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ആമുഖം 

ഇന്ത്യയിൽ        സാധാരണക്കാരായ        ജനങ്ങളുടെ       ട ാഴിൽ ടെയ്യുവാനുള്ള അവകാശടെ 

സംരക്ഷിച്ചു നിലനിരെ്ുന്ന ിനായ ് 2005 ടസപ്ററ്ംബര് ആറാം  ീയ ി ദേശീയ ഗ്രാമീണ 

ട ാഴിലുറന്ഫ ് നിയമം നിലവിൽ വന്നു. അവിേഗ്ത കായിക   ട ാഴിലിൽ  ഏർടന്ഫൊൻ   

സന്നധ യുള്ള   ഗ്രാമഗ്പ്റദേശങ്ങളിൽ  അധിവസിക്കുന്ന   ടഏ ാരു  കുെുംബെിനും   രു 

സാമ്പെിക വർഷം 100  േിവസെിൽ  കുറയാട  ട ാഴിൽ ഉറന്ഫാക്കുന്നദ ാടൊന്ഫം       

രുണദമന്ഩയുള്ള ും സ്തയിയയിട്ടുള്ള ും    ഉൽപ്റാേനക്ഷമവുമായ   ആസ്തികളുടെ   സൃഷ്ടിയാണ്   

ഈ   പ്റദ്ധ ിയുടെ   മുഖ്യ   ലക്ഷയം. േരിഗ്േരുടെ ഉപ്റജീവനവും ആയി ബന്ധടന്ഫട്ട വിഭവാെിെറ 

ശക്തിടന്ഫെുെുകയും   സാമൂഹികമായി   പ്റിദന്നാക്കം നില്ക്കുന്ന എല്ലാ കുെുംബങ്ങടളയും 

പ്റദ്ധ ിയിൽ ഉൾടന്ഫെുെുകയും പ്റഞ്ചായെി രാജ് സ്ഥാപ്റനങ്ങടള ശക്തിടന്ഫെുെുക   

എന്ന ും ഇ ിൻട റ ലക്ഷയമാണ്. 

 

സവിദശഷതകൾ 

 
 നിയമെിനട്റ പ്റിൻബലമുള്ള അവകാശാധിഷ്ടി  പ്റദ്ധ ി.

 

 ഗ്രാമ പ്റഞ്ചായെ ്ഗ്പ്റദേശെു  ാമസിക്കുന്ന 18    വയസസ്    പ്റൂർെിയായ     

ടഏ ാരാൾക്കും  പ്റദ്ധ ിയിൽ  പ്റങ്കാളിയാകാം.



 സ്ഗ് ീക്കും പ്റുരുഷനും  ുലയ ദവ നം.

 പ്റരിസ്ഥി ി സംരക്ഷണം  കാർഷിക ദമഖ്ലയിടല അെിസ്ഥാന സൗകരയ 

വികസനം എന്നിവയക്്ക് മുന്രണന.

 ട ാഴിലാളികൾ  ടന്ന ഗ്പ്റവൃെികൾ  കടെെുകയും ആസൂഗ് ണടെ 

സഹായിക്കുകയും ടെയ്യുന്ന .ു

 ആസൂഗ് ണെി ലും നിർവഹണെിലും  ികഞ്ഞ സു ാരയ .

 കരാറുകാദരാ ഇെനിലക്കാദരാ ഇല്ല.

 ട പ്റാ ുജന പ്റങ്കാളിെദൊടെ ദലബർ ബജറ്.

 ബാങ്്ക, ദപ്റാസ്റ്റ ്ഒഫീസ് വഴി മാഗ് ം ദവ ന വി രണം.

 സ്ഗ് ീകൾക്ക ്മുൻരണന.

 കമ്പയൂട്ടര് ശൃംഖ്ല വഴിയുള്ള ദമാണിററിംര്  സംവിധാനം.

 ഗ്രാമസഭ പ്റദ്ധ ി ഒഡിറ ്ടെയ്യുന്ന .ു

ദേശീയ ഗ്രാമീണ ട ാഴിലുറന്ഫ ്പ്റദ്ധ ി ഗ്പ്റകാരം ഗ്രാമ പ്റഞ്ചായെ ് ഗ്പ്റദേശെു നെന്ഫിലാക്കുന്ന 

എല്ലാ ഗ്പ്റവൃെികളും ദസാഷയൽ  ഒഡിറന്ു വിദധയമാക്കണടമന്നു 17(2) വകുന്ഫ ്
നിഷ്കർ ഷിക്കുന്നു. പ്റദ്ധ ി ഗ്പ്റവർെനടെ പ്ററിയും ദപ്റാ ുധനം െിലവഴിക്കുന്ന ിടന പ്ററിയും 

പ്റൗരസമൂഹം നെെുന്ന പ്റരസയവും സവ ഗ്ന്ത്വും ആയ  പ്റരിദശാധനയുമാണ ് ദസാഷയൽ  ഒഡിറ ്
അഥവാ സാമൂഹയ പ്റരിദസാധന.ട ാഴിലുറന്ഫ് നിയമ ഗ്പ്റകാരം വര്ഷെില് രെ് ഗ്പ്റാവിശയം 
ദസാഷയല് ഒഡിറ ് ഗ്രാമസഭകള് എല്ലാ വാരഡ്ിലും കൃ യമായി നെടെൊ ാണ.് 
ദസാഷയൽ  ഒഡിറിലുടെ അഴിമ ി ഇല്ലാ ാക്കുന്ന ിനും സു ാരയ  ഉറന്ഫു 
വരുെുന്ന ിനും കാരയക്ഷമ  വർ ദ്ധിന്ഫിക്കുന്ന ിനും സേ്ഭരണം ഉറന്ഫാക്കുന്ന ിനും 
കഴിയുന്നു. പ്റദ്ധ ി പ്റണം ടശരിയായ രീ ിയിൽ  െിലവഴിച്ചിട്ടുദൊ എന്നും ഈ പ്റണം 
െിലവഴിച്ച ുടകാെ് പ്റദ്ധ ിയുടെ ലക്ഷയം കകവരിെിട്ടുദൊ എന്നും പ്റദ്ധ ിയുടെ 



രുണദഭാക്താക്കളുടെ ജീവി െില് രുണകരമായും അ ുമൂലം കാരയമായ മാറം 
ഉൊയിട്ടുദൊ എന്നും ദസാഷയൽ   ഒഡിറ ്ഗ്പ്റഗ്കിയക്ക ്കടെൊൻ  കഴിയുന്നു. 

