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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-ൽ ദകരളും ഏറ്റവുും വലിയ ഗ്രളയേരുന്തും ഏറ്റുവാങ്ങിയ നാൊണ്. ദകരളത്തിടല 

എല്ലാ ജില്ലകളിലുും ഈ ഗ്രളയും വളടരയധികും േരുന്തങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. അദത 

ദകരളും തടന്നയാണ് മാർച്്ച മാസ്ദത്താെകുെൂി ശക്തമായ വരൾച്ചയുും കെുിടവള്ളക്ഷാമവുും 

അനഭുവടപ്പെനു്നത്. ഈ അവസ്രത്തിലാണ് എഗ്തദയാ നറൂ്റാണ്ടകുളായി നാും 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 
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സ്ാധിക്കനു്ന.ു ഗ്രധാനമായുും ദമൽപ്പറഞ്ഞ ഗ്രശ്നങ്ങൾ ജലസ്ുംരക്ഷണത്തിനുും 

ജലസ്ുംഭരണത്തിന് കാരയമായ രീതിയിൽ തടന്ന ബാധിക്കനു്ന.ു 

രതിമനൂ്നാും രഞ്വത്സര രദ്ധതിയുമായി ടതാഴിലറുപ്പ് ബന്ധടപ്പെതു്തി കാർഷിക 

രദ്ധതികൾ ജനങ്ങളിടലത്തിക്കൽ, കാർഷിദകാത്രാേനത്തിൽ സ്വയുംരരയാപ്തത 

കകവരിക്കൽ, തരിശഭുമൂികളിലുും സ്വകാരയ ഭമൂിയിലുും ടരാതസു്ഥാരനങ്ങളിലുും 

ഫലവൃക്ഷങ്ങൾ ടവച്ചുരിെിപ്പിക്കൽ, എന്നിവ നെത്തിവരനു്ന.ു രഞ്ായത്തിടല വിവിധ 

ദതാെകുളിൽ തെയണ നിർമ്മിക്കകുയുും, കളുങ്ങൾ, രെതുാക്കളുും, നീർക്കഴുി, കയ്യാല 

നിർമാണും, കിണർ റീൊർജ്ജിങ് തെുങ്ങിയവഴി ജലസ്ുംരക്ഷണവുും 

ഉറപ്പുവരതു്തനു്ന.ു  ഇങ്ങടന മഹാത്മാരാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ ടതാഴിലറുപ്പ് രദ്ധതി 

രുണദഭാക്താക്കളായ ജനങ്ങൾക്്ക ടതാഴിൽേിനങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കനു്നതിലടൂെ ജനങ്ങളുടെ 

ജീവിതനിലവാരും ടമച്ചടപ്പെതു്തനു്ന.ു 

 നിയമമനസു്രിച്ചുള്ള രദ്ധതി നിർവഹണത്തിലടൂെ ഗ്രാമീണദമഖലയുടെ  സ്സു്ഥിര 

ആസ്തി വികസ്നും എന്നതാണ് ലക്ഷയും ടവക്കനു്നത്. 2005-ൽ ഗ്രാബലയത്തിൽ വന്ന 

നിയമമനസു്രിച്്ച ഇന്തയയിടല 200 ജില്ലകളിൽ ഗ്രഥമഘട്ടത്തിൽ നെപ്പിലാക്കകുയുും 2008-ൽ 

മഴുുവൻ ജില്ലകളിദലക്കുും വയാരിപ്പിക്കകുയുും ടെയ്തു. അതനസു്രിച്്ച കണൂർ ജില്ലയിലുും രദ്ധതി 

ഗ്രവർത്തനങ്ങൾ തെുങ്ങകുയുും ഇദപ്പാഴുും തെുർന്ന ുടകാണ്ടിരിക്കകുയുും ടെയ്യുന്ന.ു 

മഹാത്മാരാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ ടതാഴിലറുപ്പ് രദ്ധതി ഗ്രകാരും ടതാഴിലാളികൾക്്ക 

ദവണ്ട ആനകുലൂയങ്ങടളകറുിച്ചുും അതമുായി ബന്ധടപ്പട്ട ആവശയകതടയക്കറുിച്ചുും 

നിയമത്തിടെ ആമഖുത്തിൽ ഗ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്്ട. ടതാഴിലാളികളുടെയുും അവരടുെ 

ആനകുലൂയങ്ങളുദെയുും കറുിച്്ച ഒര ു തനതായ വിശേീകരണും ഈ റിദപ്പാർട്്ട മഖുാന്തരും 

ടതാഴിലാളികളായ നിങ്ങളിദലക്്ക എത്തിക്കവുാൻ സ്ാധിക്കുും. ഈ റിദപ്പാർട്്ട 

അെിസ്ഥാനത്തിൽ നിങ്ങൾക്്ക ഗ്രാപ്തമാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒട്ടനവധി വസ്തു താരരമായ 

കാരയങ്ങൾ കകവരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്്ക ഏവർക്കുും കഴിയടട്ട. 

 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 
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 കരാറകുാടര ഇെനിലക്കാദരാ ഇല്ല 

 ടരാതജുന രങ്കാളിത്തദത്താടെ ദലബർ ബഡ്ജറ്റ് 

 ബാങ്ക് ദരാദറാഫീസ്് വഴി മാഗ്തും ദവതന വിതരണും 

 സ്്ഗ്തീകൾക്്ക മൻുരണന 

 കമ്പയടൂ്ടർ ശൃുംഖല വഴിയുള്ള ദമാണിറ്ററിുംര് സ്ുംവിധാനും 

 ഗ്രാമസ്ഭ രദ്ധതി ഓഡിറ്റ് ടെയ്യുന്ന.ു 

 

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 ഗ്രവർത്തനങ്ങടളക്കറുിച്ചുള്ള   സ്ാമഹൂിക ഓഡിറ്റ്, 

ടതാഴിലറുപ്പ് രദ്ധതി നിയമും ടസ്ക്ഷൻ 17 (2) അനസു്രിച്്ച ടമാദകരി രഞ്ായത്തിടല ഒന്നാും 

വാർഡിടല ആറ്റുരറുും ടവച്്ച നെക്കനു്ന.ു 

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 
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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 

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 കരെ ് റിദപ്പാർട്്ട അവതരണവുും, െർച്ചയുും, നിർദേശങ്ങളുും, തിരതു്തൽ 

ഗ്രഗ്കിയകളുും, അുംരീകാരും ദനെിടയെകു്കകുയുും തെുർനെരെികളുും കകടകാള്ളുന്ന ു
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പഞ്ചായത്തിതല ത ാഴിലറൂപ്പു പദ്ധ ിയുമായി ബന്ധതപ്പട്ട വിവരങ്ങൾ 

            ആടക ടതാഴിൽ കാർഡ്                   : 1927 

           ആടക ടതാഴിലാളികൾ                    : 2554 

          ആക്ടീവ് ടതാഴിൽകാർഡ്                  : 1042 

           ആക്ടീവ് ടതാഴിലാളികൾ                 : 1087 

                  എസ്്.സ്ി.                                           : 4 

      എസ്്.െി    : 1 

    100 േിവസ്ും ടതാഴിൽ  

  രർൂത്തിയാക്കിയ കെുുുംബങ്ങളുടെ            : 415 

          എണും  

വാർഡിതല ത ാഴിലറൂപ്പു പദ്ധ ിയുമായി ബന്ധതപ്പട്ട വിവരങ്ങൾ 

ആടക ടതാഴിൽകാർഡ് : 140 

ആടക ടതാഴിലാളികൾ : 176 

ആക്ടീവ് ടതാഴിൽ കാർഡ് : 46 

ആക്ടീവ് ടതാഴിലാളികൾ :  44 

100േിവസ്ും ടതാഴിൽ 

 രർൂത്തിയാക്കിയ കെുുുംബ ങ്ങളുടെ:    28      (അനബുന്ധും-2) 

 എണും 

(അവലുംബും: nrega.nic.in, 22/11/19) 
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2018 ഒക്ദടാബർ ഒന്ന ുമ ുൽ  2019 മാർച്ച് 31 വതര ഏതറ്റടുത്്ത നടപ്പിലാക്കിയ  ാതഴ 

പറയുന്ന ഒര ു ഗ്പവൃത്തിയാണ് ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റിന് വിദധയമാക്കിയ ്. 

