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ആമുഖം 

ഗ്രാമീണ ജനതയുടട ഉന്നമനത്തിനായി സ്വതഗ്രഭാരതത്തിൽ 

ആവിഷ്കരിച്ച ഏറ്റവുും സ്ുഗ്രധാനവുും ശക്തവുമായ നിയമമാണ് മഹാത്മ 

രാന്ധി ബ്േശീയ ഗ്രാമീണ ടതാഴിലുറപ്്പ നിയമും. ഇരയയിടല 

സ്ാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങളുടട ടതാഴിൽ ടെയ്യുവാനുളള 

അവകാശടത്ത സ്ുംരക്ഷിച്ചു നിലനിർത്തുന്നതിനായി ഇരയൻ 

രാർലടമൻറ് അുംരീകരിച്ച്്, ഗ്രസ്ിഡൻറ ്ഒപ്പുവച്ച 2005 ടസ്ര്റ്റുംബർ മാസ്ും 

അഞ്ാും തീയതി മുതൽ ഈ നിയമും നിലവിൽവന്നു.   

ഇരയയിടല ഗ്രാമീണ ജനതയുടട ഉന്നമനത്തിനായി നിരവധി 

ഗ്രാമവികസ്ന രദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കിയിരുന്നുടവങ്കിലുും രുണഫലും 

ശരിയായ വിധത്തിൽ ജനങ്ങളിൽ എത്താതിരുന്നതിടന തുടർന്ന ്

രാർലടമൻറ് രാസ്ാക്കിയ മഹാത്മാ രാന്ധി ബ്േശീയ ഗ്രാമീണ 

ടതാഴിലുറപ്്പ നിയമത്തിന്ടറ ഗ്രാഥമിക ലക്ഷയും ഒരു ഗ്രാമീണ 

കുടുുംബത്തിന് നിയമും വഴി ഒരു സ്ാമ്പത്തിക വർഷും 100 ടതാഴിൽ 

േിനങ്ങൾ ഉറപ്്പ നൽകുകടയന്നതാണ്.  

ഗ്രാമീണ ജനതയുടട ഉന്നമനത്തിനുും ടമച്ചടപ്പട്ട ജീവിത സ്ാഹെരയും 

ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുും അതിലൂടട ോരിഗ്േയ നിർമാർജ്ജനവുും 

സ്ുസ്ഥിരവികസ്നവുും ആണ ് ഈ നിയമത്തിന്ടറ ഗ്രാധാനലക്ഷയും. 

െൂഷണങ്ങളിൽ നിന്നുും ടതാഴിലാളികടള ബ്മാെിപ്പിക്കുകയുും മാനയമായ 

ബ്വതനും നൽകി അവരുടടകുടുുംബത്തിന്ടറ ഗ്കയബ്ശഷി വർദ്ധിപ്പിച്ച ്

ോരിഗ്േയത്തിൽ നിന്നുും കരകയറാൻ ടതാഴിലുറപ്പു രദ്ധതിയിലൂടട 

കഴിയുന്നു.  

 വിദശഷ് കൾ 

⮚ നിയമത്തിന്ടറ രിൻബലമുള്ള അവകാശാധിഷ്ഠ ിത രദ്ധതി 

⮚ ഗ്രാമരഞ്ായത്്ത ഗ്രബ്േശത്്ത താമസ്ിക്കുന്ന 18 വയസ്്സ 

രൂർത്തിയായ ഏടതാരാൾക്കുും രദ്ധതിയിൽ രങ്കാളിയാകാും 

⮚ സ്്ഗ്തീക്കുും രുരുഷനുും തുലയ ബ്വതനും  

⮚ രരിസ്ഥിതി സ്ുംരക്ഷണും കാർഷിക ബ്മഖലയിടല 

അടിസ്ഥാന സ്ൗകരയ വികസ്നും എന്നിവയ്ക്ക് മുൻരണന 
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⮚ ടതാഴിലാളികൾ തടന്ന ഗ്രവർത്തികൾ കടെത്തുകയുും 

ആസ്ൂഗ്തണടത്ത സ്ഹായിക്കുകയുും ടെയ്യുന്നു 

⮚ ആസ്ൂഗ്തണത്തിലുും നിർവഹണത്തിലുും തികഞ്ഞ 

സ്ുതാരയത 

⮚ കരാറുകാടര ഇടനിലക്കാബ്രാ ഇല്ല 

⮚ ടരാതുജന രങ്കാളിത്തബ്ത്താടട ബ്ലബർ ബഡ്ജറ്്റ 

⮚ ബാങ്്ക ബ്രാബ്റാഫീസ്് വഴി മാഗ്തും ബ്വതന വിതരണും 

⮚ സ്്ഗ്തീകൾക്ക് മുൻരണന 

⮚ കമ്പയൂട്ടർ ശ ുംഖല വഴിയുള്ള ബ്മാണിറ്ററിുംര് സ്ുംവിധാനും 

⮚ ഗ്രാമസ്ഭ രദ്ധതി ഓഡിറ്റ് ടെയ്യുന്നു. 

 

 

ദ ാഷ്യൽഓഡിറ്് 

ടരാതു സ്മൂഹും രദ്ധതി നിർവഹണടത്ത രറ്റിയുും ടരാതുധനും 

ടെലവഴിക്കുന്നതിടന കുറിച്ചുും രരസ്യവുും സ്വതഗ്രവുമായ നടത്തുന്ന 

രരിബ്ശാധനയാണ് സ്ാമൂഹയ ഓഡിറ്റ്. ടതാഴിലുറപ്്പ നിയമും അനുശാസ്ി  

ക്കുന്നത് വർഷത്തിൽ എല്ലാ വാർഡിലുും രെ് ഗ്രാവശയും ബ്സ്ാഷയൽ 

ഓഡിറ്റ് ഗ്രാമസ്ഭ നിർബന്ധമായുും നടബ്ത്തെതാണ്. സ്ുതാരയത 

ഉറപ്പുവരുത്തി, അഴിമതി രഹിതമാക്കുകയുും അതു വഴി സ്േ്ഭരണും 

സ്ാധയമാക്കുന്നതിനുും ബ്സ്ാഷയൽ ഓഡിറ്റ ്സ്മൂഹടത്ത 

രാകടപ്പടുത്തുന്നു. രദ്ധതി വിഭാവനും ടെയ്യുന്ന രീതിയിൽ 

രുണബ്ഭാക്താക്കളുടട ജീവിത സ്ാഹെരയത്തിൽ ഫലഗ്രേമായ മാറ്റും 

സ് ഷ്ടിക്കുന്നതിന് ടരാതുരണും  ശരിയായ രീതിയിൽ വിനിബ്യാരിച്ച് 

ലക്ഷയഗ്രാപ്തി  കകവരിച്ചിട്ടുബ്ൊ എന്ന 

വിലയിരുത്തലുും  ബ്സ്ാഷയൽഓഡിറ്റി ലൂടട നടത്തുന്നു.  കഴിഞ്ഞ രത്തു 

വർഷമായി തുടർന്നു ടകാെിരിക്കുന്ന രദ്ധതി 

ഗ്രവർത്തനങ്ങടളക്കുറിച്ചുള്ള   സ്ാമൂഹിക ഓഡിറ്റ,് ടതാഴിലുറപ്്പ രദ്ധതി 

നിയമും ടസ്ക്ഷൻ 17 (2) െിറക്കൽ  ഗ്രാമ രഞ്ായത്തിൽ നടക്കുകയാണ്. 

ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്് ഗ്പഗ്കിയ 
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രീ ിശാ ്ഗ് ം 

 

      ബ്സ്ാഷയൽ ഓഡിറ്റ ്റിബ്സ്ാഴ്സ് സ്ുംഘും ഗ്രവർത്തി ഫയൽ 

രരിബ്ശാധന,ഗ്രവർത്തി സ്ഥല  സ്ന്ദർശനും, 

ടതാഴിലാളികൾ,രുണബ്ഭാക്താക്കൾ എന്നിവരുമായുള്ള  അഭിമുഖും, എും 

ഐ എസ്് രരിബ്ശാധന എന്നിവടയ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ബ്സ്ാഷയൽ 

ഓഡിറ്റ് റിബ്പ്പാർട്ട് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത.് താടഴ രറയുന്ന രീതി 

അവലുംബിച്ചാണ് ഈ റിബ്പ്പാർട്ട് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്. 

