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ആമഖും: 

ഗ്രാമീണ ജനതയുടെ ഉന്നമനത്തിനായി സ്വതഗ്ന്തഭാരതത്തിൽ ആവിഷ്കരിച്ച ഏറ്റവുും 

സ്ഗു്രധാനവുും ശക്തവമുായ നിയമമാണ് മഹാത്മ രാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ ടതാഴിലറുപ്പ ്

നിയമും. ഇന്തയയിടല സ്ാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങളുടെ ടതാഴിൽ ടെയ്യുവാനളു്ള 

അവകാശടത്ത സ്ുംരക്ഷിച്ചു നിലനിർത്തനു്നതിനായി ഇന്തയൻ രാർലടമൻറ് അുംരീകരിച്്ച, 

ഗ്രസ്ിഡൻറ് ഒപ്പുവച്ച 2005 ടസ്ര്റ്റുംബർ മാസ്ും അഞ്ാും തീയതി മതുൽ ഈ നിയമും 

നിലവിൽ വന്ന.ു   

ഇന്തയയിടല ഗ്രാമീണ ജനതയുടെ ഉന്നമനത്തിനായി നിരവധി ഗ്രാമവികസ്ന 

രദ്ധതികൾ നെപ്പിലാക്കിയിരനു്നടുവങ്കിലുും രുണഫലും ശരിയായവിധത്തിൽ ജനങ്ങളിൽ 

എത്താതിരനു്നതിടന തെുർന്്ന രാർലടമൻറ് രാസ്ാക്കിയ മഹാത്മാരാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ 

ടതാഴിലറുപ്പ് നിയമത്തിന്ടറ ഗ്രാഥമിക ലക്ഷയും ഒര ുഗ്രാമീണ കെുുുംബത്തിന് നിയമുംവഴി ഒര ു

സ്ാമ്പത്തിക വർഷും 100 ടതാഴിൽ േിനങ്ങൾ ഉറപ്പുനൽകകുടയന്നതാണ്. ഗ്രാമീണ 

ജനതയുടെ ഉന്നമനത്തിനുും  ടമച്ചടപ്പട്ട ജീവിത സ്ാഹെരയും ഉറപ്പാക്കനു്നതിനുും അതിലടൂെ 

ോരിഗ്േയ നിർമാർജ്ജനവുും സ്സു്ഥിര വികസ്നവുും ആണ് ഈ നിയമത്തിന്ടറ  ഗ്രാധാന 

ലക്ഷയും. െഷൂണങ്ങളിൽ നിന്നുും ടതാഴിലാളികടള ദമാെിപ്പിക്കകുയുും മാനയമായ ദവതനും 

നൽകി അവരടുെ കെുുുംബത്തിന് ഗ്കയ ദശഷി വർദ്ധിപ്പിച്്ച ോരിഗ്േയത്തിൽ നിന്നുും 

കരകയറാൻ ടതാഴിലറുപ്പുരദ്ധതിയിലടൂെ കഴിയുന്ന.ു ഗ്രകൃതിവിഭവ രരിരാലനത്തിലടൂെ 

ഓദരാ  ഗ്രദേശത്തിന്ടറയുും വിഭവാെിത്തറ ശക്തമാക്കകുയുും, അതിലടൂെ വരൾച്ച, 

മടണാലിപ്പ്, ടവള്ളടപ്പാക്കും, വനനശീകരണും തെുങ്ങിയ രാരിസ്ഥിതിക ഗ്രശ്നങ്ങളിൽ 

നിന്നുും സ്ുംരക്ഷണും നൽകകുയുും അതിലടൂെ ഉത്രാേനും, ഉത്രാേനക്ഷമത എന്നിവ 

വർദ്ധിപ്പിക്കവുാനുും രദ്ധതി ഗ്രവർത്തനങ്ങളിൽകെൂി കഴിയുന്ന.ു ഗ്രകൃതിവിഭവ 

രരിരാലനത്തിന് ഏറ്റവുും ഗ്രധാനടപ്പട്ട ഘെകമാണ് ജലസ്ുംരക്ഷണവുും അതിൻടറ 

സ്രുക്ഷിതതവവുും ഇവ ടതാഴിലറുപ്പ് ഗ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഉറപ്പ് വരതു്തവുാൻ കഴിയുന്ന.ു 

2018-ൽ ദകരളും ഏറ്റവുും വലിയ ഗ്രളയേരുന്തും ഏറ്റുവാങ്ങിയ നാൊണ്. ദകരളത്തിടല 

എല്ലാ ജില്ലകളിലുും ഈ ഗ്രളയും വളടരയധികും േരുന്തങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. അദത 

ദകരളും തടന്നയാണ് മാർച്്ച മാസ്ദത്താെകുെൂി ശക്തമായ വരൾച്ചയുും കെുിടവള്ളക്ഷാമവുും 

അനഭുവടപ്പെനു്നത്. ഈ അവസ്രത്തിലാണ് എഗ്തദയാ നറൂ്റാണ്ടകുളായി നാും നിർമ്മിച്ച 

കിണറകുൾ, കളുങ്ങൾ എന്നിവയുടെ ഗ്രാധാനയും തിരിച്ചറിയുന്നത്. ജല സ്രുക്ഷടയ കറുിച്്ച 

െിന്തിക്കദുമ്പാൾ അതിനദുവണ്ട വലിയ സ്ാദങ്കതിക വിേയടയ കറുിച്ചാണ് നാും ആേയും 

െിന്തിക്കകു. ടതാഴിലറുപ്പുരദ്ധതി നമക്ു്ക ഗ്രധാനമായുും കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒര ു വസ്തു തയാണ് 

മഴക്കഴുികൾ. ഇവയുടെ നിർമ്മാണ ഗ്രവൃത്തി കളിൽ ടതാഴിലാളികൾ കെൂതുലായുും ഗ്ശദ്ധ 

ടെലതു്തിയാൽ ഭരൂർഭജലടത്ത അളവിടന നമക്ു്ക നല്ല രീതിയിൽ ഉയർത്തവുാൻ 
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സ്ാധിക്കനു്ന.ു ഗ്രധാനമായുും ദമൽപ്പറഞ്ഞ ഗ്രശ്നങ്ങൾ ജലസ്ുംരക്ഷണത്തിനുും 

ജലസ്ുംഭരണത്തിന് കാരയമായ രീതിയിൽ തടന്ന ബാധിക്കനു്ന.ു 

രതിമനൂ്നാും രഞ്വത്സര രദ്ധതിയുമായി ടതാഴിലറുപ്പ് ബന്ധടപ്പെതു്തി കാർഷിക 

രദ്ധതികൾ ജനങ്ങളിടലത്തിക്കൽ, കാർഷിദകാത്രാേനത്തിൽ സ്വയുംരരയാപ്തത 

കകവരിക്കൽ, തരിശഭുമൂികളിലുും സ്വകാരയ ഭമൂിയിലുും ടരാതസു്ഥാരനങ്ങളിലുും 

ഫലവൃക്ഷങ്ങൾ ടവച്ചുരിെിപ്പിക്കൽ, എന്നിവ നെത്തിവരനു്ന.ു രഞ്ായത്തിടല വിവിധ 

ദതാെകുളിൽ തെയണ നിർമ്മിക്കകുയുും, കളുങ്ങൾ, രെതുാക്കളുും, നീർക്കഴുി, കയ്യാല 

നിർമാണും, കിണർ റീൊർജ്ജിങ് തെുങ്ങിയവഴി ജലസ്ുംരക്ഷണവുും 

ഉറപ്പുവരതു്തനു്ന.ു  ഇങ്ങടന മഹാത്മാരാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ ടതാഴിലറുപ്പ് രദ്ധതി 

രുണദഭാക്താക്കളായ ജനങ്ങൾക്്ക ടതാഴിൽേിനങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കനു്നതിലടൂെ ജനങ്ങളുടെ 

ജീവിതനിലവാരും ടമച്ചടപ്പെതു്തനു്ന.ു 

 നിയമമനസു്രിച്ചുള്ള രദ്ധതി നിർവഹണത്തിലടൂെ ഗ്രാമീണദമഖലയുടെ  സ്സു്ഥിര 

ആസ്തി വികസ്നും എന്നതാണ് ലക്ഷയും ടവക്കനു്നത്. 2005-ൽ ഗ്രാബലയത്തിൽ വന്ന 

നിയമമനസു്രിച്്ച ഇന്തയയിടല 200 ജില്ലകളിൽ ഗ്രഥമഘട്ടത്തിൽ നെപ്പിലാക്കകുയുും 2008-ൽ 

മഴുുവൻ ജില്ലകളിദലക്കുും വയാരിപ്പിക്കകുയുും ടെയ്തു. അതനസു്രിച്്ച കണൂർ ജില്ലയിലുും രദ്ധതി 

ഗ്രവർത്തനങ്ങൾ തെുങ്ങകുയുും ഇദപ്പാഴുും തെുർന്ന ുടകാണ്ടിരിക്കകുയുും ടെയ്യുന്ന.ു 

മഹാത്മാരാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ ടതാഴിലറുപ്പ് രദ്ധതി ഗ്രകാരും ടതാഴിലാളികൾക്്ക 

ദവണ്ട ആനകുലൂയങ്ങടളകറുിച്ചുും അതമുായി ബന്ധടപ്പട്ട ആവശയകതടയക്കറുിച്ചുും 

നിയമത്തിടെ ആമഖുത്തിൽ ഗ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്്ട. ടതാഴിലാളികളുടെയുും അവരടുെ 

ആനകുലൂയങ്ങളുദെയുും കറുിച്്ച ഒര ു തനതായ വിശേീകരണും ഈ റിദപ്പാർട്്ട മഖുാന്തരും 

ടതാഴിലാളികളായ നിങ്ങളിദലക്്ക എത്തിക്കവുാൻ സ്ാധിക്കുും. ഈ റിദപ്പാർട്്ട 

അെിസ്ഥാനത്തിൽ നിങ്ങൾക്്ക ഗ്രാപ്തമാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒട്ടനവധി വസ്തു താരരമായ 

കാരയങ്ങൾ കകവരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്്ക ഏവർക്കുും കഴിയടട്ട. 

