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ആമഖും: 

ഗ്രാമീണ ജനതയുടെ ഉന്നമനത്തിനായി സ്വതഗ്ന്തഭാരതത്തിൽ ആവിഷ്കരിച്ച ഏറ്റവുും 

സ്ഗു്രധാനവുും ശക്തവമുായ നിയമമാണ് മഹാത്മ രാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ ടതാഴിലറുപ്പ ്

നിയമും. ഇന്തയയിടല സ്ാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങളുടെ ടതാഴിൽ ടെയ്യുവാനളു്ള 

അവകാശടത്ത സ്ുംരക്ഷിച്ചു നിലനിർത്തനു്നതിനായി ഇന്തയൻ രാർലടമൻറ് അുംരീകരിച്്ച, 

ഗ്രസ്ിഡൻറ് ഒപ്പുവച്ച 2005 ടസ്ര്റ്റുംബർ മാസ്ും അഞ്ാും തീയതി മതുൽ ഈ നിയമും 

നിലവിൽ വന്ന.ു   

ഇന്തയയിടല ഗ്രാമീണ ജനതയുടെ ഉന്നമനത്തിനായി നിരവധി ഗ്രാമവികസ്ന 

രദ്ധതികൾ നെപ്പിലാക്കിയിരനു്നടുവങ്കിലുും രുണഫലും ശരിയായവിധത്തിൽ ജനങ്ങളിൽ 

എത്താതിരനു്നതിടന തെുർന്്ന രാർലടമൻറ് രാസ്ാക്കിയ മഹാത്മാരാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ 

ടതാഴിലറുപ്പ് നിയമത്തിന്ടറ ഗ്രാഥമിക ലക്ഷയും ഒര ു ഗ്രാമീണ കെുുുംബത്തിന് നിയമുംവഴി 

ഒര ു സ്ാമ്പത്തിക വർഷും 100 ടതാഴിൽ േിനങ്ങൾ ഉറപ്പുനൽകകുടയന്നതാണ്. ഗ്രാമീണ 

ജനതയുടെ ഉന്നമനത്തിനുും  ടമച്ചടപ്പട്ട ജീവിത സ്ാഹെരയും ഉറപ്പാക്കനു്നതിനുും അതിലടൂെ 

ോരിഗ്േയ നിർമാർജ്ജനവുും സ്സു്ഥിര വികസ്നവുും ആണ് ഈ നിയമത്തിന്ടറ  ഗ്രാധാന 

ലക്ഷയും. െഷൂണങ്ങളിൽ നിന്നുും ടതാഴിലാളികടള ദമാെിപ്പിക്കകുയുും മാനയമായ ദവതനും 

നൽകി അവരടുെ കെുുുംബത്തിന് ഗ്കയ ദശഷി വർദ്ധിപ്പിച്്ച ോരിഗ്േയത്തിൽ നിന്നുും 

കരകയറാൻ ടതാഴിലറുപ്പുരദ്ധതിയിലടൂെ കഴിയുന്ന.ു ഗ്രകൃതിവിഭവ രരിരാലനത്തിലടൂെ 

ഓദരാ  ഗ്രദേശത്തിന്ടറയുും വിഭവാെിത്തറ ശക്തമാക്കകുയുും, അതിലടൂെ വരൾച്ച, 

മടണാലിപ്പ്, ടവള്ളടപ്പാക്കും, വനനശീകരണും തെുങ്ങിയ രാരിസ്ഥിതിക ഗ്രശ്നങ്ങളിൽ 

നിന്നുും സ്ുംരക്ഷണും നൽകകുയുും അതിലടൂെ ഉത്രാേനും, ഉത്രാേനക്ഷമത എന്നിവ 

വർദ്ധിപ്പിക്കവുാനുും രദ്ധതി ഗ്രവർത്തനങ്ങളിൽകെൂി കഴിയുന്ന.ു ഗ്രകൃതിവിഭവ 

രരിരാലനത്തിന് ഏറ്റവുും ഗ്രധാനടപ്പട്ട ഘെകമാണ് ജലസ്ുംരക്ഷണവുും അതിൻടറ 

സ്രുക്ഷിതതവവുും ഇവ ടതാഴിലറുപ്പ് ഗ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഉറപ്പ് വരതു്തവുാൻ കഴിയുന്ന.ു 

2018, 2019 വർഷങ്ങളില് ഏറ്റവുും വലിയ ഗ്രളയേരുന്തും ഏറ്റുവാങ്ങിയ നാൊണ് 

ദകരളും. ദകരളത്തിടല എല്ലാ ജില്ലകളിലുും ഈ ഗ്രളയും വളടരയധികും േരുന്തങ്ങൾ 

ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. അദത ദകരളും തടന്നയാണ് മാർച്്ച മാസ്ദത്താെകുെൂി ശക്തമായ 

വരൾച്ചയുും കെുിടവള്ളക്ഷാമവുും അനഭുവടപ്പെനു്നത്. ഈ അവസ്രത്തിലാണ് എഗ്തദയാ 

നറൂ്റാണ്ടകുളായിനാും നിർമ്മിച്ച കിണറകുൾ, കളുങ്ങൾ എന്നിവയുടെ ഗ്രാധാനയും 

തിരിച്ചറിയുന്നത്. ജല സ്രുക്ഷടയ കറുിച്്ച െിന്തിക്കദുമ്പാൾ അതിനദുവണ്ട വലിയ 

സ്ാദങ്കതിക വിേയടയ കറുിച്ചാണ് നാും ആേയും െിന്തിക്കകു. ടതാഴിലറുപ്പുരദ്ധതി നമക്ു്ക 

ഗ്രധാനമായുും കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒര ു  വസ്തു തയാണ് മഴക്കഴുികൾ. ഇവയുടെ നിർമ്മാണ 

ഗ്രവൃത്തി കളിൽ ടതാഴിലാളികൾ കെൂതുലായുും ഗ്ശദ്ധ ടെലതു്തിയാൽ ഭരൂർഭജലടത്ത 

അളവിടന നമക്ു്ക നല്ല രീതിയിൽ ഉയർത്തവുാൻ സ്ാധിക്കനു്ന.ു ഗ്രധാനമായുും ദമൽപ്പറഞ്ഞ 
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ഗ്രശ്നങ്ങൾ ജലസ്ുംരക്ഷണത്തിനുും ജലസ്ുംഭരണത്തിന് കാരയമായ രീതിയിൽ തടന്ന 

ബാധിക്കനു്ന.ു 

മഹാത്മാരാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ ടതാഴിലറുപ്പ് രദ്ധതി ഗ്രകാരും കതിരർൂ 

രഞ്ായത്തിടല വാർഡ് 7 കക്കറ 2018-19 സ്ാമ്പത്തിക വർഷും ഒക്ദെബർ ഒന്ന് മതുല് 2019 

മാർച്്ച 31 വടര നെപ്പിലാക്കിയ    രണ്ട്  ഗ്രവൃത്തികള് സ്ാമഹൂയ രരിദശാധന 

നെത്തിയതിൻടറ അെിസ്ഥാനത്തില് ദലാക്്ക റിദസ്ാഴ്സ് ദരഴ്സണുും വിദല്ലജ് റിദസ്ാഴ്സ് 

ദരഴ്സണ്മരുും തയ്യാറാക്കിയ  കരെ് റിദപ്പാർട്്ട  21-11-.19ന് കക്കറ  വാർഡിടല  മനയ്ക്കൽ 

അങ്കണവാെിയിൽ   വച്്ച വവകദുന്നരും   3.30മതുൽ നെന്ന ദസ്ാഷയല് ഓഡിറ്റ് 

ഗ്രാമസ്ഭയില് അവതരിപ്പിക്കകുയുും രദ്ധതി ടമച്ചടപ്പെതു്തനു്നതിന് ദവണ്ട 

തീരമുാനങ്ങള് എെകു്കകുയുും ടെയ്തതിൻടറ അെിസ്ഥാനത്തില് തയ്യാറാക്കിയ 

ദസ്ാഷയല് ഓഡിറ്റ് റിദപ്പാർട്്ട വാർഡിൻടറ വികസ്നത്തിനുും സ്മഹൂത്തിനുും 

രരിസ്ഥിതിക്കരൃുും രുണരരമായ രീതിയില് രദ്ധതിയുടെ നല്ല 

വശങ്ങള് നിലനിർത്തിടകാണ്ട് ദരാരായ്മകള് രരിഹരിച്്ച രദ്ധതിയുടെ 

ഗ്രവർത്തനങ്ങള് ടമച്ചടപ്പട്ട രീതിയല് നെപ്പിലാക്കാൻ ഇതിൻടറ രിന്നില് ഗ്രവർത്തിക്കനു്ന 

ഒദരാരതു്തർക്കുും സ്ാധിക്കടട്ട എന്നാശുംസ്ിക്കനു്ന ു 

 വിദശഷ് കൾ 

➢ നിയമത്തിൻടറ രിൻബലമളു്ള അവകാശാധിഷ്ഠ ിതരദ്ധതി 

➢ ഗ്രാമരഞ്ായത്ത് ഗ്രദേശത്ത് താമസ്ിക്കനു്ന 18 വയസ്സ് രർൂത്തിയായ 

ഏടതാരാൾക്കുും രദ്ധതിയിൽ രങ്കാളിയാകാും 

➢ സ്്ഗ്തീക്കുും രരുഷുനുും തലുയ ദവതനും  

➢ രരിസ്ഥിതി സ്ുംരക്ഷണും കാർഷിക ദമഖലയിടല അെിസ്ഥാന സ്ൗകരയ 

വികസ്നും എന്നിവയ്ക്്ക മൻുരണന 

➢ ടതാഴിലാളികൾ തടന്ന ഗ്രവർത്തികൾ കടണ്ടത്തകുയുും ആസ്ഗൂ്തണടത്ത 

സ്ഹായിക്കകുയുും ടെയ്യുന്ന ു

➢ ആസ്ഗൂ്തണത്തിലുും നിർവഹണത്തിലുും തികഞ്ഞ സ്തുാരയത 

➢ കരാറകുാടര ഇെനിലക്കാദരാ ഇല്ല 

➢ ടരാതജുന രങ്കാളിത്തദത്താടെ ദലബർ ബഡ്ജറ്റ് 

➢ ബാങ്ക്,  ദരാദറാഫീസ്് വഴി മാഗ്തും ദവതന വിതരണും 

➢ സ്്ഗ്തീകൾക്്ക മൻുരണന 

➢ കമ്പയടൂ്ടർ ശൃുംഖല വഴിയുള്ള ദമാണിറ്ററിുംര് സ്ുംവിധാനും 

➢ ഗ്രാമസ്ഭ രദ്ധതി ഓഡിറ്റ് ടെയ്യുന്ന.ു 
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ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ്  

ടരാതസു്മഹൂും രദ്ധതി നിർവഹണടത്ത രറ്റിയുും ടരാത ു ധനും 

ടെലവഴിക്കനു്നതിടനക്കറുിച്ചുും രരസ്യവുും സ്വതഗ്ന്തവമുായ നെത്തനു്ന രരിദശാധനയാണ് 

സ്ാമഹൂയ ഓഡിറ്റ്. ടതാഴിലറുപ്പ് നിയമും അനശുാസ്ിക്കനു്നത് വർഷത്തിൽ എല്ലാ വാർഡിലുും 

രണ്ട് ഗ്രാവശയും ദസ്ാഷയൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്രാമസ്ഭ നിർബന്ധമായുും നെദത്തണ്ടതാണ്. സ്തുാരയത 