 

അളവകുൾ  ംബന്ധിച്ച ്         

 

 ന്ദർശിച്ച ഗ്പവൃത്തികളുതട വിലയിരതു്തൽ 

 രഞു്ക്കമാനും നീർത്തെും ആറ്റുരറുും ഗ്രദേശടത്ത മണ് ജലസ്ുംരക്ഷണും രണ്ടാുംഘട്ടും 

(1602007004/wc/318838). 

 

 ആറ്റുരറുും ഗ്രദേശടത്ത  ഗ്രവർത്തികൾ രരിദശാധിച്ചദപ്പാൾ  സ്ുംതൃപ്തരായി. ആസ്തി 

ഗ്രകാരമളു്ള ഗ്രവർത്തികൾ ആണ് ടെയ്തത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കവുാൻ സ്ാധിച്ചു. നടല്ലാര ു

കാരയമാണ്. രരിദശാധനയിൽ കറുച്്ച സ്ഥലങ്ങൾ ഒഴിച്്ച ബാക്കി എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലുും 

ഗ്കമ

നമ്

പ ർ 

ഗ്പവർത്തിയുട

ത  ദപരംു 

ഗ്പവൃത്തി 

ദകാഡംു 

എസ്റ്റിദമറ്റ് 

  കു 

 

ഗ്പവർത്തി 

കാലയളവ്  

 

 ൃഷ്ടിച്ച

ത ാഴിൽ 

േിന ങ്ങ ൾ 

 

ചിലവായ  കു  

ദവ ന 

ഘടകം  

 ാധന 

ഘടകം  

1. രഞു്ക്കമാനും 

നീർത്തെും 

ആറ്റുരറുും 

ഗ്രദേശടത്ത 

മണ് 

ജലസ്ുംരക്ഷണും 

രണ്ടാുംഘട്ടും 

1602007004/wc/31

8838 

270650 23/10/2018  

22/4/2019 

938 254198 5628  + 

2000 

(സ്ാധനങ്

ങളുടെ 

വാെക + 

ഡിസ്്ദേ 

ദബാർഡ്) 

ഗ്പവർത്തിയുതട  

ദപര ്

എസ്റ്റിദമറ്റിതല 

അളവകുൾ   

എം ബകു്കിൽ 

ദരഖതപ്പടുത്തിയ ്  

 ീൽഡ ് ല 

പരിദശാധന

യിൽ 

കണ് ്  

രഞു്ക്കമനാും 

നീർത്തെും 

ആറ്റുരറുും 

ഗ്രദേശടത്ത മണ് ജല 

സ്ുംരക്ഷണ 

രണ്ടാുംഘട്ടും 

കാെ് ടവട്ടിടതളിക്കൽ -  

14489.2010sqm 

മൺ വരമ്പ് -  

1333.6670cum 

കാെ് ടവട്ടിടതളിക്കല് -  

18941.40m² 

മൺ വരമ്പ് -  

1334.28m³ 

മിക്ക 

പറമ്പകുളും 

കൃ യമായി 

അളക്കവുാൻ 

 ാധിച്ചു 
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ഗ്രവൃത്തിയായി മൺവരമ്പ് നിർമ്മാണും കാണാൻ സ്ാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ െില 

ഗ്രദേശങ്ങൾ ഗ്രളയത്തിൽ ടവള്ളും കയറിയതിനാൽ വരമ്പകുൾ നശിച്ചതായി കണ്ട.ു കറുമു 

അദശാകൻ , െിറമ്മൽ ഉസ്മാൻ, നള്ള വീട്ടിൽ കഞു്ഞാമി എന്നിവരടുെ ഇവിടെ രറമ്പിൽ 

കാർഡ് കയറിയതിനാൽ എന്നാൽ വരമ്പകുൾ ഒന്നുും അളക്കാൻ സ്ാധിച്ചില്ല. 

രരിദശാധനയിൽ വരമ്പകുൾ നശിക്കാടത കണ്ടത് നടല്ലാര ുകാരയമാണ്.  

അവകാശാധിഷ്ടി  നിരീക്ഷണങ്ങൾ: 

1. ത ാഴിലകാര്ഡമുായി ബന്ധതപ്പട്ടവ: 

 ടതാഴിൽ കാർഡ് ഒര ു ആധികാരിക ദരഖയാണ് . മഹാത്മാ രാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ 

ടതാഴിലറുപ്പ് നിയമത്തിടല ടഷഡയൾൂ 2 ഗ്രകാരും ടതാഴിൽ കാര്ഡിന് അദരക്ഷ നല്കു ന്ന 

കെുുുംബങ്ങൾക്്ക 15 േിവസ്ത്തിനകും തികച്ചുും ടസ്ൗജനയമായി ടതാഴിലകാര്ഡ് 

ലഭയമാക്കണടമന്്ന അനശുാസ്ിക്കനു്ന.ു കെൂാടത കൃതയമായ ഇെദവളകളിൽ കാർഡ് രതുകു്കി 

നല്ദകണ്ടതമുാണ്.  ടതാഴിലാളികൾ ആേയമായി ടതാഴിൽ കാർഡ് എെകു്കനു്ന സ്മയത്ത് 

അവർക്്ക രഞ്ായത്തിൽ നിന്നുും എെതു്ത ു ടകാെതു്തിട്ടുണ്്ട രദക്ഷ അതിദനാടൊപ്പും 

ടതാഴിലാളികളുടെ മടറ്റാര ുദഫാദട്ടാ കെൂി ടവക്കാൻ രറഞ്ഞിരനു്ന.ു 

 ടതാഴിലാളികൾക്്ക രഴയ ടതാഴിൽ കാർഡ് രതുകു്കി രതുിയ ടതാഴിൽ കാർഡ് 

രഞ്ായത്തിൽ നിന്നുും അനവുേിച്ചിട്ടുണ്്ട 

2. ത ാഴില ലഭിക്കനു്ന ്  ംബന്ധിച്ച്: 

 ടതാഴിൽ കാർഡളു്ള ഏടതാര ുകെുുുംബത്തിനുും 100 േിവസ്ടത്ത അവിേഗ്ദ കായിക 

ടതാഴിലിന് അവകാശമണ്ു്ട.   അദരക്ഷ നൽകിയാൽ കകപ്പറ്റു രശീത് നൽകകുയുും 15 

േിവസ്ത്തിനകും ടതാഴിൽ  ലഭയമാക്കണടമന്നുും നിയമത്തിൽ ഗ്രതിരാേിക്കനു്നു . . വാർഡ് 

ഒന്നിടല ടതാഴിലാളികൾക്്ക കൃതയമായി ടതാഴിൽ ലഭിക്കാറണ്ു്ട. 

  ത ാഴിൽ അനവുേിച്ച ്  ംബന്ധിച്ച്: 

 ടതാഴിലറുപ്പ് നിയമഗ്രകാരും ടതാഴിൽ ആവശയടപ്പട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ 15 

േിവസ്ത്തിനകും ടതാഴിൽ ലഭയമാക്കണടമന്നണ്ു്ട. വാർഡിടല ടതാഴിലാളികൾക്്ക ടതാഴിൽ 

ആവശയമളു്ള സ്മയങ്ങളിൽ  അദരക്ഷ സ്മർപ്പിക്കനു്ന മറുയ്ക്്ക 15 േിവസ്ത്തിനകും 

ടതാഴിൽ അനവുേിദക്കണ്ടതണ്ു്ട  . കൃതയമായി 15 േിവസ്ത്തിനളു്ളിൽ ടതാഴിൽ ലഭിക്കാറണ്ു്ട 

എന്നാണ് ടതാഴിലാളികളുമായി നെത്തിയ െർച്ചയിൽ അറിയാൻ സ്ാധിച്ചത്. 