 വിദശഷ് കൾ 

 നിയമത്തിൻടറ രിൻബലമളു്ള അവകാശാധിഷ്ഠ ിതരദ്ധതി 

 ഗ്രാമരഞ്ായത്ത് ഗ്രദേശത്ത് താമസ്ിക്കനു്ന 18 വയസ്സ് രർൂത്തിയായ 

ഏടതാരാൾക്കുും രദ്ധതിയിൽ രങ്കാളിയാകാും 

 സ്്ഗ്തീക്കുും രരുഷുനുും തലുയ ദവതനും  

 രരിസ്ഥിതി സ്ുംരക്ഷണും കാർഷിക ദമഖലയിടല അെിസ്ഥാന സ്ൗകരയ 

വികസ്നും എന്നിവയ്ക്്ക മൻുരണന 

 ടതാഴിലാളികൾ തടന്ന ഗ്രവർത്തികൾ കടണ്ടത്തകുയുും ആസ്ഗൂ്തണടത്ത 

സ്ഹായിക്കകുയുും ടെയ്യുന്ന ു

 ആസ്ഗൂ്തണത്തിലുും നിർവഹണത്തിലുും തികഞ്ഞ സ്തുാരയത 
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 കരാറകുാടര ഇെനിലക്കാദരാ ഇല്ല 

 ടരാതജുന രങ്കാളിത്തദത്താടെ ദലബർ ബഡ്ജറ്റ് 

 ബാങ്ക് ദരാദറാഫീസ്് വഴി മാഗ്തും ദവതന വിതരണും 

 സ്്ഗ്തീകൾക്്ക മൻുരണന 

 കമ്പയടൂ്ടർ ശൃുംഖല വഴിയുള്ള ദമാണിറ്ററിുംര് സ്ുംവിധാനും 

 ഗ്രാമസ്ഭ രദ്ധതി ഓഡിറ്റ് ടെയ്യുന്ന.ു 

 

ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ്  

ടരാതസു്മഹൂും രദ്ധതി നിർവഹണടത്ത രറ്റിയുും ടരാത ു ധനും 

ടെലവഴിക്കനു്നതിടനക്കറുിച്ചുും രരസ്യവുും സ്വതഗ്ന്തവമുായ നെത്തനു്ന രരിദശാധനയാണ് 

സ്ാമഹൂയ ഓഡിറ്റ്. ടതാഴിലറുപ്പ് നിയമും അനശുാസ്ിക്കനു്നത് വർഷത്തിൽ എല്ലാ വാർഡിലുും 

രണ്ട് ഗ്രാവശയും ദസ്ാഷയൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്രാമസ്ഭ നിർബന്ധമായുും നെദത്തണ്ടതാണ്. സ്തുാരയത 

ഉറപ്പു വരതു്തി, അഴിമതിരഹിതമാക്കകുയുും അതവുഴി സ്േ്ഭരണും സ്ാധയമാക്കനു്നതിനുും 

ദസ്ാഷയൽ ഓഡിറ്റ് സ്മഹൂടത്ത രാകടപ്പെതു്തനു്ന.ു രദ്ധതി വിഭാവനും ടെയ്യുന്ന രീതിയിൽ 

രുണദഭാക്താക്കളുടെ ജീവിതസ്ാഹെരയത്തിൽ ഫലഗ്രേമായ മാറ്റും സ്ൃഷ്ടിക്കനു്നതിന് 

ടരാതരുണും ശരിയായ രീതിയിൽ വിനിദയാരിച്്ച ലക്ഷയഗ്രാപ്തി കകവരിച്ചിട്ടുദണ്ടാ എന്ന 

വിലയിരതു്തലുും  ദസ്ാഷയൽ ഓഡിറ്റ് നെത്തനു്ന.ു കഴിഞ്ഞ രത്തവുർഷമായി 

തെുർന്നടുകാണ്ടിരിക്കനു്ന രദ്ധതി ഗ്രവർത്തനങ്ങടളക്കറുിച്ചുള്ള   സ്ാമഹൂിക ഓഡിറ്റ്, 

ടതാഴിലറുപ്പ് രദ്ധതി നിയമും ടസ്ക്ഷൻ 17 (2) അനസു്രിച്്ച നയമൂാഹി രഞ്ായത്തിടല 

രഗ്ന്തണ്ടാും വാർഡായ െദവാക്കന്ു്ന  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.ു 

2.  യൽ പരിദശാധന് 

ദസ്ാഷയൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്രഗ്കിയ ആരുംഭിച്ചിരിക്കനു്ന തിയതിയ്ക്്ക  മൻുരളു്ള ആറ് 

മാസ്ക്കാലയളവിൽ വാർഡിടല ഗ്രവൃത്തി ഫയലകുൾ, ഏഴ് രജിററകുൾ, അദതാടൊപ്പും 

അനബുന്ധദരഖകളുും സ്കൂ്ഷ്മരരിദശാധന നെത്തനു്ന.ു 
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3. ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലപരിദശാധന് 

ഓദരാ ഗ്രവൃത്തിയുും എറിദമറ്റിൽ ഗ്രതിരാേിക്കനു്ന അളവിലുും രുണത്തിലുും 

നെപ്പിലാക്കിയിട്ടുദണ്ടാ എന്നുും ആ ഗ്രവൃത്തിയുടെ രുണ ഫലത്തിന്ടറ  വയാപ്തി 

തിട്ടടപ്പെതു്തകുയുും ഗ്രസ്തു ത ടതാഴിലിെങ്ങളിൽ ടതാഴിലാളികൾക്്ക ലഭിദക്കണ്ട അവകാശ 

ആനകുലൂയങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുദണ്ടാ എന്നുും  ഗ്രവൃത്തി സ്ഥല രരിദശാധനയിലടൂെ ലക്ഷയും 

ടവക്കനു്ന.ു 

4. വീടുവീടാന്തരം ഉള്ള വിവരദശഖരണം 

രദ്ധതി രുണദഭാക്താക്കളുടെ വീെവുീൊന്തരും ടെന്ന് ദനരിൽ കണ്ട് രദ്ധതിയുടെ 

നിർവഹണടത്തക്കറുിച്ചുും രുണ ഫലടത്തക്കറുിച്ചുമളു്ള  അഭിഗ്രായങ്ങളുും നിർദേശങ്ങളുും 

സ്വരരൂിക്കനു്ന.ു 

5. ത ളിവ് ദശഖരണം 

ഫയൽ രരിദശാധന, ഗ്രവൃത്തി സ്ഥല രരിദശാധന, വീെവുീൊന്തരും ഉള്ള വിവരദശഖരണും 

തെുങ്ങിയ ഓഡിറ്റ് ഗ്രഗ്കിയ കടണ്ടത്തലകുളുടെ വസ്തു നിഷ്ഠ മായ ടതളിവ് ദശഖരണും 

നെത്തനു്ന.ു 

 6.  ാമഹൂയ  ദബാധവൽക്കരണം 

സ്ാമഹൂയ ഇെടരെലകുളിലടൂെ രദ്ധതി വിജയും ഉറപ്പു വരതു്തി 

രൗരാവദബാധും   ഉയർത്തകുയുും ദസ്ാഷയൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്രഗ്കിയ വിജയിപ്പിക്കകുയുും 

ടെയ്യുന്നതിന് ആവശയമായ ദബാധവൽക്കരണും ഗ്രവർത്തനങ്ങൾ നെപ്പിലാക്കനു്ന.ു 

7. റിദപ്പാർട്ട്  യ്യാറാക്കൽ 

ദസ്ാഷയൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്രഗ്കിയയിടല കടണ്ടത്തലകുളുും നിരമനങ്ങളുും, 

നിർദേശങ്ങളുും  ദസ്ാഷയൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്രാമസ്ഭയിൽ െർച്ച ടെയ്ത ് അുംരീകാരും 

നെത്തനു്നതിനാവശയമായ കരെ് റിദപ്പാർട്്ട തയ്യാറാക്കനു്ന.ു 

8. ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്ഗാമ ഭ 

രശ്ചാത്തലും ഒരകു്കൽ െർച്ചയിൽ നിശ്ചയിക്കടപ്പട്ട േിനത്തിൽ സ്ൗകരയഗ്രേമായ സ്ഥലത്ത് 

ഗ്രാമസ്ഭ ദെർന്ന് കരെ ് റിദപ്പാർട്്ട അവതരണവുും, െർച്ചയുും, നിർദേശങ്ങളുും, തിരതു്തൽ 

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

ആടക ടതാഴിൽകാർഡ് : 717 

ആടക ടതാഴിലാളികൾ : 1000 

ആക്ടീവ് ടതാഴിൽ കാർഡ് : 346 

ആക്ടീവ് ടതാഴിലാളികൾ : 317 

എസ്്.സ്ി     : 45 

100േിവസ്ും ടതാഴിൽ 

 രർൂത്തിയാക്കിയ കെുുുംബങ്ങളുടെ: എണും:90 

(അവലുംബും: nrega.nic.in,17.10.19) 

വാർഡിതല ത ാഴിലറൂപ്പു പദ്ധ ിയുമായി ബന്ധതപ്പട്ട വിവരങ്ങൾ 

ആടക ടതാഴിൽകാർഡ് :  41 

ആടക ടതാഴിലാളികൾ : 62 

ആക്ടീവ് ടതാഴിൽ കാർഡ് : 6 

ആക്ടീവ് ടതാഴിലാളികൾ : 6 

100േിവസ്ും ടതാഴിൽ 

 രർൂത്തിയാക്കിയ കെുുുംബ ങ്ങളുടെ:   4 

   (അനബുന്ധും-2) 

 എണും 

(അവലുംബും: nrega.nic.in, 17/10/19) 
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2018 ഒക്ദടാബർ ഒന്ന ുമ ുൽ  2019 മാർച്ച് 31 വതര ഏതറ്റടുത്്ത ന്ടപ്പിലാക്കിയ  ാതഴ 

പറയുന്ന ആറ്  ഗ്പവൃത്തികളാണ് ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റിന്് വിദധയമാക്കിയ ്. 

