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ആമഖും: 

ഗ്രോമീണ ജനതയുടെ ഉന്നമനത്തിനോയി സ്വതഗ്ന്തഭോരതത്തിൽ ആവിഷ്കരിച്ച ഏറ്റവുും 

സ്ഗു്രധോനവുും ശക്തവമുോയ നിയമമോണ് മഹോത്മ രോന്ധി പ്േശീയ ഗ്രോമീണ ടതോഴിലറുപ ്

നിയമും. ഇന്തയയിടല സ്ോധോരണക്കോരോയ ജനങ്ങളുടെ ടതോഴിൽ ടെയ്യുവോനളു്ള 

അവകോശടത്ത സ്ുംരക്ഷിച്ചു നിലനിർത്തനു്നതിനോയി ഇന്തയൻ രോർലടമൻറ് അുംരീകരിച്്ച, 

ഗ്രസ്ിഡൻറ് ഒപുവച്ച 2005 ടസ്ര്റ്റുംബർ മോസ്ും അഞ്ോും തീയതി മതുൽ ഈ നിയമും 

നിലവിൽ വന്ന.ു   

ഇന്തയയിടല ഗ്രോമീണ ജനതയുടെ ഉന്നമനത്തിനോയി നിരവധി ഗ്രോമവികസ്ന 

രദ്ധതികൾ നെപിലോക്കിയിരനു്നടുവങ്കിലുും രുണഫലും ശരിയോയവിധത്തിൽ ജനങ്ങളിൽ 

എത്തോതിരനു്നതിടന തെുർന്്ന രോർലടമൻറ് രോസ്ോക്കിയ മഹോത്മോരോന്ധി പ്േശീയ ഗ്രോമീണ 

ടതോഴിലറുപ് നിയമത്തിന്ടറ ഗ്രോഥമിക ലക്ഷയും ഒര ുഗ്രോമീണ കെുുുംബത്തിന് നിയമുംവഴി ഒര ു

സ്ോമ്പത്തിക വർഷും 100 ടതോഴിൽ േിനങ്ങൾ ഉറപുനൽകകുടയന്നതോണ്. ഗ്രോമീണ 

ജനതയുടെ ഉന്നമനത്തിനുും  ടമച്ചടപട്ട ജീവിത സ്ോഹെരയും ഉറപോക്കനു്നതിനുും അതിലടൂെ 

േോരിഗ്േയ നിർമോർജ്ജനവുും സ്സു്ഥിര വികസ്നവുും ആണ് ഈ നിയമത്തിന്ടറ  ഗ്രോധോന 

ലക്ഷയും. െഷൂണങ്ങളിൽ നിന്നുും ടതോഴിലോളികടള പ്മോെിപിക്കകുയുും മോനയമോയ പ്വതനും 

നൽകി അവരടുെ കെുുുംബത്തിന് ഗ്കയ പ്ശഷി വർദ്ധിപിച്്ച േോരിഗ്േയത്തിൽ നിന്നുും 

കരകയറോൻ ടതോഴിലറുപുരദ്ധതിയിലടൂെ കഴിയുന്ന.ു ഗ്രകൃതിവിഭവ രരിരോലനത്തിലടൂെ 

ഓപ്രോ  ഗ്രപ്േശത്തിന്ടറയുും വിഭവോെിത്തറ ശക്തമോക്കകുയുും, അതിലടൂെ വരൾച്ച, 

മടണോലിപ്, ടവള്ളടപോക്കും, വനനശീകരണും തെുങ്ങിയ രോരിസ്ഥിതിക ഗ്രശ്നങ്ങളിൽ 

നിന്നുും സ്ുംരക്ഷണും നൽകകുയുും അതിലടൂെ ഉത്രോേനും, ഉത്രോേനക്ഷമത എന്നിവ 

വർദ്ധിപിക്കവുോനുും രദ്ധതി ഗ്രവർത്തനങ്ങളിൽകെൂി കഴിയുന്ന.ു ഗ്രകൃതിവിഭവ 

രരിരോലനത്തിന് ഏറ്റവുും ഗ്രധോനടപട്ട ഘെകമോണ് ജലസ്ുംരക്ഷണവുും അതിൻടറ 

സ്രുക്ഷിതതവവുും ഇവ ടതോഴിലറുപ് ഗ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഉറപ് വരതു്തവുോൻ കഴിയുന്ന.ു 

2018-ൽ പ്കരളും ഏറ്റവുും വലിയ ഗ്രളയേരുന്തും ഏറ്റുവോങ്ങിയ നോെോണ്. പ്കരളത്തിടല 

എല്ലോ ജില്ലകളിലുും ഈ ഗ്രളയും വളടരയധികും േരുന്തങ്ങൾ ഉണ്ടോക്കിയിട്ടുള്ളതോണ്. അപ്ത 

പ്കരളും തടന്നയോണ് മോർച്്ച മോസ്പ്ത്തോെകുെൂി ശക്തമോയ വരൾച്ചയുും കെുിടവള്ളക്ഷോമവുും 

അനഭുവടപെനു്നത്. ഈ അവസ്രത്തിലോണ് എഗ്തപ്യോ നറൂ്റോണ്ടകുളോയി നോും നിർമ്മിച്ച 

കിണറകുൾ, കളുങ്ങൾ എന്നിവയുടെ ഗ്രോധോനയും തിരിച്ചറിയുന്നത്. ജല സ്രുക്ഷടയ കറുിച്്ച 

െിന്തിക്കപു്മ്പോൾ അതിനപു്വണ്ട വലിയ സ്ോപ്ങ്കതിക വിേയടയ കറുിച്ചോണ് നോും ആേയും 

െിന്തിക്കകു. ടതോഴിലറുപുരദ്ധതി നമക്ു്ക ഗ്രധോനമോയുും കോണോൻ കഴിയുന്ന ഒര ു വസ്തു തയോണ് 

മഴക്കഴുികൾ. ഇവയുടെ നിർമ്മോണ ഗ്രവൃത്തി കളിൽ ടതോഴിലോളികൾ കെൂതുലോയുും ഗ്ശദ്ധ 

ടെലതു്തിയോൽ ഭരൂർഭജലടത്ത അളവിടന നമക്ു്ക നല്ല രീതിയിൽ ഉയർത്തവുോൻ 
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സ്ോധിക്കനു്ന.ു ഗ്രധോനമോയുും പ്മൽപറഞ്ഞ ഗ്രശ്നങ്ങൾ ജലസ്ുംരക്ഷണത്തിനുും 

ജലസ്ുംഭരണത്തിന് കോരയമോയ രീതിയിൽ തടന്ന ബോധിക്കനു്ന.ു 

രതിമനൂ്നോും രഞ്വത്സര രദ്ധതിയുമോയി ടതോഴിലറുപ് ബന്ധടപെതു്തി കോർഷിക 

രദ്ധതികൾ ജനങ്ങളിടലത്തിക്കൽ, കോർഷിപ്കോത്രോേനത്തിൽ സ്വയുംരരയോപ്തത 

കകവരിക്കൽ, തരിശഭുമൂികളിലുും സ്വകോരയ ഭമൂിയിലുും ടരോതസു്ഥോരനങ്ങളിലുും 

ഫലവൃക്ഷങ്ങൾ ടവച്ചുരിെിപിക്കൽ, എന്നിവ നെത്തിവരനു്ന.ു രഞ്ോയത്തിടല വിവിധ 

പ്തോെകുളിൽ തെയണ നിർമ്മിക്കകുയുും, കളുങ്ങൾ, രെതുോക്കളുും, നീർക്കഴുി, കയ്യോല 

നിർമോണും, കിണർ റീെോർജ്ജിങ് തെുങ്ങിയവഴി ജലസ്ുംരക്ഷണവുും 

ഉറപുവരതു്തനു്ന.ു  ഇങ്ങടന മഹോത്മോരോന്ധി പ്േശീയ ഗ്രോമീണ ടതോഴിലറുപ് രദ്ധതി 

രുണപ്ഭോക്തോക്കളോയ ജനങ്ങൾക്്ക ടതോഴിൽേിനങ്ങൾ ഉറപോക്കനു്നതിലടൂെ ജനങ്ങളുടെ 

ജീവിതനിലവോരും ടമച്ചടപെതു്തനു്ന.ു 

 നിയമമനസു്രിച്ചുള്ള രദ്ധതി നിർവഹണത്തിലടൂെ ഗ്രോമീണപ്മഖലയുടെ  സ്സു്ഥിര 

ആസ്തി വികസ്നും എന്നതോണ് ലക്ഷയും ടവക്കനു്നത്. 2005-ൽ ഗ്രോബലയത്തിൽ വന്ന 

നിയമമനസു്രിച്്ച ഇന്തയയിടല 200 ജില്ലകളിൽ ഗ്രഥമഘട്ടത്തിൽ നെപിലോക്കകുയുും 2008-ൽ 

മഴുുവൻ ജില്ലകളിപ്ലക്കുും വയോരിപിക്കകുയുും ടെയ്തു. അതനസു്രിച്്ച കണൂർ ജില്ലയിലുും രദ്ധതി 

ഗ്രവർത്തനങ്ങൾ തെുങ്ങകുയുും ഇപ്പോഴുും തെുർന്ന ുടകോണ്ടിരിക്കകുയുും ടെയ്യുന്ന.ു 

മഹോത്മോരോന്ധി പ്േശീയ ഗ്രോമീണ ടതോഴിലറുപ് രദ്ധതി ഗ്രകോരും ടതോഴിലോളികൾക്്ക 

പ്വണ്ട ആനകുലൂയങ്ങടളകറുിച്ചുും അതമുോയി ബന്ധടപട്ട ആവശയകതടയക്കറുിച്ചുും 

നിയമത്തിടെ ആമഖുത്തിൽ ഗ്രസ്തോവിച്ചിട്ടുണ്്ട. ടതോഴിലോളികളുടെയുും അവരടുെ 

ആനകുലൂയങ്ങളുപ്െയുും കറുിച്്ച ഒര ു തനതോയ വിശേീകരണും ഈ റിപ്പോർട്്ട മഖുോന്തരും 

ടതോഴിലോളികളോയ നിങ്ങളിപ്ലക്്ക എത്തിക്കവുോൻ സ്ോധിക്കുും. ഈ റിപ്പോർട്്ട 

അെിസ്ഥോനത്തിൽ നിങ്ങൾക്്ക ഗ്രോപ്തമോക്കോൻ കഴിയുന്ന ഒട്ടനവധി വസ്തു തോരരമോയ 

കോരയങ്ങൾ കകവരിക്കോൻ നിങ്ങൾക്്ക ഏവർക്കുും കഴിയടട്ട. 

