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ആമുഖം  
       രാജ്യത്തെ ഗ്രാമങ്ങളില്  ജ്ീവിക്കുന്ന സാധാരണക്കാരായ മനുഷ്യരുത്തെ 
സര്വവതോാ്മുഖഖമായ ുരതരാതോി ല്യം വ് ്സവാാോ്യാന്തരര ന്തരയന്  പാര്വലിത്തമറിില്    
നിര്വമിക്കത്ത  ശക  മായ മായ നിയമങ്ങളിത്തലാന്നാണ്  മമാഗാനാതാ ി ത മീയ ഗ്രാമീണ 
ത്തോാഴിലുി ് പദ്ധോി. 2005 ത്തസപ്തംബര്വ  മാസം 5-ാാാം ോീയ്യോി ഈ നിയമം നിലവില്  വന്നു.  
      ത്തോാഴില്  ഒരു അവകാമമായി കല് ിച്ചു നല് നല് ന്ന നിരവധി സവിതമഷ്ോകള്ള 
നിയമമാണിോ്. ഗ്രാമീണ തമഖലയിത്തല  ാരിദ്ര്യനിര്വമാര്വജ്നം നന്ന ്ാമമിക 
ല്യതൊത്തൊ ം പാരിസ്ഥിോിക ുരനസ്ഥാപനം, സാമൂമയ ആസ്തി സൃഷ്ടിക്കല് നന്നിവയം 
ത്തോാഴിലുി ് പദ്ധോിയത്തെ ല്യങ്ങളാണ്. ജ്നങ്ങള്ത്തെ ത്തോാഴില്  ത്തെയ്യുവാനുള 
അവകാമെിനും അവരുത്തെ കായികാധവാാന തമഷ്ിക്കും നിയമ സാധുോയം അ്തരസ്സം 
കല് ിക്കുന്നുത്തവന്നോാണ് മമാഗാനാ താ ി ത മീയ ഗ്രാമീണ ത്തോാഴിലുി ് പദ്ധോിയത്തെ  
സവിതമഷ്ോ. തകരളെിലാ യമായി ത്തോാഴിലുി ് പദ്ധോി നെ ാക്കിയോ് പാലക്കാട്ടം 
വയനാ ശകിലുമാണ്. അതുത്തകാണ്ടുോത്തന്ന ഈ തമഖലയിത്തല വിുരലമായ അനുഭവസമ്പെ് 
ആര്വജ്ിക്കാറ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിരിതക്കണ്ടോാണ്.  
 
മുഖയ ല്യങ്ങൾ 
1. ഗ്രാമ ്ത മെ് ോാമസിക്കുന്ന, അവി ത്ധ ത്തോാഴില് ത്തെയ്യാറ ോാോ്പരയമുള നത്തോാരു 
 ടംബെിനും ഒരു സാമ്പെിക വര്വഷ്ം 100  ിവസത്തെ ത്തോാഴിലിനുള അവകാമം.  

2. രിദ്ര്രുത്തെ ഉപജ്ീവനവുമായി ബ ത്ത  ശക വിഭവാെിെി മായ ിത്ത ടെല് . 

3.സാമൂമയമായി പിന്നാക്കം നില്ക്കുന്ന നല്ലാ  ടംബങ്ങത്തളയം പദ്ധോിയില് ഉൾത്ത ടകക. 

4.പഞ്ചായെ് രാജ്് സ്ഥാപനങ്ങത്തള മായ ിത്ത ടകക. 

 

സവിതമഷ്ോകൾ 

 നിയമെിറത്തി പിറബലമുള അവകാമാധി്ിോ പദ്ധോി 

 സ്ത്രീക്കും ുരരുഷ്നും തുലയ തവോനം 

 പരിസ്ഥിോി സംര്ണം,കാര്വഷ്ിക തമഖലയിത്തല അെിസ്ഥാന സരകരയ 
വികസനം 

 ത്തോാഴിലാളികൾക്ക് ആരണത്തണെിലും നിര്വവമണെിലും  പ്ാളിെം 

 തവോനം തനരി ശക് ത്തോാഴിലാളികള്ത്തെ ബാ്്/തപാതറാഫീസ് അക്കരണ്ടിതലക്ക് 

 പദ്ധോി സുോാരയമാക്കാറ  സാമൂമയ ഓഡിറ്റ് 
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തസാഷ്യല് ഓഡിറ്റിറത്തി ്ാധാനയം 
 
         മമാഗാനാതാ ി ത മീയ ഗ്രാമീണ ത്തോാഴിലുി ് പദ്ധോി ്കാരം ഗ്രാമപഞ്ചായെ് 
്ത മെ് നെ ിലാക്കുന്ന നല്ലാ ്വൃെികള്ം ത്തപാതുജ്ന പ്ാളിെതൊത്തെയള 
തസാഷ്യല്  ഓഡിറ്റിന് വിതധയമാക്കണത്തമന്ന് ഈ നിയമെിറത്തി അനുതം ം 17(2)ല്  
നിഷ്കര്വഷ്ിക്കുന്നു. പദ്ധോി ്വര്വെനത്തെ റ്റിയം ത്തപാതുധനം ത്തെലവഴിക്കുന്നോിത്തന റ്റിയം 
പരരസമൂമം നെകന്ന പരസയവും സവാോ്വുമായ പരിതമാധനയാണ് തസാഷ്യല്  ഓഡിറ്റ് 
അമവാ സാമൂമിക കണക്ക്  പരിതമാധന.  
        നല്ലാ വാര്വഡിലും വര്വഷ്െില്  രണ്ട് ്ാവമയം തസാഷ്യല്  ഓഡിറ്റ് ഗ്രാമസഭകൾ 
കൃോയമായി നെെണം. ത്തോാഴിലുി ് പദ്ധോിയില്  അഴിമോിക്ക് നെനല്കാത്തോ, 
സുോാരയോയം കാരയ്മോയം ഉിപ്പുവരുകകയാണ്  തസാഷ്യല്  ഓഡിറ്റിലൂത്തെ 
ല്യമിടന്നോ്.  സമൂമെിത്തല നാനാതുികളിലുളവരുത്തെ പ്ാളിെം ഉി ാക്കി, 
വിുരലമായ സാമൂമയ വി യാഭയാസ പരിപാെിയായാണ് തസാഷ്യല് ഓഡിറ്റ് ്ക്രിയ നെക്കുക. 
പദ്ധോി ണം മരിയായ രീോിയില്  ത്തെലവഴി്ിട്ടതണ്ടാ, പദ്ധോിയത്തെ ല്യം 
കകവരിച്ചു നല്തവാ, പദ്ധോിയത്തെ ഗുണതഭാായ ാക്കള്ത്തെ ജ്ീവിോെില്  ഗുണപരമായ 
നന്തുമാറ്റമാണുണ്ടായോ്, സാമൂമയ ആസ്തി സൃഷ്ടി്ിട്ടതണ്ടാ തുെങ്ങിയ കാരയങ്ങളാണ് 
തസാഷ്യല് ഓഡിറ്റിലൂത്തെ കത്തണ്ടൊറ ശ്രമിക്കുന്നോ്. ത്തപാതുജ്നങ്ങള്ത്തെ 
പ്ാളിെതൊത്തെ നെകന്നോിനാല്  സര്വക്കാര്വ പദ്ധികള്ത്തെ നെെി ിനുതമല്  
ത്തപാതുസമൂമെിറത്തി ജ്ാഗ്രോയി ാക്കാറ തസാഷ്യല് ഓഡിറ്റ് വഴിത്തയാരുക്കും. 
 
രീോിമാസ്ത്രം 
         തസാഷ്യല് ഓഡിറ്റ് ിിതസാഴ്സ് തപഴ്സണ് ്വൃെി ഫയല്   പരിതമാധന, ഫീല്ഡ് 
സന്ദര്വമനം, ത്തോാഴിലാളികള്മായള അഭിമുഖം, നം..ഐ..നസ് പരിതമാധന നന്നിവത്തയ 
അെിസ്ഥാനമാക്കിയാണ്  തസാഷ്യല്  ഓഡിറ്റ് ിിത ാര്വ ശക് ോയ്യാിാക്കിയിട്ടളോ്. ോാത്തഴ 
പിയന്ന രീോി അവംലംബി്ാണ് ഈ ിിത ാര്വ ശക് ോയ്യാിാക്കിയിട്ടളോ്. 
 
1.  ഓഡിറ്റ് പ്ലാറ 
1.1 ഓഫീസ് സന്ദര്വമന പരിപാെികൾ 
 
2.  അഭിമുഖം 
2.1  ബിഡിഒ, പഞ്ചായെ് ്സിഡറി്, ജ്ന്ോിനിധികൾ, ത്തസക്ര ശകിി & റാഫ് 
2.2 തമറ്റ്, ത്തോാഴിലാളികൾ, കര്വഷ്കര്വ, ത്തോാഴിലിന് തപാകാെ ത്തോാഴില് കാര്വഡ് ഉെമകൾ. 
 
3. ഫയല് പരിതമാധന 
3.1 ത്തപാതു്വൃെികൾ, വയായ ിതോ ്വൃെികൾ 
3.2 തരഖകള്ത്തെ ഉളെക്കം.സുോാരയോ,പരിപൂര്വണോ. 
3.3 ഭരണസമിോിയത്തെയം ഉത യാതസ്ഥരുത്തെയം കാരയ്ാപ്തി. 
 
4.ഫീല്ഡ് സന്ദര്വമനം,നിരീ്ണം. 
4.1 പൂര്വെിയായ ത്തോാഴിലിെം. 
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5. ിഫിറസ് .   
5.1 വികസന തരഖ,വാര്വഷ്ിക പദ്ധോി തരഖ, രജ്ിററുകൾ,വര്വക്ക് ഫയല്. 
 
6.  തസാഷ്യല്  ഓഡിറ്റ് നംഐനസ് തഫാര്വമാറ്റിതലക്കുള വിവരതമഖരണം 
6.1.വിവരങ്ങള്ത്തെ തക്രാഡീകരണം 
  
7.  തക്രാസ് ത്തവരിഫിതക്കഷ്റ, അവസാനവ ശക െര്വ്. 
 
8. കരെ് ിിത ാര്വ ശക് ോയ്യാിാക്കല് 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
അവകാമങ്ങത്തള  സംബ ി് ്
മമാഗാനാതാ ി ത മീയ ഗ്രാമീണ ത്തോാഴിലുി ് പദ്ധോി ്കാരം ത്തോാഴിലാളികൾക്്ക 
ലഭിതക്കണ്ട അവകാമങ്ങത്തള  ിിച്ചു നല്ം ഏത്തറ്റടതക്കണ്ട ്വയെികത്തള  ിിച്ചു നല്ം ത്തോാഴിലുി ് 
നിയമെിലും 2018 ത്തല  മാറര്വ  സര്വക്കുലിിലും വിമ മായി ്ോിപാ ി്ിട്ടണ്ട്.  
 
