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ആമുഖാം 

ആന്ത്യയിൽ സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങളുടെ ട ാഴിൽ ടെയ്യുവാനുള്ള ഄവകാശടെ സംരക്ഷിച്ച ്

നിലനിർെുന്ന ിനായി 2005 ടസപ്ററ്ംബർ ഄഞ്ാം  ീയ ി ദേശീയ ഗ്രാമീണ ട ാഴിലുറപ്പ് നിയമം നിലവിൽ 

വന്നു. ഄവിേഗ്ധ കായിക ട ാഴിലിൽഏർടപ്പൊൻ സന്നത്റ യുള്ള ഗ്രാമഗ്പ്റദേശങ്ങളിൽ ഄധിവസിക്കുന്ന 

ഏട ാരു കുെുംബെിനും രു സാമ്പെിക വർഷം 100 േിവസെിൽ കുറയാെ ട ാഴിൽ 

ഈറപ്പാക്കുന്നദ ാടൊപ്പം രുണദമന്ഩയുള്ള ും സ്ഥായിയായിട്ടുള്ള ും ഈൽപ്റാേനക്ഷമവുമായ അസ്തികളുടെ 

സൃഷ്ടിയാണ് ഇ പ്റത്റ ിയുടെ മുഖ്യ ലക്ഷയം.േരിഗ്േരുടെ ഈപ്റജീവനവും അയി ബന്ധടപ്പട്ട 

വിഭവാെിെറശക്തിടപ്പെുെുകയും സാമൂഹികമായി പ്റിദന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന എല്ലാ കുെുംബങ്ങടളയും 

പ്റത്റ ിയിൽ ഈൾടപ്പെുെുകയും പ്റഞ്ായെ് രാജ് സ്ഥാപ്റനങ്ങടള ശക്തിടപ്പെുെുക  എന്ന ും ആ ിൻടറ 

ലക്ഷയമാണ.് 

 

സവിദശഷ േൾ 

 നിയമെിൻടറ പ്റിൻബലമുള്ള ഄവകാശാധിഷ്ഠ ി പ്റത്റ ി 

 ഗ്രാമപ്റഞ്ായെ് ഗ്പ്റദേശെ്  ാമസിക്കുന്ന 18 വയസ്്സ പ്റൂർെിയായ ഏട ാരാൾക്കും പ്റത്റ ിയിൽ 

പ്റങ്കാളിയാകാം 

 സ്ഗ് ീക്കും പ്റുരുഷനും  ുലയ ദവ നം  

 പ്റരിസ്ഥി ി സംരക്ഷണം കാർഷിക ദമഖ്ലയിടല ഄെിസ്ഥാന സൗകരയ വികസനം എന്നിവയ്ക്്ക 

മുൻരണന 

 ട ാഴിലാളികൾ  ടന്ന ഗ്പ്റവർെികൾ കടെെുകയും അസൂഗ് ണടെ സഹായിക്കുകയും 

ടെയ്യുന്നു 

 അസൂഗ് ണെിലും നിർവഹണെിലും  ികഞ്ഞ സു ാരയ  

 കരാറുകാടര ആെനിലക്കാദരാ ആല്ല 

 ടപ്റാ ുജന പ്റങ്കാളിെദൊടെ ദലബർ ബഡ്ജറ ്

 ബാങ്ക,് ദപ്റാദറാഫീസ് വഴി മാഗ് ം ദവ ന വി രണം 

 സ്ഗ് ീകൾക്്ക മുൻരണന 

 കമ്പയൂട്ടർ ശൃംഖ്ല വഴിയുള്ള ദമാണിററിംര് സംവിധാനം 

 ഗ്രാമസഭ പ്റത്റ ി ഒഡിറ് ടെയ്യുന്നു 

 

ദേശീയ ഗ്രാമീണ ട ാഴിലുറപ്പ ്പ്റത്റ ി ഗ്പ്റകാരം ഗ്രാമ പ്റഞ്ായെ് ഗ്പ്റദേശെ് നെപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ ഗ്പ്റവർെികളും 

ദസാഷയൽ ഒഡിറിന ്വിദേയമാക്കണടമന്ന ്17 (2 ) -)o വകുപ്പ ്നിഷ്കർഷിക്കുന്നു .പ്റത്റ ി ഗ്പ്റവർെനടെപ്പറിയും 

ടപ്റാ ുധനം െിലവഴിക്കുന്ന ിടനപ്പറിയും പ്റൗരസമൂസഹം നെെുന്ന പ്റരസയവും സവ ഗ്ന്ത്വുമായ 

പ്റരിദശാധനയുമാണ ് ദസാഷയൽ ഒഡിറ ് ഄഥവാ സാമൂഹിക പ്റരിദശാധന.ട ാഴിലുറപ്പ ് നിയമ ഗ്പ്റകാരം 

വർഷെിൽ 2 ഗ്പ്റാവിശയം ദസാഷയൽ ഒഡിറ ് ഗ്രാമസഭകൾ എല്ലാ വാർഡുകളിലും കൃ യമായി 

നെദെെ ാണ.്ദസാഷയൽ ഒഡിറിലൂടെ ഄഴിമ ി ആല്ലാ ാക്കുന്ന ിനും സു ാരയ  ഈറപ്പു വരുെുന്ന ിനും 

കാരയക്ഷമ  വർത്റിപ്പിക്കുന്ന ിനും സത്ഭരണം ഈറപ്പാക്കുന്ന ിനും കഴിയുന്നു.പ്റത്റ ി പ്റണം ടശരിയായ 

രീ ിയിൽ െിലവഴിച്ചിട്ടുദൊ എന്നും ഇ പ്റണം െിലവഴിച്ച ുടകാെ ് പ്റത്റ ിയുടെ ലക്ഷയം 

കകവരിച്ചിട്ടുദൊ എന്നും പ്റത്റ ിയുടെ രുണദഭാക്താക്കളുടെ ജീവി െിൽ രുണകരമായും ഄ ുമൂലം 

കാരയമായ മാറം ഈൊയിട്ടുദൊ എന്നും ദസാഷയൽ ഒഡിറ ്ഗ്പ്റഗ്കിയക്്ക കടെൊൻ കഴിയുന്നു. 

 

ദസാഷയൽ ഓഡിറ്റ ്രീ ിശാസ്ഗ് ാം 

മുല്ലദേരി ദലാക്കിടല എളവള്ളി  പ്റഞ്ായെിടല വാർഡ് 10 ൽ കദ്ൊബർ 1, 2018 മു ൽമാർച്ച ്31,  2019 

വടരയുള്ള കാലഘട്ടെിൽ നെപ്പിലാക്കിയ പ്റത്റ ികളാണ് ഒഡിറിന് വിദധയമാക്കിയ ് ദസാഷയൽ  ഒഡിറ് 

റിദസാഴ്സ് സംഘം ഗ്പ്റവർെി ഫയൽ പ്റരിദശാധന, ഫീൽഡ് സന്ദർശനം, ട ാഴിലാളികളും അയുള്ള ഄഭിമുഖ്ം, 

എം ഐ എസ് പ്റരിദശാധന എന്നിവടയ ഄെിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ദസാഷയൽ ഒഡിറ് റിദപ്പാർട്ട് 

 യ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള .്  



 

ത ാഴിലാളിേളുതെ അവോശങ്ങൾ  

 

മഹാത്മാരാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ ട ാഴിലുറപ്പ ് പ്റത്റ ി വിഭാവനം ടെയുന്ന  ് എടന്ത്ാടക്ക എന്നും 

കാരയക്ഷമമായും ഫലഗ്പ്റേമായും ഇ പ്റത്റ ി എങ്ങടന നെപ്പിലാക്കണം എന്ന ് ഗ്രാമപ്റഞ്ായെിടനയും 

ട ാഴിലാളികടളയും ഗ്രാമസഭ ഄംരങ്ങടളയും ദബാധയടപ്റെുെുന്ന ിനു ദവെിയാണ ് ഇ ദസാഷയൽ ഒഡിറ് 

ട ാഴിലാളികൾക്്ക 10 ഄവകാശങ്ങൾ ഗ്പ്റോനം ടെയുന്ന .്ഄവ എടന്ത്ാടക്ക എന്ന ്െുവടെ ദെർക്കുന്നു.  

 

1.ത ാഴിൽ ോർഡ ്ലഭിക്കുന്ന ിനുള്ള അവോശാം (Schedule 2 Para 1  ) 

ട ാഴിലുറപ്പു നിയമം (ടഷഡയൂൾ 2  പ്റാര 1) ഄനുസരിെ്  18 വയസ്്സ പ്റൂർെിയായ ഏട ാരാളും ട ാഴിൽ 

കാർഡിന് ഄദപ്റക്ഷിച്ചാൽ 15 േിവസെിനുള്ളിൽ ദഫാദട്ടാ പ്റ ിച്ച ട ാഴിൽ കാർഡ് സർക്കാർ ടെലവിൽ 

ലഭിക്കാനുള്ള ഄവകാശമാണ് നിയമം നൽകുന്ന .്  വാർഡിൽ അടക 218 ട ാഴിൽ കാർഡുകൾ അണ് ഈള്ള ്. 

