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ആമുഖം 

ഗ്രാമീണ ജനതയുടെ ഉന്നമനത്തിനായി സ്വതഗ്ര ഭാരതത്തിൽ 

ആവിഷ്കരിച്ച ഏറ്റവുും സ്ുഗ്രധാനവുും ശക്തവുമായ നിയമമാണ് 

മഹാത്മരാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ ടതാഴിലുറപ്പ് നിയമും. ഇരയയിടല 

സ്ാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങളുടെ ടതാഴിൽ ടെയ്യുവാനുള്ള അവകാശടത്ത 

സ്ുംരക്ഷിച്ചു നിലനിർത്തുന്നതിനായി ഇരയൻ രാർലടമൻറ് അുംരീകരിച്ച്്, 
ഗ്രസ്ിഡൻറ് ഒപ്പുവച്ച 2005 ടസ്പ്റ്റ്റുംബർ മാസ്ും അഞ്ാും തീയതി മുതൽ ഈ 

നിയമും നിലവിൽവന്നു.   

ഇരയയിടല ഗ്രാമീണ ജനതയുടെ ഉന്നമനത്തിനായി നിരവധി 
ഗ്രാമവികസ്ന രദ്ധതികൾ നെപ്പിലാക്കിയിരുന്നുടവങ്കിലുും രുണഫലും 

ശരിയായ വിധത്തിൽ ജനങ്ങളിൽ എത്താതിരുന്നതിടന തുെർന്ന് 
രാർലടമന്റ്റ്റ് രാസ്ാക്കിയ മഹാത്മാരാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ ടതാഴിലുറപ്പ് 
നിയമത്തിന്റ്ടറ ഗ്രാഥമിക ലക്ഷയും ഒരു ഗ്രാമീണ കുെുുംബത്തിന്റ് നിയമും വഴി 
ഒരു സ്ാമ്പത്തിക വർഷും 100 ടതാഴിൽ േിനങ്ങൾ  ഉറപ്പു 

നൽകുകടയന്നതാണ്.  

ഗ്രാമീണ ജനതയുടെ ഉന്നമനത്തിനുും ടമച്ചടപ്പട്ട ജീവിത സ്ാഹെരയും 

ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുും അതിലൂടെ ോരിഗ്േയ നിർമാർജ്ജനവുും സ്ുസ്ഥിര 

വികസ്നവുും ആണ് ഈ നിയമത്തിന്റ്ടറ  ഗ്രാധാന ലക്ഷയും. െൂഷണങ്ങളിൽ 

നിന്നുും ടതാഴിലാളികടള ദമാെിപ്പിക്കുകയുും മാനയമായ ദവതനും നൽകി 
അവരുടെ കുെുുംബത്തിന്റ് ഗ്കയദശഷി വർദ്ധിപ്പിച്ച് ോരിഗ്േയത്തിൽ നിന്നുും 

കരകയറാൻ ടതാഴിലുറപ്പ് രദ്ധതിയിലൂടെ കഴിയുന്നു. 

 വിദശഷ് കള്  

● നിയമത്തിൻടറ രിൻബലമുള്ള അവകാശാധിഷ്ഠിത രദ്ധതി 

● ഗ്രാമരഞ്ായത്ത് ഗ്രദേശത്ത് താമസ്ിക്കുന്ന 18 വയസ്സ് രൂർത്തിയായ 

ഏടതാരാൾക്കുും രദ്ധതിയിൽ രങ്കാളിയാകാും 

● സ്തഗ്തീക്കുും രുരുഷനുും തുലയ ദവതനും  

● രരിസ്ഥിതി സ്ുംരക്ഷണും കാർഷിക ദമഖലയിടല അെിസ്ഥാന സ്ൗകരയ 

വികസ്നും എന്നിവയ്ക്ക്ക് മുൻരണന 

● ടതാഴിലാളികൾ തടന്ന ഗ്രവർത്തികൾ കടെത്തുകയുും 

ആസ്ൂഗ്തണടത്ത സ്ഹായിക്കുകയുും ടെയ്യുന്നു 
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● ആസ്ൂഗ്തണത്തിലുും നിർവഹണത്തിലുും തികഞ്ഞ സ്ുതാരയത 

● കരാറുകാടര ഇെനിലക്കാദരാ ഇലല 
● ടരാതുജന രങ്കാളിത്തദത്താടെ ദലബർ ബഡ്ജറ്റ് 
● ബാങ്ക് ദരാദറാഫീസ്ത വഴി മാഗ്തും ദവതന വിതരണും 

● സ്തഗ്തീകൾക്ക് മുൻരണന 

● കമ്പയൂട്ടർ ശ ുംഖല വഴിയുള്ള ദമാണിറ്ററിുംഗ് സ്ുംവിധാനും 

● ഗ്രാമസ്ഭ രദ്ധതി ഓഡിറ്റ് ടെയ്യുന്നു. 

ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്് 

ടരാതു സ്മൂഹും രദ്ധതി നിർവഹണടത്ത രറ്റിയുും ടരാതുധനും 

ടെലവഴിക്കുന്നതിടനക്കുറിച്ചുും രരസ്യവുും സ്വതഗ്രവുമായ നെത്തുന്ന 

രരിദശാധനയാണ് സ്ാമൂഹയ ഓഡിറ്റ്. ടതാഴിലുറപ്പ്നിയമും 

അനുശാസ്ിക്കുന്നത് വർഷത്തിൽ എലലാ വാർഡിലുും രെ് ഗ്രാവശയും 

ദസ്ാഷയൽഓഡിറ്റ് ഗ്രാമസ്ഭ നിർബന്ധമായുും നെദത്തെതാണ്. സ്ുതാരയത 

ഉറപ്പുവരുത്തി, അഴിമതി രഹിതമാക്കുകയുും അതു വഴി സ്ദ്ഭരണും 

സ്ാധയമാക്കുന്നതിനുും ദസ്ാഷയൽ ഓഡിറ്റ് സ്മൂഹടത്ത രാകടപ്പെുത്തുന്നു. 
രദ്ധതി വിഭാവനും ടെയ്യുന്ന രീതിയിൽ രുണദഭാക്താക്കളുടെ ജീവിത 

സ്ാഹെരയത്തിൽ ഫലഗ്രേമായ മാറ്റും സ് ഷ്ടിക്കുന്നതിടനാപ്പും ടരാതുരണും  

ശരിയായ രീതിയിൽ വിനിദയാരിച്ച് ലക്ഷയ ഗ്രാപ്റ്തി  കകവരിച്ചിട്ടുദൊ 

എന്ന വിലയിരുത്തലുും  ദസ്ാഷയൽ ഓഡിറ്റിലൂടെ നെത്തുന്നു.  കഴിഞ്ഞ രത്ത് 
വർഷമായി തുെർന്നു ടകാെിരിക്കുന്ന രദ്ധതി 
ഗ്രവർത്തനങ്ങടളക്കുറിച്ചുള്ള   സ്ാമൂഹിക ഓഡിറ്റ്  ടതാഴിലുറപ്പ്രദ്ധതി 
നിയമും ത ക്ഷൻ 17 (2) െിറക്കൽ  ഗ്രാമരഞ്ായത്തിൽ നെക്കുകയാണ്. 

ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്് ഗ്പഗ്കിയ  

രീ ിശാസ്ഗ് ം 

      ദസ്ാഷയൽ ഓഡിറ്റ് റിദസ്ാഴ്സസ്ത സ്ുംഘും ഗ്രവർത്തി ഫയൽ രരിദശാധന, 

ഗ്രവർത്തി സ്ഥല  സ്ന്ദർശനും, ടതാഴിലാളികൾ, രുണദഭാക്താക്കൾ 

എന്നിവരുമായുള്ള  അഭിമുഖും, എും ഐ എസ്ത രരിദശാധന എന്നിവടയ 

അെിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ദസ്ാഷയൽ ഓഡിറ്റ് റിദപ്പാർട്ട് 
തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്. താടഴ രറയുന്ന രീതി അവലുംബിച്ചാണ് ഈ 

റിദപ്പാർട്ട് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്. 
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1. ഓഡിറ്് പ്ലാൻ 

1.1 ഓഡിറ്റ്് പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കൽ 

1.2 ഓഫീസ്ത സ്ന്ദർശന രരിരാെികൾ 

2. അഭിമുഖം 

2.1 രഞ്ായത്ത്ഗ്രസ്ിഡൻറ്,ജനഗ്രതിനിധികൾ,  ടസ്ഗ്കട്ടറി & റാഫ് 

2.2 ദമറ്റ്, ടതാഴിലാളികൾ, കർഷകർ,  ടതാഴിലിന്റ് ദരാകാത്ത ടതാഴിൽ 

കാർഡ് ഉെമകൾ 

3. ഫയൽ പരിദശാധന 

3.1 ടരാതു ഗ്രവർത്തികൾ, വയക്തിരത ഗ്രവർത്തികൾ 

3.2 ദരഖകളുടെ ഉള്ളെക്കും - സ്ുതാരയത, രരിരൂർണ്ണത 

3.3 ഭരണസ്മിതിയുടെയുും ഉദേയാരസ്ഥരുടെയുും കാരയഗ്രാപ്റ്തി 

4. ഫീൽഡ്  ന്ദര്ടശനം, നിരീക്ഷണം 

4.1 രൂർത്തിയായ ടതാഴിലിെും, നെന്നുടകാെിരിക്കുന്ന ടതാഴിലിെും 

5. റഫറൻസ് 

5.1 വികസ്നദരഖ, വാർഷിക രദ്ധതി ദരഖ, എുംഐഎസ്ത, 

രജിററുകൾ 

6. വിവരങ്ങളുതട ദഗ്കാഡീകരണം 

6.1 ദഗ്കാസ്ത ടവരിഫിദക്കഷൻ, അവസ്ാനവട്ട െർച്ച 

7. കരട് റിദപ്പാര്ട്്  യ്യാറാക്ൽ 

 

ചിറക്ൽ ഗ്ഗാമപഞ്ചായത്ത്  

 കണ്ണൂർ ജിലലയിടല കണ്ണൂർ നരരത്തിൽ  നിന്നുും 7കി.മീ േൂടര സ്ഥിതി 
ടെയ്യുന്ന ഒരു ടസ്ൻടസ്സ്ത ടൌൺ ആണ് െിറക്കൽ. വളരട്ടണും, രുഴാതി, 
രാപ്പിനിദേരി, നാറാത്ത് എന്നിവ സ്മീര രഞ്ായത്തുകളാണ്. 

