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ആമഖും: 

ഗ്രാമീണ ജനതയുടെ ഉന്നമനത്തിനായി സ്വതഗ്ന്തഭാരതത്തിൽ ആവിഷ്കരിച്ച ഏറ്റവുും 

സ്ഗു്രധാനവുും ശക്തവമുായ നിയമമാണ് മഹാത്മ രാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ ടതാഴിലറുപ്പ് 

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, 2019 വർഷങ്ങളിൽ ഏറ്റവുും വലിയ ഗ്രളയേരുന്തും ഏറ്റുവാങ്ങിയ നാൊണ് 

ദകരളും. ദകരളത്തിടല എല്ലാ ജില്ലകളിലുും ഈ ഗ്രളയും വളടരയധികും േരുന്തങ്ങൾ 

ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. അദത ദകരളും തടന്നയാണ് മാർച്്ച മാസ്ദത്താെകുെൂി ശക്തമായ 

വരൾച്ചയുും കെുിടവള്ളക്ഷാമവുും അനഭുവടപ്പെനു്നത്. ഈ അവസ്രത്തിലാണ് എഗ്തദയാ 

നറൂ്റാണ്ടകുളായിനാും 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 സ്ാധിക്കനു്ന.ു ഗ്രധാനമായുും ദമൽപ്പറഞ്ഞ 
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ഗ്രശ്നങ്ങൾ ജലസ്ുംരക്ഷണത്തിനുും ജലസ്ുംഭരണത്തിന് കാരയമായ രീതിയിൽ തടന്ന 

ബാധിക്കനു്ന.ു 

മഹാത്മാരാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ ടതാഴിലറുപ്പ് രദ്ധതി ഗ്രകാരും രിണറായി 

രഞ്ായത്തിടല വാർഡ് 7 ദകാഴൂർ 2018-19 സ്ാമ്പത്തിക വർഷും ഒക്ദെബർ ഒന്്ന മതുൽ 2019 

മാർച്്ച 31 വടര നെപ്പിലാക്കിയ    നാല് ഗ്രവൃത്തികൾ സ്ാമഹൂയ രരിദശാധന 

നെത്തിയതിൻടറ അെിസ്ഥാനത്തിൽ ദലാക്്ക റിദസ്ാഴ്സ് ദരഴ്സണുും വിദല്ലജ് റിദസ്ാഴ്സ് 

ദരഴ്സണ്മരുും തയ്യാറാക്കിയ  കരെ് റിദപ്പാർട്്ട 30.10.19ന് ദകാഴൂർ വാർഡിടല കാപ്പുമ്മൽ 

സ്ൗഹൃേ ക്ലബിൽ 11 മണി മതുൽ നെന്ന ദസ്ാഷയൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്രാമസ്ഭയിൽ 

അവതരിപ്പിക്കകുയുും രദ്ധതി ടമച്ചടപ്പെതു്തനു്നതിന് ദവണ്ട തീരമുാനങ്ങൾ എെകു്കകുയുും 

ടെയ്തതിൻടറ അെിസ്ഥാനത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയ ദസ്ാഷയൽ ഓഡിറ്റ് റിദപ്പാർട്്ട 

വാർഡിൻടറ വികസ്നത്തിനുും സ്മഹൂത്തിനുും രരിസ്ഥിതിക്കരൃുും രുണരരമായ രീതിയിൽ 

രദ്ധതിയുടെ നല്ല വശങ്ങൾ നിലനിർത്തിടകാണ്്ട ദരാരായ്മകൾ രരിഹരിച്്ച രദ്ധതിയുടെ 

ഗ്രവർത്തനങ്ങൾ ടമച്ചടപ്പട്ട രീതിയൽ നെപ്പിലാക്കാൻ ഇതിൻടറ രിന്നിൽ ഗ്രവർത്തിക്കനു്ന 

ഒദരാരതു്തർക്കുും സ്ാധിക്കടട്ട എന്നാശുംസ്ിക്കനു്ന ു 

 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 

 കരാറകുാടര ഇെനിലക്കാദരാ ഇല്ല 

 ടരാതജുന രങ്കാളിത്തദത്താടെ ദലബർ ബഡ്ജറ്റ് 

 ബാങ്ക്,  ദരാദറാഫീസ്് വഴി മാഗ്തും ദവതന വിതരണും 

 സ്്ഗ്തീകൾക്്ക മൻുരണന 

 കമ്പയടൂ്ടർ ശൃുംഖല വഴിയുള്ള ദമാണിറ്ററിുംര് സ്ുംവിധാനും 

 ഗ്രാമസ്ഭ രദ്ധതി ഓഡിറ്റ് ടെയ്യുന്ന.ു 
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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 ഗ്രവർത്തനങ്ങടള ക്കറുിച്ചുള്ള   സ്ാമഹൂിക ഓഡിറ്റ്, 

ടതാഴിലറുപ്പ് രദ്ധതി നിയമും ടസ്ക്ഷൻ 17 (2) അനസു്രിച്്ച എരദഞ്ഞാളി രഞ്ായത്തിൽ 

രണ്ടാും വാർഡായ കളൂിബസ്ാർ 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 ദരഴ്സണ് നെത്തിയ കെൂിയാദലാെനയിൽ 

ഉരതു്തിരിഞ്ഞതിനനസു്രിച്്ച  തെുർ ഗ്രഗ്കിയകൾ ആസ്ഗൂ്തണും ടെയ്യുകയുും ദസ്ാഷയൽ 

ഓഡിറ്റ് ഗ്രാമസ്ഭാ തീയതി നിശ്ചയിക്കകുയുും ടെയ്യുന്ന.ു 

2.  യൽ പരിദശാധന 

ദസ്ാഷയൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്രഗ്കിയ ആരുംഭിച്ചിരിക്കനു്ന തിയതിയ്ക്്ക  മൻുരളു്ള ആറ ്

മാസ്ക്കാലയളവിൽ വാർഡിടല ഗ്രവൃത്തി ഫയലകുൾ, ഏഴ് രജിററകുൾ, അദതാടൊപ്പും 

അനബുന്ധദരഖകളുും സ്കൂ്ഷ്മരരിദശാധന നെത്തനു്ന.ു 

3. ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലപരിദശാധന 

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 
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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 നിഷ്ഠമായ 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 സ്ഥലത്ത ്

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 : 2261 

ആടക ടതാഴിലാളികൾ : 2629 

ആക്ടീവ് ടതാഴിൽ കാർഡ് : 1104 

ആക്ടീവ് ടതാഴിലാളികൾ : 1128 

എസ്്.സ്ി     :  27 

100േിവസ്ും ടതാഴിൽ 

 രർൂത്തിയാക്കിയ കെുുുംബങ്ങളുടെ:  522 

 എണും 

(അവലുംബും: nrega.nic.in,  29.10.19) 

വാർഡിതല ത ാഴിലറുപ്പു പദ്ധ ിയുമായി ബന്ധതപ്പട്ട വിവരങ്ങൾ 

ആടക ടതാഴിൽകാർഡ് : 105 

ആടക ടതാഴിലാളികൾ : 117 

ആക്ടീവ് ടതാഴിൽ കാർഡ് : 44 

ആക്ടീവ് ടതാഴിലാളികൾ : 44 

100േിവസ്ും ടതാഴിൽ 

 രർൂത്തിയാക്കിയ കെുുുംബങ്ങളുടെ:   30(അനബുന്ധും-2) 

 എണും 

(അവലുംബും: nrega.nic.in, 29/10/19) 
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2018 ഒക്ദൊബർ ഒന്ന ുമതുൽ  2019 മാർച്്ച 31 വടര ഏടറ്റെതു്ത് നെപ്പിലാക്കിയ താടഴ രറയുന്ന 

മന്ൂ്ന ഗ്രവൃത്തികളാണ് ദസ്ാഷയൽ ഓഡിറ്റിന് വിദധയമാക്കിയത്. 