ആ ിൽ 22 ദപ്റരാണ് നിലവിൽ ട ാഴിൽ ടെയ്യുന്ന ിനായി വരുന്ന ്. 

ട ാഴിൽ കാർഡിന് പ്റഞ്ായെിൽ ഄദപ്റക്ഷ സമർപ്പിച്ചാൽ ഈെി മായ ഄദനഷണം നെെി 15 

േിവസെിനകം കാർഡ് നല്ദകെ ാണ്. ട ാഴിൽ കാർഡ് കകവശം സൂകിഷിദക്കെ ് ട ാഴിലാളിയാണ്. 

ഏട ങ്കിലും കാരയങ്ങൾ എഴു ി ദെർക്കുന്ന ിനായി പ്റഞ്ായെിൽ ഏല്പിച്ചിച്ചാൽ എഗ് യും ദവരം  ിരിച്ചു 

നൽദകെ ാണ്. വയക്തമായ കാരണം കൂൊട  ട ാഴിൽ കാർഡ് പ്റഞ്ായെിൽ സൂക്ഷിക്ക്സയാടണങ്കിൽ 

ടസക്ഷൻ 25 ഗ്പ്റകാരം ശിക്ഷ ലഭിക്കാവുന്ന കുറമാണ്. demand, work allocation, ടെയ്ത ഗ്പ്റവൃെി, ഹാജർ, മറർ ദറാൾ 

നമ്പർ, ദവ ന സംബന്ധമായ വിവരങ്ങൾ  ുെങ്ങിയവ ട ാഴിൽ കാർഡിൽ ഈൊദവെ ാണ്. ട ാഴിൽ കാർഡ് 

എെുക്കുന്ന ിനുള്ള ടെലവ് ദഫാദട്ടാ ഈൾടപ്പടെ 6 % ഄഡ്ബിനിസ് ദഗ്െറീവ് ഫെിൽ ണ് ആന്നും എെുദക്കെ ാണ്. 

പ്റഞ്ായെിൽ നിന്നും സ്ഥിരമായി  ാമസം മാറി ദപ്റാവുകദയാ, മരണടപ്പെുകദയാ, ഹാജരാകിയ ദരഖ്കൾ 

കൃഗ് ിമമാടണന്നു ട ളിയുകദയാ ടെയ്താൽ മാഗ് ദമ ട ാഴിൽ കാർഡ് കയാൻസൽ/ ഡിലീറ് ടെയ്യാൻ പ്റാെുള്ളു. 

.2. ത ാഴിൽ ആവശയതപ്പൊനുാം 15 േിവസത്തിനുള്ളിൽ ലഭിക്കാനുള്ള അവോശാം. (Schedule 1 Para 11  )  

ട ാഴിൽ േിനങ്ങൾ അവശയടപ്പെുവാനും  ീയ ി വച്ച രസീ  ്കകപ്പറുവാനും 15 േിവസെിനുള്ളിൽ ട ാഴിൽ 

ലഭിക്കുവാനും ഈള്ള ഄവകാശം നിയമം ഄനുശാസിക്കുന്നു. ട ാഴിൽ കാർഡിൽ ദപ്റരുള്ള ഏട ാരു 

ഄംരെിനും ഄവിേഗ്ധ കായിക ട ാഴിലിയൂനായി അവശയടപ്പൊവുന്ന ാണ്.. ആെരം ഄദപ്റക്ഷ രജിറർ 

ടെദയ്യെ ും  ീയ ി വച്ച രസീ ി നൽദകെ ുമാണ്.  ീയ ി വച്ചുള്ള രസീ ി ട ാഴിലാളികൾക്കു 

നൽകുന്ന ിനുള്ള ഏർപ്പാെ് ടെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ ട ാഴിലുറപ്പു നിയമെിടല  ടസക്ഷൻ 25 ഄനുസരിച്ചുള്ള  

ശിക്ഷ  ലഭിക്കാവുന്ന കുറമാണ്. 

ഇ വാർഡിടല ട ാഴിലാളികൾ ദമറ ് മുദഖ്നയും ട ാഴിലാളികൾ ഗ്രൂപ്പുകൾ അയും ട ാഴിൽ 

അവശയടപ്റെുന്നുെ.്എന്നാൽ ഡിമാൻഡ് ദഫാം ഗ്ഫെ ് ഒഫീസിൽ ടകാെുക്കുകയും രസീ ി കകപ്പറുകയും 

ടെയ്യാറില്ല..ഄ ിനാൽ  ടന്ന 15 േിവസെിനുള്ളിൽ ട ാഴിൽ ലഭിക്കുന്നുദൊ എന്ന ് ട ളിവ ് സഹി ം 

വയക്തമാക്കുവാൻ സാധയമല്ല..  

3 ത ാഴിലില്ലായ്മ  ദവ നാം ലഭിക്കാനുള്ള അവോശാം. (Section 7(1) ) 

ട ാഴിൽ അവശയടപ്പട്ട് 15 േിവസെിനകം ട ാഴിൽ ലഭിച്ചിടല്ലങ്കിൽ അേയടെ മുപ്പ ് േിവസം ദവ നെിന് 

നാലിടലാന്നും  ുെർന്ന് 100 േിവസം വടര ദവ നെിന് പ്റകു ി യും ലഭിക്കൻ  ഄവകാശമുെ.്  

വാർഡിടല ട ാഴിലാളികൾ അരും ടന്ന ട ാഴിലില്ലായ്ബ ദവ നെിനു ഄദപ്റക്ഷിച്ച ായി ഄറിയാൻ 

കഴിഞ്ഞില്ല . 

4. ഗ്പവർത്തിേൾ േതെത്തി നൽോനുള്ള അവോശാം . (Schedule 1 Para 9  ) 

  ഒദരാ ട ാഴിലാളിക്കും ട ാഴിലുറപ്പ ് പ്റത്റ ി ഗ്പ്റകാരം  ങ്ങളുടെ വാർഡിൽ ഏടറെുെു നെപ്പിലാദക്കെ 

ഗ്പ്റവർെികൾ (നാല് വിഭാരങ്ങളിലായി 260 എണ്ണം - ഄനുബന്ധം കാണുക) കടെെി നൽകുവാനുള്ള 



ഄവകാശം. ടസക്ഷൻ 16 (1) ഗ്പ്റകാരം ഗ്രാമസഭ / വാർഡ് സഭ യിൽ വരുന്ന നിർദത്രശങ്ങളും ഈൾടപ്പെുെി 

ടകാെുള്ള  ടസല്ഫ് ഒഫ് ടഗ്പ്റാജക്റ്  യ്യാറാദക്കെ ഈെരവാേിെം ഗ്രമ പ്റഞ്ായെിനാണ്.. 

5.അഞ്ചു േിദലാമീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ ത ാഴിൽ ലഭിക്കുവാനുള്ള അവോശാം(Schedule 2 Para 18 ) 

ട ാഴിലാളിയുടെ  ാമസസ്ഥലെു നിന്ന് ഄഞ്് കിദലാമീറർ െുറളവിലല്ല ട ാഴിൽ ലഭിക്കുന്നട ങ്കിൽ 

ദവ നെിന്ടറ 10 ശ മാനം കൂെി ഄധികദവ നം ലഭിക്കുന്ന ിനുള്ള ഄവകാശം. (Schedule 2 Para 20 ) 

6.പണി സ്ഥലതത്ത അെിസ്ഥാന സൗേരയങ്ങൾക്കുള്ള  അവോശാം(Schedule 2 Para 23  ) 

പ്റട്ടിക  2 ഭാരം 23 ഗ്പ്റകാരം ഗ്പ്റവർെി സഥലെു കുെിടവള്ളം,  ണൽ , ഄെിയന്ത്ിര െികിത്യക്കു കുന്ന 

ഗ്പ്റഥമശുഗ്ശൂഷ കിറുകൾ ,  5 വയസ്സിൽ  ാടഴയുള്ള കുട്ടികൾക്്ക അയയുടെ സൗകരയം എന്നിങ്ങടന നിയമം 

ഄനുശാസിക്കുന്നു. ട ാഴിൽസ്ഥലെ് ശുത്റമായ കുെിടവള്ളം, ഫറ് എയ്ഡ ്ദബാക്സ ്എന്നിവക്കുള്ള  ഄവകാശം. 

