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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 ഭൂമിയിൽ ടരാതുസ്ഥാരനങ്ങളിലുും ഫല 

വൃക്ഷങ്ങൾ വച്ചുരിെിപ്പിക്കാൻ 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 ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള ജനങ്ങളുടെ ജീവിതനിലവാരും 

ടമച്ചടപ്പെുത്തുന്നു. 

              നിയമും അനുസ്രിച്ചുള്ള രദ്ധതിനിർവഹണത്തിൽ ഊടെ ഗ്രാമീണ ദമഖലയുടെ 

സ്ുസ്ഥിര വികസ്നും എന്നതാണ് ലക്ഷയും വയ്ക്ക്കുന്നത് 2005 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 
ദവണ്ടി ആനുകൂലയങ്ങടളക്കുറിച്ച് അതുമായി ബന്ധടപ്പട്ട ആവശയകതടയക്കുറിച്ചുും 

നിയമത്തിന്റടറ ആമുഖത്തിൽ ഗ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ടതാഴിലാളികടളയുും അവരുടെ 

ആനുകൂലയങ്ങളുും കുറിച്ച് ഒരു വിശേീകരണും ഈ റിദപ്പാർട്ട് മുഖാരരും 

ടതാഴിലാളികളായി നിങ്ങളിദലക്ക് എത്തിക്കാൻ സ്ാധിക്കുും. റിദപ്പാർട്ട് 
അെിസ്ഥാനത്തിൽ ഗ്രാപ്റ്തമാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒട്ടനവധി വസ്തുതാരരമായ കാരയങ്ങൾ 

കകവരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കുും കഴിയടട്ട. 

സവിക്േഷ െൾ  

  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 ഇെനിലക്കാദരാ ഇലല 
  ടരാതുജന രങ്കാളിത്തദത്താടെ ദലബർ ബഡ്ജറ്റ് 
  ബാങ്ക് ദരാസ്റ്റ് ഓഫീസ് വഴി മാഗ്തും ദവതന വിതരണും     

  സ്ഗ്തീകൾക്ക് മുൻരണന 

  കമ്പയൂട്ടർ ശൃുംഖല വഴിയുള്ള ദമാണിറ്ററിുംഗ് സ്ുംവിധാനും 

  ഗ്രാമസ്ഭ രദ്ധതി ഓഡിറ്റ് ടെയ്യുന്നു      



 

 

 ക്സോഷയൽ ഓഡിറ്റ് മുകനോരുക പ്പവർത്തനങ്ങൾ 

1. ദരരാവൂർ ദലാക്ക്്  ഓഫീസ് സ്ന്ദർശിക്കുകയുും ബിഡിദയായുമായി ദസ്ാഷയൽ 

ഓഡിറ്റ് യൂണിറ്റ് ദസ്ാഷയൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്രഗ്കിയ ദസ്ാഷയൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്രാമസ്ഭ 

എന്നിങ്ങടനയുള്ള കാരയങ്ങൾ സ്ുംസ്ാരിച്ചു 

മുഴക്കുന്ന്  ഗ്രാമ രഞ്ായത്ത് ഗ്രസ്ിഡന്റ് ടസ്ഗ്കട്ടറി അസ്ിസ്റ്റന്റ് ടസ്ഗ്കട്ടറി 
ടതാഴിലുറപ്പ് വിഭാരും ഉദേയാരസ്ഥർ എന്നിവരുമായി ദസ്ാഷയൽ ഓഡിറ്റ് 
നടത്തുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള തീരുമാനും 

3. ഫയൽ രരിദശാധന വാർഡ് 3:ടല 2018-2019 വടരയുള്ള ഫയലുകളുടെ രരിദശാധന 

4. ഗ്രവൃത്തി സ്ഥലും  രരിദശാധിച്ച് ഫയൽ ഗ്രകാരും ഗ്രവൃത്തി കൃതയമായ അളവിൽ 

നെന്നിട്ടുദണ്ടാ എന്നുള്ള രരിദശാധന 

5. ടരാതുഗ്രവർത്തകർ ടരാതുജനങ്ങൾ എന്നിവരുമായി ടതാഴിലുറപ്പു മായി 
ബന്ധടപ്പട്ട അഭിഗ്രായ ദശഖരണും 

6. ഫീൽഡിൽ നിന്നുും ദശഖരിച്ച വിവരങ്ങൾ ഫയലുമായി താരതമയും ടെയ്യൽ 

7. വീെുവീൊരരും ഉള്ള വിവരദശഖരണും 

8. ടതാഴിൽ കാർഡ് രരിദശാധന,  ബാങ്ക് രാസ് ബുക്ക് രരിദശാധന 

9. റിദപ്പാർട്ട് തയ്യാറാക്കൽ 

 പഞ്ചോയത്തികെ ക ോഴിെുറപ്പ് പദ്ധ ിയുമോയി ബന്ധകപ്പട്ട് വിവരങ്ങൾ  

ആകെ ക ൊഴിൽ െൊർഡ്                                   -   3147 

 ആകെ ക ൊഴിലൊളിെൾ                                      -  4019 

 ആക്ടീവ ക ൊഴിൽ െൊർഡ്                                 -  1602 

 എസ് സി                                                                -  23 

 എസ് ടി                                                                  - 117 

 100 േിവസ്ും ടതാഴിൽ രൂർത്തിയാക്കിയത്  - 58 

 മുഴകുന്  പഞ്ചോയത്തികെ വോർഡ് മൂനികെക ോഴിെുറപ്പ് പദ്ധ ിയുമോയി ബന്ധകപ്പട്ട് 
വിവരങ്ങൾ  



 

 

 ആടക ടതാഴിൽ കാർഡ്        -260 

ആടക   ടതാഴിലാളികൾ          -337 

 ആക്െീവ ടതാഴിൽ കാർഡ്      -260 

 ആക്െീവ ടതാഴിലാളിക            -337 

Sc-06 

St-72 

100 േിവസ്ും ടതാഴിൽ രൂർത്തിയാക്കിയത് :0 

അവെോേ അധിഷ്ഠി  നിരീക്ഷണങ്ങൾ 

1. ക ോഴിൽ െോർഡുമോയി ബന്ധകപ്പട്ട െോരയങ്ങൾ 

 മഹാത്മാരാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ ടതാഴിലുറപ്പ് രദ്ധതി ഗ്രകാരും അവിേഗ്ധ കായിക 

ടതാഴിൽ ടെയ്യാൻ താല്രരയമുള്ള ഏടതാരു കുെുുംബത്തിലുും ടതാഴിൽ കാർഡിനു 
ദവണ്ടി അദരക്ഷിക്കാും അദരക്ഷ നൽകിയ എലലാ കുെുുംബാുംരങ്ങൾക്കുും 15 

േിവസ്ത്തിനകും തികച്ചുും സ്ൗജനയമായി ലഭിദക്കണ്ടതുണ്ട് എന്നാൽ 

ടതാഴിലാളികളുമായി സ്ുംസ്ാരിച്ചദപ്പാൾ കാർഡ് രുതുക്കിയ കാർഡിടല  ദഫാദട്ടാ 

എെുക്കുന്നതിനു ദവണ്ടിയുള്ള ടെലവ് ടതാഴിലാളി വഹിക്കുന്ന സ്ാഹെരയമാണ് 

നിലവിലുള്ളത്  എന്ന് മനസ്ിലായി  ഇത് നിയമലുംഘനമാണ്. 

 ടതാഴിൽ കാർഡ് ഒരു ആധികാരിക ദരഖയാണ് അതുടകാണ്ടുതടന്ന ടതാഴിൽ 

കാർഡുകൾ സ്ൂക്ഷിദക്കണ്ടത് രൂർണ ഉത്തരവാേിതവും ടതാഴിലാളികൾക്കാണ് ഈ 

വാർഡിൽ ടതാഴിൽ കാർഡുകൾ സ്ൂക്ഷിക്കുന്നത് ദമറ്റിന്റടറ കകവശമാണ് എന്നാണ് 

ഫീൽഡ് തല രരിദശാധനയിൽ കടണ്ടത്താനായത് 

2. ക ോഴിൽ ആവേയകപ്പടുനത് സംബന്ധിച്ച് 

 ടതാഴിൽ കാർഡ് ഉള്ള ഏടതാരു ടതാഴിലാളിക്കുും ടതാഴിൽ ആവശയടപ്പൊനുും 

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

ടതാഴിലിലലായ്ക്മ ദവതനും ലഭിക്കാനുള്ള അവകാശും നിയമരരമായി ടതാഴിലാളികൾക്ക് 
ഉണ്ട്. ഈ വാർഡിൽ ഗ്രൂപ്പായി ദമറ്റ് മുദഖനയാണ് ടതാഴിലിന്റ അദരക്ഷ നൽകുന്നത്. 

