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ആമുഖം: 

 
ഗ്രോമീണ ജനതയുടട ഉന്നമനത്തിനോയി  വതഗ്രഭോരതത്തിൽ ആവിഷ്കരിച്ച 

ഏറ്റവും  ുഗ്േധോനവും ശക്തവുമോയ നിയമമോണ് മഹോത്മോരോന്ധി ല്േശീയ ഗ്രോമീണ 

ടതോഴിലുറപ്പ് നിയമം. ഇരയയിടല  ോധോരണക്കോരോയ ജനങ്ങളുടട ടതോഴിൽ 

ടെയ്യുവോനുള്ള അവകോശടത്ത  ംരക്ഷിച്ചു നിലനിർത്തുന്നതിനോയി ഇരയൻ 

േോർലടമൻറ് അംരീകരിച്ച് ഗ്േ ിഡൻറ് ഒപ്പുവച്ച്് 2005 ട പ്റ്റ്റംബർ അഞ്ോം 
തീയതി  ഈ നിയമം നിലവിൽ വന്നു.   

ഇരയയിടല ഗ്രോമീണ ജനതയുടട ഉന്നമനത്തിനോയി നിരവധി ഗ്രോമവിക ന 

േദ്ധതികൾ നടപ്പിലോക്കിയിരുന്നുടവങ്കിലും രുണഫലം ശരിയോയ വിധത്തിൽ 

ജനങ്ങളിൽ എത്തോതിരുന്നതിടന തുടർന്ന് േോർലടമൻറ് േോ ോക്കിയ മഹോത്മോരോന്ധി 
ല്േശീയ ഗ്രോമീണ ടതോഴിലുറപ്പ് നിയമത്തിന്ടറ ഗ്േോഥമിക ലക്ഷയം ഒരു ഗ്രോമീണ 

കുടുംബത്തിന് നിയമം വഴി ഒരു  ോമ്പത്തിക വർഷം 100 ടതോഴിൽ േിനങ്ങൾ ഉറപ്പു്
നൽകുകടയന്നതോണ്. ഗ്രോമീണ ജനതയുടട ഉന്നമനത്തിനും  ടമച്ചടപ്പട്ട ജീവിത 

 ോഹെരയം ഉറപ്പോക്കുന്നതിനും അതിലൂടട േോരിഗ്േയ നിർമോർജ്ജനവും  ുസ്ഥിര 

വിക നവും ആണ് ഈ നിയമത്തിന്ടറ  ഗ്േോധോന ലക്ഷയം. െൂഷണങ്ങളിൽ നിന്നും 
ടതോഴിലോളികടള ല്മോെിപ്പിക്കുകയും മോനയമോയ ല്വതനം നൽകി അവരുടട 
കുടുംബത്തിന് ഗ്കയ ല്ശഷി വർദ്ധിപ്പിച്ച് േോരിഗ്േയത്തിൽ നിന്നും കരകയറോൻ 

ടതോഴിലുറപ്പുേദ്ധതിയിലൂടട കഴിയുന്നു. ഗ്േകൃതിവിഭവ േരിേോലനത്തിലൂടട 
ഓല്രോ  ഗ്േല്േശത്തിന്ടറയും വിഭവോടിത്തറ ശക്തമോക്കുകയും, അതിലൂടട വരൾച്ച, 

മടണോലിപ്പ്, ടവള്ളടപ്പോക്കം, വനനശീകരണം തുടങ്ങിയ േോരിസ്ഥിതിക ഗ്േശ്നങ്ങളിൽ 

നിന്നും  ംരക്ഷണം നൽകുകയും അതിലൂടട ഉത്േോേനം, ഉത്േോേനക്ഷമത എന്നിവ 

വർദ്ധിപ്പിക്കുവോനും േദ്ധതി ഗ്േവർത്തനങ്ങളിൽ് കൂടി കഴിയുന്നു. ഗ്േകൃതിവിഭവ 

േരിേോലനത്തിന് ഏറ്റവും ഗ്േധോനടപ്പട്ട ഘടകമോണ് ജല ംരക്ഷണവും അതിൻടറ 

 ുരക്ഷിതതവവും ഇവ ടതോഴിലുറപ്പ് ഗ്േവർത്തനങ്ങളിലൂടട ഉറപ്പ് വരുത്തുവോൻ 

കഴിയുന്നു. 

2018/19 ൽ ല്കരളം ഏറ്റവും വലിയ ഗ്േളയ് േുരരം ഏറ്റുവോങ്ങിയ നോടോണ്. 

ല്കരളത്തിടല എലേോ ജിലേകളിലും ഗ്േളയം വളടരയധികം േുരരങ്ങൾ 

ഉണ്ടോക്കിയിട്ടുള്ളതോണ്. അല്ത ല്കരളം തടന്നയോണ് മോർച്ച് മോ ല്ത്തോടുകൂടി ശക്തമോയ 

വരൾച്ചയും കുടിടവള്ളക്ഷോമവും ല്നരിടുന്നത്. ഈ അവ രത്തിലോണ് എഗ്തല്യോ 
നൂറ്റോണ്ടുകളോയി നോം നിർമ്മിച്ച കിണറുകൾ, കുളങ്ങൾ എന്നിവയുടട ഗ്േോധോനയം 
തിരിച്ചറിയുന്നത്. ജല  ുരക്ഷടയ കുറിച്ച് െിരിക്കുല്മ്പോൾ അതിനുല്വണ്ട വലിയ 

 ോല്ങ്കതിക വിേയടയ കുറിച്ചോണ് നോം ആേയം െിരിക്കുക. ടതോഴിലുറപ്പുേദ്ധതിയിൽ 

നമുക്ക് ഗ്േധോനമോയും കോണോൻ കഴിയുന്ന ഒരു  വ്തുതയോണ് മഴക്കുഴികൾ. 

ഇവയുടട നിർമ്മോണ ഗ്േവൃത്തികളിൽ ടതോഴിലോളികൾ കൂടുതലോയും ഗ്ശദ്ധ 

ടെലുത്തിയോൽ ഭൂരർഭജലടത്ത നമുക്ക് നലേ രീതിയിൽ ഉയർത്തുവോൻ  ോധിക്കുന്നു. 
ഗ്േധോനമോയും ല്മൽപ്പറഞ്ഞ ഗ്േശ്നങ്ങൾ ജല ംരക്ഷണത്തിനും ജല ംഭരണത്തിന് 

കോരയമോയ രീതിയിൽ തടന്ന ബോധിക്കുന്നു. 



 

 

േതിമൂന്നോം േഞ്വത്സര േദ്ധതിയുമോയി ടതോഴിലുറപ്പ് ബന്ധടപ്പടുത്തി 
കോർഷിക േദ്ധതികൾ ജനങ്ങളിടലത്തിക്കൽ, കോർഷില്കോത്േോേനത്തിൽ 

 വയംേരയോപ്റ്തത കകവരിക്കൽ, തരിശുഭൂമികളിലും  വകോരയ ഭൂമിയിലും 
ടേോതുസ്ഥോേനങ്ങളിലും ഫലവൃക്ഷകതകൾ ടവച്ചുേിടിപ്പിക്കൽ, എന്നിവ 

നടത്തിവരുന്നു. േഞ്ോയത്തിടല വിവിധ ല്തോടുകളിൽ തടയണ നിർമ്മിക്കുകയും, 
കുളങ്ങൾ,  നീർക്കുഴി, കയ്യോല നിർമോണം, കിണർ റീെോർജ്ജിങ് തുടങ്ങിയവ് വഴി 
ജല ംരക്ഷണവും ഉറപ്പുവരുത്തുന്നു.  ഇങ്ങടന മഹോത്മോരോന്ധി ല്േശീയ ഗ്രോമീണ 

ടതോഴിലുറപ്പ് േദ്ധതി രുണല്ഭോക്തോക്കളോയ ജനങ്ങൾക്ക്് ടതോഴിൽേിനങ്ങൾ 

ഉറപ്പോക്കുന്നതിലൂടട  ോധോരണക്കോരോയ ജനങ്ങളുടട ജീവിതനിലവോരം 
ടമച്ചടപ്പടുത്തുന്നു. 

 നിയമമനു രിച്ചുള്ള േദ്ധതി നിർവഹണത്തിലൂടട 
ഗ്രോമീണല്മഖലയുടട   ുസ്ഥിര ആ്തി വിക നം എന്നതോണ് ലക്ഷയം ടവക്കുന്നത്. 

2005-ൽ ഗ്േോബലയത്തിൽ വന്ന നിയമമനു രിച്ച് ഇരയയിടല 200 ജിലേകളിൽ 

ഗ്േഥമഘട്ടത്തിൽ നടപ്പിലോക്കുകയും 2008-ൽ മുഴുവൻ ജിലേകളില്ലക്കും 
വയോേിപ്പിക്കുകയും ടെയ്തു. അതനു രിച്ച് േദ്ധതി ഗ്േവർത്തനങ്ങൾ തുടങ്ങുകയും 
ഇല്പ്പോഴും തുടർന്നു ടകോണ്ടിരിക്കുകയും ടെയ്യുന്നു. 

മഹോത്മോരോന്ധി് ല്േശീയ് ഗ്രോമീണ് ടതോഴിലുറപ്പ്് േദ്ധതി് ഗ്േകോരം് മോങ്ങോട്ടിടം്
ഗ്രോമേഞ്ോയത്തിടല്വാർഡ്്XVII - ശങ്കരതെലലൂർ്2018–19് ോമ്പത്തിക്വർഷം്
ഒകല്ടോബർ് 1് മുതൽ് മോർച്ച്് 31് വടര് നടപ്പിലോക്കിയ ് ഗ്േവൃത്തികളുടട്
ഫയലുകൾ് േരില്ശോധിച്ചതിൻടറ് അടിസ്ഥോനത്തിൽ് േദ്ധതിയുമോയി് ബന്ധടപ്പട്ട്്
നിർവഹണ് ഏജൻ ിയുടടയും്  മൂഹത്തിന്ടറയും് ഭോരത്ത്് നിന്നുള്ള്
ഇടടേടലുകൾ് കൂട്ടി് ല്െർത്ത്് ല് ോഷയൽ് ഓഡിറ്റ്് റില് ോഴ്സ്് ല്േഴ്സ ൺമോർ്
തയ്യോറോക്കിയ് റില്പ്പോർട്ട്് വോർഡിന്ടറ് വിക നത്തിനും്  മൂഹത്തിനും്
രുണകരമോവുന്ന് രീതിയിൽ് ല്േോരോയ്മകൾ് ഒടക്ക് േരിഹരിച്ചും് േദ്ധതി്
ടമച്ചടപ്പടുത്തോനുള്ള്നിർല്േശങ്ങൾ്ഉൾടേടുത്തിടകോണ്ടും്മഹോത്മോരോന്ധി്ല്േശീയ്
ഗ്രോമീണ് ടതോഴിലുറപ്പ് ് േദ്ധതി് വിജയം് കകവരിക്കോൻ് ഉതകടട്ട് എന്ന്
ഗ്േതയോശല്യോടട് മർപ്പിക്കുന്നു്. 

 
 വിദശഷ് കൾ 

• നിയമത്തിൻടറ േിൻബലമുള്ള അവകോശോധിഷ്ഠിതേദ്ധതി. 
• ഗ്രോമേഞ്ോയത്ത് ഗ്േല്േശത്ത് തോമ ിക്കുന്ന 18 വയസ്സ് േൂർത്തിയോയ 

ഏടതോരോൾക്കും േദ്ധതിയിൽ േങ്കോളിയോകോം. 
• ്ഗ്തീക്കും േുരുഷനും തുലയ ല്വതനം. 
• േരിസ്ഥിതി  ംരക്ഷണം, കോർഷിക ല്മഖലയിടല അടിസ്ഥോന  ൗകരയ 
വിക നം എന്നിവയ്ക്ക് മുൻരണന. 

• ടതോഴിലോളികൾ തടന്ന ഗ്േവർത്തികൾ കടണ്ടത്തുകയും ആ ൂഗ്തണടത്ത 

 ഹോയിക്കുകയും ടെയ്യുന്നു. 
• ആ ൂഗ്തണത്തിലും നിർവ്വഹണത്തിലും തികഞ്ഞ  ുതോരയത. 
• കരോറുകോല്രോ ഇടനിലക്കോല്രോ ഇലേ. 



 

 

• ടേോതുജന േങ്കോളിത്തല്ത്തോടട ല്ലബർ ബഡ്ജറ്റ്. 
• ബോങ്ക് അക്കൗണ്ട് വഴി  ല്വതന വിതരണം. 
• ്ഗ്തീകൾക്ക് മുൻരണന. 
• കമ്പയൂട്ടർ ശൃംഖല വഴിയുള്ള ല്മോണിറ്ററിംഗ്  ംവിധോനം. 
• ഗ്രോമ ഭ േദ്ധതി ഓഡിറ്റ് ടെയ്യുന്നു. 
•  

ലക്ഷ്യങ്ങൾ  

 
• 100 േിവ ടത്ത അവിേഗ്ദ്ധ കോയിക ടതോഴിലിലൂടട ഗ്രോമീണ ജനതയുടട 
ഉന്നമനം  

• േോരിഗ്േയ ലഘൂകരണം  
• ഗ്രോമീണ അടിസ്ഥോന  ൗകരയ വിക നം  
• േരിസ്ഥിതി  ംരക്ഷണം  
• ്ഗ്തീ ശോക്തീകരണം  
•  ോമ്പത്തിക നില്ക്ഷേം  

 
ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ്  

ടതോഴിലുറപ്പ് േദ്ധതി ഗ്േകോരം നടപ്പിലോക്കുന്ന മുഴുവൻ ഗ്േവൃത്തികളും 6 മോ  

കോലയളവിനുള്ളിൽ നിർബന്ധമോയും ല് ോഷയൽ ഓഡിറ്റ് അഥവോ  ോമൂഹയ 
േരില്ശോധന നടത്തണടമന്ന് ല്േശീയ ഗ്രോമീണ ടതോഴിലുറപ്പ് നിയമത്തിടല ട ക്ഷൻ 17 
(2) വകുപ്പിൽ നിഷ്കർഷിക്കുന്നു. േദ്ധതി നടത്തിപ്പിൻടറ   ുതോരയതയും 
 ോമൂഹയ  ഉത്തരവോേിത്തവും ഉറപ്പ് വരുത്തി േദ്ധതി ടമച്ചടപ്പട്ട രീതിയിൽ 

നടപ്പിലോക്കുകയും,് അഴിമതിരഹിതമോക്കുകയും അതുവഴി  ദ്ഭരണം 
 ോധയമോക്കുന്നതിനും ല് ോഷയൽ ഓഡിറ്റ്  മൂഹടത്ത േോകടപ്പടുത്തുന്നു. േദ്ധതി 
വിഭോവനം ടെയ്യുന്ന രീതിയിൽ രുണല്ഭോക്തോക്കളുടട ജീവിത ോഹെരയത്തിൽ 

ഫലഗ്േേമോയ മോറ്റം  ൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് ടേോതുേണം ശരിയോയ രീതിയിൽ 

വിനില്യോരിച്ച് ലക്ഷയഗ്േോപ്റ്തി കകവരിച്ചിട്ടുല്ണ്ടോ എന്ന വിലയിരുത്തലും  ല് ോഷയൽ 

ഓഡിറ്റ് നടത്തുന്നു.  

നടപ്പിലോക്കിയ ഓല്രോ ഗ്േവൃത്തികളും, േദ്ധതി നിർവ്വഹണവും, ടതോഴിലോളികൾക്ക് 
ലഭില്ക്കണ്ട അവകോശങ്ങളും  മൂഹ േങ്കോളിത്തല്ത്തോടട വിലയിരുത്തുക എന്ന 

ലക്ഷയല്ത്തോടട ല് ോഷയൽ ഓഡിറ്റ് റില്പ്പോർട്ട് തയ്യോറോക്കി ഗ്േല്തയക ഗ്രോമ ഭ വിളിച്ചു 
ല്െർത്ത് അവതരിപ്പിക്കുകയും റില്പ്പോർട്ടില്േൽ െർച്ച ടെയ്ത്, അഭിഗ്േോയങ്ങളും 
നിർല്േശങ്ങളും ല്ഗ്കോഡീകരിച്ചു ഗ്േ്തുത റില്പ്പോർട്ട് ഗ്രോമ ഭയുടട 
അംരീകോരത്തിനും് തുടർ നടേടികൾക്കുമോയി   മർപ്പിക്കുന്നു.  

ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്പഗ്കിയ 

 

1 പശ്ചാത്തലം ഒരുക്ൽ 

ല്ലോക്ക് തലത്തിലും ഗ്രോമ േഞ്ോയത്ത് തലത്തിലും േദ്ധതി നിർവ്വഹണ 

ഉല്േയോരസ്ഥനോയ ല്ലോക്ക് ഓഫീ ർ (BDO), േഞ്ോയത്ത് ട ഗ്കട്ടറി, വോർഡ് ടമമ്പർ, മറ്റ് 



 

 

നിർവ്വഹണ ഉല്േയോരസ്ഥർ തുടങ്ങിയവരുമോയി വില്ലേജ് റില് ോഴ്സ് ല്േഴ്സ ൺമോർ്
നടത്തിയ ആ ൂഗ്തണത്തിൻടറ ഫലമോയി  തുടർ ഗ്േഗ്കിയകൾ ആ ൂഗ്തണം ടെയ്യുകയും 
ല് ോഷയൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്രോമ ഭോ തീയ്യതി  നിശ്ചയിക്കുകയും ടെയ്യുന്നു. 

2. ഫയൽ പരിദശാധെ 

ല് ോഷയൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്േഗ്കിയ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്ന തീയ്യതിയ്ക്ക്  മുൻേുള്ള ആറ് 

മോ ക്കോലയളവിൽ വോർഡിടല ഗ്േവൃത്തി ഫയലുകൾ, ഏഴ്സ രജിസ്റ്ററുകൾ, 

അല്തോടടോപ്പം അനുബന്ധല്രഖകളും  ൂക്ഷ്മേരില്ശോധന നടത്തുന്നു. 

3. ഗ്പവൃത്തി സ്ഥല്പരിദശാധെ 

ഓല്രോ ഗ്േവൃത്തിയും എസ്റ്റില്മറ്റിൽ ഗ്േതിേോേിക്കുന്ന അളവിൽ്
നടപ്പിലോക്കിയിട്ടുല്ണ്ടോ എന്നും ആ ഗ്േവൃത്തിയുടട രുണ ഫലത്തിൻടറ  വയോപ്റ്തി 
തിട്ടടപ്പടുത്തുകയും ഗ്േ്തുത ടതോഴിലിടങ്ങളിൽ ടതോഴിലോളികൾക്ക് ലഭില്ക്കണ്ട 

അവകോശ ആനുകൂലയങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുല്ണ്ടോ എന്നും  ഗ്േവൃത്തി സ്ഥല 

േരില്ശോധനയിലൂടട് ലക്ഷയം ടവക്കുന്നു. 

4. വീടുവീടാന്തരമുള്ള് വിവരദശഖരണം 

േദ്ധതി രുണല്ഭോക്തോക്കളുടട വീടുവീടോരരം ടെന്ന് ല്നരിൽ കണ്ട് േദ്ധതിയുടട 
നിർവ്വഹണടത്തക്കുറിച്ചും രുണ ഫലടത്തക്കുറിച്ചുമുള്ള  അഭിഗ്േോയങ്ങളും 
നിർല്േശങ്ങളും  വരൂേിക്കുന്നു. 

5. ത ളിവ് ദശഖരണം 

ഫയൽ േരില്ശോധന, ഗ്േവൃത്തി സ്ഥല േരില്ശോധന, വീടുവീടോരരമുള്ള 

വിവരല്ശഖരണം തുടങ്ങിയ ഓഡിറ്റ് ഗ്േഗ്കിയകളിലൂടട വ്തുനിഷ്ഠമോയ ടതളിവ് 

ല്ശഖരണം നടത്തുന്നു. 

6.  ാമൂഹയ  ദ ാധവൽക്രണം 

 ോമൂഹയ ഇടടേടലുകളിലൂടട േദ്ധതി വിജയം ഉറപ്പു വരുത്തി 
േൗരോവല്ബോധം  ഉയർത്തുകയും ല് ോഷയൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്േഗ്കിയ വിജയിപ്പിക്കുകയും 
ടെയ്യുന്നതിന് ആവശയമോയ ല്ബോധവൽക്കരണ ഗ്േവർത്തനങ്ങൾ നടപ്പിലോക്കുന്നു. 

7. ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് റിദപ്പാർട്്  യ്യാറാക്ൽ 

ല് ോഷയൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്േഗ്കിയയിടല കടണ്ടത്തലുകളും, നിരമനങ്ങളും, 
നിർല്േശങ്ങളും  ല് ോഷയൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്രോമ ഭയിൽ െർച്ച ടെയ്ത് അംരീകോരം 
നടത്തുന്നതിനോവശയമോയ കരട് റില്പ്പോർട്ട് തയ്യോറോക്കുന്നു. 

8. ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്ഗാമ ഭ 

േശ്ചോത്തലം ഒരുക്കൽ െർച്ചയിൽ നിശ്ചയിക്കടപ്പട്ട േിനത്തിൽ  ൗകരയഗ്േേമോയ 

സ്ഥലത്ത് ഗ്രോമ ഭ ല്െർന്ന് കരട് റില്പ്പോർട്ട് അവതരണവും, െർച്ചയും, നിർല്േശങ്ങളും, 
തിരുത്തൽ ഗ്േഗ്കിയകളും, അംരീകോരം ല്നടിടയടുക്കുകയും തുടർനടേടികളും 
കകടകോള്ളുന്നു. 

 



 

 

 

 

 

മാങ്ങാട്ിടം ഗ്ഗാമപഞ്ചായത്ത് 
 

അടിസ്ഥാെ വിവരങ്ങൾ 

 

ജിലേ        : കണൂർ 

ല്ലോക്ക്      : കൂത്തുേറമ്പ്് 

തോലൂക്ക്്      : തലല്േരി 
വോർഡുകൾ                  : 19 

 

 

പഞ്ചായത്തിതല ത ാഴിലുറപ്പ്  പദ്ധ ിയുമായി  ന്ധതപ്പട് വിവരങ്ങൾ  

 

ആടക ടതോഴിൽ കോർഡ് : 4877 

ആടക ടതോഴിലോളികൾ : 6205 

ആകടീവ് ടതോഴിൽ  കോർഡ് : 1711 

ആകടീവ് ടതോഴിലോളികൾ : 1776 

എ്. ി    : 68 

എ്.ടി ്   : 06 

100 േിവ ം ടതോഴിൽ 

   േൂർത്തിയോക്കിയ കുടുംബങ്ങളുടട 
എണം ് ് ് ്  : 145  

 

( അവലം ം: nrega.nic.in   ) 

 

വാർഡിതല ത ാഴിലുറപ്പ്  പദ്ധ ിയുമായി  ന്ധതപ്പട് വിവരങ്ങൾ 

 
ആടക ടതോഴിൽ കോർഡ് : 353 

ആടക ടതോഴിലോളികൾ :  457 

100 േിവ ം ടതോഴിൽ 

േൂർത്തിയോക്കിയ കുടുംബങ്ങളുടട്:       09 

എണം 
 

(അവലം ം: nrega.nic.in) 

  



 

 

 

അവകാശാധിഷ്ഠി  െിരീക്ഷ്ണങ്ങൾ്:- 

 

1. ത ാഴിൽ കാർഡുമായി  ന്ധതപ്പട് കാരയങ്ങൾ 

 
 മഹോത്മോരോന്ധി ല്േശീയ ഗ്രോമീണ ടതോഴിലുറപ്പു േദ്ധതി ഗ്േകോരം അവിേഗ്ധ്കോയിക 

ടതോഴിൽ ടെയ്യോൻ തോല്േരയമുള്ള ഏടതോരു കുടുംബത്തിനും ടതോഴിൽ കോർഡിന് 

ല്വണ്ടി അല്േക്ഷിക്കോം. ടതോഴിൽ കോർഡിനോയി അല്േക്ഷ നൽകിയ എലേോ 
കുടുംബങ്ങൾക്കും 15 േിവ ത്തിനകം തികച്ചും  ൗജനയമോയി ടതോഴിൽ കോർഡ് 

ലഭില്ക്കണ്ടതുണ്ട്. കൂടോടത്കൃതയമോയ്ഇടല്വളകളിൽ്ടതോഴിൽ്കോർഡ്്േുതുക്കി്
നൽല്കണ്ടതുമോണ്.് ടതോഴിലുറപ്പ്് നിയമ് ഗ്േകോരം് ടതോഴിൽ് കോർഡ്്കകവശം്
ടവക്കോനുള്ള് അധികോരം് ഉടമകൾക്ക്് മോഗ്തമോണ്.് നിർവ്വഹണ്
ഏജൻ ില്യോ ്ല്മറ്റ്മോല്രോ്കകവശം്ടവക്കോൻ്േോടുള്ളതലേ. 
 
ഈ്വാർഡിതല്െിലവിലുള്ള്എലലാ് ത ാഴിലാളികൾക്ും്പു ിയ്ത ാഴിൽ്കാർഡ്്
ലഭിച്ചിട്ുണ്ട്.് എന്നാൽ ത ാഴിലാളികളുമായി  ം ാരിച്ചദപ്പാൾ  ത ാഴിൽ കാർഡ് 

പു ുക്ി്  െൽകുന്ന  മയത്ത് ദഫാദട്ാ എടുക്ുന്ന ിന് ദവണ്ടിയുള്ള ചിലവ്്
ത ാഴിലാളി വഹിക്ുന്ന  ാഹചരയമാണ് െിലവിലുള്ളത്. ഭൂഉടമകളുതട  കാർഡ് 

ഗ്പസ് ു  ഭൂമിയിൽ ഗ്പവൃത്തി തചയ്യുന്ന ിന് അെു രിച്ചു പു ുക്ി െൽകുന്നുണ്ട്  
എന്നും ദമറ്റിൽ െിന്നും അറിയാൻ  ാധിച്ചു 
 

2. ത ാഴിൽ ആവശയതപ്പടുന്നത്  ം ന്ധിച്ച് 
 
ടതോഴിൽ കോർഡുള്ള അവിേഗ്ദ്ധ്കോയിക്ടതോഴിൽ്ടെയ്യോൻ്തയ്യോറുള്ള ഏടതോരു 
കുടുംബത്തിനും ഓല്രോ  ോമ്പത്തിക വർഷത്തിലും 100 േിവ ടത്ത ടതോഴിൽ 

ടെയ്യോനുള്ള അവകോശം ഉണ്ട് . ഏടതോരു ടതോഴിലോളിക്കും ടതോഴിൽ ആവശയടപ്പടോനും 
ഇതുമോയി ബന്ധടപ്പട്ട് ആ ൂഗ്തണ ഗ്േഗ്കിയകളിൽ് േങ്കോളികളോവോനുമുള്ള്
അവകോശം  ഉണ്ട്. ടതോഴിൽ ആവശയടപ്പട്ടു 15 േിവ ത്തിനുള്ളിൽ ടതോഴിൽ 

ലഭിക്കുവോനുള്ള അവകോശം നിയമേരമോയി ടതോഴിലോളികൾക്ക് ഉണ്ട്. 
 
ഈ വാർഡിൽ ഗ്ഗൂപ്പായി ദമറ്റ് മുദഖെയാണ് ത ാഴിലിന് അദപക്ഷ് െൽകുന്നത്. 

അദപക്ഷ്ിച്ച് 15 േിവ ത്തിെുള്ളിൽ ത ാഴിൽ ലഭിക്ാറുണ്ട് എന്നാണ് ത ാഴിലാളികൾ 

അറിയിച്ചിട്ുള്ളത്.   ത ാഴിലിന് അദപക്ഷ്ിക്ുന്ന്  മയത്ത് ് അ ിൻതറ് ് സകപ്പറ്റ്്
ര ീത്് വാങ്ങി്  ൂക്ഷ്ിക്ാറിലല് എന്നും,് അദപക്ഷ്കൾ് ഗ്ഫണ്ട്് ഓഫീ ിൽ്
തകാടുക്ാറിലല,് ത ാഴിലുറപ്പ്് ത ക്ഷ്െിലാണ്് തകാടുക്ാറുള്ളത ന്നുമാണ്് ദമറ്റിൽ്
െിന്നും് ത ാഴിലാളികളിൽ് െിന്നും് അറിയാൻ് കഴിഞ്ഞത്.് പരിദശാധിച്ച്
ഫയലുകളിലും ് സകപ്പറ്റ്് ര ീത്്  ൂക്ഷ്ിച്ച ായി് കാണാൻ്  ാധിച്ചിലല. 
 

3. ത ാഴിൽ അെുവേിച്ചത്  ം ന്ധിച്ച് 
 



 

 

ടതോഴിലുറപ്പ് നിയമഗ്േകോരം ടതോഴിൽ ആവശയടപ്പട്ട് 15 േിവ ത്തിനുള്ളിൽ ടതോഴിൽ 

നൽകിയിരിക്കണം.  വോർഡിടല ടതോഴിലോളികൾക്ക് ടതോഴിൽ ആവശയമുള്ള 

 മയങ്ങളിൽ അല്േക്ഷ  മർപ്പിച്ചു 15  േിവ ത്തിനുള്ളിൽ ടതോഴിൽ 

അനുവേില്ക്കണ്ടതുണ്ട്. ടതോഴിൽ ആവശയടപ്പട്ടു 15 േിവ ത്തിനുള്ളിൽ  ലഭയമോയിലേ 
എങ്കിൽ ടതോഴിലിലേോയ്മ ല്വതനം ലഭിക്കുവോനുള്ള അവകോശം നിയമേരമോയി 
ടതോഴിലോളികൾക്ക് ഉണ്ട്. 
  

 
ഈ വാർഡിതല ത ാഴിലാളികൾക്് ത ാഴിലിന് അദപക്ഷ്ിച്ച് 15 േിവ ത്തിെകം  തന്ന 

ത ാഴിൽ ലഭിക്ാറുണ്ട്് എന്നാണ്് ത ാഴിലാളികളിൽ് െിന്നും് അറിയാൻ്
കഴിഞ്ഞത്. ്എന്നാൽ്വാർഡിതല്്ത ാഴിലാളികൾ് ീയ്യ ി്്ദരഖതപ്പടുത്തി്്അദപക്ഷ്്
 മർപ്പിച്ച ിൻതറ്്മ ിയായ്ദരഖകൾ്ഫയലിൽ്െിദന്നാ്ത ാഴിലാളികളുതട്പക്ൽ്
െിദന്നാ് ലഭയമലല.് ആയ ിൊൽ് ത ാഴിലിലലായ്മ് ദവ െം് ലഭിദക്ണ്ട്  ാഹചരയം്
വയക്തമലല്. 
 

4. തഷ്ൽഫ് ഓഫ് തഗ്പാതജക്ട്് യ്യാറാക്ുന്ന ിെുള്ള അവകാശം 
 
അടുത്ത 5  വർഷല്ത്തക്ക് ഏടറ്റടുക്കോവുന്ന ല്ഗ്േോജകടുകളുടട  മോഹോരമോണ് ടഷൽഫ് 

ഓഫ് ടഗ്േോടജകട്. അയൽക്കൂട്ട തലത്തിൽ െർച്ച ടെയ്ത് നിർല്േശങ്ങൾ  മോഹരിച്ച് 
വോർഡ് തലത്തിൽ ല്ഗ്കോഡീകരിച്ച് ഗ്രോമ ഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ച് മുൻരണനോ ഗ്കമം 
നിശ്ചയിച്ചോണ് അംരീകരിക്കുന്നത്. അതുടകോണ്ടുതടന്ന ടഷൽഫ് ഓഫ് ടഗ്േോടജകട്്
തയ്യോറോക്കുന്നതിനുള്ള അവകോശം ടതോഴിലോളികൾക്ക് ഉണ്ട്. ടതോഴിൽ 

കടണ്ടത്തുന്നതിന് ടതോഴിലോളികളുടടയും മോറ്റിൻടറയും  ഭോരത്തുനിന്നും 
േങ്കോളിത്തമുണ്ടോല്വണ്ടതുണ്ട്. മോഗ്തമലേ ടതോഴിലുറപ്പിൽ അനുവേനീയമോയ ആ്തി 
വിക ന ഗ്േവൃത്തികൾ് കടണ്ടത്തുന്നതിന് വോർഡിടല വിവിധ 

ല്മഖലയിലുള്ളവരുടട േങ്കോളിത്തം ഉണ്ടോല്വണ്ടതോണ്.  

 
ഈ വാർഡിൽ ത ാഴിലുറപ്പ് ഗ്പവൃത്തിയിൽ ഏർതപ്പട്ിട്ുള്ള എലലാ്ത ാഴിലാളികളും്്
തഷ്ൽഫ് ഓഫ് തഗ്പാജക്ടറ്റ്  യ്യാറാക്ുന്ന ിൽ്്പങ്കാളികളാവാറുണ്ട്. 
 