 

1. ഓഡിറ്് പ്ലാൻ 

1.1 ഓഡിറ്റ്് പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കൽ 

1.2 ഓഫീസ്് സ്ന്ദർശന രരിരാടികൾ 

2. അഭിമുഖം 

2.1 , രഞ്ായത്്ത ഗ്രസ്ിഡൻറ്, ജനഗ്രതിനിധികൾ, ടസ്ഗ്കട്ടറി & 

റാഫ ്

2.2 ബ്മറ്റ്, ടതാഴിലാളികൾ, കർഷകർ,  ടതാഴിലിന് ബ്രാകാത്ത 

ടതാഴിൽ കാർഡ് ഉടമകൾ 

3.  യൽ പരിദശാധന 

3.1 ടരാതു ഗ്രവർത്തികൾ, വയക്തിരത ഗ്രവർത്തികൾ 

3.2 ബ്രഖകളുടട ഉള്ളടക്കും - സ്ുതാരയത, രരിരൂർണ്ണത 

3.3 ഭരണസ്മിതിയുടടയുും ഉബ്േയാരസ്ഥരുടടയുും കാരയഗ്രാപ്തി 

 

4.  ീൽഡ്  ന്ദര്ടശനം, നിരീക്ഷണം 

4.1 രൂർത്തിയായ ടതാഴിലിടും, നടന്നുടകാെിരിക്കുന്ന ടതാഴിലിടും 

5. റ റൻ ് 

5.1 വികസ്നബ്രഖ, വാർഷിക രദ്ധതി ബ്രഖ, എുംഐഎസ്്, 

രജിററുകൾ 

6. വിവരങ്ങളുതട ദഗ്കാഡീകരണം 

6.1 ബ്ഗ്കാസ്് ടവരിഫിബ്ക്കഷൻ, അവസ്ാനവട്ട െർച്ച 

7. കരട് റിദപ്പാര്ട്്  യ്യാറാക്കൽ 
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മുദേരി  ഗ്ഗാമപഞ്ചായത്ത് 

   ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ി അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ 

 

വിവരങ്ങൾ 2018-19 ദലാക്ക്തലം പഞ്ചായത്ത ്ലം 

 ൃഷ്ടിച്ച ത ാഴിൽ േിനങ്ങൾ 229380 
62399 

100 േിനങ്ങൾ പൂര്ടത്തീകരിച്ച 

കുടുംബങ്ങൾ 
444 1495 

ആതക റജി ്തറര്ട തെയ്ത  ് 12017 2736 

ആതക ത ാഴിലാളികളുതട എണ്ണം 6518 1548 

 

വാര്ടഡിതല ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ിയുമായി ബന്ധതപ്പ് അടിസ്ഥാന 

വിവരങ്ങൾ 

2018-19 

ആതക ത ാഴിൽ കാര്ടഡ്് 144 

ആതക ആക്റ്ീവ് ത ാഴിൽ കാര്ടഡ്് 24 

100 േിനം പൂര്ടത്തിയാക്കിയ ത ാഴിൽ 

കാര്ടഡ്് 

11 

 

ത ാഴിലുറപ്പ് നിയമം ത ാഴിലാളികൾക്ക് നൽകുന്ന പത്ത് 

അവകാശങ്ങൾ  

1. ടതാഴിൽ കാർഡ് ലഭിക്കുവാൻ ഉള്ളഅവകാശും- ടഷഡയൂൾ 2; ഖണ്ഡിക 1-

5, എ.എും. സ്ി.അദ്ധയായും-3 

2. അബ്രക്ഷിച്്ച15 േിവസ്ത്തിനുള്ളിൽ ടതാഴിൽ ലഭിക്കുവാനുള്ള 

അവകാശവുും ആയതിന് കക രറ്റിയ രസ്ീത് ലഭിക്കുന്നതിനുമുള്ള 

അവകാശും- ടഷഡയൂൾ 1; ഖണ്ഡിക 8, ടഷഡയൂൾ 2; ഖണ്ഡിക 6-13 

3. അടല്ലങ്കിൽ ടതാഴിലില്ലായ്മ ബ്വതനും ലഭിക്കുവാനുള്ള അവകാശും 

ആേയടത്ത 30 േിവസ്ും (1/4 &രിന്നീടുള്ളേിവസ്ങ്ങളിൽ 1/2) 

4. ടഷൽഫ് ഓഫ് ടഗ്രാജക്ട് തയ്യാറാക്കുവാനുള്ള അവകാശും 
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5. അഞ്് കിബ്ലാമീറ്ററിനുള്ളിൽ ടതാഴിൽ ലഭിക്കാനുള്ള അവകാശും 

അടല്ലങ്കിൽബ്വതനത്തിന്ടറ  10% അധികും ലഭിക്കുവാനുള്ള അവകാശും 

6. കുടിടവള്ളും, വിഗ്ശമസ്ൗകരയും, ഗ്രഥമശുഗ്ശൂഷ സ്ൗകരയും ഇവ 

ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള അവകാശും ടഷഡയൂൾ 2; ഖണ്ഡിക 23-28 

7. 15 േിവസ്ത്തിനുള്ളിൽ ബ്വതനും ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള അവകാശും 

8. ബ്വതന വിതരണത്തിടല കാലതാമസ്ത്തിന്  നഷ്ടരരിഹാരും 

ലഭിക്കുവാനുഉള്ള അവകാശും 

9. സ്മയബന്ധിതമായുള്ള രരാതിരരിഹാരത്തിനുള്ള അവകാശും 

10. ബ്സ്ാഷയൽ ഓഡിറ്റ ്നടത്തുന്നതിനുള്ളഅവകാശും 

 

അവകാശാധിഷ്ഠ ി  നിരീക്ഷണങ്ങൾ 

ത ാഴിൽ കാര്ടഡുമായി ബന്ധതപ്പ് കാരയങ്ങൾ 

മഹാത്മാ രാന്ധി ബ്േശീയ ഗ്രാമീണ ടതാഴിലുറപ്പ്  രദ്ധതി 

ഗ്രകാരുംഅവിേഗ്ദ  കായിക ടതാഴിൽ ടെയ്യാൻ താല്പരയമുള്ള 

ഏടതാരുകുടുുംബത്തിനുും ടതാഴിൽ കാർഡിനു ബ്വെി അബ്രക്ഷിക്കാും. 

ടതാഴിലുറപ്പ് രദ്ധതിയുടട  ഭാരമാകാൻ ടതാഴിൽ കാർഡിനായി അബ്രക്ഷ 

നൽകിയ എല്ലാ കുടുുംബങ്ങൾക്കുും 15 േിവസ്ത്തിനകും തികച്ചും 

സ്ൗജനയമായിടതാഴിൽകാർഡ് ലഭയമാബ്ക്കെതുെ.് 

ടതാഴിൽ കാർഡിന് അബ്രക്ഷിക്കുന്ന സ്മയത്ത് ബ്ഫാബ്ട്ടാ  

എടുക്കുന്നതിബ്നവെിയുള്ള െിലവ് ടതാഴിലാളി വഹിബ്ക്കെി വരുന്ന 

സ്ാഹെരയമാണ്നിലവിലുള്ളത് ഇത് നിയമലുംഘനമാണ്. 

ടതാഴിൽ കാർഡ് ഒരു ആധികാരിക ബ്രഖയാണ് അതുടകാെുതടന്ന ടതാഴിൽ 

കാർഡുകൾ സ്ൂക്ഷിബ്ക്കെതിടെ രൂർണ്ണ ഉത്തരവാേിത്തുംടതാ 

ഴിലാളികൾക്കാണ് ഈ വാർഡിൽ മുഴുവൻ ടതാഴിലാളികളുും ടതാഴിൽകാർഡ് 

അവരുടട  കയ്യിൽ സ്ൂക്ഷിച്ചിട്ടുെ്  ഇത്  ഗ്രശുംസ്നീയമായ കാരയമാണ്. 

അഞ്ുവർഷത്തിടലാരിക്കൽ ടതാഴിൽ കാർഡ് രുതുബ്ക്കെതുെ് രുതിയ 

ടതാഴിൽ കാർഡ് ടതാഴിലാളികൾക്ക് രുതുക്കി  നൽകിയിട്ടുെ്. 

ടതാഴിലാളികളുടട  കാർഡുകളിൽ ഹാജർ ക തയമായിബ്രഖടപ്പടുത്തുന്നു ഇത് 

നല്ല  കാരയമാണ്. 

 

ത ാഴിൽ ആവശയതപ്പടുന്ന ്   ംബന്ധിച്്ച 

ടതാഴിൽ കാർഡുള്ള  ഏടതാരു ടതാഴിലാളിക്കുും  ടതാഴിൽആവശയടപ്പടാനുും 

ഇതുമായി ബന്ധടപ്പട്ട  ആസ്ൂഗ്തണ ഗ്രഗ്കിയയിൽരങ്കാളിയാകാനുള്ള 

അവകാശമുെ്. ആവശയടപ്പട്ടു  കഴിഞ്ഞാൽ 15 േിവസ്ത്തിനകും ടതാഴിൽ 

ലഭയമായിടല്ലങ്കിൽ ടതാഴിലില്ലായ്മ ബ്വതനുംലഭിക്കാനുള്ള അവകാശും 

നിയമരരമായി ടതാഴിലാളിക്ക് ഉെ് .എട്ടാും വാർഡിടല  ടതാഴിലാളികൾ 
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ഗ്രൂപ്പായി ടതാഴിൽ ആവശയടപ്പട്ടുള്ള അബ്രക്ഷനൽകാറുെ്. അബ്രക്ഷ 

നൽകുന്നത്  ബ്മറ്്റ മുഖതാരമാണ്.  

ത ാഴിൽ അനുവേിച്ച ്  ംബന്ധിച്്ച . 

ടതാഴിലുറപ്പ്  നിയമഗ്രകാരും ടതാഴിൽ ആവശയടപ്പട്ടു  കഴിഞ്ഞാൽ 15 

േിവസ്ത്തിനുള്ളിൽ ടതാഴിൽ നൽകിയിരിക്കണും . ലഭിച്ചിടല്ലങ്കിൽ 

ടതാഴിൽരഹിതബ്വതനത്തിനുള്ള അർഹതയുെ് .രരിബ്ശാധിച്ച ഫയലുകളിൽ 

നിന്നുും അബ്രക്ഷ നൽകി 15 േിവസ്ത്തിനുള്ളിൽ തടന്ന ടതാഴിൽ ലഭിച്ചിട്ടുെ് 

എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സ്ാധിച്ചു.  

 

ദവ നം ലഭയമാകുന്ന ്  ംബന്ധിച്്ച 

ടതാഴിലുറപ്പ് രദ്ധതി നിയമത്തിടല  ടസ്ക്ഷൻ 3(2)  ഗ്രകാരും ഓബ്രാ  

ഗ്രവ ത്തിയുടടയുും മറർ ബ്റാൾ  രൂർത്തിയാക്കി  രഞ്ായത്തിൽ സ്മർപ്പിച്്ച15 

േിവസ്ത്തിനകും ബ്താഴിലാളികൾക്ക്  ബ്വതനും ലഭിബ്ക്കെതാണ്. 

