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ആമുഖം 

ഗ്രാമീണജനതയുടെ ഉന്നമനത്തിനായിസ്വതഗ്ന്തഭാരതത്തിൽ ആവിഷ്കരിച്ചഏറ്റവുും 

സ്ുഗ്രധാനവുുംശക്തവുമായനിയമമാണ്മഹാത്മരാന്ധിദേശീയഗ്രാമീണടതാഴിലുറപ്പ്നിയമും.ഇന്തയയി

ടലസ്ാധാരണക്കാരായജനങ്ങളുടെ ടതാഴിൽടെയ്യുവാനുള്ള അവകാശടത്ത 

സ്ുംരക്ഷിച്ചുനിലനിർത്തുന്നതിനായിഇന്തയൻരാർലടമൻറ് അുംരീകരിച്ച് ,ഗ്രസ്ിഡൻറ് ഒപ്പുവച്ച 2005 

ടസ്ര്റ്റുംബർമാസ്ുംഅഞ്ാുംതീയതിമുതൽഈനിയമുംനിലവിൽവന്നു.   

ഇന്തയയിടലഗ്രാമീണജനതയുടെഉന്നമനത്തിനായിനിരവധിഗ്രാമവികസ്നരദ്ധതികൾനെപ്പിലാ

ക്കിയിരുന്നുടവങ്കിലുുംരുണഫലുംശരിയായവിധത്തിൽജനങ്ങളിൽഎത്താതിരുന്നതിടനതുെർന്ന്രാർ

ലടമൻറ്രാസ്ാക്കിയമഹാത്മാരാന്ധിദേശീയഗ്രാമീണടതാഴിലുറപ്പ്നിയമത്തിന്ടറഗ്രാഥമികലക്ഷയും

ഒരുഗ്രാമീണകുെുുംബത്തിന്നിയമുംവഴിഒരുസ്ാമ്പത്തികവർഷും100ടതാഴിൽേിനങ്ങൾഉറപ്പുനൽകുക

ടയന്നതാണ്.  

ഗ്രാമീണജനതയുടെഉന്നമനത്തിനുും ടമച്ചടപ്പട്ടജീവിതസ്ാഹെരയുംഉറപ്പാക്കുന്നതിനുുംഅതിലൂ

ടെോരിഗ്േയനിർമാർജ്ജനവുുംസ്ുസ്ഥിരവികസ്നവുുംആണ്ഈനിയമത്തിന്ടറ  ഗ്രാധാനലക്ഷയും. 

െൂഷണങ്ങളിൽനിന്നുുംടതാഴിലാളികടളദമാെിപ്പിക്കുകയുുംമാനയമായദവതനുംനൽകിഅവരുടെകു

െുുംബത്തിന്ഗ്കയദശഷിവർദ്ധിപ്പിച്ച്ോരിഗ്േയത്തിൽനിന്നുുംകരകയറാൻടതാഴിലുറപ്പുരദ്ധതിയിലൂടെക

ഴിയുന്നു.  

 വിദശഷ്തകൾ 

➢ നിയമത്തിൻടറ രിൻബലമുള്ള അവകാശാധിഷ്ഠ ിത രദ്ധതി 

➢ ഗ്രാമരഞ്ായത്ത് ഗ്രദേശത്ത് താമസ്ിക്കുന്ന 18 വയസ്്സ രൂർത്തിയായ 

ഏടതാരാൾക്കുും രദ്ധതിയിൽ രങ്കാളിയാകാും 

➢ സ്്ഗ്തീക്കുും രുരുഷനുും തുലയ ദവതനും  

➢ രരിസ്ഥിതി സ്ുംരക്ഷണും കാർഷിക ദമഖലയിടല അെിസ്ഥാന 

സ്ൗകരയ വികസ്നും എന്നിവയ്ക്ക് മുൻരണന 

➢ ടതാഴിലാളികൾ തടന്ന ഗ്രവർത്തികൾ കടെത്തുകയുും 

ആസ്ൂഗ്തണടത്ത സ്ഹായിക്കുകയുും ടെയ്യുന്നു 

➢ ആസ്ൂഗ്തണത്തിലുും നിർവഹണത്തിലുും തികഞ്ഞ സ്ുതാരയത 

➢ കരാറുകാടര ഇെനിലക്കാദരാ ഇല്ല 

➢ ടരാതുജന രങ്കാളിത്തദത്താടെ ദലബർ ബഡ്ജറ്്റ 

➢ ബാങ്ക് ദരാദറാഫീസ്് വഴി മാഗ്തും ദവതന വിതരണും 

➢ സ്്ഗ്തീകൾക്ക് മുൻരണന 

➢ കമ്പയൂട്ടർ ശ ുംഖല വഴിയുള്ള ദമാണിറ്ററിുംര് സ്ുംവിധാനും 

➢ ഗ്രാമസ്ഭ രദ്ധതി ഓഡിറ്റ് ടെയ്യുന്നു. 

 



3 
 

3 
 

 

ദ ാഷ്യൽഓഡിറ് ്

ടരാതുസ്മൂഹുംരദ്ധതിനിർവഹണടത്തരറ്റിയുുംടരാതുധനുംടെലവഴിക്കുന്നതിടനക്കുറിച്ചുും

രരസ്യവുുംസ്വതഗ്ന്തവുമായനെത്തുന്നരരിദശാധനയാണ്സ്ാമൂഹയഓഡിറ്റ്. ടതാഴിലുറപ്പ്നിയമും 

അനുശാസ്ി  ക്കുന്നത്ർഷത്തിൽ എല്ലാ വാർഡിലുും രെ്ഗ്രാവശയും ദസ്ാഷയൽഓഡി റ്റ്ഗ്രാമസ്ഭ 

നിർബന്ധമായുുംനെദത്തെതാണ്. സ്ുതാരയതഉറപ്പുവരുത്തി, അഴിമതിരഹിതമാക്കുകയുും അതു വഴി 

സ്േ്ഭരണുംസ്ാധയമാക്കുന്നതിനുും ദസ്ാഷയൽഓഡിറ്റ്സ്മൂഹടത്തരാകടപ്പെുത്തുന്നു. രദ്ധതിവിഭാവനും 

ടെയ്യുന്ന രീതിയിൽ രുണദഭാക്താക്കളുടെ ജീവിതസ്ാഹെരയത്തിൽ ഫലഗ്രേമായമാറ്റും സ് ഷ്ടി ക്കു ന്ന 

തി ന്ടരാതുരണും  ശരിയായരീതിയിൽ വിനിദയാരിച്ച്ലക്ഷയഗ്രാപ്തി  കകവരിച്ചിട്ടുദൊ എന്ന 

വിലയിരുത്തലുും  ദസ്ാഷയൽഓഡിറ്റി ലൂടെന െത്തുന്നു.  കഴിഞ്ഞരത്തുവർഷമായി തുെർന്നു 

ടകാെിരിക്കുന്ന രദ്ധതിഗ്രവർത്തനങ്ങടള ക്കുറിച്ചുള്ള   സ്ാമൂഹികഓഡിറ്റ്, ടതാഴിലുറ പ്പ്രദ്ധതി 

നിയമും ത ക്ഷൻ 17 (2)അഴീദക്കാെ് ഗ്രാമരഞ്ായത്തിൽ നെക്കുകയാണ്്. 

ദ ാഷ്യൽഓഡിറ്ഗ്്പഗ്കിയ 

ര്ീതിശാ ്ഗ്തം 

 

      ദസ്ാഷയൽ ഓഡിറ്റ് റിദസ്ാഴ്സ് സ്ുംഘും ഗ്രവർത്തി ഫയൽ രരിദശാധന,ഗ്രവർത്തി സ്ഥല  സ്ന്ദർശനും, 

ടതാഴിലാളികൾ,രുണദഭാക്താക്കൾ എന്നിവരുമായുള്ള  അഭിമുഖും, എും ഐ എസ്് രരിദശാധന 

എന്നിവടയ അെിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ദസ്ാഷയൽ ഓഡിറ്റ് റിദപ്പാർട്്ട തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്. താടഴ 

രറയുന്ന രീതി അവലുംബിച്ചാണ് ഈ റിദപ്പാർട്്ട തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്. 

 

1. ഓഡിറ്്്പ്ലാൻ 

1.1 ഓഡിറ്റ്  പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കൽ 

1.2 ഓഫീസ്് സ്ന്ദർശന രരിരാെികൾ 

2. അഭിമുഖം 

2.1 , രഞ്ായത്്ത ഗ്രസ്ിഡൻറ്, ജനഗ്രതിനിധികൾ, ടസ്ഗ്കട്ടറി & റാഫ് 

2.2 ദമറ്റ്, ടതാഴിലാളികൾ, കർഷകർ,  ടതാഴിലിന് ദരാകാത്ത ടതാഴിൽ കാർഡ് ഉെമകൾ 

3.  യൽ്പര്ിദശാധന 

3.1 ടരാതു ഗ്രവർത്തികൾ, വയക്തിരത ഗ്രവർത്തികൾ 

3.2 ദരഖകളുടെ ഉള്ളെക്കും - സ്ുതാരയത, രരിരൂർണ്ണത 

3.3 ഭരണസ്മിതിയുടെയുും ഉദേയാരസ്ഥരുടെയുും കാരയഗ്രാപ്തി 

 

4.  ീൽഡ്് ന്ദര്ശനം,്നിര്ീക്ഷണം 

4.1 രൂർത്തിയായ ടതാഴിലിെും, നെന്നുടകാെിരിക്കുന്ന ടതാഴിലിെും 

5. റ റൻ ് 
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5.1 വികസ്നദരഖ, വാർഷിക രദ്ധതി ദരഖ, എുംഐഎസ്്, രജിററുകൾ 