 

 

ദസാഷയൽഓഡിറ്റ്രീതിശാസ്ഗ്തം 

 

പ്റുഴക്കല് ദലാക്കിടല ദ ാളൂർ  പ്റഞ്ചായെിടല വാർഡ ് 11 ആയ നാരൊൻ കാവിൽ   കദ്ൊബർ 

1, 2018 മു ൽ  മാർച്്ച 31, 2019 വടരയുള്ള കാലഘട്ടെില് നെന്ഫിലാക്കിയ പ്റദ്ധ ികളാണു ഒഡിറ്

നു വിദധയമാക്കിയ ്. ദസാഷയൽ  ഒഡിറ ്റിദസാഴ്സ ്സംഘം ഗ്പ്റവൃെി ഫയല് പ്റരിദശാധന, 

ഫീൽഡ ് സന്ദർ ശനം, ട ാഴിലാളികൾ  ആയുള്ള അഭിമുഖ്ം , എം ഐ എസ് പ്റരിദശാധന 

എന്നിവടയ അെിസ്ഥാനമാക്കിയാണ ്ദസാഷയൽ   ഒഡിറ ്റിദന്ഫാർ ട്ട ് യ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള ്.  

 

തതാഴിലാളികളുതടഅവകാശങ്ങൾ 

മഹാത്മാരാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ ട ാഴിലുറന്ഫ ് പ്റദ്ധ ി വിഭാവനം ടെയ്യുന്ന ് എടന്ത്ാടക്ക 

എന്നും കാരയക്ഷമമായും ഫലഗ്പ്റേമായും ഈ പ്റദ്ധ ി എങ്ങടന നെന്ഫിലാക്കാടമന്നും  

ഗ്രാമപ്റഞ്ചായെിടനയും ട ാഴിലാളികദളയും  ഗ്രാമസഭ അംരങ്ങടളയും 

ദബാധയടന്ഫെു ുന്ന ിനു ദവെിയാണു ഈ ദസാഷയല് ഒഡിറ ്  .  ട ാഴിലാളികള്ക്ക ് 10  

അവകാശങ്ങള് ഗ്പ്റധാനം ടെയ്യുന്നു . അ ് ഏട ാടക്ക എന്ന ്െുവടെ ദെരക്്കുന്നു . 

 

1.തതാഴിൽകാർഡ്ലഭികുന്നതിനുള്ളഅവകാശം(Schedule 2Para1 ) 

 

ട ാഴിലുറന്ഫു   നിയമം   (Schedule 2 Para 1)   അനുസരിച്്ച     18   വയസ്സ ്   പ്റൂർെിയായ   

ടഏ ാരാളും   ട ാഴിൽ കാർഡിന ്അദപ്റക്ഷിച്ചാല് 15 േിവസെിനുള്ളില് ദഫാദട്ടാ  പ്റ ിച്ച 

ട ാഴിൽ കാർഡ ്സർക്കാർ ടെലവിൽ ലഭിക്കാനുള്ള അവകാശമാണ്  നിയമം നൽകുന്ന ്.   

ട ാഴിൽ  കാർഡിന ്  പ്റഞ്ചായെിൽ   അദപ്റക്ഷ  സമർന്ഫിച്ചാല്  ഉെി മായ  അദനവഷണം  

നെെി  15  േിവസെിനകം  കാർഡ ്     നല്ദകെ ാണ.് ട ാഴിൽ കാർഡ ് 

കയ്യില്   സൂക്ഷിദക്കെ ്  ട ാഴിലാളിയാണ്.   ഏട ങ്കിലും കാരയങ്ങള്   എഴു ി 

ദെരക്്കുന്ന ിനായി  പ്റഞ്ചായെില്  ഏല്ഩിച്ചാല് എഗ് യും   ദവരം   ിരിച്ചു നൽദകെ ാണ്.  

വയക്തമായ കാരണം കൂൊട  ട ാഴില് കാരഡ് ് പ്റഞ്ചായെില് സൂക്ഷിക്കുക 

ആടണങ്കില് ടസക്ഷന ് 25 ഗ്പ്റകാരം ശിക്ഷ ലഭിക്കാവുന്ന കുറമാണ ് . demand, work allocation,  ടെയ്ത 

ഗ്പ്റവൃെി, ഹാജര,് മസ്റ്റര ് ദറാള് നമ്പര ് , ദവ ന സംബന്ധമായ വിവരങ്ങള്   ുെങ്ങിയവ 

ട ാഴില് കാരഡ്ില് ഉൊദവെ ാണ ് . ട ാഴില് കാരഡ് ്എെുക്കുന്ന ിനുള്ള ടെലവ ് ദഫാദട്ടാ 

ഉള്ടന്ഫടെ 6 %  administrative ഫെില് നിന്നും എെുദക്കെ ാണ.് പ്റഞ്ചായെില് നിന്നും സ്ഥിരമായി 

 ാമസം മാറി ദപ്റാവുകദയാ ,മരണടന്ഫെുകദയാ ഹാജര ് ആക്കിയ ദരഖ്കള് കൃ യമാടണന്്ന 

ട ളിയിക്കുകദയാ ടെയ്താല് മാഗ് ദമ ട ാഴില് കാരഡ് ്കയാനസ്ല് /ഡിലീറ ്ടെയ്യാന ്പ്റാെുള്ള .ൂ 



വാർഡിൽ  ടമാെം181ട ാഴിൽകാർഡുകളാണ് രജിസ്റ്റർ  ടെയ്തിട്ടുള്ള ്. അ ിൽ  25 ആളുകളാണ് 

ട ാഴിൽ  ടെയ്യുന ് എന്്ന അറിയാൻ  കഴിഞ്ഞ ്. 

 

 

 

 

 

2.തതാഴിൽആവശയതപ്പടാനും15േിവസത്തിനുള്ളില്ലഭികാനുള്ളഅവകാശം. 

(Schedule 1Para11 1) 

 
ട ാഴിൽ  േിനങ്ങൾ    ആവിശയടന്ഫൊനും  ീയ ി വച്ച രസീ ് കകപ്ററുവാനും 15 

േിവസെിനുള്ളിൽ   ട ാഴിൽ        ലഭിക്കുവാനും ഉള്ള  അവകാശം നിയമം അനുശാസിക്കുന്നു . 