ത്തോാഴിലാളികള്ത്തെ 10 അവകാമങ്ങൾ 
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1. അതപ്ി് ്15  ിവസെിനുളില് ത്തോാഴില്കാര്വഡ് ലഭിക്കുവാനുള അവകാമം. 
2. അതപ്ി് ്15  ിവസെിനുളില്  ത്തോാഴില്  ലഭിക്കുവാനുള അവകാമവും ആയോിറത്തി 
കക റ്റ് രസീോ് ലഭിക്കുന്നോിനുള അവകാമവും 
3. ത്തോാഴില്  ലഭി്ിത്തല്ല്ില്  ത്തോാഴിലില്ലായ്മ തവോനം ലഭിക്കുവാനുള അവകാമം,  (15 
 ിവസം കഴിഞ്ഞാല്  അടെ 30  ിവസം  ിവസതവോനെിറത്തി നാലിത്തലാന്നും  പിന്നിടള 
 ിവസങ്ങളില്   ിവസതവോനെിറത്തി 50% വും ലഭിക്കാന്  ത്തോാഴിലാളിക്ക് അവകാമമുണ്ട്.)  
4. പദ്ധോി ആരണത്തണെില്  പത്ത്ടക്കാനുളള അവകാമം.  
5. 5 കിതലാമീറ്റിിനുളില്  ത്തോാഴില്  ലഭിക്കുവാനുള അവകാമം, അത്തല്ല്ില്  
(തവോനെിറത്തി 10 മോമാനം അധികം) 
6.  െിത്തവളം, വിശ്രമസരകരയം, ്മമ ശുശ്രൂഷ്ാ സരകരയം നവ ലഭിക്കുന്നോിനുള 
അവകാമം. 
7. 15  ിവസെിനുളില്  തവോനം ലഭിക്കുന്നോിനുള അവകാമം. 
8. തവോനവിോരണെിത്തല കാലോാമസെിന് നഷ്ടപരിമാരം ലഭിക്കുവാനുള അവകാമം.  
9. സമയബ ിോമായള പരാോി പരിമാരെിനുള അവകാമം. 
10. ഗ്രാമസഭയില്  പത്ത്ടക്കുന്നോിനും തസാഷ്യല്  ഓഡിറ്റ് ്ക്രിയയില്  പത്ത്ടക്കാനുമുള 
അവകാമം.  

 
 
 
 
 
 
 

 
പഞ്ചായെിത്തല ത്തോാഴിലുി ് പദ്ധോിയമായി ബ ത്ത  ശക അെിസ്ഥാന 
വിവരങ്ങൾ  
                                                      
1 ആത്തക ത്തോാഴില്  കാര്വഡ് 4635 

2 ആത്തക ത്തോാഴിലാളികൾ  5623 

3 ആക്റ്റീവ് ത്തോാഴിലാളികൾ  2592 

4 പ ശകികജ്ാോി വിഭാതം 945 

5 നസ്ടിത്തോാഴിലാളികൾ  54 

6 നൂറു  ിവസം ത്തോാഴില് ലഭി്വര്വ 165 
7 ആത്തക ത്തെലവ്(2018-19) 3.86 തകാെി 
8 ആത്തക ത്തോാഴില്  ിനങ്ങൾ 132594 
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\ 
തസാഷ്യല്  ഓഡിറ്റിന് വിതധയമാക്കിയ ്വൃെികൾ  
 
ക്രമ 
ന
മ്പര്വ   

വര്വക്ക്  തകാഡ്  ്വൃെി ആരംഭി് 
ോീയോി 

അെ്
ല്  തുക 

ത്തെല
വായ 
തുക 
(ഓഡി
റ്റ് 
കാല
യളവി
ല്) 

അവി 
ഗ്ദ്ധ 
ത്തോാഴി
ല്  
 ിന
ങ്ങൾ  

വി 
ഗ്ദ്ധ 
ത്തോാ
ഴില്  
 ിന
ങ്ങൾ  

സാ
ധന 
ഘെ
കം  

1 1606008005/LD
/228344 

വല്ലങ്ങി 
നീര്വെെെി
ല് 
ത്തപര്വക്കുതല
ഷ്റ പിറ്റ്, 
ഓര്വതാനിക് 
പിറ്റ് 

4/2/2019 299957 286677 1047 നല്ല നല്ല 

2 1606008005/LD
/324192 

വല്ലങ്ങി 
നീര്വെെെി
ല് 
ദുര്വബലജ്ന 
വിഭാതങള്
ത്തെ 
വീടകളിലും 

26/11/2018 299963 289227 1061 നല്ല നല്ല 

വാര്വഡിത്തല ത്തോാഴിലുി ് പദ്ധോിയമായി ബ ത്ത  ശക അെിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ                                                      

ആത്തക ത്തോാഴില്  കാര്വഡ് 116 

ആത്തക ത്തോാഴിലാളികൾ  171 

ആക്റ്റീവ് ത്തോാഴിലാളികൾ  59 

സ്ഥിരമായിത്തോാഴിലിന്  അതപ്ിക്കുന്നവര്വ  40 

പ ശകികജ്ാോി വിഭാതെില് ത്ത  ശകവര്വ 40 

പ ശകികവര്വഗ്ഗ വിഭാതെില്ത്ത  ശകവര്വ 0 

കഴിഞ്ഞ വര്വഷ്ം 100  ിവസം ത്തോാഴില്  
കി ശകിയവര്വ 

21 

ആത്തക ത്തോാഴില്  ിനങ്ങൾ 5650 
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ഭൂവികസന 
്വര്വെി 

3 1606008005/IC
/317807 

chittilenchery 
north canal 
0/002-1/315 
kannimangal
am branch 
canal 0/002-
4/070 
deepening 
and rectific 

1/10/2018 499592 489601 1783 നല്ല നല്ല 

 
 
 
 
ഒറ്റ തനാ ശകെില് 
 
 
 വിവരങ്ങൾ ജ്ില്ലാോലം തലാക്ക് 

ോലം 
പഞ്ചായെ് 
ോലം 

1 സൃഷ്ടി് ത്തോാഴില്  ിനങ്ങൾ 93.11  666614 132594 
2  ടംബങ്ങൾക്ക് നല്കിയ മരാമരി 

ത്തോാഴില്  ിനങ്ങൾ 
56.1 45.7 45.94 

3 100 ത്തോാഴില്  ിനങ്ങൾ ലഭി്  ടംബങ്ങൾ 29976 1064 165 
4 ആത്തക ത്തോാഴിത്തലടെ  ടംബങ്ങൾ 1.66  

ല്ം 
14588 2886 

5 ആത്തക ത്തോാഴിത്തലടെ ത്തോാഴിലാളികൾ 1.88  16393 3173 
6 ആത്തക ത്തോാഴില്  ിനങ്ങൾ നസ്.സി 

 ടംബങ്ങൾക്ക്(%) 

28.7  19.88 20.67 

7 ആത്തക ത്തോാഴില്  ിനങ്ങൾ നസ്.െി 
 ടംബങ്ങൾക്ക്(%) 

8.63 2.08 1.32 

 
 
സന്ദര്വമന വിവരങ്ങൾ  
1. ആത്തക സന്ദര്വമി് 

ത്തോാഴിലിെങ്ങൾ  
30 

2 സന്ദര്വമി് സജ്ീവ 
ത്തോാഴിലാളികൾ  

29 

4 സന്ദര്വമി് നികൃയ 
ത്തോാഴിലാളികൾ  

15 

5 പരിതമാധി് ത്തോാഴില്  29 
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കാര്വഡുകൾ 
 
 
 
 
ഏഴ് രജ്ിററുകള്ത്തെ പരിതമാധന 
 
തകന്ദ്രസര്വക്കാരിറത്തി നിര്വതേൊമ്കാരം ത്തോാഴിലുി ് പദ്ധോിയമായി ബ ത്ത  ശക് 
ോാത്തഴ ിയന്ന 7 രജ്ിററുകള്  നിര്വബ മായം രണ്ിതക്കണ്ടവയാണ്. 
1) ത്തോാഴില്  കാര്വഡിനുളള അതപ്യത്തെ രജ്ിറര്  
2) തസാഷ്യല്  ഓഡിറ്റ് ഗ്രാമസഭ മീറ്റിംത് രജ്ിറര്  
3) ഡിമാറി് രജ്ിറര്  
4) ്വൃെിയത്തെ ലിസ്റ്റം ത്തെലവും വിമ ാംമങ്ങള്ം സംബ ി് രജ്ിറര്വ  
5) സ്ഥിര ആസ്തികള്ത്തെ രജ്ിറര്വ  
6) പരാോി രജ്ിറര്വ   
7) സാധന ഘെക രജ്ിറര്വ  
 
കത്തണ്ടെലുകൾ 
ക്രമ 
നമ്പര്വ 

ത്തരജ്ിറിിറത്തി തപര് പരിതമാധനാ വിവരം 

1. 
 

ത്തോാഴില് കാര്വഡ് 
ത്തരജ്ിറര്വ 

 നം.ഐ.നസ്സില്  നിന്നും ്ിറി് ് ശക് നടെ് 
പാര്വ ശക് ന,ബി,സി,ഡി നന്നിവ രണ്ി്ിട്ടണ്ട്. 

 ത്തസര്വ ശകികഫ ത്തെട്ടി ശകില്ല 
 2018-19 ല് വാര്വഡ് 11 ല് തജ്ാബ് കാര്വഡിന്  
അതപ്ി്വര്വ  18 തപരാണ്. നോില്  18 തപര്വക്കും 
തജ്ാബ് കാര്വഡ് അനുവ ി്ിട്ടണ്ട്. 

2 ഗ്രാമസഭ ത്തരജ്ിറര്വ  
 ഗ്രാമസഭ രജ്ിറര്വ  നല്ലാ 
വാര്വഡുകൾക്കുമായി ഒരു രജ്ിറിാണ് 
രണ്ി്ിട്ടളോ്. 

 നന്നാല്  ഗ്രാമസഭ കൂെിയ വിവരങ്ങള്  
ഉത്തണ്ട്ിലും ോീരുമാനങ്ങത്തളാന്നും 
ത്തരജ്ിറിില്  തരഖത്ത ടെിയി ശകില്ല. 

3 ഡിമാറി് ത്തരജ്ിറര്വ  ത്തസര്വ ശകികഫ ത്തെട്ടി ശകില്ല 
 ഡിമാറി് നല്കിയോിറത്തി വിമ ാംമങ്ങള്  ് ിറി് 
് ശക് നടെ് രണ്ി്ിട്ടണ്ട്. 

 വര്വക്ക് അതലാതക്കഷ്ന് , കൂലി നല്കിയോിറത്തി 
വിമ ാംമങ്ങൾ  നന്നിവ നല്ല. 

4 വര്വക്ക് ത്തരജ്ിറര്വ  വര്വക്ക് രജ്ിറര്വ ്ിറി് നടെ് രണ്ി്ിട്ടണ്ട്. 
 ത്തസര്വ ശകികഫ ത്തെട്ടി ശകില്ല 

5 ആസ്തി ത്തരജ്ിറര്വ  ത്തസര്വ ശകികഫ ത്തെട്ടി ശകില്ല. 
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 28 വര്വക്കുകള്  തരഖ ടെിയിട്ടണ്ട്. 
 രണ്ട് വര്വക്കുകൾക്ക് കംപ്ലീഷ്ന്  ത്തെയ്യാെോിനാല്  
അസറ്റ് ഐഡി തരഖത്ത ടെിയി ശകില്ല. 

6 പരാോി ത്തരജ്ിറര്വ  ുരസ്തക രൂപെില്  രണ്ി്ിരിക്കുന്നു. 
 ത്തസര്വ ശകികഫ ത്തെട്ടിട്ടണ്ട് 
 മൂന്നു പരാോികള്  ലഭിച്ചു നല്.അവ പരിമരി്ോായം 
കാണുന്നു. 

 മറര്വ  തിാളില്  തപര് വന്നില്ല നന്ന് കാണി് ്3 
ത്തോാഴിലാളികൾ (വാര്വഡ്-7) പരാോി 
നല്കിയോാണ് ത്തോാഴിലാളികള്തെോായ ഒതര ഒരു 
പരാോി. അോ് പരിമരി്ോായി കാണുന്നു. 

