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ആമഖും: 

ഗ്ഗാമീണ ജന യുതെ ഉന്നമനത്തിനായി  വ ഗ്ന്തഭാര ത്തിൽ ആവിഷ്കരിച്ച ഏറ്റവംു 

 ഗു്പധാനവംു ശക്തവമുായ നിയമമാണ് മഹാത്മ ഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ ത ാഴിലറുപ്പ് 

നിയമം. ഇന്തയയിതല  ാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങളുതെ ത ാഴിൽ തെയ്യുവാനളു്ള 

അവകാശതത്ത  ംരക്ഷിച്ചു നിലനിർത്തനു്ന ിനായി ഇന്തയൻ പാർലതമൻറ് അംഗീകരിച്്ച, 

ഗ്പ ിഡൻറ് ഒപ്പുവച്ച 2005 ത പ്റ്റംബർ മാ ം അഞ്ചാം  ീയ ി മ ുൽ ഈ നിയമം 

നിലവിൽ വന്ന.ു   

ഇന്തയയിതല ഗ്ഗാമീണ ജന യുതെ ഉന്നമനത്തിനായി നിരവധി ഗ്ഗാമവിക ന 

പദ്ധ ികൾ നെപ്പിലാക്കിയിരനു്നതുവങ്കിലംു ഗുണ ലം ശരിയായവിധത്തിൽ ജനങ്ങളിൽ 

എത്താ ിരനു്ന ിതന  െുർന്്ന പാർലതമൻറ് പാ ാക്കിയ മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ 

ത ാഴിലറുപ്പ് നിയമത്തിന്തറ ഗ്പാഥമിക ലക്ഷയം ഒര ു ഗ്ഗാമീണ കെുംുബത്തിന് നിയമംവഴി 

ഒര ു ാമ്പത്തിക വർഷ്ം 100 ത ാഴിൽ േിനങ്ങൾ ഉറപ്പുനൽകകുതയന്ന ാണ്. ഗ്ഗാമീണ 

ജന യുതെ ഉന്നമനത്തിനംു  തമച്ചതപ്പട്ട ജീവി   ാഹെരയം ഉറപ്പാക്കനു്ന ിനംു അ ിലതൂെ 

ോരിഗ്േയ നിർമാർജ്ജനവംു  സു്ഥിര വിക നവംു ആണ് ഈ നിയമത്തിന്തറ  ഗ്പാധാന 

ലക്ഷയം. െഷൂ്ണങ്ങളിൽ നിന്നംു ത ാഴിലാളികതള ദമാെിപ്പിക്കകുയും മാനയമായ ദവ നം 

നൽകി അവരതുെ കെുംുബത്തിന് ഗ്കയ ദശഷ്ി വർദ്ധിപ്പിച്്ച ോരിഗ്േയത്തിൽ നിന്നംു 

കരകയറാൻ ത ാഴിലറുപ്പുപദ്ധ ിയിലതൂെ കഴിയുന്ന.ു ഗ്പകൃ ിവിഭവ പരിപാലനത്തിലതൂെ 

ഓദരാ  ഗ്പദേശത്തിന്തറയും വിഭവാെിത്തറ ശക്തമാക്കകുയും, അ ിലതൂെ വരൾച്ച, 

മതണ്ണാലിപ്പ്, തവള്ളതപ്പാക്കം, വനനശീകരണം  െുങ്ങിയ പാരിസ്ഥി ിക ഗ്പശ്നങ്ങളിൽ 

നിന്നംു  ംരക്ഷണം നൽകകുയും അ ിലതൂെ ഉ ്പാേനം, ഉ ്പാേനക്ഷമ  എന്നിവ 

വർദ്ധിപ്പിക്കവുാനംു പദ്ധ ി ഗ്പവർത്തനങ്ങളിൽകെൂി കഴിയുന്ന.ു ഗ്പകൃ ിവിഭവ 

പരിപാലനത്തിന് ഏറ്റവംു ഗ്പധാനതപ്പട്ട ഘെകമാണ് ജല ംരക്ഷണവംു അ ിൻതറ 

 രുക്ഷി  വവംു ഇവ ത ാഴിലറുപ്പ് ഗ്പവർത്തനങ്ങളിൽ ഉറപ്പ് വരതു്തവുാൻ കഴിയുന്ന.ു 

2018, 2019 വർഷ്ങ്ങളിൽ ഏറ്റവംു വലിയ ഗ്പളയേരുന്തം ഏറ്റുവാങ്ങിയ നാൊണ് 

ദകരളം. ദകരളത്തിതല എല്ലാ ജില്ലകളിലംു ഈ ഗ്പളയം വളതരയധികം േരുന്തങ്ങൾ 

ഉണ്ാക്കിയിട്ടുള്ള ാണ്. അദ  ദകരളം  തന്നയാണ് മാർച്്ച മാ ദത്താെകുെൂി ശക്തമായ 

വരൾച്ചയും കെുിതവള്ളക്ഷാമവംു അനഭുവതപ്പെനു്ന ്. ഈ അവ രത്തിലാണ് എഗ് ദയാ 

നറൂ്റാണ്കുളായിനാം നിർമ്മിച്ച കിണറകുൾ, കളുങ്ങൾ എന്നിവയുതെ ഗ്പാധാനയം 

 ിരിച്ചറിയുന്ന ്. ജല  രുക്ഷതയ കറുിച്്ച െിന്തിക്കദുമ്പാൾ അ ിനദുവണ് വലിയ 

 ാദങ്ക ിക വിേയതയ കറുിച്ചാണ് നാം ആേയം െിന്തിക്കകു. ത ാഴിലറുപ്പുപദ്ധ ി നമക്ു്ക 

ഗ്പധാനമായും കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒര ു  വസ്തു  യാണ് മഴക്കഴുികൾ. ഇവയുതെ നിർമ്മാണ 

ഗ്പവൃത്തി കളിൽ ത ാഴിലാളികൾ കെൂ ുലായും ഗ്ശദ്ധ തെലതു്തിയാൽ ഭഗൂർഭജലതത്ത 

അളവിതന നമക്ു്ക നല്ല രീ ിയിൽ ഉയർത്തവുാൻ  ാധിക്കനു്ന.ു ഗ്പധാനമായും ദമൽപ്പറഞ 
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ഗ്പശ്നങ്ങൾ ജല ംരക്ഷണത്തിനംു ജല ംഭരണത്തിന് കാരയമായ രീ ിയിൽ  തന്ന 

ബാധിക്കനു്ന.ു 

മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ ത ാഴിലറുപ്പ് പദ്ധ ി ഗ്പകാരം എരദഞാളി 

പഞ്ചായത്തിതല വാർഡ്1 കാളിയിൽ 2018-19  ാമ്പത്തിക വർഷ്ം ഒക്ദെബർ ഒന്ന് മ ുൽ 

2019 മാർച്്ച 31 വതര നെപ്പിലാക്കിയ    നാല് ഗ്പവൃത്തികൾ  ാമഹൂയ പരിദശാധന 

നെത്തിയ ിൻതറ അെിസ്ഥാനത്തിൽ വിദല്ലജ് റിദ ാഴ്സ് ദപഴ്സൺമരംു  യ്യാറാക്കിയ  കരെ് 

റിദപ്പാർട്്ട 16.10.19ന് കളൂിബ ാർ വാർഡിതല ബാലകൃഷ്ണൻ തമമ്പറതുെ വീട്ടിൽ തവച്്ച 

രാവിതല 10.30 മ ുൽ നെന്ന ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്ഗാമ ഭയിൽ അവ രിപ്പിക്കകുയും പദ്ധ ി 

തമച്ചതപ്പെതു്തനു്ന ിന് ദവണ്  ീരമുാനങ്ങൾ എെകു്കകുയും തെയ്ത ിൻതറ അെിസ്ഥാനത്തിൽ 

 യ്യാറാക്കിയ ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് റിദപ്പാർട്്ട വാർഡിൻതറ വിക നത്തിനംു  മഹൂത്തിനംു 