5. യാഗ് ാ ചിലവ്് ം ന്ധിച്ച് 
 
ടതോഴിലോളികൾക്ക് തോമ  സ്ഥലത്തു നിന്നും 5 കില്ലോമീറ്റർ െുറ്റളവിനുള്ളിൽ ടതോഴിൽ 

ലഭിക്കുവോനുള്ള അവകോശം ഉണ്ട്. 5 കി. മി േരിധിക്ക് േുറത്ത് ടതോഴിൽ ടെല്യ്യണ്ട 

 ോഹെരയം ഉണ്ടോവുകയോടണങ്കിൽ യോഗ്തോബത്തയോയി കൂലിയുടട് 10് % തുക 

നിലവിടല കൂലി അനു രിച്ചു 271 രൂേയുടട 10% ആയ 271് രൂേ 10 കേ  അധിക 

ല്വതനമോയി ലഭിക്കുവോനുള്ള അവകോശം ടതോഴിലോളികൾക്ക് ഉണ്ട്.  
 
ഈ വാർഡിതല ത ാഴിലാളികൾ് 5  കി.മി പരിധിക്പ്പുറം് ത ാഴിലുറപ്പ്്
ഗ്പവൃത്തിയിൽ്ഏർതപ്പട്ിട്ിലല്എന്നാണ്്അറിയാൻ്കഴിഞ്ഞത്. 
 
6. ഗ്പവൃത്തി  സ്ഥലതത്ത  ൗകരയങ്ങൾ  ം ന്ധിച്ച് 
 



 

 

 നിയമം അനുശോ ിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള അടിസ്ഥോന  ൗകരയങ്ങൾ എലേോ ഗ്േവൃത്തി 
സ്ഥലങ്ങളിലും ഉണ്ടോയിരിക്കണം. ടതോഴിലോളികൾക്ക് ആവശയമോയ കുടിടവള്ളം, 
വിഗ്ശമ  മയത്ത് ആവശയമോയി വരുന്ന തണൽ, ഗ്േഥമശുഗ്ശൂഷ കിറ്റ്, അേകട 
 ോധയതയുള്ള ഗ്േവൃത്തികളിൽ ഏർടപ്പടുല്മ്പോൾ ആവശയമോയി വരുന്ന  ുരക്ഷോ 

 ോമഗ്രികൾ്തുടങ്ങിയവ്ടതോഴിലുറപ്പ്്നിയമ് ഗ്േകോരം് നിർവ്വഹണ്ഏജൻ ി്
വഴി് ൗജനയമോയി്ലഭിക്കുവോനുള്ള്അവകോശം്ടതോഴിലോളികൾക്ക്്ഉണ്ട്. 
 
ആേയ്കാലങ്ങളിൽ്ഗ്പഥമ്ശുഗ്ശൂഷ് ്കിറ്റ്്് ൗജെയമായി്്ലഭിക്ാറുണ്ട്്ഇദപ്പാൾ 
ലഭിക്ാറിതലലന്നും ആണ് അറിയാൻ  ാധിച്ചത്.ഗ്പവൃത്തി സ്ഥല പരിദശാധെയിൽ 
ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ദ ാക്ടസ് കാണാൻ  ാധിച്ചിലല . 

 

7. ദവ െം ലഭയമാകുന്നത്് ം ന്ധിച്ച് 
 
ടതോഴിലുറപ്പ് നിയമത്തിൽ ട ക്ഷൻ് 3(2)  ഗ്േകോരം ഓല്രോ ഗ്േവൃത്തിയുടടയും 
മസ്റ്റർല്റോൾ േൂർത്തിയോക്കി  േഞ്ോയത്തിൽ  മർപ്പിച്ച് 15 േിവ ത്തിനകം 
ടതോഴിലോളികൾക്ക് ല്വതനം ലഭില്ക്കണ്ടതോണ്.  

 
15് േിവ  പരിധിക്ുള്ളിൽ കൂലി ലഭിക്ാത്ത  ാഹചരയം ഓഡിറ്റ് കാലയളവിൽ 

ഉണ്ടായിട്ുണ്ട്. െിർവ്വഹണ ഏജൻ ിയുതട ഭാഗത്ത് െിന്ന് വന്ന വീഴ്ച അതലലങ്കിൽ 

ദപാലും കൂലി സവകിയ ിെുള്ള െഷ്ടപരിഹാരം ലഭിക്ുകദയാ അ ിെു ദവണ്ടി 
ത ാഴിലാളികൾ പരാ ിതപ്പടുകദയാ തചയ് ിട്ിലല. 
 

8. ത ാഴിലിടങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അപകടങ്ങൾ  ം ന്ധിച്ച് 
 
 മഹോത്മോരോന്ധി ല്േശീയ ഗ്രോമീണ ടതോഴിലുറപ്പ് േദ്ധതിയിൽ ടതോഴിലോളികൾക്ക് 
ടതോഴിലിടങ്ങളിൽ ടവച്ച് ഏടതങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അേകടം  ംഭവിച്ചോൽ ടഷഡയൂൾ 

2(5) ഗ്േകോരവും അദ്ധയോയം 9 ടല േരോമർശങ്ങളുടട അടിസ്ഥോനത്തിലും െികിത്സയ്ക്ക് 
ആവശയമോയി് വരുന്ന മുഴുവൻ െിലവുകളും ബന്ധടപ്പട്ട ബിലേുകൾ ഹോജരോക്കുന്ന 

മുറയ്ക്ക് ടതോഴിലോളികൾക്ക് ലഭയമോല്ക്കണ്ടതോണ്. ഇതുകൂടോടത ടതോഴിലിടങ്ങളിൽ 

ടവച്ച് മരണം  ംഭവിക്കുകയോടണങ്കിൽ 25000/- രൂേ ടതോഴിലോളികളുടട കുടുംബത്തിന് 

ലഭയമോല്ക്കണ്ടതോണ്.   

 
ഈ വാർഡിതല ത ാഴിലാളികൾക്് 2018-19   ാമ്പത്തിക വർഷ്ം അപകടങ്ങൾ ഒന്നും 
 ംഭവിച്ചിട്ിലല എന്നാണ് ത ാഴിലാളികളിൽ െിന്നും അറിയാൻ  ാധിച്ചത്.് 
 

9. പരാ ി പരിഹാരം 
 
 ടതോഴിലുറപ്പ് േദ്ധതി നിയമഗ്േകോരം് (ടഷഡയൂൾ 19)  മയബന്ധിതമോയി േരോതി 
േരിഹോരത്തിനുള്ള അവകോശ നിയമം നിഷ്കർഷിക്കുന്നുണ്ട്. േദ്ധതിയുമോയി 
ബന്ധടപ്പട്ട േരോതികൾ ല്ഫോൺ മുല്ഖനയും ല്ഗ്ടോൾ ഗ്ഫീ നമ്പർ ഉേല്യോരിച്ചും, 



 

 

ല്രഖോമൂലം എഴുതി നൽകുകയും ഈടമയിൽ വഴിയും  മർപ്പിക്കോവുന്നതോണ്. 

ല്ടോൾഗ്ഫീ നമ്പർ േഞ്ോയത്തിൽ ഗ്േേർശിപ്പില്ക്കണ്ടതോണ്.  

 
മാങ്ങാട്ിടം പഞ്ചായത്തിൽ ദടാൾഗ്ഫീ െമ്പർ ഗ്പേർശിപ്പിച്ച ായി് കണ്ടിലല. ഫീൽഡ് 

 ന്ദർശെത്തിൻതറ  ഭാഗമായി ത ാഴിലാളികളുമായി  ം ാരിച്ചദപ്പാൾ ഇ ുവതര 

പരാ ികൾ െൽകിയിട്ിലല എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്. പരാ ി രജിസ്റ്റർ 

പരിദശാധിച്ചദപ്പാഴും്ഇ ുവതര്ഒരു പരാ ിയും വന്ന ായി ദരഖതപ്പടുത്തിയിട്ിലല.  
 

10. ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് െടത്തുന്ന ിെുള്ള അവകാശം 
 
ടതോഴിലുറപ്പ് േദ്ധതിയിൽ ഏടറ്റടുത്ത് നടപ്പിലോക്കുന്ന മുഴുവൻ ഗ്േവർത്തികളും്
ല് ോഷയൽ ഓഡിറ്റിനു  വില്ധയമോക്കണടമന്ന് ട ക്ഷൻ 17(2) നിഷ്കർഷിക്കുന്നുണ്ട്. 
ടതോഴിലുറപ്പിൽ ഏടറ്റടുത്ത ഗ്േവർത്തികളുടട  ോമൂഹിക കണടക്കടുപ്പ്്
നടത്തുന്നതിൽ േങ്കോളിയോവുന്നതിനുള്ള അവകോശം ടതോഴിലോളികൾക്കും്വോർഡിടല്
ഏടതോരോൾക്കും ഉണ്ട്. 
 
ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് െടത്തുന്ന ിൻതറ  ഭാഗമായി ത ാഴിലാളികൾ, ദമറ്റ് മാർ, വാർഡ് 

തമമ്പർ, ഗുണദഭാക്താക്ൾ  ുടങ്ങിയവർ ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങൾ 

പരിദശാധിക്ുന്ന ിലും  വിവരങ്ങൾ ലഭയമാക്ുന്ന ിലും പങ്കാളികളായിട്ുണ്ട്. 
 

ദറാസ്ഗാർ േിെം 

 
ടതോഴിൽ ആവശയകത കൃതയമോയി രജിസ്റ്റർ ടെയ്യുന്നതിനും ടതോഴിലോളികളുടട 
അവകോശങ്ങൾ അവടര ല്ബോധയടപ്പടുത്തുന്നതിനും േരോതികൾ 

േരിഹരിക്കുന്നതിനുമോയി് വർഷത്തിൽ ഒരു േിവ ം ല്റോ്രോർ േിനം 
 ംഘടിപ്പില്ക്കണ്ടതുണ്ട്. ടതോഴിലോളികളുടട അവകോശങ്ങൾ, കടമകൾ തുടങ്ങിയ 

കോരയങ്ങളിൽ ടതോഴിലോളികൾക്ക് അവല്ബോധം ഉണ്ടോക്കുന്നതിനും ടതോഴിലുറപ്പുമോയി 
ബന്ധടപ്പട്ട ഗ്േശ്നങ്ങൾ െർച്ച ടെയ്യുന്നതിനും ഇത്  ഹോയിക്കുന്നു. വോർഷിക മോസ്റ്റർ 

പ്ലോൻ അനു രിച്ച്് േഞ്ോയത്തുകളിലും ല്റോ്രോർ േിനം ആെരിക്കണം എന്ന് 
നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുണ്ട്.  
 
മാങ്ങാട്ിടം്പഞ്ചായത്തിതല ത ാഴിലുറപ്പ്്ത ാഴിലാളികൾക്്്ദറാസ്ഗാർ്േിെത്തിതെ്
കുറിച്ച്്യാത ാരു്അറിവും്ഇലല്എന്നാണ്്ഫീൽഡ്് ന്ദർശെത്തിെിടയിൽ്അറിയാൻ്
കഴിഞ്ഞത്. മാഗ് മലല ത ാഴിലാളികളുതട അവകാശങ്ങൾ ലഭയമാക്ുന്ന ിൽ 

െിർവ്വഹണ ഏജൻ ിയുതട ഭാഗത്ത്  െിന്നും യാത ാരു ഇടതപടലുകളും ഉണ്ടായിട്ിലല 
എന്നും അറിയാൻ  ാധിച്ചു. 
 

 ിറ്റി ൺ ഇൻഫർദമഷ്ൻ ദ ാർഡ് 

 
ടതോഴിലുറപ്പ് േദ്ധതിയുടട  ുതോരയത ഉറപ്പോക്കുന്നതിനു് ല്വണ്ടിയുള്ള ഒരു 
ഉേോധിയോണ്  ിറ്റി ൺ ഇൻഫർല്മഷൻ ല്ബോർഡ്. ഒരു ഗ്േവൃത്തിയുടട 



 

 

അടിസ്ഥോനവിവരങ്ങൾ അതോയത് എസ്റ്റില്മറ്റ് തുക,   ോധന ല്വതന 

ഘടകങ്ങൾ,  ടതോഴിൽ് േിനങ്ങൾ തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ  ോധോരണ ജനങ്ങൾക്കും 
രുണല്ഭോക്തോക്കൾക്കും മനസ്സിലോകുന്ന് രീതിയിൽ ഗ്േോല്േശിക ഭോഷയിൽ്
ഗ്േേർശിപ്പില്ക്കണ്ടതുണ്ട്. ഓല്രോ ഗ്േവൃത്തിയുടടയും ആരംഭഘട്ടത്തിൽ ഈ ല്ബോർഡ് 

സ്ഥോേില്ക്കണ്ടതുണ്ട്.  
 
ഗ്പവൃത്തി് ആരംഭിക്ുന്ന്  മയങ്ങളിൽ് സ്ഥാപിദക്ണ്ടിയിരുന്ന് ദ ാർഡുകൾ്
ഇ ുവതര്ഗ്പവൃത്തി്സ്ഥലങ്ങളിൽ ്സ്ഥാപിച്ച ായി്കാണാൻ്കഴിഞ്ഞിലല. ഗ്പവൃത്തി 
സ്ഥലത്തു കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് 2017 - 2018 വർഷ്ത്തിതല ഗ്പവൃത്തികളുതട ദ ാർഡ് 
ആണ് . 
 

ജാഗ്ഗ  ദമൽദൊട്  മി ി  
      ഓല്രോ േഞ്ോയത്തിലും അഞ്് അംരങ്ങൾ എങ്കിലും ഉള്ള ജോഗ്രത ല്മൽല്നോട്ട  മിതി 
രൂേീകരില്ക്കണ്ടത് ആണ്. ഇതിൽ േട്ടികജോതി-േട്ടികവർര വിഭോരങ്ങൾക്ക് ല്വണ്ടഗ്ത 

ഗ്േോധോനയം നൽല്കണ്ടതും് േകുതി ല്േർ ്ഗ്തീകൾ ആയിരില്ക്കണ്ടതുമോണ്.്
അധയോേകർ, അംരൻവോടി വർക്കർ,്   വയം  ഹോയ ംഘത്തിടല 

അംരങ്ങൾ,്  ല് ോഷയൽ ഓഡിറ്റ് റില് ോഴ്സ് ല്േഴ്സ ൺമോർ,്  ഉേല്ഭോക്തൃ 
 മിതികൾ,്  യുവജന ക്ലബ്ബുകൾ, ടേോതു മൂഹ  ംഘടനകൾ തുടങ്ങിയവയിൽ 

നിന്നും വിജിലൻ് ആൻഡ് ല്മോണിറ്ററിങ് കമ്മിറ്റി അംരങ്ങടള 

തിരടഞ്ഞടുക്കോവുന്നതോണ്. ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ കോലയളവില്ലക്ക് വിഎം ി 
അംരങ്ങടള നിയമില്ക്കണ്ടത് ഗ്രോമ ഭയോണ്.്  ഗ്േവർത്തി സ്ഥല  ന്ദർശനം, 

ടതോഴിലോളികളുമോയി ആശയവിനിമയം നടത്തൽ, ല്രഖകളുടട 
േരില്ശോധന,്  ഗ്േവർത്തി സ്ഥല  ൗകരയങ്ങളുടട േരില്ശോധന,്  ഗ്േവർത്തികളുടട 
രുണനിലവോരം നിർണയിക്കൽ , തുക നിർണയം, ഗ്േവൃത്തിയിലുടനീളമുള്ള 

റില്പ്പോർട്ടിങ്, ഗ്േവർത്തിയുടട  വഭോവടത്ത  ംബന്ധിച്ചുള്ള രുണേരമോയ 

വിലയിരുത്തൽ എന്നിവയോണ് ഗ്േധോന െുമതല. വിഎം ി അംരങ്ങൾ എലേോ 

ഗ്േവർത്തികളും േരില്ശോധില്ക്കണ്ടതും മൂലയ നിർണയ രജിസ്റ്ററിൽ 

ല്രഖടപ്പടുല്ത്തണ്ടതും ല് ോഷയൽ ഓഡിറ്റ്  മയത്ത് അവ  ഗ്രോമ ഭയിൽ 

 മർപ്പില്ക്കണ്ടതുമോണ്.് വിഎം ി റില്പ്പോർട്ട് ഒരു ടേോതു ല്രഖയോയി കരുല്തണ്ടതും 
ആവശയടപ്പടുന്നതിനനു രിച്ച് ഒരു ടേോതു ല്രഖയോയി േഞ്ോയത്തിൽ്  നിന്നും 
ലഭില്ക്കണ്ടതുമോണ്.്  7 അംരങ്ങളോണ് നിലവിലുള്ളത്.  

 

വിജിലൻസ്്ആൻഡ്്ദമാണിറ്ററിങ്്കമ്മിറ്റി്അംഗങ്ങൾ ആരും ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലം 
 ന്ദർശിക്ാറിതലലന്നും വീടുകളിൽ ദപായാണ്  ഒപ്പുകൾ ദശഖരിക്ുന്നത്  
എന്നുമാണ്് ്ഫീൽഡ്് ന്ദർശെത്തിെിടയിൽ്അറിയാൻ്കഴിഞ്ഞത്. മാഗ് മലല ഈ 

വാർഡിൽ ത ാഴിൽ ഉറപ്പ് ആരംഭഘട്ത്തിൽ  ിരതഞ്ഞടുത്ത വി എം   ി 
അംഗങ്ങൾ  തന്ന ആണ് െിലവിലുള്ളത്  എന്നാണ്  ത ാഴിലാളികളിൽ  െിന്നു 
അറിയാൻ  ാധിച്ചത്.  
 
