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ആമഖും 

ഗ്രാമീണജനതയുടെ ഉന്നമനത്തിനായിസ്വതഗ്ന്തഭാരതത്തിൽ ആവിഷ്കരിച്ചഏറ്റവുും 

സു്ഗ്രധാനവുുംശക്തവമുായനിയമമാണ്മഹാത്മരാന്ധിദേശീയഗ്രാമീണടതാഴിലറുപ്പ്നിയമും.ഇന്തയയിടല

സ്ാധാരണക്കാരായജനങ്ങളുടെ ടതാഴിൽടെയു്യവാനളു്ള അവകാശടത്ത 

സ്ുംരക്ഷിച്ചനുിലനിർത്തനു്നതിനായിഇന്തയൻരാർലടമൻറ് അുംരീകരിച്ച് ,ഗ്രസ്ിഡൻറ് ഒപ്പവുച്ച 2005 

ടസ്ര്റ്റുംബർമാസ്ുംഅഞ്ാുംതീയതിമതുൽഈനിയമുംനിലവിൽവന്ന.ു   

ഇന്തയയിടലഗ്രാമീണജനതയുടെഉന്നമനത്തിനായിനിരവധിഗ്രാമവികസ്നരദ്ധതികൾനെപ്പിലാ

ക്കിയിരനു്നടുവങ്കിലുുംരുണഫലുംശരിയായവിധത്തിൽജനങ്ങളിൽഎത്താതിരനു്നതിടനതെുർന്നപാർലടമൻ

റ് പാസ്ാക്കിയമഹാത്മാരാന്ധിദേശീയഗ്രാമീണടതാഴിലറുപ്പ്നിയമത്തിടറെഗ്രാഥമികലക്ഷയുംഒരഗു്രാമീണ

കെുുുംബത്തിന്നിയമുംവഴിഒരസു്ാമ്പത്തികവർഷും100ടതാഴിൽേിനങ്ങൾഉറപ്പനുൽകകുടയന്നതാണ്.  

ഗ്രാമീണജനതയുടെഉന്നമനത്തിനുും ടമച്ചടപ്പട്ടജീവിതസ്ാഹെരയുംഉറപ്പാക്കനു്നതിനുുംഅതിലടൂെ

ോരിഗ്േയനിർമാർജ്ജനവുുംസു്സ്ഥിരവികസ്നവുുംആണ്ഈനിയമത്തിടറെ  ഗ്രാധാനലക്ഷയും. 

െഷൂണങ്ങളിൽനിന്നുുംടതാഴിലാളികടളദമാെിപ്പിക്കകുയുുംമാനയമായദവതനുംനൽകിഅവരടുെകെുുുംബ

ത്തിഗ്റകയദശഷിവർദ്ധിപ്പിച്ച്ോരിഗ്േയത്തിൽനിന്നുുംകരകയറാൻടതാഴിലറുപ്പരുദ്ധതിയിലടൂെകഴിയുന്ന.ു  

 വിദശഷ്തകൾ 

➢ നിയമത്തിൻടറ രിൻബലമളു്ള അവകാശാധിഷ്ഠിത രദ്ധതി 

➢ ഗ്രാമരഞ്ായത്ത് ഗ്രദേശത്ത് താമസ്ിക്കനു്ന 18 വയസ്സ് രർൂത്തിയായ 

ഏടതാരാൾക്കുും രദ്ധതിയിൽ രങ്കാളിയാകാും 

➢ ഗ്്രീക്കുും രരുഷുനുും തലുയ ദവതനും  

➢ രരിസ്ഥിതി സ്ുംരക്ഷണും കാർഷിക ദമഖലയിടല അെിസ്ഥാന സ്ൗകരയ 

വികസ്നും എന്നിവയ്ക്്ക മൻുരണന 

➢ ടതാഴിലാളികൾ തടന്ന ഗ്രവർത്തികൾ കടെത്തകുയുും ആസ്ൂഗ്തണടത്ത 

സ്ഹായിക്കകുയുും ടെയ്യുന്ന ു

➢ ആസ്ൂഗ്തണത്തിലുും നിർവഹണത്തിലുും തികഞ്ഞ സ്ുതാരയത 

➢ കരാറകുാടര ഇെനിലക്കാദരാ ഇല്ല 

➢ ടരാതജുന രങ്കാളിത്തദത്താടെ ദലബർ ബഡ്ജറ്്റ 

➢ ബാങ്ക് ദരാദറാഫീസ്് വഴി മാഗ്തും ദവതന വിതരണും 

➢ ഗ്്രീകൾക്്ക മൻുരണന 

➢ കമ്പയടൂ്ടർ ശ ുംഖല വഴിയുള്ള ദമാണിറ്ററിുംര് സ്ുംവിധാനും 

➢ ഗ്രാമസ്ഭ രദ്ധതി ഓഡിറ്്റ ടെയ്യുന്ന.ു 

 

 

ദ ാഷ്യൽഓഡിറ്് 
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ടരാതസു്മഹൂുംരദ്ധതിനിർവഹണടത്തരറ്റിയുുംടരാതധുനുംടെലവഴിക്കനു്നതിടനക്കറുിച്ചുുംരര

സ്യവുുംസ്വതഗ്ന്തവമുായനെത്തനു്നരരിദശാധനയാണ്സാമഹൂയഓഡിറ്റ്. ടതാഴിലറുപ്പ്നിയമും അനശുാസ്ി  

ക്കനു്നത്ർഷത്തിൽ എല്ലാ വാർഡിലുും രഗ്െപാവശയും ദസ്ാഷയൽഓഡി ഗ്റ്റ്രാമസ്ഭ 

നിർബന്ധമായുുംനെദത്തെതാണ്. സു്താരയതഉറപ്പവുരതു്തി, അഴിമതിരഹിതമാക്കകുയുും അത ുവഴി 

സ്േ്ഭരണുംസ്ാധയമാക്കനു്നതിനുും ദസ്ാഷയൽഓഡിറ്റ്സ്മഹൂടത്തരാകടപ്പെതു്തനു്ന.ു രദ്ധതിവിഭാവനും 

ടെയു്യന്ന രീതിയിൽ രുണദഭാക്താക്കളുടെ ജീവിതസ്ാഹെരയത്തിൽ ഫലഗ്രേമായമാറ്റും സ് ഷ്ടി ക്ക ുന്ന 

തി ടറപാതരുണും  ശരിയായരീതിയിൽ വിനിദയാരിച്ച്ലക്ഷയഗ്രാപ്രി  കകവരിച്ചിട്ടുദൊ എന്ന 

വിലയിരതു്തലുും  ദസ്ാഷയൽഓഡിറ്റി ലടൂെന െത്തനു്ന.ു  കഴിഞ്ഞരത്തവുർഷമായി തെുർന്ന ു

ടകാെിരിക്കനു്ന രദ്ധതിഗ്രവർത്തനങ്ങടള ക്കറുിച്ചളു്ള   സ്ാമഹൂികഓഡിറ്റ്, ടതാഴിലറു പ്പ്രദ്ധതി 

നിയമും ത ക്ഷൻ 17 (2)അഴീദക്കാെ് ഗ്രാമരഞ്ായത്തിൽ നെക്കകുയാണ്്. 

ദ ാഷ്യൽഓഡിഗ്റ്്പഗ്കിയ 

രീതിശാഗ്്രം 

 

      ദസ്ാഷയൽ ഓഡിറ്റ് റിദസ്ാഴ്സ് സ്ുംഘും ഗ്രവർത്തി ഫയൽ രരിദശാധന,ഗ്രവർത്തി സ്ഥല  സ്ന്ദർശനും, 

ടതാഴിലാളികൾ,രുണദഭാക്താക്കൾ എന്നിവരമുായുള്ള  അഭിമഖുും, എും ഐ എസ്് രരിദശാധന 

എന്നിവടയ അെിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ദസ്ാഷയൽ ഓഡിറ്റ് റിദപ്പാർട്്ട തയ്യാറാക്കിയിട്ടളു്ളത്. താടഴ 

രറയുന്ന രീതി അവലുംബിച്ചാണ് ഈ റിദപ്പാർട്്ട തയ്യാറാക്കിയിട്ടളു്ളത്. 

 

1. ഓഡിറ്്്പ്ലാൻ 

1.1 ഓഡിറ്റ്  പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കൽ 

1.2 ഓഫീസ്് സ്ന്ദർശന രരിരാെികൾ 

2. അഭിമഖും 

2.1 , രഞ്ായത്്ത ഗ്രസ്ിഡൻറ്, ജനഗ്രതിനിധികൾ, ടസ്ഗ്കട്ടറി & റാഫ് 

2.2 ദമറ്റ്, ടതാഴിലാളികൾ, കർഷകർ,  ടതാഴിലിന് ദരാകാത്ത ടതാഴിൽ കാർഡ് ഉെമകൾ 

3.  യൽ്പരിദശാധന 

3.1 ടരാത ുഗ്രവർത്തികൾ, വയക്തിരത ഗ്രവർത്തികൾ 

3.2 ദരഖകളുടെ ഉള്ളെക്കും - സു്താരയത, രരിരർൂണ്ണത 

3.3 ഭരണസ്മിതിയുടെയുും ഉദേയാരസ്ഥരടുെയുും കാരയഗ്രാപ്രി 

 

4.  ീൽഡ്് ന്ദര്ടശനം,്നിരീക്ഷണം 

4.1 രർൂത്തിയായ ടതാഴിലിെും, നെന്നടുകാെിരിക്കനു്ന ടതാഴിലിെും 

5. റ റൻ ് 

5.1 വികസ്നദരഖ, വാർഷിക രദ്ധതി ദരഖ, എുംഐഎസ്്, രജിററകുൾ 

6. വിവരങ്ങളുതട്ദഗ്കാഡീകരണം 
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6.1 ദഗ്കാസ്് ടവരിഫിദക്കഷൻ, അവസ്ാനവട്ട െർച്ച 

