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ആമുഖം 

 
ഇന്ത്യയിൽ   സാധാരണക്കാരായ  ജനങ്ങളുടെ ട ാഴിൽ ടെയ്യുവാനുള്ള അവകാശടെ 

സംരക്ഷിച്ചു നിലനിര്െുന്ന ിനായ ് 2005 ടസപ്ററ്ംബര് ആറാം  ീയ ി ദേശീയ ഗ്രാമീണ 

ട ാഴിലുറപ്പ ്നിയമം നിലവിൽ വന്നു. അവിേഗ്ത കായിക   ട ാഴിലിൽ  ഏർടപ്പൊൻ   സന്നധ യുള്ള   

ഗ്രാമഗ്പ്റദേശങ്ങളിൽ അധിവസിക്കുന്ന ഏട ാരു കുെുംബെിനും ഒരു സാമ്പെിക വർഷം 100  

േിവസെിൽ കുറയാട  ട ാഴിൽ ഉറപ്പാക്കുന്നദ ാടൊപ്പം രുണദമന്മയുള്ള ും 

സ്ഥായിയായിട്ടുള്ള ും    ഉൽപ്റാേനക്ഷമവുമായ   ആസ്തികളുടെ   സൃഷ്ടിയാണ ്   ഈ   പ്റദ്ധ ിയുടെ   

മുഖ്യ   ലക്ഷയം. േരിഗ്േരുടെ ഉപ്റജീവനവും ആയി ബന്ധടപ്പട്ട വിഭവാെിെറ ശക്തിടപ്പെുെുകയും   

സാമൂഹികമായി   പ്റിദന്നാക്കം നിലക്്കുന്ന എല്ലാ കുെുംബങ്ങടളയും പ്റദ്ധ ിയിൽ ഉൾടപ്പെുെുകയും 

പ്റഞ്ചായെി  രാജ ്സ്ഥാപ്റനങ്ങടള  ശക്തിടപ്പെുെുക   എന്ന ും ഇ ിടെ ലക്ഷയമാണ.് 

 
 വിദശഷ് േൾ 

 

 നിയമെിനട്റ പ്റിൻബലമുള്ള അവകാശാധിഷ്ടി  പ്റദ്ധ ി. 

 ഗ്രാമ പ്റഞ്ചായെ് ഗ്പ്റദേശെു  ാമസിക്കുന്ന 18  വയസസ ് പ്റൂർെിയായ     

ഏട ാ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 ടെയ്യുന്നു. 

 ആസൂഗ് ണെി ലും നിർവഹണെിലും  ികഞ്ഞ സു ാരയ . 

 കരാറുകാദരാ ഇെനിലക്കാദരാ ഇല്ല. 

 ടപ്റാ ുജന പ്റങ്കാളിെദൊടെ ദലബർ ബജറ്. 

 ബാങ്ക,് ദപ്റാസ്റ്റ ്ഓഫീസ ്വഴി മാഗ് ം ദവ ന വി രണം. 

 സ്ഗ് ീകൾക്്ക മുൻരണന. 

 കമ്പയൂട്ടർ ശൃംഖ്ല വഴിയുള്ള ദമാണിററിംര്  സംവിധാനം. 

 ഗ്രാമസഭ പ്റദ്ധ ി ഓഡിറ ്ടെയ്യുന്നു. 

 

ദേശീയ ഗ്രാമീണ ട ാഴിലുറപ്പ ്പ്റദ്ധ ി ഗ്പ്റകാരം ഗ്രാമ പ്റഞ്ചായെ് ഗ്പ്റദേശെു നെപ്പിലാക്കുന്ന എല്ലാ 

ഗ്പ്റവൃെികളും ദസാഷയൽ ഓഡിറന്ു വിദധയമാക്കണടമന്നു 17(2) വകുപ്പ ്നിഷ്കർഷിക്കുന്നു. പ്റദ്ധ ി 

ഗ്പ്റവർെനടെ പ്ററിയും ടപ്റാ ുധനം െിലവഴിക്കുന്ന ിടന പ്ററിയും പ്റൗരസമൂഹം നെെുന്ന 

പ്റരസയവും സവ ഗ്ന്ത്വും ആയ  പ്റരിദശാധനയുമാണ ്  ദസാഷയൽ ഓഡിറ ് അഥവാ സാമൂഹയ  

പ്റരിദശാധന. ട ാഴിലുറപ്പ ് നിയമ ഗ്പ്റകാരം വര്ഷെിൽ രെ് ഗ്പ്റാവിശയം ദസാഷയൽ ഓഡിറ് 

ഗ്രാമസഭകൾ എല്ലാ വാർഡിലും കൃ യമായി നെടെൊ ാണ.് ദസാഷയൽ ഓഡിറിലുടെ അഴിമ ി 

ഇല്ലാ ാക്കുന്ന ിനും സു ാരയ  ഉറപ്പു വരുെുന്ന ിനും കാരയക്ഷമ  വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ിനും 

സേ്ഭരണം ഉറപ്പാക്കുന്ന ിനും കഴിയുന്നു. പ്റദ്ധ ി പ്റണം ശരിയായ രീ ിയിൽ െിലവഴിച്ചിട്ടുദൊ 

എന്നും ഈ പ്റണം െിലവഴിച്ച ുടകാെ് പ്റദ്ധ ിയുടെ ലക്ഷയം കകവരിെിട്ടുദൊ എന്നും പ്റദ്ധ ിയുടെ 

രുണദഭാക്താക്കളുടെ ജീവി െില ് രുണകരമായും അ ുമൂലം കാരയമായ മാറം ഉൊയിട്ടുദൊ 

എന്നും ദസാഷയൽ  ഓഡിറ ്ഗ്പ്റഗ്കിയക്ക ്കടെൊൻ കഴിയുന്നു. 



 ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്്റ രീ ിശാ ്ഗ് ം 

 പ്റുഴക്കൽ ദലാക്കിടല ദ ാളൂർ പ്റഞ്ചായെിടല വാർഡ ് 10 ആയ ൊലയ്ക്കലിൽ  ഒക്ദൊബർ 1, 2018 

മു ൽ  മാർച്ച ് 31, 2019 വടരയുള്ള കാലഘട്ടെില ് നെപ്പിലാക്കിയ പ്റദ്ധ ികളാണു ഓഡിറന്ു 

വിദധയമാക്കിയ .് ദസാഷയൽ ഓഡിറ ് റിദസാഴ്സ ് സംഘം ഗ്പ്റവൃെി ഫയല ് പ്റരിദശാധന, ഫീൽഡ ്

സന്ദർശനം, ട ാഴിലാളികൾ ആയുള്ള അഭിമുഖ്ം , എം ഐ എസ ് പ്റരിദശാധന എന്നിവടയ 

അെിസ്ഥാനമാക്കിയാണ ്ദസാഷയൽ  ഓഡിറ ്റിദപ്പാർട്ട ് യ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള .്  

ത ാഴിലാളിേളുതെ  അവോശങ്ങൾ 

   മഹാത്മാരാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ ട ാഴിലുറപ്പ ്പ്റദ്ധ ി വിഭാവനം ടെയ്യുന്ന  ്എടന്ത്ാടക്ക എന്നും 

കാരയക്ഷമമായും ഫലഗ്പ്റേമായും ഈ പ്റദ്ധ ി എങ്ങടന നെപ്പിലാക്കാടമന്നും  ഗ്രാമപ്റഞ്ചായെിടനയും 

ട ാഴിലാളികദളയും  ഗ്രാമസഭ അംരങ്ങടളയും ദബാധയടപ്പെു ുന്ന ിനു ദവെിയാണു ഈ 

ദസാഷയല ്ഓഡിറ ് .  ട ാഴിലാളികളക്്്ക 10  അവകാശങ്ങൾ ഗ്പ്റധാനം ടെയ്യുന്നു . അ  ്ഏട ാടക്ക എന്്ന 

െുവടെ ദെർക്കുന്നു . 