ട ാഴിൽ  കാർഡിൽ ദപ്റരുള്ള  ഏട ാരു അംരെിനും അവിേഗ്ധ  കായിക 

ട ാഴിലി നായി ആവിശയടന്ഫെവുന്ന ാണ്. ഇെരം അദപ്റക്ഷ രജിസ്റ്റരട്െദയ്യെ ും   ീയ ി 

വച്ച രസീ ി നല്ദകെ ും ആണ്.  ീയ ി വച്ചുള്ള രസീ ി ട ാഴിലാളികൾക്ക്   

നല്കുന്ന ിനുള്ള ഏർന്ഫാെ ് ടെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ  

ട ാഴിലുറന്ഫ ്നിയമെിടല  ടസക്ഷന ്25 അനുസരിെുള്ള  ശിക്ഷ  ലഭിക്കാവുന്ന കുറമാണ ്

 

3.തതാഴിലില്ലായ്മദവതനംലഭികാനുള്ളഅവകാശം.(Section7(1)) 

 

ട ാഴിൽ  ആവിശയടപ്റട്ടു 15േിവസെിനകംട ാഴിൽ ലഭിച്ചിടലങ്കിൽ  ആേയടെ 30 

േിവസംദവ നെിടന്പനാലിടലാന്നും ുെർന്്ന100 

േിവസംവടരദവ നെിടന്പപ്റകു ിയുംലഭിക്കാൻ അവകാശമുെ്  

ട ാഴിൽ  ആവശയടന്ഫെുന്ന ിന് അനുസരിച്്ച ട ാഴിൽ  കിട്ടുന്ന ായി 

മനസിലാക്കി.ട ാഴിലില്ലായ്മദവ നംആർക്കുംലഭിച്ച ായി അറിയുവാൻ  സാധിച്ചില്ല. 

 

4.ഗ്പവൃത്തികൾകതെത്തിനല്കാനുള്ളഅവകാശം.(Schedule 1 Para9 ) 

 

ഒദരാട ാഴിലാളിക്കുംട ാഴിലുറന്ഫ്പ്റദ്ധ ിഗ്പ്റകാരം ങ്ങളുടെവാർഡിൽഏടറെുെുനെന്ഫി

ലാദക്കെഗ്പ്റവൃെികൾ (നാലവിഭാരങ്ങളിലായി260 എണ്ണം - അനുബന്ധംകാണുക) 

കടെെിനൽകുവാനുള്ളഅവകാശം. ടസക്ഷന ് 16 (1) 

ഗ്പ്റകാരംഗ്രാമസഭ/വാർഡസ്ഭയിൽവരുന്നനിർദേശളുംഉൾടന്ഫെു ിടകാെുള്ളടഷല്ഫ്ഒ

ഫ്ടഗ്പ്റാജക്റ ് യ്യാറാദകെഉെരവാേിെംഗ്രാമപ്റഞ്ചായെിനാണ്.  

ഗ്രാമസഭയിൽ  അംരീകരിക്കുന്ന ഗ്പ്റവൃെികൾ  ആണ് ടഷല്ഫ്ഒഫട്ഗ്പ്റാജക്റ ്ആക്കുന്ന ്. 

എന്നാൽ  ഗ്രാമസഭ രജിസ്റ്റർ  പ്റരിദശാധനയിൽ  രു ഗ്രാമസഭയിൽ  മാഗ് മാണ ് ീരുമാനങ്ങൾ  

എഴു ി കെ ്. ബാക്കി ഉള്ളവയിൽ  പ്റടങ്കെുെവരുടെ ദപ്റരുവിവരങ്ങളും ന്ഫും ആണ് 

കെ ്. 

 

5.അഞ്ചുകിദലാമീറ്റർചുറ്റളവിൽലഭികാനുള്ളഅവകാശം.(Schedule 2 Para18) 



 

ട ാഴിലാളിയുടെ ാമസസ്ഥലെ്നിന്്ന 5 

കിദലാമീറര ് െുറളവില് അല്ലട ാഴില് ലഭിക്കുന ്എങ്കില് ദവ നെിനട്റ 10 

ശ മാനംകൂെിഅധികദവ നംലഭിക്കുന ിനുള്ളഅവകാശം.(Schedule 2 Para20). 

അഞ്ചു കിദലാമീറർ  ഉള്ളിൽ   ടന്ന ട ാഴിൽ  ലഭിക്കുന്ന ായാണ ് ട ാഴിലാളികളിൽ  നിന്നും 

മനസിലാക്കിയ ്. 

 

6.പണിസ്ഥലതത്തഅടിസ്ഥാനസൗകരയങ്ങൾകുള്ളഅവകാശം.(Schedule 2Para23 ) 

 

പ്റട്ടിക  2 ഭാരം43          23 ഗ്പ്റകാരം ഗ്പ്റവർെി സഥലെു കുെിടവള്ളം,   ണൽ , അെിയന്ത്ിര 

െികിത്സക്കു കുന്ന ഗ്പ്റഥമശുഗ്ശുഷ കിറുകൾ ,  5 വയസ്സിൽ    ാടഴയുള്ള കുട്ടികൾക്്ക 

ആയയുടെ സൗകരയം  എന്നിങ്ങടന  നിയമം അനുശാസിക്കുന്നു. കൂൊട  

ട ാഴില് സ്ഥലെ്  ഉൊകുന്ന അപ്റകെെിടന്പ െികിത്സ െിലവും  ലഭികുന്ന ിനുള്ള 

അവകാശം ഉെ്. 

 

7.കൂലിലഭികാനും15േിവസതിനുള്ളിൽതതന്നഅത്ലഭികാനുംഉള്ളഅവകാശം.(Schedule 

2 para 29) 

 

സർ ക്കാർ ഗ്പ്റഖ്യാപ്റിച്ചിട്ടുള്ളകൂലി 15 േിവസ ിനുള്ളിൽ ലഭിക്കുവാന ്ഉള്ളഅവകാശം. 

നിയമംഅനുസരിച്ചു15 േിവസ ിനുള്ളിൽ കൂലിലഭിച്ചില്ലഎങ്കിൽ ദവ നെിടന്പ 

0.05%നഷ്ടപ്റരിഹാരെിന്അർഹ ഉെ്. 

