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ഗ്രാമീണജനതയുടെ ഉന്നമനത്തിനായി സ്വതഗ്രഭാരതത്തിൽ ആവിഷ്കരിച്ച 

ഏറ്റവുും സ്ുഗ്രധാനവുും ശക്തവുമായ നിയമമാണ്  മഹാത്മാരാന്ധി 
ദേശീയഗ്രാമീണ ടതാഴിലുറപ്പ്നിയമും. ഇരയയിടല സ്ാധാരണക്കാരായ 

ജനങ്ങളുടെ ടതാഴിൽടെയ്യുവാനുള്ള അവകാശടത്ത സ്ുംരക്ഷിച്ചു 
നിലനിർത്തുന്നതിനായി ഇരയൻരാർലടമൻറ് അുംരീകരിച്ച്്, ഗ്രസ്ിഡൻറ് 

ഒപ്പുവച്ച 2005 ടസ്പ്റ്റ്റുംബർമാസ്ും അഞ്ാുംതീയതി മുതൽ ഈ നിയമും 
നിലവിൽവന്നു. 
 
ആമുഖം 

 ഇരയയിടല ഗ്രാമീണ ജനതയുടെ ഉന്നമനത്തിനായി നിരവധി ഗ്രാമവിക 

സ്ന രദ്ധതികൾ നെപ്പിലാക്കിയിരുന്നുടവങ്കിലുും രുണഫലും ശരിയായ വിധ ത്തിൽ 

ജനങ്ങളിൽ എത്താതിരുന്നതിടന തുെർന്ന് രാർലടമൻറ്രാസ്ാക്കിയ  

മഹാത്മാരാന്ധി ദേശീയഗ്രാമീണ ടതാഴിലുറപ്പ്നിയമത്തിന്ടറ ഗ്രാഥമികലക്ഷയും 
ഒരു ഗ്രാമീണകുെുുംബത്തിന് നിയമും വഴി ഒരുസ്ാമ്പത്തിക വർഷും 100 ടതാഴിൽ 

േിന ങ്ങൾ ഉറപ്പുനൽകുകടയന്നതാണ്. ഗ്രാമീണജനതയുടെ ഉന്നമനത്തിനുും  ടമച്ച 

ടപ്പട്ട ജീവിതസ്ാഹെരയും  ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുും അതിലൂടെ ോരിഗ്േയ നിർമാർജ്ജ 

നവുും സ്ുസ്ഥിരവികസ്നവുും ആണ് ഈനിയമത്തിന്ടറ  ഗ്രാധാനലക്ഷയും. െൂഷ 

ണങ്ങ ളിൽ നിന്നുും ടതാഴിലാളികടള ദമാെിപ്പിക്കുകയുും മാനയമായ ദവതനും 
നൽകി അവരുടെ കുെുുംബത്തിന്ഗ്കയദശഷിവർദ്ധിപ്പിച്ച്   ോരിഗ്േയത്തിൽനിന്നുും 
കരകയ റാൻ ടതാഴിലുറപ്പു രദ്ധതിയിലൂടെ കഴിയുന്നു. ഗ്രകൃതിവിഭവ 

രരിരാല നത്തിലൂടെ ഓദരാ  ഗ്രദേശത്തിന്ടറയുും വിഭവാെിത്തറ 

ശക്തമാക്കുകയുും, അതി ലൂ ടെ വരൾച്ച, മടണാലിപ്പ്, ടവള്ളടപ്പാക്കും, 
വനനശീകരണും തുെങ്ങിയ രാരിസ്ഥി തിക ഗ്രശ്നങ്ങളിൽനിന്നുും സ്ുംരക്ഷണും 
നൽകുകയുും അതിലൂടെഉത്രാേനും, ഉത്രാേന ക്ഷമത എന്നിവ 

വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനുും രദ്ധതി ഗ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കൂെി കഴിയുന്നു. 
ഗ്രകൃതിവിഭവരരിരാലനത്തിന് ഏറ്റവുും ഗ്രധാനടപ്പട്ട ഘെകമാണ് 

ജലസ്ുംരക്ഷണവുും അതിൻടറ സ്ുരക്ഷിതതവവുും ഇവ ടതാഴിലുറപ്പ്   ഗ്രവർത്തന 

ങ്ങളിൽ ഉറപ്പ്  വരുത്തുവാൻ കഴിയുന്നു 

 
2018-19-ൽ ദകരളും ഏറ്റവുും വലിയ ഗ്രളയേുരരും ഏറ്റുവാങ്ങിയ നാൊണ്. 

ദകരളത്തിടല എലലാ ജിലലകളിലുും ഈ ഗ്രളയും വളടരയധികും േുരരങ്ങൾ 

ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. അദത ദകരളും തടന്നയാണ് മാർച്ച്മാസ്ദത്താെു കൂെി 
ശക്തമായ വരൾച്ചയുും കുെിടവള്ളക്ഷാമവുും അനുഭവടപ്പെുന്നത്. ഈ 

അവസ്രത്തിലാണ് എഗ്തദയാ നൂറ്റാണ്ടുകളായി നാും നിർമ്മിച്ച കിണറുകൾ, 

കുളങ്ങൾ എന്നിവയുടെ ഗ്രാധാനയും തിരിച്ചറിയുന്നത് .ജലസ്ുരക്ഷടയ കുറിച്ച് 
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െിരിക്കുദമ്പാൾ അതിനുദവണ്ട വലിയ സ്ാദങ്കതികവിേയടയ കുറിച്ചാണ് നാും  
ആേയും െിരിക്കുക. ടതാഴിലുറപ്പു രദ്ധതി നമുക്ക് ഗ്രധാനമായുും കാണാൻ 

കഴിയുന്ന വസ്തുതയാണ് മഴക്കുഴികൾ. ഇവയുടെ നിർമ്മാണ ഗ്രവൃത്തികളിൽ 

ടതാഴിലാളികൾ കൂെുതലായുും ഗ്ശദ്ധ ടെലുത്തിയാൽ ഭൂരർഭജലത്തിന്ടറ 

അളവിടന നമുക്ക് നലല രീതിയിൽ ഉയർത്തുവാൻ സ്ാധിക്കുന്നു. ഗ്രധാനമായുും 
ദമൽപ്പറഞ്ഞ ഗ്രശ്നങ്ങൾ ജലസ്ുംരക്ഷണത്തിനുും ജലസ്ുംഭരണത്തിന്  കാരയമായ 

രീതിയിൽ തടന്ന ബാധിക്കുന്നു. 

രതിമൂന്നാും രഞ്വത്സരരദ്ധതിയുമായി ടതാഴിലുറപ്പ് ബന്ധടപ്പെുത്തി 
കാർഷിക രദ്ധതികൾ ജനങ്ങളിടലത്തിക്കൽ, കാർഷിദകാത്രാേനത്തിൽ 

സ്വയുംരരയാപ്റ്തത  കകവരിക്കൽ, തരിശുഭൂമികളിലുും സ്വകാരയഭൂമിയിലുും 
ടരാതു സ്ഥാരനങ്ങളിലുും ഫലവൃക്ഷങ്ങൾ ടവച്ചുരിെിപ്പിക്കൽ, എന്നിവ 

നെത്തിവരുന്നു. രഞ്ായത്തിടല വിവിധ ദതാെുകളിൽ തെയണ നിർമ്മിക്കുകയുും, 

കുളങ്ങൾ, രെുതാക്കുളും, നീർക്കുഴി, കയ്യാലനിർമാണും, കിണർ 

റീൊർജ്ജിങ്തുെങ്ങിയ വഴി ജലസ്ുംരക്ഷണവുും ഉറപ്പുവരുത്തുന്നു.  ഇങ്ങടന 

മഹാത്മാരാന്ധി ദേശീയഗ്രാമീണ ടതാഴിലുറപ്പ്രദ്ധതി രുണദഭാക്താക്കളായ 

ജനങ്ങൾക്ക്് ടതാഴിൽേിനങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കുന്നതിലൂടെ ജനങ്ങളുടെ ജീവിതനിലവാരും 
ടമച്ചടപ്പെുത്തുന്നു. 

നിയമമനുസ്രിച്ചുള്ള രദ്ധതി നിർവഹണത്തിലൂടെ ഗ്രാമീണ ദമഖലയുടെ 
 സ്ുസ്ഥിര ആസ്തിവികസ്നും എന്നതാണ് ലക്ഷയും ടവക്കുന്നത്. 2005-ൽ 

ഗ്രാബലയത്തിൽ വന്ന നിയമമനുസ്രിച്ച് ഇരയയിടല 200 ജിലലകളിൽ 

ഗ്രഥമഘട്ടത്തിൽ നെപ്പിലാക്കുകയുും 2008-ൽ മുഴുവൻ ജിലലകളിദലക്കുും 

വയാരിപ്പിക്കുകയുും ടെയ്തു. അതനുസ്രിച്ച്  ദകാട്ടയും ജിലലയിലുും രദ്ധതി 
ഗ്രവർത്തനങ്ങൾ തുെങ്ങുകയുും ഇദപ്പാഴുും തുെർന്നുടകാണ്ടിരിക്കുകയുും 
ടെയ്യുന്നു. 

തതാഴിലുറപ്പ് നിയമം തതാഴിലാളി ൾക്ക് ഉറപ്പ് നൽ ുന്ന പത്ത് അൈ ാശങ്ങൾ 

1. ടതാഴിൽ കാർ് ലഭിക്കുവാനുള്ള അവകാശും- ടഷഡയൂൾ 2; ഖണ്ഡിക 1-5, 

എ.എും. സ്ി.അദ്ധയായും-3 

2. അദരക്ഷിച്ച് 15 േിവസ്ത്തിനുള്ളിൽ ടതാഴിൽ ലഭിക്കുവാനുള്ള 

അവകാശവുും ആയതിന് കകരറ്റു ദരസ്ീത് ലിഭിക്കുന്നതിനുും ഉള്ള 

അവകാശും . 