    ദകരളത്തിടല ഒരു രാജവുംശമായ െിറക്കൽ രാജവുംശും,ദകരള 

ദഫാക്ദലാർ അക്കാേമി,കെലായി ഗ്ശീക ഷ്ണ ദക്ഷഗ്തും, െിറക്കൽ രാജാസ്ത 



 

 

5 

കഹസ്തകൂൾ എന്നിവയുും ഈ രഞ്ായത്തിലാണ്. മുൻ ദകരള മുഖയമഗ്രി 
ടക.കരുണാകരന്റ്ടറ ജന്മ നാൊയ െിറക്കൽ ഒരു സ്മതല ഗ്രദേശമാണ്. 

െിറക്കൽ െിറ ആണ് ഗ്രധാന ജലദഗ്സ്ാതസ്സ്. ടതങ്ങ്, കവുങ്ങ് എന്നീ 
നാണയവിളകളാണ് ഇവിടെ ഉല്രാേിപ്പിക്കുന്നത്. 

  1949 ജൂകലയിൽ രാജാസ്ത യു.രി. സ്തകൂളിൽ നെന്ന കക ടരാക്കി 
തിരടഞ്ഞെുപ്പിലൂടെ ആേയ ഭരണ സ്മിതി നിലവിൽ വന്നു. ആേയ ഗ്രസ്ിഡന്റ്റ് 

ഗ്ശീ. ടക.രി. നാരായണൻ. 

അടിസ്ഥാനവിവരങ്ങള് 

ജില്ല  കണ്ണൂര്  

ബ്ലോക്ക്  കണ്ണൂര്  

ദലാക്ൽ ദബാഡി 
ദകാഡ് 

G130501 

അതിരുകള്  

കിഴക്ക്  കണ്ണൂര് 

ബ്കോര്പബ്േഷന് 

പടിഞ്ഞോേു  അഴീബ്ക്ോടക് 

ഗ്രോമപഞ്ചോയത്തക  

തതക്ക കണ്ണൂര് 

ബ്കോര്പബ്േഷന് 

വടക്ക്  കോട്ടോമ്പള്ളി പുഴ 

,വളപട്ടണം പുഴ  

വിസ്തീര്ണം  13.56 ച .കി .മീറ്റര്  

വോര്ഡുകളുതട 

എണ്ണം  

23 

ജനസംഖ്യ (2011 census) 45601 

പുരുഷന്മോര്  21123 
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സകഗ്തീകള്  24478 

SC ജനസംഖ്യ  2702 

 ാക്ഷര  96.05% 

 

 

ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ി അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങള് 

വിവരങ്ങള് 2018-19 ദലാക്് ലം പഞ്ചായത്ത് ലം 

100 േിനങ്ങൾ രൂർത്തീകരിച്ച 

കുെുുംബങ്ങൾ 

592 117 

ആടക റജിറർ  ടെയ്ക്തത് 4773 1242 

സ് ഷ്ടിച്ച ടതാഴിൽ േിനങ്ങൾ 79271 16962 

ആടക ടതാഴിലാളികളുടെ 

എണ്ണും 

6380 2117 
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വാര്ടഡിതല ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ിയുമായി ബന്ധതപ്പ് അടിസ്ഥാന 

വിവരങ്ങള് 2018-19 

ആടക ടതാഴിൽ കാർഡ് 42 

ആടക ആക്റ്റീവ് ടതാഴിൽ 

കാർഡ് 

4 

100 േിനും രൂർത്തിയാക്കിയ 

ടതാഴിൽ കാർഡ് 

4 

 

ത ാഴിലുറപ്പ് നിയമം ത ാഴിലാളികള്ക്് നൽകുന്ന പത്ത് അവകാശങ്ങള്  

1. ടതാഴിൽകാർഡ് ലഭിക്കുവാൻ ഉള്ളഅവകാശും- ടഷഡയൂൾ 2; ഖണ്ഡിക 

1-5, എ.എും. സ്ി.അദ്ധയായും-3 

2. അദരക്ഷിച്ച്15 േിവസ്ത്തിനുള്ളിൽ ടതാഴിൽ ലഭിക്കുവാനുള്ള 

അവകാശവുും ആയതിന്റ് കക രറ്റിയ രസ്ീത് ലഭിക്കുന്നതിനുമുള്ള 

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

3. അടലലങ്കിൽ ടതാഴിലിലലായ്ക്മ ദവതനും ലഭിക്കുവാനുള്ള അവകാശും 

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

4. ടഷൽഫ് ഓഫ് ടഗ്രാജക്് തയ്യാറാക്കുവാനുള്ള അവകാശും 

5. അഞ്് കിദലാമീറ്ററിനുള്ളിൽ ടതാഴിൽ ലഭിക്കാനുള്ള അവകാശും 

അടലലങ്കിൽദവതനത്തിന്റ്ടറ  10% അധികും ലഭിക്കുവാനുള്ള അവകാശും 

6. കുെിടവള്ളും, വിഗ്ശമസ്ൗകരയും, ഗ്രഥമശുഗ്ശൂഷ സ്ൗകരയും ഇവ 

ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള അവകാശും ടഷഡയൂൾ 2; ഖണ്ഡിക 23-28 

7. 15 േിവസ്ത്തിനുള്ളിൽ ദവതനും ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള അവകാശും 

8. ദവതന വിതരണത്തിടല കാലതാമസ്ത്തിന്റ്  നഷ്ടരരിഹാരും 

ലഭിക്കുവാനുഉള്ള അവകാശും 

9. സ്മയബന്ധിതമായുള്ള രരാതിരരിഹാരത്തിനുള്ള അവകാശും 

10. ദസ്ാഷയൽ ഓഡിറ്റ് നെത്തുന്നതിനുള്ള അവകാശും 

 

അവകാശാധിഷ്ഠി  നിരീക്ഷണങ്ങള് 
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1. ത ാഴിൽ കാര്ടഡുമായി ബന്ധതപ്പ് കാരയങ്ങള് 

 മഹാത്മാരാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ ടതാഴിലുറപ്പ്  രദ്ധതി 
ഗ്രകാരും അവിേഗ്േ  കായിക ടതാഴിൽ ടെയ്യാൻ താല്രരയമുള്ള 

ഏടതാരു കുെുുംബത്തിനുും ടതാഴിൽ കാർഡിനു ദവെി 
അദരക്ഷിക്കാും. ടതാഴിലുറപ്പ് രദ്ധതിയുടെ  ഭാരമാകാൻ ടതാഴിൽ 

കാർഡിനായി അദരക്ഷ നൽകിയ എലലാ കുെുുംബങ്ങൾക്കുും 15 

േിവസ്ത്തിനകും തികച്ചുും സ്ൗജനയമായി ടതാഴിൽ കാർഡ് 

ലഭയമാദക്കെതുെ്. 

 ടതാഴിൽ കാർഡ് ഒരു ആധികാരിക ദരഖയാണ് അതുടകാെു 
തടന്ന ടതാഴിൽ കാർഡുകൾ സ്ൂക്ഷിദക്കെതിടെ രൂർണ്ണ 

ഉത്തരവാേിത്തും ടതാഴിലാളികൾക്കാണ് ഈ വാർഡിൽ മുഴുവൻ 

ടതാഴിലാളികളുും ടതാഴിൽകാർഡ് അവരുടെ  കയ്യിൽ സ്ൂക്ഷിച്ചിട്ടുെ്  
ഇത്  ഗ്രശുംസ്നീയമായ കാരയമാണ്. 

 അഞ്ു വർഷത്തിടലാരിക്കൽ ടതാഴിൽ കാർഡ് 

രുതുദക്കെതുെ്. രുതിയ ടതാഴിൽകാർഡ് ടതാഴിലാളികൾക്ക് 
സ്ൗജനയമായാണ് നൽകിയിട്ടുെ്. 