 

അളവകുൾ  ംബന്ധിച്ച ്         

 

 ന്ദർശിച്ച ഗ്പവൃത്തികളുതട വിലയിരതു്തൽ: 

   1-മണ്ണ് ജല  ംരക്ഷണം മഴ തവള്ള തകായ്ത്തംു ഘട്ടം - 1 

             ഗ്രവൃത്തി ടെയ്ത സ്ഥലങ്ങള് എും ബകു്കില് ദരഖ ടരെതു്തിയിരനു്ന ു എന്നാൽ നാല് 

ഭവൂെുമകളുടെ ദരര് എും ബകു്കില് ദരഖ ടരെതു്തിയതായി കണ്ടില്ല. ഈ സ്ഥലങ്ങളില് രണി 

ടെയതത് ആയി ടതാഴിലാളികള് രറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതിലള്ുടപ്പെനു്ന െില 

സ്ഥലങ്ങള് സ്ന്ദര്ശിച്ചദരാൾ അവിടെ ഗ്രവൃത്തി ടെയതത് ആയി കാണാന് കഴിഞ്ഞ.ു 

ടവള്ളും കയറിയത് മലൂവുും, കാെ് മെൂി കിെക്കകുയായിരനു്ന.ു അതമുലൂും അളക്കാന് സ്ാധിച്ചില്ല. 

എും ബകു്കില് ദരഖ ടരെതു്തിയ ലീല രതു്തൻ രരുയില് എന്ന സ്ഥലത്ത്  രണി ടെയ്തിട്ടില്ല 

എന്ന് ടതാഴിലാളികൾ രറഞ്ഞ.ു 1333,332/- രപൂ കലൂി ഇന്ത്തിലംു 2460/- രപൂ  ാധന് 

ഇന്ത്തിലംു തചലവഴിച്ചു. സ്ിറ്റിസ്ണ് ഇന്ഫര്ദമഷന് ദബാര്ഡ് ഗ്രവൃത്തി സ്ഥലത്ത് 

ഗ്കമ

ന്മ്

പ ർ 

ഗ്പവർത്തിയുട

ത  ദപരംു 

ഗ്പവൃത്തി 

ദകാഡംു 

എസ്റ്റിദമറ്റ് 

  കു 

 

ഗ്പവർത്തി 

കാലയളവ്  

 

 ൃഷ്ടിച്ച

ത ാഴിൽ 

േിന് ങ്ങ ൾ 

 

ചിലവായ  കു  

ദവ ന് 

ഘടകം  

 ാധന് 

ഘടകം  

1. മണ് ജല 

സ്ുംരക്ഷണും മഴ 

ടവള്ള 

ടകായ്ത്തുും - 

ഘട്ടും - 1, വാര്ഡ് 

- 12 െദവാക്കന്ു്ന,  

144069 10-10-2018 to 

18-12-2018 

492 133,332 2460 

ഗ്പവർത്തിയുതട  

ദപര ്

എസ്റ്റിദമറ്റിതല 

അളവകുൾ   

എം ബകു്കിൽ 

ദരഖതപ്പടുത്തിയ ്  

 ീൽഡ ് ല 

പരിദശാധന്

യിൽ 

കണ് ്  

മണ് ജല 

സ്ുംരക്ഷണും മഴ 

ടവള്ള ടകായ്ത്തുും - 

വാര്ഡ് - 12 

കാെ് ടവട്ടിടതളിക്കൽ - 

16183m² 

മൺ വരമ്പ് - 643m³ 

കാെ് ടവട്ടിടതളിക്കല് - 

16179.00m² 

മൺ വരമ്പ് - 607.4m³ 

മണ് വരമ്പ് - 

244m³ മാഗ്തദമ 

അളക്കാന് 

സ്ാധിച്ചുള്ളു  
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കാണാന് സ്ാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ സ്ിറ്റിസ്ൺ ഇൻഫർദമഷൻ ദബാർഡിൻടറ ബില്ല് 

രരിദശാധിച്ച ഫയലില് കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.  മറ്റു വാർഡകുളിൽ ടതാഴിലാളികൾ 

ഇല്ലാത്തതിനാൽ  4,12,13 എന്നീ വാര്ഡകുളില്13, 12 വാര്ഡിടല ടതാഴിലാളികൾ രണി 

ടെയ്തിട്ടുണ്്ട.  

അവകാശാധിഷ്ടി  ന്ിരീക്ഷണങ്ങൾ: 

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. ആേയ ഘട്ടത്തില് തികച്ചുും സ്ൗജനയ ആയാണ് ലഭിച്ചത്. എന്നാൽ 

രതുകു്കി നല്കു ന്ന അവസ്രത്തിൽ ദഫാദട്ടാ ടതാഴിലാളികൾ സ്വന്തും 

െിലവില് നല്കിയതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാകാന് കഴിഞ്ഞ.ു  

 

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 ഗ്രതിരാേിക്കനു്നു .  

ആവശയടപ്പെനു്നത് അനസു്രിച്്ച ടതാഴിൽ ലഭയമാക്കാന് അധികൃതര് ഗ്ശദ്ധിക്കാറണ്ു്ട ഇത് 

നടല്ലാര ുകാരയമാണ്.  

           

ത ാഴിൽ അന്വുേിച്ച ്  ംബന്ധിച്ച്: 

ടതാഴിലറുപ്പ് നിയമഗ്രകാരും ടതാഴിൽ ആവശയടപ്പട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ 15 േിവസ്ത്തിനകും 

ടതാഴിൽ ലഭയമാക്കണടമന്നണ്ു്ട. വാർഡിടല ടതാഴിലാളികൾക്്ക ടതാഴിൽ ആവശയമളു്ള 

സ്മയങ്ങളിൽ  അദരക്ഷ സ്മർപ്പിക്കനു്ന മറുയ്ക്്ക 15 േിവസ്ത്തിനകും ടതാഴിൽ 

അനവുേിദക്കണ്ടതണ്ു്ട. നയൂ മാഹി രഞ്ായത്തിടല വാര്ഡ് 12 െദവാകന്ു്ന  ടതാഴിലാളികൾ 

എല്ലാവരുും ഒരമുിച്ചാണ് ടതാഴിലിന ുഅദരക്ഷിക്കനു്നത്   എന്നാൽ രസ്ീത് കകരറ്റാറില്ല.  
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ത ാഴിലില്ലായ്മ  ദവ ന്ം: 

ടതാഴിൽ ആവശയടപ്പട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ 15 േിവസ്ത്തിനകും ടതാഴിൽ ലഭയമാക്കാത്തരക്ഷും 

ടതാഴിലില്ലായ്മ ദവതനും ലഭിക്കാൻ അവകാശമണ്ു്ട .  ഇതവുടരയുള്ള കലൂി കൃതയമായി 

ലഭിച്ചതായി ടതാഴിലാളികൾ രറഞ്ഞ.ു  

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. ഗ്രവൃത്തി കടണ്ടത്തനു്നതിന് ദമറ്റ്, ടതാഴിലാളികൾ 

എന്നിവരടുെ രങ്കാളിത്തും ഉണ്ടാവാറണ്ു്ട.  

യാഗ് ാ തചലവ്  ംബന്ധിച്ച്: 

ടതാഴിലാളികൾക്്ക താമസ് സ്ഥലത്തനുിന്നുും 5 കിദലാമീറ്റർ െറു്റളവിൽ ടതാഴിൽ 

ലഭിക്കവുാനളു്ള അവകാശമണ്ു്ട ,ഗ്രസ്തു ത രരിധിക്ക ുരറുത്ത ു ടതാഴിൽ ടെദയ്യണ്ട സ്ാഹെരയും 

ഉണ്ടാവകുയാടണങ്കിൽ യാഗ്താ ബത്തയായി കലൂിയുടെ 10% തകു നിലവിടല കലൂി ഗ്രകാരും  27 

രരൂ 10 കരസ് ഗ്രവൃത്തി േിവസ്ങ്ങളിൽ ലഭയമാക്കണും.5 കിദലാമീറ്ററിന് ഉള്ളില്  മാഗ്തമാണ് 

ഇതവുടര ടതാഴിലാളികൾ രണി എെതു്തിട്ടുള്ളത്.  

 

ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലതത്ത ത ൗകരയങ്ങൾ  ംബന്ധിച്ച്; 

ടതാഴിലിെങ്ങളിൽ ലഭിദക്കണ്ട അെിസ്ഥാന ടസ്ൗകരയങ്ങളായ ഗ്രഥമ ശഗു്ശഷൂാ 

സ്ുംവിധാനങ്ങൾ ,വിഗ്ശമ സ്മയടത്ത തണൽ സ്ൗകരയും, കെുിടവളളും  എന്നിവ 

ടതാഴിലാളികള്ക്്ക ടസ്ൗജനയമായി ലഭയമാദക്കണ്ടതണ്ു്ട.  ഗ്രഥമ ശഗു്ശഷൂ കിറ്റ് 

ടതാഴിലാളികള്ക്്ക സ്ൗജനയമായി ഗ്രഥമ ആദരാരയ ദകഗ്ന്ദത്തില് നിന്നുും ലഭിക്കാറണ്ു്ട. 

തണലിന്ടറ അവശയും വരാറില്ല. കെുിടവള്ളും ടതാഴിലാളികൾ തടന്നയാണ് 

ടകാണ്ടവുരനു്നത്.  

ദവ ന്ം ലഭയമാക്കനു്ന ്  ംബന്ധിച്ച്; 

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

15േിവസ്ത്തിനകും ടതാഴിലാളികളുടെ അടക്കൗണ്ടിൽ കലൂി ലഭിക്കവുാൻ അവകാശമണ്ു്ട . 

