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ആമഖും: 

ഗ്രാമീണ ജനതയുടെ ഉന്നമനത്തിനായി സ്വതഗ്ന്തഭാരതത്തിൽ ആവിഷ്കരിച്ച ഏറ്റവുും 

സ്ഗു്രധാനവുും ശക്തവമുായ നിയമമാണ് മഹാത്മ രാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ ടതാഴിലറുപ്പ് 

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 വർഷങ്ങളിൽ 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 18 എരവുട്ടി  2018-19 സ്ാമ്പത്തിക വർഷും ഒക്ദെബർ ഒന്്ന മതുൽ 

2019 മാർച്്ച 31 വടര നെപ്പിലാക്കിയ    രണ്ട്  ഗ്രവൃത്തികൾ സ്ാമഹൂയ രരിദശാധന 

നെത്തിയതിൻടറ അെിസ്ഥാനത്തിൽ ദലാക്്ക റിദസ്ാഴ്സ് ദരഴ്സണുും വിദല്ലജ് റിദസ്ാഴ്സ് 

ദരഴ്സണ്മരുും തയ്യാറാക്കിയ  കരെ് റിദപ്പാർട്്ട 5-11-.19ന് രദുലയാെ് ഈസ്റ്റ്  വാർഡിടല  എ ടക 

ജി ക്ലബ് രദുല്ലയാെ്  വച്ച് രാവിടല  11 മണി മതുൽ നെന്ന ദസ്ാഷയൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്രാമസ്ഭയിൽ 

അവതരിപ്പിക്കകുയുും രദ്ധതി ടമച്ചടപ്പെതു്തനു്നതിന് ദവണ്ട തീരമുാനങ്ങൾ എെകു്കകുയുും 

ടെയ്തതിൻടറ അെിസ്ഥാനത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയ ദസ്ാഷയൽ ഓഡിറ്റ് റിദപ്പാർട്്ട 

വാർഡിൻടറ വികസ്നത്തിനുും സ്മഹൂത്തിനുും രരിസ്ഥിതിക്കുും രുണരരമായ രീതിയിൽ 

രദ്ധതിയുടെ നല്ല വശങ്ങൾ നിലനിർത്തിടകാണ്്ട ദരാരായ്മകൾ രരിഹരിച്്ച രദ്ധതിയുടെ 

ഗ്രവർത്തനങ്ങൾ ടമച്ചടപ്പട്ട രീതിയൽ നെപ്പിലാക്കാൻ ഇതിൻടറ രിന്നിൽ 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,  ദരാദസ്റ്റാഫീസ്് 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 കകവരിച്ചിട്ടുദണ്ടാ എന്ന 

വിലയിരതു്തലുും  ദസ്ാഷയൽ ഓഡിറ്റ് നെത്തനു്ന.ു കഴിഞ്ഞ രത്തവുർഷമായി 

തെുർന്നടുകാണ്ടിരിക്കനു്ന രദ്ധതി ഗ്രവർത്തനങ്ങടള ക്കറുിച്ചുള്ള   സ്ാമഹൂിക ഓഡിറ്റ്, 

ടതാഴിലറുപ്പ് രദ്ധതി നിയമും ടസ്ക്ഷൻ 17 (2) അനസു്രിച്്ച കതിരർൂ രഞ്ായത്തിൽ 

രതിടനട്ടാും വാർഡായ രദുലയാെ് ഈസ്റ്റ് വാർഡിൽ 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 ദരഴ്സണ് 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 രജിസ്റ്ററകുൾ, അദതാടൊപ്പും 

അനബുന്ധദരഖകളുും സ്കൂ്ഷ്മരരിദശാധന നെത്തനു്ന.ു 

3. ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലപരിദശാധന 

            ഓദരാ ഗ്രവൃത്തിയുും എസ്റ്റിദമറ്റിൽ ഗ്രതിരാേിക്കനു്ന അളവിലുും രുണത്തിലുും 

നെപ്പിലാക്കിയിട്ടുദണ്ടാ എന്നുും ആ ഗ്രവൃത്തിയുടെ രുണ ഫലത്തിന്ടറ  വയാപ്തി 

തിട്ടടപ്പെതു്തകുയുും ഗ്രസ്തു ത ടതാഴിലിെങ്ങളിൽ ടതാഴിലാളികൾക്്ക ലഭിദക്കണ്ട  
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അവകാശ ആനകുലൂയങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുദണ്ടാ എന്നുും  ഗ്രവൃത്തി സ്ഥല രരിദശാധനയിലടൂെ 

ലക്ഷയും ടവക്കനു്ന.ു 

4. വീടുവീടാന്തരം ഉള്ള വിവരദശഖരണം 

          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 ടതളിവ ്

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 

കകടകാള്ളുന്ന ു
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പഞ്ചായത്തിതല ത ാഴിലറൂപ്പു പദ്ധ ിയുമായി ബന്ധതപ്പട്ട വിവര്ങളൾ 

ആടക ടതാഴിൽകാർഡ് : 1926 

ആടക ടതാഴിലാളികൾ : 2080 

ആക്ടീവ് ടതാഴിൽ കാർഡ് : 900 

ആക്ടീവ് ടതാഴിലാളികൾ : 811 

എസ്്.സ്ി               :  10 

എസ്് .െി.                                         :  

100േിവസ്ും ടതാഴിൽ 

 രർൂത്തിയാക്കിയ കെുുുംബങ്ങളുടെ:  327 

 എണും 

 (അവലുംബും: nrega.nic.in,  04.11.19) 

വാർഡിതല ത ാഴിലറുപ്പു പദ്ധ ിയുമായി ബന്ധതപ്പട്ട വിവര്ങളൾ 

ആടക ടതാഴിൽകാർഡ് : 78 

ആടക ടതാഴിലാളികൾ : 80 

ആക്ടീവ് ടതാഴിൽ കാർഡ് :28 

ആക്ടീവ് ടതാഴിലാളികൾ : 28 

100േിവസ്ും ടതാഴിൽ 

 രർൂത്തിയാക്കിയ കെുുുംബങ്ങളുടെ: 15 (അനബുന്ധും-2) 

 എണും 

(അവലുംബും: nrega.nic.in, 04/11/19) 
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2018 ഒക്ദൊബർ ഒന്ന ുമതുൽ  2019 മാർച്്ച 31 വടര ഏടറ്റെതു്ത് നെപ്പിലാക്കിയ താടഴ രറയുന്ന  

രണ്ട്   ഗ്രവൃത്തികളാണ് ദസ്ാഷയൽ ഓഡിറ്റിന് വിദധയമാക്കിയത്. 

ഗ്കമ 

നമ്

രർ  

ഗ്രവൃത്തിയുടെ ദരരുും 

ഗ്രവൃത്തിയുടെ 

ദകാഡുും  

എസ്റ്റിദമറ്റ് 

ത ുക  

 

ഗ്രവൃത്തി  

കാലയളവ്  

 

സ്ൃഷ്ടിച്ച 

ടതാഴിൽ 

േിന ങ്ങ ൾ 

 

െിലവായ തകു  

ദവതന 

ഘെകും  

സ്ാധന 

ഘെകും  

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

എരവുട്ടി 

നീർത്തെത്തിൽ 

ഉൾടപ്പെനു്ന നള്ള ദച്ചരി 

മക്ു്ക ഗ്രദേശടത്ത മണ് -

ജല സ്ുംരക്ഷണും  

WC/319857 

 

 

 

എരവുട്ടി 

നീർത്തെത്തിൽ 

ഉൾടപ്പെനു്ന നള്ള ദച്ചരി 

മക്ു്ക ഗ്രദേശടത്ത മണ് -

ജല സ്ുംരക്ഷണും  

WC/319858 

 

 

 

133118 

 

 

 

 

 

 

123506 

 

17/09/18 

ഗ്രവൃത്തി 

രർൂത്തീകര

ിിച്ച തീയ്യതി 

കാണാൻ 

കഴിഞ്ഞില്ല  

 

 

 

5/12/18 to 

14/3/19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

426 

 

 

115446 

 

 

 

2556+2000 

(രണിയാ

യുധ 

വാെക, 

ടനയിും

ദബാർഡ്) 
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അളവകുൾ  ംബന്ധിച്ച ്         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ഗ്പവർത്തി 

യുതട  ദപര് 

എസ്റ്റിദമറ്റിതല 

അളവകുൾ   

എം ബകു്കിൽ 

ദരഖതപ്പടതു്തി

യ ്  

 ീൽഡ ്

 ല 

പരിദശാധ

നയിൽ 

കണ്ട  ്  

എരവുട്ടി 

നീർത്തെത്തി

ൽ ഉൾടപ്പെനു്ന 

നള്ള ദച്ചരി 

മകു്ക് 

ഗ്രദേശടത്ത 

മണ് -ജല 

സ്ുംരക്ഷണും  

WC/319857 

 

 കാെ് 

ടവട്ടിടത്തളിക്ക ൽ     

-  4000m² 

മണ്വരമ്പ-് 450m³ 

കാെ് 

ടവട്ടിടത്തളിക്ക 

ൽ - 2698m² 

 മണ്വരമ്പ-്468.01m³ 

മണ് വരമ്പ ്

814.6 m3 

 ഗ്രവൃത്തി 

സ്ഥലും കാെ് 

രിെിച്ചിരിക്ക

ിുന്നതിനാൽ 

അളക്കാൻ 

കഴിഞ്ഞില്ല   

 

എരവുട്ടി 

നീർത്തെത്തി

ൽ ഉൾടപ്പെനു്ന 

നള്ള ദച്ചരി 

മകു്ക് 

ഗ്രദേശടത്ത 

മണ് -ജല 

സ്ുംരക്ഷണും  

WC/319858 

 

 കാെ് 

ടവട്ടിടത്തളിക്കൽ 

- 3700m² 

മണ് വരമ്പ-്

416.2500m3
 

കാെ് 

ടവട്ടിടത്തളിക്ക 

ൽ-  2908m² 

 മണ്വരമ്പ-് 422.07m³ 

മണ്വരമ്പ ്

96.4 m3 

 ഗ്രവൃത്തി 

സ്ഥലും കാെ ു 

രിെിച്ചിരിക്ക

ിുന്നതിനാൽ 

അളക്കാൻ 

കഴിഞ്ഞില്ല  
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സനദ്ർശിചച് പര്വൃതത്ികളുടെ വിലയിരുതത്ർ  

1. എരവുട്ടി നീർത്തടത്തിൽ ഉൾതപ്പടുന്ന നള്ള ദച്ചരി മക്ു്ക ഗ്പദേശതത്ത മണ്ണ് -ജല 

 ംരക്ഷണം    WC/319857 

 

എും ബകു്കിൽ ഗ്രവൃത്തി ടെയ്ത സ്്ഥലത്തിന്ടറ ഭവൂെുമകളുടെ ദരര ്എഴുതിയിട്ടില്ല. 