 

 

2. ത ാഴിൽ ആവശയതപ്പടുന്നത്   ംബന്ധിച്ച് 
 ടതാഴിൽ കാർഡുള്ള  ഏടതാരു ടതാഴിലാളിക്കുും  ടതാഴിൽ 

ആവശയടപ്പൊനുും ഇതുമായി ബന്ധടപ്പട്ട  ആസ്ൂഗ്തണ ഗ്രഗ്കിയയിൽ 

രങ്കാളിയാകാനുള്ള അവകാശമുെ്.ആവശയടപ്പട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ 15 

േിവസ്ത്തിനകും ടതാഴിൽ ലഭയമായിടലലങ്കിൽ ടതാഴിലിലലായ്ക്മ 

ദവതനും ലഭിക്കാനുള്ള അവകാശും നിയമരരമായി ടതാഴിലാളിക്ക് 
ഉെ്. 9ആും വാർഡിടല ടതാഴിലാളികൾ ഗ്രൂപ്പായി ടതാഴിൽ 

ആവശയടപ്പട്ടുള്ള അദരക്ഷ നൽകാറുെ്. അദരക്ഷ നൽകുന്നത്  ദമറ്റ് 
മുഖാരരമാണ്. വയക്തിരത ഗ്രവർത്തികൾക്ക് അനുദേേും 3(എ) 

ഗ്രകാരമുള്ള അദരക്ഷ നൽകാറുെ്. 

 

 

3. ത ാഴിൽ അനുവേിച്ചത്  ംബന്ധിച്ച്  



 

 

9 

 ടതാഴിലുറപ്പ്  നിയമഗ്രകാരും ടതാഴിൽ ആവശയടപ്പട്ടു  

കഴിഞ്ഞാൽ 15 േിവസ്ത്തിനുള്ളിൽ ടതാഴിൽ നൽകിയിരിക്കണും. 

ലഭിച്ചിടലലങ്കിൽ ടതാഴിൽരഹിത ദവതനത്തിനുള്ള അർഹതയുെ്. 
അദരക്ഷ നൽകി 15 േിവസ്ത്തിനുള്ളിൽ തടന്ന ടതാഴിൽ ലഭിച്ചിട്ടുെ് 
എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സ്ാധിച്ചു 

 

4. ദവ നം ലഭയമാകുന്നത്  ംബന്ധിച്ച് 
 ടതാഴിലുറപ്പ് രദ്ധതി നിയമത്തിടല  ടസ്ക്ഷൻ 3(2)  ഗ്രകാരും 

ഓദരാ  ഗ്രവ ത്തിയുടെയുും മറർദറാൾ  രൂർത്തിയാക്കി  
രഞ്ായത്തിൽ സ്മർപ്പിച്ച് 15 േിവസ്ത്തിനകും ടതാഴിലാളികൾക്ക് 
ദവതനും ലഭിദക്കെതാണ്.അലലാത്തരക്ഷും ഓദരാ േിവസ്ത്തിനുും 

കുെിേിക തുകയുടെ 0.05% എന്ന നിരക്കിൽ ടതാഴിലാളികൾക്ക് 
നഷ്ടരരിഹാരും ലഭിക്കാൻ ടസ്ക്ഷൻ 3(3) ഗ്രകാരും അർഹതയുെ്. 
കദമ്പാറ് നിർമ്മാണത്തിന്റ് ദവെി െിലവായ തുക ഇതുവടര 

ലഭിച്ചിട്ടിലല എന്ന് രറഞ്ഞു. 

 

5. ഗ്പവര്ടത്തി സ്ഥലതത്ത  ൗകരയങ്ങള്  ംബന്ധിച്ച് 
 ടതാഴിലുറപ്പ് നിയമഗ്രകാരും ഗ്രവ ത്തി നെക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് 
കുെിടവള്ളും,തണൽ, ഗ്രഥമ ശുഗ്ശുഷ കിറ്റ് എന്നിവ ഗ്രവ ത്തി 
നെപ്പിലാക്കുന്ന സ്ഥാരനും വഴി സ്ൗജനയമായി ടതാഴിലാളികൾക്ക് 
ലഭിദക്കെതുെ്. ഇത് ലഭിച്ചിട്ടുെ്. 

6. പദ്ധ ി ആരംഭ മീറ്ിംഗ്സ ഗ്ഗാമ ഭ  ംബന്ധിച്ച് 
  ടതാഴിലുറപ്പ്  നിയമും SHE 22 ഗ്രകാരും ഒരു രദ്ധതി 
ആരുംഭിക്കുന്നതിനു മുൻപ്റ് രദ്ധതിടയ  സ്ുംബന്ധിച് മുഴുവൻ 

കാരയങ്ങളുും ക തയമായി ടതാഴിലാളികടള ദബാധയടപ്പെുത്തുന്നതിന്റ് 

ബന്ധടപ്പട്ട നിർവഹണ ഉദേയാരസ്ഥടെയുും വാർഡ് ടമമ്പർ, 

സ്ാദങ്കതിക ഉദേയാരസ്ഥൻ എന്നിവരുടെ സ്ാന്നിധയത്തിൽ ഏടതങ്കിലുും 

ടരാതു സ്ഥലദത്താ ടതാഴിൽ ഇെങ്ങളിൽ വദച്ചാ രദ്ധതി  ആരുംഭ 

മീറ്റിുംഗ് നെദത്തെതുെ്. വയക്തിരത ഗ്രവർത്തികൾക്ക് ടഗ്രാജക്റ്റ്് 
മീറ്റിുംഗ് നെത്താറിലല. 

 

7. ത ാഴിലിടങ്ങളിൽ ഉണ്ാകുന്ന അപകടങ്ങള്  ംബന്ധിച്ച് 
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 മഹാത്മാരാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ ടതാഴിലുറപ്പ്്  രദ്ധതിയിൽ 

ടതാഴിലാളികൾക്ക്  ടതാഴിലിെങ്ങളിൽ വച്ച് ഏടതങ്കിലുും 

തരത്തിലുള്ള അരകെും സ്ുംഭവിച്ചാൽ SHE5 ഗ്പകാരവും അധയായം-9 

രറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഗ്രകാരവുും െികിത്സക്ക്  ആവശയമായി വരുന്ന 

മുഴുവൻെിലവുകളുും ബന്ധടപ്പട്ട ബിലല്കൾ ഹാജരാക്കുന്ന മുറയ്ക്ക്ക്  
ടതാഴിലാളികൾക് ലഭയമാദക്കെതാണ്.ഇതുകൂൊടത 

ടതാഴിലിെങ്ങളിൽവച്ച് മരണും സ്ുംഭവിക്കയാടണങ്കിൽ 25000 രൂര 

ടതാഴിലാളിയുടെ കുെുുംബത്തിന്റ് ലഭയമാദക്കെതാണ്. 9ആും  

വാർഡിടല  ടതാഴിലാളികൾക്ക് ദസ്ാഷയൽ ഓഡിറ്റ് കാലയളവിൽ 

നെന്ന ഗ്രവ ത്തികളിൽ അരകെങ്ങൾ ഒന്നുും തടന്ന സ്ുംഭവിച്ചിട്ടിലല. 

 

8. തഷ്ൽ് ഓ് തഗ്പാജക്ററ്്്  ംബന്ധിച്ച് 
 വാർഡിൽ ആവശയമായ വികസ്ന ഗ്രവർത്തികൾ  

കടെത്തുന്നതിന്റ് ടതാഴിലാളികൾക്ക് 
അവകാശമുെ്.ടതാഴിലാളികളുടെയുും ദമറ്റിന്റ്ടറയുും ഭാരത്തു നിന്നു 
രങ്കാളിത്തും ഉൊവുന്നുെ്. എന്നാൽ ടതാഴിലുറപ്പിൽ 

അനുവേനീയമായ ആസ്തതി വികസ്ന ഗ്രവർത്തികൾ 

കടെത്തുന്നതിന്റ് വാർഡിടല വിവിധ ദമഖലയിൽ നിന്നുമുള്ള 

ജനങ്ങളുടെ രങ്കാളിത്തും ഉൊദവെതുെ്.  

 

9. പരാ ി പരിഹാരം 
 മഹാത്മ രാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ ടതാഴിലുറപ്പ് രദ്ധതി 
നിയമഗ്രകാരും (SHE19) സ്മയ ബന്ധിതമായി രരാതി 
രരിഹാരത്തിനുള്ള അവകാശും നിയമും 

നിഷ്കർഷിക്കുന്നു.രദ്ധതിയുമായി ബന്ധടപ്പട്ട രരാതികൾ ദഫാൺ 

മുദഖന, ദൊൾ ഗ്ഫീ നമ്പർ ഉരദയാരിച്ച്, ദരഖാ മൂലും എഴുതി 
നൽകിയുും ഇ ടമയിൽ വഴിയുും സ്മർപ്പിക്കാവുന്നതാണ് ദൊൾ ഗ്ഫീ 
നമ്പർ രഞ്ായത്തിൽ ഗ്രേർശിപ്പിദക്കെതാണ്. െിറക്കൽ 

രഞ്ായത്തിൽ നമ്പർ ഗ്രേർശിപ്പിച്ചിട്ടുെ്. ഇത് വടര ആരുും 

രരാതികൾ ഒന്നുും സ്മർപ്പിച്ചിട്ടിലല എന്ന് ടതാഴിലാളികൾ, 

രുണദഭാക്താക്കൾ, രഞ്ായത്ത്് അധിക തർ എന്നിവരുമായി 
സ്ുംസ്ാരിച്ചതിൽ നിന്നുും മനസ്സിലാക്കാൻ സ്ാധിച്ചു. 
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10. ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്്് നടത്തുന്ന ിനുള്ള അവകാശം 

 ടതാഴിലുറപ്പ് രദ്ധതിയിൽ ഏടറ്റെുത്ത്് നെപ്പിലാക്കുന്ന മുഴുവൻ 

ഗ്രവർത്തികളുും ദസ്ാഷയൽ ഓഡിറ്റിന്റ് വിദധയമാക്കണും എന്ന് SEC 

17(2) നിഷ്കർഷിക്കുന്നു. രഞ്ായത്തിടല ഗ്രാമസ്ഭ ടറജിററിൽ 

ദസ്ാഷയൽ ഓഡിറ്റ്് നെത്തിയതായുള്ള ദരഖകൾ കാണാൻ സ്ാധിച്ചു. 

