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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.ു 

 എരദഞ്ഞാളി ഗ്രാമരഞ്ായത്തിടല  ആറാും വാർഡിൽ 2018-19 സ്ാമ്പത്തിക 

വർഷത്തിൽ ഒക്ദൊബർ മതുൽ മാർച്്ച വടരയുളള കാലയളവിൽ നെപ്പിലാക്കിയ 

ഗ്രവൃത്തികളുും രദ്ധതി നിർവ്വഹണവമുായി ബന്ധടപ്പട്ട ഇെടരെലകുളുമാണ് ദസ്ാഷയൽ 

ഓഡിറ്റിന് വിദധയമാക്കിയത്. ഇതിൻടറ ഭാരമായി രഞ്ായദത്താഫീസ്ിൽ നിന്ന് 

ഗ്രവൃത്തികളുടെ ഫയൽ രരിദശാധന, രജിസ്റ്റർ രരിദശാധന, ഗ്രവൃത്തി സ്ഥല രരിദശാധന, 

രദ്ധതി രുണദഭാക്താക്കൾ, ,വായനശാലാ ഗ്രതിനിധികൾ, ടതാഴിലറുപ്പ് ടതാഴിലാളികൾ 

എന്നിവരമുായി നെത്തിയ കെൂിക്കാഴ്ചയുടെ അെിസ്ഥാനത്തിലാണ് ദസ്ാഷയൽ ഓഡിറ്റ് കരെ് 

റിദപ്പാർട്്ട തയ്യാറാക്കിയിട്ടുളളത്.  

 ഗ്രസ്തു ത കരെ് റിദപ്പാർട്്ട ഗ്രാമസ്ഭയുടെ െർച്ചയ്ക്കുും അുംരീകരത്തിനമുായി 

സ്മർപ്പിക്കനു്ന.ു 

 വിദശഷ് കൾ 

 നിയമത്തിൻടറ രിൻബലമളു്ള അവകാശാധിഷ്ഠ ിതരദ്ധതി 

 ഗ്രാമരഞ്ായത്ത് ഗ്രദേശത്ത് താമസ്ിക്കനു്ന 18 വയസ്സ് രർൂത്തിയായ 

ഏടതാരാൾക്കുും രദ്ധതിയിൽ രങ്കാളിയാകാും 

 സ്്ഗ്തീക്കുും രരുഷുനുും തലുയ ദവതനും  
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 രരിസ്ഥിതി സ്ുംരക്ഷണും കാർഷിക ദമഖലയിടല അെിസ്ഥാന സ്ൗകരയ 

വികസ്നും എന്നിവയ്ക്്ക മൻുരണന 

 ടതാഴിലാളികൾ തടന്ന ഗ്രവർത്തികൾ കടണ്ടത്തകുയുും ആസ്ഗൂ്തണടത്ത 

സ്ഹായിക്കകുയുും ടെയ്യുന്ന ു

 ആസ്ഗൂ്തണത്തിലുും നിർവഹണത്തിലുും തികഞ്ഞ സ്തുാരയത 

 കരാറകുാടര ഇെനിലക്കാദരാ ഇല്ല 

 ടരാതജുന രങ്കാളിത്തദത്താടെ ദലബർ ബഡ്ജറ്റ് 

 ബാങ്ക് ദരാദസ്റ്റാഫീസ്് വഴി മാഗ്തും ദവതന വിതരണും 

 സ്്ഗ്തീകൾക്്ക മൻുരണന 

 കമ്പയടൂ്ടർ ശൃുംഖല വഴിയുള്ള ദമാണിറ്ററിുംര് സ്ുംവിധാനും 

 ഗ്രാമസ്ഭ രദ്ധതി ഓഡിറ്റ് ടെയ്യുന്ന.ു 

 

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 എരദഞ്ഞാളി രഞ്ായത്തിടല 

ആറാും വാർഡായ കെുക്കളുും വാർഡിൽ നെന്ന.ു 

ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്പഗ്കിയ 

1 പശ്ചാത്തലം ഒരകു്കൽ 

ദലാക്്ക തലത്തിലുും ഗ്രാമ രഞ്ായത്ത് തലത്തിലുും രദ്ധതി നിർവഹണ ഉദേയാരസ്ഥനായ 

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

തെുങ്ങിയവരമുായി ദലാക്്ക റിദസ്ാഴ്സ് ദരഴ്സൺ നെത്തിയ കെൂിയാദലാെനയിൽ 

ഉരതു്തിരിഞ്ഞതിനനസു്രിച്്ച  തെുർ ഗ്രഗ്കിയകൾ ആസ്ഗൂ്തണും ടെയ്യുകയുും ദസ്ാഷയൽ 

ഓഡിറ്റ് ഗ്രാമസ്ഭാ തീയതി നിശ്ചയിക്കകുയുും ടെയ്യുന്ന.ു 
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2.  യൽ പരിദശാധന 

ദസ്ാഷയൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്രഗ്കിയ ആരുംഭിച്ചിരിക്കനു്ന തിയതിയ്ക്്ക  മൻുരളു്ള ആറ് 

മാസ്ക്കാലയളവിൽ വാർഡിടല ഗ്രവൃത്തി ഫയലകുൾ, ഏഴ് രജിസ്റ്ററകുൾ, അദതാടൊപ്പും 

അനബുന്ധദരഖകളുും സ്കൂ്ഷ്മരരിദശാധന നെത്തനു്ന.ു 

3. ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലപരിദശാധന 

ഓദരാ ഗ്രവൃത്തിയുും എസ്റ്റിദമറ്റിൽ ഗ്രതിരാേിക്കനു്ന അളവിലുും രുണത്തിലുും 

നെപ്പിലാക്കിയിട്ടുദണ്ടാ എന്നുും ആ ഗ്രവൃത്തിയുടെ രുണ ഫലത്തിന്ടറ  വയാപ്തി 

തിട്ടടപ്പെതു്തകുയുും ഗ്രസ്തു ത ടതാഴിലിെങ്ങളിൽ ടതാഴിലാളികൾക്്ക ലഭിദക്കണ്ട 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 ടതാഴിൽകാർഡ് : 1323 

ആടക ടതാഴിലാളികൾ : 1608 

ആക്ടീവ് ടതാഴിൽ കാർഡ് : 515 

ആക്ടീവ് ടതാഴിലാളികൾ : 479 

എസ്്.സ്ി     :  8 

100േിവസ്ും ടതാഴിൽ 

 രർൂത്തിയാക്കിയ കെുുുംബങ്ങളുടെ:  175 

 എണും 

(അവലുംബും: nrega.nic.in,  07.10.19) 

വാർഡിതല ത ാഴിലറൂപ്പു പദ്ധ ിയുമായി ബന്ധതപ്പട്ട വിവരങ്ങൾ 

ആടക ടതാഴിൽകാർഡ് : 74 

ആടക ടതാഴിലാളികൾ : 93 

ആക്ടീവ് ടതാഴിൽ കാർഡ് : 10 

ആക്ടീവ് ടതാഴിലാളികൾ :  10 

100േിവസ്ും ടതാഴിൽ 

 രർൂത്തിയാക്കിയ കെുുുംബ ങ്ങളുടെ:  6        (അനബുന്ധും-2) 

 എണും 

(അവലുംബും: nrega.nic.in, 07/10/19) 
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2018 ഒക്ദടാബർ ഒന്ന ുമ ുൽ  2019 മാർച്ച് 31 വതര ഏതറ്റടുത്്ത നടപ്പിലാക്കിയ  ാതഴ 

പറയുന്ന ആറ്  ഗ്പവൃത്തികളാണ് ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റിന് വിദധയമാക്കിയ ്. 