അല്ലാത്തരക്ഷും ഓബ്രാ  േിവസ്ത്തിനുും കുടിശ്ശികതുകയുടട 0.05% എന്ന 

നിരക്കിൽ ടതാഴിലാളികൾക്ക് നഷ്ടരരിഹാരും ലഭിക്കാൻ ടസ്ക്ഷൻ 3(3) 

ഗ്രകാരും അർഹതയുെ്. എന്നാൽ ഏഗ്രിൽ മാസ്ത്തിന് ബ്ശഷും ബ്വതനും 

ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് ടതാഴിലാളികൾ അറിയിച്ചു. 

 

ഗ്പവര്ടത്തി സ്ഥലതത്ത  ൗകരയങ്ങൾ  ംബന്ധിച്്ച 

ടതാഴിലുറപ്പ് നിയമഗ്രകാരും ഗ്രവ ത്തി നടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് 

കുടിടവള്ളും,തണൽ ,ഗ്രഥമശുഗ്ശുഷ കിറ്റ ്എന്നീവ  ഗ്രവ ത്തി നടപ്പിലാക്കുന്ന  

സ്ഥാരനും വഴിസ്ൗജനയമായി ടതാഴിലാളികൾക്ക് ലഭിബ്ക്കെതുെ് . ഇവ  

എല്ലാും  ലഭിച്ചതായി ടതാഴിലാളികൾ  രറഞ്ഞു . കകയുറ കാലുറ തുടങ്ങി 

മൂന്നു വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പ് ടതാഴിലാളികൾ തടന്ന വാങ്ങിയതായി അറിയാൻ 

കഴിഞ്ഞു നിലവിൽ ഒരു അടിസ്ഥാനസ്ൗകരയങ്ങളുും ടതാഴിലിടങ്ങളിൽ 

കാണാൻ സ്ാധിച്ചില്ല. 

പദ്ധ ി ആരംഭ മീറ്ിംഗ് ഗ്ഗാമ ഭ  ംബന്ധിച്്ച 

 ടതാഴിലുറപ്പ്  നിയമും SHE 22ഗ്രകാരും ഒരു രദ്ധതിആരുംഭിക്കുന്നതിനു മുൻര് 

രദ്ധതിടയ  സ്ുംബന്ധിെ് മുഴുവൻ കാരയങ്ങളുും ക തയമായി ടതാഴിലാളികടള 

ബ്ബാധയടപ്പടുത്തുന്നതിന് ബന്ധടപ്പട്ട നിർവഹണഉബ്േയാരസ്ഥടെയുും വാർഡ് 

ടമമ്പർ, സ്ാബ്ങ്കതിക ഉബ്േയാരസ്ഥൻ എന്നിവരുതടസ്ാന്നിധയത്തിൽ ഏടതങ്കിലുും 

ടരാതുസ്ഥലബ്ത്താ ടതാഴിൽ ഇടങ്ങളിൽ വബ്ച്ചാ രദ്ധതി  ആരുംഭ മീറ്റിുംര് 

നടടത്തെതുെ.് ഈ വാർഡിടല ടതാഴിലാളികൾ രദ്ധതി ആരുംഭ മീറ്റിുംരിൽ 

രടങ്കടുത്തു എന്ന് രറഞ്ഞു.  

ത ാഴിലിടങ്ങളിൽ ഉോകുന്ന അപകടങ്ങൾ  ംബന്ധിച്്ച 
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മഹാത്മാരാന്ധി ബ്േശീയ ഗ്രാമീണ ടതാഴിലുറപ്പ്്  രദ്ധതിയിൽടതാ 

ഴിലാളികൾക്ക്  ടതാഴിലിടങ്ങളിൽ വച്്ച  ഏടതങ്കിലുും തരത്തിലുള്ളഅരകടും 

സ്ുംഭവിൊൽ SHE5ഗ്പകാരവും അധയായം-9 രറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഗ്രകാരവുും 

െികിത്സക്ക്  ആവശയമായി വരുന്ന മുഴുവൻെിലവുകളുും ബന്ധടപ്പട്ട ബില്ല്കൾ 

ഹാജരാക്കുന്ന മുറയ്ടക്താഴിലാളികൾക് ലഭയമാബ്ക്കെതാണ്. ഇതുകൂടാടത 

ടതാഴിലിടങ്ങളിൽവച്്ച മരണും സ്ുംഭവിക്കയാടണങ്കിൽ 25000 രൂര 

ടതാഴിലാളിയുടട കുടുുംബത്തിന് ലഭയമാബ്ക്കെതാണ്. ഇതുബ്രാലുള്ള 

അരകടങ്ങൾ ഒന്നുും ഉൊയിട്ടില്ല എന്ന് ടതാഴിലാളികൾ രറഞ്ഞു. 

തഷ്ൽ ്് ഓ ് തഗ്പാജക്റ്്്  ംബന്ധിച്്ച 

വാർഡിൽ ആവശയമായ വികസ്ന ഗ്രവർത്തികൾ  കടെത്തുന്നതിന് 

ടതാഴിലാളികൾക്ക് അവകാശമുെ് .ടതാഴിലാളികളുടടയുും 

ബ്മറ്റിന്ടറയുുംഭാരത്തുനിന്നു രങ്കാളിത്തും ഉൊവുന്നുെ്.  എന്നാൽ 

ടതാഴിലുറപ്പിൽ അനുവേനീയമായ ആസ്തി വികസ്ന ഗ്രവർത്തികൾ 

കടെത്തുന്നതിന് വാർഡിടല വിവിധ ബ്മഖലയിൽ നിന്നുമുള്ള ജനങ്ങളുടട 

രങ്കാളിത്തും ഉൊബ്വെതുെ് . 

പരാ ി പരിഹാരം 

മഹാത്മ രാന്ധി ബ്േശീയ ഗ്രാമീണ ടതാഴിലുറപ്പ് രദ്ധതി നിയമഗ്രകാരും(SHE19) 

സ്മയബന്ധിതമായിരരാതി രരിഹാരത്തിനുള്ള അവകാശും നിയമും 

നിഷ്കർഷിക്കുന്നു .രദ്ധതിയുമായി ബന്ധടപ്പട്ട രരാതികൾ ബ്ഫാണ് മുബ്ഖന 

,ബ്ടാൾ ഗ്ഫീ നമ്പർ ഉരബ്യാരിച്്ച ,ബ്രഖാ മൂലും എഴുതി നൽകിയുും ഇ ടമയിൽ 

വഴിയുും സ്മർപ്പിക്കാവുന്നതാണ് ബ്ടാൾ ഗ്ഫീ നമ്പർ രഞ്ായത്തിൽ  

ഗ്രേർശിപ്പിബ്ക്കെതാണ്. മുബ്െരി  രഞ്ായത്തിൽ നമ്പർ ഗ്രേർശിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. 

ടതാഴിലാളികബ്ളാട് സ്ുംസ്ാരിച്ചബ്പ്പാൾ ഇതുവടര ബ്വതനും  കവകുന്നത് 

മാഗ്തമാണ് രരാതിയായി നൽകിയിട്ടുള്ളടതന്ന്  അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു. 

ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്്് നടത്തുന്ന ിനുള്ള അവകാശം 

ടതാഴിലുറപ്പ് രദ്ധതിയിൽ ഏടറ്റടുത്ത്് നടപ്പിലാക്കുന്ന മുഴുവൻ ഗ്രവർത്തികളുും 

ബ്സ്ാഷയൽ ഓഡിറ്റിന് വിബ്ധയമാക്കണും എന്ന ്SEC 17(2) നിഷ്കർഷിക്കുന്നു. 

രഞ്ായത്തിടല ഗ്രാമസ്ഭ ടറജിററിൽ  ബ്സ്ാഷയൽ ഓഡിറ്റ്് നടത്തിയതായുള്ള 

ബ്രഖകൾ കാണാൻ സ്ാധിച്ചു. 

ത ാഴിലാളികളുതട കടമകൾ 
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1. ക തയസ്മയത്ത് ടതാഴിൽ സ്ഥലത്ത് ഹാജരായി ഒപ്പ് വയ്ക്കുക. 

2. ടതാഴിലുറപ്പ് ഗ്രാമ സ്ഭയ്ക്കുും ബ്സ്ാഷയൽ ഓഡിറ്റ ്ഗ്രാമസ്ഭയ്ക്കുും 

ക തയമായി രടങ്കടുക്കുക. 

3. രണിസ്ഥലത്ത് പ്ലാറിക്ക് വസ്തു ക്കൾ ഉരബ്യാരിക്കാബ്നാ കത്തിക്കാബ്നാ 

രാടില്ല. 

4. ഗ്രക തി സ്ുംരക്ഷണത്തിന് ആവശയമായ ഗ്രവ ത്തികൾ ഏടറ്റടുത്ത് 

നടപ്പിലാക്കുക. 

5. ആസ്തി സ് ഷ്ടിക്കുന്ന ഗ്രവ ത്തികൾ കടെത്തി ബ്മറ്്റ്ടനയുും രഞ്ായത്ത് 

അധിക തടരയുും അറിയിക്കുക. 

ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ിയിൽ ഏതറ്ടുത്ത് തെയ്യാൻ പറ്ിയ ഗ്പവര്ടത്തികൾ 

1.വിഭാഗം എ :ഗ്രക തി വിഭവ രരിരാലനവുമായി ബന്ധടപ്പട്ട ടരാതു 

ഗ്രവർത്തികൾ 

2.വിഭാഗം ബി: സ്മൂഹത്തിൽ അവശത അനുഭവിക്കുന്ന വിഭാരങ്ങൾക്കുള്ള 

വയക്തിരത ആസ്തികൾ. ഖണ്ഡിക 5ൽ രരാമർശിക്കുന്ന 

കുടുുംബങ്ങൾക്ക്മാഗ്തും 

3.വിഭാഗം  ി: ബ്േശീയ ഗ്രാമീണ ഉരജീവന മിഷൻ നിബന്ധനകൾ 

അനുസ്രിക്കുന്ന സ്വയും സ്ഹായ സ്ുംഘങ്ങൾക്ക് ടരാതു അടിസ്ഥാന 

സ്ൗകരയങ്ങൾ 

4.വിഭാഗം ഡി: ഗ്രാമീണ അടിസ്ഥാന സ്ൗകരയങ്ങൾ 

 ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്ിംഗ് ടീമിന്തറ കതേത്തലുകൾ കൾ 

  ീൽഡ് പരിദശാധനയ്ക്ക് ദപായ  മയത്ത് ത ാഴിലാളികതള 

കാണാൻ  ാധിച്ചില്ല. ത ാഴിലാളികൾക്ക് ആ  മയം പണി 

ഉോയിരുന്നില്ല മാറ്ി ദനാട്  പറഞ്ഞു ത ാഴിലാളികതള കാണാൻ 

അവ രം ഉോക്കി ഈ വാര്ടഡിതല തല മസ്റ്റര്ട ദറാളിൽ കോ ഗ്പധാന 

ഗ്പശ്നം ദപര് നൽകിയ ത ാഴിലാളികൾ ത ാഴിൽ തെയ്യുന്നില്ല എന്ന ാണ് 

കാരണം ദൊേിച്ചദപ്പാൾ 9 മണിക്ക് എത്താൻ പറ്ുന്നില്ല എന്നായിരുന്നു 

പറഞ്ഞ ് എന്നാൽ ഒരു വിഭാഗം ത ാഴിലാളികൾ കൃ യ മയത്ത് 

ത ാഴിലിടത്തിതല എത്തുകയും തെയ്യുന്നു, മതറ്ാരു ഗ്പധാന ഗ്പശ്നം 

ബിപിഎൽ മാനേണ്ഡമനു രിച്്ച ഒരു സ്ഥലത്തു  തന്ന വര്ടഷ്ാവര്ടഷ്ം 

ഒദര ഗ്പവര്ടത്തി നടക്കുന്നു അ ിനാൽ അളതവടുക്കാൻ 

 ാധിച്ചിരുന്നില്ല ത ാഴിലുറപ്പ് നിയമം അനു രിച്്ച ഒരു ഗ്പവര്ടത്തി 

മൂന്നുവര്ടഷ്ം നിലനിൽക്കണം  എന്നാൽ അ ിവിതട നിലനിൽക്കുന്നില്ല 

അ ിനാൽ വീേും ഗ്പവര്ടത്തി തെയ്ത  കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നും 

എസ്റ്റിദമറ്് എഴു ി വാങ്ങിയിരുന്നു ഇ  ്തപാ ു ധനനഷ്ടം ആയി 

കണക്കാക്കുന്നു. 

 ാതഴപറയുന്ന വര്ടക്കാണ്  ഈ ഘ്ത്തിൽ ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്ിന്  

വിദധയമാക്കിയ  ്
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ഗ്ക

മ  

ന

മ്പ

ര്ട  

ഗ്പവര്ടത്തി

യുതട 

ദപരും 

ഗ്പവര്ടത്തി 

ദകാഡും  

മസ്റ്റര്ട 

ദറാൾ 

നമ്പര്ട  

ഗ്പവര്ട

ത്തി 

കാല

യളവ്  

ത ാ

ഴിൽ  

േിന

ങ്ങൾ  

െില

വായ 

 ുക  

   

ദവ 

നഘട

കം  

                          

 ാധ

ന  

ഘട

കം  

CIB  

1 
WC 297401 

എ ്  ി, 

ബി പി 

എൽ, 

 ്ഗ് ീ 

കുടുംബ

നാഥ, 

വിധവ 

തെറുകിട 

കുടുംബ

ങ്ങളുതട 

പറമ്പുക

ളിൽ 

ജല ംര

ക്ഷണ 

ഗ്പവര്ടത്തി

കൾ 

2486to 

2491,  

2830to 

2833 

2973to 

2976 

3662to 

3664 

3877to 

3879 

4149to 

4152,  

4306 

4723to 

4726 

5151to 

5154 

5155to 

5158 

9/8/18 

To 

4/2/19 

1742 

 

 

 

 

 

 

472082  2750  
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6026to 

6029,  

6030to 

6033,  

7235to 

7239 

7313to 

7317,  

8029to 

8036,  

8570,  

8571 

9015 
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അളവുകൾ  ംബന്ധിച്്ച  

 

ഗ്കമ 

ന

മ്പര്ട  

ഗ്പവര്ടത്തിയുതട ദപര്  

ഗ്പവര്ടത്തിയുതട 

ദകാഡ്  

എസ്റ്റിദമറ്ി

തല അളവ്  

എം 

ബുക്കിൽ 

ദരഖതപ്പടു

ത്തിയ ്  

 ീൽഡ്  ല 

പരിദശാധനയി

ൽ കേ ്  

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WC 297401 

എ ്  ി, ബി പി 

എൽ,  ്ഗ് ീ 

കുടുംബനാഥ, വിധവ 

തെറുകിട 

കുടുംബങ്ങളുതട 

പറമ്പുകളിൽ 

ജല ംരക്ഷണ 

ഗ്പവര്ടത്തികൾ 

 

 

 

10000.0000sqm 

1417.5000cum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9999.73m2 

1260.48m3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

കാട് മൂടുകയുും 

മടറ്റാരു 

ഗ്രവർത്തി 

നടന്നതിനാലുും 

അളവുകൾ 

ഒന്നുും 

ബ്രഖടരടുത്താൻ 

സ്ാധിച്ചില്ല.  
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ഗ്പവൃത്തി  സ്ഥല പരിദശാധനയിൽ മനസ്സിലായ  ്

● അദശാകൻ. എം.  ി  

അദശാകന്തറ സ്ഥലം  ന്ദര്ടശിച്ചദപ്പാൾ കാട് മൂടിയ 

അവസ്ഥയിലാണ് കാണാൻ  ാധിച്ച ്.  

 

●  വത്സല 

 സ്ഥലം കാണാൻ ദപായദപ്പാൾ വീേും അവിതട ഗ്പവര്ടത്തി 

നടന്ന ായി കാണാൻ  ാധിച്ചു. കഴിഞ്ഞ വര്ടഷ്ം ഒക്ദടാബര്ട 

മാ ം ആണ് ഗ്പവര്ടത്തി നടന്ന ് എന്നാൽ ഈ വര്ടഷ്ം ഒക്ദടാബര്ട 

മാ ം വീേും അവിതട ഗ്പവര്ടത്തി നടന്ന ായി കാണാൻ 

 ാധിച്ചു ആേയം കാടുതവ്ി ത ളിയിക്കൽ ത ങ്ങിന് കു ിര 

കൂ്ൽ മൺ വരമ്്പ നിര്ടമ്മാണം എന്നീ ഗ്പവര്ടത്തികൾ  തെയ്തിരുന്നു 

ഇദപ്പാൾ അവിതട രോമ ും ഈ ഗ്പവര്ടത്തികൾ   തന്ന തെയ്തു 

എന്നാൽ വരമ്പുകൾ ഒന്നും  തന്ന കാണാൻ  ാധിച്ചില്ല. എല്ലാം 

കു ിര കൂ്ി ഇ്ി്ാണ് കാണാൻ  ാധിച്ച ്. മഴ കാരണം 

നശിച്ച ാണ് എന്നാണ് ത ാഴിലാളികൾ പറഞ്ഞ ്. ഒരുമാ ം 

ദപാലും വരമ്പുകൾ നിലനിൽക്കാത്ത അവസ്ഥയാണ്  അവിതട 

കാണാൻ  ാധിച്ച ്. വീേും ഗ്പവര്ടത്തി നടന്ന ായി പറമ്്പ ഉടമ 

എഴു ി ഒപ്പി്്  ന്നി്ുേ്.(അനുബന്ധം ) 

 

● കുഞ്ഞിബി 

   24 ത ന്റ് സ്ഥലം ഉേ.് കഴിഞ്ഞ വര്ടഷ്ം ഇവിതട ഗ്പവര്ടത്തി 

നടന്നിരുന്നു എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ മാ ം വീേും ഗ്പവര്ടത്തി 
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നടന്ന ായി കേു അ ുതകാേു തന്ന അളതവടുക്കാൻ 

 ാധിച്ചില്ല. 

●    ിയ  

                  പണി എടുത്തി്ുതേങ്കിലും കാടുകയറിയ അ ിനാൽ 

അളതവടുക്കാൻ  ാധിച്ചില്ല. 

●   മീറ  

  കാടു കയറിയ ിനാൽ അളതവടുക്കാൻ  ാധിച്ചില്ല കാട് ഇല്ലാത്ത 

സ്ഥലങ്ങളിൽ വരമ്്പ എന്്ന പറയാൻ മാഗ് ം ഒന്നും ഉോയിരുന്നില്ല. 

 

●  ദെക്കു്ി ന ീമ  

  28 ത ങ്ങും 15 കവുങ്ങും കാണാൻ  ാധിച്ചു വയൽ 

ഗ്പദേശമായ ിനാൽ അളതവടുക്കാൻ  ാധിച്ചില്ല. 