പരിസ്ഥി ിക്കപൃും ഗുണപരമായ രീ ിയിൽ പദ്ധ ിയുതെ നല്ല വശങ്ങൾ 

നിലനിർത്തിതകാണ്് ദപാരായ്മകൾ പരിഹരിച്്ച പദ്ധ ിയുതെ ഗ്പവർത്തനങ്ങൾ തമച്ചതപ്പട്ട 

രീ ിയൽ നെപ്പിലാക്കാൻ ഇ ിൻതറ പിന്നിൽ ഗ്പവർത്തിക്കനു്ന ഒദരാരതു്തർക്കംു 

 ാധിക്കതട്ട എന്നാശം ിക്കനു്ന ു 

 വിദശഷ് കൾ 

 നിയമത്തിൻതറ പിൻബലമളു്ള അവകാശാധിഷ്ഠ ി പദ്ധ ി 

 ഗ്ഗാമപഞ്ചായത്ത് ഗ്പദേശത്ത്  ാമ ിക്കനു്ന 18 വയസ്സ് പർൂത്തിയായ 

ഏത ാരാൾക്കംു പദ്ധ ിയിൽ പങ്കാളിയാകാം 

  ്ഗ് ീക്കംു പരുഷു്നംു  ലുയ ദവ നം  

 പരിസ്ഥി ി  ംരക്ഷണം കാർഷ്ിക ദമഖലയിതല അെിസ്ഥാന  ൗകരയ 

വിക നം എന്നിവയ്ക്്ക മൻുഗണന 

 ത ാഴിലാളികൾ  തന്ന ഗ്പവർത്തികൾ കതണ്ത്തകുയും ആ ഗൂ് ണതത്ത 

 ഹായിക്കകുയും തെയ്യുന്ന ു

 ആ ഗൂ് ണത്തിലംു നിർവഹണത്തിലംു  ികഞ   ുാരയ  

 കരാറകുാതര ഇെനിലക്കാദരാ ഇല്ല 

 തപാ ജുന പങ്കാളിത്തദത്താതെ ദലബർ ബഡ്ജറ്റ് 

 ബാങ്ക്,  ദപാദറാ ീ ് വഴി മാഗ് ം ദവ ന വി രണം 

  ്ഗ് ീകൾക്്ക മൻുഗണന 

 കമ്പയടൂ്ടർ ശൃംഖല വഴിയുള്ള ദമാണിറ്ററിംഗ്  ംവിധാനം 

 ഗ്ഗാമ ഭ പദ്ധ ി ഓഡിറ്റ് തെയ്യുന്ന.ു 

ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ്  

തപാ  ുമഹൂം പദ്ധ ി നിർവഹണതത്ത പറ്റിയും തപാ  ു ധനം 

തെലവഴിക്കനു്ന ിതനക്കറുിച്ചും പര യവംു  വ ഗ്ന്തവമുായ നെത്തനു്ന പരിദശാധനയാണ് 
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 ാമഹൂയ ഓഡിറ്റ്. ത ാഴിലറുപ്പ് നിയമം അനശുാ ിക്കനു്ന ് വർഷ്ത്തിൽ എല്ലാ വാർഡിലംു 

രണ്് ഗ്പാവശയം ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്ഗാമ ഭ നിർബന്ധമായും നെദത്തണ് ാണ്.   ുാരയ  

ഉറപ്പു വരതു്തി, അഴിമ ിരഹി മാക്കകുയും അ വുഴി  േ്ഭരണം  ാധയമാക്കനു്ന ിനംു 

ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ്  മഹൂതത്ത പാകതപ്പെതു്തനു്ന.ു പദ്ധ ി വിഭാവനം തെയ്യുന്ന രീ ിയിൽ 

ഗുണദഭാക്താക്കളുതെ ജീവി  ാഹെരയത്തിൽ  ലഗ്പേമായ മാറ്റം  ൃഷ്ടിക്കനു്ന ിന് 

തപാ പുണം ശരിയായ രീ ിയിൽ വിനിദയാഗിച്്ച ലക്ഷയഗ്പാപ്തി സകവരിച്ചിട്ടുദണ്ാ എന്ന 

വിലയിരതു്തലംു  ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് നെത്തനു്ന.ു കഴിഞ പത്തവുർഷ്മായി 

 െുർന്നതുകാണ്ിരിക്കനു്ന പദ്ധ ി ഗ്പവർത്തനങ്ങതള ക്കറുിച്ചുള്ള    ാമഹൂിക ഓഡിറ്റ്, 

ത ാഴിലറുപ്പ് പദ്ധ ി നിയമം ത ക്ഷൻ 17 (2) അന ുരിച്്ച എരദഞാളി പഞ്ചായത്തിൽ 

ഒന്നാം വാർഡായ കാളിയിൽ വാർഡിൽ നെന്ന.ു 

ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്പഗ്കിയ 

1 പശ്ചാത്തലം ഒരകു്കൽ 

ദലാക്്ക  ലത്തിലംു ഗ്ഗാമ പഞ്ചായത്ത്  ലത്തിലംു പദ്ധ ി നിർവഹണ ഉദേയാഗസ്ഥനായ 

ദലാക്്ക ഓ ീ ർ (BDO), പഞ്ചായത്ത് ത ഗ്കട്ടറി, മറ്റ് നിർവഹണ ഉദേയാഗസ്ഥർ 

 െുങ്ങിയവരമുായി ദലാക്്ക റിദ ാഴ്സ് ദപഴ്സൺ നെത്തിയ കെൂിയാദലാെനയിൽ 

ഉരതു്തിരിഞ ിനന ുരിച്്ച   െുർ ഗ്പഗ്കിയകൾ ആ ഗൂ് ണം തെയ്യുകയും ദ ാഷ്യൽ 

ഓഡിറ്റ് ഗ്ഗാമ ഭാ  ീയ ി നിശ്ചയിക്കകുയും തെയ്യുന്ന.ു 

2.  യൽ പരിദശാധന 

ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്പഗ്കിയ ആരംഭിച്ചിരിക്കനു്ന  ിയ ിയ്ക്്ക  മൻുപളു്ള ആറ ്

മാ ക്കാലയളവിൽ വാർഡിതല ഗ്പവൃത്തി  യലകുൾ, ഏഴ് രജിററകുൾ, അദ ാതൊപ്പം 

അനബുന്ധദരഖകളും  കൂ്ഷ്മപരിദശാധന നെത്തനു്ന.ു 

3. ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലപരിദശാധന 

ഓദരാ ഗ്പവൃത്തിയും എറിദമറ്റിൽ ഗ്പ ിപാേിക്കനു്ന അളവിലംു ഗുണത്തിലംു 

നെപ്പിലാക്കിയിട്ടുദണ്ാ എന്നംു ആ ഗ്പവൃത്തിയുതെ ഗുണ  ലത്തിന്തറ  വയാപ്തി 

 ിട്ടതപ്പെതു്തകുയും ഗ്പസ്തു   ത ാഴിലിെങ്ങളിൽ ത ാഴിലാളികൾക്്ക ലഭിദക്കണ് അവകാശ 

ആനകുലൂയങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുദണ്ാ എന്നംു  ഗ്പവൃത്തി സ്ഥല പരിദശാധനയിലതൂെ ലക്ഷയം 

തവക്കനു്ന.ു 

4. വീെവുീൊന്തരം ഉള്ള വിവരദശഖരണം 

പദ്ധ ി ഗുണദഭാക്താക്കളുതെ വീെവുീൊന്തരം തെന്ന് ദനരിൽ കണ്് പദ്ധ ിയുതെ 

നിർവഹണതത്തക്കറുിച്ചും ഗുണ  ലതത്തക്കറുിച്ചുമളു്ള  അഭിഗ്പായങ്ങളും നിർദേശങ്ങളും 

 വരപൂിക്കനു്ന.ു 

5. ത ളിവ് ദശഖരണം 



5 

 

 യൽ പരിദശാധന, ഗ്പവൃത്തി സ്ഥല പരിദശാധന, വീെവുീൊന്തരം ഉള്ള വിവരദശഖരണം 

 െുങ്ങിയ ഓഡിറ്റ് ഗ്പഗ്കിയ കതണ്ത്തലകുളുതെ വസ്തു നിഷ്ഠമായ ത ളിവ് ദശഖരണം 

നെത്തനു്ന.ു 

 6.  ാമഹൂയ  ദബാധവൽക്കരണം 

 ാമഹൂയ ഇെതപെലകുളിലതൂെ പദ്ധ ി വിജയം ഉറപ്പു വരതു്തി 

പൗരാവദബാധം   ഉയർത്തകുയും ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്പഗ്കിയ വിജയിപ്പിക്കകുയും 

തെയ്യുന്ന ിന് ആവശയമായ ദബാധവൽക്കരണം ഗ്പവർത്തനങ്ങൾ നെപ്പിലാക്കനു്ന.ു 

7. റിദപ്പാർട്്ട  യ്യാറാക്കൽ 

ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്പഗ്കിയയിതല കതണ്ത്തലകുളും നിഗമനങ്ങളും, 

നിർദേശങ്ങളും  ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്ഗാമ ഭയിൽ െർച്ച തെയ്ത ് അംഗീകാരം 

നെത്തനു്ന ിനാവശയമായ കരെ് റിദപ്പാർട്്ട  യ്യാറാക്കനു്ന.ു 

8. ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്ഗാമ ഭ 

പശ്ചാത്തലം ഒരകു്കൽ െർച്ചയിൽ നിശ്ചയിക്കതപ്പട്ട േിനത്തിൽ  ൗകരയഗ്പേമായ സ്ഥലത്ത ്

ഗ്ഗാമ ഭ ദെർന്ന് കരെ ് റിദപ്പാർട്്ട അവ രണവംു, െർച്ചയും, നിർദേശങ്ങളും,  ിരതു്തൽ 

ഗ്പഗ്കിയകളും, അംഗീകാരം ദനെിതയെകു്കകുയും  െുർനെപെികളും സകതകാള്ളുന്ന.ു 
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ത ാഴിലറൂപ്പു പദ്ധ ിയുമായി ബന്ധതപ്പട്ട വിവരങ്ങൾ 

ആതക ത ാഴിൽകാർഡ് : 1323 

ആതക ത ാഴിലാളികൾ : 1608 

ആക്ടീവ് ത ാഴിൽ കാർഡ ് : 515 

ആക്ടീവ് ത ാഴിലാളികൾ : 479 

എ ്. ി     :  8 

100േിവ ം ത ാഴിൽ 

 പർൂത്തിയാക്കിയ കെുംുബങ്ങളുതെ:  175 

 എണ്ണം 

(അവലംബം: nrega.nic.in,  21.10.19) 

വാർഡിതല ത ാഴിലറുപ്പു പദ്ധ ിയുമായി ബന്ധതപ്പട്ട വിവരങ്ങൾ 

ആതക ത ാഴിൽകാർഡ് : 91 

ആതക ത ാഴിലാളികൾ : 101 

ആക്ടീവ് ത ാഴിൽ കാർഡ ് :19 

ആക്ടീവ് ത ാഴിലാളികൾ : 19 

100േിവ ം ത ാഴിൽ 

 പർൂത്തിയാക്കിയ കെുംുബങ്ങളുതെ: 11 (അനബുന്ധം-2) 

 എണ്ണം 

(അവലംബം: nrega.nic.in, 21/10/19) 
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2018 ഒക്ദൊബർ ഒന്ന ുമ ുൽ  2019 മാർച്ച് 31 വതര ഏതറ്റെതു്ത് നെപ്പിലാക്കിയ  ാതഴ 

പറയുന്ന  ഒര ുഗ്പവൃത്തിയാണ് ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റിന് വിദധയമാക്കിയ ്. 

