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                                                           ആമുഖം  

ഗ്രാമീണജനതയുടെ ഉന്നമനത്തിനായി സ്വതഗ്രഭാരതത്തിൽ 
ആവിഷ്കരിച്ച ഏറ്റവുും സ്ുഗ്രധാനവുും ശക്തവുമായ നിയമമാണ് 
മഹാത്മാരാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ ടതാഴിലുറപ്പ് നിയമും. ഇരയയിടല 
സ്ാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങളുടെ ടതാഴിൽ ടെയ്യുവാനുള്ള 
അവകാശടത്ത സ്ുംരക്ഷിച്ചു നിലനിർത്തുന്നതിനായി ഇരയൻ 
രാർലടമന്റ് അുംരീകരിച്ച ഗ്രസ്ിഡണ്ട് ഒപ്പുടവച്ച2005 ടസ്പ്റ്റ്റുംബർ 
മാസ്ും അഞ്ാും തീയതി മുതൽ ഈ നിയമും നിലവിൽ വന്നു. 

ഇരയയിടല ഗ്രാമീണ ജനതയുടെ ഉന്നമനത്തിനായി നിരവധി 
ഗ്രാമവികസ്ന രദ്ധതികൾ നെപ്പാക്കിയിരുന്നു എങ്കിലുും രുണഫലും 
ശരിയായ വിധത്തിൽ ജനങ്ങളിൽ എത്താതിരുന്നതിടന തുെർന്ന് 
രാർലടമന്റ് രാസ്ാക്കിയ മഹാത്മാരാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ 
ടതാഴിലുറപ്പ് നിയമത്തിന്റടറ  ഗ്രാഥമിക ലക്ഷയും ഒരു കുെുുംബത്തിന്റ 
നിയമും വഴി ഒരു സ്ാമ്പത്തിക വർഷും 100 ടതാഴിൽ േിനങ്ങൾ 
ഉറപ്പുവരുത്തുക എന്നതാണ്. ഗ്രാമീണ ജനതയുടെ ഉന്നമനത്തിനുും 
ടമച്ചടപ്പട്ട ജീവിത സ്ാഹെരയും ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുും അതിലൂടെ ോരിഗ്േ 
നിർമ്മാർജ്ജനവുും സ്ുസ്ഥിരവികസ്നവുും ആണ് ഈ നിയമത്തിന്റടറ  
ഗ്രധാനലക്ഷയും. െൂഷണങ്ങളിൽ നിന്നുും ടതാഴിലാളികടള 
ദമാെിപ്പിക്കുകയുും മാനയമായ ദവതനും നൽകി അവരുടെ 
കുെുുംബത്തിന്റ ഗ്കയദശഷി വർദ്ധിപ്പിച്ച ോരിഗ്േയത്തിൽ നിന്നുും 
കരകയറാൻ ടതാഴിലുറപ്പ് രദ്ധതിയിലൂടെ കഴിയുന്നു. ഗ്രകൃതി 
വിഭവ രരിരാലനത്തിലൂടെ ഓദരാ ഗ്രദേശടത്തയുും വിഭവ 
അെിത്തറ ശക്തമാകുകയുും അതിലൂടെ വരൾച്ച,  ടവള്ളടപ്പാക്കും, 
മടണാലിപ്പ്, വനനശീകരണും തുെങ്ങിയ രാരിസ്ഥിതിക ഗ്രശ്നങ്ങളിൽ 
നിന്നുും സ്ുംരക്ഷണും നൽകുകയുും അതിലൂടെ ഉല്രാേനും 
ഉല്രാേനക്ഷമത എടന്ന വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനുും രദ്ധതി 
ഗ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കൂെി കഴിയുന്നു. ഏറ്റവുും ഗ്രധാനടപ്പട്ട 
ഘെകമാണ് ജലസ്ുംരക്ഷണവുും അതിന്റടറ സ്ുരക്ഷിതതവ ടതാഴിലുറപ്പ് 
ഗ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഉറപ്പുവരുത്താൻ കഴിയുന്നു. 

രതിമൂന്നാും രഞ്വത്സര രദ്ധതിയുമായി ബന്ധടപ്പെുത്തി കാർഷിക 
രദ്ധതികൾ  ജനങ്ങളിടലത്തിക്കൽ, കാർഷിക ഉൽരാേനത്തിൽ 
സ്വയുംരരയാപ്റ്തത കകവരിക്കൽ, തരിശുഭൂമി കളിലുും സ്വകാരയ 



ഭൂമിയിലുും, ടരാതുസ്ഥാരനങ്ങളിലുും ഫല വൃക്ഷങ്ങൾ 
വച്ചുരിെിപ്പിക്കൽ  എന്നിവ നെത്തിവരുന്നു രഞ്ായത്തിടല വിവിധ 
ദതാെുകളിൽ തെയണ നിർമ്മിക്കുകയുും,  കുളങ്ങൾ,  നീർ കുഴി,  
കയ്യാല നിർമ്മാണും,  കിണർ റീൊർജ് തുെങ്ങിയവ വഴി 
ജലസ്ുംരക്ഷണവുും ഉറപ്പുവരുത്തുന്നു. ഇങ്ങടന മഹാത്മാരാന്ധി 
ദേശീയ ഗ്രാമീണ ടതാഴിലുറപ്പ് രദ്ധതി രുണദഭാക്താക്കളായ 
ജനങ്ങൾക്ക് ടതാഴിൽേിനങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കുന്നതിലൂടെ  ജനങ്ങളുടെ 
ജീവിതനിലവാരും ടമച്ചടപ്പെുത്തുന്നു. 

നിയമും അനുസ്രിച്ചുള്ള രദ്ധതിനിർവഹണത്തിലൂടെ  ഗ്രാമീണ 
ദമഖലയുടെ സ്ുസ്ഥിര വികസ്നും ആണ്  ലക്ഷയും വയ്ക്ക്കുന്നത് 2005 
ൽ ഗ്രാബലയത്തിൽ വന്ന നിയമും അനുസ്രിച്ച് ഇരയയിടല 200 
ജിലലകളിൽ ഗ്രഥമ ഘട്ടത്തിൽ നെപ്പിലാക്കുകയുും 2008 മുഴുവൻ 
ജിലലകളിദലക്കുും വയാരിപ്പി ക്കുകയുും ടെയ്ക്തു. അതനുസ്രിച്ച് 
കണൂർ ജിലലയിലുും രദ്ധതി ഗ്രവർത്തനങ്ങൾ തുെങ്ങുകയുും 
ഇദപ്പാഴുും തുെർന്നു ടകാണ്ടിരിക്കുകയുും ടെയ്യുന്നു.  

മഹാത്മാരാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ ടതാഴിലുറപ്പ് രദ്ധതി ഗ്രകാരും 
ടതാഴിലാളികൾക്ക് ദവണ്ട ആനുകൂലയങ്ങടളക്കുറിച്ചുും  അതുമായി 
ബന്ധടപ്പട്ട ആവശയകതടയക്കുറിച്ചുും നിയമത്തിന്റടറ ആമുഖത്തിൽ 
ഗ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ടതാഴിലാളികടളയുും അവരുടെ 
ആനുകൂലയങ്ങളുും കുറിച്ച് ഒരു വിശേീകരണും ഈ റിദപ്പാർട്ട് 
മുഖാരരും ടതാഴിലാളികളായ നിങ്ങളിദലക്ക് എത്തിക്കാൻ 
സ്ാധിക്കുും. റിദപ്പാർട്ട് അെിസ്ഥാനത്തിൽ ഗ്രാപ്റ്തമാക്കാൻ കഴിയുന്ന 
ഒട്ടനവധി വസ്തുതാരരമായ കാരയങ്ങൾ കകവരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് 
ഏവർക്കുും കഴിയടട്ട. 

സവിശേഷതകൾ  

i. നിയമത്തിന്റടറ രിൻബലമുള്ള അവകാശ അധിഷ്ഠിത രദ്ധതി 
ii. ഗ്രാമരഞ്ായത്ത് ഗ്രദേശത്ത് താമസ്ിക്കുന്ന 18 വയസ്സ് 

രൂർത്തിയായ ഏടതാരാൾക്കുും രദ്ധതിയിൽ രങ്കാളിയാകാും 
iii. സ്ഗ്തീക്കുും രുരുഷനുും തുലയ ദവതനും.  
iv. രരിസ്ഥിതി സ്ുംരക്ഷണും കാർഷിക ദമഖലയിടല അെിസ്ഥാന 

സ്ൗകരയ വികസ്നും എന്നിവയ്ക്ക്ക് മുൻരണന. 



v. ടതാഴിലാളികൾ തടന്ന ഗ്രവർത്തികൾ കടണ്ടത്തുകയുും 
ആസ്ൂഗ്തണടത്ത സ്ഹായിക്കുകയുും ടെയ്യുന്നു. 

vi. ആസ്ൂഗ്തണത്തിലുും നിർവഹണത്തിലുും തികഞ്ഞ സ്ുതാരയത. 
vii. കരാറുകാരുും ഇെനിലക്കാരുും  ഇലല 
viii. ടരാതുജന രങ്കാളിത്തദത്താടെ ദലബർ ബഡ്ജറ്റ് 
ix. ബാങ്ക്, ദരാസ്റ്റ് ഓഫീസ് വഴി മാഗ്തും ദവതന വിതരണും     
x. സ്ഗ്തീകൾക്ക് മുൻരണന 
xi. കമ്പയൂട്ടർ ശൃുംഖല വഴിയുള്ള ദമാണിറ്ററിുംഗ് സ്ുംവിധാനും 
xii. ഗ്രാമസ്ഭ രദ്ധതി ഓഡിറ്റ് ടെയ്യുന്നു      

ശസാഷയൽ ഓഡിറ്റത   

പപാതുസമൂഹം പദ്ധതിനിർവഹണത്ിൽ പങ്കാളി ആകുന്നതിപന 
പറ്റിയും പപാതു ധനം  പെലവഴിക്കുന്നതിപന കുറിച്ചം പരസയവും 
സവതഗ്രവുമായി  നടത്ുന്ന പരിശോധനയാണ് സാമൂഹയ ഓഡിറ്റത. 
ടതാഴിലുറപ്പ് നിയമും അനുശാസ്ിക്കുന്നത് വർഷത്തിൽ എലലാ 
വാർഡിലുും രണ്ടുഗ്രാവശയും ദസ്ാഷയൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്രാമസ്ഭ 
നിർബന്ധമായുും നെദത്തണ്ടതാണ്.  അതുവഴി അഴിമതിരഹിതമായ 
ഭരണും സ്ാധയമാക്കുന്നതിന്റ ദസ്ാഷയൽ ഓഡിറ്റ് സ്മൂഹടത്ത 
രാകടപ്പെുത്തുന്നു. രദ്ധതി വിഭാവനും ടെയ്യുന്ന രീതിയിൽ 
രുണദഭാക്താക്കളുടെ ജീവിതസ്ാഹെരയത്തിൽ ഫലഗ്രേമായ മാറ്റും 
സ്ൃഷ്ടിക്കുന്നതിന്റ ടരാതുരണും ശരിയായ രീതിയിൽ വിനിദയാരിച്ച് 
ലക്ഷയഗ്രാപ്റ്തി കകവരിച്ചിട്ടുദണ്ടാ എന്ന് വിലയിരുത്തുകയുും 
ദസ്ാഷയൽ ഓഡിറ്റ് നെത്തുന്നു. 

ശസാഷയൽ ഓഡിറ്റത ഗ്പഗ്കിയ 

1 പശ്ചാത്ലം ഒരുക്കൽ  

ദലാക്ക് തലത്തിലുും  ഗ്രാമ രഞ്ായത്ത് തലത്തിലുും രദ്ധതി 
നിർവഹണ ഉദേയാരസ്ഥനായ ദജായിന്റ് ദലാക്ക് ഓഫീസ്ർ 
രഞ്ായത്ത് ടസ്ഗ്കട്ടറി മറ്റ് നിർവ്വഹണ ഉദേയാരസ്ഥർ 
തുെങ്ങിയവരുമായി ദലാക്ക് റിദസ്ാഴ്സസ് ദരഴ്സസ്ൺ നെത്തിയ കൂെി 
ആദലാെനയിൽ ഉരുതിരിഞ്ഞതനുസ്രിച്ച് തുെർ ഗ്രഗ്കിയകൾ 
ആസ്ൂഗ്തണും ടെയ്യുകയുും ദസ്ാഷയൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്രാമസ്ഭ തീയതി 
നിശ്ചയിക്കുകയുും ടെയ്യുന്നു. 



2. ഫയൽ പരിശോധന 

ദസ്ാഷയൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്രഗ്കിയ ആരുംഭിച്ചിരിക്കുന്ന തീയതിക്ക് മുൻരുള്ള 
ആ് മാസ്ക്കാലയളവിൽ നെന്ന  വാർഡിടല ഗ്രവർത്തി ഫയലുകൾ 
7 രജിസ്റ്ററുകൾ അദതാടൊപ്പും അനുബന്ധദരഖകളുും 
സ്ൂക്ഷ്മരരിദശാധന നെത്തുന്നു. 

