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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. 
സെിണ്ടേഷതകൾ  

 നിയമത്തിന്റടറ രിൻബലമുള്ള അവകാശ അധിഷ്ഠിത രദ്ധതി 
 ഗ്രാമരഞ്ായത്ത് ഗ്രദേശത്ത് താമസ്ിക്കുന്ന 18 വയസ്സ് 
രൂർത്തിയായ ഏടതാരാൾക്കുും രദ്ധതിയിൽ രങ്കാളിയാകാും 

 സ്ഗ്തീക്കുും രുരുഷനുും തുലയ ദവതനും.  

 രരിസ്ഥിതി സ്ുംരക്ഷണും കാർഷിക ദമഖലയിടല അെിസ്ഥാന 
സ്ൗകരയ വികസ്നും എന്നിവയ്ക്ക്ക് മുൻരണന. 

 ടതാഴിലാളികൾ തടന്ന ഗ്രവർത്തികൾ കടണ്ടത്തുകയുും 
ആസ്ൂഗ്തണടത്ത സ്ഹായിക്കുകയുും ടെയ്യുന്നു. 

 ആസ്ൂഗ്തണത്തിലുും നിർവഹണത്തിലുും തികഞ്ഞ സ്ുതാരയത. 



 കരാറുകാരുും ഇെനിലക്കാരുും  ഇലല 
 ടരാതുജന രങ്കാളിത്തദത്താടെ ദലബർ ബഡ്ജറ്റ് 
 ബാങ്ക്, ദരാസ്റ്റ് ഓഫീസ് വഴി മാഗ്തും ദവതന വിതരണും     

 സ്ഗ്തീകൾക്ക് മുൻരണന 

 കമ്പയൂട്ടർ ശൃുംഖല വഴിയുള്ള ദമാണിറ്ററിുംഗ് സ്ുംവിധാനും 

 ഗ്രാമസ്ഭ രദ്ധതി ഓഡിറ്റ് ടെയ്യുന്നു      

 

ദ ാഷ്യൽഓഡിറ്റ്മുതനാരുക് ഗ്പവർത്തനങ്ങൾ  

1. പ്േരോവൂർ പ്ലോക്കട ഓഫീസ്സന്ദർശിച്ചു പ് ോയിന്റ് 

ബിഡിഓയുമോയിപ് ോഷ്യൽഓഡിറ്റ്യൂണിറ്റ്ട, പ് ോഷ്യൽഓഡിറ്റ്ട്േ്രിയ, 

പ് ോഷ്യൽഓഡിറ്റ്ട്രോമ ഭഎന്നിങ്ങനെയുള്ളരോരയങ്ങൾ ം ോരിച്ചു. 
2. പ്രളരം്രോമേഞ്ചോയത്ത്ട്േ ിഡന്റ്, ന ്രട്റി, 
അ ിസ്റ്റന്റ്ന ്രട്റിനതോഴിലുറപവിഭോരംഉപ്്യോരസ്ഥർഎന്നിവരുമോയി
പ് ോഷ്യൽഓഡിറ്റ്ടെടത്ത്ുന്നതിനെ രുറിച്ചുള്ളതീരുമോെം. 

3. ഫയൽേരിപ്ശോധെ-േ്രണ്ോംവോർഡിനല2018oct-2019 -മോർച്ചട് 
വനരയുള്ളഫയലുരളുനടേരിപ്ശോധെ. 

4. ്േവൃത്ത്ിസ്ഥലേരിപ്ശോധെേരിപ്ശോധിച്ചടഫയൽ്േരോരം്േവൃത്ത്ിരൃതയ
മോയഅളവിൽെടന്നിട്ുപ്ണ്ോഎന്നുള്ളേരിപ്ശോധെ. 

5. നേോതു്േവർത്ത്രർനേോതു െങ്ങൾഎന്നിവരുമോയിനതോഴിലുറപുമോയി
ബന്ധനപട്അഭി്േോയപ്ശഖരണം 

6. ഫീൽഡിൽെിന്നുംപ്ശഖരിച്ചവിവരങ്ങൾഫയലുമോയിതോരതമയംനെയ്യൽ. 

7. വീടുവീടോരരംഉള്ളവിവരപ്ശഖരണം. 

8. നതോഴിൽരോർഡ്േരിപ്ശോധെ,  ബോങ്കടേോസ്ബുക്കടേരിപ്ശോധെ 

9. റിപ്പോർട്ടതയ്യോറോക്കൽ 

പഞ്ചായത്തിതലത ാഴിലുറപ്പ്പദ്ധ ിയുമായിബന്ധതപ്പട്വിവരങ്ങൾ 

ആനരനതോഴിൽ രോർഡ്                             :3483 

ആനരനതോഴിലോളിരൾ         :5758 

ആക്ടീവ് നതോഴിൽരോർഡ്                     :1324 

ആക്ടീവ് നതോഴിലോളിരൾ      :1591 

 sc                                                                   :14 



   ST                                                                              :561 

100 ്ിവ ംനതോഴിൽേൂർത്ത്ിയോക്കിയത് :328 

വാർഡിതല ത ാഴിലുറപ്പുപദ്ധ ിയുമായി ബന്ധതപ്പട് വിവരങ്ങൾ  

ആനരനതോഴിൽ രോർഡ്                                               :446 

ആക്ടീവ് നതോഴിൽരോർഡ്                                       : 83 

ആക്ടീവ് നതോഴിലോളിരൾ            :92 

 100 ്ിവ ംനതോഴിൽേൂർത്ത്ിയോക്കിയത്് :31 

100 ദഡയ്സ് പൂർത്തിയാക്ിയവർ 

• ഏലിയോമ്മ-KL-02-009-002-005/1 

• മറിയോമ്മ-KL-02-009-002-005/101 

•  സ്റ്റീെ എം-KL-02-009-002-005/103 

• പ്തോമസ്-KL-02-009-002-005/109 

• അന്നമ്മ-KL-02-009-002-005/12 

• ഷ്ീെ-KL-02-009-002-005/122 

• പ്റോ മ്മKL-02-009-002-005/13 

• വി എം പ്മരിKL-02-009-002-005/15 

•  ി ിലിപ്ടോമിKL-02-009-002-005/16 

• ബി ു-KL-02-009-002-005/175 

• െിഷ്-KL-02-009-002-005/190 

•  രോധ രോ ൻ-KL-02-009-005/206 

• റോണി-KL-02-009-002-005/207 

•  പ്്വ യ േി  ി-KL-002-009-002-005/214 

•  ലി ി-KL-02-009-002-005/35 

• പ്്ത യോമ്മ -KL-02-009-002-005/37 

• പ്ശോഭെ-KL-02-009-002-005/38 

• പ്റോ മ്മKL-02-009-002-005/40 

• നേോന്നമ്മ പ്രോേി-KL-02-009-002-005/44 



•  ലിലലിപ് ോർജ്ജുരുട്ി-KL-02-009-002-005/25 

•  ലക്ഷടമി-KL-02-009-002-005/48 

•  പ്റോ മ്മ-KL-02-009-002-005/49 

•  പ്മരിക്കുട്ി-KL-02-009-002-005/5 

• ഷഷ്െി പ് ോർജ്-KL-02-009-002-005/6 

• നതയ്യോമ്മ-KL-02-009-002-005/60 

•  വർരീസ് വി ടി-KL-02-009-002-005/61 

•  പ്്വ യ ടി എ-KL-02-009-002-005/63 

•  നഷ്ലലി മോതയു-KL-02-009-002-005/7 

•   ിന്ധു-KL-02-009-002-005/72 

• വൽ മ്മ-KL-02-009-002-005/8 

•  രോ പൻ ടിനര-KL-02-009-009-005/80 

•  മറിയോമ്മ-KL-02-009-002-005/82 

•  ്ടീ -KL-02-009-002-005/84 

അെകാേ അധിഷ്ഠിത നിരീക്ഷണങ്ങൾ 

1)വതാഴിൽ കാർഡകമായി ബന്ധവെട്ട 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 എന്ന് അറിയാൻ സ്ാധിച്ചു  ഇത് 

നിയമലുംഘനമാണ്. 

