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            വിോസ് ഭവൻ. പി. ഒ  
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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. 

സവികശഷതേൾ  

•  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      

കസാഷയൽ ഓഡിറ്റത   

 കപാതുസമൂഹം പദ്ധതിനിർവഹണ്ത്ിൽ പങ്കാളി ആേുന്നതികന പറ്റിയും 

കപാതുധനം  കെലവഴിക്കുന്നതികന േുറിച്ചം പരസയവും സവതഗ്രവുമായി  നടത്ുന്ന 

പരികശാധനയാണ് 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. 

  കസാഷയൽ ഓഡിറ്റത ഗ്പഗ്േിയ 

1.  രശ്ചാത്തലും 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 രരിദശാധന 

      ദസ്ാഷയൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്രഗ്കിയ ആരുംഭിച്ചിരിക്കുന്ന തീയതിക്ക് മുൻരുള്ള ആ് 

മാസ്ക്കാലയളവിൽ നെന്ന  വാർഡിടല ഗ്രവർത്തി ഫയലുകൾ 7 രജിസ്റ്ററുകൾ അദതാടൊപ്പും 

അനുബന്ധദരഖകളുും സ്ൂക്ഷ്മരരിദശാധന നെത്തുന്നു. 

3. ഗ്രവർത്തി സ്ഥലരരിദശാധന 

 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. വീെുവീൊരരും ഉള്ള വിവരദശഖരണും 

 രദ്ധതി രുണദഭാക്താക്കളുടെ വീെുവീൊരരും ടെന്ന്  ദനരിൽകണ്ട് രദ്ധതിയുടെ 

നിർമാണടത്തക്കുറിച്ച് കുെുുംബത്തിന്റടറ അഭിഗ്രായങ്ങളുും നിർദേശങ്ങളുും 

സ്വരൂരിക്കുന്നു.  

5. ടതളിവ് ദശഖരണും 

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

6. സ്ാമൂഹയ ദബാധവൽക്കരണും 

7. റിദപ്പാർട്ട് തയ്യാറാക്കൽ 

        ദസ്ാഷയൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്രഗ്കിയയിലൂടെ കടണ്ടത്തലുകളുും നിരമനങ്ങളുും 

നിർദേശങ്ങളുും ദസ്ാഷയൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്രാമസ്ഭയിൽ െർച്ച ടെയ്ക്ത് അുംരീകാരും 

നെത്തുന്നതിനാവശയമായ റിദപ്പാർട്ട് തയ്യാറാക്കുന്നു. 

8. ദസ്ാഷയൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്രാമസ്ഭ 

        രശ്ചാത്തലും ഒരുക്കൽ  െർച്ചയിൽ നിശ്ചയിക്കടപ്പട്ട േിനത്തിൽ സ്ൗകരയഗ്രേമായ 

സ്ഥലത്ത് ഗ്രാമസ്ഭ ദെർന്ന് കരട് റിദപ്പാർട്ട് അവതരണവുും, െർച്ചയുും,  നിർദേശങ്ങളുും,  

തിരുത്തൽ ഗ്രഗ്കിയകളുും, അുംരീകാരും ദനെിടയെുക്കുകയുും, തുെർനെരെികളുും 

കകടക്കാള്ളുന്നു. 

 

   

 

 



                        പഞ്ചായത്ികല കതാഴിലുറപ്പത പദ്ധതിയുമായി ബന്ധകപ്പട്ടത വിവരങ്ങൾ  

        ആടക ടതാഴിൽ കാർഡ്                         :3483 

ആടക   ടതാഴിലാളികൾ       :5758 

       ആക്െീവ ടതാഴിൽ കാർഡ      :1324 

       ആക്െീവ ടതാഴിലാളികൾ      :1591 

Sc                                                                          :141 

       St                                                                             :561 

100 േിവസ്ും ടതാഴിൽ രൂർത്തിയാക്കിയത്  :328 

                       വാർഡിതല തതാഴിലുറപ്പുപദ്ധതിയുമായി ബന്ധതപ്പട് വിവരങ്ങൾ  

   ആടക ടതാഴിൽ കാർഡ്                                    246 

ആടക   ടതാഴിലാളികൾ           :412 

          ആക്െീവ ടതാഴിൽ കാർഡ         :108 

           ആക്െീവ ടതാഴിലാളികൾ                :114 
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• രാജമ്മ -KL002-009-002-006/84 

        

 അവോശ അധിഷ്ഠിത നിരീക്ഷണ്ങ്ങൾ 

1. കതാഴിൽ ോർഡുമായി ബന്ധകപ്പട്ട ോരയങ്ങൾ 

         മഹാത്മാരാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ ടതാഴിലുറപ്പ് രദ്ധതി ഗ്രകാരും അവിേഗ്ധ 

കായിക ടതാഴിൽ ടെയ്യാൻ താല്രരയമുള്ള ഏടതാരു കുെുുംബത്തനുും  ടതാഴിൽ കാർഡിനു 
ദവണ്ടി അദരക്ഷിക്കാും. അദരക്ഷ നൽകിയ എലലാ കുെുുംബാുംരങ്ങൾക്കുും 15 േിവസ്ത്തിനകും 

തികച്ചുും സ്ൗജനയമായി ലഭിദക്കണ്ടതുണ്ട്. എന്നാൽ ടതാഴിലാളികളുമായി 
സ്ുംസ്ാരിച്ചദപ്പാൾ രുതിയ കാർഡിന്റ അദരക്ഷിക്കുന്ന സ്മയത്തുും രുതുക്കുന്ന സ്മയത്തുും  

ദഫാദട്ടാ എെുക്കുന്നതിനു ദവണ്ടിയുള്ള ടെലവ് ടതാഴിലാളി വഹിക്കുന്ന സ്ാഹെരയമാണ് 

നിലവിലുള്ളത്  ഇത്  നിയമലുംഘനമാണ്. 

               ടതാഴിൽ കാർഡ്  ആധികാരിക ദരഖയാണ്. മഹാത്മാരാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ 

ടതാഴിലുറപ്പ് നിയമത്തിടല ടഷഡയൂൾ ഗ്രകാരും ടതാഴിൽ കാർഡിന്റ അദരക്ഷ നൽകുന്ന 

കുെുുംബങ്ങൾക്ക് 15 േിവസ്ത്തിനകും തികച്ചുും സ്ൗജനയമായി ടതാഴിൽ ലഭിക്കണടമന്ന് 
അനുശാസ്ിക്കുന്നു കൂൊടത കൃതയമായ ഇെദവളകളിൽ കാർഡ് രുതുക്കി നൽകണും. 



എന്നാൽ നാരങ്ങാതട്ട് വാർഡിടല െില ടതാഴിലാളികൾ  കാർഡ് രുതുക്കാൻ 

ടകാെുത്തദപ്പാൾ രുതുതായി കാർഡിന്റ അദരക്ഷിക്കുന്ന വർക്ക് മാഗ്തദമ കാർഡ് നൽകാൻ 

കഴിയുകയുള്ളൂടവന്നുും രുതുക്കി നൽകാൻ രുതിയ കാർഡ് ഗ്രിന്റ് അെിച്ചിട്ട് ഇടലലന്നുും 

ടതാഴിലാളികദളാട് രറഞ്ഞു. 

  

 2. കതാഴിൽ ആവശയകപ്പടുന്നത് സംബന്ധിച്ത 

          ടതാഴിൽ കാർഡ് ഉള്ള ഏടതാരു ടതാഴിലാളിക്കുും ടതാഴിൽ ആവശയടപ്പൊനുും 

ഇതുമായി ബന്ധടപ്പട്ട് ആസ്ൂഗ്തണ ഗ്രഗ്കിയയിൽ രങ്കാളിയാകാനുും  ഉള്ള അവകാശും ഉണ്ട്. 
ടതാഴിൽ ആവശയടപ്പട്ട് 15 േിവസ്ത്തിനുള്ളിൽ ടതാഴിൽ ലഭയമായിലല എങ്കിൽ 

ടതാഴിലിലലായ്ക്മ ദവതനും ലഭിക്കാനുള്ള അവകാശും നിയമരരമായി 
ടതാഴിലാളികൾക്കുണ്ട്.  

            നാരങ്ങാത്തട്ട്  വാർഡിടല ടതാഴിലാളികൾ ദമറ്റ് മുഖാരരും ഗ്രൂപ്പ് ആയാണ് ടതാഴിൽ 

ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള അദരക്ഷ സ്മർപ്പിക്കുന്നത് അദരക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക്ക് അദരക്ഷ 

കകപ്പറ്റിയത് 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. കതാഴിൽ അനുവദിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ത. 