3. അടലലങ്കിൽടതാഴിലിലലായ്മദവതനുംലഭിക്കുവാനുള്ള അവകാശും ആേയടത്ത 

30 േിവസ്ും (1/4 &രിന്നീെുള്ളേിവസ്ങ്ങളിൽ 1/2) 

4. ടഷൽഫ് ഓഫ്ദഗ്രാജക്ട്തയ്യാറാക്കുവാനുള്ള അവകാശും അദരക്ഷിച്ച്   15 

േിവസ്ത്തിനുള്ളിൽ ടതാഴിൽലഭിക്കുവാനുള്ള അവകാശവുും ആയതി   
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ന്കകപ്പറ്റു രസ്ീതലഭിക്കുന്നതിനുും ഉള്ള അവകാശും- ടഷഡയൂൾ 1; ഖണ്ഡിക 8, 

ടഷഡയൂൾ 2; ഖണ്ഡിക 6-13 

5. അഞ്്കിദലാമീറ്ററിനുള്ളിൽ ടതാഴിൽ ലഭിക്കാനുള്ള അവകാശും അടലലങ്കിൽ 

ദവതനത്തിന്ടറ  10% അധികും  ലഭിക്കുവാനുള്ള അവകാശും 
6. കുെിടവള്ളും, വിഗ്ശമസ്ൗകരയും, ഗ്രഥമശുഗ്ശൂഷസ്ൗകരയും ഇവ 

ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള അവകാശും ടഷഡയൂൾ 2; ഖണ്ഡിക 23-28 

7. 15 േിവസ്ത്തിനുള്ളിൽ ദവതനും ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള അവകാശും 

8. ദവതന വിതരണത്തിടല കാലതാമസ്ത്തിന്  നഷ്ടരരിഹാരും 
ലഭിക്കുവാനുഉള്ള അവകാശും. 

9. സ്മയബന്ധിതമായുള്ള രരാതി രരിഹാരത്തിനുള്ള അവകാശും 
10. ദസ്ാഷയൽഓഡിറ്റ്നെത്തുന്നതിനുള്ള അവകാശും 

തതാഴിലാളി ളുതട  ടമ ൾ 

1. കൃതയസ്മയത്ത്ടതാഴിൽ സ്ഥലത്ത്ഹാജരായി  ഒപ്പ് വയ്ക്കുക. 

2. ടതാഴിലുറപ്പ്ഗ്രാമസ്ഭക്കുും ദസ്ാഷയൽ ഓഡിറ്റ്ഗ്രാമസ്ഭയുും കൃതയമായി 
രടങ്കെുക്കുക. 

3. രണിസ്ഥലത്ത്ലാസ്റ്റിക്ക്  വസ്തുക്കൾ ഉരദയാരിക്കുവാദനാ 

കത്തിക്കുവാനുും രാെുള്ളതലല. 
4. സ്ിറ്റിസ്ൺ ഇൻദഫാർദമഷൻ ദബാർ്ഗ്രവൃത്തിയുടെ ആരുംഭഘട്ടത്തിൽ 

തടന്ന നിർബന്ധമായുും വയ്ദക്കണ്ടതാണ് 

5. ഗ്രകൃതി സ്ുംരക്ഷണത്തിന് ആവശയമായ ഗ്രവൃത്തികൾ 

ഏടറ്റെുത്ത്നെപ്പിലാക്കുക. 

6. ആസ്തി സ്ൃഷ്ടിക്കുന്ന ഗ്രവൃത്തികൾ   കടണ്ടത്തി ദമറ്റ്്ടനയുും രഞ്ായത്ത് 
അധികൃതടരയുും    അറിയിക്കുക. 

മഹാത്മാരാന്ധി ദേശീയഗ്രാമീണടതാഴിലുറപ്പ്രദ്ധതി ഗ്രകാരും ടതാഴിലാളികൾക്ക് 
ലഭിദക്കണ്ട ആനുകൂലയങ്ങടളകുറിച്ചുും അതുമായി ബന്ധടപ്പട്ട 
ആവശയകതടയക്കുറിച്ചുും നിയമത്തിന്ടറ ആമുഖത്തിൽ ഗ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്. 
ടതാഴിലാളികളുടെയുും അവരുടെ ആനുകൂലയങ്ങളുദെയുും കുറിച്ച് ഒരു തനതായ 

വിശേീകരണും ഈ റിദപ്പാർട്ട്മുഖാരരും ടതാഴിലാളികളായ നിങ്ങളിദലക്ക് 
എത്തിക്കുവാൻ സ്ാധിക്കുും .ഈറിദപ്പാർട്ട് അെിസ്ഥാനത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് 
ഗ്രാപ്റ്തമാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒട്ടനവധി വസ്തുതാരരമായ കാരയങ്ങൾ 

കകവരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കുും കഴിയടട്ട. 

 

തതാഴിലുറപ്പു പദ്ധതിയിൽ ഏതറ്റടുത്ത്തെയ്യാൻ പറ്റിയ ഗ്പൈൃത്തി ൾ 

1. ൈിഭാഗംഎ:ഗ്രകൃതിവിഭവരരിരാലനവുമായി ബന്ധടപ്പട്ട 
ടരാതുഗ്രവൃത്തികൾ 

2. ൈിഭാഗംബി: സ്മൂഹത്തിൽ അവശത അനുഭവിക്കുന്ന വിഭാരങ്ങൾക്കുള്ള 

വയക്തിരത ആസ്തികൾ ഖണ്ഡിക 5ൽരരാമർശിക്കുന്ന കുെുുംബങ്ങൾക്ക് മാഗ്തും 
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3. ൈിഭാഗം ി: ദേശീയഗ്രാമീണ ഉരജീവനമിഷൻ നിബന്ധനകൾ അനുസ്രിക്കുന്ന 

സ്വയുംസ്ഹായസ്ുംഘങ്ങൾക്ക് ടരാതുഅെിസ്ഥാന സ്ൗകരയങ്ങൾ 

4. ൈിഭാഗംഡി: ഗ്രാമീണ അെിസ്ഥാനസ്ൗകരയങ്ങൾ 
 

ദ ാഷ്യൽഓഡിറ്റ് 

ടരാതുസ്മൂഹും രദ്ധതിനിർവഹണടത്തരറ്റിയുും ടരാതുധനും 
ടെലവഴിക്കുന്നതിടനക്കുറിച്ചുും രരസ്യവുും സ്വതഗ്രവുമായ നെത്തുന്ന 

രരിദശാധനയാണ്സ്ാമൂഹയ ഓഡിറ്റ് .ടതാഴിലുറപ്പ്നിയമും അനുശാസ്ിക്കുന്നത്  

വർഷത്തിൽ എലലാ വാർഡിലുും രണ്ട്ഗ്രാവശയും ദസ്ാഷയൽ ഓഡിറ്റ്ഗ്രാമസ്ഭ 

നിർബന്ധമായുും നെദത്തണ്ടതാണ്. സ്ുതാരയത ഉറപ്പുവരുത്തി, 
അഴിമതിരഹിതമാക്കുകയുും അതുവഴി സ്ദ്ഭരണും സ്ാധയമാന്നതിനുും ദസ്ാഷയൽ ഓഡിറ്റ്  
സ്മൂഹടത്ത രാകടപ്പെുത്തുന്നു . രദ്ധതിവിഭാവനും ടെയ്യുന്ന രീതിയിൽ 

രുണദഭാക്താക്കളുടെ ജീവിതസ്ാഹെരയത്തിൽ ഫലഗ്രേമായമാറ്റും 

സ്ൃഷ്ടിക്കുന്നതിന്ടരാതുരണും ശരിയായരീതിയിൽ വിനിദയാരിച്ച്ലക്ഷയഗ്രാപ്റ്തി 
കകവരിച്ചിട്ടുദണ്ടാ എന്നവിലയിരുത്തലുും  ദസ്ാഷയൽഓഡിറ്റ്നെത്തുന്നു. കഴിഞ്ഞ 

രത്തുവർഷമായി തുെർന്നുടകാണ്ടിരിക്കുന്ന രദ്ധതിഗ്രവർത്തനങ്ങടളക്കുറിച്ചുള്ള 

 സ്ാമൂഹിക ഓഡിറ്റ്, ടതാഴിലുറപ്പ്രദ്ധതി നിയമുംടസ്ക്ഷൻ 17 (2) അനുസ്രിച്ച് 
മറവരുരുത്ത്  രഞ്ായത്തിടല  ൈാർഡ് 10    2019 നൈംബർ 5 മുതൽ  11 ൈതര 

നടത്തതപ്പട്ു . 

ദ ാഷ്യൽ ഓഡി റ്റ്ഗ്പഗ് ിയ ( 2018 ഒകദടാബർ 1 മുതൽ മാർ്്് 31 ൈതര ) 

1 പശ്ചാത്തലം ഒരുക്കൽ 

ദലാക്ക് തലത്തിലുും ഗ്രാമരഞ്ായത്ത്തലത്തിലുും രദ്ധതി നിർവഹണ 

ഉദേയാരസ്ഥനായ ദലാക്ക്ഓഫീസ്ർ (BDO), രഞ്ായത്ത് ടസ്ഗ്കട്ടറി, മറ്റ്നിർവഹണ 

ഉദേയാരസ്ഥർ തുെങ്ങിയവരുമായി ദലാക്ക്റിദസ്ാഴ്സസ്ദരഴ്സസ്ൺ നെത്തിയ 

കൂെിയാദലാെനയിൽ ഉരുത്തിരിഞ്ഞതിനനുസ്രിച്ച്്  തുെർഗ്രഗ്കിയകൾ 

ആസ്ൂഗ്തണും ടെയ്യുകയുും ദസ്ാഷയൽ ഓഡിറ്റ്ഗ്രാമസ്ഭാ തീയതി നിശ്ചയിക്കുകയുും 
ടെയ്യുന്നു. 

2.  യൽ പരിദശാധന 

ദസ്ാഷയൽ ഓഡിറ്റ്ഗ്രഗ്കിയ ആരുംഭിച്ചിരിക്കുന്ന തിയതിയ്ക്ക്  മുൻരുള്ള 

ആറ്മാസ്ക്കാലയളവിൽ വാർഡിടല ഗ്രവൃത്തി   ഫയലുകൾ, ഏഴ്സ രജിസ്റ്ററുകൾ, 

അദതാടൊപ്പും അനുബന്ധദരഖകളുും സ്ൂക്ഷ്മരരിദശാധന നെത്തുന്നു. 