 

ഗ്കമ

നമ്പ 

ർ 

ഗ്പവർത്തിയ

ുുതെ ദപരംു 

ഗ്പവൃത്തി 

ദകാഡംു 

എറിദമറ്റ ്

  കു 

 

ഗ്പവർത്തി 

കാലയളവ ് 

 

 ൃഷ്ടിെ്

െത ാഴി

ൽ േിന 

ങ്ങ ൾ 

 

െിലവായ  കു  

ദവ ന 

ഘെകം  

 ാധന 

ഘെകം  

1. വലിയദ ാെ് 

നീർത്തെം 

കാളിയിൽ 

മണ്ണ് ജല 

 ംരക്ഷണം  

ഘട്ടം 1 

wc/297201 

 

201773 18/8/18 to 

4/10/18 

692 187532  6460 

(3460+300

0) 

(പണിയാ

യയുധങ്ങ

ളുതെ 

വാെക+ന

തുയിംബ

ദുാർഡ്) 

അളവകുൾ  ംബ ന്ധിച്ച ്         

 

  

ഗ്പവർത്തിയുതെ  

ദപര ്

എറിദമറ്റിതല 

അളവകുൾ   

എം ബകു്കിൽ 

ദരഖതപ്പെതു്തിയ

 ്  

 ീൽഡ ്

 ല 

പരിദശാധന

യിൽ 

കണ്  ് 

വലിയദ ാെ്  

നീർത്തെം  

കാളിയിൽ  മണ്ണ ്

ജല 

 ംരക്ഷണം 

ഘട്ടം 1 

Wc/297171 

കാെ് 

തവട്ടിതത്തളിക്ക

ൽ 8194.00sqm 

വരമ്പ് 

നിർമ്മാണം  

967.93 cum 

 

കാെ് 

തവട്ടിതത്തളിക്ക

ൽ  6990m2 

വരമ്പ് 

നിർമ്മാണം  

825.68m3 

ശക്തമായ 

മഴയിൽ 

ഇെിഞ ു

ദപായ ിനാ

ലംു കാെ് മെൂി 

കിെന്ന ിന

ുാലംു  

കൃ യമായി 

അളന്ന ു

 ിട്ടതപ്പെ ്ു

 ാൻ 

കഴിഞില്ല  
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 ന്ദർശിച്ച ഗ്പവൃത്തികളുതെ വിലയിരതു്തൽ. 

 

1. വലിയദ ാെ് നീർത്തെം കാളിയിൽ മണ്ണ് ജല ംരക്ഷണം ഘട്ടം  

 

 ഗ്പവർത്തി തെയ്ത സ്ഥലത്തിനത്റ  ഭവൂെുമകളുതെ ദപരംു ഓദരാ സ്ഥലത്തംു 

എഗ്  അളവിൽ ദജാലി തെയ്തിട്ടുണ്് എന്നംു കൃ യമായ എം ബകു്കിൽ 

ദരഖതപ്പെതു്തിയിട്ടുണ്്. എന്നാൽ  ീൽഡ്  ല പരിദശാധനയിൽ 

കൃ യമായി അളന്ന്  ിട്ട  തപെതു്താൻ  ാധിച്ചില്ല. ദജാലി തെയ്ത സ്ഥലങ്ങൾ 

കാെമുെൂി കിെക്കകുയായിരനു്ന.ു 187532 രപൂ കലൂി ഇനത്തിലംു 3460 രപൂ  ാധന 

വാെകയായി 3000 രപൂ  ിറ്റി ൺ ഇൻദ ാർദമഷ്ൻ ദബാർഡ് ഇനത്തിലംു 

െിലവഴിച്ച ായി എമ്പക്കം ദരഖതപ്പെതു്തിയിട്ടുണ്്.  ിറ്റി ൺ 

ഇൻ ർദമഷ്ൻ ദബാർഡിന് തെലവഴിച്ച  കുയുതെ ബില്ല ് യലിൽ കാണാൻ 

 ാധിച്ചിട്ടുണ്്. എം ബകു്കിൽ പറഞ ഭവൂെുമകളുതെ സ്ഥലത്ത ുമാഗ് ദമ ദജാലി 

തെയ്തിട്ടുള്ളൂ എന്ന പരിദശാധനയിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ.ു സ റ്റ ്

ഡയറി  യലിൽ  കൂ്ഷിച്ചിട്ടുണ്്.  യലിൽ രണ് ു ദ ാദട്ടാ മാഗ് ദമ 

ഉൾതപ്പെതു്തിയിട്ടുള്ളൂ. ഗ്പവൃത്തി തെയ്യുന്ന ംു തെയ്യുന്ന ിനമുൻുപ് ഉള്ള ംു. 

അവകാശാധിഷ്ടി  നിരീക്ഷണങ്ങൾ: 

 ത ാഴിൽ കാർഡമുായി ബന്ധതപ്പട്ടവ: 

 ത ാഴിൽ കാർഡ ് ഒര ു ആധികാരിക ദരഖയാണ് . മഹാത്മാ ഗാന്ധി ദേശീയ 

ഗ്ഗാമീണ ത ാഴിലറുപ്്പ നിയമത്തിതല തഷ്ഡയൾൂ 2 ഗ്പകാരം ത ാഴിൽ കാർഡിന ്

അദപക്ഷ നൽകനു്ന കെുംുബങ്ങൾക്ക് 15 േിവ ത്തിനകം  ികച്ചും ത ൗജനയമായി 

ത ാഴിൽ കാർഡ ് ലഭയമാക്കണതമന്ന് അനശുാ ിക്കനു്ന.ു കെൂാത  കൃ യമായ 

ഇെദവളകളിൽ കാർഡ് പ ുകു്കി നൽദകണ് മുാണ്.  

  കാളിയിൽ  വാർഡിതല ത ാഴിലാളികൾക്ക് പ ുിയ ത ാഴിൽ കാർഡ് 

അനവുേിച്ചിട്ടുണ്്. പദ്ധ ിയുതെ ആരംഭഘട്ടത്തിൽ  ികച്ചും  ൗജനയമായാണ് 

ത ാഴിൽ കാർഡ ് നൽകിയ .് എന്നാൽ പ ുിയ ത ാഴിൽ കാർഡിന് എല്ലാ 

ത ാഴിലാളികളും  വന്തം തെലവിലാണ് ദ ാദട്ടാതയെതു്ത ുനൽകിയിരിക്കനു്ന ്. 

 ത ാഴിൽ ലഭിക്കനു്ന ്  ംബന്ധിച്ച:് 



9 

 

ത ാഴിൽ കാർഡളു്ള ഏത ാര ുകെുംുബത്തിനംു 100 േിവ തത്ത അവിേഗ്ദ കായിക 

ത ാഴിലിന് അവകാശമണ്ു്.   അദപക്ഷ നൽകിയാൽ സകപ്പറ്റു രശീ ് നൽകകുയും 

15 േിവ ത്തിനകം ത ാഴിൽ  ലഭയമാക്കണതമന്നംു നിയമത്തിൽ ഗ്പ ിപാേിക്കനു്ന.ു 

 കളിയിൽ വാർഡിതല ത ാഴിലാളികൾ ദമറ്റു മദുഖനയാണ് ത ാഴിൽ 

ലഭിക്കാനളു്ള അദപക്ഷ  മർപ്പിക്കനു്ന ്. അദപക്ഷ  വീകരിക്കനു്ന മറുയ്ക്ക ്

അദപക്ഷകതന സകപ്പറ്്റ ര ീ ് നിർബന്ധമായും നൽകണതമന്ന് നിയമത്തിൽ 

അനശുാ ിക്കനു്നണ്ു്.  യലിൽ  കൂ്ഷിച്ചിട്ടുള്ള അദപക്ഷകദളാദൊപം 

ബഷ്ീറിനത്റ കൗണ്ർ സ്ലിപ്പ് കാണാൻ  ാധിച്ചില്ല. എന്നാൽ കൃ യമായി ത ാഴിൽ 

ആവശയതപ്പെനു്ന ത ാഴിലാളികൾക്ക് ലഭിക്കാറണ്ു് എെതു്തപുറദയണ് കാരയമാണ്. 

   ത ാഴിൽ അനവുേിച്ച ്  ംബന്ധിച്ച:് 

ത ാഴിലറുപ്്പ നിയമഗ്പകാരം ത ാഴിൽ ആവശയതപ്പട്ടു കഴിഞാൽ 15 

േിവ ത്തിനകം ത ാഴിൽ ലഭയമാക്കണതമന്നണ്ു്. വാർഡിതല ത ാഴിലാളികൾക്ക ്

ത ാഴിൽ ആവശയമളു്ള  മയങ്ങളിൽ  അദപക്ഷ  മർപ്പിക്കനു്ന മറുയ്ക്ക് 15 

േിവ ത്തിനകം ത ാഴിൽ അനവുേിദക്കണ് ണ്ു്.  

 ത ാഴിലില്ലായ്മ ദവ നം: 

ത ാഴിൽ ആവശയതപ്പട്ടു കഴിഞാൽ 15 േിവ ത്തിനകം ത ാഴിൽ 

ലഭയമാക്കാത്തപക്ഷം ത ാഴിലില്ലായ്മ ദവ നം ലഭിക്കാൻ അവകാശമണ്ു്. 

