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ആമുഖം  
 
       രാജയതത്ത ഗ്ഗാമങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്ന  ാധാരണക്കാരായ മനുഷ്യരുതട 
 ര്ട്വദതാന്മുഖമായ പുദരാഗതി ലക്ഷ്യം വച്ച്  വാതഗ്ന്തയാനന്തര ഇന്തയന് പാര്ട്ലിതമന്റിൽ   
നിര്ട്മിക്കതപ്പട  ശക്തമായ നിയമങ്ങളിതലാന്നാണ്  മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ 
തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി. 2005 ത പ്തംബര്ട് മാ ം 5-ാാാം തീയ്യതി ഈ നിയമം നിലവിൽ 
വന്നു.  
      തതാഴിൽ ഒരു അവ ാശമായി  ൽപ്പിച്ചു നൽ ുന്ന നിരവധി 
 വിദശഷ്ത ളുള്ള നിയമമാണിത്. ഗ്ഗാമീണ ദമഖലയിതല ോരിഗ്േയനിര്ട്മാര്ട്ജനം എന്ന 
ഗ്പാഥമി  ലക്ഷ്യദത്താതടാപ്പം പാരിസ്ഥിതി  പുനസ്ഥാപനം,  ാമൂഹയ ആസ്തി 
 ൃഷ്ടിക്കൽ എന്നിവയും തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുതട ലക്ഷ്യങ്ങളാണ്.ജനങ്ങളുതട തതാഴിൽ 
തെയ്യുവാനുള്ള അവ ാശത്തിനും അവരുതട  ായി ാധവാന ദശഷ്ിക്കും നിയമ 
 ാധുതയും അന്തസ്ും  ൽപ്പിക്കുന്നുതവന്നതാണ് മഹാത്മാ ഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ 
തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുതട   വിദശഷ്ത. ദ രളത്തിലാേയമായി തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി 
നടപ്പാക്കിയത് പാലക്കാടും വയനാടിലുമാണ്. അതുത ാണ്ുതതന്ന ഈ ദമഖലയിതല 
വിപുലമായ അനുഭവ മ്പത്ത് ആര്ട്ജിക്കാന് നമുക്ക്  ഴിഞ്ഞിരിദക്കണ്താണ്.  
 
മുഖയ ലക്ഷ്യങ്ങൾ 
 
1.ഗ്ഗാമ ഗ്പദേശത്ത് താമ ിക്കുന്ന, അവിേഗ്ധ തതാഴിൽ തെയ്യാന് താത്പരയമുള്ള 
എതതാരു  ുടുംബത്തിനും ഒരു  ാമ്പത്തി  വര്ട്ഷ്ം 100 േിവ തത്ത തതാഴിലിനുള്ള 
അവ ാശം.  
2.േരിഗ്േരുതട ഉപജീവനവുമായി ബന്ധതപ്പട വിഭവാടിത്തറ ശക്തിതപ്പടുത്തൽ. 
3. ാമൂഹയമായി പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന എലലാ  ുടുംബങ്ങതളയും പദ്ധതിയിൽ 
ഉള്പ്തപ്പടുത്തു . 
4.പഞ്ചായത്ത് രാജ് സ്ഥാപനങ്ങതള ശക്തിതപ്പടുത്തു . 
 
സവിശേഷതകൾ 
 

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

• തതാഴിലാളി ള്പ്ക്ക് ആ ൂഗ്തണത്തിലും നിര്ട്വഹണത്തിലും  പകാളിത്തം 
• ദവതനം ദനരിട് തതാഴിലാളി ളുതട ബാക്/ദപാദറാ ീസ് അക്കൗണ്ിദലക്ക് 
• പദ്ധതി  ുതാരയമാക്കാന്  ാമൂഹയ ഓഡിറ്റ് 

 
ശസാഷയൽ ഓഡിറ്റിന്റെ ഗ്പാധാന്യം 
 
         മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി ഗ്പ ാരം 
ഗ്ഗാമപഞ്ചായത്ത് ഗ്പദേശത്ത് നടപ്പിലാക്കുന്ന എലലാ ഗ്പവൃത്തി ളും തപാതുജന 
പകാളിത്തദത്താതടയുള്ള ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റിന് വിദധയമാക്കണതമന്ന് ഈ നിയമത്തിതന്റ 
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അനുദേേം 17(2)ൽ നിഷ് ര്ട്ഷ്ിക്കുന്നു. പദ്ധതി ഗ്പവര്ട്ത്തനതത്തപ്പറ്റിയും തപാതുധനം 
തെലവഴിക്കുന്നതിതനപ്പറ്റിയും പൗര മൂഹം നടത്തുന്ന പര യവും  വതഗ്ന്തവുമായ 
പരിദശാധനയാണ് ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് അഥവാ  ാമൂഹി   ണക്ക്  പരിദശാധന.  
        എലലാ വാര്ട്ഡിലും വര്ട്ഷ്ത്തിൽ രണ്് ഗ്പാവശയം ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് 
ഗ്ഗാമ ഭ ള്പ്  ൃതയമായി നടത്തണം. തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ അഴിമതിക്ക് 
ഇടനൽ ാതത,  ുതാരയതയും  ാരയക്ഷ്മതയും ഉറപ്പുവരുത്തു യാണ്  ദ ാഷ്യൽ 
ഓഡിറ്റിലൂതട ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.   മൂഹത്തിതല നാനാതുറ ളിലുള്ളവരുതട പകാളിത്തം 
ഉറപ്പാക്കി,വിപുലമായ  ാമൂഹയ വിേയാഭയാ  പരിപാടിയായണ് ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് 
ഗ്പഗ് ിയ നടക്കു . പദ്ധതിപ്പണം ശരിയായ രീതിയിൽ തെലവഴിച്ചിടുദണ്ാ, പദ്ധതിയുതട 
ലക്ഷ്യം സ വരിച്ചുദവാ, പദ്ധതിയുതട ഗുണദഭാക്താക്കളുതട ജീവിതത്തിൽ ഗുണപരമായ 
എന്തുമാറ്റമാണുണ്ായത്,  ാമൂഹയ ആസ്തി  ൃഷ്ടിച്ചിടുദണ്ാ തുടങ്ങിയ  ാരയങ്ങളാണ് 
ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റിലൂതട  തണ്ത്താന് ഗ്ശമിക്കുന്നത്. തപാതുജനങ്ങളുതട 
പകാളിത്തദത്താതട നടത്തുന്നതിനാൽ  ര്ട്ക്കാര്ട് പദ്ധി ളുതട നടത്തിപ്പിനുദമൽ 
തപാതു മൂഹത്തിതന്റ ജാഗ്ഗതയുറപ്പാക്കാന് ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് വഴിതയാരുക്കും. 
      രാജയതത്ത പരദമാന്നത ഓഡിറ്റിങ്സ  ംവിധാനമായ  ംദഗ്ടാളര്ട് ആന്റ് ഓഡിറ്റര്ട് 
ജനറൽ  ( ി.എ.ജി) പുറതപ്പടുവിച്ച മാര്ട്ഗനിര്ട്ദേശമനു രിച്ചാണ് ഈ ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് 
നടത്തിയിടുള്ളത്. ംസ്ഥാന  ര്ട്ക്കാര്ട് രൂപീ രിച്ച ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് യൂണിറ്റാണ് 
ഇതിന് ദനഗ്തതവം നൽ ുന്നത്. 
 
 
രീതിോസ്തഗ്തം 
 
         ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് റിദ ാഴ്സസ്  ംഘം ഗ്പവൃത്തി യൽ  പരിദശാധന, 
 ീൽ്  ന്ദര്ട്ശനം, തതാഴിലാളി ളുമായുള്ള അഭിമുഖം, എം.ഐ.എസ് പരിദശാധന 
എന്നിവതയ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ്  ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് റിദപ്പാര്ട്ട് തയ്യാറാക്കിയിടുള്ളത്. 
താതഴ പറയുന്ന രീതി അവംലംബിച്ചാണ് ഈ റിദപ്പാര്ട്ട് തയ്യാറാക്കിയിടുള്ളത്. 
 
1.  ഓഡിറ്റത പ്ളാന് 
1.1 ഓ ീസ്  ന്ദര്ട്ശന പരിപാടി ള്പ്. 
 
2.  അഭിമുഖം 
2.1 ( ബിഡിഒ, പഞ്ചായത്ത് ഗ്പ ിഡന്റ്,ജനഗ്പതിനിധി ള്പ്,ത ഗ് ടറി & റാഫ്). 
2.2 ദമറ്റ് ,തതാഴിലാളി ള്പ്, ര്ട്ഷ് ര്ട്,തതാഴിലിന് ദപാ ാത്ത തതാഴിൽ  ാര്ട്് ഉടമ ള്പ്. 
 
3. ഫയൽ പരിശോധന് 
3.1 തപാതുഗ്പവൃത്തി ള്പ്,വയക്തിഗത ഗ്പവൃത്തി ള്പ് 
3.2 ദരഖ ളുതട ഉള്ളടക്കം. ുതാരയത,പരിപൂര്ട്ണത. 
3.3 ഭരണ മിതിയുതടയും ഉദേയാഗസ്ഥരുതടയും  ാരയഗ്പാപ്തി. 
 
4.ഫീൽ് സന്ദര്ഡേന്ം,ന്ിരീക്ഷ്ണം. 
4.1 പൂര്ട്ത്തിയായ തതാഴിലിടം. 
 
5. റഫറന്സ്ത .   
5.1 വി  ന ദരഖ,വാര്ട്ഷ്ി  പദ്ധതി ദരഖ,രജിററു ള്പ്,വര്ട്ക്ക്  യൽ. 
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6.  ശസാഷയൽ ഓഡിറ്റത എംഐഎസ്ത ശഫാര്ഡമാറ്റിശലക്കുള്ള വിവരശേഖരണം 
6.1.വിവരങ്ങളുതട ദഗ് ാഡി രണം 
 
7.  ശഗ്കാസ്ത ന്റവരിഫിശക്കഷന്, അവസാന്വട്ട ചര്ഡച. 
 
8.കരട് റിശപാര്ഡട്ടത തയ്യാറാക്കൽ 
 
 
 അവകാേങ്ങന്റള  സംബന്ധിചത 
 
മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി ഗ്പ ാരം തതാഴിലാളി ള്പ്ക്ക് 
ലഭിദക്കണ് അവ ാശങ്ങതള  ുറിച്ചും ഏതറ്റടുദക്കണ് ഗ്പവയത്തി തള  ുറിച്ചും 
തതാഴിലുറപ്പ് നിയമത്തിലും 2019 തല  മാറര്ട്  ര്ട്ക്കുലറിലും വിശേമായി 
ഗ്പതിപാേിച്ചിടുണ്്.  
 
 
ന്റതാഴിലാളികളുന്റട 10 അവകാേങ്ങൾ 
 
1. അദപക്ഷ്ിച്ച് 15 േിവ ത്തിനുള്ളിൽ തതാഴിൽ ാര്ട്് 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 അടുത്ത 30 േിവ ം േിവ ദവതനത്തിതന്റ നാലിതലാന്നും  
പിന്നിടുള്ള േിവ ങ്ങളിൽ േിവ ദവതനത്തിതന്റ 50% വും ലഭിക്കാന് തതാഴിലാളിക്ക് 
അവ ാശമുണ്്.)  
4. പദ്ധതി ആ ൂഗ്തണത്തിൽ പതകടുക്കാനുളള അവ ാശം.  
5. 5  ിദലാമീറ്ററിനുള്ളിൽ തതാഴിൽ ലഭിക്കുവാനുള്ള അവ ാശം, അതലലകിൽ 
(ദവതനത്തിതന്റ 10 ശതമാനം അധി ം) 
6.  ുടിതവള്ളം, 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 പതകടുക്കുന്നതിനും ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്പഗ് ിയയിൽ 
പതകടുക്കാനുമുള്ള അവ ാശം.  
 
        മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി അടിസ്ഥാനപരമായി 
ഒരു അവ ാശാധിഷ്ഠിത പദ്ധതിയാണ്.അതുത ാണ്ുതതന്ന തതാഴിലാളി ളുതട 
അവ ാശലംഘനതത്ത ഗൗരവദത്താതടതതന്ന  ാദണണ്തുണ്്.അതിദലക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് 
ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് റിദ ാഴ്സസ്  ംഘം  ൂത്തംപാക്കം വാര്ട്ഡിൽ ആറുമാ ത്തിനിതട 
നടത്തിയ ഗ്പവൃത്തി ളുലതട  യലു ള്പ് പരിദശാധിക്കു യുണ്ായി. അതിതന്റ 
വിവരങ്ങള്പ് ഇവിതട പകുവക്കുന്നു. 
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പഞ്ചായത്തിന്റന് സംബന്ധിച അടിസ്ഥാന് വിവരങ്ങൾ 
 
ജിലല     : പാലക്കാട് 
ദലാക്ക്     : ത ാലലദകാട്  
താലൂക്ക്     : െിറ്റൂര്ട് 
പഞ്ചായത്തിതന്റ ദപര്    : വടവന്നൂര്ട്  
വീസ്തീര്ട്ണം     : 17.38 െ. ി.മീ 
നിയമ ഭാമണ്ഡലം   : തനമാറ  
പാര്ട്ലതമന്റ് മണ്ഡലം   : ആലത്തൂര്ട് 
വാര്ട്ഡു ളുതട എണം   : 13 
ആത  ജന ംഖയ   : 16215 (2011തല ത ന് സ് ഗ്പ ാരം) 
സ്ഗ്തീ ള്പ്                 : 8005 
പരുഷ്ന്മാര്ട്     : 8210 
പടി ജാതി ജന ംഖയ   : 810 
പടി വര്ട്ഗ ജന ംഖയ    : 0 (വി  ന ദരഖഗ്പ ാരം) 

 
 
 
 
