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ആമഖും: 

ഗ്രാമീണ ജനതയുടെ ഉന്നമനത്തിനായി സ്വതഗ്ന്തഭാരതത്തിൽ ആേിഷ്കരിച്ച ഏറ്റേുും 

സ്ഗു്രധാനേുും ശക്തേമുായ നിയമമാണ് മഹാത്മ രാന്ധി വേശീയ ഗ്രാമീണ ടതാഴിലറുപ്പ് 

നിയമും. ഇന്തയയിടല സ്ാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങളുടെ ടതാഴിൽ ടെയ്യുോനളു്ള 

അേകാശടത്ത സ്ുംരക്ഷിച്ചു നിലനിർത്തനു്നതിനായി ഇന്തയൻ രാർലടമൻറ് അുംരീകരിച്്ച, 

ഗ്രസ്ിഡൻറ് ഒപ്പുേച്ച 2005 ടസ്ര്റ്റുംബർ മാസ്ും അഞ്ാും തീയതി മതുൽ ഈ നിയമും 

നിലേിൽ േന്ന.ു   

ഇന്തയയിടല ഗ്രാമീണ ജനതയുടെ ഉന്നമനത്തിനായി നിരേധി ഗ്രാമേികസ്ന 

രദ്ധതികൾ നെപ്പിലാക്കിയിരനു്നടുേങ്കിലുും രുണഫലും ശരിയായേിധത്തിൽ ജനങ്ങളിൽ 

എത്താതിരനു്നതിടന തെുർന്്ന രാർലടമൻറ് രാസ്ാക്കിയ മഹാത്മാരാന്ധി വേശീയ ഗ്രാമീണ 

ടതാഴിലറുപ്പ് നിയമത്തിന്ടറ ഗ്രാഥമിക ലക്ഷയും ഒര ു ഗ്രാമീണ കെുുുംബത്തിന് നിയമുംേഴി 

ഒര ു സ്ാമ്പത്തിക േർഷും 100 ടതാഴിൽ േിനങ്ങൾ ഉറപ്പുനൽകകുടയന്നതാണ്. ഗ്രാമീണ 

ജനതയുടെ ഉന്നമനത്തിനുും  ടമച്ചടപ്പട്ട ജീേിത സ്ാഹെരയും ഉറപ്പാക്കനു്നതിനുും അതിലടൂെ 

ോരിഗ്േയ നിർമാർജ്ജനേുും സ്സു്ഥിര േികസ്നേുും ആണ് ഈ നിയമത്തിന്ടറ  ഗ്രാധാന 

ലക്ഷയും. െഷൂണങ്ങളിൽ നിന്നുും ടതാഴിലാളികടള വമാെിപ്പിക്കകുയുും മാനയമായ വേതനും 

നൽകി അേരടുെ കെുുുംബത്തിന് ഗ്കയ വശഷി േർദ്ധിപ്പിച്്ച ോരിഗ്േയത്തിൽ നിന്നുും 

കരകയറാൻ ടതാഴിലറുപ്പുരദ്ധതിയിലടൂെ കഴിയുന്ന.ു ഗ്രകൃതിേിഭേ രരിരാലനത്തിലടൂെ 

ഓവരാ  ഗ്രവേശത്തിന്ടറയുും േിഭോെിത്തറ ശക്തമാക്കകുയുും, അതിലടൂെ േരൾച്ച, 

മടണാലിപ്പ്, ടേള്ളടപ്പാക്കും, േനനശീകരണും തെുങ്ങിയ രാരിസ്ഥിതിക ഗ്രശ്നങ്ങളിൽ 

നിന്നുും സ്ുംരക്ഷണും നൽകകുയുും അതിലടൂെ ഉത്രാേനും, ഉത്രാേനക്ഷമത എന്നിേ 

േർദ്ധിപ്പിക്കേുാനുും രദ്ധതി ഗ്രേർത്തനങ്ങളിൽകെൂി കഴിയുന്ന.ു ഗ്രകൃതിേിഭേ 

രരിരാലനത്തിന് ഏറ്റേുും ഗ്രധാനടപ്പട്ട ഘെകമാണ് ജലസ്ുംരക്ഷണേുും അതിൻടറ 

സ്രുക്ഷിതതവേുും ഇേ ടതാഴിലറുപ്പ് ഗ്രേർത്തനങ്ങളിൽ ഉറപ്പ് േരതു്തേുാൻ കഴിയുന്ന.ു 

2018, 2019 േർഷങ്ങളിൽ ഏറ്റേുും േലിയ ഗ്രളയേരുന്തും ഏറ്റുോങ്ങിയ നാൊണ് 

വകരളും. വകരളത്തിടല എല്ലാ ജില്ലകളിലുും ഈ ഗ്രളയും േളടരയധികും േരുന്തങ്ങൾ 

ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. അവത വകരളും തടന്നയാണ് മാർച്്ച മാസ്വത്താെകുെൂി ശക്തമായ 

േരൾച്ചയുും കെുിടേള്ളക്ഷാമേുും അനഭുേടപ്പെനു്നത്. ഈ അേസ്രത്തിലാണ് എഗ്തവയാ 

നറൂ്റാണ്ടകുളായിനാും നിർമ്മിച്ച കിണറകുൾ, കളുങ്ങൾ എന്നിേയുടെ ഗ്രാധാനയും 

തിരിച്ചറിയുന്നത്. ജല സ്രുക്ഷടയ കറുിച്്ച െിന്തിക്കവുമ്പാൾ അതിനവുേണ്ട േലിയ 

സ്ാവങ്കതിക േിേയടയ കറുിച്ചാണ് നാും ആേയും െിന്തിക്കകു. ടതാഴിലറുപ്പുരദ്ധതി നമക്ു്ക 
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ഗ്രധാനമായുും കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒര ു  േസ്തു തയാണ് മഴക്കഴുികൾ. ഇേയുടെ നിർമ്മാണ 

ഗ്രേൃത്തി കളിൽ ടതാഴിലാളികൾ കെൂതുലായുും ഗ്ശദ്ധ ടെലതു്തിയാൽ ഭരൂർഭജലടത്ത 

അളേിടന നമക്ു്ക നല്ല രീതിയിൽ ഉയർത്തേുാൻ സ്ാധിക്കനു്ന.ു ഗ്രധാനമായുും വമൽപ്പറഞ്ഞ 

ഗ്രശ്നങ്ങൾ ജലസ്ുംരക്ഷണത്തിനുും ജലസ്ുംഭരണത്തിന് കാരയമായ രീതിയിൽ തടന്ന 

ബാധിക്കനു്ന.ു 

മഹാത്മാരാന്ധി വേശീയ ഗ്രാമീണ ടതാഴിലറുപ്പ് രദ്ധതി ഗ്രകാരും കതിരർൂ 

രഞ്ായത്തിടല ോർഡ് 4 2018-19 സ്ാമ്പത്തിക േർഷും ഒക്വെബർ ഒന്്ന മതുൽ 2019 മാർച്്ച 

31 േടര നെപ്പിലാക്കിയ    രണ്ട്  ഗ്രേൃത്തികൾ സ്ാമഹൂയ രരിവശാധന നെത്തിയതിൻടറ 

അെിസ്ഥാനത്തിൽ േിവല്ലജ് റിവസ്ാഴ്സ് വരഴ്സണ്മാർ തയ്യാറാക്കിയ  കരെ് റിവപ്പാർട്്ട 21.10-.19ന്  

വേറ്റുമ്മൽ തരേുണടത്തര ു വജയാതി ൊക്കീസ്ിൽ  മന്ദിരത്തിൽ േച്ച് വേകവുന്നരും 2 pm 

മതുൽ നെന്ന വസ്ാഷയൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്രാമസ്ഭയിൽ അേതരിപ്പിക്കകുയുും രദ്ധതി 

ടമച്ചടപ്പെതു്തനു്നതിന് വേണ്ട തീരമുാനങ്ങൾ എെകു്കകുയുും ടെയ്തതിൻടറ അെിസ്ഥാനത്തിൽ 

തയ്യാറാക്കിയ വസ്ാഷയൽ ഓഡിറ്റ് റിവപ്പാർട്്ട ോർഡിൻടറ േികസ്നത്തിനുും സ്മഹൂത്തിനുും 

രരിസ്ഥിതിക്കരൃുും രുണരരമായ രീതിയിൽ രദ്ധതിയുടെ നല്ല േശങ്ങൾ 

നിലനിർത്തിടകാണ്്ട വരാരായ്മകൾ രരിഹരിച്്ച രദ്ധതിയുടെ ഗ്രേർത്തനങ്ങൾ ടമച്ചടപ്പട്ട 

രീതിയൽ നെപ്പിലാക്കാൻ ഇതിൻടറ രിന്നിൽ ഗ്രേർത്തിക്കനു്ന ഒവരാരതു്തർക്കുും 

സ്ാധിക്കടട്ട എന്നാശുംസ്ിക്കനു്ന ു 

 വിദശഷ് കൾ 

 നിയമത്തിൻടറ രിൻബലമളു്ള അേകാശാധിഷ്ഠ ിതരദ്ധതി 

 ഗ്രാമരഞ്ായത്ത് ഗ്രവേശത്ത് താമസ്ിക്കനു്ന 18 േയസ്സ് രർൂത്തിയായ 

ഏടതാരാൾക്കുും രദ്ധതിയിൽ രങ്കാളിയാകാും 

 സ്്ഗ്തീക്കുും രരുഷുനുും തലുയ വേതനും  

 രരിസ്ഥിതി സ്ുംരക്ഷണും കാർഷിക വമഖലയിടല അെിസ്ഥാന സ്ൗകരയ 

േികസ്നും എന്നിേയ്ക്്ക മൻുരണന 

 ടതാഴിലാളികൾ തടന്ന ഗ്രേർത്തികൾ കടണ്ടത്തകുയുും ആസ്ഗൂ്തണടത്ത 

സ്ഹായിക്കകുയുും ടെയ്യുന്ന ു

 ആസ്ഗൂ്തണത്തിലുും നിർേഹണത്തിലുും തികഞ്ഞ സ്തുാരയത 

 കരാറകുാടര ഇെനിലക്കാവരാ ഇല്ല 

 ടരാതജുന രങ്കാളിത്തവത്താടെ വലബർ ബഡ്ജറ്റ് 

 ബാങ്ക്,  വരാവറാഫീസ്് േഴി മാഗ്തും വേതന േിതരണും 

 സ്്ഗ്തീകൾക്്ക മൻുരണന 

 കമ്പയടൂ്ടർ ശൃുംഖല േഴിയുള്ള വമാണിറ്ററിുംര് സ്ുംേിധാനും 

 ഗ്രാമസ്ഭ രദ്ധതി ഓഡിറ്റ് ടെയ്യുന്ന.ു 
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ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ്  