 

ഗ്കമ   

നമ്പ ർ 

ഗ്രവർത്തിയുു

ടെ ദരരുും 

ഗ്രവൃത്തി 

ദകാഡുും 

എറിദമറ്റ് 

 തകു 

 

ഗ്രവർത്തി 

കാലയളവ്  

 

സ്ൃഷ്ടിച്ചത

ടുാഴിൽ 

േിന ങ്ങ ൾ 

 

െിലവായ തകു  

ദവതന 

ഘെകും  

സ്ാധന 

ഘെകും  

1. ദകാഴൂർ 

നീർത്തട

ത്തിൽ 

മൺ 

കയ്യാല 

നിർമ്മാണ

ംം ഘട്ടം 2 

w c/ 300641 

 

308911 

8/10/18-

19/11/18 

1086 294306 5900(3600+

2300) 

(പണിയാ

യയുധങ്ങ

ളുതട 

വാടക+ന

തംയിംബ

ദംാർഡ്) 

2. ദകാഴൂർ 

നീർത്തട

ത്തിൽ 

മൺ 

കയ്യാല 

നിർമ്മാണ

ംം ഘട്ടം 3 

WC/ 300642 

 

278424 28/12/18 

ongoing 

764 207044  2660 

3. ദകഗ്ര 

സ്ുംസ്ഥാന 

രദ്ധതി 

ഗ്രകാരമളു്ള 

ഭവന 

നിർമ്മാണും 

( ഗ്രസ്ീത 

ടക) ഘട്ടും 19 

IF 318173 

 

 

24840 

 

 

23/7/18-

3/3/19 

 

 

90 

 

 

24390 
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അളവകുൾ  ംബ ന്ധിച്ച്          

 

 

 

 

 

ഗ്പവർത്തിയുട

തം  ദപര് 

എസ്റ്റിദമറ്റിതല 

അളവകുൾ   

എം ബകു്കിൽ 

ദരഖതപ്പടുത്തിയ ്  

 ീൽഡ്  ല 

പരിദശാധനയിൽ 

കണ്  ് 

ദകാഴൂർ 

നീർത്തടത്തി

ൽ മൺ കയ്യാല 

നിർമ്മാണം 

ഘട്ടം 2 

w c/ 300641 

 കാെ് 

ടവട്ടിടത്തളിക്കൽ 

12346.5 

മണ്  കയ്യാല- 1521m3 

കാെ് 

ടവട്ടിടത്തളിക്കൽ - 

12336.5 m2  

മണ് കയ്യാല -14 96.47 5m3 

 1156.216 മീറ്റർ കയ്യാല 

മാഗ്തദമ അളന്്ന 

തിട്ടടപ്പെതു്താൻ 

സ്ാധിച്ചിട്ടുളളൂ.  ശക്തമായ 

മഴയിൽ ഇെിഞ്ഞ ു

ദരായതിനാലുും  കാെ് മെൂി 

കിെക്കനു്നതിനാലുും 

കൃതയമായി അളന്്ന 

തിട്ടടപ്പെതു്താൻ 

സ്ാധിച്ചിട്ടില്ല. 

2 ദകാഴൂർ 

നീർത്തടത്തി

ൽ മണ്്ണ ജല 

 ംരക്ഷണം - 

ഘട്ടം 3 

wc/300642 

 കാെ് 

ടവട്ടിടത്തളിക്കൽ 

-11751 m2 

മണ് കയ്യാല1350 m3 

കാെ് 

ടവട്ടിടത്തളിക്കൽ - 

11751 m2  

മണ് വരമ്പ-്1014.61m3 

749.96 മീറ്റർ കയ്യാല 

മാഗ്തദമ അളന്്ന 

തിട്ടടപ്പെതു്താൻ 

സ്ാധിച്ചിട്ടുളളൂ.   ശക്തമായ 

മഴയിൽ ഇെിഞ്ഞ ു

ദരായതിനാലുും  കാെ് മെൂി 

കിെക്കനു്നതിനാലുും 

കൃതയമായി അളന്്ന 

തിട്ടടപ്പെതു്താൻ 

സ്ാധിച്ചിട്ടില്ല. 

3.ദകഗ്ര 

സ്ുംസ്ഥാന 

രദ്ധതി 

ഗ്രകാരമളു്ള 

ഭവന 

നിർമ്മാണും ( 

ഗ്രസ്ീത ടക) 

ഘട്ടും 19 

IF/318173 

ഒന്നാും ഘട്ടും-28 

Mandays 

രണ്ടാും ഘട്ടും-24 

Mandays 

മനൂ്നാും ഘട്ടും-10 

Mandays 

നാലാും ഘട്ടും-28 

Mandays 

 

ഒന്നാും ഘട്ടും-28 Mandays 

രണ്ടാും ഘട്ടും-24 Mandays 

മനൂ്നാും ഘട്ടും-10 Mandays 

നാലാും ഘട്ടും-28 Mandays 

 

വീെ് നിർമ്മാണും 

രർൂത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്്ട. 90 

േിവസ്ടത്ത കലൂി 

നൽകിയിട്ടുണ്്ട. 

ഫീൽഡ് 

രരിദശാധനയിൽ 

രുണദഭാക്താവിൻടറ 

അടക്കൗണ്ട് 

രരിദശാധിച്ചദപ്പാഴുും 

മഴുുവൻ തകുയുും 

ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് 
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 ന്ദർശിച്ച ഗ്പവൃത്തികളുതട വിലയിരതു്തൽ. 

1.ദകാഴൂർ നീർത്തടത്തിൽ മൺ കയ്യാല നിർമ്മാണം ഘട്ടം 2 w c/ 300641 

 (അനബുന്ധും-1) 

എും.ബകു്കിൽ ഗ്രവൃത്തി ടെയ്ത സ്ഥലത്തിൻടറ ഭവൂെുമകളുടെ ദരര് എഴുതിയിട്ടുണ്്ട. 

എും.ബകു്കിൽ കയ്യാലയുടെ  അളവ് ഓദരാ സ്ഥലത്തുും എഗ്ത ടെയ്തിട്ടുണ്്ട എന്്ന 

എഴുതിയിട്ടുടണ്ടങ്കിലുും  ഫീൽഡ് രരിദശാധനയിൽ കാെ് മെൂിയതിനാലുും മഴയിൽ ഇെിഞ്ഞ ു

ദരായതിനാലുും മഴുുവനായുും അളക്കാൻ സ്ാധിച്ചിട്ടില്ല.  294306/-രരൂ കലൂിയിനത്തിലുും 3600/-

രരൂ രണിയായുധങ്ങളുടെ വാെകയിനത്തിലുും 2300/-രരൂ  സ്ിറ്റിസ്ണ് ഇൻഫർദമഷൻ 

ദബാർഡ് ഇനത്തിലുും ടെലവഴിച്ചതായി എും.ബകു്കിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്്ട. സ്ിറ്റിസ്ണ് 

ഇൻഫർദമഷൻ ദബാർഡിന് ടെലവഴിച്ച തകുയുടെ ബില്്ല ഫയലിൽ കാണാൻ 

സ്ാധിച്ചിട്ടുണ്്ട.  ഈ ഗ്രവൃത്തിയുടെ ഉദേശയലക്ഷയും രർൂണമായുും കകവരിക്കാൻ 

സ്ാധിച്ചതായി കാണാൻ സ്ാധിച്ചില്ല. 

2ദകാഴൂർ നീർത്തടത്തിൽ മൺ കയ്യാല നിർമ്മാണം ഘട്ടം 3 wc/300642 

 എും.ബകു്കിൽ ഗ്രവൃത്തി ടെയ്ത സ്ഥലത്തിൻടറ ഭവൂെുമകളുടെ ദരര് എഴുതിയിട്ടുണ്്ട. 

എും.ബകു്കിൽ കയ്യാലകളുടെ  അളവ് ഓദരാ സ്ഥലത്തുും എഗ്ത ടെയ്തിട്ടുണ്്ട എന്്ന 

എഴുതിയിട്ടുടണ്ടങ്കിലുും  ഫീൽഡ് രരിദശാധനയിൽ കാെ് മെൂിക്കിെക്കനു്നതിനാൽ 

മഴുുവനായുും അളക്കാൻ സ്ാധിച്ചില്ല. ദമപ്പാെൻ ഷീബ, കനു്നഗു്മ്പത്ത് ബിര ുഎന്നിവർ കയ്യാല 

നില നിർത്തി തടന്ന തെുർ രരിരാലനും നെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് അഭിനരാർ ഹമായ 

കാരയമാണ്.  207044/-രരൂ കലൂിയിനത്തിലുും 2660 /-രരൂ രണിയായുധങ്ങളുടെ 

വാെകയിനത്തിലുും ടെലവഴിച്ചതായി എും.ബകു്കിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്്ട. സ്ിറ്റിസ്ണ് 

ഇൻഫർദമഷൻ ദബാർഡിന് ടെലവഴിച്ച തകുയുടെ ബില്്ല ഫയലിൽ കാണാൻ 

സ്ാധിച്ചിടല്ലങ്കിലുും CIB ഗ്രവൃത്തി സ്ഥലത്ത് കാണാൻ സ്ാധിച്ചു..  ഈ ഗ്രവൃത്തിയുടെ 

ഉദേശയലക്ഷയും കകവരിക്കാൻ സ്ാധിച്ചതായി കാണാൻ സ്ാധിച്ചില്ല. 

3. ദകഗ്ന്ദ  ംസ്ഥാന പദ്ധ ി ഗ്പകാരമളു്ള ഭവന നിർമ്മാണം ( ഗ്പ ീ  തക)  

ഘട്ടം 19 IF/318173 

 ഐഎകവ ഭവന രദ്ധതി ഗ്രകാരും നാല് ഘട്ടങ്ങളിലായാണ് ടതാഴിൽ േിനങ്ങൾ 

നൽദകണ്ടത്. അതായത് തറ നിർമ്മാണും-28 രണി, ലിൻറൽ- 24രണി, ദമൽകരൂ-15രണി, 

രർൂത്തീകരണും-28രണി എന്നിങ്ങടന നാല് ഘട്ടങ്ങളിലായാണ് ടതാഴിൽ നൽദകണ്ടത്. 