1.ത ാഴില് ോര്ട്ഡ ്ലഭികുന്ന ിനുള്ള അവോശം (Schedule 2 Para 1  ) 

 

ട ാഴിലുറപ്പു   നിയമം   (Schedule 2 Para 1)   അനുസരിച്ച ്    18   വയസ്സ ്  പ്റൂർെിയായ   ഏട ാരാളും   

ട ാഴിൽ കാർഡിന ്അദപ്റക്ഷിച്ചാൽ 15 േിവസെിനുള്ളിൽ ദഫാദട്ടാ  പ്റ ിച്ച ട ാഴിൽ കാർഡ് 

സർക്കാർ ടെലവിൽ ലഭിക്കാനുള്ള അവകാശമാണ്  നിയമം നൽകുന്ന ്.   ട ാഴിൽ  കാർഡിന ് 

പ്റഞ്ചായെിൽ   അദപ്റക്ഷ  സമർപ്പിച്ചാല ്  ഉെി മായ  അദനവഷണം  നെെി  15  േിവസെിനകം  

കാർഡ്     നലദ്കെ ാണ.് ട ാഴിൽ കാർഡ്  കയ്യിൽ   സൂക്ഷിദക്കെ ്  ട ാഴിലാളിയാണ.്   

ഏട ങ്കിലും  കാരയങ്ങൾ   എഴു ി ദെർക്കുന്ന ിനായി  പ്റഞ്ചായെില ്  ഏല്പിച്ചാല ്എഗ് യും   ദവരം  

 ിരിച്ചു നൽദകെ ാണ.്  വയക്തമായ കാരണം കൂൊട  ട ാഴില ്കാർഡ ്പ്റഞ്ചായെില ്സൂക്ഷിക്കുക 

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

ഗ്പ്റവൃെി, ഹാജര്, മസ്റ്റര് ദറാള ് നമ്പര് , ദവ ന സംബന്ധമായ വിവരങ്ങൾ  ുെങ്ങിയവ 

ട ാഴില ്കാര്ഡില ്ഉൊദവെ ാണ ്. ട ാഴില ്കാര്ഡ ്എെുക്കുന്ന ിനുള്ള ടെലവ ്ദഫാദട്ടാ ഉളട്പ്പടെ   

6 % അട്മിനിസ്ടഗ്െെീവ് ഫെില ്നിന്നും എെുദക്കെ ാണ.് പ്റഞ്ചായെില ്നിന്നും സ്ഥിരമായി  ാമസം 

മാറി ദപ്റാവുകദയാ ,മരണടപ്പെുകദയാ ഹാജർ ആക്കിയ ദരഖ്കള ്കൃ യമാടണന്്ന ട ളിയിക്കുകദയാ 

ടെയ്താൽ മാഗ് ദമ ട ാഴിൽ കാര്ഡ ്കയാനസ്ൽ /ഡിലീറ ്ടെയ്യാൻ  പ്റാെുള്ള .ൂ  

വാർഡിൽ  ടമാെം 223 ട ാഴിൽ കാർഡുകളാണ് രജിസ്റ്റർ ടെയ്തിട്ടുള്ള ്. അ ിൽ 32 

ആളുകളാണ് ട ാഴിൽ ടെയ്യുന ് എന്ന് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞ ്. 

2. ത ാഴില്  ആവശയതപ്പൊനും 15 േിവ ത്തിനുള്ളില ്ലഭികാനുള്ള  അവോശം. (Schedule 1 

Para 11  1) 

 
ട ാഴിൽ േിനങ്ങൾ   ആവിശയടപ്പൊനും  ീ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 ആവിശയടപ്പെവുന്ന ാണ്. 

ഇെരം അദപ്റക്ഷ രജിസ്റ്റര് ടെദയ്യെ ും   ീയ ി വച്ച രസീ ി നല്ദകെ ും ആണ്.  ീയ ി 

വച്ചുള്ള രസീ ി ട ാഴിലാളികൾക്ക്   നല്കുന്ന ിനുള്ള ഏർപ്പാെ്  ടെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ ട ാഴിലുറപ്പ ്

നിയമെിടല  ടസക്ഷന ്25 അനുസരിെുള്ള  ശിക്ഷ  ലഭിക്കാവുന്ന കുറമാണ.് 

3. ത ാഴിലില്ലായ്മ  ദവ നം  ലഭികാനുള്ള അവോശം. (Section 7(1) ) 

 



ട ാഴിൽ ആവിശയടപ്റട്ടു 15 േിവസെിനകം ട ാഴിൽ ലഭിച്ചിടലങ്കിൽ  ആേയടെ 30 േിവസം 

ദവ നെിടെ നാലിടലാന്നും  ുെർന്്ന  100 േിവസം വടര  ദവ നെിടെ പ്റകു ിയും ലഭിക്കാൻ  

അവകാശമുെ് . 

ട ാഴിൽ ആവശയടപ്പെുന്ന ിന് അനുസരിച്ച് ട ാഴിൽ കിട്ടുന്ന ായി മനസിലാക്കി. 

ട ാഴിലില്ലായ്മ ദവ നം  ആർക്കും ലഭിച്ച ായി അറിയുവാൻ സാധിച്ചില്ല. 

 

4. ഗ്പവൃത്തിേൾ  േതെത്തി  നല്ോനുള്ള  അവോശം . (Schedule 1 Para 9  ) 

 
ഓദരാ  ട ാഴിലാളിക്കും   ട ാഴിലുറപ്പ ്പ്റദ്ധ ി  ഗ്പ്റകാരം   ങ്ങളുടെ വാർഡിൽ ഏടറെുെു  

നെപ്പിലാദക്കെ ഗ്പ്റവൃെികൾ (നാല ്  വിഭാരങ്ങളിലായി 260 എണ്ണം - അനുബന്ധം കാണുക) 

കടെെി  നൽകുവാനുള്ള അവകാശം. ടസക്ഷന ്16 (1) ഗ്പ്റകാരം ഗ്രാമസഭ   /  വാർഡ ്  സഭയിൽ  

വരുന്ന  നിർദേശളും  ഉൾടപ്പെു ിടകാെുള്ള ടഷലഫ്് ഓഫ് ടഗ്പ്റാജകറ് ്  യ്യാറാദകെ 

ഉെരവാേിെം ഗ്രാമപ്റഞ്ചായെിനാണ.്  

ഗ്രാമസഭയിൽ അംരീകരിക്കുന്ന ഗ്പ്റവൃെികൾ ആണ് ടഷലഫ്് ഓഫ് ടഗ്പ്റാജക്റ ് ആക്കുന്ന ്. 

എന്നാൽ ഗ്രാമസഭ രജിസ്റ്റർ പ്റരിദശാധനയിൽ ഒരു ഗ്രാമസഭയിൽ മാഗ് മാണ്  ീരുമാനങ്ങൾ 

എഴു ി കെ ്. ബാക്കി ഉള്ളവയിൽ പ്റടങ്കെുെവരുടെ ദപ്റരുവിവരങ്ങളും ഒപ്പും ആണ് കെ ്. 