ത ാഴിലില്ലായ്മ  ദവ നം: 
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ടതാഴിൽ ആവശയടപ്പട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ 15 േിവസ്ത്തിനകും ടതാഴിൽ ലഭയമാക്കാത്തരക്ഷും 

ടതാഴിലില്ലായ്മ ദവതനും ലഭിക്കാൻ അവകാശമണ്ു്ട . ത ാഴിലില്ലായ്മ  ദവ നം  ഇ വുതര 

ത ാഴിലാളികൾ അദപക്ഷിച്ചിട്ടില്ല . ത ാഴിലില്ലായ്മ  ദവ നം  ംബന്ധിച്ച 

അറിവകുൾ ത ാഴിലാളികൾക്കിടയിൽ ഇല്ലായിരനു്ന.ു 

തഷ്ല്ഫ ്ഓ ് ദഗ്പാജക്റ്റ്   ംബന്ധിച്ച്: 

വാർഡിൽ ആവശയമായ വികസ്ന ഗ്രവൃത്തികൾ കടണ്ടത്തനു്നതിന് ടതാഴിലാളികൾക്്ക 

അവകാശും ഉണ്ട്. ടതാഴിൽ കടണ്ടത്തനു്നതിന ു ടതാഴിലാളികളുടെയുും ദമറ്റിടെയുും ഭാരത്ത് 

നിന്നുും രങ്കാളിത്തമണു്ടാവനു്നണ്ു്ട ,എന്നാൽ ടതാഴിലറുപ്പിൽ അനവുേനീയമായ ആസ്തി 

വികസ്ന ഗ്രവൃത്തികൾ കടണ്ടത്തനു്നതിന് വാർഡിടല വിവിധ ദമഖലയിൽ ഉള്ളവരടുെ 

രങ്കാളിത്തും ഉണ്ടാദവണ്ടതണ്ു്ട.  

യാഗ് ാ തചലവ്  ംബന്ധിച്ച്: 

ടതാഴിലാളികൾക്്ക താമസ് സ്ഥലത്തനുിന്നുും 5 കിദലാമീറ്റർ െറു്റളവിൽ ടതാഴിൽ 

ലഭിക്കവുാനളു്ള അവകാശമണ്ു്ട ,ഗ്രസ്തു ത രരിധിക്ക ുരറുത്ത ു ടതാഴിൽ ടെദയ്യണ്ട സ്ാഹെരയും 

ഉണ്ടാവകുയാടണങ്കിൽ യാഗ്താ ബത്തയായി കലൂിയുടെ 10% തകു നിലവിടല കലൂി ഗ്രകാരും  27 

രരൂ 10 കരസ് ഗ്രവൃത്തി േിവസ്ങ്ങളിൽ ലഭയമാക്കണും. 5 കിദലാമീറ്റർ കെൂതുൽ േരൂും ദരായി 

ടതാഴിൽ ടെദയ്യണ്ട സ്ാഹെരയും ടതാഴിലാളികൾക്്ക ഉണ്ടായിട്ടില്ല. 

ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലതത്ത ത ൗകരയങ്ങൾ  ംബന്ധിച്ച്; 

ടതാഴിലിെങ്ങളിൽ ലഭിദക്കണ്ട അെിസ്ഥാന ടസ്ൗകരയങ്ങളായ ഗ്രഥമ ശഗു്ശഷൂാ 

സ്ുംവിധാനങ്ങൾ ,വിഗ്ശമ സ്മയടത്ത തണൽ സ്ൗകരയും, കെുിടവളളും  എന്നിവ 

ടതാഴിലാളികൾക്്ക ടസ്ൗജനയ മായി ലഭയമാദക്കണ്ടതണ്ു്ട. 

രഞ്ായത്തിൽ നിന്നുും കെുിടവള്ളത്തിന് ആവശയമായ രാഗ്തും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നടല്ലാര ു

കാരയമാണ് . 

ദവ നം ലഭയമാക്കനു്ന ്  ംബന്ധിച്ച്;  

 ടതാഴിലറുപ്പ് നിയമത്തിൽ ത ക്ഷൻ 3(2) ഗ്രകാരും മറർ ദറാള് കാലാവധി കഴിഞ്ഞ ു

15േിവസ്ത്തിനകും ടതാഴിലാളികളുടെ അടക്കൗണ്ടിൽ കലൂി ലഭിക്കവുാൻ അവകാശമണ്ു്ട. 

ടതാഴിലാളികൾക്്ക കൃതയമായ ദവതനും ലഭിക്കാറണ്ു്ട 

പരാ ി പരിഹാരം  ംബന്ധിച്ച്: 

 ടതാഴിലറുപ്പുമായി ബന്ധടപ്പട്ട ഏടതങ്കിലുും കാരയത്തിൽ രരാതിയുണ്ടാകനു്ന രക്ഷും 

ആയത് ദരഖാമലൂും രഞ്ായത്തിൽ രരാതിടപ്പൊവനു്നതാണ് , ഗ്രസ്തു ത രരാതികൾ 

സ്വീകരിച്ചു രസ്ീറ്റ് നൽകകുയുും  രരമാവധി 7 േിവസ് രരിധിക്കളു്ളിൽ അദനവഷിച്ചു 

രരാതിക്കാരന് മറരുെി നൽദകണ്ടതാണ് .രരാതികൾ അറിയിക്കനു്നതിനളു്ള ദൊൾ ഗ്ഫീ 

നമ്പര് (18004251004 ) ടരാതജുനങ്ങൾക്്ക കാണാവനു്ന രീതിയിൽ രഞ്ായത്ത് ഓഫീസ്ിൽ 
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ഗ്രേർശിപ്പിദക്കണ്ടതണ്ു്ട .  രരാതികൾ ഒന്നുും തടന്ന ഇതവുടര ദരഖടപ്പെതു്തിയതായി 

കണ്ടില്ല. 

ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് നടത്തനു്ന ്  ംബന്ധിച്ച്: 

 ടതാഴിലറുപ്പിൽ ഏടറ്റെതു്ത ഗ്രവൃത്തികൾ ദസ്ാഷയൽ ഓഡിറ്റ് നെത്തനു്നതിൽ 

രങ്കാളികളാവനു്നതിന ുടതാഴിലാളികൾക്്ക അവകാശമണ്ു്ട.  

അപകടങ്ങൾ  ംബന്ധിച്ച്: 

ടതാഴിലറുപ്പ് ദജാലിക്കിടെ ടതാഴിലാളികൾക്്ക ഏടതങ്കിലുും തരത്തിലളു്ള അരകെും 

സ്ുംഭവിച്ചു ദരാവകുയാടണങ്കിൽ നിയമത്തിടല ടഷഡയൾൂ 2(5)ഗ്രകാരവുും അദ്ധയായും 9 ടല 

രരാമർശങ്ങളുടെ അെിസ്ഥാനത്തിലുും െികിൽസ്ാ ടെലവകുളുടെ ദരഖകൾ സ്മർപ്പിക്കനു്ന 

മറുയ്ക്്ക  ഗ്രസ്തു ത തകു മഴുുവനുും അനവുേിച്ചു ടകാെദുക്കണ്ടതാണ്. ടതാഴിലറുപ്പ് 

ദജാലിക്കിെയിൽ ടതാഴിലാളികൾക്്ക ഇതവുടര അരകെങ്ങൾ ഒന്നുും സ്ുംഭവിച്ചിട്ടില്ല 

ത ാഴിലാളികളുതട കടമകൾ 

1. കൃതയസ്മയത്ത് ടതാഴിൽ സ്ഥലത്ത് ഹാജരായി ഒപ്പ് വയ്ക്കകു. 