പഞ്ചായത്തിന്റല ന്റതാഴിലുറപത പദ്ധതിയുമായി ബന്ധന്റപട്ട അടിസ്ഥാന് 
വിവരങ്ങൾ 
 
 
1 ആത  തതാഴിൽ  ാര്ട്് 2838 

2 ആത  തതാഴിലാളി ള്പ് 3822 

3 ആക്റ്റ്റീവ് തതാഴിൽ 
 ാര്ട്് 

2000 

4 ആക്റ്റ്റീവ് 
തതാഴിലാളി ള്പ് 

2374 

5 പടി ജാതി വിഭാഗം 884 

6 എസ്ടിതതാഴിലാളി ള്പ് 0 

7  ഴിഞ്ഞവര്ട്ഷ്ം ആത  
തെലവ് 

16881696 

8 ഈ വര്ട്ഷ്ം ആത  
തെലവ് 

27622976 

9  ഴിഞ്ഞ വര്ട്ഷ്ം 100 
േിവ ം തതാഴിൽ 
 ിടിയവര്ട് 

228 

 
 
 



7 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ശസാഷയൽ ഓഡിറ്റിന് വിശധയമാക്കിയ ഗ്പവൃത്തികൾ   

ഗ്ക
മ 

ന്
മ്പ
ര്ഡ 

ഗ്പവൃ
ത്തിയുന്റട 

ശകാ് 

ഗ്പവൃത്തിയു
ന്റട ശപര് 

ഗ്പവൃ
ത്തി 
ആരംഭി
ച 
തിയ്യതി 

അടങ്കൽ 
തുക 

ന്റചല
വായ 
തുക 

അവി
ദഗ്ദ 
ന്റതാ
ഴിൽ 

ദിന്
ങ്ങൾ 

(അ
ന്ുവ
ദിച
ത്) 

വി
ദ

ഗ്ദ 

ന്റതാ
ഴി
ൽദി
ന്

ങ്ങ
ൾ 

സാ
ധന് 
ഘട
കം 

1 

16060040

07/IC/318

145 

 

Muttichira 

Vattachira canal 

naveekaranam  

 

26-10-

2018 200000 188616 

  
696 

(711) 

ഇ
ലല ഇലല 

2 

16060040

07/IC/318

154 

 

Pulluvayakulam

bu canal 

naveekaranam  

 

20-11-

2018 100000 92953 

343 

(343) 

ഇ
ലല ഇലല 

3 

16060040

07/IC/318

156 

 

Nerumkulam 

cada canal 

naveekaranam  
 

19-12-
2018 100000 92682 

342 
(342) 

ഇ
ലല ഇലല 

4 

16060040

07/IC/318

155 

 

Kinatteripadam 

cada canal 

naveekaranam  
 

23-1-

2019 100000 86991 

321 

(343) 

ഇ
ലല ഇലല 

വാര്ഡഡിന്റല ന്റതാഴിലുറപത പദ്ധതിയുമായി ബന്ധന്റപട്ട അടിസ്ഥാന് 
വിവരങ്ങൾ 
 

ആത  തതാഴിൽ  ാര്ട്് 302 

ആത  തതാഴിലാളി ള്പ് 314 

ആക്റ്റ്റീവ് തതാഴിലാളി ള്പ് 210 

ആത  െിലവായ തു   

ആത  തതാഴിൽ േിനങ്ങള്പ്  
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5 

16060040

07/IF/369

150 

 

IAY 

Construction of 

life building,  

Sarojini 

Ganeshkumar    
 

27-11-

2018 24390 7588 

28 

(90) 

ഇ
ലല ഇലല 

6 

16060040

07/IF/369

158 

 

IAY 

Construction of 

life building, 

Jaya 
 

28-2-
2019 24390 7588 

28 
(90) 

ഇ
ലല ഇലല 

7 

16060040

07/IF/369

161 

 

IAY 

Construction of 
life building, 

Rajani 
Raveendran 

11-3-
2019 24390 14634 

54 
(90) 

ഇ
ലല ഇലല 

ആന്റക 1086340 772595 2891 
(3827) 

 
 
 
ഒറ്റ ശന്ാട്ടത്തിൽ 
 വിവരങ്ങള്പ് ജിലലാതലം ദലാക്ക് 

തലം 
പഞ്ചായത്ത് 
തലം 

1  ൃഷ്ടിച്ച തതാഴിൽ േിനങ്ങള്പ് 9311669 960382 98743 

2  ുടുബങ്ങള്പ്ക്ക് നൽ ിയ ശരാശരി 
തതാഴിൽ േിനങ്ങള്പ് 

56.1 54.11 54.8 

3 100 േിനങ്ങള്പ് പൂര്ട്ത്തീ രിച്ച 
 ുടുംബങ്ങള്പ് 

29976 1721 228 

4 ആത  തതാഴിതലടുത്ത  ുടുംബങ്ങള്പ് 1.66 17750 1802 

5 ആത  തതാഴിതലടുത്ത തതാഴിലാളി ള്പ് 1.88 20207 2098 

6 ആത  തതാഴിൽ േിനങ്ങള്പ് എസ്. ി 
 ുടുംബങ്ങള്പ്ക്ക്  

28.7% 17.76 41% 

7 ആത  തതാഴിൽ േിനങ്ങള്പ് എസ്.ടി 
 ുടുംബങ്ങള്പ്ക്ക് 

8.63% 2.66% 0 

 
 
 
സന്ദര്ഡേന് വിവരങ്ങൾ  
 

1. ആത   ന്ദര്ട്ശിച്ച 
തതാഴിലിടങ്ങള്പ് 

6 

2  ന്ദര്ട്ശിച്ച വീടു ള്പ് 2 

3  ന്ദര്ട്ശിച്ച  ജീവ 
തതാഴിലാളി ള്പ് 

51 
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4  ന്ദര്ട്ശിച്ച നിഷ് ൃയ 
തതാഴിലാളി ള്പ് 

0 

5 പരിദശാധിച്ച തതാഴിൽ 
 ാര്ട്ഡു ള്പ് 

51 

 
 
ഏഴ് രജിസ്റ്ററുകളുന്റട പരിശോധന് 
 
ദ ഗ്ന്ദ ര്ട്ക്കാരിതന്റ നിര്ട്ദേശഗ്പ ാരം തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുമായി ബന്ധതപ്പട് 
താതഴപ്പറയുന്ന 7 രജിററു ള്പ് നിര്ട്ബന്ധമായും  ൂക്ഷ്ിദക്കണ്വയാണ്. 
1) തതാഴിൽ  ാര്ട്ഡിനുളള അദപക്ഷ്യുതട രജിറര്ട് 
2) ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്ഗാമ ഭ മീറ്റിംഗ് രജിറര്ട് 
3) ഡിമാന്റ് രജിറര്ട് 
4) ഗ്പവൃത്തിയുതട ലിറും തെലവും വിശോംശങ്ങളും  ംബന്ധിച്ച രജിറര്ട് 
5) സ്ഥിര ആസ്തി ളുതട രജിറര്ട് 
6) പരാതി രജിറര്ട്  
7)  ാധന ഘട  രജിറര്ട് 
 
കന്റെത്തലുകൾ 
1.ന്റതാഴിൽ കാര്ഡ് രജിസ്റ്റര്ഡ  
 
       തതാഴിൽ  ാര്ട്ഡിനുള്ള  ുടുംബാദപക്ഷ്യുതട രജിറര്ട് ആണ് തതാഴിൽ  ാര്ട്് 
രജിറര്ട്. 2018-19  ാലയളവ് വതരയുള്ള രജിറര്ട്  ൂക്ഷ്ിച്ചിടുണ്്.  ൃതയമായ ഗ് മ നമ്പര്ട് 
ഇലലാത്തതിനാൽ എഗ്ത തതാഴിൽ  ാര്ട്് നൽ ി എന്നതിതന  ുറിച്ച് അറിയാന് 
 ഴിഞ്ഞിലല.  തതാഴിൽ  ാര്ട്് അനുവേിച്ച തതാഴിലാളി ളുതട ഒപ്പ്  ദരഖതപ്പടുത്താനുള്ള 
സ്ഥലം രജിററിൽ ഇലല. അത് ഉതണ്കിതല തതാഴിൽ  ാര്ട്് ലഭിച്ചു എന്ന് 
 ാക്ഷ്യതപ്പടുത്താന് തതാഴിലാളിക്ക്   ഴിയു. എന്നാൽ മാഗ്തദമ തതാഴിൽ  ാര്ട്്  
ലഭിക്കാത്ത  ുടുംബങ്ങതള രജിറര്ട് ദനാക്കി  തണ്ത്താന്  ാധിക്കു. തതാഴിൽ  ാര്ട്് 
രജിറര്ട് പഞ്ചായത്ത്  ത ഗ് ടറി  ര്ട്ടിസ  തെയ്തിടിലല. 
 
2. ഗ്രാമസഭ രജിസ്റ്റര്ഡ  

      തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുമായി ബന്ധതപ്പട്  ൂടുന്ന ഗ്ഗാമ ഭ വിവരങ്ങള്പ് ,ദയാഗ 
തീരുമാനങ്ങള്പ് , വാര്ട്ഡിൽ നടപ്പിലാക്കിയ ഗ്പുവൃത്തി തള  ംബന്ധിച്ച െര്ട്ച്ച 
എന്നിവതയലലാം അറിയുന്നതിന്  ഹായിക്കുന്ന ദരഖയാണ് ഗ്ഗാമ  ഭ രജിറര്ട്. 
തതാഴിലാളി ഗ്ഗാമ ഭ വിവരങ്ങളും ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ്  ഗ്ഗാമ ഭ വിവരങ്ങളും ഒദര 
രജിററിൽ ആണ് ദരഖതപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.  

• ഓഡിറ്റിന് വിശധയമാക്കിയ ആറാം വാര്ഡഡിന്റല ഗ്രാമസഭ രജിസ്റ്റര്ഡ 
പരിശോധിചശപാൾ ന്റതാഴിലുറപുപദ്ധതിയിൽ ഏന്ററ്റടുശക്കെ പദ്ധതികൾ 
ഗ്രാമസഭയിൽ ചര്ഡച ന്റചയ്തു തീരുമാന്ിചതായി കാണുവാന് സാധിചു. 

• തതാഴിലാളി ഗ്ഗാമ ഭ രജിറര്ട് പഞ്ചായത്ത്  ത തഗ് ടറി  ര്ട്ടിസ  തെയ്തിടിലല. 
ത ഗ് ടറി  ര്ട്ടിസ  തെയ്താൽ മാഗ്തദമ അത് ആധി ാരി മായ ഒരു ദരഖയായി 
മാറു. 

3. ഡിമാന്്, അശലാശക്കഷന് ,ശവതന് രജിസ്റ്റര്ഡ 

       ഇലല. 
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4. വര്ഡക്കത രജിസ്റ്റര്ഡ:  

      ഗ്പവൃത്തിയുതട ലിറും െിലവും വിശോംശങ്ങളും  ംബന്ധിച്ച് രജിറര്ട്. 2017-
18 വതരയുള്ളത് എം ഐ എ ിൽ  നിതന്നടുത്ത് വളതര നലല രീതിയിൽ രജിറര്ട് 
രൂപത്തിൽ സബന്് തെയ്ത  ൂക്ഷ്ിച്ചിടുണ്്. പതക്ഷ് 2018-2019  ാലയളവിതല എം 
ഐ എ ിൽ  നിതന്നടുത്ത വിവരങ്ങള്പ് രജിറര്ട് രൂപത്തിൽ ആക്കു ദയാ പഞ്ചായത്ത് 
ത തഗ് ടറി  ര്ട്ടിസ  തെയ്യു ദയാ തെയ്തിടിലല. 

5. ആസ്തതി രജിസ്റ്റര്ഡ: (സ്ഥിര ആസ്തി ളുതട രജിറര്ട്) 

      തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുമായി ബന്ധതപ്പട് തെയ്യുന്ന ഗ്പവര്ട്ത്തി ളിൽ അതസ്റ്റ്   
ഐ ഡി  ആയ ഗ്പവര്ട്ത്തി ളുതട വിവരങ്ങള്പ് ആണ് ആസ്തി  രജിററിൽ 
ഉണ്ായിരിദക്കണ്ത്. ആസ്തി രജിറര്ട് ഇലല. 

6. പരാതി രജിസ്റ്റര്ഡ:  

     പരാതി രജിറര്ട്  ൂക്ഷ്ിക്കുന്നുണ്്. രജിറര്ട് ത ഗ് ടറി  ര്ട്ടിസ  തെയ്തിടിലല. 
2018-19  ാലയളവിൽ പരാതി തളാന്നും രജിറര്ട് തെയ്തിടിലല.  

7. ന്റമറ്റീരിയൽ രജിസ്റ്റര്ഡ :  

      തമറ്റീരിയൽ രജിറര്ട് ഇലല.  

 

ഫയൽ ന്റവരിഫിശക്കഷന് 
2019 തല വാര്ട്ഷ്ി  മാറര്ട്   ര്ട്ക്കുലര്ട് അധയായം 7തല ഖണ്ഡി  11(5) ഗ്പ ാരം ഒരു 
ഗ്പവൃത്തി  യലിൽ താതഴ പറയുന്ന 22 ദരഖ ള്പ്  ൂക്ഷ്ിദക്കണ്തുണ്്: 
1. വര്ട്ദപജ് 
2.തെക്റ് ലിറ് 
3.വാര്ട്ഷ്ി  പദ്ധതി ആ ൂഗ്തണ ദരഖ 
4.തടക്റ്നിക്കൽ എറിദമറ്റ്  ആന്റ്  ഡിസ ന് 
5. ാദകതി  അനുമതി ദരഖ 
6.ഭരണാനുമതി ദരഖ 
7. ംദയാജിത പദ്ധതി ആതണകിൽ അതുമായി ബന്ധതപ്പട ദരഖ ള്പ് 
8.ആനവൽ മാറര്ട്  ര്ട്ക്കുലര്ട് അനുദേേം 3എ,3ബി  ഗ്പ ാരമുള്ള തതാഴിലാളി ളുതട 
ഡിമാന്റ് ദ ാറം. 
9.ഗ്പവൃത്തി അനുവേിക്കൽ ദ ാറം 
10.ഇ.മറര്ട് ദറാള്പ് 
11.തമഷ്ര്ട്തമന്റ് ബുക്ക് 
12. തമറ്റീരിയൽ വര്ട്ക്ക് ആതണകിൽ  ാധനങ്ങള്പ് വാങ്ങുന്നതും ഉപദയാഗിക്കുന്നതുമായി 
ബന്ധതപ്പട ദരഖ ള്പ്  
13.ദവജ് ലിറ് 
14. ണ്് ഗ്ടാന്സ് ര്ട് ഓര്ട്ഡര്ട് 
15.തമറ്റീരിയൽ വൗച്ചറു ളും ബിലലു ളും 
16.ദറായൽറ്റി ഉതണ്കിൽ അതിതന്റ ദരഖ ള്പ് 
17.ഗ്പവൃത്തി ആരംഭം മുതൽ അവ ാനിക്കുന്നതുവതരയുള്ള മൂന്ന് ഘട ദ ാദടാ. 
18. ഗ്പവൃത്തി പൂര്ട്ത്തീ രണ  ാക്ഷ്യപഗ്തം. 
19.മറര്ട് ദറാള്പ് മൂവ്തമന്റ് സ്ലിപ്പ്/ യൽ ഗ്ടാക്കിങ്സ ദ ാറം 



11 
 
20.ജിദയാ ടാഗ്് ദ ാദടാഗ്ഗാഫ് 
21.ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് റിദപ്പാര്ട്ടിതന്റ ദ ാപ്പി 
22.സ റ്റ് ഡയറി 
 
 
 
കന്റെത്തലുകൾ 
           ഓഡിറ്റിതന്റ  ഭാഗമായി 7 ഗ്പവര്ട്ത്തി ളുതട  യൽ  പരിദശാധനയ്ക്ക്  
വിദധയമാ ിയതിലൂതട   തണ്ത്തിയ വിവരങ്ങള്പ്. 
 