 

5. അഞ്ചു േിദലാമീറ്റര്ട് ചുറ്റളവില് ലഭികാനുള്ള അവോശം. (Schedule 2 Para 18 ) 

ട ാഴിലാളിയുടെ  ാമസ സ്ഥലെ് നിന്്ന 5 കിദലാമീറര് െുറളവില ് അല്ല ട ാഴില ് ലഭിക്കുന ് 

എങ്കില ്ദവ നെിനട്റ 10  ശ മാനം കൂെി അധിക ദവ നം ലഭിക്കുന ിനുള്ള അവകാശം. (Schedule 

2 Para 20 ). 

അഞ്ചു കിദലാമീറർ ഉള്ളിൽ  ടന്ന ട ാഴിൽ ലഭിക്കുന്ന ായാണ് ട ാഴിലാളികളിൽ നിന്നും 

മനസിലാക്കിയ .് 

 

6. പണി സ്ഥലതത്ത  അെിസ്ഥാന  ൗേരയങ്ങൾകുള്ള അവോശം. (Schedule 2 Para 23  ) 

 

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

െികിത്സക്കു കുന്ന  ഗ്പ്റഥമശുഗ്ശുഷ  കിറുകൾ,  5 വയസ്സിൽ   ാടഴയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് 

ആയയുടെ സൗകരയം  എന്നിങ്ങടന  നിയമം അനുശാസിക്കുന്നു. കൂൊട  ട ാഴില് സ്ഥലെ്  

ഉൊകുന്ന അപ്റകെെിടെ െികിത്സ െിലവും  ലഭികുന്ന ിനുള്ള അവകാശം ഉെ്. 

ആവിശയെിന് കകയ്യുറകളും കാലുറകളും ലഭിക്കുന്നില്ല. ലഭിക്കുന്ന ിൽ കൂെു ലും 

രുണദമന്മ ഇല്ലാെ ാണ്. ദ ാെുകളും പ്റാെങ്ങളും ദപ്റാടലയുള്ള ട ാഴിലിെങ്ങളിൽ 

രുണദമന്മയുള്ള കകയ്യുറകളും കാലുറകളും അ യന്ത്ാദപ്റക്ഷി മാണ്. 

 

7. േൂലി ലഭികാനും 15 േിവ  ിനുള്ളില്   തന്ന അ ് ലഭികാനും ഉള്ള അവോശം. (Schedule 2  

para 29) 

 

സർക്കാർ ഗ്പ്റഖ്യാപ്റിച്ചിട്ടുള്ള  കൂലി 15 േിവസ ിനുള്ളിൽ ലഭിക്കുവാന ്ഉള്ള അവകാശം. 

നിയമം അനുസരിച്ചു 15 േിവസ ിനുള്ളിൽ കൂലി  ലഭിച്ചില്ല എങ്കിൽ ദവ നെിടെ 0.05% 

നഷ്ടപ്റരിഹാരെിന ്അർഹ  ഉെ്.  

കൂലി കിട്ടുന്ന ിനു മാസങ്ങദളാളം കാല ാമസം ദനരിെുന്ന ായി ട ാഴിലാളികൾ 

പ്റരാ ിടപ്പെുന്നു.  യഥാസമയം ബാങ്ക് പ്റാസ്സ്ബുക്ക ് പ്റ ിപ്പിച്ചു ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നും പ്റരാ ി 

ഉന്നയിച്ചു. 



 

8.  ദവ നവി രണത്തിതല  ോല ാമ ത്തിന്  നഷ്ടപരിഹാരം ലഭികാനുള്ള 

അവോശം. 

 
 അവസാന ഗ്പ്റവൃെി േിവസെിടെ 15 ആം േിവസെിനുള്ളിൽ ദവ നം ലഭിച്ചിടല്ലങ്കിൽ 

ദവ നെിടെ 0.05% അധിക ദവ നം  ലഭിക്കാനുള്ള അവകാശം . 

നഷ്ടപ്റരിഹാരം ആർക്കും ലഭിച്ച ായി അറിയുവാൻ  സാധിച്ചില്ല. 

 

9.  മയബന്ധി മായ ഗ്പശ്നപരിഹാരത്തിനുള്ള അവോശം. 

 

ടസക്ഷന ്19 അനുസരിച്ച്  5 േിവെിനകം പ്റരാ ി പ്റരിഹരിക്കുകയും  

ഏഴുേിവസെിനുള്ളിൽ  പ്റരാ ിക്കാരനു  അ  ്അറിയിക്കുവാനും ഉള്ള അവകാശം. 

പ്റരാ ി രജിസ്റ്റർ, ദൊള ്ഗ്ഫീ നമ്പർ എന്നിവ വഴിയായി പ്റരാ ികൾ  ദരഖ്ടപ്പെുൊൻ അവസരം ഉെ്. 

പ്റരാ ി രജിസ്റ്റർ പ്റരിദശാധിച്ച ിൽ പ്റരാ ികൾ ഒന്നും  ടന്ന ദരഖ്ടപ്പെുെിയ ായി കെില്ല. 

 

10. ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്റ ്നെത്തുന്ന ിനുള്ള അവോശം. (Section 17) 

 

    ുെർച്ചയായി സാമൂഹയ പ്റരിദശാധന നെെുവാനും അ ില ്പ്റങ്കാളി ആകുന്ന ിനും ഉള്ള അവകാശം. 

 

 ഫയൽ പ്റരിദശാധന നെെിയ ിൽ ഒന്നും  ടന്ന ദസാഷയൽ ഓഡിറ് നെെിയ ദരഖ്കൾ  

ഉൾടപ്പെുെിയിട്ടില്ല. 

 

ഫയല് പരിദശാധന 
 

     ദകഗ്ന്ദ സർക്കാരിടെ നിർദേശ ഗ്പ്റകാരം  ാടഴ പ്ററയുന്ന 7 രജിസ്റ്റരുകൾ നിർബന്ധമായും ഗ്രാമ     

പ്റഞ്ചാൽ സൂക്ഷിദക്കെവയാണ.് 

1. ദജാബ് കാർഡ ്രജിസ്റ്റർ 

2. ഗ്രാമസഭ   രജിസ്റ്റർ 

3. ഡിമാൻഡ ്/അദലാദക്കഷൻ & ദവ ന രജിസ്റ്റർ 

4. വർക്ക ്രജിസ്റ്റർ 

5. ഫിക്സ്ഡ ്അടസറ ്രജിസ്റ്റർ 

6. പ്റരാ ി രജിസ്റ്റർ 

7. ടമറിരിയല ്രജിസ്റ്റർ 

 

ഗ്പവൃത്തി ഫയലിതല 22 ദരഖേൾ 

 
ദകഗ്ന്ദ സര്ക്കാറിടെ നിർദേശ ഗ്പ്റകാരം ഒരു ഗ്പ്റവൃെി ഫയലിൽ   ാടഴ പ്ററയുന്ന 22 ദരഖ്കൾ 

നിർബന്ധമായും ഉൊദകെ ാണ.് 

 

1. കവര് ദപ്റജ് 

2. ടെക്ക ്ലിസ്റ്റ ്

3. `ആക്ഷന ്പ്ലാന/് ടഷലഫ്് ഓഫ് വര്ക്്ക എന്നിവയുടെ അംരീകരിച്ച ദകാപ്പി. 

4. സാദങ്ക ിക എസ്ടിദമറും ഡികസനും. 