3. ഗ്പൈൃത്തിസ്ഥല പരിദശാധന 

ഓദരാ  ഗ്രവൃത്തിയുും എസ്റ്റിദമറ്റിൽ ഗ്രതിരാേിക്കുന്ന  അളവിലുും രുണത്തിലുും 
നെപ്പിലാക്കിയിട്ടുദണ്ടാ  എന്നുും ആഗ്രവൃത്തിയുടെ രുണഫലത്തിന്ടറ  വയാപ്റ്തി 
തിട്ടടപ്പെുത്തുകയുും ഗ്രസ്തുത ടതാഴിലിെങ്ങളിൽ ടതാഴിലാളികൾക്ക് ലഭി ദക്കണ്ട 

അവകാശ ആനുകൂലയങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുദണ്ടാ എന്നുും  ഗ്രവൃത്തി 
സ്ഥലരരിദശാധനയിലൂടെ ലക്ഷയും ടവക്കുന്നു. 
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4. ൈീടുൈീടാന്തരം ഉള്ള ൈിൈരദശഖരണം 

രദ്ധതി രുണദഭാക്താക്കളുടെ വീെുവീൊരരും ടെ ന്ന്ദനരിൽകണ്ട്രദ്ധതിയുടെ 
നിർവഹണടത്തക്കുറിച്ചുും രുണഫലടത്തക്കുറിച്ചുമുള്ള  അഭിഗ്രായങ്ങളുും 

നിർദേശങ്ങളുും സ്വരൂരിക്കുന്നു. 

5. തതളിവ്ദശഖരണം 

ഫയൽരരിദശാധന, ഗ്രവൃത്തിസ്ഥലരരിദശാധന, വീെുവീൊരരും ഉള്ള  

വിവരദശഖരണും തുെങ്ങിയ ഓഡിറ്റ്ഗ്രഗ്കിയ കടണ്ടത്തലുകളുടെ 
വസ്തുനിഷ്ഠമായ ടതളിവ്ദശഖരണും നെത്തുന്നു. 

6.  ാമൂഹയ  ദബാധൈൽക്കരണം 

സ്ാമൂഹയഇെടരെലുകളിലൂടെ രദ്ധതിവിജയും ഉറപ്പുവരുത്തി രൗരാവദബാധും 
 ഉയർത്തുകയുും ദസ്ാഷയൽഓഡിറ്റ്ഗ്രഗ്കിയ വിജയിപ്പിക്കുകയുും ടെയ്യുന്നതിന് 

ആവശയമായ ദബാധവൽക്കരണ ഗ്രവർത്തനങ്ങൾ നെപ്പിലാക്കുന്നു. 

7. റിദപ്പാർട്്തയ്യാറാക്കൽ 

ദസ്ാഷയൽ ഓഡിറ്റ്ഗ്രഗ്കിയയിടല കടണ്ടത്തലുകളുും നിരമനങ്ങളുും, 
നിർദേശങ്ങളുും  ദസ്ാഷയൽഓഡിറ്റ്ഗ്രാമസ്ഭയിൽ െർച്ചടെയ്ത് അുംരീകാരും 
നെത്തുന്നതിനാവശയമായ കര്റിദപ്പാർട്ട്തയ്യാറാക്കുന്നു. 

8. ദ ാഷ്യൽഓഡിറ്റ്ഗ്ഗാമ ഭ 

രശ്ചാത്തലും ഒരുക്കൽ െർച്ചയിൽ നിശ്ചയിക്കടപ്പട്ട േിനത്തിൽ  സ്ൗകരയ 
ഗ്രേമായസ്ഥലത്ത്ഗ്രാമസ്ഭ ദെർന്ന്കര്റിദപ്പാർട്ട് അവതരണവുും, െർച്ചയുും, 
നിർദേശങ്ങളുും, തിരുത്തൽഗ്രഗ്കിയകളുും, അുംരീകാരും ദനെിടയെുക്കുകയുും 
തുെർനെരെികളുും കകടകാള്ളുന്നു 

 

മറൈന്തുരുത്ത്   ഗ്ഗാമ പഞ്ചായത്ത് 
തപാതുൈിൈരങ്ങൾ  

 
പഞ്ചായത്തിന്തറ ദപര്  : മറൈന്തുരുത്ത് 
ൈിദലലജ്                             :  ുലദശഖരമംഗലം 
താലൂക്ക്                                : വൈക്കം 
ദലാക്ക്് പഞ്ചായത്ത്്       : വൈക്കം 
ജിലലാ പഞ്ചായത്ത്്            : ദ ാട്യം 
 
അതിരു ൾ       

വെക്ക് - മൂവാറ്റുരുഴയാറ്, ടെമ്പ് ഗ്രാമരഞ്ായത്തിന്ടറ ടതക്കു ഭാരും  
കിഴക്ക്  - മൂവാറ്റുരുഴയാറ് 

ടതക്ക് - മൂവാറ്റുരുഴയാറ് 

രെിഞ്ഞാറ് - ദവമ്പനാട്ടുകായൽ, ഉേയനാരുരും വെക്ക് രെിഞ്ഞാറു ഭാരും  

വാർഡുകൾ - 15 
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ദകാട്ടയും ജിലലയിൽ കവക്കും  ദലാക്കിൽ ഉൾടപ്പെുന്ന മറവരുരുത്ത്  
ഗ്രാമരഞ്ായത്ത് ജിലലയിടല ഗ്രധാനടപ്പട്ട കാർഷിക ദമഖലയാണ്.  

ഇവിടെ കൂെുതലുും േരിഗ്േദരഖയ്ക്ക് താടഴയുള്ള  കർഷകരാണ്. രലതരത്തിലുള്ള 

കാർഷിക വൃത്തികളിൽ ഏർടപ്പെുന്നവരാണ് ഇവർ. ദേശീയ ഗ്രാമീണ 

ടതാഴിലുറപ്പ് രദ്ധതി കാർഷിക ദമഖലയിൽ രുത്തൻ ഉണർവ് രകർന്നിട്ടുണ്ട് . 

ടതാഴിലുറപ്പ്രദ്ധതി ഗ്രവർത്തനങ്ങൾ 2008 മുതൽ ആരുംഭിച്ച 

രഞ്ായത്ത്്ഗ്രശുംസ്നീയമായ തരത്തിൽ നെപ്പിലാക്കിവരുന്നു.  

മറവരുരുത്ത് രഞ്ായത്തിടല വാർ് 10 ആണ് കവക്കും  ദലാക്കിടല ആേയടത്ത 

ദസ്ാഷയൽ ഓഡിറ്റ് നെത്തുവാൻ തിടരടഞ്ഞെുത്തത്. 

 
ജന ംഖയ       - 22983 

പുരുഷ്ന്മാർ  - 11413 

സ്ഗ്തീ ൾ       - 11570 

 ാക്ഷരത      - 95% 

 

താതഴപറയുന്ന 12 ൈർക്കു ൾ ആണ് ഈ ഘട്ത്തിൽ ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റിന്     

ൈിദധയമാക്കിയത് 

 
ഗ് മ
നം 

ഗ്പൈൃത്തി
ദ ാഡ് 

ഗ്പൈൃത്തി
യുതട ദപര് 

അൈിേഗ്സേ
തതാഴിൽ 

േിനം 

ആത  അനുൈേി്ത് 

അൈിേഗ്സേ
തതാഴിൽ
ദൈതനം 

ൈിേഗ്സേ 

തതാഴിൽ
ദൈതനം 

 ാധന
ഘട ം ആത  

1 
1610001009

/LD/233111 

ദരദരപ്പറമ്പ് 
ഭാരും തരിശ് 

രുരയിെും 

കൃഷി 
ദയാരയമാക്കൽ 

1313 355823   355823 

2 
1610001009

/LD/233112 

രത്തുരറ 

ഭാരും തരിശ് 

രുരയിെും 

കൃഷി 
ദയാരയമാക്കൽ  

609 165039   165039 
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3 
1610001009

/LD/233102 

ടെരണും 

തുരുത്ത് ഭാരും 

തരിശ് 

രുരയിെും 

കൃഷി 
ദയാരയമാക്കൽ  

1704 461784   461784 

4 
1610001009

/IC/316203 

െഗ്രാഴത്ത് 
ദതാ് ആഴും 

കൂട്ടി 
രുനരുദ്ധാര

ണും 

452 122492   122492 

5 
1610001009

/LD/233123 

ടനലലൂപ്പള്ളി 
ഭാരും തരിശ് 

രുരയിെും 

കൃഷി 
ദയാരയമാക്കൽ  

1117 302707   302707 

6 
1610001009

/LD/233113 

ആശാരിത്തറ 

ഭാരും തരിശ് 

രുരയിെും 

കൃഷി 
ദയാരയമാക്കൽ  

1458 395118   395118 

7 
1610001009

/LD/233127 

മൂഴിയ്ക്കൽ 

ഭാരും തരിശ് 

രുരയിെും 

കൃഷി 
ദയാരയമാക്കൽ  

562 152302   152302 

8 
1610001009

/IF/368338 

കലഫ് ഭവന 

രദ്ധതി ഗ്ശീകല 

മദട്ടാറരെി 
90 24390   24390 

9 
1610001009

/IF/341945 

കലഫ് ഭവന 

രദ്ധതി വിമല 

ടവളിമ്പറമ്പിൽ 
90 24390   24390 
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10 
1610001009

/IF/347202 

കലഫ് ഭവന 

രദ്ധതി സ്ഫിയ 

നൗഷാദ് 
90 24390   24390 

11 
1610001009

/IF/356793 

കലഫ് ഭവന 

രദ്ധതി സ്ിന്ധു 
വിനയകുമാർ 

90 24390   24390 

12 
1610001009

/IF/383202 

കിണർ 

നിർമ്മാണും 

അനൂപ്റ് 

ടനലലൂപ്പള്ളി 

30 8130 37919 30563 76612 

ആത  7605 2060955 37919 30563 2129437 

 

എ.എം. ി.അദ്ധയായം-7.11.5 ഗ്പ ാരമുള്ള ഗ്പൈൃത്തി യൽ -

പരിദശാധനയുതട  തണ്ത്തലു ൾ 
 

 ൈർദപജ് 

    എ.എും.സ്ി.ഗ്രകാരമുള്ള കവർ ദരജ് ഫയലിൽ സ്ൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത് 

അഭിനരനാർഹമാണ്.എന്നാൽ ജിദയാ ൊഗ് അസ്റ്റ് ഐഡി നൽകിട്ടിലല.  
 

തെക്ക് ലിസ്റ്റ് 
    ഒരു ഗ്രവൃത്തിഫയലിൽ ഗ്കമഗ്രകാരും ദരഖകൾ ഏത് ദരജിൽ 

സ്ൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന്  മനസ്സിലാക്കുവാനുള്ള ആധികാരിക ദരഖയാണ് ടെക്ക് 
ലിസ്റ്റ്.രരിദശാധിച്ച എലലാ ഫയലിലുും ടെക്ക് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിലുും ഇവ 

ഒന്നുും രൂർണമായിരുന്നിലല . ഒന്നിലുും ദരജ് നമ്പർ നല്കിട്ടിലല. 
 