68 

 

അളവകുൾ  ംബന്ധിച്ച ്         

 

        

 ന്ദർശിച്ച ഗ്പവൃത്തികളുതട വിലയിരതു്തൽ. 

ഗ്പവൃത്തിയുതട ദപര് : തകാട്ടാരക്കണ്ി - കടുക്കളം മണ്ണു ജല  ംരക്ഷണം ഘട്ടം 1 

                           ഗ്രവൃത്തിനെന്ന 19 ഉെമകളുടെ സ്ഥലങ്ങളിലുും ദമറ്റായ ഉഷ, രസ്ന എന്നിവരടുെ 

സ്ഹായദത്താടെ സ്ന്ദർശിച്ചു ,അളടവെതു്ത.ു 3 ഉെമകടള മാഗ്തമാണ് ദനരിട്്ട കാണാൻ 

സ്ാധിക്കാതിരനു്നത്. കഴിഞ്ഞ വര്ഷും നെന്ന ഗ്രവൃത്തിയായതിനാൽ ഭരൂിഭാരും സ്ഥലവുും 

കാെ ുരിെിച്ചു കിെക്കകുയായിരനു്ന.ു െില സ്ഥലങ്ങൾ ഈ വർഷും ഉെമ 

വൃത്തിയാക്കിയതിനാൽ വരമ്പകുളുടെ അളടവെകു്കാൻ സ്ാധിച്ചു.  എന്നാൽ എും 

ബകു്കിലളുള അളവകുൾ കാണാൻ സ്ാധിച്ചിട്ടില്ല. ദമറ്റിന്ടറ സ്ഹായദത്താടെയാണ് എണും 

തിട്ടടപ്പെതു്തിയത്. സ്ിറ്റിസ്ൺ ഇൻടഫാർദമഷൻ ദബാർഡിന്ടറ വിവരങ്ങൾ എും ബകു്കിൽ 

ഗ്കമ

നമ്

പ ർ 

ഗ്പവർത്തിയുതട 

ദപരംു ഗ്പവൃത്തി 

ദകാഡംു 

എസ്റ്റിദമറ്റ് 

  കു 

 

ഗ്പവർത്തി 

കാലയളവ്  

 

 ൃഷ്ടിച്ച

ത ാഴിൽ 

േിന ങ്ങ ൾ 

 

ചിലവായ  കു  

ദവ ന 

ഘടകം  

 ാധന 

ഘടകം  

1. വാർഡ്6 

തകാട്ടാരക്കണ്ി 

കടുക്കളം - മണ്ണു 

ജല ംരക്ഷണം 

ഘട്ടം 1 

120409 10.09.18 to 

14.10.18 

351 95121 1755 

ഗ്പവർത്തിയുതട  

ദപര ്

എസ്റ്റിദമറ്റിതല 

അളവകുൾ   

എം ബകു്കിൽ 

ദരഖതപ്പടുത്തിയ ്  

 ീൽഡ ്  ല 

പരിദശാധന

യിൽ കണ്  ് 

വാർഡ്6 

തകാട്ടാരക്കണ്ി 

കടുക്കളം - മണ്ണു 

ജല ംരക്ഷണം 

ഘട്ടം 1 

കാെ് 

ടവട്ടിടത്തളിക്കൽ-

4896m2 

മൺവരമ്പ് -578.3470 

m3 

കാെ് ടവട്ടിടത്തളിക്കൽ-

1610m2 

മൺവരമ്പ് -190.89 m3 

കാെ് രിെിച്്ച 

കിെക്കനു്നതിനാ

ൽ കൃതയമായി 

ദരഖടപ്പെതു്താൻ 

സ്ാധിച്ചില്ല. 
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കാണാൻ സ്ാധിച്ചില്ല . രണിയായുധങ്ങളുടെ വാെക ടതാഴിലാളികളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ 

വകയിരതു്താറണ്ു്ട. ഗ്രവയത്തി നെന്ന 4 ഉെമകളുടെ ദരര് എും ബകു്കിൽ ഇല്ലായിരനു്ന ു( ടക.വി 

കമമനുത്ത് ബീവി, കണു്ടാദഞ്രി കഷമ, കണു്ടാദഞ്രി നാണ,ു രാറായി ലക്ഷ്മണൻ ) 

  

അവകാശാധിഷ്ടി  നിരീക്ഷണങ്ങൾ: 

1. ത ാഴിൽ കാർഡമുായി ബന്ധതപ്പട്ടവ: 

 ടതാഴിൽ കാർഡ് ഒര ു ആധികാരിക ദരഖയാണ് . മഹാത്മാ രാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ 

ടതാഴിലറുപ്പ് നിയമത്തിടല ടഷഡയൾൂ 2 ഗ്രകാരും ടതാഴിൽ കാർഡിന് അദരക്ഷ നൽകനു്ന 

കെുുുംബങ്ങൾക്്ക 15 േിവസ്ത്തിനകും തികച്ചുും ടസ്ൗജനയമായി ടതാഴിൽ കാർഡ് 

ലഭയമാക്കണടമന്്ന അനശുാസ്ിക്കനു്ന.ു കെൂാടത കൃതയമായ ഇെദവളകളിൽ കാർഡ് രതുകു്കി 

നൽദകണ്ടതമുാണ്.  

 കെുക്കളും വാർഡിടല ടതാഴിലാളികൾക്്ക രതുിയ ടതാഴിൽ കാർഡ് അനവുേിച്്ച 

നൽകിയിട്ടുണ്്ട. രദ്ധതിയുടെ ഗ്രാരുംഭഘട്ടത്തിൽ തികച്ചുും ടസ്ൗജനയമായാണ് ടതാഴിൽ 

കാർഡ് നൽകിയത്.എന്നാൽ രതുിയ ടതാഴിൽകാർഡിന് എല്ലാ ടതാഴിലാളികളുും സ്വന്തും 

ടെലവിലാണ് ദഫാദട്ടാ എെതു്ത് നൽകിയിരിക്കനു്നത്. 

 

2. ത ാഴിൽ ലഭിക്കനു്ന ്  ംബന്ധിച്ച്: 

ടതാഴിൽ കാർഡളു്ള ഏടതാര ു കെുുുംബത്തിനുും 100 േിവസ്ടത്ത അവിേഗ്ദ കായിക 

ടതാഴിലിന് അവകാശമണ്ു്ട.   അദരക്ഷ നൽകിയാൽ കകപ്പറ്റു രശീത് നൽകകുയുും 15 

േിവസ്ത്തിനകും ടതാഴിൽ  ലഭയമാക്കണടമന്നുും നിയമത്തിൽ ഗ്രതിരാേിക്കനു്ന.ു 

 കെുക്കളുും വാർഡിടല ടതാഴിലാളികൾ  സ്വന്തും നിലയിലാണ് ടതാഴിൽ 

ലഭിക്കനു്നതിനളു്ള അദരക്ഷ സ്മർപ്പിക്കനു്നത് .  അദരക്ഷ സ്വീകരിക്കനു്ന മറുയ്ക്്ക 

അദരക്ഷകന് കകപ്പറ്റു രശീത്  നിർബന്ധമായുും നൽകണടമന്ന് നിയമത്തിൽ 

അനശുാസ്ിക്കനു്നണ്ു്ട . ഫയലിൽ സ്കൂ്ഷിച്ചിട്ടുള്ള ടതാഴിൽ അദരക്ഷകൾടക്കാപ്പും  

രശീതിന്ടറ ടകൗണ്ടർ സ്ലിര് കാണാൻ സ്ാധിച്ചിട്ടില്ല .അദരക്ഷ നൽകിയവരിൽ നിന്നുും 

ലഭിച്ച വിവരങ്ങളുടെ അെിസ്ഥാനത്തിൽ രഞ്ായത്തിൽ നിന്നുും കകപ്പറ്റു രസ്ീത് 

നൽകാറില്ല എന്നാണ ുമനസ്ിലാക്കനു്നത്   . എന്നാൽ കൃതയമായിടതാഴിൽ ആവശയടപ്പെനു്ന 

ടതാഴിലാളികൾക്്ക ടതാഴിൽ ലഭിക്കാറടുണ്ടന്നളുളത് അഭിനന്ദാർഹമായ കാരയമാണ്. 
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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.  