1.കവര്ഡശപജ് 
 
           വാര്ട്ഷ്ി  മാറര്ട്  ര്ട്ക്കുലര്ട് ഗ്പ ാരമുള്ള ഒരു  വര്ട് ദപജ്  യലിൽ 
 ൂക്ഷ്ിക്കുന്നത് തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുതട  ുതാരയതയും ലാളിതയവും ഉറപ്പാക്കാന് 
 ഹായ മാ ും. ഒരു ഗ്പവൃത്തിയുതട എലലാ അടിസ്ഥാനവിവരങ്ങളും അടങ്ങുന്ന 
ദരഖയാണിത്. 

• 7  യലു ള്പ് പരിദശാധിച്ചതിൽ ഒന്നിലും AMC ഗ്പ ാരമുള്ള  വര്ട്ദപജ് 
 ൂക്ഷ്ിച്ചിടിലല. 

 
2.ന്റചക് ലിസ്റ്റത 
          വര്ട് ദപജ് ദപാതലത്തതന്ന തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി ഗ്പവൃത്തി ള്പ്ക്ക് 
 ുതാരയതയും വയക്തതയും ഉറപ്പാക്കാന്  ഹായിക്കുന്ന ദരഖയാണ് തെക്റ് ലിറ്. ഒരു 
 യലിൽ ഏതതാതക്ക ദരഖ ള്പ് ഉള്ളടക്കം തെയ്തിടുതണ്ന്നും അത് ഏത് ദപജ് മുതൽ 
ഏത് ദപജ് വതരയാതണന്നും മനസ്ിലാക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ദരഖയാണ് തെക്ക് ലിറ്. 
പരിദശാധിച്ച 7  യലു ളിലും തെക്ക് ലിറ്   ാണാന്  ാധിച്ചിലല. 
 
3.വാര്ഡഷിക പദ്ധതി ശരഖ 
         ഒരു വാര്ട്ഡിതല തതാഴിൽ ആവശയതപ്പടുന്ന മുഴുവന് തതാഴിലാളി ള്പ്ക്കും 
വര്ട്ഷ്ത്തിൽ 100 പണി ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് ആവശയമായഗ്പവൃത്തി ള്പ്  തണ്ത്തി 
ദരഖതപ്പടുത്തിതവച്ചിരിക്കുന്ന  ുഗ്പധാനമായ രണ്ു ദരഖ ളാണ് ആക്ഷ്ന് പ്ലാനും 
തഷ്ൽഫ് ഓഫ് തഗ്പാജക്റ്റ്റും. ഒരു വാര്ട്ഡിൽ ഒരു വര്ട്ഷ്ം നടത്താനുദേശിക്കുന്ന 
ഗ്പവയത്തി തള  ുറിച്ചുളള  മഗ്ഗമായ രൂപദരഖയാണ് വാര്ട്ഷ്ി  പദ്ധതി ദരഖ. 
ഗ്ഗാമ ഭ നിര്ട്ദേശിക്കുന്ന ഗ്പവര്ട്ത്തി ള്പ് തഷ്ൽഫ് ഓഫ് ദഗ്പാജക്റ്ടിദലക്ക് മാറ്റു യും 
ഇതിൽനിന്നും മുന്ഗണനാടിസ്ഥാനത്തിൽ അതാത്  ാമ്പത്തി വര്ട്ഷ്ത്തിൽ ആവശയമുള്ള 
വര്ട്ക്കു ള്പ് തതരതഞ്ഞടുത്ത് ആക്ഷ്ന് പ്ലാന് തയ്യാറാക്കു യും തെയ്യും  . 
ആക്ഷ്ന് പ്ലാനിൽ ഉള്പ്തപ്പട ഗ്പവര്ട്ത്തി തതന്നയാദണാ നടപ്പിലാക്കിയത് എന്ന് 
മനസ്ിലാക്കുന്നതിനും ആക്ഷ്ന്പ്ലാന് ദ ാപ്പി ഉപ രിക്കുന്നു. ഒരു ഗ്പവൃത്തിയുതട 
 യലിൽ ഗ്പവയത്തിതയ  ുറിച്ച് പരാമര്ട്ശിക്കുന്ന വാര്ട്ഷ്ി പദ്ധതിയുതട പ ര്ട്പ്പ് 
 ൂക്ഷ്ിദക്കണ്ത് അനിവാരയമാണ്.  

• പരിദശാധിച്ച 7 ഗ്പവൃത്തി  യലു ളിലും വാര്ട്ഷ്ി  പദ്ധിദരഖയുതട പ ര്ട്പ്പ് 
ഉണ്ായിരുന്നിലല  
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4.എസ്റ്റിശമറ്റത  
 
         ഓദരാ ഗ്പവര്ട്ത്തിക്കും എറിദമറ്റിന്തറ  ംക്ഷ്ിപ്തം, ഡിസ ന്, 
ഗ്പവര്ട്ത്തിയുതട ഗ്പതീക്ഷ്ിത ദനടങ്ങള്പ് വിശേീ രിക്കുന്ന  ാദകതി   ുറിപ്പ് തുടങ്ങിയവ 
ഉണ്ായിരിദക്കണ്തും ത  വര്ട് ദ ാഫ്റ്റ് തവയറിലൂതട ഓണ്സലനായി അനുമതി ള്പ് 
ലഭയമാദക്കണ്തുമാണ് .ഒരു ഗ്പവൃത്തി തുടങ്ങും മുമ്പ് ആ ഗ്പവൃത്തി എന്ത്, എങ്ങതന, 
എഗ്ത അളവിൽ തെയ്യണതമന്നറിയാന് തതാഴിലാളി ള്പ്ക്ക് അവ ാശമുണ്്. അതിന്  
അവര്ട്ക്കും ഇക്കാരയമറിയാന് താത്പരയമുള്ള മറ്റുള്ളവര്ട്ക്കും മനസ്ിലാക്കാന്  ഴിയുന്ന 
തരത്തിൽ ഓദരാ ഗ്പവൃത്തിയുതടയും എറിദമറ്റിതന്റ  ൂതട ജന ീയ എറ്ദമറ്റ് 
തയ്യാറാദക്കണ്തുണ്്.  

• പരിദശാധിച്ച ഒരു  യലിലും ജന ീയ എറിദമറ്റ്  ാണാന്  ഴിഞ്ഞിലല . 
• പരിദശാധിച്ച 7  യലു ളിൽ നാതലണത്തിൽ മാഗ്തമാണ് എറിദമറ്റ് ദ ാപ്പി 
 ൂക്ഷ്ിച്ചിടുള്ളത്. സലഫ് പദ്ധതി ളായ മൂന്ന് ഗ്പവൃത്തി  യലു ളിൽ എറിദമറ്റ് 
ദ ാപ്പി  ാണാന്  ഴിഞ്ഞിലല.  

• പരിദശാധിച്ച 4  യലു ളുതട എറിദമറ്റ് ദ ാപ്പിയിലും  ഡീതറ്റയിൽ എറിദമറ്റ്, 
ദററ്റ് അനാലി ിസ്, ദലബര്ട് അബ്സ്സ്ഗ്ടാക്റ്റ്റ് എന്നിവ ഉണ്ായിരുന്ന 

•  ാദകതി  വിേക്റ്ധരുതട ഒപ്പ്,  ീൽ, എന്നിവ  എസ്ടിദമറ്റിൽ  ാണാന്  ഴിഞ്ഞു. 
തിയതി  ൂടി ദരഖതപ്പടുദത്തണ്താണ്.  
 

5.സാശങ്കതികാന്ുമതി 
 
          പദ്ധതിയിൽ ഏതറ്റടുക്കുന്ന ഓദരാ ഗ്പവര്ട്ത്തിക്കും  ംസ്ഥാന  ര്ട്ക്കാര്ട് 
െുമതലതപ്പടുത്തിയ അധി ാര സ്ഥാപനത്തിന്തറ അനുമതിദയാടു ൂടിയ  ാദകതി  
എറിദമറ്റ് ഉണ്ായിരിദക്കണ്താണ്.  ാദകതി  വിേഗ്ധരടങ്ങുന്ന  മിതിയുതട 
അനുമതിദരഖ എലലാരീതിയിലും പൂര്ട്ണവും ആധി ാരി വുമായിരിക്കണം.  

• പരിദശാധിച്ച 7  യലു ളിലും  ാദകതി ാനുമതി ദരഖ ഉണ്ായിരുന്നിലല. 
  

6.ഭരണാന്ുമതി   
 
         ഒരു വാര്ട്ഡിൽ ഒരു വര്ട്ഷ്ം നടപ്പിലാക്കുന്ന തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി 
ഗ്പവര്ട്ത്തനങ്ങള്പ്ക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഭരണ മിതി നൽ ുന്ന അംഗീ ാരമാണ് ഭരണാനുമതി. 
ത  യുറിൽ നിതന്നടുത്ത ദ ാപ്പിയാണ്  യലിൽ  ൂക്ഷ്ിച്ചരിക്കുന്നത്. ത  യൂര്ട് 
ദ ാപ്പിയിൽ തറ ലയൂഷ്ന് നമ്പര്ട്,തിയതി എന്നിവ അപ് ദലാ് തെയ്യുദമ്പാള്പ് ആ 
േിവ തത്ത തീയതിയും തഗ്പാ ീഡിങ്സ നമ്പറും മാഗ്തമാണ് ഗ്പിന്റ് ഔടിൽ  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 മിതിയുതട ഭാഗത്തു 
നിന്നും ത ഗ് ടറിയുതട ഭാഗത്തു നിന്നും ജഗ്ഗത ഉണ്ാ ണം.  

• പരിദശാധിച്ച 7  യലു ളിലും ഭരണാനുമതി ദരഖ  ൂക്ഷ്ിച്ചിടിലല. 

7.സംശയാജിതപദ്ധതി (കൺശവര്ഡജന്സ്ത) 

 
         ണ്ദവര്ട്ജന്സ് ആയ ഗ്പവര്ട്ത്തനങ്ങള്പ്ക്ക് അത് തതളിയിക്കുന്ന ദരഖ 
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ഗ്പവൃത്തി  യലിൽ  ൂക്ഷ്ിദ ണ്ാതാണ്. ഓഡിറ്റിന് വിദധയമാക്കിയ 7 ഗ്പവൃത്തി ളിൽ 
3 ഭവന നിര്ട്മാണ ഗ്പവൃത്തി ളുതട ഗ്പവൃത്തി  യലു ളിൽ ഗ്പസ്തുത  ുടുംബത്തിന്  
 ര്ട്ക്കാര്ട് പദ്ധതി ഗ്പ ാരമുള്ള ഭവനം നിര്ട്മിക്കുവാന് അനുമതി ലഭിച്ചിടുതണ്ന്ന് 
തതളിയിക്കുന്ന ദരഖ ഒന്നും തതന്ന  ാണാന്  ഴിഞ്ഞിലല.  
 
8.ന്റതാഴിലാളികളുന്റട ഡിമാെത ശഫാറം 
 
       നിയമം അനുശാ ിക്കുന്ന തരത്തിൽ തതാഴിലാളി ള്പ്ക്ക് വര്ട്ഷ്ത്തിൽ 100 
േിവ തത്ത തതാഴിലും ,തതാഴിൽ  ിടിയിതലലകിൽ തതാഴിലിലലായ്മ ദവതനവും 
 ിടണതമകിൽ  അവര്ട് നൽ ുന്ന അദപക്ഷ്യും  ൃതയമാദ ണ്തുണ്്. ആനവൽ മാറര്ട് 
 ര്ട്ക്കുലറിൽ നിര്ട്ദേശിക്കുന്ന തരത്തിൽ തതാഴിലുറപ്പു നിയമത്തിതല അനുദേേം 
3എ,3ബി  ഗ്പ ാരമുള്ള നിര്ട്േിഷ്ഠ ദ ാറത്തിൽ അദപക്ഷ് നൽദ ണ്തുണ്്. 