രഞ്ായത്തിൽ നിന്നുും ഏഴ് േിവസ്ത്തിനളുളിൽ കലൂി  അടക്കൗണ്ടിദലക്്ക 

നൽകാറടുണ്ടങ്കിലുും ദകഗ്ന്ദഫണ്്ട കൃതയമായി ലഭയമല്ലാത്തതിനാൽ ദവതനും കവകിയാണ് 

ടതാഴിലാളികൾക്്ക ലഭിച്ചുടകാണ്ടിരിക്കനു്നത്. 
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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 

.നയൂ മാഹി രഞ്ായത്തിൽ ഈ ദൊൾ ഗ്ഫീ നമ്പര് ഗ്രേര്ശിപ്പിച്ചതായി കാണാന് കഴിഞ്ഞില്ല. 

ഇതവുടര ഒര ുരരാതിയുും ടതാഴിലാളികൾ സ്മർപ്പിച്ചിട്ടില്ല.  

ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ന്ടത്തനു്ന ്  ംബന്ധിച്ച്: 

 ടതാഴിലറുപ്പിൽ ഏടറ്റെതു്ത ഗ്രവൃത്തികൾ ദസ്ാഷയൽ ഓഡിറ്റ് നെത്തനു്നതിൽ 

രങ്കാളികളാവനു്നതിന ുടതാഴിലാളികൾക്്ക അവകാശമണ്ു്ട. 2018 ഒക്ദൊബർ ഒന്ന ുമതുൽ 2019 

മാർച്്ച വടര ഏടറ്റെതു്ത ഗ്രവൃത്തികളുടെ സ്ാമഹൂയരരിദശാധനയിൽ നയമൂാഹി 

രഞ്ായത്തിടല െദവാക്കന്ു്ന വാർഡിടല ദമറ്റുും ടതാഴിലാളികളുും രങ്കാളികളായിട്ടുണ്്ട. 

 

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. ഒര ു വര്ഷും മദുന്ന ദശാഭ 

എന്ന ടതാഴിലാളിക്്ക രണി സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറുിവ് സ്ുംഭവിക്കകുയുും ആശരുഗ്തിയിൽ 

ടകാണ്ട ു ദരാകകുയുും ടെയ്തിരനു്നതായി ടതാഴിലാളികൾ രറഞ്ഞ ു എന്നാൽ ഇതിന് 

ആവശയമായി വന്ന യാഗ്താ കലൂി ലഭിച്ചിട്ടില്ല.  

ത ാഴിലാളികളുതട കടമകൾ 

1. കൃതയസ്മയത്ത് ടതാഴിൽ സ്ഥലത്ത് ഹാജരായി ഒപ്പ് വയ്ക്കകു. 

2. ടതാഴിലറുപ്പ് ഗ്രാമസ്ഭയ്ക്്ക ദസ്ാഷയൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്രാമസ്ഭയുും കൃതയമായി രടങ്കെകു്കകു 

3. രണിസ്ഥലത്ത് പ്ലാറിക് 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. 



11 

 

ത ാഴിലറുപ്്പ പദ്ധ ിയിൽ ഏതറ്റടുക്കനു്ന ഗ്പവൃത്തികളുതട  യലകുളിൽ 

ഉണ്ായിരിദക്കണ് ഗ്പധാന്തപ്പട്ട 22 ദരഖകതള കറുിച്ച് വാർഷ്ിക മാസ്റ്റർ 

 ർക്കലുറിൽ കൃ യമായ ന്ിർദേശങ്ങൾ ന്ൽകനു്നണ്ു് . 

1. കവർ ദരജ്                                              12. ടമറ്റീരിയൽ വാങ്ങനു്നതിനളു്ള  തീരമുാനും 

2. ടെക്്ക ലിറ്.                                               13. ദവജ് ലിറ്   

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. മറർ ദറാള് മടൂമന്റ്റ് സ്ലിപ്പ്. 

9. വർക്്ക അദല്ലാടക്കഷൻ.                       20. ജിദയാൊടെെ് ദഫാദട്ടാ. 

10. മറർ ദറാൾ                                              21. ദസ്ാഷയൽ ഓഡിറ്റ് റിദപ്പാർട്്ട 

11. ടമഷർടമന്റ് ബക്ു്ക.                                   22. കസ്റ്റ് ഡയറി. 

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

കതണ്ത്തലകുൾ 

 കവകവർദപജ്   

 മാറർ സ്ര്ക്കലുര് ഗ്രകാരമളു്ള കവർ ദരജ് ഫയലില്  സ്കൂ്ഷിച്ചിട്ടുണ്്ട എന്നാൽ കൃതയമായി 

രരൂിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. ദസ്ാഷയൽ ഓഡിറ്റ് നെന്നതായി കവർ ദരജില്ദരഖടരെതു്തിയതായി കണ്ട.ു  

 തചക്്ക ലിസ്റ്റ ് 

ഒര ു ഗ്രവൃത്തി ഫയലില് ഗ്കമഗ്രകാരും ഏടതാടക്ക ദരഖകള് എവിടെ ഏടതാടക്ക ദരജ് 

മതുൽ സ്കൂ്ഷിച്ചിരിക്കനു്ന ുഎന്ന് മനസ്സിലാക്കാനളു്ള ആധികാരിക ദരഖയാണ് ടെക്്ക ലിറ.് 

രരിദശാധിച്ച ഫയലില് ടെക്്ക ലിറ് സ്കൂ്ഷിച്ചിട്ടുണ്്ട അവ കൃതയമായി രരൂിപ്പിച്ചതായുും 

കാണാന് സ്ാധിച്ചു . ഇത് അഭിനന്ദനും അര്ഹിക്കനു്ന കാരയമാണ്.  

 ആക്ഷൻ പ്ലാൻ ദകാപ്പി   

ഗ്രസ്തു ത ഗ്രവൃത്തി രഞ്ായത്തിടല നെപ്പു വര്ഷത്തിടല വാര്ഷിക ആക്ഷൻ പ്ലാനില്  

ഉള്ടരട്ടതാണ് എന്ന് ടതളിയിക്കനു്ന ദരഖയാണ് വാര്ഡ് രഗ്ന്തണ്ട് (െദവാക്കന്ു്ന മണ് ജല 

സ്ുംരക്ഷണവുും മഴടവള്ള ടകായ്ത്തുും ഘട്ടും - 1) ആക്ഷന് പ്ലാൻ ദകാപ്പി 

കാണാന് സ്ാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.  

  എസ്റ്റിദമറ്റ് 

ഒര ുഗ്രവൃത്തി എങ്ങടന, എഗ്ത അളവില് ടെയ്യണും എന്ന് സ്ാദങ്കതികമായി ഗ്രതിരാേിക്കനു്ന 

ആധികാരിക ദരഖയാണ് എറിദമറ്റ്. രരിദശാധിച്ച ഫയലില്എറിദമറ്റ് സ്കൂ്ഷിച്ചിട്ടുണ്്ട. 
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സ്ാധാരണ ജനങ്ങൾക്്ക മനസ്ിലാകനു്ന രീതിയില് ദവണും എറിദമറ്റ് 

തയ്യാറാക്കാന് എന്നാൽ രരിദശാധിച്ച ഫയലില ്ജനകീയ എറിദമറ്റ് കാണാന് സ്ാധിച്ചില്ല.  

  ാദേ ികാന്മു ി പഗ് ം  

ഒര ു ഗ്രവൃത്തി സ്ാദങ്കതിക വിേഗ്ദരടുെ അനമുതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നതിനളു്ള ആധികാരിക 

ദരഖയാണ് സ്ാദങ്കതിക അനമുതി രഗ്തും. രരിദശാധിച്ച ഫയലില് ഘട്ടും - 1 ല് സ്ബ് കമ്മിറ്റി 

അുംരങ്ങളുടെ ദരരകുൾ ദരഖ ടരെതു്തിയിട്ടില്ല എന്നാൽ അവരടുെ ഒപ്പ്, സ്ീല് എന്നിവ 

കാണാന് സ്ാധിച്ചു. െദവാക്കന്ു്ന മണ് ജല സ്ുംരക്ഷണും മഴ ടവള്ള ടകായ്ത  ്ഗ്രവൃത്തി ഘട്ടും 

1 ഫയലില് സ്ാദങ്കതിക അനമുതിയുടെ ടസ്കയര്ൂ ദസ്ാഫ്റ്റ്ടവയര് ദകാപ്പിയുും എഴുതി 

തയ്യാറാക്കിയ അനമുതി രഗ്തവുും കാണാന് സ്ാധിച്ചു.  

 ഭരണാന്മു ി ദരഖ 

ഗ്രവൃത്തി ടെയ്യുന്നതിന് നിര്വഹണ സ്ഥാരനും നല്കനു്ന അനമുതി ആണ് ഭരണാനമുതി 

ദരഖ. ഈ ദരഖ രരിദശാധിച്ച ഫയലില്കാണവുാന് സ്ാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ടസ്കയര്ൂ ദസ്ാഫ്റ്റ്

ടവയര് ഉരദയാരിച്്ച ടെയ്ത അനമുതി ദരഖ സ്കൂ്ഷിക്കനു്നത് നല്ല കാരയമാണ്.  

 ഡിമാൻഡ് ദ ാം 

ടതാഴിലാളികൾ ടതാഴിൽ ആവശയടപ്പട്്ട നല്കനു്ന അദരക്ഷയാണ് ഡിമാന്റ് ദഫാും. 