ടരാതസു്മഹൂും രദ്ധതി നിർേഹണടത്ത രറ്റിയുും ടരാത ു ധനും 

ടെലേഴിക്കനു്നതിടനക്കറുിച്ചുും രരസ്യേുും സ്വതഗ്ന്തേമുായ നെത്തനു്ന രരിവശാധനയാണ് 

സ്ാമഹൂയ ഓഡിറ്റ്. ടതാഴിലറുപ്പ് നിയമും അനശുാസ്ിക്കനു്നത് േർഷത്തിൽ എല്ലാ ോർഡിലുും 

രണ്ട് ഗ്രാേശയും വസ്ാഷയൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്രാമസ്ഭ നിർബന്ധമായുും നെവത്തണ്ടതാണ്. സ്തുാരയത 

ഉറപ്പു േരതു്തി, അഴിമതിരഹിതമാക്കകുയുും അതേുഴി സ്േ്ഭരണും സ്ാധയമാക്കനു്നതിനുും 

വസ്ാഷയൽ ഓഡിറ്റ് സ്മഹൂടത്ത രാകടപ്പെതു്തനു്ന.ു രദ്ധതി േിഭാേനും ടെയ്യുന്ന രീതിയിൽ 

രുണവഭാക്താക്കളുടെ ജീേിതസ്ാഹെരയത്തിൽ ഫലഗ്രേമായ മാറ്റും സ്ൃഷ്ടിക്കനു്നതിന് 

ടരാതരുണും ശരിയായ രീതിയിൽ േിനിവയാരിച്്ച ലക്ഷയഗ്രാപ്തി വകേരിച്ചിട്ടുവണ്ടാ എന്ന 

േിലയിരതു്തലുും  വസ്ാഷയൽ ഓഡിറ്റ് നെത്തനു്ന.ു കഴിഞ്ഞ രത്തേുർഷമായി 

തെുർന്നടുകാണ്ടിരിക്കനു്ന രദ്ധതി ഗ്രേർത്തനങ്ങടള ക്കറുിച്ചുള്ള   സ്ാമഹൂിക ഓഡിറ്റ്, 

ടതാഴിലറുപ്പ് രദ്ധതി നിയമും ടസ്ക്ഷൻ 17 (2) അനസു്രിച്്ച കതിരർൂ രഞ്ായത്തിൽ നാലാും 

ോർഡായ വേറ്റുമ്മൽ  ോർഡിൽ നെന്ന.ു 

ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്പഗ്കിയ 

1 പശ്ചാത്തലം ഒരകു്കൽ 

വലാക്്ക തലത്തിലുും ഗ്രാമ രഞ്ായത്ത് തലത്തിലുും രദ്ധതി നിർേഹണ ഉവേയാരസ്ഥനായ 

വലാക്്ക ഓഫീസ്ർ (BDO), രഞ്ായത്ത് ടസ്ഗ്കട്ടറി, മറ്റ് നിർേഹണ ഉവേയാരസ്ഥർ 

തെുങ്ങിയേരമുായി വലാക്്ക റിവസ്ാഴ്സ് വരഴ്സണ് നെത്തിയ കെൂിയാവലാെനയിൽ 

ഉരതു്തിരിഞ്ഞതിനനസു്രിച്്ച  തെുർ ഗ്രഗ്കിയകൾ ആസ്ഗൂ്തണും ടെയ്യുകയുും വസ്ാഷയൽ 

ഓഡിറ്റ് ഗ്രാമസ്ഭാ തീയതി നിശ്ചയിക്കകുയുും ടെയ്യുന്ന.ു 

2.  യൽ പരിദശാധന 

വസ്ാഷയൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്രഗ്കിയ ആരുംഭിച്ചിരിക്കനു്ന തിയതിയ്ക്്ക  മൻുരളു്ള ആറ ്

മാസ്ക്കാലയളേിൽ ോർഡിടല ഗ്രേൃത്തി ഫയലകുൾ, ഏഴ് രജിററകുൾ, അവതാടൊപ്പും 

അനബുന്ധവരഖകളുും സ്കൂ്ഷ്മരരിവശാധന നെത്തനു്ന.ു 

3. ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലപരിദശാധന 

ഓവരാ ഗ്രേൃത്തിയുും എറിവമറ്റിൽ ഗ്രതിരാേിക്കനു്ന അളേിലുും രുണത്തിലുും 

നെപ്പിലാക്കിയിട്ടുവണ്ടാ എന്നുും ആ ഗ്രേൃത്തിയുടെ രുണ ഫലത്തിന്ടറ  േയാപ്തി 

തിട്ടടപ്പെതു്തകുയുും ഗ്രസ്തു ത ടതാഴിലിെങ്ങളിൽ ടതാഴിലാളികൾക്്ക ലഭിവക്കണ്ട അേകാശ 

ആനകുലൂയങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുവണ്ടാ എന്നുും  ഗ്രേൃത്തി സ്ഥല രരിവശാധനയിലടൂെ ലക്ഷയും 

ടേക്കനു്ന.ു 

4. വീടുവീടാന്തരം ഉള്ള വിവരദശഖരണം 
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രദ്ധതി രുണവഭാക്താക്കളുടെ േീെേുീൊന്തരും ടെന്ന് വനരിൽ കണ്ട് രദ്ധതിയുടെ 

നിർേഹണടത്തക്കറുിച്ചുും രുണ ഫലടത്തക്കറുിച്ചുമളു്ള  അഭിഗ്രായങ്ങളുും നിർവേശങ്ങളുും 

സ്വരരൂിക്കനു്ന.ു 

5. ത ളിവ് ദശഖരണം 

ഫയൽ രരിവശാധന, ഗ്രേൃത്തി സ്ഥല രരിവശാധന, േീെേുീൊന്തരും ഉള്ള േിേരവശഖരണും 

തെുങ്ങിയ ഓഡിറ്റ് ഗ്രഗ്കിയ കടണ്ടത്തലകുളുടെ േസ്തു നിഷ്ഠ മായ ടതളിേ് വശഖരണും 

നെത്തനു്ന.ു 

 6.  ാമഹൂയ  ദബാധവൽക്കരണം 

സ്ാമഹൂയ ഇെടരെലകുളിലടൂെ രദ്ധതി േിജയും ഉറപ്പു േരതു്തി 

രൗരാേവബാധും   ഉയർത്തകുയുും വസ്ാഷയൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്രഗ്കിയ േിജയിപ്പിക്കകുയുും 

ടെയ്യുന്നതിന് ആേശയമായ വബാധേൽക്കരണും ഗ്രേർത്തനങ്ങൾ നെപ്പിലാക്കനു്ന.ു 

7. റിദപ്പാർട്ട്  യ്യാറാക്കൽ 

വസ്ാഷയൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്രഗ്കിയയിടല കടണ്ടത്തലകുളുും നിരമനങ്ങളുും, 

നിർവേശങ്ങളുും  വസ്ാഷയൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്രാമസ്ഭയിൽ െർച്ച ടെയ്ത ് അുംരീകാരും 

നെത്തനു്നതിനാേശയമായ കരെ് റിവപ്പാർട്്ട തയ്യാറാക്കനു്ന.ു 

8. ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്ഗാമ ഭ 

രശ്ചാത്തലും ഒരകു്കൽ െർച്ചയിൽ നിശ്ചയിക്കടപ്പട്ട േിനത്തിൽ സ്ൗകരയഗ്രേമായ സ്ഥലത്ത ്

ഗ്രാമസ്ഭ വെർന്ന് കരെ ് റിവപ്പാർട്്ട അേതരണേുും, െർച്ചയുും, നിർവേശങ്ങളുും, തിരതു്തൽ 

ഗ്രഗ്കിയകളുും, അുംരീകാരും വനെിടയെകു്കകുയുും തെുർനെരെികളുും വകടകാള്ളുന്ന ു
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പഞ്ചായത്തിതല ത ാഴിലറൂപ്പു പദ്ധ ിയുമായി ബന്ധതപ്പട്ട വിവരങ്ങൾ 

ആടക ടതാഴിൽകാർഡ് : 1926 

ആടക ടതാഴിലാളികൾ : 2080 

ആക്ടീേ് ടതാഴിൽ കാർഡ് : 900 

ആക്ടീേ് ടതാഴിലാളികൾ : 810 

എസ്്.സ്ി     : 48 

എസ്്.െി    : 2 

100േിേസ്ും ടതാഴിൽ 

 രർൂത്തിയാക്കിയ കെുുുംബങ്ങളുടെ: 327 

 എണും 

 

(അേലുംബും: nrega.nic.in, 15/10/19) 

വാർഡിതല ത ാഴിലറുപ്പു പദ്ധ ിയുമായി ബന്ധതപ്പട്ട വിവരങ്ങൾ 

ആടക ടതാഴിൽകാർഡ് : 44 

ആടക ടതാഴിലാളികൾ : 47 

ആക്ടീേ് ടതാഴിൽ കാർഡ് : 11 

ആക്ടീേ് ടതാഴിലാളികൾ : 11 

100േിേസ്ും ടതാഴിൽ 

 രർൂത്തിയാക്കിയ കെുുുംബങ്ങളുടെ:  6 (അനബുന്ധും-2) 

 എണും 

(അേലുംബും: nrega.nic.in, 15/10/19) 
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2018 ഒക്വൊബർ ഒന്ന ുമതുൽ  2019 മാർച്്ച 31 േടര ഏടറ്റെതു്ത് നെപ്പിലാക്കിയ താടഴ രറയുന്ന  

അഞ്്  ഗ്രേൃത്തികളാണ് വസ്ാഷയൽ ഓഡിറ്റിന് േിവധയമാക്കിയത്. 

ഗ്കമ 

നമ്പർ  

ഗ്രേൃത്തിയുടെ 

വരരുും 

ഗ്രേൃത്തിയുടെ 

വകാഡുും  

എറിവമറ്റ് 

ത ുക  

 

ഗ്രേൃത്തി  

കാലയളേ്  

 

സ്ൃഷ്ടിച്ച 

ടതാഴിൽ േിന 

ങ്ങ ൾ 

 

െിലോയ തകു  

വേതന 

ഘെകും  

സ്ാധന 

ഘെക

ംും  

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

കല്ലുുംഗ്മ്പും 

നീർത്തെത്തിൽ 

ഉൾടപ്പെനു്ന 

വേറ്റുമ്മൽ 

ഗ്രവേശടത്ത മണ് 

ജലസ്ുംരക്ഷണും.   