ആക്ഷൻപ്ലാൻ ദ ാപ്പി           
    ഗ്രസ്തുത ഗ്രവൃത്തി രഞ്ായത്തിടല നെപ്പുവർഷത്തിടല ആനുവൽ 

ആക്ഷൻലാനിൽ ഉൾടപ്പട്ടതാണ് എന്ന് ടതളിയിക്കുവാനുള്ള ദരഖയാണ് ആക്ഷൻ 

ലാൻ ദകാപ്പി. രരിദശാധിച്ച 12 ഗ്രവൃത്തി ഫയലുകളിൽ 11എണത്തിൽ  

ആക്ഷൻലാനിന്ടറ ദകാപ്പികാണുവാൻ സ്ാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.സ്ിന്ധു വിനയകുമാറിന്ടറ 

കലഫ് ഭവന രദ്ധതയിൽ  ഇത് കാണാൻ കഴിഞ്ഞിലല. 
 
എസ്റ്റിദമറ്റ് 
    ഒരു ഗ്രവൃത്തി എങ്ങടന, എഗ്ത അളവിൽ ടെയ്യണടമന്ന് സ്ദങ്കതികമായി 
ഗ്രതിരാേിക്കുന്ന ആധികാരികദരഖയാണ് എസ്റ്റിദമറ്റ്. രരിദശാധന ഭാരമായി 
കടണ്ടത്തിയിട്ടുള്ളത് എലലാ ഗ്രവൃത്തി ഫയലുകളിലുും എസ്റ്റിദമറ്റ് 
സ്ൂക്ഷിച്ചിട്ടുടണ്ടന്നാണ്. സ്ാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ 

ജനകീയഭാഷയിൽ ദവണും എസ്റ്റിദമറ്റ്  തയ്യാറാക്കാൻ. എന്നാൽ രരിദശാധിച്ച ഒരു 
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ഫയലിലുും ജനകീയ ഭാഷയിലുള്ള എസ്റ്റിദമറ്റ്   കാണുവാൻ സ്ാധിച്ചിലല. 
ഗ്രവൃത്തിയുടെ  ഓദരാ ഘട്ടത്തിടലയുും വിശേവിവരങ്ങൾ എസ്റ്റിദമറ്റിൽ 

ഗ്രതിരാേിച്ചിട്ടുണ്ട്  എന്നത്   ഗ്രശുംസ്നീയമാണ്. 

 

 ാദേതി ാനുമതിപഗ്തം 
      ഒരു ഗ്രവൃത്തിക്ക് സ്ാദങ്കതിക വിേഗ്ധരുടെ  അനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് 
എന്നതിനുള്ളആധികാരിക ദരഖയാണ് സ്ാദങ്കതിക അനുമതിദരഖ. രരിദശാധിച്ച 

മുഴുവൻ ഫയലുകളിലുും സ്ാദങ്കതികാനുമതി ദരഖ ഉണ്ടായിരുന്നു. 
സ്ാദങ്കതികാനുമതി ദരഖയിൽ ഒപ്പിെുന്ന സ്ാദങ്കതിക വിേഗ്ധർ അതിദനാടൊപ്പും  
ഒപ്പിട്ട തീയതി കൂെി  ദെർദക്കണ്ടതുണ്ട്. അതിനാൽ  ഇക്കാരയത്തിൽ  ഗ്രദതയക ഗ്ശദ്ധ 

രുലർദത്തണ്ടതാണ്. 

 

ഭരണാനുമതിദരഖ 

    ഗ്രവൃത്തി ടെയ്യുന്നതിന്  നിർവഹണ സ്ഥാരനും നൽകുന്ന അനുമതിയാണ് 

ഭരണാനുമതി ദരഖ . ഈ ദരഖ എലലാ ഫയലുകളിലുും സ്ൂക്ഷിദക്കണ്ടതാണ്. മാഗ്തമലല 
ഇവ ടസ്കയൂർ ദകാപ്പി ആയിരിക്കണും. 12 ഗ്രവൃത്തിഫയലുകളിലുും അതാതു 
ഗ്രവർത്തി അനുവേിച്ചതിന്ടറ ഭരണാനുമതി ഉണ്ടായിരുന്നിലല.എന്നാൽ 

രഞ്ായത്ത്് ഭരണസ്മിതി അരീകരിച്ചത്തിന്ടറ ഒരു ദകാപ്പി കാണാൻ സ്ാധിച്ചു. 
ടസ്കയൂറിൽ  നിന്നുും ലഭിക്കുന്ന ദകാപ്പി ആയിരുന്നാൽ ദരാലുും  രഞ്ായത്ത്  
ടസ്ഗ്കട്ടറിയുടെ ഒപ്പ്, സ്ീൽ  തീയതി എന്നിവ ദരഖടപ്പെുദത്തണ്ടത് 

നിർബന്ധമാണ്.ഇതിടല കൃതയത രാലിച്ചിട്ടിലല.  ഭരണാനുമതി,  ഗ്രസ്തുത 

ഗ്രവൃത്തി ഗ്രാമസ്ഭ  അുംരീകരിച്ചതിന്ടറ രകർപ്പ് എന്നിവ  ഗ്രവൃത്തിഫയലിൽ 

ദെർദക്കണ്ടതാണ്. 

ഡിമാൻഡ്ദ ാം 
    ടതാഴിലാളികൾ ടതാഴിൽ ആവശയടപ്പട്ട് നൽകുന്ന അദരക്ഷയാണ് 

ഡിമാൻ്ദഫാും. ടതാഴിൽ ആവശയടരട്ടവർക്ക് 15 േിവസ്ത്തിനുള്ളിൽ 

ദജാലിനൽകിദയാ എന്നറിയുവാൻ സ്ഹായിക്കുന്ന ദരഖകൂെിയാണ് 

ഡിമാൻ്ദഫാും.12ഫയൽ രരിദശാധിച്ചതിൽ 5എണത്തിൽ ഇത് കാണാൻ 

സ്ാധിച്ചിലല. 4 എണത്തിൽ വയക്തിരതമായി  എഴുതി തയ്യാറാക്കിയ ഡിമാണ്ട് ദഫാും 
ആണ് ഫയലിൽ ദെർത്തിരുന്നത് . ഇതിൽ ടതാഴിലാളികളുടെ ഒപ്പുകൂെി 
ദരഖടപ്പെുദത്തണ്ടതുണ്ട് . എഗ്ത േിവസ്ദത്തക്ക് ടതാഴിൽ ആവശയടപ്പെുന്നു 
എന്നുള്ളതുും ,അദരക്ഷിക്കുന്ന തീയതിയുും ദെർത്തിരിക്കണും.അദരക്ഷ 

സ്വീകരിച്ചതിനു ഗ്ഫണ്ട് ഓഫീസ്ിൽ നിന്നുും ലഭിക്കുന്ന കകരറ്റ്  രസ്ീത്  

വാങ്ങുന്നതുും ശീലമാക്കണും. 

 . 

ൈർക്ക്് അദലാദക്കഷ്ൻ ദ ാം 
    ഗ്രവൃത്തി അനുവേിച്ചുടകാണ്ട്  നിർവഹണ ഉദേയാരസ്ഥർ നൽകുന്ന 

അനുമതിയാണ് വർക്ക് അടലാദക്കഷൻ ദഫാും.അദരക്ഷിച്ച് 15 േിവസ്ത്തിനുള്ളിൽ 

ഗ്രവൃത്തി ലഭിദച്ചാ എന്നറിയാൻ ഈ ദഫാും സ്ഹായിക്കുും.12ഫയലിലുും ഇത് 
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കാണാൻ സ്ാധിച്ചിലല. അനുദേേും 4 ഗ്രകാരമുള്ള ദഫാമിൽ വർക്ക്് നൽകിയതിന്ടറ 

ദകാപ്പി ഉണ്ടായിരുന്നു. 

മസ്റ്റർ ദറാൾ 

    ടതാഴിലാളികളുടെ ഹാജർനില ദരഖടപ്പെുത്താൻ ഉള്ള 

ദരഖയാണ്   മസ്റ്റർദറാൾ. മസ്റ്റർ  ദറാളുകളിൽ ബിഡിഒ, ടസ്ഗ്കട്ടറി എന്നിവർ 

തീയതി വച്ച് ഒപ്പ്, സ്ീൽ  എന്നിവ രതിപ്പിദക്കണ്ടതാണ്. എന്നാൽ ഒപ്പുും സ്ീലുും 
മാഗ്തദമ ഫയലിൽ കാണാൻ സ്ാധിച്ചിട്ടുള്ളൂ. തീയതി 
ഉണ്ടായിരുന്നിലല.ടവട്ടിത്തിരുത്തലുകൾ ടെയ്യുദമ്പാൾ വിശേീകരണും നൽകി ഒപ്പ് 
വയ്ദക്കണ്ടതാണ് എന്നാൽ അവടയാന്നുും കാണാൻ സ്ാധിച്ചിട്ടിലല. ടമഷർടമന്റ് 

ബുക്ക് നമ്പർ മസ്റ്റർ  ദറാളുകളിൽ ഉണ്ടാകണും എന്നാൽ അവ ഒരു മസ്റ്റർദറാളിലുും 
ദരഖടപ്പെുത്തിയിരുന്നിലല. 

തമഷ്ർതമന്്ബുക്ക് 
    ഒരു ഗ്രവൃത്തി എസ്റ്റിദമറ്റ്ഗ്രകാരും കൃതയമായ അളവിൽ ആണ് ടെദയ്യണ്ടത് 

എന്നുും ടെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇഗ്രകാരും തടന്നടയന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുമുള്ള 

ആധികാരികദരഖയാണ് ടമഷർടമന്റ്ബുക്ക്.രരിദശാധനയ്ക്ക് വിദധയമാക്കിയ 

12 ഫയലുകൾക്കുും  ടമഷർടമന്റ്ബുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു.ഇവ ദരജ് നമ്പർ ഇട്ടതുും 
ആയിരുന്നു. ടമഷർടമന്റ് ബുക്ക് സ്ാദങ്കതിക വിേഗ്ധർ,രഞ്ായത്തിൽ നിന്നുും 
െുമതലടപ്പട്ട ഉദേയാരസ്ഥർ എന്നിവർ സ്ാക്ഷയടപ്പെുത്തി നൽദകണ്ടതാണ്.ഈ 

കാരയത്തിൽ രഞ്ായത്ത് നൽകിയ ഗ്ശദ്ധ എെുത്തു രറദയണ്ടതുണ്ട്. 
ടമഷർടമന്റ്  ബുക്ക്്  ഗ്രവൃത്തി  ആരുംഭിക്കുദമ്പാൾ എഴുതി  തുെദങ്ങണ്ടതാണ്. 