 

●  കുമാരൻ 

  ത ങ്ങിന്  ടം എടുക്കുക എന്ന ഗ്പവര്ടത്തി കഴിഞ്ഞ വര്ടഷ്ം 

തെയ്തിരുന്നു ബിപിഎൽ എന്ന മാനേണ്ഡം അനു രിച്്ച വീേും 

പണി തെയ്ത ായി കേു  അ ിനാൽ അളവുകൾ ദരഖതപ്പടുത്താൻ 

 ാധിച്ചില്ല.(അനുബന്ധം ) 

● പാരിച്ചി മറിയുമ്മ  

ത ങ്ങിന് തകാത്തൽ എന്ന പണി കഴിഞ്ഞ വര്ടഷ്ം തെയ്തിരുന്നു. 

എന്നാൽ അത  ഗ്പവര്ടത്തി ഇദപ്പാൾ വീേും തെയ്ത ായി കാണാൻ 

 ാധിച്ചു. അ ുതകാേ്  തന്ന അളതവടുക്കാൻ  ാധിച്ചില്ല.  

●  ൗ ിയ  

കഴിഞ്ഞ വര്ടഷ്ം പണി നടന്ന സ്ഥലത്ത ്ഇദപ്പാൾ വീേും പണി 

നടന്ന ായി കാണാൻ  ാധിച്ചു. അ ുതകാേ്  തന്ന അളതവടുക്കാൻ 

 ാധിച്ചില്ല.  

● ശാഹിേ  

അദപക്ഷദയാതടാപ്പം നികു ി ശീ്്, ദറഷ്ൻ കാര്ടഡ്  ഹി ം 

പഞ്ചായത്തിൽ തകാടുത്തിരുന്നു. ഒദരക്കര്ട സ്ഥലമാണ് പറമ്്പ ഉടമയ്ക്ക് 

ഉോയിരുന്ന ്. എന്നാൽ 50 ത ന്റ് സ്ഥലത്ത് ത ാഴിലാളികൾ 

പണിതെയ്തിരുന്നു.  ീൽഡ് വി ിറ്ിനു വന്ന ഓ ീ ര്ടമാര്ട പണി 

നിര്ടത്താൻ ആവശയതപ്പടുകയും തെയ്തു. പിന്നീട് ത ാഴിലാളികൾ 

വന്നി്ില്ല എന്നും കാരണം ദൊേിച്ചദപ്പാൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥലം കൂടു ൽ 

ആതണന്നുമാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത ന്നും വീ്ുടമ പറഞ്ഞു. പിന്നീട് 

മറ്് ത ാഴിലാളികതള വച്്ച പണി പൂര്ടത്തിയാക്കി.  
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●  ഹീറ  

കഴിഞ്ഞ വര്ടഷ്ം പണി എടുത്തിരുന്നു. എന്നാൽ എല്ലാം കാട് മൂടിയ 

അവസ്ഥയിലാണ്.  

 

 

 ിറ്ി ൺ ഇൻ ര്ടദമഷ്ൻ ദബാര്ടഡ്് 

      മഹാത്മാരാന്ധി ബ്േശീയ ഗ്രാമീണ ടതാഴിലുറപ്പ് രദ്ധതിയിൽ ഓബ്രാ 

ഗ്രവർത്തി ആരുംഭിക്കുന്നതിനു മുൻരുും ആ ഗ്രവർത്തിയുമായി ബന്ധടപ്പട്ട 

എറിബ്മറ്്റ തുക ,ആടക ടതാഴിൽ േിനങ്ങൾ ,സ്ാധന ബ്വതന ഘടകും ,ഗ്രവർത്തി 

കാലാവധി തുടങ്ങിയവ ബ്രഖടപ്പടുത്തിയ നിശ്ചിത അളവിലുള്ള ബ്ബാർഡ്് 

ടരാതുജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ 

സ്ഥാരിബ്ക്കെതുെ്.രരിബ്ശാധിച്ച ഗ്രവർത്തിയിൽ ടനയിുംബ്ബാർഡ് കാണാൻ 

സ്ാധിച്ചു.  

ദമറ്ിതന  ംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ 

    ടതാഴിലുറപ്പ് നിയമഗ്രകാരും ബ്മറ്്റ രതിനാല് േിവസ്ും കൂടുബ്മ്പാൾ 

മാറിടക്കാെിരിക്കണും. നസ്ീമ, ഓമന എന്നിവർ ബ്മറ്്റടെ െുമതലകൾ  

നിർവഹിച്ചിട്ടുെ.് ബ്മറ്്റ ടതാഴിലാളികളുടട ടതാഴിൽ കാർഡിൽ ക തയമായി 

ഹാജർ ബ്രഖടപ്പടുത്തുകയുും മറർ ബ്റാൾ രൂരിപ്പിക്കാറുടെന്നുും  

ടതാഴിലാളികൾ രറഞ്ഞു. മറർ ബ്റാൾ രരിബ്ശാധനയിൽ തിരുത്തലുകൾ ഒന്നുും 

തടന്ന ഉൊയിരുന്നില്ല തീയതി അടക്കും എഴുതിയിട്ടുെ്.  എന്നാൽ ഫയലിൽ 

കാണാൻ കഴിഞ്ഞ ഗ്രധാന ഗ്രശ്നും ബ്രര് നൽകിയ ടതാഴിലാളികൾ ഒന്നുുംതടന്ന  

ടതാഴിൽ ടെയ്യുന്നില്ല എന്നതാണ് ഒരു മാറർ ബ്റാളിൽരെു മൂന്നു ബ്രരാണ് 

ടതാഴിൽ ടെയ്യുന്നതായി കെത്.  

നിരീക്ഷണ  ംവിധാനങ്ങൾ 

ജാഗ്ഗ ാ ദമൽദനാ്  മി ി 

❖ രദ്ധതിയുടട നടത്തിപ്പ് കാരയക്ഷമമാക്കുന്നതിനു ബ്വെി നിരീക്ഷണ 

സ്ുംവിധാനങ്ങൾ ഏർടപ്പടുത്തിയിട്ടുെ് .ഉബ്േയാരസ്ഥ സ്ുംവിധാനവുും 

,ഗ്രാബ്േശിക തല കമ്മറ്റിയുും രൂരീകരിച്ചുടകാൊണ് രദ്ധതി 

ഗ്രവർത്തനങ്ങൾ കാരയക്ഷമമായ്് നടബ്ത്തെത് നിയമ 
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ഗ്രകാരും(വിഎം. ി. രൂപീകരിദക്കേ ് എങ്ങതനതയന്നുള്ള ് 

എ.എം ി യിതല ദപജ് നമ്പര്ട 57 ഭാഗം10.5.3.അനു രിച്്ച 

ആവണം) ബ്മറ്്റ  അുംരമാവാൻ രാടില്ല. എന്നാൽ ഫയലിൽ കെ വി 

എും സ്ി ടമമ്പർമാർ എല്ലാുംതടന്ന ടതാഴിലാളികളാണ്, 

ടതാഴിലാളികബ്ളാട് വിഎുംസ്ി ടമമ്പർമാടര കുറിച്്ച ബ്ൊേിച്ചബ്പ്പാൾ 

അവർക്ക് യാടതാരു അറിവുും ഉൊയിരുന്നില്ല. എന്നാൽ ടമമ്പർ  

കസ്റ്്റ ബ്നാക്കാൻ എത്താറുെ് എന്ന് ടതാഴിലാളികൾ രറഞ്ഞു. 

അംഗങ്ങളുതട വിവരങ്ങൾ (അനുബന്ധം ) 

എ.എം. ി.അദ്ധയായം-7.11.5ഗ്പകാരമുള്ളഗ്പവൃത്തി യൽ -പരിദശാധന 

യുതട കതേത്തലുകൾ 

     മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ  ഗ്ഗാമീണ ത ാഴിലുറപ്പ്   പദ്ധ ി  വാര്ടഷ്ിക 

മാസ്റ്റര്ട  ര്ടക്കുലര്ട ഗ്പകാരം ഒരു വര്ടക്ക്്  യലിൽ  ൂക്ഷിദക്കേ 22 

ദരഖകതള കുറിച്്ച ഗ്പ ിപാേിക്കുന്നു. ഇ ് നിര്ടബന്ധമായും 

 ൂക്ഷിദക്കേ ാണ് . 

 

കവര്ടദപജ്  

     രരിബ്ശാധിച്ച ഗ്രവർത്തികളുടട വാർഷിക മാറർ സ്ർകുലർ ഗ്രകാരമുള്ള 

കവർ ബ്രജ് രൂരിപ്പിച്്ച സ്ൂക്ഷിച്ചിട്ടുെ്. 

തെക്ക്ലിസ്റ്റ് 

      ഒരു ഗ്രവ ത്തി ഫയലിൽ ഗ്കമഗ്രകാരും ഏടതാടക്ക ബ്രഖകൾ എവിടട ഏത് 

ബ്രജ് മുതൽ സ്ൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാനുള്ള ആധികാരിക 

ബ്രഖയാണ് ടെക്ക് ലിറ് .രരിബ്ശാധിച്ച ഗ്രവർത്തിയുടട ഫയലിൽ ടെക്ക്് ലിറ് 

സ്ൂക്ഷിച്ചിട്ടുെ.്  

വാര്ടഷ്ിക കര്ടമ്മ പദ്ധ ിയുതട പകര്ടപ്പ്് 

        ഗ്രാമസ്ഭ അുംരീകാരും ലഭിച്ച ഗ്രവർത്തികൾ മാഗ്തബ്മ വാർഷിക കർമ്മ 

രദ്ധതിയിൽ ഉൾടപ്പടുത്താവു. ഗ്രസ്തു ത ഗ്രവ ത്തി രഞ്ായത്തിടല നടപ്പു 

വർഷത്തിടല ആനുവൽ ആക്ഷൻ പ്ലാനിൽ ഉൾടപ്പട്ടതാണ് എന്ന ്
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ടതളിയിക്കുവാനുള്ള ബ്രഖയാണ് ആക്ഷൻ പ്ലാനിന്ടറ ബ്കാപ്പി.  രരിബ്ശാധിച്ച 

ഫയലിൽഗ്രസ്തു ത ഫയൽ സ്ൂക്ഷിച്ചിട്ടുെ് .  