 

 

ദമറ്റ്്  
 



 

 

ഗ്േവർത്തിസ്ഥലങ്ങളിൽ ല്മൽല്നോട്ടം വഹില്ക്കണ്ടത് ല്മറ്റ് ആണ്. ടതോഴിലോളികൾ 

ഓല്രോ  േിവ വും കൃതയമോയി ല്ജോലി ടെയ്യുന്നുടണ്ടന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുകയും 
ടതോഴിൽകോർഡ്, ക റ്റ് ഡയറി, മസ്റ്റർ ല്റോൾ എന്നിവയിൽ ആവശയമുള്ള വിവരങ്ങൾ 

ല്രഖടപ്പടുത്തുകയും അടിസ്ഥോന ൗകരയങ്ങൾ ടതോഴിലിടങ്ങളിൽ ഉടണ്ടന്ന് ഉറപ്പു 
വരുത്തുകയും ടെയ്യണം. ടതോഴിലിടങ്ങളിൽ ആർടക്കങ്കിലും എടരങ്കിലും അേകടം 
 ംഭവിച്ചോൽ അത് ക റ്റ്  ഡയറിയിൽ്കൃതയമോയി ല്രഖടപ്പടുത്തി ടവക്കണം . 

 
ഈ വാർഡിൽ ഉഷ് ,െളിെി  ്എന്നിവർ ദമറ്റ്മാരായി ഗ്പവർത്തിക്ുന്നുണ്ട് . 
 

പദ്ധ ി ആരംഭ മീറ്റിംഗ് 

 

ടതോഴിലുറപ്പ് നിയമം ടഷഡയുൽ 22 ഗ്േകോരം ഒരു ഗ്േവൃത്തി ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുൻമ്പ് 
ഏടതങ്കിലും ഒരു ടേോതു സ്ഥലല്ത്തോ ടതോഴിലിടങ്ങളില്ലോ ടവച്ച് ല്െരുന്ന 

ടതോഴിലോളികളുടടയും നിർവ്വഹണ ഉല്േയോരസ്ഥരുടടയും  ംയുക്ത ല്യോരമോണ് 

േദ്ധതി ആരംഭ മീറ്റിംഗ്. വോർഡ് ടമമ്പറുടട  ോന്നിധയത്തിൽ ല്െരുന്ന ഈ ല്യോരത്തിൽ 

നിർവ്വഹണ ഉല്േയോരസ്ഥർ ് ഗ്േവൃത്തിയുമോയി ബന്ധടേട്ട വിവരങ്ങടളലേോം 
ടതോഴിലോളികൾക്ക് വിശേികരിച്ചു ടകോടുക്കണ്ടതോണ്.  
 
ഓഡിറ്റിെു വിദധയമാക്ിയിട്ുള്ള ഗ്പവൃത്തികളുതട ഫയലുകളിൽ് പദ്ധ ി ആരംഭ 

മീറ്റിഗിൻതറ്ദരഖകൾ കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ുണ്ട്. പദ്ധ ി ആരംഭ മീറ്റിഗിൽ െിർവ്വഹണ 

ഉദേയാഗസ്ഥർ,്വാർഡ് തമമ്പർ എന്നിവർ പതങ്കടുക്ാറുണ്ട് എന്നാണ് ത ാഴിലാളികളിൽ 

െിന്നും അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്. 
         

ത ാഴിലാളികളുതട കടമകൾ 

 
• ടതോഴിലിടങ്ങളിൽ  മയനിഷ്ഠ േോലിക്കുക. 

• ടതോഴിൽ ടെയ്യുന്ന േിവ ങ്ങളിൽ രോവിടലയും കവകുല്ന്നരവും കൃതയമോയി 
ഒപ്പ് ല്രഖടപ്പ്ടുത്തുക. 

• ടതോഴിൽ കോർഡിൽ ഹോജർ കയതയമോയി ല്മറ്റ് ല്രഖടപ്പടുത്തുന്നുടണ്ടന്ന് ഉറപ്പു 
വരുത്തുക. 

• ടഗ്േോജകട് മീറ്റിംഗ്, ഗ്രോമ ഭകൾ, ടതോഴിലുറപ്പ് ഗ്രോമ ഭകൾ എന്നിവയിൽ 

േടങ്കടുക്കുക. 

• കൃതയതല്യോടട ല്ജോലി ടെയ്യുക. 

• ടതോഴിലിടങ്ങളിൽ പ്ലോസ്റ്റിക വ്തുക്കൾ ഉേല്യോരിക്കോല്നോ കത്തിക്കോല്നോ 
േോടിലേ. 

• ഗ്േകൃതി   ംരക്ഷണത്തിന് ആവശയമോയ ഗ്േവൃത്തികൾ എടറ്റടുത്ത് 
നടപ്പിലോക്കുക. 

• ആ്തി  ൃഷ്ടിക്കുന്ന ഗ്േവൃത്തികൾ കടണ്ടത്തി ല്മറ്റിടനയും േഞ്ോയത്ത് 
അധികൃതടരയും  അറിയിക്കുക. 

 

ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റിന് വിദധയമാക്ിയ ഗ്പവൃത്തികൾ 

 



 

 

2018്ഒകല്ടോബർ്1്മുതൽ ്2019്മോർച്ച്് 31്വടര്ഏടറ്റടുത്ത്്നടപ്പിലോക്കിയ്
തോടഴ്േറയുന്ന്5്ഗ്േവൃത്തികളോണ്്ല് ോഷയൽ്ഓഡിറ്റിന്്വില്ധയമോക്കിയത്. 

 

1. പടുവിലായി െീർത്തടത്തിതല് പ ിദെഴാം് വാർഡിൽ മണ്ണ് ജല ംരക്ഷ്ണ 
ഗ്പവൃത്തികൾ (wc/301500 ) 

2. പടുവിലായി െീർത്തടത്തിതല ശങ്കരതെലലൂർ ഗ്പദേശത്തു സജവദവലി 
െിർമ്മാണം (wc/345256 ) 

3. ശങ്കരതെലലൂർ ഗ്പദേശത്ത്്വയക്തികൾക്് കിണർ െിർമ്മാണം (IF /321255 
)വാർഡ് XVII (ഉഷ് .എം )  

4. കയർ ഉപദയാഗിച്ചു്മൺവരമ്പ് െിർമ്മാണം (പടുവിലായി െീർത്തടം )(WC 
/301820 ) 

ഗ്കമന
മ്പർ 

ഗ്േവൃത്തിയുടട്ല്േര് വർക്ക് 
ല്കോഡ് 

 

എസ്റ്റില്മ
റ്റ്  

ഗ്േവൃ
ത്തി്
ആരംഭി
ച്ച 

തീയതി  
 

 ൃഷ്ടി
ച്ച്
ടതോ
ഴിൽ 

േിന 

ങ്ങൾ 

 

െിലവോയ തുക  

ല്വത
ന 

ഘട
കം  

 ോധന 

ഘടകം  

1. 
പടുവിലായി്
െീർത്തടത്തിതല്
പ ിദെഴാം്്
വാർഡിൽ മണ്ണ് 
ജല ംരക്ഷ്ണ 
ഗ്പവൃത്തികൾ 
(wc/301500 ) 
 

(wc/301
500 ) 
 

210259 08/11/2

018 

749 2067

24 

3000 

(ല്ബോർ
ഡ്) 
 

- 

2  

പടുവിലായി്
െീർത്തടത്തിതല 
ശങ്കരതെലലൂർ 
ഗ്പദേശത്തു 
സജവദവലി 
െിർമ്മാണം 
(wc/345256 ) 
 

(wc/345
256 ) 

30738 23/03/2

019 

100 2760

0 

- 

  



 

 

3  

ശങ്കരതെലലൂർ്
ഗ്പദേശത്ത്്വയക്തി
കൾക്് കിണർ 
െിർമ്മാണം (IF 
/321255 )വാർഡ് 
XVII (ഉഷ് .എം )  
 

(IF 
/321255 
) 

195213 23/02/2

019 

28 

18 

7728 

1260

0 

- 

4  

കയർ്
ഉപദയാഗിച്ചു്
മൺവരമ്പ് 
െിർമ്മാണം 
(പടുവിലായി 
െീർത്തടം )(WC 
/301820 ) 

 

(WC 
/301820 
) 
 

3,08,539 05/02/2

019 

339 9356

4 

 

40950 

(കയർ) 
14400 
(മുളയോ
ണി) 
3000 

(ല്ബോർ
ഡ്)  

        

ഫയൽ്പരിദശാധെയിൽ്കതണ്ടത്തിയ്വിവരങ്ങൾ 

 
ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ിയിൽ ഏതറ്റടുക്ാവുന്ന ഗ്പവൃത്തികളുതട ഫയലുകളിൽ്
ഉണ്ടായിരിദക്ണ്ട ഗ്പധാെതപ്പട് 22 ദരഖകതള കുറിച്ച് വാർഷ്ിക മാസ്റ്റർ 

 ർക്ുലറിൽ്കൃ യമായ്െിർദേശങ്ങൾ െൽകുന്നുണ്ട്.  

1. AMC കവർ ല്േജ്.് 
2. ടെക്ക് ലിസ്റ്റ്്.                            
3. ആക്ഷൻ്പ്ലോൻ്ല്കോപ്പി. 
4. ജനകീയ എസ്റ്റില്മറ്റ്. 
5.  ോല്ങ്കതികോനുമതിയുടട്േകർപ്പ്.  
6. ഭരണോനുമതിയുടട്േകർപ്പ്. 
7.  ംല്യോജിത േദ്ധതിയുടട  േകർപ്പ്. 
8. ടതോഴിൽ ആവശയടപ്പട്ടുടകോണ്ടുള്ള അല്േക്ഷ. 
9. ഗ്േവൃത്തി അനുവേിച്ചത്  ംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ. 
10. മസ്റ്റർല്റോൾ. 
11. ടമഷർടമന്റ് ബുക്ക് (എം.ബുക്ക് ) 
12. ടമറ്റീരിയൽ ലിസ്റ്റ്. 



 

 

13. ല്വജ് ലിസ്റ്റ്. 
14. ഫണ്ട് ഗ്ടോൻ്ഫർ ഓർഡർ്(FTO) 
15. ര ീതുകളും ല്റോയൽറ്റിയും  ംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ 
16. 3്ഘട്ടങ്ങളിലുള്ള  ല്ഫോല്ട്ടോകൾ 
17. ഗ്േവൃത്തി േൂർത്തീകരണ  ോക്ഷയേഗ്തം്(Completion Certificate) 
18. ടമറ്റീരിയൽ ബിലേുകൾ 
19. മസ്റ്റർല്റോൾ മൂവ്ടമന്റ് സ്ലിപ്റ് 
20. ജില്യോ ടോഗ് ല്ഫോല്ട്ടോ് 
21. ല് ോഷയൽ ഓഡിറ്റ് റില്പ്പോർട്ട് 
22. ക റ്റ് ഡയറി 

 
1. കവർ ദപജ് 

ഒരു ഗ്േവൃത്തിയുടട അടിസ്ഥോന  വിവരങ്ങൾ ഗ്േവൃത്തി ഫയലിന്ടറ കവർ ല്േജിൽ 

 ൂക്ഷിക്കണടമന്നും അതിനോയി ഗ്േല്തയക മോതൃകയും മോസ്റ്റർ  ർക്കുലറിൽ 

നിർല്േശിക്കുന്നുണ്ട്. 

ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റിന് വിദധയമാക്ിയിട്ുള്ള ഫയലുകളിൽ കവർ ദപജ് 

 ൂക്ഷ്ിച്ചിട്ുണ്ട്.  ഇത് അഭിെന്ദാർഹമാണ്. 

2. തചക്് ലിസ്റ്റ്  

ഒരു ഗ്േവൃത്തി ഫയലിൽ  ഗ്കമഗ്േകോരം ഏടതോടക്ക ല്രഖകൾ് ഏടതോടക്ക ല്േജിൽ്
 ൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലോക്കോനുള്ള ആധികോരിക ല്രഖയോണ് ടെക്ക് ലിസ്റ്റ്.  

പരിദശാധിച്ച്ഫയലുകളിൽ്തചക്്്ലിസ്റ്റ്്കൃ യമായി് ൂക്ഷ്ിച്ചിട്ുണ്ട്.്എന്നാൽ്ദപജ്്
െമ്പർ്ദരഖതപ്പടുത്തിയിട്ിലല.  
 

3. ആക്ഷ്ൻ പ്ലാൻ ദകാപ്പി   

ഏടറ്റടുക്കുന്ന് ഗ്േവൃത്തികൾ് ആക്ഷൻ് പ്ലോനിൽ് ഉൾടേട്ടതും് ടഷൽഫ്് ഓഫ്്
ല്ഗ്േോടജകടിൽ് മുൻരണനോഗ്കമത്തിൽ് ഉള്ളതോയിരിക്കണടമന്നുണ്ട്.് ഗ്േ്തുത്
ഗ്േവൃത്തി്ടഷൽഫ്്ഓഫ്്ല്ഗ്േോടജകടിൽ്ഉൾടപ്പടുന്ന്ല്േജിൻടറ്്ല്കോപ്പി്ഫയലിൽ്
 ൂക്ഷിക്കണം. 

പരിദശാധിച്ച് ഫയലുകളിൽ് ആക്ഷ്ൻ് പ്ലാൻ് ദകാപ്പി് കാണാൻ്  ാധിച്ചു.് ് ആക്ഷ്ൻ്
പ്ലാെിൽ്ഉൾതപ്പട്ിട്ുള്ള്ഗ്പവൃത്തികൾ് തന്നയാണ്്വാർഡിൽ്തചയ് ിട്ുള്ളത്.  
 

4.  ജെകീയ്എസ്റ്റിദമറ്റ് 

 ോധോരണക്കോരോയ് ഏടതോരോൾക്കും് മനസ്സിലോകുന്ന് രീതിയിൽ് ഗ്േോല്േശിക്
ഭോഷയിൽ് തയ്യോറോക്കിയ് എസ്റ്റില്മറ്റ്് ഫയലിലും് ഗ്േവൃത്തി് സ്ഥലങ്ങളിലും്
ലഭയമോല്ക്കണ്ടതുണ്ട്. 
 

പരിദശാധിച്ച്ഫയലുകളിൽ്ഒന്നും് തന്ന്ജെകീയ്എസ്റ്റിദമറ്റ്്കാണാൻ് ാധിച്ചിലല. 



 

 

 

5.  ാദങ്ക ികാെുമ ി പഗ് ം  

ഓല്രോ്ഗ്േവൃത്തിക്കും്ഗ്േല്തയകം്തയ്യോറോക്കുന്ന്എസ്റ്റില്മറ്റ്് ോല്ങ്കതിക്വിേഗ്ധർ്
അടങ്ങുന്ന്കമ്മിറ്റി്േരില്ശോധിച്ച്്അംരീകോരം്ലഭിച്ചോൽ്മോഗ്തല്മ് ഗ്േവൃത്തിക്ക്്
അനുമതി് നൽകോൻ ് േോടുള്ളു.് ആയതിൻടറ് ് ല്കോപ്പി് ഫയലിൽ്
 ൂക്ഷില്ക്കണ്ടതുണ്ട്.  

പരിദശാധിച്ച് ഫയലുകളിൽ് എലലാം്  തന്ന്  ാദങ്ക ിക് അെുമ ിയുതട് പകർപ്പ്്
 ൂക്ഷ്ിച്ചിട്ുണ്ട്.്എന്നാൽ െിർവ്വഹണ ഏജൻ ിയുതട ഒപ്പ്,  ീൽ എന്നിവ കാണാൻ 

 ാധിച്ചിലല. പരിദശാധിച്ച വയക്തിഗ  ഗ്പവൃത്തിയുതട  ഫയലിൽ   ാദങ്ക ികാെുമ ി്
യുതട  ദകാപ്പി കാണാൻ  ാധിച്ചിലല. 
 

6. ഭരണാെുമ ി ദരഖ 

 
ഓല്രോ ഗ്േവൃത്തിക്കും ഗ്േല്തയകം തയ്യോറോക്കുന്ന എസ്റ്റില്മറ്റ് േരില്ശോധിച്ച്് ഗ്േ്തുത 

ഗ്േവൃത്തികൾക്ക് ഭരണ്  മിതിയുടട അംരീകോരം ലഭിച്ചോൽ മോഗ്തല്മ ഗ്േവൃത്തിക്ക് 
അനുമതി നൽകുവോൻ്േോടുള്ളൂ.്ആയതിൻടറ ല്കോപ്പി ഫയലിൽ  ൂക്ഷില്ക്കണ്ടതുണ്ട് 
. 
 