അദരക്ഷിച്ച് 15 േിവസ്ത്തിനുള്ളിൽ ടതാഴിൽ ലഭിക്കാറുണ്ട് എന്നാണ് ടതാഴിലാളികൾ 

അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്.   



 

 

3. ക ോഴിൽ അനുവദിച്ചത് സംബന്ധിച്ച് 

 ടതാഴിലുറപ്പ് നിയമഗ്രകാരും ടതാഴിൽ ആവശയടപ്പട്ട് 15 േിവസ്ത്തിനുള്ളിൽ ടതാഴിൽ 

നൽകിയിരിക്കണും.ഗ്രഗ്കിയയിൽ രങ്കാളിയാകാൻ ഉള്ള അവകാശും ഉണ്ട്. ടതാഴിലുറപ്പ് 
രദ്ധതിയുടെ ഭാരമായ ഒരു ടതാഴിലാളിക്ക് അവർക്ക് ടതാഴിൽ ആവശയമുള്ള സ്മയത്ത് 
ടതാഴിൽ വാക്കാലുും രഞ്ായത്തിൽ ദനരിട്ട് അദരക്ഷ നൽകാവുന്നതാണ്.  ഈ 

വാർഡിടല ടതാഴിലാളികൾക്ക് ടതാഴിലിന്റ അദരക്ഷിച്ച് 15 േിവസ്ത്തിനകും തടന്ന 

ടതാഴിൽ ലഭിക്കാറുണ്ട്. ഇത് ഗ്രശുംസ്നീയമായ കാരയമാണ്. 

4. കഷൽഫ് ഓഫ് കപ്പോജക്ററ്റ്്  യ്യോറോകുന ിനുള്ള അവെോേം.  

അെുത്ത 5 വർഷദത്തക്ക് ഏടറ്റെുക്കാവുന്ന ദഗ്രാജക്െുകളുടെ സ്മാഹാരമാണ് ടഷൽഫ് 

ഓഫ് ടഗ്രാജക്റ്റ്്. അയൽക്കൂട്ട തലത്തിൽ െർച്ച ടെയ്ക്ത് നിർദേശങ്ങൾ സ്മാഹരിച്ച് 
വാർഡ് തലത്തിൽ ദഗ്കാഡീകരിച്ച ഗ്രാമസ്ഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ച് മുൻരണന ഗ്കമും 

നിശ്ചയിച്ചാണ് അുംരീകരിക്കുന്നത്. അതുടകാണ്ടുതടന്ന ടഷൽഫ്  ഓഫ് ടഗ്രാജക്് 

തയ്യാറാക്കുന്നതിനുും ഉള്ള അവകാശും ടതാഴിലാളികൾക്കാണ്  ടതാഴിൽ കടണ്ടത്തുന്നത് 

സ്ുംബന്ധിച്ച് കുെുുംബഗ്ശീ തലത്തിൽ െർച്ചകൾ നെക്കാറുണ്ട് എന്നാണ് ടതാഴിലാളികളിൽ 

നിന്നുും അറിയാൻ സ്ാധിച്ചത്. എന്നാൽ ഇത് രൂർണമലല എന്നുും എലലാ കുെുുംബഗ്ശീ 
കളിലുും ഇത്തരത്തിൽ െർച്ചകൾ നെത്താറിലല എന്നുും ടതാഴിലാളികൾ അഭിഗ്രായടപ്പട്ടു. 

5. യോപ് ോ കെെവ് സംബന്ധിച്ച് 

 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. ഫീൽഡ് തല 

രരിദശാധനയിൽ അഞ്ു കിദലാമീറ്ററിൽ കൂെുതൽ േൂരും ദരായി ടതാഴിൽ 

ടെയ്യുന്നവരായി ആരുമിലല എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സ്ാധിച്ചു. 

6 അടിസ്ഥോനസൗെരയം 

 ടതാഴിലാളികൾക്ക് ടതാഴിലിെങ്ങളിൽ അെിസ്ഥാന സ്ൗകരയും ലഭയമാകുക എന്നത് 

അവരുടെ അവകാശമാണ് കുെിടവള്ളും ദൊയ്ക്ലറ്റ്, ഗ്രാഥമിക ശുഗ്ശൂഷ കിറ്റ്, തണൽ 

തുെങ്ങിയവ ഇതിലുൾടപ്പെുന്നു. ഇവ ടതാഴിലിെങ്ങളിൽ ലഭയമാക്കുക എന്നത് ദമറ്റിന്റടറ  

ഉത്തരവാേിതവമാണ്. ഫീൽഡ് തല രരിദശാധനയിൽ നിന്ന് മുഴക്കുന്ന് രഞ്ായത്തിടല 

മൂന്നാും വാർഡിൽ ഉരദയാരഗ്രേമായ മരുന്നുകൾ ടഡദറ്റാൾ ദകാട്ടൺ തുെങ്ങിയവ 

ഉൾടക്കാള്ളുന്ന ഫസ്റ്റ് എയ്ക്ഡ് ദബാക്സ് കാണാൻ സ്ാധിച്ചു ഇത് അഭിനന്ദനാർഹമായ 



 

 

കാരയമാണ് കൂൊടത ടതാഴിലാളികൾക്ക് കുെിടവള്ളും തണൽ തുെങ്ങിയവ ദമറ്റ് 
ഏർടപ്പെുത്തുന്നുണ്ട് എന്ന് ടതാഴിലാളികൾ സ്ാക്ഷയടപ്പെുത്തി ഇത് ഗ്രശുംസ്നീയമാണ്.  

7. ക്വ നം െഭ്യമോകുനത് സംബന്ധിച്ച് 

 ടതാഴിലുറപ്പ് രദ്ധതി നിയമത്തിടല ടസ്ക്ഷൻ3(2) ഗ്രകാരും ഓദരാ ഗ്രവൃത്തിയുടെയുും 

മസ്റ്റർ ദറാൾ രൂർത്തിയാക്കി രഞ്ായത്തിൽ സ്മർപ്പിച്ച 15 േിവസ്ത്തിനകും 

ടതാഴിലാളികൾക്ക് ദവതനും ലഭിദക്കണ്ടതാണ്. ദവതനo ലഭയമാകുന്നത് സ്ുംബന്ധിച്ച് 
ടതാഴിലാളികൾക്ക് രരാതി ഉണ്ട് എന്ന് അറിയാൻ സ്ാധിച്ചു. 

8. ക ോഴിെിടങ്ങളിൽ ഉണ്ടോെുന അപെടങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് 

 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 

ടതാഴിലാളികളുടെ കുെുുംബത്തിന്റ ലഭയമാദക്കണ്ടതാണ്. ഓഡിറ്റിന്റ വിദധയമാക്കിയ 

ഗ്രവൃത്തിയുടെ കാലയളവിൽ ടതാഴിലാളികൾക്ക് അരകെും ഒന്നുുംസ്ുംഭവിച്ചിട്ടിലല 
എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്. 

9. പരോ ി പരിഹോരം 

 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 വിലയിരുത്തലിന്റടറ ഭാരമായി ടതാഴിലാളികളുമായി സ്ുംസ്ാരിച്ചദപ്പാൾ 

ഇതുവടര അവർ  രരാതികൾ നൽകിയിട്ടിലല എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്. രരാതി 
രജിസ്റ്റർ രഞ്ായത്തിൽ സ്ൂക്ഷിച്ചിട്ടിലല എന്ന് രജിസ്റ്റർ രരിദശാധനയിൽ നിന്നുും 

വയക്തമായി. 