കൂലികിട്ടുന്ന ിനുമാസങ്ങദളാളംകാല ാമസംദനരിെുന്ന ായിട ാഴിലാളികൾ  

പ്റരാ ിടന്ഫെുന്നു.  യഥാസമയം ബാങ്്ക പ്റാസ്സ്ബുക്ക ് പ്റ ിന്ഫിച്ചു ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നും പ്റരാ ി 

ഉന്നയിച്ചു. 

 

8.ദവതനവിതരണത്തിതലകാലതാമസത്തിന്നഷ്ടപരിഹാരംലഭികാനുള്ളഅവകാ

ശം. 

 

അവസാന ഗ്പ്റവൃെി േിവസെിടന്പ 15 ആം േിവസെിനുള്ളിൽ  ദവ നം ലഭിച്ചിടല്ലങ്കിൽ  

ദവ നെിടന്പ 0.05% അധിക ദവ നം  ലഭിക്കാനുള്ള അവകാശം . 

നഷ്ടപ്റരിഹാരം ആർക്കും ലഭിച്ച ായി അറിയുവാൻ  സാധിച്ചില്ല. 

 

9.സമയബന്ധിതമായഗ്പശ്നപരിഹാരത്തിനുള്ളഅവകാശം. 
 

ടസക്ഷന ്19 അനുസരിച്്ച  5 േിവെിനകം പ്റരാ ി പ്റരിഹരിക്കുകയും  

ഏഴുേിവസെിനുള്ളിൽ   പ്റരാ ിക്കാരനു  അ ് അറിയിക്കുവാനും ഉള്ള അവകാശം. 

പ്റരാ ി രജിസ്റ്റർ , ദൊള് ഗ്ഫീ നമ്പർ  എന്നിവ വഴിയായി പ്റരാ ികൾ  ദരഖ്ടന്ഫെുൊൻ  അവസരം 

ഉെ്. 

പ്റരാ ി രജിസ്റ്റർ  പ്റരിദശാധിച്ച ിൽ  പ്റരാ ികൾ  ന്നും  ടന്ന ദരഖ്ടന്ഫെുെിയ ായി കെില്ല. 

 

10.ദസാഷയൽഓഡിറ്്റ നടത്തുന്നതിനുള്ളഅവകാശം.(Section17) 



 

 ുെർച്ചയായിസാമൂഹയപ്റരിദശാധനനെെുവാനുംഅ ില് പ്റങ്കാളിആകുന്ന ിനുംഉള്ളഅവകാശം 

ഫയൽ  പ്റരിദശാധന നെെിയ ിൽ  ന്നും  ടന്ന ദസാഷയൽ  ഒഡിറ്  നെെിയ ദരഖ്കൾ  

ഉൾടന്ഫെുെിയിട്ടില്ല. 

 

 

ഫയൽപരിദശാധന 
 

ദകഗ്ന്ദസർക്കാരിടന്പനിർദേശഗ്പ്റകാരം ാടഴപ്ററയുന്ന 7 

രജിസ്റ്റരുകൾ നിർബന്ധമായുംഗ്രാമപ്റഞ്ചാൽ സൂക്ഷിദക്കെവയാണ.് 

1. ദജാബ്കാർഡര്ജിസ്റ്റർ  

2. ഗ്രാമസഭരജിസ്റ്റർ  

3. ഡിമാൻഡ/്അദലാദക്കഷൻ&ദവ നരജിസ്റ്റർ  

4. വർക്കര്ജിസ്റ്റർ  

5. ഫിക്സ്ഡഅ്ടസറര്ജിസ്റ്റർ  

6. പ്റരാ ിരജിസ്റ്റർ  

7. ടമറിരിയല്രജിസ്റ്റർ  

 

ഗ്പവൃത്തിഫയലിതല22ദരഖകൾ 

 

ദകഗ്ന്ദസരക്്കാറിടന്പനിർദേശഗ്പ്റകാരംരുഗ്പ്റവൃെിഫയലിൽ   ാടഴപ്ററയുന്ന 

22ദരഖ്കൾനിർബന്ധമായുംഉൊദകെ ാണ.് 

 

1. കവര ്ദപ്റജ ്

2. ടെക്ക ്ലിസ്റ്റ ്

3. `ആക്ഷന ്ന്ബാന/് ടഷല്ഫ ്ഒഫ ്വരക്്ക ്എന്നിവയുടെ അംരീകരിച്ച ദകാന്ഫി 

4. സാദങ്ക ിക എസ്ടിദമറും ഡികസനും 

5. ഭരണനുമാ ിയുടെയും സാമ്പെിക അനുമ ിയുടെയും ദകാന്ഫി. 

6. സാദങ്ക ിക അനുമ ിയുടെ ദകാന്ഫി 

7. കണദ്വരട്ജനസ്് വിശോംശങ്ങൾ  

8. ട ാഴിലാളികൾ  ട ാഴിൽ    ആവിശയടന്ഫട്ടുടകാെുള്ള അദപ്റക്ഷ  

9. ട ാഴിൽ  അനുവേിച്ചുടകാെുള്ള ദനാട്ടീസ്നട്റ ദകാന്ഫി. 

10. പ്റൂരിന്ഫിച്ച മസ്റ്റർ  ദറാളിടന്പ ദകാന്ഫി. 

11. ടമഷർടമന്പ ് ബുക്കിടന്പ ദകാന്ഫി. 

12. സാധനങ്ങള് വാങ്ങുന്ന ിനുള്ള ടകാദട്ടഷന ്ക്ഷണിച്ച ിനട്റയും കംപ്റാരിറിവ് ദസ്റ്ററ്ടമനറ് ്

നട്റയും ടമറിരിയല് സകന്ബ ഒരഡ്ര ്നട്റയും ദകാന്ഫി. 

13. ദവജ് ലിസ്റ്റ് 

14. ദവ നെിനട്റയും സാധനങ്ങള്ക്ക ്പ്റണം അെച്ച ിന്ടറയും F T O യുടെയും ദകാന്ഫി. 

15. ടമറിരിയല് ടവൗച്ചര ്നട്റയും ബില്ലുകളുടെയും ദകാന്ഫി. 

16. ദറായല്െി അെച്ച ിനട്റ രസീ ിനട്റ ദകാന്ഫി. 



17. 3 ഘട്ടങ്ങളായുള്ള ട ാഴിലിനട്റ ദഫാദട്ടാകള്. 

18. പ്റൂരെ്ികരിച്ച സര്ട്ടിഫിക്കറ ്നട്റ ദകാന്ഫി. 