ഫയൽ രരിദശാധനയിൽ 90േിവസ്ടത്ത ടതാഴിൽ േിനങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഫീൽഡ് 

രരിദശാധനയിൽ രുണദഭാക്താവിൻടറ അടക്കൗണ്ട് രരിദശാധിച്ചദപ്പാഴുും 24390/- രരൂ 

അടക്കൗണ്ടിൽ വകയിരതു്തിയിട്ടുണ്്ട. 
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അവകാശാധിഷ്ടി  നിരീക്ഷണങ്ങൾ: 

 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.  

 ദകാഴൂർ വാർഡിടല ടതാഴിലാളികൾക്്ക രതുിയ ടതാഴിൽ കാർഡ് അനവുേിച്്ച 

നൽകിയിട്ടുണ്്ട. രദ്ധതിയുടെ ഗ്രാരുംഭഘട്ടത്തിൽ തികച്ചുും ടസ്ൗജനയമായാണ് ടതാഴിൽ 

കാർഡ് നൽകിയത്.എന്നാൽ രതുിയ ടതാഴിൽകാർഡിന് എല്ലാ ടതാഴിലാളികളുും സ്വന്തും 

ടെലവിലാണ് ദഫാദട്ടാ എെതു്ത് നൽകിയിരിക്കനു്നത്. 

 ത ാഴിൽ ലഭിക്കനു്ന ്  ംബന്ധിച്ച്: 

ടതാഴിൽ കാർഡളു്ള ഏടതാര ു കെുുുംബത്തിനുും 100 േിവസ്ടത്ത അവിേഗ്ദ കായിക 

ടതാഴിലിന് അവകാശമണ്ു്ട.   അദരക്ഷ നൽകിയാൽ കകപ്പറ്റു രശീത് നൽകകുയുും 15 

േിവസ്ത്തിനകും ടതാഴിൽ  ലഭയമാക്കണടമന്നുും നിയമത്തിൽ ഗ്രതിരാേിക്കനു്നണ്ു്ട. ദകാഴൂർ 

വാർഡിടല ടതാഴിലാളികൾ  ദമറ്റ് മദുഖനയാണ് 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 രശീതി ലഭിക്കാറടുണ്ടന്്ന മനസ്ിലായി. എന്നാൽ 

കൃതയമായി ടതാഴിൽ ആവശയടപ്പെനു്ന ടതാഴിലാളികൾക്്ക ടതാഴിൽ 

ലഭിക്കാറടുണ്ടന്നളുളത് അഭിനരാർഹമായ കാരയമാണ്. 

   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.  

 ത ാഴിലില്ലായ്മ  ദവ നം: 

ടതാഴിൽ ആവശയടപ്പട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ 15 േിവസ്ത്തിനകും ടതാഴിൽ ലഭയമാക്കാത്തരക്ഷും 

ടതാഴിലില്ലായ്മ ദവതനും ലഭിക്കാൻ അവകാശമണ്ു്ട. വാർഡിടല ടതാഴിലാളികൾ തീയ്യതി 
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ദരഖടപ്പെതു്തി  ദരഖാമലൂും അദരക്ഷ സ്മർപ്പിക്കാറില്ല അതടുകാണ്ടതുടന്ന കൃതയമായി 

ടതാഴിൽ ലഭിച്ചിട്ടുദണ്ടാ എന്ന് ദരഖകളിൽ നിന്നുും വയക്തമല്ല. ടതാഴിലാളികളുമായി 

സ്ുംസ്ാരിച്ചദപ്പാൾ മനസ്സിലായത് ആവശയടപ്പട്ടാൽ രതിനഞ്് േിവസ്ത്തിനളുളിൽ 

ടതാഴിൽ ലഭിച്ചിക്കാറടുണ്ടന്നാണ്. ഇത് അഭിനരാർഹമായ കാരയമാണ്. 

 തഷ്ൽ ് ഓ ് ദഗ്പാജക്റ്റ്   ംബന്ധിച്ച്: 

വാർഡിൽ ആവശയമായ വികസ്ന ഗ്രവൃത്തികൾ കടണ്ടത്തനു്നതിന് ടതാഴിലാളികൾക്്ക 

അവകാശും ഉണ്ട്. ടതാഴിൽ കടണ്ടത്തനു്നതിന ുടതാഴിലാളികളുടെയുും ദമറ്റിടെയുും ഭാരത്ത ്

നിന്നുും രങ്കാളിത്തമണു്ടാവനു്നണ്ു്ട ,എന്നാൽ ടതാഴിലറുപ്പിൽ അനവുേനീയമായ ആസ്തി 

വികസ്ന ഗ്രവൃത്തികൾ കടണ്ടത്തനു്നതിന് വാർഡിടല വിവിധ ദമഖലയിൽ ഉള്ളവരടുെ 

രങ്കാളിത്തും ഉണ്ടാദവണ്ടതണ്ു്ട.  

 യാഗ് ാ തെലവ്  ം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. 

 ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലതത്ത ത ൗകരയങ്ങൾ  ംബന്ധിച്ച്; 

ടതാഴിലിെങ്ങളിൽ ലഭിദക്കണ്ട അെിസ്ഥാന ടസ്ൗകരയങ്ങളായ ഗ്രഥമ ശഗു്ശഷൂാ 

സ്ുംവിധാനങ്ങൾ ,വിഗ്ശമ സ്മയടത്ത തണൽ സ്ൗകരയും, കെുിടവളളും  എന്നിവ 

ടതാഴിലാളികൾക്്ക ടസ്ൗജനയ മായി ലഭയമാദക്കണ്ടതണ്ു്ട.   

  വാർഡിൽ  ടതാഴിലാളികൾ സ്വന്തമായി  കെുിടവളളും ടകാണ്ടവുരാറാണ് രതിവ്. 

എന്നാൽ ഗ്രഥമശഗു്ശഷൂാ കിറ്റ് ടതാഴിലാളികൾക്്ക കൃതയമായ ഇെദവളകളിൽ 

ലഭിക്കാറടുണ്ടന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സ്ാധിച്ചത്. 

 ദവ നം ലഭയമാക്കനു്ന ്  ംബന്ധിച്ച് 

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

കഴിഞ്ഞ ു15േിവസ്ത്തിനകും ടതാഴിലാളികളുടെ അടക്കൗണ്ടിൽ കലൂി ലഭിക്കവുാൻ 

അവകാശമണ്ു്ട .  

 രഞ്ായത്തിൽ നിന്നുും ഏഴ് േിവസ്ത്തിനളുളിൽ കലൂി ടതാഴിലാളികളുടെ 

അടക്കൗണ്ടിദലക്്ക നല്കാറടുണ്ടന്്ന എുംഐഎസ്് രരിദശാധിച്ചദപ്പാൾ മനസ്സിലായി. 

എന്നാൽ ദകഗ്ര രവ: ഫണ്ട് ലഭയമില്ലാത്തതിനാൽ ടതാഴിലാളികൾക്്ക രതിനാല് േിവസ്ും 

കഴിഞ്ഞാണ് ദവതനും ലഭിക്കനു്നത്. 



12 

 

 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 രജിറർ രരിദശാധിച്ചദപ്പാൾ ഇതവുടരയായി 

രരാതികടളാന്നുും തടന്ന രജിററിൽ ദരഖടപ്പെതു്തിയതായി കണ്ടില്ല. കെൂാടത ദൊൾഗ്ഫീ 

നമ്പറുും രഞ്ായത്തിൽ ഗ്രേർശിപ്പിച്ചതായി കണ്ടില്ല. 

 ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് നടത്തനു്ന ്  ംബന്ധിച്ച്: 

ടതാഴിലറുപ്പിൽ ഏടറ്റെതു്ത ഗ്രവൃത്തികൾ ദസ്ാഷയൽ ഓഡിറ്റ് നെത്തനു്നതിൽ 

രങ്കാളികളാവനു്നതിന ു ടതാഴിലാളികൾക്്ക അവകാശമണ്ു്ട. ദസ്ാഷയൽ ഓഡിറ്റിൽ 

ഗ്രവൃത്തി സ്ഥല സ്രർശനത്തിനുും അളവകുൾ ദരഖടപ്പെതു്തനു്നതിനുും  ദകാഴൂർ  വാർഡിടല 

ദമറ്റായ മിനി എന്നവരടുെ  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.  

  ഈ വാർഡിൽ ഇതവുടരയായി ആർക്കുും ഗ്രവൃത്തി സ്ഥലത്ത് ടവച്്ച അരകെങ്ങൾ 

ഉണ്ടായിട്ടില്ല. 