വാർഡിതല ത ാഴിലാളികൾ  ീയ്യ ി ദരഖതപ്പെതു്തി  ദരഖാമലൂം അദപക്ഷ 

 മർപ്പിക്കാറില്ല അ തുകാണ് ുതന്ന കൃ യമായി ത ാഴിൽ ലഭിച്ചിട്ടുദണ്ാ എന്ന ്

ദരഖകളിൽ നിന്നംു വയക്തമല്ല. ത ാഴിലാളികളുമായി  ം ാരിച്ചദപ്പാൾ 

മനസ്സിലായ  ് ആവശയതപ്പട്ടാൽ പ ിനഞ്ച് േിവ ത്തിനളുളിൽ ത ാഴിൽ 

ലഭിച്ചിക്കാറതുണ്ന്നാണ്. ഇ ് അഭിനന്ദാർഹമായ കാരയമാണ്. 

 തഷ്ൽ  ്ഓ ് ദഗ്പാജക്റ്റ്   ംബന്ധിച്ച:് 

വാർഡിൽ ആവശയമായ വിക ന ഗ്പവൃത്തികൾ കതണ്ത്തനു്ന ിന് 

ത ാഴിലാളികൾക്ക ് അവകാശം ഉണ്്. ത ാഴിൽ കതണ്ത്തനു്ന ിന ു

ത ാഴിലാളികളുതെയും ദമറ്റിതെയും ഭാഗത്ത ് നിന്നംു പങ്കാളിത്തമണു്ാവനു്നണ്ു് ,

എന്നാൽ ത ാഴിലറുപ്പിൽ അനവുേനീയമായ ആസ്തി വിക ന ഗ്പവൃത്തികൾ 

കതണ്ത്തനു്ന ിന് വാർഡിതല വിവിധ ദമഖലയിൽ ഉള്ളവരതുെ പങ്കാളിത്തം 

ഉണ്ാദവണ് ണ്ു്.  
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 യാഗ് ാ തെലവ്  ംബന്ധിച്ച:് 

ത ാഴിലാളികൾക്ക്  ാമ  സ്ഥലത്തനുിന്നംു 5 കിദലാമീറ്റർ െറു്റളവിൽ ത ാഴിൽ 

ലഭിക്കവുാനളു്ള അവകാശമണ്ു് ,ഗ്പസ്തു   പരിധിക്ക ു പറുത്ത ു  ത ാഴിൽ തെദയ്യണ് 

 ാഹെരയം ഉണ്ാവകുയാതണങ്കിൽ യാഗ് ാ ബത്തയായി കലൂിയുതെ 10%  കു 

നിലവിതല കലൂി ഗ്പകാരം  27 രപൂ 10 സപ  ഗ്പവൃത്തി േിവ ങ്ങളിൽ 

ലഭയമാക്കണം.  

 വാർഡിതല ത ാഴിലാളികൾ അഞ്ച് കി.മീറ്ററിലധികം യാഗ്  തെയ്ത ്പദ്ധ ി 

ഗ്പവർത്തനം നെത്തിയിട്ടില്ല എന്നാണ് ദ ാക്ക ് ഗ്ഗൂപ്്പ ഡിസ്കഷ്നിൽ 

ത ാഴിലാളികളിൽ നിന്നംു മനസ്സിലാക്കാൻ  ാധിച്ച ്. 

 ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലതത്ത ത ൗകരയങ്ങൾ  ംബന്ധിച്ച്; 

ത ാഴിലിെങ്ങളിൽ ലഭിദക്കണ് അെിസ്ഥാന ത ൗകരയങ്ങളായ ഗ്പഥമ ശഗു്ശഷൂ്ാ 

 ംവിധാനങ്ങൾ ,വിഗ്ശമ  മയതത്ത  ണൽ  ൗകരയം, കെുിതവളളം  എന്നിവ 

ത ാഴിലാളികൾക്ക് ത ൗജനയ മായി ലഭയമാദക്കണ് ണ്ു്.   

  വാർഡിൽ  ത ാഴിലാളികൾ  വന്തമായി  കെുിതവളളം തകാണ്വുരാറാണ് 

പ ിവ്. എന്നാൽ ഗ്പഥമശഗു്ശഷൂ്ാ കിറ്റ് ത ാഴിലാളികൾക്ക് കൃ യമായ 

ഇെദവളകളിൽ ലഭിക്കാറതുണ്ന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ  ാധിച്ച ്. 

 ദവ നം ലഭയമാക്കനു്ന ്  ംബന്ധിച്ച ്

 ത ാഴിലറുപ്്പ നിയമത്തിൽ ത ക്ഷൻ 3(2) ഗ്പകാരം മറർ ദറാള് കാലാവധി 

കഴിഞ ു15േിവ ത്തിനകം ത ാഴിലാളികളുതെ അതക്കൗണ്ിൽ കലൂി 

ലഭിക്കവുാൻ അവകാശമണ്ു് .  

 പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നംു ഏഴ് േിവ ത്തിനളുളിൽ കലൂി ത ാഴിലാളികളുതെ 

അതക്കൗണ്ിദലക്ക് നല്കാറതുണ്ന്ന് എംഐഎ ് പരിദശാധിച്ചദപ്പാൾ 

മനസ്സിലായി. എന്നാൽ എല്ലാ  യലിൻതറ കതൂെയും എ ്.െിഒ  കൂ്ഷിച്ച ായി 

കാണാൻ  ാധിച്ചില്ല. ദവജ് ലിറിൽ എഫ്ടിഒ നമ്പർ എഴു നു്നണ്ു്. ഇ ് ത റ്റായ 

ഗ്പവണ യാണ.് 

 പരാ ി പരിഹാരം  ംബന്ധിച്ച:് 

ത ാഴിലറുപ്പുമായി ബന്ധതപ്പട്ട ഏത ങ്കിലംു കാരയത്തിൽ പരാ ിയുണ്ാകനു്ന 

പക്ഷം ആയ ് ദരഖാമലൂം പഞ്ചായത്തിൽ പരാ ിതപ്പൊവനു്ന ാണ് , ഗ്പസ്തു   

പരാ ികൾ  വീകരിച്ചു ര ീറ്റ ്നൽകകുയും  പരമാവധി 7 േിവ  പരിധിക്കളു്ളിൽ 

അദനവഷ്ിച്ചു പരാ ിക്കാരന് മറപുെി നൽദകണ് ാണ ് .പരാ ികൾ 

അറിയിക്കനു്ന ിനളു്ള ദൊൾ ഗ് ീ നമ്പര ് (18004251004 ) തപാ ജുനങ്ങൾക്ക ്

കാണാവനു്ന രീ ിയിൽ പഞ്ചായത്ത് ഓ ീ ിൽ ഗ്പേർശിപ്പിദക്കണ് ണ്ു്. 
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 പഞ്ചായത്തിതല പരാ ി രജിറർ പരിദശാധിച്ചദപ്പാൾ ഇ വുതരയായി 

പരാ ികതളാന്നംു  തന്ന രജിററിൽ ദരഖതപ്പെതു്തിയ ായി കണ്ില്ല. കെൂാത  

ദൊൾഗ് ീ നമ്പറംു പഞ്ചായത്തിൽ ഗ്പേർശിപ്പിച്ച ായി കണ്ില്ല. 

 

 ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ ്നെത്തനു്ന ്  ംബന്ധിച്ച്: 

ത ാഴിലറുപ്പിൽ ഏതറ്റെതു്ത ഗ്പവൃത്തികൾ ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്്റ നെത്തനു്ന ിൽ 

പങ്കാളികളാവനു്ന ിന ുത ാഴിലാളികൾക്ക് അവകാശമണ്ു്. ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റിൽ 

ഗ്പവൃത്തി സ്ഥല  ന്ദർശനത്തിനംു അളവകുൾ ദരഖതപ്പെതു്തനു്ന ിനംു  കാളിയിൽ  

വാർഡിതല ദമറ്റായ ഗിരിജ   എന്നവരതുെ   ഹകരണം ഉണ്ായിരനു്ന.ു  

അപകെങ്ങൾ  ംബന്ധിച്ച:് 

ത ാഴിലറുപ്്പ ദജാലിക്കിതെ ത ാഴിലാളികൾക്ക് ഏത ങ്കിലംു  രത്തിലളു്ള 

അപകെം  ംഭവിച്ചു ദപാവകുയാതണങ്കിൽ നിയമത്തിതല തഷ്ഡയൾൂ 

2(5)ഗ്പകാരവംു അദ്ധയായം 9 തല പരാമർശങ്ങളുതെ അെിസ്ഥാനത്തിലംു െികിൽ ാ 

തെലവകുളുതെ ദരഖകൾ  മർപ്പിക്കനു്ന മറുയ്ക്ക്  ഗ്പസ്തു    കു മഴുുവനംു അനവുേിച്ചു 

തകാെദുക്കണ് ാണ്.  

  ഈ വാർഡിൽ ഇ വുതരയായി ആർക്കംു ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലത്ത് തവച്ച ്

അപകെങ്ങൾ ഉണ്ായിട്ടില്ല. 

ത ൊഴിലൊളികളുതെ കെമകൾ 

1. കൃ യ മയത്ത ്ത ാഴിൽ സ്ഥലത്ത ്ഹാജരായി ഒപ്പ ്വയ്ക്കകു. 