ഉറപ്പു വരതു്തി, അഴിമതിരഹിതമാക്കകുയുും അതവുഴി സ്േ്ഭരണും സ്ാധയമാക്കനു്നതിനുും 

ദസ്ാഷയൽ ഓഡിറ്റ് സ്മഹൂടത്ത രാകടപ്പെതു്തനു്ന.ു രദ്ധതി വിഭാവനും ടെയ്യുന്ന രീതിയിൽ 

രുണദഭാക്താക്കളുടെ ജീവിതസ്ാഹെരയത്തിൽ ഫലഗ്രേമായ മാറ്റും സ്ൃഷ്ടിക്കനു്നതിന് 

ടരാതരുണും ശരിയായ രീതിയിൽ വിനിദയാരിച്്ച ലക്ഷയഗ്രാപ്തി വകവരിച്ചിട്ടുദണ്ടാ എന്ന 

വിലയിരതു്തലുും  ദസ്ാഷയൽ ഓഡിറ്റ് നെത്തനു്ന.ു കഴിഞ്ഞ രത്തവുർഷമായി 

തെുർന്നടുകാണ്ടിരിക്കനു്ന രദ്ധതി ഗ്രവർത്തനങ്ങടളക്കറുിച്ചുള്ള   സ്ാമഹൂിക ഓഡിറ്റ്, 

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

വാര്ഡായ കക്കറ വാർഡില് നെന്ന.ു 

ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്പഗ്കിയ 

1 പശ്ചാത്തലം ഒരകു്കൽ 

          ദലാക്്ക തലത്തിലുും ഗ്രാമ രഞ്ായത്ത് തലത്തിലുും രദ്ധതി നിർവഹണ 

ഉദേയാരസ്ഥനായ ദലാക്്ക ഓഫീസ്ർ (BDO), രഞ്ായത്ത് ടസ്ഗ്കട്ടറി, മറ്റ് നിർവഹണ 

ഉദേയാരസ്ഥർ തെുങ്ങിയവരമുായി ദലാക്്ക റിദസ്ാഴ്സ് ദരഴ്സൺ നെത്തിയ കെൂിയാദലാെനയിൽ 

ഉരതു്തിരിഞ്ഞതിനനസു്രിച്്ച  തെുർ ഗ്രഗ്കിയകൾ ആസ്ഗൂ്തണും ടെയ്യുകയുും ദസ്ാഷയൽ 

ഓഡിറ്റ് ഗ്രാമസ്ഭാ തീയതി നിശ്ചയിക്കകുയുും ടെയ്യുന്ന.ു 

2.  യൽ പരിദശാധന 

         ദസ്ാഷയൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്രഗ്കിയ ആരുംഭിച്ചിരിക്കനു്ന തിയതിയ്ക്്ക  മൻുരളു്ള ആറ് 

മാസ്ക്കാലയളവിൽ വാർഡിടല ഗ്രവൃത്തി ഫയലകുൾ, ഏഴ് രജിററകുൾ, അദതാടൊപ്പും 

അനബുന്ധദരഖകളുും സ്കൂ്ഷ്മരരിദശാധന നെത്തനു്ന.ു 

3. ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലപരിദശാധന 

            ഓദരാ ഗ്രവൃത്തിയുും എറിദമറ്റിൽ ഗ്രതിരാേിക്കനു്ന അളവിലുും രുണത്തിലുും 

നെപ്പിലാക്കിയിട്ടുദണ്ടാ എന്നുും ആ ഗ്രവൃത്തിയുടെ രുണ ഫലത്തിന്ടറ  വയാപ്തി 

തിട്ടടപ്പെതു്തകുയുും ഗ്രസ്തു ത ടതാഴിലിെങ്ങളിൽ ടതാഴിലാളികൾക്്ക ലഭിദക്കണ്ട അവകാശ 

ആനകുലൂയങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുദണ്ടാ എന്നുും  ഗ്രവൃത്തി സ്ഥല രരിദശാധനയിലടൂെ ലക്ഷയും 

ടവക്കനു്ന.ു 

4. വീടുവീടാന്തരം ഉള്ള വിവരദശഖരണം 
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          രദ്ധതി രുണദഭാക്താക്കളുടെ വീെവുീൊന്തരും ടെന്ന് ദനരിൽ കണ്ട് രദ്ധതിയുടെ 

നിർവഹണടത്തക്കറുിച്ചുും രുണ ഫലടത്തക്കറുിച്ചുമളു്ള  അഭിഗ്രായങ്ങളുും നിർദേശങ്ങളുും 

സ്വരരൂിക്കനു്ന.ു 

5. ത ളിവ് ദശഖരണം 

         ഫയൽ രരിദശാധന, ഗ്രവൃത്തി സ്ഥല രരിദശാധന, വീെവുീൊന്തരും ഉള്ള 

വിവരദശഖരണും തെുങ്ങിയ ഓഡിറ്റ് ഗ്രഗ്കിയ കടണ്ടത്തലകുളുടെ വസ്തു നിഷ്ഠ മായ ടതളിവ് 

ദശഖരണും നെത്തനു്ന.ു 

 6.  ാമഹൂയ  ദബാധവൽക്കരണം 

          സ്ാമഹൂയ ഇെടരെലകുളിലടൂെ രദ്ധതി വിജയും ഉറപ്പു വരതു്തി 

രൗരാവദബാധും   ഉയർത്തകുയുും ദസ്ാഷയൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്രഗ്കിയ വിജയിപ്പിക്കകുയുും 

ടെയ്യുന്നതിന് ആവശയമായ ദബാധവൽക്കരണും ഗ്രവർത്തനങ്ങൾ നെപ്പിലാക്കനു്ന.ു 

7. റിദപ്പാർട്ട്  യ്യാറാക്കൽ 

          ദസ്ാഷയൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്രഗ്കിയയിടല കടണ്ടത്തലകുളുും നിരമനങ്ങളുും, 

നിർദേശങ്ങളുും  ദസ്ാഷയൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്രാമസ്ഭയിൽ െർച്ച ടെയ്ത ് അുംരീകാരും 

നെത്തനു്നതിനാവശയമായ കരെ് റിദപ്പാർട്്ട തയ്യാറാക്കനു്ന.ു 

8. ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്ഗാമ ഭ 

         രശ്ചാത്തലും ഒരകു്കൽ െർച്ചയിൽ നിശ്ചയിക്കടപ്പട്ട േിനത്തിൽ സ്ൗകരയഗ്രേമായ 

സ്ഥലത്ത് ഗ്രാമസ്ഭ ദെർന്ന് കരെ് റിദപ്പാർട്്ട അവതരണവുും, െർച്ചയുും, നിർദേശങ്ങളുും, 

തിരതു്തൽ ഗ്രഗ്കിയകളുും, അുംരീകാരും ദനെിടയെകു്കകുയുും തെുർനെരെികളുും 

വകടകാള്ളുന്ന ു
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പഞ്ചായത്തിതല ത ാഴിലറൂപ്പു പദ്ധ ിയുമായി ബന്ധതപ്പട്ട വിവരങ്ങള് 

ആടക ടതാഴില്കാർഡ് : 1926 

ആടക ടതാഴിലാളികള് : 2080 

ആക്ടീവ് ടതാഴില് കാർഡ് : 900 

ആക്ടീവ് ടതാഴിലാളികള് : 811 

എസ്്.സ്ി    :  10 

100േിവസ്ും ടതാഴില് 

 രർൂത്തിയാക്കിയ കെുുുംബങ്ങളുടെ:  10 

 എണും 

(അവലുംബും: nrega.nic.in,  14.10.19) 

വാർഡിതല ത ാഴിലറുപ്പു പദ്ധ ിയുമായി ബന്ധതപ്പട്ട വിവരങ്ങള് 

ആടക ടതാഴില്കാർഡ് : 133 

ആടക ടതാഴിലാളികള് : 138 

ആക്ടീവ് ടതാഴില് കാർഡ് :2 

ആക്ടീവ് ടതാഴിലാളികള് : 2 

100േിവസ്ും ടതാഴില് 

 രർൂത്തിയാക്കിയ കെുുുംബങ്ങളുടെ: 8 (അനബുന്ധും-2) 

 എണും 

(അവലുംബും: nrega.nic.in, 14/10/19) 
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2018 ഒക്ദൊബർ ഒന്ന ുമതുല്  2019 മാർച്്ച 31 വടര ഏടറ്റെതു്ത് നെപ്പിലാക്കിയ താടഴ രറയുന്ന  

രണ്ട്   ഗ്രവൃത്തികളാണ് ദസ്ാഷയല് ഓഡിറ്റിന് വിദധയമാക്കിയത്. 

ഗ്കമ 

നമ്പർ  

ഗ്രവൃത്തിയുടെ 

ദരരുും 

ഗ്രവൃത്തിയുടെ 

ദകാഡുും  

എറിദമറ്റ് 

ത ുക  

 

ഗ്രവൃത്തി  

കാലയളവ്  

 

സ്ൃഷ്ടി

ച്ച 

ടതാഴി

ല ് േിന 

ങ്ങ ള് 

 

െിലവായ തകു  

ദവതന 

ഘെകും  

സ്ാധന 

ഘെകും  

1 കല്ലുഗ്മ്പും 

നീർത്തെത്തിൽ  

ഉൾടപ്പെനു്ന 

കക്കറ ഗ്രദേടത്ത 

മണ് ജല 

സ്ുംരക്ഷണും  

WC/319502 

 

1, 71, 551 

 

27/09/18 

9/01/19 

 

592 1, 60, 432 

 

3552 

2 കല്ലുഗ്മ്പും 

നീർത്തെത്തിൽ  

ഉൾടപ്പെനു്ന ക ക്ക 

റ ഗ്രദേടത്ത 

ഭവൂികസ്ന 

ഗ്രവൃത്തികൾ  

WC/320173 

 

1, 15,948 

 

9/07/18 

20/09/18 

 

388 

 

1, 05,148 

 

2328 

 

 

അളവകുള്  ംബന്ധിച്ച്          

ഗ്പവര്ത്തി 

യുതട  ദപര ്

എസ്റ്റിദമറ്റിതല 

അളവകുള്   

എം 

ബകു്കില് ദരഖ

തപ്പടുത്തിയ ്  

 ീല്ഡ്  ല 

പരിദശാധനയില് ക

ണ്ട  ്  
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കല്ലുഗ്മ്പും 

നീർത്തെത്തി

ൽ  ഉൾടപ്പെനു്ന 

കക്കറ 

ഗ്രദേശടത്ത 

ഭവൂികസ്ന 

ഗ്രവൃത്തികൾ  

WC/320173 

 