പരിദശാധിച്ച ഫയലുകളിൽ എലലാം  തന്ന  ഭരണാെുമ ിയുതട പകർപ്പ് 
 ൂക്ഷ്ിച്ചിട്ുണ്ട്.  എന്നാൽ െിർവ്വഹണ ഏജൻ ിയുതട ഒപ്പ്,  ീൽ എന്നിവ കാണാൻ 

 ാധിച്ചിലല.  

 

7.  ംദയാജി ്പദ്ധ ിയുതട്പകർപ്പ്്(കൺവർജൻസ്്) 
 
 ർക്കോരിന്ടറ് മറ്റു് വകുപ്പുകളുടട് (വനം് വകുപ്പ്,് കൃഷി് വകുപ്പ്,് മൃര്
 ംരക്ഷണ് വകുപ്പ്് തുടങ്ങിയവ)് േദ്ധതികൾ് ടതോഴിലുറപ്പ്് േദ്ധതില്യോടടോപ്പം്
 ംല്യോജിച്ചു് നടപ്പോക്കുകയോടണങ്കിൽ് ആയതിൻടറ് ല്രഖകൾ് ഫയലിൽ്
 ൂക്ഷില്ക്കണ്ടതുണ്ട്. 

ഓഡിറ്റിന്് വിദധയമാക്ിയ് ഗ്പവൃത്തികൾ്  ർക്ാരിൻതറ് മറ്റ്് വകുപ്പുകളുമായി്
 ംദയാജിച്ചു്െടത്തുന്ന്ഗ്പവൃത്തികൾ്അലലാത്ത ിൊൽ്ഈ്ദരഖകൾ് ാധകമലല. 

8. ത ാഴിൽ അദപക്ഷ് 

ടതോഴിൽ് ആവശയടപ്പട്ടുടകോണ്ട്് വയക്തിരതമോല്യോ് ഗ്രൂപ്പോല്യോ് അല്േക്ഷ്
 മർപ്പിക്കുന്നതിന്് മോസ്റ്റർ് ർക്കുലറിൽ് ഗ്േല്തയക് മോതൃകയിലുള്ള്അല്േക്ഷോ്
ല്ഫോറം് ടതോഴിലോളികൾക്ക്് ലഭയമോക്കോൻ് നിർല്േശിക്കുന്നുണ്ട്.് ഇത്് ഗ്േകോരം്
കുറഞ്ഞത്് 14 ് േിവ ം് തുടർച്ചയോയി് ല്ജോലി് ടെയ്യുന്നതിന്് ് അല്േക്ഷ്
നൽല്കണ്ടതുണ്ട്.് ല്ജോലി് ആവശയമുള്ള് കോലയളവിടല് തീയ്യതികൾ് ഉൾടപ്പടട്
ഇതിൽ്ല്രഖടപ്പടുത്തി്നൽകുകയോണ്്ല്വണ്ടത്. 

പരിദശാധിച്ച ഫയലുകളിൽ വാർഷ്ിക മാസ്റ്റർ  ർക്ുലറിൽ െിർദേശിക്ുന്ന 

ദഫാറത്തിൽ  യ്യാറാക്ിയ അദപക്ഷ്കൾ ഉണ്ടായിരുതന്നങ്കിലും സകപ്പറ്റ് ര ീ ുകളുതട 



 

 

ദകാപ്പി   ൂക്ഷ്ിക്ാത്ത ിൊൽ ത ാഴിലാളികൾ ആവശയതപ്പട് ഗ്പകാരമുള്ള 

കാലയളവിൽ ത ാഴിൽ ലഭിച്ചിട്ുദണ്ടാ എന്ന് കൃ യമായി പരിദശാധിക്ാൻ 

 ാധിച്ചിട്ിലല. പരിദശാധിച്ച ഫയലുകളിൽ  ഗ്ഗൂപ്പ് , വയക്തിഗ  ആയി െൽകിയ അദപക്ഷ് 

കാണാൻ  ാധിച്ചു.  

9. വർക്്്  അദലാദക്ഷ്ൻ   

അല്േക്ഷ്ലഭിക്കുന്ന്മുറക്ക്്ആവശയടപ്പട്ട്തീയ്യതികളിൽ്തടന്ന്ടതോഴിലോളികടള്
മുൻരണനോ് ഗ്കമത്തിലുള്ള് ഗ്േവൃത്തികളിൽ് ഉൾടപ്പടുത്തുകയും് മസ്റ്റർല്റോൾ്
തയ്യോറോക്കുന്നതിനുള്ള്നടേടികൾക്ക്്ശുേോർശ് ടെയ്യുകയും് ല്വണം.് ഗ്േ്തുത്
ഗ്േവൃത്തിയിൽ് ഉൾടപ്പട്ടവർക്ക്് ഈ് ലിസ്റ്റിൻടറ് അടിസ്ഥോനത്തിൽ് മുൻകൂട്ടി്
വിവരങ്ങൾ്നൽകുകയും്ല്വണം. 

ഓഡിറ്റിന്്വിദധയമാക്ിയ്ഫയലുകളിൽ്ത ാഴിൽ്അെുവേിച്ചു്തകാണ്ടുള്ള്വർക്്്
അദലാദക്ഷ്ൻ്ദരഖ്കാണാൻ് ാധിച്ചിട്ുണ്ട്. ്വയക്തിഗ ്ഗ്പവൃത്തികളുതട്ഫയലിൽ്്
കാണാൻ്കഴിഞ്ഞിലല.  

10. മസ്റ്റർ  ദറാൾ 

ഓല്രോ് ഗ്േവൃത്തിയില്ലക്കും ് േഞ്ോയത്തിൽ് നിന്നും് നിർല്േശിച്ചവരുടട് ല്േര്്
വിവരങ്ങൾ്ഉൾടപ്പടുത്തി്ല്ലോക്ക്്ഓഫീ ിൽ ്നിന്നുമോണ്്ല്ലോക്ക്്ല്ഗ്േോഗ്രോം്
ഓഫീ ർ്  ോക്ഷയടപ്പടുത്തിയ് മസ്റ്റർല്റോൾ് േഞ്ോയത്തിൽ് എത്തിക്കുന്നത്.്
േഞ്ോയത്തിൽ്നിന്നും്നിർവഹണ്ഉല്േയോരസ്ഥർ് ോക്ഷയടപ്പടുത്തുന്ന്മുറയ്ക്ക്്
ഓല്രോ് ഗ്േവൃത്തിക്കും് െുമതലടപ്പടുത്തിയ് ല്മറ്റ്മോർക്ക്് മസ്റ്റർല്റോൾ്
കകമോറോവുന്നതോണ്.് മസ്റ്റർല്റോൾ് ഗ്േകോരം്അനുവധിച്ച്തീയ്യതികളിൽ്മോഗ്തല്മ്
ഗ്േ്തുത് ഗ്േവൃത്തിയിൽ് ഏർടപ്പട്ട്് അതോത്് േിവ ടത്ത് ഒപ്പുകൾ് ഓല്രോ്
ടതോഴിലോളിയുടടയും്ല്േരിനു്ല്നടരയുള്ള്കളങ്ങളിൽ്ല്രഖടേടുത്തോവൂ.്ഓല്രോ്
േിവ വും്േണി്ആരംഭിക്കുന്നതിനു് മുൻേും്േണി്േൂർത്തിയോയ് ല്ശഷവും്
ടതോഴിലോളികൾ് നിർബന്ധമോയും് ഒപ്പ്് ല്രഖടപ്പടുല്ത്തണ്ടതുണ്ട്.് ഏടതങ്കിലും്
ടതോഴിലോളികൾ്അവധി്ആടണങ്കിൽ്നിർബന്ധമോയും്െുവന്ന്മഷി്ടകോണ്ട്്ലീവ്്
മോർക്ക്്ടെല്യ്യണ്ടതുണ്ട്.്മസ്റ്റർല്റോൾ് ൂക്ഷില്ക്കണ്ട്ഉത്തരവോേിത്തം്മോറ്റിനോണ്.്
മസ്റ്റർല്റോളുകളിൽ്ടവട്ടി്തിരുത്തലുകൾ്നടത്തോൻ്േോടിലേ.ടഡയിലി്അറ്റൻറൻ്്
എന്ന ്കളങ്ങളിൽ്തീയ്യതി്ല്രഖടപ്പടുല്ത്തണ്ടതുണ്ട്. 

ഓഡിറ്റിന്് വിദധയമാക്ിയ് ഗ്പവൃത്തികളിൽ് എലലാം്  തന്ന് മസ്റ്റർ് ദറാളുകൾ്
 ൂക്ഷ്ിച്ചിട്ുണ്ട്് .് A3,് A4് ഷ്ീറ്റുകളിൽ്ആയി് മസ്റ്റർദറാളുകൾ് ഗ്പിൻറ്് തചയ്  ായി്
കാണാൻ് കഴിഞ്ഞു.് പരിദശാധിച്ച് ഫയലുകളിതല് മസ്റ്റർദറാളുകളിൽ് ഒന്നും്  തന്ന്
പഞ്ചായത്ത്് ത ഗ്കട്റി് ഒപ്പു് തവച്ച ിൽ്  ീയ്യ ി ദരഖതപ്പടുത്തിയിട്ിലല.്
മസ്റ്റർദറാളുകളിൽ് തവട്ി്  ിരുത്തലുകൾ് കാണാൻ്  ാധിച്ചു.് ് മസ്റ്റർദറാളുകളിൽ്
എം. ുക്്്െമ്പർ,്ദപജ്്െമ്പർ്എന്നിവ്ദരഖതപ്പടുത്തിയിട്ുണ്ട്. 
 

11. തമഷ്ർതമൻറ്് ുക്് 

ടതോഴിലുറപ്പിൽ്ഉൾടപ്പടുത്തി്ടെയ്യുന്ന്ഓല്രോ്ഗ്േവൃത്തിയും്ആരംഭിക്കുന്നതിനു്
മുൻപ്റ്് തടന്ന് ആവശയമോയി് വരുന്ന് ഗ്േവൃത്തികളുടട് ഗ്േോഥമിക് അളവുകൾ്
 ോല്ങ്കതിക് വിേഗ്ദ്ധർ് ടമഷർടമൻറ്് ബുക്കിൽ് ല്രഖടപ്പടുത്തണം.് തുടർന്ന്്



 

 

ഗ്േവൃത്തിയുടട്ഓല്രോ് മസ്റ്റർല്റോൾ്കോലോവധിയും്േൂർത്തിയോകുന്ന് മുറയ്ക്ക്്
ടെയ്ത് ഗ്േവൃത്തികളുടട്അളവുകൾ്ല്രഖടപ്പടുത്തി്അത്് ഗ്േകോരമുള്ള്കൂലി്
ലഭയമോക്കുന്നതിനുള്ള്തുടർ്നടേടികൾക്ക്് മർപ്പില്ക്കണ്ടതോണ്.്ല്രഖടപ്പടുത്തുന്ന്
ഓല്രോ്അളവുകളും് ോല്ങ്കതിക്വിഭോരത്തിടല്തടന്ന്ഉയർന്ന്ത്തികയിലുള്ള്
ഉല്േയോരസ്ഥർ്  ോക്ഷയടപ്പടുത്തുകയും് അത്് ഗ്േകോരം് തയ്യോറോക്കുന്ന് ബിലേുകൾ്
േഞ്ോയത്ത്് ട ഗ്കട്ടറി,് ഗ്േ ിഡണ്ട്് തുടങ്ങിയ് െുമതലയുള്ളവർ്
 ോക്ഷയടപ്പടുത്തുകയും്ടെല്യ്യണ്ടതോണ്. 
 

ഓഡിറ്റിന്് വിദധയമാക്ിയ് ഫയലുകളിൽ് തമഷ്ർതമൻറ്്  ുക്ിൽ് ഓദരാ്
ഗ്പവൃത്തികളും ്മണ്ണ്്ജല് ംരക്ഷ്ണം,്സജവദവലി്എന്നിവ് ്എവിതട്ഒതക്യാണ്്
തചയ് ത്് എന്നും് വയക്തമായ് അളവുകളും് ദരഖതപ്പടുത്തിയിട്ിലല.് ആയ ിൊൽ്
ശരിയായ്രീ ിയിലുള്ള്പരിദശാധെ്ഗ്പദയാഗികമലലായിരുന്നു.്എന്നാൽ്എസ്റ്റിദമറ്റിൽ്
കാണിച്ചിരിക്ുന്ന് അളവുകൾ് ഗ്പകാരം് ഓദരാ് മൺ് വരമ്പും് അളന്നു് ദരഖതപ്പ്
ടുത്തിയിട്ുണ്ട്.െികു ി് ര ീ ുകളിതല് വിവരങ്ങൾ് ദശഖരിച്ചു് കൃഷ്ിക്്്
െിലതമാരുക്ൽ് ഗ്പവൃത്തിയിൽ് ആരുതട് സ്ഥലങ്ങളിൽ് എഗ് ് ഒതക്് അളവുകളിൽ്
എന്ന ും്പരിദശാധിച്ചിട്ുണ്ട്. 
 

12. തമറ്റീരിയൽ ലിസ്റ്റ് 

ടതോഴിലുറപ്പിൽ് ഏടറ്റടുത്തു ടെയ്യുന്ന ഗ്േവൃത്തികൾക്ക് ആവശയമോയ  ോധന 

 ോമഗ്രികൾ വോങ്ങുന്നതിന്ടറ ലിസ്റ്റ് ഫയലിൽ  ൂക്ഷില്ക്കണ്ടതുണ്ട്.  ോധനങ്ങൾ 

ആവശയമോയി വരുന്ന ഗ്േവൃത്തികൾക്ക് ഗ്േ്തുത കമ്മിറ്റി നൽകുന്ന അനുമതിയുടട 
ല്കോപ്പി അതോത് ഫയലുകളിൽ  ൂക്ഷില്ക്കണ്ടതോണ്. 

പരിദശാധിച്ച ഫയലുകളിൽ തമറ്റീരിയൽ ഉപദയാഗിച്ചു തചയ്  ഗ്പവൃത്തികളിൽ 

ആയ ിൻതറ  അെുമ ിയുതട പകർപ്പ് കാണാൻ  ാധിച്ചിട്ുണ്ട്. 
ഇത് ്അഭിെന്ദാർഹമാണ്. 
 

13. ദവജ്  ലിസ്റ്റ് 
ഓല്രോ് മസ്റ്റർ് ല്റോൾ് ഗ്േകോരവും്േണി്േൂർത്തിയോകുന്ന് മുറയ്ക്ക്് ഗ്േ്തുത്
മസ്റ്റർ് ല്റോളുകളിൽ് േണി് ടെയ്ത് ഓല്രോ് ടതോഴിലോളികളുടടയും് ഗ്േവൃത്തി്
േിനങ്ങൾക്ക് ് അനു ൃതമോയ് ല്വതനത്തിനുള്ള് ലിസ്റ്റ്് തയ്യോറോല്ക്കണ്ടതുണ്ട്.്
ആയതിൻടറ്്ല്കോപ്പി്ഫയലുകളിൽ് ൂക്ഷില്ക്കണ്ടതുണ്ട്. 
 
ഓഡിറ്റിന് വിദധയമാക്ിയ എലലാ ഫയലുകളിലും മസ്റ്റർ ദറാളുകൾ ഗ്പകാരമുള്ള ദവജ് 

ലിസ്റ്റുകൾ  ൂക്ഷ്ിച്ച ായി കാണാൻ കഴിഞ്ഞു . 
 

14. ഫണ്ട് ഗ്ടാൻസ്ഫർ ഓർഡർ  

 
തയ്യോറോക്കിയ്ല്വജ്്ലിസ്റ്റ്്ഗ്േകോരം്ടതോഴിലോളികൾക്ക്്അവരുടട്ല്വതനം ്ബോങ്ക്്
അക്കൗണ്ടില്ലക്ക്്അയക്കുന്നത്് ംബന്ധിച്ച്വിവരങ്ങൾ്അടങ്ങിയ് ല്രഖയോണ്്
ഫണ്ട്്ഗ്ടോൻ്ഫർ്ഓർഡർ.്ആയത്്ഫയലിൽ് ൂക്ഷില്ക്കണ്ടതുണ്ട്. 



 

 

 
പരിദശാധെയ്ക്് വിദധയമാക്ിയ ഫയലുകളിൽ്  ഫണ്ട് ഗ്ടാൻസ്ഫർ ഓർഡർ ദകാപ്പി 
കാണാൻ  ാധിച്ചിട്ുണ്ട്. എന്നാൽ  വയക്തിഗ  ഗ്പവൃത്തിയിൽ ദവജ് ലിസ്റ്റ് 
ഗ്പകാരമുള്ള  വിേഗ്ദ്ധ ത ാഴിലാളികളുതട FTO കാണാൻ  ാധിച്ചിട്ിലല . 
 