2. ടതാഴിലറുപ്പ് ഗ്രാമസ്ഭയ്ക്്ക ദസ്ാഷയൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്രാമസ്ഭയുും കൃതയമായി രടങ്കെകു്കകു 

3. രണിസ്ഥലത്ത് ോറിക് 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 ിയിൽ ഏതറ്റടുക്കനു്ന ഗ്പവൃത്തികളുതട  യലകുളിൽ 

ഉണ്ായിരിദക്കണ് ഗ്പധാനതപ്പട്ട 22 ദരഖകതള കറുിച്ച് വാർഷ്ിക മാസ്റ്റർ 

 ർക്കലുറിൽ കൃ യമായ നിർദേശങ്ങൾ നൽകനു്നണ്ു് . 

1. കവർ ദരജ്                                      12. ടമറ്റീരിയൽ വാങ്ങനു്നതിനളു്ള  തീരമുാനും 

2. ടെക്്ക ലിറ്.                                  13. ദവജ് ലിറ്   

3. ആക്ഷൻ ോൻ ദകാപ്പി.             14. ഫണ്ട് ഗ്ൊന്സ്ർ ഓർഡർ. 

4. ജനകീയ എസ്്റിദമറ്റ്                  15. രാട്ടക്കരാർ 

5. സ്ാദങ്കതികാനമുതി                    16. മന്ൂ്നഘട്ടങ്ങളിടല ദഫാദട്ടാകൾ 

6. ഭരണാനമുതി.                                17. ഗ്രവൃത്തിരർൂത്തീകരണ സ്ാക്ഷയരഗ്തും       

7. കൺവർജൻസ്് വിവരങ്ങൾ     18. ടമറ്റീരിയൽ ബില്ലുകൾ. 

8. ടതാഴിൽ അദരക്ഷ                    19. മറർ ദറാള് മടൂമന്റ്റ് സ്ലിപ്പ്. 

9. വർക്്ക അദല്ലാടക്കഷൻ.            20. ജിദയാൊടെെ് ദഫാദട്ടാ. 
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10. മറർ ദറാൾ                                   21. ദസ്ാഷയൽ ഓഡിറ്റ് റിദപ്പാർട്്ട 

11. ടമഷർടമന്റ് ബക്ു്ക.                   22. കസ്റ്റ് ഡയറി. 

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

കതണ്ത്തലകുൾ 

  കവർദപജ്   

 മാറർ സ്ർക്കലുർ ഗ്രകാരമളു്ള കവർ ദരജ് ഫയലിൽ സ്കൂ്ഷിച്ചിട്ടില്ല. 

 തചക്്ക ലിസ്റ്റ ് 

ഒര ു ഗ്രവൃത്തി ഫയലില് ഗ്കമഗ്രകാരും ഏടതാടക്ക ദരഖകള് എവിടെ ഏടതാടക്ക 

ദരജ് മതുൽ സ്കൂ്ഷിച്ചിരിക്കനു്ന ു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനളു്ള ആധികാരിക ദരഖയാണ് 

ടെക്്ക ലിറ്. രരിദശാധിച്ച ഫയലില് ടെക്്ക ലിറ് സ്കൂ്ഷിച്ചിട്ടുണ്്ട അവ കൃതയമായി 

രരൂിപ്പിച്ചതായുും കാണാന് സ്ാധിച്ചു .  

 ആക്ഷൻ പ്ലാൻ ദകാപ്പി  

  ഗ്രസ്തു ത ഗ്രവൃത്തി രഞ്ായത്തിടല നെപ്പു വര്ഷത്തിടല വാര്ഷിക ആക്ഷൻ 

ോനില്  ഉള്ടരട്ടതാണ് എന്ന് ടതളിയിക്കനു്ന ദരഖയാണ് . രഞു്ക്കമാനും നീർത്തെും 

ആറ്റുരറുും ഗ്രദേശടത്ത മണ് ജലസ്ുംരക്ഷണും രണ്ടാുംഘട്ടും എന്ന രവൃത്തിയില് 

ആക്ഷൻ ോനിൻടറ ദകാപ്പി കാണാൻ സ്ാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

 എസ്റ്റിദമറ്റ് 

 ഒര ു ഗ്രവൃത്തി എങ്ങടന, എഗ്ത അളവില് ടെയ്യണും എന്ന് സ്ാദങ്കതികമായി 

ഗ്രതിരാേിക്കനു്ന ആധികാരിക ദരഖയാണ് എറിദമറ്റ്. രരിദശാധിച്ച 

ഫയലില്എറിദമറ്റ് സ്കൂ്ഷിച്ചിട്ടുണ്്ട. സ്ാധാരണ ജനങ്ങൾക്്ക മനസ്ിലാകനു്ന 

രീതിയില് ദവണും എറിദമറ്റ് തയ്യാറാക്കാന് എന്നാൽ രരിദശാധിച്ച 

ഫയലില് ജനകീയ എറിദമറ്റ് കാണാന് സ്ാധിച്ചില്ല.  

  ാദേ ികാനമു ി പഗ് ം  

ഒര ു ഗ്രവൃത്തി സ്ാദങ്കതിക വിേഗ്ദരടുെ അനമുതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നതിനളു്ള 

ആധികാരിക ദരഖയാണ് സ്ാദങ്കതിക അനമുതി രഗ്തും. രരിദശാധിച്ച 

ഫയലില് ഘട്ടും - 2ല് സ്ബ് കമ്മിറ്റി അുംരങ്ങളുടെ ദരരകുൾ ദരഖ ടരെതു്തിയിട്ടില്ല 

എന്നാൽ അവരടുെ ഒപ്പ്, സ്ീല് എന്നിവ കാണാന് സ്ാധിച്ചു. മണ് ജല സ്ുംരക്ഷണും  

ഗ്രവൃത്തി ഘട്ടും 2. സ്ാദങ്കതിക അനമുതി ദഫാറും ഉണ്ടായിരനു്ന.ു 

 ഭരണാനമു ി ദരഖ 

ഗ്രവൃത്തി ടെയ്യുന്നതിന് നിര്വഹണ സ്ഥാരനും നല്കനു്ന അനമുതി ആണ് 

ഭരണാനമുതി ദരഖ. ഈ ദരഖ രരിദശാധിച്ച ഫയലില്കാണവുാന് സ്ാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

ടസ്കയര്ൂ ദസ്ാഫ്റ്റ്ടവയര് ഉരദയാരിച്്ച ടെയ്ത അനമുതി ദരഖ സ്കൂ്ഷിക്കനു്നത് നല്ല 

കാരയമാണ്.  
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 ഡിമാൻഡ് ദ ാം 

 

 ടതാഴിലാളികൾ ടതാഴിൽ ആവശയടപ്പട്്ട നല്കനു്ന അദരക്ഷയാണ് ഡിമാന്റ് 

ദഫാും. ടതാഴില് ആവശയടപ്പട്്ട 15 േിവസ്ത്തിനളു്ളില് ടതാഴിൽ ലഭിച്ചിട്ടുദണ്ടാ എന്ന് 

അറിയാന് സ്ഹായിക്കനു്ന ദരഖ കെൂിയാണിത്. രരിദശാധിച്ച 

ഫയലില്  ടതാഴിലാളികൾ കടൂ്ടമായി അദരക്ഷിച്ചതിന്ടറ ദരഖ കാണാന് കഴിഞ്ഞ.ു  

 വർക്്ക  അദലാദക്കഷ്ൻ  ദ ാം  

ഗ്രവൃത്തി അനവുേിച്്ച ടകാണ്ട് നിര്വഹണ ഉദേയാരസ്ഥര് നല്കനു്ന അനമുതിയാണ് 

വർക്്ക അദലാദകഷന്ദഫാും. അദരക്ഷിച്്ച 15 േിവസ്ത്തിനളു്ളില്ഗ്രവൃത്തി ലഭിദച്ചാ 

എന്നറിയാന് ഈ ദഫാും സ്ഹായിക്കുും. രരിദശാധിച്ച ഫയലില് ഗ്രവൃത്തി 

അനവുേിച്ചു ടകാണ്ടളു്ള ദഫാും കാണാന് സ്ാധിച്ചു. ഇത് നടല്ലാര ുകാരയമാണ്. ഇതിൽ 

ടസ്ഗ്കട്ടറി ഒപ്പ്, സ്ീല് എന്നിവ ടവക്കാൻ ഗ്ശദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നടല്ലാര ുകാരയമാണ്.  

