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ഗ്രാമീണജനതയുടെഉന്നമനത്തിനായിസ്വതഗ്ന്തഭാരതത്തിൽ 

ആവിഷ്കരിച്ചഏറ്റവുുംസ്ുഗ്രധാനവുുംശക്തവുമായനിയമമാണ്മഹാത ്മാരാന്ധിദേ

ശീയഗ്രാമീണടതാഴിലുറപ്പ നിയമും. 

ഇന്തയയിടലസ്ാധാരണക്കാരായജനങ്ങളുടെടതാഴിൽടെയ്യുവാനുള്ളഅവകാശ

ടത്തസ്ുംരക്ഷിച്ചുനിലനിർത്തുന്നതിനായിഇന്തയൻരാർലടമൻറ അുംരീകരിച്ച ്, 

ഗ്രസ്ിഡൻറ ഒപ്പുവച്ച2005 ടസ്ര റ്റുംബർമാസ്ുംഅഞ്ാുംതീയതിമുതൽ ഈ 

നിയമുംനിലവിൽവന്നു. 

 

ആമുഖം 

ഇന്തയയിടല ഗ്രാമീണ ജനതയുടെ ഉന്നമനത്തിനായി നിരവധി ഗ്രാമവികസ്ന 

രദ്ധതികൾ നെപ്പിലാക്കിയിരുന്നുടവങ്കിലുും രുണഫലും ശരിയായ വിധത്തിൽ 

ജനങ്ങളിൽ എത്താതിരുന്നതിടന തുെർന്ന  രാർലടമന റ രാസ്ാക്കിയ  മഹാത്മാരാന്ധി 

ദേശീയഗ്രാമീണ ടതാഴിലുറപ്പ നിയമത്തിന ടറ ഗ്രാഥമികലക്ഷയും ഒരു 

ഗ്രാമീണകുെുുംബത്തിന  നിയമും വഴി ഒരുസ്ാമ്പത്തിക വർഷും 100 ടതാഴിൽ േിന ങ്ങൾ 

ഉറപ്പുനൽകുകടയന്നതാണ . ഗ്രാമീണജനതയുടെ ഉന്നമനത്തിനുും  ടമച്ചടപ്പട്ട 

ജീവിതസ്ാഹെരയും  ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുും അതിലൂടെ ോരിഗ്േയ നിർമാർജ്ജനവുും 

സ്ുസ്ഥിരവികസ്നവുും ആണ  ഈ നിയമത്തിന ടറ  ഗ്രാധാനലക്ഷയും. െൂഷണങ്ങളിൽ 

നിന്നുും ടതാഴിലാളികടള ദമാെിപ്പിക്കുകയുും മാനയമായ ദവതനും നൽകി അവരുടെ 

കുെുുംബത്തിന  ഗ്കയദശഷി വർദ്ധിപ്പിച്ച    ോരിഗ്േയത്തിൽനിന്നുും കരകയറാൻ 

ടതാഴിലുറപ്പു രദ്ധതിയിലൂടെ കഴിയുന്നു. ഗ്രകൃതിവിഭവ രരിരാലനത്തിലൂടെ ഓദരാ 

 ഗ്രദേശത്തിന ടറയുും വിഭവാെിത്തറ ശക്തമാക്കുകയുും, അതിലൂടെ വരൾച്ച, 

മടണാലിപ്പ , ടവള്ളടപ്പാക്കും, വനനശീകരണും തുെങ്ങിയ രാരിസ്ഥിതിക 

ഗ്രശ്നങ്ങളിൽനിന്നുും സ്ുംരക്ഷണും നൽകുകയുും അതിലൂടെ ഉത രാേനും, ഉത രാേന 

ക്ഷമത എന്നിവ വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനുും രദ്ധതി ഗ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കൂെി കഴിയുന്നു. 

ഗ്രകൃതിവിഭവരരിരാലനത്തിന  ഏറ്റവുും ഗ്രധാനടപ്പട്ട ഘെകമാണ  ജലസ്ുംരക്ഷണവുും 

അതിന ടറ സ്ുരക്ഷിതതവവുും ഇവ ടതാഴിലുറപ്പ    ഗ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഉറപ്പ   

വരുത്തുവാൻ കഴിയുന്നു. 

 

 

2018-ൽ ദകരളുംഏറ്റവുുംവലിയഗ്രളയേുരന്തുംഏറ്റുവാങ്ങിയനാൊണ . 

ദകരളത്തിടലഎല്ലാജില്ലകളിലുും ഈ ഗ്രളയുംവളടരയധികുംേുരന്തങ്ങൾ 

ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ . 

അദതദകരളുംതടന്നയാണ്മാർച്ച മാസ്ദത്താെുകൂെിശക്തമായവരൾച്ചയുുംകുെിടവള്ള

ക്ഷാമവുുംഅനുഭവടപ്പെുന്നത . ഈ 

അവസ്രത്തിലാണ എഗ്തദയാനൂറ്റാണ്ടുകളായിനാുംനിർമ്മിച്ചകിണറുകൾ,കുളങ്ങൾ 

എന്നിവയുടെഗ്രാധാനയുംതിരിച്ചറിയുന്നത . ജലസ്ുരക്ഷടയകുറിച്ച െിന്തിക്കുദമ്പാൾ 

അതിനുദവണ്ടവലിയസ്ാദങ്കതികവിേയടയകുറിച്ചാണ നാുംആേയുംെിന്തിക്കുക. 
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ടതാഴിലുറപ്പു രദ്ധതി നമുക്ക  ഗ്രധാനമായുും കാണാൻ കഴിയുന്ന വസ്തു തയാണ  

മഴക്കുഴികൾ. ഇവയുടെ നിർമ്മാണ ഗ്രവൃത്തികളിൽ ടതാഴിലാളികൾ കൂെുതലായുും 

ഗ്ശദ്ധ ടെലുത്തിയാൽ ഭൂരർഭജലത്തിന ടറ അളവിടന നമുക്ക  നല്ല രീതിയിൽ 

ഉയർത്തുവാൻ സ്ാധിക്കുന്നു. ഗ്രധാനമായുും ദമൽപ്പറഞ്ഞ ഗ്രശ്നങ്ങൾ 

ജലസ്ുംരക്ഷണത്തിനുും ജലസ്ുംഭരണത്തിന   കാരയമായ രീതിയിൽ തടന്ന ബാധിക്കുന്നു. 

രതിമൂന്നാും രഞ്വത്സരരദ്ധതിയുമായി ടതാഴിലുറപ്പ  ബന്ധടപ്പെുത്തി 

കാർഷിക രദ്ധതികൾ ജനങ്ങളിടലത്തിക്കൽ, കാർഷിദകാത രാേനത്തിൽ 

സ്വയുംരരയാപ്തത  കകവരിക്കൽ, തരിശുഭൂമികളിലുും സ്വകാരയഭൂമിയിലുും ടരാതു 

സ്ഥാരനങ്ങളിലുും ഫലവൃക്ഷങ്ങൾ ടവച്ചുരിെിപ്പിക്കൽ, എന്നിവ നെത്തിവരുന്നു. 

രഞ്ായത്തിടല വിവിധ ദതാെുകളിൽ തെയണ നിർമ്മിക്കുകയുും, കുളങ്ങൾ, 

രെുതാക്കുളും, നീർക്കുഴി, കയ്യാലനിർമാണും, കിണർ റീൊർജ്ജിങ  തുെങ്ങിയ വഴി 

ജലസ്ുംരക്ഷണവുും ഉറപ്പുവരുത്തുന്നു.  ഇങ്ങടന മഹാത്മാരാന്ധി ദേശീയഗ്രാമീണ 

ടതാഴിലുറപ്പ രദ്ധതി രുണദഭാക്താക്കളായ ജനങ്ങൾക്ക ്ടതാഴിൽേിനങ്ങൾ 

ഉറപ്പാക്കുന്നതിലൂടെ ജനങ്ങളുടെ ജീവിതനിലവാരും ടമച്ചടപ്പെുത്തുന്നു. 

നിയമമനുസ്രിച്ചുള്ള രദ്ധതി നിർവഹണത്തിലൂടെ ഗ്രാമീണ 

ദമഖലയുടെ സ്ുസ്ഥിര ആസ്തിവികസ്നും എന്നതാണ  ലക്ഷയും ടവക്കുന്നത . 2005-ൽ 

ഗ്രാബലയത്തിൽ വന്ന നിയമമനുസ്രിച്ച  ഇന്തയയിടല200 ജില്ലകളിൽ ഗ്രഥമഘട്ടത്തിൽ 

നെപ്പിലാക്കുകയുും2008-ൽ മുഴുവൻ ജില്ലകളിദലക്കുും വയാരിപ്പിക്കുകയുും ടെയ്തു. 

അതനുസ്രിച്ച   ദകാട്ടയും ജില്ലയിലുും രദ്ധതി ഗ്രവർത്തനങ്ങൾ തുെങ്ങുകയുും ഇദപ്പാഴുും 

തുെർന്നുടകാണ്ടിരിക്കുകയുും ടെയ്യുന്നു. 