 വിദശഷ് കൾ 

 നിയമത്തിൻടറ രിൻബലമളു്ള അവകോശോധിഷ്ഠ ിതരദ്ധതി 

 ഗ്രോമരഞ്ോയത്ത് ഗ്രപ്േശത്ത് തോമസ്ിക്കനു്ന 18 വയസ്സ് രർൂത്തിയോയ 

ഏടതോരോൾക്കുും രദ്ധതിയിൽ രങ്കോളിയോകോും 

 സ്്ഗ്തീക്കുും രരുഷുനുും തലുയ പ്വതനും  

 രരിസ്ഥിതി സ്ുംരക്ഷണും കോർഷിക പ്മഖലയിടല അെിസ്ഥോന സ്ൗകരയ 

വികസ്നും എന്നിവയ്ക്്ക മൻുരണന 

 ടതോഴിലോളികൾ തടന്ന ഗ്രവർത്തികൾ കടണ്ടത്തകുയുും ആസ്ഗൂ്തണടത്ത 

സ്ഹോയിക്കകുയുും ടെയ്യുന്ന ു

 ആസ്ഗൂ്തണത്തിലുും നിർവഹണത്തിലുും തികഞ്ഞ സ്തുോരയത 
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 കരോറകുോടര ഇെനിലക്കോപ്രോ ഇല്ല 

 ടരോതജുന രങ്കോളിത്തപ്ത്തോടെ പ്ലബർ ബഡ്ജറ്റ് 

 ബോങ്ക് പ്രോപ്റോഫീസ്് വഴി മോഗ്തും പ്വതന വിതരണും 

 സ്്ഗ്തീകൾക്്ക മൻുരണന 

 കമ്പയടൂ്ടർ ശൃുംഖല വഴിയുള്ള പ്മോണിറ്ററിുംര് സ്ുംവിധോനും 

 ഗ്രോമസ്ഭ രദ്ധതി ഓഡിറ്റ് ടെയ്യുന്ന.ു 

 

ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ്  

ടരോതസു്മഹൂും രദ്ധതി നിർവഹണടത്ത രറ്റിയുും ടരോത ു ധനും 

ടെലവഴിക്കനു്നതിടനക്കറുിച്ചുും രരസ്യവുും സ്വതഗ്ന്തവമുോയ നെത്തനു്ന രരിപ്ശോധനയോണ് 

സ്ോമഹൂയ ഓഡിറ്റ്. ടതോഴിലറുപ് നിയമും അനശുോസ്ിക്കനു്നത് വർഷത്തിൽ എല്ലോ വോർഡിലുും 

രണ്ട് ഗ്രോവശയും പ്സ്ോഷയൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്രോമസ്ഭ നിർബന്ധമോയുും നെപ്ത്തണ്ടതോണ്. സ്തുോരയത 

ഉറപു വരതു്തി, അഴിമതിരഹിതമോക്കകുയുും അതവുഴി സ്േ്ഭരണും സ്ോധയമോക്കനു്നതിനുും 

പ്സ്ോഷയൽ ഓഡിറ്റ് സ്മഹൂടത്ത രോകടപെതു്തനു്ന.ു രദ്ധതി വിഭോവനും ടെയ്യുന്ന രീതിയിൽ 

രുണപ്ഭോക്തോക്കളുടെ ജീവിതസ്ോഹെരയത്തിൽ ഫലഗ്രേമോയ മോറ്റും സ്ൃഷ്ടിക്കനു്നതിന് 

ടരോതരുണും ശരിയോയ രീതിയിൽ വിനിപ്യോരിച്്ച ലക്ഷയഗ്രോപ്തി കകവരിച്ചിട്ടുപ്ണ്ടോ എന്ന 

വിലയിരതു്തലുും  പ്സ്ോഷയൽ ഓഡിറ്റ് നെത്തനു്ന.ു കഴിഞ്ഞ രത്തവുർഷമോയി 

തെുർന്നടുകോണ്ടിരിക്കനു്ന രദ്ധതി ഗ്രവർത്തനങ്ങടളക്കറുിച്ചുള്ള   സ്ോമഹൂിക ഓഡിറ്റ്, 

ടതോഴിലറുപ് രദ്ധതി നിയമും ടസ്ക്ഷൻ 17 (2) അനസു്രിച്്ച രന്നയന്നർൂരഞ്ോയത്തിടല 

രതിനഞ്ോും വോർഡോയ മീത്തപ്ല െമ്പോെ് വോർഡിൽ നെന്ന.ു 

ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്പഗ്കിയ 

1 പശ്ചാത്തലം ഒരകു്കൽ 

പ്ലോക്്ക തലത്തിലുും ഗ്രോമ രഞ്ോയത്ത് തലത്തിലുും രദ്ധതി നിർവഹണ ഉപ്േയോരസ്ഥനോയ 

പ്ലോക്്ക ഓഫീസ്ർ (BDO), രഞ്ോയത്ത് ടസ്ഗ്കട്ടറി, മറ്റ് നിർവഹണ ഉപ്േയോരസ്ഥർ 

തെുങ്ങിയവരമുോയി പ്ലോക്്ക റിപ്സ്ോഴ്സ് പ്രഴ്സൺ നെത്തിയ കെൂിയോപ്ലോെനയിൽ 

ഉരതു്തിരിഞ്ഞതിനനസു്രിച്്ച  തെുർ ഗ്രഗ്കിയകൾ ആസ്ഗൂ്തണും ടെയ്യുകയുും പ്സ്ോഷയൽ 

ഓഡിറ്റ് ഗ്രോമസ്ഭോ തീയതി നിശ്ചയിക്കകുയുും ടെയ്യുന്ന.ു 

2.  യൽ പരിദശാധന 

പ്സ്ോഷയൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്രഗ്കിയ ആരുംഭിച്ചിരിക്കനു്ന തിയതിയ്ക്്ക  മൻുരളു്ള ആറ് 

മോസ്ക്കോലയളവിൽ വോർഡിടല ഗ്രവൃത്തി ഫയലകുൾ, ഏഴ് രജിററകുൾ, അപ്തോടെോപും 

അനബുന്ധപ്രഖകളുും സ്കൂ്ഷ്മരരിപ്ശോധന നെത്തനു്ന.ു 

3. ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലപരിദശാധന 
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ഓപ്രോ ഗ്രവൃത്തിയുും എറിപ്മറ്റിൽ ഗ്രതിരോേിക്കനു്ന അളവിലുും രുണത്തിലുും 

നെപിലോക്കിയിട്ടുപ്ണ്ടോ എന്നുും ആ ഗ്രവൃത്തിയുടെ രുണ ഫലത്തിന്ടറ  വയോപ്തി 

തിട്ടടപെതു്തകുയുും ഗ്രസ്തു ത ടതോഴിലിെങ്ങളിൽ ടതോഴിലോളികൾക്്ക ലഭിപ്ക്കണ്ട അവകോശ 

ആനകുലൂയങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുപ്ണ്ടോ എന്നുും  ഗ്രവൃത്തി സ്ഥല രരിപ്ശോധനയിലടൂെ ലക്ഷയും 

ടവക്കനു്ന.ു 

4. വീടുവീടാന്തരം ഉള്ള വിവരദശഖരണം 

രദ്ധതി രുണപ്ഭോക്തോക്കളുടെ വീെവുീെോന്തരും ടെന്ന് പ്നരിൽ കണ്ട് രദ്ധതിയുടെ 

നിർവഹണടത്തക്കറുിച്ചുും രുണ ഫലടത്തക്കറുിച്ചുമളു്ള  അഭിഗ്രോയങ്ങളുും നിർപ്േശങ്ങളുും 

സ്വരരൂിക്കനു്ന.ു 

5. ത ളിവ് ദശഖരണം 

ഫയൽ രരിപ്ശോധന, ഗ്രവൃത്തി സ്ഥല രരിപ്ശോധന, വീെവുീെോന്തരും ഉള്ള വിവരപ്ശഖരണും 

തെുങ്ങിയ ഓഡിറ്റ് ഗ്രഗ്കിയ കടണ്ടത്തലകുളുടെ വസ്തു നിഷ്ഠ മോയ ടതളിവ് പ്ശഖരണും 

നെത്തനു്ന.ു 

 6.  ാമഹൂയ  ദബാധവൽക്കരണം 

സ്ോമഹൂയ ഇെടരെലകുളിലടൂെ രദ്ധതി വിജയും ഉറപു വരതു്തി 

രൗരോവപ്ബോധും   ഉയർത്തകുയുും പ്സ്ോഷയൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്രഗ്കിയ വിജയിപിക്കകുയുും 

ടെയ്യുന്നതിന് ആവശയമോയ പ്ബോധവൽക്കരണും ഗ്രവർത്തനങ്ങൾ നെപിലോക്കനു്ന.ു 

7. റിദപ്പാർട്ട്  യ്യാറാക്കൽ 

പ്സ്ോഷയൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്രഗ്കിയയിടല കടണ്ടത്തലകുളുും നിരമനങ്ങളുും, 

നിർപ്േശങ്ങളുും  പ്സ്ോഷയൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്രോമസ്ഭയിൽ െർച്ച ടെയ്ത ് അുംരീകോരും 

നെത്തനു്നതിനോവശയമോയ കരെ് റിപ്പോർട്്ട തയ്യോറോക്കനു്ന.ു 

8. ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്ഗാമ ഭ 

രശ്ചോത്തലും ഒരകു്കൽ െർച്ചയിൽ നിശ്ചയിക്കടപട്ട േിനത്തിൽ സ്ൗകരയഗ്രേമോയ സ്ഥലത്ത് 

ഗ്രോമസ്ഭ പ്െർന്ന് കരെ ് റിപ്പോർട്്ട അവതരണവുും, െർച്ചയുും, നിർപ്േശങ്ങളുും, തിരതു്തൽ 

ഗ്രഗ്കിയകളുും, അുംരീകോരും പ്നെിടയെകു്കകുയുും തെുർനെരെികളുും കകടകോള്ളുന്ന ു
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പഞ്ചായത്തിതല ത ാഴിലറൂപ്പു പദ്ധ ിയുമായി ബന്ധതപ്പട്ട വിവരങ്ങൾ 

ആടക ടതോഴിൽകോർഡ് : 2523 

ആടക ടതോഴിലോളികൾ : 3713 

ആക്ടീവ് ടതോഴിൽ കോർഡ് : 521 

ആക്ടീവ് ടതോഴിലോളികൾ : 548 

എസ്്.സ്ി     : 35 

100േിവസ്ും ടതോഴിൽ 

 രർൂത്തിയോക്കിയ കെുുുംബങ്ങളുടെ: 310 

 എണും 

(അവലുംബും: nrega.nic.in,               ) 

വാർഡിതല ത ാഴിലറൂപ്പു പദ്ധ ിയുമായി ബന്ധതപ്പട്ട വിവരങ്ങൾ 

ആടക ടതോഴിൽകോർഡ് : 188 

ആടക ടതോഴിലോളികൾ : 254 

ആക്ടീവ് ടതോഴിൽ കോർഡ് : 41 

ആക്ടീവ് ടതോഴിലോളികൾ :  42 

100േിവസ്ും ടതോഴിൽ 

 രർൂത്തിയോക്കിയ കെുുുംബ ങ്ങളുടെ എണും:   23       

 (അനബുന്ധും-2) 

  

(അവലുംബും: nrega.nic.in, 04/09/19) 
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2018 ഒക്ദടാബർ ഒന്ന് ുമ ുൽ  2019 മാർച്ച് 31 വതര ഏതറ്റടുത്്ത നടപ്പിലാക്കിയ  ാതഴ 

പറയുന്ന് ആറ്  ഗ്പവൃത്തികളാണ് ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റിന് വിദധയമാക്കിയ ്. 