അതടുകാണ്്ട തടന്ന ഫയലിടല ദരഖകളുടെ കടൂെ ഉണ്ടായിരനു്ന നികതുി 

രസ്ീതിൽ നിന്നമുാണ് ഭവൂെുമകളുടെ ദരര ് മനസ്സിലാക്കാൻ സ്ാധിച്ചത.്  

അതദുരാടല എും ബകു്കിൽ വരമ്പകുളുടെ നീളവുും വീതിയുമാണ് കാണാൻ 

സ്ാധിച്ചത.് ഉയരും കണ്ടില്ല. ഫീൽഡ ് രരിദശാധനയിൽ 26 ഭവൂെുമകളിൽ 10 

ദരരടുെ സ്്ഥലും കാട് പിടിച്ചിരിക്കുന്നതിനാർ  വരമ്പുകർ അളക്കാർ കഴിഞ്ഞില്ല. 

പുല്ല്യോട്  രാജീവർ വി കെ, പുല്ല്യോട് വെള്ളാാംവള്ളി ദിനേശർ, പൊന്ന്യാം സജീവർ കെ, 

കുഞ്ഞി പറമ്പത്ത് സരോജിനി (മരണപ്പെട്ടു )മകർ ടി കെ ഷിജിർ, കോച്ചേരി ജാനു, 

ശശി, വെള്ളാാംവള്ളി രജിത, പാലിക്കണ്ടി ഹസർ, കാരായി വാസു, കളത്തിർ രൂപ മുതർപേർ, 

നമ്പടോർ കുന്നത്ത് രാഘ, സി ശാന്ത   എന്നിവരുടെ വരമ്പുകർ ആണ് കാടുപിടിച്ചത് 

കാരണാം അളക്കാർ സാധിക്കാഞ്ഞത്. അതദുരാടല ദമത്താെി ജനാർേനൻ എന്നവരടുെ 

ഭമൂി വിറ്റത ു കാരണും അവരടുെ ഭമൂിയിൽ ടെയ്ത വരമ്പകുൾ കാണാൻ സ്ാധിച്ചില്ല.   

െഗ്രൻ കരവുാത്ത്, സ്ദരാജിനി കഞു്ഞിരറമ്പത്ത്, ശയാമള മതുൽദരർ, മർൂദക്കാത്ത് 

ദവണാെൻ ഷജിൽ, ടവള്ളാുംവള്ളി രാഘവൻ, ടവള്ളാുംവള്ളി ദമാഹനൻ, സ്ജീവൻ 

ടക, ഉഷ ടക, കളത്തിൽ രദൂരഷ്, കളത്തിൽ രാഘവൻ, രുംരാധരൻ രാറായിക്കണ്ടി, 

എസ്് കല, അക്കദരാൾ കിഴദക്കെത്ത് രാമെഗ്രൻ, എന്നിവരടുെ  ഗ്രദേശത്തിടല 

വരമ്പിന്ടറ നീളും, വീതി, ഉയരും എന്നിവ കടണ്ടത്തി.  

2. എരവുട്ടി നീർത്തെത്തിൽ ഉൾടപ്പെനു്ന നള്ള ദച്ചരി മക്ു്ക ഗ്രദേശടത്ത മണ് -ജല 

സ്ുംരക്ഷണും WC/319858 

 എും ബകു്കിൽ ഗ്രവൃത്തി ടെയ്ത  സ്്ഥലത്തിന്ടറ ഭവൂെുമകളുടെ ദരര് 

എഴുതിയിട്ടില്ല.അതടുകാണ്്ട തടന്ന ഫയലിടല ദരഖകളുടെ കടൂെ ഉണ്ടായിരനു്ന 

നികതുി രസ്ീതിൽ നിന്നമുാണ് ഭവൂെുമകളുടെ ദരര് കിട്ടിയത്.  അതദുരാടല എും 

ബകു്കിൽ വരമ്പകുളുടെ നീളവുും വീതിയുമാണ് കാണാൻ സ്ാധിച്ചത്. ഉയരും കണ്ടില്ല. 

ഫീൽഡ് രരിദശാധനയിൽ 34 ഭവൂെുമകളിൽ 28 ദരരടുെ സ്്ഥലും കാെ് മെൂിയിരനു്ന,ു 

ആയതിനാൽ വരമ്പകുൾ അളക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ടരാന്നയും കാട്ടിൽ വലിയ 

രറമ്പത്ത് റീജ, ടരാന്നയും െകയാറത്ത് രദണഷ് ബാബ,ു രദുല്ലയാെ് രജൂ ഗ്രേീര്,രദുല്ലയാെ് 

കദച്ചരി വീട്ടിൽ െഗ്രൻ, രദുല്ലയാെ് മദുണ്ടാളി നാരായണൻ, രദുല്ലയാെ് നാണ ു വി എും, 

രദുല്ലയാെ് ൊദത്താത്ത് രാജൻ, രദുല്ലയാെ് ൊദത്താത്ത് രിദള്ളടെ വിെ രാധാകൃഷ്ണൻ, 
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രദുല്ലയാ െ് നെവുത്ത് രതു്തൻ രരുയിൽ മധസു്േൂനൻ, രദുല്ലയാെ് രിലാും വീട്ടിൽ  ദശാഭന, 

രദുല്ലയാെ് രിലാും വീട്ടിൽ ഗ്രഭാകരൻ, രദുല്ലയാെ് അദന്താളി രതുിയ വീട്ടിൽ ഗ്ശീജിത്ത്, 

രദുല്ലയാെ് ടെള്ളത്ത് ടകാല്ലനാണ്ടി  ഗ്രജിൻ, രദുല്ലയാെ് ടെള്ളത്ത് രിദള്ളടെ വിെ വനജ, 

രദുല്ലയാെ് ടെള്ളത്ത് രിദള്ളടെ വിെ സ്ാവിഗ്തി,  രദുല്ലയാെ് ടെള്ളത്ത് രിദള്ളടെ വിെ 

ദജാഷവ, രദുല്ലയാെ് ടെള്ളത്ത് രിദള്ളടെ വിെ രാധാകൃഷ്ണൻ, രദുല്ലയാ െ് രുംരാധരൻ 

രാറായിക്കണ്ടി, രദുല്ലയാെ് രാറായിക്കണ്ടി  രുംരാധരൻ, രദുല്ലയാെ് ഹരിോസ്ൻ 

കണു്ടത്തിൽ, രദുല്ലയാെ് ൊത്തമ്പള്ളി രതി,  

 രദുല്ലയാെ് മദുണ്ടാളി സ്ദരാജിനി, രദുല്ലയാെ് ദകാമത്ത് നിഷ, രദുല്ലയാെ് വരച്ചാൽ 

സ്ദരാജിനി,    രദുല്ലയാെ് എൻ വി െഗ്രി, രദുല്ലയാെ് ടവള്ളുംവള്ളി രാഘവൻ, രദുല്ലയാെ് 

ടവള്ളുംവള്ളി രജിത, ടരാന്നാണ്ടി ഭാസ്കരൻ  എന്നിവരടുെ ഗ്രദേശമാണ് കാെ് മെൂിയ 

നിലയിൽ കാണാൻ കഴിഞ്ഞത്.  വരച്ചാൽ രാജീവൻ, എൻ വി  ശിവോസ്ൻ, രദുല്ലയാെ് 

ോദമാേരൻ കരവുൻ,  എന്നീ ഗ്രദേശത്തിടല വരമ്പിന്ടറ നീളും, വീതി, ഉയരും 

എന്നിവ കടണ്ടത്തി.  

അവകാശാധിഷട്ിത നിരീകഷ്ണങങ്ള:് 

 

1. തൊഴിർ കാർഡുമായി ബനധ്പപ്െടട്വ: 

           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.  

            രദുലയാെ് ഈസ്റ്റ്  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.തൊഴില ്ലഭികക്ുനന്ത ്സാംബനധ്ിചച്:് 

           ടതാഴില് കാര്ഡളു്ള ഏടതാര ു കെുുുംബത്തിനുും 100 േിവസ്ടത്ത അവിേഗ്ദ 

കായിക ടതാഴിലിന് അവകാശമണ്ു്ട.   അദരക്ഷ നല്കിയാല് കകപ്പറ്റു രശീത് 

നല്കകുയുും 15 േിവസ്ത്തിനകും ടതാഴില്  ലഭയമാക്കണടമന്നുും 

നിയമത്തില് ഗ്രതിരാേിക്കനു്ന.ു 

         രദുലയാെ് ഈസ്റ്റ് വാര്ഡിടല ടതാഴിലാളികള്  ദമറ്റ് മദുഖനയാണ് 

ടതാഴില് ലഭിക്കനു്നതിനളു്ള അദരക്ഷ സ്മര്പ്പിക്കനു്നത്.  അദരക്ഷ സ്വീകരിക്കനു്ന 

മറുയ്ക്്ക       അദരക്ഷകന് കകപ്പറ്റു രശീത്  നിര്ബന്ധമായുും നല്കണടമന്ന് 

നിയമത്തില്  അനശുാസ്ിക്കനു്നണ്ു്ട . ഫയലില് സ്കൂ്ഷിച്ചിട്ടുള്ള 
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ടതാഴില് അദരക്ഷകള്ടക്കാപ്പും  രശീതിന്ടറ ടകൗണ്ടര് സ്ലിര് 

കാണാന് സ്ാധിച്ചിട്ടില്ല. . എന്നാല് കൃതയമായി ടതാഴില് ആവശയടപ്പെനു്ന 

ടതാഴിലാളികള്ക്്ക ടതാഴില് ലഭിക്കാറടുണ്ടന്നളുളത് അഭിനരാർഹമായ കാരയമാണ്. 