7. കരട്്റിദപ്പാര്ട്്്തയ്യാറാക്ൽ 

 

അഴീദക്ാട്്്്്്്ഗ്ഗാമപഞ്ചായത്ത് 

ഏകദേശും 9 ഒൻരത ുകി .മി കേർഘയമളു്ളടതക്ക ുവെക്കായുള്ള   കെല്രീരമളു്ള  ഒര ുകാർഷിക 

ഗ്രാമമാണ് അഴീദക്കാെ് . 1937 ലാണ് രഞ്ായത്്ത  രരൂീക തമായത് .അഴീദക്കാെ് ദനാർത്്ത  ,അഴീദക്കാെ് 

സ്ൗത്്ത  എന്നീ  രെ ുറവനയ ുവില്ലജ് കൾ ഉെ്. സു്ഖകരമായ മിത ശീദതാഷ്ണ ദമഘലയായ  ഇവിടെ 

,വളരട്ടണും രഴുയ്ക്്ക ഓരമായ മനൂ്ന3ു കി .മി നീളത്തിൽ ഉപ്പജുലും കയറനു്ന ഗ്രദേശങ്ങളിൽ രകൂ്ഷമായ 

ടവള്ളക്ഷാമും  അനഭുവടപ്പെനു്ന ു.എന്നാൽ 30 മതുൽ 32 മീറ്റർ വടര ഉയരത്തിൽ സ്ഥിതിടെയു്യന്ന  

ഗ്രദേശങ്ങളുും ഇവടെ ഉെ്. ഒര ുകാലത്്ത  കകത്തറി ,കയർ ,ബീഡി ,മരും തെുങ്ങിയ വയവസ്ായങ്ങൾക്്ക 

ദരര് ദകട്ട ഈ  രഞ്ായത്തിൽ ഇന്നമുര വയവസ്ായും ഒഴിച്ച് ബാക്കി ദമഖലകൾ ഏതാെ്  

നാദശാന്മഖുമാണ്. രദുരാരമിച്ച ുടകാെിരിക്കനു്ന അഴിക്കൽ തറുമഖു  നിർമാണും ഏടറ ഗ്രതീക്ഷകൾ 

നൽകനു്ന ു.രരുാതന കാലും മതുദല വയാരാര ബന്ധത്തിന് ദരര് ദകട്ടതാണ് അഴിക്കൽ തറുമഖുും 

,ആധനുിക  രീതിയിൽ ഇതിടറെ നിർമാണും രർൂത്തിയാകനു്നദതാടെ  നമടുെ വികസ്ന സ്വര് നങ്ങൾ 

സ്ാക്ഷാൽ ക്കരിക്കടപ്പെടുമന്ന ുകരതുാും . 

െറുിസ്ും ദമഖ ലയിലുും  വളടരദയടറ വികസ്ന സ്ാധയതയുള്ള ഗ്രദേശമാണ് അഴീടക്കാെ്. 

അഴിദക്കാെിടറെ ആടക ഭ ൂവി്ര തി 1457 ടഹക്ടരന് .ഇതിൽ ക ഷിക്്ക അനദുയാജയമായ ത്,ആടക1200 

ടഹടക്െർ ഭമുി മാഗ്തമാണ് . 

അഴീദക്കാട്്ട ഗ്രാമരഞ്ായത്തിടറെ വരമുാന ദമഖലയിൽ മഖുയ രങ്ക ുവഹിക്കനു്ന വിഭാരമാണ് മത്സ്യ 

ദമഖല .721 അറഗീക ത മത്സ്യ ടതാഴിലാളികളുും 600 മത്സ്യ ടതാഴിലാളി കെുുുംബവുും ഇവടെ ഉെ് 

.കാലാവസ്ഥ വയതിയാനും മലൂും മത്സ്യ ബന്ധനത്തിൽ ഉൊയ കറുവുും മത്സ്യബന്ധനത്തിന് ഉൊവനു്ന 

ടെലവ് വർധിച്ചതുും ഈ ദമഖലടയ ആഗ്ശയിച്ച ുകഴിയുന്നവടര ഗ്രതികലൂമായി ബാധിക്കനു്നെു് . 

അഴീദക്ാട്്ഗ്ഗാമപഞ്ചായത്ത്്അടിസ്ഥാനവിവരങ്ങൾ 

 

അതിരകുൾ  

കിഴക്്് വളപ്ണം്,ചിറക്ൽ്പഞ്ചായത്ത്് 

പടിഞ്ഞാറ ു അറബിക്ടൽ 

തതക്് ചിറക്ൽ്,കണ്ണരൂ്ട്ദകാര്ടപ്പദരഷ്ൻ 

വടക്്് വളപ്ണം്പഴു 

വി്രീര്ടണം 16.04്ച്.കി്.മി 

വാര്ടഡകുളുതട്എണ്ണം 23 

ജന ംഖയ 47323 
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പരുഷു്ന്മാര്ട 21526 

ഗ്്രീകൾ 25797 

SC ജന ംഖയ 2623 

 

വാര്ടഡി്തനക്രുിച്ചളു്ള്അടിസ്ഥാന്വിവരങ്ങൾ 

ആടക ജനസ്ുംഖയ  1180 

കെുുുംബഗ്ശീ  13 

്കൂ ൾ  3 (HSS, HS,UP ) 

അുംര ൻവാെി 1 

വായനശാല  2  രഞ്ായത്്ത  വായനശാല ,ടതരദുേശീയ  

വായനശാല . 

ആരാധനാലയങ്ങൾ  2  അമ്പലും ,   1  രള്ളി  

 

 

തതാഴിലറുപ്്പ്പദ്ധതി്അടിസ്ഥാന്വിവരങ്ങൾ 

 

വിവരങ്ങൾ 2018-19 ദലാക്രലം പഞ്ചായത്തരലം 

 ൃഷ്ടിച്ചതതാഴിൽേിനങ്ങൾ 79271 
17165 

100 

േിനങ്ങൾപരൂ്ടത്തീകരിച്ചകടുുംബങ്ങൾ 
592 132 

ആതക്റജിത്െര്ട്തചയരത ് 4773 1462 

ആതക്തതാഴിലാളികളുതട്എണ്ണം 6380 2117 

 

വാര്ടഡിതല്തതാഴിലറുപ്്പ്പദ്ധതിയുമായി്ബന്ധതപ്പ്്അടിസ്ഥാന്

വിവരങ്ങൾ 

2018-19 
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ആതക്തതാഴിൽ്കാര്ടഡ്് 61 

ആതക്ആക്റ്ീവ്്തതാഴിൽ്കാര്ടഡ്് 17 

100 േിനം്പരൂ്ടത്തിയാക്ിയ്തതാഴിൽ്

കാര്ടഡ്് 

12 

 

തതാഴിലറുപ്്പനിയമംതതാഴിലാളികൾക്്ഉറപ്്പനൽകനു്നപത്്തഅവകാശങ്ങൾ 

1. ടതാഴിൽകാർഡ് ലഭിക്കവുാൻഉള്ളഅവകാശും- ടഷഡയൾൂ 2; ഖണ്ഡിക 1-5, എ.എും. സ്ി.അദ്ധയായും-3 

2. അദരക്ഷിച്ച്15േിവസ്ത്തിനളു്ളിൽടതാഴിൽലഭിക്കവുാനളു്ളഅവകാശവുുംആയതികറകപ്പഗ്റ്റസ്ീതലഭിക്കനു്ന

തിനുുംഉള്ളഅവകാശും- ടഷഡയൾൂ 1; ഖണ്ഡിക 8, ടഷഡയൾൂ 2; ഖണ്ഡിക 6-13 

3. അടല്ലങ്കിൽടതാഴിലില്ലായമദവതനുംലഭിക്കവുാനളു്ളഅവകാശുംആേയടത്ത 30 േിവസ്ും (1/4 

&രിന്നീെളു്ളേിവസ്ങ്ങളിൽ 1/2) 

4. ടഷൽഫ്ഓദഗ്്പാജക്് രയ്യാറാക്കവുാനളു്ളഅവകാശും 

5. അഞ്കിദലാമീറ്ററിനളു്ളിൽടതാഴിൽലഭിക്കാനളു്ളഅവകാശുംഅടല്ലങ്കിൽദവതനത്തിടറെ  10% 

അധികുംലഭിക്കവുാനളു്ളഅവകാശും 

6. കെുിടവള്ളും, വിഗ്ശമസ്ൗകരയും, ഗ്രഥമശഗു്ശഷൂസ്ൗകരയുംഇവലഭിക്കനു്നതിനളു്ളഅവകാശുംടഷഡയൾൂ 2; 

ഖണ്ഡിക 23-28 

7. 15 േിവസ്ത്തിനളു്ളിൽദവതനുംലഭിക്കനു്നതിനളു്ളഅവകാശും 

8. ദവതനവിതരണത്തിടലകാലതാമസ്ത്തിന്  നഷ്ടരരിഹാരുംലഭിക്കവുാനഉുള്ളഅവകാശും 

9. സ്മയബന്ധിതമായുള്ളരരാതിരരിഹാരത്തിനളു്ളഅവകാശും 

10. ദസ്ാഷയൽഓഡിറ്റന്െത്തനു്നതിനളു്ളഅവകാശും 

 

അവകാശാധിഷ്ഠിത്നിരീക്ഷണങ്ങൾ 

തതാഴിൽ്കാര്ടഡമുായി്ബന്ധതപ്പ്്കാരയങ്ങൾ 

മഹാത്മാരാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ ടതാഴിലറുപ്പ്  രദ്ധതി ഗ്രകാരുംഅവിേഗ് ദ  കായിക ടതാഴിൽ 

ടെയ്യാൻ താല്പരയമളു്ള ഏടതാരകുെുുുംബത്തിനുും ടതാഴിൽ കാർഡിന ുദവെി അദരക്ഷിക്കാും. 