            ടതാഴിലുറപ്പ് നിയമഗ്രകാരും ടതാഴിൽ ആവശയടപ്പട്ട് 15 േിവസ്ത്തിനുള്ളിൽ ടതാഴിൽ 

നൽകിയിരിക്കണും. അലലാത്തരക്ഷും ടതാഴിൽരഹിത ദവതനത്തിനുള്ള അർഹതയുണ്ട്. ഈ 

വാർഡിടല ടതാഴിലാളികൾക്ക് ടതാഴിലിന്റ അദരക്ഷിച്ച് 15 േിവസ്ത്തിനകും തടന്ന ടതാഴിൽ 

ലഭിക്കാറുണ്ട് .  

4. കഷൽഫ് ഓഫ് കഗ്പാജക്ററ്റത് തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള അവോശം.  

        അെുത്ത 5 വർഷദത്തക്ക് ഏടറ്റെുക്കാവുന്ന ദഗ്രാജക്െുകളുടെ സ്മാഹാരമാണ് 

ടഷൽഫ് ഓഫ് ടഗ്രാജക്റ്റ്്. അയൽക്കൂട്ട തലത്തിൽ െർച്ച ടെയ്ക്ത് നിർദേശങ്ങൾ സ്മാഹരിച് 

വാർഡ് തലത്തിൽ ദഗ്കാഡീകരിച്ച ഗ്രാമസ്ഭയിൽ അവതരിപ്പിച് മുൻരണന ഗ്കമും 

നിശ്ചയിച്ചാണ് അുംരീകരിക്കുന്നത്. അതുടകാണ്ടുതടന്ന ടഷൽഫ്  ഓഫ് ടഗ്രാജക്ട് 

തയ്യാറാക്കുന്നതിനുും ഉള്ള അവകാശും ടതാഴിലാളികൾക്കുണ്ട്. ടതാഴിൽ കടണ്ടത്തുന്നതിന്റ 

ടതാഴിലാളികളുടെയുും ദമറ്റിന്റടറ ഭാരത്തുനിന്നുും രങ്കാളിത്തും ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ 

ടതാഴിലുറപ്പിൽ അനുവേിനീയമായ ആസ്തി വികസ്ന ഗ്രവർത്തികൾ കടണ്ടത്തുന്നതിന്റ 

വാർഡിടല വിവിധ ദമഖലയിലുള്ള അവരുടെ രങ്കാളിത്തും ഉണ്ടാദവണ്ടതാണ്. 

നാരങ്ങാത്തട്ട്   വാർഡിടല ടതാഴിലാളികൾ ടഷൽഫ് ഓഫ് ടഗ്രാജക്ട് തയ്യാറാക്കുന്നതിൽ 

രങ്കാളികളാകാർ  ഉണ്ട് എന്നാണ് ടതാഴിലാളികളിൽ നിന്നുും രഞ്ായത്തിൽ നിന്നുും 

അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്. 

 

 



5. യാഗ്താ കെലവ് സംബന്ധിച്ത 

            ടതാഴിലാളികൾക്ക് താമസ് സ്ഥലത്തു നിന്നുും 5 കിദലാമീറ്റർ െുറ്റളവിനുള്ളിൽ ടതാഴിൽ  

ലഭിക്കുവാൻ ഉള്ള അവകാശും ഉണ്ട്. അങ്ങടന അലലാത്ത രക്ഷും യാഗ്താബത്ത ആയി 
കൂലിയുടെ 10 ശതമാനും അധിക ദവതനും ആയി ലഭിക്കാൻ അവകാശമുണ്ട്. ഈ വാർഡിൽ 

ടതാഴിലാളികൾ ആരുുംതടന്ന അഞ്് കിദലാമീറ്ററിന്റ രുറദത്തക്ക് ദരായി ദജാലി ടെയ്യാറിലല. 
അതുടകാണ്ടുതടന്ന യാഗ്താബത്ത നൽദകണ്ട ആവശയകത ഈ വാർഡിൽ ഉണ്ടായിട്ടിലല. 

6)അടിസ്ഥാന  ൗകരയങ്ങതെ കുറിച്ച്  

 ടതാഴിലാളികൾക്ക് ആവശയമായ കുെിടവള്ളും വിഗ്ശമിക്കുന്നതിനുള്ള തണൽ 

ഗ്രഥമശുഗ്ശൂഷ കിറ്റ് തുെങ്ങിയ അെിസ്ഥാന സ്ൗകരയങ്ങൾ ലഭിദക്കണ്ട ടതാഴിലാളികളുടെ 

അവകാശമാണ്. ഇവരുടെ കയ്യിൽ ഫസ്റ്റ് എയ്ക്ഡ് ദബാക്സ് കാണാൻ സ്ാധിച്ചിട്ടിലല. 
അവർക്ക് ആവശയമായ ഒന്നുും രഞ്ായത്തിൽ നിന്നുും ലഭിക്കാറിലല എന്നാണ് 

മനസ്സിലാക്കാൻ സ്ാധിച്ചത്. 

 7. കവതനം ലഭയമാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ത 

           ടതാഴിലുറപ്പ് രദ്ധതി നിയമത്തിടല ടസ്ക്ഷൻ3(2) ഗ്രകാരും ഓദരാ ഗ്രവൃത്തിയുടെയുും 

മസ്റ്റർ ദറാൾ രൂർത്തിയാക്കി രഞ്ായത്തിൽ സ്മർപ്പിച്ച 15 േിവസ്ത്തിനകും 

ടതാഴിലാളികൾക്ക് ദവതനും ലഭിദക്കണ്ടതാണ്.    അവർക്ക് കൃതയമായി ദവതനും 

ലഭിക്കുന്നിലല എന്ന് അറിയാൻ സ്ാധിച്ചു. 

8. കതാഴിലിടങ്ങളിൽ ഉണ്ടാേുന്ന അപേടങ്ങൾ സംബന്ധിച്ത 

                 മഹാത്മാരാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ ടതാഴിലുറപ്പ് രദ്ധതിയിൽ ടതാഴിലാളികൾക്ക് 
ടതാഴിലിെങ്ങളിൽ ടവച്ച് ഏടതങ്കിലുും തരത്തിലുള്ള അരകെും സ്ുംഭവിച്ചാൽ ടഷഡയൂൾ2(5) 

ഗ്രകാരവുും അധയായും9 ദല രരാമർശങ്ങളുടെ അെിസ്ഥാനത്തിലുും െികിത്സ 

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 ഗ്രേർശിപ്പിദക്കണ്ടതാണ്. ഫീൽഡ് 

സ്ന്ദർശനത്തിന്റ ഭാരമായി ടതാഴിലാളികളുമായി സ്ുംസ്ാരിച്ചദപ്പാൾ ഇതുവടര രരാതികൾ 

നൽകിയിട്ടിലല എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്.  

10. കസാഷയൽ ഓഡിറ്റത നടത്ുന്നതിനുള്ള അവോശം 

         ടതാഴിലുറപ്പ് രദ്ധതിയിൽ ഏടറ്റെുത്ത് നെപ്പിലാക്കുന്ന മുഴുവൻ ഗ്രവർത്തികളുും 

ദസ്ാഷയൽ ഓഡിറ്റിന്റ വിദധയമാക്കണടമന്ന് ടസ്ക്ഷൻ17(2) നിഷ്കർഷിക്കുന്നുണ്ട്. 



ടതാഴിലുറപ്പിൽ ഏടറ്റെുത്ത ഗ്രവർത്തികളുടെ സ്ാമൂഹിക കണടക്കെുപ്പ് നെത്തുന്നതിൽ 

രങ്കാളി ആവുന്നതിനുള്ള അവകാശും ടതാഴിലാളികൾക്കുണ്ട്.  

 കറാസ്രാർ ദിനം  

ടതാഴിൽ ആവശയകത കൃതയമായി രജിസ്റ്റർ ടെയ്യുന്നതിനുും, ടതാഴിലാളികളുടെ 

അവകാശങ്ങൾ അവടര ദബാധയടപ്പെുത്തുന്നതിനുും രരാതികൾ  രരിഹരിക്കുന്നതിനുും 

ആയി ദറാസ്രർ േിനും സ്ുംഘെിപ്പിദക്കണ്ടതുണ്ട്. വാർഷ്ിേ  മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ അനുസ്രിച്ച് എലലാ 

രഞ്ായത്തിലുും ഈ േിനും ആെരിക്കണും. ടതാഴിലാളികളിൽ നിന്നുും  ദറാസ്രാർ േിനും 

ആെരിക്കുന്നിലല എന്ന് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 

 സിറ്റിസൺ ഇൻഫർകമഷൻ കബാർഡ്  

              ടതാഴിലുറപ്പ് രദ്ധതിയുടെ സ്ുതാരയത ഉറപ്പാക്കുന്നതിനു ദവണ്ടിയുള്ള ഒരു 
ഉരാധിയാണ് സ്ിറ്റിസ്ൺ ഇൻഫർദമഷൻ ദബാർഡ്. ഒരു ഗ്രവർത്തിയുടെ 

അെിസ്ഥാനവിവരങ്ങൾ അതായത് എസ്റ്റിദമറ്റ് തുക, സ്ാധന ദവതന 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 സ്ാധിെിലല.  