 

 3.തൊഴില ്അനുവദിചച്ത ്സാംബനധ്ിചച്:് 

          ടതാഴിലറുപ്പ് നിയമഗ്രകാരും ടതാഴില് ആവശയടപ്പട്ടു കഴിഞ്ഞാല് 15 

േിവസ്ത്തിനകും ടതാഴില് ലഭയമാക്കണടമന്നണ്ു്ട. വാർഡിടല ടതാഴിലാളികള്ക്്ക 

ടതാഴില് ആവശയമളു്ള സ്മയങ്ങളില്  അദരക്ഷ സ്മര്പ്പിക്കനു്ന മറുയ്ക്്ക 15 

േിവസ്ത്തിനകും ടതാഴില് അനവുേിക്കാറണ്ു്ട . 

4.തൊഴിലിലല്ായമ് വേതനാം: 

            ടതാഴില് ആവശയടപ്പട്ടു കഴിഞ്ഞാല് 15 േിവസ്ത്തിനകും 

ടതാഴില് ലഭയമാക്കാത്തരക്ഷും ടതാഴിലില്ലായ്മ ദവതനും 

ലഭിക്കാന് അവകാശമണ്ു്ട. ടതാഴിലാളികളുമായി സ്ുംസ്ാരിച്ചദപ്പാള് മനസ്സിലായത് 

ആവശയടപ്പട്ടാല് രതിനഞ്് േിവസ്ത്തിനളുളില് ടതാഴില് ലഭിച്ചിക്കാറടുണ്ടന്നാണ്. 

ഇത് അഭിനരാർഹമായ കാരയമാണ്. 

            5.ഷെലഫ് ്ഓഫ ്പര്ോജകറ്റ് ് സാംബനധ്ിചച്:് 

           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  ംബന്ധിച്്ച: 

         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 കരസ് ഗ്രവൃത്തി 

േിവസ്ങ്ങളില് ലഭയമാക്കണും.  

          വാർഡിടല ടതാഴിലാളികള് അഞ്് കി.മീറ്ററിലധികും യാഗ്ത ടെയ്ത ് രദ്ധതി 

ഗ്രവർത്തനും നെത്തിയിട്ടില്ല എന്നാണ്  ടതാഴിലാളികളില് നിന്നുും മനസ്സിലാക്കാൻ 

സ്ാധിച്ചത്. 

 

7.പര്വൃതത്ി സഥ്ലതത്െ സൌകരയ്ങങ്ള ്സാംബനധ്ിചച്:് 
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         ടതാഴിലിെങ്ങളില് ലഭിദക്കണ്ട അെിസ്ഥാന ടസ്ൗകരയങ്ങളായ ഗ്രഥമ ശഗു്ശഷൂാ 

സ്ുംവിധാനങ്ങള്, വിഗ്ശമ സ്മയടത്ത തണല് സ്ൗകരയും, കെുിടവളളും  എന്നിവ 

ടതാഴിലാളികള്ക്്ക സ്ൗജനയ മായി ലഭയമാദക്കണ്ടതണ്ു്ട.   

          വാർഡില്  ടതാഴിലാളികള് സ്വന്തമായി  കെുിടവളളും ടകാണ്ടവുരാറാണ് 

രതിവ്. അതദുരാടല  ഫീൽഡ് രരിദശാധനയിൽ  ഗ്രഥമശഗു്ശഷൂാ കിറ്റ് കാണാൻ 

സ്ാധിച്ചില്ല.  

 

8.ദവ നം ലഭയമാക്കനു്ന ്  ംബന്ധിച്ച് 

        ടതാഴിലറുപ്പ് നിയമത്തില് ടസ്ക്ഷന് 3(2) ഗ്രകാരും മസ്റ്റര ് ദറാള് കാലാവധി 

കഴിഞ്ഞ ു 15 േിവസ്ത്തിനകും ടതാഴിലാളികളുടെ അടക്കൗണ്ടില ് കലൂി 

ലഭിക്കവുാന് അവകാശമണ്ു്ട.   

        രഞ്ായത്തില ് നിന്നുും ഏഴ ് േിവസ്ത്തിനളുളില ് കലൂി ടതാഴിലാളികളുടെ 

അടക്കൗണ്ടിദലക്ക ് നല്കാറടുണ്ടന്്ന എുംഐഎസ്് 

രരിദശാധിച്ചദപ്പാള് മനസ്സിലായി. എന്നാല ്എല്ലാ ഫയലിൻടറ കടൂെയുും എഫ്.െിഒ 

സ്കൂ്ഷിച്ചതായി കാണാൻ സ്ാധിച്ചില്ല.  ഇത് ടതറ്റായ ഗ്രവണതയാണ്. 

 

9.പരാതി പരിഹാരാം സാംബനധ്ിചച്:് 

         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 രജിസ്റ്റർ രരിദശാധിച്ചദപ്പാള് ഇതവുടരയായി 

രരാതികടളാന്നുും തടന്ന രജിസ്റ്ററില് ദരഖടപ്പെതു്തിയതായി കണ്ടില്ല.  

 10.സോഷയ്ല ്ഓഡിററ് ്നടതത്ുനന്ത ്സാംബനധ്ിചച്:് 

            ടതാഴിലറുപ്പില് ഏടറ്റെതു്ത ഗ്രവൃത്തികള് ദസ്ാഷയല് ഓഡിറ്റ് 

നെത്തനു്നതില് രങ്കാളികളാവനു്നതിന ു ടതാഴിലാളികള്ക്്ക 

അവകാശമണ്ു്ട. ദസ്ാഷയല് ഓഡിറ്റില് ഗ്രവൃത്തി സ്ഥല 

സ്രര്ശനത്തിനുും അളവകുള് ദരഖടപ്പെതു്തനു്നതിനുും  എരവുട്ടി   വാർഡിടല ദമറ്റായ 

സ്ൗമിനി , വാർഡ് ടമമ്പർ വി രി സ്നൽ    എന്നവരടുെ  സ്ഹകരണും ഉണ്ടായിരനു്ന.ു  

അപകടങങ്ള ്സാംബനധ്ിചച്:് 

            ടതാഴിലറുപ്പ് ദജാലിക്കിടെ ടതാഴിലാളികള്ക്്ക ഏടതങ്കിലുും തരത്തിലളു്ള 

അരകെും സ്ുംഭവിച്ചു ദരാവകുയാടണങ്കില് നിയമത്തിടല 

ടഷഡയള്ൂ 2(5)ഗ്രകാരവുും  അദ്ധയായ 9 ടല രരാമര്ശങ്ങളുടെ അെിസ്ഥാനത്തിലുും 
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െികില്സ്ാ ടെലവകുളുടെ ദരഖകള് സ്മര്പ്പിക്കനു്ന മറുയ്ക്്ക  ഗ്രസ്തു ത തകു മഴുുവനുും 

അനവുേിച്ചു ടകാെദുക്കണ്ടതാണ്.  

          ഈ വാർഡില് ഇതവുടരയായി ആർക്കുും ഗ്രവൃത്തി സ്ഥലത്ത് ടവച്്ച 

അരകെങ്ങള് ഉണ്ടായിട്ടില്ല. 

         തൊഴിലാളികളുടെ കടമകർ  

1. കൃതയസ്മയത്ത് ടതാഴിൽ സ്ഥലത്ത് ഹാജരായി ഒപ്പ് വയ്ക്കകു. 

2. ടതാഴിലറുപ്പ് ഗ്രാമസ്ഭയ്ക്്ക ദസ്ാഷയൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്രാമസ്ഭയുും കൃതയമായി            

രടങ്കെകു്കകു 

3. രണിസ്ഥലത്ത് പ്ലാസ്റ്റിക് വസ്തു ക്കൾ ഉരദയാരിക്കവുാദനാ കത്തിക്കവുാനുും 

രാെളു്ളതല്ല 

4. സ്ിറ്റിസ്ണ് ഇൻദഫാർദമഷൻ ദബാർഡ് ഗ്രവൃത്തി യുടെ ആരുംഭഘട്ടത്തിൽ 

തടന്ന നിർബന്ധമായുും വയ്ദക്കണ്ടതാണ് 

5. ഗ്രകൃതി സ്ുംരക്ഷണത്തിന് ആവശയമായ ഗ്രവൃത്തികൾ ഏടറ്റെതു്ത് 

നെപ്പിലാക്കകു. 

6. ആസ്തി സ്ൃഷ്ടിക്കനു്ന ഗ്രവൃത്തികൾ   കടണ്ടത്തി ദമറ്റ്ടനയുും രഞ്ായത്ത് 

അധികൃതടരയുും    അറിയിക്കകു. 

ടതാഴിലറുപ്പ് രദ്ധതിയില് ഏടറ്റെകു്കനു്ന ഗ്രവൃത്തികളുടെ 

ഫയലകുളില് ഉണ്ടായിരിദക്കണ്ട ഗ്രധാനടപ്പട്ട 22 ദരഖകടള കറുിച്്ച വാര്ഷിക 

മാസ്റ്റര് സ്ര്ക്കലുറില് കൃതയമായ നിര്ദേശങ്ങള് നല്കനു്നണ്ു്ട.  