തമറ്റീരിയൽതഗ്പാ യൂർതമന്് 

    ഒരു ഗ്രവൃത്തിക്ക് സ്ാദങ്കതിക എസ്റ്റിദമറ്റ്ഗ്രകാരും ആവശയമുള്ള 

സ്ാധനസ്ാമഗ്രികൾ വാങ്ങുന്നതിനുള്ള നെരെിഗ്കമങ്ങൾ ഗ്രതിരാേിക്കുന്ന 

ദരഖയാണ്  ടമറ്റീരിയൽ ടഗ്രാകയൂർടമന്റ്.രരിദശാധിച്ച ഫയലുകളിൽ ഒടരണും 
ടമറ്റീരിയൽ ഉരദയാരും ഉള്ളതായിരുന്നു.അത് എും ബുക്കിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

തമറ്റീരിയൽ  ൈൗ്ർ  ആൻഡ്  ബിൽ 
    സ്ാധനസ്ാമഗ്രികൾ ആവശയമായ ഗ്രവൃത്തികൾക്ക്  സ്ാമഗ്രികൾ 

വിതരണുംടെയ്തതിന്ടറ ബിലലുകളുും വൗച്ചറുകളുും  ഫയലിൽ 

സ്ൂക്ഷിദക്കണ്ടതാണ്.എന്നാൽ രരിദശാധിച്ച ഒരു  ഗ്രവൃത്തി  ഒഴിടക  മടറ്റാന്നിനുും  
ടമറ്റീരിയൽ ഉരദയാരും ആവശയും ഇലലാത്തവയായിരുന്നു 
 
ദൈജ് ലിസ്റ്റ് 
    മസ്റ്റർ  ദറാളിന് ആനുരാതികമായി ടതാഴിലാളിക്ക് ദവതനും അനുവേിച്ചു  
എന്ന്ടതളിയിക്കാനുള്ള ആധികാരിക ദരഖയാണ് ദവജ് ലിസ്റ്റ്.രരിദശാധിച്ച 

ഫയലുകളിൽ എലലാും ദവജ് ലിസ്റ്റ് കാണാൻ സ്ാധിച്ചു.  
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 ണ്്ഗ്ടാൻസ് ർഓർഡർ 
    മസ്റ്റർദറാളിനുും,ദവജ് ലിസ്റ്റിനുും അനുസ്രിച്ച് ടതാഴിലാളിക്ക് ദവതനും 
കകമാറിദയാ എന്ന് ഉറപ്പാക്കാനുള്ള ദരഖയാണ്  ഫണ്ട് ഗ്ൊൻസ്ഫർ ഓർഡർ. 

രരിദശാധിച്ച എലലാ ഫയലുകളിലുും ഫണ്ട് ഗ്ൊൻസ്ഫർ ഓർഡർ കാണുവാൻ  

സ്ാധിച്ചു. 

ദ ാദട്ാഗ്ഗാഫ് 
    ഒരു ഗ്രവൃത്തി  തുെങ്ങുന്നതിനു മുൻരുും,ഗ്രവൃത്തി നെന്നു 
ടകാണ്ടിരിക്കുദമ്പാഴുും,ഗ്രവൃത്തി രൂർത്തിയായതിനു ദശഷവുമുള്ള 

മൂന്ന്ഘട്ടങ്ങളിടല  ദഫാദട്ടാ ഗ്രവൃത്തി ഫയലിൽ  സ്ൂക്ഷിദക്കണ്ടതാണ്.  

രരിദശാധിച്ച  12 ഗ്രവർത്തികളിൽ 5 ഫയലുകളിൽ ദഫാദട്ടാ കാണാൻ 

സ്ാധിച്ചു.എന്നാൽ ഇവ ഗ്രവർത്തിയുടെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിൽ എെുത്തവ 

ആയിരുന്നിലല.കലഫ് ഭവന രദ്ധതിയിൽ ഒന്നിൽ ഒഴിടക ബാക്കി എലലാത്തിലുും 
ദഫാദട്ടാ കാണാൻ സ്ാധിച്ചു.എന്നാൽ  ജിദയാ ൊഗ്ഗ്്്  ദഫാദട്ടാഗ്രാഫ് ഒരു 
ഫയലിലുും ഉണ്ടായിരുന്നിലല.  

ഗ്പൈൃത്തിപൂർത്തീ രണ ാക്ഷയപഗ്തം 
       ഗ്രവൃത്തി രൂർത്തീകരിച്ചു എന്നതിന്ടറ ദരഖയാണ് ഗ്രവൃത്തി 
രൂർത്തീകരണ സ്ാക്ഷയരഗ്തും.എലലാ ഫയലുകളിലുും  ഗ്രവൃത്തി രൂർത്തീകരണ 

സ്ാക്ഷയരഗ്തും ഉണ്ടായിരുന്നു.ഇത് രഞ്ായത്ത് ടസ്ഗ്കട്ടറി 
സ്ാക്ഷയടരെുത്തിയിരുടന്നങ്കിലുും സ്ാദങ്കതിക വിേഗ്ധർ ആരുും ഒപ്പുും സ്ീലുും 
വച്ചിരുന്നിലല. 

 മസ്റ്റർദറാൾമൂവ്തമന്്ലിപ്പ് 
    ഒരു ഗ്രവൃത്തിയുടെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിൽ മസ്റ്റർദറാൾ അനുവേിച്ചത് മുതൽ 

ടതാഴിലാളികൾക്ക് ദവതനും ലഭിക്കുന്നത് വടരയുള്ള ഓദരാഘട്ടങ്ങളുും 
ഏടതാടക്ക തീയതികളിൽ നെന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനാണ് മസ്റ്റർദറാൾ 

മൂവ്ടമന്റ് സ്ലിപ്റ്. രരിദശാധിച്ച ഫയലുകളിൽ എലലാും  മസ്റ്റർദറാൾ മൂവ്ടമന്റ് 

സ്ലിപ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. 

വ റ്റ്ഡയറി 
    ഗ്രവൃത്തി സ്ഥലടത്ത മുഴുവൻ വിവരങ്ങളുും ദരഖടപ്പെുത്തുന്നതിന് 

ദവണ്ടിയുള്ള ആധികാരിക ദരഖയാണ് കസ്റ്റ് ഡയറി.രരിദശാധിച്ച 8 കസ്റ്റ് 
ഡയറികളുും രൂർണമായുും രൂരിപ്പിച്ചിരുന്നിലല.4 ഫയലിൽ കസ്റ്റ് ഡയറി 
ഉണ്ടായിരുന്നിലല.ടതാഴിലാളികളുടെ സ്ാക്ഷയരഗ്തും,ടതാഴിലുരകരണങ്ങളുടെ 
വാെക സ്ുംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ,വിജിലൻസ് ആന്റ് ദമാണിറ്ററിുംഗ് 

കമ്മിറ്റി(വി.എും.സ്ി.) വിവരങ്ങൾ എന്നിവ കസ്റ്റ് ഡയറികളിൽ 

ഉണ്ടായിരുന്നു.ഒപ്പിദെണ്ട സ്ഥാനത്ത്് ടതാഴിടലെുത്ത ഗ്രവൃത്തി ടെയ്ത ആളുകൾ 

വി.എും.സ്ി. അുംരങ്ങളായി ഉണ്ടാകുവാൻ രാെുള്ളതലല.വി. എും. സ്ി. 
രൂരീകരിദക്കണ്ടത്  എ.എും.സ്ി. യിടല ദരജ്  നമ്പർ 57 ഭാരും 10.5.3 .അനുസ്രിച്ച് 
ആവണും. 
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❖ പഞ്ചായത്തിൽ ൂക്ഷി്ിരിദക്കണ് 7 രജിസ്റ്ററു 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. രജിസ്റ്റർ I :  

തതാഴിൽ  ാർഡ് രജിസ്റ്റർ: 

തതാഴിൽ  ാർഡ് അദപക്ഷ രജിസ്റ്റർ- 

രരിദശാധനാ കാലയളവായ 1/10/2018 മുതൽ 31/03/2019  വടര 110 കാർഡുകൾക്ക്  
അദരക്ഷ ലഭിക്കുകയുും  വിതരണും  നെത്തുകയുും ടെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആടക ഈ 

വാർഡിൽ 316 കാർ് ഇഷയൂ ടെയ്തിട്ടുണ്ട്. MIS ഗ്രകാരടമാത്തും 4163 

ടതാഴിൽകാർഡുകളാണ് .ടതാഴിൽ കാർഡിന് അദരക്ഷിച്ച തീയതി, അനുവേിച്ച 

തീയതി എന്നിവ കൃതയമായി ദരഖടപ്പെുത്തിട്ടുണ്ട്.സ്മയബന്ധിതമായി വിതരണും 
നെത്തിട്ടുണ്ട് . 
തതാഴിൽ  ാർഡ് ൈിതരണ രജിസ്റ്റർ   

2019 ടഫഗ്ബുവരി വടരയുള്ള വിവരങ്ങളാണ്  ഈ രജിസ്റ്ററിൽ കാണാൻ സ്ാധിച്ചത്. 