 

തതാഴിലുറപ്്പ നിയമം തതാഴിലാളി ൾക്് ഉറപ്്പ നൽ ുന്ന പത്ത് 

അവ ാശങ്ങൾ 

• ടതാഴിൽ കാർഡ  ലഭിക്കുവാനുള്ള അവകാശും- ടഷഡയൂൾ 2; ഖണ്ഡിക 1-5, 

എ.എും. സ്ി.അദ്ധയായും-3 

• അദരക്ഷിച്ച  15 േിവസ്ത്തിനുള്ളിൽ ടതാഴിൽ ലഭിക്കുവാനുള്ള അവകാശവുും 

ആയതിന  കകരറ്റു ദരസ്ീത  ലിഭിക്കുന്നതിനുും ഉള്ള അവകാശും . 

• അടല്ലങ്കിൽടതാഴിലില്ലായ്മദവതനും ലഭിക്കുവാനുള്ള അവകാശും ആേയടത്ത30 

േിവസ്ും(1/4 &രിന്നീെുള്ള േിവസ്ങ്ങളിൽ1/2) 

• ടഷൽഫ  ഓഫ ദഗ്രാജക്ട  തയ്യാറാക്കുവാനുള്ള അവകാശും അദരക്ഷിച്ച 15 

േിവസ്ത്തിനുള്ളിൽ ടതാഴിൽ ലഭിക്കുവാനുള്ള അവകാശവുും ആയതിന  

കകപ്പറ്റു രസ്ീത ലഭിക്കുന്നതിനുും ഉള്ള അവകാശും- ടഷഡയൂൾ 1; ഖണ്ഡിക 8, 

ടഷഡയൂൾ 2; ഖണ്ഡിക 6-13 
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• അഞ് കിദലാമീറ്ററിനുള്ളിൽ ടതാഴിൽ ലഭിക്കാനുള്ള അവകാശും അടല്ലങ്കിൽ 

ദവതനത്തിന ടറ 10% അധികും  ലഭിക്കുവാനുള്ള അവകാശും 

• കുെിടവള്ളും, വിഗ്ശമസ്ൗകരയും, ഗ്രഥമശുഗ്ശൂഷസ്ൗകരയും ഇവ ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള 

അവകാശും ടഷഡയൂൾ 2; ഖണ്ഡിക 23-28 

• 15 േിവസ്ത്തിനുള്ളിൽ ദവതനും ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള അവകാശും 

• ദവതന വിതരണത്തിടല കാലതാമസ്ത്തിന  നഷ്ടരരിഹാരും ലഭിക്കുവാനുഉള്ള 

അവകാശും. 

• സ്മയബന്ധിതമായുള്ള രരാതി രരിഹാരത്തിനുള്ള അവകാശും 

• ദസ്ാഷയൽ ഓഡിറ്റ  നെത്തുന്നതിനുള്ള അവകാശും 

•  

തതാഴിലാളി ളുതട  ടമ ൾ 

 

• കൃതയസ്മയത്ത  ടതാഴിൽ സ്ഥലത്ത  ഹാജരായി  ഒപ്പ  വയ ക്കുക. 

• ടതാഴിലുറപ്പ  ഗ്രാമസ്ഭയിലുും ദസ്ാഷയൽ ഓഡിറ്റ  ഗ്രാമസ്ഭയിലുും കൃതയമായി 

രടങ്കെുക്കുക. 

• രണിസ്ഥലത്ത ലാസ്റ്റിക്ക   വസ്തുക്കൾ ഉരദയാരിക്കുവാദനാ കത്തിക്കുവാനുും 

രാെുള്ളതല്ല. 

• സ്ിറ്റിസ്ൺ ഇൻദഫാർദമഷൻ ദബാർഡ  ഗ്രവൃത്തിയുടെ ആരുംഭഘട്ടത്തിൽ 

തടന്ന നിർബന്ധമായുും വയ ദക്കണ്ടതാണ  

• ഗ്രകൃതി സ്ുംരക്ഷണത്തിന  ആവശയമായ ഗ്രവൃത്തികൾ ഏടറ്റെുത്ത  

നെപ്പിലാക്കുക. 

• ആസ്തി സ്ൃഷ്ടിക്കുന്ന ഗ്രവൃത്തികൾ  കടണ്ടത്തി ദമറ്റ ്ടനയുും രഞ്ായത്ത  

അധികൃതടരയുും   അറിയിക്കുക. 

 

മഹാത്മാരാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ ടതാഴിലുറപ്പ രദ്ധതി ഗ്രകാരും ടതാഴിലാളികൾക്ക  

ലഭിദക്കണ്ട ആനുകൂലയങ്ങടളകുറിച്ചുും അതുമായി ബന്ധടപ്പട്ട 

ആവശയകതടയക്കുറിച്ചുും നിയമത്തിന ടറ ആമുഖത്തിൽ ഗ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട . 

ടതാഴിലാളികളുടെയുും അവരുടെ ആനുകൂലയങ്ങദളയുും കുറിച്ച  ഒരു തനതായ 

വിശേീകരണും ഈ റിദപ്പാർട്ട മുഖാന്തരും ടതാഴിലാളികളായ നിങ്ങളിദലക്ക  

എത്തിക്കുവാൻ സ്ാധിക്കുും. ഈ റിദപ്പാർട്ട ്  അെിസ്ഥാനത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക  

ഗ്രാപ്തമാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒട്ടനവധി വസ്തു താരരമായ കാരയങ്ങൾ കകവരിക്കാൻ 

നിങ്ങൾക്ക  ഏവർക്കുും കഴിയടട്ട. 
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തതാഴിലുറപ്പു പദ്ധതിയിൽ ഏതറ്റടുത്ത്തെയ്യാൻ പറ്റിയ 

ഗ്പവൃത്തി ൾ 

 

1. വിഭാഗം എ:ഗ്രകൃതിവിഭവരരിരാലനവുമായി ബന്ധടപ്പട്ട ടരാതുഗ്രവൃത്തികൾ 

2. വിഭാഗം ബി: സ്മൂഹത്തിൽ അവശത അനുഭവിക്കുന്ന വിഭാരങ്ങൾക്കുള്ള 

വയക്തിരത ആസ്തികൾ ഖണ്ഡിക5ൽരരാമർശിക്കുന്ന കുെുുംബങ്ങൾക്ക  മാഗ്തും 

3. വിഭാഗം ി:ദേശീയ ഗ്രാമീണ ഉരജീവനമിഷൻ നിബന്ധനകൾ അനുസ്രിക്കുന്ന 

സ്വയുംസ്ഹായസ്ുംഘങ്ങൾക്ക  ടരാതുഅെിസ്ഥാന സ്ൗകരയങ്ങൾ 

4. വിഭാഗം ഡി: ഗ്രാമീണ അെിസ്ഥാനസ്ൗകരയങ്ങൾ 

 

ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ ്

ടരാതുസ്മൂഹും രദ്ധതിനിർവഹണടത്തരറ്റിയുും ടരാതുധനും 

ടെലവഴിക്കുന്നതിടനക്കുറിച്ചുും രരസ്യവുും സ്വതഗ്ന്തവുമായിനെത്തുന്ന 

രരിദശാധനയാണ  സ്ാമൂഹയ ഓഡിറ്റ  .ടതാഴിലുറപ്പ നിയമും അനുശാസ്ിക്കുന്നത   

വർഷത്തിൽ എല്ലാ വാർഡിലുും രണ്ട  ഗ്രാവശയും ദസ്ാഷയൽ ഓഡിറ്റ ഗ്രാമസ്ഭ 

നിർബന്ധമായുും നെദത്തണ്ടതാണ . സ്ുതാരയത ഉറപ്പുവരുത്തി, 

അഴിമതിരഹിതമാക്കുകയുും അതുവഴി സ്േ ഭരണും സ്ാധയമാക്കുന്നതിനുും ദസ്ാഷയൽ 

ഓഡിറ്റ ,  സ്മൂഹടത്ത രാകടപ്പെുത്തുന്നു. രദ്ധതിവിഭാവനും ടെയ്യുന്ന രീതിയിൽ 

രുണദഭാക്താക്കളുടെ ജീവിത സ്ാഹെരയത്തിൽ ഫലഗ്രേമായ മാറ്റും സ്ൃഷ്ടിക്കുന്നതിന  

ടരാതുരണും ശരിയായരീതിയിൽ വിനിദയാരിച്ച  ലക്ഷയഗ്രാപ്തി കകവരിച്ചിട്ടുദണ്ടാ 

എന്ന വിലയിരുത്തലുും ദസ്ാഷയൽഓഡിറ്റ  നെത്തുന്നു.  