6. വിവര്ങ്ങളുതട്്ദഗ്കാഡീകര്ണം 

6.1 ദഗ്കാസ്് ടവരിഫിദക്കഷൻ, അവസ്ാനവട്ട െർച്ച 

7. കര്ട്്്റിദപ്പാര്്്്തയ്യാറാക്ൽ 

 

അഴീദക്ാട്്്്്്്്ഗ്ഗാമപഞ്ചായത്ത് 

ഏകദേശും 9 ഒൻരതു കി .മി കേർഘയമുള്ളടതക്കു വെക്കായുള്ള   കെല്തീരമുള്ള  ഒരു 

കാർഷിക ഗ്രാമമാണ് അഴീദക്കാെ് . 1937 ലാണ് രഞ്ായത്്ത  രൂരീക തമായത് .അഴീദക്കാെ് ദനാർത്്ത  

,അഴീദക്കാെ് സ്ൗത്്ത  എന്നീ  രെു റവനയു വില്ലജ് കൾ ഉെ്. സ്ുഖകരമായ മിത ശീദതാഷ്ണ ദമഘലയായ  

ഇവിടെ ,വളരട്ടണും രുഴയ്ക്്ക ഓരമായ മൂന്നു3 കി .മി നീളത്തിൽ ഉപ്പുജലും കയറുന്ന ഗ്രദേശങ്ങളിൽ 

രൂക്ഷമായ ടവള്ളക്ഷാമും  അനുഭവടപ്പെുന്നു .എന്നാൽ 30 മുതൽ 32 മീറ്റർ വടര ഉയരത്തിൽ 

സ്ഥിതിടെയ്യുന്ന  ഗ്രദേശങ്ങളുും ഇവടെ ഉെ്. ഒരു കാലത്്ത  കകത്തറി ,കയർ ,ബീഡി ,മരും തുെങ്ങിയ 

വയവസ്ായങ്ങൾക്ക് ദരര് ദകട്ട ഈ  രഞ്ായത്തിൽ ഇന്നുമര വയവസ്ായും ഒഴിച്ച് ബാക്കി ദമഖലകൾ 

ഏതാെ്  നാദശാന്മുഖമാണ്. രുദരാരമിച്ചു ടകാെിരിക്കുന്ന അഴിക്കൽ തുറമുഖ  നിർമാണും ഏടറ 

ഗ്രതീക്ഷകൾ നൽകുന്നു .രുരാതന കാലും മുതദല വയാരാര ബന്ധത്തിന് ദരര് ദകട്ടതാണ് അഴിക്കൽ 

തുറമുഖും ,ആധുനിക  രീതിയിൽ ഇതിനട്റ നിർമാണും രൂർത്തിയാകുന്നദതാടെ  നമുടെ വികസ്ന 

സ്വര് നങ്ങൾ സ്ാക്ഷാൽ ക്കരിക്കടപ്പെുടമന്നു കരുതാും . 

െുറിസ്ും ദമഖ ലയിലുും  വളടരദയടറ വികസ്ന സ്ാധയതയുള്ള ഗ്രദേശമാണ് അഴീടക്കാെ്. 

അഴിദക്കാെിന്ടറ ആടക ഭൂ വിസ്ത തി 1457 ടഹക്ടരന് .ഇതിൽ ക ഷിക്ക് അനുദയാജയമായ 

ത്,ആടക1200 ടഹക്ടറർ ഭുമി മാഗ്തമാണ് . 

അഴീദക്കാട്്ട ഗ്രാമരഞ്ായത്തിന്ടറ വരുമാന ദമഖലയിൽ മുഖയ രങ്കു വഹിക്കുന്ന വിഭാരമാണ് മത്സ്യ 

ദമഖല .721 അന്രീക ത മത്സ്യ ടതാഴിലാളികളുും 600 മത്സ്യ ടതാഴിലാളി കുെുുംബവുും ഇവടെ ഉെ് 

.കാലാവസ്ഥ വയതിയാനും മൂലും മത്സ്യ ബന്ധനത്തിൽ ഉൊയ കുറവുും മത്സ്യബന്ധനത്തിന് ഉൊവുന്ന 

ടെലവ് വർധിച്ചതുും ഈ ദമഖലടയ ആഗ്ശയിച്ചു കഴിയുന്നവടര ഗ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നുെ് . 

അഴീദക്ാട്്്ഗ്ഗാമപഞ്ചായത്ത്്അട്ിസ്ഥാനവിവര്ങ്ങൾ 

 

അതിര്ുകൾ  

കിഴക്്് വളപ്ണം്,ചിറക്ൽ്പഞ്ചായത്ത്് 

പട്ിഞ്ഞാറു അറബിക്ട്ൽ 

തതക്് ചിറക്ൽ്,കണ്ണൂര്്ദകാര്പ്പദര്ഷ്ൻ 

വട്ക്്് വളപ്ണം്പുഴ 

വിസ്തീര്ണം 16.04്ച്.കി്.മി 
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വാര്ഡുകളുതട്്എണ്ണം 23 

ജന ംഖയ 47323 

പുര്ുഷ്ന്മാര് 21526 

 ്ഗ്തീകൾ 25797 

SC ജന ംഖയ 2623 

 

വാര്്ഡിതനക്ുര്ിച്ചുള്ള്അട്ിസ്ഥാന്വിവര്ങ്ങൾ 

ആടക ജനസ്ുംഖയ  1059 

കുെുുംബഗ്ശീ  8 

സ്കൂ ൾ  1 

അുംര ൻവാെി 3 

വായനശാല  0 

ആരാധനാലയങ്ങൾ  7 

 

 

തതാഴിലുറപ്പ്്പദ്ധതി്അട്ിസ്ഥാന്വിവര്ങ്ങൾ 

 

വിവര്ങ്ങൾ 2018-19 ദലാക്ക്തലം പഞ്ചായത്തത്ലം 

 ൃഷ്ടിച്ചതതാഴിൽേിനങ്ങൾ 79271 
17165 

100 

േിനങ്ങൾപൂര്ത്തീകര്ിച്ചകുട്ുംബങ്ങൾ 
592 132 

ആതക്റജി ്തറര്്തചയ്തത ് 4773 1462 

ആതക്തതാഴിലാളികളുതട്്എണ്ണം 6380 2117 

 

വാര്്ഡിതല്തതാഴിലുറപ്പ്്പദ്ധതിയുമായി്ബന്ധതപ്പ്്അട്ിസ്ഥാന്

വിവര്ങ്ങൾ 

2018-19 
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ആതക്തതാഴിൽ്കാര്്ഡ്് 124 

ആതക്ആക്റ്ീവ്്തതാഴിൽ്കാര്്ഡ്് 23 

100 േിനം്പൂര്ത്തിയാക്ിയ്തതാഴിൽ്

കാര്്ഡ്് 

10 

 

തതാഴിലുറപ്പ്നിയമംതതാഴിലാളികൾക്്ഉറപ്പ്നൽകുന്നപത്്തഅവകാശങ്ങൾ 

1. ടതാഴിൽകാർഡ് ലഭിക്കുവാൻഉള്ളഅവകാശും- ടഷഡയൂൾ 2; ഖണ്ഡിക 1-5, എ.എും. സ്ി.അദ്ധയായും-3 

2. അദരക്ഷിച്ച്15േിവസ്ത്തിനുള്ളിൽടതാഴിൽലഭിക്കുവാനുള്ളഅവകാശവുുംആയതിന്കകപ്പറ്ഗ്റസ്ീത്ല

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

3. അടല്ലങ്കിൽടതാഴിലില്ലായ്മദവതനുംലഭിക്കുവാനുള്ളഅവകാശുംആേയടത്ത 30 േിവസ്ും (1/4 

&രിന്നീെുള്ളേിവസ്ങ്ങളിൽ 1/2) 

4. ടഷൽഫ്ഓഫ്ദഗ്രാജക്ട്തയ്യാറാക്കുവാനുള്ളഅവകാശും 

5. അഞ്്കിദലാമീറ്ററിനുള്ളിൽടതാഴിൽലഭിക്കാനുള്ളഅവകാശുംഅടല്ലങ്കിൽദവതനത്തിന്ടറ  10% 

അധികുംലഭിക്കുവാനുള്ളഅവകാശും 

6. കുെിടവള്ളും, വിഗ്ശമസ്ൗകരയും, ഗ്രഥമശുഗ്ശൂഷസ്ൗകരയുംഇവലഭിക്കുന്നതിനുള്ളഅവകാശുംടഷഡയൂൾ 2; 

ഖണ്ഡിക 23-28 

7. 15 േിവസ്ത്തിനുള്ളിൽദവതനുംലഭിക്കുന്നതിനുള്ളഅവകാശും 

8. ദവതനവിതരണത്തിടലകാലതാമസ്ത്തിന്  നഷ്ടരരിഹാരുംലഭിക്കുവാനുഉള്ളഅവകാശും 

9. സ്മയബന്ധിതമായുള്ളരരാതിരരിഹാരത്തിനുള്ളഅവകാശും 

10. ദസ്ാഷയൽഓഡിറ്റന്െത്തുന്നതിനുള്ളഅവകാശും 

 

അവകാശാധിഷ്ഠ ിത്നിര്ീക്ഷണങ്ങൾ 

തതാഴിൽ്കാര്ഡുമായി്ബന്ധതപ്പ്്കാര്യങ്ങൾ 

മഹാത്മാരാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ ടതാഴിലുറപ്പ്  രദ്ധതി ഗ്രകാരുംഅവിേഗ്ദ  കായിക ടതാഴിൽ 

ടെയ്യാൻ താല്പരയമുള്ള ഏടതാരുകുെുുംബത്തിനുും ടതാഴിൽ കാർഡിനു ദവെി അദരക്ഷിക്കാും. 

ടതാഴിലുറപ്പ് രദ്ധതിയുടെ  ഭാരമാകാൻ ടതാഴിൽ കാർഡിനായി അദരക്ഷ നൽകിയ എല്ലാ 

കുെുുംബങ്ങൾക്കുും 15 േിവസ്ത്തിനകും തികച്ചും സ്ൗജനയമായിടതാഴിൽകാർഡ് ലഭയമാദക്കെതുെ്. 