 ഓണ്കലനായി പരാോികള്  ത്തരജ്ിറര്വ 
ത്തെട്ടോായി കാണുന്നില്ല 

7 ത്തമറ്റീരിയല് ത്തരജ്ിറര്വ  2018-19 ത്തല ത്തമറ്റീരിയല്  രജ്ിറര്വ രണ്ി്ിട്ടണ്ട്. 
 ത്തസര്വ ശകികഫ ത്തെട്ടി ശകില്ല. 
 വാര്വഡ് 1 ല് ഓഡിറ്റ് കാലയളവില് ത്തമറ്റീരിയല്  
വര്വക്ക് ത്തെട്ടി ശകില്ല. 

 
 
 
ഫയല്  ത്തവരിഫിതക്കഷ്ന്  
 
2018ത്തല വാര്വഷ്ിക മാറര്   സര്വക്കുലര്  അധയായം 7ത്തല ഖണ്ഡിക 11(5) ്കാരം ഒരു ്വൃെി 
ഫയലില്  ോാത്തഴ പിയന്ന 22 തരഖകള്  രണ്ിതക്കണ്ടതുണ്ട്: 
 
1.കവര്വതപജ്് 
2.ത്തെക് ലിറ് 
3.വാര്വഷ്ിക പദ്ധോി ആരണത്തണ തരഖ 
4.ത്തെക്നിക്കല്  നറിതമറ്റ്  ആറി്  ഡികസന്  
5.സാത്ോിക അനുമോി തരഖ 
6.ഭരണാനുമോി തരഖ 
7.സംതയാജ്ിോ പദ്ധോി ആത്തണ്ില്  അതുമായി ബ ത്ത  ശക തരഖകൾ  
8.ആനവാല്  മാറര്  സര്വക്കുലര്  അനുതം ം 3ന,3ബി  ്കാരമുള ത്തോാഴിലാളികള്ത്തെ 
ഡിമാറി് തഫാിം. 
9.്വൃെി അനുവ ിക്കല്  തഫാിം 
10.ന.മറര്വ  തിാള്  
11.ത്തമഷ്ര്വത്തമറി് ക്ക്ക് 
12. ത്തമറ്റീരിയല്  വര്വക്ക് ആത്തണ്ില്  സാധനങ്ങള്  വാങ്ങുന്നതും ഉപതയാതിക്കുന്നതുമായി 
ബ ത്ത  ശക തരഖകൾ   
13.തവജ്് ലിറ് 
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14.ഫണ്ട് ട്രാറ്ര്  ഓര്വഡര്  
15.ത്തമറ്റീരിയല്  വര്റുകള്ം ബില്ലുകള്ം 
16.തിായല്റ്റി ഉത്തണ്ട്ില്  അോിറത്തി തരഖകള്  
17.്വൃെി ആരംഭം മുോല്  അവസാനിക്കുന്നതുവത്തരയള മൂന്ന് ഘ ശക തഫാത ശകാ. 
18. ്വൃെി പൂര്വെീകരണ സാ്യപത്തം. 
19.മറര്വ  തിാള്  മൂവ്ത്തമറി് ലിപി ്/ഫയല്  ട്രാക്കിങ് തഫാിം 
20.ജ്ിതയാ ൊത്ഡ് തഫാത ശകാഗ്രാഫ് 
21.തസാഷ്യല്  ഓഡിറ്റ് ിിത ാര്വ ശകിറത്തി തകാ ി 
22.കസറ്റ് ഡയിി 
 
 
കത്തണ്ടെലുകൾ  
 
           ഓഡിറ്റിറത്തി  ഭാതമായി 3 ്വര്വെികള്ത്തെ ഫയല്  പരിതമാധി്ത ാള്  3 
ഫയലിലും ന.നംസി ്കാരമുള 22 തരഖകള്ം ഉൾത്തക്കാളളി്ിത്തല്ലന്ന് കത്തണ്ടെി. നന്നാല് 
തവജ്് ലിറ്, നഫ്.െി.ഒ തുെങ്ങിയ ്ധാനത്ത  ശക തരഖകൾ ഫയലില് ഉൾത്തക്കാളി്ിരുന്നു. 
കവര്വതപജ്് 
 
           വാര്വഷ്ിക മാറര്  സര്വക്കുലര്  ്കാരമുള ഒരു കവര്  തപജ്് ഫയലില്  
രണ്ിക്കുന്നോ് ത്തോാഴിലുി ് പദ്ധോിയത്തെ സുോാരയോയം ലാളിോയവും ഉി ാക്കാറ  
സമായകമാ ം.ഒരു ്വൃെിയത്തെ നല്ലാ അെിസ്ഥാനവിവരങ്ങള്ം അെങ്ങുന്ന 
തരഖയാണിോ്. 
 
ത്തെക് ലിറ് 
 
      കവര്  തപജ്് തപാത്തലെത്തന്ന ത്തോാഴിലുി ് പദ്ധോി ്വൃെികൾക്ക് സുോാരയോയം 
വയായ ോയം ഉി ാക്കാറ  സമായിക്കുന്ന തരഖയാണ് ത്തെക് ലിറ്. ഒരു ഫയലില് 
ഏത്തോാത്തക്ക തരഖകൾ ഉളെക്കം ത്തെട്ടിട്ടത്തണ്ടന്നും അോ് ഏോ് തപജ്് മുോല് ഏോ് തപജ്് 
വത്തരയാത്തണന്നും മനസ്സിലാക്കുന്നോിനുള ഒരു തരഖയാണ് ത്തെക്ക് ലിറ് 
വാര്വഷ്ിക പദ്ധോി തരഖ 
 
                 ഒരു വാര്വഡിത്തല ത്തോാഴില്  ആവമയത്ത ടന്ന മുഴുവന്  ത്തോാഴിലാളികൾക്കും 
വര്വഷ്െില്  100 പണി ഉി ാക്കുന്നോിന് ആവമയമായ്വൃെികള്  കത്തണ്ടെി 
തരഖത്ത ടെിത്തവ്ിരിക്കുന്ന സു്ധാനമായ രണ്ടു തരഖകളാണ് ആ്റ  പ്ലാനും ത്തഷ്ല്ഫ്  
ഓഫ് ത്ത്ാജ്ക്റ്റം. 
 ഒരു വാര്വഡില്  ഒരു വര്വഷ്ം നെൊനുതേൊമിക്കുന്ന ്വയെികത്തള  ിിച്ചു നല്ളള സമഗ്രമായ 
രൂപതരഖയാണ് വാര്വഷ്ിക പദ്ധോി തരഖ.  
 ആ്റ പ്ലാനില് ഉൾത്ത  ശക ്വര്വെി ോത്തന്നയാതണാ നെ ിലാക്കിയോ് നന്ന് 
മനസ്സിലാക്കുന്നോിനും  
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ആ്റപ്ലാറ തകാ ി ഉപകരിക്കുന്നു. ഒരു ്വൃെിയത്തെ ഫയലില്  ്വയെിത്തയ  ിി് ്
പരാമര്വമിക്കുന്ന വാര്വഷ്ികപദ്ധോിയത്തെ പകര്വ ് രണ്ിതക്കണ്ടോ് അനിവാരയമാണ്.  
                 
നറിതമറ്റ്  
 
         ഓതരാ ്വര്വെിക്കും നറിതമറ്റിത്തെ സം്ിപ്തം, ഡികസറ, ്വര്വെിയത്തെ 
്ോീ്ിോ തന ശകങ്ങൾ വിമ ീകരിക്കുന്ന സാത്ോിക  ിി ് തുെങ്ങിയവ 
ഉണ്ടായിരിതക്കണ്ടോാണ്. 
         
ജ്നകീയ നറ്തമറ്റ് 
 
ഒരു ്വൃെി തുെങ്ങും മുമ്പ് ആ  ്വൃെി ന്തര്, നങ്ങത്തന, നത്ത അളവില്  
ത്തെയ്യണത്തമന്നിിയാറ  ത്തോാഴിലാളികൾക്ക് അവകാമമുണ്ട്. അോിന് ത്തോാഴിലാളികൾക്കും 
വിജ്ിലറസ് ആറി് തമാണിറ്റിിങ് കമിറ്റി അംതങ്ങൾക്കും ത്തപാതുജ്നങ്ങൾക്കും 
മനസ്സിലാക്കാറ  കഴിയന്ന ോരെില്  ഓതരാ ്വൃെിയത്തെയം നറിതമറ്റിറത്തി കൂത്തെ 
ജ്നകീയ നറ്തമറ്റ് ോയ്യാിാതക്കണ്ടതുണ്ട്.  
 
സാത്ോികാനുമോി 
 
      പദ്ധോിയില് ഏത്തറ്റടക്കുന്ന ഓതരാ ്വര്വെിക്കും സാത്ോിക വി ത്ധര്വ അെങ്ങിയ 
കമിറ്റിയത്തെ അനുമോി തരഖ ഉണ്ടായിരിതക്കണ്ടോാണ്. സാത്ോിക വി ത്ധരെങ്ങുന്ന 
സമിോിയത്തെ അനുമോിതരഖ നല്ലാരീോിയിലും പൂര്വണവും ആധികാരികവുമായിരിക്കണം.  

 
ഭരണാനുമോി   
 
         ഒരു വാര്വഡില്  ഒരു വര്വഷ്ം നെ ിലാക്കുന്ന ത്തോാഴിലുി ് പദ്ധോി ്വര്വെനങ്ങൾക്്ക 
പഞ്ചായെ് ഭരണസമിോി നല് ന്ന അംതീകാരമാണ് ഭരണാനുമോി.  

 
ത്തോാഴിലാളികള്ത്തെ ഡിമാറി് തഫാിം 
 
       നിയമം അനുമാസിക്കുന്ന ോരെില്  ത്തോാഴിലാളികൾക്ക് വര്വഷ്െില്  100  ിവസത്തെ 
ത്തോാഴിലും ,ത്തോാഴില്  കി ശകിയിത്തല്ല്ില്  ത്തോാഴിലില്ലായ്മ തവോനവും കി ശകണത്തമ്ില്   അവര്  
നല് ന്ന അതപ്യം കൃോയമാതകണ്ടതുണ്ട്. ആനവാല്  മാറര്  സര്വക്കുലിില്  നിര്വത മിക്കുന്ന 
ോരെില്  ത്തോാഴിലുിപ്പു നിയമെിത്തല അനുതം ം 3ന,3ബി  ്കാരമുള നിര്വ ി് 
തഫാിെില്  അതപ് നല്തകണ്ടതുണ്ട്.     
ത്തോാഴില്  അനുവ ിക്കല് 
 
        ത്തോാഴിലിനുള അതപ് സവാീകരി്ാല്  15  ിവസെിനുളില്  ത്തോാഴില്  
നല്കണത്തമന്ന് MGNREGA Shedule2 Section 6– ല്  പരാമര്വമിക്കുന്നു. അോിന് 
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കഴിഞ്ഞിത്തല്ല്ില്  ത്തോാഴിലില്ലായ്മ തവോനം ത്തകാടക്കണത്തമന്നും അദ്ധയായം 3 Section 7,8,9  
ഭാതളില് അനുമാസിക്കുന്നു.  
 ന.  മറ് ര്വ തിാൾ  

 ത്തോാഴിലുി ് പദ്ധോിയിത്തല തരഖകളില്  ഏറ്റവും ്ധാനത്ത  ശക തരഖയാണ് മറര്  
തിാൾ .ത്തോാഴിലാളികൾ ത്തോാഴില് ത്തെയ്യുന്ന ോീയോി,  മാജ്ര്വ,  ിവസ തവോനം ,മറ് ര്  തിാള്  
്കാരമുള  തവോനം, നന്നിവ തരഖത്ത ടകന്നോിനുള അെിസ്ഥാന തരഖയാണ് ന മറര് 
തിാള്. നോില് തലാക്ക് ത്തഡവലപ്ത്തമറി് ഓഫീസര്വ, പഞ്ചായെ് ത്തസക്ര ശകിി നന്നിവര്വ  
ോീയോിതയാട കൂെി ഒപ്പും,  സീലും  തരഖത്തപടതെണ്ടോാണ്.  മറര്വ  തിാള്  തരരവതൊത്തെ 
കകകാരയം ത്തെതയ്യണ്ട തരഖയാണ്.  