 

1.കവര് ദരജ്                                      12. ടമറ്റീരിയല് വാങ്ങനു്നതിനളു്ള  തീരമുാനും 

 

2.ടെക്്ക ലിസ്റ്റ്.                                     13. ദവജ് ലിസ്റ്റ്   

 

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

 

4.ജനകീയ എസ്്റിദമറ്റ്                       15. രാട്ടക്കരാര് 

 

5.സ്ാദങ്കതികാനമുതി                        16. മന്ൂ്നഘട്ടങ്ങളിടല ദഫാദട്ടാകള് 

 

6.ഭരണാനമുതി.                                  17. ഗ്രവൃത്തിരര്ൂത്തീകരണ സ്ാക്ഷയരഗ്തും       

 

7.കണ്വര്ജന്സ്് വിവരങ്ങള്          18. ടമറ്റീരിയല് ബില്ലുകള്. 

 

8.ടതാഴില് അദരക്ഷ                        19. മസ്റ്റര് ദറാള് മടൂമന്റ്റ് സ്ലിപ്പ്. 

 

9.വര്ക്്ക അദല്ലാടക്കഷന്.                20. ജിദയാൊടെെ് ദഫാദട്ടാ. 

 

10.മസ്റ്റര് ദറാള്                                   21. ദസ്ാഷയല് ഓഡിറ്റ് റിദപ്പാര്ട്്ട 
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11.ടമഷര്ടമന്റ് ബക്ു്ക.                     22. കസ്റ്റ് ഡയറി. 

 

എ.എാം.സി. അദധ്യ്ായാം- 7.11.5 പര്കാരമുളള് പര്വൃതത്ി ഫയർ - പരിശോധനയുടെ 

കണട്െതത്ലുകർ  

 കവർ ദരജ്:  

         ഒര ു ഗ്രവർത്തിയുടെ അെിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ ഗ്രവർത്തി ഫയലിന്ടറ കവർ 

ദരജിൽ ഉൾടക്കാള്ളിക്കണടമന്നുും അതിനായി ഗ്രദതയക മാതൃകയുും മാസ്റ്റർ 

സ്ർക്കലുറിൽ നിർദേശിക്കനു്നണ്ു്ട.രരിദശാധിച്ച WC/319858 എന്ന ഫയലിൽ   

കവർദരജ് ഉണ്ട്. എന്നാൽ  വാർഷിക മാസ്റ്റർ സ്ർക്കലുർ ഗ്രകാരും കവർദരജിൽ 

ഉണ്ടായിരിദക്കണ്ട എക്സ്്ടരന്റിച്ചർ ദകാസ്റ്റ് കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. WC/319857 എന്ന 

ഫയലിൽ വാർഷിക മടസ്റ്റർ സ്ർക്കലുർ ഗ്രകാരും ഉള്ള കവർ ദരജ് കാണാൻ 

സ്ാധിച്ചു.  

ടെക്്ക ലിസ്റ്റ ്:  

            ഒര ു ഗ്രവൃത്തി ഫയലിൽ ഗ്കമഗ്രകാരും ഏടതാടക്ക ദരഖകൾ എവിടെ 

ഏടതാടക്ക ദരജ് മതുൽ സ്കൂ്ഷിച്ചിരിക്കനു്ന ു എന്ന് മനസ്ിലാക്കവുാനളു്ള 

ആധികാരിക ദരഖയാണ് ടെക്്ക ലിസ്റ്റ.് ഓഡിറ്റിന ു വിദധയമാക്കിയിട്ടുള്ള 

ഫയലകുളിൽ ടെക്്ക ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ടെക്്ക ലിസ്റ്റ് കൃതയമായി രരൂിപ്പിച്ചിട്ടുണ്്ട. ഓദരാ 

ദരഖയുടെയുും  ദരജ്നമ്പറുും ദരഖടപ്പെതു്തിയിട്ടുണ്്ട.ഇത് വളടര ഗ്രശുംസ്നീയമാണ്.  

          ആക്ഷൻ പ്ലാൻ ദകാപ്പി :   

             ഏടറ്റെകു്കനു്ന ഗ്രവൃത്തികൾ ആക്ഷൻ പ്ലാനിൽ ഉൾടപ്പട്ടതുും ടഷൽഫ് ഓഫ ്

ദഗ്രാജക്ടിൽ മൻുരണനാ ഗ്കമത്തിൽ ഉള്ളതമുായിരിക്കണടമന്നണ്ു്ട . രരിദശാധിച്ച 

WC/319857 എന്ന ഫയലിൽ    ആക്ഷൻ പ്ലാനിൻടറ ദകാപ്പി സ്കൂ്ഷിച്ചിട്ടുണ്്ട .എന്നാൽ 

WC/319858 എന്ന ഫയലിൽ ആക്ഷൻ പ്ലാൻ ന്ടറ ദകാപ്പി കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.  

 എസ്റ്റിദമറ്റ് :  

            ഒര ു ഗ്രവൃത്തി , എങ്ങടന, എഗ്ത അളവിൽ ടെയ്യണടമന്ന് സ്ാദങ്കതികമായി 

ഗ്രതിരാേിക്കനു്ന ആധികാരിക ദരഖയാണ് എസ്റ്റിദമറ്റ്. രരിദശാധിച്ച ഫയലിൽ 

എസ്റ്റിദമറ്റ് സ്കൂ്ഷിച്ചിട്ടുണ്്ട. സ്ാധാരണ ജനങ്ങൾക്്ക മനസ്ിലാകനു്ന രീതിയിൽ 

ദവണും എസ്റ്റിദമറ്റ് തയാറാക്കാൻ എന്നാൽ രരിദശാധിച്ച ഫയലകുളിൽ  ജനകീയ 

എസ്റ്റിദമറ്റ് കാണാൻ സ്ാധിച്ചില്ല.  

സ്ാദങ്കതിക അനമുതിയുടെ രകർപ്പ് 

              ഒര ു ഗ്രവൃത്തിക്്ക സ്ാദങ്കതിക വിേഗ്ദരടുെ അനമുതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് 

എന്നതിനളു്ള ആധികാരിക ദരഖയാണ് സ്ാദങ്കതിക അനമുതി ദരഖ. 

ഗ്രവൃത്തിയുമായി ബന്ധടപ്പട്ടിട്ടുള്ള സ്ാദങ്കതിക അനമുതിയുടെ രകർപ്പ് 
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ഫയലകുളിൽ  സ്കൂ്ഷിച്ചിട്ടുണ്്ട .സ്ാദങ്കതികാനമുതിയിൽ ഓവർസ്ീയരടുെ  ദരരുും 

ഒപ്പുും ഉണ്ട് എന്നാൽ സ്ീൽ കാണാൻ സ്ാധിച്ചില്ല. അതദുരാടല അഗ്കഡിറ്റഡ് 

എൻജിനീയറടുെ ദരര്, ഒപ്പ്, സ്ീൽ എന്നിവ കാണാൻ സ്ാധിച്ചില്ല.കെൂാടത 

ഒപ്പിടനാപ്പും തീയ്യതി കാണാൻ സ്ാധിച്ചില്ല. ഇതിൽ അധികൃതർ കെൂതുൽ ഗ്ശദ്ധ 

രലുർദത്തണ്ടതണ്ു്ട.  

ഭരണാനമുതിയുടെ രകർപ്പ് 

             ഗ്രവൃത്തി ടെയ്യുന്നതിന് നിർവ്വഹണ സ്ഥാരനും നൽകനു്ന അനമുതിയാണ് 

ഭരണാനമുതി ദരഖ. ടസ്കവറിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച ഭരണാനമുതിയുടെ രകർപ്പ് 

രരിദശാധിച്ച ഫയലിൽ കാണാൻ സ്ാധിച്ചില്ല. .  

ഡിമാൻഡ് ദഫാും: 

           ടതാഴിലാളികൾ ടതാഴിൽ ആവശയടപ്പട്്ട നൽകനു്ന അദരക്ഷയാണ് ഡിമാന്റ് 

ദഫാും . ടതാഴിൽ ആവശയടപ്പട്ടവർക്്ക 15 േിവസ്ത്തിനളു്ളിൽ ടതാഴിൽ 

ലഭിച്ചിട്ടുദണ്ടാ എന്ന് അറിയാൻ സ്ഹായിക്കനു്ന ദരഖ കെൂിയാണിത്. രരിദശാധിച്ച  

WC/319857 എന്ന ഫയലിൽ ടതാഴിലാളികൾ കടൂ്ടമായി അദരക്ഷിച്ച ദരഖ കാണാൻ 

സ്ാധിച്ചു. എന്നാൽ   ടതാഴിലിന് അദരക്ഷിച്ച തീയ്യതി കാണാൻ സ്ാധിച്ചില്ല. 

WC/319858 എന്ന ഫയലിൽ ടതാഴിലാളികൾ കടൂ്ടമായി അദരക്ഷിച്ച ദഫാും കാണാൻ 

സ്ാധിച്ചു, എന്നാൽ വാർഷിക മടസ്റ്റർ സ്ർക്കലുർ ഗ്രകാരും ഉള്ള ദഫാമിൽ അല്ല 

അദരക്ഷിച്ചത്.  

         വർക്്ക അദലാദക്കഷൻ ദഫാും 

           ഗ്രവൃത്തി അനവുേിച്ചു ടകാണ്ട് നിർവ്വഹണ ഉദേയാരസ്ഥർ നൽകനു്ന 

അനമുതിയാണ് വർക്്ക അദലാദക്കഷൻ ദഫാും. അദരക്ഷിച്്ച 15 േിവസ്ത്തിനളു്ളിൽ 

ഗ്രവൃത്തി ലഭിദച്ചാ എന്നറിയാൻ ഈ ദഫാും സ്ഹായിക്കുും. രരിദശാധിച്ച WC/319857 

എന്ന ഫയലിൽ ഗ്രവൃത്തി അനവുേിച്ചു ടകാണ്ടളു്ള ദഫാും കാണാൻ സ്ാധിച്ചില്ല.  