2. ത ാഴിലറുപ്്പ ഗ്ഗാമ ഭയക്്ക ് ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ ് ഗ്ഗാമ ഭയും കൃ യമായി 

പതങ്കെകു്കകു 

3. പണിസ്ഥലത്ത ് പ്ലാറിക് വസ്തുക്കൾ ഉപദയാഗിക്കവുാദനാ കത്തിക്കവുാനംു 

പാെളു്ള ല്ല 

4.  ിറ്റി ൺ ഇൻദ ാർദമഷ്ൻ ദബാർഡ ് ഗ്പവൃത്തി യുതെ ആരംഭഘട്ടത്തിൽ 

 തന്ന നിർബന്ധമായും വയ്ദക്കണ് ാണ് 

5. ഗ്പകൃ ി  ംരക്ഷണത്തിന ് ആവശയമായ ഗ്പവൃത്തികൾ ഏതറ്റെതു്ത ്

നെപ്പിലാക്കകു. 

6. ആസ്തി  ൃഷ്ടിക്കനു്ന ഗ്പവൃത്തികൾ   കതണ്ത്തി ദമറ്റത്നയും പഞ്ചായത്ത ്

അധികൃ തരയും    അറിയിക്കകു. 
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ത ാഴിലറുപ്്പ പദ്ധ ിയിൽ ഏതറ്റെകു്കനു്ന ഗ്പവൃത്തികളുതെ  യലകുളിൽ 

ഉണ്ായിരിദക്കണ് ഗ്പധാനതപ്പട്ട 22 ദരഖകതള കറുിച്ച് വാർഷ്ിക മാറർ 

 ർക്കലുറിൽ കൃ യമായ നിർദേശങ്ങൾ നൽകനു്നണ്ു് . 

 കവർ ദപജ്                                      12. തമറ്റീരിയൽ വാങ്ങനു്ന ിനളു്ള   ീരമുാനം 

 തെക്ക് ലിറ.്                                  13. ദവജ് ലിറ്   

 ആക്ഷൻ പ്ലാൻ ദകാപ്പി.             14.  ണ്് ഗ്ൊന ്ർ ഓർഡർ. 

 ജനകീയ എ റ്ിദമറ്റ ്                 15. പാട്ടക്കരാർ 

  ാദങ്ക ികാനമു ി                    16. മനൂ്നഘ്ട്ടങ്ങളിതല ദ ാദട്ടാകൾ 

 ഭരണാനമു ി.                                17. ഗ്പവൃത്തിപർൂത്തീകരണ  ാക്ഷയപഗ് ം       

 കൺവർജൻ  ്വിവരങ്ങൾ     18. തമറ്റീരിയൽ ബില്ലുകൾ. 

 ത ാഴിൽ അദപക്ഷ                    19. മറർ ദറാള് മതൂമന്റ്്റ സ്ലിപ്പ.് 

 വർക്ക ്അദല്ലാതക്കഷ്ൻ.            20. ജിദയാൊതെെ് ദ ാദട്ടാ. 

 മറർ ദറാൾ                                   21. ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ ്റിദപ്പാർട്ട ്

 തമഷ്ർതമന്റ് ബകു്ക.്                   22. സ റ്റ് ഡയറി. 

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

കതണ്ത്തലകു 

 കവർ ദപജ്:  

                 മാറർ  ർക്കലുർ ഗ്പകാരമളു്ള കവർദപജ ്  യലിൽ 

 കൂ്ഷിച്ചിട്ടുണ്്. എന്നാൽ            കൃ യമായി പരൂിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. 

 തെക്ക ്ലിറ ്:  

        ഒര ു ഗ്പവൃത്തി  യലിൽ ഗ്കമഗ്പകാരം ഏത ാതക്ക ദരഖകൾ എവിതെ 

ഏത ാതക്ക ദപജ ് മ ുൽ  കൂ്ഷിച്ചിരിക്കനു്ന ു എന്ന ് മന ിലാക്കവുാനളു്ള 

ആധികാരിക ദരഖയാണ് തെക്ക ്ലിറ്. പരിദശാധിച്ച  യലിൽ തെക്ക ്ലിറ ്

ഉതണ്ങ്കിലംു ഒന്നംു പരൂിപ്പിച്ച ായി കാണാൻ  ാധിച്ചില്ല. 

 ആക്ഷൻ പ്ലാൻ ദകാപ്പി :   

                       ഗ്പസ്തു   ഗ്പവൃത്തി പഞ്ചായത്തിതല നെപ്പു വർഷ്ത്തിതല വാർഷ്ിക 

ആക്ഷൻ പ്ലാനിൽ ഉൾതപ്പട്ട ാണ് എന്ന ് ത ളിയിക്കവുാനളു്ള ദരയാണ ്ആയൽ 

പ്ലാനിനത്റ ദകാപ്പി . പരിദശാധിച്ച  യലിൽ വാർഡ്  1 കാളിയിൽ മണ്ണ് ജല 

 ംരക്ഷണം ഘട്ടം 1 എന്ന  ഗ്പവർത്തി ആക്ഷൻ പ്ലാനിൽ കാണാൻ  ാധിച്ചിട്ടുണ്്.  
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 എറിദമറ്റ ്:  

               ഒര ു ഗ്പവൃത്തി , എങ്ങതന, എഗ്  അളവിൽ തെയ്യണതമന്ന ്

 ാദങ്ക ികമായി ഗ്പ ിപാേിക്കനു്ന ആധികാരിക ദരഖയാണ ് എറിദമറ്റ.് 

പരിദശാധിച്ച  യലിൽ എറിദമറ്റ ് കൂ്ഷിച്ചിട്ടുണ്്.  ാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക ്

മന ിലാകനു്ന രീ ിയിൽ ദവണം എറിദമറ്റ ്  യാറാക്കാൻ എന്നാൽ 

പരിദശാധിച്ച  യലിൽ ജനകീയ എറിദമറ്റ് കാണാൻ  ാധിച്ചില്ല.  

  ദങ്ക ിക അനമു ി പഗ് ം: 

                     ഒര ു ഗ്പവൃത്തിക്ക ് ാദങ്ക ിക വിേഗ്ദരതുെ അനമു ി ലഭിച്ചിട്ടുണ്് 

എന്ന ിനളു്ള ആധികാരിക ദരഖയാണ്  ാദങ്ക ിക അനമു ി ദരഖ. 

പരിദശാധിച്ച  യലിൽ ത കയർൂ ദ ാ ്റത്റവയർ ഉപദയാഗിച്ച ് തെയ്ത 

അനമു ി ദരഖ ഉണ്ായിരനു്ന.ു  

 ഭരണ അനമു ി ദരഖ: 

                       ഗ്പവൃത്തി തെയ്യുന്ന ിന ് നിർവ്വഹണ സ്ഥാപനം നൽകനു്ന 

അനമു ിയാണ് ഭരണാനമു ി ദരഖ. ഈ ദരഖ  പരിദശാധിച്ച  യലിൽ 

കാണവുാൻ  ാധിച്ചിട്ടുണ്്. ത കയർൂ ദ ാ റ്്റ തവയറിൽ തെയ്ത ദരഖ 

 കൂ്ഷിച്ചിരിക്കനു്ന എന്ന  ്നല്ല കാരയമാണ.്   

 ഡിമാൻഡ് ദ ാം: 

                 ത ാഴിലാളികൾ ത ാഴിൽ ആവശയതപ്പട്ട ്നൽകനു്ന അദപക്ഷയാണ ്

ഡിമാന്റ ് ദ ാം . ത ാഴിൽ ആവശയതപ്പട്ടവർക്ക ് 15 േിവ ത്തിനളു്ളിൽ 

ത ാഴിൽ ലഭിച്ചിട്ടുദണ്ാ എന്ന ് അറിയാൻ  ഹായിക്കനു്ന ദരഖ 

കെൂിയാണി ്. പരിദശാധിച്ച  യലിൽ ത ാഴിലാളികൾ കടൂ്ടമായി 

അദപക്ഷിച്ച ദരഖ കാണാൻ  ാധിച്ചു.  

 വർക്ക ്അദലാദക്കഷ്ൻ ദ ാം 

    ഗ്പവൃത്തി അനവുേിച്ചു തകാണ്് നിർവ്വഹണ ഉദേയാഗസ്ഥർ നൽകനു്ന 

അനമു ിയാണ് വർക്ക ് അദലാദക്കഷ്ൻ ദ ാം. അദപക്ഷിച്ച ് 15 

േിവ ത്തിനളു്ളിൽ ഗ്പവൃത്തി ലഭിദച്ചാ എന്നറിയാൻ ഈ ദ ാം 

 ഹായിക്കംു. പരിദശാധിച്ച  യലിൽ ഗ്പവൃത്തി അനവുേിച്ചു തകാണ്ളു്ള 

ദ ാം കാണാൻ  ാധിച്ചു. 

 മറർ ദറാൾ : 

ത ാഴിലാളികളുതെ ഹാജർ നില ദരഖതപെതു്താൻ ഉള്ള ദരഖയാണ ് മറർ 

ദറാൾ. മറദറാൾ നമ്പർ,  ീയ ി, ഗ്പന്റിംഗ ് ീയ ി, ബന്ധതപ്പട്ടവരതുെ ഒപ്പ ്

എന്നിവ കൃ യമായി ദരഖതപ്പെതു്തിയിട്ടുണ്് 
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 തമഷ്ർതമന്റ ്ബകു്ക ്:  

        ഒര ു ഗ്പവത്തി എറിദമറ്റ ് ഗ്പകാരം കൃ യമായ അളവിൽ ആണ ്

തെദയ്യണ്  ് എന്നംു തെയ്തിരിക്കനു്ന ് ഇഗ്പകാരം  തന്നയാണ ് എന്ന ്

മന ിലാക്കാനളു്ള ആധികാരിക ദരഖയാണ് തമഷ്ർതമന്റ ്ബകു്ക് . തമഷ്ർ 

തമന്റ ് ബകു്കിൽ ദപരില്ലാത്ത 9 ദപരതുെ സ്ഥലത്ത ് ദജാലി തെയ്ത ിനത്റ 

ദരഖയായി ഉെമസ്ഥരതുെ നിക ുി ര ീ ്, അദപക്ഷ ദ ാറം ,ഗ്പസ്തു   

ഗ്പദേശത്ത ്  ഗ്പവൃത്തി നെത്തി എന്ന ് ഉെമസ്ഥർ  ാക്ഷയതപ്പെതു്തിയ ദരഖ 

അെക്കം  യലിൽ  കൂ്ഷിച്ചിട്ടുണ്്. 