 
ദജാബ്  ാർഡ് അപ്ലിദക്കഷ്ൻ, ഇഷ്യൂ ആൻഡ് രജിസ്ദഗ്ടഷ്ൻ 

i) പാർട്്് A (രജിസ്റ്റർ ദ ാർ ദജാബ്  ാർഡ് അപ്ലിദക്കഷ്ൻ ) : രജിസ്റ്റർ I രാർട്ട്് എ 

യിൽ വരുന്ന 2 ദവാളിയും രജിസ്റ്റർ കാണാൻ സ്ാധിച്ചു എന്നാൽ ഇവ 2011-2017 

കാലഘട്ടത്തിദലത് ആയിരുന്നു.കവർ ദരജ് ഉണ്ടായിരുന്നു. 
ii)പാർട്്് B (ദജാബ്  ാർഡ് രജിസ്ദഗ്ടഷ്ൻ ) 

കവർ ദരജ് ഇലല.ശരിയായ ദഫാർമാറ്റിലാണിത്  

തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. സ്ിദേെർ വിത്ത്് റിമാർക്ടസ്ിൽ യാടതാന്നുും 
ദരഖടപ്പെുത്തിയിട്ടിലല. 
കാർഡിന് അദരക്ഷിച്ച എലലാവർക്കുും ദജാബ് കാർ് കിട്ടിയതായി കാണാൻ 

കഴിഞ്ഞു. 
iii)പാർട്്് C (ദജാബ്  ാർഡ് ഇഷ്യൂ ): 
ശരിയായ ദഫാർമാറ്റിൽ ആണ് കാണാൻ സ്ാധിച്ചത്. 

iv)പാർട്്് D (ഹൗസ് ദഹാൾഡ് എംദപ്ലാതയ്യ്മന്് രജിസ്റ്റർ ) : 

ദഫാർമാറ്റ്് ഗ്രകാരും തയ്യാറാക്കിയിരുന്നു. രരിദശാധിച്ച രജിസ്റ്ററിൽ  

എലലാവർക്കുും കൃതയമായി ദവതനും നൽകിയിട്ടുണ്ട് 
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2) രജിസ്റ്റർ II : ഗ്ഗാമ ഭാ മിനുട്സസ്, തറത ാലയൂഷ്ൻസ് ആൻഡ് ഗ്പിദയാറിറ്റിസ്ഡ് 

ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ൈർകസ് ആൻഡ് സ്തപഷ്യൽ ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്ഗാമ ഭാ -മിനുട്സസ് 

ആൻഡ്ആക്ഷൻദടക്കൺ റിദപ്പാർട്്്. 
കവർ ദരജ്കാണാൻ സ്ാധിച്ചിലല.ദസ്റ്ററ്റ്, ഡിസ്ഗ്െിക്ട്, 

ദലാക്ക്്,രഞ്ായത്ത്്,എന്നിവയുടെ ദരരുും ഡീകറ്റൽസ്ുും നല്കിട്ടിലല.ഗ്രാമസ്ഭാ 
ഗ്രകാരമുള്ള മീറ്റിുംരിന്ടറ ഡീടറ്റയിൽസ് ഉണ്ടായിരുന്നു.ടതാഴിലുറപ്പ് 
രദ്ധതിയിൽ ഉള്ടരെുത്തിട്ടുള്ള ടതാഴിലുകളുും അത് നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി 
എസ്റ്റിദമറ്റ് അുംരീകാരടത്ത കുറിച്ചുും സ്ൂെിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓദരാ സ്ാമ്പത്തിക 

വർഷത്തിലുും ഉൾടപ്പെുത്തിയ രദ്ധതികൾ നെപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള ഗ്രവർത്തികൾ 

ഭരണാനുമതി ഗ്രകാരും ഗ്രിദയാറിട്ടി ടഗ്കമത്തിൽ നല്കിട്ടുണ്ട്. 
 

3) രജിസ്റ്റർ III :രജിസ്റ്റർ ദ ാർ ഡിമാൻഡ് ഓഫ്  ൈർക്ക്്, അദലാദക്കഷ്ൻ ഓഫ് 

ൈർക്ക്്, ദപയ്തമന്് ഓഫ് ദൈജസ്:  

ദഫാർമാറ്റ്് ഗ്രകാരമായിരുന്നു തയ്യാറാക്കിയത്.ദരജ് നമ്പർ 

നൽകിയിട്ടിലല.കബൻഡിങ് ടെയ്യാത്ത അവസ്ഥയിൽ ലൂസ് ദരപ്പർ ആയിട്ടാണ് ഈ 

രജിസ്റ്റർ കാണാൻ സ്ാധിച്ചത്. 

 

4) രജിസ്റ്റർ IV :ൈർക്ക്് രജിസ്റ്റർ (ഗ്പൈർത്തിയുതട പട്ി യും െിലൈും 
ൈിശോംശങ്ങളും ംബന്ധി്രജിസ്റ്റർ) 

ഗ്കമ നമ്പർ ദരഖടപ്പെുത്തിയിട്ടുള്ളതുും രണി രൂർത്തിയായ എലലാ ഗ്രവർത്തികളുും 
രജിസ്റ്ററിൽ ദരഖടപ്പെുത്തിയിട്ടുള്ളതുമായിരുന്നു. രരിദശാധനകാലയളവിടല  

ഗ്രവർത്തികൾ രജിസ്റ്ററിൽ ദരഖടരെുത്തിട്ടുണ്ട്.ഈ കാലയളവിൽ രരിദശാധിച്ച  3 

ഗ്രവർത്തികൾ വർക്ക്് രജിസ്റ്ററിൽ കാണാൻ സ്ാധിച്ചിലല.2018-2019 കാലയളവിടല 

രജിസ്റ്റർ ആണ് കാണാൻ സ്ാധിച്ചത്. ഇവിടെയുും കവർദരജ് ദെർത്തിരുന്നിലല. 
രജിസ്റ്റർ IV പാർട്്് എ: വർക്ക്് രജിസ്റ്റർ കാണാൻ സ്ാധിച്ചിലല. 
രജിസ്റ്റർ IV പാർട്്് ബി : വർക്ക്് കവസ് ഡീടറ്റയിൽസ് ഓഫ് വർക്ക്് ദകാ് / വർക്ക്് 
ടനയിും ഉണ്ടായിരുന്നു. കൃതയമായ ദഫാർമാറ്റിൽ തയാറാക്കിയത് 

ആയിരുടന്നങ്കിലുും ദരജ് നമ്പർ നൽകിയിരുന്നിലല. 
 
5)രജിസ്റ്റർV:പരാതിരജിസ്റ്റർ 

ജിജി സ്ദനഹലാൽ,യദശാേ,VRP ഓഡിറ്റ് െീും എന്നിവരുടെ രരാതികൾ 

ആണ്രരാതി രജിസ്റ്ററിൽ കാണാൻ കഴിഞ്ഞത്.ഇതിടനലലാും നെരെികൾ 

സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളതായി കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. 
 
6) രജിസ്റ്റർ VI :  ിക ഡ് അ റ്റ് രജിസ്റ്റർ 

കവർ ദരജ് കാണാൻ കഴിഞ്ഞിലല.  
നിശ്ചിത കാലയളവ് മുതൽ ഉള്ള ഗ്രവർത്തിയുടെ ആസ്തിയുടെ വിശേ 

വിവരങ്ങൾ ആണ് ദരഖടപ്പെുത്തിയിട്ടുള്ളത് 

7)രജിസ്റ്റർVI:തമറ്റീരിയൽരജിസ്റ്റർ 

കവർ ദരജ് കാണാൻ സ്ാധിച്ചിലല.ദരജ് നമ്പർ നൽകിയിരുന്നിലല. ടമറ്റീരിയൽ 
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രജിസ്റ്റർ കൃതയമായ ദഫാർമാറ്റിൽ ആണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. 1 - 10 ദകാളും 
ഗ്രിന്റ് ആണ്. 11- 13 ദകാളും മാനവലി ദരഖടരെുത്താവുന്ന രീതിയിലുും 
നൽകിയിട്ടുണ്ട്.കഡനിങ് ഹാൾ 

നിർമ്മാണും,ദകാഴിക്കൂ്നിർമ്മാണും,ആട്ടിൻകൂ്, കക്കൂസ് നിർമാണും, കിണർ 

നിർമ്മാണും,ടതാഴുത്ത് നിർമ്മാണും,ദറാ് രൂഴി ഇട്ട് ഉയർത്തൽ, എന്നീ 
ഗ്രവർത്തികൾക്ക് ആവശയമായി വന്ന ടമറ്റീരിയൽസ്ിന്ടറ വിശേ വിവരങ്ങൾ 

നൽകിയിരുന്നു. 
 

  യാഷ്ബുക്ക്്: 
01.04.2017 മുതലുള്ള വരവ് ടെലവ് കണക്കുകൾ കൃതയമായി  സ്ൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് . 
 

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

രരിദശാധിച്ച ഒരു ഫയലുകളിലുും െികിൽസ് സ്ുംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ 

ഉണ്ടായിരുന്നിലല 
 

ദറാസ്ഗർേിൈ ം 
വാർഷിക മാസ്റ്റർലാൻ ഗ്രകാരും എലലാ രഞ്ായത്തുകളിലുും ദറാസ്രർ േിവസ്ും 

ആെരിക്കണും എന്ന്നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. 
 

 ിറ്റി ൺ ഇൻ ർദമഷ്ൻ ദബാർഡ്  

1-10-2018 മുതൽ 31-3-2019 വടര ടതാഴിലുറപ്പ് രദ്ധതിയിൽ ഉൾടപ്പെുത്തിയ രത്താും 
വാർഡിടല 12 ടതാഴിൽ സ്ഥലങ്ങളിൽ നെത്തിയ സ്രർശനത്തിൽ മൂഴിക്കൽ ഭാരും 
തരിശു രുരയിെും കൃഷി ദയാരയമാക്കൽ,ദരദരപ്പറമ്പ് ഭാരും തരിശു രുരയിെും 
കൃഷി ദയാരയമാക്കൽ,ആശാരിത്തറ ഭാരും തരിശു രുരയിെും കൃഷി 
ദയാരയമാക്കൽ,കിണർ നിർമ്മാണും അനൂപ്റ് ടനലൂപ്പള്ളി എന്നീ  നാല് ഇെങ്ങളിൽ 

മാഗ്തമാണ് സ്ിറ്റിസ്ൺ ഇൻഫർദമഷൻ ദബാർ് കാണാൻ സ്ാധിച്ചത്.ടെരണും 
തുരുത്ത് ഭാരും തരിശു രുരയിെും കൃഷി ദയാരയമാക്കൽ,െഗ്രാഴത്ത് ദതാ് ആഴും 
കൂട്ടി രുനരുദ്ധാരണും എന്നീ ടതാഴിലുകളിൽ  സ്ിറ്റിസ്ൺ ഇൻഫർദമഷൻ ദബാർ് 

ഗ്രളയത്തിൽ നശിച്ചു എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്. മറ്റിെങ്ങളിൽ 

കണ്ടവടയാന്നുും ഈ കാലയളവിൽ ഉള്ളവ ആയിരുന്നിലല.എ എും സ്ി ഗ്രകാരും 
തയ്യാറാക്കിയ CIB കിണർ നിർമ്മാണും അനൂപ്റ് ടനലലുപ്പള്ളി എന്ന ടതാഴിലിെത്തിൽ 

മാഗ്തദമ കാണാൻ സ്ാധിച്ചുള്ളൂ.എന്നാൽ ഇവയുടെ ഫയലുകളിൽ 

ഉൾടപ്പെുത്തിയിരിക്കുന്ന എും ബുക്കിൽ സ്ിറ്റിസ്ൺ ഇൻഫർദമഷൻ ദബാർഡിൻടറ 

തുക അനുവേിച്ചതായി കാണിച്ചിരുന്നിലല.ടതാഴിലാളികൾ രിരിവിട്ടാണ് ദബാർ് 

സ്ഥാരിച്ചിട്ടുള്ളടതന്നു അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു.  ആശാരിത്തറ, രത്തുരറ, 