WC/319858 എന്ന ഫയലിൽ 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.  

മാസ്റ്റർ ദറാൾ  

              ടതാഴിലാളികളുടെ ഹാജർ ദരഖടപ്പെതു്തനു്ന ഔദേയാരിക ദരഖയാണ് മസ്റ്റർ 

ദറാൾ. ഒര ുേിവസ്ും രണ്ട് തവണ ഹാജർ ദരഖടപ്പെദുത്തണ്ടതാണ്.  ദലാക്്ക ദഗ്രാഗ്രാും 

ഓഫീസ്ർ, രഞ്ായത്ത് ടസ്ഗ്കട്ടറി എന്നിവർ സ്ാക്ഷയടപ്പെതു്തി സ്ീൽ രതിപ്പിച്ച 

മസ്റ്റർ ദറാൾ മാഗ്തദമ ഉരദയാരിക്കാൻ രാെളു്ളൂ. മസ്റ്റർ ദറാൾ ലഭിച്ചതിന ു ദശഷും 

മാഗ്തദമ നിയമരരമായി ഗ്രവൃത്തി ആരുംഭിക്കാൻ രാെളു്ളൂ . മസ്റ്റർ ദറാൾ A3 

ദരപ്പറിലുും  A4 ദരപ്പറിലുും ആണ് ഗ്രിൻറ ്എെകു്കാറളു്ളത്. മടസ്റ്റർ ദറാളിൽ എും ബക്ു്ക 
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നമ്പർ, ദരജ് നമ്പർ എന്നിവ ദരഖടപ്പെതു്തിയതായി കണ്ടില്ല.ടസ്ഗ്കട്ടറിയുടെയുും, ബി 

ഡി ഒ യുടെയുും ഒപ്പിന ുതാടഴ തീയതി ദരഖടപ്പെതു്തിയതായി കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.  

മടസ്റ്റർ ദറാളിൽ   ടഡയിലി അറ്റൻഡൻസ്ിൽ  ദഡറ്റ് ദരഖടരെതു്തിയിട്ടുണ്്ട.അത ്

ഗ്രശുംസ്നീയമാണ് 

           WC/319857 എന്ന ഫയലിടല മ ടസ്റ്റർ ദറാൾ നമ്പർ 3224, 3225,   ഇവയിടല  

ഗ്രിന്റിുംര് തീയതിയുും രണി ആരുംഭിച്ചതുും ഒദര തീയ്യതി ആണ് കാണാൻ സ്ാധിച്ചത്    

WC/319858 എന്ന ഫയലിടല മ ടസ്റ്റർ ദറാൾ നമ്പർ 4901, 4902, 5560, 6452, 7100 ഇവയിടല 

ഗ്രിന്റിുംര് തീയതിയുും രണി ആരുംഭിച്ചതുും ഒദര തീയ്യതി ആണ് കാണാൻ 

സ്ാധിച്ചത്.മസ്റ്റ്റ്റർ ദറാൾ നമ്പർ 5295 ടല ഗ്രിന്റിുംര് തീയ്യതിക്്ക (23/11/18)മൻുര് തടന്ന 

ഗ്രവൃത്തി ആരുംഭിച്ചതായി (22/11/18) ആണ് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത്.  മസ്റ്റർ ദറാൾ നമ്പർ 

6820, 6442, 6423, 6109, 6425, 6453, 5560, 6111    (ശയാമള എൻ (018/75) 31.01.2019 മതുൽ 

2.02.2019, രമ എ.രി (018/24) യുടെ 14.01.2019 മതുൽ 16.01.2019, വിമല.സ്ി (018/48) 

14.01.2019, സ്ാവിഗ്തി സ്ി.രി (002/110), ഗ്രവൃത്തി ടെയ്തതായി ഒപ്പ് ദരഖടപ്പെതു്തിയത് 

തിരതു്തി അവധി മാർക്്ക ടെയ്തിരിക്കനു്ന.ു ഇത് ദരാലളുള തിരതു്തലകുൾ രുരതുര 

വീഴ്ചയാണ്. 

ടമഷർടമൻറ് 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 സ്ഥലത്താണ് ഗ്രവൃത്തി 

നെത്തിയത് എന്നത് ദരഖടപ്പെതു്തിയിട്ടില്ല.  

 ദവജ് ലിസ്റ്റ ്:  

          മസ്റ്റദറാളിന് ആനരുാതികമായി ടതാഴിലാളിക്്ക ദവതനും അനവുേിച്ചു എന്ന് 

ടതളിയിക്കാനളു്ള ആധികാരിക ദരഖയാണ് ദവജ് ലിസ്റ്റ. രരിദശാധിച്ച ഫയലിൽ 

എല്ലാും ദവജ് ലിസ്റ്റ് കാണാൻ സ്ാധിച്ചു.            

ഫണ്ട് ഗ്ൊൻസ്ഫർ ഓർഡർ  

          മസ്റ്റദറാളിനുും ദവജ് ലിസ്റ്റിനുും അനസു്രിച്്ച ടതാഴിലാളിക്്ക ദവതനും 

കകമാറിദയാ എന്ന് ഉറപ്പാക്കാനളു്ള  ദരഖയാണ് ഫണ്ട് ഗ്ൊൻസ്ഫർ ഒിാർഡർ . എന്നാൽ 

രരിദശാധിച്ച ഫയലിൽ ഈ ദരഖ കാണാൻ സ്ധിച്ചില്ല. ഈ കാരയത്തിൽ കെൂതുൽ 

ഗ്ശദ്ധ രലുർദത്തണ്ടതാണ്.  

ടമറ്റിരിയൽ വൗച്ചർ ബിൽ : 
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          സ്ാധന സ്ാമഗ്രികൾ ആവശയമായ ഗ്രവൃത്തികൾക്്ക സ്ാമഗ്രികൾ വിതരണും 

ടെയ്തതിന്ടറ ബില്ലുും വൗച്ചറകുളുും ഫയലിൽ സ്കൂ്ഷിദക്കണ്ടത്.രരിദശാധിച്ച 

ഫയലകു ളിൽ സ്ാധന   സ്ാമഗ്രികൾ ആവശയമില്ലാത്തതിനാൽ ഇത് ബാധകമല്ല. 

ദഫാദട്ടാഗ്രാഫ് 

            ഒര ു ഗ്രവൃത്തി തെുങ്ങനു്നതിന ു മൻുരുും  ഗ്രവൃത്തി നെന്നടുകാണ്ടിരിക്കദുമ്പാഴുും 

ഗ്രവൃത്തി രർൂത്തിയായതിന ു ദശഷും എന്നിങ്ങടന മന്ൂ്ന ഘട്ടത്തിലളു്ള ദഫാദട്ടാ 

ഫയലിൽ സ്കൂ്ഷിദക്കണ്ടതണ്ു്ട.  

          രരിദശാധിച്ച ഫയലകുളിൽ  WC/319857, WC/319858  എന്ന ഫയലകുളിൽ  

ഗ്രവൃത്തി ആരുംഭിക്കനു്നതിന് മൻുരുും, ഗ്രവൃത്തി നെന്ന ുടകാണ്ടിരിക്കദുമ്പാഴുും ഉള്ള  2 

ദഫാദട്ടാകൾ മാഗ്തദമ കാണാൻ സ്ാധിച്ചുള്ളൂ.  അതദുരാടല   ജിദയാ ൊഗ്ഡ് ദഫാദട്ടായുും 

ഉണ്ടായിരനു്നില്ല.  

          ഗ്രവൃത്തി രർൂത്തീകരണ സ്ാക്ഷയരഗ്തും : 

             ഗ്രവൃത്തി രർൂത്തീകരിച്ചു എന്നതിന്ടറ ദരഖയാണ് ഗ്രവൃത്തി രർൂത്തീകരണ 

സ്ാക്ഷയരഗ്തും . രരിദശാധിച്ച ഫയലകുളിൽ  ഈ ദരഖ  കാണാൻ സ്ാധിച്ചു..എന്നാൽ 

WC/319857 എന്ന ഫയലിൽ ഗ്രവൃത്തി രർൂത്തീകരണ സ്ാക്ഷയരഗ്തത്തിൽ ഗ്രവൃത്തി 

രർൂത്തീകരണ തീയ്യതി കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.  

മസ്റ്റദറാൾ മവ്ൂടമന്റ സ്ലിപ്പ് :  

           ഒര ു ഗ്രവൃത്തിയുടെ ഓദരാ ഘട്ടത്തിന്ടറയുും മസ്റ്റർ ദറാൾ അനവുേിച്്ച 

ടതാഴിലാളികൾക്്ക ദവതനും നൽകനു്നത് വടരയുള്ള ഓദരാ ഘട്ടങ്ങളുും ഏടതാടക്ക 

തീയതിയിൽ നെന്ന ു എന്ന് മനസ്ിലാക്കാനാണ് മസ്റ്റർ ദറാൾ മവ്ൂടമന്റ് സ്ലിപ്പ് . 

രരിദശാധിച്ച ഫയലിൽ മടസ്റ്റർ ദറാൾ മദൂവടമന്റ് സ്ലിര് കാണാൻ കഴിഞ്ഞ.ു  

കസ്റ്റ് ഡയറി:  

          മാസ്റ്റർ സ്ർക്കലുർ ഗ്രകാരും സ്ുംസ്ഥാന സ്ർക്കാർ നിർദേശിക്കനു്ന സ്ഗു്രധാന 

ദരഖയാണ്  കസ്റ്റ് ഡയറി. രരിദശാധിച്ച ഫയലിൽ കസ്റ്റ് ഡയറി ഉണ്ടായിരനു്ന.ു 

WC/319857 എന്ന ഫയലിൽ ടെക്്ക ലിസ്റ്റ്, ഭാരികമായി  രരൂിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാൽ 

WC/319858 എന്ന ഫയലിൽ ടെക്്ക ലിസ്റ്റ്  രർൂണമായുും രരൂിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. എ ഡി എ സ്്  

വളണ്ടിയറിന്ടറ വിലാസ്ും ദരഖടപ്പെതു്തിയതായി കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.  . 