ത ാഴിലാളികളുതട കടമകള് 

● ക തയസ്മയത്ത് ടതാഴിൽ സ്ഥലത്ത് ഹാജരായി ഒപ്പ് വയ്ക്ക്കുക. 

 

● ടതാഴിലുറപ്പ് ഗ്രാമസ്ഭയ്ക്ക്കുും ദസ്ാഷയൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്രാമസ്ഭയ്ക്ക്കുും 

ക തയമായി രടങ്കെുക്കുക. 

 

● രണിസ്ഥലത്ത് പ്ലാറിക്ക് വസ്തതുക്കൾ ഉരദയാരിക്കാദനാ 

കത്തിക്കാദനാ രാെിലല. 
 

● ഗ്രക തി സ്ുംരക്ഷണത്തിന്റ് ആവശയമായ ഗ്രവ ത്തികൾ ഏടറ്റെുത്ത് 
നെപ്പിലാക്കുക. 

 

● ആസ്തതി സ് ഷ്ടിക്കുന്ന ഗ്രവ ത്തികൾ കടെത്തി ദമറ്റിടനയുും 

രഞ്ായത്ത് അധിക തടരയുും അറിയിക്കുക. 

 

ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ിയിൽ ഏതറ്ടുത്ത് തചയ്യാൻ പറ്ിയ ഗ്പവര്ടത്തികള് 

1. വിഭാഗം എ: ഗ്രക തി വിഭവ രരിരാലനവുമായി ബന്ധടപ്പട്ട ടരാതു 
ഗ്രവർത്തികൾ 

 

2. വിഭാഗം ബി: സ്മൂഹത്തിൽ അവശത അനുഭവിക്കുന്ന വിഭാരങ്ങൾക്കുള്ള 

വയക്തിരത ആസ്തതികൾ. ഖണ്ഡിക 5ൽ രരാമർശിക്കുന്ന കുെുുംബങ്ങൾക്ക് 
മാഗ്തും. 
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3. വിഭാഗം  ി: ദേശീയ ഗ്രാമീണ ഉരജീവന മിഷൻ നിബന്ധനകൾ 

അനുസ്രിക്കുന്ന സ്വയും സ്ഹായ സ്ുംഘങ്ങൾക്ക് ടരാതു അെിസ്ഥാന 

സ്ൗകരയങ്ങൾ 

 

4. വിഭാഗം ഡി: ഗ്രാമീണ അെിസ്ഥാന സ്ൗകരയങ്ങൾ 

 

 

 

 

 

 

 

 ാതഴ പറയുന്ന  5  ഗ്പവൃത്തികളാണ് ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്ിന്  വിദധയമാക്ിയത്.  

ഗ്കമ 

നമ്പര്ട   

ഗ്പവൃത്തി
യുതട 
ദകാഡും 
ദപരും 

മസ്റ്റര്ട 

ദറാള് 

നമ്പര്ട  

ഗ്പവൃത്തി 
കാലയള
വ്    

ത ാഴി
ൽ 

േിനങ്ങ
ള്  

ചിലവായ  ുക  

ദവ ന 

ഘടകം  
 ാധന 

ഘടകം  

1 IF/310142 

ദസ്ാക്രിറ്റ് 
നിർമ്മാണും 

(ദകാമളവ
ലലി ഇ വി) 

2944, 3070 14/02/2019- 

31/03/2019 

അവിേ
ഗ്സധ = 5 

വിേ
ഗ്സധ =6 

4741 

(Unskilled 

1355 

Skilled 

3386) 

5300 

2 IF/326951 

കദമ്പാറ് 
നിർമ്മാണും  

(സ്ുഷമ 

രുംരാധരൻ) 

3096, 3277 05/03/2019-

31/03/2019 

അവിേ
ഗ്സധ=2 

വിേ
ഗ്സധ 

/അര്ടദ്ധ 

1596 

(Unskilled 

542 

Skilled 374 

2913 
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വിേ
ഗ്സധ = 2 

 

S.Skilled 

680) 

3 IF/326966 

കദമ്പാറ് 
നിർമ്മാണും 

(ശയാമള 

ദമാഹനൻ) 

3106, 3281 26/2/19- 

31/3/19 

അവിേ
ഗ്സധ=2 

വിേ
ഗ്സധ 

/അര്ടദ്ധ 

വിേ
ഗ്സധ = 2 

 

1557 

(Unskilled 

542 

Skilled 700 

S.Skilled 

315) 

2801 

4 IF/324428 

കദമ്പാറ് 
നിർമ്മാണും 

(സ്ുഷമ 

ജയരാജൻ) 

3105, 3276 26/2/19- 

31/3/19 

അവിേ
ഗ്സധ=2 

വിേ
ഗ്സധ 

/അര്ടദ്ധ 

വിേ
ഗ്സധ = 2 

 

1765 

(Unskilled 

542 

Skilled- 432 

S.Skilled 

791) 

 

3404 

5 IF/324462 

കദമ്പാറ് 
നിർമ്മാണും 

3095,  

3341 

01/3/19- 

31/3/19 

അവിേ
ഗ്സധ= 2 

വിേ
ഗ്സധ 

/അര്ടദ്ധ 

1596 

(Unskilled 

542 

Skilled 374 

2871 
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(സ്തി വി 
ടക) 

വിേ
ഗ്സധ = 3 

 

S.Skilled 

680) 

 

 

അളവുകള്  ംബന്ധിച്ച്  

ഗ്കമ 

നമ്പ
ര്ട  

ഗ്പവൃത്തി
യുതട 
ദകാഡും 
ദപരും 

എസ്റ്റിദമറ്ിതല 

അളവ്  

എം.ബുക്ിൽ 

ദരഖതപ്പടുത്തിയ
ത്  

ഫീൽഡ് ല 

പരിദശാധനയി
ൽ 

കതണ്ത്തിയത്  

1 
IF/310142 

ദസ്ാക് രിറ്റ് 
നിർമ്മാണും 

(ദകാമളവ
ലലി ഇ വി) 

കദമ്പാറ് രിറ്റ്: 
6.48cum 

5.57cum 

1.66 sqm 

ദകാൺഗ്കീറ്റ്: 
0.36cum  

റീൽ : 31.59kg 

 

കദമ്പാറ് രിറ്റ് : 

6.37 cum 

2.356cum 

1Sqm 

ദകാൺഗ്കീറ്റ്:0.256 

cum 

റീൽ : 13.88 kg  

 

സ്ലാബിന് 

മുകളിൽ മണ്ണി്് 
മൂടിയിരിക്ു
ന്നു. 

2 
IF/326951 

കദമ്പാറ് 
നിർമ്മാണും 

(സ്ുഷമ 

രുംരാധരൻ) 

എർത് വർക്ക്്  

L= 1.40m 

B= 0.20m 

D=1 

Laterite masonry= 

എർത് വർക്ക്്  

L= 1.40m 

B = 0.20m 

D= 1 

Laterite masonry= 

0.54 m³ 

 

L =1.60m 

B=1.60m 

D=1.14m 
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1.400cum 

3 
IF/326966 

കദമ്പാറ് 
നിർമ്മാണും 

(ശയാമള 

ദമാഹനൻ) 

എർത് വർക്ക്്  

L= 1.5m 

B= 1.2m 

D= 0.50m 

Laterite masonry= 

1.00cum 

എർത് വർക്ക്്  

L= 1.5m 

B= 1.2m 

D= 0.50m 

Laterite masonry= 

1.00 cum 

 

L= 1.20m 

B=1m 

D=0.80m 

 

4 
IF/324428 

കദമ്പാറ് 
നിർമ്മാണും 

(സ്ുഷമ 

ജയരാജൻ) 

എർത് വർക്ക്്  

L= 1.5m 

B= 1.4m 

D=0.30m 

Laterite masonry= 

1.20 cum 

എർത് വർക്ക്്  

L= 1.5m 

B= 1.4m 

D=0.30m 

Laterite masonry= 

1.20 cum 

 

L- 1.50m 

B-1.35m 

D-0.90m 

5 
IF/324462 

കദമ്പാറ് 
നിർമ്മാണും 

(സ്തി വി 
ടക) 

എർത് വർക്ക്് 
L=1.4m 

B=1.2 

D=0.30m 

Laterite masonry= 

1.0400 cum 

എർത് വർക്ക്് 

 L=1.4m 

B=1.2m 

D=0.30m 

Laterite masonry= 

1.0400 cum 

 