• 7 ഗ്പവൃത്തി  യലു ള്പ് പരിദശാധിച്ചദപ്പാള്പ് ദനരും ുളം  ാട  നാൽ 
നവീ രണം (1606004007/IC/318156) എന്ന  യലിൽ മാഗ്തമാണ് തവള്ളദപപ്പറിൽ 
തതാഴിലാളി ള്പ് ദപരും,  തതാഴിൽ  ാര്ട്് നമ്പറും ദരഖതപ്പടുത്തിയ ഡിമാന്് 
ദ ാം  ാണാന്  ഴിഞ്ഞത്. എന്നാൽ അതിൽ ഒപ്പ്, ഏത് േിവ ം മുതൽ ഏത് 
േിവ ം വതര, ആത  ആവശയമുള്ള തതാഴിൽ േിനങ്ങള്പ് എന്നിവ ഒന്നും 
ദരഖതപ്പടുത്തിയിടിലല.  ANNEXURE 4 ദ ാര്ട്മിൽ എഗ്ത േിവ ദതക്ക് 
പണിദവണതമന്നും തതാഴിൽ  ഏതു േിവ ം മുതൽ ഏതു േിവ ം വതര 
ദവണതമന്നും, ഡിമാന്് നൽ ുന്ന വയക്തിയുതട ഒപ്പ്, തീയതി എന്നിവയും  
അദപക്ഷ്യിൽ ദരഖതപ്പടുദത്തണ്താണ്. തതാഴിലാവശയതപടവര്ട്ക്ക് സ പ്പറ്റ് ര ീത് 
നൽ ിയതിന്തറ തതളിവു തളാന്നും ഗ്പവൃത്തി  യലിൽ  ാണാന്  ഴിഞ്ഞിലല. 
തതാഴിലാളി ള്പ്ക്ക് അവരാവശയതപ്പട േിവ ം തതാഴിൽ നൽ ിയിതലലകിൽ 
തതാഴിലിലലായ്മ ദവതനം ലഭിക്കാനുള്ള അവ ാശമാണ് നഷ്ടതപ്പടുന്നത് .  
ANNEXURE 4 ദ ാര്ട്മിൽ സ പ്പറ്റ് ര ീത് എന്ന ഭാഗത്ത്  പഞ്ചായത്ത്  ത ഗ് ടറി 
ഒപ്പ്, ീൽ എന്നിവ ദരഖതപ്പടുദത്തണ്താണ്. പഞ്ചായത്തിതന്റ തഗ് ണ്് ഓ ീ ിൽ 
ഡിമാന്് നൽ ി സ പ്പറ്റ് ര ീത് വാങ്ങി  ൂക്ഷ്ിച്ചാൽ മാഗ്തദമ 15 
േിവ ത്തിനുള്ളിൽ തതാഴിൽ ലഭിെിതലലങ്ങിൽ തതാഴിലിലലായ്മ ദവതനത്തിന് 
തതാഴിലാളിക്ക്  അദപക്ഷ് നല് ാന്  ഴിയു . 

 
ന്ിര്ഡശേേം 
      ഒരു വാര്ട്ഡിൽ തതാഴിൽ  ാര്ട്് എടുത്തിരിക്കുന്ന മുഴുവന് തതാഴിലാളി ളും 
അയൽക്കൂടത്തിൽ വയക്തിഗതമാദയാ  ൂടമാദയാ അദപക്ഷ് ത ാടുക്കുന്ന രീതിയാണ് 
ഉെിതം. തതാഴിലിനുളള അദപക്ഷ് പഞ്ചായത്തിൽ  വീ രിക്കുന്നതിതന്റ തീയ്യതിതവച്ചു 
ര ീത്  പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് ത ാടുക്കുന്നത് തതാഴിലാളി ളുതട അവ ാശം 
 ംക്ഷ്ിക്കുന്നതിന്  ഹായ മാ ും. 
 
9.ന്റതാഴിൽ അന്ുവദിക്കൽ 
 
        തതാഴിലിനുള്ള അദപക്ഷ്  വീ രിച്ചാൽ 15 േിവ ത്തിനുള്ളിൽ തതാഴിൽ 
നൽ ണതമന്ന് MGNREGA Shedule2 Section 6– ൽ പരാമര്ട്ശിക്കുന്നു. അതിന് 
 ഴിഞ്ഞിതലലകിൽ തതാഴിലിലലായ്മ ദവതനം ത ാടുക്കണതമന്നും അദ്ധയായം 3 Section 7,8,9  
ഭാഗങ്ങളിൽ അനുശാ ിക്കുന്നു. തതാഴിൽ ആവശയതപ്പടവര്ട്ക്കു  തതാഴിൽ 
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അനുവേിച്ചുത ാണ്ുള്ള വര്ട്ക്ക് അദലാദക്കഷ്ന് ദ ാം 7 ഗ്പവൃത്തി  യലു ള്പ് 
പരിദശാധിച്ചദപ്പാള്പ്  ഒന്നിലും   ാണാന്  ഴിഞ്ഞിലല. 
 
10. ഇ  മസ്റ്റത ര്ഡ ശറാൾ  

 തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിതല ദരഖ ളിൽ ഏറ്റവും ഗ്പധാനതപ്പട ദരഖയാണ് മറര്ട് 
ദറാള്പ്.തതാഴിലാളി ള്പ് തതാഴിൽ തെയ്യുന്ന തീയതി,  ഹാജര്ട്,േിവ  ദവതനം ,മറ് ര്ട് ദറാള്പ് 
ഗ്പ ാരമുള്ള  ദവതനം, എന്നിവ ദരഖതപ്പടുത്തുന്നതിനുള്ള അടിസ്ഥാന ദരഖയാണ് ഇ 
മറര്ട് ദറാള്പ്. ഇതിൽ ദലാക്ക് തഡവലപ്തമന്റ് ഓ ീ ര്ട്, പഞ്ചായത്ത് ത ഗ് ടറി 
എന്നിവര്ട്  തീയതിദയാടു  ൂടി ഒപ്പും,   ീലും  ദരഖതപടുദത്തണ്താണ്. എന്നാൽ 10 
ഗ്പവൃത്തി  യലു ളുതട മറ് ര്ട് ദറാള്പ് ളിലും പഞ്ചായത്ത് ത ഗ് ടറി തീയതി 
ദരഖതപ്പടുത്തിയതായി  ാണാന്  ാധിച്ചിലല . 

7 ഗ്പവൃത്തി  യളു ളിൽ നിന്നായി 57 മറര്ട് ദറാളു ള്പ് പരിദശാധിച്ചദപ്പാള്പ് 
 തണ്ത്തിയ വിവരങ്ങള്പ് െുവതട ദെര്ട്ക്കുന്നു: 

• എം ബുക്ക്  നമ്പര്ട് പരിദശാധിച്ച ഒരു മസ്ദഗ്ടാളിലും ദരഖതപ്പടുത്തിയിടിലല.  
മുഴുവന് മറര്ട് ദറാളിലും ഇത് ദരഖതപ്പടുദത്തണ്താണ് . 

• ആത  57 മസ്ദഗ്ടാളു ളിൽ 22 മസ്ദഗ്ടാളു ളിൽ തതാഴിൽ തെയ്ത തിയതി 
ദരഖതപ്പടുത്തിയിടിലല. 

• മുഴുവന് ഗ്പവൃത്തി ളുതടയും മുഴുവന് മസ്ദഗ്ടാളു ളും തെക്ക് തെയ്തതായി 
ദരഖതപ്പടുത്തിയിടിലല.  

• പഞ്ചായത്ത്  ത തഗ് ടറി, BPO ഒപ്പ്,  ീൽ എന്നിവ മുഴുവന് മസ്ദഗ്ടാളു ളിലും  
ദരഖതപ്പടുത്തിയിടുണ്്. എന്നാൽ ഒന്നിലും തിയതി  ദരഖതപ്പടുത്തിയിടിലല. 
ദമറ്റിന്തറ ഒപ്പ് ദരഖതപടുത്തിയിടുണ്്. ഹാജര്ട്നില ദരഖതപ്പടുത്തുന്ന ദമറ്റ് മറര്ട് 
ദറാള്പ്തല തവടിത്തിരുത്തലു ള്പ് ഒഴിവാദ ണ്ാതാണ്.മറര്ട് ദറാള്പ് ഗൗരവദത്താതട 
സ  ാരയം തെദയ്യണ് ദരഖയാണ് . 

• തതാഴിലുപ രണങ്ങളുതട വാട യുതട ആത  തു  മറര്ട് ദറാളു ളിൽ ഒന്നിലും 
ദരഖതപ്പടുത്തി  ണ്ിലല. അത് ദമറ്റ്മാര്ട്  ൃതയമായി ദരഖതപ്പടുദത്തണ്താണ്. 

 
11. ന്റമഷര്ഡന്റമന്റ് പുസ്തതകം (M Book) 
        ഒരു ഗ്പവൃത്തിയിൽ എന്തു നടന്നു,എഗ്ത അളവിൽ നടന്നു എന്നുള്ള  ാരയങ്ങള്പ് 
 ൃതയമായി ദരഖതപ്പടുദത്തണ്  ുഗ്പധാന ദരഖയാണ് എം.ബുക്ക്. അതുത ാണ്ുതതന്ന ഈ 
പുസ്ത ത്തിൽ അളവു ള്പ് ദരഖതപ്പടുത്തുന്ന ബന്ധതപ്പട ഉദേയാഗസ്ഥര്ട് അവരുതട ദപരും 
ഒപ്പും  ീലും തിയ്യതിയും നിര്ട്ബന്ധമായും ദരഖതപ്പടുദത്തണ്താണ്.  

• പരിദശാധിച്ച 7  യലു ളിലും എം. ബുക്ക്  ഉണ്ായിരുന്നു . 
• IC/318145 മുടിച്ചിറ വടച്ചിറ മീകര  നാൽ നവീ രണം എന്ന ഗ്പവൃത്തിയുതട 
എം ബുക്ക്  ആയി  ൂക്ഷ്ിക്കുന്നത് 50/15-16 എന്ന നമ്പര്ട് ഉള്ള എം ബുക്ക്  
ആണ്. IAY building construction, shamsudheen bajaludhin 6/133 എന്ന 
ഗ്പവൃത്തിയുദടതാണ്. ഇതിൽ മതറ്റാരു ഗ്പവൃത്തിയുതട വിവരങ്ങള്പ്  ൂടി 
ദരഖതപടുത്തിയിടുണ്്. ഇദത  ുറിച്ച് ദൊേിച്ചദപ്പാള്പ് ഓവര്ട്  ീയര്ട് പറഞ്ഞത് 
എം ബുക്കിന്തറ എണത്തിൽ  ുറവ് വന്നദപ്പാള്പ്  ൃതയ  മയത്ത് അളവു ള്പ് 
ദരഖതപ്പടുത്താന് പഴയ എം ബുക്ക്  ഉപദയാഗിദക്കണ്ി വന്നു എന്നാണ്.  

• എലലാ എം ബുക്കു ളും പഞ്ചായത്ത്  ത തഗ് ടറി ഒപ്പ്,  ീൽ എന്നിവ 
ദരഖതപ്പടുത്തി  ര്ട്ടിസ   ര്ട്ടിസ  തെയ്തിടുണ്്. തിയതി  ൂടി 
ദരഖതപ്പടുദത്തണ്താണ്.  
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• തമഷ്ര്ട്തമന്റ് ബുക്കിൽ ദപജ് നമ്പര്ട് ദരഖതപ്പടുത്തിയിടുണ്് .  AS, TS നമ്പര്ട് 
ദരഖതപ്പടുത്തിയിടിലല.  

• ബന്ധതപ്പട ഉദേയാഗസ്ഥര്ട് അതായത് അഗ് ഡിറ്റ് എഞ്ചിനീയര്ട്, ഓവര്ട് 
 ീയര്ട്   എന്നിവരുതട ഒപ്പ്  ീൽ എന്നിവ ദരഖതപ്പടുതിയിടുന്തടങ്ങിലും 
തിയ്യതി ദരഖതപ്പടുത്തിയിടിലല . 

• മുടിച്ചിറ വടച്ചിറ മീകര  നാൽ നവീ രണം IC/318145 എന്ന ഗ്പവൃത്തിയുതട 
തമഷ്ര്ട്തമന്റ് ബുക്ക്  അവ ാനിക്കുന്ന ദപജിൽ ത ഗ് ടറിയുതട  ഒപ്പ് , ീൽ 
ദരഖതപടുത്തിയിടുണ്്. ബാക്കിയുള്ള എം ബുക്കു ളുതട അവ ാനിക്കുന്ന 
ദപജു ളിൽ ഗ്പ ിഡന്റ്, ത ഗ് ടറി എന്നിവരുതട  ീൽ മാഗ്തമാണ്  ാണാന് 
 ഴിഞ്ഞത്. നിര്ട്ബന്ധമായും ഗ്പ ിഡന്റ്, ത ഗ് ടറി എന്നിവരുതട ഒപ്പ്,  ീൽ, 
തിയതി എന്നിവ ദരഖതപ്പടുദത്തണ്താണ്.  

• ഗ്പവര്ട്ത്തി തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പും ദശഷ്വും അളവു ള്പ് 
ദരഖതപ്പടുത്തുന്നതിനുള്ള അടിസ്ഥാന ദരഖയാണ് തമഷ്ര്ട്തമന്റ് ബുക്ക്. 
ഗ്പവര്ട്ത്തി ളുതട എം ബുക്കിൽ  ആത  അനുവേിച്ച തു യും യഥാര്ട്ഥ 
തെലവും തമിലുള്ള വയതയാ ം ദരഖതപ്പടുത്തിയിടിലല. ഗ്പവൃത്തി 
പൂര്ട്ത്തീ രിച്ച്   ഴിഞ്ഞാൽ അത് നിര്ട്ബന്ധമായും ദരഖതപ്പടുദത്തണ്താണ് . 

 
12.ന്റമറ്റീരിയൽ ലിസ്റ്റത 
 
         തമറ്റീരിയൽ  എഗ്ത ഉപദയാഗിച്ചു എന്നതിന് അടിസ്ഥാനതപ്പടുത്തി, 
തവണ്ര്ട്ക്ക്  നൽദ ണ് തു , അവരുതട ദപര്, അക്കൗണ്്  നമ്പര്ട് ,ഗ്പവര്ട്ത്തിയുതട 
ദപര്,വര്ട്ക്ക്  ദ ാ് , ബിൽ നമ്പര്ട് ,തീയതി   എന്നിവ എലലാം  ാണിച്ചു ത ാണ്് 
തമറ്റീരിയലിന് ദവണ്ിയുള്ള  പണം സ മാറുന്നതിന് ദവണ്ി തയ്യാറാക്കുന്ന ഗ്പധാനതപ്പട 
ഒന്നാണ് തമറ്റീരിയൽ ലിറ്.  പരിദശാധിച്ച 7  യലു ളിൽ  ഒന്നിലും തമറ്റീരിയൽ 
ഉപദയാഗിച്ചിടിലല. 
 