ടതാഴിൽ കാർഡിന് അദരക്ഷിക്കുന്ന സ്മയത്്ത ദഫാദട്ടാ  എെുക്കുന്നതിദനവെിയുള്ള െിലവ് 

ടതാഴിലാളി വഹിദക്കെി വരുന്ന സ്ാഹെരയമാണ്നിലവിലുള്ളത് ഇത് നിയമലുംഘനമാണ്. 

ടതാഴിൽ കാർഡ് ഒരു ആധികാരിക ദരഖയാണ് അതുടകാെുതടന്ന ടതാഴിൽ കാർഡുകൾ 

സ്ൂക്ഷിദക്കെതിടെ രൂർണ്ണ ഉത്തരവാേിത്തുംടതാ ഴിലാളികൾക്കാണ് ഈ വാർഡിൽ മുഴുവൻ 

ടതാഴിലാളികളുും ടതാഴിൽകാർഡ് അവരുടെ  കയ്യിൽ സ്ൂക്ഷിച്ചിട്ടുെ്  ഇത്  ഗ്രശുംസ്നീയമായ 

കാരയമാണ്. 

അഞ്ുവർഷത്തിതലാരിക്കൽ ടതാഴിൽ കാർഡ് രുതുദക്കെതുെ്. 

 

ത ാഴിൽ ആവശയതപ്പട്ുന്നത്്് ംബന്ധിച്ച ്
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ടതാഴിൽ കാർഡുള്ള  ഏടതാരു ടതാഴിലാളിക്കുും  ടതാഴിൽആവശയടപ്പൊനുും ഇതുമായി ബന്ധടപ്പട്ട  

ആസ്ൂഗ്തണ ഗ്രഗ്കിയയിൽരങ്കാളിയാകാനുള്ള അവകാശമുെ്. ആവശയടപ്പട്ടു  കഴിഞ്ഞാൽ 15 

േിവസ്ത്തിനകും ടതാഴിൽ ലഭയമായിടല്ലങ്കിൽ ടതാഴിലില്ലായ്മ ദവതനുംലഭിക്കാനുള്ള അവകാശും 

നിയമരരമായി ടതാഴിലാളിക്ക് ഉെ് . 

 

തതാഴിൽ്അനുവേിച്ചത്് ംബന്ധിച്ച്്്. 

ടതാഴിലുറപ്പ്  നിയമഗ്രകാരും ടതാഴിൽ ആവശയടപ്പട്ടു  കഴിഞ്ഞാൽ 15 േിവസ്ത്തിനുള്ളിൽ ടതാഴിൽ 

നൽകിയിരിക്കണും . ലഭിെിദല്ലങ്കിൽടതാഴിൽരഹിതദവതനത്തിനുള്ള അർഹതയുെ് . 

പര്ിദശാധിച്ച് യലുകളിൽ്നിന്നും്അദപക്ഷ്നൽകി്15്േിവ ത്തിനുള്ളിൽ്തതന്ന്

തതാഴിൽ്ലഭിചി്ണ്്്എന്ന്മനസ്സിലാക്ാൻ് ാധിച്ചു്ഇത്്്അഭിനന്ദനാര്ഹമാണ്്. 

 

ദവതനം്ലഭയമാകുന്നത്് ംബന്ധിച്ച ്

ടതാഴിലുറപ്പ് രദ്ധതി നിയമത്തിടല  ടസ്ക്ഷൻ 3(2)  ഗ്രകാരുംഓദരാ  ഗ്രവ ത്തിയുടെയുും മറർദറാൾ  

രൂർത്തിയാക്കി  രഞ്ായത്തിൽസ്മർപ്പിച്ച്15 േിവസ്ത്തിനകും ദതാഴിലാളികൾക്ക്  ദവതനും 

ലഭിദക്കെതാണ്അല്ലാത്തരക്ഷും ഓദരാ  േിവസ്ത്തിനുും കുെിശ്ശികതുകയുടെ 0.05% എന്ന 

നിരക്കിൽടതാഴിലാളികൾക്നഷ്ടരരിഹാരും ലഭിക്കാൻ ടസ്ക്ഷൻ 3(3) ഗ്രകാരും അർഹതയുെ്. 

ത ാഴിലാളികളുൈായി നേരിട്ട് േടത്തിയ ഗ്രൂപ്പ് ചർച്ചയിൽ പല ത ാഴിലാളികൾക്ും 

ൈാസങ്ങളായി നേ േം ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് ൈേസ്സിലായി. കഴിഞ്ഞ 2 3 ൈാസങ്ങളായി ഗ്പേർത്തി 

തചയ്തിട്ടും നേ േം ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് ത ാഴിലാളികൾ പറഞ്ഞു 

 

.ഗ്പവര്ത്തി്സ്ഥലതത്ത് ൗകര്യങ്ങൾ് ംബന്ധിച്ച് 

.  ടതാഴിലുറപ്പ് നിയമഗ്രകാരും ഗ്രവ ത്തി നെക്കുന്ന സ്ഥലത്്ത കുെിടവള്ളും,തണൽ ,ഗ്രഥമശുഗ്ശുഷ 

കിറ്റ് എന്നീവ  ഗ്രവ ത്തി നെപ്പിലാക്കുന്ന  സ്ഥാരനും വഴിസ്ൗജനയമായി ടതാഴിലാളികൾക്ക് 

ലഭിദക്കെതുെ് .  

ത ാഴിലാളികളുൈായി നേരിട്ട് േടത്തിയ ചർച്ചയിൽ ഗ്പേർത്തി സ്ഥലത്ത് ആേശ്യൈായ 

അടിസ്ഥാേ സൗകരയങ്ങൾ ലഭിക്ാറുണ്ട് എന്ന് ൈേസ്സിലായി .  

മക ഉറകളും, ഫർസ്്റ്റ എയ്ഡ ് ന ാക്ു ം  ലഭിക്ാറുണ്ട് 

 ണൽ സൗകരയങ്ങൾ ലഭിക്ാറുണ്ട് 

കുടിതേള്ള ലഭയ  ഉറപ്പുേരുത്താറുണ്ട ്

 

പദ്ധതി്ആര്ംഭ്മീറ്ിംഗ്്ഗ്ഗാമ ഭ് ംബന്ധിച്ച ്

ടതാഴിലുറപ്പ്  നിയമും SHE 22ഗ്രകാരും ഒരു രദ്ധതിആരുംഭിക്കുന്നതിനു മുൻര് രദ്ധതിടയ  

സ്ുംബന്ധിെ് മുഴുവൻ കാരയങ്ങളുും ക തയമായി ടതാഴിലാളികടള ദബാധയടപ്പെുത്തുന്നതിന് 

ബന്ധടപ്പട്ട നിർവഹണഉദേയാരസ്ഥടെയുും വാർഡ് ടമമ്പർ, സ്ാദങ്കതിക ഉദേയാരസ്ഥൻ 

എന്നിവരുതെസ്ാന്നിധയത്തിൽ ഏടതങ്കിലുും ടരാതുസ്ഥലദത്താ ടതാഴിൽ ഇെങ്ങളിൽ വദച്ചാ രദ്ധതി  

ആരുംഭ മീറ്റിുംര് നെടത്തെതുണ്ട് . 
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എല്ലാ ഗ്പേൃത്തിയുതട ആരംഭത്തിലും പദ്ധ ിയുതട ൈുഴുേൻ കാരയങ്ങളും 

ത ാഴിലാളികളിനലക്് എത്തിക്ാൻ ൈീറ്റിങ് േിളിച്ചു നചർക്ാറുണ്ട ്

 

തതാഴിലിട്ങ്ങളിൽ്ഉണ്ാകുന്ന്അപകട്ങ്ങൾ് ംബന്ധിച്ച് 

മഹാത്മാരാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ ടതാഴിലുറപ്പ്   രദ്ധതിയിൽടതാ ഴിലാളികൾക്ക്  ടതാഴിലിെങ്ങളിൽ 

വച്ച്  ഏടതങ്കിലുും തരത്തിലുള്ളഅരകെും സ്ുംഭവിൊൽ SHE5ഗ്പകാര്വും്അധയായം്-

9രറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഗ്രകാരവുും െികിത്സ്ക്ക്  ആവശയമായി വരുന്ന മുഴുവൻെിലവുകളുും ബന്ധടപ്പട്ട 

ബില്്ലകൾ ഹാജരാക്കുന്ന മുറയ്ടക്താഴിലാളികൾക് ലഭയമാദക്കെതാണ്  .ഇതുകൂൊതത  

തതാഴിലിെങ്ങളിൽവച്ച് മരണും സ്ുംഭവിക്കയാടണങ്കിൽ 25000 രൂര ടതാഴിലാളിയുടെ കുെുുംബത്തിന് 

ലഭയമാദക്കെതാണ്.അഞ്ാും  വാർഡിടല  ടതാഴിലാളികൾക് ദസ്ാഷയൽ  ഓഡിറ്റ് 

കാലയളവിൽനെന്ന ഗ്രവ ത്തികളിൽ അരകെങ്ങൾ ഒന്നുുംതടന്ന സ്ുംഭവിച്ചിട്ടില്ല  

തഷ്ല്്്്ഓ ്്തഗ്പാജക്റ്്്് ംബന്ധിച്ച ്

വാര്ഡിൽ ആവശയമായ വികസ്ന ഗ്രവര്ത്തികൾ  കടെത്തുന്നതിന് ടതാഴിലാളികള്ക്ക് 

അവകാശമുെ്  .എന്നാൽ ടതാഴിലുറപ്പിൽ അനുവേനീയമായ ആസ്തി വികസ്ന ഗ്രവര്ത്തികൾ 

കടെത്തുന്നതിന് വാര്ഡിടല വിവിധ ദമഖലയിൽ നിന്നുമുള്ള ജനങ്ങളുടെ രങ്കാളിത്തും 

ഉൊദവെതുെ് . 

