാഴിലാളി ളിൽ നിന്ന് ദരഖാമൂലം പരാതി 
 വീ രിച്ച്  ബന്ധതപ്പട്ടവർക്ക്  അയച്ചുത ാെുക്കുവാന് ദമറ്റിനുംഭരണ മിതിക്കും 
ഉത്തരവാേിതവമുണ്്.  

 
 
 
ബാങ്ക് ജീവനക്കാരുതെ സമീപനം 
 
 തതാഴിലാളി ദളാട്  ം ാരിച്ചദപ്പാള്പ് മന ിലാക്കാന്  ഴിഞ്ഞത്: 

• ബാകു ാരുതെ ഭാഗത്തുനിന്ന് നലല   മീപനമാണ് ഉണ്ായിട്ടുള്ളത്. ബാക് 
പാസ്് ബുക്ക്  വരവ് വച്ചു നൽ ുവാന് ബാകു ള്പ് തയ്യാറാവുന്നതായി  
തതാഴിലാളി ള്പ് അറിയിച്ചു. ഇത് മാതൃ ാപരമാണ്. 
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• തതാഴിലുറപ്പ്  ൂലി എെുക്കാന്  തതാഴിലാളി ള്പ്ക്ക് യാതതാരു ബുദ്ധിമുട്ടും 
ദനരിെുന്നിലല. തിരക്കുള്ള  മയങ്ങളിൽ മാഗ്തം നിൽദക്കണ്ി വരുന്നു. 

 
പ്പവൃത്തി സ്ഥലം സന്ദർേനം 
 
 യലിൽ  ണ് വിവരങ്ങളുതെ നിജസ്ഥിതി ദനരിൽ ണ്് മനസ്ിലാക്കുന്നതിനായി 
ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് െീം പണി  നെന്ന 4 ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങള്പ്  ന്ദർശിച്ചു (2 
ഗ്പവർത്തി ള്പ്  ന്ദർശിക്കാന്  ഴിഞ്ഞിലല). ഗ്പവൃത്തി ള്പ് പരിദശാധിച്ചും 
തതാഴിലാളി ദളാട്  ം ാരിച്ചും ഓഡിറ്റ് െീം  തണ്ത്തിയ  ാരയങ്ങള്പ് താതഴ 
ദെർക്കുന്നു. 
 
 
  
ഗ് മനമ്പർ  ഗ്പവൃത്തിയുതെ ദ ാഡ്, 

ദപര്  
 ീൽഡ് പരിദശാധനയിൽ 
 തണ്ത്തിയ വിവരം  

1 1606004006/IF/381232, Life 

mission bavana nirmanam (Abu 
Thahir) 

തതാഴിലാളിതയ ദനരിദട്ടാ 
ദ ാണിദലാ ബന്ധതപ്പൊന് 
 ാധിച്ചിലല. അതുത ാണ്് 
തതന്ന ഗ്പവൃത്തി ദനരിൽ 
 ാണാന്  ഴിഞ്ഞിലല.  

2 1606004006/IF/381234, Life 
mission bavana nirmanam 
(Naseema bajaludheen) 

M book ഗ്പ ാരം 62, 
േിവ തത്ത ഗ്പവൃത്തി 
പൂർത്തീ രിച്ചിട്ടുണ്്.  
അതിനുള്ള ദവതനം 
ലഭിച്ചിട്ടുണ്്   

3 1606004006/IF/381246, Life 
mission nirmanam (Haseena 
nasir ali) 

ദവതറ വാർഡിലാണ് ഈ 
നിർമാണം.അതിനാൽ തതന്ന 
ഗ്പവൃത്തി ദനരിട്ട്  ാണാന് 
 ഴിഞ്ഞിലല.   

4 1606004006/IF/375664, Life 
mission bavana nirmanam 
(Haseena safiyulla) 

M book ഗ്പ ാരം 90 
േിവ തത്ത ഗ്പവൃത്തി 
പൂർത്തീ രിച്ചിട്ടുണ്്. 
അതിനുള്ള ദവതനം 
ലഭിച്ചിട്ടുണ്്.  