 

 

ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്പഗ് ിയ 

 ( 2018 ഒ ്ദടാബർ1 മുതൽ 2019മാർച്്് 31 വത  ) 

 

1 പശ്ചാത്തലം ഒ ുക്ൽ 

 

ദലാക്ക  തലത്തിലുും ഗ്രാമരഞ്ായത്ത  തലത്തിലുും രദ്ധതി നിർവഹണ 

ഉദേയാരസ്ഥനായ ദലാക്ക ഓഫീസ്ർ(BDO), രഞ്ായത്ത  ടസ്ഗ്കട്ടറി, മറ്റ  നിർവഹണ 

ഉദേയാരസ്ഥർ തുെങ്ങിയവരുമായി ദലാക്ക  റിദസ്ാഴ്സ  ദരഴ്സൺ നെത്തിയ 

കൂെിയാദലാെനയിൽ ഉരുത്തിരിഞ്ഞതിനനുസ്രിച്ച ് തുെർഗ്രഗ്കിയകൾ ആസ്ൂഗ്തണും 

ടെയ്യുകയുും ദസ്ാഷയൽ ഓഡിറ്റ  ഗ്രാമസ്ഭാ തീയതി നിശ്ചയിക്കുകയുും ടെയ്യുന്നു. 
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2.  യൽ പ ിദശാധന 

ദസ്ാഷയൽ ഓഡിറ്റ  ഗ്രഗ്കിയ ആരുംഭിച്ചിരിക്കുന്ന തീയതിയ ക്ക  മുൻരുള്ള 

ആറ മാസ്ക്കാലയളവിൽ വാർഡിടല ഗ്രവൃത്തി   ഫയലുകൾ, ഏഴ ് രജിസ്റ്ററുകൾ, 

അദതാടൊപ്പും അനുബന്ധദരഖകളുും സ്ൂക്ഷ്മരരിദശാധന നെത്തുന്നു. 

 

3. ഗ്പവൃത്തിസ്ഥലപ ിദശാധന 

ഓദരാ  ഗ്രവൃത്തിയുും എസ്റ്റിദമറ്റിൽ ഗ്രതിരാേിക്കുന്ന  അളവിലുും രുണത്തിലുും 

നെപ്പിലാക്കിയിട്ടുദണ്ടാ  എന്നുും ആ ഗ്രവൃത്തിയുടെ രുണഫലത്തിന ടറ വയാപ്തി 

തിട്ടടപ്പെുത്തുകയുും ഗ്രസ്തു ത ടതാഴിലിെങ്ങളിൽ ടതാഴിലാളികൾക്ക  ലഭിദക്കണ്ട 

അവകാശ ആനുകൂലയങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുദണ്ടാ എന്നുും ഗ്രവൃത്തി 

സ്ഥലരരിദശാധനയിലൂടെ ലക്ഷയും ടവക്കുന്നു. 

 

4. വീടുവീടാന്ത മുള്ളവിവ ദശഖ ണം 

രദ്ധതി രുണദഭാക്താക്കളുടെ വീെുവീൊന്തരും ടെ ന്ന ദനരിൽകണ്ട രദ്ധതിയുടെ 

നിർവഹണടത്തക്കുറിച്ചുും രുണഫലടത്തക്കുറിച്ചുമുള്ള അഭിഗ്രായങ്ങളുും 

നിർദേശങ്ങളുും സ്വരൂരിക്കുന്നു. 

 

5. തതളിവ്ദശഖ ണം 

ഫയൽരരിദശാധന, ഗ്രവൃത്തിസ്ഥലരരിദശാധന, വീെുവീൊന്തരും ഉള്ള  

വിവരദശഖരണും തുെങ്ങിയ ഓഡിറ്റ ഗ്രഗ്കിയ കടണ്ടത്തലുകളുടെ വസ്തു നിഷ്ഠമായ 

ടതളിവ ദശഖരണും നെത്തുന്നു. 

 

6.  ാമൂഹയ ദബാധവൽക് ണം 

സ്ാമൂഹയഇെടരെലുകളിലൂടെ രദ്ധതിവിജയും ഉറപ്പുവരുത്തി 

രൗരാവദബാധും ഉയർത്തുകയുും ദസ്ാഷയൽഓഡിറ്റ ഗ്രഗ്കിയ വിജയിപ്പിക്കുകയുും 

ടെയ്യുന്നതിന  ആവശയമായ ദബാധവൽക്കരണ ഗ്രവർത്തനങ്ങൾ നെപ്പിലാക്കുന്നു. 

 

7. റിദപ്പാർട്്തയ്യാറാക്ൽ 

ദസ്ാഷയൽ ഓഡിറ്റ ഗ്രഗ്കിയയിടല കടണ്ടത്തലുകളുും നിരമനങ്ങളുും, 

നിർദേശങ്ങളുും ദസ്ാഷയൽഓഡിറ്റ ഗ്രാമസ്ഭയിൽ െർച്ചടെയ്ത   അുംരീകാരും 

നെത്തുന്നതിനാവശയമായ കരെ റിദപ്പാർട്ട തയ്യാറാക്കുന്നു. 

8. ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ്ഗ്ഗാമ ഭ 

രശ്ചാത്തലും ഒരുക്കൽ െർച്ചയിൽ നിശ്ചയിക്കടപ്പട്ട േിനത്തിൽ  സ്ൗകരയ 

ഗ്രേമായസ്ഥലത്ത ഗ്രാമസ്ഭ ദെർന്ന കരെ റിദപ്പാർട്ട  അവതരണവുും, െർച്ചയുും, 
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നിർദേശങ്ങളുും, തിരുത്തൽഗ്രഗ്കിയകളുും, അുംരീകാരും ദനെിടയെുക്കുകയുും 

തുെർനെരെികളുും കകടകാള്ളുന്നു 

 

 ൂദ ാപ്പട ഗ്ഗാമപഞ്ചായത്ത് 

 

1953-ലാണ്  ൂദ ാപ്പട ഗ്ഗാമപഞ്ചായത്ത ്നിലവിൽ വന്നത് ഇടനാട് ഭൂഗ്പ ൃതിയിൽ 

വ ുന്ന പഞ്ചായത്തിതല ഗ്പധാന  ൃഷ്ി ൾ റബ്ബർ സ തച്ക് മ ച്ീനി 

മുതലായവയാണ്. വാർഡു ളുതട എണ്ണം 17, പഞ്ചായത്തിതല ആത  വിസ്തീർണ്ണം 

2742 തഹക്ടർ.  ജന ംഖയ നി ക്് 26,510 പു ുഷ്ന്മാർ 13050,   ്ഗ്തീ ൾ 13460, 

 ാക്ഷ താനി ക്് 97.5 ശതമാനം 

 

 

താതഴപറയുന്ന വർക്ു ൾ ആണ ്ഈ ഘട്ത്തിൽ ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റിന്     

വിദധയമാക്ിയത ്

 

ഗ് മനമ്പർ ഗ്പവൃത്തിയുതട 

ദപ  ്&ദ ാഡ ്

 

ആ ംഭിച് 

തീയതി 

അവ ാനിച് 

തീയതി 

എസ്റ്റിദമറ്്റ 

തു   

െിലവായ 

തു  

1 LD/319445 

 നിലും 

നിരപ്പാക്കൽ 

01/02/2019 Nill 

 

90,300 /- 53,075 /- 

2 IF/308405 

കലഫ  ഭവന 

നിർമ്മാണും 

ടരാന്നമ്മ വി ടക 

16/11/2018 Nill 24,390 /- 24,390 /- 

 

 വർദപജ് 

 

എ.എും.സ്ി.ഗ്രകാരമുള്ള കവർ ദരജ  ഫയലിൽ . ഫയലുകളിൽ ഒന്നുും കാണാൻ 

സ്ാധിച്ചില്ല.  കാർ ദരജിന ടറ ദകാപ്പി മാഗ്തമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത . അതുും 

അരൂർവ്വമായിരുന്നു 
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തെക്് ലിസ്്റ്റ 

 

ഒരു ഗ്രവൃത്തി ഫയലിൽ ഗ്കമഗ്രകാരും ഏടതാടക്ക ദരഖകൾ എവിടെ ഏത   ദരജിലാണ  

സ്ൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന      മനസ്സിലാക്കുവാനുള്ള ആധികാരിക ദരഖയാണ  ടെക്ക  

ലിസ്റ്റ . രരിദശാധനയിൽ ഫയലുകളിൽ ഒന്നുും ടെക്ക്ലിസ്റ്റ  കാണാൻ സ്ാധിച്ചില്ല 

 

 

ആക്ഷൻപ്ലാൻ ദ ാപ്പി 

           

ഗ്രസ്തു ത ഗ്രവൃത്തി രഞ്ായത്തിടല നെപ്പുവർഷത്തിടല ആനുവൽ ആക്ഷൻലാനിൽ 

ഉൾടപ്പട്ടതാണ  എന്ന  ടതളിയിക്കുവാനുള്ള ദരഖയാണ  ആക്ഷൻ ലാൻന ടറ ദകാപ്പി. 