3. ഗ്പവർത്ി സ്ഥലപരിശോധന 

ഓദരാ ഗ്രവർത്തിയുും എസ്റ്റിദമറ്റിൽ ഗ്രതിരാേിക്കുന്ന അളവിലുും 
രുണത്തിലുും നെപ്പിലാക്കിയിട്ടുദണ്ടാ  എന്നുും ആ ഗ്രവൃത്തിയുടെ 
രുണ ഫലത്തിന്റടറ  വയാപ്റ്തി തിട്ടടപ്പെുത്തുകയുും  ടതാഴിലിെങ്ങളിൽ 
ടതാഴിലാളികൾക്ക് ലഭിദക്കണ്ട അവകാശങ്ങളുും  ആനുകൂലയങ്ങളുും 
ലഭിച്ചിട്ടുദണ്ടാ എന്ന് ഗ്രവർത്തി സ്ഥല  രരിദശാധനയിലൂടെ ലക്ഷയും 
വയ്ക്ക്കുന്നു. 

4. വീടുവീടാരരം ഉള്ള വിവരശേഖരണം 

രദ്ധതി രുണദഭാക്താക്കളുടെ വീെുവീൊരരും ടെന്ന്  ദനരിൽകണ്ട് 
രദ്ധതിയുടെ നിർമാണടത്തക്കുറിച്ച് കുെുുംബത്തിന്റടറ 
അഭിഗ്രായങ്ങളുും നിർദേശങ്ങളുും സ്വരൂരിക്കുന്നു.  

5. പതളിവ് ശേഖരണം 

സ്ഥലരരിദശാധന, വീെുവീൊരരും ഉള്ള വിവരദശഖരണും തുെങ്ങിയ 
ഓഡിറ്റ് ഗ്രഗ്കിയ നെത്തുന്നതിലൂടെ  വസ്തുതാരരമായ ടതളിവ് 
ദശഖരണും നെത്തുന്നു. 

6. സാമൂഹയ ശ ാധവൽക്കരണം 

സ്ാമൂഹയ ഇെടരെലിലൂടെ രദ്ധതി വിജയും ഉറപ്പ് വരുത്തി രൗരദബാധും 

ഉയർത്തുക. 

 

7. റിശപാർട്ടത തയ്യാറാക്കൽ 

ദസ്ാഷയൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്രഗ്കിയയിലൂടെ കടണ്ടത്തലുകളുും നിരമനങ്ങളുും 
നിർദേശങ്ങളുും ദസ്ാഷയൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്രാമസ്ഭയിൽ െർച്ച ടെയ്ക്ത് 
അുംരീകാരും നെത്തുന്നതിനാവശയമായ റിദപ്പാർട്ട് തയ്യാറാക്കുന്നു. 

8. ശസാഷയൽ ഓഡിറ്റത ഗ്രാമസഭ 



രശ്ചാത്തലും ഒരുക്കൽ  െർച്ചയിൽ നിശ്ചയിക്കടപ്പട്ട േിനത്തിൽ 
സ്ൗകരയഗ്രേമായ സ്ഥലത്ത് ഗ്രാമസ്ഭ ദെർന്ന് കരട് റിദപ്പാർട്ട് 
അവതരണവുും, െർച്ചയുും,  നിർദേശങ്ങളുും,  തിരുത്തൽ 
ഗ്രഗ്കിയകളുും, അുംരീകാരും ദനെിടയെുക്കുകയുും, തുെർനെരെികളുും 
കകടക്കാള്ളുന്നു. 

 

 

പഞ്ചായത്ിപല പതാഴിലുറപത പദ്ധതിയുമായി  ന്ധപപട്ടത വിവരങ്ങൾ  

ആടക ടതാഴിൽ കാർഡ്                    :  3483 

ആടക   ടതാഴിലാളികൾ.                  :  5758  

ആക്െീവ് ടതാഴിൽ കാർഡ്    :  1324 

ആക്െീവ് ടതാഴിലാളികൾ     :  1591 

       SC     ടതാഴിൽ കാർഡ്                          : 70 

SC    ടതാഴിലാളികൾ                             : 141 

ST     ടതാഴിൽ കാർഡ്                            : 251 

ST    ടതാഴിലാളികൾ                                :561 

വാർഡിതല ത ാഴിലുറപ്പുപദ്ധ ിയുമായി ബന്ധതപ്പട് വിവരങ്ങൾ  

ആടക ടതാഴിൽ കാർഡ്                  :  227 

ആടക   ടതാഴിലാളികൾ     :  376 

ആക്െീവ് ടതാഴിൽ കാർഡ്   :  83 

ആക്െീവ് ടതാഴിലാളികൾ    :  97 

SC     ടതാഴിൽ കാർഡ്                         : 16 

SC    ടതാഴിലാളികൾ                           : 37 

ST     ടതാഴിൽ കാർഡ്                           : 9 

ST    ടതാഴിലാളികൾ         :20 

100 ദിവസം പതാഴിൽ പൂർത്ിയാക്കിയത്  : 37 



 

അവകാേ അധിഷ്ഠിത നിരീക്ഷണങ്ങൾ 

1)പതാഴിൽ കാർഡുമായി  ന്ധപപട്ട കാരയങ്ങൾ 

മഹാത്മാരാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ ടതാഴിലുറപ്പ് രദ്ധതി ഗ്രകാരും 

അവിേഗ്ധ കായിക ടതാഴിൽ ടെയ്യാൻ താല്രരയമുള്ള ഏടതാരു 
കുെുുംബത്തിനുും ടതാഴിൽ കാർഡിനു ദവണ്ടി അദരക്ഷിക്കാും. അദരക്ഷ 

നൽകിയ എലലാ കുെുുംബാുംരങ്ങൾക്കുും 15 േിവസ്ത്തിനകും തികച്ചുും 

സ്ൗജനയമായി കാർഡ് ലഭിദക്കണ്ടതുണ്ട്. എന്നാൽ ടതാഴിലാളികളുമായി 
സ്ുംസ്ാരിച്ചദപ്പാൾ  രുതിയ കാർഡിന്റ അദരക്ഷിക്കുന്ന സ്മയത്ത് 
ദഫാദട്ടാ എെുക്കുന്നതിനു ദവണ്ടിയുള്ള ടെലവ് ടതാഴിലാളി വഹിക്കുന്ന 

സ്ാഹെരയമാണ് നിലവിലുള്ളത്..  ഇത് നിയമലുംഘനമാണ്.എന്നാൽ ST 

സതാഴിലാളിേൾക്ക് സതാഴിൽ ോർഡ് ദ ാദട്ാ  ഹിതം  ൗജനയമായി 
ലഭിച്ചു. 

ടതാഴിൽ കാർഡ് ഒരു ആധികാരിക ദരഖയാണ്. അതുടകാണ്ടുതടന്ന 

ടതാഴിൽ കാർഡുകൾ സ്ൂക്ഷിദക്കണ്ടതതിന്റടറ രൂർണ ഉത്തരവാേിതവും 

ടതാഴിലാളികൾക്കാണ്. അഞ്ുവർഷത്തിടലാരിക്കൽ  ടതാഴിൽ കാർഡ് 

രുതുക്കി നൽദകണ്ടതാണ്. രുതിയ കാർഡിനായി അദരക്ഷിച്ച എലലാ 

ടതാഴിലാളികൾക്കുും രുതുക്കിയ കാർഡുകൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

 

2)പതാഴിൽ ആവേയപപടുന്നത് സം ന്ധിച്ത 

ടതാഴിൽ കാർഡ് ഉള്ള ഏടതാരു ടതാഴിലാളിക്കുും ടതാഴിൽ 

ആവശയടപ്പൊനുും ഇതുമായി ബന്ധടപ്പട്ട് ആസ്ൂഗ്തണ ഗ്രഗ്കിയയിൽ 

രങ്കാളിയാകാനുമുള്ള അവകാശും ഉണ്ട്. ടതാഴിൽ ആവശയടപ്പട്ട് 15 

േിവസ്ത്തിനുള്ളിൽ ടതാഴിൽ ലഭയമായിലല എങ്കിൽ ടതാഴിലിലലായ്ക്മ 

ദവതനും ലഭിക്കാനുള്ള അവകാശും നിയമരരമായി 
ടതാഴിലാളികൾക്കുണ്ട്.  

ഈ വാർഡിൽ ഗ്രൂപ്പായി ദമറ്റ് മുദഖനയാണ് ടതാഴിലിന്റ അദരക്ഷ 

നൽകുന്നത്.  അദരക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക്ക്  കകപ്പറ്റ് രസ്ീത്  

നിർബന്ധമായുും നൽകണടമന്ന് നിയമും അനുശാസ്ിക്കുന്നുണ്ട്. ഫയലിൽ 

സ്ൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള ടതാഴിൽ അദരക്ഷടക്കാപ്പും  കൗണ്ടർ സ്ലിപ്പ് കാണാൻ 

സ്ാധിച്ചിട്ടിലല അദരക്ഷ നൽകിയവരിൽ നിന്നു ലഭിച്ച വിവരങ്ങളുടെ 

അെിസ്ഥാനത്തിൽ രഞ്ായത്തിൽ നിന്നുും കകപ്പറ്റ് രസ്ീത് നൽകുന്നുണ്ട് 



എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സ്ാധിച്ചത്. രഞ്ായത്തിൽ നിന്നുും രസ്ീത് 

നൽകാറുണ്ട്.  

3)2പതാഴിൽ അനുവദിച്ത് സം ന്ധിച്ത 

ടതാഴിലുറപ്പ് നിയമഗ്രകാരും ടതാഴിൽ ആവശയടപ്പട്ട് 15 

േിവസ്ത്തിനുള്ളിൽ ടതാഴിൽ നൽകിയിരിക്കണും. അലലാത്തരക്ഷും 

ടതാഴിൽരഹിത ദവതനത്തിനുള്ള അർഹതയുണ്ട്. ഈ വാർഡിടല 

ടതാഴിലാളികൾക്ക് ടതാഴിലിന്റ അദരക്ഷിച്ച് 15 േിവസ്ത്തിനകും തടന്ന 

ടതാഴിൽ ലഭിക്കാറുസണ്ന്നാണ് അറിയാൻ േഴിഞ്ഞത്. 

4)പഷൽഫ് ഓഫ് പഗ്പാജക്ററ്റത് തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള അവകാേം.  

അെുത്ത 5 വർഷദത്തക്ക് ഏടറ്റെുക്കാവുന്ന ദഗ്രാജക്െുകളുടെ 

സ്മാഹാരമാണ് ടഷൽഫ് ഓഫ് ടഗ്രാജക്റ്റ്്. അയൽക്കൂട്ട തലത്തിൽ െർച്ച 

ടെയ്ക്ത് നിർദേശങ്ങൾ സ്മാഹരിച് വാർഡ് തലത്തിൽ ദഗ്കാഡീകരിച്ചു  
ഗ്രാമസ്ഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ച ദശഷും മുൻരണന ഗ്കമും നിശ്ചയിച്ചാണ് 

അുംരീകരിക്കുന്നത്. അതുടകാണ്ടുതടന്ന ടഷൽഫ്  ഓഫ് ടഗ്രാജക്ട് 

തയ്യാറാക്കുന്നതിനുഉള്ള അവകാശും ടതാഴിലാളികൾക്കുണ്ട്. ടതാഴിൽ 

കടണ്ടത്തുന്നതിന്റ ടതാഴിലാളികളുടെയുും ദമറ്റിന്റടറയുും ഭാരത്തുനിന്നുും 

രങ്കാളിത്തും ഉണ്ടാവണും. എന്നാൽ ടതാഴിലുറപ്പിൽ അനുവേിനീയമായ 

ആസ്തി വികസ്ന ഗ്രവർത്തികൾ കടണ്ടത്തുന്നതിന്റ വാർഡിടല വിവിധ 

ദമഖലയിലുള്ള അവരുടെ രങ്കാളിത്തും ഉണ്ടാവണും. സെട്യാമ്പറമ്പ്  
വാർഡിടല ടതാഴിലാളികൾ ടഷൽഫ് ഓഫ് ടഗ്രാജക്ട് തയ്യാറാക്കുന്നതിൽ 

രങ്കാളികളാകാറുണ്ട് എന്നാണ് ടതാഴിലാളികളിൽ നിന്നുും 

രഞ്ായത്തിൽ നിന്നുും അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്. 