വർക്ക്് code എസ്റ്റിദമറ്റ്  എം ബുക്ക്   ഫീൽഡ്  

 കിണർ നിർമ്മാണും 

IF/377040 

3000 2800 Yes 

   ഗ്രളയത്തിൽ 

തകർന്ന ഓെകളുടെ  

നവീകരണും 

FP/348093 

 3000 2800 Yes 

    വിധവകളുടെ 

ഭൂമിയിൽ 

ഭൂവികസ്ന 

ഗ്രവർത്തനും 

IF/370109 

 

3000 2800 Not seen  

     സ്ുംഘ കൃഷിക്ക് 
നിലടമാരുക്കൽ 

കരുണ IF/369085 

3000 2800 Yes 



  സ്ുംഘ കൃഷിക്ക് 
നിലടമാരുക്കൽ 

ഹരിത IF/369787 

3000 2800 Not seen 

 

കരിയും കാപ്പ് 
അുംരൻവാെി 
യക്ഷിദക്കാട്ട ദറാഡ് 

RC/288072 

5000 4800 Yes 

 

 ജാഗ്രതാ കമൽകനാട്ട സമിതി 

 ഓദരാ രഞ്ായത്തിലുും 5 അുംരങ്ങൾ എങ്കിലുും ഉള്ള ജാഗ്രതാ ദമൽദനാട്ട സ്മിതി 
രൂരീകരിദക്കണ്ടത് ആണ്. ഇതിൽ രട്ടികജാതി രട്ടികവർഗ്ഗ വിഭാരങ്ങൾക്ക് ദവണ്ടഗ്ത 

ഗ്രാധാനയും നൽദകണ്ടതാണ് രകുതിദപ്പർ സ്ഗ്തീകളായിരിദക്കണ്ടതാണ്. അദ്ധയാരകർ,  

അുംരനവാെി വർക്കർ, സ്വയും സ്ഹായ സ്ുംഘത്തിടല അുംരങ്ങൾ,  ടരാതു സ്മൂഹ 

സ്ുംഘെനകൾ, ഉരദഭാക്തൃ സ്മിതികൾ, ദസ്ാഷയൽ ഓഡിറ്റ് റിദസ്ാഴ്സസ് ദരഴ്സസ്ൺ, യുവജന 

ക്ലബ്ബുകൾ, ടരാതു സ്മൂഹ സ്ുംഘെനകൾ തുെങ്ങിയവയിൽ നിന്നുും വിജിലൻസ് ആൻഡ് 

ദമാണിറ്ററിുംഗ് കമ്മിറ്റി അുംരങ്ങടള ടതരടഞ്ഞെുക്കാവുന്നതാണ്. ഏറ്റവുും കുറഞ്ഞ 

കാലയളവിദലക്ക് വിഎുംസ്ി അുംരങ്ങടള നിയമിദക്കണ്ടത് ഗ്രാമസ്ഭ യാണ്. ഗ്രകൃതി സ്ഥല 

സ്ന്ദർശനും, ടതാഴിലാളികളുമായി ആശയവിനിമയും നെത്താൻ ദരഖകളുടെ രരിദശാധ 

ഗ്രവൃത്തിസ്ഥലും 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. അഞ്് അുംരങ്ങൾ ആണ് നിലവിലുള്ളത്.  

വിഎുംസ്ി  അംഗങ്ങൾ      Ward06 

 1. രാജൻ കലലാകുദന്നൽ  

2.ഗ്രീത വിജയൻ  

3. ടറജീന കാലായിൽ 

4. ഷീന 

5. അഷ്റഫ്(ടമമ്പർ ) 

 

 

 



 കമറ്റത 

  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. 

നാരങ്ങാത്തട്ട് വാർഡിൽ ഗ്രീത വിജയൻ , ഏലിയാമ്മ, അന്നമ്മ ദതാമസ്,  ടസ്മീറ,  മിനി 
തങ്കച്ചൻ,  എന്നിവർ ദമറ്റ് മാർ ആയി ഗ്രവർത്തിക്കുന്നു.  

 

 

പദ്ധതി ആരംഭം മീറ്റിംഗ് 

 ടതാഴിലുറപ്പ് നിയമും ടഷഡയൂൾ 22 ഗ്രകാരും ഒരു ഗ്രവൃത്തി ആരുംഭിക്കുന്നതിനു മുൻപ്റ് 

ഏടതങ്കിലുും ഒരു ടരാതുസ്ഥലത്തു ടതാഴിലിെങ്ങ ലിദലാ വ ച്ച് 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. എന്നാൽ വയക്തിരത 

ഗ്രവൃത്തിയുടെ ഫയലിൽ ഈ ദരഖകൾ കാണാൻ സ്ാധിച്ചിലല. ടതാഴിലാളികളിൽ നിന്നുും 

അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് രദ്ധതി ആരുംഭ മീറ്റിുംരിൽ വാർഡ് ടമമ്പറുും ഓവർസ്ിയർ ഉും 

രടങ്കെുക്കാറുണ്ട് എന്നാണ്. 

                         

 കതാഴിലാളിേളചകട േടമേൾ 

                                                                                                                                                                                                     * 

ടതാഴിലിെങ്ങളിൽ സ്മയനിഷ്ഠ രാലിക്കുക. 

* ടതാഴിൽ ടെയ്യുന്ന േിവസ്ങ്ങളിൽ രാവിടലയുും കവകുദന്നരവുും കൃതയമായി ഒപ്പ് 
ദരഖടപ്പെുത്തുക. 

* ടതാഴിൽ കാർഡിൽ ഹാജർ കൃതയമായി ദമറ്റ്്  ദരഖടപ്പെുത്തുന്നുണ്ട് എന്ന് 
ഉറപ്പുവരുത്തുക. 

* ടഗ്രാജക്റ്റ് മീറ്റിുംഗ്, ഗ്രാമസ്ഭകൾ, ടതാഴിലുറപ്പ് ഗ്രാമസ്ഭകൾ എന്നിവയിൽ രടങ്കെുക്കുക. 

* കൃതയതദയാടെ ദജാലി ടെയ്യുക. 

* ടതാഴിലിെങ്ങളിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് വസ്തുക്കൾ ഉരദയാരിക്കുവാദനാ കത്തിക്കുവാടനാ  

രാെിലല. 

* ഗ്രകൃതി സ്ുംരക്ഷണത്തിന്റ ആവശയമായ ഗ്രവർത്തികൾ ഏടറ്റെുത്തു നെപ്പിലാക്കുക. 

* ആസ്തി സ്ൃഷ്ടിക്കുന്ന ഗ്രവൃത്തികൾ കടണ്ടത്തി രഞ്ായത്ത് അധികൃതടര അറിയിക്കുക. 