ടതാഴിലറുപ്പ് രദ്ധതിയുടെ  ഭാരമാകാൻ ടതാഴിൽ കാർഡിനായി അദരക്ഷ നൽകിയ എല്ലാ 

കെുുുംബങ്ങൾക്കുും 15 േിവസ്ത്തിനകും തികച്ചും സ്ൗജനയമായിടതാഴിൽകാർഡ് ലഭയമാദക്കെതെു്. 

ടതാഴിൽ കാർഡിന് അദരക്ഷിക്കനു്ന സ്മയത്്ത ദഫാദട്ടാ  എെകു്കനു്നതിദനവെിയുള്ള െിലവ് 

ടതാഴിലാളി വഹിദക്കെി വരനു്ന സ്ാഹെരയമാണ്നിലവിലളു്ളത് ഇത് നിയമലുംഘനമാണ്. 

ടതാഴിൽ കാർഡ് ഒര ുആധികാരിക ദരഖയാണ് അതടുകാെതുടന്ന ടതാഴിൽ കാർഡകുൾ 

സൂ്ക്ഷിദക്കെതിടെ രർൂണ്ണ ഉത്തരവാേിത്തുംടതാ ഴിലാളികൾക്കാണ് ഈ വാർഡിൽ മഴുുവൻ 

ടതാഴിലാളികളുും ടതാഴിൽകാർഡ് അവരടുെ  കയ്യിൽ സൂ്ക്ഷിച്ചിട്ടെു്  ഇത്  ഗ്രശുംസ്നീയമായ 

കാരയമാണ്. 

അഞ്വുർഷത്തിതലാരിക്കൽ ടതാഴിൽ കാർഡ് രതുദുക്കെതെു് രതുിയടതാഴിൽ കാർഡ് 

ടതാഴിലാളികൾക്്ക രതുകു്കി  നൽകിയിട്ടെു്. ടതാ ഴിലാളികളുടെ  കാർഡകുളിൽ ഹാജർ 

ക തയമായിദരഖടപ്പെതു്തനു്ന ുഇത് നല്ല  കാരയമാണ്. 

 

ദതാഴിൽ്ആവശയതപ്പടനു്നത്്് ംബന്ധിച്്ച 
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ടതാഴിൽ കാർഡളു്ള  ഏടതാര ുടതാഴിലാളിക്കുും  ടതാഴിൽആവശയടപ്പൊനുും ഇതമുായി ബന്ധടപ്പട്ട  

ആസൂ്ഗ്തണ ഗ്രഗ്കിയയിൽരങ്കാളിയാകാനളു്ള അവകാശമെു്. ആവശയടപ്പട്ട ു കഴിഞ്ഞാൽ 15 

േിവസ്ത്തിനകും ടതാഴിൽ ലഭയമായിടല്ലങ്കിൽ ടതാഴിലില്ലായമ ദവതനുംലഭിക്കാനളു്ള അവകാശും 

നിയമരരമായി ടതാഴിലാളിക്ക് ഉെ് .അഞ്ാും വാർഡിടല  ടതാഴിലാളികൾ ഗ്രൂപ്പായി ടതാഴിൽ 

ആവശയടപ്പട്ടളു്ള അദരക്ഷനൽകാറെു്. അദരക്ഷ നൽകനു്നത് നൽകനു്നത് ദമറ്റ് മഖുാന്തിരമാണ്. 

തതാഴിൽ്അനവുേിച്ചത്് ംബന്ധിച്്ച്്. 

ടതാഴിലറുപ്പ്  നിയമഗ്രകാരും ടതാഴിൽ ആവശയടപ്പട്ട ു കഴിഞ്ഞാൽ 15 േിവസ്ത്തിനളു്ളിൽ ടതാഴിൽ 

നൽകിയിരിക്കണും . ലഭിെിദല്ലങ്കിൽടതാഴിൽരഹിതദവതനത്തിനളു്ള അർഹതയുെ് .രരിദശാധിച്ച 

ഫയലകുളിൽ നിന്നുും അദരക്ഷ നൽകി 15 േിവസ്ത്തിനളു്ളിൽ തടന്ന ടതാഴിൽ ലഭിെിട്ടെ് 

എന്നമനസ്സിലാക്കാൻ സ്ാധിച്ച ുഇത്  അഭിനന്ദനാർഹമാണ്. 

 

ദവതനം്ലഭയമാകനു്നത്് ംബന്ധിച്ച ്

ടതാഴിലറുപ്പ് രദ്ധതി നിയമത്തിടല  ടസ്ക്ഷൻ 3(2)  ഗ്രകാരുംഓദരാ  ഗ്രവ ത്തിയുടെയുും മറർദറാൾ  

രർൂത്തിയാക്കി  രഞ്ായത്തിൽസ്മർപ്പിച്ച്15 േിവസ്ത്തിനകും ദതാഴിലാളികൾക്ക്  ദവതനും 

ലഭിദക്കെതാണഅ്ല്ലാത്തരക്ഷും ഓദരാ  േിവസ്ത്തിനുും കെുിശ്ശികതകുയുടെ 0.05% എന്ന 

നിരക്കിൽടതാഴിലാളികൾക്നഷ്ടരരിഹാരും ലഭിക്കാൻ ടസ്ക്ഷൻ 3(3) ഗ്രകാരും അർഹതയുെ്. 

 

.ഗ്പവര്ടത്തി്സ്ഥലതത്ത് ൗകരയങ്ങൾ് ംബന്ധിച്ച് 

.  ടതാഴിലറുപ്പ് നിയമഗ്രകാരും ഗ്രവ ത്തി നെക്കനു്ന സ്ഥലത്്ത കെുിടവള്ളും,തണൽ ,ഗ്രഥമശഗു്ശഷു കിറ്റ് 

എന്നീവ  ഗ്രവ ത്തി നെപ്പിലാക്കനു്ന  സ്ഥാരനും വഴിസ്ൗജനയമായി ടതാഴിലാളികൾക്്ക ലഭിദക്കെതെു് 

. ഇവ  എല്ലാും  ലഭിച്ചതായി ടതാഴിലാളികൾ  രറഞ്ഞ ു. 

പദ്ധതി്ആരംഭ്മീറ്ിംഗ്്ഗ്ഗാമ ഭ് ംബന്ധിച്ച ്

ടതാഴിലറുപ്പ്  നിയമും SHE 22ഗ്രകാരും ഒര ുരദ്ധതിആരുംഭിക്കനു്നതിന ുമൻുര് രദ്ധതിടയ  

സ്ുംബന്ധിെ് മഴുുവൻ കാരയങ്ങളുും ക തയമായി ടതാഴിലാളികടള ദബാധയടപ്പെതു്തനു്നതിന് ബന്ധടപ്പട്ട 

നിർവഹണഉദേയാരസ്ഥടെയുും വാർഡ് ടമമ്പർ, സ്ാദങ്കതിക ഉദേയാരസ്ഥൻ 

എന്നിവരതുെസ്ാന്നിധയത്തിൽ ഏടതങ്കിലുും ടരാതസു്ഥലദത്താ ടതാഴിൽ ഇെങ്ങളിൽ വദച്ചാ രദ്ധതി  

ആരുംഭ മീറ്റിുംര് നെടത്തെതെു്.ഈ വാർഡിടല ടതാഴിലാളികൾ രദ്ധതി ആരുംഭ മീറ്റിുംരിൽ 

രടങ്കെതു്ത ുഎന്ന് രറഞ്ഞ.ു. 

 

തതാഴിലിടങ്ങളിൽ്ഉണ്ാകനു്ന്അപകടങ്ങൾ് ംബന്ധിച്ച് 

മഹാത്മാരാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ ടതാഴിലറുപ്പ്   രദ്ധതിയിൽടതാ ഴിലാളികൾക്ക്  ടതാഴിലിെങ്ങളിൽ 

വച്ച്  ഏടതങ്കിലുും തരത്തിലളു്ളഅരകെും സ്ുംഭവിൊൽ SHE5ഗ്പകാരവംു്അധയായം-9രറഞ്ഞിരിക്കനു്ന 

ഗ്രകാരവുും െികിത്സ്ക്ക്  ആവശയമായി വരനു്ന മഴുുവൻെിലവകുളുും ബന്ധടപ്പട്ട ബില്്ലകൾ ഹാജരാക്കനു്ന 

മറുടയ്ക്താഴിലാളികൾക് ലഭയമാദക്കെതാണ്  .ഇതകുെൂാതത തതാഴിലിെങ്ങളിൽ വച്ച് മരണും 

സ്ുംഭവിക്കയാടണങ്കിൽ 25000 രരൂ ടതാഴിലാളിയുടെ കെുുുംബത്തിന് ലഭയമാദക്കെതാണ്.അഞ്ാും  

വാർഡിടല  ടതാഴിലാളികൾക് ദസ്ാഷയൽ  ഓഡിറ്റ് കാലയളവിൽനെന്ന ഗ്രവ ത്തികളിൽ 

അരകെങ്ങൾ ഒന്നുുംതടന്ന സ്ുംഭവിച്ചിട്ടില്ല  
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തഷ്ൽ ്്്ഓ ്്തഗ്പാജക്റ്്്് ംബന്ധിച്ച ്

വാർഡിൽ ആവശയമായ വികസ്ന ഗ്രവർത്തികൾ  കടെത്തനു്നതിന് ടതാഴിലാളികൾക്ക് 

അവകാശമെു് .ടതാഴിലാളികളുടെയുും ദമറ്റിടറെയുുംഭാരത്തനുിന്ന ുരങ്കാളിത്തും ഉൊവനു്നെു് .എന്നാൽ 

ടതാഴിലറുപ്പിൽ അനവുേനീയമായ ആ്രി വികസ്ന ഗ്രവർത്തികൾ കടെത്തനു്നതിന് വാർഡിടല 

വിവിധ ദമഖലയിൽ നിന്നമുളു്ള ജനങ്ങളുടെ രങ്കാളിത്തും ഉൊദവെതെു് . 