3. ത ാഴിലില്ലായ്മ  ദവ നം: 

ടതാഴിൽ ആവശയടപ്പട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ 15 േിവസ്ത്തിനകും ടതാഴിൽ ലഭയമാക്കാത്തരക്ഷും 

ടതാഴിലില്ലായ്മ ദവതനും ലഭിക്കാൻ അവകാശമണ്ു്ട. വാർഡിടല ടതാഴിലാളികൾ തീയ്യതി 

ദരഖടപ്പെതു്തി  ദരഖാമലൂും അദരക്ഷ സ്മർപ്പിക്കാറില്ല അതടുകാണ്ടതുടന്ന കൃതയമായി 

ടതാഴിൽ ലഭിച്ചിട്ടുദണ്ടാ എന്ന് ദരഖകളിൽ നിന്നുും വയക്തമല്ല. ടതാഴിലാളികളുമായി 

സ്ുംസ്ാരിച്ചദപ്പാൾ മനസ്സിലായത് ആവശയടപ്പട്ടാൽ രതിനഞ്് േിവസ്ത്തിനളുളിൽ ടതാഴിൽ 

ലഭിച്ചിക്കാറടുണ്ടന്നാണ്. ഇത് അഭിനന്ദാർഹമായ കാരയമാണ്. 

4. തഷ്ൽ ് 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.  

5. 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.  

 വാർഡിടല ടതാഴിലാളികൾ അഞ്് കി.മീറ്ററിലധികും യാഗ്ത ടെയ്ത ് രദ്ധതി 

ഗ്രവർത്തനും നെത്തിയിട്ടില്ല എന്നാണ് ദഫാക്കസ്് ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷനിൽ ടതാഴിലാളികളിൽ 

നിന്നുും മനസ്സിലാക്കാൻ സ്ാധിച്ചത്. 

6. ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലതത്ത ത ൗകരയങ്ങൾ  ംബന്ധിച്ച്; 

ടതാഴിലിെങ്ങളിൽ ലഭിദക്കണ്ട അെിസ്ഥാന ടസ്ൗകരയങ്ങളായ ഗ്രഥമ ശഗു്ശഷൂാ 

സ്ുംവിധാനങ്ങൾ ,വിഗ്ശമ സ്മയടത്ത തണൽ സ്ൗകരയും, കെുിടവളളും  എന്നിവ 

ടതാഴിലാളികൾക്്ക ടസ്ൗജനയ മായി ലഭയമാദക്കണ്ടതണ്ു്ട.   
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 കെുക്കളുും വാർഡിൽ  ടതാഴിലാളികൾ സ്വന്തമായി  കെുിടവളളും ടകാണ്ടവുരാറാണ് 

രതിവ്. എന്നാൽ ഗ്രഥമശഗു്ശഷൂാ കിറ്റ് ടതാഴിലാളികൾക്്ക കൃതയമായ ഇെദവളകളിൽ 

ലഭിക്കാറടുണ്ടന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സ്ാധിച്ചത്. 

7. ദവ നം ലഭയമാക്കനു്ന ്  ംബന്ധിച്ച് 

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

15േിവസ്ത്തിനകും ടതാഴിലാളികളുടെ അടക്കൗണ്ടിൽ കലൂി ലഭിക്കവുാൻ അവകാശമണ്ു്ട .  

 രഞ്ായത്തിൽ നിന്നുും ഏഴ് േിവസ്ത്തിനളുളിൽ കലൂി ടതാഴിലാളികളുടെ 

അടക്കൗണ്ടിദലക്്ക നല്കാറടുണ്ടന്്ന എുംഐഎസ്് രരിദശാധിച്ചദപ്പാൾ മനസ്സിലായി. 

എന്നാൽ എല്ലാ ഫയലിൻടറ കടൂെയുും എഫ്.െിഒ സ്കൂ്ഷിച്ചതായി കാണാൻ സ്ാധിച്ചില്ല. 

ദവജ് ലിസ്റ്റിൽ എഫ്ടിഒ നമ്പർ എഴുതനു്നണ്ു്ട. ഇത് ടതറ്റായ ഗ്രവണതയാണ്. 

8. 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 

ഗ്രേർശിപ്പിദക്കണ്ടതണ്ു്ട. 

 രഞ്ായത്തിടല രരാതി രജിസ്റ്റർ രരിദശാധിച്ചദപ്പാൾ ഇതവുടരയായി 

രരാതികടളാന്നുും തടന്ന രജിസ്റ്ററിൽ ദരഖടപ്പെതു്തിയതായി കണ്ടില്ല. കെൂാടത ദൊൾഗ്ഫീ 

നമ്പറുും രഞ്ായത്തിൽ ഗ്രേർശിപ്പിച്ചതായി കണ്ടില്ല. 

 

9. ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് നടത്തനു്ന ്  ംബന്ധിച്ച്: 

ടതാഴിലറുപ്പിൽ ഏടറ്റെതു്ത ഗ്രവൃത്തികൾ ദസ്ാഷയൽ ഓഡിറ്റ് നെത്തനു്നതിൽ 

രങ്കാളികളാവനു്നതിന ു ടതാഴിലാളികൾക്്ക അവകാശമണ്ു്ട. ദസ്ാഷയൽ ഓഡിറ്റിൽ 

ഗ്രവൃത്തി സ്ഥല സ്ന്ദർശനത്തിനുും അളവകുൾ ദരഖടപ്പെതു്തനു്നതിനുും  കെുക്കളുും വാർഡിടല 

ദമറ്റുമാരായ  ഉഷ, രസ്ന , രമാവതി എന്നിവരടുെ  സ്ഹകരണും ഉണ്ടായിരനു്ന.ു  

 

 

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.  

 കെുക്കളുും വാർഡിൽ ഇതവുടരയായി ആർക്കുും ഗ്രവൃത്തി സ്ഥലത്ത് ടവച്്ച 

അരകെങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. 
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ത ാഴിലാളികളുതട കടമകൾ 

1. കൃതയസ്മയത്ത് ടതാഴിൽ സ്ഥലത്ത് ഹാജരായി ഒപ്പ് വയ്ക്കകു. 

2. ടതാഴിലറുപ്പ് ഗ്രാമസ്ഭയ്ക്്ക ദസ്ാഷയൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്രാമസ്ഭയുും കൃതയമായി രടങ്കെകു്കകു 

3. രണിസ്ഥലത്ത് പ്ലാസ്റ്റിക് 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 ലിസ്റ്റ്.                                  13. ദവജ് ലിസ്റ്റ്   

3. ആക്ഷൻ പ്ലാൻ 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. മസ്റ്റർ ദറാള് മടൂമന്റ്റ് സ്ലിപ്പ്. 

9. വർക്്ക അദല്ലാടക്കഷൻ.            20. ജിദയാൊടെെ് ദഫാദട്ടാ. 

10. മസ്റ്റർ ദറാൾ                                   21. ദസ്ാഷയൽ ഓഡിറ്റ് റിദപ്പാർട്്ട 

11. ടമഷർടമന്റ് ബക്ു്ക.                   22. കസ്റ്റ് ഡയറി. 