കസാഷയൽ ഓഡിറ്റിനു വികധയമാക്കി യ  ഗ്പവർത്ിേൾ  

 

ഗ്കമ 

നമ്പ
ർ  

വർക്ക്് 
ടനയിും 

ആൻഡ് 

ദകാഡ്  

എസ്റ്റി
ദമറ്റ് 
അമൗ
ണ്ട്  

കാലയള
വ്  

ടതാഴിൽ േിനും      

 

Skilled 

/semiskilled  

wages      

 

 

 

Unskilled 

wages 

 

 

 

സ്ാധ
നും  

1           

 കിണർ നിർമ്മാണും 
IF/377040 

 

103739 26/02/2019

-

18/03/2019 

18(103ടതാഴിൽ 

േിനങ്ങൾ) 

59500 4968 2890 

2      

ഗ്രളയത്തിൽ 

തകർന്ന 

ഓെകളുടെ  

നവീകരണും 

FP/343093 

232929 05/03/2019

-

25/03/2019 

14( 529 

ടതാഴിൽേിന
ങ്ങൾ) 

0 143359 5445 

3  വിധവ /BPL 

ഭൂമികളിൽ 

ഭൂവികസ്നും  

)IF/370109 

 

193439 

19/03/2019

-29/3/2019 

10(378 ടതാഴിൽ 

േിനങ്ങൾ ) 

0 102438 4690 

4   സ്ുംഘ 

കൃഷിക്ക് 
നിലടമാരു
ക്കൽ കരുണ 

IF/369085 

 

265552 

 

07/02/2019

-12/3/2019 

22days(863 

ടതാഴിൽ 

േിനങ്ങൾ) 

0 234144 7120 

5       സ്ുംഘ 

കൃഷിക്ക് 
നിലടമാരു
ക്കൽ ഹരിത 

IF/369787 

273553 22/11/2018

-

19/12/2018 

 

26(927 ടതാഴിൽ 

േിനങ്ങൾ) 

0 241217 

 

7435 

6  കലഫ് 

ഭവന 

നിർമ്മാണും 

സ്ുൽഫത്ത് 
വളക്കുഴി 

24840 4/10/2018   

-9/4/2019  

90days 0 24390 

 

450 



യിൽ 

IF/352632 

7.  കലഫ് 

ഭവന 

നിർമ്മാണ 

സ്ജിന 

കാവുങ്കൽ 

IF/35 

24840 

 

4/10/2018-

10/4/2019 

90days  0 24390 450 

8  

ഭവനനിർ
മ്മാണും 

ബിന്ദു ദമാൾ 

IF/352641 

 

24840 16/10/2018

-04/03/19 

89days 0 24119 534 

 

9.  കരിയും 

കാപ്പ് 
അുംരനവാെി 
യക്ഷി ദകാട്ട 

ദറാഡ് 

RC/352641 

 

487277 23/3/2019-

29/3/2019 

6(172 ടതാഴിൽ 

േിനങ്ങൾ) 

5600 

5250 

59078 373839 

   

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   അളവുേൾ സംബന്ധിച് വിവരങ്ങൾ  

വർക്കത് കനയിം 

&കോഡ്  

എസ്റികമറ്റികല 

അളവ്  

എം ബുക്കിൽ 

കരഖകപടുത്ിയത്  

 ഫീൽഡ് തല 

പരികശാധനയിൽ 

േകണ്ടത്ിയത് 

  ഹരിത   സ്ുംഘ 

കൃഷിക്ക്   
നിലടമാരുക്കൽ 

code:IF/365201 

ോട് കവട്ടി 
കതളിക്കൽ  

3670.sqm 

 നിലകമാരുക്കൽ  

28194.20 sqm 

      

 

 

Jungle cleaning 

3670.sqm 

 നിലകമാരുക്കൽ 

27130.sqm 

      

12342.2sqm 

നിലകമാരുക്കൽ 

അളന്നു.ോട്  

ആയതിനാൽ ബാക്കി 
അളക്കാൻ സാധിച്ിലല. 

       

  കരുണ 

സ്ുംഘകൃഷി 
ക്ക്നിലടമാരുക്കൽ  

code:IF/369085 

ജംരിള് ക്ലീനിങ്   

8250 sqm 

 നിലകമാരുക്കൽ  

24944.40sqm 

 

8250sqm 

 

24745sqm 

 14073m^2 അളക്കാൻ 

സാധിച്ച. ബാക്കി 
ഭാരം ആയതിനാൽ 

അളക്കാൻ സാധിച്ിലല. 

 കിണർ 

നിർമ്മാണും(   ഷാജി 
മ )IF/377040 

  7.36മീറ്റർ  

 

7.36മീറ്റർ     േിണ്ർ അരിക്റ 

ഇടിഞ്ഞു ോടുമൂടിയ 

അവസ്ഥയിലായിരു
ന്നു . ആയതിനാൽ 

േിണ്ർ അളക്കാൻ 

സാധിച്ിലല 

 കരിയും കാപ്പ് 
അുംരനവാെി യക്ഷി  
ദകാട്ട ദറാഡ് 

RC/288072 

 Length.130m 

B:2.8m 

 

L:130m 

b:2.8m 

 

l:126.2m 

b:2.7m 

 

 

 കലഫ് ഭവന 

നിർമ്മാണും   : 

ബിന്ദുIF/352641 

 

 ഒന്നാംഘട്ടം 28 

ദിവസം 

 രണ്ടാംഘട്ടം 24 

ദിവസം 

 എം ബുക്കത 
സൂക്ഷിച്ിട്ടിലല 

 പണ്ിപൂർത്ിയായ 

ആണ് ോണ്ാൻ 

സാധിച്ത്. 

89ദിവസകത് പണ്ി 
കതാഴിലാളിേൾക്കത 
ലഭിച്ിരിക്കുന്നു. 



 മൂന്നാം ഘട്ടം 10 

ദിവസം 

 നാലാം ഘട്ടം 28 

ദിവസം 

 കലഫ് ഭവന 

നിർമ്മാണും 

സ്ജ്ന കാവുങ്കൽ 

IF/353588 

 
 

 ഒന്നാംഘട്ടം 28 

ദിവസം  

 രണ്ടാംഘട്ടം 24 

ദിവസം 

 മൂന്നാം ഘട്ടം 10 

ദിവസം 

 നാലാം ഘട്ടം 28 

ദിവസം 

   എം ബുക്കത 
സൂക്ഷിച്ിട്ടിലല. 

 പണ്ി 
പൂർത്ിയായിരിക്കു
ന്നു. 
കതാഴിലാളിേൾക്കത 90 

ദിവസകത് പണ്ി 
ലഭിച്ിരിക്കു ന്നു.  

 

 കലഫ് ഭവന 

നിർമ്മാണും  കലഫ് 

ഭവന നിർമ്മാണും   

സ്ുൽഫത് 

വളക്കുഴിയിൽ  

 ഒന്നാംഘട്ടം 28 

ദിവസം  

 രണ്ടാംഘട്ടം 24 

ദിവസം 

 മൂന്നാം ഘട്ടം 10 

ദിവസം 

 നാലാം ഘട്ടം 

28ദിവസം  

എം ബുക്കത 
സൂക്ഷിച്ിട്ടിലല. 

പൂർത്ിയായിരിക്കു
ന്നു. 
കതാഴിലാളിേൾക്കത 90 

ദിവസകത് പണ്ി 
ലഭിച്ിരിക്കുന്നു.  

            

 

 

 

 

 പദ്ധതിയുതട തപാതു വിലയിരുത്തലുകൾ 

             ഓഡിറ്റ് സെയ്ത ഗ്പവൃത്തിേൾ ോർഷ്ിേ ദമഖലയ്ക്കും മണ്ണ് 
ജലൈംരക്ഷണത്തിനും ഗുണേരമായ രീതിയിൽ ഉപദയാഗസപടുത്താൻ 
ൈാധിച്ചു.JLG  ഗ്ഗൂപിന് നിലസമാരുക്കൽ ഗ്പവൃത്തിയിൽ  േഴിഞ്ഞവർഷ്ം 
േൃഷ്ിസെയ്ത് നലല രീതിയിൽ വിളസവടുത്തുസവങ്കിലും ഈ വർഷ്  
പരിദശാധനയിൽ െിലത് ോടുപിടിച്ച നിലയിലാണ് േണ്ിട്ുള്ളത്. കിണർ 

ഭവനനിർമ്മാണങ്ങൾ ഭുംരിയായി രൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.ദറാഡ് രണി ഭുംരിയായി 
രൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.  

                          ഫയൽ പരികശാധന  വാർഡ് 06 



           1. സ്ുംഘ കൃഷിക്ക് നിലടമാരുക്കൽ  (ഹരിത)If/369787 

            2.സ്ുംഘ കൃഷിക്ക് നിലടമാരുക്കൽ (കരുണ )IF/369085 

            3.കിണർ  നിർമാണും  IF/377040 

            4. കലഫ്  ഭവന നിർമാണും IF/352641(ബിന്ദു  ദമാൾ ) 

            5. BPL/ വിധവ ഭൂമിയിൽ ഭൂവികസ്നും IF/370109 

            6.   കരിയുംകപ്റ് അുംരൻവാെി യക്ഷി ദകാട്ട ദറാഡ് RC/288072 

            7.   ഗ്രളയത്തിൽ തകർന്ന ഓെകളുടെ നവീകരണുംFP/348093 

            8.കലഫ് ഭവന നിർമാണും IF/352632(സ്ുല്ഫത് ) 

            9.കലഫ്  ഭവന  നിർമാണും IF/353588(സ്ജിന  ),  

 

 

1. )േവർകപജ് 

     ദസ്ാഷയൽ ഓഡിറ്റിനു വിദധയമാക്കിയിട്ടുള്ള  5 ഫയലുകളിൽഎ എും സ്ി 
ഗ്രകാരമുള്ള കവർദരജ് സ്ൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ  IF/352632 (കലഫ് ഭവനും), IF/353588, 

(കലഫ് ഭവനും )RC/288072 (ദറാഡ് )എന്നിവയിൽ കവർദരജ് സ്ൂക്ഷിച്ചിട്ടിലല 

2). കെക്കത ലിസ്റ്റത  

 രരിദശാധനയ്ക്ക്ക് വിദധയമാക്കിയ ഫയലുകളിൽ ഒന്നുും തടന്നടെക്ക് ലിസ്റ്റ് 
സ്ൂക്ഷിച്ചിട്ടിലല. 