68 

ഗ്ക

മന

മ്പ 

ർ 

ഗ്പവർത്തിയുതട 

ദപരംു ഗ്പവൃത്തി 

ദകാഡംു 

എസ്റ്റി

ദമറ്റ് 

 

 

ുു

ക 

 

ഗ്പവർത്തി 

കാലയളവ്  

 

 ൃഷ്ടിച്ച

ത ാഴിൽ 

േിന ങ്ങ ൾ 

 

ചിലവായ  കു  

ദവ ന 

ഘടകം  

 ാധന 

ഘടകം  

1. മനൂ്ന്ാംമക്ു്ക 

നീർത്തടത്തിൽ 

ഉൾതപട്ടമീത്തൽ 

ചമ്പാട് 

ഗ്പദേശതത്ത 

ഭമൂിയിതല 

മൺകയ്യാല 

നിർമാണം. 

WC 318371 

203182 27/12/2018 

26/3/2019 

694 188074 4164+2000=6164

(display 

board) 

2. മനൂ്നോുംമക്ു്ക 

നീർത്തെത്തിൽ 

ഉൾടപട്ട െമ്പോെ് 

ഗ്രപ്േശടത്തശെുിതവ 

കഴുി നിർമോണും 

രോത്തടൂ്ടി 

10135 15/03/2019 

31/3/2019 

 

5(2അവിേ്

ധഗ്ത 3 

വിദ്ധഗ്ത - 

അർദ്ധ 

വിദ്ധ ഗ്

 ] 

വിദ്ധ ഗ്

  

അർദ്ധ 

വിദ്ധഗ്ത 

കലൂി 1750 

അവിേ്

ധക്ത 

കലൂി  

 

 

3 മനൂ്നോുംമക്ു്ക 

നീർത്തെത്തിൽ 

ഉൾടപട്ട െമ്പോെ് 

ഗ്രപ്േശടത്തശെുിതവ 

കഴുി നിർമോണും റുംല 

10135 15/03/2019 

31/3/2019 

5(2അവിേ്

ധഗ്ത 3 

വിദ്ധഗ്ത - 

അർദ്ധ 

വിദ്ധ ഗ്

 ) 

വിദ്ധ ഗ്

  

അർദ്ധ 

വിദ്ധഗ്ത 

കലൂി 1750 

അവിേ്

ധക്ത 

കലൂി 

 

4 മനൂ്നോുംമക്ു്ക 

നീർത്തെത്തിൽ 

10135 15/03/19 

5(2അവിേ്

ധഗ്ത 3 

വിദ്ധ ഗ്
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അളവകുൾ  ംബന്ധിച്ച ്         

ഉൾടപട്ട െമ്പോെ് 

ഗ്രപ്േശടത്തശെുിതവ 

കഴുി നിർമോണും 

രത്മോവതി 

17/03/19 വിദ്ധഗ്ത - 

അർദ്ധ 

വിദ്ധ ഗ്

 ) 

അർദ്ധ 

വിദ്ധഗ്ത 

കലൂി 1750 

അവിേ്

ധക്ത 

കലൂി 

5 മനൂ്നോുംമക്ു്ക 

നീർത്തെത്തിൽ 

ഉൾടപട്ട െമ്പോെ് 

ഗ്രപ്േശടത്തശെുിതവ 

കഴുി നിർമോണും 

നോണി 

10135 15/03/2019 

31/3/2019 

5(2അവിേ്

ധഗ്ത 3 

വിദ്ധഗ്ത - 

അർദ്ധ 

വിദ്ധ ഗ്

 ) 

വിദ്ധ ഗ്

  

അർദ്ധ 

വിദ്ധഗ്ത 

കലൂി 1750 

അവിേ്

ധക്ത 

കലൂി 

 

6 മനൂ്നോുംമക്ു്ക 

നീർത്തെത്തിൽ 

ഉൾടപട്ട െമ്പോെ് 

ഗ്രപ്േശടത്തശെുിതവ 

കഴുി നിർമോണും 

നഗ്സ്ീന 

10135 15/03/2019 

31/3/2019 

5(2അവിേ്

ധഗ്ത 3 

വിദ്ധഗ്ത - 

അർദ്ധ 

വിദ്ധ ഗ്  

വിദ്ധ ഗ്

  

അർദ്ധ 

വിദ്ധഗ്ത 

കലൂി 1750 

അവിേ്

ധക്ത 

കലൂി 

 

ഗ്പവർത്തിയുതട  

ദപര ്

എസ്റ്റിദമറ്റിതല 

അളവകുൾ   

എം ബകു്കിൽ 

ദരഖതപ്പടുത്തിയ ്  

 ീൽഡ ് ല 

പരിദശാധന

യിൽ 

കണ് ്  

മനൂ്ന്ാംമക്ു്ക 

നീർത്തടത്തിൽ 

ഉൾതപട്ടമീത്തൽ 

ചമ്പാട് 

ഗ്പദേശതത്ത 

ഭമൂിയിതല 

മൺകയ്യാല 

നിർമാണം 

കോെ് ടവട്ടടത്തളിക്കൽ 

9765.00m² 

മൺ വരമ്പ് 

1098.5630m³ 

കോെ് ടവട്ടടത്തളിക്കൽ 

9354.59m² 

മൺ വരമ്പ് 

1054.81m³ 

791.195m³ 

മനൂ്നോുംമക്ു്ക 

നീർത്തെത്തിൽ 

ഉൾടപട്ട െമ്പോെ് 

നീളും        1.50m നീളും        1.70m ശചുി വ 

കഴുിക്്ക ചറു്റും 

അളക്കാൻ 
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 ന്ദർശിച്ച ഗ്പവൃത്തികളുതട വിലയിരതു്തൽ. 

ഗ്രപ്േശടത്തശെുിതവ 

കഴുി നിർമോണും 

റുംല 

വീതി        1.00m 

ആഴും       1.00m 

വീതി        1.20m 

ആഴും       1.00m 

പറ്റാത്ത 

രീ ിയിലളു്ള 

ഉള്ള 

 ടസ്സങ്ങൾ 

ഉണ്ായ ിനാ

ൽ  അളവ് 

ദരഖതപ്പടുത്ത

ുാൻ 

കഴിഞ്ഞില്ല. 

മനൂ്നോുംമക്ു്ക 

നീർത്തെത്തിൽ 

ഉൾടപട്ട െമ്പോെ് 

ഗ്രപ്േശടത്തശെുിതവ 

കഴുി നിർമോണും 

രത്മോവതി 

നീളും        1.50m 

വീതി        1.00m 

ആഴും       1.00m 

നീളും        1.50m 

വീതി        1.00m 

ആഴും       1.00m 

നീളും      1.50m 

വീതി      1.20m 

ആഴും     1.00m 

മനൂ്നോുംമക്ു്ക 

നീർത്തെത്തിൽ 

ഉൾടപട്ട െമ്പോെ് 

ഗ്രപ്േശടത്തശെുിതവ 

കഴുി നിർമോണും 

നോണി 

നീളും        1.50m 

വീതി        1.00 

ആഴും       1.00m 

നീളും        1.73m 

വീതി        1.20m 

ആഴും       1.00m 

നീളും       1.70m 

വീതി       1.40m 

ആഴും       1.00m 

മനൂ്നോുംമക്ു്ക 

നീർത്തെത്തിൽ 

ഉൾടപട്ട െമ്പോെ് 

ഗ്രപ്േശടത്തശെുിതവ 

കഴുി നിർമോണും 

നഗ്സ്ീന 

നീളും        1.75m 

വീതി        1.50 

ആഴും       1.00m 

നീളം      2.80m 

വീതി      0.80m 

ആഴും     1.00m 

നീളം      2.99m 

വീതി      1.00m 

ആഴും     1.00m 

മനൂ്നോുംമക്ു്ക 

നീർത്തെത്തിൽ 

ഉൾടപട്ട  

മീത്തടലെമ്പോെ് 

ഗ്രപ്േശടത്തശെുിതവ 

കഴുി നിർമോണും 

രോത്തടൂ്ടി 

നീളും        1.50m 

വീതി        1.00m 

ആഴും       1.00m 

നീളം   1.75m 

വീ ി   1.30m 

ആഴം   1.00m 

നീളം 1.80m 

വീ ി 1.40m 

ആഴം 1.00m 
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1.മനൂ്ന്ാംമക്ു്ക നീർത്തടത്തിൽ ഉൾതപട്ടമീത്തൽ ചമ്പാട് ഗ്പദേശതത്ത ഭമൂിയിതല 

മൺകയ്യാല  നിർമാണം. 