ടതാഴില് ആവശയടപ്പട്്ട 15 േിവസ്ത്തിനളു്ളില് ടതാഴിൽ ലഭിച്ചിട്ടുദണ്ടാ എന്ന് 

അറിയാന് സ്ഹായിക്കനു്ന ദരഖ കെൂിയാണിത്. രരിദശാധിച്ച ഫയലില് ടതാഴിലാളികൾ 

കടൂ്ടമായി അദരക്ഷിച്ചതിന്ടറ ദരഖ കാണാന് കഴിഞ്ഞ.ു  

 വർക്്ക  അദലാദക്കഷ്ൻ  ദ ാം  

ഗ്രവൃത്തി അനവുേിച്്ച ടകാണ്ട് നിര്വഹണ ഉദേയാരസ്ഥര് നല്കനു്ന അനമുതിയാണ് വർക്്ക 

അദലാദകഷന്ദഫാും. അദരക്ഷിച്്ച 15 േിവസ്ത്തിനളു്ളില്ഗ്രവൃത്തി ലഭിദച്ചാ 

എന്നറിയാന് ഈ ദഫാും സ്ഹായിക്കുും. രരിദശാധിച്ച ഫയലില് ഗ്രവൃത്തി അനവുേിച്ചു 

ടകാണ്ടളു്ള ദഫാും കാണാന് സ്ാധിച്ചു. ഇത് നടല്ലാര ു കാരയമാണ്. ഇതിൽ ടസ്ഗ്കട്ടറി ഒപ്പ്, 

സ്ീല് എന്നിവ ടവക്കാൻ ഗ്ശദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നടല്ലാര ുകാരയമാണ്.  

 മസ്റ്റർ  ദറാൾ 

ടതാഴിലാളികളുടെ ഹാജര് നില ദരഖടപ്പെതു്താന് ഉള്ള ദരഖയാണ് മറർ ദറാള്. മറർ ദറാള് 

നമ്പര്, തിയ്യതി, ഗ്രിന്റിങ് തിയ്യതി, ബന്ധടപ്പട്ടവരടുെ ഒപ്പ് എന്നിവ കൃതയമായി 

ദരഖടപ്പെതു്തിയിട്ടുണ്്ട.  9-11-18 മതുല് 15-11-18 തിയ്യതി  വടരയുള്ള മറര് ദറാള് നമ്പര് 5029- 

ല ് ടതാഴിൽ കാര്ഡ് നമ്പർ KL-02-010-005-013/37 നെരാജന്. രി എന്ന ടതാഴിലാളി ദകാളും 

മാറി ഒപ്പ് ടവച്ചതായി രരിദശാധനയില് മനസ്സിലാക്കാൻ സ്ാധിച്ചു. മാറര് 

ദറാള് നമ്പര് 5680(1-12-18—7-12-18), 5681(1-12-18—7-12-18), 6292(12-12-18—18-12-18)എന്നീ 

മറര് ദറാളുകളില് ടവട്ടിതിരതു്തലകുൾ കണ്ട.ു എന്നാൽ ഇതിൽ അവസ്ാനും ഒപ്പ്, 

സ്ീല് മതുലായവ ദരഖ ടരെതു്താന് ബന്ധടപ്പട്ടവര്ഗ്ശദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്.  
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 തമഷ്ർതമന്്റ് ബക്ു്ക 

ഒര ു ഗ്രവൃത്തി എറിദമറ്റ് ഗ്രകാരും കൃതയമായ അളവില് ആണ് ടെയ്യുന്നത് എന്നുും 

ടെയ്തിരിക്കനു്നത് ഇഗ്രകാരും തടന്നയാണ് എന്ന് മനസ്ിലാക്കാന് ഉള്ള ആധികാരിക 

ദരഖയാണ് ടമഷര്ടമന്റ് ബക്ു്ക. ടമഷര്ടമന്റ് ബകു്കില് ദരരില്ലാത്ത 5 ദരരടുെ സ്ഥലത്ത് 

ദജാലി ടെയതത് ഇന്ടറ ദരഖയായി ഉെമസ്ഥന്ടറ നികതുി ശിട്്ട, അദരക്ഷ ദഫാും, എന്നിവ  

ഘട്ടും - 1 ഫയലില് സ്കൂ്ഷിച്ചിട്ടുണ്്ട.ആടക 24 അദരക്ഷകളാണ് ഫയലില് ഉള്ളത് ഇതിൽ 19 

ദരരകുൾ എും ബകു്കില് ദരഖ ടരെതു്തിയിട്ടുണ്്ട. അതദുരാടല ഗ്രസ്തു ത സ്ഥലത്ത് രണി 

രര്ൂത്തിയായി എന്ന സ്ാക്ഷയരഗ്തും കാണാന് സ്ാധിച്ചില്ല.  

 ദവജ്  ലിസ്റ്റ് 

മറർ ദറാളിന് ആനരുാതികമായി ടതാഴിലാളികൾക്്ക  ദവതനും അനവുേിച്ചു എന്ന് 

ടതളിയിക്കാനളു്ള ദരഖയാണ് ടവജ് ലിറ്. രരിദശാധിച്ച ഫയലില് ടവജ് ലിറ ്കൃതയമായി 

സ്കൂ്ഷിച്ചിട്ടുണ്്ട.  

  ണ്് ഗ്ടാൻസ്ഫർ ഓർഡർ  

മറർ ദറാളിനുും ടവജ് ലിറിനുും അനസു്രിച്്ച ടതാഴിലാളികള്ക്്ക ദവതനും കകമാറിയത് 

ഉറപ്പാക്കാന് ഉളള ദരഖയായി ഫണ്ട് ഗ്ൊന്സ്് ദഫര്  ഓര്ഡര്. രരിദശാധിച്ച ഫയലില് ഫണ്ട് 

ഗ്ൊന്സ്് ഫ ര് ഓര്ഡര് കാണാന് സ്ാധിച്ചില്ല.  

 തമറ്റീരിയൽ  വൗച്ചർ  ആൻഡ്  ബിൽ 

സ്ാധന സ്ാമഗ്രികള് ആവശയമായ ഗ്രവൃത്തികൾക്്ക സ്ാമഗ്രികള് വിതരണും ടെയത് 

അതിന്ടറ ബില്ല ്ഫയലില ്സ്കൂ്ഷിദക്കണ്ടതണ്ു്ട. ഈ രണിക്്ക ഇത് അവശയും ഇല്ല.  

 ദ ാദട്ടാഗ്ഗാ ്  

ഒര ുഗ്രവൃത്തി തെുങ്ങനു്നതിന് മന്ുരുും ഗ്രവൃത്തി നെന്ന ുടകാണ്ടിരിക്കനു്ന സ്മയത്തുും അതിന് 

ദശഷവുും ഉള്ള 3 ഘട്ടങ്ങളിലായി ഉള്ള ദഫാദട്ടാ ആണ് ഫയലില് ഉണ്ടാദകണ്ടത്. മണ് ജല 

സ്ുംരക്ഷണും മഴ ടവള്ള ടകായ്ത ് ഘട്ടും - 1 ല ്ഗ്രവൃത്തി നെക്കനു്നതിന് മന്ുരുും  ഗ്രവൃത്തിക്്ക 

ദശഷും ഉള്ളതമുായ 2 ഘട്ടങ്ങളിലായി ഉള്ള ദഫാദട്ടാകള് സ്കൂ്ഷിച്ചിട്ടുണ്്ട . അതദുരാടല 

തടന്ന ജിദയാ ൊര് ദഫാദട്ടാ ഫയലില് സ്കൂ്ഷിച്ചിട്ടില്ല.  

 ഗ്പവൃത്തി പർൂത്തീകരണ  ാക്ഷയപഗ് ം  

ഗ്രവൃത്തി രര്ൂത്തീകരിച്ചു എന്നതിന്ടറ ദരഖയാണ് ഗ്രവൃത്തി രര്ൂത്തികരണ 

സ്ാക്ഷയരഗ്തും. െദവാക്കന്ു്ന മണ് ജല സ്ുംരക്ഷണും മഴ ടവള്ള ടകായ്ത ് ഘട്ടും - 1 

ഫയലില് കാണാന് കഴിഞ്ഞ.ു എന്നാൽ ഇതിൽ സ്ീല് മാഗ്തദമ കാണാന് ഉള്ളു ഒപ്പ് ദരഖ 

ടരെതു്തിയിട്ടില്ല.  
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 മസ്റ്റർ ദറാൾ മവൂ്തമന്റ ് ലിപിപ്പ്  

ഒര ു ഗ്രവൃത്തിയുടെ ഓദരാ ഘട്ടത്തിന്ടറയുും മറർ ദറാള് അനവുേിച്്ച ടതാഴിലാളികള്ക്്ക 

ദവതനും നല്കനു്നത് വടരയുള്ള ഓദരാ ഘെകങ്ങളുും മറർ ദറാള് മവ്ൂടമന്റ് സ്ലിപ്പ്. 

രരിദശാധിച്ച ഫയലില് മറർ ദറാള് മവ്ൂ ടമന്റ് സ്ലിപ്പ് കാണാന് സ്ാധിച്ചില്ല.  

 സ റ്റ് ഡഡയറി  

മാറർ സ്ർക്കലുർ ഗ്രകാരും സ്ുംസ്ഥാന സ്ർക്കാർ നിർദേശിക്കനു്ന സ്ഗു്രധാന ദരഖയാണ് 

കസ്റ്റ് ഡയറി. രദ്ധതിയുടെ സ്തുാരയത, ടതാഴിലാളികളുടെ അവകാശങ്ങൾ സ്ാമഹൂയ 

രങ്കാളിത്തും രദ്ധതി ആരുംഭ മീറ്റിുംര് എന്നിവ ഗ്രവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉറപ്പു വരതു്തനു്നണ്ു്ട 

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

രരൂീകരിദക്കണ്ടത് എങ്ങടനടയന്നളു്ളത് എ .എും. സ്ി. യിടല ദരജ് നമ്പർ 57 ഭാരും 10.5.3. 

അനസു്രിച്്ച ആവണും. ഘട്ടും - 1 ല് കസ്റ്റ് ഡയറി സ്കൂ്ഷിച്ചിട്ടുണ്്ട. സ്ന്ദര്ശക കറുിപ്പില ്ഒപ്പ് 

മാഗ്തമാണ് കാണാന് സ്ാധിച്ചത്. കറുിപ്പ ്ഒന്നുും തടന്ന ഇല്ല. കസ്റ്റ് ഡയറി യില് വിജിലന്സ്് 

ആന്ഡ് ദമാണിറ്ററിങ് കമ്മിറ്റി റിദപ്പാര്ട്ടില് വാര്ഡ് 13 എന്നാണ് ദരഖ ടരെതു്തിയിട്ടുള്ളത്.  