3). ആക്ഷൻ പ്ലാനിന്കറ  കോപ്പി 

         ഏടറ്റെുക്കുന്ന ഗ്രവൃത്തികൾ ആക്ഷൻ പ്ലാനിൽ ഉൾടപ്പട്ടതുും ടഷൽഫ് ഓഫ് 

ടഗ്രാജക്റ്റിൽ മുൻരണനാഗ്കമത്തിൽ ഉള്ളതുും ആയിരിയ്ക്ക്കണും എന്നുണ്ട്. ഓഡിറ്റിനു 
വിദധയമാക്കിയ ഫയലുകളിൽ ആക്ഷൻ പ്ലാൻ ദകാപ്പി കാണാൻ സ്ാധിച്ചിലല.  

4 )ജനേീയ എസ്റ്റികമറ്റത 

       സ്ാധാരണക്കാരനായ ഏടതാരാൾക്കുും മനസ്സിലാകുന്ന വിധത്തിൽ ഗ്രാദേശിക 

ഭാഷയിൽ തയ്യാറാക്കിയ എസ്റ്റിദമറ്റ് ഫയലിൽ സ്ൂക്ഷിദക്കണ്ടതുണ്ട്. എന്നാൽ 

രരിദശാധിച്ച  ഫയലുകളിൽ ജനകീയ എസ്റ്റിദമറ്റ് കാണാൻ സ്ാധിച്ചിലല. 

5 )സാകങ്കതിേ അനുമതിയുകട പേർപ്പത 

   ഒരു ഗ്രവൃത്തിക്ക് സ്ാദങ്കതിക വിേഗ്ധരുടെ അനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നതിനുള്ള 

ആധികാരിക ദരഖയാണ് സ്ാദങ്കതിക അനുമതി ദരഖ. ഓഡിറ്റിനു വിദധയമാക്കുകയ 

8 ഫയലുകളിൽ ഗ്രവൃത്തിയുമായി ബന്ധടപ്പട്ടിട്ടുള്ള സ്ാദങ്കതിക അനുമതിയുടെ 

രകർപ്പ്  സ്ൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്.FP/348093 ഗ്രവർത്തിയുടെ ഫയലിൽ  സ്ാദങ്കതിക 

അനുമതിയുടെ രകർപ്പ് സ്ൂക്ഷിച്ചിട്ടിലല. 



 

6).ഭരണ്ാനുമതിയുകട പേർപ്പത    

ഗ്രവർത്തി ടെയ്യുന്നതിന്റ നിർവഹണ സ്ഥാരനും നൽകുന്ന അനുമതിയാണ് 

ഭരണാനുമതി ദരഖ  രകർപ്പ്രരിദശാധിച്ച ഫയലുകളിൽ  ഭരണാനുമതിയുടെ രകർപ്പ് 
കാണാൻ സ്ാധിച്ചു. 7.)സംകയാജിത പദ്ധതി.  

 സ്ർക്കാരിന്റടറ ഏടതങ്കിലുും വകുപ്പുകൾ ടതാഴിലുറപ്പുരദ്ധതി ദയാടൊപ്പും 

സ്ുംദയാജിച്ച് നെപ്പാക്കുകയാടണങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധടപ്പട്ട ദരഖകൾ ഫയലിൽ 

സ്ൂക്ഷിദക്കണ്ടതുണ്ട്. എന്നാൽ ഓഡിറ്റ് വിദധയമാക്കിയ ഫയലുകൾ സ്ർക്കാരിന്റടറ 

മറ്റു വകുപ്പുകളുമായി സ്ുംദയാജിച്ച് നെത്തുന്ന ഗ്രവർത്തികൾ അലലാത്തതിനാൽ ഈ 

ദരഖകൾ ബാധകമലല. 

8-) കതാഴിൽ ആവശയകപ്പട്ടചകോണ്ടുള്ള അകപക്ഷ 

 രരിദശാധിച്ച ഫയലുകൽ  ടതാഴിൽ ആവശയടപ്പട്ടുടകാണ്ടുള്ള അനുദേേും ബി 
ഗ്രകാരമുള്ള ഡിമാൻഡ് form കാണാൻ സ്ാധിച്ചു.  RC/288072, IF/370109 എന്നീ 
ഫയലുകളുടെ ഡിമാൻഡ് ദഫാറത്തിൽ ഗ്രവർത്തി ഏതു തീയതി മുതൽ ഏതു 
തീയതിവടര ദവണടമന്ന് ദരഖടപ്പെുത്തിയിട്ടിലല. ടതാഴിൽ ആവശയടപ്പട്ടുടകാണ്ടുള്ള 

അദരക്ഷയുടെ രസ്ീതിൽ  ടസ്ഗ്കട്ടറിയുടെ ദരരുും ഒപ്പുും ദരഖടപ്പെുത്തിയിട്ടിലല. 

9) ഗ്പവൃത്ി അനുവദിച്ത് സംബന്ധിച്ചള്ള വിവരങ്ങൾ 

     നിർവഹണ ഏജൻസ്ി ഗ്രവൃത്തി അനുവേിച്ചുടകാണ്ടുള്ള അറിയിപ്പ് അദരക്ഷ 

കിട്ടി 15 േിവസ്ത്തിനകും ടതാഴിലാളികടള ദരഖാമൂലും അറിയിദക്കണ്ടതാണ്   

ഗ്രവർത്തികളുടെ ഫയലിൽ ഗ്രവർത്തി അനുവേിച്ചത് സ്ുംബന്ധിച്ചുള്ള ദരഖ 

ഗ്രദതയകും സ്ൂക്ഷിച്ചിട്ടിലല എന്നാൽ അദരക്ഷാ ദഫാമിന്റടറകൂടെഗ്രവർത്തി 
അനുവേിച്ചത്  സ്ുംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ഉൾടപ്പെുത്തിയിട്ടുണ്ട്  

10.) മസ്റ്റർ കറാൾ 

   ടതാഴിലാളികളുടെ ഹാജർ ദരഖടപ്പെുത്തുന്ന ഔദേയാരിക ദരഖയാണ് മസ്റ്റർ ദറാൾ. 

ഒരു േിവസ്ും രണ്ട് തവണ ഹാജർ ദരഖടപ്പെുദത്തണ്ടതാണ്’ ദലാക്ക് ദഗ്രാഗ്രാും 
ഓഫീസ്ർ, രഞ്ായത്ത് ടസ്ഗ്കട്ടറി എന്നിവർ സ്ാക്ഷയടപ്പെുത്തി സ്ീൽ രതിപ്പിച്ച മസ്റ്റർ 

ദറാൾ മാഗ്തദമ ഉരദയാരിക്കാൻ രാെുള്ളൂ. മസ്റ്റർ ദറാൾ ലഭിച്ചതിനുദശഷും മാഗ്തദമ 

നിയമരരമായി ഗ്രവർത്തി ആരുംഭിക്കാൻ രാെുള്ളൂ.  ടസ്ഗ്കട്ടറിയുടെയുും BDO 

യുടെയുും  ഒപ്പിദനാടൊപ്പും തീയതി ദരഖടപ്പെുത്തിയിട്ടിലല   ഫയലിടല മസ്റ്റദറാളുകളിൽ 

mate ന്റടറ ദരരുും ഒപ്പുും ദരഖടപ്പെുത്തിയിട്ടുണ്ട്. IF/369787 എന്ന   ഫയലിൽ  മാസ്റ്റർ 

ദറാൾ  no 16835, 16836, 16837, 16838, 16839, 16840 ഇഗ്തയുും  മാസ്റ്റർ  ദറാൾ  മാറ്റിനിന്റടറ  

കകയിൽ  നിന്നുും  നഷ്ടടരട്ടതുടകാണ്ട്   അതിന്റ  ആനുരാതികമായിട്ടുള്ള  ദലാക്കിൽ  

നിന്നുും  ലഭിച്ച  ദരഖയാണ്  ഫയലിൽ സ്ൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത്. 