5)യാഗ്താ പെലവ് സം ന്ധിച്ത 

ടതാഴിലാളികൾക്ക് താമസ് സ്ഥലത്തു നിന്നുും 5 കിദലാമീറ്റർ 

െുറ്റളവിനുള്ളിൽ ടതാഴിൽ  ലഭിക്കുവാൻ ഉള്ള അവകാശും ഉണ്ട്. 
അങ്ങടന അലലാത്ത രക്ഷും യാഗ്താബത്ത ആയി കൂലിയുടെ 10 ശതമാനും 

അധിക ദവതനമായി ലഭിക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട്. 5 കിദലാമീറ്റർ േൂടര 

ടതാഴിലിെങ്ങളിദലക്ക് യാഗ്ത ടെയ്ക്തിട്ടിലല എന്ന് ടതാഴിലാളികൾ 

രറഞ്ഞു.  

6)അടിസ്ഥാന  ൗകരയങ്ങതള കുറിച്ച്  



ടതാഴിലാളികൾക്ക് ആവശയമായ കുെിടവള്ളും,  വിഗ്ശമിക്കുന്നതിനുള്ള 

തണൽ,  ഗ്രഥമശുഗ്ശൂഷ കിറ്റ് തുെങ്ങിയ അെിസ്ഥാന സ്ൗകരയങ്ങൾ 

ലഭിദക്കണ്ടത് ടതാഴിലാളികളുടെ അവകാശമാണ്. തണൽ സ്ൗകരയത്തിന്റ 

ഷീറ്റ്മുദന്ന  ലഭിച്ചിട്ുസണ്ങ്കിലും ഇദപാൾ ഷ്ീറ്റ് ഇലല  എന്നാണ് 

സതാഴിലാളിേൾ   പറഞ്ഞത്. ഗ്പാഥമിേ ആദരാഗയ ദേഗ്രത്തിൽ നിന്ന് 
ലഭയമായ ഗ്രഥമശുഗ്ശൂഷ കിറ്റ്  ൂക്ഷിച്ചിട്ുണ്്.  കുെിടവള്ളും കകവശും 

ടകാണ്ടുവരികദയാ  രണിടയെുക്കുന്ന വീെുകളിടല ആൾക്കാരുമായി 
സ്ഹകരിദച്ചാ ആണ്  അവർ കടണ്ടത്തുന്നത്. എന്നാൽ എസ് ടി 
ദമഖലയിസല പണി സ റ്റിൽ അടിസ്ഥാന  ൗേരയങ്ങൾ ഒന്നും തസന്ന 

ലഭയമലല എന്ന് സതാഴിലാളിേൾ പറഞ്ഞു. 

7)ശവതനം ലഭയമാക്കുന്നത് സം ന്ധിച്ത 

ടതാഴിലുറപ്പ് രദ്ധതി നിയമത്തിടല ടസ്ക്ഷൻ3(2) ഗ്രകാരും ഓദരാ 

ഗ്രവൃത്തിയുടെയുും മസ്റ്റർ ദറാൾ രൂർത്തിയാക്കി രഞ്ായത്തിൽ 

സ്മർപ്പിച്ച് 15 േിവസ്ത്തിനകും ടതാഴിലാളികൾക്ക് ദവതനും 

ലഭിദക്കണ്ടതാണ്. കൃതയമായി ദവതനം ലഭിക്കാറിലല എന്ന വിവരമാണ് 

ടതാഴിലാളികളിൽ നിന്നുും അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്.  

8)പതാഴിലിടങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അപകടങ്ങൾ സം ന്ധിച്ത 

മഹാത്മാരാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ ടതാഴിലുറപ്പ് രദ്ധതിയിൽ 

ടതാഴിലാളികൾക്ക് ടതാഴിലിെങ്ങളിൽ ടവച്ച് ഏടതങ്കിലുും തരത്തിലുള്ള 

അരകെും സ്ുംഭവിച്ചാൽ ടഷഡയൂൾ2(5) ഗ്രകാരവുും അധയായും9 ദല 

രരാമർശങ്ങളുടെ അെിസ്ഥാനത്തിലുും െികിത്സക്ക്  ആവശയമായിവരുന്ന 

മുഴുവൻ െിലവുകളുും ബന്ധടപ്പട്ട ബിലലുകൾ ഹാജരാക്കുന്ന മുറയ്ക്ക്ക് 
ടതാഴിലാളികൾക്ക് ലഭയമാദക്കണ്ടതാണ്. 25000/- രൂര  മരണും 

സ്ുംഭവിച്ചാൽ ടതാഴിലാളികളുടെ കുെുുംബത്തിന്റ ലഭയമാദക്കണ്ടതാണ്. 

ഓഡിറ്റിന്റ വിദധയമാക്കിയ ഗ്രവൃത്തിയുടെ കാലയളവിൽ 

ടതാഴിലാളിക്ക് അരകെും ഒന്നുും സ്ുംഭവിച്ചിട്ടിലല. 

9)പരാതി പരിഹാരം 

ടതാഴിലുറപ്പ് രദ്ധതി നിയമഗ്രകാരും( ടഷഡയൂൾ19) സ്മയബന്ധിതമായി 
രരാതി രരിഹാരത്തിനുള്ള അവകാശ നിയമും. രദ്ധതിയുമായി 
ബന്ധടപ്പട്ട രരാതികൾ ദഫാൺ, ദൊൾഗ്ഫീ നമ്പർ ഉരദയാരിച്ചുും 

ദരഖാമൂലും എഴുതി നൽകിയുും ഇടമയിൽ വഴിയുും 

സ്മർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. ദൊൾ ഗ്ഫീ നമ്പർ രഞ്ായത്തിൽ 



ഗ്രേർശിപ്പിച്ചിട്ുണ്്. ഫീൽഡ് സ്ന്ദർശനത്തിന്റ ഭാരമായി 
ടതാഴിലാളികളുമായി സ്ുംസ്ാരിച്ചദപ്പാൾ ഇതുവടര രരാതികൾ നൽകിയിട്ടിലല 
എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്.  

.  

10 ശസാഷയൽ ഓഡിറ്റത നടത്ുന്നതിനുള്ള അവകാേം 

ടതാഴിലുറപ്പ് രദ്ധതിയിൽ ഏടറ്റെുത്ത് നെപ്പിലാക്കുന്ന മുഴുവൻ 

ഗ്രവർത്തികളുും ദസ്ാഷയൽ ഓഡിറ്റിന്റ വിദധയമാക്കണടമന്ന് 
ടസ്ക്ഷൻ17(2) നിഷ്കർഷിക്കുന്നുണ്ട്. ടതാഴിലുറപ്പിൽ ഏടറ്റെുത്ത 

ഗ്രവർത്തികളുടെ സ്ാമൂഹിക കണടക്കെുപ്പ് നെത്തുന്നതിനാൽ 

രങ്കാളിയാവുന്നതിനുള്ള അവകാശും ടതാഴിലാളികൾക്കുണ്ട്.  

11. ശറാസ്രാർ ദിനം  

ടതാഴിൽ ആവശയകത കൃതയമായി രജിസ്റ്റർ ടെയ്യുന്നതിനുും 

ടതാഴിലാളികളുടെ അവകാശങ്ങൾ അവടര ദബാധയടപ്പെുത്തുന്നതിനുും 

രരാതികൾ  രരിഹരിക്കുന്നതിനുും ആയി ദറാസ്രർ േിനും 

സ്ുംഘെിപ്പിദക്കണ്ടതുണ്ട്. വാർഷ്ിേ  മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ അനുസ്രിച്ച് എലലാ 

രഞ്ായത്തിടല ടതാഴിലാളികളിൽ നിന്നുും  ദറാസ്രാർ േിനും 

ആെരിക്കുന്നിലല എന്ന് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ എസ്.ടി 
ദമഖലസയ ദേഗ്രീേരിച്ച് സതാഴിലാളി േിനം ആെരിക്കാറുണ്് എന്ന് 
സതാഴിലാളിേൾ പറഞ്ഞു.  

12. സിറ്റിസൺ ഇൻഫർശമഷൻ ശ ാർഡ്  

ടതാഴിലുറപ്പ് രദ്ധതിയുടെ സ്ുതാരയത ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുദവണ്ടിയുള്ള 

ഒരു ഉരാധിയാണ് സ്ിറ്റിസ്ൺ ഇൻഫർദമഷൻ ദബാർഡ്. ഒരു 
ഗ്രവർത്തിയുടെ അെിസ്ഥാനവിവരങ്ങൾ അതായത് എസ്റ്റിദമറ്റ് തുക 

സ്ാധന ദവേന ഘെകങ്ങൾ,  യഥാർത്ഥ ടെലവ്, ടതാഴിൽേിനങ്ങൾ 

തുെങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ സ്ാധാരണ ജനങ്ങൾക്കുും രുണദഭാക്താക്കൾക്കുും 

മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ ഗ്രേർശിപ്പിദക്കണ്ടതാണ്. ഓദരാ 

ഗ്രവൃത്തിയുടെയുും ആരുംഭഘട്ടത്തിൽ ഈ ദബാർഡ്  

സ്ഥാരിദക്കണ്ടതുണ്ട്. സ്ിറ്റിസ്ൺ ഇൻഫർദമഷൻ ദബാർഡ്  സ്ന്ദർശിച്ച  

എലലാ ഫീൽഡിലുും കാണാൻ സ്ാധിച്ചു. ഇത് ഗ്പശം നീയമായ 
ോരയമാണ്. 

 



വർക്ക്് ടനയിും  

ആൻഡ് ദകാഡ് 

എസ്റ്റിദമറ്റ്  എം 
ബുക്ക്   

 ീൽഡ്  

ബിപിഎൽ/ 

വിധവ ഭൂമിയിൽ 

കലല് കയ്യാല 

നിർമ്മാണം -

LD/326532 

 

  

3000 

  

2800 

ഉണ്്  

കലല് കയ്യാല 

നിർമ്മാണം -

LD/322085 

 

 

3000  

 

  

2800 

ഉണ്്  

കിണർ നിർമ്മാണം 
ദജാണി  ാണ്ടാ 
പറമ്പിൽ 

IF/389619 

  

3000 

  

2800 

ഉണ്്  

കിണർ നിർമ്മാണം 

ഓമനവദളാപ്പളി  

IF/377072  

  

3000 

  

2800 

ഉണ്്  

കിണർ നിർമ്മാണo  

ഏലിയാസ് 

കുറുപ്പദേരി  

IF/377068 

  

3000 

  

2800 

ഉണ്്  

കിണർ നിർമ്മാണo  

 ുധ വദളാപ്പളി  

IF/377070 

  

3000 

  

2800 

ഉണ്്  



കിണർ നിർമ്മാണo  

ദമാഹനൻ 

കുണ്ടുപറമ്പ്  

IF/377064 

  

3000 

  

2800 

ഉണ്്  

കിണർ നിർമ്മാണo  

പുഷ്പ 

കുന്നത്തുളിൽ  

IF/377069 

  

3000 

   

2800 

ഉണ്്   

ST ഭൂമിയിൽ 
ഭൂവിക ന  
ഗ്പവർത്തികൾ 

IF/371420 

  

3000 

  

2800 

ഉണ്്  

 ംഘകൃഷ്ിക്് 
നിലതമാരുക്ൽ  

IF/34013 

  

3000 

  

2800 

ഉണ്്  

ഇലലിമുക്് 
ആറ്റിൻകര 

പു ുദേരി പടി 
ദറാഡ് ദകാൺഗ്കീറ്റ്  

RC/28191 

 

5000  

   

4800 

ഉണ്്  

 

13. ജാഗ്രതാ ശമൽശനാട്ട സമിതി 

ഓദരാ രഞ്ായത്തിലുും 5 അുംരങ്ങൾ എങ്കിലുമുള്ള ജാഗ്രതാ ദമൽദനാട്ട 

സ്മിതി രൂരീകരിദക്കണ്ടതാണ്. ഇതിൽ രട്ടികജാതി രട്ടികവർഗ്ഗ 

വിഭാരങ്ങൾക്ക് ദവണ്ടഗ്ത ഗ്രാധാനയും നൽകണും രകുതിദപ്പർ 

സ്ഗ്തീകളായിരിക്കണും.  അദ്ധയാരകർ,  അുംരനവാെി വർക്കർ, സ്വയും 

സ്ഹായ സ്ുംഘത്തിടല അുംരങ്ങൾ,  ടരാതു-സ്ാമൂഹ  സ്ുംഘെനകൾ, 

ഉരദഭാക്തൃ സ്മിതികൾ, ദസ്ാഷയൽ ഓഡിറ്റ് റിദസ്ാഴ്സസ് ദരഴ്സസ്ൺ, 

യുവജന ക്ലബ്ബുകൾ,  തുെങ്ങിയവയിൽ നിന്നുും വിജിലൻസ് ആൻഡ് 

ദമാണിറ്ററിുംഗ് കമ്മിറ്റി അുംരങ്ങടള ടതരടഞ്ഞെുക്കാവുന്നതാണ്. 