കൂൊട  ട ാഴിൽ സ്ഥലെ് ഈൊകുന്ന ഄപ്റകെെിൻടറ  െികിത്യാെിലവും ലഭിക്കുന്ന ിനുള്ള ഄവകാശം. 

ട ാഴിലാളികൾക്്ക അവശയമായ കുെിടവള്ളം ട ാഴിലാളികൾ  ടന്ന ടകാെുവരികയാണ ്ടെയുന്ന .്  ണൽ 

സൗകരയെിനായുള്ള ൊർദപ്റാളിൻ ട ാഴിലാളികൾക്്ക നിലവിൽ ആല്ല എന്ന ് ഄറിയാൻ കഴിഞ്ഞു. ഗ്പ്റഥമ 

ശുഗ്ശൂഷ കിറുകൾ മുൻപ്റ ് PHC യിൽ നിന്നും ലഭിച്ചിരുന്നു എന്നും  എന്നാൽ നിലവിൽ ആല്ല എന്നും 

ട ാഴിലാളികളിൽ നിന്നും ഄറിയാൻ കഴിഞ്ഞു. 

 7.േൂലി ലഭിക്കാനുാം 15 േിവസത്തിനുള്ളിൽ  തന്ന അ ് ലഭിക്കാനുള്ള അവോശാം(Schedule 2  Para  29 ) 

സർക്കാർ ഗ്പ്റഖ്യാപ്റിച്ചിട്ടുള്ള കൂലി 15 േിവസെിനുള്ളിൽ ലഭിക്കുവാൻ ഈള്ള ഄവകാശം. ദവ നം 15 

േിവസെിനുള്ളിൽ ലഭിക്കുന്നില്ല എന്ന് പ്റരിദശാധനയിൽ വയക്തമായി. നിയമം ഄനുസരിച്ചു 15 

േിവസെിനുള്ളിൽ കൂലി ലഭിച്ചില്ല എങ്കിൽ ദവ നെിന്ടറ 0.05% നഷ്ടപ്റരിഹാരെിനു ഄർഹ യുെ്. 

കൂലി മാസങ്ങദളാളം കവകുന്ന ായി കടെെി. 

8.ദവ ന വി രണത്തിതല ോല ാമസത്തിനു നഷ്ടപരിഹാരാം ലഭിക്കുവാനുള്ള അവോശാം.   

ഄവസാന ഗ്പ്റവൃെി േിവസെിന്ടറ പ്റ ിനഞ്ാം േിവസെിനുള്ളിൽ ദവ നം ലഭിച്ചിടല്ലങ്കിൽ ദവേനെിൻടറ 0.05 

ശ മാനം ഄധിക ദവ നം ലഭിക്കുന്നെിനുള്ള ഄവകാശം. 

പ്റട്ടിക 2  പ്റാര 29 ഄനുസൃ മായി പ്റ ിനഞ്ു േിവസെിനകം ട ാഴിൽ ദവ നം  ലഭയമായിടല്ലങ്കിൽ ദവ ന 

 ാമസെിനു  0.05 ശ മാനം നിരക്കിൽ ഄധിക ദവ നം ലഭയമാദകെ ാണ.്  

9. സമയബന്ധി മായ ഗ്പശ്നപരിഹാരത്തിനുള്ള അവോശാം 

ടസക്ഷൻ 19 ഄനുസരിച്ച് ഄഞ്ുേിവസെിനകം പ്റരാ ി പ്റരിഹരിക്കുകയും  ഏഴുേിവസെിനുള്ളിൽ 

പ്റരാ ിക്കാരന് ഄ ് ഄറിയിക്കുവാനും ഈള്ള ഄവകാശം. 

പ്റരാ ി രജിറർ, ദൊൾ ഗ്ഫീ നമ്പർ എന്നിവ വഴിയായി പ്റരാ ികൾ ദരഖ്ടപ്പെുൊൻ ഄവസരം ഈെ്. 

10.ദസാഷയൽ ഓഡിറ്്റ നെത്തുന്ന ിനുള്ള അവോശാം. (Section 17) 

 ുെർച്ചയായി സാമൂഹയ പ്റരിദശാധന നെെുവാനും ഄ ിൽ പ്റങ്കാളിയാകുന്ന ിനുമുള്ള ഄവകാശം. 



ഫയൽ പരിദശാധന 

 

1. ദജാബ ്കാർഡ് രജിറർ  

2. ഗ്ഗാമസഭ  രജിറർ  

3. ഡിമാൻഡ് / ഄദലാദക്കഷൻ & ദവ ന രജിറർ  

4. വർക്്ക രജിറർ  

5. ഫിക്സഡ് ഄസറ ്രജിറർ 

6.  പ്റരാ ിരജിറർ  

7. ടമറീരിയൽ രജിറർ  

 

ഗ്പവർത്തി ഫയലിതല 22 ദരഖേൾ 

 

ദകഗ്ന്ദസർക്കാർ നിർദത്രശഗ്പ്റകാരം രു ഗ്പ്റവൃെിഫയലിൽ  ാടഴ പ്ററയുന്ന 22 ദരഖ്കൾ 

നിർബന്ധമായും ഈൊദക്കെ ാണ.് 

 

1) കവർ ദപ്റജ ് 

2) ടെക്്ക ലിറ്  

3) അക്ഷൻ പ്ലാൻ / ടഷൽഫ ്ഒഫ ്വർക്്ക എന്നിവയുടെ ഄംരീകരിച്ച ദകാപ്പി. 

4) സാദങ്ക ിക എറിദമറും ഡികസനും  

5) ഭരണാനുമ ിയുടെയും സാമ്പെികാനുമ ിയുടെയും ദകാപ്പി. 

6) സാദങ്ക ികാനുമ ിയുടെ ദകാപ്പി. 

7) കൺടവർടജൻസ ്വിശധാംശങ്ങൾ  

8) ട ാഴിലാളികൾ ട ാഴിൽ അവശയടപ്പട്ടുടകാെുള്ള ഄദപ്റക്ഷ. 

9) ട ാഴിൽ ഄനുവേിച്ച ുടകാെുള്ള ദനാട്ടീസിനട്റ ദകാപ്പി. 

10) പ്റൂരിപ്പിച്ച മറർ ദറാളിന്ടറ ദകാപ്പി. 

11) ടമഷർടമൻറ ്ബുക്കിന്ടറ ദകാപ്പി. 

12) സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്ന ിനുള്ള ദകയാദട്ടഷൻ ക്ഷണിച്ച ിൻടറയും  കംപ്റാരിറിവ ് ദററ ്

ടമനറ്ിനട്റയും ടമറീരിയൽ സകപ്ല ഒർഡറിന്ടറയും ദകാപ്പി. 

13) ദവജ ്ലിറ്  

14) ദവ നെിൻടറയും സാധനങ്ങൾക്്ക പ്റണമെച്ച ിന്ദറയും എഫ.്റി. യുടെയും ദകാപ്പി. 

15) ടമറീരിയൽ വൗച്ചറിൻടറയും ബിലുകളുടെയും ദകാപ്പി. 

16) ദറായൽറി ഄെച്ച ിൻടറ രസീ ിന്ടറ ദകാപ്പി. 

17) മൂന്ന ്ഘട്ടങ്ങൾ അയുള്ള ട ാഴിലിൻടറ ദഫാദട്ടാ. 

18) പ്റൂർെീകരിച്ച സർട്ടിഫിക്കറിനട്റ ദകാപ്പി. 

19) മറർ ദറാൾ മൂവ ്ടമൻറ ്സ്ലിപ്റ.് 

20) അസ്തിയുടെ ജിദയാ ൊര് ദഫാദട്ടാസുകൾ. 

21) ദസാഷയൽ ഒഡിറിൻടറ ദകാപ്പി. 

22) കസറ ്ഡയറി.       

 

 

 

CIB- സിറ്റിസൺ ഇൻഫർദമഷൻ ദബാർഡ ്

ട ാഴിലുറപ്പ് പ്റത്റ ിയുടെ സു ാരയ  ഈറപ്പാക്കുന്ന ിനു ദവെിയുള്ള രു ഈപ്റാധിയാണ ്

സിറിസൺ ആൻഫർദമഷൻ ദബാർഡ് Para 25(a), schedule 1 ഄനുസരിച്ച് രു ഗ്പ്റവർെിയുടെ 

ഄെിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ ഄ ായ ് എറിദമറ്  ുക സാധന ദവ ന ഘെകങ്ങൾ യഥാർത്ഥ 



ടെലവ് ട ാഴിൽ േിനങ്ങൾ  ുെങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്കും 

രുണദഭാക്താക്കൾക്കും മനസ്സിലാകുന്ന രീ ിയിൽ ഗ്പ്റേർശിപ്പിദക്കെ ് ഄനിവാരയമാണ്.ഇ 

ദബാർഡ് സ്ഥാപ്റിദക്കെ ് ഒദരാ ഗ്പ്റവർെിയുടെയും അരംഭഘട്ടെിൽ അണ്ഒദരാ  .