ടനലലൂപ്പള്ളി ഭാരങ്ങൾ തരിശു രുരയിെും കൃഷി ദയാരയമാക്കൽ എന്നീ 
ടതാഴിലുകളിൽ CIB തുക രഞ്ായത്തിൽ നിന്നുും ലഭിച്ചതാടണന്നു ദമറ്റ് 
രറടഞ്ഞങ്കിലുും എും ബുക്കിൽ തുക കാണാൻ സ്ാധിച്ചിലല. 
ൈർക്ക്്വ റ്റ് 
1.ദപദരപ്പറമ്പ്ഭാഗം തരിശ് പുരയിടം  ൃഷ്ി ദയാഗയമാക്കൽ 

LD/233111 
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രണി രൂർത്തീകരിച്ചു 9 മാസ്ും രിന്നിെുദമ്പാഴുും ഈ  കസ്റ്റിന്ടറ അവസ്ഥ 

തൃപ്റ്തികരമായിരുന്നു.തുെടര തുെടര ഇവിടെ കൃഷി നെത്താനുും,ഇെദവളകളിൽ 

നെദത്തണ്ട മറ്റു രണികൾ ആടള നിർത്തി ടെയ്യിക്കാനുും ഉെമസ്ഥർ 

ഗ്ശദ്ധിക്കുന്നുടണ്ടന്നു മനസ്ിലായി.CIB കാണാൻ സ്ാധിച്ചു എന്നാൽ ഇത് AMC 

ഗ്രകാരും തയാറാക്കിയതായിരുന്നിലല.വിവരങ്ങൾ ഫയലിൽ കണ്ടതുഗ്രകാരും 

ആയിരുന്നിലല നൽകിയിരുന്നത്.ഇതിന്ടറ ടെലവ് ടതാഴിലാളികൾ ദെർന്ന് 
വഹിച്ചതാണ്. 

2.മൂഴിയ്ക്കൽ ഭാഗം തരിശ് പുരയിടം  ൃഷ്ി ദയാഗയമാക്കൽ 

LD/233127 

വാഴ,കപ്പ,രയർ,ദെന എന്നിങ്ങടന രലയിനും കൃഷി ഇവിടെ 
ടെയ്തുദരാരുന്നു.കസ്റ്റ് തൃപ്റ്തികരമായ അവസ്ഥയിൽ ആണ്.CIB കാണാൻ 

സ്ാധിച്ചു എന്നാൽ AMC ഗ്രകാരും തയ്യാറാക്കിയത് ആയിരുന്നിലല.നൽകിയിരുന്ന 

വിവരങ്ങൾ കൃതയമായിരുന്നു.ഇതിന്ടറ ടെലവ് ടതാഴിലാളികൾ ദെർന്ന് 
വഹിച്ചതാണ്. 

3.െഗ്രാഴത്ത്ദതാട്സആഴം ൂട്ിപുനരുദ്ധാരണം 
IC/316203 

അവസ്ഥ തൃപ്റ്തികരും ആയിരുന്നിലല.രുനരുദ്ധാരണും നെന്ന ഗ്രതീതി 
ദതാന്നിയിലല.ഗ്രളയടത്ത തുെർന്ന് അവസ്ഥ ദമാശമായതാടണന്നു ടതാഴിലാളികൾ 

രറഞ്ഞു.കൃഷിക്കുള്ള ജലദസ്െനും മാഗ്തമാണ് ഈ ദതാെിന്ടറ ഗ്രധാന 

ഉരദയാരും.ദതാട്ടുവക്കിടല വീെുകളിൽ നിന്നുും മാലിനയും രുറദത്തക്കു കളയുന്ന 

ഓവ്ൊലുകൾ ഈ ദതാട്ടിദലക്ക് ദെർത്തിരിക്കുന്നു എന്നത് േുഖകരും ആയി 
ദതാന്നി.CIB കാണാൻ സ്ാധിച്ചിലല.ഗ്രളയത്തിൽ ഒലിച്ചു ദരായി എന്നു ദമറ്റ്് മറുരെി 
രറഞ്ഞു.ഇതിന്ടറ ടെലവ് ടതാഴിലാളികൾ ദെർന്ന് വഹിച്ചതാണ്. 

4.തെരണംതുരുത്ത് ഭാഗം തരിശ് പുരയിടം  ൃഷ്ി ദയാഗയമാക്കൽ 

LD/ 233102 
ഒന്നിലധികും രുരയിെങ്ങളിൽ ആയിട്ടാണ് ഈ ഗ്രവർത്തി 
രൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കുന്നത്.വാഴ ആണ് ഇവിെുടത്ത ഗ്രധാന കൃഷി.െില 

ഭാരങ്ങളിൽ കൃഷിയുടെ അവദശഷിപ്പ് മാഗ്തമാണ് കാണാൻ സ്ാധിച്ചത്.CIB 

ടതാഴിലാളികൾ സ്വരും െിലവിൽ ടവച്ചു എങ്കിലുും ഗ്രളയത്തിനു ദശഷും ഇത് 

കാണാതാവുകയായിരുന്നു.ഇതിന്ടറ ബിലല് രിന്നീ് നൽകിടയങ്കിലുും സ്മയും 
കഴിഞ്ഞു എന്ന കാരണത്താൽ രഞ്ായത്തിൽ നിന്നുും ഇത് അനുവേിച്ചു 
കിട്ടിയിലല.വർക്ക്് ഫയലിൽ ദെർത്തിരുന്ന ദഫാദട്ടാകളിൽ CIB യുടെ സ്ഥാനും 
വയതയാസ്ടരട്ടിരുന്നു. 

 

5.ആശാരിത്തറ ഭാഗം തരിശ് പുരയിടം  ൃഷ്ി ദയാഗയമാക്കൽ 

LD/233113 

കപ്പ,വാഴ,ടതങ്ങ് എന്നീ കൃഷികൾ കാണാൻ സ്ാധിച്ചു.ഒന്നിലധികും 
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രുരയിെങ്ങളിൽ ആയിട്ടാണ് ഈ ഗ്രവർത്തി രൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കുന്നത്.കൃഷി 
സ്ജീവമായി കണ്ടു.CIB ദബാർ് കാണാൻ സ്ാധിച്ചു എന്നാൽ AMC ദഫാർമാറ്റിൽ 

ആയിരുന്നിലല.CIB രഞ്ായത്തിൽ നിന്നുും ടവച്ചതാടണന്ന് ടതാഴിലാളികൾ 

രറയുന്നു. ഇതിനായി എും ബുക്കിൽ തുക വകയിരുത്തിയിട്ടിലല. 

6.തനലലൂപ്പള്ളി ഭാഗം തരിശ് പുരയിടം  ൃഷ്ിദയാഗയമാക്കൽ 

LD/233123 
ഈ ഗ്രവർത്തി നെന്നു എന്നു രറഞ്ഞു ദമറ്റ്് ഞങ്ങടള കാണിച്ച കസ്റ്റ് ഗ്രഥമ 

േൃഷ്ടിയാൽ രണി നെത്തിയതായി ദതാന്നിക്കുന്നതായിരുന്നിലല.കൃഷി ടെയ്യാടത 

രറമ്പ് ആടക കാ് കയറിയിരുന്നു.ഇവിടെ ഒരു CIB കാണാൻ സ്ാധിച്ചു. ഇതിൽ 

നിന്നുും വിവരങ്ങൾ വായിടച്ചെുക്കാൻ സ്ാധയമായിരുന്നിലല. 

7.പത്തുപറ ഭാഗം തരിശ് പുരയിടം  ൃഷ്ി ദയാഗയമാക്കൽ 

LD/233112 

ഈ കസ്റ്റിന്ടറ അവസ്ഥ വളടര േയനീയമായി 
ദതാന്നി.കപ്പ,ജാതി,വാഴ,ടതങ്ങ്,എന്നിവയുടെ  അവദശഷിപ്പ് മാഗ്തമാണ് രല 

രുരയിെങ്ങളിലുും.രാഴ്സടെെികൾ നിറഞ്ഞ അവസ്ഥയിലായിരുന്നു ഇവിെമാടക. 

8.വലഫ് ഭൈന പദ്ധതി ഗ്ശീ ല മദട്ാറപ്പടി 
IF/368338 
അധികാരികളുടെ അനുവാേദത്താടെ ലാനിൽ നിന്നുും ദനരിയ 

വയതയാസ്ങ്ങദളാടെയാണ് ഈ ഭവനും രൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കുന്നത്.രണി 
രൂർത്തിയാക്കി തുക അനുവേിച്ചു കിട്ടി മാസ്ങ്ങൾക്കു ദശഷും 
മുകളിദലക്ക് മുറികൾ കൂട്ടി എെുത്തിട്ടുും ഉണ്ട്.വീട്ടുകാർ രൂർണതൃപ്റ്തർ 

ആണ്.ഇവർ ദഫാദട്ടാഗ്രാഫ് രഞ്ായത്തിൽ നൽകി എങ്കിലുും ഇത് ഫയലിൽ 

കാണാൻ സ്ാധിച്ചിലല. 

9.വലഫ് ഭൈന പദ്ധതി  ിന്ധു ൈിനയ ുമാർ 

IF/356793 
അധികാരികളുടെ അനുവാേദത്താടെ ലാനിൽ നിന്നുും ദനരിയ 

വയതയാസ്ങ്ങദളാടെയാണ് ഈ ഭവനും രണി കഴിച്ചിരിക്കുന്നത്.രണി 
രൂർത്തിയാക്കി തുക അനുവേിച്ചു കിട്ടി മാസ്ങ്ങൾക്കു ദശഷും മുകളിദലക്ക് 
മുറികൾ കൂട്ടി എെുത്തിട്ടുും ഉണ്ട്.ഇതുവടര ഇവിടെ വീട്ടുകാർ 

താമസ്മായിട്ടിലല.രണി രൂർത്തിയാകാനുമുണ്ട്. 

10.വലഫ് ഭൈന പദ്ധതി   ിയ നൗഷ്ാദ് 

IF/356793 
വീെിന്ടറ രണി ഇനിയുും രൂർത്തിയാക്കിയിട്ടിലല.ഈ ഭവനും നിലവിൽ താമസ് 

ദയാരയമലല. 