ഏറ്റവുും കുറഞ്ഞ കാലയളവിദലക്ക് വിഎുംസ്ി അുംരങ്ങടള 

നിയമിദക്കണ്ടത് ഗ്രാമസ്ഭയാണ്. ഗ്രവൃത്തിസ്ഥല സ്ന്ദർശനും, 

ടതാഴിലാളികളുമായി ആശയവിനിമയും നെത്തൽ,  ദരഖകളുടെ 

രരിദശാധന, ഗ്രവൃത്തിസ്ഥല സ്ൗകരയങ്ങളുടെ രരിദശാധന, 

ഗ്രവൃത്തികളുടെ രുണനിലവാരും നിർണയിക്കൽ,  തുക നിർണയും, 

ഗ്രവൃത്തിയിൽ ഉെനീളമുള്ള റിദപ്പാർട്ടിുംഗ്, ഗ്രവൃത്തിയുടെ സ്വഭാവടത്ത 

സ്ുംബന്ധിച്ചുള്ള രുണരരമായ വിലയിരുത്തൽ എന്നിവയാണ് ഗ്രധാന 

െുമതല. വിഎുംസ്ിയാണ്  എലലാ ഗ്രവർത്തികളുും രരിദശാധിദക്കണ്ടതുും  

മൂലയ നിർണയ രജിസ്റ്ററിൽ ദരഖടപ്പെുദത്തണ്ടതുും.  ദസ്ാഷയൽ ഓഡിറ്റ് 
സ്മയത്ത് അവ ഗ്രാമസ്ഭയിൽ സ്മർപ്പിദക്കണ്ടതാണ്. വിഎുംസ്ി 
റിദപ്പാർട്ട് ഒരു ടരാതു ദരഖയായി കരുദതണ്ടതുും 

ആവശയടപ്പെുന്നതിനനുസ്രിച്ച് ഒരു ടരാതു ദരഖയായി രഞ്ായത്തിൽ 

നിന്നുും ലഭിദക്കണ്ടതുും ആണ്5 അുംരങ്ങൾ ആണ് നിലവിലുള്ളത്.  

 

വി.എും.സ്ി  അംഗങ്ങൾ   വാർഡ ്4 

❖ ലീലാമ്മ ഏലിയാസ്  

❖ പദഗ്താസ് സപരുമ്പള്ളിക്കുദന്നൽ  

❖ വത്സ ദജാഷ്ി  
❖ ദജാ ഫ്. K.N 

❖ K.R.ദജാഷ്ി  

 

14. ശമറ്റത 

ഗ്രവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളിൽ ദമൽദനാട്ടും വഹിദക്കണ്ടത് ദമറ്റ് ആണ്. 

ടതാഴിലാളികൾ ഓദരാ േിവസ്വുും കൃതയമായി ദജാലി ടെയ്യുന്നുടണ്ടന്ന് 
ഉറപ്പുവരു തുകയുും, ടതാഴിൽ കാർഡ്, കസ്റ്റ് ഡയറി, മസ്റ്റർ ദറാൾ 

എന്നിവയിൽ ആവശയമുള്ള വിവരങ്ങൾ ദരഖടപ്പെുത്തുകയുും 

അെിസ്ഥാന സ്ൗകരയങ്ങൾ ടതാഴിലിെങ്ങളിൽ ഉടണ്ടന്ന് 
ഉറപ്പുവരുത്തുകയുും ദവണും.സെട്യാമ്പറമ്പ് വാർഡിൽ ലി ി, ഷ്ിജി, 
ബിരു, ജിബി ദജാ ഫ്, ദമാളി  എന്നിവർ ദമറ്റ്് മാരായി വർക്ക്് 
ടെയ്യുന്നു . 

15.  പദ്ധതി ആരംഭം മീറ്റിംഗ് 



ടതാഴിലുറപ്പ് നിയമും ടഷഡയൂൾ 22 ഗ്രകാരും ഒരു ഗ്രവൃത്തി 
ആരുംഭിക്കുന്നതിനു മുൻപ്റ് ഏടതങ്കിലുും ഒരു ടരാതുസ്ഥലത്തു 
ടതാഴിലിെങ്ങളിദലാ വച്ച് ദെരുന്ന ടതാഴിലാളികളുടെയുും നിർവഹണ 

ഉദേയാരസ്ഥരുടെയുും സ്ുംയുക്ത ദയാരമാണ് രദ്ധതി ആരുംഭ മീറ്റിുംഗ്. 

വാർഡ് ടമമ്പറുടെ സ്ാന്നിധയത്തിൽ ദെരുന്ന ഈ ദയാരത്തിൽ നിർവഹണ 

ഉദേയാരസ്ഥർ ഗ്രവൃത്തിയുമായി ബന്ധടപ്പട്ട വിവരങ്ങടളലലാും 

ടതാഴിലാളികൾക്ക് വിശേീകരിച്ചു ടകാെുദക്കണ്ടതാണ്.  ഓഡിറ്റിന്റ 

വിദധയമാക്കിയിട്ുള്ള  ഗ്രവൃത്തിയുടെ ഫയലിൽ രദ്ധതി ആരുംഭ 

മീറ്റിുംഗ് ദരഖകൾ കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ടതാഴിലാളികളിൽ നിന്നുും 

അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് രദ്ധതി ആരുംഭ മീറ്റിുംരിൽ വാർഡ് ടമമ്പറുും 

ഓവർസ്ിയറും  രടങ്കെുക്കാറുണ്ട് എന്നാണ്. 

പതാഴിലാളികളചപട കടമകൾ 

o ടതാഴിലിെങ്ങളിൽ സ്മയനിഷ്ഠ രാലിക്കുക. 

o ടതാഴിൽ ടെയ്യുന്ന േിവസ്ങ്ങളിൽ രാവിടലയുും കവകുദന്നരവുും 

കൃതയമായി ഹാജർ ദരഖടപ്പെുത്തുക. 

o ടതാഴിൽ കാർഡിൽ ഹാജർ കൃതയമായി ദമറ്റ് ദരഖടപ്പെുത്തുന്നുണ്ട് 
എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക. 

o ടഗ്രാജക്റ്റ് മീറ്റിുംഗ്, ഗ്രാമസ്ഭകൾ, ടതാഴിലുറപ്പ് ഗ്രാമസ്ഭകൾ 

എന്നിവയിൽ നിർബന്ധമായുും  രടങ്കെുക്കുക. 

o കൃതയതദയാടെ ദജാലി ടെയ്യുക. 

o ടതാഴിലിെങ്ങളിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് വസ്തുക്കൾ ഉരദയാരിക്കുവാദനാ 

കത്തിക്കുവാൻ രാെിലല. 
o ഗ്രകൃതി സ്ുംരക്ഷണത്തിന്റ ആവശയമായ ഗ്രവർത്തികൾ 

ഏടറ്റെുത്തു നെപ്പിലാക്കുക. 

o ആസ്തി സ്ൃഷ്ടിക്കുന്ന ഗ്രവൃത്തികൾ കടണ്ടത്തി രഞ്ായത്ത് 
അധികൃതടര അറിയിക്കുക. 

 

ശസാഷയൽ ഓഡിറ്റിനു വിശധയമാക്കിയ  ഗ്പവൃർത്ികൾ  

 



ഗ്ക
മ 

ന
മ്പ
ർ  

വർക്ക്് 
ടനയിും 

ആൻഡ് 

ദകാഡ്  

എസ്റ്റി
ദമറ്റ് 
എമൗ
ണ്ട്  

കാലയ
ളവ്  

ടതാ
ഴിൽ 

േിനും  

െിലവായ തുക    

 

 

 

 

ദവ
തനും 

സ്ാധ
നും 

1 ബിപിഎ
ൽ/ 

വിധവ 

ഭൂമിയി
ൽ കലല് 
കയ്യാല 

നിർമ്മാ
ണം -

LD/32653

2 

 

166512 07/02/2
019 

06/03/2
019 

278 75338 1390+2

800( ി

. ഐ. 

ബി ) 

2 കലല് 
കയ്യാല 

നിർമ്മാ
ണം -

LD/322085 

 

245121 04/12/18 

14/01/19 

786 21300

6 

3930+2

800( ി

. ഐ. 

ബി ) 

3 ST 
ഭൂമിയി
ൽ 
ഭൂവിക
 ന  
ഗ്പവർ
ത്തികൾ 

245985 27/12/20

18 

09/03/20

19 

809 21923

9 

4045+2

800( ി

. ഐ. 

ബി ) 



IF/371420 

4  ംഘകൃ
ഷ്ിക്് 
നിലതമാ
രുക്ൽ  

IF/340135 

390561 16/10/2
018 

26/11/2
018 

1334 3615
14 

6645+2

800( ി

. ഐ. 

ബി ) 

5 കിണർ 

നിർമ്മാ
ണം 
ദജാണി 
 ാണ്ടാ 
പറമ്പിൽ 

IF/377062 

64949 2/03/19 

17/03/19 

12+ 

44(വി

ദഗ്ധ ) 

3252+ 
30800

(വിദ

ഗ്ധ ) 

60+28
00(സി

. ഐ. 

ബി ) 

6 കിണർ 

നിർമ്മാ
ണം 

ഓമനവ
ദളാപ്പ
ളി  

IF/377072  

101020 26/02/1
9 

30/03/1
9 

22+ 

125(
വിേ
ഗ്ധ ) 

5962
+ 

8750
0 

110+ 

2800(

 ി. 

ഐ. 

ബി ) 

7 കിണർ 

നിർമ്മാ
ണo  

ഏലിയാ
സ് 

കുറുപ്പ
ദേരി  

IF/377068 

83419 19/02/1
9 

19/03/1
9 

17+8
3(വി
േഗ്ധ 
) 

4607
+581
00 

85+28
00( ി. 

ഐ. 

ബി ) 

8 കിണർ 

നിർമ്മാ
ണo   ുധ 

99669 26/02/19 

30/03/19 

22+ 5962
+ 

110+ 



 

വദളാ
പ്പളി  

IF/377070 

125(
വിേ

ഗ്ധ ) 

8750
0(വിേ
ഗ്ധ) 

2800(

 ി. 

ഐ. 

ബി ) 

9 കിണർ 

നിർമ്മാ
ണo  

ദമാഹന
ൻ 

കുണ്ടുപ
റമ്പ്  

IF/377064 

103739  23+ 
130(
വിേ
ഗ്ധ) 

6233
+ 
9100
0(വി
േഗ്ധ 
) 

115+2
800(
 ി. 
ഐ. 
ബി ) 

2800(
സി. 

ഐ. 

ബി ) 

1

0 

കിണർ 

നിർമ്മാ
ണo  

പുഷ്പ 

കുന്നത്തു
ളിൽ  

IF/377069 

103739 2/03/19 

22/03/19 

23+132(
അർദ്ധ
വിേ

ഗ്ധ ) 

6233+9

2400( 
അർദ്ധ
വിേ
ഗ്ധ) 

115+28

00( ി. 

ഐ. 

ബി ) 

1

1 

ഇലലിമു
ക്് 
ആറ്റിൻ
കര 

പു ുദേ
രി പടി 
ദറാഡ് 

ദകാൺ
ഗ്കീറ്റ്  

RC/28191 

470626 21/03/19 

28/03/19 

158+6(
വിേ
ഗ്ധ 

)+6(അ
ർദ്ധവി
േഗ്ധ 

)+48(
ബ്ലി
സ്ത് 

അർദ്ധ
വിേ

ഗ്ധ ) 

42818+

4800  

(വിേ

ഗ്ധ)+4

500( 
അർദ്ധ
വിേ

ഗ്ധ)+3

3600(
ബ്ലി
സ്ത് 

അർധ
വിേ

ഗ്ധ ) 

790+3
68535
+4800
( ി. 
ഐ. 

ബി ) 



അളവുകൾ സം ന്ധിച് വിവരങ്ങൾ  

വർക്കത് 
പനയിം 
&ശകാഡ്  

എസ്റി
ശമറ്റിപല 

അളവ്  

എം 
 ുക്കിൽ 

ശരഖപപടു
ത്ിയത്  

ഫീൽഡ് തല 

പരിശോധന
യിൽ 

കപണ്ടത്ി
യത് 

വിലയിരു
ത്തലുകൾ  

 

ബിപിഎ
ൽ/ വിധവ 

ഭൂമിയിൽ 

കലല് 
കയ്യാല 

നിർമ്മാ
ണം -

LD/326532 

 

 

കാട് 

ത ളിക്
ൽ  

L=80       

B=35 

കലല് 
കയ്യാല  

L            B              

CF 

470       1.5          

1.0 

290       1.5          

1.0 

 

 

 

േലല് േയ്യാല  

=582.60 sqm 

=1650 m 

 

 

 

കല്ല് 

കയ്യാല 

L= 556.4 m 

വീട് 

നിർമാണത്തെ 

തുടർന്ന് 

മറിയക്കുട്ടി 

വഴി കുടിയിലെ 

പറമ്പത്ത് ഉള്ള 

കല്ല് കയ്യാല 

കുറച്ചു ഭാഗം 

മാത്രമേ  

നിലനിൽക്കുന്

നുള്ളു. 