വിജിലന്് ് ആന്്ഡ് ദമാണിറ്ററിങ് കമ്മിറ്റി  
  

  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 .വാര്ഡ് 12 

ടല വിജിലൻസ്്&ദമാണിറ്ററിങ് കമ്മിറ്റി അുംരങ്ങളുടെ 3 ദരരകുൾ മാഗ്തമാണ് 

കാണാന്സ്ാധിച്ചിട്ടുള്ളത്.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ദറാ ് ഗർ  േിവ ം  

വാർഷിക മാറർ  പ്ലാൻ  ഗ്രകാരും എല്ലാ  രഞ്ായത്തകുളിലുും  ദറാസ്് രർ  േിവസ്ും 

ആെരിക്കണും എന്ന്  നിഷ്കര്ഷിച്ചിട്ടുണ്്ട. നയൂ മാഹി രഞ്ായത്തില് ഇതവുടര ദറാസ്ഗാര് േിനും 

 

ഗ്കമ 

നമ്പർ 

 

ദരര് 

1 ഗ്രഭ  

2 ദഗ്രമ. രി. ടക  

3 ജയരാജന്. സ്ി  
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ആെരിച്ചിട്ടില്ല. ടതാഴിലാളികള്ക്്ക ഈ േിവസ്ടത്ത കറുിച്്ച യാടതാര ു അറിവുും ഇല്ല 

എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാന് സ്ാധിച്ചത്.  

 ിറ്റി ൺ ഇൻത ാർദമഷ്ൻ ദബാർഡ്  

വാർഷിക മാറർ സ്ർക്കലുർ ഗ്രകാരും ഗ്രവർത്തി നെക്കനു്ന എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലുും 

ഗ്രവർത്തിയുടെ വിശേമായ വിവരങ്ങൾ അെങ്ങിയ നിശ്ചിത വലപു്പത്തിലളുള ഒര ുഡിസ്്ദപ്ല 

ദബാർഡ് സ്ഥാരിദക്കണ്ടതണ്ു്ട .ഫീല്ഡ് രരിദശാധനയില് ഒര ുഗ്രവൃത്തി നെന്ന സ്ഥലത്ത് 

സ്ിറ്റിസ്ണ് ഇന്ഫര്ദമഷന് ദബാര്ഡ് കാണാന് സ്ാധിച്ചു. എന്നാൽ ഇത് ഗ്രവൃത്തി 

കഴിഞ്ഞതിന ുദശഷമാണ് സ്ഥാരിക്കാറളു്ളത് എന്നാണ് ടതാഴിലാളികൾ രറഞ്ഞത്.  

ദമറ്റ് 

 ടതാഴിലറുപ്പ് ഗ്രവർത്തിയുടെ ദമൽദനാട്ടും,ടതാഴിൽ കാർഡ്, കസ്റ്റ് ഡയറി, മറർ 

ദറാൾ എന്നിവ കൃതയമായി രരൂിപ്പിക്കൽ, ടതാഴിലാളികളുടെ  ഹാജർ ഉറപ്പ് വരതു്തകു, ലീവ് 

മാർക്്ക ടെയ്യുക, രണി സ്ഥലത്ത് ദവണ്ട ടസ്ൗകരയങ്ങൾ ഉദണ്ടാടയന്്ന ഉറപ്പ് വരതു്തൽ  

എന്നിവയാണ് ദമറ്റുമാരടുെ െമുതല. നിയമ ഗ്രകാരും രതിനഞ്് േിവസ്ും കഴിയുദമ്പാൾ രതുിയ 

ദമറ്റിടന തിരടഞ്ഞെകു്കാവനു്നതാണ് . ഗ്രീത, ഗ്രസ്ീത, സ്ശുാന്ത എന്നിവര് ഗ്രധാനമായുും ദമറ്റ് 

മാര് ആയി നില്ക്കാറളു്ളത്.  

പഞ്ചായത്തിൽ  കൂ്ഷിച്ചിരിദക്കണ് 7 രജിസ്റ്ററകുൾ 

1.  ടതാഴിൽ കാർഡിനളു്ള കെുുുംബാദരക്ഷയുടെ രജിറർ 

2.  ഗ്രാമസ്ഭ രജിറർ 

3.  ടതാഴിൽ ആവശയടപ്പട്ടതുും ടതാഴിൽ അനവുേിച്ചതുും സ്ുംബന്ധിച്ച രജിറർ 

4.  ഗ്രവൃത്തിയുടെ ലിറുും െിലവുും വിശോുംശങ്ങളുും സ്ുംബന്ധിച്ച രജിറർ  

5.  സ്ഥിര ആസ്ഥികളുടെ രജിറർ 

6.  രരാതി രജിറർ 

7.  സ്ാധന രജിറർ 

(a) ത ാഴിൽ കാർഡ് രജിസ്റ്റർ 

ടതാഴിൽ കാർഡ് രജിറര് സ്കൂ്ഷിച്ചിട്ടുണ്്ട. എന്നാൽ ബന്ധടപ്പട്ട 

അധികൃതര് സ്ാക്ഷയടപ്പെതു്തിയിട്ടില്ല. ടതാഴിൽ കാര്ഡ് നമ്പര് KL-02-010-005-012/44 ടക. രി. 

യൂസ്ഫ്, യു. ടക കസ്നബ എന്നിവ രണ്ട് ഗ്രാവശയും ആവര്ത്തിച്്ച വരനു്നതായി കണ്ട.ു  

 (b) ഗ്ഗാമ ഭ രജിസ്റ്റർ 

ഗ്രാമസ്ഭ രജിറർ സ്കൂ്ഷിച്ചതായി കണ്ടില്ല.  
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 (c) ഡിമാൻറ് രജിസ്റ്റർ 

കൃതയമായി ബന്ധടപ്പട്ട അധികൃതര് സ്ാക്ഷയടപ്പെതു്തിയിട്ടുണ്്ട. ഇത് നല്ല കാരയമാണ്.  

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

ദരഖതപ്പടുത്തിയിട്ടുള്ള  രജിസ്റ്റർ  

വർക്്ക രജിറർ ഉത്തരവാേിതവടരട്ട ഉദേയാരസ്ഥര് ആരുും തടന്ന സ്ാക്ഷയടപ്പെതു്തിയിട്ടില്ല. 

കെൂാടത ഗ്രിന്റൗട്്ട ദകാപ്പിയാണ് സ്കൂ്ഷിച്ചിരിക്കനു്നത്. സ്ീല്, ഒപ്പ് എന്നിവ ഈ 

രജിററില് കാണാന് സ്ാധിച്ചില്ല.  

 (e) സ്ഥിര ആസ്ഥികളുതട രജിസ്റ്റർ 

ബന്ധടപ്പട്ട ഉദേയാരസ്ഥര് സ്ാക്ഷയടപ്പെതു്താന് ഗ്ശദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ രജിറർ 

ഭാരികമായി  രരൂിപ്പിച്ചതായാണ് കാണാന് കഴിഞ്ഞത്  

 (f)പരാ ിരജിസ്റ്റർ 

യാടതാര ു വിധ രരാതിയുും ദരഖ ടരെതു്തിയതായി കണ്ടില്ല. ബന്ധടപ്പട്ട 

ഉദേയാരസ്ഥര് സ്ാക്ഷയടപ്പെതു്തിയിട്ടില്ല. രരാതികള് ഒന്നുും തടന്ന ഇല്ല എന്ന് ടസ്ഗ്കട്ടറി 

സ്ാക്ഷയടപ്പെതു്തിയതായുും  കാണാന് സ്ാധിച്ചില്ല.  

 (g)  ാധന് രജിസ്റ്റർ 

രഞ്ായത്തിൽ ഈ രജിറർ സ്കൂ്ഷിച്ചിട്ടുണ്്ട. എന്നാൽ ബന്ധടപ്പട്ട ഉദേയാരസ്ഥര് സ്ാക്ഷയ 

ടരെതു്തിയിട്ടില്ല. കെൂാടത ഗ്രിന്റ് ദകാപ്പിയാണ് കാണാന് കഴിഞ്ഞത്. അതദുരാടല തടന്ന 

ഒപ്പ്, സ്ീല് എന്നിവയുും കാണാന് കഴിഞ്ഞില്ല.  

    കതണ്ത്തലകുൾ  

 മറര് ടസ്ക്കലുര് ഗ്രകാരും ഉള്ള കവർ ദരജ് ഫയലില് സ്കൂ്ഷിച്ചിട്ടുണ്്ട ഇത് 

അഭിനന്ദനാര്ഹമായ കാരയമാണ്. കവർ ദരജ് കൃതയമായി 

രരൂിപ്പിക്കാന് ഗ്ശദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്.  

 ഡിമാന്റ് ടെയ്യുന്ന ടതാഴിലാളികള്ക്്ക കൃതയമായി രണി നല്കാറണ്ു്ട എന്നതുും 

അഭിനന്ദനും അര്ഹിക്കനു്ന കാരയമാണ്.  

 ഡിമാന്റ് നല്കു ന്നത് ഗ്ഫണ്ട് ഓഫീസ്ില് തടന്ന ദവണും എന്നതുും രസ്ീത് കകപ്പറ്റണും 

എന്നതുും ഗ്ശദ്ധിദക്കണ്ട കാരയമാണ്. 

 ടതാഴിൽ കാര്ഡ് ആേയമായി നല്കിയ അവസ്രത്തിൽ തികച്ചുും സ്ൗജനയമായി 

തടന്ന നൽകാൻ ഉദേയാരസ്ഥര് ഗ്ശദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നടല്ലാര ുഗ്രവണതയാണ്.  