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

കതണ്ത്തലകു 

കവർ ദപജ് : 

         വാർഷിക മാസ്റ്റർ സ്ർക്കലുർ ഗ്രകാരമള്ളു കവർ ദരജ്ഫയലിൽ സ്കൂ്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

എന്നാൽ കൃതയമായ രീതിയിൽ രരൂിപ്പിച്ചതായി കണ്ടില്ല. 
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ടെക്്ക ലിസ്റ്റ ്: 

             ഒര ു ഗ്രവൃത്തി ഫയലിൽ ഗ്കമഗ്രകാരും ഏടതാടക്ക ദരഖകൾ എവിടെ ഏടതാടക്ക 

ദരജ് മതുൽ സ്കൂ്ഷിച്ചിരിക്കനു്ന ുഎന്ന് മനസ്ിലാക്കവുാനളു്ള ആധികാരിക ദരഖയാണ് ടെക്്ക 

ലിസ്റ്റ്. രരിദശാധിച്ച ഫയലിൽ ടെക്്ക ലിസ്റ്റ് ഉടണ്ടങ്കിലുും ഒന്നുും രരൂിപ്പിച്ചതായി കാണാൻ 

സ്ാധിച്ചില്ല. 

ആക്ഷൻ പ്ലാൻ ദകാപ്പി :   

              ഗ്രസ്തു ത ഗ്രവൃത്തി രഞ്ായത്തിടല നെപ്പു വർഷത്തിടല വാർഷിക ആക്ഷൻ 

പ്ലാനിൽ ഉൾടപ്പട്ടതാണ് എന്ന് ടതളിയിക്കവുാനളു്ള ദരഖയാണ് ആക്ഷൻ പ്ലാനിന്ടറ ദകാപ്പി 

. രരിദശാധിച്ച ഫയലിൽ(വാർഡ് 6 ടകാട്ടാരക്കണ്ടി കെുക്കളും മണുജല സ്രുക്ഷണും ഘട്ടും - 1)  

ആക്ഷൻ പ്ലാനിന്ടറ ദകാപ്പി കാണാൻ സ്ാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.  

എസ്റ്റിദമറ്റ് :  

               ഒര ുഗ്രവൃത്തി , എങ്ങടന, എഗ്ത അളവിൽ ടെയ്യണടമന്ന് സ്ാദങ്കതികമായി 

ഗ്രതിരാേിക്കനു്ന ആധികാരിക ദരഖയാണ് എസ്റ്റിദമറ്റ്. രരിദശാധിച്ച ഫയലിൽ എസ്റ്റിദമറ്റ് 

സ്കൂ്ഷിച്ചിട്ടുണ്്ട. സ്ാധാരണ ജനങ്ങൾക്്ക മനസ്ിലാകനു്ന രീതിയിൽ ദവണും എസ്റ്റിദമറ്റ് 

തയാറാക്കാൻ എന്നാൽ രരിദശാധിച്ച ഫയലിൽ ടസ്കയറൂിൽ നിന്നുും ടഡൗൺദലാഡ് ടെയ്ത  

എസ്റ്റിദമറ്റ്  ഉണ്ടായിരനു്ന.ു  

സ്ദങ്കതിക അനമുതി രഗ്തും: 

                     ഒര ുഗ്രവൃത്തിക്്ക സ്ാദങ്കതിക വിേഗ്ദരടുെ അനമുതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നതിനളു്ള 

ആധികാരിക ദരഖയാണ് സ്ാദങ്കതിക അനമുതി ദരഖ. രരിദശാധിച്ച ഫയലിൽ ടസ്കയർൂ 

ദസ്ാഫ്റ്റ് ടവയർ ഉരദയാരിച്്ച ടെയ്ത  സ്ാദങ്കതികാനമുതി ദരഖ ഉണ്ടായിരനു്ന ു എന്നാൽ 

സ്ദങ്കതികാനമുതിയുടെ കവർദരജിൽ ടെക്നിക്കൽ കമ്മറ്റി അുംരത്തിന്ടറ ഉദേയാരദപ്പരുും 

വിലാസ്വുും ഇല്ലായിരനു്ന,ു ഒപ്പു മാഗ്തമാണ് ഉണ്ടായിരനു്നത്. 

ഭരണ അനമുതി ദരഖ: 

                       ഗ്രവൃത്തി ടെയ്യുന്നതിന് നിർവ്വഹണ സ്ഥാരനും നൽകനു്ന അനമുതിയാണ് 

ഭരണാനമുതി ദരഖ. ഈ ദരഖ  രരിദശാധിച്ച ഫയലിൽ കാണവുാൻ സ്ാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ടസ്കയർൂ 

ദസ്ാഫ്റ്റ ടവയറിൽ ടെയ്ത  ദരഖ സ്കൂ്ഷിച്ചിരിക്കനു്ന എന്നത് നല്ല കാരയമാണ്. 

ഡിമാൻഡ് ദഫാും: 

                 ടതാഴിലാളികൾ ടതാഴിൽ ആവശയടപ്പട്്ട നൽകനു്ന അദരക്ഷയാണ് ഡിമാന്റ് 

ദഫാും . ടതാഴിൽ ആവശയടപ്പട്ടവർക്്ക 15 േിവസ്ത്തിനളു്ളിൽ ടതാഴിൽ ലഭിച്ചിട്ടുദണ്ടാ 

എന്ന് അറിയാൻ സ്ഹായിക്കനു്ന ദരഖ കെൂിയാണിത്. രരിദശാധിച്ച ഫയലിൽ 
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ടതാഴിലാളികൾ കടൂ്ടമായി അദരക്ഷിച്ച ദരഖ കാണാൻ സ്ാധിച്ചു. എന്നാൽ ഡിമാൻറ് 

ദഫാറത്തിൽ ഫയൽ നമ്പർ,തീയതി ദരഖടപ്പെതു്തിയതായി കണ്ടില്ല. 

വർക്്ക അദലാദക്കഷൻ ദഫാും: 

                  ഗ്രവൃത്തി അനവുേിച്ചു ടകാണ്ട് നിർവ്വഹണ ഉദേയാരസ്ഥർ നൽകനു്ന 

അനമുതിയാണ് വർക്്ക അദലാദക്കഷൻ ദഫാും. അദരക്ഷിച്്ച 15 േിവസ്ത്തിനളു്ളിൽ 

ഗ്രവൃത്തി ലഭിദച്ചാ എന്നറിയാൻ ഈ ദഫാും സ്ഹായിക്കുും. രരിദശാധിച്ച ഫയലിൽ 

വാർഷിക മാസ്റ്റർ സ്ർക്കലുർ ഗ്രകാരമളുള ഗ്രവൃത്തി അനവുേിച്ചു ടകാണ്ടളു്ള ദഫാറും 

സ്കൂ്ഷിച്ചിട്ടുണ്്ട. 

മസ്റ്റർ ദറാൾ : 

             ടതാഴിലാളികളുടെ ഹാജർ നില ദരഖടരെതു്താൻ ഉള്ള ദരഖയാണ് മസ്റ്റർ ദറാൾ. 

മസ്റ്റദറാൾ നമ്പർ, തീയതി,  ബന്ധടപ്പട്ടവരടുെ ഒപ്പ് എന്നിവ കൃതയമായി 

ദരഖടപ്പെതു്തിയിട്ടുണ്്ട. എന്നാൽ ടതാഴിൽ ടെയ്യുന്ന തീയതി ദകാളത്തിൽ 

ദരഖടപ്പെതു്തിയതായി കണ്ടില്ല. 