11.വലഫ് ഭൈന പദ്ധതി ൈിമല തൈളിമ്പറമ്പിൽ 

IF/341945 

2010 ലാണ് ഈ ഭവനും ഇവർക്കു അനുവേിച്ചടതന്ന് വീട്ടുകാർ 
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രറയുന്നു.കൂട്ടിദെർക്കൽ നെത്തിയത് രൂർത്തിയാകാത്തതിനാൽ ഈ ഭവനും 
നിലവിൽ താമസ് ദയാരയമലല. MGNREGS നു കീഴിലുള്ള തുക അനുവേിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

12. ക്കൂസ് നിർമ്മാണം അനൂപ് തനലലൂ പ്പള്ളി 
IF/383202 
AMC ദഫാർമാറ്റിൽ തയ്യാറാക്കിയ ഒരു CIB ദയാ് കൂെി ടമച്ചടപ്പട്ട രീതിയിൽ ഈ 

കിണറിന്ടറ രണി രൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്.കിണറിന്ടറ അവസ്ഥയുും 
രരിരാലനവുും തൃപ്റ്തികരമാണ്.  

 

നിർൈഹണ ഉദേയാഗസ്ഥർക്കായുള്ള നിർദേശങ്ങൾ 

ബി.ഡി.ഒ. 

മസ്റ്റർദറാളിൽ ബിഡിഓ ഒപ്പുും സ്ീലുും രതിപ്പിക്കുന്നതിദനാടൊപ്പും തീയതികൂെി 
ഇെുവാൻ ഗ്ശദ്ധിദക്കണ്ടതാണ്. 

 

അക്കൗണ്ടൻറ്,ഡി. ഇ. ഒ .അഗ്കിഡിറ്റ് എൻജിനീയർ,ഓവർസ്ിയർ,ദമറ്റുമ്മാർ 

എന്നിവർക്ക് അവരുടെ െുമതലകടളകുറിച്ചുും ഉത്തരവാേിതവങ്ങടളകുറിച്ചുും 
ഏടറ്റെുത്ത് നെപ്പിലാക്കാൻ സ്ാധിക്കുന്ന ഗ്രവൃത്തികടള  കുറിച്ചുും മതിയായ 

ടഗ്െയിനിങ്ങ്   ടകാെുക്കുക. 

 

ബിഡിഓ കഴിയുന്ന സ്മയങ്ങളിൽ ടതാഴിലാളികടളയുും ടതാഴിൽസ്ഥലങ്ങളുും 
സ്രർശിക്കുന്നത്  രുണകരമായിരിക്കുും 
 
ദലാക്ക്ദഗ്പാഗ്ഗാംഓ ീ ർ 

രഞ്ായത്തുകടള ടതാഴിലുറപ്പു രദ്ധതിയുടെ ടഷൽഫ്ടഷൽഫ്ഓഫ്  ടഗ്രാജക്ടറ്റ്    
തയ്യാറാക്കുന്നതിലുും വിദകഗ്രീകൃതാസ്ൂഗ്തണും നെപ്പിലാക്കുന്നതിലുും 
രാകടപ്പെുത്തണും. 
ഈമസ്റ്റർദറാൾവിതരണുംടെയ്യുക.  

രഞ്ായത്തുകളുടെ ടതാഴിലുറപ്പ്രദ്ധതിയുടെ നിർവ ഹണദമൽദനാട്ടും 
വഹിക്കുക.  

രദ്ധതിയുടെ ലഭിച്ച വിഭവങ്ങളുടെയുും, വിതരണും ടെയ്തവ യുടെയുും,  
ഉരദയാരിച്ചവയുടെയുും കണക്കുകൾസ്ൂക്ഷിക്കുക.  

ആവശയമായ രജിസ്റ്ററുകൾ സ്ൂക്ഷിക്കുക. 

 

ത ഗ് ട്റി / അ ിസ്റ്റൻ്ത ഗ് ട്റി 
ഒപ്പിനുും  സ്ീലിനുും  ഒപ്പും തീയതി കൂെി ദെർക്കുവാൻ ഗ്ശദ്ധിക്കുക. 

ഏഴു രജിസ്റ്ററുകൾ, എും. ബുക്ക് എന്നിവ സ്ാക്ഷയടപ്പെുത്തി  ആധികാരികത ഉറപ്പു 
വരുത്തുക. 
ടതാഴിലാളികളുടെ അവകാശങ്ങൾ, അെിസ്ഥാന സ്ൗകരയങ്ങൾ എന്നിവ 

ഉറപ്പുവരുത്തുക. 
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െികിത്സാെിലവുകൾ കൃതയമായി അനുവേിക്കുവാൻ ഉള്ള നെരെികൾ 

സ്വീകരിക്കുക. 

 

ഏടറ്റെുത്ത് നെപ്പിലാക്കുവാൻ സ്ാധിക്കുന്ന വർക്കുകൾക്ക് അനുസ്ൃതമായി 
ടഷൽഫ്ടഗ്രാജക്ടറ്റ്  കടണ്ടത്തി വയ്ക്കുക. 

 

വിജിലൻസ് ആൻ്ദമാണിറ്ററിുംഗ്  കമ്മറ്റിടയ ശക്തിടപ്പെുത്തുക. 

ആറുമാസ്ത്തിടലാരിക്കൽ രുന:സ്ുംഘെിപ്പിക്കുകയുും ടെയ്യുക. 

 

എ .എും. സ്ി അനുസ്രിച്ചുള്ള  ബി.എഫ്.റ്റി, ദസ്വനങ്ങൾ ഗ്രദയാജനടപ്പെുത്തുക. 

ദരജ് 78,16 .1   

 

നിർൈഹണ ഉദേയാഗസ്ഥർ 

(അക്കൗണ്ൻ്/ ഡി. ഇ. ഒ . അഗ് ിഡിറ്റഡ്എൻജിനീയർ, ഓൈർ ിയർ) 

 

വർക്ക് ഫയലുകളിൽ ആനുവൽമാസ്റ്റർ സ്ർക്കുലറിൽ രറയുന്ന  ഗ്രകാരമുള്ള 22 

ദഡാകയൂടമന്റസ്  ഉടണ്ടന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തി  ഗ്രവൃത്തി  ഫയൽ തയ്യാറാക്കുക. 

 

കസ്റ്റ്ഡയറി കൃതയമായി എഴുതി സ്ൂക്ഷിക്കുന്നതിനുും ദമറ്റ്  മാർക്ക് 
നിർദേശുംനൽകുക. 

 

മസ്റ്റർദറാൾ ടതാഴിലിെങ്ങളിൽ എത്തിച്ചു ദഗ്രാജക്ട് ഇനീദഷയറ്റീവ്മീറ്റിുംഗ് കൂെി 
രണി ആരുംഭിക്കുന്നതിന് സ്ഹായിക്കുക 

 

കൃതയമായ ഇെദവളകളിൽ ടതാഴിലിെും സ്രർശിച്ച ടെയ്തടതാഴിൽ അളന്ന് 
എുംബുക്കിൽ ദരഖടപ്പെുത്തുക. 

 

ഡിമാൻ് അനുസ്രിച്ച്  ടതാഴിൽ നൽകുക. 
മസ്റ്റർ ദറാൾ വിതരണത്തിന്  സ്ഹായിക്കുക. 

രൂർത്തിയായ മസ്റ്റർദറാളുകൾ  ദമറ്റിൽ നിന്നുും ദശഖരിച്ച്  വർക്ക്ബിലലുകൾ 

രൂർത്തീകരിച്ച്  ദവതന  വിതരണത്തിന് നെരെി സ്വീകരിക്കുക. 

രജിസ്റ്ററുകൾ സ്ൂക്ഷിക്കുക. 

ടതാഴിലാളികളുടെ ദവതനും (ഡി.ബി. െി) മുദഖന എന്ന് ഉറപ്പാക്കുക. 

ടതാഴിലാളികൾക്ക് അെിസ്ഥാന സ്ൗകരയങ്ങൾ   ഒരുക്കുക. 
 

ദമറ്റ് 
മസ്റ്റർദറാൾ കൃതയമായി ഒപ്പ്   വയ്രിക്കുക. 

ഹാജരാകാത്തവരുടെ വിവരും അെയാളടപ്പെുത്തുക.   
മസ്റ്റർദറാളിൽ ടതാഴിൽ േിനങ്ങളുടെ തീയതി അെയാളടപ്പെുത്തുക. 
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കസ്റ്റ്ഡയറിരൂർണമായുും രൂരിപ്പിക്കുക. 
ടതാഴിൽ കസ്റ്റുകളിൽ ടവച്ച് അരകെും നെന്നിട്ടുടണ്ടങ്കിൽ കസ്റ്റ്ഡയറിയിൽ 

എഴുതുകയുും നിർവഹണ ഉദേയാരസ്ഥടര അറിയിക്കുകയുും െികിത്സ 

ഉറപ്പാക്കുകയുും ടെയ്യുക. 
നിശ്ചിതഅളവിലുും രുണനിലവാരത്തിലുും ദജാലി ടെയ്യുന്നുണ്ട്  എന്ന് ഉറപ്പ് 
വരുത്തുക. 

ഗ്രവൃത്തിയുടെ ദമൽദനാട്ടും. 

 ടതാഴിൽകാർഡിൽ ആവശയമുള്ള വിവരങ്ങൾ  കൃതയമായി ദരഖടപ്പെുത്തുക. 

അളവ്  ദരഖടപ്പെുത്താനുള്ള ടമഷർടമൻറ്ബുക്ക്        ഗ്രവൃത്തി  സ്ഥലത്ത് 
സ്ൂക്ഷിക്കുക. 

 രൂർത്തിയായ  മസ്റ്റർ  ദറാൾ  ദഡറ്റാഎൻഗ്െി ഓപ്പദററ്ററുടെ രക്കൽ എത്തിക്കുക. 

 

 

ദ ാഷ്യൽഓഡിറ്റ്ടീമംഗങ്ങൾ 

 
ഗ് മ. 

നം. 
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രാദജഷ്.രി. െി. 

 

 
ജിലലാ 

റിദസ്ാഴ്സസ്ദരഴ്സസ്ൺ 

ദകാട്ടയും 
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അനരു ടക വി 
 

 
വിദലലജ് റിദസ്ാഴ്സസ് 

ദരഴ്സസ്ൺസ് ൊർജ് 

ഓഫീസ്ർ 

, 

 

 

 

3 

 
അഞ്ജലി ദബബി 
അഞ്ു ദജാഷി 
രമയ െി രി 

വിനുദമാൾ രി വി 
 

 
മറവരുരുത്ത് 
വിദലലജ് 

റിദസ്ാഴ്സസ്ദരഴ്സസ്ൺ സ്, 

ദകാട്ടയുംജിലല 
 

 
. 
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