 വോർഡ് 15 ടല മഴുുവൻ രണികളുടെയുും അളവകുൾ കൃതയമോയി പ്രഖടപെതു്തോൻ 

കഴിഞ്ഞില്ല.െില ഗ്രപ്േശങ്ങൾ കോെ് രിെിച്്ച കിെക്കനു്നതോയി കണ്ട(ുജമീല എരർൂ,കബജ ു

സ്ോരുംരി,അബ്ദുല്ല കപ്ണ്ടോത്ത്).മഴടക്കെതുി മലൂും വരമ്പകുൾ രലതുും ഇെിഞ്ഞ് പ്രോകോൻ 

കോരണമോയിട്ടുണ്ട്.M ബകു്കിൽ ഭവൂെുമകളുടെ പ്രര് പ്രഖടപെതു്തോത്തത് ടകോണ്ട് തടന്ന 

അളടവെകു്കനു്ന സ്മയത്ത് ബദു്ധിമട്ു്ട പ്നരിട്ടു. മിക്ക സ്ഥലങ്ങളിലുും  നല്ലരീതിയിൽ  ഉള്ള 

ഗ്രവൃത്തി കോണോൻ സ്ോധിച്ചു. വരമ്പ് നിർമിച്ച രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിൽ രതുിയ വീെ് നിർമോണും 

ആരുംഭിച്ചതോയി കണ്ട(ുസ്ധുീർ കഞു്ഞിക്കയു്യോണ്ടിയിൽ, മഹുമ്മേലി).വരമ്പകുൾ രലതുും 

ടരോതവുഴിയോക്കി ഉരപ്യോരിച്ചതോയി ഗ്ശദ്ധയിൽടപട്ടു.പ്വതന ഘെകത്തിൽ 188074 രരൂയുും 

സ്ോധന ഘെകത്തിൽ 6164 രരൂയുും ടെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

 

2.മനൂ്ന്ാംമക്ു്ക നീർത്തടത്തിൽ ഉൾതപ്പട്ട ചമ്പാട് ഗ്പദേശതത്തശചുി വ കഴുി 

നിർമാണം. 

   ശചുി വ കഴുി നിർമാണവമുായി ബന്ധതപ്പട്ട  ീൽഡ് പരിദശാധനയിൽ 

എ ്റിമറ്റിൽ പറഞ്ഞ ിനംു അധികം വലപു്പത്തിലളു്ള ഗ്പവൃത്തി 

കാണാനിടയായി(നഗ് ീന).റംല എന്ന് വയക്തിയുതട ശചുി വ കഴുിക്്ക ചറു്റും 

അളക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധത്തിലളു്ള  ടസ്സങ്ങൾ ദനരിട്ടു. ശചുി വക്കഴുിക്്ക ചറു്റും 

വിറക് കടൂ്ടിയിട്ട ാണ് കാരണം. 

  

അവകാശാധിഷ്ടി  നിരീക്ഷണങ്ങൾ: 

1. ത ാഴില് കാര്ഡമുായി ബന്ധതപ്പട്ടവ: 

 ടതോഴിൽ കോർഡ് ഒര ു ആധികോരിക പ്രഖയോണ് . മഹോത്മോ രോന്ധി പ്േശീയ ഗ്രോമീണ 

ടതോഴിലറുപ് നിയമത്തിടല ടഷഡയൾൂ 2 ഗ്രകോരും ടതോഴിൽ കോർഡിന് അപ്രക്ഷ നൽകനു്ന 

കെുുുംബങ്ങൾക്്ക 15 േിവസ്ത്തിനകും തികച്ചുും ടസ്ൗജനയമോയി ടതോഴിൽ കോർഡ് 

ലഭയമോക്കണടമന്്ന അനശുോസ്ിക്കനു്ന.ു കെൂോടത കൃതയമോയ ഇെപ്വളകളിൽ കോർഡ് രതുകു്കി 

നൽപ്കണ്ടതമുോണ്. ടതോഴിൽ കോർഡ് രതുകു്കി രഞ്ോയത്തിൽ നിന്നുും 

അനവുേിച്ചിട്ടുണ്്ട.എന്നോല് രതുകു്കനു്ന സ്മയത്ത് ടതോഴിലോളികൾ പ്ഫോപ്ട്ടോ സ്വന്തും കയ്യിൽ 

നിന്ന് എെതു്ത് ടകോെകു്കകുയോണണു്ടോയത്. 

 

 

2. ത ാഴില് ലഭിക്കനു്ന് ്  ംബന്ധിച്ച്: 
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ടതോഴിൽ കോര്ഡളു്ള ഏടതോര ു കെുുുംബത്തിനുും 100 േിവസ്ടത്ത അവിേഗ്ദ കോയിക 

ടതോഴിലിന് അവകോശമണ്ു്ട.   അപ്രക്ഷ നൽകിയോൽ കകപറ്റു രശീത് നൽകകുയുും 15 

േിവസ്ത്തിനകും ടതോഴിൽ  ലഭയമോക്കണടമന്നുും നിയമത്തിൽ ഗ്രതിരോേിക്കനു്ന.ു15  വോർടെ 

ടതോഴിലോളികള്ക്്ക കൃതയമോയി ടതോഴിൽ ലഭിക്കോറണ്ു്ട. 

ത ാഴിൽ അനവുേിച്ച ്  ംബന്ധിച്ച്: 

ടതോഴിലറുപ് നിയമഗ്രകോരും ടതോഴിൽ ആവശയടപട്ടു കഴിഞ്ഞോൽ 15 േിവസ്ത്തിനകും 

ടതോഴിൽ ലഭയമോക്കണടമന്നണ്ു്ട. വോർഡിടല ടതോഴിലോളികൾക്്ക ടതോഴിൽ ആവശയമളു്ള 

സ്മയങ്ങളിൽ  അപ്രക്ഷ സ്മർപിക്കനു്ന മറുയ്ക്്ക 15 േിവസ്ത്തിനകും ടതോഴിൽ 

അനവുേിപ്ക്കണ്ടതണ്ു്ട.അപ്രക്ഷ സ്മർപിച്്ച രണ്ടോഴ്ച്ചയ്ക്്ക മൻുര് തടന്ന ടതോഴിൽ 

ലഭയമോക്കനു്നണ്ു്ട എന്നറിയോൻ കഴിഞ്ഞ.ുഇടതോര ുനല്ല കോരയമോണ്. 

ത ാഴിലില്ലായ്മ  ദവ നം: 

ടതോഴിൽ ആവശയടപട്ടു കഴിഞ്ഞോൽ 15 േിവസ്ത്തിനകും ടതോഴിൽ ലഭയമോക്കോത്തരക്ഷും 

ടതോഴിലില്ലോയ്മ പ്വതനും ലഭിക്കോൻ അവകോശമണ്ു്ട.15 േിവസ്ത്തിനകും തടന്ന ടതോഴിൽ 

ലഭയമോകനു്ന സ്ോഹെരയത്തിൽ ടതോഴിലില്ലോയ്മ പ്വതനത്തിന് ഉള്ള ആവശയകത ഇതവുടര 

ഉണ്ടോയിട്ടില്ല.   

തഷ്ൽ ് ഓ ് ദഗ്പാജക്റ്റ്   ംബന്ധിച്ച്: 

വോർഡിൽ ആവശയമോയ വികസ്ന ഗ്രവൃത്തികൾ കടണ്ടത്തനു്നതിന് ടതോഴിലോളികൾക്്ക 

അവകോശും ഉണ്ട്. ടതോഴിൽ കടണ്ടത്തനു്നതിന ു ടതോഴിലോളികളുടെയുും പ്മറ്റിടെയുും ഭോരത്ത് 

നിന്നുും രങ്കോളിത്തമണു്ടോവനു്നണ്ു്ട ,എന്നോൽ ടതോഴിലറുപിൽ അനവുേനീയമോയ ആസ്തി 

വികസ്ന ഗ്രവൃത്തികൾ കടണ്ടത്തനു്നതിന് വോര്ഡിടല വിവിധ പ്മഖലയിൽ ഉള്ളവരടുെ 

രങ്കോളിത്തും ഉണ്ടോപ്വണ്ടതണ്ു്ട. വോർഡ് 15 ഇൽ  വിവിധ പ്മഖകളിലോയി ഉള്ള ജനരങ്കോളിത്തും 

ഉണ്ടോവോറണ്ു്ട. 

യാഗ് ാ തചലവ്  ംബന്ധിച്ച്: 

ടതോഴിലോളികൾക്്ക തോമസ് സ്ഥലത്തനുിന്നുും 5 കിപ്ലോമീറ്റർ െറു്റളവിൽ ടതോഴിൽ 

ലഭിക്കവുോനളു്ള അവകോശമണ്ു്ട ,ഗ്രസ്തു ത രരിധിക്ക ുരറുത്ത ു ടതോഴിൽ ടെപ്യ്യണ്ട സ്ോഹെരയും 

ഉണ്ടോവകുയോടണങ്കിൽ യോഗ്തോ ബത്തയോയി കലൂിയുടെ 10% തകു നിലവിടല കലൂി ഗ്രകോരും  27 

രരൂ 10 കരസ് ഗ്രവൃത്തി േിവസ്ങ്ങളിൽ ലഭയമോക്കണും. 5 കിപ്ലോ മീറ്റർ െറു്റളവിൽ കെൂതുൽ 

േരൂും പ്രോയി ഈ വോർഡിടല ടതോഴിലോളികൾ രണി ടെയ്തിട്ടില്ല. 

 

ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലതത്ത ത ൗകരയങ്ങൾ  ംബന്ധിച്ച്; 
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ടതോഴിലിെങ്ങളിൽ ലഭിപ്ക്കണ്ട അെിസ്ഥോന ടസ്ൗകരയങ്ങളോയ ഗ്രഥമ ശഗു്ശഷൂോ 

സ്ുംവിധോനങ്ങൾ ,വിഗ്ശമ സ്മയടത്ത തണൽ സ്ൗകരയും, കെുിടവളളും  എന്നിവ 

ടതോഴിലോളികൾക്്ക ടസ്ൗജനയ മോയി ലഭയമോപ്ക്കണ്ടതണ്ു്ട. കെുിടവള്ളത്തിന് ആവശയമോയ 

രോഗ്തും രഞ്ോയത്തിൽ നിന്നുും ടതോഴിലറുപിന്ടറ ഗ്രോരുംഭ ഘട്ടത്തിൽ 

ലഭയമോയിട്ടുണ്ട്.എന്നോല് ഇപ്പോൾ അത് ഉരപ്യോരഗ്രേമല്ലോത്ത സ്ോഹെരയത്തിൽ 

ടതോഴിലോളികൾ സ്വന്തും കയ്യിൽ നിന്നുും രണും ടെലവഴിച്്ച വോങ്ങിയ രോഗ്തമോണ് 

ഉരപ്യോരിച്ചു വരനു്നത്.ഗ്രഥമശഗു്ശഷൂ  കിറ്റ്,തണൽ തെുങ്ങിയ അെിസ്ഥോന സ്ൗകരയങ്ങൾ 

ടതോഴിൽ സ്ഥലത്ത് ലഭയമോണ്. 

ദവ നം ലഭയമാക്കനു്ന് ്  ംബന്ധിച്ച്;  

 

 ടതോഴിലറുപ് നിയമത്തിൽ ത ക്ഷൻ 3(2) ഗ്രകോരും മറർ പ്റോള് കോലോവധി കഴിഞ്ഞ ു

15േിവസ്ത്തിനകും ടതോഴിലോളികളുടെ അടക്കൗണ്ടിൽ കലൂി ലഭിക്കവുോൻ അവകോശമണ്ു്ട .