5. ഭരണനുമാ ിയുടെയും സാമ്പെിക അനുമ ിയുടെയും ദകാപ്പി. 



6. സാദങ്ക ിക അനുമ ിയുടെ ദകാപ്പി. 

7. കണദ്വര്ടജനസ് ്വിശോംശങ്ങൾ. 

8. ട ാഴിലാളികൾ ട ാഴിൽ   ആവിശയടപ്പട്ടുടകാെുള്ള അദപ്റക്ഷ.  

9. ട ാഴിൽ അനുവേിച്ചുടകാെുള്ള ദനാട്ടീസ്ന്ടറ ദകാപ്പി. 

10. പ്റൂരിപ്പിച്ച മസ്റ്റർ ദറാളിടെ ദകാപ്പി. 

11. ടമഷർടമെ ് ബുക്കിടെ ദകാപ്പി. 

12. സാധനങ്ങള ്വാങ്ങുന്ന ിനുള്ള ടകാദട്ടഷന ്ക്ഷണിച്ച ിന്ടറയും കംപ്റാരിറിവ ്ദസ്റ്ററട്മന്റ ്ന്ടറയും 

ടമറിരിയല ്സകപ്ല ഓര്ഡര് ന്ടറയും ദകാപ്പി. 

13. ദവജ ്ലിസ്റ്റ.് 

14. ദവ നെിന്ടറയും സാധനങ്ങളക്്്ക പ്റണം അെച്ച ിന്ടറയും F T O യുടെയും ദകാപ്പി. 

15. ടമറിരിയല ്ടവൗച്ചര് ന്ടറയും ബില്ലുകളുടെയും ദകാപ്പി. 

16. ദറായലെ്ി അെച്ച ിനട്റ രസീ ിനട്റ ദകാപ്പി. 

17. 3 ഘട്ടങ്ങളായുള്ള ട ാഴിലിന്ടറ ദഫാദട്ടാകള.് 

18. പ്റൂര്െികരിച്ച സര്ട്ടിഫിക്കറ ്ന്ടറ ദകാപ്പി. 

19. മസ്റ്റര് ദറാള ്മൂവ്ടമന്റ ്സ്ലിപ്റ.് 

20. ആസ്തിയുടെ ജിഒ ൊര ്ദഫാദട്ടാകള.് 

21. ദസാഷയല ്ഓഡിറ ്റിദപ്പാരട്്്ട ദകാപ്പി. 

22. കസറ ്ഡയറി. 

 

TS,AS, ടെക്ക ്ലിസ്റ്റ,് ആക്ഷൻ പ്ലാൻ, എസ്ടിദമറ് , ഡിമാൻഡ് ദഫാം, വർക്്ക അദലാദക്കഷൻ ദഫാം, മസ്റ്റർ 

ദറാൾ, ദവജ് ലിസ്റ്റ്, എം ബുക്ക്  ഇവ എല്ലാ വർക്ക ്ഫയലിലും കാണുവാൻ സാധിച്ചു. എന്നാൽ  കസറ് 

ഡയറി, വർക്്ക കംപ്ലീഷൻ, ദസാഷയല ്ഓഡിറ ്റിദപ്പാരട്്്ട , ദഫാദട്ടാസ,് എന്നിവ കാണുവാൻ സാധിച്ചില്ല. 

CIB-  ിറ്റി ൺ ഇൻഫര്ട്ദമഷ്ൻ ദബാര്ട്ഡ് 

 

ട ാഴിലുറപ്പ ്പ്റദ്ധ ിയുടെ സു ാരയ  ഉറപ്പാക്കുന്ന ിനു ദവെിയുള്ള  ഒരു ഉപ്റാധിയാണ ്സിറിസൺ 

ഇൻഫർദമഷൻ ദബാർഡ ് para 25(a), schedule1 അനുസരിച്ച് ഒരു ഗ്പ്റവൃെിയുടെ അെിസ്ഥാന  

വിവരങ്ങള്  അ ായ  ്  എസ്ടിദമറ ്  ുക , സാധന  ദവ ന ഘെകങ്ങൾ  ,യഥാർത്ഥ  ടെലവ് , ട ാഴിൽ  

േിനങ്ങൾ   ുെങ്ങിയ  വിവരങ്ങൾ  സാധാരണ  ജനങ്ങൾക്കും  രുണദഭാക്തക്കളക്്കും  മനസ്സിലാകുന്ന  

രീ ിയിൽ  ഗ്പ്റേര്ശിപ്പിദക്കെ  ്  അനിവാരയമാണ.് ഈ  ദബാർഡ ്  സ്ഥാപ്റിദക്കെ ് ഓദരാ 

ഗ്പ്റവൃെിയുടെയും ആരംഭ ഘട്ടെിൽ ആണ.് ഓദരാ ഗ്പ്റവൃെിക്കും അനുസൃ മായി   

നിഷ്കര്ഷിച്ചിട്ടുള്ള  അളവുകളിൽ   ഉള്ള  ദബാര്ഡുകള ്  ഉപ്റദയാരിച്ച് സിമന്റ്ലും ലും ദകാണഗ്്കീറ് ലും  

നിര്മിെ് സ്ഥാപ്റിക്കണടമന്്ന നിയമം അനുശാസിക്കുന്നുെ്.  ഇരുമ്പ്,  െിന,് ഫ്ലക്സ് , ഷീറുകള ്   െുങ്ങിയവ  

ഉപ്റദയാരിച്ചിട്ടുള്ള  ദബാര്ഡുകള ് സ്ഥാപ്റിക്കുന്ന ്  നിയമ  വിരുദ്ധമാണ്.  വയക്തിര   ഗ്പ്റവര്െികള്ക്്ക 3000  

രൂപ്റയും ടപ്റാ  ു ഗ്പ്റവര്െികളക്്്ക  5000  രൂപ്റയും ആണ ്പ്റരമാവധി നിര്മാണ ടെലവ ്എന്നാണ ്ആനുവൽ 

മാസ്റ്റർ സര്കുലർ നിഷ്കര്ഷിക്കുന .് C I B അെങ്ങുന്ന ഒരു ദഫാദട്ടാ ഗ്പ്റവർെി ഫയലിൽ 

ഉൾടപ്പെുെണം എന്ന  ്നിര്ബന്ധമാണ.്  

 

 

 

ദറാസ്ഗാര്ട്േിനം 

 

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



അവകാശങ്ങളും അവടര ദബാധയടപ്പെുെുന്ന ിനും പ്റദ്ധ ികൾ പ്റരിഹരിക്കുന്ന ിനുമായി ദറാസ്ഗാർ 

േിനം സംഘെിപ്പിദക്കെ ാണ.് ദറാസ്ഗാർ േിനം ആെരിക്കുന്ന ിനു മുൻപ്റായി വിവര വിേയാഭയാസ 

വയാപ്റനഗ്പ്റവർെനങ്ങൾ സംഘെിപ്പിക്കുന്നുെ് എന്്ന ജില്ലാ ദഗ്പ്റാഗ്രാം ദകാഡിദനറർ 

ഉറപ്പുവരുദെെ ാണ.് ദറാസ്ഗാർ കലെർ സംബന്ധിച്ച ് ഗ്രാമപ്റഞ്ചായെുകടള ഗ്പ്റദ യകമായി 

ദബാധവൽക്കരിദക്കെ ാണ.്  

ദറാസ്ഗാർ േിനം സംഘെിപ്പിക്കുന്ന ിടെ െുമ ലകളും ഉെരവാേി വങ്ങളും 

സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജില്ലാ ദഗ്പ്റാഗ്രാം ദകാഡിദനറർ രൂപ്റീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഗ്പ്റ ിമാസ പ്റട്ടിക അനുസരിച്ച ്