പരാതി്പരിഹാരം 

മഹാത്മ രാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ ടതാഴിലറുപ്പ് രദ്ധതി നിയമഗ്രകാരും(SHE19) 

സ്മയബന്ധിതമായിരരാതി രരിഹാരത്തിനളു്ള അവകാശും നിയമും നിഷ്കർഷിക്കനു്ന ു.രദ്ധതിയുമായി 

ബന്ധടപ്പട്ട രരാതികൾ ദഫാണ് മദുഖന ,ദൊൾ ഗ്ഫീ നമ്പർ ഉരദയാരിച്ച് ,ദരഖാ മലൂും എഴുതി നൽകിയുും 

ഇ ടമയിൽ വഴിയുും സ്മർപ്പിക്കാവനു്നതാണ് ദൊൾ ഗ്ഫീ നമ്പർ രഞ്ായത്തിൽ  ഗ്രേര ശി 

പ്പിടക്കൊതാണ്.അഴിദക്കാെ്  രഞ്ായത്തിൽ നമ്പർ ഗ്രേർശിപ്പിച്ചിട്ടെു് .ടതാഴ്ലളികദളാെ് 

സ്ുംസ്ാരിച്ചദപ്പാൾ ഇതവുടര രരാതികൾ നൽകിയിട്ടില്ല എന്നാണ് അറിയാൻ സ്ാധിച്ചത് . 

ദ ാഷ്യൽ്ഓഡിറ്്്്നടത്തനു്നതിനളു്ള്അവകാശം 

ടതാഴിലറുപ്പ് രദ്ധതിയിൽ ഏടറ്റെത്ു്ത  നെപ്പിലാക്കനു്ന മഴുുവൻ ഗ്രവർത്തികളുും ദസ്ാഷയൽ ഓഡിട്ടിന്  

വിദധയമാക്കണും എന്ന് SEC 17(2)നിഷ്കർഷിക്കനു്ന ു.രഞ്ായത്തിടല ഗ്രാമസ്ഭ ദരജിട്െരിൽ ദസ്ാഷയൽ 

ഓഡിറ്റ്  നെത്തിയതായുള്ള ദരഖകൾ കാണാൻ സ്ാധിച്ചില്ല . 

തതാഴിലാളികളുതട്കടമകൾ 

1. ക തയസ്മയടത്തരാഴിൽസ്ഥലത്്തഹാജരായിഒപ്പവയ്ക്കകു. 

2. ടതാഴിലറുഗ്പ്പ്രാമസ്ഭദയ്ക്കസാഷയൽഓഡിഗ്റ്റ്രാമസ്ഭക്കക തയമായിരടങ്കെകു്കകു 

3. രണിസ്ഥലത്തപ്ലാറികവ്രു ക്കൾഉരദയാരിക്കവുാദനാകത്തിക്കവുാനുുംരാെളു്ളതല്ല 

4. ഗ്രക തിസ്ുംരക്ഷണത്തിന്ആവശയമായഗ്രവ ത്തികൾഏടറ്റെതു്തനെപ്പിലാക്കകു. 

5. ആ്രിസ് ഷ്ടിക്കനു്നഗ്രവ ത്തികൾ   കടെത്തിദമറ്റ് ടനയുുംരഞ്ായത്്തഅധിക തടരയുും    അറി

യിക്കകു. 

തതാഴിലറുപ്പപുദ്ധതിയിൽഏതറ്ടുതത്തെയ്യാൻപറ്ിയഗ്പവൃത്തികൾ 

1. വിഭാഗംഎ :ഗ്രക തിവിഭവരരിരാലനവമുായിബന്ധടപ്പട്ടടരാതഗു്രവ ത്തികൾ 

2. വിഭാഗംബി: 

സ്മഹൂത്തിൽഅവശതഅനഭുവിക്കനു്നവിഭാരങ്ങൾക്കളു്ളവയക്തിരതആ്രികൾഖ

ണ്ഡിക 5ൽരരാമർശിക്കനു്നകെുുുംബങ്ങൾക്കമാഗ്തും 

3. വിഭാഗം ി: 

ദേശീയഗ്രാമീണഉരജീവനമിഷൻനിബന്ധനകൾഅനസു്രിക്കനു്നസ്വയുംസ്ഹായസ്ും

ഘങ്ങൾടക്കപാതഅുെിസ്ഥാനസ്ൗകരയങ്ങൾ 

4. വിഭാഗംഡി: ഗ്രാമീണഅെിസ്ഥാനസ്ൗകരയങ്ങൾ 
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താതഴപറയുന്ന3വര്ടക്കുൾആണ്ഈഘ്ത്തിൽദ ാഷ്യൽഓഡിറ്ിനവിദധയമാക്ിയത ്

ഗ്കമനമ്പർ  ഗ്രവർത്തിയുടെ 

ദരരുും 

ഗ്രവര രിടകാഡുും 

മറർദറാൾ 

നമ്പർ  

 

ഗ്രവർത്തി 

കാലയളവ്   

 

ടതാഴിൽ 

േിന ങ്ങ ൾ 

 

ചിലവായ്

തകു് 
 

ദവതന്

ഘടകം് 

 ാധന്

ഘടകം് 

 

1 

 

RC/268079 
അുംരനവാെി 

യിദലക്ക്    ദറാഡ്    

നിർമാണും 

കമലാെതെും  

 

 

1539,1540,1635, 

1838,1541,1839 

1651. 

 

 

22/10/18----- 

4-11-18 

 

 

141 

 

 

21294-

unskilled 

35892-skilled 

 

113982 

 

 

അളവകുൾ് ംബന്ധിച്ച്് 

ഗ്രവർത്തിയുടെ 

ദരരുും 

ഗ്രവര രിടകാഡുും 

എറിമാറ്റി ടല  

അളവകുൾ  

എം്്ബകു്ിൽ്

ദരഖതപ്പടുത്തിയത്്് 

ഫീൽഡ്  തല 

രരിദശാധനയിൽ കെത്   

RC/268079 
അുംരനവാെി യിദലക്ക്    

ദറാഡ്    നിർമാണും 

കമലാെതെും  

 

 

40 cum 

@4220.79 cum= 

168831.6/ 

39.89cum@4239.89=168026.84/ 

ആയുധ വാെക =126/ 

39.63cum@4239.89=168026.84/ 

 

ഫയൽ രരിദശാധനയുടെ 

അെിസ്ഥാനത്തിൽ 

കടെത്തിയ ആയുധ 

വാെക =156/. 

 

എ്ടിമാറ്്്്്ഗ്പകാരം്തകു് എം്ബക്ു്്്ഗ്പകാരം്്

കണക്ാക്ിയ്്തകു് 

ദ ാഷ്യൽ്ഓഡിറ്്്്

ഗ്പകാരംകതണ്ത്തിയ്്

തകു് 

ഗ്പവര്ടത്തിയുതട്്ആതക്്

ചിലവ്്=206000/ 

173872/ 

 

174118/ 

 ിറ്ി ൻ്്ഇൻ ര്ടദമഷ്ൻ്്

ദബാര്ടഡ്്്=5000/ 

2950/ 2950/ 

ആയുധവാടക്=2089/ 126/ 156/ 

mailto:39.89cum@4239.89=168026.84/
mailto:39.63cum@4239.89=168026.84/
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വിേഗ് ദ/അര്ടദവിേഗ് ധ്്്

തതാഴിലാളികളുതട്ദവതനം്

=14400/+26371.20/ 

38626/ 35892/ 

അവിേഗ് ദതതാഴിലാളികളുതട്

ദവതനം്=43578/ 

21138/ 21138/ 

 ാധനങ്ങളുതട്്തകു്

=114560/ 

113982/ 113982/ 

 

 

 ിറ്ി ൺഇൻ ര്ടദമഷ്ൻദബാര്ടഡ്് 

മഹാത്മാരാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ ടതാഴിലറുപ്പ് രദ്ധതിയിൽ ഓദരാ ഗ്രവർത്തി ആരുംഭിക്കനു്നതിന ു

മൻുരുും ആ ഗ്രവര രിയുമായി ബന്ധടപ്പട്ട എ്ടിമാറ്റ്  തകു ,ആടക ടതാഴിൽ േിനങ്ങൾ ,സ്ാധന ദവതന 

ഘെകും ,ഗ്രവർത്തി കാലാവധി തെുങ്ങിയവ ദരഖടപ്പെതു്തിയ നിശ്ചിത അളവിലളു്ള ദബാർഡ്  

ടരാതജുനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവനു്ന രീതിയിൽ സ്ഥാരിദക്കെതെു് .ഓഡിറ്റ്  നവിദധയമാക്കിയ 

ഗ്രവർത്തിയുടെ സ്ിറ്റിസ്ണ് ഇദറഫാർമഷൻ ദബാർഡ്  ഗ്രവർത്തി സ്ഥലത്്ത  സ്ഥാരിച്ചിട്ടെു്. 

 

 

.ദമറ്ി്തന് ംബന്ധിച്ച്വിവരങ്ങൾ 

ടതാഴിലറുപ്പ് നിയമഗ്രകാരും ദമറ്റ് ,രതിനാല് േിവസ്ും കെൂദുമ്പാൾ മാറി ടക്കാെിരിക്കണും  ദജാളമ  

,കാഞ്ന  എന്നിവർ ദമറ്റ്ടെെമുതലകൾ  നിർവഹിച്ചിട്ടെു് .ദമറ്റ് ടതാഴിലാളികളുടെ ടതാഴിൽ 

കാർഡിൽ ക തയമായി ഹാജർ ദരഖടപ്പെതു്തകുയുും മറർ ദറാൾ രരൂിപ്പിക്കരടുറടന്നുും ടതാഴിലാളികൾ 

രറഞ്ഞ ു.ഇത് ഗ്രശുംസ്നീയമാണ്. 