5 1606004006/IF/358706, Life 
mission bavana nirmanam 
(Ahamad Kabir) 

M book ഗ്പ ാരം 90 
േിവ തത്ത ഗ്പവൃത്തി 
പൂർത്തീ രിച്ചിട്ടുണ്്. 
അതിനുള്ള ദവതനം 
ലഭിച്ചിട്ടുണ്്.  

6 1606004006/IF/358701, Life 
mission bavana nirmanam 
(Thahira Banu) 

M book ഗ്പ ാരം 90 
േിവ തത്ത ഗ്പവൃത്തി 
പൂർത്തീ രിച്ചിട്ടുണ്്.  
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വിലയിരുത്തൽ 
 
1.പദ്ധതി ആ ൂഗ്തണം മുതലുള്ള  ാരയങ്ങളിൽ തപാതുജനങ്ങള്പ്ക്ക് ഗ്പദതയ ിച്ച്  ർഷ്  
 മൂഹത്തിന് പകാളിത്തമിലല. 
2.വാർഡിതല തതാഴിലാളി ള്പ്ക്ക്  വർഷ്ത്തിൽ 100 േിവ തത്ത തതാഴിൽ ലഭിക്കുന്നതിനു 
ആവശയമായ തതാഴിൽ ഇതലലന്നു തതാഴിലാളി ള്പ്ക്കിെയിൽ വയാപ  പരാതി 
നിലനിൽക്കുന്നു. ഗ്പവൃത്തി ള്പ് നിർദേശിക്കുന്ന  ാരയത്തിൽ  തതാഴിലാളി ള്പ്ദക്കാ 
ദമറ്റുമാർദക്കാ ദവണ്ഗ്ത അിറവിലല അതുത ാണ്ുതതന്ന  ർഷ് രുതെയും  ാദകതി  
പരിജ്ഞാനം ഉള്ളവരുതെയും പകാളിത്തദത്താതെ അയൽക്കൂട്ടതല ദയാഗങ്ങള്പ്  ൂെി 
 ൂെുതൽ തതാഴിൽ  തണ്ത്തുന്നതിന്  തഗ്ശമിദക്കണ്തായുണ്്. 
3. ാദകതി  പിഴവു ള്പ് അതാതു  മയങ്ങളിൽ തിരുത്തണതമന്ന നിർദേശം നൽ ാന് 
പഞ്ചായത്ത് ത ഗ് ട്ടറി മുതൽ മു ളിദലക്കുള്ള ഉദേയാഗസ്ഥർ തയ്യാറായിട്ടിലല. അതതലലകിൽ 
ഇവരുള്പ്തപ്പെുന്ന പദ്ധതി നിരീക്ഷ്ണ  ംവിധാനം  ാരയക്ഷ്മമലല. 
4. തിരതഞ്ഞെുത്ത ദമറ്റുമാർക്ക്   നൽ ുന്ന പരിശീലനം  ാരയക്ഷ്മമലല . മറർദറാള്പ്,സ റ്റ് 
ഡയറി,തതാഴിൽ  ാർഡ് എന്നിവ  ൃതയമായും തതറ്റിലലാതതയും പൂരിപ്പിക്കുന്നതിനും 
തതാഴിലാളി ളുതെ പരാതി ള്പ് അതാത് സ്ഥാനങ്ങളിൽ എത്തിക്കാനും ദമറ്റുമാർക്ക് 
 ൂെുതൽ  ലവത്തായ പരിശീലനം നിർബന്ധമായും നൽദ ണ്താണ്. അതുദപാതലതതന്ന 
വിജിലന്സ് & ദമാണിട്ടരിംഗ്  മിറ്റി അംഗങ്ങള്പ്ക്കും ആവശയമായ പരിശീലനം 
 മയാ മയം നൽദ ണ്താണ്. 
 