13.ശവജ് ലിസ്തററ് 
 
        ഗ്പവൃത്തി പൂര്ട്ത്തിയായാൽ മറര്ട് ദറാള്പ് ഗ്പ ാരം തതാഴിലാളി ള്പ്ക്ക് 
ദവതനം അനുവേിച്ചുതവന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്ന ദരഖയാണ് ദവജ് ലിറ്. തതാഴിലാളി ള്പ് എഗ്ത 
േിവ ം ദജാലി തെയ്തു എന്നതിന് അടിസ്ഥാനതപ്പടുത്തി അവര്ട്ക്ക് നൽദ ണ് തു  
അതായത് ൂലി, ആയുധങ്ങള്പ്ക്ക് ത ാടുക്കുന്ന വാട ,  മൂര്ട്ച്ച  ൂടുന്നതിനുള്ള തു  
എന്നിവ എലലാം  ാണിച്ചു ത ാണ്് പണം സ മാറുന്നതിന് ദവണ്ി തയ്യാറാക്കുന്ന 
ഗ്പധാനതപ്പട ഒന്നാണ് ദവജ് ലിറ്.  
        പരിദശാധിച്ച 7  യലു ളിൽ  എലലാത്തിലും    മറര്ട് ദറാള്പ് ഗ്പ ാരമുള്ള 
ദവജ് ലിറ്  ഉണ്ായിരുന്നു. 
  
14. ഫെത ഗ്ടാന്സ്തഫര്ഡ ഓര്ഡഡര്ഡ(FTO) 
 
       തതാഴിലാളി ളുതട ദവതനം അവരവരുതട ബാക് അക്കൗണ്ിദലക്ക് അയച്ചു 
എന്നതിനുളള തതളിതവന്ന നിലയിലാണ്  FTO വിതന്റ ഗ്പധാനയം.  
       പരിദശാധിച്ച 7  യലു ളിലും FTO  ാണാന്  ഴിഞ്ഞിലല. ഈ  ാരണത്താൽ 
ഒഡിറ്റ് ടീമിന് െില തടസ്ങ്ങളുണ്ായി 
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• തതാഴിലാളി ള്പ്ക്ക്  ൃതയമായി ദവതനം  ിടിദയാ എന്നറിയാനുള്ള  ൂക്ഷ്്മ 
പരിദശാധന എലലാ  യലു ളിലും നടത്താന്  ഴിഞ്ഞിലല. 

• തതാഴിലാളി ളുതട ബാക് പാസ് ബുക്കു ള്പ്  ൃതയമായി വരവ് 
വക്കാത്തതിനാൽ ഇവരുതട  ൂലി ബാക് അക്കൗണ്ിൽ 
വന്നുതവന്നുറപ്പാക്കാനായിലല. 

ഓദരാ ഗ്പവൃത്തി  യലിലും ദവജ് ലിറ് ഗ്പ ാരമുള്ള FTO   ൂക്ഷ്ിദക്കണ്താണ്. 
 
15. ന്റമറ്റീരിയൽ വൗചറുകളും ബിലലുകളും 
 
         ഈ ഓഡിറ്റ്    ാലയളവിൽ  പരിദശാധന നടത്തിയ ഗ്പവൃത്തി ളിൽ 
തമറ്റീരിയൽ  ഉപദയാഗിച്ചുള്ള ഗ്പവര്ട്ത്തി ള്പ് ഒന്നുംതതന്ന  ഉണ്ായിരുന്നിലല. തമറ്റീരിയൽ 
ഉപദയാഗിച്ചുള്ള ഗ്പവൃത്തി ളിൽ അതുമായി ബന്ധതപ്പട വൗച്ചറു ളും ബിലലു  ളും 
 യലിൽ  ൂക്ഷ്ിദ ണ്ാതാണ്. 
 
16. ശറായൽറ്റി 

   പരിദശാധന  വിദധയമാക്കിയ  ഒരു വര്ട്ക്ക്   യലിലും ദറായൽറ്റി ബാധ മലല. 
 
17.ശഫാശട്ടാഗ്രാഫ് 

 തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുതട ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പാക്കാന്, ഗ്പവയത്തി ള്പ് 
 ംബന്ധിച്ചു തതളിവു ള്പ് ദശഖരിക്കാന് അതിതന്റ ദ ാദടാ ള്പ്  ഹയ മാ ും. 
ഗ്പവൃത്തി തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ്, ഗ്പവൃത്തി നടന്നു ത ാണ്ിരിക്കുദമ്പാള്പ്,  ഗ്പവൃത്തി 
പൂര്ട്ത്തീ രിച്ചു  ഴിയുദമ്പാള്പ് തുടങ്ങിയ  ഓദരാ ഘടത്തിതലയും ദ ാദടാ ള്പ്  യലിൽ 
 ൂക്ഷ്ിക്കണതമന്ന് നിഷ് ര്ട്ഷ്ിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള  വിവിധ 
ഘടങ്ങളിതല ദ ാദടാ ള്പ് പരിദശാധന നടത്തിയ 7 ഗ്പവൃത്തി  യലു ളിലും  ാണാന് 
 ാധിച്ചിലല. മുഴുവന് ഗ്പവൃത്തി  യലു ളിലും 3 ഘട ദ ാദടാ ള്പ് നിര്ട്ബന്ധമായും 
 ൂക്ഷ്ിദക്കണ്താണ്. 
 
18. ഗ്പവൃത്തി പൂര്ഡത്തീകരണ സാക്ഷ്യപഗ്തം 
 
            പരിദശാധിച്ച ഒരു  യലിലും ഗ്പവൃത്തി പൂര്ട്ത്തീ രണ  ാക്ഷ്യപഗ്തം 
 ാണുവാന്  ാധിച്ചിലല. 
 
19.മസ്റ്റര്ഡ ശറാൾ മൂവ്ന്റമെത സ്ലിപത /ഫയൽ ഗ്ടാക്കിങ് ശഫാറം 
            തതാഴിലുറപ്പ് ഗ്പവൃത്തി നടപ്പാക്കുന്നതിലും അതിതന്റ ദരഖ ള്പ് സ  ാരയം 
തെയ്യുന്നതിലും ഓദരാ ഉദേയാഗസ്ഥര്ട്ക്കും ഉത്തരവാേിത്തം നിശ്ചയിച്ചിടുണ്്. 
തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിതല ഏറ്റവും  ുഗ്പധാനദരഖയായ മറര്ട്ദറാള്പ് ജനദററ്റ് 
തെയ്യുന്നതു മുതൽ തതാഴിലാളി ളുതട ദവതനം ബാകിദലക്ക് അനുവേിച്ചുത ാണ്ുള്ള 
FTO ബാകിദലക്ക് അയക്കുന്ന തീയതി ഗ് മത്തിൽ മറര്ട് ദറാള്പ്  മൂവ്തമന്റ് സ്ലിപ്പിൽ 
ദരഖതപ്പടുദത്തണ്താണ്.ഒരു മറര്ട് ദറാള്പ് അവ ാനിച് 3 േിവ ത്തിന ം തതന്ന 
അളവു ള്പ് ബന്ധതപ്പട ഉേയാഗസ്ഥന് ദരഖതപ്പടുത്തണം എന്ന് നിയമം അനുശാ ിക്കുന്നു. 
പരിദശാധിച്ച മുഴുവന്  യലിലും  യൽ ഗ്ടാക്കിംഗ് ദ ാം അഥവാ മറര്ട് ദറാള്പ് 
മൂവ്തമന്റ് സ്ലിപ്പ്  ഉണ്ായിരുന്നു. എന്നാൽ എലലാ  യൽ ഗ്ടാക്കിങ്സ ദ ാറവും  
അപൂര്ട്ണമായി പൂരിപ്പിച്ചവയായിരുന്നു.  
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20. ജിശയാ ടാഗ്് ശഫാശട്ടാഗ്രാഫ് 
          ഗ്പവര്ട്ത്തി സ്ഥലം തിരിച്ചറിയുന്നതിനുള്ള ഉപാധിയാണ് ജിദയാ ടാഗ്് ദ ാദടാസ്.  
മൂന്ന് ഘടത്തിലുള്ള ദ ാദടാ ള്പ്ക്കു പുറതമ ജിദയാടാഗ്് ദ ാദടായുതട ഗ്പിന്റും 
 യലിൽ  ൂക്ഷ്ിദക്കണ്താണ്. ഇതുറപ്പാദക്കണ്ത് ദമറ്റിതന്റയും തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി 
ഉദദ്ധാഗസ്ഥരുതടയും െുമതലയാണ്. എന്നാൽ പരിദശാധനയ്ക്ക് വിദധയമാക്കിയ 10 
 യലിലും ഇവ  ാണാന്  ാധിച്ചിലല. തതളിവ് ദശഖരണം തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി 
ഗ്പവയത്തി ളുതട ഒഴിച്ചു  ൂടാനാവാത്ത ഘട മായതിനാൽ ഈ  ാരയത്തിൽ ബന്ധതപ്പട 
ഉദോഗസ്ഥര്ട്  ൂടുതൽ ജാഗ്ഗത പുലര്ട്ദത്തണ്തുണ്്. 

21. ശസാഷയൽ ഓഡിറ്റത റിശപാര്ഡട്ടിന്റെ ശകാപി 
          ഇദപ്പാള്പ് ദ ാഷ്യൽ ഒാാഡിറ്റ് നടക്കുന്നതുത ാണ്്  ഈ ഗ്പവൃത്തി 
 യലു ളിൽ ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് റിദപ്പാര്ട്ടിതന്റ ദ ാപ്പി  ൂക്ഷ്ിദക്കണ്തിലല.  
 
22. സസറ്റത ഡയറി 
           ംസ്ഥാന  ര്ട്ക്കാരിന്തറ നിര്ട്ദേശഗ്പ ാരം  വര്ട്ക്ക്  യലിൽ 
 ൂക്ഷ്ിദക്കണ് 22 മതത്ത ദരഖയാണ് സ റ്റ്  ഡയറി. തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി 
ഗ്പവൃത്തി ള്പ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അളവിലും  ൃതയതയിലും നിര്ട്വഹിക്കുന്നതിലുള്ള 
ഉപാധി ളടങ്ങുന്ന ഗ്പധാനതപ്പട ദരഖയാണ് സ റ്റ് ഡയറി.  ംസ്ഥാന  ര്ട്ക്കാര്ട് 
ഗ്പദതയ മായി തയ്യാറാക്കിയ സ റ്റ് ഡയറി ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലത്തുണ്ായിരിദക്കണ്  
 ുഗ്പധാന ദരഖയാണ്. പദ്ധതി ആരംഭ ദയാഗത്തിതന്റ വിവരങ്ങള്പ് മുതൽ 
ഉദേയാഗസ്ഥരുതടയും തപാതുജനങ്ങളുതടയും നിര്ട്ദേശങ്ങളും  ന്ദര്ട്ശ  ഡയറിയിൽ 
അടങ്ങിയിടുണ്്. 

•  ൂത്തംപാക്കം വാര്ട്ഡിതല 7 ഗ്പവൃത്തി ളുതട  യലു ള്പ് 
പരിദശാധിച്ചദപ്പാള്പ്  3 ഭവന നിര്ട്മാണം ഒഴിച്ച് ബാക്കി 4  നാൽ ഗ്പവൃത്തി 
 യലു ളിൽ മാഗ്തമാണ്  സ റ്റ് ഡയറി ഉണ്ായിരുന്നത്. സ റ്റ് ഡയറി 
യുതട   വര്ട്ദപജിൽ ഗ്പവൃത്തിതയ  ുറിച്ചുള്ള ഗ്പാഥമി  വിവരങ്ങള്പ്  
ഏതതാരു വയക്തിക്കും മനസ്ിലാക്കാന് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഉണ്ാദ ണ്താണ്. 
 ൂക്ഷ്ിച്ച  സ റ്റ് ഡയറി ളുതട   വര്ട് ദപജിൽ പൂര്ട്ണ വിവരങ്ങള്പ് 
ദരഖതപ്പടുത്തിയിടുണ്് .ഇത് മാതൃ ാപരമാണ്. സ റ്റ് ഡയറിയുതട  വര്ട് 
ദപജ് പൂര്ട്ണമായി പൂരിപ്പിക്കാന് ദമറ്റുമാര്ട് ഗ്പദതയ ം ഗ്ശേിദ ണ്താണ് . 

• ഗ്പവൃത്തി ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുന്പും ദശഷ്വും മാര്ട്ക്ക്  തെദയണ് തെക്ക്  
ലിറ് 3 സ റ്റ് ഡയറിയിലും പൂര്ട്ണമായി പൂരിപ്പിച്ചിടുണ്്. 

• സ റ്റ് ഡയറിയുതട ഒരു ഭാഗമാണ്  ദഗ്പാജക്റ്ട് ഇനീഷ്യൽ മീറ്റിങ്ങ്.  ഒരു 
ഗ്പവൃത്തി തുടങ്ങുന്നതിനു മുമ്പ് ഗ്പവൃത്തിതയക്കുറിച്ചുളള  വിവരങ്ങള്പ് 
പകുവയ്ക്കുന്നതും അതുദപാതല ഒരു ഗ്പവൃത്തി എങ്ങതന തെയ്യണതമന്ന് 
തതാഴിലാളി ള്ക്ക്ക്    ൃതയമായ അവദബാധം ഉണ്ാക്കി എടുക്കുന്നതിനും 
വാര്ട്് തമമ്പര്ട്,  റാഫ് എന്നിവരുതട  അധയക്ഷ്തയിൽ  ൂടുന്ന ദയാഗമാണ് 
പദ്ധതി ആരംഭ  മീറ്റിങ്ങ്. ഗ്പസ്തുത സ റ്റ് ഡയറിയി ളിൽ ദമൽപറഞ്ഞ 
അധി ാരി ളുതട  ാന്നിധയത്തിൽ പദ്ധതി ആരംഭ മീറ്റിംഗ് നടത്തിയതായി 
ദബാധയതപ്പടു .   

• പരിദശാധിച്ച സ റ്റ് ഡയറിയി ളിൽ ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലതത്ത 
ത ൗ രയങ്ങള്പ് ,െി ിത്സാ തെലവ്   ംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്ക്    എന്നിവ 
ശൂനയമായിരുന്നു. 
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• ഉപദയാഗിച്ച തതാഴിലുപ രണങ്ങളുതട വിവരങ്ങള്പ് ദരഖതപടുത്തിയിടുണ്്.  