പര്ാതി്പര്ിഹാര്ം 

മഹാത്മ രാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ ടതാഴിലുറപ്പ് രദ്ധതി നിയമഗ്രകാരും(SHE19) 

സ്മയബന്ധിതമായിരരാതി രരിഹാരത്തിനുള്ള അവകാശും നിയമും നിഷ്കര്ഷിക്കുന്നു 

.രദ്ധതിയുമായി ബന്ധടപ്പട്ട രരാതികൾ ദഫാണ് മുദഖന ,ദൊൾ ഗ്ഫീ നമ്പർ ഉരദയാരിച്ച് ,ദരഖാ മൂലും 

എഴുതി നല്കിയുും ഇ ടമയിൽ വഴിയുും സ്മർപ്പിക്കാവുന്നതാണ് ദൊൾ ഗ്ഫീ നമ്പർ രഞ്ായത്തിൽ  

ഗ്രേര്ശി പ്പിടക്കൊതാണ്.അഴിദക്കാെ്  രഞ്ായത്തിൽ നമ്പർ ഗ്രേര്ശിപ്പിച്ചിട്ടുെ് .ടതാഴ്ലളികദളാെ് 

സ്ുംസ്ാരിച്ചദപ്പാൾ ഇതുവടര രരാതികൾ നല്കിയിട്ടില്ല എന്നാണ് അറിയാൻ സ്ാധിച്ചത് . 

ദ ാഷ്യൽ്ഓഡിറ്്്്നട്ത്തുന്നതിനുള്ള്അവകാശം 

ടതാഴിലുറപ്പ് രദ്ധതിയിൽ ഏടറ്റെുത്്ത  നെപ്പിലാക്കുന്ന മുഴുവൻ ഗ്രവർത്തികളുും ദസ്ാഷയൽ ഓഡിട്ടിന്  

വിദധയമാക്കണും എന്ന് SEC 17(2)നിഷ്കർഷിക്കുന്നു .രഞ്ായത്തിടല ഗ്രാമസ്ഭ ദരജിസ്്ടറരിൽ 

ദസ്ാഷയൽ ഓഡിറ്റ്  നെത്തിയതായുള്ള ദരഖകൾ കാണാൻ ോധിച്ചു . 

തതാഴിലാളികളുതട്്കട്മകൾ 

1. ക തയസ്മയത്്തടതാഴിൽസ്ഥലത്്തഹാജരായിഒപ്പവയ്ക്കുക. 

2. ടതാഴിലുറപ്പ്ഗ്രാമസ്ഭയ്ക്്കദസ്ാഷയൽഓഡിറ്റ്ഗ്രാമസ്ഭക്ക്ക തയമായിരടങ്കെുക്കുക 

3. രണിസ്ഥലത്്തപ്ലാറികവസ്തു ക്കൾഉരദയാരിക്കുവാദനാകത്തിക്കുവാനുുംരാെുള്ളതല്ല 

4. ഗ്രക തിസ്ുംരക്ഷണത്തിന്ആവശയമായഗ്രവ ത്തികൾഏടറ്റെുത്്തനെപ്പിലാക്കുക. 

5. ആസ്തിസ് ഷ്ടിക്കുന്നഗ്രവ ത്തികൾ   കടെത്തിദമറ്റ് ടനയുുംരഞ്ായത്്തഅധിക തടരയുും    അ

റിയിക്കുക. 
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തതാഴിലുറപ്പുപദ്ധതിയിൽഏതറ്ട്ുത്ത്തചയ്യാൻപറ്ിയഗ്പവൃത്തികൾ 

1. വിഭാഗംഎ 

:ഗ്രക തിവിഭവരരിരാലനവുമായിബന്ധടപ്പട്ടടരാതുഗ്രവ ത്തികൾ 

2. വിഭാഗംബി: 

സ്മൂഹത്തിൽഅവശതഅനുഭവിക്കുന്നവിഭാരങ്ങൾക്കുള്ളവയക്തിരതആ

സ്തികൾഖണ്ഡിക 5ൽരരാമർശിക്കുന്നകുെുുംബങ്ങൾക്ക്മാഗ്തും 

3. വിഭാഗം ി: 

ദേശീയഗ്രാമീണഉരജീവനമിഷൻനിബന്ധനകൾഅനുസ്രിക്കുന്നസ്വയുംസ്

ഹായസ്ുംഘങ്ങൾക്ക്ടരാതുഅെിസ്ഥാനസ്ൗകരയങ്ങൾ 

4. വിഭാഗംഡി: ഗ്രാമീണഅെിസ്ഥാനസ്ൗകരയങ്ങൾ 

 

 

 

 

താതഴപറയുന്ന്േര്ക്ുകൾആണ്ഈഘ്ത്തിൽദ ാഷ്യൽഓഡിറ്ിനവിദധയമാക്ിയത് 

ഗ്കമനമ്പർ  ഗ്രവർത്തിയുടെ ദരരുും 

ഗ്രവര്തിടകാഡുും 

മറർദറാൾ 

നമ്പർ  

 

ഗ്രവർത്തി 

കാലയളവ്   

 

ടതാഴി

ൽ േിന 

ങ്ങ ൾ 

 

ചിലവാ

യ്തുക് 
 

ദവതന്

ഘട്കം് 

 ാ

ധന്

ഘട്

കം് 

1 
SC ജനറൽ ബിപിൽ 

തുടങ്ങിയ വിഭാഗങ്ങളുടട 

ഭൂമിയിടെ പ്പവർത്തികൾ 

WC/311825 
 

1328 
1329 
1511 
1512 
1602 
1603 
1702 
1703 
1813 
1814 
1837 
1874 
1875 
1967 
1968 
2108 
2109 
2206 
2207 
2290 
2291 
2366 
2367 

10.10.18 
 to 
06.02.19 
 

600 
Unskilled=  
162600 
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2478 
2479 
2437 
2438 
2541 
2542 
2647 
2648 
2720 
2721 
2818 
2819 
 
 
 

 

അളവുകൾ് ംബന്ധിച്ച്് 

 ഗ്പേൃത്തിയുതട നപരും നകാഡും - SC GENERAL BPL  ുടങ്ങിയ 

േിഭാരങ്ങളിതല ഭൂൈിയിതല ഗ്പേൃത്തികൾ  

WC/311825 

ഗ്രവര്ത്തി 

ഇേങ്ങൾ 

എറിമാറ്റിടല  

അളവുകൾ  

എം്്ബുക്ിൽ്

ദര്ഖതപ്പട്ുത്തിയത്്് 

ഫീല്്്  തല 

രരിദശാധനയിൽ 

കെത്   

Stage 1 
വൃത്തി ആക്കുന്ന 

പ്പദേശത്തിന്ടറ 

50m ചുറ്റളവിൽ 

പുെലുകളുും 

കെലുകളുും 

നീക്കുന്നത്  

 
Stage 2 
ടതങ്ങിന് തടും 

തുറക്കൽ 

 
 
Stage 3 
50m ചുറ്റളവിൽ 

നിെും 

ഉഴുതുമറിച്ചു 

1.5m ഉയരത്തിൽ 

തടങ്ങളിൽ മണ്ണ് 
നിദേപിക്കുന്ന 

പ്പവൃത്തി 

34350 sqm 

@2.35/sqm= 80722 

 

 

 

 

590.625cum 

@169.38/cum=100040 

 

 

 

599.4cum 

@145.8cum=87392 

789sqm 

2.35sqm= 18541.5 

 

 

 

 

292.95cum 

@169.38/cum=49619.8 

 

 

594.0cum 

@145.8cum=72039.83 

മെഷർമെൻറ് ബുക്ക് 
പ്രകാരത്തിലുള്ള 
അളവുകൾ 
രണിമെടുത്തിട്ടുണ്ട്. 

 

 

 

 തെും നിക ന്നതിനാൽ 

അളവ് സ്ാധയമല്ല.  

 

 

 

 

 ഗ്രവ ത്തി  നെന്ന 

ആറുമാസ്ത്തിനുദശഷും 
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Stage 4 
വാഴ 

നടുന്നതിനുും 

തതത്തടും 

എടുക്കുന്നതിനുും 

Stage 5 
പറമ്പ് 
കിളക്കുന്നത് 

 
 
Stage 6 
മഞ്ഞൾ 

നടുന്നതിന് 

 
 
 

 

 

 

 

588cum 

@130.08cum=76487.04 

  

585cum 

@122.22cum=71498.7 

 

 

576cum 

@118.91cum=68492 

 

 

 

121.2cum 

@130.08cum=15765.69 

 

69.75cum 

@122.22cum=8524.845 

 

ആയതിനാൽ 

നശിച്ചുദരായിരുന്നു. 

 

 

 

 

 

 അളടവെുക്കാൻ 

രാകത്തിന് ഒന്നുും 

കാണാൻ സ്ാധിച്ചില്ല.  