ദബാർഡുകൾ സിമൻറഈ്ം  ഗ്പ്റവർെിക്കും ഄനുസൃ മായി നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുള്ള ഄളവുകളിൽ ഈള്ള

ദകാൺഗ്കീറും ഈപ്റദയാരിച്ച ്നിർമ്മിച്ച് സ്ഥാപ്റിക്കണടമന്ന് നിയമം ഄനുശാസിക്കുന്നുെ് ആരുമ്പ് .

,െിൻ ,ഫള്ക്സഷ്ീറുകൾ  ുെങ്ങിയവ ഈപ്റദയാരിച്ചിട്ടുള്ള ദബാർഡുകൾ സ്ഥാപ്റിക്കുന്ന  ്

നിയമവിരുത്റമാണ് . 

വയക്തിര  ഗ്പ്റവർെികൾക്്ക 3000 രൂപ്റയും ടപ്റാ ു ഗ്പ്റവർെികൾക്്ക 5000 രൂപ്റയും അണ ്

പ്റരമാവധി നിർമ്മാണ െിലവ് എന്നാണ ് അനുവൽ മാറർ സർക്കുലർ നിഷ്കർഷിക്കുന്ന .് CIB  

ഄെങ്ങുന്ന രു ദഫാദട്ടാ ഗ്പ്റവൃെി ഫയലിൽ ഈൾടപ്പെുെണം എന്ന ് നിര്ബന്ധമാണ്. 

 

ദറാസ്ഗാർേിനാം 

ട ാഴിൽ അവശയക  കൃ യമായി രജിറർ ടെയ്യുന്ന ിനും ട ാഴിലാളികളുടെ ഄർഹ കളും 

ഄവകാശങ്ങളും ഄവടര ദബാധയടപ്പെുെുന്ന ിനും പ്റത്റ ികൾ പ്റരിഹരിക്കുന്ന ിനുമായി 

ദറാസ്ഗാർ േിനം സംഘെിപ്പിദക്കെ ാണ്. ദറാസ്ഗാർ േിനം അെരിക്കുന്ന ിനു മുൻപ്റായി വിവര 

വിേയാഭയാസ വയാപ്റനഗ്പ്റവർെനങ്ങൾ സംഘെിപ്പിക്കുന്നുെ് എന്ന് ജില്ലാ ദഗ്പ്റാഗ്രാം ദകാഡിദനറർ 

ഈറപ്പുവരുദെെ ാണ.് ദറാസ്ഗാർ കലെർ സംബന്ധിച്്ച ഗ്രാമപ്റഞ്ായെുകടള ഗ്പ്റദ യകമായി 

ദബാധവൽക്കരിദക്കെ ാണ.്  

 

ദറാസ്ഗാർ േിനം സംഘെിപ്പിക്കുന്ന ിൻടറ െുമ ലകളും ഈെരവാേി വങ്ങളും 

സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജില്ലാ ദഗ്പ്റാഗ്രാം ദകാഡിദനറർ രൂപ്റീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഗ്പ്റ ിമാസ പ്റട്ടിക 

ഄനുസരിച്്ച  ടന്ന ദറാസ്ഗാർ േിനം സംഘെിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് ജില്ലാ ദഗ്പ്റാഗ്രാം ദകാർഡിദനറർ 

ഈറപ്പുവരുദെെ ാണ.് ഇ പ്റട്ടിക ഗ്രാമവികസന മഗ്ന്ത്ാലയവുമായും ടപ്റാ ുജനങ്ങളുമായും 

പ്റങ്കുടവദക്കെ ും രു മാസെിടലാരിക്കൽ ഗ്രാമ പ്റഞ്ായെ്  ലെിൽ 

സംഘെിപ്പിദക്കെ ാണ.് ഗ്രാമപ്റഞ്ായെ് ഗ്പ്റസിഡൻറ് നിദയാരിക്കടപ്പട്ട ഗ്രാമപ്റഞ്ായെിടല 

ഭാരവാഹി േിനാെരണെിൽ ഄധയക്ഷ  വഹിദക്കെ ാണ്. ആ ് നെെുന്ന ിനും 

നെപ്റെിഗ്കമങ്ങൾ ദരഖ്ടപ്പെുെുന്ന ിനുള്ള സവയംസഹായ സംഘങ്ങളുടെ ടഫഡദറഷൻ 

ഄംരങ്ങൾ എന്നിവർക്കാണ.് ദറാസ്ഗാർേിനം അെരിക്കുന്ന ന്ിശ്ചയിക്കടപ്പട്ടിട്ടുള്ള േിവസം 

നെെുന്ന ിനായി ഈദേയാരസ്ഥടര നിദയാരിദക്കെ  ാണ.് ഇ ദയാരെിൽ മിനിറസ് ്

ടപ്റാ ുജനങ്ങൾക്്ക പ്റരിദശാധിക്കുന്ന ിനും ദസാഷയൽ ഒഡിറിനും ലഭയമാദക്കെ ുെ്. 

സംസ്ഥാന സർക്കാർ േിനം സംഘെിപ്പിക്കുന്ന ് സംബന്ധിച്ച റിദപ്പാർട്ടുകൾ ദശഖ്രിക്കുന്ന ാണ്. 

സംസ്ഥാന സർക്കാർ ട ാഴിൽ അവശയക  സംബന്ധിച്ച് ജില്ലാ ല റിദപ്പാർട്ടുകൾ പ്റ ിവായി 

ഄവദലാകനം ടെദയ്യെ ാണ.് 

 

 

 

 

 



ഗ്പവൃത്തിേളുതെ  പരിദശാധനാ വിവരണാം 

ഒഡിറ ് കാലയളവിൽ നെെിയിട്ടുള്ള 6 ഗ്പ്റവൃെികളാണ ് പ്റരിദശാധനക്ക ്

വിദേയമാക്കിയിട്ടുള്ള ് 

 

1. പൊറക്കാെ് ഗ്പദേശത്ത ് സാംഘേൃഷിക്്ക അനുദയാജയമായ 

നിലതമാരുക്കൽ ഭാഗാം 1 (1607010001/ LD / 325064 ) 

 

17/ 11/ 2018  to 14 /12/ 2018  

 ഇ ഗ്പ്റവൃെിയുടെ എറിദമറിൽ 195417/- രൂപ്റയും 695 

ട ാഴിൽേിനങ്ങളുമാണ ്ഈൾടക്കാള്ളിച്ചിരിക്കുന്ന ് . 

 മാറർദറാൾ ഗ്പ്റകാരം െിലവഴിച്ചിരിക്കുന്ന ് 120612/- രൂപ്റയും 437 

ട ാഴിൽേിനങ്ങളുമാണ.്  

 എം ബുക്ക ് ഗ്പ്റകാരം െിലവഴിച്ചിരിക്കുന്ന ് 118427/-രൂപ്റയും 437 

ട ാഴിൽേിനങ്ങളുമാണ.്  

 എം.ബുക്കിൽ പ്റണിയായുധങ്ങളുടെ വാെക, ടമദമ്മാറാെം ബില്ല ്  എന്നിവ 

ഈൊയിരുന്നില്ല. 

   ദവജ് ലിറ ്ഈൊയിരുന്നില്ല  

 FTO ഈൊയിരുന്നില്ല.  

 അടക 22 ആെങ്ങളിലായി ട ാഴിലാളികൾ നിലം രുക്കിയ ായി കാണാൻ 

സാധിച്ചു. 

 നിലടമാരുക്കിയ ിൽ ഭൂരിഭാരവും ടവള്ളടപ്പാക്കെിൽ നശിച്ച ായി 

സ്ഥലഈെമയിൽ നിന്നും  മാറിൽ നിന്നും ഄറിയാൻ സാധിച്ചു. 

 നിലടമാരുക്കിയ കൃഷിയിെങ്ങളിൽ നിന്നും  വിളവ ് ലഭിച്ചു എന്ന ്

ട ാഴിലാളികളിൽ നിന്നും  ഄറിയാൻ സാധിച്ചു. 

  കൃഷി സ്ഥലങ്ങൾ പ്റുല്ലു പ്റിെിച്ചു കിെക്കുന്ന ായും  കൃഷി ടെയ്ത ിൻടറ 

ഄംശം മാഗ് മാണ ്കാണാൻ സാധിച്ച ്. 

 CIB കാണാനായി സാധിച്ചില്ല. 