 ദവജ് ലിറ ്:  

    മറദറാളിന ് ആനപുാ ികമായി ത ാഴിലാളിക്ക ് ദവ നം അനവുേിച്ചു 

എന്ന് ത ളിയിക്കാനളു്ള ആധികാരിക ദരഖയാണ ് ദവജ്ലിറ. പരിദശാധിച്ച 

 യലിൽ എല്ലാം ദവജ് ലിറ ്കാണാൻ  ാധിച്ചു.            

  ണ്് ഗ്ൊൻസ്ഫർ ഓർഡർ  

              മറദറാളിനംു ദവജ് ലിറിനംു അന ുരിച്ച ് ത ാഴിലാളിക്ക ് ദവ നം 

സകമാറിദയാ എന്ന ്ഉറപ്പാക്കാനളു്ള  ദരഖയാണ ് ണ്് ഗ്ൊൻസ്ഫർ ഒുാർഡർ . 

എന്നാൽ പരിദശാധിച്ച  യലിൽ ഈ ദരഖ കാണാൻ  ധിച്ചില്ല.  

 തമറ്റിരിയൽ വൗച്ചർ & ബിൽ : 

           ാധന  ാമഗ്ഗികൾ ആവശയമായ ഗ്പവൃത്തികൾക്ക ്  ാമഗ്ഗികൾ 

വി രണം തെയ്ത ിനത്റ ബില്ലും വൗച്ചറകുളും  യലിൽ  കൂ്ഷിദക്കണ് ്. 

 ദ ാദട്ടാഗ്ഗാ  ്

               ഒര ു ഗ്പവൃത്തി  െുങ്ങനു്ന ിന ുമൻുപംു   ഗ്പവൃത്തി പർൂത്തിയായ ിന ു

ദശഷ്ം എന്നിങ്ങതന രണ്് ഘട്ടത്തിലളു്ള ദ ാദട്ടാ  യലിൽ  കൂ്ഷിച്ചിട്ടുണ്്. 

എന്നാൽ ജിദയാ ൊഗ്ഡ ്ദ ാദട്ടാ ഉണ്ായിരനു്നില്ല. 

 ഗ്പവൃത്തി പർൂത്തീകരണ  ാക്ഷയപഗ് ം : 

                   ഗ്പവൃത്തി പർൂത്തീകരിച്ചു എന്ന ിനത്റ ദരഖയാണ ് ഗ്പവൃത്തി 

പർൂത്തീകരണ  ാക്ഷയപഗ് ം . പരിദശാധിച്ച  യലിൽ ഈ ദരഖ കാണാൻ 

 ാധിച്ചിട്ടില്ല . 

 മറദറാൾ മവ്ൂതമന്റ സ്ലിപ്പ ്:  

ഒര ു ഗ്പവൃത്തിയുതെ ഓദരാ ഘട്ടത്തിനത്റയും മറർ ദറാൾ അനവുേിച്ച ്

ത ാഴിലാളികൾക്ക ് ദവ നം നൽകനു്ന ് വതരയുള്ള ഓദരാ ഘട്ടങ്ങളും 

ഏത ാതക്ക  ീയ ിയിൽ നെന്ന ു എന്ന ് മന ിലാക്കാനാണ ് മറർ ദറാൾ 

മവ്ൂതമന്റ ്സ്ലിപ്പ ്. പരിദശധിച്ച  യലിൽ റിപ്പ ്ഉണ്ായിരനു്ന.ു 



15 

 

 സ റ്റ ്ഡയറി:  

            മാറർ  ർക്കലുർ ഗ്പകാരം  ംസ്ഥാന  ർക്കാർ നിർദേശിക്കനു്ന 

 ഗു്പധാന ദരഖയാണ്  സ റ്റ ് ഡയറി. പരിദശാധിച്ച  യലിൽ സ റ്റ ്

ഡയറി ഉണ്ായിരനു്ന.ു ദഗ്പാജക്ട ്മീറ്റിംഗ് , തെക്ക് ലിറ,് എന്നിവ പർൂണമായു 

പരൂിപ്പിച്ചിട്ടുണ്യിരനു്ന.ു വിജിലൻ  ്& ദമാണിറ്ററിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ ഒപ്പ ്

ദരഖതപ്പെതു്തിയിട്ടുണ്്. 

 

 റ ൊസ ്ഗൊർ ദിവസം: വാർഷ്ിക മാറർ പ്ലാൻ ഗ്പകാരം എല്ലാ 

പഞ്ചായത്തകുളിലംു ദറാ ് ഗാർ േിവ ം ആെരിക്കണം എന്നൽ ഒന്നാം   

വാർഡിൽ ദറാ ് ഗാർ േിവ ം ആെരിച്ച ായി ദരഖകളിദലാ 

ത ാഴിലാളികൾദക്കാ അറിവില്ല. 

 റമറ്റ ് : ത ാഴിലറുപ്്പ ഗ്പവൃത്തിയുതെ ദമൽദനാട്ടം, ത ാഴിൽ കാർഡ്, സ റ്റ ്

ഡയറി, മറർ ദറാൾ എന്നിവ കൃ യമായി പരൂിപ്പിക്കൽ, ത ാഴിലാളികളുതെ 

ഹാജർ ഉറപ്പു വരതു്തർ എന്നിവയാണ ദമറ്റുമരതുെ െമു ല. കാളിയിൽ 

വാർഡിൽ നിലവിൽ ഗിരിജ  മാഗ് മാണ് ദമറ്റിനത്റ സ്ഥാനം വഹിക്കനു്ന ്. 

മറ്റ ്ത ാഴിലാളികൾ ഒന്നംു  തന്ന ദമറ്റായി നിൽക്കാൻ  ാല്പരയതപ്പെനു്നില്ല. 

 ിറ്റി ണ ്ഇനത് ാര്ദമഷ്ന ്ദബാര്ഡ്  

വാർഷ്ിക മാറർ  ർക്കലുർ ഗ്പകാരം ഗ്പവരത്്തി നെക്കനു്ന എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലംു 

ഗ്പവരത്്തിയുതെ വിശേമായ വിവരങ്ങള ്അെങ്ങിയ നിശ്ചി  വലപു്പത്തിലളുള ഒര ു

ഡി ്ദപ്ല ദബാരഡ്് സ്ഥാപിദക്കണ് ണ്ു് .ഓഡിറ്റ കാലയളവിൽ ഉള്ള ഗ്പവർത്തി 

 ാളിൽ മണ്ണ് ജല ംരക്ഷണം ഘട്ടം ഒന്ന്  ിറ്റി ൺ ഇൻ ർദമഷ്ൻ ദബാർഡ് 

ഉണ്ായിരനു്ന.ു 

വിജിലൻസ് & റമൊണിറ്റ ിംഗ് കമ്മിറ്റി 

 ഓദരാ ഗ്ഗാമപഞ്ചായത്തിലംു അഞ്ച് അംഗങ്ങളുള്ള ജാഗ്ഗ  ദമൽദനാട്ട  മി ി 

രപൂീകരിദക്കണ് ാണ് . ഗ്പവർത്തി സ്ഥല  ന്ദർശനം ത ാഴിലാളികളുമായി 

ആശയവിനിമയം നെത്തൽ ,ദരഖകളുതെ പരിദശാധന ,ഗ്പവർത്തി സ്ഥല 

 ൗകരയങ്ങളുതെ പരിദശാധന ,ഗ്പവർത്തികളുതെ ഗുണനിലവാരം നിർണയിക്കൽ, 

 കു നിർണയം ഗ്പവർത്തിയിൽ ഉെനീളമളു്ള റിദപ്പാർട്ടിംഗ് ഗ്പവർത്തിയുതെ 

 വഭാവതത്ത  ംബന്ധിച്ചുള്ള  ഗുണപരമായ വിലയിരതു്തൽ എന്നിവയാണ് 

വിഎം ിയുതെ ഗ്പധാന െമു ല . കാളിയിൽ  വാർഡിതല വിഎം ി അംഗങ്ങളുതെ 

വിവരങ്ങൾ െവുതെ ദെർക്കനു്ന.ു 
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പഞ്ചായത്തിൽ  കൂ്ഷിച്ചിരിദക്കണ് 7 രജിററകുൾ 

1.  ത ാഴിൽ കാർഡിനളു്ള കെുംുബാദപക്ഷയുതെ രജിറർ 

2.  ഗ്ഗാമ ഭ രജിറർ 

3.  ത ാഴിൽ ആവശയതപ്പട്ട ംു ത ാഴിൽ അനവുേിച്ച ംു  ംബന്ധിച്ച രജിറർ 

4.  ഗ്പവൃത്തിയുതെ ലിറും െിലവംു വിശോംശങ്ങളും  ംബന്ധിച്ച രജിറർ  

5.  സ്ഥിര ആസ്ഥികളുതെ രജിറർ 

6.  പരാ ി രജിറർ 

7.   ാധന രജിറർ 

a) ത ാഴിൽ കാർഡ ്രജിറർ 

ത ാഴിൽ കാർഡ ്രജിറർ കൃ യമായി  കൂ്ഷിച്ചിട്ടുണ്്. 