WC/319053 

 

 

 

 

 

കവമ്പാസ്്റ് കഴുി 

നിർമ്മാണും -

രമണി    

IF/393522 

 

 

152540/- 

 

 

 

 

 

 

 

 

11, 077/- 

 

29/11/18 

03/03/19 

 

 

 

 

 

 

 

18/02/18 

 

 

 

537 

 

 

 

 

 

 

 

ഗ്രേൃത്തി 

രർൂത്തീകരി

ച്ചിട്ടില്ല  

 

 

146936 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

304 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. കവമ്പാസ്്റ് കഴുി 

നിർമ്മാണും -

ഷീല  

IF/393513 

11, 077 6/03/19  

ഗ്രേൃത്തി 

രർൂത്തീകരി

ച്ചിട്ടില്ല 
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അളവകുൾ  ംബന്ധിച്ച ്         

 

 

 

 

 

 

 

 

ഗ്രവർത്തി 

യുതട  ദപര് 

എസ്റ്റിദമറ്റിതല 

അളവകുൾ   

എം ബകു്കിൽ 

ദരഖതപ്പടതു്തിയ ്  

 ീൽഡ ്  ല 

പരിദശാധനയിൽ 

കണ്ട  ്  

കല്ലുുംഗ്മ്പും 

നീർത്തെത്തിൽ 

ഉൾടപ്പെനു്ന 

വേറ്റുമ്മൽ 

ഗ്രവേശടത്ത മണ് 

ജലസ്ുംരക്ഷണും.   

WC/319053 

 

 കാെ് 

ടേട്ടിടത്തളിക്ക 

ൽ     -  2.35m² 

മണ്േരമ്പ-് 291.16m³ 

കാെ് ടേട്ടിടത്തളിക്ക 

ൽ - 2.35m² 

 മണ്േരമ്പ് – 291.16m³ 

മണ് േരമ്പ് -158.77 

മഴ കാരണും േരമ്പ് 

നശിച്ച നിലയിൽ  

കാെ് രിെിച്ച ഗ്രവേശും 

മണ്േരമ്പ്  കാണാൻ 

സ്ാധിച്ചില്ല.  

 

കവമ്പാസ്്റ് കഴുി 

നിർമ്മാണും -

രമണി    

IF/393522 

 

 

  ഗ്രേൃത്തി 

രർൂത്തിയായിട്ടില്ല.  

കവമ്പാസ്്റ് കഴുി 

നിർമ്മാണും -

ഷീല  

IF/393513 

  ഗ്രേൃത്തി 

രർൂത്തിയായിട്ടില്ല.  
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സ്ന്ദർശിച്ച ഗ്രേൃത്തികളുടെ േിലയിരതു്തൽ  

1. കല്ലുംഗ്രം നീർത്തടത്തിൽ ഉൾതപ്പടുന്ന ദവറ്റുമ്മൽ ഗ്പദേശതത്ത മണ്ണ് 

ജല ംരക്ഷണം.  WC/319053 

 എും ബകു്കിൽ ഗ്രേൃത്തി ടെയ്ത  സ്്ഥലത്തിന്ടറ ഭേൂെുമകളുടെ വരര് 

എഴുതിയിട്ടില്ല.അതടുകാണ്്ട തടന്ന ഫയലിടല വരഖകളുടെ കടൂെ ഉണ്ടായിരനു്ന നികതുി 

രസ്ീതിൽ നിന്നമുാണ് ഭേൂെുമകളുടെ വരര് കിട്ടിയത്.  അതവുരാടല എും ബകു്കിൽ 

േരമ്പകുളുടെ  അളേകുൾ  കാണാൻ സ്ാധിച്ചില്ല . ഫീൽഡ് രരിവശാധനയിൽ 36 

ഭേൂെുമകളിൽ 5 ഓളും  വരരടുെ സ്്ഥലത്ത്  േീെ് േച്ചിരിക്കകുയാണ്. കറുച്ചു വരരടുെ 

േരമ്പകുൾ മഴ കാരണും നശിച്ച നിലയിൽ ആയിരനു്ന.ു ആയതിനാൽ   േരമ്പകുൾ അളക്കാൻ  

കഴിഞ്ഞില്ല. കെൂാടത െില    ഗ്രവേശും കാെ് മെൂി കിെക്കകുയാണ്. അതിനാൽ ആ ഗ്രവേശും 

അളക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അതവുരാടലെില ആൾക്കാരടുെ ഭമൂിയിൽ േരമ്പ് കിളച്ചിെ് 

കൃഷിയ്ക്്ക വയാരയമാക്കിയതായാണ് കണ്ടത്.  ബാക്കി 15 ഗ്രവേശത്തിടല േരമ്പിന്ടറ 

നീളും, േീതി, ഉയരും എന്നിേ കടണ്ടത്തി. 1, 44, 443 രരൂ കലൂിയിനത്തിലുും 3198 രരൂ 

രണിയായുധങ്ങളുടെ ോെകയിലുും 2000 രരൂ സ്ിറ്റിസ്ണ് ഇൻഫർവമഷൻ വബാര്ഡിന് 

ടെലേഴിച്ച തകുയുടെ ബില്ല് ഫയലിൽ കാണാൻ സ്ാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ഗ്രേൃത്തിയുടെ 

ഉവേശലക്ഷയും വകേരിക്കാൻ സ്ാധിച്ചതായി കാണാൻസ്ാധിച്ചില്ല.  

2. കവമ്പാസ്്റ് കഴുി നിർമ്മാണും -രമണി   േർക്്ക വകാഡ് :IF/393522 

3. കവമ്പാസ്്റ് കഴുി നിർമ്മാണും-ഷീല    േർക്്ക വകാഡ് :IF/393513 

              IF/393522, IF/393513    എന്ന ഫയലകുൾ  രരിവശാധിച്ചതിൽ നിന്നുും  കവമ്പാറ് രി 

റ്റിന്ടറ രണി രർൂത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല.  .ഫീൽഡ് രരിവശാധനയിൽ  കവമ്പാറ് രിറ്റിന്ടറ 

വബസ്് ടമന്റ് രണി മാഗ്തമാണ് കഴിഞ്ഞത് . 

അവകാശാധിഷ്ടി  നിരീക്ഷണങ്ങള്: 

1. ത ാഴിൽ കാർഡമുായി ബന്ധതപ്പട്ടവ: 

           ടതാഴില് കാര്ഡ് ഒര ുആധികാരിക വരഖയാണ്. മഹാത്മാ രാന്ധി വേശീയ ഗ്രാമീണ 

ടതാഴിലറുപ്പ് നിയമത്തിടല ടഷഡയള്ൂ 2 ഗ്രകാരും ടതാഴില് കാര്ഡിന് അവരക്ഷ നല്കനു്ന 

കെുുുംബങ്ങള്ക്്ക 15 േിേസ്ത്തിനകും തികച്ചുും ടസ്ൗജനയമായി ടതാഴില് കാര്ഡ് 

ലഭയമാക്കണടമന്ന് അനശുാസ്ിക്കനു്ന.ു കെൂാടത കൃതയമായ ഇെവേളകളില് കാർഡ് രതുകു്കി 

നല്വകണ്ടതമുാണ്.  

            വേറ്റുമ്മൽ  ോർഡിടല ടതാഴിലാളികള്ക്്ക രതുിയ ടതാഴില് കാർഡ് അനേുേിച്്ച 

നല്കിയിട്ടുണ്ട്. രദ്ധതിയുടെ ഗ്രാരുംഭഘട്ടത്തില് തികച്ചുും ടസ്ൗജനയമായാണ് 
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ടതാഴില് കാർഡ് നല്കിയത്.എന്നാല് രതുിയ ടതാഴില്കാർഡിന് എല്ലാ ടതാഴിലാളികളുും 

സ്വന്തും ടെലേിലാണ് വഫാവട്ടാ എെതു്ത് നല്കിയിരിക്കനു്നത്. 

 

2.ത ാഴില് ലഭിക്കനു്ന ്  ംബന്ധിച്ച്: 

           ടതാഴില് കാര്ഡളു്ള ഏടതാര ു കെുുുംബത്തിനുും 100 േിേസ്ടത്ത അേിേഗ്ദ കായിക 

ടതാഴിലിന് അേകാശമണ്ു്ട.   അവരക്ഷ നല്കിയാല് വകപ്പറ്റു രശീത് നല്കകുയുും 15 

േിേസ്ത്തിനകും ടതാഴില്  ലഭയമാക്കണടമന്നുും നിയമത്തില് ഗ്രതിരാേിക്കനു്ന.ു 

         വേറ്റുമ്മൽ  ോര്ഡിടല ടതാഴിലാളികള്  വമറ്റ് മവുഖനയാണ് ടതാഴില് ലഭിക്കനു്നതിനളു്ള 

അവരക്ഷ സ്മര്പ്പിക്കനു്നത്.  അവരക്ഷ സ്വീകരിക്കനു്ന മറുയ്ക്്ക  അവരക്ഷകന് വകപ്പറ്റു 

രശീത്  നിര്ബന്ധമായുും നല്കണടമന്ന് നിയമത്തില്  അനശുാസ്ിക്കനു്നണ്ു്ട . 

ഫയലില് സ്കൂ്ഷിച്ചിട്ടുള്ള ടതാഴില് അവരക്ഷകള്ടക്കാപ്പും  രശീതിന്ടറ ടകൗണ്ടര് സ്ലിര ്

കാണാന് സ്ാധിച്ചിട്ടില്ല. . എന്നാല് കൃതയമായിടതാഴില് ആേശയടപ്പെനു്ന 

ടതാഴിലാളികള്ക്്ക ടതാഴില് ലഭിക്കാറടുണ്ടന്നളുളത് അഭിനന്ദാർഹമായ കാരയമാണ്. 

 

 ത ാഴില് അനവുേിച്ച ്  ംബന്ധിച്ച്: 

          ടതാഴിലറുപ്പ് നിയമഗ്രകാരും ടതാഴില് ആേശയടപ്പട്ടു കഴിഞ്ഞാല് 15 േിേസ്ത്തിനകും 

ടതാഴില് ലഭയമാക്കണടമന്നണ്ു്ട. ോർഡിടല ടതാഴിലാളികള്ക്്ക ടതാഴില് ആേശയമളു്ള 

സ്മയങ്ങളില്  അവരക്ഷ സ്മര്പ്പിക്കനു്ന മറുയ്ക്്ക 15 േിേസ്ത്തിനകും 

ടതാഴില് അനേുേിക്കാറണ്ു്ട . 

 

3.ത ാഴിലില്ലായ്മ  ദവ നം: 

            ടതാഴില് ആേശയടപ്പട്ടു കഴിഞ്ഞാല് 15 േിേസ്ത്തിനകും 

ടതാഴില് ലഭയമാക്കാത്തരക്ഷും ടതാഴിലില്ലായ്മ  വേതനും 

ലഭിക്കാന് അേകാശമണ്ു്ട. ടതാഴിലാളികളുമായി സ്ുംസ്ാരിച്ചവപ്പാള് മനസ്സിലായത് 

ആേശയടപ്പട്ടാല് രതിനഞ്് േിേസ്ത്തിനളുളില് ടതാഴില് ലഭിച്ചിക്കാറടുണ്ടന്നാണ്. ഇത ്

അഭിനന്ദാർഹമായ കാരയമാണ്. 