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)വതാഴിൽ ആെേയവെടകന്നത് സുംബന്ധിച്ചത 

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.  രഞ്ായത്തിൽ 

നിന്നുും കകപ്പറ്റ് രസ്ീത് നൽകുന്നുണ്ട് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സ്ാധിച്ചത്.  

3)2വതാഴിൽ അനകെദിച്ചത് സുംബന്ധിച്ചത 

ടതാഴിലുറപ്പ് നിയമഗ്രകാരും ടതാഴിൽ ആവശയടപ്പട്ട് 15 

േിവസ്ത്തിനുള്ളിൽ ടതാഴിൽ നൽകിയിരിക്കണും. അലലാത്തരക്ഷും 

ടതാഴിൽരഹിത ദവതനത്തിനുള്ള അർഹതയുണ്ട്. ഈ വാർഡിടല 

ടതാഴിലാളികൾക്ക് ടതാഴിലിന്റ അദരക്ഷിച്ച് 15 േിവസ്ത്തിനകും തടന്ന 

ടതാഴിൽ ലഭിക്കോറുനണ്ന്നോണ്്അറിയോൻ്രഴിഞ്ഞത്. 

4)വഷൽഫ് ഓഫ് വഗ്പാജക്റ്ത് തയ്യാറാ്കന്നതിനകള്ള അെകാേും.  

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 ടഗ്രാജക്് 

തയ്യാറാക്കുന്നതിനുഉള്ള അവകാശും ടതാഴിലാളികൾക്കുണ്ട്. ടതാഴിൽ 

കടണ്ടത്തുന്നതിന്റ ടതാഴിലാളികളുടെയുും ദമറ്റിന്റടറയുും ഭാരത്തുനിന്നുും 

രങ്കാളിത്തും ഉണ്ടാവണും. എന്നാൽ ടതാഴിലുറപ്പിൽ അനുവേിനീയമായ 

ആസ്തി വികസ്ന ഗ്രവർത്തികൾ കടണ്ടത്തുന്നതിന്റ വാർഡിടല വിവിധ 

ദമഖലയിലുള്ള അവരുടെ രങ്കാളിത്തും ഉണ്ടാവണും. ടവണ്ടയ്ക്ക്കുുംൊൽ   

വാർഡിടല ടതാഴിലാളികൾ ടഷൽഫ് ഓഫ് ടഗ്രാജക്് തയ്യാറാക്കുന്നതിൽ 

രങ്കാളികളാകാറുണ്ട് എന്നാണ് ടതാഴിലാളികളിൽ നിന്നുും 

രഞ്ായത്തിൽ നിന്നുും അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്. 

 



5)യാഗ്താ വചലവ് സുംബന്ധിച്ചത 

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 

ഷീറ്റ്മുപ്ന്ന  ലഭിച്ചിട്ുനണ്ങ്കിലും്അത് നശിച്ചു ദരായതിനാൽ  ഇപ്പോൾ 

ഷ്ീറ്റ്ട രിരിവിട്ടു വാങ്ങി   എന്നോണ് നതോഴിലോളിരൾ   േറഞ്ഞത്. ്  ഗ്രഥമ 

ശുഗ്ശൂഷ കിറ്റ് സ്ൂക്ഷിച്ചിട്ടിലല. കുെിടവള്ളും കകവശും ടകാണ്ടുവരികദയാ  

രണിടയെുക്കുന്ന വീെുകളിടല ആൾക്കാരുമായി സ്ഹകരിദച്ചാ ആണ്  

അവർ കടണ്ടത്തുന്നത്.  

7)ണ്ടെതനും ലഭ്യമാ്കന്നത് സുംബന്ധിച്ചത 

ടതാഴിലുറപ്പ് രദ്ധതി നിയമത്തിടല ടസ്ക്ഷൻ3(2) ഗ്രകാരും ഓദരാ 

ഗ്രവൃത്തിയുടെയുും മസ്റ്റർ ദറാൾ രൂർത്തിയാക്കി രഞ്ായത്തിൽ 

സ്മർപ്പിച്ച് 15 േിവസ്ത്തിനകും ടതാഴിലാളികൾക്ക് ദവതനും 

ലഭിദക്കണ്ടതാണ്. കൃതയമായി പ്വതെം്ലഭിക്കാറിലല എന്ന വിവരമാണ് 

ടതാഴിലാളികളിൽ നിന്നുും അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്.  

8)വതാഴിലിടങ്ങളിൽ ഉോകകന്ന അപകടങ്ങൾ സുംബന്ധിച്ചത 

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 പരിഹാരും 

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 

ഗ്രേർശിപ്പിച്ചിട്ടിലല . ഫീൽഡ് സ്ന്ദർശനത്തിന്റ ഭാരമായി ടതാഴിലാളികളുമായി 
സ്ുംസ്ാരിച്ചദപ്പാൾ ഇതുവടര രരാതികൾ നൽകിയിട്ടിലല എന്നാണ് അറിയാൻ 

കഴിഞ്ഞത്.  

.  

10 ണ്ടസാഷയൽ ഓഡി്ത നടത്കന്നതിനകള്ള അെകാേും 

ടതാഴിലുറപ്പ് രദ്ധതിയിൽ ഏടറ്റെുത്ത് നെപ്പിലാക്കുന്ന മുഴുവൻ 

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

ഗ്രവർത്തികളുടെ സ്ാമൂഹിക കണടക്കെുപ്പ് നെത്തുന്നതിനാൽ 

രങ്കാളിയാവുന്നതിനുള്ള അവകാശും ടതാഴിലാളികൾക്കുണ്ട്.  

11. ണ്ടറാസ്രാർ ദിനും  

ടതാഴിൽ ആവശയകത കൃതയമായി രജിസ്റ്റർ ടെയ്യുന്നതിനുും 

ടതാഴിലാളികളുടെ അവകാശങ്ങൾ അവടര ദബാധയടപ്പെുത്തുന്നതിനുും 

രരാതികൾ  രരിഹരിക്കുന്നതിനുും ആയി ദറാസ്രർ േിനും 

സ്ുംഘെിപ്പിദക്കണ്ടതുണ്ട്. വോർഷ്ിര്  മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ അനുസ്രിച്ച് എലലാ 

രഞ്ായത്തിടല ടതാഴിലാളികളിൽ നിന്നുും  ദറാസ്രാർ േിനും 

ആെരിക്കുന്നിലല എന്ന് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.  

12. സി്ിസൺ ഇൻഫർണ്ടമഷൻ ണ്ടബാർഡ്  

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 ഈ്
പ്ബോർഡ്്  സ്ഥാരിദക്കണ്ടതുണ്ട്. സ്ിറ്റിസ്ൺ ഇൻഫർദമഷൻ ദബാർഡ് ്



സ്ന്ദർശിച്ച  എലലാ ഫീൽഡിലുും കാണാൻ സ്ാധിച്ചു. ഇത് ്േശം െീയമോയ 
രോരയമോണ് 

 

വർക്കട് code എസ്റ്റിപ്മറ്റ്ട് എം്ബുക്കട്് ഫീൽഡ്് 

മഴക്കുഴി 
െിർമ്മോണം 

WC/326803 

3000 2800 Yes 

മണ്ണട രയ്യോല 

LD/322989 

3000 2800 Yes 

 

13. ജാഗ്രതാ ണ്ടമൽണ്ടനാട്ട 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 ആണ് 7 അുംരങ്ങൾ ആണ് നിലവിലുള്ളത്.  