ടതോഴിലോളികളുടെ ബോങ്ക് രോസ്്ബക്ു്ക രരിപ്ശോധിച്ചതിൽ നിന്നുും അവസ്ോനമോയി 

അവർക്്ക കലൂി ലഭിച്ചത് കഴിഞ്ഞ ആരറ് മോസ്ത്തിലോണ് എന്ന് മനസ്സിലോക്കോൻ 

കഴിഞ്ഞ.ു 

 പരാ ി പരിഹാരം  ംബന്ധിച്ച്: 

ടതോഴിലറുപുമോയി ബന്ധടപട്ട ഏടതങ്കിലുും കോരയത്തിൽ രരോതിയുണ്ടോകനു്ന രക്ഷും ആയത് 

പ്രഖോമലൂും രഞ്ോയത്തിൽ രരോതിടപെോവനു്നതോണ് , ഗ്രസ്തു ത രരോതികൾ സ്വീകരിച്ചു 

രസ്ീറ്റ് നൽകകുയുും  രരമോവധി 7 േിവസ് രരിധിക്കളു്ളിൽ അപ്നവഷിച്ചു രരോതിക്കോരന് 

മറരുെി നൽപ്കണ്ടതോണ് .രരോതികൾ അറിയിക്കനു്നതിനളു്ള പ്െോൾ ഗ്ഫീ നമ്പര് (18004251004 ) 

ടരോതജുനങ്ങൾക്്ക കോണോവനു്ന രീതിയിൽ രഞ്ോയത്ത് ഓഫീസ്ിൽ ഗ്രേര്ശിപിപ്ക്കണ്ടതണ്ു്ട 

. ടതോഴിലോളികൾ ഇതവുടര രരോതികൾ ഒന്നുും തടന്ന പ്രഖടപെതു്തിയിട്ടില്ല. 

ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് നടത്തനു്ന് ്  ംബന്ധിച്ച്: 

ടതോഴിലറുപിൽ ഏടറ്റെതു്ത ഗ്രവൃത്തികൾ പ്സ്ോഷയൽ ഓഡിറ്റ് നെത്തനു്നതിൽ 

രങ്കോളികളോവനു്നതിന ു ടതോഴിലോളികള്ക്്ക അവകോശമണ്ു്ട. സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് 

നടത്തുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തൊഴിലാളികളിൽ നിന്നുും പൂൽണ സഹകരണവുും പങ്കാളിത്തവുും 

ഉണ്ടായിരുന്നു. 

അപകടങ്ങൾ  ംബന്ധിച്ച്: 

ടതോഴിലറുപ് പ്ജോലിക്കിടെ ടതോഴിലോളികൾക്്ക ഏടതങ്കിലുും തരത്തിലളു്ള അരകെും 

സ്ുംഭവിച്ചു പ്രോവകുയോടണങ്കിൽ നിയമത്തിടല ടഷഡയൾൂ 2(5)ഗ്രകോരവുും അദ്ധയോയും 9 ടല 

രരോമർശങ്ങളുടെ അെിസ്ഥോനത്തിലുും െികിൽസ്ോ ടെലവകുളുടെ പ്രഖകൾ സ്മർപിക്കനു്ന 

മറുയ്ക്്ക  ഗ്രസ്തു ത തകു മഴുുവനുും അനവുേിച്ചു ടകോെപു്ക്കണ്ടതോണ്. ഗ്രസ്തു ത ഗ്രവൃത്തി നെക്കനു്ന 

സ്മയത്ത് അരകെങ്ങൾ ഒന്നുും തടന്ന സ്ുംഭവിച്ചിട്ടില്ല. 

ത ാഴിലാളികളുതട കടമകൾ 
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1. കൃതയസ്മയത്ത് ടതോഴിൽ സ്ഥലത്ത് ഹോജരോയി ഒപ് വയ്ക്കകു. 

2. ടതോഴിലറുപ് ഗ്രോമസ്ഭയ്ക്്ക പ്സ്ോഷയൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്രോമസ്ഭയുും കൃതയമോയി രടങ്കെകു്കകു 

3. രണിസ്ഥലത്ത് പ്ലോറിക് വസ്തു ക്കൾ ഉരപ്യോരിക്കവുോപ്നോ കത്തിക്കവുോനുും 

രോെളു്ളതല്ല 

4. സ്ിറ്റിസ്ൺ ഇൻപ്ഫോർപ്മഷൻ പ്ബോർഡ് ഗ്രവൃത്തി യുടെ ആരുംഭഘട്ടത്തിൽ തടന്ന 

നിർബന്ധമോയുും വയ്പ്ക്കണ്ടതോണ് 

5. ഗ്രകൃതി സ്ുംരക്ഷണത്തിന് ആവശയമോയ ഗ്രവൃത്തികൾ ഏടറ്റെതു്ത് നെപിലോക്കകു. 

6. ആസ്തി സ്ൃഷ്ടിക്കനു്ന ഗ്രവൃത്തികൾ   കടണ്ടത്തി പ്മറ്റ്ടനയുും രഞ്ോയത്ത് 

അധികൃതടരയുും    അറിയിക്കകു. 

ത ാഴിലറുപ്്പ പദ്ധ ിയിൽ ഏതറ്റടുക്കനു്ന് ഗ്പവൃത്തികളുതട  യലകുളിൽ 

ഉണ്ായിരിദക്കണ് ഗ്പധാനതപ്പട്ട 22 ദരഖകതള കറുിച്ച് വാർഷ്ിക മാസ്റ്റർ 

 ർക്കലുറിൽ കൃ യമായ നിർദേശങ്ങൾ നൽകനു്ന്ണ്ു് . 

1. കവർ പ്രജ്                                      12. ടമറ്റീരിയൽ വോങ്ങനു്നതിനളു്ള  തീരമുോനും 

2. ടെക്്ക ലിറ്.                                      13. പ്വജ് ലിറ്   

3. ആക്ഷൻ പ്ലോൻ പ്കോപി.                    14. ഫണ്ട് ഗ്െോന്സ്ർ ഓർഡർ. 

4. ജനകീയ എസ്്റിപ്മറ്റ്                             15. രോട്ടക്കരോർ 

5. സ്ോപ്ങ്കതികോനമുതി                               16. മന്ൂ്നഘട്ടങ്ങളിടല പ്ഫോപ്ട്ടോകൾ 

6. ഭരണോനമുതി.                                     17. ഗ്രവൃത്തിരർൂത്തീകരണ സ്ോക്ഷയരഗ്തും       

7. കൺവർജൻസ്് വിവരങ്ങൾ            18. ടമറ്റീരിയൽ ബില്ലുകൾ. 

8. ടതോഴിൽ അപ്രക്ഷ                             19. മറർ പ്റോള് മടൂമന്റ്റ് സ്ലിപ്. 

9. വർക്്ക അപ്ല്ലോടക്കഷൻ.                   20. ജിപ്യോെോടെെ് പ്ഫോപ്ട്ടോ. 

10. മറർ പ്റോൾ                                   21. പ്സ്ോഷയൽ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്്ട 

11. ടമഷർടമന്റ് ബക്ു്ക.                          22. കസ്റ്റ് ഡയറി. 

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

കതണ്ത്തലകുൾ 

 കവർദപജ് 

         മോറർ സ്ർക്കലുർ ഗ്രകോരമളു്ള കവർ പ്രജ് ഫയലിൽ സ്കൂ്ഷിച്ചിട്ടുണ്്ട. അസ്റ്റ് 

ഐഡി,ജി രി എസ്്  പ്ലോപ്ക്കഷൻ,  ടെക്നിക്കൽ അസ്ിറൻറ് പ്രര് എന്നിവ 

പ്രഖടപെതു്തിയിട്ടില്ല. 

 തചക്്ക ലിസ്റ്റ ്

ഒര ു ഗ്രവൃത്തി ഫയലിൽ ഗ്കമഗ്രകോരും ഏടതോടക്ക പ്രഖകൾ എവിടെ മതുൽ 

സ്കൂ്ഷിച്ചിരിക്കനു്ന ു എന്ന് മനസ്സിലോക്കോനളു്ള ഒര ു ആധികോരിക പ്രഖയോണ് ടെക്്ക 

ലിറ്.രരിപ്ശോധിച്ച ഫയലിൽ ടെക്ലിസ്്റ് രർൂണമോയുും രരൂിപിച്ചിട്ടില്ല. 
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 ആക്ഷൻ പ്ലാൻ ദകാപ്പി          

ഗ്രസ്തു ത ഗ്രവർത്തി രഞ്ോയത്തിടല നെപു വർഷടത്ത വോർഷിക ആക്ഷൻ പ്ലോനിൽ 

ഉൾടപട്ടതോപ്ണോ എന്ന് ടതളിയിക്കോനളു്ള പ്രഖയോണ് ആക്ഷൻ പ്ലോൻ പ്കോപി. 

രരിപ്ശോധിച്്ച ഫയലകുളിൽ ആക്ഷൻ പ്ലോൻ പ്കോപി കോണോൻ സ്ോധിച്ചു.   

  എസ്റ്റിദമറ്റ് 

  ഒര ു ഗ്രവൃത്തി എങ്ങടന എഗ്ത അളവിൽ ടെയ്യണും എന്ന് സ്ോപ്ങ്കതികമോയി 

ഗ്രതിരോേിക്കനു്ന ആധികോരിക പ്രഖയോണ് എറിപ്മറ്റ് രരിപ്ശോധിച്്ച ഫയലകുളിൽ 

എല്ലോും എറിപ്മറ്റ് സ്കൂ്ഷിച്ചിട്ടുണ്്ട.സ്ോധോരണ ജനങ്ങൾക്്ക മനസ്സിലോകനു്ന രീതിയിൽ 

ജനകീയ ഭോഷയിൽ പ്വണും തയ്യോറോക്കോൻ എന്നോൽ രരിപ്ശോധിച്്ച ഒര ു ഫയലിലുും 

ജനകീയ എറിപ്മറ്റ് കോണോൻ കഴിഞ്ഞില്ല. 

  ാദേ ികാനമു ി പഗ് ം 

സ്ോപ്ങ്കതിക അനമുതി രഗ്തും കോണോൻ സ്ോധിച്ചു. 