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. സ്ിറ്റിസ്ണ് ഇൻദഫാർദമഷൻ ദബാർഡ് ഗ്രവൃത്തി യുടെ ആരുംഭഘട്ടത്തിൽ തടന്ന 

നിർബന്ധമായുും വയ്ദക്കണ്ടതാണ് 

5. ഗ്രകൃതി സ്ുംരക്ഷണത്തിന് ആവശയമായ ഗ്രവൃത്തികൾ ഏടറ്റെതു്ത് നെപ്പിലാക്കകു. 

6. ആസ്തി സ്ൃഷ്ടിക്കനു്ന ഗ്രവൃത്തികൾ   കടണ്ടത്തി ദമറ്റ്ടനയുും രഞ്ായത്ത് 

അധികൃതടരയുും    അറിയിക്കകു. 
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ത ാഴിലറുപ്്പ പദ്ധ ിയിൽ ഏതറ്റടുക്കനു്ന ഗ്പവൃത്തികളുതട  യലകുളിൽ 

ഉണ്ായിരിദക്കണ് ഗ്പധാനതപ്പട്ട 22 ദരഖകതള കറുിച്ച് വാർഷ്ിക മാസ്റ്റർ 

 ർക്കലുറിൽ കൃ യമായ നിർദേശങ്ങൾ നൽകനു്നണ്ു് . 

 കവർ ദരജ്                                      12. ടമറ്റീരിയൽ വാങ്ങനു്നതിനളു്ള  തീരമുാനും 

 ടെക്്ക ലിറ്.                                  13. ദവജ് ലിറ്   

 ആക്ഷൻ പ്ലാൻ ദകാപ്പി.             14. ഫണ്ട് ഗ്ൊന്സ്ർ ഓർഡർ. 

 ജനകീയ എസ്്റിദമറ്റ്                  15. രാട്ടക്കരാർ 

 സ്ാദങ്കതികാനമുതി                    16. മന്ൂ്നഘട്ടങ്ങളിടല ദഫാദട്ടാകൾ 

 ഭരണാനമുതി.                                17. ഗ്രവൃത്തിരർൂത്തീകരണ സ്ാക്ഷയരഗ്തും       

 കണ്വർജൻസ്് വിവരങ്ങൾ     18. ടമറ്റീരിയൽ ബില്ലുകൾ. 

 ടതാഴിൽ അദരക്ഷ                    19. മറർ ദറാള് മടൂമന്റ്റ് സ്ലിപ്പ്. 

 വർക്്ക അദല്ലാടക്കഷൻ.            20. ജിദയാൊടെെ് ദഫാദട്ടാ. 

 മറർ ദറാൾ                                   21. ദസ്ാഷയൽ ഓഡിറ്റ് റിദപ്പാർട്്ട 

 ടമഷർടമന്റ് ബക്ു്ക.                   22. കസ്റ്റ് ഡയറി. 

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

കതണ്ത്തലകു 

 കവർ ദരജ്:  

                 മാറർ സ്ർക്കലുർ ഗ്രകാരമളു്ള കവർദരജ് ഫയലിൽ സ്കൂ്ഷിച്ചിട്ടുണ്്ട. 

 ടെക്്ക ലിറ ്:  

        ഒര ുഗ്രവൃത്തി ഫയലിൽ ഗ്കമഗ്രകാരും ഏടതാടക്ക ദരഖകൾ എവിടെ ഏടതാടക്ക 

ദരജ് മതുൽ സ്കൂ്ഷിച്ചിരിക്കനു്ന ുഎന്ന് മനസ്ിലാക്കവുാനളു്ള ആധികാരിക ദരഖയാണ് 

ടെക്്ക ലിറ്. രരിദശാധിച്ച ഫയലിൽ ടെക്്ക ലിറ് രർൂണമാക്കിയതായി കാണാൻ 

സ്ാധിച്ചു. 

 ആക്ഷൻ പ്ലാൻ ദകാപ്പി :   

                       ഗ്രസ്തു ത ഗ്രവൃത്തി രഞ്ായത്തിടല നെപ്പു വർഷത്തിടല വാർഷിക ആക്ഷൻ 

പ്ലാനിൽ ഉൾടപ്പട്ടതാണ് എന്ന് ടതളിയിക്കവുാനളു്ള ദരയാണ് ആയൽ പ്ലാനിന്ടറ ദകാപ്പി . 

രരിദശാധിച്ച ഫയലകുളിടലല്ലാും ആക്ഷൻ രാനിന്ടറ ദകാപ്പി കാണാൻ സ്ാധിച്ചു. 

 എറിദമറ്റ് :  

               ഒര ുഗ്രവൃത്തി , എങ്ങടന, എഗ്ത അളവിൽ ടെയ്യണടമന്ന് സ്ാദങ്കതികമായി 

ഗ്രതിരാേിക്കനു്ന ആധികാരിക ദരഖയാണ് എറിദമറ്റ്. രരിദശാധിച്ച ഫയലിൽ 

എറിദമറ്റ് സ്കൂ്ഷിച്ചിട്ടുണ്്ട. സ്ാധാരണ ജനങ്ങൾക്്ക മനസ്ിലാകനു്ന രീതിയിൽ 

ദവണും എറിദമറ്റ് തയാറാക്കാൻ എന്നാൽ രരിദശാധിച്ച ഫയലിൽ ജനകീയ 

എറിദമറ്റ് കാണാൻ സ്ാധിച്ചില്ല.  
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 സ്ദങ്കതിക അനമുതി രഗ്തും: 

                     ഒര ുഗ്രവൃത്തിക്്ക സ്ാദങ്കതിക വിേഗ്ദരടുെ അനമുതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് 

എന്നതിനളു്ള ആധികാരിക ദരഖയാണ് സ്ാദങ്കതിക അനമുതി ദരഖ. രരിദശാധിച്ച 

ഫയലിൽ ടസ്കയർൂ ദസ്ാഫ്റ്ടറവയർ ഉരദയാരിച്്ച ടെയ്ത  അനമുതി ദരഖ 

ഉണ്ടായിരനു്ന.ു  

 ഭരണ അനമുതി ദരഖ: 

                       ഗ്രവൃത്തി ടെയ്യുന്നതിന് നിർവ്വഹണ സ്ഥാരനും നൽകനു്ന 

അനമുതിയാണ് ഭരണാനമുതി ദരഖ. ഈ ദരഖ  രരിദശാധിച്ച ഫയലിൽ കാണവുാൻ 

സ്ാധിച്ചിട്ടുണ്്ട. 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 ടതാഴിലാളികൾ കടൂ്ടമായി അദരക്ഷിച്ച ദരഖ കാണാൻ സ്ാധിച്ചു.  

 വർക്്ക അദലാദക്കഷൻ ദഫാും 

    ഗ്രവൃത്തി അനവുേിച്ചു ടകാണ്്ട നിർവ്വഹണ ഉദേയാരസ്ഥർ നൽകനു്ന 

അനമുതിയാണ് വർക്്ക അദലാദക്കഷൻ ദഫാും. അദരക്ഷിച്്ച 15 േിവസ്ത്തിനളു്ളിൽ 

ഗ്രവൃത്തി ലഭിദച്ചാ എന്നറിയാൻ ഈ ദഫാും സ്ഹായിക്കുും. രരിദശാധിച്ച ഫയലിൽ 

ഗ്രവൃത്തി അനവുേിച്ചു ടകാണ്ടളു്ള ദഫാും കാണാൻ സ്ാധിച്ചു. 

 മറർ ദറാൾ : 

ടതാഴിലാളികളുടെ ഹാജർ നില ദരഖടരെതു്താൻ ഉള്ള ദരഖയാണ് മറർ ദറാൾ. 

മറദറാൾ നമ്പർ, തീയതി, ഗ്രന്റിുംര് തീയതി, ബന്ധടപ്പട്ടവരടുെ ഒപ്പ് എന്നിവ 

കൃതയമായി ദരഖടപ്പെതു്തിയിട്ടുണ്്ട. എന്നാൽ ടതാഴിലാളികൾ ഒപ്പ് 

ദരഖടപ്പെതു്തിയതിൽ തിരതു്തലകുൾ കടണ്ടത്തി. 

ഘട്ടും 2 ഫയലിൽ മറർ ദറാൾ നമ്പർ 3822(KL-02-010-006-007/11- ഗ്രസ്ന്ന .യു.രി) 

4826(KL-02-010-006-007/59) 

ഘട്ടും 3 ഫയൽ മറർ ദറാൾ നമ്പർ 777 9(KL-02-010-006-010/18- യദശാേ .രി)( KL-02 - 010-

006 - 010/52 – സ്രസ്.ുടക) 

7032( KL-02-010-006-007/23-െി.സ്ി  ദശാഭന)( KL-02-010-006 - 007/18 - ദശാഭ) ( KL-02-010-

006 - 007/24 - സ്ശുീല രി.വി) 

8639, 8642(KL-02-010-006-007/19- ദേവി ടക.) 