 െിഎുംസി  അുംരങ്ങൾ  ൊർഡ് : 5 

1.വി െിദതാമസ് വാർഡ് ടമമ്പർ 

2.ദഷർലി രുത്തൻരുരയിൽ 

3.ദതാമസ്മഠത്തിൽ  

4.ബിനു മുത്തു കാട്ടിൽ 

5.രാജൻ 

6.സ്ുശീല  

7.ദജാസ്ഫ് കരക്കാട്ട് 

 

14. ണ്ടമ്ത 

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. അഞ്ാും വാർഡായ 
ടവദണ്ടക്കുുംൊലിൽ  സ്ിസ്ിലി, ദറാസ്മ്മ, ബീനാരാജൻ എന്നിവർ ദമറ്റ്് 
ആയി ഗ്രവർത്തിക്കുന്നു.  

15.  പദ്ധതി ആരുംഭ്ും മീ്ിുംഗ് 

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 

വിദധയമാക്കിയിട്ുള്ള്  ഗ്രവൃത്തിയുടെ ഫയലിൽ രദ്ധതി ആരുംഭ 

മീറ്റിുംഗ് ദരഖകൾ കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ടതാഴിലാളികളിൽ നിന്നുും 

അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് രദ്ധതി ആരുംഭ മീറ്റിുംരിൽ വാർഡ് ടമമ്പറുും 

ഓവർസ്ിയറും് രടങ്കെുക്കാറുണ്ട് എന്നാണ്. 



ത ാഴിലാളികളുതടകടമകൾ 

                                                                                                                                                                                                     

* നതോഴിലിടങ്ങളിൽ മയെിഷ്ഠേോലിക്കുര. 

*നതോഴിൽനെയ്യുന്ന്ിവ ങ്ങളിൽരോവിനലയുംഷവരുപ്ന്നരവുംരൃതയമോയിപ്രഖ
നപടുത്ത്ുര. 

*നതോഴിൽരോർഡിൽഹോ ർരൃതയമോയിപ്മറ്റ്ട്പ്രഖനപടുത്ത്ുന്നുണ്ടഎന്നടഉറപുവരു
ത്ത്ുര. 

*ന്േോ ക്റ്റ്ടമീറ്റ്ിംഗ്,്രോമ ഭരൾ,നതോഴിലുറപട്രോമ ഭരൾഎന്നിവയിൽേനങ്കടു
ക്കുര. 

* രൃതയതപ്യോനടപ് ോലിനെയ്യുര. 

*നതോഴിലിടങ്ങളിൽപ്ലോസ്റ്റിരവസ്തുക്കൾഉേപ്യോരിക്കുവോപ്െോരത്ത്ിക്കുവോൻേോടി
ലല. 

*്േരൃതി ംരക്ഷണത്ത്ിന്റആവശയമോയ്േവർത്ത്ിരൾഏനറ്റ്ടുത്ത്ുെടപിലോക്കുര. 

*ആസ്തി ൃഷ്ടിക്കുന്ന്േവൃത്ത്ിരൾരനണ്ത്ത്ിേഞ്ചോയത്ത്ടഅധിരൃതനരഅറിയി
ക്കുര. 

 

ദ ാഷ്യൽഓഡിറ്റിനുവിദേയമാക്ിയഗ്പവർത്തികൾ 

 

ഗ്കമ 

നമ്പ
ർ  

വർക്്  
തനയിം 
ആൻഡ് 

ദകാഡ്  

എസ്റ്റിദമ
റ്റ് 
അമൗണ്്  

കാലയള
വ്  

ത ാഴിൽ േിനം     

ചിലവാ
യ  ുക    

 

ദവ നം           

 

 

 ാേ
നം  

1 മഴക്കുഴി 
െിർമ്മോ
ണം 

WC/326803 

360667 9/10/2018- 

19/11/2018 

32(1250നതോഴിൽ 

്ിെങ്ങൾ) 

347800 9050 

2 രലലട 
രയ്യോല 

LD/322989 

267791 5/1/2019- 

13/2/2019 

26(854നതോഴിൽ്ിെങ്ങ
ൾ) 

238504 7440 



അളവുകൾ ംബന്ധിച്ചവിവരങ്ങൾ 

വർക്്  
തനയിം 
&ദകാഡ്  

എസ്റിദമറ്റിതല 

അളവ്  

എം ബുക്ിൽ 
ദരഖതപടുത്തിയത്  

 ഫീൽഡ്  ല 
പരിദശാേനയിൽ 
കതണ്ത്തിയത് 

 

 

 

 

 

 

1. മഴക്കുഴി 
നിർമ്മാണും 

WC/326803 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2500 -എണ്ണം  

വട്രുടി്പ് ോയി  208 138 

രോണിച്ചോലിൽ   

പ്തോമസ്      
134 85 

േോലിയരുടി   രോ ു    102 
രുഴിെിരത്ത്ി 
രൃഷ്ിനെയ്തു 

പ്െന്നോട്ട്നബന്നി  129 85 

േുതുപറമ്പിൽ്
പ് ോർജ്രുട്ി 82  82 

ധപ്െഷ്്
നരോലലക്കുപ്ന്നൽ 

84 62 

േുതുപറമ്പിൽ്
ലീലോമ്മ  

78 59 

പ് ോബിൽ്പ്െന്നോട്ട    180 127 

 ോബു  
രുന്നുംേുറം 82 82 



 ണ്ണി  
രുന്നിൻപ്മൽ 

86 89 

  ി്രണ്ംപ്ങ്കരി 139 106 

മഠത്ത്ിൽ   പ്തോമസ് 90 70 

േുളിക്കൽ്
േപ്്തോസ്    

150 211 

പ് ോ ഫ്  

തട്ോരപള്ളി 230 69 

പ് ോ ഫ്  

രണ്ംനങ്കരി  156 
70 ബോക്കി് സ്ഥലത്ത്ട 
വോഴ  നവച്ചു 

പ് ോ ഫ്്
േെയ്ക്കേതോലിൽ 

136 25 

പ് ോ ഫ്  

രോരക്കോട്ട 190 159 

േീറ്റ്ർ്
േെയ്ക്കേതോലിൽ 

56 50 

കാെുമുെിയ നിലയിൽ ആയതിനാൽ 

രൂർണമായുും  സ്ാധിച്ചിലല 



2.രലലട  രയ്യോല്
LD/322989 L:620, 350 

14500 sqm 15047.5 sqm 

  D: 1M 

 

പദ്ധ ിയുതട തപാ ു വിലയിരുത്തലുകൾ 

ഓഡിറ്റ്ട്നെയ്ത്്േവൃത്ത്ിരൾ്രോർഷ്ിര്പ്മഖലയ്ക്കും്
മണ്ണട്  ല ംരക്ഷണത്ത്ിെും് രുണരരമോയ് രീതിയിൽ്
ഉേപ്യോരനപടുത്ത്ോൻ് ോധിച്ചു. 
 