 ഭരണാനമു ി ദരഖ 

 ഗ്രവർത്തി ടെയ്യുന്നതിന് നിർമ്മോണ സ്ഥോരനും നൽകനു്ന അനമുതിയോണ് 

ഭരണോനമുതി പ്രഖ എല്ലോ ഫയലകുളുും ഈ പ്രഖ സ്കൂ്ഷിപ്ക്കണ്ടതോണ് എന്നോൽ മനൂ്നോും 

മക്ു്ക നീർത്തെത്തിൽ ഉൾടപട്ട ഗ്രപ്േശടത്ത ഭമൂിയിടല മൺ കയ്യോല  

നിർമ്മോണവമുോയി ബന്ധടപട്ട ഫയലിൽ ഭരണോനമുതി പ്രഖ കോണോൻ സ്ോധിച്ചില്ല. 

 ഡിമാൻഡ് ദ ാം 

ടതോഴിലോളികൾ ടതോഴിൽ ആവശയടപട്ടു നൽകനു്ന അപ്രക്ഷയോണ് ഡിമോൻഡ് 

പ്ഫോറും ടതോഴിൽ ആവശയടപട്്ട 15 േിവസ്ത്തിനളു്ളിൽ പ്ജോലി ലഭിച്ചിട്ടുപ്ണ്ടോ എന്ന് 

അറിയോൻ സ്ഹോയിക്കനു്ന പ്രഖ കെൂിയോണിത് .രരിപ്ശോധിച്ച ഫയലകുളിൽ 

ടതോഴിലോളികൾ കടൂ്ടമോയി ടവള്ളപ്രപറിൽ എഴുതി നൽകിയ അപ്രക്ഷയോണ് 

കോണോൻ കഴിഞ്ഞത്. 

 

 വർക്്ക  അദലാദക്കഷ്ൻ  ദ ാം 

ഗ്രവർത്തി അനവുേിച്ചുടകോണ്്ട നിർവ്വഹണ ഉപ്േയോരസ്ഥർ നൽകനു്ന അനമുതിയോണ് 

വർക്്ക അപ്ലോപ്ക്കഷൻ പ്ഫോർ അപ്രക്ഷിച്്ച 15 േിവസ്ത്തിനളു്ളിൽ ഗ്രവർത്തി 

ലഭിപ്ച്ചോ എന്ന് അറിയോന് ഈ പ്ഫോും സ്ഹോയിക്കുും രരിപ്ശോധിച്്ച ഫയലിൽ 

ഗ്രവർത്തി അനവുേിച്ചുടകോണ്ടളു്ള പ്ഫോും കോണോൻ സ്ോധിച്ചു ഇത് ഒര ു നല്ല 

കോരയമോണ്. 

 മസ്റ്റർ  ദറാൾ 

ടതോഴിലോളികളുടെ ഹോജർനില പ്രഖടപെതു്തോനളു്ള പ്രഖയോണ് മറർ പ്റോൾ.മനൂ്നോും 

മക്ു്ക നീർത്തെത്തിൽ ഉൾടപട്ട മീത്തടല െമ്പോെ് ഗ്രപ്േശടത്ത ഭമൂിയിടല കയ്യോല 

നിർമ്മോണവമുോയി ബന്ധടപട്്ട രദ്ധതിയുടെ മറർ പ്റോൾ രരിപ്ശോധനയിൽ പ്റോൾ 

ഗ്രിൻറിുംര് തീയതിയുും ടതോഴിൽ ആരുംഭിച്ച തീയതിയുും ഒന്നോണ്.മറർ പ്റോൾ 
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ഇല്ലോടത രണിടയെതു്തിട്ടുണ്്ട എന്ന് പ്വണും ഇതിൽനിന്ന ു മനസ്സിലോക്കോൻ.ഇത് 

ഒരിക്കലുും അനവുേനീയമോയ ഒര ുഗ്രവർത്തി അല്ല. 

മറർ പ്റോൾ നമ്പർ             :6137,6138,6139 

ഗ്രിൻറിുംര് തീയതി               :27/12/18 

ഗ്രവർത്തി ആരുംഭിച്ച തീയതി  :27/12/18 

ഗ്രവർത്തി അവസ്ോനിച്ചത്     :2/01/19 

 

മറർ പ്റോൾ നമ്പർ 6687 ടതോഴിൽ കോർഡ് നമ്പർ KL-02-007-005-015/42 രഷു്പ വണി മറർ 

പ്റോളിൽ ഒപ്പോ അറ്റൻഡൻസ്് മോർപ്ക്കോ പ്രഖടപെതു്തിയിട്ടില്ല. 

 

 തമഷ്ർതമന്റ് ബക്ു്ക 

 ഒര ു ഗ്രവൃത്തി എറിപ്മറ്റ് ഗ്രകോരും കൃതയമോയ അളവിൽ ആണ് ടെയ്യുന്നത് എന്നുും 

ടെയ്തിരിക്കനു്നത് ഇഗ്രകോരും തടന്നയോണ് എന്ന് മനസ്സിലോക്കോനളു്ള ആധികോരിക 

പ്രഖയോണ് ടമഷർടമൻറ് ബക്ു്ക. ടമഷർടമൻറ് ബകു്കിൽ ഉെമകളുടെ പ്രര് 

പ്രഖടപെതു്തോടത അളവകുൾ മോഗ്തും പ്രഖടപെതു്തിയതോയി കണ്ട.ു 

 തമറ്റീരിയൽ തഗ്പാകയർൂതമന്റ് 

 ദവജ്  ലിസ്റ്റ് 

മറർ പ്റോൾ ഇന്ന് ആനരുോതികമോയി ടതോഴിലോളികൾക്്ക പ്വേനും അനവുേിച്ചു എന്ന് 

ടതളിയിക്കോനളു്ള പ്രഖയോണ് പ്വജ് ലിറ്.രരിപ്ശോധിച്ച ഫയലകുളിൽ പ്വജ് ലിറ് 

കൃതയമോയി സ്കൂ്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇടതോര ുനല്ല ഗ്രവണതയോണ്. 

  ണ്് ഗ്ടാൻസ്ഫർ ഓർഡർ 

മറർ പ്റോൾ ഇന്നുും പ്വജ് ലിറിന ു മനസു്രിച്്ച ടതോഴിലോളികൾക്്ക പ്വതനും 

കകമോറിയത് ഉറപോക്കോനളു്ള പ്രഖയോണ് ഫണ്ട് ഗ്െോൻസ്ഫർ ഓർഡർ.രരിപ്ശോധിച്്ച 

ഫയലകുളിൽ ടവച്്ച ലിറ ് ഗ്രകോരമളു്ള ഫണ്ട് ഗ്െോൻസ്ഫർ പ്രഖകൾ കോണോൻ 

സ്ോധിച്ചില്ല. 

 തമറ്റീരിയൽ  വൗച്ചർ  ആൻഡ്  ബിൽ 

 സ്ോധനസ്ോമഗ്രികൾ ആവശയമോയ ഗ്രവർത്തികൾക്്ക സ്ോമഗ്രികൾ വിതരണും ടെയ്ത ് 

അതിൻടറ ബില്്ല ഫയലിൽ സ്കൂ്ഷിപ്ക്കണ്ടതണ്ു്ട സ്ിറ്റിസ്ൺ ഇൻഫർപ്മഷൻ പ്ബോർഡ് 

ഫയലിൽ കോണോൻ സ്ോധിച്ചില്ല. 

 ദ ാദട്ടാഗ്ഗാ ് 

 ഒര ു ഗ്രവൃത്തി തെുങ്ങനു്നതിന ുമൻുരുും ഗ്രവർത്തി നെന്നടുകോണ്ടിരിക്കനു്ന സ്മയത്തുും 

അതിന ുപ്ശഷവമുളു്ള മനൂ്ന ുഘട്ടങ്ങളിൽ ഉള്ള പ്ഫോപ്ട്ടോ ആണ് ഫയൽ ഉണ്ടോപ്കണ്ടത് 

രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലോയി ഉള്ള ജിപ്യോ െോര് പ്ഫോപ്ട്ടോസ്് ഫയലിൽ സ്കൂ്ഷിച്ചിട്ടുണ്്ട 
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ഓവർസ്ിയർ സ്ോക്ഷയടപെതു്തിയിട്ടുള്ള പ്ഫോപ്ട്ടോകൾ ആയിരനു്ന ു ഉണ്ടോയിരനു്നത്. 

ഇത് നല്ല ഗ്രവണതയോണ്. 

 ഗ്പവൃത്തി പർൂത്തീകരണ  ാക്ഷയപഗ് ം 

 ഗ്രവൃത്തി രർൂത്തീകരിച്്ച എന്നതിൻടറ പ്രഖയോണ് ഗ്രവർത്തി രർൂത്തീകരണും 

സ്ോക്ഷയരഗ്തും രരിപ്ശോധിച്്ച ഫയലകുളിൽ ഗ്രവർത്തി രർൂത്തീകരണും 

സ്ോക്ഷയരഗ്തും ഉണ്ട് എന്നോൽ മോറർ സ്ർക്കലുർ ഗ്രകോരും ഉള്ളതല്ല. മനൂ്നോും മക്ു്ക 

നീർത്തെത്തിൽ ഉൾടപട്ട മീത്തടല െമ്പോെ് ഗ്രപ്േശടത്ത ഭമൂിയിടല മൺകയ്യോല 

നിർമ്മോണവമുോയി ബന്ധടപട്ട ഫയലിൽ ഗ്രവൃത്തി രർൂത്തീകരണ സ്ോക്ഷയ 

രഗ്തത്തിൽ ഒപ് മോഗ്തപ്മ പ്രഖടപെതു്തിയിട്ടുള്ളൂ. അധികോരിയുടെ പ്രപ്രോ, സ്ീപ്ലോ 

,തീയതിപ്യോ ഒപും കോണോൻ സ്ോധിച്ചില്ല. 

 മസ്റ്റർ ദറാൾ മവൂ്തമന്റ ് ലിപിപ്പ് 

 ഒര ുഗ്രവൃത്തിയുടെ ഓപ്രോ ഘട്ടടത്തയുും മറർ പ്റോൾ അനവുേിച്ച ടതോഴിലോളികൾക്്ക 

പ്വതനും നൽകനു്നത് വടരയുള്ള ഓപ്രോ ഘെകങ്ങളുും  ഉൾടപെനു്നതോണ് മറർ പ്റോൾ 

മവ്ൂടമൻറ് സ്ലിപ്. 