 
വിജിലന്സ്ത ആെത  ശമാണിറ്ററിംഗ് കമ്മറ്റി (ജാഗ്രതാ ശമൽശന്ാട്ട സമിതി) 
 
       ഓദരാ വാര്ട്ഡിലും അഞ്ച് മുതൽ ഏഴ്സ അംഗങ്ങള്പ് വതരയുള്ള VMC 
ഉണ്ാവണം. അധയാപ ര്ട് ,സ്ഗ്തീ ള്പ്,പടി ജാതി/പടി വര്ട്ഗ  വിഭാഗത്തിൽതപടവര്ട് 
, ര്ട്ഷ് ര്ട്,  വയം  ഹായ  ംഘത്തിതല അംഗങ്ങള്പ്, ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് റിദ ാഴ്സസ് 
ദപഴ്സ ണ്മാര്ട്, ഉപദഭാക്തൃ  മിതി ള്പ്, യുവജന ക്ലബ്ബു ള്പ്, തപാതു  മൂഹ 
 ംഘടന ള്പ്, തുടങ്ങിയവരിൽ നിന്നും VMC അംഗങ്ങതള തതരതഞ്ഞടുക്കാവുന്നതാണ് .VMC 
തയ നിയമിദക്കണ്ത് ഗ്ഗാമ ഭയാണ്. തതാഴിലാളി ളുമായി ആശയവിനിമയം, ഗ്പവൃത്തി 
സ്ഥല  ൗ രയങ്ങളുതട പരിദശാധന, ഗ്പവൃത്തി ളുതട ഗുണനിലവാരം നിര്ട്ണയിക്കൽ, 
തു  നിര്ട്ണയം, ഗ്പവൃത്തിയിൽ ഉടനീളമുള്ള റിദപ്പാര്ട്ടിംഗ്, ഗ്പവൃത്തിയുതട  വഭാവതത്ത 
 ംബന്ധിച്ചുള്ള ഗുണപരമായ വിലയിരുത്തൽ എന്നിവയാണ് ഗ്പധാന െുമതല .VMC 
എലലാ ഗ്പവൃത്തി ളും പരിദശാധിദക്കണ്തും മൂലയ നിര്ട്ണയ രജിററിൽ 
ദരഖതപ്പടുദത്തണ്തും ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ്  മയത്ത് അവ ഗ്ഗാമ ഭയിൽ 
 മര്ട്പ്പിദക്കണ്തുമാണ്. VMC റിദപ്പാര്ട്ട് ഒരു തപാതു ദരഖയായി  രുദതണ്തും 
ആവശയതപ്പടുന്നതിനനു രിച്ച് ഒരു തപാതു ദരഖയായി പഞ്ചായത്ത് നിന്നും 
ലഭിദക്കണ്തും ആണ്.   

          സസറ്റത ഡയറി യുന്റട ഒരു ഭാരമാണ്  വിജിലന്സ്ത ആന്് ശമാണിറ്ററിങ് 
കമ്മിറ്റി. വിജിലന്സ്ത ആന്് ശമാണിറ്ററിങ് കമ്മിറ്റിയുന്റട റിശപാര്ഡട്ടത ഉൊയിരുന്റന്നങ്കിലും 
അഭിഗ്പായങ്ങൾ ശരഖന്റപടുത്തിയിട്ടുൊയിരുന്നിലല. ഓശരാ വാര്ഡഡിന്റല ഗ്പവര്ഡത്തന്ങ്ങന്റള 
ന്ിരീക്ഷ്ിക്കുന്നതിന്ും കൂടുതൽ ന്റമചന്റപടുത്തുന്നതിന്ുമായി കാരയക്ഷ്മമായ 
ഗ്പവര്ഡത്തിശക്കെവരും, ഗ്പസ്തതുത ഗ്പവൃത്തിയിൽ ഏര്ഡന്റപടാത്ത  വയക്തികളുമാണ് വി. 
എം.സി യിൽ അംരങ്ങൾ ആയിരിശക്കെത്.  

• വിഎം ി റിദപ്പാര്ട്ടിൽ   4 ദപര്ട് ഒപ്പ്  ദരഖതപ്പടുത്തിയിടുണ്് , എന്നാൽ 
വിശോംശങ്ങള്പ് ഉണ്ായിരുന്നിലല.വിജിലന്സ് ആന്് ദമാണിറ്ററിങ്സ  മിറ്റി 
 ാലാ ാലങ്ങളിൽ പുതുതക്കണ്ാതാണ്.  

 
 
ന്റതാഴിലിടന്റത്ത സൗകരയങ്ങൾ 
 
     തതാഴിൽ സ്ഥലത്ത് തതാഴിലാളി ള്പ്ക്ക് ആവശയമായ  ുടിതവളളം, തണൽ, 
ഗ്പാഥമി  സവേയ ഹായം,5 വയസ്ിന് താതഴയുളള  ുടി ള്പ്ക്ക് ഗ് ഷ് തുടങ്ങിയ 
അടിസ്ഥാന  ൗ രയങ്ങള്പ് ഒരുക്കണതമന്ന് നിയമത്തിതല ന്റഷഡയൂൾ 2ൽ 23 മുതൽ 28 
വന്റരയുള്ള ഭാഗത്ത് നിര്ട്ദേശിച്ചിടുണ്്. ഈ അവ ാശതത്തക്കുറിച്ച്  തതാഴിലാളി ദളാട് 
 ം ാരിച്ചദപ്പാള്പ് അറിയാന്  ഴിഞ്ഞത്: 

• ഗ് ഷ്  ൗ രയതത്തക്കുറിച്ച്  തതാഴിലാളി ള്പ്ക്ക് അറിവുണ്്.  
• അഞ്ചു വയസ്ിനു താതഴയുള്ള   ുടി ളൂള്ള അമമാര്ട് തതാഴിലിന്  
ഇലലാത്തതിനാൽ  ഈ  ൗ രയം ലഭയമായിടിലല. 

• തണൽ ത ൗ രയം ലഭയമാത ണ്ാതാണ്.. 
•  യ്യുറയും  ാലുറ ളും  ആവശയമുള്ള തതാഴിലിടങ്ങളിൽ 
തതാഴിലാളി ള്പ്ക്ക് ലബയമാത ണ്താണ്. 
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•  ുടിതവള്ളം ത ാണ്ുവരാറുതണ്ന്നും തതാഴിലാളി ള്പ് പറഞ്ഞു. 
• ഗ്പാഥമി  സവേയ ഹായം നല് ുന്ന്നതിനുള്ള  ിറ്റ്  ലഭയമാദക്കണ്തുണ്്. 

 
CIB- സിറ്റിസൺ ഇന്ഫര്ഡശമഷന് ശബാര്ഡ് 

     തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുതട  ുതാരയത ഉറപ്പാക്കുന്നതിനു ദവണ്ിയുള്ള ഒരു 
ഉപാധിയാണ്  ിറ്റി ണ് ഇന് ര്ട്ദമഷ്ന് ദബാര്ട്് .Para 25(a), schedule 1 അനു രിച്ച് 
ഒരു ഗ്പവര്ട്ത്തിയുതട അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങള്പ് അതായത് എറിദമറ്റ് തു ,  ാധന ദവതന 
ഘട ങ്ങള്പ്, യഥാര്ട്ഥ തെലവ് ,തതാഴിൽ േിനങ്ങള്പ് തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങള്പ്  ാധാരണ 
ജനങ്ങള്പ്ക്കും ഗുണദഭാക്താക്കള്പ്ക്കും മനസ്ിലാ ുന്ന രീതിയിൽ ഗ്പേര്ട്ശിപ്പിദക്കണ്ത് 
അനിവാരയമാണ്..ഈ ദബാര്ട്് സ്ഥാപിദക്കണ്ത് ഓദരാ ഗ്പവൃത്തിയുതടയും 
ആരംഭഘടത്തിൽ ആണ്. 

•  ന്ദര്ട്ശിച്ച ഒരു ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലത്തും CIB സ്ഥാപിച്ചിടിലല.  

 
ന്ിരീക്ഷ്ണ സംവിധാന്ത്തിന്റല വീഴ്ചകൾ 
        സ റ്റ് ഡയറിയും തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി ഓ ീ ിതല ഉദേയാഗസ്ഥരുതട 
 ന്ദര്ട്ശ  പുസ്ത വും പരിദശാധിച്ചദപ്പാള്പ് മന ിലായ വിവരങ്ങള്പ്  

•  ംസ്ഥാന ,ജിലലാതല ഉദേയാഗസ്ഥര്ട് പഞ്ചായത്തിതല തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി 
ഓ ീ ും ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളും  ൃതയമായ ഇടദവള ളിൽ  ന്ദര്ട്ശിച്ച് ദവണ് 
നിര്ട്ദേശങ്ങള്പ് നൽ ിയിടിലല. 

•  യലു ള്പ്  ൂക്ഷ്ിക്കുന്നതു മുതൽ ഗ്പവൃത്തി ള്പ് തതരതഞ്ഞടുക്കുന്നതുവതരയുള്ള 
 ാരയങ്ങളിൽ  ാണുന്ന ഏദ ാപനമിലലായ്മ ദമാണിറ്ററിങ്സ  ംവിധാനത്തിതല 
വീഴ്സെത ാണ്്  ംഭവിച്ചതാതണന്ന നിഗമനത്തിലാണ് ഓഡിറ്റ് ടീം 
എത്തിദച്ചര്ട്ന്നിടുള്ളത് . 

• തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുമായി ബന്ധതപ്പട ജിലലയിതല ഏറ്റവും വലിയ 
ഉദേയാഗസ്ഥന്  ജിലലാ ദഗ്പാഗ്ഗാം ദ ാര്ട്ഡിദനറ്ററായ  ളക്റ്ടറാണ്  .അദേഹത്തിനു  
ദവണ്ി തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി ഗ്പവൃത്തി ള്പ്    ഏദ ാപിപ്പിക്കുന്ന െുമതല  
ദജായന്റ്  ദഗ്പാഗ്ഗാം ദ ാര്ട്ഡിദനറ്റര്ട്ക്കും . ഒരു വര്ട്ഷ്ത്തിനിതട ഈ രണ്് 

ഉദേയാഗസ്ഥരും ഒരിക്കൽദപാലും ഈ പഞ്ചായത്തിൽ   ന്ദര്ട്ശനം 
നടത്തിയിടിതലലന്ന് ഓഡിറ്റ് ടീമിതന്റ അദനവഷ്ണത്തിൽ  മന ിലായി. 

• JBDO  02/08/2019, 26/08/2019, 04/09/2019 ദിസങ്ങളിൽ സന്ദർശനം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്.  
• BPO 08/05/2019 ന് സന്ദർശനം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്.  
• EO 20/06/2019, 06/06/2019, 26/08/2019, 26/07/2017, 02/08/2019, 26/08/2019, 04/09/2019 
എന്നീ തിയതികളിൽ സന്ദർശനം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. 
 

ന്റതാഴിൽ കാര്ഡ് 
തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ പണിതയടുക്കുന്ന തതാഴിലാളിയുതട അടിസ്ഥാനപരമായ 
അവ ാശമാണ് തതാഴിൽ ാര്ട്്.അദപക്ഷ്ിച്ചാൽ 15 േിവ ത്തിന ം  ാര്ട്് 
നൽ ണതമന്നാണ് വയവസ്ഥ.ഈ വാര്ട്ഡിതല തതാഴിൽ  ാര്ട്ഡിന് അദപക്ഷ്ിച്ചവര്ട്തക്കലലാം 
 ാര്ട്് ലഭിച്ചിടുണ്്. ഇക്കാരയത്തിൽ  പഞ്ചായത്തിതന്റ  മീപനം മാതൃ ാപരമാണ്. 
എന്നാൽ മറ്റ് െില ഗ്പശ്നങ്ങള്പ് ഓഡിറ്റ് ടീമിതന്റ ഗ്ശദ്ധയിൽ തപടു. 

. 
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• ദവതനം എഗ്ത ലഭിക്കുവാനുതണ്ന്നു തതാഴിലാളി ള്പ്ക്ക് വയക്തമായ 
ധാരണയിലല. 

• തതാഴിൽ  ാര്ട്്  ൃതയമായും പൂര്ട്ണമായും ദമറ്റ് അതാതു േിവ ങ്ങളിൽ  
പൂരിപ്പിച്ച് തതാഴിലാളി ള്പ്ക്റ് നൽദ ണ്താണ്. തതാഴിൽ ാര്ട്ഡിൽ ദമറ്റുമാര്ട് 
 ൃതയമായും തതറ്റിലലാതതയും  മയബന്ധിതമായി പൂരിപ്പിച്ചു 
നൽദ ണ്താണ്. 

 
 
ന്റതാഴിൽ ന്ിശഷധം  
 
        ഒരുവര്ട്ഷ്ത്തിൽ 100 േിവ തത്ത തതാഴിൽ തതാഴിലാളിയുതട നിയമപരമായ 
അവ ാശമാണ്. ഇത് നിദഷ്ധിക്കാന് ആര്ട്ക്കും അധി ാരമിലല.  ൂത്തംപാക്കം വാര്ട്ഡിതല 
51  ജീവ തതാഴിലാളി ളിൽ എലലാവര്ക്കും 100 േിവ തത്ത തതാഴിൽ ലഭയമായിടിലല. 
ഇത് പരിഹരിദക്കണ്താണ്. 
 
ശവതന്ം സവകൽ 
 
       മറര്ട് ദറാള്പ് പൂര്ട്ത്തിയായി പരമാവധി 14 േിവ ത്തിന ം  ൂലി 
തതാഴിലാളി ളുതട ബാക് അക്കൗണ്ിദലക്ക് നിദക്ഷ്പിക്കണതമന്ന് തതാഴിലുറപ്പ് 
നിയമത്തിതല ത ക്ഷ്ന് 3(2),6 എന്നിവിടങ്ങളിൽ വയക്തമാക്കിയിടുണ്്. സവ ിയാൽ 
ആേയതത്ത 30 േിവ ം ദവതനത്തിതന്റ 0.05 ശതമാനം തു  പിഴ നൽ ണതമന്ന് 
നിയമത്തിതല ത ക്ഷ്ന് 3(3)ലും വാര്ട്ഷ്ി  മാറര്ട്  ര്ട്ക്കുലര്ട് അധയായം 9ലും പറയുന്നു. 