 മസ്റ്റർ  ദറാൾ 

ടതാഴിലാളികളുടെ ഹാജര് നില ദരഖടപ്പെതു്താന് ഉള്ള ദരഖയാണ് മറർ ദറാള്. മറർ 

ദറാള് നമ്പര്, തിയ്യതി, ഗ്രിന്റിങ് തിയ്യതി, ബന്ധടപ്പട്ടവരടുെ ഒപ്പ് എന്നിവ കൃതയമായി 

ദരഖടപ്പെതു്തിയിട്ടുണ്്ട. 

 തമഷ്ർതമന്റ് ബക്ു്ക 

ഒര ു ഗ്രവൃത്തി എറിദമറ്റ് ഗ്രകാരും കൃതയമായ അളവില് ആണ് ടെയ്യുന്നത് എന്നുും 

ടെയ്തിരിക്കനു്നത് ഇഗ്രകാരും തടന്നയാണ് എന്ന് മനസ്ിലാക്കാന് ഉള്ള ആധികാരിക 

ദരഖയാണ് ടമഷര്ടമന്റ് ബക്ു്ക. അദരക്ഷ സ്മർപ്പിച്ച എല്ലാവരടുെയും സ്ഥലത്ത് 

രണിടയെപു്പിച്ചതായി ദരഖടപ്പെതു്തിയിട്ടുണ്്ട. 

 തമറ്റീരിയൽ തഗ്പാകയർൂതമന്റ് 

  രരിദശാധിച്ച ഗ്രവൃത്തിയുടെ ഫയലിന് ഇത് ബാധകമല്ല  

 ദവജ്  ലിസ്റ്റ് 

മറർ ദറാളിന് ആനരുാതികമായി ടതാഴിലാളികൾക്്ക  ദവതനും അനവുേിച്ചു എന്ന് 

ടതളിയിക്കാനളു്ള ദരഖയാണ് ടവജ് ലിറ്. രരിദശാധിച്ച ഫയലില് ടവജ് ലിറ് 

കൃതയമായി സ്കൂ്ഷിച്ചിട്ടുണ്്ട.  

  ണ്് ഗ്ടാൻസ്ഫർ ഓർഡർ  

മറർ ദറാളിനുും ടവജ് ലിറിനുും അനസു്രിച്്ച ടതാഴിലാളികള്ക്്ക ദവതനും 

കകമാറിയത് ഉറപ്പാക്കാന് ഉളള ദരഖയായി ഫണ്ട് ഗ്ൊന്സ്് ദഫര്  ഓര്ഡര്. 

രരിദശാധിച്ച ഫയലില് ദവജ് ലിസ്്റ് ഗ്രകാരും ഉള്ള ഫണ്ട് ഗ്ൊൻസ്ഫർ ഓർഡർ ദരഖ 

കാണാൻ സ്ാധിച്ചിട്ടില്ല. 
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 തമറ്റീരിയൽ  വൗച്ചർ  ആൻഡ്  ബിൽ 

സ്ാധന സ്ാമഗ്രികള് ആവശയമായ ഗ്രവൃത്തികൾക്്ക സ്ാമഗ്രികള് വിതരണും ടെയത് 

അതിന്ടറ ബില്ല ്ഫയലില ്സ്കൂ്ഷിദക്കണ്ടതാണ്. കൃതയമായി ബിൽ സ്കൂ്ഷിച്ചിട്ടുണ്്ട. 

നടല്ലാര ുകാരയമാണ്. 

 ദ ാദട്ടാഗ്ഗാ ്  

ഒര ു ഗ്രവൃത്തി തെുങ്ങനു്നതിന് മന്ുരുും ഗ്രവൃത്തി നെന്ന ു ടകാണ്ടിരിക്കനു്ന സ്മയത്തുും 

അതിന് ദശഷവുും ഉള്ള 3 ഘട്ടങ്ങളിലായി ഉള്ള ദഫാദട്ടാ ആണ് 

ഫയലില് ഉണ്ടാദകണ്ടത്. ഘട്ടും - 2 ല ് ഗ്രവൃത്തി നെക്കനു്നതിന് മന്ു രുും  ഗ്രവൃത്തിക്്ക 

ദശഷും ഉള്ളതമുായ 3ദഫാദട്ടാകള് ഉണ്ട്. രടക്ഷ ജിദയാ ൊര് ദഫാദട്ടാ ഇല്ല.  

 ഗ്പവൃത്തി പർൂത്തീകരണ  ാക്ഷയപഗ് ം  

ഗ്രവൃത്തി രര്ൂത്തീകരിച്ചു എന്നതിന്ടറ ദരഖയാണ് ഗ്രവൃത്തി രര്ൂത്തികരണ 

സ്ാക്ഷയരഗ്തും.  മണ് ജല സ്ുംരക്ഷണും ഘട്ടും - 2ഫയലില് കാണാന് കഴിഞ്ഞ.ു എന്നാൽ 

ഇതിൽ ബന്ധടപ്പട്ട ഉദേയാരസ്ഥന്ടറ ഒപ്പ് ദരഖടപ്പെതു്തിടയങ്കിലുും സ്ീൽ 

ഉണ്ടായിരനു്നില്ല.മാറർ സ്ർക്കലുർ ഗ്രകാരും ഉള്ള ഗ്രവർത്തി രർൂത്തീകരണും 

സ്ാക്ഷയരഗ്തും കാണാൻ സ്ാധിച്ചില്ല. 

 മസ്റ്റർ ദറാൾ മവൂ്തമന്റ ് ലിപിപ്പ്  

ഒര ു ഗ്രവൃത്തിയുടെ ഓദരാ ഘട്ടത്തിന്ടറയുും മറർ ദറാള് അനവുേിച്്ച 

ടതാഴിലാളികള്ക്്ക ദവതനും നല്കനു്നത് വടരയുള്ള ഓദരാ ഘെകങ്ങളുും മറർ 

ദറാള് മവ്ൂടമന്റ് സ്ലിപ്പ്. രരിദശാധിച്ച ഫയലില് മറർ ദറാള് മവ്ൂ ടമന്റ് സ്ലിപ്പ്  

കാണാൻ സ്ാധിച്ചു . 

 സ റ്റ് ഡയറി 

മാറർ സ്ർക്കലുർ ഗ്രകാരും സ്ുംസ്ഥാന സ്ർക്കാർ നിർദേശിക്കനു്ന സ്ഗു്രധാന ദരഖയാണ് 

കസ്റ്റ് ഡയറി. രദ്ധതിയുടെ സ്തുാരയത, ടതാഴിലാളികളുടെ അവകാശങ്ങൾ സ്ാമഹൂയ 

രങ്കാളിത്തും രദ്ധതി ആരുംഭ മീറ്റിുംര് എന്നിവ ഗ്രവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉറപ്പു വരതു്തനു്നണ്ു്ട 

എന്നതിനളു്ള ആധികാരിക ദരഖകെൂിയാണ് കസ്റ്റ് ഡയറി. വി. എും. സ്ി. രരൂീകരിദക്കണ്ടത് 

എങ്ങടനടയന്നളു്ളത് എ .എും. സ്ി. യിടല ദരജ് നമ്പർ 57 ഭാരും 10.5.3. അനസു്രിച്്ച ആവണും. 