10 ക്സോഷയൽ ഓഡിറ്റ് നടത്തുന ിനുള്ള അവെോേം 

 ടതാഴിലുറപ്പ് രദ്ധതിയിൽ ഏടറ്റെുത്ത് നെപ്പിലാക്കുന്ന മുഴുവൻ ഗ്രവർത്തികളുും 

ദസ്ാഷയൽ ഓഡിറ്റിന്റ വിദധയമാക്കണടമന്ന് ടസ്ക്ഷൻ17(2) നിഷ്കർഷിക്കുന്നുണ്ട്. 
ടതാഴിലുറപ്പിൽ ഏടറ്റെുത്ത ഗ്രവർത്തികളുടെ സ്ാമൂഹിക കണടക്കെുപ്പ് 
നെത്തുന്നതിനാൽ രങ്കാളി ആവുന്നതിനുള്ള അവകാശും ടതാഴിലാളികൾ ഉണ്ട് 



 

 

 11.ക്റോസ്ഗോർ ദിനം 

 ദറാസ്രാർ േിനും ടതാഴിൽ ആവശയകത കൃതയമായി രജിസ്റ്റർ ടെയ്യുന്നതിനുും 

ടതാഴിലാളികളുടെ അവകാശങ്ങൾ അവടര ദബാധയടപ്പെുത്തുന്നതിനുും രരാതികൾ  

രരിഹരിക്കുന്നതിനുും ആയി ദറാസ്രർ േിനും സ്ുംഘെിപ്പിദക്കണ്ടതുണ്ട്. വാർഷിക 

മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ അനുസ്രിച്ച് ഈ വോർഡിനെ  ടതാഴിലാളികളിൽ നിന്നുും ടതാഴിലുറപ്പ് 
നിർവഹണ ഉദേയാരസ്ഥരിൽ നിന്നുും ദറാസ്രാർ േിനും ആെരിക്കുന്നതോയി  അറിയാൻ 

കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് ഗ്രശുംസ്നീയമാണ് 

12. സിറ്റിസൺ ഇൻഫർക്മഷൻ ക്ബോർഡ് സംബന്ധിച്ച് 

സ്ിറ്റിസ്ൺ ഇൻഫർദമഷൻ ദബാർഡ് ടതാഴിലുറപ്പ് രദ്ധതിയുടെ സ്ുതാരയത 

ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുും ദവണ്ടിയുള്ള ഒരു ഉരാധിയാണ്.  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. ഗ്രവർത്തി 
നെന്ന എലലാ സ്ഥലങ്ങളിലുും  സ്ിറ്റിസ്ൺ ഇൻഫർദമഷൻ ദബാർഡ് സ്ഥാരിച്ചതായ്ക്  

ഫീൽഡ് തല രരിദശാധനയിൽ നിന്നുും അറിയാൻ സ്ാധിച്ചു.  

Name of work Estimate Mbook Field 

BPL വിധവ മണ് 
ജല സ്ുംരക്ഷണും  

W/c 342016 

Yes Yes Yes 

BPL വിധവ മണ് 
ജല സ്ുംരക്ഷണും  

Wc/323158 

Yes Yes Yes 

BPL വിധവ മണ് 
ജല സ്ുംരക്ഷണും  

Wc/329236 

Yes Yes Yes 

 



 

 

 ജോപ്ഗ ോ ക്മൽക്നോട്ട സമി ി 

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

ഗ്രാധാനയും നൽദകണ്ടതാണ് രകുതിദപ്പർ സ്ഗ്തീകൾക്കായി ഇരിദക്കണ്ടതാണ് 

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. വിഎുംസ്ി എലലാ ഗ്രവർത്തികളുും 

രരിദശാധിദക്കണ്ടത് മൂലയ നിർണയ രജിസ്റ്ററിൽ ദരഖടപ്പെുദത്തണ്ടത് ദസ്ാഷയൽ ഓഡിറ്റ് 
സ്മയത്ത് അവ ഗ്രാമസ്ഭയിൽ സ്മർപ്പിദക്കണ്ടതാണ്. വിഎുംസ്ി റിദപ്പാർട്ട് ഒരു ടരാതു 
ദരഖയായി കരുദതണ്ടതുും ആവശയടപ്പെുന്നതിനനുസ്രിച്ച് ഒരു ടരാതു ദരഖയായി 
രഞ്ായത്തിൽ നിന്നുും ലഭിദക്കണ്ടതുും ആണ്.ആ് അുംരങ്ങൾ ആണ് നിലവിലുള്ളത്.  

 

 വിജിെൻസ് ആൻഡ് ക്മോണിറ്ററിംഗ് െമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ 

 

 ദരര് 

മിനി. ബി  

ഗ്രഭാകരൻ  

എും.ഗ്രഭാകരൻ  

മദനാജ്  

ശരണയ  



 

 

ശകുരള  

 

 

 ക്മറ്റ് 

  ഗ്രവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളിൽ ദമൽദനാട്ടും വഹിദക്കണ്ടത് ദമറ്റ് ആണ്. ടതാഴിലാളികൾ 

ഓദരാ േിവസ്വുും കൃതയമായി ദജാലി ടെയ്യുന്നുടണ്ടന്ന് ഉറപ്പു  വരുത്തുകയുും , 

ടതാഴിൽ കാർഡ്, കസ്റ്റ് ഡയറി, മസ്റ്റർ ദറാൾ എന്നിവയിൽ ആവശയമുള്ള വിവരങ്ങൾ 

ദരഖടപ്പെുത്തുകയുും അെിസ്ഥാന സ്ൗകരയങ്ങൾ ടതാഴിലിെങ്ങളിൽ ഉടണ്ടന്ന് 
ഉറപ്പുവരുത്തുകയുും ദവണും. വിളദക്കാ് വാർഡിൽ  വാർഡിൽ സ്തി, റീന, സ്ാവിഗ്തി, 
ഗ്ശീജ എന്നിവർ ദമറ്റ് ആയി ഗ്രവർത്തിക്കുന്നു. 

 പദ്ധ ി ആരംഭ്ം മീറ്റിംഗ് 

 ടതാഴിലുറപ്പ് നിയമും ടഷഡയൂൾ 22 ഗ്രകാരും ഒരു ഗ്രവൃത്തി ആരുംഭിക്കുന്നതിനു മുൻപ്റ് 

ഏടതങ്കിലുും ഒരു ടരാതുസ്ഥലടത്താ  ടതാഴിലിെങ്ങളിദലാ ടവച്ച്  ദച്ചരുന്ന 

ടതാഴിലാളികളുടെയുും നിർവഹണ ഉദേയാരസ്ഥരുടെയുും സ്ുംയുക്ത ദയാരമാണ് രദ്ധതി 
ആരുംഭ മീറ്റിുംഗ്. വാർഡ് ടമമ്പറുടെ സ്ാന്നിധയത്തിൽ ദെരുന്ന ഈ ദയാരത്തിൽ 

നിർവഹണ ഉദേയാരസ്ഥർ ഗ്രവൃത്തിയുമായി ബന്ധടപ്പട്ട വിവരങ്ങടളലലാും 

ടതാഴിലാളികൾക്ക് വിശേീകരിച്ചു ടകാെുദക്കണ്ടതാണ്.  ഓഡിറ്റിന്റ വിദധയമാക്കിയ 

ഗ്രവൃത്തിയുടെ ഫയലിൽ, കസ്റ്റ്  ഡയറി സ്ൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്  ഇതിൽ  രദ്ധതി ആരുംഭ 

മീറ്റിുംഗ് ദരഖകൾ കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. ടമമ്പറുടെ യുും ഓവർസ്ിയർ യുടെയുും 

ദനതൃതവത്തിൽ രദ്ധതി ആരുംഭ മീറ്റിുംഗ് നെത്താറുടണ്ടന്നു ടതാഴിലാളികളിൽ നിന്നുും 

അറിയാൻ സ്ാധിച്ചു. 

                         ക ോഴിെോളിെളുകട െടമെൾ 

                                                                                                                                                                                                     

* ടതാഴിലിെങ്ങളിൽ സ്മയനിഷ്ഠ രാലിക്കുക. 

* ടതാഴിൽ ടെയ്യുന്ന േിവസ്ങ്ങളിൽ ഹാജർനില രാവിടലയുും കവകുദന്നരവുും 

കൃതയമായി ദരഖടപ്പെുത്തുക. 

* ടതാഴിൽ കാർഡിൽ ഹാജർ കൃതയമായി ദമറ്റ് ദരഖടപ്പെുത്തുന്നുണ്ട് എന്ന് 
ഉറപ്പുവരുത്തുക. 



 

 

* ടഗ്രാജക്റ്റ് മീറ്റിുംഗ്, ഗ്രാമസ്ഭകൾ, ടതാഴിലുറപ്പ് ഗ്രാമസ്ഭകൾ എന്നിവയിൽ 

രടങ്കെുക്കുക. 