വിജിലൻസ്് ആൻഡ്  ദമാണിറ്ററിുംര് കമ്മിറ്റി അുംരങ്ങൾ ഒപ്പ്, അഭിഗ്രായും എന്നിവ 

ദരഖടപ്പെതു്തിയിട്ടുണ്്ട.WC/319857 എന്ന ഫയലിൽ ഗ്രവൃത്തി രർൂത്തീകരിച്ച തീയ്യതി 

ഇല്ല. എന്നാൽ WC/319858 എന്ന ഫയലിൽ ഗ്രവൃത്തി ആരുംഭിച്ച തീയ്യതിയുും 

അവസ്ാനിച്ച തീയ്യതിയുും കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.  

  



18 

 

 ദറാ ് ഗാർ േിവ ം:  

         വാർഷിക മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ ഗ്രകാരും എല്ലാ രഞ്ായത്തകുളിലുും ദറാസ്് രാർ േിവസ്ും 

ആെരിക്കണും എന്നൽ ഒൻരതാും വാർഡിൽ ദറാസ്് രാർ േിവസ്ും ആെരിച്ചതായി 

ദരഖകളിദലാ ടതാഴിലാളികൾദക്കാ അറിവില്ല. 

          ദമറ്റ് :  

          ടതാഴിലറുപ്പ് ഗ്രവൃത്തിയുടെ ദമൽദനാട്ടും, ടതാഴിൽ കാർഡ്, കസ്റ്റ് ഡയറി, 

മസ്റ്റർ ദറാൾ എന്നിവ കൃതയമായി രരൂിപ്പിക്കൽ, ടതാഴിലാളികളുടെ ഹാജർ ഉറപ്പു 

വരതു്തർ എന്നിവയാണ ദമറ്റുമരടുെ െമുതല. എരവുട്ടി വാർഡിൽ നിലവിൽ സ്ൗമിനി  

ആണ് ദമറ്റിന്ടറ സ്ഥാനും വഹിക്കനു്നത്. ഓദരാ ഗ്രവൃത്തിക്കുും മാറി വരാറണ്ു്ട 

എന്നാണ് ടതാഴിലാളികളിൽ നിന്നുും അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്.  

 

 ിറ്റി ണ് ഇന്ത ാര്ദമഷ്ന് ദബാര്ഡ് : 

        വാർഷിക മാസ്റ്റർ 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 ബില്ല് കാണാൻ സ്ാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.  

 

വിജിലൻസ്് ആൻഡ് ദമാണിറ്ററിങ് കമ്മിറ്റി (ജാഗ്രതാ ദമൽദനാട്ട സ്മിതി ): 

            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 

വിഎുംസ്ിയുടെ ഗ്രധാന െമുതല. നിലവിൽ 8 അുംരങ്ങൾ ഉള്ള വിജിലൻസ്് ആൻഡ് 

ദമാണിറ്ററിങ് കമ്മിറ്റി ആണ് ഉള്ളത്.   

 രദുലയാെ് ഈസ്റ്റ ്വാർഡിടല വിഎുംസ്ി അുംരങ്ങളുടെ വിവരങ്ങള് െവുടെ ദെർക്കനു്ന.ു 

ഗ്കമനമ്പർ ദരര് രേവി 

1 

2 

3 

ഗ്ശീജിത്ത് എ രി  

ടക മദനാഹരൻ  

ടക െഗ്രൻ  

 

വാർഡ് കണ്വീനർ  
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4 

5 

6 

7 

8 

9 

രി ടക രുംരാധരൻ  

രാഘവൻ കളത്തിൽ  

ബാലൻ ടക  

ദമാഹനൻ ടക വി 

എും രാജൻ  

ടക മദനാഹരൻ  

 

 

പഞ്ചായത്തിൽ  കൂ്ഷിച്ചിരിദക്കണ്  7 രജിസ്റ്ററകുൾ 

1.  ത ാഴിൽ കാർഡിനളു്ള കടുുംബാദപക്ഷയുതട രജിസ്റ്റർ 

2.  ഗ്ഗാമ ഭ രജിസ്റ്റർ 

3.  ത ാഴിൽ ആവശയതപ്പട്ട ംു ത ാഴിൽ അനവുേിച്ച ംു  ംബന്ധിച്ച രജിസ്റ്റർ 

4.  ഗ്പവൃത്തിയുതട ലിസ്റ്റും െിലവംു വിശോംശ്ങളളും  ംബന്ധിച്ച രജിസ്റ്റർ  

5.  സ്ഥിര ആസ്ഥികളുതട രജിസ്റ്റർ 

6.  പരാ ി രജിസ്റ്റർ 

7.   ാധന രജിസ്റ്റർ 

 

1. ത ാഴിൽ കാർഡ് രജിസ്റ്റർ 

         കതിരർൂ രഞ്ായത്തിൽ ടതാഴിലാളികൾ അവർക്്ക എഗ്ത േിവസ്ും ടതാഴിൽ 

ലഭിച്ചു എന്നുും ആടക ദവതനും എഗ്ത ലഭിച്ചുടവന്നുും ഏടതാടക്ക ഗ്രവർത്തികൾ 

നെത്തിടയന്നുും വിശോുംശങ്ങളാണ് ടതാഴിൽ കാർഡ്  രജിസ്റ്ററിൽ 

സ്കൂ്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത്.ടതാഴിൽ കാർഡ് രജിസ്റ്റർ കൃതയമായി സ്കൂ്ഷിച്ചിട്ടുണ്്ട. 

       2.ഗ്ഗാമ ഭ രജിസ്റ്റർ 

            ഗ്രാമസ്ഭാ മിനടു്സ് രജിസ്റ്റർ ഓദരാ വാർഡിനുും ഗ്രദതയകും ഗ്രദതയകും 

സ്കൂ്ഷിച്ചിട്ടില്ല.  ഗ്രാമസ്ഭാ മിനടു്സ് രരിദശാധിച്ചദപ്പാൾ 2018-19 സ്ാമ്പത്തിക 

വർഷത്തിൽ 2018 ഒക്ദൊബർ 2നാണ് അവസ്ാനമായി ഗ്രാമസ്ഭ കെൂിയിട്ടുളളത്.  

       3. ഡിമാൻറ ്രജിസ്റ്റർ 

          ടതാഴിലിന് ആവശയടരെനു്ന ഡിമാന്റ് രജിസ്റ്റർ സ്കൂ്ഷിച്ചിട്ടുണ്്ട എന്നാൽ ടതാഴിൽ 

ആവശയടരട്ട തീയതിയുും ടതാഴിൽ ആരുംഭിച്ച തീയതിയുും ഒന്്ന തടന്നയാണ്. 
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       4.വർക്്ക രജിസ്റ്റർ  

          ടതാഴിലറുപ്പ് രദ്ധതിയിൽ ഏടറ്റെതു്ത് നെത്തനു്ന ഗ്രവർത്തനങ്ങടള കറുിച്ചുള്ള 

വിവരങ്ങൾ ഗ്രവർത്തികൾ രജിസ്റ്റർ കൃതയമായി സ്കൂ്ഷിദക്കണ്ടതാണ്.  രഞ്ായത്ത് 

രജിസ്റ്ററിൽ ഗ്രവർത്തിടയ കറുിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ സ്കൂ്ഷിച്ചിട്ടുണ്്ട. 

സ്ാക്ഷയടപ്പെതു്തിയിട്ടുമളു്ള  രജിസ്റ്റർ ആണ് കാണാൻ കഴിയുന്നത്.  

5. സ്ഥിര ആസ്ഥികളുതട രജിസ്റ്റർ 

          ടതാഴിലറുപ്പ് രദ്ധതിയിലടൂെ സ്ൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള ആസ്തികൾ സ്ുംബന്ധിച്ചുള്ള 

വിവരങ്ങൾ സ്ഥലും ആസ്തിയുടെ സ്വഭാവും നിലനിർത്തനു്ന കാലയളവ് ഗ്രസ്തു ത 

രജിസ്റ്റർ ദരഖടപ്പെദുത്തണ്ടതാണ്. ആസ്തി രജിസ്റ്റർ ഒന്നുും മഴുുവനായി രരൂിപ്പിച്ചത് 

കണ്ടില്ല. 

     6.പരാ ിരജിസ്റ്റർ 

         രരാതി രജിസ്റ്ററിൽ  2018-19 കാലയളവിൽ  യാടതാരവുിധ രരാതിയുും 

ദരഖടപ്പെതു്തിയതായി കണ്ടില്ല. രജിസ്റ്ററിൽ ഓദരാ സ്ാമ്പത്തികവർഷവുും ഗ്രിൻറ് 

എെതു്ത്  സ്കൂ്ഷിക്കനു്നടുണ്ടങ്കിലുും ഉത്തരവാേടപ്പട്ട ഉദേയാരസ്ഥൻ സ്ർട്ടികഫ 

ടെയ്തിട്ടില്ല. 

      7. ാധന രജിസ്റ്റർ 

           രജിസ്റ്റർ ഉത്തരവാേടപ്പട്ട ഉദേയാരസ്ഥർ ആരുും തടന്ന സ്ാക്ഷയടപ്പെതു്തിയതല്ല.  

 2018 -19 സ്ാമ്പത്തികവർഷടത്ത രജിസ്റ്റർ ഗ്രിന്റ് എെതു്ത് സ്കൂ്ഷിച്ചു ടവച്ചിട്ടുണ്്ട. 

 

കതണ്ത്തലകുൾ  

Ø വാർഷിക മാസ്റ്റർ സ്ർക്കലുർ ഗ്രകാരും ഒര ു  കവർദരജിൽ ഉണ്ടായിരിദക്കണ്ട 

കാരയങ്ങൾ കാണാൻ  കഴിഞ്ഞില്ല.  