രഞു്ക്കമാനും നീർത്തെും ആറ്റുരറുും ഗ്രദേശടത്ത മണ് ജലസ്ുംരക്ഷണും രണ്ടാുംഘട്ടും എന്ന 

ഗ്രവൃത്തിയുടെ  കസ്റ്റ് ഡയറി സ്കൂ്ഷിച്ചിട്ടില്ല.   

വിജിലന് ് ആന്ഡ് ദമാണിറ്ററിങ് കമ്മിറ്റി  

 

 ഓദരാ ഗ്രാമരഞ്ായത്തിലുും അഞ്് അുംരങ്ങളുള്ള ജാഗ്രത ദമൽദനാട്ട സ്മിതി 

രരൂീകരിദക്കണ്ടതാണ ് . ഗ്രവർത്തി സ്ഥല സ്ന്ദർശനും ടതാഴിലാളികളുമായി 

ആശയവിനിമയും നെത്തൽ ,ദരഖകളുടെ രരിദശാധന ,ഗ്രവർത്തി സ്ഥല സ്ൗകരയങ്ങളുടെ 
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രരിദശാധന ,ഗ്രവർത്തികളുടെ രുണനിലവാരും നിർണയിക്കൽ, തകു നിർണയും 

ഗ്രവർത്തിയിൽ ഉെനീളമളു്ള റിദപ്പാർട്ടിുംര് ഗ്രവർത്തിയുടെ സ്വഭാവടത്ത സ്ുംബന്ധിച്ചുള്ള  

 രുണരരമായ വിലയിരതു്തൽ എന്നിവയാണ് വിഎുംസ്ിയുടെ ഗ്രധാന െമുതല .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ദറാ ് ഗർ  േിവ ം  

വാർഷിക മാറർ  ോൻ  ഗ്രകാരും എല്ലാ  രഞ്ായത്തകുളിലുും  ദറാസ്് രർ  േിവസ്ും 

ആെരിക്കണും എന്്ന  നിസ്കരിച്ചിട്്ട ഉണ്ട്. ദറാസ്് രാർ േിവസ്ും ആെരിക്കാറണ്ു്ട . 

 ിറ്റി ൺ ഇന്ത ാര്ദമഷ്ൻ ദബാര്ഡ്  

വാർഷിക മാറർ സ്ർക്കലുർ ഗ്രകാരും ഗ്രവർത്തി നെക്കനു്ന എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലുും 

ഗ്രവർത്തിയുടെ വിശേമായ വിവരങ്ങൾ അെങ്ങിയ നിശ്ചിത വലപു്പത്തിലളുള ഒര ുഡിസ്്ദേ 

ദബാർഡ് സ്ഥാരിദക്കണ്ടതണ്ു്ട . 

ദമറ്റ് 

 ടതാഴിലറുപ്പ് ഗ്രവർത്തിയുടെ ദമൽദനാട്ടും,ടതാഴിൽ കാർഡ്, കസ്റ്റ് ഡയറി, മറർ 

ദറാൾ എന്നിവ കൃതയമായി രരൂിപ്പിക്കൽ, ടതാഴിലാളികളുടെ  ഹാജർ ഉറപ്പ് വരതു്തകു, ലീവ് 

മാർക്്ക ടെയ്യുക, രണി സ്ഥലത്ത് ദവണ്ട ടസ്ൗകരയങ്ങൾ ഉദണ്ടാടയന്്ന ഉറപ്പ് വരതു്തൽ  

എന്നിവയാണ് ദമറ്റുമാരടുെ െമുതല. നിയമ ഗ്രകാരും രതിനഞ്് േിവസ്ും കഴിയുദമ്പാൾ രതുിയ 

ദമറ്റിടന തിരടഞ്ഞെകു്കാവനു്നതാണ് . രണ്ടാഴ്ചടത്ത ഇെദവളയിൽ ദമറ്റ് മാറാറണ്ു്ട. 

പഞ്ചായത്തിൽ  കൂ്ഷിച്ചിരിദക്കണ് 7 രജിസ്റ്ററകുൾ 

1.  ടതാഴിൽ കാർഡിനളു്ള കെുുുംബാദരക്ഷയുടെ രജിറർ 

2.  ഗ്രാമസ്ഭ രജിറർ 

 

ഗ്കമ 

നമ്പർ 

 

ദരര് 

1 കശലജ 

2 ദരഷ്ന 

3 വിദനാേൻ 

4 കഞു്ഞിക്കണൻ  

5 ോമ ു
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3.  ടതാഴിൽ ആവശയടപ്പട്ടതുും ടതാഴിൽ അനവുേിച്ചതുും സ്ുംബന്ധിച്ച രജിറർ 

4.  ഗ്രവൃത്തിയുടെ ലിറുും െിലവുും വിശോുംശങ്ങളുും സ്ുംബന്ധിച്ച രജിറർ  

5.  സ്ഥിര ആസ്ഥികളുടെ രജിറർ 

6.  രരാതി രജിറർ 

7.  സ്ാധന രജിറർ 

(a) ത ാഴിൽ കാർഡ് രജിസ്റ്റർ 

ടതാഴിൽ കാർഡ് രജിറര് സ്കൂ്ഷിച്ചിട്ടുണ്്ട . ടതാഴിൽ കാർഡ് രജിറർ A,B,C,D  

വിഭാഗങ്ങൾ  ഗ്പദ യകമായി   കൃതയമായി സ്കൂ്ഷിച്ചിട്ടുണ്്ട  

 (b) ഗ്ഗാമ ഭ രജിസ്റ്റർ 

         രരിദശാധിച്്ച രജിററിൽ ഗ്രാമസ്ഭ രജിറർ സ്കൂ്ഷിച്ചത് കണ്ടില്ല . 

 (c) ഡിമാൻറ് രജിസ്റ്റർ 

      ഡിമാൻഡ് രജിറർ കൃതയമായി രഞ്ായത്തിൽ സ്കൂ്ഷിച്ചിട്ടുണ്്ട. അഭിനന്ദനാർഹമായ 

ഒര ുകാരയമാണ്. 

 (d) ത ാഴിൽ ആവശയതപ്പട്ട ംു ത ാഴിൽ അനവുേിച്ച ംു  ംബന്ധിച്ച  രജിസ്റ്റർ  

   വർക്്ക രജിറർ കൃതയമായി സ്കൂ്ഷിച്ചിട്ടുണ്്ട.   ടതാഴിലാളികൾക്്ക കലൂി 

നൽകിയത്കൃതയമായി രജിററിൽ കാണാൻ സ്ാധിച്ചു 

 (e) സ്ഥിര ആസ്ഥികളുതട രജിസ്റ്റർ 

  രരിദശാധിച്്ച രജിററിൽ   സ്ഥിര അസ്ഥികളുടെ രജിറർ കാണാൻ സ്ാധിച്ചില്ല  

 (f)പരാ ിരജിസ്റ്റർ 

 2010 _11 വർഷത്തിൽ ഇതിൽ 2 രരാതി ഉള്ളതായി കണ്ട ു. അത് രരിഹരിച്ചതായി കാണാൻ 

കഴിഞ്ഞ.ു 2012-2013 ,2013-2014,2014-2015 വർഷത്തിൽ രരാതി ഉള്ളതായുും  ഇല്ലാത്തതായുും 

എഴുതിയിട്ടില്ല.2016-2017 വർഷത്തിൽ ഇതിൽ ഒര ുരരാതി ലഭിച്ചതായി കാണനു്ന.ുഅതിൻടറ 

റിദപ്പാർട്്ട സ്മർപ്പിച്ചതായുും സ്ാക്ഷയടപ്പെതു്തിയിട്ടുണ്്ട.2017-2018 വർഷത്തിൽ അതിൽ ഒര ു

രരാതി ലഭിച്ചതായുും അത് രരിഹരിച്ചതായി കാണാൻ കഴിഞ്ഞ.ു2018-2019 വർഷത്തിൽ  

രരാതി ഒന്നുും ദരഖടപ്പെതു്തിയിട്ടില്ല. 