19. മസ്റ്റര ്ദറാള് മൂവട്മന്റ ്സ്ലിപ്റ.് 

20. ആസ്തിയുടെ ജി ൊര് ദഫാദട്ടാകള്. 

21. ദസാഷയല് ഒഡിറ ്റിദന്ഫാരട്്ട ്ദകാന്ഫി. 

22. കസറ ്ഡയറി. 

 

CIB- സിറ്റിസൺഇൻഫർദമഷൻദബാർഡ് 

 

ട ാഴിലുറന്ഫ ്പ്റദ്ധ ിയുടെ സു ാരയ  ഉറന്ഫാക്കുന്ന ിനു ദവെിയുള്ള രു ഉപ്റാധിയാണ് 

സിറിസൺ ഇൻഫർദമഷൻ ദബാർഡ ് para 25(a),  schedule  1  അനുസരിച്്ച  രു  ഗ്പ്റവൃെിയുടെ 

അെിസ്ഥാന  വിവരങ്ങള്  അ ായ ്   എസ്ടിദമറ ്   ുക , സാധന  ദവ ന ഘെകങ്ങൾ  

,യഥാർത്ഥ  ടെലവ് , ട ാഴിൽ  േിനങ്ങൾ   ുെങ്ങിയ  വിവരങ്ങൾ  സാധാരണ  ജനങ്ങൾക്കും  

രുണദഭാക്തക്കള്ക്കും  മനസ്സിലാകുന്ന  രീ ിയിൽ  ഗ്പ്റേരശ്ിന്ഫിദക്കെ ്  അനിവാരയമാണ്. ഈ  

ദബാർഡ ് സ്ഥാപ്റിദക്കെ ് ദഒരാ  ഗ്പ്റവൃെിയുടെയും 

ആരംഭഘട്ടെിൽ   ആണ്. ദഒരാ   ഗ്പ്റവൃെിക്കും  അനുസൃ മായി   നിഷ്കരഷ്ിച്ചിട്ടുള്ള  

അളവുകളിൽ   ഉള്ള ദബാരഡ്ുകള്  ഉപ്റദയാരിച്്ച സിമന്റ ്ലും ദകാണഗ്്കീറ ്ലും  നിരമ്ിെ് 

സ്ഥാപ്റിക്കണടമന്്ന നിയമം അനുശാസിക്കുന്നുെ്.  ഇരുമ്പ,്  െിന്, ന്ഭക്സ് , ഷീറുകള്   ുെങ്ങിയവ  

ഉപ്റദയാരിച്ചിട്ടുള്ള  ദബാരഡ്ുകള്  സ്ഥാപ്റിക്കുന്ന ്  നിയമ  വിരുദ്ധമാണ.്  വയക്തിര   ഗ്പ്റവരെ്ികള്ക്ക ്

3000  രൂപ്റയും ടപ്റാ  ു ഗ്പ്റവര്െികള്ക്ക ് 5000  രൂപ്റയും ആണ ്പ്റരമാവധി നിരമ്ാണ ടെലവ ്എന്നാണ ്

ആനുവല് മാസ്റ്റര ്സരക്ുലര ്നിഷ്കര്ഷിക്കുന ്. C I B അെങ്ങുന്ന രു ദഫാദട്ടാ ഗ്പ്റവരെ്ി 

ഫയല് ഇല് ഉള്ടന്ഫെുെണം എന്ന ് നിരബ്ന്ധമാണ.് 

m.ബുക്ക ് ഗ്പ്റകാരം CIB ക്കു െിലവഴിച്ച  ുക ദരഖ്ടന്ഫെുെിയിട്ടില്ല. MIS ഗ്പ്റകാരം ഒദരാ 

ഗ്പ്റവർെിക്കും 4    - രൂപ്റ വി ം16    - രൂപ്റ െിലവഴിച്ചിരിക്കുന്നു.   

 

ദറാസ്ഗാർേിനം 

 

ട ാഴിൽ ആവശയക  കൃ യമായി രജിസ്റ്റർ ടെയ്യുന്ന ിനും ട ാഴിലാളികളുടെ അർഹ കളും 

അവകാശങ്ങളും അവടര ദബാധയടന്ഫെുെുന്ന ിനും പ്റദ്ധ ികൾ പ്റരിഹരിക്കുന്ന ിനുമായി 

ദറാസ്ഗാർ േിനം സംഘെിന്ഫിദക്കെ ാണ്. ദറാസ്ഗാർ േിനം ആെരിക്കുന്ന ിനു മുൻപ്റായി വിവര 

വിേയാഭയാസ വയാപ്റനഗ്പ്റവർെനങ്ങൾ സംഘെിന്ഫിക്കുന്നുെ് എന്ന് ജില്ലാ ദഗ്പ്റാഗ്രാം ദകാഡിദനറർ 

ഉറന്ഫുവരുദെെ ാണ.് ദറാസ്ഗാർ കലെർ സംബന്ധിച്്ച ഗ്രാമപ്റഞ്ചായെുകടള ഗ്പ്റദ യകമായി 

ദബാധവൽക്കരിദക്കെ ാണ.്  

ദറാസ്ഗാർ േിനം സംഘെിന്ഫിക്കുന്ന ിടന്പ െുമ ലകളും ഉെരവാേി വങ്ങളും 

സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജില്ലാ ദഗ്പ്റാഗ്രാം ദകാഡിദനറർ രൂപ്റീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഗ്പ്റ ിമാസ പ്റട്ടിക 

അനുസരിച്്ച  ടന്ന ദറാസ്ഗാർ േിനം സംഘെിന്ഫിക്കുന്നു എന്്ന ജില്ലാ ദഗ്പ്റാഗ്രാം ദകാർഡിദനറർ 

ഉറന്ഫുവരുദെെ ാണ.് ഈ പ്റട്ടിക ഗ്രാമവികസന മഗ്ന്ത്ാലയവുമായും ടപ്റാ ുജനങ്ങളുമായും 



പ്റങ്കുടവദക്കെ ും രു മാസെിടലാരിക്കൽ ഗ്രാമ പ്റഞ്ചായെ ്  ലെിൽ 

സംഘെിന്ഫിദക്കെ ാണ.് ഗ്രാമപ്റഞ്ചായെ ് ഗ്പ്റസിഡൻറ ് നിദയാരിക്കടന്ഫട്ട ഗ്രാമപ്റഞ്ചായെിടല 