(b) ഗ്ഗാമ ഭ രജിറർ 

ഗ്ഗാമ ഭാ മിനടു്സ് രജിറർ ഓദരാ വാർഡിനംു ഗ്പദ യകം ഗ്പദ യകം  കൂ്ഷിച്ചിട്ടില്ല.  

ഗ്ഗാമ ഭാ മിനടു്സ ് പരിദശാധിച്ചദപ്പാൾ 2018-19  ാമ്പത്തിക വർഷ്ത്തിൽ 2018 

ഒക്ദൊബർ 2നാണ് അവ ാനമായി ഗ്ഗാമ ഭ കെൂിയിട്ടുളള ്.  

(c) ഡിമാൻറ് രജിറർ 

         ത ാഴിലിന ്ആവശയതപെനു്ന ഡിമാന്റ ്രജിറർ  കൂ്ഷിച്ചിട്ടുണ്് എന്നാൽ 

ത ാഴിൽ ആവശയതപട്ട  ീയ ിയും ത ാഴിൽ ആരംഭിച്ച  ീയ ിയും ഒന്ന് 

 തന്നയാണ്. 

 

ഗ്കമ 

നമ്പർ 

 

ദപര ്

 

പേവി 

1 രഞ്ജി ് 

കമുാർ  

വാരഡ്് തമമ്പര ് 

2 വനജ   

3 ബാലൻ k  

4 ബാല െഗ്ന്ദൻ പി   
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(d)വർക്ക ് രജിറർ - ഗ്പവൃത്തികളുതെ ലിറ,് െിലവ,് മറ്റ ് വിശോംശങ്ങൾ 

ദരഖതപ്പെതു്തിയിട്ടുള്ള  രജിറർ  

വർക്ക ് രജിറർ ഉത്തരവാേതപ്പട്ട ഉദേയാഗസ്ഥർ ആരംു  തന്ന 

 ാക്ഷയതപ്പെതു്തിയിട്ടുള്ള ല്ല. ഗ്ഗാമ പഞ്ചായത്തിതല മഴുുവൻ ഗ്പവൃത്തികൾക്കംു 

ഒര ുവർക്ക ്രജിറർ എന്ന നിലയ്ക്കാണ ്വർക്ക ്രജിറർ  കൂ്ഷിച്ചിട്ടുള്ള ്.  

(e) സ്ഥിര ആസ്ഥികളുതെ രജിറർ 

എല്ലാ വാർഡിതലയും ഗ്പവൃത്തികകൾ ഒരമുിച്ചാണ് രജിററിൽ തകാെതു്തിട്ടുള്ള ് 

ഈ രജിററംു ഉത്തരവാേതപ്പട്ട ഉദേയാഗസ്ഥൻ  ർട്ടിസ  തെയ്തിട്ടുള്ള ല്ല. 

ഗ്പവൃത്തികളിൽ കെൂി  ൃഷ്ടിക്കതപ്പട്ട ആ  ്ികൾ ആർക്ക ്ദവണ്ിയാണ ്എന്നളുള 

വിവരവംു ദരഖതപ്പെതു്തിയിട്ടില്ല.  

(f)പരാ ിരജിറർ 

പരാ ി രജിററിൽ  2018-19 കാലയളവിൽ  യാത ാരവുിധ പരാ ിയും 

ദരഖതപ്പെതു്തിയ ായി കണ്ില്ല. രജിററിൽ ഓദരാ  ാമ്പത്തികവർഷ്വംു 

ഗ്പിൻറ് എെതു്ത്   കൂ്ഷിക്കനു്നതുണ്ങ്കിലംു ഉത്തരവാേതപ്പട്ട ഉദേയാഗസ്ഥൻ 

 ർട്ടിസ  തെയ്തിട്ടില്ല, 

(g)  ാധന രജിറർ 

    2018-19  ാമ്പത്തിക വർഷ്ത്തിതല  തമറ്റീരിയൽ രജിറർ പഞ്ചായത്തിൽ 

 കൂ്ഷിച്ചിട്ടുണ്്. 

കതണ്ത്തലകുൾ  

 വാർഷ്ിക മാറർ  ർക്കലുർ ഗ്പകാരമളുള കവർദപജ് കൃ യമായി എഴു ി 

 യലിൽ  കൂ്ഷിക്കനു്ന ് അഭിനന്ദാർഹമായ കാരയമാണ്. 

 ഡിമാൻറ് തെയ്യുന്ന ത ാഴിലാളികൾക്ക് കൃ യമായി ത ാഴിൽ 

നൽകാറതുണ്ന്നളുള ംു അഭിനന്ദാർഹമായ കാരയമാണ്. 

 മഴുുവൻ ത ാഴിലാളികൾക്കംു പഴയ ത ാഴിൽ കാർഡ ് പ ുകു്കി പ ുിയ 

ത ാഴിൽകാർഡ് പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നംു അനവുേിച്ചിട്ടുണ്് എന്നാൽ 

ത ാഴിൽ കാർഡ ് പ ുകു്കനു്ന  മയത്ത് ദ ാദട്ടാ ത ാഴിലാളികൾ  വന്തം 

െിലവിൽ എെതു്തതുകാെകു്കകുയാണ് തെയ്ത ്. 

 മറർദറാളിൽ സ റ്റിൽ എത്തിക്കനു്ന ിനളുള തെലവ് ത ാഴിലാളികളിൽ 

നിന്നംു ഈൊക്കനു്ന ായി  ീൽഡ് പരിദശാധനയിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ 

 ാധിച്ചു. ഇ ് ത റ്റായ ഗ്പവണ യാണ്.  
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 ത ാഴിലാളികൾക്ക ് കെുിതവളളം ,  ണൽ എന്നിവ ലഭയമാദക്കണ്  ്

നിർവ്വഹണ ഏജൻ ിയുതെ ഉത്തരവാേിത്തമാണ്. 

കാളിയിൽ  വാർഡിൽ ദമറ്്റ മദുഖനയാണ് ത ാഴിൽ ആവശയതപ്പൊറളുള ്. 

ത ാഴിലാളികൾ  വന്തം നിലയ്ക്ക് ആവശയതപ്പൊറില്ല . 

 ഗ്പവർത്തി  െുങ്ങനു്ന ിന് മൻുപ് പദ്ധ ി ആരംഭ മീറ്റി ് ദെരാറതുണ്ന്നാണ് 

മഴുുവൻ ത ാഴിലാളികളും അഭിഗ്പായതപ്പട്ട ് . 

 ത ാഴിലറുപ്്പ പദ്ധ ി ഓ ീ ിൽ  കൂ്ഷിദക്കണ് ഏഴു തറജിററിൽ ഏഴ ്

തരജിററകുൾ  കൂ്ഷിക്കനു്നണ്ു്. എന്നാൽ ത ാഴിൽ കാർഡ് രജിററിൽ 

ഒരാൾക്ക് ഒദര നമ്പറിലളുള രണ്് കാർഡകുൾ അനവുേിച്ച ായി കാണാൻ 

 ാധിച്ചിട്ടുണ്് (ത ാഴിൽ കാർഡ് നമ്പർ KL-02-010-003-001/77). രജിററകുൾ 

ബന്ധതപ്പട്ട ഉദേയാഗസ്ഥർ  ാക്ഷയതപ്പെതു്ത ായി കണ്ില്ല ( ഉോ: ആസ്തി  

രജിറർ) 

 അക്ഷാംശ ദരഖാംശങ്ങൾ അെയാളതപ്പെതു്തിയ ജിദയാൊഗ്ഡ് ദ ാദട്ടാഗ്ഗാ  ്

 യലകുളിൽ കാണാൻ  ാധിച്ചില്ല. 

 എം.ബകു്കിൽ ഗ്പവൃത്തി തെയ്തിരിക്കനു്ന സ്ഥലത്തിൻതറ ഉെമകളുതെ ദപര ്

എഴു ിയിട്ടുണ്്. ഒര ു ഗ്പവൃത്തിക്ക് ഒദരാ നമ്പറിലളുള രണ്് എം.ബകു്ക ് 

കാണാൻ  ാധിച്ചിട്ടുണ്്.  

 ഭവൂെുമകളുതെ ദപര ് മറർദറാളിൽ വരികദയാ ഭവൂെുമകൾ ഗ്പവൃത്തി 

എെകു്കകുദയാ തെയ്തിട്ടില്ല 

 

നിർദേശങ്ങൾ. 

 

 ത ാഴിൽ കാർഡ് പർൂണ്ണമായും ത ാഴിലാളികൾക്ക് ത ൗജനയമായി (ദ ാദട്ടാ 

ഉൾതപ്പതെ) നൽദകണ് ാണ്. 

 ഗ്പാദേശിക ഭാഷ്യിലളു്ള എറിദമറ്റും ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളിൽ ലഭയമാക്കണം. 

 മാറർ  ർക്കലുർ ഗ്പകാരം നിർദേശിക്കനു്ന ദരഖകൾ  യലിൽ 

 കൂ്ഷിദക്കണ് ാണ്. 

 ത ാഴിലറുപ്പിൽ അനവുേനീയമായ ംു മൻുഗണന ഗ്കമത്തിലംു ഗ്പവൃത്തികൾ 

ഏതറ്റെകു്കാൻ ഗ്ശദ്ധിദക്കണ് ണ്ു്. 