ഫയൽ പരിദശാേന  വാർഡ് 13 

• രലലട രയ്യോല െിർമ്മോണം LD/322989 

• മഴക്കുഴി െിർമ്മോണം Wc/36803 

1. കവർദപജ് 

            പ് ോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ്ിെു വിപ്ധയമോക്കിയിട്ുള്ള 2 ഫയലുരളിലും എം  ി 
്േരോരമുള്ള രവർപ്േജ്  ൂക്ഷിച്ചിട്ുണ്ട.ഇത്  ്േശം െീയമോണ് 

2. തചക്് ലിസ്റ്റ്  
 േരിപ്ശോധെയ്ക്കട വിപ്ധയമോക്കിയ ഫയലുരളിൽ ഒന്നും തനന്നനെക്കട ലിസ്റ്റട 
 ൂക്ഷിച്ചിട്ിലല. 
3. ആക്ഷൻ പ്ലാനിന്തറ  ദകാപ്പി 
         ഏനറ്റ്ടുക്കുന്ന ്േവൃത്ത്ിരൾ ആക്ഷൻ പ്ലോെിൽ ഉൾനപട്തും നഷ്ൽഫ് 

ഓഫ് ന്േോ ക്റ്റ്ിൽ മുൻരണെോ്രമത്ത്ിൽ ഉള്ളതും ആയിരിയ്ക്കണം 

എന്നുണ്ട. ഓഡിറ്റ്ിെു വിപ്ധയമോക്കിയ ഫയലുരളിൽ ആക്ഷൻ പ്ലോൻ പ്രോപി 
രോണോൻ  ോധിച്ചിലല.  
4 ജനകീയ എസ്റ്റിദമറ്റ് 
        ോധോരണക്കോരെോയ ഏനതോരോൾക്കും മെസ്സിലോരുന്ന വിധത്ത്ിൽ 

്േോപ്്ശിര ഭോഷ്യിൽ തയ്യോറോക്കിയ എസ്റ്റിപ്മറ്റ്ട ഫയലിൽ 

 ൂക്ഷിപ്ക്കണ്തുണ്ട. എന്നോൽ േരിപ്ശോധിച്ച  ഫയലുരളിൽ  െരീയ 

എസ്റ്റിപ്മറ്റ്ട രോണോൻ  ോധിച്ചിലല. 
 



5  ാദേ ിക അനുമ ിയുതട പകർപ്പ് 
   ഒരു ്േവൃത്ത്ിക്കട  ോപ്ങ്കതിര വി്ഗ്ധരുനട അെുമതി ലഭിച്ചിട്ുണ്ട 
എന്നതിെുള്ള ആധിരോരിര പ്രഖയോണ്  ോപ്ങ്കതിര അെുമതി പ്രഖ. 

ഓഡിറ്റ്ിെു വിപ്ധയമോക്കുരയ രലലട രയ്യോല െിർമ്മോണം LD/322989 ഫയലിൽ  

്േവൃത്ത്ിയുമോയി ബന്ധനപട്ിട്ുള്ള  ോപ്ങ്കതിര അെുമതിയുനട േരർപട  
 ൂക്ഷിച്ചിട്ുണ്ട .മഴക്കുഴി െിർമ്മോണം Wc/36803 ്േവർത്ത്ിയുനട ഫയലിൽ 

 ോപ്ങ്കതിര അെുമതിയുനട േരർപട  ൂക്ഷിച്ചിട്ിലല.  
6 ഭരണാനുമ ിയുതട പകർപ്പ്    
്േവർത്ത്ി നെയ്യുന്നതിന്റ െിർവഹണ സ്ഥോേെം െൽരുന്ന അെുമതിയോണ് 

ഭരണോെുമതി പ്രഖ േരർപ േരിപ്ശോധിച്ച ഫയലുരളിൽ  ഭരണോെുമതിയുനട 

േരർപട രോണോൻ  ോധിച്ചു.  
7. ംദയാജി  പദ്ധ ി.  
  ർക്കോരിന്റനറ ഏനതങ്കിലും വരുപുരൾ നതോഴിലുറപുേദ്ധതി പ്യോനടോപം 

 ംപ്യോ ിച്ചട െടപോക്കുരയോനണങ്കിൽ അതുമോയി ബന്ധനപട് പ്രഖരൾ 

ഫയലിൽ  ൂക്ഷിപ്ക്കണ്തുണ്ട. എന്നോൽ ഓഡിറ്റ്ട വിപ്ധയമോക്കിയ 

ഫയലുരൾ  ർക്കോരിന്റനറ മറ്റ്ു വരുപുരളുമോയി  ംപ്യോ ിച്ചട െടത്ത്ുന്ന 

്േവർത്ത്ിരൾ അലലോത്ത്തിെോൽ ഈ പ്രഖരൾ ബോധരമലല. 
8- ത ാഴിൽ ആവശയതപ്പട്ുതകാണ്ുള്ള അദപക്ഷ 

 േരിപ്ശോധിച്ച ഫയലുരൽ  നതോഴിൽ ആവശയനപട്ുനരോണ്ുള്ള അെുപ്േ്ം 

ബി ്േരോരമുള്ള ഡിമോൻഡ് form രോണോൻ  ോധിച്ചു.നതോഴിൽ 

ആവശയനപട്ുനരോണ്ുള്ള അപ്േക്ഷയുനട ര ീതിൽ ന ്രട്റിയുനട പ്േരും 

ഒപും പ്രഖനപടുത്ത്ിയിട്ിലല. 
9) ഗ്പവൃത്തി അനുവേിച്ചത്  ംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ 

     െിർവഹണ ഏ ൻ ി ്േവൃത്ത്ി അെുവ്ിച്ചുനരോണ്ുള്ള അറിയിപട 
അപ്േക്ഷ രിട്ി 15 ്ിവ ത്ത്ിെരം നതോഴിലോളിരനള പ്രഖോമൂലം 

അറിയിപ്ക്കണ്തോണ് േരിപ്ശോധിച്ച  ഫയലിൽ ്േവർത്ത്ി അെുവ്ിച്ചത് 

 ംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ രോണോൻ  ോധിച്ചിലല. 
10 മസ്റ്റർ ദറാൾ 

   നതോഴിലോളിരളുനട ഹോ ർ പ്രഖനപടുത്ത്ുന്ന ഔപ്്യോരിര പ്രഖയോണ് മസ്റ്റർ 

പ്റോൾ. ഒരു ്ിവ ം രണ്ട തവണ ഹോ ർ പ്രഖനപടുപ്ത്ത്ണ്തോണ്’ പ്ലോക്കട 
പ്്േോ്രോം ഓഫീ ർ, േഞ്ചോയത്ത്ട ന ്രട്റി എന്നിവർ  ോക്ഷയനപടുത്ത്ി 
 ീൽ േതിപിച്ച മസ്റ്റർ പ്റോൾ മോ്തപ്മ ഉേപ്യോരിക്കോൻ േോടുള്ളൂ. മസ്റ്റർ 

പ്റോൾ ലഭിച്ചതിെുപ്ശഷ്ം മോ്തപ്മ െിയമേരമോയി ്േവർത്ത്ി ആരംഭിക്കോൻ 

േോടുള്ളൂ. േരിപ്ശോധിച്ച ഫയലുരളിൽ  A4 പ്േപറിലോണ് ്േിന്റ് 

എടുത്ത്ിട്ുള്ളത്. ന ്രട്റിയുനടയും BDO യുനടയും  ഒപിപ്െോനടോപം തീയതി 



പ്രഖനപടുത്ത്ിയിട്ിലല.  m.ബുക്കട് െമ്പർ page െമ്പർ എന്നിവ മസ്റ്റപ്റോളുരളിൽ   

പ്രഘനേടുത്ത്ിയിട്ിലല . ്േവർത്ത്ി െടന്ന ്ിവ ം date പ്രഖനപടുത്ത്ിയിലല.   
LD/322989 ്േവർത്ത്ിയുനട മസ്പ്്ടോൾ no :23009 ൽ അറ്റ്ൻഡൻസ് പ്രോളത്ത്ിൽ 