ടമഷർടമന്റ് ബക്ു്ക :  

               ഒര ുഗ്രവത്തി എസ്റ്റിദമറ്റ് ഗ്രകാരും കൃതയമായ അളവിൽ ആണ് ടെദയ്യണ്ടത് എന്നുും 

ടെയ്തിരിക്കനു്നത് ഇഗ്രകാരും തടന്നയാണ് എന്ന് മനസ്ിലാക്കാനളു്ള ആധികാരിക 

ദരഖയാണ് ടമഷർടമന്റ് ബക്ു്ക . ടമഷർ ടമന്റ് ബകു്കിൽ ദരരില്ലാത്ത 2 ദരരടുെ സ്ഥലത്ത് 

ദജാലി ടെയ്തതിന്ടറ ദരഖയായി ഉെമസ്ഥരടുെ നികതുി രസ്ീത്, അദരക്ഷ ദഫാറും ,ഗ്രസ്തു ത 

ഗ്രദേശത്ത്  ഗ്രവൃത്തി നെത്തി എന്ന് ഉെമസ്ഥർ സ്ാക്ഷയടപ്പെതു്തിയ ദരഖ അെക്കും 

ഫയലിൽ സ്കൂ്ഷിച്ചിട്ടുണ്്ട. ഇത് രുരതുരമായ വീഴ്ചയാണ്. 

ദവജ് ലിസ്റ്റ ്:  

              മസ്റ്റദറാളിന് ആനരുാതികമായി ടതാഴിലാളിക്്ക ദവതനും അനവുേിച്ചു എന്ന് 

ടതളിയിക്കാനളു്ള ആധികാരിക ദരഖയാണ് ദവജ്ലിസ്റ്റ് രരിദശാധിച്ച ഫയലിൽ എല്ലാും ദവജ് 

ലിസ്റ്റ് കാണാൻ സ്ാധിച്ചു.            

ഫണ്ട് ഗ്ൊൻസ്ഫർ ഓർഡർ : 

                 മസ്റ്റദറാളിനുും ദവജ് ലിസ്റ്റിനുും അനസു്രിച്്ച ടതാഴിലാളിക്്ക ദവതനും കകമാറിദയാ 

എന്ന് ഉറപ്പാക്കാനളു്ള  ദരഖയാണ് ഫണ്ട് ഗ്ൊൻസ്ഫർ ഓർഡർ . രരിദശാധിച്ച ഫയലിൽ ഈ 

ദരഖ കാണാൻ സ്ാധിച്ചു. 

ടമറ്റിരിയൽ വൗച്ചർ & ബിൽ : 

                 സ്ാധന സ്ാമഗ്രികൾ ആവശയമായ ഗ്രവൃത്തികൾക്്ക സ്ാമഗ്രികൾ വിതരണും 

ടെയ്തതിന്ടറ ബില്ലുും വൗച്ചറകുളുും ഫയലിൽ സ്കൂ്ഷിദക്കണ്ടത്. 
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ദഫാദട്ടാഗ്രാഫ് : 

                 ഒര ുഗ്രവൃത്തി തെുങ്ങനു്നതിന ുമൻുരുും  ഗ്രവൃത്തി നെന്നടുകാണ്ടിരിക്കദുമ്പാഴുും 

ഗ്രവൃത്തി രർൂത്തിയായതിന ുദശഷും എന്നിങ്ങടന മന്ൂ്ന ഘട്ടത്തിലളു്ള ദഫാദട്ടാ ഫയലിൽ 

സ്കൂ്ഷിദക്കണ്ടതാണ് എന്നാൽ ഗ്രവൃത്തി തെുങ്ങനു്നതിന ുമമു്പുും, ഗ്രവൃത്തി ടെയ്യുദമ്പാഴുമളു്ള 

3 ദഫാദട്ടാ ഫയലിൽ സ്കൂ്ഷിച്ചിട്ടുണ്്ട. ജിദയാ ൊഗ്ഡ ്ദഫാദട്ടാ ഫയലിൽ  ഉണ്ടായിരനു്നില്ല. 

ഗ്രവൃത്തി രർൂത്തീകരണ സ്ാക്ഷയരഗ്തും : 

                   ഗ്രവൃത്തി രർൂത്തീകരിച്ചു എന്നതിന്ടറ ദരഖയാണ് ഗ്രവൃത്തി രർൂത്തീകരണ 

സ്ാക്ഷയരഗ്തും . രരിദശാധിച്ച ഫയലിൽ ഈ ദരഖ കൃതയമായി കാണാൻ സ്ാധിച്ചു. 

മസ്റ്റദറാൾ മവ്ൂടമന്റ സ്ലിപ്പ് :  

                     ഒര ുഗ്രവൃത്തിയുടെ ഓദരാ ഘട്ടത്തിന്ടറയുും മസ്റ്റർ ദറാൾ അനവുേിച്്ച 

ടതാഴിലാളികൾക്്ക ദവതനും നൽകനു്നത് വടരയുള്ള ഓദരാ ഘട്ടങ്ങളുും ഏടതാടക്ക 

തീയതിയിൽ നെന്ന ുഎന്ന് മനസ്ിലാക്കാനാണ് മസ്റ്റർ ദറാൾ മവ്ൂടമന്റ് സ്ലിപ്പ് . രരിദശധിച്ച 

ഫയലിൽ മസ്റ്റർദറാൾ സ്ലിപ്പ് സ്കൂ്ഷിച്ചതായി കാണാൻ സ്ാധിച്ചിട്ടുണ്്ട. 

കസ്റ്റ് ഡയറി:  

                  മാസ്റ്റർ സ്ർക്കലുർ ഗ്രകാരും സ്ുംസ്ഥാന സ്ർക്കാർ നിർദേശിക്കനു്ന സ്ഗു്രധാന 

ദരഖയാണ്  കസ്റ്റ് ഡയറി. രരിദശാധിച്ച ഫയലിൽ കസ്റ്റ് ഡയറി ഉണ്ടായിരനു്ന.ു ദഗ്രാജക്ട് 

മീറ്റിുംര് , ടെക്്ക ലിസ്റ്റ്, എന്നിവ രർൂണമായു രരൂിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടയിരനു്ന.ു വിജിലൻസ്് & 

ദമാണിറ്ററിുംര് കമ്മിറ്റി അുംരങ്ങൾ ഒപ്പ് ദരഖടപ്പെതു്തിയിട്ടുണ്്ട. സ്ന്ദർശക കറുിപ്പിൽ ഒപ്പ് 

മാഗ്തദമ കാണാൻ സ്ാധിച്ചുള്ളൂ. കറുിപ്പ് ഒന്നുും തടന്നയില്ല. മാസ്റ്റർ സ്ർക്കലുർ ഗ്രകാരും 

സ്ുംസ്ഥാന സ്ർക്കാർ നിർദേശിക്കനു്ന സ്ഗു്രധാന ദരഖയാണ് കസ്റ്റ് ഡയറി. രദ്ധതിയുടെ 

സ്തുാരയത, ടതാഴിലാളികളുടെ അവകാശങ്ങൾ സ്ാമഹൂയ രങ്കാളിത്തും രദ്ധതി ആരുംഭ 

മീറ്റിുംര് എന്നിവ ഗ്രവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളില് 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. 