* കൃതയതദയാടെ ദജാലി ടെയ്യുക. 

* ടതാഴിലിെങ്ങളിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് വസ്തുക്കൾ ഉരദയാരിക്കുവാദനാ കത്തിക്കുവാൻ 

രാെിലല. 

* ഗ്രകൃതി സ്ുംരക്ഷണത്തിന്റ ആവശയമായ ഗ്രവർത്തികൾ ഏടറ്റെുത്തു നെപ്പിലാക്കുക. 

* ആസ്തി സ്ൃഷ്ടിക്കുന്ന ഗ്രവൃത്തികൾകടണ്ടത്തി രഞ്ായത്ത് അധികൃതടര 

അറിയിക്കുക. 

 

 ക്സോഷയൽ ഓഡിറ്റിനു വിക്ധയമോകിയ പ്പവർത്തിെൾ 

SL 

NO 

 പ്പവർത്തിയുകട ക്പര് 

work code 

Estimate  െോെയളവ്  

ക ോഴി
ൽ 

ദിനം 

 

െിെവോ
യ  ുെ 

 ക്വ നം 

1 Bpl വിധവ മണ്ണ് 
ജെസംരക്ഷണം 

Wc/323158 

44546 2018-19 143 38753 

2  Bpl വിധവ മണ്ണ് 
ജെസംരക്ഷണം 

Wc/329236 

117725 2018-19 322 87262 

3 Bpl വിധവ മണ്ണ് 
ജെസംരക്ഷണം 

Wc/342016 

137538 2018-19 369 unskilled: 

95663   

skilled : 

11200 



 

 

4  ലെഫ് ഭ്വനപദ്ധ ി നിഷ 

എൻ 

If/365673 

27840 2018-19 28 7588 

5  ലെഫ് ഭ്വനപദ്ധ ി 
ഇന്ദിര 

If/366250 

27840 2018-19 28 7588 

 

 അളവുെൾ സംബന്ധിച്ച് 

 

 പ്പവർത്തിയുകട 

ക്പര് വർക് ക്െോട്ട 

പ്പവർത്തി   എം 

ബുകിൽ 

ക്രഖകപ്പടു
ത്തിയത് 

 ഫീൽഡ്  െ 

പരിക്േോധനയിൽ 

െകണ്ടത്തിയത് 

  

 

ബിപിഎൽ 

വിധവോ മണ്ണ് 
ജെസംരക്ഷണം.  

 

Wc 342016 

 

നിെകമോരുകൽ 

നഫീസ  ടി 

ഖദീസ 

 

5566.625m^  

 

2036.208.m^ ബോകി  
അളകോൻ സോധിച്ചിെല. 
െോടു പിടിച്ച 

നിെയിെോയിരുനു  

 

കെങ്കെല െയ്യോെ-  

വിനീ  പി,  

 

 

110.00m 

 

 

100.00m 

 

 െെല് െയ്യോെ:  

നോരോയണി 

 

 

129.66m  

 

അളകോൻ സോധിച്ചത് 

70 മീറ്റർ 

െോെവർഷകകടു ിയി
ൽ ഭ്ോഗിെമോയി 



 

 

 െർന 

നിെയിെോയിരുനു. 

 ബിപിഎൽ 

വിധവ മണ്ണ് 
ജെസംരക്ഷണം 

Wc 323158 

 

നിെം െിളച്ച് ഇടുനത്  

 

മോധവി 

 

978.48m^ 

െോടുെയറിയ 

നിെയിെോയ ിനോൽ 

അളകോൻ സോധിച്ചിെല 

വത്സെ കെ എം 371.52 350.12 

പോർവ ി അമ്മ 988.90 896.1 

ക്മോഹനൻ 1096.48 1057 

 

 ക ങ്ങിന്  ടം എടുകൽ 

മോധവി 10 13 

വത്സെ കെ എം 20 20 

പോർവ ി അമ്മ 7 7 

 ബിപിഎൽ 

വിധവ മണ്ണ് 
ജെസംരക്ഷണം 

Wc 329236 

 നിെകമോരുകൽ 

 അനിൽെുമോർ 679.2 457.6 

NC ബോെൻ 2130.44 1997.97 

െോർത്തയോയനി 

 

860.86 813.54 

യക്േോദ   893.92 1987.65 

  

നളിനി 

 

 970.06 

 പണി നടന സ്ഥെം 

നിെത്തി പു ിയ വീട് 



 

 

പണിയുന ിനൽ 

അളകോൻ സോധിച്ചിെല 

 പത്മിനി 301.84 288.56 

സക്രോജനി 832.12 816.45 

മമോയ് െോത്തൂട്ടി 21144.35 െോടുമൂടിെിടകുന ി
െോൽ പ്പവൃത്തി 
നടന ോയി െോണോൻ 

ഇെല 

 ലെഫ് 

ഭ്വനപദ്ധ ി നിഷ 

എൻ 

If/365673 

 ഒനോംഘട്ടം 28 

ദിവസം 

 

ഒനോംഘട്ടം 

28 ദിവസം 

 on going  

 ലെഫ് 

ഭ്വനപദ്ധ ി 
ഇന്ദിര 

If/366250 

 ഒനോംഘട്ടം 28 

ദിവസം 

 

ഒനോംഘട്ടം 

28 ദിവസം 

 പണി 
പൂർത്തീെരിച്ച ോയി 
െോണോൻ സോധിച്ചു 

 

                     

 

ഫയൽ പരിക്േോധന  വോർഡ് 3 

1- ബിരിഎൽ വിധവ മണ് ജല സ്ുംരക്ഷണും wc /323158 

2-  ബിരിഎൽ വിധവ മണ് ജലസ്ുംരക്ഷണും wc/329236 

3-   ബിരിഎൽ വിധവ മണ് ജലസ്ുംരക്ഷണ wc/342016 

4-  കലഫ് ഭവന നിർമ്മാണും നിഷാ എൻ Wc If/365673 

5-  കലഫ് ഭവന നിർമ്മാണും ഇന്ദിര Wc If/366250 

 

1. െവർക്പജ് 



 

 

            ദസ്ാഷയൽ ഓഡിറ്റിനു വിദധയമാക്കിയിട്ുള്ള് അഞ്ു ഫയലുകളിലുും എും സ്ി 
ഗ്രകാരമുള്ള കവർദരജ് സ്ൂക്ഷിച്ചിട്ടിലല. 

2. കെക് െിസ്റ്റ് 

 രരിദശാധനയ്ക്ക്ക് വിദധയമാക്കിയ അഞ്ു ഫയലുകളിലുും ടെക്ക് ലിസ്റ്റ് സ്ൂക്ഷിച്ചിട്ടിലല. 

3. ആക്ഷൻ പ്ലാനിന്തറ  ക്െോപ്പി 

         ഏടറ്റെുക്കുന്ന ഗ്രവൃത്തികൾ ആക്ഷൻ പ്ലാനിൽ ഉൾടപ്പട്ടതുും ടഷൽഫ് ഓഫ് 

ടഗ്രാജക്റ്റിൽ മുൻരണനാഗ്കമത്തിൽ ഉള്ളതുും ആയിരിയ്ക്ക്കണും എന്നുണ്ട്. 
രരിദശാധിച്ച ഫയലുകളിൽ ഒന്നുും തടന്ന ആക്ഷൻ പ്ലാൻ ദകാപ്പി കാണാൻ സ്ാധിച്ചിലല.  

4 ജനെീയ എസ്റ്റിക്മറ്റ് 

       സ്ാധാരണക്കാരനായ ഏടതാരാൾക്കുും മനസ്സിലാകുന്ന വിധത്തിൽ ഗ്രാദേശിക 

ഭാഷയിൽ തയ്യാറാക്കിയ എസ്റ്റിദമറ്റ് ഫയലിൽ സ്ൂക്ഷിദക്കണ്ടതുണ്ട്. എന്നാൽ 

രരിദശാധിച്ച 3 ഫയലുകളിലുും ജനകീയ എസ്റ്റിദമറ്റ് കാണാൻ സ്ാധിച്ചിലല.കലഫ് ഭവന 

രദ്ധതിയിൽ ഉൾടപ്പട്ട 2 ഫയലുകളിൽ ജനകീയ എസ്റ്റിദമറ്റ് കാണാൻ സ്ാധിച്ചു 

.*ടഗ്രാജക്റ്റ്്  റിദപ്പാർട്ട്്,  

 എസ്റ്റിദമറ്റ് റിദപ്പാർട്ട്്, 

 സ്ിറ്റിസ്ൺ ഇൻഫർദമഷൻ ദബാർഡ് ഏത്  ഗ്രവൃത്തിസ്ഥലത്തു സ്ഥാരിച്ചു എന്ന 

വിവരും,   

ദഗ്ഡായിങ് ഡികസ്ൻ,.  