എസ്റ്റിദമറ്്(ജനകീയ എസ്റ്റിദമറ്് ) 

      ഒരു ഗ്രവ ത്തി എങ്ങടന, എഗ്ത അളവിൽ ടെയ്യണടമന്ന് സ്ാബ്ങ്കതികമായി 

ഗ്രതിരാേിക്കുന്ന ആധികാരിക ബ്രഖയാണ് എറിബ്മറ്്റ. രരിബ്ശാധിച്ച ഫയലിൽ 

എറിബ്മറ്്റ  സ്ൂക്ഷിച്ചിട്ടുെ്. എന്നാൽ സ്ാധാരണക്കാർക്ക് ബ്രാലുും 

മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷയിലുള്ള ജനകീയ എറിബ്മറ്്റ ഫയലിൽ ഉൾടപ്പടുത്തുന്നില്ല  

 ാദങ്ക ികാനുമ ി പഗ് ം 

    ഒരു ഗ്രവ ത്തിക്ക് സ്ാബ്ങ്കതിക വിേഗ്ധരുടട അനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുെ് 

എന്നതിനുള്ള ആധികാരിക ബ്രഖയാണ് സ്ാബ്ങ്കതിക അനുമതി ബ്രഖ. 

രരിബ്ശാധിച്ച ഫയലിൽ സ്ാബ്ങ്കതികാനുമതി ബ്രഖ ഉൊയിരുന്നു. 

സ്ാബ്ങ്കതികാനുമതി ബ്രഖയിൽ ഒപ്പിടുന്ന സ്ാബ്ങ്കതിക വിേഗ്ധർ അതിബ്നാടടാപ്പും 

ഒപ്പിട്ട തീയതി ബ്െർത്തിട്ടില്ല. 

ഭരണാനുമ ിദരഖ 

     ഗ്രവ ത്തി ടെയ്യുന്നതിന്  നിർവഹണ സ്ഥാരനും നൽകുന്ന അനുമതിയാണ് 

ഭരണാനുമതിബ്രഖ. രരിബ്ശാധിച്്ച ഫയലിൽ കാണാൻ സ്ാധിച്ചു.  

 ംദയാജി  പദ്ധ ിയുതട പകര്ടപ്പ്് 

    രരിബ്ശാധിച്ച ഗ്രവർത്തികൾ  സ്ുംബ്യാജിത രദ്ധതി വിഭാരത്തിൽ 

ഉൾടപ്പടുന്നില്ല. 

 

ഡിമാൻഡ്ദ ാം(ത ാഴിൽ ആവശയതപ്പ്ുതകാേുള്ള അദപക്ഷ ) 

      വാർഷിക മാറർ സ്ർക്കുലർ ഗ്രകാരും ഒരു ഗ്രവർത്തിക ്അനുദേേം 3(ബി 

) ഗ്രകാരും ഗ്രൂപ്പാബ്യാ  അനുദേേം 3(എ) ഗ്രകാരും വയക്തിരതമാബ്യാ 

അബ്രക്ഷിബ്ക്കെതാണ്.ഫയലിൽ ഗ്രൂപ്പായി ടതാഴിലിനു 

ആവശയടപ്പട്ടുടകാെുള്ള അബ്രക്ഷ കാണാൻ സ്ാധിച്ചു. 

വര്ടക്ക്്  അദലാദക്കഷ്ൻ  ദ ാം(ത ാഴിൽ നൽകിയ ്  ംബന്ധിച്ച 

വിവരങ്ങൾ ) 

     ഗ്രവ ത്തി അനുവേിച്ചുടകാെ് നിർവഹണ ഉബ്േയാരസ്ഥർ നൽകുന്ന 

അനുമതിയാണ് വർക്ക് അടലാബ്ക്കഷൻ ബ്ഫാും. അബ്രക്ഷിച്്ച 15 
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േിവസ്ത്തിനുള്ളിൽ ഗ്രവർത്തി ലഭിബ്ച്ചാ എന്നറിയാൻ ഈ ബ്ഫാും സ്ഹായിക്കുും. 

രരിബ്ശാധനക്ക് വിബ്ധയമാക്കിയ ഗ്രവർത്തി ഫയലുകളിൽ  ഈ ബ്രഖ 

ഉൾടപ്പടുത്തിയിട്ടുെ് .  

മസ്റ്റര്ട ദറാൾ 

     ടതാഴിലാളികളുടട അതത് േിവസ്ങ്ങളിടല ഗ്രവർത്തി സ്ഥലടത്ത 

ഹാജർനില ബ്രഖടപ്പടുത്തുന്ന ഔബ്േയാരിക ബ്രഖയാണ് മറർ ബ്റാൾ. ബ്ലാക്ക്് 

ബ്ഗ്രാഗ്രാും ഓഫീസ്ർ ,രഞ്ായത്ത്്ടസ്ഗ്കടറി എന്നിവർ  സ്ാക്ഷയടപ്പടുത്തി സ്ീൽ 

രതിപ്പിച്ച മറർ ബ്റാൾ മാഗ്തബ്മ ഉരബ്യാരിക്കാവൂ .മറർ ബ്റാൾ ലഭിച്ചതിനു 

ബ്ശഷും മാഗ്തബ്മ നിയമരരമായി ഗ്രവർത്തി ആരുംഭിക്കാൻ രാടുള്ളൂ ,മറർ 

ബ്റാളുകൾ ഫയലിൽ കാണാൻ സ്ാധിച്ചു.മറർ ബ്റാളിൽ ഹാജർ 

ബ്രഖടപ്പടുത്തിയതിനു  മുകളിലായി തിയ്യതി ബ്രഖടപ്പടുത്തിയിട്ടുെ.് മറർ 

ബ്റാളുകൾ രണത്തിനു സ്മാനമാണ് ആയതിനാൽ ടവട്ടിതിരുത്തലുകൾ രാടില്ല 

.ഇത് ശിക്ഷാർഹമായ കാരയമാണ്. ടവട്ടിത്തിരുത്തലുകൾ   ടെയ്യുബ്മ്പാൾ  

വിശേീകരണും നൽകി ഒപ്പ് വയ്ബ്ക്കെതാണ്.രരിബ്ശാധിച്ച മറർ ബ്റാളുകളിൽ 

ടവട്ടിതിരുത്തലുകൾ ഇല്ല.ടമഷർടമന്റ് ബുക്ക് നമ്പർ മറർ   ബ്റാളുകളിൽ  

ഉൊയിരിക്കണും അത് കാണാൻ സ്ാധിച്ചില്ല. തീയ്യതി ബ്രഖടരടുത്തിയതായി 

കാണുന്നുെ്. മൂന്നാും വാർഡിൽ കൂടുതലായുും കാണടപ്പട്ടത് ബ്രര് നൽകിയ 

ടതാഴിലാളികൾ ഭൂരിഭാരവുും ടതാഴിൽ ഹാജരാകാത്ത നിലയാണ് . ടതാഴിൽ 

കാർഡ് ഉൊയിട്ടുും വീട്ടുടമ ടതാഴിൽ എടുക്കാത്ത സ്ഥിതി കൂടുതലുും 

കാണടപ്പട്ടു. 

തമഷ്ര്ടതമന്റ്ബുക്ക ്

  ഒരു ഗ്രവർത്തി എറിബ്മറ്്റ ഗ്രകാരും ക തയമായ അളവിൽ ആണ ്ടെബ്യ്യെത് 

എന്നുും ടെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇഗ്രകാരും തടന്നടയന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള 

ആധികാരിക ബ്രഖയാണ് ടമഷർടമന്റ് ബുക്ക്. 

രരിബ്ശാധനക്ക്  വിബ്ധയമാക്കിയ ഫയലിൽ   ടമഷർടമന്റ് ബുക്ക് 

ഉൊയിരുന്നു. ടമഷർടമന്റ് ബുക്ക് രഞ്ായത്തിൽ നിന്നുും െുമതലടപ്പട്ട  

ഉബ്േയാരസ്ഥൻ സ്ാക്ഷയടപ്പടുത്തിയിട്ടുെ.്ഗ്രവർത്തി രൂർത്തീകരണത്തിന്ടറ 

വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിടല തുക രാസ്ാക്കുബ്മ്പാഴുും ഒടുവിൽ ഗ്രവ ത്തിയ്ക്ക് 

അനുവേിച്ച തുക ഗ്രകാരമുള്ള ആടക തുക അനുവേിയ്ക്കുബ്മ്പാഴുും 

ടമഷർടമന്റ് ബുക്കിൽ രഞ്ായത്ത്   ടസ്ഗ്കട്ടറി സ്ാക്ഷയടപ്പടുത്തൽ നടത്തി 
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ഒപ്പ് സ്ീല് എന്നിവ രതിപ്പിബ്ക്കെതാണ്. എല്ലാും വളടര ക തയമായി ഫയലിൽ 

ബ്രഖടപ്പടുത്തിയിട്ടുണ.്ഇത് ഗ്രശുംസ്നീയമാണ്. 