4.തഷ്ല് ് ഓ ് ദഗ്പാജക്റ്റ്   ംബന്ധിച്ച്: 

           ോര്ഡില് ആേശയമായ േികസ്ന ഗ്രേൃത്തികള് കടണ്ടത്തനു്നതിന് 

ടതാഴിലാളികള്ക്്ക അേകാശും ഉണ്ട്. ടതാഴില് കടണ്ടത്തനു്നതിന ു ടതാഴിലാളികളുടെയുും 

വമറ്റിന്ടറയുും ഭാരത്ത് നിന്നുും രങ്കാളിത്തമണു്ടാേനു്നണ്ു്ട, 

എന്നാല് ടതാഴിലറുപ്പില ് അനേുേനീയമായ ആസ്തി േികസ്ന 

ഗ്രേൃത്തികള് കടണ്ടത്തനു്നതിന് ോര്ഡിടല േിേിധ വമഖലയില് ഉള്ളേരടുെ രങ്കാളിത്തും 

ഉണ്ടാവേണ്ടതണ്ു്ട.  

5.യാഗ് ാ തെലവ്  ംബന്ധിച്ച്: 
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         ടതാഴിലാളികള്ക്്ക താമസ് സ്ഥലത്തനുിന്നുും 5 

കിവലാമീറ്റര് െറു്റളേില് ടതാഴില് ലഭിക്കേുാനളു്ള അേകാശമണ്ു്ട, ഗ്രസ്തു ത രരിധിക്ക ു

രറുത്ത ു  ടതാഴില് ടെവയ്യണ്ട സ്ാഹെരയും ഉണ്ടാേകുയാടണങ്കില് യാഗ്താ ബത്തയായി 

കലൂിയുടെ 10% തകു നിലേിടല കലൂി ഗ്രകാരും  27 രരൂ 10 വരസ് ഗ്രേൃത്തി 

േിേസ്ങ്ങളില് ലഭയമാക്കണും.  

          ോർഡിടല ടതാഴിലാളികള് അഞ്് കി.മീറ്ററിലധികും യാഗ്ത ടെയ്ത ് രദ്ധതി 

ഗ്രേർത്തനും നെത്തിയിട്ടില്ല എന്നാണ്  ടതാഴിലാളികളില് നിന്നുും മനസ്സിലാക്കാൻ 

സ്ാധിച്ചത്. 

6.ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലതത്ത ത ൗകരയങ്ങള്  ംബന്ധിച്ച്: 

         ടതാഴിലിെങ്ങളില് ലഭിവക്കണ്ട അെിസ്ഥാന ടസ്ൗകരയങ്ങളായ ഗ്രഥമ ശഗു്ശഷൂാ 

സ്ുംേിധാനങ്ങള്, േിഗ്ശമ സ്മയടത്ത തണല് സ്ൗകരയും, കെുിടേളളും  എന്നിേ 

ടതാഴിലാളികള്ക്്ക സ്ൗജനയ മായി ലഭയമാവക്കണ്ടതണ്ു്ട.   

         ോർഡില്  ടതാഴിലാളികള് സ്വന്തമായി  കെുിടേളളും ടകാണ്ടേുരാറാണ് 

രതിേ്.അതവുരാടല  ഫീൽഡ് രരിവശാധനയിൽ  ഗ്രഥമശഗു്ശഷൂാ കിറ്റ് കാണാൻ സ്ാധിച്ചില്ല.  

7.ദവ നം ലഭയമാക്കനു്ന ്  ംബന്ധിച്ച് 

        ടതാഴിലറുപ്പ് നിയമത്തില് ടസ്ക്ഷന് 3(2) ഗ്രകാരും മറര് വറാള് കാലാേധി കഴിഞ്ഞ ു

15േിേസ്ത്തിനകും ടതാഴിലാളികളുടെ അടക്കൗണ്ടില് കലൂി ലഭിക്കേുാന് അേകാശമണ്ു്ട.   

        രഞ്ായത്തില് നിന്നുും ഏഴ് േിേസ്ത്തിനളുളില് കലൂി ടതാഴിലാളികളുടെ 

അടക്കൗണ്ടിവലക്്ക നല്കാറടുണ്ടന്്ന എുംഐഎസ്് രരിവശാധിച്ചവപ്പാള് മനസ്സിലായി. 

എന്നാല് എല്ലാ ഫയലിൻടറ കടൂെയുും എഫ്.െിഒ സ്കൂ്ഷിച്ചതായി കാണാൻ സ്ാധിച്ചില്ല.  

ഇത് ടതറ്റായ ഗ്രേണതയാണ്. 

8.പരാ ി പരിഹാരം  ംബന്ധിച്ച്: 

         ടതാഴിലറുപ്പുമായി ബന്ധടപ്പട്ട ഏടതങ്കിലുും കാരയത്തില് രരാതിയുണ്ടാകനു്ന രക്ഷും 

ആയത് വരഖാമലൂും രഞ്ായത്തില് രരാതിടപ്പൊേനു്നതാണ്,  ഗ്രസ്തു ത 

രരാതികള് സ്വീകരിച്ചു രസ്ീറ്റ് നല്കകുയുും  രരമാേധി 7 േിേസ് 

രരിധിക്കളു്ളില് അവനവഷിച്ചു രരാതിക്കാരന് മറരുെി നല്വകണ്ടതാണ്. 

രരാതികള് അറിയിക്കനു്നതിനളു്ള വൊള് ഗ്ഫീ നമ്പര് (18004251004 ) ടരാതജുനങ്ങള്ക്്ക 

കാണാേനു്ന രീതിയില് രഞ്ായത്ത് ഓഫീസ്ില് ഗ്രേര്ശിപ്പിവക്കണ്ടതണ്ു്ട. 

           രഞ്ായത്തിടല രരാതി രജിറർ രരിവശാധിച്ചവപ്പാള് ഇതേുടരയായി 

രരാതികടളാന്നുും തടന്ന രജിററില് വരഖടപ്പെതു്തിയതായി കണ്ടില്ല.  

 9.ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്റ് നടത്തനു്ന ്  ംബന്ധിച്ച്: 

            ടതാഴിലറുപ്പില് ഏടറ്റെതു്ത ഗ്രേൃത്തികള് വസ്ാഷയല് ഓഡിറ്റ് 

നെത്തനു്നതില് രങ്കാളികളാേനു്നതിന ു ടതാഴിലാളികള്ക്്ക 

അേകാശമണ്ു്ട. വസ്ാഷയല് ഓഡിറ്റില് ഗ്രേൃത്തി സ്ഥല 

സ്ന്ദര്ശനത്തിനുും അളേകുള് വരഖടപ്പെതു്തനു്നതിനുും  വേറ്റുമ്മൽ   ോർഡിടല വമറ്റായ 
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നളിനി, ടതാഴിലാളി ഗ്രീത,   ോർഡ് ടമമ്പർ േിമല    എന്നേരടുെ  സ്ഹകരണും 

ഉണ്ടായിരനു്ന.ു  

10.അപകടങ്ങള്  ംബന്ധിച്ച്: 

            ടതാഴിലറുപ്പ് വജാലിക്കിടെ ടതാഴിലാളികള്ക്്ക ഏടതങ്കിലുും തരത്തിലളു്ള അരകെും 

സ്ുംഭേിച്ചു വരാേകുയാടണങ്കില് നിയമത്തിടല ടഷഡയള്ൂ 2(5)ഗ്രകാരേുും  അദ്ധയായ 9 ടല 

രരാമര്ശങ്ങളുടെ അെിസ്ഥാനത്തിലുും െികില്സ്ാ ടെലേകുളുടെ വരഖകള് സ്മര്പ്പിക്കനു്ന 

മറുയ്ക്്ക  ഗ്രസ്തു ത തകു മഴുുേനുും അനേുേിച്ചു ടകാെവുക്കണ്ടതാണ്.  

          ഈ ോർഡില് ഇതേുടരയായി ആർക്കുും ഗ്രേൃത്തി സ്ഥലത്ത് ടേച്്ച 

അരകെങ്ങള് ഉണ്ടായിട്ടില്ല. 

 

ടതാഴിലാളികളുടെ കെമകൾ 

1. കൃതയസ്മയത്ത് ടതാഴിൽ സ്ഥലത്ത് ഹാജരായി ഒപ്പ് േയ്ക്കകു. 

2. ടതാഴിലറുപ്പ് ഗ്രാമസ്ഭയ്ക്്ക വസ്ാഷയൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്രാമസ്ഭയുും കൃതയമായി 

രടങ്കെകു്കകു 

3. രണിസ്ഥലത്ത് പ്ലാറിക് േസ്തു ക്കൾ ഉരവയാരിക്കേുാവനാ കത്തിക്കേുാനുും 

രാെളു്ളതല്ല 

4. സ്ിറ്റിസ്ണ് ഇൻവഫാർവമഷൻ വബാർഡ് ഗ്രേൃത്തി യുടെ ആരുംഭഘട്ടത്തിൽ തടന്ന 

നിർബന്ധമായുും േയ്വക്കണ്ടതാണ് 

5. ഗ്രകൃതി സ്ുംരക്ഷണത്തിന് ആേശയമായ         ഗ്രേൃത്തികൾ ഏടറ്റെതു്ത് 

നെപ്പിലാക്കകു. 

6. ആസ്തി സ്ൃഷ്ടിക്കനു്ന ഗ്രേൃത്തികൾ   കടണ്ടത്തി വമറ്റ്ടനയുും രഞ്ായത്ത് 

അധികൃതടരയുും    അറിയിക്കകു. 

 

ടതാഴിലറുപ്പ് രദ്ധതിയില് ഏടറ്റെകു്കനു്ന ഗ്രേൃത്തികളുടെ ഫയലകുളില് ഉണ്ടായിരിവക്കണ്ട 

ഗ്രധാനടപ്പട്ട 22 വരഖകടള കറുിച്്ച ോര്ഷിക മാറര് സ്ര്ക്കലുറില് കൃതയമായ 

നിര്വേശങ്ങള് നല്കനു്നണ്ു്ട.  

 

1. കേര് വരജ്                                      12. ടമറ്റീരിയല് ോങ്ങനു്നതിനളു്ള  തീരമുാനും 

 

2.ടെക്്ക ലിറ്.                                            13. വേജ് ലിറ് 

 

3.ആക്ഷന് പ്ലാന് വകാപ്പി.                       14. ഫണ്ട് ഗ്ൊന്സ്ര് ഓര്ഡര്. 

 

4.ജനകീയ എസ്്റിവമറ്റ്                           15. രാട്ടക്കരാര് 

 

5.സ്ാവങ്കതികാനമുതി                           16. മന്ൂ്നഘട്ടങ്ങളിടല വഫാവട്ടാകള് 

 

6.ഭരണാനമുതി.                                       17. ഗ്രേൃത്തിരര്ൂത്തീകരണ സ്ാക്ഷയരഗ്തും 
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7.കണ്േര്ജന്സ്് േിേരങ്ങള്     18. ടമറ്റീരിയല് ബില്ലുകള്. 

 

8.ടതാഴില് അവരക്ഷ                    19. മറര് വറാള് മടൂമന്റ്റ് സ്ലിപ്പ്. 