 

േർക് നകാഡ് എസ്ടിമാറ്്്്്ഗ്പകാര്ം്തുക് എം്ബുക്്്്

ഗ്പകാര്ം്്

കണക്ാക്ിയ്്

തുക് 

ദ ാഷ്യൽ്ഓഡിറ്്്്

ഗ്പകാര്ംകതണ്ത്തിയ്്

തുക് 

WC/311825   ഗ്പേൃത്തി യുതട ആതക 

ചിലേ്= 489632 

164486 16486 

 സിറ്റിസൻഇൻനഫാർനൈഷൻ 

ന ാർഡ് = 2867 

2780 

 

 

 

0 

 ആയുധവാട്ക്= 5000 3000 3000 

 

 

 

 

 

 

അവിേഗ്ദതതാഴിലാളികളുതട്്

ദവതനം്=446627.48 

 

 

 

 

162600 

 

 

 

 

 

162600 
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 ാധനങ്ങളുതട്്്തുക്=0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

0 

 

ഫയൽ ഫീൽഡ്  ല പരിനശ്ാധേയിൽ േിന്നുള്ള 

കതണ്ടത്തലുകൾ  

    1. WC/311825  SC BPL GENERAL േിഭാരങ്ങളുതട ഭൂൈിയിതല 

ഗ്പേൃത്തികൾ 

•     സുധീർ ടി 

  ത ങ്ങിേ്  ടം  ുറന്ന് േളം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് 

•        ീേ തക 

 ത ങ്ങിേും കേുങ്ങിേും  ടം  ുറന്ന് േളം ഇട്ടിട്ടുണ്ട്  

•     ഭര ൻ 

    ത ങ്ങിേ്  ടം  ുറന്ന ്േളം ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. 

•      തചറു ൈണലിൽ സജീേൻ 
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     ത ങ്ങിേ്  ടം  ുറന്ന് േളം ഇട്ടിട്ടുണ്ട്... ൈഴക്ാലത്ത് 

തേള്ളം                                

                നകറിയ ിോൽ ഗ്പേൃത്തി േില േിന്നില്ല  

• ഹുമസൻ  

ത ങ്ങിേും കേുങ്ങിേും  ടം  ുറന്ന് േളം ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. 

• േത്സല േണ്ണാര  ്

ത ങ്ങ് , ോഴ,കേുങ്ങ് എന്നിേയുതട  ടം  ുറന്ന് േളം 

ഇട്ടിട്ടുണ്ട് 

• രജി  പി േി 

ത ങ്ങിേ്  ടം  ുറന്ന് േളം ഇട്ടിട്ടുണ്ട്..കാട് ൈൂടി 

കിടക്ുന്ന ിോൽ പറമ്പ് കിളച്ച ് ഒന്നും കാണാൻ 

പറ്റിയില്ല 

• ല  നൈാഹൻ 

േരമ്പ് ഒരുക്ി ത ങ്ങിേ്  ടം ഒരുക്ി േളം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് 

• എതക അരേിന്ദാക്ഷൻ 

      ത ങ്ങിേും കേുങ്ങിേും  ടം  ുറന്ന ്േളം 

ഇട്ടിട്ടുണ്ട്  

• മഷലജ േിേി 

ത ങ്ങിേ്  ടം  ുറന്ന് േളം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് 

• സദാേന്ദൻ േിേി 

ത ങ്ങിേും ോഴയ്ക്ും  ടം  ുറന്ന് േളം 

ഇട്ടിട്ടുണ്ട്...പറമ്പിൽ കാട ്ൈൂടി 

കിടക്ുന്ന ിോൽ പറമ്പ് കിളച്ചത ാന്നും 

കാണാൻ സാധിച്ചില്ല  

• രേീഗ്ന്ദൻ പിേി 

ത ങ്ങിേ്  ടം  ുറന്ന് േളം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് 

• ആകടീേ്  ത ാഴിലാളികൾ കുറോണ്. 

• േയക്തിര  ഗ്പേർത്തിയിൽ സിറ്റിസൺ 

ഇൻഫർനൈഷൻ ന ാർഡ് സ്ഥാപിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാൽ 

ഫയലിൽ ഇ ി൯തട  ിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്.  

 

 ിറ്ി ൺഇൻ ര്ദമഷ്ൻദബാര്ഡ്് 
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മഹാത്മാരാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ ടതാഴിലുറപ്പ് രദ്ധതിയിൽ ഓദരാ ഗ്രവർത്തി ആരുംഭിക്കുന്നതിനു 

മുൻരുും ആ ഗ്രവര്തിയുമായി ബന്ധടപ്പട്ട എസ്ടിമാറ്റ്  തുക ,ആടക ടതാഴിൽ േിനങ്ങൾ ,സ്ാധന ദവതന 

ഘെകും ,ഗ്രവർത്തി കാലാവധി തുെങ്ങിയവ ദരഖടപ്പെുത്തിയ നിശ്ചിത അളവിലുള്ള ദബാർഡ്  

ടരാതുജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ സ്ഥാരിദക്കെതുെ് .  

ഓഡിറ്റിേ് േിനധയൈാക്ിയ ഗ്പേർത്തിയുതട (WC/311825 )സിറ്റിസൺ ഇേ്നഫാർൈഷൻ 

ന ാർഡ് ഗ്പേർത്തി സ്ഥലത്ത് സ്ഥാപിച്ചിട്ടില്ല. 

.ദമറ്ി്തന് ംബന്ധിച്ച്വിവര്ങ്ങൾ 

ടതാഴിലുറപ്പ് നിയമഗ്രകാരും ദമറ്റ് ,രതിനാല് േിവസ്ും കൂെുദമ്പാൾ മാറി ടക്കാെിരിക്കണും  . 

നിര്ീക്ഷണ് ംവിധാനങ്ങൾ 

ജാഗ്രതാ ദമൽദനാട്ട സ്മിതി 

• രദ്ധതിയുടെ നെത്തിപ്പ് കാരയക്ഷമമാക്കുന്നതിനു ദവെി നിരീക്ഷണ സ്ുംവിധാനങ്ങൾ 

ഏർടപ്പെുത്തിയിട്ടുെ് .ഉദേയാരസ്ഥ സ്ുംവിധാനവുും ,ഗ്രാദേശിക തല കമറ്റിയുും 

രൂരീകരിച്ചുടകാൊണ് രദ്ധതി ഗ്രവർത്തനങ്ങൾ കരയക്ഷ്മമായ്  നെദത്തെത് നിയമ 

ഗ്രകാരും(വിഎം. ി. ര്ൂപീകര്ിദക്ണ്ത്്എങ്ങതനതയന്നുള്ളത്്എ.എം ി്യിതല്

ദപജ്നമ്പര്57 ഭാഗം10.5.3.അനു ര്ിച്ച്ആവണം)ദമറ്റ്  അുംരമാവാൻ രാെില്ല   .ഈ 

വാർഡിൽ   സ്മിതി അും ര ങ്ങൾ ഗ്രവർത്തി സ്ഥലും സ്ന്ദർശിക്കരുന്ടെന്നുും അവടെ വച്ച് 

ഒപ്പ്  ദരഖടപ്പെുത്താറുടെന്നുുംന്നുും ടതാഴിലാളികൾ രറഞ്ഞു . 

അുംരങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ (അനുബന്ധും ) 

എ.എം. ി.അദ്ധയായം-7.11.5ഗ്പകാര്മുള്ളഗ്പവൃത്തി യൽ -പര്ിദശാധന്യുതട്്

കതണ്ത്തലുകൾ 

മഹാത്മാഗാന്ധി്ദേശീയ്്ഗ്ഗാമീണ്തതാഴിലുര്പ്പു്്പദ്ധതി്്വാര്ഷ്ിക്മാസ്റ്റര്് ര്്കുലര്്

ഗ്പകാര്ം്ഒര്ു്വര്ക്്്് യലിൽ് ൂക്ഷിദക്ണ്്22്ദര്ഖ്കതളക്ുറിച്ചു്്ഗ്പതി്പാ്തികുന്നു.്

ഇത്്നിര്ബന്ധമായും് ൂക്ഷിതക്ണ്താ്ണ്്. 

കവര്ദപജ് 

രരിദശാധിച്ച ഗ്രവര്ത്തി യുടെ  ഫയലിൽ വാര്ഷിക മാറർ സ്ര്കുലർഗ്രകാരമുള്ള കവർ 

ദരജ് ഉള്ടപ്പെുത്തിയിട്ടുെ്   .  

തചക്ക്ലിസ്്റ്റ 

ഒരുഗ്രവ ത്തിഫയലിൽഗ്കമഗ്രകാരുംഏടതാടക്കദരഖകൾഎവിടെഏത്ദരജ്മുതൽസ്ൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു

എന്ന്മനസ്സിലാക്കുവാനുള്ളആധികാരികദരഖയാണ്ടെക്ക്ലിറ്. പരിസ ോധിച്ച് പ്പവർത്തി ഫയലിൽ 

ചെക്ക്ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടോയിരുന്നില്ല  . 

വാര്്ഷ്ിക്കര്്മ്പദ്ധതിയുതട്്പകര്്പ്പ്് 
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ഗ്രാമസ്ഭ അുംരീകാരും ലഭിച്ച ഗ്രവർത്തികൾ മാഗ്തദമ വാർഷിക കർമ രദ്ധതിയിൽ ഉള്ടപ്പെുത്താവു 

.ഗ്രസ്തു തഗ്രവ ത്തിരഞ്ായത്തിടലനെപ്പുവർഷത്തിടലആനുവൽആക്ഷൻപ്ലാനിൽഉൾടപ്പട്ടതാണ്എ

ന്ന്ടതളിയിക്കുവാനുള്ളദരഖയാണ്ആക്ഷൻപ്ലാൻന്ടറദകാപ്പി.  രരിദശാധിച്ച ഫയലില് ഗ്രസ്തു ത ദരഖ 

 ൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്.  

എസ്റ്റിദമറ്്(ജനകീയ്എസ്റ്റി്ദമറ്്്) 

ഒരുഗ്രവ ത്തിഎങ്ങടന,എഗ്തഅളവിൽടെയ്യണടമന്ന്സാദങ്കതികമായിഗ്രതിരാേിക്കുന്നആധികാരികദര

ഖയാണ്എറിദമറ്റ് രരിദശാധിച്ച ഫയലിൽ എസ്ടിദമറ്റ് സ്ൂക്ഷിച്ചിട്ടുെ് .എന്നാൽ സ്ാധാരണക്കാർക്ക് 

ദരാലുും മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷയിലുള്ള ജനകീയ എസ്ടിദമറ്റ്  ഫയലിൽ ഉള്ടപ്പെുത്തുന്നില്ല . 