നവട്ി തിരുത്ത്ലുരൾ രോണോൻ  ോധിച്ചു രൂടോനത മസ്പ്്ടോൾ no :23010, 23011, 

23012, 23013, 24272, 24273, എന്നിവയിൽ േരിപ്ശോധിച്ച ഉപ്്യോരസ്ഥന്റനറ പ്േരും 

ഒപും പ്രഖനപടുത്ത്ിയിട്ിലല.  
11.തമഷ്ർതമന്് ബുക്് 
 നതോഴിലുറപിൽ ഉൾനപടുത്ത്ി നെയ്യുന്ന ്േവൃത്ത്ിരളുനട അളവുരളും 

നെലവുരളും  ംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ  മയബന്ധിതമോയി തയ്യോറോക്കി 
ബന്ധനപട് ഉപ്്യോരസ്ഥർ അംരീരരിക്കുന്നതിെും യഥോ മയം രൂലി 
ലഭയമോക്കുന്നതിെുള്ള ആധിരോരിര പ്രഖയോണ് നമഷ്ർനമന്റ് ബുക്കട. 
 േരിപ്ശോധിച്ച ഫയലുരളിൽ നമഷ്ർനമന്റ് ബുക്കട  ൂക്ഷിച്ചിട്ുണ്ട.  . 

 ോപ്ങ്കതിര /ഭോരെുമതി  െമ്പർ, തീയതി work code, മസ്റ്റപ്റോള്  െമ്പർ, തീയതി 
എന്നിവ  പ്രഖനപടുത്ത്ിയിട്ിലല. ബന്ധനപട് ഉപ്്ോരസ്ഥരുനട seal, ഒപട 
ഇവനക്കോപം date രോണോൻ  ോധിച്ചിലല.  
12 തമറ്റീരിയൽ  

 ഓഡിറ്റ്ിന്റ വിപ്ധയമോക്കിയ  ്േവർത്ത്ിരളിൽ  ോധെ ോമ്രിരൾ 

ഉേപ്യോരിക്കോത്ത്തിെോൽ ബോധരമലല.  
13) ദവജ്  ലിസ്റ്റ് 
 മസ്റ്റട പ്റോളിന്റ ആെുേോതിരമോയി നതോഴിലോളിരൾക്കട പ്വതെം 

ലഭിക്കുന്നുനണ്ന്നട ഉറപുവരുത്ത്ുന്ന പ്രഖയോണ് പ്വജ്  ലിസ്റ്റട. േരിപ്ശോധിച്ച 2 

ഫയലുരളിലും മസ്റ്റർ പ്റോൾ ്േരോരമുള്ള പ്വജ് ലിസ്റ്റുരൾ  ൂക്ഷിച്ചിട്ുണ്ട. 
ഇത്്േശം െീയമോണ് 

14) ഫണ്് ഗ്ടാൻസ്ഫർ ഓർഡർ 

 പ്വതെം നതോഴിലോളിരളുനട അക്കൗണ്ിപ്ലക്കട െൽരിയതിെുള്ള പ്രഖയോണ് 

ഫണ്ട ്ടോൻസ്ഫർ ഓർഡർ.  ഫയലുരളിൽ മസ്പ്്ടോളിെും wage list െും 

ആെുേോതിരമോയി FTO  ൂക്ഷിച്ചിട്ുണ്ട.   Wc/36803 ്േവർത്ത്ിയുനട മസ്റ്റർ 

പ്റോൾ no 13030, 13031, 13032, 13033, 13034, 13035 എന്നിവക്കു ആെുേോതിരമോയ 

FTO,, ഫയലിൽ രോണോൻ  ോധിച്ചിലല. 
15) ര ീ ുകളും ദറായൽറ്റിയും  ംബന്ധിച്ച് 
ഓഡിറ്റ്ിന്റ വിപ്ധയമോക്കിയ ഫയലുരളിൽ  ര ീതുരളും, പ്റോയൽറ്റ്ിയും 

 ംബന്ധിച്ചട  പ്രഖരൾ  ൂക്ഷിച്ചിട്ിലല.  
 16) ദഫാദട്ാഗ്ഗാഫ് 

 നതോഴിലുറപിൽ ഒരു ്േവർത്ത്ി ആരംഭിക്കുന്നതിെു മുൻേും ്േവർത്ത്ി 
െടന്നുനരോണ്ിരിക്കുപ്മ്പോൾ േൂർത്ത്ിയോയതിെു പ്ശഷ്ം ഉള്ള ഓപ്രോ 



പ്ഫോപ്ട്ോരൾ െിർബന്ധമോയും ഫയലിൽ  ൂക്ഷിപ്ക്കണ്തുണ്ട േരിപ്ശോധിച്ചട 
ഫയലുരളിൽ ഒന്നും തനന്ന മൂന്നട ഘട്ങ്ങളിലോയിയുള്ള  പ്ഫോപ്ട്ോ 

 ൂക്ഷിച്ചിട്ിലല. 
  17) ഗ്പവർത്തി പൂർത്തീകരണ  ാക്ഷയപഗ് ം 
 ്േവർത്ത്ി േൂർത്ത്ീരരിച്ചു എന്നതിന്റനറ പ്രഖയോണ് ്േവർത്ത്ി 
േൂർത്ത്ീരരണ  ോക്ഷയേ്തം ഓഡിറ്റ്ിന്റ വിപ്ധയമോക്കിയ ഫയലുരളിൽ ഈ 

പ്രഖ  ൂക്ഷിച്ചിട്ുണ്ട. എന്നോൽ ഇത്  ോപ്ങ്കതിര വി്ഗ്ധൻ 

 ോക്ഷയനപടുത്ത്ിയതലല. 
18)  തമറ്റീരിയൽ ബിലലുകൾ വൗച്ചറുകൾ.  

 നതോഴിലുറപട ്േവർത്ത്ിരൾക്കട ഏനതങ്കിലും  ോധെം ഘടരങ്ങൾ 

വിലയ്ക്കുവോങ്ങി ഉേപ്യോരിക്കുരയോനണങ്കിൽ അതിന്റനറ ഫയൽ 

 ൂക്ഷിപ്ക്കണ്തുണ്ട  ിറ്റ്ി ൺ ഇൻഫർപ്മഷ്ൻ പ്ബോർഡിന്റനറ നമറ്റ്ീരിയൽ 

ബിൽ എലലോ ഫയലുരളിലും  ൂക്ഷിച്ചിട്ുണ്ട. 
19) മസ്റ്റർ ദറാൾ മൂവ്തമന്് സ്ലിപ്പ്. 
 ഒരു ്േവൃത്ത്ിയുനട ഓപ്രോ ഘട്നത്ത്യും മസ്റ്റർ പ്റോൾ അെുവ്ിച്ച 