 

9.േര്ക്്ക അവല്ലാടക്കഷന്.           20. ജിവയാൊടെെ് വഫാവട്ടാ. 

 

10.മറര് വറാള്                                 21. വസ്ാഷയല് ഓഡിറ്റ് റിവപ്പാര്ട്്ട 

 

11.ടമഷര്ടമന്റ് ബക്ു്ക.               22. വസ്റ്റ് ഡയറി. 

 

എ.എും.സ്ി. അദ്ധയായും- 7.11.5 ഗ്രകാരമളു്ള ഗ്രേൃത്തി ഫയൽ - രരിവശാധനയുടെ 

കടണ്ടത്തലകു 

 

# കേർ വരജ്:  

         ഒര ു ഗ്രേർത്തിയുടെ അെിസ്ഥാന േിേരങ്ങൾ ഗ്രേർത്തി ഫയലിന്ടറ കേർ വരജിൽ 

ഉൾടക്കാള്ളിക്കണടമന്നുും അതിനായി ഗ്രവതയക മാതൃകയുും മാറർ സ്ർക്കലുറിൽ 

നിർവേശിക്കനു്നണ്ു്ട.രരിവശാധിച്ച മന്ൂ്ന  ഫയലിലുും  കേർവരജ് ഉണ്ട്. എന്നാൽ WC/319053 

ോർഷിക മാറർ സ്ർക്കലുർ ഗ്രകാരും കേർവരജിൽ ഉണ്ടായിരിവക്കണ്ട എക്സ്്ടരന്റിച്ചർ 

വകാറ് കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.മറ്റ് രണ്്ട ഫയലകുളുടെയുും കേർ വരജകുളുും ോർഷിക മടറർ  

സ്ർക്കലുർ ഗ്രകാരും ഉള്ളതാണ്.  

                  

#ടെക്്ക ലിറ് :  

            ഒര ു ഗ്രേൃത്തി ഫയലിൽ ഗ്കമഗ്രകാരും ഏടതാടക്ക വരഖകൾ എേിടെ ഏടതാടക്ക 

വരജ് മതുൽ സ്കൂ്ഷിച്ചിരിക്കനു്ന ുഎന്ന് മനസ്ിലാക്കേുാനളു്ള ആധികാരിക വരഖയാണ് ടെക്്ക 

ലിറ്. ഓഡിറ്റിന ു േിവധയമാക്കിയിട്ടുള്ള ഫയലകുളിൽ ടെക്്ക ലിറ് ഉണ്ട്. ടെക്്ക ലിറ് 

കൃതയമായി രരൂിപ്പിച്ചിട്ടുണ്്ട. ഓവരാ വരഖയുടെയുും  വരജ്നമ്പറുും വരഖടപ്പെതു്തിയിട്ടുണ്്ട.ഇത് 

േളടര ഗ്രശുംസ്നീയമാണ്.  

#ആക്ഷൻ പ്ലാൻ വകാപ്പി :   

             ഏടറ്റെകു്കനു്ന ഗ്രേൃത്തികൾ ആക്ഷൻ പ്ലാനിൽ ഉൾടപ്പട്ടതുും ടഷൽഫ് ഓഫ ്

വഗ്രാജക്ടിൽ മൻുരണനാ ഗ്കമത്തിൽ ഉള്ളതമുായിരിക്കണടമന്നണ്ു്ട . രരിവശാധിച്ച    

ഫയലകുളിൽ   ആക്ഷൻ പ്ലാനിൻടറ വകാപ്പി സ്കൂ്ഷിച്ചിട്ടുണ്്ട . 

 

# എറിവമറ്റ് :  

            ഒര ു ഗ്രേൃത്തി , എങ്ങടന, എഗ്ത അളേിൽ ടെയ്യണടമന്ന് സ്ാവങ്കതികമായി 

ഗ്രതിരാേിക്കനു്ന ആധികാരിക വരഖയാണ് എറിവമറ്റ്. രരിവശാധിച്ച ഫയലിൽ എറിവമറ്റ് 

സ്കൂ്ഷിച്ചിട്ടുണ്്ട. സ്ാധാരണ ജനങ്ങൾക്്ക മനസ്ിലാകനു്ന രീതിയിൽ വേണും എറിവമറ്റ് 

തയാറാക്കാൻ എന്നാൽ രരിവശാധിച്ച ഫയലിൽ ജനകീയ എറിവമറ്റ് കാണാൻ സ്ാധിച്ചില്ല.  
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#സ്ാവങ്കതിക അനമുതിയുടെ രകർപ്പ് 

              ഒര ു ഗ്രേൃത്തിക്്ക സ്ാവങ്കതിക േിേഗ്ദരടുെ അനമുതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നതിനളു്ള 

ആധികാരിക വരഖയാണ് സ്ാവങ്കതിക അനമുതി വരഖ. ഗ്രേൃത്തിയുമായി ബന്ധടപ്പട്ടിട്ടുള്ള 

സ്ാവങ്കതിക അനമുതിയുടെ രകർപ്പ് ഫയലകുളിൽ  സ്കൂ്ഷിച്ചിട്ടുണ്്ട 

.സ്ാവങ്കതികാനമുതിയിൽ ഓേർസ്ീയർ, ടെയർമാൻ   എന്നിേരടുെ വരര്, ഒപ്പ്, സ്ീൽ 

എന്നിേ ഉണ്ട്. എന്നാൽ ഒപ്പിടനാപ്പും തീയ്യതി  കാണാൻ സ്ാധിച്ചില്ല. ഇതിൽ അധികൃതർ 

കെൂതുൽ ഗ്ശദ്ധ രലുർവത്തണ്ടതണ്ു്ട.  

 

#ഭരണാനമുതിയുടെ രകർപ്പ് 

             ഗ്രേൃത്തി ടെയ്യുന്നതിന് നിർവ്വഹണ സ്ഥാരനും നൽകനു്ന അനമുതിയാണ് 

ഭരണാനമുതി വരഖ. ടസ്കവറിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച ഭരണാനമുതിയുടെ രകർപ്പ് രരിവശാധിച്ച 

ഫയലിൽ കാണാൻ സ്ാധിച്ചില്ല.  

 

#ഡിമാൻഡ് വഫാും: 

           ടതാഴിലാളികൾ ടതാഴിൽ ആേശയടപ്പട്്ട നൽകനു്ന അവരക്ഷയാണ് ഡിമാന്റ് വഫാും . 

ടതാഴിൽ ആേശയടപ്പട്ടേർക്്ക 15 േിേസ്ത്തിനളു്ളിൽ ടതാഴിൽ ലഭിച്ചിട്ടുവണ്ടാ എന്ന് 

അറിയാൻ സ്ഹായിക്കനു്ന വരഖ കെൂിയാണിത്. രരിവശാധിച്ച ഫയലിൽ ടതാഴിലാളികൾ 

കടൂ്ടമായി അവരക്ഷിച്ച വരഖ കാണാൻ സ്ാധിച്ചു. എന്നാൽ  

ോർഷിക മാറർ സ്ർക്കലുർ ഗ്രകാരമളു്ള അവരക്ഷ കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.  IF/393522, 

IF/393513 എന്നീ ഫയലകുളിൽ ടതാഴിൽ ആേശയടപ്പട്്ട ടകാണ്ടളു്ള ഡിമാൻഡ് വഫാും 

കാണാൻ സ്ാധിച്ചില്ല.  

 

# േർക്്ക അവലാവക്കഷൻ വഫാും 

           ഗ്രേൃത്തി അനേുേിച്ചു ടകാണ്ട് നിർവ്വഹണ ഉവേയാരസ്ഥർ നൽകനു്ന അനമുതിയാണ ്

േർക്്ക അവലാവക്കഷൻ വഫാും. അവരക്ഷിച്്ച 15 േിേസ്ത്തിനളു്ളിൽ ഗ്രേൃത്തി ലഭിവച്ചാ 

എന്നറിയാൻ ഈ വഫാും സ്ഹായിക്കുും. രരിവശാധിച്ച ഫയലിൽ ഗ്രേൃത്തി അനേുേിച്ചു 

ടകാണ്ടളു്ള വഫാും കാണാൻ സ്ാധിച്ചു.എന്നാൽ അനബുന്ധും 4 ഗ്രകാരും ഉള്ള വഫാമിൽ അല്ല.  

ടതാഴിലാളികളുടെ  വരര്, ഒപ്പ്  എന്നിേ  വരഖടപ്പെതു്തിയിട്ടുണ്്ട. IF/393522, IF/393513 എന്നീ 

ഫയലകുളിൽ ടതാഴിൽ അനേുേിച്ചു ടകാണ്ടളു്ള േർക്്ക അവലാവക്കഷൻ വഫാും കാണാൻ 

കഴിഞ്ഞില്ല.  

#മറർ വറാൾ  

              ടതാഴിലാളികളുടെ ഹാജർ വരഖടപ്പെതു്തനു്ന ഔവേയാരിക വരഖയാണ് മറർ വറാൾ. 

ഒര ു േിേസ്ും രണ്ട് തേണ ഹാജർ വരഖടപ്പെവുത്തണ്ടതാണ്.  വലാക്്ക വഗ്രാഗ്രാും ഓഫീസ്ർ, 

രഞ്ായത്ത് ടസ്ഗ്കട്ടറി എന്നിേർ സ്ാക്ഷയടപ്പെതു്തി സ്ീൽ രതിപ്പിച്ച മറർ വറാൾ മാഗ്തവമ 
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ഉരവയാരിക്കാൻ രാെളു്ളൂ. മറർ വറാൾ ലഭിച്ചതിന ു വശഷും മാഗ്തവമ നിയമരരമായി 

ഗ്രേൃത്തി ആരുംഭിക്കാൻ രാെളു്ളൂ . മറർ വറാൾ A3 വരപ്പറിലുും  A4 വരപ്പറിലുും ആണ് ഗ്രിൻറ് 

എെകു്കാറളു്ളത്. മടറർ വറാളിൽ എും ബക്ു്ക നമ്പർ, വരജ് നമ്പർ എന്നിേ 

വരഖടപ്പെതു്തിയതായി കണ്ടില്ല.. എന്നാൽ WC/319053 ഫയലിൽ മാറർ വറാൾ നമ്പർ 7150, 

7370, 6528 ഇേയിടല ഗ്രിൻറിുംര് തീയതിയുും ഗ്രേർത്തി ആരുംഭിച്ചതീയതിയുും 

ഒന്നതുടന്നയാണ്.   മടറർ വറാളിൽ എും ബക്ു്ക നമ്പർ വരജ് നമ്പർ എന്നിേ 

വരഖടപ്പെതു്തിയതായി കണ്ടില്ല.ടസ്ഗ്കട്ടറിയുടെയുും, ബി ഡി ഒ യുടെയുും ഒപ്പിന ു താടഴ 

തീയതി വരഖടപ്പെതു്തിയതായി കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.  മടറർ വറാളിൽ ടഡയിലി 

അറ്റൻഡൻസ്ിന് മകുളിലായി തീയതി വരഖടപ്പെതു്തിയിട്ടുണ്്ട. IF/393522 ഫയലിടല മാറർ 

വറാൾ നമ്പർ 7383 ഇേയിടല ഗ്രിൻറിുംര് തീയതിയുും ഗ്രേർത്തി ആരുംഭിച്ചതീയതിയുും 

ഒന്നതുടന്നയാണ്.IF/393522, IF/393513 എന്നീ ഫയലകുളിൽ ടഡയിലി അറ്റന്റൻസ്ിന് 

മകുളിലായി തീയ്യതി വരഖടപ്പെതു്തിയിട്ടില്ല.  