ത്തമഷ്ര്വത്തമറി് ുരസ്തകം (M. Book) 
 
        ഒരു ്വൃെിയില്  നന്തു നെന്നു,നത്ത അളവില്  നെന്നു നന്നുള കാരയങ്ങള്  
കൃോയമായി തരഖത്ത ടതെണ്ട സു്ധാന തരഖയാണ് നം.ക്ക്ക്. അതുത്തകാണ്ടുോത്തന്ന ഈ 
ുരസ്തകെില്  അളവുകള്  തരഖത്ത ടകന്ന ബ ത്ത  ശക ഉത യാതസ്ഥര്  അവരുത്തെ തപരും ഒപ്പും 
സീലും നിര്വബ മായം തരഖത്ത ടതെണ്ടോാണ്.  
 
 ത്തമറ്റീരിയല് ലിറ് 
 
         ത്തമറ്റീരിയല്   നത്ത ഉപതയാതിച്ചു നല് നന്നോിന് അെിസ്ഥാനത്ത ടെി, ത്തവണ്ടര്വക്ക്  
നല്തകണ്ട തുക, അവരുത്തെ തപര്, അക്കരണ്ട്  നമ്പര്  ,്വര്വെിയത്തെ തപര്,വര്വക്ക്  തകാഡ് , 
ബില്  നമ്പര് , ോീയോി   നന്നിവ നല്ലാം കാണിച്ചു നല് ത്തകാണ്ട് ത്തമറ്റീരിയലിന് തവണ്ടിയള  
പണം കകമാറുന്നോിന് തവണ്ടി ോയ്യാിാക്കുന്ന ്ധാനത്ത  ശക ഒന്നാണ് ത്തമറ്റീരിയല് ലിറ്.   
തവജ്് ലിസ്ിി് 
 
        ്വൃെി പൂര്വെിയായാല്  മറര്  തിാള്  ്കാരം ത്തോാഴിലാളികൾക്ക് തവോനം 
അനുവ ിച്ചു നല്ത്തവന്ന് ഉി ാക്കുന്ന തരഖയാണ് തവജ്് ലിറ്. ത്തോാഴിലാളികൾ നത്ത  ിവസം 
തജ്ാലി ത്തെയ്തു നന്നോിന് അെിസ്ഥാനത്ത ടെി അവര്വക്ക് നല്തകണ്ട കൂലി, ആയധങ്ങൾക്ക് 
ത്തകാടക്കുന്ന വാെക,  നന്നിവ കാണിച്ചു നല് ത്തകാണ്ട് പണം കകമാറുന്നോിന് തവണ്ടി 
ോയ്യാിാക്കുന്ന ്ധാനത്ത  ശക തരഖയാണ് തവജ്് ലിറ്.   
ഫണ്്ട ട്രാറ്ര്വ ഓര്വഡര്വ(FTO) 
 
       ത്തോാഴിലാളികള്ത്തെ തവോനം അവരവരുത്തെ ബാ്് അക്കരണ്ടിതലക്ക് അയച്ചു നല് 
നന്നോിനുളള ത്തോളിത്തവന്ന നിലയിലാണ് നഫ്.െി.ഒയത്തെ  ്ധാനയം.   തഫാത ശകാഗ്രാഫ് 
 ത്തോാഴിലുി ് പദ്ധോിയത്തെ ഗുണനിലവാരം ഉി ാക്കാറ , ്വയെികൾ  സംബ ിച്ചു നല് 
ത്തോളിവുകൾ  തമഖരിക്കാന്  അോിറത്തി തഫാത ശകാകള്  സമയകമാ ം. ്വര്വെി 
തുെങ്ങുന്നോിന് മുമ്പ്, ്വര്വെി നെന്നു ത്തകാണ്ടിരിക്കുതമ്പാള്,  ്വര്വെി പൂര്വെീകരിച്ചു നല് 
കഴിയതമ്പാള് തുെങ്ങിയ  ഓതരാ ഘ ശകെിത്തലയം തഫാത ശകാകൾ ഫയലില് രണ്ിക്കണത്തമന്ന് 
നിഷ്കര്വഷ്ി്ിരിക്കുന്നു.  
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മറര്വ  തിാള്  മൂവ്ത്തമറി് ലിപി ് /ഫയല്  ട്രാക്കിങ് തഫാിം 
            ത്തോാഴിലുി ് ്വൃെി നെ ാക്കുന്നോിലും അോിറത്തി തരഖകള്  കകകാരയം 
ത്തെയ്യുന്നോിലും ഓതരാ ഉത യാതസ്ഥര്വക്കും ഉെരവാ ിെം നിച്ചയി്ിടണ്ട്. ത്തോാഴിലുി ് 
പദ്ധോിയിത്തല ഏറ്റവും സു്ധാനതരഖയായ മറര്വതിാള്  ജ്നതിറ്റ് ത്തെയ്യുന്നതു മുോല്  
ത്തോാഴിലാളികള്ത്തെ തവോനം ബാ്ിതലക്ക് അനുവ ിച്ചു നല്ത്തകാണ്ടുള FTO ബാ്ിതലക്ക് 
അയക്കുന്ന ോീയോി ക്രമെില്  മറര്  തിാള്   മൂവ്ത്തമറി് ലിപി ില്  തരഖത്ത ടതെണ്ടോാണ്. 
     
ജ്ിതയാ ൊത്ഡ് തഫാത ശകാഗ്രാഫ് 
          ്വര്വെി സ്ഥലം ോിരി്ിിയന്നോിനുള ഉപാധിയാണ് ജ്ിതയാ ൊത്ഡ് തഫാത ശകാസ്.  
മൂന്ന് ഘ ശകെിലുള തഫാത ശകാകൾക്കു ുരിത്തമ ജ്ിതയാൊത്ഡ് തഫാത ശകായത്തെ ്ിററും ഫയലില്  
രണ്ിതക്കണ്ടോാതാണ്. നതുി ാതക്കണ്ടോ് തമറ്റിറത്തിയം ത്തോാഴിലുി ് പദ്ധോി 
ഉത യാതസ്ഥരുത്തെയം ചുമോലയാണ്. 22. കസറ്റ് ഡയിി 

സംസ്ഥാന സര്വക്കാരിത്തെ നിര്വതേൊമ്കാരം  വര്വക്ക് ഫയലില് രണ്ിതക്കണ്ട 22 മത്തെ 
തരഖയാണ് കസറ്റ്  ഡയിി. ത്തോാഴിലുി ് പദ്ധോി ്വൃെികൾ  പിഞ്ഞിരിക്കുന്ന അളവിലും 
കൃോയോയിലും നിര്വവമിക്കുന്നോിലുള ഉപാധികളെങ്ങുന്ന ്ധാനത്ത  ശക തരഖയാണ് കസറ്റ് 
ഡയിി. 
  സംസ്ഥാന സര്വക്കാര്  ്തോയകമായി ോയ്യാിാക്കിയ കസറ്്റ ഡയിി ്വര്വെി 
സ്ഥലകണ്ടായിരിതക്കണ്ട  സു്ധാന തരഖയാണ്. പദ്ധോി ആരംഭതയാതെിറത്തി 
വിവരങ്ങൾ  മുോല്  ഉത യാതസ്ഥരുത്തെയം ത്തപാതുജ്നങ്ങള്ത്തെയം നിര്വത മങ്ങള്ം സന്ദര്വമക 
ഡയിിയില് അെങ്ങിയിട്ടണ്ട്.  
കത്തണ്ടെലുകൾ 
്വൃെിയത്തെ തപര്- വല്ലങ്ങി നീര്വെെെില്  ദുര്വബല ജ്നവിഭാതങ്ങള്ത്തെ വീടകളില്  
ഭൂവികസന ്വൃെികൾ (1606008005 /LD/324192) 

ക്രമ 
നമ്പര്വ  

ന.നം.സി ്കാരം 
ഉണ്ടായിരിതക്കണ്ട തരഖകള്  

ഫയല്  പരിതമാധന വിവരം 

1 കവര്വതപജ്് ന.നം.സി ്കാരമുള കവര്വതപജ്് 
ഉൾത്ത ടെിയിട്ടണ്ട്.  
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2 ത്തെക്ക് ലിറ്  ത്തെക്ക് ലിറ് ഉൾത്ത ടെിയിട്ടണ്ട് 
 നന്നാല്  തപജ്് നമ്പര്  തരഖത്ത ടെിയി ശകില്ല. 

3 ആ്റപ്ലാറ തകാ ി  ഉൾത്ത ടെിയിട്ടണ്ട് 
4 നറിതമറ്റ്  വിമ മായ നറിതമറ്റ്, നറിതമറ്റ് ിിത ാര്വ ശക് 

നന്നിവ ഉൾത്ത ടെിയിട്ടണ്ട്. 
 ?ത്തസക്ര ശകിി, ത്തോാഴിലുി ് വിഭാതം 
നഞ്ചിനീയര്വ , ഓവര്വസിയര്വ നന്നിവര്വ 
ഒ ്,സീല് നന്നിവ തരഖത്ത ടെിയിട്ടണ്ട്. 

5 സാത്ോിക അനുമോി  
 ്ാത മികമായ സാത്ോിക അനുമോി തരഖ 
ഉൾത്ത ടെിയിട്ടണ്ട്. 

 അെ്ല്  തുക-299999 
 ആത്തക ത്തോാഴില്   ിനങ്ങൾ -1069 
 സാത്ോിക അനുമോി നമ്പര്വ -204 
നല് .നസ്.ജ്ി.ഡി നഞ്ചിനീയര്വ , ത്തോാഴിലുി ് 
നഞ്ചിനീയര്വ ,ഓവര്വസിയര്  നന്നിവര്  
ഒപ്പും,സീലും തരഖത്ത ടെിയിട്ടണ്ട്. 
 

6 ഭരണാനുമോി 
 

 ത്തസകുിില്  നിന്നും നടെ 
ഭരണാനുമോിയത്തെ തകാ ി 
ഉൾത്ത ടെിയിട്ടണ്ട്. 

 ത്തസക്ര ശകിിയത്തെ ഒ ്,സീല്  നന്നിവ നല്ല. 
 ഭരണാനുമോി നമ്പര്വ -5(1),25-10-2018 

 
7 സംതയാജ്ിോ പദ്ധോിയത്തെ 

വിവരങ്ങൾ 
 ബാധകമല്ല 

 

8 ഡിമാറി് തഫാിം ഉൾത്ത ടെിയില്ല 
9 അതലാതക്കഷ്റ  തഫാിം ഉൾത്ത ടെിയില്ല 

10 ന-മറര്വ  തിാൾ  ആത്തക മറര്വ  തിാൾ -37 
 ബി.പി.ഒ, ത്തസക്ര ശകിി നന്നിവര്വ  ഒ ് സീല്  
നന്നിവ തരഖത്ത ടെിയിട്ടണ്ട്. നന്നാല്  
ോീയോി തരഖത്ത ടെിയി ശകില്ല. 