Ø ഡിമാൻറ് ടെയ്യുന്ന ടതാഴിലാളികൾക്്ക കൃതയമായി ടതാഴിൽ 

നൽകാറടുണ്ടന്നളുളതുും അഭിനരാർഹമായ കാരയമാണ്. 

Ø മഴുുവൻ ടതാഴിലാളികൾക്കുും രഴയ ടതാഴിൽ കാർഡ് രതുകു്കി രതുിയ 

ടതാഴിൽകാർഡ് രഞ്ായത്തിൽ നിന്നുും അനവുേിച്ചിട്ടുണ്്ട 

എന്നാൽ ടതാഴിൽ കാർഡ് രതുകു്കനു്ന സ്മയത്ത് ദഫാദട്ടാ ടതാഴിലാളികൾ സ്വന്തും 

െിലവിൽ എെതു്തടുകാെകു്കകുയാണ് ടെയ്തത്. 

Ø മസ്റ്റർദറാൾ കസ്റ്റിൽ എത്തിക്കനു്നതിനളുള ടെലവ് ദമറ്റ് സ്വന്തും കകയ്യിൽ 

നിന്നാണ് ടെലവാക്കനു്നത്. 

Ø ടതാഴിലാളികൾക്്ക കെുിടവളളും , തണൽ എന്നിവ ലഭയമാദക്കണ്ടത് നിർവ്വഹണ 

ഏജൻസ്ിയുടെ ഉത്തരവാേിത്തമാണ്. വാർഡിൽ  ടതാഴിലാളികൾ 

സ്വന്തമായി  കെുിടവളളും ടകാണ്ടവുരാറാണ് രതിവ്. അതദുരാടല ഫീൽഡ് 

രരിദശാധനയിൽ  ഗ്രഥമശഗു്ശഷൂാ കിറ്റ് കാണാൻ സ്ാധിച്ചു  
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Ø വാർഡിൽ ദമറ്റ് മദുഖനയാണ് ടതാഴിൽ ആവശയടപ്പൊറളുളത്. ടതാഴിലാളികൾ 

സ്വന്തും നിലയ്ക്്ക ആവശയടപ്പൊറില്ല.  

Ø ടതാഴിൽ ആവശയടപ്പെനു്ന സ്മയത്തുും മറ്റ് 

അദരക്ഷകൾ സ്മർപ്പിക്കദുമ്പാളുും  തിരിടക ലഭിക്കനു്ന  രസ്ീത് കാണാൻ 

കഴിഞ്ഞില്ല.  

Ø ഗ്രവർത്തി തെുങ്ങനു്നതിന് മൻുര് രദ്ധതി ആരുംഭ മീറ്റിങ് ദെരാറടുണ്ടന്നാണ് മഴുുവൻ 

ടതാഴിലാളികളുും അഭിഗ്രായടപ്പട്ടത്.  

Ø ടതാഴിലറുപ്പ് രദ്ധതി ഓഫീസ്ിൽ സ്കൂ്ഷിദക്കണ്ട ഏഴു ടറജിസ്റ്ററിൽ ഗ്രാമസ്ഭ രജിസ്റ്റർ, 

ഡിമാൻഡ് രജിസ്റ്റർ എന്നിവ കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.  

Ø അക്ഷാുംശ ദരഖാുംശങ്ങൾ അെയാളടപ്പെതു്തിയ ജിദയാൊഗ്ഡ് ദഫാദട്ടാഗ്രാഫ് 

ഫയലകുളിൽ കാണാൻ സ്ാധിച്ചില്ല. 

Ø എും.ബകു്കിൽ ഗ്രവൃത്തി ടെയ്തിരിക്കനു്ന സ്ഥലത്തിൻടറ ഉെമകളുടെ ദരര് 

എഴുതിയിട്ടില്ല.  

Ø വിജിലൻസ്് ദമാണിറ്ററിുംര് കമ്മിറ്റി അുംരങ്ങടളക്കറുിച്്ച ടതാഴിലാളികൾക്കുും ദമറ്റിനുും 

വയക്തമായ ധാരണയില്ല, 

Ø മസ്റ്റർ ദറാൾ അഗ്ശദ്ധദയാടെ കകകാരയും ടെയ്യുന്നതായി ഫയൽ രരിദശാധനയിൽ 

മനസ്സിലായി. ടതാഴിലറുപു്പ് രദ്ധതിയുടെ ആധികാരിക ദരഖയായ മസ്റ്റർദറാൾ 

ശരിയായ രീതിയിൽ കകകാരയും ടെയ്തതായി കാണാൻ സ്ാധിച്ചില്ല. 

Ø എും.ബകു്കിൽ രറഞ്ഞ ഗ്രകാരമളുള അളവകുൾ ഫീൽഡ് രരിദശാധനയിൽ കാണാൻ 

സ്ാധിച്ചിട്ടില്ല.  

നിർദേശങ്ങൾ. 

· ടതാഴിൽ കാർഡ് രർൂണമായുും ടതാഴിലാളികൾക്്ക ടസ്ൗജനയമായി (ദഫാദട്ടാ 

ഉൾടപ്പടെ) നൽദകണ്ടതാണ്. 

· ഗ്രാദേശിക ഭാഷയിലളു്ള എസ്റ്റിദമറ്റുും ഗ്രവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളിൽ ലഭയമാക്കണും. 

· മാസ്റ്റർ സ്ർക്കലുർ ഗ്രകാരും നിർദേശിക്കനു്ന ദരഖകൾ ഫയലിൽ 

സ്കൂ്ഷിദക്കണ്ടതാണ്. 

· ടതാഴിലറുപ്പിൽ അനവുേനീയമായതുും മൻുരണന ഗ്കമത്തിലുും കാലാവസ്ഥയ്ക്്ക 

അനദുയാജയമായതുും ആയ  ഗ്രവൃത്തികൾ ഏടറ്റെകു്കാൻ ഗ്ശദ്ധിദക്കണ്ടതണ്ു്ട. 

· ടതാഴിൽ അദരക്ഷകൾ ഗ്ഫണ്ട ്ഓഫീസ്ിൽ സ്വീകരിക്കകുയുും ആയതിന ുകകപ്പറ്റ് 

രസ്ീത് നൽകകുയുും ടെദയ്യണ്ടതാണ് . 

· ടതാഴിലാളികൾക്്ക വിതരണും ടെയ്ത രതുിയ ടതാഴിൽ കാർഡിൽ വിവരങ്ങള് 

കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനുളള നിർദ്ദേശങ്ങള് നല്കുക. 

· ഉദ്യോഗസ്ഥര് രേഖകളില് ഒപ്പുവെക്കുമ്പോള് തീയ്യതി കൂടി രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടാതാണ്. 

· വിഎാംസിയുടെ അഭിപ്രായങ്ങള് സൈറ്റ് ഡയറിയില് കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. 

· മസ്റ്റർറോള് പൂരിപ്പിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് തൊഴിലാളികാള്ക്ക് കൃത്യമായ 

നിർദ്ദേശങ്ങള് നല്കാർ നിർവ്വഹണ ഏജർസി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. 

· എാം ബുക്കിർ ആരുടെ സ്ഥലത് ആണോ പ്രവർത്തികർ ഏറ്റെടുത് നടത്തുന്നത് അത് 

കൃത്യമായി എഴുതാർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. 
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ഘട്ടം -1 

1.പദുല്ലയാട്  രാജീവൻ വി തക  

2.പദുല്ലയാട് തവള്ളാവള്ളി േിദനശൻ  

3.തപാന്നയം  ജീവൻ തക  

4.പദുല്ലയാട് െഗ്രൻ കരവുാത്്ത  

5.പദുല്ലയാട് കഞു്ഞിപറമ്പത്്ത  ദരാജിനി  

മകൻ ടി തക ഷ്ജിൽ  

6.പദുല്ലയാട്  ദരാജിനി കഞു്ഞിപറമ്പത്്ത  

7.പദുല്ലയാട് പാലിക്കണ്ി ഹ ൻ  

8.എൻ ശയാമള മ ുൽദപർ  

9.തപാന്നയം തകാദച്ചരി ജാന,ു ശശി  

10.പദുല്ലയാട്  തവള്ളാംതവള്ളി രജി   

11.പദുല്ലയാട് മർൂദക്കാത്്ത ദവണാടൻ ഷ്ജിൽ  

12.പദുല്ലയാട് കാരായി വാ  ു(മരണതപ്പട്ടു ) 

അവകാശി :ഭാരയ ഇ   ി മ ുൽദപർ  

13.പദുല്ലയാ ട് െഗ്രിയാ ൻ െിര ു (മരിച്ചു) 

അവകാശി മകൾ  ി ശാന്ത  

14.പദുല്ലയാട് തവള്ളാംവള്ളി രാഘവൻ  

15. പദുല്ലയാട് തവള്ളാംവള്ളി ദമാഹനൻ  

16.പദുല്ലയാട്  ജീവൻ തക  

17.പദുല്ലയാട് ഉഷ് തക  

18.പദുല്ലയാട് കളത്തിൽ രപൂ മ ുൽദപർ  

19.പദുല്ലയാട് കളത്തിൽ രദൂപഷ്്  

20.പദുല്ലയാട് കളത്തിൽ രാഘവൻ  

21.പദുല്ലയാ ട് ഗംഗാധരൻ പാറായിക്കണ്ി  

22.പദുല്ലയാട് എ ് കല  

23.പദുല്ലയാട് അക്കദരാൽ കിഴദക്കടത്്ത രാമെഗ്രൻ  

24.പദുല്ലയാട് ദമത്താടി ജനാർദ്ദനൻ  

25.പദുല്ലയാട് നമ്പദടാൻ കനു്നത്്ത രാഘ  

 

   ഘട്ടം-2 

1. പദുല്ലയാട് പിലാം വീട്ടിൽ രാജീവൻ  

2.  തപാന്നയം കാട്ടിൽ വലിയ പറമ്പത്്ത റീജ  
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3 . തപാന്നയം െകയാരത്്ത ഗദണഷ്് ബാബ ു 