L- 1.50m 

B=1.20 

D- 0.90m 

 

ഗ്പവര്ടത്തി സ്ഥല പരിദശാധനയിൽ മനസ്സിലായത്  
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● കജവ വിഘെനത്തിലൂടെ വളമായി മാറിയ കജവ രോർത്ഥമാണ് 

കദമ്പാറ്. കജവ രാഴ്സവസ്തതുക്കടള ഗ്രക തിക്കിണങ്ങിയ 

രോർത്ഥമാക്കി മാറ്റുന്ന രുനരുൽപ്പാേനമാണ് കദമ്പാറ് 
നിർമ്മാണത്തിൽ നെക്കുന്നത്. സ്സ്യ വളർച്ചയ്ക്ക്ക് ആവശയമായ 

ദരാഷകങ്ങൾ ധാരാളമായി അെങ്ങിയ രോർത്ഥമാണ് കദമ്പാറ്. 
കജവ ക ഷിയിൽ കദമ്പാറിന്റ് ഗ്രധാന സ്ഥാനമുെ്. വളടമന്നതിന്റ് 

ഉരരിയായി മണ്ണിന്റ്ടറ ആദരാരയും സ്ുംരക്ഷിക്കുന്നതിനുും കദമ്പാറിന്റ് 

സ്ാധിക്കുും. മടണ്ണാലിപ്പ് തെയുന്നതിനുും മണ്ണിന്റ്ടറ ഈർപ്പും 

സ്ുംരക്ഷിക്കുന്നതിനുും ഇത് ഉരകരിക്കുന്നു. 

● രരിദശാധിച്ച എലലാ വീെുകളിടലയുും കദമ്പാറ് നലല രീതിയിൽ തടന്ന 

ഉരദയാരിക്കുന്നതായി കാണാൻ സ്ാധിച്ചു. 

● നിര്ടദേശം: പ്ലാറിക്ക്് ഉത്രന്നങ്ങൾ കദമ്പാറ്കുഴിയിൽ 

നിദക്ഷരിക്കാതിരിക്കാൻ ബന്ധടപ്പട്ട അധികാരികൾ ഗ്രദതയകും 

നിർദേശങ്ങൾ നൽദകെതാണ്. 

 ിറ്ി ൺ ഇൻഫര്ടദമഷ്ൻ ദബാര്ടഡ് 

      മഹാത്മാരാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ ടതാഴിലുറപ്പ് രദ്ധതിയിൽ ഓദരാ 

ഗ്രവർത്തി ആരുംഭിക്കുന്നതിനു മുൻരുും ആ ഗ്രവർത്തിയുമായി ബന്ധടപ്പട്ട 

എറിദമറ്റ് തുക, ആടക ടതാഴിൽ േിനങ്ങൾ, സ്ാധന-ദവതന ഘെകും, 

ഗ്രവർത്തി കാലാവധി തുെങ്ങിയവ ദരഖടപ്പെുത്തിയ നിശ്ചിത അളവിലുള്ള 

ദബാർഡ് ടരാതുജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ 

സ്ഥാരിദക്കെതുെ്. ഗ്രവർത്തികളുടെ ഒന്നുും CIB സ്ഥാരിച്ചിട്ടിലല. 

ദമറ്ിതന  ംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള് 

    ടതാഴിലുറപ്പ് നിയമഗ്രകാരും ദമറ്റ് രതിനാല് േിവസ്ും കൂെുദമ്പാൾ 

മാറിടക്കാെിരിക്കണും. നിലവിൽ വാർഡിടല ടതാഴിലാളികൾ മറ്റ് 
വാർഡുകളിടല ടതാഴിലാളികളുടെ കൂടെയാണ് ദജാലി ടെയ്യുന്നത്. അജിത, 

രൗരി എന്നിവർ ദമറ്റ് ആയി ഗ്രവർത്തിക്കാറുെ്. 

നിരീക്ഷണ  ംവിധാനങ്ങള് 

ജാഗ്ഗ ാ ദമൽദനാ്  മി ി 
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❖ രദ്ധതിയുടെ നെത്തിപ്പ് കാരയക്ഷമമാക്കുന്നതിനു ദവെി നിരീക്ഷണ 

സ്ുംവിധാനങ്ങൾ ഏർടപ്പെുത്തിയിട്ടുെ്. ഉദേയാരസ്ഥ 

സ്ുംവിധാനവുും, ഗ്രാദേശികതല കമ്മറ്റിയുും 

രൂരീകരിച്ചുടകാൊണ് രദ്ധതി ഗ്രവർത്തനങ്ങൾ കാരയക്ഷമമായ്ക് 

നെദത്തെത്. നിയമ ഗ്രകാരും ദമറ്റ്  അുംരമാവാൻ രാെിലല.  
(വിഎം. ി. രൂപീകരിദക്ണ്ത് എങ്ങതനതയന്നുള്ളത് എ.എം ി 
യിതല ദപജ് നമ്പര്ട 57 ഭാഗം10.5.3.അനു രിച്ച് ആവണം)  

 

അംഗങ്ങളുതട വിവരങ്ങള് (അനുബന്ധം ) 

എ.എം. ി. അദ്ധയായം-7.11.5 ഗ്പകാരമുള്ള ഗ്പവൃത്തിഫയൽ 

പരിദശാധനയുതട കതണ്ത്തലുകള് 

     മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ  ഗ്ഗാമീണ ത ാഴിലുറപ്പ്   പദ്ധ ി  വാര്ടഷ്ിക 

മാസ്റ്റര്ട  ര്ടക്ുലര്ട ഗ്പകാരം ഒരു വര്ടക്്് ഫയലിൽ  ൂക്ഷിദക്ണ് 22 

ദരഖകതള കുറിച്ച് ഗ്പ ിപാേിക്ുന്നു. ഇത് നിര്ടബന്ധമായും 
 ൂക്ഷിദക്ണ് ാണ് .  

കവര്ടദപജ്  

     രരിദശാധിച്ച ഗ്രവർത്തികളുടെ വാർഷിക മറർ സ്ർകുലർ ഗ്രകാരമുള്ള 

കവർ ദരജ് സ്ൂക്ഷിച്ചിട്ടുെ്.   

തചക്് ലിസ്റ്റ്  

      ഒരു ഗ്രവ ത്തി ഫയലിൽ ഗ്കമഗ്രകാരും ഏടതാടക്ക ദരഖകൾ എവിടെ 

ഏത് ദരജ് മുതൽ സ്ൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാനുള്ള 

ആധികാരിക ദരഖയാണ് ടെക്ക് ലിറ്. രരിദശാധിച്ച ഗ്രവർത്തികളുടെ 

ഫയലിൽ IF/326951 ടെക്ക്് ലിറ് സ്ൂക്ഷിച്ചിട്ടിലല. മറ്റ് ഗ്രവർത്തികളുടെ 

ഫയലിൽ സ്ൂക്ഷിച്ച ടെക്ക് ലിറിൽ ദരജ് നമ്പർ ദരഖടപ്പെുത്തിയിട്ടിലല. 

വാര്ടഷ്ിക കര്ടമ പദ്ധ ിയുതട പകര്ടപ്പ്് 

        ഗ്രാമസ്ഭ അുംരീകാരും ലഭിച്ച ഗ്രവർത്തികൾ മാഗ്തദമ വാർഷിക കർമ്മ 

രദ്ധതിയിൽ ഉൾടപ്പെുത്താവു. ഗ്രസ്തതുത ഗ്രവ ത്തി രഞ്ായത്തിടല 

നെപ്പുവർഷത്തിടല ആനുവൽ ആക്ഷൻ പ്ലാനിൽ ഉൾടപ്പട്ടതാണ് എന്ന് 
ടതളിയിക്കുവാനുള്ള ദരഖയാണ് ആക്ഷൻ പ്ലാനിന്റ്ടറ 
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ദകാപ്പി.  രരിദശാധിച്ച എലലാ ഫയലുകളിലുും ഗ്രസ്തതുത ഫയൽ  

സ്ൂക്ഷിച്ചിട്ടുെ്. ആനുവൽ ആക്ഷൻ പ്ലാനിടലയുും ഭരണാനുമതി, 
സ്ാദങ്കതിക അനുമതി എന്നിവയിലുും  ദരഖടപ്പെുത്തിയിരിക്കുന്ന 

ഗ്രവ ത്തിയുടെ ദരര് ഒന്ന് തടന്നയാണ്. 

എസ്റ്റിദമറ്്(ജനകീയ എസ്റ്റിദമറ്് ) 

      ഒരു ഗ്രവ ത്തി എങ്ങടന, എഗ്ത അളവിൽ ടെയ്യണടമന്ന് 
സ്ാദങ്കതികമായി ഗ്രതിരാേിക്കുന്ന ആധികാരിക ദരഖയാണ് എറിദമറ്റ്. 
രരിദശാധിച്ച ഫയലിൽ അസ്ിറന്റ്റ് എഞ്ിനീയർ,  അടഗ്കഡിറ്റഡ് 

എഞ്ിനീയർ എന്നിവർ സ്ാക്ഷയടപ്പെുത്തിയ എറിദമറ്റ്  സ്ൂക്ഷിച്ചിട്ടുെ്. 
എന്നാൽ സ്ാധാരണക്കാർക്ക് ദരാലുും മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷയിലുള്ള ജനകീയ 

എറിദമറ്റ് ഫയലിൽ ഉൾടപ്പെുത്തുന്നിലല. 