• ഈ വാര്ട്ഡിൽ ഓഡിറ്റ്  ംഘം 51 തതാഴിലാളി ദളാട്  ം ാരിച്ചദപ്പാള്പ്   ൂലി 
ആറു മാ ം വതര സവ ാറുതണ്ന്ന് മനസ്ിലായി. നിശ്ചിത േിവ ംതതന്ന 
പഞ്ചായത്തിതല തതാഴിലുറപ്പ് ഓ ീ ിൽ നിന്നും FTO അയച്ചിടുതണ്കിലും ദ ഗ്ന്ദ 
 ണ്്  വരാത്തതിനാലാണ് ദവതനം സവ ുന്നത് എന്നാണ് അറിയാന്  ഴിഞ്ഞത്.  

• ആരുതട ഭാഗത്തുനിന്ന് വീഴ്സെ  ംഭവിച്ചാലും  ൃതയ മയത്ത് ദവതനവും അത് 
ലഭിച്ചിതലലകിൽ നഷ്ടപരിഹാരവും തതാഴിലാളി ള്പ്ക്ക്   ലഭിദക്കണ്താണ്. 
ഇക്കാരയത്തിൽ തതാഴിലാളി ളിൽ നിന്ന് ദരഖാമൂലം പരാതി  വീ രിച്ച്  
ബന്ധതപ്പടവര്ട്ക്ക്  അയച്ചുത ാടുക്കുവാന് ദമറ്റിനും ഭരണ മിതിക്കും 
ഉത്തരവാേിതവമുണ്്.  

 
 
ബാങ്കത ജീവന്ക്കാരുന്റട സമീപന്ം 
 
 തതാഴിലാളി ദളാട്  ം ാരിച്ചദപ്പാള്പ് മന ിലാക്കാന്  ഴിഞ്ഞത്: 

• ബാകു ാരുതട ഭാഗത്തുനിന്ന് നലല   മീപനമാണ് ഉണ്ായിടുള്ളത്. ബാക് 
പാസ്് ബുക്ക്  വരവ് വച്ചു നൽ ുവാന് ബാകു ള്പ് തയ്യാറാവുന്നതായി  
തതാഴിലാളി ള്പ് അറിയിച്ചു. ഇത് മാതൃ ാപരമാണ്. 

• തതാഴിലുറപ്പ്  ൂലി എടുക്കാന്  തതാഴിലാളി ള്പ്ക്ക് യാതതാരു ബുദ്ധിമുടും 
ദനരിടുന്നിലല. തിരക്കുള്ള  മയങ്ങളിൽ മാഗ്തം നിൽദക്കണ്ി വരുന്നു. 
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ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലം സന്ദര്ഡേന്ം 
 
         ഗ്പ ൃതി വിഭവങ്ങളുതട പരിപാലനത്തിനും  ാമൂഹയ ആസ്തി 
 യഷ്ടിക്കുന്നതിനും  ഹായിക്കുന്ന നിരവധി ഗ്പവയത്തി ള്പ് ഏതറ്റടുക്കുന്നതിനുള്ള 
 ാധയതയുള്ള പഞ്ചായത്താണ് തപരുമാടി. 
 യലിൽ  ണ് വിവരങ്ങളുതട നിജസ്ഥിതി ദനരിൽ ണ്് മനസ്ിലാക്കുന്നതിനായി 
ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ടീം  പണി  നടന്ന 6 ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങള്പ്  ന്ദര്ട്ശിച്ചു.  
ഗ്പവൃത്തി ള്പ് പരിദശാധിച്ചും തതാഴിലാളി ദളാടും ദമറ്റുമാദരാടും  ം ാരിച്ചും 
ഓഡിറ്റ് ടീം  തണ്ത്തിയ  ാരയങ്ങള്പ് താതഴ ദെര്ട്ക്കുന്നു. 
  

• 7 ഗ്പവൃത്തി ളിൽ 4  നാൽ ഗ്പവൃത്തി ള്പ് ആണ്. പരി രവാ ി ദളാടും 
ഗുണദഭാക്താക്കദള്ളാടും മറ്റും  ം ാരിച്ചതിന്തറ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 
ഗ്പസ്തുത ഗ്പവൃത്തി ള്പ് എലലാംതതന്ന സ്ഥലത്ത് നടന്നതായി ദബാധയതപ്പടു.  

• ബാ ിയുള്ള 3 ഗ്പവൃത്തി ള്പ് ഭവന നിര്ട്മാണ ഗ്പവൃത്തി ള്പ് ആണ്. അതിൽ 
IF/369150 IAY construction of life building, Sarojini Ganesh Kumar  എന്ന ഭവന 
നിര്ട്മാണ ഗ്പവൃത്തി 7 ആം വാര്ട്ഡിൽ ആണ് നടക്കുന്നത്. ബാക്കിയുള്ള 2 
ഭവന നിര്ട്മാണ ഗ്പവൃത്തി ളുതടയും നിര്ട്മാണം പുദരാഗമിക്കു യാണ്. 

 

 
 
 
ഗ് മ 
നമ്പര്ട്  

ഗ്പവൃത്തിയുതട ദ ാ്, 
ദപര്  

 ീൽ്  ന്ദര്ട്ശനത്തിൽ 
 തണ്ത്തിയ വിവരങ്ങള്പ്  

1 1606004007/IC/318145, 

muttichira vattachira 

meenkara canal 

naveekaranam  

 

എം ബുക്ക്  ഗ്പ ാരമുള്ള 
അളവ്  ാണാന്  ഴിഞ്ഞു.  

2 1606004007/IC/318154, 

pulluvayakulambu cada  

canal naveekaranam  

 

 എം ബുക്ക്  ഗ്പ ാരമുള്ള 
അളവ്  ാണാന് 
 ഴിഞ്ഞു.  
 

3 1606004007/IC/318156, 

Nerumkulam cada canal 

naveekaranam  

  

  യങ്ങള്പ് വളര്ട്ന്നു  ാട് 
പിടിച്ചു  ിടക്കുന്നതിനാൽ 

അളവ്  തണ്ത്തുവാന്   
 ഴിഞ്ഞിലല.  

4 1606004007/IC/318155, 

kinatteripadam cada canal 

naveekaranam  

 

എം ബുക്ക്  ഗ്പ ാരമുള്ള 
അളവ്  ാണാന് 
 ഴിഞ്ഞു.  
 

5 

1606004007/IF/369150, IAY 

Construction of life 

building, Sarojini 

Ganeshkumar  

 

7ആം വാര്ട്ഡിലാണ് 
ഭാവന നിര്ട്മാണം. 
ആയതിനാൽ ഗ്പവൃത്തി 
ദനരിട്  ാണാന് 
 ഴിഞ്ഞിലല.  
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6 1606004007/IF/369158, IAY 

Construction of life 

building, Jaya  

 

ഭാഗിഗമായി 
പൂര്ട്ത്തിയായിരിക്കുന്നു.  
 

7 1606004007/IF/369161, IAY 

Construction of life 

building, Rajani 

Raveendran  

 

അവ ാന ഘട ദതപ്പ് 
പണി നടന്നു 
ത ാണ്ിരിക്കുന്നു.  

 
വിലയിരുത്തൽ 
 
1.പദ്ധതി ആ ൂഗ്തണം മുതലുള്ള  ാരയങ്ങളിൽ തപാതുജനങ്ങള്പ്ക്ക് ഗ്പദതയ ിച്ച്  ര്ട്ഷ്  
 മൂഹത്തിന് പകാളിത്തമിലല. 
2.വാര്ട്ഡിതല തതാഴിലാളി ള്പ്ക്ക്  വര്ട്ഷ്ത്തിൽ 100 േിവ തത്ത തതാഴിൽ ലഭിക്കുന്നതിനു 
ആവശയമായ തതാഴിൽ ഇതലലന്നു തതാഴിലാളി ള്പ്ക്കിടയിൽ വയാപ  പരാതി 
നിലനിൽക്കുന്നു. ഗ്പവൃത്തി ള്പ് നിര്ട്ദേശിക്കുന്ന  ാരയത്തിൽ  തതാഴിലാളി ള്പ്ദക്കാ 
ദമറ്റുമാര്ട്ദക്കാ ദവണ്ഗ്ത അിറവിലല അതുത ാണ്ുതതന്ന  ര്ട്ഷ് രുതടയും  ാദകതി  
പരിജ്ഞാനം ഉള്ളവരുതടയും പകാളിത്തദത്താതട അയൽക്കൂടതല ദയാഗങ്ങള്പ്  ൂടി 
 ൂടുതൽ തതാഴിൽ  തണ്ത്തുന്നതിന്  ഗ്ശമിദക്കണ്തായുണ്്.  
3. ാദകതി  പിഴവു ള്പ് അതാതു  മയങ്ങളിൽ തിരുത്തണതമന്ന നിര്ട്ദേശം നൽ ാന് 
പഞ്ചായത്ത് ത ഗ് ടറി മുതൽ മു ളിദലക്കുള്ള ഉദേയാഗസ്ഥര്ട് തയ്യാറായിടിലല. അതതലലകിൽ 
ഇവരുള്പ്തപ്പടുന്ന പദ്ധതി നിരീക്ഷ്ണ  ംവിധാനം  ാരയക്ഷ്മമലല. 
4. തിരതഞ്ഞടുത്ത ദമറ്റുമാര്ട്ക്ക്   നൽ ുന്ന പരിശീലനം  ാരയക്ഷ്മമലല . മറര്ട്ദറാള്പ്,സ റ്റ് 
ഡയറി,തതാഴിൽ  ാര്ട്് എന്നിവ  ൃതയമായും തതറ്റിലലാതതയും പൂരിപ്പിക്കുന്നതിനും 
തതാഴിലാളി ളുതട പരാതി ള്പ് അതാത് സ്ഥാനങ്ങളിൽ എത്തിക്കാനും ദമറ്റുമാര്ട്ക്ക് 
 ൂടുതൽ  ലവത്തായ പരിശീലനം നിര്ട്ബന്ധമായും നൽദ ണ്താണ്. അതുദപാതലതതന്ന 
വിജിലന്സ് & ദമാണിടരിംഗ്  മിറ്റി അംഗങ്ങള്പ്ക്കും ആവശയമായ പരിശീലനം 
 മയാ മയം നൽദ ണ്താണ്. 
 
ന്റപാതുന്ിര്ഡശദേങ്ങൾ 
 
1.തതാഴിലാളി തളതക്കാണ്് വര്ട്ഷ്ത്തിൽ 100 പണിക്കുള്ള അദപക്ഷ് ഒരുമിച്ചു നൽ ാന് 
ദഗ്പരിപ്പിക്കണം. ഇത് ഗ് ണ്് ഓ ീ ിൽ തതന്ന നൽ ണം. 
2.തതാഴിലാളി ളുതട എണം പരമാവധി വര്ട്ധിപ്പിക്കാനാവശയമായ നടപടി 
 വീ രിക്കണം.ആവശിയതപ്പടവര്ട്തക്കലലാം 100 പണി ത ാടുക്കാന്  ഴിയുന്നുതണ്ന്ന 
വസ്തുത ജനങ്ങള്പ്ക്കിടയിൽ ദബാധയതപ്പടുത്തണം. 
3. തതാഴിലാളി ളിൽനിന്നുള്ള അദപക്ഷ് വാങ്ങുന്ന രീതിയിൽ  മഗ്ഗമായ മാറ്റം ദവണം. 
അവര്ട്ക്ക് ആവശയമുണ്ാ ുദമ്പാള്പ് തതാഴിൽ നൽ ാന് വയവസ്ഥയുണ്ാ ണം. 
4. ദേശീയ  നിരീക്ഷ്ണ ഏജന് ിമുതൽ പദ്ധതി നടത്തിപ്പിതല ഉന്നതതല ഉദേയാഗസ്ഥര്ട് 
വതരയുള്ളവര്ട് അവതര ഏൽപ്പിച്ച െുമതല ള്പ്  ൃതയമായി 
നിര്ട്വഹിക്കുന്നുതണ്ന്നുറപ്പാക്കണം. 
5. ഡി.പി. ി, തജ.പി. ി,ബി.പി.ഒ എന്നീ ഉദേയാഗസ്ഥര്ട്  പഞ്ചായത്തിതല തതാഴിലുറപ്പ് 
പദ്ധതി ഓ ീ ും  ഴിയാവുന്നഗ്ത ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളും 
 ന്ദര്ട്ശിക്കുന്നുതവന്നുറപ്പാക്കാന്  ംസ്ഥാനതലത്തിൽ   ംവിധാനമുണ്ാ ണം. 
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6. വിജിലന്സ് ആന്റ് ദമാണിറ്ററിങ്സ  ംവിധാനം  മഗ്ഗമായി അഴിച്ചുപണിയണം.ഇവതയ 
 വതഗ്ന്തമാക്കി നിലനിര്ട്ത്തി തത്സമയ ഓഡിറ്റിങ്സ  മിതി ളായി മാറ്റിതയടുക്കണം. 
7. വിഎം ിയുതട ഗ്പവര്ട്ത്തനങ്ങള്പ് ദലാക്ക് തലത്തിൽ  നിരീക്ഷ്ിക്കതപ്പടണം. 
8.  ുതാരയത ഉറപ്പാക്കാന് തതാഴിലുറപ്പ് നിയമം അനുശാ ിക്കുന്ന തരത്തിൽ  ിറ്റി ണ് 
ഇന് ര്ട്ദമഷ്ന് ദബാര്ട്് അടിയന്തിരമായി എലലാ തതാഴിലിടത്തിലും സ്ഥാപിക്കണം.  
9. പദ്ധതി ആ ൂഗ്തണത്തിൽ  ര്ട്ഷ് തരയും തതാഴിലാളി തളയും തപാതു മൂഹതത്തയും 
ഉള്പ്തപ്പടുത്താന്  ഴിയണം. 
10. ജന ീയ എറിദമറ്റ് നിര്ട്ബന്ധമായി തയ്യാറാക്കു യും അത് തതാഴിലാളി ള്പ്ക്ക് 
ലഭയമാക്കു യും അവതര പറഞ്ഞുമന ിലാക്കു യും ദവണം. 
11. തതാഴിലാളി ള്പ്ക്കുള്ള  ുരക്ഷ്ാ ഉപ രണങ്ങള്പ് പഞ്ചായത്ത് തലത്തിൽ വാങ്ങി 
 ൂക്ഷ്ിക്കണം.ഇത് തതാഴിലാളി ള്പ്ക്ക് ലഭിക്കുന്നുതണ്ന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം. 
12. വാര്ട്ഡിതല തതാഴിൽ  ാര്ട്ഡിതന്റ എണത്തിന് അനു ൃതമായി ദമറ്റുമാതര 
തതരതഞ്ഞടുക്കണം. 
13.മറര്ട് ദറാള്പ്,സ റ്റ് ഡയറി തുടങ്ങിയ ആധി ാരി  ദരഖ ള്പ് സ  ാരയം 
തെയ്യുന്നതിൽ ജാഗ്ഗതദവണം. 
14. ഭൂവി  ന ഗ്പവൃത്തി ള്പ് ഏതറ്റടുക്കുന്നത് ഭൂവുടമയുതട 
ആവശയഗ്പ ാരമായിരിക്കണം. ഇതിനായി പഞ്ചായത്ത് തലത്തിൽ  വയാപ  ഗ്പെരണം 
നൽ ി അദപക്ഷ് ക്ഷ്ണിക്കണം. 
15. ഇത്തരം ഗ്പവൃത്തി ള്പ് ഏതറ്റടുക്കുദമ്പാള്പ് അവ മണ്-ജല  ംരക്ഷ്ണത്തിന് 
ഉത ുന്നതാണന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം. 
16. ദമറ്റുമാര്ട്ക്കും വിജിലന്സ് ആന്റ് ദമാണിറ്ററിങ്സ  മിറ്റി അംഗങ്ങള്പ്ക്കും 
 മയബന്ധിതമായി പരിശീലനം നൽ ണം 
17. സജവ  മ്പത്ത് വര്ട്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പവൃത്തി ള്പ് ഏതറ്റടുക്കാന്  ഴിയണം. 
 