തപാെുനിർശദേങ്ങൾ 
 
1.തതാഴിലാളി തളതക്കാണ്് വർഷ്ത്തിൽ 100 പണിക്കുള്ള അദപക്ഷ് ഒരുമിച്ചു നൽ ാന് 
ദഗ്പരിപ്പിക്കണം. ഇത് ഗ് ണ്് ഓ ീ ിൽ തതന്ന നൽ ണം. 
2.തതാഴിലാളി ളുതെ എണം പരമാവധി വർധിപ്പിക്കാനാവശയമായ നെപെി 
 വീ രിക്കണം.ആവശിയതപ്പട്ടവർതക്കലലാം 100 പണി ത ാെുക്കാന്  ഴിയുന്നുതണ്ന്ന 
വസ്തുത ജനങ്ങള്പ്ക്കിെയിൽ ദബാധയതപ്പെുത്തണം. 
3. തതാഴിലാളി ളിൽനിന്നുള്ള അദപക്ഷ് വാങ്ങുന്ന രീതിയിൽ  മഗ്ഗമായ മാറ്റം ദവണം. 
അവർക്ക് ആവശയമുണ്ാ ുദമ്പാള്പ് തതാഴിൽ നൽ ാന് വയവസ്ഥയുണ്ാ ണം. 
4. ദേശീയ  നിരീക്ഷ്ണ ഏജന് ിമുതൽ പദ്ധതി നെത്തിപ്പിതല ഉന്നതതല ഉദേയാഗസ്ഥർ 
വതരയുള്ളവർ അവതര ഏൽപ്പിച്ച െുമതല ള്പ്  ൃതയമായി 
നിർവഹിക്കുന്നുതണ്ന്നുറപ്പാക്കണം. 
5. ഡി.പി. ി, തജ.പി. ി,ബി.പി.ഒ എന്നീ ഉദേയാഗസ്ഥർ  പഞ്ചായത്തിതല തതാഴിലുറപ്പ് 
പദ്ധതി ഓ ീ ും  ഴിയാവുന്നഗ്ത ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളും 
 ന്ദർശിക്കുന്നുതവന്നുറപ്പാക്കാന്  ംസ്ഥാനതലത്തിൽ   ംവിധാനമുണ്ാ ണം. 
6. വിജിലന്സ് ആന്റ് ദമാണിറ്ററിങ്സ  ംവിധാനം  മഗ്ഗമായി അഴിച്ചുപണിയണം.ഇവതയ 
 വതഗ്ന്തമാക്കി നിലനിർത്തി തത്സമയ ഓഡിറ്റിങ്സ  മിതി ളായി മാറ്റിതയെുക്കണം. 
7. വിഎം ിയുതെ ഗ്പവർത്തനങ്ങള്പ് ദലാക്ക് തലത്തിൽ  നിരീക്ഷ്ിക്കതപ്പെണം. 
8.  ുതാരയത ഉറപ്പാക്കാന് തതാഴിലുറപ്പ് നിയമം അനുശാ ിക്കുന്ന തരത്തിൽ  ിറ്റി ണ് 
ഇന് ർദമഷ്ന് ദബാർഡ് അെിയന്തിരമായി എലലാ തതാഴിലിെത്തിലും സ്ഥാപിക്കണം.  
9. പദ്ധതി ആ ൂഗ്തണത്തിൽ  ർഷ് തരയും തതാഴിലാളി തളയും തപാതു മൂഹതത്തയും 
ഉള്പ്തപ്പെുത്താന്  ഴിയണം. 
10. ജന ീയ എറിദമറ്റ് നിർബന്ധമായി തയ്യാറാക്കു യും അത് തതാഴിലാളി ള്പ്ക്ക് 
ലഭയമാക്കു യും അവതര പറഞ്ഞുമന ിലാക്കു യും ദവണം. 
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11. തതാഴിലാളി ള്പ്ക്കുള്ള  ുരക്ഷ്ാ ഉപ രണങ്ങള്പ് പഞ്ചായത്ത് തലത്തിൽ വാങ്ങി 
 ൂക്ഷ്ിക്കണം.ഇത് തതാഴിലാളി ള്പ്ക്ക് ലഭിക്കുന്നുതണ്ന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം. 
12. വാർഡിതല തതാഴിൽ  ാർഡിതന്റ എണത്തിന് അനു ൃതമായി ദമറ്റുമാതര 
തതരതഞ്ഞെുക്കണം. 
13.മറർ ദറാള്പ്,സ റ്റ് ഡയറി തുെങ്ങിയ ആധി ാരി  ദരഖ ള്പ് സ  ാരയം 
തെയ്യുന്നതിൽ ജാഗ്ഗതദവണം. 
14. ഭൂവി  ന ഗ്പവൃത്തി ള്പ് ഏതറ്റെുക്കുന്നത് ഭൂവുെമയുതെ 
ആവശയഗ്പ ാരമായിരിക്കണം.ഇതിനായി പഞ്ചായത്ത് തലത്തിൽ  വയാപ  ഗ്പെരണം 
നൽ ി അദപക്ഷ് ക്ഷ്ണിക്കണം. 
15. ഇത്തരം ഗ്പവൃത്തി ള്പ് ഏതറ്റെുക്കുദമ്പാള്പ് അവ മണ്-ജല  ംരക്ഷ്ണത്തിന് 
ഉത ുന്നതാണന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം. 
16. ദമറ്റുമാർക്കും വിജിലന്സ് ആന്റ് ദമാണിറ്ററിങ്സ  മിറ്റി അംഗങ്ങള്പ്ക്കും 
 മയബന്ധിതമായി പരിശീലനം നൽ ണം 
17. സജവ  മ്പത്ത് വർധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പവൃത്തി ള്പ് ഏതറ്റെുക്കാന്  ഴിയണം. 
 