 കാെ് 

ടവട്ടിടത്തളിക്ക 

ൽ     -  3464m² 

മൺവരമ്പ്- 389.7m³ 

കാെ് 

ടവട്ടിടത്തളിക്ക 

ൽ -1468 m² 

 മൺവരമ്പ്-

390.39m³ 

മൺ വരമ്പ് -23m² 

 ഗ്രവൃത്തി സ്ഥലും  

ഗ്രളയും ബാധിച്ച 

തിനാലുും   കാെ് 

രിെിച്ചിരിക്കനു്നതിനാ

ലുും വരമ്പ്  അളക്കാൻ 

കഴിഞ്ഞില്ല   

 

കല്ലുഗ്മ്പും 

നീർത്തെത്തി

ൽ  ഉൾടപ്പെനു്ന 

കക്കറ 

ഗ്രദേടത്ത മണ് 

ജല 

സ്ുംരക്ഷണും  

WC/319502 

 

 കാെ് 

ടവട്ടിടത്തളിക്കൽ 

- 5200m² 

മൺ വരമ്പ്-585m3 

കാെ് 

ടവട്ടിടത്തളിക്ക 

ൽ-  3674² 

 മൺവരമ്പ്- 

558.7m³ 

മൺവരമ്പ്-51.11 m²  

 ഗ്രവൃത്തി സ്ഥലും 

ഗ്രളയും ബാധിച്ച 

തിനായാലുും  കാെ ു 

രിെിച്ചിരിക്കനു്നതിനാ

ലുും വരമ്പ്  അളക്കാൻ 

കഴിഞ്ഞില്ല  

  

 ന്ദർശിച്ച ഗ്പവൃത്തികളുതട വിലയിരതു്തൽ  

1. കല്ലുഗ്രം നീർത്തടത്തിൽ  ഉൾതപ്പടുന്ന ക ക്കറ ഗ്പദേതത്ത ഭവൂിക ന 

ഗ്പവൃത്തികൾ     WC/320173 

            എും ബകു്കിൽ ഗ്രവൃത്തി ടെയ്ത  സ്്ഥലത്തിന്ടറ ഭവൂെുമകളുടെ ദരര് 

എഴുതിയിട്ടില്ല.അതടുകാണ്്ട തടന്ന ഫയലിടല ദരഖകളുടെ കടൂെ ഉണ്ടായിരനു്ന നികതുി 

രസ്ീതിൽ നിന്നമുാണ് ഭവൂെുമകളുടെ ദരര് കിട്ടിയത്.   ഫീൽഡ് രരിദശാധനയിൽ 15 

ഭവൂെുമകളിൽ 6 ദരരടുെ സ്്ഥലും കാെ് രിെിച്ചിരിക്കനു്നതിനാൽ  വരമ്പകുൾ അളക്കാൻ 

കഴിഞ്ഞില്ല. ബീന കമുാരി മതുൽദരർ, ദയാരി മഠത്തിൽ അയ്യത്താൻ രവീഗ്രൻ, മലുാൽ 

രാജ ലക്ഷ്മി, തണു്ടിയിൽ കൗസ്,ു ദേവ ു മണപ്പാട്ടി, മാദറാലിന്ടറ വിെ സ്ദന്താഷ് കമുാർ 

എന്നിവരടുെ വരമ്പകുൾ ആണ് കാെരുിെിച്ചത് കാരണും അളക്കാൻ സ്ാധിക്കാഞ്ഞത്. 

അതദുരാടല വയദലാഗ്ബാൻ  രവിഗ്തൻ  എന്നവരടുെ വീെ്   തപാളിച്ച ് കാരണം അവരടുെ 

ഭമൂിയിൽ ടെയ്ത  വരമ്പകുൾ കാണാൻ സ്ാധിച്ചില്ല. രാധ, ആർ രി സ്ദുരഗ്രൻ, മെപ്പള്ളി 

രവീഗ്രൻ, എന്നിവരടുെ ഗ്രവൃത്തി റലും കൃഷി ദയാരയമാക്കിയതിനാൽ വരമ്പകുൾ 

കാണാൻ സ്ാധിച്ചില്ല.    ദകായന്ടറ വിെ ലീല, രുരകു്കടള വീട്ടിൽ നിർമ്മൽ, എന്നിവരടുെ 

ഗ്രവൃത്തി സ്്ഥലടത്ത വരമ്പകുൾ രതിഞ്ഞ നിലയിലാണ് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത്. 

ആയതിനാൽ അളക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. രത്നവല്ലി എന്നവരടുെ ഗ്രവൃത്തി സ്്ഥലും ഗ്രളയ 

ബാധിതമായതിനാൽ വരമ്പകുൾ കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ആലക്കണ്ടി സ്മു, ടകായിദലാർ 
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വീട്ടിൽ ഗ്രസ്ന്ന  എന്നിവരടുെ  ഗ്രദേശത്തിടല വരമ്പിന്ടറ നീളും, വീതി, ഉയരും എന്നിവ 

കടണ്ടത്തി.  

2.കല്ലുഗ്രം നീർത്തടത്തിൽ  ഉൾതപ്പടുന്ന കക്കറ ഗ്പദേതത്ത മണ്ണ് ജല  ംരക്ഷണം 

WC/319502 

           എും ബകു്കിൽ ഗ്രവൃത്തി ടെയ്ത സ്്ഥലത്തിന്ടറ ഭവൂെുമകളുടെ ദരര് 

എഴുതിയിട്ടില്ല.അതടുകാണ്്ട തടന്ന ഫയലിടല ദരഖകളുടെ കടൂെ  നികതുി രസ്ീതിൽ 

നിന്നമുാണ് ഭവൂെുമകളുടെ ദരര് കിട്ടിയത്.  . ഫീൽഡ് രരിദശാധനയിൽ  26 ഭവൂെുമകളിൽ   7 

ദരരടുെ സ്്ഥലും  ഗ്പളയ ബാധി മായിരനു്ന.ു  നുീ ി  ിരവുാനത്്ത, കണു്ണപ്പാടി 

ബാപ്പൂട്ടി, ദയാഗിമഠത്തിൽ അയ്യത്താൻ വിശേനാഥൻ, കിഴുവന മനക്കാടൻ  

മിനീഷ്് കമുാർ,   കിഴുവന മനക്കാടൻ ടഷറിന, ടകാട്ടായി ടകാല്ലക്കണ്ടി ജലജ , 

മങ്ങാെൻകണ്ടി  സ്ദരാജിനി  എന്നിവരടുെ ഗ്രവൃത്തി സ്്ഥലും ആണ് 

ഗ്രളയബാധിതമായിരനു്നത്.  മദുല്ലരി േീദരഷ്, അയ്യത്താൻ  നർമ്മേ, എും 

രഗു്മിണി,എന്നിവരടുെ  ഗ്രവൃത്തി സ്്ഥലത്ത് വീെ് വച്ചത് കാരണും വരമ്പ് കാണാൻ 

കഴിഞ്ഞില്ല.  മീത്തടല മഠത്തിൽ കലയാണിക്കടു്ടി, ദരാഹിണി അമ്മ, മദുല്ലരി േീദരഷ് , 

കദുറ്റരി  സ്തി, മണപ്പാട്ടി രാഘവൻ, കൗസ്ലയ, ടെറിയ മഠത്തിൽ ലജീഷ്, മലുാൽ രജില, 

ടക ടക മാധവൻ  , രാജീവൻ മലുാൽ, ഗ്രഭാവതി സ്ി, സ്ദരാജിനി എും എന്നിവരടുെ 

ഗ്രവൃത്തിസ്ഥലും കാെ ് രിെിച്ചതിനാൽ വരമ്പകുൾ അളക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. സ്നുീതി 

തിരവുാനത്ത്, സ്ദരാജിനി മദുണ്ടാളി ഹൗസ്്, മദുല്ലരി േിവയ   എന്നിവരടുെ ഗ്രദേശത്തിടല 

വരമ്പിന്ടറ നീളും, വീതി, ഉയരും എന്നിവ കടണ്ടത്തി.  

അവകാശാധിഷ്ടി  നിരീക്ഷണങ്ങള്: 

1. ത ാഴിൽ കാർഡമുായി ബന്ധതപ്പട്ടവ: 

                     ടതാഴില് കാര്ഡ് ഒര ു ആധികാരിക ദരഖയാണ്. മഹാത്മാ രാന്ധി ദേശീയ 

ഗ്രാമീണ ടതാഴിലറുപ്പ് നിയമത്തിടല ടഷഡയള്ൂ 2 ഗ്രകാരും ടതാഴില് കാര്ഡിന് 

അദരക്ഷ നല്കനു്ന കെുുുംബങ്ങള്ക്്ക 15 േിവസ്ത്തിനകും തികച്ചുും ടസ്ൗജനയമായി 

ടതാഴില് കാര്ഡ് ലഭയമാക്കണടമന്ന് അനശുാസ്ിക്കനു്ന.ു കെൂാടത കൃതയമായ 

ഇെദവളകളില് കാർഡ് രതുകു്കി നല്ദകണ്ടതമുാണ്.  

                   കക്കറ  വാർഡിടല ടതാഴിലാളികള്ക്്ക രതുിയ ടതാഴില് കാർഡ് അനവുേിച്്ച 

നല്കിയിട്ടുണ്ട്. രദ്ധതിയുടെ ഗ്രാരുംഭഘട്ടത്തില് തികച്ചുും ടസ്ൗജനയമായാണ് 

ടതാഴില് കാർഡ് നല്കിയത്.എന്നാല് രതുിയ ടതാഴില്കാർഡിന് എല്ലാ 

ടതാഴിലാളികളുും സ്വന്തും ടെലവിലാണ് ദഫാദട്ടാ എെതു്ത് നല്കിയിരിക്കനു്നത്. 

 

2.ത ാഴില് ലഭിക്കനു്ന ്  ംബന്ധിച്ച്: 
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                   ടതാഴില് കാര്ഡളു്ള ഏടതാര ുകെുുുംബത്തിനുും 100 േിവസ്ടത്ത അവിേഗ്ദ കായിക 

ടതാഴിലിന് അവകാശമണ്ു്ട.   അദരക്ഷ നല്കിയാല് വകപ്പറ്റു രശീത് നല്കകുയുും 15 

േിവസ്ത്തിനകും ടതാഴില്  ലഭയമാക്കണടമന്നുും നിയമത്തില് ഗ്രതിരാേിക്കനു്ന.ു 

                    കക്കറവാര്ഡിടല ടതാഴിലാളികള്  ദമറ്റ് മദുഖനയാണ് 

ടതാഴില്  ലഭിക്കനു്നതിനളു്ള അദരക്ഷ സ്മര്പ്പിക്കനു്നത്.  അദരക്ഷ സ്വീകരിക്കനു്ന 

മറുയ്ക്്ക       അദരക്ഷകന് വകപ്പറ്റു രശീത്  നിര്ബന്ധമായുും നല്കണടമന്ന് 

നിയമത്തില്  അനശുാസ്ിക്കനു്നണ്ു്ട. ഫയലില് സ്കൂ്ഷിച്ചിട്ടുള്ള 

ടതാഴില്   അദരക്ഷകള്ടക്കാപ്പും  രശീതിന്ടറ ടകൗണ്ടര് സ്ലിര് 

കാണാന് സ്ാധിച്ചിട്ടില്ല. . എന്നാല് കൃതയമായിടതാഴില് ആവശയടപ്പെനു്ന 

ടതാഴിലാളികള്ക്്ക ടതാഴില് ലഭിക്കാറടുണ്ടന്നളുളത് അഭിനരാർഹമായ കാരയമാണ്. 