ഫിലിപ്പ് 

ചൂരക്കുഴിയുടെ 

പറമ്പത്തുള്ള 

കയ്യാല 

ഇടിഞ്ഞ 

നിലയിൽ 

കണ്ടു.  

 

കലല് 
കയ്യാല 

നിർമ്മാ
ണം -

LD/322085 

 

കല്ല് 

കയ്യാല  

L=550, 

B=1.5, D=1 

L=330, 

B=1.5, D=1 

കല്ല് 

കയ്യാല 

=1320 sqm 

കല്ല് 

കയ്യാല 

=834.525sqm 

എം 

ബുക്കിലോ 

എസ്റ്റിമേറ്റി

ലോ 

കൃത്യമായി 

പേരുവിവരങ്ങ

ൾ 

ഇല്ലാതത്തിനാ

ൽ കല്ല ് 

കയ്യാല 

കൃത്യമായി 

 



അളക്കാൻ 

സാധിച്ചില്ല.  

ST 
ഭൂമിയിൽ 
ഭൂവിക 
ന  
ഗ്പവർത്തി
കൾ 

IF/371420 

േലല് 
േയ്യാല  

=675cum 

നിലസമാ
രുക്കൽ  

=670 cum 

 

 

 

കല്ലുകയ്യാല  

=566.49 cum 

 

കല്ല് 

കയ്യാല 

L =682.9m 

ജലസംഭരണി 

=1)53.3cum, 

2)58.5cum 

തിണ്ടു 

ഇടിക്കൽ  

L=242.15 m 

 

 

 

 

ജലസംഭരണിയി

ൽ 

വെള്ളമില്ലാത്

തഅവസ്ഥയാ

ണ് കണ്ടത്.  

 

 ംഘകൃ
ഷ്ിക്് 
നിലതമാരു
ക്ൽ  

IF/340135 

ോട് 

സവട്ി
സത്തളി
ക്കൽ  

=12603.60

sqm 

നിലസമാ
രുക്കൽ  

=36379.92

sqm 

നിലസമാരു
ക്കൽ  

=36190.98 sqm 

നിലസമാരു
ക്കൽ  

=19564.71sqm 

 

 

ദെന, ദെമ്പ്, 
േപ, 

സനലല്, മഞ്ഞൾ, 

േൂർക്ക, വാഴ 

എന്നീ േൃഷ്ി 
ോണാൻ 

 ാധിച്ചു. 
െില സ്ഥല 

ങ്ങൾ 

ോട്മൂടിയതാ
യി േണ്ു.  

 

കിണർ 

നിർമ്മാ
ണം 
ദജാണി 
 ാണ്ടാ 
പറമ്പിൽ 

IF/389619 

7.5മീ  7.5മീ  6.7മീ  ആൾമറ 

സേട്ി  

 ംരക്ഷിച്ചി
ട്ിലല.  

 



കിണർ 

നിർമ്മാ
ണം 

ഓമനവ
ദളാപ്പ
ളി  

IF/377072  

12 മീ  12മീ  17മീ  േിണർ 
നിർമ്മാണം 
ഭംഗിയായി 
പൂർത്തീേരി
ച്ചതായി 
േണ്ു. 
േുടിസവള്ള 
ക്ഷാമം 
പരിഹരിച്ചു
.  

 

കിണർ 

നിർമ്മാണ
o  

ഏലിയാ
സ് 

കുറുപ്പ
ദേരി  

IF/377068 

10.5 മീ  10.5മീ  10 മീ  ആൾമറ 

സേട്ി  

 ംരക്ഷിച്ചി
ട്ിലല.  

 

കിണർ 

നിർമ്മാണ
o   ുധ 

വദളാപ്പ
ളി  

IF/377070 

12മീ  12മീ  17മീ  േിണർ 
നിർമ്മാണം 
ഭംഗിയായി 
പൂർത്തീേരി
ച്ചതായി 
േണ്ു. 
േുടിസവള്ള 
ക്ഷാമം 
പരിഹരിച്ചു
.  

 

കിണർ 

നിർമ്മാണ
o  

ദമാഹനൻ 

12 മീ  12 മീ  10.6മീ  േിണർ 
നിർമ്മാണം 
ഭംഗിയായി 
പൂർത്തീേരി
ച്ചതായി 

 



കുണ്ടുപറ
മ്പ്  

IF/377064 

േണ്ു. 
േുടിസവള്ള 
ക്ഷാമം 
പരിഹരിച്ചു
.  

കിണർ 

നിർമ്മാണ
o  പുഷ്പ 

കുന്നത്തു
ളിൽ  

IF/377069 

12 മീ  12മീ  12 മീ  േിണർ 
നിർമ്മാണം 
ഭംഗിയായി 
പൂർത്തീേരി
ച്ചതായി 
േണ്ു. 
േുടിസവള്ള 
ക്ഷാമം 
പരിഹരിച്ചു
.  

 

ഇലലിമുക്് 
ആറ്റിൻകര 

പു ുദേരി 
പടി ദറാഡ് 

ദകാൺഗ്കീ
റ്റ്  

RC/281914 

L=130 

B=2.8 

 

L=130 

B=2.8 

L=127 

B=2.8 

ദറാഡ് 

ഭംഗിയായി 
പൂർത്തീേരി
ച്ചതായി 
േണ്ു.  

 

പദ്ധതിയുസട സപാതു വിലയിരുത്തലുേൾ 

ഓഡിറ്റ് സെയ്ത ഗ്പവർത്തിേൾ ോർഷ്ിേദമഖലയ്ക്കും  മണ്ണ് ജല 
 ംരക്ഷണത്തിനും ഗുണേരമായ രീതിയിൽ ഉപദയാഗസപടുത്താൻ 
 ാധിച്ചു. ോരിഗ്േയ ലഘൂേരണം,  സ്ഗ്തീശാക്തീേരണം എന്നിവ 
 ാധയമായി. ംഘ േൃഷ്ിക്കുദവണ്ി നിലം ഒരുക്കിയതിൽ ഇദപാഴും 
േൃഷ്ി നലല രീതിയിൽ ോണാൻ  ാധിച്ചിട്ുണ്്. നടപിലാക്കിയ 
ഗ്പവൃത്തിേളിൽ എലലാം CIB സ്ഥാപിച്ചതായി േണ്ു.േുടിസവള്ളക്ഷാമം 
പരിഹരിച്ചു.  

ഫയൽ പരിദശാധന  



സതാഴിലുറപ് പദ്ധതിയിൽ ഏസറ്റടുക്കുന്ന ഗ്പവൃത്തിേളുസട 
 യലുേളിൽ ഉണ്ായിരിദക്കണ് ഗ്പധാനസപട് 22 ദരഖേസള േുറിച്ച് 
വാർഷ്ിേ മാസ്റ്റർ  ർക്കുലറിൽ  േൃതയമായ നിർദേശങ്ങൾ 
നൽേുന്നുണ്് 

 

 യൽ പരിദശാധനയിൽ േസണ്ത്തിയത്.   

കവർപേജ് 

ദ ാഷ്യൽഓഡിറ്റിനു വിദധയമാക്കിയിട്ുള്ള 11  യലിലും 1  യൽ 
ഒഴിസേ (RC/281914)എ എം  ി ഗ്പോരമുള്ള േവർദപജ് 
 ൂക്ഷിച്ചിട്ുണ്്.  . 

തെക്് ലിസ്റ്റ്  

ഒരു ഗ്പവൃത്തി  യലിൽ ഗ്േമഗ്പോരം ഏസതാസക്ക ദരഖേൾ എവിസട 
ഏത് ദപജു മുതൽ  ൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള 
ആധിോരിേ ദരഖയാണ് സെക്ക് ലിസ്റ്റ്.എ എം  ി ഗ്പോരമുള്ള 
സെക്ക് ലിസ്റ്റ് 11  യലിലും  ൂക്ഷിച്ചിട്ിലല. 

ആക്ഷൻപ്ലാനിന്തറ  ദകാപ്പി 

ഏസറ്റടുക്കുന്ന ഗ്പവൃത്തിേൾ ആക്ഷൻപ്ലാനിൽ ഉൾസപട്തും സഷ്ൽഫ് 
ഓഫ് സഗ്പാജക്റ്റ്റിൽ മുൻഗണനാ ഗ്േമത്തിൽ ഉള്ളതും ആയിരിയ്ക്കണം 
എന്നുണ്് .പരിദശാധിച്ച  11  യലിലും ആക്ഷൻപ്ലാനിന്സറ  ദോപി 
 ൂക്ഷിച്ചിട്ിലല .  

ജനകീയ എസ്റ്റിദമറ്റ് 

 ാധാരണക്കാരനായ ഏസതാരാൾക്കും മനസ്സിലാേുന്ന വിധത്തിൽ 
ഗ്പാദേശിേ ഭാഷ്യിൽ തയ്യാറാക്കിയ എസ്റ്റിദമറ്റ് യലിൽ 
 ൂക്ഷിദക്കണ്തുണ്്.എന്നാൽ പരിദശാധിച്ച  11   യലുേളിലും 
ജനേീയ എസ്റ്റിദമറ്റ് ോണാൻ  ാധിച്ചിലല.എന്നാൽ ഡീസറ്റൽഡ് 
എസ്റ്റിദമറ്റും അബ്സ്സ്ഗ്ടാക്റ്ട്  എസ്റ്റിദമറ്റും  ൂക്ഷിച്ചിട്ുണ്്. 

 ാദേ ിക  അനുമ ിയുതട  പകർപ്പ് 

ഒരു ഗ്പവൃത്തിക്ക്  ാദങ്കതിേ വിേഗ്ധരുസട അനുമതി ലഭിച്ചിട്ുണ്് 
എന്നതിനുള്ള ആധിോരിേ ദരഖയാണ്  ാദങ്കതിേ അനുമതി ദരഖ. 
ഗ്പവൃത്തിയുമായി ബന്ധസപട്് AMC ഗ്പോരമുള്ള   ാദങ്കതിേ 



അനുമതിയുസട പേർപ് 11   യലിലും  ൂക്ഷിച്ചിട്ുണ്്. സ േയൂറിൽ  
നിന്ന് എടുത്ത ദോപിയാണ്  ൂക്ഷിച്ചിട്ുള്ളത്. ബന്ധസപട് 
ഉദേയാഗസ്ഥർ  ാക്ഷയസപടുത്തിയ  ാദങ്കതിേ അനുമതി ദ ാറവും 
 ൂക്ഷിച്ചിട്ുണ്്.   ദേളേം പഞ്ചായത്തിൽ  ാദങ്കതിേ 
അനുമതിക്കായി ഗ്പദതയേ രജിസ്റ്റർ  ൂക്ഷിച്ചതായി േണ്ു.ഇത് 
അഭിനരനാർഹമാണ്.  

 

ഭരണാനുമ ിയുതട പകർപ്പ് 

ഗ്പവൃത്തി സെയ്യുന്നതിന് നിർവഹണ സ്ഥാപനം നൽേുന്ന 
അനുമതിയാണ് ഭരണാനുമതി ദരഖ പേർപ്. പരിദശാധിച്ച 11  
 യലുേളിലും AMC ഗ്പോരമുള്ള  ഭരണാനുമതിയുസട പേർപ് 
 ൂക്ഷിച്ചിട്ുണ്്. സ േയൂറിൽ  നിന്ന് എടുത്ത ദോപിയാണ് 
 ൂക്ഷിച്ചിട്ുള്ളത്.  ഇതിൽ  ബന്ധസപട് ഉദേയാഗസ്ഥന്സറ ഡിജിറ്റൽ 
സ ൻ ദരഖസപടുത്തിയിട്ുണ്്. 

 ംദയാജി  പദ്ധ ിയുതട പകർപ്പ് 

 ർക്കാരിന്സറ ഏസതങ്കിലും വേുപുേൾ 
സതാഴിലുറപുപദ്ധതിദയാസടാപം  ംദയാജിച്ച് നടപാക്കുേയാസണങ്കിൽ 
അതുമായി ബന്ധസപട് ദരഖേൾ  യലിൽ  ൂക്ഷിദക്കണ്തുണ്്. 
എന്നാൽ ഓഡിറ്റ് വിദധയമാക്കിയ 11  യലുേളിലും  ർക്കാരിന്സറ 
മറ്റു വേുപുേളുമായി  ംദയാജിച്ച് നടത്തുന്ന ഗ്പവൃത്തിേൾ 
അലലാത്തതിനാൽ ഈ ദരഖേൾ ബാധേമലല. 

ത ാഴിൽ ആവശയതപ്പട്ുതകാണ്ടുള അദപക്ഷ 

സതാഴിൽ ആവശയസപട്ുസോണ്ുള്ള അദപക്ഷ പരിദശാധിച്ച 
 യലിലുേളിസലലലലാം  ോണാൻ  ാധിച്ചു. സതാഴിലാളിേളുസട ദപരും 
സതാഴിൽ ോർഡ് നമ്പറും ദരഖസപടുത്തിയിട്ുണ്് എന്നാൽ ആസേ 
സതാഴിൽ ആവശയമുള്ള േിവ ം ദരഖസപടുത്തിയിട്ിലല. േൂടാസത  
അദപക്ഷ സോടുത്ത തീയതിയും  ദരഖസപടുത്തിയിട്ിലല. 