ദറാ ് ഗർ  േിവ ം  

വാർഷിക മാസ്റ്റർ  പ്ലാൻ  ഗ്രകാരും എല്ലാ  രഞ്ായത്തകുളിലുും  ദറാസ്് രർ  േിവസ്ും 

ആെരിക്കണും എന്ന്  നിഷ്കര്ഷിച്ചിട്ടുണ്്ട, രഞ്ായത്തിൽ ഇത് നെക്കാറില്ല. 
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 ിറ്റി ണ് ഇന്ത ാര്ദമഷ്ന് ദബാര്ഡ്  

വാർഷിക മാസ്റ്റർ സ്ർക്കലുർ ഗ്രകാരും ഗ്രവര്ത്തി നെക്കനു്ന എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലുും 

ഗ്രവര്ത്തിയുടെ വിശേമായ വിവരങ്ങള് അെങ്ങിയ നിശ്ചിത വലപു്പത്തിലളുള ഒര ുഡിസ്്ദപ്ല 

ദബാര്ഡ് സ്ഥാരിദക്കണ്ടതണ്ു്ട .ഈ ഗ്രവൃത്തിക്്ക ദബാർഡ് സ്ഥാരിച്ചിടല്ലന്നാണ് 

അറിഞ്ഞത്. 

ദമറ്റ് 

 ടതാഴിലറുപ്പ് ഗ്രവര്ത്തിയുടെ ദമല്ദനാട്ടും,ടതാഴില് കാര്ഡ്, കസ്റ്റ് ഡയറി, 

മസ്റ്റര് ദറാള് എന്നിവ കൃതയമായി രരൂിപ്പിക്കല്, ടതാഴിലാളികളുടെ  ഹാജര് ഉറപ്പ് വരതു്തകു, 

അവധി  മാര്ക്്ക ടെയ്യുക, രണി സ്ഥലത്ത് ദവണ്ട ടസ്ൗകരയങ്ങള് ഉദണ്ടാടയന്ന് ഉറപ്പ് 

വരതു്തല്  എന്നിവയാണ് ദമറ്റുമാരടുെ െമുതല. നിയമ ഗ്രകാരും രതിനഞ്് േിവസ്ും 

കഴിയുദമ്പാള് രതുിയ ദമറ്റിടന തിരടഞ്ഞെകു്കാവനു്നതാണ് . കെുക്കളുും വാർഡിൽ ഉഷ, 

രമാവതി, രസ്ന എന്നിവർ ദമറ്റുമാരടുെ െമുതല വഹിച്ചിട്ടുണ്്ട. 

 

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

 ഓദരാ ഗ്രാമരഞ്ായത്തിലുും അഞ്് അുംരങ്ങളുള്ള ജാഗ്രത ദമൽദനാട്ട സ്മിതി 

രരൂീകരിദക്കണ്ടതാണ ് . ഗ്രവർത്തി സ്ഥല സ്ന്ദർശനും ടതാഴിലാളികളുമായി 

ആശയവിനിമയും നെത്തൽ ,ദരഖകളുടെ രരിദശാധന ,ഗ്രവർത്തി സ്ഥല സ്ൗകരയങ്ങളുടെ 

രരിദശാധന ,ഗ്രവർത്തികളുടെ രുണനിലവാരും നിർണയിക്കൽ, തകു നിർണയും 

ഗ്രവർത്തിയിൽ ഉെനീളമളു്ള റിദപ്പാർട്ടിുംര് ഗ്രവർത്തിയുടെ സ്വഭാവടത്ത സ്ുംബന്ധിച്ചുള്ള  

 രുണരരമായ വിലയിരതു്തൽ എന്നിവയാണ് വിഎുംസ്ിയുടെ ഗ്രധാന െമുതല . കെുക്കളുും 

വാർഡിടല വിഎുംസ്ി അുംരങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ െവുടെ ദെർക്കനു്ന.ു 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ഗ്കമ  

നമ്പർ 

 

ദരര് 

 

രേവി 

1 ഗ്രബിത  

2 സ്ജിത സ്ിഡിഎസ്് ടമമ്പർ 

3 ഉഷ  

4 ശില്പ  

5 ഗ്രീത  
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പഞ്ചായത്തിൽ  കൂ്ഷിച്ചിരിദക്കണ് 7 രജിസ്റ്ററകുൾ 

1.  ടതാഴിൽ കാർഡിനളു്ള കെുുുംബാദരക്ഷയുടെ രജിസ്റ്റർ 

2.  ഗ്രാമസ്ഭ രജിസ്റ്റർ 

3.  ടതാഴിൽ ആവശയടപ്പട്ടതുും ടതാഴിൽ അനവുേിച്ചതുും സ്ുംബന്ധിച്ച രജിസ്റ്റർ 

4.  ഗ്രവൃത്തിയുടെ ലിസ്റ്റുും െിലവുും വിശോുംശങ്ങളുും സ്ുംബന്ധിച്ച രജിസ്റ്റർ  

5.  സ്ഥിര ആസ്ഥികളുടെ രജിസ്റ്റർ 

6.  രരാതി രജിസ്റ്റർ 

7.  സ്ാധന രജിസ്റ്റർ 

a) ത ാഴിൽ കാർഡ് രജിസ്റ്റർ 

ടതാഴിൽ കാർഡ് രജിസ്റ്റർ കൃതയമായി സ്കൂ്ഷിച്ചിട്ടുണ്്ട. 

(b) ഗ്ഗാമ ഭ രജിസ്റ്റർ 

ഓദരാ വാർഡിനുും ഗ്രദതയകും ഗ്രദതയകും ഗ്രാമസ്ഭ രജിസ്റ്റർ സ്കൂ്ഷിച്ചിട്ടുണ്്ട, ഇത് 

ഗ്രശുംസ്നീയമായ കാരയമാണ്.  ഗ്രാമസ്ഭാ മിനടു്സ് രരിദശാധിച്ചദപ്പാൾ 2018-19 സ്ാമ്പത്തിക 

വർഷത്തിൽ 2018 ഒക്ദൊബർ 2നാണ് അവസ്ാനമായി ഗ്രാമസ്ഭ കെൂിയിട്ടുളളത്.  

(c) ഡിമാൻറ് രജിസ്റ്റർ 

         ഡിമാൻറ് രജിസ്റ്റർ രഞ്ായത്തിൽ കൃതയമായി സ്കൂ്ഷിച്ചിട്ടുണ്്ട 

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

ദരഖതപ്പടുത്തിയിട്ടുള്ള  രജിസ്റ്റർ  

വർക്്ക രജിസ്റ്റർ ഉത്തരവാേടപ്പട്ട ഉദേയാരസ്ഥർ ആരുും തടന്ന സ്ാക്ഷയടപ്പെതു്തിയിട്ടുള്ളതല്ല. 

ഗ്രാമ രഞ്ായത്തിടല മഴുുവൻ ഗ്രവൃത്തികൾക്കുും ഒര ു വർക്്ക രജിസ്റ്റർ എന്ന നിലയ്ക്കാണ് 

വർക്്ക രജിസ്റ്റർ സ്കൂ്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത്.  

(e) സ്ഥിര ആസ്ഥികളുതട രജിസ്റ്റർ 

എല്ലാ വാർഡിടലയുും ഗ്രവൃത്തികകൾ ഒരമുിച്ചാണ് രജിസ്റ്ററിൽ ടകാെതു്തിട്ടുള്ളത് ഈ 

രജിസ്റ്ററുും ഉത്തരവാേടപ്പട്ട ഉദേയാരസ്ഥൻ സ്ർട്ടികഫ ടെയ്തിട്ടുള്ളതല്ല. ഗ്രവൃത്തികളിൽ 

കെൂി സ്ൃഷ്ടിക്കടപ്പട്ട ആസ്്തികൾ ആർക്്ക ദവണ്ടിയാണ് എന്നളുള വിവരവുും 

ദരഖടപ്പെതു്തിയിട്ടില്ല.  
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(f)പരാ ിരജിസ്റ്റർ 

രരാതി രജിസ്റ്ററിൽ  2018-19 കാലയളവിൽ  യാടതാരവുിധ രരാതിയുും ദരഖടപ്പെതു്തിയതായി 

കണ്ടില്ല. രജിസ്റ്ററിൽ ഓദരാ സ്ാമ്പത്തികവർഷവുും ഗ്രിൻറ് എെതു്ത്  

സ്കൂ്ഷിക്കനു്നടുണ്ടങ്കിലുും ഉത്തരവാേടപ്പട്ട ഉദേയാരസ്ഥൻ സ്ർട്ടികഫ ടെയ്തിട്ടില്ല, 

(g)  ാധന രജിസ്റ്റർ 

    2018-19 സ്ാമ്പത്തിക വർഷത്തിടല  ടമറ്റീരിയൽ രജിസ്റ്റർ രഞ്ായത്തിൽ സ്കൂ്ഷിച്ചിട്ടുണ്്ട. 