 രരിദശാധിച്ച  ഗ്രവർത്തി ഫയലുകളിൽ ഒന്നുും ആക്ഷൻ ലാൻ ആൻഡ  ദകാപ്പി കാണാൻ 

സ്ാധിച്ചില്ല 

 

എസ്റ്റിദമറ്റ ്

 

ഒരു ഗ്രവൃത്തി എങ്ങടന, എഗ്ത അളവിൽ ടെയ്യണടമന്ന  സ്ദങ്കതികമായി 

ഗ്രതിരാേിക്കുന്ന ആധികാരികദരഖയാണ  എസ്റ്റിദമറ്റ . രരിദശാധന ഭാരമായി 

കടണ്ടത്തിയിട്ടുള്ളത , ഫയലുകളിൽ ഒന്നുുംതടന്ന എസ്റ്റിദമറ്റ  ദെർത്തിരുന്നില്ല. 

സ്ാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക  മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ ജനകീയഭാഷയിൽ ദവണും 

എസ്റ്റിദമറ്റ   തയ്യാറാക്കാൻ. എന്നാൽജനകീയ ഭാഷയിലുള്ള എസ്റ്റിദമറ്റ  വിശേീകരണും 

ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. സ്ക്കീർ നിന്ന  ലഭിച്ച വിശേമായ എസ്റ്റിദമറ്റ  രണ്ടു ഫയലിലുും 

ദെർത്തിരുന്നു ഗ്രവർത്തിടയ രറ്റിയുള്ള രൂർണ വിവരങ്ങൾ ഡീടറ്റയിൽ എസ്റ്റിദമറ്റിൽ 

ദരഖടപ്പെുത്തിയിരുന്നു. 

 

 ാദേതി ാനുമതിപഗ്തം 

 

 

 ഒരു ഗ്രവൃത്തിക്ക  സ്ാദങ്കതിക വിതക്തരുടെ അനുമതിലഭിച്ചിട്ടുണ്ട  

എന്നതിനുള്ള ആധികാരിക ദരഖയാണ സ്ാദങ്കതിക അനുമതിദരഖ. രണ്ടു 

ഫയലുകളിൽ  കലഫ  ഭവന നിർമ്മാണത്തിന ടറ ഫയലിൽ സ്ാദങ്കതിക അനുമതി 

ദഫാും കാണാൻ സ്ാധിച്ചില്ല.  നിലും നിരപ്പാക്കൽ എന്ന ഗ്രവർത്തിക്ക   ടസ്കയൂരിറ്റി നിന്ന  

ലഭിച്ച സ്ാദങ്കതിക അനുമതി ദഫാും ഉണ്ടായിരുന്നു. അധികാരികൾ 

സ്ാക്ഷയടപ്പെുത്തിയ ദരഖ അല്ലായിരുന്നു.. ഒപ്പി ദനാടൊപ്പും തീയതി ഒരു ഫയലുും 

കാണാൻ സ്ാധിച്ചില്ല. അതിനാൽ  ഇക്കാരയത്തിൽ  ഗ്രദതയകഗ്ശദ്ധരുലർദത്തണ്ടതാണ . 

 

 

 

 

 

 



 

 

9 
 

ഭ ണാനുമതിദ ഖ 

 

 

ഗ്രവൃത്തി ടെയ്യുന്നതിന   നിർവഹണ സ്ഥാരനും നൽകുന്ന അനുമതിയാണ  

ഭരണാനുമതി ദരഖ . ഈ ദരഖ എല്ലാ ഫയലുകളിലുും സ്ൂക്ഷിദക്കണ്ടതാണ .  

ഫയലുകളിൽ, നിലും നിരപ്പാക്കൽ എന്നാ ഗ്രവർത്തിയുടെ ഫയലിൽ ഭരണാനുമതി 

ദഫാും ഉണ്ടായിരുന്നു. അധികാരികൾ സ്ാക്ഷയടപ്പെുത്തിയ ദരഖ അല്ലായിരുന്നു. 

ഭരണാനുമതി ലഭിക്കുന്നതിന സ്മർപ്പിക്കുന്ന ദരഖകളിൽ  ഗ്രാമസ്ഭ 

അുംരീകാരത്തിന ടറ രകർപ്പ ഉൾടപ്പെുദത്തണ്ടതുണ്ട  ആയതിനാൽ ഗ്രസ്തു ത 

ഗ്രാമസ്ഭതീരുമാനത്തിന ടറ അതായത   ഗ്രവൃത്തി ഗ്രാമസ്ഭ  അുംരീകരിച്ചതിന ടറ 

രകർപ്പുും ഭരണാനുമതിയ ്ടക്കാപ്പും ഗ്രവൃത്തിഫയലിൽ ദെർദക്കണ്ടതാണ  . രദക്ഷ ഇത  

കാണാൻ സ്ാധിച്ചില്ല. 

 

ഡിമാൻഡ്ദ ാം 

 

ടതാഴിലാളികൾ ടതാഴിൽ ആവശയടപ്പട്ട  നൽകുന്ന അദരക്ഷയാണ  

ഡിമാൻഡ ദഫാും. ടതാഴിൽ ആവശയടരട്ടവർക്ക  15 േിവസ്ത്തിനുള്ളിൽ 

ദജാലിനൽകിദയാ എന്നറിയുവാൻ സ്ഹായിക്കുന്ന ദരഖകൂെിയാണ  ഡിമാൻഡ ദഫാും. 

രരിദശാധിച്ച ഡിമാൻഡ ദഫാo ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. രകരും ടതാഴിലാളികൾ കകപ്പെയിൽ 

എഴുതി തയ്യാറാക്കിയ ഡിമാൻഡ ദഫാും,  

ഡിമാൻഡ ദഫാും ഗ്ഫണ്ട  ഓഫീസ്  വഴി ടകാെുത്ത  കകരറ്റ   രസ്ീതി വാങ്ങുന്നതുും 

ശീലമാക്കണും . എഗ്ത േിവസ്ും ടതാഴിൽ ആവശയടപ്പെുന്നു എന്നുള്ളതുും 

,അദരക്ഷിക്കുന്ന തീയതിയുും ആവശയും ആണ  . 

 

 

വർക്്്  അദലാദക്ഷ്ൻ  ദ ാം 

 

ഗ്രവൃത്തി അനുവേിച്ചുടകാണ്ട  നിർവഹണഉദേയാരസ്ഥർ നൽകുന്ന 

അനുമതിയാണ  വർക്ക  അടലാദക്കഷൻദഫാo. അദരക്ഷിച്ച  15 േിവസ്ത്തിനുള്ളിൽ 

ഗ്രവൃത്തിലഭിദച്ചാ എന്നറിയാൻ ഈ ദഫാും സ്ഹായിക്കുും ഫയലിൽ ഈ ദരഖ 

ഉണ്ടായിരുന്നില്ല 

 

മസ്റ്റർ  ദറാൾ 

 

ടതാഴിലാളികളുടെ ഹാജർനില ദരഖടപ്പെുത്താൻ ഉള്ള ദരഖയാണ        മസ്റ്റർദറാൾ. 

മസ്റ്റർ  ദറാളുകളിൽ ബിഡിഒ., ടസ്ഗ്കട്ടറി എന്നിവർ തീയതിവച്ച  ഒപ്പ , സ്ീൽ  എന്നിവ 

രതിപ്പിദക്കണ്ടതാണ .  മസ്റ്റർദറാളുകളിൽ രഞ്ായത്ത  ടസ്ടഗ്കെരിയുടെ ഒപ്പുും സ്ീലുും 

ഉണ്ടായിരുന്നു, തിയതി കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല  . 2 ഫയലിലുും മസ്റ്റർ  ദറാളുകളിൽ 

ടമഷർടമന റ  ബുക്ക  നമ്പർ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.. കലഫ  ഭവന നിർമ്മാണത്തിന  ഫയലിൽ 
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90 ഗ്രവർത്തി േിനങ്ങളിൽ 52 ഗ്രവർത്തനങ്ങൾ മാഗ്തദമ രൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട  ഉള്ളൂ. 52 

ഗ്രവർത്തനങ്ങളുടെ കാസ് ദഗ്ൊൾ മാഗ്തദമ ദെർത്തിരുന്നു ഉള്ളൂ. ഗ്രവർത്തി ഇദപ്പാഴുും 

രുദരാരമിച്ചുടകാണ്ടിരിക്കുന്ന ആടണന്ന  മനസ്സിലാക്കാൻ സ്ാധിച്ചു. നിലും നിരപ്പാക്കൽ 

8 മസ്റ്റർ ദറാളുകൾ ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത . എല്ലാും തടന്ന വിേഗ്ധർ 

സ്ാക്ഷയടപ്പെുത്തിയത  ആയിരുന്നു.  എും ബുക്ക  നമ്പർ ദരഖടപ്പെുത്തിയിരുന്നില്ല മസ്റ്റർ 

ദറാളിലുും എും ബുക്കിലുും തുകകൾ  തമ്മിൽ വയതയാസ്ും കാണാൻ സ്ാധിച്ചു. 