 സ റ്റ് ഡയറി 

മോറർ സ്ർക്കലുർ ഗ്രകോരും സ്ുംസ്ഥോന സ്ർക്കോർ നിർപ്േശിക്കനു്ന സ്ഗു്രധോന 

പ്രഖയോണ് കസ്റ്റ് ഡയറി. രദ്ധതിയുടെ സ്തുോരയത, ടതോഴിലോളികളുടെ അവകോശങ്ങൾ 

സ്ോമഹൂയ രങ്കോളിത്തും രദ്ധതി ആരുംഭ മീറ്റിുംര് എന്നിവ ഗ്രവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉറപു 

വരതു്തനു്നണ്ു്ട എന്നതിനളു്ള ആധികോരിക പ്രഖകെൂിയോണ് കസ്റ്റ് ഡയറി. വി. എും. സ്ി. 

രരൂീകരിപ്ക്കണ്ടത് എങ്ങടനടയന്നളു്ളത് എ .എും. സ്ി. യിടല പ്രജ് നമ്പർ 57 ഭോരും 10.5.3. 

അനസു്രിച്്ച ആവണും. ശെുിതവ കഴുിയുമോയിബന്ധടപട്ട ഒര ു ഫയലിലുും കസ്റ്റ് ഡയറി 

ഉൾടപെതു്തിയിരനു്നില്ല. മൺകയ്യോല നിർമോണവമുോയി ബന്ധടപട്ട ഫയലിൽ കസ്റ്റ് ഡയറി 

സ്കൂ്ഷിച്ചിട്ടുണ്്ട. 

 hnPn-e³-kv Bâv tam-Wn-ä-dnw-KvI-½-än (Pm-{K-Xm taÂt\m-« k-anXn) 

 ഓപ്രോ ഗ്രോമരഞ്ോയത്തിലുും അഞ്് അുംരങ്ങളുള്ള ജോഗ്രത പ്മൽപ്നോട്ട സ്മിതി 

രരൂീകരിപ്ക്കണ്ടതോണ ് . ഗ്രവർത്തി സ്ഥല സ്ന്ദർശനും ടതോഴിലോളികളുമോയി 

ആശയവിനിമയും നെത്തൽ ,പ്രഖകളുടെ രരിപ്ശോധന ,ഗ്രവർത്തി സ്ഥല സ്ൗകരയങ്ങളുടെ 

രരിപ്ശോധന ,ഗ്രവർത്തികളുടെ രുണനിലവോരും നിർണയിക്കൽ, തകു നിർണയും 

ഗ്രവർത്തിയിൽ ഉെനീളമളു്ള റിപ്പോർട്ടിുംര് ഗ്രവർത്തിയുടെ സ്വഭോവടത്ത സ്ുംബന്ധിച്ചുള്ള  

 രുണരരമോയ വിലയിരതു്തൽ എന്നിവയോണ് വിഎുംസ്ിയുടെ ഗ്രധോന െമുതല .  
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 ദറാ ് ഗർ  േിവ ം  

വോർഷിക മോറർ  പ്ലോൻ  ഗ്രകോരും എല്ലോ  രഞ്ോയത്തകുളിലുും  പ്റോസ്് രർ  േിവസ്ും 

ആെരിക്കണും എന്ന്  നിഷ്കര്ഷിച്ചിട്ടുണ്്ട, രഞ്ോയത്തിൽ  ഇതവുടരയോയി ഈ േിനും 

ആെരിച്ചിട്ടില്ല. 

 ിറ്റി ൺ ഇൻത ാർദമഷ്ൻ ദബാർഡ്  

വോർഷിക മോറർ സ്ർക്കലുർ ഗ്രകോരും ഗ്രവർത്തി നെക്കനു്ന എല്ലോ സ്ഥലങ്ങളിലുും 

ഗ്രവർത്തിയുടെ വിശേമോയ വിവരങ്ങൾ അെങ്ങിയ നിശ്ചിത വലപുത്തിലളുള ഒര ുഡിസ്്പ്പ്ല 

പ്ബോർഡ് സ്ഥോരിപ്ക്കണ്ടതണ്ു്ട . 

ഗ്രസ്തു ത ഗ്രവൃത്തികടള സ്ുംബന്ധിച്ച സ്ിറ്റിസ്ൺ ഇൻഫർപ്മഷൻ പ്ബോർഡ് കോണോൻ 

സ്ോധിച്ചില്ല. 

ദമറ്റ് 

 ടതോഴിലറുപ് ഗ്രവർത്തിയുടെ പ്മൽപ്നോട്ടും,ടതോഴിൽ കോർഡ്, കസ്റ്റ് ഡയറി, മറർ 

പ്റോൾ എന്നിവ കൃതയമോയി രരൂിപിക്കൽ, ടതോഴിലോളികളുടെ  ഹോജർ ഉറപ് വരതു്തകു, ലീവ് 

മോർക്്ക ടെയ്യുക, രണി സ്ഥലത്ത് പ്വണ്ട ടസ്ൗകരയങ്ങൾ ഉപ്ണ്ടോടയന്്ന ഉറപ് വരതു്തൽ  

എന്നിവയോണ് പ്മറ്റുമോരടുെ െമുതല. നിയമ ഗ്രകോരും രതിനഞ്് േിവസ്ും കഴിയുപ്മ്പോൾ രതുിയ 

പ്മറ്റിടന തിരടഞ്ഞെകു്കോവനു്നതോണ് .പ്മറ്റിന്ടറ െമുതല ഏടറ്റെകു്കൻ രല ടതോഴിലോളികളുും 

സ്ന്നദ്ധരല്ല.  

പഞ്ചായത്തിൽ  കൂ്ഷിച്ചിരിദക്കണ് 7 രജിസ്റ്ററകുൾ 

1.  ടതോഴിൽ കോർഡിനളു്ള കെുുുംബോപ്രക്ഷയുടെ രജിറർ 

2.  ഗ്രോമസ്ഭ രജിറർ 

3.  ടതോഴിൽ ആവശയടപട്ടതുും ടതോഴിൽ അനവുേിച്ചതുും സ്ുംബന്ധിച്ച രജിറർ 

4.  ഗ്രവൃത്തിയുടെ ലിറുും െിലവുും വിശേോുംശങ്ങളുും സ്ുംബന്ധിച്ച രജിറർ  

 

ഗ്കമ 

നമ്പർ 

 

പ്രര് 

 

രേവി 

1 ബോബരുോജൻ.ടക.ടക  

2 നിബി. സ്ി.എും  

3 രോജൻ.ടക. രി  

4 ഗ്രശോന്ത്. രി. വി  
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5.  സ്ഥിര ആസ്ഥികളുടെ രജിറർ 

6.  രരോതി രജിറർ 

7.  സ്ോധന രജിറർ 

(a) ത ാഴിൽ കാർഡ് രജിസ്റ്റർ 

     ടതോഴിൽ കോർഡ് രജിറർ കോണോൻ സ്ോധിച്ചു. 

 (b) ഗ്ഗാമ ഭ രജിസ്റ്റർ 

      ഗ്രോമസ്്ഭ രജിറർ ഓപ്രോ വോർഡ് ഗ്രകോരും സ്കൂ്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്.രജിറർ       

സ്ോക്ഷൃടപത്തിയിട്ടുണ്ട്.വോർഡ് 4          ടല മിനടു്സ് രർൂണമല്ല.ഗ്രോമസ്ഭയുടെ വിഷയപ്മോ       

തിയ്യതിപ്യോ  സ്ഥലപ്മോ അജണ്ടപ്യോ ഒന്നുും തടന്ന എഴുതിയിട്ടില്ല.ഒര ു ഗ്രോമസ്്ഭ 

രജിററകുളിലുും ഗ്രോമസ്്ഭ തീരമുോനങ്ങൾ കോണോൻ കഴിഞ്ഞില്ല 

 

 (c) ഡിമാൻറ് രജിസ്റ്റർ 

        ഡിമാൻഡ് രജിസ്റ്റർ കാണാൻ  ാധിച്ചു. 

 (d)വർക്്ക രജിസ്റ്റർ - ഗ്പവൃത്തികളുതട ലിസ്റ്റ്, ചിലവ്, മറ്റ് വിശോംശങ്ങൾ 

ദരഖതപ്പടുത്തിയിട്ടുള്ള  രജിസ്റ്റർ  

      വർക്്ക രജിസ്റ്റർ  കൂ്ഷിച്ചിട്ടുണ്്. രജിസ്റ്റർ  ാക്ഷയതപ്പടുത്തിയിട്ടില്ല.  

 (e) സ്ഥിര ആസ്ഥികളുതട രജിസ്റ്റർ 

       ആസ്തി രജിസ്റ്റർ കാണാൻ  ാധിച്ചു. രജിസ്റ്റർ  ാക്ഷയതപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്്. 

 (f)പരാ ിരജിസ്റ്റർ 

      പരാ ി രജിസ്റ്റർ പർൂണ്ണമല്ല. 

 (g)  ാധന രജിസ്റ്റർ 

       തമറ്റീരിയൽ രജിസ്റ്റർ കാണാൻ  ാധിച്ചു രജിസ്റ്റർ  ാക്ഷയതപ്പടുത്തിയിട്ടില്ല. 

    കതണ്ത്തലകുൾ  

1. വാർഷ്ിക മാസ്റ്റർ  ർക്കലുർ ഗ്പകാരമളു്ള ഉള്ള കവർദപജ് കൃ യമായി എഴു ി 

 കൂ്ഷിച്ചിട്ടില്ല. 

2. തചക്്ക ലിസ്റ്റ് മഴുുവനായും പരൂിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. 

3.ത ാഴിലറുപ്്പ പദ്ധ ിയുതട   ുാരയ  ഉറപ്പു വരതു്തനു്ന് ിന് ഗ്പവർത്തി 

ആരംഭിക്കനു്ന് ിന് മൻുപ് പദ്ധ ി വിവരങ്ങളടങ്ങിയ ഗ്പാദേശിക ഭാഷ്യിലളു്ള 

 ിറ്റി ൺ ഇൻ ർദമഷ്ൻ ദബാർഡ് സ്ഥലത്്ത ഇ വുതര സ്ഥാപിച്ചിട്ടില്ല. 
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3. ത ാഴിലാളികൾക്്ക കടുിതവള്ളം  ണൽ  എന്ന്ിവ ലഭയമാകനു്ന്ണ്ു് 

കടുിതവള്ളത്തിന് പാഗ് ം പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന്ംു ലഭിച്ചിട്ടില്ല. 

4.പരിദശാധിച്ച്  യലകുളിൽ മസ്റ്റർ ദറാളിൽ മസ്റ്റർ ദറാൾ ഗ്പിന്റിംഗ്  ീയ ിയും 

ത ാഴിൽ ആരംഭിച്ച  ിയ ിയും ഒന്ന്ായി കാണാൻ  ാധിച്ചു. ഇ ് ഗുര ുര 

വീഴ്ചയാണ്. 