കതണ്ത്തലകുൾ  

 വാർഷിക മാസ്റ്റർ സ്ർക്കലുർ ഗ്രകാരമളുള കവർദരജ് കൃതയമായി എഴുതി ഫയലിൽ 

സ്കൂ്ഷിക്കനു്നത് അഭിനന്ദാർഹമായ കാരയമാണ്. 

 ഡിമാൻറ് ടെയ്യുന്ന ടതാഴിലാളികൾക്്ക കൃതയമായി ടതാഴിൽ 

നൽകാറടുണ്ടന്നളുളതുും അഭിനന്ദാർഹമായ കാരയമാണ്. 

 ടതാഴിലറുപ്പ് രദ്ധതിയുടെ സ്തുാരയത ഉറപ്പു വരതു്തനു്നതിന് രദ്ധതി വിവരങ്ങൾ 

അെങ്ങിയ ഗ്രാദേശിക ഭാഷയിലളു്ള സ്ിറ്റിസ്ൺ ഇൻഫർദമഷൻ ദബാർഡ് ഗ്രവൃത്തി 

സ്ഥലത്ത് സ്ഥാരിച്ചതായി കണ്ടില്ല. 

 മഴുുവൻ ടതാഴിലാളികൾക്കുും രഴയ ടതാഴിൽ കാർഡ് രതുകു്കി രതുിയ 

ടതാഴിൽകാർഡ് രഞ്ായത്തിൽ നിന്നുും അനവുേിച്ചിട്ടുണ്്ട എന്നാൽ ടതാഴിൽ കാർഡ് 

രതുകു്കനു്ന സ്മയത്ത് ദഫാദട്ടാ ടതാഴിലാളികൾ സ്വന്തും െിലവിൽ 

എെതു്തടുകാെകു്കകുയാണ് ടെയ്തത്. 

 ടതാഴിലാളികൾക്്ക കെുിടവളളും , തണൽ എന്നിവ ലഭയമാദക്കണ്ടത് നിർവ്വഹണ 

ഏജൻസ്ിയുടെ ഉത്തരവാേിത്തമാണ്. 

 കെുക്കളും വാർഡിൽ ദമറ്റ് മദുഖനയാണ് ടതാഴിൽ ആവശയടപ്പൊറളുളത്. 

ടതാഴിലാളികൾ സ്വന്തും നിലയ്ക്്ക ആവശയടപ്പൊറില്ല . 

 ടതാഴിൽ ആവശയടപ്പെനു്ന സ്മയത്തുും മറ്റ് അദരക്ഷകൾ സ്മർപ്പിക്കദുമ്പാളുും  

തിരിടക രസ്ീത് നൽകനു്നില്ല. 

 ഗ്രവർത്തി തെുങ്ങനു്നതിന് മൻുര് രദ്ധതി ആരുംഭ മീറ്റിങ് ദെരാറടുണ്ടന്നാണ് മഴുുവൻ 

ടതാഴിലാളികളുും അഭിഗ്രായടപ്പട്ടത് . 

 മണ്ജല സ്ുംരക്ഷണവമുായി ബന്ധടപ്പട്ട ഗ്രവൃത്തി ഫയലിൽ ഭവൂെുമകൾ ഗ്രവൃത്തി 

രർൂത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന സ്ാക്ഷയരഗ്തും വച്ചിട്ടുടണ്ടങ്കിലുും എും.ബകു്കിൽ ഗ്രസ്തു ത 

ഭവൂെുമകളുടെ ദരര് ദരഖടപ്പെതു്തിയിട്ടില്ല. എന്നാൽ ഫീൽഡ് രരിദശാധനയിൽ 

ഗ്രവൃത്തി എെതു്തിട്ടുടണ്ടന്്ന മനസ്സിലാക്കാൻ സ്ാധിച്ചിട്ടുണ്്ട. 

 വാർഷിക മസ്റ്റർ സ്ർക്കലുർ ഗ്രകാരും ഒര ു വർക്്ക ഫയലിൽ 22 ദരഖകൾ 

സ്കൂ്ഷിദക്കണ്ടതണ്ു്ട. ഇവിടെ 15 ദരഖകൾ ഫയലിൽ സ്കൂ്ഷിച്ചിട്ടുണ്്ട. ഇത ുഅഭിനന്ദനും 

അർഹിക്കനു്ന.ു 
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 ടതാഴിലറുപ്പ് രദ്ധതി ഓഫീസ്ിൽ സ്കൂ്ഷിദക്കണ്ട ഏഴു ടറജിസ്റ്ററിൽ ഏഴ് ടരജിസ്റ്ററകുൾ 

സ്കൂ്ഷിക്കനു്നണ്ു്ട. എന്നാൽ ടതാഴിൽ കാർഡ് രജിസ്റ്ററിൽ ഒരാൾക്്ക ഒദര നമ്പറിലളുള 

രണ്്ട കാർഡകുൾ അനവുേിച്ചതായി കാണാൻ സ്ാധിച്ചിട്ടുണ്്ട (ടതാഴിൽ കാർഡ് നമ്പർ 

KL-02-010-003-001/77). രജിസ്റ്ററകുൾ ബന്ധടപ്പട്ട ഉദേയാരസ്ഥർ 

സ്ാക്ഷയടപ്പെതു്തതായി കണ്ടില്ല ( ഉോ: ആസ്തി  രജിസ്റ്റർ) 

 അക്ഷാുംശ ദരഖാുംശങ്ങൾ അെയാളടപ്പെതു്തിയ ജിദയാൊഗ്ഡ് ദഫാദട്ടാഗ്രാഫ് 

ഫയലകുളിൽ കാണാൻ സ്ാധിച്ചില്ല. 

 എും.ബകു്കിൽ ഗ്രവൃത്തി ടെയ്തിരിക്കനു്ന സ്ഥലത്തിൻടറ ഉെമകളുടെ ദരര് 

എഴുതിയിട്ടുണ്്ട. എന്നാൽ ഒര ു ഗ്രവൃത്തിക്്ക ഒദരാ നമ്പറിലളുള രണ്്ട എും.ബക്ു്ക  

കാണാൻ സ്ാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.  

 ഭവൂെുമകളുടെ ദരര് മസ്റ്റർദറാളിൽ വരികദയാ ഭവൂെുമകൾ ഗ്രവൃത്തി എെകു്കകുദയാ 

ടെയ്തിട്ടില്ല 

 

നിർദേശങ്ങൾ. 

 

 ടതാഴിൽ കാർഡ് രർൂണമായുും ടതാഴിലാളികൾക്്ക ടസ്ൗജനയമായി (ദഫാദട്ടാ ഉൾടപ്പടെ) 

നൽദകണ്ടതാണ്. 

 ഗ്രാദേശിക ഭാഷയിലളു്ള എസ്റ്റിദമറ്റുും ഗ്രവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളിൽ ലഭയമാക്കണും. 

 മാസ്റ്റർ സ്ർക്കലുർ ഗ്രകാരും നിർദേശിക്കനു്ന ദരഖകൾ ഫയലിൽ സ്കൂ്ഷിദക്കണ്ടതാണ്. 