 3.ത ാഴില് അനവുേിച്ച ്  ംബന്ധിച്ച്: 

                ടതാഴിലറുപ്പ് നിയമഗ്രകാരും ടതാഴില് ആവശയടപ്പട്ടു കഴിഞ്ഞാല് 15 

േിവസ്ത്തിനകും ടതാഴില് ലഭയമാക്കണടമന്നണ്ു്ട. വാർഡിടല ടതാഴിലാളികള്ക്്ക 

ടതാഴില് ആവശയമളു്ള സ്മയങ്ങളില്  അദരക്ഷ സ്മര്പ്പിക്കനു്ന മറുയ്ക്്ക 15 

േിവസ്ത്തിനകും ടതാഴില് അനവുേിക്കാറണ്ു്ട . 

4.ത ാഴിലില്ലായ്മ  ദവ നം: 

                ടതാഴില് ആവശയടപ്പട്ടു കഴിഞ്ഞാല് 15 േിവസ്ത്തിനകും 

ടതാഴില് ലഭയമാക്കാത്തരക്ഷും ടതാഴിലില്ലായ്മ ദവതനും 

ലഭിക്കാന് അവകാശമണ്ു്ട. ടതാഴിലാളികളുമായി സ്ുംസ്ാരിച്ചദപ്പാള് മനസ്സിലായത് 

ആവശയടപ്പട്ടാല് രതിനഞ്് േിവസ്ത്തിനളുളില് ടതാഴില് ലഭിച്ചിക്കാറടുണ്ടന്നാണ്. 

ഇത് അഭിനരാർഹമായ കാരയമാണ്. 

5.തഷ്ല് ് ഓ ് ദഗ്പാജക്റ്റ്   ംബന്ധിച്ച്: 

            വാര്ഡില് ആവശയമായ വികസ്ന ഗ്രവൃത്തികള് കടണ്ടത്തനു്നതിന് 

ടതാഴിലാളികള്ക്്ക അവകാശും ഉണ്ട്. ടതാഴില് കടണ്ടത്തനു്നതിന ു

ടതാഴിലാളികളുടെയുും ദമറ്റിന്ടറയുും ഭാരത്ത് നിന്നുും രങ്കാളിത്തമണു്ടാവനു്നണ്ു്ട, 

എന്നാല് ടതാഴിലറുപ്പില് അനവുേനീയമായ ആസ്തി വികസ്ന 

ഗ്രവൃത്തികള് കടണ്ടത്തനു്നതിന് വാര്ഡിടല വിവിധ ദമഖലയില് ഉള്ളവരടുെ 

രങ്കാളിത്തും ഉണ്ടാദവണ്ടതണ്ു്ട.  

6.യാഗ് ാ തെലവ്  ംബന്ധിച്ച്: 

              ടതാഴിലാളികള്ക്്ക താമസ് സ്ഥലത്തനുിന്നുും 5 

കിദലാമീറ്റര് െറു്റളവില് ടതാഴില് ലഭിക്കവുാനളു്ള അവകാശമണ്ു്ട, ഗ്രസ്തു ത രരിധിക്ക ു

രറുത്ത ു  ടതാഴില് ടെദയ്യണ്ട സ്ാഹെരയും ഉണ്ടാവകുയാടണങ്കില് യാഗ്താ ബത്തയായി 

കലൂിയുടെ 10% തകു നിലവിടല കലൂി ഗ്രകാരും  27 രരൂ 10 വരസ് ഗ്രവൃത്തി 

േിവസ്ങ്ങളില് ലഭയമാക്കണും.  
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              വാർഡിടല ടതാഴിലാളികള് അഞ്് കി.മീറ്ററിലധികും യാഗ്ത ടെയ്ത ് രദ്ധതി 

ഗ്രവർത്തനും നെത്തിയിട്ടില്ല എന്നാണ്  ടതാഴിലാളികളില് നിന്നുും മനസ്സിലാക്കാൻ 

സ്ാധിച്ചത്. 

7.ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലതത്ത ത ൗകരയങ്ങള്  ംബന്ധിച്ച്: 

               ടതാഴിലിെങ്ങളില് ലഭിദക്കണ്ട അെിസ്ഥാന ടസ്ൗകരയങ്ങളായ ഗ്രഥമ ശഗു്ശഷൂാ 

സ്ുംവിധാനങ്ങള്, വിഗ്ശമ സ്മയടത്ത തണല് സ്ൗകരയും, കെുിടവളളും  എന്നിവ 

ടതാഴിലാളികള്ക്്ക സ്ൗജനയമായി 

ലഭയമാദക്കണ്ടതണ്ു്ട.   വാർഡില്  ടതാഴിലാളികള് സ്വന്തമായി  കെുിടവളളും 

ടകാണ്ടവുരാറാണ് രതിവ.്  അതദുരാടല    ഗ്രഥമശഗു്ശഷൂാ കിറ്റ് ഉടണ്ടങ്കിലുും ആവശയത്തിന് 

ഉള്ള മരന്ു്ന ഇല്ലായിരനു്ന ു. 

8.ദവ നം ലഭയമാക്കനു്ന ്  ംബന്ധിച്ച് 

               ടതാഴിലറുപ്പ് നിയമത്തില് ടസ്ക്ഷന് 3(2) ഗ്രകാരും മറര് ദറാള് കാലാവധി കഴിഞ്ഞ ു

15േിവസ്ത്തിനകും ടതാഴിലാളികളുടെ അടക്കൗണ്ടില് കലൂി 

ലഭിക്കവുാന് അവകാശമണ്ു്ട.  രഞ്ായത്തില് നിന്നുും ഏഴ് േിവസ്ത്തിനളുളില് കലൂി 

ടതാഴിലാളികളുടെ അടക്കൗണ്ടിദലക്്ക നല്കാറടുണ്ടന്്ന എുംഐഎസ്് 

രരിദശാധിച്ചദപ്പാള് മനസ്സിലായി. എന്നാല് എല്ലാ ഫയലിൻടറ കടൂെയുും എഫ്.െിഒ 

സ്കൂ്ഷിച്ചതായി കാണാൻ സ്ാധിച്ചില്ല. ഇത് ടതറ്റായ ഗ്രവണതയാണ്. 

9.പരാ ി പരിഹാരം  ംബന്ധിച്ച്:  

               ടതാഴിലറുപ്പുമായി ബന്ധടപ്പട്ട ഏടതങ്കിലുും കാരയത്തില് രരാതിയുണ്ടാകനു്ന രക്ഷും 

ആയത് ദരഖാമലൂും രഞ്ായത്തില് രരാതിടപ്പൊവനു്നതാണ്,  ഗ്രസ്തു ത 

രരാതികള് സ്വീകരിച്ചു രസ്ീറ്റ് നല്കകുയുും  രരമാവധി 7 േിവസ് 

രരിധിക്കളു്ളില് അദനവഷിച്ചു രരാതിക്കാരന് മറരുെി നല്ദകണ്ടതാണ്. 

രരാതികള് അറിയിക്കനു്നതിനളു്ള ദൊള് ഗ്ഫീ നമ്പര് (18004251004 ) ടരാതജുനങ്ങള്ക്്ക 

കാണാവനു്ന രീതിയില് രഞ്ായത്ത് ഓഫീസ്ില് ഗ്രേര്ശിപ്പിദക്കണ്ടതണ്ു്ട. 

              രഞ്ായത്തിടല രരാതി രജിറർ രരിദശാധിച്ചദപ്പാള് ഇതവുടരയായി 

രരാതികടളാന്നുും തടന്ന രജിററില് ദരഖടപ്പെതു്തിയതായി കണ്ടില്ല.  

10.ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്റ് നടത്തനു്ന ്  ംബന്ധിച്ച്: 

                ടതാഴിലറുപ്പില് ഏടറ്റെതു്ത ഗ്രവൃത്തികള് ദസ്ാഷയല് ഓഡിറ്റ് 

നെത്തനു്നതില് രങ്കാളികളാവനു്നതിന ു ടതാഴിലാളികള്ക്്ക 

അവകാശമണ്ു്ട.  ദസ്ാഷയല് ഓഡിറ്റില് ഗ്രവൃത്തി സ്ഥല 

സ്രര്ശനത്തിനുും അളവകുള് ദരഖടപ്പെതു്തനു്നതിനുും   കക്കറ  വാർഡിടല ദമറ്റായ 

വിശാലാക്ഷി  ,   ടതാഴിലാളികൾ ആയ സ്തി എൻ , അമ്മകു്കടു്ടി എും, ലീല,  

എന്നവരടുെ  സ്ഹകരണും ഉണ്ടായിരനു്ന.ു  

11. അപകടങ്ങള്  ംബന്ധിച്ച്: 
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                ടതാഴിലറുപ്പ് ദജാലിക്കിടെ ടതാഴിലാളികള്ക്്ക ഏടതങ്കിലുും തരത്തിലളു്ള അരകെും 

സ്ുംഭവിച്ചു ദരാവകുയാടണങ്കില് നിയമത്തിടല ടഷഡയള്ൂ 2(5)ഗ്രകാരവുും  അദ്ധയായ 9 ടല 

രരാമര്ശങ്ങളുടെ അെിസ്ഥാനത്തിലുും െികില്സ്ാ ടെലവകുളുടെ ദരഖകള് സ്മര്പ്പിക്കനു്ന 

മറുയ്ക്്ക  ഗ്രസ്തു ത തകു മഴുുവനുും അനവുേിച്ചു ടകാെദുക്കണ്ടതാണ്.  

            ഈ വാർഡില് ഇതവുടരയായി ആർക്കുും ഗ്രവൃത്തി സ്ഥലത്ത് ടവച്്ച 

അരകെങ്ങള് ഉണ്ടായിട്ടില്ല. 

         ത ാഴിലാളികളുതട കടമകൾ  

1. കൃതയസ്മയത്ത് ടതാഴിൽ സ്ഥലത്ത് ഹാജരായി ഒപ്പ് വയ്ക്കകു. 

2. ടതാഴിലറുപ്പ് ഗ്രാമസ്ഭയ്ക്്ക ദസ്ാഷയൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്രാമസ്ഭയുും കൃതയമായി                   

രടങ്കെകു്കകു 

3. രണിസ്ഥലത്ത് പ്ലാറിക് വസ്തു ക്കൾ ഉരദയാരിക്കവുാദനാ കത്തിക്കവുാനുും 

രാെളു്ളതല്ല 

4. സ്ിറ്റിസ്ൺ ഇൻദഫാർദമഷൻ ദബാർഡ് ഗ്രവൃത്തി യുടെ ആരുംഭഘട്ടത്തിൽ തടന്ന 

നിർബന്ധമായുും വയ്ദക്കണ്ടതാണ് 

5. ഗ്രകൃതി സ്ുംരക്ഷണത്തിന് ആവശയമായ         ഗ്രവൃത്തികൾ ഏടറ്റെതു്ത് 

നെപ്പിലാക്കകു. 

6. ആസ്തി സ്ൃഷ്ടിക്കനു്ന ഗ്രവൃത്തികൾ   കടണ്ടത്തി ദമറ്റ്ടനയുും രഞ്ായത്ത് 

അധികൃതടരയുും    അറിയിക്കകു. 