തെക്കത്തിവട്ടാരം നൂറുൽ ഇസ്ലാം മപ്ദസയിൽ  വച്ച്  20/11/2019 നു രാവിതല 11.30 നു മേർന 
മസോഷയല് ഓഡിറ്റ്് ഗ്രോ സഭയില്  എടുെ തീര്ു ോനങ്ങൾ 
 

1.  ൂെുതൽ ദപതര തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ ദെർക്കാന് തീരുമാനം എെുത്തു.  
2. തതാഴിൽ  ാർഡ് പൂർണമായും  ൗജനയമായി തതാഴിലാളി ള്പ്ക്ക് ലഭയമാക്കാന് 
തീരുമാനം എെുത്തു.  

(തതക്കത്തിവട്ടാരം ഒരു ൌണ് വാർഡ് ആയതുത ാണ്് തതന്ന ആർക്കും  ൂെുതലായി 
തതാഴിലുറപ്പിതന  ുറിച്ച്  ൂെുതലായി അറിവിലല. അവർക്ക് തതാഴിലുറപ്പുമായി 
ബന്ധതപ്പട്ട  ാരയങ്ങള്പ് പറഞ്ഞു മന ിലാക്കി ത ാെുത്തു). 

                          
രതോഴില റപ്  പദ്ധതി ഉപ്ദ്യോഗസ്ഥര ക്ക റിച്ച് 
 
          യ വോക്കെുും, കോ യപ്ശഷിയ ള്ളവ  മോയ ഒ   ശക്തമോയ ടീമോണ് 
പഞ്ചോയത്തിരല രതോഴില റപ് പദ്ധതിരയ മ പ്ന്ോട്ട് നയിക്ക ന്ത്.വയതയസ്തതമോയ 
്പവൃത്തികള് കരണ്ടത്ത ന്തില് തോല്പ യും കോണിച്ചോല് ക രറക്കൂടി രമച്ചരപട്ട 
്പവർത്തനും കോഴ്ചവക്കോനോക ും. 
 