 നംക്ക്ക് നമ്പര്വ  തരഖത്ത ടെിയി ശകില്ല 
 തമറ്റ് ഒ ് തരഖത്ത ടെിയിട്ടണ്ട്. നന്നാല്  
ത്തെക്ക്ത്തമഷ്ര്വ  ത്തെട്ട ഉത യാതസ്ഥറത്തി ഒ ് 
തരഖത്ത ടെിയി ശകില്ല. 
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 വര്വക്ക് ആരംഭി് ോീയോി-26-11-2018 
 വര്വക്ക് അവസാനി് ോീയോി-20-01-2019 

11 ത്തമഷ്ര്വത്തമറി് ക്ക്ക്  ഉൾത്ത ടെിയിട്ടണ്ട് 
 നം.ക്ക്ക് നമ്പര്വ -204 
 ത്തസര്വ ശകികഫ ത്തെട്ടി ശകില്ല 
 ത്തോാഴിലുി ് നഞ്ചിനീയര്വ , ഓവര്വസിയര്  
നന്നിവര്വ  ത്തെക്ക് ത്തമഷ്ര്  ത്തെട്ട് ഒപ്പും സീലും 
തരഖത്ത ടെിയിട്ടണ്ട്. 

 ത്തമതമാ ഓഫ് തപത്തമറി് നഴുോി ത്തസക്ര ശകിി 
ഒ ് ,സീല് നന്നിവ തരഖത്ത ടെിയിട്ടണ്ട്. 

 നം.ക്ക്ക് ്കാരം ത്തെലവായ തുക-290582 
 ഓതരാ ഗുണതഭാായ ാവിറത്തി ുരരയിെെിലും 
നത്ത അളവില്  ്വൃെി നെന്നു നന്ന് 
തരഖത്ത ടെിയി ശകില്ല. 

 നം.ക്ക്ക് ്കാരം ത്തോാഴില്   ിനങ്ങൾ -1066 
 ത്തോാഴിലുപകരണ വാെക-1696 

12 ത്തമറ്റീരിയല്  
വാങ്ങിയതുമായി 
ബ ത്ത  ശക തരഖകൾ  

ബാധകമല്ല 

13 തവജ്് ലിറ്  ത്തസകുിില്  നിന്നും ്ിറി് നടെ് ഫയലില്  
രണ്ി്ിട്ടണ്ട് 

14 ഫണ്ട് ട്രാറ്ര്  ഓര്വഡര്   ഫണ്ട് ട്രാറ്ര്  ഓര്വഡര്  ത്തസകുിില്  നിന്നും 
്ിറി് നടെ് ഫയലില്  രണ്ി്ിട്ടണ്ട് 

15 ത്തമറ്റീരിയല്  വര്ര് ,ബില്  ബാധകമല്ല 

16 തിായല്റ്റി നല്കിയതു 
സംബ ി് തരഖകൾ  

ബാധകമല്ല 

17 ്വൃെിയത്തെ മൂന്നു ഘ ശക 
തഫാത ശകാകൾ  

ഉൾത്ത ടെിയി ശകില്ല 

18 ്വൃെി പൂര്വെീകരണ 
സാ്യപത്തം 

ഉൾത്ത ടെിയി ശകില്ല 

19 മറര്വതിാള്  മൂവ്ത്തമറി് 
ലിപി ് 

 ഉൾത്ത ടെിയിട്ടണ്ട്. നന്നാല്  ത്തെക്ക് ലിറ് 
നന്ന തപരില്  ്ാത മികമായ തരഖയാണ് 
ഉൾത്ത ടെിയിരിക്കുന്നോ്. 

 ഡാറ്റ നറട്രി നെെിയ ോീയോി 
തരഖത്ത ടെിയി ശകില്ല. 

 ത്തസക്ര ശകിി ഒ ്, സീല്  നന്നിവ ലിപി ില്  
തരഖത്ത ടെിയിട്ടണ്ട്. 

20 ജ്ിതയാൊത്ഡ് 
തഫാത ശകാഗ്രാഫ് 

ഉൾത്ത ടെിയി ശകില്ല 

21 കസറ്റ് ഡയിി  കസറ്റ് ഡയിി മത്തറ്റാരു ്വൃെിയത്തെയാണ് 
ഉൾത്ത ടെിയിരിക്കുന്നോ്. 
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െിറ്റിലതഞ്ചരി തനാര്വെ് കനാല് കണിമംതലം ബ്രാഞ്്ച കനാല് ഡീ നിംത് ത്തിക്ടിഫിതക്കഷ്റ 
വര്വക്ക്( 1606008005/IC/317807) 

22   

ക്രമ 
നമ്പര്വ  

ന.നം.സി ്കാരം 
ഉണ്ടായിരിതക്കണ്ട തരഖകൾ  

ഫയല്  പരിതമാധന വിവരം 

1 കവര്വതപജ്് ന.നം.സി ്കാരമുള കവര്വതപജ്് 
ഉൾത്ത ടെിയിട്ടണ്ട്.  

2 ത്തെക്ക് ലിറ്  ത്തെക്ക് ലിറ് ഉൾത്ത ടെിയിട്ടണ്ട് 
 നന്നാല്  തപജ്് നമ്പര്  തരഖത്ത ടെിയി ശകില്ല. 

3 ആ്റപ്ലാറ തകാ ി  ഉൾത്ത ടെിയിട്ടണ്ട് 
4 നറിതമറ്റ്  വിമ മായ നറിതമറ്റ്, നറിതമറ്റ് ിിത ാര്വ ശക് 

നന്നിവ ഉൾത്ത ടെിയിട്ടണ്ട്. 
  ത്തോാഴിലുി ് വിഭാതം നഞ്ചിനീയര് , 
ഓവര്വസിയര്  നന്നിവര്  ഒ ്,സീല് നന്നിവ 
തരഖത്ത ടെിയിട്ടണ്ട്. 

 തരായിംത് ആറി് ഡികസന്  
ഉൾത്ത ടെിയിട്ടണ്ട് 

 സര്വതവ ഡാറ്റാ ഉൾത്ത ടെിയി ശകില്ല 
5 സാത്ോിക അനുമോി  

 ്ാത മികമായ സാത്ോിക അനുമോി തരഖ 
ഉൾത്ത ടെിയിട്ടണ്ട്. 

 അെ്ല്  തുക-500000 
 ആത്തക ത്തോാഴില്   ിനങ്ങൾ -1791 
 സാത്ോിക അനുമോി നമ്പര്വ -192 
 ത്തോാഴിലുി ് നഞ്ചിനീയര്വ ,ഓവര്വസിയര്  
നന്നിവര്വ  ഒപ്പും,സീലും തരഖത്ത ടെിയിട്ടണ്ട്. 

 നല് .നസ്.ജ്ി.ഡി നഞ്ചിനീയര്വ  ഒ ്,സീല്  
നന്നിവ തരഖത്ത ടെിയി ശകില്ല. 

6 ഭരണാനുമോി  ത്തസകുിില്  നിന്നും നടെ 
ഭരണാനുമോിയത്തെ തകാ ി 
ഉൾത്ത ടെിയിട്ടണ്ട്. 

 ത്തസക്ര ശകിിയത്തെ ഒ ്,സീല്  നന്നിവ നല്ല. 
 
 ഭരണാനുമോി നമ്പര്വ -5(2),19-09-2018 

7 സംതയാജ്ിോ പദ്ധോിയത്തെ 
വിവരങ്ങൾ  

ഉൾത്ത ടെിയി ശകില്ല 
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8 ഡിമാറി് തഫാിം ഉൾത്ത ടെിയില്ല 

9 അതലാതക്കഷ്റ  തഫാിം ഉൾത്ത ടെിയില്ല 

10 ന-മറര്വ  തിാൾ ആത്തക മറര്വ  തിാൾ -45 
 ബി.പി.ഒ, ത്തസക്ര ശകിി നന്നിവര്വ  ഒ ് ,സീല്  
നന്നിവ തരഖത്ത ടെിയിട്ടണ്ട്. നന്നാല്  
ോീയോി തരഖത്ത ടെിയി ശകില്ല. 

 നംക്ക്ക് നമ്പര്വ  തരഖത്ത ടെിയി ശകില്ല 
 തമറ്റ് ഒ ് തരഖത്ത ടെിയിട്ടണ്ട്. നന്നാല്  
ത്തെക്ക്ത്തമഷ്ര്വ  ത്തെട്ട ഉത യാതസ്ഥറത്തി ഒ ് 
തരഖത്ത ടെിയി ശകില്ല. 

 വര്വക്ക് ആരംഭി് ോീയോി-1-10-2018 
 വര്വക്ക് അവസാനി് ോീയോി-20-11-2018 

11 ത്തമഷ്ര്വത്തമറി് ക്ക്ക്  നം.ക്ക്ക് നമ്പര്വ -190 
 ത്തസര്വ ശകികഫ ത്തെട്ടി ശകില്ല 

 
 ത്തോാഴിലുി ് നഞ്ചിനീയര് , ഓവര്വസിയര്  
നന്നിവര്വ  ത്തെക്ക് ത്തമഷ്ര്  ത്തെട്ട് ഒപ്പും സീലും 
തരഖത്ത ടെിയിട്ടണ്ട്. 

 ത്തമതമാ ഓഫ് തപത്തമറി് നഴുോി ത്തസക്ര ശകിി 
ഒ ് ,സീല് നന്നിവ തരഖത്ത ടെിയിട്ടണ്ട്. 

 നം.ക്ക്ക് ്കാരം ത്തെലവായ തുക-492637 
 നംക്ക്ക് ്കാരം ത്തോാഴില്   ിനങ്ങൾ -1794 
 203 ത്തോാഴില്   ിനങ്ങൾക്ക് കൂലി 
നല്കിയിരിക്കുന്നോ് 269 രൂപയാണ്. 

 ത്തോാഴിലുപകരണ വാെക-6869 
12 ത്തമറ്റീരിയല്  

വാങ്ങിയതുമായി 
ബ ത്ത  ശക തരഖകൾ  

ബാധകമല്ല 

13 തവജ്് ലിറ്  ത്തസകുിില്  നിന്നും ്ിറി് നടെ് 
ഫയലില്  രണ്ി്ിട്ടണ്ട് 

14 ഫണ്ട് ട്രാറ്ര്  ഓര്വഡര്   ഫണ്ട് ട്രാറ്ര്  ഓര്വഡര്  ത്തസകുിില്  
നിന്നും ്ിറി് നടെ് ഫയലില്  
രണ്ി്ിട്ടണ്ട് 

15 ത്തമറ്റീരിയല്  വര്ര് ,ബില്  ബാധകമല്ല 

16 തിായല്റ്റി നല്കിയതു 
സംബ ി് തരഖകൾ  

ബാധകമല്ല 

17 ്വൃെിയത്തെ മൂന്നു ഘ ശക 
തഫാത ശകാകൾ  

ഉൾത്ത ടെിയി ശകില്ല 

18 ്വൃെി പൂര്വെീകരണ 
സാ്യപത്തം 

ഉൾത്ത ടെിയി ശകില്ല 



18 
 

19 മറര്വതിാള്  മൂവ്ത്തമറി് 
ലിപി ് 

 ഉൾത്ത ടെിയിട്ടണ്ട്. നന്നാല്  ത്തെക്ക് ലിറ് 
നന്ന തപരില്  ്ാത മികമായ തരഖയാണ് 
ഉൾത്ത ടെിയിരിക്കുന്നോ്. 

 ഡാറ്റ നറട്രി നെെിയ ോീയോി 
തരഖത്ത ടെിയി ശകില്ല. 

 ത്തസക്ര ശകിി ഒ ്, സീല്  നന്നിവ ലിപി ില്  
തരഖത്ത ടെിയിട്ടണ്ട്. 

20 ജ്ിതയാൊത്ഡ് 
തഫാത ശകാഗ്രാഫ് 

ഉൾത്ത ടെിയി ശകില്ല 

21 കസറ്റ് ഡയിി രണ്ട് വാര്വഡുകളിലായി നെന്ന ്വൃെിയാണിോ്. 
വാര്വഡ് 19 റത്തി കസറ്റ് ഡയിിയാണ് ഫയലില് 
കാണാറ സാധി്ോ്. 