7777( KL-02-010-006-007/26 - രമ രി) 

7778(KL-02-010-006 - 007/38- ഷീബ എും)(KL-02-010-006 - 007 / 44 - ജാനകി) 

7884(KL-02-010-006 - 007 / 17 - സ്ദരാജിനി)(KL-02-010-006-007/22 – ടക. വനജ) 
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7486 (KL-02 - 010 -006 - 007/9 - നളിനി െി ) ( KL-02-010-006 - 007/93- സ്ി. കാർത്തയായനി ) 

80 22 (KL-02-010-006 - 007/58 - രങ്കജാക്ഷി ) 

8025 ( KL-02-01 0 -006 - 007/60- മിനി എും.രി ) 

 

 ടമഷർടമന്റ് ബക്ു്ക :  

        ഒര ുഗ്രവത്തി എറിദമറ്റ് ഗ്രകാരും കൃതയമായ അളവിൽ ആണ് ടെദയ്യണ്ടത് 

എന്നുും ടെയ്തിരിക്കനു്നത് ഇഗ്രകാരും തടന്നയാണ് എന്ന് മനസ്ിലാക്കാനളു്ള 

ആധികാരിക ദരഖയാണ് ടമഷർടമന്റ് ബക്ു്ക . 39/18 - 19   നമ്പർ ടമഷർ ടമന്റ് 

ബകു്കിൽ തിരതു്തൽ കടണ്ടത്തി. 

 

 ദവജ് ലിറ ്:  

    മറദറാളിന് ആനരുാതികമായി ടതാഴിലാളിക്്ക ദവതനും അനവുേിച്ചു എന്ന് 

ടതളിയിക്കാനളു്ള ആധികാരിക ദരഖയാണ് ദവജ്ലിറ. രരിദശാധിച്ച ഫയലിൽ 

എല്ലാും ദവജ് ലിറ് കാണാൻ സ്ാധിച്ചു.            

 ഫണ്ട് ഗ്ൊൻസ്ഫർ ഓർഡർ  

              മറദറാളിനുും ദവജ് ലിറിനുും അനസു്രിച്്ച ടതാഴിലാളിക്്ക ദവതനും 

കകമാറിദയാ എന്ന് ഉറപ്പാക്കാനളു്ള  ദരഖയാണ് ഫണ്ട് ഗ്ൊൻസ്ഫർ ഒുാർഡർ . 

എന്നാൽ രരിദശാധിച്ച ഫയലിൽ ഈ ദരഖ കാണാൻ സ്ധിച്ചില്ല.  

 ടമറ്റിരിയൽ വൗച്ചർ & ബിൽ : 

          സ്ാധന സ്ാമഗ്രികൾ ആവശയമായ ഗ്രവൃത്തികൾക്്ക സ്ാമഗ്രികൾ വിതരണും 

ടെയ്തതിന്ടറ ബില്ലുും വൗച്ചറകുളുും ഫയലിൽ സ്കൂ്ഷിദക്കണ്ടത്. 

 ദഫാദട്ടാഗ്രാഫ് 

               ഒര ുഗ്രവൃത്തി തെുങ്ങനു്നതിന ുമൻുരുും  ഗ്രവൃത്തി നെന്നടുകാണ്ടിരിക്കദുമ്പാഴുും 

ഗ്രവൃത്തി രർൂത്തിയായതിന ുദശഷും എന്നിങ്ങടന മന്ൂ്ന ഘട്ടത്തിലളു്ള ദഫാദട്ടാ 

ഫയലിൽ സ്കൂ്ഷിച്ചിട്ടുണ്്ട. ജിദയാ ൊഗ്ഡ് ദഫാദട്ടാ ഉണ്ടായിരനു്ന.ു 

 ഗ്രവൃത്തി രർൂത്തീകരണ സ്ാക്ഷയരഗ്തും : 

                   ഗ്രവൃത്തി രർൂത്തീകരിച്ചു എന്നതിന്ടറ ദരഖയാണ് ഗ്രവൃത്തി 

രർൂത്തീകരണ സ്ാക്ഷയരഗ്തും . രരിദശാധിച്ച ഫയലിൽ ഈ ദരഖ കൃതയമായി 

കാണാൻ സ്ാധിച്ചു. 

 മറദറാൾ മവ്ൂടമന്റ സ്ലിപ്പ് :  

ഒര ുഗ്രവൃത്തിയുടെ ഓദരാ ഘട്ടത്തിന്ടറയുും മറർ ദറാൾ അനവുേിച്്ച 

ടതാഴിലാളികൾക്്ക ദവതനും നൽകനു്നത് വടരയുള്ള ഓദരാ ഘട്ടങ്ങളുും ഏടതാടക്ക 

തീയതിയിൽ നെന്ന ുഎന്ന് മനസ്ിലാക്കാനാണ് മറർ ദറാൾ മവ്ൂടമന്റ് സ്ലിപ്പ് . 

രരിദശധിച്ച ഫയലിൽ റിപ്പ് ഉണ്ടായിരനു്ന.ു 
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 കസ്റ്റ് ഡയറി:  

            മാറർ സ്ർക്കലുർ ഗ്രകാരും സ്ുംസ്ഥാന സ്ർക്കാർ നിർദേശിക്കനു്ന സ്ഗു്രധാന 

ദരഖയാണ്  കസ്റ്റ് ഡയറി. രരിദശാധിച്ച ഫയലിൽ കസ്റ്റ് ഡയറി ഉണ്ടായിരനു്ന.ു 

ദഗ്രാജക്ട് മീറ്റിുംര് , ടെക്്ക ലിറ്, എന്നിവ രർൂണമായു രരൂിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടയിരനു്ന.ു 

വിജിലൻസ്് & ദമാണിറ്ററിുംര് കമ്മിറ്റി അുംരങ്ങൾ ഒപ്പ് ദരഖടപ്പെതു്തിയിട്ടുണ്്ട. 

 

 ദറാ ് ഗാർ േിവ ം: വാർഷിക മാറർ പ്ലാൻ ഗ്രകാരും എല്ലാ രഞ്ായത്തകുളിലുും 

ദറാസ്് രാർ േിവസ്ും ആെരിക്കണും. ഏഴാും വാർഡിൽ ആെരിക്കാറണ്ു്ട. 

 ദമറ്റ് : ടതാഴിലറുപ്പ് ഗ്രവൃത്തിയുടെ ദമൽദനാട്ടും, ടതാഴിൽ കാർഡ്, കസ്റ്റ് ഡയറി, 

മറർ ദറാൾ എന്നിവ കൃതയമായി രരൂിപ്പിക്കൽ, ടതാഴിലാളികളുടെ ഹാജർ ഉറപ്പു 

വരതു്തൽ എന്നിവയാണ ദമറ്റുമരടുെ െമുതല.  

 ിറ്റി ണ് ഇന്ത ാര്ദമഷ്ന് ദബാര്ഡ്  

 വാർഷിക മാറർ സ്ർക്കലുർ ഗ്രകാരും ഗ്രവര്ത്തി നെക്കനു്ന എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലുും 

ഗ്രവര്ത്തിയുടെ വിശേമായ വിവരങ്ങള് അെങ്ങിയ നിശ്ചിത വലപു്പത്തിലളുള ഒര ുഡിസ്്ദപ്ല 

ദബാര്ഡ് സ്ഥാരിദക്കണ്ടതണ്ു്ട. മനൂ്നാും ഘട്ടത്തിന്ടറ ഫയൽ രരിദശാധനയിൽ 

ദബാർഡിന്ടറ ബിൽ കാണാൻ സ്ാധിച്ചിടല്ലങ്കിലുും ഫീൽഡിൽ ദബാർഡ് കാണാൻ 

സ്ാധിച്ചു. 

 വിജിലൻ  ്& ദമാണിറ്ററിംഗ ്കമ്മിറ്റി( ജാഗ്ഗ  ദമൽദനാട്ട  മി ി) 

 ഓദരാ ഗ്രാമരഞ്ായത്തിലുും അഞ്് അുംരങ്ങളുള്ള ജാഗ്രത ദമൽദനാട്ട സ്മിതി 

രരൂീകരിദക്കണ്ടതാണ ് . ഗ്രവർത്തി സ്ഥല സ്രർശനും 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 . ദകാഴൂർ 

വാർഡിടല വിഎുംസ്ി അുംരങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ െവുടെ ദെർക്കനു്ന.ു 
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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 രജിറർ കൃതയമായി സ്കൂ്ഷിച്ചിട്ടുണ്്ട. 

(b) ഗ്ഗാമ ഭ രജിസ്റ്റർ 

ഗ്രാമസ്ഭാ മിനടു്സ് രജിറർ ഓദരാ വാർഡിനുും ഗ്രദതയകും ഗ്രദതയകും സ്കൂ്ഷിച്ചിട്ടുണ്്.   

(c) ഡിമാൻറ് രജിസ്റ്റർ 

         ടതാഴിലിന് ആവശയടരെനു്ന ഡിമാന്റ് രജിറർ സ്കൂ്ഷിച്ചിട്ടുണ്്ട. 