 

 ാദേതികാനുമതിപഗ്തം 

ഒരുഗ്രവ ത്തിക്ക്സാദങ്കതികവിേഗ്ധരുടെഅനുമതിലഭിച്ചിട്ടുെ്എന്നതിനുള്ളആധികാരികദരഖയാ

ണ്സ്ാദങ്കതികഅനുമതിദരഖ.രരിദശാധിച്ചഫയലിിൽസ്ാദങ്കതികാനുമതിദരഖഉൊയിരുന്നു.സ്ാദങ്ക

തികാനുമതിദരഖയിൽഒപ്പിെുന്നസ്ാദങ്കതികവിേഗ്ധർഅതിദനാടൊപ്പുംഒപ്പിട്ടതീയതികൂെി  ദെർദക്കെ

തുെ്അതിനാൽ  ഇക്കാരയത്തിൽ  ഗ്രദതയകഗ്ശദ്ധരുലർദത്തെതാണ്. 

ഭര്ണാനുമതിദര്ഖ 

    ഗ്രവ ത്തിടെയ്യുന്നതിന്നിർവഹണസ്ഥാരനുംനൽകുന്നഅനുമതിയാണ്ഭരണാനുമതിദരഖ . 

പരിസ ോധിച്ച് ഫയലിൽ ഈ സരഖ  കാണാൻ സ്ാധിച്ചു . 

 ംദയാജിത്പദ്ധതിയുതട്്പകര്്പ്പ്് 

രരിദശാധിച്ച  ഗ്രവർത്തി  സ്ുംദയാജിത രദ്ധതി വിഭാരത്തിൽ ടരെതതുടകാെ് ഇതുമായി ബന്ധടപ്പട്ട 

ദരഖകടളാന്നുും ഉള്ടക്കാള്ളിച്ചിട്ടില്ല . 

 

ഡിമാൻഡ്ദ ാം(തതാഴിൽ്ആവശയതപ്പ്ുതകാണ്ുള്ള്അദപക്ഷ്) 

വാർഷിക മാറർ സ്ർക്കുലർ ഗ്രകാരും ഒരു ഗ്രവർത്തിക്അനുതെേം3(ബി )ഗ്രകാരും ഗ്രൂപ്പാ 

ദയാഅനുതെേം3(എ)ഗ്പകാര്ം വയക്തിരതമദയാ അദരക്ഷിദക്കെതാണ്്.്ഈ നരഖ ഫയലിൽ 

കാണാൻ സാധിച്ചു. 

വര്ക്്്  അദലാദക്ഷ്ൻ  ദ ാം(തതാഴിൽ്നൽകിയത്് ംബന്ധിച്ച്വിവര്ങ്ങൾ്) 

ഗ്രവ ത്തിഅനുവേിച്ചുടകാെ്നിർവഹണഉദേയാരസ്ഥർനൽകുന്നഅനുമതിയാണ് വ ർക്ക് 

അടലാദക്കഷൻദഫാo.അദരക്ഷിച്ച്15േിവസ്ത്തിനുള്ളിൽഗ്രവ ത്തിലഭിദച്ചാഎന്നറിയാൻഈദഫാുംസ്

ഹായിക്കുും. രരിദശാധനക്ക് വിദധയമാക്കിയ  ഗ്രവര്ത്തി  ഫയലിൽ ഈ ദരഖ ഉള്ടപ്പെുത്തിയിട്ടുെ് .് 

മസ്റ്റര്  ദറാൾ 

ടതാഴിലാളികളുടെ അതത് േിവസ്ങ്ങളിടല ഗ്രവർത്തി സ്ഥലടത്ത ഹാജർനിലദരഖടപ്പെുത്തുന്ന 

ഔദേയാരിക ദരഖയാണ് മറർ ദറാൾ ദലാക്ക്  ദഗ്രാഗ്രാും ഓഫീസ്ർ ,രഞ്ായത്്ത ടസ്ഗ്കെറിഎന്നിവർ  

സ്ാക്ഷയടപ്പെുത്തി സ്ീൽ രതിപ്പിച്ച മാറർ ദറാൾ മാഗ്തദമ ഉരദയാരിക്കാവൂ .മാറർ ദറാൾ ലഭിച്ചതിനു 

ദശഷും മാഗ്തദമ നിയമരരമായി ഗ്രവർത്തി ആരുംഭിക്കാൻ രാെുള്ളൂ ,മാറർ ദറാളുകൾ ഫയലിൽ 
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കാണാൻ സ്ാധിച്ചു .മറർ ദറാളുകൾ രണത്തിനു സ്മാനമാണ് ആയതിനാൽ ടവട്ടിതിരുത്തലുകൾ 

രാെില്ല .ഇത് ശിക്ഷാർഹമായ കാരയമാണ്   .ടവട്ടിത്തിരുത്തലുകൾ   ടെയ്യുദമ്പാൾ  വിശേീകരണും 

നൽകി ഒപ്പ് വയ്ദക്കെതാണ് 

.തേട്ടിത്തിരുത്തലുകൾ ൈസ്റ്റർ നറാളിൽ കാണാൻ സാധിച്ചു എന്നാൽ ഇ ുൈായി  ന്ധതപ്പട്ട് 

യാത ാരു ര  േിശ്ദീകരണേും കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല..തമഷ്ര്തമന്റ്ബുക്്്

നമ്പര്മസ്റ്റര്്് ദറാളുകളിൽ്്ഉണ്ാകണം.എന്നാൽ്ഗ്പേർത്തി ഫയലിൽ 

അവദര്ഖതപ്പട്ുത്തിയി്ില്ല. 

തമഷ്ര്തമന്റ്ബുക്് 

ഒരുഗ്രവ ത്തിഎറിദമറ്റ്ഗ്രകാരുംക തയമായഅളവിൽആണ്ടെദയ്യെത്എന്നുുംടെയ്തിരിക്കുന്നത്ഇഗ്ര

കാരുംതടന്നടയന്ന്മനസ്സിലാക്കാനുള്ളആധികാരികദരഖയാടണ്മഷർടമന്റബ്ുക്ക്. 

രരിദശാധനവിദധയമാക്കിയ ഫയലിൽ   ടമഷർടമനറ്്ബുക്ക്ഉൊയിരുന്നു .. ടമഷർടമന്റ്ബുക്കു 

രഞ്ായത്തിൽനിന്നുുംെുമതലടപ്പട്ടഉദേയാരസ്ഥൻസ്ാക്ഷയടപ്പെുത്തിയിട്ടുെ് 

.ഗ്രവ ത്തിരൂർത്തീകരണത്തിന്ടറവിവിധഘട്ടങ്ങളിടലതുകരാസ്ാക്കുദമ്പാഴുുംഒെുവിൽഗ്രവ ത്തി

യ്ക്്കഅനുവേിച്ചതുകഗ്രകാരമുള്ളആടകതുകഅനുവേിയ്ക്കുദമ്പാഴുുംടമഷർടമന്റ്ബുക്കിൽരഞ്ാ

യത്്ത     ടസ് ഗ്ക ട്ടറിസ്ാക്ഷയടപ്പെുത്തൽനെത്തിഒപ്പസ്്ീല്എന്നിവരതിപ്പിദക്കെതാണ്. ഇങ്ങടന 

ടെയ്തതായി കാണാൻസ്ാധിച്ചു. 

 

 

തമറ്ീര്ിയൽതഗ്പാകയൂര്തമന്റ്( ാധന് ാമഗ്ഗികതളക്ുറിച്ചുള്ള്വിവര്ങ്ങൾ്) 

ഒരുഗ്രവ ത്തിക്ക് സ്ാദങ്കതിക എറിദമറ്റ്ഗ്രകാരും ആവശയമുള്ള സ്ാധനസ്ാമഗ്രികൾ 

വാങ്ങുന്നതിനുള്ള നെരെിഗ്കമങ്ങൾ ഗ്രതിരാേിക്കുന്ന ദരഖയാണ്   ടമ റ്റീരിയൽ ടഗ്രാകയൂർടമെ ്. 

അതിനുരദയാരിച്ചസ്ാധനങ്ങളുടെ  ബില്്ല     വിവരങ്ങൾ  ഫയലിൽസ്ൂക്ഷിച്ചിട്ടിില്ല.  

ദവജ്  ലിസ്്റ്റ 

മറർ ദറാളിന്ആനുരാതികമായിടതാഴിലാളിദക്കവതനുംഅനുവേിച്ചുഎന്നട്തളിയിക്കാനുള്ളആധി

കാരികദരഖയാണ് ദവജ്  ലിറ്. രരിദശാധിച്ചഫയലിിൽ ദവജ്  ലിറ്കാണാൻസ്ാധിച്ചു. 

ഇത്ഗ്രശുംസ്നീയമായകാരയമാണ്. 

 ണ്്ഗ്ട്ാൻസ്ര്്ഓര്ഡര് 

മറർദറാളിനുും,ദവജ്       ലിറിനുും  ആനുസ്രി ച്ച്ടതാഴിലാളി ക്ക്    ദവ തനും കകമാറിദയാ എന്ന് 

ഉറപ്പാക്കാനുള്ള ദരഖയാണ്ഫ െ്      ഗ്ൊൻസ്ഫർ    ഓർഡർ..രരിദശാധിച്ച  ഫയലിിൽ ഫെ് ഗ്ൊൻസ്ഫർ 

ഓര്ഡർ ഉള്ടപ്പെുത്തിയിട്ടുെ് . 