നതോഴിലോളിരൾക്കട പ്വതെം െൽരുന്നത് വനരയുള്ള ഓപ്രോ ഘട്ങ്ങളും 

ഏനതോനക്ക തീയതിരളിൽ െടന്നു എന്നട മെസ്സിലോക്കോെോണ് മോസ്റ്റർ പ്റോൾ 

മൂവ്നമന്റ്  സ്ലിപട. Mustroll മൂവ്നമന്റ് സ്ലിപിൽ mustroll െമ്പർ, MIS ൽ 

്േവർത്ത്ിയുനട അളവ്, ഹോ ർ എന്നിവ പ്രഖനപടുത്ത്ിയ തീയതി, പ്വജ് 

ലിസ്റ്റട തയ്യോറോക്കിയ തീയതി, ആനര െിലവോയ തുര, FTO നല ഫസ്റ്റട, ന ക്കന്റ് 

 ിപ്േറ്റ്റി തീയതി എന്നിവ രോണോൻ  ോധിച്ചിലല. 
20) ജിദയാ ടാഗ് ദഫാദട്ാകൾ  

 ഓഡിറ്റ്ിന്റ വിപ്ധയമോക്കിയ ഫയലുരളിൽ   ിപ്യോ ടോഗ്  പ്ഫോപ്ട്ോ 

 ൂക്ഷിച്ചിട്ിലല  
21)ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് റിദപ്പാർട്് 
ഓഡിറ്റ്ിെു  വിപ്ധയമോക്കിയ ഫയലുരളിൽ പ് ോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ്ട റിപ്പോർട്ട 
 ൂക്ഷിച്ചിട്ിലല. 
 22)സ റ്റ് ഡയറി 
 മോസ്റ്റർ  ർക്കുലർ ്േരോരം ഉള്ള 22 പ്രഖരളിൽ  ംസ്ഥോെ  ർക്കോർ 

െിർപ്േശിക്കുന്ന  ു്േധോെ പ്രഖയോണ് ഷ റ്റ്ട ഡയറി. േദ്ധതിയുനട 

 ുതോരയത നതോഴിലോളിരളുനട അവരോശങ്ങൾ  ോമൂഹയേങ്കോളിത്ത്ം 

േദ്ധതി ആരംഭ മീറ്റ്ിംഗ് നതോഴിലിടങ്ങളിനല അേരടങ്ങൾ  ംബന്ധിച്ച 

വിവരങ്ങൾ നതോഴിലോളിരളുനട വോടര  ംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ 

നതോഴിലോളിരളുനട  ോക്ഷയേ്തം വി ിലൻസ് ആൻഡ് പ്മോണിറ്റ്റിങ് രമ്മിറ്റ്ി 
റിപ്പോർട്ട,   ന്ദർശര രുറിപുരൾ തുടങ്ങിയവ പ്രഖനപടുത്ത്ുന്നതിന്റ 



പ്വണ്ിയുള്ള ആധിരോരിര പ്രഖയോണിത്. േരിപ്ശോധിച്ചട എലലോ 

ഫയലുരളിലും ഷ റ്റ്ട ഡയറി രോണോൻ  ോധിച്ചു എന്നോൽ ഇതിൽ 

്േവർത്ത്ിയുനട വർക്കട് പ്രോഡ് പ്രഖനപടുത്ത്ിയിട്ിലല.  
 

രജിസ്റ്റർപരിദശാേന 

പ്രളരം േഞ്ചോയത്ത്ടനതോഴിലുറപടേദ്ധതിയുമോയിബന്ധനപട്് 7്
ര ിസ്റ്ററുരളും  ൂക്ഷിച്ചിട്ുണ്ട..് 
1)ത ാഴിൽകാർഗ്ഡജിസ്റ്റർ 
നതോഴിൽരോർഡ്നതോഴിലോളിരൾക്കടെൽരുപ്മ്പോൾരൃതയമോയിനതോഴിൽരോർ
്ഡ ിസ്റ്ററിൽതീയതിപ്േര്ഒപടഎന്നിവപ്രഖനപടുത്ത്ി ോക്ഷയനപടുപ്തണ്തോ
ണ്് .്
പ്രളരംേഞ്ചോയത്ത്ിൽനതോഴിൽരോർ്ഡ ിസ്റ്റർബന്ധനപട്ഉപ്്യോരസ്ഥൻ ോ
ക്ഷയനപടുത്ത്ി ൂക്ഷിച്ചതോയിരോണോൻരഴിഞ്ഞിട്ുണ്ട. 
2)ത ാഴിലുറപ്പ്ഗ്ഗാമ ഭമിനുട്സഗ് ജിസ്റ്റർ 
പ്രളരം േഞ്ചോയത്ത്ടഅഞ്ചോം വോർഡ്ആയനവണ്യ്ക്കുംച്ചോൽ 

വോർഡിൽമഹോത്മോരോന്ധിപ്്ശീയ്രോമീണനതോഴിലുറപടേദ്ധതി,്്
ആക്ഷൻപ്ലോൻ,്്
പ്ലബർബ റ്റ്ടഅംരീരരിക്കൽഎന്നിവയുമോയിബന്ധനപട്ടെടന്ന്രോമ ഭയു
നടവിവരങ്ങൾ്രോമ ഭോമിെിറ്റ്ട ിൽ ൂക്ഷിച്ചിട്ുണ്ട.്
്രോമ ഭയിൽേനങ്കടുത്ത്വരുനടപ്േരുംഒപുംപ്രഖനപടുത്ത്ിയിട്ുണ്ട. 
3)്
ത ാഴിൽആവശയതപ്പടുന ുംത ാഴിൽഅനുവേിച്ച ുംകൂലിനൽകിയ
 ുമായരജിസ്റ്റർ 
്2019്
മോർച്ചവനരയുള്ളനതോഴിൽആവശയനപടുന്നതിന്റനറയുംഅവർക്കടരൂലിെൽരി
യതിന്റനറയുംപ്രഖരൾഫയലിൽഉണ്ടബന്ധനപട്ഉപ്്യോരസ്ഥൻ ോക്ഷയനപടു
ത്ത്ിയിട്ുണ്ട.  
4)്ഗ്പവൃത്തിരജിസ്റ്റർ 
നതോഴിലുറപുേദ്ധതിയിൽഏനറ്റ്ടുത്ത്ുെടത്ത്ുന്ന്േവൃത്ത്ിരനളരുറിച്ചുള്ള
വിവരങ്ങൾ്േവൃത്ത്ിര ിസ്റ്ററിൽരൃതയമോയി ൂക്ഷിപ്ക്കണ്തോണ്.േഞ്ചോയ
്ത്ത് ിസ്റ്ററിൽ്േവൃത്ത്ിനയരുറിച്ചുള്ളവിവരങ്ങൾ ൂക്ഷിച്ചിട്ുണ്ട. 
5)ആസ് ിരജിസ്റ്റർ 
എലലോവോർഡിനലയും്േവർത്ത്ിരൾഒന്നിച്ചോ്ണ ിസ്റ്ററിൽപ്രഖനപടുത്ത്ിയി
ട്ുള്ളത്.്



ഈര ിസ്റ്റർഉത്ത്രവോ്ിത്ത്നപട്ഉപ്്യോരസ്ഥൻ ോക്ഷയനപടുത്ത്ിയിട്ുണ്ട .്
്േവർത്ത്ിരളിൽരൂടി ൃഷ്ടിക്കനപട്ആസ്തിരൾആർക്കുപ്വണ്ിയോണ്എ
ന്നുള്ളവിവരങ്ങൾരൃതയമോയിപ്രഖനപടുത്ത്ിയിട്ുണ്ട .്
ആസ്തിര ിസ്റ്ററിൽഅ റ്റ്ട ഐഡി പ്രഖനപടുത്ത്ിയിട്ിലല. 
6)പരാ ിരജിസ്റ്റർ 
േരോതിര ിസ്റ്റർഈേഞ്ചോയത്ത്ിൽ ൂക്ഷിച്ചിട്ുണ്ട . 
7) ാേന ാമഗ്ഗികൾ ംബന്ധിച്ചരജിസ്റ്റർ 
 ോധെങ്ങൾവോങ്ങിയതിന്റനറവിവരങ്ങൾ്േിന്റ്എടുത്ത്ുവച്ചിട്ുണ്ട.്. 
 

കതണ്ത്തലുകൾ 

• ഡിമോൻഡ്നെയ്യുന്നനതോഴിലോളിരൾക്കടരൃതയമോയിനതോഴിൽലഭിക്കുന്നി
ലലഎന്നുള്ളേരോതിയുണ്ട. 