 
 
പുലലുവായകുളമ്പത അംരന്വാടിയുന്റട  മുന്നിൽ വച്ച്  21/11/2019 നു ഉചക്കത 2:10 നു ചേര്ന്ന 
ച ോഷ്യല് ഓഡിറ്്് ഗ്രോമ ഭയില്  എടുത്ത തീരുമോനങ്ങൾ 
 
1.തതൊഴിൽകൊർ് എടുക്കുന്നതിന് തതൊഴിലൊളികളുതട ഫ ൊഫട്ടൊ പഞ്ചൊയത്ത്് മുഖൊന്തിരം 
എടുക്കുവൊന് നിർഫദശം നൽകി.  
 
2. തതൊഴിലിനുള്ള ഡിമൊന്് തര ണ്ട് ഓ ീസ് മുഫഖന സവീകരിച്ച് നിർബന്ധമൊയി 
അതിതെ രസീത് കകപ്പറ്റുവൊന് ഫമറ്റ്മൊർക്കും തതൊഴിലൊളികള്കക്കും രരൊമസഭ നിർഫദശം 
നൽകി. 
 
3. രപവൃത്തി  യലിൽ സൂക്ഷിഫക്കണ്ട 22 ഫരഖകള്ക സൂക്ഷിക്കുവൊന് MGNREGS 
ഉഫദയൊരസ്ഥർക്ക് നിർഫേശം നൽകി.  
 
 
4. രരൊമസഭകളിലും, രപവൃത്തികളുതട വൊർഷിക പദ്ധതി ഫരഖ തയൊറൊക്കുന്നതിലും 
എലലൊവരുതടയും പങ്കൊളിത്തം ഉറപ്പു വരുത്തൊന് നിർഫേശിച്ചു.   
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5. ഫവതനം കവകുന്നത് സംബന്ധിച്ച പരൊതികള്ക പരിഹരിക്കുന്നതിന് തതൊഴിലൊളികളിൽ 
നിന്നും പരൊതി ഫരഖൊമൂലം സവീകരിച്ച്  തതൊഴിലുറപ്പ് നിയമം തസക്ഷന് 19 രപകൊരം 
ഫമൽ ഘടകങ്ങള്കക്ക്് പരൊതി നൽകുവൊന് ഭരണ സമിതി ഇടതപട്ട് ഫവണ്ട നടപടികള്ക 
കകതക്കൊള്ളുവൊന് തീരുമൊനതമടുത്തു. 
 
6. രപവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളിൽ തതൊഴിലൊളികള്ക് ലഭയമൊഫക്കണ്ട സുരക്ഷൊ ഉപകരണങ്ങളൊയ 
കൊലുറ, കകയ്യുറ, എന്നിവ ലഭയമൊക്കുന്നതിന് പഞ്ചൊയത്ത് ഭരണ സമിതിഫയൊട് 
നടപടികള്ക കകതക്കൊള്ളുവൊന് രരൊമസഭ ഫയൊരം ആവശയതപ്പട്ടു. 
 
7. രപവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക്ക്  സിറ്റിസണ് ഇന് ർഫമഷന് ഫബൊർ് (CIB) 
സ്ഥൊപിക്കുന്നതിന് രരൊമസഭ ഫയൊരം ഭരണസമിതിക്ക് നിർഫദശം നൽകി. 
 
8. തതാഴിലാളി ള്പ് ത ാണ്ുവരുന്ന തതാഴിൽ ഉപ രണങ്ങളുതട വാട  അവര്ട്ക്ക് 
ലഭയമാക്കാന് തീരുമാനം എടുത്തു.  
 
9. തതാഴിലാളി ള്പ്ക്ക് ആവശയമായ തമഡിക്കൽ  ിറ്റ് ഉറപ്പ് വരുത്താന് തീരുമാനം 
എടുത്തു.  
                          
തതൊഴിലുറപ്പ്  പദ്ധതി ഉഫദയൊരസ്ഥതരക്കുറിച്ച് 
 
          യുവൊക്കളും, കൊരയഫശഷിയുള്ളവരുമൊയ ഒരു ശക്തമൊയ ടീമൊണ് 
പഞ്ചൊയത്തിതല തതൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിതയ മുഫന്നൊട്ട് നയിക്കുന്നത്. വയതയസ്തമൊയ 
രപവൃത്തികള്ക കതണ്ടത്തുന്നതിൽ തൊൽപ്പരയം കൊണിച്ചൊൽ കുതറക്കൂടി തമച്ചതപ്പട്ട 
രപവർത്തനം കൊഴ്ചവക്കൊനൊകും. 
 
പദ്ധതിയിൽ തതൊഴിൽ ലഭിക്കുന്നത്തിനുള്ള  വയവസ്ഥകള്ക 
 

• അവിദഗ്ദ്ദ്ധ കൊയികൊദ്ധവൊനം തചയ്യൊന് സന്നദ്ധതയുള്ളവരും പഞ്ചൊയത്തിൽ സ്ഥിര 
തൊമസക്കൊരുമൊയിരിക്കണം.   

• 18 വയസ്സ് പൂർത്തിയൊയിരിക്കണം.   
• രരൊമപഞ്ചൊയത്തിൽ അഫപക്ഷിച്ച് 15 ദിവസത്തിനകം തതൊഴിൽകൊർ്  ലഭിക്കും.   
• കുറഞ്ഞത് 14 േിവ ദത്തക്ക്  തതൊഴിലിന് അഫപക്ഷിക്കണം.   
• ദജാലിക്ക്  മുന്കൂറൊയി അഫപക്ഷിക്കണം .  
• തതൊഴിൽ നൽകി തകൊണ്ടുള്ള അറിയിപ്പ് ഫരഖൊമൂലം നൽകണം.  

 
തതൊഴിലൊളികളുതട ചുമതലകള്ക 
 

• കൃതയസമയത്ത് തതൊഴിൽ  സ്ഥലത്ത് ഹൊജരൊയി ഒപ്പ് തവക്കു .  
• തതൊഴിലുറപ്പ് രരൊമസഭയ്ക്ക്കും  ഫസൊഷയൽ ഓഡിറ്റ്  രരൊമസഭയ്ക്ക്കും കൃതയമൊയി      
പതങ്കടുക്കുക. 

• പണിസ്ഥലത്ത് പ്ലൊസ്റ്റിക്ക് വസ്തുക്കള്ക ഉപഫയൊരിക്കുവൊഫനൊ കത്തിക്കുവൊഫനൊ 
പൊടുള്ളതലല.  

• സിറ്റിസണ് ഇന്ഫ ൊർഫമഷന് ഫബൊർ് ആരംഭ ഘട്ടത്തിൽ തതന്ന നിർബന്ധമൊയും 
തവദക്കണ്താണ്.  
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• രപകയതി സംരക്ഷണത്തിന് ആവശയമൊയ രപവയത്തികള്ക ഏതറ്റടുത്ത് നടപ്പിലൊക്കുക.  
• ആസ്തി സൃഷ്ടിക്കുന്ന രപവൃത്തികള്ക കതണ്ടത്തി ഫമറ്റിഫനയും പഞ്ചൊയത്ത് 
അധികൃതഫരയും അറിയിക്കുക.  

• സ്ഥിരതൊമസക്കൊരൊതണന്ന് തതളിയിക്കൊനുള്ള ഫരഖകതളൊന്നുമിതലലങ്കിലും ബന്ധതപ്പട്ട 
പഞ്ചൊയത്തംരം സൊക്ഷയപരതം നൽകിയൊലും ഇത് ഫരഖയൊക്കി തതൊഴിൽ കൊർ് 
നൽകണം.  

 
വിവിധ തലത്തിലുള്ള ഉഫദയൊരസ്ഥരുതട ചുമതലകള്ക 
 
ഫമറ്റ്   

• രപവൃത്തിയുതട ഫമൽഫനൊട്ടം 
• തതൊഴിൽ കൊർഡിൽ ആവശയമുള്ള വിവരങ്ങള്ക ഫരഖതപ്പടുത്തുക. അളവ് 
ഫരഖതപ്പടുത്തുവൊനുള്ള തമഷർതമെ് ബുക്ക് രപവൃത്തി സ്ഥലത്ത് സൂക്ഷിക്കുക. 

• ദിവസവും തതൊഴിലൊളികളുതട ഹൊജർ മസ്റ്റർഫറൊളിൽ ഉറപ്പുവരുത്തുക. 
പൂർത്തിയൊയ മസ്റ്റർഫറൊളുകള്ക ഫഡറ്റൊ എന്രടി ഓപ്പഫററ്ററുതട പക്കൽ 
എത്തിക്കുക. 
 

ദഡറ്റ എന്ഗ്ടി ഓപ്പദററ്റര്ട്  
• മസ്റ്റർഫറൊള്ക വിതരണത്തിന് സഹൊയിക്കുക. പൂർത്തിയൊയ മസ്റ്റർഫറൊളുകള്ക 
ഫമറ്റിൽ നിന്നും സവീകരിച്ച് വർക്ക് ബിലലു കള്ക പൂർത്തീകരിച്ച് 
ഫവതനവിതരണത്തിന് നടപടി സവീകരിക്കുക. രജിസ്റ്ററുകള്ക സൂക്ഷിക്കുക. 
തതൊഴിലൊളികളുതട ഫവതനം (ഡി.ബി.റ്റി) മുഫഖന എത്തിതയന്ന് ഉറപ്പൊക്കുക.  

 
ഓവർസിയർ/എഞ്ചിനീയർ  

• രരൊമസഭൊ തീരുമൊനരപകൊരം രപവൃത്തികള്ക കതണ്ടത്തുക, രപൊഥമിക എസ്റ്റിഫമറ്റ് 
തയ്യൊറൊക്കുക. രപവൃത്തിയുതട സൊഫങ്കതികമൊയ കൊരയങ്ങള്ക ഫമറ്റിനും 
തതൊഴിലൊളികള്കക്കും വിശദമൊക്കുക.  രപവൃത്തിയുതട അളവുകള്ക 
ഫരഖതപ്പടുത്തുക, തചക്ക് തമഷർ തചയ്യുക. ബിലലുകള്ക തയ്യൊറൊക്കുവൊന് 
ഡി.ഇ.ഒതയ സഹൊയിക്കുക.  

 
 
പഞ്ചൊയത്ത് തസരകട്ടറി/ അസിസ്റ്റെ്  

• തസരകട്ടറി തതൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുതട ഫമൽഫനൊട്ടം രപവൃത്തിയുതട ബിലലുകള്ക 
യഥൊസമയം അംരീകരിക്കുക, തതൊഴിലൊളികളുതട ഫവതനം യഥൊസമയം 
ഡി.ബി.റ്റി മുഖൊന്തിരം തതൊഴിലൊളികളുതട അക്കൗണ്ടിൽ എത്തിതയന്ന് 
ഉറപ്പൊക്കുക.  

 
ഫലൊക്ക് ഫരപൊരരൊം ഓ ീസർ 

• പഞ്ചൊയത്തുകതള തതൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുതട തഷൽ് ഓ് ഫരപൊജ്ട് 
തയ്യൊറൊക്കുന്നതിലും വിഫകരന്ദീകൃതൊസൂരതണത്തിലും സഹൊയിക്കുക.  ഇ-
മസ്റ്റർഫറൊള്ക വിതരണം തചയ്യുക. പഞ്ചൊയത്തുകളുതട തതൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുതട 
നിർവഹണ ഫമൽഫനൊട്ടം വഹിക്കുകയും നിർവഹണം ഫമൊണിറ്റർ തചയ്യുക. 
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• പദ്ധതിയുതട ലഭിച്ച വിഭവങ്ങളുതടയും  വിതരണം തചയ്ക്തതൊയും 
ഉപഫയൊരിച്ചവയുതടയും കണക്കുകള്ക സൂക്ഷിക്കുക. ആവശയമൊയ രജിസ്റ്ററുകള്ക 
സൂക്ഷിക്കുക. 

 
 (അവസൊനിച്ചു) 
 
ഫസൊഷയൽ ഓഡിറ്റ്് റിഫപ്പൊർട്ട്് ഫയൊരം കയ്യടിച്ച് അംരീകരിക്കുകയും രരൊമസഭ ഫയൊര 
നടപടിരകമങ്ങള്ക അവസൊനിപ്പിച്ച് അധയക്ഷ രശീമതി  ൃഷ്ണ ുമാരി 3:30 നു ഫയൊരം 
പിരിച്ചുവിട്ടു. 
 
 
അധയക്ഷ 
(രശീമതി  ൃഷ്ണ ുമാരി ) 
 
ഫലൊക്ക് റിഫസൊഴ്സ് ഫപഴ്സണ്, തകൊലലഫങ്കൊട്  
( ന്ദീപ് എം) 