പദ്ധതിയില് രതോഴില് ലഭിക്ക ന്ത്തിന ള്ള  വയവസ്ഥകള് 
 
• അവിദ്ഗ്ദ്ധ കോയികോദ്ധവോനും രചയ്യോൻ സ്ന്ദ്ധതയ ള്ളവ  ും പഞ്ചോയത്തില് സ്ഥി  
തോമസ്ക്കോ  മോയി ിക്കണും.   
• 18 വയസ്സ് പൂർത്തിയോയി ിക്കണും.   
• ്ഗോമപഞ്ചോയത്തില് അപ്പക്ഷിച്ച് 15 ദ്ിവസ്ത്തിനകും രതോഴില്കോർഡ്  ലഭിക്ക ും.   
• ക റെത് 14 ദ്ിവസ്പ്ത്തക്ക്  രതോഴിലിന് അപ്പക്ഷിക്കണും.   
• പ്ജോലിക്ക്  മ ൻകൂറോയി അപ്പക്ഷിക്കണും .  
• രതോഴില് നല്കി രകോണ്ട ള്ള അറിയിപ് പ് ഖോമൂലും നല്കണും.  
 
രതോഴിലോെികെുരട ച മതലകള് 
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• കൃതയസ്മയത്ത് രതോഴില്  സ്ഥലത്ത് ഹോജ ോയി ഒപ് രവക്ക ക.  
• രതോഴില റപ് ്ഗോമസ്ഭയ്കക്ക ും  പ്സ്ോഷയല് ഓഡിറ്റ്  ്ഗോമസ്ഭയ്കക്ക ും കൃതയമോയി 
പരങ്കട ക്ക ക. 
• പണിസ്ഥലത്ത് പ്ലോസ്റ്റിക്ക് വസ്തത ക്കള് ഉപപ്യോഗിക്ക വോപ്നോ കത്തിക്ക വോപ്നോ 
പോട ള്ളതലല.  
• സ്ിറ്റിസ്ൺ ഇൻപ്ഫോർപ്മഷൻ പ്ബോർഡ് ആ ുംഭ ഘട്ടത്തില് തരന് നിർബന്ധമോയ ും 
രവപ്ക്കണ്ടതോണ്.  
• ്പകയതി സ്ും ക്ഷണത്തിന് ആവശയമോയ ്പവയത്തികള് ഏരറ്റട ത്ത് നടപിലോക്ക ക.  
• ആസ്തതി സ്ൃഷ്ടിക്ക ന് ്പവൃത്തികള് കരണ്ടത്തി പ്മറ്റിപ്നയ ും പഞ്ചോയത്ത് 
അധ്ികൃതപ് യ ും അറിയിക്ക ക.  
• സ്ഥി തോമസ്ക്കോ ോരണന്് രതെിയിക്കോന ള്ള പ് ഖകരെോന് മിരലലങ്കില ും ബന്ധരപട്ട 
പഞ്ചോയത്തുംഗും സ്ോക്ഷയപ്തും നല്കിയോല ും ഇത് പ് ഖയോക്കി രതോഴില് കോർഡ് 
നല്കണും.  
 
വിവിധ് തലത്തില ള്ള ഉപ്ദ്യോഗസ്ഥ  രട ച മതലകള് 
പ്മറ്റ്   
• ്പവൃത്തിയ രട പ്മല്പ്നോട്ടും 
• രതോഴില് കോർഡില് ആവശയമ ള്ള വിവ ങ്ങള് പ് ഖരപട ത്ത ക. അെവ് 
പ് ഖരപട ത്ത വോന ള്ള രമഷർരമന്റ് ബ ക്ക് ്പവൃത്തി സ്ഥലത്ത് സ്ൂക്ഷിക്ക ക. 
• ദ്ിവസ്വ ും രതോഴിലോെികെുരട ഹോജർ മസ്റ്റർപ്റോെില് ഉറപുവ  ത്ത ക. 
പൂർത്തിയോയ മസ്റ്റർപ്റോെുകള് പ്ഡറ്റോ എൻ്ടി ഓപപ്ററ്ററ രട പക്കല് എത്തിക്ക ക.  
 