  

 

ഗ്കമ 

നമ്പർ 

 

ദരര് 

 

രേവി 

1 ഗ്രസ്ന്ന. യു.രി വാര്ഡ് ടമമ്പര്  

2 രവിഗ്തൻ. ടക.വി വാർഡ് വികസ്ന സ്മിതി 

കണ്വീനർ 

3 ടക. രഞ്ജിത്ത്  

4 ഗ്രസ്ീത.രി  

5 ഗ്രീത. വി.വി.  

6 സ്മു രി  
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(d)വർക്്ക രജിസ്റ്റർ - ഗ്പവൃത്തികളുതട ലിസ്റ്റ്, െിലവ,് മറ്റ് വിശോംശങ്ങൾ 

ദരഖതപ്പടുത്തിയിട്ടുള്ള  രജിസ്റ്റർ  

വർക്്ക രജിറർ ഉത്തരവാേടപ്പട്ട ഉദേയാരസ്ഥർ സ്ാക്ഷയടപ്പെതു്തിയിട്ടുണ്്ട. ഗ്രാമ 

രഞ്ായത്തിടല മഴുുവൻ ഗ്രവൃത്തികൾക്കുും ഒര ുവർക്്ക രജിറർ എന്ന നിലയ്ക്കാണ് വർക്്ക 

രജിറർ സ്കൂ്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത്.  

(e) സ്ഥിര ആസ്ഥികളുതട രജിസ്റ്റർ 

എല്ലാ വാർഡിടലയുും ഗ്രവൃത്തികകൾ ഒരമുിച്ചാണ് രജിററിൽ ടകാെതു്തിട്ടുള്ളത് ഈ 

രജിറർ ഉത്തരവാേടപ്പട്ട ഉദേയാരസ്ഥൻ സ്ർട്ടികഫ ടെയ്തിട്ടുണ്്ട.  

(f)പരാ ിരജിസ്റ്റർ 

രരാതി രജിററിൽ  2018-19 കാലയളവിൽ  യാടതാരവുിധ രരാതിയുും 

ദരഖടപ്പെതു്തിയതായി കണ്ടില്ല. രജിററിൽ ഓദരാ സ്ാമ്പത്തികവർഷവുും ഗ്രിൻറ ്

എെതു്ത്  സ്കൂ്ഷിക്കനു്നണ്ു്ട. ഉത്തരവാേടപ്പട്ട ഉദേയാരസ്ഥൻ സ്ർട്ടികഫ ടെയ്തിട്ടുണ്്ട. 

(g)  ാധന രജിസ്റ്റർ 

    2018-19 സ്ാമ്പത്തിക വർഷത്തിടല  ടമറ്റീരിയൽ രജിറർ രഞ്ായത്തിൽ സ്കൂ്ഷിച്ചിട്ടുണ്്ട. 

കതണ്ത്തലകുൾ  

 വാർഷിക മാറർ സ്ർക്കലുർ ഗ്രകാരമളുള കവർദരജ് കൃതയമായി എഴുതി ഫയലിൽ 

സ്കൂ്ഷിക്കനു്നത് അഭിനരാർഹമായ കാരയമാണ്. 

 ഡിമാൻറ് ടെയ്യുന്ന ടതാഴിലാളികൾക്്ക കൃതയമായി ടതാഴിൽ 

നൽകാറടുണ്ടന്നളുളതുും അഭിനരാർഹമായ കാരയമാണ്. 

 മഴുുവൻ ടതാഴിലാളികൾക്കുും രഴയ ടതാഴിൽ കാർഡ് രതുകു്കി രതുിയ 

ടതാഴിൽകാർഡ് രഞ്ായത്തിൽ നിന്നുും അനവുേിച്ചിട്ടുണ്്ട എന്നാൽ ടതാഴിൽ 

കാർഡ് രതുകു്കനു്ന സ്മയത്ത് ദഫാദട്ടാ ടതാഴിലാളികൾ സ്വന്തും െിലവിൽ 

എെതു്തടുകാെകു്കകുയാണ് ടെയ്തത്. 

 മറർദറാളിൽ കസ്റ്റിൽ എത്തിക്കനു്നതിനളുള ടെലവ് ടതാഴിലാളികളിൽ നിന്നുും 

ഈൊക്കനു്നതായി ഫീൽഡ് രരിദശാധനയിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സ്ാധിച്ചു. ഇത് 

ടതറ്റായ ഗ്രവണതയാണ്.  

 ടതാഴിലാളികൾക്്ക കെുിടവളളും , തണൽ എന്നിവ ലഭയമാദക്കണ്ടത് നിർവ്വഹണ 

ഏജൻസ്ിയുടെ ഉത്തരവാേിത്തമാണ്. 

 ദകാഴൂർ വാർഡിൽ ദമറ്റ് മദുഖനയാണ് ടതാഴിൽ ആവശയടപ്പൊറളുളത്. 

ടതാഴിലാളികൾ സ്വന്തും നിലയ്ക്്ക ആവശയടപ്പൊറില്ല . 

 ടതാഴിൽ ആവശയടപ്പെനു്ന സ്മയത്തുും മറ്റ് അദരക്ഷകൾ സ്മർപ്പിക്കദുമ്പാളുും  

തിരിടക രസ്ീത് നൽകാറണ്ു്ട. രടക്ഷ ഫയലിൽ അതിനളു്ള ടതളിവ് കാണാൻ 

സ്ാധിച്ചില്ല. 
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 ഗ്രവർത്തി തെുങ്ങനു്നതിന് മൻുര് രദ്ധതി ആരുംഭ മീറ്റി ് ദെരാറടുണ്ടന്നാണ് മഴുുവൻ 

ടതാഴിലാളികളുും അഭിഗ്രായടപ്പട്ടത് . 

 വാർഷിക മറർ സ്ർക്കലുർ ഗ്രകാരും ഒര ു വർക്്ക ഫയലിൽ 22 ദരഖകൾ 

സ്കൂ്ഷിദക്കണ്ടതണ്ു്ട. ഇവിടെ എല്ലാ ദരഖകളുും കാണാൻ സ്ാധിച്ചു. ഇത ുഅഭിനരനും 

അർഹിക്കനു്ന.ു 

 ടതാഴിലറുപ്പ് രദ്ധതി ഓഫീസ്ിൽ സ്കൂ്ഷിദക്കണ്ട ഏഴു ടറജിററിൽ ഏഴ് 

ടരജിററകുൾ സ്കൂ്ഷിക്കനു്നണ്ു്ട. 

  ജിദയാൊഗ്ഡ് ദഫാദട്ടാഗ്രാഫ് ഫയലകുളിൽ കാണാൻ സ്ാധിച്ചു. 

 എും.ബകു്കിൽ ഗ്രവൃത്തി ടെയ്തിരിക്കനു്ന സ്ഥലത്തിൻടറ ഉെമകളുടെ ദരര് 

എഴുതിയിട്ടണ്്ട. 

 മറർ ദറാളിൽ തിരതു്തലകുൾ കാണാൻ സ്ാധിച്ചു. 

 എും. ബകു്കിൽ തിരതു്തലകുൾ കാണാൻ സ്ാധിച്ചു. 

 

നിർദേശങ്ങൾ. 

 

 ടതാഴിൽ കാർഡ് രർൂണമായുും ടതാഴിലാളികൾക്്ക ടസ്ൗജനയമായി (ദഫാദട്ടാ ഉൾടപ്പടെ) 

നൽദകണ്ടതാണ്. 

 ഗ്രാദേശിക ഭാഷയിലളു്ള എറിദമറ്റുും ഗ്രവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളിൽ ലഭയമാക്കണും. 

 മാറർ സ്ർക്കലുർ ഗ്രകാരും നിർദേശിക്കനു്ന ദരഖകൾ ഫയലിൽ സ്കൂ്ഷിദക്കണ്ടതാണ്. 

 ടതാഴിലറുപ്പിൽ അനവുേനീയമായതുും മൻുരണന ഗ്കമത്തിലുും ഗ്രവൃത്തികൾ 

ഏടറ്റെകു്കാൻ ഗ്ശദ്ധിദക്കണ്ടതണ്ു്ട. 

 ടതാഴിൽ അദരക്ഷകൾ ഗ്ഫണ്ട ് ഓഫീസ്ിൽ സ്വീകരിക്കകുയുും ആയതിന ു കകപ്പറ്റ് 

രസ്ീത് നൽകകുയുും ടെദയ്യണ്ടതാണ്  .  

 ടതാഴിലാളികൾക്്ക വിതരണും ടെയ്ത രതുിയ ടതാഴിൽ കാർഡിൽ വിവരങ്ങൾ 

കൃതയമായി ദരഖടപ്പെതു്തനു്നതിനളുള നിർദേശങ്ങൾ നൽകകു. 