ഗ്പവൃത്തി അനുവേിച്ചത്  ംബന്ധിച്ചുള വിവരങ്ങൾ 

നിർവഹണ ഏജൻ ി ഗ്പവൃത്തി അനുവേിച്ചുസോണ്ുള്ള അറിയിപ് 
അദപക്ഷ േിട്ി 15 േിവ ത്തിനേം സതാഴിലാളിേസള ദരഖാമൂലം 
അറിയിദക്കണ്താണ്. പരിദശാധിച്ച 11 യലുേളിൽ സതാഴിൽ 



നൽേിയത്  ംബന്ധിച്ചുള്ള ദരഖേൾ ഉൾസപടുത്തിയിട്ിലല . 
അതിനാൽ സതാഴിലിനദപക്ഷിച്ചു  15 േിവ ത്തിനുള്ളിൽ േിട്ിദയാ 
എന്നതിന് വയക്തതയിലല. 

മസ്റ്റർ ദറാൾ 

സതാഴിലാളിേളുസട ഹാജർ ദരഖസപടുത്തുന്ന ഔദേയാഗിേ ദരഖയാണ് 
മസ്റ്റർ ദറാൾ. ഒരു േിവ ം രണ്് തവണ ഹാജർ 
ദരഖസപടുദത്തണ്താണ്. ദജാലിയിൽ ഹാജരാോത്തവരുസട േളങ്ങൾ 
ദജാലി ആരംഭിദക്കണ്  മയം േഴിഞ്ഞയുടസന െുവന്ന മഷ്ി ഉള്ള 
ദപന സോണ്് അവധി ദരഖസപടുത്തുേയും ദവണം.ആഴ്ൊവ ാനം  
ഓദരാ സതാഴിലാളിയുസടയും ഹാജർ ഗ്പോരമുള്ള തുേേൾ 
ദരഖസപടുത്തി ദബാധയസപടുത്തി മസ്ദഗ്ടാളിസല അവ ാനസത്ത 
ദോളത്തിൽ ഒപ്  വാദങ്ങണ്താണ്, തുടർന്ന്  മാസ്ദഗ്ടാളുേൾ 
 ാക്ഷയസപടുത്തി നിർവഹണ ഉദേയാഗസ്ഥർക്ക് 
രണ്ുേിവ ത്തിനുള്ളിൽ സേ മാദറണ്താണ്’. ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലത്ത് 
മസ്ദഗ്ടാളുേൾ  ൂക്ഷിക്കാൻ െുമതലയുള്ള മാറ്റിനാണ്.മസ്ദഗ്ടാളുേൾ 
പണത്തിനു തുലയമായ ദരഖയാണ് അതുസോണ്ുതസന്ന സവട്ി 
തിരുത്തലുേൾ പാടിലലാത്തതാണ്. ദബ്ലാക്ക് ദഗ്പാഗ്ഗാം ഓ ീ ർ, 
പഞ്ചായത്ത് സ ഗ്േട്റി എന്നിവർ  ാക്ഷയസപടുത്തി  ീൽ പതിപിച്ച 
മസ്റ്റർ ദറാൾ മാഗ്തദമ ഉപദയാഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. മസ്റ്റർ ദറാൾ 
ലഭിച്ചതിനുദശഷ്ം മാഗ്തദമ നിയമപരമായി ഗ്പവൃത്തി ആരംഭിക്കാൻ 
പാടുള്ളൂ.  

പരിദശാധിച്ച  യലുേളിസല മസ്ദഗ്ടാളിൽ  ബന്ധസപട് ഉദേയാഗസ്ഥർ 
ഒപു  ീല് സവച്ച്  ാക്ഷയസപടുത്തിയിട്ുണ്് . എന്നാൽ എം.ബുക്ക് 
നമ്പർ, ദപജ് നമ്പർ എന്നിവ  ദെർത്തിട്ിലല. IF/389619 ദോഡ് 
 യലിസല 26232 നമ്പർ   മസ്ദഗ്ടാളിൽ  ഒപ് േുത്തി അബ്സ്സ ന്് 
ദരഖസപടുത്തിയതായി േണ്ു.  

തമഷ്ർതമന്്ബുക്്  

സതാഴിലുറപിൽ ഉൾസപടുത്തി സെയ്യുന്ന ഗ്പവൃത്തിേളുസട 
അളവുേളും സെലവുേളും  ംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ 
 മയബന്ധിതമായി തയ്യാറാക്കി ബന്ധസപട് ഉദേയാഗസ്ഥർ 
അംഗീേരിക്കുന്നതിനും യഥാ മയം േൂലി ലഭയമാക്കുന്നതിനുള്ള 
ആധിോരിേ ദരഖയാണ് സമഷ്ർസമന്് ബുക്ക്.പരിദശാധിച്ച 11  



 യലുേളിൽ എം ബുക്ക്  ൂക്ഷിച്ചിട്ുണ്്. സ ഗ്േട്റി ഒപും  ീലും 
സവച്ച്  ാക്ഷയസപടുത്തിയ എം ബുക്ക് ആണ്   ൂക്ഷിച്ചിട്ുള്ളത്. 
ഇത് ഗ്പശം നീയമാണ്. സമഷ്ർസമന്് സെയ്യുേയും സെക്ക് സമഷ്ർ 
സെയ്യുേയും സെയ്യുദമ്പാൾ ഒപും തീയതിയും ദരഖസപടുത്തിയിട്ുണ്്. 
. 

 

 ാധന ാമഗ്ഗികതള കുറിച്ചുള വിവരങ്ങൾ 

ഒരു ഗ്പവർത്തിക്ക്  ാദങ്കതിേ എസ്റ്റിദമറ്റ് ഗ്പോരം ആവശയമുള്ള 
 ാധന ാമഗ്ഗിേൾ വാങ്ങുന്നതിനുള്ള നടപടിഗ്േമങ്ങൾ 
ഗ്പതിപാേിക്കുന്ന ദരഖയാണ് സമറ്റീരിയൽ സഗ്പാേയുർസമന്്. 
പരിദശാധിച്ച  യലുേളിൽ RC/281914 ഗ്പവർത്തിയുസട  യലിൽ 
 ാധനങ്ങൾ വാങ്ങിയതിന്സറ ബിലലുേൾ േൃതയമായി  ൂക്ഷിച്ചിട്ുണ്്. 
മറ്റു   യലുേളിൽ  ാധന ാമഗ്ഗിേൾ ഉപദയാഗിക്കാത്തതിനാൽ 
ബാധേമലല.  

ദവജ്  ലിസ്റ്റ്  

മസ്്ർദറാളിന് ആനുപാതിേമായി സതാഴിലാളിേൾക്ക് ദവതനം 
ലഭിക്കുന്നുസണ്ന്ന് ഉറപുവരുത്തുന്ന ദരഖയാണ് ദവജ്  ലിസ്റ്റ്. 
പരിദശാധിച്ച   യലുേളിൽ മസ്റ്റർ ദറാൾ ഗ്പോരമുള്ള ദവജ് 
ലിസ്റ്റുേൾ  ൂക്ഷിച്ചിട്ുണ്്.  

ഫണ്ട് ഗ്ടാൻസ്ഫർ ഓർഡർ  

സതാഴിലാളിേളുസട അക്കൗണ്ിദലക്ക് പണം നൽേിയതിനുള്ള 
ദരഖയാണ്  ണ്് ഗ്ടാൻസ് ർ ഓർഡർ.  പരിദശാധിച്ച 11   
ഫയലിലും   FTO  ൂക്ഷിച്ചിട്ുണ്്. എന്നാൽ IF/340135 എന്ന  യലിൽ 
മസ്ദഗ്ടാള് നം.13638-13644 നു ആനുപാതിേമായി FTO  ൂക്ഷിച്ചിട്ിലല .   

ര ീ ുകളും ദറായൽറ്റിയും  ംബന്ധിച്ച്  

 ാധന ാമഗ്ഗിേൾ ആവശയമായ ഗ്പവൃത്തിേൾക്ക്  ാമഗ്ഗിേൾ 
വിതരണം സെയ്തതിന്സറ  ബിലലുേളും വൗച്ചറുേളും 
 ൂക്ഷിദക്കണ്താണ്.  പരിദശാധിച്ച    യലുേളിൽ   ംഘ 
േൃഷ്ിയുമായി ബന്ധസപട്  യലുേളിൽ ഭൂവുടമേളുസട 
 മ്മതപഗ്തവും നിേുതി ര ീതും  ൂക്ഷിച്ചിട്ുണ്്.  



3 ഘട്ങ്ങളിതല ദഫാദട്ാകൾ   

ഒരു ഗ്പവൃത്തി തുടങ്ങുന്നതിനു മുൻപും ഗ്പവൃത്തി 
നടന്നുസോണ്ിരിക്കുദമ്പാഴും ഗ്പവൃത്തി പൂർത്തിയായതിനു 
ദശഷ്വുമുള്ള മൂന്ന് ഘട്ങ്ങളിലായി ഉള്ള ദ ാദട്ാേൾ   യലിൽ 
 ൂക്ഷിദക്കണ്താണ്. എന്നാൽ പരിദശാധിച്ച 11   യലുേളിലും മൂന്ന് 
ഘട്ങ്ങളിലായി ഉള്ള ദ ാദട്ാഗ്ഗാ ുേൾ ോണാൻ  ാധിച്ചിലല. 

ഗ്പവൃത്തി പൂർത്തീകരണ  ാക്ഷയപഗ് ം   

ഗ്പവൃത്തി പൂർത്തീേരിച്ചു എന്നതിന്സറ ദരഖയാണ് ഗ്പവൃത്തി 
പൂർത്തീേരണ  ാക്ഷയപഗ്തം.   ഓഡിറ്റിന് വിദധയമാക്കിയ  11  
 യലുേളിൽ  ഗ്പവൃത്തി പൂർത്തീേരണ  ാക്ഷയപഗ്തം ോണാൻ 
 ാധിച്ചു. 

തമറ്റീരിയൽ ബിലലുകൾ 

സതാഴിലുറപ് ഗ്പവൃത്തിേൾക്ക് ഏസതങ്കിലും  ാധനഘടേങ്ങൾ 
വിലയ്ക്കുവാങ്ങി ഉപദയാഗിക്കുേയാസണങ്കിൽ അതിന്സറ  യൽ 
 ൂക്ഷിദക്കണ്തുണ്്. പരിദശാധിച്ച   യലുേളിൽ  RC/281914 
ഗ്പവർത്തിയുസട  യലിൽ  ാധനങ്ങൾ വാങ്ങിയതിന്സറ ബിലലുേൾ 
േൃതയമായി  ൂക്ഷിച്ചിട്ുണ്്.  ിറ്റി ൺ ഇൻ ർദമഷ്ൻ 
ദബാർഡിന്സറ വിവരങ്ങൾ വിശേമായ എസ്റ്റിദമറ്റിൽ ദെർത്തിട്ുണ്്. 
മൂന്നു   യലുേളിൽ  ി ഐ ബി യുസട ബിലല് ോണാൻ  ാധിച്ചു.  
പരിദശാധിച്ച ഗ്പവർത്തി സ്ഥലങ്ങളിൽ മുഴുവനും C.I.B  ോണുവാൻ 
 ാധിച്ചു. 

മസ്റ്റർ ദറാൾ മൂവ്തമന്് സ്ലിപ്പ്   

ഒരു ഗ്പവൃത്തിയുസട ഓദരാ ഘട്സത്തയും മസ്റ്റർ ദറാൾ അനുവേിച്ച 
സതാഴിലാളിേൾക്ക് ദവതനം നൽേുന്നത് വസരയുള്ള ഓദരാ 
ഘട്ങ്ങളും ഏസതാസക്ക തീയതിേളിൽ നടന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനാണ് 
മസ്റ്റർ ദറാൾ  മൂവ്സമന്്  സ്ലിപ്. പരിദശാധിച്ച 11   യലുേളിൽ 
മസ്ദഗ്ടാള് മൂവ്സമന്് സ്ലിപ്  ൂക്ഷിച്ചിട്ിലല. എന്നാൽ  യൽ 
ഗ്ടാക്കിംഗ് ദ ാറം  ൂക്ഷിച്ചിട്ുണ്്. ബന്ധസപട് ഉദേയാഗസ്ഥർ ഒപും 
 ീലും വച്ച്  ാക്ഷയസപടുത്തിയിട്ുണ്്. 

ജിദയാ ടാഗ് ദഫാദട്ാകൾ  



ഓഡിറ്റിന് വിദധയമാക്കിയ 11  യലുേളിലും ജിദയാ ടാഗ്ഡ്  
ദ ാദട്ാ  ൂക്ഷിച്ചിട്ിലല. 

ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് റിദപ്പാർട്്  

സതാഴിലുറപിൽ ഏസറ്റടുത്ത ഗ്പവർത്തിേൾ ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് 
നടത്തുന്നതിൽ പങ്കാളിേൾ ആവുന്നതിന് സതാഴിലാളിേൾക്ക് 
അവോശമുണ്്. എന്നാൽ അത്തരത്തിൽ ഒരു ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് 
നടത്തിയതായി പരിദശാധിച്ച  യലുേളിൽ നിന്നും വയക്തമായിട്ിലല. 

സ റ്റ് ഡയറി 

മാസ്റ്റർ  ർക്കുലർ ഗ്പോരം ഉള്ള 22 ദരഖേളിൽ  ംസ്ഥാന  ർക്കാർ 
നിർദേശിക്കുന്ന  ുഗ്പധാന ദരഖയാണ് സ റ്റ് ഡയറി. പദ്ധതിയുസട 
 ുതാരയത സതാഴിലാളിേളുസട അവോശങ്ങൾ  ാമൂഹയപങ്കാളിത്തം 
പദ്ധതി ആരംഭ മീറ്റിംഗ് സതാഴിലിടങ്ങളിസല അപേടങ്ങൾ 
 ംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ സതാഴിലാളിേളുസട വാടേ  ംബന്ധിച്ച 
വിവരങ്ങൾ സതാഴിലാളിേളുസട  ാക്ഷയപഗ്തം വിജിലൻസ് ആൻഡ് 
ദമാണിറ്ററിങ് േമ്മിറ്റി റിദപാർട്്,   രർശേ േുറിപുേൾ 
തുടങ്ങിയവ ദരഖസപടുത്തുന്നതിന് ദവണ്ിയുള്ള ആധിോരിേ 
ദരഖയാണ് സ റ്റ് ഡയറി. പരിദശാധിച്ച 11  യലുേളിൽ 2 
 യലുേൾ ഒഴിസേ(IF/377070, IF/377064)  9  യലുേളിൽ സ റ്റ് 
ഡയറി ോണാൻ  ാധിച്ചു.  സ റ്റ് ഡയറി  വയക്തമായി  
പൂരിപിച്ചിട്ുണ്്  

                                                രജിസ്റ്റർ പരിശോധന  

ദകളകും രഞ്ായത്ത് സതാഴിലുറപ് പദ്ധതിയുമായി ബന്ധസപട് 7  
രജിസ്റ്ററുകളുും സ്ൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്.     .  

1)ത ാഴിൽകാർഡ് രജിസ്റ്റർ  

സതാഴിൽോർഡ് സതാഴിലാളിേൾക്ക് നൽേുദമ്പാൾ േൃതയമായി 
സതാഴിൽോർഡ് രജിസ്റ്ററിൽ തീയതി ദപര് ഒപ് എന്നിവ 
ദരഖസപടുത്തി  ാക്ഷയസപടുദതണ്താണ് . ദകളകും പഞ്ചായത്തിൽ 
സതാഴിൽ ോർഡ് രജിസ്റ്റർ ബന്ധസപട് ഉദേയാഗസ്ഥൻ  ാക്ഷയസപടുത്തി 
 ൂക്ഷിച്ചതായി ോണാൻ േഴിഞ്ഞിട്ുണ്്. 

2)ത ാഴിലുറപ്പ് ഗ്ഗാമ ഭ മിനുട്സ് രജിസ്റ്റർ  



ദകളകും രഞ്ായത്ത്്  നാലാം  വാർഡ് ആയ സെട്ിയാംപറമ്പ്    
വാർഡിൽ മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ സതാഴിലുറപ് പദ്ധതി,  
ആക്ഷൻപ്ലാൻ,  ദലബർ ബജറ്റ് അംഗീേരിക്കൽ എന്നിവയുമായി 
ബന്ധസപട്് നടന്ന ഗ്ഗാമ ഭയുസട വിവരങ്ങൾ ഗ്ഗാമ ഭാ മിനിറ്റ് ിൽ 
 ൂക്ഷിച്ചിട്ുണ്്. ഗ്ഗാമ ഭയിൽ പസങ്കടുത്തവരുസട ദപരും ഒപും 
ദരഖസപടുത്തിയിട്ുണ്്. 

3) ത ാഴിൽ ആവശയതപ്പടുന്ന ും ത ാഴിൽ അനുവേിച്ച ും കൂലി 
നൽകിയ ുമായ രജിസ്റ്റർ 

2019 മാർച്ച് വസരയുള്ള   സതാഴിൽ ആവശയസപടുന്നതിന്സറയും 
അവർക്ക് േൂലി നൽേിയതിന്സറയും ദരഖേൾ  യലിൽ ഉണ്്  
ബന്ധസപട് ഉദേയാഗസ്ഥൻ  ാക്ഷയസപടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.  

4) ഗ്പവൃത്തി രജിസ്റ്റർ  

സതാഴിലുറപു പദ്ധതിയിൽ ഏസറ്റടുത്തു നടത്തുന്ന ഗ്പവൃത്തിേസള 
േുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ഗ്പവൃത്തി രജിസ്റ്ററിൽ േൃതയമായി 
 ൂക്ഷിദക്കണ്താണ്.പഞ്ചായത്ത് രജിസ്റ്ററിൽ ഗ്പവൃത്തിസയ 
േുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ  ൂക്ഷിച്ചിട്ുണ്്. 

5)ആസ് ി രജിസ്റ്റർ  

എലലാ വാർഡിസലയും ഗ്പവർത്തിേൾ ഒന്നിച്ചാണ് രജിസ്റ്ററിൽ 
ദരഖസപടുത്തിയിട്ുള്ളത്. ഈ രജിസ്റ്റർ ഉത്തരവാേിത്തസപട് 
ഉദേയാഗസ്ഥൻ  ാക്ഷയസപടുത്തിയിട്ടുണ്ട് . ഗ്പവർത്തിേളിൽ േൂടി 
 ൃഷ്ടിക്കസപട് ആസ്തിേൾ ആർക്കുദവണ്ിയാണ് എന്നുള്ള 
വിവരങ്ങൾ േൃതയമായി ദരഖസപടുത്തിയിട്ടുണ്ട് . ആസ്തി രജിസ്റ്ററിൽ  
അസ്റ്റ് ഐഡി ദരഖടപ്പെുത്തിയിട്ടിലല.      

6)പരാ ി രജിസ്റ്റർ  

പരാതി രജിസ്റ്റർ ഈ പഞ്ചായത്തിൽ  ൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് .രരാതികൾ 

ഒന്നുും ഇലലാത്തതിനാൽ ടസ്ഗ്കട്ടറി സ്ാക്ഷയടപ്പെുത്തിയിട്ടുണ്ട്.  

7) ാധന ാമഗ്ഗികൾ  ംബന്ധിച്ച രജിസ്റ്റർ  

 ാധനങ്ങൾ വാങ്ങിയതിന്സറ  വിവരങ്ങൾ ഗ്പിന്് എടുത്തു 
വച്ചിട്ുണ്്.   . 

 



കപണ്ടത്ലുകൾ 

➢ എ  എും സ്ി ഗ്രകാരമുള്ള കവർ ദരജ് സ്ൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് 

അഭിനന്ദനാർഹമാണ്. 

 

➢ ടതാഴിലുറപ്പ് രദ്ധതിയുടെ സ്ുതാരയത ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിന്റ 

ഗ്രവൃത്തി ആരുംഭിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് രദ്ധതി വിവരങ്ങളെങ്ങിയ 

ഗ്രാദേശിക ഭാഷയിലുള്ള സ്ിറ്റിസ്ൺ ഇൻഫർദമഷൻ ദബാർഡ് 

ഗ്രവർത്തി സ്ഥലത്ത് സ്ഥാരിച്ചിട്ടുള്ളത് അഭിനന്ദനാർഹമായ 

കാരയമാണ്. 

➢ ടതാഴിൽ കാർഡ് രുതുക്കുന്ന സ്മയത്ത് ടതാഴിലാളികൾ ദഫാദട്ടാ 

സ്വരും കയ്യിൽ നിന്ന് എെുത്തു ടകാെുക്കുകയാണുണ്ടായത്. എസ് ടി 
ദമഖലയിസല സതാഴിലാളിേൾക്ക്  ദ ാദട്ാ  ഹിതം സതാഴിൽോർഡ്  

 ൗജനയമായി ലഭിച്ചു 
➢ ടതാഴിലാളികൾക്ക് കുെിടവള്ളും, തണൽ സ്ൗകരയും, ഫസ്റ്റ് എയ്ക്ഡ് 

ദബാക്സ് എന്നിവ രഞ്ായത്തിൽ നിന്ന് ലഭയമാകുന്നുണ്ട്.  ഫസ്റ്റ് 
എയ്ക്ഡ് ദബാക്റ്സ് ഗ്പാഥമിേ ആദരാഗയദേഗ്രത്തിൽ നിന്നാണ് 

ലഭയമാേുന്നത് എന്നാണ് സതാഴിലാളികൾ രറഞ്ഞത്. എസ് ടി 
ദമഖലയിസല സതാഴിലാളിേൾക്ക് അടിസ്ഥാന  ൗേരയങ്ങൾ ഒന്നും 
തസന്ന ലഭയമലല. 

➢ ടെട്ടിയാും രറമ്പ്   വാർഡിൽ ദമറ്റ് മുദഖനയാണ് ടതാഴിൽ 

ആവശയടപ്പൊറുള്ളത്. ടതാഴിലാളികൾ സ്വരും നിലയ്ക്ക്ക് 
ആവശയടപ്പൊറിലല. 

 

➢ കൃതയമായി രദ്ധതി ആരുംഭ മീറ്റിുംഗ് ഓവർസ്ിയർ വാർഡ് ടമമ്പർ 

എന്നിവരുടെ സ്ാന്നിധയത്തിൽ നെക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ടതാഴിലാളികൾ 

അഭിഗ്രായടപ്പട്ടു. 
➢ വാർഷിക മാസ്റ്റർ സ്ർക്കുലർ ഗ്രകാരും ഒരു വർക്ക് ഫയലിൽ  22 

ദരഖകൾ സ്ൂക്ഷിദക്കണ്ടതുണ്ട്. എന്നാൽ 17/18 ദരഖേൾ 
 ൂക്ഷിച്ചതായി േണ്ു.  

➢ ടതാഴിലുറപ്പ് രദ്ധതിയുമായി ബന്ധടപ്പട്ട് ഓഫീസ്ിൽ സ്ൂക്ഷിദക്കണ്ട 7 

രജിസ്റ്ററുകളുും സ്ൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്  
➢  യലിലുള്ള ദരഖേൾ വളസര വൃത്തിയായി  ൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. 



➢ അക്ഷാുംശ ദരഖാുംശങ്ങൾ ദരഖടപ്പെുത്തിയ ജിദയാ ൊഗ്ഡ് 

ദഫാദട്ടാഗ്രാഫ് ഫയലുകളിൽ കാണാൻ സ്ാധിച്ചിലല. 
➢ എസ് ടി ദമഖലയിസല പണിസ റ്റിൽ ദപായദപാൾ മസ്ദഗ്ടാള് 

ഇലലാസത പണി എടുക്കുന്നതായി േണ്ു. 

 

നിർശേേങ്ങൾ  

1) ടതാഴിൽകാർഡ് തികച്ചുും സ്ൗജനയമായി അനുവേിദക്കണ്ടതുണ്ട്. 
2) ടതാഴിൽ കാർഡ് രുതുക്കി നൽകുന്ന അവസ്രത്തിൽ രുതിയ ടതാഴിൽ 

കാർഡിൽ രൂരിപ്പിദക്കണ്ട കാരയങ്ങൾ ദമറ്റിനുും  ടതാഴിലാളികൾക്കുും 

കൃതയമായി രറഞ്ഞു ടകാെുക്കുക. 

 

3) ഗ്രവൃത്തി ആരുംഭിക്കുന്നതിനു മുൻപ്റ് നിർവ്വഹണ ഉദേയാരസ്ഥരുടെ 

സ്ാന്നിധയത്തിൽ ദഗ്രാജക്റ്റ് മീറ്റിുംഗ് നെത്തി ഗ്രവൃത്തിയുടെ വിശേമായ 

വിവരും ടതാഴിലാളികൾക്ക് നൽദകണ്ടതുണ്ട്. 
 

4) ടതാഴിലാളികൾക്ക് നിയമും അനുശാസ്ിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള 

അവകാശങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നുടണ്ടന്ന് നിർവഹണ ഏജൻസ്ി 
ഉറപ്പുവരുദത്തണ്ടതുണ്ട്. 
 

5)   മസ്റ്റർ ദറാളിൽ ടവട്ടി തിരുത്തലുകൾ രാെിലല 
 

6)  മസ്റ്റർ ദറാളിൽ ഗ്രവൃത്തി എെുക്കുന്ന േിവസ്ങ്ങളിൽ തീയതി 
ദരഖടപ്പെുത്തുക. 