 

 ാദേ ികാനുമ ി പഗ് ം 

    ഒരു ഗ്രവ ത്തിക്ക് സ്ാദങ്കതിക വിേഗ്ധരുടെ അനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുെ് 
എന്നതിനുള്ള ആധികാരിക ദരഖയാണ് സ്ാദങ്കതിക അനുമതി ദരഖ. 

രരിദശാധിച്ച മുഴുവൻ ഫയലുകളിലുും സ്ാദങ്കതികാനുമതി ദരഖ 

ഉൊയിരുന്നു. സ്ാദങ്കതികാനുമതി ദരഖയിൽ ഒപ്പിെുന്ന സ്ാദങ്കതിക 

വിേഗ്ധർ അതിദനാടൊപ്പും ഒപ്പിട്ട തീയതി കൂെി ദെർദക്കെതുെ്, 
അതിനാൽ  ഇക്കാരയത്തിൽ ഗ്രദതയക ഗ്ശദ്ധ രുലർദത്തെതാണ്. IF/326951 

എന്ന ഫയലിൽ വാർഡ് 11 എന്ന് ടകാെുത്തിരിക്കുന്നു. 

ഭരണാനുമ ിദരഖ 

     ഗ്രവ ത്തി ടെയ്യുന്നതിന്റ്  നിർവഹണ സ്ഥാരനും നൽകുന്ന 

അനുമതിയാണ് ഭരണാനുമതിദരഖ. IF/326951, IF/324428 എന്നീ ഫയലുകളിൽ 

ഇത്  കാണാൻ സ്ാധിച്ചിലല. 

 ംദയാജി  പദ്ധ ിയുതട പകര്ടപ്പ്് 

    രരിദശാധിച്ച അഞ്് ഗ്രവർത്തികളുും സ്ുംദയാജിത രദ്ധതി വിഭാരത്തിൽ 

ടരൊത്തതു ടകാെ് ഇതുമായി ബന്ധടപ്പട്ട ദരഖകടളാന്നുും 

ഉൾടക്കാള്ളിച്ചിട്ടിലല . 

 

ഡിമാൻഡ് ദഫാം (ത ാഴിൽ ആവശയതപ്പ്ുതകാണ്ുള്ള അദപക്ഷ ) 
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      വാർഷിക മാറർ സ്ർക്കുലർ ഗ്രകാരും ഒരു ഗ്രവർത്തിക്ക് അനുദേേം 3 

(ബി) ഗ്രകാരും ഗ്രൂപ്പാദയാ  അനുദേേം 3(എ) ഗ്രകാരും വയക്തിരതമദയാ 

അദരക്ഷിദക്കെതാണ്. രരിദശാധിച്ച എലലാ ഫയലിലുും അനുദേേും 3(എ) 

ഗ്രകാരും ഡിമാൻഡ് ദഫാും സ്ൂക്ഷിച്ചിട്ടുെ്.  

വര്ടക്്് അദലാദക്ഷ്ൻ ദഫാം (ത ാഴിൽ നൽകിയത്  ംബന്ധിച്ച 

വിവരങ്ങള് ) 

     ഗ്രവ ത്തി അനുവേിച്ചുടകാെ് നിർവഹണ ഉദേയാരസ്ഥർ നൽകുന്ന 

അനുമതിയാണ് വർക്ക് അടലാദക്കഷൻ ദഫാo. അദരക്ഷിച്ച് 15 

േിവസ്ത്തിനുള്ളിൽ ഗ്രവർത്തി ലഭിദച്ചാ എന്നറിയാൻ ഈ ദഫാും 

സ്ഹായിക്കുും. രരിദശാധനക്ക് വിദധയമാക്കിയ എലലാ ഗ്രവർത്തി  
ഫയലിലുും ഈ ദരഖ ഉൾടപ്പെുത്തിയിട്ടുെ്.  

മസ്റ്റര്ട ദറാള് 

     ടതാഴിലാളികളുടെ അതത് േിവസ്ങ്ങളിടല ഗ്രവർത്തി സ്ഥലടത്ത 

ഹാജർനില ദരഖടപ്പെുത്തുന്ന ഔദേയാരിക ദരഖയാണ് മറർ ദറാൾ. ദലാക്ക്് 
ദഗ്രാഗ്രാും ഓഫീസ്ർ, രഞ്ായത്ത്് ടസ്ഗ്കെറി എന്നിവർ  സ്ാക്ഷയടപ്പെുത്തി 
സ്ീൽ രതിപ്പിച്ച മറർ ദറാൾ മാഗ്തദമ ഉരദയാരിക്കാവൂ. മറർ ദറാൾ 

ലഭിച്ചതിനു ദശഷും മാഗ്തദമ നിയമരരമായി ഗ്രവർത്തി ആരുംഭിക്കാൻ 

രാെുള്ളൂ, മറർ ദറാളുകൾ ഫയലിൽ കാണാൻ സ്ാധിച്ചു. മറർ ദറാളുകൾ 

രണത്തിനു സ്മാനമാണ് ആയതിനാൽ ടവട്ടിതിരുത്തലുകൾ രാെിലല. ഇത് 

ശിക്ഷാർഹമായ കാരയമാണ്. ടവട്ടിത്തിരുത്തലുകൾ   ടെയ്യുദമ്പാൾ  

വിശേീകരണും നൽകി ഒപ്പ് വയ്ക്ദക്കെതാണ്. ടമഷർടമന്റ്റ് ബുക്ക് നമ്പർ 

മറർ   ദറാളുകളിൽ ഉൊകണും. IF/326951ൽ  മറർദറാൾ നമ്പർ 3277 ൽ 

വാർഡ് 11 എന്ന് ടകാെുത്തിരിക്കുന്നു. 

തമഷ്ര്ടതമന്്ബുക്് 

 ഒരു ഗ്രവർത്തി എറിദമറ്റ് ഗ്രകാരും ക തയമായ അളവിൽ ആണ് 

ടെദയ്യെത് എന്നുും ടെയ്ക്തിരിക്കുന്നത് ഇഗ്രകാരും തടന്നടയന്ന് 
മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ആധികാരിക ദരഖയാണ് ദമഷർടമന്റ്റ് ബുക്ക്. 

 രരിദശാധനയ്ക്ക്ക് വിദധയമാക്കിയ ഫയലിൽ ടമഷർടമന്റ്റ് ബുക്ക് 
ഉൊയിരുന്നു. ടമഷർടമന്റ്റ് ബുക്ക് രഞ്ായത്തിൽ നിന്നുും െുമതലടപ്പട്ട  

ഉദേയാരസ്ഥൻ സ്ാക്ഷയടപ്പെുത്തിയിട്ടുെ്. ഗ്രവർത്തി 
രൂർത്തീകരണത്തിന്റ്ടറ വിവിധഘട്ടങ്ങളിടല തുക രാസ്ാക്കുദമ്പാഴുും 

ഒെുവിൽ ഗ്രവ ത്തിയ്ക്ക്ക് അനുവേിച്ച തുക ഗ്രകാരമുള്ള ആടക തുക 
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അനുവേിയ്ക്ക്കുദമ്പാഴുും ടമഷർടമന്റ്റ് ബുക്കിൽ രഞ്ായത്ത് ടസ്ഗ്കട്ടറി 
സ്ാക്ഷയടപ്പെുത്തി ഒപ്പ്,സ്ീല് എന്നിവ രതിപ്പിദക്കെതാണ്. ഇത് കാണാൻ 

സ്ാധിച്ചു. 

 

തമറ്ീരിയൽ തഗ്പാകയൂര്ടതമന്് ( ാധന  ാമഗ്ഗികതളക്ുറിച്ചുള്ള 

വിവരങ്ങള് ) 

     ഒരു ഗ്രവ ത്തിക്ക് സ്ാദങ്കതിക എറിദമറ്റ് ഗ്രകാരും ആവശയമുള്ള സ്ാധന 

സ്ാമഗ്രികൾ വാങ്ങുന്നതിനുള്ള നെരെി ഗ്കമങ്ങൾ ഗ്രതിരാേിക്കുന്ന 

ദരഖയാണ്   ടമറ്റീരിയൽ ടഗ്രാകയൂർടമെ്. രരിദശാധിച്ച ഫയലിൽ ഇത് 

സ്ൂക്ഷിച്ചിട്ടുെ് .  

ദവജ്  ലിസ്റ്റ് 

 മറർ ദറാളിന്റ് ആനുരാതികമായി ടതാഴിലാളിക്ക് ദവതനും 

അനുവേിച്ചു എന്ന് ടതളിയിക്കാനുള്ള ആധികാരിക ദരഖയാണ് ദവജ് 

ലിറ്. രരിദശാധിച്ച ഫയലുകളിൽ എലലാും ദവജ് ലിറ്കാണാൻ സ്ാധിച്ചു. 