 
 
വലലങ്ങി നീർത്തടത്തിൽ പപർക്കുലലഷൻ പിറ്റ്, ഓർഗാനിക് 
പിറ്റ്(1606008005/LD/228344) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ക്രമ 
നമ്പര്വ  

ന.നം.സി ്കാരം 
ഉണ്ടായിരിതക്കണ്ട 
തരഖകൾ  

ഫയല്  പരിതമാധന വിവരം 

1 കവര്വതപജ്് ന.നം.സി ്കാരമുള കവര്വതപജ്് 
ഉൾത്ത ടെിയിട്ടണ്ട്.  

2 ത്തെക്ക് ലിറ്  ത്തെക്ക് ലിറ് ഉൾത്ത ടെിയിട്ടണ്ട് 
 നന്നാല്  തപജ്് നമ്പര്  തരഖത്ത ടെിയി ശകില്ല. 

3 ആ്റപ്ലാറ തകാ ി  ഉൾത്ത ടെിയിട്ടണ്ട് 
4 നറിതമറ്റ്  വിമ മായ നറിതമറ്റ്, നറിതമറ്റ് ിിത ാര്വ ശക് 

നന്നിവ ഉൾത്ത ടെിയിട്ടണ്ട്. 
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  ത്തോാഴിലുി ് വിഭാതം നഞ്ചിനീയര് , 
ഓവര്വസിയര്  നന്നിവര്  ഒ ്,സീല് നന്നിവ 
തരഖത്ത ടെിയിട്ടണ്ട്. 

 തരായിംത് ആറി് ഡികസന്  
ഉൾത്ത ടെിയിട്ടണ്ട് 

 സര്വതവ ഡാറ്റാ ഉൾത്ത ടെിയി ശകില്ല 
5 സാത്ോിക അനുമോി  

 ്ാത മികമായ സാത്ോിക അനുമോി തരഖ 
ഉൾത്ത ടെിയിട്ടണ്ട്. 

 അെ്ല്  തുക-299958 
 ആത്തക ത്തോാഴില്   ിനങ്ങൾ -1073 
 സാത്ോിക അനുമോി നമ്പര്വ -249 
 ത്തോാഴിലുി ് നഞ്ചിനീയര്വ ,ഓവര്വസിയര് , 
നല് .നസ്.ജ്ി.ഡി നഞ്ചിനീ  നന്നിവര്വ  
ഒപ്പും,സീലും തരഖത്ത ടെിയിട്ടണ്ട്. 

6 ഭരണാനുമോി  ത്തസകുിില്  നിന്നും നടെ 
ഭരണാനുമോിയത്തെ തകാ ി 
ഉൾത്ത ടെിയിട്ടണ്ട്. 

 ത്തസക്ര ശകിിയത്തെ ഒ ് 
തരഖത്ത ടെിയിട്ടണ്ട്.സീല്  
തരഖത്ത ടെിയി ശകില്ല. 

 ഭരണാനുമോി നമ്പര്വ  ോീയോി-31-12-2018 
7 സംതയാജ്ിോ പദ്ധോിയത്തെ  

വിവരങ്ങൾ 
ബാധകമല്ല 

 
 
8 ഡിമാറി് തഫാിം ഉൾത്ത ടെിയില്ല 
9 അതലാതക്കഷ്റ  തഫാിം ഉൾത്ത ടെിയില്ല 

10 ന-മറര്വ  തിാൾ  ആത്തക മറര്വ  തിാൾ -35 
 ബി.പി.ഒ,  ഒ ് ,സീല്  നന്നിവ 
തരഖത്ത ടെിയിട്ടണ്ട്. നന്നാല്  
ോീയോി തരഖത്ത ടെിയി ശകില്ല. 

 ത്തസക്ര ശകിി ഒ ് മാത്തമാണ് 
തരഖത്ത ടെിയിരിക്കുന്നോ്. 

 നംക്ക്ക് നമ്പര്വ  തരഖത്ത ടെിയി ശകില്ല 
 തമറ്റ് ഒ ് തരഖത്ത ടെിയിട്ടണ്ട്. 
നന്നാല്  ത്തെക്ക്ത്തമഷ്ര്  ത്തെട്ട 
ഉത യാതസ്ഥറത്തി ഒ ് 
തരഖത്ത ടെിയി ശകില്ല. 

 വര്വക്ക് ആരംഭി് ോീയോി-5-2-19 
 വര്വക്ക് അവസാനി് ോീയോി-17-3-19 
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11 ത്തമഷ്ര്വത്തമറി് ക്ക്ക്  ഉൾത്ത ടെിയിട്ടണ്ട് 
 നം.ക്ക്ക് നമ്പര്വ -249 
 ത്തസര്വ ശകികഫ ത്തെട്ടി ശകില്ല 

 
 ത്തോാഴിലുി ് നഞ്ചിനീയര്വ , ഓവര്വസിയര്  
നന്നിവര്വ  ത്തെക്ക് ത്തമഷ്ര്  ത്തെട്ട് ഒപ്പും സീലും 
തരഖത്ത ടെിയിട്ടണ്ട്. 

 ത്തമതമാ ഓഫ് തപത്തമറി് നഴുോി ത്തസക്ര ശകിി 
ഒ ് ,സീല് നന്നിവ തരഖത്ത ടെിയിട്ടണ്ട്. 

 നം.ക്ക്ക് ്കാരം ത്തെലവായ തുക-286677 
 നംക്ക്ക് ്കാരം ത്തോാഴില്   ിനങ്ങൾ -1047 
 ത്തോാഴിലുപകരണ വാെക-2940 

12 ത്തമറ്റീരിയല്  
വാങ്ങിയതുമായി 
ബ ത്ത  ശക തരഖകൾ  

ബാധകമല്ല 

13 തവജ്് ലിറ്  ത്തസകുിില്  നിന്നും ്ിറി് നടെ് ഫയലില്  
രണ്ി്ിട്ടണ്ട് 

14 ഫണ്ട് ട്രാറ്ര്  ഓര്വഡര്   ഫണ്ട് ട്രാറ്ര്  ഓര്വഡര്  ത്തസകുിില്  നിന്നും 
്ിറി് നടെ് ഫയലില്  രണ്ി്ിട്ടണ്ട് 

15 ത്തമറ്റീരിയല്  വര്ര് ,ബില്  ബാധകമല്ല 

16 തിായല്റ്റി നല്കിയതു 
സംബ ി് തരഖകൾ  

ബാധകമല്ല 

17 ്വൃെിയത്തെ മൂന്നു ഘ ശക 
തഫാത ശകാകൾ  

ഉൾത്ത ടെിയി ശകില്ല 

18 ്വൃെി പൂര്വെീകരണ 
സാ്യപത്തം 

ഉൾത്ത ടെിയി ശകില്ല 

19 മറര്വതിാള്  മൂവ്ത്തമറി് 
ലിപി ് 

 ഉൾത്ത ടെിയിട്ടണ്ട്. നന്നാല്  ത്തെക്ക് ലിറ് 
നന്ന തപരില്  ്ാത മികമായ തരഖയാണ് 
ഉൾത്ത ടെിയിരിക്കുന്നോ്. 

 ഡാറ്റ നറട്രി നെെിയ ോീയോി 
തരഖത്ത ടെിയി ശകില്ല. 

 ത്തസക്ര ശകിി ഒ ്, സീല്  നന്നിവ ലിപി ില്  
തരഖത്ത ടെിയിട്ടണ്ട്. 

20 ജ്ിതയാൊത്ഡ് 
തഫാത ശകാഗ്രാഫ് 

ഉൾത്ത ടെിയി ശകില്ല 

21 കസറ്റ് ഡയിി ഉൾത്ത ടെിയി ശകില്ല 
22   
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വിജിലൻറ  ആന്റ്  ല ാറിറ്റംി് ക ്മറ്റ്റി (ജാഗ്ഗതാ ല ൽലനാട്ട സ ി ിതി) 

 

             ഓദരാ ഗ്ഗാമപഞ്ചായത്തിലും അഞ്ച് അംഗങ്ങളുള്ള ജാഗ്ഗത 
ദമല്ദനാട  മിതി രൂപീേരിദക്കണ്താണ്. ഇതില്  പടിേവര്ട്ഗ പടിേ ജാതി 
വിഭാഗക്കാര്ട്ക്ക് ദവണ്ഗ്ത ഗ്പായാനയം നല്ദേണ്തും പേുതിയിലയിേം ദപര്  
സ്ഗ്തീേള്  ആയിരിദക്കണ്തുമാണ്. അയയാപേര്ട്  ,അങ്കണവാടി വര്ട്ക്കര്ട്,  വയം 
 ഹായ  ംഘത്തിതല അംഗങ്ങള്, ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്റ് റിദ ാഴ്സസ് ദപഴ്സ ണ്മാര്ട്, 
ഉപദഭാക്തൃ  മിതിേള്, യുവജന ക്ലബ്ബുേള്, എന്നിവരില്നിന്ന് പരമാവയി ഒരുവര്ട്ഷ് 
ോലയളവിദലക്ക് VMC തയ നിയമിദക്കണ്ത് ഗ്ഗാമ ഭയാണ്.  

VMC അംഗങ്ങള് എലലാ ഗ്പവര്ട്ത്തിേളും പരിദശായിദക്കണ്തും മൂലയ നിര്ട്ണയ 
രജിസ്റ്ററില് ദരപതപ്പടുദത്തണ്തും ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്റ്  മയത്ത് അവ ഗ്ഗാമ ഭയില് 
 മര്ട്പ്പിദക്കണ്തുമാണ്. VMC റിദപ്പാര്ട്ട് ഒരു തപാതു ദരപയായി േരുദതണ്തും 
ആവശയതപ്പടുന്നതിനനു രിച്ച് ഒരു തപാതു ദരപയായി പഞ്ചായത്ത് നിന്നും 
ലഭിദക്കണ്തും ആണ്.   

 

ിിറ്റിിണ്  ഇൻ ർല ഷ്  ല ാർക  

തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുതട  ുതാരയത ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നതിനുള്ള 
ഉപായിേളിതലാന്നാണ്  ിറ്റി ണ്  ഇന് ര്ട്ദമഷ്്  ദബാര്ട്്്( ി.ഐ.ബി) നടത്തിയ 
ഗ്പവൃത്തിയുതട ദപര്, അടങ്കല്തുേ,തെലവായ തുേ,ആതേ തതാഴില്േിനങ്ങ്  
ഗ്പവൃത്തി നടന്ന ോലയളവ് എന്നിങ്ങതന ഒരു ഗ്പവൃത്തിയുതട അടിസ്ഥാന 
വിവരങ്ങതളലലാം ഉള്തപ്പടുത്തി ഗ്പവൃത്തി തുടങ്ങുദമ്പാ്  തതന്ന   ി.ഐ.ബി 
സ്ഥാപിദക്കണ്താണ്. ഈ ോരയം വാര്ട്ഷ്ിേ മാസ്റ്റര്   ര്ട്ക്കുലര്  അധ്യായ് 10.4 ല്  
വിശേീേരിച്ചിടുണ്്. ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളില്  ഒരിടത്തും  ി.ഐ.ബി ഉണ്ായിരുന്നിലല. 

 

അവ്ാശല്ഘനങ്ങൾ 

ദ ാഷ്യല്  ഓഡിറ്റ് റിദ ാഴ്സസ് ദപഴ്സ ണ് ഈ വാര്ട്ഡിതല  േുടുംബങ്ങളുമായി  
 ം ാരിച്ചദപ്പാള് അവോശലംഘനങ്ങളുമായി ബന്ധതപ്പട് െില  ംഭവങ്ങ്  
ഗ്ശദ്ധയില്തപ്പടുേയുണ്ായി. അക്കാരയങ്ങളാണ് ഇവിതട പരാമര്ട്ശിക്കുന്നത്. 
 