 

എും ബുക്ക  : 53,599.82/- 

മസ്റ്റർ ദറാൾ : 53075/- 

524.82/-  രൂരയുടെ വയതയാസ്ും കാണാൻ സ്ാധിച്ചു 

 

തമഷ്ർതമന്റ്ബുക്് 

 

ഒരു ഗ്രവൃത്തി എസ്റ്റിദമറ്റ ഗ്രകാരും കൃതയമായ അളവിൽ ആണ  ടെദയ്യണ്ടത  

എന്നുും ടെയ്തിരിക്കുന്നത  ഇഗ്രകാരും തടന്നടയന്ന  മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുമുള്ള 

ആധികാരിക ദരഖയാണ    ടമഷർടമന റ ബുക്ക . 

 

രരിദശാധന വിദധയമാക്കിയ 2 ഫയലുകൾക്കുും  ടമഷർടമന റ ബുക്ക  

ഉണ്ടായിരുന്നു. ടമഷർടമന റ  ബുക്കുകൾ രഞ്ായത്തിൽനിന്നുും െുമതലടപ്പട്ട 

ഉദേയാരസ്ഥൻ സ്ാക്ഷയടപ്പെുത്തി നൽദകണ്ടതാണ . 2 ഫയലിടല എും ബുക്കിലുും, ബുക്ക  

നമ്പർ, ഗ്കമനമ്പർ, എന്നിവ ദരഖടപ്പെുത്തിയിരുന്നു.  

ഗ്രവൃത്തി രൂർത്തീകരണത്തിന ടറ വിവിധഘട്ടങ്ങളിടല തുക രാസ്ാക്കുദമ്പാഴുും 

ഒെുവിൽ ഗ്രവൃത്തിയ ക്ക  അനുവേിച്ച തുകഗ്രകാരമുള്ള ആടക തുക 

അനുവേിയ ക്കുദമ്പാഴുും ടമഷർടമന റ ബുക്കിൽ രഞ്ായത്ത   ടസ്ഗ്കട്ടറി 

സ്ാക്ഷയടപ്പെുത്തൽ നെത്തി ഒപ്പ , സ്ീല   ടെദയ്യണ്ടതാണ , എന്നിവ ഉണ്ടായിരുന്നു.  

 

 ർദവ ഡാറ്റ 

 

ഗ്രവൃത്തി എവിടെ നെക്കുന്നു എന്ന  മനസ്ിലാക്കാനുള്ള ദരഖയാണ  സ്ർദവ ഡാറ്റ. എല്ലാ 

ഫയലുകളുും സ്ഥലും ഉെമകളുടെ ദരഖകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു രദക്ഷ ഒരു ഫയലിൽ 

അരൂർണമായ ദരഖകൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല 

 

തമറ്റീ ിയൽതഗ്പാ യൂർതമന്റ് 

 

ഒരു ഗ്രവൃത്തിക്ക  സ്ാദങ്കതിക എസ്റ്റിദമറ്റ ഗ്രകാരും ആവശയമുള്ള 

സ്ാധനസ്ാമഗ്രികൾ വാങ്ങുന്നതിനുള്ള നെരെിഗ്കമങ്ങൾ ഗ്രതിരാേിക്കുന്ന ദരഖയാൺ 

ടമറ്റീരിയൽ ടഗ്രാകയൂർടമന റ . രരിദശാധിച്ച ഫയലുകൾ ടമറ്റീരിയൽ ഉരദയാരും 

ദരഖടപ്പെുത്തിയിരുന്നില്ല. 
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ദവജ് ലിസ്്റ്റ 

 

മസ്റ്റർ  ദറാളിന  ആനുരാതികമായി ടതാഴിലാളിക്ക  ദവതനും അനുവേിച്ചു എന്ന  

ടതളിയിക്കാനുള്ള ആധികാരിക ദരഖയാണ  ദവജ ് ലിസ്റ്റ  .  രരിദശാധിച്ച ഫയലുകളിൽ 

കലഫ  ഗ്രവൃത്തിക്ക  ദവജ ് ലിസ്റ്റ  ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. നിലും നിരപ്പാക്കൽ  എന്ന 

ഗ്രവർത്തിയുടെ ഫയലിൽ ടവയ റ്റ  ലിസ്റ്റ  കാണാൻ സ്ാധിച്ചു 

 

 ണ്്ഗ്ടാൻസ്ഫർഓർഡർ 

 

മസ്റ്റർദറാളിനുും,   ദവജ  ലിസ്റ്റിനുും  ആനുസ്രിച്ച  ടതാഴിലാളിക്ക  ദവതനും 

കകമാറിദയാ എന്ന  ഉറപ്പാക്കാനുള്ള ദരഖയാണ   ഫണ്ട ഗ്ൊൻസ്ഫർ ഓർഡർ. രരിദശാധിച്ച 

2 ഫയലുകളിലുും ഫണ്ട ഗ്ൊൻസ്ഫർ ഓർഡർ കാണാൻ സ്ാധിച്ചു. 

. 

തമറ്റീ ിയൽ  വൗച്ർ  ആൻഡ ് ബിൽ 

 

 

സ്ാധനസ്ാമഗ്രികൾ ആവശയമായ ഗ്രവൃത്തികൾക്ക   സ്ാമഗ്രികൾ 

വിതരണുംടെയ്തതിന ടറ ബില്ലുകളുും വൗച്ചറുകളുും  ഫയലിൽ സ്ൂക്ഷിദക്കണ്ടതാണ . 

എന്നാൽ രരിദശാധിച്ച ഗ്രവൃത്തികളിൽ  ടമറ്റീരിയൽ ഉരദയാരും ആവശയും 

ഇല്ലാത്തവയായിരുന്നു . 

 

ദ ാദട്ാഗ്ഗാ ് 

 

ഒരുഗ്രവൃത്തി തുെങ്ങുന്നതിനു  മുൻരുും, ഗ്രവൃത്തി നെന്നു ടകാണ്ടിരിക്കു 

ദമ്പാഴുും,  ഗ്രവൃത്തി രൂർത്തിയായതിനു ദശഷവുമുള്ള മൂന്ന ഘട്ടത്തിലുള്ള ദഫാദട്ടാ 

ഗ്രവൃത്തി ഫയലിൽ  സ്ൂക്ഷിദക്കണ്ടതാണ . എന്നാൽ രരിദശാധിച്ച  ഫയലുകളിൽ മൂന്ന  

 ഘട്ടത്തിടലയുും ദഫാദട്ടാ ഫയലിൽ സ്ൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടായിരന്നില്ല.  ജിദയാ     ൊടെെ     

ദഫാദട്ടാഗ്രാഫ  ഒരു ഫയലിലുും     ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.   

 

ഗ്പവൃത്തിപൂർത്തീ  ണ ാക്ഷയപഗ്തം 

 

    ഗ്രവൃത്തി രൂർത്തീകരിച്ചു എന്നതിന ടറ ദരഖയാണ  ഗ്രവൃത്തി രൂർത്തീ കരണ 

സ്ാക്ഷയരഗ്തും.  രണ്ട  ഫയലിലുും ഗ്രവർത്തി രൂർത്തീകരണ സ്ാക്ഷയരഗ്തും കാണാൻ 

സ്ാധിച്ചില്ല 

മസ്റ്റർദറാൾമൂവ്തമന്റ്ലിപ്്പ 

 

ഒരുഗ്രവൃത്തിയുടെ ഓദരാ ഘട്ടത്തിന ടറയുും മസ്റ്റർദറാൾ അനുവേിച്ച   ടതാ 

ഴിലാളികൾക്ക  ദവതനും നൽകുന്നത  വടരയുള്ള ഓദരാ ഘട്ടങ്ങളുും ഏടതാടക്ക 

തീയതികളിൽ നെന്നു എന്ന  മനസ്സിലാക്കാനാണ  മസ്റ്റർദറാൾ മൂവ ടമന റ ലിര .  

രരിദശാധിച്ച  രണ്ട  ഫയലിലുും മസ്റ്റർ ദറാൾ മൂവ ടമന റ   ലിപ്പ  കാണാൻ സ്ാധിച്ചില്ല 
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സ റ്റ്ഡയറി 

 

ഗ്രവൃത്തി സ്ഥലടത്ത മുഴുവൻ വിവരങ്ങളുും ദരഖടപ്പെുത്തുന്നതിന  ദവണ്ടിയുള്ള 

ആധികാരിക ദരഖയാൺ കസ്റ്റ ഡയറി. കലഫ  ഭവനനിർമ്മാണത്തിന  കസ്റ്റ  ഡയറി 

ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. നിലും നിരപ്പാക്കൽ ഗ്രവർത്തിക്ക   കസ്റ്റ  ഡയറി ഉണ്ടായിരുടന്നങ്കിലുും 

അരൂർവ്വമായിരുന്നു.  ടെക്ക  ലിസ്റ്റ  രൂർണമായുും ദരഖടപ്പെുത്തിയിരുന്നില്ല. 

ടതാഴിലാളികളുടെ സ്ാക്ഷയരഗ്തും െികിത്സ െിലവ  സ്ുംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ 

ദരഖടപ്പെുത്തിയിരുന്നില്ല. 