 

ത ാഴിലറുപ്്പ പദ്ധ ിയില് ഏതറ്റടുക്കനു്ന ഗ്പവൃത്തികളുതട 

 യലകുളില് ഉണ്ായിരിദക്കണ് ഗ്പധാനതപ്പട്ട 22 ദരഖകതള കറുിച്ച് വാര്ഷ്ിക 

മാസ്റ്റര്  ര്ക്കലുറില് കൃ യമായ നിര്ദേശങ്ങള് നല്കനു്നണ്ു്.  

 

1.കവര് ദപജ്                                      12. തമറ്റീരിയല് വാങ്ങനു്ന ിനളു്ള   ീരമുാനം 

 

2.തെക്്ക ലിസ്റ്റ്.                                     13. ദവജ് ലിസ്റ്റ്   

 

3.ആക്ഷന് പ്ലാന ്ദകാപ്പി.                   14.  ണ്് ഗ്ടാന് ര് ഓര്ഡര്. 

 

4.ജനകീയ എ ്റിദമറ്റ്                       15. പാട്ടക്കരാര് 

 

5. ാദേ ികാനമു ി                        16. മനൂ്ന്ഘട്ടങ്ങളിതല ദ ാദട്ടാകള് 

 

6.ഭരണാനമു ി.                                  17. ഗ്പവൃത്തിപരൂ്ത്തീകരണ  ാക്ഷയപഗ് ം       

 

7.കണവ്ര്ജന് ് വിവരങ്ങള്          18. തമറ്റീരിയല് ബില്ലുകള്. 

 

8.ത ാഴില് അദപക്ഷ                        19. മസ്റ്റര് ദറാള് മതൂമന്റ്റ് സ്ലിപ്പ്. 

 

9.വര്ക്്ക അദല്ലാതക്കഷ്ന്.                20. ജിദയാടാതെട് ദ ാദട്ടാ. 

 

10.മസ്റ്റര് ദറാള്                                   21. ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്റ് റിദപ്പാര്ട്ട് 

 

11.തമഷ്ര്തമന്റ് ബക്ു്ക.                     22. സ റ്റ് ഡയറി. 

 

 



13 

 

 

എ.എം. ി. അദ്ധയായം- 7.11.5 ഗ്പകാരമളു്ള ഗ്പവൃത്തി  യൽ - പരിദശാധനയുതട 

കതണ്ത്തലകുൾ  

കവർ ദപജ്:  

         ഒര ു ഗ്രവർത്തിയുടെ അെിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ ഗ്രവർത്തി ഫയലിന്ടറ കവർ ദരജിൽ 

ഉൾടക്കാള്ളിക്കണടമന്നുും അതിനായി ഗ്രദതയക മാതൃകയുും മാറർ സ്ർക്കലുറിൽ 

നിർദേശിക്കനു്നണ്ു്ട.രരിദശാധിച്ച രണ്ട് ഫയലിലുും വാർഷിക മാറർ സ്ർക്കലുർ ഗ്രകാരും 

ഉള്ള കവർദരജ് കാണാൻ സ്ാധിച്ചു . 

 തെക്്ക ലിസ്റ്റ ്:  

            ഒര ു ഗ്രവൃത്തി ഫയലിൽ ഗ്കമഗ്രകാരും ഏടതാടക്ക ദരഖകൾ എവിടെ ഏടതാടക്ക 

ദരജ് മതുൽ സ്കൂ്ഷിച്ചിരിക്കനു്ന ുഎന്ന് മനസ്ിലാക്കവുാനളു്ള ആധികാരിക ദരഖയാണ് ടെക്്ക 

ലിറ്. ഓഡിറ്റിന ു വിദധയമാക്കിയിട്ടുള്ള ഫയലകുളിൽ ടെക്്ക ലിറ് ഉണ്ട്. ടെക്്ക ലിറ് 

കൃതയമായി രരൂിപ്പിച്ചിട്ടുണ്്ട. ഓദരാ ദരഖയുടെയുും  ദരജ്നമ്പറുും ദരഖടപ്പെതു്തിയിട്ടുണ്്ട.ഇത് 

വളടര ഗ്രശുംസ്നീയമാണ്.  

ആക്ഷൻ പ്ലാൻ ദകാപ്പി :   

               ഏടറ്റെകു്കനു്ന ഗ്രവൃത്തികൾ ആക്ഷൻ പ്ലാനിൽ ഉൾടപ്പട്ടതുും ടഷൽഫ് ഓഫ ്

ദഗ്രാജക്ടിൽ മൻുരണനാ ഗ്കമത്തിൽ ഉള്ളതമുായിരിക്കണടമന്നണ്ു്ട . രരിദശാധിച്ച രണ്ട് 

ഫയലകുളിലുും   ആക്ഷൻ പ്ലാൻ ന്ടറ ദകാപ്പി കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.  

എസ്റ്റിദമറ്റ് :  

              ഒര ു ഗ്രവൃത്തി , എങ്ങടന, എഗ്ത അളവിൽ ടെയ്യണടമന്ന് സ്ാദങ്കതികമായി 

ഗ്രതിരാേിക്കനു്ന ആധികാരിക ദരഖയാണ് എറിദമറ്റ്. രരിദശാധിച്ച ഫയലിൽ എറിദമറ്റ് 

സ്കൂ്ഷിച്ചിട്ടുണ്്ട. സ്ാധാരണ ജനങ്ങൾക്്ക മനസ്ിലാകനു്ന രീതിയിൽ ദവണും എറിദമറ്റ്  

             തയാറാക്കാൻ എന്നാൽ രരിദശാധിച്ച ഫയലകുളിൽ  ജനകീയ എറിദമറ്റ് കാണാൻ 

സ്ാധിച്ചില്ല.  

  ാദേ ിക അനമു ിയുതട പകർപ്്പ 

               ഒര ു ഗ്രവൃത്തിക്്ക സ്ാദങ്കതിക വിേഗ്ദരടുെ അനമുതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നതിനളു്ള 

ആധികാരിക ദരഖയാണ് സ്ാദങ്കതിക അനമുതി ദരഖ. ഗ്രവൃത്തിയുമായി ബന്ധടപ്പട്ടിട്ടുള്ള 

സ്ാദങ്കതിക അനമുതിയുടെ രകർപ്പ് ഫയലകുളിൽ  സ്കൂ്ഷിച്ചിട്ടുണ്്ട .എന്നാൽ ടസ്കവറിൽ 

നിന്നുും ലഭയമായ ദകാപ്പിയല്ല.  

 ഭരണാനമു ിയുതട പകർപ്്പ 

               ഗ്രവൃത്തി ടെയ്യുന്നതിന് നിർവ്വഹണ സ്ഥാരനും നൽകനു്ന അനമുതിയാണ് 

ഭരണാനമുതി ദരഖ. ടസ്കവറിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച ഭരണാനമുതിയുടെ രകർപ്പ് രരിദശാധിച്ച 

ഫയലകുളിൽ  കാണാൻ സ്ാധിച്ചില്ല. .  
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 ഡിമാൻഡ് ദ ാം: 

             ടതാഴിലാളികൾ ടതാഴിൽ ആവശയടപ്പട്്ട നൽകനു്ന അദരക്ഷയാണ് ഡിമാന്റ് ദഫാും 

. ടതാഴിൽ ആവശയടപ്പട്ടവർക്്ക 15 േിവസ്ത്തിനളു്ളിൽ ടതാഴിൽ ലഭിച്ചിട്ടുദണ്ടാ എന്ന് 

അറിയാൻ സ്ഹായിക്കനു്ന ദരഖ കെൂിയാണിത്. രരിദശാധിച്ച  രണ്ട് ഫയലകുളിലുും  

ടതാഴിലാളികൾ കടൂ്ടമായി അദരക്ഷിച്ച ദരഖ കാണാൻ സ്ാധിച്ചു.  എന്നാൽ 3 എ  

ഗ്രകാരമളു്ള ദഫാമിൽ അല്ല അദരക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത്.  

വർക്്ക അദലാദക്കഷ്ൻ ദ ാം 

            ഗ്രവൃത്തി അനവുേിച്ചു ടകാണ്ട് നിർവ്വഹണ ഉദേയാരസ്ഥർ നൽകനു്ന അനമുതിയാണ് 

വർക്്ക അദലാദക്കഷൻ ദഫാും. അദരക്ഷിച്്ച 15 േിവസ്ത്തിനളു്ളിൽ ഗ്രവൃത്തി ലഭിദച്ചാ 

എന്നറിയാൻ ഈ ദഫാും സ്ഹായിക്കുും. രരിദശാധിച്ച രണ് ്  ഫയലകുളിലുും ഗ്രവൃത്തി 

അനവുേിച്ചു ടകാണ്ടളു്ള ദഫാും കാണാൻ സ്ാധിച്ചു.    എന്നാൽ അനബുന്ധും 4 ഗ്രകാരും ഉള്ള 

ദഫാമിൽ അല്ല.  ടതാഴിലാളികളുടെ  ദരര്, ഒപ്പ്  എന്നിവ  ദരഖടപ്പെതു്തിയിട്ടുള്ളത്. കെൂാടത  15 

േിവസ്ത്തിനളു്ളിൽ തടന്ന ടതാഴിലാളികളിക്്ക ടതാഴിൽ ലഭിച്ചിട്ടുമണ്ു്ട.  

 മസ്റ്റർ ദറാൾ  

              ടതാഴിലാളികളുടെ ഹാജർ ദരഖടപ്പെതു്തനു്ന ഔദേയാരിക ദരഖയാണ് മറർ ദറാൾ. ഒര ു

േിവസ്ും രണ്ട് തവണ ഹാജർ ദരഖടപ്പെദുത്തണ്ടതാണ്.  ദലാക്്ക ദഗ്രാഗ്രാും ഓഫീസ്ർ, രഞ്ായത്ത് 

ടസ്ഗ്കട്ടറി എന്നിവർ സ്ാക്ഷയടപ്പെതു്തി സ്ീൽ രതിപ്പിച്ച മറർ ദറാൾ മാഗ്തദമ ഉരദയാരിക്കാൻ 

രാെളു്ളൂ. മറർ ദറാൾ ലഭിച്ചതിന ു ദശഷും മാഗ്തദമ നിയമരരമായി ഗ്രവൃത്തി ആരുംഭിക്കാൻ 

രാെളു്ളൂ . മറർ ദറാൾ A3 ദരപ്പറിലുും  A4 ദരപ്പറിലുും ആണ് ഗ്രിൻറ് എെകു്കാറളു്ളത്. മടറർ 

ദറാളിൽ എും ബക്ു്ക നമ്പർ, ദരജ് നമ്പർ എന്നിവ ദരഖടപ്പെതു്തിയതായി 

കണ്ടില്ല.ടസ്ഗ്കട്ടറിയുടെയുും, ബി ഡി ഒ യുടെയുും ഒപ്പിന ു താടഴ തീയതി ദരഖടപ്പെതു്തിയതായി 

കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.   