തമറ്ീര്ിയൽ  വൗച്ചര്  ആൻഡ്  ബിൽ 

സ്ാധനസ്ാമഗ്രികൾ  ആവശയമായ ഗ്രവ ത്തികൾ  ടെയ്യുദമ്പാൾ   ഇവയുടെ  

ബില്ലുകളുുംവൗച്ചറുകളുും  ഫയലിൽസ്ൂക്ഷിദക്കെതാണ്. പരിസ ോധിച്ച് ഫയലിൽ  ി ഐ ബി ബില്്ല 

 ൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്..  
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ര് ീതുകളും്ദര്ായല്്ിയും ംബധിച്ചു 

രസ്ീതുകൾ  സ്ൂക്ഷിച്ചിട്ടിില്ല . 

ദ ാദ്ാഗ്ഗാ  ്

ഒരുഗ്രവ ത്തിതുെങ്ങുന്നതിനു  മുൻരുും, ഗ്രവ ത്തിനെന്നുടകാെിരികുദമ്പാഴുും,  ഗ്രവ ത്തി രൂർത്തി 

യായതിനു  ദശഷവുമുള്ള       മൂന്ന്ഘട്ടത്തിലുള്ളദഫാദട്ടാഗ്രവ ത്തിഫയലിൽ  സ്ൂക്ഷിദക്കെതാണ് . 

ഫയലിൽ സഫോസട്ടോ  ക്ോണോൻ  ോധിച്ചിട്ടുണ്ട് 

ഗ്പവൃത്തിപൂര്ത്തീകര്ണ ാക്ഷയപഗ്തം 

ഗ്രവ ത്തിരൂർത്തീകരിച്ചുഎ ന്നതിനട്റദരഖയാണ്ഗ്രവ ത്തിരൂർത്തീകരണസ്ാക്ഷയരഗ്തും.ഇത് 

സ്ാദങ്കതിക വിേഗ്ധൻ സ്ീൽ വച്ച് സ്ാക്ഷയടപ്പെുത്തണും . പ്പവർത്തി ഫയ ലിൽ  ഈ സരഖ 

 ൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്.  

മസ്റ്റര്ദറാൾമൂവ്തമന്റ്ലിപ്പ് 

ഒരുഗ്രവ ത്തിയുടെ ഓദരാഘട്ടത്തിന്ടറയുും മറർദറാൾ അനുവേി ച്ച്ടതാഴിലാളികൾ ക്ക്   ദവ തനും  

നൽകുന്നവരയുള്ള ഓദരാഘട്ടങ്ങളുും ഏടതാടക്ക തീയതികളിൽ നെന്നു എന്ന്മ നസ്സിലാക്കാ ൻ മ 

റർദറാൾമൂവ്ടമന്റ്ലിര്   ഫയലിൽ സ്ൂക്ഷിദക്കെതുെ്   .      രരിദശാധിച്ച  ഫയലിിൽ  മറർദറാൾ 

മൂവ്ടമന്റ്ലിര് ഉൊയിരുന്നു . 

ജിദയാ്ട്ാഗ്്ഗ്ദ ാദ്ാകൾ 

ജിദയാൊഗ്്ഡ്ദഫാദട്ടാഗ്രാഫ്    ര രിദശാധിച്ച  ഗ്രവർത്തിയുടെ ഫയലിൽ   ഉൊയിരുന്നിില്ല . 

 

ദ ാഷ്യൽ്ഓഡിറ്്്്റിദപ്പാര്്്്് 

ഓദരാ ആറുമാസ്തിലുും     അത് വടര ടെയ്ത ഗ്രവർത്തികളുടെ ദസ്ാഷയൽ ഓഡിറ്റ്  നെത്തി റിദപ്പാർട്്ട  

ഫയലിൽ സ്ൂക്ഷിദക്കെതാണ് .  ദസ്ാഷയൽ ഓഡിറ്റ്  റിദപ്പാര്ട്്ട  ഫയലിൽ ഉള്ടപ്പെുത്തിയിട്ടില്ല . 

സ റ്്ഡയറി 

ഗ്രവ ത്തിസ്ഥലടത്തമുഴുവൻ വിവരങ്ങളുും ദരഖടപ്പെുത്തുന്നതി നു       ദവ െിയുള്ള ആധികാരിക 

ദരഖയാണ്കസ്റ്റ്ഡയറി.  രരിദശാധിച്ച   ഗ്രവര്ത്തി   ഫയലിലുും കസ്റ്റ്   ഡയറി ഉണ്ടോയിരുന്നു 

.ദറാ ്്ഗര്േിവ ം 

വാർഷികമാറർപ്ലാൻഗ്രകാരുംഎല്ലാരഞ്ായത്തുകളിലുുംദറാസ്് രർേിവസ്ുംആെരിക്കണുംഎന്ന്നിഷ്ക

ര്ഷിച്ചിട്ടുെ് .ഇത് ആച്ചരിച്ചതായി സരഖക്ൾ  ൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്.ദറാസ്ഗാർ േിവസ്ും ആെരിക്കാറുെ് എന്ന് 

എും ജി എൻ ആർഇ ജി ,ഉദേയാരസ്ഥർ രറഞ്ഞിട്ടുെ് . 

പഞ്ചായത്തിൽ ൂക്ഷിച്ചിര്ിദക്ണ് 7 ര്ജിസ്റ്ററുകൾ 

 

തതാഴിൽകാര്ഡ്്ര്ജിസ്റ്റര് 

ടതാഴില്കാര്ഡിനുള്ള  അദരക്ഷ ,കാര്ഡ്  അനുവേിച്ച വിവരങ്ങൾ എന്നിവ ദരഖടപ്പെുത്തുന്ന തിനുള്ള  

രാജിറ് ർ .ഇത് നാളതീകരിച്ചുസ്ൂക്ഷിച്ചിട്ടുെ് .. 



18 
 

18 
 

ഗ്ഗാമ ഭര്ജിസ്റ്റര് 

വാര്ഡിടല ടതാഴിലുറപ്പ്  രദ്ധതിയുമായി ബന്ധടപ്പട്ട ഗ്രാമസ്ഭ മിനുട്്ടസ്് രരിദശാധിച്ചദപ്പാൾ ആക്ഷൻ 

പ്ലാൻ ,ദലബർ ബഡ്ജറ്റ്  രൂരീകരണവുമായി ബന്ധടപ്പട്ട ഗ്രാമസ്ഭ യുടെ വിവരങ്ങൾ 

ദരഖടപ്പെുത്തിയിട്ടുെ് .. 

വര്ക്്്റജിസ്റ്റര് - 

ഗ്രവ ത്തികളുടെലിറ്, െിലവ്,    വിശോുംശങ്ങൾദരഖടപ്പെുത്തിയിട്ടുള്ള  രജിറർ 

2018-19  വടര യുള്ള 73 ഗ്രവര്ത്തികൾ ദരഖടപ്പെുത്തിയിട്ടുെ്്. 

സ്ഥിര്ആസ്ഥികളുതട്ര്ജിസ്റ്റര്  

ടതാഴിലുറപ്പ്  രദ്ധതിയിലുടെ സ് ഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള ആസ്തികൾസ്ുംബന്ധിച്ച  വിവരങ്ങൾ ,സ്ഥലും 

,ആസ്തിയുടെ  സ്വഭാവും ,നിലനില്ക്കുന്ന കാലയളവ്  തുെങ്ങിയവ ഗ്രസ്തു ത ദരജിസ്്ടറരിൽ 

ദെര്ദക്കെതാണ് .ഇത് നാളതീകരിച്ചു സ്ൂക്ഷിച്ചിട്ടുെ് . 

പര്ാതിര്ജിസ്റ്റര് 

2018 ടമയ്  മുതൽ l6/4/19. വടര 5രരാതികൾ കിട്ടിയിട്ടുെ് രരാതിതീര്പ്പു കല്പ്പിക്കുകയുും ടെയ്തിട്ടുെ് 

. . 

 ാധന്ര്ജിസ്റ്റര് 

ടതാഴിലുറപ്പിൽ ഏടറ്റെുക്കുന്ന ഗ്രവര്ത്തികളുടെ ഭാരമായി വരുന്ന സ്ാധന സ്ാമഗ്രികളുടെ വാങ്ങൽ 

തീരുമാനും ഉരദയാരും നീക്കിയിരുപ്പ് ,െിലവുകൾ എന്നിവ സ്ുംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ മുഴുവനുും 

ഗ്രസ്തു തരജിസ്്ടറരിൽ ദരഖടപ്പെുദത്തെതാണ് .ഇവനാളതീകരിച്ചു സ്ൂക്ഷിച്ചിട്ടുെ് . 

നിര്ഹണഉദേയാഗസ്ഥര്ക്ായുള്ളനിര്ദേശങ്ങൾ 

നിര്വഹണഉദേയാഗസ്ഥര്(അക്ൗണ്ൻറ്/ ഡി. ഇ. ഒ . അഗ്കിഡിറ്ഡഎ്ൻജിനീയര്, 

ഓവര് ിയര്) 

• വർക്ക്ഫയലുകളിൽആനുവൽമാറർസ്ർക്കുലറിൽരറയുന്ന  ഗ്രകാരമുള്ള 22 

ദഡാകയൂടമന്റസ്്  ഉടെന്ന്ഉറപ്പവരുത്തിഗ്രവ ത്തി  ഫയൽതയ്യാറാക്കുക 

• കസ്റ്റ്ഡയറിക തയമായിഎഴുതിസ്ൂക്ഷിക്കുന്നതിനുുംദമറ്റ്  മാർക്ക്നിർദേശുംനൽകുക 

• മറർദറാൾടതാഴിലിെങ്ങളിൽഎത്തിച്ചുദഗ്രാജക്ട്ഇനീദഷയറ്റീവ്മീറ്റിുംഗ്കൂ െിരണിആരുംഭിക്കുന്ന