 മറർദറാൾ വാങ്ങനു്നതിനുും തിരിടക ഏല്പിക്കനു്നതിനുും ദമറ്റ്മാർക്്ക ടെലവാകനു്ന തകു 

രഞ്ായത്തിൽ നിന്നുും നൽദകണ്ടതാണ്.  

 ഉദേയാരസ്ഥർ ദരഖകളിൽ ഒപ്പുടവക്കദുമ്പാൾ തീയ്യതി കെൂി ദരഖടപ്പെദുത്തണ്ടാതാണ്. 

 വിജിലൻസ്് ആൻഡ് ദമാണിറ്ററിുംര് കമ്മറ്റി അുംരങ്ങടള ഓദരാ വർഷവുും 

തിരടഞ്ഞെദുക്കണ്ടതാണ്. വിഎുംസ്ിയുടെ അഭിഗ്രായങ്ങൾ കസ്റ്റ് ഡയറിയിൽ 

കൃതയമായി ദരഖടപ്പെദുത്തണ്ടതാണ്. 

 മറർദറാൾ രരൂിപ്പിക്കനു്നതിടനക്കറുിച്്ച ടതാഴിലാളികാൾക്്ക കൃതയമായ നിർദേശങ്ങൾ 

നൽകാൻ നിർവ്വഹണ ഏജൻസ്ി ഗ്ശദ്ധിദക്കണ്ടതാണ്. 

 കലഫ് ഭവനരദ്ധതി എറിദമറ്റിൽ രറയുും ഗ്രകാരും ഓദരാ ഘട്ടത്തിലമുളുള ടതാഴിൽ 

േിനങ്ങൾ അനവുേിക്കനു്നടുണ്ടന്്ന ഉറപ്പുവരതു്തകു. 
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 രദ്ധതിയുടെ ശരിയായ രീതിയിലളു്ള നെത്തിപ്പിന് വിഎുംസ്ിയുടെ ഇെടരെലകുൾ 

ഗ്രവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉണ്ടാദവണ്ടതണ്ു്ട. 

 ടതാഴിലറുപ്പിൽ ഏടറ്റെകു്കനു്ന ഗ്രവൃത്തികളുടെ  ആസ്തികൾ േീർഘകാല നിലനിൽപ്പിന്  

ആവശയമായ സ്ാദങ്കതിക നിർദേശങ്ങൾ ടതാഴിലാളികൾക്്ക ഓവർസ്ീയർമാർ 

നൽദകണ്ടതുും രാലിക്കനു്നടുണ്ടന്്ന  ഉറപ്പു വരദുത്തണ്ടതമുാണ്. 

 മറർ ദറാൾ കകകാരയും ടെയ്യുന്നതിടനക്കറുിച്്ച ദമറ്റുമാർക്കുും ടതാഴിലാളികൾക്കുും 

കൃതയമായ രരിശീലനും നൽകാൻ നിർവ്വഹണ ഏജൻസ്ി ഗ്ശദ്ധിക്കണും. 

 എും.ബക്ു്ക കകകാരയും ടെയ്യുദമ്പാൾ സ്കൂ്ഷിക്കകു 

 

2018 - 19 ഒക്ദടാബർ മ ുൽ മാർച്ച് വതര ഗ്പവൃത്തി ഏതറ്റടുത്്ത നടപ്പിലാക്കിയ 

ഭവൂടുമകതള  ംബന്ധിക്കനു്ന വിവരങ്ങൾ: 

അനബുന്ധം-1 

ഘട്ടം-2 ഭവൂടുമകൾ 

      1. ടവങ്ങിലാെ് മദനാരമ 

2. കറുറിദയാെൻ ലീന 

3.കളുങ്ങര കണ്ടി ഗ്ശീജിത്ത്  

4. കളുങ്ങര കണ്ടി ഗ്ശീജ 

5. െക്കളുത്തിൽ ബാലൻ 

6. കണഗ്മ്പ രൗരി 

7. രരഗ്രത്ത്  രവിഗ്തൻ  

8. രരഗ്രത്ത് ഭാസ്കരൻ 

9. കഞു്ഞിലും വീട്ടിൽ ഗ്ശീധരൻ 

10. സ്ി.വി ഷാജി 

11. ടകാഴുക്ക ബാലൻ 

12. രഞ്ാര ബിജ ു 

13. െകയത്ത് ദവണദുരാരാൽ 

      14.കഞു്ഞിലും വീട്ടിൽ ഗ്ശീമതി 
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      15. രാറദമൽ വാണിയും കണ്ടി ബാലൻ 

      16.രാറദമൽ വാണിയും കണ്ടി നാരായണി 

      17. ആയിഷ മുംരലാെൻ 

      18. കഞു്ഞിലുംവീട്ടിൽ രാമകൃഷ്ണൻ 

      19. ദകാെദഞ്രി സ്തയൻ 

      20. രറമ്പത്ത് ദരാഹിണി  

21. നന്തിയത്ത് ശാന്ത 

      22. ഗ്രമീള എും 

      23. ശാന്ത 

      24. കറുപു്പിച്ചാുംക്കണ്ടി രവീഗ്രൻ 

      25. നെകു്കണ്ടി സ്തീശൻ 

      26. സ്തി മന്ദറാെി 

     ഘട്ടം -3 ഭവൂടുമകൾ 

       1. രത്മനാഭൻ ദകാഴൂർ 

       2. ടെറകുദണ്ടാത്ത് രുംരാധരൻ 

       3. രതു്തൻരരുയിൽ കമഥിലി 

      4. ടക രി െിഗ്തദലഖ 

      5. നാമത്ത് ബാലൻ 

      6. മകു്കായി േിദനശൻ 

      7. ദകാമത്ത് താഹിറ 

      8. നാദറാത്ത് ബാലൻ 

      9.രറമ്പൻ ദശാഭ 

    10. ദകദളാത്ത് ശാന്ത 

    11. രഞ്ാര രാജീവൻ 
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    12. താടഴ വീട്ടിൽ ജയഗ്രകാശൻ 

    13. കഞു്ഞില വീട്ടിൽ ദരാവിരൻ 

    14. രഴയകളുങ്ങര ദരാരാലൻ 

    15. കദൂനരി രദമശൻ 

    16. കനു്നുുംരറുത്ത് ബിര ു

    17. ദമപ്പാെൻ ഷീബ 

സല ് ഭവന പദ്ധ ി 

 ഗ്രസ്ീത K 

2018-19  ാമ്പത്തിക വർഷ്ം 100 ത ാഴിൽേിനങ്ങൾ പർൂത്തിയാക്കിയവരതുട 

ദപരവുിവരം 

1 
KL-02-010-006-007/12 നളിനി .ടക  100 

2 KL-02-010-006-007/17  സ്ദരാജിനി 100 

3 KL-02-010-006-007/18  രി .ടക സ്ദുരഷ് ബാബു 100 

4 KL-02-010-006-007/19  ദേവി .ടക  100 

5 KL-02-010-006-007/2  െിഎച്്ച അജിത 100 

6 KL-02-010-006-007/22  ടക .വനജ  100 

7 KL-02-010-006-007/23  സ്ി .െി ദശാഭന  100 

8 KL-02-010-006-007/24  സ്ശുീല രി .വി  100 

9 KL-02-010-006-007/25  ഭാർെവിടക .ടക  100 

10 KL-02-010-006-007/26  രമ .രി  100 

11 KL-02-010-006-007/3  സ്മിത .സ്ി  100 

12 KL-02-010-006-007/31  രഞ്ിനി .ടക  100 

13 KL-02-010-006-007/32  ടക .രി രത്മിനി  100 

14 KL-02-010-006-007/33  ദമപ്പാെൻ കാർത്തയായനി 100 

15 KL-02-010-006-007/34  എ .വി ജാനകി  100 

http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-02-010-006-007/12&panchayat_code=1602010006&village_code=1602010006007&Digest=NUL/s1dJdlstBfKwDBhGVg
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-02-010-006-007/17&panchayat_code=1602010006&village_code=1602010006007&Digest=a78Reaj5KqZEzUvo5URY4g
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-02-010-006-007/18&panchayat_code=1602010006&village_code=1602010006007&Digest=IFtBrNYuupqWqMsav3CY4g
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-02-010-006-007/19&panchayat_code=1602010006&village_code=1602010006007&Digest=YswwztHptihChyRMGEeNPQ
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-02-010-006-007/2&panchayat_code=1602010006&village_code=1602010006007&Digest=P6rL43y/I0DVcneDipvpaA
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-02-010-006-007/22&panchayat_code=1602010006&village_code=1602010006007&Digest=9i1AjUt10aPwbryks9MF9g
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-02-010-006-007/23&panchayat_code=1602010006&village_code=1602010006007&Digest=zEwCB1mDy/LecJYU2XpzhQ
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-02-010-006-007/24&panchayat_code=1602010006&village_code=1602010006007&Digest=RqVJwlYD33EmRrXh6OFn1A
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-02-010-006-007/25&panchayat_code=1602010006&village_code=1602010006007&Digest=sgEVQIaEmmt/5ZPUtrN7sA
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-02-010-006-007/26&panchayat_code=1602010006&village_code=1602010006007&Digest=jDqqLcIipugXev6mjiCu7A
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-02-010-006-007/3&panchayat_code=1602010006&village_code=1602010006007&Digest=EG0+mSLnFKp7GynJhEiEQg
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-02-010-006-007/31&panchayat_code=1602010006&village_code=1602010006007&Digest=uwFoIrHOfvsgueB2UAyBwA
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-02-010-006-007/32&panchayat_code=1602010006&village_code=1602010006007&Digest=+lo8oL+EaDC8u83KXV/Kyg
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-02-010-006-007/33&panchayat_code=1602010006&village_code=1602010006007&Digest=ZgpkxK8GW/f1SV3BkJ+v4g
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-02-010-006-007/34&panchayat_code=1602010006&village_code=1602010006007&Digest=wPOEVMh9G/DoK+XMI4bnTQ
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16 KL-02-010-006-007/35  ഗ്ശീജ 100 