8)  ഓദരാ മസ്റ്റർദറാളുും കഴിയുന്ന മുറയ്ക്ക്ക് എും ബുക്കിൽ അളവുും 

ഗ്രവൃത്തി സ്ഥലവുും മസ്റ്റർദറാൾ  നമ്പറുും ദരഖടപ്പെുദത്തണ്ടതാണ് 

9)  ടതാഴിലാളികളുും ദമറ്റുും അവരുടെ കെമകൾ കൃതയമായി 
രാലിക്കുന്നുടണ്ടന്ന് നിർവഹണ ഏജൻസ്ി ഉറപ്പുവരുദത്തണ്ടതുണ്ട്. 
10)  വിജിടലൻസ് ആൻഡ് ദമാണിറ്ററിങ് കമ്മിറ്റി അുംരങ്ങടള 

കാലാനുസ്ൃതമായി മാറ്റുകയുും അവരുടെ രങ്കാളിത്തും ഉറപ്പു 

വരുത്തുകയുും ടെദയ്യണ്ടതാണ്. 

11)  ഏടറ്റെുക്കുന്ന ഗ്രവൃത്തികൾ ആക്ഷൻ പ്ലാനിൽ ഉള്ള സ്മയങ്ങളിൽ 

തടന്ന നെപ്പിലാദക്കണ്ടത് ആണ് 



12)  ഫയൽ സ്ൂക്ഷിദക്കണ്ട ദരഖകൾ കൃതയമായി സ്ൂക്ഷിക്കുക. 

13)  ദരഖകൾ സ്ൂക്ഷിക്കുദമ്പാൾ രൂരിപ്പിദക്കണ്ട കാരയങ്ങൾ 

കൃതയതദയാടെ ടെയ്യുക. 

14)  ടതാഴിലാളികൾ ടതാഴിലിനു ദവണ്ടി അദരക്ഷ നൽകുദമ്പാൾ 

കൃതയമായി രസ്ീത് നൽകുക. 

15)  ടതാഴിലുകൾ തുെങ്ങുന്നതിനു മുൻരുും നെന്നുടകാണ്ടിരിക്കുദമ്പാഴുും  

രൂർത്തിയായതിനുദശഷവുും  ഉള്ള ദഫാദട്ടാകൾ എെുത്ത് ഫയലിൽ 

സ്ൂക്ഷിദക്കണ്ടതാണ്. 

16)  ടതാഴിലാളി േിനത്തിന്റടറ ആവശയകതടയപ്പറ്റി ടതാഴിലാളികടള 

ദബാധവാന്മാരാക്കുക. മാസ്ത്തിൽ ഒരു തവണ ടതാഴിലാളി േിനമായി 
ആെരിക്കുക. 

17)  ടതാഴിലാളികൾക്കുദവണ്ടിയുള്ള അെിസ്ഥാനസ്ൗകരയങ്ങൾ ടതാഴിൽ 

സ്ഥലങ്ങളിൽ ലഭിക്കുന്നുദണ്ടാ എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക. 

18)  ടതാഴിലുറപ്പിൽ ഏടറ്റെുക്കുന്ന ഗ്രവർത്തികളുടെ ആസ്തികൾ 

േീർഘകാല നിലനിൽപ്പിന്റ (3വർഷും) ആവശയമായ സ്ാദങ്കതിക 

നിർദേശങ്ങൾ ടതാഴിലാളികൾക്ക് ഓവർസ്ിയർമാർ നൽദകണ്ടതാണ്. 

19) രദ്ധതിയുമായി ബന്ധടപ്പട്ട് 22 ഫയലുകളുും 7 രജിസ്റ്ററുകളുും 

നിർബന്ധമായുും ദരഖടപ്പെുത്തി സ്ൂക്ഷിക്കുക 

20) 100േിവസ്ടത്ത ടതാഴിലുും, കൂലിയുും  രണിയായുധങ്ങളുടെ 

വാെകയുും 5km കൂെുതൽ ടതാഴിലിെങ്ങളിദലക്ക് ദരാദകണ്ടിവന്നാൽ 

യാഗ്താബത്തയുും നൽകുക.  

 

പതാഴിലുറപത പദ്ധതിയിൽ ഏപറ്റടുത്ത പെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഗ്പവൃത്ികൾ 

 വിഭാരും എ: ഗ്രകൃതി വിഭവ രരിരാലനവുമായി ബന്ധടപ്പട്ട ടരാതു 
ഗ്രവൃത്തികൾ 

 വിഭാരും ബി: സ്മൂഹത്തിൽ അവശത അനുഭവിക്കുന്ന 

വിഭാരങ്ങൾക്കുള്ള വയക്തിരത ആസ്തികൾ ഖണ്ഡിക അഞ്ിൽ 

രരാമർശിക്കുന്ന കുെുുംബങ്ങൾക്ക് മാഗ്തും. 

 വിഭാരും സ്ി: ദേശീയ ഗ്രാമീണ ഉരജീവന മിഷൻ നിബന്ധനകൾ 

അനുസ്രിക്കുന്ന സ്വയുംസ്ഹായ സ്ുംഘങ്ങൾക്ക് ടരാതു അെിസ്ഥാന 

സ്ൗകരയങ്ങൾ. 



 വിഭാരും ഡി: ഗ്രാമീണ അെിസ്ഥാന സ്ൗകരയങ്ങൾ 

 

ദസ്ാഷയൽ ഓഡിറ്റ് നെത്തുന്നതിന്റ സ്ഹായിച്ചവർ 

▪ ടതാഴിലുറപ്പ് വിഭാരും ഉദേയാരസ്ഥർ 

▪ വാർഡിടല ടതാഴിലാളികൾ 

▪ ദമറ്റ്മാർ, ടതാഴിലുറപ്പ് ടതാഴിലാളികൾ  

▪ രഞ്ായത്ത് ഉദേയാരസ്ഥർ 

▪ ദസ്ാഷയൽ ഓഡിറ്റ് െീും കണൂർ 

 

100 ദിവസം പതാഴിൽ പൂർത്ിയാക്കിയത്  : 37 

1)ലാലി :KL-02-009-002-004/102 

2)ബിരു KL-02-009-002-004/11 

3)മിഗ്ശ :KL-02-009-002-004/12 

4.രാധ :KL-02-009-002-004/13 

5)േീപ.T.K:KL-02-009-002-004/133 

6)തങ്കമണി :KL-02-009-002-004/14 

7)അന്നമ്മ :KL-02-009-002-004/152 

8)ദമരിക്കുട്ി :KL-02-009-002-004/156 

9)ലീലാമ്മ :KL-02-009-002-004/18 

10)ഷ്ീജ :KL-02-009-002-004/183 

11) ുമതി :KL-02-009-002-004/185 

12)രമണി :KL-02-009-002-004/193 

13)ജീജ അദശാേൻ :KL-02-009-002-004/20 

14)ദബബി :KL-02-009-002-004/203 

15) ിജി അഗസ്റ്റിൻ  :KL-02-009-002-004/215 



16)സഷ്ലജ :KL-02-009-002-004/219 

17)ദജാ ഫ് :KL-02-009-002-004/226 

18)ഗ്പ ന്ന :KL-02-009-002-004/27 

19)സജ ി :KL-02-009-002-004/3 

20)എലി ബത്ത് :KL-02-009-002-004/32 

21)ആലീസ് :KL-02-009-002-004/36 

22)തങ്കമ്മ :KL-02-009-002-004/38 

23) ദരാജിനി :KL-02-009-002-004/4 

24)മറിയക്കുട്ി :KL-02-009-002-004/46 

25)ശയാമള :KL-02-009-002-004/47 

26)ശാന്ത :KL-02-009-002-004/55 

27)അമ്മിണി :KL-02-009-002-004/58 

28)മറിയാമ്മ :KL-02-009-002-004/6 

29)ഏലിക്കുട്ി :KL-02-009-002-004/63 

30)െിന്നമ്മ :KL-02-009-002-004/64 

31)ദമരി :KL-02-009-002-004/67 

32)ബിൽ ി :KL-02-009-002-004/74 

33)ശയാമള മണി :KL-02-009-002-004/82 

34) ാറാമ്മ (േുഞ്ഞമ്മ ) :KL-02-009-002-004/83 

35)ഷ്ിജി :KL-02-009-002-004/85 

36)ദമാളി അദശാേൻ :KL-02-009-002-004/9 

37)ദറാ ിലി :KL-02-009-002-004/91 

അനുബന്ധം : nrega.nic.in 

 



         

 

 

 

 

30/11/2019 ഉച്യ്ക്ക്കത 2.30നു ദകളകം  പഞ്ചായത്ത നാലാം   വാർഡ് ആയ  

തെട്ിയാംപറമ്പിന്തറ   ശസാഷയൽ ഓഡിറ്റത ഗ്രാമസഭ തെട്ിയാംപറമ്പ്  യു.പി 
സ്കൂളിൽ   പവച്ത നടന്നു.  

ഗ്രാമസഭയിൽ എടുത് തീരുമാനങ്ങൾ 

• രഞ്ായത്ത് ഭരണസ്മിതിയുമായി ആദലാെിച്ച് ഇനിമുതൽ ടതാഴിൽകാർഡ് 

ദഫാദട്ടാ സ്ഹിതും സ്ൗജനയമായി നൽകാൻ തീരുമാനമായി.. 
• അെിസ്ഥാന സ്ൗകരയങ്ങൾ ആവശയാനുസ്രണും നൽകുവാനുും ടതാഴിലാളികൾ 

രണുംമുെക്കി അെിസ്ഥാന സ്ൗകരയങ്ങൾ ഒരുക്കുകയാടണങ്കിൽ അതിൻടറ ബിലല് 
രഞ്ായത്തിൽ ഏൽപ്പിച്ചാൽ െിലവായ തുക തിരിടക നൽകുവാനുും 

തീരുമാനമായി. 
• നിലവിലുള്ള വിഎുംസ്ി അുംരങ്ങടള മാറ്റുവാൻ തീരുമാനമായി. 
• മാസ്ത്തിൽ ഒരു തവണ ടരാതു വിഭാരങ്ങടളയുും ഉൾടപ്പെുത്തി ടതാഴിലാളി 
േിനമായി ആെരിക്കാും എന്ന് തീരുമാനടമെുത്തു. 

• എ എും സ്ി ഗ്രകാരമുള്ള 22 ദരഖകൾ  ഗ്രവൃത്തി ഫയലിൽ ഉൾടപ്പെുത്താടമന്ന് 
തീരുമാനമായി. 

• ടതാഴിലിെങ്ങളിൽ നിന്ന് അരകെും സ്ുംഭവിച്ചാൽ അെുത്തുള്ള ഗ്രാഥമിക 

ആശുരഗ്തിയിദലാ സ്ർക്കാർ ആശുരഗ്തിയിദലാ കാണിച്ച് ദഡാക്െറുടെ റഫറൻസ് 

വാങ്ങിയദശഷും സ്വകാരയആശുരഗ്തിയിൽ കാണിക്കുകയാടണങ്കിൽ െികിത്സയ്ക്ക്ക് 



െിലവായ തുകയുടെ ബിലല് രഞ്ായത്തിൽ സ്മർപ്പിക്കുന്ന രക്ഷും െികിത്സാടെലവ് 

അനുവേിക്കുടമന്ന് തീരുമാനമായി. 

ഗ്രാമസഭയിൽ പതാഴിലാളികൾ ഉയർത്ിയ നിർശേേങ്ങൾ 

1) ദവതനും 15 േിവസ്ത്തിനുള്ളിൽ ലഭയമാക്കാനുും കവകിയാൽ രഞ്ായത്തിൽ 

നിന്നുമാണ് കവകുന്നടതങ്കിൽ നിർവ്വഹണ ഉദേയാരസ്ഥരിൽ  നിദന്നാ 

അലലാത്തരക്ഷും ദകഗ്ന്ദ സ്ർക്കാരിൽ നിദന്നാ നഷ്ടരരിഹാരും ലഭിക്കണടമന്ന് 
ടതാഴിലാളികൾ നിർദേശിച്ചു. 
2) കൂലി കൂട്ടുവാനുള്ള നിർദേശും 

3) ടതാഴിൽ സ്മയും 9 മുതൽ 4 വടര ഗ്കമീകരിക്കണും എന്നുള്ള നിർദേശും. 

4) മസ്റ്റർ ദറാളിൽ ഒപ്പിൊനുള്ള ദകാളും വലുതാക്കണും എന്നുള്ള നിർദേശും. 

5)തൊഴിൽ ദിനം വർധിപ്പിക്കാനുള്ള നിർദേശം.  

6)എ പി എൽ  വിഭാഗത്തെയും ഉൾപ്പെടുത്താനുള്ള നിർദേശം.  

                                                                                       അധയക്ഷ: 

 

 