11).കമഷർകമന്് ബുക്കത 

 ടതാഴിലുറപ്പിൽ ഉൾടപ്പെുത്തി ടെയ്യുന്ന ഗ്രവൃത്തികളുടെ അളവുകളുും 

ടെലവുകളുും സ്ുംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ സ്മയബന്ധിതമായി തയ്യാറാക്കി ബന്ധടപ്പട്ട 



ഉദേയാരസ്ഥർ അുംരീകരിക്കുന്നതിനുും യഥാസ്മയും കൂലി ലഭയമാക്കുന്നതിനുള്ള 

ആധികാരിക ദരഖയാണ് ടമഷർടമന്റ് ബുക്ക്. 

 രരിദശാധിച്ച ഫയലുകളിൽ ടമഷർടമന്റ് ബുക്ക് സ്ൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. കലഫ് ഭവന 

രദ്ധതിയുടെ ഫയലിൽ  എും ബുക്ക്്  സ്ൂക്ഷിച്ചിട്ടിലല 

12). കമറ്റീരിയൽ  

 രരിദശാധിച്ച് 8 ഫയലുകളിലുും സ്ാധനസ്ാമഗ്രികൾ ഉരദയാരിക്കാത്തതിനാൽ 

ബാധകമലല. RC/288072ഗ്രവർത്തിയുടെ ഫയലിൽ ടെൻഡർ ദകാപ്പി, സ്കപ്ലദയഴ്സസ്ിൽ 

നിന്നുും സ്ാധനകൾ വാങ്ങിയതിന്റടറയുും തുക നല്കിയതിന്റടറയുും ദരഖകൾ 

സ്ൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്.  

13) കവജ്  ലിസ്റ്റത 

 മസ്റ്റ് ദറാളിന്റ ആനുരാതികമായി ടതാഴിലാളികൾക്ക് ദവതനും ലഭിക്കുന്നുടണ്ടന്ന് 
ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന ദരഖയാണ് ദവജ്  ലിസ്റ്റ്. രരിദശാധിച്ച 9 ഫയലുകളിലുും മസ്റ്റർ 

ദറാൾ ഗ്രകാരമുള്ള ദവജ് ലിസ്റ്റുകൾ സ്ൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത്ഗ്രശുംസ്നീയമാണ് 

14) ഫണ്ടത ഗ്ടാൻസ്ഫർ ഓർഡർ 

 ദവതനും ടതാഴിലാളികളുടെ അക്കൗണ്ടിദലക്ക് നൽകിയതിനുള്ള ദരഖയാണ് ഫണ്ട് 
ഗ്ൊൻസ്ഫർ ഓർഡർ.9ഫയലുകളിലുും സ്ൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള മസ്റ്റർ ദറാളു കളുടെ ഫണ്ട് 
ഗ്ൊൻസ്ഫർ ഓർഡർ ഫയലിൽ സ്ൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്.  

15) രസീതുേളചം കറായൽറ്റിയും സംബന്ധിച്ത 

രരിദശാധിച്ചസ്ുംഘ കൃഷിക്ക് നിലടമാരുക്കൽ(ഹരിത, കരുണ 

)ഫയലുകളിൽരസ്ീതുകളുും കരാറുകളുും നികുതി െീട്ടുകളുും  സ്ുംബന്ധിച്ച ദരഖകൾ 

കൃതയമായി സ്ൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി ഫയലുകൾക്ക് ഇത് ബാധകമലല  

 16) കഫാകട്ടാഗ്രാഫ് 

 ടതാഴിലുറപ്പിൽ ഒരു ഗ്രവർത്തി ആരുംഭിക്കുന്നതിനു മുൻരുും ഗ്രവർത്തി 
നെന്നുടകാണ്ടിരിക്കുദമ്പാൾ രൂർത്തിയായതിനു ദശഷും ഉള്ള ഓദരാ ദഫാദട്ടാകൾ 

നിർബന്ധമായുും ഫയലിൽ സ്ൂക്ഷിദക്കണ്ടതുണ്ട് രരിദശാധിച്ച് ഫയലുകളിൽ ഒന്നുും 

തടന്ന മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിലായിയുള്ള  ദഫാദട്ടാ സ്ൂക്ഷിച്ചിട്ടിലല. 

  17) ഗ്പവർത്ി പൂർത്ീേരണ് സാക്ഷയപഗ്തം 

 ഗ്രവർത്തി രൂർത്തീകരിച്ചു എന്നതിന്റടറ ദരഖയാണ് ഗ്രവർത്തി രൂർത്തീകരണ 

സ്ാക്ഷയരഗ്തും ഓഡിറ്റിന്റ വിദധയമാക്കിയ 7 ഫയലുകളിൽ ഈ ദരഖ സ്ൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. 
RC/288072, IF/353585, IF/352632 എന്നീ ഫയലുകളിൽ ഗ്രവർത്തി രൂർത്തീകരണും 

സ്ാക്ഷയരഗ്തും സ്ൂക്ഷിച്ചിട്ടിലല.  

18)  കമറ്റീരിയൽ ബിലലചേൾ വൗച്റുേൾ.  

 ടതാഴിലുറപ്പ് ഗ്രവർത്തികൾക്ക് ഏടതങ്കിലുും സ്ാധനും ഘെകങ്ങൾ വിലയ്ക്ക്കുവാങ്ങി 
ഉരദയാരിക്കുകയാടണങ്കിൽ അതിന്റടറ ഫയൽ സ്ൂക്ഷിദക്കണ്ടതുണ്ട് സ്ിറ്റിസ്ൺ 



ഇൻഫർദമഷൻ ദബാർഡിന്റടറ ടമറ്റീരിയൽ ബിൽ എലലാ ഫയലുകളിലുും 

സ്ൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

19) മസ്റ്റർ കറാൾ മൂവ്കമന്് സ്ലിപ്പത./ ഫയൽ ഗ്ടാക്കിംഗ് കഫാറം 

 ഒരു ഗ്രവൃത്തിയുടെ ഓദരാ ഘട്ടടത്തയുും മസ്റ്റർ ദറാൾ അനുവേിച്ച 

ടതാഴിലാളികൾക്ക് ദവതനും നൽകുന്നത് വടരയുള്ള ഓദരാ ഘട്ടങ്ങളുും ഏടതാടക്ക 

തീയതികളിൽ നെന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനാണ് മാസ്റ്റർ ദറാൾ മൂവ്ടമന്റ്  സ്ലിപ്പ്. എ 

എും സ്ി ഗ്രകാരമുള്ള മാസ്റ്റർ ദറാൾ മൂവ്ടമന്റ്  സ്ലിപ്പ്. രരിദശാധിച്ച 6ഫയലുകളിൽ 

സ്ൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്.  കലഫ്  ഭവന രദ്ധതിയുടെ ഫയലിൽ ഫയൽ ഗ്ൊക്കിുംഗ് ദഫാറും 

സ്ൂക്ഷിച്ച്ട്ടിലല 

20) ജികയാ ടാഗ് കഫാകട്ടാേൾ  

 ഓഡിറ്റിന്റ വിദധയമാക്കിയ8ഫയലുകളിലുും ജിദയാ ൊഗ്  ദഫാദട്ടാ സ്ൂക്ഷിച്ചിട്ടിലല  

21)കസാഷയൽ ഓഡിറ്റത റികപ്പാർട്ടത 

ഓഡിറ്റിനു  വിദധയമാക്കിയ ഫയലുകളിൽ ദസ്ാഷയൽ ഓഡിറ്റ് റിദപ്പാർട്ട് 
സ്ൂക്ഷിച്ചിട്ടിലല. 

 22)സസറ്റത ഡയറി 

 മാസ്റ്റർ സ്ർക്കുലർ ഗ്രകാരും ഉള്ള 22 ദരഖകളിൽ സ്ുംസ്ഥാന സ്ർക്കാർ നിർദേശിക്കുന്ന 

സ്ുഗ്രധാന ദരഖയാണ് കസ്റ്റ് ഡയറി. രദ്ധതിയുടെ സ്ുതാരയത ടതാഴിലാളികളുടെ 

അവകാശങ്ങൾ സ്ാമൂഹയരങ്കാളിത്തും രദ്ധതി ആരുംഭ മീറ്റിുംഗ് ടതാഴിലിെങ്ങളിടല 

അരകെങ്ങൾ സ്ുംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ടതാഴിലാളികളുടെ വാെക സ്ുംബന്ധിച്ച 

വിവരങ്ങൾ ടതാഴിലാളികളുടെ സ്ാക്ഷയരഗ്തും വിജിലൻസ് ആൻഡ് ദമാണിറ്ററിങ് 

കമ്മിറ്റി റിദപ്പാർട്ട്,  സ്ന്ദർശക കുറിപ്പുകൾ തുെങ്ങിയവ ദരഖടപ്പെുത്തുന്നതിന്റ 

ദവണ്ടിയുള്ള ആധികാരിക ദരഖയാണ് കസ്റ്റ് ഡയറി. രരിദശാധിച്ച 5 ഫയലുകളിലുും 

കസ്റ്റ് ഡയറിസ്ൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. IF/369787 IF/352641, IF /352632 IF/353588എന്ന  ഫയലിൽ 

കസ്റ്റ് ഡയറി  സ്ൂക്ഷിച്ചിട്ടിലല. 