സ്ർദേ ഡാറ്റ വിവരങ്ങടളാന്നുും രരിദശാധിച്ച ഫയലുകളിൽ കാണാൻ സ്ാധിച്ചിലല. 

5 സോക്ങ്ക ിെ അനുമ ിയുകട പെർപ്പ് 

 ്്ഒരു ഗ്രവൃത്തിക്ക് സ്ാദങ്കതിക വിേഗ്ധരുടെ അനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നതിനുള്ള 

ആധികാരിക ദരഖയാണ് സ്ാദങ്കതിക അനുമതി ദരഖ. ഗ്രവൃത്തിയുമായി 
ബന്ധടപ്പട്ടിട്ടുള്ള സ്ാദങ്കതിക അനുമതിയുടെ രകർപ്പ് രരിദശാധിച്ച് ഫയലുകളിൽ 

സ്ൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇതിൽ ബന്ധടപ്പട്ട ഉദേയാരസ്ഥരുടെ ഒപ്പി ദനാടൊപ്പും ദഡറ്റ് 
ദരഖടപ്പെുത്തിയിട്ടിലല   കലഫ് ഭവന രദ്ധതിയുടെ ഫയലിൽ സ്ാദങ്കതിക അനുമതി 
ദഫാറും സ്ൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിലുും ഇതിൽ ഓവർസ്ിയർ/ അടഗ്കഡിറ്റഡ് 

എഞ്ിനീയർ/LSGD എഞ്ിനീയർ എന്നിവരുടെ ദരര്,  ഒപ്പ്, സ്ീല് കാണാൻ സ്ാധിച്ചിലല.  



 

 

6 ഭ്രണോനുമ ിയുകട പെർപ്പ്  ് 

ഗ്രവർത്തി ടെയ്യുന്നതിന്റ നിർവഹണ സ്ഥാരനും നൽകുന്ന അനുമതിയാണ് 

ഭരണാനുമതി ദരഖ. Wc/342016, wc/329236 wc/323158 എന്നീ ഫയലുകളിൽ  

ഭരണാനുമതിയുടെ രകർപ്പ് കാണാൻ സ്ാധിച്ചിലല. കലഫ് ഭവന രദ്ധതിയുടെ ഫയലിൽ 

ഭരണാനുമതി യുടെ രകർപ്പിൽ രഞ്ായത്ത് ടസ്ഗ്കട്ടറിയുടെ ഒപ്പ്, സ്ീൽ, ദഡറ്റ് ഇവ 

ദരഖടപ്പെുത്തിയിട്ടിലല. 

7.സംക്യോജി  പദ്ധ ി.  

 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- ക ോഴിൽ ആവേയകപ്പട്ടുകെോണ്ടുള്ള അക്പക്ഷ 

 രരിദശാധിച്ച  അഞ്ു ഫയലുകളിലുും ടതാഴിൽ ആവശയടപ്പട്ടുടകാണ്ടുള്ള ഡിമാൻഡ് 

ദഫാറും  കാണാൻ സ്ാധിച്ചിലല. 

9) പ്പവൃത്തി അനുവദിച്ചത് സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ 

 ്്്്നിർവഹണ ഏജൻസ്ി ഗ്രവൃത്തി അനുവേിച്ചുടകാണ്ടുള്ള അറിയിപ്പ് അദരക്ഷ 

കിട്ടി 15 േിവസ്ത്തിനകും ടതാഴിലാളികടള ദരഖാമൂലും അറിയിദക്കണ്ടതാണ് 

രരിദശാധിച്ച ഫയലുകളിൽ ഗ്രവർത്തി അനുവേിച്ചത് സ്ുംബന്ധിച്ചുള്ള ദരഖകൾ 

സ്ൂക്ഷിച്ചിട്ടിലല. 

10 മസ്റ്റർ ക്റോൾ 

 ്്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. രരിദശാധിച്ച ഫയലുകളിൽ A4 

ദരപ്പറിലാണ് ഗ്രിന്റ് എെുത്തിട്ടുള്ളത്.wc/323158 എന്ന ഗ്രവർത്തിയുടെ മസ്റ്റർ ദറാൾ 

നമ്പർ 8149, 8150, 8151, 8152, 8153, 8154എന്നിവയിൽ ടസ്ഗ്കട്ടറിയുടെയുും BDO യുടെയുും  

ഒപ്പിദനാടൊപ്പും തീയതി ദരഖടപ്പെുത്തിയിട്ടില് മസ്റ്റർ പ്റോൾ .9783, 9785 എന്നിവയിൽ 



 

 

അറ്റൻഡൻസ് ദകാളത്തിൽ ടവട്ടി തിരുത്തലുകൾ കാണാൻ സ്ാധിച്ചു.m.ബുക്ക്് നമ്പർ . 

മസ്റ്റർ ദറാൾ ഗ്രകാരമുള്ള ടതാഴിൽ േിനങ്ങളുും ദവതനവുും ആണ് എും ഐ എസ് 

റിദപ്പാർട്ടിൽ ഭവന രദ്ധതിയിൽ ഉൾടപ്പെുത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ 28 വർക്കിുംഗ് 

ദഡയ്ക്സ്മാഗ്തദമ മസ്റ്റർ ദറാൾ ദരഖടപ്പെുത്തിയിട്ടുള്ളൂ. രരിദശാധിച്ച ഫയലുകളില മ്
സററർ പ്റോളുlകളിൽ ഒന്നുും ഗ്രവർത്തി ആരുംഭിച്ച തീയതി എും ബുക്ക് നമ്പർ, ദരജ് നമ്പർ 

എന്നിവ ദരഖടപ്പെുത്തിയിട്ടിലല. 

തമഷ്ർതമന്് ബുക്് 

 ടതാഴിലുറപ്പിൽ ഉൾടപ്പെുത്തി ടെയ്യുന്ന ഗ്രവൃത്തികളുടെ അളവുകളുും ടെലവുകളുും 

സ്ുംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ സ്മയബന്ധിതമായി തയ്യാറാക്കി ബന്ധടപ്പട്ട ഉദേയാരസ്ഥർ 

അുംരീകരിക്കുന്നതിനുും യഥാസ്മയും കൂലി ലഭയമാക്കുന്നതിനുള്ള ആധികാരിക 

ദരഖയാണ് ടമഷർടമന്റ് ബുക്ക്. 

 രരിദശാധിച്ച് 5 ഫയലുകളിൽ ടമഷർടമന്റ് ബുക്ക് സ്ൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. ടസ്ഗ്കട്ടറി ഒപ്പുും 

സ്ീലുും ടവച്ച് സ്ാക്ഷയടപ്പെുത്തിയ എും ബുക്കാണ് ഫയലിൽ സ്ൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത്.ഇത്് 

ഗ്രശുംസ്നീയമാണ്. നമഷര്നമന്റ്് ടെയ്യുകയുും ടെക്ക് ടമഷർ ടെയ്യുകയുും 

ടെയ്യുദമ്പാൾ ഒപ്പുും തീയതിയുും ടവച്ചിട്ടുടണ്ടങ്കിലുും സ്ീൽ രതിപ്പിച്ചിട്ടിലല. ടമദമ്മാ ഓഫ് 

ടരയ്ക്ടമന്ററഇൽ  ടസ്ഗ്കട്ടറി,  ഗ്രസ്ിഡന്റ് ഒപ്പ്, സ്ീൽ  എന്നിവ 

ദരഖടപ്പെുത്തിയിട്ടുടണ്ടങ്കിലുും തീയതി ദരഖടപ്പെുത്തിയിട്ടിലല. ഇക്കാരയത്തിൽ കൂെുതൽ 

ഗ്ശദ്ധ രുലർദത്തണ്ടതാണ്. 