5.വർക്്ക ഓർഡർ, ഗ്പവർത്തി പർൂത്തീകരണ  ാക്ഷയപഗ് ം എന്ന്ിവ മാസ്റ്റർ 

 ർക്കലുർ ഗ്പകാരം ഉള്ള ല്ല. 

6. ത ാഴിലാളികൾ എഴു ിനൽകിയ അദപക്ഷയാണ്  യലിൽ  കൂ്ഷിച്ചിട്ടുള്ള ്. 

7.ഭവൂടുമകളുതട അദപക്ഷ നിക ുി ര ീ ് എന്ന്ിവ  യലിൽ ഉൾതപ്പടുത്തിയിട്ടില്ല. 

8.പരിദശാധിച്ച  യലകുളിൽ ഒന്ന്ംു  തന്ന് എ ്.ടി.ഒ  കൂ്ഷിച്ചിട്ടില്ല. 

9.ഗ്പവൃത്തി പർൂത്തീകരണ  ാക്ഷയപഗ് ത്തിൽ ഒപ്്പ മാഗ് ദമ 

ദരഗതപ്പടുത്തിയിട്ടുള്ളു.അധികാരിയുതട ദപദരാ  ീദലാ  ിയ ിദയാ കാണാൻ 

 ാധിച്ചില്ല. 

10.സൈറ്റ് ഡയറിയിൽ സന്ദൽശക കുറിപ്പിൽ ഒന്നുും തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. 

11.വൽക് ഓൽഡൽ സെക്രട്ടറി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. 

12. തമഷ്ർതമൻറ് ബകു്കിൽ ഭവൂടുമകളുതട ദപര് ദരഖതപ്പടുത്തിയിട്ടില്ല. 

 

 

നിര്ദേശങ്ങൾ. 

 

1.മാസ്റ്റർ  ർക്കലുർ ഗ്പകാരം നിർദേശിക്കനു്ന് ദരഖകൾ  യലിൽ 

 കൂ്ഷിദക്കണ് ാണ്. 

2.ത ാഴിലറുപ്പിൽ അനവുേനീയമായ ംു ഗണനാ ഗ്കമത്തിലംു ഗ്പവർത്തികൾ 

ഏതറ്റടുത്്ത തചദയ്യണ് ാണ്. 

3.ത ാഴിലാളികൾക്്ക 15 േിവ ത്തിനളു്ളിൽ  തന്ന് ത ാഴിൽ ലഭയമാക്കനു്ന് ് 

അഭിനന്ദാർഹമായ കാരയമാണ്. 

4.ഉദേയാഗസ്ഥർ ദരഖകളിൽ ഒപ്്പ തവക്കദുമ്പാൾ  ീയ ിയും ദപരംു കടൂി 

ദരഖതപ്പടുത്തണം. 

5.പദ്ധ ിയുതട ശരിയായ നടത്തിപ്പിന് വി എം  ിയുതട ഇടതപടലകുൾ ഗ്പവൃത്തി 

സ്ഥലത്്ത ഉണ്ാദകണ് ാണ്. 
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6. മസ്റ്റർ ദറാളിൽ തമഷ്ർതമൻറ് ബക്ു്ക നമ്പർ , ദപജ് നമ്പർ എന്ന്ിവ 

ദരഖതപ്പടുത്തണം. 

7.മസ്റ്റർ ദറാളിൽ വരനു്ന് വീഴ്ചകൾ  ഒഴിവാക്കാൻ ഗ്ശദ്ധിക്കണം. 

8. ത ാഴിലാളികളുതട അടിസ്ഥാന  ൗകരയങ്ങൾ ഉറപ്പുവരതു്താൻ 

ഗ്ശദ്ധിദക്കണ് ണ്ു്. 

9. തമഷ്ർതമൻറ് ബകു്കിൽ ഉടമകളുതട അളവിദനാതടാപ്പം ദപരംു കടൂി 

ദരഖതപ്പടുത്തണം 

ത ാഴിലറുപ്പുപദ്ധ ിയിൽ ഏതറ്റടുത്്ത തചയ്യാൻ പറ്റിയ ഗ്പവൃത്തികൾ 

1.  വിഭാഗം എ : ഗ്രകൃതി വിഭവ രരിരോലനവമുോയി ബന്ധടപട്ട ടരോത ുഗ്രവൃത്തികൾ 

2.  വിഭാഗം ബി: സ്മഹൂത്തിൽ അവശത അനഭുവിക്കനു്ന വിഭോരങ്ങൾക്കളു്ള 

വയക്തിരത ആസ്തികൾ ഖണ്ഡിക 5ൽ രരോമർശിക്കനു്ന കെുുുംബങ്ങൾക്്ക മോഗ്തും 

3.  വിഭാഗം  ി: പ്േശീയ ഗ്രോമീണ ഉരജീവന മിഷൻ നിബന്ധനകൾ അനസു്രിക്കനു്ന 

സ്വയും സ്ഹോയസ്ുംഘങ്ങൾക്്ക ടരോത ുഅെിസ്ഥോനസ്ൗകരയങ്ങൾ 

4.  വിഭാഗം ഡി: ഗ്രോമീണ അെിസ്ഥോന 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. വാ  ുമരനു്ദന്തറ വിട   

2. ഭാ ്ക്കരൻ 

വാണിയന്തറ വിട 

62 ത ന്റ് 62 ത ന്റ് 

3.  

സബജ ു പാദലാ 

ള്ള ിൽ 

  

4. അസ്മ ഏരർൂ   

5. ഓമന ദകാദട്ട ന്തറ 

വിട 

60 ത ന്റ് 60 ത ന്റ് 

6.   ീറ കദണ്ാത്്ത 

കനുിയിൽ 

  

7. റഷ്ീേ് ഈന്തളു്ള ിൽ   
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8. റഹ് മത്്ത കറു്റിയിൽ 

തപായിൽ 

30 ത ന്റ് 30ത ന്റ് 

9. മധ ുേൂനൻ 

വടദക്കയിൽ 

19.5 ത ന്റ് 19.5 ത ന്റ് 

10. നേീറ  ടവന്തറ വിട   

11. നാണി ചിറ്റു ള്ളി 

കനുിയിൽ 

  

12. വ മു ി ബിന്ദ ുഭവൻ   

13. മഹുമ്മേ് അലി  ാർ 

ദച്ചരി 

  

14.  വുർണ്ണൻ ഏദടാത്്ത 

തപായിൽ 

54 ത ന്റ് 54 ത ന്റ് 

15. ജയലക്ഷ്മി ദമാളങ്ങര 75ത ന്റ് 75 ത ന്റ് 

16. ഗ്പഭാകരൻ സകദ രി 

ക്കണ്ിയിൽ 

76 ത ന്റ് 76 ത ന്റ് 

17. കദണ്ാത്്ത പാത്തടൂ്ടി 63 ത ന്റ് 63 ത ന്റ് 

18. ലീല പട്ടാറത്്ത   

19.  ധുീർ 

കഞു്ഞിക്കയു്യാണ്ിയിൽ  

13.5 ത ന്റ് 13.5 ത ന്റ് 

20. അബ്ദുള്ള കദണ്ാത്്ത 95 ത ന്റ് 95 ത ന്റ് 

21. റ ിയ ദകാടിദയരി 

ക്കണ്ിയിൽ 

  

22.  ധുീർ കറു്റിയിൽ   

23. ലീല ത തക്കയിൽ 21 ത ന്റ് 21 ത ന്റ് 

24. ജമീല ഏരൽൂ   

25.  ര വ ി കദണ്ണാത്്ത 45 ത ന്റ് 45 ത ന്റ് 

26. സബജ ു ാംരം ഗി 42.5 ത ന്റ് 42.5 ത ന്റ് 

ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് നടത്തനു്ന് ിന്  ഹായിച്ചവർ 

 

 ടതോഴിലറുപ്  വിഭോരും ഉപ്േയോരസ്ഥർ 

 

 വോർഡിടല ടതോഴിലോളികൾ 

 

 പ്മറ്റ് മോർ 

 

 രഞ്ോയത്ത് ഉപ്േയോരസ്ഥർ 
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23/11/19 പന്ന്യന്ന്ർൂ ഗ്ഗാമ പഞ്ചായത്തിതല പ ിനഞ്ചാം വാർഡ് ആയ മീത്തതല 

ചമ്പാട് വനി ാ ദകാർണർ വച്ച് നടന്ന് ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്ഗാമ ഭയുതട 

 ീരമുാനങ്ങളും നിർദേശങ്ങളും. 

 

 ീരമുാനങ്ങൾ 

 

1. ടതോഴിൽ കോർഡ് രർൂണമോയുും സ്ൗജനയമോയി നൽകകു പ്ഫോപ്ട്ടോ ഉൾടപടെ. 

2. മറർ പ്റോളിൽ തിരതു്തലകുൾ വരതു്തോതിരിക്കകു. 

3. മോറർ സ്ർക്കലുർ ഗ്രകോരും ഉള്ള പ്രഖകൾ കൃതയമോയി സ്കൂ്ഷിക്കകു. 

4. വിജിലൻസ്് ആൻഡ് പ്മോണിറ്ററിങ് കമ്മിറ്റി അുംരങ്ങളുടെ ഇെടരെലകുൾ 

കോരയക്ഷമമോക്കകു. 

5. ജനകീയ എറിപ്മറ്റ് തയ്യോറോക്കവുോൻ ഗ്ശദ്ധിക്കകു. 

 

നിർദേശങ്ങൾ 

1. നിലവിലളു്ള കലൂി 400 ആയി വർദ്ധിപിക്കകു. 

2. ടതോഴിൽ േിനങ്ങളുടെ എണും വർധിപിക്കകു. 

3. നെപോത നിർമ്മോണും തോൽക്കോലിക തെയണ നിർമ്മോണും തെുങ്ങിയ ഗ്രവൃത്തികൾ     

            ഏടറ്റെതു്ത് ടെയ്യുക. 

4. കകയുറകൾ കോലറുകൾ എന്നിവ ലഭയമോക്കകു. 

5. തരിശ് രഹിത രഞ്ോയത്ത് എന്ന ലക്ഷയത്തിൽ എത്തിപ്ച്ചരകു. 

6. ടതങ്ങിന് തെും എെകു്കൽ വോഴ ടതങ്ങിൻകത തെുങ്ങിയവയ്ക്കളു്ള കത,  കഴുി 

               നിർമ്മോണും തെുങ്ങിയ ഗ്രവർത്തികൾ ടതോഴിലറുപിൽ ഉൾടപെതു്തകു. 

7. കോർഷിക പ്മഖലയ്ക്്ക മൻുതകൂ്കും നൽകകു. 
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