പതാഴിൽ  ്ാർക 

തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയില്  പണിതയടുക്കുന്ന തതാഴിലാളിയുതട അടിസ്ഥാനപരമായ 
അവോശമാണ് തതാഴില്ോര്ട്്്.അദപക്ഷിച്ചാല്  15 േിവ ത്തിനേം ോര്ട്്് 
നല്േണതമന്നാണ് വയവസ്ഥ. ഈ വാര്ട്ഡിതല തതാഴി്  ോര്ട്ഡി് അദപക്ഷിച്ചവര്  
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തക്കലലാം ോര്ട്്് ലഭിച്ചിടുണ്്. ഇക്കാരയത്തില്   പഞ്ചായത്തിതപ  മീപനം 
മാതൃോപരമാണ്. 

 എന്നാല് തതാഴില് ോര്ട്ഡില് ഒടിക്കുവനുള്ള ദ ാദടാക്കുള്ള തെലവ്  
തതാഴിലാളിേള്  വന്തമായി എടുത്തിരിക്കുേയാണ്. 

 

ലവതന് വവ്ൽ 

മസ്റ്റര്ട്  ദറാ്  പൂര്ട്ത്തിയായി പരമാവയി 14 േിവ ത്തിനേം േൂലി തതാഴിലാളിേളുതട 
ബാങ്ക് അക്കൗണ്ിദലക്ക് നിദക്ഷപിക്കണതമന്ന് തതാഴിലുറപ്പ് നിയമത്തിതല ത ക്ഷന്  
3(2),6 എന്നിവിടങ്ങളി്  വയക്തമാക്കിയിടുണ്്.സവേിയാല്  ആേയതത്ത 30 േിവ ം 
ദവതനത്തിതപ 0.05 ശതമാനം തുേ പിഴ നല്േണതമന്ന് നിയമത്തിതല ത ക്ഷ്  
3(3)ലും വാര്ട്ഷ്ിേ മാസ്റ്റര്   ര്ട്ക്കുലര്  അയയായം 9ലും പറയുന്നു. 
 

ഈ വാര്ട്ഡി്  ഏേദേശം 29 ഓളം തതാഴിലാളിേദളാട് ദൊേിച്ചദപ്പാള് 
വളതരയയിേം ോലതാമ ം എടുത്താണ് ദവതനം ലഭിക്കുന്നതതന്ന് മനസ്സിലായി.
 പഞ്ചായത്തിതല തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി ഓ ീ ില്  നിന്ന് നിശ്ചിത േിവ ം 
തതന്ന എഫ് ടി ഒ അയച്ചിടുതണ്ങ്കിലും ദേഗ്ര ഗവണ്തമപി്  നിന്ന് പണം 
ലഭിക്കാത്തതുതോണ്ാണ് ഇങ്ങതന  ംഭവിക്കുന്നത്. 
 

 ആരുതട ഭാഗത്തുനിന്ന് വീഴ്സെ  ംഭവിച്ചാലും േൃതയ മയത്ത് ദവതനവും അത് 
ലഭിച്ചിതലലങ്കില്  നഷ്ടപരിഹാരവും ലഭിദക്കണ്താണ്.ഇക്കാരയത്തില്  തതാഴിലാളിേളില് 
നിന്ന് ദരപാമൂലം പരാതി  വീേരിച്ച് ബന്ധതപ്പടവര്ട്ക്ക് അയച്ചുതോടുക്കാ്  
ദമറ്റിനും ഭരണ മിതിക്കും ഉത്തരവാേിത്തമുണ്്. 
 

പതാഴിലിടപത്ത ിൗ്ര്യങ്ങൾ 

 

         തതാഴില്  സ്ഥലത്ത് തതാഴിലാളിേള്ക്ക് ആവശയമായ േുടിതവളളം, തണല് , 
ഗ്പാഥമിേ സവേയ ഹായം,  5 വയസ്സി് താതഴയുളള േുടിേള്ക്ക് ഗ്േുട തുടങ്ങിയ 
അടിസ്ഥാന  ൗേരയങ്ങള്  ഒരുക്കണതമന്ന് നിയമത്തിതല തഷ്ഡയൂ്  2ല് 23 മുതല് 28 
വതരയുള്ള ഭാഗത്ത് നിര്ട്ദേശിച്ചിടുണ്്. ഈ അവോശതത്തക്കുറിച്ച്  
തതാഴിലാളിേദളാട്  ം ാരിച്ചദപ്പാള്  അറിയാ്  േഴിഞ്ഞത്: 

 

 തണല്  ത ൗേരയം  ലഭയമലല 
 േയ്യുറ ോലുറ എന്നിവ ആതേ നാതലണ്ണമാണ് നല്േിയിരിക്കുന്നത്. 
ബാക്കി ഓദരാ തതാഴിലാളിയും  വന്തമായി വാങ്ങിയിരിക്കുേയാണ്. 

 ഗ്പഥമ ശുഗ്ശൂഷ് േിറ്റ്  തതാഴിലിടത്തില് ഉണ്ാോറുണ്്. 
 

 ാങ്കിപന്റ ി ീപന് 

 

പാസ് ബുക്ക് വരതെച്ചു തോടുക്കുന്ന ോരയത്തില്  ബാങ്കിതപ ഭാഗത്തു നിന്ന് 
വീഴ്സെേള്  ഉണ്്. തിരക്കുള്ള അവ രങ്ങളി്  പാസ്ബുക്ക് വരവ് തവച്ച് 
നല്ോറിതലലന്ന് തതാഴിലാളിേ്  അിറയിച്ചു. 
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ഗ്പവൃത്തിസ്ഥല ിന്ദർശനത്തിലടപട ്പടെതത്തിയ ്ാര്യങ്ങ് :- 

ഗ്േമ 
നമ്പര്ട്   

വര്ട്ക്ക്  
ദോ്്  

ഗ്പവൃത്തി പരിതമാധനാ വിവരം 

1 1606008005/LD/
228344 

വല്ലങ്ങി നീര്വെെെില് 
ത്തപര്വക്കുതലഷ്റ പിറ്റ്, 
ഓര്വതാനിക് പിറ്റ് 

 ഓതരാ വീ ശകിലും നത്ത 
 ഴിത്തയടക നന്ന വിവരം 
നം. ക്ക്കില് ലഭയമല്ല 

 തമറ്റിറത്തി കയ്യിലും 
അെരത്തമാരു തരഖ നല്ല. 

 മഴക്കുഴി നത്തത്തയണ്ണം, 
തവറ് ഴി നത്തത്തയണ്ണം നന്ന് 
തരഖത്ത ടെിയി ശകില്ല 

 ആത്തക നണ്ണാറ സാധി് 
മഴക്കുഴി 360 

 തവറ് ഴി 30 
 അമ്പതോാളം മഴക്കുഴികളില് 
വാഴത്തവ്ിരിക്കുന്നു. 
 

2 1606008005/LD/
324192 

വല്ലങ്ങി നീര്വെെെില് 
ദുര്വബലജ്ന 
വിഭാതങള്ത്തെ 
വീടകളിലും ഭൂവികസന 
്വര്വെി 

 നത്ത വീടകളില് നത്ത 
 ഴിത്തയടക നന്ന വിവരം 
നം. ക്ക്കില് ലഭയമല്ല 

 പ്ക്കിിക്ക് നിലത്തമാരുക്കുന്ന 
്വൃെിയാണ് 
നെന്നിരിക്കുന്നോ്. 

  
 

3 1606008005/IC/
317807 

chittilenchery north 
canal 0/002-1/315 
kannimangalam branch 
canal 0/002-4/070 
deepening and rectific 

കാടപിെി് ് കിെക്കുന്ന 
അവസ്ഥയാണ്. കൂൊത്തോ ്ളയത്തെ 
തുെര്വന്ന് മണ്ണ് അെിഞ്ഞു 
കൂെിയിരിക്കുകയാണ്. അളത്തവടക്കാറ 
സാധി്ി ശകില്ല 

 
 
 
പപാതു നിർലേിശങ്ങ്  
1.തതാഴില്  ആവശയമുള്ള മുഴുവന്ദപര്ട്ക്കും നൂറു േിവ ം തതാഴി്  
ലഭിക്കുന്ന തരത്തില്  പദ്ധതിേ്  ആ ൂഗ്തണം തെയ്യണം. 
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2.തതാഴിലാളിേതളതക്കാണ്് വര്ട്ഷ്ത്തി്  100 പണിക്കുള്ള അദപക്ഷ ഒരുമിച്ചു 
നല്ോ്  ദഗ്പരിപ്പിക്കണം. ഇത് ഗ് ണ്് ഓ ീ ില്  തതന്ന നല്േണം. 
അദപക്ഷക്ക് തിയതി ദരപതപ്പടുത്തിയ സേപ്പറ്റ് ര ീത് നല്േണം.അങ്ങതന 
തെയ്താല്  എലലാവര്ട്ക്കും 100 തതാഴി്  േിനങ്ങ്  ലഭിക്കാ്  
 ായയതതയാരുങ്ങും . 
3.തതാഴിലാളിേളില്നിന്നുള്ള അദപക്ഷ വാങ്ങുന്ന രീതിയി്   മഗ്ഗമായ 
മാറ്റം ദവണം. അവര്ട്ക്ക് ആവശയമുണ്ാേുദമ്പാ്  തതാഴി്  നല്ോ്  
വയവസ്ഥയുണ്ാേണം. 
4..ദേശീയ  നിരീക്ഷണ ഏജന് ിമുത്  പദ്ധതി നടത്തിപ്പിതല ഉന്നതതല 
ഉദേയാഗസ്ഥര്ട്  വതരയുള്ളവര്  അവതര ഏല്പ്പിച്ച െുമതലേ്  േൃതയമായി 
നിര്ട്വഹിക്കുന്നുതണ്ന്നുറപ്പാക്കണം. 
5.ഡി.പി. ി, തജ.പി. ി എന്നീ ഉദേയാഗസ്ഥര്ട്   പഞ്ചായത്തിതല തതാഴിലുറപ്പ് 
പദ്ധതി ഓ ീ ും േഴിയാവുന്നഗ്ത ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളും 
 രര്ട്ശിക്കുന്നുതവന്നുറപ്പാക്കാ്   ംസ്ഥാനതലത്തി്    ംവിയാനമുണ്ാേണം. 
6.വിജിലന്സ് ആപ് ദമാണിറ്ററിങ്  ംവിയാനം  മഗ്ഗമായി 
അഴിച്ചുപണിയണം.ഇവതയ  വതഗ്ന്തമാക്കി നിലനിര്ട്ത്തി തയ ഓമയ ഓഡിറ്റിങ് 
 മിതിേളായി മാറ്റിതയടുക്കണം. 
7.വിഎം ിയുതട ഗ്പവര്ട്ത്തനങ്ങ്  ദലാക്ക് തലത്തി്   നിരീക്ഷിക്കതപ്പടണം. 
8. ുതാരയത ഉറപ്പാക്കാന്  തതാഴിലുറപ്പ് നിയമം അനുശാ ിക്കുന്ന തരത്തി്  
 ിറ്റി ണ്  ഇന് ര്ട്ദമഷ്്  ദബാര്ട്്് അടിയന്തിരമായി എലലാ 
തതാഴിലിടത്തിലും സ്ഥാപിക്കണം.  
9.പദ്ധതി ആ ൂഗ്തണത്തില്  േര്ട്ഷ്േതരയും തതാഴിലാളിേതളയും 
തപാതു മൂഹതത്തയും ഉള്തപ്പടുത്താ്  േഴിയണം. 
10.ജനേീയ എസ്റ്റിദമറ്റ് നിര്ട്ബന്ധമായി തയ്യാറാക്കുേയും അത് 
തതാഴിലാളിേള്ക്ക് ലഭയമാക്കുേയും അവതര പറഞ്ഞുമന ിലാക്കുേയും 
ദവണം. 
11.തതാഴിലാളിേള്ക്കുള്ള  ുരക്ഷാ ഉപേരണങ്ങ്  പഞ്ചായത്ത് തലത്തി്  
വാങ്ങി  ൂക്ഷിക്കണം.ഇത് തതാഴിലാളിേള്ക്ക് ലഭിക്കുന്നുതണ്ന്ന് 
ഉറപ്പുവരുത്തണം. 
12.വാര്ട്ഡിതല തതാഴി്  ോര്ട്ഡിതപ എണ്ണത്തി് അനു ൃതമായി ദമറ്റുമാതര 
തതരതഞ്ഞടുക്കണം 
13.ദമറ്റുമാതര തതരതഞ്ഞടുക്കുദമ്പാള്  ജാതി-ഗ്പദേശിേ വിദവെനം പാടിലല. 
14.മസ്റ്റര്ട്  ദറാ് ,സ റ്റ് ഡയറി തുടങ്ങിയ ആയിോരിേ ദരപേള്  സേോരയം 
തെയ്യുന്നതില്  ജാഗ്ഗതദവണം. 
15.തതാഴിലാളിേള്ക്കുള്ള   ുരക്ഷാ ഉപേരണങ്ങ്  പഞ്ചായത്ത് തലത്തി്   
വാങ്ങി  ൂക്ഷിക്കണം. 