ഫണ്് ഗ്ടാൻസ്ഫര്ട ഓര്ടഡര്ട 

 മറർദറാളിനുും, ദവജലിറിനുും അനുസ്രിച്ച്  ടതാഴിലാളിക്ക് ദവതനും 

കകമാറിദയാ എന്ന് ഉറപ്പാക്കാനുള്ള ദരഖയാണ് ഫെ്് ഗ്ൊൻസ്തഫർ 

ഓർഡർ. രരിദശാധിച്ച എലലാ ഫയലുകളിലുും ഫെ് ഗ്ൊൻസ്തഫർ ഓർഡർ 

ഉൾടപ്പെുത്തിയിട്ടുെ്.  

 

തമറ്ീരിയൽ വൗച്ചര്ട ആൻഡ് ബിൽ 

 സ്ാധനസ്ാമഗ്രികൾ ആവശയമായ ഗ്രവ ത്തികൾ ടെയ്യുദമ്പാൾ ഇവയുടെ 

ബിലലുകൾ  ഫയലിൽ സ്ൂക്ഷിദക്കെതാണ്. സ്ാധനങ്ങളുടെ ബിലല് 
വിവരങ്ങൾ  രരിദശാധിച്ച ഫയലുകളിൽ ബിൽ സ്ൂക്ഷിച്ചിട്ടുെ്.  

  

ര ീ ുകളും ദറായൽ്ിയും  ംബന്ധിച്ച്  

 രരിദശാധിച്ച ഫയലുകളിൽ സ്ഥലും ഉെമയുടെ നികുതി രസ്ീത് 

സ്ൂക്ഷിച്ചിട്ടുെ്. 

ദഫാദ്ാഗ്ഗാ് 
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 ഒരു ഗ്രവ ത്തി തുെങ്ങുന്നതിനു  മുൻരുും, ഗ്രവ ത്തി നെന്നു 
ടകാെിരികുദമ്പാഴുും, ഗ്രവ ത്തി രൂർത്തിയായതിനു  ദശഷവുമുള്ള മൂന്ന് 
ഘട്ടത്തിലുള്ള ദഫാദട്ടാ ഗ്രവ ത്തി ഫയലിൽ സ്ൂക്ഷിദക്കെതാണ്. 

 

ഗ്പവൃത്തി പൂര്ടത്തീകരണ  ാക്ഷയപഗ് ം 

 ഗ്രവ ത്തി രൂർത്തീകരിച്ചു എന്നതിന്റ്ടറ ദരഖയാണ് ഗ്രവ ത്തി  
രൂർത്തീകരണ സ്ാക്ഷയരഗ്തും. ഇത് സ്ാദങ്കതിക വിേഗ്ധൻ സ്ീൽ വച്ച് 
സ്ാക്ഷയടപ്പെുത്തണും . രൂർത്തീകരിച്ച എലലാ ഗ്രവ ത്തിയുടെയുും ഫയലിൽ 

ഗ്രവ ത്തി രൂർത്തീകരണ സ്ാക്ഷയരഗ്തും ഉൊയിരുന്നു.  

മസ്റ്റര്ട ദറാള് മൂവ്തമന്് സ്ലിപ്  

 ഒരു ഗ്രവ ത്തിയുടെ ഓദരാ ഘട്ടത്തിന്റ്ടറയുും മറർ ദറാൾ 

അനുവേിച്ച്  ടതാഴിലാളികൾക്ക്   ദവതനും  നൽകുന്നവരയുള്ള 

ഓദരാഘട്ടങ്ങളുും ഏടതാടക്ക തീയതികളിൽ നെന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ 

മറർദറാൾ മൂവ്ടമെ്ലിപ്പ് ഫയലിൽ സ്ൂക്ഷിദക്കെതുെ്. രരിദശാധിച്ച 

എലലാ ഫയലുകളിലുും മറർദറാൾ മൂവ്ടമെ്ലിപ്പ് ഉൊയിരുന്നു .  

ജിദയാടാഗ്ഗ്്ഡ് ദഫാദ്ാ 

 രരിദശാധിച്ച ഗ്രവർത്തികളുടെ ഫയലിൽ ജിദയാൊഗ്ഗ്്ഡ് ദഫാദട്ടാ 

ഉൊയിരുന്നിലല.  

ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്്് റിദപ്പാര്ട്്് 

 ഓദരാ ആറുമാസ്ത്തിലുും അത് വടര ടെയ്ക്ത ഗ്രവർത്തികളുടെ 

ദസ്ാഷയൽ ഓഡിറ്റ്് നെത്തി റിദപ്പാർട്ട്് ഫയലിൽ സ്ൂക്ഷിദക്കെതാണ്.  

ദസ്ാഷയൽ ഓഡിറ്റ്് റിദപ്പാർട്ട്് ഫയലിൽ ഉൾടപ്പെുത്തിയിട്ടിലല. 

 

 

സ റ്് ഡയറി  

 ഗ്രവ ത്തി സ്ഥലടത്ത മുഴുവൻ വിവരങ്ങളുും ദരഖടപ്പെുത്തുന്നതിനു 
ദവെിയുള്ള ആധികാരിക ദരഖയാണ് കസ്റ്റ് ഡയറി. വയക്തിരത 

ഗ്രവർത്തനും ആയതിനാൽ കസ്റ്റ് ഡയറി കാണാൻ സ്ാധിച്ചിലല. 

ദറാസ്ഗര്ട േിവ ം 
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 വാർഷിക മാറർ പ്ലാൻ ഗ്രകാരും എലലാ രഞ്ായത്തുകളിലുും 

ദറാസ്തരർ േിവസ്ും ആെരിക്കണും എന്ന് നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുെ്. ഇത് 

ആെരിച്ചതായി ദരഖകടളാന്നുും സ്ൂക്ഷിച്ചിട്ടിലല .ദറാസ്തരാർ േിവസ്ും 

ആെരിക്കാറുെ് എന്ന് എും ജി എൻ ആർ ഇ ജി ഉദേയാരസ്ഥർ 

രറഞ്ഞിട്ടുെ്. എലലാ മാസ്വുും 22 ആും തീയതി ദറാസ്തരർ േിനും 

ആെരിച്ചതായുള്ള രജിറർ കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. ഇത് ഗ്രശുംസ്നീയമാണ്. 

പഞ്ചായത്തിൽ  ൂക്ഷിച്ചിരിദക്ണ് 7 രജിസ്റ്ററുകള് 

 

1. ത ാഴിൽകാര്ടഡ് രജിസ്റ്റര്ട 

 ടതാഴിൽകാർഡിനുള്ള അദരക്ഷ, കാർഡ് അനുവേിച്ച വിവരങ്ങൾ 

എന്നിവ ദരഖടപ്പെുത്തുന്നതിനുള്ള  രാജിറർ. ഇത് നാളതീകരിച്ചു 

സ്ൂക്ഷിച്ചിട്ടുെ്. 

2. തതോഴില് അബ്പക്ഷ േജിസ്റ്റര്  

ത ൊഴില് ആവശ്യതെട്ടു ലഭിക്കുന്ന അപേക്ഷകളുതെ വിവരങ്ങള്, 

അ ുപ്േകൊരം അവര്ക്ക്ക് ത ൊഴില് അനുവദിച്ച ിന്തെ വിവരങ്ങള് 

എന്നിവ പരഖതെെുപേണ്ടുന്ന െജിസ്റ്റര്ക്. കൃ യമൊയി വിവരങ്ങള് 

പരഖതെെുേിയിട്ടുണ്ട്. 

3. ഗ്ഗാമ ഭ രജിസ്റ്റര്ട 

 വാർഡിടല ടതാഴിലുറപ്പ്് രദ്ധതി യുമായി ബന്ധടപ്പട്ട ഗ്രാമസ്ഭ മിനുട്ട്സ്ത 

രരിദശാധിച്ചദപ്പാൾ 2/10/18  നു ആക്ഷൻ പ്ലാൻ, ദലബർ ബഡ്ജറ്റ്് 
രൂരീകരണവുമായി ബന്ധടപ്പട്ട ഗ്രാമസ്ഭ യുടെ വിവരങ്ങൾ 

ദരഖടപ്പെുത്തിയിട്ടുെ്. 

4. വര്ടക്് രജിസ്റ്റര്ട  

 ഗ്രവ ത്തികളുടെലിറ്, െിലവ്, വിശോുംശങ്ങൾ 

ദരഖടപ്പെുത്തിയിട്ടുള്ള രജിറർ ടതാഴിലുറപ്പിൽ നെപ്പിലാക്കുന്ന 

ഗ്രവർത്തികളുടെ വിവരങ്ങൾ യഥാസ്മയും ദരഖടപ്പെുദത്തെ രജിറർ. 

ഇത് ക തയമായി ദരഖടപ്പെുത്തിയിട്ടുെ്.  

5. സ്ഥിരആസ് ികളുതട രജിസ്റ്റര്ട   

      ടതാഴിലുറപ്പ്് രദ്ധതിയിലുടെ സ് ഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള ആസ്തതികൾ സ്ുംബന്ധിച്ച  

വിവരങ്ങൾ,  സ്ഥലും, ആസ്തതിയുടെ സ്വഭാവും, നിലനിൽക്കുന്ന കാലയളവ് 
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തുെങ്ങിയവ ഗ്രസ്തതുത രജിററിൽ ദെർദക്കെതാണ്. ഇത് നാളതീകരിച്ചു 

സ്ൂക്ഷിച്ചിട്ടുെ് . 