 

തമറ്ീരിയൽതഗ്പാകയൂര്ടതമന്റ് ( ാധന  ാമഗ്ഗികതളക്കുറിച്ചുള്ള 

വിവരങ്ങൾ) 

     ഒരു ഗ്രവ ത്തിക്ക് സ്ാബ്ങ്കതിക എറിബ്മറ്്റ ഗ്രകാരും ആവശയമുള്ള സ്ാധന 

സ്ാമഗ്രികൾ വാങ്ങുന്നതിനുള്ള നടരടിഗ്കമങ്ങൾ ഗ്രതിരാേിക്കുന്ന ബ്രഖയാണ് 

ടമറ്റീരിയൽ ടഗ്രാകയൂർടമെ ്. രരിബ്ശാധിച്ച  ഫയലുകളിൽ ഇതിന്ടറ 

ആവശയകത ഇല്ല. 

ദവജ് ലിസ്റ്റ ്

മറർ ബ്റാളിന് ആനുരാതികമായി ടതാഴിലാളിക്ക് ബ്വതനും അനുവേിച്ചു എന്ന് 

ടതളിയിക്കാനുള്ള ആധികാരിക ബ്രഖയാണ് ബ്വജ്് ലിറ്. രരിബ്ശാധിച്ച 

ഫയലിൽ എല്ലാും ബ്വജ് ലിറ് കാണാൻസ്ാധിച്ചു. ഇത് ഗ്രശുംസ്നീയമായ 

കാരയമാണ്. 

 േ്ഗ്ടാൻസ്ഫര്ട ഓര്ടഡര്ട 

മറർ ബ്റാളിനുും,ബ്വജ്  ലിറിനുും  അനുസ്രിച്്ച ടതാഴിലാളിക്ക് ബ്വതനും 

കകമാറിബ്യാ എന്ന് ഉറപ്പാക്കാനുള്ള ബ്രഖയാണ് ഫെ് ഗ്ടാൻസ്ഫർ    

ഓർഡർ.രരിബ്ശാധിച്ച ഫയലുകളിൽ  ഫെ ്ഗ്ട്ടാൻസ്ഫർ ഓർഡർ ഉൊയിരുന്നു.  

തമറ്ീരിയൽ  വൗച്ചര്ട  ആൻഡ്  ബിൽ 

സ്ാധന സ്ാമഗ്രികൾ  ആവശയമായ ഗ്രവ ത്തികൾ  ടെയ്യുബ്മ്പാൾ   ഇവയുടട  

ബില്ലുകൾ  ഫയലിൽ സ്ൂക്ഷിബ്ക്കെതാണ്. രരിബ്ശാധിച്്ച ഫയലിൽ ഇതിന്ടറ 

ആവശയകത ഇല്ല.  

 

ര ീ ുകളും ദറായൽ്ിയും  ംബന്ധിച്്ച  

ഗ്രവർത്തിയുമായി ബന്ധമുള്ള എല്ലാ രസ്ീതുകളുും ബ്റായൽട്ടിയുും  ഫയലിൽ 

സ്ൂക്ഷിബ്ക്കെതുെ.് ഈ ഗ്രവർത്തിയിൽ അതിന്ടറ ആവശയകത ഇല്ല.  

 

ദ ാദ്ാഗ്ഗാ ് 
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  ഒരു ഗ്രവ ത്തി തുടങ്ങുന്നതിനു  മുൻരുും, ഗ്രവ ത്തി നടന്നു 

ടകാെിരികുബ്മ്പാഴുും, ഗ്രവ ത്തി രൂർത്തിയായതിനു  ബ്ശഷവുമുള്ള മൂന്ന് 

ഘട്ടത്തിലുള്ള ബ്ഫാബ്ട്ടാ ഗ്രവ ത്തി ഫയലിൽ  സ്ൂക്ഷിബ്ക്കെതാണ് 

രരിബ്ശാധിച്ച ഫയലിൽഗ്രവർത്തിആരുംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പുും ആരുംഭിച്ചതിന് 

ബ്ശഷും ഉള്ളതുും ഗ്രവർത്തിയുടട അവസ്ാനഘട്ടവുും, ജിബ്യാ ഗ്ടാക്ക് ബ്ഫാബ്ട്ടാ 

അടക്കും കാണിച്ചിട്ടുെ.്   

ഗ്പവൃത്തി പൂര്ടത്തീകരണ  ാക്ഷയപഗ് ം 

    ഗ്രവ ത്തി രൂർത്തീകരിച്ചു എന്നതിന്ടറ ബ്രഖയാണ് ഗ്രവ ത്തി 

രൂർത്തീകരണ സ്ാക്ഷയരഗ്തും. ഇത് സ്ാബ്ങ്കതിക വിേഗ്ധൻ സ്ീൽ വച്്ച 

സ്ാക്ഷയടപ്പടുത്തണും 

.രരിബ്ശാധിച്ച ഗ്രവ ത്തിയുടട ഫയലിൽ ഗ്രവ ത്തി രൂർത്തീകരണ 

സ്ാക്ഷയരഗ്തും ഉൊയിരുന്നു . 

മസ്റ്റര്ടദറാൾമൂവ്തമന്റ്ലിപ്പ ്

ഒരു ഗ്രവ ത്തിയുടട ഓബ്രാ ഘട്ടത്തിന്ടറയുും മറർ ബ്റാൾ അനുവേിച്്ച 

ടതാഴിലാളികൾ ക്ക് ബ്വതനും നൽകുന്നത് വടരയുള്ള ഓബ്രാ ഘട്ടങ്ങളുും 

ഏടതാടക്ക തീയതികളിൽ നടന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ മറർ ബ്റാൾ 

മൂവ്ടമന്റ് സ്ലിര് ഫയലിൽ സ്ൂക്ഷിബ്ക്കെതുെ്.   രരിബ്ശാധിച്ച ഫയലിൽ മറർ 

ബ്റാൾ മൂവ്ടമന്റ്സ്ലിര് ഉൊയിരുന്നു .  

ജിദയാ ടാഗ്്ഗ ദ ാദ്ാകൾ  

രരിബ്ശാധിച്ച ഫയലിൽ ജിബ്യാ ടാര ്ബ്ഫാബ്ട്ടാ കാണാൻ സ്ാധിച്ചു.  

ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്്് റിദപ്പാര്ട്്് 

ഓബ്രാ ആറുമാസ്ത്തിലുും അത് വടര ടെയ്ത  ഗ്രവർത്തികളുടട ബ്സ്ാഷയൽ 

ഓഡിറ്റ്് നടത്തി റിബ്പ്പാർട്ട്് ഫയലിൽ സ്ൂക്ഷിബ്ക്കെതാണ് .ബ്സ്ാഷയൽ ഓഡിറ്റ്് 

റിബ്പ്പാർട്ട്് ഫയലിൽ ഉൾടപ്പടുത്തിയിട്ടില്ല . 

സ റ്് ഡയറി 

ഗ്രവ ത്തി സ്ഥലടത്ത മുഴുവൻ വിവരങ്ങളുും ബ്രഖടപ്പടുത്തുന്നതിനു 

ബ്വെിയുള്ള ആധികാരിക ബ്രഖയാണ് കസ്റ്്റഡയറി. രരിബ്ശാധിച്ച ഫയലിൽ 

കസ്റ്്റ്  ഡയറി ഉൊയിരുന്നു.ഓവർസ്ിയർ ശിശിർ 17/8/18, 8 ബ്രര് ബ്ജാലി 

ടെയ്യുന്നു എന്ന്് ബ്രഖടപ്പടുത്തിയിട്ടുെ,് സ്ുജിത്ത്VEO, 18 ബ്രര് ബ്ജാലി 

ടെയ്യുന്നതായി ബ്രഖടപ്പടുത്തിയിട്ടുെ,് ഗ്രിയ BPO, മുനീറ ടമമ്പർ 18 ബ്രര് ബ്ജാലി 
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ടെയ്യുന്നതായി ബ്രഖടപ്പടുത്തിയിട്ടുെ് എന്നിവർ ടതാഴിലിടങ്ങളിൽ 

ബ്രാവുകയുും ടെയ്തതായി സ്ന്ദർശന കുറുപ്പ ്എഴുതി ഒപ്പിട്ടിട്ടുെ.് ഇത് 

അഭിനന്ദനാർഹമാണ് 

ദറാ ്്ഗര്ട േിവ ം 

വാർഷിക മാറർ പ്ലാൻ ഗ്രകാരും എല്ലാ രഞ്ായത്തുകളിലുും ബ്റാസ്്്രർ േിവസ്ും 

ആെരിക്കണും എന്ന് നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുെ് .ഇത് ആെരിച്ചതായി ബ്രഖകടളാന്നുും 

സ്ൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല .ബ്റാസ്ഗാർ േിവസ്ും ആെരിക്കാറുെ് എന്ന് എും ജി എൻ ആർഇ ജി 

ഉബ്േയാരസ്ഥർ രറഞ്ഞിട്ടുെ്.  