 

 

രജിസ്റ്റർ പരിദശാധന  

    ദകളകും രഞ്ായത്ത് സതാഴിലുറപ് പദ്ധതിയുമായി ബന്ധസപട് 7  
രജിസ്റ്ററുകളുും സ്ൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്.     .  
1)തതാഴിൽകാർഡ് 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)തതാഴിലുറപ്പ് ഗ്ഗാമ ഭ മിനുട്സ് രജിസ്റ്റർ  
  ദകളകും രഞ്ായത്ത്്  ആറാം വാർഡ് ആയ നാരങ്ങാ തട്ട്  വാർഡിൽ 
മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ സതാഴിലുറപ് പദ്ധതി,  ആക്ഷൻപ്ലാൻ,  
ദലബർ ബജറ്റ് അംഗീേരിക്കൽ എന്നിവയുമായി ബന്ധസപട്് നടന്ന ഗ്ഗാമൈഭയുസട 
വിവരങ്ങൾ ഗ്ഗാമൈഭാ മിനിറ്റ്ൈിൽ ൈൂക്ഷിച്ചിട്ുണ്്. ഗ്ഗാമൈഭയിൽ 
പസങ്കടുത്തവരുസട ദപരും ഒപും ദരഖസപടുത്തിയിട്ുണ്്. 
3) തതാഴിൽ ആവശയതപ്പടുന്നതും തതാഴിൽ അനുവേിച്ചതും കൂലി നൽകിയതുമായ 
രജിസ്റ്റർ 
 2019 മാർച്ച് വസരയുള്ള   സതാഴിൽ ആവശയസപടുന്നതിന്സറയും അവർക്ക് 
േൂലി നൽേിയതിന്സറയും ദരഖേൾ ഫയലിൽ 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)ആ്തി 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)പരാതി രജിസ്റ്റർ  
 പരാതി രജിസ്റ്റർ ഈ പഞ്ചായത്തിൽ ൈൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് . 
7) ാധന ാമഗ്ഗികൾ  ംബന്ധിച്ച രജിസ്റ്റർ  
 ൈാധനങ്ങൾ വാങ്ങിയതിന്സറ  വിവരങ്ങൾ ഗ്പിന്് എടുത്തു വച്ചിട്ുണ്്.   . 
 

              േകണ്ടത്ലുേൾ 

•  ടതാഴിലുറപ്പ് രദ്ധതിയുടെ സ്ുതാരയത ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിന്റ ഗ്രവർത്തി 
ആരുംഭിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് രദ്ധതി വിവരങ്ങളെങ്ങിയ ഗ്രാദേശിക ഭാഷയിലുള്ള 

സ്ിറ്റിസ്ൺ ഇൻഫർദമഷൻ ദബാർഡ് ഗ്രവർത്തി സ്ഥലത്ത് സ്ഥാരിച്ചിട്ടുള്ളത് 

അഭിനന്ദനാർഹമായ കാരയമാണ്. 

•   ടതാഴിൽ കാർഡ് രുതുക്കുന്ന സ്മയത്ത് ടതാഴിലാളികൾ ദഫാദട്ടാ സ്വരും കയ്യിൽ 

നിന്ന് എെുത്തു ടകാെുക്കുകയാണ്  ഉണ്ടായത്.   

•  കലഫ് ഭവന രദ്ധതി കളുടെ വീട് നിർമ്മാണത്തിന്റ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിൽ ഉള്ള 

തുക അനുവേിദക്കണ്ടതാണ്. കൂൊടത ഓദരാ ഘട്ടങ്ങളിൽ ഉള്ള ദഫാദട്ടായുും 

ഫയലിൽ സ്ൂക്ഷിദക്കണ്ടതാണ് എന്നാൽ ഇവിടെ ഫയലിൽ ദഫാദട്ടാകൾ ഒന്നുും 

കാണാൻ സ്ാധിച്ചിലല ഭവന നിർമ്മാണ ഭുംരിയായി രൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 



     . ടതാഴിലാളികൾക്ക് കുെിടവള്ളും,  തണൽ,  ഫസ്റ്റ് എയ്ക്ഡ് ദബാക്സ് എന്നിവ       

നൽദകണ്ടത്   നിർവഹണ ഏജൻസ്ിയുടെ ഉത്തരവാേിതവമാണ് എന്നാലിവിടെ  ഫസ്റ്റ് 
എയ്ക്ഡ് ദബാക്സ്ിൽ കാരയമായി ഒന്നുും കാണാൻ സ്ാധിച്ചിലല. 

             . വാർഡിൽ ദമറ്റ് മുദഖനയാണ് ടതാഴിൽ ആവശയടപ്പൊറുള്ളത്.       .     

•  ടതാഴിൽ ആവശയടപ്പെുന്ന സ്മയത്തുും മറ്റ് അദരക്ഷകൾ സ്മർപ്പിക്കുദമ്പാഴും 
തിരിടക രസ്ീത് നൽകുന്നുണ്ട്.  

• കൃതയമായി രദ്ധതി ആരുംഭും മീറ്റിുംഗ് നെക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ടതാഴിലാളികൾ 

അഭിഗ്രായടപ്പട്ടു. 
•  നാരങ്ങാ തട്ട് വാർഡിൽ 114 ആക്െീവ ടതാഴിലാളികൾ ഉണ്ട്. അതിൽ ഒരാൾക്ക്   
മാഗ്തദമ 100 രണിരൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുള്ളു എന്നാണ് ഔദേയാരിക ദരഖ 

രറയുന്നത്. 

•  വാർഷിക മാസ്റ്റർ സ്ർക്കുലർ ഗ്രകാരും ഒരു വർക്ക് ഫയൽ 22 ദരഖകൾ 

സ്ൂക്ഷിദക്കണ്ടതുണ്ട്. എന്നാൽ 17/18 ദരഖകൾ മാഗ്തദമ സ്ൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളൂ.   

ഗ്രവർത്തിയാണ്. 

•  ടതാഴിലുറപ്പ് രദ്ധതി ഓഫീസ്ിൽ സ്ൂക്ഷിദക്കണ്ട 7 രജിസ്റ്ററിൽ 7രജിസ്റ്ററുകളുും 

സ്ൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് അഭിനന്ദനാർഹമാണ്. 

•  അക്ഷാുംശ ദരഖാുംശങ്ങൾ ദരഖടപ്പെുത്തിയ ജിദയാ ൊഗ് ദഫാദട്ടാഗ്രാഫ് 

ഫയലുകളിൽ കാണാൻ സ്ാധിച്ചിലല. 
•  ഫയലിലുള്ള ദരഖകൾ വളടര വൃത്തിയായി സ്ൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. 
•     മാസ്റ്റർ ദറാളുകളിൽ അറ്റൻഡൻസ് തീയതി ദരഖടപ്പെുത്തിയിട്ടിലല. 
•      IF/369787 സ്ുംഘ കൃഷിക്ക് നിലടമാരുക്കൽ (ഹരിത)എന്ന ഫയലിടല മസ്റ്റർ ദറാൾ 

നമ്പർ16835, 16836, 16837, 16838, 16839, 16840   എന്നീ മസ്റ്റർ ദറാളുകളുും   കസ്റ്റ് 
ഡയറിയുും ദമറ്റിന്റടറ  കയ്യിൽ നിന്നുും നഷ്ടടപ്പട്ടു. അതിനാൽ ദരരാവൂർ 

ദലാക്കിൽ നിന്നുും ലഭിച്ച ഗ്രിന്റ്ഡ്  ദകാപ്പിയാണ് ഫയൽ സ്ൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത്                          

                    

      

 

 നിർകേശങ്ങൾ  

 

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

കാർഡിൽ രൂരിപ്പിദക്കണ്ട കാരയങ്ങൾ ദമറ്റിനുും  ടതാഴിലാളികൾക്കുും 

കൃതയമായി രറഞ്ഞു ടകാെുക്കുക. 