 
പ്ഡറ്റോ എൻ്ടി ഓപപ്ററ്റർ 
 
• മസ്റ്റർപ്റോള് വിത ണത്തിന് സ്ഹോയിക്ക ക. പൂർത്തിയോയ മസ്റ്റർപ്റോെുകള് പ്മറ്റില് 
നിന് ും സ്വീക ിച്ച് വർക്ക് ബിലലുകള് പൂർത്തീക ിച്ച് പ്വതനവിത ണത്തിന് നടപടി 
സ്വീക ിക്ക ക.  ജിസ്റ്ററ കള് സ്ൂക്ഷിക്ക ക. രതോഴിലോെികെുരട പ്വതനും (ഡി.ബി.റ്റി) 
മ പ്ഖന എത്തിരയന്് ഉറപോക്ക ക.  
 
ഓവർസ്ിയർ/എഞ്ചിനീയർ  
 
• ്ഗോമസ്ഭോ തീ  മോന്പകോ ും ്പവൃത്തികള് കരണ്ടത്ത ക, ്പോഥമിക എസ്റ്റിപ്മറ്റ് 
തയ്യോറോക്ക ക. ്പവൃത്തിയ രട സ്ോപ്ങ്കതികമോയ കോ യങ്ങള് പ്മറ്റിന ും രതോഴിലോെികള്ക്ക ും 
വിശദ്മോക്ക ക.  ്പവൃത്തിയ രട അെവ കള് പ് ഖരപട ത്ത ക, രചക്ക് രമഷർ രചയ്യുക. 
ബിലലുകള് തയ്യോറോക്ക വോൻ ഡി.ഇ.ഒരയ സ്ഹോയിക്ക ക.  
 
 
പഞ്ചോയത്ത് രസ്്കട്ടറി/ അസ്ിസ്റ്റന്റ്  
 
• രസ്്കട്ടറി രതോഴില റപ് പദ്ധതിയ രട പ്മല്പ്നോട്ടും ്പവൃത്തിയ രട ബിലലുകള് 
യഥോസ്മയും അുംഗീക ിക്ക ക, രതോഴിലോെികെുരട പ്വതനും യഥോസ്മയും ഡി.ബി.റ്റി 
മ ഖോന്തി ും രതോഴിലോെികെുരട അക്കൗണ്ടില് എത്തിരയന്് ഉറപോക്ക ക.  
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പ്ലോക്ക് പ്്പോ്ഗോും ഓഫീസ്ർ 
 
• പഞ്ചോയത്ത കരെ രതോഴില റപ് പദ്ധതിയ രട രഷല്് ഓ് പ്്പോജക്ട് 
തയ്യോറോക്ക ന്തില ും വിപ്ക്രീകൃതോസ്ൂ്തണത്തില ും സ്ഹോയിക്ക ക.  ഇ-മസ്റ്റർപ്റോള് 
വിത ണും രചയ്യുക. പഞ്ചോയത്ത കെുരട രതോഴില റപ് പദ്ധതിയ രട നിർവഹണ 
പ്മല്പ്നോട്ടും വഹിക്ക കയ ും നിർവഹണും പ്മോണിറ്റർ രചയ്യുക.  
• പദ്ധതിയ രട ലഭിച്ച വിഭവങ്ങെുരടയ ും  വിത ണും രചയ്കതതോയ ും 
ഉപപ്യോഗിച്ചവയ രടയ ും കണക്ക കള് സ്ൂക്ഷിക്ക ക. ആവശയമോയ  ജിസ്റ്ററ കള് 
സ്ൂക്ഷിക്ക ക. 
 
 (അവസ്ോനിച്ചു) 
 
പ്സ്ോഷയല് ഓഡിറ്റ്് റിപ്പോർട്ട്് പ്യോഗും കയ്യടിച്ച് അുംഗീക ിക്ക കയ ും ്ഗോമസ്ഭ പ്യോഗ 
നടപടി്കമങ്ങള് അവസ്ോനിപിച്ച് അധ്യക്ഷ ഹ ീന   ിയുള്ള 12:15 ന  പ്യോഗും 
പി ിച്ചുവിട്ടു. 
 
അധ്യക്ഷ 
(ഹ ീന   ിയുള്ള) 
 
പ്ലോക്ക് റിപ്സ്ോഴ്സ്ത പ്പഴ്സ്ൺ, രകോലലപ്ങ്കോ്  
( ന്ദീപ് എം)                     
 