6. പരാ ി രജിസ്റ്റര്ട 

 രരിഹാരും കാദണെതായിട്ടുള്ള രരാതികടളാന്നുും ടരജിററിൽ 

ദരഖടപ്പെുത്തിയിട്ടിലല. രരാതിടയാന്നുും ലഭിച്ചിട്ടിലല എന്ന എഴുതി 
ബന്ധടപ്പട്ടവർ സ്ാക്ഷയടരെുത്തിയിട്ടുെ്. 

7.  ാധന രജിസ്റ്റര്ട 

 ടതാഴിലുറപ്പിൽ ഏടറ്റെുക്കുന്ന ഗ്രവർത്തികളുടെ ഭാരമായി വരുന്ന 

സ്ാധന സ്ാമഗ്രികളുടെ വാങ്ങൽ തീരുമാനും ഉരദയാരും നീക്കിയിരുപ്പ്, 
െിലവുകൾ എന്നിവ സ്ുംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ മുഴുവനുും ഗ്രസ്തതുത 

രജിസ്തടറരിൽ ദരഖടപ്പെുദത്തെതാണ്. ഇവ നാളതീകരിച്ചു 

സ്ൂക്ഷിച്ചിട്ടുെ്. 

കതണ്ത്തലുകള്: 

● ടതാഴിലാളികൾടക്കലലാും സ്ൗജനയമായി തടന്ന ടതാഴിൽ കാർഡ് 

ലഭിച്ചിട്ടുെ്  
● വയക്തിരത ഗ്രവർത്തനങ്ങൾ ആയതിനാൽ ഫയലുകളിൽ എലലാും 

അനുദേേും 3(എ) ഗ്രകാരമുള്ള ഡിമാൻഡ് ദഫാും സ്ൂക്ഷിച്ചിട്ടുെ്  
● ആനുവൽ ആക്ഷൻ പ്ലാനിടലയുും ഭരണാനുമതി, സ്ാദങ്കതിക അനുമതി 

എന്നിവയിടലയുും ഗ്രവ ത്തിയുടെ ദരരിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഒന്നുും 

ഉൊയിരുന്നിലല. 
● ഗ്രവർത്തനും നെന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ടമമ്പർ ഒഴിടകയുള്ള vmc അുംരങ്ങൾ 

സ്ന്ദർശിച്ചിട്ടിലല. 
●  മറർ ദറാൾ ലഭിച്ചതിന്റ് ദശഷും മാഗ്തമാണ് ഗ്രവർത്തി നെന്നിട്ടുള്ളത്.  

● വയക്തിരത ഗ്രവർത്തികൾക്ക് ടഗ്രാജക്റ്റ്് മീറ്റിുംഗ് നെത്താറിലല. 

നിര്ടദേശങ്ങള് 

❖ 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 മീറ്റിുംഗ് നെത്തി 
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ടതാഴിലാളികൾക്ക് ടെദയ്യെ ഗ്രവര്തി കടള ക്കുറിച്ച് വിശേീകരണും 

നൽദകെതാണ്. 

❖ ടതാഴിലാളികൾക്ക് നിയമ ഗ്രകാരും ലഭിദക്കെ അവകാശങ്ങൾ 

(െികിത്സാ സ്ഹായും ഉൾടപ്പടെ) അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നുടെന്ന് 
നിർവഹണ ഏജൻസ്ി ഉറപ്പുവരുദത്തെതാണ്  

❖ മറർ ദറാളിൽ ടവട്ടിത്തിരുത്തലുകൾ ഉൊകാൻ രാെിലല . 
❖ മറർ ദറാളിൽ ദരര് വന്ന ടതാഴിലാളി തടന്ന യാണ് ഗ്രവർത്തി 

ടെയ്യുന്നടതന്ന് ദമറ്റ്, ഓവർ സ്ിയർ ഉറപ്പു വരുത്തണും 

❖ ടതാഴിലാളികൾ അവരുടെ കെമകൾ ക തയമായി രാലിക്കുന്നുടെന്ന് 
നിവഹണ ഉദേയാരസ്ഥർ ഉറപ്പു വരുത്തണും.  

❖ വിജിലൻസ്ത & ദമാണിട്ടറിുംഗ് കമ്മറ്റി അുംരങ്ങടള കാലാനുസ് തമായി 

മാറ്റുകയുും അവരുടെ രങ്കാളിത്തും ഉറപ്പുവരുത്തുകയുും 

ടെദയ്യെതാണ് . 

❖ സ്ിറ്റിസ്ൺ ഇന്റ്ദഫാർമഷൻ ദബാർഡ് നിയമാനുസ് തമായി 
ഗ്രവർത്തി സ്ഥലങ്ങളിൽ സ്ഥാരിടക്കൊതാണ് . 

❖ ടമദമ്മാ ഓഫ് ടരയ്ക്ടമന്റ്റ്റ്് ടവട്ടിതിരുത്താൻ രാെിലല . 

അനുബന്ധം 

വാര്ടഡിതല ആക്റടിവ് ത ാഴിലാളികളുതട വിവരങ്ങള് 

ഗ്കമ 

നമ്പര്ട  

ത ാഴിൽ കാര്ടഡ് 

നമ്പര്ട  

ദപര്  ത ാഴിൽ 

േിനങ്ങള്  

1 KL-02-005-002-009/19 ലക്ഷ്മി പേൻ 121 

2 KL-02-005-002-009/1 ലീല പി 134 

3 KL-02-005-002-009/34 നളിനി പി 127 

4 KL-02-005-002-009/35 ദഗ്പമി  100 
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വിജിലൻസ് &ദമാണി്റിംഗ്സ കമറ്ിഅംഗങ്ങള് 

ഗ്കമ 

നമ്പര്ട  

                           ദപര്  

1   ി വി തക (വാര്ടഡ് തമമ്പര്ട) 

2 േിദനശ് ബാബു ( തപാ ു ഗ്പവര്ടത്തകൻ) 

3 ബിന്ദു (ADS) 

4 ഗ്പഭാവ ി (SC അംഗം) 

5 രഞ്ജിനി (ആശ വര്ടക്ര്ട) 

 

ഓദരാ ഗ്പവര്ടത്തി ഫയലിലും ഉണ്ായിരിദക്ണ് ദരഖകള്  

1 കവർ ദരജ് 12 ടമറ്റീരിയൽ 

വാങ്ങുന്നതിനുള്ള തീരുമാനും 

2 ടെക്ക്് ലിറ് 13 ദവജ് ലിറ് 

3 ആക്ഷൻ പ്ലാൻ ദകാപ്പി 14 ഫെ് ഗ്ൊൻസ്തഫർ ഓർഡർ 

4 ജനകീയ എസ്തെിമാറ്റ് 15 രാട്ടക്കരാർ 

5 ഭരണാനുമതി 16 മൂന്നു ഘട്ടത്തിലുള്ള ദഫാദട്ടാ 

6 സ്ാദങ്കതികാനുമതി 17 ഗ്രവർത്തി രൂർത്തീകരണ 

സ്ാക്ഷയരഗ്തും 

7 കൻദവർടജൻസ്ത 

വിവരങ്ങൾ 

18 ടമറ്റീരി യൽ ബിലലുകൾ 

8 ടതാഴിൽ അദരക്ഷ 19 മറർ ദറാൾ മുവ്ടമന്റ്റ്റ്് 
ലിപ്റ് 
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9 വർക്ക്് അദലാദക്കഷൻ  20 ജിദയാ ൊഗ്ഗ്്ഡ് ദഫാദട്ടാസ്ത  

10 മസ്തറർ ദറാൾ 21 ദസ്ാഷയൽ ഓഡിറ്റ്് റിദപ്പാർട്ട്് 

11 ദമഷർടമന്റ്റ്റ്് ബുക്ക്് 22 കസ്റ്റ്് ഡയറി 

ഫീൽഡ് പരിദശാധന  മയതത്ത ജിദയാ ഗ്ടാക്ര്ട വിവരങ്ങള്  

 

ഗ്പവര്ടത്തികളുതട നിലവിതല സ്ഥി ി  
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ഗ്ഗാമ ഭ നിര്ടദേശങ്ങള്  

● കക്കറയിൽ കളരി ദേവസ്ഥാനദത്താ്  ദെർന്നുള്ള ഫു്രാത്ത് 
നവീകരണും. 

● രുഴാതി വയലിദനാ് ദെർന്നുള്ള  വഴിയിൽ ടെങ്കലല് രാകൾ  

● ടകാലലറത്തിക്കൽ രള്ളിയിൽ സ്ഥിതി ടെയ്യുന്ന ദകാഴിക്കെദയാ് 

ദെർന്നുള്ള ഇെവഴി മാലിനയ മുക്തമാക്കി സ്ഞ്ാര ദയാരയമാക്കുക   

● വാർഡിടല പ്ലാറിക്  നിർമാർജനത്തിന്റ്  ഒരു ദരാുംവഴി 

കടെത്തുക  

● കാെുടവട്ടിടത്തളിക്കൽ ടതാഴിലുറപ്പ് രദ്ധതിയിൽ ഉൾടപ്പെുത്തുക  

രുഴാതി അമ്പലും  

23/11/19 

അധയക്ഷ 

ലീല.രി  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