 (g)  ാധന രജിസ്റ്റർ 

         രഞ്ായത്തിൽ സ്കൂ്ഷിച്ചിട്ടുള്ള രജിററിൽ സ്ാധനും രജിറർ കൃതയമായി 

സ്കൂ്ഷിച്ചിട്ടുണ്്ട. നടല്ലാര ുകാരയമാണ്. 
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    കതണ്ത്തലകുൾ  

 മാറർ സ്ർക്കലുർ ഗ്രകാരമളു്ള കവർദരജ് സ്കൂ്ഷിച്ചിട്ടില്ല. കൃതയമായി രരൂിപ്പിക്കാൻ 

ഉും മാറർ സ്ർക്കലുർ ഗ്രകാരമളു്ള കവർദരജ് ഉൾടപ്പെതു്താൻ ഗ്ശദ്ധിക്കണും 

 ടതാഴിലാളികൾക്്ക രഴയ ടതാഴിൽ കാർഡ് രതുകു്കി രതുിയ ടതാഴിൽ 

രഞ്ായത്തിൽ നിന്നുും അനവുേിച്ചിട്ടുണ്്ട ദഫാദട്ടാ ടതാഴിലാളികളുടെ സ്വന്തും 

ടെലവിൽ എെകു്കകുയാണ് ഉണ്ടായത്. 

 ഡിമാൻഡ് ടെയ്ത ടതാഴിലാളികൾക്്ക കൃതയമായി രണി നൽകാറണ്ു്ട. അഭിനന്ദനും 

അർഹിക്കനു്ന ഒര ുകാരയമാണ് 

 ഡിമാൻഡ്നൽകനു്നത് ഗ്ഫണ്ട് ഓഫീസ്ിൽ തടന്ന ദവണും എന്നതുും  രസ്ിത്കകപ്പറ്റണും 

എന്നതുും ഗ്ശദ്ധിദക്കണ്ട കാരയമാണ് 

 ടതാഴിലാളികൾക്്ക ഗ്രാഥമിക ശഗു്ശഷൂ കിറ്റ്, കെുിടവള്ളും, തണൽ എന്നിവ 

ലഭിക്കനു്നത്   നടല്ലാര ുകാരയമാണ് 

 അക്ഷാുംശും ദരഖടപ്പെതു്തിയ ജിദയാ ൊര്ദഫാദട്ടാ ഫയൽ സ്കൂ്ഷിദക്കണ്ടതാണ് 

 7 രജിറർ രഞ്ായത്തിൽ കൃതയും സ്കൂ്ഷിക്കണും 

  മാറർ സ്ർക്കലുർ ഗ്രകാരമളു്ള ഉള്ള 22 ദരഖകളുും കൃതയമായി സ്കൂ്ഷിക്കണും.  ഫയൽ 

15 ദരഖകളുും കൃതയമായി സ്കൂ്ഷിച്ചിട്ടുണ്്ട  നടല്ലാര ുകാരയമാണ് 

 ടതാഴിലറുപ്പ് രദ്ധതിയുടെ സ്തുാരയത ഉറപ്പ് വരതു്തനു്നതിനായി സ്ിറ്റിസ്ൺ 

ഇൻഫർദമഷൻ ദബാർഡ് സ്ഥാരിക്കനു്നത് നടല്ലാര ു കാരയമാണ്.  എന്നാൽ ഇത് 

ഗ്രവർത്തി കഴിഞ്ഞതിനദുശഷമാണ് ടവക്കനു്നത് 

 ടതാഴിലാളികൾ കടൂ്ടും  കടൂ്ടമായാണ്ടതാഴിലിന് അദരക്ഷ നൽകാറളു്ളത് 

 വാർഡിടല ആസ്തി വികസ്ന ഗ്രവൃത്തികൾ കണ്ടരുിെിക്കാനുും അവ ആസ്ഗൂ്തണും 

ടെയ്യുകയുും ടതാഴിലറുപ്പ് രദ്ധതിയിലൾുടപ്പെതു്തി ടെയ്യാനുും  വാർഡിടല  മഴുുവൻ 

ദരരുും ഗ്ശമിദക്കണ്ടതാണ് 

 ഗ്രവൃത്തി ടെയ്ത  സ്ഥലങ്ങൾ കൃതയമായി എും ബക്ു്ക  ദരഖടപ്പെതു്താൻ ബന്ധടപ്പട്ട 

ഉദേയാരസ്ഥർ കെൂതുൽ ഗ്ശദ്ധ ടെലദുത്തണ്ടതണ്ു്ട 

 

നിര്ദേശങ്ങൾ. 

 ടതാഴിൽ കാർഡ് ടതാഴിലാളികൾക്്ക തികച്ചുും സ്ൗജനയമായി ആയി (ദഫാദട്ടാ 

ഉൾടപ്പടെ) നൽദകണ്ടതാണ് 

 ഗ്രാദേശിക ഭാഷയിലളു്ള എറിദമറ്റ്  ഗ്രവൃത്തി സ്ഥലത്ത് ലഭയമാക്കണും 

 രദ്ധതി നെപ്പിലാക്കനു്ന സ്ഥലടത്ത കറുിച്ചുള്ള സ്െൂന ഗ്രവൃത്തിയുടെ 

ദരരിടനാപ്പും ദെർക്കണും 

 മാറർ സ്ർക്കലുർ ഗ്രകാരും രറയുന്ന ദരഖകൾ ഫയലിൽ  സ്കൂ്ഷിദക്കണ്ടതാണ് 

 ടതാഴിൽ അദരക്ഷകൾ ഗ്ഫണ്ട ് ഓഫീസ്ിൽ സ്വീകരിക്കകുയുും കകപ്പറ്റ രസ്ിത് 

നൽദകണ്ടത്  ആണ് 



17 

 

 ടതാഴിലാളികൾക്്ക നൽകിയ രതുിയ കാർഡിൽ കൃതയമായി വിവരങ്ങൾ 

ദരഖടപ്പെതു്താൻ നിർദേശും നൽകകു 

 കവർദരജ് കൃതയമായ വിവരങ്ങൾ ദരഖടപ്പെതു്തകു 

 ഉദേയാര ഒപ്പ് ടവക്കദുമ്പാൾ തീയതിയുും കെൂി ദരഖടപ്പെതു്തകു 

 വിജിലൻസ്് ആൻഡ് ദമാണിറ്ററിങ് കമ്മിറ്റി വർഷത്തിൽ രതുകു്കകു. വിഎുംസ്ി 

അുംരങ്ങൾ കസ്റ്റ് ഡയറിയിൽ  കറുി പ്പ്   ദരഖടപ്പെതു്തകു 

 ഗ്രവർത്തി ടെയ്തത് സ്ഥലങ്ങളുടെ അളവ് എും ബകു്കിൽ കൃതയമായി 

ദരഖടപ്പെതു്തണും  

 മാറർ ദറാളിൽ  ഒപ്പ് ദരഖടപ്പെതു്തനു്നത് ഉദേയാരസ്ഥർ തീയതി കെൂി 

ദരഖടപ്പെതു്തണും 

 മറർ ദറാൾ ഗ്രസ്തു ത ഗ്രവർത്തിയുടെ അളവകുടള ദരഖടപ്പെതു്തിയ  എും 

ബകു്കിന്ടറദരജ് നമ്പർ നൽദകണ്ടതാണ് 

ത ാഴിലറുപ്പുപദ്ധ ിയിൽ ഏതറ്റടുത്്ത തചയ്യാൻ പറ്റിയ ഗ്പവൃത്തികൾ 

1.  വിഭാഗം എ : ഗ്രകൃതി വിഭവ രരിരാലനവമുായി ബന്ധടപ്പട്ട ടരാത ുഗ്രവൃത്തികൾ 

2.  വിഭാഗം ബി: സ്മഹൂത്തിൽ അവശത അനഭുവിക്കനു്ന വിഭാരങ്ങൾക്കളു്ള 

വയക്തിരത ആസ്തികൾ ഖണ്ഡിക 5ൽ രരാമർശിക്കനു്ന കെുുുംബങ്ങൾക്്ക മാഗ്തും 

3.  വിഭാഗം  ി: ദേശീയ ഗ്രാമീണ ഉരജീവന മിഷൻ നിബന്ധനകൾ അനസു്രിക്കനു്ന 

സ്വയും സ്ഹായസ്ുംഘങ്ങൾക്്ക ടരാത ുഅെിസ്ഥാനസ്ൗകരയങ്ങൾ 

4.  വിഭാഗം ഡി: ഗ്രാമീണ അെിസ്ഥാന സ്ൗകരയങ്ങൾ 

അനബുന്ധം-1 

 2018-19 ഒക്ദടാബർ മ ുൽ മാർച്ച് വതര ഗ്പവൃത്തി ഏതറ്റടുത്്ത നടപ്പിലാക്കിയഭമൂിതയ 

 ംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ 

 