 

 

നിരീക്ഷണ് ംവിധാനങ്ങൾ 

ജാഗ്രതാ ദമൽദനാട്ട സ്മിതി 

❖ രദ്ധതിയുടെ നെത്തിപ്പ് കാരയക്ഷമമാക്കനു്നതിന ുദവെി നിരീക്ഷണ സ്ുംവിധാനങ്ങൾ 

ഏർടപ്പെതു്തിയിട്ടെു് .ഉദേയാരസ്ഥ സ്ുംവിധാനവുും ,ഗ്രാദേശിക തല കമറ്റിയുും 

രരൂീകരിച്ചടുകാൊണ് രദ്ധതി ഗ്രവർത്തനങ്ങൾ കരയക്ഷ്മമായ്  നെദത്തെത് നിയമ 

ഗ്രകാരും(വിഎം. ി. രപൂീകരിദക്ണ്ത്്എങ്ങതനതയന്നളു്ളത്്എ.എം ി്യിതല്

ദപജ് നമ്പര്ട57 ഭാഗം10.5.3.അന ുരിച്്ചആവണം)ദമറ്റ്  അുംരമാവാൻ രാെില്ല   .ഈ 
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വാർഡിൽ   സ്മിതി അും ര ങ്ങൾ ഗ്രവർത്തി സ്ഥലും സ്ന്ദർശിക്കരടുറടന്നുും അവടെ വച്ച് ഒപ്പ്  

ദരഖടപ്പെതു്താറടുെന്നുുംന്നുും ടതാഴിലാളികൾ രറഞ്ഞ ു. 

അുംരങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ (അനബുന്ധും ) 

എ.എം. ി.അദ്ധയായം-7.11.5ഗ്പകാരമളു്ളഗ്പവൃത്തി യൽ -പരിദശാധന്യുതട്

കതണ്ത്തലകുൾ 

മഹാത്മാഗാന്ധി്ദേശീയ്്ഗ്ഗാമീണ്തതാഴിലരുപ്പ്ു്പദ്ധതി്്വാര്ടഷ്ിക്മാസ്റ്റര്ട് ര കുലര്ട്ഗ്പകാരം്

ഒര്ുവര്ടക്്്് യലിൽ് കൂ്ഷിദക്ണ്്22്ദരഖ്കതളക്റുിച്ച്ു്ഗ്പതി്പാ്തികനു്ന.ു്ഇത്്

നിര്ടബന്ധമായും് കൂ്ഷിതക്ണ്താ്ണ്്. 

കവര്ടദപജ് 

രരിദശാധിച്ച ഗ്രവർത്തി യുടെ  ഫയലിൽ വാർഷിക മാറർ സ്ർകലുർഗ്രകാരമളു്ള കവർ ദരജ് 

ഉൾടപ്പെതു്തിയിട്ടെു്   .  

തചക്ലിസ്്റ്റ 

ഒരഗു്രവ ത്തിഫയലിൽഗ്കമഗ്രകാരുംഏടതാടക്കദരഖകൾഎവിടെഏദതപജ് മുതൽസൂ്ക്ഷിച്ചിരിക്കനു്നഎുന്നമ

നസ്സിലാക്കവുാനളു്ളആധികാരികദരഖയാടണ്െക്കലിറ്.രരിദശാധിച്ച ഗ്രവർത്തി യുടെ ഫയലിൽ ടെക്ക്  

ലിറ് സൂ്ക്ഷിച്ചിട്ടെു് . 

വാര്ടഷ്ിക്കര്ടമ്പദ്ധതിയുതട്പകര്ടപ്പ്് 

ഗ്രാമസ്ഭ അുംരീകാരും ലഭിച്ച ഗ്രവർത്തികൾ മാഗ്തദമ വാർഷിക കർമ രദ്ധതിയിൽ ഉടള്പ്പെതു്താവ ു

.ഗ്ര്രു തഗ്രവ ത്തിരഞ്ായത്തിടലനെപ്പവുർഷത്തിടലആനവുൽആക്ഷൻപ്ലാനിൽഉൾടപ്പട്ടതാണ്എ

ടന്നരളിയിക്കവുാനളു്ളദരഖയാണ്ആക്ഷൻപ്ലാൻടറെദകാപ്പി.  രരിദശാധിച്ച ഫയലിൽ ഗ്ര്രു ത ദരഖ 

സൂ്ക്ഷിച്ചിട്ടെു് .  

എസ്റ്റിദമറ്്(ജനകീയ്എസ്റ്റി്ദമറ്്്) 

ഒരഗു്രവ ത്തിഎങ്ങടന,എഗ്തഅളവിൽടെയ്യണടമന്നസാദങ്കതികമായിഗ്രതിരാേിക്കനു്നആധികാരികദര

ഖയാണ്എറിദമറ്റ് രരിദശാധിച്ച ഫയലിൽ എ്ടിദമറ്റ് സൂ്ക്ഷിച്ചിട്ടെു് .എന്നാൽ സ്ാധാരണക്കാർക്ക് 

ദരാലുും മനസ്സിലാകനു്ന ഭാഷയിലളു്ള ജനകീയ എ്ടിദമറ്റ്  ഫയലിൽ ഉൾടപ്പെതു്തനു്നില്ല . 

 

 ാദേതികാനമുതിപഗ്തം 

ഒരഗു്രവ ത്തിക്കസാദങ്കതികവിേഗ് ധരടുെഅനമുതിലഭിച്ചിട്ടെു്എന്നതിനളു്ളആധികാരികദരഖയാണ്സാദങ്ക

തികഅനമുതിദരഖ.രരിദശാധിച്ചമഴുുവൻഫയലകുളിലുുംസ്ാദങ്കതികാനമുതിദരഖഉൊയിരനു്ന.ുസ്ാദങ്ക

തികാനമുതിദരഖയിൽഒപ്പിെനു്നസ്ാദങ്കതികവിേഗ് ധർഅതിദനാടൊപ്പുംഒപ്പിട്ടതീയതികെൂി  ദെർദക്കെതു

െ്അതിനാൽ  ഇക്കാരയത്തിൽ  ഗ്രദതയകഗ്ശദ്ധരലുർദത്തെതാണ്. 

ഭരണാനമുതിദരഖ 

    ഗ്രവ ത്തിടെയു്യന്നതിന്നിർവഹണസ്ഥാരനുംനൽകനു്നഅനമുതിയാണ്ഭരണാനമുതിദരഖ  ഇതഫയലിൽ 

കാണാൻ സ്ാധിച്ച ു.  
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 ംദയാജിത്പദ്ധതിയുതട്പകര്ടപ്പ്് 

രരിദശാധിച്ച മനൂ്ന ുഗ്രവർത്തികളുും സ്ുംദയാജിത രദ്ധതി വിഭാരത്തിൽ ടരെതതടുകാെ് ഇതമുായി 

ബന്ധടപ്പട്ട ദരഖകടളാന്നുും ഉൾടക്കാള്ളിച്ചിട്ടില്ല . 

 

ഡിമാൻദ ാ്ം(തതാഴിൽ്ആവശയതപ്പ്ുതകാണ്ളു്ള്അദപക്ഷ്) 

വാർഷിക മാറർ സ്ർക്കലുർ ഗ്രകാരും ഒര ുഗ്രവർത്തിക്അനതുെേം3(ബി )ഗ്രകാരും ഗ്രൂപ്പാ 

ദയാഅനതുെേം3(എ)ഗ്പകാരം വയക്തിരതമദയാ അദരക്ഷിദക്കെതാണ്്. യലിൽ്ഗ്രൂപ്പായി 

ടതാഴിലിന ുആവശയടപ്പട്ടടുകാെളു്ള അദരക്ഷ കാണാൻ സ്ാധിച്ച ു. 

വര്ടക്്്  അദലാദക്ഷ്ൻ  ദ ാം(തതാഴിൽ്നൽകിയത്് ംബന്ധിച്ച്വിവരങ്ങൾ്) 

ഗ്രവ ത്തിഅനവുേിച്ചടുകാെനിർവഹണഉദേയാരസ്ഥർനൽകനു്നഅനമുതിയാണ് വ ർക്ക് 

അടലാദക്കഷൻദഫാo.അദരക്ഷിച്ച്15േിവസ്ത്തിനളു്ളിൽഗ്രവ ത്തിലഭിദച്ചാഎന്നറിയാൻഈദഫാുംസ്

ഹായിക്കുും. രരിദശാധനക്ക് വിദധയമാക്കിയ ഗ്രവർത്തി  ഫയലിലുും ഈ ദരഖ ഉൾടപ്പെതു്തിയിട്ടെു് .് 

മസ്റ്റര്ട  ദറാൾ 

ടതാഴിലാളികളുടെ അതത് േിവസ്ങ്ങളിടല ഗ്രവർത്തി സ്ഥലടത്ത ഹാജർനിലദരഖടപ്പെതു്തനു്ന 

ഔദേയാരിക ദരഖയാണ് മറർ ദറാൾ ദലാക്ക്  ദഗ്രാഗ്രാും ഓഫീസ്ർ ,രഞ്ായത്്ത ടസ്ഗ്കെറിഎന്നിവർ  

സ്ാക്ഷയടപ്പെതു്തി സ്ീൽ രതിപ്പിച്ച മാറർ ദറാൾ മാഗ്തദമ ഉരദയാരിക്കാവ ൂ.മാറർ ദറാൾ ലഭിച്ചതിന ു