ഭാരവാഹി േിനാെരണെിൽ അധയക്ഷ  വഹിദക്കെ ാണ്. ഇ ് നെെുന്ന ിനും 

നെപ്റെിഗ്കമങ്ങൾ ദരഖ്ടന്ഫെുെുന്ന ിനുള്ള സവയംസഹായ സംഘങ്ങളുടെ ടഫഡദറഷൻ 

അംരങ്ങൾ എന്നിവർക്കാണ.് ദറാസ്ഗാർേിനം ആെരിക്കുന്ന ്നിചയിയിക്കടന്ഫട്ടിട്ടുള്ള േിവസം 

നെെുന്ന ിനായി ഉദേയാരസ്ഥടര നിദയാരിദക്കെ  ാണ്. ഈ ദയാരെിൽ മിനിറ്സ് 

ടപ്റാ ുജനങ്ങൾക്ക ് പ്റരിദശാധിക്കുന്ന ിനും ദസാഷയൽ ഒഡിറിനും ലഭയമാദക്കെ ുെ്. 

സംസ്ഥാന സർക്കാർ േിനം സംഘെിന്ഫിക്കുന്ന ് സംബന്ധിച്ച റിദന്ഫാർട്ടുകൾ ദശഖ്രിക്കുന്ന ാണ.് 

സംസ്ഥാന സർക്കാർ ട ാഴിൽ ആവശയക  സംബന്ധിച്്ച ജില്ലാ ല റിദന്ഫാർട്ടുകൾ പ്റ ിവായി 

അവദലാകനം ടെദയ്യെ ാണ.് 

 

 

 

ഗ്പവൃത്തികളുതടപരിദശാധനവിവരണം 

 

വനവല്കരണഗ്പവർത്തികൾ 

 

1. കിഴദകഅങ്ങാടിസാമുഹയവനവൽകരണം1607013006/DP/271017 

 

ഗ്പ്റവൃെി ആരംഭിച്ച  ീയ ി – 21  9 2 18 

ഗ്പ്റവൃെി അവസാനിച്ചിട്ടില്ല. 

എസ്റ്റിദമറ ്ഗ്പ്റകാരമുള്ള ട ാഴിൽ  േിനങ്ങൾ - 1687 

എസ്റ്റിദമറ ് ുക -  48     രൂപ്റ 

ഈഗ്പ്റവൃെിയിൽ  1  മസ്റ്റർ  ദറാളുകളിലായി 756 അവിേര്ദ്ധ ട ാഴിൽേിനങ്ങൾ  ആണുള്ള ്. 

ഗ്പ്റവർെി സ്ഥലെ ്നിന്നും 555 വൃക്ഷ ക കൾ  എണ്ണാൻ  സാധിച്ചു. 

എം ബുക്ക ് ഗ്പ്റകാരം അവിേഗ്ധ ട ാഴിൽ  ദവ നമായി 2 8656 രൂപ്റ ഈ ഗ്പ്റവര് ികായി 

െിലവഴിെിരിക്കുന്നു. ടമറീരിയൽ   ുകയായി 4    രൂപ്റയും െിലവാക്കിയിട്ടുെ്. ഇഗ്പ്റകാരം 

ആടക െിലവഴിച്ച  ുക 212656 ആണ്. 

എസ്റ്റിദമറ ് ഗ്പ്റകാരം 65  ക കളാണൂ  വച്ചു പ്റിെിന്ഫിടകെിയിരുന്ന ്.എം ബുക്ക ് ഗ്പ്റകാരം 1255 

ക കളാണ  ൂ വച്ചു പ്റിെിന്ഫിെിരിക്കുന്ന ്.  

CIB കാണുവാൻ  സാധിച്ചില്ല. 

പ്റരിപ്റാലനെിനായി നീക്കി ടവച്ച  ുക കൂെി വൃക്ഷക  നെുന്ന ിനായി 

െിലവഴിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇ ിനായി പ്റു ുക്കിയ എസ്റ്റിദമറ ്കാണാൻ  സാധിച്ചില്ല. അ ിനാൽ, ഈ 

ഗ്പ്റവർെി എസ്റ്റിദമറ ്ഗ്പ്റകാരമല്ല ടെയ്തിരികുന്ന ് എന്്ന കരുദ െിയിരികുന്നു. 

 

ഭൂവികസനഗ്പവർത്തികൾ 

 

2. തവള്ളതപ്പാകപുനരിധവസംഭൂവികസനഗ്പവർത്തികൾഘടം-4 



1607013006/LD/328800 

        ഗ്പ്റവൃെിആരംഭിച്ച  ീയ ി– 19  3 2 19 

ഗ്പ്റവൃെി അവസാനിച്ച  ീയ ി- 23  9 2 19 

എസ്റ്റിദമറ ്ഗ്പ്റകാരമുള്ള ട ാഴിൽ  േിനങ്ങൾ - 17   

എസ്റ്റിദമറ ് ുക -  49     രൂപ്റ 

ഈഗ്പ്റവൃെിയിൽ  16 മസ്റ്റർ  ദറാളുകളിലായി 1147 അവിേര്ദ്ധ ട ാഴിൽേിനങ്ങൾ  ആണുള്ള ്. 

എം ബുക്ക ് ഗ്പ്റകാരം അവിേഗ്ധ ട ാഴിൽ  ദവ നമായി  316573 രൂപ്റയും..CIB  ുകയായി 4    

രൂപ്റയും െിലവഴിച്ചിട്ടുെ്. 

എസ്റ്റിദമറ ് ഗ്പ്റകാരം 15  മഴക്കുഴി, 8  ട ങ്ങിനക്്കുഴി,1   കണ്ണിദകാരൽ ,216  sq.m കജവ ദവലി 

എന്നിവയാണ് ടെദയ്യെിയിരുന്ന ്.  എം ബുക്ക് ഗ്പ്റകാരം 11   മഴകുഴി 8  ട ങ്ങിൻ  കുഴി,45 

കണ്ണിദകാരൽ ,168  sq.m കജവദവലി എന്നിവ ടെയ്ത ായി ദരഖ്ടന്ഫെുെിയിരിക്കുന്നു. 

കജവദവലിക്കായി 13656 രൂപ്റ െിലവഴിച്ചിരിക്കുന്നു. ഫീൽഡിൽ  66 മഴക്കുഴി, 64 ട ങ്ങിൻ  

കുഴി, കജവദവലി എന്നിവ കാണാൻ  സാധിച്ചു. 