ഗ്കമ 

നമ്പർ 

ഭവൂടുമയുതട ദപര് ആതക ഭമൂി ഗ്പവൃത്തി തചയ്ത  

സ്ഥലം 

1. കഞു്ഞാമി   

2. അചയ ുൻ  88.9 

3. കഞു്ഞിരാമൻ  137.2 

4. ഉസ്മാൻ  10 

5. േിവാകരൻ  180.1 

6. ദേവി  115.3 

7. നാരായണി  169.2 
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8. ദഗ്പംകമുാർ  12 

9. അദശാകൻ    

10.    

11.    

 

 

അനബുന്ധും _2 

2018- 2019 സ്ാമ്പത്തിക വർഷും 100 േിവസ്ും  ടതാഴിൽ രർൂത്തിയാക്കിയ കെുുുംബങ്ങളുടെ 

വിവരും. 

 

ഗ്കമ 

നമ്പർ 

ത ാഴിൽ കാർഡ് 

നമ്പർ 

ത ാഴിലാളിയുതട 

ദപര് 

1. KL-02-007-004-001/10 വ ന്ത വി ഇ 

2. KL-02-007-004-001/13 ഭാഗീരഥി 

3. KL-02-007-004-001/15 അചയ ുൻ 

4. KL-02-007-004-001/16 പഷു്പവല്ലി വിതക 

5. KL-02-007-004-001/2 ദശാഭ തക പി 

6. KL-02-007-004-001/20 രാഘവൻ യു തക 

7. KL-02-007-004-001/22 തക കമല 

8. KL-02-007-004-001/25 ഉഷ് തക 

9. KL-02-007-004-001/26 ഗ്പ ന്ന  തക തക  

10 KL-02-007-004-001/29 രാധ 

11 KL-02-007-004-001/312 സഷ്നി പി 

12 KL-02-007-004-001/33 ലീല എ 

13 KL-02-007-004-001/339 സഷ്മ തക 

14 KL-02-007-004-001/346  ൗമിനി  

15 KL-02-007-004-001/41 വിജയലക്ഷ്മി പി 

16 KL-02-007-004-001/43 ല  

17 KL-02-007-004-001/45  ദരാജിനി ടി ടി 

18 KL-02-007-004-001/47 ശാരേ 

19 KL-02-007-004-001/5 ഗ്ശീജ പി 
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20 KL-02-007-004-001/76 ദേവി എൻ 

21 KL-02-007-004-001/8 മങ്ങാടൻ 

ദരാഹിണി  

22 KL-02-007-004-001/80 ഷ്ാജിന വി തക 

23 KL-02-007-004-001/81 ജിൽഷ് പി 

24 KL-02-007-004-001/83 കൗ  ുതക തക 

25 KL-02-007-004-001/92 കമല വി 

26 KL-02-007-004-001/93 പഷു്പ ടി 

27 KL-02-007-004-001/94  എം ശാന്ത 

28 KL-02-007-004-001/95  നളനി എ 

 

ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് നടത്തനു്ന ിന്  ഹായിച്ചവർ 

 

 ടതാഴിലറുപ്പ ് വിഭാരും ഉദേയാരസ്ഥർ 

 

 വാർഡിടല ടതാഴിലാളികൾ 

 

 ദമറ്റ് മാർ 

 

 രഞ്ായത്ത് ഉദേയാരസ്ഥർ 
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തമാദകരി ഗ്ഗാമ പഞ്ചായത്തിതല ഒന്നാം വാർഡായ ആറ്റുപറും വാഗ്ദേവി 

വിലാ ം  സ്കൂ ളിൽ വച്ച് രാവിതല 10 . 30 ന് നടന്ന ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് 

ഗ്ഗാമ ഭയിതല നിർദേശങ്ങളും  ീരമുാനങ്ങളും 

നിർദേശങ്ങൾ 

 ടനല്കൃ ഷിയുമായി ബന്ധടപ്പട്ട കാരയങ്ങൾ ടതാഴിലറുപ്പ് രദ്ധതിയിൽ ഉൾടപ്പെതു്തണും 

  ടകാത്തലുും രച്ചക്കറികൃഷിയുും ഉൾടപ്പെതു്തണും 

 ടതാഴിലറുപ്പ് രദ്ധതികൾ ടെയ്യുദമ്പാൾ ഭവൂെുമകളുടെ സ്ാമ്പത്തിക െറു്റുരാെ് 

വിലയിരതു്തണും 

 ടതാഴിൽ േിനും കടൂ്ടണും 

 കാെടുവട്ടിടത്തളിക്കലുും ദറാഡ് നവീകരണവുും കനാലകുൾ വൃത്തിയാക്കൽ 

നെപ്പാത എന്നിവ ഉൾടപ്പെതു്തണും 

 ടതാഴിൽ സ്മയും കറുയ്ക്കണും 

 ടതാഴിൽ ദവതനും വർധിപ്പിക്കണും 

 ടതാഴിൽ േിനും  കടൂ്ടണും 

 ീരമുാനങ്ങൾ 

 ടതാഴിൽകാർഡ് തികച്ചുും സ്ൗജനയമായി നൽകണും ദഫാദട്ടാ ഉൾടപ്പടെ 

 വാർഷിക മാറർ സ്ർക്കലുർ ഗ്രകാരമളു്ള 22 ദരഖകൾ സ്കൂ്ഷിക്കണും 

 സ്ിറ്റിസ്ൺ ഇൻഫർദമഷൻ ദബാർഡ്  ഗ്രവർത്തി തെുങ്ങനു്നതിനമുമു്പ് സ്ഥാരിക്കണും 

 ഗ്രവർത്തി സ്ഥലത്ത് അരകെങ്ങൾ ഉണ്ടാകദുമ്പാൾ അത് കസ്റ്റിൽ കൃതയമായി 

എഴുതകു 

 ഉദേയാരസ്ഥർ ഒപ്പും ദരഖടപ്പെതു്തദുമ്പാൾ കൃതയമായി തീയതി കെൂി ദരഖടപ്പെതു്തകു 

 ജനകീയ എറിദമറ്റ് തയ്യാറാക്കകു 

 ടരാത ുഗ്രവൃത്തികൾക്്ക ഗ്രാധാനയും ടകാെതു്തടുകാണ്ടളു്ള ആക്ഷൻ രരൂീകരിക്കകു 

 രഞ്ായത്തിൽ സ്കൂ്ഷിദക്കണ്ട ഏഴ് രജിററകുൾ കൃതയമായി സ്കൂ്ഷിദക്കണ്ടതാണ് 

 ആറമുാസ്ും കെൂദുമ്പാൾ വിജിലൻസ്് ആൻഡ് ദമാണിറ്ററിങ് കമ്മിറ്റി അുംരങ്ങടള 

രതുദുക്കണ്ടതാണ്  

 ദറാസ്ഗാർ േിനും ആെരിക്കകു 

 

 