 

2. േപ്പാറദത്താെ് പുനരുദ്ധാരണാം ,സാംരക്ഷണാം ( 1607010001/WH / 287428 ) 

         30/ 10/ 2018 to 16 / 10/ 2018 

 ഇ ഗ്പ്റവൃെിയുടെ എറിദമറിൽ 75246/- രൂപ്റയും 251 ട ാഴിൽേിനങ്ങളുമാണ ്

ഈൾടക്കാള്ളിച്ചിരിക്കുന്ന ് . 

 മാറർദറാൾ ഗ്പ്റകാരം െിലവഴിച്ചിരിക്കുന്ന ് 69281 /- രൂപ്റയും 251 

ട ാഴിൽേിനങ്ങളുമാണ.്  

 എം ബുക്ക ് ഗ്പ്റകാരം െിലവഴിച്ചിരിക്കുന്ന ് 68421 /-രൂപ്റയും 251 

ട ാഴിൽേിനങ്ങളുമാണ.്  



 എം ബുക്കിൽ 1 st   പ്റാർട്ടിന ് (MR .NO  1042 ) ടമദമ്മാറാെം ബില്ല് ഈൊയിരുന്നു . 

എന്നാൽ 2 nd പ്റാർട്ടിന(്MR NO -1132 ) ടമദമ്മാറാെം ഈൊയിരുന്നില്ല .  

 എം ബുക്കിൽ 2nd പ്റാർട്ടിൽ പ്റണിയായുധങ്ങളുടെ വാെക ദരഖ്ടപ്പെുെിയിട്ടില്ല 

മറർദറാൾ നമ്പർ 1042 ന് ദവജ് ലിറ ്ഈൊയിരുന്നു . ദവജ് ലിറ് ദവ നവും എം 

ബുക്കും   ുലയമാണ.് മറർദറാൾ നമ്പർ 1132 ന ്ദവജ് ലിറ ്ഈൊയിരുന്നില്ല . 

 2 മറർദറാളുകളിലും  ിരുെലുകൾ ഈൊയിരുന്നു . 

 FTO ഈൊയിരുന്നില്ല . 

  ദ ാെരികുകൾ മണ്ണിെിഞ്ഞ ായും എന്നിരുന്നാലും നല്ല നീടരാഴുക്കുള്ള ായും 

കാണാൻ സാധിച്ചു. 

  ദ ാെിനട്റ ഄരികുകൾ  ടകാള്ളിെറികൾടകാെ് കജദവലി ടകട്ടി 

സംരക്ഷിച്ചിരുന്നുടവന്്ന ട ാഴിലാളികളിൽ നിന്നും ഄറിയാൻ സാധിച്ചു . 

എന്നാൽ ആദപ്പാൾ ഄവിടെ കാണാൻ സാധിച്ചില്ല . 

 ഄളക്കാൻ സാധിച്ച സ്ഥലടെ  ദ ാെിൻടറ  വീ ി 3.25 മീറർ അണ.് ദ ാെിൻടറ 

ആരു വശങ്ങളിലും പ്റുല്ലും കാെും പ്റിെിച്ചു കിെക്കുന്ന ിനാൽ നീളം ഄളക്കാനായി 

സാധിച്ചില്ല. 

 CIB ഗ്പ്റവൃെി സ്ഥലെ ് ടവച്ചിരുന്നു എന്ന ് ട ാഴിലാളികളായ െഗ്ന്ദ,ഄമ്മിണി 

എന്നിവരിൽ നിന്നും ഄറിയാൻ സാധിച്ചു.എന്നാൽ ഗ്പ്റവൃെി സ്ഥലെ ്

കാണാനായി സാധിച്ചില്ല.     

3. േപ്പാറദത്താെ് പുനഃരുദ്ധാരണാം ,സാംരക്ഷണാം ( 1607010001/WH / 324769 )  

 ഇ ഗ്പ്റവൃെിയുടെ എറിദമറിൽ 128500/- രൂപ്റയും 446 ട ാഴിൽേിനങ്ങളുമാണ് 

ഈൾടക്കാള്ളിച്ചിരിക്കുന്ന ് 

 എം ബുക്ക ് ഗ്പ്റകാരം െിലവഴിച്ചിരിക്കുന്ന ് 86112 /-രൂപ്റയും 312 

ട ാഴിൽേിനങ്ങളുമാണ.്  

 മൂന്്ന മാറർദറാളുകൾക്കും  ദവജ് ലിറ്  ഈൊയിരുന്നു. ദവ നം  ുലയമായിരുന്നു 

. 

 FTO ഈൊയിരുന്നില്ല .  

 ദ ാെരികുകൾ മണ്ണിെിഞ്ഞ ായും എന്നിരുന്നാലും നല്ല നീടരാഴുക്കുള്ള ായും 

കാണാൻ സാധിച്ചു. 

 ഄളക്കാൻ സാധിച്ച സ്ഥലടെ  ദ ാെിൻടറ  വീ ി 3.25 മീറർ അണ.് ദ ാെിൻടറ 

ആരു വശങ്ങളിലും പ്റുല്ലും കാെും പ്റിെിച്ചു കിെക്കുന്ന ിനാൽ നീളം ഄളക്കാനായി 

സാധിച്ചില്ല. 

 CIB ഗ്പ്റവൃെി സ്ഥലെ ്കാണാൻ സാധിച്ചില്ല.     

 

4. പൊറക്കാെ് ഗ്പദേശത്ത ് ഗവ.ഭവന പദ്ധ ി ഗ്പോരമുള്ള വീെുേളുതെ 

നിർമ്മാണ ഗ്പവർത്തിേൾ 3 (1607010001/ IF / 347695 ) 

മിനി ബാബു (10/222) 

27/ 11/ 2018 to 12/ 3/ 2019 



 ഇ ഗ്പ്റവൃെിയുടെ എറിദമറിൽ 24390/- രൂപ്റയും 90 ട ാഴിൽേിനങ്ങളുമാണ് 

ഈൾടക്കാള്ളിച്ചിരിക്കുന്ന ് . 

 എം ബുക്ക ് ഗ്പ്റകാരം െിലവഴിച്ചിരിക്കുന്ന ് 20596/-രൂപ്റയും 76 

ട ാഴിൽേിനങ്ങളുമാണ.് 

 അറ ് മാറർദറാളുകൾ ഈൊയിരുന്നു . ഄ ിൽ 5 മാറർദറാളുകൾക്കും  ദവജ് 

ലിറ ് ഈൊയിരുന്നു. ദവ നം  ുലയമായിരുന്നു . 

 മറർ ദറാൾ നമ്പർ 3040 ടന ദവജ് ലിറ ്ഈൊയിരുന്നില്ല. 

 മിറർ ദറാൾ നമ്പർ 2843 ആൽ കാർഡ ് ഈെമയുടെ പ്പ് ഈൊയിരിദക്കെ ാണ ്

എന്നാൽ ഄ ് കാണാനായി സാധിച്ചില്ല. 

 വീെുപ്റണി പ്റൂർെിയാക്കിയ ായി കാണാൻ സാധിച്ചു. 

  ാമസം അരംഭിച്ചിട്ടുെ്. 

5. പൊറക്കാെ് ഗ്പദേശത്ത ് ഗവ.ഭവന പദ്ധ ി ഗ്പോരമുള്ള വീെുേളുതെ 

നിർമ്മാണ ഗ്പവർത്തിേൾ 4 (1607010001/IF/347685)  

ജീജ സോനന്ദൻ(11/221) 

30/11/2018 to 26/03/2019 

  ഇ ഗ്പ്റവൃെിയുടെ എറിദമറിൽ 24390/- രൂപ്റയും 90 ട ാഴിൽേിനങ്ങളുമാണ ്

ഈൾടക്കാള്ളിച്ചിരിക്കുന്ന ് . 

 എം ബുക്ക ് ഗ്പ്റകാരം െിലവഴിച്ചിരിക്കുന്ന ് 24390/-രൂപ്റയും 90 

ട ാഴിൽേിനങ്ങളുമാണ.്  

 ഇ ഗ്പ്റവൃെിയിൽ അടക 7 മറർ ദറാളുകൾ അണ ്

നൽകിയിരിക്കുന്ന ്.ഄ ിൽ ഈള്ള എല്ലാ മറർ ദറാളുകൾക്കും ദവജ് ലിറ് 

ഈൊയിരുന്നു. 

 എല്ലാ മറർ ദറാളുകളിലും ഹാജർ ദരഖ്ടപ്റെുെിയിട്ടുടെങ്കിലും കാർഡ് 

ഈെമയുടെ പ്പ ്ദരഖ്ടപ്പെുദെെ ദകാളം പ്റൂരിപ്പിച്ച ായി കാണാൻ സാധിച്ചില്ല. 