15. ര ീ ുകളും്ദറായൽറ്റിയും് ം ന്ധിച്ച്വിവരങ്ങൾ  
 
ടതോഴിലുറപ്പ്് േദ്ധതി് ഗ്േകോരം്  വകോരയ് വയക്തികളുടട് ഭൂമി് േോട്ടത്തിനു്
ഏടറ്റടുത്ത്്ഗ്േവൃത്തികൾ്ടെയ്യുകയോടണങ്കിൽ്സ്ഥല്ഉടമകൾക്ക്്േോട്ട് ്തുക്
നൽകില്യോ,് ടജ.എൽ.ജി് ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക്് ലഭിക്കുന്ന് ലോഭവിഹിതം് നൽകില്യോ,്
 ൗജനയമോല്യോ് കൃതയമോയ് കോലയളവില്ലക്ക്് അവർ് സ്ഥലം് വിട്ടു് നൽകും്
എന്നതിന്് ല്രഖോമൂലം് ഉറപ്പ്് ലഭിച്ചോൽ് മോഗ്തല്മ് ഗ്േ്തുത് ഭൂമിയിൽ്
ടതോഴിലുറപ്പിലൂടടയുള്ള്ഗ്േവൃത്തികൾ്അനുവേിക്കോൻ്േോടുള്ളൂ. 
 
പരിദശാധിച്ച ഫയലുകളിൽ മണ്ണ് ജല  ംരക്ഷ്ണ ഗ്പവൃത്തികളിലും് സജവദവലി്
ഗ്പവൃത്തികളിലും്െികു ി ര ീ ുകൾ   ൂക്ഷ്ിച്ച ായി കാണാൻ  ാധിച്ചിട്ുണ്ട്.  ഇത് 

െലല കാരയമാണ്. 
 

16. 3 ഘട്ങ്ങളിലുള്ള ദഫാദട്ാകൾ 

ടതോഴിലുറപ്പിൽ് ഓല്രോ് ഗ്േവൃത്തികളും് ആരംഭിക്കുന്നതിനു് മുൻേും,്
ഗ്േവൃത്തി ്നടന്നു് ടകോണ്ടിരിക്കുല്മ്പോഴും,് ഗ്േവൃത്തി്േൂർത്തീകരിച്ച്ല്ശഷവും്
ഓല്രോ്ല്ഫോല്ട്ടോ്നിർബന്ധമോയും്ഫയലിൽ് ൂക്ഷില്ക്കണ്ടതുണ്ട്.  

ഓഡിറ്റിന്് വിദധയമാക്ിയ് 3് ഫയലുകളിൽ് 3് ഘട്ങ്ങളിലുള്ള് ദഫാദട്ാകൾ്
 ൂക്ഷ്ിച്ച ായി് കാണാൻ്  ാധിച്ചിട്ുണ്ട്. ഇത് ് അഭിെന്ദാർഹമാണ്. വയക്തിഗ  
കിണർ െിർമ്മാണ ഫയലിൽ്3്ഘട്ങ്ങളിലുള്ള്ദഫാദട്ാകൾ്കാണാൻ് ാധിച്ചിലല 
 

17. ഗ്പവൃത്തി പൂർത്തീകരണ  ാക്ഷ്യപഗ് ം  

ഓല്രോ്ഗ്േവൃത്തിയും്ശരിയോയ്രീതിയിൽ്േൂർത്തീകരിക്കുന്ന്മുറയ്ക്ക്്മുഴുവൻ്
െിലവുകളും് ല്രഖടപ്പ് ടുത്തി് ഗ്േവൃത്തി ് േൂർത്തീകരിച്ചു് എന്ന്്
അംരീകരിച്ചുടകോണ്ടുള്ള്  ോക്ഷയേഗ്തം് ഗ്േ്തുത് ് ഗ്േവൃത്തിയുടട് ഫയലിൽ്
 ൂക്ഷില്ക്കണ്ടതുണ്ട്.  

ഓഡിറ്റിന്് വിദധയമാക്ിയ് ഫയലുകളിൽ്എലലാം്  തന്ന് ഗ്പവൃത്തി് പൂർത്തീകരണ്
 ാക്ഷ്യപഗ് ം് ൂക്ഷ്ിച്ചിട്ുണ്ട്.്ഇത് ്അഭിെന്ദാർഹമാണ്.്എന്നാൽ്ആയ ിൽ്ഒന്നും്
 തന്ന്അഗ്കഡിറ്റഡ്്എഞ്ചിെീയർ് ാക്ഷ്യതപ്പടുത്തിയ ായി്കാണാൻ് ാധിച്ചിലല. 
 

18. തമറ്റീരിയൽ് ിലലുകൾ 

ടതോഴിലുറപ്പ്് ഗ്േവൃത്തികൾക്ക്് എടരങ്കിലും്  ോധന്  ോമഗ്രികൾ്
ഉേല്യോരിച്ചിട്ടുടണ്ടങ്കിൽ് ആയതിന്ടറ് ബിലേുകൾ് കൃതയമോയി് ഫയലുകളിൽ്



 

 

 ൂക്ഷില്ക്കണ്ടതുണ്ട്.് കൂടോടത്  ിറ്റി ൺ് ഇൻഫർല്മഷൻ് ല്ബോർഡിന്ടറ്
ബിലേുകളും്ഫയലുകളിൽ് ൂക്ഷില്ക്കണ്ടതുണ്ട്. 
 

ഓഡിറ്റിന്് വിദധയമാക്ിയ് ഫയലുകളിൽ് കയർ് ഉപദയാഗിച്ച്്
തചയ്  ് ഗ്പവൃത്തികളിൽ് കയർ,് മുളയാണി്  ുടങ്ങിയ്  ാധെ്  ാമഗ്ഗികൾ്
ഉപദയാഗിച്ച ായി് കാണാൻ്  ാധിച്ചു.് ആയ ിന്തറ്  ിലലുകൾ് കൃ യമായി്
ഫയലുകളിൽ്  ൂക്ഷ്ിച്ചിട്ുണ്ട്. ്  ിറ്റി ൺ് ് ഇൻഫർദമഷ്ൻ് ദ ാർഡിന്് ദവണ്ടി്
ചിലവായ്  ുകകളുതട്  ിലലുകളും് പരിദശാധിച്ച് ഫയലുകളിൽ് കാണാൻ്
കഴിഞ്ഞിട്ുണ്ട്.  
 

19. മസ്റ്റർ്ദറാൾ്മൂവ്തമന്റ്്സ്ലിപ് 

ഓല്രോ മസ്റ്റർല്റോളുകളും  ലഭയമോകുന്ന  മുറയ്ക്ക് 
ഗ്േവൃത്തി  ആരംഭിച്ച  തീയ്യതി,  അവ ോനിച്ച തീയ്യതി, ഗ്േവൃത്തി സ്ഥലത്തു നിന്നും 
േഞ്ോയത്തിൽ തിരിടക ലഭിച്ച തീയ്യതി, ഡോറ്റ എൻഗ്ടി ടെയ്ത തീയ്യതി, ട ഗ്കട്ടറി 
ഗ്േ ിഡന്റ് എന്നിവർ അംരീകരിച്  കൂലിക്ക് അനുമതി നൽകിയ തിയ്യതി എന്നിവ 

ഒപ്പുകൾ  ഹിതം ല്രഖടപ്പടുത്തുന്നതിന് ല്വണ്ടിയുള്ള സ്ലിപ്പോണിത്. ഇത് കൃതയമോയി 
ഫയലിൽ  ൂക്ഷില്ക്കണ്ടതുണ്ട് . 
 

പരിദശാധിച്ച്ഫയലുകളിൽ്മാസ്റ്റർ  ർക്ുലർ ഗ്പകാരം െിർദേശിച്ചിട്ുള്ള ഗ്പസ് ു  

ദരഖ  ൂക്ഷ്ിച്ച ായി കാണാൻ  ാധിച്ചിലല, ഇ ിദൊ്  മാെമായ ഫയൽ െീക്ം - 

ടാക്ിങ്  ദഫാറം ഫയലിൽ  ൂക്ഷ്ിച്ചിട്ുണ്ട്. 

20. ജിദയാ ടാഗ് ദഫാദട്ാസ് 

BHUVAN്ആപ്ലില്ക്കഷൻ ഉേല്യോരിച്ച് ഗ്േവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളുടട അക്ഷോംശം, ല്രഖശം 
എന്നിവ ല്രഖടപ്പടുത്തിടകോണ്ടുള്ള ല്ഫോല്ട്ടോകൾ ഓല്രോ ഗ്േവൃത്തിക്കും ആവശയമോണ്. 

ഇതിന്ടറ ല്കോപ്പി ഫയലിൽ  ൂക്ഷില്ക്കണ്ടതോണ്. 

ഓഡിറ്റിന് വിദധയമാക്ിയിട്ുള്ള ഫയലുകളിൽ ജിദയാ ടാഗ് ദഫാദട്ാസ് 

 ൂക്ഷ്ിച്ച ായി കാണാൻ  ാധിച്ചിലല. 
 

21. ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് റിദപ്പാർട്് 

ഗ്േവൃത്തികൾ ഓഡിറ്റിന് വില്ധയമോക്കിയിട്ടുടണ്ടങ്കിൽ് ഗ്േ്തുത ഗ്േവൃത്തികളുടട 
വിലയിരുത്തൽ  വിവരങ്ങൾ ഉൾടകോള്ളുന്ന  ഭോരം ല്കോപ്പി  എടുത്ത്  ഫയലിൽ 

 ൂക്ഷില്ക്കണ്ടതോണ് . 

 
പരിദശാധിച്ച്്ഫയലുകളിൽ്്ദ ാഷ്യൽ്ഓഡിറ്റ്്റിദപ്പാർട്്്് ൂക്ഷ്ിച്ചിട്ിലല.് 

22. സ റ്റ് ്ഡയറി 

മോസ്റ്റർ്  ർക്കുലർ് ഗ്േകോരമുള്ള് 22് ല്രഖകളിൽ്  ംസ്ഥോന ്  ർക്കോർ്
നിർല്േശിക്കുന്ന് ുഗ്േധോന്ല്രഖയോണ്്ക റ്റ്്ഡയറി.്േദ്ധതിയുടട് ുതോരയത,്
ടതോഴിലോളികളുടട് അവകോശങ്ങൾ,്  ോമൂഹയ് േങ്കോളിത്തം,് േദ്ധതി് ആരംഭ്



 

 

മീറ്റിംഗ്,്ടതോഴിലിടങ്ങളിടല്അേകടങ്ങൾ് ംബന്ധിച്ച്വിവരങ്ങൾ,്വിജിലൻ്്
ആൻഡ്് ല്മോണിറ്ററിങ്്കമ്മിറ്റി് റില്പ്പോർട്ട്,് ന്ദർശക്കുറിപ്പുകൾ്തുടങ്ങിയവ്
ല്രഖടപ്പ്ടുത്തുന്നതിനു്ല്വണ്ടിയുള്ള്ആധികോരിക്ല്രഖയോണ്്ക റ്റ്്ഡയറി. 

പരിദശാധിച്ച്ഫയലുകളിൽ്എലലാം് തന്ന്സ റ്റ്്ഡയറി്കാണാൻ് ാധിച്ചു.എന്നാൽ്
വിവരങ്ങൾ് കൃ യമായി് ദരഖതപ്പടുത്തിയിട്ിലല. വയക്തിഗ  കിണർ െിർമ്മാണ 
ഫയലിൽ്സ റ്റ്്ഡയറി്കാണാൻ് ാധിച്ചിലല. 

രജിസ്റ്ററുകളുതട്പരിദശാധെ 

ടതോഴിലുറപ്പ് അനുബന്ധ വിവരങ്ങൾ  ൂക്ഷിക്കുന്നതിന് 7 രജിസ്റ്ററുകൾ 

േഞ്യത്തുകളിൽ ഉണ്ടോവണടമന്ന് നിർല്േശിക്കുന്നുണ്ട്. 

1. ത ാഴിൽ കാർഡ് രജിസ്റ്റർ  

ടതോഴിൽ കോർഡിനുള്ള അല്േക്ഷ, കോർഡ് അനുവേിച്ചത്  ംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ 

എന്നിവ ല്രഖടപ്പ്ടുത്തതിനുള്ള രജിസ്റ്റർ ആണിത്. ഗ്േ്തുത വിവരങ്ങൾ യഥോ മയം 
ല്രഖടപ്പടുല്ത്തണ്ടതോണ്.  

2.ത ാഴിൽ ആവശയതപ്പടുന്ന ും, അെുവേിച്ച ും, കൂലി െൽകിയ ുമായ രജിസ്റ്റർ  

ടതോഴിൽ ആവശയപ്പട്ടു ടകോണ്ട് ലഭിക്കുന്ന അല്േക്ഷകളുടട വിവരങ്ങളും, അത് 

ഗ്േകോരം ടതോഴിൽ അനുവേിച്ചതിന്ടറയും, കൂലി നല്കിയതിന്ടറയും വിവരങ്ങൾ 

ഗ്േ്തുത രജിസ്റ്ററിൽ ല്രഖടപ്പടുത്തി ടവല്ക്കണ്ടതോണ്.  

3.ഗ്പവൃത്തി രജിസ്റ്റർ  

ടതോഴിലുറപ്പിൽ നടപ്പിലോക്കുന്ന ഗ്േവൃത്തികളുടട വിവരങ്ങൾ യഥോ മയം ഗ്േ്തുത 

രജിസ്റ്ററിൽ ല്രഖടപ്പടുല്ത്തണ്ടതോണ്. 

4.്ഗ്ഗാമ ഭ മിെു്സ് രജിസ്റ്റർ  

ടതോഴിലുറപ്പുമോയി ബന്ധടപ്പട്ട ഗ്രോമ ഭകൾ, ല്യോരങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ 

ല്രഖടപ്പടുത്തുന്നതിന് വോർഡ് തലത്തിൽ ഗ്േല്തയക ഗ്രോമ ഭ രജിസ്റ്റർ 

 ൂക്ഷില്ക്കണ്ടതോണ്.  

5.തമറ്റീരിയൽ രജിസ്റ്റർ  

ടതോഴിലുറപ്പിൽ ഏടറ്റടുക്കുന്ന ഗ്േവൃത്തികളുടട ഭോരമോയി വരുന്ന  ോധന 

 ോമഗ്രികളുടട് വോങ്ങൽ തീരുമോനം ഉേല്യോരം, നീക്കിയിരുപ്പ്, െിലവുകൾ 

 ംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ മുഴുവനും ഗ്േ്തുത രജിസ്റ്ററിൽ ല്രഖടപ്പടുല്ത്തണ്ടതോണ്. 

6.ആസ് ി രജിസ്റ്റർ  

ടതോഴിലുറപ്പ് േദ്ധതിയിലൂടട  ൃഷിടിച്ചിട്ടുള്ള ആ്തികൾ  ംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ, 

സ്ഥലം, ആ്തിയുടട  വഭോവം, നിലനിർത്തുന്ന കോലയളവ് തുടങ്ങിയവ ഗ്േ്തുത 

രജിസ്റ്ററിൽ ല്രഖടപ്പടുല്ത്തണ്ടതോണ്.  



 

 

7.പരാ ി രജിസ്റ്റർ  

ടതോഴിലുറപ്പ് േദ്ധതിയുമോയി ബന്ധപ്പട്ട ഏടതോരു േരോതിയും, വോക്കോല്ലോ 
ല്രഖമൂലല്മോ ലഭിക്കുകയോടണങ്കിൽ നിർവഹണ ഏജൻ ി േരോതി രജിസ്റ്ററിൽ 

ല്രഖടപ്പടുത്തുകയും ആയതിന്ടറ കകേറ്റു ര ീത് േരോതിക്കോരന് നൽകുകയും 
ല്വണം. േരോതികളുടട  തുടർ നടേടികളും കൃതയമോയി രജിസ്റ്ററിൽ 

ല്രഖടപ്പടുല്ത്തണ്ടതോണ്. ഓല്രോ  ോമ്പത്തിക വർഷവും രജിസ്റ്റർ ല്ക്ലോ് ടെയ്ത് 

ട ഗ്കട്ടറി  ോക്ഷയടപ്പടുത്തുകയും തുടർ് കോലയളവില്ലക്ക് അംരീകരിക്കുകയും 
ല്വണ്ടതോണ്.  

മോങ്ങോട്ടിടം  േഞ്ോയത്തിൽ  ല്മൽ േറഞ്ഞ എലേോ രജിസ്റ്ററുകളും  ൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്.   