 ത ാഴിൽ അദപക്ഷകൾ ഗ് ണ്് ഓ ീ ിൽ  വീകരിക്കകുയും ആയ ിന ു

സകപ്പറ്്റ ര ീ ് നൽകകുയും തെദയ്യണ് ാണ്  .  

 ത ാഴിലാളികൾക്ക ്വി രണം തെയ്ത പ ുിയ ത ാഴിൽ കാർഡിൽ വിവരങ്ങൾ 

കൃ യമായി ദരഖതപ്പെതു്തനു്ന ിനളുള നിർദേശങ്ങൾ നൽകകു. 

http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-02-010-003-006/7&panchayat_code=1602010003&village_code=1602010003006&Digest=2DDyhy7PCLNMy/FeUkj20Q
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 മറർദറാൾ വാങ്ങനു്ന ിനംു  ിരിതക ഏല്പിക്കനു്ന ിനംു ദമറ്്റമാർക്ക് തെലവാകനു്ന 

 കു പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നംു നൽദകണ് ാണ്.  

 ഉദേയാഗസ്ഥർ ദരഖകളിൽ ഒപ്പുതവക്കദുമ്പാൾ  ീയ്യ ി കെൂി 

ദരഖതപ്പെദുത്തണ്ാ ാണ്. 

 വിജിലൻ  ് ആൻഡ് ദമാണിറ്ററിംഗ ് കമ്മറ്റി അംഗങ്ങതള ഓദരാ വർഷ്വംു 

 ിരതഞെദുക്കണ് ാണ്. വിഎം ിയുതെ അഭിഗ്പായങ്ങൾ സ റ്റ് ഡയറിയിൽ 

കൃ യമായി ദരഖതപ്പെദുത്തണ് ാണ്. 

 മറർദറാൾ പരൂിപ്പിക്കനു്ന ിതനക്കറുിച്ച ് ത ാഴിലാളികാൾക്ക് കൃ യമായ 

നിർദേശങ്ങൾ നൽകാൻ നിർവ്വഹണ ഏജൻ ി ഗ്ശദ്ധിദക്കണ് ാണ്. 

 സല ് ഭവനപദ്ധ ി എറിദമറ്റിൽ പറയും ഗ്പകാരം ഓദരാ ഘട്ടത്തിലമുളുള 

ത ാഴിൽ േിനങ്ങൾ അനവുേിക്കകു. 

 പദ്ധ ിയുതെ ശരിയായ രീ ിയിലളു്ള നെത്തിപ്പിന് വിഎം ിയുതെ ഇെതപെലകുൾ 

ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉണ്ാദവണ് ണ്ു്. 

 ത ാഴിലറുപ്പിൽ ഏതറ്റെകു്കനു്ന ഗ്പവൃത്തികളുതെ  ആസ്തികൾ േീർഘകാല 

നിലനിൽപ്പിന്  ആവശയമായ  ാദങ്ക ിക നിർദേശങ്ങൾ ത ാഴിലാളികൾക്ക് 

ഓവർ ീയർമാർ നൽദകണ് ംു പാലിക്കനു്നതുണ്ന്ന്  ഉറപ്പു വരദുത്തണ് മുാണ്. 

 2018-19 ഒക്ദൊബർ മ ുൽ മാർച്ച ് വതര ഗ്പവൃത്തി ഏതറ്റെതു്ത ്

നെപ്പിലാക്കിയഭമൂിതയ  ംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ 

അനബുന്ധം-1 

ഘട്ടം-1 

1) എം  രള  

2) പി തക  പവിഗ് ൻ  

3) വയലാംദഗ്ബാൺ സശലജ  

4) ആലി തയദശാേ  

5) ഇന്ദിര എ  ി  

6)  ര വ ി എ  ി  

7)  ൗ മിനി എ   ി  

8) കലയാെ് ശാന്ത  

9) പതു്താദലാ കനു്നത്ത് പവിഗ് ൻ  

10) മാവിലച്ചദ ാ ്   ി  

11) മഹുമ്മേ ്റതുബർ  

12) മദുല്ലയാളി  ദുരഷ്് കമുാർ  

13.എം  അജി   

14.വയവളപ്പിൽ 

ശാന്ത  

15.ദവണ്തറരി 

ദരാഹിണി  

16.തവണ്തറരി  

രാജൻ  

17.ദേവ ുഅമ്മ  
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അനബുന്ധം-2 

2018-19  സൊമ്പത്തിക വർഷം 100ദിവസം ത ൊഴില് 

പർൂത്തിയൊക്കയിവരതുെ വിവരങ്ങൾ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

റസൊഷയല് ഓഡിറ്്റ നെത്തനു്ന ിന് സഹൊയിച്ചവർ 

 

 ത ാഴിലറുപ്പ്  വിഭാഗം ഉദേയാഗസ്ഥർ 

 

 വാർഡിതല ത ാഴിലാളികൾ 

 

 ദമറ്റ് മാർ 

 

 പഞ്ചായത്ത് ഉദേയാഗസ്ഥർ 

 

 

  

ക്കമ 

നമ്പർ 

ത ൊഴില്കൊർഡ് നമ്പർ ത ൊഴിലൊളികളുതെ 

റപര് 

ത ൊഴില്ദിനങ്ങൾ 

1. KL-02-010-003-001/10 സജുൊ  എം 100 

2. KL-02-010-003-001/14 നളിനി പി 100 

3. KL-02-010-003-001/15 ബിന്ദ.ുയു 100 

4. KL-02-010-003-001/2 ഷീല തക.തക 100 

5. KL-02-010-003-001/20 ലക്ഷ്മി വി 100 

6. KL-02-010-003-001/28 കഞു്ഞിരൊമൻ 100 

7. KL-02-010-003-001/3 െി.ക്പസന്ന 100 

8. KL-02-010-003-001/34 സവി . എം 100 

9. KL-02-010-003-001/4 ഗിരിജ.തക 100 

10 KL-02-010-003-001/7 നളിനി 100 

11. KL-02-010-003-001/8 നൊരൊയണി 100 
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16/10/19 ന് എരറഞ്ഞൊളി ക്ഗൊമപഞ്ചൊയത്തിതല ഒന്നൊം വൊർഡൊയ കൊളിയിതല 

വെക്കമു്പൊെ് വൊയനശൊലയില് വച്ച് രൊവിതല 10 30 ന് നെന്ന റസൊഷയല് ഓഡിറ്റ് 

ക്ഗൊമസഭയില് കകതകൊണ്ട  ീരമുൊനങ്ങളും നിർറേശങ്ങളും 

                     നിർറേശങ്ങൾ 

  ത ാഴിൽകാർഡ്  ികച്ചും  ൗജനയമായി ദ ാദട്ടാ ഉൾതപ്പതെ നൽകകു 

  ഡിമാൻഡ് ദ ാറം  ഗ്ഗൂപ്പായി എഴു ി ഒപ്പിട്്ട മാറ്റ് മദുഖന ഗ് ണ്് ഓ ീ ിൽ 

നൽകകുയും സകപ്പറ്റ് ര ീ ് വാങ്ങകുയും തെയ്യുക 

  ത ാഴിൽ േിനവംു ദവ നവംു വർദ്ധിപ്പിക്കകു 

  ത ങ്ങിന്  െം ഒരകു്കൽ  പറമ്പ് കി ളക്കൽ എന്നിവ വീണ്ംു ഗ്പാബലയത്തിൽ 

തകാണ്വുരിക 

  ഇ എ ് ഐ  ംവിധാനദമർതപെതു്തകു 

  കൃഷ്ിക്കംു മൻു കൂ്കം നൽകിയുള്ള ദജാലികൾ ഉൾതപ്പെതു്തകു 

  ഓവെുാൽ വൃത്തിയാക്കൽ ദറാഡിനിരവുശവംു വൃത്തിയാക്കൽ എന്നിവ 

ത ാഴിലറുപ്പ് പദ്ധ ിയിൽ ഉൾതപ്പെതു്തകു 

  ഉൾ ഗ്പദേശങ്ങളിദലക്കളു്ള തപാ വുഴി ആയ ദറാഡകുൾ നിർമ്മിക്കകു എന്ന ് 

പദ്ധ ിയിൽ ഉൾതപ്പെതു്തകു 

  സകയ്യുറ കാലറു എന്നിവ ഓദരാരതു്തർക്കംു വീ ം അനവുേിക്കകു 

  കാലാവസ്ഥ അന ുൃ മായി ദജാലി നൽകകു 

                       ീരമുൊനങ്ങൾ 

  ത ാഴിൽകാർഡ്  ികച്ചും  ൗജനയമായി നൽകകു 

   ഡിമാൻഡ് ദ ാറം ഗ്ഗൂപ്പായി നൽകി സകപ്പറ്റ് ര ീ ്  വീകരിക്കംു 

  ഗ്ഗാമ ഭയിൽ  ജീവമായി പതങ്കെകു്കംു 

  ഏതറ്റെതു്ത ുതെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ദജാലികളുതെ ലിറ് ഗ്ഗാമ ഭയിൽ അവ രിപ്പിക്കംു 

  ദറാസ്ഗാർ േിനം ആെരിക്കംു 

  കൃഷ്ിക്്ക മൻു കൂ്കം നൽകിയുള്ള പണികൾ ഗ്പാബലയത്തിൽ വരതു്താൻ 

ഗ്ശമിക്കംു 

  കാർഷ്ിക കലണ്ർ ദനാക്കി ത ാഴിൽ നൽകംു 

  ആസ്തി വിക നവമുായി ബന്ധതപ്പട്ട ദജാലികൾ തെയ്യും 

 