ദശഷും മാഗ്തദമ നിയമരരമായി ഗ്രവർത്തി ആരുംഭിക്കാൻ രാെളൂു്ള ,മാറർ ദറാളുകൾ ഫയലിൽ 

കാണാൻ സ്ാധിച്ച ു.എന്നാൽ മാറർ ദറാളിൽ ഹാജർ ദരഖടപ്പെതുിയതനു  മകു ളിലായി തിയ്യതി 

ദരഖടപ്പെതു്തിയിട്ടെു്.ഫയൽരരിദശാധിച്ചതിൽനിന്നുുംമറർദറാളുകളിൽടവട്ടിത്തിരതു്തലകുൾകാണ

ടപ്പട്ട.ു(അനബുന്ധും )മറർ ദറാളുകൾ രണത്തിന ുസ്മാനമാണ് ആയതിനാൽ ടവട്ടിതിരതു്തലകുൾ രാെില്ല 

.ഇത് ശിക്ഷാർഹമായ കാരയമാണ്   .ടവട്ടിത്തിരതു്തലകുൾ   ടെയു്യദമ്പാൾ  വിശേീകരണും നൽകി ഒപ്പ് 

വദയ്ക്കെതാണ് എന്നാൽ  അവദയാന്ന ു കാണാൻ സ്ാധിച്ചിട്ടില്ല.ടമഷർടമെബ്ക്ു്ക 

   നമ്പർമറർ   ദറാളുകളിൽ  ഉൊകണുംഎന്നാൽ  അവഒരമുറർദറാളിലുുംദരഖടപ്പെതു്തിയിട്ടില്ല. 

തമഷ്ര്ടതമന്റബ്ക്ു് 

ഒരഗു്രവ ത്തിഎറിദമഗ്റ്റ്രകാരുംക തയമായഅളവിൽആടണ്െദയ്യെത്എന്നുുംടെയരിരിക്കനു്നത്ഇഗ്രകാരും

തടന്നടയന്നമനസ്സിലാക്കാനളു്ളആധികാരികദരഖയാടണ്മഷർടമെബ്ക്ു്ക. 

രരിദശാധനവിദധയമാക്കിയ ഫയലിൽ   ടമഷർടമെബ്ക്ു്കഉൊയിരനു്ന ു.. ടമഷർടമെബ്കു്ക ു

രഞ്ായത്തിൽനിന്നുുംെമുതലടപ്പട്ടഉദേയാരസ്ഥൻസ്ാക്ഷയടപ്പെതു്തിയിട്ടെു് 

.ഗ്രവ ത്തിരർൂത്തീകരണത്തിടറെവിവിധഘട്ടങ്ങളിടലതകുരാസ്ാക്കദുമ്പാഴുുംഒെവുിൽഗ്രവ ത്തിയ്ക്്കഅ

നവുേിച്ചതകുഗ്രകാരമളു്ളആടകതകുഅനവുേിയ്ക്കദുമ്പാഴുുംടമഷർടമെബ്കു്കിൽരഞ്ായത്്ത     ടസ് ഗ്ക 

ട്ടറിസ്ാക്ഷയടപ്പെതു്തൽനെത്തിഒപ്പ്സ്ീല്എന്നിവരതിപ്പിദക്കെതാണ്. ഇങ്ങടന ടെയരതായി 

കാണാൻസ്ാധിച്ച.ുഎന്നാൽ ടമഷർടമറെ് ബകു്കി ൽ എും ഓ രിടവട്ടി തിരതു്തിയതായി കാണാൻ 

സ്ാധിച്ച ു. 
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തമറ്ീരിയൽതഗ്പാകയരൂ്ടതമന്െ്( ാധന് ാമഗ്ഗികതളക്റുിച്ചളു്ള്വിവരങ്ങൾ്) 

ഒരഗു്രവ ത്തിക്ക് സ്ാദങ്കതിക എറിദമഗ്റ്റ്രകാരും ആവശയമളു്ള സ്ാധനസ്ാമഗ്രികൾ വാങ്ങനു്നതിനളു്ള 

നെരെിഗ്കമങ്ങൾ ഗ്രതിരാേിക്കനു്ന ദരഖയാണ്   ടമ റ്റീരിയൽ ടഗ്രാകയർൂടമെ ്. 

അതിനരുദയാരിച്ചസ്ാധനങ്ങളുടെ  ബില്്ല     വിവരങ്ങൾ  ഫയലിൽസൂ്ക്ഷിച്ചിട്ടെു്. 

ടമറ്റീരിയൽടഗ്രാകയർൂടമന്റ്കമിറ്റിവിവരങ്ങൾ, ടകാദട്ടഷൻ ,രർദച്ചസ്്ഓർഡർ 

മതുലായവഉൊയിരനു്ന ു.  

ദവജ്  ലിസ്്റ്റ 

മറർ ദറാളിന്ആനരുാതികമായിടതാഴിലാളിദക്കവതനുംഅനവുേിച്ചഎുടന്നരളിയിക്കാനളു്ളആധികാരി

കദരഖയാണ് ദവജ്  ലിറ്. രരിദശാധിച്ചഫയലകുളിൽഎല്ലാുംദവജ്  ലിറ്കാണാൻസ്ാധിച്ച.ു 

ഇഗ്തപശുംസ്നീയമായകാരയമാണ്. 

 ഗ്ണ്ടാൻ്ര്്ടഓര്ടഡര്ട 

മറർദറാളിനുും,ദവജ്       ലിറിനുും  ആനസു്രി ടച്ച്താഴിലാളി ക്ക്     ദവ തനും കകമാറിദയാ എന്ന് 

ഉറപ്പാക്കാനളു്ള ദരഖയാണ്ഫ െ്      ഗ്ൊൻ്ഫർ    ഓർഡർ..രരിദശാധിച്ച എല്ലാ ഫയലകുളിലുും ഫെ് 

ഗ്ൊൻ്ഫർ ഓർഡർ ഉൾടപ്പെതു്തിയിട്ടെു് . 

തമറ്ീരിയൽ  വൗച്ചര്ട  ആൻഡ്  ബിൽ 

സ്ാധനസ്ാമഗ്രികൾ  ആവശയമായ ഗ്രവ ത്തികൾ  ടെയു്യദമ്പാൾ   ഇവയുടെ  

ബില്ലകുളുുംവൗച്ചറകുളുും  ഫയലിൽസൂ്ക്ഷിദക്കെതാണ്. രരിദശാധിച്ച  ഗ്രവർത്തി യുടെ    ഫയലിൽ   

ബില്ലകുൾ സൂ്ക്ഷിച്ചിട്ടെു്    ,  ഇഗ്തപ  ശുംസ്നീയമായകാരയമാണ്.എന്നാൽ ടവൗച്ചർ ഉൾടപ്പെതു്തിയിട്ടില്ല . 

 

ര ീതകുളും്ദരായൽ്ിയും ംബധിച്ച ു

രസ്ീതകുൾ  സൂ്ക്ഷിച്ചിട്ടെു് . 

ദ ാദ്ാഗ്ഗാ  ്

ഒരഗു്രവ ത്തിതെുങ്ങനു്നതിന ു മൻുരുും, ഗ്രവ ത്തിനെന്നടുകാെിരികദുമ്പാഴുും,  ഗ്രവ ത്തി രർൂത്തി 

യായതിന ു ദശഷവമുളു്ള       മനൂ്ന്ഘട്ടത്തിലളു്ളദഫാദട്ടാഗ്രവ ത്തിഫയലിൽ  സൂ്ക്ഷിദക്കെതാണ് 

.രരിദശാധിച്ചഎല്ലാ ഫയലകുളിലുും  മനൂ്ന ുഘട്ടത്തിടലയുും ദഫാദട്ടാ ഫയലിൽ സൂ്ക്ഷിച്ചിട്ടെു് . 

 

 

ഗ്പവൃത്തിപരൂ്ടത്തീകരണ ാക്ഷയപഗ്തം 

ഗ്രവ ത്തിരർൂത്തീകരിച്ചഎു ന്നതിടറെദരഖയാഗ്ണ്പവ ത്തിരർൂത്തീകരണസ്ാക്ഷയരഗ്തും.ഇത് സ്ാദങ്കതിക 

വിേഗ് ധൻ സ്ീൽ വച്ച് സ്ാക്ഷയടപ്പെതു്തണും . രർൂത്തീകരിച്ചഎല്ലാ ഗ്രവ ത്തിയുടെയുും 

ഫയലിൽഗ്രവ ത്തിരർൂത്തീകരണസ്ാക്ഷയരഗ്തുംഉൊയിരനു്ന ു. 

മസ്റ്റര്ടദറാൾമതൂവെന്് സ്ലിപ്പ് 

ഒരഗു്രവ ത്തിയുടെ ഓദരാഘട്ടത്തിടറെയുും മറർദറാൾ അനവുേി ടച്ച്താഴിലാളികൾ ക്ക്   ദവ തനും  

നൽകനു്നവരയുള്ള ഓദരാഘട്ടങ്ങളുും ഏടതാടക്ക തീയതികളിൽ നെന്ന ുഎന്നമ നസ്സിലാക്കാ ൻ മ 
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റർദറാൾമടൂവമന്റ് സ്ലിര്   ഫയലിൽ സൂ്ക്ഷിദക്കെതെു്   .      രരിദശാധിച്ച എല്ലാ ഫയലകുളിലുും 

മറർദറാൾ മടൂവമന്റ് സ്ലിര് ഉൊയിരനു്ന ു. 

ജിദയാ്ടാഗ്്ഗ്ദ ാദ്ാകൾ 

ജിദയാൊദ്്ഡ്ഫാദട്ടാഗ്രാഫ്    ര രിദശാധിച്ച  ഗ്രവർത്തിയുടെ ഫയലിൽ   ഉൊയിരനു്ന ു. 