ഗ്പവൃത്തികളുതട്പരിദശാധെ 
 
1.പടുവിലായി് െീർത്തടത്തിതല് പ ിദെഴാം് വാർഡിൽ മണ്ണ് ജല ംരക്ഷ്ണ 
ഗ്പവൃത്തികൾ (wc/301500 ) 

 
 ഈ ഗ്േവൃത്തിയിൽ കോട് ടവട്ടിടത്തളിച്ചോണ് വരമ്പ് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത്. മുഴുവൻ 

ഭോരവും ടമോത്തമോയി കിളച്ചിട്ടതോയി കോണോൻ  ോധിച്ചു  വരമ്പുകൾ േീർഘകോലം 

നിലനിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ ബലടപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. മോഗ്തമലേ 2019-20  ോമ്പത്തിക 

വർഷത്തിടല മണ് ജല  ംരക്ഷണ ഗ്േവൃത്തികൾ വീണ്ടും ഇല്ത സ്ഥലത്തു 
ടെയ്തതോയി കോണോൻ  ോധിച്ചു. കിണ്ടയൻ വത്സൻ, മോധവി. ടക, െഗ്ന്ദൻ. ടക, 

എന്നിവരുടട വരമ്പുകൾ കോടുമൂടടപ്പട്ടതിനോലും  നിരപ്പോയതിനോലും കൃതയമോയി 
അളക്കോൻ  ോധിച്ചിലേ. 
 
 

  
ഗ്കമനമ്പർ  

                                          
ല്േര്  

   എംബുക്കിടല 

അളവ്  

ഗ്േവൃത്തി 
േരില്ശോധനയിടല 

അളവ്  

1 രോഘവൻ. ി  27 36.80m 

2 ല്േവു. എ  26 32.30m 

3 കിണ്ടയൻ വത്സൻ  33 കോടുമൂടടപ്പട്ടതിനോൽ 

അളക്കോൻ  ോധിച്ചിലേ  
4 നളിനി. േി. േി  35 23m 

5 മോധവി. ടക  33 കോടുമൂടടപ്പട്ടതിനോൽ 

അളക്കോൻ  ോധിച്ചിലേ  
6 േുതുക്കുടി 

വില്നോേൻ  

38 40.60m 

7 േോത്തുമ്മ. എം  43 18 

8 െഗ്ന്ദൻ. ടക  40 കോടുമൂടടപ്പട്ടതിനോൽ 

അളക്കോൻ  ോധിച്ചിലേ  



 

 

9 കല്ണോത്ത് 
ബോലകൃഷ്ണൻ 

നോയർ  

43 45 

10 ഗ്േേീപ്റ്.  ി  45 56 

11 മൻകി േോല്മോേരൻ  44 22 

12 ഉഷ.ടക  49 26 

13 നോരോയണൻ. ടക. 

എം  

55 27 

14 ല്ശോഭന എടപ്പോട്  20 45.60 

 
 
 
 
2.പടുവിലായി്െീർത്തടത്തിതല ശങ്കരതെലലൂർ ഗ്പദേശത്തു സജവദവലി െിർമ്മാണം 
(wc/345256 ) 

 
 
             ശീമടക്കോന്ന, മരച്ചീനി എന്നിവ ഉേല്യോരിച്ചോണ് കജവ ല്വലി 
നിർമിച്ചിട്ടുള്ളത്. ല്െമ്പ്, േയർ, ടവണ്ട, േച്ചമുളക, കിഴങ്ങു, െീര, ടവള്ളരി എന്നീ 
കൃഷികൾക്ക് ആണ്  ഈ ഗ്േവൃത്തി ടെയ്തിട്ടുള്ളത്.എന്നോൽ  നിലവിൽ  ഇവിടട  

കൃഷി ടെയ്തിരിക്കുന്നത്  കിഴങ്ങ്,  മഞ്ഞൾ, വോഴ, ല്െമ്പ്  എന്നിവയോണ്.  നലേ 
രീതിയിൽ തടന്ന കജവ ല്വലി നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട്,  എങ്കിലും ഗ്േവൃത്തി സ്ഥലത്ത്  
 ിറ്റി ൺ ഇൻഫർല്മഷൻ ല്ബോർഡ് കോണോൻ  ോധിച്ചിലേ. കൂടോടത മോറ്റില്നോട് 

അല്നവഷിച്ചല്പ്പോൾ അവരുടട ആവശയത്തിനുള്ള വിളവ് ലഭിടച്ചന്ന് അറിയോൻ 

 ോധിച്ചു. 
 

3.ശങ്കരതെലലൂർ് ഗ്പദേശത്ത്്വയക്തികൾക്് കിണർ െിർമ്മാണം (IF /321255 )വാർഡ് 
XVII (ഉഷ് .എം )  

 
 മോങ്ങോട്ടിടം ഗ്രോമ േഞ്ോയത്തിടല േതില്നഴോം വോർഡോയ ശങ്കരടനലേൂർ 

ഗ്േല്േശടത്ത ഉഷയുടട വീട്ടിലോണ് കിണർ നിർമ്മോണം എന്ന ഈ ഗ്േവൃത്തി 
ടെയ്തിരിക്കുന്നത്.നോണു, ബോലൻ ,  ുനിൽ കുമോർ  എന്നീ വിേഗ്ധ 

ടതോഴിലോളികളോണ്  കിണറിന്ടറ  േണി േൂർത്തീകരിച്ചത്.  

കിണറിന്ടറ  - 

          നീളം 2.50മീറ്റർ 

          വീതി 2.40മീറ്റർ 

          ആഴം 9.70 മീറ്റർ  

 

4.കയർ് ഉപദയാഗിച്ചു് മൺവരമ്പ് െിർമ്മാണം (പടുവിലായി െീർത്തടം )(WC 
/301820 ) 



 

 

 
 
 മോങ്ങോട്ടിടം ഗ്രോമ േഞ്ോയത്തിടല േതിടനട്ടോം വോർഡ് ആയ ല്കോയില്ലോട് 

ഗ്േല്േശടത്ത വിവിധ വയലിലൂടട ഉള്ള വഴി മൺ വരമ്പ് ഇട്ട് ടേോതുജനങ്ങൾക്ക് 
 ുരമമോയ രീതിയിൽ നടക്കോൻ ഉതകുന്ന വിധത്തിൽ കയർഭൂവ്ഗ്തം വിരിച്ചോണ് 

ഈ ഗ്േവൃത്തി   ടെയ്തിരിക്കുന്നത്.എന്നോൽ ഗ്േവൃത്തി സ്ഥലം േരില്ശോധിച്ചല്പ്പോൾ 

ടെറുതോയി  നീർത്തടം കോടുേിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടോടത  ിറ്റി ൺ ഇൻഫർല്മഷൻ 

ല്ബോർഡ് ഗ്േവൃത്തി നടന്ന സ്ഥലത്ത് കോണോൻ  ോധിച്ചിലേ. 
 

അളവുകൾ  ം ന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ 
 
 
 

ഗ്കമ 

നമ്പ
ർ 

വർക്ക്് ടനയിം 

&ല്കോഡ്  

എം 

ബുക്കിൽ 

ല്രഖടേടു
ത്തിയത്  

 ഫീൽഡ് തല 

േരില്ശോധനയിൽ 

കടണ്ടത്തിയത് 

ടേോതു വിലയിരുത്തൽ  

1.  പടുവിലായി 
െീർത്തടത്തിതല്
പ ിദെഴാംവാർഡി
ൽ മണ്ണ് ജല ംരക്ഷ്ണ്
ഗ്പവൃത്തികൾ 
(wc/301500 ) 

 

                 
      271.20 m3 

      
                 360 m3 

ഈ ഗ്േവൃത്തിയിൽ കോട് 

ടവട്ടിടത്തളിച്ചോണ് വരമ്പ് 
നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത്. മുഴുവൻ 

ഭോരവും ടമോത്തമോയി 
കിളച്ചിട്ടതോയി കോണോൻ 

 ോധിച്ചു.കിണ്ടയൻ വത്സൻ, 

മോധവി. ടക, െഗ്ന്ദൻ. ടക, 

എന്നിവരുടട വരമ്പുകൾ 

കോടുമൂടടപ്പട്ടും 

നിരപ്പോയുംകോണോൻ  ോധിച്ചു . 
 
 
 

2. പടുവിലായി്
െീർത്തടത്തിതല 
ശങ്കരതെലലൂർ 
ഗ്പദേശത്തു 
സജവദവലി 
െിർമ്മാണം്
(wc/345256 ) 

 

        
     ഉയരം -

1.5m 
     615m2 
 

 
              
          622m2 

ശീമടക്കോന്ന, മരച്ചീനി എന്നിവ 

ഉേല്യോരിച്ചോണ് കജവ ല്വലി 
നിർമിച്ചിട്ടുള്ളത്. ല്െമ്പ്, േയർ, 

ടവണ്ട, േച്ചമുളക, കിഴങ്ങു, 
െീര, ടവള്ളരി എന്നീ 
കൃഷികൾക്ക് ആണ്  ഈ 

ഗ്േവൃത്തി 
ടെയ്തിട്ടുള്ളത്.എന്നോൽ  

നിലവിൽ  ഇവിടട  കൃഷി 
ടെയ്തിരിക്കുന്നത്  കിഴങ്ങ്,  
മഞ്ഞൾ, വോഴ, ല്െമ്പ്  
എന്നിവയോണ്.  നലേ രീതിയിൽ 



 

 

തടന്ന കജവ ല്വലി 
നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട്,   

3.  
 
ശങ്കരതെലലൂർ്
ഗ്പദേശത്ത്്വയക്തിക
ൾക്് കിണർ 
െിർമ്മാണം (IF 
/321255 )വാർഡ് XVII 
(ഉഷ് .എം )  

 

       
        
         7.96 m 

 

             നീളം -2.50m 

             വീതി -2.40m 

             ആഴം -9.70m 

               

   
 
മോങ്ങോട്ടിടം ഗ്രോമ 

േഞ്ോയത്തിടല േതില്നഴോം 

വോർഡോയ ശങ്കരടനലേൂർ 

ഗ്േല്േശടത്ത ഉഷയുടട 

വീട്ടിലോണ് കിണർ നിർമ്മോണം 

എന്ന ഈ ഗ്േവൃത്തി 
ടെയ്തിരിക്കുന്നത്. 

കിണറിന്ടറ  - 

          നീളം 2.50മീറ്റർ 

          വീതി 2.40മീറ്റർ 

          ആഴം 9.70 മീറ്റർ  

 

 

 

4. കയർ് ഉപദയാഗിച്ചു്
മൺ് ് വരമ്പ് 
െിർമ്മാണം 
(പടുവിലായി 
െീർത്തടം )(WC 
/301820 ) 

 
 

         252.81m3                   255.30m3 മൺ വരമ്പ് ഇട്ട് 
ടേോതുജനങ്ങൾക്ക്  ുരമമോയ 

രീതിയിൽ നടക്കോൻ ഉതകുന്ന 

വിധത്തിൽ കയർഭൂവ്ഗ്തം 

വിരിച്ചോണ് ഈ ഗ്േവൃത്തി   
ടെയ്തിരിക്കുന്നത്.എന്നോൽ 

ഗ്േവൃത്തി സ്ഥലം 

േരില്ശോധിച്ചല്പ്പോൾ ടെറുതോയി  
നീർത്തടം കോടുേിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

 
 
 
 

 

 

  

 

കതണ്ടത്തലുകൾ 

 



 

 

• മുഴുവൻ്ടതോഴിലോളികൾക്കും്േഴയ്ടതോഴിൽ്കോർഡ്്േുതുക്കി്േുതിയ്
ടതോഴിൽ്കോർഡ്്അനുവേിച്ചിട്ടുണ്ട്.്എന്നോൽ്ടതോഴിൽ്കോർഡ്്േുതുക്കുന്ന്
 മയത്ത്്ല്ഫോല്ട്ടോ്ടതോഴിലോളികൾ് വരം്ടെലവിലോണ്്എടുത്തിട്ടുള്ളത്.  

 
 

 
• അടിസ്ഥോന്  ൗകരയങ്ങളോയ് ഗ്േോഥമിക് ശുഗ്ശൂഷ് കിറ്റുകൾ,് വിഗ്ശമ്
 ൗകരയത്തിനും് തണൽ്  ൗകരയത്തിനും് ല്വണ്ടിയുള്ള് ഷീറ്റുകൾ്
തുടങ്ങിയവ ് ആേയ് കോലങ്ങളിൽ് ലഭിക്കോറുടണ്ടന്നും് ഇല്പ്പോൾ്
ലഭയമോകോറിലേ് എന്നും ആണ് അറിയോൻ  ോധിച്ചത് .ഗ്േവൃത്തി സ്ഥല 
േരില്ശോധനയിൽ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ല്ബോക് കോണോൻ  ോധിച്ചിലേ. 
 

• ല്റോ്രോർ ്േിനത്തിടന്കുറിച്ച് ്ടതോഴിലോളികൾക്ക്്യോടതോരു്അറിവും്
ഇലേ.് അങ്ങടനോരു് േിനം് ആെരിക്കോറിലേ് എന്നോണ്് ടതോഴിലോളികളിൽ്
നിന്നും്അറിയോൻ് ോധിച്ചത്. 

 
• വിജിലൻ്്ആൻഡ്്ല്മോണിറ്ററിങ്്കമ്മിറ്റി്അംരങ്ങൾ ആരും ഗ്േവൃത്തി 
സ്ഥലം  ന്ദർശിക്കോറിടലേന്നും വീടുകളിൽ ല്േോയോണ്  ഒപ്പുകൾ 
ല്ശഖരിക്കുന്നത്  എന്നുമോണ്്്ഫീൽഡ്് ന്ദർശനത്തിനിടയിൽ്അറിയോൻ്
കഴിഞ്ഞത്.  

 

 
• എം.ബുക്കിൽ അളവും ഗ്േവൃത്തി  സ്ഥലവും കൃതയമോയി ല്രഖടപ്പടുത്തുന്നിലേ . 

 
• മസ്റ്റർ്ല്റോളുകളിൽ്ടവട്ടി്തിരുത്തലുകൾ്കോണോൻ് ോധിച്ചു. 

 
• ടതോഴിലിന്് അല്േക്ഷിക്കുന്ന്  മയത്ത്് ഡിമോൻഡ്് ല്ഫോം് ടതോഴിലുറപ്പ്്
ട ക്ഷനിലോണ്് ടകോടുക്കോറുള്ളത്് എന്നും് ഗ്ഫണ്ട്് ഓഫീ ിൽ് അലേ്
ടകോടുക്കോറുള്ളടതന്നും് ആയതിന്ടറ് കകപ്പറ്റ്് ര ീതുകൾ് ലഭിക്കോറിലേ്
എന്നും്അറിയോൻ്കഴിഞ്ഞു. 

 
• േരില്ശോധിച്ച് ഗ്േവൃത്തികളുടട് ് ിറ്റി ൺ ്ഇൻല്ഫോർല്മഷൻ് ല്ബോർഡ്്
കോണോൻ   ോധിച്ചിലേ്.്2017-2018്വർഷങ്ങളിടല് ിറ്റി ൺ്ഇൻഫർല്മഷൻ്
ല്ബോർഡുകളോണ്്കോണോൻ് ോധിച്ചത്്. 

• ക റ്റ്് ഡയറിയിടല്  ന്ദർശകകുറിപ്പിൽ് അഭിഗ്േോയങ്ങൾ്
ല്രഖടപ്പടുത്തിയതോയി്കോണോൻ്കഴിഞ്ഞിലേ 

 

 

 



 

 

െിർദേശങ്ങൾ 

• ടതോഴിൽ്കോർഡ്  തികച്ചും  ൗജനയമോയി അനുവേില്ക്കണ്ടതുണ്ട്. 

• ടതോഴിൽ കോർഡ് േുതുക്കി നൽകുന്ന അവ രത്തിൽ േുതിയ ടതോഴിൽ 

കോർഡിൽ േൂരിപ്പില്ക്കണ്ട് കോരയങ്ങൾ ല്മറ്റിനും ടതോഴിലോളികൾക്കും 

കൃതയമോയി േറഞ്ഞു ടകോടുക്കുക. 

• ടതോഴിലോളികൾക്ക് നിയമം അനുശോ ിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള് അവകോശങ്ങൾ 

ലഭിക്കുന്നുടണ്ടന്ന് നിർവഹണ ഏജൻ ി ഉറപ്പുവരുല്ത്തണ്ടതുണ്ട്. 

• മസ്റ്റർല്റോളുകളിൽ ടവട്ടി തിരുത്തലുകൾ േോടിലേ. 

• മസ്റ്റർ ല്റോളിൽ ഗ്േവൃത്തി  എടുക്കുന്ന േിവ ങ്ങളിൽ് തീയ്യതി്്

ല്രഖടപ്പടുത്തുന്നുടണ്ടന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക. 