#ടമഷർടമൻറ് ബക്ു്ക.  

             രരിവശാധിച്ച  ഗ്രേൃത്തി ഫയലകുളിൽ   ടമഷർടമൻറ് ബക്ു്ക 

സ്കൂ്ഷിച്ചിട്ടുണ്്ട.എന്നാൽ േർക്്ക വകാഡ് വരഖടപ്പെതു്തിയിട്ടില്ല.   ടസ്ഗ്കട്ടറി ഒപ്പുും സ്ീലുും 

ടേച്്ച സ്ാക്ഷയടപ്പെതു്തിയ എും ബകു്കാണ്  ഫയലിൽ  സ്കൂ്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത ്

ഗ്രശുംസ്നീയമാണ്. ടസ്ഗ്കട്ടറിയുടെ ഒപ്പ് ,സ്ീൽ , എന്നിേ വരഖടപ്പെതു്തിയിട്ടുടണ്ടങ്കിലുും 

തീയതി വരഖടപ്പെതു്തിയിട്ടില്ല. ഇക്കാരയത്തിൽ കെൂതുൽ ഗ്ശദ്ധ രലുർവത്തണ്ടതാണ്. 

അതവുരാടല ആരടുെ സ്ഥലത്താണ് ഗ്രേൃത്തി നെത്തിയത് എന്നത് വരഖടപ്പെതു്തിയിട്ടില്ല.  

# വേജ് ലിറ ്:  

          മറവറാളിന് ആനരുാതികമായി ടതാഴിലാളിക്്ക വേതനും അനേുേിച്ചു എന്ന് 

ടതളിയിക്കാനളു്ള ആധികാരിക വരഖയാണ് വേജ്ലിറ രരിവശാധിച്ച ഫയലകുളിൽ 

WC/319053,  IF/393522എന്ന ഫയലിൽ  മറർ വറാൾ ഗ്രകാരമളു്ള  വേജ് ലിറ്  സ്കൂ്ഷിച്ചിട്ടുണ്്ട. 

എന്നാൽ IF/393513 എന്ന ഫയലിൽ  വേജ് ലിറ്  കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. 

 #ഫണ്ട് ഗ്ൊൻസ്ഫർ ഓർഡർ  

          മറവറാളിനുും വേജ് ലിറിനുും അനസു്രിച്്ച ടതാഴിലാളിക്്ക വേതനും വകമാറിവയാ 

എന്ന് ഉറപ്പാക്കാനളു്ള  വരഖയാണ് ഫണ്ട് ഗ്ൊൻസ്ഫർ ഒംാർഡർ . എന്നാൽ രരിവശാധിച്ച 

ഫയലിൽ ഈ വരഖ കാണാൻ സ്ധിച്ചില്ല. ഈ കാരയത്തിൽ കെൂതുൽ ഗ്ശദ്ധ 

രലുർവത്തണ്ടതാണ്.  

 

#ടമറ്റിരിയൽ േൗച്ചർ ബിൽ : 

          സ്ാധന സ്ാമഗ്രികൾ ആേശയമായ ഗ്രേൃത്തികൾക്്ക സ്ാമഗ്രികൾ േിതരണും 

ടെയ്തതിന്ടറ ബില്ലുും േൗച്ചറകുളുും ഫയലിൽ സ്കൂ്ഷിവക്കണ്ടത്.രരിവശാധിച്ച  WC/319053 

എന്ന ഫയലിൽ സ്ിറ്റിസ്ണ് ഇൻഫർവമഷൻ വബാർഡ് ോങ്ങിച്ചതിന്ടറ ബിൽ കാണാൻ 
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കഴിഞ്ഞ.ു IF/393522, IF/393513 എന്നീ   ഫയലകുളിൽ സ്ാധന   സ്ാമഗ്രികൾ 

ആേശയമില്ലാത്തതിനാൽ ഇത് ബാധകമല്ല. 

 

#വഫാവട്ടാഗ്രാഫ് 

            ഒര ു ഗ്രേൃത്തി തെുങ്ങനു്നതിന ു മൻുരുും  ഗ്രേൃത്തി നെന്നടുകാണ്ടിരിക്കവുമ്പാഴുും 

ഗ്രേൃത്തി രർൂത്തിയായതിന ു വശഷും എന്നിങ്ങടന മന്ൂ്ന ഘട്ടത്തിലളു്ള വഫാവട്ടാ ഫയലിൽ 

സ്കൂ്ഷിവക്കണ്ടതണ്ു്ട.  

          രരിവശാധിച്ച ഫയലകുളിൽ  WC/319053 എന്ന ഫയലിൽ ഗ്രേൃത്തി ആരുംഭിക്കനു്നതിന് 

മൻുരുും, ഗ്രേൃത്തി നെന്ന ു ടകാണ്ടിരിക്കവുമ്പാഴുും ഗ്രേൃത്തി രർൂത്തിയായതമുായ  3 

വഫാവട്ടാകൾ  കാണാൻ സ്ാധിച്ചു.  രരിവശാധിച്ച ഫയലിൽ  ജിവയാ ൊഗ്ഡ് വഫാവട്ടാ 

ഉണ്ടായിരനു്നില്ല. 

# ഗ്രേൃത്തി രർൂത്തീകരണ സ്ാക്ഷയരഗ്തും : 

             ഗ്രേൃത്തി രർൂത്തീകരിച്ചു എന്നതിന്ടറ വരഖയാണ് ഗ്രേൃത്തി രർൂത്തീകരണ 

സ്ാക്ഷയരഗ്തും . രരിവശാധിച്ച  WC/319053 എന്ന ഫയലിൽ  ഈ വരഖ കൃതയമായി കാണാൻ 

സ്ാധിച്ചു.മറ്റ് രണ്്ട ഗ്രേൃത്തികളുും രർൂത്തിയാോത്തതിനാൽ ഗ്രേൃത്തി രർൂത്തീകരണ 

സ്ാക്ഷയരഗ്തും കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.  

#മറവറാൾ മേ്ൂടമന്റ സ്ലിപ്പ് :  

           ഒര ു ഗ്രേൃത്തിയുടെ ഓവരാ ഘട്ടത്തിന്ടറയുും മറർ വറാൾ അനേുേിച്്ച 

ടതാഴിലാളികൾക്്ക വേതനും നൽകനു്നത് േടരയുള്ള ഓവരാ ഘട്ടങ്ങളുും ഏടതാടക്ക 

തീയതിയിൽ നെന്ന ുഎന്ന് മനസ്ിലാക്കാനാണ് മറർ വറാൾ മേ്ൂടമന്റ് സ്ലിപ്പ് . രരിവശധിച്ച 

ഫയലകുളിൽ മടറർ വറാൾ മവൂേടമന്റ് റിപ്പ് ഉണ്ടായിരനു്ന.ു 

#വസ്റ്റ് ഡയറി:  

          മാറർ സ്ർക്കലുർ ഗ്രകാരും സ്ുംസ്ഥാന സ്ർക്കാർ നിർവേശിക്കനു്ന സ്ഗു്രധാന 

വരഖയാണ്  വസ്റ്റ് ഡയറി. രരിവശാധിച്ച  WC/319053 എന്ന ഫയലിൽ വസ്റ്റ് ഡയറി 

ഉണ്ടായിരനു്ന.ു വഗ്രാജക്ട് മീറ്റിുംര് രർൂണമായുും രരൂിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടയിരനു്ന.ു േിജിലൻസ്് ആൻഡ് 

വമാണിറ്ററിുംര് കമ്മിറ്റി അുംരങ്ങൾ ഒപ്പ് വരഖടപ്പെതു്തിയിട്ടുണ്്ട. 

 

 #വറാസ്് രാർ േിേസ്ും:  

         ോർഷിക മാറർ പ്ലാൻ ഗ്രകാരും എല്ലാ രഞ്ായത്തകുളിലുും വറാസ്് രാർ േിേസ്ും 

ആെരിക്കണും എന്നൽ നാലാും  ോർഡിൽ വറാസ്് രാർ േിേസ്ും ആെരിച്ചതായി 

വരഖകളിവലാ ടതാഴിലാളികൾവക്കാ അറിേില്ല. 

 

# വമറ്റ് :  

          ടതാഴിലറുപ്പ് ഗ്രേൃത്തിയുടെ വമൽവനാട്ടും, ടതാഴിൽ കാർഡ്, വസ്റ്റ് ഡയറി, മറർ 

വറാൾ എന്നിേ കൃതയമായി രരൂിപ്പിക്കൽ, ടതാഴിലാളികളുടെ ഹാജർ ഉറപ്പു േരതു്തർ 
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എന്നിേയാണ വമറ്റുമരടുെ െമുതല. വേറ്റുമ്മൽ   ോർഡിൽ  നിലേിൽ നളിനി   ആണ് 

വമറ്റിന്ടറ സ്ഥാനും േഹിക്കനു്നത്. ഓവരാ ഗ്രേൃത്തിക്കുും വമറ്റ് മാറി േരാറണ്ു്ട എന്നാണ് 

ടതാഴിലാളികളിൽ നിന്നുും അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്.  

 

#സ്ിറ്റിസ്ണ് ഇന്ടഫാര്വമഷന് വബാര്ഡ് : 

        ോർഷിക മാറർ സ്ർക്കലുർ ഗ്രകാരും ഗ്രേര്ത്തി നെക്കനു്ന എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലുും 

ഗ്രേര്ത്തിയുടെ േിശേമായ േിേരങ്ങള് അെങ്ങിയ നിശ്ചിത േലപു്പത്തിലളുള ഒര ുഡിസ്്വപ്ല 

വബാര്ഡ് സ്ഥാരിവക്കണ്ടതണ്ു്ട. ഓഡിറ്റ് കാലയളേിലളുള ഈ    ഗ്രേൃത്തികളിൽ     

സ്ിഐബി കാണാൻ കഴിഞ്ഞ.ു രരിവശാധിച്ച ഫയലകുളില് ഗ്രസ്തു ത വബാർഡിൻടറ ബില്ല ്

കാണാൻ സ്ാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.  