• നതോഴിലുറപടേദ്ധതിയുനട ുതോരയതഉറപുവരുത്ത്ുന്നതിന്റ്േവർത്ത്ി
ആരംഭിക്കുന്നതിെുമുമ്പടേദ്ധതിവിവരങ്ങളടങ്ങിയ്േോപ്്ശിരഭോഷ്യിലു
ള്ള ിറ്റ്ി ൺഇൻഫർപ്മഷ്ൻപ്ബോർഡ്്േവർത്ത്ിസ്ഥലത്ത്ടസ്ഥോേിച്ചിട്ു
ള്ളത്അഭിെന്ദെോർഹമോയരോരയമോണ്. 

• നതോഴിൽരോർഡ്േുതുക്കുന്ന മയത്ത്ടനതോഴിലോളിരൾപ്ഫോപ്ട്ോ വരംര
യ്യിൽെിന്നടഎടുത്ത്ുനരോടുക്കുരയോണ്്ഉണ്ോയത്.  

• നതോഴിലോളിരൾക്കടരുടിനവള്ളം, തണൽ, 
ഫസ്റ്റടഎയ്ഡ്പ്ബോക്സ്എന്നിവെൽപ്രണ്ത്െിർവഹണഏ ൻ ിയുനടഉ
ത്ത്രവോ്ിതവമോണ്. എന്നോലിവിനട ഫസ്റ്റട എയ്ഡ് പ്ബോക് ിൽ രോരയമോയി 
ഒന്നും രോണോൻ  ോധിച്ചിലല  

• വോർഡിൽപ്മറ്റ്ടമുപ്ഖെയോണ്നതോഴിൽആവശയനപടോറുള്ളത്. ഷലഫ് 

ഭവെ െിർമ്മോണത്ത്ിന്റ നതോഴിലോളിരൾ  വരമോയോണ് അപ്േക്ഷോപ്ഫോം 

വയ്ക്കുന്നത്. 

• ഷലഫ്ഭവെേദ്ധതിരളവീട്െിർമ്മോണത്ത്ിെവിവിധഘട്ങ്ങളിൽതുര 

അെുവ്ിപ്ക്കണ്തോണ്.രൂടോനത ഓപ്രോ ഘട്ങ്ങളിലുള്ള പ്ഫോപ്ട്ോയും 

ഫയലിൽ  ൂക്ഷിപ്ക്കണ്തോണ്. എന്നോൽ ഇവിനട ഫയലിൽ പ്ഫോപ്ട്ോരൾ 

ഒന്നും രോണോൻ  ോധിച്ചിലല. ഭവെെിർമ്മോണം ഭംരിയോയി 
േൂർത്ത്ീരരിച്ചിട്ുണ്ട. 

• രൃതയമോയിേദ്ധതിആരംഭംമീറ്റ്ിംേടക്കുന്നുണ്ടഎന്നടനതോഴിലോളിരൾഅ
ഭി്േോയനപട്ു. 

• അഞ്ചോം  വോർഡിൽ 92 ആക്ടീവനതോഴിലോളിരൾഉണ്ട. അതിൽ 

31ആൾക്കോർ  100 

േണിേൂർത്ത്ിയോക്കിയിട്ുള്ളുഎന്നോണ്ഔപ്്യോരിരപ്രഖേറയുന്നത്. 



• വോർഷ്ിരമോസ്റ്റർ ർക്കുലർ്േരോരംഒരുവർക്കടഫയൽ 22 

പ്രഖരൾ ൂക്ഷിപ്ക്കണ്തുണ്ട. 
എന്നോൽ17/18പ്രഖരൾമോ്തപ്മ ൂക്ഷിച്ചിട്ുള്ളൂ. ്േവർത്ത്ിയോണ്. 

• നതോഴിലുറപടേദ്ധതിഓഫീ ിൽ ൂക്ഷിപ്ക്കണ് 7 

ര ിസ്റ്ററിൽ7ര ിസ്റ്ററുരളും ൂക്ഷിച്ചിട്ുണ്ട. ഇത് അഭിെന്ദെോർഹമോണ്. 

• അക്ഷോംശപ്രഖോംശങ്ങൾപ്രഖനപടുത്ത്ിയ ിപ്യോടോഗ്പ്ഫോപ്ട്ോ്രോഫ്ഫയ
ലുരളിൽരോണോൻ ോധിച്ചിലല. 

•  ഫയലിലുള്ള പ്രഖരൾ വളനര വൃത്ത്ിയോയി  ൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. 
• മോസ്റ്റർപ്റോളുരളിൽഅറ്റ്ൻഡൻസ്തീയതിപ്രഖനപടുത്ത്ിയിട്ിലല. 

 

 

നിർദേശങ്ങൾ 

 

➢ നതോഴിൽരോർഡ് തിരച്ചും  ൗ െയമോയി അെുവ്ിപ്ക്കണ്തുണ്ട. 
➢  നതോഴിൽ രോർഡ് േുതുക്കി െൽരുന്ന അവ രത്ത്ിൽ േുതിയ 

നതോഴിൽ രോർഡിൽ േൂരിപിപ്ക്കണ് രോരയങ്ങൾ പ്മറ്റ്ിെും  

നതോഴിലോളിരൾക്കും രൃതയമോയി േറഞ്ഞു നരോടുക്കുര. 

➢ ്േവൃത്ത്ി ആരംഭിക്കുന്നതിെു മുൻപ് െിർവ്വഹണ 

ഉപ്്യോരസ്ഥരുനട  ോന്നിധയത്ത്ിൽ പ്്േോ ക്റ്റ്ട മീറ്റ്ിംഗ് െടത്ത്ി 
്േവൃത്ത്ിയുനട വിശ്മോയ വിവരം നതോഴിലോളിരൾക്കട 
െൽപ്രണ്തുണ്ട. 

➢ നതോഴിലോളിരൾക്കട െിയമം അെുശോ ിക്കുന്ന വിധത്ത്ിലുള്ള 

അവരോശങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നുനണ്ന്നട െിർവഹണ ഏ ൻ ി 
ഉറപുവരുപ്ത്ത്ണ്തുണ്ട 

➢ മസ്റ്റർ പ്റോളിൽ നവട്ി തിരുത്ത്ലുരൾ േോടിലല 
 

➢ മസ്റ്റർ പ്റോളിൽ ്േവൃത്ത്ി എടുക്കുന്ന ്ിവ ങ്ങളിൽ തീയതി 
പ്രഖനപടുത്ത്ുര. 

➢ നതോഴിലുറപട േദ്ധതിയുനട  ുതോരയത ഉറപു വരുത്ത്ുന്നതിന്റ 

്േവൃത്ത്ി ആരംഭിക്കുന്നതിെു മുൻപ് േദ്ധതി വിവരങ്ങളടങ്ങിയ 

 ിറ്റ്ി ൺ ഇൻഫർപ്മഷ്ൻ പ്ബോർഡ് ്േവൃത്ത്ി സ്ഥലത്ത്ട 
സ്ഥോേിപ്ക്കണ്ത് ആണ്. 

➢ ഓപ്രോ മസ്റ്റർപ്റോളും രഴിയുന്ന മുറയ്ക്കട എം ബുക്കിൽ അളവും 

്േവൃത്ത്ി സ്ഥലവും മസ്റ്റർപ്റോൾ  െമ്പറും പ്രഖനപടുപ്ത്ത്ണ്തോണ് 

 



➢ നതോഴിലോളിരളും പ്മറ്റ്ും അവരുനട രടമരൾ രൃതയമോയി 
േോലിക്കുന്നുനണ്ന്നട െിർവഹണ ഏ ൻ ി 
ഉറപുവരുപ്ത്ത്ണ്തുണ്ട. 