25 
 

16.ഭൂവിേ ന ഗ്പവൃത്തിേള്  ഏതറ്റടുക്കുന്നത് ഭൂവുടമയുതട 
ആവശയഗ്പോരമായിരിക്കണം.ഇതിനായി പഞ്ചായത്ത് തലത്തില്   വയാപേ 
ഗ്പെരണം നല്േി അദപക്ഷ ക്ഷണിക്കണം. 
17.ഇത്തരം ഗ്പവൃത്തിേള്  ഏതറ്റടുക്കുദമ്പാ്  അവ മണ്ണ്-ജല  ംരക്ഷണത്തി് 
ഉതേുന്നതാണന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം. 
18.ദമറ്റുമാര്ട്ക്കും വിജിലന്സ് ആപ് ദമാണിറ്ററിങ് േമ്മിറ്റി അംഗങ്ങള്ക്കും 
 മയബന്ധിതമായി പരിശീലനം നല്േണം 
19.സജവ  മ്പത്ത് വര്ട്യിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഗ്പവൃത്തിേ്  ഏതറ്റടുക്കാ്  
േഴിയണം 
20.സ്ഗ്തീ  ൗഹൃേ തതാഴിലുപേരണങ്ങ്  ലഭയമാേുന്നുതണ്ന്ന് ഉറപ്പാക്കണം. 
 
പതാഴിലുംപ്പ്  പദ്ധതി ഉലേിയാഗസ്ഥപര്ക്കുംിച്ച് 
പഞ്ചായത്തിതല തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി ഉദേയാഗസ്ഥര്ട്  
 ല്മാന്  ാരിസ്- അഗ്േഡിറ്റ്് എന്ജിനീയര്  
മദനാജ് േുമാര്ട്- ഓവര്ട് ീയര്  
േിവയ- ഡിഇഒ/ അക്കൗണ്പ്  
രശ്മി- ഡിഇഒ/ അക്കൗണ്പ് 
ോരയദശഷ്ിയുള്ള ഒരു ടീമാണ് പഞ്ചായത്തിതല തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിതയ 
മുദന്നാട് നയിക്കുന്നത്. 20 വാര്ട്ഡുേളിലായി 2592  ജീവ തതാഴിലാളിേള്ക്ക് 
100 േിവ ം തതാഴി്  തോടുക്കുേ എന്നത് ഗ്ശമേരമായ ോരയമാണ്. അതി് 
വയതയസ്തമായ ഗ്പവൃത്തിേള്  േതണ്ദത്തണ്തുണ്്. 3.86 ദോടിരൂപ 
തെലവഴിച്ച പഞ്ചായത്തി് തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയില്  6 ഉദേയാഗസ്ഥതര 
നിയമിക്കാനുള്ള അര്ട്ഹതയുണ്്. ഇവിതട നാലുദപരാണുള്ളത്. ഈ പരിമിതി 
മിറേടക്കാന്  പഞ്ചായത്ത് ഭരണ  മിതി മുന്സേതയ്യടുക്കണം. 
ഗ്ഗാ ിഭയുപട അ്ഗീ്ാര്് 
 
07-9-2019 ് േൂടിയ ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്റ് ഗ്ഗാമ ഭയില് വാര്ട്്് തമമ്പര്ട് 
ഗ്ശീമതി ഗ്പബിത ജയന്  വാഗതം പറഞ്ഞു. േഴിഞ്ഞ വര്ട്ഷ്ം തതാഴിലുറപ്പില് 
ഏറ്റവും േൂടുതല് േിവ ം പണിേള് തെയ്തവരില്  ഒരാളായ ഗ്ശീമതി 
േമലം അമ്മ അയയക്ഷയായി. ദലാക്ക് റിദ ാഴ്സസ് ദപഴ്സ ണ്  ഹരിജ തേ.വി 
അവതരിപ്പിച്ച റിദപ്പാര്ട്ട് ഗ്ഗാമ ഭ  മഗ്ഗമായി െര്ട്ച്ചതെയ്തു. 
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ഗ്ഗാ ിഭ നിർലേിശങ്ങൾ,തീര്ു ാനങ്ങൾ  

 
 

1. തതാഴിലിനുള്ള അദപക്ഷ ഗ് ണ്് ഓ ീസ് വഴി നല്ോന് തീരുമാനിച്ചു. 
2. തതാഴില് ലഭിക്കുന്നത് സവേിയാല് തതാഴിലിലലായ്മ ദവതനത്തി് 
അദപക്ഷിക്കാന് തീരുമാനിച്ചു 

3. േൂലി സവേിയാല് നഷ്ടപരിഹാരത്തി് അദപക്ഷ നല്ോന് 
തീരുമാനിച്ചു 

4. എംബുക്കില് ഗുണദഭാക്താക്കളുതട ദപരുവിവരങ്ങളും, അളവുേളും 
എഴുതണതമന്ന് ഗ്ഗാമ ഭ നിര്ട്ദേശിച്ചു. 

5. ജനേീയ എസ്റ്റിദമറ്റ് തയ്യാറാക്കണതമന്ന് ഗ്ഗാമ ഭ തീരുമാനിച്ചു. 
6. 7 തരജിസ്റ്ററുേളും, ഗ്പവൃത്തി  യലുേളും എ.എം. ി ഗ്പോരം 
 ൂക്ഷിക്കണതമന്ന് തീരുമാനിച്ചു. 

7.  ി.ഐ.ബി ഗ്പവൃത്തി ആരംഭിക്കുന്ന അവ രത്തില് തതന്ന 
ഗ്പവൃത്തിസ്ഥലത്ത് സ്ഥാപിക്കണതമന്ന് ഗ്ഗാമ ഭ നിര്ട്ദേശിച്ചു 

8. വിജിലന്സ് ആന്റ് ദമാണിറ്ററിംഗ് േമ്മിറ്റി പുന ംഘടിപ്പിക്കാന് 
തീരുമാനിച്ചു 

9. ആവശയമുള്ള ദമറ്റുമാതര തതതരതഞ്ഞടുക്കാനും അവര്ട്ക്ക് പരിശീലനം 
നല്ോനും ഗ്ഗാമ ഭ നിര്ട്ദേശിച്ചു. 

10. ഗ്പ ിഡന്റ് എംബുക്കില് ഒപ്പ്  ീല് എന്നിവ ദരപതപ്പടുത്തണതമന്ന് 
ഗ്ഗാമ ഭ നിര്ട്ദേശിച്ചു 

11. േലലയാണി അമ്മ എന്ന തതാഴിലാളിക്ക് ഗ്പവൃത്തിസ്ഥലത്ത് അപേടം 
 ംഭവിച്ചതുമായി ബന്ധതപ്പട് നഷ്ടപരിഹാരം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള 
നടപടിേള്  വീേരിക്കണതമന്ന് ഗ്ഗാമ ഭ തീരുമാനിച്ചു. 

12. തതാഴിലാളിേള്ക്ക്  സ്റ്റ് എയ്്് ദബാക്സസ്, േയ്യുറ,ോലുറ എന്നിവ 
ലഭയമാക്കാന് ഭരണ മിതി ഇടതപടണതമന്ന് ഗ്ഗാമ ഭ നിര്ട്ദേശിച്ചു 

13. ആക്ഷന്പ്ലാന് രൂപീേരിക്കുദമ്പാള് േര്ട്ഷ്േതര ഉള്തപ്പടുത്തി 
അയല്ക്കൂടങ്ങള് വഴി ഗ്പവൃത്തിേള് േതണ്ത്തണതമന്ന് ഗ്ഗാമ ഭ 
നിര്ട്ദേശിച്ചു. 

14. വാര്ട്ഡിതല റിദ ാഴ്സസ് മാപ്പിംഗ് തയ്യാറാക്കാന് നിര്ട്ദേശിച്ചു 
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15. ബി.ഡി.ഒ ത ഗ്േടറി എന്നിവര്ട് മസ്റ്റര്ട്ദറാളില് ഒപ്പ്,  ീല് എന്നിവ 
ദരപതപ്പടുത്തുന്നതിദനാതടാപ്പം തീയതി േൂടി ദരപതപ്പടുത്തണതമന്ന് 
ഗ്ഗാമ ഭ നിര്ട്ദേശിച്ചു. 

16. ആവശയമുള്ള തതാഴിലാളിേള്ക്ക് വിേഗ്യതതാഴിലിനുള്ള പരിശീലനം 
നല്േണതമന്ന് നിര്ട്ദേശിച്ചു. 

17. പതിതനാന്നംഗ ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്റ്  ദപ്പാര്ട്ടിംഗ് േമ്മിറ്റി അംഗങ്ങതള 
തതതരതഞ്ഞടുത്തു. 
1. ദമാഹനന് 
2. ദതാമസ് മാത്തുണ്ണി 
3. ദബബി 
4. േമലമ്മ 
5.  ിന്ധു 
6. വിജയേുമാരി 
7. ശാന്ത 
8. തശല്വി 
9. മായവി േവറേുളമ്പ് 
10. ോളി 
11. േുഞ്ച മുതലപ്പാറ 

തസാഷ്യല് ഓഡിറ്റ് ിിത ാര്വ ശക് മുകളില് ത്തകാടെ നിര്വത മങ്ങൾ സമിോം ഗ്രാമസഭ 
ഐകയകതേന അംതീകരിച്ചു നല്. 

------------------------ 

 
1.അധയ് - ശ്രീമോി. കമലമ (ഗ്രാമസഭ അംതം) 

 
2.മരിജ് ത്തക.വി തലാക്ക് ിിതസാഴ്സ് തപഴ്സണ്,തസാഷ്യല് ഓഡിറ്റ് യൂണിറ്റ് ,ത്തനമാി തലാക്ക് 

 
3. തിരീഷ്്.ത്തക - ജ്ില്ലാ ിിതസാഴ്സ് തപഴ്സണ്,തസാഷ്യല് ഓഡിറ്റ് യൂണിറ്റ്,പാലക്കാെ് 

 

 
 
 
 
 
 
 