        

#േിജിലൻസ്് ആൻഡ് വമാണിറ്ററിങ് കമ്മിറ്റി (ജാഗ്രതാ വമൽവനാട്ട സ്മിതി ): 

            ഓവരാ ഗ്രാമരഞ്ായത്തിലുും അഞ്് അുംരങ്ങളുള്ള ജാഗ്രത വമൽവനാട്ട സ്മിതി 

രരൂീകരിവക്കണ്ടതാണ്.  ഗ്രേർത്തി സ്ഥല സ്ന്ദർശനും ടതാഴിലാളികളുമായി 

ആശയേിനിമയും നെത്തൽ ,വരഖകളുടെ രരിവശാധന ,ഗ്രേർത്തി സ്ഥല സ്ൗകരയങ്ങളുടെ 

രരിവശാധന ,ഗ്രേർത്തികളുടെ രുണനിലോരും നിർണയിക്കൽ, തകു നിർണയും 

ഗ്രേർത്തിയിൽ ഉെനീളമളു്ള റിവപ്പാർട്ടിുംര് ഗ്രേർത്തിയുടെ സ്വഭാേടത്ത സ്ുംബന്ധിച്ചുള്ള 

രുണരരമായ  േിലയിരതു്തൽ എന്നിേയാണ് േിഎുംസ്ിയുടെ ഗ്രധാന െമുതല. നിലേിൽ 7 

അുംരങ്ങൾ ഉള്ള േിജിലൻസ്് ആൻഡ് വമാണിറ്ററിങ് കമ്മിറ്റി ആണ് ഉള്ളത്.  വേറ്റുമ്മൽ  

ോർഡിടല േിഎുംസ്ി അുംരങ്ങളുടെ േിേരങ്ങള് െേുടെ വെർക്കനു്ന.ു 

േി.എും.സ്ി അുംരങ്ങൾ 

SI.No. ദപര് പേവി 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

റിജിൽ എം  

ദമാഹനൻ എ  

മദനാജ്  ി  

െഗ്രൻ ടി  

  ി തക  

ദ ാജൻ തക എം  

വില ൻ എ  

 

 

വാർഡ്  കൺവീനർ  
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പഞ്ചായത്തിൽ  കൂ്ഷിച്ചിരിദക്കണ്  7 രജിസ്റ്ററകുൾ 

1.  ടതാഴിൽ കാർഡിനളു്ള കെുുുംബാവരക്ഷയുടെ രജിറർ 

2.  ഗ്രാമസ്ഭ രജിറർ 

3.  ടതാഴിൽ ആേശയടപ്പട്ടതുും ടതാഴിൽ അനേുേിച്ചതുും സ്ുംബന്ധിച്ച രജിറർ 

4.  ഗ്രേൃത്തിയുടെ ലിറുും െിലേുും േിശോുംശങ്ങളുും സ്ുംബന്ധിച്ച രജിറർ  

5.  സ്ഥിര ആസ്ഥികളുടെ രജിറർ 

6.  രരാതി രജിറർ 

7.  സ്ാധന രജിറർ 

a)ടതാഴിൽ കാർഡ് രജിറർ 

         കതിരർൂ രഞ്ായത്തിൽ ടതാഴിലാളികൾ അേർക്്ക എഗ്ത േിേസ്ും ടതാഴിൽ 

ലഭിച്ചു എന്നുും ആടക വേതനും എഗ്ത ലഭിച്ചുടേന്നുും ഏടതാടക്ക ഗ്രേർത്തികൾ 

നെത്തിടയന്നുും േിശോുംശങ്ങളാണ് ടതാഴിൽ കാർഡ്  രജിററിൽ 

സ്കൂ്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത്.ടതാഴിൽ കാർഡ് രജിറർ കൃതയമായി സ്കൂ്ഷിച്ചിട്ടുണ്്ട. 

 

b)ഗ്രാമസ്ഭ രജിറർ 

ടതാഴിലറുപ്പ് രദ്ധതിക്കായുള്ള ഗ്രാമസ്ഭ രജിറർ കാണാൻ സ്ാധിച്ചില്ല.  

     c)ഡിമാൻറ് രജിറർ 

          ടതാഴിലിന് ആേശയടരെനു്ന ഡിമാന്റ് രജിറർ സ്കൂ്ഷിച്ചിട്ടുണ്്ട എന്നാൽ ടതാഴിൽ 

ആേശയടരട്ട തീയതിയുും ടതാഴിൽ ആരുംഭിച്ച തീയതിയുും ഒന്്ന തടന്നയാണ്. 

d)േർക്്ക രജിറർ -ഗ്രേൃത്തികളുടെ ലിറ്, ടെലേ്, മറ്റ് േിശോുംശങ്ങൾ  

വരഖടപ്പെതു്തിയിട്ടുള്ള രജിറർ  

          രഞ്ായത്ത് രജിററിൽ ഗ്രേൃത്തിടയ കറുിച്ചുള്ള േിേരങ്ങൾ സ്കൂ്ഷിച്ചിട്ടുണ്്ട. 

ബന്ധടപ്പട്ട ഉവേയാരസ്ഥർ സ്ാക്ഷയടരെതു്തിയിട്ടുള്ള രജിറർ ആണ് കാണാൻ 

കഴിഞ്ഞത്.  

e)സ്ഥിര ആസ്ഥികളുടെ രജിറർ 

          ടതാഴിലറുപ്പ് രദ്ധതിയിലടൂെ സ്ൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള ആസ്തികൾ സ്ുംബന്ധിച്ചുള്ള 

േിേരങ്ങൾ സ്ഥലും ആസ്തിയുടെ സ്വഭാേും നിലനിർത്തനു്ന കാലയളേ് ഗ്രസ്തു ത 

രജിറർ വരഖടപ്പെവുത്തണ്ടതാണ്. ആസ്തി രജിറർ ഒന്നുും മഴുുേനായി രരൂിപ്പിച്ചത് 

കണ്ടില്ല. 

f)രരാതിരജിറർ 
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         രരാതി രജിററിൽ  2018-19 കാലയളേിൽ  യാടതാരേുിധ രരാതിയുും 

വരഖടപ്പെതു്തിയതായി കണ്ടില്ല. രജിററിൽ ഓവരാ സ്ാമ്പത്തികേർഷേുും ഗ്രിൻറ് 

എെതു്ത്  സ്കൂ്ഷിക്കനു്നടുണ്ടങ്കിലുും ഉത്തരോേടപ്പട്ട ഉവേയാരസ്ഥൻ സ്ർട്ടിവഫ 

ടെയ്തിട്ടില്ല. 

g)സ്ാധന രജിറർ 

           രജിറർ ഉത്തരോേടപ്പട്ട ഉവേയാരസ്ഥർ ആരുും തടന്ന സ്ാക്ഷയടപ്പെതു്തിയതല്ല.  

 2018 -19 സ്ാമ്പത്തികേർഷടത്ത രജിറർ ഗ്രിന്റ് എെതു്ത് സ്കൂ്ഷിച്ചു ടേച്ചിട്ടുണ്്ട. 

 

കടണ്ടത്തലകുൾ  

 

Ø ോർഷിക മാറർ സ്ർക്കലുർ ഗ്രകാരും ഒര ു  കേർവരജിൽ ഉണ്ടായിരിവക്കണ്ട 

കാരയങ്ങൾ കാണാൻ  കഴിഞ്ഞില്ല.  

 

Ø ഡിമാൻറ് ടെയ്യുന്ന ടതാഴിലാളികൾക്്ക കൃതയമായി ടതാഴിൽ 

നൽകാറടുണ്ടന്നളുളതുും അഭിനന്ദാർഹമായ കാരയമാണ്. 

 

Ø മഴുുേൻ ടതാഴിലാളികൾക്കുും രഴയ ടതാഴിൽ കാർഡ് രതുകു്കി രതുിയ 

ടതാഴിൽകാർഡ് രഞ്ായത്തിൽ നിന്നുും അനേുേിച്ചിട്ടുണ്്ട 

എന്നാൽ ടതാഴിൽ കാർഡ് രതുകു്കനു്ന സ്മയത്ത് വഫാവട്ടാ ടതാഴിലാളികൾ സ്വന്തും 

െിലേിൽ എെതു്തടുകാെകു്കകുയാണ് ടെയ്തത്. 

 

Ø മറർവറാളിൽ വസ്റ്റിൽ എത്തിക്കനു്നതിനളുള ടെലേ് ടതാഴിലാളികളിൽ നിന്നുും 

ഈൊക്കനു്നതായി ഫീൽഡ് രരിവശാധനയിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സ്ാധിച്ചു. ഇത് 

ടതറ്റായ ഗ്രേണതയാണ്.  

 

Ø ടതാഴിലാളികൾക്്ക കെുിടേളളും , തണൽ എന്നിേ ലഭയമാവക്കണ്ടത് നിർവ്വഹണ 

ഏജൻസ്ിയുടെ ഉത്തരോേിത്തമാണ്.ോർഡിൽ  ടതാഴിലാളികൾ 

സ്വന്തമായി  കെുിടേളളും ടകാണ്ടേുരാറാണ് രതിേ്. അതവുരാടല ഫീൽഡ് 

രരിവശാധനയിൽ  ഗ്രഥമശഗു്ശഷൂാ കിറ്റ് കാണാൻ സ്ാധിച്ചില്ല.  

 

Ø ോർഡിൽ വമറ്റ് മവുഖനയാണ് ടതാഴിൽ ആേശയടപ്പൊറളുളത്. ടതാഴിലാളികൾ 

സ്വന്തും നിലയ്ക്്ക ആേശയടപ്പൊറില്ല.  

 

Ø ടതാഴിൽ ആേശയടപ്പെനു്ന സ്മയത്തുും മറ്റ് 

അവരക്ഷകൾ സ്മർപ്പിക്കവുമ്പാളുും  തിരിടക ലഭിക്കനു്ന  രസ്ീത് കാണാൻ 

കഴിഞ്ഞില്ല.  

 

Ø ഗ്രേർത്തി തെുങ്ങനു്നതിന് മൻുര് രദ്ധതി ആരുംഭ മീറ്റിങ് വെരാറടുണ്ടന്നാണ് മഴുുേൻ 

ടതാഴിലാളികളുും അഭിഗ്രായടപ്പട്ടത്.  

 

Ø ടതാഴിലറുപ്പ് രദ്ധതി ഓഫീസ്ിൽ സ്കൂ്ഷിവക്കണ്ട ഏഴു ടറജിററിൽ ഗ്രാമസ്ഭ രജിറർ, 

ഡിമാൻഡ് രജിറർ എന്നിേ കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.  
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Ø അക്ഷാുംശ വരഖാുംശങ്ങൾ അെയാളടപ്പെതു്തിയ ജിവയാൊഗ്ഡ് വഫാവട്ടാഗ്രാഫ് 

ഫയലകുളിൽ കാണാൻ സ്ാധിച്ചില്ല. 

 

Ø എും.ബകു്കിൽ ഗ്രേൃത്തി ടെയ്തിരിക്കനു്ന സ്ഥലത്തിൻടറ ഉെമകളുടെ വരര് 

എഴുതിയിട്ടില്ല.  

നിർദേശങ്ങൾ. 