               WC/320173 ഫയലിടല മടറർ ദറാൾ നമ്പർ 1465 ൽ  ഗ്രിന്റിുംര് തീയതിയുും രണി 

ആരുംഭിച്ചതുും ഒദര തീയ്യതി ആണ് കാണാൻ സ്ാധിച്ചത് .  മാറർ  ദറാൾ  നമ്പർ 1934   

ടഡയിലി  അറ്റൻഡ് ടകാെതു്തിട്ടില്ല. മാറർ  ദറാൾ നമ്പർ 2404, 2405, 2406, 2407, 3391, 3392 

എന്നീ മടറർ  ദറാൾ നമ്പറകുളിൽ   

ഒന്നിൽ  കെൂതുൽ  േിവസ്ും  അവധി  എെതു്തതായി കാണാൻ കഴിഞ്ഞ ു. അതദുരാടല മടറർ 

ദറാൾ നബർ 2404, 2405, ൽ ദവതനത്തിന്ടറയുും ആയുധങ്ങളുടെ വാെക എന്നീ ദകാളങ്ങളുും 

രരൂിപ്പിച്ചിട്ടില്ല.              

      WC/319502 ഫയലിടല മറർ ദറാൾ നമ്പർ  3534, 3535, 3930, 3931, 6090, 6091 എന്നീ മടറർ ദറാളിൽ 

ഒന്നിൽ കെൂതുൽ േിവസ്ും അവധി ദരഖടപ്പെതു്തിയതായി കാണാൻ കഴിഞ്ഞ ു. മാറർ  ദറാൾ  

നമ്പർ  5551, 5552, 5553,  ഗ്രിന്റിുംര്  തീയ്യതിയുും    ഗ്രവൃത്തി ആരുംഭിച്ച തീയ്യതിയുും   ഒന്ന ു  

തടന്നയാണ്. മാറർ  നമ്പർ  4710  ൽ ടഡയിലി അറ്റൻഡൻസ്് ൽ തീയ്യതി 

ദരഖടപ്പെതു്തിയതായി കണ്ടില്ല. 
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 തമഷ്ർതമൻറ് ബക്ു്ക.  

             രരിദശാധിച്ച  ഗ്രവൃത്തി ഫയലകുളിൽ   ടമഷർടമൻറ് ബക്ു്ക സ്കൂ്ഷിച്ചിട്ടുണ്്ട.എന്നാൽ 

വർക്്ക ദകാഡ് ദരഖടപ്പെതു്തിയിട്ടില്ല.   ടസ്ഗ്കട്ടറി ഒപ്പുും സ്ീലുും ടവച്്ച സ്ാക്ഷയടപ്പെതു്തിയ 

എും ബകു്കാണ്  ഫയലിൽ  സ്കൂ്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് ഗ്രശുംസ്നീയമാണ്. ടസ്ഗ്കട്ടറിയുടെ ഒപ്പ് 

,സ്ീൽ , എന്നിവ ദരഖടപ്പെതു്തിയിട്ടുടണ്ടങ്കിലുും തീയതി ദരഖടപ്പെതു്തിയിട്ടില്ല. 

ഇക്കാരയത്തിൽ കെൂതുൽ ഗ്ശദ്ധ രലുർദത്തണ്ടതാണ്. അതദുരാടല ആരടുെ സ്ഥലത്താണ ്

ഗ്രവൃത്തി നെത്തിയത് എന്നത് ദരഖടപ്പെതു്തിയിട്ടില്ല.  

ദവജ് ലിസ്റ്റ് :  

          മറദറാളിന് ആനരുാതികമായി ടതാഴിലാളിക്്ക ദവതനും അനവുേിച്ചു എന്ന് 

ടതളിയിക്കാനളു്ള ആധികാരിക ദരഖയാണ് ദവജ്ലിറ. രരിദശാധിച്ച ഫയലിൽ എല്ലാും ദവജ് 

ലിറ് കാണാൻ സ്ാധിച്ചു.            

           ണ്് ഗ്ടാൻസ്ഫർ ഓർഡർ  

          മറദറാളിനുും ദവജ് ലിറിനുും അനസു്രിച്്ച ടതാഴിലാളിക്്ക ദവതനും വകമാറിദയാ എന്ന് 

ഉറപ്പാക്കാനളു്ള  ദരഖയാണ് ഫണ്ട് ഗ്ൊൻസ്ഫർ ഒാാർഡർ . എന്നാൽ രരിദശാധിച്ച ഫയലിൽ 

ഈ ദരഖ കാണാൻ സ്ധിച്ചില്ല. ഈ കാരയത്തിൽ കെൂതുൽ ഗ്ശദ്ധ രലുർദത്തണ്ടതാണ്.  

           തമറ്റിരിയൽ വൗച്ചർ ബിൽ : 

          സ്ാധന സ്ാമഗ്രികൾ ആവശയമായ ഗ്രവൃത്തികൾക്്ക സ്ാമഗ്രികൾ വിതരണും ടെയ്തതിന്ടറ 

ബില്ലുും വൗച്ചറകുളുും ഫയലിൽ സ്കൂ്ഷിദക്കണ്ടത്.രരിദശാധിച്ച ഫയലകു ളിൽ സ്ാധന   

സ്ാമഗ്രികൾ ആവശയമില്ലാത്തതിനാൽ ഇത് ബാധകമല്ല. 

             ദ ാദട്ടാഗ്ഗാ ് 

            ഒര ു ഗ്രവൃത്തി തെുങ്ങനു്നതിന ു മൻുരുും  ഗ്രവൃത്തി നെന്നടുകാണ്ടിരിക്കദുമ്പാഴുും ഗ്രവൃത്തി 

രർൂത്തിയായതിന ു ദശഷും എന്നിങ്ങടന മന്ൂ്ന ഘട്ടത്തിലളു്ള ദഫാദട്ടാ ഫയലിൽ 

സ്കൂ്ഷിദക്കണ്ടതണ്ു്ട.  

          രരിദശാധിച്ച രണ്ട് ഫയലകുളിലുും ഗ്രവൃത്തി ആരുംഭിക്കനു്നതിന് മൻുരുും, ഗ്രവൃത്തി നെന്ന ു

ടകാണ്ടിരിക്കദുമ്പാഴുും ഉള്ള  2 ദഫാദട്ടാകൾ മാഗ്തദമ കാണാൻ സ്ാധിച്ചുള്ളൂ.  അതദുരാടല   

ജിദയാ ൊഗ്ഡ് ദഫാദട്ടായുും ഉണ്ടായിരനു്നില്ല.  

ഗ്പവൃത്തി പർൂത്തീകരണ  ാക്ഷയപഗ് ം : 

             ഗ്രവൃത്തി രർൂത്തീകരിച്ചു എന്നതിന്ടറ ദരഖയാണ് ഗ്രവൃത്തി രർൂത്തീകരണ 

സ്ാക്ഷയരഗ്തും . രരിദശാധിച്ച  WC/319502 എന്ന ഫയലകുളിൽ  ഈ ദരഖ  കാണാൻ 

സ്ാധിച്ചു..എന്നാൽ WC/320173 എന്ന ഫയലിൽ ഗ്രവൃത്തി രർൂത്തീകരണ സ്ാക്ഷയരഗ്തും 

കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.  
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 മസ്റ്റദറാൾ മവൂ്തമന്റ സ്ലിപ്പ് :  

             ഒര ു ഗ്രവൃത്തിയുടെ ഓദരാ ഘട്ടത്തിന്ടറയുും മറർ ദറാൾ അനവുേിച്്ച 

ടതാഴിലാളികൾക്്ക ദവതനും നൽകനു്നത് വടരയുള്ള ഓദരാ ഘട്ടങ്ങളുും ഏടതാടക്ക 

തീയതിയിൽ നെന്ന ുഎന്ന് മനസ്ിലാക്കാനാണ് മറർ ദറാൾ മവ്ൂടമന്റ് സ്ലിപ്പ് . രരിദശാധിച്ച 

ഫയലകുളിൽ  മടറർ ദറാൾ മദൂവടമന്റ് സ്ലിര് കാണാൻ കഴിഞ്ഞ.ു  

 സ റ്റ് ഡയറി:  

            മാറർ സ്ർക്കലുർ ഗ്രകാരും സ്ുംസ്ഥാന സ്ർക്കാർ നിർദേശിക്കനു്ന സ്ഗു്രധാന 

ദരഖയാണ്  വസ്റ്റ് ഡയറി. രരിദശാധിച്ച ഫയലകുളിൽ  വസ്റ്റ് ഡയറി ഉണ്ടായിരനു്ന.ു   രണ്ട് 

ഫയലിലുും ടെക്്ക ലിറ്, രർൂണമായുും രരൂിപ്പിച്ചിട്ടുണ്്ട .  വിജിലൻസ്് ആൻഡ്  ദമാണിറ്ററിുംര് 

കമ്മിറ്റി അുംരങ്ങൾ ഒപ്പ്, അഭിഗ്രായും എന്നിവ ദരഖടപ്പെതു്തിയിട്ടുണ്്ട. 

ദറാ ് ഗാർ േിവ ം:  

           വാർഷിക മാറർ പ്ലാൻ ഗ്രകാരും എല്ലാ രഞ്ായത്തകുളിലുും ദറാസ്് രാർ േിവസ്ും 

ആെരിക്കണും എന്നൽ ഒൻരതാും വാർഡിൽ ദറാസ്് രാർ േിവസ്ും ആെരിച്ചതായി 

ദരഖകളിദലാ ടതാഴിലാളികൾദക്കാ അറിവില്ല. 

ദമറ്റ് :  

            ടതാഴിലറുപ്പ് ഗ്രവൃത്തിയുടെ ദമൽദനാട്ടും, ടതാഴിൽ കാർഡ്, വസ്റ്റ് ഡയറി, മറർ 

ദറാൾ എന്നിവ കൃതയമായി രരൂിപ്പിക്കൽ, ടതാഴിലാളികളുടെ ഹാജർ ഉറപ്പു വരതു്തർ 

എന്നിവയാണ ദമറ്റുമരടുെ െമുതല. കക്കറ  വാർഡിൽ നിലവിൽ വിശാലാക്ഷി ആണ്   

ഓദരാ ഗ്രവൃത്തിക്കുും ദമറ്റ്  മാറാറില്ല  എന്നാണ് ടതാഴിലാളികളിൽ നിന്നുും അറിയാൻ 

കഴിഞ്ഞത്.  

 ിറ്റി ണ് ഇന്ത ാര്ദമഷ്ന് ദബാര്ഡ് : 

          വാർഷിക മാറർ സ്ർക്കലുർ ഗ്രകാരും ഗ്രവര്ത്തി നെക്കനു്ന എല്ലാ 

സ്ഥലങ്ങളിലുും ഗ്രവര്ത്തിയുടെ വിശേമായ വിവരങ്ങള് അെങ്ങിയ നിശ്ചിത 

വലപു്പത്തിലളുള ഒര ു ഡിസ്്ദപ്ല ദബാര്ഡ് സ്ഥാരിദക്കണ്ടതണ്ു്ട. ഓഡിറ്റ് 

കാലയളവിലളുള ഈ  രണ്ട്   ഗ്രവൃത്തികളിൽ     സ്ിഐബി കാണാൻ കഴിഞ്ഞ ു

. രരിദശാധിച്ച ഫയലകുളില് ഗ്രസ്തു ത ദബാർഡിൻടറ ബില്ല ്കാണാൻ സ്ാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.  