 രരിദശാധിച്ച ഫയലുകളിടല  m book ൽ  രൂർണും അലലാത്ത ദരഖകൾ 

*വർക്ക്് ദകാഡ്  

* ഗ്രീ  ടമഷർടമന്റ് 

 *സ്ാദങ്കതിക ഭരണാനുമതി നമ്പർ തീയതി 

* യഥാർത്ഥ ടെലവുും എസ്റ്റിദമറ്റ് തുകയുും തമ്മിലുള്ള വയതയാസ്ും 

12 സോധനസോമപ്ഗിെകള െുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ 

 രരിദശാധിച്ച് 5 ഫയലുകളിലുും സ്ാധനസ്ാമഗ്രികൾ ഉരദയാരിക്കാത്തതിനാൽ 

ബാധകമലല.  

13) ക്വജ്  െിസ്റ്റ് 



 

 

 മസ്റ്റ് ദറാളിന്റ ആനുരാതികമായി ടതാഴിലാളികൾക്ക് ദവതനും ലഭിക്കുന്നുടണ്ടന്ന് 
ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന ദരഖയാണ് പ്വജ്്  ലിസ്റ്റ്. രരിദശാധിച്ച 5 ഫയലുകളിലുും മസ്റ്റർ ദറാൾ 

ഗ്രകാരമുള്ള പ്വജ് ലിസ്റ്റുകൾ സ്ൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത്ഗ്രശുംസ്നീയമാണ് 

14) ഫണ്ട് പ്ടോൻസ്ഫർ ഓർഡർ 

 ദവതനും ടതാഴിലാളികളുടെ അക്കൗണ്ടിദലക്ക് നൽകിയതിനുള്ള ദരഖയാണ് ഫണ്ട് 
ഗ്ൊൻസ്ഫർ ഓർഡർ. 22 ദരഖകളിൽ ഗ്രധാന ദരഖയായ  FTO ഫയലുകളിൽ 

സ്ൂക്ഷിച്ചതായി കാണാൻ സ്ാധിച്ചിലല.സ്ൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള മസ്റ്റർ ദറാളു് കളുടെ ഫണ്ട് 
ഗ്ൊൻസ്ഫർ ഓർഡർ ഫയലിൽ സ്ൂക്ഷിച്ചിട്ടിലല. ബന്ധടപ്പട്ട അധികാരികൾ ഇതിൽ 

കൂെുതൽ ഗ്ശദ്ധ രുലർദത്തണ്ടതാണ്. 

15) രസീ ുെളും ക്റോയൽറ്റിയും സംബന്ധിച്ച്  

ഗ്രവർത്തി ടെയ്യുന്ന സ്ഥല ഉെമയുടെ നികുതി ടറസ്ിപ്റ്്, സ്മ്മതരഗ്തും എന്നിവ 

ഫയലിൽ സ്ൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്  

16) ക്ഫോക്ട്ടോപ്ഗോഫ് 

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

നിർബന്ധമായുും ഫയലിൽ സ്ൂക്ഷിദക്കണ്ടതുണ്ട് രരിദശാധിച്ച് ഫയലുകളിൽ ഒന്നുും 

തടന്ന മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിലായിയുള്ള  ദഫാദട്ടാ സ്ൂക്ഷിച്ചിട്ടിലല. 

l  17) പ്പവർത്തി പൂർത്തീെരണ സോക്ഷയപപ് ം 

 ഗ്രവർത്തി രൂർത്തീകരിച്ചു എന്നതിന്റടറ ദരഖയാണ് ഗ്രവർത്തി രൂർത്തീകരണ 

സ്ാക്ഷയരഗ്തും ഓഡിറ്റിന്റ വിദധയമാക്കിയ്ഫയലുകളിൽ ഈ ദരഖ കാണാൻ സ്ാധിച്ചിലല. 
എന്നാൽ എം. ബുക്കിൽ  ഗ്രവർത്തി രൂർത്തീകരിച്ചതായി ദരഖടപ്പെുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 

18)  കമറ്റീരിയൽ ബിെലുെൾ 

 ടതാഴിലുറപ്പ് ഗ്രവർത്തികൾക്ക് ഏടതങ്കിലുും സ്ാധനും ഘെകങ്ങൾ വിലയ്ക്ക്കുവാങ്ങി 
ഉരദയാരിക്കുകയാടണങ്കിൽ അതിന്റടറ ഫയൽ സ്ൂക്ഷിദക്കണ്ടതുണ്ട് രരിദശാധിച്ച് 
അഞ്് ഫയലുകളിലുും ടമറ്റീരിയൽ ഉരദയാരിച്ചുള്ള ഗ്രവർത്തി അലലാത്തതിനാൽ ഇവ 

ബാധകമലല. 

19) മസ്റ്റർ ക്റോൾ മൂവ്കമന്് സ്ലിപ്പ്. 



 

 

 ഒരു ഗ്രവൃത്തിയുടെ ഓദരാ ഘട്ടടത്തയുും മസ്റ്റർ ദറാൾ അനുവേിച്ച ടതാഴിലാളികൾക്ക് 
ദവതനും നൽകുന്നത് വടരയുള്ള ഓദരാ ഘട്ടങ്ങളുും ഏടതാടക്ക തീയതികളിൽ നെന്നു 
എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനാണ് മോസ്റ്റർ് പ്റോൾ് മൂവ്നമന്റ്്  സ്ലിപ്പ്.wc/323158 എന്ന 

ഗ്രവർത്തിയുടെ ഫയലിൽ മസ്റ്റർ ദറാൾ മൂവ്ടമന്റ് സ്ലിപ്പ് കാണാൻ സ്ാധിച്ചു. എന്നാൽ 

എും ഐ എസ്ിൽ ഹാജർ ദരഖടപ്പെുത്തിയ തീയതി, എും ഐ എസ്ിൽ ഗ്രവർത്തിയുടെ 

അളവ് ദരഖടപ്പെുത്തിയ തീയതി, ടവജ് ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കിയ തീയതിയി ആടക െിലവായ 

തുക, ഫ്  െി ഓ യിടല ഫസ്് &ടസ്ക്കന്റ്   സ്ിദേറ്ററി തീയതി എന്നിവ 

ദരഖടപ്പെുത്തിയിരുന്നിലല. കലഫ് ഭവന രദ്ധതിയുടെ ഫയലുകളിൽ മസ്റ്റർ ദറാൾ 

മൂവ്ടമന്റ് സ്ലിപ്പ് കാണാൻ സ്ാധിച്ചിലല. 

20) ജിക്യോ ടോഗ് ക്ഫോക്ട്ടോെൾ  

 ഓഡിറ്റിന്റ വിദധയമാക്കിയ 5 ഫയലുകളിലുും ജിദയാ ടോഗ്് ദഫാദട്ടാ സ്ൂക്ഷിച്ചിട്ടിലല  

21)ക്സോഷയൽ ഓഡിറ്റ് റിക്പ്പോർട്ട് 

ഓഡിറ്റിനു  വിദധയമാക്കിയ ഫയലുകളിൽ ദസ്ാഷയൽ ഓഡിറ്റ് റിദപ്പാർട്ട് സ്ൂക്ഷിച്ചിട്ടിലല. 

 22)ലസറ്റ് 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 രരിദശാധിച്ച് 5 ഫയലുകളിൽ 

കസ്റ്റ് ഡയറി സ്ൂക്ഷിച്ചിട്ടിലല. 

 രജിസ്റ്റർ പരിക്േോധന 

പഞ്ചോയത്തിൽ സൂക്ഷിക്കണ്ട 7 രജിസ്റ്ററുെൾ  

1. ടതാഴിൽ കാർഡിനുള്ള കുെുുംബ അദരക്ഷയുടെ രജിസ്റ്റർ 

2. ഗ്രാമസ്ഭ രജിസ്റ്റർ 

3. ടതാഴിൽ ആവശയടപ്പട്ടതുും ടതാഴിൽ അനുവേിച്ചതുും സ്ുംബന്ധിച്ച് രജിസ്റ്റർ  

4. ഗ്രവർത്തിയുടെ ലിസ്റ്റുും െിലവുും വിശോുംശങ്ങളുും സ്ുംബന്ധിച്ച് രജിസ്റ്റർ 

5. സ്ഥിരആസ്ഥികളുടെ രജിസ്റ്റർ  

6. രരാതി രജിസ്റ്റർ 



 

 

7. സ്ാധന രജിസ്റ്റർ 

 

A. ക ോഴിൽ െോർഡ് രജിസ്റ്റർ 

      ടതാഴിൽ കാർഡ് രജിസ്റ്റർ സ്ൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിലുും ബന്ധടപ്പട്ട ഉദേയാരസ്ഥർ 

സ്ാക്ഷയടപ്പെുത്തിയിട്ടിലല.  