 

പഞ്ചായത്തിൽ ൂക്ഷിച്ി ിദക്ണ് 7  ജിസ്റ്ററു ൾ 

 

1. ടതാഴിൽ കാർഡിനുള്ള കുെുുംബാദരക്ഷയുടെ രജിസ്റ്റർ 

2. ടതാഴിൽ ആവശയടപ്പട്ടതുും ടതാഴിൽ അനുവേിച്ചതുും സ്ുംബന്ധിച്ച രജിസ്റ്റർ 

3. ഗ്രവൃത്തിയുടെ ലിസ്റ്റുും െിലവുും വിശോുംശങ്ങളുും സ്ുംബന്ധിച്ച രജിസ്റ്റർ 

4. സ്ഥിരആസ്ഥികളുടെ രജിസ്റ്റർ 

5. രരാതി രജിസ്റ്റർ 

6. സ്ാധന രജിസ്റ്റർ 

7. ഗ്രാമസ്ഭ രജിസ്റ്റർ 

 

1. തതാഴിൽ  ാർഗ്ഡജിസ്റ്റർ 

2.  

രരിദശാധനാ കാലയളവായ1-10-2018 മുതൽ 31-3-2019  വടര11 

കാർഡുകൾക്ക അദരക്ഷലഭിക്കുകയുുംവിതരണുംനെത്തുകയുുംടെയ്തിട്ടുണ്ട . 

രഞ്ായടസസഗ്കട്ടറിസ്ക്ഷയടപ്പെുത്തിയതാണ . ടതാഴിൽ 

കാർഡിന അദരക്ഷിച്ചതീയതിഅനുവേിച്ചതീയതിഎന്നിവകൃതയമായിദരഖടപ്പെുത്തി

യിട്ടുണ്ട . 

ടതാഴിൽ കാർഡ  രജിസ്റ്ററിൽ അദരക്ഷകടന ദഫാദട്ടായുും രഞ്ായത്തിടല 

സ്ീലുും രഞ്ായത്ത  ടസ്ഗ്കട്ടറിയുടെ ഒപ്പുും സ്ീലുും രജിസ്റ്ററിൽ  കാണാൻ സ്ാധിച്ചു 

 

3. തതാഴിൽ ആവശയ തപ്പട്തും 

തതാഴിൽഅനുവേിച്തും ംബന്ധിച് ജിസ്റ്റർ 

 

എും ഐ എസ്ിൽ നിന്നുും ഗ്രിന റ എെുദഗ്ത്തഖകൾ കൂട്ടിദെർന്നതായിരുന്നുവർഗ്ക്കജിസ്റ്റർ.   
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4. വർക്്്  ജിസ്റ്റർ  

 

ടതാഴിൽ ആവശയടപ്പട്ടതുും ടതാഴിൽ ടകാെുത്തതുും സ്ുംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ 

അെങ്ങിയ രജിസ്റ്റർ. എും ഐ എസ്ിൽ നിന്നുും ഗ്രിന റ  എെുത്ത  ദരഖകൾ 

കൂട്ടിദെർന്നതായിരുന്നു വർക്ക  രജിസ്റ്റർ.   

 

5. തമറ്റീ ിയൽ  ജിസ്റ്റർ  

 

        എും ഐ എസ്ിൽ നിന്നുും ഗ്രിന റ  എെുത്ത  ദരഖകൾ കൂട്ടിദെർന്നതായിരുന്നു 

വർക്ക  രജിസ്റ്റർ.  എല്ലാ ഗ്രവൃത്തിയുടെയുും വർക്ക ്ദകാഡ  കൂട്ടിദെർന്നതായിരുന്നു  

 

6. ഗ്ഗാമ ഭ ജിസ്റ്റർ 

 

ആറാും വാർഡ  ഗ്രാമസ്ഭാ രജിസ്റ്റർ കാണാൻ സ്ാധിച്ചില്ല 

 

7. സ്ഥി ആസ്ഥി ളുതട ജിസ്റ്റർ 

ഈ  രജിസ്റ്റർ ടസ്ഗ്കട്ടറി  സ്ാക്ഷയടപ്പെുതിയതുും ഗ്കമനമ്പർ ഇട്ടിട്ടുള്ളതുമായിരിക്കണും . 

 

8. പ ാതി ജിസ്റ്റർ 

രരാതികൾ ഒന്നുും തടന്ന ദരഖടപ്പെുത്തിയിരുന്നില്ല 

 

 ിറ്റി ൺഇൻ ർദമഷ്ൻദബാർഡ്് 
 

 

ഗ്രവർത്തി ആരുംഭിക്കുദമ്പാൾ സ്ഥാരിദക്കണ്ടതായ സ്ിറ്റിസ്ൺ ഇൻഫർദമഷൻ 

ദബാർഡ ് വാർഡിടല രരിദശാധന നെത്തിയ 2 ഗ്രവർത്തി ഗ്രദേശങ്ങളിൽ ഒരിെത്തു 

മാഗ്തും  ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവയുടെ അഭാവത്തിൽ ഗ്രവർത്തിയുടെ 

വിശോശാുംങ്ങടളക്കുറിച്ച   ടരാ തുജങ്ങൾക്ക  അറിവ  ലഭിക്കാടത ദരാകുന്നു. ഇവ 

യഥാസ്മയും  സ്ഥാരിക്കുന്നതിന  എ.എും.സ്ി.അദ്ധയായും-10.6  അനുസ്രിച്ച  വീഴ ്െ 

സ്ുംഭവിക്കരുത . 

 

െി ിത്സലഭയമാക്ുന്നത്- ടഷഡയൂൾ 2; ഖണ്ഡിക25, എ.എും.സ്ി.അദ്ധയായും-9 

രരിദശാധിച്ച ഒരു ഫയലുകളിലുും െികിൽസ് സ്ുംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 
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സ റ്തറെ ി ിദക്ഷ്ൻ വിശോംശങ്ങൾ 

 

1. നിലം നി പ്പാക്ൽ 

LD/319445 

 

സ്വകാരയ വയക്തികളുടെ ഉെമസ്ഥതയിലുള്ള ഗ്രവർത്തി നെന്നത  2019 ജനുവരി 

മാസ്ും ആരുംഭിച്ച ഗ്രവർത്തി ആയിരുന്നു ഇത  ടമാത്തും നാല  ഘട്ടങ്ങളിലായാണ  

ഗ്രവർത്തനും നെന്നത  ഏകദേശും രണ്ട  ഏക്കർ വരുന്ന ഭൂമിയിൽ ഗ്രവർത്തനും 

നെന്നിട്ടുണ്ട  ഗ്രവർത്തനും നെന്ന ഭൂരിഭാരും സ്ഥലങ്ങളിലുും ഇദപ്പാൾ വളർന്നു കാൊയി 

മാറിയിരിക്കുന്നു ഗ്രവർത്തി ദശഷും ഇഗ്തയുും മാസ്ങ്ങൾ കെന്നു ദരായതിനാൽ ഇങ്ങടന 

സ്ുംഭവിച്ചത . ഉണികൃഷ്ണൻ എന്ന വയക്തിയുടെ സ്ഥലടത്ത ഗ്രവർത്തിച്ച ദശഷും അവർ 

സ്ഥലും നല്ലരീതിയിൽ വിനിദയാരിച്ചു എന്ന  അവിടെ ടെന്നദപ്പാൾ മനസ്സിലാക്കാൻ 

സ്ാധിച്ചു ഗ്രവർത്തി നെന്നാ ആ സ്ഥലത്ത  ഇദപ്പാഴുും നല്ല രീതിയിൽ കൃഷി 

ടെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എസ്റ്റിദമറ്റ  സ്ിഐ ദബാർഡിന  5000 രൂര ദരഖടപ്പെുത്തിയിരുന്നു 

രദക്ഷ ഗ്രവർത്തി നെന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ എവിടെയുും ദബാർഡ  സ്ഥാരിച്ചതായി കാണാൻ 

സ്ാധിച്ചില്ല 

 

2. സല ് ഭവന നിർമ്മാണം-തപാന്നമ്മ വി ത  

IF/368405 

മസ്റ്റർ ദറാൾ   ഗ്രകാരും 52 േിവസ്ടത്ത രണിയാണ  രൂർത്തീകരിച്ചത  എന്ന  ഫയൽ 

രരിദശാധനയിലൂടെ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത . ഗ്രവർത്തി ഇദപ്പാഴുും 

തുെർന്നുടകാണ്ടിരിക്കുന്ന ആടണന്നാണ  രറഞ്ഞിരുന്നത  രദക്ഷ കസ്റ്റ  

ടവരിഫിദക്കഷൻ ഓെ  അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത  90 ഗ്രവർത്തി േിവസ്ങ്ങളായി 

രണിരൂർത്തീകരിച്ചു എന്നാണ . 38 ഗ്രവർത്തനങ്ങളുടെ മസ്റ്റർ  ദറാളുകൾ ഫയലിൽ 

ലഭയമല്ലായിരുന്നു. മൂന്നു ടതാഴിലാളികൾ ദെർന്നാണ  രണി രൂർത്തിയാക്കിയത . 