CIB കാണുവാൻ  സാധിെില്ല. 

3. കിഴദകഅങ്ങാടി–േുർബലജനവിഭാഗങ്ങളുതടഭൂമിയിൽസമഗ്ഗഭൂവികസനം 

1607013006/LD/232430 

        ഗ്പ്റവൃെിആരംഭിച്ച  ീയ ി– 11/12/2018 

ഗ്പ്റവൃെി അവസാനിച്ച  ീയ ി- 05/02/2019 

എസ്റ്റിദമറ ്ഗ്പ്റകാരമുള്ള ട ാഴിൽ  േിനങ്ങൾ - 669 

എസ്റ്റിദമറ ് ുക -  195    രൂപ്റ 

ഈഗ്പ്റവൃെിയിൽ   8 മസ്റ്റർ  ദറാളുകളിലായി 525 അവിേര്ദ്ധ ട ാഴിൽേിനങ്ങൾ  ആണുള്ള ്. 

എം ബുക്ക ് ഗ്പ്റകാരം അവിേഗ്ധ ട ാഴിൽ  ദവ നമായി 149685 രൂപ്റയും.CIB  ുകയായി 4    

രൂപ്റയും െിലവഴിച്ചിട്ടുെ്. 

എസ്റ്റിദമറ ് ഗ്പ്റകാരം 3  മഴക്കുഴി, 2  ട ങ്ങിനക്്കുഴി, 4 ദവസ്റ്റക്ുഴി, 3  കണ്ണിദകാരൽ , 7  

 െടമെുക്കൽ  എന്നിവയാണ് ടെദയ്യെിയിരുന്ന ്.  എം ബുക്ക ് ഗ്പ്റകാരം 1  കണ്ണിദകാരൽ , 7  

 െടമെുക്കൽ  എന്നിവ ടെയ്ട ായി ദരഖ്ടന്ഫെുെിയിരിക്കുന്നു. ഫീൽഡിൽ  4   െടമെുക്കൽ  

കാണാൻ  സാധിച്ചു. 

മരെിനട്റ CIB ആണ് ഫീൽഡിൽ  കാണാൻ  സാധിച്ച ് . ടപ്റാട്ടി ടപ്റാളിഞ്ഞ നിലയിലാണ് CIB 

ഉള്ള ്. MIS ഗ്പ്റകാരം CIBക്ക് 4    - രൂപ്റ െിലവഴിച്ചിരിക്കുന്നു. 

 

പുനരുദ്ധാരണഗ്പവൃത്തികൾ 

 

 

4. കിഴദകഅങ്ങാടികാളിപാടംദതാട്പുനരുദ്ധാരണം.1607013006/IC/213348 

 



ഗ്പ്റവൃെി ആരംഭിച്ച  ിയ ി – 9 1  2 18 

ഗ്പ്റവൃെിഅവസാനിച്ച  ിയ്യ ി-15  1 2 19 

എസ്റ്റിദമറ ്ഗ്പ്റകാരമുള്ള ട ാഴിൽ  േിനങ്ങൾ -913 

എസ്റ്റിദമറ ് ുക -  5      രൂപ്റ 

ഈ ഗ്പ്റവൃെിയിൽ  1  മസ്റ്റർ  ദറാളുകളിലായി 923 അവിേര്ദ്ധ ട ാഴിൽേിനങ്ങൾ  ആണുള്ള ്. 

എം ബുക്ക ് ഗ്പ്റകാരം bund making for coir mat, grass planting, coir mate 1645sq.m കയർ  വിരിച്ചിട്ടുെ്. 

എന്നീ ഗ്പ്റവൃെികൾക്കായി 372 49 രൂപ്റ െിലവഴിച്ചിരിക്കുന്നു.CIB ക്ക ്  4    രൂപ്റ 

െിലവഴിച്ചിരിക്കുന്നു. ആേയടെ ഭാരടെ Billൽ  മാഗ് മാണ ് Secretaryയുടെ ന്ഫ ് ഉള്ള ്. MIS 

ഗ്പ്റകാരം അവിേര്ദ്ധ ട ാഴിൽ  ദവ നമായി 254748 രൂപ്റയും material  ുകയായി 4495  രൂപ്റയും 

ആടക ടമാെം 299698 രൂപ്റയാണ ്െിലവഴിച്ചിരിക്കുന്ന ്. 

CIB കണുവാൻ  സാധിച്ചില്ല. 

 

 

കതെത്തലുകൾ 

 

 ടവച്ച ക കൾ  എല്ലാം നല്ല രീ ിയിൽ   കാണാൻ  സാധിച്ചു. 

 ഭൂവികസന ഗ്പ്റവൃെികൾ  ടവള്ളടപ്റാക്കം വന്ന ിനാൽ  മുഴുവനും ഫീൽഡിൽ  

കാണാൻ  കഴിഞ്ഞില്ല. 

 കകയുറ,കാലുറ എന്നിവ ആവശയമാണ്. 

 കിഴദക്ക അങ്ങാെി – േുർബല ജനവിഭാരങ്ങളുടെ ഭൂമിയിൽ  സമഗ്ര ഭൂവികസനം LD/232430 

എന്ന ഗ്പ്റവർെിയുടെ CIB മാഗ് ദമ ഫീൽഡിൽ  കാണാൻ  സാധിച്ചുള്ളൂ. CIBയുടെ െിലവ ് 

m.ബുക്കിൽ  ദെർക്കുന്ന ായി കാണുന്നില്ല. 

 22 documentsഉം ഫയലിൽ  ടവക്കണം. 

 

 

നിർദേശങ്ങൾ 

 

 വയക്തികളുടെ സവകാരയ ഭൂമിയിൽ  പ്റണി ടെയ്യുന്ന ിന ് ഭൂവുെമകൾ  ട ാഴിൽ  

ടെയ്യണടമന്നു മാർഗദരഖ്യിൽ  നിർദേശിക്കുന്നുെ്.നിലവിൽ  ഭൂവുെമകൾ   ങ്ങളുടെ 

ഭൂമിയിൽ  ഗ്പ്റവർെനങ്ങൾ  ടെയ്യിന്ഫിക്കുന ിനു ദവെി മാഗ് ം ട ാഴിൽ  കാർഡുകൾ  

എെുക്കുന്ന  ായാണ് കാണുന്ന ്. 