4 . പദുല്ലയാട് ോദമാധരൻ കരവുാന്ന്  

5. പദുല്ലയാട് പജൂ ഗ്പേീപ്, ഗ്ശീഹരി ഗ്പേീപ്, പി വി സമനറായ ിനാൽ രക്ഷി ാവ് 

പിലാം വീട്ടിൽ ഗ്പഭാകരൻ  

6.  പദുല്ലയാട് കാളിപറമ്പൻ രജി   

7.  പദുല്ലയാട് കാളിപറമ്പൻ ഗ്ശീജ  

8. പദുല്ലയാട് തപാനാണ്ി ഭാസ്കരൻ  

9.പദുല്ലയാട് കദച്ചരി വീട്ടിൽ െഗ്രൻ  

10. പദുല്ലയാട് മദുണ്ാളി നാരായണൻ  

11. പദുല്ലയാട്  നാണ ുവി എം  

12. പദുല്ലയാട് ൊദത്താത്്ത രാജൻ  

13. പദുല്ലയാട് ൊദത്താത്്ത പിദള്ളതട വിട രാധാകൃഷ്ണൻ  

14.പദുല്ലയാട് നടുവത്്ത പതു്തൻ പരുയിൽ മധ ുേൂനൻ  

15.പദുല്ലയാട് പിലാം വീട്ടിൽ ദശാഭന  

16.പിലാം വീട്ടിൽ ഗ്പഭാകരൻ  

17.പദുല്ലയാട് തെള്ളത്്ത മഴൂിക്കര ഗ്പഭാകരൻ  

18.പദുല്ലയാട് തെള്ളത്്ത  തകാല്ലാനാണ്ി ഗ്പജിൻ  

19. പദുല്ലയാട് തെള്ളത്്ത മഴൂിക്കര ഗ്പഭാകരൻ  

20. പദുല്ലയാട് എൻ   ി ശിവോ ൻ  

21. പദുല്ലയാട് അദന്താളി പ ുിയ വീട്ടിൽ ഗ്ശീജിത്്ത  

22. പദുല്ലയാട് ൊദത്താത്്ത പിദള്ളന്റവിട  ാവിഗ് ി  

23. പദുല്ലയാട് ൊദത്താത്്ത പിദള്ളന്റവിട   വനജ  

24. പദുല്ലയാട് ൊദത്താത്്ത പിദള്ളന്റവിട   ദജാഷ്േ  
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25. പദുല്ലയാട് ൊദത്താത്്ത പിദള്ളന്റവിട രാധാകൃഷ്ണൻ  

26. പദുല്ലയാട് ഗംഗാധരൻ പാറായിക്കണ്ി  

27. പദുല്ലയാട് പാറായിക്കണ്ി ഗംഗാധരൻ  

28.പദുല്ലയാട് ഹരിോ ൻ കണു്ത്തിൽ  

29.പദുല്ലയാട് വരച്ചൽ രാജീവൻ  

30.പദുല്ലയാട് ൊത്തമ്പള്ളി   ി  

31.പദുല്ലയാട് മദുണ്ാളി  ദരാജിനി  

32.പദുല്ലയാട് ദകാമത്്ത നിഷ്  

33.പദുല്ലയാട് വരച്ചൽ  ദരാജിനി  

34.പദുല്ലയാട് എൻ വി െഗ്രി  

35.പദുല്ലയാട് തവള്ളാംവള്ളി രാഘവൻ  

36.പദുല്ലയാട് തവള്ളാം വള്ളി രജി   

2018-19  ാമ്പത്തിക വർഷ്ം 100 േിവ ം ത ാഴിൽ പർൂത്തിയാക്കിയ 

കടുുംബ്ങളൾ 

  ഗ്കമ 

നമ്പർ 

ത ാഴിൽ കാർഡ് 

നമ്പർ 

ത ാഴിലാളിയുതട ദപര് 

1 KL/02/007/002/018/1 എം.കല്ലയാണി 

2 KL/02/007/002/018/10 എം.വി.ദശാഭ 

3 KL/02/007/002/018/12 നളിനി ടക.വി 

4 KL/02/007/002/018/11 രഷു്പവല്ലി 

5 KL/02/007/002/018/13 ദഹമ.വി 

6 KL/02/007/002/018/16 രതു്തലത്ത് സ്ദുരശൻ 

7 KL/02/007/002/018/19 വസ്ന്ത.ടിക 

8 KL/02/007/002/018/2 ടക രാധ 
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5/11/19 കതിരർൂ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിതല പ ിനെട്ാാം വാർഡ്  എ.നക.ജി ക്ലബ്ബ ്

പലു്ല്യാട് വച്ച് നടന്ന ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്ഗാമ ഭയുതട  ീരമുാന്ങളളും 

നിർദദ്ദശ്ങളളും 

 ീരമുാന്ങളൾ 

 ത ൊഴിലറുപ്പ് വേ നം 300 രപൂ ആക്കകു. 

 ത ൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ േർധിപ്പിക്കകു. 

 കൊർഷിക കലണ്ടർ പ്പകൊരമളു്ള പ്പേൃത്തികൾ നൽകകു. 

നിർദദ്ദശ്ങളൾ 

 ത ൊഴില് കൊർഡ് പർൂണ്ണമൊയും ത ൊഴിലൊളികൾക്്ക ത ൌജനയമൊയി (വ ൊവടൊ 

ഉള്തപ്പതെ) നല്വകണ്ട ൊണ്. 

 പ്പൊവദശിക ഭൊഷയിലളു്ള എസ്റ്റിവമറ്റം പ്പേൃത്തി സ്ഥലങ്ങളില് ലഭയമൊക്കണം. 

 മൊസ്റ്റര്  ര്ക്കലുര് പ്പകൊരം നിര്വേശിക്കനു്ന വരഖകള്  യലില്  കൂ്ഷിവക്കണ്ട ൊണ്. 

 ത ൊഴിലറുപ്പില് അനേുദനീയമൊയ ംു മന്ുഗണന പ്കമത്തിലംു 

പ്പേൃത്തികള് ഏതറ്െകു്കൊന് പ്ശദ്ധിവക്കണ്ട ണ്ു്ട. 

 ത ൊഴില് അവപക്ഷകള് പ് ണ്ട് ഓ ീ ില്  വീകരിക്കകുയും ആയ ിന ുകകപ്പറ്് 

ര ീ ് നല്കകുയും തെവേണ്ട ൊണ്  .  

 ത ൊഴിലൊളികള്ക്്ക േി രണം തെയ്ത  പ ുിയ 

ത ൊഴില് കൊർഡില് േിേരങ്ങള് കൃ യമൊയി വരഖതപ്പെതു്തനു്ന ിനളുള 

നിർവേശങ്ങള് നല്കകു. 

 മസ്റ്റർവറൊള് േൊങ്ങനു്ന ിനംു  ിരിതക ഏല്പിക്കനു്ന ിനംു വമറ്്മൊർക്്ക തെലേൊകനു്ന 

 കു പഞ്ചൊയത്തില് നിന്നംു നല്വകണ്ട ൊണ്.  

 ഉവദയൊഗസ്ഥര് വരഖകളില് ഒപ്പറതേക്കവുപൊള്  ീേ ി കെൂി വരഖതപ്പെവുത്തണ്ടൊ ൊണ്. 

9 KL/02/007/002/018/24 രമ എ.രി 

10 KL/02/007/002/018/39 ശാന്ത എ.സ്ി 

11 KL/02/007/002/018/4 ഗ്രീത െി.വി 

12 KL/02/007/002/018/48 വിമല.സ്ി 

13 KL/02/007/002/018/63 സ്ി.എസ്് കൃഷ്ണദവണി 

14 KL/02/007/002/018/9 അജിത.ടക 

15 KL/02/007/002/018/8 സ്ജതൂ.ടക 
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 േിജിലന് ് ആന്ഡ് വമൊണിറ്റിംഗ് കമ്മറ്ി അംഗങ്ങതള ഓവരൊ േര്ഷേംു 

 ിരതെെവുക്കണ്ട ൊണ.് േിഎം ിയുതെ അഭിപ്പൊയങ്ങള് ക റ്് ഡയറിയില് കൃ യമൊയി 

വരഖതപ്പെവുത്തണ്ട ൊണ.് 

 മസ്റ്റർവറൊള് പരൂിപ്പിക്കനു്ന ിതനക്കറുിച്്ച ത ൊഴിലൊളികൊള്ക്്ക കൃ യമൊയ 

നിർവേശങ്ങള് നല്കൊൻ നിർവ്വഹണ ഏജൻ ി പ്ശദ്ധിവക്കണ്ട ൊണ്. 

 കല ് ഭേനപദ്ധ ി എസ്റ്റിവമറ്ില് പറയും പ്പകൊരം ഓവരൊ ഘടത്തിലമുളുള 

ത ൊഴില് ദിനങ്ങള് അനേുദിക്കകു. 

 പദ്ധ ിയുതെ ശരിയൊയ രീ ിയിലളു്ള നെത്തിപ്പിന് േിഎം ിയുതെ 

ഇെതപെലകുള് പ്പേൃത്തി സ്ഥലങ്ങളില് ഉണ്ടൊവേണ്ട ണ്ു്ട. 

 ത ൊഴിലറുപ്പില് ഏതറ്െകു്കനു്ന പ്പേൃത്തികളുതെ  ആസ്തികള് ദീര്ഘകൊല 

നിലനില്പ്പിന്  ആേശയമൊയ  ൊവേ ിക നിര്വേശങ്ങള് ത ൊഴിലൊളികള്ക്്ക 

ഓേര് ീയര്മൊര് നല്വകണ്ട ംു പൊലിക്കനു്നതുണ്ടന്്ന  ഉറപ്പറ േരവുത്തണ്ട മുൊണ്. 

 

 

 

 

 