 ടന്ന ദറാസ്ഗാർ േിനം സംഘെിപ്പിക്കുന്നു എന്്ന ജില്ലാ ദഗ്പ്റാഗ്രാം ദകാർഡിദനറർ ഉറപ്പുവരുദെെ ാണ.് 

ഈ പ്റട്ടിക ഗ്രാമവികസന മഗ്ന്ത്ാലയവുമായും ടപ്റാ ുജനങ്ങളുമായും പ്റങ്കുടവദക്കെ ും ഒരു 

മാസെിടലാരിക്കൽ ഗ്രാമ പ്റഞ്ചായെ്  ലെിൽ സംഘെിപ്പിദക്കെ ാണ്. ഗ്രാമപ്റഞ്ചായെ് 

ഗ്പ്റസിഡൻറ് നിദയാരിക്കടപ്പട്ട ഗ്രാമപ്റഞ്ചായെിടല ഭാരവാഹി േിനാെരണെിൽ അധയക്ഷ  

വഹിദക്കെ ാണ.് ഇ ് നെെുന്ന ിനും നെപ്റെിഗ്കമങ്ങൾ ദരഖ്ടപ്പെുെുന്ന ിനുള്ള സവയംസഹായ 

സംഘങ്ങളുടെ ടഫഡദറഷൻ അംരങ്ങൾ എന്നിവർക്കാണ്. ദറാസ്ഗാർേിനം 

ആെരിക്കുന്ന ന്ിശ്ചയിക്കടപ്പട്ടിട്ടുള്ള േിവസം നെെുന്ന ിനായി ഉദേയാരസ്ഥടര നിദയാരിദക്കെ 

 ാണ.് ഈ ദയാരെിൽ മിനിറസ്് ടപ്റാ ുജനങ്ങൾക്ക് പ്റരിദശാധിക്കുന്ന ിനും ദസാഷയൽ ഓഡിറിനും 

ലഭയമാദക്കെ ുെ്. സംസ്ഥാന സർക്കാർ േിനം സംഘെിപ്പിക്കുന്ന ് സംബന്ധിച്ച റിദപ്പാർട്ടുകൾ 

ദശഖ്രിക്കുന്ന ാണ.് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ട ാഴിൽ ആവശയക  സംബന്ധിച്ച് ജില്ലാ ല റിദപ്പാർട്ടുകൾ 

പ്റ ിവായി അവദലാകനം ടെദയ്യെ ാണ.് 

 

 

 

 

ഗ്പവൃത്തിേളുതെ പരിദശാധന വിവരണം 

 

വനവല്കരണ ഗ്പവര്ട്ത്തിേൾ 

 

1.  ചാലകല് ഗ്പദേശത്ത് ദറാഡരിേില് വൃക്ഷസ േൾ തവച്ചുപിെിപ്പികലും പരിപലാനവും 

1607013006/DP/266096 

 

 ഗ്പ്റവൃെി ആരംഭിച്ച  ീയ ി – 27/06/18 

 ഗ്പ്റവൃെി അവസാനിച്ചിട്ടില്ല. 

 എസ്റ്റിദമറ് ഗ്പ്റകാരമുള്ള ട ാഴിൽ േിനങ്ങൾ- 1564 

 എസ്റ്റിദമറ്  ുക -  460000 രൂപ്റ 

 ഈ ഗ്പ്റവൃെിയിൽ 8 മസ്റ്റർ ദറാളുകളിലായി 715  അവിേരദ്്ധ ട ാഴിൽേിനങ്ങൾ ആണുള്ള .്  

 എം ബുക്ക് ഗ്പ്റകാരം അവിേഗ്ധ ട ാഴിൽ ദവ നമായി 197320 രൂപ്റ ഈ ഗ്പ്റവര് ികായി 

െിലവഴിെിരിക്കുന്നു. ടമറീരിയൽ  ുകയായി 1000 രൂപ്റയും െിലവാക്കിയിട്ടുെ്. 

 എസ്റ്റിദമറ് ഗ്പ്റകാരം 600 ക കളാണൂ  വച്ചു പ്റിെിപ്പിടകെിയിരുന്ന .് എം ബുക്ക ് ഗ്പ്റകാരം 600 

ക കളാണൂ  വച്ചു പ്റിെിപ്പിെിരിക്കുന്ന .് 

 ദറാഡരികിടല വൃക്ഷക കൾക്ക്  പ്റരിപ്റാലിച്ചു വരുന്ന ായി കാണുന്നു. 

 CIB കാണുവാൻ സാധിച്ചില്ല. 

210 വൃക്ഷ ക കളാണൂ ഗ്പ്റവൃെി സ്ഥലെ് കാണുവാൻ സാധിച്ച .് 

 

2. ചാലയക്ല്  ഗ്പദേശം  ാമൂഹയ വനവല്കരണം. 1607013006/DP/271033 



 ഗ്പ്റവർെി ആരംഭിച്ച  ിയ ി – 18/09/2018 

 ഗ്പ്റവൃെി അവസാനിച്ചിട്ടില്ല. 

 എസ്റ്റിദമറ് ഗ്പ്റകാരമുള്ള ട ാഴിൽ േിനങ്ങൾ- 1687 

 എസ്റ്റിദമറ്  ുക -  480000 രൂപ്റ 

 ഈ ഗ്പ്റവൃെിയിൽ 4 മസ്റ്റർ ദറാളുകളിലായി 334  അവിേരദ്്ധ ട ാഴിൽേിനങ്ങൾ ആണുള്ള .് 

 എം ബുക്ക ് ഗ്പ്റകാരം അവിേഗ്ധ ട ാഴിൽ ദവ നമായി 92184 രൂപ്റ ഈ ഗ്പ്റവര് ികായി 

െിലവഴിെിരിക്കുന്നു. ടമറീരിയൽ  ുകയായി 1000 രൂപ്റയും െിലവക്കിയിട്ടുെ്. 

 എസ്റ്റിദമറ് ഗ്പ്റകാരം 650 ക കളാണൂ  വച്ചു പ്റിെിപ്പിടകെിയിരുന്ന .്  എം ബുക്ക് ഗ്പ്റകാരം 400 

ക കളാണൂ  വച്ചു പ്റിെിപ്പിെിരിക്കുന്ന .് 

 ദറാഡ ്അരുകിൽ 210 ഉം വീെുകളിൽ നിന്നുമായി 50 ഓളം വൃക്ഷ ക കളും ആണു കാണുവാൻ 

കഴിഞ്ഞ .്  

 CIB കാണുവാൻ സാധിച്ചു. 

 എവിടെടയല്ലാം എഗ്  അളവിൽ  ഗ്പ്റവർെി ടെയ്തു എന്ന വിവരം ഗ്പ്റവർെി ഫയലിൽ ലഭയമല്ല. . 