തിന്സ്ഹായിക്കുക 

• ക തയമായഇെദവളകളിൽടതാഴിലിെുംസ്ന്ദർശിച്ചടെയ്തടതാഴിൽഅളന്ന്എുംബുക്കിൽദരഖടപ്പ

െുത്തുക 

• ഡിമാൻഡ്അനുസ്രിച്ച്ടതാഴിൽനൽകുക 

ദമറ്് 

• മറർദറാൾക തയമായിഒടപ്പവപ്പിക്കുക 

• ഹാജരാകാത്തവരുടെവിവരുംഅെയാളടപ്പെുത്തുക 

• മറർദറാളിൽടതാഴിൽേിനങ്ങളുടെതീയതിഅെയാളടപ്പെുത്തുക 

• കസ്റ്റ്ഡയറിരൂർണ്ണമായുുംരൂരിപ്പിക്കുക 
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• ടതാഴിൽകസ്റ്റുകളിൽടവച്ച്അരകെുംനെന്നിട്ടുടെങ്കിൽകസ്റ്റ്ഡയറിയിൽഎഴുതുകയുുംനി

ർവഹണഉദേയാരസ്ഥടരഅറിയിക്കുകയുുംെികിത്സ്ഉറപ്പാക്കുകയുുംടെയ്യുക 

• നിശ്ചിതഅളവിലുുംരുണനിലവാരത്തിലുുംദജാലിടെയ്യുന്നുെ്  എന്ന്ഉറപ്പവരുത്തുക 

• 14 ദിവ ചത്ത ഇടസവളക്ളിൽ സേറ്റ് േോറി ചക്ോണ്ടിരിസേണ്ടതോണ്.. അത് ക്ോണോൻ  ോധിച്ചു 

..ഇത് പ്പ ം നീയേോയ ക്ോരയേോണ് 

നിര്്ദേശങ്ങൾ 

➢ ടതാഴിൽ കാർഡുകൾ അനുവേിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രതിനഞ്ു േിവസ്ത്തിനുള്ളിൽ തടന്ന 

കാർഡ്  ഉെമകൾക്ക് ലഭയമാക്കണും . 

➢ ദഫാദട്ടാ ഉൾടപ്പടെ തികച്ചുും സ്ൗജനയമായിതടന്ന ടതാഴിൽ കാർഡ്  അനുവേിദക്കെതാണ് . 

➢ ഓദരാ ഗ്രവർത്തി ആരുംഭിക്കുന്നതിനു മുൻരുും ഓവർസ്ിയരുടെ സ്ാന്നിധയത്തിൽ ഗ്രവർത്തി 

ആരുംഭ മീറ്റിുംര് നെത്തി ടതാഴിലാളികൾക്ക് ടെദയ്യെ ഗ്രവര്തി കടള ക്കുറിച്ച് വിശേീകരണും 

നൽദകെതാണ് . 

➢ ടതാഴിലാളികൾക്ക് നിയമ ഗ്രകാരും ലഭിദക്കെ അവകാശങ്ങൾ (െികിത്സ്ാ സ്ഹായും 

ഉൾടപ്പടെ )അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നുടെന്ന് നിർവഹണ ഏജൻസ്ി ഉറപ്പുവരുദത്തെതാണ് . 

➢ മറർ ദറാളിൽ ടവട്ടിത്തിരുത്തലുകൾ ഉൊകാൻ രാെില്ല . 

➢ മറർ ദറാളിൽ ദരര് വന്ന ടതാഴിലാളി തടന്ന യാണ് ഗ്രവർത്തി ടെയ്യുന്നടതന്ന് ദമറ്റ് ,ഓവർ 

സ്ിയർ ഉറപ്പു വരുത്തണും . 

➢ ടതാഴിലാളികൾ അവരുടെ കെമകൾ ക തയമായി രാലിക്കുന്നുടെന്ന് നിവഹണ ഉദധയാരസ്തർ 

ഉറപ്പു വരുത്തണും . 

➢ വിജിലൻസ്് & ദമാണിട്ടറിുംര് കമറ്റി അുംര ങ്ങടള കാലാനുസ് തമായി മാറ്റുകയുും അവരുടെ 

രങ്കാളിത്തും ഉറപ്പുവരുത്തുകയുും ടെദയ്യെതാണ് . 

➢ സ്ിറ്റിസ്ണ് ഇന്ദഫാർമഷൻ ദബാർഡ്  നിയമാനുസ് തമായി ഗ്രവർത്തി സ്ഥലങ്ങളിൽ 

സ്ഥാരിടക്കൊതാണ് . 

➢ ടമദമാ ഓഫ് ടരയ്ടമന്റ്റ്  ടവട്ടിതിരുത്താൻ രാെില്ല . 

 കതണ്ത്തലുകൾ 

• ്ജാഗ്ഗത്ദമൽദനാ്് മിതി്കാര്യക്ഷമമല്ല. 

• ്നിശ്ചിത്മാതൃകയിലുള്ള് ിറ്ി ൺ്ഇൻ ര്ദമഷ്ൻ്ദബാര്ഡ്്ഗ്പവര്ത്തി്

തുട്ങ്ങുദമ്പാൾ്ഗ്പവര്ത്തി്സ്ഥലത്ത്്സ്ഥാപിക്ുന്നില്ല. 

• ്മസ്്റ്റ്്ദറാളുകൾ്  തമഷ്ര്തമൻറ്്ബുക്്  തുട്ങ്ങിയവയിൽ്തതറ്ുകൾ്

വര്ുത്തുന്നു. 

• ്ദ ാദ്ാ്ഉൾതപ്പതട് തികച്ചും് ൗജനയമായി്തതാഴിലാളികൾക്്്

തതാഴിൽകാര്ഡ്്  അനുവേിക്ുന്നില്ല. 

• ്ഗ്പവര്ത്തി്അനുവേിക്ുന്ന് മയതത്ത്കാലാവസ്ഥയ്ക്്്അനുദയാജയമായ്

ഗ്പവൃത്തികൾ്തകാട്ുക്ുന്നതിൽ്പിഴവ്. 

അനുബന്ധം 

വാര്്ഡിതല്ആക്ടിവ്്തതാഴിലാളികളുതട്്വിവര്ങ്ങൾ 
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1 KL-02-005-001-006/1 എൻ കലയാണി 66 

2 KL-02-005-001-006/11 ചഗ്ന്ദി പാറമ്മൽ 100 

3 KL-02-005-001-006/113 ചഗ്ന്ദി പി േി 100 

4 KL-02-005-001-006/14 ഒ തക നശ്ാഭേ 100 

5 KL-02-005-001-006/15 ഒ തക ശ്യാൈള 100 

6 KL-02-005-001-006/16 ഒ തക സുൈ ി 100 

7 KL-02-005-001-006/17 ഗ്പസന്ന േി പി 22 

8 KL-02-005-001-006/19 കുലങ്ങര ് സനരാജിേി 38 

9 KL-02-005-001-006/20 േഗ് ാരട ് 

കാർ യായേി 

100 

10 KL-02-005-001-006/21 സനരാജിേി തക 38 

11 KL-02-005-001-006/34 എതക അരേിന്ദാക്ഷൻ 4 

12 KL-02-005-001-006/4 ശ്ാരദ എൻ പി 100 

13 KL-02-005-001-006/44 ോരായണി എതക 1 

14 Kl-02-005-001-006/47 രജി  പിേി 2 

15 KL-02-005-001-006/49 പിസി റാ ിയ 3 

16 KL-02-005-001-006/5 ആരമ്പൻ േേജ 100 

17 KL-02-005-001-006/65 പി സുകുൈാരൻ 1 

18 KL-02-005-001-006/66 േത്സല േണ്ണാര ് 4 

19 KL-02-005-001-006/68 ജലജ എംപി 1 

20 KL-02-005-001-006/68 സദാേന്ദൻ േി േി 3 

21 KL-02-005-001-006/70 രേീഗ്ന്ദൻ പിേി 1 

22 KL-02-005-001-006/8 നരാഹിണി പു ിനയട്ടി 100 

23 KL-02-005-001-006/9 കൈല എൻ 100 

തിര്ുത്തലുകൾ്കണ്്മസ്റ്റര്ദറാള്കതള്കുറിച്ചുള്ള്വിവര്ങ്ങൾ 

 

മസ്ടർദറാൾ 

നമ്പർ 

ആരുംഭിച്ച 

തീയ്യതി 

അവസ്ാനിച്ച 

തീയ്യതി 

ദമറ്റിന്ടറ ദരര് തിരുത്തൽ 

കെ ടതാഴിൽ 

കാര്ഡ്  നമ്പർ 

1328 10/10/2018 16/10/2018 കാഞ്ചേ KL-02-005-001-005/33 

1329 10/10/2018 16/10/2018 കാഞ്ചേ -------------------- 
1511 18/10/2018 24/10/2018 സുനലാചേ ഇ പി KL-02-005-001-005/33 

2438 27/12/2018 02/01/2019 സുനലാചേ തക KL-02--05-001-012/61 

വിജിലൻ ്്&ദമാണി്റിംഗ്്കമറ്ിഅംഗങ്ങൾ 
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ന 

മ്പർ 

ദരര് രേവി 

1 ഗ്പനൈാദ്.സി  

2 ൈാലിേി ടി  

3 നജാളമ്മ.എൻ A. D. S 

തചയർനപഴ്ൺ് 

സൺ സൺ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ഗ്രാമസ്ഭ തീരുമാനങ്ങൾ  

•  സവതനം വർദ്ധിപ്പിേുക്. 

•  ക്ൂലി വർദ്ധിപ്പിേുക്. 

•  60 വയസ്സിന് േുക്ളിൽ പ്പോയേുള്ളവർേ് നിശ്ചിത അളവിലുള്ള 

പ്പവൃത്തിചെയ്യോൻ ബുദ്ധിേുട്ട് അനുഭവചപ്പടുന്നു ഇത് 

പരിഹരിേോനുള്ള േോർഗ്ഗം  വീക്രിേണം. 

•  ചതോഴിൽദിനം വർദ്ധിപ്പിേുക്. 

 

 

 

 

 

 

അധയക്ഷ : 
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