 

വിജിലൻ ് ആൻഡ് ദമാണിറ്ററിങ് കമ്മിറ്റി (ജാഗ്ഗ ാ ദമൽദനാട്ട  മി ി ): 

            ഓദരാ ഗ്രാമരഞ്ായത്തിലുും അഞ്് അുംരങ്ങളുള്ള ജാഗ്രത ദമൽദനാട്ട സ്മിതി 

രരൂീകരിദക്കണ്ടതാണ്.  ഗ്രവർത്തി സ്ഥല സ്രർശനും ടതാഴിലാളികളുമായി 

ആശയവിനിമയും നെത്തൽ ,ദരഖകളുടെ രരിദശാധന ,ഗ്രവർത്തി സ്ഥല 

സ്ൗകരയങ്ങളുടെ രരിദശാധന ,ഗ്രവർത്തികളുടെ രുണനിലവാരും നിർണയിക്കൽ, 

തകു നിർണയും ഗ്രവർത്തിയിൽ ഉെനീളമളു്ള റിദപ്പാർട്ടിുംര് ഗ്രവർത്തിയുടെ 

സ്വഭാവടത്ത സ്ുംബന്ധിച്ചുള്ള രുണരരമായ  വിലയിരതു്തൽ എന്നിവയാണ് 
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വിഎുംസ്ിയുടെ ഗ്രധാന െമുതല. നിലവിൽ 4 അുംരങ്ങൾ ഉള്ള വിജിലൻസ്് ആൻഡ് 

ദമാണിറ്ററിങ് കമ്മിറ്റി ആണ് ഉള്ളത്.   

 

    കക്കറ  വാർഡിടല വിഎുംസ്ി അുംരങ്ങളുടെ വിവരങ്ങള് െവുടെ ദെർക്കനു്ന.ു 

VMC Members 

SI.No. ദപര് 

1 

2 

3 

4 

പി തക ശശിധരൻ  

ജാനകി തക വി  

ഗ്പ ീ  വി  

 മീറ  ി ടി  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

പഞ്ചായത്തിൽ  കൂ്ഷിച്ചിരിദക്കണ്  7 രജിസ്റ്ററകുൾ 

1.  ടതാഴിൽ കാർഡിനളു്ള കെുുുംബാദരക്ഷയുടെ രജിറർ 

2.  ഗ്രാമസ്ഭ രജിറർ 

3.  ടതാഴിൽ ആവശയടപ്പട്ടതുും ടതാഴിൽ അനവുേിച്ചതുും സ്ുംബന്ധിച്ച രജിറർ 

4.  ഗ്രവൃത്തിയുടെ ലിറുും െിലവുും വിശോുംശങ്ങളുും സ്ുംബന്ധിച്ച രജിറർ  

5.  സ്ഥിര ആസ്ഥികളുടെ രജിറർ 

6.  രരാതി രജിറർ 

7.  സ്ാധന രജിറർ 

 

1. ത ാഴിൽ കാർഡ് രജിസ്റ്റർ 

         കതിരർൂ രഞ്ായത്തിൽ ടതാഴിലാളികൾ അവർക്്ക എഗ്ത േിവസ്ും ടതാഴിൽ 

ലഭിച്ചു എന്നുും ആടക ദവതനും എഗ്ത ലഭിച്ചുടവന്നുും ഏടതാടക്ക ഗ്രവർത്തികൾ 
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നെത്തിടയന്നുും വിശോുംശങ്ങളാണ് ടതാഴിൽ കാർഡ്  രജിററിൽ 

സ്കൂ്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത്.ടതാഴിൽ കാർഡ് രജിറർ കൃതയമായി സ്കൂ്ഷിച്ചിട്ടുണ്്ട. 

       2.ഗ്ഗാമ ഭ രജിസ്റ്റർ 

            ഗ്രാമസ്ഭാ മിനടു്സ് രജിറർ ഓദരാ വാർഡിനുും ഗ്രദതയകും ഗ്രദതയകും 

സ്കൂ്ഷിച്ചിട്ടില്ല.  ഗ്രാമസ്ഭാ മിനടു്സ് രരിദശാധിച്ചദപ്പാള് 2018-19 സ്ാമ്പത്തിക 

വർഷത്തില് 2018 ഒക്ദൊബർ 2നാണ് അവസ്ാനമായി ഗ്രാമസ്ഭ കെൂിയിട്ടുളളത്.  

       3. ഡിമാൻറ് രജിസ്റ്റർ 

          ടതാഴിലിന് ആവശയടരെനു്ന ഡിമാന്റ് രജിറർ സ്കൂ്ഷിച്ചിട്ടുണ്്ട എന്നാൽ ടതാഴിൽ 

ആവശയടരട്ട തീയതിയുും ടതാഴിൽ ആരുംഭിച്ച തീയതിയുും ഒന്ന് തടന്നയാണ്. 

       4.വർക്്ക രജിസ്റ്റർ  

          ടതാഴിലറുപ്പ് രദ്ധതിയിൽ ഏടറ്റെതു്ത് നെത്തനു്ന ഗ്രവർത്തനങ്ങടള കറുിച്ചുള്ള 

വിവരങ്ങൾ ഗ്രവർത്തികൾ രജിറർ കൃതയമായി സ്കൂ്ഷിദക്കണ്ടതാണ്.  രഞ്ായത്ത് 

രജിററിൽ ഗ്രവർത്തിടയ കറുിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ സ്കൂ്ഷിച്ചിട്ടുണ്്ട. 

സ്ാക്ഷയടപ്പെതു്തിയിട്ടുമളു്ള  രജിറർ ആണ് കാണാൻ കഴിയുന്നത്.  

 

 

 

5. സ്ഥിര ആസ്ഥികളുതട രജിസ്റ്റർ 

          ടതാഴിലറുപ്പ് രദ്ധതിയിലടൂെ സ്ൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള ആസ്തികൾ സ്ുംബന്ധിച്ചുള്ള 

വിവരങ്ങൾ സ്ഥലും ആസ്തിയുടെ സ്വഭാവും നിലനിർത്തനു്ന കാലയളവ് ഗ്രസ്തു ത 

രജിറർ ദരഖടപ്പെദുത്തണ്ടതാണ്. ആസ്തി രജിറർ ഒന്നുും മഴുുവനായി രരൂിപ്പിച്ചത് 

കണ്ടില്ല. 

     6.പരാ ിരജിസ്റ്റർ 

         രരാതി രജിററില്  2018-19 കാലയളവില്  യാടതാരവുിധ രരാതിയുും 

ദരഖടപ്പെതു്തിയതായി കണ്ടില്ല. രജിററില് ഓദരാ സ്ാമ്പത്തികവർഷവുും ഗ്രിൻറ് 

എെതു്ത്  സ്കൂ്ഷിക്കനു്നടുണ്ടങ്കിലുും ഉത്തരവാേടപ്പട്ട ഉദേയാരസ്ഥന് സ്ർട്ടിവഫ 

ടെയ്തിട്ടില്ല. 

      7. ാധന രജിസ്റ്റർ 

           രജിറർ ഉത്തരവാേടപ്പട്ട ഉദേയാരസ്ഥർ ആരുും തടന്ന സ്ാക്ഷയടപ്പെതു്തിയതല്ല.  

 2018 -19 സ്ാമ്പത്തികവർഷടത്ത രജിറർ ഗ്രിന്റ് എെതു്ത് സ്കൂ്ഷിച്ചു ടവച്ചിട്ടുണ്ട്. 



19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

കതണ്ത്തലകുള്  

 

Ø വാർഷിക മാറർ സ്ർക്കലുർ ഗ്രകാരും ഉള്ള കവർദരജ് ഫയലിൽ സ്കൂ്ഷിച്ചിട്ടുണ്്ട .  

 

Ø ഡിമാൻറ് ടെയ്യുന്ന ടതാഴിലാളികള്ക്്ക കൃതയമായി ടതാഴില് നല്കാറടുണ്ടന്നളുളത് 

അഭിനരാർഹമായ കാരയമാണ്. 

 

Ø മഴുുവന് ടതാഴിലാളികള്ക്കുും രഴയ ടതാഴില് കാര്ഡ് രതുകു്കി രതുിയ ടതാഴില്കാര്ഡ് 

രഞ്ായത്തില് നിന്നുും അനവുേിച്ചിട്ടുണ്്ട എന്നാല് ടതാഴില് കാര്ഡ് രതുകു്കനു്ന 

സ്മയത്ത് ദഫാദട്ടാ ടതാഴിലാളികള് സ്വന്തും െിലവില് എെതു്തടുകാെകു്കകുയാണ് 

ടെയ്തത്. 
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Ø മറർദറാൾ വസ്റ്റില് എത്തിക്കനു്നതിനളുള ടെലവ് ദമറ്റ് സ്വന്തും വകയിൽ നിന്ന് 

എെകു്കനു്നതായാണ് ഫീല്ഡ് രരിദശാധനയില് മനസ്സിലാക്കാൻ സ്ാധിച്ചത്.  

 

Ø ടതാഴിലാളികള്ക്്ക കെുിടവളളും, തണല് എന്നിവ ലഭയമാദക്കണ്ടത് നിർവ്വഹണ 

ഏജൻസ്ിയുടെ 

ഉത്തരവാേിത്തമാണ്.വാർഡില്  ടതാഴിലാളികള് സ്വന്തമായി  കെുിടവളളും 

ടകാണ്ടവുരാറാണ് രതിവ്. അതദുരാടല ഫീൽഡ് രരിദശാധനയിൽ  ഗ്രഥമശഗു്ശഷൂാ 

കിറ്റ് കാണാൻ സ്ാധിച്ചു.  

 

Ø വാര്ഡില് ദമറ്റ് മദുഖനയാണ ് ടതാഴില് ആവശയടപ്പൊറളുളത്. 

ടതാഴിലാളികള് സ്വന്തും നിലയ്ക്്ക ആവശയടപ്പൊറില്ല.  

       

     Ø    വസ്റ്റ് ഡയറിയിൽ ടതാഴിലാളികൾ ഗ്രഥമ ശഗു്ശഷൂ കിറ്റ് ഗ്രാഥമിക ആദരാരയ         

ദകഗ്രത്തിൽ                        നിന്നുും ലഭയമാക്കാൻ അഭിഗ്രായടപ്പട്ടിട്ടുണ്ട്. 

 

Ø ടതാഴില് ആവശയടപ്പെനു്ന സ്മയത്തുും മറ്റ് 

അദരക്ഷകള് സ്മര്പ്പിക്കദുമ്പാളുും  തിരിടക ലഭിക്കനു്ന  രസ്ീത് കാണാൻ 

കഴിഞ്ഞില്ല.  

 

 

 

Ø ഗ്രവര്ത്തി തെുങ്ങനു്നതിന് മന്ുര് രദ്ധതി ആരുംഭ മീറ്റിങ് ദെരാറടുണ്ടന്നാണ് 

മഴുുവന് ടതാഴിലാളികളുും അഭിഗ്രായടപ്പട്ടത്.  

 

Ø അക്ഷാുംശ ദരഖാുംശങ്ങള് അെയാളടപ്പെതു്തിയ ജിദയാൊഗ്ഡ് ദഫാദട്ടാഗ്രാഫ് 

ഫയലകുളില് കാണാൻ സ്ാധിച്ചില്ല. 