അതിൽ ഒരു വയക്തിയുടെ വിവരങ്ങൾ മാഗ്തദമ കസ്റ്റിൽ നിന്നുും ലഭയമായ ഉള്ളൂ. രഴയ 

ടതാഴിൽ കാർഡ  ആണ  ഇദപ്പാഴുും അവർ ഉരദയാരിക്കുന്നത . രുതിയ കാർഡിന  

അദരക്ഷ നൽകാൻ അവദരാെ  ആവശയടപ്പട്ടു. രണി രൂർത്തിയാടയങ്കിലുും വീെ  

താമസ്ും ദയാരയും അല്ലായിരുന്നു. 90 ഗ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ദവതനും ഇതുവടര അവരുടെ 

ബാങ്ക  അക്കൗണ്ടിൽ വന്നിട്ടില്ല. കഴിഞ്ഞ സ്ാമ്പത്തിക വർഷും വടര ടരാന്നമ്മ വിടക 

ടതാഴിലുറപ്പിൽ ഗ്രവർത്തിയിൽ ഏർടപ്പട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ അസ്ുഖടത്ത തുെർന്ന  ഈ 

വർഷും മുതൽ ടതാഴിലുറപ്പിൽ നിന്നുും  വിട്ടു നിൽക്കുകയാണ . 

 

 

വിവ  ദശഖ ങ്ങളും അവ ാശ നിദഷ്ധങ്ങളും 

 

ഗ്രവർത്തി തീർന്നതിനാൽ ടതാഴിലാളികടള അെുത്തുള്ള അുംരനവാെിയിൽ വച്ച  

ദനരിട്ട  കണ്ടുമുട്ടി െർച്ചയിൽ ഏർടപ്പട്ടു. 

10 ടതാഴിലാളികളുമായി ദനരിട്ട  കണ്ട  അഭിമുഖും നെത്തി.  
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ടതാഴിലാളികൾ ടതാഴിൽ ആവശയടപ്പെുന്നതനുസ്രിച്ച  15 േിവസ്ത്തിനുള്ളിൽ 

രഞ്ായത്തിൽ നിന്നുും ടതാഴിൽ നൽകുന്നതായി ടതാഴിലാളികൾ അറിയിച്ചു. 

ഗ്രഥമശുഗ്ശൂഷ കിറ്റ  കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷമായി കിട്ടാറില്ല എന്ന  ടതാഴിലാളികൾ 

അറിയിച്ചു. ടതാഴിലാളികൾ ആശുരഗ്തിയിൽ ടെന്നിട്ടുും അവർക്ക  ഗ്രഥമ ശുഗ്ശൂഷ 

കിറ്റുും മരുന്നുും ടകാെുത്തില്ല. 

ൊർദരാളിൻ ഷീറ്റ , ആയുധങ്ങൾ,  കുെിടവള്ള രാഗ്തും ഇവടയല്ലാും  ടതാഴിലാളികൾ 

സ്വന്തമായി രിരി വിട്ട  വാങ്ങിയതാടണന്ന  ടതാഴിലാളികളിൽ നിന്നുും അറിയാൻ 

സ്ാധിച്ചു. ൊർദരാളിൻ ഷീറ്റ  കുെിടവള്ള രാഗ്തും എന്നിവയുടെ കരസ് അവർക്ക  

കിട്ടിയിട്ടില്ല. 

മസ്റ്റർ ദറാളിൽ െില ടതാഴിലാളികളുടെ ദരരില്ലാടത വരുന്നതു മൂലവുും, ദരരിനു ദനടര 

ഇന റു  ഇട്ടു വരുന്നതിനാലുും അവർക്ക   െില േിവസ്ങ്ങളിൽ  ടതാഴിൽ ടെയ്യാൻ 

സ്ാധിക്കുന്നില്ല. 

രണി ടെയ്യുന്നതിനനുസ്രിച്ച  രറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാലയളവിൽ അവർക്ക  ദവതനും 

ലഭിക്കുന്നില്ല. 

നിലവിൽ ഒമ്പതുദരർ ടതാഴിൽ ടെയ്യുന്നുണ്ട . അതിൽ ഒരാൾ ഇദപ്പാൾ രണി 

ടെയ്യുന്നില്ല  

  ആദരാരയ ഗ്രശ്നും മൂലും ടതാഴിലുറപ്പിൽ നിന്നുും ടതാഴിലാളി വിട്ടുനിൽക്കുകയാണ . ആ 

ടതാഴിലാളി 62 രണി രൂർത്തിയാക്കിയിരുന്നു. ടതാഴിലുറപ്പ  ഗ്രവർത്തിയിൽ തൃപ്തരാണ  

എന്നുും, കൃതയമായ കാലയളവിൽ രണി ലഭിദക്കണ്ട അവസ്രങ്ങളിൽ അവർക്ക  

കൃതയമായി രണി കിട്ടുന്നുടണ്ടന്ന  ടതാഴിലാളികൾ അറിയിച്ചു. രഞ്ായത്തിടന 

കുറിദച്ചാ ദമറ്റിടന കുറിദച്ചാ ടതാഴിലാളികൾക്ക  യാടതാരുവിധ രരാതികളുും 

ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.  

 

നിർവഹണ ഉദേയാഗസ്ഥർക്ായുള്ള നിർദേശങ്ങൾ 

 

ബി.ഡി.ഒ. 

 

• മസ്റ്റർദറാളിൽ ബിഡിഓ ഒപ്പുും സ്ീലുും രതിപ്പിക്കുന്നതിദനാടൊപ്പും തീയതികൂെി 

ഇെുവാൻ ഗ്ശദ്ധിദക്കണ്ടതാണ . 

 

• ബിഡിഓകഴിയുന്നസ്മയങ്ങളിൽ 

ടതാഴിലാളികടളയുുംടതാഴിൽസ്ഥലങ്ങളുുംസ്ന്ദർശിക്കുന്നത രുണകരമായിരി

ക്കുും 

ത ഗ് ട്റി/ അ ിസ്റ്റൻറത് ഗ് ട്റി 

 

 

• മസ്റ്റർ ദറാളിൽ ഒപ്പിനുും  സ്ീലിനുും  ഒപ്പുംതീയതികൂെിദെർക്കുവാൻ ഗ്ശദ്ധിക്കുക. 
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• ഏഴുരജിസ്റ്ററുകൾ, എും. ബുക്ക എന്നിവസ്ാക്ഷയടപ്പെുത്തി 

 ആധികാരികതഉറപ്പുവരുത്തു 

 

• ടതാഴിലാളികളുടെ അവകാശങ്ങൾ, അെിസ്ഥാന സ്ൗകരയങ്ങൾ എന്നിവ 

ഉറപ്പുവരുത്തുക. 

 

• െികിത്സാെിലവുകൾ കൃതയമായി അനുവേിക്കുവാൻ ഉള്ള നെരെികൾ 

സ്വീകരിക്കുക. 

 

• ഏടറ്റെുത്ത  നെപ്പിലാക്കുവാൻ സ്ാധിക്കുന്ന വർക്കുകൾക്ക  അനുസ്ൃതമായി 

ടഷൽഫ ടഗ്രാജക റ്റ   കടണ്ടത്തി വയ ക്കുക. 

 

• വിജിലൻസ്  ആൻഡ ദമാണിറ്ററിുംര   കമ്മറ്റിടയ ശക്തിടപ്പെുത്തുക. 

ആറുമാസ്ത്തിടലാരിക്കൽ രുന:സ്ുംഘെിപ്പിക്കുകയുും ടെയ്യുക. 

 

• എ .എും. സ്ി അനുസ്രിച്ചുള്ള  ബി.എഫ .റ്റി, ദസ്വനങ്ങൾ ഗ്രദയാജനടപ്പെുത്തുക. 

ദരജ  78,16 .1   

 

നിർവഹണഉദേയാഗസ്ഥർ 

(അക്കൗണ്ടൻറ / ഡി. ഇ. ഒ . അഗ്കിഡിറ്റഡ എൻജിനീയർ, ഓവർസ്ിയർ) 

 

 

• വർക്ക  ഫയലുകളിൽ ആനുവൽമാസ്റ്റർ സ്ർക്കുലറിൽ രറയുന്ന  ഗ്രകാരമുള്ള 22 

ദഡാകയൂടമന റസ്   ഉടണ്ടന്ന  ഉറപ്പ  വരുത്തി ഗ്രവൃത്തി  ഫയൽ തയ്യാറാക്കുക. 

 

• കസ്റ്റ ഡയറി കൃതയമായി എഴുതി സ്ൂക്ഷിക്കുന്നതിനുും ദമറ്റ   മാർക്ക  

നിർദേശുംനൽകുക. 

 

• മസ്റ്റർദറാൾ ടതാഴിലിെങ്ങളിൽ 

എത്തിച്ചുദഗ്രാജക്ട ഇനീദഷയറ്റീവ മീറ്റിുംഗ്കൂ െിരണിആരുംഭിക്കുന്നതിന സ്ഹായിക്കു

ക 

 

• കൃതയമായ ഇെദവളകളിൽ ടതാഴിലിെും സ്ന്ദർശിച്ച ടെയ്തടതാഴിൽ അളന്ന  

എുംബുക്കിൽ ദരഖടപ്പെുത്തുക. 