 കാലാനുസൃ മായി കാർഷിക കലെർ   യ്യാർ  ടെയ്തു ട ാഴിൽ  ടെദയ്യെ ുെ് എങ്കിൽ  

മാഗ് ദമ ഗ്പ്റവർെിയുടെ രുണം ജനങ്ങൾക്ക് ലഭയമാകു. 

 ദറാഡരികിൽ  ടവച്ചുപ്റിെിന്ഫിക്കുന്ന വൃക്ഷകെകൾ  സംരക്ഷിദക്കെ ് 

ടപ്റാ ുജനങ്ങളുടെയും വീെുകളിൽ  ടവച്്ച പ്റിെിന്ഫിക്കുന്നവ സംരക്ഷിദക്കെ ് 

ഭൂവുെമകളുടെയും കൂെി ഉെരവാേിെം ആണ്. 

 ദറാഡരികിൽ  വൃക്ഷകെകൾ  ടവച്ചുപ്റിെിന്ഫിക്കുന്ന ിനട്റ ലക്ഷയം waste ഇെുന്ന ു 

കുറക്കാൻ  ദവെിയാണ്. 



 ട ാഴിൽ  കാർഡ ് ഉള്ള വീെുകളിൽ  ആദണാ പ്റണി നെക്കുന്ന ് എന്ന് ഉറന്ഫാദക്കെ ് 

ആണ്. 

 അനുദയാജയമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ  മഴക്കുഴികൾ ,കണ്ണിദകാരൽ  നി൪മ്മിക്കുന്ന ാണ ്ഉെി ം. 

 

 

ഗ്ഗാമസഭതീരുമാനങ്ങൾ: 

 

 ട ാഴിൽ  കാർഡിൽ   ദഫാദട്ടാ പ്റ ിന്ഫിക്കുന്ന ് സംബന്ധിച്ച ഫെ്  കാരയങ്ങൾ  ട ാഴിലുറന്ഫ ്

സർക്കുലർ  ദനാക്കി ദവെ ് ടെയ്യാം എന്ന ്AE കിരൺ  പ്ററഞ്ഞു. 

 ട ാഴിലിെങ്ങളിൽ  അപ്റകെംസംഭവിച്ചാൽ  ദഹാസ്ഩിറൽ  ബില്ലിൽ  ദഡാക്ടർ  Attested ടെയ്ത 

ദകാന്ഫികൾ  പ്റഞ്ചായെിൽ  ടകാെുൊൽ  കപ്റസ ലഭിക്കും. 

 CIBടയ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ  ഫയലിലും, െിലവ ് m.ബുക്കിലും ദരഖ്ടപ്റെുെടമന്നും 

 ീരുമാനിച്ചു.   

 സാമൂഹയവനവല്കരണം എന്ന ഗ്പ്റവർെിയുടെ പ്റരിപ്റാലനം പ്റു ിയ രു ഗ്പ്റവർെിയായി 

ടെയുന്ന ാണ്.  

 ഗ്പ്റവർെിയുടെ 3 Stages ദഫാദട്ടാസ്, ഗ്പ്റവർെി സ്ഥലെിനട്റ വിവരങ്ങൾ  എന്നിവ 

ഫയലിൽ  സൂക്ഷിക്കാൻ   ീരുമാനിച്ചു. 

  ുെർഗ്പ്റവർെികളുടെ ഫയലിൽ  ഭൂവികസനം ടെയ്തഗ്പ്റവർെിയുടെ ദരഖ്കൾ  

ഉള്ടപ്റെുെും. 

 കയർഭൂവസ്ഗ് െിനട്റ ബില്ലിൽ  ടസഗ്കട്ടറിയുടെ ന്ഫ്, സീൽ,  ിയ്യ ി എന്നിവ ഇനി മു ൽ  

ഉള്ടപ്റെുെും. 

 കകയുറ, കാലുറ എന്നിവ ADS ഫെിൽ  നിന്നും എെുെ ്നൽകുടമന്നു AE കിരൺ  പ്ററഞ്ഞു. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

Sl No Work Name Work Code Starting Date
Ending 

Date
Status

Estimated 

expenditure

Actual 

expenditure

Estimated 

mandays

Actual 

Mandays

Display 

Board 

1
കിഴദക്കഅങ്ങാെി 

സാമൂഹയവനവല്കരണം

(1607013006/DP/2

71017)
21/09/2018 On Going

480000 208656 1687 756 4000

2
ടവള്ളടപ്റാക്കപ്റുനരധിവാസം 
ഭൂവികസന ഗ്പ്റവൃെികൾ ഘട്ടം-4

(1607013006/LD/3

28800)
19/03/2019

Physically 

completed
490000 320718 1700 1150 4000

3

കിഴദക്ക അങ്ങാെി - േുർബല ജന 
വിഭാരങ്ങളുടെ ഭൂമിയിൽ സമഗ്ര 
ഭൂവികസന ഗ്പ്റവർെികൾ ഘട്ടം-1

(1607013006/LD/2

32430)
11/12/2018 5/2/2019 Completed

195000 149685 669 525 4000

4
കിഴദക്കഅങ്ങാെി കാളിപ്റാെം ദ ാെ് 

പ്റുനരുദ്ധാരണം

(1607013006/IC/21

3348
9/10/2018 15/01/2019 Completed

500000 913 923 4000



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Work Code

Cov

er 

Pag

e

Che

ck 

List

Acti

on 

Plan

Esti

mat

e 

And 

 

Desi

gn

TS AS

Cov

erge

nce

De

ma

nd

Wor

k 

Allo

cati

on

Mu

ster 

 

Roll

M.B

ook

Mat

erial 

 

Purc

hase

Wa

ge 

List

FTO

Mat

erial 

 

Vou

cher 

 Bill

Roy
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3 

Phas

e 

Phot

ogra

ph

Com

pleti

on

Mui

ster 

Roll 

Mov

eme

nt

Geo

tag 

Phot

o

Soci

al 

Aud

it

Site 

Diar

y

DP/271017 N N N Y Y Y N N N Y Y N Y N N N N N N N N N

LD/328800 Y Y Y Y Y Y N Y Y Y Y N Y N N N N N N N N N

LD/232430 N N N Y Y N N N N Y Y N N N N N N N N N N N

IC/213348 Y N N Y Y N N N N Y Y Y N N Y N N N N N N N