 B. പ്ഗോമസഭ് രജിസ്റ്റർ 

    ഓദരാ വാർഡിലുും ഗ്രദതയകും ഗ്രദതയകും ഗ്രാമസ്ഭ രജിസ്റ്റർ സ്ൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. 
ഇത് ഗ്രശുംസ്നീയമായ കാരയമാണ് 

 C. ഡിമോൻഡ് രജിസ്റ്റർ 

 ഡിമാൻഡ് രജിസ്റ്ററിൽ ഓഡിറ്റിന്റ വിദധയമാക്കിയ ഫയലിടല അുംരങ്ങളുടെ 

വിവരങ്ങൾ കാണാൻ സ്ാധച്ചു. 

  D. ക ോഴിൽ ആവേയകപ്പട്ട ും ക ോഴിൽ അനുവദിച്ച ും സംബന്ധിച്ച് രജിസ്റ്റർ. 

             വർക്ക് രജിസ്റ്റർ ഉത്തരവാേിത്തടപ്പട്ട ഉദേയാരസ്ഥർ ആരുും തടന്ന 

സ്ാക്ഷയടപ്പെുത്തിയിട്ടിലല. ഓദരാ വാർഡിലുും ഗ്രദതയകും വർക്ക് രജിസ്റ്റർ സ്ൂക്ഷിച്ചിട്ടിലല. 
ഗ്രാമ രഞ്ായത്തിടല മുഴുവൻ ഗ്രവർത്തകൾക്കുും ഒരു വർക്ക് രജിസ്റ്റർ എന്ന 

നിലയ്ക്ക്കാണ് സ്ൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത്.2018-19 മാർച്ച് 20 വടരയുള്ള വിവരങ്ങൾ സ്ൂക്ഷിച്ചിട്ടിലല  

E. സ്ഥിര ആസ് ിെളുകട രജിസ്റ്റർ 

              സ്ഥിര  ആസ്തിരജിസ്റർ ബന്ധടപ്പട്ട ഉദേയാരസ്ഥൻ സ്ാക്ഷയടപ്പെുത്തിയിട്ടിലല. 
ദരഖകൾ ഒന്നുും തടന്ന രൂർണമലല. വാർഡ് തലത്തിൽ ഗ്രദതയകും ആസ്തി രജിസ്റ്റർ 

സ്ൂക്ഷിച്ചിട്ടിലല. 

 F. പരോ ി രജിസ്റ്റർ 

  രഞ്ായത്തിൽ രരാതി രജിസ്റ്റർ സ്ൂക്ഷിച്ചതായി കാണാൻ സ്ാധിച്ചിലല. 
  G. സോധന രജിസ്റ്റർ 

 ടമറ്റീരിയൽ രജിസ്റ്റർ സ്ൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിലുും ഇത് ബന്ധടപ്പട്ട ഉദേയാരസ്ഥൻ 

സ്ാക്ഷയടപ്പെുത്തിയതലല. 

*െകണ്ടത്തെുെൾ 



 

 

1. വാർഷിക മാസ്റ്റർ സ്ർക്കുലർ ഗ്രകാരും ഉള്ള കവർദരജ് ഫയലിൽ  സ്ൂക്ഷിക്കുന്നിലല 
ബന്ധടപ്പട്ട ഉദേയാരസ്ഥർ ഇതിൽ ഗ്ശദ്ധ രുലർദത്തണ്ടതാണ് 

2. ഡിമാൻഡ് ടെയ്യുന്ന ടതാഴിലാളികൾക്ക് കൃതയമായി രണി നൽകാറുണ്ട് എന്നുള്ളത് 

അഭിനന്ദനാർഹമായ കാരയമാണ് 

3. മുഴുവൻ ടതാഴിലാളികൾക്കുും രഴയ ടതാഴിൽ കാർഡ് രുതുക്കി രുതിയത് 

രഞ്ായത്തിൽ നിന്നുും അനുവേിച്ച നൽകി എന്നാൽ ടതാഴിൽ കാർഡ് രുതുക്കുന്ന 

സ്മയത്ത് ദഫാദട്ടാ ടതാഴിലാളികൾ സ്വരും െിലവിൽ എെുത്തു നൽകുകയാണ് 

ടെയ്ക്തത്. 

4. വിളദക്കാ് വാർഡിൽ ദമറ്റ് മുദഖനയാണ് ടതാഴിൽ ആവശയടപ്പൊനുള്ളത് 

ടതാഴിലാളികൾ സ്വരും നിലയ്ക്ക്ക് ആവശയടപ്പൊറിലല. 

5. ടതാഴിലാളികൾക്ക് അെിസ്ഥാന സ്ൗകരയും ഒരുക്കി  നൽകുന്നതിൽ നിർവഹണ 

ഏജൻസ്ികൾ കാരയക്ഷമത കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് അഭിനന്ദനാർഹമാണ്.  

6. ഗ്രവർത്തി ആരുംഭിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് രദ്ധതി ആരുംഭ മീറ്റിുംഗ് നെക്കാറുണ്ട് എന്നതുും 

ഇതിൽ വാർഡ് ടമമ്പർ ഓവർസ്ിയർ /എഇ എന്നിവർ രടങ്കെുക്കാറുണ്ട് എന്നുള്ളതുും 

അഭിനന്ദനാർഹമായ കാരയമാണ്. 

 7. നിലും ഉരുക്കിയ ഗ്രദേശും രലതുും നിലവിൽ കാെുമൂെിയ അവസ്ഥയിലാണുള്ളത്.  

8. 90 ടതാഴിൽ േിനങ്ങളിൽ 28 ടതാഴിൽ േിനങ്ങളാണ് കലഫ് ഭവന രദ്ധതിയിൽ ഉൾടപ്പട്ട 

ഇന്ദിര നിഷ എന്നിവർക്ക് മസ്റ്റർ ദറാൾ ഗ്രകാരും ലഭിച്ചത് 

9. എും ബുക്കിടല വിവരണങ്ങൾ രൂർണമലല. 

 നിർക്േേങ്ങൾ 

> ടതാഴിൽ കാർഡ് തികച്ചുും സ്ൗജനയമായി അനുവേിദക്കണ്ടതാണ് 

> ടതാഴിൽ കാർഡ് രുതുക്കി നൽകുന്ന അവസ്രത്തിൽരുതിയ ടതാഴിൽ കാർഡിൽ 

രൂരിപ്പിദക്കണ്ട കാരയങ്ങൾ ദമറ്റിനുും ടതാഴിലാളികൾക്കുും കൃതയമായി രറഞ്ഞു 
ടകാെുക്കുക 

> ടതാഴിലാളികൾക്ക് നിയമും അനുശാസ്ിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള അവകാശങ്ങൾ 

ലഭിക്കുന്നുടണ്ടന്ന് നിർവഹണ ഏജൻസ്ി ഉറപ്പുവരുദത്തണ്ടതുണ്ട്  

> മസ്റ്റർ  ദറാളിൽ ടവട്ടി തിരുത്തലുകൾ ഉണ്ട് 



 

 

> മസ്റ്റർ ദറാളിൽ ഗ്രവൃത്തി എെുക്കുന്ന േിവസ്ങ്ങളിൽ തീയതി ദരഖടപ്പെുത്തുന്നുണ്ട് 
എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക 

> ടതാഴിലുറപ്പ് രദ്ധതിയുടെ സ്ുതാരയത ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിന്റ ഗ്രവൃത്തി 
ആരുംഭിക്കുന്നതിനു മുൻപ്റ് രദ്ധതി വിവരങ്ങളെങ്ങിയ സ്ിറ്റിസ്ൺ ഇൻഫർദമഷൻ 

ദബാർഡ് ഗ്രവർത്തി സ്ഥലത്ത് സ്ഥാരിദകണ്ടതാണ് 

> ഓദരാ മസ്റ്റ്ർ  ദറാളുും കഴിയുന്ന മുറയ്ക്ക്ക് എും ബുക്കിൽ അളവുും ഗ്രവൃത്തി സ്ഥലവുും 