 7 മിറർ ദറാളുകൾ ഈടെങ്കിലും ഄ ിൽ 4 എണ്ണെിന ്മാഗ് മാണ ്മറർദറാൾ 

മൂവ ്ടമൻറ ്  കാണാനായി സാധിച്ച ്. 

  ട ാഴിൽ കാർഡ ്ലഭിച്ചിട്ടില്ല. 

 ദവ നം ലഭിച്ചിട്ടുെ് എന്ന ്ട ാഴിലാളിയിൽ നിന്നും ഄറിയാൻ സാധിച്ചിട്ടുെ്. 

 ഭവന നിർമ്മാണം പ്റൂർെീകരിച്ചിട്ടില്ല. 

6. പൊറക്കാെ് ഗ്പദേശത്ത ് ഗവ. ഭവന പദ്ധ ി ഗ്പോരമുള്ള വീെുേളുതെ 

നിർമ്മാണ ഗ്പവർത്തിേൾ 5 (1607010001/IF/347692)  

18/03/2019 to 29/03/2019 

ഈഷ  (10/52) 

 ഇ ഗ്പ്റവൃെിയുടെ എറിദമറിൽ 24390/- രൂപ്റയും 90 ട ാഴിൽേിനങ്ങളുമാണ് 

ഈൾടക്കാള്ളിച്ചിരിക്കുന്ന ് . 

 എം ബുക്ക ് ഗ്പ്റകാരം െിലവഴിച്ചിരിക്കുന്ന ് 3252/-രൂപ്റയും 12 

ട ാഴിൽേിനങ്ങളുമാണ.് 



 ഭവന നിർമ്മാണം പ്റൂർെീകരിച്ചിട്ടുെ്.  ാമസവും അരംഭിച്ചു. 

 ദവ നം ലഭിച്ച ായി ഄറിയാൻ സാധിച്ചു.  

 ട ാഴിൽ കാർഡ ്ഈൊയിരുന്നു. 

 

േതെത്തലുേൾ 

 കപ്പാറ ദ ാെ ് പ്റുനഃരുത്റാരണം,സംരക്ഷണം എന്ന ഗ്പ്റവൃെിയുടെ 1042,1132 

എന്നീ മറർ ദറാളുകളിൽ  ിരുെലുകൾ കാണാനിെയായി. 

 എം.ബുക്കിൽ  എഗ്രിടമനറ് ്നമ്പർ കാണാനായി സാധിച്ചില്ല. 

 എം.ബുക്ക ് ടസര്െിഫിയ ടെയ്ത ിൽ  സീൽ ഈഈൊയിരുന്നില്ല. 

 ടമദമ്മാറാെം ബിൽ  5  ഗ്പ്റവൃെികളിൽ കാണാൻ സാധിച്ചു.എന്നാൽ 

ടസഗ്കട്ടറിയുടെ സീൽ,പ്പ് എന്നിവ ഈൊയിരുന്നില്ല.  

 CIB 6 ഗ്പ്റവൃെികളിലും കാണാനായി സാധിച്ചില്ല.  

 ഭവന നിർമ്മാണ ഗ്പ്റവൃെികളിടല എറിദമറിൽ CIB ടയ കുറിച്്ച 

പ്റരാമർശിച്ചിട്ടില്ല. 

 ഄെിസ്ഥാന സൗകരയങ്ങളിടലാന്നായ കുെിടവള്ളം ട ാഴിലാളികൾ  ടന്ന 

ടകാെുവരുന്ന ായാണ ്ഄറിയാൻ കഴിഞ്ഞ ്. 

 കയ്യുറ,കാലുറ,െർദപ്റാളിൻ എന്നിവ ഈൊയിരുന്നില്ല എന്ന ് ട ാഴിലാളികളിൽ 

നിന്നും ഄറിയാൻ സാധിച്ചു. 

 ഗ്പ്റഥമ ശുഗ്ശുഷ കിറ ്നിലവിൽ ആല്ല എന്ന ്ഄറിയാൻ സാധിച്ചു. 

 ട ാഴിൽ കാർഡ ് പ്റരിദശാധനയിൽ ട ാഴിൽ കാർഡ ് കൃ യമായി 

പ്റൂരിപ്പിച്ച ായി കാണാൻ സാധിച്ചില്ല. 

 ദമറുമാരുടെ 2 േിവസടെ പ്റരിശീലന ക്ലാസ് നെെിടയങ്കിലും ട ാഴിൽ കാർഡ ്

പ്റൂരിപ്പിക്കുന്ന ിടന കുറിച്്ച പ്ററഞ്ഞു  ന്നിരുന്നില്ല എന്ന ്ട ാഴിലാളിയായ ഗ്പ്റീ  

 ിലകൻ ഄറിയിച്ചു.  

 അറ ് ഗ്പ്റവൃെികളിലും കസറ ് ഡയറി ഈൊയിരുന്നില്ല.ഄ ിനാൽ  ടന്ന 

ട ാഴിലാളികളുടെ െികിത്യ െിലവ,്ഗ്പ്റവൃെി സ്ഥലെ ് ഄെിസ്ഥാന 

വിവരങ്ങൾ,ടഗ്പ്റാജക്റ ് മീറിംരിടന കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ, സന്ദർശക കുറിപ്പ ്

എന്നിവടയ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ന്നും  ടന്ന ഄറിയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.  

 ദവ നം ലഭിക്കുന്ന ിൽ കാല ാമസം ദനരിെുന്ന ായി ട ാഴിലാളികൾ 

പ്ററഞ്ഞു. 

 

 

 

നിർദേശങ്ങൾ 

 

 കൃ യമായ ആെദവളകളിൽ ബാങ്്ക പ്റാസ്സ്ബുക്കിൽ ആെപ്റാെ ് വിവരങ്ങൾ 

ദരഖ്ടപ്പെുെുക .ആ ുവഴി ദവ ന0 ലഭിച്ചുദവാ / ആല്ലദയാ / കവകിദയാ  

വിവരങ്ങൾ  ുെങ്ങിയ  ഄറിയാൻ സാധിക്കും . 



 മറർ ദറാൾ ,എം.ബുക്ക്,ട ാഴിൽ കാർഡ് എന്നിവയിൽ  ിരുെലുകൾ പ്റാെില്ല. 

 ഗ്പ്റാഥമിക ശുഗ്സൂക്ഷ സാമഗ്രികൾ നിർബന്ധമായും കകവശം ടവക്കുക . 

 സവയം രക്ഷാ സഹായ സാമഗ്രികളായ കയ്യുറ, കാലുറ എന്നിവ  ീർച്ചയായും 

നൽകുക .  

 ട ാഴിലാളികൾക്ക ്അവശയമായ ഄെിസ്ഥാന സൗകരയങ്ങൾ ലഭയമാക്കണം    

 എം.ബുക്ക ്എഴു ുന്ന ് എറിദമറ ് ഗ്പ്റകാരം ഗ്പ്റവൃെിയുടെ ഒദരാ ഘട്ടങ്ങളും 

ഭാരം  ിരിച്്ച മറർദറാൾ നമ്പർ ,മറർദറാൾ കാലാവധി, അടക ട ാഴിൽ 

േിനങ്ങൾ ,അടക ദവ നം എന്നിവ ഈൾടപ്പെുെി വയക്ത ദയാടെ എഴു ണം . 

 ട ാഴിൽ കാർഡ ്കൃ യമായി പ്റൂരിപ്പിക്കണം  

 ട ാഴിലാളികൾക്ക ്അവശയമായ ഄെിസ്ഥാന സൗകരയങ്ങൾ ലഭയമാക്കണം  

 ട ാഴിലാളികളുടെ കകവശം നിർബന്ധമായും ട ാഴിൽകാർഡ് 

ഈൊയിരിക്കണം .    

 

ഗ്ഗാമസഭ  ീരുമാനങ്ങൾ 

1. ഗ്പ്റഥമ ശുഗ്ശൂഷ സാമഗ്രികൾ ട ാഴിലാളികൾ  ടന്ന പ്റണടമെുെ ്

വാങ്ങുകയും ദശഷം ബില്ലുകൾ പ്റഞ്ായെിൽ സമ്മർപ്പിച്്ച  ുക 

കകപ്പറുകയും ടെയ്യാടമന്്ന  ീരുമാനമായി   

2. ട ാഴിൽ ലഭിക്കുന്ന ിനുള്ള ഡിമാൻഡ ് ദഫാം പ്റഞ്ായെിടല ഗ്ഫനറ് ്

ഒഫീസിൽ വഴിയായി നൽകുവാൻ  ീരുമാനിച്ചു. 

3. ഡിമാൻഡ ് ദഫാം നൽകിയാൽ ഄ ിനു കകപ്ററു രസീ ി വാങ്ങുവാൻ 

 ീരുമാനമായി. 