 · ടതാഴിൽ കാർഡ് രർൂണമായുും ടതാഴിലാളികൾക്്ക ടസ്ൗജനയമായി (വഫാവട്ടാ 

ഉൾടപ്പടെ) നൽവകണ്ടതാണ്. 

 

· ഗ്രാവേശിക ഭാഷയിലളു്ള എറിവമറ്റുും ഗ്രേൃത്തി സ്ഥലങ്ങളിൽ ലഭയമാക്കണും. 

 

· മാറർ സ്ർക്കലുർ ഗ്രകാരും നിർവേശിക്കനു്ന വരഖകൾ ഫയലിൽ 

സ്കൂ്ഷിവക്കണ്ടതാണ്. 

 

· ടതാഴിലറുപ്പിൽ അനേുേനീയമായതുും മൻുരണന ഗ്കമത്തിലുും കാലാേസ്ഥയ്ക്്ക 

അനവുയാജയമായതുും ആയ  ഗ്രേൃത്തികൾ ഏടറ്റെകു്കാൻ ഗ്ശദ്ധിവക്കണ്ടതണ്ു്ട. 

 

· ടതാഴിൽ അവരക്ഷകൾ ഗ്ഫണ്ട ് ഓഫീസ്ിൽ സ്വീകരിക്കകുയുും ആയതിന ു വകപ്പറ്റ് 

രസ്ീത് നൽകകുയുും ടെവയ്യണ്ടതാണ് . 

 

· ടതാഴിലാളികൾക്്ക േിതരണും ടെയ്ത രതുിയ ടതാഴിൽ കാർഡിൽ േിേരങ്ങൾ 

കൃതയമായി വരഖടപ്പെതു്തനു്നതിനളുള നിർവേശങ്ങൾ നൽകകു. 

 

· മറർവറാൾ ോങ്ങനു്നതിനുും തിരിടക ഏല്പിക്കനു്നതിനുും വമറ്റ്മാർക്്ക ടെലോകനു്ന 

തകു രഞ്ായത്തിൽ നിന്നുും നൽവകണ്ടതാണ്.  

 

· ഉവേയാരസ്ഥർ വരഖകളിൽ ഒപ്പുടേക്കവുമ്പാൾ തീയ്യതി കെൂി വരഖടപ്പെവുത്തണ്ടാതാണ്. 

 

· മറർവറാൾ രരൂിപ്പിക്കനു്നതിടനക്കറുിച്്ച ടതാഴിലാളികാൾക്്ക കൃതയമായ 

നിർവേശങ്ങൾ നൽകാൻ നിർവ്വഹണ ഏജൻസ്ി ഗ്ശദ്ധിവക്കണ്ടതാണ്. 

 

.എും ബകു്കിൽ ആരടുെ സ്് ഥലത് ആവണാ ഗ്രേർത്തികൾ ഏടറ്റെത്ു നെത്തനു്നത് അത് 

കൃതയമായി എഴുതാൻ ഗ്ശദ്ധിവക്കണ്ടതാണ്. 

 

ഘട്ടം-1 

1 രവുല്ലയാെ് എ രാധ  

2 രവുല്ലയാെ് ടക  െഗ്ന്ദി മതുൽവരര്  

3 രവുല്ലയാെ് േലിയ രരുയിൽ ഗ്ശീമതി  

4  ആണിക്കാുംടരായിൽ രതു്തലത്ത് രാഘനുാഥൻ  
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5. രവുല്ലയാെ്  മവഹഷ് എും സ്ി  

6.  ആണിക്കാുംടരായിൽ എും രി രതി മതുൽവരര്  

7.രവുല്ലയാെ് മാട്ടവങ്കാട്്ട റീത്ത  

9.കതിരർൂ രതുിയ കവുന്നാൻ ഗ്രഭാകരൻ  

10. രവുല്ലയാെ് റഫീന വകാമത്ത്  

11.രവുല്ലയാെ് അബ്ദുള്ള  മഠത്തിടലകണ്ടി കവൂലാത്ത്  

12. കതിരർൂ രവരത്ത് േിവനശൻ  

13. കതിരർൂ ഞാറ്റവയല ടകാളഗ്രത്ത്  അരണു്കമുാർ  

14.കതിരർൂ എൻ ടക രാജ ു 

15. ആണിക്കാുംടരായിൽ എെക്കെുി മറിയ മകൻ മസു്തഫ  

16. ആണിക്കാുംടരായിൽ എെക്കെുി സ്വുബേ  

17. ആണിക്കാുംടരായിൽ എ എും രരിമള മതുൽവരര്  

18.കതിരർൂ ടെട്ടയാത്ത് രാധാകൃഷ്ണൻ  

19. ആണിക്കാുംടരായിൽ േിലീഷ് ോെി  

20. ആണിക്കാുംടരായിൽ േയവലാഗ്ബാൻ നാരായണി  

21. ആണിക്കാുംടരായിൽ മളുിയിൽ നിഷ  

22. ആണിക്കാുംടരായിൽ ോ ച്ചാലി രഷു്പലത  

23.രവുല്ലയാെ്  െി  കമലാക്ഷി  

24. ആണിക്കാുംടരായിൽ  ോച്ചാലി സ്ധുീർ  

25. ആണിക്കാുംടരായിൽ എ  രി രദ്മിനി  

26.കതിരർൂ വകാട്ടായി സ്വുരഷ്ബാബ ു 

27.രവുല്ലയാെ് ൊലാപ്പറമ്പത്ത് െലുയൻ മഹുമ്മേ്  

28. ആണിക്കാുംടരായിൽ രമ നിെേുാട്്ട കാരാട്ട്  

29. ആണിക്കാുംടരായിൽ സ്ി ഡി ഒ രി കഞു്ഞാഞ്ഞ ുഎന്ന ബീബി  
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30. ആണിക്കാുംടരായിൽ നിെേുാട്്ട കാരാട്്ട സ്വുരഷ്  

31.രവുല്ലയാെ് ഹുംസ് േി  

32. ആണിക്കാുംടരായിൽ ജമീല എെക്കെുി  

33.കതിരർൂ  ടക മധസു്േൂനൻ  

34.കതിരർൂ ടക േിഗ്കാന്്ത  

35.കതിരർൂ ടക കലയാണി മതുൽ വരര്  

36.രവുല്ലയാെ് േിവനാേ് കമുാർ ടക െി  

 

2018-19  ാരത്തിക വർഷ്ം 100 േിവ ം ത ാഴിൽ പർൂത്തിയാക്കിയ കടുുംബങ്ങൾ 

 

SI.No. ത ാഴിൽ കാർഡ് നരർ ത ാഴിലാളിയുതട 

ദപര് 

1 

2 

3 

4 

5 

6. 

KL02007002004/3 

KL02007002004/2 

KL02007002004/43 

KL02007002004/44 

KL02007002004/5 

KL02007002004/1 5 

 

 

ശാരേ സ്ി 

നളിനി.സ്ി 

രമണി.ടക 

ഷീല.ടക 

എ രഷു്പേല്ലി 

ഗ്രീത.എും 

 

 

 ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് നടത്തനു്ന ിന്  ഹായിച്ചവർ  

        *ത ാഴിലറുപ്്പ വിഭാഗം ഉദേയാഗസ്ഥർ  

        *വാർഡിതല ത ാഴിലാളികൾ  

        *ദമറ്റ്മാർ  

        *പഞ്ചായത്്ത ഉദേയാഗസ്ഥർ  

        *ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ടീം കണ്ണൂർ 
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21.10-.19ന്  ക ിരർൂ പഞ്ചായത്തിതല നാലാം വാർഡായ ദവറ്റുമ്മൽ വാർഡിതല 

 രവുണതത്തര ുദജയാ ി ടാക്കീ ിൽ  മരിരത്തിൽ വച്്ച സവകദുന്നരം 2 മണി 

മ ുൽ നടന്ന ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്ഗാമ ഭയിതല  ീരമുാനങ്ങൾ  

തീരമുാനങ്ങൾ 

1) ഒര ുവർഷത്തിൽ 200 പണി എങ്കിലുും ലഭ്യമാക്കണും. 

 2) പ്പവൃത്തി ആരുംഭ്ത്തിന ുമമു്പ് പ്പവൃത്തി ആരുംഭ് മീറ്ിുംങ് നടത്തണമമന്ന് ആവശ്യമെട്ടു 

3) പ്പവൃത്തി സ്ഥലത്ത് പ്പവർത്തനും നടത്തനു്നതിന് മമു്പ ുതമന്ന സിറ്ിസൺ ഇൻഫർമമഷൻ 

മ ാർഡ് സ്ഥാപിക്കണും. 

4) മമറ്ീരിയൽ തകു സമയ  ന്ധിതമായി ലഭ്യമാക്കണും. 

5) പ്പവൃത്തി സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടാകനു്ന അപകടങ്ങൾ കൃതയമായി സസറ്് ഡയറിയിൽ 

എഴുതകുയുും  ില്ലുകൾ ഒെിട്്ട പഞ്ചായത്തിൽ എൽെിക്കകുയുും ചകിത്സാ മചലവ് 

ലഭ്ിക്കവുാനളു്ള നടപടികൾ എടക്കവുാനളു്ള തീരമുാനും. 

6) പ്പവൃത്തി മചയ്യുന്ന തീയ്യതി മസ്റ്റർ മറാളിൽ എഴുതനു്നതിനളു്ള തീരമുാനും. 

7) ഡിമാൻറും മഫാും പ്പമതയകും എഴുതാമത മതാഴിലാളികൾ പ്രൂെ് ആയി എഴുതി ഒെിട്്ട  മമറ്് 

മമുേന പ്ഫണ്ട് ഓഫീസിൽ നൽകകുയുും സകപറ്് രസീത് സവീകരിക്കകുയുും മചയ്യുക. 

8) വാർഷിക മാസ്റ്റർ സർക്കലുർ പ്പകാരമളു്ള മരേകൾ കൃതയമായി ഫയലിൽ സകൂ്ഷിക്കകു. 

9 ) കടൂതുൽ വയക്തികമള മതാഴിലറുെ് പദ്ദതിയിമലക്്ക മകാണ്ടവുരാനളു്ള തീരമുാനും. 

10) വിജിലൻസ് ഏജ് മമാണിറ്റിുംങ് കമ്മിറ്ി കാരയക്ഷമമായി പ്പവർത്തിക്കണും വി എും 

സി അുംരങ്ങൾ പ്പവൃത്തി ആരുംഭ്ിക്കനു്നതിന് മൻുപ് അറിയിക്കകുയുും അവരമുട 

ഇടമപടലകുൾ മമച്ചമെടതു്തകുയുും മചയ്യുക. 

11) മതാഴിലാളികൾക്്ക ആവശ്യമായ സരുക്ഷാ ഉപകരണങ്ങൾ നൽകണും. 

 12) കാർഷിക കലണ്ടർ പ്പകാരും പ്പവർത്തികൾ ഏമറ്ടതു്ത ുനടത്തകു. 

 13) മവതന വർധനവ് 

 

 

 

 

 