➢ വി ിനലൻസ് ആൻഡ് പ്മോണിറ്റ്റിങ് രമ്മിറ്റ്ി അംരങ്ങനള 

രോലോെു ൃതമോയി മോറ്റ്ുരയും അവരുനട േങ്കോളിത്ത്ം ഉറപു 
വരുത്ത്ുരയും നെപ്യ്യണ്തോണ്. 

➢ ഏനറ്റ്ടുക്കുന്ന ്േവൃത്ത്ിരൾ ആക്ഷൻ പ്ലോെിൽ ഉള്ള  മയങ്ങളിൽ 

തനന്ന െടപിലോപ്ക്കണ്ത് ആണ് 

➢ ഫയൽ  ൂക്ഷിപ്ക്കണ് പ്രഖരൾ രൃതയമോയി  ൂക്ഷിക്കുര. 

➢ പ്രഖരൾ  ൂക്ഷിക്കുപ്മ്പോൾ േൂരിപിപ്ക്കണ് രോരയങ്ങൾ 

രൃതയതപ്യോനട നെയ്യുര. 

➢ നതോഴിലോളിരൾ നതോഴിലിെു പ്വണ്ി അപ്േക്ഷ െൽരുപ്മ്പോൾ 

രൃതയമോയി ര ീത് െൽരുര. 

➢ നതോഴിലുരൾ തുടങ്ങുന്നതിെു മുൻേും 

െടന്നുനരോണ്ിരിക്കുപ്മ്പോഴും  േൂർത്ത്ിയോയതിെുപ്ശഷ്വും  ഉള്ള 

പ്ഫോപ്ട്ോരൾ എടുത്ത്ട ഫയലിൽ  ൂക്ഷിപ്ക്കണ്തോണ്. 

➢ നതോഴിലോളി ്ിെത്ത്ിന്റനറ ആവശയരതനയപറ്റ്ി നതോഴിലോളിരനള 

പ്ബോധവോന്മോരോക്കുര. മോ ത്ത്ിൽ ഒരു തവണ നതോഴിലോളി 
്ിെമോയി ആെരിക്കുര 

➢ .നതോഴിലോളിരൾക്കുപ്വണ്ിയുള്ള അടിസ്ഥോെ ൗരരയങ്ങൾ 

നതോഴിൽ സ്ഥലങ്ങളിൽ ലഭിക്കുന്നുപ്ണ്ോ എന്നട ഉറപുവരുത്ത്ുര 

➢ നതോഴിലുറപിൽ ഏനറ്റ്ടുക്കുന്ന ്േവർത്ത്ിരളുനട ആസ്തിരൾ 

്ീർഘരോല െിലെിൽപിന്റ (3വർഷ്ം) ആവശയമോയ  ോപ്ങ്കതിര 

െിർപ്േശങ്ങൾ നതോഴിലോളിരൾക്കട ഓവർ ിയർമോർ 

െൽപ്രണ്തോണ്. 

➢ േദ്ധതിയുമോയിബന്ധനപട്ട 22 ഫയലുരളും 7 

ര ിസ്റ്ററുരളുംെിർബന്ധമോയുംപ്രഖനപടുത്ത്ി ൂക്ഷിക്കുര 

➢ നതോഴിലോളിരൾക്കട 100്ിവ നത്ത്നതോഴിലും, 

രൂലിയുംേണിയോയുധങ്ങളുനടവോടരയും 5km 

രൂടുതൽപ്േോയോൽയോ്തോബത്ത്യുംെൽരുര. 

ത ാഴിലുറപ്പ്പദ്ധ ിയിൽഏതറ്റടുത്ത്തചയ്യാൻപറ്റിയഗ്പവൃത്തികൾ  

• വിഭോരംഎ: 

്േരൃതിവിഭവേരിേോലെവുമോയിബന്ധനപട്നേോതു്േവർത്ത്ിരൾ 



• വിഭോരംബി: 
 മൂഹത്ത്ിൽഅവശതഅെുഭവിക്കുന്നവിഭോരങ്ങൾക്കുള്ളവയക്തിരത 

• ആസ്തിരൾ ഖണ്ഡിരഅഞ്ചിൽേരോമർശിക്കുന്നരുടുംബങ്ങൾക്കടമോ്തം. 

• വിഭോരം ി: 
പ്്ശീയ്രോമീണഉേ ീവെമിഷ്ൻെിബന്ധെരൾഅെു രിക്കുന്ന വയം ഹോ
യ ംഘങ്ങൾക്കടനേോതുഅടിസ്ഥോെ ൗരരയങ്ങൾ. 

• വിഭോരംഡി: ്രോമീണഅടിസ്ഥോെ ൗരരയങ്ങൾ 

 

ദ ാഷ്യൽഓഡിറ്റ്നടത്തുന ിന് ഹായിച്ചവർ 

1) നതോഴിലുറപവിഭോരംഉപ്്യോരസ്ഥർ 

2) വോർഡിനലനതോഴിലോളിരൾ 

3) പ്മറ്റ്ടമോർ് 

4) േഞ്ചോയത്ത്ടഉപ്്യോരസ്ഥർ 

5) പ് ോഷ്യൽഓഡിറ്റ്ടടീംരണ്ണൂർ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

അെുബന്ധം്:nrega.nic.in 

 

 

 

 

                                         

 

 



     Geo ഗ്ടാക്ർ record 

 

 

 

 

 

 

 



 

              വതാഴിലാളികളുവട നിർണ്ടേേങ്ങൾ  

1.വതാഴിൽ സമയും 9മണി മകതൽ 4.30 െവര ആ്കക.  

2.ദിെസ ണ്ടെതനും ഉയർത്കക.  

3.പഞ്ചായത്ിൽ നിന്നകും നഷ്ട പരിഹാരും ലഭ്ി്ാൻ 

അെകാേമകള്ള ണ്ടപാവല  ണ്ടകഗ്രത്ിൽ നിന്നകും ലഭ്ി്ണും.  

4.APL കാരകവട പറമ്പിലകും പണി അനകെദി്ണും.  

5.വതാഴിൽ ദിനങ്ങൾ കൂട്ടണും.  

6. വതാഴിലാളികൾ്ത യൂണിണ്ടഫാും അനകെദി്കക. 

7. 15 ദിെസത്ിനകള്ളിൽ ണ്ടെദനും ലഭ്യമാ്കക. 

 

 

 

 ണ്ടസാഷയൽ ഓഡി്ത ഗ്രാമസഭ്ാ തീരകമാനങ്ങൾ 

 

1. ടതാഴിൽകാർഡ് ദഫാദട്ടാ അെക്കും തികച്ചുും സ്ൗജനയമായി ലഭയമാക്കുും 

2. ഫയലിൽ  സ്ൂക്ഷിദക്കണ്ട 22 ദരഖകൾ കൃതയമായി സ്ൂക്ഷിക്കുും.  

3. ജാഗ്രത ദമൽദനാട്ട സ്മിതിയിൽ ആറു മാസ്ും കൂെുദമ്പാൾ അുംരങ്ങടള മാറ്റുും.  

4. മാസ്ത്തിൽ ഒരു േിനും ദറാസ്രാർ േിനമായി ആെരിക്കുും.  

5. ഗ്രഥമ ശുഗ്ശൂഷ കിറ്റിനു ആവശയമായ സ്ാധനങ്ങൾ വാങ്ങി ബിലല് രഞ്ായത്തിൽ 

ഹാജരാക്കുന്ന മുറയ്ക്ക്ക് െിലവായ തുക അനുവേിക്കുും.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