 ടതാഴിലറുപ്പ് രദ്ധതിയുടെ സ്തുാരയത ഉറപ്പ് വരതു്തനു്നതിനായി 

സ്ിറ്റിസ്ണ് ഇന്ഫര്ദമഷന് ദബാര് ഡ് സ്ഥാരിക്കനു്നത് നല്ല കാരയമാണ്. എന്നാൽ ഇത് 

ഗ്രവൃത്തി കഴിഞ്ഞതിന് ദശഷമാണ് ടവയ്ക്കനു്നത്.  
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 ടതാഴിലാളികള്ക്്ക ഗ്രഥമ ശഗു്ശഷൂ കിറ്റ്, കെുിടവള്ളും, തണല് എന്നിവ ലഭയമാക്കനു്നത് 

ഗ്രശുംസ്നീയമായ കാരയമാണ്.  

 െദവാകന്ു്ന വാർഡിൽ ടതാഴിലാളികൾ കടൂ്ടും കടൂ്ടമായാണ് ടതാഴിലിന ു അദരക്ഷ 

നല്കാറളു്ളത്.  

 മണ് ജല സ്ുംരക്ഷണും മഴ ടവള്ള ടകായ്ത  ് രദ്ധതി ഗ്രകാരും ടെയ്ത 

ഗ്രവൃത്തികള് ഭവൂെുമകള് കൃതയമായി രരിരാലിക്കാന് ഗ്ശദ്ധിദക്കണ്ടതണ്ു്ട. എന്നാൽ, 

െില സ്ഥലങ്ങളില് ഭമൂി കൃഷി ദയാരയമായ സ്കൂ്ഷിക്കനു്നത് കണ്ട ുഇത് വളടര നടല്ലാര ു

കാരയമാണ്.  

 വാര്ഡില് ആസ്തി വികസ്ന ഗ്രവൃത്തികള് കണ്ടരുിെിക്കാനുും അവ ആസ്ഗൂ്തണും 

ടെയ്ത ് ടതാഴിലറുപ്പ് രദ്ധതിയില് ഉള്ടപ്പെതു്തി ടെയ്യാൻ ദവണ്ടി വാര്ഡില് ഉള്ള 

എല്ലാവരുും ഗ്ശമിദക്കണ്ടത് ആണ്.  

 ടതാഴിലാളികളുടെ ദവതനും കൃതയമായി അവരടുെ അക്കൗണ്ടിദലക്്ക എത്തി എന്ന് 

മനസ്സിലാക്കാന് ദവണ്ടി ഉരദയാരിക്കനു്ന ദരഖയാണ് ഫണ്ട് ഗ്ൊന്സ്് ദഫര്  

ഓര്ഡര് ഇത് ഫയലില് സ്കൂ്ഷിക്കാന് നിര്വഹണ ഉദേയാരസ്ഥര് ഗ്ശദ്ധിദക്കണ്ടതാണ്.  

 ഗ്രവൃത്തി ടെയ്ത സ്ഥലങ്ങള് കൃതയമായി എും ബകു്കില് ദരഖടരെതു്താന് ബന്ധടപ്പട്ട 

ഉദേയാരസ്ഥര് കെൂതുൽ ഗ്ശദ്ധ ടെലദുത്തണ്ടതണ്ു്ട.  

 ഗ്രവൃത്തി തെുങ്ങനു്നതിന് മന്ുര് ഗ്രവൃത്തി ആരുംഭ മീറ്റിുംര് ദെരാറണ്ു്ട  എന്നാണ് 

ടതാഴിലാളികൾ രറഞ്ഞത് ഇതിൽ ഓവര്സ്ിയര് രടങ്കെകു്കാറണ്ു്ട. രണിയുടെ 

അളവകുള് കൃതയമായി രറഞ്ഞ ുതരാറണ്ു്ട എന്നാണ് ടതാഴിലാളികൾ രറഞ്ഞത്.  

 മറര് ദറാളില് ദകാളും മാറി ഒപ്പ് ടവച്ചതായി കണ്ട ു ഇത് ടതറ്റായ ഗ്രവണതയാണ്. 

മറര് ദറാളില് കൃതയമായി വിവരങ്ങൾ ദരഖ ടരെതു്തവുാന്  ദമറ്റിന് നിര്ദേശും 

നല്ദകണ്ടതാണ്. 

 കസ്റ്റ് ഡയറിയില് വിജിലന്സ്് ആന്റ്  ദമാണിറ്ററിങ് കമ്മിറ്റി റിദപ്പാര്ട്ടില് വാര്ഡ് 

13 എന്നാണ് കണ്ടത്.അതദുരാടല തടന്ന വിജിലന്സ്് ആന്റ് ദമാണിറ്ററിങ് കമ്മിറ്റി 

അുംരങ്ങള് കറുിപ്പ് ദരഖ ടരെതു്തവുാന്  ഗ്ശദ്ധിക്കണും.  

 മറര് സ്ര്ക്കലുര് ഗ്രകാരും  ഫയലില് സ്കൂ്ഷിദക്കണ്ട 22 ദരഖകളില് 14 എണും ഇവിടെ 

സ്കൂ്ഷിച്ചിട്ടുണ്്ട എന്നത് അഭിനന്ദനും അര്ഹിക്കനു്ന കാരയമാണ്.  

 ഏഴ് രജിറര് രഞ്ായത്തിൽ സ്കൂ്ഷിദക്കണ്ടതണ്ു്ട  ഇതിൽ ഗ്രാമസ്ഭ 

രജിറര് കാണാന് കഴിഞ്ഞില്ല എന്നാൽ മറ്റ് എല്ലാ രജിറര്കളുും സ്കൂ്ഷിച്ചിട്ടുണ്്ട. 

രജിറര്കൾ  ബന്ധടപ്പട്ട ഉദേയാരസ്ഥര് സ്ാക്ഷയടപ്പെതു്തിന് ഗ്ശദ്ധിദക്കണ്ടതാണ്.  

 അക്ഷാുംശും ദരഖ ടരെതു്തിയ ജിദയാ ൊര് ദഫാദട്ടാ ഫയലില് സ്കൂ്ഷിദക്കണ്ടതാണ്.  
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 ന്ിർദേശങ്ങള് 

 ടതാഴിൽ കാര്ഡ്  ടതാഴിലാളികള്ക്്ക തികച്ചുും സ്ൗജനയമായി (ദഫാദട്ടാ 

ഉള്ടപ്പടെ) നല്ദകണ്ടതാണ്.  

 ഗ്രാദേശിക ഭാഷയില് ഉള്ള എറിദമറ്റുും ഗ്രവൃത്തി സ്ഥലത്ത് ലഭയമാക്കണും.  

 രദ്ധതി നെപ്പിലാക്കനു്ന സ്ഥലടത്ത കറുിച്ചുള്ള സ്െൂന ഗ്രവൃത്തിയുടെ ദരരിടനാപ്പും 

ദെര്ക്കണും.  

 മറര് സ്ര്ക്കലുര് ഗ്രകാരും രറയുന്ന ദരഖകള് ഫയലില് സ്കൂ്ഷിദക്കണ്ടതാണ്.  

 ടതാഴിൽ അദരക്ഷകൾ ഗ്ഫണ്ട ്ഓഫീസ്ിൽ സ്വീകരിക്കകുയുും കകപ്പറ്റ്  രസ്ീത്  

നല്ദകണ്ടതമുാണ്.  

 ടതാഴിലാളിക്്ക  നല്കിയ  രതുിയ ടതാഴിൽ കാര്ഡില് കൃതയമായി വിവരങ്ങൾ 

ദരഖ ടരെതു്തവുാന് നിര്ദേശും  നല്കു ക.  

 കവർ ദരജില് കൃതയമായി വിവരങ്ങൾ ദരഖടരെതു്തകു.  

 ഉദേയാരസ്ഥര് ഒപ്പ് വയ്ക്കദുമ്പാള് തിയ്യതി കെൂി ദരഖടരെതു്തകു.  

 വിജിലന്സ്് ആന്റ് ദമാണിറ്ററിങ് കമ്മിറ്റി വർഷത്തിൽ രതുകു്കകു. വിഎുംസ്ി 

അുംരങ്ങൾ കസ്റ്റ് ഡയറിയില് കറുിപ്പ് ദരഖടരെതു്തകു.  

 രദ്ധതിയുടെ ശരിയായ നെത്തിപ്പിന് വിഎുംസ്ിയുടെ ഇെടരെലകുള് ഗ്രവൃത്തി 

സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടാദവണ്ടതാണ്.  

 ടതാഴിലറുപ്പ് രദ്ധതിയില് ഏടറ്റെകു്കനു്ന ഗ്രവൃത്തികളുടെ ആസ്തികൾ േീര്ഘകാല 

നിലനില്പിന ു ആവശയമായ സ്ാദങ്കതിക നിര്ദേശങ്ങള് ഓവര്സ്ിയർമാർ  

നല്ദകണ്ടതുും  രാലിക്കനു്നണ്ു്ട എന്ന് ഉറപ്പു വരദുത്തണ്ടതമുാണ്.  

 മറര് ദറാളില് ഗ്രസ്തു ത ഗ്രവൃത്തിയുടെ അളവകുള് ദരഖടരെതു്തിയ  എും 

ബകു്കിന്ടറ  ദരജ് നമ്പര് നല്ദകണ്ടതാണ്.  

 മറർ ദറാളില് ഒപ്പ് ദരഖ ടരെതു്തനു്ന ഉദേയാരസ്ഥര് തിയ്യതി കെൂി ദരഖടരെതു്തണും.  

 ഗ്രവൃത്തി ടെയ്ത  സ്ഥലങ്ങളുടെ അളവകുള് എും ബകു്കില് കൃതയമായി 

ദരഖടരെതു്തണും.  