 

Ø എും.ബകു്കില് ഗ്രവൃത്തി ടെയ്തിരിക്കനു്ന സ്ഥലത്തിൻടറ ഉെമകളുടെ ദരര് 

എഴുതിയിട്ടില്ല.  
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നിര്ദേശങ്ങള്. 

 

· ടതാഴില് കാർഡ് രർൂണമായുും ടതാഴിലാളികള്ക്്ക ടസ്ൗജനയമായി (ദഫാദട്ടാ 

ഉള്ടപ്പടെ) നല്ദകണ്ടതാണ്. 

 

· ഗ്രാദേശിക ഭാഷയിലളു്ള എറിദമറ്റുും ഗ്രവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളില് ലഭയമാക്കണും. 

 

· മാറര് സ്ര്ക്കലുര് ഗ്രകാരും നിര്ദേശിക്കനു്ന ദരഖകള് ഫയലില് സ്കൂ്ഷിദക്കണ്ടതാണ്. 

 

· ടതാഴിലറുപ്പില് അനവുേനീയമായതുും മന്ുരണന ഗ്കമത്തിലുും കാലാവസ്ഥയ്ക്്ക 

അനദുയാജയമായതുും ആയ  ഗ്രവൃത്തികള് ഏടറ്റെകു്കാന് ഗ്ശദ്ധിദക്കണ്ടതണ്ു്ട. 

 

· ടതാഴില് അദരക്ഷകള് ഗ്ഫണ്ട് ഓഫീസ്ില് സ്വീകരിക്കകുയുും ആയതിന ു വകപ്പറ്റ് 

രസ്ീത് നല്കകുയുും ടെദയ്യണ്ടതാണ് . 

 

 

 

· ടതാഴിലാളികള്ക്്ക വിതരണും ടെയ്ത  രതുിയ 

ടതാഴില് കാർഡില് വിവരങ്ങള് കൃതയമായി ദരഖടപ്പെതു്തനു്നതിനളുള 

നിർദേശങ്ങള് നല്കകു. 

 

· മറർദറാള് വാങ്ങനു്നതിനുും തിരിടക ഏല്പിക്കനു്നതിനുും ദമറ്റ്മാർക്്ക ടെലവാകനു്ന 

തകു രഞ്ായത്തില് നിന്നുും നല്ദകണ്ടതാണ്.  

 

· ഉദേയാരസ്ഥര് ദരഖകളില് ഒപ്പുടവക്കദുമ്പാള് തീയ്യതി കെൂി ദരഖടപ്പെദുത്തണ്ടാതാണ്. 

 

· വിഎുംസ്ിയുടെ അഭിഗ്രായങ്ങള് വസ്റ്റ് ഡയറിയില് കൃതയമായി 

ദരഖടപ്പെദുത്തണ്ടതാണ്. 
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· മറർദറാള് രരൂിപ്പിക്കനു്നതിടനക്കറുിച്്ച ടതാഴിലാളികാള്ക്്ക കൃതയമായ 

നിർദേശങ്ങള് നല്കാൻ നിർവ്വഹണ ഏജൻസ്ി ഗ്ശദ്ധിദക്കണ്ടതാണ്. 

 

· എും ബകു്കിൽ ആരടുെ സ്്ഥലത് ആദണാ ഗ്രവർത്തികൾ ഏടറ്റെത്ു നെത്തനു്നത് അത് 

കൃതയമായി എഴുതാൻ ഗ്ശദ്ധിദക്കണ്ടതാണ്. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ഘട്ടം -1 

1. ആർ പി  ദുരഗ്ന്ദൻ  

2. രാധ മ ുൽ ദപർ  

3. ബീനകമുാരി മ ുൽ ദപർ  

4. വയലഗ്ബാൻ പവിഗ് ൻ  

5. മടപ്പള്ളി രവീഗ്ന്ദൻ  

6. തപാന്നയം ദയാഗി മഠത്തിൽ അയ്യത്താൻ രവീഗ്ന്ദൻ  

7. തപാന്നയം മലുാൽ രാജലക്ഷ്മി  

8. ദകായ്യന്തറ വിട ലീല  

9. തപാന്നയം തകായിദലാർ വീട്ടിൽ ഗ്പ ന്ന  

10.  തപാന്നയം ര ്നവല്ലി മ ുൽദപർ  

11. മാ ദറാ ളിന്തറവിട  ദന്താഷ്് കമുാർ  

12.  തപാന്നയം കരിപ്പായി  േ ഗ്ന്ത കമുാർ എന്ന  നു്ദരൻ  

13. ക ിരർൂ ഗുരകു്കതള വീട്ടിൽ നിർമ്മൽ  

14. ക ിരർൂ  ണു്ിയിൽ കൗ  ു 
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15. ക ിരർൂ ദേവ ുമണപ്പാട്ടി  

   ഘട്ടം-2 

1.  നുീ ി  ിരവുാനത്്ത  

2. തെറിയ മഠത്തിൽ ലജീഷ്്  

3. കിഴുവന മനക്കാടൻ മിനീഷ്് കമുാർ  

4. കിഴുവന മനക്കാടൻ തഷ്റിന  

5. മലുാൽ രജില  

6. രാജീവൻ മലുാൽ  

7. തക തക മാധവൻ  

8. മടപ്പള്ളി ഹരീഗ്ന്ദൻ  

9. തകാട്ടാ യി തകാല്ലേണ്ി ജലജ  

10. എം രഗു്മിണി  

11. ഗ്പഭാവ ി  ി  

12. അയ്യ ത്താൻ നർമ്മേ  

13. മങ്ങാടൻ കണ്ി  ദരാജിനി മ ുൽദപർ  

14.  ദരാജിനി മദുണ്ാളി ഹൗ ്  

15.  ദരാജിനി എം മ ുൽദപർ  

16. കദുറ്റരി   ി  

17. മദുല്ലരി േീദപഷ്്  

18. മദുല്ലരി േിവയ  

19. മദുല്ലരി േീദപഷ്്  

20. ദരാഹിണി അമ്മ  

21. മണപ്പാട്ടി രാഘവൻ  

22. ദയാഗി മഠത്തിൽ അയ്യത്താൻ വിശേനാഥൻ  

23. കനു്നപ്പാട്ടി ബാപ്പൂട്ടി  

24. മീത്തതല മഠത്തിൽ കലയാണിക്കടു്ടി  

25. കൗ ലയ മ ുൽദപർ  

26.  നുീ ി മ ുൽദപർ  

     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 

7 

8 

 

 

KL02007002007/10 

KL02007002007/9 

KL02007002007/4 

KL02007002007/3 

KL02007002007/18 

KL05007002007/89 

KL02007002007/152 

KL02007002007/5 

 

 

 

 

സ്ജുാത രി   

അമ്മകു്കടു്ടി എും  

 ടക രി ലീല  

വിശാലാക്ഷി ടക സ്ി  

സ്ദരാജിനി വി രി  

മഹിജ ടക എും   

സ്തി എൻ  

െഗ്രി ടക സ്ി  
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21/11/19 കതിരർൂ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഏഴാാം വാർഡ് കക്കറയിൽ വച്ച് നടന്ന 

സ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്രാമ  ഭയുലട തീരമുാനങ്ങളുാം നിർസേശങ്ങളുാം 

   ീരമുാനങ്ങൾ 

 ത ൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ വർധിപ്പിക്കകു.  

 ത ൊഴിൽ സമയം 9-4 ആക്കകു.  

 യൊത് ൊ കലൂി തകൊടകു്കകു  

 നടപ്പൊ , ഔഷധ സസയം എന്നിവയുതട ത്രവർത്തികൾ തെയ്യുക. 

 കൊട് തവട്ടി ത ളിക്കൽ, കൃഷിക്്ക നിലം ഒരകു്കൽ എന്നിവ ഉൾതപ്പടതു്തൊനംു 

അ ിൽ ത ൊഴിലറുപ്പ് ത ൊഴിലൊളികളുതട രറമ്പിൽ തെയ്യൊനംു ഉള്ള മൻുഗണന  

നിർദേശങ്ങൾ 

 ടതാഴിൽ കാർഡ് രർൂണമായുും ടതാഴിലാളികൾക്്ക ടസ്ൗജനയമായി (ദഫാദട്ടാ 

ഉൾടപ്പടെ) നൽദകണ്ടതാണ്. 

 ഗ്രാദേശിക ഭാഷയിലളു്ള എറിദമറ്റുും ഗ്രവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളിൽ ലഭയമാക്കണും. 

 മാറർ സ്ർക്കലുർ ഗ്രകാരും നിർദേശിക്കനു്ന ദരഖകൾ ഫയലിൽ 

സ്കൂ്ഷിദക്കണ്ടതാണ്. 

 ടതാഴിലറുപ്പിൽ അനവുേനീയമായതുും മൻുരണന ഗ്കമത്തിലുും കാലാവസ്ഥയ്ക്്ക 

അനദുയാജയമായതുും ആയ  ഗ്രവൃത്തികൾ ഏടറ്റെകു്കാൻ ഗ്ശദ്ധിദക്കണ്ടതണ്ു്ട. 

 ടതാഴിൽ അദരക്ഷകൾ ഗ്ഫണ്്ട ഓഫീസ്ിൽ സ്വീകരിക്കകുയുും ആയതിന ു വകപ്പറ്റ് 

രസ്ീത് നൽകകുയുും ടെദയ്യണ്ടതാണ് . 

 ടതാഴിലാളികൾക്്ക വിതരണും ടെയ്ത  രതുിയ ടതാഴിൽ കാർഡിൽ വിവരങ്ങൾ 

കൃതയമായി ദരഖടപ്പെതു്തനു്നതിനളുള നിർദേശങ്ങൾ നൽകകു. 

 മറർദറാൾ വാങ്ങനു്നതിനുും തിരിടക ഏല്പിക്കനു്നതിനുും ദമറ്റ്മാർക്്ക ടെലവാകനു്ന 

തകു രഞ്ായത്തിൽ നിന്നുും നൽദകണ്ടതാണ്.  

 ഉദേയാരസ്ഥർ ദരഖകളിൽ ഒപ്പുടവക്കദുമ്പാൾ തീയ്യതി കെൂി ദരഖടപ്പെദുത്തണ്ടാതാണ്. 

 വിഎുംസ്ിയുടെ അഭിഗ്രായങ്ങൾ വസ്റ്റ് ഡയറിയിൽ കൃതയമായി 

ദരഖടപ്പെദുത്തണ്ടതാണ.് 

 മറർദറാൾ രരൂിപ്പിക്കനു്നതിടനക്കറുിച്്ച ടതാഴിലാളികാൾക്്ക കൃതയമായ 

നിർദേശങ്ങൾ നൽകാൻ നിർവ്വഹണ ഏജൻസ്ി ഗ്ശദ്ധിദക്കണ്ടതാണ്. 

 എും ബകു്കിൽ ആരടുെ സ്് ഥലത് ആദണാ ഗ്രവർത്തികൾ ഏടറ്റെത്ു നെത്തനു്നത് അത് 

കൃതയമായി എഴുതാൻ ഗ്ശദ്ധിദക്കണ്ടതാണ്. 
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