 

ദ ാഷ്യൽ്ഓഡിറ്്്്റിദപ്പാര്ട്്് 

ഓദരാ ആറമുാസ്തിലുും     അത് വടര ടെയര ഗ്രവർത്തികളുടെ ദസ്ാഷയൽ ഓഡിറ്റ്  നെത്തി റിദപ്പാർട്്ട  

ഫയലിൽ സൂ്ക്ഷിദക്കെതാണ് .  ദസ്ാഷയൽ ഓഡിറ്റ്  റിദപ്പാർട്്ട  ഫയലിൽ ഉൾടപ്പെതു്തിയിട്ടില്ല . 

സ റ്്ഡയറി 

ഗ്രവ ത്തിസ്ഥലടത്തമഴുുവൻ വിവരങ്ങളുും ദരഖടപ്പെതു്തനു്നതി ന ു      ദവ െിയുള്ള ആധികാരിക 

ദരഖയാകണ്സറ്റ്ഡയറി.  രരിദശാധിച്ച   ഗ്രവർത്തി   ഫയലിലുും കസ്റ്റ്   ഡയറി ഉൊയിരനു്ന ു. 

.ദറാ ്്ഗര്ടേിവ ം 

വാർഷികമാറർപ്ലാൻഗ്രകാരുംഎല്ലാരഞ്ായത്തകുളിലുുംദറാസ്് രർേിവസ്ുംആെരിക്കണുംഎന്നനിഷ്കര്ഷി

ച്ചിട്ടെു് .ഇത് ആച്ചരിച്ചതായി ദരഖകടളാന്നുും സൂ്ക്ഷിച്ചിട്ടില്ല .ദറാ്ഗാർ േിവസ്ും ആെരിക്കാറെു് എന്ന് 

എും ജി എൻ ആർഇ ജി ,ഉദേയാരസ്ഥർ രറഞ്ഞിട്ടെു് . 

 

 

പഞ്ചായത്തിൽ കൂ്ഷിച്ചിരിദക്ണ് 7 രജിസ്റ്ററകുൾ 

1. ടതാഴിൽകാർഡിനളു്ളകെുുുംബാദരക്ഷയുടെരജിറർ 

2. ഗ്രാമസ്ഭരജിറർ 

3. ടതാഴിൽആവശയടപ്പട്ടതുുംടതാഴിൽഅനവുേിച്ചതുുംസ്ുംബന്ധിച്ചരജിറർ 

4. ഗ്രവ ത്തിയുടെലിറുുംെിലവുുംവിശോുംശങ്ങളുുംസ്ുംബന്ധിച്ചരജിറർ 

5. സ്ഥിരആസ്ഥികളുടെരജിറർ 

6. രരാതിരജിറർ 

7. സ്ാധനരജിറർ 

തതാഴിൽകാര്ടഡ്്രജിസ്റ്റര്ട 

ടതാഴിൽ കാർഡിനളു്ള  അദരക്ഷ ,കാർഡ്  അനവുേിച്ച വിവരങ്ങൾ എന്നിവ ദരഖടപ്പെതു്തനു്ന തിനളു്ള  

രാജിറ് ർ .ഇത് നാളതീകരിച്ചസൂു്ക്ഷിച്ചിട്ടെു് .. 

ഗ്ഗാമ ഭരജിസ്റ്റര്ട 

വാർഡിടല ടതാഴിലറുപ്പ്  രദ്ധതി യുമായി ബന്ധടപ്പട്ട ഗ്രാമസ്ഭ മിനട്ു്ടസ്് രരിദശാധിച്ചദപ്പാൾ 2/10/18  ന ു

ആക്ഷൻ പ്ലാൻ ,ദലബർ ബഡ്ജറ്റ്  രരൂീകരണവമുായി ബന്ധടപ്പട്ട ഗ്രാമസ്ഭ യുടെ വിവരങ്ങൾ 

ദരഖടപ്പെതു്തിയിട്ടെു് .. 
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വര്ടക്്്റജിസ്റ്റര്ട - 

ഗ്രവ ത്തികളുടെലിറ്, െിലവ്,    വി ശോുംശങ്ങൾദരഖടപ്പെതു്തിയിട്ടളു്ള  രജിറർ 

2018-19  വടര യുള്ള 73 ഗ്രവർത്തികൾ ദരഖടപ്പെതു്തിയിട്ടെു്്. 

സ്ഥിരആസ്ഥികളുതടരജിസ്റ്റര്ട  

ടതാഴിലറുപ്പ്  രദ്ധതിയിലടുെ സ് ഷ്ടിച്ചിട്ടളു്ള ആ്രികൾസ്ുംബന്ധിച്ച  വിവരങ്ങൾ ,സ്ഥലും 

,ആ്രിയുടെ  സ്വഭാവും ,നിലനിൽക്കനു്ന കാലയളവ്  തെുങ്ങിയവ ഗ്ര്രു ത ദരജിട്െരിൽ 

ദെർദക്കെതാണ് .ഇത് നാളതീകരിച്ച ുസൂ്ക്ഷിച്ചിട്ടെു് . 

പരാതിരജിസ്റ്റര്ട 

2018 ടമയ്  മതുൽ l6/4/19. വടര 5രരാതികൾ കിട്ടിയിട്ടുെ് രരാതിതീർപ്പ ുകൽപ്പിക്കകുയുും ടെയരിട്ടെു് . . 

 ാധന്രജിസ്റ്റര്ട 

ടതാഴിലറുപ്പിൽ ഏടറ്റെകു്കനു്ന ഗ്രവർത്തികളുടെ ഭാരമായി വരനു്ന സ്ാധന സ്ാമഗ്രികളുടെ വാങ്ങൽ 

തീരമുാനും ഉരദയാരും നീക്കിയിരപു്പ് ,െിലവകുൾ എന്നിവ സ്ുംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ മഴുുവനുും 

ഗ്ര്രു തരജിട്െരിൽ ദരഖടപ്പെദുത്തെതാണ് .ഇവനാളതീകരിച്ച ുസൂ്ക്ഷിച്ചിട്ടെു് . 

നിര്ടഹണഉദേയാഗസ്ഥര്ടക്ായുള്ളനിര്ടദദശങ്ങൾ 

ത ഗ്ക്റി / അ ിസ്റ്റൻത് സഗ്ക്റി 

• മറർദറാളിൽഒപ്പിനുും  സ്ീലിനുും  ഒപ്പുംതീയതികെൂിദെർക്കവുാൻഗ്ശദ്ധിക്കകു 

• ഏഴുരജിററകുൾ, എും. ബക്ു്കഎന്നിവസ്ാക്ഷയടപ്പെതു്തി  ആധികാരികതഉറപ്പവുരതു്തകു 

• ടതാഴിലാളികളുടെഅവകാശങ്ങൾ, അെിസ്ഥാനസ്ൗകരയങ്ങൾഎന്നിവഉറപ്പവുരതു്തകു 

• െികിത്സ്ാെിലവകുൾക തയമായിഅനവുേിക്കവുാൻഉള്ളനെരെികൾസ്വീകരിക്കകു 

• ഏടറ്റെതു്തനെപ്പിലാക്കവുാൻസ്ാധിക്കനു്നവർക്കകുൾക്്കഅനസു് തമായിടഷൽടഗ്്പാജക്റ്റ്കടെ

ത്തിവയ്ക്കകു 

• വിജിലൻസ്്ആൻദഡ്മാണിറ്ററിങ്കമിറ്റിടയശക്തിടപ്പെതു്തകു. 

ആറമുാസ്ത്തിടലാരിക്കൽരനു:സ്ുംഘെിപ്പിക്കകുയുുംടെയു്യക 

• എഎും. സ്ിഅനസു്രിച്ചളു്ള  ബി.എഫ്.റ്റി, ദസ്വനങ്ങൾഗ്രദയാജനടപ്പെതു്തകു. ദരജ് 78,16 .1 

നിര്ടവഹണഉദേയാഗസ്ഥര്ട(അക്ൗണ്ൻറ്/ ഡി. ഇ. ഒ . അഗ്കിഡിറ്ഡഎ്ൻജിനീയര്ട, 

ഓവര്ട ിയര്ട) 

• വർക്കഫയലകുളിൽആനവുൽമാറർസ്ർക്കലുറിൽരറയുന്ന  ഗ്രകാരമളു്ള 22 

ദഡാകയടൂമറെസ്്  ഉടെന്ന്ഉറപ്പവരതു്തിഗ്രവ ത്തി  ഫയൽതയ്യാറാക്കകു 

• കസ്റ്റ്ഡയറിക തയമായിഎഴുതിസൂ്ക്ഷിക്കനു്നതിനുുംദമറ്റ്  മാർക്കനിർദേശുംനൽകകു 

• മറർദറാൾടതാഴിലിെങ്ങളിൽഎത്തിച്ചദുഗ്രാജക്ട്ഇനീദഷയറ്റീവമീറ്റിുംഗ് കൂ െിരണിആരുംഭിക്കനു്നതി

റസഹായിക്കകു 

• ക തയമായഇെദവളകളിൽടതാഴിലിെുംസ്ന്ദർശിച്ചടെയരടതാഴിൽഅളന്ന്എുംബകു്കിൽദരഖടപ്പെു

ത്തകു 

• ഡിമാൻഡ്അനസു്രിടച്ച്താഴിൽനൽകകു 

ദമറ്് 
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• മറർദറാൾക തയമായിഒടപ്പവപ്പിക്കകു 

• ഹാജരാകാത്തവരടുെവിവരുംഅെയാളടപ്പെതു്തകു 

• മറർദറാളിൽടതാഴിൽേിനങ്ങളുടെതീയതിഅെയാളടപ്പെതു്തകു 

• കസ്റ്റ്ഡയറിരർൂണ്ണമായുുംരരൂിപ്പിക്കകു 

• ടതാഴിൽകസ്റ്റകുളിൽടവച്ച്അരകെുംനെന്നിട്ടടുെങ്കിൽകസ്റ്റ്ഡയറിയിൽഎഴുതകുയുുംനിർവ

ഹണഉദേയാരസ്ഥടരഅറിയിക്കകുയുുംെികിത്സ്ഉറപ്പാക്കകുയുുംടെയു്യക 

• നിശ്ചിതഅളവിലുുംരുണനിലവാരത്തിലുുംദജാലിടെയു്യന്നെു്  എന്ന്ഉറപ്പവരതു്തകു 

നിര്ടദേശങ്ങൾ 

➢ ടതാഴിൽ കാർഡകുൾ അനവുേിച്ച ുകഴിഞ്ഞാൽ രതിനഞ് ുേിവസ്ത്തിനളു്ളിൽ തടന്ന കാർഡ്  

ഉെമകൾക്ക ്ലഭയമാക്കണും . 