മസ്റ്റദറാൾ നമ്പറുും ദരഖടപ്പെുദത്തണ്ടതാണ് 

> ക ോഴിെോളിെളുും ദമറ്റുും അവരുടെ കെമകൾ കൃതയമായി രാലിക്കുന്നുടണ്ടന്ന് 
നിർവഹണ ഏജൻസ്ി ഉറപ്പുവരുദത്തണ്ടതുണ്ട് 

> ടതാഴിലാളികൾക്ക് കൃതയമായി ദവേനും ലഭിക്കുന്നുടണ്ടന്ന് നിർവഹണ ഏജൻസ്ി 
ഉറപ്പുവരുദത്തണ്ടതാണ് 

> വിജിലൻസ് ആൻഡ് ദമാണിറ്ററിുംഗ് കമ്മിറ്റി അുംരങ്ങടള കാലാനുസ്ൃതമായി 
മാറ്റുകയുും അവരുടെ രങ്കാളിത്തും ഉറപ്പു വരുത്തുകയുും ടെദയ്യണ്ടതാണ് 

> ഏടറ്റെുക്കുന്ന ഗ്രവർത്തികൾ ആക്ഷൻ പ്ലാനിൽ ഉള്ള സ്മയങ്ങളിൽ തടന്ന 

നെപ്പിലാദക്കണ്ട താണ് 

> ഫയലിൽ സ്ൂക്ഷിദക്കണ്ട ദരഖകൾ കൃതയമായി സ്ൂക്ഷിക്കുക 

> ദരഖകൾ സ്ൂക്ഷിക്കുദമ്പാൾ രൂരിപ്പിദക്കണ്ട കാരയങ്ങൾ കൃതയതദയാടെ ടെയ്യുക 

 മഹാത്മാരാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ ടതാഴിലുറപ്പ് രദ്ധതി ഗ്രകാരും ഏടറ്റെുക്കാവുന്ന 

ഗ്രവർത്തി കൾ 

 വിഭാരും എ ഗ്രകൃതി വിഭവ രരിരാലനവുമായി ബന്ധടപ്പട്ട ടരാതു ഗ്രവർത്തികൾ 

 വിഭാരും ബി ഖണ്ഡിക അഞ്ിൽ രരാമർശിക്കുന്ന കുെുുംബങ്ങൾക്ക് ജീവദനാരാധി 
ടമച്ചടപ്പെുത്താനുള്ള ഗ്രവൃത്തികൾ ബി രി എൽ  രട്ടികജാതി രട്ടിക വർരും വിധവകൾ 

ഭിന്നദശഷിക്കാർ ഐ എകവ രുണദഭാക്താക്കൾ 

 വിഭാരും സ്ി ദേശീയ ഗ്രാമീണ ഉരജീവന മിഷൻ നിബന്ധനകൾക്ക് വിദധയമായി 
ഗ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്വയും സ്ഹായ സ്ുംഘങ്ങൾക്ക് ടരാതു അെിസ്ഥാന സ്ൗകരയ 

വികസ്നും 

 വിഭാരും ഡി ഗ്രാമീണ അെിസ്ഥാന സ്ൗകരയ വികസ്ന ഗ്രവർത്തികൾ 



 

 

 

ക്സോഷയൽ ഓഡിറ്റിംഗ്  നു സഹോയിച്ചവർ  

*ടതാഴിലുറപ്പ് ടതാഴിലാളികൾ  

*വാർഡ് ടമമ്പർ, 

*  ദമറ്റ്്  

*ടരാതുജനങ്ങൾ  

*രഞ്ായത്ത് ഉദേയാരസ്ഥർ.  

 

                 ക ോഴിെോളിെളുകട നിർക്േേങ്ങൾ  

1.ക ോഴിൽ സമയം 9മണി മു ൽ 4.30 വകര ആകുെ.  

2.ദിവസ ക്വ നം ഉയർത്തുെ.  

3.പഞ്ചോയത്തിൽ നിനും നഷ്ട പരിഹോരം െഭ്ികോൻ അവെോേമുള്ള ക്പോകെ  

ക്െപ്ന്ദത്തിൽ നിനും െഭ്ികണം.  

4.APL െോരുകട പറമ്പിെും പണി അനുവദികണം.  

5.ക ോഴിൽ ദിനങ്ങൾ െൂട്ടണം.  

6. ക ോഴിെോളിെൾക് യൂണിക്ഫോം അനുവദികുെ. 

7. 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ക്വദനം െഭ്യമോകുെ. 

 

 

                 ക ോഴിെോളിെളുകട നിർക്േേങ്ങൾ  

1.ക ോഴിൽ സമയം 9മണി മു ൽ 4.30 വകര ആകുെ.  

2.ദിവസ ക്വ നം ഉയർത്തുെ.  

3.പഞ്ചോയത്തിൽ നിനും നഷ്ട പരിഹോരം െഭ്ികോൻ അവെോേമുള്ള ക്പോകെ  

ക്െപ്ന്ദത്തിൽ നിനും െഭ്ികണം.  



 

 

4.APL െോരുകട പറമ്പിെും പണി അനുവദികണം.  

5.ക ോഴിൽ ദിനങ്ങൾ െൂട്ടണം.  

6. ക ോഴിെോളിെൾക് യൂണിക്ഫോം അനുവദികുെ. 

7. 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ക്വദനം െഭ്യമോകുെ. 

 

 

        ക്സോഷയൽ ഓഡിറ്റ് പ്ഗോമ സഭ്  ീരുമോനങ്ങൾ 

 

1.ടതാഴിൽകാർഡ് അദരക്ഷിച്ചാൽ രണ്ട് ആഴ്സെയ്ക്ക്കുള്ളിൽ നൽകാും എന്നുും 

തീരുമാനമായി. 

2.ടതാഴിൽ കാർഡ് രുതിയതായി അനുവേിക്കുദമ്പാഴുും രുതിക്കുദമ്പാളുും 

രൂർണമായുും സ്ൗജനയമായി ലഭയമാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു  

3.ടതാഴിലിനുള്ള അദരക്ഷ ദരഖ മൂലും ഗ്ഫണ്ട് ഓഫീസ്ിൽ നൽകി ടറസ്ിത്  

കകരറ്റുടമന്നുും അത് സ്ൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്ക്കുടമന്നുും ധാരണയായി.  

4.അെിസ്ഥാന സ്ൗകരയമായ ഗ്രാഥമിക ശുഗ്ശുഷ കിറ്റ് സ്ൗജനയമായി അലല ലഭിച്ചടതന്നു 
ടതാഴിലാളികൾ രറഞ്ഞദപ്പാൾ ബിലല് രഞ്ായത്തിൽ എത്തിച്ചാൽ െിലവായ തുക 

നൽകാടമന്ന് തീരുമാനിച്ചു.  

5. ടതാഴിലിെങ്ങളിൽ ടതാഴിലാളികൾ കൃതയനിഷ്ഠ രാലിക്കാും എന്നുും തീരുമാനമായി  

6. മസ്റ്റർ ദറാളിൽ ഒപ്പുടവക്കുദമ്പാൾ ഗ്ശദ്ധിക്കാും എന്നുും ടവട്ടി തിരുത്തലുകൾ 

ഒഴിവാക്കാും  എന്നുും തീരുമാനിച്ചു.  

7.എ. എും. സ്ി  ഗ്രകാരമുള്ള ദരഖകൾ ഫയലിൽ സ്ൂക്ഷിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു 

8.രരാതികൾ നിർവഹണ ഏജൻസ്ിടയ അറിയിക്കാറിലല എന്നുും അതിടന കുറിച്ച് 
അറിവിലലായിരുന്നു എന്നുും അറിയിച്ച ടതാഴിലാളികൾ ഇനി രരാതി ദരഖാമൂലും 

നൽകുടമന്ന് തീരുമാനിച്ചു.  

9.രരാതി രജിസ്റ്റർ കൃതയമായി ദരഖടപ്പെുത്തി സ്ൂക്ഷിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. 



 

 

10.ഗ്രദേശത്തു ഗ്രകൃതി സ്ുംരക്ഷണവുമായി ബന്ധടപ്പട്ടു ഏടറ്റെുത്തു നെത്താവുന്ന 

ഗ്രവർത്തികൾ കടണ്ടത്തി ഗ്രാമസ്ഭയിൽ ആവശയടരൊടമന്നു തീരുമാനിച്ചു.  

 

 ജിക്യോ ടോഗ് ക്ഫോക്ട്ടോ 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 