4. കയ്യുറ ,കാലുറ െർദപ്റാളിൻ എന്നിവ ടെൻഡർ വിളിച്്ച പ്റഞ്ായെിൽ നിന്നും 

ടകാെുക്കാം എന്നും ഒവർ സീർ ഄറിയിച്ചു 

5. ട ാഴിൽ കാർഡു കൃ യമായി ട റില്ലാട  പ്റൂരിപ്പിക്കാൻ മാറുമാർക്ക് 

ദബാധവ ്കരണ ക്ലാസുകൾ സംഘെിപ്പിക്കാം. 

6. ട ാഴിലാളികൾക്ക ്  ട ാഴിൽ സ്ഥലെ ് ടവച്ചുൊകുന്ന ഄപ്റകെങ്ങൾക്കു 

െിലവാക്കിയ  ുകയുടെ ബിൽ പ്റഞ്ായെിൽ ഏൽപ്പിച്ചാൽ എഗ് യും 

ടപ്റട്ടന്്ന െിലവായ  ുക ലഭയമാക്കണം. 

7. ട ാഴിലാളികൾക്ക ് ഄവരുടെ ഄവകാശങ്ങളും ഄർഹ കളും ഄവടര 

ദബാധയടപ്റെുെുന്ന ിനും  പ്റത്റ ികൾ പ്റരിഹരിക്കുന്ന ിനും ട ാഴിൽ 

അവശയക  കൃ യമായി രജിറർ ടെയ്യുന്ന ിനും  അയി ദറാസ്കാർ േിനം 

സംഘെിപ്പിക്കാം എന്നും  ീരുമാനമായി.  

8. മറർ ദറാളുകളിൽ രാവിടല പ്റണിക്കിറങ്ങുന്ന ിനു മുൻപ്റായി പ്പ് ആെണം 

എന്ന ്  ീരുമാനം അയി. 

 

 

 

 



മിനിറ്റസ് ്

എളവള്ളി ഗ്രാമപ്റഞ്ായെ് മഹാത്മാരാന്ധി ദേശീയ ട ാഴിലുറപ്പ ് പ്റത്റ ി വാർഡ് 10 ടല 

ദസാഷയൽ ഒഡിറ ് ഗ്രാമസഭ 15/11/2019 ടവള്ളിയാഴ്ച രാവിടല 11.10 ടന ഗ്ശീമ ി നളിനി ജയൻ 

വസ ിയിൽ ടവച്ചു നെന്നു. മൗനഗ്പ്റാർത്ഥനദയാടെ ഗ്രാമസഭ അരംഭിച്ചു. VRP ജിഷ 

ട ാഴിലാളികളിൽ നിന്ന ് ഗ്ശീമ ി ദജാളിടയ   ഄധയക്ഷയായി സവാര ം ടെയ്തു.ഄ ിനുദശഷം 

ഭരണഘെന ഗ്പ്റ ിജ്ഞ VRP ഷനുജ ടൊല്ലിടക്കാെുെു. ടമമ്പർ സവാര ം പ്ററഞ്ഞു.പ്റിന്നീെ ്

വിഷയാവ രണെിന ് ഄധയക്ഷ VRP ദരഷമ്ടയ ക്ഷണിച്ച .ു ദസാഷയൽ ഒഡിറിടനകുറിച്ചും 

ഄനുബന്ധ വിവരങ്ങടളക്കുറിച്ചും വിഷയാവ രണം നെെി.ഄ ിനുദശഷം VRP നി ിൻ 

ട ാഴിലാളികളുടെ 10 ഄവകാശങ്ങടള പ്ററി ട ാഴിലാളികൾക്്ക പ്ററഞ്ഞുടകാെുെു. ഄട ല്ലാം 

ഄവർക്്ക കിട്ടുന്നുദൊടയന്നും പ്റരിദശാേിച്ചു. പ്റെവകാശങ്ങൾ പ്ററയുന്ന ിനിെയിൽ നിലവിൽ 

ട ാഴിൽ പ്റഞ്ായെ് ഗ്ഫെ ് ഒഫീസിൽ ദപ്റായി അവശയടപ്റെുന്ന  രീ ി ആല്ല എന്നും 

പ്റഞ്ായെിൽ നിന്നും പ്ററയുന്ന നുസരിച്ചാണ ് പ്റണിക്കു വരുന്നട ന്നും ട ാഴിലാളികൾ 

ഄറിയിച്ചു.2 അഴച്്ച അയി പ്റണി ഈൊയിട്ടു എന്നും ട ാഴിലാളികൾ ഄറിയിച്ചു.ആ ിനു 

മറുപ്റെിയായി ടൊവ്വാഴ്ചക്കു മറർ ദറാൾ ഄെിച്ചു നൽകാടമന്ന ് ഒവർസിയർ ഄറിയിച്ചു. 

സുരക്ഷാ സാമഗ്രികടള കുറിച്ച ് VRP നി ിൻ പ്റരാമർശിച്ചദപ്പാൾ മാറ ് ദറാസി ഗ്പ്റവൃെി 

നെക്കുന്ന ിനിെയിൽ കകയുറ, കാലുറ, ൊർപ്പായ,എന്നിവ ഈൊയിരുന്നില്ല എന്നും ഗ്പ്റഥമ 

ശുഗ്ശുഷ കിറ ് ആല്ല എന്നും പ്ററഞ്ഞു.എന്നാൽ മുൻപ്റ ് PHC കിട്ടിയ മരുന്നുകൾ ഈടെന്ന ്

ട ാഴിലാളിയായ െഗ്ന്ദ ഄറിയിച്ചു.പ്റടക്ഷ ഄട ല്ലാം ഈപ്റദയാരഗ്പ്റേമടല്ലന്ന ് മാറ ് മറുപ്റെിയായി 

പ്ററഞ്ഞു. ഄ ിദനാടൊപ്പം കപ്പാറദൊെ ് പ്റുനഃരുത്റാരണം എന്ന ഗ്പ്റവൃെി 

നെക്കുനെിനിെയിൽ ദഗ്പ്റമ,ഄമ്മിണി എന്ന ട ാഴിലാളികൾക്്ക ഄപ്റകെങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുെ് 

ഄറിയിച്ചു.ആ ിനു മറുപ്റെിയായി പ്റഞ്ായെ് ഒവർ സിയർ രാഹുൽ ഭാസി ഗ്പ്റവൃെി സ്ഥലെ് 

ഄപ്റകെങ്ങൾ ഈൊയാൽ എന്്ത് ടെയ്യണടമന്നു ട ാഴിലാളികൾക്്ക മനസിലാക്കി  

ടകാെുെു.ആങ്ങടന ടെയ്യുന്ന ിലൂടെ െികിത്യക്്ക ദവെി െിലവാക്കിയ  ുക പ്റഞ്ായെിൽ 

നിന്നും ലഭിക്കും എന്ന ് VRP നി ിൻ വിശേമാക്കി.ദശഷം VRP ഷനുജ CIB എന്ത്ാണ ് എന്നും 

ഄ ിൻ്ട്റ ഗ്പ്റാധാനയെ കുറിച്ചും പ്ററയുന്ന ിനിെയിൽ ഗ്പ്റവൃെി സ്ഥലങ്ങളിൽ CIB 

ടവച്ചിട്ടുദൊ എന്ന ് ദൊേിച്ചു.ഄ ിനു മറുപ്റെിയായി കപ്പാറ ദ ാെ ് പ്റുനഃരുത്റാരണം എന്ന 

ഗ്പ്റവൃെിക്്ക ടവച്ചിരുന്നു എന്നും എന്നാൽ ടവള്ളടപ്പാക്കെിൽ ലിച്ചു ദപ്റായി എന്നും 

ട ാഴിലാളിയായ െഗ്ന്ദ പ്ററഞ്ഞു.എന്നാൽ മറു ഗ്പ്റവൃെികൾക്്ക CIB ടവച്ചിട്ടില്ല എന്നും പ്ററഞ്ഞു.CIB 

ക്കു ഡിമാൻഡ് ആഷയൂ കാരണമാണ ് ടവക്കാൻ സാധിച്ചില്ല എന്ന ് ഒവർ സിയർ ഄറിയിച്ചു. 