➢ ദഫാദട്ടാ ഉൾടപ്പടെ തികച്ചുും സ്ൗജനയമായിതടന്ന ടതാഴിൽ കാർഡ്  അനവുേിദക്കെതാണ് . 

➢ ഓദരാ ഗ്രവർത്തി ആരുംഭിക്കനു്നതിന ുമൻുരുും ഓവർസ്ിയരടുെ സ്ാന്നിധയത്തിൽ ഗ്രവർത്തി 

ആരുംഭ മീറ്റിുംര് നെത്തി ടതാഴിലാളികൾക്ക് ടെദയ്യെ ഗ്രവര രി കടള ക്കറുിച്ച് വിശേീകരണും 

നൽദകെതാണ് . 

➢ ടതാഴിലാളികൾക്ക് നിയമ ഗ്രകാരും ലഭിദക്കെ അവകാശങ്ങൾ (െികിത്സ്ാ സ്ഹായും 

ഉൾടപ്പടെ )അവർക്ക് ലഭിക്കനു്നടുെന്ന് നിർവഹണ ഏജൻസ്ി ഉറപ്പവുരദുത്തെതാണ് . 

➢ മറർ ദറാളിൽ ടവട്ടിത്തിരതു്തലകുൾ ഉൊകാൻ രാെില്ല . 

➢ മറർ ദറാളിൽ ദരര് വന്ന ടതാഴിലാളി തടന്ന യാണ് ഗ്രവർത്തി ടെയു്യന്നടതന്ന് ദമറ്റ് ,ഓവർ 

സ്ിയർ ഉറപ്പ ുവരതു്തണും . 

➢ ടതാഴിലാളികൾ അവരടുെ കെമകൾ ക തയമായി രാലിക്കനു്നടുെന്ന് നിവഹണ ഉദധയാര്രർ 

ഉറപ്പ ുവരതു്തണും . 

➢ വിജിലൻസ്് & ദമാണിട്ടറിുംര് കമറ്റി അുംര ങ്ങടള കാലാനസു് തമായി മാറ്റകുയുും അവരടുെ 

രങ്കാളിത്തും ഉറപ്പവുരതു്തകുയുും ടെദയ്യെതാണ് . 

➢ സ്ിറ്റിസ്ണ് ഇദറഫാർമഷൻ ദബാർഡ്  നിയമാനസു് തമായി ഗ്രവർത്തി സ്ഥലങ്ങളിൽ 

സ്ഥാരിടക്കൊതാണ് . 

➢ ടമദമാ ഓഫ് ടരടയമനറ്്റ്  ടവട്ടിതിരതു്താൻ രാെില്ല . 

 

അനബുന്ധം 

വാര്ടഡിതല്ആക്ടിവ്്തതാഴിലാളികളുതട്വിവരങ്ങൾ 

1 KL-02-005-001-01-5/11  100 

2 KL-02-005-001-01-5/13  100 

3 KL-02-005-001-01-5/18  100 

4 KL-02-005-001-01-5/22  100 

5 KL-02-005-001-01-5/25  100 

6 KL-02-005-001-01-5/3  100 



17 
 

17 
 

7 KL-02-005-001-01-5/31  100 

8 KL-02-005-001-01-5/4  100 

9 KL-02-005-001-01-5/5  100 

10 KL-02-005-001-01-5/55  100 

11 KL-02-005-001-01-5/6  100 

12 KL-02-005-001-01-5/7  100 

തിരതു്തലകുൾ്കണ്്മസ്റ്റര്ടദറാള് കതള്കറുിച്ചളു്ള്വിവരങ്ങൾ 

 

മ്ടർദറാൾ 

നമ്പർ 

ആരുംഭിച്ച 

തീയ്യതി 

അവസ്ാനിച്ച 

തീയ്യതി 

ദമറ്റിടറെ ദരര് തിരതു്തൽ കെ 

ടതാഴിൽ 

കാർഡ്  നമ്പർ 

1651 29-10-18 4-11-18 --------------  

1839 9/11/18 15/11/18 ------------  

1541 22-10-18 28-10-18 ---------------  

1539 22-10-18 28/10/18 Shobhana .k 23/141 

വിജിലൻ ്്&ദമാണി്റിംഗ്്കമറ്ിഅംഗങ്ങൾ 

 

നമ്പർ ദരര് രേവി 

1 രി .ഗ്രവീണ്  വാർഡ്  ടമമ്പർ 

2 സ്ജിത .െി രി  കുുംെ ുബഗ്ശീ അുംരും 

3   

4 ദകാമളവല്ലി  വാർഡ്   ഗ്രതിനിധി 

5 നാരായണൻ .െി  വാർഡ്  വികസ്ന സ്മിതി 

അുംരും 

6 എും .രവീഗ്ന്ദൻ  കർഷക ഗ്രതിനിധി 
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ഓദരാ്ഗ്പവര്ടത്തി് യലിലംു്ഉണ്ായിരിദക്ണ്്ദരഖകൾ 

 

 

1 കവർ ദരജ് 12 ടമറ്റീരിയൽ വാങ്ങനു്നതിനളു്ള 

തീരമുാനും 

2 തചക്്്്ലിസ്റ്റ് 13 ദവജ്  ലിറ് 
3 ആക്ഷൻ പ്ലാൻ ദകാപ്പി 14 ഫെ് ഗ്ൊൻ്ഫർ ഓർഡർ 

4 ജനകീയ എ്ടിമാറ്്റ 15 രാട്ടക്കരാർ 

5 ഭരണാനമുതി 16 മനൂ്ന ുഘട്ടത്തിലളു്ള ദഫാദട്ടാ 

6 സ്ാദങ്കതികാനമുതി 17 ഗ്രവർത്തി രർൂത്തീകരണ 

സ്ാക്ഷയരഗ്തും 

7 കൻദവർടജൻസ്്  വിവരങ്ങൾ 18 ടമറ്റീരി യൽ ബില്ലകുൾ 

8 ടതാഴിൽ അദരക്ഷ 19 മറർ ദറാൾ മടുവമന്റ്്റ  സ്ലിര ്

9 വർക്്ക  അദല്ലാടകഷൻ 20 ജിദയാ ൊദ്്ഡ്ഫാദട്ടാ 

10 മ്െർ ദറാൾ 21 ദസ്ാഷയൽ ഓഡിറ്്റ  റിദപ്പാർട്ട്  

11 ദമഷർടമന്റ്്റ  ബക്ു്ക  22 കസ്റ്്റ  ഡയറി 

 

ഗ്രാമസ്ഭ തീരമുാനങ്ങൾ  

❖ ടതാഴിലാളികളുടെ അവകാശങ്ങൾ  ദനെിടക്കാെകു്കാൻ  നിർവഹണ 

എടജൻസ്ി യുടെ ഭാരത്തനിന്്ന ഉൊദവെ ഇെടരെലകുളുും നിർദേശങ്ങളുും 

ഉൊക്കുും .  

❖ അെതു്ത ആറമുാസ്ും കഴിയുദമ്പാദഴക്കുും ടമച്ചടപ്പട്ട ഗ്രവർത്തനും ഉൊക്കുും . 

❖  ടതാഴിലിെങ്ങളിടല അെിസ്ഥാന സ്ൗകരയങ്ങൾ ആവശയമളു്ള മറുയ്ക്്ക 

ലഭയമാക്കുും . 

❖ വി എും സ്ി ഗ്രവർത്തനങ്ങൾ കാരയക്ഷമമാക്കുും . 

❖ കസ്റ്്റ ഡയറി വർക്്ക  ഫയലിൽ ഉൾടപ്പെതു്തുും . 

❖ ഓദരാ ഗ്രവർത്തിയുും അനദുയാജയമായ സ്മയങ്ങളിൽ അനവുേിക്കുും . 

❖ ഗ്രവർത്തി ആരുംഭിക്കനു്നതിന ുമൻുര് രദ്ധതി ആരുംഭ മീറ്റിുംര് നെത്തുും  

❖ രതിനഞ്് േിവസ്ത്തിനളു്ളിൽ കലൂി ലഭിക്കണും . 

❖ ടമറ്റീരി യൽ ഫെ് സ്മയബന്ധിതമായി അനവുേിക്കണും . 

❖ ടമറ്റീരി യൽ ഫെ് സ്മയബന്ധിതമായി ലഭിക്കാത്തത് സ്ി ഐ ബി 

വയകു ന്നതിനുും, ടമറ്റീരി യൽ ഗ്രവർത്തി ഏടറ്റെകു്കനു്നതിനുും തെസ്സമാവനു്ന ു

ഇത് അെിയന്തിരമായി രരിഹരിക്കണും . 

. 

❖ വിേഗ് ദ ടതാഴിലാളികടള വാർഡിൽ നിന്്ന തടന്ന കടെത്തുും . 

 

അധയക്ഷ : 