• ടതോഴിലുറപ്പ് േദ്ധതിയുടട  ുതോരയത ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിന് ഗ്േവൃത്തി 

ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുൻപ്റ് േദ്ധതി വിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയ  ിറ്റി ൺ 

ഇൻഫർല്മഷൻ ല്ബോർഡ് ഗ്േവൃത്തി സ്ഥലത്ത് സ്ഥോേില്ക്കണ്ടതുണ്ട്. 

• ഓല്രോ മസ്റ്റർ ല്റോളും കഴിയുന്ന മുറയ്ക്ക് എം.ബുക്കിൽ അളവും 

ഗ്േവൃത്തി  സ്ഥലവും മസ്റ്റർല്റോൾ  നമ്പറും ല്രഖടപ്പടുല്ത്തണ്ടതോണ് .  

• ടതോഴിലോളികളും ല്മറ്റും അവരുടട്  കടമകൾ കൃതയമോയി േോലിക്കുന്നുടണ്ടന്ന് 

നിർവഹണ ഏജൻ ി ഉറപ്പുവരുല്ത്തണ്ടതുണ്ട്. 

• ടതോഴിലോളികൾക്ക് കൃതയമോയി ല്വതനം ലഭിക്കുന്നുടണ്ടന്ന് നിർവഹണ 

ഏജൻ ി ഉറപ്പുവരുല്ത്തണ്ടതോണ്. 

• വിജിലൻ് ആൻഡ് ല്മോണിറ്ററിംഗ് കമ്മിറ്റി അംരങ്ങടള കോലോനു ൃതമോയി 

മോറ്റുകയും അവരുടട േങ്കോളിത്തം ഉറപ്പു വരുത്തുകയും ടെല്യ്യണ്ടതോണ്. 

• ഏടറ്റടുക്കുന്ന ഗ്േവൃത്തികൾ ആക്ഷൻപ്ലോനിൽ് ഉൾടപ്പട്ട  മയങ്ങളിൽ തടന്ന 

നടപ്പിലോല്ക്കണ്ടതോണ്. 

• ല്രഖകൾ  ൂക്ഷിക്കുല്മ്പോൾ േൂരിപ്പില്ക്കണ്ട കോരയങ്ങൾ കൃതയതല്യോടട 

ടെയ്യുക. 

• വയക്തിരത ഫയലിൽ ഡിമോൻഡ് അപ്ലില്ക്കഷൻ,കകപ്പറ്റ് ര ീത് എന്നിവ 

 ൂക്ഷില്ക്കണ്ടണ്ടതോണ്. 

• ക റ്റ് ഡയറി  ൂക്ഷില്ക്കണ്ടതോണ്. 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ ത ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ ി്ഗ്പകാരം 
                ഏതറ്റടുക്ാവുന്ന ഗ്പവർത്തികൾ 
 

 
 

വിഭാഗം എ്– ഗ്പകൃ ി വിഭവ പരിപാലെവുമായി  ന്ധതപ്പട് തപാ ു 
ഗ്പവർത്തികൾ. 

1. അടിയണകൾ, അണകൾ, മൺ തടയണകൾ, ടെക്ക് ഡോമുകൾ തുടങ്ങിയവയുടട 

നിർമ്മിതികൾ. 

2.ല്കോണ്ടൂർ ടഗ്ടഞ്ുകൾ, തട്ട്  തിരിക്കൽ, ല്കോണ്ടൂർ ബണ്ടുകൾ, രയോബില്യോൺ  

നിർമ്മിതികൾ. 

3.ല്തോടുകൾ, കനോൽ എന്നിവയുടട നിർമ്മോണം, േുനരുദ്ധോരണം, ടമയിന്റനൻ്. 

4.ജലല്ഗ് ോത ുകളുടട ആഴം കൂട്ടൽ, േരമ്പരോരത ജല ംഭരണികളുടട 

േുനരുദ്ധോരണം. 

5.ഫലവൃക്ഷങ്ങൾ അടക്കമുള്ള മരം വച്ചുേിടിപ്പിക്കലും  വനവൽക്കരണവും. 

6.ടേോതു ഭൂമിയിടല ഭൂവിക ന ഗ്േവൃത്തികളും. 

 

വിഭാഗം  ി് – ഖണ്ഡിക അഞ്ചിൽ പരാമർശിക്ുന്ന കുടും ങ്ങൾക്് 
ജീവദൊപാധി തമച്ചതപ്പടുത്തുവാെുള്ള ഗ്പവൃത്തികൾ (  ി. പി.എൽ,  

പട്ികജാ ി,  പട്ിക വർഗം, വിധവകൾ,  ഭിന്നദശഷ്ിക്ാർ,  ഐ.എ.സവ 

ഗുണദഭാക്താക്ൾ). 

 

1.ഭൂവിക നവും, കിണറുകൾ,  കുളങ്ങൾ, മറ്റ് ജല ടകോയ്ത്ത് നിർമ്മിതികൾ. 

2.േഴ കൃഷി,  േട്ടുനൂൽ കൃഷി, ല്തോട്ടവിള കൃഷി,  ഫോം ല്ഫോറ്ഗ്ടി എന്നിവയിലൂടട 

ആജീവനം      ടമച്ചടപ്പടുത്തൽ. 



 

 

3.തരിശ് ഭൂമി /േോഴ്സഭൂമി വിക ിപ്പിച്ച  കൃഷിക്ക് അനുല്യോജയം ആക്കൽ. 

4.ഭവന നിർമ്മോണം. 

5.ല്കോഴിക്കൂട് , ആട്ടിൻ കൂട്, േന്നി കൂട്, ടതോഴുത്ത്, േുൽ ല്തോട്ടി എന്നിവയുടട 

നിർമ്മോണം. 

6.മത്സയം ഉണക്കുന്ന ല്കഗ്ന്ദങ്ങൾ, മത്സയം  ൂക്ഷിക്കുന്ന ല്കഗ്ന്ദങ്ങൾ  

 

വിഭാഗം  ി് – ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ ഉപജീവെ മിഷ്ന്തറ   െി ന്ധെകൾക്് 
വിദധയമായി ഗ്പവർത്തിക്ുന്ന  വയം ഹായ  ംഘങ്ങൾക്് തപാ ു 
അടിസ്ഥാെ  ൗകരയ വിക െം. 

 

1.കോർഷില്കോത്േന്നങ്ങളുടട ഈടുറ്റ  ംഭരണ  ൗകരയം ഉൾടപ്പടടയുള്ള 

വിളടവടുപ്പിനുല്ശഷം ആവശയമോയി വരുന്ന  ൗകരയങ്ങൾ, കജവവളം എന്നിവയ്ക്ക് 

ആവശയമോയ സ്ഥോയിയോയ അടിസ്ഥോന  ൗകരയങ്ങൾ  ൃഷ്ടിക്കുക വഴി 

കോർഷില്കോത്േോേന ക്ഷമത  വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഗ്േവൃത്തികളും. 

2. വയം  ഹോയ  ംഘങ്ങളുടട ഉേജീവന ഗ്േവർത്തനങ്ങൾക്ക് ആവശയമോയ 

ടേോതുവർക്ക് ടഷഡ്ഡുകളുടട നിർമ്മോണവും.  

 

    

 

വിഭാഗം ഡി്–ഗ്ഗാമീണ അടിസ്ഥാെ  ൗകരയ വിക െ ഗ്പവൃത്തികൾ. 

 

 

1.കക്കൂ ുകൾ ,്കൂൾ ല്ടോയേറ്റുകൾ,അങ്കണവോടി ല്ടോയേറ്റുകൾ തുടങ്ങിയ ഗ്രോമീണ  

ശുെിതയവുമോയി ബന്ധടപ്പട്ടത്.് 

2.ഗ്രോമീണ ല്റോഡുകൾ ,ഓടകൾ,കലുങ്കുകൾ  

3.കളിസ്ഥല നിർമ്മോണം  



 

 

4.ടവള്ളടപ്പോക്ക  ംരക്ഷണ ഗ്േവൃത്തികൾ ,ജലനിർഗ്ഗമന ഗ്േവൃത്തികൾ ,മഴ 

ടവള്ളം ടകട്ടി നിൽക്കുന്ന തോഴ്സന്ന ടേോതുസ്ഥലങ്ങളുടട ടമച്ചടപ്പടുത്തൽ 

,ല്റോഡുകളുടട േുനരുദ്ധോരണം ,ടേോതു അടിസ്ഥോന  വകോരയങ്ങൾ ടമച്ചടപ്പടുത്തൽ 

5. ഗ്രോമ േഞ്ോയത്തുകൾ,  വനിതോ  വയം ഹോയ  ംഘങ്ങളുടട 

ടഫഡല്റഷനുകൾ,  ടകോടുങ്കോറ്റ് ബോധിതർക്കുള്ള അഭയല്കഗ്ന്ദങ്ങൾ,  അങ്കണവോടി 

ല്കഗ്ന്ദങ്ങൾ, ഗ്രോമീണ െരകൾ എന്നിവയ്ക്ക് ആവശയമുള്ള ടകട്ടിടങ്ങളുടട 

നിർമ്മോണവും, ഗ്രോമ/ ല്ലോക്ക് തല ഗ്കിമില്റ്റോറിയങ്ങളുടട നിർമ്മോണവും. 

6.ഭക്ഷയധോനയ  ംഭരണി കളുടട നിർമ്മോണം. 

7. മഹോത്മോരോന്ധി ല്േശീയ ഗ്രോമീണ ടതോഴിലുറപ്പ് നിയമഗ്േകോരം ഏടറ്റടുക്കുന്ന 

നിർമ്മോണ ഗ്േവൃത്തികളുടട എസ്റ്റില്മറ്റിന്ടറഭോരമോയി വരുന്ന 

നിർമോണ ോമഗ്രികളുടട  ഉൽേോേനവും. 

8.മഹോത്മോരോന്ധി ല്േശീയ ഗ്രോമീണ ടതോഴിലുറപ്പ് നിയമഗ്േകോരം  ൃഷ്ടിക്കടപ്പടുന്ന 

ഗ്രോമീണ ടേോതു ആ ക്തികളുടട അറ്റകുറ്റപ്പണികളും. 

9.ഇത്  ംബന്ധിച്ച്  ംസ്ഥോന  ർക്കോരുമോയി കൂടിയോല്ലോെന നടത്തി 

ല്കഗ്ന്ദ ർക്കോർ വിജ്ഞോേനം ടെയ്യുന്ന മറ്റ് ഏടതോരു ഗ്േവൃത്തിയും.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 - 19  ാമ്പത്തിക വർഷ്ത്തിൽ 100 ത ാഴിൽ േിെം 
പൂർത്തിയായ്ത ാഴിലാളികൾ 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ഗ്കമ 

െമ്പർ 

         
    ദപര്  

ത ാഴിൽ കാർഡ് െമ്പർ 

 

       1  
രമണി .എം  
 KL-02-006-004-017/144 

2 ആ ിയ ടക .േി   KL-02-006-004-017/179 

 

3  
ആലക്കോടൻ നോരോയണി KL-02-006-004-017/86 

4  ല്േവി കോളിയോറമ്പ KL-02-006-004-017/81 

 

5 
അനിത .ഇ KL-02-006-004-017/78 

 

6 
കുഞ്ഞോമിന .ടക KL-02-006-004-017/66 

 

7  
േി . നോരോയണി   KL-02-006-004-017/62 

8  രോമോവതി.േി  KL-02-006-004-017/61 

 

9  
ടക . മോധവി  KL-02-006-004-017/28 



 

 

 
  

വിജിലൻസ് ആൻഡ് ദമാണിറ്ററിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ 

േുതുക്കുടി വില്നോേൻ 
 

 
❖ േുതുക്കുടി വില്നോേൻ - വോർഡ് ടമമ്പർ  

 

❖ നളിനി .എം  -ടതോഴിലോളി  
 

❖  ല്ജഷ് േി .വി  -രവടെന്റ് ജീവനക്കോരൻ  

❖ റീജ . േി  -അംരനവോടി വർക്കർ  

❖ ഗ്ശീവലേി - റിട്ട .അധയോേിക  

❖ ല്ശോഭന -റിട്ട. അധയോേിക 

❖ ശരവണൻ- മരണടപ്പട്ടു  

 

ജ ദ ാഷ്യൽ  ഓഡിറ്റ് െടത്തുന്ന ിന്  ഹായിച്ചവർ  
 

• വോർഡിടല്ടതോഴിലോളികൾ  

• ല്മറ്റുമോർ  

• വോർഡ് ടമമ്പർ 

• ടേോതുജനങ്ങൾ  

• ടതോഴിലുറപ്പ് വിഭോരം ഉല്േയോരസ്ഥർ 

• േഞ്ോയത്ത് ഉല്േയോരസ്ഥർ 

• ല് ോഷയൽ ഓഡിറ്റ് ടീം  കണൂർ 

 

 

െിർദേശങ്ങൾ   

1.ഗ്േവൃത്തി് മയം്9്ടതോട്ട്്്4്ആക്കണടമന്ന്്നിർല്േശിച്ചു.് 

2.കൂലി്്വർധിപ്പിക്കണടമന്നു്ടതോഴിലോളികൾ്്നിർല്േശിച്ചു.് 

3.്ടതോഴിൽ്േിനം്100്എന്നത്്വർധിപ്പിച്ചു്്150്ആക്കോൻ്്
നിർല്േശിച്ചു.് 

4.ആയ്യുർല്വ്വേ്ഡി്ടേൻ റി്മുതൽ്ല്കോയ്യില്ലോട്്്കനോൽ്വടര്്
നടപ്പോത്്നിർമ്മിക്കണടമന്ന്്നിർല്േശിച്ചു.് 



 

 

5.ജനകീയ്എസ്റ്റില്മറ്റ്്SECURE്്ല് ോഫ്റ്റ്്ടവയർ്ഉേല്യോരിച്ച്്
ടെയ്യുന്നതിനോൽ്മലയോളത്തിൽ്ലഭയമോക്കോൻ് ോധിക്കുന്നിടലേന്നും്
ആയതിനോൽ്ല് ോഫ്റ്റ്്ടവയർ്മോറ്റണടമന്നും്നിർല്േശിച്ചു.  

 

 ീരുമാെങ്ങൾ  

18/11/2019-ൽ്ഉച്ചക്്്2മണിക്്്െടന്ന്ദ ാഷ്യൽ്ഓഡിറ്റ്്ഗ്ഗാമ ഭയിൽ്
അവ രിപ്പിച്ച്ദ ാഷ്യൽ്ഓഡിറ്റ്്കര്്റിദപ്പാർട്ിൻ്ദമലുള്ള്ചർച്ചയുതട്
അടിസ്ഥാെത്തിൽ്ഗ്ഗാമ ഭ് ാതഴ്പറയുന്ന് ീരുമാെങ്ങൾ്എടുത്തു.് 

1.ടതോഴിൽ്കോർഡിൽ്്േതിക്കുന്ന്ല്ഫോല്ട്ടോ്്നിലവിടല്്
 ോഹെരയത്തിൽ്്േഞ്ോയത്തിടല്്കയോമറ്്ല്കട്്്
 ംഭവിച്ചതിനോലോണ്്് ൗജനയമോയി്അനുവേിക്കോതിരുന്നടതന്നും്്
ഭരണ് മിതിയിൽ്ആല്ലോെിച്ച്്േുതിയ്കയോമറ്വോങ്ങിക്കുക്
യോടണങ്കിൽ് ൗജനയമോയി്അനുവേിക്കോടമന്ന്്തീരുമോനമോയി. 

2.അടിസ്ഥോന് ൗകരയ് ോമഗ്രികൾ്ADS്അക്കൗണ്ട്്ബോലൻ്്
ഉേല്യോരിച്ചു്്വോങ്ങിക്കോം്എന്ന്്തീരുമോനമോയി. 

3.കകപ്പറ്റ്്ര ീത്്ഫയലിൽ് ൂക്ഷിക്കുന്നതിന്്തീരുമോനമോയി. 

4.ല്റോ്രോർ്േിനം്്19/11/2919്നു്േഞ്ോയത്ത്്്തലത്തിൽ്എലേോ്
വോർഡിടല്മോറ്റുമോടരയും്ഉൾടകോള്ളിച്ച്്ആെരിക്കുന്നതിനു്
തീരുമോനമോയി.് 

5.ല്ടോൾ്ഗ്ഫീ്നമ്പർ്ഭരണ് മിതിയിൽ്ആല്ലോെിച്ച്്േഞ്ോയത്തിൽ്
ഗ്േേർശി്പ്പിക്കോടമന്നു്തീരുമോനമോയി.് 

6.വിജിലൻ്്ആൻഡ്്്ല്മോണിറ്ററിംഗ്്്കമ്മിറ്റി്അരംങ്ങടള്േുതുക്കി്
രൂേീകരിച്ചു.് 

 

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

 

അദ്ധയക്ഷ്: 

വില്ലേജ്്റില് ോഴ്സ്്ല്േഴ്സ ൺ്്: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