 ുെർന്ന ്ദറാസക്്കാർ  േിനടെ കുറിച്ചും  ഷനുജ പ്ററഞ്ഞു ടകാെുെു.മാസെിൽ രിക്കൽ ഄ ് 

നെൊൻ ഗ്ശമിക്കാം എന്ന ്ഒവർ സിയർ ഄറിയിച്ചു.  ുെർന്ന ് 11.45 VRP ജിഷ പ്റരിദശാധനക്്ക 

വിദധയമാക്കിയ 6 ഗ്പ്റവൃെികളുടെ റിദപ്പാർട്ട ് ഄവ രിപ്പിച്ചു.മറർ ദറാള്ളുകളിൽ  

 ിരുെലുകൾ കെ ായി ഄറിയിച്ചദപ്പാൾ ആനി  ിരുെലുകൾ വരാട  സൂക്ഷികാം എന്ന് 

ട ാഴിലാളികൾ പ്ററഞ്ഞു.റിദപ്പാർട്ട ്ഄവ രണെിടല കടെെലുകൾ നിർദത്രശങ്ങൾ എന്നിവ 

VRP ഷനുജ ഄവ രിപ്പിച്ചു.ഄ ിനു ദശഷം ട ാഴിലാളികളുമായി െർച്ച നെെി.എം.ബുക്്ക 



,എറിദമറ,്മറർ ദറാൾ എന്നിവടയ  കുറിെ ് BRP മരിയ ട ാഴിലാളികൾക്്ക പ്റരിെയടപ്പെുെി 

ടകാെുെു . ഗ്പ്റഥമ ശുഗ്ശുഷ കിറ ്ആല്ലാെ ിന ്പ്റരിഹാരമായി ഗ്പ്റഥമ ശുഗ്ശുഷ കിറ ് PHC യിൽ 

നിന്നും ലഭിക്കുടമന്നും ഄഥവാ  ലഭിച്ചിടല്ലകിൽ മരുന്നുകൾ വാങ്ങിയ ബില്്ല പ്റഞ്ായെിൽ 

ഏൽപ്പിച്ചാൽ െിലവാക്കിയ  ുക  ിരിച്ച ്നൽകാം എന്നും ഒവർ സിയർ ഄറിയിച്ചു . കൂൊട  

ട ാഴിൽ കാർഡ് പ്റൂരിപ്പിക്കുന്ന ിൽ ട ാഴിലാളികൾ സംശയം ഗ്പ്റകെിപ്പിച്ചു ആ ിന ്

പ്റരിഹാരമായി പ്റഞ്ായെിൽ മറുമാർക്കായി രു ക്ലാസ്്സ സംഘെിപ്പിക്കാം എന്നും ഄറിയിച്ചു. 

ട ാഴിലാളിയായ ഈഷ  നിക്്ക  ുെർന്ന ് ട ാഴിലുറപ്പ ് പ്റത്റ ിയിൽ ട ാഴിൽ ടെയ്യാൻ 

സാധിക്കുദമാ എന്ന ് ദൊേിച്ചു  ുെർന്നും ട ാഴിൽ ടെയ്യുന്ന ിന ് െസ്സങ്ങൾ ന്നും ആല്ല എന്ന ്

ഒവർ സീയർ ഄറിയിച്ചു പ്റടക്ഷ ട ാഴിലാളിയുടെ കകയിൽ പ്റഴയ ട ാഴിൽ കാർഡ് അണ ്

ഈള്ള  ്പ്റു ിയ  ്ലഭിക്കുന്ന ിനായി പ്റഞ്ായെിൽ വരണം എന്നും പ്ററഞ്ഞു . ഭവനം നിർമ്മാണം 

പ്റൂർെീകരിച്ചിട്ടും ദവ നം മുഴുവനായി ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്ന ് ഈഷ പ്ററഞ്ഞു.ഭവന നിർമ്മാണ 

ഗ്പ്റവൃെിയിൽ മറർ ദറാളുകൾ ന്നിച്ചു പ്റഞ്ായെിൽ വന്നു പ്പ ്ആെുന്ന രീ ിയാണ ്ആദപ്പാൾ 

നിലവിൽ ഈള്ളട ങ്കിലും   ുെർന്നു വരുന്ന ഗ്പ്റവൃെികളിൽ മറർ ദറാളുകൾ ട ാഴിലാളികളിൽ 

ഏല്പിക്കാം എന്ന ് ഒവർ സിയർ പ്ററഞ്ഞു. കിണറു പ്റണിക്കു െിലവഴിച്ച  ുക മുഴുവനായി 

ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്ന ് ട ാഴിലാളിയായ സദരാജിനി പ്ററഞ്ഞദപ്പാൾ ടമറീരിയലിൻടറ  ുക 

എറിദമറിൽ ഈൾടപ്പെുെിയിരുന്നില്ല ഄ ിനാൽ അണ ്അ  ുക ലഭിക്കാ ിരുന്ന  ്എന്ന ്ഒവർ 

സിയർ ഄറിയിച്ചു.മിറർ ദറാളിൽ ട ാഴിലാളികൾ എദപ്പാഴാണ ് പ്പ ് ആദെെ  ് എന്ന് 

ട ാഴിലാളികളായ ഗ്പ്റീ   ിലകൻ ദൊേിച്ച ിദനാടൊപ്പം  ങ്ങൾ ഈച്ചക്കാണ ്മിറർ ദറാളിൽ പ്പ ്

ആെുന്ന  ്എന്നും പ്ററയുകയുൊയി.മിറർ ദറാളുകളിൽ രാവിടല പ്റണിക്കിറങ്ങുദമ്പാൾ  ടന്ന 

പ്പ ് ആെണം എന്ന ് ഗ്രാമസഭയിൽ  ീരുമാനം അയി.ദശഷം ഄേയക്ഷ ദജാളി റിദപ്പാർട്ട് 

ഄംരീകരിക്കുന്നുദൊ എന്ന ്ട ാഴിലാളികദളാെ ്ദൊേിച്ചു.എല്ലാവരും റിദപ്പാർട്ട ്ഄംരീകരിച്ചു 

കകയെിച്ചു പ്റാസ്സാക്കി.ദമറ ്ദറാസി നന്ദി ദരഖ്ടപ്പെുെി.12.25 ടന ഗ്രാമസഭ പ്റിരിഞ്ഞു. 

 

ഗ്ഗാമസഭ  ീരുമാനങ്ങൾ 

1. ഗ്പ്റഥമ ശുഗ്ശൂഷ സാമഗ്രികൾ ട ാഴിലാളികൾ  ടന്ന പ്റണടമെുെ ്

വാങ്ങുകയും ദശഷം ബില്ലുകൾ പ്റഞ്ായെിൽ സമ്മർപ്പിച്്ച  ുക 

കകപ്പറുകയും ടെയ്യാടമന്്ന  ീരുമാനമായി   

2. ട ാഴിൽ ലഭിക്കുന്ന ിനുള്ള ഡിമാൻഡ ് ദഫാം പ്റഞ്ായെിടല ഗ്ഫനറ് ്

ഒഫീസിൽ വഴിയായി നൽകുവാൻ  ീരുമാനിച്ചു. 

3. ഡിമാൻഡ ് ദഫാം നൽകിയാൽ ഄ ിനു കകപ്ററു രസീ ി വാങ്ങുവാൻ 

 ീരുമാനമായി. 

4. കയ്യുറ ,കാലുറ െർദപ്റാളിൻ എന്നിവ ടെൻഡർ വിളിച്്ച പ്റഞ്ായെിൽ നിന്നും 

ടകാെുക്കാം എന്നും ഒവർ സീർ ഄറിയിച്ചു 

5. ട ാഴിൽ കാർഡു കൃ യമായി ട റില്ലാട  പ്റൂരിപ്പിക്കാൻ മാറുമാർക്ക് 

ദബാധവ ്കരണ ക്ലാസുകൾ സംഘെിപ്പിക്കാം. 



6. ട ാഴിലാളികൾക്ക ്  ട ാഴിൽ സ്ഥലെ ് ടവച്ചുൊകുന്ന ഄപ്റകെങ്ങൾക്കു 

െിലവാക്കിയ  ുകയുടെ ബിൽ പ്റഞ്ായെിൽ ഏൽപ്പിച്ചാൽ എഗ് യും 

ടപ്റട്ടന്്ന െിലവായ  ുക ലഭയമാക്കണം. 

7. ട ാഴിലാളികൾക്ക ് ഄവരുടെ ഄവകാശങ്ങളും ഄർഹ കളും ഄവടര 

ദബാധയടപ്റെുെുന്ന ിനും  പ്റത്റ ികൾ പ്റരിഹരിക്കുന്ന ിനും ട ാഴിൽ 

അവശയക  കൃ യമായി രജിറർ ടെയ്യുന്ന ിനും  അയി ദറാസ്കാർ േിനം 

സംഘെിപ്പിക്കാം എന്നും  ീരുമാനമായി.  

8. മറർ ദറാളുകളിൽ രാവിടല പ്റണിക്കിറങ്ങുന്ന ിനു മുൻപ്റായി പ്പ് ആെണം 

എന്ന ്  ീരുമാനം അയി. 

 

 

 

 

 