 

 

പഞ്ചായത്തിൽ ൂക്ഷിച്ചിരിദക്കേ 7 രജിസ്റ്ററുകൾ 

1.ടതാഴിൽ കാർഡിനുള്ള കുടുുംബാബ്രക്ഷയുടട രജിറർ 

2. ഗ്രാമസ്ഭ രജിറർ 

3.ടതാഴിൽ ആവശയടപ്പട്ടതുും ടതാഴിൽ അനുവേിച്ചതുും സ്ുംബന്ധിച്ച രജിറർ 

4.  ഗ്രവ ത്തിയുടട ലിറുും െിലവുും വിശോുംശങ്ങളുും സ്ുംബന്ധിച്ചരജിറർ 

5. സ്ഥിരആസ്തികളുടട രജിറർ 

6.രരാതി രജിറർ 

7.സ്ാധന രജിറർ 

ത ാഴിൽകാര്ടഡ് രജിസ്റ്റര്ട 

ടതാഴിൽ കാർഡിനുള്ള  അബ്രക്ഷ ,കാർഡ്് അനുവേിച്ച വിവരങ്ങൾ എന്നിവ 

ബ്രഖടപ്പടുത്തുന്നതിനുള്ള  രാജിറർ .ഇത് നാളതീകരിച്ചുസ്ൂക്ഷിച്ചിട്ടുെ.് 

ഗ്ഗാമ ഭ രജിസ്റ്റര്ട 

  വാർഡിടല ടതാഴിലുറപ്പ്് രദ്ധതി യുമായി ബന്ധടപ്പട്ട ഗ്രാമസ്ഭ മിനുട്ട്സ്് 

രരിബ്ശാധിച്ചബ്പ്പാൾ 2/10/18  നു ആക്ഷൻ പ്ലാൻ ,ബ്ലബർ ബഡ്ജറ്്റ് 

രൂരീകരണവുമായി ബന്ധടപ്പട്ട ഗ്രാമസ്ഭ യുടട വിവരങ്ങൾ 

ബ്രഖടപ്പടുത്തിയിട്ടുെ്. 

വര്ടക്ക് രജിസ്റ്റര്ട  
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ഗ്രവ ത്തികളുടടലിറ്, െിലവ്, വിശോുംശങ്ങൾ ബ്രഖടപ്പടുത്തിയിട്ടുള്ള രജിറർ 

ടതാഴിലുറപ്പിൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന ഗ്രവർത്തികളുടട വിവരങ്ങൾ യഥാസ്മയും 

ബ്രഖടപ്പടുബ്ത്തെ രജിറർ. ഇത് ക തയമായി ബ്രഖടപ്പടുത്തിയിട്ടുെ്.  

സ്ഥിര ആസ്തികളുതട രജിസ്റ്റര്ട  

     ടതാഴിലുറപ്പ്് രദ്ധതിയിലുടട സ് ഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള ആസ്തികൾ സ്ുംബന്ധിച്ച  

വിവരങ്ങൾ,  സ്ഥലും, ആസ്തിയുടട സ്വഭാവും, നിലനിൽക്കുന്ന കാലയളവ്് 

തുടങ്ങിയവ ഗ്രസ്തു ത ടരജിററിൽ ബ്െർബ്ക്കെതാണ്. ഇത് നാളതീകരിച്ചു 

സ്ൂക്ഷിച്ചിട്ടുെ് . 

പരാ ി രജിസ്റ്റര്ട 

രരിഹാരും കാബ്ണെതായിട്ടുള്ള രരാതികൾ  ടരജിററിൽ 

ബ്രഖടപ്പടുത്തിയിരുന്നു . ബ്വതനും ലഭിച്ചിട്ടില്ല അടല്ലങ്കിൽ ബ്വതനും ലഭിക്കൽ 

കവകുന്നു എന്ന രരാതികൾ മാഗ്തമാണ് രജിററിൽ കാണാൻ കഴിഞ്ഞത്  

 ാധന രജിസ്റ്റര്ട 

ടതാഴിലുറപ്പിൽ ഏടറ്റടുക്കുന്ന ഗ്രവർത്തികളുടട ഭാരമായി വരുന്ന സ്ാധന 

സ്ാമഗ്രികളുടട വാങ്ങൽ തീരുമാനും ഉരബ്യാരും നീക്കിയിരുപ്പ് ,െിലവുകൾ 

എന്നിവ സ്ുംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ മുഴുവനുും ഗ്രസ്തു ത രജിസ്്ടറരിൽ 

ബ്രഖടപ്പടുബ്ത്തെതാണ്. ഇവനാളതീകരിച്ചു സ്ൂക്ഷിച്ചിട്ടുെ്. 

നിര്ടദേശങ്ങൾ 

⮚ ടതാഴിൽ കാർഡുകൾ അനുവേിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രതിനഞ്ു 

േിവസ്ത്തിനുള്ളിൽ തടന്ന കാർഡ്് ഉടമകൾക്ക് ലഭയമാക്കണും. 

⮚ ബ്ഫാബ്ട്ടാ ഉൾടപ്പടട തികച്ചുും സ്ൗജനയമായിതടന്ന ടതാഴിൽ കാർഡ്് 

അനുവേിബ്ക്കെതാണ് . 

⮚ ഓബ്രാ ഗ്രവർത്തി ആരുംഭിക്കുന്നതിനു മുൻരുും ഓവർസ്ിയരുടട 

സ്ാന്നിധയത്തിൽ ഗ്രവർത്തി ആരുംഭ മീറ്റിുംര് നടത്തി ടതാഴിലാളികൾക്ക് 

ടെബ്യ്യെ ഗ്രവർത്തികടള ക്കുറിച്്ച വിശേീകരണും നൽബ്കെതാണ്  

⮚ ടതാഴിലാളികൾക്ക് നിയമ ഗ്രകാരും ലഭിബ്ക്കെ അവകാശങ്ങൾ 

(െികിത്സാ സ്ഹായും ഉൾടപ്പടട )അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നുടെന്ന് നിർവഹണ 

ഏജൻസ്ി ഉറപ്പുവരുബ്ത്തെതാണ്  

⮚ മറർ ബ്റാളിൽ ടവട്ടിത്തിരുത്തലുകൾ ഉൊകാൻ രാടില്ല . 

⮚ മറർ ബ്റാളിൽ ബ്രര് വന്ന ടതാഴിലാളി തടന്ന യാണ് ഗ്രവർത്തി 

ടെയ്യുന്നടതന്ന് ബ്മറ്്റ ,ഓവർ സ്ിയർ ഉറപ്പു വരുത്തണും . 
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⮚ ടതാഴിലാളികൾ അവരുടട കടമകൾ ക തയമായി രാലിക്കുന്നുടെന്ന് 

നിവഹണ ഉബ്ധയാരസ്തർ ഉറപ്പു വരുത്തണും . 

⮚ വിജിലൻസ്് & ബ്മാണിട്ടറിുംര് കമ്മറ്റി അുംര ങ്ങടള കാലാനുസ് തമായി 

മാറ്റുകയുും അവരുടട രങ്കാളിത്തും ഉറപ്പുവരുത്തുകയുും ടെബ്യ്യെതാണ് . 

⮚ സ്ിറ്റിസ്ണ് ഇന്ബ്ഫാർമഷൻ ബ്ബാർഡ്് നിയമാനുസ് തമായി ഗ്രവർത്തി 

സ്ഥലങ്ങളിൽ സ്ഥാരിബ്ക്കെതാണ്. 

⮚ ടമബ്മ്മാ ഓഫ് ടരയ്ടമന്റ്്റ് ടവട്ടിതിരുത്താൻ രാടില്ല. 

 

വിജിലൻ ് &ദമാണി്റിംഗ് കമ്മറ്ിഅംഗങ്ങൾ 

 

ഗ്കമനമ്പര്ട  ദപര്  

1 മുനീറ തമമ്പര്ട  

2 സഷ്ലജ  തക  

3  ഗ്പ ീ  തക  

4 ഓമന തക  

5 രാധ. യു  

  

ഓദരാ ഗ്പവര്ടത്തി  യലിലും ഉോയിരിദക്കേ ദരഖകൾ  

 

1 കവർ ബ്രജ് 12 ടമറ്റീരിയൽ വാങ്ങുന്നതിനുള്ള 

തീരുമാനും 

2 ടെക്ക്് ലിറ് 13 ബ്വജ്് ലിറ് 

3 ആക്ഷൻ പ്ലാൻ ബ്കാപ്പി 14 ഫെ് ഗ്ടാൻസ്ഫർ ഓർഡർ 

4 ജനകീയ എസ്ടിമാറ്്റ 15 രാട്ടക്കരാർ 

5 ഭരണാനുമതി 16 മൂന്നു ഘട്ടത്തിലുള്ള ബ്ഫാബ്ട്ടാ 

6 സ്ാബ്ങ്കതികാനുമതി 17 ഗ്രവർത്തി രൂർത്തീകരണ 

സ്ാക്ഷയരഗ്തും 
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7 കൻബ്വർടജൻസ്്് വിവരങ്ങൾ 18 ടമറ്റീരിയൽ ബില്ലുകൾ 

8 ടതാഴിൽ അബ്രക്ഷ 19 മറർ ബ്റാൾ മുവ്ടമന്റ്്റ് സ്ലിര് 

9 വർക്ക്് അബ്ല്ലാടകഷൻ 20 ജിബ്യാടാഗ്ഗ്ഡ് ബ്ഫാബ്ട്ടാ  

10 മസ്്റർ ബ്റാൾ 21 ബ്സ്ാഷയൽ ഓഡിറ്റ്് റിബ്പ്പാർട്ട്് 

11 ബ്മഷർടമന്റ്്റ് ബുക്ക്് 22 കസ്റ്്റ് ഡയറി 

 

 ീൽഡ് പരിദശാധന  മയതത്ത ജിദയാ ഗ്ടാക്കര്ട വിവരങ്ങൾ 

 

 

ഗ്ഗാമ ഭ നിര്ടദേശങ്ങൾ  

●  മസ്റ്റ ്ദറാളിന്റ  വലിപ്പം കൂ്ുക 

●  ദവ നം  വര്ടദ്ധിപ്പിക്കുക 

●  ത ാഴിൽ േിനങ്ങളുതട എണ്ണം 200 ആക്കുക 

●  അടിസ്ഥാന  ൗകരയങ്ങൾ വര്ടദ്ധിപ്പിക്കുക 

●  ത ാഴിൽ  മയം കുറയ്ക്കുക 

●  വിേഗ്ധ ത ാഴിൽ പരിശീലനം ലഭയമാക്കുക.

 

 ീൽഡ ്പരിദശാധന ദ ാദ്ാ  ് 
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