 

ഭൂവിേ ന ഗ്പവര്ട്ത്തിേൾ 

 

1. തവള്ളതപ്പാക പുനരിധവ വും ഭൂവിേ ന ഗ്പവര്ട്ത്തിേൾ ഘടം1 

1607013006/LD/328810 

 ഗ്പ്റവൃെി ആരംഭിച്ച  ീയ ി – 23/01/2019 

 ഗ്പ്റവൃെി അവസാനിച്ച  ീയ ി- 31/ 03/ 2019 

 എസ്റ്റിദമറ് ഗ്പ്റകാരമുള്ള ട ാഴിൽ േിനങ്ങൾ- 693 

 എസ്റ്റിദമറ്  ുക -  200000 രൂപ്റ 

 ഈ ഗ്പ്റവൃെിയിൽ 4 മസ്റ്റർ ദറാളുകളിലായി 699 അവിേരദ്്ധ ട ാഴിൽേിനങ്ങൾ ആണുള്ള .്  

 എം ബുക്്ക ഗ്പ്റകാരം അവിേഗ്ധ ട ാഴിൽ ദവ നമായി  192924 രൂപ്റയും. . CIB  ുകയായി 4000 രൂപ്റയും 

െിലവഴിച്ചിട്ടുെ്. 

 എസ്റ്റിദമറ് ഗ്പ്റകാരം 20 മഴക്കുഴി, 30 ട ങ്ങിനക്്കുഴി,4 waste pit 23 കണ്ണിദകാരൽ, 60 ട ങ്ങിൻ 

 െടമെുക്കൽ 1 കജവ ദവലി എന്നിവയാണ് ടെദയ്യെിയിരുന്ന .്  എം ബുക്കിൽ പ്റുല്്ല പ്ററിക്കലും, 

മണ്ണ് കിളക്കലും മാഗ് മാണ് ദരഖ്ടപ്റെു ിയിരിക്കുന .് 

 CIB കാണുവാൻ സാധിെില്ല. 

 ടവള്ളടപ്പാക്കം വന്ന ിനാൽ  ടെയ്ത ഗ്പ്റവർെികൾ ഫീൽഡിൽ കാണുന്നില്ല. 

 

2. ചാലയക്ല് ഗ്പദേശതത്ത ബാധിച്ച തവള്ളതപ്പാക പുനരിധവ വും ഭൂവിേ ന 

ഗ്പവര്ട്ത്തിേൾ    ഘടം 2.  1607013006/LD/328811 

 ഗ്പ്റവൃെി ആരംഭിച്ച  ിയ ി – 22/02/2019 

 ഗ്പ്റവൃെി–PHYSICALLY COMPLETED. 

 എസ്റ്റിദമറ് ഗ്പ്റകാരമുള്ള ട ാഴിൽ േിനങ്ങൾ- 1777 

 ഈ ഗ്പ്റവൃെിയിൽ 14 മസ്റ്റർ ദറാളുകളിലായി 1774 അവിേര്ദ്ധ ട ാഴിൽേിനങ്ങൾ ആണുള്ള .്                      

 എസ്റ്റിദമറ്  ുക -  490000 രൂപ്റ 

 എം ബുക്ക ്ഗ്പ്റകാരം 488796  രൂപ്റ ഈ ഗ്പ്റവര് ികായി െിലവഴിെിരിക്കുന്നു. 

 എസ്റ്റിദമറ് ഗ്പ്റകാരം 80 മഴക്കുഴി, 80 ട ങ്ങിന്ക്കുഴി, 50 കവുങ്ങിൻക്കുഴി ,20 മൺവരമ്പ ് ,80 

നീർച്ചാൽ, 100 ട ങ്ങിൻ  െടമെുക്കൽ 1 കജവ ദവലി എന്നിവയാണ് ടെദയ്യെിയിരുന്ന .് 

 ടവള്ളടപ്പാക്കം വന്ന ിനാൽ  ടെയ്ത ഗ്പ്റവർെികൾ ഫീൽഡിൽ കാണുന്നില്ല. 



 

3. ചാലയക്ല് േുര്ട്ബല ജന വിഭാഗങ്ങളുതെ ഭൂമിയില്  മഗ്ഗ ഭൂവിേ നം . 

1607013006/LD/322870 

 ഗ്പ്റവൃെിആരംഭിച്ച  ിയ ി – 12/10/2018 

 ഗ്പ്റവൃെി –PHYSICALLY COMPLETED. 

 എസ്റ്റിദമറ് ഗ്പ്റകാരമുള്ള ട ാഴിൽ േിനങ്ങൾ- 685 

 എസ്റ്റിദമറ്  ുക -  200000 രൂപ്റ 

 ഈ ഗ്പ്റവൃെിയിൽ 4 മസ്റ്റർ ദറാളുകളിലായി 427 അവിേരദ്്ധ ട ാഴിൽേിനങ്ങൾ ആണുള്ള .്  

 CIB    ുക 4000 രൂപ്റയും ആണുള്ള .് 

 എം ബുക്ക ്ഗ്പ്റകാരം 133996 രൂപ്റ ഈ ഗ്പ്റവര് ിക്കായി െിലവഴിച്ചിരിക്കുന്നു. 

 എസ്റ്റിദമറ് ഗ്പ്റകാരം Earth work ,site clearing, 60 pit, 1 കജവ ദവലി എന്നിവയാണ് ടെദയ്യെിയിരുന്ന .് 

എം ബുക്ക ്ഗ്പ്റകാരം Earth work ,site clearing എന്നിവയാണ്  നെന്നിട്ടുള്ള .് 

 ടവള്ളടപ്പാക്കം വന്ന ിനാൽ  ടെയ്ത ഗ്പ്റവർെികൾ ഫീൽഡിൽ കാണുന്നില്ല. 

 CIB കാണുവാൻ സാധിെില്ല. 

 

 

പുനരുദ്ധാരണ ഗ്പവൃത്തിേൾ 

 

 

1. ചാലയക്ല്  േുരുത്തിച്ചാല് ദ ാെ് പുനരുദ്ധാരണം. 1607013006/IC/318461 

 

 ഗ്പ്റവൃെി ആരംഭിച്ച  ിയ ി – 16/11/2018 

 ഗ്പ്റവൃെിഅവസാനിച്ചിട്ടില്ല. 

 എസ്റ്റിദമറ് ഗ്പ്റകാരമുള്ള ട ാഴിൽ േിനങ്ങൾ -1026 

 എസ്റ്റിദമറ്  ുക -  490000 രൂപ്റ 

 ഈ ഗ്പ്റവൃെിയിൽ 2 മസ്റ്റർ ദറാളുകളിലായി 237 അവിേരദ്്ധ ട ാഴിൽേിനങ്ങൾ ആണുള്ള .്  

 എം ബുക്ക ്ഗ്പ്റകാരം 65412 രൂപ്റ ഈ ഗ്പ്റവര് ിക്കായി െിലവഴിച്ചിരിക്കുന്നു. 

 M I S ഗ്പ്റകാരം CIB    ുക 4000 രൂപ്റ െിലവാക്കിയ ായി കാണുന്നു.  

 എസ്റ്റിദമറ് ഗ്പ്റകാരം site clearing, silt removal, coir mate, grass planting എന്നിവയാണ് 

ടെദയ്യെിയിരുന്ന .് എം ബുക്ക ് ഗ്പ്റകാരം site clearing, silt  removal എന്നീ ഗ്പ്റവൃെികളാണു 

നെന്നിെുള്ള .് 

 എം ബുക്ക ്ഗ്പ്റകാരം ഉള്ള അളവുകൾ ടവള്ളടപ്റാക്കം വന്ന ിനാൽ ഫീൽഡിൽ അളക്കുവാൻ 

സാധിച്ചില്ല. 

 CIB കാണുവാൻ സാധിച്ചില്ല. 

 

 

 

2. ചാലയക്ല്  ദേദച്ചരിപ്പുഴ പുനരുദ്ധാരണം  1607013006/IC/318943 

 

 ഗ്പ്റവൃെിആരംഭിച്ച  ിയ ി – 22/03/2019 

 ഗ്പ്റവൃെിഅവസാനിച്ചിട്ടില്ല. 