 ടതാഴിലറുപ്പിൽ അനവുേനീയമായതുും മൻുരണന ഗ്കമത്തിലുും ഗ്രവൃത്തികൾ 

ഏടറ്റെകു്കാൻ ഗ്ശദ്ധിദക്കണ്ടതണ്ു്ട. 

 ടതാഴിൽ അദരക്ഷകൾ ഗ്ഫണ്ട് ഓഫീസ്ിൽ സ്വീകരിക്കകുയുും ആയതിന ു കകപ്പറ്റ് 

രസ്ീത് നൽകകുയുും ടെദയ്യണ്ടതാണ്  .  

 ടതാഴിലാളികൾക്്ക വിതരണും ടെയ്ത രതുിയ ടതാഴിൽ കാർഡിൽ വിവരങ്ങൾ 

കൃതയമായി ദരഖടപ്പെതു്തനു്നതിനളുള നിർദേശങ്ങൾ നൽകകു. 

 ഉദേയാരസ്ഥർ ദരഖകളിൽ ഒപ്പുടവക്കദുമ്പാൾ തീയ്യതി കെൂി ദരഖടപ്പെദുത്തണ്ടാതാണ്. 

 വിജിലൻസ്് ആൻഡ് ദമാണിറ്ററിുംര് കമ്മറ്റി അുംരങ്ങടള ഓദരാ വർഷവുും 

തിരടഞ്ഞെദുക്കണ്ടതാണ്. വിഎുംസ്ിയുടെ അഭിഗ്രായങ്ങൾ കസ്റ്റ് ഡയറിയിൽ 

കൃതയമായി ദരഖടപ്പെദുത്തണ്ടതാണ്. 

 രദ്ധതിയുടെ ശരിയായ രീതിയിലളു്ള നെത്തിപ്പിന് വിഎുംസ്ിയുടെ ഇെടരെലകുൾ 

ഗ്രവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉണ്ടാദവണ്ടതണ്ു്ട. 

 ടതാഴിലറുപ്പിൽ ഏടറ്റെകു്കനു്ന ഗ്രവൃത്തികളുടെ  ആസ്തികൾ േീർഘകാല നിലനിൽപ്പിന്  

ആവശയമായ സ്ാദങ്കതിക നിർദേശങ്ങൾ ടതാഴിലാളികൾക്്ക ഓവർസ്ീയർമാർ 

നൽദകണ്ടതുും രാലിക്കനു്നടുണ്ടന്്ന  ഉറപ്പു വരദുത്തണ്ടതമുാണ്. 

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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 മസ്റ്റർ ദറാളിൽ ഗ്രസ്തു ത ഗ്രവൃത്തിയുടെ അളവകുൾ ദരഖടപ്പെതു്തനു്ന എും.ബകു്കിൻടറ 

നമ്പർ ദരഖടപ്പെദുത്തണ്ടതാണ്.   

 മസ്റ്റർ ദറാളിൽ സ്ാക്ഷയടപ്പെതു്തനു്ന ഉദേയാരസ്ഥർ തീയ്യതി കെൂി ദരഖടപ്പെതു്തവുാൻ 

ഗ്ശദ്ധിദക്കണ്ടതണ്ു്ട. 

 ടതാഴിലിെങ്ങളിൽ അെിസ്ഥാന ടസ്ൗകരയങ്ങൾ ഉറപ്പു വരതു്താൻ ഗ്ശദ്ധിദക്കണ്ടതണ്ു്ട. 

 മസ്റ്റർദറാളിൽ ഭവൂെുമകടള കെൂി ഉൾടപ്പെതു്തിടക്കാണ്്ട ഗ്രവൃത്തി ഏടറ്റെതു്ത് 

നെപ്പിലാക്കകു. 

 ആവർത്തനസ്വഭാവമളുള ഗ്രവൃത്തികൾ ഏടറ്റെതു്ത് നെത്താതിരിക്കകു. 

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 

.  വിഭാഗം  ി: ദേശീയ ഗ്രാമീണ ഉരജീവന മിഷൻ നിബന്ധനകൾ അനസു്രിക്കനു്ന 

സ്വയും സ്ഹായസ്ുംഘങ്ങൾക്്ക ടരാത ുഅെിസ്ഥാനസ്ൗകരയങ്ങൾ 

4.  വിഭാഗം ഡി: ഗ്രാമീണ അെിസ്ഥാന സ്ൗകരയങ്ങൾ 

2018-19 ഒക്ദടാബർ മ ുൽ മാർച്ച് വതര ഗ്പവൃത്തി ഏതറ്റടുത്്ത നടപ്പിലാക്കിയഭമൂിതയ 

 ംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ 

അനബുന്ധം-1 

 

 

  

ഗ്കമ 

നമ്പർ 

ഭവൂടുമയുതട ദപര് 

1. കണു്ാദഞ്ചരി നാണ ു

2. കണു്ാദഞ്ചരി സഷ്മ 

3. ദവലാണ്ി രവീഗ്ന്ദൻ 

4. കല്ലിക്കാട്ട് ശശി 

5. പാറായി ചഗ്ന്ദൻ 

6. തചളളത്്ത ദമാഹനൻ 

7. പാറായി രവീഗ്ന്ദൻ 

8. ദകാട്ടായി 

ബാലകൃഷ്ണൻ 

9. പാറായി പത്മിനി 

10. കാത്താണ്ി ഗ്പ ീല 
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അനബുന്ധം-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് നടത്തനു്ന ിന്  ഹായിച്ചവർ 

 

 ടതാഴിലറുപ്പ്  വിഭാരും ഉദേയാരസ്ഥർ 

 

 വാർഡിടല ടതാഴിലാളികൾ 

 

 ദമറ്റ് മാർ 

 

 രഞ്ായത്ത് ഉദേയാരസ്ഥർ 

 

 

============================== 

  

11. ദചണ്ാദരാത്്ത 

ഓണാദഞ്ചരി 

ോദമാേരൻ 

ഗ്കമ 

നമ്പർ 

ത ാഴിൽകാർഡ് നമ്പർ ത ാഴിലാളികളുതട 

ദപര് 

ത ാഴിൽേിനങ്ങൾ 

1. KL-02-010-003-006/1 വ മു ി.തക 100 

2. KL-02-010-003-006/10 രമാവ ി 100 

3. KL-02-010-003-006/13 രസ്ന. ി.തക 100 

4. KL-02-010-003-006/7 ബിന്ദ.ുടി 100 

5. KL-02-010-003-006/74 രമണി.എം 100 

6. KL-02-010-003-006/8 ഉഷ്.ടി 100 

12. വരക്കാത്്ത ബാലൻ 

13. ജാനകി മ.ുദപർ 

14. കയ്യാല ബാലൻ 

15. തചളളത്്ത പാലക്കണ്ി 

അനന്തൻ 

16. തചളളത്്ത പാലക്കണ്ി 

രാധ 

http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-02-010-003-006/1&panchayat_code=1602010003&village_code=1602010003006&Digest=i6rr7rMo3yVfdFP61ItiTw
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-02-010-003-006/10&panchayat_code=1602010003&village_code=1602010003006&Digest=Uw+sswWNT6gPs3spxw7TGg
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-02-010-003-006/13&panchayat_code=1602010003&village_code=1602010003006&Digest=h8hMufNY9ImXjqzW6rl6mw
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
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-02-010-003-006/74&panchayat_code=1602010003&village_code=1602010003006&Digest=PbYAAqZD5einWjtEw4yKqg
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-02-010-003-006/8&panchayat_code=1602010003&village_code=1602010003006&Digest=xTcInY60vbxe3JpkEohcrQ