 

ത ാഴിലറുപ്പുപദ്ധ ിയിൽ ഏതറ്റടുത്്ത തചയ്യാൻ പറ്റിയ ഗ്പവൃത്തികൾ 

1.  വിഭാഗം എ : ഗ്രകൃതി വിഭവ രരിരാലനവമുായി ബന്ധടപ്പട്ട ടരാത ുഗ്രവൃത്തികൾ 

2.  വിഭാഗം ബി: സ്മഹൂത്തിൽ അവശത അനഭുവിക്കനു്ന വിഭാരങ്ങൾക്കളു്ള 

വയക്തിരത ആസ്തികൾ ഖണ്ഡിക 5ൽ രരാമർശിക്കനു്ന കെുുുംബങ്ങൾക്്ക മാഗ്തും 

3.  വിഭാഗം  ി: ദേശീയ ഗ്രാമീണ ഉരജീവന മിഷൻ നിബന്ധനകൾ അനസു്രിക്കനു്ന 

സ്വയും സ്ഹായസ്ുംഘങ്ങൾക്്ക ടരാത ുഅെിസ്ഥാനസ്ൗകരയങ്ങൾ 

4.  വിഭാഗം ഡി: ഗ്രാമീണ അെിസ്ഥാന സ്ൗകരയങ്ങൾ 

  



19 

 

അന്ബുന്ധം-1 

 2018-19 ഒക്ദടാബർ മ ുൽ മാർച്ച് വതര ഗ്പവൃത്തി ഏതറ്റടുത്്ത ന്ടപ്പിലാക്കിയഭമൂിതയ 

 ംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ 

 

ഗ്കമ 

ന്മ്പർ 

ഭവൂടുമയുതട ദപര് ആതക ഭമൂി ഗ്പവൃത്തി തചയ്ത  

സ്ഥലം 

1. ശാരേ 

കനു്നമു്മല് അഴീക്കല്  

13 13 

2. ഗ്രവീണ് രതുിയ രരുയില്  20 20 

3. രാദജഷ് തയ്യില് ആലും 

കണ്ടി  

10 10 

4. രഷു്പ ടവള്ളാട്ടിന്റവിെ  12 12 

5. രവീഗ്ന്ദൻ അമ്പകു്കന്    

6. സ്െുിഗ്ത, സ്രുജ, ദേവ ു

രട്ടത്തി കനു്നമു്മല്  

10 1/2 10 1/2 

7. ജമീല അറക്കല് 

മാണിയാട്ട്  

52 52 

8. കാസ്ിും തങ്ങളകത്ത ു 10 10 

9. റസ്ാക്്ക െി. ടക യാന്ബ ൂ

ഗ്ഡീുംസ്്  

  

10. ഫൗസ്ിയ,റാബി 

ദകാദറാത്ത്  

36 36 

11. ലീല രതു്തൻ രരുയില്    

12. ശാരേ ഈരായിന്റ വിെ   25 25 

13. ഷീബ. ടക കറുിച്ചിയില്    

14. ദഗ്രമാവതിനാല ു

രരുയ്ക്കല്  

  

15. വാസ് ു കരിയാണ്ടി 

മദുല്ലാളി  

12 12 

16. അെടൂ്ടി ടകാളവട്ടത്ത ു 10 10 

17. റഖുിയ ടകാദല്ലാെത്ത ു 12 1/2 12 1/2 

18. ആയിഷ രതുിയ വീട്ടില്  19 19 

19. അജിത രറു്റിയാട്്ട  30 30 

20. ആയിഷ രറമ്പത്ത്  12 12 
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21. സ്കുലഖ രരയങ്ങട്്ട  10 10 

22. ശാരേ ടകയിറ്റി വീട്ടില്  25 25 

23. രവീഗ്ന്ദന്എുംസ്ി രാജ് 

വിഹാര്  

  

അന്ബുന്ധം-2 

2018-2019  ാമ്പത്തിക വര്ഷ്ം 100 േിവ ം ത ാഴിൽ പരൂത്്തിയാക്കിയ 

കടുുംബങ്ങളുതട വിവരങ്ങൾ  

 

ഗ്കമന്മ്പര്  ത ാഴിൽ കാര്ഡ് ന്മ്പര്  ത ാഴിലാളിയുതട ദപര്  

1 KL-02-010-005-012/3 മാധവി. സ്ി. ടക  

2 KL-02-010-005-012/4 കനക  

3 KL-02-010-005-012/5 വിശാല ു 

4 KL-02-010-005-012/9 ഗ്രസ്ീത. ടക  

 

 

ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ന്ടത്തനു്ന ിന്്  ഹായിച്ചവർ 

 

 ടതാഴിലറുപ്പ്  വിഭാരും ഉദേയാരസ്ഥർ 

 

 വാർഡിടല ടതാഴിലാളികൾ 

 

 ദമറ്റ് മാർ 

 

 രഞ്ായത്ത് ഉദേയാരസ്ഥർ 
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ന്യ ൂമാഹി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്്ത മഹാത്മാരാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ ത ാഴിലറുപ്്പ 

പദ്ധ ിയുമായി ബന്ധതപ്പട്ട് 22-10-2019 ത ാവ്വാഴ്ച 2 മണിക്ക് ന്റൂൾു ഇസ്ലാമിക് മഗ്േസ്സ, 

ഉസ്സന്് തമാട്ടയില് തെച്ച് ന്ടത്തിയ ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്രാമ ഭയില് എടുത്ത 

 ീരമുാന്ങ്ങളുും ന്ിര്ദേശങ്ങളുും. 

        ീരമുാന്ങ്ങൾ 

1. ത ൊഴിൽ കൊര്ഡ്  ികച്ചും സൗജന്യമൊയി ന്ല്കകു, ഫ ൊഫടൊ ഉള്തെതെ. 

2. ഡിമൊന്്റ് ഫ ൊറും പ്രഫ യകും എഴു ൊത  ത ൊഴിലൊളികള് പ്രൂെൊയി എഴു ി ഒെിട് ഫമറ്റ് 

മഫുേന് പ് ണ്ട് ഓ ീസില് ന്ല്കകുയുും കകരറ്റ് രസീ ് സവീകരിക്കകുയുും തെയ്യചക. 

3. തരൊ  ുപ്രവൃത്തികള്ക്്ക ഊന്നല് ന്ല്കി തകൊണ്ടളു്ള ആക്ഷൻ പ്ലൊൻ രരൂീകരിക്കകു. 

4. ജന്കീയ എസ്റ്റിഫമറ്റ്  യ്യൊറൊക്കൊന്് പ്രദ്ധിക്കകു. 

5. വൊര്ഷിക മൊസ്റ്റർ സര്ക്കലുര് പ്രകൊരമളു്ള സിറ്റിസണ് ഇന്് ര്ഫമഷന്് ഫ ൊര്ഡ് 

പ്രവൃത്തി  െുങ്ങനു്ന ിന്് മന്ു്ര്  തന്ന സ്ഥൊരിക്കകു. 

6. ര ിന്ഞ്്ച ദിവസും കഴിയുഫപൊൾ ര ുിയ ഫമറ്റിതന് ത രതെെകു്കൊന്ളു്ള  ീരമുൊന്ും. 

7. വിജിലന്്സ് ആന്്റ് ഫമൊണിറ്ററിങ് കമ്മിറ്റി അുംരങ്ങതള പ്രവൃത്തി 

ആരുംഭിക്കനു്ന ിന്് മന്ു്ര് അറിയിക്കകുയുും അവരതുെ 

ഇെതരെലകുള് തമച്തെെതു്തകുയുും തെയ്യചക. 

8. പ്രവൃത്തി സ്ഥലത്ത് തവച്് ഉണ്ടൊകനു്ന അരകെങ്ങൾ കൃ യമൊയി കസറ്റ് 

ഡയറിയില് എഴു കുയുും തെലവൊയ  കുയുതെ  ില്ല് സഹി ും രഞ്ചൊയത്തിൽ 

ഏല്പിക്കകുയുും െികിത്സൊ തെലവ് ലഭിക്കവുൊന്മുളു്ള  ീരമുൊന്ും. 

9. ആക്ഷൻ പ്ലൊൻ രരൂീകരിക്കനു്ന ിന്് മഫുന്നൊെിയൊയുള്ള പ്രൊമസഭ കൃ യമൊയി 

ന്െത്തകുയുും പ്രവൃത്തികൾ കതണ്ടത്തകുയുും ആ പ്രവൃത്തികൾ ആക്ഷൻ പ്ലൊന്ില് 

ഉൾതെെതു്തിയിടചഫണ്ടൊ എന്നമുളു്ള ഇെതരെലകുള് ന്െത്തകു. 

10. വൊര്ഷിക മൊസ്റ്റർ സര്ക്കലുര് പ്രകൊരമളു്ള ഫരേകള്  യലില് കൃ യമൊയി 

സകൂ്ഷിക്കകു. 

11. രജിസ്റ്ററകുൾ കൃ യമൊയി എഴു ി  ിയ്യ ി, ഒെ്, സീല് എന്നിവ ഫരേതരെതു്തകു. 

ന്ിര്ദേശങ്ങള് 

 ഫറൊഡരികിലളു്ള കൊെ് തവടിതത്തളിക്കല് ത ൊഴിലറുെ് 

രദ്ധ ിയില് ഉള്തെെതു്തകു. 

 ത ൊഴിൽ സമയും കറുയ്ക്കകു. 

 100 എന്നളു്ള ില് ന്ിന്നുും ത ൊഴിൽ ദിന്ങ്ങളുതെ എണ്ണും 150 ആയി ഉയർത്തകു. 

 99 രണി രര്ൂത്തിയൊയവര്ക്കുും 100 രണി രര്ൂത്തിയൊയവര്ക്്ക ന്ല്കനു്ന ് ഫരൊതല 

ആന്കുലൂയും അന്വുദിക്കകു. 

 ന്ിലവിലളു്ള കലൂി വർദ്ധിെിക്കകു. 

 കെുിതവള്ളത്തിന്് ആവരയമൊയ രൊപ് ും രഞ്ചൊയത്തിൽ ന്ിന്നുും ന്ല്കകു.  

 ത ൊഴിലറുെ് ത ൊഴിലൊളികള്ക്്ക യൂണിഫ ൊും ന്ല്കകു.  

 ത ങ്ങിന്്  െതമെകു്കല് രദ്ധ ിയില് ഉള്തെെതു്തകു.  