17 KL-02-010-006-007/36  കമല 100 

18 KL-02-010-006-007/37  ഗ്രസ്ന്ന .എൻ  100 

19 KL-02-010-006-007/4  യദശാേ 100 

20 KL-02-010-006-007/41  ഗ്രസ്ന്ന .എും  100 

21 KL-02-010-006-007/55  ഗ്രതിഭ ടക .വി  100 

22 KL-02-010-006-007/58  രങ്കജാക്ഷി 100 

23 KL-02-010-006-007/59  സ്ദരാജിനി ടക .ടക  100 

24 KL-02-010-006-007/6  എും .ടക കമല  100 

25 KL-02-010-006-007/85  രി .കമഥിലി  100 

26 KL-02-010-006-007/89  ടക .വനജ  100 

27 KL-02-010-006-007/9  നളിനി .െി  100 

28 KL-02-010-006-007/91  വി .ലക്ഷ്മി  100 

29 KL-02-010-006-007/93  സ്ി .കാര്ത്തയായനി  100 

30 KL-02-010-006-007/94  ഓമന ടക 100 

 

                                    

  

http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-02-010-006-007/35&panchayat_code=1602010006&village_code=1602010006007&Digest=LMS+h1GLfzIKCId6fqK8hQ
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-02-010-006-007/36&panchayat_code=1602010006&village_code=1602010006007&Digest=Rkc77Pmbe/0rnBVmrUoJBA
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-02-010-006-007/37&panchayat_code=1602010006&village_code=1602010006007&Digest=DZ7InDGTg30BDD9n+chXeg
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-02-010-006-007/4&panchayat_code=1602010006&village_code=1602010006007&Digest=2Ssj04lc6nfBvWdi0FvQfw
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-02-010-006-007/41&panchayat_code=1602010006&village_code=1602010006007&Digest=mJ6KDrFhT4IRj4GoynAPFg
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-02-010-006-007/55&panchayat_code=1602010006&village_code=1602010006007&Digest=i0sa+rl/YiKoVYgDVZf8xw
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-02-010-006-007/58&panchayat_code=1602010006&village_code=1602010006007&Digest=eh7CG8cW/IkhOl0HSX4JgQ
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-02-010-006-007/59&panchayat_code=1602010006&village_code=1602010006007&Digest=SvmNeeY3Cj/417wZR/3sMg
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-02-010-006-007/6&panchayat_code=1602010006&village_code=1602010006007&Digest=qsbI6j1DnZBDlDKjgMjiaA
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-02-010-006-007/85&panchayat_code=1602010006&village_code=1602010006007&Digest=rFn2F4uy+A2n1Xy0YfE6tQ
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-02-010-006-007/89&panchayat_code=1602010006&village_code=1602010006007&Digest=4UaRkQbTiJMtKNLcOns3hQ
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-02-010-006-007/9&panchayat_code=1602010006&village_code=1602010006007&Digest=K37CYr4nFB3PqYX+NeoFNQ
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-02-010-006-007/91&panchayat_code=1602010006&village_code=1602010006007&Digest=QiTTZomkHBrZ1NzX3ZzN3Q
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-02-010-006-007/93&panchayat_code=1602010006&village_code=1602010006007&Digest=Ab8wK9h/Rz9nU3ygfRrhkA
http://mnregaweb4.nic.in/Netnrega/state_html/jcr.aspx?reg_no=KL-02-010-006-007/94&panchayat_code=1602010006&village_code=1602010006007&Digest=cmyXmUEvAngk9n10HBJT3Q
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30.10.2019ന്  രിണറായി രഞ്ായത്തിടല ദകാഴൂർ വാർഡിടല ടസ്ൗഹൃേ ക്ലബ്ബിൽ ടവച്്ച         

രാവിടല 11.30ന് നെന്ന ദസ്ാഷയൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്രാമസ്ഭയിടല നിർദേശങ്ങളുും തീരമുാനങ്ങളുും 

       നിർദേശങ്ങൾ 

1. ടതാഴിൽ കാർഡ് രതുകു്കി നൽകദുമ്പാൾ ദഫാദട്ടാ ഉൾടപ്പടെ സ്ൗജനയമായി നൽകകു. 

2. മറർ ദറാളിൽ ഗ്ശദ്ധിച്്ച ഒപ്പ് ദരഖടപ്പെതു്തകു. ഏടതങ്കിലുും തരത്തിലളു്ള ടതറ്റ് വന്നാൽ 

ദമറ്റിൽ  നിന്നുും മാപ്പ് അദരക്ഷ എഴുതി വാങ്ങകുയുും ഓവർസ്ിയർ / അഗ്കഡിറ്റഡ് 

എഞ്ിനീയർ  അദരക്ഷയിൽ ഒപ്പ് ദരഖടപ്പെതു്തകുയുും ടെയ്ത ്ഫയലിൽ സ്കൂ്ഷിക്കകു 

3. ആ സ്ഥിവികസ്ന രദ്ധതികൾ ആസ്ഗൂ്തണും ടെയ്യുന്നതിൽ ടതാഴിലാളികളുും കെൂി 

രങ്കാളികളാവകു 

4. സ്ിറ്റിസ്ണ് ഇൻഫർദമഷൻ ദബാർഡ് ഗ്രവർത്തി ആരുംഭിച്ചത് മതുൽ സ്ഥാരിക്കകു.  

5. ദവതനും വർദ്ധിപ്പിക്കക 

6. ടതാഴിൽ േിനും വർദ്ധിപ്പിക്കകു 

7 ടതാഴിൽ സ്മയും 9 മതുൽ 4 വടര ആക്കകു. 

8. ടതാഴിലിനളു്ള അദരക്ഷകൾ ഗ്ഫണ്്ട ഓഫീസ്് വഴി സ്വീകരിക്കകുയുും ആയതിനളു്ള 

കകപ്പറ്റ്  രസ്ീത് നൽകകുയുും ടെയ്യുക. 

9. വിജിലൻസ്് ആന്റ് ദമാണിറ്ററിുംര് കമ്മിറ്റി അുംരങ്ങടള ഓദരാ വർഷവുും 

തിരടഞ്ഞെദുക്കണ്ടതാണ്. 

10. വിഎുംസ്ി  അുംരങ്ങൾ ഗ്രവൃത്തി സ്ഥലങ്ങൾ സ്രർശിക്കകുയുും വിലയിരതുത്ലകുൾ 

കസ്റ്റഡയറിയിൽ ദരഖടപ്പെതു്തകുയുും ടെയ്യുക. 

11. എും ബക്ു്ക ടതറ്റ് കെൂാടത എഴുതനു്നതിൽ ഓവർസ്ീയർ ഗ്ശദ്ധ ടെലതു്തകു. 

12. കാർഷിക കലണ്ടർ ഗ്രകാരും  ഗ്രവൃത്തി ഏടറ്റെതു്ത് നെത്തനു്നതിന്  മൻുതകൂ്കും നൽകകു. 

 

 ീരമുാനങ്ങൾ  

1. ടതാഴിൽ കാർഡ് രതുകു്കി നൽകദുമ്പാൾ ദഫാദട്ടാ ഉൾടപ്പടെ സ്ൗജനയമായി നൽകുും. 

2 സ്ിറ്റിസ്ണ് ഇൻഫർദമഷൻ ദബാർഡ് രണി ആരുംഭിക്കനു്നത് മതുൽ സ്ഥാരിക്കുും. 

3. ഏടറ്റെതു്ത് ടെയ്യാവനു്ന ഗ്രവൃത്തികൾ തയ്യാറാക്കനു്നതിൽ ടതാഴിലാളികളുും 

രങ്കാളികളാകുും. 

4 ഗ്രാമസ്ഭകളിൽ ടതാഴിലാളികളുടെ രങ്കാളിത്തും ഉറപ്പു വരതു്തുും 

5. മറർ ദറാളിൽ ടതറ്റ് വരാടത സ്കൂ്ഷിക്കുും. 

 

 

  