3)  ടതാഴിലാളികൾക്ക് നിയമും അനുശാസ്ിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള അവകാശങ്ങൾ 

ലഭിക്കുന്നുടണ്ടന്ന് നിർവഹണ ഏജൻസ്ി ഉറപ്പുവരുദത്തണ്ടതുണ്ട്. 
4)  മസ്റ്റർ ദറാളിൽ ടവട്ടി തിരുത്തലുകൾ രാെിലല 
5)  മസ്റ്റർ ദറാളിൽ ഗ്രവൃത്തി എെുക്കുന്ന േിവസ്ങ്ങളിൽ തീയതി 
ദരഖടപ്പെുത്തുക. 

6)  ടതാഴിലുറപ്പ് രദ്ധതിയുടെ സ്ുതാരയത ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിന്റ ഗ്രവൃത്തി 



ആരുംഭിക്കുന്നതിനു മുൻപ്റ് രദ്ധതി വിവരങ്ങളെങ്ങിയ സ്ിറ്റിസ്ൺ 

ഇൻഫർദമഷൻ ദബാർഡ് ഗ്രവൃത്തി സ്ഥലത്ത് സ്ഥാരിദക്കണ്ടത് ആണ്. 

 

7)  ഓദരാ മസ്റ്റർദറാളുും കഴിയുന്ന മുറയ്ക്ക്ക് എും ബുക്കിൽ അളവുും ഗ്രവൃത്തി 
സ്ഥലവുും മസ്റ്റർദറാൾ  നമ്പറുും ദരഖടപ്പെുദത്തണ്ടതാണ് 

8) .ടതാഴിലാളികളുും ദമറ്റുും അവരുടെ കെമകൾ കൃതയമായി 
രാലിക്കുന്നുടണ്ടന്ന് നിർവഹണ ഏജൻസ്ി ഉറപ്പുവരുദത്തണ്ടതുണ്ട്. 
9)  വിജിടലൻസ് ആൻഡ് ദമാണിറ്ററിങ് കമ്മിറ്റി അുംരങ്ങടള കാലാനുസ്ൃതമായി 
മാറ്റുകയുും അവരുടെ രങ്കാളിത്തും ഉറപ്പു വരുത്തുകയുും ടെദയ്യണ്ടതാണ്. 

 

10)  ഏടറ്റെുക്കുന്ന ഗ്രവൃത്തികൾ ആക്ഷൻ പ്ലാനിൽ ഉള്ള സ്മയങ്ങളിൽ തടന്ന 

നെപ്പിലാദക്കണ്ടത് ആണ് 

11)  ഫയൽ സ്ൂക്ഷിദക്കണ്ട ദരഖകൾ കൃതയമായി സ്ൂക്ഷിക്കുക. 

12)  ദരഖകൾ സ്ൂക്ഷിക്കുദമ്പാൾ രൂരിപ്പിദക്കണ്ട കാരയങ്ങൾ കൃതയതദയാടെ 

ടെയ്യുക. 

13)  ടതാഴിലാളികൾ ടതാഴിലിനു ദവണ്ടി അദരക്ഷ നൽകുദമ്പാൾ കൃതയമായി 
രസ്ീത് നൽകുക. 

14)  ടതാഴിലുകൾ തുെങ്ങുന്നതിനു മുൻരുും നെന്നുടകാണ്ടിരിക്കുദമ്പാഴുും  

രൂർത്തിയായതിനുദശഷവുും  ഉള്ള ദഫാദട്ടാകൾ എെുത്ത് ഫയലിൽ 

സ്ൂക്ഷിദക്കണ്ടതാണ്. 

15)  ടതാഴിലാളി േിനത്തിന്റടറ ആവശയകതടയപ്പറ്റി ടതാഴിലാളികടള 

ദബാധവാന്മാരാക്കുക. മാസ്ത്തിൽ ഒരു തവണ ടതാഴിലാളി േിനമായി 
ആെരിക്കുക. 

16)  ടതാഴിലാളികൾക്കുദവണ്ടിയുള്ള അെിസ്ഥാനസ്ൗകരയങ്ങൾ ടതാഴിൽ 

സ്ഥലങ്ങളിൽ ലഭിക്കുന്നുദണ്ടാ എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക. 

17)  ടതാഴിലുറപ്പിൽ ഏടറ്റെുക്കുന്ന ഗ്രവർത്തികളുടെ ആസ്തികൾ േീർഘകാല 

നിലനിൽപ്പിന്റ (3വർഷും) ആവശയമായ സ്ാദങ്കതിക നിർദേശങ്ങൾ 

ടതാഴിലാളികൾക്ക് ഓവർസ്ിയർമാർ നൽദകണ്ടതാണ്. 

18.)രദ്ധതിയുമായി ബന്ധടപ്പട്ട് 22 ഫയലുകളുും 7 രജിസ്റ്ററുകളുും നിർബന്ധമായുും 

ദരഖടപ്പെുത്തി സ്ൂക്ഷിക്കുക 

19). ടതാഴിലാളികൾക്ക് 100േിവസ്ടത്ത ടതാഴിലുും, കൂലിയുും  

രണിയായുധങ്ങളുടെ വാെകയുും 5km കൂെുതൽ ദരായാൽ യാഗ്താബത്തയുും 

നൽകുക.  

 

 

 

 

                       കതാഴിലുറപ്പത പദ്ധതിയിൽ ഏകറ്റടുത്ത കെയ്യാൻ പറ്റിയ ഗ്പവൃത്തികൾ  



•  വിഭാരും എ: ഗ്രകൃതി വിഭവ രരിരാലനവുമായി ബന്ധടപ്പട്ട ടരാതു 
ഗ്രവർത്തികൾ 

•  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 

1) ടതാഴിലുറപ്പ് വിഭാരും ഉദേയാരസ്ഥർ 

2)  വാർഡിടല ടതാഴിലാളികൾ 

3)   ദമറ്റ്മാർ   

4)  രഞ്ായത്ത് ഉദേയാരസ്ഥർ 

5)  ദസ്ാഷയൽ ഓഡിറ്റ് െീും കണൂർ 

 

അനുബന്ധം :nrega.nic.in 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Geo ഗ്ടാക്കർ record 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ഗ്ഗാമൈഭ  നിർദേശങ്ങൾ 

 *ടതാഴിൽ കാർഡ് രൂർണമായുും സ്ൗജനയമായി അനുവേിക്കുക 

* ടതാഴിൽ സ്മയും 9 മണി മുതൽ 4 മണി വടര ആക്കുക 



* ദവതനും വർദ്ധിപ്പിക്കുക 

* ടതാഴിൽ േിനും വർദ്ധിപ്പിക്കുക 

* ദറാഡ് രണി ടതാഴിലുറപ്പിൽ ഏടറ്റെുത്തു ടെയ്യാൻ അനുവേിക്കുക. 

* ടതാഴിലുറപ്പ് ടതാഴിലാളികൾക്ക് യൂണിദഫാും നൽകിയാൽ ഉെിതമായിരിക്കുും. 

*മാസ്റ്റർ ദറാളിൽ അറ്റൻഡൻസ് ദകാളും വലുതാക്കുക. 

* ടതാഴിലിെങ്ങളിൽ അെിസ്ഥാന സ്ൗകരയും ലഭയമാക്കുക 

 

 തീരുമാനങ്ങൾ 

* ടതാഴിൽ കാർഡ് രൂർണമായുും സ്ൗജനയമായി ടകാെുക്കാും എന്ന് തീരുമാനമായി 

* അെിസ്ഥാന സ്ൗകരയങ്ങൾക്ക് അദരക്ഷ നൽകുന്ന അവസ്രത്തിൽ അെിസ്ഥാന 

സ്ൗകരയങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിന്റ തീരുമാനമായി 

*മാസ്റ്റർദറാളിൽ  എും ബുക്ക് നമ്പർ ദരജ് നമ്പർ എന്നിവ ദരഖടപ്പെുത്തുന്നതിന്റ 

തീരുമാനമായി 

*VMC അുംരങ്ങടള രുതുക്കാൻ തീരുമാനമായി 

* എലലാമാസ്വുും ദറാസ്കാർ േിനും ആെരിക്കാൻ തീരുമാനമായി 

* ഫയലിൽ  സ്ൂക്ഷിദക്കണ്ട 22 ദരഖകളുും സ്ൂക്ഷിക്കാും എന്ന് തീരുമാനമായി. 