 എസ്റ്റിദമറ് ഗ്പ്റകാരമുള്ള ട ാഴിൽ േിനങ്ങൾ- 1179 

 എസ്റ്റിദമറ്  ുക -  470000 രൂപ്റ 

 ഈ ഗ്പ്റവൃെിയിൽ 5 മസ്റ്റർ ദറാളുകളിലായി 349 അവിേരദ്്ധ ട ാഴിൽേിനങ്ങൾ ആണുള്ള .്   

 എം ബുക്ക ്ഗ്പ്റകാരം  96423 രൂപ്റ ഈ ഗ്പ്റവൃെിക്കായി െിലവഴിെിരിക്കുന്നു.  



 എം ബുക്ക ്ഗ്പ്റകാരം site clearing, പ്റുല്്ല ടവട്ടൽ,  മണ്ണ് നീക്കൽ എന്നിവയാണ് ടെയ്തിട്ടുള്ള ്. 

 എം ബുക്ക ്ഗ്പ്റകാരം ഉള്ള അളവുകൾ ടവള്ളടപ്റാക്കം വന്ന ിനാൽ ഫീൽഡിൽ അളക്കുവാൻ   

സാധിച്ചില്ല.  

 C I B കാണുവാൻ സാധിച്ചില്ല. 

 

 

േതെത്തലുേൾ 

 
 വൃക്ഷകെനെലും(1607013006/DP/266096) സമൂഹയവനവൽക്കരണവും  1607013006/DP/271033 

എന്ന രെ് ഗ്പ്റവർെികളും ഫീൽഡിൽ ദവർ  ിരിച്ചു കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.  

 ട ാഴിൽ കാർഡ ്ഇല്ലാെ വീെുകളിലും വൃക്ഷക കൾ ടവച്ച ായി കെു. 

 ദറാഡരികിടല വൃക്ഷക കൾക്ക്  പ്റരിപ്റാലനം നെക്കുന്നുെ്. 

 ട ങ്ങിൻ  െം എെുെിട്ടുെ് പ്റദക്ഷ എല്ലാം മൂെിദപ്പായ അവസ്ഥയിലാണ് . 

 പ്റുല്്ല ടവട്ടിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ കാെ് കയറികിെക്കുന്നു. 

 മഴക്കുഴികളും, കദമ്പാസ്റ്റ്  കുഴികളും നശിച്ചുദപ്റായിരിക്കുന്നു. 

 കജവദവലി എവിടെയും കാണുവാൻ സാധിച്ചില്ല. 

 ട ങ്ങിനുെുറും വരമ്പ് ഉൊക്കുക എന്ന ് വർഷാ വർഷം ടെദയ്യെ ായ ഗ്പ്റവർെിയാണ.്  

എന്നാൽട ാഴിലുറപ്പ് നിയമം ടഷഡയൂൾ 1 ടസക്ഷൻ  4(3) പ്റാര4(3) അനുസരിച്ച ് അളക്കാൻ 

സാധിക്കാെ ും കാണാൻ പ്ററാെ ുമായ ഗ്പ്റവർെികൾ, ആവർെന സവഭാവമുള്ള 

ഗ്പ്റവർെികൾ, പ്റുല്ലുടെെൽ , ടകാെികിളക്കൽ മു ലായവ ടെയ്യുവാൻ പ്റാെുള്ള ല്ല. 

 ഭൂവികസന ഗ്പ്റവർെികളിൽ രുണദഭാക്താക്കടള  ിരടഞ്ഞെുക്കുന്ന ിടെ മാനേണ്ഡം 

എഗ്പ്റകാരമാടണന്്ന മനസ്സിലക്കിടയെുക്കുവാൻ സാധിക്കുന്ന ദരഖ്കൾ  ഫയലിൽ  കാണുവാൻ 

സാധിച്ചില്ല. 

 2019 ഓരസ്്റ്റ മാസെിൽ ഉൊയ മഴയും കാറും ടവള്ളടപ്പാക്ക ഭീഷണിയും എല്ലാം 

ഗ്പ്റവർെികടളയും സാരമായി ബാധിച്ച ായി കാണുന്നു. 

 പ്റുനരുദ്ധാരണം ടെയ്ത കുരുെിച്ചാൽ ദ ാെ്, ദകദച്ചരി പ്റുഴ എന്നിവ 

ഉപ്റദയാരശയുനയവും മാലിനയം അെിഞ്ഞു കൂെിയ യും കെു. 

 പ്റുഴ, ദ ാെ ് എന്നിവയുടെ പ്റുനരുദ്ധാരണം ടെയ്ത ായി പ്ററയുന്നുെ് എങ്കിലും 

അവടയാന്നും  ടന്ന അളക്കുവാൻ സാധിക്കുന്ന രെിലുള്ള ായിരുന്നില്ല. 

 

 

 

നിര്ട്ദേശങ്ങൾ 

 
 ഒന്നിൽ കൂെു ൽ പ്റഞ്ചായെിൽ വയാപ്റിച്ചു കിെക്കുന്ന ിനാൽ ദകദച്ചരി പ്റുഴ 

പ്റുനരുദ്ധാരണെിനു കൺദവർടജൻസ്  ഉപ്റദയാരടപ്പെുൊവുന്ന ാണ്. 

 വയക്തികളുടെ സവകാരയ ഭൂമിയിൽ പ്റണി ടെയ്യുന്ന ിന് ഭൂവുെമകൾ ട ാഴിൽ ടെയ്യണടമന്നു 

മാർഗദരഖ്യിൽ നിർദേശിക്കുന്നുെ്. നിലവിൽ ഭൂവുെമകൾ  ങ്ങളുടെ ഭൂമിയിൽ 

ഗ്പ്റവർെനങ്ങൾ ടെയ്യിപ്പിക്കുന ിനു ദവെി ട ാഴിൽ കാർഡുകൾ എെുക്കുന്ന 

ഗ്പ്റവണ യാണ് കൂെു ലായി കാണുന്ന ്. 

 കാലാനുസൃ മായി കാർഷിക കലെർ  യ്യാർ ടെയ്തു ട ാഴിൽ ടെദയ്യെ ുെ് എങ്കിൽ 

മാഗ് ദമ ഗ്പ്റവർെിയുടെ രുണം ജനങ്ങൾക്ക് ലഭയമാകു. 



 ൊലുകൾ ദ ാെുകൾ എന്നിവയിൽ നെക്കുന്ന ഗ്പ്റവർെികൾ ടവള്ളം കുറവുള്ളദപ്പാൾ 

ടെയ്യുന്ന ാണ് അനുദയാജയം. 

 ദറാഡരികിൽ ടവച്ചുപ്റിെിപ്പിക്കുന്ന വൃക്ഷകെകൾ സംരക്ഷിദക്കെ ് 

ടപ്റാ ുജനങ്ങളുടെയും വീെുകളിൽ ടവച്ച് പ്റിെിപ്പിക്കുന്നവ സംരക്ഷിദക്കെ ് 

ഭൂവുെമകളുടെയും കൂെി ഉെരവാേിെം ആണ്. 

 ട ാഴിൽ കാർഡ് ഉള്ള വീെുകളിൽ ആദണാ പ്റണി നെക്കുന്ന ് എന്്ന ഉറപ്പാദക്കെ ്  ആണ്. 

 അനുദയാജയമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ മഴക്കുഴികൾ നി൪മ്മിക്കുന്ന ാണ് ഉെി ം. 

 കസറ് ഡയറി, മസ്റ്റർ ദറാൾ, എസ്ടിദമറ് എന്നിവ  പ്റണി സ്ഥലെ് ഉൊയിരിദക്കൊ ാണ്. 

 M ബുക്കിൽ എസ്ടിദമറിൽ പ്ററയുന്ന കാരയങ്ങൾ ടരഖ്ടപ്റെുടെൊ ാണ്. 

 

 

ഗ്ഗാമ ഭ  ീരുമാനങ്ങൾ:- 

 വൃക്ഷക കൾ സംരക്ഷിദക്കെ ് ടപ്റാ ു ജനങ്ങളുടെയും ഉെരവാേിെം ആണ്. 

 കാലാവസ്ഥക്ക് അനുദയാജയമായ പ്റണികൾ നൽകും. 

 കാർഷിക കലെർ ഉൊക്കി അ നുസരിച്ച് ട ാഴിൽ നൽകാൻ  ീരുമാനിച്ചു. 

 ബാങ്ക് പ്റസ്്സബൂക് പ്റ ിച്ചു കിട്ടാെ ഗ്പ്റശ്നം ടസഗ്കട്ടറി മുദഖ്ന പ്റരിഹരിക്കും. 

 കകയ്യുറകൾ ടമമ്പർ  മുദഖ്ന  എെിച്ചു നൽകുടമന്്ന  ീരുമാനിച്ചു. 

 മണ്ണിടെ  സവഭാവെിനനുസരിച്ചു  പ്റണിയുടെ മൂലയം കണക്കാക്കി എസ്ടിമാറ് 

 യ്യാറാക്കും.  

 ഇനി വരുന്ന ഗ്പ്റവൃെികളിൽ ക കൾ നെുന്ന സ്ഥലടെ കുറിച്ച് ഉള്ള വിവരം 

ഫയലിൽ  സൂക്ഷിക്കും. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sl No Work Name Work Code
Starting 

Date
Ending Date Status

Estimated 

expenditure

Actual 

expenditure

Estimated 

mandays

Actual 

Mandays

1

ൊലക്കൽ ഗ്പ്റദേശെ് 
ദറാഡരികിൽ 
വൃക്ഷക കൾ 

ടവച്ചുപ്റിെിപ്പിക്കലും 
പ്റരിപ്റലാനവും

1607013006/DP/

266096
27-06-2018 ongoing

460000 198320 1564 715

2
ൊലയ്ക്കൽ  ഗ്പ്റദേശം 

സാമൂഹയ വനവൽക്കരണം.

1607013006/DP/

271033
18-09-2018 ongoing

480000 93184 1687 334

3

ടവള്ളടപ്പാക്ക 
പ്റുനരിധവസവും 

ഭൂവികസന ഗ്പ്റവർെികൾ 
ഘട്ടം1

1607013006/LD/

328810
23-01-2019 31-03-2019 completed

200000 196924 693 699

4

ൊലയ്ക്കൽ ഗ്പ്റദേശടെ 
ബാധിച്ച ടവള്ളടപ്പാക്ക 
പ്റുനരിധവസവും 

1607013006/LD/

328811
14-02-2019 Physically Completed

500000 488796 1777 1777

5

 ൊലയ്ക്കൽ േുർബല ജന 
വിഭാരങ്ങളുടെ ഭൂമിയിൽ 
സമഗ്ര ഭൂവികസനം

1607013006/LD/

322870
19-10-2018 Physically Completed

200000 133996 685 427

6

ൊലയ്ക്കൽ  
കുരുെിച്ചാൽ ദ ാെ് 
പ്റുനരുദ്ധാരണം

1607013006/IC/3

18461
16-11-2018 Ongoing

490000 65412 1026 237

7

 ൊലയ്ക്കൽ  ദകദച്ചരിപ്പുഴ 
പ്റുനരുദ്ധാരണം

1607013006/IC/3

18943
22-03-2019 Ongoing

470000 96423 1179 349

Ward  10



S

i 

n

o 

Work  

code 

work 

 name 

Co

ver 

 

Pa

ge 

Check 

 List 

Acti

on 

Pla

n 

Esti

mate 

Des

ign 

T

S 

A

S 

Conver

gence 

Dem

and 

Work 

Alloca

tion 

Mus

ter 

Roll 

M.B

ook 

Mate

rial 

Purc

hase 

Wa

ge 

 

List 

FT

O 

Materi

al 

Vouche

r/Bill 

Roy

alty 

3 

phase 

Photo

grah 

Compl

etion 

muste

r roll 

move

ment 

Ge

o 

Tag 

ph

oto 

Soc

ial 

Au

dit 

rep

ort 

Sit

e 

Di

ary 

1 1607013006/D

P/266096 

ൊലക്കൽ 

ഗ്പ്റദേശെ് 

ദറാഡരികിൽ 

വൃക്ഷക കൾ 

ടവച്ചുപ്റിെിപ്പിക്ക

ലും 

പ്റരിപ്റലാനവും 

Yes Yes, not 

fuly filled 

yes Yes No Y

e

s 

Y

e

s 

No Yes Yes Yes(

8) 

Yes yes Yes ye

s 

yes No No No Yes(8) No No No 

2 1607013006/D

P/271033 

ൊലയ്ക്കൽ  

ഗ്പ്റദേശം 

സാമൂഹയ 

വനവൽക്കരണം. 

Yes Yes,  full 

blank 

yes Yes No Y

e

s 

Y

e
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No Yes Yes Yes Yes No Yes N

o 

yes No No No Yes No No No 

3 1607013006/L

D/328810 

ടവള്ളടപ്പാക്ക 

പ്റുനരിധവസവും 

ഭൂവികസന 

ഗ്പ്റവർെികൾ 

ഘട്ടം1 

Yes Yes, full 

blank 

yes Yes No Y

e
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n

o 

No Yes Yes Yes Yes No Yes N

o 

No No yes,onl

y one 

Yes, 

blank 

Yes No No No 

4 1607013006/L

D/328811 

ൊലയ്ക്കൽ 

ഗ്പ്റദേശടെ 

ബാധിച്ച 

ടവള്ളടപ്പാക്ക 

പ്റുനരിധവസവും 

ഭൂവികസന 

ഗ്പ്റവർെികൾ    

ഘട്ടം 2. 
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Yes, blank 
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No No No Yes, 

blank 

sheet 

Yes No No No 

5 1607013006/L

D/322870 

ൊലയ്ക്കൽ 

േുർബല ജന 

വിഭാരങ്ങളുടെ 

ഭൂമിയിൽ സമഗ്ര 

ഭൂവികസനം 

yes Yes, blank 

sheet 

yes Yes No Y

e
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N
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No Yes Yes Yes Yes No Yes N

o 

 No No yes Yes No No No 

6 1607013006/I

C/318461 

ൊലയ്ക്കൽ  

കുരുെിച്ചാൽ 

ദ ാെ് 

പ്റുനരുദ്ധാരണം 

yes Yes, blank 

sheet 

yes Yes No Y

e
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N
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No yes yes Yes Yes yes Yes N

o 

No No No No Yes No No No 
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C/318943 

ൊലയ്ക്കൽ  

ദകദച്ചരിപ്പുഴ 

പ്റുനരുദ്ധാരണം 

yes Yes Yes Yes No Y
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No Yes Yes Yes Yes  Yes N
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No No yes yes Yes No No No 



 