 

• ഡിമാൻഡ  അനുസ്രിച്ച   ഴിടതാഴിൽ നൽകുക 

 

• ടതാഴിലാളികൾക്ക അെിസ്ഥാനസ്ൗകരയങ്ങൾ   ഒരുക്കുക 

ദമറ്്റ 

 

• മസ്റ്റർദറാൾ കൃതയമായിഒപ്പവയ ്രിക്കുക 

 

• ഹാജരാകാത്തവരുടെവിവരുംഅെയാളടപ്പെുത്തുക   
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• മസ്റ്റർദറാളിൽ ടതാഴിൽ േിനങ്ങളുടെതീയതിഅെയാളടപ്പെുത്തുക 

 

• കസ്റ്റ ഡയറിരൂർണമായുുംരൂരിപ്പിക്കുക 

 

• ടതാഴിൽ കസ്റ്റുകളിൽ ടവച്ച അരകെുംനെന്നിട്ടുടണ്ടങ്കിൽ കസ്റ്റ ഡയറിയിൽ 

എഴുതുകയുുംനിർവഹണഉദേയാരസ്ഥടരഅറിയിക്കുകയുുംെികിത്സഉറപ്പാക്കുക

യുുംടെയ്യുക 

 

• നിശ്ചിതഅളവിലുും രുണനിലവാരത്തിലുും ദജാലി ടെയ്യുന്നുണ്ട   എന്ന  ഉറപ്പ  

വരുത്തുക. 

 

 

ഏതറ്റടുക്ാവുന്നഗ്പവർത്തി ൾ 

 

വിഭാഗം -എ 

• കജവദവലി നിർമ്മാണും 

• കദമ്പാസ്റ്റ  കുഴി നിർമ്മാണും 

വിഭാഗം- ബി 

 

• വാർഡിൽ ഉൾടപ്പെുന്ന ടരാതുകിണറുകളുടെ നവീകരണും, റീൊർജ്ജ  

• നീരുറവ സ്ുംരക്ഷണും സ്ാധയമാകുന്ന ഗ്രവർത്തനങ്ങൾ 

• ഫലവൃക്ഷകത നട്ട     രരിരാലനും 

 

 

വിഭാഗം- ി 

• ആട്ടിൻകൂെ , ദകാഴികൂെ , രശുടതാഴുത്ത നിർമ്മാണും 
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വിഭാഗം-ഡി 

• സ്വയുംസ്ഹായ സ്ുംഘങ്ങൾക്ക  കൂട്ട കൃഷിക്ക  നിലടമാരുക്കൽ അുംരൻവാെി, 

സ് ്കൂൾ െുറ്റുമതിൽ നിർമ്മാണും 

• ടരാതു രാതകളുടെ നവീകരണും 

 

 

ഉദേയാഗസ്ഥ ുതട െുമതല ൾ 

 

ദലാക്്ദഗ്പാഗ്ഗാംഓ ീ ർ 

 

   രഞ്ായത്തുകടള ടതാഴിലുറപ്പു രദ്ധതിയുടെ ടഷൽഫ ടഷൽഫ ഓഫ  

 ടഗ്രാജക റ്റ          തയ്യാറാക്കുന്നതിലുും വിദകഗ്ന്ദീകൃതാസ്ൂഗ്തണും നെപ്പിലാക്കുന്നതിലുും 

രാകടപ്പെുത്തണും. ഈമസ്റ്റർദറാൾവിതരണുംടെയ്യുക,  രഞ്ായത്തുകളുടെ 

ടതാഴിലുറപ്പ രദ്ധതിയുടെ നിർവ ഹണദമൽദനാട്ടും വഹിക്കുക. രദ്ധതിയുടെ ലഭിച്ച 

വിഭവങ്ങളുടെയുും, വിതരണും ടെയ്തവ യുടെയുും,  ഉരദയാരിച്ചവയുടെയുും 

കണക്കുകൾസ്ൂക്ഷിക്കുക. ആവശയമായ രജിസ്റ്ററുകൾ സ്ൂക്ഷിക്കുക. 

 

പഞ്ചായതസസഗ് ട്റി/ അ ിസ്റ്റന്റത് ഗ് ട്റി 

 

ടസ്ഗ്കട്ടറി ടതാഴിലുറപ്പ രദ്ധതിയുടെ ദമൽദനാട്ടും, ഗ്രവൃത്തികളുടെ ബില്ലുകൾ 

യഥാസ്മയും അുംരീകരിക്കുക, ടതാഴിലാളികളുടെ ദവതനും യഥാസ്മയും അുംരീകരി 

ക്കുക, ടതാഴിലാളികളുടെ ദവതനും യഥാസ്മയും ഡി.ബി.െി  മുഖാന്തിരും 

ടതാഴിലാളികളുടെ അക്കൗണ്ടിടലത്തിടയന്ന  ഉറപ്പാക്കുക. 

 

 

ഓവർ ിയർ/ എൻജിനീയർ 

 

ഗ്രാമസ്ഭ തീരുമാനഗ്രകാരുംഗ്രവൃത്തികൾ കടണ്ടത്തുക, 

ഗ്രാഥമികഎസ്റ്റിദമറ്റ തയ്യാറാക്കുക, ഗ്രവൃത്തിയുടെസ്ാദങ്കതികമായകാരയങ്ങൾ 

ടതാഴിലാളികൾക്കവിശേമാക്കുക. ഗ്രവൃത്തിയുടെഅളവുകൾ ദരഖടപ്പെുത്തുക. 

 ടെടക്ക്മഷർ   ടെയ്യുക,  ബില്ലുകൾ തയ്യാറാക്കുവാൻ  ഡി. ഇ. ഒടയ.  സ്ഹായിക്കുക 

 

ദമറ്റ ്

 

ഗ്രവൃത്തിയുടെ ദമൽദനാട്ടും. ടതാഴിൽകാർഡിൽ ആവശയമുള്ള വിവരങ്ങൾ 

 കൃതയമായി ദരഖടപ്പെുത്തുക. അളവ   ദരഖടപ്പെുത്താനുള്ള ടമഷർടമൻറ ബുക്ക         
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ഗ്രവൃത്തി  സ്ഥലത്ത  സ്ൂക്ഷിക്കുക. േിവസ്വുും ടതാഴിലാളികളുടെ ഹാജർ 

മസ്റ്റർദറാളിൽ ഉറപ്പുവരുത്തുക. രൂർത്തിയായ  മസ്റ്റർ  ദറാൾ  ദഡറ്റാഎൻഗ്െി 

ഓപ്പദററ്ററുടെ രക്കൽ എത്തിക്കുക. 

 

നിഗമനങ്ങളും നിർദേശങ്ങളും 

 

 നാലാും വാർഡിൽ ടതാഴിലാളികൾ ടരാതുടവ വളടര കുറവാണ  ടതാഴിലാളികൾ. 

നിലവിലുള്ള ടതാഴിലാളികൾ നല്ലരീതിയിൽ ഗ്രവർത്തിച്ചു ടവച്ചിട്ടുണ്ട . 15 

േിവസ്ത്തിൽ ടവയിറ്റ  മാറുന്നുടവങ്കിലുും സ്ൗോമിനി എന്ന വയക്തിയുടെ 

ദനതൃതവത്തിലുും നിർദേശഗ്രകാരമാണ  ടതാഴിലാളികൾ ഗ്രവർത്തിക്കുന്നത  

അതുടകാണ്ടുതടന്ന ടതാഴിലാളികൾക്കിെയിൽ ഗ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല എല്ലാവരുും 

തടന്ന വളടര ഒരുമദയാെുകൂെി ആണ  ഗ്രവർത്തിക്കുന്നത .  

ടതാഴിലുറപ്പ  ഗ്രവൃത്തികൾ രൂർത്തീകരിച്ച ദശഷും നല്ല രീതിയിൽ ആ ഗ്രവർത്തിയുടെ 

മൂലയും നിലനിൽക്കണും തുെർന്നുും രരിരാലനും നെത്തുന്നതിൽ ഗ്ശദ്ധ ദകഗ്ന്ദീകരിക്കുക 

ദവണ്ട നെരെികൾ ഉണ്ടാവണും. 

 

ദ ാഷ്യൽഓഡിറ്റ്ടീമംഗങ്ങൾ 

 

ഗ് മ.  

നം. 
ദപ ് പേവി 

1. അഞ്ു എും 
ദലാക്ക  റിദസ്ാഴ സ് ദരഴ്സൺ, 

രാമ്പാെി ദലാക്ക  

2 രാദജഷ .രി. െി. 

ജില്ലാ റിദസ്ാഴ സ് ദരഴ്സൺ  

ദകാട്ടയും 

 

3 
കീർത്തന സ്ുദരഷ  

 

വില്ലജ   റിദസ്ാഴ സ് ദരഴ്സൺ 

 

4 ജിഥുൻ ടക മധു 
വില്ലജ   റിദസ്ാഴ സ് ദരഴ്സൺ 

 

 

* * *  

 


